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תהלים נדפס לקמן ע' ס

 כדי שה"דבר מלכות" כמו שהוא
 יוכל להגיע לכל המבקשים אותו

 ולכל מקום אפשרי
כפי שרצה הרבי

 הננו מבקשים
 שכל מי שיכול ורוצה להשתתף

בהדפסת ה"דבר מלכות"

ואשר על ידי זה יוכל גם לפרסם את עסקיו יפנה ל:

 פאקס: 03.9606108
 Israel@DvarMalchus.Org :או מייל 

USA@DvarMalchus.Org או

מוכר כהוצאה עסקית

מתוכם הודפסו 

3,800 עותקים על ידי:      

7,700 עותקים על ידי:

 4,500 עותקים על ידי:

 2,000 עותקים על ידי:

בכ - 51,000 עותקים"דבר מלכות" מודפס ב:

 מענה הרבי
למתעסקים ב"דבר מלכות"

1( לפלא גדול יט 
באלול וגם לאחרי חי 
אלול - כותב דברים 

שהם היפך המציאות?!

2( השם שמח, ויש 
לו טעם, כביכול, 

בפעולותיו הנ"ל - והוא 
אינו מוצא טעם ח"ו 

בזה.

נח"ר ]=נחת רוח[ לכ"ק 
אדמו"ר שליט"א רב

אזכיר עה"צ ]=אזכיר 
על הציון[

כוח"ט ]=כתיבה 
וחתימה טובה[.

כפר חב"ד 03-9606666

נחשון פקטור - הנדסת בנין 



  מפתח  כללי

 ב...................................................תפילין נחת ר הסד  )א

 ס........................................ב" קיא"קילים מזמורי תה  )ב

   כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאותה "מאמר ד  )ג

 ה .....................י"חשת'ה, מברכים החודש אייר, שבת פרשת שמיני

 כ....................י"תשח' הח אייר"מבה, פ שמיני"ששיחת   )ד

  תזריע פרשת  – לקוטי שיחות  )ה

  בכ .........................................................................יזרך כ )ק"בלה( 

לוי ' המקובל ר ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ו

 כז..................................................ל "יצחק שניאורסאהן זצ

ה "זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע  )ז

 כח...........................תרגום מאידיש, זחוברת  ל שניאורסאהן"ז

 כט...............תזריע מצורעפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

 ל...............תזריע מצורעלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

 סא.................תזריע מצורעלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

 סב.......................................תזריע מצורעלשבוע פרשת  

 עד................תזריע מצורעלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

 עו......................................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

 :חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

 עט .............תזריע מצורעלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יד

  קי .............יע מצורעתזרלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טו

 קיח..............תזריע מצורעלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טז

 

   עם ביאורים סוטהמסכת   )יז

 קכ........................................................... יד עד דף חמדף 

  נביאים וכתובים   )יח

  מחק............................................חמ פרק יםתהל, בכ פרק ב-מואלש

   חגיגה–ן מועד קט משניות  )יט

 נק............................................................  ביאור קהתי

 נזק................................................................יומאמסכת  עקבעין י  )כ

  מסכת כריתות עם ביאורים   )כא

 נחק...........................................................כח עד דף ז כדף מ

   עם ביאורים מעילהמסכת   )כב

  סוק.............................................................  ו עד דף ב מדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כג

 פחק...............................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כד

 טפק..............................................................ר הזקן"אדמו

  ה אורתור  )כה

 פטק..............................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כו

 אצק...........................................................ר האמצעי"אדמו

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

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

   ב"תרל תורת שמואל  )כח

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

   ב" תער–שיעורים בהמשך המאמרים   )כט

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

  ו"תרפ'הם המאמריספר   )ל

 צדק..........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )לא

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

  ב"רנתרשימת   )לב

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

  אגרות קודש   )לג

 צוק.........................................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 קצז...................................... פרק אביאורים לפרקי אבות   )לד

 צחק.............................................חומש לקריאה בציבור  )לה

 רו...........................תזריע מצורעלשבוע פרשת לוח זמנים   )לו

 רז........................פסחשביעי של להדלקת נרות מצות סדר   )לז
דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי.

mikxan ,ipiny zyxt zay .c"qa

i"gyz'd ,xii` ycegd
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ÈÓÈkנפלאֹות אראּנּו מצרים מארץ ואיתא1צאת , ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
לאבֹות,2ּבּילקּוט הראיתי ּׁשּלא מה הראיתי , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ׁשאני3ּכתיב ּוגבּורֹות ונּסים פלא, עֹוׂשה ּתהּלֹות נֹורא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָ
הּוא וכן נפלאֹות אראּנּו ּכתיב הּבנים עם לעׂשֹות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָעתיד

חסּדֹו.4אומר לעֹולם ּכי לבּדֹו ּגדֹולֹות נפלאֹות לעֹוׂשה ְְְְְְִִֵֵַַָָֹ
ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ּבין5ויּובן ההפרׁש ּבענין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

נמׁשלה מצרים ׁשּגאּלת העתידה, לּגאּלה מצרים ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָֻֻיציאת
ענין הּוא ולילה ּדחּפזֹון ּבחּפזֹון, היתה ולכן ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָללילה
ּבמנּוחה. ּתהיה ולכן ּבּיֹום ּתהיה העתידה ּוגאּלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻאחד,
ולילה ּגּלּוי ענינֹו ׁשּיֹום הּוא, ללילה יֹום ּבין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָוההפרׁש
ּגּלּויים היּו מצרים ׁשּביציאת ּדאף והינּו, העלם. ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָענינֹו
הּמלכים מלכי מל עליהם ׁשּנגלה עד ּביֹותר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנעלים

ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו לילה6הּקּב"ה ּבׁשם נקרא מּכלֿמקֹום , ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
מּצד רק היּו אּלּו ׁשּגּלּויים לפי ההעלם, ענין על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּמֹורה
עצמֹו מּצד ה'מּטה' ואּלּו ה'מּטה', מּצד ולא ְְְְִִִַַַַַַַַַָָָֹה'מעלה'
ּבקליטה ּבֹו נמׁשכּו לא ׁשהּגּלּויים ּכיון ּכמּקדם, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹנׁשאר
ענין ׁשהּוא והעלם, חׁש ּבבחינת נׁשאר ולכן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבפנימּיּות,
ּב'מּטה' ועלּיה זּכּו יהיה לבא לעתיד אמנם ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּלילה.
נקרא ולכן וגּלּוי, אֹור ּבבחינת יהיה עצמֹו ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָעצמֹו,

ה ּדלעתיד הּגּלּויים ׁשּכל והגם יֹום. מיציאתּבׁשם תחלּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֻ
אדמֹו"ר מֹו"ח ּכ"ק ׁשּמבאר ּוכפי ּכימי7מצרים, ּבפרּוׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ

רּבים לׁשֹון ּכימי גֹו', התחל8צאת מצרים ׁשּמיציאת , ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֻ
התחל ׁשאז יםֿסּוף ּבקריעת ּובפרט ּדלעתיד, ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֻהּגּלּוי
ה'מעלה' מּצד רק היה זה ּכל הרי ּדלעתיד, ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּגּלּוי
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mikxan ,ipiny zyxt zay .c"qa

i"gyz'd ,xii` ycegd

‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰

ÈÓÈkנפלאֹות אראּנּו מצרים מארץ ואיתא1צאת , ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
לאבֹות,2ּבּילקּוט הראיתי ּׁשּלא מה הראיתי , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ׁשאני3ּכתיב ּוגבּורֹות ונּסים פלא, עֹוׂשה ּתהּלֹות נֹורא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָ
הּוא וכן נפלאֹות אראּנּו ּכתיב הּבנים עם לעׂשֹות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָעתיד

חסּדֹו.4אומר לעֹולם ּכי לבּדֹו ּגדֹולֹות נפלאֹות לעֹוׂשה ְְְְְְִִֵֵַַָָֹ
ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ּבין5ויּובן ההפרׁש ּבענין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

נמׁשלה מצרים ׁשּגאּלת העתידה, לּגאּלה מצרים ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָֻֻיציאת
ענין הּוא ולילה ּדחּפזֹון ּבחּפזֹון, היתה ולכן ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָללילה
ּבמנּוחה. ּתהיה ולכן ּבּיֹום ּתהיה העתידה ּוגאּלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻאחד,
ולילה ּגּלּוי ענינֹו ׁשּיֹום הּוא, ללילה יֹום ּבין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָוההפרׁש
ּגּלּויים היּו מצרים ׁשּביציאת ּדאף והינּו, העלם. ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָענינֹו
הּמלכים מלכי מל עליהם ׁשּנגלה עד ּביֹותר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנעלים

ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו לילה6הּקּב"ה ּבׁשם נקרא מּכלֿמקֹום , ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
מּצד רק היּו אּלּו ׁשּגּלּויים לפי ההעלם, ענין על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּמֹורה
עצמֹו מּצד ה'מּטה' ואּלּו ה'מּטה', מּצד ולא ְְְְִִִַַַַַַַַַָָָֹה'מעלה'
ּבקליטה ּבֹו נמׁשכּו לא ׁשהּגּלּויים ּכיון ּכמּקדם, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹנׁשאר
ענין ׁשהּוא והעלם, חׁש ּבבחינת נׁשאר ולכן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבפנימּיּות,
ּב'מּטה' ועלּיה זּכּו יהיה לבא לעתיד אמנם ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּלילה.
נקרא ולכן וגּלּוי, אֹור ּבבחינת יהיה עצמֹו ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָעצמֹו,

ה ּדלעתיד הּגּלּויים ׁשּכל והגם יֹום. מיציאתּבׁשם תחלּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֻ
אדמֹו"ר מֹו"ח ּכ"ק ׁשּמבאר ּוכפי ּכימי7מצרים, ּבפרּוׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ

רּבים לׁשֹון ּכימי גֹו', התחל8צאת מצרים ׁשּמיציאת , ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֻ
התחל ׁשאז יםֿסּוף ּבקריעת ּובפרט ּדלעתיד, ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֻהּגּלּוי
ה'מעלה' מּצד רק היה זה ּכל הרי ּדלעתיד, ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּגּלּוי
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העתידה: הגאולה על אומר הנביא

˙B‡ÏÙ� ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk1Ëe˜Ïia ‡˙È‡Â ,2, ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»¿ƒ»««¿
È˙È‡¯‰ונפלאות ניסים להראות, עתיד אני לבנים שתהיה העתידה בגאולה ∆¿≈ƒ

B·‡Ï˙כאלה È˙È‡¯‰ ‡lM ‰Ó,ממצרים היםÈ˙k3·שיצאו בשירת «∆…∆¿≈ƒ»»¿ƒ
סוף ים קריעת נס על שנאמרה

,‡ÏÙ ‰NBÚ ˙Bl‰z ‡¯B�»¿ƒ≈∆∆
È�‡L ˙B¯e·‚e ÌÈq�Â¿ƒƒ¿∆¬ƒ
ÌÈ�a‰ ÌÚ ˙BNÚÏ „È˙Ú»ƒ«¬ƒ«»ƒ

עליהם העתידה È˙k¿ƒ·בגאולה
‡e‰ ÔÎÂ ˙B‡ÏÙ� ep‡¯‡«¿∆ƒ¿»¿≈

¯ÓÂ‡4הוא שגם נוסף בפסוק …≈
העתידה הגאולה על נדרש

˙BÏB„b ˙B‡ÏÙ� ‰NBÚÏ¿≈ƒ¿»¿
.BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk Bc·Ï¿«ƒ¿»«¿

Ô·eÈÂשל המיוחד החידוש ¿»
לבוא לעתיד שיהיו הנפלאות

לנפלאות ביחס שלהם והמעלה

מצרים ביציאת ÈtŒÏÚ«ƒשהיו
L¯„na ·e˙kM ‰Ó5 «∆»«ƒ¿»

L¯Ù‰‰ ÔÈ�ÚaההבדלÔÈa ¿ƒ¿««∆¿≈≈
‰l‡bÏ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«¿À»
ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡bL ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆¿À«ƒ¿«ƒ
ÔÎÏÂ ‰ÏÈÏÏ ‰ÏLÓ�ƒ¿¿»¿«¿»¿»≈
ÔBÊtÁc ,ÔBÊtÁa ‰˙È‰»¿»¿ƒ»¿ƒ»
„Á‡ ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ¿«¿»ƒ¿»∆»
ולא רואים לא שבלילה כשם

גם כך הדברים, בפרטי מבחינים

אי בחיפזון דברים נעשים כאשר

לב שימת שתהיה אפשר

‰È˙Ú„‰והתבוננות, ‰l‡‚e¿À»»¬ƒ»
ÌBia ‰È‰zרואים כאשר ƒ¿∆«
דבר כל È‰z‰היטב ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿∆

‰Áe�Óaאפשר כאשר ƒ¿»
פרט. בכל ¯Ù‰‰ÂLלהתבונן ¿«∆¿≈

הדברים בפנימיות ≈ÔÈaההבדל
ÌBiL ,‡e‰ ‰ÏÈÏÏ ÌBÈ¿«¿»∆

אור יש Èelb,שבו B�È�Úƒ¿»ƒ
‰ÏÈÏÂחושך שורר B�È�Úשבו ¿«¿»ƒ¿»

ÌÈÏÚ� ÌÈÈelb eÈ‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL Û‡c ,e�È‰Â .ÌÏÚ‰∆¿≈¿«¿¿«∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ»ƒƒ«¬ƒ
¯˙BÈa,אלוקיים אורות כךÚ„של ÈÎÏÓכדי CÏÓ Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚pL ¿≈«∆ƒ¿»¬≈∆∆∆«¿≈

BÓˆÚ·e B„B·Îa ‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰6שיציאת לומר ייתכן איך כן ואם «¿»ƒ«»»ƒ¿¿«¿

ו"העלם"?, "לילה" היא ÏÈÏ‰מצרים ÌLa ‡¯˜� ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿»¿≈«¿»
el‡ ÌÈÈelbL ÈÙÏ ,ÌÏÚ‰‰ ÔÈ�Ú ÏÚ ‰¯BnLמצרים ביציאת שהיו ∆∆«ƒ¿««∆¿≈¿ƒ∆ƒƒ≈

,'‰hÓ'‰ „vÓ ‡ÏÂ '‰ÏÚÓ'‰ „vÓ ˜¯ eÈ‰של מצידו »«ƒ«««¿»¿…ƒ«««»
בכבודו עליהם... ו"נגלה ונפלאה גדולה התגלות הייתה אכן הקדושֿברוךֿהוא

שבני מאחר אך ובעצמו",

שקועים היו מצידם ישראל

היו לא מצרים, בטומאת

את ולקלוט להכיל מסוגלים

העליונה, האלוקית ההתגלות

BÓˆÚ „vÓ '‰hÓ'‰ el‡Â¿ƒ««»ƒ««¿
,Ì„wÓk ¯‡L�והגילויים ƒ¿«¿ƒ…∆

בו פעלו לא מלמעלה האלוקיים

מהותי ÌÈÈelb‰Lשינוי ÔÂÈk≈»∆«ƒƒ
‰ËÈÏ˜a Ba eÎLÓ� ‡Ï…ƒ¿¿ƒ¿ƒ»

˙eiÓÈ�Ùaעליו האירו ורק ƒ¿ƒƒ
אל לחדור מבלי 'מקיף' בדרך

�L‡¯תוכו, ÔÎÏÂשל מצבו ¿»≈ƒ¿«
CLÁה'מטה' ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«…∆

ÔÈ�Ú ‡e‰L ,ÌÏÚ‰Â¿∆¿≈∆ƒ¿«
„È˙ÚÏ Ì�Ó‡ .‰ÏÈl‰««¿»»¿»∆»ƒ

‡·Ïלבוא העתידה הגאולה »…
שבה כך CekÊתתרחש ‰È‰Èƒ¿∆ƒ

,BÓˆÚ '‰hÓ'a ‰iÏÚÂ«¬ƒ»««»«¿
‰È‰È BÓˆÚ ‡e‰L∆«¿ƒ¿∆
ÔÎÏÂ ,Èel‚Â ¯B‡ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ¿»≈
Ì‚‰Â .ÌBÈ ÌLa ‡¯˜�ƒ¿»¿≈«¬«
„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰ ÏkL∆»«ƒƒƒ¿»ƒ

eÏÁ˙‰בעצם˙‡ÈˆÈÓ À¿¬ƒƒ«
¯‡·nL ÈÙÎe ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿ƒ∆¿»≈
¯"BÓ„‡ Á"BÓ ˜"k7 ¿«¿

Le¯ÙaהכתובE˙‡ˆ ÈÓÈk ¿≈ƒ≈≈¿
ÌÈa¯ ÔBLÏ ÈÓÈk ,'B‚8, ƒ≈¿«ƒ

יציאת הרי לתמוה: יש ולכאורה

אחד ביום התרחשה מצרים

צאתך"? "כיום נאמר לא ולמה

הביאור »ÈˆÈnL∆ƒƒ‡˙אלא
Èelb‰ ÏÁ˙‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒÀ¿««ƒ

„È˙ÚÏcמאז ונמשך ההולך ƒ¿»ƒ
בגאולה, לשיאו שיגיע עד רבים Ê‡Lימים ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜a Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿ƒ««∆»

ואז מאד נעלית אלוקית התגלות È˙ÚÏc„הייתה Èelb‰ ÏÁ˙‰כי אם À¿««ƒƒ¿»ƒ
לבוא, לעתיד שיהיה כפי ממש בגילוי לא Ê‰עדיין Ïk È¯‰הגילויים כל ¬≈»∆
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i"gyz'dו ,xii` ycegd mikxan ,ipiny zyxt zay

ּכי, יםֿסּוף, קריעת לענין ּכלל ּדֹומה זה אין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָמקֹום,
ּבכדי היא אחד מקֹום אל הּמים ׁשּיּקוּו יתּבר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּגזרתֹו
העפר, יסֹוד מעלת ׁשּיתּגּלה היינּו, הּיּבׁשה, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּתראה

העפר מן היה היּו14ׁשהּכל הּמים יּקוּו ׁשּבענין ונמצא , ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ליּבׁשה, הּמים מהּות נתהּפכה ׁשּלא הא', חסרֹונֹות. ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹב'
מקֹום ׁשּנּוי רק והיה מים, ּבמהּות נׁשארּו הּמים ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָאּלא
מקֹום אל הּמים ׁשּנקוּו הּמקֹום ׁשּנּוי ׁשּגם והּב', ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָּבלבד.
ּבמקֹום ּגם הרי הּיּבׁשה, ׁשּתראה ּבכדי להיֹותֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד,
היה ׁשהּכל הענין ׁשהרי הּמים, לחלּוחית נׁשאר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּיּבׁשה
ׁשאנּו ּוכמֹו ׁשּבעפר, הּלחלּוחית עלֿידי הּוא העפר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמן
ׁשּבעפר. הּלחלּוחית ּבכח ׁשהיא הּצמיחה ּבענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹרֹואים
הּמהּות, ׁשּנּוי היה יםֿסּוף ּבקריעת ְִִִֵֵֶַַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן
נׁשאר ׁשּלא זאת, ועֹוד ליּבׁשה, נהפכּו עצמם ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשהּמים

אֹומרים ׁשאנּו ּוכמֹו ּכלל, מהּמים לחלּוחית ׁשּלא15ׁשּום ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
ׁשהעבירנּו זאת, עֹוד אּלא הּים, את לנּו ׁשּקרע ּבלבד ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹזֹו
ּכלל. לחלּוחית ׁשּום נׁשאר ׁשּלא היינּו, ּבחרבה, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹּבתֹוכֹו
עלמא הם ויּבׁשה ים ּדהּנה, הּוא, ּברּוחנּיּות ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָוהענין
הּנה ההׁשּתלׁשלּות ּובסדר ּדאתּגליא, ועלמא ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּדאתּכסיא
להיֹות צרי ּדאתּגליא ּדעלמא הּגּלּוי ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבכדי
ּבמחׁשבה ּוכמֹו ּדאתּכסיא, ּבעלמא צמצּום ְְְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָּתחּלה

ּד ׁשּיהיה ׁשּבכדי צמצּוםודּבּור, להיֹות צרי מסּדר ּבּור ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָֻ
ׁשּיהיה ׁשּבכדי והינּו הּמים, יּקוּו ענין וזהּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמחׁשבה,
צמצּום להיֹות הצר (יּבׁשה) העליֹון ּדּבּור ּבחינת ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֻּגּלּוי
נתחּדׁש יםֿסּוף ּבקריעת אמנם (ים). הּמחׁשבה ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָּבבחינת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

כ.14) ג, "דיינו".15)קהלת פיסקא פסח של הגדה
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ואם הכבד העפר מעל להיות צריכים היו הקלים המים הטבע לפי כי לטבע,

כך כל גדול חידוש איננו סוף ים קריעת נס Ê‰כן ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆
eÂwiL C¯a˙È B˙¯Êb ,Èk ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÔÈ�ÚÏ ÏÏk ‰ÓBc∆¿»¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿≈»ƒ¿»≈∆ƒ»

‰Lai‰,יתאספו ‰‡¯zL È„Îa ‡È‰ „Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ ÌÈn‰««ƒ∆»∆»ƒƒ¿≈∆≈»∆««»»
˙ÏÚÓ ‰lb˙iL ,e�ÈÈ‰«¿∆ƒ¿«∆«¬«

,¯ÙÚ‰ „BÒÈיסוד בתור ¿∆»»
היסודות מארבעת ומרכזי עיקרי

עפר מים, רוח, …»∆Ïk‰Lאש,
¯ÙÚ‰ ÔÓ ‰È‰14וכל »»ƒ∆»»

נבראו השונים לסוגיהם הנבראים

העפר, ÔÈ�ÚaLמיסוד ‡ˆÓ�Â¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«
'· eÈ‰ ÌÈn‰ eÂwÈƒ»««ƒ»

˙B�B¯ÒÁים קריעת נס לעומת ∆¿
�˙‰Ît‰סוף. ‡lL ,'‡‰»∆…ƒ¿«¿»

,‰LaÈÏ ÌÈn‰ ˙e‰Ó«««ƒ¿«»»
e¯‡L� ÌÈn‰ ‡l‡∆»««ƒƒ¿¬

,ÌÈÓ ˙e‰Óaשהיו כמו ¿««ƒ
היבשה את כיסו ««¿È‰Â‰כאשר

„·Ïa ÌB˜Ó ÈepL ˜«̄ƒ»ƒ¿«
כל פני על היו לכן שקודם

אל נאספו כך ואחר היבשה

אחד. ÌbLמקום ,'a‰Â¿«∆«
eÂ˜pL ÌB˜n‰ ÈepLƒ«»∆ƒ¿
,„Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ ÌÈn‰««ƒ∆»∆»
‰‡¯zL È„Îa B˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿≈∆≈»∆

,‰Lai‰של שהמטרה כיוון ««»»
מקום אל המים ואסיפת קיבוץ

ּתראה שהיבשה כדי הייתה ֵֶָאחד

את להפוך כדי ולא ותתגלה

ליבשה Ìbהמים È¯‰¬≈«
¯‡L� ‰Lai‰ ÌB˜Óaƒ¿««»»ƒ¿«

ÌÈn‰ ˙ÈÁeÏÁÏלא והיבשה «¿ƒ««ƒ
לחלוטין, ≈¬∆È¯‰Lהתייבשה

¯ÙÚ‰ ÔÓ ‰È‰ Ïk‰L ÔÈ�Ú‰העפר מיסוד נבראו והחי הצומח וגם »ƒ¿»∆«…»»ƒ∆»»
˙ÈÁeÏÁl‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰והרטיבות e�‡Lהלחות BÓÎe ,¯ÙÚaL «¿≈««¿ƒ∆∆»»¿∆»

ÌÈ‡B¯בפועל‰ÁÈÓv‰ ÔÈ�Úaמהאדמה השונים הצמחים סוגי של ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»
¯ÙÚaL ˙ÈÁeÏÁl‰ ÁÎa ‡È‰Lמשקים כאשר מצמיחה והאדמה ∆ƒ¿…«««¿ƒ∆∆»»ְִַָ

נאספו שהמים לאחר שגם וכיוון צמיחה. אין צחיח במדבר ואילו במים אותה

במים חל שלא מובן לחה, נשארה היבשה עדיין נראתה, והיבשה אחד למקום

הקודם. מצבם לעומת מהותי שינוי ביבשה ÚÈ¯˜a˙או ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ«
,‰LaÈÏ eÎÙ‰� ÌÓˆÚ ÌÈn‰L ,˙e‰n‰ ÈepL ‰È‰ ÛeÒŒÌÈ«»»ƒ««∆««ƒ«¿»∆∆¿¿«»»

ביבשה" הים "בתוך הלכו ישראל שבני �L‡¯כנאמר ‡lL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆…ƒ¿«
ÏÏk ÌÈn‰Ó ˙ÈÁeÏÁÏ ÌeLהים קרקעית שהייתה האדמה אלא «¿ƒ≈««ƒ¿»

לחלוטין, ‡ÌÈ¯ÓBהתייבשה e�‡L BÓÎe15ֿהקדושֿברוך את ומשבחים ¿∆»¿ƒ
מצרים ביציאת ישראל בני עם שעשה הטובות על פסח של בהגדה …∆lL‡הוא

¯wL „·Ïa BÊe�¯È·Ú‰L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,Ìi‰ ˙‡ e�Ï Ú ƒ¿«∆»«»∆«»∆»…∆∆¡ƒ»
‰·¯Áa BÎB˙aביבשה¯‡L� ‡lL ,e�ÈÈ‰ הים, ÌeLבקרקעית ¿∆»»»«¿∆…ƒ¿«

.ÏÏk ˙ÈÁeÏÁÏ«¿ƒ¿»
,‡e‰ ˙ei�Áe¯a ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿»ƒ
Ì‰ ‰LaÈÂ ÌÈ ,‰p‰c¿ƒ≈»¿«»»≈
‡ÓÏÚÂ ‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ»¿»¿ƒ¿«¿»¿»¿»

,‡ÈÏb˙‡cברוך" הכתוב על ¿ƒ¿«¿»
ועד העולם מן ישראל אלקי ה'

מעלמא בזוהר: אמרו העולם"

דאתגליא. לעלמא דאתכסיא

החסידות בתורת כך על ומוסבר

"ים" יש הזה שבעולם כשם כי

שבו שהנבראים עולם שהוא

עולם שהיא "יבשה" ויש מכוסים

דרך על גלויים, שבו שהנבראים

דרגות יש להבדיל, למעלה, זה

שלהם הרוממות שבגלל גבוהות

ונקראות ומכוסות נעלמות הן

האור ואילו דאתכסיא" "עלמא

שיורד המצומצם האלוקי

"עלמא נקרא לנבראים ומתגלה

∆≈¿Ò·e„¯דאתגליא"
˙eÏLÏzL‰‰האור שבו «ƒ¿«¿¿

למטה מלמעלה יורד האלוקי

הדרגתית È„Îaבצורה ‰p‰ƒ≈ƒ¿≈
‡ÓÏÚc Èelb‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿»
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡ÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»»ƒƒ¿
‡ÓÏÚa ÌeˆÓˆ ‰lÁz¿ƒ»ƒ¿¿»¿»
BÓÎe ,‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿

¯ea„Â ‰·LÁÓaעניין שהם ¿«¬»»¿ƒ
ו"עלמא דאתכסיא" "עלמא

והדיבור ונסתרת נעלמת המחשבה שהרי האדם בנפש שהוא כפי דאתגליא"

בגילוי, ˆÌeˆÓבא ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ¯cÒÓ ¯eac ‰È‰iL È„ÎaL∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿À»»ƒƒ¿ƒ¿
‰·LÁn‰מסוגל לא האדם עוצמתה בכל מאירה המחשבה כאשר ואילו ««¬»»

אותו, מבלבל הרעיון ועושר עומק כי ומסודרת ברורה בצורה ∆¿e‰ÊÂלהתבטא
e�È‰Â ,ÌÈn‰ eÂwÈ ÔÈ�Úהמים אסיפת של הפנימית רוחנית המשמעות ƒ¿«ƒ»««ƒ¿«¿

היא בראשית ימי eac¯בששת ˙�ÈÁa Èelb ‰È‰iL È„ÎaLהאלוקי ∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ
(ÌÈ) ‰·LÁn‰ ˙�ÈÁ·a ÌeˆÓˆ ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ (‰LaÈ) ÔBÈÏÚ‰»∆¿«»»À¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«««¬»»»
ונבראים עולמות של הבריאה שלצורך וחסידות בקבלה בהרחבה כמבואר

ולהעלים לצמצם צורך היה העליון, הדיבור בחינת ידי על שנבראו מוגבלים,

ומצומצמת. מועטת הארה רק ממנו שתישאר עד האלוקי האור «¿«‡Ì�Óאת
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

ּגם ולכן למּטה. ּובקליטה ּבפנימּיּות ּבא ולא ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹּבלבד,
לפי ּבלבד, ׁשעה לפי רק היה יםֿסּוף ּדקריעת ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָהענין
אראּנּו לבא לעתיד ורק לזה. ּכלי היה לא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשה'מּטה'
(ׁשהּוא מצרים ּביציאת ׁשהיּו ׁשהּנפלאֹות היינּו, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָנפלאֹות,
ּולמעלה העֹולמֹות מער ׁשּלמעלה הּגּלּוי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָענין
וגּלּוי ראּיה ּבבחינת ּדאראּנּו, ּבאפן יהיּו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹמהׁשּתלׁשלּות)
לבּדֹו, ּגדֹולֹות נפלאֹות לעֹוׂשה ּׁשּכתּוב מה וזהּו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָלמּטה.
למּטה ימׁשכּו העליֹונים ׁשהּגּלּויים זה ענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֻּכי,
ׁשרק לבּדֹו, ּגדֹולֹות נפלאֹות ּבבחינת הּוא ְְְְְִִִִִִֶַַַָּבפנימּיּות,
יתּבר ׁשּלגּביּה לפי לעׂשֹותם, ּביכלּתֹו יתּבר לבּדֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּוא
העתידה ׁשהּגאּלה הּנ"ל מּכל ונמצא ׁשוים. ּומּטה ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֻמעלה
יׁש ולכן מצרים. מּגאּלת יֹותר נעלית ּבבחינה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻּתהיה

ׁשּיציאת9ּדעה לפי לעתיד, מצרים יציאת מזּכירין ׁשאין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
הּדעה לפי וגם העתידה. לּגאּלה ּכלל ּבער אינּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻמצרים
ּבדר רק זה הרי לעתיד, ּגם מצרים יציאת ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּמזּכירין

ּבלבד הּגאּולה9טפל ׁשּתחּלת ּדכיון להבין, וצרי . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
וידּוע (ּכּנ"ל), מצרים ּביציאת היתה ׁשּכל10העתידה ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָ

היא מצרים ׁשּגאּלת לֹומר ּבהכרח הרי קׁשֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻההתחלֹות
ּגם הּצּנֹור ּפתיחת היתה ׁשעלֿידּה ּכיון יֹותר, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָנעלית

העתידה. ְֲִַָָָֻלּגאּלה

לעילÔÈ·‰Ïeב) ׁשּנתּבאר מה להקּדים צרי 11זה ¿»ƒְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּנּסים אחד ׁשהּוא יםֿסּוף קריעת ְְְִִִִֶַַַַַַּבענין

הּטבע מּדרכי הּיֹוצאים ׁשּכבר12הּנפלאים ּדאףֿעלּֿפי , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּבריאה, ּבתחּלת זה מעין הּמים13היה יּקוּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

מּכלֿ הּיּבׁשה, ותראה אחד מקֹום אל הּׁשמים ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמּתחת
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סע"ב.9) יב, ה.10)ברכות יט, יתרו ופרש"י 237).11)מכילתא ע' (לעיל פ"ב פסח של דאחרון גו' והחרים תורת12)ד"ה ראה

ואילך). ב קנג, ח"א – החדשה (בהוצאה ואילך א ריד, בשלח ט.13)חיים א, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

התגלו בהעלם שלפחות העובדה גם כולל סוף, ים וקריעת ומצרים יציאת של

לבוא לעתיד שיהיו הגילויים גם Ïa·„,בהם '‰ÏÚÓ'‰ „vÓ ˜¯ ‰È‰»»«ƒ«««¿»ƒ¿«
‰hÓÏ ‰ËÈÏ˜·e ˙eiÓÈ�Ùa ‡a ‡ÏÂבצורה ב'מטה' חדר ולא ¿…»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»¿«»ַָ

מהותו. על ÛeÒŒÌÈשתשפיע ˙ÚÈ¯˜c ÔÈ�Ú‰ Ìb ÔÎÏÂהיה שאכן ¿»≈«»ƒ¿»ƒ¿ƒ««
מאד ונפלאה נעלית התגלות

,„·Ïa ‰ÚL ÈÙÏ ˜¯ ‰È‰»»«¿ƒ»»ƒ¿«
‰È‰ ‡Ï '‰hÓ'‰L ÈÙÏ¿ƒ∆««»…»»

‰ÊÏ ÈÏkוהנס שהגילוי ולאחר ¿ƒ¿∆
המשך. לכך היה לא הסתיימו,

‡·Ï „È˙ÚÏ ˜¯Âיקויים ¿«∆»ƒ»…
�B‡ÏÙ˙,הייעוד ep‡¯‡«¿∆ƒ¿»

eÈ‰L ˙B‡ÏÙp‰L ,e�ÈÈ‰«¿∆«ƒ¿»∆»
‡e‰L) ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒ∆
‰ÏÚÓlL Èelb‰ ÔÈ�Úƒ¿««ƒ∆¿«¿»

˙BÓÏBÚ‰ C¯ÚÓלמה מעבר ≈∆∆»»
לקלוט מסוגלים שהעולמות

שלהם לרמה «¿»¿ÏÚÓÏe‰בהתאם
˙eÏLÏzL‰Óהעולם כאשר ≈ƒ¿«¿¿

הוא הטבע גדרי לפי מתנהג

שבא אלוקי אור של בכוחו פועל

ב'סדר למטה מלמעלה ויורד

ירידה של השתלשלות'

מתחולל כאשר אבל הדרגתית,

אלוקי אור של התגלות זו הרי נס

השתלשלות') מ'סדר שלמעלה

,ep‡¯‡c ÔÙ‡a eÈ‰Èƒ¿¿…∆¿«¿∆
Èel‚Â ‰i‡¯ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ

‰hÓÏשיחדרו כזו בצורה ¿«»
ה'מטה' של המציאות גדרי בתוך

עליו. Ó‰וישפיעו e‰ÊÂ¿∆«
·e˙kMשגם הנזכר בפסוק ∆»

לבוא לעתיד על נדרש הוא

˙BÏB„b ˙B‡ÏÙ� ‰NBÚÏ¿≈ƒ¿»¿
‰Ê ÔÈ�Ú ,Èk ,Bc·Ï¿«ƒƒ¿»∆

‰hÓÏ eÎLÓÈ ÌÈ�BÈÏÚ‰ ÌÈÈelb‰Lויחדרו‡e‰ ,˙eiÓÈ�Ùa ∆«ƒƒ»∆¿ƒÀ¿¿¿«»ƒ¿ƒƒ
Bc·Ï ‡e‰ ˜¯L ,Bc·Ï ˙BÏB„b ˙B‡ÏÙ� ˙�ÈÁ·aֿהקדושֿברוך ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿¿«∆«¿«

Ì˙BNÚÏהוא BzÏÎÈa C¯a˙Èשרק הדבר וטעם הללו, הנפלאות את ƒ¿»≈ƒ»¿«¬»
יפעלו זאת ובכל מלמעלה שיבואו כך נפלאות לעשות ביכולתו "לבדו" הוא

הוא dÈa‚lLלמטה, ÈÙÏלגביוÌÈÂL ‰hÓe ‰ÏÚÓ C¯a˙Èולגביו ¿ƒ∆¿«≈ƒ¿»≈«¿»«»»ƒ
אלא מה'מעלה' נמוך יותר אינו וה'מטה' מה'מטה' גבוה יותר אינו ה'מעלה'

אחת. בבת הדרגות בכל להאיר וביכולתו שווים ‰Ï"pשניהם ÏkÓ ‡ˆÓ�Â¿ƒ¿»ƒ»««
ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡bÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰�ÈÁ·a ‰È‰z ‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰L∆«¿À»»¬ƒ»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¬≈≈ƒ¿À«ƒ¿«ƒ

המציאות גדרי בתוך בפנימיות ותחדור ב'מטה' גם וחידוש שינוי ותפעל

Úc‰התחתונה. LÈ ÔÎÏÂ9במשנהÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡L ¿»≈≈≈»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÏÏk C¯Úa d�È‡ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆiL ÈÙÏ ,„È˙ÚÏיחס כל לה ואין ∆»ƒ¿ƒ∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ≈»¿∆∆¿»

‰È˙Ú„‰ודמיון ‰l‡bÏשלעומת וכיוון שיעור, לאין ממנה הנעלית «¿À»»¬ƒ»
ליציאת אין העתידה הגאולה

טעם אין חשיבות, מצרים

לבוא. לעתיד אותה »¿Ì‚Âלהזכיר
ÔÈ¯ÈkÊnL ‰Úc‰ ÈÙÏ¿ƒ«≈»∆«¿ƒƒ
,„È˙ÚÏ Ìb ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«∆»ƒ
לגבי חשיבותה העדר למרות

העתידה, ¯˜הגאולה ‰Ê È¯‰¬≈∆«
„·Ïa ÏÙË C¯„a9היחס כי ¿∆∆»≈ƒ¿«

לגאולה מצרים יציאת של

טפל של היחס כמו הוא העתידה

העיקר. לגבי

ÔÂÈÎc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿≈»
‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ ˙lÁzL∆¿ƒ««¿»»¬ƒ»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰˙È‰»¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

Ï"pk)שהיו הגילויים שבתוך ««
סוף ים ובקריעת מצרים ביציאת

גילויים גם בהעלם, כי אם היו,

העתידה), Úe„ÈÂ10מהגאולה ¿»«
L˜ ˙BÏÁ˙‰‰ ÏkL,˙B ∆»««¿»»

˙l‡bL ¯ÓBÏ Á¯Î‰a È¯‰¬≈¿∆¿≈««∆¿À«
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ«¬≈≈

העתידה, הגאולה «≈ÔÂÈkמאשר
˙ÁÈ˙t ‰˙È‰ d„ÈŒÏÚL∆«»»»¿»¿ƒ«
‰l‡bÏ Ìb ¯Bpv‰«ƒ««¿À»

‰„È˙Ú‰מדוע תמוה כן ואם »¬ƒ»
נעלית העתידה שהגאולה נקבע

ממצרים, מהיציאה שיעור לאין

מצרים, ליציאת אדרבה והרי

יש הגאולות, של ההתחלה בתור

מוכח?. יתרון

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe במאמר11·) ¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ«∆ƒ¿»≈»≈
לשבוע מלכות' ב'דבר לאור (ויצא תשח"י באחרוןֿשלֿפסח שנאמר החסידות

אפשר") בדרך "ביאור עם זו שנה שמיני ÛeÒŒÌÈפרשת ˙ÚÈ¯˜ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«¿ƒ««
Ú·h‰ ÈÎ¯cÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈ‡ÏÙp‰ ÌÈqp‰ „Á‡ ‡e‰L12,כאשר ∆«««ƒƒ«ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«¿≈«∆«

היפך ביבשה הים בתוך הלכו ישראל ובני טבעו היפך כחומה ועמד נקרע הים

BÓkהטבע ,‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a ‰Ê ÔÈÚÓ ‰È‰ ¯·kL ÈtŒÏÚŒÛ‡c¿««ƒ∆¿»»»≈≈∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿
·e˙kL13eÂwÈייאספו„Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ ÌÈÓM‰ ˙ÁzÓ ÌÈn‰ ∆»ƒ»««ƒƒ«««»«ƒ∆»∆»

,‰Lai‰ ‰‡¯˙Âשמעל דבר היה זה גם הנ"ל במאמר שנתבאר וכפי ¿≈»∆««»»
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ּכי, יםֿסּוף, קריעת לענין ּכלל ּדֹומה זה אין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָמקֹום,
ּבכדי היא אחד מקֹום אל הּמים ׁשּיּקוּו יתּבר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּגזרתֹו
העפר, יסֹוד מעלת ׁשּיתּגּלה היינּו, הּיּבׁשה, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּתראה

העפר מן היה היּו14ׁשהּכל הּמים יּקוּו ׁשּבענין ונמצא , ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ליּבׁשה, הּמים מהּות נתהּפכה ׁשּלא הא', חסרֹונֹות. ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹב'
מקֹום ׁשּנּוי רק והיה מים, ּבמהּות נׁשארּו הּמים ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָאּלא
מקֹום אל הּמים ׁשּנקוּו הּמקֹום ׁשּנּוי ׁשּגם והּב', ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָּבלבד.
ּבמקֹום ּגם הרי הּיּבׁשה, ׁשּתראה ּבכדי להיֹותֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד,
היה ׁשהּכל הענין ׁשהרי הּמים, לחלּוחית נׁשאר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּיּבׁשה
ׁשאנּו ּוכמֹו ׁשּבעפר, הּלחלּוחית עלֿידי הּוא העפר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמן
ׁשּבעפר. הּלחלּוחית ּבכח ׁשהיא הּצמיחה ּבענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹרֹואים
הּמהּות, ׁשּנּוי היה יםֿסּוף ּבקריעת ְִִִֵֵֶַַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן
נׁשאר ׁשּלא זאת, ועֹוד ליּבׁשה, נהפכּו עצמם ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשהּמים

אֹומרים ׁשאנּו ּוכמֹו ּכלל, מהּמים לחלּוחית ׁשּלא15ׁשּום ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
ׁשהעבירנּו זאת, עֹוד אּלא הּים, את לנּו ׁשּקרע ּבלבד ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹזֹו
ּכלל. לחלּוחית ׁשּום נׁשאר ׁשּלא היינּו, ּבחרבה, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹּבתֹוכֹו
עלמא הם ויּבׁשה ים ּדהּנה, הּוא, ּברּוחנּיּות ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָוהענין
הּנה ההׁשּתלׁשלּות ּובסדר ּדאתּגליא, ועלמא ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּדאתּכסיא
להיֹות צרי ּדאתּגליא ּדעלמא הּגּלּוי ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבכדי
ּבמחׁשבה ּוכמֹו ּדאתּכסיא, ּבעלמא צמצּום ְְְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָּתחּלה

ּד ׁשּיהיה ׁשּבכדי צמצּוםודּבּור, להיֹות צרי מסּדר ּבּור ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָֻ
ׁשּיהיה ׁשּבכדי והינּו הּמים, יּקוּו ענין וזהּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמחׁשבה,
צמצּום להיֹות הצר (יּבׁשה) העליֹון ּדּבּור ּבחינת ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֻּגּלּוי
נתחּדׁש יםֿסּוף ּבקריעת אמנם (ים). הּמחׁשבה ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָּבבחינת
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ואם הכבד העפר מעל להיות צריכים היו הקלים המים הטבע לפי כי לטבע,

כך כל גדול חידוש איננו סוף ים קריעת נס Ê‰כן ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆
eÂwiL C¯a˙È B˙¯Êb ,Èk ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÔÈ�ÚÏ ÏÏk ‰ÓBc∆¿»¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿≈»ƒ¿»≈∆ƒ»

‰Lai‰,יתאספו ‰‡¯zL È„Îa ‡È‰ „Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ ÌÈn‰««ƒ∆»∆»ƒƒ¿≈∆≈»∆««»»
˙ÏÚÓ ‰lb˙iL ,e�ÈÈ‰«¿∆ƒ¿«∆«¬«

,¯ÙÚ‰ „BÒÈיסוד בתור ¿∆»»
היסודות מארבעת ומרכזי עיקרי

עפר מים, רוח, …»∆Ïk‰Lאש,
¯ÙÚ‰ ÔÓ ‰È‰14וכל »»ƒ∆»»

נבראו השונים לסוגיהם הנבראים

העפר, ÔÈ�ÚaLמיסוד ‡ˆÓ�Â¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«
'· eÈ‰ ÌÈn‰ eÂwÈƒ»««ƒ»

˙B�B¯ÒÁים קריעת נס לעומת ∆¿
�˙‰Ît‰סוף. ‡lL ,'‡‰»∆…ƒ¿«¿»

,‰LaÈÏ ÌÈn‰ ˙e‰Ó«««ƒ¿«»»
e¯‡L� ÌÈn‰ ‡l‡∆»««ƒƒ¿¬

,ÌÈÓ ˙e‰Óaשהיו כמו ¿««ƒ
היבשה את כיסו ««¿È‰Â‰כאשר

„·Ïa ÌB˜Ó ÈepL ˜«̄ƒ»ƒ¿«
כל פני על היו לכן שקודם

אל נאספו כך ואחר היבשה

אחד. ÌbLמקום ,'a‰Â¿«∆«
eÂ˜pL ÌB˜n‰ ÈepLƒ«»∆ƒ¿
,„Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ ÌÈn‰««ƒ∆»∆»
‰‡¯zL È„Îa B˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿≈∆≈»∆

,‰Lai‰של שהמטרה כיוון ««»»
מקום אל המים ואסיפת קיבוץ

ּתראה שהיבשה כדי הייתה ֵֶָאחד

את להפוך כדי ולא ותתגלה

ליבשה Ìbהמים È¯‰¬≈«
¯‡L� ‰Lai‰ ÌB˜Óaƒ¿««»»ƒ¿«

ÌÈn‰ ˙ÈÁeÏÁÏלא והיבשה «¿ƒ««ƒ
לחלוטין, ≈¬∆È¯‰Lהתייבשה

¯ÙÚ‰ ÔÓ ‰È‰ Ïk‰L ÔÈ�Ú‰העפר מיסוד נבראו והחי הצומח וגם »ƒ¿»∆«…»»ƒ∆»»
˙ÈÁeÏÁl‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰והרטיבות e�‡Lהלחות BÓÎe ,¯ÙÚaL «¿≈««¿ƒ∆∆»»¿∆»

ÌÈ‡B¯בפועל‰ÁÈÓv‰ ÔÈ�Úaמהאדמה השונים הצמחים סוגי של ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»
¯ÙÚaL ˙ÈÁeÏÁl‰ ÁÎa ‡È‰Lמשקים כאשר מצמיחה והאדמה ∆ƒ¿…«««¿ƒ∆∆»»ְִַָ

נאספו שהמים לאחר שגם וכיוון צמיחה. אין צחיח במדבר ואילו במים אותה

במים חל שלא מובן לחה, נשארה היבשה עדיין נראתה, והיבשה אחד למקום

הקודם. מצבם לעומת מהותי שינוי ביבשה ÚÈ¯˜a˙או ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ«
,‰LaÈÏ eÎÙ‰� ÌÓˆÚ ÌÈn‰L ,˙e‰n‰ ÈepL ‰È‰ ÛeÒŒÌÈ«»»ƒ««∆««ƒ«¿»∆∆¿¿«»»

ביבשה" הים "בתוך הלכו ישראל שבני �L‡¯כנאמר ‡lL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆…ƒ¿«
ÏÏk ÌÈn‰Ó ˙ÈÁeÏÁÏ ÌeLהים קרקעית שהייתה האדמה אלא «¿ƒ≈««ƒ¿»

לחלוטין, ‡ÌÈ¯ÓBהתייבשה e�‡L BÓÎe15ֿהקדושֿברוך את ומשבחים ¿∆»¿ƒ
מצרים ביציאת ישראל בני עם שעשה הטובות על פסח של בהגדה …∆lL‡הוא

¯wL „·Ïa BÊe�¯È·Ú‰L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,Ìi‰ ˙‡ e�Ï Ú ƒ¿«∆»«»∆«»∆»…∆∆¡ƒ»
‰·¯Áa BÎB˙aביבשה¯‡L� ‡lL ,e�ÈÈ‰ הים, ÌeLבקרקעית ¿∆»»»«¿∆…ƒ¿«

.ÏÏk ˙ÈÁeÏÁÏ«¿ƒ¿»
,‡e‰ ˙ei�Áe¯a ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿»ƒ
Ì‰ ‰LaÈÂ ÌÈ ,‰p‰c¿ƒ≈»¿«»»≈
‡ÓÏÚÂ ‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ»¿»¿ƒ¿«¿»¿»¿»

,‡ÈÏb˙‡cברוך" הכתוב על ¿ƒ¿«¿»
ועד העולם מן ישראל אלקי ה'

מעלמא בזוהר: אמרו העולם"

דאתגליא. לעלמא דאתכסיא

החסידות בתורת כך על ומוסבר

"ים" יש הזה שבעולם כשם כי

שבו שהנבראים עולם שהוא

עולם שהיא "יבשה" ויש מכוסים

דרך על גלויים, שבו שהנבראים

דרגות יש להבדיל, למעלה, זה

שלהם הרוממות שבגלל גבוהות

ונקראות ומכוסות נעלמות הן

האור ואילו דאתכסיא" "עלמא

שיורד המצומצם האלוקי

"עלמא נקרא לנבראים ומתגלה

∆≈¿Ò·e„¯דאתגליא"
˙eÏLÏzL‰‰האור שבו «ƒ¿«¿¿

למטה מלמעלה יורד האלוקי

הדרגתית È„Îaבצורה ‰p‰ƒ≈ƒ¿≈
‡ÓÏÚc Èelb‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿»
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡ÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»»ƒƒ¿
‡ÓÏÚa ÌeˆÓˆ ‰lÁz¿ƒ»ƒ¿¿»¿»
BÓÎe ,‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿

¯ea„Â ‰·LÁÓaעניין שהם ¿«¬»»¿ƒ
ו"עלמא דאתכסיא" "עלמא

והדיבור ונסתרת נעלמת המחשבה שהרי האדם בנפש שהוא כפי דאתגליא"

בגילוי, ˆÌeˆÓבא ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ¯cÒÓ ¯eac ‰È‰iL È„ÎaL∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿À»»ƒƒ¿ƒ¿
‰·LÁn‰מסוגל לא האדם עוצמתה בכל מאירה המחשבה כאשר ואילו ««¬»»

אותו, מבלבל הרעיון ועושר עומק כי ומסודרת ברורה בצורה ∆¿e‰ÊÂלהתבטא
e�È‰Â ,ÌÈn‰ eÂwÈ ÔÈ�Úהמים אסיפת של הפנימית רוחנית המשמעות ƒ¿«ƒ»««ƒ¿«¿

היא בראשית ימי eac¯בששת ˙�ÈÁa Èelb ‰È‰iL È„ÎaLהאלוקי ∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ
(ÌÈ) ‰·LÁn‰ ˙�ÈÁ·a ÌeˆÓˆ ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ (‰LaÈ) ÔBÈÏÚ‰»∆¿«»»À¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«««¬»»»
ונבראים עולמות של הבריאה שלצורך וחסידות בקבלה בהרחבה כמבואר

ולהעלים לצמצם צורך היה העליון, הדיבור בחינת ידי על שנבראו מוגבלים,

ומצומצמת. מועטת הארה רק ממנו שתישאר עד האלוקי האור «¿«‡Ì�Óאת
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ענין הּנה יֹותר, ּולמעלה ּבהעלם. הם האֹותּיֹות ד' הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָזֹו
הּוא אּלא הרצֹון, מּבחינת ּגם למעלה הּוא ּדלעילא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָהוי'
ּכלל. אֹותּיֹות ּבֹו אין זֹו ׁשּבבחינה ׁשּב'עצמּות', ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָהוי'
אּלא אֹותּיֹות ּבֹו יׁש ׁשּברצֹון הוי' ׁשּבחינת ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָוהינּו,
ּפרטי ׁשּכל לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּבהעלם, הם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשהאֹותּיֹות
ׁשּברצֹון אּלא ּברצֹון, ּגם יׁשנם ּבפעל ׁשּיׁשנם ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהענינים
אין ׁשּב'עצמּות' הוי' ּבבחינת מהּֿׁשאיןּֿכן ּבהעלם, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהם
הּוא ענינם האֹותּיֹות ד' ׁשהרי ּכלל, אֹותּיֹות ד' ְְְֲִִִִֵֶַָָָָּבחינת
למעלה ׁשהּוא יתּבר ועצמּותֹו כּו', והתּפּׁשטּות ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָצמצּום
הּצמצּום ענין ּבֹו ׁשּי לא וגּלּוי, העלם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹמּגדר
הּוא יםֿסּוף ּדקריעת והחּדּוׁש ּכלל. ְְְְְְִִִִַַַַָוהתּפּׁשטּות
הוי' ׁשהּוא ּדלעילא, ּדהּוי' ההעלם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבחינת
ׁשהרי ּדלתּתא. ּבהוי' מּמׁש ּבגּלּוי ּבא ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּב'עצמּות',
ּובמּתןּֿתֹורה למּתןּֿתֹורה, הכנה היתה יםֿסּוף ְְְְֲִַַַַַַָָָָָָקריעת

מּתןּֿתֹורה19ּכתיב ׁשּבׁשעת והינּו, ,אלקי הוי' אנכי ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
לּמּוד ׁשעלֿידי ׁשּזהּו ׁשּב'עצמּות', הוי' ּגם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָנמׁש
ולכן ,יתּבר עצמּותֹו ּבבחינת ּתֹופסים למּטה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהּתֹורה

ׁשעלֿידי20אמרּו ּבידֹו, ותלמּודֹו לכאן ׁשּבא מי אׁשרי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
זֹוכה הּוא הרי ּדתֹורה, ּבגליא למּטה ׁשּלמד ְְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָהּתלמּוד
נּתנּו הענינים ׁשּכל לפי ׁשּזהּו ּדלעתיד, הּגּלּויים ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָָלכל
ׁשּקריעת וכיון ׁשּלמּטה. ּבּתֹורה אּפּגעגעבען) זי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ(האּבן
יםֿסּוף ּבקריעת האיר למּתןּֿתֹורה, הכנה היתה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָיםֿסּוף
הוי' ּבבחינת ּבגּלּוי ׁשּנמׁש ׁשּב'עצמּות', הוי' ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָּגם
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"עלמא עניין והוא בפועל, הבריאה לצורך שנחוצה וההתפשטות ההתגלות

שברצון" הוי' "שם עניין משמעות הנ"ל, במאמר שהוסבר וכפי דאתכסיא".

"מלכות" עד מ"חכמה" הנפש כוחות עשרה שבאדם כשם אשר היא

לאברי המותאמים 'פנימיים' כוחות הם העליונות הספירות לעשר המקבילים

ואילו האדם, של והיכולות הגוף

כללי 'מקיף' כוח הוא הרצון כוח

אלא באברים מתלבש שלא

גם כך בשווה, בכולם נמצא

העליון הרצון כביכול, למעלה,

הספירות מעשרת למעלה הוא

לכך בדומה עליון", "כתר ונקרא

של הראש מעל הוא שהכתר

של עניינו היא זו ובחינה האדם,

שלמעלה דלעילא" הוי' "שם

סוף, ים קריעת ובעת מהעולמות.

שם גם 'נקרעו', ההסתרים כאשר

הוא כלל שבדרך שברצון הוי'

התגלה. ונעלם מכוסה

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏeשל לאמיתו ¿«¿»≈
האלוקי האור התגלות דבר,

מדרגה הייתה סוף ים בקריעת

האור רק לא גבוהה: יותר עוד

האור רק ולא האצילות שבעולם

מאצילות שלמעלה שבכתר

התגלות גם הייתה אלא התגלה

נעלית יותר עוד בחינה של

שעניינו דלעילא" הוי' ב"שם

כי דאתכסיא", ≈p‰ƒ‰"עלמא
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÔÈ�Úבדרגה ƒ¿«¬»»ƒ¿≈»

יותר Ìbנעלית ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«
‡l‡ ,ÔBˆ¯‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«»»∆»
,'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ ‡e‰¬»»∆¿«¿

BÊ ‰�ÈÁ·aLבעצם אותיות, מארבע המורכב הוי' בשם בחינה שהיא למרות ∆ƒ¿ƒ»
אשר עד נעלה כך כל עניין ‡זהו Ba ÔÈ‡˙�ÈÁaL ,e�È‰Â .ÏÏk ˙Bi˙B ≈ƒ¿»¿«¿∆¿ƒ«

˙Bi˙B‡ Ba LÈ ÔBˆ¯aL 'ÈÂ‰של התעוררות בה שיש בדרגא מדובר כי ¬»»∆»»≈ƒ
עולמות לברוא העליון ÌÏÚ‰aרצון Ì‰ ˙Bi˙B‡‰L ‡l‡לא ועדיין ∆»∆»ƒ≈¿∆¿≈

גילוי, לידי Ì�LiLירדו ÌÈ�È�Ú‰ ÈË¯t ÏkL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈∆»¿»≈»ƒ¿»ƒ∆∆¿»
ÏÚÙaדבר של ÔBˆ¯aבסופו Ìb Ì�LÈ,הרצון התעוררות בתחילת אפילו ¿…«∆¿»«»»

ÌÏÚ‰a Ì‰ ÔBˆ¯aL ‡l‡,נתגלו לא ÈÁ·a�˙ועדיין ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ∆»∆»»≈¿∆¿≈«∆≈≈ƒ¿ƒ«
ÏÏk ˙Bi˙B‡ '„ ˙�ÈÁa ÔÈ‡ '˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰אותיות בתור ¬»»∆¿«¿≈¿ƒ«ƒ¿»

‰e‡מוגדרות, Ì�È�Ú ˙Bi˙B‡‰ '„ È¯‰LכאמורÌeˆÓˆ ∆¬≈»ƒƒ¿»»ƒ¿
ÌÏÚ‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L C¯a˙È B˙eÓˆÚÂ ,'eÎ ˙eËMt˙‰Â¿ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»≈∆¿«¿»ƒ∆∆∆¿≈

Èel‚Âאך העצם של והתפשטות בהארה רק מקום להם שיש מושגים שהם ¿ƒ

עצמו, בעצם ÏÏk.לא ˙eËMt˙‰Â ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Ú Ba CiL ‡Ï…«»ƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»
שבעצמותו הוי' לשם שברצון הוי' שם בין שההבדל הנזכר במאמר וכמבואר

שמטבעו מכך נובע והדבר בית, לבנות ברצון המתעורר מאדם משל פי על יובן

מכך וכתוצאה מוחלט", כ"רצון נפשו בעצם שמושרש לבית רצון אדם לכל יש

של בסופו מתעורר האדם

גם וכך גלוי. ברצון התהליך

התעוררות כביכול. למעלה,

העולמות לבריאת העליון הרצון

המוחלט" מ"רצון נובעת

וגם בעצמותו. שקיים לעולמות

"רצון של זו נעלמת בבחינה

שם את בהעלם יש המוחלט',

מתגלה הרצון שבהמשך הוי'

אבל לדרגה, מדרגה ויורד דרכו

ב'רצון הוא הוי' ששם כפי

בין ההבדלים המוחלט',

נרגשים ולא ניכרים לא האותיות

ולחלק אותן להגדיר ניתן ולא

בצורה היא מציאותם כי ביניהם

מוגדרת. ולא מופשטת

ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜c LecÁ‰Â¿«ƒƒ¿ƒ««
ÌÏÚ‰‰ ˙�ÈÁaL ‡e‰∆¿ƒ««∆¿≈
‡e‰L ,‡ÏÈÚÏc 'Èe‰c¿«»»ƒ¿≈»∆

,'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰הנה ¬»»∆¿«¿
הנעלה ההעלם «a‡הזהאפילו

'ÈÂ‰a LnÓ Èel‚a¿ƒ«»«¬»»
.‡z˙Ïcהדבר וטעם ƒ¿«»

גם הייתה סוף ים שבקריעת

הנעלית הבחינה של התגלות

היא הזו ≈¬∆È¯‰Lוהנעלמת
‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯¿̃ƒ««»¿»
,‰¯BzŒÔzÓÏ ‰�Î‰¬»»¿««»

·È˙k ‰¯BzŒÔzÓ·e19˙ÚLaL ,e�È‰Â ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ�‡ ¿««»¿ƒ»…ƒ¬»»¡…∆¿«¿∆ƒ¿«
„enÏ È„ÈŒÏÚL e‰fL ,'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ Ìb CLÓ� ‰¯BzŒÔzÓ««»ƒ¿««¬»»∆¿«¿∆∆∆«¿≈ƒ

C¯a˙È B˙eÓˆÚ ˙�ÈÁ·a ÌÈÒÙBz ‰hÓÏ ‰¯Bz‰שכאן למרות «»¿«»¿ƒƒ¿ƒ««¿ƒ¿»≈
יש בעצם כי גשמיים, בדברים שנתלבשה כפי בתורה עוסקים הזה בעולם

הקדושֿברוךֿהוא, של עצמותו את ‡e¯Óבתורה ÔÎÏÂ20ÈÓ È¯L‡ ¿»≈»¿«¿≈ƒ
Ô‡ÎÏ ‡aLהבא ‰eÓÏz„לעולם È„ÈŒÏÚL ,B„Èa B„eÓÏ˙Â ∆»¿»¿«¿¿»∆«¿≈««¿

‡ÈÏ‚a ‰hÓÏ „ÓlLהנגלה ÏÎÏחלק ‰ÎBÊ ‡e‰ È¯‰ ,‰¯B˙c ∆»«¿«»¿«¿»¿»¬≈∆¿»
CÈÊ Ôa‡‰) e�z� ÌÈ�È�Ú‰ ÏkL ÈÙÏ e‰fL ,„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰«ƒƒƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ∆»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿ƒ
‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯wL ÔÂÈÎÂ .‰hÓlL ‰¯Bza ÔÚaÚ‚Úbt‡»≈≈≈«»∆¿«»¿≈»∆¿ƒ««»¿»

,‰¯BzŒÔzÓÏ ‰�Î‰,'ה'עצמות גילוי ÛeÒŒÌÈשהוא ˙ÚÈ¯˜a ¯È‡‰ ¬»»¿««»≈ƒƒ¿ƒ««
'ÈÂ‰ ˙�ÈÁ·a Èel‚a CLÓpL ,'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ Ìb«¬»»∆¿«¿∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«¬»»
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הפ ענין ׁשּזהּו ּבדּבּור, ּיתּגּלה הּמחׁשבה ּבחינת ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשעצם
ליּבשה ּכן16ים ּגם ונתּבאר ליּבׁשה. נהּפ עצמֹו ׁשהּים , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אינֹו ּדלכאֹורה יםֿסּוף, ּבקריעת הּצר יּובן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשעלּֿפיֿזה
צד ּבאֹותֹו והרי יםֿסּוף, קריעת להיֹות הצר לּמה ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֻמּובן

עלּו צד ּבאֹותֹו ׁשּקריעת17ׁשּירדּו הּוא, הענין א , ְְְְִִֶֶַַַָָָָ
ּדבמּתןּֿתֹורה למּתןּֿתֹורה, ההכנה לצר היתה ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָֹיםֿסּוף
וההכנה ּבגּלּוי, ּדאתּכסיא ּדעלמא ההעלם ּבחינת ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָנמׁש
ּבקריעת היתה ולכן יםֿסּוף. קריעת עלֿידי היתה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלזה
היּו לא מּתןּֿתֹורה ׁשּקדם לפי אחת, ּבקיעה ְְִִֶֶַַַַַָָָֹֹיםֿסּוף
ּכללית הכנה אם ּכי ּבעבֹודה, ּפרטּיים ענינים ְְְֲֲֲִִִִִִִִַָָָָָָָעדין

אחת. ּבקיעה ְְִִַַַָּבלבד,

יםֿסּוףeiË¯Ù·e˙ג) ּדקריעת הּגּלּוי הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְִִִִֵֵַַַ
ּבעלמא ּבגּלּוי האיר ּדאתּכסיא ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָׁשעלמא
האצילּות ּדעֹולם הּגּלּוי רק לא הּוא, ְְְְֲִִִַַַַָָֹּדאתּגליא,
ׁשּבריאהֿיצירהֿ ּכּידּוע ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָּבעֹולמֹות
עלמא הּוא ואצילּות ּדאתּגליא, עלמא הם ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָעׂשּיה

ׁשּגם18ּדאתּכסיא יֹותר, נעלית ּבמדרגה ׁשהּוא ּכפי אּלא , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
עלמא ואּלּו ּדאתּגליא, עלמא ּבכלל הּוא ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָאצילּות
ּבחינת הּוא ּובכללּות מאצילּות, למעלה הּוא ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָּדאתּכסיא
הוי', ּבׁשם הּוא ׁשהענין ּכפי לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּכתר.
הוי' ּדלעילא. והוי' ּדלתּתא הוי' ּבחינֹות, ב' ּבֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשּיׁש
צמצּום ׁשענינם הוי', אֹותּיֹות ד' ענין הּוא ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָּדלתּתא
לע ׁשּׁשּייכים ּכפי והתּפּׁשטּות, המׁשכה ניןוהתּפּׁשטּות ְְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

ׁשּבבחינה ׁשּברצֹון, הוי' הּוא ּדלעילא והוי' ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָההתהּוּות.
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LcÁ˙� ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜aגדול וחידוש ÈÁa�˙פלא ÌˆÚL ƒ¿ƒ««ƒ¿«≈∆∆∆¿ƒ«
‰·LÁn‰של הנעלם הפנימי החלק אלא שלה, מועטת הארה רק לא ««¬»»
aÈÏ˘‰המחשבה ÌÈ CÙ‰ ÔÈ�Ú e‰fL ,¯ea„a ‰lb˙i16Ìi‰L , ƒ¿«∆¿ƒ∆∆ƒ¿«»«»¿«»»∆«»

שלוBÓˆÚההעלם 'צמצום' LaÈÏ‰ולא Ct‰�.בגילוי ובא «¿∆¿«¿«»»
Ôk Ìb ¯‡a˙�Âהנ"ל במאמר ¿ƒ¿»≈«≈

באחרוןֿשלֿפסח שנאמר

C¯v‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚL∆«ƒ∆»«…∆
,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜aƒ¿ƒ««
‰nÏ Ô·eÓ B�È‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»»»

˜¯ÚÈ˙בכלל ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰À¿«ƒ¿¿ƒ«
„ˆ B˙B‡a È¯‰Â ,ÛeÒŒÌÈ««¬≈¿«
eÏÚ „ˆ B˙B‡a e„¯iL17 ∆»¿¿«»

הייתה לא סוף ים שקריעת כך

מילוט אפשרות לצורך רק

מטרה בכך הייתה אלא והצלה

השאלה ונשאלת עצמה בפני

מטרה?, אותה ‰ÔÈ�Úמהי C‡«»ƒ¿»
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯wL ,‡e‰∆¿ƒ««
‰�Î‰‰ C¯ˆÏ ‰˙È‰»¿»¿…∆«¬»»
ŒÔzÓ·c ,‰¯BzŒÔzÓÏ¿««»ƒ¿««

CLÓ� ‰¯Bzהאלוקי האור »ƒ¿«
שהוא ‰‰ÌÏÚהנעלה ˙�ÈÁa¿ƒ««∆¿≈

,Èel‚a ‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚc¿»¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ
ŒÏÚ ‰˙È‰ ‰ÊÏ ‰�Î‰‰Â¿«¬»»¿∆»¿»«
ÔÎÏÂ .ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ È„È¿≈¿ƒ««¿»≈
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜a ‰˙È‰»¿»ƒ¿ƒ««

˙Á‡ ‰ÚÈ˜aבשונה בלבד, ¿ƒ»««
עליה לבוא לעתיד הנהר מבקיעת

"לשבעה יבקע שהנהר נאמר

ŒÔzÓנחלים" Ì„wL ÈÙÏ¿ƒ∆…∆««
‰¯Bzכל ניתנו לא עדיין כאשר »

והמצוות התורה ‰eÈענייני ‡Ï…»
ÌÈiË¯t ÌÈ�È�Ú ÔÈ„Ú¬«ƒƒ¿»ƒ¿»ƒƒ

.˙Á‡ ‰ÚÈ˜a ,„·Ïa ˙ÈÏÏk ‰�Î‰ Ì‡ Èk ,‰„B·Úa»¬»ƒƒ¬»»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»««
‡ÓÏÚL ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜c Èelb‰ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e (‚ƒ¿»ƒ≈ƒ≈«ƒƒ¿ƒ««∆»¿»

‡ÈÒk˙‡c(ים) העליונה המחשבה ÓÏÚa‡בחינת Èel‚a ¯È‡‰ ¿ƒ¿«¿»≈ƒ¿ƒ¿»¿»
‡ÈÏb˙‡c,(יבשה) העליון הדיבור ÌÏBÚcבחינת Èelb‰ ˜¯ ‡Ï ,‡e‰ ¿ƒ¿«¿»…««ƒ¿«

‰Œ‰‡È¯aL Úe„ik ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa ˙eÏÈˆ‡»¬ƒ»»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«»«∆¿ƒ»
‡ÓÏÚ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡Â ,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ Ì‰ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»≈»¿»¿ƒ¿«¿»«¬ƒ»¿»

‡ÈÒk˙‡c18,לעולמות ביחס שהרי מאד נעלית אלוקית התגלות זו שגם ¿ƒ¿«¿»
ים בקריעת אבל ממש", "אלוקות נחשב האצילות עולם בריאהֿיצירהֿעשייה

אפילו "מכוסה" שנחשב נעלה יותר עוד אלוקי אור של התגלות הייתה סוף
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‡e‰דרגה אותה ÓÏÚ‡לגבי el‡Â ,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ ÏÏÎaƒ¿»»¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ»¿»

,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‡ÈÒk˙‡c,מהאצילות נעלות לדרגות ביחס ¿ƒ¿«¿»¿«¿»≈¬ƒ
מעולם אלוקי אור של וההתגלות דאתגליא" "עלמא נחשב האצילות עולם

של התגלות לא היא האצילות

בקריעת אבל דאתכסיא" "עלמא

מאצילות נעלה גילוי היה סוף ים

˙�ÈÁa ‡e‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»¿ƒ«
¯˙k‰שלמעלה עליון כתר «∆∆

שמתחילות הספירות מעשר

האצילות מעולם בעיקר להאיר

a˙pL‡¯ומטה. BÓÎe¿∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏמאחרון הנזכר במאמר ¿≈

פסח ÔÈ�Ú‰Lשל ÈÙkשל ¿ƒ∆»ƒ¿»
שלמעלה האורות ‰e‡התגלות

'· Ba LiL ,'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»∆≈
‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ,˙B�ÈÁa¿ƒ¬»»ƒ¿«»

ÏÈÚÏc‡התחתון 'ÈÂ‰Â«¬»»ƒ¿≈»
‰e‡העליון. ‡z˙Ïc 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿«»

,'ÈÂ‰ ˙Bi˙B‡ '„ ÔÈ�Úƒ¿«ƒ¬»»
ÌeˆÓˆ Ì�È�ÚL∆ƒ¿»»ƒ¿
‰ÎLÓ‰ ˙eËMt˙‰Â¿ƒ¿«¿«¿»»

,˙eËMt˙‰Âבאגרת כמבואר ¿ƒ¿«¿
ד): (פרק שבתניא התשובה

לבד נקודה בחינת שהיא "היו"ד

שהיא ית' לחכמתו מרמזת

קודם והסתר העלם בבחינת

התפשטות... לבחינת שבאה

התפשטות לבחינת שבאה ואחר

נכללת וההבנה... ההשגה וגילוי

לה שיש ה"א באות ונרמזת

וגם לרוחב... התפשטות בחינת

שאין בחסידות (ומבואר לאורך"

לצמצום אלא השפעה למנוע וכוונתו הדין ממידת שנובע לצמצום הכוונה

לתלמידו מתמצת שהרב כשם ההשפעה מתהליך נפרד בלתי חלק שהוא

רע לצמצוםבקצרה רומזות וה"א יו"ד שהאותיות מבואר ועוד עמוק. יון

מלמעלה השפע וירידת להמשכת רומזות וה"א וא"ו והאותיות והתפשטות,

כך על רומזת ארוך בקו והמשכה יו"ד כמו שראשה וא"ו האות וגם למטה

האחרונה, הה"א וגם והמשכה התפשטות ישנה כך ואחר צמצום יש שתחילה

להתפשטות) רומזת הראשונה, ‰‰˙‰ee˙כמו ÔÈ�ÚÏ ÌÈÎÈiML ÈÙk¿ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿«
דאתגליא". "עלמא עניין והוא ÏÈÚÏc‡בפועל 'ÈÂ‰Âהעליון'ÈÂ‰ ‡e‰ «¬»»ƒ¿≈»¬»»

ÔBˆ¯aL,העולמות להתהוות הרצון התעוררות BÊבתחילת ‰�ÈÁ·aL ∆»»∆ƒ¿ƒ»
,ÌÏÚ‰a Ì‰ ˙Bi˙B‡‰ '„ È¯‰לצורך צמצום בהם שיהיה מבלי ¬≈»ƒ≈¿∆¿≈
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ט i"gyz'd ,xii` ycegd mikxan ,ipiny zyxt zay

ענין הּנה יֹותר, ּולמעלה ּבהעלם. הם האֹותּיֹות ד' הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָזֹו
הּוא אּלא הרצֹון, מּבחינת ּגם למעלה הּוא ּדלעילא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָהוי'
ּכלל. אֹותּיֹות ּבֹו אין זֹו ׁשּבבחינה ׁשּב'עצמּות', ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָהוי'
אּלא אֹותּיֹות ּבֹו יׁש ׁשּברצֹון הוי' ׁשּבחינת ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָוהינּו,
ּפרטי ׁשּכל לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּבהעלם, הם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשהאֹותּיֹות
ׁשּברצֹון אּלא ּברצֹון, ּגם יׁשנם ּבפעל ׁשּיׁשנם ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהענינים
אין ׁשּב'עצמּות' הוי' ּבבחינת מהּֿׁשאיןּֿכן ּבהעלם, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהם
הּוא ענינם האֹותּיֹות ד' ׁשהרי ּכלל, אֹותּיֹות ד' ְְְֲִִִִֵֶַָָָָּבחינת
למעלה ׁשהּוא יתּבר ועצמּותֹו כּו', והתּפּׁשטּות ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָצמצּום
הּצמצּום ענין ּבֹו ׁשּי לא וגּלּוי, העלם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹמּגדר
הּוא יםֿסּוף ּדקריעת והחּדּוׁש ּכלל. ְְְְְְִִִִַַַַָוהתּפּׁשטּות
הוי' ׁשהּוא ּדלעילא, ּדהּוי' ההעלם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבחינת
ׁשהרי ּדלתּתא. ּבהוי' מּמׁש ּבגּלּוי ּבא ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּב'עצמּות',
ּובמּתןּֿתֹורה למּתןּֿתֹורה, הכנה היתה יםֿסּוף ְְְְֲִַַַַַַָָָָָָקריעת

מּתןּֿתֹורה19ּכתיב ׁשּבׁשעת והינּו, ,אלקי הוי' אנכי ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
לּמּוד ׁשעלֿידי ׁשּזהּו ׁשּב'עצמּות', הוי' ּגם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָנמׁש
ולכן ,יתּבר עצמּותֹו ּבבחינת ּתֹופסים למּטה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהּתֹורה

ׁשעלֿידי20אמרּו ּבידֹו, ותלמּודֹו לכאן ׁשּבא מי אׁשרי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
זֹוכה הּוא הרי ּדתֹורה, ּבגליא למּטה ׁשּלמד ְְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָהּתלמּוד
נּתנּו הענינים ׁשּכל לפי ׁשּזהּו ּדלעתיד, הּגּלּויים ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָָלכל
ׁשּקריעת וכיון ׁשּלמּטה. ּבּתֹורה אּפּגעגעבען) זי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ(האּבן
יםֿסּוף ּבקריעת האיר למּתןּֿתֹורה, הכנה היתה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָיםֿסּוף
הוי' ּבבחינת ּבגּלּוי ׁשּנמׁש ׁשּב'עצמּות', הוי' ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָּגם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ב.19) כ, 20.8)יתרו הערה 580 וע' .19 הערה 570 ע' חכ"ד לקו"ש וראה וש"נ. א. נ, פסחים
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"עלמא עניין והוא בפועל, הבריאה לצורך שנחוצה וההתפשטות ההתגלות

שברצון" הוי' "שם עניין משמעות הנ"ל, במאמר שהוסבר וכפי דאתכסיא".

"מלכות" עד מ"חכמה" הנפש כוחות עשרה שבאדם כשם אשר היא

לאברי המותאמים 'פנימיים' כוחות הם העליונות הספירות לעשר המקבילים

ואילו האדם, של והיכולות הגוף

כללי 'מקיף' כוח הוא הרצון כוח

אלא באברים מתלבש שלא

גם כך בשווה, בכולם נמצא

העליון הרצון כביכול, למעלה,

הספירות מעשרת למעלה הוא

לכך בדומה עליון", "כתר ונקרא

של הראש מעל הוא שהכתר

של עניינו היא זו ובחינה האדם,

שלמעלה דלעילא" הוי' "שם

סוף, ים קריעת ובעת מהעולמות.

שם גם 'נקרעו', ההסתרים כאשר

הוא כלל שבדרך שברצון הוי'

התגלה. ונעלם מכוסה

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏeשל לאמיתו ¿«¿»≈
האלוקי האור התגלות דבר,

מדרגה הייתה סוף ים בקריעת

האור רק לא גבוהה: יותר עוד

האור רק ולא האצילות שבעולם

מאצילות שלמעלה שבכתר

התגלות גם הייתה אלא התגלה

נעלית יותר עוד בחינה של

שעניינו דלעילא" הוי' ב"שם

כי דאתכסיא", ≈p‰ƒ‰"עלמא
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÔÈ�Úבדרגה ƒ¿«¬»»ƒ¿≈»

יותר Ìbנעלית ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«
‡l‡ ,ÔBˆ¯‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«»»∆»
,'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ ‡e‰¬»»∆¿«¿

BÊ ‰�ÈÁ·aLבעצם אותיות, מארבע המורכב הוי' בשם בחינה שהיא למרות ∆ƒ¿ƒ»
אשר עד נעלה כך כל עניין ‡זהו Ba ÔÈ‡˙�ÈÁaL ,e�È‰Â .ÏÏk ˙Bi˙B ≈ƒ¿»¿«¿∆¿ƒ«

˙Bi˙B‡ Ba LÈ ÔBˆ¯aL 'ÈÂ‰של התעוררות בה שיש בדרגא מדובר כי ¬»»∆»»≈ƒ
עולמות לברוא העליון ÌÏÚ‰aרצון Ì‰ ˙Bi˙B‡‰L ‡l‡לא ועדיין ∆»∆»ƒ≈¿∆¿≈

גילוי, לידי Ì�LiLירדו ÌÈ�È�Ú‰ ÈË¯t ÏkL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈∆»¿»≈»ƒ¿»ƒ∆∆¿»
ÏÚÙaדבר של ÔBˆ¯aבסופו Ìb Ì�LÈ,הרצון התעוררות בתחילת אפילו ¿…«∆¿»«»»

ÌÏÚ‰a Ì‰ ÔBˆ¯aL ‡l‡,נתגלו לא ÈÁ·a�˙ועדיין ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ∆»∆»»≈¿∆¿≈«∆≈≈ƒ¿ƒ«
ÏÏk ˙Bi˙B‡ '„ ˙�ÈÁa ÔÈ‡ '˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰אותיות בתור ¬»»∆¿«¿≈¿ƒ«ƒ¿»

‰e‡מוגדרות, Ì�È�Ú ˙Bi˙B‡‰ '„ È¯‰LכאמורÌeˆÓˆ ∆¬≈»ƒƒ¿»»ƒ¿
ÌÏÚ‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L C¯a˙È B˙eÓˆÚÂ ,'eÎ ˙eËMt˙‰Â¿ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»≈∆¿«¿»ƒ∆∆∆¿≈

Èel‚Âאך העצם של והתפשטות בהארה רק מקום להם שיש מושגים שהם ¿ƒ

עצמו, בעצם ÏÏk.לא ˙eËMt˙‰Â ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Ú Ba CiL ‡Ï…«»ƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»
שבעצמותו הוי' לשם שברצון הוי' שם בין שההבדל הנזכר במאמר וכמבואר

שמטבעו מכך נובע והדבר בית, לבנות ברצון המתעורר מאדם משל פי על יובן

מכך וכתוצאה מוחלט", כ"רצון נפשו בעצם שמושרש לבית רצון אדם לכל יש

של בסופו מתעורר האדם

גם וכך גלוי. ברצון התהליך

התעוררות כביכול. למעלה,

העולמות לבריאת העליון הרצון

המוחלט" מ"רצון נובעת

וגם בעצמותו. שקיים לעולמות

"רצון של זו נעלמת בבחינה

שם את בהעלם יש המוחלט',

מתגלה הרצון שבהמשך הוי'

אבל לדרגה, מדרגה ויורד דרכו

ב'רצון הוא הוי' ששם כפי

בין ההבדלים המוחלט',

נרגשים ולא ניכרים לא האותיות

ולחלק אותן להגדיר ניתן ולא

בצורה היא מציאותם כי ביניהם

מוגדרת. ולא מופשטת

ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜c LecÁ‰Â¿«ƒƒ¿ƒ««
ÌÏÚ‰‰ ˙�ÈÁaL ‡e‰∆¿ƒ««∆¿≈
‡e‰L ,‡ÏÈÚÏc 'Èe‰c¿«»»ƒ¿≈»∆

,'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰הנה ¬»»∆¿«¿
הנעלה ההעלם «a‡הזהאפילו

'ÈÂ‰a LnÓ Èel‚a¿ƒ«»«¬»»
.‡z˙Ïcהדבר וטעם ƒ¿«»

גם הייתה סוף ים שבקריעת

הנעלית הבחינה של התגלות

היא הזו ≈¬∆È¯‰Lוהנעלמת
‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯¿̃ƒ««»¿»
,‰¯BzŒÔzÓÏ ‰�Î‰¬»»¿««»

·È˙k ‰¯BzŒÔzÓ·e19˙ÚLaL ,e�È‰Â ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ�‡ ¿««»¿ƒ»…ƒ¬»»¡…∆¿«¿∆ƒ¿«
„enÏ È„ÈŒÏÚL e‰fL ,'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ Ìb CLÓ� ‰¯BzŒÔzÓ««»ƒ¿««¬»»∆¿«¿∆∆∆«¿≈ƒ

C¯a˙È B˙eÓˆÚ ˙�ÈÁ·a ÌÈÒÙBz ‰hÓÏ ‰¯Bz‰שכאן למרות «»¿«»¿ƒƒ¿ƒ««¿ƒ¿»≈
יש בעצם כי גשמיים, בדברים שנתלבשה כפי בתורה עוסקים הזה בעולם

הקדושֿברוךֿהוא, של עצמותו את ‡e¯Óבתורה ÔÎÏÂ20ÈÓ È¯L‡ ¿»≈»¿«¿≈ƒ
Ô‡ÎÏ ‡aLהבא ‰eÓÏz„לעולם È„ÈŒÏÚL ,B„Èa B„eÓÏ˙Â ∆»¿»¿«¿¿»∆«¿≈««¿

‡ÈÏ‚a ‰hÓÏ „ÓlLהנגלה ÏÎÏחלק ‰ÎBÊ ‡e‰ È¯‰ ,‰¯B˙c ∆»«¿«»¿«¿»¿»¬≈∆¿»
CÈÊ Ôa‡‰) e�z� ÌÈ�È�Ú‰ ÏkL ÈÙÏ e‰fL ,„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰«ƒƒƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ∆»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿ƒ
‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯wL ÔÂÈÎÂ .‰hÓlL ‰¯Bza ÔÚaÚ‚Úbt‡»≈≈≈«»∆¿«»¿≈»∆¿ƒ««»¿»

,‰¯BzŒÔzÓÏ ‰�Î‰,'ה'עצמות גילוי ÛeÒŒÌÈשהוא ˙ÚÈ¯˜a ¯È‡‰ ¬»»¿««»≈ƒƒ¿ƒ««
'ÈÂ‰ ˙�ÈÁ·a Èel‚a CLÓpL ,'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ Ìb«¬»»∆¿«¿∆ƒ¿«¿ƒƒ¿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

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



i"gyz'dי ,xii` ycegd mikxan ,ipiny zyxt zay

הּנהר, ּדבקיעת ההכנה ּתהיה לעתיד הּתֹורה ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּפנימּיּות
רּוחֹו ּבעים הּנהר על ידֹו והניף ׁשּכתּוב רּוחֹו26ּכמֹו ּדא , ְְְִֵֶַַַָָָָָָ

למּתןּֿתֹורה ׁשההכנה ּביניהם, וההפרׁש מׁשיח. ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשל
למּתןּֿתֹורה והכנה הּים, ּבקיעת היא ּדתֹורה ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָּדגליא

הּנהר. ּבקיעת היא הּתֹורה ְְִִִִִַַַָָָּדפנימּיּות

¯e‡·eמּכמֹו27הענין יּובן לנהר ים ּבין ההפרׁש ּדהּנה, , ≈ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
הּוא ׁשּים למּטה, ּבאדם הּנפׁש ּבכחֹות ְְֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

מחׁשבה ּבחינת הּוא ונהר ּדּבּור, מקוי28ּבחינת ים ּכי, , ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָ
לדּבר29וקּימא ועת לחׁשֹות עת - ּבדּבּור כן ּוכמֹו ,30, ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָ

ואזלי ניידי הּנהר ׁשּמׁשֹוטטת31ּומי ּבמחׁשבה כן ּוכמֹו , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבחינת יׁש ּבמחׁשבה) והן ּבדּבּור (הן ּובׁשניהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּתמיד.
הּבקיעה, לענין צרי ולכן ּגּלּוי, ּובחינת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהעלם
אמרּו ּדהּנה ּבזה, והענין ּבגּלּוי. ימׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשההעלם

ז"ל והינּו,32רּבֹותינּו כּו', ּדרּביּה אּדעּתא אינׁש קאי לא ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָֹ
ּגּלּוי ּבהם אין עצמם מּצד הּדּבּור ׁשאֹותּיֹות זאת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּמּלבד
ּדוקא ואז ּברֿׂשכל, יהיה ׁשהּתלמיד צרי ולכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׂשכל,
הרב, ׁשל הּדּבּור אֹותּיֹות עלֿידי הּׂשכל את לגּלֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָיּוכל
ולכן ּבהעלם, הּוא הּׂשכל עצמם ׁשּבאֹותּיֹות לפי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהינּו
הּנה מהאֹותּיֹות, מאּומה יבין לא ּברֿׂשכל ׁשאינֹו ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמי

ּכאׁשר ּגם הרי זאת, ּומיּגעמּלבד ּברֿׂשכל הּוא הּתלמיד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַֹ
קאי לא אז ּגם ּבאֹותּיֹות, ׁשּיׁשנֹו הּׂשכל את לגּלֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעצמֹו
נׁשאר הּׂשכל עצם ׁשּבחינת והינּו, ּדרּביּה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָאּדעּתא
ׁשּבדּבּור ּכׁשם והּנה, ּבגּלּוי. ּבא ואינֹו ּבאֹותּיֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָּבהעלם
ׁשהרי וגּלּוי, העלם יׁש ּבמחׁשבה ּגם ּכ וגּלּוי, העלם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיׁש
ּגּלּוי הּוא ׁשּדּבּור הּוא למחׁשבה ּדּבּור ּבין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָההפרׁש
ּכׁשם הּנה ולכן, לעצמֹו, ּגּלּוי היא ּומחׁשבה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָלזּולתֹו,
עלֿידי לּזּולת נתּגּלה לא הּׂשכל ּופנימּיּות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשעצם
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טו.26) יא, ב).27)ישעי' (פד, פנ"ג האמונה שער תו"א28)ראה גם וראה רא. ע' תרח"ץ ואילך. רסח ע' ח"א תרל"ה סה"מ ראה

ג. יז, שה"ש לקו"ת ב. מ"ד29)ט, פ"ה מקוואות מ"ח. פ"ח פרה ז.30)ראה ג, א.31)קהלת מו, עירובין רע"ב.32)ראה ה, ע"ז
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„È˙ÚÏ ‰¯Bz‰המשיח BÓkבימות ,¯‰p‰ ˙ÚÈ˜·c ‰�Î‰‰ ‰È‰z «»∆»ƒƒ¿∆«¬»»ƒ¿ƒ««»»¿
ÌÈÚa ¯‰p‰ ÏÚ B„È ÛÈ�‰Â ·e˙kLבחוזקBÁe¯26‡c ¯BÁeזו, ∆»¿≈ƒ»««»»«¿»»

ÁÈLÓ ÏLענייני להתגלות הכנה היא לבוא לעתיד הנהר שבקיעת ומכאן ∆»ƒ«
ויגלה. ילמד שמשיח Î‰‰L�‰ההבדלL¯Ù‰‰Âהתורה ,Ì‰È�Èa ¿«∆¿≈≈≈∆∆«¬»»

‡ÈÏ‚c ‰¯BzŒÔzÓÏ¿««»¿«¿»
Ìi‰ ˙ÚÈ˜a ‡È‰ ‰¯B˙c¿»ƒ¿ƒ««»
סוף, ים קריעת בנס שהייתה

‰¯BzŒÔzÓÏ ‰�Î‰Â«¬»»¿««»
‡È‰ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�Ùcƒ¿ƒƒ«»ƒ

¯‰p‰ ˙ÚÈ˜aלעתיד שתהיה ¿ƒ««»»
להלן. שיתבאר כפי לבוא,

ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e27,‰p‰c , ≈»ƒ¿»¿ƒ≈
L¯Ù‰‰ההבדלÌÈ ÔÈa «∆¿≈≈»

‡e‰L BÓkÓ Ô·eÈ ¯‰�Ï¿»»»ƒ¿∆
Ì„‡a LÙp‰ ˙BÁÎa¿…«∆∆»»»
˙�ÈÁa ‡e‰ ÌiL ,‰hÓÏ¿«»∆»¿ƒ«
˙�ÈÁa ‡e‰ ¯‰�Â ,¯eacƒ¿»»¿ƒ«

‰·LÁÓ28ÈÂ˜Ó ÌÈ ,Èk , «¬»»ƒ»ƒ¿≈
‡Ói˜Â29אסופים הים מי ¿«»»ֵ

אחד, במקום העת כל ועומדים

˙Ú - ¯ea„a ÔÎ BÓÎe¿≈¿ƒ≈
˙BLÁÏיהיה שהדיבור כך «¬

שנקוו מים כמו תנועה ללא

אחד a„Ï¯למקום ˙ÚÂ30, ¿≈¿«≈
¯‰p‰ ÈÓeזאת �È„ÈÈלעומת ≈«»»«¿ƒ

ÈÏÊ‡Â31שהרי והולכים ניידים ¿«¿ƒ
הרף, ללא זורם ÔÎהנהר BÓÎe¿≈

a˙ËËBLnL ‰·LÁÓ¿«¬»»∆¿∆∆
„ÈÓzבניגוד הפסק, ללא »ƒ

נעצר הוא שלעתים לדיבור

(‰Ôונפסק. Ì‰È�L·eƒ¿≈∆≈
¯ea„aים Ô‰Âבחינת ¿ƒ¿≈

‰·LÁÓaנהר LÈבחינת ( ¿«¬»»≈
ÌÏÚ‰ ˙�ÈÁaיותר דרגה ¿ƒ«∆¿≈

נסתרת כלל שבדרך נעלית

Èelb ˙�ÈÁ·eיותר דרגה ¿ƒ«ƒ
מתגלית, כלל שבדרך נמוכה

‰ÚÈ˜a‰ ÔÈ�ÚÏ CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ,הנהר של והן הדיבור בחינת הים, של הן ¿»≈»ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»
כדי המחשבה, Èel‚a.בחינת CLÓÈ ÌÏÚ‰‰L∆«∆¿≈À¿«¿ƒ

Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â32L�È‡ È‡˜ ‡Ï ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»¿«≈«…»≈ƒƒ
'eÎ dÈa¯c ‡zÚc‡,[שנה ארבעים [עד רבו דעת על עומד אדם אין ««¿»¿«≈

הרעיון את לו וגילה אותו לימד שרבו כיוון ביאור: דורש הדבר ולכאורה,

דברי של העומק על שיעמוד עד רבות לשנים זקוק התלמיד מדוע השכלי,

חלק עדיין השכלי, הרעיון של גילוי יש כאשר שגם הוא הביאור אלא רבו?

ומבאר שהולך כפי נעלם, ממנו Bi˙B‡L˙חשוב ˙‡Ê „·lnL ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ¿«…∆ƒ
,ÏÎO‰ Èelb Ì‰a ÔÈ‡ ÌÓˆÚ „vÓ ¯eac‰האותיות שהרי «ƒƒ««¿»≈»∆ƒ«≈∆

והן משמעות חסרות כשלעצמן

להעברת אמצעי הכול בסך

השכלי ˆ¯CÈהרעיון ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ
„ÈÓÏz‰LעצמוŒ¯a ‰È‰È ∆««¿ƒƒ¿∆«

ÏÎeÈ ‡˜Âc Ê‡Â ,ÏÎN≈∆¿»«¿»«
È„ÈŒÏÚ ÏÎO‰ ˙‡ ˙Bl‚Ï¿«∆«≈∆«¿≈
·¯‰ ÏL ¯eac‰ ˙Bi˙B‡ƒ«ƒ∆»«
חסרֿשכל, התלמיד אם אבל

לו, יועילו לא ¿»¿e�È‰Âהאותיות
ÌÓˆÚ ˙Bi˙B‡aL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ«¿»
ÔÎÏÂ ,ÌÏÚ‰a ‡e‰ ÏÎO‰«≈∆¿∆¿≈¿»≈
‡Ï ÏÎNŒ¯a B�È‡L ÈÓƒ∆≈«≈∆…
˙Bi˙B‡‰Ó ‰Óe‡Ó ÔÈ·È»ƒ¿»≈»ƒ

Ê‡˙,כשלעצמן „·lÓ ‰p‰ ,ƒ≈ƒ¿«…
„ÈÓÏz‰ ¯L‡k Ìb È¯‰¬≈««¬∆««¿ƒ
ÚbÈÓe ÏÎNŒ¯a ‡e‰«≈∆¿«≈«
ÏÎO‰ ˙‡ ˙Bl‚Ï BÓˆÚ«¿¿«∆«≈∆
Ê‡ Ìb ,˙Bi˙B‡a B�LiL∆∆¿»ƒ«»

‡zÚc‡התלמיד È‡˜ ‡Ï…»≈««¿»
dÈa¯cהעומק על עומד לא ¿«≈

רבו דעת של הפנימיות ועל

רב), זמן לאחר ¿»¿e�È‰Â,(אלא
ÏÎO‰ ÌˆÚ ˙�ÈÁaL∆¿ƒ«∆∆«≈∆
שלו והפנימיות העומק שהוא

˙Bi˙B‡a ÌÏÚ‰a ¯‡L�ƒ¿»¿∆¿≈»ƒ
Èel‚a ‡a B�È‡Âהארה ורק ¿≈»¿ƒ

העומק היינו מהעצם, מועטת

באה השכל, של הפנימי והעושר

שהדיבור ונמצא גילוי. לידי

מגלה אכן האותיות) (באמצעות

התלמיד אל הרב של שכלו את

של חשובים רבדים עדיין אבל

ונסתרים. נעלמים נותרו השכל

LÈ ‰·LÁÓa Ìb Ck ,Èel‚Â ÌÏÚ‰ LÈ ¯ea„aL ÌLk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆¿ƒ≈∆¿≈¿ƒ»«¿«¬»»≈
L¯Ù‰‰ È¯‰L ,Èel‚Â ÌÏÚ‰ההבדל‡e‰ ‰·LÁÓÏ ¯eac ÔÈa ∆¿≈¿ƒ∆¬≈«∆¿≈≈ƒ¿«¬»»

Èelb ‡e‰ ¯eacL(הרגש (או השכל ‰È‡של ‰·LÁÓe ,B˙ÏeÊÏ ∆ƒƒ¿»«¬»»ƒ
Èelb(הרגש (או השכל ÌˆÚLשל ÌLk ‰p‰ ,ÔÎÏÂ ,BÓˆÚÏ ƒ¿«¿¿»≈ƒ≈¿≈∆∆∆

¯eac‰ ˙Bi˙B‡ È„ÈŒÏÚ ˙ÏefÏ ‰lb˙� ‡Ï ÏÎO‰ ˙eiÓÈ�Ùeאלא ¿ƒƒ«≈∆…ƒ¿«∆«««¿≈ƒ«ƒ
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

ׁשעלמא יֹותר למּטה ּגם נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּדלתּתא.
ּדאתּגלי ּבעלמא האיר למּטהּדאתּכסיא ׁשּגם ועד א, ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ליּבׁשה. הּים נהּפ הּזה ְְֶֶַַַַָָָָָּבעֹולם

‰p‰Âּדאתּכסיא ועלמא ּדאתּגליא עלמא לחּבר הּכח ¿ƒ≈ְְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹ
והוי' ּדלתּתא הוי' חּבּור ׁשּיהיה יֹותר למעלה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָועד

רּבינּו מׁשה עלֿידי זה הרי ׁשּכתּוב21ּדלעילא, ּוכמֹו ,22 ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשּבחינתֹו ּדכיון מׁשה, על קאי ּדוּיקרא הוי', הוי' ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹוּיקרא
לחּברם, ּבכחֹו לכן הּבחינֹות, מב' למעלה היא מׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשל
הוי' מּבחי' ּגם למעלה היא מׁשה ׁשל ׁשּבחינתֹו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹוהינּו,
ׁשּב'עצמּות'. הוי' מּבחינת ּגם למעלה היינּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָּדלעילא,

לעיל נתּבאר הוי'23ּדהּנה ּבחינת הּוא ׁשּב'עצמּות' ׁשהוי' ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבחינת ׁשּגם מּובן ּכן ואם ּבעצמּותֹו, הּמחלט ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּברצֹון
האֹור אּלא מּמׁש, יתּבר עצמּותֹו אינֹו ׁשּב'עצמּות' ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָהוי'
ּגם למעלה היא מׁשה ׁשּבחינת וזהּו ּבעצמּותֹו. ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹהּכלּול
ּבעצמּותֹו מּגיע מׁשה ּכי ׁשּב'עצמּות', הוי' ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹמּבחינת

ׁשּכתּוב וזהּו מּמׁש. הּיד24יתּבר את יׂשראל וּירא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הוי' את העם וּייראּו ּבמצרים הוי' עׂשה אׁשר ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָהּגדֹולה
ׁשּבּפסּוק הּמדרגֹות ּדסדר עבּדֹו, ּובמׁשה ּבהוי' ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹוּיאמינּו
הוי' עׂשה אׁשר גֹו' יׂשראל וּירא למעלה, מּלמּטה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָהּוא
הוי' היינּו הוי' את העם וּייראּו ּדלתּתא, הוי' ְְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָָהיינּו
(ּכמֹו ׁשּב'עצמּות' הוי' היינּו ּבהוי' וּיאמינּו ְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָּדלעילא,

לעיל ּובמׁשה25ׁשּנתּבאר נאמר ּולאחריֿזה ּבאריכּות), ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
ּגם למעלה היא מׁשה ׁשּבחינת מּובן ׁשּמּזה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹעבּדֹו,
ּולהמׁשי לחּבר ּבכחֹו ולכן ׁשּב'עצמּות'. הוי' ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹמּבחינת

ּבגּלּוי. ׁשּיאיר ׁשּב'עצמּות' הוי' ּבחינת ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּגם

יp‰Â‰ד) ׁשּקריעת למּתןּֿכׁשם הכנה היתה םֿסּוף ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָ
ׁשּתתּגּלה קדם ּגם ּכ ּדתֹורה, ּדגליא ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹּתֹורה
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ואילך).21) ג קנה, ח"א – החדשה (בהוצאה ואילך ב ריז, בשלח תו"ח ראה – לקמן ו.22)בהבא לד, פ"ה23)תשא והחרים ד"ה

ואילך). 242 ע' לא.24)(לעיל יד, ואילך).25)בשלח 240 ע' (לעיל ואילך פ"ד והחרים ד"ה
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‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .‡z˙Ïcשבו נעלית הכי בדרגה דלעילא שהוי' לאחר ƒ¿«»¿«¿≈∆
דלתתא בהוי' התגלה שבעצמות, הוי' מהתגלות, למעלה היא כלל שבדרך

בו והאיר ÈÒk˙‡c‡הדבר�CLÓוחדר ‡ÓÏÚL ¯˙BÈ ‰hÓÏ Ìb ְַָƒ¿»«¿«»≈∆»¿»¿ƒ¿«¿»
ונעלם מכוסה הוא כלל ÈÏb˙‡c‡,שבדרך ‡ÓÏÚa ¯È‡‰והתגלות ≈ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿»
הלכה הנעלמות הבחינות

לדרגה מדרגה »¿ÚÂ„ונמשכה
‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ ÌbL∆«¿«»»»«∆

Ìi‰ Ct‰�העלם שעניינו ∆¿««»
‰LaÈÏ.גילוי שעניינה ¿«»»

¯aÁÏ Ák‰ ‰p‰Â‡ÓÏÚ ¿ƒ≈«…«¿«≈»¿»
‡ÓÏÚÂ ‡ÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»¿»¿»

‡ÈÒk˙‡cשהנסתר כך ¿ƒ¿«¿»
דאתכסיא" ב"עלמא והנעלם

דאתגליא" ב"עלמא ויאיר יתגלה

‰È‰iL ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ „ÚÂ¿«¿«¿»≈∆ƒ¿∆
'ÈÂ‰Â ‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ¯eaÁƒ¬»»ƒ¿«»«¬»»

‡ÏÈÚÏcהכי שהדרגה כך ƒ¿≈»
ב"הוי' נעלמת והכי נעלית

ב"הוי' ותאיר תתגלה דלעילא"

È„ÈŒÏÚדלתתא", ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈
e�Èa¯ ‰LÓ21BÓÎe , …∆«≈¿

·e˙kL22י"ג בפסוקי בתורה ∆»
הרחמים ‰ÈÂ'מידות ‡¯˜iÂ«ƒ¿»¬»»

È‡˜ ‡¯˜iÂc ,'ÈÂ‰מדבר ¬»»¿«ƒ¿»»≈
ÔÂÈÎcומכוון ,‰LÓ ÏÚ«…∆¿≈»

‡È‰ ‰LÓ ÏL B˙�ÈÁaL∆¿ƒ»∆…∆ƒ
,˙B�ÈÁa‰ '·Ó ‰ÏÚÓÏגם ¿«¿»ƒ«¿ƒ

התחתונה וגם ≈«ÔÎÏהעליונה
BÁÎaמשה Ì¯aÁÏ,של ¿…¿«¿»

ÏL B˙�ÈÁaL ,e�È‰Â¿«¿∆¿ƒ»∆
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰LÓ…∆ƒ¿«¿»«
,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬»»ƒ¿≈»
˙�ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ e�ÈÈ‰«¿¿«¿»«ƒ¿ƒ«

,'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰כפי ¬»»∆¿«¿
להלן. שיבואר

ÏÈÚÏ ¯‡a˙� ‰p‰c23 ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈
דיבורֿהמתחיל במאמר

לעיל) בביאור בקצרה גם (ונזכר הנ"ל eÓˆÚ'aL˙'"והחרים" 'ÈÂ‰L∆¬»»∆¿«¿
B˙eÓˆÚa ËÏÁn‰ ÔBˆ¯aL 'ÈÂ‰ ˙�ÈÁa ‡e‰מושרש שהוא כפי ¿ƒ«¬»»∆»»«À¿»¿«¿

עולמות, ולהוות לברוא הרצון התעוררות היתה לא ועדיין Ì‡Â¿ƒבעצמותו
C¯a˙È B˙eÓˆÚ B�È‡ '˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ ˙�ÈÁa ÌbL Ô·eÓ Ôk≈»∆«¿ƒ«¬»»∆¿«¿≈«¿ƒ¿»≈

B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ ¯B‡‰ ‡l‡ ,LnÓשלעומת בחסידות כמבואר «»∆»»«»¿«¿
'מאור', שלכל ואף לעצם, שמחוץ דבר היא והתפשטות התגלות כל העצם,

המאור זה אין סוף סוף הרי אור, של והתפשטות הארה יש אור, של מקור

שהוא כפי השמש וזיו אור (כמשל בעצמותו כלול שהאור כפי אלא עצמו

השמש). בתוך Ìbעדיין ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰LÓ ˙�ÈÁaL e‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ«…∆ƒ¿«¿»«
C¯a˙È B˙eÓˆÚa ÚÈbÓ ‰LÓ Èk ,'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬»»∆¿«¿ƒ…∆«ƒ«¿«¿ƒ¿»≈

LnÓ.באורו רק e‰ÊÂולא «»¿∆
·e˙kL24לאחר בתורה ∆»

סוף ים קריעת נס ¿»»iÂ¯‡תיאור
‰ÏB„b‰ „i‰ ˙‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆«»«¿»
ÌÈ¯ˆÓa 'ÈÂ‰ ‰NÚ ¯L‡¬∆»»¬»»¿ƒ¿«ƒ
'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÚ‰ e‡¯ÈiÂ«ƒ¿»»∆¬»»
‰LÓ·e 'ÈÂ‰a e�ÈÓ‡iÂ««¬ƒ«¬»»¿…∆
˙B‚¯„n‰ ¯„Òc ,Bc·Ú«¿¿≈∆««¿≈
‰hÓlÓ ‡e‰ ˜eÒtaL∆«»ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏשבתחילה היינו ¿«¿»
¯L‡ 'B‚ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ««¿ƒ¿»≈¬∆

e�ÈÈ‰ 'ÈÂ‰ ‰NÚבשלב »»¬»»«¿
של התגלות הייתה ««¬‰ÈÂ'ראשון

,‡z˙Ïcמכן e‡¯ÈiÂלאחר ƒ¿«»«ƒ¿
e�ÈÈ‰ 'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÚ‰»»∆¬»»«¿

של ÏÈÚÏc‡,התגלות 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿≈»
יותר, הנעלה הבא, ובשלב

של לדרגה e�ÈÓ‡iÂ««¬ƒהגיעו
e�ÈÈ‰ 'ÈÂ‰aשהייתה «¬»»«¿
של ««¬‰ÈÂ'התגלות

BÓk) '˙eÓˆÚ'aL∆¿«¿¿
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL25במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈

ŒÈ¯Á‡Ïeהנ"ל ,(˙eÎÈ¯‡a«¬ƒ¿«¬≈
‰Êלאמונה שהגיעו לאחר ∆

אז רק שבעצמותו, בהוי'

,Bc·Ú ‰LÓ·e ¯Ó‡�∆¡«¿…∆«¿
˙�ÈÁaL Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆¿ƒ«

‰LÓבאה והיא האמינו שבה …∆
בשלב באחרונה, גילוי לידי

ביותר, ÏÚÓÏ‰הנעלה ‡È‰ƒ¿«¿»
'ÈÂ‰ ˙�ÈÁaÓ Ìb«ƒ¿ƒ«¬»»

'˙eÓˆÚ'aL,כאמור כי, ∆¿«¿
ומחובר) (דבוק "מגיע" משה

הקדושֿברוךֿהוא. של BÁÎaבעצמותו ÔÎÏÂמשה aÁÏ¯של ¿»≈¿…¿«≈
Èel‚a ¯È‡iL '˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ ˙�ÈÁa Ìb CÈLÓ‰Ïe'בהוי ¿«¿ƒ«¿ƒ«¬»»∆¿«¿∆»ƒ¿ƒ

ליבשה הים והפיכת סוף ים קריעת לפעולת עד ויתגלה וירד וימשיך שברצון

הזה. בעולם בפועל

‰¯BzŒÔzÓÏ ‰�Î‰ ‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯wL ÌLk ‰p‰Â („¿ƒ≈¿≈∆¿ƒ««»¿»¬»»¿««»
‡ÈÏ‚cהנגלה eiÓÈ�t˙חלק ‰lb˙zL Ì„˜ Ìb Ck ,‰¯B˙c ¿«¿»¿»»«…∆∆ƒ¿«∆¿ƒƒ
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הּנהר, ּדבקיעת ההכנה ּתהיה לעתיד הּתֹורה ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּפנימּיּות
רּוחֹו ּבעים הּנהר על ידֹו והניף ׁשּכתּוב רּוחֹו26ּכמֹו ּדא , ְְְִֵֶַַַָָָָָָ

למּתןּֿתֹורה ׁשההכנה ּביניהם, וההפרׁש מׁשיח. ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשל
למּתןּֿתֹורה והכנה הּים, ּבקיעת היא ּדתֹורה ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָּדגליא

הּנהר. ּבקיעת היא הּתֹורה ְְִִִִִַַַָָָּדפנימּיּות

¯e‡·eמּכמֹו27הענין יּובן לנהר ים ּבין ההפרׁש ּדהּנה, , ≈ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
הּוא ׁשּים למּטה, ּבאדם הּנפׁש ּבכחֹות ְְֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

מחׁשבה ּבחינת הּוא ונהר ּדּבּור, מקוי28ּבחינת ים ּכי, , ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָ
לדּבר29וקּימא ועת לחׁשֹות עת - ּבדּבּור כן ּוכמֹו ,30, ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָ

ואזלי ניידי הּנהר ׁשּמׁשֹוטטת31ּומי ּבמחׁשבה כן ּוכמֹו , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבחינת יׁש ּבמחׁשבה) והן ּבדּבּור (הן ּובׁשניהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּתמיד.
הּבקיעה, לענין צרי ולכן ּגּלּוי, ּובחינת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהעלם
אמרּו ּדהּנה ּבזה, והענין ּבגּלּוי. ימׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשההעלם

ז"ל והינּו,32רּבֹותינּו כּו', ּדרּביּה אּדעּתא אינׁש קאי לא ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָֹ
ּגּלּוי ּבהם אין עצמם מּצד הּדּבּור ׁשאֹותּיֹות זאת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּמּלבד
ּדוקא ואז ּברֿׂשכל, יהיה ׁשהּתלמיד צרי ולכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׂשכל,
הרב, ׁשל הּדּבּור אֹותּיֹות עלֿידי הּׂשכל את לגּלֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָיּוכל
ולכן ּבהעלם, הּוא הּׂשכל עצמם ׁשּבאֹותּיֹות לפי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהינּו
הּנה מהאֹותּיֹות, מאּומה יבין לא ּברֿׂשכל ׁשאינֹו ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמי

ּכאׁשר ּגם הרי זאת, ּומיּגעמּלבד ּברֿׂשכל הּוא הּתלמיד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַֹ
קאי לא אז ּגם ּבאֹותּיֹות, ׁשּיׁשנֹו הּׂשכל את לגּלֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעצמֹו
נׁשאר הּׂשכל עצם ׁשּבחינת והינּו, ּדרּביּה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָאּדעּתא
ׁשּבדּבּור ּכׁשם והּנה, ּבגּלּוי. ּבא ואינֹו ּבאֹותּיֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָּבהעלם
ׁשהרי וגּלּוי, העלם יׁש ּבמחׁשבה ּגם ּכ וגּלּוי, העלם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיׁש
ּגּלּוי הּוא ׁשּדּבּור הּוא למחׁשבה ּדּבּור ּבין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָההפרׁש
ּכׁשם הּנה ולכן, לעצמֹו, ּגּלּוי היא ּומחׁשבה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָלזּולתֹו,
עלֿידי לּזּולת נתּגּלה לא הּׂשכל ּופנימּיּות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשעצם
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ּבבחינת ׁשהיא ּכפי עּתיק ּפנימּיּות ּדֹומה אינֹו הרי ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָמקֹום,
ּבמקֹומּה, ׁשהיא ּכפי עּתיק לפנימּיּות אּבא, ְְְְִִִִִִִִִֶַַָָּפנימּיּות

ּבארּכה תרס"ו ּבהמׁש ּבׁשביל41ּכּמבאר הּנה ולכן, . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
מסּפיק לא הּמׁשיח, ּבביאת ׁשּיהיה הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹּגּלּוי
ׁשּזֹוהי הּנהר, ּבקיעת ּגם להיֹות צרי אּלא הּים, ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּבקיעת

ּדלעתיד. הּתֹורה ּפנימּיּות לגּלּוי ְְְֲִִִִִַַָָָָההכנה

ּׁשּכתּובe‰ÊÂה) ּיעברּו16מה ּבּנהר ליּבׁשה, ים הפ ¿∆ְְֶַַַַַַָָָָָָָ
ג' ּכאן ּדחׁשיב ּבֹו, נׂשמחה ׁשם ְְְֲִִֶַָָָָּברגל,
קאי ליּבׁשה, ים הפ למעלה. ּדמּלמּטה ּבסדר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָמדרגֹות
יעברּו ּבּנהר מצרים. ּביציאת ׁשהיתה יםֿסּוף קריעת ְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָעל
לגּלּוי הכנה ׁשהיא ּדלעתיד הּנהר ּבקיעת על קאי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּברגל,
ּבֹו, נׂשמחה ׁשם ּׁשּכתּוב ּומה ּדלעתיד. הּתֹורה ְְְְִִִִִֶַַָָָָָּפנימּיּות
עלּֿפי ּכּמּובן ּדלעתיד, הּתֹורה ּפנימּיּות ּגּלּוי על ְְִִִִִִֵַַַַָָָָקאי

האריז"ל ּבכתבי האריז"ל42הּמבאר ּׁשּזכה מה ׁשּכל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׂשמח עלֿידי זה היה כּו' הּתֹורה ּפנימּיּות ׁשללגּלּוי ה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

ְִָמצוה.

Ì�Ó‡זכה ׁשהאריז"ל מּזה ׁשהרי להבין, צרי עדין »¿»ְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
מצוה, ׁשל ׂשמחה עלֿידי הּתֹורה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָלפנימּיּות
למעלה הּוא הּתֹורה ּפנימּיּות ׁשּגּלּוי לכאֹורה, ְְְְִִִִֶַַָָָָמּוכח
היה הּתֹורה ּפנימּיּות ּגּלּוי ׁשהרי מצוה, ׁשל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָמּׂשמחה
ּגיסא, ּולאיד מצוה. ׁשל הּׂשמחה על ׂשכר ּתׁשלּום ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּכעין

ידּוע למעלה43הרי הּוא הרי ּדבר לאיזה הּגֹורם ׁשּכל ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּדבר ּולהמׁשי לגרם ׁשּבכחֹו ּגּופא ׁשּמּזה והינּו, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹמּמּנּו,
הּנמׁש מהּדבר למעלה ּבעצמֹו ׁשהּוא מּוכח, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָזה,
ועלּֿפיֿזה הּדבר. המׁשכת לגרם ּבכחֹו ולכן ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹעלֿידֹו,
קּיּום מעצם הּׂשמחה ׁשהיא מצוה, ׁשל ׁשּׂשמחה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָנמצא
וגם הּתֹורה. ּפנימּיּות מּגּלּוי למעלה היא הּמצוה, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָמעׂשה
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ופכ"א. פט"ו תרל"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

של (משוםוהפנימיות עתיק בחינת של ובפנימיות בעומק קשור החכמה

במה קשורה היא ממנו שכתוצאה בביטול היא כחֿמה, אותיות שחכמה,

המעלה ומהי עתיק בפנימיות קשור רבנו משה גם כן ואם ממנה) שלמעלה

כי הוא והמענה וכו'? ונשא" "ירום נאמר זה שעל משה על משיח של

,ÌB˜ÓŒÏkÓלמרות ƒ»»
משה, של הבחינה שהחכמה,

שלמעלה בכתר קשורה אכן

וקירבה שייכות יש כי מהחכמה

אבא" "פנימיות בין מיוחדת

זאת בכל עתיק", ל"פנימיות

˙eiÓÈ�t ‰ÓBc B�È‡ È¯‰¬≈≈∆¿ƒƒ
˙�ÈÁ·a ‡È‰L ÈÙk ˜ÈzÚ«ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ«

,‡a‡ ˙eiÓÈ�tכפי הכתר ¿ƒƒ«»
eiÓÈ�ÙÏƒ¿ƒƒ˙בחכמהשהוא

‡È‰L ÈÙk ˜ÈzÚ«ƒ¿ƒ∆ƒ
dÓB˜Óaעצמו ,בכתר ƒ¿»

Â"Ò¯˙ CLÓ‰a ¯‡·nk«¿…»¿∆¿≈
‰k¯‡a41. »¬À»

Èelb ÏÈ·La ‰p‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈ƒ¿ƒƒ
‰È‰iL ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�t¿ƒƒ«»∆ƒ¿∆

ÁÈLn‰ ˙‡È·aכל שדרגתו ¿ƒ««»ƒ«
ונעלית, גבוהה ÈtÒÓ˜כך ‡Ï…«¿ƒ
Ìi‰ ˙ÚÈ˜aהדיבור בחינת ¿ƒ««»

BÈ‰Ï˙העליון, CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒƒ¿
¯‰p‰ ˙ÚÈ˜a Ìbבחינת «¿ƒ««»»
העליונה, È‰BfL∆ƒהמחשבה

˙eiÓÈ�t Èel‚Ï ‰�Î‰‰«¬»»¿ƒ¿ƒƒ
.„È˙ÚÏc ‰¯Bz‰«»ƒ¿»ƒ
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ על‰16) ¿∆«∆»
לבוא העתידה »«‰CÙהגאולה

e¯·Úi ¯‰pa ,‰LaÈÏ ÌÈ»¿«»»«»»««¿
,Ba ‰ÁÓN� ÌL ,Ï‚¯a¿»∆»ƒ¿¿»

·ÈLÁcומונה Ô‡kשמפרט «¬ƒ»
¯„Òa ˙B‚¯„Ó '‚«¿≈¿≈∆

.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓcהאחת ¿ƒ¿«»¿«¿»
È‡˜ ,‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰ -»«»¿«»»»≈

ÛeÒŒÌÈמכוון ˙ÚÈ¯˜ ÏÚ«¿ƒ««
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰˙È‰Lבמתן שבתורה הנגלה חלק להתגלות כהכנה ∆»¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

- השנייה ˜‡Èתורה. ,Ï‚¯a e¯·ÚÈ ¯‰paמכוון¯‰p‰ ˙ÚÈ˜a ÏÚ «»»««¿¿»∆»≈«¿ƒ««»»
‰Óe .„È˙ÚÏc ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�t Èel‚Ï ‰�Î‰ ‡È‰L „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ∆ƒ¬»»¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ«

,Ba ‰ÁÓN� ÌL ·e˙kM- ביותר והנעלית השלישית הדרגה שהיא ∆»»ƒ¿¿»

È‡˜מכוונת„È˙ÚÏc ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�t Èelb ÏÚההכנה אחרי שתהיה »≈«ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ
הנהר, בקיעת ‰‡¯Ï"ÊÈשל È·˙Îa ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ Ô·enk42ÏkL «»«ƒ«¿…»¿ƒ¿≈»¬ƒ«∆»

‰Ê ‰È‰ 'eÎ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�t Èel‚Ï Ï"ÊÈ¯‡‰ ‰ÎfM ‰Ó«∆»»»¬ƒ«¿ƒ¿ƒƒ«»»»∆
‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓN È„ÈŒÏÚבמיוחד קשור השמחה עניין כן ואם «¿≈ƒ¿»∆ƒ¿»

התורה. פנימיות להתגלות

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú Ì�Ó‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
Ï"ÊÈ¯‡‰L ‰fÓ È¯‰L∆¬≈ƒ∆∆»¬ƒ«
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�ÙÏ ‰ÎÊ»»ƒ¿ƒƒ«»
ÏL ‰ÁÓN È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»∆
,‰¯B‡ÎÏ ÁÎeÓ ,‰ÂˆÓƒ¿»»ƒ¿»

‰ ˙eiÓÈ�t ÈelbL‰¯Bz ∆ƒ¿ƒƒ«»
‰ÁÓOÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒƒ¿»
Èelb È¯‰L ,‰ÂˆÓ ÏL∆ƒ¿»∆¬≈ƒ

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�tשהאריז"ל ¿ƒƒ«»
לו ÌeÏLzזכה ÔÈÚk ‰È‰»»¿≈«¿

ÏL ‰ÁÓO‰ ÏÚ ¯ÎN»»««ƒ¿»∆
‰ÂˆÓ,לכן קודם לו שהייתה ƒ¿»

מהדבר נעלה שהשכר ומאחר

מצווה של ששמחה נמצא עצמו

ונמוכה פחותה בדרגה היא

ואם התורה, פנימיות מהתגלות

הכתוב דברי משמעות מה כן

תביא התורה פנימיות שהתגלות

בו"?. נשמחה ל"שם ותגרום

,‡ÒÈb C„È‡Ïeשני מצד ¿ƒ»ƒ»
Úe„È È¯‰43Ì¯Bb‰ ÏkL ¬≈»«∆»«≈

‡e‰ È¯‰ ¯·c ‰ÊÈ‡Ï¿≈∆»»¬≈
,e�È‰Â ,epnÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆¿«¿
BÁÎaL ‡Ùeb ‰fnL∆ƒ∆»∆¿…

CÈLÓ‰Ïe Ì¯‚Ïולגלות ƒ¿…¿«¿ƒ
‡e‰L ,ÁÎeÓ ,‰Ê ¯·c»»∆»∆
¯·c‰Ó ‰ÏÚÓÏ BÓˆÚa¿«¿¿«¿»≈«»»

CLÓp‰ומתגלה,B„ÈŒÏÚ «ƒ¿»«»
˙ÎLÓ‰ Ì¯‚Ï BÁÎa ÔÎÏÂ¿»≈¿…ƒ¿…«¿»«
‡ˆÓ� ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .¯·c‰«»»¿«ƒ∆ƒ¿»
,‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓOL∆ƒ¿»∆ƒ¿»
ÌˆÚÓ ‰ÁÓO‰ ‡È‰L∆ƒ«ƒ¿»≈∆∆

,‰Âˆn‰ ‰NÚÓ Ìei˜ידי על שנגרמה רוחנית מהתגלות כתוצאה ולא ƒ«¬≈«ƒ¿»
המצווה ‰Bz¯‰פעולת ˙eiÓÈ�t ÈelbÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰מה כן ואם ƒ¿«¿»ƒƒ¿ƒƒ«»

בו?. נשמחה ל"שם" גורמת התורה פנימיות שהתגלות בכך הביאור

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Âהגילויים של הגדולה המעלה על לעיל האמור איך ¿«»ƒ¿»ƒ
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

ּופנימּיּות ׁשעמק ּבמחׁשבה, ּגם ּכ הּדּבּור, ְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹאֹותּיֹות
אֹותּיֹות עלֿידי לעצמֹו ּגם מתּגּלים אינם והּמּדֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּׂשכל
היא הּמּדה ׁשּכאׁשר רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה,
ועלּֿדר מסּדרת. מחׁשבה ׁשּתהיה איֿאפׁשר ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּבתקּפּה
להיֹות צרי מסּדר, ּדּבּור ׁשּיהיה ׁשּבכדי לעיל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻׁשּנתּבאר
ׁשּתהיה ׁשּבכדי ּבמחׁשבה, ּגם הּוא ּכן ּבמחׁשבה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָצמצּום
ּובמּדֹות, ּבׂשכל צמצּום להיֹות צרי מסּדרת, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֻמחׁשבה
ּבאֹותּיֹות מתּגּלים אינם והּמּדֹות הּׂשכל ּׁשעצם לפי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוהינּו

ֲַַָָהּמחׁשבה.

‰Ê·eּדתֹורה ּדנגלה למּתןּֿתֹורה ׁשההכנה הּטעם יּובן »∆ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָ
הּדּבּור, ּבחינת הּים, ּבקיעת עלֿידי ְְְְִִִֵַַַַַָָָהיתה
עלֿידי ּתהיה הּתֹורה ּדפנימּיּות למּתןּֿתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָוההכנה
ּפנימּיּות ׁשּגּלּוי לפי הּמחׁשבה, ּבחינת הּנהר, ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָּבקיעת
ּגּלּוי האדם ּבנפׁש ּדגמא עלּֿדר הּוא ּדלעתיד ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻהּתֹורה
מעלימים הּמחׁשבה אֹותּיֹות ׁשּגם הּכחֹות, ּפנימּיּות ְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹעמק

וזהּו זה. מׁשיח33על ּגּבי ּׁשּכתּוב עבּדי34מה יׂשּכיל הּנה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
מׁשה מהאבֹות, למעלה ׁשּיהיה מאד, וגבּה ונּׂשא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹירּום

החטא35רּבינּו קדם ׁשהיה ּכפי ּגם הראׁשֹון ,36ּומאדם ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
אחר ּבמקֹום ׁשּנ37ּומבאר הּמעלֹות ּגּביׁשחמׁש אמרּו ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּנׁשמה, ּבהם ׁשּנקראת הּׁשמֹות חמּׁשה ּכנגד הם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשיח
יחידה חּיה נׁשמה רּוח האבֹות38נפׁש ׁשאצל והינּו, , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

רּוח נפׁש ּבחינת ּגּלּוי רק היה הראׁשֹון ואדם רּבנּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמׁשה
ׁשּבחינת יחידה, ּבחינת ּגם יגּלה ּומׁשיח חּיה, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָנׁשמה
הּוא למעלה וענינּה מהׁשּתלׁשלּות, למעלה היא ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָיחידה
מּבחינת הּוא מׁשה ׁשּגם ואף עּתיק. ּפנימּיּות ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַֹּבחינת

אּבא עּתיק39ּפנימּיּות ּפנימּיּות אּבא ּופנימּיּות מּכל40ֿ, , ְְְִִִִִִִִַַַָָָ

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

ו. כט, תבוא א).33)פרש"י (פט, פנ"ו האמונה שער יג.34)ראה נב, יד.35)ישעי' תולדות שבהערה36)תנחומא סה"מ ראה

ר.37)הבאה. ע' שם תרח"ץ רסו. ע' שם תרל"ה סה"מ ב. רס, לזח"ג רמ"ז לז.38)ראה פ"ב, דב"ר ט. פי"ד, תו"א39)ב"ר ראה

וש"נ. ואילך. 244 ע' ח"ו לקו"ש וראה ב. סו, הערת40)בשלח ד. מט, נצבים לקו"ת וראה שם. רמ"ז פט"ו. הק"ש שער פע"ח
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נעלם, ‰ÏÎOנשאר ˙eiÓÈ�Ùe ˜ÓÚL ,‰·LÁÓa Ìb Ckהרעיונות »«¿«¬»»∆…∆¿ƒƒ«≈∆
È„ÈŒÏÚהרגשBcn‰Â˙השכליים BÓˆÚÏ Ìb ÌÈlb˙Ó Ì�È‡ ¿«ƒ≈»ƒ¿«ƒ«¿«¿«¿≈

‰·LÁn‰ ˙Bi˙B‡דברים מביאה לא כמובן, שהמחשבה, בלבד זו לא ƒ««¬»»
הרעיונות על ומהרהר חושב האדם כאשר גם אלא הזולת אל גילוי לידי

ובליבו שבמוחו הרגשות ועל

לא עדיין זה עצמו, לבין בינו

הפנימיות ואת העומק את מביא

גילוי, לידי והרגש השכל של

ÌÈ‡B¯ e�‡L BÓÎeבפועל ¿∆»ƒ
‡È‰ ‰cn‰ ¯L‡kL∆«¬∆«ƒ»ƒ

dt˜˙aעזים ‡ŒÈוהרגשות ¿»¿»ƒ
‰·LÁÓ ‰È‰zL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆«¬»»

˙¯cÒÓחלק כאשר ורק ¿À∆∆
ונעלם מצומצם מהרגש חשוב

רגועה בצורה לחשוב אפשר

∆∆»¿C¯cŒÏÚÂומסודרת.
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pLבמאמר ∆ƒ¿»≈¿≈

"והחרים" המתחיל דיבור

¯eac ‰È‰iL È„ÎaL∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,¯cÒÓ¿À»»ƒƒ¿

‰·LÁÓa ÌeˆÓˆעוד וכל ƒ¿¿«¬»»
בתוקף מאיר השכלי הרעיון

יכול ולא מבולבל האדם גדול,

בדיבור הרעיון את להביע

מסודרת, ‰e‡בצורה ÔkÌb ≈«
È„ÎaL ,‰·LÁÓa¿«¬»»∆ƒ¿≈
‰·LÁÓ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¬»»
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙¯cÒÓ¿À∆∆»ƒƒ¿

ÌeˆÓˆוהעלםÏÎNa ƒ¿¿≈∆
ÈÙÏ e�È‰Â ,˙BcÓ·e¿ƒ¿«¿¿ƒ
˙Bcn‰Â ÏÎO‰ ÌˆÚM∆∆∆«≈∆¿«ƒ
˙Bi˙B‡a ÌÈlb˙Ó Ì�È‡≈»ƒ¿«ƒ¿ƒ

‰·LÁn‰השכל עצם כי ««¬»»
לגילוי לבוא מכדי נעלים והרגש

המחשבה באותיות אפילו

ומצומצמת מועטת בהארה רק הם וברגשות ברעיונות והמחשבות וההרהורים

(שאף הדיבור לגבי לעיל לאמור בדומה והפנימיות, העומק בכל ולא שלהם

אותיות). באמצעות ומתגלה פועל הוא

‰˙È‰ ‰¯B˙c ‰Ï‚�c ‰¯BzŒÔzÓÏ ‰�Î‰‰L ÌÚh‰ Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«««∆«¬»»¿««»¿ƒ¿∆¿»»¿»
¯eac‰ ˙�ÈÁa ,Ìi‰ ˙ÚÈ˜a È„ÈŒÏÚ,במקומו העומד לים הדומה «¿≈¿ƒ««»¿ƒ««ƒ

˙ÚÈ˜a È„ÈŒÏÚ ‰È‰z ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�Ùc ‰¯BzŒÔzÓÏ ‰�Î‰‰Â¿«¬»»¿««»ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿∆«¿≈¿ƒ«
‰·LÁn‰ ˙�ÈÁa ,¯‰p‰,זורמים שמימיו לנהר ÈelbLהדומה ÈÙÏ «»»¿ƒ«««¬»»¿ƒ∆ƒ

Ì„‡‰ LÙ�a ‡Ó‚c C¯cŒÏÚ ‡e‰ „È˙ÚÏc ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�t¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ«∆∆À¿»¿∆∆»»»
‰·LÁn‰ ˙Bi˙B‡ ÌbL ,˙BÁk‰ ˙eiÓÈ�t ˜ÓÚ Èelbשהיא ƒ…∆¿ƒƒ«…∆«ƒ««¬»»

הדיבור) אותיות רק (ולא הנפש לעצם יותר Ê‰קרובה ÏÚ ÌÈÓÈÏÚÓוכדי «¬ƒƒ«∆
של וההסתר, ההעלם הסרת היינו 'בקיעה', להיות צריכה יתגלה זה שגם

המחשבה.

e‰ÊÂ33Èab ·e˙kM ‰Ó ¿∆«∆»«≈
ÁÈLÓ34ÏÈkNÈ ‰p‰ »ƒ«ƒ≈«¿ƒ

d·‚Â ‡O�Â Ìe¯È Èc·Ú«¿ƒ»¿ƒ»¿»«
,„‡Óחז"ל È‰iL‰ופירשו ¿…∆ƒ¿∆

,˙B·‡‰Ó ‰ÏÚÓÏלמעלה ¿«¿»≈»»
של מדרגתו ∆…LÓ‰גם

e�Èa¯35ÔBL‡¯‰ Ì„‡Óe «≈≈»»»ƒ
Ì„˜ ‰È‰L ÈÙk Ìb«¿ƒ∆»»…∆

‡ËÁ‰36ÌB˜Óa ¯‡·Óe , «≈¿¿…»¿»
¯Á‡37˙BÏÚn‰ LÓÁL «≈∆»≈««¬

ÁÈLÓ Èab e¯Ó‡pL,ישכיל ∆∆∆¿«≈»ƒ«
מאד גבה, נישא, ≈‰Ìירום,

˙BÓM‰ ‰MÓÁ „‚�k¿∆∆¬ƒ»«≈
,‰ÓLp‰ Ì‰a ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈»∆«¿»»
‰iÁ ‰ÓL� Áe¯ LÙ�∆∆«¿»»«»

‰„ÈÁÈ38Ïˆ‡L ,e�È‰Â , ¿ƒ»¿«¿∆≈∆
Ì„‡Â e�a¯ ‰LÓ ˙B·‡‰»»…∆«≈¿»»

ÔBL‡¯‰מעלתם גודל למרות »ƒ
LÙ� ˙�ÈÁa Èelb ˜¯ ‰È‰»»«ƒ¿ƒ«∆∆
ÁÈLÓe ,‰iÁ ‰ÓL� Áe¯«¿»»«»»ƒ«
,‰„ÈÁÈ ˙�ÈÁa Ìb ‰l‚È¿«∆«¿ƒ«¿ƒ»
‡È‰ ‰„ÈÁÈ ˙�ÈÁaL∆¿ƒ«¿ƒ»ƒ
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
ונמשך שיורד האלוקי האור

הדרגתית בצורה למטה מלמעלה

בחינתd�È�ÚÂמסודרת, של ¿ƒ¿»»
‰e‡היחידה ‰ÏÚÓÏ¿«¿»

˜ÈzÚ ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ
שלמעלה עליון" "כתר בחינת

סדר של הספירות מעשר

יומין" "עתיק בחינת הוא בהם והנעלה עניינים לכמה נחלקת ההשתלשלות

מבחינת היא היחידה עצמו, וב"עתיק" וגילוי] מ"יום" ונבדל [שנעתק

הראשון ואדם ומשה מהאבות שלמעלה משיח של הדרגה וזו עתיק" "פנימיות

מהכתר. שלמטה הספירות בעשר שהם כפי והמידות המוחין הוא שעניינם

‡a‡ ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁaÓ ‡e‰ ‰LÓ ÌbL Û‡Â39,הפנימיות היינו ¿«∆«…∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«»
המידות את ה'מולידות' ובינה חכמה (כי "אבא" הנקרא החכמה ספירת של

ו'אם') 'אב' ÈzÚ˜נקראות ˙eiÓÈ�t ‡a‡ ˙eiÓÈ�Ùe40,העומק ֵָ¿ƒƒ«»¿ƒƒ«ƒ
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יי i"gyz'd ,xii` ycegd mikxan ,ipiny zyxt zay

ּבבחינת ׁשהיא ּכפי עּתיק ּפנימּיּות ּדֹומה אינֹו הרי ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָמקֹום,
ּבמקֹומּה, ׁשהיא ּכפי עּתיק לפנימּיּות אּבא, ְְְְִִִִִִִִִֶַַָָּפנימּיּות

ּבארּכה תרס"ו ּבהמׁש ּבׁשביל41ּכּמבאר הּנה ולכן, . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
מסּפיק לא הּמׁשיח, ּבביאת ׁשּיהיה הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹּגּלּוי
ׁשּזֹוהי הּנהר, ּבקיעת ּגם להיֹות צרי אּלא הּים, ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּבקיעת

ּדלעתיד. הּתֹורה ּפנימּיּות לגּלּוי ְְְֲִִִִִַַָָָָההכנה

ּׁשּכתּובe‰ÊÂה) ּיעברּו16מה ּבּנהר ליּבׁשה, ים הפ ¿∆ְְֶַַַַַַָָָָָָָ
ג' ּכאן ּדחׁשיב ּבֹו, נׂשמחה ׁשם ְְְֲִִֶַָָָָּברגל,
קאי ליּבׁשה, ים הפ למעלה. ּדמּלמּטה ּבסדר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָמדרגֹות
יעברּו ּבּנהר מצרים. ּביציאת ׁשהיתה יםֿסּוף קריעת ְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָעל
לגּלּוי הכנה ׁשהיא ּדלעתיד הּנהר ּבקיעת על קאי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּברגל,
ּבֹו, נׂשמחה ׁשם ּׁשּכתּוב ּומה ּדלעתיד. הּתֹורה ְְְְִִִִִֶַַָָָָָּפנימּיּות
עלּֿפי ּכּמּובן ּדלעתיד, הּתֹורה ּפנימּיּות ּגּלּוי על ְְִִִִִִֵַַַַָָָָקאי

האריז"ל ּבכתבי האריז"ל42הּמבאר ּׁשּזכה מה ׁשּכל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׂשמח עלֿידי זה היה כּו' הּתֹורה ּפנימּיּות ׁשללגּלּוי ה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

ְִָמצוה.

Ì�Ó‡זכה ׁשהאריז"ל מּזה ׁשהרי להבין, צרי עדין »¿»ְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
מצוה, ׁשל ׂשמחה עלֿידי הּתֹורה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָלפנימּיּות
למעלה הּוא הּתֹורה ּפנימּיּות ׁשּגּלּוי לכאֹורה, ְְְְִִִִֶַַָָָָמּוכח
היה הּתֹורה ּפנימּיּות ּגּלּוי ׁשהרי מצוה, ׁשל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָמּׂשמחה
ּגיסא, ּולאיד מצוה. ׁשל הּׂשמחה על ׂשכר ּתׁשלּום ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּכעין

ידּוע למעלה43הרי הּוא הרי ּדבר לאיזה הּגֹורם ׁשּכל ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּדבר ּולהמׁשי לגרם ׁשּבכחֹו ּגּופא ׁשּמּזה והינּו, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹמּמּנּו,
הּנמׁש מהּדבר למעלה ּבעצמֹו ׁשהּוא מּוכח, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָזה,
ועלּֿפיֿזה הּדבר. המׁשכת לגרם ּבכחֹו ולכן ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹעלֿידֹו,
קּיּום מעצם הּׂשמחה ׁשהיא מצוה, ׁשל ׁשּׂשמחה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָנמצא
וגם הּתֹורה. ּפנימּיּות מּגּלּוי למעלה היא הּמצוה, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָמעׂשה
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וש"נ. .49 ע' ה'ש"ת בסה"מ שליט"א אדמו"ר ואילך.41)כ"ק צה הרביעי.42)ע' התנאי – המצוות (תנאי חרדים ספר הקדמת ראה

ב. כ, תולדות תו"א וראה דע). גם (ד"ה להאריז"ל המצוות שער הקדמת וראה סע"ב). רלט, בשל"ה וככה43)הובא המשך ראה

ופכ"א. פט"ו תרל"ז
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של (משוםוהפנימיות עתיק בחינת של ובפנימיות בעומק קשור החכמה

במה קשורה היא ממנו שכתוצאה בביטול היא כחֿמה, אותיות שחכמה,

המעלה ומהי עתיק בפנימיות קשור רבנו משה גם כן ואם ממנה) שלמעלה

כי הוא והמענה וכו'? ונשא" "ירום נאמר זה שעל משה על משיח של

,ÌB˜ÓŒÏkÓלמרות ƒ»»
משה, של הבחינה שהחכמה,

שלמעלה בכתר קשורה אכן

וקירבה שייכות יש כי מהחכמה

אבא" "פנימיות בין מיוחדת

זאת בכל עתיק", ל"פנימיות

˙eiÓÈ�t ‰ÓBc B�È‡ È¯‰¬≈≈∆¿ƒƒ
˙�ÈÁ·a ‡È‰L ÈÙk ˜ÈzÚ«ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ«

,‡a‡ ˙eiÓÈ�tכפי הכתר ¿ƒƒ«»
eiÓÈ�ÙÏƒ¿ƒƒ˙בחכמהשהוא

‡È‰L ÈÙk ˜ÈzÚ«ƒ¿ƒ∆ƒ
dÓB˜Óaעצמו ,בכתר ƒ¿»

Â"Ò¯˙ CLÓ‰a ¯‡·nk«¿…»¿∆¿≈
‰k¯‡a41. »¬À»

Èelb ÏÈ·La ‰p‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈ƒ¿ƒƒ
‰È‰iL ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�t¿ƒƒ«»∆ƒ¿∆

ÁÈLn‰ ˙‡È·aכל שדרגתו ¿ƒ««»ƒ«
ונעלית, גבוהה ÈtÒÓ˜כך ‡Ï…«¿ƒ
Ìi‰ ˙ÚÈ˜aהדיבור בחינת ¿ƒ««»

BÈ‰Ï˙העליון, CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒƒ¿
¯‰p‰ ˙ÚÈ˜a Ìbבחינת «¿ƒ««»»
העליונה, È‰BfL∆ƒהמחשבה

˙eiÓÈ�t Èel‚Ï ‰�Î‰‰«¬»»¿ƒ¿ƒƒ
.„È˙ÚÏc ‰¯Bz‰«»ƒ¿»ƒ
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ על‰16) ¿∆«∆»
לבוא העתידה »«‰CÙהגאולה

e¯·Úi ¯‰pa ,‰LaÈÏ ÌÈ»¿«»»«»»««¿
,Ba ‰ÁÓN� ÌL ,Ï‚¯a¿»∆»ƒ¿¿»

·ÈLÁcומונה Ô‡kשמפרט «¬ƒ»
¯„Òa ˙B‚¯„Ó '‚«¿≈¿≈∆

.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓcהאחת ¿ƒ¿«»¿«¿»
È‡˜ ,‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰ -»«»¿«»»»≈

ÛeÒŒÌÈמכוון ˙ÚÈ¯˜ ÏÚ«¿ƒ««
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰˙È‰Lבמתן שבתורה הנגלה חלק להתגלות כהכנה ∆»¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

- השנייה ˜‡Èתורה. ,Ï‚¯a e¯·ÚÈ ¯‰paמכוון¯‰p‰ ˙ÚÈ˜a ÏÚ «»»««¿¿»∆»≈«¿ƒ««»»
‰Óe .„È˙ÚÏc ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�t Èel‚Ï ‰�Î‰ ‡È‰L „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ∆ƒ¬»»¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ«

,Ba ‰ÁÓN� ÌL ·e˙kM- ביותר והנעלית השלישית הדרגה שהיא ∆»»ƒ¿¿»

È‡˜מכוונת„È˙ÚÏc ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�t Èelb ÏÚההכנה אחרי שתהיה »≈«ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ
הנהר, בקיעת ‰‡¯Ï"ÊÈשל È·˙Îa ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ Ô·enk42ÏkL «»«ƒ«¿…»¿ƒ¿≈»¬ƒ«∆»

‰Ê ‰È‰ 'eÎ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�t Èel‚Ï Ï"ÊÈ¯‡‰ ‰ÎfM ‰Ó«∆»»»¬ƒ«¿ƒ¿ƒƒ«»»»∆
‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓN È„ÈŒÏÚבמיוחד קשור השמחה עניין כן ואם «¿≈ƒ¿»∆ƒ¿»

התורה. פנימיות להתגלות

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú Ì�Ó‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
Ï"ÊÈ¯‡‰L ‰fÓ È¯‰L∆¬≈ƒ∆∆»¬ƒ«
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�ÙÏ ‰ÎÊ»»ƒ¿ƒƒ«»
ÏL ‰ÁÓN È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»∆
,‰¯B‡ÎÏ ÁÎeÓ ,‰ÂˆÓƒ¿»»ƒ¿»

‰ ˙eiÓÈ�t ÈelbL‰¯Bz ∆ƒ¿ƒƒ«»
‰ÁÓOÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒƒ¿»
Èelb È¯‰L ,‰ÂˆÓ ÏL∆ƒ¿»∆¬≈ƒ

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�tשהאריז"ל ¿ƒƒ«»
לו ÌeÏLzזכה ÔÈÚk ‰È‰»»¿≈«¿

ÏL ‰ÁÓO‰ ÏÚ ¯ÎN»»««ƒ¿»∆
‰ÂˆÓ,לכן קודם לו שהייתה ƒ¿»

מהדבר נעלה שהשכר ומאחר

מצווה של ששמחה נמצא עצמו

ונמוכה פחותה בדרגה היא

ואם התורה, פנימיות מהתגלות

הכתוב דברי משמעות מה כן

תביא התורה פנימיות שהתגלות

בו"?. נשמחה ל"שם ותגרום

,‡ÒÈb C„È‡Ïeשני מצד ¿ƒ»ƒ»
Úe„È È¯‰43Ì¯Bb‰ ÏkL ¬≈»«∆»«≈

‡e‰ È¯‰ ¯·c ‰ÊÈ‡Ï¿≈∆»»¬≈
,e�È‰Â ,epnÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆¿«¿
BÁÎaL ‡Ùeb ‰fnL∆ƒ∆»∆¿…

CÈLÓ‰Ïe Ì¯‚Ïולגלות ƒ¿…¿«¿ƒ
‡e‰L ,ÁÎeÓ ,‰Ê ¯·c»»∆»∆
¯·c‰Ó ‰ÏÚÓÏ BÓˆÚa¿«¿¿«¿»≈«»»

CLÓp‰ומתגלה,B„ÈŒÏÚ «ƒ¿»«»
˙ÎLÓ‰ Ì¯‚Ï BÁÎa ÔÎÏÂ¿»≈¿…ƒ¿…«¿»«
‡ˆÓ� ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .¯·c‰«»»¿«ƒ∆ƒ¿»
,‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓOL∆ƒ¿»∆ƒ¿»
ÌˆÚÓ ‰ÁÓO‰ ‡È‰L∆ƒ«ƒ¿»≈∆∆

,‰Âˆn‰ ‰NÚÓ Ìei˜ידי על שנגרמה רוחנית מהתגלות כתוצאה ולא ƒ«¬≈«ƒ¿»
המצווה ‰Bz¯‰פעולת ˙eiÓÈ�t ÈelbÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰מה כן ואם ƒ¿«¿»ƒƒ¿ƒƒ«»

בו?. נשמחה ל"שם" גורמת התורה פנימיות שהתגלות בכך הביאור

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Âהגילויים של הגדולה המעלה על לעיל האמור איך ¿«»ƒ¿»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

76

77

78

79

80

81

82



i"gyz'dיי ,xii` ycegd mikxan ,ipiny zyxt zay

ענין ּבׁשביל היא הּמצֹות ּכּונת ׁשהרי התחּלקּות, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָּבהם
הּדבר את מבררים הּמצוה קּיּום ׁשעלֿידי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּברּורים,
מצוה ׁשּכל מּובן ּומּזה הּמצוה, נעׂשית ׁשּבֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּגׁשמי
מצוה ׁשּכל ּכיון עצמֹו, ּבפני מיחד ענין הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֻּומצוה
למעלה ׁשהם ּכפי הּמצֹות ענין וגם אחר. ּברּור ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּפֹועלת
יהיה לא ׁשאז ּדלעתיד, הּמצֹות ּכמֹו הּברּורים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמענין
יחּודים ליחד יהיה הּמצֹות וענין הּברּורים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַענין

הּוא51עליֹונים יחּוד ּכל הרי הּיחּודים ּבענין ּגם הּנה , ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָ
אבל ּבּמצֹות. התחּלקּות ׁשּיׁש ונמצא, עצמֹו, ּבפני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָענין
קּיּום ענין והּוא הּכּונה, מּצד ׁשאינּה הּמצוה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעצם
והינּו, ּכלל, התחּלקּות ּבזה אין על, קּבלת מּצד ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּמצוה
ּפעּלה נעׂשית ּומצוה מצוה ּכל ׁשעלֿידי היֹות ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשעם
הּוא הּמצֹות ּדכל ׁשהּיסֹוד מאחר מּכלֿמקֹום, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָאחרת,
התחּלקּות. ּבהם אין לכן על, קּבלת ענין ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחד,

‰p‰Âּבהם ׁשּיׁש הּמצֹות ּכּונת ּבין החּלּוק ּכללּות ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּלמעלה הּמצֹות מעׂשה לעצם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָהתחּלקּות
הּגּלּויים ׁשּבין החּלּוק עלּֿדר הּוא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַמהתחּלקּות,
עכׁשו, לעבֹודה הּמצֹות, ּכּונת עלּֿדר ׁשהם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּדלעתיד,
ּבמעׂשה אם) ּכי הּגּלּויים, ּבענין (לא הּוא ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹׁשעּקרּה
הּנהר ׁשּבקיעת הּטעם ּגם וזהּו על. קּבלת ּבדר ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּמצֹות
ענין יהיה ׁשּלעתיד לפי נחלים, לז' ּתהיה ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַָָָּדלעתיד
מדרגֹות. התחּלקּות ּכּמה יׁש הּגּלּויים ּובענין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָהּגּלּויים,
הכנה הּוא ׁשענינּה ּכיון יםֿסּוף, ּבקריעת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
ּבׁשביל הּוא ענינֹו ׁשעּקר ּדתֹורה, ּדגליא ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָלמּתןּֿתֹורה
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סוסכ"ו.51) אגה"ק תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ì‰a LÈ ˙Bˆn‰ ˙�ek „vÓ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Âבמצוות ¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ««»««ƒ¿≈»∆
˙e˜lÁ˙‰,לשנייה אחת בין ek�˙והבדלים È¯‰Lקיום‡È‰ ˙Bˆn‰ ƒ¿«¿∆¬≈«»««ƒ¿ƒ

,ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈ�Ú ÏÈ·Laתוך ה' את עובדים שכאשר בחסידות כמבואר ƒ¿ƒƒ¿««≈ƒ
בהם המעורבים והרע הטוב בין מפרידים הזה בעולם גשמיים עניינים עם מגע

ניצוצות את ומעלים ומבררים

היינו בתוכם, שנמצאים הקדושה

‰Âˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿»
¯·c‰ ˙‡ ÌÈ¯¯·Ó¿»¿ƒ∆«»»
˙ÈNÚ� BaL ÈÓLb‰««¿ƒ∆«¬≈
ÏkL Ô·eÓ ‰fÓe ,‰Âˆn‰«ƒ¿»ƒ∆»∆»
ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»

BÓˆÚ È�Ùa „ÁÈÓשונה ¿À»ƒ¿≈«¿
המצוות, שאר ÏkLמכל ÔÂÈk≈»∆»

¯Á‡ ¯e¯a ˙ÏÚBt ‰ÂˆÓƒ¿»∆∆≈«≈
על שנפעלים מהבירורים שונה

מצווה בכל כי המצוות שאר ידי

אחרים דברים עם במגע באים

לאותה המיוחדים הזה בעולם

בפרט. ÔÈ�Úמצווה Ì‚Â¿«ƒ¿«
Ì‰L ÈÙk ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ∆≈
,ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈ�ÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿««≈ƒ
עניין רק הוא הבירורים נושא

ויש המצוות ידי על שנפעל אחד

נוספים עניינים המצוות בכל

(כי הבירורים מעניין הנעלים

של הפעולה הוא הבירור

שהם הגשמיים בדברים המצוות

של הנמוך החיצוני הביטוי

‰Bˆn˙המצוות) BÓk¿«ƒ¿
Ê‡L ,„È˙ÚÏcבימות ƒ¿»ƒ∆»

היעוד שיקויים לאחר המשיח

מן אעביר הטומאה רוח "ואת

תתבטל הרע ומציאות הארץ"

אז ולכן מהטוב הרע הפרדת שעניינם לבירורים מקום ÔÈ�Úאין ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆ƒ¿«
ÌÈ�BÈÏÚ ÌÈ„eÁÈ „ÁÈÏ ‰È‰È ˙Bˆn‰ ÔÈ�ÚÂ ,ÌÈ¯e¯a‰51,ובלשון «≈ƒ¿ƒ¿««ƒ¿ƒ¿∆¿«≈ƒƒ∆¿ƒ

ויופרד הניצוצות בירור שיושלם "אחר שבתניא: הקודש באגרת הזקן רבנו

ליחד אם כי בירורין לברר והמצוות התורה עסק יהיה לא אזי מהטוב... הרע

יותר", עליונים אורות להמשיך יותר עליונים ÔÈ�Úaיחודים Ìb ‰p‰ƒ≈«¿ƒ¿«
LiL ,‡ˆÓ�Â ,BÓˆÚ È�Ùa ÔÈ�Ú ‡e‰ „eÁÈ Ïk È¯‰ ÌÈ„eÁi‰«ƒƒ¬≈»ƒƒ¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ¿»∆≈

˙Bˆna ˙e˜lÁ˙‰אחת מצווה ידי על שנפעל הייחוד דומה אינו כי ƒ¿«¿«ƒ¿
אחרת. מצווה ידי על הנפעל ÌˆÚלייחוד Ï·‡קיוםd�È‡L ‰Âˆn‰ ¬»∆∆«ƒ¿»∆≈»

ÏÚ ˙Ïa˜ „vÓ ‰Âˆn‰ Ìei˜ ÔÈ�Ú ‡e‰Â ,‰�ek‰ „vÓמלכות ƒ«««»»¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ««»«…
ÏÏk,שמים, ˙e˜lÁ˙‰ ‰Êa ÔÈ‡מצווה בין הבדל שום אין זו ומבחינה ≈»∆ƒ¿«¿¿»

לשנייה ÂˆÓe‰אחת ‰ÂˆÓ Ïk È„ÈŒÏÚL ˙BÈ‰ ÌÚL ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ¡∆«¿≈»ƒ¿»ƒ¿»
˙¯Á‡ ‰lÚt ˙ÈNÚ�אחת מצווה קיום של בפועל המעשה דומה ואינו «¬≈¿À»«∆∆

מצווה, ולכל אחרת מצווה קיום של Á‡Ó¯למעשה ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈««
L„BÒi‰והבסיסÏÚ ˙Ïa˜ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,„Á‡ ‡e‰ ˙Bˆn‰ ÏÎc ∆«¿¿»«ƒ¿∆»∆ƒ¿««»«…

שמים, Ì‰aמלכות ÔÈ‡ ÔÎÏ»≈≈»∆
˙e˜lÁ˙‰כל זה ובמובן ƒ¿«¿

שוות. המצוות

˜elÁ‰ ˙eÏÏk ‰p‰Â¿ƒ≈¿»«ƒ
‰Bˆn˙ההבדל ˙�ek ÔÈa≈«»««ƒ¿

˙e˜lÁ˙‰ Ì‰a LiLולכל ∆≈»∆ƒ¿«¿
וכוונה משלה תוכן יש מצווה

NÚÓ‰משלה ÌˆÚÏ¿∆∆«¬≈
‰ÏÚÓlL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆¿«¿»

˙e˜lÁ˙‰Óבכל שווה והוא ≈ƒ¿«¿
מעלתו בגלל דווקא המצוות

לעומת המעשה של והיתרון

C¯cŒÏÚהכוונה, ‡e‰«∆∆
˜elÁ‰ההבדלÔÈaL «ƒ∆≈

„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰שיהיו «ƒƒƒ¿»ƒ
המשיח, בימות לבוא, לעתיד

˙�ek C¯cŒÏÚ Ì‰L∆≈«∆∆«»«
˙Bˆn‰תוכן יש ב'גילויים' כי «ƒ¿

ולמחשבה, לכוונה בדומה ועניין

,ÂLÎÚ ‰„B·ÚÏבזמן «¬»«¿»
(Ï‡הגלות, ‡e‰ d¯wÚL∆ƒ»»…

ÌÈÈelb‰ ÔÈ�Úaזמן שהרי ¿ƒ¿««ƒƒ
העלם של תקופה הוא הגלות

האורות התגלות ללא והסתר

העמוקים, והתכנים Èkƒהפנימיים
˙Bˆn‰ ‰NÚÓa (Ì‡ƒ¿«¬≈«ƒ¿

ÏÚבפועל ˙Ïa˜ C¯„aקיום ¿∆∆«»«…
שמים מלכות עול מקבלת שנובע

כעת הקיום שלכאורה (ולמרות

לעתיד שיתגלו הפנימי והתוכן העומק את בו אין כי נמוכה יותר בדרגה הוא

לבוא לעתיד המצוות קיום לגבי ויתרון מעלה בו יש דבר של לאמתו לבוא,

העולם חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה ולכן

להלן). שיבואר כפי הבא",

ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂלכךÌÈÏÁ� 'ÊÏ ‰È‰z „È˙ÚÏc ¯‰p‰ ˙ÚÈ˜aL ¿∆««««∆¿ƒ««»»ƒ¿»ƒƒ¿∆¿¿»ƒ
‰ÌÈÈelbשונים, ÔÈ�Ú ‰È‰È „È˙ÚlL ÈÙÏ,עליונים אלוקיים אורות של ¿ƒ∆∆»ƒƒ¿∆ƒ¿««ƒƒ
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה להבין אחת44צרי ׁשעה יפה ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
העֹולם חּיי מּכל הּזה ּבעֹולם טֹובים ּומעׂשים ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּבתׁשּובה
הּמדרגֹות ּכל היינּו הּבא העֹולם חּיי ּכל ּדפרּוׁש ְְְֵֵֵַַַַַַָָָָָָהּבא,
הּבא, ׁשּבעֹולם הּנמּוכֹות מהּמדריגֹות הּבא, ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּבעֹולם
יֹותר למּטה וגם העליֹון, ּגןֿעדן הּגןֿעדן, ענין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא
ׁשּבעֹולם נעלֹות הּיֹותר לּמדרגֹות ועד הּתחּתֹון, ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּגןֿעדן
אין צּדיקים הּמתים, ּתחּית הּמׁשיח, ּביאת ּכמֹו ְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָהּבא,

כּו' מנּוחה כּו'45להם ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּלֹו יֹום ,46, ְְֶֶַָָָָֻ
ּבתׁשּובה אחת ׁשעה יפה נאמר ׁשעלֿזה יֹותר, ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּולמעלה
הּבא. העֹולם חּיי מּכל הּזה ּבעֹולם טֹובים ֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּומעׂשים
ּפנימּיּות הפלאת מעלת ּגדל לעיל ׁשּנתּבאר ּדאף ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹוהינּו,
יתרה מעלה יׁש מּכלֿמקֹום, לעתיד, ׁשּתתּגּלה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּתֹורה
ּגּלּוי מאׁשר יֹותר הּזה ּבעֹולם טֹובים ּומעׂשים ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבתׁשּובה

ּדלעתיד הּתֹורה ועלּֿד47ּפנימּיּות לעיל. ּׁשּנתּבאר מה ר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
יֹותר נעלית היא הּמצוה מעׂשה קּיּום מעצם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּׂשמחה

הּתֹורה. ּפנימּיּות ְִִִִַָמּגּלּוי

ז"לÔ·eÈÂו) רּבֹותינּו ּבדברי הּפלּוגּתא ּבהקּדים 48זה ¿»ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
צריכֹות אין אֹו ּכּונה צריכֹות מצֹות ְְְִִִִֵַָָאם

ּדעה49ּכּונה הּמצֹות, ּומעלת עּלּוי ּבענין היא ּופלּוגּתתם , ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָ
ּבהם יׁש ּכאׁשר הּוא הּמצֹות ּבקּיּום ׁשהעּלּוי היא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָאחת
נעלה ּבאפן הּמצֹות קּיּום נעׂשה הּכּונה עלֿידי ּכי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכּונה,
הּׁשנּיה ודעה ּבחּיּות. הּמצֹות קּיּום נעׂשה ׁשאז לפי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיֹותר,
אם) ּכי הּכּונה, מּצד (לא היא הּמצֹות קּיּום ׁשּמעלת ְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָֹהיא
העּקר הּכל לדברי ּדהּנה, הּמצוה. מעׂשה קּיּום ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹּבגּוף
את ּכׁשמכון ׁשהרי הּכּונה, ולא הּמצוה מעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּוא
את קּים לא ּבפעל, הּמצוה את עֹוׂשה ואינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּכּונה
אזי מכּון, ואינֹו ּבפעל הּמצוה את ּוכׁשעֹוׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּמצוה,

הּמצוה קּיּום ידיֿחֹובת היא,50יצא הּפלּוגּתא אּלא . ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
ּבפעל לּמעׂשה נֹוסף ּכאׁשר היא, הּמעלה האחת ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשּלּדעה
מעׂשה ּבקּיּום היא הּמעלה הּׁשנּיה ולּדעה הּכּונה. ּגם ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָיׁש
יׁש הּמצֹות ּכּונת מּצד ּדהּנה הּוא, והענין עצמּה. ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּמצוה
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טו i"gyz'd ,xii` ycegd mikxan ,ipiny zyxt zay

ענין ּבׁשביל היא הּמצֹות ּכּונת ׁשהרי התחּלקּות, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָּבהם
הּדבר את מבררים הּמצוה קּיּום ׁשעלֿידי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּברּורים,
מצוה ׁשּכל מּובן ּומּזה הּמצוה, נעׂשית ׁשּבֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּגׁשמי
מצוה ׁשּכל ּכיון עצמֹו, ּבפני מיחד ענין הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֻּומצוה
למעלה ׁשהם ּכפי הּמצֹות ענין וגם אחר. ּברּור ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּפֹועלת
יהיה לא ׁשאז ּדלעתיד, הּמצֹות ּכמֹו הּברּורים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמענין
יחּודים ליחד יהיה הּמצֹות וענין הּברּורים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַענין

הּוא51עליֹונים יחּוד ּכל הרי הּיחּודים ּבענין ּגם הּנה , ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָ
אבל ּבּמצֹות. התחּלקּות ׁשּיׁש ונמצא, עצמֹו, ּבפני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָענין
קּיּום ענין והּוא הּכּונה, מּצד ׁשאינּה הּמצוה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעצם
והינּו, ּכלל, התחּלקּות ּבזה אין על, קּבלת מּצד ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּמצוה
ּפעּלה נעׂשית ּומצוה מצוה ּכל ׁשעלֿידי היֹות ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשעם
הּוא הּמצֹות ּדכל ׁשהּיסֹוד מאחר מּכלֿמקֹום, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָאחרת,
התחּלקּות. ּבהם אין לכן על, קּבלת ענין ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחד,

‰p‰Âּבהם ׁשּיׁש הּמצֹות ּכּונת ּבין החּלּוק ּכללּות ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּלמעלה הּמצֹות מעׂשה לעצם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָהתחּלקּות
הּגּלּויים ׁשּבין החּלּוק עלּֿדר הּוא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַמהתחּלקּות,
עכׁשו, לעבֹודה הּמצֹות, ּכּונת עלּֿדר ׁשהם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּדלעתיד,
ּבמעׂשה אם) ּכי הּגּלּויים, ּבענין (לא הּוא ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹׁשעּקרּה
הּנהר ׁשּבקיעת הּטעם ּגם וזהּו על. קּבלת ּבדר ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּמצֹות
ענין יהיה ׁשּלעתיד לפי נחלים, לז' ּתהיה ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַָָָּדלעתיד
מדרגֹות. התחּלקּות ּכּמה יׁש הּגּלּויים ּובענין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָהּגּלּויים,
הכנה הּוא ׁשענינּה ּכיון יםֿסּוף, ּבקריעת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
ּבׁשביל הּוא ענינֹו ׁשעּקר ּדתֹורה, ּדגליא ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָלמּתןּֿתֹורה
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Ì‰a LÈ ˙Bˆn‰ ˙�ek „vÓ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Âבמצוות ¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ««»««ƒ¿≈»∆
˙e˜lÁ˙‰,לשנייה אחת בין ek�˙והבדלים È¯‰Lקיום‡È‰ ˙Bˆn‰ ƒ¿«¿∆¬≈«»««ƒ¿ƒ

,ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈ�Ú ÏÈ·Laתוך ה' את עובדים שכאשר בחסידות כמבואר ƒ¿ƒƒ¿««≈ƒ
בהם המעורבים והרע הטוב בין מפרידים הזה בעולם גשמיים עניינים עם מגע

ניצוצות את ומעלים ומבררים

היינו בתוכם, שנמצאים הקדושה

‰Âˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿»
¯·c‰ ˙‡ ÌÈ¯¯·Ó¿»¿ƒ∆«»»
˙ÈNÚ� BaL ÈÓLb‰««¿ƒ∆«¬≈
ÏkL Ô·eÓ ‰fÓe ,‰Âˆn‰«ƒ¿»ƒ∆»∆»
ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»

BÓˆÚ È�Ùa „ÁÈÓשונה ¿À»ƒ¿≈«¿
המצוות, שאר ÏkLמכל ÔÂÈk≈»∆»

¯Á‡ ¯e¯a ˙ÏÚBt ‰ÂˆÓƒ¿»∆∆≈«≈
על שנפעלים מהבירורים שונה

מצווה בכל כי המצוות שאר ידי

אחרים דברים עם במגע באים

לאותה המיוחדים הזה בעולם

בפרט. ÔÈ�Úמצווה Ì‚Â¿«ƒ¿«
Ì‰L ÈÙk ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ∆≈
,ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈ�ÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿««≈ƒ
עניין רק הוא הבירורים נושא

ויש המצוות ידי על שנפעל אחד

נוספים עניינים המצוות בכל

(כי הבירורים מעניין הנעלים

של הפעולה הוא הבירור

שהם הגשמיים בדברים המצוות

של הנמוך החיצוני הביטוי

‰Bˆn˙המצוות) BÓk¿«ƒ¿
Ê‡L ,„È˙ÚÏcבימות ƒ¿»ƒ∆»

היעוד שיקויים לאחר המשיח

מן אעביר הטומאה רוח "ואת

תתבטל הרע ומציאות הארץ"

אז ולכן מהטוב הרע הפרדת שעניינם לבירורים מקום ÔÈ�Úאין ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆ƒ¿«
ÌÈ�BÈÏÚ ÌÈ„eÁÈ „ÁÈÏ ‰È‰È ˙Bˆn‰ ÔÈ�ÚÂ ,ÌÈ¯e¯a‰51,ובלשון «≈ƒ¿ƒ¿««ƒ¿ƒ¿∆¿«≈ƒƒ∆¿ƒ

ויופרד הניצוצות בירור שיושלם "אחר שבתניא: הקודש באגרת הזקן רבנו

ליחד אם כי בירורין לברר והמצוות התורה עסק יהיה לא אזי מהטוב... הרע

יותר", עליונים אורות להמשיך יותר עליונים ÔÈ�Úaיחודים Ìb ‰p‰ƒ≈«¿ƒ¿«
LiL ,‡ˆÓ�Â ,BÓˆÚ È�Ùa ÔÈ�Ú ‡e‰ „eÁÈ Ïk È¯‰ ÌÈ„eÁi‰«ƒƒ¬≈»ƒƒ¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ¿»∆≈

˙Bˆna ˙e˜lÁ˙‰אחת מצווה ידי על שנפעל הייחוד דומה אינו כי ƒ¿«¿«ƒ¿
אחרת. מצווה ידי על הנפעל ÌˆÚלייחוד Ï·‡קיוםd�È‡L ‰Âˆn‰ ¬»∆∆«ƒ¿»∆≈»

ÏÚ ˙Ïa˜ „vÓ ‰Âˆn‰ Ìei˜ ÔÈ�Ú ‡e‰Â ,‰�ek‰ „vÓמלכות ƒ«««»»¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ««»«…
ÏÏk,שמים, ˙e˜lÁ˙‰ ‰Êa ÔÈ‡מצווה בין הבדל שום אין זו ומבחינה ≈»∆ƒ¿«¿¿»

לשנייה ÂˆÓe‰אחת ‰ÂˆÓ Ïk È„ÈŒÏÚL ˙BÈ‰ ÌÚL ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ¡∆«¿≈»ƒ¿»ƒ¿»
˙¯Á‡ ‰lÚt ˙ÈNÚ�אחת מצווה קיום של בפועל המעשה דומה ואינו «¬≈¿À»«∆∆

מצווה, ולכל אחרת מצווה קיום של Á‡Ó¯למעשה ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈««
L„BÒi‰והבסיסÏÚ ˙Ïa˜ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,„Á‡ ‡e‰ ˙Bˆn‰ ÏÎc ∆«¿¿»«ƒ¿∆»∆ƒ¿««»«…

שמים, Ì‰aמלכות ÔÈ‡ ÔÎÏ»≈≈»∆
˙e˜lÁ˙‰כל זה ובמובן ƒ¿«¿

שוות. המצוות

˜elÁ‰ ˙eÏÏk ‰p‰Â¿ƒ≈¿»«ƒ
‰Bˆn˙ההבדל ˙�ek ÔÈa≈«»««ƒ¿

˙e˜lÁ˙‰ Ì‰a LiLולכל ∆≈»∆ƒ¿«¿
וכוונה משלה תוכן יש מצווה

NÚÓ‰משלה ÌˆÚÏ¿∆∆«¬≈
‰ÏÚÓlL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆¿«¿»

˙e˜lÁ˙‰Óבכל שווה והוא ≈ƒ¿«¿
מעלתו בגלל דווקא המצוות

לעומת המעשה של והיתרון

C¯cŒÏÚהכוונה, ‡e‰«∆∆
˜elÁ‰ההבדלÔÈaL «ƒ∆≈

„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰שיהיו «ƒƒƒ¿»ƒ
המשיח, בימות לבוא, לעתיד

˙�ek C¯cŒÏÚ Ì‰L∆≈«∆∆«»«
˙Bˆn‰תוכן יש ב'גילויים' כי «ƒ¿

ולמחשבה, לכוונה בדומה ועניין

,ÂLÎÚ ‰„B·ÚÏבזמן «¬»«¿»
(Ï‡הגלות, ‡e‰ d¯wÚL∆ƒ»»…

ÌÈÈelb‰ ÔÈ�Úaזמן שהרי ¿ƒ¿««ƒƒ
העלם של תקופה הוא הגלות

האורות התגלות ללא והסתר

העמוקים, והתכנים Èkƒהפנימיים
˙Bˆn‰ ‰NÚÓa (Ì‡ƒ¿«¬≈«ƒ¿

ÏÚבפועל ˙Ïa˜ C¯„aקיום ¿∆∆«»«…
שמים מלכות עול מקבלת שנובע

כעת הקיום שלכאורה (ולמרות

לעתיד שיתגלו הפנימי והתוכן העומק את בו אין כי נמוכה יותר בדרגה הוא

לבוא לעתיד המצוות קיום לגבי ויתרון מעלה בו יש דבר של לאמתו לבוא,

העולם חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה ולכן

להלן). שיבואר כפי הבא",

ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂלכךÌÈÏÁ� 'ÊÏ ‰È‰z „È˙ÚÏc ¯‰p‰ ˙ÚÈ˜aL ¿∆««««∆¿ƒ««»»ƒ¿»ƒƒ¿∆¿¿»ƒ
‰ÌÈÈelbשונים, ÔÈ�Ú ‰È‰È „È˙ÚlL ÈÙÏ,עליונים אלוקיים אורות של ¿ƒ∆∆»ƒƒ¿∆ƒ¿««ƒƒ

˙B‚¯„Ó ˙e˜lÁ˙‰ ‰nk LÈ ÌÈÈelb‰ ÔÈ�Ú·eשבאופן התחלקות ¿ƒ¿««ƒƒ≈«»ƒ¿«¿«¿≈
'גילויים'. של סוגים לשבעה היא Œ‰Ó,ÛeÒŒÌÈכללי ˙ÚÈ¯˜a ÔkŒÔÈ‡M «∆≈≈ƒ¿ƒ««

d�È�ÚL ÔÂÈkשעה באותה וההסתרים ההעלמות והסרת הבקיעה ‰e‡של ≈»∆ƒ¿»»
‡ÈÏ‚c ‰¯BzŒÔzÓÏ ‰�Î‰הנגלה החלק B�È�Úשל ¯wÚL ,‰¯B˙c ¬»»¿««»¿«¿»¿»∆ƒ«ƒ¿»
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ׁשעּתיק ּכיון מּכלֿמקֹום, מהעֹולמֹות, למעלה הּוא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָעּתיק
לֹו ׁשּיׁש מּוכח ּגּופא מּזה הרי ונבּדל, ׁשּנעּתק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּפרּוׁשֹו
מהם. ונבּדל נעּתק ׁשהּוא אּלא לעֹולמֹות, ׁשּיכּות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאיזֹו
הּוא מׁשיח) ׁשל (ענינֹו ּדלעתיד ׁשהּמעלה לפי ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָוהינּו
לעֹולמֹות, ׁשּיכּות לֹו יׁש וגּלּוי אֹור וכל הּגּלּויים, ְְְְִִִִֵַַַָָָָּבענין
מׁשה ּבחינת ּבענין אמנם והבּדלה. ּבהעּתקה ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאּלא
ׁשהּוא עבּדֹו) ּובמׁשה ּׁשּכתּוב מה (ּבפרּוׁש לעיל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹנתּבאר
הוי' מּבחינת ּגם למעלה מּמׁש, יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָמּגיע
ּומסרּה ּדתֹורה ּגליא קּבל ׁשּמׁשה לפי והינּו ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּב'עצמּות'.

יׂשראל מּגיעים53לכל ּדתֹורה ּגליא לּמּוד ועלֿידי , ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
ס זה ואין מּמׁש. יתּבר ׁשּנתּבארּבעצמּותֹו למה ֹותר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבבחינת ּומׁשה עּתיק, ּבפנימּיּות הּוא ׁשּמׁשיח ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָֹלעיל
ּפנימּיּות מּבחינת ׁשּלמּטה עּתיק ּפנימּיּות אּבא ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַָָּפנימּיּות
מּצד מׁשה מדרגת ּבין הפרׁש ׁשּיׁש לפי עצמֹו, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹעּתיק
מׁשה ׁשּמדרגת ּמּתןּֿתֹורה, מּצד מׁשה למדרגת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֹעצמֹו
מּצד אבל כּו', אּבא ּפנימּיּות ּבבחינת היא ְְְֲִִִִִִַַַַָָעצמֹו
הּוא הרי מׁשה עלֿידי ׁשּנּתן ּדתֹורה ּדגליא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּתןּֿתֹורה
ענין ּכן ּגם וזהּו ּכּנ"ל. מּמׁש יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָמּגיע
מעׂשה ּבעצם הּׂשמחה ּדהינּו מצוה, ׁשל ׂשמחה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמעלת
יתּבר ּבעצמּותֹו ּתֹופסים הּמצֹות ׁשעלֿידי לפי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּמצוה,
ּבעצמּותֹו. ּבֹו בֹו, נׂשמחה ׁשם נאמר עלֿזה ולכן ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָמּמׁש,

ּדתֹורה‡Ì�Óז) ּגליא ּדלּמּוד העבֹודה ׁשעלֿידי אף »¿»ְְְְֲִֵֶַַַָָָָ
ּבעצמּותֹו ּתֹופסים על ּבקּבלת הּמצֹות ְְְְְְִִִַַַַָֹוקּיּום
הּגּלּויים וכל ּבהעלם, זה הרי עכׁשו מּכלֿמקֹום, ,ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיתּבר
זה ׁשאין אֹו האֹופּנים, מּׁשני ּבאחד הם עכׁשו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁשנם
ּגּלּוי רק אּלא מהעֹולמֹות ׁשּלמעלה יתּבר עצמּותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּגּלּוי
מהעֹולמֹות למעלה הּוא ׁשהּגּלּוי אֹו העֹולמֹות, ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבער
ׁשהיה ּוכמֹו ּבעֹולמֹות. ּבפנימּיּות נמׁש זה אין ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָאבל
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הכתר של והנעלית BÓÏBÚ‰Ó˙,הפנימית ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˜ÈzÚ È¯‰Â«¬≈«ƒ¿«¿»≈»»
השייכות הספירות מעשר שהיא החכמה מדריגת היא משה שמדריגת בעוד

Ïc·�Âלעולמות ˜zÚpL BLe¯t ˜ÈzÚL ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆«ƒ≈∆∆¿«¿ƒ¿«
מהם, ונעלה נעלם נותר אלא בעולמות גלוי Ùeb‡מלהיות ‰fÓ È¯‰¬≈ƒ∆»

BÊÈ‡ BÏ LiL ÁÎeÓ»∆≈≈
‡l‡ ,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL«»»»∆»
Ì‰Ó Ïc·�Â ˜zÚ� ‡e‰L∆∆¿«¿ƒ¿«≈∆
שייכות כל ללא היה ואילו

שנבדל לומר ייתכן לא לעולמות

בין קשר כל אין כאשר כי מהם

לאמירה משמעות אין דברים שני

מהשני. רחוק ¿»¿e�È‰Âשהאחד
היתרון שלמרות לכך הסיבה

יש 'עתיק' של הגדול והעילוי

היא למשיח ביחס מעלה למשה

„È˙ÚÏc ‰ÏÚn‰L ÈÙÏ¿ƒ∆««¬»ƒ¿»ƒ
‡e‰ (ÁÈLÓ ÏL B�È�Ú)ƒ¿»∆»ƒ«
¯B‡ ÏÎÂ ,ÌÈÈelb‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««ƒƒ¿»

Èel‚Âנעלה מאד הוא אם גם ¿ƒ
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL BÏ LÈ≈«»»»
מאחר כי אחרת או כזו בצורה

ההבדל אזי וגילוי באור שמדובר

לא הואבינו לעולמות ששייך ור

אבל האור ובעוצמת במידת

לשניהם יש המהות מבחינת

(כל לעולמות מסוימת שייכות

נכונים והדברים עניינו) לפי אחד

"פנימיות לבחינת ביחס אפילו

e‰L‡עתיק", ‡l‡∆»∆
‰Ïc·‰Â ‰˜zÚ‰a¿«¿»»¿«¿»»
לא היא והשייכות מהעולמות,

'התלבשות' וללא ישירה בצורה

ובהבדלה. בריחוק «¿«‡Ì�Óאלא
‰LÓ ˙�ÈÁa ÔÈ�Úa¿ƒ¿«¿ƒ«…∆
‰Ó Le¯Ùa) ÏÈÚÏ ¯‡a˙�ƒ¿»≈¿≈¿≈«
Bc·Ú ‰LÓ·e ·e˙kM∆»¿…∆«¿
שתי של התגלות שהייתה לאחר

הוי' הוי', בשם נעלות דרגות

הוי'... עשה אשר הגדולה היד את ישראל "וירא – שבעצמות והוי' שברצון

לעיל) כמבואר - בהוי'" רבנוe‰L‡ויאמינו B˙eÓˆÚaמשה ÚÈbÓ ∆«ƒ«¿«¿
e�È‰Â .'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ ˙�ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ,LnÓ C¯a˙Èƒ¿»≈«»¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬»»∆¿«¿¿«¿
Ï‡¯NÈ ÏÎÏ d¯ÒÓe ‰¯B˙c ‡ÈÏb Ïa˜ ‰LnL ÈÙÏ53, ¿ƒ∆…∆ƒ≈«¿»¿»¿»»¿»ƒ¿»≈

LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚa ÌÈÚÈbÓ ‰¯B˙c ‡ÈÏb „enÏ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ«¿»¿»«ƒƒ¿«¿ƒ¿»≈«»
מהשמות. ÁÈLnLשלמעלה ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰ÓÏ ¯˙BÒ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆≈¿«∆ƒ¿»≈¿≈∆»ƒ«

˙eiÓÈ�t ‡a‡ ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁ·a ‰LÓe ,˜ÈzÚ ˙eiÓÈ�Ùa ‡e‰ƒ¿ƒƒ«ƒ…∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«»¿ƒƒ
,BÓˆÚ ˜ÈzÚ ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁaÓ ‰hÓlL ˜ÈzÚשל דרגתו כן ואם «ƒ∆¿«»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ«¿

שלא במשה יתרון שיש כאן המבואר היפך משה, של מדרגתו נעלית משיח

במשיח BÓˆÚקיים „vÓ ‰LÓ ˙‚¯„Ó ÔÈa L¯Ù‰ LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈∆¿≈≈«¿≈«…∆ƒ««¿
ŒÔzn „vÓ ‰LÓ ˙‚¯„ÓÏ¿«¿≈«…∆ƒ«««
‰LÓ ˙‚¯„nL ,‰¯Bz»∆«¿≈«…∆
˙�ÈÁ·a ‡È‰ BÓˆÚ«¿ƒƒ¿ƒ«

'eÎ ‡a‡ ˙eiÓÈ�tובעניין ¿ƒƒ«»
ממשה, נעלה משיח אכן זה

‰¯BzŒÔzÓ „vÓ Ï·‡¬»ƒ«««»
ŒÏÚ ÔzpL ‰¯B˙c ‡ÈÏ‚c¿«¿»¿»∆ƒ»«
ÚÈbÓ ‡e‰ È¯‰ ‰LÓ È„È¿≈…∆¬≈«ƒ«
LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«»

Ï"pkשל מהגילויים למעלה ««
ידי על שיתגלו התורה פנימיות

צדקנו. משיח

˙ÏÚÓ ÔÈ�Ú Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿««¬«
e�È‰c ,‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓNƒ¿»∆ƒ¿»¿«¿
‰NÚÓ ÌˆÚa ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿∆∆«¬≈

,‰Âˆn‰לשמחה הכוונה ואין «ƒ¿»
מהשכר או מ'גילויים' הנובעת

המצווה קיום בזכות להם שזוכים

È„ÈŒÏÚL ÈÙÏקיום ¿ƒ∆«¿≈
˙Bˆn‰בפועל במעשה «ƒ¿

C¯a˙È B˙eÓˆÚa ÌÈÒÙBz¿ƒ¿«¿ƒ¿»≈
LnÓהגילויים מכל שלמעלה «»

נעלים, ÊŒÏÚ‰הכי ÔÎÏÂ¿»≈«∆
�ÁÓN‰דווקא ÌL ¯Ó‡�∆¡«»ƒ¿¿»

.B˙eÓˆÚa Ba ,B·¿«¿
È„ÈŒÏÚL Û‡ Ì�Ó‡ (Ê»¿»«∆«¿≈
‡ÈÏb „enÏc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ«¿»
˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯B˙c¿»¿ƒ«ƒ¿
ÌÈÒÙBz ÏÚ ˙Ïa˜a¿«»«…¿ƒ

C¯a˙È B˙eÓˆÚaזה ובעניין ¿«¿ƒ¿»≈
כעת המצוות לקיום יתרון קיים

לבוא, לעתיד המצוות קיום לגבי

ÂLÎÚ ,ÌB˜ÓŒÏkÓבזמן ƒ»»«¿»
ÌÏÚ‰a,הגלות ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆¿≈

ÂLÎÚ Ì�LiL ÌÈÈelb‰ ÏÎÂכי מעצמותו ההעלם את מסירים ‰Ìלא ¿»«ƒƒ∆∆¿»«¿»≈
ומתגלים B˙eÓˆÚבאים Èelb ‰Ê ÔÈ‡L B‡ ,ÌÈpÙB‡‰ È�MÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿≈»«ƒ∆≈∆ƒ«¿

˙BÓÏBÚ‰ C¯ÚaL Èelb ˜¯ ‡l‡ ˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL C¯a˙Èƒ¿»≈∆¿«¿»≈»»∆»«ƒ∆¿∆∆»»
המוגבלים, העולמות בתוך ומתגלה בא הוא ‰e‡ולכן Èelb‰L B‡אמנם ∆«ƒ

שהוא אלוקי אור של נעלה Ê‰ממקור ÔÈ‡ Ï·‡ ˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»»¬»≈∆
˙BÓÏBÚa ˙eiÓÈ�Ùa CLÓ�.שלהם המציאות גדרי בתוך בהם חודר ולא ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»»
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

ׁשּלמעלה הּמצֹות מעׂשה ּבעצם ּדעכׁשו ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָהעבֹודה
ּבלבד. אחת ּבקיעה היתה לכן ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָמהתחּלקּות,

‰p‰Âּדלעתיד הּמעלה ּגדלה הּגּלּויים ׁשּבענין אף ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָ
ּבתׁשּובה מעלה יׁש מּכלֿמקֹום, ,ְְֲֲִִֵֵַָָָָּבאיןֿערֹו
לפי הּדבר, וטעם ּדוקא, הּזה ּבעֹולם טֹובים ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָּומעׂשים
הרי ּדלעתיד), הּגּלּויים עלּֿדר) הּמצֹות ּכּונת ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּבענין
רק עלֿידיֿזה מּגיעים לכן התחּלקּות, ּבזה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיון
ּתענּוג ׁשעלֿידי [והגם ּבלבד הּמרּכב ּתענּוג ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָֻלבחינת
זה הרי מּכלֿמקֹום הּפׁשּוט, לתענּוג ּגם מּגיעים ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּמרּכב
'ּפׁשיטּות זה ואין ּדוקא], הּמרּכב ּתענּוג עלֿידי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻּבא
ּבקּבלת הּמצֹות ּבקּיּום מהּֿׁשאיןּֿכן מּמׁש. ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָהעצמּות'

מּגיע ׁשעלֿידיֿזה מּמׁש,על, יתּבר ּבעצמּותֹו ים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
רצֹוני,52ּוכמאמר ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני רּוח נחת ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָ

נעׂשה הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי הּוא רצֹוני נעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָּדפרּוׁש
רצֹון ּגם למעלה, הרצֹון ענין אֹויפגעטאן) ווערט ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָ(עס
מרצֹון למעלה מּגיע הּמצֹות ׁשּקּיּום לפי והינּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֻהּמחלט,
מעלת ּגם וזהּו מּמׁש. יתּבר ּבעצמּותֹו אּלא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּמחלט,
הּתֹורה ׁשּבפנימּיּות הּתֹורה, ּפנימּיּות על ּדתֹורה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָּגליא
הּוא ּדתֹורה ּבגליא מהּֿׁשאיןּֿכן הּגּלּויים, ענין ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּוא
לכאן ׁשּבא מי אׁשרי אמרּו ולכן .יתּבר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָעצמּותֹו
ּפנימּיּות ּבגּלּוי ּדלעתיד ׁשהעּלּוי היינּו, ּבידֹו, ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָותלמּודֹו
לעיל ונתּבאר ּדתֹורה, ּגליא לּמּוד עלֿידי יהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה
ׁשּנמׁש מהּדבר יֹותר למעלה הּוא הּגֹורם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּדבר
למעלה היא ּדתֹורה ׁשּגליא מּובן ּומּזה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָעלֿידֹו,

הּתֹורה. ְִִִַָמּפנימּיּות

e‰ÊÂׁשּנתּבאר אף ּדהּנה מׁשיח. לגּבי ּדמׁשה העּלּוי ּגם ¿∆ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
והרי עּתיק, ּפנימּיּות ּבחינת הּוא ׁשּמׁשיח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָלעיל
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ÂLÎÚc ‰„B·Ú‰ ÏÈ·La ‡e‰הגלות ‰Bˆn˙בזמן ‰NÚÓ ÌˆÚa ƒ¿ƒ»¬»¿«¿»¿∆∆«¬≈«ƒ¿
,˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlLהארה כל (כי שונים לחלקים מתחלק לא והעצם ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

ממש) העצם אינה כבר ממנו ‡Á˙והתפשטות ‰ÚÈ˜a ‰˙È‰ ÔÎÏ»≈»¿»¿ƒ»««
„·Ïaלבוא לעתיד הנהר בבקיעת שיהיה כפי שונים לסוגים חלוקה ללא ƒ¿«

נפרדים. נחלים לשבעה

ÔÈ�ÚaL Û‡ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆¿ƒ¿«
‰ÏÚn‰ ‰Ï„b ÌÈÈelb‰«ƒƒ»¿»««¬»

CB¯ÚŒÔÈ‡a „È˙ÚÏcלאין ƒ¿»ƒ¿≈¬
יותר, LÈשיעור ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈

ÌÈNÚÓe ‰·eL˙a ‰ÏÚÓ«¬»ƒ¿»«¬ƒ
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BËבזמן ƒ»»«∆

‰c·¯,הגלות ÌÚËÂ ,‡˜Âc«¿»¿«««»»
˙Bˆn‰ ˙�ek ÔÈ�ÚaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ¿««»««ƒ¿

C¯cŒÏÚ)לעניין בדומה «∆∆
È¯‰ ,(„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰«ƒƒƒ¿»ƒ¬≈
˙e˜lÁ˙‰ ‰Êa LiL ÔÂÈk≈»∆≈»∆ƒ¿«¿
מיוחדת כוונה יש מצוה ולכל

ŒÈ„ÈŒÏÚלה, ÌÈÚÈbÓ ÔÎÏ»≈«ƒƒ«¿≈
‚e�Úz ˙�ÈÁ·Ï ˜¯ ‰Ê∆«ƒ¿ƒ««¬

„·Ïa ·k¯n‰ההבדל נקודת «À¿»ƒ¿«
ל'תענוג עצמי' 'תענוג בין

הנפש בכוחות שהוא כפי מורכב'

ענין הוא עצמי שתענוג היא

בתענוג ש'יתלבש' בלי העונג

מסויימת מטרה כלפי שמכוון

'ציור' ללא 'פשוט' תענוג והוא

המורכב' 'תענוג ואילו והגדרה

כמו מסוים, מגורם תענוג הוא

העונג או שבשכל העונג

תורה בלקוטי (וראה שבמידות

"התענוג ויקרא: ספר סוף

תענוג הם כו' ושתיה מאכילה

כמו זה ואין ממנו... שחוץ מדבר

התענוג שאין התענוגים מקור

שלכן ומבאר ממנו" שחוץ מדבר

במאכל להתענג מצווה בשבת

המשכת היא "שבת כי ומשתה,

והרכבת התלבשות משל דרך על הוא הרי בחכמה המתלבש והתענוג מוחין...

שלמעלה התענוגים ממקור גלוי הוא "כי צמים הכיפורים ביום אבל התענוג"

תע גורם המצוות קיום – ולענייננו ידימהחכמה"). ועל כביכול, למעלה, נוג

ידי ועל שלמעלה המורכב' 'תענוג בחינת עם האדם מתחבר שבמצוות הכוונה

הפשוט' 'תענוג בחינת עם ‰k¯n·המעשה ‚e�Úz È„ÈŒÏÚL Ì‚‰Â]«¬«∆«¿≈«¬«À¿»
ÌÈÚÈbÓדבר של ‰ËeLtסופו ‚e�Ú˙Ï Ìb,יותר ÌB˜ÓŒÏkÓהנעלה «ƒƒ«¿«¬«»ƒ»»

˙eËÈLt' ‰Ê ÔÈ‡Â ,[‡˜Âc ·k¯n‰ ‚e�Úz È„ÈŒÏÚ ‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆»«¿≈«¬«À¿»«¿»¿≈∆¿ƒ

LnÓ '˙eÓˆÚ‰.'ציור' ומכל גדר מכל ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óשלמעלה »«¿«»«∆≈≈
˙Bˆn‰ Ìei˜aבפועל ÌÈÚÈbÓבמעשה ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÏÚ ˙Ïa˜a ¿ƒ«ƒ¿¿«»«…∆«¿≈∆«ƒƒ

¯Ó‡ÓÎe ,LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚa52Èz¯Ó‡L È�ÙÏ Áe¯ ˙Á� ¿«¿ƒ¿»≈«»¿«¬»«««¿»«∆»«¿ƒ
Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ‡e‰ È�Bˆ¯ ‰NÚ� Le¯Ùc ,È�Bˆ¯ ‰NÚ�Â¿«¬»¿ƒ¿≈«¬»¿ƒ∆«¿≈ƒ
Ë¯ÚÂÂ ÒÚ) ‰NÚ� ˙Bˆn‰«ƒ¿«¬»∆∆¿

Ô‡ËÚ‚ÙÈB‡ומתעורר )נפעל ¿∆»
Ìb ,‰ÏÚÓÏ ÔBˆ¯‰ ÔÈ�Úƒ¿«»»¿«¿»«

ËÏÁn‰ ÔBˆ¯עצמו שהוא »«À¿»
מהתגלות, ÈÙÏלמעלה e�È‰Â¿«¿¿ƒ

ÚÈbÓ ˙Bˆn‰ ÌeiwL∆ƒ«ƒ¿«ƒ«
,ËÏÁn‰ ÔBˆ¯Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»«À¿»

‡l‡"נוגע"B˙eÓˆÚa ∆»¿«¿
.LnÓ C¯a˙Èƒ¿»≈«»
‡ÈÏb ˙ÏÚÓ Ìb e‰ÊÂחלק ¿∆««¬««¿»

eiÓÈ�t˙הנגלה ÏÚ ‰¯B˙c¿»«¿ƒƒ
˙eiÓÈ�ÙaL ,‰¯Bz‰«»∆ƒ¿ƒƒ
ÌÈÈelb‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰¯Bz‰«»ƒ¿««ƒƒ
התורה של זה בחלק שהרי

בצורה אלוקות בענייני עוסקים

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óישירה,
‡e‰ ‰¯B˙c ‡ÈÏ‚a¿«¿»¿»

C¯a˙È B˙eÓˆÚאמנם כי «¿ƒ¿»≈
בדברים עוסקים גלויה בצורה

אוחזין "שנים כמו גשמיים

בחמור" פרה ו"המחליף בטלית"

בחכמתו מתעסקים בעצם אבל

בעצמו הקב"ה של ורצונו

אלו. בהלכות ≈«¿ÔÎÏÂשנתלבשו
‡aL ÈÓ È¯L‡ e¯Ó‡»¿«¿≈ƒ∆»

Ô‡ÎÏהבא B„eÓÏ˙Âלעולם ¿»¿«¿
הזה בעולם «¿B„Èa,שלמד

„È˙ÚÏc ÈelÚ‰L ,e�ÈÈ‰«¿∆»ƒƒ¿»ƒ
המשיח Èel‚a¿ƒבימות

˙eiÓÈ�t‰¯Bz‰ידי על ¿ƒƒ«»
enÏ„המשיח È„ÈŒÏÚ ‰È‰Èƒ¿∆«¿≈ƒ

‰¯B˙c ‡ÈÏb,הזה בזמן «¿»¿»
¯·c‰L ÏÈÚÏ ¯‡a˙�Â¿ƒ¿»≈¿≈∆«»»

CLÓpL ¯·c‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ Ì¯Bb‰ומתגלה,B„ÈŒÏÚ «≈¿«¿»≈≈«»»∆ƒ¿»«»
‰¯B˙c ‡ÈÏbL Ô·eÓ ‰fÓeלעתיד התורה פנימיות התגלות את הגורמת ƒ∆»∆«¿»¿»

‰Bz¯‰לבוא ˙eiÓÈ�tÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰העיסוק של התוצאה שהיא ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ«»
הזה. בזמן התורה בפנימיות

ÈelÚ‰ Ìb e‰ÊÂהיתרון‰LÓcמסויים p‰c‰במובן .ÁÈLÓ Èa‚Ï ¿∆«»ƒ¿…∆¿«≈»ƒ«¿ƒ≈
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL Û‡ממשה נעלית יותר בדרגא הוא משיח כללי שבאופן «∆ƒ¿»≈¿≈

ÈzÚ˜,כיון ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁa ‡e‰ ÁÈLnLכאמור הבחינהשהיא ∆»ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ
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יז i"gyz'd ,xii` ycegd mikxan ,ipiny zyxt zay

ׁשעּתיק ּכיון מּכלֿמקֹום, מהעֹולמֹות, למעלה הּוא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָעּתיק
לֹו ׁשּיׁש מּוכח ּגּופא מּזה הרי ונבּדל, ׁשּנעּתק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּפרּוׁשֹו
מהם. ונבּדל נעּתק ׁשהּוא אּלא לעֹולמֹות, ׁשּיכּות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאיזֹו
הּוא מׁשיח) ׁשל (ענינֹו ּדלעתיד ׁשהּמעלה לפי ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָוהינּו
לעֹולמֹות, ׁשּיכּות לֹו יׁש וגּלּוי אֹור וכל הּגּלּויים, ְְְְִִִִֵַַַָָָָּבענין
מׁשה ּבחינת ּבענין אמנם והבּדלה. ּבהעּתקה ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאּלא
ׁשהּוא עבּדֹו) ּובמׁשה ּׁשּכתּוב מה (ּבפרּוׁש לעיל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹנתּבאר
הוי' מּבחינת ּגם למעלה מּמׁש, יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָמּגיע
ּומסרּה ּדתֹורה ּגליא קּבל ׁשּמׁשה לפי והינּו ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּב'עצמּות'.

יׂשראל מּגיעים53לכל ּדתֹורה ּגליא לּמּוד ועלֿידי , ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
ס זה ואין מּמׁש. יתּבר ׁשּנתּבארּבעצמּותֹו למה ֹותר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבבחינת ּומׁשה עּתיק, ּבפנימּיּות הּוא ׁשּמׁשיח ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָֹלעיל
ּפנימּיּות מּבחינת ׁשּלמּטה עּתיק ּפנימּיּות אּבא ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַָָּפנימּיּות
מּצד מׁשה מדרגת ּבין הפרׁש ׁשּיׁש לפי עצמֹו, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹעּתיק
מׁשה ׁשּמדרגת ּמּתןּֿתֹורה, מּצד מׁשה למדרגת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֹעצמֹו
מּצד אבל כּו', אּבא ּפנימּיּות ּבבחינת היא ְְְֲִִִִִִַַַַָָעצמֹו
הּוא הרי מׁשה עלֿידי ׁשּנּתן ּדתֹורה ּדגליא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּתןּֿתֹורה
ענין ּכן ּגם וזהּו ּכּנ"ל. מּמׁש יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָמּגיע
מעׂשה ּבעצם הּׂשמחה ּדהינּו מצוה, ׁשל ׂשמחה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמעלת
יתּבר ּבעצמּותֹו ּתֹופסים הּמצֹות ׁשעלֿידי לפי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּמצוה,
ּבעצמּותֹו. ּבֹו בֹו, נׂשמחה ׁשם נאמר עלֿזה ולכן ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָמּמׁש,

ּדתֹורה‡Ì�Óז) ּגליא ּדלּמּוד העבֹודה ׁשעלֿידי אף »¿»ְְְְֲִֵֶַַַָָָָ
ּבעצמּותֹו ּתֹופסים על ּבקּבלת הּמצֹות ְְְְְְִִִַַַַָֹוקּיּום
הּגּלּויים וכל ּבהעלם, זה הרי עכׁשו מּכלֿמקֹום, ,ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיתּבר
זה ׁשאין אֹו האֹופּנים, מּׁשני ּבאחד הם עכׁשו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁשנם
ּגּלּוי רק אּלא מהעֹולמֹות ׁשּלמעלה יתּבר עצמּותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּגּלּוי
מהעֹולמֹות למעלה הּוא ׁשהּגּלּוי אֹו העֹולמֹות, ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבער
ׁשהיה ּוכמֹו ּבעֹולמֹות. ּבפנימּיּות נמׁש זה אין ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָאבל
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הכתר של והנעלית BÓÏBÚ‰Ó˙,הפנימית ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˜ÈzÚ È¯‰Â«¬≈«ƒ¿«¿»≈»»
השייכות הספירות מעשר שהיא החכמה מדריגת היא משה שמדריגת בעוד

Ïc·�Âלעולמות ˜zÚpL BLe¯t ˜ÈzÚL ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆«ƒ≈∆∆¿«¿ƒ¿«
מהם, ונעלה נעלם נותר אלא בעולמות גלוי Ùeb‡מלהיות ‰fÓ È¯‰¬≈ƒ∆»

BÊÈ‡ BÏ LiL ÁÎeÓ»∆≈≈
‡l‡ ,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL«»»»∆»
Ì‰Ó Ïc·�Â ˜zÚ� ‡e‰L∆∆¿«¿ƒ¿«≈∆
שייכות כל ללא היה ואילו

שנבדל לומר ייתכן לא לעולמות

בין קשר כל אין כאשר כי מהם

לאמירה משמעות אין דברים שני

מהשני. רחוק ¿»¿e�È‰Âשהאחד
היתרון שלמרות לכך הסיבה

יש 'עתיק' של הגדול והעילוי

היא למשיח ביחס מעלה למשה

„È˙ÚÏc ‰ÏÚn‰L ÈÙÏ¿ƒ∆««¬»ƒ¿»ƒ
‡e‰ (ÁÈLÓ ÏL B�È�Ú)ƒ¿»∆»ƒ«
¯B‡ ÏÎÂ ,ÌÈÈelb‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««ƒƒ¿»

Èel‚Âנעלה מאד הוא אם גם ¿ƒ
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL BÏ LÈ≈«»»»
מאחר כי אחרת או כזו בצורה

ההבדל אזי וגילוי באור שמדובר

לא הואבינו לעולמות ששייך ור

אבל האור ובעוצמת במידת

לשניהם יש המהות מבחינת

(כל לעולמות מסוימת שייכות

נכונים והדברים עניינו) לפי אחד

"פנימיות לבחינת ביחס אפילו

e‰L‡עתיק", ‡l‡∆»∆
‰Ïc·‰Â ‰˜zÚ‰a¿«¿»»¿«¿»»
לא היא והשייכות מהעולמות,

'התלבשות' וללא ישירה בצורה

ובהבדלה. בריחוק «¿«‡Ì�Óאלא
‰LÓ ˙�ÈÁa ÔÈ�Úa¿ƒ¿«¿ƒ«…∆
‰Ó Le¯Ùa) ÏÈÚÏ ¯‡a˙�ƒ¿»≈¿≈¿≈«
Bc·Ú ‰LÓ·e ·e˙kM∆»¿…∆«¿
שתי של התגלות שהייתה לאחר

הוי' הוי', בשם נעלות דרגות

הוי'... עשה אשר הגדולה היד את ישראל "וירא – שבעצמות והוי' שברצון

לעיל) כמבואר - בהוי'" רבנוe‰L‡ויאמינו B˙eÓˆÚaמשה ÚÈbÓ ∆«ƒ«¿«¿
e�È‰Â .'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ ˙�ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ,LnÓ C¯a˙Èƒ¿»≈«»¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬»»∆¿«¿¿«¿
Ï‡¯NÈ ÏÎÏ d¯ÒÓe ‰¯B˙c ‡ÈÏb Ïa˜ ‰LnL ÈÙÏ53, ¿ƒ∆…∆ƒ≈«¿»¿»¿»»¿»ƒ¿»≈

LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚa ÌÈÚÈbÓ ‰¯B˙c ‡ÈÏb „enÏ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ«¿»¿»«ƒƒ¿«¿ƒ¿»≈«»
מהשמות. ÁÈLnLשלמעלה ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰ÓÏ ¯˙BÒ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆≈¿«∆ƒ¿»≈¿≈∆»ƒ«

˙eiÓÈ�t ‡a‡ ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁ·a ‰LÓe ,˜ÈzÚ ˙eiÓÈ�Ùa ‡e‰ƒ¿ƒƒ«ƒ…∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«»¿ƒƒ
,BÓˆÚ ˜ÈzÚ ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁaÓ ‰hÓlL ˜ÈzÚשל דרגתו כן ואם «ƒ∆¿«»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ«¿

שלא במשה יתרון שיש כאן המבואר היפך משה, של מדרגתו נעלית משיח

במשיח BÓˆÚקיים „vÓ ‰LÓ ˙‚¯„Ó ÔÈa L¯Ù‰ LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈∆¿≈≈«¿≈«…∆ƒ««¿
ŒÔzn „vÓ ‰LÓ ˙‚¯„ÓÏ¿«¿≈«…∆ƒ«««
‰LÓ ˙‚¯„nL ,‰¯Bz»∆«¿≈«…∆
˙�ÈÁ·a ‡È‰ BÓˆÚ«¿ƒƒ¿ƒ«

'eÎ ‡a‡ ˙eiÓÈ�tובעניין ¿ƒƒ«»
ממשה, נעלה משיח אכן זה

‰¯BzŒÔzÓ „vÓ Ï·‡¬»ƒ«««»
ŒÏÚ ÔzpL ‰¯B˙c ‡ÈÏ‚c¿«¿»¿»∆ƒ»«
ÚÈbÓ ‡e‰ È¯‰ ‰LÓ È„È¿≈…∆¬≈«ƒ«
LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«»

Ï"pkשל מהגילויים למעלה ««
ידי על שיתגלו התורה פנימיות

צדקנו. משיח

˙ÏÚÓ ÔÈ�Ú Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿««¬«
e�È‰c ,‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓNƒ¿»∆ƒ¿»¿«¿
‰NÚÓ ÌˆÚa ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿∆∆«¬≈

,‰Âˆn‰לשמחה הכוונה ואין «ƒ¿»
מהשכר או מ'גילויים' הנובעת

המצווה קיום בזכות להם שזוכים

È„ÈŒÏÚL ÈÙÏקיום ¿ƒ∆«¿≈
˙Bˆn‰בפועל במעשה «ƒ¿

C¯a˙È B˙eÓˆÚa ÌÈÒÙBz¿ƒ¿«¿ƒ¿»≈
LnÓהגילויים מכל שלמעלה «»

נעלים, ÊŒÏÚ‰הכי ÔÎÏÂ¿»≈«∆
�ÁÓN‰דווקא ÌL ¯Ó‡�∆¡«»ƒ¿¿»

.B˙eÓˆÚa Ba ,B·¿«¿
È„ÈŒÏÚL Û‡ Ì�Ó‡ (Ê»¿»«∆«¿≈
‡ÈÏb „enÏc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ«¿»
˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯B˙c¿»¿ƒ«ƒ¿
ÌÈÒÙBz ÏÚ ˙Ïa˜a¿«»«…¿ƒ

C¯a˙È B˙eÓˆÚaזה ובעניין ¿«¿ƒ¿»≈
כעת המצוות לקיום יתרון קיים

לבוא, לעתיד המצוות קיום לגבי

ÂLÎÚ ,ÌB˜ÓŒÏkÓבזמן ƒ»»«¿»
ÌÏÚ‰a,הגלות ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆¿≈

ÂLÎÚ Ì�LiL ÌÈÈelb‰ ÏÎÂכי מעצמותו ההעלם את מסירים ‰Ìלא ¿»«ƒƒ∆∆¿»«¿»≈
ומתגלים B˙eÓˆÚבאים Èelb ‰Ê ÔÈ‡L B‡ ,ÌÈpÙB‡‰ È�MÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿≈»«ƒ∆≈∆ƒ«¿

˙BÓÏBÚ‰ C¯ÚaL Èelb ˜¯ ‡l‡ ˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL C¯a˙Èƒ¿»≈∆¿«¿»≈»»∆»«ƒ∆¿∆∆»»
המוגבלים, העולמות בתוך ומתגלה בא הוא ‰e‡ולכן Èelb‰L B‡אמנם ∆«ƒ

שהוא אלוקי אור של נעלה Ê‰ממקור ÔÈ‡ Ï·‡ ˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»»¬»≈∆
˙BÓÏBÚa ˙eiÓÈ�Ùa CLÓ�.שלהם המציאות גדרי בתוך בהם חודר ולא ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»»
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

ׁשּלמעלה הּמצֹות מעׂשה ּבעצם ּדעכׁשו ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָהעבֹודה
ּבלבד. אחת ּבקיעה היתה לכן ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָמהתחּלקּות,

‰p‰Âּדלעתיד הּמעלה ּגדלה הּגּלּויים ׁשּבענין אף ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָ
ּבתׁשּובה מעלה יׁש מּכלֿמקֹום, ,ְְֲֲִִֵֵַָָָָּבאיןֿערֹו
לפי הּדבר, וטעם ּדוקא, הּזה ּבעֹולם טֹובים ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָּומעׂשים
הרי ּדלעתיד), הּגּלּויים עלּֿדר) הּמצֹות ּכּונת ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּבענין
רק עלֿידיֿזה מּגיעים לכן התחּלקּות, ּבזה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיון
ּתענּוג ׁשעלֿידי [והגם ּבלבד הּמרּכב ּתענּוג ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָֻלבחינת
זה הרי מּכלֿמקֹום הּפׁשּוט, לתענּוג ּגם מּגיעים ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּמרּכב
'ּפׁשיטּות זה ואין ּדוקא], הּמרּכב ּתענּוג עלֿידי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻּבא
ּבקּבלת הּמצֹות ּבקּיּום מהּֿׁשאיןּֿכן מּמׁש. ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָהעצמּות'

מּגיע ׁשעלֿידיֿזה מּמׁש,על, יתּבר ּבעצמּותֹו ים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
רצֹוני,52ּוכמאמר ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני רּוח נחת ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָ

נעׂשה הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי הּוא רצֹוני נעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָּדפרּוׁש
רצֹון ּגם למעלה, הרצֹון ענין אֹויפגעטאן) ווערט ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָ(עס
מרצֹון למעלה מּגיע הּמצֹות ׁשּקּיּום לפי והינּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֻהּמחלט,
מעלת ּגם וזהּו מּמׁש. יתּבר ּבעצמּותֹו אּלא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּמחלט,
הּתֹורה ׁשּבפנימּיּות הּתֹורה, ּפנימּיּות על ּדתֹורה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָּגליא
הּוא ּדתֹורה ּבגליא מהּֿׁשאיןּֿכן הּגּלּויים, ענין ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּוא
לכאן ׁשּבא מי אׁשרי אמרּו ולכן .יתּבר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָעצמּותֹו
ּפנימּיּות ּבגּלּוי ּדלעתיד ׁשהעּלּוי היינּו, ּבידֹו, ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָותלמּודֹו
לעיל ונתּבאר ּדתֹורה, ּגליא לּמּוד עלֿידי יהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה
ׁשּנמׁש מהּדבר יֹותר למעלה הּוא הּגֹורם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּדבר
למעלה היא ּדתֹורה ׁשּגליא מּובן ּומּזה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָעלֿידֹו,

הּתֹורה. ְִִִַָמּפנימּיּות

e‰ÊÂׁשּנתּבאר אף ּדהּנה מׁשיח. לגּבי ּדמׁשה העּלּוי ּגם ¿∆ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
והרי עּתיק, ּפנימּיּות ּבחינת הּוא ׁשּמׁשיח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָלעיל
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ÂLÎÚc ‰„B·Ú‰ ÏÈ·La ‡e‰הגלות ‰Bˆn˙בזמן ‰NÚÓ ÌˆÚa ƒ¿ƒ»¬»¿«¿»¿∆∆«¬≈«ƒ¿
,˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlLהארה כל (כי שונים לחלקים מתחלק לא והעצם ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

ממש) העצם אינה כבר ממנו ‡Á˙והתפשטות ‰ÚÈ˜a ‰˙È‰ ÔÎÏ»≈»¿»¿ƒ»««
„·Ïaלבוא לעתיד הנהר בבקיעת שיהיה כפי שונים לסוגים חלוקה ללא ƒ¿«

נפרדים. נחלים לשבעה

ÔÈ�ÚaL Û‡ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆¿ƒ¿«
‰ÏÚn‰ ‰Ï„b ÌÈÈelb‰«ƒƒ»¿»««¬»

CB¯ÚŒÔÈ‡a „È˙ÚÏcלאין ƒ¿»ƒ¿≈¬
יותר, LÈשיעור ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈

ÌÈNÚÓe ‰·eL˙a ‰ÏÚÓ«¬»ƒ¿»«¬ƒ
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BËבזמן ƒ»»«∆

‰c·¯,הגלות ÌÚËÂ ,‡˜Âc«¿»¿«««»»
˙Bˆn‰ ˙�ek ÔÈ�ÚaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ¿««»««ƒ¿

C¯cŒÏÚ)לעניין בדומה «∆∆
È¯‰ ,(„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰«ƒƒƒ¿»ƒ¬≈
˙e˜lÁ˙‰ ‰Êa LiL ÔÂÈk≈»∆≈»∆ƒ¿«¿
מיוחדת כוונה יש מצוה ולכל

ŒÈ„ÈŒÏÚלה, ÌÈÚÈbÓ ÔÎÏ»≈«ƒƒ«¿≈
‚e�Úz ˙�ÈÁ·Ï ˜¯ ‰Ê∆«ƒ¿ƒ««¬

„·Ïa ·k¯n‰ההבדל נקודת «À¿»ƒ¿«
ל'תענוג עצמי' 'תענוג בין

הנפש בכוחות שהוא כפי מורכב'

ענין הוא עצמי שתענוג היא

בתענוג ש'יתלבש' בלי העונג

מסויימת מטרה כלפי שמכוון

'ציור' ללא 'פשוט' תענוג והוא

המורכב' 'תענוג ואילו והגדרה

כמו מסוים, מגורם תענוג הוא

העונג או שבשכל העונג

תורה בלקוטי (וראה שבמידות

"התענוג ויקרא: ספר סוף

תענוג הם כו' ושתיה מאכילה

כמו זה ואין ממנו... שחוץ מדבר

התענוג שאין התענוגים מקור

שלכן ומבאר ממנו" שחוץ מדבר

במאכל להתענג מצווה בשבת

המשכת היא "שבת כי ומשתה,

והרכבת התלבשות משל דרך על הוא הרי בחכמה המתלבש והתענוג מוחין...

שלמעלה התענוגים ממקור גלוי הוא "כי צמים הכיפורים ביום אבל התענוג"

תע גורם המצוות קיום – ולענייננו ידימהחכמה"). ועל כביכול, למעלה, נוג

ידי ועל שלמעלה המורכב' 'תענוג בחינת עם האדם מתחבר שבמצוות הכוונה

הפשוט' 'תענוג בחינת עם ‰k¯n·המעשה ‚e�Úz È„ÈŒÏÚL Ì‚‰Â]«¬«∆«¿≈«¬«À¿»
ÌÈÚÈbÓדבר של ‰ËeLtסופו ‚e�Ú˙Ï Ìb,יותר ÌB˜ÓŒÏkÓהנעלה «ƒƒ«¿«¬«»ƒ»»

˙eËÈLt' ‰Ê ÔÈ‡Â ,[‡˜Âc ·k¯n‰ ‚e�Úz È„ÈŒÏÚ ‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆»«¿≈«¬«À¿»«¿»¿≈∆¿ƒ

LnÓ '˙eÓˆÚ‰.'ציור' ומכל גדר מכל ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óשלמעלה »«¿«»«∆≈≈
˙Bˆn‰ Ìei˜aבפועל ÌÈÚÈbÓבמעשה ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÏÚ ˙Ïa˜a ¿ƒ«ƒ¿¿«»«…∆«¿≈∆«ƒƒ

¯Ó‡ÓÎe ,LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚa52Èz¯Ó‡L È�ÙÏ Áe¯ ˙Á� ¿«¿ƒ¿»≈«»¿«¬»«««¿»«∆»«¿ƒ
Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ‡e‰ È�Bˆ¯ ‰NÚ� Le¯Ùc ,È�Bˆ¯ ‰NÚ�Â¿«¬»¿ƒ¿≈«¬»¿ƒ∆«¿≈ƒ
Ë¯ÚÂÂ ÒÚ) ‰NÚ� ˙Bˆn‰«ƒ¿«¬»∆∆¿

Ô‡ËÚ‚ÙÈB‡ומתעורר )נפעל ¿∆»
Ìb ,‰ÏÚÓÏ ÔBˆ¯‰ ÔÈ�Úƒ¿«»»¿«¿»«

ËÏÁn‰ ÔBˆ¯עצמו שהוא »«À¿»
מהתגלות, ÈÙÏלמעלה e�È‰Â¿«¿¿ƒ

ÚÈbÓ ˙Bˆn‰ ÌeiwL∆ƒ«ƒ¿«ƒ«
,ËÏÁn‰ ÔBˆ¯Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»«À¿»

‡l‡"נוגע"B˙eÓˆÚa ∆»¿«¿
.LnÓ C¯a˙Èƒ¿»≈«»
‡ÈÏb ˙ÏÚÓ Ìb e‰ÊÂחלק ¿∆««¬««¿»

eiÓÈ�t˙הנגלה ÏÚ ‰¯B˙c¿»«¿ƒƒ
˙eiÓÈ�ÙaL ,‰¯Bz‰«»∆ƒ¿ƒƒ
ÌÈÈelb‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰¯Bz‰«»ƒ¿««ƒƒ
התורה של זה בחלק שהרי

בצורה אלוקות בענייני עוסקים

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óישירה,
‡e‰ ‰¯B˙c ‡ÈÏ‚a¿«¿»¿»

C¯a˙È B˙eÓˆÚאמנם כי «¿ƒ¿»≈
בדברים עוסקים גלויה בצורה

אוחזין "שנים כמו גשמיים

בחמור" פרה ו"המחליף בטלית"

בחכמתו מתעסקים בעצם אבל

בעצמו הקב"ה של ורצונו

אלו. בהלכות ≈«¿ÔÎÏÂשנתלבשו
‡aL ÈÓ È¯L‡ e¯Ó‡»¿«¿≈ƒ∆»

Ô‡ÎÏהבא B„eÓÏ˙Âלעולם ¿»¿«¿
הזה בעולם «¿B„Èa,שלמד

„È˙ÚÏc ÈelÚ‰L ,e�ÈÈ‰«¿∆»ƒƒ¿»ƒ
המשיח Èel‚a¿ƒבימות

˙eiÓÈ�t‰¯Bz‰ידי על ¿ƒƒ«»
enÏ„המשיח È„ÈŒÏÚ ‰È‰Èƒ¿∆«¿≈ƒ

‰¯B˙c ‡ÈÏb,הזה בזמן «¿»¿»
¯·c‰L ÏÈÚÏ ¯‡a˙�Â¿ƒ¿»≈¿≈∆«»»

CLÓpL ¯·c‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ Ì¯Bb‰ומתגלה,B„ÈŒÏÚ «≈¿«¿»≈≈«»»∆ƒ¿»«»
‰¯B˙c ‡ÈÏbL Ô·eÓ ‰fÓeלעתיד התורה פנימיות התגלות את הגורמת ƒ∆»∆«¿»¿»

‰Bz¯‰לבוא ˙eiÓÈ�tÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰העיסוק של התוצאה שהיא ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ«»
הזה. בזמן התורה בפנימיות

ÈelÚ‰ Ìb e‰ÊÂהיתרון‰LÓcמסויים p‰c‰במובן .ÁÈLÓ Èa‚Ï ¿∆«»ƒ¿…∆¿«≈»ƒ«¿ƒ≈
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL Û‡ממשה נעלית יותר בדרגא הוא משיח כללי שבאופן «∆ƒ¿»≈¿≈

ÈzÚ˜,כיון ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁa ‡e‰ ÁÈLnLכאמור הבחינהשהיא ∆»ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ
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יהיה הּמׁשיח ׁשּבביאת והינּו, מּמׁש, העצם אינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהריח
מהּֿׁשאיןּֿכן מּמׁש. ה'עצם' לא אבל ה'עצם', ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּגּלּוי
ּתֹופסים הּזה ּבעֹולם על ּבקּבלת הּמצֹות קּיּום ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹעלֿידי
ּבהעלם, זה הרי ׁשעכׁשו אּלא מּמׁש. יתּבר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעצמּותֹו
ּתתגּלה עכׁשו, ּבעבֹודתנּו ׁשּממׁשיכים העצמּות ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָוהמׁשכת
המׁשכת ואּלּו הּדבר, התּגּלּות רק יהיה אז אבל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָלעתיד,

ּדוקא. עכׁשו היא מּמׁש ְְְִַַַַָָָָהעצמּות

‰ÊŒÈtŒÏÚÂמעלה ויׁש הּזה ּבעֹולם מעלה ׁשּיׁש מּובן ¿«ƒ∆ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשה'נחת ּבזה, הענין ּוכללּות הּבא. ְְִֶֶַַַַָָָָָָָּבעֹולם
עצמּותֹו ּגּלּוי ּכׁשּיהיה לעתיד הּוא האדם ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָרּוח'
קּיּום עלֿידי עכׁשו הּוא הּקּב"ה ׁשל רּוח ונחת ,ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָיתּבר
הּגאּולה על מצרים ּדיציאת הּמעלה יּובן ּובזה ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָהּמצֹות.
למּתןּֿתֹורה הכנה היא מצרים ׁשּיציאת לפי ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָהעתידה,
יתּבר ּבעצמּותֹו ּתֹופסים ׁשעלֿידיֿזה ּדתֹורה, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּדגליא
ּבקיעה ׁשל ּבאפן יםֿסּוף קריעת היתה ולכן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹמּמׁש,
ׁשּלמעלה יתּבר ּבעצמּותֹו הּוא ׁשענינּה לפי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָאחת,
לפי ללילה, נמׁשלה מצרים יציאת אמנם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָמהתחּלקּות.
מּצד רק היּו הּגּלּויים וגם העלם, ׁשל זמן הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשעכׁשו
העתידה, ּבּגאּלה הּיתרֹון הּוא ּובזה ּכּנ"ל. כּו' ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֻה'מעלה'
ה'מּטה' ׁשעניני ּבאפן עצמֹו, ּב'מּטה' ּגם זּכּו יהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאז
ׁשּכתּוב מה וזהּו .יתּבר עצמּותֹו לגּלּוי ּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָיהיּו
אמנם יֹותר. ּגדֹולֹות נפלאֹות יהיּו ׁשּלעתיד ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּב'ילקּוט'
ׁשאז ּדוקא, מצרים יציאת עלֿידי הּוא ּגּופא זה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָענין
ׁשּדוקא וכּנ"ל העתידה. לּגאּלה ּגם הּצּנֹור ּפתיחת ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָֻהיתה
הּמצֹות וקּיּום ּדתֹורה ּגליא לּמּוד ּבידֹו, ּתלמּודֹו ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָעלֿידי
ּבמהרה העתידה ּדגאּולה לּגּלּויים יזּכּו על, קּבלת ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבדר

ְֵָּבימינּו.
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,‰Ê Ïk È¯Á‡Ï ,Ì�Ó‡הייחודי הריח כוח של המופלאה המעלה ולמרות »¿»¿«¬≈»∆
LnÓ,הזה ÌˆÚ‰ B�È‡ ÁÈ¯‰ ÔÈ�Ú Ìb È¯‰גשמיים שבדברים כפי ¬≈«ƒ¿«»≈«≈»∆∆«»

עצמו הדבר איננו דבר של Èelbהריח ‰È‰È ÁÈLn‰ ˙‡È·aL ,e�È‰Â¿«¿∆¿ƒ««»ƒ«ƒ¿∆ƒ
'ÌˆÚ'‰,העצם של וההתפשטות זאת‡·Ïההתגלות תהיהÏ‡עם »∆∆¬»…

עם והתחברות מלאה התגלות

Œ‰Ó .LnÓ 'ÌˆÚ'‰»∆∆«»«
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«¿≈ƒ

˙Bˆn‰בפועל במעשה «ƒ¿
ÏÚ ˙Ïa˜aשמים מלכות ¿«»«…

ÌÈÒÙBz ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿ƒ
LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«»
של עצמיותו עם ומתחברים

«∆‡l‡הקדושֿברוךֿהוא.
ÂLÎÚLהגלות Ê‰בזמן È¯‰ ∆«¿»¬≈∆

˙ÎLÓ‰Â ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿«¿»«
ÌÈÎÈLÓnL ˙eÓˆÚ‰»«¿∆«¿ƒƒ
‰l‚˙z ,ÂLÎÚ e�˙„B·Úa«¬»≈«¿»ƒ¿«∆

,„È˙ÚÏהמשיח ‡·Ïבימות ∆»ƒ¬»
˙elb˙‰ ˜¯ ‰È‰È Ê‡»ƒ¿∆«ƒ¿«

¯·c‰,כעת el‡Âשנפעל «»»¿ƒ
LnÓ ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿«»

‡˜Âc ÂLÎÚ ‡È‰שכל בעוד ƒ«¿»«¿»
לעתיד שיהיו הנפלאות המעלות

ביחס כ'גילויים' מוגדרות לבוא

ית'. לעצמותו

LiL Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆≈
‰f‰ ÌÏBÚa ‰ÏÚÓמצד «¬»»»«∆

ÌÏBÚaאחד, ‰ÏÚÓ LÈÂ¿≈«¬»»»
‡a‰.שני eÏÏÎe˙מצד «»¿»

˙Á�'‰L ,‰Êa ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»»∆∆«««
'Áe¯והמורגש הגלוי והעונג «

„È˙ÚÏ ‡e‰ Ì„‡‰ ÏL∆»»»∆»ƒ
B˙eÓˆÚ Èelb ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆ƒ«¿

C¯a˙Èנמשך אמנם הוא שכעת ƒ¿»≈
בהעלם, הוא ¯Áeאבל ˙Á�Â¿«««

‰aw"‰והעונג ÏLממעשי ∆«»»
כביכול,הא ÂLÎÚדם, ‡e‰«¿»

˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚעכשיו גם הקדושֿברוךֿהוא שמבחינת מובן (שהרי «¿≈ƒ«ƒ¿
ותתגלה עכשיו נפעלת שהפעולה חלילה לומר יתכן ולא והסתר העלם שום אין

לעתיד). רק

Ô·eÈ ‰Ê·eצאתך "כימי המאמר, פתח בו הפסוק של הפנימי התוכן »∆»

יציאת של המעלה את מדגיש אחד שמצד נפלאות" אראנו מצרים מארץ

- העתידה הגאולה מעלת את מדגיש שני ומצד ÈˆÈc‡˙מצרים ‰ÏÚn‰««¬»ƒƒ«
,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓהיאÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆiL ÈÙÏ ƒ¿«ƒ««¿»»¬ƒ»¿ƒ∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰¯B˙c ‡ÈÏ‚c ‰¯BzŒÔzÓÏ ‰�Î‰ ‡È‰ƒ¬»»¿««»¿«¿»¿»∆«¿≈∆
C¯a˙È B˙eÓˆÚa ÌÈÒÙBz¿ƒ¿«¿ƒ¿»≈
‰˙È‰ ÔÎÏÂ ,LnÓ«»¿»≈»¿»
ÔÙ‡a ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯¿̃ƒ««¿…∆
ÈÙÏ ,˙Á‡ ‰ÚÈ˜a ÏL∆¿ƒ»««¿ƒ
B˙eÓˆÚa ‡e‰ d�È�ÚL∆ƒ¿»»¿«¿
‰ÏÚÓlL C¯a˙Èƒ¿»≈∆¿«¿»

˙e˜lÁ˙‰Óאין בעצם כי ≈ƒ¿«¿
נקודה כל שהרי שונות דרגות

לא כבר עצמה העצמיות שאינה

כ'עצם'. מוגדרת להיות יכולה

Ì�Ó‡שני ÈˆÈ‡˙מצד »¿»¿ƒ«
,‰ÏÈÏÏ ‰ÏLÓ� ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ¿¿»¿«¿»
המאמר בתחילת לעיל כמבואר

ÂLÎÚL ÈÙÏהגלות בזמן ¿ƒ∆«¿»
,ÌÏÚ‰ ÏL ÔÓÊ ‡e‰¿«∆∆¿≈

ÌÈÈelb‰ Ì‚Âיציאת של ¿««ƒƒ
סוף ים וקריעת «‰eÈמצרים

'eÎ '‰ÏÚÓ'‰ „vÓ ˜«̄ƒ«««¿»
ÔB¯˙i‰ ‡e‰ ‰Ê·e .Ï"pk««»∆«ƒ¿
Ê‡L ,‰„È˙Ú‰ ‰l‡ba«¿À»»¬ƒ»∆»
'‰hÓ'a Ìb CekÊ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«««»
È�È�ÚL ÔÙ‡a ,BÓˆÚ«¿¿…∆∆ƒ¿¿≈
ÌÈÏk eÈ‰È '‰hÓ'‰««»ƒ¿≈ƒ
C¯a˙È B˙eÓˆÚ Èel‚Ï¿ƒ«¿ƒ¿»≈
לעתיד ותתגלה כעת שנפעלת

e˙kL·לבוא. ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»
eÈ‰È „È˙ÚlL 'Ëe˜ÏÈ'a««¿∆∆»ƒƒ¿
¯˙BÈ ˙BÏB„b ˙B‡ÏÙ�ƒ¿»¿≈
מצרים. ביציאת שהיו מאלו

‡Ùeb ‰Ê ÔÈ�Ú Ì�Ó‡»¿»ƒ¿»∆»
˙‡ÈˆÈ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¿ƒ«
Ê‡L ,‡˜Âc ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿»∆»
¯Bpv‰ ˙ÁÈ˙t ‰˙È‰»¿»¿ƒ««ƒ

הדרך ופריצת ÂcL˜‡ההתחלה Ï"pÎÂ .‰„È˙Ú‰ ‰l‡bÏ Ìb««¿À»»¬ƒ»¿««∆«¿»
˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯B˙c ‡ÈÏb „enÏ ,B„Èa B„eÓÏz È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿¿»ƒ«¿»¿»¿ƒ«ƒ¿

ÏÚ ˙Ïa˜ C¯„aהגלות ‰È˙Ú„‰בזמן ‰Ïe‡‚c ÌÈÈelbÏ ekÊÈ , ¿∆∆«»«…ƒ¿«ƒƒƒ¿»»¬ƒ»
.e�ÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈
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מצרים ׁשּביציאת ׁשאף יםֿסּוף, ּוקריעת מצרים ְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַּביציאת
ּבכבֹודֹו הּקּב"ה ׁשּנגלה עד נעלים הּיֹותר ּגּלּויים ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהיּו
ּגּלּויים מּכלֿמקֹום, יםֿסּוף, ּבקריעת ּובפרט ְְְְִִִִִִַַַָָָּובעצמֹו,
ּומה ּכּנ"ל, ה'מּטה' מּצד ולא למעלה, מּצד רק היּו ְְְִִֵַַַַַַַַַָָָֹאּלּו
העֹולמֹות, ׁשּבער ענינים רק זה הרי ּבפנימּיּות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנמׁש
יהיה יתּבר עצמּותֹו וגּלּוי .יתּבר עצמּותֹו ּגּלּוי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹולא
ׁשּיתּגּלה הּתֹורה ּפנימּיּות ּבגּלּוי ּוכמֹו ּדוקא. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָלעתיד
ּומּבחינת יחידה מּבחינת הּוא ׁשהּגּלּוי הּמׁשיח, ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָּבביאת
זאת, ועֹוד לגמרי. מהעֹולמֹות ׁשּלמעלה עּתיק ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּפנימּיּות

אחר ּבמקֹום ׁשּמׁשיח54ּכּמבאר הּתֹורה לּמּוד אפן ּבענין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
(והרי יׂשראל ּכל עם ּומׁשהילמד האבֹות יקּומּו אז ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

יהיה לּמּודֹו ׁשאפן לפי עּמהם), ּגם ילמד ּומׁשיח ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹרּבנּו,
אחד איׁש ללמד יּוכל ולכן הּמהּות, וגּלּוי ראּיה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּבבחינת
האריז"ל ּבכתבי ׁשּמצינּו ועלּֿדר כּו'. אלפים 55עם ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

לדּבר יכֹול ׁשהיה מה ּדׁשּבת צהרים ּבׁשינת ּפעם ְְְֳִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשראה
ענין ׁשּיהיה הּמׁשיח ּבביאת ּומּכלֿׁשּכן ׁשנה, פ' ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבזה
ּבמקֹום ּכּמבאר מּזה, ויתירה יֹותר. נעלה ּבאפן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהראּיה

מּבחינת56אחר יֹותר למעלה יהיה הּמׁשיח ׁשּלּמּוד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ריח, ׁשל ּבאפן ׁשּיהיה והריחֹו57הראּיה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

רּבֹותינּו ּוכמאמר יׁשּפט, עיניו למראה ולא הוי' ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹּביראת
ענין58ז"ל ּגם הרי זה, ּכל לאחרי אמנם, וּדאין. ּדמֹורח ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

וש"נ.54) רא). (ע' שם תרח"ץ רסט). (ע' שם תרל"ה סה"מ פ"ס. האמונה שער אֿב. יז, צו שעל55)לקו"ת ק"ש שער פע"ח
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ב.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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יט i"gyz'd ,xii` ycegd mikxan ,ipiny zyxt zay

יהיה הּמׁשיח ׁשּבביאת והינּו, מּמׁש, העצם אינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהריח
מהּֿׁשאיןּֿכן מּמׁש. ה'עצם' לא אבל ה'עצם', ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּגּלּוי
ּתֹופסים הּזה ּבעֹולם על ּבקּבלת הּמצֹות קּיּום ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹעלֿידי
ּבהעלם, זה הרי ׁשעכׁשו אּלא מּמׁש. יתּבר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעצמּותֹו
ּתתגּלה עכׁשו, ּבעבֹודתנּו ׁשּממׁשיכים העצמּות ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָוהמׁשכת
המׁשכת ואּלּו הּדבר, התּגּלּות רק יהיה אז אבל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָלעתיד,

ּדוקא. עכׁשו היא מּמׁש ְְְִַַַַָָָָהעצמּות

‰ÊŒÈtŒÏÚÂמעלה ויׁש הּזה ּבעֹולם מעלה ׁשּיׁש מּובן ¿«ƒ∆ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשה'נחת ּבזה, הענין ּוכללּות הּבא. ְְִֶֶַַַַָָָָָָָּבעֹולם
עצמּותֹו ּגּלּוי ּכׁשּיהיה לעתיד הּוא האדם ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָרּוח'
קּיּום עלֿידי עכׁשו הּוא הּקּב"ה ׁשל רּוח ונחת ,ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָיתּבר
הּגאּולה על מצרים ּדיציאת הּמעלה יּובן ּובזה ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָהּמצֹות.
למּתןּֿתֹורה הכנה היא מצרים ׁשּיציאת לפי ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָהעתידה,
יתּבר ּבעצמּותֹו ּתֹופסים ׁשעלֿידיֿזה ּדתֹורה, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּדגליא
ּבקיעה ׁשל ּבאפן יםֿסּוף קריעת היתה ולכן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹמּמׁש,
ׁשּלמעלה יתּבר ּבעצמּותֹו הּוא ׁשענינּה לפי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָאחת,
לפי ללילה, נמׁשלה מצרים יציאת אמנם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָמהתחּלקּות.
מּצד רק היּו הּגּלּויים וגם העלם, ׁשל זמן הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשעכׁשו
העתידה, ּבּגאּלה הּיתרֹון הּוא ּובזה ּכּנ"ל. כּו' ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֻה'מעלה'
ה'מּטה' ׁשעניני ּבאפן עצמֹו, ּב'מּטה' ּגם זּכּו יהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאז
ׁשּכתּוב מה וזהּו .יתּבר עצמּותֹו לגּלּוי ּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָיהיּו
אמנם יֹותר. ּגדֹולֹות נפלאֹות יהיּו ׁשּלעתיד ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּב'ילקּוט'
ׁשאז ּדוקא, מצרים יציאת עלֿידי הּוא ּגּופא זה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָענין
ׁשּדוקא וכּנ"ל העתידה. לּגאּלה ּגם הּצּנֹור ּפתיחת ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָֻהיתה
הּמצֹות וקּיּום ּדתֹורה ּגליא לּמּוד ּבידֹו, ּתלמּודֹו ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָעלֿידי
ּבמהרה העתידה ּדגאּולה לּגּלּויים יזּכּו על, קּבלת ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבדר

ְֵָּבימינּו.
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,‰Ê Ïk È¯Á‡Ï ,Ì�Ó‡הייחודי הריח כוח של המופלאה המעלה ולמרות »¿»¿«¬≈»∆
LnÓ,הזה ÌˆÚ‰ B�È‡ ÁÈ¯‰ ÔÈ�Ú Ìb È¯‰גשמיים שבדברים כפי ¬≈«ƒ¿«»≈«≈»∆∆«»

עצמו הדבר איננו דבר של Èelbהריח ‰È‰È ÁÈLn‰ ˙‡È·aL ,e�È‰Â¿«¿∆¿ƒ««»ƒ«ƒ¿∆ƒ
'ÌˆÚ'‰,העצם של וההתפשטות זאת‡·Ïההתגלות תהיהÏ‡עם »∆∆¬»…

עם והתחברות מלאה התגלות

Œ‰Ó .LnÓ 'ÌˆÚ'‰»∆∆«»«
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«¿≈ƒ

˙Bˆn‰בפועל במעשה «ƒ¿
ÏÚ ˙Ïa˜aשמים מלכות ¿«»«…

ÌÈÒÙBz ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿ƒ
LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«»
של עצמיותו עם ומתחברים

«∆‡l‡הקדושֿברוךֿהוא.
ÂLÎÚLהגלות Ê‰בזמן È¯‰ ∆«¿»¬≈∆

˙ÎLÓ‰Â ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿«¿»«
ÌÈÎÈLÓnL ˙eÓˆÚ‰»«¿∆«¿ƒƒ
‰l‚˙z ,ÂLÎÚ e�˙„B·Úa«¬»≈«¿»ƒ¿«∆

,„È˙ÚÏהמשיח ‡·Ïבימות ∆»ƒ¬»
˙elb˙‰ ˜¯ ‰È‰È Ê‡»ƒ¿∆«ƒ¿«

¯·c‰,כעת el‡Âשנפעל «»»¿ƒ
LnÓ ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿«»

‡˜Âc ÂLÎÚ ‡È‰שכל בעוד ƒ«¿»«¿»
לעתיד שיהיו הנפלאות המעלות

ביחס כ'גילויים' מוגדרות לבוא

ית'. לעצמותו

LiL Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆≈
‰f‰ ÌÏBÚa ‰ÏÚÓמצד «¬»»»«∆

ÌÏBÚaאחד, ‰ÏÚÓ LÈÂ¿≈«¬»»»
‡a‰.שני eÏÏÎe˙מצד «»¿»

˙Á�'‰L ,‰Êa ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»»∆∆«««
'Áe¯והמורגש הגלוי והעונג «

„È˙ÚÏ ‡e‰ Ì„‡‰ ÏL∆»»»∆»ƒ
B˙eÓˆÚ Èelb ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆ƒ«¿

C¯a˙Èנמשך אמנם הוא שכעת ƒ¿»≈
בהעלם, הוא ¯Áeאבל ˙Á�Â¿«««

‰aw"‰והעונג ÏLממעשי ∆«»»
כביכול,הא ÂLÎÚדם, ‡e‰«¿»

˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚעכשיו גם הקדושֿברוךֿהוא שמבחינת מובן (שהרי «¿≈ƒ«ƒ¿
ותתגלה עכשיו נפעלת שהפעולה חלילה לומר יתכן ולא והסתר העלם שום אין

לעתיד). רק

Ô·eÈ ‰Ê·eצאתך "כימי המאמר, פתח בו הפסוק של הפנימי התוכן »∆»

יציאת של המעלה את מדגיש אחד שמצד נפלאות" אראנו מצרים מארץ

- העתידה הגאולה מעלת את מדגיש שני ומצד ÈˆÈc‡˙מצרים ‰ÏÚn‰««¬»ƒƒ«
,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓהיאÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆiL ÈÙÏ ƒ¿«ƒ««¿»»¬ƒ»¿ƒ∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰¯B˙c ‡ÈÏ‚c ‰¯BzŒÔzÓÏ ‰�Î‰ ‡È‰ƒ¬»»¿««»¿«¿»¿»∆«¿≈∆
C¯a˙È B˙eÓˆÚa ÌÈÒÙBz¿ƒ¿«¿ƒ¿»≈
‰˙È‰ ÔÎÏÂ ,LnÓ«»¿»≈»¿»
ÔÙ‡a ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯¿̃ƒ««¿…∆
ÈÙÏ ,˙Á‡ ‰ÚÈ˜a ÏL∆¿ƒ»««¿ƒ
B˙eÓˆÚa ‡e‰ d�È�ÚL∆ƒ¿»»¿«¿
‰ÏÚÓlL C¯a˙Èƒ¿»≈∆¿«¿»

˙e˜lÁ˙‰Óאין בעצם כי ≈ƒ¿«¿
נקודה כל שהרי שונות דרגות

לא כבר עצמה העצמיות שאינה

כ'עצם'. מוגדרת להיות יכולה

Ì�Ó‡שני ÈˆÈ‡˙מצד »¿»¿ƒ«
,‰ÏÈÏÏ ‰ÏLÓ� ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ¿¿»¿«¿»
המאמר בתחילת לעיל כמבואר

ÂLÎÚL ÈÙÏהגלות בזמן ¿ƒ∆«¿»
,ÌÏÚ‰ ÏL ÔÓÊ ‡e‰¿«∆∆¿≈

ÌÈÈelb‰ Ì‚Âיציאת של ¿««ƒƒ
סוף ים וקריעת «‰eÈמצרים

'eÎ '‰ÏÚÓ'‰ „vÓ ˜«̄ƒ«««¿»
ÔB¯˙i‰ ‡e‰ ‰Ê·e .Ï"pk««»∆«ƒ¿
Ê‡L ,‰„È˙Ú‰ ‰l‡ba«¿À»»¬ƒ»∆»
'‰hÓ'a Ìb CekÊ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«««»
È�È�ÚL ÔÙ‡a ,BÓˆÚ«¿¿…∆∆ƒ¿¿≈
ÌÈÏk eÈ‰È '‰hÓ'‰««»ƒ¿≈ƒ
C¯a˙È B˙eÓˆÚ Èel‚Ï¿ƒ«¿ƒ¿»≈
לעתיד ותתגלה כעת שנפעלת

e˙kL·לבוא. ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»
eÈ‰È „È˙ÚlL 'Ëe˜ÏÈ'a««¿∆∆»ƒƒ¿
¯˙BÈ ˙BÏB„b ˙B‡ÏÙ�ƒ¿»¿≈
מצרים. ביציאת שהיו מאלו

‡Ùeb ‰Ê ÔÈ�Ú Ì�Ó‡»¿»ƒ¿»∆»
˙‡ÈˆÈ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¿ƒ«
Ê‡L ,‡˜Âc ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿»∆»
¯Bpv‰ ˙ÁÈ˙t ‰˙È‰»¿»¿ƒ««ƒ

הדרך ופריצת ÂcL˜‡ההתחלה Ï"pÎÂ .‰„È˙Ú‰ ‰l‡bÏ Ìb««¿À»»¬ƒ»¿««∆«¿»
˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯B˙c ‡ÈÏb „enÏ ,B„Èa B„eÓÏz È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿¿»ƒ«¿»¿»¿ƒ«ƒ¿

ÏÚ ˙Ïa˜ C¯„aהגלות ‰È˙Ú„‰בזמן ‰Ïe‡‚c ÌÈÈelbÏ ekÊÈ , ¿∆∆«»«…ƒ¿«ƒƒƒ¿»»¬ƒ»
.e�ÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈
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***

ÂËדיבור' למאמר המשך – נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .
פסח של דאחרון והחרים, .76המתחיל'

***

ÊËמהם אחד שבכל היינו, "ראש", בשם שניהם נקראים שלכן כלליים, חדשים הם תשרי וחודש ניסן חודש .

למעלה, מלמטה עבודה ענינו – תשרי המשכה: אופני ב' שהם אלא השנה, כל על כללית המשכה נמשכת
הצדיקים עבודת למטה, מלמעלה המשכה ענינו – וניסן תשובה'; 'בעלי .77עבודת

הגירות ענין הוא יציאתֿמצרים שהרי – נגלה עלֿפי גם מובן זה דמי"78וענין שנולד כקטן שנתגייר ו"גר ,79,

תשובה.ובמילא לעשות מה על שיהיה עדיין שייך לא

זה וענין התשובה. עבודת ענין בניסן גם יש בתשרי, וניסן בניסן דתשרי ההתכללות מצד ואףֿעלֿפיֿכן,
בתיובתא" צדיקייא לאתבא ש"אתא משיח, עלֿידי .80יתגלה

רחל יעקב יצחק אברהם ראשיֿתיבות אייר, לחודש באים ניסן מחודש הנה כן, רגלי81ולאחרי ד' שהם ,

עילאה"82המרכבה "מרכבתא בבחינת העבודה להיות שצריכה והיינו, ,83.

***

ÊÈז"ל רבותינו אמרו שעלֿזה זכר", וילדה תזריע כי "אשה פרשת קורין מנחה בתפילת מזרעת84. "אשה
תורה' ב'לקוטי וכמבואר זכר". יולדת המעלה85תחלה דלתתא, באתערותא היא ההתחלה שכאשר באריכות,

יותר. גדולה
יהיה תחילה" מזריע "איש כאשר גם הנה שאז העתידה, דגאולה לגילויים נבוא העבודה, עלֿידי אמנם,

שכתוב כמו זכר", גם86"יולדת ואףֿעלֿפיֿכן איש, הוא שהמוליד דהיינו בה", יולד ואיש איש יאמר "ולציון
(זכר) איש הוא .87הוולד

ÁÈהפסוק את אומרים שבת של מנחה בתפילת רצון".88. עת גו' תפילתי "ואני
במדרש ואנו89ואיתא ופוחזין, הולכין ומשתכרין שותים כשהם העולם אומות . . הקב"ה לפני דוד "אמר :

וגו'". תפילתי ואני ששתינו, אףֿעלֿפי אלא כן, לא

דינים בתי הכ"ד כל שיתבטלו – רצון" "עת שיהיה פועלים שהוא90ועלֿידיֿזה אלקים, בשם שגם ואדרבה, ,
חסדך" "ברב שיהיה פועלים – הדין .91מדת
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מאנ"ש76) לכמה שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה ההתוועדות במהלך
ע' לעיל (ראה כוסות ד' לשתות – דאחש"פ בהתוועדות היו שלא –

ס"ה דאשתקד אייר מבה"ח קדושים ש"פ שיחת גם וראה וש"נ). .260
.(354 ע' חי"ט (תו"מ

וש"נ.77) .209 ע' חי"ח תו"מ גם ראה
אֿב.78) מו, יבמות ראה
וש"נ.79) א. כב, שם
נ,80) שה"ש ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה

ובכ"מ. סע"ב.
סק"כ.81) סקכ"ו לאה"ע ב"ש פד. א, מאו"א
שם.82) מאו"א ראה

(תו"מ83) סט"ז תשט"ו אייר מבה"ח שמיני, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 64 ס"ע חי"ד

וש"נ.84) א. ס, ברכות
ואילך.85) ג יט, תזריע
ה.86) פז, תהלים
ובכ"מ.87) ואילך. ג לז, מקץ תו"א ראה
יד.88) סט, שם
פתיחתא89) וראה ס"ג. שם אדה"ז שו"ע סרצ"ב. בטואו"ח הובא

שיג). ע' הפרדס (בס' רש"י בשם קכו סי' הלקט שבלי יז. דאיכ"ר
ב.90) קלו, א. קכט, זח"ג ראה
וש"נ.91) .276 ע' חכ"א תו"מ גם ראה

.i"gyz'd xii` ycegd mikxan ,ipiny zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

·È"מצרים בארץ והנדחים אשור בארץ "האובדים גם ישראל, בני כל ייגאלו המשיח ...בביאת וכיון67. .
המעיינות בהפצת תלויה המשיח כדי68שביאת ו"מצרים", ל"אשור" עד המקומות, בכל שלוחים שולחים לכן –

לגאולה. שם הנמצאים היהודים את גם ויכינו המעיינות, את שם שיפיצו
בדעתו להתיישב כשמתחיל אבל באמת, מקושר הוא כאשר דוקא – השליח? את לשלוח אפשר מתי אמנם,
ולכן ההתקשרות, בענין אצלו שחסר מוכיח כשלעצמו הדעת" "ישוב הרי, לנסוע, מסכים כאשר גם הנה כו',

"בה'" גם – ועלֿידיֿזה עבדו", "במשה בהתקשרות חסר כאשר כי, אותו, לשלוח איֿאפשר69איֿאפשר אזי ,

אף אלא משפיע, יהיה שלא בלבד זו שלא – להיפך חסֿושלום שמא או הסביבה, על ישפיע הוא אם לדעת
.rtyenיהיה

הידוע וכפתגם למעלה, קשור הוא שהרי חשש, אין אזי – כדבעי מקושר הוא איז70כאשר מען "בשעת
למטה). נופלים אין למעלה קשורים (כאשר אונטן" אראּפ ניט מען פאלט אויבן ַַָצוגעבונדן

ימעד או למטה שיפול חשש אין מכלֿמקום, למטה, ליפול הוא עלול עבודתו עניני מצד אם שאפילו והיינו,
לא – למעלה. קשור שהוא כיון זיך"), אלאed`("אויסגליטשן ("ניטglyndההולך, ההולך נארxrהוא ָגייט,

אמתה"glynדער "נשתרבבה ענין וכעין ישראל"71גייט"), של "מושיען את .72להביא

כנ"ל. לחשוש, יש אזי – ההתקשרות בענין חסר כאשר אבל

‚Èלירושלים שבהליכה כיון דלכאורה, – בצפת השבת את לקבל נשאר שהאריז"ל הטעם יובן ועלֿפיֿזה .
סגורות"? ב"עינים לירושלים תלמידיו את להוליך יכול היה הרי בצפת, נשאר מדוע הגאולה, תלויה היתה

חסרון שישנו והיינו, בדעתם, שמתיישבים תלמידים שיש ראה האריז"ל שכאשר – בזה הביאור אך
לפעול. עליה שהיה מה לפעול תוכל לא לירושלים ההליכה גם מעתה הרי – בהתקשרותם

בלבד בדיבור בהתקשרות די ולא ההתקשרות. בענין שלמים להיות צריכים – דוד" בית מ"חיילי להיות כדי
בבריתו" נאמנו ולא עמו נכון לא ולבם לו, יכזבו ובלשונם בפיהם "ויפתוהו בבחינת מלשון73– ("ברית"

התקשרות להיות צריכה אלא – להיותlretaהתקשרות) צריך לראש לכל .lretdגם להיות יכול ולאחריֿזה ,
חובה. ידי יוצאים לא – בלבד בדיבור אבל הדיבור,

זאת מלבד הרי – ההתקשרות בענין אצלו חסר להגיעedy`וכאשר ביכולתו שהיה האמיתי הטוב את מפסיד
גם נוגע שהדבר זאת, עוד אלא l`xyiאליו, llklעברו עתה ועד האריז"ל מזמן שהרי הנ"ל, הסיפור כהוראת –

ההתקשרות העדר מצד הם זה, זמן במשך ישראל על שעברו וכו' הגזירות עניני וכל שנה, כארבעֿמאות
זמן לפני כבר הגאולה באה היתה – ההתקשרות היתה אילו שהרי רב!להאריז"ל,

„Èבגמרא איתא להו74. דניהדרו היכי כי להו מקרב דהוה זירא דרבי בשיבבותיה דהוו בריוני "הנהו :

רחמי, עלן בעי מאן השתא רחמי, עלן בעי . . הוה האידנא עד אמרי, זירא, דרבי נפשיה נח כי . . בתיובתא
תשובה". ועבדו בלבייהו הרהרו

שכאשר – הוא והעיקר זכות. עליו ללמד אמנם צריכים – כדבעי אינה שהנהגתו מי ישנו כאשר כלומר:
גם אזי עליו, זכות מלמד זירא" שויןed`"רבי טויג ("דאס רצוי בלתי דבר כבר וזה עצמו... על זכות ָמלמד

אהבה" תכסה פשעים כל "על שהרי .75ניט"),

לציית, מתחילים היו אילו היה מוטב – זכות?! ללמד צורך יהיה שתמיד כזה, "סדר" צריכים מה לשם אבל,
לגאלנו שיבוא צדקנו, משיח עלֿידי הגאולה את מביאים היו ומזמן עבודה... זירא" ל"רבי חוסכים היו ואזי

בימינו. במהרה
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יג.67) כז, ישעי'
ובכ"מ.68) בתחלתו. טוב שם כתר – דהבעש"ט אגה"ק ראה
עה"פ.69) מכילתא וראה לא. יד, בשלח
(70.7 ע' יד חוברת "רשימות" ואילך. 95 ע' תרצ"ו השיחות ספר
ועוד.

ב).71) יב, (מסוטה ה ב, שמות פרש"י
ועוד.72) שם. סוטה
לו.73) עח, תהלים
א.74) לז, סנהדרין
יב.75) יו"ד, משלי
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***

ÂËדיבור' למאמר המשך – נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .
פסח של דאחרון והחרים, .76המתחיל'

***

ÊËמהם אחד שבכל היינו, "ראש", בשם שניהם נקראים שלכן כלליים, חדשים הם תשרי וחודש ניסן חודש .

למעלה, מלמטה עבודה ענינו – תשרי המשכה: אופני ב' שהם אלא השנה, כל על כללית המשכה נמשכת
הצדיקים עבודת למטה, מלמעלה המשכה ענינו – וניסן תשובה'; 'בעלי .77עבודת

הגירות ענין הוא יציאתֿמצרים שהרי – נגלה עלֿפי גם מובן זה דמי"78וענין שנולד כקטן שנתגייר ו"גר ,79,

תשובה.ובמילא לעשות מה על שיהיה עדיין שייך לא

זה וענין התשובה. עבודת ענין בניסן גם יש בתשרי, וניסן בניסן דתשרי ההתכללות מצד ואףֿעלֿפיֿכן,
בתיובתא" צדיקייא לאתבא ש"אתא משיח, עלֿידי .80יתגלה

רחל יעקב יצחק אברהם ראשיֿתיבות אייר, לחודש באים ניסן מחודש הנה כן, רגלי81ולאחרי ד' שהם ,

עילאה"82המרכבה "מרכבתא בבחינת העבודה להיות שצריכה והיינו, ,83.

***

ÊÈז"ל רבותינו אמרו שעלֿזה זכר", וילדה תזריע כי "אשה פרשת קורין מנחה בתפילת מזרעת84. "אשה
תורה' ב'לקוטי וכמבואר זכר". יולדת המעלה85תחלה דלתתא, באתערותא היא ההתחלה שכאשר באריכות,

יותר. גדולה
יהיה תחילה" מזריע "איש כאשר גם הנה שאז העתידה, דגאולה לגילויים נבוא העבודה, עלֿידי אמנם,

שכתוב כמו זכר", גם86"יולדת ואףֿעלֿפיֿכן איש, הוא שהמוליד דהיינו בה", יולד ואיש איש יאמר "ולציון
(זכר) איש הוא .87הוולד

ÁÈהפסוק את אומרים שבת של מנחה בתפילת רצון".88. עת גו' תפילתי "ואני
במדרש ואנו89ואיתא ופוחזין, הולכין ומשתכרין שותים כשהם העולם אומות . . הקב"ה לפני דוד "אמר :

וגו'". תפילתי ואני ששתינו, אףֿעלֿפי אלא כן, לא

דינים בתי הכ"ד כל שיתבטלו – רצון" "עת שיהיה פועלים שהוא90ועלֿידיֿזה אלקים, בשם שגם ואדרבה, ,
חסדך" "ברב שיהיה פועלים – הדין .91מדת
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מאנ"ש76) לכמה שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה ההתוועדות במהלך
ע' לעיל (ראה כוסות ד' לשתות – דאחש"פ בהתוועדות היו שלא –

ס"ה דאשתקד אייר מבה"ח קדושים ש"פ שיחת גם וראה וש"נ). .260
.(354 ע' חי"ט (תו"מ

וש"נ.77) .209 ע' חי"ח תו"מ גם ראה
אֿב.78) מו, יבמות ראה
וש"נ.79) א. כב, שם
נ,80) שה"ש ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה

ובכ"מ. סע"ב.
סק"כ.81) סקכ"ו לאה"ע ב"ש פד. א, מאו"א
שם.82) מאו"א ראה

(תו"מ83) סט"ז תשט"ו אייר מבה"ח שמיני, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 64 ס"ע חי"ד

וש"נ.84) א. ס, ברכות
ואילך.85) ג יט, תזריע
ה.86) פז, תהלים
ובכ"מ.87) ואילך. ג לז, מקץ תו"א ראה
יד.88) סט, שם
פתיחתא89) וראה ס"ג. שם אדה"ז שו"ע סרצ"ב. בטואו"ח הובא

שיג). ע' הפרדס (בס' רש"י בשם קכו סי' הלקט שבלי יז. דאיכ"ר
ב.90) קלו, א. קכט, זח"ג ראה
וש"נ.91) .276 ע' חכ"א תו"מ גם ראה
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הקודש ללשון מתורגם
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Ú¯ÂˆÓ‰ ÂÈÏ‡ Ò�Î�˘
הפסוק ישב1מן בדד יטמא... בו הנגע אשר ימי "כל

מסיקים מושבו", למחנה שבו2מחוץ ה"מושב" שגם ,

טמא. הוא המצורע, נמצא

לבית3במשנה המצורע נכנס שכאשר exiagנאמר,

כדי שהה אם אומר יהודה רבי טמאין, מיד – "כלים

המפרשים הנר". יהודה4הדלקת רבי שדעת מסבירים,

ללא חבירו לבית המצורע נכנס שבו מקרה על נאמרה

,5רשות

לבית המצורע נכנס כאשר יהודה, רבי לדעת גם כי

ו"מיד ל"מושבו" זה בית נעשה בעלֿהבית, ברשות

טמאים",

שבו – הנר" הדלקת "כדי – זמן שהיית נקבעה לפיכך

הוא אם אך מביתו. המצורע את לשלח הבעלֿהבית יוכל

הוציאו), (=ולא אפקי'" "ולא כזאת תקופה שם שהה

קבל כאילו זהו כי המצורע, של ל"מושב" הבית נעשה

נטמאים. שבבית והכלים הבית, מבעל רשות

כי הנר", הדלקת "כדי דוקא הוא לכך שנקבע הזמן

הנר, בהדלקת טרוד שבעלֿהבית jkייתכן meyneאינו

שם נמצא אשר המצורע, את הבית מן רשות,ll`מגרש

הנר". הדלקת "כדי שהוא זמן ממתינים ולכן

.·
È¯ÂÓŒÈ·‡ ¯·Ò‰

הפעולות שמכל מכך ביותר. מדוייק הוא בתורה דבר כל

המשנה בוחרת טרוד, להיות בעלֿהבית עשוי שבהן

לב זאת פעולה בין קשר שיש מובן, הנר", דבריב"הדלקת ין

שבבית. הכלים נטמאים שבו שיעורֿהזמן לגבי המשנה

במעשה, הנר להדלקת הכוונה אין כאן כאשר במיוחד,

או הנר בהדלקת טרוד שאדם "ופעמים הרא"ש כפירוש

xg` yinyzaרק שכיחה הנר הדלקת פעולת יתרֿעלֿכן: ."

אמור הנר" הדלקת "כדי שיעורֿהזמן ואילו חשוך, כאשר

חבירו לבית המצורע נכנס שבו המקרה לגבי כפיmeiaגם ,

המפרשים (=לא6שאומרים פלוג" "לא של הסיבה מפני

מבדילים).

בהערותיו כך על מסביר מורי דלעיל:7אבי למשנה

ביותר התחתונה (ה"ספירה" המלכות ספירת היא "בית"

בעולם), האלקות שבהשתלשלות ה"ספירות" עשר בין

אור הסתלקות "מצד היא המצורע לטומאת והסיבה

כמת חשוב המצורע לכן אשר מפני8החכמה", ,

.10תחיה"9ש"החכמה

הנר, בהדלקת בעלֿהבית טרוד עוד כל לפיכך,

מתאפשרת אין החכמה", אור המשכת היא הנר ש"הדלקת

בבית המצורע טומאת המצורע11התפשטות שטהרת כשם ,

ויצא הכהן אל "והובא – כהן באמצעות דוקא היא

החכמה12הכהן... אור להורדת המביא הוא שהכהן מפני –

בלקוטיֿתורה כמוסבר .13למטה,

.‚
˙·˘ ˙Â¯� È·‚Ï ¯˜ÈÚ· Y "¯�‰ ˙˜Ï„‰ È„Î"

"כדי בו שיש זמן לאחר דוקא מטמא שהמצורע כך על

עסוק בעלֿהבית אם אף השאלה: מתעוררת הנר" הדלקת

כך כדי עד כלֿכך, גדולה טרדה זו אין הרי הנר, בהדלקת

לצאת המצורע על פעולתו, כדי תוך לצוות, יוכל לא שהוא

הבית? מן

כך על מוסב14עונים הנר" הדלקת "כדי ששיעורֿהזמן ,

שמשי" דבי הנר "הדלקת נרות15על הדלקת קודש– שבת

איֿאפשר כך ומשום –wiqtdlהמצורע על לצוות כדי
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מו.1) יג, פרשתנו

ספ"י.2) צרעת טומאת הל' רמב"ם עה"פ. תו"כ

עמהן3) "כשנכנס איירי דהמשנה מפרש ברע"ב – מי"א. פי"ג zialנגעים

rbepnd.שלמה ומלאכת תוי"ט וראה ."

ורע"ב.4) הרא"ש פי' ר"ש,

שם.5) ורא"ש בר"ש הובא – יא פ"ז, נגעים בתוספתא כמ"ש

תוי"ט.6)

ואילך.7) שנח ע' לוי"צ תורת

וש"נ.8) ב. סד, נדרים

יב.9) ז, קהלת

מצורע*.10) ר"פ ב. כג, פרשתנו בלקו"ת הובא פ"ז. של"ח ע"ח

וש"נ).11) ב. יג, (עירובין דא"ח ואלו אלו הרי – כר"י הלכה שאין אף

שה. ע' אגרותֿקודש לוי"צ לקוטי וראה

מצורע.12) ר"פ

שם.13) בתולוי"צ הובא .10 הערה דלעיל

בתפא"י.14) הובא

"או15) ברע"ב) (ועד"ז שמוסיף אלא – ברע"ב) (ועד"ז הר"ש לשון

של דאנר נראה הידיעה בה"א הנר הדלקת עשיר: ובהון החול". ימות דשאר

כו'. קאי שבת

.(q"wz ,a`lwy qetc t"r) f"ly :my z"ewla (*
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של כזה שיעור נדרש שמשי" ש"בי וכיוון הבית. מן לצאת

"כדי של השיעור השבוע ימות בשאר גם נקבע זמן,

פלוג". "לא מפני הנר", הדלקת

"כדי לשיעור שהטעם מורי, אבי של הסברו לפי

טומאת את מונעת הנר" ש"הדלקת מפני הוא הנר" הדלקת

המצורע, טומאת את מאפשר שאינו שהכח יוצא, המצורע,

" הנר" מ"הדלקת בעיקר iynyנובע iacֿשעיקר מפני ,"

הדלקה לפי נקבע .efהשיעור

המצורע בטומאת דנה אינה המשנה הוא: לכך ההסבר

בהתפשטותה אלא בעיקרziaaלעצמו, הענין קשור ולכן ,

קודש שבת שנרות כיוון שמשי", "דבי נרות להדלקת

הוא שענינם בכך, אחרים מנרות ziaנבדלים mely16הם .

באבן" או בעץ ייכשל "שלא כדי הבית את שלא17מאירים ,

נרות גורמים לפיכך רצויים. בלתי מאורעות בבית ייתרחשו

בבית. תתפשט לא שהטומאה לכך אלו

.„
˙È· ÌÂÏ˘Ï ‡È·Ó "‰ÂˆÓ ¯�" ‡˜Â„

האור ידי על נגרם הבית שלום לשאול: ניתן כך על אך

inybd,ולכאורה השבת. נר אינוlkשל אם גם דלוק, נר

באבן" או בעץ ייכשל "שלא כדי הבית את מאיר מצוה, נר

הנר שב"הדלקת המעלה איפוא ומהו בית, לשלום ומביא

ואת השלום היפך את מונעת היא שדוקא שמשי", דבי

בבית? הטומאה התפשטות

קשור שאינו שהוא, כל אור כך: איננה שהאמת אלא

מצוה" עלול18ל"נר לפעמים שלום. תמיד מביא אינו ,

או אדם, לפעמים רואים זה אור עלֿידי ההיפך: להיות

מן להיפך לגרום יכול וזה אהודה, שאינה שלו, תנועה

השלום.

אור" ותורה מצוה "נר של האמיתי האור ,18דוקא

בעולם" שלום לעשות ניתנה התורה גורם19ש"כל הוא ,

בית. שלום ושלום, אחדות להבאת

.‰
¯�Ï ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÂˆÓ· ¯˙ÂÈ ËÏÂ· Y "‰ÂˆÓ ¯�"

ÈÓ˘‚‰
לבין קודש שבת נרות שבין לקשר הסבר הוא זה כל

של התפשטות ששיעורlkמניעת מכך אך בבית. טומאה

טומאת בענין מובא הנר" הדלקת "כדי מובן,rxevnהזמן

חמורה טומאה מפני נרותefשלזהירות עם מיוחד קשר יש

קודש. שבת

לשון הוא לצרעת הגורמים אחד לומר: ניתן בפשטות

ידיcexit,20הרע על דוקא תיקונו נעשה ולפיכך לבבות,

הוא שענינם קודש שבת כנ"ל.melyנרות בית,

הקדמת עלֿידי לכך ההסבר יובן הענינים פנימיות לפי

חז"ל חכמים".21דברי תלמידי בנים לי' הווין בנר "הרגיל :

"דכתיב כך: על מפרש על18רש"י אור ותורה מצוה נר כי

מובן, מכך דתורה". אור בא וחנוכה דשבת מצוה נר ידי

כי מצוה, לכל היא הכוונה מצוה" שב"נר שלמרות

בו אור מתהווה יהודי שמקיים מצוה כל באמצעות

במצוות זה בפרט יתרון קיים זאת, בכל ובסביבתו,

כי נר, עם הגשמי בביצוען גם יותרodaהכרוכות מתבטא

כדלהלן: מצוה", "נר של הענין

" של הענין אחרות רוחניxpבמצוות אור הוא מצוה"

אך הגשמי, העולם על גלויה השפעה לכך אין ולכן בלבד

הענין`elבמצוות באורכרוך מצוה" "נר ,inybשל

בגלוי גם מצוה") ("נר הרוחני האור השפעת ניכרת ולפיכך

הגשמי. בעולם

.Â
˙È·· È·¯ÚÓ ¯� È·‚Ï ‡¯Ó‚‰ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

˘„˜Ó‰
הגמרא דברי יובנו בבית22ֿבכך המערבי הנר על

שורה שהשכינה עולם לבאי היא "עדות – המקדש

היה ש"ממנה המערבי בנר שאירע הנס (עלֿידי בישראל"

מסיים"). היה ובה מדליק

רבים, ניסים אירעו המקדש בבית מובן: לא לכאורה,

במשנה שנאמר בבית23כפי לאבותינו נעשו ניסים "עשרה

מכל המערבי הנר של הנס מיוחד איפוא, במה, המקדש".

שורה "שהשכינה לכך עדות היה הוא שדוקא הניסים,

בישראל"?.

לא – עצמו ובו בהיכל, נמצאת המנורה יתרֿעלֿכן:

"קודש" המכונה במקום אלא כל24באולם, לא שאליו ,

הניסים" "עשרה מבין חלק זאת לעומת להכנס. יכול אחד

וכך לעזרה, מחוץ בירושלים שארעו היו ואף "בעזרה", היו
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שו"ע16) ס"ג. סרס"ג או"ח טושו"ע חנוכה. הל' סוף רמב"ם ב. כג, שבת

הסימן. בריש שם אדה"ז

שם.17) אדה"ז שו"ע סרצ"ד). פ"ב שבת (ממרדכי סקי"גֿיד שם מג"א

כג.18) ו, משלי

ואילך.19) 349 ס"ע ח"ח לקו"ש וראה שם. רמב"ם

ד.20) יד, מצורע כאן. רש"י א. טז, ערכין

שם.21) שבת

ב:22) פו, ובמנחות ב. כב, עולם.lklשבת באי

מ"ה.23) פ"ה אבות
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של כזה שיעור נדרש שמשי" ש"בי וכיוון הבית. מן לצאת

"כדי של השיעור השבוע ימות בשאר גם נקבע זמן,

פלוג". "לא מפני הנר", הדלקת

"כדי לשיעור שהטעם מורי, אבי של הסברו לפי

טומאת את מונעת הנר" ש"הדלקת מפני הוא הנר" הדלקת

המצורע, טומאת את מאפשר שאינו שהכח יוצא, המצורע,

" הנר" מ"הדלקת בעיקר iynyנובע iacֿשעיקר מפני ,"

הדלקה לפי נקבע .efהשיעור

המצורע בטומאת דנה אינה המשנה הוא: לכך ההסבר

בהתפשטותה אלא בעיקרziaaלעצמו, הענין קשור ולכן ,

קודש שבת שנרות כיוון שמשי", "דבי נרות להדלקת

הוא שענינם בכך, אחרים מנרות ziaנבדלים mely16הם .

באבן" או בעץ ייכשל "שלא כדי הבית את שלא17מאירים ,

נרות גורמים לפיכך רצויים. בלתי מאורעות בבית ייתרחשו

בבית. תתפשט לא שהטומאה לכך אלו

.„
˙È· ÌÂÏ˘Ï ‡È·Ó "‰ÂˆÓ ¯�" ‡˜Â„

האור ידי על נגרם הבית שלום לשאול: ניתן כך על אך

inybd,ולכאורה השבת. נר אינוlkשל אם גם דלוק, נר

באבן" או בעץ ייכשל "שלא כדי הבית את מאיר מצוה, נר

הנר שב"הדלקת המעלה איפוא ומהו בית, לשלום ומביא

ואת השלום היפך את מונעת היא שדוקא שמשי", דבי

בבית? הטומאה התפשטות

קשור שאינו שהוא, כל אור כך: איננה שהאמת אלא

מצוה" עלול18ל"נר לפעמים שלום. תמיד מביא אינו ,

או אדם, לפעמים רואים זה אור עלֿידי ההיפך: להיות

מן להיפך לגרום יכול וזה אהודה, שאינה שלו, תנועה

השלום.

אור" ותורה מצוה "נר של האמיתי האור ,18דוקא

בעולם" שלום לעשות ניתנה התורה גורם19ש"כל הוא ,

בית. שלום ושלום, אחדות להבאת

.‰
¯�Ï ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÂˆÓ· ¯˙ÂÈ ËÏÂ· Y "‰ÂˆÓ ¯�"

ÈÓ˘‚‰
לבין קודש שבת נרות שבין לקשר הסבר הוא זה כל

של התפשטות ששיעורlkמניעת מכך אך בבית. טומאה

טומאת בענין מובא הנר" הדלקת "כדי מובן,rxevnהזמן

חמורה טומאה מפני נרותefשלזהירות עם מיוחד קשר יש

קודש. שבת

לשון הוא לצרעת הגורמים אחד לומר: ניתן בפשטות

ידיcexit,20הרע על דוקא תיקונו נעשה ולפיכך לבבות,

הוא שענינם קודש שבת כנ"ל.melyנרות בית,

הקדמת עלֿידי לכך ההסבר יובן הענינים פנימיות לפי

חז"ל חכמים".21דברי תלמידי בנים לי' הווין בנר "הרגיל :

"דכתיב כך: על מפרש על18רש"י אור ותורה מצוה נר כי

מובן, מכך דתורה". אור בא וחנוכה דשבת מצוה נר ידי

כי מצוה, לכל היא הכוונה מצוה" שב"נר שלמרות

בו אור מתהווה יהודי שמקיים מצוה כל באמצעות

במצוות זה בפרט יתרון קיים זאת, בכל ובסביבתו,

כי נר, עם הגשמי בביצוען גם יותרodaהכרוכות מתבטא

כדלהלן: מצוה", "נר של הענין

" של הענין אחרות רוחניxpבמצוות אור הוא מצוה"

אך הגשמי, העולם על גלויה השפעה לכך אין ולכן בלבד

הענין`elבמצוות באורכרוך מצוה" "נר ,inybשל

בגלוי גם מצוה") ("נר הרוחני האור השפעת ניכרת ולפיכך

הגשמי. בעולם

.Â
˙È·· È·¯ÚÓ ¯� È·‚Ï ‡¯Ó‚‰ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

˘„˜Ó‰
הגמרא דברי יובנו בבית22ֿבכך המערבי הנר על

שורה שהשכינה עולם לבאי היא "עדות – המקדש

היה ש"ממנה המערבי בנר שאירע הנס (עלֿידי בישראל"

מסיים"). היה ובה מדליק

רבים, ניסים אירעו המקדש בבית מובן: לא לכאורה,

במשנה שנאמר בבית23כפי לאבותינו נעשו ניסים "עשרה

מכל המערבי הנר של הנס מיוחד איפוא, במה, המקדש".

שורה "שהשכינה לכך עדות היה הוא שדוקא הניסים,

בישראל"?.

לא – עצמו ובו בהיכל, נמצאת המנורה יתרֿעלֿכן:

"קודש" המכונה במקום אלא כל24באולם, לא שאליו ,

הניסים" "עשרה מבין חלק זאת לעומת להכנס. יכול אחד

וכך לעזרה, מחוץ בירושלים שארעו היו ואף "בעזרה", היו
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לכל" "ידועים יותר היו איפוא,25הם אומרים, כיצד .

" שהתרחש המערבי, הנר של הנס ycewdשדוקא jeza"

" עדות mlerהיווה i`al.?"בישראל שורה שהשכינה

הנר של האלוקי האור לעיל: כאמור הוא לכך ההסבר

השפעה לו היתה ולפיכך גשמי, באור גם התבטא המערבי

ההשפעה מאשר הגשמי העולם הארת על יותר גדולה

דוקא ולכן המקדש. בבית אחרים וניסים לענינים שהיתה

"dfנס והיווה ל"באיzecrהשפיע "mlerבכך להכרה "

בישראל. שורה שהשכינה

שבת בנרות מיוחדת מעלה שיש כן, גם מובן זה לפי

קודש:

נאמר כולה התורה לעשות19על ניתנה התורה "כל

ואילו ברוחניות. שלום בעיקר זהו אך בעולם", שלום

בשלום גם ניכר קודש שבת נרות עלֿידי הנגרם השלום

"שלוםeheytkבית נעשה זו שבמצוה לכך ההוכחה וזוהי ,

"כל שהמאמר להעיר, [יש יותר. רבה בעוצמה בעולם"

עלֿידי מובא בעולם" שלום לעשות ניתנה התורה

נרות26הרמב"ם באמצעות הנגרם בית שלום לענין בהמשך

שבת].

.Ê
ÔÈ·Ï ÌÏÂÚ‰ ÔÈ· "ÌÂÏ˘ ˙Â˘ÚÏ ‰�˙È� ‰¯Â˙‰"

˙Â˜ÂÏ‡
הוא: לכך ההסבר

לעשות ניתנה התורה "כל למאמר הפירושים אחד

היא העולם של האמיתית המציאות הוא: בעולם" שלום

בתניא בהרחבה הזקן אדמו"ר שמסביר כפי אלוקות. –27,

עלֿידי מחדש בריאתו עלֿידי הוא העולם של שקיומו

ורגע רגע בכל ליש.oi`nהקב"ה

ולפיכך נסתר באופן בעולם מתבטא האלוקי הכח אך

ח"ו לחשוב שניתן עד עצמית, כמציאות העולם נראה

מנהיג" בלא זו .28ש"בירה

שבאמצעות אור", ותורה מצוה "נר של התכלית וזוהי

כבמשל העולם, מציאות מוארת מצוות וקיום תורה לימוד

הבירה" בעל עליו "הציץ שיש28של באמת, ומכירים ,

מלבדו". עוד ש"אין שנגלה עד זו, לבירה מנהיגות

שלום לעשות ניתנה ל"התורה המדוייק ההסבר זהו

ש"ניתנה" התורה של תכליתה הזה29בעולם": בעולם

שלום עשיית – בעולם" שלום "לעשות כדי הוא למטה

שהעולם ניכר שיהיה הקדושֿברוךֿהוא, לבין העולם בין

להיות היא תכליתו שכל מכך, ויותר לאלוקות, מנוגד אינו

של הרוחנית והעבודה התורה באמצעות יתברך לה' דירה

ישראל.

.Á
"Ô·‡· Â‡ ıÚ· Ï˘ÎÈ" ˙‡ ÌÈÚ�ÂÓ ˜"˘ ˙Â¯�

שבת נרות של המיוחדת המעלה שזוהי מובן, בכך

תוקף, ביתר הוא בעולם" "שלום של הענין שבהם קודש,

שהמצ אלוקות,שהראייה היא העולם של האמיתית יאות

באמצעות מאשר יותר קודש שבת נרות באמצעות נגרמת

בזוהר שכתוב כפי אחרות, נר30מצוות מאי מצוה, נר "כי :

מצוה,c`מצוה? נר (=מהו דשבת" נר ..edfשל נר ..

יותר בולט – העולם הארת – מצוה" "נר של הענין שבת).

אלה אפילו אחרות, במצוות מאשר קודש שבת בנרות

גשמי. בנר הקשורות

שבענין לכך והפנימי העמוק הטעם שזהו לומר, ויש

נאמר שבת נר עלֿידי הנגרם בית" "שלא17"שלום הביטוי

אלא "אבן"? או ב"עץ" הדיוק מהו באבן". או בעץ יכשל

הפסוק נרמז אתהurl"אומרים31שבכך אתoa`leאבי

רח"ל. לעבודהֿזרה האבן או העץ את שהופכים ילדתני",

" היא קודש שבת נרות באבן":ly`פעולת או בעץ יכשל

יכולה שבת, נרות עלֿידי האבן או העץ הארת לפני

שיש למחשבה ולגרום ח"ו לפעמים להכשיל מציאותם

– העץ כינוי לכדי עד עצמי, כח עצמאית, מציאות להם

ילדתני". "את והאבן "אבי",

מצוה" ה"נר שענין קודש, שבת נרות של האור עלֿידי

בגשמיות גלוי באופן ניכרים בעולם" "שלום של והשפעה

כי באבן", או בעץ יכשל "שלא מובטח העולם,

בעולם, מציאות ככל האבן, או שהעץ רואים באמצעותם

לענינים בהם להשתמש ויש הבירה, בעל עלֿידי מונהגים

שבקדושה.

.Ë
˜"˘ ˙Â¯� ÔÈ·Ï Ú¯ÂˆÓ ÔÈ· ¯˘˜‰

שבין המיוחד הקשר גם מובן לעיל האמור כל לפי

קודש: שבת נרות לבין וטומאתו המצורע טהרת

ולכן ביותר, החמורות מהטומאות היא המצורע טומאת

מושבו": למחנה מחוץ ישב "בדד ההלכה לגביו קיימת
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שם.25) רש"י סע"א. כא, יומא

(26) הל' וחותם [המתורגם]xpבסיום בלקו"ש נת' שם. ברמב"ם חנוכה (

ואילך. 404 ע' חט"ו

סכ"ה.27) אגה"ק ואילך. פ"א והאמונה היחוד שער

רפל"ט.28) ב"ר – המדרש לשון

(29.409 ע' שם לקו"ש ראה

א.30) קסו, ח"ב

כז.31) ב, ירמי'
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המחנות לשלושת מחוץ אל נשלח "32הוא – שם וגם ,cca

עמו יושבין אחרין טמאין יהו שלא של33ישב", מקומו –

של למחנה מחוץ אפילו הוא `mixgהמצורע mi`nh,

קדושה. של ממחנה לגמרי יצא הוא כלומר,

לשון – לצרעת הגורם החטא שגם היא, לכך הסיבה

(כלשון גורם שהוא בכך ביותר חמור הוא – הרע

כך34הרמב"ם שעלֿידי בעיקר", וכופרין באלקים "לדבר (

מהקדושֿברוךֿהוא לגמרי רח"ל .35מתנתקים

יכולה כזו טומאה של התפשטות מניעת לפיכך,

שלהם כיוון קודש, שבת נרות באמצעות דוקא להיעשות

להבטחה עד הגשמי, העולם על יותר חזקה השפעה יש

ולפיכך – זרה עבודה מניעת – באבן" או בעץ יכשל "שלא

באלקים ל"לדבר הגורמת המצורע טומאת את מונעים הם

בעיקר". וכופרין

.È
¯Â‡Ï Í˘ÂÁ ˙ÎÈÙ‰ Y ˘„Â˜ ˙·˘ ˙Â¯�

הנר שהדלקת בהערותיו, מורי אבי של הסברו לפי

ל מובןzxdhדומה ב) סעי' (כדלעיל הכהן עלֿידי המצורע

שהם בכך רק אינו קודש שבת נרות של כוחם עניננו: גם

miakrnבכוחם אלא המצורע, טומאת התפשטות את

המצורע. מטומאת טהורים הכלים הישארות את לאפשר

של בדרך נעשית הכהן, עלֿידי טהרה להם, ובדומה

לנהורא חשוכא לאור),36אתהפכא חושך (=הפיכת

כזכיות" לו נעשות ישב..."37"זדונות "בדד של שממצב ,

לטובה ישב" "בדד נעשה הדרדרות של שיא על 38המצביע

עם "הן –ccal"...בטח39ישכון" ,cca"...יעקב –40עין

הברכה. שיא

הגלות חושך לגבי גם הכפול41וכך החושך ובמיוחד ,

של ה"אור" שעלֿידי דמשיחא, עקבתא דור של והמכופל

אותו, ומבטלים הגלות חושך את מאירים קודש, שבת נרות

המקדש בית ולבנין לגאולה מביאים מכך, יותר ואף

ציון" של נרות לכם לאור42ו"מראה ה' לך "והיה ונעשה ,

"ולילה43עולם" – לאור הופך עצמו הגלות שחושך עד ,

יאיר" .44כיום

.‡È
‰È„Â‰È ˙· ÏÎ È„ÈŒÏÚ ˙Â¯� ˙˜Ï„‰·˘ ˙Â·È˘Á‰

Â�˙ÙÂ˜˙·
החושך כאשר שבתקופתנו, מובן, לעיל האמור מכל

בת שכל במיוחד חשוב ו"סמיך", עצום הוא בעולם

שבנות עתה עד נהגו לא שבהם מחוגים (גם יהודיה,

לצאת ונהגו החתונה, לפני עליהם ותברכנה נרות תדלקנה

נרות בעצמה תדליק האם), בהדלקת עם45ידיֿחובה מיד

את לה להסביר אפשר כאשר חינוך, לגיל הגיעה

ויוםֿטוב שבת נרות של .46המשמעות

עליו, מברכת שהיא הברכה עם השבת, נר של ואורו

אומרת שהיא כפי ותזכור, תדע שהיא חייה, את יאיר

וכך העולם", "מלך הוא שהקדושֿברוךֿהוא בברכה,

לך ש"הוי' אצלה ברור יהא תינשא, שכאשר יותר, מובטח

היא,mlerלאור ,"zxwrkבהתאם ביתה את תבנה הבית,

והמצוה. התורה יסודי על ה', לרצון

.·È
‰ÎÊ˙ ˙·‰ È„ÈŒÏÚ ˜"˘ ˙Â¯� ˙˜Ï„‰ ˙ÂÎÊ·

ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï ‡˘�È‰Ï
בנות כל עלֿידי נרות שבהדלקת להכרחיות נוסף טעם

ישראל:

לבנים שבת נר עלֿידי זוכים ה') (סעיף לעיל כמוזכר

כאשר47וחתנים שעברו, בדורות ובכן: תלמידיֿחכמים.

לבת, שידוך לגבי המחליטים הם שההורים היה נהוג

הוא של48העיקר שביתהm`dזכותה שבת, נר עלֿידי

חכם. לתלמיד תינשא

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

א.32) סז, פסחים וראה שם). (מתו"כ עה"פ רש"י

ע'33) חכ"ב לקו"ש וראה שם). בתו"כ ועד"ז שם. (מפסחים עה"פ רש"י

.49 ובהערה 74

ה34) צרעת.סוף טומאת ל'

(35.107 ע' [המתורגם] ח"ז לקו"ש גם ראה

ואילך.36) 108 ע' שם לקו"ש בארוכה ראה

ב.37) פו, יומא

(ושם38) ואילך א'מב א'לד. ע' ב' כרך (אוה"ת לאיכה הצ"צ רשימות ראה

"בדד" ספרrxevncלענין – ואילך) פ"ד (בתחילתו. תשל"א איכה ד"ה .((

ואילך. קיט ע' ח"א מלוקט – המאמרים

ט.39) כג, בלק

כח.40) לג, ברכה

בהמ"ק41) זה לד) יד, (מצורע אחוזתכם ארץ "בבית ספי"ז: ויק"ר ראה

ובפתיחתא עוזכם". גאון מקדשי את מחלל הנני כא) כד, (יחזקאל שנאמר

בית זה והצרוע מה). יג, (פרשתנו וגו' הנגע בו אשר "והצרוע (כא): דאכ"ר

שני". וחורבן ראשון חורבן יקרא טמא וטמא המקדש..

בהעלותך.42) ר"פ יל"ש

יט.43) ס, ישעי'

לחושך44) אורֿביחס ע' ח"ב הערכיםֿחב"ד ס' וראה יב. קלט, תהלים

תקצז) א'שמה.p"ye(ע' ע' ג' חלק תער"ב המשך .

ס"ג.45) סשמ"ג חאו"ח אדה"ז שו"ע ראה

מדליקה46) האם אין שתהי' סיבה שמאיזה בבית עיקר: וג"ז – להעיר

צ"ל ובמילא מצוה), בת משנעשית (עכ"פ להדליק הבת צריכה לד"ה – נרות

לא שבסביבתה תומ"צ שומרי בבתי הבנות באם האפשרי. ככל בזה השתדלות

כנראה ביותר, קשה תהי' זו השתדלות שהצלחת מובן – נרות תדליקנה

וד"ל. במוחש.

ב.47) כג, שבת רש"י

(קדושין48) לדעתה אלא מתקדשת אינה שהרי הבת זכות צ"ל אז שגם אף

ב). ב,
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הרי שונות, סיבות מפאת כאשר ביןdyrnlבזמננו, ,

בעיקר היא השידוך לגבי ההחלטה לא, אם בין רוצים אם

ש"נר נרות, תדליק בעצמה שהיא דרוש ולכן הבת, בידי

חכם לתלמיד בנישואין אותה יזכה תדליק שהיא .49מצוה"

ומצוות תורה שומרי של בבתים אפילו כאשר בזמננו,

על מוחלט באופן תשפיע ההורים שדעת בטחון תמיד אין

להשתדל יש תתבגר, כאשר תתחילxzeiaהבת שהבת

ככל מוקדם יוםֿטוב וערב שבת ערב בכל נרות להדליק

נר בהדלקת החינוך לגיל הגיעה עם מיד כלומר, האפשר,

קודש. שבת

שיגדלוה התורה, הבטחת את גם מחזק זה ודבר

טובים"50"לתורה ולמעשים תינשא51ולחופה והיא ,

חכם. לתלמיד
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מפורש49) – ת"ח (וחתנים) בנים דהוי בהשכר רק מדבר שם שבגמרא אף

אצל אור" "ותורה מביא האשה של מצוה" ד"נר (30 הערה (דלעיל בזהר*

הבנים). אצל פועל אזי בעלה על פועל אינו סיבה מאיזו שבאם (אלא בעלה

הוא השכר הש"ס שלפי הא') שוה"ג ראה (אבל נאמר באם אפילו ועוד:

היא מצוה**) בת (לפני הבת של הנר שהדלקת מכיון – (וחתנים) בנים רק

– להאב בעיקר שייך השכר הרי האב, על מוטלת שהיא החינוך מצות מצד

ת"ח. חתנים היינו

מהורש"ב50) אדמו"ר כ"ק מכתב ע"פ בת בהולדת גם הנוסח הוא כן

א). יז, ברכות (ע"פ נ"ע

ובת.51) בן להולדת שברך" "מי נוסח

.xaci mlyd yi`ac (`"q) my yealae .ikd xa e`l lrad i` epiid g"z mipal dkefc `xnba y"nc ,`xnba yexitd `ed okc (xidfde d"c) `"rxzq g"e` g"a d`xe (*

dfn aaeqnd xkyde) lry aeiga xaecnd o`ky `l` ± devn xa xg`l jepig aeig rwtp m`d (ai llk ± lbpr i"xdl ± dxezl mipeiv dkex`a d`x) h"ewydn xirdle (**

.devn za xg`l jiiy df oi`y .a`d (ly
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רוב הרהיטים שלנו היו עשויים מקופסאות החבילות שהצטברו בחדרנו במשך הזמן. מקופסאות 
אלה הרכבתי ארוניות, ובאותו חלק מהחדר שכונה "מטבח", וכן על השולחן, יצרתי מעין מזנון קטן 
ועוד חפצי בית מאולתרים דומים. לצורך בדיקת חמץ הוצאו כל אלו אל "החצר", כלומר -  אל צידו 

השני של החדר...

בליל ערב פסח, בעוד אני טרודה בהכנת כל צרכי החג, עברה על בעלי מין חווייה רוחנית יוצאת 
דופן בשעת התהליך הממושך של בדיקת החמץ. לאחר מכן, למחרת בבוקר, בשעת שריפת החמץ, בכה 
בעלי כל העת בכיות כה רבות, עד שהיה קשה לי לראות ולשמוע זאת. מעולם לא התבוננתי בדקדקנות 
מביתי  חמץ  מבער  שאני  "כשם  הספורות:  המלים  את  שמעתי  רק  הפעם  בעלי;  של  הנהגתו  בפרטי 
ומרשותי, כן תבער את כל"... מעבר לכך כבר לא יכולתי לשמוע ולו מלה אחת. כך הוא בכה בדמעות, 

והמלים נבלעו בפיו.

כך עבר לו ערב החג, והחל החג עצמו - החל מליל הסדר הראשון, שאותו כבר תיארתי לעיל. 
האורח היה אצלנו גם למחרת בבוקר ולסדר השני, ואכל אצלנו במשך כל שמונת ימי החג.

מטבע הדברים עשינו כל שהיה ביכולתנו כדי להכניס רוח של יום טוב ולגרש את אווירת ימות 
החול. בסביבה זו ובנסיבות אלו לא היתה זו משימה קלה כלל, אך אט אט עלה הדבר בידינו. האווירה 
רצינו לקוות  נחת; אך  זכרונות העבר, שכן מההווה לא שבענו הרבה  החגיגית התבססה, כמובן, על 

שהעתיד יהיה טוב יותר.

זכרונות מרשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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אדמו"ר הזקן

חג הגאולה י"ט כסלו

כתיב1 טוב לחסות בהוי' מבטוח באדם. 
הוי' – היינו אור מקיף, שבו יכול להיות רק חסיון, 
בחינת מקיף, שאי אפשר להשיגה, וכמו החסיון והצל 
פנימי,  אור  היינו  העליון,  אדם   – אדם  מרחוק.  שהם 
. ויש מעלה  שבו יכול להיות בטחון, דביקות וקירוב2 

בכל אחת מהן, ולכן צריכים שתיהן3.
יכול  עצמו  הוי'  בשם  כי  הוי',  אמר  בחסיון  והנה, 
להיות רק חסיון. ובבטחון אמר באד"ם, שמספרו מ"ה, 
היינו שנתוסף המילוי דשם הוי' דמ"ה, שהפשוט הוא 
המשכה  שהוא  ובמילוי,  י"ט,  עוד  הוא  והמילוי  כ"ו 
זהו  ודביקות.  בטחון  להיות  יכול  הגילוי,  אל  מהעלם 
רק  להיות  יכול  שבטחון  להורות  י"ט,  עולה  שבט"ח 

במילוי.
והנה, כסלו פירושו בטחון וחסיון, מלשון אשר יקוט 
זה מוכח, שאינו  ומפסוק  ובית עכביש מבטחו4.  כסלו 
כמו בטחון ממש, שהרי חלקם לשנים, כסלו ומבטחו. 
כמו בטחון.  הוא  ומבטחו  כמו חסיון,  הוא  כסלו  אלא 
בחינת  לו,  כיסוי  רק  שהוא  היינו  לו,  כס   - כסלו  זהו 

מקיף. 
וחסיון,  בטחון  התחברות  הוא  כסלו  י"ט  כן,  אם 
באור  המאיר  לאיש  הגאולה  היתה  ואז  ומקיף.  פנימי 
מקיף ובאור פנימי, שזהו שניאור. והשני אור הוא לזמ"ן 
התחברות  הוא  שאז  כסלו,  די"ט  בהזמן  היינו  ממש, 

שתי הבחינות.
ונגלה,  קבלה  הן   - בתורה  אלו  בחינות  שתי 
והתחברותם יחד הוא ענין גילוי אור החסידות, שהוא 
והיינו,  ולכן בכוחה לחבר את שתיהן.  גבוה משתיהן, 
כמו  אנושי,  בשכל  יושגו  ביותר  העמוקים  שהסודות 
ההשגה דנגלה דתורה )מה שאין כן קבלה אינה מושגת 

לשכל אנושי, כי היא רק בדרך קבלה ואמונה בלבד(. 
)ליקוטים ואגרות עמ' רכב(

1 שם קיח, ט.
2 לקוטי תורה דרושים לשמיני עצרת צ, ב

3 לקוטי תורה שם.
4 איוב ח, יד.

חג הגאולה י"ט כסלו

להיות  צריך  בתורה,  חדש  אור  שמתגלה  זמן  כל 
מקודם העלם והסתר, וככל שהבחינה היא יותר גבוה, 

ההעלם הוא יותר דק ועמוק.
די  היה  דתורה,  הנגלה  שנתגלה  תורה,  מתן  לפני 
מזרע  ואינם  חם5,  מבני  שהם  מצרים,  דגלות  ההעלם 

אברהם יצחק ויעקב.
ידי משיח  על  התורה, שיתגלה  פנימיות  גילוי  לפני 
צדקנו, צריך להיות גלות אדום, שהוא מבני שם, מזרע 

אברהם ויצחק, ועשו היה בבטן אחת עם יעקב.
היותר  הבחינה  שהוא  החסידות,  אור  גילוי  ולפני 
להיות  צריך  היה  יחד,  גבוה, התחברות שתי הבחינות 
מסטרא  שהם  מאותם  ועמוק,  דק  יותר  עוד  העלם 

דקדושה גופא, מישראל.
ולפני גילוי הנגלה דתורה היתה קריעת ים סוף לי"ב 
נהר  קריעת  תהיה  דתורה  הנסתר  גילוי  ולפני  גזרים6, 
פרת לז' נחלים7 . זהו י"ט כסלו, הכולל שתי הבחינות 

יחד: י"ב של ים סוף וז' של נהר פרת.
)ליקוטים ואגרות עמ' רכד( 

הסתלקותו ביום כ"ד טבת

הסתלקות הצדיקים הגדולים ביותר, וביחוד מי שעל 
הילולא,  בשם  נקרא  עליונים,  ורזין  סודות  נתגלו  ידם 

מפני שבהסתלקותם נעשה יחוד למעלה.
והוא על דרך היחוד דאסתר, מלכות, עם המלך, ז"א, 
בחודש טבת8. וכן רבנו שמו זלמ"ן, מספר קכ"ז, כמו 
שאסתר מלכה על קכ"ז מדינות, שנמשך מקכ"ז שני חיי 
שרה9. הרי שהשם זלמן רומז על בחינת מלכות, שלכן 
הוא שם הכנוי, שהוא במלכות, כנו"י גימטריא אלקי"ם. 
והיתה הסתלקותו בחודש טבת, כמו שלקיחת אסתר 

היתה בחודש זה.
ובכ"ד דוקא, היינו המתקת הגבורות דאותיות לה"י 
כד"ט   - להן10  הקודמין  כד"ט  באותיות  אלקים  דשם 

ראשי תיבות כ"ד טבת.
)ליקוטים ואגרות עמ' רנד( 

5 נח י, ו.
6 רש"י על הפסוק )תהילים קלו, יג( לגוזר ים סוף לגזרים.

7 ישעיה יא, טו.
8 אסתר ב, טז.

9 אסתר רבה פ"א, ח.
10 פרי עץ חיים שער יג המצות פ"א.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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חוברת ו

זמן חרותנו בגלות ציאילי
בדרכי לציאילי הובלתי עמי שני סירים חדשים, אותם השגתי סוף סוף לאחר יום שלם של עמידה 
בתור, אך הם, כצפוי, אבדו בדרך. שלחתי מברקים מציאילי למוסקבה וליקטרינוסלב במטרה למצוא 
את הסירים, אולם מאום לא עזר, והסירים לא נמצאו, אם כי הובטחו לי כפיצוי שבעה רובלים - שכדי 
לקבלם היה עלי לנסוע לטשקנט, שם נמצא משרד הרכבת הראשי. מובן מאליו שהדבר לא פתר את 

הבעיה - הסירים, מכל מקום, לא נמצאו.

מאחר שבעלי הצהיר נחרצות שלא ייגע בשום מאכל במשך כל החג בשל העובדה שאין ברשותנו 
כלים כשרים לפסח - החלטתי לעשות משהו בנידון.

במרחק כארבע שעות נסיעה מכפרנו היתה קבוצה של גולים מקייב שהתגוררו כולם יחד. היה שם 
רב1, שוחט2, גביר מקייב ועסקן ציבורי בשם קוליקוב3, במלים אחרות - קבוצה מאורגנת למדי. לשם 
נסעתי כדי לעשות דבר מה לפתרון הבעיה הגדולה שעמדה בפני. בסופו של דבר שהיתי שם יומיים, 
שבמהלכם הוכן עבורי סיר מפח חדש. כמו כן הזמנתי אצלם בשר ודגים לפסח, והוריתי להביאם אלי 

בערב החג.

נוסף לכל אלו - בדרכי חזרה, בהיותי כבר בבית הנתיבות, העניקו לי גולים אלו למעלה מקילוגרם 
לחם שחור, שכיום איני מבינה כיצד יכולנו לאוכלו )כדאי לציין שאכילת לחם קלוקל זה לא הזיקה לנו 

מעולם; אדרבה - כשחליתי מאוחר יותר, בקיץ, בדיזנטריה, החלמתי בעזרת לחם שכזה...(.

אין לשער את גודל השמחה ששררה בחדרנו כשנחשפנו לתוצאתו המוצלחת של המסע ולסיר הפח 
החדש והנוצץ.

מעתה התנהלו החיים כסדרם. לחג הפסח אף הזמנתי אורח.

הדברים שהבאתי מביתי היו נקיים עדיין. מקרשי עץ בנינו כעין שולחן, ופרשנו עליו מפה לבנה. 
פיו של הקאזאח שהביא את העוף והדגים בערב החג לא פסק מלהלל את ה"עושר" שראה בחדרנו 
)העוף והדגים שהביא הקאזאח, אגב, התקלקלו מרוב חום במהלך ארבע שעות הנסיעה, עד כדי כך 

שהיתה זו סכנה לאכול מהם...(.

כך ישבנו לסדר בשלושה. תחת החלון עמדו להם "שקצים", שלגלגו עלינו וחיקו את "יללותינו" 
)כדבריהם(; אולם בבית פנימה - אמרנו ברגש ובקול רם "זמן חרותנו", "ומועדי קדשך בשמחה ובששון 
הנחלתנו"... ואכן היתה זו האמת, שכן בהשוואה לפסח הקודם, בבית הכלא - נחשב מצבנו עתה טוב 

יותר.

כך בילינו יחדיו עד השעה שתיים בלילה. אז פנה האורח לביתו כדי לישון, כשלפניו דרך ארוכה 
ללכת בין השדות.

ראוי לציין שלפני פסח עוד ערכנו בדיקת חמץ וביעור חמץ. ציאילי לא חלמה על כך מעולם, וגם 
אני לא ראיתי מעולם בדיקת חמץ וביעור חמץ שכאלו...

1( הר"ר ארי' לייב קפלן )קוסוביצקי( הי"ד )תרמ"ז–יוהכ"פ תש"ד( - ראה אודותו "תולדות לוי יצחק" ח"ב ע' 606 ואילך. "כפר חב"ד" גליון 345 
ע' 70 ואילך.

2( הר"ר בנציון איתן )גייסינסקי( שו"ב )נפטר בסמרקנד כה ניסן תש"ט( - ראה במקומות שצויינו בהערה הקודמת.
3( ר' משה קוליקוב. ראה במקומות שצויינו בהערה 62. וראה לקמן ע' 000.

זכרונות מרשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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יב, ב – דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי 
תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כימי נדת 

דותה תטמא

הדילוג והקפיצה מהגלות אל הגאולה מרומז בפרשת  א. 
השבוע – תזריע-מצורע:

הוא  תזריע-מצורע1  הפרשיות  ב'  שחיבור   – ובהקדמה 
חיבור ענינים הפכיים2:

תזריע  כי  ד"אשה  המציאות   – הענינים  ּפשטות  מצד 
וילדה זכר"3 אינה שייכת במעמד ומצב של "מצורע" שנאמר 

בו4 "וישב מחוץ לאהלו", "מלמד שאסור בתשמיש המטה".
ומצד הרמז שבדבר – ש"אשה כי תזריע וילדה זכר" רומז 
על הלידה דהגאולה )כידוע5 שהגלות נמשל לעיבור והגאולה 
שיר  לך  "ונודה  מ"ש6  ע"ד  זכר",  "וילדה  גופא  ובזה  ללידה(, 
ואילו  גלות7;  אחרי'  שאין  נצחית  גאולה  זכר,  לשון  חדש", 
מושבו"  למחנה  מחוץ  ישב  "בדד  בו8  שנאמר   – "מצורע" 
שולחן  מעל  שגלו  "בנים  הגלות9,  ומצב  מעמד  על  רומז   –

אביהם"10.
ויש לומר, שבחיבור ב' הפרשיות תזריע-מצורע נרמז הענין 
הגלות,  בזמן  שגם   – להגאולה  בנוגע  ַאריבער"  ד"לכתחילה 
וקפיצה  ומיד הדילוג  ומצב ד"מצורע", נעשה תיכף  במעמד 
הגאולה,  ענין  זכר",  וילדה  תזריע  כי  ל"אשה  )"ַאריבער"( 
ולא עוד, אלא, שההתחלה היא "אשה כי תזריע וילדה זכר", 
באה  שהגאולה  מוסיפים  אח"כ  ורק  ַאריבער",  "לכתחילה 
לאחרי הדילוג וקפיצה ממעמד ומצב ד"מצורע", "זאת תהי' 
הטהרה  גם  נרמזת  שבזה  טהרתו"12,  ביום  המצורע11  תורת 
ומי  מטהרין  אתם  מי  "לפני  הקב"ה,  ע"י  מישראל  דכאו"א 
עליכם  וזרקתי  שנאמר13  שבשמים,  אביכם  אתכם,  מטהר 

מים טהורים וטהרתם"14, ועד ש"לפני הוי' תטהרו"15.
ומזה באים להמשך הקריאה בפ' אחרי )שמתחילין לקרוא 

ולא  )"מצורע"(,  בתורה  המפורש  בשמה  השני'  לפרשה  כשקורין  יתירה  ובהדגשה   )1

בשם "טהרה", כמנהג כמה גדולי ישראל – אף שלא מצינו כן בהנהגת רבותינו נשיאינו, 

ונהרא נהרא ופשטי'. וראה לקו"ש ח"א ע' 239. ח"ז ע' 100 ואילך.

2( ראה גם לקו"ש חכ"ב ע' 70 ואילך. ועוד.

3( פרשתנו יב, ב.

4( פרשתנו יד, ח ובפרש"י.

5( ראה תו"א ותו"ח ר"פ וארא. ובכ"מ.

6( ברכת "אשר גאלנו" בהגש"פ, מפסחים קטז, ב.

7( מכילתא בשלח טו, א. הובא בתוס' פסחים שם.

8( פרשתנו יג, מו.

9( ראה ויק"ר פרשתנו ספט"ו שפרטי הנגעים רומזים על פרטי הגלויות )"שאת זו בבל 

וזרקתי  הה"ד  אתכם,  מטהר  אני  הקב"ה  "לעוה"ב אמר  ומסיים,  אדום"(,  זו  צרעת  כו' 

עליכם מים טהורים וטהרתם". וראה גם שם ספי"ז שהפרשה דנגעי בתים קשורה עם 

חורבן ביהמ"ק )והגלות(, ומסיים, "יכול לעולם ת"ל ולקחו אבנים אחרות, שנאמר לכן 

לא  המאמין  מוסד  מוסד  יקרת  פנת  בחן  אבן  אבן  בציון  יסד  הנני  אלקים  ה'  אמר  כה 

יחיש".

10( ברכות ג, סע"א.

11( להעיר מסנהדרין צח, א: "מאי סימני' )דמשיח( יתיב ביני עניי סובלי חלאים כו'", 

"מנוגעים, והוא נמי מנוגע כו'" )פרש"י שם(.

12( פרשתנו יד, ב.

13( יחזקאל לו, כה.

14( משנה סוף יומא.

15( אחרי טז, ל. וראה לקו"ת אחרי כו, סע"ג ואילך.

במנחת שבת זה( – "בקרבתם לפני ה'"16, שנעשה שלימות 
הקירוב וההתאחדות עם הקב"ה, אבל נשמות בגופים דוקא17, 
באופן כזה "יבוא אהרן18 אל הקודש גו'". וממשיכים תיכף בפ' 
קדושים )אחרי-קדושים מחוברין( – "קדושים תהיו כי קדוש 
שכאו"א  )בניחותא(,  כמוני"  "יכול  חז"ל20  וכדרשת  אני"19, 
מישראל "יכול" להגיע להדרגא ד"כי קדוש אני" )"כמוני"(21, 
וגם רצונו שמקיים בפועל  וכיון ש"יכול" – ה"ז נעשה חפצו 
הציווי ד"קדושים תהיו כי קדוש אני )"כמוני"(, ועד שרואים 

בגלוי בעיני בשר שישראל וקוב"ה כולא חד ממש.
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טו, יט – ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זבה 
הנוגע  וכל  בנדתה  תהיה  ימים  שבעת  בבשרה 

בה יטמא עד הערב

ב. )איכה א, ח( חטאה חטאה ירושלים על כן לנדה היתה... 
כימים  במשקל  תשובה  לעשות  הוצרכו  ישראל  אם  ידוע 
שנהגו איסור, ודאי יכלה הזמן טרם שיתקנו הקלקול הגדול 
אשר התעיבו ותשובה גדולה כזאת ודאי צריך זמן רב למאוד, 

ולזה איך חרפה היא לנו על אריכות הגלות עלינו.
בשנה  אחד  יום  רק  ישראל  ישובו  אילו  באמת  אמנם 
הגאולה  קץ  הקב"ה  יקרב  וכנכון  כראוי  שלימה  בתשובה 
תשמעו,  בקולו  אם  היום  כמ"ש  הזה  המר  מגלות  ויגאלנו 
ובזאת חרפה היא לנו שלא נוכל לשוב שעה אחת במשך זמן 
רב כזה, וגם זה פי' הפסוק לך ה' הצדקה שהטיב עמנו לקבל 
היום  פה  עושים  אנחנו  כן  ולא  אחת,  שעה  אפילו  תשובתנו 

לכך ולנו בושת הפנים כי חרפה היא לנו.
טובלת  מלראות  שפוסקת  ביום  דאורייתא  דנדה  וידוע 
לערב וטהורה, אבל זבה צריכה לספור ז' נקיים וצריכה משך 

זמן מה.
דהקב"ה  ר"ל  ירושלים  חטאה  חטא  המקונן  כוונת  ויובן 
שיצה"ר  משום  כשגגות  לה  נעשות  וזדונות  לטובה  חשבה 
ובוער בהם להפילם במכמרותיו, על כן לנדה  צפון בלבותם 

היתה שתוכל לטהר בימי סאובתה ואיננה צריכה זמן רב.
אכן אנחנו לא עשינו כן ואין עושים תשובה אפי' יום אחד 
כי באמת חרפה היא  כי ראו ערותה  הזילוה  לכך כל מכבדי' 
לנו שלא נשוב בתשובה נכונה אף יום או יומים ולכך גם היא 

נאנחה ותשב אחור וק"ל.
אהבת יהונתן – אלון בכות

16( ר"פ אחרי.

כיון   – אחרי(  ר"פ  אוה"ח  בארוכה  )ראה  כו'  נפשם  שכלתה  ואביהוא  כבנדב  דלא   )17

שישנו הציווי והנתינת-כח שצ"ל באופן דנשמות בגופים דוקא.

18( ודוגמתו בכאו"א מישראל, עליהם נאמר "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים", "כהנים 

גדולים" )יתרו יט, ו ובפי' בעה"ט(, וכפס"ד הרמב"ם )סוף הל' שמיטה ויובל( "לא שבט 

קדש קדשים"  לוי בלבד אלא כל איש ואיש כו' אשר נדבה רוחו אותו כו' ה"ז נתקדש 

– שכאו"א מישראל יכול להגיע לדרגת הקדושה דכהן גדול, שנאמר בו )דה"א כג, יג( 

"ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים".

19( יט, ב.

20( ויק"ר פכ"ד, ט. וראה לקו"ש חי"ב ע' 91. וש"נ.

21( ובנוסח התפלה שלאחרי ספירת העומר – "ולטהרנו ולקדשנו בקדושתך העליונה" 

)כנ"ל ס"ג(.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תזריע מצורע
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(á)äãìéå òéøæú ék äMà øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¦¨Æ¦´©§¦½©§¨«§¨−
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i"yx£ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡∑(רבה ּבמעׂשה(ויקרא ועֹוף חּיה ּבהמה ּכל אחר אדם ׁשל ׁשּיצירתֹו ּכׁשם ׂשמלאי: רּבי אמר ƒ»ƒ«¿ƒ«ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ועֹוף חּיה ּבהמה ּתֹורת אחר נתּפרׁשה ּתֹורתֹו ּכ ˙ÚÈ¯Ê.ּבראׁשית, Èk∑(כז ׁשּנמחה(נדה מחּוי, ילדּתּו ׁשאפּלּו לרּבֹות ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָƒ«¿ƒ«ְְְֲִִֶֶַַָָָ

לדה טמאה אּמֹו זרע, ּכמין ÓËz‡.ונעׂשה d˙Bc ˙c� ÈÓÈk∑ּבטמאת מּטּמאה ּבנּדה, האמּורה טמאה ּכל ּכסדר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻֻ
ּדם ּבלא הּקבר נפּתח ואפּלּו אּׁשה∑d˙Bc.לדה, ׁשאין וחלי, מדוה לׁשֹון אחר: לׁשֹון מּגּופּה. הּזב ּדבר לׁשֹון ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

עליה ּכבדין ואבריה ראׁשּה, ּתחלה ׁשּלא ּדם .רֹואה ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(236 'nr ` zegiy ihewl)

תזריע ּכי ב)אּׁשה מצוֹות(יב, הזרעת . . אּׁשה ׁשּנקראת . . יׂשראל ּכנסת על . . החיים)ירמז ועל(אור 'איׁש', נקרא הּקּב"ה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

הּוא רצֹונֹו וכל לה' ׁשּקׁשּור יהּודי אפֹוא, מבּטא, אּׁשה הּׁשם זאת". לקחה מאיׁש "ּכי – 'אּׁשה' ּבׁשם יׂשראל ּכנסת נקראת ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשמֹו

'לזרע' חּיב הּוא ׁשּגם הּכתּוב, מלּמדנּו והעֹולם. מהּגּוף להּנתק ׁשאיפה הּנפׁש', ל'כלֹות להּגיע עלּול ּכזה אדם והּנה, אליו. ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלהתקרב

צמיחה). לידי מביאה היא ּכְך ורק ּבארץ, היא ּכפׁשּוטּה ׁשּזריעה (ּכׁשם וארצּיֹות ּגׁשמּיֹות רמב"ןמצֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

(â):Búìøò øNa ìBné éðéîMä íBiáe©−©§¦¦®¦−§©¬¨§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `i zegiy ihewl)

ערלתֹו ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני ג)ּובּיֹום למּולֹו(יב, ּבנֹו על מצּוה ׁשהאב ּׁשּנאמר(ירושלמי)מּכאן, מּמה זֹו חֹובה נלמדת ּבבבלי ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

לבאר: ויׁש ּבנֹו". יצחק את אברהם הּׁשמיני"וּימל האב),ּובּיֹום על מּטלת ׁשהיא ּבּכתּוב נזּכר לא (ׁשהרי הּבן על מּטלת הּמצוה – ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ

האב. על הּתֹורה אֹותּה הּטילה לקּימּה, יכֹול אינֹו ׁשהּתינֹוק ׁשּמאחר אברהםאּלא האב.וּימל על מּלכּתחּלה מּטלת הּמצוה – ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻ

האב. על אֹו עליו הּמצוה מּטלת האם נּמֹול: ולא לבגרּות הּגיע הּבן ּכאׁשר ּבינייהּו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻואיּכא

(ã)ìLeìLe íBé íéLäøäè éîãa áLz íéîé úL §¦¬Æ§´¤¨¦½¥¥−¦§¥´¨«¢¨®
úàìî-ãò àáú àì Lc÷nä-ìàå òbú-àì Lã÷-ìëa§¨´Ÿ¤«Ÿ¦À̈§¤©¦§¨Æ´Ÿ¨½Ÿ©§−Ÿ

:døäè éîé§¥¬¨«¢¨«
i"yx£·Lz∑ּכמֹו עּכבה, לׁשֹון אּלא "ּתׁשב" א):אין בקדׁש",(דברים יג)"וּתׁשבּו ממרא"(בראשית ּבאלני ÈÓ„a."וּיׁשב ≈≈ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹƒ¿≈

‰¯‰Ë∑טהֹורה ׁשרֹואה, Ë‰¯‰.אףֿעלּֿפי ÈÓ„a∑'טהר' ּכמֹו ּדבר ׁשם והּוא ה"א, מּפיק d¯‰Ë.לא ÈÓÈ∑ »√»ְִֶַַָָƒ¿≈»√»ְְִֵֵַַָָֹֹ¿≈»√»

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב ‡˙z‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«ƒ¿»¬≈
ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ‡·‡ÒÓ È‰˙e ¯Îc „ÈÏ˙e ÈcÚ¿̇«ƒ¿ƒ¿»¿≈¿»»»ƒ¿«ƒ

:‡·‡ÒÓ È‰z d˙·BÒ ˜eÁ¯ ÈÓBÈk¿≈ƒ¿«¿≈¿»»»

„d˙Ï¯Ú:ג ‡¯Òa ¯Ê‚È ‰‡�ÈÓz ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»¿»¿¿≈

ÏÎaד eÎc Ì„a ·˙Èz ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿»»ƒ≈≈¿«¿¿»
„Ú ÏBÚ˙ ‡Ï ‡Lc˜ÓÏe ·¯˜˙ ‡Ï ‡L„e˜¿»»ƒ¿«¿ƒ¿¿»»≈«

:d˙eÎ„ ÈÓBÈ ÌÏLÓƒ¿«≈»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

תזריע ּכי רׁש"י: ּכתב וגֹו'. תזריע ּכי אּׁשה ְְְִִִִִִַַַַַַָָ(ב)

ונעׂשה ׁשּנמחה מחּוי, ילדּתּו לרּבֹות ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָוילדה,

הענין, ּופרּוׁש לדה. טמאה אּמֹו זרע, ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָּכעין

ׁשּכל נּמח, ּכ ואחר אדם ּבצּורת הּולד ְְִֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּנֹוצר

מי וכל ולד, אינֹו אדם מּצּורת ּבֹו ׁשאין ְִִִֵֵֶַָָָָָמי

(נּדה ולד אינֹו נׁשמה לברּית ראּוי ְְִִִֵֵֶַָָָָָָׁשאינֹו

א מטּמא.כד:), מחּוי אפּלּו הּלדה ּבׁשעת ְְֲֲִִֵֵַַַָָָבל

מרּקם, ׁשפיר ּכגֹון צּורתֹו, מּכירין אנּו ְְִִִִַָָָָֻאם

ׁשל רּבּוי וזהּו ּבספק. לאו ואם וּדאי, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָטמאה

כז:). (נּדה רּבֹותינּו ּכדברי זה ְְְִִִֵֵֶַָָמקרא

B˙eÚÓLÓ·e,תזריע ּכי אּׁשה לא.) (ׁשם אמרּו ¿«¿»ְְִִִַַָָָ

זכר. יֹולדת ּתחּלה מזרעת ְְִִֶֶַַַָָָָאּׁשה

ּכי האּׁשה, מּזרע הּולד ׁשּיעׂשה ּכּונתם ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָואין

זכר, ּכביצי ּביצים לּה ׁשּיׁש ּפי על אף ְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאּׁשה

הּזרע ׁשאין אֹו ּכלל, זרע ּבהן יעׂשה ׁשּלא ְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאֹו

אבל ּבעּבר, ּדבר עֹוׂשה ולא נקּפא ְְֲִֶַָָָָָָֹֻההּוא

ׁשּיתאּסף הרחם ּדם על "מזרעת", ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָאמרם

הּזכר, ּבזרע ּומתאחז ּבאם ּביאה ּגמר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבׁשעת

ּומּלבן הּנקבה מּדם נֹוצר הּולד לדעּתם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹּכי

(ׁשם): אמרּו וכ זרע. יקראּו ולׁשניהם ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָהאיׁש,

ּבֹו מזריע איׁש ּבאדם, ּבֹו יׁש ׁשּתפין ְְִִִֵַַָָָָָֻׁשלׁשה

אּׁשה ׁשּבעין, ולבן ועצמֹות ּגידים ׁשּמּמּנּו ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹלבן

וׂשער ודם ּובׂשר עֹור ׁשּמּמּנּו אדם ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹמזרעת

ּביצירה הרֹופאים ּדעת וגם ׁשּבעין. ְְְְִִִֶַַַַַָָָָוׁשחֹור

היא. ִָּכ

ÏÚÂהעּבר ּגּוף ּכל הּיונים, ּפילֹוסֹופי ּדעת ¿«ְִִֵַַַָָָָֻ

הּכח אּלא לאיׁש ּבֹו אין האּׁשה, ִִִֵֶַַַָָָָֹמּדם

צּורה נֹותן ׁשהּוא "הּיּולי" ּבלׁשֹונם ְִִִֵֶַַָָָהּידּוע

מן הּבאה הּתרנגלת ּביצת ּבין אין ּכי ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּבחמר,

ׁשּום ּבעפר הּמתּפּלׁשת מן לּנֹולדת ְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּזכר

ולא ּתּזרע לא וזֹו אפרֹוח ּתגּדל וזֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹהפרׁש,

לּה ׁשהּוא היסֹודי החם מּמּנּה ּבהּמנע ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹּתצמיח,

זרּועיה ּכמֹו תזריע מּלת יהיה ּכן ואם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָהּיּולי,

אנקלּוס: אמר וכן יא), סא (יׁשעיה ְְְְְְִֵַַַַָָֻתצמיח

תעדי. ְֲִֵַארי

.d˙Bc,מּגּופה הּזב ּדבר אחר]לׁשֹון [לׁשֹון ¿»ְִֵַַָָָָָ

רֹואה אּׁשה ׁשאין וחלי, מדוה ְְְִִֵֶֶַָָֹלׁשֹון

עליה. ּכבדין ואבריה וראׁשּה ּתחלה, ׁשּלא ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּדם

יהיה מֹוצא מאיזה ידעּתי ולא רּׁש"י. ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹלׁשֹון

הּקדׁש. ּבלׁשֹון הּזב ּדבר לׁשֹון ְְְִֶַַָָָָֹּדֹותּה

Ï·‡ּׁשאמרּו מּמה מדוה, לׁשֹון ׁשּיהיה יּתכן ¬»ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ

עליה, ּכבדין ואבריה וראׁשּה ט.) ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ(נּדה

rxevnÎrixfz zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"k oey`x meil inei xeriy

ׁשּלּה טהר ימי – ה"א ּביבמֹות∑Úb˙Œ‡Ï.מּפיק ׁשּׁשנּויה ּכמֹו לאֹוכל עה)אזהרה שם)∑L„˜ŒÏÎa.(דף יבמות יד. (מכות ְִֵֵֶַַָֹ…ƒ»ְְְִֵֶַָָָָָ¿»…∆
ׁשקיעת עד לטהרּה מעריב ׁשמׁשּה ואין ׁשבעה לסֹוף ׁשּטבלה ,אר יֹום טבּולת ׁשּזֹו לפי הּתרּומה, את ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלרּבֹות

טהרתּה ּכּפרת את ּתביא ׁשּלמחר ארּבעים, יֹום ׁשל .החּמה ְְֳִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .90 'r f"g zegiyÎihewl)

טהרה ּבדמי ד)ּתׁשב טהר(יב, ּכמֹו ּדבר ׁשם והּוא ה"א, מּפיק לא טהרה: ּבדמי טהֹורה. ׁשרֹואה אף־על־ּפי טהרה: ּבדמי ְְְְְְֳֳֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
מׁשּפיע(רש"י) החׁשְך ׁשאין לוּדא עליו לראׁש לכל אְך והּמצוֹות. הּתֹורה ּבאמצעּות לאֹור העֹולם חׁשְך את להפְך האדם ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹּתפקידֹו

סביבֹו רֹואה ּכׁשאדם ּגם - טהֹורה" ׁשרֹואה "אף־על־ּפי רׁש"י: ּפרּוׁש ּבסדר נרמז זה ענין לאֹור. החׁשְך את להפְך יכֹול אז ורק ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹעליו,

ׁשם "והּוא - יֹותר נעלית לדרּגה מּגיע ועל־ידי־זה טהֹור. נׁשאר אּלא מּזה, ּומׁשּפע מתחּׁשב אינֹו הּוא הּטמאה), על (ׁשרֹומז ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻֻּדם

טהר". ל"ּדם ה"ּדם" ׁשל טבעֹו את ּומׁשּנה הֹופְך הּוא אּלא טהֹור, ׁשהאדם רק לא טהר", ּכמֹו רמב"ןּדבר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(ä)íBé íéMLå dúcðk íéòáL äàîèå ãìú äá÷ð-íàå§¦§¥¨´¥¥½§¨«§¨¬§ª©−¦§¦¨¨®§¦¦¬Æ
:äøäè éîc-ìò áLz íéîé úLLå§¥´¤¨¦½¥¥−©§¥¬¨«¢¨«

(å)úàìîáe|BúðL-ïa Nák àéáz úáì Bà ïáì døäè éîé ¦§´Ÿ§¥´¨«¢À̈§¥»´§©¼¨¦º¤³¤¤§¨Æ
ãòBî-ìäà çút-ìà úàhçì øú-Bà äðBé-ïáe äìòì§Ÿ½̈¤¨¬−Ÿ§©¨®¤¤¬©«Ÿ¤¥−

:ïäkä-ìà¤©Ÿ¥«

(æ)äéîc ø÷nî äøäèå äéìò øtëå ýåýé éðôì Báéø÷äå§¦§¦º¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦¤´¨¤½¨§¨«£−̈¦§´Ÿ¨¤®¨
:äá÷pì Bà øëfì úãìiä úøBz úàæ³Ÿ©Æ©Ÿ¤½¤©¨¨−¬©§¥¨«

i"yx£B·È¯˜‰Â∑(פג סנהדרין יט. חּטאת,(זבחים זה הּוא? זה ואי מהם. אחד אּלא ּבּקדׁשים לאכל מעּכבּה ׁשאין ,ללּמד ¿ƒ¿ƒְְְְְֱֳִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

‡¯Úa‰ה ‡·‡ÒÓ È‰˙e „ÈÏ˙ ‡˙·e˜� Ì‡Â¿ƒ¿¿»¿ƒ¿≈¿»»»«¿¿»
ÏÚ ·˙Èz ÔÈÓBÈ ‡zLÂ ÔÈzLÂ d˜eÁ¯k ¯ÒÚ¬«¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ≈≈«

:eÎc Ìc«¿

z¯·Ï‡ו B‡ ‡¯·Ï d˙eÎ„ ÈÓBÈ ÌÏLÓ·e¿ƒ¿«≈»«ƒ¿»ƒ¿«»
B‡ ‰�BÈ ¯·e ‡˙ÏÚÏ dzL ¯a ¯n‡ È˙Èz«¿ƒƒ»««≈«¬»»«»
˙ÂÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡˙‡hÁÏ ‡�È�ÙL«¿ƒ»¿«»»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»

:‡�‰k«¬»

Èk„˙Âז dÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈√»¿»ƒ««¬«¿ƒ¿≈
‡z„lÈ„ ‡˙È¯B‡ ‡c ‡‰Óc ˙·‡BqÓƒ¬«¿»»»«¿»¿«∆¿»

:‡˙·e˜�Ï B‡ ‡¯Îe„Ï¿¿»ƒ¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשם, ּדֹותּה ּכי ׁשאֹומר אברהם רּבי ּדעת ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן

ּבאּׁשה. חלי הּיֹוצא הּדם ּכי חלי, ְֲִִִִֵַַַָָָֹֹוטעמֹו

ׁשראׁשּה ּומּפני הּמֹותרֹות, נּקּוי ׁשהּוא ְֱִִֵֶֶֶֶַָָֹּובאמת

חלי. יּקרא אּולי עליה ּכבדין ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹואבריה

,ÔBÎp‰Â,וצער נגע ּכמֹו ׁשהּוא מדוה לׁשֹון ¿«»ְְְְֶֶֶַַַַ

יח), ח (ירמּיה דּוי לּבי עלי ְְִִִִַַָָָּכמֹו:

לבבֹו נגע ּכמֹו יז), ד (איכה לּבנּו ּדוה ְְִֵֵֶֶַָָָָָהיה

ּבאּׁשה נגע הּזיבה והּנה לח). ח ְְִִִִֵֶַַָָָָ(מלכיםֿא

ּדוי ערׂש על וכן ּבתֹולדּתּה, ׁשהיא ּפי על ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָאף

ד). מא ְִִ(ּתהּלים

ּכמֹו: עּכבה, אּלא יׁשיבה לׁשֹון אין ּתׁשב. ְְְִֵֵֵֶַָָָָ(ד)

ּבאלני וּיׁשב מו), א (ּדברים בקדׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָֹוּתׁשבּו

ּכן ואם רּׁש"י לׁשֹון יח). יג (ּבראׁשית ְְְְִִִֵֵֵַַממרא

עֹוד ּתמּתין ימים ּוׁשלׁשת יֹום ּוׁשלׁשים ְְְִִִֶַַָֹיאמר,

לּמקּדׁש ּתבא ולא קדׁש ּבכל ּתּגע ׁשּלא ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹעד

וזה הּבעל. אצל טהר ימי ׁשהם ּפי על ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹאף

להֹודיע הּזה, ּבּלׁשֹון ואמר טהרה. ּבדמי ְְְֳִִֵֶַַַַַַָָָָטעם:

ּבהן ּתמּתין האּלה ּבּימים תראה לא אפּלּו ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכי

הּלדה. ְִֵֵַָמּפני

ÔÎzÈÂרּבים ימים ּכמֹו: ּבכאן, ּתׁשב לׁשֹון ּכי ¿ƒ»≈ְְְִִִֵֵַָָ

לאיׁשּתׁש תהיי ולא תזני לא לי בי ְְְְְִִִִִִִֵֹֹ

ּבעלּה עם הּׁשֹוכבת האּׁשה ּכי ג), ג ֲִִִֵֶֶַַַָָָ(הֹוׁשע

וטמאה ּבּׁשבעה: ׁשאמר ּולפי לֹו. יֹוׁשבת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּתּקרא

ׁשּתטמא ּתטמא, ּדֹותּה נּדת ּכימי ימים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָׁשבעת

אחרי ּכי אמר ׁשבעה, ּכל ולּקדׁשים ְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָלּבעל

ימים ּוׁשלׁשה ׁשלׁשים לבעלּה ּתׁשב ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָהּׁשבעה

ּתבא ולא ּבּקדׁש ּתּגע לא אבל טהר, ְְֲִִֵֶַַַָָֹֹֹֹֹּבדמי

ותׁשב ּתראה, ׁשּלא ּפי על אף הּמקּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹאל

ׁשּתראה. ּפי על אף ּבעלּה ְֲִִִֶֶַַַָעם

ÔBÎp‰Âּתּקרא ראּיתּה ּבימי האּׁשה ּכי ּבעיני, ¿«»ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָ

ּבני ּכל וירחיקּוה ׁשּינּדּוה ּבעבּור ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָנּדה

ויֹוׁשבת מּמּנּה, ירחקּו והּנׁשים והאנׁשים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָָאדם,

ּגם ּכי ּכלל, אדם ּבני עם ּתסּפר לא ְְְִִֵֵַַָָָָָֹּבדד,

טמא ּתדר אׁשר והעפר אצלם, טמא ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹּדּבּורּה

ּגם זה והזּכירּו הּמת, עצמֹות רקב ּכעפר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלהם

ּוכבר הּזק, מֹוליד ׁשּלּה מּבט ואף ְְִֵֵֶֶַַַָָָרּבֹותינּו,

לא (ּבראׁשית יעקב וּיצא ּבסדר זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹהזּכרּתי

לה).

‰È‰Âוהּוא מיחד. ּבאהל לׁשבת הּנּדֹות מׁשּפט ¿»»ְְְְִִֶֶֶַַָָֹֻ

אּוכל לא ּכי (ׁשם): לאביה רחל ְֲִִֵַַַָָָָֹמאמר

ׁשּלא מנהגן ּכי לי, נׁשים ּדר ּכי מּפני ְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹלקּום

ּולכ הארץ. על רגלּה ּכף ּתדר ולא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹּתל

יֹותר והּמׁשּכב הּנּדה ּבמֹוׁשב הּתֹורה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהחמירה

יג (להּלן ּבמצרע הּכתּוב אמר וכן הּמּגע. ְְְִִֵַַַַַָָָָָֹמן

ולא מֹוׁשבֹו, לּמחנה מחּוץ יׁשב ּבדד ְֲִֵֵֶַַָָָֹמו):

כג (ּדברים הּטמאים ּבׁשאר אמר ּכאׁשר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָאמר

ּתֹו אל יבא לא לּמחנה מחּוץ אל ויצא ְֲִֶֶֶַַָָָֹֹיא):

ּכלל, יל ׁשּלא יׁשיבה ּבֹו הזּכיר ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּמחנה,

מּזיקים. והבלֹו ריחֹו ְְִִִֵֶַּכי

CÎÏeׁשלׁשים ּגם ּכי ּבכאן הּכתּוב אמר ¿»ְְִִַַַָָָ

על טהרה ּבדמי ּתׁשב ימים ְְֳִִֵֵֵֶַָָָּוׁשלׁשת

והזהיר הּלדה, נּדּות ּבימי יׁשבה אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָמֹוׁשבּה

הּמקּדׁש. אל ּתבא ולא ּבּקדׁש ּתּגע ׁשּלא ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹּבלאו

המקּׁשה להביא ּתׁשב, ּכאן): (ת"כ ְְְִִֵֵַַָָָָּומדרׁשֹו

הּזיבה, מן טהֹורה ׁשּתהא עׂשר אחד ְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבימי

לֹומר ּתלמּוד הּנּדה, מן טהֹורה ּתהא ְְְִִֵַַַָָָיכֹול

ּתטמא. ְְִָָּדֹותּה

,‰¯‰Ë ÈÓ„a ÌÚËÂלֹומר רׁש"י ּדעת על ¿««ƒ¿≈»√»ִַַַַַ

הּתֹורה. מן טהֹורה ׁשראתה ּפי על ְֲִִֶֶַַַָָָָׁשאף

ּדם ׁשהּוא הּטעם ּכי אברהם רּבי אמר ְְִִֶַַַַַַַָָָָוכ

ּגזר והּׁשם מטּמא, ואינֹו הּנּדה ּדם ּכנגד ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹטהר

ּבּבטן, צּורתֹו ׁשּתׁשלם הּימים ּכמסּפר הּזכר ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעל

ּומנּסה. ּברּור ּדבר וזה ּכפלים, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻוהּנקבה

ÈÙÏe:ּכלׁשֹון נּקיֹון, טהרה טעם ּכי ּדעּתי, ¿ƒְְֳִִִִַַַָָָ

ּומזּקק, צרּוף לט), כה (ׁשמֹות טהֹור ְְָָָָָֻזהב

ּבני את וטהר ּכסף ּומטהר מצרף ויׁשב ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן:

ג). ג (מלאכי אתם וזּקק ְְִִִֵַַָָֹלוי

,ÔÈ�Ú‰Âׁשבעה ׁשּתטמא זכר ּביֹולדת צּוה ּכי ¿»ƒ¿»ְְְִִִִֶֶֶָָָָָ

ׁשֹופעת ׁשּתהיה הּמנהג ּכי ְְְִִִִֶֶַַַָָָּכנּדתּה,

ׁשלׁשים עֹוד ׁשּתֹוחיל וצּוה הּמקֹור, מן ְְִִִִֶַָָָּדם

ּכי ּגּופּה, לנּקֹות ּבביתּה ּתׁשב ימים ְְְִִֵֵֵַָָָָּוׁשלׁשה

והּלחֹות הּדמים ּתמצית ּתֹוציא אּלה ְְְִִִֵֵֶַַַָָּבכל

הּדם, מּתמצית הּבאֹות המעּפׁשֹות ְְֲִִַַַַָָָָֻהעכּורֹות

ּבית ותבא ּומהריֹון ּומּבטן מּלדה ּתּנקה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹואז

ה'.

e�È˙Ba¯Âּבּימים לבעלּה טהֹורה ׁשהיא קּבלּו ¿«≈ְְְֲִִִֶַַָָָ

ׁשהם ּבּׁשבעה ׁשאמר מּפני ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהאּלּו,

לּקדׁש ׁשּתטמא אמר ּובאּלה ּדֹותּה, נּדת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכימי

ׁשאמרּו ּוכמֹו לּבעל, ולא לחּלין לא ְְְְְְִִֶַַַַָָֹֹֻולּמקּדׁש,

הּוא. חּלין ּבעלּה לא.): ֲִִַָֻֻ(חּלין

ÌÚËÂאברהם רּבי ּכדברי אֹו ּבנקבה, הּכפל ¿««ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
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ׁשּלּה טהר ימי – ה"א ּביבמֹות∑Úb˙Œ‡Ï.מּפיק ׁשּׁשנּויה ּכמֹו לאֹוכל עה)אזהרה שם)∑L„˜ŒÏÎa.(דף יבמות יד. (מכות ְִֵֵֶַַָֹ…ƒ»ְְְִֵֶַָָָָָ¿»…∆
ׁשקיעת עד לטהרּה מעריב ׁשמׁשּה ואין ׁשבעה לסֹוף ׁשּטבלה ,אר יֹום טבּולת ׁשּזֹו לפי הּתרּומה, את ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלרּבֹות

טהרתּה ּכּפרת את ּתביא ׁשּלמחר ארּבעים, יֹום ׁשל .החּמה ְְֳִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .90 'r f"g zegiyÎihewl)

טהרה ּבדמי ד)ּתׁשב טהר(יב, ּכמֹו ּדבר ׁשם והּוא ה"א, מּפיק לא טהרה: ּבדמי טהֹורה. ׁשרֹואה אף־על־ּפי טהרה: ּבדמי ְְְְְְֳֳֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
מׁשּפיע(רש"י) החׁשְך ׁשאין לוּדא עליו לראׁש לכל אְך והּמצוֹות. הּתֹורה ּבאמצעּות לאֹור העֹולם חׁשְך את להפְך האדם ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹּתפקידֹו

סביבֹו רֹואה ּכׁשאדם ּגם - טהֹורה" ׁשרֹואה "אף־על־ּפי רׁש"י: ּפרּוׁש ּבסדר נרמז זה ענין לאֹור. החׁשְך את להפְך יכֹול אז ורק ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹעליו,

ׁשם "והּוא - יֹותר נעלית לדרּגה מּגיע ועל־ידי־זה טהֹור. נׁשאר אּלא מּזה, ּומׁשּפע מתחּׁשב אינֹו הּוא הּטמאה), על (ׁשרֹומז ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻֻּדם

טהר". ל"ּדם ה"ּדם" ׁשל טבעֹו את ּומׁשּנה הֹופְך הּוא אּלא טהֹור, ׁשהאדם רק לא טהר", ּכמֹו רמב"ןּדבר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(ä)íBé íéMLå dúcðk íéòáL äàîèå ãìú äá÷ð-íàå§¦§¥¨´¥¥½§¨«§¨¬§ª©−¦§¦¨¨®§¦¦¬Æ
:äøäè éîc-ìò áLz íéîé úLLå§¥´¤¨¦½¥¥−©§¥¬¨«¢¨«

(å)úàìîáe|BúðL-ïa Nák àéáz úáì Bà ïáì døäè éîé ¦§´Ÿ§¥´¨«¢À̈§¥»´§©¼¨¦º¤³¤¤§¨Æ
ãòBî-ìäà çút-ìà úàhçì øú-Bà äðBé-ïáe äìòì§Ÿ½̈¤¨¬−Ÿ§©¨®¤¤¬©«Ÿ¤¥−

:ïäkä-ìà¤©Ÿ¥«

(æ)äéîc ø÷nî äøäèå äéìò øtëå ýåýé éðôì Báéø÷äå§¦§¦º¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦¤´¨¤½¨§¨«£−̈¦§´Ÿ¨¤®¨
:äá÷pì Bà øëfì úãìiä úøBz úàæ³Ÿ©Æ©Ÿ¤½¤©¨¨−¬©§¥¨«

i"yx£B·È¯˜‰Â∑(פג סנהדרין יט. חּטאת,(זבחים זה הּוא? זה ואי מהם. אחד אּלא ּבּקדׁשים לאכל מעּכבּה ׁשאין ,ללּמד ¿ƒ¿ƒְְְְְֱֳִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

‡¯Úa‰ה ‡·‡ÒÓ È‰˙e „ÈÏ˙ ‡˙·e˜� Ì‡Â¿ƒ¿¿»¿ƒ¿≈¿»»»«¿¿»
ÏÚ ·˙Èz ÔÈÓBÈ ‡zLÂ ÔÈzLÂ d˜eÁ¯k ¯ÒÚ¬«¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ≈≈«

:eÎc Ìc«¿

z¯·Ï‡ו B‡ ‡¯·Ï d˙eÎ„ ÈÓBÈ ÌÏLÓ·e¿ƒ¿«≈»«ƒ¿»ƒ¿«»
B‡ ‰�BÈ ¯·e ‡˙ÏÚÏ dzL ¯a ¯n‡ È˙Èz«¿ƒƒ»««≈«¬»»«»
˙ÂÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡˙‡hÁÏ ‡�È�ÙL«¿ƒ»¿«»»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»

:‡�‰k«¬»

Èk„˙Âז dÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈√»¿»ƒ««¬«¿ƒ¿≈
‡z„lÈ„ ‡˙È¯B‡ ‡c ‡‰Óc ˙·‡BqÓƒ¬«¿»»»«¿»¿«∆¿»

:‡˙·e˜�Ï B‡ ‡¯Îe„Ï¿¿»ƒ¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשם, ּדֹותּה ּכי ׁשאֹומר אברהם רּבי ּדעת ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן

ּבאּׁשה. חלי הּיֹוצא הּדם ּכי חלי, ְֲִִִִֵַַַָָָֹֹוטעמֹו

ׁשראׁשּה ּומּפני הּמֹותרֹות, נּקּוי ׁשהּוא ְֱִִֵֶֶֶֶַָָֹּובאמת

חלי. יּקרא אּולי עליה ּכבדין ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹואבריה

,ÔBÎp‰Â,וצער נגע ּכמֹו ׁשהּוא מדוה לׁשֹון ¿«»ְְְְֶֶֶַַַַ

יח), ח (ירמּיה דּוי לּבי עלי ְְִִִִַַָָָּכמֹו:

לבבֹו נגע ּכמֹו יז), ד (איכה לּבנּו ּדוה ְְִֵֵֶֶַָָָָָהיה

ּבאּׁשה נגע הּזיבה והּנה לח). ח ְְִִִִֵֶַַָָָָ(מלכיםֿא

ּדוי ערׂש על וכן ּבתֹולדּתּה, ׁשהיא ּפי על ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָאף

ד). מא ְִִ(ּתהּלים

ּכמֹו: עּכבה, אּלא יׁשיבה לׁשֹון אין ּתׁשב. ְְְִֵֵֵֶַָָָָ(ד)

ּבאלני וּיׁשב מו), א (ּדברים בקדׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָֹוּתׁשבּו

ּכן ואם רּׁש"י לׁשֹון יח). יג (ּבראׁשית ְְְְִִִֵֵֵַַממרא

עֹוד ּתמּתין ימים ּוׁשלׁשת יֹום ּוׁשלׁשים ְְְִִִֶַַָֹיאמר,

לּמקּדׁש ּתבא ולא קדׁש ּבכל ּתּגע ׁשּלא ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹעד

וזה הּבעל. אצל טהר ימי ׁשהם ּפי על ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹאף

להֹודיע הּזה, ּבּלׁשֹון ואמר טהרה. ּבדמי ְְְֳִִֵֶַַַַַַָָָָטעם:

ּבהן ּתמּתין האּלה ּבּימים תראה לא אפּלּו ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכי

הּלדה. ְִֵֵַָמּפני

ÔÎzÈÂרּבים ימים ּכמֹו: ּבכאן, ּתׁשב לׁשֹון ּכי ¿ƒ»≈ְְְִִִֵֵַָָ

לאיׁשּתׁש תהיי ולא תזני לא לי בי ְְְְְִִִִִִִֵֹֹ

ּבעלּה עם הּׁשֹוכבת האּׁשה ּכי ג), ג ֲִִִֵֶֶַַַָָָ(הֹוׁשע

וטמאה ּבּׁשבעה: ׁשאמר ּולפי לֹו. יֹוׁשבת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּתּקרא

ׁשּתטמא ּתטמא, ּדֹותּה נּדת ּכימי ימים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָׁשבעת

אחרי ּכי אמר ׁשבעה, ּכל ולּקדׁשים ְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָלּבעל

ימים ּוׁשלׁשה ׁשלׁשים לבעלּה ּתׁשב ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָהּׁשבעה

ּתבא ולא ּבּקדׁש ּתּגע לא אבל טהר, ְְֲִִֵֶַַַָָֹֹֹֹֹּבדמי

ותׁשב ּתראה, ׁשּלא ּפי על אף הּמקּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹאל

ׁשּתראה. ּפי על אף ּבעלּה ְֲִִִֶֶַַַָעם

ÔBÎp‰Âּתּקרא ראּיתּה ּבימי האּׁשה ּכי ּבעיני, ¿«»ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָ

ּבני ּכל וירחיקּוה ׁשּינּדּוה ּבעבּור ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָנּדה

ויֹוׁשבת מּמּנּה, ירחקּו והּנׁשים והאנׁשים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָָאדם,

ּגם ּכי ּכלל, אדם ּבני עם ּתסּפר לא ְְְִִֵֵַַָָָָָֹּבדד,

טמא ּתדר אׁשר והעפר אצלם, טמא ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹּדּבּורּה

ּגם זה והזּכירּו הּמת, עצמֹות רקב ּכעפר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלהם

ּוכבר הּזק, מֹוליד ׁשּלּה מּבט ואף ְְִֵֵֶֶַַַָָָרּבֹותינּו,

לא (ּבראׁשית יעקב וּיצא ּבסדר זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹהזּכרּתי

לה).

‰È‰Âוהּוא מיחד. ּבאהל לׁשבת הּנּדֹות מׁשּפט ¿»»ְְְְִִֶֶֶַַָָֹֻ

אּוכל לא ּכי (ׁשם): לאביה רחל ְֲִִֵַַַָָָָֹמאמר

ׁשּלא מנהגן ּכי לי, נׁשים ּדר ּכי מּפני ְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹלקּום

ּולכ הארץ. על רגלּה ּכף ּתדר ולא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹּתל

יֹותר והּמׁשּכב הּנּדה ּבמֹוׁשב הּתֹורה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהחמירה

יג (להּלן ּבמצרע הּכתּוב אמר וכן הּמּגע. ְְְִִֵַַַַַָָָָָֹמן

ולא מֹוׁשבֹו, לּמחנה מחּוץ יׁשב ּבדד ְֲִֵֵֶַַָָָֹמו):

כג (ּדברים הּטמאים ּבׁשאר אמר ּכאׁשר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָאמר

ּתֹו אל יבא לא לּמחנה מחּוץ אל ויצא ְֲִֶֶֶַַָָָֹֹיא):

ּכלל, יל ׁשּלא יׁשיבה ּבֹו הזּכיר ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּמחנה,

מּזיקים. והבלֹו ריחֹו ְְִִִֵֶַּכי

CÎÏeׁשלׁשים ּגם ּכי ּבכאן הּכתּוב אמר ¿»ְְִִַַַָָָ

על טהרה ּבדמי ּתׁשב ימים ְְֳִִֵֵֵֶַָָָּוׁשלׁשת

והזהיר הּלדה, נּדּות ּבימי יׁשבה אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָמֹוׁשבּה

הּמקּדׁש. אל ּתבא ולא ּבּקדׁש ּתּגע ׁשּלא ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹּבלאו

המקּׁשה להביא ּתׁשב, ּכאן): (ת"כ ְְְִִֵֵַַָָָָּומדרׁשֹו

הּזיבה, מן טהֹורה ׁשּתהא עׂשר אחד ְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבימי

לֹומר ּתלמּוד הּנּדה, מן טהֹורה ּתהא ְְְִִֵַַַָָָיכֹול

ּתטמא. ְְִָָּדֹותּה

,‰¯‰Ë ÈÓ„a ÌÚËÂלֹומר רׁש"י ּדעת על ¿««ƒ¿≈»√»ִַַַַַ

הּתֹורה. מן טהֹורה ׁשראתה ּפי על ְֲִִֶֶַַַָָָָׁשאף

ּדם ׁשהּוא הּטעם ּכי אברהם רּבי אמר ְְִִֶַַַַַַַָָָָוכ

ּגזר והּׁשם מטּמא, ואינֹו הּנּדה ּדם ּכנגד ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹטהר

ּבּבטן, צּורתֹו ׁשּתׁשלם הּימים ּכמסּפר הּזכר ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעל

ּומנּסה. ּברּור ּדבר וזה ּכפלים, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻוהּנקבה

ÈÙÏe:ּכלׁשֹון נּקיֹון, טהרה טעם ּכי ּדעּתי, ¿ƒְְֳִִִִַַַָָָ

ּומזּקק, צרּוף לט), כה (ׁשמֹות טהֹור ְְָָָָָֻזהב

ּבני את וטהר ּכסף ּומטהר מצרף ויׁשב ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן:

ג). ג (מלאכי אתם וזּקק ְְִִִֵַַָָֹלוי

,ÔÈ�Ú‰Âׁשבעה ׁשּתטמא זכר ּביֹולדת צּוה ּכי ¿»ƒ¿»ְְְִִִִֶֶֶָָָָָ

ׁשֹופעת ׁשּתהיה הּמנהג ּכי ְְְִִִִֶֶַַַָָָּכנּדתּה,

ׁשלׁשים עֹוד ׁשּתֹוחיל וצּוה הּמקֹור, מן ְְִִִִֶַָָָּדם

ּכי ּגּופּה, לנּקֹות ּבביתּה ּתׁשב ימים ְְְִִֵֵֵַָָָָּוׁשלׁשה

והּלחֹות הּדמים ּתמצית ּתֹוציא אּלה ְְְִִִֵֵֶַַַָָּבכל

הּדם, מּתמצית הּבאֹות המעּפׁשֹות ְְֲִִַַַַָָָָֻהעכּורֹות

ּבית ותבא ּומהריֹון ּומּבטן מּלדה ּתּנקה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹואז

ה'.

e�È˙Ba¯Âּבּימים לבעלּה טהֹורה ׁשהיא קּבלּו ¿«≈ְְְֲִִִֶַַָָָ

ׁשהם ּבּׁשבעה ׁשאמר מּפני ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהאּלּו,

לּקדׁש ׁשּתטמא אמר ּובאּלה ּדֹותּה, נּדת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכימי

ׁשאמרּו ּוכמֹו לּבעל, ולא לחּלין לא ְְְְְְִִֶַַַַָָֹֹֻולּמקּדׁש,

הּוא. חּלין ּבעלּה לא.): ֲִִַָֻֻ(חּלין

ÌÚËÂאברהם רּבי ּכדברי אֹו ּבנקבה, הּכפל ¿««ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
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ּתלּויה הּטהרה ּבֹו לכּפר, ּבא ׁשהּוא מי וטהרה", הּכהן עליה "וכּפר קרּויה∑ËÂ‰¯‰.ׁשּנאמר: ּכאן ׁשעד מּכלל ְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿»≈»ְְִֶַָָָ
רמב"ן.טמאה ְֵָ

(ç)Bà íéøú-ézL äç÷ìå äN éc dãé àöîú àì-íàå§¦¸Ÿ¦§¨´¨¨»¥´¤¼§¨«§¨´§¥«Ÿ¦À³
äéìò øtëå úàhçì ãçàå äìòì ãçà äðBé éða éðL§¥Æ§¥´½̈¤¨¬§Ÿ¨−§¤¨´§©¨®§¦¤¬¨¤²¨

ô :äøäèå ïäkä©Ÿ¥−§¨¥«¨
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡Â ‰ÏÚÏ „Á‡∑ּכ לעֹולה, קֹודם חּטאת – להקרבה אבל למקראּה, אּלא הּכתּוב הקדימּה לא ∆»¿…»¿∆»¿«»ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

הּתדיר' 'ּכל ּבפרק ּבזבחים ע"א)ׁשנינּו צ' .(דף ְְִִִִֶֶַָָָָ

âé(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéåרמב"ן ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)úøäá Bà úçtñ-Bà úàN BøNa-øBòá äéäé-ék íãà̈À̈¦¦«§¤³§«§¨Æ§¥³«©©̧©Æ´©¤½¤
ïäkä ïøäà-ìà àáeäå úòøö òâðì BøNa-øBòá äéäå§¨¨¬§«§¨−§¤´©¨¨®©§¨Æ¤©«£´Ÿ©Ÿ¥½

:íéðäkä åéðaî ãçà-ìà Bà²¤©©¬¦¨−̈©«Ÿ£¦«
i"yx£'B‚Â ˙ÁtÒŒB‡ ˙‡N∑(פ"א מּזֹו(נגעים זֹו ּולבנֹות הם, נגעים וכן∑a‰¯˙.ׁשמֹות ּבלע"ז, טייא"ר חברּבּורֹות ¿≈«««¿ְְְִִֵָָ«∆∆ְְְֲֵַַַ

לז) ּבּׁשחק(איוב הּוא "ּבהיר B‚Â'.ים": Ô¯‰‡ Ï‡∑ּכהן עלּֿפי אּלא וטהרתן נגעים טמאת ׁשאין היא, הּכתּוב ּגזרת ְִִַָָ∆«¬…¿ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
.(ת"כ)

ã ycew zegiyn zecewp ã(88 'nr fk zegiy ihewl)

ּכהן ּפי על אּלא וטהרתן נגעים טמאת ב)ׁשאין יג, לכל(רש"י מחּוץ להיֹות עליו ׁשּמּטל הּטמאים מּבין הּיחיד הּוא הּמצרע ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

הּמחנֹות וברש"י)ׁשלׁשת מו פסוק נּתן(להלן מּטבעֹו חסד איׁש על רק ׁשּכן והאהבה, החסד סמל לּכהן, טמאה הכרזת נתּונה לכן . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

יסֹודית. ּודריׁשה חקירה לאחר אּלא יד, ּכלאחר זאת יעׂשה ׁשּלא ּבֹו אנּו ּומבטחים חמּור, ּכה ּדין לחרץ ּכדי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֻלסמְך

ã ycew zegiyn zecewp ã(492 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעת לנגע ּבׂשרֹו ּבעֹור ב)והיה ּבחיצֹונּיּות(יג, . . ּבבׂשרֹו נֹולדּו לכן נתּברר, לא עדין לבּוׁשיו ׁשּבסֹוף ּפסלת (לקוטירק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
להֹוסיף:תורה) יהיהויׁש נקרית.ּכי מקרה אּלא הרגיל, ּדבר זה אין ּבׂשרֹו– לבׂשרֹו,ּבעֹור לא ואף האדם לעצם ׁשּיְך אינֹו הּנגע – ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּבלבד. לעֹורֹו אם צרעתנּכי ּבֹו.גע נֹוגע רק אּלא לחיצֹונּיּותֹו, אפּלּו ׁשּיְך אינֹו הּנגע נגיעה; מּלׁשֹון ּגם נגע – ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ak zegiy ihewl)

צרעת לנגע ּבׂשרֹו ּבעֹור ב)והיה ּבחיצֹונּיּות(יג, . . ּבבׂשרֹו נֹולדּו לכן נתּברר, לא עדין לבּוׁשיו ׁשּבסֹוף ּפסלת (לקוטירק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
חסרתורה) מּתֹוְך הרע לׁשֹון ׁשּמדּבר למי ׁשהּכּונה לֹומר, ויׁש ּביֹותר. חמּור עֹון ׁשהּוא הרע, לׁשֹון על ּבאים נגעים הרי לׁשאל, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיׁש

ּבחיצֹונּיּותֹו. היינּו ּבדּבּורֹו, רק אּלא ּבפנימּיּותֹו, הּדֹובר, ּבנפׁש אינֹו ׁשהרע ונמצא, רעה. ּכּונה ללא לב, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹׂשימת

q˙Â·ח ‡¯n‡ ˙qÓk d„È ÁkL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿«¿«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«
‡˙ÏÚÏ „Á ‰�BÈ È�a ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈ�È�ÙL ÔÈ¯z¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈»««¬»»
:Èk„˙Â ‡�‰k dÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡hÁÏ „ÁÂ¿«¿«»»ƒ««¬««¬»¿ƒ¿≈

ÓÈÓÏ¯:א Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

‡Bב ‡˜ÓÚ d¯Òa CLÓ· È‰È È¯‡ L�‡¡«¬≈¿≈ƒ¿«ƒ¿≈«¿»
LzÎÓÏ d¯Òa CLÓ· È‰ÈÂ ‡¯‰· B‡ ‡È„Ú«¿»«¬»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿≈¿«¿«
„Á ˙ÂÏ B‡ ‡�‰k Ô¯‰‡ ˙ÂÏ È˙zÈÂ e¯È‚Ò¿ƒ¿ƒ≈≈¿»«¬…«¬»¿»«

:‡i�‰k È‰B�aÓƒ¿ƒ»¬«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נגמר ׁשהּזכר ׁשאמר יׁשמעאל ר' ּדעת ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָעל

ואחד לׁשמנים והּנקבה יֹום ואחד ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹלארּבעים

אחד ׁשאמרּו חכמים לדעת אבל ל.), ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָ(נּדה

ּבעבּור הּטעם ואחד, לארּבעים נקבה ואחד ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָזכר

האם ּברחם והּלבנה ולח, קר הּנקבה טבע ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכי

ּכן ועל נקבה, ילדה ּכן ועל וקרה, מאד ְְְְְְֵֵֵַַַָָָָָָֹרּבה

והּדם הּלחּות רּבּוי מּפני ּגדֹול נּקיֹון ְְְִִִִֵַַַָָָָצריכה

ּכי ּכּידּוע קרירּות, ּומּפני ׁשּבהן ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻהמעּפׁש

זמן אריכּות ּבנקּיּותם צריכין הּקרים ְְְֲֳִִִִִִִַַַָָָהחליים

החּמים. מן ִִֵַַיֹותר

מּמקר וטהרה עליה וכּפר ה' לפני והקריבֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹ(ז)

ה' לפני נפׁשּה ּכפר ׁשּתקריב יאמר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּדמיה.

ּתהיה ּבלדּתּה האּׁשה ּכי ּדמיה, מּמקֹור ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָׁשּתטהר

עמדּה ואחרי מׁשחת. ּומקֹור נרּפס מעין ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָלּה

אֹו לזכר הּולד יצירת ּבימי אֹו הּנּקיֹון, ְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבימי

מקֹורּה ׁשּיעמד נפׁשּה ּכפר ּתביא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹלנקבה,

ּבׂשר ּכל רֹופא יתעּלה הּׁשם ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָוׁשּתטהר,

לעׂשֹות. ְֲִַַּומפליא

e�È˙Ba¯Âׁשּכֹורעת ּבׁשעה לא:). (נּדה אמרּו ¿«≈ְְִֶַַָָָָ

אּזקק לא ונׁשּבעת קֹופצת ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹלילד

ּבעבּור ּכי ּבזה, הּכּונה ועּקר לבעלי. ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָעֹוד

הּׁשבּועה ואין הּצער, מּתֹו נׁשּבעת ְְְִִִֵֶַַַַַַָׁשהיא

לבעלּה, מׁשעּבדת היֹותּה מּפני להתקּים ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָֻראּויה

רּוחּה. מעלֹות לּה לכּפר הּתֹורה ְְֲֵֵַַָָָָָרצתה

מרּבים, ורחמיו עמּקֹות יתּבר הּׁשם ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָֻֻּומחׁשבֹות

ּברּיֹותיו. להצּדיק רֹוצה ְְְִִֶֶַָׁשהּוא

ּפי על ּכי ּבעבּור אהרן. ואל מׁשה אל ְֲֲִִֶֶֶַַַֹ(א)

כא (ּדברים נגע וכל ריב ּכל יהיה ְְְִִִֵֶַַָָָָֹהּכהן

למׁשה אֹו אהרן. אל ּגם הּדּבּור היה ְֲִֶֶַַַָָֹה),

ר ּדעת על לאהרן, ריׁשׁשּיאמר (ּבת"כ ּבֹותינּו ְְֲֵֵֶַַַַַַֹֹ

יׂשראל", ּבני אל "ּדּבר ּבכאן אמר ולא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹוּיקרא).

להּסגר יכריחּום הּטמאים ּבראֹותם הּכהנים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹּכי

ְִֵָּולהּטהר.

¯Ó‡Âאל אֿב): יד (להּלן הּטהרה ּבפרׁשת ¿»«ְְֳֶַַַָָָָָ

הּמצרע, ּתֹורת ּתהיה זאת ּלאמר ְְִֵֶֶַַָֹֹֹמׁשה

לא וגם ּבטהרה, יׂשראל להזהיר צרי אין ְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָֹּכי

ּכן. יעׂשּו ּברצֹון ּכי הּקרּבנֹות, להקריב ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹלּכהן

ּבני אל ּדּברּו ב) טו (ׁשם אמר הּזב ְְְֵֶַַַַָָָָָּובפרׁשת

סתר ּדבר ׁשהּוא ּבעבּור אלהם, ואמרּתם ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָיׂשראל

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"k oey`x meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr al zegiy ihewl)

צרעת לנגע ּבׂשרֹו ּבעֹור ב)והיה ּבחיצֹונּיּות(יג, . . ּבבׂשרֹו נֹולדּו לכן נתּברר, לא עדין לבּוׁשיו ּׁשּבסֹוף ּפסלת (לקוטירק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ואינֹותורה) ּגדֹול, ּבתקף הּוא הראּיה אֹור ּכזה אדם אצל ּדהּנה, הּנגעים. את רֹואה אינֹו מאֹורֹו ׁשחׁשְך ּכהן מּדּוע לפרׁש, יׁש זה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלפי

ׁשּכּלּה האדם, ׁשל הּפנימּיּות את רק ׁשרֹואה הּוא, ּברּוחנּיּות וענינֹו נהר'); 'סגי הּסּומא נקרא (ׁשּלכן ּגׁשמית ּבראּיה להתצמצם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻיכֹול

חיצֹונית. ּפסלת - הּנגע את רֹואה הּוא אין ולכן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹטֹוב.

ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr fl zegiy ihewl)

צרעת לנגע ּבׂשרֹו ּבעֹור ב)והיה ּדקדּׁשה(יג, קׁשיא ּדינא . . עליֹונים אֹורֹות הם . . תורה)נגעים אינּה(לקוטי ּבׁשרׁשּה ּגבּורה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

אּלא הּׁשפע, מניעת נגעּתגּברתצמצּום, ּכאן: ואף ּכפׁשּוטֹו. ודין צמצּום מּמּנּה מׁשּתלׁשל ולכן הּמקּבל, מּכלי ׁשּלמעלה הּׁשפע, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

הּוא "אֹורֹותּתגּברתּבׁשרׁשֹו קדּׁשה, והּדברעליֹוניםׁשל טמא. נגע מראה מׁשּתלׁשל ּומהם קׁשים, ּדינים מהם ׁשּנׁשּתלׁשל אּלא ," ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

הּגבּורה המּתקת אּלא הּטמאה, מן טהרה אינּה 'טהֹור' הּכהן אמירת מּלכּתחּלה: טהֹור ּבמראה – ּכפׁשּוטֹו ּבנגע ּגם ּבּטּוי לידי ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּבא

לחסד. ְֲִֶֶַָָוהפיכתּה

ã ycew zegiyn zecewp ã(493 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעת לנגע ּבׂשרֹו ּבעֹור ב)והיה ּדקדּׁשה(יג, קׁשיא ּדינא . . עליֹונים אֹורֹות הם . . תורה)נגעים עליֹונים"(לקוטי "אֹורֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

הּגּוף מּכלי לצאת הּתׁשּוקה ׁשֹוב', ּבלי 'רצֹוא היינּו האדם ּובעבֹודת ּבכלים. להתלּבׁש יכֹולים ׁשאינם אֹורֹות ּדתהּו, אֹורֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹהיינּו

יּוכל ּבּתֹורה, עֹוסק אינֹו אם ּבתפּלה, ההתלהבּות ׁשאחר "ּכמֹו החיצֹונים, יניקת להיֹות יכֹול ּומּזה הּנפׁש'. 'ּכלֹות ה', ּבאֹור ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָולּכלל

תה"ו. ּבגימטרּיא - המצֹור"ע יצחק': לוי מ'ּתֹורת להעיר ויׁש וכעס". קּפידא ּדינים, ּבחינת . . ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָלהתהּוֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã(495 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעת לנגע ּבׂשרֹו ּבעֹור ב)והיה ּדקדּׁשה(יג, קׁשיא ּדינא . . עליֹונים אֹורֹות הם . . תורה)נגעים לבאר(לקוטי יׁש זה לפי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

יׁשב" "ּבדד ּבמצרע ׁשּכתּוב ׁשּגםלמעלּיּותאמה ּולהעיר, הּדרגֹות. מּׁשאר לגמרי ׁשּמבּדלת ּביֹותר, נעלית ּבדרּגה ׁשּמדּבר והינּו, , ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

ּולמעלה מהאבֹות (למעלה מאד" וגבּה ונּׂשא ירּום עבּדי יׂשּכיל "הּנה ּבֹו ּכּכתּוב העם, מּכל לגמרי מבּדל 'מצֹורע', ׁשּנקרא ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻמׁשיח,

רּבנּו). רמב"ןמּמׁשה ִֵֶַֹ

(â)Côä òâpa øòNå øNaä-øBòa òâpä-úà ïäkä äàøå| §¨¨´©Ÿ¥´¤©¤´©§«Â©¨Â̈§¥¨̧©¤¹©¨©´
àeä úòøö òâð BøNa øBòî ÷îò òâpä äàøîe ïáì̈À̈©§¥³©¤̧©Æ¨ŸÆ¥´§¨½¤¬©¨©−©®

:Búà ànèå ïäkä eäàøå§¨¨¬©Ÿ¥−§¦¥¬Ÿ«
i"yx£Ô·Ï CÙ‰ Ú‚pa ¯ÚNÂ∑ׁשנים ׂשער ּומעּוט הּנגע; ּבתֹו ללבן והפ ׁשחֹור B¯Na.(ת"כ)מּתחּלה ¯BÚÓ ˜ÓÚ∑ ¿≈»«∆«»«»»ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ»…≈¿»
הּצל(ת"כ) מן עמּקה חּמה, ּכמראה הּוא עמק לבן מראה ‡˙B.ּכל ‡nËÂ∑לבן ׁשּׂשער אּתה', 'טמא לֹו: יאמר ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ¿ƒ≈…ֵֵֶַַָָָָָֹ

הּכתּוב ּגזרת הּוא, טמאה רמב"ן.סימן ְְִֵַַַָָֻ

Òa¯‡ג CLÓ· ‡LzÎÓ ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»ƒ¿«ƒ¿»
ÈÊÁÓe ¯ÂÁÈÓÏ CÈÙ‰˙‡ ‡LzÎÓa ¯ÚNÂ¿≈»¿«¿»»ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ»∆¡≈
LzÎÓ d¯Òa CLÓa ˜ÈnÚ ‡LzÎÓ«¿»»«ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿«
:d˙È ·‡ÒÈÂ ‡�‰k dpÊÁÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»¿∆¡ƒ≈«¬»ƒ»≈»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

חליֹו אחד ּכל ׁשּיֹודיע יזהירם ּבֹו, מּכיר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָואין

ֵַֹלּכהן.

נגעים ׁשמֹות בהרת. אֹו סּפחת אֹו ׂשאת ְְְִֵֶֶַַַַָ(ב)

ואמר רּׁש"י. לׁשֹון מּזה. זה ּולבנים ְְְִִִֵֶֶַַָָהם

מן: ׂשרפה, לׁשֹון ׂשאת ּכי אברהם ְְְְִִִֵֵַַָָָרּבי

ּדוד וּיּׂשאם מ), כ (ׁשֹופטים החּלה ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָוהּמׂשאת

ּבעבּור ּכן ׁשּנקרא ויּתכן כא). ה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָ(ׁשמּואלֿב

וסּפחת למעלה. להּנׂשא ּבתֹולדּתּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהאׁש

ונסּפחּו לו), ב א (ׁשם נא ספחני ְְְְְִִִִֵַָָָמּגזרת:

ׁשּיתחּבר חלי א), יד (יׁשעיה יעקב ּבית ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֹעל

הּוא ּבהיר מּגזרת: בהרת אחד. מקֹום ְִִִֶֶֶֶַַָָָאל

אֹות ּכדמּות ׁשּיעׂשה כא), לז (אּיֹוב ְְֲִִִֶֶַַָּבּׁשחקים

הּנעׂשה הּנגע ׁשם ׂשאת ּתהיה ּכן, ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוסימן.

הּלחה מן והּבהרת הּנׂשרפת, הירּקה הּמרה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻמן

מּׁשתיהן. הּנאספת והּסּפחת ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּלבנה,

e�È˙Ba¯Âאּלא ׂשאת אין ו:) (ׁשבּועֹות אמרּו ¿«≈ְְֵֵֶָָָ

ועל אֹומר: הּוא וכן ּגבֹוהה, ְְְְֵֵַָלׁשֹון

הּנּׂשאֹות הּגבעֹות ּכל ועל הרמים ההרים ְְִִִֶַַַָָָָָָָּכל

וכן טפלה, אּלא סּפחת ואין יד), ב ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָ(יׁשעיה

לו). ב (ׁשמּואלֿא נא ספחני אֹומר: ְְִֵֵֵָָהּוא

עמק לבן מראה ּכל ּבׂשרֹו. מעֹור עמק ְְֵֶַָָָָָָֹֹ(ג)

לׁשֹון הּצל. מן עמּקה חּמה ּכמראה ְְְֲִֵֵַַַָָֻהּוא,

הּכתּוב אצל הרב ּכׁשהּגיע זה ּומּפני ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָרּׁש"י.

ועמק הוא לבנה ּבהרת ואם ׁשאמר: ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשני

ידעּתי לא הרב: ּכתב העֹור, מן מראה ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹאין

ּבהרת ׁשהיא ּכיון אצלֹו הקׁשה ּפרּוׁש, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻּפרּוׁשֹו.

ּכמראה עמק מראה יהיה ׁשּלא אפׁשר אי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹלבנה

הּצל. מן עמּקה ֲִֵַַָָֻחּמה

‰p‰Âׁשּלא הּזֹו, הּקׁשיא לתּקן יכֹולין אנחנּו ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֶַַַַָֹֻ

ׁשּיהיה נגע ּבמראה הּכתּובים ְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹיאמרּו

לבן, ׂשער ּבֹו ּכׁשּיהפ אּלא העֹור מן ְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹעמק

יאמר: לבן הפ לא ּוׂשערּה ּכׁשאמר ְְֲֶַַַָָָָָָָֹֹאבל

החּמה מראה ׁשּכן העֹור, מן מראה אין ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹועמק

ּבֹו מפּזר ׁשחֹור ּדבר ההּוא ּבּמקֹום יהיה ְְִִֶַַָָָָָֻאם

והּנה עמק. ּבֹו להּמסּתּכל הּמראה יהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹלא

הּנגע, עמק ּומבּטל ׁשחֹור ּבתֹולדּתֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹהּׂשער

מזהיר, ּכּלֹו הּלבן יהיה צהב אֹו לבן ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻּוכׁשּיהפ

מרחֹוק. ּבֹו מּביט לכל ּכעמק ְְְִֵֵֶַָָָָֹויראה

ÌÚלבן מראה ּכל הרב. ּׁשאמר מה זה, ּכל ƒְֶֶֶַַַַָָָָָָ

אמרּו ׁשהרי ּבעיני. נכֹון אינֹו הּוא, ְְֲֵֵֵֶַָָָֹעמק

ּגבֹוהה, לׁשֹון אּלא ׂשאת אין ו:). ְְְֵֵֶָָָ(ׁשבּועֹות

ׂשאת י). (ּפסּוק ּכדכתיב היא, לבנה ְְְְְְִִִֵֵַָָָוהּׂשאת

ּכּצמר ׂשאת מ"א). פ"א (נגעים ואמרּו ְְְְְִֵֶֶַָָָָלבנה,

היא והּנה ּביצה, ּכקרּום לּה ׁשנּיה לבנהלבן, ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָ

יקראּוה ולּמה עמּקה, ׁשּתהיה וראּוי ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻהרּבה

הּׂשאת ּבמראה אמר לא ּכן ּגם והּכתּוב ְְְְְֵֵֵַַַַַָָָֹּגבֹוהה,

העֹור". מן ִָָֹ"עמק

˙¯B˙·e"ׂשאת" ּלׁשֹון מה אמרּו (ּכאן) ּכהנים ¿«ְְְֲִֵַָָֹ

ּגבֹוהין ׁשהן הּצל ּכמראה ְְְְִֵֵֵֶַַַַֻמגּבהת,

הּנה עמק, לבן מראה ּכל ואם החּמה. ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמּמראה

"ׂשאת" ׁשּלׁשֹון נאמר, ואּולי .ּבהפ ְְְְֵֵֶֶַַַָָֹהּדבר

את ּתּקיף ׁשאם הּבהרת, ּכנגד היא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֻמגּבהת,

והּׂשאת החּמה ּכמראה הּבהרת ּתהיה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשּתיהן

ׁשּתיהן העֹור ּכנגד ׁשהן הּצל ּכמראה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבצּדּה
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ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr al zegiy ihewl)

צרעת לנגע ּבׂשרֹו ּבעֹור ב)והיה ּבחיצֹונּיּות(יג, . . ּבבׂשרֹו נֹולדּו לכן נתּברר, לא עדין לבּוׁשיו ּׁשּבסֹוף ּפסלת (לקוטירק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ואינֹותורה) ּגדֹול, ּבתקף הּוא הראּיה אֹור ּכזה אדם אצל ּדהּנה, הּנגעים. את רֹואה אינֹו מאֹורֹו ׁשחׁשְך ּכהן מּדּוע לפרׁש, יׁש זה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלפי

ׁשּכּלּה האדם, ׁשל הּפנימּיּות את רק ׁשרֹואה הּוא, ּברּוחנּיּות וענינֹו נהר'); 'סגי הּסּומא נקרא (ׁשּלכן ּגׁשמית ּבראּיה להתצמצם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻיכֹול

חיצֹונית. ּפסלת - הּנגע את רֹואה הּוא אין ולכן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹטֹוב.

ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr fl zegiy ihewl)

צרעת לנגע ּבׂשרֹו ּבעֹור ב)והיה ּדקדּׁשה(יג, קׁשיא ּדינא . . עליֹונים אֹורֹות הם . . תורה)נגעים אינּה(לקוטי ּבׁשרׁשּה ּגבּורה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

אּלא הּׁשפע, מניעת נגעּתגּברתצמצּום, ּכאן: ואף ּכפׁשּוטֹו. ודין צמצּום מּמּנּה מׁשּתלׁשל ולכן הּמקּבל, מּכלי ׁשּלמעלה הּׁשפע, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

הּוא "אֹורֹותּתגּברתּבׁשרׁשֹו קדּׁשה, והּדברעליֹוניםׁשל טמא. נגע מראה מׁשּתלׁשל ּומהם קׁשים, ּדינים מהם ׁשּנׁשּתלׁשל אּלא ," ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

הּגבּורה המּתקת אּלא הּטמאה, מן טהרה אינּה 'טהֹור' הּכהן אמירת מּלכּתחּלה: טהֹור ּבמראה – ּכפׁשּוטֹו ּבנגע ּגם ּבּטּוי לידי ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּבא

לחסד. ְֲִֶֶַָָוהפיכתּה

ã ycew zegiyn zecewp ã(493 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעת לנגע ּבׂשרֹו ּבעֹור ב)והיה ּדקדּׁשה(יג, קׁשיא ּדינא . . עליֹונים אֹורֹות הם . . תורה)נגעים עליֹונים"(לקוטי "אֹורֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

הּגּוף מּכלי לצאת הּתׁשּוקה ׁשֹוב', ּבלי 'רצֹוא היינּו האדם ּובעבֹודת ּבכלים. להתלּבׁש יכֹולים ׁשאינם אֹורֹות ּדתהּו, אֹורֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹהיינּו

יּוכל ּבּתֹורה, עֹוסק אינֹו אם ּבתפּלה, ההתלהבּות ׁשאחר "ּכמֹו החיצֹונים, יניקת להיֹות יכֹול ּומּזה הּנפׁש'. 'ּכלֹות ה', ּבאֹור ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָולּכלל

תה"ו. ּבגימטרּיא - המצֹור"ע יצחק': לוי מ'ּתֹורת להעיר ויׁש וכעס". קּפידא ּדינים, ּבחינת . . ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָלהתהּוֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã(495 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעת לנגע ּבׂשרֹו ּבעֹור ב)והיה ּדקדּׁשה(יג, קׁשיא ּדינא . . עליֹונים אֹורֹות הם . . תורה)נגעים לבאר(לקוטי יׁש זה לפי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

יׁשב" "ּבדד ּבמצרע ׁשּכתּוב ׁשּגםלמעלּיּותאמה ּולהעיר, הּדרגֹות. מּׁשאר לגמרי ׁשּמבּדלת ּביֹותר, נעלית ּבדרּגה ׁשּמדּבר והינּו, , ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

ּולמעלה מהאבֹות (למעלה מאד" וגבּה ונּׂשא ירּום עבּדי יׂשּכיל "הּנה ּבֹו ּכּכתּוב העם, מּכל לגמרי מבּדל 'מצֹורע', ׁשּנקרא ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻמׁשיח,

רּבנּו). רמב"ןמּמׁשה ִֵֶַֹ

(â)Côä òâpa øòNå øNaä-øBòa òâpä-úà ïäkä äàøå| §¨¨´©Ÿ¥´¤©¤´©§«Â©¨Â̈§¥¨̧©¤¹©¨©´
àeä úòøö òâð BøNa øBòî ÷îò òâpä äàøîe ïáì̈À̈©§¥³©¤̧©Æ¨ŸÆ¥´§¨½¤¬©¨©−©®

:Búà ànèå ïäkä eäàøå§¨¨¬©Ÿ¥−§¦¥¬Ÿ«
i"yx£Ô·Ï CÙ‰ Ú‚pa ¯ÚNÂ∑ׁשנים ׂשער ּומעּוט הּנגע; ּבתֹו ללבן והפ ׁשחֹור B¯Na.(ת"כ)מּתחּלה ¯BÚÓ ˜ÓÚ∑ ¿≈»«∆«»«»»ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ»…≈¿»
הּצל(ת"כ) מן עמּקה חּמה, ּכמראה הּוא עמק לבן מראה ‡˙B.ּכל ‡nËÂ∑לבן ׁשּׂשער אּתה', 'טמא לֹו: יאמר ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ¿ƒ≈…ֵֵֶַַָָָָָֹ

הּכתּוב ּגזרת הּוא, טמאה רמב"ן.סימן ְְִֵַַַָָֻ

Òa¯‡ג CLÓ· ‡LzÎÓ ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»ƒ¿«ƒ¿»
ÈÊÁÓe ¯ÂÁÈÓÏ CÈÙ‰˙‡ ‡LzÎÓa ¯ÚNÂ¿≈»¿«¿»»ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ»∆¡≈
LzÎÓ d¯Òa CLÓa ˜ÈnÚ ‡LzÎÓ«¿»»«ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿«
:d˙È ·‡ÒÈÂ ‡�‰k dpÊÁÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»¿∆¡ƒ≈«¬»ƒ»≈»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

חליֹו אחד ּכל ׁשּיֹודיע יזהירם ּבֹו, מּכיר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָואין

ֵַֹלּכהן.

נגעים ׁשמֹות בהרת. אֹו סּפחת אֹו ׂשאת ְְְִֵֶֶַַַַָ(ב)

ואמר רּׁש"י. לׁשֹון מּזה. זה ּולבנים ְְְִִִֵֶֶַַָָהם

מן: ׂשרפה, לׁשֹון ׂשאת ּכי אברהם ְְְְִִִֵֵַַָָָרּבי

ּדוד וּיּׂשאם מ), כ (ׁשֹופטים החּלה ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָוהּמׂשאת

ּבעבּור ּכן ׁשּנקרא ויּתכן כא). ה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָ(ׁשמּואלֿב

וסּפחת למעלה. להּנׂשא ּבתֹולדּתּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהאׁש

ונסּפחּו לו), ב א (ׁשם נא ספחני ְְְְְִִִִֵַָָָמּגזרת:

ׁשּיתחּבר חלי א), יד (יׁשעיה יעקב ּבית ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֹעל

הּוא ּבהיר מּגזרת: בהרת אחד. מקֹום ְִִִֶֶֶֶַַָָָאל

אֹות ּכדמּות ׁשּיעׂשה כא), לז (אּיֹוב ְְֲִִִֶֶַַָּבּׁשחקים

הּנעׂשה הּנגע ׁשם ׂשאת ּתהיה ּכן, ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוסימן.

הּלחה מן והּבהרת הּנׂשרפת, הירּקה הּמרה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻמן

מּׁשתיהן. הּנאספת והּסּפחת ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּלבנה,

e�È˙Ba¯Âאּלא ׂשאת אין ו:) (ׁשבּועֹות אמרּו ¿«≈ְְֵֵֶָָָ

ועל אֹומר: הּוא וכן ּגבֹוהה, ְְְְֵֵַָלׁשֹון

הּנּׂשאֹות הּגבעֹות ּכל ועל הרמים ההרים ְְִִִֶַַַָָָָָָָּכל

וכן טפלה, אּלא סּפחת ואין יד), ב ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָ(יׁשעיה

לו). ב (ׁשמּואלֿא נא ספחני אֹומר: ְְִֵֵֵָָהּוא

עמק לבן מראה ּכל ּבׂשרֹו. מעֹור עמק ְְֵֶַָָָָָָֹֹ(ג)

לׁשֹון הּצל. מן עמּקה חּמה ּכמראה ְְְֲִֵֵַַַָָֻהּוא,

הּכתּוב אצל הרב ּכׁשהּגיע זה ּומּפני ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָרּׁש"י.

ועמק הוא לבנה ּבהרת ואם ׁשאמר: ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשני

ידעּתי לא הרב: ּכתב העֹור, מן מראה ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹאין

ּבהרת ׁשהיא ּכיון אצלֹו הקׁשה ּפרּוׁש, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻּפרּוׁשֹו.

ּכמראה עמק מראה יהיה ׁשּלא אפׁשר אי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹלבנה

הּצל. מן עמּקה ֲִֵַַָָֻחּמה

‰p‰Âׁשּלא הּזֹו, הּקׁשיא לתּקן יכֹולין אנחנּו ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֶַַַַָֹֻ

ׁשּיהיה נגע ּבמראה הּכתּובים ְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹיאמרּו

לבן, ׂשער ּבֹו ּכׁשּיהפ אּלא העֹור מן ְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹעמק

יאמר: לבן הפ לא ּוׂשערּה ּכׁשאמר ְְֲֶַַַָָָָָָָֹֹאבל

החּמה מראה ׁשּכן העֹור, מן מראה אין ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹועמק

ּבֹו מפּזר ׁשחֹור ּדבר ההּוא ּבּמקֹום יהיה ְְִִֶַַָָָָָֻאם

והּנה עמק. ּבֹו להּמסּתּכל הּמראה יהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹלא

הּנגע, עמק ּומבּטל ׁשחֹור ּבתֹולדּתֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹהּׂשער

מזהיר, ּכּלֹו הּלבן יהיה צהב אֹו לבן ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻּוכׁשּיהפ

מרחֹוק. ּבֹו מּביט לכל ּכעמק ְְְִֵֵֶַָָָָֹויראה

ÌÚלבן מראה ּכל הרב. ּׁשאמר מה זה, ּכל ƒְֶֶֶַַַַָָָָָָ

אמרּו ׁשהרי ּבעיני. נכֹון אינֹו הּוא, ְְֲֵֵֵֶַָָָֹעמק

ּגבֹוהה, לׁשֹון אּלא ׂשאת אין ו:). ְְְֵֵֶָָָ(ׁשבּועֹות

ׂשאת י). (ּפסּוק ּכדכתיב היא, לבנה ְְְְְְִִִֵֵַָָָוהּׂשאת

ּכּצמר ׂשאת מ"א). פ"א (נגעים ואמרּו ְְְְְִֵֶֶַָָָָלבנה,

היא והּנה ּביצה, ּכקרּום לּה ׁשנּיה לבנהלבן, ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָ

יקראּוה ולּמה עמּקה, ׁשּתהיה וראּוי ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻהרּבה

הּׂשאת ּבמראה אמר לא ּכן ּגם והּכתּוב ְְְְְֵֵֵַַַַַָָָֹּגבֹוהה,

העֹור". מן ִָָֹ"עמק

˙¯B˙·e"ׂשאת" ּלׁשֹון מה אמרּו (ּכאן) ּכהנים ¿«ְְְֲִֵַָָֹ

ּגבֹוהין ׁשהן הּצל ּכמראה ְְְְִֵֵֵֶַַַַֻמגּבהת,

הּנה עמק, לבן מראה ּכל ואם החּמה. ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמּמראה

"ׂשאת" ׁשּלׁשֹון נאמר, ואּולי .ּבהפ ְְְְֵֵֶֶַַַָָֹהּדבר

את ּתּקיף ׁשאם הּבהרת, ּכנגד היא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֻמגּבהת,

והּׂשאת החּמה ּכמראה הּבהרת ּתהיה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשּתיהן

ׁשּתיהן העֹור ּכנגד ׁשהן הּצל ּכמראה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבצּדּה
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d¯Òaד CLÓa ‡È‰ ‡¯eÁ ‡¯‰a Ì‡Â¿ƒ«¬»«¿»ƒƒ¿«ƒ¿≈
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּׂשאת ּבמראה אמר לא הּכתּוב אבל ְְְֲֲֵֵַַַַָָָֹֻעמּקֹות.

העֹור". מן ִָָֹ"עמק

Ï·‡נֹותן לבן ׁשּיׁש הּזה, הענין לי נראה ּכ ¬»ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

החּמה, ּכמראה ּבעינים ּולטיׁשּות ְְְִִֵֵַַַַַָָֹזהר

יראה ולכן ההּוא, הּלבן ּגון מקּבל אינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהעין

מן עמּקה ׁשהיא החּמה ּכמראה ּכעמק, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאצלֹו

ונקּבע הּׁשחרּות ּגון מקּבל ׁשהעין ּבעבּור ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָהּצל,

לֹו, ויתרחק הראּות ּכח מפּזר הּלבן וּגון ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹֹּבֹו,

ּכעמק. יראה ְְֵֵֶָָָֹולכן

‰p‰Â,ּכּׁשלג ועז ּבהיר ׁשהּוא הּבהרת לבן ¿ƒ≈ְִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

יחלׁש ּכאׁשר מּמּנּו, נחלׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָהראּות

ׂשער ּבֹו יהיה ׁשּלא ּובלבד החּמה, ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּבמקֹום

ּומּמּנּו ּבׁשחרּות, הראּות ּכח יתּפס אז ּכי ְְְֲִִִֶַַָָָֹֹֹׁשחר,

מּמּנּו. יברח ולא הּנגע מראה ּבכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹיתּפּׁשט

ולא מזהיר, הּלבן אין אבל לבנה, היא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹוהּׂשאת

ויראה אליו, ויתקרב ויתּפּׁשט הראּות ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָיחליׁש

ּבּכֹוכבים הראּות ּכענין ּומגּבהת, אצלֹו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָֻּכקרֹובה

ּברקיע. ּגבֹוהין ּכמֹו ּנראים ְְְִִִִֵֶַָָׁשהן

¯ÈkÊ‰Â,מראֹות ׁשני יט) (ּפסּוק ּבׁשחין הּכתּוב ¿ƒ¿ƒְְְִִֵַַָָ

ּפתּוכה בהרת אֹו לבנה ְְְֵֶֶַָָָׂשאת

ׁשפל, מראה כ). (ּפסּוק ּבּה ואמר ְְְֲֶַַַַַָָָָָָּבאדמּדּמּות,

ׁשהיא ּפי על אף ההיא הּבהרת ּכי עמק, ִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹלא

האדמּדּמּות עּזה, מּמּנּולבנה מגרעת ׁשּבתֹוכּה ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָ

מעט. לׁשפלּות ויחזר ְְְְִֵֶַַָֹֹהעמק

ÏÚÂׁשפל מראה והּנה יחזר: לא הּפׁשט ּדר ¿«ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבׂשאת אבל לבהרת, רק (ׁשם) העֹור ְְֲִִֵֶֶַַָָָמן

כא). (ּפסּוק ּבׁשּתיהן ואמר ּכן. יאמר לא ְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹלבנה

העֹור מן אינּנה ּוׁשפלה לבן ׂשער ּבּה אין ְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָואם

מראה ּבּה ׁשּיׁש ּבעבּור ּכי כהה, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָוהיא

ּגם מּמּנּה אבד הּׂשער וׁשחרּות ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָהאדמּדּמּות

ּכהה. והיא ְְִֵֵַָהּׁשפלּות

¯ÈkÊ‰Âאֹו אדמּדמת לבנה כד) (ּפסּוק ּבמכוה ¿ƒ¿ƒְְְְֲִֶֶֶַָָָ

כה) (ּפסּוק עמק מראה ואמר: ְְְֶַַָָָָָָֹלבנה,

אין והּנה כו). (ּפסּוק ואמר וחזר הּלבנה, ְְְְִֵֵַַַַָָָָָעל

ּכי העֹור, מן אינּנה ּוׁשפלה לבן ׂשער ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבּבהרת

ללּמד אדמּדמת, לּלבנה הּׁשפלּות ענין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָהזּכיר

ואין טמאה, סימן ׁשניהם והּׁשפלּות העמק ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻּכי

והיא ּכלל ׁשפלּות ּבהן ּכׁשאין רק טהרה ְְְְֳִֵֵֶֶֶַָָָָָּבהם

ֵָּכהה.

‰¯Bz‰Â,ּגּופם ּובנקּיּות יׂשראל ּבטהרת רצתה ¿«»ְְְְֳִִִֵַָָָָָ

ּכי מּתחּלתֹו, הּזה החלי ְְְִִִִִִֶַַָָֹוהרחיקה

אבל ּגמּורה, צרעת עדין אינן האּלּו ְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָהּמראֹות

ּבספריהם, הרֹופאים ויאמרּו .ּכ לידי ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹּתבאנה

יאמר ּולכ מהּצרעת. מהן נירא ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּבהרֹות

ּכלֹומר צרעת, נגע (ּכאן): ּבתחּלתן ּבהן ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָהּכתּוב

ּובהיֹות ּגמּורה, צרעת אינּנּה צרעת, ׁשל ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָמּכה

ׁשּיאמר: ההסּגר לאחר ּגמּורין הּטמאה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻסימני

ּגמּורה. צרעת ׁשהיא יּתכן ח), (ּפסּוק הוא ְִִִֵֶַַַַָָָָָצרעת

ÌÚÙeו כ). (ּפסּוק ּבטמאה הּכהןיאמר טּמאֹו ««ְְְְִֵַַָָֹֹֻ

ׁשּיּטמא לֹומר והּכּונה הוא, צרעת ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָנגע

צרעת, לידי וּדאי ׁשּיבא נגע הּוא ּכי מעכׁשו ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבֹו

וטּמא וכן: העם. מן מעּתה להּבדל ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָוראּוי

ׁשהּוא יאמר כב), (ּפסּוק הוא נגע אתֹו ִֵֶֶַַַָֹֹֹהּכהן

היֹותֹו ּכל יגּדל אבל יתרּפא, ׁשּלא ּגדֹול ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹנגע

עּתה. ּפׂשה ּכאׁשר ְְֲִֶֶַַָָָויפׂשה

‰Óeׁשהּוא לבן ּבׂשער (ּכאן) רּׁש"י ּׁשאמר «ְִֵֶֶַַָָָָָ

ּדנא הּוא, הּכתּוב ּוגזרת טמאה ְְְִֵַַַָָָֻסימן

מּטא ּדי היא עילאה ּוגזרת ּדמלתא ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָּפׁשריה

הּׂשער יהפ ׁשּלא הּנגע ּכי ההּוא, ּגברא ְֲִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹעל

ׁשּתחליא לחה לא ּבעֹור, ּכעּור אּלא אינּנּו ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹללבן

ְָּכלל.

ּבמראהּו ּבעיניו. עמד הּנגע והּנה ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ(ה)

וכמֹוהּו: רּׁש"י. לׁשֹון הראׁשֹון, ְְְִִִַָָּובׁשעּורֹו

וכן: ז), יא (ּבּמדּבר הּבדלח ּכעין ְְְְְִֵֵֵַַַָֹועינֹו

כב). א (יחזקאל הּנֹורא הּקרח ְְְֵֵֶֶַַַָּכעין

Ï·‡:ׁשנינּו לז) ּפסּוק (להּלן ּכהנים ּבתֹורת ¬»ְְֲִִַַָָָֹ

ּתלמידֹו ּבעיני עצמֹו, ּבעיני אּלא לי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָאין

עמד ּבעיניו ואם (ׁשם) לֹומר ּתלמּוד ְְְִִִֵַַַַָָָמּנין,

הּכהן ּבעיני ואם ּפרּוׁשֹו: ּכן אם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹהּנתק.

עמדֹו על ׁשעמד ּכלֹומר הּנגע, עמד ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָהּנזּכר

עיני למראה ּפׂשה ולא מקֹומֹו את ׁשּנה ְְְְִֵֵֵֵַָָָֹֹלא

"נראה ּכ חכמים, ּבדברי מרּגל ולׁשֹון ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻהּכהן.

ּבעיני נפׁשי ּתיקר ועּתה וכן: ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָּבעיני".

וירמז .ּובמחׁשבּת ּבדעּת יד), א ְְְְְְְְְְִִַַַָֹ(מלכיםֿב

ּבפׂשיֹון, יׁשּפט עיניו מראית לפי ּכי ְְְְְִִִִִֵַַָָֹהּכתּוב,

הּנגע. את למּדד צרי ְִִֵֵֶַַָֹאינֹו

ּכתב הּנגע. פׂשה ולא הּנגע ּכהה והּנה ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ(ו)

ּכהה, אםרּׁש"י, הא מּמראיתֹו, ׁשהּכהה ְְִִִִֵֶַַָָָֻ

והּוא הּוא. טמא ּפׂשה ולא ּבמראיתֹו ְְְְִֵַַָָָָֹעמד

מדרׁש לפי אבל הּכתּוב, מׁשמעּות ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָּבאמת

פ"א (נגעים ׁשנינּו ׁשהרי ּכן. אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶַָָרּבֹותינּו

ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף העֹומד את להסּגיר ְְְִִֵֵַַָָמ"ג):

ּובבאּור ׁשני. ׁשבּוע ּבסֹוף העֹומד את ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹולפטר

עֹומדים ׁשּבבגדים (ּכאן), ּכהנים ּבתֹורת ְְְְֲִִִִֶַָָָֹאמרּו

עֹומד ּובאדם ׂשֹורף, ּובּׁשני מסּגיר ְְִִִֵֵֵַַָָָּבראׁשֹון

ּפֹוטרֹו. ּובּׁשני מסּגיר ְְִִִֵַַָּבראׁשֹון

„BÚÂמסּגר מצרע יצא (ח:): ּבמגּלה אמרּו ¿ְְְְִִָָָָָָֹֻ

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"k oey`x meil inei xeriy

(æ)Búàøä éøçà øBòa úçtñnä äNôú äNt-íàå§¦¨¸¦§¤³©¦§©̧©Æ¨½©«£¥¯¥¨«Ÿ²
:ïäkä-ìà úéðL äàøðå Búøäèì ïäkä-ìà¤©Ÿ¥−§¨«¢¨®§¦§¨¬¥¦−¤©Ÿ¥«

(ç)Bànèå øBòa úçtñnä äúNt äpäå ïäkä äàøå§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨«§¨¬©¦§©−©¨®§¦§¬
ô :àåä úòøö ïäkä©Ÿ¥−¨©¬©¦«

i"yx£Ô‰k‰ B‡nËÂ∑"ּתהיה "זאת ּבפרׁשת האמּור ּולקרּבן ּולתגלחת לצּפרים וזקּוק מחלט, הּוא הרי .ּומּׁשּטּמאֹו ¿ƒ¿«…≈ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ
‡Â‰ ˙Ú¯ˆ∑,צרעת הּזאת. זכרהּמסּפחת לׁשֹון נגע, נקבה. .לׁשֹון »««ƒְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

(è):ïäkä-ìà àáeäå íãàa äéäú ék úòøö òâð¤´©¨©½©¦¬¦«§¤−§¨¨®§−̈¤©Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(81 'nr al zegiy ihewl)

הּכהן אל והּובא ּבאדם תהיה ּכי צרעת ט)נגע ּכבר(יג, צרעת לדיני ההקּדמה והרי חדׁש, ענין ׁשל סגנֹון נקט מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

זֹו ּתֹופעה - סברא אּלא הּכתּוב ּגזרת אינּה הּפׁשט ּובדרְך הּוא", טהֹור לבן הפְך "ּכּלֹו נאמר להּלן ּדהּנה לֹומר, ויׁש לעיל. ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻאמּורה

אין ולכן צרעת" "נגע חלּות ּכאן אין לבן הפְך ּכּלֹו ּכאׁשר ּכללי: ּדין ּכאן ׁשּנתחּדׁש הרי הּגּוף. טבע אּלא חלי זה ׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻמֹוכיחה

הּכהן". אל "והּובא ְֵֶַָָֹּכאן

(é)øòN äëôä àéäå øBòa äðáì-úàN äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³§¥«§¨¨Æ¨½§¦¾¨«§¨−¥¨´
:úàNa éç øNa úéçîe ïáì̈¨®¦§©²¨¨¬©−©§¥«

i"yx£˙ÈÁÓe∑ׂשער - טמאה סימן הּוא אף ּבׂשר, למראה הּׂשאת ׁשּבתֹו הּלבן מקצת ׁשּנהּפ ּבלע"ז, שנימינ"ט ƒ¿«ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
ותֹולדֹותיהן הּמראֹות ּבכל אף ּבׂשאת, אּלא מחיה נאמרה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי לבן; ׂשער ּבלא ּומחיה מחיה, ּבלא ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלבן

טמאה סימן רמב"ן.הּוא ְִַָֻ

(àé)àì ïäkä Bànèå BøNa øBòa àåä úðLBð úòøö̈©¸©¤³¤¦Æ§´§¨½§¦§−©Ÿ¥®´Ÿ
:àeä àîè ék epøbñé©§¦¤½¦¬¨¥−«

i"yx£‡È‰ ˙�LB� ˙Ú¯ˆ∑;לחה מלאה ותחּתיה מלמעלה ּבריאה נראית זֹו וחּבּורה הּמחיה, ּתחת היא יׁשנה מּכה »««∆∆ƒְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אטהרּנה – מחיה ועלתה הֹואיל ּתאמר: .ׁשּלא ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָֹֹ

(áé)úà úòøvä äúqëå øBòa úòøvä çøôz çBøt-íàå§¦¨¸©¦§©³©¨©¸©Æ¨½§¦§¨´©¨©À©¥µ
:ïäkä éðéò äàøî-ìëì åéìâø-ãòå BLàøî òâpä øBò-ìk̈´©¤½©¥«Ÿ−§©©§¨®§¨©§¥−¥¥¬©Ÿ¥«

i"yx£BL‡¯Ó∑רגליו ועד אדם ‰Ô‰k.ׁשל È�ÈÚ ‰‡¯ÓŒÏÎÏ∑מאֹורֹו ׁשחׁש לכהן רמב"ן.ּפרט ≈…ְְֶַַָָָ¿»«¿≈≈≈«…≈ְְְֵֶַָָֹ

a˙¯ז ‡kLÓa ‡˙È„Ú ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¬ƒ»¿«¿»»«
˙e�È�˙ ÈÊÁzÈÂ d˙ek„Ï ‡�‰ÎÏ ÈÊÁz‡c¿ƒ«¬ƒ¿«¬»¿«≈¿ƒ«¬ƒƒ¿»

:‡�‰ÎÏ¿«¬»

kLÓa‡ח ‡˙È„Ú ˙ÙÒB‡ ‡‰Â ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»≈«¬ƒ»¿«¿»
:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò ‡�‰k dp·‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»¿ƒ»ƒ

ÂÏ˙ט È˙zÈÂ ‡L�‡a È‰˙ È¯‡ e¯È‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ¬≈¿≈«¬»»¿ƒ≈≈¿»
:‡�‰k«¬»

kLÓa‡י ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ ‡‰Â ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»«¿»«¿»¿«¿»
‡˙ÈÁ ‡¯Òa ÌL¯Â ¯eÁÏ ¯ÚN ˙ÎÙ‰ ‡È‰Â¿ƒ¬»«≈»¿ƒ»¿∆ƒ¿»«¿»

:‡z˜nÚa¿«ƒ¿»

d¯Òaיא CLÓa ‡È‰ ‡˜ÈzÚ ˙e¯È‚Ò¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿≈
:‡e‰ ·‡ÒÓ È¯‡ d�¯‚ÒÈ ‡Ï ‡�‰k dp·‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»»«¿¿ƒ≈¬≈¿»»

ÈÙÁ˙Âיב ‡kLÓa ‡˙e¯È‚Ò ÈbÒ˙ ‡bÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»¿«¿»¿«¬≈
„ÚÂ dLÈ¯Ó ‡LzÎÓ CLÓ Ïk ˙È ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»»»¿««¿»»≈≈≈¿«

:‡�‰Î È�ÈÚ eÊÈÁ ÏÎÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואּלּו ּבימים, אּלא ּבגּופֹו ּתלּויה צרעּתֹו ְְְְְִִֵֶֶַָָָָׁשאין

ּתלּויה טהרתֹו היתה ּכהה ׁשּתהיה צרי ְְְֳִִֵֶֶָָָָָָָָָהיה

הּזה: ּכּלׁשֹון ׁשם ּפרׁש עצמֹו ורּׁש"י ְְְִֵֶַַַַַָָּבגּופֹו.

ּבּׁשביעי ימצא לא ׁשאם ּבגּופֹו, ּתלּויה ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹׁשאין

אף יטהרּנּו ּפׂשיֹון אֹו לבן ׂשער טמאה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻסימן

ׁשבּוע ּבסֹוף ּכגֹון ּבעיניו, עֹומד ׁשּנגעֹו ּפי ְְְְִִֵֵֶַַָָעל

ִֵׁשני.

Ï·‡ׁשּבסֹוף ּכאן) (ּבת"כ חכמים אמרּו ּכ ¬»ְְְֲִֶָָָָ

מּמראה הּנגע ׁשּכהה ּבין ׁשני ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשבּוע

ּביצה, לקרּום ׁשּידמה אֹו ההיכל לסיד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּׁשלג

וכל לּׁשלג, וחזרה ּכּסיד ׁשהיתה העּזה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָואפּלּו

מטהרּה. ּפׂשה ׁשּלא ּכל ּבמראיתּה, עמדה ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּכן

ׁשחזר הּנגע, ּכהה והּנה הּכתּוב: ּפרּוׁש ּכן, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואם

הֹואיל לסיד, מּׁשלג ּכגֹון אחר, נגע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַלמראה

ּכיון תאמר ׁשּלא היא, מסּפחת ּפׂשה ְְִִֵֶַַַָָָֹֹֹולא

ּתראה אחר נגע למראה הּנגע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשּנׁשּתּנית

והּוא טהֹור, ׁשהּוא ולּמד הּכתּוב ּבא ְְְִִִֵֶַָָָָּבתחּלה,

ׁשאין הּכתּוב לּמד ׁשּכבר העּזה, אם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּדין

אּלא טמאה, סימן למראה מּמראה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֻהּׁשּנּוי

הּוא. טהֹור ּפׂשה ׁשּלא וכל הּוא, ּבעיניו ְְְֵֵֶָָָָָֹּכעֹומד

Ì‡Âהעּזה הּכתּוב הזּכיר לא ולּמה ּתׁשאל, ¿ƒְְְִִִֵֵַַָָָָֹ

ּפי על ׁשאף ללּמד ּבא ּכהה, ׁשּכן ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָוכל

ׁשהּכהה ּכהה, ּופרּוׁש טמא. ּפׂשה אם ְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻׁשּכהה

קרּום ועד מּׁשלג ּכגֹון נגעים, מּמראֹות ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָלאחד

מּמראֹות למּטה אבל הּוא, נגע ׁשעדין ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָּביצה,

ּפׂשיֹון ואין נגע, ּכאן ואין נתרּפא, ּכבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָנגעים

מתּבאר הּוא הּזה וכענין ּכלל. מטּמאֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּבזה

(ּכאן). ּכהנים ְֲִַָֹּבתֹורת

ׂשער הפכה והיא ּבעֹור לבנה ׂשאת והּנה ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָ(י)

צרי ׁשּיהיה אינֹו הּזה הּכתּוב ּפרּוׁש ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָלבן.

טּמא ׁשהרי ּומחיה, לבן לׂשער ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָלׁשניהם,

הראׁשֹונה ּבּפרׁשה לבּדֹו לבן ּבׂשער ְְִֵַַַָָָָָָָָָהּכתּוב

סימן י"דֿט"ו) (ׁשם לבּדה הּמחיה וכן ג) ְְְִִֵַַַָָָ(יג

ׂשער הפכה והיא ּפרּוׁשֹו: ּכן אם היא. ְְְִִִֵֵֵָָָָֻטמאה

ּבׂשאת. חי ּבׂשר מחית אֹו ְְִֵַַַָָָָלבן

¯ÈkÊ‰Âׁשּכבר ּפי על אף ּבּׂשאת לבן ׂשער ¿ƒ¿ƒְְִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּבׁשּתיהן ללּמד ּבבהרת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַהזּכירֹו

ּכאן): (ת"כ ּדרׁשּו ורּבֹותינּו טמאה. סימן ְְְִֵַַָָָֻהּוא

ׂשער לקּבל ּכדי ׁשּתהא לּמחיה, ׁשעּור ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָלּתן

ׂשערֹות. ׁשּתי ׁשהּוא ְְֵֶָָָלבן

וכּסתה ּבעֹור הּצרעת ּתפרח ּפרֹוח ואם ְְְְִִִַַַַַָָָָ(יב)

הּפריחה הּנה הּנגע. עֹור ּכל את ְִִֵֵֶַַַַַַָָָהּצרעת
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(æ)Búàøä éøçà øBòa úçtñnä äNôú äNt-íàå§¦¨¸¦§¤³©¦§©̧©Æ¨½©«£¥¯¥¨«Ÿ²
:ïäkä-ìà úéðL äàøðå Búøäèì ïäkä-ìà¤©Ÿ¥−§¨«¢¨®§¦§¨¬¥¦−¤©Ÿ¥«

(ç)Bànèå øBòa úçtñnä äúNt äpäå ïäkä äàøå§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨«§¨¬©¦§©−©¨®§¦§¬
ô :àåä úòøö ïäkä©Ÿ¥−¨©¬©¦«

i"yx£Ô‰k‰ B‡nËÂ∑"ּתהיה "זאת ּבפרׁשת האמּור ּולקרּבן ּולתגלחת לצּפרים וזקּוק מחלט, הּוא הרי .ּומּׁשּטּמאֹו ¿ƒ¿«…≈ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ
‡Â‰ ˙Ú¯ˆ∑,צרעת הּזאת. זכרהּמסּפחת לׁשֹון נגע, נקבה. .לׁשֹון »««ƒְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

(è):ïäkä-ìà àáeäå íãàa äéäú ék úòøö òâð¤´©¨©½©¦¬¦«§¤−§¨¨®§−̈¤©Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(81 'nr al zegiy ihewl)

הּכהן אל והּובא ּבאדם תהיה ּכי צרעת ט)נגע ּכבר(יג, צרעת לדיני ההקּדמה והרי חדׁש, ענין ׁשל סגנֹון נקט מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

זֹו ּתֹופעה - סברא אּלא הּכתּוב ּגזרת אינּה הּפׁשט ּובדרְך הּוא", טהֹור לבן הפְך "ּכּלֹו נאמר להּלן ּדהּנה לֹומר, ויׁש לעיל. ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻאמּורה

אין ולכן צרעת" "נגע חלּות ּכאן אין לבן הפְך ּכּלֹו ּכאׁשר ּכללי: ּדין ּכאן ׁשּנתחּדׁש הרי הּגּוף. טבע אּלא חלי זה ׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻמֹוכיחה

הּכהן". אל "והּובא ְֵֶַָָֹּכאן

(é)øòN äëôä àéäå øBòa äðáì-úàN äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³§¥«§¨¨Æ¨½§¦¾¨«§¨−¥¨´
:úàNa éç øNa úéçîe ïáì̈¨®¦§©²¨¨¬©−©§¥«

i"yx£˙ÈÁÓe∑ׂשער - טמאה סימן הּוא אף ּבׂשר, למראה הּׂשאת ׁשּבתֹו הּלבן מקצת ׁשּנהּפ ּבלע"ז, שנימינ"ט ƒ¿«ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
ותֹולדֹותיהן הּמראֹות ּבכל אף ּבׂשאת, אּלא מחיה נאמרה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי לבן; ׂשער ּבלא ּומחיה מחיה, ּבלא ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלבן

טמאה סימן רמב"ן.הּוא ְִַָֻ

(àé)àì ïäkä Bànèå BøNa øBòa àåä úðLBð úòøö̈©¸©¤³¤¦Æ§´§¨½§¦§−©Ÿ¥®´Ÿ
:àeä àîè ék epøbñé©§¦¤½¦¬¨¥−«

i"yx£‡È‰ ˙�LB� ˙Ú¯ˆ∑;לחה מלאה ותחּתיה מלמעלה ּבריאה נראית זֹו וחּבּורה הּמחיה, ּתחת היא יׁשנה מּכה »««∆∆ƒְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אטהרּנה – מחיה ועלתה הֹואיל ּתאמר: .ׁשּלא ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָֹֹ

(áé)úà úòøvä äúqëå øBòa úòøvä çøôz çBøt-íàå§¦¨¸©¦§©³©¨©¸©Æ¨½§¦§¨´©¨©À©¥µ
:ïäkä éðéò äàøî-ìëì åéìâø-ãòå BLàøî òâpä øBò-ìk̈´©¤½©¥«Ÿ−§©©§¨®§¨©§¥−¥¥¬©Ÿ¥«

i"yx£BL‡¯Ó∑רגליו ועד אדם ‰Ô‰k.ׁשל È�ÈÚ ‰‡¯ÓŒÏÎÏ∑מאֹורֹו ׁשחׁש לכהן רמב"ן.ּפרט ≈…ְְֶַַָָָ¿»«¿≈≈≈«…≈ְְְֵֶַָָֹ

a˙¯ז ‡kLÓa ‡˙È„Ú ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¬ƒ»¿«¿»»«
˙e�È�˙ ÈÊÁzÈÂ d˙ek„Ï ‡�‰ÎÏ ÈÊÁz‡c¿ƒ«¬ƒ¿«¬»¿«≈¿ƒ«¬ƒƒ¿»

:‡�‰ÎÏ¿«¬»

kLÓa‡ח ‡˙È„Ú ˙ÙÒB‡ ‡‰Â ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»≈«¬ƒ»¿«¿»
:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò ‡�‰k dp·‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»¿ƒ»ƒ

ÂÏ˙ט È˙zÈÂ ‡L�‡a È‰˙ È¯‡ e¯È‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ¬≈¿≈«¬»»¿ƒ≈≈¿»
:‡�‰k«¬»

kLÓa‡י ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ ‡‰Â ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»«¿»«¿»¿«¿»
‡˙ÈÁ ‡¯Òa ÌL¯Â ¯eÁÏ ¯ÚN ˙ÎÙ‰ ‡È‰Â¿ƒ¬»«≈»¿ƒ»¿∆ƒ¿»«¿»

:‡z˜nÚa¿«ƒ¿»

d¯Òaיא CLÓa ‡È‰ ‡˜ÈzÚ ˙e¯È‚Ò¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿≈
:‡e‰ ·‡ÒÓ È¯‡ d�¯‚ÒÈ ‡Ï ‡�‰k dp·‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»»«¿¿ƒ≈¬≈¿»»

ÈÙÁ˙Âיב ‡kLÓa ‡˙e¯È‚Ò ÈbÒ˙ ‡bÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»¿«¿»¿«¬≈
„ÚÂ dLÈ¯Ó ‡LzÎÓ CLÓ Ïk ˙È ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»»»¿««¿»»≈≈≈¿«

:‡�‰Î È�ÈÚ eÊÈÁ ÏÎÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואּלּו ּבימים, אּלא ּבגּופֹו ּתלּויה צרעּתֹו ְְְְְִִֵֶֶַָָָָׁשאין

ּתלּויה טהרתֹו היתה ּכהה ׁשּתהיה צרי ְְְֳִִֵֶֶָָָָָָָָָהיה

הּזה: ּכּלׁשֹון ׁשם ּפרׁש עצמֹו ורּׁש"י ְְְִֵֶַַַַַָָּבגּופֹו.

ּבּׁשביעי ימצא לא ׁשאם ּבגּופֹו, ּתלּויה ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹׁשאין

אף יטהרּנּו ּפׂשיֹון אֹו לבן ׂשער טמאה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻסימן

ׁשבּוע ּבסֹוף ּכגֹון ּבעיניו, עֹומד ׁשּנגעֹו ּפי ְְְְִִֵֵֶַַָָעל

ִֵׁשני.

Ï·‡ׁשּבסֹוף ּכאן) (ּבת"כ חכמים אמרּו ּכ ¬»ְְְֲִֶָָָָ

מּמראה הּנגע ׁשּכהה ּבין ׁשני ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשבּוע

ּביצה, לקרּום ׁשּידמה אֹו ההיכל לסיד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּׁשלג

וכל לּׁשלג, וחזרה ּכּסיד ׁשהיתה העּזה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָואפּלּו

מטהרּה. ּפׂשה ׁשּלא ּכל ּבמראיתּה, עמדה ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּכן

ׁשחזר הּנגע, ּכהה והּנה הּכתּוב: ּפרּוׁש ּכן, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואם

הֹואיל לסיד, מּׁשלג ּכגֹון אחר, נגע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַלמראה

ּכיון תאמר ׁשּלא היא, מסּפחת ּפׂשה ְְִִֵֶַַַָָָֹֹֹולא

ּתראה אחר נגע למראה הּנגע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשּנׁשּתּנית

והּוא טהֹור, ׁשהּוא ולּמד הּכתּוב ּבא ְְְִִִֵֶַָָָָּבתחּלה,

ׁשאין הּכתּוב לּמד ׁשּכבר העּזה, אם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּדין

אּלא טמאה, סימן למראה מּמראה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֻהּׁשּנּוי

הּוא. טהֹור ּפׂשה ׁשּלא וכל הּוא, ּבעיניו ְְְֵֵֶָָָָָֹּכעֹומד

Ì‡Âהעּזה הּכתּוב הזּכיר לא ולּמה ּתׁשאל, ¿ƒְְְִִִֵֵַַָָָָֹ

ּפי על ׁשאף ללּמד ּבא ּכהה, ׁשּכן ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָוכל

ׁשהּכהה ּכהה, ּופרּוׁש טמא. ּפׂשה אם ְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻׁשּכהה

קרּום ועד מּׁשלג ּכגֹון נגעים, מּמראֹות ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָלאחד

מּמראֹות למּטה אבל הּוא, נגע ׁשעדין ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָּביצה,

ּפׂשיֹון ואין נגע, ּכאן ואין נתרּפא, ּכבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָנגעים

מתּבאר הּוא הּזה וכענין ּכלל. מטּמאֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּבזה

(ּכאן). ּכהנים ְֲִַָֹּבתֹורת

ׂשער הפכה והיא ּבעֹור לבנה ׂשאת והּנה ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָ(י)

צרי ׁשּיהיה אינֹו הּזה הּכתּוב ּפרּוׁש ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָלבן.

טּמא ׁשהרי ּומחיה, לבן לׂשער ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָלׁשניהם,

הראׁשֹונה ּבּפרׁשה לבּדֹו לבן ּבׂשער ְְִֵַַַָָָָָָָָָהּכתּוב

סימן י"דֿט"ו) (ׁשם לבּדה הּמחיה וכן ג) ְְְִִֵַַַָָָ(יג

ׂשער הפכה והיא ּפרּוׁשֹו: ּכן אם היא. ְְְִִִֵֵֵָָָָֻטמאה

ּבׂשאת. חי ּבׂשר מחית אֹו ְְִֵַַַָָָָלבן

¯ÈkÊ‰Âׁשּכבר ּפי על אף ּבּׂשאת לבן ׂשער ¿ƒ¿ƒְְִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּבׁשּתיהן ללּמד ּבבהרת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַהזּכירֹו

ּכאן): (ת"כ ּדרׁשּו ורּבֹותינּו טמאה. סימן ְְְִֵַַָָָֻהּוא

ׂשער לקּבל ּכדי ׁשּתהא לּמחיה, ׁשעּור ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָלּתן

ׂשערֹות. ׁשּתי ׁשהּוא ְְֵֶָָָלבן

וכּסתה ּבעֹור הּצרעת ּתפרח ּפרֹוח ואם ְְְְִִִַַַַַָָָָ(יב)

הּפריחה הּנה הּנגע. עֹור ּכל את ְִִֵֵֶַַַַַַָָָהּצרעת



rxevnÎrixfzלו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"k oey`x meil inei xeriy

(âé)øäèå BøNa-ìk-úà úòøvä äúqë äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥̧¦§¨³©¨©¸©Æ¤¨§¨½§¦©−
:àeä øBäè ïáì Côä Blk òâpä-úà¤©¨®©ª²¨©¬¨−̈¨¬«

(ãé):àîèé éç øNa Ba úBàøä íBéáe§¸¥«¨¬²¨¨¬©−¦§¨«

i"yx£ÈÁ ¯Na Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e∑!?טמאה סימן ׁשהּמחיה ּפרׁש ּכבר הרי מחיה ּבֹו צמחה הרי(ת"כ)אם אּלא ¿≈»»»«ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
ּכאחד ּכּלֹו הּנגע נראה ׁשאין לפי מחיה מּׁשּום מטּמאין ׁשאין אברים ראׁשי וארּבעה מעׂשרים ּבאחד הּנגע ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשהיה
הּמחיה, ּבֹו ונראית רחב ונעׂשה ׁשהבריא ּכגֹון ׁשּמן, עלֿידי ׁשּפּועֹו ונתּגּלה האבר ראׁש וחזר ,ואיל איל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשּׁשֹופע

ׁשּתטּמא הּכתּוב רֹואה∑ÌBÈ·e.לּמדנּו אּתה ׁשאין יֹום ויׁש ּבֹו רֹואה ׁשאּתה יֹום יׁש ללּמד, לֹומר? ּתלמּוד מה ְְִֵֶַַָָ¿ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
לֹו נֹותנין ּברגל, וכן ּולביתֹו. ולכסּותֹו ּולאצטּליתֹו, לֹו, הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ּכל לֹו נֹותנין חתן, אמרּו: מּכאן ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבֹו.

הרגל ימי .ּכל ְֵֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr fl zegiy ihewl)

הּמׁשּתה ימי . . לֹו נֹותנין חתן . . ּבֹו רֹואה אּתה ׁשאין יֹום יד)ויׁש יג, הפקעּו(רש"י אּלּו ׁשּימים ּתֹורה ּדין ּכאן ׁשּיׁש והינּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

יׁש ואּולי ּכלל. הּנגע ראּית ׁשל הּדין חל לא אּלּו ׁשּבימים אּלא הּמׁשּתה, ימי לאחרי עד ּבלבד ּדחּיה זֹו אין נגעים; ראּית ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹמּדין

לטּמא. ּכח זֹו ּבראּיה אין הּנגע, את וראה הּכהן עבר ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹלֹומר,

(åè)àîè éçä øNaä Bànèå éçä øNaä-úà ïäkä äàøå§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨¨¬©©−§¦§®©¨¨¬©©²¨¥¬
:àeä úòøö àeä−¨©¬©«

i"yx£‡e‰ ˙Ú¯ˆ∑זכר לׁשֹון ּבׂשר ההּוא. .הּבׂשר »««ְַַָָָָָָ

(æè):ïäkä-ìà àáe ïáìì Ctäðå éçä øNaä áeLé éë Bà́¦¬¨²©¨¨¬©©−§¤§©´§¨¨®−̈¤©Ÿ¥«

(æé)ïäkä øäèå ïáìì òâpä Ctäð äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¤§©¬©¤−©§¨¨®§¦©¯©Ÿ¥²
ô :àeä øBäè òâpä-úà¤©¤−©¨¬«

(çé):àtøðå ïéçL Bøòá-Bá äéäé-ék øNáe¨¾̈¦¦«§¤¬«§Ÿ−§¦®§¦§¨«
i"yx£ÔÈÁL∑(ח האּור(חולין מחמת ׁשּלא מּכה, מחמת לֹו הּבא ּבלּקּוי הּבׂשר ׁשּנתחּמם חּמּום, הּׁשחין∑t¯�Â‡.לׁשֹון ¿ƒְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ¿ƒ¿»ְִַ

אחר נגע עלה ּובמקֹומֹו ארּוכה .העלה ְֱֲִֵֶֶַַָָָָ

(èé)äðáì úøäá Bà äðáì úàN ïéçMä íB÷îa äéäå§¨º̈¦§³©§¦Æ§¥´§¨½̈¬©¤−¤§¨¨´
:ïäkä-ìà äàøðå úîcîãà£©§¨®¤§¦§−̈¤©Ÿ¥«

i"yx£˙ÓcÓ„‡ ‰�·Ï ˙¯‰· B‡∑ואדם לבן – מראֹות ּבׁשני ּומערב ּפתּו אּלא חלק, לבן הּנגע .ׁשאין «∆∆¿»»¬«¿»∆ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

(ë)Côä døòNe øBòä-ïî ìôL äàøî äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³©§¤̧¨Æ¨¨´¦¨½§¨¨−¨©´
:äçøt ïéçMa àåä úòøö-òâð ïäkä Bànèå ïáì̈¨®§¦§¯©Ÿ¥²¤«©¨©¬©¦−©§¦¬¨¨«¨

i"yx£ÏÙL ‰‡¯Ó∑הּצל מן עמּקה חּמה ּכמראה ועמק ׁשפל נראה הּוא לבנינּותֹו מּתֹו אּלא ׁשפל, מּמׁשּה .ואין «¿∆»»»ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

(àë)íàå|äìôLe ïáì øòN da-ïéà äpäå ïäkä äpàøé §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«¨Æ¥¨´¨½̈§¨¨¬
:íéîé úòáL ïäkä Bøébñäå ääë àéäå øBòä-ïî äpðéà¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«

Ïkיג ˙È ‡˙e¯È‚Ò ˙ÙÁ ‡‰Â ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»¬«¿ƒ»»»
CÈÙ‰˙‡ dlk ‡LzÎÓ ˙È Èk„ÈÂ d¯Òaƒ¿≈ƒ«ƒ»«¿»»À≈ƒ¿¬ƒ

:‡e‰ ÈÎc ¯ÂÁÓÏ¿∆¡«¿≈

È‰Èיד ‡iÁ ‡¯Òa d· ÈÊÁz‡„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«¬ƒ≈ƒ¿»«»¿≈
:·‡ÒÓ¿»»

Òa¯‡טו dp·‡ÒÈÂ ‡iÁ ‡¯Òa ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»«»ƒ»≈ƒ≈ƒ¿»
:‡e‰ ˙e¯È‚Ò ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡iÁ«»¿»»¿ƒ

ÂÁÓÏ¯טז CÈÙ‰˙ÈÂ ‡iÁ ‡¯Òa ·e˙È È¯‡ B‡¬≈¿ƒ¿»«»¿ƒ¿¬ƒ¿∆¡»
:‡�‰k ˙ÂÏ È˙zÈÂ¿ƒ≈≈¿»«¬»

LzÎÓ‡יז CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡�‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»ƒ¿¬ƒ«¿»»
:‡e‰ ÈÎc ‡LzÎÓ ˙È ‡�‰Î Èk„ÈÂ ¯ÂÁÓÏ¿∆¡»ƒ«≈«¬»»«¿»»¿≈

ÁL�‡יח dkLÓa d· È‰È È¯‡ ‡¯Ò·eƒ¿»¬≈¿≈≈¿«¿≈ƒ¬»
:ÈqzÈÂ¿ƒ«ƒ

·‰¯‡יט B‡ ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ ‡�ÁL ¯˙‡a È‰ÈÂƒ≈«¬«ƒ¬»«¿»«¿»«¬»
:‡�‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁ«¿»«¿»¿ƒ«¬ƒ¿«¬»

Â‰‡כ ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ‡kLÓ ÔÓ CÈkÓ ‡‰ÊÁÓ ¿∆¡≈«¬»¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»
‡�‰k d�È·‡ÒÈÂ ¯ÂÁÓÏ CÈÙ‰˙‡ d¯ÚNe¿»«ƒ¿¬ƒ¿∆¡»ƒ»≈ƒ≈«¬»
:˙‡È‚Ò ‡�ÁLa ‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«

eÁ¯כא ¯ÚN da ˙ÈÏ ‡‰Â ‡�‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈«≈»ƒ»
‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡�‰k dp¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"k ipy meil inei xeriy

(áë):àåä òâð Búà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNt-íàå§¦¨¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−¤¬©¦«
i"yx£‡Â‰ Ú‚�∑הּבהרת אֹו הּזאת .הּׂשאת ∆«ƒְֵֶֶַַַַֹ

(âë)ïéçMä úáøö äúNô àì úøäaä ãîòz äézçz-íàå§¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨¨¤¬¤©§¦−
ñ :ïäkä Bøäèå àåä¦®§¦«£−©Ÿ¥«

i"yx£‰ÈzÁz∑ּבמקֹומּה.ÔÈÁM‰ "צרבת"∑ˆ¯·˙ ּכל ּבּבׂשר. הּנּכר החּמּום רׁשם אּלא אינֹו ׁשחנא', 'רׁשם ּכתרּגּומֹו «¿∆»ְִָ»∆∆«¿ƒְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכמֹו חּמּום, מחמת הּנרּגע עֹור רגיעה, ג)לׁשֹון כא ּבלע"ז(יחזקאל רייטרי"ר ּכלּֿפנים". "ונצרבּוֿבּה :.˙·¯ˆ∑ ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָ»∆∆

ּבלע"ז .רייטרישמענ"ט ְַַ

ß oqip c"k ipy mei ß

(ãë)úéçî äúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék øNá Bà́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈¦§©´
:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënä©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«

i"yx£˙ÈÁÓ‰ÂÎn‰∑מכוה וסימני חלקה; לבנה אֹו ּפתּוכה, לבהרת נהפכה הּמכוה ּכׁשחיתה ּבלעז. שנימני"ט ƒ¿««ƒ¿»ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
הם. ׁשוים ׁשחין ח)וסימני ּבּׁשחין(חולין ּגריס חצי נֹולד זה: עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר, הּכתּוב? חּלקן ולּמה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכגריס יּדֹונּו לא ּבּמכוה, ּגריס .וחצי ְְְֲִִִִִִַַָֹ

(äë)úøäaa ïáì øòN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈©©¤À¤
ànèå äçøt äåëna àåä úòøö øBòä-ïî ÷îò äàøîe©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½©¦§−̈¨¨®¨§¦¥³

:àåä úòøö òâð ïäkä BúàŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©¦«

(åë)íàå|ïáì øòN úøäaa-ïéà äpäå ïäkä äpàøé §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ¥¨´¨½̈
úòáL ïäkä Bøébñäå ääë àåäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬

:íéîé̈¦«

(æë)øBòa äNôú äNt-íà éòéáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ¨½
:àåä úòøö òâð Búà ïäkä ànèå§¦¥³©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©¨©−©¦«

(çë)àåäå øBòá äúNô-àì úøäaä ãîòú äézçz-íàå§¦©§¤Á¨Á©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³¨Æ§¦´
äåënä úáøö-ék ïäkä Bøäèå àåä äåënä úàN ääë¥½̈§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½¦«¨¤¬¤©¦§−̈

:àåä¦«

(èë):ï÷æá Bà Làøa òâð Bá äéäé-ék äMà Bà Léàå§¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−¨®©§−Ÿ¬§¨¨«

i"yx£Ô˜Ê· B‡ L‡¯a∑וזה לבן ּבׂשער סימנֹו ׁשּזה ּבׂשר, ׁשּבמקֹום לנגע ׂשער ׁשּבמקֹום נגע ּבין לחּלק הּכתּוב ּבא ¿…¿»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
צהב ּבׂשער רמב"ן.סימנֹו ְִֵָָָֹ

k‰�‡כב ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¿«¿»ƒ»≈«¬»
:‡È‰ ‡LzÎÓ d˙È»≈«¿»»ƒ

‡ÙÒB˙כג ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó˜ ‡‰¯˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»«∆«¿»»≈«
:‡�‰k dpk„ÈÂ ‡È‰ ‡�ÁL ÌL¯∆ƒ¬»ƒƒ«ƒ≈«¬»

„�e¯כד ‰‡Âk dkLÓ· È‰È È¯‡ ‡¯Ò· B‡ƒ¿»¬≈¿≈¿«¿≈¿»»¿
B‡ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁ ‡¯‰a ‰‡Âk ÌL¯ È‰˙e¿≈∆¿»»«¬»«¿»«¿»

:‡¯eÁ«¿»

eÁ¯כה ¯ÚN CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡�‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»««¬»¿»ƒ¿¬ƒ≈»ƒ»
‡˙e¯È‚Ò ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ‡‰ÊÁÓe ‡z¯‰·a¿«∆¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»¿ƒ»
LzÎÓ ‡�‰k d˙È ·‡ÒÈÂ ‰‡È‚Ò ‰‡ÂÎa ‡È‰ƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ»≈»≈«¬»«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ

ÚN¯כו ‡z¯‰·a ˙ÈÏ ‡‰Â ‡�‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈¿«∆¿»≈»
‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe ¯eÁƒ»«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡�‰k dp¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

‡ÙÒB‡כז Ì‡ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡�‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»¿ƒ»»ƒ»»
LzÎÓ d˙È ‡�‰k ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙≈¿«¿»ƒ»≈«¬»»≈«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ

‡ÙÒB˙כח ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó˜ ‡‰¯˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»««∆¿»»≈«
dpk„ÈÂ ‡È‰ ‰‡Âk ˜ÓÚ ‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓa¿«¿»¿ƒ»¿»…∆¿»»ƒƒ«ƒ≈

:‡È‰ ‰‡Âk ÌL¯ È¯‡ ‡�‰k«¬»¬≈∆¿»»ƒ

LzÎÓ‡כט d· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈≈«¿»»
:Ô˜„· B‡ ‡LÈ¯a¿≈»ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

חּוץ הּגּוף, ּבכל ׁשּתפרח עד טהרה סימן ְְֳִִֵֶַַַַָָָָאינּה

(נגעים ּבּמׁשנה חכמים ׁשּמנּו הּמקֹומֹות ְְְֲִִִִֶַַָָָָמן

לבן,פ"ח ּכּלֹו ההֹופ את מעּכבין ׁשאין ְְִֵֵֵֶַַָָֻמ"ה)

ּפרּוׁשֹו: אבל הּנגע. עֹור ּכל את מהּו: ּכן ֲִֵֵֵֶַַַָָאם

ועד ּומראׁשֹו הּנגע עֹור ּכל את הּצרעת ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹוכּסתה

הּגּוף, וכל הּנגע מקֹום לבן ׁשהפ יאמר ְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹרגליו,

חזר הּנגע ּומראה הּגּוף ּכל לבן הפ אם ְִֵֶַַַַַַָָָָָָהא

הּוא. טמא נתרּפא אֹו ְְִֵֵַַָֹלבהק

ּבין לחּלק הּכתּוב ּבא בזקן. אֹו ּבראׁש ְְְֵֵַַָָָָֹ(כט)



לז rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"k ipy meil inei xeriy

(áë):àåä òâð Búà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNt-íàå§¦¨¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−¤¬©¦«
i"yx£‡Â‰ Ú‚�∑הּבהרת אֹו הּזאת .הּׂשאת ∆«ƒְֵֶֶַַַַֹ

(âë)ïéçMä úáøö äúNô àì úøäaä ãîòz äézçz-íàå§¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨¨¤¬¤©§¦−
ñ :ïäkä Bøäèå àåä¦®§¦«£−©Ÿ¥«

i"yx£‰ÈzÁz∑ּבמקֹומּה.ÔÈÁM‰ "צרבת"∑ˆ¯·˙ ּכל ּבּבׂשר. הּנּכר החּמּום רׁשם אּלא אינֹו ׁשחנא', 'רׁשם ּכתרּגּומֹו «¿∆»ְִָ»∆∆«¿ƒְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכמֹו חּמּום, מחמת הּנרּגע עֹור רגיעה, ג)לׁשֹון כא ּבלע"ז(יחזקאל רייטרי"ר ּכלּֿפנים". "ונצרבּוֿבּה :.˙·¯ˆ∑ ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָ»∆∆

ּבלע"ז .רייטרישמענ"ט ְַַ

ß oqip c"k ipy mei ß

(ãë)úéçî äúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék øNá Bà́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈¦§©´
:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënä©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«

i"yx£˙ÈÁÓ‰ÂÎn‰∑מכוה וסימני חלקה; לבנה אֹו ּפתּוכה, לבהרת נהפכה הּמכוה ּכׁשחיתה ּבלעז. שנימני"ט ƒ¿««ƒ¿»ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
הם. ׁשוים ׁשחין ח)וסימני ּבּׁשחין(חולין ּגריס חצי נֹולד זה: עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר, הּכתּוב? חּלקן ולּמה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכגריס יּדֹונּו לא ּבּמכוה, ּגריס .וחצי ְְְֲִִִִִִַַָֹ

(äë)úøäaa ïáì øòN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈©©¤À¤
ànèå äçøt äåëna àåä úòøö øBòä-ïî ÷îò äàøîe©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½©¦§−̈¨¨®¨§¦¥³

:àåä úòøö òâð ïäkä BúàŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©¦«

(åë)íàå|ïáì øòN úøäaa-ïéà äpäå ïäkä äpàøé §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ¥¨´¨½̈
úòáL ïäkä Bøébñäå ääë àåäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬

:íéîé̈¦«

(æë)øBòa äNôú äNt-íà éòéáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ¨½
:àåä úòøö òâð Búà ïäkä ànèå§¦¥³©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©¨©−©¦«

(çë)àåäå øBòá äúNô-àì úøäaä ãîòú äézçz-íàå§¦©§¤Á¨Á©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³¨Æ§¦´
äåënä úáøö-ék ïäkä Bøäèå àåä äåënä úàN ääë¥½̈§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½¦«¨¤¬¤©¦§−̈

:àåä¦«

(èë):ï÷æá Bà Làøa òâð Bá äéäé-ék äMà Bà Léàå§¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−¨®©§−Ÿ¬§¨¨«

i"yx£Ô˜Ê· B‡ L‡¯a∑וזה לבן ּבׂשער סימנֹו ׁשּזה ּבׂשר, ׁשּבמקֹום לנגע ׂשער ׁשּבמקֹום נגע ּבין לחּלק הּכתּוב ּבא ¿…¿»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
צהב ּבׂשער רמב"ן.סימנֹו ְִֵָָָֹ

k‰�‡כב ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¿«¿»ƒ»≈«¬»
:‡È‰ ‡LzÎÓ d˙È»≈«¿»»ƒ

‡ÙÒB˙כג ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó˜ ‡‰¯˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»«∆«¿»»≈«
:‡�‰k dpk„ÈÂ ‡È‰ ‡�ÁL ÌL¯∆ƒ¬»ƒƒ«ƒ≈«¬»

„�e¯כד ‰‡Âk dkLÓ· È‰È È¯‡ ‡¯Ò· B‡ƒ¿»¬≈¿≈¿«¿≈¿»»¿
B‡ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁ ‡¯‰a ‰‡Âk ÌL¯ È‰˙e¿≈∆¿»»«¬»«¿»«¿»

:‡¯eÁ«¿»

eÁ¯כה ¯ÚN CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡�‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»««¬»¿»ƒ¿¬ƒ≈»ƒ»
‡˙e¯È‚Ò ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ‡‰ÊÁÓe ‡z¯‰·a¿«∆¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»¿ƒ»
LzÎÓ ‡�‰k d˙È ·‡ÒÈÂ ‰‡È‚Ò ‰‡ÂÎa ‡È‰ƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ»≈»≈«¬»«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ

ÚN¯כו ‡z¯‰·a ˙ÈÏ ‡‰Â ‡�‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈¿«∆¿»≈»
‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe ¯eÁƒ»«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡�‰k dp¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

‡ÙÒB‡כז Ì‡ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡�‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»¿ƒ»»ƒ»»
LzÎÓ d˙È ‡�‰k ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙≈¿«¿»ƒ»≈«¬»»≈«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ

‡ÙÒB˙כח ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó˜ ‡‰¯˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»««∆¿»»≈«
dpk„ÈÂ ‡È‰ ‰‡Âk ˜ÓÚ ‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓa¿«¿»¿ƒ»¿»…∆¿»»ƒƒ«ƒ≈

:‡È‰ ‰‡Âk ÌL¯ È¯‡ ‡�‰k«¬»¬≈∆¿»»ƒ

LzÎÓ‡כט d· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈≈«¿»»
:Ô˜„· B‡ ‡LÈ¯a¿≈»ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

חּוץ הּגּוף, ּבכל ׁשּתפרח עד טהרה סימן ְְֳִִֵֶַַַַָָָָאינּה

(נגעים ּבּמׁשנה חכמים ׁשּמנּו הּמקֹומֹות ְְְֲִִִִֶַַָָָָמן

לבן,פ"ח ּכּלֹו ההֹופ את מעּכבין ׁשאין ְְִֵֵֵֶַַָָֻמ"ה)

ּפרּוׁשֹו: אבל הּנגע. עֹור ּכל את מהּו: ּכן ֲִֵֵֵֶַַַָָאם

ועד ּומראׁשֹו הּנגע עֹור ּכל את הּצרעת ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹוכּסתה

הּגּוף, וכל הּנגע מקֹום לבן ׁשהפ יאמר ְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹרגליו,

חזר הּנגע ּומראה הּגּוף ּכל לבן הפ אם ְִֵֶַַַַַַָָָָָָהא

הּוא. טמא נתרּפא אֹו ְְִֵֵַַָֹלבהק

ּבין לחּלק הּכתּוב ּבא בזקן. אֹו ּבראׁש ְְְֵֵַַָָָָֹ(כט)



rxevnÎrixfzלח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"k ipy meil inei xeriy

(ì)òä-ïî ÷îò eäàøî äpäå òâpä-úà ïäkä äàøåøB §¨¨̧©Ÿ¥¹¤©¤À©§¦¥³©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½
úòøö àeä ÷úð ïäkä Búà ànèå ÷c áäö øòN Báe²¥¨¬¨−Ÿ¨®§¦¥̧Ÿ³©Ÿ¥Æ¤´¤½¨©¯©

:àeä ï÷fä Bà Làøä̈²Ÿ¬©¨−̈«
i"yx£·‰ˆ ¯ÚN B·e∑לצהב ׁשּבֹו ׁשחֹור ׂשער ׁשּנהּפ.‡e‰ נגע∑�˙˜ ׁשל ׁשמֹו ׂשער(ת"כ)ּכ .ׁשּבמקֹום ≈»»…ְְֵֶֶֶַָָָֹ∆∆ְְִֵֶֶֶַָָ

È‰BÊÁÓל ‡‰Â ‡LzÎÓ ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿»∆¡ƒ
˜cÚc ˜nÒ ¯ÚN d·e ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ«ƒƒ«¿»≈≈»À»«¿»
‡LÈ¯ ˙e¯È‚Ò ‡e‰ ‡˜˙� ‡�‰k d˙È ·‡ÒÈÂƒ»≈»≈«¬»ƒ¿»¿ƒ≈»

:‡e‰ ‡�˜„ B‡ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּזה ּבׂשר, ׁשּבמקֹום לנגע ׂשער ׁשּבמקֹום ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָנגע

צהב, ּבׂשער סימנֹו וזה לבן, ּבׂשער ְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹסימנֹו

הּוא, נתק לצהב. ׁשּבֹו ׁשחֹור ׂשער ְְֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּנהּפ

רּׁש"י. לׁשֹון ׂשער. ׁשּבמקֹום נגע ׁשל ׁשמֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָּכ

‰‡¯p‰Âנגע ׁשּבין ׁשההפרׁש הּזה, הּלׁשֹון מן ¿«ƒ¿∆ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

הּוא הּבׂשר עֹור לנגע והּזקן ְְֶַַַָָָָָֹהראׁש

הּנגע ּכי והּצהב, הּלבן הּׂשער ּבּגּון ׁשהזּכיר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹזה

הראׁש ׂשער ּבתֹו ּכׁשהּוא מראֹותיו ְְְְְְֶַַַַָָֹּבארּבע

הּוא ּכאׁשר טמא, ׂשער, ּבֹו נצהב אם ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָוהּזקן

לבן. הּוא אם הּבׂשר ּבעֹור ְִֵַָָָָָטמא

ÈÎÂעצמֹו הּוא והלא ּכן, לֹומר אפׁשר היא ¿ƒְְֲֵֵֶַַַַָֹ

עֹור צרעת ּכמראה מב) (ּבפסּוק ְְְֵַַַַָָָּכתב

ּכמראה ולא מראֹות, ּבארּבע ׁשּמטּמא ְְְְְְְֵֵֶַַַַַָָֹּבׂשר,

ּבארּבע מטּמאים ׁשאין ׂשער מקֹום ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָנתקים

ואם ותֹולדּתּה. ּבהרת ותֹולדּתּה ׂשאת ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָמראֹות,

מראה ּבאיזה מטּמא, אין מראֹות ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַּבארּבע

הּכתּוב ּבֹו הזּכיר ולא מטּמא, הּוא ענין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹּובאיזה

צהב ׂשער ׁשּבּסֹוף, החליטה סימני ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאּלא

ְִּופׂשיֹון.

Ï·‡הֹודיעֹו והּזקן הראׁש ׁשּנגע הרב, חׁשב ¬»ְִֶֶַַַַָָָָָֹ

נתק ל): (ּבפסּוק ׁשאמר ּבׁשמֹו, ְְִֶֶֶַַָָָהּכתּוב

הּוא הּזה ּובּׁשם לֹו הּידּוע הּׁשם והּוא ְֵֵֶַַַַַָהּוא,

ּומראיהן, ׁשמֹותם ּבּנגעים הזּכיר והּנה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָנּכר.

י), (ּפסּוק לבנה ׂשאת ד), (ּפסּוק לבנה ְְְֵֶֶַָָָָָָּבהרת

אבל נֹודע, הּוא ּובׁשמֹו ׁשמֹו, הזּכיר ְְְֲִִִַָָֹּובראׁש

סימני ּופרׁש וחזר הּכתּוב. טּמא ההּוא ְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָהּׁשם

ּבנתק. הרב סברת היא זֹו ּבּסֹוף. ְְֲִִֶֶַַַַָָָהחליטה

ÔÎÂהּׁשנּיה הּפרׁשה טעם ּכי מּדבריו, עֹוד נראה ¿≈ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ

ּכי לֹומר ראׁשֹו, יּמרט ּכי ואיׁש מ): ְִִִִֵַָָֹ(ּפסּוק

יהיה ויּקרח, הּׂשער ׁשּינׁשר הראׁש, ימרט ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּכאׁשר

ּבאֹותֹו מטּמא ואין מראׁש, נתקים מּטמאת ְְְְְִִֵֵֵַַָָֹֻטהֹור

ּבׂשר עֹור ּכדיני נּדֹון ויהיה נתק, הּנקרא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָנגע

יצא ׂשער ּכאן ׁשאין ּדכיון ותֹולדּתּה, ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָָָׂשאת

וזקן. ראׁש ּדין ְְִִָָָֹמּכלל

ÏÎÂׂשער ּבעֹוד הּזקן אֹו ׁשהראׁש ּכן, אינֹו זה ¿»ְֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּכלל, נגעים ּבמראֹות מטּמאין אינן ְְְְְְִִֵֶַַָָָָּבהן

הּׂשער וינׁשר ּבראׁש מקֹום יּמרט ּכאׁשר ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאבל

מּכל ּופנּוי חלק הּמקֹום ׁשּנעׂשה מעּקרֹו, ֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּבֹו

צהב ׂשער ההּוא הּנּתּוק ּבמקֹום ונֹולד ְְִִֵֵַַַָָָֹׂשער,

נתק, נקרא ּולכ הּטמא. הּנגע הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָודק,

ׁשם ׁשהּוא לא הּׂשער, מּׁשם ׁשּנּתק ֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּבעבּור

ּכן ּכׁשמֹו אבל ז"ל, הרב ׁשאמר ּכמֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָּבלבד

ואחר ּכגריס. ההּוא הּׂשער נּתּוק ׁשּצרי ְְִִִִֵֶַַַַָָהּוא,

ההּוא, הּמקֹום מן הּתֹולדי הראׁשֹון הּׂשער ִִִִֵֵַַַַָָָנּתּוק

הּוא הּלקּוי, הּדק הּצהב הּׂשער ׁשם נֹולד ִֵַַַַַָָָָָֹאם

קדם ּתחּלה ּכׁשּנֹולד לא טמאה, סימן ְְְִִֶֶַַָָֹֹֻּבֹו

ִַהּנּתּוק.

ÔÎÂאֹו ּבראׁש נֹולד מ"א) פ"ז (נגעים ׁשנינּו ¿≈ְִִַָָָֹ

טהֹורים. ונקרחּו והּזקן הראׁש חזר ְְְְְִִַַַָָָָָָֹּבּזקן,

והעלּו ׂשער, העלּו ׁשּלא עד והּזקן ְְֱֱֵֶֶֶַַָָָָֹֹהראׁש

מטּמא יעקב ּבן אליעזר רּבי ונקרחּו, ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׂשער

מטהרים. וחכמים טמא, וסֹופן ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָׁשּתחּלתן

ÔÈ�ÚÏeׁשם) ׁשנינּו נמי הּקֹודם, צהב ׂשער ¿ƒ¿«ִֵֵֵַָָָָָֹ

לּנתק ׁשּקדם צהב ׂשער מ"ד): ֵֶֶֶַַָָָֹפ"י

ּבן אליעזר רּבי מטּמא. יהּודה ורּבי ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָטהֹור,

הענין וכן מּציל. ולא מטּמא לא אֹומר ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹֹֹיעקב

(ּכאן). ּבספרא ׁשנּוי עֹוד ּכּלֹו ְְִֶַָָָֻהּזה

ÌÚËÂמּפני ּבתחּלה, הּנּתּוק הזּכיר ׁשּלא הּכתּוב ¿««ְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ

עמק ּבמראה ּבּזקן אֹו ּבראׁש נגע ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהזּכיר

עמק הּמראה ׁשּיהיה יּתכן ולא צהב, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹוׂשער

הּׂשער ּבעֹוד הּצל מן עמּקה חּמה ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֻּכמראה

ּבּנהּוג סתם ּתפס ּולפיכ עליו, הּתֹולדּתי ְְְִִַַַַַָָָָָָָהּׁשחֹור

יּנתקּו ּבראׁשם הּנגעים ּבבא ּכי אדם, ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹֹּבבני

הּׂשער ּבֹו ויצמח נגע, ּבּנתק ויּולד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּתחּלה,

הּוא, נתק ּפרׁש: ּכ ואחר הּקצר. הּדק ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּצהב

נּתּוק. ׁשּיהיה עד יטּמא ׁשּלא ּבפרּוׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹלבאר

˙Ú„Âׁשהּוא הּזה ׁשהּנגע המפרׁשים, רּבי ּכל ¿««ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּוׂשאת ּבהרת ּבֹו ׁשּיהא צרי אינֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהּנתק

הראׁש, ּבעֹור ׁשּנּוי ׁשּום ולא ּתֹולדֹותיהן ְְְְִֵֶָֹֹֹולא

ּבּזקן אֹו ּבראׁש ּכגריס הּׂשער ׁשּנּתק ּכיון ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאבל

ּבֹו נֹולד ואם הּנגע, הּוא לגמרי מּׁשרׁשֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָויעקר

אֹו הראׁש צרעת וזהּו טמא, ּדק צהב ְֵֵֶַַַָָָָָֹֹׂשער

ּבתחּלה הּכתּוב טּמא ל) (ּבפסּוק ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּזקן.

(ּבפסּוק והזּכיר וחזר צהב, ּבׂשער עמק ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹֹמראהּו

ּבפׂשיֹון אֹותֹו וטּמא הסּגר, עמק ּבׁשאינּנּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָֹלא)

הּנתק מראה ׁשאין זה ּומׁשמעּות לה), ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָ(ּבפסּוק

הּסימנים ׁשני ּובוּדאי ּכלל. מׁשּנה ולא ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹֻעמק

הם ׁשוים הּצהב והּׂשער הּפׂשיֹון ׁשהן ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהאּלּו

ׁשּבין ללּמד הּכתּובים ּבאּו ּכן ואם ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּבדינם,

עמק ׁשאינּנּו אֹו הּבהרת ּכמראה עמק ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמראהּו

צהב ּבׂשער מטּמא ׁשּנּתק ּכיון ּכלל, מׁשּנה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻולא

ּבספרא ׁשנּיֹות הרּבה ּובריתֹות ּבפׂשיֹון. ְְְְְְְִִֵַַָָֻאֹו

ה ּזה.ּבענין ְִֶַָָ

Ï·‡ּבראׁש הּמקֹום ׁשּיּמרט ׁשאחר נראה, היה ¬»ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבהרת החלק ּבּמקֹום ׁשּתּולד עד נגע ִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאינֹו

ּתטּמא ואז ותֹולדּתּה, ׂשאת אֹו ְְְְְְְֵֵַַַָָָותֹולדּתּה

ּבעֹור ׁשּתטּמא ּכמֹו צהב, ּבׂשער והּׂשאת ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּבהרת

נגע ׁשהזּכיר הּכתּוב ּכי לבן. ּבהפ ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָהּבׂשר

מן עמק מראהּו והּנה ואמר: ּבּזקן אֹו ְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹּבראׁש

למעלה, הּנזּכרים הּנגעים למראֹות ירמז ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹהעֹור,

ותֹולדּתּה. ׂשאת וכן ותֹולדּתּה ּבהרת ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָוהזּכיר

ׁשּלא אחר טעם לטען אּלא הּזאת הּפרׁשה ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹואין

מראֹות יטּמאּו ׁשּלא והּוא, ּבראׁשּכענינֹו, נגעים ְְְְְְְִִֶַַָָָֹֹ

ּולהחמיר, להקל ּבֹו ויׁש הּנּתּוק. אחרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָאּלא

ּולהחמיר, לבן, ּבׂשער יטּמאּו ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹלהקל,

צהב. ּבׂשער ְְְֵֶַָָֹׁשּיטּמאּו

·e˙k‰Âנגע את הּכהן יראה וכי ׁשאמר: ¿«»ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

מן עמק מראהּו אין והּנה ְְִִֵֵֵֶֶַַָֹהּנתק

את הּכהן והסּגיר ּבֹו אין ׁשחֹור וׂשער ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹהעֹור

ּבהרת ואם ּכמֹו: ּפרּוׁשֹו לא), (ּפסּוק הּנתק ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָנגע

מן מראה אין ועמק ּבׂשרֹו ּבעֹור הוא ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹלבנה

ׁשהיּו ירמז הּנתק נגע ּכי ד), (ּפסּוק ְִִֶֶֶֶַַָָָֹהעֹור

ּבנּתּוק. נגעים ְְְִִַָמראֹות

‰ÊÂלפי נגעים, ּבמּסכת ּבּתֹוספּתא עּיּון צרי ¿∆ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָ

והּנתקים ה"ד): (פ"א ׁשם ְְִִֶַָָָׁשּׁשנינּו

ּבׁשחֹור לבנים ואפּלּו מראה, ּבכל ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָמטּמאים

ּדק צהב ּבׂשער ּומטּמאים ּבלבן, ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹוהּׁשחֹורים

מּזה נראה ּכאן. עד הּזהב. ּכתבנית ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּמראיו

ּבעֹור לבן אֹו נגע, מראה ּבּנּתּוק ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּצרי

אפּלּו אֹו הּנגעים, מראֹות ּכעין הּׁשחֹור ְְְֲִִֵַַַָָָֹהראׁש

הּמֹורפיאה ּכעין הּלבן הראׁש ּבעֹור ׁשחֹור ְְְְֵֶַַַָָָָָָֹנגע

לעֹולם הּכתּוב ּכי הרֹופאים, ׁשהזּכירּו ְְְְִִִִֶַַָָָָהּׁשחֹורה

ּבּנתק, נגע ׁשּיהיה ׁשּצרי הּנתק נגע ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָמזּכיר

הּבׂשר. ּבעֹור ּכמֹו מראֹות להם יחד לא ְְְֲִֵֶַַָָָָֹאבל

‰L¯t‰Âּפסּוק) ראׁשֹו יּמרט ּכי ואיׁש הּׁשנּיה ¿«»»»ְְִִִִֵַָָָֹ

אּלא הּנתקין ּדין אין ּכי לּמדה ְְִִִִֵֶַָָָמ),

הּׂשער ויּׁשאר הראׁש אמצעת יּמרט ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכאׁשר

יּמרט אם אבל צד, מּכל הּנתק את ֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּקיף

הּצד מּכל ויּנתק הּפנים ּפאת אֹו הראׁש ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹאחֹורי

אּלא וזקן הראׁש ּבסימני נּדֹון אינֹו ְְִִֵֵֶַָָָָָֹההּוא,

ּבׂשר.ּבסי עֹור מני ְִֵָָָ

,ÌÚh‰Âׁשּיּקרח רּבים אדם ּבני ּבטבעי ּכי ¿«««ְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

הראׁש ּבצדדי הּׂשער מעּוט ְִִֵֵֶַָָָָֹלהם

אּלא חלי, ּבהם הּנּתּוק ואין לפנים, אֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלאחֹור

הּׂשער יּנתק ּכאׁשר אבל הּגּוף, ּכׁשאר הּוא ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָהרי

והּוא נגע, אּלא אינֹו הּׂשער מקֹום ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָּבאמצעּות

אל ּובערבי טינּי"א ׁשּלנּו לעּזֹות ׁשּקֹורין ֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּנגע

ּפניו מּפאת ׁשּנמרט הּכתּוב ּומעט ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָסעפ"ה,

להּקרח. אדם ּבני ּדר ׁשּכן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָּומאחריו,

ÌÚËÂיהיה וכי מב) (ּפסּוק ׁשאמר הּכתּוב ¿««ְְִִֶֶַַָָָ

אדמּדם, לבן נגע בּגּבחת אֹו ְֲֶַַַַַַַַַָָָָבּקרחת

ּבפתּו נגעים ּבמראֹות הּגּוף ּכׁשאר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשּיטּמא

(ּפסּוק ּבׂשר עֹור צרעת ּכמראה ואמר: ְְְְֵַַַַָָָָָָָּובחלק.

ׁשהּוא ּבפׂשיֹון אֹו ּבמחיה מחלט ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֶֶֶָָֻמג),

והזּכירּו הּבׂשר. ּבעֹור החלּוטה הּצרעת ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָמראה

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"k ipy meil inei xeriy

(àì)eäàøî-ïéà äpäå ÷úpä òâð-úà ïäkä äàøé-éëå§¦«¦§¤̧©Ÿ¥¹¤¤´©©¤À¤§¦¥³¥«©§¥̧Æ
òâð-úà ïäkä øébñäå Ba ïéà øçL øòNå øBòä-ïî ÷îò̈´Ÿ¦¨½§¥¨¬¨−Ÿ¥´®§¦§¦¯©Ÿ¥²¤¤¬©

:íéîé úòáL ÷úpä©¤−¤¦§©¬¨¦«
i"yx£Ba ÔÈ‡ ¯ÁL ¯ÚNÂ∑טהרה סימן – ׁשחֹור ׁשּׂשער להּסגר, צרי ואין טהֹור – ׁשחֹור ׂשער ּבֹו היה אם הא ¿≈»»…≈ְְֳִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָ

וגֹו'" צמחּֿבֹו ׁשחר "וׂשער ׁשּנאמר: ּכמֹו ּבנתקים, .הּוא ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹ

(áì)äNô-àì äpäå éòéáMä íBia òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥´¤©¤»©»©´©§¦¦¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´
÷îò ïéà ÷úpä äàøîe áäö øòN Bá äéä-àìå ÷úpä©¤½¤§Ÿ¨¬¨−¥¨´¨®Ÿ©§¥´©¤½¤¥¬¨−Ÿ

:øBòä-ïî¦¨«
i"yx£'B‚Â ‰NÙŒ‡Ï ‰p‰Â∑טמא – צהב ׂשער ּבֹו היה אֹו ּפׂשה, אם .הא ¿ƒ≈…»»¿ִֵֵָָָָָָָָֹ

(âì)çlbúäå÷úpä-úà ïäkä øébñäå çlâé àì ÷úpä-úàå §¦̧§©½̈§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©§¦§¦̧©Ÿ¥¯¤©¤²¤
:úéðL íéîé úòáL¦§©¬¨¦−¥¦«

i"yx£Álb˙‰Â∑הּנתק Ál‚È.סביבֹות ‡Ï ˜˙p‰Œ˙‡Â∑(ת"כ)אם נּכר ׁשּיהא ּכדי סביב לֹו סמּו ׂשערֹות ׁשּתי מּניח ¿ƒ¿«»ְִֶֶַ¿∆«∆∆…¿«≈«ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הּגּלּוח למקֹום ויצא הּׂשערֹות יעבֹור יפׂשה ׁשאם רמב"ן.ּפׂשה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

(ãì)äNô-àì äpäå éòéáMä íBia ÷úpä-úà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧¤©¤¹¤©´©§¦¦ÀÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³
Búà øäèå øBòä-ïî ÷îò epðéà eäàøîe øBòa ÷úpä©¤̧¤Æ¨½©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ¦¨®§¦©³ŸÆ

:øäèå åéãâa ñaëå ïäkä©Ÿ¥½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«

(äì):Búøäè éøçà øBòa ÷úpä äNôé äNt-íàå§¦¨¬¦§¤²©¤−¤¨®©«£¥−¨«¢¨«

i"yx£B˙¯‰Ë È¯Á‡∑הּפ לאחר ּפֹוׂשה אּלא לי ּתלמּודאין ׁשני? ׁשבּוע ּובסֹוף ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף אף מּנין ּטּור, «¬≈»√»ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
יפׂשה" "ּפׂשה .לֹומר: ְִֶַָ

Â‰‡לא ‡˜˙� LzÎÓ ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈ È¯‡Â«¬≈∆¡≈«¬»»«¿«ƒ¿»¿»
Ìk‡ ¯ÚNÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰BÊÁÓ ˙ÈÏ≈∆¡ƒ«ƒƒ«¿»¿≈»À»
˙Ú·L ‡˜˙� LzÎÓ ˙È ‡�‰k ¯bÒÈÂ da ˙ÈÏ≈≈¿«¿««¬»»«¿«ƒ¿»ƒ¿«

:ÔÈÓBÈƒ

ÚÈ·L‡‰לב ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿»¿ƒ»»
˜nÒ ¯ÚN d· ‰Â‰ ‡ÏÂ ‡˜˙� ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿»¬»≈≈»À»

:‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ˙ÈÏ ‡˜˙� ÈÊÁÓe∆¡≈ƒ¿»≈«ƒƒ«¿»

Ál‚Èלג ‡Ï ‡˜˙� ÌÚ„e ‡˜˙� È�¯ÁÒ Ál‚ÈÂƒ««»√»≈ƒ¿»¿ƒƒ¿»»¿«»
:˙e�È�z ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˜˙� ˙È ‡�‰k ¯bÒÈÂ¿«¿««¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿»

ÚÈ·L‡‰לד ‡ÓBÈa ‡˜˙� ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»¿»¿ƒ»»
È‰BÊÁÓe ‡kLÓa ‡˜˙� ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿«¿»∆¡ƒ
‡�‰k d˙È Èk„ÈÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«ƒƒ«¿»ƒ«≈»≈«¬»

:Èk„ÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈

a˙¯לה ‡kLÓa ‡˜˙� ÛÒBÈ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ¿»¿«¿»»«
:d˙eÎc»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּׁשנינּו ּכמֹו לבן, ּבׂשער מטּמא ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָרּבֹותינּו

ּבקרחת מטּמא ׁשהּמחיה מ"ג): פ"ד ְְְְִִֵֶַַַַָָָ(נגעים

וידרׁש לבן. ּבׂשער ּכן ּׁשאין מה ּבגּבחת ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָאֹו

ב). יא ּפרק (נגעים ּכהנים ּבתֹורת ְְֲִִֵֶֶַָֹּכן

LÈÂהּפרׁשּיֹות טעם ּכי ׁשאֹומרים המפרׁשים מן ¿≈ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

והענין הּמריטה. ּובין הּנּתּוק ּבין ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָלהבּדיל

הּׂשער ׁשּיעקר הּוא וגּבחת קרחת ּכי ְִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּוא,

ׂשער ׁשּס ּכגֹון לחזר, עתיד ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹּבענין

ּבטבעֹו ׁשּנעקר אֹו הּׂשער, מּׁשיר ּבסם ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹראׁשֹו

הּלחה. ְִֵַָּביּבּוׁש

ÔÈ�ÚÂמּתחּלה ּכי הּזֹו, הּדעת ּכפי הּפרׁשה ¿ƒ¿«ְְִִִִַַַַַָָָָ

הּׂשערּדּבר ׁשּנׁשר והּוא ּבנתק הּכתּוב ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

כד), כב (להּלן וכרּות ונתּוק מּלׁשֹון: ְְְְְְִִַַָָָונכרת,

יח.), ד, (יהֹוׁשע הּכהנים רגלי ּכּפֹות ְְְֲִִֵַַַַֹֻנּתקּו

ׁשּיעקר ראׁשֹו ימרט ּכאׁשר ּכי אמר ּכ ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹואחר

ּומלּבן חלק הראׁש ׁשּיּׁשאר ּבמריטה ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻהּׂשער

וכענין מ"ה.), ז', (מלכיםֿא ממרט נחׁשת ְְְְְְִִֵֶָָָָֹֹּכעין

(יחזקאל מרּטה ּברק לּה יהיה למען ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכתּוב:

ׂשער ׁשם יחזר ׁשּלא ׁשּבּידּוע ט"ו.), ְֵֶֶַַַָָָֹֹכ"א,

קרח הּזה האיׁש אבל נתק, זה אין ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלעֹולם,

וטהֹור הּקרחים אדם ּבני ּכדר ּגּבח אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא

הּוא.

Ï·‡מּמראֹות ּבּגּבחת אֹו ּבּקרחת יהיה אם ¬»ְְִִִֶַַַַַַַַָ

עֹור צרעת ּכמראה טמא יהיה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּנגעים,

ׁשּמעטּו אּלא ּופׂשיֹון, מחיה ּובסימניהֹון ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָּבׂשר

הּדבר, וטעם לבן. ׂשער ּבמדרׁשם מּמּנּו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָחכמים

ׂשער לגּדל ראּוי ואין הראׁש נמרט ׁשּכבר ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלפי

לעֹולם ּבמקרה, ׂשער מעט יּולד ואם ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָּכלל,

לקּוי אּלא ׂשער, ּבתכּונת ולא ׁשחֹור יהיה ְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹלא

ְָָולבן.

‰ÊÂ,נגעים מּסכת ּבפרּוׁש הּצרפתים חכמי ּדעת ¿∆ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשם הּׁשנּיֹות והּבריתֹות הּמׁשניֹות ְְְְְְִִַַַַַָָָֻוענין

חלי הּנתק יהיה ּכן ואם לדבריהם. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹנֹוטה

מחלת הּנקראים הידּועים החלים אֹו ְְֲֲֳִִִִַַַַַַַָָָהּסעפ"ה

להם ויׁש חלים וכּלם הּנחׁש, ּוׁשביל ְְְֳִִֵֶַָָָָָָֻׁשּועל

עזר לּה ואין הּקרחת היא והּמריטה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעזר,

ּכלל. ְְָָּורפּואה

ּפׁשּוטֹו, ּכפי יגּלח. לא הּנתק ואת והתּגּלח ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ(לג)

ׁשאף הּנתק, מקֹום על ּתער יעביר ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַֹיזהיר

על הּתער יעביר אם ׂשער, ּבֹו ׁשאין ּפי ֲִִִֵֵֶַַַַַַָעל

להצמיח סּבה והּנה העֹור, יתּגרר ההּוא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּמקֹום

וכל ׁשּבראׁש חטטין ּבעלי ּדר ׁשּכן ׂשער, ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבֹו

וגם ההּוא הּמקֹום לגרר ׂשערֹותיהן ְְֲִִִֵֶַַַַַַָֹהּמּׁשירין

חתּוכֹות. חבּורֹות ּבאזמל ּבהן ְֲֲֲִֵֶַָָלעׂשֹות

Ï·‡הּנתק ואת ּדרׁשּו: (ּכאן) ּכהנים ּבתֹורת ¬»ְְְֲִֶֶֶַַָָֹ

והלא ּכלֹומר, ּבֹו, ּיׁש מה וכי יגּלח, ְְְֲִֵֵַַַַַֹֹלא

יגּלח, לא לּנתק סמּו אּלא מּמּנּו, הּׂשער ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹנּתק

ׂשערֹות ׁשּתי ּומּניח לֹו חּוצה מגּלח ּכיצד, ְְְִֵֵֵַַַַַָָָהא

וזהּו ּפׂשה. אם נּכר ׁשּיהא ּכדי לּנתק ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָסמּו

ּודעים נתקא סחרני ויגּלח אנקלּוס: ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָֻׁשּתרּגם

ׁשּתי סביביו ּבכל ׁשּיּניח יגּלח, לא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָנתקא

הּפׂשיֹון. ּבהן להּכיר ְְְִִֶַַָָׂשערֹות

‰È‰ÈÂהעם את ּדוד וּיּגׁש ּכמֹו: את, טעם ¿ƒ¿∆ְִִֶֶַַַַָָָ

כא), ל (ׁשמּואלֿא לׁשלֹום להם ְְְִֵֶַַָָוּיׁשאל

טעמֹו אֹו ּבתֹוכֹו. ּבא ולא להם סמּו ְְֲֶֶַָָָָֹׁשּבא

ואׁשר יאמר, "אׁשר", מּלת ויחסר "עם" ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַֹּכטעם

רּבים. וכמֹוהּו יגּלח, לא הּנתק ְְִִֶֶַַַַָֹעם
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(àì)eäàøî-ïéà äpäå ÷úpä òâð-úà ïäkä äàøé-éëå§¦«¦§¤̧©Ÿ¥¹¤¤´©©¤À¤§¦¥³¥«©§¥̧Æ
òâð-úà ïäkä øébñäå Ba ïéà øçL øòNå øBòä-ïî ÷îò̈´Ÿ¦¨½§¥¨¬¨−Ÿ¥´®§¦§¦¯©Ÿ¥²¤¤¬©

:íéîé úòáL ÷úpä©¤−¤¦§©¬¨¦«
i"yx£Ba ÔÈ‡ ¯ÁL ¯ÚNÂ∑טהרה סימן – ׁשחֹור ׁשּׂשער להּסגר, צרי ואין טהֹור – ׁשחֹור ׂשער ּבֹו היה אם הא ¿≈»»…≈ְְֳִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָ

וגֹו'" צמחּֿבֹו ׁשחר "וׂשער ׁשּנאמר: ּכמֹו ּבנתקים, .הּוא ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹ

(áì)äNô-àì äpäå éòéáMä íBia òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥´¤©¤»©»©´©§¦¦¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´
÷îò ïéà ÷úpä äàøîe áäö øòN Bá äéä-àìå ÷úpä©¤½¤§Ÿ¨¬¨−¥¨´¨®Ÿ©§¥´©¤½¤¥¬¨−Ÿ

:øBòä-ïî¦¨«
i"yx£'B‚Â ‰NÙŒ‡Ï ‰p‰Â∑טמא – צהב ׂשער ּבֹו היה אֹו ּפׂשה, אם .הא ¿ƒ≈…»»¿ִֵֵָָָָָָָָֹ

(âì)çlbúäå÷úpä-úà ïäkä øébñäå çlâé àì ÷úpä-úàå §¦̧§©½̈§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©§¦§¦̧©Ÿ¥¯¤©¤²¤
:úéðL íéîé úòáL¦§©¬¨¦−¥¦«

i"yx£Álb˙‰Â∑הּנתק Ál‚È.סביבֹות ‡Ï ˜˙p‰Œ˙‡Â∑(ת"כ)אם נּכר ׁשּיהא ּכדי סביב לֹו סמּו ׂשערֹות ׁשּתי מּניח ¿ƒ¿«»ְִֶֶַ¿∆«∆∆…¿«≈«ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הּגּלּוח למקֹום ויצא הּׂשערֹות יעבֹור יפׂשה ׁשאם רמב"ן.ּפׂשה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

(ãì)äNô-àì äpäå éòéáMä íBia ÷úpä-úà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧¤©¤¹¤©´©§¦¦ÀÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³
Búà øäèå øBòä-ïî ÷îò epðéà eäàøîe øBòa ÷úpä©¤̧¤Æ¨½©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ¦¨®§¦©³ŸÆ

:øäèå åéãâa ñaëå ïäkä©Ÿ¥½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«

(äì):Búøäè éøçà øBòa ÷úpä äNôé äNt-íàå§¦¨¬¦§¤²©¤−¤¨®©«£¥−¨«¢¨«

i"yx£B˙¯‰Ë È¯Á‡∑הּפ לאחר ּפֹוׂשה אּלא לי ּתלמּודאין ׁשני? ׁשבּוע ּובסֹוף ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף אף מּנין ּטּור, «¬≈»√»ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
יפׂשה" "ּפׂשה .לֹומר: ְִֶַָ

Â‰‡לא ‡˜˙� LzÎÓ ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈ È¯‡Â«¬≈∆¡≈«¬»»«¿«ƒ¿»¿»
Ìk‡ ¯ÚNÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰BÊÁÓ ˙ÈÏ≈∆¡ƒ«ƒƒ«¿»¿≈»À»
˙Ú·L ‡˜˙� LzÎÓ ˙È ‡�‰k ¯bÒÈÂ da ˙ÈÏ≈≈¿«¿««¬»»«¿«ƒ¿»ƒ¿«

:ÔÈÓBÈƒ

ÚÈ·L‡‰לב ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿»¿ƒ»»
˜nÒ ¯ÚN d· ‰Â‰ ‡ÏÂ ‡˜˙� ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿»¬»≈≈»À»

:‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ˙ÈÏ ‡˜˙� ÈÊÁÓe∆¡≈ƒ¿»≈«ƒƒ«¿»

Ál‚Èלג ‡Ï ‡˜˙� ÌÚ„e ‡˜˙� È�¯ÁÒ Ál‚ÈÂƒ««»√»≈ƒ¿»¿ƒƒ¿»»¿«»
:˙e�È�z ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˜˙� ˙È ‡�‰k ¯bÒÈÂ¿«¿««¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿»

ÚÈ·L‡‰לד ‡ÓBÈa ‡˜˙� ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»¿»¿ƒ»»
È‰BÊÁÓe ‡kLÓa ‡˜˙� ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿«¿»∆¡ƒ
‡�‰k d˙È Èk„ÈÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«ƒƒ«¿»ƒ«≈»≈«¬»

:Èk„ÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈

a˙¯לה ‡kLÓa ‡˜˙� ÛÒBÈ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ¿»¿«¿»»«
:d˙eÎc»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּׁשנינּו ּכמֹו לבן, ּבׂשער מטּמא ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָרּבֹותינּו

ּבקרחת מטּמא ׁשהּמחיה מ"ג): פ"ד ְְְְִִֵֶַַַַָָָ(נגעים

וידרׁש לבן. ּבׂשער ּכן ּׁשאין מה ּבגּבחת ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָאֹו

ב). יא ּפרק (נגעים ּכהנים ּבתֹורת ְְֲִִֵֶֶַָֹּכן

LÈÂהּפרׁשּיֹות טעם ּכי ׁשאֹומרים המפרׁשים מן ¿≈ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

והענין הּמריטה. ּובין הּנּתּוק ּבין ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָלהבּדיל

הּׂשער ׁשּיעקר הּוא וגּבחת קרחת ּכי ְִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּוא,

ׂשער ׁשּס ּכגֹון לחזר, עתיד ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹּבענין

ּבטבעֹו ׁשּנעקר אֹו הּׂשער, מּׁשיר ּבסם ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹראׁשֹו

הּלחה. ְִֵַָּביּבּוׁש

ÔÈ�ÚÂמּתחּלה ּכי הּזֹו, הּדעת ּכפי הּפרׁשה ¿ƒ¿«ְְִִִִַַַַַָָָָ

הּׂשערּדּבר ׁשּנׁשר והּוא ּבנתק הּכתּוב ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

כד), כב (להּלן וכרּות ונתּוק מּלׁשֹון: ְְְְְְִִַַָָָונכרת,

יח.), ד, (יהֹוׁשע הּכהנים רגלי ּכּפֹות ְְְֲִִֵַַַַֹֻנּתקּו

ׁשּיעקר ראׁשֹו ימרט ּכאׁשר ּכי אמר ּכ ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹואחר

ּומלּבן חלק הראׁש ׁשּיּׁשאר ּבמריטה ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻהּׂשער

וכענין מ"ה.), ז', (מלכיםֿא ממרט נחׁשת ְְְְְְִִֵֶָָָָֹֹּכעין

(יחזקאל מרּטה ּברק לּה יהיה למען ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכתּוב:

ׂשער ׁשם יחזר ׁשּלא ׁשּבּידּוע ט"ו.), ְֵֶֶַַַָָָֹֹכ"א,

קרח הּזה האיׁש אבל נתק, זה אין ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלעֹולם,

וטהֹור הּקרחים אדם ּבני ּכדר ּגּבח אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא

הּוא.

Ï·‡מּמראֹות ּבּגּבחת אֹו ּבּקרחת יהיה אם ¬»ְְִִִֶַַַַַַַַָ

עֹור צרעת ּכמראה טמא יהיה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּנגעים,

ׁשּמעטּו אּלא ּופׂשיֹון, מחיה ּובסימניהֹון ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָּבׂשר

הּדבר, וטעם לבן. ׂשער ּבמדרׁשם מּמּנּו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָחכמים

ׂשער לגּדל ראּוי ואין הראׁש נמרט ׁשּכבר ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלפי

לעֹולם ּבמקרה, ׂשער מעט יּולד ואם ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָּכלל,

לקּוי אּלא ׂשער, ּבתכּונת ולא ׁשחֹור יהיה ְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹלא

ְָָולבן.

‰ÊÂ,נגעים מּסכת ּבפרּוׁש הּצרפתים חכמי ּדעת ¿∆ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשם הּׁשנּיֹות והּבריתֹות הּמׁשניֹות ְְְְְְִִַַַַַָָָֻוענין

חלי הּנתק יהיה ּכן ואם לדבריהם. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹנֹוטה

מחלת הּנקראים הידּועים החלים אֹו ְְֲֲֳִִִִַַַַַַַָָָהּסעפ"ה

להם ויׁש חלים וכּלם הּנחׁש, ּוׁשביל ְְְֳִִֵֶַָָָָָָֻׁשּועל

עזר לּה ואין הּקרחת היא והּמריטה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעזר,

ּכלל. ְְָָּורפּואה

ּפׁשּוטֹו, ּכפי יגּלח. לא הּנתק ואת והתּגּלח ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ(לג)

ׁשאף הּנתק, מקֹום על ּתער יעביר ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַֹיזהיר

על הּתער יעביר אם ׂשער, ּבֹו ׁשאין ּפי ֲִִִֵֵֶַַַַַַָעל

להצמיח סּבה והּנה העֹור, יתּגרר ההּוא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּמקֹום

וכל ׁשּבראׁש חטטין ּבעלי ּדר ׁשּכן ׂשער, ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבֹו

וגם ההּוא הּמקֹום לגרר ׂשערֹותיהן ְְֲִִִֵֶַַַַַַָֹהּמּׁשירין

חתּוכֹות. חבּורֹות ּבאזמל ּבהן ְֲֲֲִֵֶַָָלעׂשֹות

Ï·‡הּנתק ואת ּדרׁשּו: (ּכאן) ּכהנים ּבתֹורת ¬»ְְְֲִֶֶֶַַָָֹ

והלא ּכלֹומר, ּבֹו, ּיׁש מה וכי יגּלח, ְְְֲִֵֵַַַַַֹֹלא

יגּלח, לא לּנתק סמּו אּלא מּמּנּו, הּׂשער ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹנּתק

ׂשערֹות ׁשּתי ּומּניח לֹו חּוצה מגּלח ּכיצד, ְְְִֵֵֵַַַַַָָָהא

וזהּו ּפׂשה. אם נּכר ׁשּיהא ּכדי לּנתק ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָסמּו

ּודעים נתקא סחרני ויגּלח אנקלּוס: ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָֻׁשּתרּגם

ׁשּתי סביביו ּבכל ׁשּיּניח יגּלח, לא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָנתקא

הּפׂשיֹון. ּבהן להּכיר ְְְִִֶַַָָׂשערֹות

‰È‰ÈÂהעם את ּדוד וּיּגׁש ּכמֹו: את, טעם ¿ƒ¿∆ְִִֶֶַַַַָָָ

כא), ל (ׁשמּואלֿא לׁשלֹום להם ְְְִֵֶַַָָוּיׁשאל

טעמֹו אֹו ּבתֹוכֹו. ּבא ולא להם סמּו ְְֲֶֶַָָָָֹׁשּבא

ואׁשר יאמר, "אׁשר", מּלת ויחסר "עם" ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַֹּכטעם

רּבים. וכמֹוהּו יגּלח, לא הּנתק ְְִִֶֶַַַַָֹעם
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(åì)ïäkä øwáé-àì øBòa ÷úpä äNt äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨¨¬©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯©Ÿ¥²
:àeä àîè áävä øòOì©¥¨¬©¨−Ÿ¨¥¬«

(æì)àtøð Ba-çîö øçL øòNå ÷úpä ãîò åéðéòa-íàå§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧¨¯Ÿ¨«©²¦§¨¬
ñ :ïäkä Bøäèå àeä øBäè ÷úpä©¤−¤¨´®§¦«£−©Ÿ¥«

i"yx£¯ÁL ¯ÚNÂ∑לתבנית ּדֹומה "צהב" ּולׁשֹון "וׂשער". לֹומר: ּתלמּוד צהב? ׁשאינֹו והאדם הּירק אף מּנין ¿≈»»…ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבלע"ז אורפל"א "זהב", ּכמֹו "צהב", ‰Ô‰k.הּזהב, B¯‰ËÂ ‡e‰ ¯B‰Ë∑טהֹור לא הּכהן, ׁשּטהרֹו טמא הא ְְַַַָָָָֹֹ»¿ƒ¬«…≈ֲִֵֵֶַָָָֹֹ

ז) .(מו"ק

(çì)úøäa úøäa íøNa-øBòá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«§¨−̈¤«¨®Ÿ¤«¨−Ÿ
:úðáì§¨«Ÿ

i"yx£˙¯‰a∑חברּבּורֹות. ∆»…ְֲַ

(èì)úðáì úBäk úøäa íøNa-øBòá äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥¯§«§¨¨²¤«¨−Ÿ¥´§¨®Ÿ
ñ :àeä øBäè øBòa çøt àeä ÷äa¬Ÿ©²¨©¬¨−¨¬«

i"yx£˙�·Ï ˙B‰k∑ּכהה אּלא עז ׁשּלהן לבן רוש"ו,∑a‰˜.ׁשאין ׁשּקֹורין אדם, אדם ּבבׂשר הּנראה לבן ּכמין ≈¿»…ֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ…«ְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
צח ּבלבן הּבׂשר מבהיק לעדׁשה עדׁשה ׁשּבין עדׁשן ּכאיׁש ּבהק, קרּוי אדמימּותֹו, חברּבּורֹות .ּבין ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ß oqip d"k iyily mei ß

(î):àeä øBäè àeä çø÷ BLàø èøné ék Léàå§¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬«

i"yx£‡e‰ ¯B‰Ë ‡e‰ Á¯˜∑,נתקין מּטמאת ּבסימניׁשאינֹוטהֹור אּלא ׂשער, מקֹום ׁשהם וזקן, ראׁש ּבסימני נּדֹון ≈≈«»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ּופׂשיֹון ּומחיה לבן, ּבׂשער ּבׂשר: עֹור .נגעי ְְְְִִִֵֵָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr fk zegiy ihewl)

ּבׂשר עֹור נגעי ּבסּמני אּלא . . וזקן ראׁש ּבסּמני נּדֹון מ)ׁשאינֹו יג, מטּמא.(רש"י אינֹו ראׁשֹו" ׁש"יּמרט ללּמד ׁשּבא מפרׁש אינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּכהרמּב"ן, (ּודלא ּדוקא מּנׁשירה נֹוצר אינֹו ׁשהּנגע היינּו ׂשער", ׁשּבמקֹום נגע ׁשל ׁשמֹו "ּכְך רׁש"י מפרׁש הּוא" "נתק על עּמֹו: ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹונּמּוקֹו

לֹומר סברא אין נגע, אינּה ׂשערֹות ׁשּנׁשירת ּומּכיון ׂשער). נׁשירת ענינֹו ּבּזקן אֹו ּבראׁש ׁשּנגע היינּו הּׂשער", מּׁשם "ׁשּנּתק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹׁשּכתב

ׁשל ּדינֹו מלּמד הּכתּוב אּלא זה; את לׁשלל צרְך ואין טמאה, סּמן הּוא ראׁשֹו" זה.נגעׁש"יּמרט ּבמקֹום ׁשּנֹולד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

(àî):àeä øBäè àeä çab BLàø èøné åéðt úàtî íàå§¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−¨¬«

i"yx£ÂÈ�t ˙‡tÓ Ì‡Â∑ּומּׁשּפּוע ּבכלל, ּומּכאן ׁשּמּכאן הּצדעין ואף "ּגּבחת", קרּוי ּפניו, ּכלּפי קדקד מּׁשּפּוע ¿ƒƒ¿«»»ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
"קרחת" קרּוי אחֹוריו ּכלּפי .קדקד ְְֲֵַַַָָָָֹ

(áî)úòøö ícîãà ïáì òâð úçabá Bà úçøwá äéäé-éëå§¦¦«§¤³©¨©̧©Æ´©©©½©¤−©¨¨´£©§¨®¨©³©
:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úçøtŸ©¸©Æ¦½§¨«©§−¬§©©§«

i"yx£Ô·Ï Ú‚�ÌcÓ„‡∑– ּבׂשר" עֹור צרעת "ּכמראה לֹומר: ּתלמּוד הּמראֹות? ׁשאר מּנין .הּצרעתּפתּו ּכמראה ∆«»»¬«¿»ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָ
ּבׁשני ונּדֹון מראֹות ּבארּבע ׁשּמטּמא ּבֹו? אמּור ּומהּו בעֹורֿבׂשרֹו". ּכיֿיהיה "אדם ּבׂשר': 'עֹור ּבפרׁשת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהאמּור
ׂשער, מקֹום ׁשל נתקין ּכמראה ולא אחד, ּבׁשבּוע נּדֹון ׁשהּוא ּומכוה, ּבׁשחין האמּור צרעת ּכמראה ולא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשבּועֹות,

ותֹולדּתּה ּבהרת ותֹולדּתּה, ׂשאת מראֹות: ּבארּבע מטּמאין .ׁשאין ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

kLÓa‡לו ‡˜˙� ÛÒB‡ ‡‰Â ‡�‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»≈ƒ¿»¿«¿»
:‡e‰ ·‡ÒÓ ˜nÒ ¯ÚNÏ ‡�‰k ¯w·È ‡Ï»¿«≈«¬»¿≈»À»¿»»

ˆÁÓלז Ìk‡ ¯ÚNÂ ‡˜˙� Ì˜ ‰Â‰ „k Ì‡Â¿ƒ«¬»»ƒ¿»¿≈»À»¿«
:‡�‰k dpk„ÈÂ ‡e‰ ÈÎc ‡˜˙� Èqz‡ da≈ƒ«ƒƒ¿»¿≈ƒ«ƒ≈«¬»

ÔB‰¯Òaלח CLÓ· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿
:Ô¯eÁ Ô¯‰a Ô¯‰a«¬»«¬»«¿»

Ô¯‰aלט ÔB‰¯Òa CLÓ· ‡‰Â ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»ƒ¿«ƒ¿¿«¬»
ÈÎc ‡kLÓ· È‚Ò ‡e‰ ‡˜‰a Ô¯eÁ ÔÈÓÚ»¿»«¿»»¬»»≈¿«¿»¿≈

:‡e‰

ÈÎcמ ‡e‰ Á¯˜ dLÈ¯ ¯ÚN ¯zÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈««¿«≈≈¿«¿≈
:‡e‰

¯dLÈמא ¯ÚN ¯zÈ È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ì‡Â¿ƒƒ»√≈¬ƒ««¿«≈≈
:‡e‰ ÈÎc ‡e‰ LBÏb¿¿≈

·‚d˙eLBÏמב B‡ d˙eÁ¯˜· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈¿»»≈ƒ¿≈
‡È‰ ‡È‚Ò ˙e¯È‚Ò ˜BnÒ ¯eÁ LzÎÓ«¿«ƒ»«¿ƒ»¿»ƒ

:d˙eLBÏ‚· B‡ d˙eÁ¯˜a¿»»≈ƒ¿≈

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip d"k iyily meil inei xeriy

(âî)úîcîãà äðáì òâpä-úàN äpäå ïäkä Búà äàøå§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸§¨¨´£©§¤½¤
:øNa øBò úòøö äàøîk Bzçaâá Bà Bzçø÷a§¨«©§−´§©©§®§©§¥¬¨©−©¬¨¨«

(ãî)BLàøa ïäkä epànèé ànè àeä àîè àeä òeøö-Léà¦«¨¬©−¨¥¬®©¥¯§©§¤²©Ÿ¥−§Ÿ¬
:Bòâð¦§«

i"yx£BÚ‚� BL‡¯a∑את לרּבֹות יטּמאּנּו", "טּמא לֹומר: ּתלמּוד המנּגעים? ׁשאר לרּבֹות מּנין נתקין, אּלא לי אין ¿…ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
וגֹו'" פרמים יהיּו "ּבגדיו אֹומר: הּוא ּכּלן על .ּכּלן. ְְְְִִֵַָָָָֻֻֻ

(äî)BLàøå íéîøô eéäé åéãâa òâpä Ba-øLà òeøväå§©¨¹©£¤´©¤À©§¨º̈¦«§³§ª¦Æ§ŸÆ
àîèå äèòé íôN-ìòå òeøô äéäé|:àø÷é àîè ¦«§¤´¨½©§©¨−̈©§¤®§¨¥¬¨¥−¦§¨«

i"yx£ÌÈÓ¯Ù∑קרּועים.Úe¯Ù∑ׂשער ËÚÈ‰.מגּדל ÌÙNŒÏÚÂ∑ּכאבל.ÌÙN∑ּבלע"ז גרינו"ן הּׂשפתים, .ׂשער ¿Àƒְִ»«ְֵָָֻ¿«»»«¿∆ְֵָ»»ְְְִַַַַַָ
‡¯˜È ‡ÓË ‡ÓËÂ∑מּמּנּו ויפרׁשּו טמא, ׁשהּוא ה)מׁשמיע .(מו"ק ¿»≈»≈ƒ¿»ְְְְִִִֵֶֶַַָ

(åî)áLé ããa àeä àîè àîèé Ba òâpä øLà éîé-ìk̈§¥º£¤̧©¤¬©²¦§¨−¨¥´®¨¨´¥¥½
ñ :BáLBî äðçnì õeçî¦¬©©«£¤−«¨«

i"yx£·LÈ „„a∑?ּבדד ליׁשב טמאים מּׁשאר ּנׁשּתּנה מה רּבֹותינּו: ואמרּו עּמֹו. יֹוׁשבים טמאים ׁשאר יהיּו ׁשּלא »»≈≈ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
יּבדל הּוא אף לרעהּו, איׁש ּובין לאׁשּתֹו איׁש ּבין הרע ּבלׁשֹון הבּדיל והּוא ÁnÏ�‰.הֹואיל ıeÁÓ∑לׁשלׁש חּוץ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָƒ««¬∆ְָֹ

סז)מחנֹות .(פסחים ֲַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr fl zegiy ihewl)

יּבדל הּוא אף . . הרע ּבלׁשֹון הבּדיל והּוא מו)הֹואיל יג, אחד(רש"י מּכל ּתענּוג מקּבל יתּברְך הּׁשם עינים': 'מאֹור ּבספר ּכתב ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּומביא . . הּבֹורא ּתענּוג מבּטל הּוא אמת, ּכׁשאֹומר אפּלּו מּיׂשראל, אחד על הרע לׁשֹון ּוכׁשּמדּבר . . ּגדֹול מרׁשע אפּלּו ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמּיׂשראל,

עליו. ּבאים נגעים - מּדה ּכנגד מּדה ׂשכרֹו לכן לנגע. מענג ּומהּפְך . . ּכביכֹול עצבּות מּדת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבֹו

(æî)ãâáa Bà øîö ãâáa úòøö òâð Bá äéäé-ék ãâaäå§©¤¾¤¦¦«§¤¬−¤´©¨¨®©§¤¤́¤½¤−§¤¬¤
:íézLtרמב"ן ¦§¦«

(çî)Bà øBòá Bà øîvìå íézLtì áøòá Bà éúLá Bà³¦§¦Æ´§¥½¤©¦§¦−§©¨®¤´§½−
:øBò úëàìî-ìëa§¨§¤¬¤«

i"yx£¯ÓvÏÂ ÌÈzLtÏ∑,ּפׁשּתים צמרׁשל ׁשל ·BÚ¯.אֹו B‡∑מלאכה ּבֹו נעׂשה ׁשּלא עֹור Î‡ÏÓŒÏÎa˙.זה B‡ «ƒ¿ƒ¿«»∆ְִִֶֶֶֶ¿ְֲֶֶַָָָֹ¿»¿∆∆
¯BÚ∑מלאכה ּבֹו ׁשּנעׂשה עֹור .זה ְֲֶֶַָָָ

LzÎÓ‡מג ˜ÈnÚ ‡‰Â ‡�‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»≈«¬»¿»«ƒ«¿»»
d˙eLBÏ‚· B‡ d˙eÁ¯˜a ‡˜nÒ ‡¯eÁ«¿»«¿»¿»»≈ƒ¿≈

:‡¯Òa CLÓ ‡˙e¯È‚Ò ÈÊÁÓk¿∆¡≈¿ƒ»¿«ƒ¿»

dp·‡ÒÈמד ‡·‡Ò ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡e‰ ¯È‚Ò ¯·b¿«¿ƒ¿»»»√»¿»≈ƒ≈
:dLzÎÓ dLÈ¯a ‡�‰k«¬»¿≈≈«¿»≈

ÔB‰Èמה È‰BLe·Ï ‡LzÎÓ d· Èc ‡¯È‚Òe¿ƒ»ƒ≈«¿»»¿ƒ¿
‡Ï·‡k ÌÙN ÏÚÂ ÚÈ¯Ù È‰È dLÈ¯Â ÔÈÚf·Ó¿«¿ƒ¿≈≈¿≈¿ƒ«¿«»»«¬≈»
:È¯˜È Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÛhÚ˙Èƒ¿«»¿»ƒ¿«¬¿»ƒ¿«¬ƒ¿≈

ÒÓ‡·מו ·‡ÒÓ È‰È d· ‡LzÎÓ Èc ÈÓBÈ Ïk»≈ƒ«¿»»≈¿≈¿»»¿»»
‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÈ È‰B„BÁÏa ‡e‰ƒ¿ƒ≈≈ƒ»»¿«¿ƒ»

:d·˙BÓ¿≈

e¯È‚Òמז LzÎÓ d· È‰È È¯‡ ‡Le·Ïe¿»¬≈¿≈≈«¿«¿ƒ
:Ôzk Le·Ïa B‡ ¯ÓÚ Le·Ïaƒ¿¬«ƒ¿ƒ»

ÓÚÏe¯‡מח ‡�zÎÏ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡¿ƒ¿»¿«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:CLÓ „È·Ú ÏÎa B‡ ‡kLÓ· B‡¿«¿»¿»ƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הענין זה צרעת. נגע בֹו יהיה ּכי והּבגד ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ(מז)

וכן ּבעֹולם, הוה ולא ּכלל, ּבּטבע ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאינּנּו

לה', ׁשלמים יׂשראל ּבהיֹות אבל הּבּתים. ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָנגעי

ּגּופם להעמיד ּתמיד עליהם הּׁשם רּוח ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָיהיה

יקרה וכאׁשר טֹוב, ּבמראה ּובּתיהם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָּובגדיהם

ּבבׂשרֹו ּכעּור יתהּוה ועֹון, חטא מהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּבאחד

סר הּׁשם ּכי להראֹות ּבביתֹו, אֹו ּבבגּדֹו ְְְְְִִֵֵַַָאֹו

ֵָָמעליו.

CÎÏeנגע ונתּתי לד): יד (להּלן הּכתּוב אמר ¿»ְְִֶַַַַַָָָָ

היא ּכי אחּזתכם, ארץ ּבבית ְְֲִִֵֶֶֶַַַָֻצרעת

אּלא נֹוהג אינּנּו והּנה ההּוא. ּבּבית הּׁשם ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמּכת

ּכי (ׁשם): ׁשאמר ּכמֹו ה', נחלת ׁשהיא ְֲִִֶֶֶַַַָָָָּבארץ

לאחּזה, לכם נתן אני אׁשר ּכנען ארץ אל ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻתבאּו

אבל קרקע, חֹובת היֹותֹו מּפני הּדבר ְְְֱֲִֵֵַַַַָָָואין

ּבארץ אּלא ההּוא הענין יבא ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹמּפני

ּבתֹוכּה. ׁשֹוכן הּנכּבד הּׁשם אׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנבחרת

¯B˙·e˙הּבית ׁשאין עֹוד ּדרׁשּו (ׁשם) ּכהנים ¿«ְֲִִֵֶַַָָֹ

וחּלּוק, ּכּבּוׁש אחר אּלא ְְִִֵֶַַַָמטּמא

והּטעם, ׁשּלֹו. את מּכיר ואחד אחד ּכל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוׁשּיהא

ה' את לדעת עליהם ּדעּתם נתיּׁשבה אז ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּכי

ּבנגעי חֹוׁשב אני וכן ּבתֹוכם. ׁשכינה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָותׁשרה

הצר ולא ּבארץ, אּלא ינהגּו ׁשּלא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֻהּבגדים

ׁשם יארעּו לא ּכי לארץ, חּוצה מהן ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלמעט

ְָלעֹולם.

È�tÓeלבנים ּבבגדים אּלא נֹוהגים אינם עֹוד זה ƒ¿≈ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

הֹוציא הּצבע אּולי ּכי ּבצבּועים, ְִִִִֶַַַֹלא

אצּבע ולא ּכטבעֹו, ההּוא ּבּמקֹום ההּוא ְְְְִִֶַַַַַָֹהּכעּור

ׁשמים ּבידי הּצבּועים ּולפיכ היא, ְְֱִִִִִִֵַַָָֹאלהים

מ"ג). פי"א (נגעים ׁשמעֹון רּבי ּכדברי ְְְְְְִִִִִֵַַָמטּמאין

ÏÚÂּבכל הּכתּוב יחזירֹו זה מּפני הּפׁשט, ּדר ¿«ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

בּׁשתי אֹו ּבעֹור אֹו ּבּבגד ּופסּוק ְִֶֶַַָָָּפסּוק

ּבהם ּולרּבֹותינּו נס. הּדבר ּכי בערב, ְִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו

ּכהנים. ּבתֹורת וכּלם ְְְֲִִִַָָֹֻמדרׁשים
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(âî)úîcîãà äðáì òâpä-úàN äpäå ïäkä Búà äàøå§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸§¨¨´£©§¤½¤
:øNa øBò úòøö äàøîk Bzçaâá Bà Bzçø÷a§¨«©§−´§©©§®§©§¥¬¨©−©¬¨¨«

(ãî)BLàøa ïäkä epànèé ànè àeä àîè àeä òeøö-Léà¦«¨¬©−¨¥¬®©¥¯§©§¤²©Ÿ¥−§Ÿ¬
:Bòâð¦§«

i"yx£BÚ‚� BL‡¯a∑את לרּבֹות יטּמאּנּו", "טּמא לֹומר: ּתלמּוד המנּגעים? ׁשאר לרּבֹות מּנין נתקין, אּלא לי אין ¿…ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
וגֹו'" פרמים יהיּו "ּבגדיו אֹומר: הּוא ּכּלן על .ּכּלן. ְְְְִִֵַָָָָֻֻֻ

(äî)BLàøå íéîøô eéäé åéãâa òâpä Ba-øLà òeøväå§©¨¹©£¤´©¤À©§¨º̈¦«§³§ª¦Æ§ŸÆ
àîèå äèòé íôN-ìòå òeøô äéäé|:àø÷é àîè ¦«§¤´¨½©§©¨−̈©§¤®§¨¥¬¨¥−¦§¨«

i"yx£ÌÈÓ¯Ù∑קרּועים.Úe¯Ù∑ׂשער ËÚÈ‰.מגּדל ÌÙNŒÏÚÂ∑ּכאבל.ÌÙN∑ּבלע"ז גרינו"ן הּׂשפתים, .ׂשער ¿Àƒְִ»«ְֵָָֻ¿«»»«¿∆ְֵָ»»ְְְִַַַַַָ
‡¯˜È ‡ÓË ‡ÓËÂ∑מּמּנּו ויפרׁשּו טמא, ׁשהּוא ה)מׁשמיע .(מו"ק ¿»≈»≈ƒ¿»ְְְְִִִֵֶֶַַָ

(åî)áLé ããa àeä àîè àîèé Ba òâpä øLà éîé-ìk̈§¥º£¤̧©¤¬©²¦§¨−¨¥´®¨¨´¥¥½
ñ :BáLBî äðçnì õeçî¦¬©©«£¤−«¨«

i"yx£·LÈ „„a∑?ּבדד ליׁשב טמאים מּׁשאר ּנׁשּתּנה מה רּבֹותינּו: ואמרּו עּמֹו. יֹוׁשבים טמאים ׁשאר יהיּו ׁשּלא »»≈≈ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
יּבדל הּוא אף לרעהּו, איׁש ּובין לאׁשּתֹו איׁש ּבין הרע ּבלׁשֹון הבּדיל והּוא ÁnÏ�‰.הֹואיל ıeÁÓ∑לׁשלׁש חּוץ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָƒ««¬∆ְָֹ

סז)מחנֹות .(פסחים ֲַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr fl zegiy ihewl)

יּבדל הּוא אף . . הרע ּבלׁשֹון הבּדיל והּוא מו)הֹואיל יג, אחד(רש"י מּכל ּתענּוג מקּבל יתּברְך הּׁשם עינים': 'מאֹור ּבספר ּכתב ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּומביא . . הּבֹורא ּתענּוג מבּטל הּוא אמת, ּכׁשאֹומר אפּלּו מּיׂשראל, אחד על הרע לׁשֹון ּוכׁשּמדּבר . . ּגדֹול מרׁשע אפּלּו ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמּיׂשראל,

עליו. ּבאים נגעים - מּדה ּכנגד מּדה ׂשכרֹו לכן לנגע. מענג ּומהּפְך . . ּכביכֹול עצבּות מּדת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבֹו

(æî)ãâáa Bà øîö ãâáa úòøö òâð Bá äéäé-ék ãâaäå§©¤¾¤¦¦«§¤¬−¤´©¨¨®©§¤¤́¤½¤−§¤¬¤
:íézLtרמב"ן ¦§¦«

(çî)Bà øBòá Bà øîvìå íézLtì áøòá Bà éúLá Bà³¦§¦Æ´§¥½¤©¦§¦−§©¨®¤´§½−
:øBò úëàìî-ìëa§¨§¤¬¤«

i"yx£¯ÓvÏÂ ÌÈzLtÏ∑,ּפׁשּתים צמרׁשל ׁשל ·BÚ¯.אֹו B‡∑מלאכה ּבֹו נעׂשה ׁשּלא עֹור Î‡ÏÓŒÏÎa˙.זה B‡ «ƒ¿ƒ¿«»∆ְִִֶֶֶֶ¿ְֲֶֶַָָָֹ¿»¿∆∆
¯BÚ∑מלאכה ּבֹו ׁשּנעׂשה עֹור .זה ְֲֶֶַָָָ

LzÎÓ‡מג ˜ÈnÚ ‡‰Â ‡�‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»≈«¬»¿»«ƒ«¿»»
d˙eLBÏ‚· B‡ d˙eÁ¯˜a ‡˜nÒ ‡¯eÁ«¿»«¿»¿»»≈ƒ¿≈

:‡¯Òa CLÓ ‡˙e¯È‚Ò ÈÊÁÓk¿∆¡≈¿ƒ»¿«ƒ¿»

dp·‡ÒÈמד ‡·‡Ò ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡e‰ ¯È‚Ò ¯·b¿«¿ƒ¿»»»√»¿»≈ƒ≈
:dLzÎÓ dLÈ¯a ‡�‰k«¬»¿≈≈«¿»≈

ÔB‰Èמה È‰BLe·Ï ‡LzÎÓ d· Èc ‡¯È‚Òe¿ƒ»ƒ≈«¿»»¿ƒ¿
‡Ï·‡k ÌÙN ÏÚÂ ÚÈ¯Ù È‰È dLÈ¯Â ÔÈÚf·Ó¿«¿ƒ¿≈≈¿≈¿ƒ«¿«»»«¬≈»
:È¯˜È Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÛhÚ˙Èƒ¿«»¿»ƒ¿«¬¿»ƒ¿«¬ƒ¿≈

ÒÓ‡·מו ·‡ÒÓ È‰È d· ‡LzÎÓ Èc ÈÓBÈ Ïk»≈ƒ«¿»»≈¿≈¿»»¿»»
‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÈ È‰B„BÁÏa ‡e‰ƒ¿ƒ≈≈ƒ»»¿«¿ƒ»

:d·˙BÓ¿≈

e¯È‚Òמז LzÎÓ d· È‰È È¯‡ ‡Le·Ïe¿»¬≈¿≈≈«¿«¿ƒ
:Ôzk Le·Ïa B‡ ¯ÓÚ Le·Ïaƒ¿¬«ƒ¿ƒ»

ÓÚÏe¯‡מח ‡�zÎÏ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡¿ƒ¿»¿«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:CLÓ „È·Ú ÏÎa B‡ ‡kLÓ· B‡¿«¿»¿»ƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הענין זה צרעת. נגע בֹו יהיה ּכי והּבגד ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ(מז)

וכן ּבעֹולם, הוה ולא ּכלל, ּבּטבע ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאינּנּו

לה', ׁשלמים יׂשראל ּבהיֹות אבל הּבּתים. ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָנגעי

ּגּופם להעמיד ּתמיד עליהם הּׁשם רּוח ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָיהיה

יקרה וכאׁשר טֹוב, ּבמראה ּובּתיהם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָּובגדיהם

ּבבׂשרֹו ּכעּור יתהּוה ועֹון, חטא מהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּבאחד

סר הּׁשם ּכי להראֹות ּבביתֹו, אֹו ּבבגּדֹו ְְְְְִִֵֵַַָאֹו

ֵָָמעליו.

CÎÏeנגע ונתּתי לד): יד (להּלן הּכתּוב אמר ¿»ְְִֶַַַַַָָָָ

היא ּכי אחּזתכם, ארץ ּבבית ְְֲִִֵֶֶֶַַַָֻצרעת

אּלא נֹוהג אינּנּו והּנה ההּוא. ּבּבית הּׁשם ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמּכת

ּכי (ׁשם): ׁשאמר ּכמֹו ה', נחלת ׁשהיא ְֲִִֶֶֶַַַָָָָּבארץ

לאחּזה, לכם נתן אני אׁשר ּכנען ארץ אל ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻתבאּו

אבל קרקע, חֹובת היֹותֹו מּפני הּדבר ְְְֱֲִֵֵַַַַָָָואין

ּבארץ אּלא ההּוא הענין יבא ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹמּפני

ּבתֹוכּה. ׁשֹוכן הּנכּבד הּׁשם אׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנבחרת

¯B˙·e˙הּבית ׁשאין עֹוד ּדרׁשּו (ׁשם) ּכהנים ¿«ְֲִִֵֶַַָָֹ

וחּלּוק, ּכּבּוׁש אחר אּלא ְְִִֵֶַַַָמטּמא

והּטעם, ׁשּלֹו. את מּכיר ואחד אחד ּכל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוׁשּיהא

ה' את לדעת עליהם ּדעּתם נתיּׁשבה אז ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּכי

ּבנגעי חֹוׁשב אני וכן ּבתֹוכם. ׁשכינה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָותׁשרה

הצר ולא ּבארץ, אּלא ינהגּו ׁשּלא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֻהּבגדים

ׁשם יארעּו לא ּכי לארץ, חּוצה מהן ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלמעט

ְָלעֹולם.

È�tÓeלבנים ּבבגדים אּלא נֹוהגים אינם עֹוד זה ƒ¿≈ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

הֹוציא הּצבע אּולי ּכי ּבצבּועים, ְִִִִֶַַַֹלא

אצּבע ולא ּכטבעֹו, ההּוא ּבּמקֹום ההּוא ְְְְִִֶַַַַַָֹהּכעּור

ׁשמים ּבידי הּצבּועים ּולפיכ היא, ְְֱִִִִִִֵַַָָֹאלהים

מ"ג). פי"א (נגעים ׁשמעֹון רּבי ּכדברי ְְְְְְִִִִִֵַַָמטּמאין

ÏÚÂּבכל הּכתּוב יחזירֹו זה מּפני הּפׁשט, ּדר ¿«ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

בּׁשתי אֹו ּבעֹור אֹו ּבּבגד ּופסּוק ְִֶֶַַָָָּפסּוק

ּבהם ּולרּבֹותינּו נס. הּדבר ּכי בערב, ְִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו

ּכהנים. ּבתֹורת וכּלם ְְְֲִִִַָָֹֻמדרׁשים
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(èî)÷ø÷øé òâpä äéäå|øBòá Bà ãâaa ícîãà Bà §¨¨̧©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹
àeä úòøö òâð øBò-éìk-ìëá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©¨©−©®

:ïäkä-úà äàøäå§¨§−̈¤©Ÿ¥«
i"yx£˜¯˜¯È∑ׁשּבירּקין ׁשּבאדּמים∑‡„ÌcÓ.ירק .אדם ¿«¿«ִִֶָֹֻ¬«¿»ֲִֶַָֹֻ

(ð)íéîé úòáL òâpä-úà øébñäå òâpä-úà ïäkä äàøå: §¨¨¬©Ÿ¥−¤©¨®©§¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬¨¦«

(àð)àøåãâaa òâpä äNô-ék éòéáMä íBia òâpä-úà ä §¨¨̧¤©¤¹©©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©ÆÂ©¤Â¤
øBòä äNòé-øLà ìëì øBòá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤¥«¨¤¬¨−

:àeä àîè òâpä úøàîî úòøö äëàìîì¦§¨¨®¨©¯©©§¤²¤©¤−©¨¥¬«
i"yx£˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ∑"ממאיר "סּלֹון כח)לׁשֹון הימּנּו'(יחזקאל ּתהנה ׁשּלא מארה, ּבֹו 'ּתן ּומדרׁשֹו: ּבלע"ז. .פויינט"ש »«««¿∆∆ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(áð)éúMä-úà Bà ãâaä-úà óøNå|øîva áøòä-úà Bà §¨©¸¤©¤¤¹¬¤©§¦´´¤¨¥À¤©¤̧¤Æ
òâpä Bá äéäé-øLà øBòä éìk-ìk-úà Bà íézLtá Bà́©¦§¦½µ¤¨§¦´¨½£¤¦«§¤¬−©¨®©

:óøOz Làa àåä úøàîî úòøö-ék¦«¨©³©©§¤̧¤Æ¦½¨¥−¦¨¥«
i"yx£ÌÈzLt· B‡ ¯Óva∑ּפׁשּתן ואניצי צמר ּגּזי יביא יכֹול ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ׁשל «∆∆«ƒ¿ƒְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

"ּבּצמר לֹומר: ּתלמּוד מה אםּֿכן, עּמּה. אחר ּדבר צריכה אינּה – ּתּׂשרף" ּבאׁש "הוא לֹומר: ּתלמּוד עּמֹו? ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָויׂשרפם
אחר מּמין ׁשהן ׁשּבֹו, האמרּיֹות את להֹוציא בּפׁשּתים"? סח)אֹו אמרא(פסחים ּכמֹו ׂשפה, לׁשֹון אמרּיֹות, רמב"ן.. ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

(âð)Bà ãâaa òâpä äNô-àì äpäå ïäkä äàøé íàå§¦»¦§¤´©Ÿ¥¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©©¤¾¤¬
øBò-éìk-ìëa Bà áøòá Bà éúMá: ©§¦−´¨¥®¤−§¨§¦«

(ãð)Bøébñäå òâpä Ba-øLà úà eñaëå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½¥¬£¤−©¨®©§¦§¦¬
:úéðL íéîé-úòáL¦§©¨¦−¥¦«

i"yx£Ú‚p‰ BaŒ¯L‡ ּכּלֹו∑‡˙ הּבגד ּכל יכֹול הּנגע". אׁשרּֿבֹו "את לֹומר: ּתלמּוד ּבלבד? הּנגע מקֹום טעּוןיכֹול ≈¬∆«»«ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
עּמֹו הּבגד מן יכּבס ּכיצד? הא "הּנגע". לֹומר: ּתלמּוד .ּכּבּוס? ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ß oqip e"k iriax mei ß

(äð)éøçà ïäkä äàøå|Côä-àì äpäå òâpä-úà ñakä §¨¨̧©Ÿ¥¹©«£¥´ª©¥´¤©¤À©Â§¦¥Â«Ÿ¨©̧
epôøNz Làa àeä àîè äNô-àì òâpäå Bðéò-úà òâpä©¤³©¤¥Æ§©¤´©«Ÿ¨½̈¨¥´½¨¥−¦§§¤®

:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úúçt§¤´¤¦½§¨«©§−¬§©©§«
i"yx£Òak‰ È¯Á‡∑העׂשֹות ‡˙B�ÈÚŒ.לׁשֹון Ú‚p‰ CÙ‰Œ‡Ï∑מּמראיתֹו הכהה NÙŒ‡Ï‰.לא Ú‚p‰Â∑,ׁשמענּו «¬≈À«≈ְֵָ…»««∆«∆≈ְְִִַָֹֻ¿«∆«…»»ְַָ

ּתלמּוד לֹו? יעׂשה מה יֹודע איני ּפׁשה, ולא הפ ּופׁשה. הפ לא לֹומר צרי ואין טמא. ּפׂשה, ולא הפ לא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשאם

‡Bמט ‡Le·Ïa ˜BnÒ B‡ ˜B¯È ‡LzÎÓ È‰ÈÂƒ≈«¿»»»«ƒ¿»
Ô‡Ó ÏÎ· B‡ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡kLÓ·¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«
:‡�‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ CLÓcƒ¿««¿«¿ƒ»¿ƒ«¬≈¿«¬»

LzÎÓ‡נ ˙È ¯bÒÈÂ ‡LzÎÓ ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿«¿«»«¿»»
:ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ

‡¯Èנא ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»¿ƒ»»¬≈
B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa ‡LzÎÓ ÛÒB‡≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»
‡kLÓ „·Ú˙È Èc ÏÎÏ ‡kLÓ· B‡ ‡·¯Ú·¿«¿»¿«¿»¿…ƒƒ¿¬≈«¿»
·‡ÒÓ ‡LzÎÓ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡„È·ÚÏ¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿»«¿»»¿»»

:‡e‰

È˙נב B‡ ‡È˙L ˙È B‡ ‡Le·Ï ˙È „È˜BÈÂ¿ƒ»¿»»ƒ¿»»
Ô‡Ó Ïk ˙È B‡ ‡�zÎ· B‡ ‡¯ÓÚa ‡·¯Ú«¿»¿«¿»¿ƒ»»»»«
˙e¯È‚Ò È¯‡ ‡LzÎÓ d· È‰È Èc CLÓcƒ¿«ƒ¿≈≈«¿»»¬≈¿ƒ

:„˜Bzz ‡¯e�a ‡È‰ ‡¯ÊÁÓ¿«¿»ƒ¿»ƒ»

LzÎÓ‡נג ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â ‡�‰Î ÈÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡≈«¬»¿»»≈«¿»»
Ô‡Ó ÏÎa B‡ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ï·ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«

:CLÓcƒ¿»

LzÎÓ‡נד d· Èc ˙È Ôe¯eÁÈÂ ‡�‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»ƒ≈«¿»»
:˙e�È�z ÔÈÓBÈ ˙Ú·L d�¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»

Â‰‡נה ‡LzÎÓ ˙È e¯eÁc ¯˙a ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿«»»«¿»»¿»
‡Ï ‡LzÎÓe ‰Â‰ „k ÔÓ ‡LzÎÓ ‡�L ‡Ï»¿»«¿»»ƒ«¬»«¿»»»
‡È‰ ‡¯·z dp„˜Bz ‡¯e�a ‡e‰ ·‡ÒÓ ÛÒB‡≈¿»»¿»¿ƒ≈«¿»ƒ

:d˙e˙cÁ· B‡ d˙e˜ÈÁLaƒ¿ƒ≈¿«»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

סּלֹון לׁשֹון: הוא. ממארת צרעת ּכי ְְִִִֶֶַַַָ(נב)

(ת"כ ּומדרׁשֹו כד), כח (יחזקאל ְְְְִִֵֶַָממאיר

לׁשֹון מּמּנּו, ּתהנה ׁשּלא מארה לֹו ּתן ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹּכאן)

מחזרא, סגירּות ּתרּגם: ואנקלּוס ְְְְְְְִִִֵַַָֻרּׁש"י.

קֹורין ׁשּכן ממאיר, סּלֹון מן: ּכן ְֲִִִִֵֵֶֶַָׁשעׂשאֹו

ּכחזרא חזרי, הּמכאיבים לּקֹוצים ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָּבארמית

טיבּות ׁשקילי ח.), (ּברכֹות ּדעמרא ְְְְְִִִִֵַָָָָּבגבבא

לׁשֹון ׁשהּוא והאמת סג:). (ׁשּבת אחזרי ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָוׁשדי

ּבּבגד אלהים קללת ׁשהיא ּכלֹומר ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹמארה,

והּמדרׁש מז.), (ּבפסּוק הזּכרּתי ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָּובּבית

וכן הּלׁשֹון. מּיּתּור ּבהנאה אסּור ׁשהּוא ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאמר

הּבית את מּונתץ ונלמד המנּגע, ּבבית ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֻהּדין

מה). יד ְַָ(להּלן

CÎÂפ"ג) ירּוׁשלמי ערלה ּבמּסכת מצאתי ¿»ְְְְִִֶֶַַָָָָ

את סיד, ׁשעׂשאן המנּגעֹות אבנים ְֲֲִִִֶַָָָָֻה"ג):

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"k iriax meil inei xeriy

ּורמזּתיה ּכהנים, ּבתֹורת ּכדאיתא וכּו', אֹומרים וחכמים יהּודה. רּבי ּדברי מּכלֿמקֹום, הּנגע", את "והסּגיר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלֹומר:
אפניו על הּמקרא ליּׁשב ‰Â‡.ּכאן ˙˙Át∑ּכמֹו ּגּמא, יז)לׁשֹון ב היא,(שמואל ׁשפלה ּכלֹומר הּפחתים", "ּבאחת : ְְְִֵַַַָָָָ¿∆∆ƒְְְְְְִִַַַַָָָָֻ

ׁשֹוקעין ׁשּמראיו ·‚BzÁa.נגע B‡ BzÁ¯˜a∑בחדתּותּה אֹו ּבׁשחיקּותּה יׁשנים.∑˜¯BzÁ.ּכתרּגּומֹו: ׁשחקים ְְִֶֶַַָ¿»«¿¿««¿ְְְְִִֵֵַַָ»«¿ְְִִָָ
ונאמרה ּבאדם, וגּבחת" "קרחת נאמרה טהֹורה? ׁשהיא ּבבגדים לפריחה מּנין ׁשוה: לגזרה ׁשהצר הּמדרׁש ְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּומּפני
לׁשֹון הּכתּוב אחז לכ טהֹור, – ּבכּלֹו ּפרח ּכאן אף טהֹור, – ּבכּלֹו ּפרח ּלהּלן מה ּבבגדים. וגּבחת" ְְְְְְְִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ"קרחת
נכּתב ּכאּלּו חדׁשים, לׁשֹון - וגּבחת יׁשנים, לׁשֹון - קרחת מׁשמעֹו: זהּו ותרּגּומֹו, ּפרּוׁשֹו ּולענין וגּבחת". ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ"קרחת
וגֹו'", ּפניו מּפאת "ואם ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּפנים, לׁשֹון והּגּבחת אחֹורים לׁשֹון ׁשהּקרחת ּבקדמּותֹו, אֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָּבאחריתֹו

ּכהנים ּבתֹורת מפרׁש ּכ ּולאחריו, הּקדקד מן ויֹורד ׁשּׁשֹופע ּכל .והּקרחת, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(åð)Búà ñakä éøçà òâpä ääk äpäå ïäkä äàø íàå§¦»¨¨´©Ÿ¥¼§¦¥Æ¥¨´©¤½©©«£¥−ª©¥´Ÿ®
Bà éúMä-ïî Bà øBòä-ïî Bà ãâaä-ïî Búà òø÷å§¨©´ŸÀ¦©¤̧¤Æ´¦¨½¬¦©§¦−¬

:áøòä-ïî¦¨¥«¤
i"yx£B˙‡ Ú¯˜Â∑ויׂשרפּנּו הּבגד מן הּנגע מקֹום .יקרע ¿»«…ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַ

(æð)Bà áøòá-Bà éúMá-Bà ãâaa ãBò äàøz-íàå§¦¥«¨¤̧¹Â©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´
Ba-øLà úà epôøNz Làa àåä úçøt øBò-éìk-ìëá§¨§¦½Ÿ©−©¦®¨¥´¦§§¤½¥¬£¤−

:òâpä©¨«©
i"yx£‡Â‰ ˙Á¯t∑וצֹומח החֹוזר epÙ¯Nz.ּדבר L‡a∑הּבגד ּכל .את …««ƒְֵֵַַָָ»≈ƒ¿¿∆ֶֶֶַָ

(çð)øLà øBòä éìk-ìë-Bà áøòä-Bà éúMä-Bà ãâaäå§©¤¿¤«©§¦̧«¨¥¹¤«¨§¦³¨Æ£¤´
:øäèå úéðL ñaëå òâpä íäî øñå ñaëz§©¥½§¨¬¥¤−©¨®©§ª©¬¥¦−§¨¥«

i"yx£Ú‚p‰ Ì‰Ó ¯ÒÂ∑לגמרי הּנגע מּמּנּו סר ּכהן, עלּֿפי ּבּתחּלה ּכׁשּכּבסּוהּו È�L˙.אם ÒaÎÂ∑.טבילה לׁשֹון ¿»≈∆«»«ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ¿À«≈ƒְְִָ
'ויצטּבע'. ּתרּגּומֹו לכ לטּבל, אּלא ללּבּון ׁשאינֹו מּזה, חּוץ "ויתחּור", לּבּון: לׁשֹון זֹו ׁשּבפרׁשה 'ּכּבּוסין' ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּתרּגּום

'וּיצטּבע' מתרּגמין לטבילה, ׁשהן ּבגדים ּכּבּוסי ּכל .וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr f zegiy ihewl)

טבילה נח)לׁשֹון יג, ּפנים.(רש"י ּבׁשני זה ּכּבּוס ׁשל הּמּטרה את לבאר הסרתאאפׁשר לּבּון.הּנגע. – מׁשמעּותּה זה ּולפי .ב, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

"וכּבסטמאתהסרת ׁשּנאמר ּומּמה טבילה. – מׁשמעּותּה ואז הּבגד, ּבכל ׁשהתּפּׁשטה ּבהמׁשְךׁשניתהּנגע ּבא ׁשהּוא מׁשמע " ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

את והּׁשני הּנגע, את מסיר הראׁשֹון הּבגד: את מטהרים ׁשּׁשניהם היינּו 'טבילה', לׁשֹון מפרׁש לכן ּדֹומה. ּתכן להם ויׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלראׁשֹון

הּׁשני. רק הּבגד, את טהר לא ּכלל ׁשהראׁשֹון נמצא – 'לּבּון' לׁשֹון הּוא אם אְך ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּטמאה.

(èð)øîvä ãâa úòøö-òâð úøBz úàæ|Bà íézLtä Bà ÂŸ©¸¤«©¨©¹©¤¬¤©¤´¤´©¦§¦À³
ôôô :Bànèì Bà Bøäèì øBò-éìk-ìk Bà áøòä Bà éúMä©§¦Æ´¨¥½¤−¨§¦®§©«£−¬§©§«

סימן. בני"ה פסוקים, תזריעס"ז פרשת חסלת

a˙¯נו ‡LzÎÓ ‡ÈÓÚ ‡‰Â ‡�‰Î ‡ÊÁ Ì‡Â¿ƒ¬»«¬»¿»»¿»«¿»»»«
ÔÓ B‡ ‡Le·Ï ÔÓ d˙È ÚÊ·e d˙È e¯ÂÁc¿«»»≈¿«»≈ƒ¿»ƒ

:‡·¯Ú ÔÓ B‡ ‡È˙L ÔÓ B‡ ‡kLÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ«¿»

‡Bנז ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa „BÚ ÈÊÁ˙z Ì‡Â¿ƒƒ¿¬≈ƒ¿»¿ƒ¿»
‡È‰ ‡È‚Ò CLÓc Ô‡Ó ÏÎ· B‡ ‡·¯Ú·¿«¿»¿»«ƒ¿«»¿»ƒ

:‡LzÎÓ d· Èc ˙È dp„˜B˙ ‡¯e�a¿»¿ƒ≈»ƒ≈«¿»»

Ô‡Óנח ÏÎ B‡ ‡·¯Ú B‡ ‡È˙L B‡ ‡Le·Ïe¿»ƒ¿»«¿»»«
‡LzÎÓ ÔB‰pÓ ÈcÚÈÂ ¯eÁ˙È Èc CLÓcƒ¿«ƒƒ¿««¿∆¿≈ƒ¿«¿»»

:Èk„ÈÂ ˙e�È�z ÚaËˆÈÂ¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿≈

ÓÚ¯נט Le·Ïa e¯È‚Ò LzÎÓ„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿«¿«¿ƒƒ¿¬«
Ô‡Ó Ïk B‡ ‡·¯Ú B‡ ‡È˙L B‡ ‡�zÎ B‡ƒ»»ƒ¿»«¿»»«
Ù Ù Ù :d˙e·‡ÒÏ B‡ d˙eÈk„Ï CLÓcƒ¿»¿«»≈¿«¬≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לא ּתני ּתּנּיי ואית טמאתן, מידי עלּו ּתני ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹֻּתּנּיי

מּתרֹות, עלּו ּדאמר מאן טמאתן, מידי ְְִֵַָָָָָָָֻֻעלּו

צרעת ּדכתיב: אסּורֹות, עלּו לא ּדאמר ְְֲִִַַַָָָָֹּומאן

ואל מארה ּבֹו ּתן מד), יד (להּלן הוא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָממארת

ּכל יֹוחנן, רּבי ּבׁשם אמר אּבהּו רּבי ּבֹו. ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָּתהנה

זרה. עבֹודה מאפר חּוץ מּתר אפרן ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהּנׂשרפים

הרי יֹוחנן, רּבי קּמי יֹוסי ּבר חּיא רּבי ֲִִִִִִֵֵַַַַָָָאיתיב

ותימא זרה עבֹודה מחמת ּבא אינֹו הּבית ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאפר

נתיצה. ּביה ּדכתיב היא, ׁשנּיה ליה אמר ְְִִִִִֵֵַַָָָָאסּור,
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ּורמזּתיה ּכהנים, ּבתֹורת ּכדאיתא וכּו', אֹומרים וחכמים יהּודה. רּבי ּדברי מּכלֿמקֹום, הּנגע", את "והסּגיר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלֹומר:
אפניו על הּמקרא ליּׁשב ‰Â‡.ּכאן ˙˙Át∑ּכמֹו ּגּמא, יז)לׁשֹון ב היא,(שמואל ׁשפלה ּכלֹומר הּפחתים", "ּבאחת : ְְְִֵַַַָָָָ¿∆∆ƒְְְְְְִִַַַַָָָָֻ

ׁשֹוקעין ׁשּמראיו ·‚BzÁa.נגע B‡ BzÁ¯˜a∑בחדתּותּה אֹו ּבׁשחיקּותּה יׁשנים.∑˜¯BzÁ.ּכתרּגּומֹו: ׁשחקים ְְִֶֶַַָ¿»«¿¿««¿ְְְְִִֵֵַַָ»«¿ְְִִָָ
ונאמרה ּבאדם, וגּבחת" "קרחת נאמרה טהֹורה? ׁשהיא ּבבגדים לפריחה מּנין ׁשוה: לגזרה ׁשהצר הּמדרׁש ְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּומּפני
לׁשֹון הּכתּוב אחז לכ טהֹור, – ּבכּלֹו ּפרח ּכאן אף טהֹור, – ּבכּלֹו ּפרח ּלהּלן מה ּבבגדים. וגּבחת" ְְְְְְְִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ"קרחת
נכּתב ּכאּלּו חדׁשים, לׁשֹון - וגּבחת יׁשנים, לׁשֹון - קרחת מׁשמעֹו: זהּו ותרּגּומֹו, ּפרּוׁשֹו ּולענין וגּבחת". ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ"קרחת
וגֹו'", ּפניו מּפאת "ואם ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּפנים, לׁשֹון והּגּבחת אחֹורים לׁשֹון ׁשהּקרחת ּבקדמּותֹו, אֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָּבאחריתֹו

ּכהנים ּבתֹורת מפרׁש ּכ ּולאחריו, הּקדקד מן ויֹורד ׁשּׁשֹופע ּכל .והּקרחת, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(åð)Búà ñakä éøçà òâpä ääk äpäå ïäkä äàø íàå§¦»¨¨´©Ÿ¥¼§¦¥Æ¥¨´©¤½©©«£¥−ª©¥´Ÿ®
Bà éúMä-ïî Bà øBòä-ïî Bà ãâaä-ïî Búà òø÷å§¨©´ŸÀ¦©¤̧¤Æ´¦¨½¬¦©§¦−¬

:áøòä-ïî¦¨¥«¤
i"yx£B˙‡ Ú¯˜Â∑ויׂשרפּנּו הּבגד מן הּנגע מקֹום .יקרע ¿»«…ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַ

(æð)Bà áøòá-Bà éúMá-Bà ãâaa ãBò äàøz-íàå§¦¥«¨¤̧¹Â©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´
Ba-øLà úà epôøNz Làa àåä úçøt øBò-éìk-ìëá§¨§¦½Ÿ©−©¦®¨¥´¦§§¤½¥¬£¤−

:òâpä©¨«©
i"yx£‡Â‰ ˙Á¯t∑וצֹומח החֹוזר epÙ¯Nz.ּדבר L‡a∑הּבגד ּכל .את …««ƒְֵֵַַָָ»≈ƒ¿¿∆ֶֶֶַָ

(çð)øLà øBòä éìk-ìë-Bà áøòä-Bà éúMä-Bà ãâaäå§©¤¿¤«©§¦̧«¨¥¹¤«¨§¦³¨Æ£¤´
:øäèå úéðL ñaëå òâpä íäî øñå ñaëz§©¥½§¨¬¥¤−©¨®©§ª©¬¥¦−§¨¥«

i"yx£Ú‚p‰ Ì‰Ó ¯ÒÂ∑לגמרי הּנגע מּמּנּו סר ּכהן, עלּֿפי ּבּתחּלה ּכׁשּכּבסּוהּו È�L˙.אם ÒaÎÂ∑.טבילה לׁשֹון ¿»≈∆«»«ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ¿À«≈ƒְְִָ
'ויצטּבע'. ּתרּגּומֹו לכ לטּבל, אּלא ללּבּון ׁשאינֹו מּזה, חּוץ "ויתחּור", לּבּון: לׁשֹון זֹו ׁשּבפרׁשה 'ּכּבּוסין' ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּתרּגּום

'וּיצטּבע' מתרּגמין לטבילה, ׁשהן ּבגדים ּכּבּוסי ּכל .וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr f zegiy ihewl)

טבילה נח)לׁשֹון יג, ּפנים.(רש"י ּבׁשני זה ּכּבּוס ׁשל הּמּטרה את לבאר הסרתאאפׁשר לּבּון.הּנגע. – מׁשמעּותּה זה ּולפי .ב, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

"וכּבסטמאתהסרת ׁשּנאמר ּומּמה טבילה. – מׁשמעּותּה ואז הּבגד, ּבכל ׁשהתּפּׁשטה ּבהמׁשְךׁשניתהּנגע ּבא ׁשהּוא מׁשמע " ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

את והּׁשני הּנגע, את מסיר הראׁשֹון הּבגד: את מטהרים ׁשּׁשניהם היינּו 'טבילה', לׁשֹון מפרׁש לכן ּדֹומה. ּתכן להם ויׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלראׁשֹון

הּׁשני. רק הּבגד, את טהר לא ּכלל ׁשהראׁשֹון נמצא – 'לּבּון' לׁשֹון הּוא אם אְך ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּטמאה.

(èð)øîvä ãâa úòøö-òâð úøBz úàæ|Bà íézLtä Bà ÂŸ©¸¤«©¨©¹©¤¬¤©¤´¤´©¦§¦À³
ôôô :Bànèì Bà Bøäèì øBò-éìk-ìk Bà áøòä Bà éúMä©§¦Æ´¨¥½¤−¨§¦®§©«£−¬§©§«

סימן. בני"ה פסוקים, תזריעס"ז פרשת חסלת

a˙¯נו ‡LzÎÓ ‡ÈÓÚ ‡‰Â ‡�‰Î ‡ÊÁ Ì‡Â¿ƒ¬»«¬»¿»»¿»«¿»»»«
ÔÓ B‡ ‡Le·Ï ÔÓ d˙È ÚÊ·e d˙È e¯ÂÁc¿«»»≈¿«»≈ƒ¿»ƒ

:‡·¯Ú ÔÓ B‡ ‡È˙L ÔÓ B‡ ‡kLÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ«¿»

‡Bנז ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa „BÚ ÈÊÁ˙z Ì‡Â¿ƒƒ¿¬≈ƒ¿»¿ƒ¿»
‡È‰ ‡È‚Ò CLÓc Ô‡Ó ÏÎ· B‡ ‡·¯Ú·¿«¿»¿»«ƒ¿«»¿»ƒ

:‡LzÎÓ d· Èc ˙È dp„˜B˙ ‡¯e�a¿»¿ƒ≈»ƒ≈«¿»»

Ô‡Óנח ÏÎ B‡ ‡·¯Ú B‡ ‡È˙L B‡ ‡Le·Ïe¿»ƒ¿»«¿»»«
‡LzÎÓ ÔB‰pÓ ÈcÚÈÂ ¯eÁ˙È Èc CLÓcƒ¿«ƒƒ¿««¿∆¿≈ƒ¿«¿»»

:Èk„ÈÂ ˙e�È�z ÚaËˆÈÂ¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿≈

ÓÚ¯נט Le·Ïa e¯È‚Ò LzÎÓ„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿«¿«¿ƒƒ¿¬«
Ô‡Ó Ïk B‡ ‡·¯Ú B‡ ‡È˙L B‡ ‡�zÎ B‡ƒ»»ƒ¿»«¿»»«
Ù Ù Ù :d˙e·‡ÒÏ B‡ d˙eÈk„Ï CLÓcƒ¿»¿«»≈¿«¬≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לא ּתני ּתּנּיי ואית טמאתן, מידי עלּו ּתני ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹֻּתּנּיי

מּתרֹות, עלּו ּדאמר מאן טמאתן, מידי ְְִֵַָָָָָָָֻֻעלּו

צרעת ּדכתיב: אסּורֹות, עלּו לא ּדאמר ְְֲִִַַַָָָָֹּומאן

ואל מארה ּבֹו ּתן מד), יד (להּלן הוא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָממארת

ּכל יֹוחנן, רּבי ּבׁשם אמר אּבהּו רּבי ּבֹו. ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָּתהנה

זרה. עבֹודה מאפר חּוץ מּתר אפרן ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהּנׂשרפים

הרי יֹוחנן, רּבי קּמי יֹוסי ּבר חּיא רּבי ֲִִִִִִֵֵַַַַָָָאיתיב

ותימא זרה עבֹודה מחמת ּבא אינֹו הּבית ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאפר

נתיצה. ּביה ּדכתיב היא, ׁשנּיה ליה אמר ְְִִִִִֵֵַַָָָָאסּור,
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ãé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .100 'r f"g zegiyÎihewl)

מצֹורע - הּפרׁשה ׁשל הּׁשםׁשמּה התקּבל האחרֹונים ּבּדֹורֹות ורק ּתהיה', זאת 'ּפרׁשת - מצֹורע פ' נקראת הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבזמן למצרע, ּבנֹוגע ּגם ּכְך וטֹוב. לאֹור יהפכּו והרע החׁשְך לבֹוא ׁשּלעתיד ידּוע הענינים: ּבפנימּיּות הּדבר וטעם מצֹורע'. ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ'ּפרׁשת

ׁשהּמּׂשג ּכְך ּכזכּיֹות', לֹו נעׂשֹות 'זדֹונֹות ּבבחינת ּתהיה הּמצרע ׁשל הּתׁשּובה לבֹוא לעתיד אבל ׁשלילי. מּׂשג הּוא מצֹורע ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻֻהּגלּות

ּבּׁשם הׁשּתּמׁשּו לכן ׁשלילי, ּבדבר להׁשּתּמׁש רצּו לא ּכי מצֹורע ּבׁשם קראּו לא הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות חּיּובי. ּדבר להיֹות יהפְך ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹמצֹורע

הּמצרע יהפְך ׁשאז מׁשיח לביאת הּקרֹובים האחרֹונים, ּבּדֹורֹות אְך חּיּובי. ּדבר הּמצרע יהיה לבֹוא ׁשּלעתיד לכְך רמז ּתהיה' ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ'זאת

ואֹור. קדּׁשה ׁשל ּדבר רק יהיה הּמצֹורע ׁשּבֹו הּקרֹוב, העתיד על־ׁשם מצֹורע לּפרׁשה קֹוראים חּיּובי, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻלדבר

(á)àáeäå Búøäè íBéa òøönä úøBz äéäz úàæ³Ÿ¦«§¤Æ©´©§Ÿ̈½§−¨«¢¨®§−̈
:ïäkä-ìà¤©Ÿ¥«

i"yx£'B‚Â Ú¯ˆn‰ ˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê∑(כא ּבּלילה(מגילה אֹותֹו מטהרין ׁשאין .מלּמד, …ƒ¿∆««¿…»¿ְְְֲִֵֵֶַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(78 'nr ai zegiy ihewl)

ּבּלילה אֹותֹו מטהרין ב)ׁשאין יד, מחּיב(רש"י הּפסּוק אם ּבינייהּו: ואיּכא ּבּיֹום". "וטהרתֹו – חּיּובית לׁשֹון נקט ּכהנים ּבתֹורת ְְְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבּלילה, הּטהרה קּיּום את ׁשֹולל הּפסּוק אם אבל לילה; ולא יֹום לא ׁשאינֹו הּׁשמׁשֹות, ּבין לעׂשֹותּה אין ּבּיֹום, הּטהרה קּיּום ְְְְֲֲֳֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאת

לילה. אינֹו ׁשהרי הּׁשמׁשֹות, ּבין לעׂשֹותּה ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָנּתן

ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr f zegiy ihewl)

הּכהן אל ב)והּובא "והּובא",(יד, נאמר מּדּוע ועֹוד, לּמחנה. מחּוץ אליו יֹוצא הּכהן אּלא הּכהן, אל ּבא אינֹו הּמצרע הרי וקׁשה, ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ׁשּנאמר ּוכמֹו הּכהן', 'אל ויבא ּבתׁשּובה ׁשּיחזר סֹופֹו מחנֹות', לׁשלׁש 'מחּוץ ׁשּנמצא מי אף יהּודי, ּכל ּדהּנה לֹומר, ויׁש "ּובא". ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹולא

עליכם". אמלְך . . חזקה "ּביד ּכּכתּוב ּכרחֹו, ּבעל יּובא מרצֹונֹו, יבא לא ואם נּדח". מּמּנּו יּדח לא רמב"ן"ּכי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

(â)àtøð äpäå ïäkä äàøå äðçnì õeçî-ìà ïäkä àöéå§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦−©©«£¤®§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¦§¨¬
:òeøvä-ïî úòøvä-òâð¤«©©¨©−©¦©¨«©

i"yx£‰�ÁnÏ ıeÁÓŒÏ‡∑חּלּוטֹו ּבימי ׁשם ׁשּנׁשּתּלח מחנֹות לׁשלׁש .חּוץ ∆ƒ««¬∆ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .100 'r f"g zegiyÎihewl)

לּמחנה מחּוץ אל הּכהן ויצא הּכהן. אל ב־ג)והּובא אל(יד, יֹוצא הּכהן הרי הּכהן", אל "והּובא ׁשּכתּוב מהּו הּמפרׁשים: ׁשאלּו ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

"ּובא לכּתב צריְך היה ּבעל־ּכרחֹו, הּובא ׁשּמׁשמעֹו "והּובא" הּלׁשֹון ּומהּו לּמחנה"? מחּוץ אל הּכהן "ויצא מּיד ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹהּמצרע,

על מֹורה לּמחנה מחּוץ ויׁשיבתֹו חמּורים, חטאים ׁשחטא אדם מסּמל הּמצרע החסידּות: ּתֹורת על־ּפי ּבזה והּבאּור הּכהן"? ְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאל

ואל הּמחנה אל ולבֹוא ּבתׁשּובה לחזר סֹופֹו ּביֹותר, הּגדֹולים חטאיו יהיּו חֹוטא, ּכל הּכתּוב, אֹומר זה ועל מהּקדּׁשה. ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻהתרחקּותֹו

הּכתּוב מּיד מֹוסיף זאת, עם אְך ּבתׁשּובה. לחזר ּבעל־ּכרחֹו יאלץ הּוא ּברצֹונֹו, זה את יעׂשה לא אם הּקדּׁשה), את (המסּמל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻהּכהן

ּתּׁשאר לא ׁשהּתׁשּובה הּקּב"ה ׁשל רצֹונֹו אבל ּבעל־ּכרחֹו, להיֹות יכֹול הּתׁשּובה ׁשל הראׁשֹון הּׁשלב - לּמחנה" מחּוץ אל הּכהן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ"ויצא

אל לחזר עליו ּומׁשּפיע מדּבר הּוא וׁשם הּמצרע, ׁשל מקֹומֹו אל יֹוצא ׁשהּכהן הּׁשני הּׁשלב לכן ּבפנימּיּותֹו. ּתחּדר אּלא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹּכפּויה

ֲֶַַהּמחנה.

(ã)úBøäè úBiç íéøtö-ézL øähnì ç÷ìå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©¯©¦©¥²§¥«¦¢¦¬©−§Ÿ®
:áæàå úòìBú éðLe æøà õòå§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ

i"yx£˙BiÁ∑(קמא לטרפֹות(חולין הרע∑B¯‰Ë˙.ּפרט לׁשֹון על ּבאין ׁשהּנגעים לפי טמא. לעֹוף טו)ּפרט ׁשהּוא(ערכין , «ְְִֵָ¿…ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
קֹול ּבצפצּוף ּתמיד ׁשּמפטּפטין צּפרים, לטהרתֹו הזקקּו לפיכ ּדברים, ּפטּפּוטי ‡¯Ê.מעׂשה ıÚÂ∑ׁשהּנגעים לפי ְְְְְְְְְְְֲֳֳִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ¿≈∆∆ְְִִֶַָ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„„d˙eÎב ‡ÓBÈa ‡¯È‚Ò„ ‡˙È¯B‡ È‰˙ ‡c»¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿»¿»≈
:‡�‰k ˙ÂÏ È˙zÈÂ¿ƒ≈≈¿»«¬»

ÈÊÁÈÂג ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡�‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿∆¡≈
ÔÓ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ Èqz‡ ‡‰Â ‡�‰k«¬»¿»ƒ«ƒ«¿«¿ƒ»ƒ

:‡¯È‚Ò¿ƒ»

ˆÔÈ¯tד ÔÈz¯z ÈkcÓÏ ·qÈÂ ‡�‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»¿ƒ«¿ƒ«≈«¿≈ƒ¿ƒ
È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â ÔÈÎc ÔÈiÁ«ƒ»¿»¿»»¿«¿»¿«¿ƒ

:‡·BÊ‡Â¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

זאת ׁשּתהיה יאמר הּכהן. אל והּובא ְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹ(ב)

להּטהר ׁשּירצה ּבּיֹום המצרע ְְְִִֵֶֶַַַָָֹּתֹורת

לעֹולם טהרה לֹו אין ּכי הּכהן, אל ְֳִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּיּובא

יצא הּכהן ּכי ּפרׁש ּכ ואחר ּפיו. על ְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹאּלא

לא והּוא לּמחנה מחּוץ מֹוׁשבֹו מקֹום ְְֲִֶֶַַָֹאל

ׁשּנתרּפא. ּפי על אף אליו ְִִֵֵֶַַַָָֹיבא

BL¯„Óeאל והּובא (ּכאן): ּכהנים ּבתֹורת ƒ¿»ְְֲִֶַָָֹ

יאמר ּכן ואם יׁשהה. ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַֹֹֹהּכהן,

על יּובא מּנגעֹו ׁשּיתרּפא ׁשּיטהר ּבּיֹום ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָּכי

rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"k iriax meil inei xeriy

הרּוח ּגּסּות על Ê‡Â·.ּבאין ˙ÚÏB˙ È�Le∑ּוכאזֹוב ּכתֹולעת מּגאותֹו עצמֹו יׁשּפיל ויתרּפא? ּתּקנתֹו ıÚ.מה ִַַַָָ¿ƒ««¿≈…ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָ≈
Ê¯‡∑ארז ׁשל ˙ÚÏB˙.מּקל È�Le∑זהֹורית צבּוע צמר ׁשל כ"ט)לׁשֹון .(ב"מ ∆∆ֵֶֶֶַ¿ƒ««ְִֶֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr fk zegiy ihewl)

הרּוח ּגּסּות על . . הרע לׁשֹון על ּבאין ד)ׁשהּנגעים יד, (ּפטּפּוטי(רש"י ּבלבד ּבדּבּור הּמתּבּטא חיצֹוני, חטא ׁשהּוא הרע, לׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

יֹותר. והּנחּותים החיצֹונּיים הּגּוף ּבחלקי הּמֹופיעים הּבׂשר, עֹור נגעי מביא – הרּוחּדברים) יֹותרּגּסּות ועמק ּפנימי ׁשּמקֹומּה , ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

האדם. ּבגּוף ּביֹותר החׁשּוב האבר ּבּזקן), (אֹו ּבראׁש הּמֹופיעים נגעים מביאה – האדם רמב"ןּבנפׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּזֹובֹו הּזב יטהר וכי וכן: הּכהן, אל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹּכרחֹו

טו (ׁשם מּזֹובּה טהרה ואם יג), טו ְְֲִִַָָָָָ(להּלן

ּכאׁשר מּמּנּו, מנּקים ויהיּו ּכׁשּיפסקּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַֻכח),

הּנכֹון. והּוא ד). יב (לעיל ְְְִֵֵַַָּפרׁשּתי

ּפ טהֹורֹות, לטרפֹות. ּפרט חּיֹות, לעֹוף(ד) רט ְְְְְִֵַָָ

הרע לׁשֹון על ּבאים ׁשהּנגעים לפי ְְִִִֵֶַַַָָָָָטמא.

ּבטהרתֹו הצרכּו לפיכ ּפטיט מעׂשה ְְְְְֲֳִִֵֶַָָָֻׁשהּוא

לׁשֹון קֹול. ּבצפצּוף ּתמיד ׁשּמפטּפטין ְְְְְְֳִִִִִֶַָצּפרים

ִַרּׁש"י.

È�tÓe,"טמא לעֹוף ּפרט טהֹורֹות, ׁשאמר ƒ¿≈ְְְֵֶַָָָ

ידּוע, טהֹור מין הּצּפרים ׁשאין ְֳִִִִֵֶַַַָָנלמד

מהּו ּכן אם העֹופֹות, ּכל ּכֹולל ׁשם הּוא ֲִֵֵֵַָָָאבל

רּבים עֹופֹות ּכי להם, ׁשּמצאּו הּזה ְְִִִֶֶֶַַַָָהּפטּפּוט

מדרׁש ּכי ועֹוד, ּומצפצף. ּפה ּפֹוצה ּבהם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָאין

ּולמאן ּבמחלקת, יבא "לטרפֹות" ּפרט ְְְְְִֵֶַַָָָֹֹחּיֹות,

ּכהנים ּובתֹורת ּכן. אינֹו חּיה טרפה ְְְֲִֵֵֵַַַָָָֹּדאמר

טמאֹות. לא טהֹורֹות, ׁשחּוטֹות. לא חּיֹות, ְְְֵַָֹֹ(ּכאן)

טרפֹות. לא ְְֵֹטהֹורֹות,

ÈÏÚ·e,צּפֹור יּקרא עֹוף ּכל ּכי אֹומרים הּפׁשט «¬≈ְְִִִִֵַָָָ

הּים ּודגי ׁשמים צּפֹור ּׁשאמר: ְִִִֵֶַַַַָָָמּמה

ז (ּבראׁשית ּכנף ּכל צּפֹור ּכל ט), ח ְְִִִִֵָָָֹ(ּתהּלים

(יחזקאל ּכנף ּכל לצּפֹור אמר אדם ּבן ְְְֱִֵֶֶָָָָָֹיד),

(ּבראׁשית בתר לא הּצּפֹור ואת וכן: יז), ְְְִִֵֵֶַָָֹלט

יֹונה. ּובני הּתֹורים על י) ְִֵַַָטו

ÔBÎp‰Âהּקטּנים לעֹופֹות ּכלל צּפֹור ׁשּׁשם ּבעיני ¿«»ְְְִִֵֵֶַַַָָ

ּולׁשֹורר, לצפצף ּבּבקר ְְְְִִֵֵֶַַַַֹהּמׁשּכימים

(ׁשֹופטים ויצּפר יׁשב וכן צפרא, ארמית ְְְְְְֲִִִִֵַָָָֹֹמּלׁשֹון

ׁשמים" "צּפֹור ואמר ּבּבקר. יׁשּכים ג), ְְִִִֶַַַַָָֹז

יגּביהּו לרּבם הם ּכי עליהם, ט) ח ְְְֲִִִִֵֵֶַָֻ(ּתהּלים

(ּבראׁשית ּכנף ּכל צּפֹור וּכל ּבּׁשמים. ְְִִִֵַַָָָָָֹלעּוף

הּגדֹולים. וכל הּקטּנים ּכל מינין, ׁשני יד) ְְְְִִִִֵַַַָָז

הם ו), כב (ּדברים לפני צּפֹור קן יּקרא ְְִִִִֵֵֶַָָָּכי

יחּוס. ּבקטּניהם ׁשאפּלּו רּבים, ׁשהן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּקטּנים

יז), קד (ּתהּלים יקּננּו צּפרים ׁשם אׁשר ְְְֲֳִִִִֵֵֶַָוכן:

אמר הּלבנֹון. ארזי ּבענפי הּׁשֹוכנים הם ְְְְְֱִִֵֵֵַַַַָֹּכי

ׁשּיתאּספּו יז), לט (יחזקאל ּכנף ּכל ְְְְְִִֵֶֶַָָָלצּפֹור

יבאּו הּטֹורפים ּכי עליהם, הּקטּנים ְְֲֲִִִִֵֶַַַָֹאפּלּו

ותקׁשרּנּו ּכּצּפֹור ּבֹו התׂשחק וכן: ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָמעצמם.

הּנערים ּדר ּכי כט), מ (אּיֹוב ְְֲִִִֶֶֶַַָלנערֹותי

הּוא: ּכ חכמים ּולׁשֹון הּקטן. ּבעֹוף ְְֲִֵַַָָָָָלׂשחק

זרה (עבֹודה צּפֹור אֹו מּקל ּבידֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֶַָָָָָּכל

ּבּבגד, הּסיט ּכמלא הּנזיר מּׂשער האֹורג ְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹמ:),

ּכרמים צּפֹורת ואמרּו: לד.), (ּתמּורה ְְְְְְִִִַָָָָֹּבצּפרּתא

מחזירין צּפרים ּבׂשר ואמרּו: צ:), ְְְְֳִִִִַַַָָ(ׁשּבת

נז:). (ּברכֹות לחליֹו ְְְֶַָָהחֹולה

¯Ó‡Âטהרה צּפֹור ּכל יא) יד (ּדברים הּכתּוב ¿»«ְְִִַָָָָֹ

ונתרּבה ההם, הרּבים הּמינין על ְְִִִִֵֵַַַַַָָֹּתאכלּו

מצרע וזהׁשל יב): ּפסּוק (ׁשם ואמר מ"ּכל". ְְְִֶֶַָָָָָֹ

לא אׁשר ואּלה ּכאֹומר מהם תאכלּו לא ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֹֹֹאׁשר

לא טהֹורֹות, ּדרׁשּו: ּולכ מּבׂשרם. ְְְְְִָָָָֹֹתאכלּו

הם. ּפטּפּוט ּבעלי ּכּלם מקֹום ּומּכל ְְֲִִֵֵֵַָָָֻטמאֹות.

(ּתהּלים לּה קן ּודרֹור בית מצאה צּפֹור ּגם ְְְְִִִִֵֵַַָָָוכן:

העֹופֹות ּכֹולל ׁשם ׁשאינֹו נראה ּכ ד), ְִֵֵֵֶֶָָפד

חסידה יקּננּו צּפרים ׁשם אׁשר וכן: ְְֲֲֳִִִֵֵֶַָָָֻּכּלם.

יז). קד (ׁשם ּביתּה ְִֵָָּברֹוׁשים

‰‡¯p‰Âטהֹורים עֹופֹות ׁשּכל רּבֹותינּו מּדברי ¿«ƒ¿∆ְְִִִֵֵֶַָ

מצרע ׁשל מצותֹו אבל צּפֹור, ְְְֲִִִִֶָָָָֹנקראים

(להּלן ּכהנים ּבתֹורת ּדתניא ּדרֹור, ְְְְְְֲֳִִֵַַַָָֹּבצּפרי

מחּוץ אל החּיה הּצּפר את וׁשּלח נג): ְִִִֶֶַַַַָָֹּפסּוק

אֹומר הּגלילי יֹוסי רּבי הּׂשדה, ּפני אל ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָלעיר

ּדרֹור. זה זֹו ואי עיר, לכל חּוץ ׁשחּיה ְְְִִֵֶֶַָָצּפֹור

הּפטּפּוט. הזּכירּו הּזה הּמדרׁש ְְְִִִִִֶַַַָּומן

ÔÎzÈÂּכׁשרין ּכּלם ודיעבד למצוה, אּלא ׁשאינֹו ¿ƒ»≈ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻ

(ּכאן) ּכהנים ּבתֹורת הצרכּו ּולפיכ ְְְְֲִִַָָֹֻּבֹו,

ּבמּסכת ּבּמׁשנה ׁשנינּו וכן טמאֹות. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָלמעט

ּדרֹור. צּפרים ׁשּתי ּומביא מ"א): (פי"ד ְְְֳִִִִֵֵָנגעים

מצותן צּפרים ׁשּתי ה): (מׁשנה ׁשם עֹוד ְְְְִִִִֵָָָָָֹוׁשנּו

ּולקיחתן ּובדמים ּובקֹומה ּבמראה ׁשוֹות ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָׁשּיהיּו

ׁשחט ּכׁשרֹות, ׁשוֹות ׁשאינן ּפי על אף ְְִֵֵֶַַַַַָָָּכאחת,

לּׁשנּיה. זּוג יּקח ּדרֹור ׁשּלא ונמצאת מהן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹאחת

ּכּלן ׁשּבדיעבד ּפי על ׁשאף ּבזה, ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֻוהּטעם

ּפסּולֹות. מינים ׁשני ּכׁשהן ְְְְִִֵֵֵֶּכׁשרֹות,

˜¯Ù·eעֹוף אמרּו: סב.) (חּלין טרפֹות אּלּו ¿∆∆ְְִֵֵָֻ

המצרע, את ּבֹו לטהר ּכׁשר ְְְֵֵֵֵַַַָָָֹהמסרט

אליעזר רּבי ּבּה ׁשּנחלקּו לבנה סנּונית היא ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָוזֹו

אחד מין המצרע צּפרי ׁשאין ּומּכאן ְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוחכמים,

אבל טהֹור, עֹוף ּבכל מטהרין וׁשאין ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָּבלבד,

ּבּבית ׁשּדרה ּכלֹומר ּדרֹור, עֹוף ּבכל ְְְְִִֶַַַָָָָמצותֹו

ׁשהיא ּדכיון ּבּסנּונית אמרּו ּולפיכ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּכבּׂשדה.

ׁשהיא ּבּה, לטהר ּכׁשרה חכמים לדעת ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָטהֹורה

ּכׁשרים הּטהֹורין ּכל מקֹום ּומּכל ּדרֹור. ְְְְִִִִֵַַָָָּבכלל

טהֹורֹות. צּפרים ׁשּתי ּבכלל ׁשּכּלן ְְְְֲֳִִִִֵֶַָָֻּבדיעבד,

e�LÂ,יאׁשּיה רּבי אמר ו) כב (ּדברים ּבספרי ¿»ְְְִִִִִַַָָָֹ

הּכתּוב ּבטהֹורה צּפֹור ׁשּנאמר מקֹום ְֱִִֶֶַַָָָָּכל

עֹוף נקרא טהֹור עֹוף יצחק רּבי ואמר ְְְְִִִֵַַַָָָָמדּבר.

וכ עֹוף. אּלא נקרא לא וטמא צּפֹור, ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹונקרא

קלט:). (חּלין הּקן ׁשּלּוח ּבפרק ּבּגמרא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָֻהזּכירּו

אברים ראׁשי ׁשחּיין חּיֹות, ּכי העלּו (קמ.) ְֱֲִִִֵֶֶַַָָָוׁשם

וכן אבר, מחּסרֹות למעּוטי הּטרפֹותׁשּלהם, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֻ

אסּורֹות, למעט טהֹורֹות, ודרׁשּו ּבהן, ְְְְְֲֵֶַָָּפסּולֹות

הּנפׁש, את ׁשהרג ועֹוף הּנּדחת עיר צּפרי ְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּכגֹון

מן ׁשם זה ּומדרׁשם זרה. ּבעבֹודה ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָוהחליפן

טהֹור. עֹוף אּלא צּפֹור ׁשאין עצמֹו, ְִֵֶֶַַָָָהּלׁשֹון

צּפֹור. ּבכלל טהֹור ׁשּכל מּכאן ְְִִִֶַַַָָָּומׁשמע

È˙È‡¯Âפ"א) נזיר ּבמּסכת ּבירּוׁשלמי עֹוד ¿»ƒƒְְִִִֶֶַַָ

צּפרים טמא נזיר וכי ׁשאמרּו: ְְֳִִִִֵֶָָָה"א)

אית מביא. הּוא יֹונה ּובני ּתֹורים מביא, ְִִִִֵֵֵָהּוא

ּתּנּיי את צּפרים, קרּוי טהֹור עֹוף ּכל ּתני ֳִִִֵֵֵַַַַָָָָּתּנּיי

קרּוי טהֹור ּובין טמא ּבין העֹופֹות ּכל ֵֵֵֵָָָָָָּתני

מחלקת. מּמּנּו ּבידינּו נׁשאר והּנה ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָֹצּפרים.

ּבלבד. ּבקטּנים הּׁשם ׁשּיהיה יּתכן מקֹום ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּומּכל

‡¯Ób·eּבמּסכת ּׁשאמרּו מּמה נראה, הּוא ּכ «¿»»ְְְִִֶֶֶֶַַָָ

צּפֹור ׁשּדם מים הבא (טז:) ִִֵֶַַָָסֹוטה

ּגדֹולה וׁשאלּו, רביעית, הם וכּמה ּבהם, ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָנּכר

הּמים מּפני ונדחית קטּנה הּמים, את ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשּדֹוחה

ּבצּפֹור הם, ּכ חכמים ׁשעּורי ּכל ּופרׁשּו, ְְֲִִִֵֵֵַָָָמהּו.

ׁשּדֹוחה ּגדֹולה ל אין חכמים, ׁשערּו ְְְֲֲִִֵֶָָָּדרֹור

הּמים. מּפני ׁשּנדחית קטּנה ל ואין הּמים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָאת

מהם היה ּבֹו, ּכׁשר טהֹור עֹוף ּכל היה ְִֵֵֶָָָָָָָואּלּו

ּכן אמרּו ואּולי לֹוגין. ּכּמה ּדֹוחה ׁשּדמֹו ְְִִֵֶֶַַָָָמי

מּמדרׁשֹו לכּתחּלה מצוה ׁשהּוא ּדרֹור ְְְְְְִִִִִֶַָָָּבצּפֹור

ּבּגמרא הזּכירּו ּוכבר הּגלילי. יֹוסי ר' ְְְְִִִִִֶַַָָָׁשל

חזא רּבא צּפֹורא ודלמא כט.): ְְִִַָָָָָָ(ׁשבּועֹות

ּגמל. ׁשמיּה ְְִֵָָָואסיק

ÔBÎp‰Âׁשּכל ׁשּנאמר הּוא זה מּכל ׁשּיעלה ¿«»ֲִֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּבדיעבד אפּלּו ּפסּול ּדרֹור ׁשאינֹו ְְֲֲִִִֵֶַָצּפֹור

(נגעים ּבמׁשנתנּו ׁשנּו ׁשּלא הּזה, הּמדרׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹמן

ׁשאינן ּפי על אף ּדרֹור ׁשּיהיּו מצותן א) ְְְִִִֵֶֶַַָָָיד

יד (ׁשם ּבׁשוֹות ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּכׁשרֹות, ְְְְִֵֶָָָּדרֹור

ּומה הם. ּפטּפּוט ּבעלי הּדרֹורים וכל ְְְֲִִֵֵַַַָה).

מּפני טמאֹות", "לא ּכהנים ּבתֹורת ְְְְֲִִֵֵֶַָֹֹּׁשאמרּו

ּכגֹון ּדרֹור, ׁשהם מינין ּבטמאין אף ְְְִִִִֵֵֵֶֶַׁשּיׁש

למעט ּפרּוׁשֹו, יהיה אֹו אליעזר. לרּבי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַהּסנּונית

ּכמֹו והּטרפֹות האסּורֹות ׁשהן ל ְְְְְֲֵֵֵֶַָטמאֹות

קמ.). (חּלין הּקן ׁשּלּוח ּבפרק ּבּגמרא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשהעלּו

ּבעיני. ההגּון ְְֵֶֶַָוזהּו

‰„b‰·eרּבי אמר ז) טז רּבה (וּיקרא ּדרּבה »«»»ְְִִַַַַַָָָָ

צּפרּיא אילין סימֹון ּברּבי ְְִִִִֵַַָָֹיהּודה

הּקדֹוׁש אמר הרע, לׁשֹון האֹומר זה ִֵֶַַַָָָָָָקֹולנין,

יהֹוׁשע ור' קֹול. על ויכּפר קֹול יבא הּוא ְְִֵַַַָָֹֻּברּו

מּפּתֹו ׁשאכלה ּדרֹור, צּפרי צּפרים אמר, לוי ְְֳֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָּבן

וכּו'. וחמר קל ּדברים והלא מימיו, מן ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹוׁשתת

.·Ê‡Â ˙ÚÏB˙ È�Le Ê¯‡ ıÚÂרּבי אמר ¿≈∆∆¿ƒ««¿≈…ִַַָ

ּבמיני והּקטן הּגדֹול הּוא ְְְִֵַַַָָָָָאברהם,

והעד (מלכיםֿאהּצמחים, ׁשלמה חכמת מּדברי ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹֹ
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הרּוח ּגּסּות על Ê‡Â·.ּבאין ˙ÚÏB˙ È�Le∑ּוכאזֹוב ּכתֹולעת מּגאותֹו עצמֹו יׁשּפיל ויתרּפא? ּתּקנתֹו ıÚ.מה ִַַַָָ¿ƒ««¿≈…ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָ≈
Ê¯‡∑ארז ׁשל ˙ÚÏB˙.מּקל È�Le∑זהֹורית צבּוע צמר ׁשל כ"ט)לׁשֹון .(ב"מ ∆∆ֵֶֶֶַ¿ƒ««ְִֶֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr fk zegiy ihewl)

הרּוח ּגּסּות על . . הרע לׁשֹון על ּבאין ד)ׁשהּנגעים יד, (ּפטּפּוטי(רש"י ּבלבד ּבדּבּור הּמתּבּטא חיצֹוני, חטא ׁשהּוא הרע, לׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

יֹותר. והּנחּותים החיצֹונּיים הּגּוף ּבחלקי הּמֹופיעים הּבׂשר, עֹור נגעי מביא – הרּוחּדברים) יֹותרּגּסּות ועמק ּפנימי ׁשּמקֹומּה , ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

האדם. ּבגּוף ּביֹותר החׁשּוב האבר ּבּזקן), (אֹו ּבראׁש הּמֹופיעים נגעים מביאה – האדם רמב"ןּבנפׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּזֹובֹו הּזב יטהר וכי וכן: הּכהן, אל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹּכרחֹו

טו (ׁשם מּזֹובּה טהרה ואם יג), טו ְְֲִִַָָָָָ(להּלן

ּכאׁשר מּמּנּו, מנּקים ויהיּו ּכׁשּיפסקּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַֻכח),

הּנכֹון. והּוא ד). יב (לעיל ְְְִֵֵַַָּפרׁשּתי

ּפ טהֹורֹות, לטרפֹות. ּפרט חּיֹות, לעֹוף(ד) רט ְְְְְִֵַָָ

הרע לׁשֹון על ּבאים ׁשהּנגעים לפי ְְִִִֵֶַַַָָָָָטמא.

ּבטהרתֹו הצרכּו לפיכ ּפטיט מעׂשה ְְְְְֲֳִִֵֶַָָָֻׁשהּוא

לׁשֹון קֹול. ּבצפצּוף ּתמיד ׁשּמפטּפטין ְְְְְְֳִִִִִֶַָצּפרים

ִַרּׁש"י.

È�tÓe,"טמא לעֹוף ּפרט טהֹורֹות, ׁשאמר ƒ¿≈ְְְֵֶַָָָ

ידּוע, טהֹור מין הּצּפרים ׁשאין ְֳִִִִֵֶַַַָָנלמד

מהּו ּכן אם העֹופֹות, ּכל ּכֹולל ׁשם הּוא ֲִֵֵֵַָָָאבל

רּבים עֹופֹות ּכי להם, ׁשּמצאּו הּזה ְְִִִֶֶֶַַַָָהּפטּפּוט

מדרׁש ּכי ועֹוד, ּומצפצף. ּפה ּפֹוצה ּבהם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָאין

ּולמאן ּבמחלקת, יבא "לטרפֹות" ּפרט ְְְְְִֵֶַַָָָֹֹחּיֹות,

ּכהנים ּובתֹורת ּכן. אינֹו חּיה טרפה ְְְֲִֵֵֵַַַָָָֹּדאמר

טמאֹות. לא טהֹורֹות, ׁשחּוטֹות. לא חּיֹות, ְְְֵַָֹֹ(ּכאן)

טרפֹות. לא ְְֵֹטהֹורֹות,

ÈÏÚ·e,צּפֹור יּקרא עֹוף ּכל ּכי אֹומרים הּפׁשט «¬≈ְְִִִִֵַָָָ

הּים ּודגי ׁשמים צּפֹור ּׁשאמר: ְִִִֵֶַַַַָָָמּמה

ז (ּבראׁשית ּכנף ּכל צּפֹור ּכל ט), ח ְְִִִִֵָָָֹ(ּתהּלים

(יחזקאל ּכנף ּכל לצּפֹור אמר אדם ּבן ְְְֱִֵֶֶָָָָָֹיד),

(ּבראׁשית בתר לא הּצּפֹור ואת וכן: יז), ְְְִִֵֵֶַָָֹלט

יֹונה. ּובני הּתֹורים על י) ְִֵַַָטו

ÔBÎp‰Âהּקטּנים לעֹופֹות ּכלל צּפֹור ׁשּׁשם ּבעיני ¿«»ְְְִִֵֵֶַַַָָ

ּולׁשֹורר, לצפצף ּבּבקר ְְְְִִֵֵֶַַַַֹהּמׁשּכימים

(ׁשֹופטים ויצּפר יׁשב וכן צפרא, ארמית ְְְְְְֲִִִִֵַָָָֹֹמּלׁשֹון

ׁשמים" "צּפֹור ואמר ּבּבקר. יׁשּכים ג), ְְִִִֶַַַַָָֹז

יגּביהּו לרּבם הם ּכי עליהם, ט) ח ְְְֲִִִִֵֵֶַָֻ(ּתהּלים

(ּבראׁשית ּכנף ּכל צּפֹור וּכל ּבּׁשמים. ְְִִִֵַַָָָָָֹלעּוף

הּגדֹולים. וכל הּקטּנים ּכל מינין, ׁשני יד) ְְְְִִִִֵַַַָָז

הם ו), כב (ּדברים לפני צּפֹור קן יּקרא ְְִִִִֵֵֶַָָָּכי

יחּוס. ּבקטּניהם ׁשאפּלּו רּבים, ׁשהן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּקטּנים

יז), קד (ּתהּלים יקּננּו צּפרים ׁשם אׁשר ְְְֲֳִִִִֵֵֶַָוכן:

אמר הּלבנֹון. ארזי ּבענפי הּׁשֹוכנים הם ְְְְְֱִִֵֵֵַַַַָֹּכי

ׁשּיתאּספּו יז), לט (יחזקאל ּכנף ּכל ְְְְְִִֵֶֶַָָָלצּפֹור

יבאּו הּטֹורפים ּכי עליהם, הּקטּנים ְְֲֲִִִִֵֶַַַָֹאפּלּו

ותקׁשרּנּו ּכּצּפֹור ּבֹו התׂשחק וכן: ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָמעצמם.

הּנערים ּדר ּכי כט), מ (אּיֹוב ְְֲִִִֶֶֶַַָלנערֹותי

הּוא: ּכ חכמים ּולׁשֹון הּקטן. ּבעֹוף ְְֲִֵַַָָָָָלׂשחק

זרה (עבֹודה צּפֹור אֹו מּקל ּבידֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֶַָָָָָּכל

ּבּבגד, הּסיט ּכמלא הּנזיר מּׂשער האֹורג ְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹמ:),

ּכרמים צּפֹורת ואמרּו: לד.), (ּתמּורה ְְְְְְִִִַָָָָֹּבצּפרּתא

מחזירין צּפרים ּבׂשר ואמרּו: צ:), ְְְְֳִִִִַַַָָ(ׁשּבת

נז:). (ּברכֹות לחליֹו ְְְֶַָָהחֹולה

¯Ó‡Âטהרה צּפֹור ּכל יא) יד (ּדברים הּכתּוב ¿»«ְְִִַָָָָֹ

ונתרּבה ההם, הרּבים הּמינין על ְְִִִִֵֵַַַַַָָֹּתאכלּו

מצרע וזהׁשל יב): ּפסּוק (ׁשם ואמר מ"ּכל". ְְְִֶֶַָָָָָֹ

לא אׁשר ואּלה ּכאֹומר מהם תאכלּו לא ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֹֹֹאׁשר

לא טהֹורֹות, ּדרׁשּו: ּולכ מּבׂשרם. ְְְְְִָָָָֹֹתאכלּו

הם. ּפטּפּוט ּבעלי ּכּלם מקֹום ּומּכל ְְֲִִֵֵֵַָָָֻטמאֹות.

(ּתהּלים לּה קן ּודרֹור בית מצאה צּפֹור ּגם ְְְְִִִִֵֵַַָָָוכן:

העֹופֹות ּכֹולל ׁשם ׁשאינֹו נראה ּכ ד), ְִֵֵֵֶֶָָפד

חסידה יקּננּו צּפרים ׁשם אׁשר וכן: ְְֲֲֳִִִֵֵֶַָָָֻּכּלם.

יז). קד (ׁשם ּביתּה ְִֵָָּברֹוׁשים

‰‡¯p‰Âטהֹורים עֹופֹות ׁשּכל רּבֹותינּו מּדברי ¿«ƒ¿∆ְְִִִֵֵֶַָ

מצרע ׁשל מצותֹו אבל צּפֹור, ְְְֲִִִִֶָָָָֹנקראים

(להּלן ּכהנים ּבתֹורת ּדתניא ּדרֹור, ְְְְְְֲֳִִֵַַַָָֹּבצּפרי

מחּוץ אל החּיה הּצּפר את וׁשּלח נג): ְִִִֶֶַַַַָָֹּפסּוק

אֹומר הּגלילי יֹוסי רּבי הּׂשדה, ּפני אל ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָלעיר

ּדרֹור. זה זֹו ואי עיר, לכל חּוץ ׁשחּיה ְְְִִֵֶֶַָָצּפֹור

הּפטּפּוט. הזּכירּו הּזה הּמדרׁש ְְְִִִִִֶַַַָּומן

ÔÎzÈÂּכׁשרין ּכּלם ודיעבד למצוה, אּלא ׁשאינֹו ¿ƒ»≈ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻ

(ּכאן) ּכהנים ּבתֹורת הצרכּו ּולפיכ ְְְְֲִִַָָֹֻּבֹו,

ּבמּסכת ּבּמׁשנה ׁשנינּו וכן טמאֹות. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָלמעט

ּדרֹור. צּפרים ׁשּתי ּומביא מ"א): (פי"ד ְְְֳִִִִֵֵָנגעים

מצותן צּפרים ׁשּתי ה): (מׁשנה ׁשם עֹוד ְְְְִִִִֵָָָָָֹוׁשנּו

ּולקיחתן ּובדמים ּובקֹומה ּבמראה ׁשוֹות ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָׁשּיהיּו

ׁשחט ּכׁשרֹות, ׁשוֹות ׁשאינן ּפי על אף ְְִֵֵֶַַַַַָָָּכאחת,

לּׁשנּיה. זּוג יּקח ּדרֹור ׁשּלא ונמצאת מהן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹאחת

ּכּלן ׁשּבדיעבד ּפי על ׁשאף ּבזה, ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֻוהּטעם

ּפסּולֹות. מינים ׁשני ּכׁשהן ְְְְִִֵֵֵֶּכׁשרֹות,

˜¯Ù·eעֹוף אמרּו: סב.) (חּלין טרפֹות אּלּו ¿∆∆ְְִֵֵָֻ

המצרע, את ּבֹו לטהר ּכׁשר ְְְֵֵֵֵַַַָָָֹהמסרט

אליעזר רּבי ּבּה ׁשּנחלקּו לבנה סנּונית היא ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָוזֹו

אחד מין המצרע צּפרי ׁשאין ּומּכאן ְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוחכמים,

אבל טהֹור, עֹוף ּבכל מטהרין וׁשאין ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָּבלבד,

ּבּבית ׁשּדרה ּכלֹומר ּדרֹור, עֹוף ּבכל ְְְְִִֶַַַָָָָמצותֹו

ׁשהיא ּדכיון ּבּסנּונית אמרּו ּולפיכ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּכבּׂשדה.

ׁשהיא ּבּה, לטהר ּכׁשרה חכמים לדעת ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָטהֹורה

ּכׁשרים הּטהֹורין ּכל מקֹום ּומּכל ּדרֹור. ְְְְִִִִֵַַָָָּבכלל

טהֹורֹות. צּפרים ׁשּתי ּבכלל ׁשּכּלן ְְְְֲֳִִִִֵֶַָָֻּבדיעבד,

e�LÂ,יאׁשּיה רּבי אמר ו) כב (ּדברים ּבספרי ¿»ְְְִִִִִַַָָָֹ

הּכתּוב ּבטהֹורה צּפֹור ׁשּנאמר מקֹום ְֱִִֶֶַַָָָָּכל

עֹוף נקרא טהֹור עֹוף יצחק רּבי ואמר ְְְְִִִֵַַַָָָָמדּבר.

וכ עֹוף. אּלא נקרא לא וטמא צּפֹור, ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹונקרא

קלט:). (חּלין הּקן ׁשּלּוח ּבפרק ּבּגמרא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָֻהזּכירּו

אברים ראׁשי ׁשחּיין חּיֹות, ּכי העלּו (קמ.) ְֱֲִִִֵֶֶַַָָָוׁשם

וכן אבר, מחּסרֹות למעּוטי הּטרפֹותׁשּלהם, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֻ

אסּורֹות, למעט טהֹורֹות, ודרׁשּו ּבהן, ְְְְְֲֵֶַָָּפסּולֹות

הּנפׁש, את ׁשהרג ועֹוף הּנּדחת עיר צּפרי ְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּכגֹון

מן ׁשם זה ּומדרׁשם זרה. ּבעבֹודה ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָוהחליפן

טהֹור. עֹוף אּלא צּפֹור ׁשאין עצמֹו, ְִֵֶֶַַָָָהּלׁשֹון

צּפֹור. ּבכלל טהֹור ׁשּכל מּכאן ְְִִִֶַַַָָָּומׁשמע

È˙È‡¯Âפ"א) נזיר ּבמּסכת ּבירּוׁשלמי עֹוד ¿»ƒƒְְִִִֶֶַַָ

צּפרים טמא נזיר וכי ׁשאמרּו: ְְֳִִִִֵֶָָָה"א)

אית מביא. הּוא יֹונה ּובני ּתֹורים מביא, ְִִִִֵֵֵָהּוא

ּתּנּיי את צּפרים, קרּוי טהֹור עֹוף ּכל ּתני ֳִִִֵֵֵַַַַָָָָּתּנּיי

קרּוי טהֹור ּובין טמא ּבין העֹופֹות ּכל ֵֵֵֵָָָָָָּתני

מחלקת. מּמּנּו ּבידינּו נׁשאר והּנה ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָֹצּפרים.

ּבלבד. ּבקטּנים הּׁשם ׁשּיהיה יּתכן מקֹום ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּומּכל

‡¯Ób·eּבמּסכת ּׁשאמרּו מּמה נראה, הּוא ּכ «¿»»ְְְִִֶֶֶֶַַָָ

צּפֹור ׁשּדם מים הבא (טז:) ִִֵֶַַָָסֹוטה

ּגדֹולה וׁשאלּו, רביעית, הם וכּמה ּבהם, ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָנּכר

הּמים מּפני ונדחית קטּנה הּמים, את ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשּדֹוחה

ּבצּפֹור הם, ּכ חכמים ׁשעּורי ּכל ּופרׁשּו, ְְֲִִִֵֵֵַָָָמהּו.

ׁשּדֹוחה ּגדֹולה ל אין חכמים, ׁשערּו ְְְֲֲִִֵֶָָָּדרֹור

הּמים. מּפני ׁשּנדחית קטּנה ל ואין הּמים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָאת

מהם היה ּבֹו, ּכׁשר טהֹור עֹוף ּכל היה ְִֵֵֶָָָָָָָואּלּו

ּכן אמרּו ואּולי לֹוגין. ּכּמה ּדֹוחה ׁשּדמֹו ְְִִֵֶֶַַָָָמי

מּמדרׁשֹו לכּתחּלה מצוה ׁשהּוא ּדרֹור ְְְְְְִִִִִֶַָָָּבצּפֹור

ּבּגמרא הזּכירּו ּוכבר הּגלילי. יֹוסי ר' ְְְְִִִִִֶַַָָָׁשל

חזא רּבא צּפֹורא ודלמא כט.): ְְִִַָָָָָָ(ׁשבּועֹות

ּגמל. ׁשמיּה ְְִֵָָָואסיק

ÔBÎp‰Âׁשּכל ׁשּנאמר הּוא זה מּכל ׁשּיעלה ¿«»ֲִֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּבדיעבד אפּלּו ּפסּול ּדרֹור ׁשאינֹו ְְֲֲִִִֵֶַָצּפֹור

(נגעים ּבמׁשנתנּו ׁשנּו ׁשּלא הּזה, הּמדרׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹמן

ׁשאינן ּפי על אף ּדרֹור ׁשּיהיּו מצותן א) ְְְִִִֵֶֶַַָָָיד

יד (ׁשם ּבׁשוֹות ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּכׁשרֹות, ְְְְִֵֶָָָּדרֹור

ּומה הם. ּפטּפּוט ּבעלי הּדרֹורים וכל ְְְֲִִֵֵַַַָה).

מּפני טמאֹות", "לא ּכהנים ּבתֹורת ְְְְֲִִֵֵֶַָֹֹּׁשאמרּו

ּכגֹון ּדרֹור, ׁשהם מינין ּבטמאין אף ְְְִִִִֵֵֵֶֶַׁשּיׁש

למעט ּפרּוׁשֹו, יהיה אֹו אליעזר. לרּבי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַהּסנּונית

ּכמֹו והּטרפֹות האסּורֹות ׁשהן ל ְְְְְֲֵֵֵֶַָטמאֹות

קמ.). (חּלין הּקן ׁשּלּוח ּבפרק ּבּגמרא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשהעלּו

ּבעיני. ההגּון ְְֵֶֶַָוזהּו

‰„b‰·eרּבי אמר ז) טז רּבה (וּיקרא ּדרּבה »«»»ְְִִַַַַַָָָָ

צּפרּיא אילין סימֹון ּברּבי ְְִִִִֵַַָָֹיהּודה

הּקדֹוׁש אמר הרע, לׁשֹון האֹומר זה ִֵֶַַַָָָָָָקֹולנין,

יהֹוׁשע ור' קֹול. על ויכּפר קֹול יבא הּוא ְְִֵַַַָָֹֻּברּו

מּפּתֹו ׁשאכלה ּדרֹור, צּפרי צּפרים אמר, לוי ְְֳֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָּבן

וכּו'. וחמר קל ּדברים והלא מימיו, מן ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹוׁשתת

.·Ê‡Â ˙ÚÏB˙ È�Le Ê¯‡ ıÚÂרּבי אמר ¿≈∆∆¿ƒ««¿≈…ִַַָ

ּבמיני והּקטן הּגדֹול הּוא ְְְִֵַַַָָָָָאברהם,

והעד (מלכיםֿאהּצמחים, ׁשלמה חכמת מּדברי ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹֹ
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(ä)Nøç-éìk-ìà úçàä øBtvä-úà èçLå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©−¤©¦´¨«¤¨®¤§¦¤−¤
:íéiç íéî-ìò©©¬¦©¦«

i"yx£ÌÈiÁ ÌÈÓŒÏÚ∑,ּבכלי ּתחּלה אֹותם רביעיתנֹותן הן? וכּמה ּבהם, נּכר צּפֹור ּדם ׁשּיהא .ּכדי ««ƒ«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(å)éðL-úàå æøàä õò-úàå dúà çwé äiçä øtvä-úà¤©¦³Ÿ©«©¨Æ¦©´Ÿ½̈§¤¥¬¨¤²¤§¤§¦¬
úàå íúBà ìáèå áæàä-úàå úòìBzä|äiçä øtvä ©©−©§¤¨«¥®Ÿ§¨©̧¹̈§¥´©¦´Ÿ©«©À̈

:íéiçä íénä ìò äèçMä øtvä íãa§©Æ©¦´Ÿ©§ª½̈©−©©¬¦©©¦«
i"yx£d˙‡ ÁwÈ ‰iÁ‰ ¯tv‰Œ˙‡∑ּכרּוכים והאזֹוב העץ אבל לעצמּה, מפריׁשּה אּלא עּמהם, אֹוגדּה ׁשאינֹו מלּמד ∆«ƒ…««»ƒ«…»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

יכֹול, לׁשלׁשּתן. אחת קיחה ואתֿהאזב", הּתֹולעת ואתֿׁשני הארז "ואתֿעץ ׁשּנאמר: ּכענין הּזהֹורית, ּבלׁשֹון ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹיחד
את החזיר החּיה", הּצּפֹור ואת אֹותם "וטבל לֹומר: ּתלמּוד טבילה? ּבכלל ּתהא לא ּכן אגּדה, ּבכלל ׁשאינּה ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻּכׁשם

טבילה לכלל .הּצּפֹור ְְִִִַָָ

(æ)Bøäèå íéîòt òáL úòøvä-ïî øähnä ìò äfäå§¦À̈©¯©¦©¥²¦©¨©−©¤´©§¨¦®§¦´£½
:äãOä éðt-ìò äiçä øtvä-úà çlLå§¦©²¤©¦¬Ÿ©«©−̈©§¥¬©¨¤«

(ç)õçøå BøòN-ìk-úà çlâå åéãâa-úà øähnä ñaëå§¦¤Á©¦©¥̧¤§¨¹̈§¦©´¤¨§¨À§¨©³
Bìäàì õeçî áLéå äðçnä-ìà àBáé øçàå øäèå íéna©©̧¦Æ§¨¥½§©©−¨´¤©©«£¤®§¨©²¦¬§¨«¢−

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«
i"yx£BÏ‰‡Ï ıeÁÓ ·LÈÂ∑(קמא חולין הּמּטה(ת"כ, ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור .מלּמד ¿»«ƒ¿»√ְְְִִֵֶַַַָָ

(è)BLàø-úà BøòN-ìk-úà çlâé éòéáMä íBiá äéäå§¨¨Á©¸©§¦¦¹§©©´¤¨§¨À¤Ÿ³
ñaëå çlâé BøòN-ìk-úàå åéðéò úab úàå Bð÷æ-úàå§¤§¨Æ§¥Æ©´Ÿ¥½̈§¤¨§¨−§©¥®©§¦¤´

:øäèå íéna BøNa-úà õçøå åéãâa-úà¤§¨À̈§¨©¯¤§¨²©©−¦§¨¥«
i"yx£kŒ˙‡'B‚Â B¯ÚNŒÏ∑ונראה ׂשער ּכּנּוס מקֹום ּכל להביא ּוכלל, ּופרט רמב"ן.ּכלל ∆»¿»¿ְְְְְְְִִִֵָָָָָָָ

(é)úçà äNáëå íîéîz íéNáë-éðL çwé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©³§¥«§¨¦Æ§¦¦½§©§¨¬©©²
ìLe äîéîz dúðL-úaäìeìa äçðî úìñ íéðøNò äL ©§¨−̈§¦¨®§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´

:ïîL ãçà âìå ïîMá©¤½¤§¬Ÿ¤¨−¨«¤

Ô‡ÓÏה ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ ‡�‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»¿ƒ»ƒ¬»¬»¿«
:ÚeaÓ ÈÓ ÏÚ ÛÒÁc«¬««≈««

„‡¯Ê‡ו ‡Ú‡ ˙ÈÂ d˙È ·qÈ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È»ƒ¬»«¿»ƒ«»«¿»»»¿«¿»
ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿
ÏÚ ‡ÒÈÎ�c ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ¿»ƒ¬»«¿»ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»«

:ÚeaÓ ÈÓ≈««

ÔÈ�ÓÊז Ú·L ‡˙e¯È‚Ò ÔÓ ÈkcÓc ÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ
Èt‡ ÏÚ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ««»ƒ¬»«¿»««≈

:‡Ï˜Á«¿»

Ïkח ˙È Ál‚ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÈkcÓc ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«≈»¿ƒƒ««»»
ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ d¯ÚN«¬≈¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈»«≈≈
‡Ú·L d�kLÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿«¿¿≈«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

d¯ÚNט Ïk ˙È Ál‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ· È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»¿««»»«¬≈
Ïk ˙ÈÂ È‰B�ÈÚ È�È·b ˙ÈÂ d�˜c ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙È»≈≈¿»ƒ¿≈¿»¿ƒ≈≈ƒ¿»»
˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈÂ Ál‚È d¯ÚN«¬≈¿«»ƒ««»¿ƒ¿«¿≈»

:Èk„ÈÂ ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»¿ƒ¿≈

ÔÈÓÏLי ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ·qÈ ‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
‡˙Ï˙e ‡zÓÏL ‡zL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â¿ƒ«¿»¬»««»¿∆¿»¿»»
‡bÏÂ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙Á�Ó ‡zÏÒ ÔÈ�B¯ÒÚ∆¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿À»

„Á:‡ÁLÓc «¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטמאת המנּגע הּבית ותֹורת המצרע והּנה יג). ְְְְְְִִֵַַַַַַָָֹֻֻה

מצרים. ּפסח ּכדמּות הם והּנה קרֹובים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַהּמת

(Ê ˜eÒt) ‰„O‰ È�t ÏÚ ÌÚËÂאׁשר מקֹום , ¿«««¿≈«»∆»ֲֶָ

הּצרעת. ּתּדבק ׁשּלא יּׁשּוב ׁשם ִִֵֵֶַַַָָָֹאין

הּׂשדה, ּפני על אמרּו: (ּכאן) ּכהנים ְְְֲִֵֶַַַָָָֹּובתֹורת

יעמד ׁשּלא לּים, ויׁשּלחּנּה ּביפֹו יעמד ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹׁשּלא

הּטעם יהיה ּכן ואם לּמדּבר. ויׁשּלחּנּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבּגבת

לעזאזל יׁשּתּלח וׁשם הּמׁשּתּלח, הּׂשעיר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָּכסֹוד

אפרׁש ועֹוד הּׂשדה. לּפֹורחֹות וכאן ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָהּמדּברה

בע"ה. ח) טז (להּלן ְֶַָזה

ּכל להביא ּוכלל, ּופרט ּכלל ׂשערֹו. ּכל את ְְְְְִֶָָָָָָָ(ט)

אבל רּׁש"י. לׁשֹון הּנראה, ׂשער ּכּנּוס ְְְֲִִִֵֶַַָָמקֹום

יכֹול ׂשערֹו, ּכל את יגּלח (ּכאן) ּכהנים ְְְֲִֵַַַָָָָֹּבתֹורת

עיניו, ּגּבֹות לֹומר ּתלמּוד הּסתרים, ּבית ְְִֵֵַַַַַָָאף

ּבנראה, ׂשערֹו ּכל אף ּבּנראה עיניו ּגּבֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָמה

מקֹום עיניו ּגּבֹות מה אי הּסתרים. לבית ְְְְִִֵֵַַַָָָּפרט

ׂשער ּכּנּוס מקֹום ּכל אף ּבּנראה ׂשער ְְִִִֵֵֶַַָָָּכּנּוס

ּפזר נראה ּבׁשאינֹו ׂשער ּכּנּוס מּנין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֻּבּנראה,

ׂשערֹו ּכל את לֹומר ּתלמּוד נראה, ּבׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָׂשער

ְֵַַיגּלח.

Ï·‡מה יׁשמעאל: רּבי ׁשל מדרׁשֹו ּתפס הרב ¬»ְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּדבית הֹוציא ּומה הרגלים, ׂשער ְְְִִִֵֵַַַַָהביא

מגּלח הלכה ּבכאן אבל ּגּופא. ּודכּלי ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֻהּׁשחי

הּמדרׁש, את עֹוקבת ׁשהלכה מּפני אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכדלעת,

וריבה עקיבא רּבי ּכדברי ׁשהלכה מּפני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָאֹו

וכן ּבלבד. החטם ׁשּבתֹו ּומעט ּגּופא, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֻּדכּלי

והעביר מ"ב): פי"ד (נגעים ּבמׁשנתנּו ְְְְֱִִִִֵֶָָָׁשנינּו

ּדסֹוטה ׁשני ּבפרק ּומפרׁש ּבׂשרֹו, ּכל על ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹּתער

(טז.).
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i"yx£˙Á‡ ‰N·ÎÂ∑לחּטאת.ÌÈ�¯NÚ ‰LÏLe∑טעּונין מצרע ׁשל ואׁשמֹו ׁשחּטאתֹו הּללּו, ּכבׂשים ׁשלׁשה לנסּכי ¿«¿»««ְַָ¿…»∆¿…ƒְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
יז)נסכים ÔÓL.(סוטה „Á‡ ‚ÏÂ∑ּבהֹונֹות ּומּתן אזנֹו ּתנּו על מּמּנּו ולּתן ׁשבע עליו רמב"ן.להּזֹות ְִָ¿…∆»»∆ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
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:ãòBî ìäà çút ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£'‰ È�ÙÏ∑(פ"א כלים צא. ּכּפּורים(מנחות מחּסר ׁשהּוא לפי עצמּה, ּבעזרה ולא נּקנֹור .ּבׁשער ƒ¿≈ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹֻ

(áé)íLàì Búà áéø÷äå ãçàä Nákä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©¤´¤¨«¤À̈§¦§¦¬Ÿ²§¨−̈
éðäå ïîMä âì-úàå:ýåýé éðôì äôeðz íúà ó §¤´Ÿ©¨®¤§¥¦¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌL‡Ï B˙‡ ·È¯˜‰Â∑אׁשם לׁשם העזרה לתֹו חי∑ÛÈ�‰Â.יקריבּנּו ּתנּופה טעּון ‡˙Ì.ׁשהּוא ÛÈ�‰Â∑את ¿ƒ¿ƒ…¿»»ְְְֲִֵֶַָָָָָ¿≈ƒְֶַָָ¿≈ƒ…»ֶ
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וגֹו'" יׁשחט אׁשר ּבמקֹום "וׁשחט... נאמר: לכ העמדתֹו? ּבמקֹום hÁk‡˙.ׁשחיטתֹו Èk∑החּטאֹות ּככל .ּכי ְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָƒ««»ְִַַָָ

ÌL‡‰∑הּזה.Ô‰kÏ ‡e‰∑ּדמֹו ויצא הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא לחּטאת, זה אׁשם הׁשוה ּבּכהן, הּתלּויֹות עבֹודֹות ּבכל »»»ֶַ«…≈ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
"ּכי נאמר: לכ מזּבח? לגּבי ואמּורים ּדמים מּתן טעּון יהא לא ּובהֹונֹות, ּתנּו על להּנתן אׁשמֹות ׁשאר ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמּכלל

ּכהנים ּבתֹורת וכּו', לֹומר ּתלמּוד ּכחּטאת? למעלה נּתן ּדמֹו יהא יכֹול לּכהן". הּוא האׁשם .ּכחּטאת ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
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:úéðîéä©§¨¦«
i"yx£Ce�z∑טנדרו"ס לֹו: קֹורים והּפֹותרים לי, נֹודע לא "ּתנּו" ּולׁשֹון ׁשּבאזן; אמצעי .ּגּודל∑Ô‰a.ּגדר ¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ…∆ָ
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ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡�„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿
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:‡ÓL‡„«¬»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אחת. וכבׂשה ּתמימם כבׂשים ׁשני יּקח ְְְְְִִִִֵַַַַָָ(י)

הּכבׂשים ּבׁשני ּיעׂשה מה הּכתּוב ּפרׁש ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹלא

ׁשּיקריב האחד ּבּכבׂש הזּכיר אבל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָוכבׂשה,

ׁשּיעׂשה והזּכיר יב), (ּפסּוק לאׁשם ְְְֲִִֶֶַָָָאֹותֹו

וזה יט). (ּפסּוק העֹולה יׁשחט ואחר ְְְִֶַַַַַָָָָהחּטאת,

ו) (ה וּיקרא ּבפרׁשת הזּכיר ׁשּכבר ְְְְֲִִִֶַַַָָָָּבעבּור



מז rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"k iriax meil inei xeriy
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i"yx£'‰ È�ÙÏ∑(פ"א כלים צא. ּכּפּורים(מנחות מחּסר ׁשהּוא לפי עצמּה, ּבעזרה ולא נּקנֹור .ּבׁשער ƒ¿≈ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹֻ
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:àeä íéLã÷ Lã÷¬Ÿ¤¨«¨¦−«
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וגֹו'" יׁשחט אׁשר ּבמקֹום "וׁשחט... נאמר: לכ העמדתֹו? ּבמקֹום hÁk‡˙.ׁשחיטתֹו Èk∑החּטאֹות ּככל .ּכי ְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָƒ««»ְִַַָָ

ÌL‡‰∑הּזה.Ô‰kÏ ‡e‰∑ּדמֹו ויצא הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא לחּטאת, זה אׁשם הׁשוה ּבּכהן, הּתלּויֹות עבֹודֹות ּבכל »»»ֶַ«…≈ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
"ּכי נאמר: לכ מזּבח? לגּבי ואמּורים ּדמים מּתן טעּון יהא לא ּובהֹונֹות, ּתנּו על להּנתן אׁשמֹות ׁשאר ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמּכלל

ּכהנים ּבתֹורת וכּו', לֹומר ּתלמּוד ּכחּטאת? למעלה נּתן ּדמֹו יהא יכֹול לּכהן". הּוא האׁשם .ּכחּטאת ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
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i"yx£Ce�z∑טנדרו"ס לֹו: קֹורים והּפֹותרים לי, נֹודע לא "ּתנּו" ּולׁשֹון ׁשּבאזן; אמצעי .ּגּודל∑Ô‰a.ּגדר ¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ…∆ָ

(åè)î ïäkä ç÷ìå:úéìàîOä ïäkä ók-ìò ÷öéå ïîMä âl §¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ©¨®¤§¨©²©©¬©Ÿ¥−©§¨¦«

(æè)øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©³©Ÿ¥Æ¤¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬
íéîòt òáL Bòaöàa ïîMä-ïî äfäå úéìàîOä Btk-ìò©©−©§¨¦®§¦¨̧¦©¤¯¤§¤§¨²¤¬©§¨¦−

:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£'‰ È�ÙÏ∑(ת"כ)הּקדׁשים קדׁשי ּבית .ּכנגד ƒ¿≈ְְֳִֵֵֶֶַָָ

(æé)ïæà Ceðz-ìò ïäkä ïzé Btk-ìò øLà ïîMä øúiîe¦¤̧¤©¤¹¤£¤´©©À¦¥³©Ÿ¥Æ©§º³Ÿ¤
Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:íLàä íc ìò úéðîéä©§¨¦®©−©¬¨«¨¨«

ÈkcÓcיא ‡¯·b ˙È ÈkcÓ„ ‡�‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»ƒ¿«≈»«¿»¿ƒ«≈
:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÈÂ¿»¿√»¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

d˙Èיב ·¯˜ÈÂ ‡„Á ‡¯n‡ ˙È ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»ƒ¿»¬»ƒ»≈»≈
ÔB‰˙È ÌÈ¯‡Â ‡ÁLÓ„ ‡bÏ ˙ÈÂ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»À»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»

È˙יג ÒBkÈ Èc ¯˙‡a ‡¯n‡ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¿»«¬«ƒƒ»
È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ«»»¿»¬»»«¬««ƒ¬≈
ÔÈL„e˜ L„˜ ‡�‰ÎÏ ‡e‰ ‡ÓL‡ ‡˙‡hÁk¿«»»¬»»¿«¬»…∆¿ƒ

:‡e‰

k‰�‡יד ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¬»
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡�„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc d„È:‡�ÈnÈc ¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

È„‡טו ÏÚ ˜È¯ÈÂ ‡ÁLÓ„ ‡blÓ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒÀ»¿ƒ¿»ƒƒ«¿»
:‡Ï‡ÓNc ‡�‰Î„¿«¬»ƒ¿»»

ÔÓטז ‡�ÈnÈ„ dÚaˆ‡ ˙È ‡�‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»∆¿¿≈¿«ƒ»ƒ
‡ÁLÓ ÔÓ ÈcÈÂ ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈ�ÓÊ Ú·L dÚaˆ‡a¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ√»¿»

ÏÚיז ‡�‰k ÔzÈ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ¯‡LÓeƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ≈«¬»«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc ÈkcÓc ‡�„e‡ Ìe¯¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
‡Óc ÏÚ ‡�ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¿»

:‡ÓL‡„«¬»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אחת. וכבׂשה ּתמימם כבׂשים ׁשני יּקח ְְְְְִִִִֵַַַַָָ(י)

הּכבׂשים ּבׁשני ּיעׂשה מה הּכתּוב ּפרׁש ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹלא

ׁשּיקריב האחד ּבּכבׂש הזּכיר אבל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָוכבׂשה,

ׁשּיעׂשה והזּכיר יב), (ּפסּוק לאׁשם ְְְֲִִֶֶַָָָאֹותֹו

וזה יט). (ּפסּוק העֹולה יׁשחט ואחר ְְְִֶַַַַַָָָָהחּטאת,

ו) (ה וּיקרא ּבפרׁשת הזּכיר ׁשּכבר ְְְְֲִִִֶַַַָָָָּבעבּור



rxevnÎrixfzמח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"k iying meil inei xeriy

(çé)Làø-ìò ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMa øúBpäå§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ
:ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå øähnäרמב"ן ©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

(èé)Búàîhî øähnä-ìò øtëå úàhçä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾©©¦©¥−¦ª§¨®
:äìòä-úà èçLé øçàå§©©−¦§©¬¤¨«Ÿ¨«

(ë)øtëå äçaænä äçðnä-úàå äìòä-úà ïäkä äìòäå§¤«¡¨¯©Ÿ¥²¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈©¦§¥®¨§¦¤¬
ñ :øäèå ïäkä åéìò̈¨²©Ÿ¥−§¨¥«

i"yx£‰Á�n‰Œ˙‡Â∑ּבהמה ׁשל נסכים .מנחת ¿∆«ƒ¿»ְְְִִֵֶַָָ

ß oqip f"k iying mei ß

(àë)íLà ãçà Nák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤¤¨¬¨¨²
ïîMa ìeìa ãçà úìñ ïBøOòå åéìò øtëì äôeðúì¦§¨−§©¥´¨¨®§¦¨¸¹Ÿ¤¤¨̧¨¬©¤²¤

:ïîL âìå äçðîì§¦§¨−§¬Ÿ¨«¤
i"yx£„Á‡ ˙ÏÒ ÔB¯OÚÂ∑לנסכיו אחד עּׂשרֹון יביא אחד, ׁשהּוא זה ÔÓL.לכבׂש ‚ÏÂ∑,הּבהֹונֹות על מּמּנּו לתת ¿ƒ»…∆∆»ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָ¿…»∆ְִֵֶַַָ

לפרׁש הּכתּוב הזקק לא הּמנחה נסּכי ׁשל .וׁשמן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

(áë)äéäå Bãé âéOz øLà äðBé éða éðL Bà íéøú ézLe§¥´Ÿ¦À³§¥Æ§¥´½̈£¤¬©¦−¨®§¨¨³
:äìò ãçàäå úàhç ãçà¤¨Æ©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨«

(âë)ïäkä-ìà Búøäèì éðéîMä íBia íúà àéáäå§¥¦̧Ÿ¹̈©¯©§¦¦²§¨«¢¨−¤©Ÿ¥®
:ýåýé éðôì ãòBî-ìäà çút-ìà¤¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£B˙¯‰ËÏ È�ÈÓM‰ ÌBia∑ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ ּולהּזאת לצּפרים .ׁשמיני ««¿ƒƒ¿»√»ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

(ãë)éðäå ïîMä âì-úàå íLàä Nák-úà ïäkä ç÷ìåó §¨©¯©Ÿ¥²¤¤¬¤¨«¨¨−§¤´Ÿ©¨®¤§¥¦̧
:ýåýé éðôì äôeðz ïäkä íúàŸ¨¯©Ÿ¥²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(äë)íLàä ícî ïäkä ç÷ìå íLàä Nák-úà èçLå§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¨½̈
úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä-ïæà Ceðz-ìò ïúðå§¨©²©§¬«Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½

:úéðîéä Bìâø ïäa-ìòå§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«

„Î‰�‡יח ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓa ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
Ì„˜ ‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈkcÓc LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈¿ƒ«≈ƒ«≈¬ƒ«¬»√»

:ÈÈ¿»

ÈkcÓcיט ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡hÁ ˙È ‡�‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»«»»ƒ«««¿ƒ«≈
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Ôk ¯˙·e d˙·BqÓƒ¿≈»«≈ƒ»¬»»

Áa„ÓÏ‡כ ‡˙Á�Ó ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡�‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»¬»»¿»ƒ¿»»¿«¿¿»
:Èk„ÈÂ ‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿≈

qÈÂ·כא ‡˜a„Ó d„È ˙ÈÏÂ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿≈¿≈«¿¿»¿ƒ«
È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Ó¯‡Ï ‡ÓL‡ „Á ¯n‡ƒ««¬»»«¬»»¿«»»¬ƒ
‡Á�ÓÏ ÁLÓa ÏÈÙc „Á ‡zÏÒ ‡�B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»

:‡ÁLÓ„ ‡bÏÂ¿À»¿ƒ¿»

˙„a˜כב Èc ‰�BÈ È�a ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈ�È�ÙL ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«¿≈
:‡˙ÏÚ „ÁÂ ‡˙‡hÁ „Á È‰ÈÂ d„È¿≈ƒ≈««»»¿«¬»»

ÂÏ˙כג d˙eÈk„Ï ‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»¿ƒ»»¿«»≈¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡�‰k«¬»ƒ¿««¿«ƒ¿»√»¿»

bÏ‡כד ˙ÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯n‡ ˙È ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»ƒ¿»«¬»»¿»À»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡�‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯‡Â ‡ÁLÓ„¿ƒ¿»¿»ƒ»¿«¬»¬»»√»¿»

k‰�‡כה ·qÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯n‡ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»¿ƒ««¬»
ÈkcÓ„ ‡�„e‡ Ìe¯ ÏÚ ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¿»¿ƒ«≈
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

:‡�ÈnÈc dÏ‚«̄¿≈¿«ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

עֹולה ּבכל והזּכיר נקבה, ׁשּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָּבחּטאת

הצר לא לכ זכר, ׁשהּוא ועֹוד) ג א ְְְֶַָָָָֹֻ(ׁשם

העֹולה יהיה הּׁשני ׁשהּכבׂש ּבּידּוע ּכי ,ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלהארי

החּטאת. היא ְְִִַַַָָוהּכבׂשה

עליו וכּפר הּמּטהר ראׁש על יּתן ְִִִֵֵֶַַַָָֹ(יח)

האׁשםהּכה ּדם ּבמעׂשה ה'. לפני ן ְְֲִֵֵֵַַַָָָֹ

לכּפר וכן: הּזאת, הּכּפרה ּתהיה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוהּׁשמן

ּובתֹורת כט). ּפסּוק (להּלן ה' לפני ְְְִֵַַָָָָעליו

ּכף על אׁשר ּבּׁשמן והּנֹותר (ּכאן): ְֲֲִֶֶֶַַַַָָֹּכהנים

נתן אם וכּפר, הּמּטהר ראׁש על יּתן ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹהּכהן

רּבי ּדברי ּכּפר, לא נתן לא ואם ְְִִִִִֵֵֵַַָֹֹּכּפר

ׁשירי אֹומר נּורי ּבן יֹוחנן רּבי ְֲִִִֵֵֶַָָָָעקיבא.

ּכּפר. נתן ׁשּלא ּבין ׁשּנתן ּבין הם, ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמצוה

יהיה נּורי ּבן יֹוחנן ר' ּדעת על ּכן ְְִִִֵֶֶַַַָָואם

האׁשם. על עליו ְִֶַָָָָָוכּפר

‰p‰Âואמר וחזר וכּפר, ּבאׁשם: הּכתּוב אמר ¿ƒ≈ְְְְִֶַַַַָָָָָָ

על וכּפר ּבחּטאת: הּבא) ְְִֶַַַַָָָ(ּבּפסּוק

ּובמנחה ּבעֹולה עֹוד ואמר מּטמאתֹו, ְְְְְִִִֵַַַָָָָֻהּמּטהר

ולא וטהר, הּכהן עליו וכּפר כ): ְְְְִֵֵֶַָָָָֹֹ(ּבפסּוק

ּכּלן. הּללּו הּכּפרֹות ענין מה ְְִַַַַַָָָָָֻידענּו

ÈÏe‡קדם מעל אׁשר מעלֹו על יכּפר האׁשם «ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבימי חטא אׁשר חטאֹו על והחּטאת ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָנגעֹו,

טעם וזה לאלהים. ּתפלה נתן ּבצערֹו אּולי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּנגע,

נפׁש ּכפר לֹו יהיּו והּמנחה והעֹולה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֻמּטמאתֹו.

אמר: ּולכ אהלֹו, אל ולׁשּוב לּטהר ְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּיזּכה

וטהר. הּכהן עליו ְְִֵֵֶַָָָֹוכּפר

˙¯B˙·eהחּטאת את הּכהן ועׂשה (ּכאן) ּכהנים ¿«ְֲִֵֶַַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר לפי לֹומר, ּתלמּוד מה ְְְֱִִֶֶֶַַַַוכּפר,

ואת העֹולה את הּכהן והעלה כ): ְְְֱֵֶֶֶַָָָָֹ(ּבפסּוק

מעּכבים ּכּלן יהיּו יכֹול הּמזּבחה, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֻהּמנחה
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(åë):úéìàîOä ïäkä ók-ìò ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−©§¨¦«

(æë)Btk-ìò øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬©©−
:ýåýé éðôì íéîòt òáL úéìàîOä©§¨¦®¤¬©§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)ïîMä-ïî ïäkä ïúðå|ïæà Ceðz-ìò Btk-ìò øLà §¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´©©À©§º³Ÿ¤
Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:íLàä íc íB÷î-ìò úéðîéä©§¨¦®©§−©¬¨«¨¨«
i"yx£ÌL‡‰ Ìc ÌB˜ÓŒÏÚ∑נתק ּגֹורםאפּלּו הּמקֹום אּלא ּגֹורם הּדם ׁשאין לּמד הּדם; .ּנח «¿«»»»ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(èë)Làø-ìò ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMä-ïî øúBpäå§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ
:ýåýé éðôì åéìò øtëì øähnä©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(ì)øLàî äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà äNòå§¨¨³¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®¥«£¤¬
:Bãé âéOz©¦−¨«

(àì)ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà Bãé âéOz-øLà úà¥´£¤©¦º¨À¤¨«¤¨¬©¨²§¤¨«¤¨¬
:ýåýé éðôì øähnä ìò ïäkä øtëå äçðnä-ìò äìòŸ¨−©©¦§¨®§¦¤¯©Ÿ¥²©¬©¦©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

(áì)Bãé âéOú-àì øLà úòøö òâð Ba-øLà úøBz úàǽŸ©½£¤−¤´©¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬¨−
ô :Búøäèa§¨«¢¨«

ß oqip g"k iyiy mei ß

(âì):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(ãì)äfçàì íëì ïúð éðà øLà ïòðk õøà-ìà eàáú ék¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−©«£ª¨®
:íëúfçà õøà úéáa úòøö òâð ézúðå§¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«

i"yx£˙Ú¯ˆ Ú‚� Èz˙�Â∑(רבה ׁשל(ויקרא מטמֹונּיֹות אמֹורּיים ׁשהטמינּו לפי עליהם, ּבאים ׁשהּנגעים להם היא ּבׂשֹורה ¿»«ƒ∆«»««ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
וע ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ּכל ּבּתיהם ּבקירֹות ּומֹוצאןזהב הּבית נֹותץ הּנגע .לֿידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(91 'nr al zegiy ihewl)

מטמֹונּיֹות אמֹורּיים לד)ׁשהטמינּו יד, ׁשּגרּוׁש(רש"י ּומּכיון הּנה". עד האמֹורי עֹון ׁשלם לא ּכי הּנה, יׁשּובּו רביעי "ודֹור ּכתיב ְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ולכן לבּתיהם; לׁשּוב האמֹורּיים יּוכלּו ואז הארץ, מן ויגרׁשּו ּבעתיד יחטאּו יׂשראל ּבני ׁשּגם יּתכן עוֹונֹותיהם, ּבגלל הּוא ְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹהאמֹורי

סאת ּבהׁשלמת ּתלּוי ׁשּגרּוׁשם מצינּו ׁשּלא הּכנענים, לׁשאר אְך זה. ּבזהב ויׁשּתּמׁשּו יׁשּובּו הּיֹום ׁשּבבֹוא ּכדי זהבם, את ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהטמינּו

רכּוׁשם. את להטמין סּבה היתה לא ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹעוֹונֹותיהם,

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr al zegiy ihewl)

צרעת נגע לד)ונתּתי מטמֹונּיֹות(יד, אמֹורּיים ּדּבּור(רש"י)ׁשהטמינּו על ׁשרֹומז ּדוקא, האמֹורּיים ׁשל ּבבּתיהם הֹופיעּו הּנגעים ְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּבקדּׁשה. ּגם הּדּבּור ּבכח להׁשּתּמׁש נּתן ׁשהרי 'מטמֹונּיֹות', יׁשנם אּלּו ּבבּתים ּדוקא אְך הרע. לׁשֹון על ּבאים הּנגעים ׁשּכן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻרע,

„Î‰�‡כו ‡„È ÏÚ ‡�‰k ˜È¯È ‡ÁLÓ ÔÓeƒƒ¿»¿ƒ«¬»«¿»¿«¬»
:‡Ï‡ÓNcƒ¿»»

Ècכז ‡ÁLÓ ÔÓ ‡�ÈnÈc dÚaˆ‡a ‡�‰Î ÈcÈÂ¿«≈«¬»¿∆¿¿≈¿«ƒ»ƒƒ¿»ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ÔÈ�ÓÊ Ú·L ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒ√»¿»

¯Ìeכח ÏÚ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ‡�‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒƒ¿»ƒ«¿≈«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡�„e‡¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
¯˙‡ ÏÚ ‡�ÈnÈ„ dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¬«

:‡ÓL‡„ ‡Óc¿»«¬»»

„Î‰�‡כט ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
:ÈÈ Ì„˜ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈkcÓ„ ‡LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈»¿ƒ«≈¿«»»¬ƒ√»¿»

BÈ�‰ל È�a ÔÓ B‡ ‡i�È�ÙL ÔÓ „Á ˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»
:d„È ˜a„˙ ÈcÓƒƒ«¿≈¿≈

Á„לא ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È d„È ˜a„˙ Èc ˙È»ƒ«¿≈¿≈»««»»¿»«
ÈkcÓc ÏÚ ‡�‰k ¯tÎÈÂ ‡˙Á�Ó ÏÚ ‡˙ÏÚ¬»»«ƒ¿»»ƒ«««¬»«¿ƒ«≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ï‡לב Èc e¯È‚Ò LzÎÓ d· Èc ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ≈«¿«¿ƒƒ»
:d˙eÎ„a d„È ˜a„«̇¿≈¿≈¿»≈

ÓÈÓÏ¯:לג Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

È‰·לד ‡�‡ Èc ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡¬≈≈¬¿«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈
˙È·a e¯È‚Ò LzÎÓ Ôz‡Â ‡�ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ¿¿«¬»»¿∆≈«¿«¿ƒ¿≈

:ÔBÎz�ÒÁ‡ ‡Ú¯‡«¿»«¬«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

החּטאת את הּכהן ועׂשה לֹומר ּתלמּוד ְְֵֶַַַַַָָָֹאֹותֹו,

ויּתכן ּבחּטאת. ּתלּויה ׁשּכּפרה מלּמד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָוכּפר,

וכ הּנעׂשהּכי לכל רמז וטהר, הּכהן עליו ּפר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּכי ּולטהרה, לכּפרה יבאּו הּצּפרים ּגם ּכי ְְֳֳִִִִַַַָָָָָֹּבֹו,

וכּפר נג): ּפסּוק (להּלן הּבית ּבנגע אמר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּכן

וטהר. הּבית ְִֵַַַָעל



מט rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"k iyiy meil inei xeriy

(åë):úéìàîOä ïäkä ók-ìò ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−©§¨¦«

(æë)Btk-ìò øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬©©−
:ýåýé éðôì íéîòt òáL úéìàîOä©§¨¦®¤¬©§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)ïîMä-ïî ïäkä ïúðå|ïæà Ceðz-ìò Btk-ìò øLà §¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´©©À©§º³Ÿ¤
Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:íLàä íc íB÷î-ìò úéðîéä©§¨¦®©§−©¬¨«¨¨«
i"yx£ÌL‡‰ Ìc ÌB˜ÓŒÏÚ∑נתק ּגֹורםאפּלּו הּמקֹום אּלא ּגֹורם הּדם ׁשאין לּמד הּדם; .ּנח «¿«»»»ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(èë)Làø-ìò ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMä-ïî øúBpäå§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ
:ýåýé éðôì åéìò øtëì øähnä©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(ì)øLàî äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà äNòå§¨¨³¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®¥«£¤¬
:Bãé âéOz©¦−¨«

(àì)ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà Bãé âéOz-øLà úà¥´£¤©¦º¨À¤¨«¤¨¬©¨²§¤¨«¤¨¬
:ýåýé éðôì øähnä ìò ïäkä øtëå äçðnä-ìò äìòŸ¨−©©¦§¨®§¦¤¯©Ÿ¥²©¬©¦©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

(áì)Bãé âéOú-àì øLà úòøö òâð Ba-øLà úøBz úàǽŸ©½£¤−¤´©¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬¨−
ô :Búøäèa§¨«¢¨«

ß oqip g"k iyiy mei ß

(âì):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(ãì)äfçàì íëì ïúð éðà øLà ïòðk õøà-ìà eàáú ék¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−©«£ª¨®
:íëúfçà õøà úéáa úòøö òâð ézúðå§¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«

i"yx£˙Ú¯ˆ Ú‚� Èz˙�Â∑(רבה ׁשל(ויקרא מטמֹונּיֹות אמֹורּיים ׁשהטמינּו לפי עליהם, ּבאים ׁשהּנגעים להם היא ּבׂשֹורה ¿»«ƒ∆«»««ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
וע ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ּכל ּבּתיהם ּבקירֹות ּומֹוצאןזהב הּבית נֹותץ הּנגע .לֿידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(91 'nr al zegiy ihewl)

מטמֹונּיֹות אמֹורּיים לד)ׁשהטמינּו יד, ׁשּגרּוׁש(רש"י ּומּכיון הּנה". עד האמֹורי עֹון ׁשלם לא ּכי הּנה, יׁשּובּו רביעי "ודֹור ּכתיב ְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ולכן לבּתיהם; לׁשּוב האמֹורּיים יּוכלּו ואז הארץ, מן ויגרׁשּו ּבעתיד יחטאּו יׂשראל ּבני ׁשּגם יּתכן עוֹונֹותיהם, ּבגלל הּוא ְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹהאמֹורי

סאת ּבהׁשלמת ּתלּוי ׁשּגרּוׁשם מצינּו ׁשּלא הּכנענים, לׁשאר אְך זה. ּבזהב ויׁשּתּמׁשּו יׁשּובּו הּיֹום ׁשּבבֹוא ּכדי זהבם, את ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהטמינּו

רכּוׁשם. את להטמין סּבה היתה לא ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹעוֹונֹותיהם,

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr al zegiy ihewl)

צרעת נגע לד)ונתּתי מטמֹונּיֹות(יד, אמֹורּיים ּדּבּור(רש"י)ׁשהטמינּו על ׁשרֹומז ּדוקא, האמֹורּיים ׁשל ּבבּתיהם הֹופיעּו הּנגעים ְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּבקדּׁשה. ּגם הּדּבּור ּבכח להׁשּתּמׁש נּתן ׁשהרי 'מטמֹונּיֹות', יׁשנם אּלּו ּבבּתים ּדוקא אְך הרע. לׁשֹון על ּבאים הּנגעים ׁשּכן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻרע,

„Î‰�‡כו ‡„È ÏÚ ‡�‰k ˜È¯È ‡ÁLÓ ÔÓeƒƒ¿»¿ƒ«¬»«¿»¿«¬»
:‡Ï‡ÓNcƒ¿»»

Ècכז ‡ÁLÓ ÔÓ ‡�ÈnÈc dÚaˆ‡a ‡�‰Î ÈcÈÂ¿«≈«¬»¿∆¿¿≈¿«ƒ»ƒƒ¿»ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ÔÈ�ÓÊ Ú·L ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒ√»¿»

¯Ìeכח ÏÚ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ‡�‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒƒ¿»ƒ«¿≈«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡�„e‡¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
¯˙‡ ÏÚ ‡�ÈnÈ„ dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¬«

:‡ÓL‡„ ‡Óc¿»«¬»»

„Î‰�‡כט ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
:ÈÈ Ì„˜ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈkcÓ„ ‡LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈»¿ƒ«≈¿«»»¬ƒ√»¿»

BÈ�‰ל È�a ÔÓ B‡ ‡i�È�ÙL ÔÓ „Á ˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»
:d„È ˜a„˙ ÈcÓƒƒ«¿≈¿≈

Á„לא ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È d„È ˜a„˙ Èc ˙È»ƒ«¿≈¿≈»««»»¿»«
ÈkcÓc ÏÚ ‡�‰k ¯tÎÈÂ ‡˙Á�Ó ÏÚ ‡˙ÏÚ¬»»«ƒ¿»»ƒ«««¬»«¿ƒ«≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ï‡לב Èc e¯È‚Ò LzÎÓ d· Èc ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ≈«¿«¿ƒƒ»
:d˙eÎ„a d„È ˜a„«̇¿≈¿≈¿»≈

ÓÈÓÏ¯:לג Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

È‰·לד ‡�‡ Èc ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡¬≈≈¬¿«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈
˙È·a e¯È‚Ò LzÎÓ Ôz‡Â ‡�ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ¿¿«¬»»¿∆≈«¿«¿ƒ¿≈

:ÔBÎz�ÒÁ‡ ‡Ú¯‡«¿»«¬«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

החּטאת את הּכהן ועׂשה לֹומר ּתלמּוד ְְֵֶַַַַַָָָֹאֹותֹו,

ויּתכן ּבחּטאת. ּתלּויה ׁשּכּפרה מלּמד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָוכּפר,

וכ הּנעׂשהּכי לכל רמז וטהר, הּכהן עליו ּפר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּכי ּולטהרה, לכּפרה יבאּו הּצּפרים ּגם ּכי ְְֳֳִִִִַַַָָָָָֹּבֹו,

וכּפר נג): ּפסּוק (להּלן הּבית ּבנגע אמר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּכן

וטהר. הּבית ְִֵַַַָעל
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ׁשּכתּוב ּובקׁשּתיּוכמֹו ּבחרּבי האמֹורי מּיד לקחּתי -אׁשר ּובתפּלה ּבתֹורה ּבֹו ּולהׁשּתּמׁש הּדּבּור ּכח את מ'אמֹורי' לקחת יׁש : ְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּובבעּותי רמב"ן.ּבצלֹותי ְְִִִָ

(äì)äàøð òâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä Bì-øLà àáe¨Æ£¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©¦§¨¬
:úéaa éì¦−©¨«¦

i"yx£˙Èaa ÈÏ ‰‡¯� Ú‚�k∑(ת"כ פי"ב, לֹומר:(נגעים ּברּור ּדבר יפסק לא וּדאי, נגע ׁשהּוא ׁשּיֹודע חכם ּתלמיד אפּלּו ¿∆«ƒ¿»ƒ«»ƒְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
לי" נראה "ּכנגע אּלא: לי', נראה .'נגע ְְְִִִִֶֶֶַַָָָ

(åì)úBàøì ïäkä àáé íøèa úéaä-úà epôe ïäkä äeöå§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦§¤̧¤¨³Ÿ©Ÿ¥Æ¦§´
ïäkä àáé ïk øçàå úéaa øLà-ìk àîèé àìå òâpä-úà¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈¨£¤´©¨®¦§©¬©¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−

:úéaä-úà úBàøì¦§¬¤©¨«¦
i"yx£'B‚Â Ô‰k‰ ‡·È Ì¯Ëa∑ז טמאהׁשּכל ּתֹורת ׁשם אין לֹו, נזקק ּכהן ׁשאין Èaa˙.מן ¯L‡ŒÏk ‡ÓËÈ ‡ÏÂ∑ ¿∆∆»…«…≈¿ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…ƒ¿»»¬∆«»ƒ
על(ת"כ) אם ּתֹורה? חסה מה ועל יטמא. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל להסּגר נזקק הּנגע, ויראה הּכהן ויבא יפּנהּו לא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשאם

ּכלי על אּלא ּתֹורה חסה לא הא טמאתֹו. ּבימי יאכלם – ּומׁשקין אכלין על ואם ויּטהרּו, יטּבילם – ׁשטף ְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻּכלי
ּבמקוה טהרה להם ׁשאין .חרס, ְְֳִֵֶֶֶֶֶָָָ

(æì)úøeøò÷L úéaä úøé÷a òâpä äpäå òâpä-úà äàøå§¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ§¦´Ÿ©©½¦§©«£ŸÆ
:øéwä-ïî ìôL ïäéàøîe úncîãà Bà úwø÷øé§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ©§¥¤¬¨¨−¦©¦«

i"yx£˙¯e¯Ú˜L∑(ת"כ)ּבמראיהן .ׁשֹוקעֹות ¿«¬…ְְְֵֶַ

(çì)-úà øébñäå úéaä çút-ìà úéaä-ïî ïäkä àöéå§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬¤
:íéîé úòáL úéaä©©−¦¦§©¬¨¦«

(èì)òâpä äNt äpäå äàøå éòéáMä íBia ïäkä áLå§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©
:úéaä úøé÷a§¦¬Ÿ©¨«¦

(î)òâpä ïäa øLà íéðáàä-úà eölçå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤¨´£¨¦½£¤¬¨¥−©¨®©
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà ïäúà eëéìLäå§¦§¦³¤§¤Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

i"yx£‰Œ˙‡ eˆlÁÂÌÈ�·‡∑:ּכמֹו מּׁשם, יּטלּום 'ויׁשּלפּון', כה)ּכתרּגּומֹו: הסרה(דברים לׁשֹון נעלֹו", ‡ÌB˜ÓŒÏ."וחלצה ¿ƒ¿∆»¬»ƒְְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָ∆»
‡ÓË∑(ת"כ)ּבֹו ּבעֹודן מקֹומן מטּמאֹות הּללּו ׁשהאבנים הּכתּוב, לּמד ׁשם. מׁשּתּמׁשֹות טהרֹות ׁשאין .מקֹום »≈ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(àî)øLà øôòä-úà eëôLå áéáñ úéaî òö÷é úéaä-úàå§¤©©²¦©§¦¬©¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ£¤´
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà eö÷ä¦§½¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

i"yx£Úˆ˜È∑)ּבלע"ז הרּבה)דריצי"ר יׁש מׁשנה ּכהנים∑È·Ò·.מּבפנים(ת"כ)∑ÈaÓ˙.ּובלׁשֹון ּבתֹורת הּנגע. סביבֹות «¿ƒ«ְְְְִִֵֵַַַָƒ«ƒְִִִ»ƒְְֲִִֶַַַֹ
הּנגע אבני ׁשּסביב הּטיח ׁשּיקלף ּכן, סביב∑‰˜ˆe.נדרׁש הּנגע ּבקצֹוע קּצעּו אׁשר קצה, .לׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹƒ¿ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָ

dÏÈ„cלה È˙ÈÈÂ¯ÓÈÓÏ ‡�‰ÎÏ ÈeÁÈÂ ‡˙Èa ¿≈≈¿ƒ≈≈»ƒ«ƒ¿«¬»¿≈»
:‡˙È·a ÈÏ ÈÊÁ˙‡ ‡LzÎÓk¿«¿»»ƒ¿¬ƒƒ¿≈»

ÏBÚÈלו ‡Ï „Ú ‡˙Èa ˙È ÔepÙÈÂ ‡�‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«»≈»«»≈
Èc Ïk ·‡zÒÈ ‡ÏÂ ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÓÏ ‡�‰k«¬»¿∆¡≈»«¿»»¿»ƒ¿»«»ƒ
˙È ÈÊÁÓÏ ‡�‰k ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e ‡˙È·a¿≈»»«≈≈«¬»¿∆¡≈»

:‡˙Èa≈»

ÈÏ˙Îaלז ‡LzÎÓ ‡‰Â ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»«¿»»¿»¿≈
CÈkÓ ÔB‰ÈÊÁÓe Ô˜ÓÒ B‡ Ô˜¯È ÔÈ˙Át ‡˙È·≈»«¬ƒ«¿»«¿»∆¡≈«ƒ

:‡Ï˙k ÔÓƒ»¿»

bÒÈÂ¯לח ‡˙Èa Ú¯˙Ï ‡˙Èa ÔÓ ‡�‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»ƒ≈»ƒ¿«≈»¿«¿«
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˙Èa ˙È»≈»ƒ¿»ƒ

Â‰‡לט ÈÊÁÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡�‰k ·e˙ÈÂƒ«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈¿»
:‡˙È· ÈÏ˙Îa ‡LzÎÓ ˙ÙÈÒB‡ƒ««¿»»¿»¿≈≈»

·‰Ôמ Èc ‡i�·‡ ˙È ÔeÙlLÈÂ ‡�‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»«¿«»ƒ¿∆
¯˙‡Ï ‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ Ô‰˙È ÔeÓ¯ÈÂ ‡LzÎÓ«¿»»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ»»¿«¿»«¬«

:·‡ÒÓ¿»»

BÁÒ¯מא ¯BÁÒ ÂÈbÓ ÔeÙÏ˜È ‡˙Èa ˙ÈÂ¿»≈»¿«¿ƒ»¿¿
‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ eÙÈl˜ Èc ‡¯ÙÚ ˙È ÔeÓ¯ÈÂ¿ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿«¿»

:·‡ÒÓ ¯˙‡Ï«¬«¿»»
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נגע ונתּתי הּבּתים ּבנגעי הּכתּוב אמר ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ(לד)

לא זאת, ּתעׂשה ה' יד ּכי לרמז ְֲִִֶַַַַָֹֹֹצרעת

מז). יג (לעיל ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּכלל, ְְְְִֵֵֶֶַַָטבע

ּבבית וגֹו' ּכנען ארץ אל תבאּו ּכי ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹואמר

והיה ידּבר. יׂשראל ּכל עם ּכי אחּזתכם, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻארץ

אהרן ואל מׁשה אל ה' וידּבר אחרי ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹראּוי

יקּצר אבל יׂשראל, ּבני אל ּדּברּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּיאמר

ּכל ּבמקֹום עּמהם ׁשּידּבר אֹו ּבּמּובן, ְְִִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

ְִֵָיׂשראל.

ÊÓ¯ÈÂּדיני להם ללּמד רק עּתה הּכּונה אין ּכי ¿ƒ¿…ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

יזהיר ולא לּכהנים, אֹותם וׁשּילּמדּו ּכּלם ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹֻהּצרעת

הארץ לבאי רק ּבּה, יׂשראל ּכל את עּתה ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמׁשה

הּצרעת ּבנגע הּׁשמר ח): כד (ּדברים ְְְִִִֶֶַַַַַָָָיזהיר

מּתחּלה צּוה להם ּכי וגֹו', מאד ְְְְִִִִִֶָָָֹֹלׁשמר

האּלה. ְִִֵֶַָָהּמׁשּפטים
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(áî)íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà íéðáà eç÷ìå§¨«§Æ£¨¦´£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®
:úéaä-úà çèå çwé øçà øôòå§¨¨¬©¥²¦©−§¨¬¤©¨«¦

(âî)íéðáàä-úà õlç øçà úéaa çøôe òâpä áeLé-íàå§¦¨³©¤̧©Æ¨©´©©½¦©©−¦¥´¤¨«£¨¦®
:çBhä éøçàå úéaä-úà úBö÷ä éøçàå§©«£¥²¦§¬¤©©−¦§©«£¥¬¦«©

i"yx£˙Bˆ˜‰∑מׁשקל והּוא ׁשחּלצן, האדם אל הּלׁשֹון מּוסב אתֿהאבנים" "חּלץ אבל הּטֹוח, וכן העׂשֹות, לׁשֹון ƒ¿ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
'ּדּבר' 'ּכּפר', ּכמֹו ּכבד, B‚Â'.לׁשֹון Ú‚p‰ ·eLÈ Ì‡Â∑(ת"כ)וׁשב" לֹומר: ּתלמּוד טמא? יהא ּבּיֹום, ּבֹו חזר יכֹול ְִִֵֵֵָָ¿ƒ»«∆«¿ְְְֵֵַַַַָָָָ

ׁשבּוע ּבסֹוף ּכאן האמּורה 'ׁשיבה' אף ׁשבּוע, ּבסֹוף להּלן האמּורה 'ּׁשיבה' מה יׁשּוב". "ואם רמב"ן.הּכהן", ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(ãî)úòøö úéaa òâpä äNt äpäå äàøå ïäkä àáe¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦¨©¸©
:àeä àîè úéaa àåä úøàîî©§¤¬¤¦²©©−¦¨¥¬«

i"yx£‰Nt ‰p‰Â ‰‡¯Â Ô‰k‰ ‡·e∑(ת"כ)"ממארת "צרעת נאמר: ּפׂשה? אםּֿכן אּלא טמא, החֹוזר יהא לא יכֹול »«…≈¿»»¿ƒ≈»»ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
את טּמא ּכאן אף ּפֹוׂשה, ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי החֹוזר את טּמא ּלהּלן מה ּבבגדים: ממארת" "צרעת ונאמר: ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּבבּתים,
אּלא זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו ּכאן אין ּפׂשה"? "והּנה לֹומר: ּתלמּוד מה אםּֿכן, ּפֹוׂשה. ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהחֹוזר

a‡˙¯מב ÔeÏÚÈÂ ÔÈ�¯Á‡ ‡i�·‡ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«¿«»»√»ƒ¿«¬«¬«
:‡˙Èa ˙È ÚeLÈÂ ·qÈ Ô¯Á‡ ¯ÙÚÂ ‡i�·‡«¿«»«¬«»√»ƒ«ƒ«»≈»

a˙¯מג ‡˙È·a ÈbÒÈÂ ‡LzÎÓ ·e˙È Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿≈¿≈»»«
˙È ÔeÙl˜È Ôk ¯˙·e ‡i�·‡ ˙È ÔeÙÏLÈcƒ«¿»«¿«»»«≈¿«¿»

:ÚL˙Èc ¯˙·e ‡˙Èa≈»»«ƒ¿»

LzÎÓ‡מד ÛÒB‡ ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡�‰k ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¡≈¿»≈«¿»»
·‡ÒÓ ‡˙È·a ‡È‰ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡˙È·a¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»¿»»

:‡e‰
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יׁשּוב ואם הּנגע(מג) הּנה ּבּבית. ּופרח הּנגע ְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

האחר ּובעפר האחרֹות ּבאבנים ׁשּבא ֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּזה

לּפריחה ּדֹומה ואינֹו הראׁשֹון, הּנגע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאינּנּו

למקֹומֹו ׁשב ׁשהּוא ּולפׂשיֹון ּבאדם ְְְֲִִֶָָָָָָהאמּורה

ּתסּתּתר רּבים ּפעמים ּכי ּבטבעֹו, ְְְְִִִִִִֵַַָָהראׁשֹון

הּגּוף ּפנימּיּות אל ותׁשּוב העֹור ּתחת ְְִִֵֶַַַַָָָהּלחה

חיצֹוניו. ואל העֹור אל ותּמׁש ּתׁשּוב ּכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָואחרי

אּׁשה ּבסדר ּכתבּתי ּכאׁשר הּוא הענין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָאבל

ּומּכת נגע ׁשהּוא מז) יג (לעיל תזריע ְְִִֵֶֶַַַַַּכי

ּבּמקֹום ּבאה רעה ה' רּוח ׁשּתהיה ְֱִִֶֶַָָָָָֹאלהים,

ַההּוא.

˙¯B˙·eהּנגע יׁשּוב ואם אמרּו (ּכאן) ּכהנים ¿«ְְֲִִֶַַָָָֹ

ּפלֹוני איׁש חזר מׁשל ּבּבית, ְִִִַַַַָָָָּופרח

ּכאן האמּור ּופרח ׁשאין לֹומר והּכּונה ְְִֵֶַַַַָָָָָָלמקֹומֹו.

ּבעֹור הּצרעת ּתפרח ּפרח ואם ּכמֹו: ְְְְִִִַַַַַָָָֹּפׂשיֹון

ההּוא, ּבּמקֹום צֹומח ׁשהּוא אּלא יב), יג ְֵֵֶֶַַַָָ(לעיל

והּמׁשל כג). יז (ּבּמדּבר אהרן מּטה ּפרח ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹּכענין:

נגע זה ׁשאין ׁשאמרנּו, הענין לרמז ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשהזּכירּו

ּכאיׁש וצֹומח, וחֹוזר צֹומח אּלא ּופֹוׂשה, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָנֹולד

ּבכּסא הראׁשֹון למקֹומֹו ליׁשב וחזר לֹו, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהל

ּכבר הּפריחה וטעם ׁשם. לֹו הּוכן אׁשר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָאחר

נז) יג (לעיל היא ּפֹורחת צרעת וכן ְְְִִֵֵֵַַַַַָָּפרׁשּתיה.

ְִַָּבּבגדים.

‡ÏÂּופרח הּנגע יׁשּוב "ואם הּכתּוב אמר ¿…ְִֶַַַַַָָָָ

ּבמקֹום נֹולד אפּלּו אּלא ההם", ְֲֲִִֵֶַַָָָָּבאבנים

ׁשאינֹו אחר מּמראה ואפּלּו הּבית, מן ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַאחר

ּכחֹוזר אֹותֹו נדּון הראׁשֹון, הּנגע ְְְִֵֵֶַַַָָּכמראה

וזהּו מּתחּלה. הּנֹולד ּכנגע נּדֹון ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּופֹורח

ּכן. ּדינֹו יהיה הּבית ּבכל ּכי ּבּבית, ְְִִִִִֵֶַַַַַַָטעם

,ÌÚh‰Âהּבית מן ּתסּור לא הרעה הרּוח ּכי ¿«««ִִִַַַָָָָָֹ

ההּוא ּבּבית ּתהיה ּתמיד אבל ְֲִִִֶַַַַָָההּוא,

וכן ּבעליו. את להבעית הּמקֹומֹות ְְְְְְִֵֵַַַַָָּבאחת

מקֹומֹו, אּלא לי אין (ּכאן) ּכהנים ּבתֹורת ְְְֲִִֵֶַָָָֹאמרּו

ּבּבית, לֹומר ּתלמּוד הּבית, ּכל את לרּבֹות ְְִִִִֵַַַַַַַַָמּנין

מּנין, ּבמראיו ׁשּלא ּבמראיו, אּלא לי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאין

ּופרח. לֹומר ְַַַָּתלמּוד

ÔÈ�ÚÂיׁשּוב ואם הּמדרׁש, ּכפי האּלה הּכתּובים ¿ƒ¿«ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ו הּׁשביעי ּבּיֹום אחרהּנגע ּבבית חזר ְְְִִִֵֶַַַַַַַָ

אֹו והּטֹוח, הקצֹות ואחרי האבנים את ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָחּלץ

ּפׂשה עּתה והּנה וראה ׁשנית ּביאה הּכהן ְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּבא

ממארת צרעת הראׁשֹון, ּכּמׁשּפט ּבּבית ְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָהּנגע

ּבראׁשֹון הּפֹוׂשה ּכי לֹומר הּבית, את ונתץ ְִִִִֶֶַַַַַָָהיא

להם. אחד מׁשּפט ּבּׁשני הּפֹוׂשה ְִִֵֶֶֶַַָָָאֹו

‡ÏÂּפׂשה והּנה וראה הּכהן ּובא לֹומר הצר ¿…ְְְִֵֵַַַָָָָָֹֻ

וכל האבנים את וחּלצּו וצּוה ּבּבית ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָהּנגע

אם לאמר למעלה נמׁש הּכתּוב ּכי ְְְִִִֵַַַַָָָָָֹהּפרׁשה,

אֹו ּבראׁשֹון האבנים חּלץ אחר הּנגע ֲִִִֵֶַַַַָָָָיׁשּוב

צרעת הּפׂשיֹון, וראה הּכהן ּבא ּכאׁשר ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבּׁשני

היא. ְִֶֶַממארת

¯Ó‡Â,הּכהן יבא ּבא ואם מח) (ּפסּוק עֹוד ¿»«ְִֵַָָֹֹֹ

לא והּנה וראה הּנזּכרת, הּׁשנית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבּביאה

וטהר הּבית, את הּטח אחרי ּבּבית הּנגע ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹפׂשה

מּמּנּו, הּנגע נרּפא ּכאׁשר הּבית את ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּכהן

ׁשהעֹומד עּתה, ונלמד ּבֹו. חזר ׁשּלא ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹּכלֹומר

ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּובּׁשני ּבראׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָּבעיניו

הּמקראֹות ּתּקּון וזה נֹותץ. חזר ואם ׁשבּוע, ְְְִִִֵֶַַַָָָלֹו

להקּדים ּבסּכין לחתכם אפׁשר ׁשאי ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָּכמדרׁשם,

ּבמׁשמעם. ּכלל ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְְֵֵֶַַָָָָָּולאחר

ÔÎzÈÂּכי הּזה, הענין ּבתּקּון ׁשּנאמר עֹוד ¿ƒ»≈ְְִִִֶֶַַָָֹ

ּוׁשניהם ּפרח, ּכטעם הּזה ּבּמקֹום ְְֵֶֶַַַַַָָָָּפׂשה

ּפׂשה יאמר נגע ׁשם ּכׁשּיׁש ּכי צמיחה, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹענין

יאמר נגע ׁשם ּוכׁשאין והתּפּׁשטֹו, ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹּבגּדּולֹו

ּגּדּול. ענין הּכל ּכי וׁשּובֹו, ּבצמיחתֹו ְְְִִִִִַַָָָֹּפׂשה

ÔÎÂּתֹוספת ּולׁשֹון אֹוסיף, ּבכּלן ּפתר אנקלּוס ¿≈ְְְְִֶֶַָָֻֻ

ּכגֹון: האחר, על ונֹוסף הּגדל ּבדבר ְְְֵֵַַַַָָָָָֹיאמר

ונֹוספה י), א (ׁשמֹות ׂשנאינּו על הּוא ּגם ְְְְְֵַַַָֹונֹוסף

החֹוזר, ּבדבר ויאמר ד), לו (ּבּמדּבר ְְְֲִֵַַַַָָָָָֹנחלתן

ׁשניתּכ ה' יֹוסיף יא),גֹון: יא (יׁשעיה ידֹו ְְְִִֵַָָ

חזרּו לא כה), יא (ּבּמדּבר יספּו ולא ְְְְְִִַַַָָָָֹֹוּיתּנּבאּו

והּנה הּנגע. ׁשחזר ענינֹו והּנה להּנבא. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעֹוד

יהיה ּפׂשיֹון הּכתּוב ּכׁשּיזּכיר האבנים חּלץ ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָאחר

ּבמּלת הזּכרּתי ּכאׁשר צמיחה, ּכטעם ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָענינֹו

ְִָּפריחה.

Ì‡Âוצמח הּנגע יׁשּוב ואם הּכתּוב, יאמר ּכן ¿ƒְְִֵֶַַַַַָָָֹ

הּכהן ּובא האבנים חּלץ אחר ֲִִִֵֵַַַַַָָָֹּבּבית

ּכי אֹותֹו, ונתץ ּבּבית הּנגע צמח והּנה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָוראה

יבא ּבא ואם מחלט, טמא החֹוזר נגע ְְִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּכל

אחרי ּבּבית ּכלל הּנגע צמח ׁשּלא וראה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹהּכהן

וטיחה. ּבחליצה נרּפא ּכי יטהרּנּו, ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָֹהּטח,

‰p‰Â,ּבראׁשֹון ּבּפֹוׂשה הּבית ּדין ּכאן נתּפרׁש ¿ƒ≈ְִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשבּוע, לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה ְְְֵֵֶֶַָָׁשחֹולץ

אבל טהֹור. חזר לא ואם טמא, חזר ְְֲִִֵַַָָָָָֹואם

לא ּבּׁשני ּופֹוׂשה ּבראׁשֹון ּבעיניו ְִִֵֵֵֶַָָָֹהעֹומד

ּגזרה ּבֹו נּדֹון אבל ּדינֹו, ּבּתֹורה ְְֲִִִֵֵַָָָָנתּפרׁש

(ת"כ ׁשיבה היא זֹו ּביאה היא זֹו ִִִִָָָָׁשוה,

אמּורה ׁשהיא הּביאה ׁשּדין לֹומר ֲִִִֶֶַַָָָּכאן),

ׁשהיא הּׁשיבה ּכדין ׁשני ׁשבּוע אמּורהּבסֹוף ְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ּבֹו ּפׂשה אם ׁשּבׁשּתיהן ראׁשֹון, ׁשבּוע ְְִִִֵֶֶַָָָּבסֹוף

ׁשבּוע. לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה ְְְֵֵֶַָָחֹולץ

ÔÎÂּופֹוׂשה ּובּׁשני ּבראׁשֹון ּבעיניו העֹומד ¿≈ְִִֵֵֵֶַָָָ

נלמד אבל ּבּתֹורה, הזּכר לא ְְְֲִִִַַַַָָֹֻּבּׁשליׁשי

(ּפסּוק ׁשאמר אחרת, ׁשוה מּגזרה ּכאן) ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ(ּבת"כ

ׁשליׁשית ּביאה ׁשּנּדֹון הּכהן, יבא ּבא ואם ְְִִִִִֵֶַָָֹֹֹמח):

ּכמׁשמעם, הּכתּובים והּנה ׁשנּיה. ְְְְְְִִִִֵַַָָָָּכביאה

למׁשה ׁשוה מּגזרה אֹותן למדּו ְְְְְִִֵֶַָָָָָָוהּמדרׁשֹות

ְִַּבסיני.

‰Óeּבמה (ּכאן): ּכהנים ּבתֹורת ׁשאמרּו «ְְְֲִֶַַָָֹ

מּדבריהם סמ וכּו', מדּבר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָהּכתּוב

המקּבל הענין ּבּכתּוב להזּכיר ׁשּירצּו ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻהּוא
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(áî)íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà íéðáà eç÷ìå§¨«§Æ£¨¦´£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®
:úéaä-úà çèå çwé øçà øôòå§¨¨¬©¥²¦©−§¨¬¤©¨«¦

(âî)íéðáàä-úà õlç øçà úéaa çøôe òâpä áeLé-íàå§¦¨³©¤̧©Æ¨©´©©½¦©©−¦¥´¤¨«£¨¦®
:çBhä éøçàå úéaä-úà úBö÷ä éøçàå§©«£¥²¦§¬¤©©−¦§©«£¥¬¦«©

i"yx£˙Bˆ˜‰∑מׁשקל והּוא ׁשחּלצן, האדם אל הּלׁשֹון מּוסב אתֿהאבנים" "חּלץ אבל הּטֹוח, וכן העׂשֹות, לׁשֹון ƒ¿ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
'ּדּבר' 'ּכּפר', ּכמֹו ּכבד, B‚Â'.לׁשֹון Ú‚p‰ ·eLÈ Ì‡Â∑(ת"כ)וׁשב" לֹומר: ּתלמּוד טמא? יהא ּבּיֹום, ּבֹו חזר יכֹול ְִִֵֵֵָָ¿ƒ»«∆«¿ְְְֵֵַַַַָָָָ

ׁשבּוע ּבסֹוף ּכאן האמּורה 'ׁשיבה' אף ׁשבּוע, ּבסֹוף להּלן האמּורה 'ּׁשיבה' מה יׁשּוב". "ואם רמב"ן.הּכהן", ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(ãî)úòøö úéaa òâpä äNt äpäå äàøå ïäkä àáe¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦¨©¸©
:àeä àîè úéaa àåä úøàîî©§¤¬¤¦²©©−¦¨¥¬«

i"yx£‰Nt ‰p‰Â ‰‡¯Â Ô‰k‰ ‡·e∑(ת"כ)"ממארת "צרעת נאמר: ּפׂשה? אםּֿכן אּלא טמא, החֹוזר יהא לא יכֹול »«…≈¿»»¿ƒ≈»»ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
את טּמא ּכאן אף ּפֹוׂשה, ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי החֹוזר את טּמא ּלהּלן מה ּבבגדים: ממארת" "צרעת ונאמר: ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּבבּתים,
אּלא זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו ּכאן אין ּפׂשה"? "והּנה לֹומר: ּתלמּוד מה אםּֿכן, ּפֹוׂשה. ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהחֹוזר

a‡˙¯מב ÔeÏÚÈÂ ÔÈ�¯Á‡ ‡i�·‡ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«¿«»»√»ƒ¿«¬«¬«
:‡˙Èa ˙È ÚeLÈÂ ·qÈ Ô¯Á‡ ¯ÙÚÂ ‡i�·‡«¿«»«¬«»√»ƒ«ƒ«»≈»

a˙¯מג ‡˙È·a ÈbÒÈÂ ‡LzÎÓ ·e˙È Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿≈¿≈»»«
˙È ÔeÙl˜È Ôk ¯˙·e ‡i�·‡ ˙È ÔeÙÏLÈcƒ«¿»«¿«»»«≈¿«¿»

:ÚL˙Èc ¯˙·e ‡˙Èa≈»»«ƒ¿»

LzÎÓ‡מד ÛÒB‡ ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡�‰k ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¡≈¿»≈«¿»»
·‡ÒÓ ‡˙È·a ‡È‰ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡˙È·a¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»¿»»

:‡e‰

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יׁשּוב ואם הּנגע(מג) הּנה ּבּבית. ּופרח הּנגע ְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

האחר ּובעפר האחרֹות ּבאבנים ׁשּבא ֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּזה

לּפריחה ּדֹומה ואינֹו הראׁשֹון, הּנגע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאינּנּו

למקֹומֹו ׁשב ׁשהּוא ּולפׂשיֹון ּבאדם ְְְֲִִֶָָָָָָהאמּורה

ּתסּתּתר רּבים ּפעמים ּכי ּבטבעֹו, ְְְְִִִִִִֵַַָָהראׁשֹון

הּגּוף ּפנימּיּות אל ותׁשּוב העֹור ּתחת ְְִִֵֶַַַַָָָהּלחה

חיצֹוניו. ואל העֹור אל ותּמׁש ּתׁשּוב ּכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָואחרי

אּׁשה ּבסדר ּכתבּתי ּכאׁשר הּוא הענין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָאבל

ּומּכת נגע ׁשהּוא מז) יג (לעיל תזריע ְְִִֵֶֶַַַַַּכי

ּבּמקֹום ּבאה רעה ה' רּוח ׁשּתהיה ְֱִִֶֶַָָָָָֹאלהים,

ַההּוא.

˙¯B˙·eהּנגע יׁשּוב ואם אמרּו (ּכאן) ּכהנים ¿«ְְֲִִֶַַָָָֹ

ּפלֹוני איׁש חזר מׁשל ּבּבית, ְִִִַַַַָָָָּופרח

ּכאן האמּור ּופרח ׁשאין לֹומר והּכּונה ְְִֵֶַַַַָָָָָָלמקֹומֹו.

ּבעֹור הּצרעת ּתפרח ּפרח ואם ּכמֹו: ְְְְִִִַַַַַָָָֹּפׂשיֹון

ההּוא, ּבּמקֹום צֹומח ׁשהּוא אּלא יב), יג ְֵֵֶֶַַַָָ(לעיל

והּמׁשל כג). יז (ּבּמדּבר אהרן מּטה ּפרח ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹּכענין:

נגע זה ׁשאין ׁשאמרנּו, הענין לרמז ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשהזּכירּו

ּכאיׁש וצֹומח, וחֹוזר צֹומח אּלא ּופֹוׂשה, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָנֹולד

ּבכּסא הראׁשֹון למקֹומֹו ליׁשב וחזר לֹו, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהל

ּכבר הּפריחה וטעם ׁשם. לֹו הּוכן אׁשר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָאחר

נז) יג (לעיל היא ּפֹורחת צרעת וכן ְְְִִֵֵֵַַַַַָָּפרׁשּתיה.

ְִַָּבּבגדים.

‡ÏÂּופרח הּנגע יׁשּוב "ואם הּכתּוב אמר ¿…ְִֶַַַַַָָָָ

ּבמקֹום נֹולד אפּלּו אּלא ההם", ְֲֲִִֵֶַַָָָָּבאבנים

ׁשאינֹו אחר מּמראה ואפּלּו הּבית, מן ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַאחר

ּכחֹוזר אֹותֹו נדּון הראׁשֹון, הּנגע ְְְִֵֵֶַַַָָּכמראה

וזהּו מּתחּלה. הּנֹולד ּכנגע נּדֹון ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּופֹורח

ּכן. ּדינֹו יהיה הּבית ּבכל ּכי ּבּבית, ְְִִִִִֵֶַַַַַַָטעם

,ÌÚh‰Âהּבית מן ּתסּור לא הרעה הרּוח ּכי ¿«««ִִִַַַָָָָָֹ

ההּוא ּבּבית ּתהיה ּתמיד אבל ְֲִִִֶַַַַָָההּוא,

וכן ּבעליו. את להבעית הּמקֹומֹות ְְְְְְִֵֵַַַַָָּבאחת

מקֹומֹו, אּלא לי אין (ּכאן) ּכהנים ּבתֹורת ְְְֲִִֵֶַָָָֹאמרּו

ּבּבית, לֹומר ּתלמּוד הּבית, ּכל את לרּבֹות ְְִִִִֵַַַַַַַַָמּנין

מּנין, ּבמראיו ׁשּלא ּבמראיו, אּלא לי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאין

ּופרח. לֹומר ְַַַָּתלמּוד

ÔÈ�ÚÂיׁשּוב ואם הּמדרׁש, ּכפי האּלה הּכתּובים ¿ƒ¿«ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ו הּׁשביעי ּבּיֹום אחרהּנגע ּבבית חזר ְְְִִִֵֶַַַַַַַָ

אֹו והּטֹוח, הקצֹות ואחרי האבנים את ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָחּלץ

ּפׂשה עּתה והּנה וראה ׁשנית ּביאה הּכהן ְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּבא

ממארת צרעת הראׁשֹון, ּכּמׁשּפט ּבּבית ְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָהּנגע

ּבראׁשֹון הּפֹוׂשה ּכי לֹומר הּבית, את ונתץ ְִִִִֶֶַַַַַָָהיא

להם. אחד מׁשּפט ּבּׁשני הּפֹוׂשה ְִִֵֶֶֶַַָָָאֹו

‡ÏÂּפׂשה והּנה וראה הּכהן ּובא לֹומר הצר ¿…ְְְִֵֵַַַָָָָָֹֻ

וכל האבנים את וחּלצּו וצּוה ּבּבית ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָהּנגע

אם לאמר למעלה נמׁש הּכתּוב ּכי ְְְִִִֵַַַַָָָָָֹהּפרׁשה,

אֹו ּבראׁשֹון האבנים חּלץ אחר הּנגע ֲִִִֵֶַַַַָָָָיׁשּוב

צרעת הּפׂשיֹון, וראה הּכהן ּבא ּכאׁשר ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבּׁשני

היא. ְִֶֶַממארת

¯Ó‡Â,הּכהן יבא ּבא ואם מח) (ּפסּוק עֹוד ¿»«ְִֵַָָֹֹֹ

לא והּנה וראה הּנזּכרת, הּׁשנית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבּביאה

וטהר הּבית, את הּטח אחרי ּבּבית הּנגע ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹפׂשה

מּמּנּו, הּנגע נרּפא ּכאׁשר הּבית את ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּכהן

ׁשהעֹומד עּתה, ונלמד ּבֹו. חזר ׁשּלא ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹּכלֹומר

ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּובּׁשני ּבראׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָּבעיניו

הּמקראֹות ּתּקּון וזה נֹותץ. חזר ואם ׁשבּוע, ְְְִִִֵֶַַַָָָלֹו

להקּדים ּבסּכין לחתכם אפׁשר ׁשאי ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָּכמדרׁשם,

ּבמׁשמעם. ּכלל ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְְֵֵֶַַָָָָָּולאחר

ÔÎzÈÂּכי הּזה, הענין ּבתּקּון ׁשּנאמר עֹוד ¿ƒ»≈ְְִִִֶֶַַָָֹ

ּוׁשניהם ּפרח, ּכטעם הּזה ּבּמקֹום ְְֵֶֶַַַַַָָָָּפׂשה

ּפׂשה יאמר נגע ׁשם ּכׁשּיׁש ּכי צמיחה, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹענין

יאמר נגע ׁשם ּוכׁשאין והתּפּׁשטֹו, ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹּבגּדּולֹו

ּגּדּול. ענין הּכל ּכי וׁשּובֹו, ּבצמיחתֹו ְְְִִִִִַַָָָֹּפׂשה

ÔÎÂּתֹוספת ּולׁשֹון אֹוסיף, ּבכּלן ּפתר אנקלּוס ¿≈ְְְְִֶֶַָָֻֻ

ּכגֹון: האחר, על ונֹוסף הּגדל ּבדבר ְְְֵֵַַַַָָָָָֹיאמר

ונֹוספה י), א (ׁשמֹות ׂשנאינּו על הּוא ּגם ְְְְְֵַַַָֹונֹוסף

החֹוזר, ּבדבר ויאמר ד), לו (ּבּמדּבר ְְְֲִֵַַַַָָָָָֹנחלתן

ׁשניתּכ ה' יֹוסיף יא),גֹון: יא (יׁשעיה ידֹו ְְְִִֵַָָ

חזרּו לא כה), יא (ּבּמדּבר יספּו ולא ְְְְְִִַַַָָָָֹֹוּיתּנּבאּו

והּנה הּנגע. ׁשחזר ענינֹו והּנה להּנבא. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעֹוד

יהיה ּפׂשיֹון הּכתּוב ּכׁשּיזּכיר האבנים חּלץ ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָאחר

ּבמּלת הזּכרּתי ּכאׁשר צמיחה, ּכטעם ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָענינֹו

ְִָּפריחה.

Ì‡Âוצמח הּנגע יׁשּוב ואם הּכתּוב, יאמר ּכן ¿ƒְְִֵֶַַַַַָָָֹ

הּכהן ּובא האבנים חּלץ אחר ֲִִִֵֵַַַַַָָָֹּבּבית

ּכי אֹותֹו, ונתץ ּבּבית הּנגע צמח והּנה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָוראה

יבא ּבא ואם מחלט, טמא החֹוזר נגע ְְִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּכל

אחרי ּבּבית ּכלל הּנגע צמח ׁשּלא וראה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹהּכהן

וטיחה. ּבחליצה נרּפא ּכי יטהרּנּו, ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָֹהּטח,

‰p‰Â,ּבראׁשֹון ּבּפֹוׂשה הּבית ּדין ּכאן נתּפרׁש ¿ƒ≈ְִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשבּוע, לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה ְְְֵֵֶֶַָָׁשחֹולץ

אבל טהֹור. חזר לא ואם טמא, חזר ְְֲִִֵַַָָָָָֹואם

לא ּבּׁשני ּופֹוׂשה ּבראׁשֹון ּבעיניו ְִִֵֵֵֶַָָָֹהעֹומד

ּגזרה ּבֹו נּדֹון אבל ּדינֹו, ּבּתֹורה ְְֲִִִֵֵַָָָָנתּפרׁש

(ת"כ ׁשיבה היא זֹו ּביאה היא זֹו ִִִִָָָָׁשוה,

אמּורה ׁשהיא הּביאה ׁשּדין לֹומר ֲִִִֶֶַַָָָּכאן),

ׁשהיא הּׁשיבה ּכדין ׁשני ׁשבּוע אמּורהּבסֹוף ְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ּבֹו ּפׂשה אם ׁשּבׁשּתיהן ראׁשֹון, ׁשבּוע ְְִִִֵֶֶַָָָּבסֹוף

ׁשבּוע. לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה ְְְֵֵֶַָָחֹולץ

ÔÎÂּופֹוׂשה ּובּׁשני ּבראׁשֹון ּבעיניו העֹומד ¿≈ְִִֵֵֵֶַָָָ

נלמד אבל ּבּתֹורה, הזּכר לא ְְְֲִִִַַַַָָֹֻּבּׁשליׁשי

(ּפסּוק ׁשאמר אחרת, ׁשוה מּגזרה ּכאן) ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ(ּבת"כ

ׁשליׁשית ּביאה ׁשּנּדֹון הּכהן, יבא ּבא ואם ְְִִִִִֵֶַָָֹֹֹמח):

ּכמׁשמעם, הּכתּובים והּנה ׁשנּיה. ְְְְְְִִִִֵַַָָָָּכביאה

למׁשה ׁשוה מּגזרה אֹותן למדּו ְְְְְִִֵֶַָָָָָָוהּמדרׁשֹות

ְִַּבסיני.

‰Óeּבמה (ּכאן): ּכהנים ּבתֹורת ׁשאמרּו «ְְְֲִֶַַָָֹ

מּדבריהם סמ וכּו', מדּבר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָהּכתּוב

המקּבל הענין ּבּכתּוב להזּכיר ׁשּירצּו ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻהּוא
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נגע על אּלא ללּמד ּבא לא הא ּפׂשה"?! והּנה וראה הּנגע... "ואםֿיׁשּוב אחר: לכּתב לֹו היה אתֿהּבית" ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ"ונתץ
ּבעֹומד ּכלּום למעלה הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ׁשּפׂשה, ּומצאֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון ּבׁשבּוע ּבעיניו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹהעֹומד
לֹו? ּיעׂשה ּומה ּבּׁשני. ּופׂשה ּבראׁשֹון ּבעֹומד אּלא מדּבר ׁשאינֹו זה, ּבפׂשיֹון ּכאן ולּמד ראׁשֹון. ּבׁשבּוע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבעיניו
מּׁשיבה; ּביאה נלמד הּכהן", "ּובא הּכהן", "וׁשב לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּבית"? "ונתץ לֹו: ׁשּסמ ּכמֹו יּתצּנּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹיכֹול

נֹותץ. חזר, ואם ׁשבּוע. לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּביאה אף ׁשבּוע, לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּׁשיבה לאמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
טהֹור לֹומר:(ת"כ)חזר, ּתלמּוד ׁשבּוע? לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּובזה, ּבזה עמד ׁשאם ּומּנין ּבא)"ּובא"(. "ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

אינֹו הא אמּור. ּכבר הרי ּבּׁשני, ּבפֹוׂשה אם אמּור. ּכבר הרי ּבראׁשֹון, ּבפֹוׂשה אם מדּבר? הּכתּוב ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹיבא",
לאֿפׂשה",)"ּובא"(אמּור: והּנה "וראה ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשּבא את אּלא יבא", ּבא "ואם , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

נרּפא "ּכי לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּבית"? הּכהן "וטהר ּכאן: ׁשּכתּוב ּכמֹו ,ויל יּפטר יכֹול לֹו? יעׂשה מה העֹומד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹזה
ּבעליֹונה מה למּטה: אמּורה ּו'ביאה' למעלה אמּורה 'ּביאה' לֹו? יעׂשה מה הרפאּוי. את אּלא טהרּתי לא ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהּנגע",
ּכהנים. ּבתֹורת ּכדאיתא וכּו' ּכ ּבּתחּתֹונה אף ּביאה, זהּו ׁשיבה זהּו לּה ּדּגמר ׁשבּוע לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹחֹולץ
הּמקראֹות וסדר ּפׂשיֹון. צרי החֹוזר ואין וטיחה, וקּצּוי חליצה אחר החֹוזר ּבנגע אּלא נתיצה אין ּדבר: ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּגמרֹו
הּכתּוב ודּבר ּפׂשה". והּנה וראה הּכהן "ּובא ּבּבית", "והאכל אלֿהּבית", "והּבא "ונתץ", "ואםֿיׁשּוב", הּוא: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּכ
חֹולץ לֹו? ּיעׂשה ּומה ׁשּפׂשה, וראה ּבא להסּגרֹו ׁשני ׁשבּוע ּובסֹוף להסּגרֹו, ׁשני ׁשבּוע לֹו ׁשּנֹותן ּבראׁשֹון, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבעֹומד

ׁשבּועֹות מּׁשלׁשה יֹותר ּבנגעים ׁשאין צּפרים, טעּון – חזר לא נֹותץ, – חזר ׁשבּוע. לֹו ונֹותן וטח .וקֹוצה ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

(äî)øôò-ìk úàå åéöò-úàå åéðáà-úà úéaä-úà õúðå§¨©´¤©©À¦¤£¨¨Æ§¤¥½̈§¥−¨£©´
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà àéöBäå úéaä©¨®¦§¦Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

(åî):áøòä-ãò àîèé Búà øébñä éîé-ìk úéaä-ìà àaäå§©¨Æ¤©©½¦¨§¥−¦§¦´Ÿ®¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£B˙‡ ¯ÈbÒ‰ ÈÓÈŒÏk∑(ת"כ)ּתלמּוד נגעֹו? את ׁשּקלף הּמחלט מֹוציא ׁשאני יכֹול נגעֹו. את ׁשּקלף ימים ולא »¿≈ƒ¿ƒ…ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
"ּכלֿימי" Ú‰Œ„Ú¯·.לֹומר: ‡ÓËÈ∑(ת"כ)אפ יכֹול ּבגדים. מטּמא ׁשאין ּפרס?מלּמד, אכילת ּבכדי ׁשהה (עירוביןּלּו ְֵַָƒ¿»«»»∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

איןפג) "והּׁשכב". לֹומר ּתלמּוד מּנין? ׁשֹוכב אֹוכל, אּלא לי אין אתּֿבגדיו". יכּבס ּבּבית "והאכל לֹומר: ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹּתלמּוד
"אכל נאמר: לּמה אםּֿכן רּבה. "יכּבס", "יכּבס", לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשֹוכב ולא אֹוכל לא וׁשֹוכב, אֹוכל אּלא ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹלי

ּפרס אכילת ּכדי לׁשֹוכב ׁשעּור לּתן מא)וׁשכב"? .(ברכות ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָֹ

(æî)ñaëé úéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé úéaa áëMäå§©Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦§©¥−
åéãâa-úà: ¤§¨¨«

(çî)úéaa òâpä äNô-àì äpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³©¤̧©Æ©©½¦
àtøð ék úéaä-úà ïäkä øäèå úéaä-úà çhä éøçà©«£¥−¦´Ÿ©¤©¨®¦§¦©³©Ÿ¥Æ¤©©½¦¦¬¦§¨−

:òâpä©¨«©
i"yx£‡·È ‡aŒÌ‡Â∑ׁשני ׁשבּוע NÙŒ‡Ï‰.לסֹוף ‰p‰Â ‰‡¯Â∑,ּובּׁשני ּבראׁשֹון ּבעיניו ּבעֹומד ללּמד ּבא זה מקרא ¿ƒ…»…ְִֵַָ¿»»¿ƒ≈…»»ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

לא הּנגע", נרּפא "ּכי לֹומר: ּתלמּוד הּבית"? את הּכהן "וטהר מקרא: ׁשל ּכמׁשמעֹו יטהרּנּו, יכֹול לֹו? ּיעׂשה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹמה
וקּצּוי חליצה טעּון זה, אבל הּנגע, חזר ולא והּוטח ׁשהקצה הּבית אּלא רפאּוי ואין הרפאּוי, את אּלא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻטהרּתי

והּנה "וראה ּבּׁשני, יבא", "ואםּֿבא נדרׁש: הּמקרא וכן ׁשליׁשי. וׁשבּוע טיחהוטיחה ואין יטּיחּנּו, לאֿפׂשה", ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
הּנגע", נרּפא "ּכי הּׁשבּוע, לסֹוף חזר לא אם אתֿהּבית", הּכהן וטהר אתֿהּבית הּטֹוח "ואחרי וקּצּוי; חּלּוץ ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹּבלא

נתיצה ׁשּטעּון החֹוזר על ּפרׁש ּכבר חזר, .ואם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

‡È‰BÚמה ˙ÈÂ È‰B�·‡ ˙È ‡˙Èa ˙È Ú¯˙ÈÂƒ»«»≈»»«¿ƒ¿»»ƒ
‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ ˜tÈÂ ‡˙Èa ¯ÙÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»¬«≈»¿«≈¿ƒ»»¿«¿»

:·‡ÒÓ ¯˙‡Ï«¬«¿»»

È‰Èמו d˙È ¯bÒÈc ÔÈÓBÈ Ïk ‡˙È·Ï ÏBÚÈÈ„e¿≈¿≈»»ƒ¿«¿«»≈¿≈
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

È‰BLe·Ïמז ˙È ÚaˆÈ ‡˙È·a ·ekLÈ„e¿ƒ¿¿≈»¿««»¿ƒ
:È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈ ‡˙È·a ÏeÎÈÈ„e¿≈¿≈»¿««»¿ƒ

Ï‡מח ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡�‰k ÏBÚÈÈ ÏÚÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈«¬»¿∆¡≈¿»»
‡˙Èa ˙È ÚBLÈc ¯˙a ‡˙È·a ‡LzÎÓ ÛÒB‡≈«¿»»¿≈»»«ƒ«»≈»
:‡LzÎÓ Èqz‡ È¯‡ ‡˙Èa ˙È ‡�‰Î Èk„ÈÂƒ«≈«¬»»≈»¬≈ƒ«ƒ«¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשם: ּׁשאמרּו מה וכן ׁשוה. ּבגזרה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָלהם

ּפי על אף החֹוזר את לרּבֹות סֹופנּו ְִִֵֵֶַַַַאם

הּכהן ּובא לֹומר ּתלמּוד מה ּפֹוׂשה, ְֵֵֶֶַַַַָֹׁשאינֹו

ׁשּנּניח לֹומר לֹו, הּנח ּפׂשה, והּנה ְְִִֵֶַַַַַָָָָוראה

לא הּמדרׁש, אחר ונל ּכמׁשמעּותֹו ְְְְִֵֵַַַַַָָָֹהּכתּוב

ּבמקֹום ונקּבעּנּו מּמקֹומֹו הּכתּוב ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹׁשּנעקר

הּזאת הּפרׁשה ּבענין אלי הּנראה זהּו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאחר.

ּדבר והּוא קּימים, חכמים ּדברי ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָּכדי

ּומתקּבל. ְִֵֶַָנאה
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(èî)éðLe æøà õòå íéøtö ézL úéaä-úà àhçì ç÷ìå§¨©²§©¥¬¤©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤§¦¬
:áæàå úòìBú©−©§¥«Ÿ

(ð):íéiç íéî-ìò Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤¨®¤§¦¤−¤©©¬¦©¦«

(àð)úàå áæàä-úàå æøàä-õò-úà ç÷ìå|úòìBzä éðL §¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ§¥´§¦´©©À©
äèeçMä øtvä íãa íúà ìáèå äiçä øtvä úàå§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´ŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ©§½̈

:íéîòt òáL úéaä-ìà äfäå íéiçä íénáe©©−¦©«©¦®§¦¨¬¤©©−¦¤¬©§¨¦«

(áð)øtváe íéiçä íénáe øBtvä íãa úéaä-úà àhçå§¦¥´¤©©½¦§©Æ©¦½©©−¦©«©¦®©¦´Ÿ
:úòìBzä éðLáe áæàáe æøàä õòáe äiçä©«©À̈§¥¬¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬©¨«©

(âð)äãOä éðt-ìà øéòì õeçî-ìà äiçä øtvä-úà çlLå§¦©º¤©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−¤§¥´©¨¤®
:øäèå úéaä-ìò øtëåרמב"ן §¦¤¬©©©−¦§¨¥«

(ãð):÷úpìå úòøvä òâð-ìëì äøBzä úàæרמב"ן −Ÿ©¨®§¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤

(äð):úéaìå ãâaä úòøöìe§¨©¬©©¤−¤§©¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr ak zegiy ihewl)

ולּבית הּבגד נה)ּולצרעת היּו(יד, ׁשּלא ז"ל קצתם ׁשאמרּו עד ּבּתים, נגעי לעֹולם ׁשּנמצאּו לראׁשֹונים זּכרֹון "אין הּספֹורנֹו: ּכתב ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

) ּבחיצֹונּיּותֹו רק הּוא והרע ּבתכלית, טֹובה ׁשּפנימּיּותֹו לאדם רֹומז ׁשּנגע ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מבאר ּדהּנה לבאר, ויׁש ּבעֹורלעֹולם". ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּגם נדיר היה ולכן ּבתכלית; חיצֹוני רע מסּמל ּבּבית ׁשּנגע מּובן, זה לפי מצּוי. הּנגע אין ּכאּלה, אנׁשים ׁשאין ּכּיֹום, ולכן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבׂשרֹו),

זֹו. לדרּגה הּגיע לא איׁש ׁשּכן ההם, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּימים

(åð):úøäaìå úçtqìå úàNìå§©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤

(æð)úøBz úàæ øähä íBéáe àîhä íBéa úøBäì§¾Ÿ§¬©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−
ô :úòøvä©¨¨«©

i"yx£'B‚Â ‡Óh‰ ÌBÈa ˙¯B‰Ï∑מטּמאֹו יֹום ואיזה מטהרֹו יֹום .איזה ¿…¿«»≈¿ְְְְֲֵֵֶֶַַ

åè(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)ék Léà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé éða-ìà eøac©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À¦³
:àeä àîè BáBæ BøNaî áæ äéäé¦«§¤Æ¨´¦§¨½−¨¥¬«

i"yx£·Ê ‰È‰È Èk∑ּבׂשרֹו ּכל ולא "מּבׂשרֹו", לֹומר: ּתלמּוד טמא? יהא מקֹום מּכל זב מג)יכֹול נדה ׁשחלק(ת"כ. אחר . ƒƒ¿∆»ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
נּדה, קּלה, טמאה מטּמאה ׁשהיא מּמקֹום ּזבה מה ּבזבה: וטמא ּבזב טמא לדין זכיתי לבׂשר, ּבׂשר ּבין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻהּכתּוב

זיבה חמּורה, טמאה מטּמא קרי, קּלה, טמאה ׁשּמטּמא מּמקֹום הּזב אף זיבה, חמּורה, טמאה B·BÊ.מטּמאה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻ

ˆÔÈ¯tמט ÔÈz¯z ‡˙Èa ˙È ‰‡k„Ï ·qÈÂ¿ƒ«¿«»»»≈»«¿≈ƒ¬ƒ
:‡·BÊ‡Â È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â¿»»¿«¿»¿«¿ƒ¿≈»

ÈÓנ ÏÚ ÛÒÁc Ô‡ÓÏ ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¬»¬»¿««¬««≈
:ÚeaÓ««

ˆ·Úנא ˙ÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»»»¿«¿»¿»≈»¿»¿«
‡Ó„a ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿»ƒ¬»«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‡˙È·Ï ÈcÈÂ ÚeaÓ ÈÓ·e ‡ÒÈÎ�„ ‡¯tˆc¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿≈««¿«ƒ¿≈»

:ÔÈ�ÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒ

ÚeaÓנב ÈÓ·e ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙Èa ˙È Èk„ÈÂƒ«≈»≈»ƒ¿»¿ƒ¬»¿≈««
‡·BÊ‡·e ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡·e ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ·e¿ƒ¬»«¿»¿»»¿«¿»¿≈»

:È¯B‰Ê Ú·ˆ·eƒ¿«¿ƒ

z¯˜Ï‡נג ‡¯aÓÏ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂƒ««»ƒ¬»«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:Èk„ÈÂ ‡˙Èa ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡Ï¿«≈«¿»ƒ«««≈»¿ƒ¿≈

e¯È‚Ò˙‡נד LzÎÓ ÏÎÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿»«¿«¿ƒ»
:‡˜˙�Ïe¿ƒ¿»

È·Ïe˙‡:נה ‡Le·Ï ˙e¯È‚ÒÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿≈»

Ïe·‰¯‡:נו ‡È„ÚÏe ‡˜ÓÚÏe¿«¿»¿«¿»¿«¬»

c‡נז ‡ÈÎ„ ‡ÓBÈ·e ‡·‡ÒÓ ‡ÓBÈa ‡Ùl‡Ï¿«»»¿»¿»»»¿»«¿»»
:‡˙e¯È‚Òc ‡˙È¯B‡«¿»ƒ¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

b·¯ב ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈¿¿¿«
·‡ÒÓ d·Bc d¯NaÓ ·È‡c È‰È È¯‡ ¯·b¿«¬≈¿≈»ƒƒƒ¿≈≈¿»»

:‡e‰

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּזאת הּכּפרה הּנה וטהר. הּבית על וכּפר ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ(נג)

ּכל את הּצּפֹור ׁשּתּׂשא הּמׁשּתלחת ְִִִִֶֶַַַַַַָָּבּצּפֹור

ּכענין הּׂשדה, ּפני אל לעיר מחּוץ אל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹעונֹותיו

הּמׁשּתּלח. ּבּׂשעיר ְִִֵַַַַַַָָָהּכּפרה

¯e·Ú·eׁשל ּבביתֹו הּנראה הּנגע ענׁש ׁשאין «¬ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

הצריכֹו לא ׁשּבגּופֹו, הּנגע ּכענׁש ְְְִִֶֶֶַַָָֹֹאדם

ּבּכּפרה לֹו ּדי ּכי וחּטאת, לאׁשם ְְִַַַַַָָָָָָהּכתּוב

ׁשהם לטהרתֹו, המצרע ׁשּיביא ְְֳִִֵֶֶַָָָָָָֹהראׁשֹונה

והאזֹוב. הארז ועץ ְְֳִִֵֵֶֶַָָהּצּפרים

צרעת הּוא הּצרעת. נגע לכל הּתֹורה זאת ְֶַַַַַַַָָָָֹ(נד)

ּתחּלה ּבכאן והזּכירם והּמכוה. ְְְְְְְִִִִִַַָָָָהּׁשחין

ׁשהּוא הּנתק הזּכיר ּכן ואחרי ּתדירּותן, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמּפני

הּבגד צרעת הזּכיר ּכן ואחרי מצּוי, ּכן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּגם

ולּסּפחת ולּׂשאת אמר: ּכן ואחרי ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַַָוהּבית,

ּבהם ׁשּפתח הראׁשֹונים הּנגעים הם ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָולּבהרת,

ב) יג וגֹו'.(לעיל ּבׂשרֹו ּבעֹור יהיה ּכי אדם : ְְְְְִִֵֶָָָ

העּזה ׁשהיא ּבעבּור הּבהרת, יאחר מקֹום ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָּובכל

ׁשּבכּלן. ְְֶַָָָֻוהּקׁשה
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(èî)éðLe æøà õòå íéøtö ézL úéaä-úà àhçì ç÷ìå§¨©²§©¥¬¤©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤§¦¬
:áæàå úòìBú©−©§¥«Ÿ

(ð):íéiç íéî-ìò Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤¨®¤§¦¤−¤©©¬¦©¦«

(àð)úàå áæàä-úàå æøàä-õò-úà ç÷ìå|úòìBzä éðL §¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ§¥´§¦´©©À©
äèeçMä øtvä íãa íúà ìáèå äiçä øtvä úàå§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´ŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ©§½̈

:íéîòt òáL úéaä-ìà äfäå íéiçä íénáe©©−¦©«©¦®§¦¨¬¤©©−¦¤¬©§¨¦«

(áð)øtváe íéiçä íénáe øBtvä íãa úéaä-úà àhçå§¦¥´¤©©½¦§©Æ©¦½©©−¦©«©¦®©¦´Ÿ
:úòìBzä éðLáe áæàáe æøàä õòáe äiçä©«©À̈§¥¬¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬©¨«©

(âð)äãOä éðt-ìà øéòì õeçî-ìà äiçä øtvä-úà çlLå§¦©º¤©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−¤§¥´©¨¤®
:øäèå úéaä-ìò øtëåרמב"ן §¦¤¬©©©−¦§¨¥«

(ãð):÷úpìå úòøvä òâð-ìëì äøBzä úàæרמב"ן −Ÿ©¨®§¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤

(äð):úéaìå ãâaä úòøöìe§¨©¬©©¤−¤§©¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr ak zegiy ihewl)

ולּבית הּבגד נה)ּולצרעת היּו(יד, ׁשּלא ז"ל קצתם ׁשאמרּו עד ּבּתים, נגעי לעֹולם ׁשּנמצאּו לראׁשֹונים זּכרֹון "אין הּספֹורנֹו: ּכתב ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

) ּבחיצֹונּיּותֹו רק הּוא והרע ּבתכלית, טֹובה ׁשּפנימּיּותֹו לאדם רֹומז ׁשּנגע ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מבאר ּדהּנה לבאר, ויׁש ּבעֹורלעֹולם". ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּגם נדיר היה ולכן ּבתכלית; חיצֹוני רע מסּמל ּבּבית ׁשּנגע מּובן, זה לפי מצּוי. הּנגע אין ּכאּלה, אנׁשים ׁשאין ּכּיֹום, ולכן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבׂשרֹו),

זֹו. לדרּגה הּגיע לא איׁש ׁשּכן ההם, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּימים

(åð):úøäaìå úçtqìå úàNìå§©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤

(æð)úøBz úàæ øähä íBéáe àîhä íBéa úøBäì§¾Ÿ§¬©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−
ô :úòøvä©¨¨«©

i"yx£'B‚Â ‡Óh‰ ÌBÈa ˙¯B‰Ï∑מטּמאֹו יֹום ואיזה מטהרֹו יֹום .איזה ¿…¿«»≈¿ְְְְֲֵֵֶֶַַ

åè(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)ék Léà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé éða-ìà eøac©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À¦³
:àeä àîè BáBæ BøNaî áæ äéäé¦«§¤Æ¨´¦§¨½−¨¥¬«

i"yx£·Ê ‰È‰È Èk∑ּבׂשרֹו ּכל ולא "מּבׂשרֹו", לֹומר: ּתלמּוד טמא? יהא מקֹום מּכל זב מג)יכֹול נדה ׁשחלק(ת"כ. אחר . ƒƒ¿∆»ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
נּדה, קּלה, טמאה מטּמאה ׁשהיא מּמקֹום ּזבה מה ּבזבה: וטמא ּבזב טמא לדין זכיתי לבׂשר, ּבׂשר ּבין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻהּכתּוב

זיבה חמּורה, טמאה מטּמא קרי, קּלה, טמאה ׁשּמטּמא מּמקֹום הּזב אף זיבה, חמּורה, טמאה B·BÊ.מטּמאה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻ

ˆÔÈ¯tמט ÔÈz¯z ‡˙Èa ˙È ‰‡k„Ï ·qÈÂ¿ƒ«¿«»»»≈»«¿≈ƒ¬ƒ
:‡·BÊ‡Â È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â¿»»¿«¿»¿«¿ƒ¿≈»

ÈÓנ ÏÚ ÛÒÁc Ô‡ÓÏ ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¬»¬»¿««¬««≈
:ÚeaÓ««

ˆ·Úנא ˙ÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»»»¿«¿»¿»≈»¿»¿«
‡Ó„a ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿»ƒ¬»«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‡˙È·Ï ÈcÈÂ ÚeaÓ ÈÓ·e ‡ÒÈÎ�„ ‡¯tˆc¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿≈««¿«ƒ¿≈»

:ÔÈ�ÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒ

ÚeaÓנב ÈÓ·e ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙Èa ˙È Èk„ÈÂƒ«≈»≈»ƒ¿»¿ƒ¬»¿≈««
‡·BÊ‡·e ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡·e ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ·e¿ƒ¬»«¿»¿»»¿«¿»¿≈»

:È¯B‰Ê Ú·ˆ·eƒ¿«¿ƒ

z¯˜Ï‡נג ‡¯aÓÏ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂƒ««»ƒ¬»«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:Èk„ÈÂ ‡˙Èa ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡Ï¿«≈«¿»ƒ«««≈»¿ƒ¿≈

e¯È‚Ò˙‡נד LzÎÓ ÏÎÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿»«¿«¿ƒ»
:‡˜˙�Ïe¿ƒ¿»

È·Ïe˙‡:נה ‡Le·Ï ˙e¯È‚ÒÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿≈»

Ïe·‰¯‡:נו ‡È„ÚÏe ‡˜ÓÚÏe¿«¿»¿«¿»¿«¬»

c‡נז ‡ÈÎ„ ‡ÓBÈ·e ‡·‡ÒÓ ‡ÓBÈa ‡Ùl‡Ï¿«»»¿»¿»»»¿»«¿»»
:‡˙e¯È‚Òc ‡˙È¯B‡«¿»ƒ¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

b·¯ב ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈¿¿¿«
·‡ÒÓ d·Bc d¯NaÓ ·È‡c È‰È È¯‡ ¯·b¿«¬≈¿≈»ƒƒƒ¿≈≈¿»»

:‡e‰

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּזאת הּכּפרה הּנה וטהר. הּבית על וכּפר ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ(נג)

ּכל את הּצּפֹור ׁשּתּׂשא הּמׁשּתלחת ְִִִִֶֶַַַַַַָָּבּצּפֹור

ּכענין הּׂשדה, ּפני אל לעיר מחּוץ אל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹעונֹותיו

הּמׁשּתּלח. ּבּׂשעיר ְִִֵַַַַַַָָָהּכּפרה

¯e·Ú·eׁשל ּבביתֹו הּנראה הּנגע ענׁש ׁשאין «¬ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

הצריכֹו לא ׁשּבגּופֹו, הּנגע ּכענׁש ְְְִִֶֶֶַַָָֹֹאדם

ּבּכּפרה לֹו ּדי ּכי וחּטאת, לאׁשם ְְִַַַַַָָָָָָהּכתּוב

ׁשהם לטהרתֹו, המצרע ׁשּיביא ְְֳִִֵֶֶַָָָָָָֹהראׁשֹונה

והאזֹוב. הארז ועץ ְְֳִִֵֵֶֶַָָהּצּפרים

צרעת הּוא הּצרעת. נגע לכל הּתֹורה זאת ְֶַַַַַַַָָָָֹ(נד)

ּתחּלה ּבכאן והזּכירם והּמכוה. ְְְְְְְִִִִִַַָָָָהּׁשחין

ׁשהּוא הּנתק הזּכיר ּכן ואחרי ּתדירּותן, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמּפני

הּבגד צרעת הזּכיר ּכן ואחרי מצּוי, ּכן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּגם

ולּסּפחת ולּׂשאת אמר: ּכן ואחרי ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַַָוהּבית,

ּבהם ׁשּפתח הראׁשֹונים הּנגעים הם ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָולּבהרת,

ב) יג וגֹו'.(לעיל ּבׂשרֹו ּבעֹור יהיה ּכי אדם : ְְְְְִִֵֶָָָ

העּזה ׁשהיא ּבעבּור הּבהרת, יאחר מקֹום ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָּובכל

ׁשּבכּלן. ְְֶַָָָֻוהּקׁשה
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‡ÓË∑(ת"כ)מטּמאה ׁשהיא הּטּפה על נ"ד)לּמד ודחּוי(נדה ׂשעֹורין ׁשל ּבצק למי ּדֹומה זֹוב ודהוי). ללבן(ס"א ודֹומה , »≈ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מּוזרת ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּור זרע, ׁשכבת הּמּוזרת. .ּביצה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(â)BáBæ-úà BøNa øø BáBæa Búàîè äéäz úàæå§²Ÿ¦«§¤¬ª§¨−§®¨´§¨º¤À
:àåä Búàîè BáBfî BøNa íézçä-Bà«¤§¦³§¨Æ¦½ª§¨−¦«

i"yx£¯¯∑ּבׂשרֹו את ׁשּזב ריר צלּול∑‡˙B·BÊŒ.לׁשֹון ׁשּיֹוצא ריר ּפי∑‡ÌÈzÁ‰ŒB.ּכמֹו את וסֹותם עב ׁשּיֹוצא »ְְִֶֶָָ∆ְִֵֶָ∆¿ƒְִֵֵֶֶָ
ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו זֹובֹו; מּטּפת ּבׂשרֹו ונסּתם מ"ג)האּמה נדה ח'. ּוקראֹו(מגילה ׁשּתים ראיֹות הראׁשֹון הּכתּוב מנה ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָ

"טמאתֹו ׁשּנאמר: "טמא", ּוקראֹו ׁשלׁש ראּיֹות הּׁשני הּכתּוב ּומנה הּוא", טמא זֹובֹו מּבׂשרֹו "זב ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ"טמא",
מזקיקּתֹו והּׁשליׁשית לטמאה ׁשּתים ּכיצד? הא הוא", טמאתֹו מּזֹובֹו, ּבׂשרֹו אֹוֿהחּתים אתֿזֹובֹו ּבׂשרֹו רר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻּבזֹובֹו,

.לקרּבן ְְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(86 'nr ak zegiy ihewl)

לקרּבן מזקיקּתֹו והּׁשליׁשית לטמאה ג)ׁשּתים טו, הּטמאה.(רש"י חמרת לגּבי ולא קרּבן, לגּבי הּוא ׁשההבּדל לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻֻ

מּפׁשּוטם, הּכתּובים ׁשני את להֹוציא ּכדי ּבכְך אין ראיֹות, ּבׁשלׁש והּׁשני ראיֹות ּבׁשּתי עֹוסק הראׁשֹון ׁשהּפסּוק אף ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹויׁש

ּבענין הם ׁשחלּוקים ּכרחָך ועל ׁשוה; הּזבים ׁשני ׁשּטמאת ּכן, אם מּובן הּוא". ל"טמא ּבהמׁשְך ּבא טמאתֹו" ּתהיה ׁש"וזאת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻֻהיינּו

הּקרּבן. חֹובת - ְֵַַַָָאחר

(ã)éìkä-ìëå àîèé áfä åéìò ákLé øLà ákLnä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¦§©¬¨¨²©¨−¦§¨®§¨©§¦²
:àîèé åéìò áLé-øLà£¤¥¥¬¨¨−¦§¨«

i"yx£·kLn‰ŒÏk∑ל מיחד אפּלּו יכֹול למׁשּכב. ׁשכב'הראּוי 'אׁשר יׁשּכב", "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד אחרת? מלאכה »«ƒ¿»ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
מלאכּתנּו' ונעׂשה 'עמד לֹו: ׁשאֹומרים זה יצא ,לכ ּתמיד המיחד יׁשּכב", "אׁשר אּלא: נאמר, ∑‡LÈŒ¯L·.לא ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ¬∆≈≈

לכ ּתמיד ּבמיחד הּזב, עליו" "אׁשרֿיׁשב אּלא: נאמר, לא .'יׁשב' ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

(ä)íéna õçøå åéãâa ñaëé BákLîa òbé øLà Léàå§¦¾£¤¬¦©−§¦§¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£B·kLÓa ÚbÈ ¯L‡ LÈ‡Â∑לטּמא אדם, לטּמא הּטמאה אב נעׂשה ׁשּזה הּמּגע, מן ׁשחמּור הּמׁשּכב על לּמד ¿ƒ¬∆ƒ«¿ƒ¿»ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
ּומׁשקין אכלין אּלא מטּמא ואינֹו הּטמאה, ולד אּלא אינֹו מׁשּכב, ׁשאינֹו והּמּגע .ּבגדים; ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

(å)åéãâa ñaëé áfä åéìò áLé-øLà éìkä-ìò áLiäå§©¥Æ©©§¦½£¤¥¥¬¨¨−©¨®§©¥¯§¨¨²
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå(הספר (חצי §¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÈÏk‰ŒÏÚ ·Li‰Â∑(ת"כ)ּבמׁשּכב וכן מֹוׁשב מּׁשּום מטּמאין ּכּלן זה, על זה ּכלים עׂשרה אפּלּו נגע, לא .אפּלּו ¿«…≈««¿ƒְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

(æ)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä øNáa òâpäå§©Ÿ¥−©¦§©´©¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

(ç)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå øBäha áfä ÷øé-éëå§¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

i"yx£¯B‰ha ·f‰ ˜¯ÈŒÈÎÂ∑(נה נדה ּבמּׂשא(ת"כ. מטּמא ׁשהרק נׂשאֹו, אֹו ּבֹו .ונגע ¿ƒ»…«»«»ְְְְֵֶַַַָָָָֹ

(è):àîèé áfä åéìò ákøé øLà ákønä-ìëå§¨©¤§©À£¤̧¦§©¬¨¨²©¨−¦§¨«
i"yx£·k¯n‰ŒÏÎÂ∑,מרּכב מּׁשּום טמא ארצו"ן, ׁשּקֹורין סרּגא, ׁשל הּתפּוס ּכגֹון: עליו, יׁשב ׁשּלא אףֿעלּֿפי ¿»«∆¿«ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מֹוׁשב טמאת טמא אליו"ש, ׁשּקֹורין .והאּכף ְְִֵֶַָָָָֻֻ

È˙ג d¯Na ¯¯ d·B„a d˙·BÒ È‰z ‡„Â¿»¿≈¿≈¿≈»ƒ¿≈»
d·BcÓ d¯Na ÌÈ˙Á B‡ d·Bc:‡È‰ d˙·BÒ ≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ

È‰Èד ‡�·Bc È‰BÏÚ ·ekLÈ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙ÈÈ„ ‡�Ó ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿»»»¿≈≈¬ƒ¿≈¿»»

È‰BLe·Ïה ÚaˆÈ d·kLÓa ·¯˜È Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

Bc·�‡ו È‰BÏÚ ·˙ÈÈc ‡�Ó ÏÚ ·˙ÈÈ„e¿≈≈«»»ƒ≈≈¬ƒ»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰BLe·Ïז ÚaˆÈ ‡�·Bc ¯Ò·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BLe·Ïח ÚaˆÈÂ ‡ÈÎ„a ‡�·Bc ˜B¯È È¯‡Â«¬≈≈»»¿«¿»ƒ««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰Èט ‡�·Bc È‰BÏÚ ·ek¯È Èc ‡·k¯Ó ÏÎÂ¿»∆¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ¿»»
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(é)áøòä-ãò àîèé åézçú äéäé øLà ìëa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´¦«§¤´©§½̈¦§−̈©¨¨®¤
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé íúBà àNBpäå§©¥´½̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÂÈzÁ˙ ‰È‰È ¯L‡ ÏÎa Ú‚p‰ŒÏÎÂ∑(ת"כ)על ולּמד ּבא זב. ׁשל ¿»«…≈«¿…¬∆ƒ¿∆«¿»ְִֵֶַָָ
מּבּמרּכב ּבּמׁשּכב חמר והּוא ּבגדים, ּכּבּוס טעּון ואין טמא, ּבֹו הּנֹוגע ׁשּיהא ‡Ì˙B.הּמרּכב ‡NBp‰Â∑האמּור ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ¿«≈»ָָָ

ּבגדים לטּמא אדם מטּמא מּׂשאן והּמרּכב, והּמׁשּכב רגליו ּומימי זרעֹו וׁשכבת ורּקֹו זֹובֹו הּזב, .ּבענין ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

(àé)é øLà ìëåñaëå íéna óèL-àì åéãéå áfä Ba-òb §¸Ÿ£¤³¦©Æ©½̈§¨−̈«Ÿ¨©´©¨®¦§¦¤¯
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ∑מטּמא טבילה, ּומחּסר ׁשבעה וספר מּזֹובֹו ּפסק ואפּלּו מּטמאתֹו, טבל ׁשּלא ּבעֹוד ¿»»…»««»ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
טעּון ּביתֿהּסתרים ׁשאין ,ללּמד ידים, ׁשטיפת ּבלׁשֹון זב ׁשל ּגּופֹו טבילת הּכתּוב ׁשהֹוציא וזה טמאֹותיו. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻּבכל

הּידים ּכמֹו הּגלּוי איבר אּלא מים, סו)ּביאת נדה רמב"ן.(ת"כ. ְִִִֵֶַַַַַָָָָ

(áé)óèMé õò-éìk-ìëå øáMé áfä Ba-òbé-øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¦©¬©¨−¦¨¥®§¨̧§¦¥½¦¨¥−
:íéna©¨«¦

i"yx£·f‰ BaŒÚbÈŒ¯L‡ N¯ÁŒÈÏÎe∑מּגעֹו איזהּו 'עד ּכהנים: ּבתֹורת ּכדאיתא וכּו', מאחֹוריו ּבֹו נגע אפּלּו יכֹול ¿ƒ∆∆¬∆ƒ««»ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הּסטֹו' זה אֹומר: הוי ּככּלֹו? .ׁשהּוא ְֱֵֵֵֶֶֶֻ

(âé)Búøäèì íéîé úòáL Bì øôñå BáBfî áfä øäèé-éëå§¦«¦§©³©¨Æ¦½§¨̧©¹¦§©¬¨¦²§¨«¢¨−
:øäèå íéiç íéîa BøNa õçøå åéãâa ñaëå§¦¤´§¨¨®§¨©¯§¨²§©¬¦©¦−§¨¥«

i"yx£¯‰ËÈŒÈÎÂ∑ּכׁשּיפסק.B˙¯‰ËÏ ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑,זיבה מּטמאת טהֹורים ימים וכּלןׁשבעת זֹוב, יראה ׁשּלא ¿ƒƒ¿«ְְִֶֹƒ¿«»ƒ¿»√»ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֻֻ
סח)רצּופין .(נדה ְִ

(ãé)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL Bì-çwé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
àáe|:ïäkä-ìà íðúðe ãòBî ìäà çút-ìà ýåýé éðôì ¨´¦§¥´§Ÿ̈À¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½§¨−̈¤©Ÿ¥«

(åè)øtëå äìò ãçàäå úàhç ãçà ïäkä íúà äNòå§¨¨³Ÿ¨Æ©Ÿ¥½¤¨´©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨®§¦¤̧
ñ :BáBfî ýåýé éðôì ïäkä åéìò̈¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−¦«

È‰Èי È‰B˙BÁ˙ È‰È Èc ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿…ƒ¿≈¿ƒ¿≈
ÔB‰˙È ÏBËÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓÚaˆÈ ¿»»««¿»¿ƒ»¿¿««

„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«
:‡LÓ«̄¿»

Ï‡יא È‰B„ÈÂ ‡�·Bc da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈»»ƒƒ»
‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡iÓa ÛËL¿«¿«»ƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

zÈ·¯יב ‡�·Bc da ·¯˜È Èc ÛÒÁc Ô‡Óe««¬«ƒƒ¿«≈»»ƒ»«
:‡iÓa ÛhzLÈ Ú‡c Ô‡Ó ÏÎÂ¿»«¿»ƒ¿««¿«»

dÏיג È�ÓÈÂ d·BcÓ ‡�·Bc Èk„È È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈»»ƒ≈¿ƒ¿≈≈
È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ d˙eÎ„Ï ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿»≈ƒ««¿ƒ

:Èk„ÈÂ ÚeaÓ ÈÓa d¯N· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈ƒ¿≈¿≈««¿ƒ¿≈

ÔÈ�È�ÙLיד ÔÈ¯z dÏ ·qÈ ‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«≈¿≈«¿ƒƒ
Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈÂ ‰�BÈ È�a ÔÈ¯˙ B‡¿≈¿≈»¿≈≈»√»¿»ƒ¿«

:‡�‰ÎÏ Ôep�zÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¬»

ÁÂ„טו ‡˙‡hÁ „Á ‡�‰k ÔB‰˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»¿«¬»««»»¿«
ÈÈ Ì„˜ ‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙ÏÚ¬»»ƒ««¬ƒ«¬»√»¿»

:d·BcÓƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּכתּוב יקרא ּבּמים. ׁשטף לא וידיו ְְִִַַַָָָָָָֹ(יאֿיג)

ּבכאן: ׁשאמר ּבּמים, ׁשטיפה ְְְִִִֶַַַַָָָָהּטבילה

ּבבגדים יקראּנּה וכן ּבּמים, יּׁשטף עץ ּכלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוכל

והּטעם, נח). יג (לעיל וטהר ׁשנית וכּבס ְְְְִִֵֵֵַַַַָֻּכּבּוס,

ּדבר ּבּה יהיה ׁשּלא צריכה הּטבילה ּכי ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹּבעבּור

ּכלׁשֹון: ּבמים, ּגּופֹו ּכל יׁשטף אּלא ְְְִִִֵֶַָָֹחֹוצץ,

נחל וכן: כא), ו (לעיל ּבּמים וׁשּטף ְְְִֵֵַַַַַָֹֻּומרק

ב) מז (ירמּיה ְִִֵָׁשֹוטף

ÔÈ�ÚÂ,ּבּידים הּנגיעה ּכי ּבעבּור הּכתּוב, ¿ƒ¿«ְֲִִִַַַַַָָָ

ּבידיו הּזב ּבֹו יּגע אׁשר ּכי ְְֲִִֶַַַָָָָואמר

ּגּופֹו ּכל ּבׁשטיפת אֹותם ׁשטף לא ְֲִִִַַַַָָָֹועדין

אׁשר וכל אמר: ּכאּלּו טמא, יהיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבמים

ּבמים רחץ לא ועדין ּבידיו הּזב ּבֹו ְְֲִִִַַַַַַָָָָֹיּגע

לׁשֹון לֹומר והצר ּבגדיו. יכּבס טהרתֹו ְְְְְְֳֵַַַָָָָֻּביֹום

(ּפסּוק ׁשּיזּכיר הרחיצה על ללּמד ְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשטיפה,

ּבׁשטיפה ׁשּתהיה חּיים, ּבמים ּבׂשרֹו ורחץ ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָיג)

ׁשּפרׁשּתי. ּכמֹו החציצה, להסיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָוׁשפׁשּוף

ep�È‡Âהּזב ּבֹו יּגע אׁשר ּכי ׁשּיאמר נכֹון ¿≈∆ֲִִֶֶַַַָָֹ

יטמא, לא ּבמים ידיו ׁשּיׁשטף ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹאחרי

זה ּבאי הּזב ּבבׂשר הּנֹוגע ּכל ּכי אמר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּכבר

ּבמׁשּכבֹו וכן יטמא, מּמּנּו ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָמקֹום

יטהר אׁשר עד עליו, יׁשב אׁשר ּובּכלי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומרּכבֹו

אבל וטהר. חּיים ּבמים ּבׂשרֹו ורחץ ְְְְֲִִִֵַַַָָָָמּזֹובֹו

ּכמֹו ּגמּורה ּבטבילה לטהרתֹו ירמז ְְְְְֳִִִַָָָָָֹהּכתּוב

ְִֵֶַׁשּפרׁשּתי.

e�È˙Ba¯Âהּכתּוב ׁשהֹוציא ּכאן) (ת"כ אמרּו ¿«≈ְִֶַָָָ

ׁשטיפת ּבלׁשֹון זב ׁשל ּגּופֹו ְְְִִִֶַַָטבילת

ּביאת טעּון הּסתרים ּבית ׁשאין ללּמד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָידים,

הּידים. ּכמֹו הּגלּוי אבר אּלא ְִִֵֶֶַַַַָָָמים

ÌÚËÂחלי היֹותֹו מּפני ּבאיׁש, הּזֹוב טמאת ¿««ְְְֱִִִֵַַֹֻ

קרּבן וצרי הּנדּבקים. החלאים מן ְְְֳִִִִִֵַַָָָָָָּכבד

וצרי וטהרֹו, אֹותֹו ׁשרּפא לּׁשם הֹודאה ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָלתת

ׁשּלא חטאֹו על לכּפר עֹודחּטאת לֹו יגרם ְְְִֵֶֶַַַָֹֹ

טזֿיח)ÌÚËÂחלי. (ּפסּוקים זרע ׁשכבת טמאת ִֹ¿««ְְְִִֶַַַֻ

הּתֹולדה, ּבטבע ׁשהּוא ּפי על ְִֶֶַַַַָָאף

והּׁשֹוכב מׁשחת, הּמקֹור ּכי הּמת, טמאת ְְְְִֵֵַַַַַַָָָֻּכטעם

ולד מּמּנּו יהיה אֹו זרעֹו יּׁשחת אם יֹודע ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלא

הּממית ּבעזרת הּמת טמאת ּובזֹוכרי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָֻנֹוצר.

ּבנּדה אזּכיר ועֹוד הּקרי. ל יתּבאר ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָוהמחּיה

עקרים. יט) יח ְְִִַָ(להּלן

Ï˜‰חּיב ולא נּדתּה ּבעת האּׁשה ּבזֹוב הּכתּוב ≈≈ְְְִִִֵֵַָָָָָֹ

ולא ּבטבעּה ׁשהּוא ּבעבּור קרּבן, ְְְְֲִֶַָָָָֹּבּה

ּבין ימים ׁשבעת אֹותּה וטּמא מחלי. ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָֹנתרּפאת

הּנׁשים אבל הּׁשבעה. ּכל אֹו אחד יֹום ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּתראה

זּולתי מּׁשבעה יֹותר ּבהן ּתהיה לא ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹּבטבען



נה rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"k iyiy meil inei xeriy

(é)áøòä-ãò àîèé åézçú äéäé øLà ìëa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´¦«§¤´©§½̈¦§−̈©¨¨®¤
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé íúBà àNBpäå§©¥´½̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÂÈzÁ˙ ‰È‰È ¯L‡ ÏÎa Ú‚p‰ŒÏÎÂ∑(ת"כ)על ולּמד ּבא זב. ׁשל ¿»«…≈«¿…¬∆ƒ¿∆«¿»ְִֵֶַָָ
מּבּמרּכב ּבּמׁשּכב חמר והּוא ּבגדים, ּכּבּוס טעּון ואין טמא, ּבֹו הּנֹוגע ׁשּיהא ‡Ì˙B.הּמרּכב ‡NBp‰Â∑האמּור ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ¿«≈»ָָָ

ּבגדים לטּמא אדם מטּמא מּׂשאן והּמרּכב, והּמׁשּכב רגליו ּומימי זרעֹו וׁשכבת ורּקֹו זֹובֹו הּזב, .ּבענין ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

(àé)é øLà ìëåñaëå íéna óèL-àì åéãéå áfä Ba-òb §¸Ÿ£¤³¦©Æ©½̈§¨−̈«Ÿ¨©´©¨®¦§¦¤¯
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ∑מטּמא טבילה, ּומחּסר ׁשבעה וספר מּזֹובֹו ּפסק ואפּלּו מּטמאתֹו, טבל ׁשּלא ּבעֹוד ¿»»…»««»ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
טעּון ּביתֿהּסתרים ׁשאין ,ללּמד ידים, ׁשטיפת ּבלׁשֹון זב ׁשל ּגּופֹו טבילת הּכתּוב ׁשהֹוציא וזה טמאֹותיו. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻּבכל

הּידים ּכמֹו הּגלּוי איבר אּלא מים, סו)ּביאת נדה רמב"ן.(ת"כ. ְִִִֵֶַַַַַָָָָ

(áé)óèMé õò-éìk-ìëå øáMé áfä Ba-òbé-øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¦©¬©¨−¦¨¥®§¨̧§¦¥½¦¨¥−
:íéna©¨«¦

i"yx£·f‰ BaŒÚbÈŒ¯L‡ N¯ÁŒÈÏÎe∑מּגעֹו איזהּו 'עד ּכהנים: ּבתֹורת ּכדאיתא וכּו', מאחֹוריו ּבֹו נגע אפּלּו יכֹול ¿ƒ∆∆¬∆ƒ««»ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הּסטֹו' זה אֹומר: הוי ּככּלֹו? .ׁשהּוא ְֱֵֵֵֶֶֶֻ

(âé)Búøäèì íéîé úòáL Bì øôñå BáBfî áfä øäèé-éëå§¦«¦§©³©¨Æ¦½§¨̧©¹¦§©¬¨¦²§¨«¢¨−
:øäèå íéiç íéîa BøNa õçøå åéãâa ñaëå§¦¤´§¨¨®§¨©¯§¨²§©¬¦©¦−§¨¥«

i"yx£¯‰ËÈŒÈÎÂ∑ּכׁשּיפסק.B˙¯‰ËÏ ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑,זיבה מּטמאת טהֹורים ימים וכּלןׁשבעת זֹוב, יראה ׁשּלא ¿ƒƒ¿«ְְִֶֹƒ¿«»ƒ¿»√»ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֻֻ
סח)רצּופין .(נדה ְִ

(ãé)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL Bì-çwé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
àáe|:ïäkä-ìà íðúðe ãòBî ìäà çút-ìà ýåýé éðôì ¨´¦§¥´§Ÿ̈À¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½§¨−̈¤©Ÿ¥«

(åè)øtëå äìò ãçàäå úàhç ãçà ïäkä íúà äNòå§¨¨³Ÿ¨Æ©Ÿ¥½¤¨´©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨®§¦¤̧
ñ :BáBfî ýåýé éðôì ïäkä åéìò̈¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−¦«

È‰Èי È‰B˙BÁ˙ È‰È Èc ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿…ƒ¿≈¿ƒ¿≈
ÔB‰˙È ÏBËÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓÚaˆÈ ¿»»««¿»¿ƒ»¿¿««

„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«
:‡LÓ«̄¿»

Ï‡יא È‰B„ÈÂ ‡�·Bc da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈»»ƒƒ»
‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡iÓa ÛËL¿«¿«»ƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

zÈ·¯יב ‡�·Bc da ·¯˜È Èc ÛÒÁc Ô‡Óe««¬«ƒƒ¿«≈»»ƒ»«
:‡iÓa ÛhzLÈ Ú‡c Ô‡Ó ÏÎÂ¿»«¿»ƒ¿««¿«»

dÏיג È�ÓÈÂ d·BcÓ ‡�·Bc Èk„È È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈»»ƒ≈¿ƒ¿≈≈
È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ d˙eÎ„Ï ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿»≈ƒ««¿ƒ

:Èk„ÈÂ ÚeaÓ ÈÓa d¯N· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈ƒ¿≈¿≈««¿ƒ¿≈

ÔÈ�È�ÙLיד ÔÈ¯z dÏ ·qÈ ‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«≈¿≈«¿ƒƒ
Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈÂ ‰�BÈ È�a ÔÈ¯˙ B‡¿≈¿≈»¿≈≈»√»¿»ƒ¿«

:‡�‰ÎÏ Ôep�zÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¬»

ÁÂ„טו ‡˙‡hÁ „Á ‡�‰k ÔB‰˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»¿«¬»««»»¿«
ÈÈ Ì„˜ ‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙ÏÚ¬»»ƒ««¬ƒ«¬»√»¿»

:d·BcÓƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּכתּוב יקרא ּבּמים. ׁשטף לא וידיו ְְִִַַַָָָָָָֹ(יאֿיג)

ּבכאן: ׁשאמר ּבּמים, ׁשטיפה ְְְִִִֶַַַַָָָָהּטבילה

ּבבגדים יקראּנּה וכן ּבּמים, יּׁשטף עץ ּכלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוכל

והּטעם, נח). יג (לעיל וטהר ׁשנית וכּבס ְְְְִִֵֵֵַַַַָֻּכּבּוס,

ּדבר ּבּה יהיה ׁשּלא צריכה הּטבילה ּכי ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹּבעבּור

ּכלׁשֹון: ּבמים, ּגּופֹו ּכל יׁשטף אּלא ְְְִִִֵֶַָָֹחֹוצץ,

נחל וכן: כא), ו (לעיל ּבּמים וׁשּטף ְְְִֵֵַַַַַָֹֻּומרק

ב) מז (ירמּיה ְִִֵָׁשֹוטף

ÔÈ�ÚÂ,ּבּידים הּנגיעה ּכי ּבעבּור הּכתּוב, ¿ƒ¿«ְֲִִִַַַַַָָָ

ּבידיו הּזב ּבֹו יּגע אׁשר ּכי ְְֲִִֶַַַָָָָואמר

ּגּופֹו ּכל ּבׁשטיפת אֹותם ׁשטף לא ְֲִִִַַַַָָָֹועדין

אׁשר וכל אמר: ּכאּלּו טמא, יהיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבמים

ּבמים רחץ לא ועדין ּבידיו הּזב ּבֹו ְְֲִִִַַַַַַָָָָֹיּגע

לׁשֹון לֹומר והצר ּבגדיו. יכּבס טהרתֹו ְְְְְְֳֵַַַָָָָֻּביֹום

(ּפסּוק ׁשּיזּכיר הרחיצה על ללּמד ְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשטיפה,

ּבׁשטיפה ׁשּתהיה חּיים, ּבמים ּבׂשרֹו ורחץ ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָיג)

ׁשּפרׁשּתי. ּכמֹו החציצה, להסיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָוׁשפׁשּוף

ep�È‡Âהּזב ּבֹו יּגע אׁשר ּכי ׁשּיאמר נכֹון ¿≈∆ֲִִֶֶַַַָָֹ

יטמא, לא ּבמים ידיו ׁשּיׁשטף ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹאחרי

זה ּבאי הּזב ּבבׂשר הּנֹוגע ּכל ּכי אמר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּכבר

ּבמׁשּכבֹו וכן יטמא, מּמּנּו ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָמקֹום

יטהר אׁשר עד עליו, יׁשב אׁשר ּובּכלי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומרּכבֹו

אבל וטהר. חּיים ּבמים ּבׂשרֹו ורחץ ְְְְֲִִִֵַַַָָָָמּזֹובֹו

ּכמֹו ּגמּורה ּבטבילה לטהרתֹו ירמז ְְְְְֳִִִַָָָָָֹהּכתּוב

ְִֵֶַׁשּפרׁשּתי.

e�È˙Ba¯Âהּכתּוב ׁשהֹוציא ּכאן) (ת"כ אמרּו ¿«≈ְִֶַָָָ

ׁשטיפת ּבלׁשֹון זב ׁשל ּגּופֹו ְְְִִִֶַַָטבילת

ּביאת טעּון הּסתרים ּבית ׁשאין ללּמד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָידים,

הּידים. ּכמֹו הּגלּוי אבר אּלא ְִִֵֶֶַַַַָָָמים

ÌÚËÂחלי היֹותֹו מּפני ּבאיׁש, הּזֹוב טמאת ¿««ְְְֱִִִֵַַֹֻ

קרּבן וצרי הּנדּבקים. החלאים מן ְְְֳִִִִִֵַַָָָָָָּכבד

וצרי וטהרֹו, אֹותֹו ׁשרּפא לּׁשם הֹודאה ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָלתת

ׁשּלא חטאֹו על לכּפר עֹודחּטאת לֹו יגרם ְְְִֵֶֶַַַָֹֹ

טזֿיח)ÌÚËÂחלי. (ּפסּוקים זרע ׁשכבת טמאת ִֹ¿««ְְְִִֶַַַֻ

הּתֹולדה, ּבטבע ׁשהּוא ּפי על ְִֶֶַַַַָָאף

והּׁשֹוכב מׁשחת, הּמקֹור ּכי הּמת, טמאת ְְְְִֵֵַַַַַַָָָֻּכטעם

ולד מּמּנּו יהיה אֹו זרעֹו יּׁשחת אם יֹודע ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלא

הּממית ּבעזרת הּמת טמאת ּובזֹוכרי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָֻנֹוצר.

ּבנּדה אזּכיר ועֹוד הּקרי. ל יתּבאר ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָוהמחּיה

עקרים. יט) יח ְְִִַָ(להּלן

Ï˜‰חּיב ולא נּדתּה ּבעת האּׁשה ּבזֹוב הּכתּוב ≈≈ְְְִִִֵֵַָָָָָֹ

ולא ּבטבעּה ׁשהּוא ּבעבּור קרּבן, ְְְְֲִֶַָָָָֹּבּה

ּבין ימים ׁשבעת אֹותּה וטּמא מחלי. ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָֹנתרּפאת

הּנׁשים אבל הּׁשבעה. ּכל אֹו אחד יֹום ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּתראה

זּולתי מּׁשבעה יֹותר ּבהן ּתהיה לא ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹּבטבען
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(æè)-úà íéna õçøå òøæ-úáëL epnî àöú-ék Léàå§¦¾¦«¥¥¬¦¤−¦§©®̈©§¨©¬©©²¦¤
:áøòä-ãò àîèå BøNa-ìk̈§¨−§¨¥¬©¨¨«¤

(æé)ñaëå òøæ-úáëL åéìò äéäé-øLà øBò-ìëå ãâa-ìëå§¨¤¤́§¨½£¤¦«§¤¬¨−̈¦§©®̈©§ª©¬
:áøòä-ãò àîèå íéna©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

(çé)eöçøå òøæ-úáëL dúà Léà ákLé øLà äMàå§¦¾̈£¤̧¦§©¬¦²Ÿ−̈¦§©®̈©§¨«£´
:áøòä-ãò eàîèå íéná©©½¦§¨«§−©¨¨«¤

i"yx£ÌÈn· eˆÁ¯Â∑ּבית מּגע ׁשהרי זרע, ּבׁשכבת נֹוגע מּׁשּום הּטעם ואין ּבביאה, האּׁשה ׁשּתּטמא היא מל ּגזרת ¿»¬««ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
הּוא .הּסתרים ְִַָ

(èé)úòáL døNáa dáæ äéäé íc äáæ äéäú-ék äMàå§¦¨Æ¦¦«§¤´¨½̈¨²¦«§¤¬Ÿ¨−¦§¨¨®¦§©³
:áøòä-ãò àîèé da òâpä-ìëå dúcðá äéäz íéîé̈¦Æ¦«§¤´§¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©¨−¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£‰·Ê ‰È‰˙ŒÈk∑(ת"כ)לֹומר ּתלמּוד אבריה? מּכל מאחד כ)יכֹול ּדם(ויקרא אין ּדמיה", אתֿמקֹור ּגּלתה "והיא : ƒƒ¿∆»»ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
הּמקֹור מן הּבא אּלא יז)מטּמא d¯N·a.(נדה d·Ê ‰È‰È Ìc∑אדם הּוא אםּֿכן אּלא לטּמא, זֹוב קרּוי זֹובּה .אין ְִֵֶַַַָָָ»ƒ¿∆…»ƒ¿»»ְִֵֵֵֶַָָָָֹ

d˙c�a∑יח)ּכמֹו יח אדם(איוב ּכל מּמּגע מנּדה ׁשהיא ינּדהּו", "ּומּתבל :.d˙c�· ‰È‰z∑ראּיה אּלא ראתה לא אפּלּו ¿ƒ»»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻƒ¿∆¿ƒ»»ְֲֲִִֶָָָָֹ
.ראׁשֹונה ִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr ci zegiy ihewl)

בנּדתּה ּתהיה ימים יט)ׁשבעת ּבּה(טו, יצר ׁשהחטא והינּו הּדעת, עץ חטא אחרי חּוה ׁשּנתקּללה הּקללֹות מן היא נּדה ּדם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּתהּלים ּבמדרׁש ּׁשאיתא מה ימּתק זה ּולפי טמא. ּדם נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע, ׁשל ד)מציאּות אּסּור(קמו, יּתר לבֹוא ׁשּלעתיד ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

הּדעת. עץ חטא ׁשל והּזהמא הּטמאה מן העֹולם ויתּברר הארץ" מן אעביר הּטמאה רּוח "ואת הּיעּוד יקּים אז ּכי – ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻֻנּדה

(ë)áLz-øLà ìëå àîèé dúcða åéìò ákLz øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨¨−¦§¨®§²Ÿ£¤¥¥¬
:àîèé åéìò̈−̈¦§¨«

(àë)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé dákLîa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥−©§¦§¨¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

(áë)åéãâa ñaëé åéìò áLz-øLà éìk-ìëa òâpä-ìëå§¨̧©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨¨®§©¥¯§¨¨²
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

ÈÁÒÈÂטז ‡Ú¯Ê ˙·ÎL dpÓ ˜Bt˙ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒƒ≈ƒ¿««¿»¿«¿≈
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ d¯Na Ïk ˙È ‡iÓ·¿«»»»ƒ¿≈ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰BÏÚיז È‰È Èc CLÓ ÏÎÂ Le·Ï ÏÎÂ¿»¿¿»¿«ƒ¿≈¬ƒ
·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa ÚaËˆÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿«»ƒ≈¿»»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

Ú¯Ê‡יח ˙·ÎL d˙È ¯·b ·ekLÈ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«»«ƒ¿««¿»
:‡LÓ¯ „Ú Ôe·‡ÒÈÂ ‡iÓa ÔeÁÒÈÂ¿«¿¿«»¿ƒ¿¬««¿»

„d·Bיט È‰È Ìc ‡·È„ È‰˙ È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿≈»¿»»¿≈«
ÏÎÂ d˜eÁÈ¯· È‰z ÔÈÓBÈ ‡Ú·L d¯N·a¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc¿ƒ¿««¿≈¿»»««¿»

È‰Èכ d˜eÁÈ¯a È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙È˙ Èc ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿…ƒ≈≈¬ƒ¿≈¿»»

d·kLÓaכא ·¯˜Èc ÏÎÂÈ‰BLe·Ï ÚaˆÈ ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿¿«¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BÏÚכב ·˙È˙ Èc ‡�Ó ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿»»»ƒ≈≈¬ƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יזּוב ּכי אבל ּבחלי. יתר ׁשפע ּבהן ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֹּבהיֹות

אֹו לּה, הּידּוע עת ּבלא רּבים ימים ּדמּה ְִִֵַַַָָָָָֹזֹוב

רּבים ימים ּדמּה זֹוב ויזּוב העת על ְִִִֵֶַַָָָָָׁשּתֹוסיף

ּכזֹוב חלי הּוא הּנה ההם, הּׁשבעה ְְֲִִִֵֵֵַַָָֹאחרי

ּכדין ּבהתרּפאּותּה קרּבן אֹותּה והצרי ְְְְְְְִִִִִַָָָָָהאיׁש,

ַָהּזב.

‡ÏÂהזּכיר ּכי ּבאּׁשה, טבילה הּכתּוב הזּכיר ¿…ְְְְִִִִִִִַָָָ

(ּפסּוק ּבּסֹוף ואמר וטמאתֹו, האיׁש ְְְִַַָָָָֻזֹוב

וחזר וטהר, חּיים ּבמים ּבׂשרֹו ורחץ ְְְְְִִֵַַַַָָָָיג):

ּתהיה ּכי ואּׁשה יט) (ּפסּוק ּבאּׁשה: ְְְְִִִִֶַָָָָואמר

לא ׁשּלּה, הּזֹוב יהיה ּדם הּזב, ּכאיׁש ְִִֶֶַַָָָָָָֹזבה,

ּובזבה, ּבנּדה הּטמאה והזּכיר ּכאיׁש, ְְְְְְִִִִֶַָָָָֹֻלבן

טהרה ואם כח): (ּפסּוק ּבזבה הזּכיר ּכן ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָואחרי

לּה וספרה מּזֹובֹו, הּזב יּטהר ּכאׁשר ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָמּזֹובּה,

ּתטהר, ואחר הּזב, יסּפר ּכאׁשר ימים, ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹׁשבעת

הּזב. ְֳַַָָּכטהרת

ÏÚÂּבמים רחיצה צריכה ׁשּתהיה הּפׁשט, ּדר ¿«ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָ

ּבטהרת הקּלּו רּבֹותינּו אבל ּכזב. ְְֲֳִֵֵֵַַַָָָחּיים

מּטמאתם הּנטהרים ׁשאר ּכדר ׁשּתּטהר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהּזבה

והּטעם הי"א). פ"א מגּלה (ּתֹוספּתא מקוה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָּבמי

ואחר ּכלל להזּכיר צרי היה ׁשּלא מּפני ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלהם,

הּכתּוב ּבא ׁשּלא היא, האיׁש ׁשּבכלל ְְִִִִֶֶַָָָָָֹּתטהר,

ׁשּיהיה לּנקבה הּזכר ׁשּבין החּלּוק להזּכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא

ּבלא ּובין נּדתּה עת ּבין ּולחּלק ּבדם, ְְְִֵֵֵֵַָָָָֹזֹובה

לּה לרּבֹות הּכתּוב ׁשּבא סברּו ּולפיכ ְְְִִֶַַָָָָָָעּתּה,

ּבּתֹורה ּכּנטהרים ּתטהר, ואחר לֹומר ְְְֳִִִַַַַַָָָָָטהרה,

חּיים. מים ּבלא ְִִַַַֹּגם

rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"k ycew zayl inei xeriy

(âë)àåä-øLà éìkä-ìò Bà àeä ákLnä-ìò íàå§¦̧©«©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬
:áøòä-ãò àîèé Bá-Bòâða åéìò-úáLé¤«¤¨¨−§¨§®¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‡e‰ ·kLn‰ŒÏÚ Ì‡Â∑(ת"כ)הּוא אף ּבּה, נגע לא אפּלּו מֹוׁשבּה, על אֹו מׁשּכבּה על הּיֹוׁשב אֹו הּׁשֹוכב, ¿ƒ««ƒ¿»ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
העל ּבּמקרא האמּורה טמאה ּבגדיםּבדת ּכּבּוס ׁשּטעּון הּמרּכב∑ÈÏk‰ŒÏÚ.יֹון, את ÓËÈ‡.לרּבֹות B· BÚ‚�a∑ ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻ««¿ƒְְֶֶַַָ¿»¿ƒ¿»

מ"עלֿהּכלי" ׁשּנתרּבה הּמרּכב, על אּלא מדּבר ÓËÈ‡.אינֹו B·ŒBÚ‚�a∑אין ׁשהּמרּכב ּבגדים, ּכּבּוס טעּון ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ¿»¿ƒ¿»ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
ּבגדים לטּמא אדם מטּמא .מּגעֹו ְְְִֵֵַַַָָָָ

(ãë)àîèå åéìò dúcð éäúe dúà Léà ákLé áëL íàå§¦¿¨ŸÁ¦§©̧¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈§¨¥−
ñ :àîèé åéìò ákLé-øLà ákLnä-ìëå íéîé úòáL¦§©´¨¦®§¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨¨−¦§¨«

i"yx£ÂÈÏÚ d˙c� È‰˙e∑(לג נדה ימים(ת"כ. ג' אּלא יטמא לא לנּדתה, ּבחמּׁשי עליה ּבא ׁשאם לרגלּה, יעלה יכֹול ¿ƒƒ»»»»ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ּוכלי אדם מטּמאה היא מה עליו"? נּדתּה "ּותהי לֹומר: ּתלמּוד ּומה ימים". ׁשבעת "וטמא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכמֹותּה?

חרס ּוכלי אדם מטּמא הּוא אף .חרס, ְְִֵֶֶֶֶַַָָ

(äë)dúcð-úò àìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék äMàå§¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ¤¦¨½̈
dúcð éîék dúàîè áBæ éîé-ìk dúcð-ìò áeæú-éë Bà¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´ª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²

:àåä äàîè äéäz¦«§¤−§¥¨¬¦«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ימים Ïad˙c�Œ˙Ú.ׁשלׁשה נּדתּה∑‡ ימי ׁשבעת ׁשּיצאּו eÊ˙ŒÈÎ·.אחר B‡∑ׁשלׁשת את »ƒ«ƒְִָָֹ¿…∆ƒ»»ְְְִִֵֶַַַָָָƒ»ְֶֶֹ

הּללּו עג)∑d˙c�ŒÏÚ.הּימים הּנּדה,(נדה ּכדת ולא זֹו. ּבפרׁשה חרּוץ ּומׁשּפטּה זבה, היא זֹו אחד, יֹום מּנּדתּה מפלג ִַַָָ«ƒ»»ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבנּדתּה, ּתהיה ימים ׁשבעת אּלא נקּיים, ׁשבעה ספירת טעּונה אינּה והּנּדה וקרּבן, נקּיים ׁשבעה ספירת טעּונה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּזֹו
ׁשּתראה רצּופין ׁשלׁשה ׁשּכל נּדה, לתחּלת נּדה סֹוף ׁשּבין יֹום י"א זֹו ּבפרׁשה ודרׁשּו רֹואה; ׁשאינּה ּבין רֹואה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹּבין

זבה ּתהא הּללּו יֹום עׂשר .ּבאחד ְְֵַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(hi 'nr `ipzl zedbde zenewn i`xn)

רּבים ימים ּדמּה זֹוב יזּוב ּכי כה)ואּׁשה נּדה(טו, לתחּלת נּדה סֹוף ׁשּבין יֹום עׂשר הרה"ג(רש"י)אחד מאאמו"ר ׁשמעּתי ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ּתבֹות: ראׁשי – ּתניא שליט"א: יאוהרה"ח נזיר רז"ל.ּתֹודה למאמר ב)(הּכּונה עב, לנזיר,(נדה יין ּורביעית לתֹודה, ׁשמן לג "חצי : ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מּסיני"). למׁשה הלכה – לנּדה נּדה ׁשּבין יֹום עׂשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹואחד

(åë)ákLîk dáBæ éîé-ìk åéìò ákLz-øLà ákLnä-ìk̈©¦§º̈£¤¦§©³¨¨Æ¨§¥´½̈§¦§©¬
äéäé àîè åéìò áLz øLà éìkä-ìëå dl-äéäé dúcð¦¨−̈¦«§¤¨®§¨©§¦Æ£¤´¥¥´¨½̈¨¥´¦«§¤½

:dúcð úàîèk§ª§©−¦¨¨«

(æë)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå àîèé ía òâBpä-ìëå§¨©¥¬©¨−¦§¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

(çë)øçàå íéîé úòáL dl äøôñå dáBfî äøäè-íàå§¦¨«£¨−¦¨®§¨¬§¨¨²¦§©¬¨¦−§©©¬
:øäèz¦§¨«

(èë)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL dì-çwz éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©¨Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà íúBà äàéáäå§¥«¦¨³¨Æ¤©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

(ì)äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤¨«¤¨´©½̈§¤¨«¤−̈Ÿ¨®
:dúàîè áBfî ýåýé éðôì ïäkä äéìò øtëå§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦−ª§¨¨«

‰È‡כג Èc ‡�Ó ÏÚ B‡ ‡e‰ ‡·kLÓ ÏÚ Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿¿»«»»ƒƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰È da d·¯˜Óa È‰BÏÚ ‡·˙È»¿»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

¯d˜eÁכד È‰˙e d˙È ¯·b ·ekLÈ ·kLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»«¿≈ƒ«
‡·kLÓ ÏÎÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BÏÚ¬ƒƒ≈¿»»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿»

:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·ekLÈ Ècƒƒ¿¬ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡ÈbÒכה ÔÈÓBÈ dÓc ·Bc ·e„È È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿¿«ƒ«ƒƒ
d˜eÁ¯ ÏÚ ·e„˙ È¯‡ B‡ d˜eÁ¯ ÔcÚ ‡Ïa¿»ƒ«ƒ«¬≈¿«ƒ«
È‰z d˜eÁ¯ ÈÓBÈk d˙·BÒ ·Bc ÈÓBÈ Ïk»≈¿«¿≈ƒ«¿≈

:‡È‰ ‡·‡ÒÓ¿»√»ƒ

ÈÓBÈכו Ïk È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»≈
Èc ‡�Ó ÏÎÂ dÏ È‰È d˜eÁ¯ ·kLÓk d·B„«¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»»»ƒ
:d˜eÁ¯ ˙·‡BÒk È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ·˙È≈̇≈¬ƒ¿»»¿≈¿¬«ƒ«

ÚaˆÈÂכז ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰a ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿¿≈¿»»ƒ««
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

Ú·L˙כח dÏ È�Ó˙Â d·BcÓ ˙‡ÈÎc Ì‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈«ƒ¿«
:Èk„z Ôk ¯˙·e ÔÈÓBÈƒ»«≈ƒ¿≈

ÔÈ�È�ÙLכט ÔÈ¯z dÏ ·qz ‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ««¿≈«¿ƒƒ
‡�‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙È˙Â ‰�BÈ È�a ÔÈ¯z B‡¿≈¿≈»¿«¿ƒ»¿¿»«¬»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

ÏÚ˙‡ל „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È ‡�‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»««»»¿»«¬»»
:d˙·BÒ ·BcÓ ÈÈ Ì„˜ ‡�‰k dÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬««¬»√»¿»ƒ¿«



נז rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"k ycew zayl inei xeriy

(âë)àåä-øLà éìkä-ìò Bà àeä ákLnä-ìò íàå§¦̧©«©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬
:áøòä-ãò àîèé Bá-Bòâða åéìò-úáLé¤«¤¨¨−§¨§®¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‡e‰ ·kLn‰ŒÏÚ Ì‡Â∑(ת"כ)הּוא אף ּבּה, נגע לא אפּלּו מֹוׁשבּה, על אֹו מׁשּכבּה על הּיֹוׁשב אֹו הּׁשֹוכב, ¿ƒ««ƒ¿»ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
העל ּבּמקרא האמּורה טמאה ּבגדיםּבדת ּכּבּוס ׁשּטעּון הּמרּכב∑ÈÏk‰ŒÏÚ.יֹון, את ÓËÈ‡.לרּבֹות B· BÚ‚�a∑ ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻ««¿ƒְְֶֶַַָ¿»¿ƒ¿»

מ"עלֿהּכלי" ׁשּנתרּבה הּמרּכב, על אּלא מדּבר ÓËÈ‡.אינֹו B·ŒBÚ‚�a∑אין ׁשהּמרּכב ּבגדים, ּכּבּוס טעּון ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ¿»¿ƒ¿»ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
ּבגדים לטּמא אדם מטּמא .מּגעֹו ְְְִֵֵַַַָָָָ

(ãë)àîèå åéìò dúcð éäúe dúà Léà ákLé áëL íàå§¦¿¨ŸÁ¦§©̧¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈§¨¥−
ñ :àîèé åéìò ákLé-øLà ákLnä-ìëå íéîé úòáL¦§©´¨¦®§¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨¨−¦§¨«

i"yx£ÂÈÏÚ d˙c� È‰˙e∑(לג נדה ימים(ת"כ. ג' אּלא יטמא לא לנּדתה, ּבחמּׁשי עליה ּבא ׁשאם לרגלּה, יעלה יכֹול ¿ƒƒ»»»»ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ּוכלי אדם מטּמאה היא מה עליו"? נּדתּה "ּותהי לֹומר: ּתלמּוד ּומה ימים". ׁשבעת "וטמא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכמֹותּה?

חרס ּוכלי אדם מטּמא הּוא אף .חרס, ְְִֵֶֶֶֶַַָָ

(äë)dúcð-úò àìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék äMàå§¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ¤¦¨½̈
dúcð éîék dúàîè áBæ éîé-ìk dúcð-ìò áeæú-éë Bà¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´ª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²

:àåä äàîè äéäz¦«§¤−§¥¨¬¦«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ימים Ïad˙c�Œ˙Ú.ׁשלׁשה נּדתּה∑‡ ימי ׁשבעת ׁשּיצאּו eÊ˙ŒÈÎ·.אחר B‡∑ׁשלׁשת את »ƒ«ƒְִָָֹ¿…∆ƒ»»ְְְִִֵֶַַַָָָƒ»ְֶֶֹ

הּללּו עג)∑d˙c�ŒÏÚ.הּימים הּנּדה,(נדה ּכדת ולא זֹו. ּבפרׁשה חרּוץ ּומׁשּפטּה זבה, היא זֹו אחד, יֹום מּנּדתּה מפלג ִַַָָ«ƒ»»ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבנּדתּה, ּתהיה ימים ׁשבעת אּלא נקּיים, ׁשבעה ספירת טעּונה אינּה והּנּדה וקרּבן, נקּיים ׁשבעה ספירת טעּונה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּזֹו
ׁשּתראה רצּופין ׁשלׁשה ׁשּכל נּדה, לתחּלת נּדה סֹוף ׁשּבין יֹום י"א זֹו ּבפרׁשה ודרׁשּו רֹואה; ׁשאינּה ּבין רֹואה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹּבין

זבה ּתהא הּללּו יֹום עׂשר .ּבאחד ְְֵַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(hi 'nr `ipzl zedbde zenewn i`xn)

רּבים ימים ּדמּה זֹוב יזּוב ּכי כה)ואּׁשה נּדה(טו, לתחּלת נּדה סֹוף ׁשּבין יֹום עׂשר הרה"ג(רש"י)אחד מאאמו"ר ׁשמעּתי ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ּתבֹות: ראׁשי – ּתניא שליט"א: יאוהרה"ח נזיר רז"ל.ּתֹודה למאמר ב)(הּכּונה עב, לנזיר,(נדה יין ּורביעית לתֹודה, ׁשמן לג "חצי : ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מּסיני"). למׁשה הלכה – לנּדה נּדה ׁשּבין יֹום עׂשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹואחד

(åë)ákLîk dáBæ éîé-ìk åéìò ákLz-øLà ákLnä-ìk̈©¦§º̈£¤¦§©³¨¨Æ¨§¥´½̈§¦§©¬
äéäé àîè åéìò áLz øLà éìkä-ìëå dl-äéäé dúcð¦¨−̈¦«§¤¨®§¨©§¦Æ£¤´¥¥´¨½̈¨¥´¦«§¤½

:dúcð úàîèk§ª§©−¦¨¨«

(æë)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå àîèé ía òâBpä-ìëå§¨©¥¬©¨−¦§¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

(çë)øçàå íéîé úòáL dl äøôñå dáBfî äøäè-íàå§¦¨«£¨−¦¨®§¨¬§¨¨²¦§©¬¨¦−§©©¬
:øäèz¦§¨«

(èë)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL dì-çwz éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©¨Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà íúBà äàéáäå§¥«¦¨³¨Æ¤©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

(ì)äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤¨«¤¨´©½̈§¤¨«¤−̈Ÿ¨®
:dúàîè áBfî ýåýé éðôì ïäkä äéìò øtëå§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦−ª§¨¨«

‰È‡כג Èc ‡�Ó ÏÚ B‡ ‡e‰ ‡·kLÓ ÏÚ Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿¿»«»»ƒƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰È da d·¯˜Óa È‰BÏÚ ‡·˙È»¿»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

¯d˜eÁכד È‰˙e d˙È ¯·b ·ekLÈ ·kLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»«¿≈ƒ«
‡·kLÓ ÏÎÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BÏÚ¬ƒƒ≈¿»»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿»

:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·ekLÈ Ècƒƒ¿¬ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡ÈbÒכה ÔÈÓBÈ dÓc ·Bc ·e„È È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿¿«ƒ«ƒƒ
d˜eÁ¯ ÏÚ ·e„˙ È¯‡ B‡ d˜eÁ¯ ÔcÚ ‡Ïa¿»ƒ«ƒ«¬≈¿«ƒ«
È‰z d˜eÁ¯ ÈÓBÈk d˙·BÒ ·Bc ÈÓBÈ Ïk»≈¿«¿≈ƒ«¿≈

:‡È‰ ‡·‡ÒÓ¿»√»ƒ

ÈÓBÈכו Ïk È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»≈
Èc ‡�Ó ÏÎÂ dÏ È‰È d˜eÁ¯ ·kLÓk d·B„«¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»»»ƒ
:d˜eÁ¯ ˙·‡BÒk È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ·˙È≈̇≈¬ƒ¿»»¿≈¿¬«ƒ«

ÚaˆÈÂכז ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰a ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿¿≈¿»»ƒ««
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

Ú·L˙כח dÏ È�Ó˙Â d·BcÓ ˙‡ÈÎc Ì‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈«ƒ¿«
:Èk„z Ôk ¯˙·e ÔÈÓBÈƒ»«≈ƒ¿≈

ÔÈ�È�ÙLכט ÔÈ¯z dÏ ·qz ‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ««¿≈«¿ƒƒ
‡�‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙È˙Â ‰�BÈ È�a ÔÈ¯z B‡¿≈¿≈»¿«¿ƒ»¿¿»«¬»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

ÏÚ˙‡ל „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È ‡�‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»««»»¿»«¬»»
:d˙·BÒ ·BcÓ ÈÈ Ì„˜ ‡�‰k dÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬««¬»√»¿»ƒ¿«



rxevnÎrixfzנח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"k ycew zayl inei xeriy

(àì)eúîé àìå íúàîhî ìàøNé-éða-úà ízøfäå§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ¨ª̧Æ
:íëBúa øLà éðkLî-úà íànèa íúàîèa§ª§¨½̈§©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬§¨«

i"yx£Ìz¯f‰Â∑וכן ּפריׁשה, אּלא 'נזירה' א)אין וכן(ישעיה אחֹור", "נזרּו מח): אחיו"(בראשית "נזיר :.e˙ÓÈ ‡ÏÂ ¿ƒ«¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ¿…»À
Ì˙‡ÓËa∑'מיתה' קרּוי מקּדׁש מטּמא ׁשל הּכרת .הרי ¿À¿»»ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

(áì)òøæ-úáëL epnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ¬Ÿ©−©¨®©«£¤̧¥¥¬¦¤²¦§©¤−©
:dá-äàîèì§¨§¨¨«

i"yx£·f‰ ˙¯Bz ˙‡Ê∑ּתֹורתֹו ּומהּו אחת. ראּיה Ú¯ÊŒ˙·ÎL.ּבעל epnÓ ‡ˆz ¯L‡Â∑טמא קרי, ּכבעל הּוא הרי …««»ְִַַַַַָָ«¬∆≈≈ƒ∆ƒ¿«∆«ְֲִֵֵֶַַָ
ערב .טמאת ְֶֶַֻ

(âì)Léàìe äá÷pìå øëfì BáBæ-úà áfäå dúcða äåcäå§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥¨®§¦¾
:äàîè-íò ákLé øLà£¤¬¦§©−¦§¥¨«

i"yx£B·BÊŒ˙‡ ·f‰Â∑:למעלה מפרׁשת ׁשּתֹורתן ראּיֹות, ׁשלׁש ּובעל ראּיֹות ׁשּתי ּבעל ¿«»∆ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(26 'nr ci zegiy ihewl)

בנּדתּה לג)והּדוה ּבּה(טו, יצר ׁשהחטא והינּו הּדעת, עץ חטא אחרי חּוה ׁשּנתקּללה הּקללֹות מן היא נּדה ׁשּדם אמרּו, רז"ל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּבעלּה אין אפּלּו ּבטמאתּה לעמד לאּׁשה ׁשאסּור הּדעֹות טעם לבאר יׁש זה ּולפי טמא. ּדם נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע, ׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻמציאּות

הּדעת. עץ חטא ׁשל והּזהמא מהרע הּטהרה על מֹורה זה ּכי – מצוה) לאו ּבזמּנּה ׁשּטבילה לן ּדקיימא מאי לפי (אף ְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּבעיר

סימן. עיד"ו פסוקים, מצורעצ' פרשת חסלת

ÏÂ‡לא ÔB‰˙·‡BqÓ Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÔeL¯Ù˙Â¿«¿¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ¬»¿¿»
Èc È�kLÓ ˙È ÔB‰·‡Òa ÔB‰˙·‡BÒa Ôe˙eÓÈ¿¿¬»¿¿»»¿»«¿¿ƒƒ

:ÔB‰È�È·≈≈

ÎL·˙לב dpÓ ˜Bt˙ È„Â ‡�·B„c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿«
:d· ‡·‡zÒ‡Ï ‡Ú¯Ê«¿»¿ƒ¿»»»«

d·Bcלג ˙È ·È‡„„ÏÂ d˜eÁÈ¯a ‰˙·BÒ„ÏÂ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ»≈
ÌÚ ·ekLÈ Èc ¯·‚ÏÂ ‡a˜�Ïe ¯Î„Ïƒ¿«¿À¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

Ù Ù Ù :‡·‡ÒÓ¿»»»

ú"åîùì òøåöî òéøæú úùøôì äøèôäã á-íéëìî

ãáîìL ìraî àa LéàåBðì÷öa ìîøëå íéøòN íçì-íéøNr íéøeka íçì íéýìûä Léàì àáiå äL §¦̧¹̈¦©´©¨¦À¨©¨¥Á§¦̧¨«¡Ÿ¦¹¤³¤¦¦Æ¤§¦«¤´¤§Ÿ¦½§©§¤−§¦§Ÿ®

:eìëàéå írì ïz øîàiåâîäë ék eìëàéå írì ïz øîàiå Léà äàî éðôì äæ ïzà äî BúøLî øîàiå ©¾Ÿ¤¥¬¨−̈§Ÿ¥«©¸Ÿ¤Æ§¨´§½¨µ¤¥´¤½¦§¥−¥´¨¦®©ÀŸ¤¥³¨¨Æ§Ÿ¥½¦´¬Ÿ

:øúBäå ìBëà ýåýé øîàãî:ýåýé øáãk eøúBiå eìëàiå íäéðôì ïziåäàíøà-Cìî àáö-øN ïîrðå ¨©²§Ÿ̈−¨¬§¥«©¦¥¯¦§¥¤²©«Ÿ§¬©¦−¦§©¬§Ÿ̈«§Â©«£Â̈©§¨̧¤«¤£¹̈

:òøöî ìéç øBab äéä Léàäå íøàì äreLz ýåýé-ïúð Bá-ék íéðô àNðe åéðãà éðôì ìBãb Léà äéä̈¨´¦Á¨¸¦§¥³£Ÿ¨Æ§ª´¨¦½¦²¨«©§Ÿ̈¬§−̈©«£®̈§¨¦À¨¨²¦¬©−¦§Ÿ̈«

á:ïîrð úLà éðôì éäzå äpè÷ äørð ìûøNé õøàî eaLiå íéãeãâ eàöé íøàåâdzøáb-ìà øîàzå ©«£¨Æ¨«§´§¦½©¦§²¥¤¬¤¦§¨¥−©«£¨´§©¨®©§¦¾¦§¥−¥¬¤©«£¨«©¸Ÿ¤Æ¤§¦§½̈

:Bzrøvî Búà óñàé æà ïBøîLa øLà àéápä éðôì éðãà éìçàãúàæëå úàæk øîàì åéðãàì ãbiå àáiå ©«£¥´£Ÿ¦½¦§¥¬©¨¦−£¤´§«Ÿ§®¨²¤«¡¬ŸŸ−¦¨«©§«©¨¾Ÿ©©¥¬©«Ÿ−̈¥®Ÿ¨³Ÿ§¨ŸÆ

:ìàøNé õøàî øLà äørpä äøacäCìiå ìûøNé Cìî-ìà øôñ äçìLàå àa-Cì íøà-Cìî øîàiå ¦§¨´©©«£½̈£¤−¥¤¬¤¦§¨¥«©³Ÿ¤¤«¤£¨Æ¤½Ÿ§¤§§¨¬¥−¤¤¤´¤¦§¨¥®©¥Á¤Á

:íéãâa úBôéìç øNrå áäæ íéôìà úLLå óñë-éøkk øNr Bãéa çwiååìûøNé Cìî-ìà øôqä àáiå ©¦©̧§¨¹¤´¤¦§¥¤À¤§¥³¤£¨¦Æ¨½̈§¤−¤£¦¬§¨¦«©¨¥´©¥½¤¤¤¬¤¦§¨¥−

éìà äfä øôqä àBák äzrå øîàìéìà ézçìL äpä E:Bzrøvî Bzôñàå écár ïîrð-úà Eæàø÷k éäéå ¥®Ÿ§©À̈§¸©¥³¤©¤Æ¥¤½¦¥̧¨©³§¦¥¤̧Æ¤©«£¨´©§¦½©«£©§−¦¨«©§«©§¦¿¦§ŸÁ

Léà óñàì éìà çìL äæ-ék úBéçäìe úéîäì éðà íéýìûä øîàiå åéãâa òø÷iå øôqä-úà ìàøNé-Cìî¤«¤¦§¨¥̧¤©¥¹¤©¦§©´§¨À̈©¸Ÿ¤Æ©«¡Ÿ¦¬¨̧¦Æ§¨¦´§©«£½¦¤ÆŸ¥´©¥©½¤«¡¬Ÿ¦−

:éì àeä äpàúî-ék eàøe àð-eòc-Cà ék Bzrøvîçòø÷-ék íéýìûä-Léà òLéìà | rîLk éäéå ¦¨«©§®¦³©§¨Æ§½¦«¦§©¤¬−¦«©§¦º¦§´Ÿ©¡¦¨´¦«¨«¡Ÿ¦À¦«¨©³

éãâa zrø÷ änì øîàì Cìnä-ìà çìLiå åéãâa-úà ìàøNé-Cìîàéáð Lé ék òãéå éìà àð-àáé E ¤«¤¦§¨¥Æ¤§¨½̈©¦§©³¤©¤̧¤Æ¥½Ÿ¨¬¨¨©−§¨§¨¤®¨«Ÿ¨´¥©½§¥©¾¦²¥¬¨¦−

:ìàøNéaè:òLéìàì úéaä-çút ãîriå Baëøáe åéñeña ïîrð àáiåéøîàì Càìî òLéìà åéìà çìLiå §¦§¨¥«©¨¬Ÿ©«£−̈§¨´§¦§®©©«£¬Ÿ¤«©©©−¦¤«¡¦¨«©¦§©¬¥¨²¡¦−̈©§¨´¥®Ÿ

:øäèe Eì EøNa áLéå ïcøia íéîrt-òáL zöçøå CBìäàé| éìà ézøîà äpä øîàiå Cìiå ïîrð óö÷iå ¨À§¨«©§¨³¤«©§¨¦Æ©©§¥½§¨¯Ÿ§¨«§²§−§¨«©¦§¬Ÿ©«£−̈©¥©®©ŸÁ¤Á¦¥̧¨©¹§¦¥©´

éðäå åéäìà ýåýé-íLa àø÷å ãîrå àBöé àöé:òøönä óñàå íB÷nä-ìà Bãé óáéäðîà áBè àìä ¥¥´¨À§¨©Æ§¨¨Æ§¥«§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¥¦¬¨²¤©¨−§¨©¬©§Ÿ̈«£¿ŸÁ£¨¨̧

:äîça Cìiå ïôiå ézøäèå íäa õçøà-àìä ìàøNé éîéî ìkî ÷Nnc úBøäð øtøôeâéåéãár eLbiå ©§©¹©«£´©¤À¤¦ŸÆ¥¥´¦§¨¥½£«Ÿ¤§©¬¨¤−§¨®̈§¦©¦−¤©¥¬¤§¥¨«©¦§´£¨¨»

éìà øac àéápä ìBãb øác éáà eøîàiå åéìà eøaãéåéìà øîà-ék óàå äNrú àBìä E:øäèe õçø E ©§©§´¥¨¼©«Ÿ§À¨¦Æ¨¨´¨½©¨¦²¦¤¬¥¤−£´©«£¤®§©²¦«¨©¬¥¤−§©¬§¨«

ãé:øäèiå ïè÷ ørð øNák BøNa áLiå íéýìûä Léà øáãk íéîrt òáL ïcøia ìaèiå ãøiååèáLiå ©¥À¤©¦§³Ÿ©©§¥Æ¤´©§¨¦½¦§©−¦´¨«¡Ÿ¦®©¨´¨§¨À¦§©²©¬©¨−Ÿ©¦§¨«©Á̈¨Á

ëa íéýìû ïéà ék ézrãé àð-äpä øîàiå åéðôì ãîriå àáiå eäðçî-ìëå àeä íéýìûä Léà-ìàõøàä-ì ¤¦̧¨«¡Ÿ¦¹´§¨©«£¥À©¨Ÿ»©©«£´Ÿ§¨¨¼©ÀŸ¤¦¥¨³¨©̧§¦Æ¦´¥³¡Ÿ¦Æ§¨¨½̈¤

:Ecár úàî äëøá àð-ç÷ äzrå ìûøNéa-íà ékæèçwà-íà åéðôì ézãîr-øLà ýåýé-éç øîàiå ¦−¦§¦§¨¥®§©¨²©¨¬§¨−̈¥¥¬©§¤«©¾Ÿ¤©§Ÿ̈²£¤¨©¬§¦§¨−̈¦¤®̈

:ïàîéå úç÷ì Ba-øöôiåæéãBò äNré-àBì ék äîãà íéãøt-ãîö àOî Ecárì àð-ïzé àìå ïîrð øîàiå ©¦§©¬¨©−©©§¨¥«©Ÿ»¤»©«£¨¼¨¾Ÿª©¨´§©§§½©¨¬¤«¤§¨¦−£¨®̈¦¿©«£¤Á¸

:ýåýéì-íà ék íéøçà íéýìûì çáæå äìò EcárçéïBnø-úéá éðãà àBáa Ecárì ýåýé çìñé äfä øácì ©§§¹Ÿ¨³¨¤̧©Æ¥«Ÿ¦´£¥¦½¦−¦©«Ÿ̈«©¨¨´©¤½¦§©¬§Ÿ̈−§©§¤®§´£Ÿ¦´¥«¦Á

-çìñé ïnø úéa éúéåçzLäa ïnø úéa éúéåçzLäå éãé-ìr ïrLð | àeäå änL úBçzLäì[àð áéúë]ýåýé §¦§©«£¸¹̈¨§´¦§¨´©¨¦À§¦§©«£¥̧¦Æ¥´¦½Ÿ§¦§©«£¨¨̧¦Æ¥´¦½Ÿ¦§©¨§Ÿ̈¬

:äfä øáca Ecárìèéì Cì Bì øîàiå:õøà úøák Bzàî Cìiå íBìL §©§§−©¨¨¬©¤«©¬Ÿ¤−¥´§¨®©¥¬¤¥«¦−¦§©¬¨«¤

ú"åîùì òøåöî úùøôì äøèôäæ ÷øô á íéëìîá

æâ:eðúî-ãr ät íéáLé eðçðà äî eärø-ìà Léà eøîàiå ørMä çút íérøöî eéä íéLðà äraøàå§©§¨¯¨£¨¦²¨¬§«Ÿ̈¦−¤´©©®̈©©«Ÿ§Æ¦´¤¥¥½À̈£©²§«Ÿ§¦¬−Ÿ©¨«§

ãäðçî-ìà äìtðå eëì äzrå eðúîå äô eðáLé-íàå íL eðúîå øéra árøäå øérä àBáð eðøîà-íà¦¨©Á§Á¨¸¨¦¹§¨«¨¨³¨¦Æ¨©´§½̈§¦¨©¬§−Ÿ¨®̈§§©À̈§Æ§¦§¨Æ¤©«£¥´

:eðúîå eðúéîé-íàå äéçð eðiçé-íà íøàääðçî äö÷-ãr eàáiå íøà äðçî-ìà àBáì óLpá eî÷iå £½̈¦§©ª´¦«§¤½§¦§¦ª−¨¨«§©ª̈´©¤½¤¨−¤©«£¥´£¨®©¨ÀŸ©§¥Æ©«£¥´

:Léà íL-ïéà äpäå íøàåeøîàiå ìBãb ìéç ìB÷ ñeñ ìB÷ áëø ìB÷ íøà äðçî-úà | réîLä éðãàå £½̈§¦¥¬¥«−̈¦«©«Ÿº̈¦§¦´©¤©«£¥´£À̈¬¤¸¤Æ´½−©´¦¨®©«Ÿ§º

:eðéìr àBáì íéøöî éëìî-úàå íézçä éëìî-úà ìûøNé Cìî eðéìr-øëN äpä åéçà-ìà Léàæeîe÷iå ¦´¤¨¦À¦¥´¨«©¨¥ÁÁ¤̧¤¦§¨¥¹¤©§¥¯©«¦¦²§¤©§¥¬¦§©−¦¨¬¨¥«©¨»»

:íLôð-ìà eñðiå àéä øLàk äðçnä íäéøîç-úàå íäéñeñ-úàå íäéìäà-úà eáæriå óLpá eñeðiå©¨´©¤¼¤¼©©«©§´¤¨«¢¥¤À§¤«¥¤Æ§¤£´Ÿ¥¤½©©«£¤−©«£¤´¦®©¨ª−¤©§¨«

çáäæå óñk íMî eàNiå ezLiå eìëàiå ãçà ìäà-ìà eàáiå äðçnä äö÷-ãr älàä íérøöîä eàáiå©¨ŸÁÁ©§«Ÿ̈¦̧¨¥¹¤©§¥´©©«£¤À©¨¹Ÿ¤³Ÿ¤¤¨Æ©«Ÿ§´©¦§½©¦§´¦À̈¤³¤§¨¨Æ

:eðîèiå eëìiå íMî eàNiå øçà ìäà-ìà eàáiå eáLiå eðîèiå eëìiå íéãâáeèeärø-ìà Léà eøîàiå §¨¦½©¥«§−©©§¦®©¨ªÀ©¨¸ŸÆ¤´Ÿ¤©¥½©¦§´¦½̈©¥«§−©©§¦«©«Ÿ§Á¦̧¤¥¥¹

íBiä íéNò eðçðà | ïë-àìïBår eðàöîe ø÷aä øBà-ãr eðékçå íéLçî eðçðàå àeä äøNa-íBé äfä Ÿ¥´£©´§Ÿ¦À©³©¤Æ«§¨´½©«£©´§©§¦À§¦¦²©¬©−Ÿ¤§¨¨´¨®

:Cìnä úéa äãébðå äàáðå eëì äzråéäðçî-ìà eðàa øîàì íäì eãébiå øérä ørL-ìà eàø÷iå eàáiå §©¨Æ§´§¨½Ÿ¨§©¦−¨¥¬©¤«¤©¨ÀŸ©¦§§»¤Ÿ¥´¨¦¼©©¦³¨¤Æ¥½Ÿ¨µ¤©«£¥´

:änä øLàk íéìäàå øeñà øBîçäå øeñà ñeqä-íà ék íãà ìB÷å Léà íL-ïéà äpäå íøààéàø÷iå £½̈§¦¥¬¥«¨²¦−§´¨¨®¦´¦©³¨Æ§©«£´¨½§«Ÿ¨¦−©«£¤¬¥«¨©¦§−̈

:äîéðt Cìnä úéa eãébiå íéørMäáéeNr-øLà úà íëì àp-äãébà åéãár-ìà øîàiå äìéì Cìnä í÷iå ©«Ÿ£¦®©©¦¾¥¬©¤−¤§¦«¨©¨̧¨©¤¹¤©À§¨©¸Ÿ¤Æ¤£¨½̈©¦«¨¨´¨¤½¥²£¤¨¬

íéiç íNtúðå øérä-ïî eàöé-ék øîàì äãOá äáçäì äðçnä-ïî eàöiå eðçðà íéárø-ék eòãé íøà eðì̈−£®̈¨«§º¦«§¥¦´£©À§©¥«§³¦©©«£¤Æ§¥«¨¥³©¨¤Æ¥½Ÿ¦¥«§³¦¨¦Æ§¦§§¥´©¦½

:àáð øérä-ìàåâédá-eøàLð øLà íéøàLpä íéñeqä-ïî äMîç àð-eç÷éå øîàiå åéãárî ãçà ïriå §¤¨¦−¨«Ÿ©©Á©Á¤¨̧¥«£¨¹̈©ÀŸ¤§¦§º̈£¦¨´¦©¦»©¦§¨¦»£¤´¦§£¨¼

:äàøðå äçìLðå enz-øLà ìûøNé ïBîä-ìëk ípä dá eøàLð øLà ìàøNé ïBîä-ìëk ípäãéeç÷iå ¦À̈§¨£³¦§¨¥Æ£¤´¦§£½̈¦¾̈§¨£¬¦§¨¥−£¤®̈§¦§§−̈§¦§¤«©¦§¾

:eàøe eëì øîàì íøà-äðçî éøçà Cìnä çìLiå íéñeñ áëø éðLåèäpäå ïcøiä-ãr íäéøçà eëìiå §¥−¤´¤¦®©¦§©̧©¤¹¤©«£¥¯©«£¥£¨²¥−Ÿ§¬§«©¥«§´©«£¥¤»©©©§¥¼§¦¥´



נט
:øäèe Eì EøNa áLéå ïcøia íéîrt-òáL zöçøå CBìäàé| éìà ézøîà äpä øîàiå Cìiå ïîrð óö÷iå ¨À§¨«©§¨³¤«©§¨¦Æ©©§¥½§¨¯Ÿ§¨«§²§−§¨«©¦§¬Ÿ©«£−̈©¥©®©ŸÁ¤Á¦¥̧¨©¹§¦¥©´

éðäå åéäìà ýåýé-íLa àø÷å ãîrå àBöé àöé:òøönä óñàå íB÷nä-ìà Bãé óáéäðîà áBè àìä ¥¥´¨À§¨©Æ§¨¨Æ§¥«§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¥¦¬¨²¤©¨−§¨©¬©§Ÿ̈«£¿ŸÁ£¨¨̧

:äîça Cìiå ïôiå ézøäèå íäa õçøà-àìä ìàøNé éîéî ìkî ÷Nnc úBøäð øtøôeâéåéãár eLbiå ©§©¹©«£´©¤À¤¦ŸÆ¥¥´¦§¨¥½£«Ÿ¤§©¬¨¤−§¨®̈§¦©¦−¤©¥¬¤§¥¨«©¦§´£¨¨»

éìà øac àéápä ìBãb øác éáà eøîàiå åéìà eøaãéåéìà øîà-ék óàå äNrú àBìä E:øäèe õçø E ©§©§´¥¨¼©«Ÿ§À¨¦Æ¨¨´¨½©¨¦²¦¤¬¥¤−£´©«£¤®§©²¦«¨©¬¥¤−§©¬§¨«

ãé:øäèiå ïè÷ ørð øNák BøNa áLiå íéýìûä Léà øáãk íéîrt òáL ïcøia ìaèiå ãøiååèáLiå ©¥À¤©¦§³Ÿ©©§¥Æ¤´©§¨¦½¦§©−¦´¨«¡Ÿ¦®©¨´¨§¨À¦§©²©¬©¨−Ÿ©¦§¨«©Á̈¨Á

ëa íéýìû ïéà ék ézrãé àð-äpä øîàiå åéðôì ãîriå àáiå eäðçî-ìëå àeä íéýìûä Léà-ìàõøàä-ì ¤¦̧¨«¡Ÿ¦¹´§¨©«£¥À©¨Ÿ»©©«£´Ÿ§¨¨¼©ÀŸ¤¦¥¨³¨©̧§¦Æ¦´¥³¡Ÿ¦Æ§¨¨½̈¤

:Ecár úàî äëøá àð-ç÷ äzrå ìûøNéa-íà ékæèçwà-íà åéðôì ézãîr-øLà ýåýé-éç øîàiå ¦−¦§¦§¨¥®§©¨²©¨¬§¨−̈¥¥¬©§¤«©¾Ÿ¤©§Ÿ̈²£¤¨©¬§¦§¨−̈¦¤®̈

:ïàîéå úç÷ì Ba-øöôiåæéãBò äNré-àBì ék äîãà íéãøt-ãîö àOî Ecárì àð-ïzé àìå ïîrð øîàiå ©¦§©¬¨©−©©§¨¥«©Ÿ»¤»©«£¨¼¨¾Ÿª©¨´§©§§½©¨¬¤«¤§¨¦−£¨®̈¦¿©«£¤Á¸

:ýåýéì-íà ék íéøçà íéýìûì çáæå äìò EcárçéïBnø-úéá éðãà àBáa Ecárì ýåýé çìñé äfä øácì ©§§¹Ÿ¨³¨¤̧©Æ¥«Ÿ¦´£¥¦½¦−¦©«Ÿ̈«©¨¨´©¤½¦§©¬§Ÿ̈−§©§¤®§´£Ÿ¦´¥«¦Á

-çìñé ïnø úéa éúéåçzLäa ïnø úéa éúéåçzLäå éãé-ìr ïrLð | àeäå änL úBçzLäì[àð áéúë]ýåýé §¦§©«£¸¹̈¨§´¦§¨´©¨¦À§¦§©«£¥̧¦Æ¥´¦½Ÿ§¦§©«£¨¨̧¦Æ¥´¦½Ÿ¦§©¨§Ÿ̈¬

:äfä øáca Ecárìèéì Cì Bì øîàiå:õøà úøák Bzàî Cìiå íBìL §©§§−©¨¨¬©¤«©¬Ÿ¤−¥´§¨®©¥¬¤¥«¦−¦§©¬¨«¤

ú"åîùì òøåöî úùøôì äøèôäæ ÷øô á íéëìîá

æâ:eðúî-ãr ät íéáLé eðçðà äî eärø-ìà Léà eøîàiå ørMä çút íérøöî eéä íéLðà äraøàå§©§¨¯¨£¨¦²¨¬§«Ÿ̈¦−¤´©©®̈©©«Ÿ§Æ¦´¤¥¥½À̈£©²§«Ÿ§¦¬−Ÿ©¨«§

ãäðçî-ìà äìtðå eëì äzrå eðúîå äô eðáLé-íàå íL eðúîå øéra árøäå øérä àBáð eðøîà-íà¦¨©Á§Á¨¸¨¦¹§¨«¨¨³¨¦Æ¨©´§½̈§¦¨©¬§−Ÿ¨®̈§§©À̈§Æ§¦§¨Æ¤©«£¥´

:eðúîå eðúéîé-íàå äéçð eðiçé-íà íøàääðçî äö÷-ãr eàáiå íøà äðçî-ìà àBáì óLpá eî÷iå £½̈¦§©ª´¦«§¤½§¦§¦ª−¨¨«§©ª̈´©¤½¤¨−¤©«£¥´£¨®©¨ÀŸ©§¥Æ©«£¥´

:Léà íL-ïéà äpäå íøàåeøîàiå ìBãb ìéç ìB÷ ñeñ ìB÷ áëø ìB÷ íøà äðçî-úà | réîLä éðãàå £½̈§¦¥¬¥«−̈¦«©«Ÿº̈¦§¦´©¤©«£¥´£À̈¬¤¸¤Æ´½−©´¦¨®©«Ÿ§º

:eðéìr àBáì íéøöî éëìî-úàå íézçä éëìî-úà ìûøNé Cìî eðéìr-øëN äpä åéçà-ìà Léàæeîe÷iå ¦´¤¨¦À¦¥´¨«©¨¥ÁÁ¤̧¤¦§¨¥¹¤©§¥¯©«¦¦²§¤©§¥¬¦§©−¦¨¬¨¥«©¨»»

:íLôð-ìà eñðiå àéä øLàk äðçnä íäéøîç-úàå íäéñeñ-úàå íäéìäà-úà eáæriå óLpá eñeðiå©¨´©¤¼¤¼©©«©§´¤¨«¢¥¤À§¤«¥¤Æ§¤£´Ÿ¥¤½©©«£¤−©«£¤´¦®©¨ª−¤©§¨«

çáäæå óñk íMî eàNiå ezLiå eìëàiå ãçà ìäà-ìà eàáiå äðçnä äö÷-ãr älàä íérøöîä eàáiå©¨ŸÁÁ©§«Ÿ̈¦̧¨¥¹¤©§¥´©©«£¤À©¨¹Ÿ¤³Ÿ¤¤¨Æ©«Ÿ§´©¦§½©¦§´¦À̈¤³¤§¨¨Æ

:eðîèiå eëìiå íMî eàNiå øçà ìäà-ìà eàáiå eáLiå eðîèiå eëìiå íéãâáeèeärø-ìà Léà eøîàiå §¨¦½©¥«§−©©§¦®©¨ªÀ©¨¸ŸÆ¤´Ÿ¤©¥½©¦§´¦½̈©¥«§−©©§¦«©«Ÿ§Á¦̧¤¥¥¹

íBiä íéNò eðçðà | ïë-àìïBår eðàöîe ø÷aä øBà-ãr eðékçå íéLçî eðçðàå àeä äøNa-íBé äfä Ÿ¥´£©´§Ÿ¦À©³©¤Æ«§¨´½©«£©´§©§¦À§¦¦²©¬©−Ÿ¤§¨¨´¨®

:Cìnä úéa äãébðå äàáðå eëì äzråéäðçî-ìà eðàa øîàì íäì eãébiå øérä ørL-ìà eàø÷iå eàáiå §©¨Æ§´§¨½Ÿ¨§©¦−¨¥¬©¤«¤©¨ÀŸ©¦§§»¤Ÿ¥´¨¦¼©©¦³¨¤Æ¥½Ÿ¨µ¤©«£¥´

:änä øLàk íéìäàå øeñà øBîçäå øeñà ñeqä-íà ék íãà ìB÷å Léà íL-ïéà äpäå íøààéàø÷iå £½̈§¦¥¬¥«¨²¦−§´¨¨®¦´¦©³¨Æ§©«£´¨½§«Ÿ¨¦−©«£¤¬¥«¨©¦§−̈

:äîéðt Cìnä úéa eãébiå íéørMäáéeNr-øLà úà íëì àp-äãébà åéãár-ìà øîàiå äìéì Cìnä í÷iå ©«Ÿ£¦®©©¦¾¥¬©¤−¤§¦«¨©¨̧¨©¤¹¤©À§¨©¸Ÿ¤Æ¤£¨½̈©¦«¨¨´¨¤½¥²£¤¨¬

íéiç íNtúðå øérä-ïî eàöé-ék øîàì äãOá äáçäì äðçnä-ïî eàöiå eðçðà íéárø-ék eòãé íøà eðì̈−£®̈¨«§º¦«§¥¦´£©À§©¥«§³¦©©«£¤Æ§¥«¨¥³©¨¤Æ¥½Ÿ¦¥«§³¦¨¦Æ§¦§§¥´©¦½

:àáð øérä-ìàåâédá-eøàLð øLà íéøàLpä íéñeqä-ïî äMîç àð-eç÷éå øîàiå åéãárî ãçà ïriå §¤¨¦−¨«Ÿ©©Á©Á¤¨̧¥«£¨¹̈©ÀŸ¤§¦§º̈£¦¨´¦©¦»©¦§¨¦»£¤´¦§£¨¼

:äàøðå äçìLðå enz-øLà ìûøNé ïBîä-ìëk ípä dá eøàLð øLà ìàøNé ïBîä-ìëk ípäãéeç÷iå ¦À̈§¨£³¦§¨¥Æ£¤´¦§£½̈¦¾̈§¨£¬¦§¨¥−£¤®̈§¦§§−̈§¦§¤«©¦§¾

:eàøe eëì øîàì íøà-äðçî éøçà Cìnä çìLiå íéñeñ áëø éðLåèäpäå ïcøiä-ãr íäéøçà eëìiå §¥−¤´¤¦®©¦§©̧©¤¹¤©«£¥¯©«£¥£¨²¥−Ÿ§¬§«©¥«§´©«£¥¤»©©©§¥¼§¦¥´



ס
:Cìnì eãbiå íéëàìnä eáLiå íæôça íøà eëéìLä-øLà íéìëå íéãâá äàìî Cøcä-ìëæèírä àöiå ¨©¤À¤§¥¨³§¨¦Æ§¥¦½£¤¦§¦¬£−̈§¨§®̈©¨ª̧Æ©©§¨¦½©©¦−©¤«¤©¥¥´¨½̈

:ýåýé øáãk ì÷La íéøòN íéúàñå ì÷La úìñ-äàñ éäéå íøà äðçî úà efáiåæéãé÷ôä Cìnäå ©¨¾Ÿ¥−©«£¥´£¨®©§¦̧§¨¹Ÿ¤§¤À¤§¨©¯¦§Ÿ¦²§¤−¤¦§©¬§Ÿ̈«§©¤Á¤Á¦§¦̧

øLà íéýìûä Léà øac øLàk úîiå ørMa írä eäñîøiå ørMä-ìr Bãé-ìr ïrLð øLà LéìMä-úà¤©¨¦¹£¤̧¦§¨³©¨Æ©©©½©©¦§§ª¯¨¨²©©−©©¨®Ÿ©«£¤³¦¤Æ¦´¨«¡Ÿ¦½£¤´

:åéìà Cìnä úãøa øacçéúìñ-äàñe ì÷La íéøòN íéúàñ øîàì Cìnä-ìà íéýìûä Léà øaãk éäéå ¦¤½§¤¬¤©¤−¤¥¨«©§¦À§©¥Æ¦´¨«¡Ÿ¦½¤©¤−¤¥®Ÿ¨©̧¦§Ÿ¦¹§¤À¤§¨¸Ÿ¤Æ

:ïBøîL ørLa øçî úrk äéäé ì÷LaèéúBaøà äNò ýåýé äpäå øîàiå íéýìûä Léà-úà LéìMä ïriå §¤½¤¦«§¤Æ¨¥´¨½̈§©−©«Ÿ§«©©̧©©¨¦¹¤¦´¨«¡Ÿ¦»©Ÿ©¼§¦¥´§Ÿ̈ÀŸ¤³£ªÆ

pä øîàiå äfä øáck äéäéä íéîMaéðéra äàø E:ìëàú àì íMîe Eëírä Búà eñîøiå ïk Bì-éäéå ©¨©½¦£¦«§¤−©¨¨´©¤®©ÀŸ¤¦§³Ÿ¤Æ§¥¤½¦−̈¬ŸŸ¥«©«§¦−¥®©¦§§¸Ÿ¬¨¨²

:úîiå ørMa©©−©©¨«Ÿ

ãø 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì ùãåç ùàø áøò úáùì äøèôä

ג mildz

àé÷
:'ä éùòî íéìåãâå àåä êåøá ùåã÷ä äùòîá øáãé ãáëðå øö÷ øåîæîäå ,úåéúåà 'â íéðåøçà íé÷åñô 'ááå úåéúåà éðù ÷åñô ìëáå á"àá øîàð øåîæîä äæ

à:äãòå íéøLé ãBña ááì-ìëa ýåýé äãBà | déeììäáíéLeøc ýåýé éNòî íéìãb ©«§¨̧¤´−§Ÿ̈§¨¥¨®§−§¨¦´§¥¨«−§Ÿ¦©«£¥´§Ÿ̈®§¹¦À
:íäéöôç-ìëìâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Bìòt øãäå-ãBäãíeçøå ïepç åéúBàìôðì äNò øëæ §¨¤§¥¤«§¨¨¬¨«¢®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«¥¤́−¨¨§¦§§¨®©−§©´

:ýåýéä:Búéøa íìBòì økæé åéàøéì ïúð óøèåúìçð íäì úúì Bnòì ãébä åéNòî çk §Ÿ̈«−¤¤¨©´¦«¥¨®¦§−Ÿ§¨´§¦«´Ÿ©−©«£¨¦¦´§©®¨¥¬¹̈¤À©«£©¬
:íéBbæ:åéãewt-ìk íéðîàð ètLîe úîà åéãé éNòîçúîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñ ¦«©«£¥´−¨¨¡¤´¦§¨®¤« ¹¡¨¦À¨¦¨«§¦´¨©´§¨®£¹¦À¤«¡¤¬
:øLéåè:BîL àøBðå LBã÷ Búéøa íìBòì äeö Bnòì çìL | úeãtéúàøé | äîëç úéLàø §¨¨«§³»̈©³§©À¦¨§¨´§¦®¨−§¨´§«¥»¦³¨§¨̧¦§©Ä

:ãòì úãîò Búläz íäéNò-ìëì áBè ìëN ýåýé§Ÿ̈À¥´¤−§¨«Ÿ¥¤®§¹¦¨ÀŸ¤¬¤¨©«

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

מתוכם הודפסו 

      

המעוניינים להשתתף בהדפסת ה"דבר מלכות" יפנו ל:

USA@DvarMalchus.Org או Israel@DvarMalchus.Org :פאקס: 03-9606108 או מייל
מוכר כהוצאה עסקית

 5,000 עותקים על ידי:5,000 עותקים על ידי:

בכ - 51,000 עותקים"דבר מלכות" מודפס ב:

המשך בעמ' ג



סי

לשבוע פרשת תזריע מצורע תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ג ניסן
פרק כ

מפרק קח  
עד סוף פרק קיב 

יום רביעי - כ"ו ניסן
פרק כ

פרק קיט מפסוק צז
עד סוף הפרק

יום שני - כ"ד ניסן
פרק כ

מפרק קיג 
עד סוף פרק קיח

יום חמישי - כ"ז ניסן
פרק כ

מפרק קכ
עד סוף פרק קלד

יום שלישי - כ"ה ניסן
פרק כ

פרק קיט מתחילת הפרק 
עד סוף פסוק צו

יום שישי - כ"ח ניסן
פרק כ

מפרק קלה
עד סוף פרק קלט

שבת קודש - כ"ט ניסן
פרק כ 

מפרק קמ עד סוף פרק קמד

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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oqipסי b"k oey`x mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן כ"ג ראשון יום
פרקמא ,116 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äðëäá äðäå,hp 'nr cr:ì"ðë

¯ ,'äì BLôð úøéñî ìL Bæ äðëäa ,äpäåezxezy ,oken `edy §¦¥©£¨¨¤§¦©©§©
drya enk ,d"awdl eytp zxiqn ly ote`a dpiidz ezlitze

,etebn cxtp icediy¯ ìéçúé,xneläzà Ceøa" ,øçMä úBëøa ©§¦¦§©©©¨©¨
¯ ."'eë,dlitzd zcear ly dziy`x od xgyd zekxaïëå§¥

ãîìì ìéçúé Bæ äðëäa©£¨¨©§¦¦§Ÿ
øçà ãiî òeá÷ øeòL¦¨©¦¨©©

¯ .älôzäjixv ixd ,oky ©§¦¨
zial zqpkd zian" zeidl

ixg` ciny ,"yxcnd

cenll eilr ,dlitzd

ligzi - dxeza xeriy

jezn df xeriy mb cenll

z` xeqnl dpeekde dpkdd

,d"awdl jka eytpïëå§¥
íã÷ ,íBiä òöîàa§¤§©©Ÿ¤
¯ äëéøö ,ãîìì ìéçúiL¤©§¦¦§Ÿ§¦¨

,zyxcp,úBçôì Bæ äðëä£¨¨§¨
¯ äðëää øwòL òãBpk©¨¤¦©©£¨¨

,dpeekdeì¯ ákòì dîL ¦§¨§©¥
xyt` i`e ,igxkd ote`a

,z`f icrlaúlçúa àeä¦§¦©
¯ ,íéðBðéaa ãenlä©¦©¥¦
oeeki cenild zligzay

,"dnyl" didi ecenily

,äøBz øôñå èâa Bîëe§§¥§¥¤¨
¯ íéëéøvL,mze` aezkl ¤§¦¦

ì¯ dîL,df ixd¯ ,ákòì ¦§¨§©¥
md - "dnyl" dpeeka eazkp `l m`aydf mr cgi j` ,mixyk `l

-¯ øîàiL Biãå,azekdì áúBk éðéøä" äáéúkä úlçúaíL §©¤Ÿ©¦§¦©©§¦¨£¥¦¥§¥
¯ ,"äøBz øôñ úMã÷,dxez xtq zaizk zligza¯ Bàxnel §ª©¥¤¨

,hb zaizk zligzaì"¯ "BîLyi` lydf,ì"å¯ "dîLdy` ly ¦§§¦§¨
ef¯ .'eëdidi cenildy ,ecenil zligza ,oeekl "ipepia"l ic mb jk

.lirl zexen`d dpizpe dxiqnaúBôeöø äaøä úBòL ãîBlLëe§¤¥¨©§¥§
äòLå äòL ìëa ìéòì úøkæpä Bæ äðëäa ïðBaúäì Bì Lé ¯¥§¦§¥©£¨¨©¦§¤¤§¥§¨¨¨§¨¨

¯ ,íéðt ìk ìò,xen`a aey opeazdl eilr dry icn ,xnelkék ©¨¨¦¦
íéðBéìò úBîìBòî úøçà äëLîä àéä äòLå äòL ìëa§¨¨¨§¨¨¦©§¨¨©¤¤¥¨¤§¦

¯ úeiçä úëLîäå ,íéðBzçzä úBéçäìzenlerdn dkynpy §©£©©§¦§©§¨©©©
,mipeilrdàBöø" ãBña] døB÷îì úøæBç äéðôlL äòLaL¤§¨¨¤§¨¤¨¤¤¦§¨§¨

¯ ,[äøéöé øôñaL "áBLå,mlerd z` dignd ziwl`d zeigdy ¨¤§¥¤§¦¨
dxewnl zxfege mlera zkynp `id ,"aeye `evx" ly ote`a `id

ly zeigd dxewnl day drya dry icne ,mipeilrd zenlera

,day `ide ,zncewd drydìL íéáBè íéNòîe äøBzä ìk íò¦¨©¨©£¦¦¤
¯mi`xapd¯ ,íéðBzçzä;dry dze`a eniiwe ecnlyìëa ék ©©§¦¦§¨

á"éa àeä-Ceøa ä"éåä íL éôeøö á"éî ãçà óeøö èìBL äòL̈¨¥¥¤¨¦¥¥¥£¨¨¨§
íL éôeøöå ,íBiä úBòL§©§¥¥¥
¯ .òãBpk ,äìéla é"ðãà£Ÿ¨©©§¨©¨
mihley meid zeryay

'ied my itexiv mlera3,

.i"pc` my itexiv - dlilae

dxi`n dry lkay oeeikne

eigycgl mb yi - zxg` z

z` ,zegtl dry lka

ly dpeekde dpkdd

epax xiaqn ,oldl ."dnyl"

cenily s` lry ,owfd

zeevnd meiw ,dxezd

miyrp dlitzd zceare

,ytp zexiqn jezn elv`

sebd ipipr lkn exxgzyda

elek lk oezpe xeqn ezeide

ezpeek didz - ef dceara

myl `l) ef ytp zexiqna

,dxewnl ytpd zxfgd

gex zgp mexbl (`l`

.d"awdlBúðek ìk ,äpäå§¦¥¨©¨¨
éãé ìò 'äì BLôð úøéñîa¦§¦©©§©©§¥
úBìòäì ,älôzäå äøBzä©¨§©§¦¨§©£

¯ dëBúaL úeäìà õBöéð,ytpd jezayéãk ÷ø àäz ¯ BøB÷îì ¦¡Ÿ¤§¨¦§§¥©§¥
¯ ,Cøaúé åéðôì çeø úçð úBNòì:`id gexÎzgpdeúçîN ìLîk ©£©©©§¨¨¦§¨¥¦§©¦§©

,íéøeñàä úéáe äéáMä ïî Búàöa ,Bãéçé Bða åéìà àBáa Cìnä©¤¤§¥¨§§¦§¥¦©¦§¨¥¨£¦
¯ .ìéòì økæpkcenil ici lr ,dxewnl ytpd zaydy ,`"l wxta ©¦§¨§¥

`lkd zian xxgzynd jln oa lynk `id ,dlitzd zceare dxez

,oky .xzeia dlecb dgnyl `iand xac - jlnd eia` l` aye

'dl mz` mipa" - jln oa `ed icedi ,ziwl`d ytpd zpigan

ziwl`d ytpd dieay ,zindad ytpae seba dzeidae - "mkiwl`

dxez ici lr ,d"awdl ,dxewnl day ziwl`d ytpdyke ;`lka

xac ,jlnd eia` l` (`lkdn) jlnd oa ly eaey df ixd ,dlitze

zrya ezpeek zeidl dkixv ef ,ok`e .dnevr dgny jlnl mxebd

ixd ,j` .d"awdl gex zgpe dgny jka mexbl - ezlitze ecenil

gex zgp `iadl izin` oevx jezn didz dceardy icky ,epcnl

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

íéøîà éèå÷éì
åùôð úøéñî ìù åæ äðëäá äðäå
äðëäá ïëå 'åë äúà êåøá øçùä úåëøá ìéçúé 'äì
ïëå äìôúä øçà ãéî òåá÷ øåòéù ãåîìì ìéçúé åæ
åæ äðëä äëéøö ãåîìì ìéçúéù íãå÷ íåéä òöîàá
'ìçúá àåä áëòì äîùì äðëää ø÷éòù òãåðë úåçôì
äîùì íéëéøöù ú"ñå èâá åîëå íéðåðéáá ãåîéìä
íùì áúåë éðéøä äáéúëä úìçúá øîàéù åéãå áëòì
úåòù ãîåìùëå 'åë äîùìå åîùì åà ú"ñ úùåã÷
ìëá ì"ðä åæ äðëäá ïðåáúäì åì ùé úåôåöø äáøä
äëùîä àéä äòùå äòù ìëá éë ô"ëò äòùå äòù
úëùîäå íéðåúçúä úåéçäì íéðåéìò úåîìåòî úøçà
àåöø ãåñá] äøå÷îì úøæåç äéðôìù äòùáù úåéçä
ìù íéáåè íéùòîå äøåúä ìë íò [äøéöé 'ñáù áåùå
éôåøéö á"éî ãçà óåøéö èìåù äòù ìëá éë íéðåúçúä
é"ðãà íù éôåøéöå íåéä úåòù á"éá ä"á ä"éåä íù
'äì åùôð úøéñîá åúðååë ìë äðäå .òãåðë äìéìá
äëåúáù úåäìà õåöéð úåìòäì äìôúäå äøåúä é"ò
ìùîë 'úé åéðôì çåø úçð úåùòì éãë ÷ø àäú åøå÷îì
äéáùä ïî åúàöá åãéçé åðá åéìà àåáá êìîä úçîù

åæ äðååë äðäå .ì"ðë íéøåñàä úéáåúîàá úéúéîà àéä
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.3:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כן"‰¯Â‡ÎÏיש באדנ' דהא אינו אבל דהוי'Î"„אפ"ל. ההי"ן ששני ע"ז (נוסף ברוחניותם‡Ô�Èצירופים שווין

-‰Ê˘ברור שלא - הפי' נ"ל ולכן כאן). ˘ÏÎנוגע ÏÏÎ'כו צירופי שמי"ב כ"א כו', מאירים ‡Á„הצירופים ¯È‡Ó- באד' ועד"ז שעה, בכל

וכוונתם 12 שהם תש"י בתפירות נמצא עד"ז - השעות. לענין בכלל שייכים שלא - שלהם צירופים חסידיםÈÏ"·וישנם (משנת אד' צירופי

פי"ג) תפלין תיקון צירופים‰ÌÈ˘¯ÂÙÓמס' וי"ב בז"א הם דאד' ראשונים צירופים די"ב ז' פ"ה השמות ש' ובע"ח הי"ב. לשאר שייכות ואין שם

במל'". אחרונים

oqip c"k ipy mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן כ"ד שני יום
פרקמב ,hp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå áî ÷øô,118 'nr cr.'åâå òãé

`ed jixa `ycew ly cegid z` zevxl enk - cala d"awdl

,'d zad` ly c`n ddeab dbixcna zeidl mc`d lr - dizpikye

lkl df xac jiiy ,`eti` ,cvik ,da micner miwicv wxy dbixcn

:owfd epax xiaqn - ?miwicv ly dbxca epi`yk mb ,l`xyin cg`

lr zqqean gexÎzgpdyk

ytpd ly daeyely

epcnly itk `le) dxewnl

cgiil `id dpeekdyk ,lirl

zeytp ly xewnd z`lk

jk myl zyxcp `l (l`xyi

m` ik ,jk lk dlecb dad`

d"awdl mexbl zevxl ick l`xyin cg` lkay zxzeqn dad`a ic

:"`ipz"d oeylae .efk gex zgp¯ Bæ äðek ,äpäåzgp d"awdl mexbl §¦¥©¨¨
ytpd zayd ici lr gexely,dxewnlúîàa úézîà àéä¦£¦¦¤¡¤

¯ ,äòL ìëáe úò ìëa ,ìàøNiî Lôð ìëa ,éøîâì Bzîàì`ide ©£¦§©§¥§¨¤¤¦¦§¨¥§¨¥§¨¨¨
d`a¯ .eðéúBáàî eðì äMøé àéäL úéòáhä äáäàîenk `ly ¥©£¨©¦§¦¤¦§ª¨¨¥£¥

xewn cegi ici lr d"awdl gex zgp mexbl mivexyk `ed xacdy

lk,l`xyi lka epi` ,xen`k ,df oevxy ,d"awdl l`xyi zeytp

gex zgp mexbl oevxd eli`e .zn` "zvw"a m` ik ,ezin`l zn`a

ytpd zayd ici lr d"awdlelyzn`a ok` `ed - dxewnl

.ezin`l¯ ÷øwtzqdl oi` ©
`l` ,zirahd dad`a

éøvLíézò òa÷ì C ¤¨¦¦§Ÿ©¦¦
,'ä úlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª©
eîéçøe eìéçc âéOäì§©¦§¦§¦

¯ ,íéiìëNdad`e d`xi ¦§¦¦
,'d zelcba zeilkyéleëå§¥

¯ ,'eëå éìeàå éàädad`e d`xil mb ribi ile` z`f lk ici lre ©§©§
,zeilky¯ :ìéòì økæpkzxzeqn dad` eaxwa zxxeyy zexnly ©¦§¨§¥

zexiqn ly ote`a dlitzd zcearle dxez cenill e`iadl dgekay

lr ze`ad dad`e d`xil ribdl lczydl eilr ,z`f lka - ytp

.'d zelcba ezewnrzd ici

.áî ÷øtjxev yi 'd zcearly ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
epnn zyxcpd d`xil ribdl icedi lk zlekiay ,siqede ;d`xia mb

,dyrzÎ`ld zeevne dyrd zeevn ly oneiw myl ,'d zceara

m` ,ale zeilk ogeae eilr "cner" d"awdy ezeppeazd ici lr ,z`fe

ici lr .ie`xk ecaer

z` ,jiyni ,ef zeppeazd

,zegtd lkl d`xid oipr

d`xiae ,ezaygnae egena

xyt`zi efdxez cenll el

± ef d`xi ;zeevn miiwle

z`xwp ± owfd epax xne`

,"d`zz d`xi" llka

dxezl dncwdk zynyne

cenll icky ,zeevnle

ote`a zeevn miiwle dxez

.ef d`xi dvegp ± "dcear" `xwpyìéòì øàaúpM äîa ,äpäå§¦¥§©¤¦§¨¥§¥
¯ ,äàzz äàøé ïéðòa,zeevne dxez meiwl zyxcpd d`xid `idy §¦§©¦§¨©¨¨

d"awd ji` ezeppeazd ici lr ,dil` ribdl leki icedi lk xy`e

- 'eke eilr "cner"àøîba áeúkM äî áèéä ïáeé1÷eñt ìò2: ¨¥¥©¤¨©§¨¨©¨
éäìà 'ä äî ìàøNé äzòå"úà äàøéì íà ék Cnòî ìàL E §©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤Ÿ¥¥¦¨¦¦§¦§¨¤

éäìà 'äY "E`xnbd zl`ey?àéä ézøèeæ àúlî äàøé ehà" : ¡Ÿ¤©¦§¨¦§¨©§¦¦
Yz`fy xne` weqtd ixdy ?ohw xac `id d`xi ikecalaik")

.lwe ohw xac `ed eli`k ,l`xyin cg` lkn d"awd yxec ("m`

dper `xnbdeY .'eëå àéä ézøèeæ àúlî äLî éaâì ,ïéà :!od ¦§©¥Ÿ¤¦§¨©§¦¦§
mixacd zernyn .ohw xacl ef d`xi zaygp (epax) dyn iabl ±

,epax dyn ici lr l`xyi ipal xn`p ixd df weqt :`id zehyta
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ytpd zayd ici lr gexely,dxewnlúîàa úézîà àéä¦£¦¦¤¡¤
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oqipסי c"k ipy mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ïëlL ,ìàøNé úBîLðmd¯ ,"íéòBø" íLa íéàø÷ð ,drex enk ¦§¦§¨¥¤¨¥¦§¨¦§¥¦
zray miqpxtn jk ,zeig mda qipkn jkae ep`v z` qpxtnd

epaxy ,mixtqn miciqg .zewl`e zeiga l`xyi zenyp z` mirexd

"zewl` zeig" aezkl m` ayge miax zereay o`k akrzd owfd

mirexdy ± (xeaigd 'e ila)

,zewl` ly zeig mikiynn

'e mr) "zewl`e zeig" e`

mirexdy ,(xeaigd

,zewl`e zeig mikiynn

zeig" aezkl hilgde

epiid ± "zeig" ."zewl`e

od ik ,'d z`xie 'd zad`

dxezd meiwa zeig zeqipkn

oipr ± "zewl`"e ,zeevnde

l` lha zeidl ,lehiad

"mirexd zray"e .d"awd

zeig" mikiynny md md

.l`xyi zenypl "zewl`e

íBìMä åéìò eðaø äLîeŸ¤©¥¨¨©¨
¯ ,ílk úeììk àeädyn §¨ª¨

mirexd lk z` llek epax,'àðîéäî àéòø' àø÷ðå ,drexd §¦§¨©§¨§¥§¨«
,on`pdéLînL eðéäcY òãéì ìàøNé úeììëì úòcä úðéça C §©§¤©§¦§¦©©©©¦§¨¦§¨¥¥©

dxkde drici mdl didzy¯ ,'ä úà ,"hlwiz" zewl`dy xnelk ¤
,zewl` yibxiy ,icedia¯ ,BúîLð úâOä éôk ãçà ìkdnk cr ¨¤¨§¦©¨©¦§¨

,mze` yibxie eaxwa mixacd "erawii" ± zewl` biyne oian elkyy

¯ ,äìòîì dLøLåeznypy in ;dlrnl eznyp yxey mex itle §¨§¨§©§¨
,xzei daeh dxeva zewl` elv` "zrawp" ± xzei oeilr yxeyn d`a

dphw elv` "driaw"d ± xzei jenp yxeyn d`a eznypy in eli`e

,xzeiY dú÷éðéå,eznyp zwipi itleeðaø äLî úîLð LøMî ¦¦¨¨¦Ÿ¤¦§©Ÿ¤©¥
¯ ,íBìMä åéìòe` dlecb ,epax dyn znyp yxeyn ezwipi m` ¨¨©¨

,xzei dzegtY úLøLnä,epax dyn znyp'éaL ïBéìòä úòãa ©ª§¤¤§©©¨¤§¤§
¯ ,àeä-Ceøa ïìéöàîa úBãçéîä ,úeìéöàc úBøéôñenk §¦©£¦©§ª¨§©£¦¨¨

z` `xay "`xea"d `ed d"awdy ,"`xap"l qgia mixne`y

("zeliv`d mler"ny oipr lr) "lv`p"l qgia mixne` jk ,"`xap"d

"zeliv`" ,oky ,eze` yixtde dlib ,xnelk ,eze` liv`d d"awdy

,`ed jexa seq oi` xe`n dyxtde dlv`d :dyexitY àeäL¤
,liv`nd d"awdY àeäå ãçà Bzòãåd"awd.'eë òcnä ,± §©§¤¨§©©¨

d"awda xacd dpeyy ,'a wxta x`azpy itk ± recide rceid

dyly md ,mc` oaa "reci"de "rcei"d ,"rcn"d :mc` ipaa xy`n

z` oiadl eze` `iand dpaddÎgek ± "rcn" ± micxtp mixac

± "rcei" ;xacdytpici lr rceie oiand mc`d"reci" ;dpaddÎgek

d ±xacd"awd ,eli`e ;rceie oian `edy`ed",rcnd`edrceid

e`ed`ed ,envr `ed ,zrcd e` dnkgd `ed ,envr `ed "recid

in`ed ,envr `ede ,rceiydn"zrc"d ± jk .rcei `edy

zrc zpigaae .d"awd mr cg` xac `id ,dlrnlyefzyxyen ,

zrcd oipr z` lawn icediy ici lre .epax dyn ly eznyp

zrcl ezexyt`a didiy ,zewl` elv` "gpen" ± epax dyn znypn

yibxdle zrcl ,zrcd geka ynzyn icediyke .zewl` yibxdle

cner d"awd ji` ± zewl`

± 'eke eiyrna hiane eilr

d`xi eaxwa xxerl el lw

o`k cr ,mxa .d"awdn

y dn lr epcnllkcg`

,epax dynn lawn l`xyin

jiynne qpxtny drexd

.l`xyi ipaa zrcd zpiga

lr xzi" yiy ,xaqei oldl

dna xzei dlrp oipr ,"ok

,epax dynn milawny

mibidpnae minkga ± `ede

± "oivevip" mpyi ,xec lkay

dyn znypn ± zevevip

ixd `ed "uevip") epaxwlg

dx`d `l ,zadlydn

epax dyn znypn zevevipdy ± jk .xe`ndn wlg dppi`y cala

md ± xecd ibidpne inkga mi`vnpywlg(epax dyn znypn

ef driciye ,'d zlecb erciy ,"zrc" mrd z` cnll `ed mpipre

:"`ipz"d oeylae .mly ala d"awd z` cearl mze` `iazãBòå§
¯ ,ïk ìò øúé úàæmilawny dna epyi ± epcnl xy`n xzei Ÿ¨¥©¥

:epax dyn znypnäLî úîLpî ïéöBöéð ïéãøBé øBãå øBc ìëa§¨¨§¦¦¦¦¦§©Ÿ¤
éðéò" øBcä éîëç ìL Lôðå óeâa ïéLaìúîe íBìMä åéìò eðaø©¥¨¨©¨¦§©§¦§§¤¤¤©§¥©¥¥

¯ ,"äãòä:dyn mya `xnba mkg `xwp okly .dcrd ibidpn ¨¥¨
"zxn`w xity dyn"4uevip yaeln ,xecd lecbae mkgay iptn ,

miyalzn minkgd ytpa wx `le ± epax dyn ly eznypn

mteba mb m` ik ,epax dynn zevevip5miciqg mixne` okle .

mb ik ,iax lr lkzqdln epe`nv z` zeexl lbeqn epi` mc`y

ly ef zeyalzd .epax dynn uevip yaeln ,iax ly eteba

:"dcrd ipir"e "xecd inkg" z` d`ian ± zevevipdúòc ãnìì§©¥©©
¯ ,Lôðå áìa Bãáòìe ,'ä úlãb òãéìå ,íòä úàef "zrc" ¤¨¨§¥©§ª©§¨§§¥¨¤¤

`elna d"awd z` cearl ,mc`d z` mi`ian ,'d zelcb zricie

dnypde aldY álaL äãBáòä ék ¯'d z`xie 'd zad` ¦¨£¨¤©¥
,icediay¯ ,úòcä éôì àéäz` ezricie ezpad zcnl m`zda ¦§¦©©©
,'d zelcbáeúkL Bîk6éáà éäìà úà òc" :Y E,jk ici lre §¤¨©¤¡Ÿ¥¨¦

¯ ,"äöôç Lôðå íìL áìa eäãáòåmly ala edcar"d :xnelk §¨§¥§¥¨¥§¤¤£¥¨
zelcb zpade zricia ,"jia` iwl` z` rc"a ielz "dvitg ytpe

zevevip mda yiy ,xecd inkgn l`xyi ipa micnel df xac ,'d

.epax dynnY ãéúòìå,`eal cizrl wxeøîBà àeä7àìå" : §¤¨¦¥§Ÿ
éúBà eòãé íleë ék 'ä úà eòc øîàì eäòø úà Léà eãnìé§©§¦¤¥¥¥Ÿ§¤¦¨¥§¦
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éôë ãçà ìë 'ä úà òãéì ìàøùé úåììëì úòãä 'éçá
úîùð ùøùî äú÷éðéå äìòîì äùøùå åúîùð úâùä
úåìéöàã ñ"éáù ïåéìòä úòãá úùøùåîä ä"òøùî
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ועוד.4. ב קא, ‰È‡5.שבת ÛÂ‚· ˙Â˘·Ï˙‰‰˘ ¯Ó‡� ‡Ï˘ Y "˘Ù�Â ÛÂ‚·" ¯„Ò‰ ˜ÈÈ„Ó˘ Y ‰Ê· ¯˙ÂÈ „ÂÚÂ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

Ì„Â˜Ó ˙˘·Ï˙Ó˘ È"Ú ‡"Î ,¯˘È ÔÙÂ‡· ‡Ï,החכמים ·Ï‡בנפש Y ‡Ï‡'שהי ודוגמת וע"ד דנפשם, מלובש·Ó˘‰ממוצע מרע"ה ניצוץ ,¯˘È

ÌÎÁ‰ ÛÂ‚·."[הגוף מצד גם – משה לי' דקרי יומתק ט.6.[ובזה כח, הימיםֿא לג.7.דברי לא, ירמי'
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oqipסו d"k iyily mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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úBâøãnî dávç øB÷nî¦¨ª§¨¦©§¥
úBøéôñ 'éc úBðBzçz©§§§¦

¯ ,äiNòcmlerd `edy ©£¦¨
mler"ae ,xzeia oezgzd

,eytp d`a ,envr "diyrd

zepezgzd zebixcndn

zexitqd xyray xzeia

,draha ef ytp oklye ,eay

,da "gpen" epi` iwl` oipry ,"dlty ytp" `idàöîì ìëez àìå§Ÿ©¦§Ÿ
Y dzáLçîaz`ä÷æçáe éL÷a íà ék ,úeäìàä10¯ ,ytpl §©£©§¨¨¡Ÿ¦¦§Ÿ¦§¨§¨

dry jyna dzaygna wnrzdl ick ,dax dribi ,dyexc ef

"gpez"y ,ziwl` dx`d ly zelbzd daxwa xxerl lkezy ,dkex`

d`xi da xxerie iwl`d oipra yibxzy jk ick cr ,iwl` oipr da

.d"awdnY íà èøôáe,draha ef ytp ly dzezigpl sqepa ¦§¨¦
¯ ,íéøeòð úàhça äàîèäyibxdl ,xzei cer dl dyw ,f`y ª§§¨§©Ÿ§¦

iptn ,dzaygna zewl`áeúkL Bîk] 'eë íéìécáî úBðBòäL¤¨£©§¦¦§¤¨
.[äì ïîéñ íéãéñç øôñaicedi oia milicand zepeerdy ± §¥¤£¦¦¦¨

.'d z`xil zelwa ribdl el mirixtn ,d"awdléL÷a ,íB÷î ìkîe¦¨¨§Ÿ¦
÷îòå äaø äòéâéå õîàa BzáLçî ãàî ÷fçúzL ,ä÷æçáe§¨§¨¤¦§©¥§Ÿ©£©§§Ÿ¤¦¦¨©¨§Ÿ¤

Y äìBãb äòL 'ä úlãâa ÷éîòäì ,ìBãbitk - ,dkex` dry ¨§©£¦¦§ª©¨¨§¨
"dlecb dry"y ,eizegiyn zg`a r"p v"iixden iaxd xn`y

xfeg `edy ici lry ,d`ld jke xgn drye meid dry :mb drnyn

f` ixd ,mei mei oipr eze`a wnrzneìk ìò åéìà òébz éàcåa ¯§©©©¦©¥¨©¨
¯ ,ìéòì úøkæpä äàzz äàøiä íéðteze` rpniy ,d"awdn `xen ¨¦©¦§¨©¨¨©¦§¤¤§¥

,owfd epax ly dl` eixac lr] .d"awd ly epevx cbp xac zeyrln

dpia milican dizepeer jkl sqepa m` mbe ,efk dlty ytp mby

dlecb zewnrzde dxizi zevn`zda ,z`f lka ± d"awd oial

lk lr "d`zz d`xi"l ef "dlty ytp" mb i`cea ribz ± 'd zelcba

± mipt:`"hily x"enc` w"k xirny ,oaen mb jkny"i`cearibz

cere ± mbiptl:xnelk ± milicand zepeerdn dlcadd zxqdl ± df

"mdilr daeyza xefgl11.[

ì"æø eøîàL Bîëe12: §¤¨§©©
."ïéîàz ¯ éúàöîe ézòâé"¨©§¦¨¨¦©£¦

Yzxaqdke .zxfer ± dribi

dribiy ,`"hily iaxd

oipr zbydl wx `l zxfer

enk ± dribid jxr itly

itl lawn mc`y xkyd

ik ± dyry dceard jxr

,zxfer dribi ,m`

"yiz`vn`ven `ed :"

d`ivnllk dppi`y ,itl

.jka rbiy dribid jxr

áéúëãëe13¯ :aezky enke §¦§¦
yewiady ,"d`xi" iabl

on ± d`xil qgia dribide

:exfriy gxkddíà"¦
Y äpLwázd`xid z`, §©§¤¨

íéðBîènëå óñkë©¤¤§©©§¦
úàøé ïéáz æà ¯ äpNtçz§©§¤¨¨¨¦¦§©
NtçnL Cøãk Leøt ,"'ä¥§¤¤¤§©¥
ïeîhä øöBàå ïBîèî íãà̈¨©§§¨©¨

Y äîeöò äòéâéa åéøçà øôBçL ,õøàä úBizçúaezeida §©§¦¨¨¤¤¥©£¨¦¦¨£¨
cr ezribia jiynie siirzi `l ± mewn eze`a oenh xve`dy ,geha

,oenhnd z`ivnléøö CkøöBà úBlâì ,äîeöò äòéâéa øtçì C ¨¨¦©§Ÿ¦¦¨£¨§©¨
íãà ìk ìL álä úðéáa øzñîe ïeôvä ,íéîL úàøé ìL¤¦§©¨©¦©¨ª§¨§¦©©¥¤¨¨¨

¯ ,ìàøNiîi`cea `vnp ,miny z`xi ly xve`dy oeeikne ¦¦§¨¥
,l`xyin mc`l el oi` ± "ald zpia"a ,icedid ald zenelrza

ly xve`d zelbzd ytgle xetgl mi`lp izla mivn`nn lecgl

,miny z`xiàéäL,l`xyin mc` ly "ald zpia" ±äðéça ¤¦§¦¨
¯ ,ïîfäî äìòîlL äâøãîedryay xnel llk jiiy `ly ixd ©§¥¨¤§©§¨¥©§©

`l xve`d zniieqn dryay ,dil` ribdl ezexyt`a oi` zniieqn

,onfd on dlrnly dbixcne dpiga ixd `id ,oky ± `vnpàéäå§¦
.ìéòì úøkæpä úøzñîä úéòáhä äàøiä`id d`xid m` ,`l` ©¦§¨©¦§¦©§ª¤¤©¦§¤¤§¥

,dn myl ,l`xyin mc` lk ly eaxwa cinz z`vnpe zirah

"zrc"d zewnrzd ly zepey zelertl wwcfdl eilr ,`eti`

,oldl owfd epax jk lr xne` ± ?"d`xi"l ribdl ick ,'d zlecba

dna ritydl dgeka oi` okle ,ala zxzqen ef d`xiy oeeikn ik

mc`d wewf jkitl ± dxiar ziiyrn rpniy ,lreta dyrnl rbepy

ritydl dgeka didiye ,ef d`xi zelbl ick ,zepey zelertl
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íéøîà éèå÷éì
äéìà òéâé 'ä úìåãâá úððåáúîù ãéîù äòáèá äëæ
ïðåáúéùë 'à ïîéñ ç"à ò"ùá ù"îë 'ä ãçôå äàøéä
ìë àìî øùà ä"á÷ä ä"îî ìåãâä êìîäù íãàä
åéìà òéâé ãéî åéùòîá äàåøå åéìò ãîåò åãåáë õøàä
øå÷îî äúãìåúå äòáèá äìôù ùôð ùéå 'åëå äàøéä
ìëåú àìå äéùòã ñ"éã úåðåúçú úåâøãîî äáöåç
ä÷æçáå éùå÷á à"ë úåäìàä äúáùçîá àåöîì
íéìéãáî úåðååòäù 'éøåòð úàèçá äàîèåä íà èøôáå
÷æçúúù '÷æçáå éùå÷á î"îå [ä"ì 'éñ ç"ñá ù"îë] 'åë
÷éîòäì ìåãâ ÷îåòå äáø äòéâéå õîåàá åúáùçî ãàî
äàøéä ô"ëò åéìà òéâú éàãåá äìåãâ äòù 'ä úìåãâá
'éúëãëå ïéîàú éúàöîå éúòâé ì"æøàùîëå ì"ðä äàúú
ïéáú æà äðùôçú íéðåîèîëå óñëë äðù÷áú íà
ïåîèä øöåàå ïåîèî íãà ùôçîù êøãë 'éô 'ä úàøé
êéøö êë äîåöò äòéâéá åéøçà øôåçù õøàä úåéúçúá
íéîù úàøé ìù øöåà úåìâì äîåöò äòéâéá øåôçì
àéäù ìàøùéî íãà ìë ìù áìä úðéáá øúñåîå ïåôöä
úéòáèä äàøéä àéäå ïîæäî äìòîìù äâøãîå 'éçá
'éçáá äùòî éãéì àáúù éãëù ÷ø ì"ðä úøúåñîä
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.10– לקמן" וכן חסידים, הספר ˘ËÈÏ"‡."לשון ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שלו בשו"ע שאדה"ז מה "שזהו

דשו"ע במהד"ק והועתק בתניא, (הנ"ל בש"ע הכתוב על מוסיף – יותר ובפני' בפרטיות – בגילוי גם – מבוארים הענינים שבה – מדה"ת

כו'". מהגיע המונעים שהם שלימה... בתשובה ישוב וגם וכו' הרבה יעמיק מיד אליו יגיע לא 'ואם ב.12.אדה"ז): י, ב,13.מגילה משלי

דֿה.

oqip e"k iriax mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן כ"ו רביעי יום

,q 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åì ïéà éë íâå,120 'nr cr:ë"ô ì"ðë

:"`ipz"d oeylae .dyrnl mirbepd mixacaY àázL éãkL ÷ø©¤§¥¤¨Ÿ
dxen`d d`xid¯ ,àèç úàøé úðéçáa äNòî éãéì ,`xiy ¦¥©£¤¦§¦©¦§©¥§

,`hg zeyrløeñ" úBéäì¦§
øeac äNòîa "òøî¥¨§©£¤¦

Y äáLçîe,dyri `ly ©£¨¨
dn z` aeygi `le xaci `l

,xeq`yéøödúBlâì Cz` ¨¦§©¨
,d`xidúðéa éðetönî¦©§¥¦©

,ïîfäî äìòîlL álä©¥¤§©§¨¥©§©
äáLçî úðéçáì àéáäì§¨¦¦§¦©©£¨¨
da ÷éîòäì ,çnaL Lnî©¨¤©Ÿ©§©£¦¨
äî ïîæ CLî BzáLçî©£©§¤¤§©¨
dúlòt àözL ãò ,Lnî©¨©¤¥¥§ª¨¨
¯ ,Lnî ìòtä ìà çkäî¥©Ÿ©¤©Ÿ©©¨

zxzqen ,"geka" wx mcewn dzidy ,d`xi dze`ay lretdÎgeky

ly etebae eytpa lertle ,"lret"le iehia icil dzr `eaz ± ytpa

;mc`døeac äáLçîa "áBè äNòå òøî øeñ" úBéäì eðéäc§©§¦§¥¨©£¥§©£¨¨¦
ìà ïéáîe áéL÷îe ïéæàîe èéaîe äôBvä 'ä éðtî ,äNòîe©£¤¦§¥©¤©¦©£¦©§¦¥¦¤
ïçBáe ,eäNòî ìk̈©£¥¥

¯ ,Baìå åéúBéìk:xnelk ¦§¨§¦
meyne .miiniptd eizepeirx

envr z` rpni ,jk

`idy efi` dxiar zeyrln

.aeh ziiyra lczyie

ì"æø øîàîëe14ìkzñä" : §©£©©©¦§©¥
Ylkyd ipiraìLa ,äL ¦§Ÿ¨

Y 'eë íéøác`a dz` oi`e §¨¦
dxiar icilY ïéò :ly ©¦

,lekiak d"awdïæàå äàBø¨§Ÿ¤
Y ."'eë úòîBL©©
eze` rpniz ± eiyrn lk z` rneye d`ex d"awd ji` zeppeazdd

;dxiar xearln

Y Bì ïéà ék íâålekiak d"awdlY óebä úeîc ,,`eti` ,cvik §©¦¥§©
ixeive iyegl mikiiyd mixa` ,dlrnl "ofe`"e "oir" ly oiprd jiiy

,`l` ± ?sebdY äaøcà éøäjk meyn ,ok`òeãéå éeìb ìkä £¥©§©¨©Ÿ¨§¨©
úòéîLe ïéòä úiàøî õ÷ ïéàì úàN øúéa ,åéðôììò ïæàä §¨¨§¤¤§¥§¥¥¥§¦©¨©¦§¦©¨Ÿ¤©

¯ ,ìLî Cøcdrya :xnelk ¤¤¨¨
miiw `l dlrnly mixne`y

± "seb" ly xeive zenc llk

`l dlrnly ,`id dpeekd

e zelabdd miniiwzepexqgd

:lynle ;sebd on miraepd

zlaben zinybd oird

miinyb mixac ze`xl

;miipgex minvr `le ,cala

laben ,oird ly di`xd gek

.dnecke xe`l wewfe ghya

zelabd mpyi dcn dze`a

drinyd yega mb zepexqge

miniiw `l ± dlrnl "driny"ae "di`x"a eli`e .zinybd ofe`d ly

± zeinybd drinyae di`xay zelabde zepexqg mze` lk llk

wx zniiw dlrnldlrnddezenilylk ,oky ;drinyae di`xay

,`xeaa i`cea epyi ± `xapa epyiy "zenily" ly xac,àeä ÷ø- ©
`ed ,dlrnl recie ielb lkdy dne ,dlrnl "driny"de "di`x"d

äNòpM äî ìk Bîöòa Lébøîe òãBiä íãà Bîk ,ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§¨¨©¥©©§¦§©§¨©¤©£¨
Bîk ,åéøáà ç"îø ìkî ãçàa ìòôðå¯ ,íç Bà ø÷mzrtydk §¦§©§©©¦¨§¨¥¨¨§ŸŸ

mze` rcei `edy ,mc`d seb ixa`n cg` lk lr mege xew ly

,mda ygeíà ,ìLî Cøc ìò ,åéìâø éðøtöaL íç elôàå©£¦Ÿ¤§¦¨§¥©§¨©¤¤¨¨¦
¯ ,øeàa äåëð,llk a`ka yg `ed oi` eipxetv z` lhep mc`yk ¦§¨¨

;a`ka mc`d yibxn ± y`a miipxtvd zeekpyk eli`eíúeäî ïëå§¥¨¨
Y íúeîöòåepcnl ok iptl .mda mc`d yg - mnvr mixa`d ly §©§¨

lka yibxne rcei mc`y

eli`e ,eixa`a ygxznd

yg `edy micnel ep` o`k

,mnvr mixa`d z`ìëå§¨
Y ìòtúnM äîdpzyne, ©¤¦§¨¥

íäa15Y òãBémc`d, ¨¤¥©
¯ ,Bçîa Lébøîeepi` `ed ©§¦§Ÿ

jk myl ynzydl jixv

`ed `l` ,eipf`ae eipira

ygxznd z` yge rcei

.envrn eixa`aïéòëe§¥
,ìLî Cøc ìò ,Bæ äòéãé§¦¨©¤¤¨¨

¯icil dneca,lynl ef dr

Y àeä-Ceøa-LBãwä òãBéz`¯ ,íéàøápä ìëa ìòôpä ìk ¥©©¨¨¨©¦§¨§¨©¦§¨¦
,zenlerayY úBéäì ,íéðBzçúå íéðBéìòmdy iptnílk ¤§¦§©§¦¦§ª¨
Y íéòtLî,mzeige mzrtyd milawnBîk ,Cøaúé epnî ª§¨¦¦¤¦§¨¥§

áeúkL16Y Enî ék" :d"awdn¯ ,"ìkä ,gendy myk ,ixd ¤¨¦¦§©Ÿ
lka yibxne rcei ± mixa`d lkl zeig zkynp epnny xewnd ±

mzeig xewn ezeida ± d"awd rcei ,lekiak ,jk ,mixa`a ygxznd

;mi`xapd lka ygxznd lka ± mi`xapd lk ly mneiweeäæå§¤
:øîàpL17¯ ,"jnî ãçëð àì øeöéä ìk íâå" :lky iptn ¤¤¡©§©¨©§Ÿ¦§¨¦¤¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äáùçîå øåáã äùòîá òøî øåñ úåéäì àèç úàøé
ïîæäî äìòîìù áìä úðéá éðåôöîî äúåìâì êéøö
äá ÷éîòäì çåîáù ùîî äáùçî 'éçáì äàéáäì
äúìåòô àöúù ãò ùîî äî ïîæ êùî åúáùçî
äùòå òøî øåñ úåéäì åðééäã ùîî ìòåôä ìà çëäî

ôî äùòîå øåáã äáùçîá áåèèéáîå äôåöä 'ä éð
åéúåéìë ïçåáå åäùòî ìë ìà ïéáîå áéù÷îå ïéæàîå
ïéò 'åë íéøáã äùìùá ìëúñä ì"æø øîàîëå åáìå

'åë úòîåù ïæåàå äàåø

éøä óåâä úåîã åì ïéà éë íâå
õ÷ ïéàì úàù øúéá åéðôì òåãéå éåìâ ìëä äáøãà
åîë î"ãò àåä ÷ø î"ãò ïæàä úòéîùå ïéòä úééàøî
ìòôðå äùòðù äî ìë åîöòá ùéâøîå òãåéä íãà
íåç 'éôàå íåç åà øå÷ åîë åéøáéà ç"îø ìëî ãçàá
íúåäî ïëå øåàá äåëð íà î"ãò åéìâø éðøôöáù
åçåîá ùéâøîå òãåé íäá ìòôúîù äî ìëå íúåîöòå
ìëá ìòôðä ìë ä"á÷ä òãåé î"ãò åæ äòéãé ïéòëå
åðîî 'éòôùåî íìåë úåéäì íéðåúçúå íéðåéìò íéàøáðä
ãçëð àì øåöéä ìë íâå ù"æå ìëä êîî éë ù"îë 'úé
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א.14. ג, ˘ËÈÏ"‡:15.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'הל צ"ל בזה (2 זה. לפני נאמר כבר זה (1".ÏÚÙ�'פיÏÚÙ˙Óע"ב ראה –.ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ

וצ"ל: טה"ד שכאן אפ"ל דמסתפינא בכללותו).Ì‰Óלולא האדם על ÌÈ‡˙È(וקאי Ê‡Âדומה המשל שאין (רע"ב) דבריÏÏÎ.".16למש"כ

יד. כט, השנה.17.הימיםֿא ראש במוסף



סז oqip e"k iriax mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן כ"ו רביעי יום

,q 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åì ïéà éë íâå,120 'nr cr:ë"ô ì"ðë

:"`ipz"d oeylae .dyrnl mirbepd mixacaY àázL éãkL ÷ø©¤§¥¤¨Ÿ
dxen`d d`xid¯ ,àèç úàøé úðéçáa äNòî éãéì ,`xiy ¦¥©£¤¦§¦©¦§©¥§

,`hg zeyrløeñ" úBéäì¦§
øeac äNòîa "òøî¥¨§©£¤¦

Y äáLçîe,dyri `ly ©£¨¨
dn z` aeygi `le xaci `l

,xeq`yéøödúBlâì Cz` ¨¦§©¨
,d`xidúðéa éðetönî¦©§¥¦©

,ïîfäî äìòîlL álä©¥¤§©§¨¥©§©
äáLçî úðéçáì àéáäì§¨¦¦§¦©©£¨¨
da ÷éîòäì ,çnaL Lnî©¨¤©Ÿ©§©£¦¨
äî ïîæ CLî BzáLçî©£©§¤¤§©¨
dúlòt àözL ãò ,Lnî©¨©¤¥¥§ª¨¨
¯ ,Lnî ìòtä ìà çkäî¥©Ÿ©¤©Ÿ©©¨

zxzqen ,"geka" wx mcewn dzidy ,d`xi dze`ay lretdÎgeky

ly etebae eytpa lertle ,"lret"le iehia icil dzr `eaz ± ytpa

;mc`døeac äáLçîa "áBè äNòå òøî øeñ" úBéäì eðéäc§©§¦§¥¨©£¥§©£¨¨¦
ìà ïéáîe áéL÷îe ïéæàîe èéaîe äôBvä 'ä éðtî ,äNòîe©£¤¦§¥©¤©¦©£¦©§¦¥¦¤
ïçBáe ,eäNòî ìk̈©£¥¥

¯ ,Baìå åéúBéìk:xnelk ¦§¨§¦
meyne .miiniptd eizepeirx

envr z` rpni ,jk

`idy efi` dxiar zeyrln

.aeh ziiyra lczyie

ì"æø øîàîëe14ìkzñä" : §©£©©©¦§©¥
Ylkyd ipiraìLa ,äL ¦§Ÿ¨

Y 'eë íéøác`a dz` oi`e §¨¦
dxiar icilY ïéò :ly ©¦

,lekiak d"awdïæàå äàBø¨§Ÿ¤
Y ."'eë úòîBL©©
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z` rcei d"awdy mixne`

,dign `edy mi`xapd lk

mc`d ytpy dcn dze`a
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meyne seba dyeal ytpdy

ixwnn zlrtzn `id jk

"zeyalzd" ,oky) sebd

,xac eze` - ,(ea yaeln `edy inn lrtzn yaelndy drnyn
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:"`ipz"d oeylae .iepiy mey da mxeb eaY äæ ìLnL ÷øly ©¤¨¨¤
sebde ytpdì àlà Bðéà ,¯ ,ïæàä úà CkLofe`d lr lwdl ¥¤¨§©¥¤¨Ÿ¤

ilan xac zrcl xyt` cvik ,"helwl" ,mc`d ly oeirxd lre

,mipf`a ernyle mipira eze`xlY ìLnä ïéà úîàa ìáàly £¨¤¡¤¥©¨¨
sebde ytpdY ìLîpì äîBc ,mlere zewl` lyLôð ék ,ììk , ¤©¦§¨§¨¦¤¤

éòøBànî úìòtúî àéä ,úéäìàäå úéìëOä elôà ,íãàä̈¨¨£¦©¦§¦§¨¡Ÿ¦¦¦§¨¤¤¦§§¥
Y dúeLaìúä úîçî ,Bøòöå óebäzilkyd ytpd ly ©§©£¥£©¦§©§¨

,ziwl`de¯ ,Lnî óeba úLaìîä úéðeiçä Lôpa Lnîytpd ©¨©¤¤©¦¦©§ª¤¤©©¨
dae ,sebd mr zcge`ne ynn zyaeln ,sebd z` dignd ,zipeigd

zilkyd ytpd zyaeln

.ziwl`de-LBãwä ìáà£¨©¨
Y àeä-CeøalekiakBðéà , ¨¥

íBìLå ñç ìòtúî¦§¨¥©§¨
,åééepLå íìBòä éòøBànî¦§§¥¨¨§¦¨
¯ ,Bîöò íìBòäî àìå§Ÿ¥¨¨©§
lrtzn epi` d"awd

zenvre zedn) ze`ivnn18(

ef ze`ivn oi`e ,mlerd

,d"awda e"g iepiy zlret

Y ílkLzenlerd lk ¤ª¨
,mday mirexi`deïðéà¥¨
Y Ba íéìòBt,d"awda £¦

Y .íBìLå ñç éepL íeL¦©§¨
,ezecg`a `le d"awda `l

cigi didy myk ,`l`

ixg` mb cgeine cigi `ed jk ,zenlerd z` `xay iptl cgeine
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åæ äàøé 'éçá úëùîðùë åðééäã úåìãâ 'éçáå
ïéîìò ìë àìîî åäéàã 'ä úìåãâá úåððåáúääî
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טו.25. יז, יז.1.דברים ג, אבות



oqipעי h"k ycew zay mei Ð bn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,mda zyalzn ziwl`d zeigdy ote`a mze` dign `ed ,zenlerd

jk ,dign `idy `xap lke mler lk itl zn`zen ef zeige

dbixcn zyaeln ,`xap e` mler ly xzei dpeilr dbixcnay

,zeig ly xzei dpeilrY ÷"ú Cìäî òé÷øì õøàäî"åyng §¥¨¨¤¨¨¦©©£¨
,ze`nïéáe ,'eëå äðL̈¨§¥

,'eë òé÷øì òé÷øaey - ¨¦©§¨¦©
,dpy ze`n yng ly jldn

ïlk ãâðk úBiçä éìâø©§¥©©§¤¤ª¨
"'eëå2,dbixcnd ,milbxd - §

zeig"a xzeia dpezgzd

lkn dlrnl od ,"ycewd

,odn dhnly zebixcndïëå§¥
lzLäúBîìBòä ìk úeìL ¦§©§§¨¨¨

íeø ãò äìòî äìòîì§©§¨©§¨©
Y úBìònä,xen`d lka ©©£

dbyd el yie ,mc`d opeazn

ziwl`d zeiga dpade

zenlerd lk z` dignd

,zexen`d zebixcnde

d`a 'd zelcba ef ezpadne

zpiga z`xwpd ,ely d`xid

,jk m` ,mxa ."zelcb"

d`xi z`xwp ,`eti` ,recn

d`xi" mya ef"d`zz± ?'d zelcba ezbyd jezn d`a `id ixd ,

`idy zngn "d`zz d`xi" z`xwp `id ,owfd epax xiaqn ,`l`

ziwl`d zeigd zpadn d`azyaelnd`lnn" zpiga ,zenlera

,dfk ote`a ,zenlera zxzqen ef ziwl` zeig ."oinlr lk

`l` ,iynn xack ,"yi"k mnvr z` yibxdl elkei zenlerdy

ef zeppeazd zxxern okle .eze` dignd ziwl`d zeigl lha `edy

lehiae d`xi zpiga wx mc`ayidmeyne ,ze`ivna lehia `le ±

d`xi" mya ef d`xi z`xwp jkd`zz:"`ipz"d oeylae ."ìò óà©©
,äàzúå úéðBöéç äàøé Bæ äàøé úàø÷ð ïë ét,dpezgz d`xi - ¦¥¦§¥¦§¨¦§¨¦¦§©¨¨

,úBîìBòäî úëLîpL øçàî'd zelcba dpadde dbyddn - ¥©©¤¦§¤¤¥¨¨
,mze` dign ziwl`d zeigdy ,zenlerd cvnyíäLzenlerd ± ¤¥

,mdøzzñî øLà ,àeä-Ceøa-LBãwä Cìnä ìL íéLeáì§¦¤©¤¤©¨¨£¤¦§©¥
.'eëå ïéàî Lé úBéäì íîi÷ìe íúBéçäì íäa Laìúîe ílòúîe¦§©¥¦§©¥¨¤§©£¨§©§¨¦§¥¥©¦§

eid md ,exvep mdy iptl ±"oi`"ixg`e ,`vnpa eid `l md ,

dfk ote`ae ± eze`ivna miyibxny xac ,"yi" zpigaa eidp ,e`xapy

ziwl` zeig dignefelkeiy ,mda zyalzn `idy mi`xapd z`

`linn ;ziwl`d zeigl lha df "yi"e ,"yi"l mnvr z` yibxdl

`le ,"yid lehia" zpigaa d`xi wx dxen`d zeppeazdd zxxern

,d`lir d`xia epyiy itk ,ze`ivna hlgen lehiaàéäL ÷ø± ©¤¦
`id ,ef "d`zz d`xi".úBönäå äøBzä íei÷ì çútäå øòMä± ©©©§©¤©§¦©¨§©¦§

.zeevne dxez meiwl (dpezgz) d`zz d`xid d`ian ,xen`k ,oky

oi` ± d`xi oi` m`" :l"f epinkg mixne` ,ef d`xi zpiga lre

okn xg`l wxe ,d`xi didzy gxkdd on xac ziy`xy ,"dnkg

.zeevne dxez meiw ± "dnkg" zeidl dlekiäàlò äàøiä Cà± ©©¦§¨¦¨¨
z`xwpd ,dpeilrd d`xid,úLa àøédyeadn d`ad d`xi ± §¥Ÿ¤

lecb mc` iptn ixnbl lhae yiiazny ink ,'d zelcbn miyiiazny

wicve3mc`d ly ezehytzde ezeipevign `a df oi`y ,execa

itk ± wicvde execa lecbd

,jln iptn `id d`xidy

`a jlndn cgtdy ,lynl

ly ezehytzde ezeipevign

epehlya ze`haznd jlnd

dlecby lkke) eigxf` lr

,ezekln zehytzd xzei

dpicn lr jln ezeida

dnk lr e` xzei dlecb

xzei dlecb jk ± zepicn

df jxc lr ;(eiptn d`xid

,dxen`d d`xid mb `id

zeppeazddn d`ad

zehytzdae "miyeal"a

era zewl``id okly ,zenl

iptn ,"d`zz d`xi" z`xwp

dyea zxxern `id oi`y

itk ,d`ln zelhazde

ezlrna dxkdd zxxerny

,ezehytzde ezeipevig cvn df oi`y ,wicve execa lecb mc` ly

z` yg `edy efk `id eitlk zelhazdde ,ely "mvr"dn m` ik

d`xi z`xwp mb jk .ezlecbn yiiazne ,eznerl qt`k envr

ly ezlecb ipta dyean d`ad d`xi ± "zya `xi" ,mya d`lir

.zenlera ielba driten `idy itk `l ,d"awdäàøéå`id ef ± §¦§¨
úBîìBòä CBúaL úeäìàä úéîéðtî úëLîð àéäL ,úéîéðt§¦¦¤¦¦§¤¤¦§¦¦¨¡Ÿ¤§¨¨

Ydlrnly ,zewl`d zenvre zeinipta dxkd mc`l yiyk

zenlerdn dlrnly ziwl`d zeigd iably ,zenlera zehytzdn

lehia" wx `le) "ze`ivnd lehia"a ,ixnbl zenlerd milha ±

d`xi" `edy ,ze`ivna lehia ± ef dxkd ea zxxern ± ("yid

,"d`liräéìò,d`xi ly ef dbixcn lr ±:eøîà:l"f epinkg - ¨¤¨¨§
,"äàøé ïéà äîëç ïéà íà"didzy gxkdd on dligza - ¦¥¨§¨¥¦§¨

."d`xi" zeidl dleki okn xg`l wxe "dnkg"ç"k àéä äîëçc§¨§¨¦Ÿ©
ä"î4Yly epiprlehiadlna `haznd"dnaezky enk ,"5epgpe" : ¨

,"ze`ivna lehia" edfy ,"dn"àönz ïéàî äîëçäå"6,okle - §©¨§¨¥©¦¦¨¥
`id dnkgoi`,lehiae"ãìBpä úà äàBøä íëç eäæéà"å7Leøt , §¥¤¨¨¨¤¤©¨¥

ác ìk äàBøLéà øçeøå 'ä øáãa ,Léì ïéàî äeäúðå ãìBð C ¤¤¨¨¨¥¨§¦§©¨¥©¦§¥¦§©§©
áeúkL Bîk ,Cøaúé åét8,úàæì éàå ."íàáö ìk åét çeøáe" : ¦¦§¨¥§¤¨§©¦¨§¨¨§¦¨Ÿ

,"oi`"n mi`xapd lk e`xap "'d xac"a wxy -õøàäå íéîMä éøä£¥©¨©¦§¨¨¤
íàáö ìëå,mi`xapd lk ,xnelk ±Lnî úeàéöna íéìèa`l ± §¨§¨¨§¥¦©§¦©¨

ze`ivna lehia m` ik ,lha `edy `l` xac epyiy ,yid lehia

,ynnéáéLç Lnî àìëe ,åét çeøå 'ä øáãamd miaygpe ± ¦§©§©¦§¨©¨£¦¥
,ynn melkkLîMä åéæå øBà ìehák ,Lnî ñôàå ïéàåmdyk ± §©¦¨¤¤©¨§¦§¦©¤¤
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íéøîà éèå÷éì
òé÷øì òé÷ø ïéáå 'åëå äðù ÷"ú êìäî òé÷øì õøàäîå
ìë úåìùìúùä ïëå 'åëå ïìåë ãâðë úåéçä éìâø 'åë
àø÷ð ë"ôòà úåìòîä íåø ãò äìòî äìòîì úåîìåòä
úëùîðù øçàî äàúúå úéðåöéç äàøé åæ äàøé
øùà ä"á÷ä êìîä ìù íéùåáì íäù úåîìåòäî
íîéé÷ìå íúåéçäì íäá ùáìúîå íìòúîå øúúñî
íåé÷ì çúôäå øòùä àéäù ÷ø 'åëå ïéàî ùé úåéäì
äàøéå úùá àøé äàìéò äàøéä êà .úåöîäå äøåúä
êåúáù úåäìàä úéîéðôî úëùîð àéäù úéîéðô
äîëçã äàøé ïéà äîëç ïéà íà åøîà äéìò úåîìåòä
äàåøä íëç åäæéàå àöîú ïéàî äîëçäå ä"î ç"ë àéä
ïéàî äåäúðå ãìåð êéà øáã ìë äàåøù 'éô ãìåðä úà
íàáö ìë åéô çåøáå ù"îë 'úé åéô çåøå 'ä øáãá ùéì
íéìèá íàáö ìëå õøàäå íéîùä éøä úàæì éàå
éáéùç ùîî àìëå åéô çåøå 'ä øáãá ùîî úåàéöîá
ùîùä óåâá ùîùä åéæå øåà ìåèéáë ùîî ñôàå ïéàå
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א.2. יג, חצות.3.חגיגה לתיקון בהערה בסידורו ביאור בתוספת זאת מסביר הזקן שרבנו יט.4.כפי פרק לעיל ז.5.ראה טז, איוב6.שמות

יב. א.7.כח, לב, ו.8.תמיד לג, תהלים

oqip h"k ycew zay mei Ð bn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mi`vnp,dîöò LîMä óeâauegn `vnp ynyd xe`y drya - §©¤¤©§¨
ynyd xe`yk eli`e ;eife xe` ly ze`ivn xcba `ed ,ynyd sebl

lcge (ynyd seb) exewna ixnbl lha `ed ,ynyd seba `vnp

f` d`xpe miiw oky ± xe` ly ziynn ze`ivnk miiwzdln ixnbl

± dnvr ynyd ,xewnd wx

mi`xapd lk milha mb jk

`edy ,mxewna ze`ivna

mze` deednd "'ied xac"

ef zeppeazd ."yil oi`n"

mby ,mc`a zxxern

didz ,d"awdl ezelhazd

."ze`ivna lehia" zpigaa

Bîöò íãà àéöBé ìàå§©¦¨¨©§
,ììkäîlk ly - ¥©§¨

mdy oian `edy ,mi`xapd

,d"awdl ze`ivna milha

- xnelkúeàéöna íéìèa BúîLðå Bçeøå BLôðå Bôeb íbL¤©§©§§§¦§¨§¥¦©§¦
,'ä øáãa,ely dnypde gexde ,ytpde sebd z` deednd -Bøeaãå ¦§©§¦

,'eë BzáLçîa ãçéî Cøaúéez` cg` xac ixd `id ezaygne - ¦§¨¥§ª¨§©£©§
`ed lehiad `l` ,'d xac itlk wx `l `ed lehiady ixd ,jxazi

.envr d"awdl ze`ivna lehia[àëå ë ÷øt] ìéòì økæpëå§©¦§¨§¥¤¤§
Bøeacî ãçà øeacL ,íãàä Lôpî ìLî Cøãa úeëéøàa©£¦§¤¤¨¨¦¤¤¨¨¨¤¦¤¨¦¦

.'eë Lnî àìk BzáLçîeegekny ,mc`ay xeaicd gek znerl ± ©£©§§¨©¨
mewn cg` xeaic qtez `l ,seq ila mixeaic xacl `ed lbeqn

,daygnd gek iabl llk mewn qtez cg` xeaic oi`y i`ceae ,llk

mcew xdxdn `edy dn xacn mc` ,oky) xeaicd xewn `edy

llk mewn qtez xeaicd oi`y dnke dnk zg` lre ;(daygna

xdxdn mc`y) daygnd xewn mdy zecnd e` lkyd gek iabl

xacd i`ce ,i`cee ;(oian lkydy dna e` ,zecnd exxery oipra

e` lkyd geky) ytpd mvr iabl llk mewne jxr xeaicl oi`y

`ivedy xeaicdy ,jka `hazn lcadd .(dly gek wx `ed zecnd

ipta xack d`xpe ,exewnn lcap ,xeaicd lad ixd ,eitn mc`

,mi`xapd z` `xead ,d"awd ly exeaic ixd ,dlrnl eli`e ,envr

epi`eze`ae ,mewn lka `vnpy ,envr d"awdn melye qg lcap

,xeaicdy ,xzei cer oaen jk ,xeaicd ly exewn mb `vnp xeaic

`ed ,d`ixad xewn `edy

cegide lehiad zilkza

d`ixad ± `linne ,d"awdl

ynn ze`ivna dlha dlek

.d"awdløîàL eäæå§¤¤¨©
áeúkä9'ä úàøé ïä" : ©¨¥¦§©

Y ."äîëç àéäoky ¦¨§¨
`id d`lir d`xi ,xen`k

oipr eze` ± ze`ivna lehia

dpkez mby ,"dnkg" ly

.ze`ivna lehia `edCà©
äàøéì âéOäì øLôà éà¦¤§¨§©¦§¦§¨
äàzz äàøé éãé-ìò ,úBönäå äøBzä íei÷a àlà ,Bæ äîëçå§¨§¨¤¨§¦©¨§©¦§©§¥¦§¨©¨¨

áeúkL eäæå ,úéðBöéçä7:Y ."äîëç ïéà äàøé ïéà íà" ©¦¦§¤¤¨¦¥¦§¨¥¨§¨
zeevne dxez meiwe ,"d`zz d`xi" didzy gxkdd on dligzay

"dnkg"l ribdl mc`l el xyt` okn xg`l wxe ,el d`ian `idy

owfd epax jiynn ,oldl .ze`ivna lehiae "d`lir d`xi"l ±

dbixcnd :zeillk zebixcn izy opyi dad`a mby ,xiaqne

drya ± dlrnln dpznk eil` d`ay ef `id ,dad`a dpeilrd

dbixcnd dlrnln el zpzip ,d`xid zcna zenilya `ed mc`y

ezbyd ici lr ,envr mc`d eli`e .dpzn jxca dad` ly dpeilrd

dbixcnl mrt s` ribn did `l ,ezeppeazdeefdbixcnd ;dad`ay

ezeppeazd ici lr dil` ribn mc`y ef ,`id dad`a dipyd

dbixcnde ,"dax dad`" z`xwp dpey`xd dbixcnd .'d zelcba

'd zelcba zeppeazd ici lr d`a `id ik ,"mler zad`" ± dipyd

.mlerd z` dignd ziwl`d zeigdn ,mlerd ipiprn oian mc`y

:"`ipz"d oeylae
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íéøîà éèå÷éì
åùôðå åôåâ íâù ììëäî åîöò íãà àéöåé ìàå äîöò
'úé åøåáãå 'ä øáãá úåàéöîá íéìèá åúîùðå åçåøå
î"ãá úåëéøàá [à"ëå 'ë 'ô] ì"ðëå 'åë åúáùçîá ãçåéî
àìë åúáùçîå åøåáãî ãçà øåáãù íãàä ùôðî

åë ùîîéà êà .äîëç àéä 'ä úàøé ïä ä"ùæå '
äøåúä íåé÷á àìà åæ äîëçå äàøéì âéùäì øùôà
äàøé ïéà íà ù"æå úéðåöéçä äàúú äàøé é"ò úåöîäå

.äîëç ïéà
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כח.9. כח, איוב

oqip h"k ycew zay mei Ð bn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mi`vnp,dîöò LîMä óeâauegn `vnp ynyd xe`y drya - §©¤¤©§¨
ynyd xe`yk eli`e ;eife xe` ly ze`ivn xcba `ed ,ynyd sebl

lcge (ynyd seb) exewna ixnbl lha `ed ,ynyd seba `vnp

f` d`xpe miiw oky ± xe` ly ziynn ze`ivnk miiwzdln ixnbl

± dnvr ynyd ,xewnd wx

mi`xapd lk milha mb jk

`edy ,mxewna ze`ivna

mze` deednd "'ied xac"

ef zeppeazd ."yil oi`n"

mby ,mc`a zxxern

didz ,d"awdl ezelhazd

."ze`ivna lehia" zpigaa

Bîöò íãà àéöBé ìàå§©¦¨¨©§
,ììkäîlk ly - ¥©§¨

mdy oian `edy ,mi`xapd

,d"awdl ze`ivna milha

- xnelkúeàéöna íéìèa BúîLðå Bçeøå BLôðå Bôeb íbL¤©§©§§§¦§¨§¥¦©§¦
,'ä øáãa,ely dnypde gexde ,ytpde sebd z` deednd -Bøeaãå ¦§©§¦

,'eë BzáLçîa ãçéî Cøaúéez` cg` xac ixd `id ezaygne - ¦§¨¥§ª¨§©£©§
`ed lehiad `l` ,'d xac itlk wx `l `ed lehiady ixd ,jxazi

.envr d"awdl ze`ivna lehia[àëå ë ÷øt] ìéòì økæpëå§©¦§¨§¥¤¤§
Bøeacî ãçà øeacL ,íãàä Lôpî ìLî Cøãa úeëéøàa©£¦§¤¤¨¨¦¤¤¨¨¨¤¦¤¨¦¦

.'eë Lnî àìk BzáLçîeegekny ,mc`ay xeaicd gek znerl ± ©£©§§¨©¨
mewn cg` xeaic qtez `l ,seq ila mixeaic xacl `ed lbeqn

,daygnd gek iabl llk mewn qtez cg` xeaic oi`y i`ceae ,llk

mcew xdxdn `edy dn xacn mc` ,oky) xeaicd xewn `edy

llk mewn qtez xeaicd oi`y dnke dnk zg` lre ;(daygna

xdxdn mc`y) daygnd xewn mdy zecnd e` lkyd gek iabl

xacd i`ce ,i`cee ;(oian lkydy dna e` ,zecnd exxery oipra

e` lkyd geky) ytpd mvr iabl llk mewne jxr xeaicl oi`y

`ivedy xeaicdy ,jka `hazn lcadd .(dly gek wx `ed zecnd

ipta xack d`xpe ,exewnn lcap ,xeaicd lad ixd ,eitn mc`

,mi`xapd z` `xead ,d"awd ly exeaic ixd ,dlrnl eli`e ,envr

epi`eze`ae ,mewn lka `vnpy ,envr d"awdn melye qg lcap

,xeaicdy ,xzei cer oaen jk ,xeaicd ly exewn mb `vnp xeaic

`ed ,d`ixad xewn `edy

cegide lehiad zilkza

d`ixad ± `linne ,d"awdl

ynn ze`ivna dlha dlek

.d"awdløîàL eäæå§¤¤¨©
áeúkä9'ä úàøé ïä" : ©¨¥¦§©

Y ."äîëç àéäoky ¦¨§¨
`id d`lir d`xi ,xen`k

oipr eze` ± ze`ivna lehia

dpkez mby ,"dnkg" ly

.ze`ivna lehia `edCà©
äàøéì âéOäì øLôà éà¦¤§¨§©¦§¦§¨
äàzz äàøé éãé-ìò ,úBönäå äøBzä íei÷a àlà ,Bæ äîëçå§¨§¨¤¨§¦©¨§©¦§©§¥¦§¨©¨¨

áeúkL eäæå ,úéðBöéçä7:Y ."äîëç ïéà äàøé ïéà íà" ©¦¦§¤¤¨¦¥¦§¨¥¨§¨
zeevne dxez meiwe ,"d`zz d`xi" didzy gxkdd on dligzay

"dnkg"l ribdl mc`l el xyt` okn xg`l wxe ,el d`ian `idy

owfd epax jiynn ,oldl .ze`ivna lehiae "d`lir d`xi"l ±

dbixcnd :zeillk zebixcn izy opyi dad`a mby ,xiaqne

drya ± dlrnln dpznk eil` d`ay ef `id ,dad`a dpeilrd

dbixcnd dlrnln el zpzip ,d`xid zcna zenilya `ed mc`y

ezbyd ici lr ,envr mc`d eli`e .dpzn jxca dad` ly dpeilrd

dbixcnl mrt s` ribn did `l ,ezeppeazdeefdbixcnd ;dad`ay

ezeppeazd ici lr dil` ribn mc`y ef ,`id dad`a dipyd

dbixcnde ,"dax dad`" z`xwp dpey`xd dbixcnd .'d zelcba

'd zelcba zeppeazd ici lr d`a `id ik ,"mler zad`" ± dipyd

.mlerd z` dignd ziwl`d zeigdn ,mlerd ipiprn oian mc`y
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עי oqip h"k ycew zay mei Ð bn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mi`vnp,dîöò LîMä óeâauegn `vnp ynyd xe`y drya - §©¤¤©§¨
ynyd xe`yk eli`e ;eife xe` ly ze`ivn xcba `ed ,ynyd sebl

lcge (ynyd seb) exewna ixnbl lha `ed ,ynyd seba `vnp

f` d`xpe miiw oky ± xe` ly ziynn ze`ivnk miiwzdln ixnbl

± dnvr ynyd ,xewnd wx

mi`xapd lk milha mb jk

`edy ,mxewna ze`ivna

mze` deednd "'ied xac"

ef zeppeazd ."yil oi`n"
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didz ,d"awdl ezelhazd

."ze`ivna lehia" zpigaa
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,d"awdl ze`ivna milha
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אגרות קודש

]ניסן תשי"ט?[

... במש"כ בפי' אתם נצבים היום גו' - אין בזה סתירה כי היו נצבים גו' לעברך בברית גו' בשעת 

כניסתן לארץ, ויש בחי' זו בכל שנה ושנה והוא ביום ר"ה. וראה לקו"ת ר"פ תבוא.

- פשוט כי מצוה מד"ס הוא לחפש  נוסף על מצות הצדקה  ובמש"כ מהו חיוב מתנות לאביונים 

באביונים, ואפילו על העני וכו' ולא רק מנהג טוב דצדקה לפני התפלה וכו'.



היום יום . . . עי

ה'תש"גכג ניסן, אסרו חג ]בחו"ל[, שמונה לעומריום רביעי

חומש: אחרי מות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה כל . . . סא לי"ח.

עס איז פאראן דער ענין ווָאס אחש"פ איז דער גילוי פון משיח, ווָאס איז שייך לכל 
ישראל. פסח איז דָאך דער מדלג און ליל שמורים, און בכלל הערט זיך חרות'דיק, און 
נָאכדעם פאלט מען אריין אין וועלט, איז דָאס איז דער גילוי פון משיח, דער תוקף ווָאס 

עס גיט אז מ'זָאל קענען געהן אין וועלט.

ג'  ַסח הּוא ֲהֵרי ַה'ְמַדּלֵ ָרֵאל. ּפֶ ְך ְלָכל ִיׂשְ ּיָ ּשַׁ יַח, ׁשֶ ל ָמׁשִ ּלּוי ׁשֶ ַסח הּוא ּגִ ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ נֹו ָהִעְנָין ׁשֶ ֶיׁשְ
ן נֹוְפִלים ְלִעְנְיֵני ָהעֹוָלם – ֲהֵרי ֶזה  ן חֹוִרין, ְוַאַחר ִמּכֵ ל ּבֶ ּמּוִרים'. ּוִבְכָלל, ַהַהְנָהָגה ִהיא ׁשֶ ְו'ֵליל ׁשִ

עֹוָלם. ר ַהֲהִליָכה ּבָ ֵדי ְלַאְפׁשֵ ן ּכְ ּתָ ֶקף ַהּנִ יַח, ַהּתֹ ל ָמׁשִ ּלּוי ׁשֶ הּוא ַהּגִ

ה'תש"גכד ניסן, תשעה לעומריום חמישי

חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: ועוד זאת . . . סא ידיו וכו'.

יֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר. ֶהֱחָינּו ּבִ ֵאין ְמָבְרִכים ׁשֶ נֹוֲהִגים ׁשֶ

לא טוב הָאבען מיר אלע. שעיר לעזאזל איז געווען אן עבודה אין בית המקדש. ווי 
בַאלד א נברא איז דָא לא טוב, דארף מען עס אוועקשיקען אין ארץ גזרה.

נֹו 'ֹלא  ְבָרא ֶיׁשְ [ּנִ ]ּבַ יָון ׁשֶ ׁש. ִמּכֵ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ִעיר ַלֲעָזאֵזל ָהָיה ֲעבֹוָדה ּבְ נּו. ׂשָ 'ֹלא טֹוב' ֵיׁש ְלֻכּלָ
ֵזָרה. ְלחֹו ְלֶאֶרץ ּגְ טֹוב', ֵיׁש ְלׁשָ

ה'תש"גכה ניסן, עשרה לעומריום ששי

חומש: אחרי מות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: וגם להיות . . . כמ"ש במ"א.

ִלּיֹות אֹו ִלְלֹטׁש ֲאָבִנים  ָידֹו ִלְנֹקב ַמְרּגָ ׁש ּבְ ּיֵ ָכל ָאָדם ְלִפי ַמהּותֹו ּוַמֲעָלתֹו. ִמי ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה ִהיא ּבְ
ִהיא ֲעבֹוָדה  ֲעבֹוָדה – ֲהַגם ׁשֶ ל ֶזה ּבַ ְגַמת ּכָ ת ֶלֶחם – ּומּוָבן ּדֻ ֲעבֹוַדת ְמֶלאֶכת ֲאִפּיַ טֹובֹות ְועֹוֵסק ּבַ

ב ָלִאיׁש ַההּוא. ָכל ֶזה ְלֵחְטא ֵיָחׁשֵ ְמֹאד, ּבְ ְצֶרֶכת ּבִ ּוְמָלאָכה ַהּנִ

ה'תש"גכו ניסן, יא לעומרשבת
ָמה.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ר. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ִאּיָ

ים.  ּיִ יֹום ִהְתַוֲעדּות. ַהְפטֹוָרה: ֲהלֹוא ִכְבֵני ֻכׁשִ
חומש: אחרי מות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: פרק מג. והנה . . . 124 לקמן.

משיחת אאמו"ר: חסידות מָאנט אז ורחץ את בשרו במים ולבשם. ד. ה. די השכלה פון 
חסידות מוז אויסווַאשען דעם בשר, און ארָאּפשוויינקען דעם את בשרו, את הטפל לבשרו, 
די אלע רגילות'ן, וועלכע בשר מַאכט, און דאן קען מען ערשט ָאנטָאן די בגדי קדש. 
מחשבת ודבור חסידות והנהגתם של חסידים בהתבוננות קודם התפלה בגדי קדש הם, דָאס 
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עה היום יום . . . 
איז בגדים וועלכע מען הָאט געגעבען מן הקדש, אבער דער ורחץ במים את בשרו דָאס 
דארף מען אליין. לבושי הנפש דָאס גיט מען מלמעלה, ָאבער ָאּפווַאשען דעם טפל ווָאס 
ווערט פון בשריות און דעם בשר אליין מַאכען פאר א בשר קדש, דָאס איז נָאר בכח 
עצמו. און דָאס מאנט חסידות, און אויף דעם הָאט רבינו הגדול געהַאט מסירות נפש. ער 
הָאט געעפענט דעם צנור פון מס"נ אויף עבודת ה' בתפלה, זיין צוגעבונדען צו עצמות 

א"ס, חסידות שטעלט אוועק א חסיד פנים אל פנים צו עצמות א"ס.

ם".  ִים ּוְלֵבׁשָ ּמַ רֹו ּבַ ׂשָ "ְוָרַחץ ֶאת ּבְ "ּב[: ֲחִסידּות ּתֹוַבַעת ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ֵפל  ַהּטָ רֹו", ֶאת  ׂשָ ּבְ ֹטף ֶאת ָה"ֶאת  ְוִתׁשְ ר,  ׂשָ ַהּבָ ְרֹחץ  ּתִ ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ ַלת ַהֲחִסידּות  ּכָ ַהׂשְ ֹזאת אֹוֶמֶרת: 
ֶבת ְוִדּבּור  ְגֵדי ֹקֶדׁש. ַמְחׁשֶ ָבר ִלְלּבֹׁש ּבִ ר ּכְ יל, ְוַרק ָאז ֶאְפׁשָ ר ַמְרּגִ ׂשָ ַהּבָ ִלים ׁשֶ ל ַהֶהְרּגֵ רֹו, ּכָ ִלְבׂשָ
נּו  ּתְ ּנִ ָגִדים ׁשֶ ְגֵדי ֹקֶדׁש ֵהם"; ֵאּלּו ּבְ ה, "ּבִ ִפּלָ ִהְתּבֹוְננּות ֹקֶדם ַהּתְ ל ֲחִסיִדים ּבְ ֲחִסידּות, ְוַהְנָהָגָתם ׁשֶ
ַמְעָלה,  ִנים ִמּלְ ֶפׁש ִנּתָ י ַהּנֶ רֹו", ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ְלַבד. ְלבּוׁשֵ ׂשָ ַמִים ֶאת ּבְ ִמן ַהּקֶֹדׁש. ַאְך ֶאת ַה"ְוָרַחץ ּבַ
ֹכַח ַעְצמֹו. ְוֹזאת  ר ֹקֶדׁש – ֶזהּו ַרק ּבְ ר ִלְבׂשַ ׂשָ ִרּיּות, ְוַלֲהֹפְך ֶאת ַהּבָ ׂשָ ּנֹוָצר ֵמַהּבְ ֵפל ׁשֶ ַאְך ְרִחיַצת ַהּטָ
ֶפׁש  ַתח ֶאת ִצּנֹור ְמִסירּות ַהּנֶ דֹול ְמִסירּות ֶנֶפׁש. הּוא ּפָ נּו ַהּגָ ְך ָהְיָתה ְלַרּבֵ ּתֹוַבַעת ַהֲחִסידּות, ְוַעל ּכָ
ִנים ֶאל  יָבה ָחִסיד ּפָ ֵדי ִלְהיֹות ְקׁשּוִרים ְלַעְצמּות ֵאין סֹוף. ֲחִסידּות ַמּצִ ה, ּכְ ְתִפּלָ ֲעבּור ֲעבֹוַדת ה' ּבִ

ִנים מּול ַעְצמּות ֵאין סֹוף. ּפָ

ה'תש"גכז ניסן, יב לעומריום ראשון

חומש: קדושים, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והנה בחי' . . . לי"ח.

ָמתֹו  ֵקן[ ִנׁשְ נּו ]ַהּזָ ַתב ַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ מּור, ּכְ ה אֹוָתם ַלֲהָנָאתֹו – ֵהם ַרע ּגָ ִרים, ִאם עֹוׂשֶ ּתָ ָבִרים ַהּמֻ ּדְ
ְהֶיה  ּיִ ִרים ׁשֶ ּתָ ָבִרים ַהּמֻ ּדְ ה ּבַ ר ְלָך. ָצִריְך ְלַהְכִניס ְקֻדּשָׁ ּתָ ּמֻ ׁש ַעְצְמָך ּבַ ַקּדֵ ֶרק ז( . ְלִפי ּדְ ְנָיא ּפֶ ֵעֶדן )ּתַ

ַמִים ּוִמּדֹות טֹובֹות. ל ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ִיְרַאת ׁשָ ְכִלית ׁשֶ ֶהם ּתַ ּבָ

ה'תש"גכח ניסן, יג לעומריום שני

חומש: קדושים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: פרק מד. והנה כל . . . סג צפרא כו'.

ָרֵאל?  ֵקן: ֵאיֶזה ֲעבֹוָדה ַנֲעֵלית יֹוֵתר, ַאֲהַבת ה' אֹו ַאֲהַבת ִיׂשְ ֲאלּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַהֲחִסיִדים ׁשָ
ָרֵאל.  ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ל ּכָ ָמתֹו רּוחֹו ְוַנְפׁשֹו ׁשֶ ִנׁשְ ַאַחת ֲחקּוקֹות ּבְ יֶהן ּכְ ּתֵ ָרֵאל ׁשְ ַען: ַאֲהַבת ה' ְוַאֲהַבת ִיׂשְ ַוּיַ
אֹוֵהב ַמה  ָרֵאל, ּדְ ְגדֹוָלה ַאֲהַבת ִיׂשְ י ֶאְתֶכם, ָאַמר ה'", ֲהֵרי ּדִ תּוב: "ָאַהְבּתִ ר ַהּכָ ּבֵ ּוִמְקָרא ָמֵלא ּדִ

ָהָאהּוב אֹוֵהב. ּשֶׁ

ה'תש"גכט ניסן, יד לעומריום שלישי

חומש: קדושים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ואהבה רבה . . . 126 טבע.

ָהִראׁשֹונֹות  ּיֹות  ָרׁשִ ַהּפָ ֹלׁש  ׁשָ ַעל  ֲחִסידּות  י  רּוׁשֵ ּדְ ]=ֵסֶפר  ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ ג'  ַעל  ּתֹוָרה"  ּקּוֵטי  ַה"ּלִ ַמת  ַהְקּדָ
ֵקן  נּו ַהּזָ ֲאָמרֹו ַרּבֵ ִתיב ֹלא ֹתאְכלּו", הּוא ַמֲאָמר ׁשֶ ה ּכְ ּתֹוָרה[, "ְלָהִבין ִעְנַין ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִקית, ִהּנֵ ּבַ ׁשֶ
ַמח  ְכּתֹב ַה"ּצֶ ֵקן: נּו, ַהְטָעָמה? ַוּיִ נּו ַהּזָ ַמח ֶצֶדק" ְלָפָניו, ַוּיֹאֶמר ַרּבֵ ַמח ֶצֶדק", ַוֲחָזרֹו ַה"ּצֶ ִלְפֵני ַה"ּצֶ
י  ֲאָמר. ַעל ּפִ ְפִנים ַהּמַ הֹות ּבִ יּהַ ַהֲהָנָחה, ַוְיַצּוֹו ְלַהְכִניס ַהַהּגָ נּו ִהּגִ ף. ַרּבֵ ּקָ ּמֻ הֹות ּבַ ֶצֶדק" ֲהָנָחה ִעם ַהּגָ

ּקּוֵטי ּתֹוָרה". ָמה ְלַה"ּלִ תֹור ַהְקּדָ ַמֲאָמר ֶזה ּבְ ֲחרּו ּבְ "ּב[ ּבָ י ]ָהַרׁשַ ַעת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַהּצָ
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ה'תשע"ב ניסן כ"ג ראשון יום בשבת בלון ניפוח

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰,äëàìî øîb àeäL øác ìk̈¨¨¤§©§¨¨

.Léhôa äkî íeMî åéìò áiç©¨¨¨¦©¤§©¦

רש"י כתב א)וכן עג, כל(שבת גמר הוא - בפטיש "מכה :

בגמר להחליקו הסדן על בקורנס מכה אומן שכן מלאכה,

מלאכה...".

ערוך' ה'שולחן כתב ס"ח)והנה, ש"מ סי' שיצאו(או"ח שנוצות

בכרית להכניס אסור אבל בשבת, אליה להחזירם מותר מהכרית

יצחק' ה'מנחת וכתב כן. לפני בה היו שלא נוצות ח"וזו (שו"ת

ל) דומהסי' הדבר כי בשבת בלון ניפוח לאסור יש מכאן כי

כלי. תיקון נחשבים כי הכרית לתוך הנוצות להכנסת לכאורה

כי שאסור, קבוע באופן האויר את מכניס בין לחלק יש ואולם

קרוב בזמן משם להוציאו דעתו אם ובין הכלי, את משלים בכך

נשלם לא הכלי עדיין כי ס"ז)שמותר ח"ג ש"כ .(שמירת

ה'מנחת לדעת השניה. בפעם הניפוח לענין הפוסקים ונחלקו

בפעם(שם)יצחק' רק הוא לכרית נוצות להכניס שהאיסור אף

– לכרית להכניסם מותר הנוצות יצאו אם אבל הראשונה,

הוא כי לשניה, ראשונה פעם בין לחלק מקום אין הבלון בניפוח

בבלון שהיה האויר את ולא השני בניפוח אחר אויר מכניס הרי

שניה. בפעם אף לנפח אסור ולכן ויצא,

אויערבך הגרש"ז לדעת כד)אבל הע' שם בנוצות(שש"כ דוקא

יש כי אחרות, לנוצות קודם בכרית שהיו הנוצות בין חילקו

בעולם האויר כל – באויר אבל לאחרות, אלו נוצות בין הבדל

השניה. בפעם בלון לנפח מותר ולכן אחד, כדבר נחשב

ה'תשע"ב ניסן כ"ד שני יום לקדושה חינוך

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰øác úaLa äNòL ïè÷̈¨¤¨¨§©¨¨¨

ìzL ïBâk ,úeáL íeMî àeäLìèìè Bà ,áe÷ð BðéàL õéöòî L ¤¦§§¤¨©¥¨¦¤¥¨¦§¥

ïéà ,åéáà Bçépä íà ïëå .BLéøôäì ïéeöî ïéc úéa ïéà ¯ úéìîøëa§©§§¦¥¥¦§ª¦§©§¦§¥¦¦¦¨¦¥

.Bãéa ïéçîî§©¦§¨

מלאכה עושה היה הקטן שאם משמע הרמב"ם מדברי

להפרישו. מצווים דין בית היו התורה מן האסורה

רבינו פסק והרי מדוע? משנה': ה'מגיד פי"זוהקשה מאכ"א (הל'

מלאכההכ"ז) שעשה או אסורות ממאכלות אחד שאכל "קטן

בן שאינו לפי להפרישו, עליו מצווין הדין בית אין בשבת

דעת"!

תירץ: החזקה' ה'יד על 'קובץ' ובספר

דין בית שאין שאף התורה איסורי משאר חמור שבת איסור

שבת באיסור – תורה איסורי על העובר את להפריש מצווים

ואסרו חז"ל שהחמירו כשם להפרישו, מצווים סקילה, שעונשו

דשבת ש"איסורא משום בשבת, שמתבשל מתבשיל ליהנות

ב)שאני" יז, .(ביצה

בה ואין הדעות לכל האסורה במלאכה רק אמורים והדברים

אמות ארבע המטלטל או נקוב מעציץ התולש כגון מחלוקת,

כאשר אבל להפרישו, ב"ד מצווים שבזה הרבים, ברשות

מטלטל או נקוב שאינו מעציץ התולש כגון מדרבנן הוא האיסור

רבינו מדבר זה ובנידון להפרישו, מצווין דין בית אין בכרמלית,

כאן. שבת בהלכות

מצווין שאין הרמב"ם שכתב אסורות, מאכלות ובהלכות

למלאכה הכוונה – בשבת מלאכה מעשיית הקטן את להפריש

כיבוי מלאכת וכגון הדעות, לכל אינה ה"ז)שאיסורה שלא(בפי"ב

המתיר. דעת את לצרף יש כי זו, ממלאכה להפרישו הצריך

משנה' שמ"ג)וה'כסף רס"י או"ח יוסף' ב'בית הרחבה מבאר:(וביתר

לענין נאמרו לא שבות" משום שהוא "דבר הרמב"ם דברי

oic ziaמצווים אין דין בית אכן כי ההלכה) (שבתחילת

מאכלות בהלכות דבריו וכמשמעות תורה, מאיסור אף להפרישו

ההלכה(שם)אסורות בהמשך המובא לענין מתייחסים הם אלא ,

'חינוך' מדין האב שחובת בידו"), מוחין אין אביו הניחו ("אם

ולהפרישו בו "לגעור וצריך איסור לדבר להתרגל מבנו למנוע

לקדושה" לחנכו מאכ"אכדי הל' הכ"ח)(רמב"ם .שם

כי מדרבנן. באיסור שהמדובר הרמב"ם ציין זה ולענין

דין בית צריכים בנו את מפריש האב אין אם תורה, באיסור

דין בית אין שבות... משום שהוא ב"דבר ורק בידו, למחות

להפרישו". מצווין

ה'תשע"ב ניסן כ"ה שלישי יום הבדלה לפני מלאכה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,ËÎ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰Bì øeñà ,íBiä àöiMî ïëå§¥¦¤¨¨©¨

ìå ìëàì ìéçúäìãò ¯ íeìk íòèì Bà ,äëàìî úBNòìå ,úBzL §©§¦¤¡Ÿ§¦§§©£§¨¨¦§Ÿ§©

.ìécáiL¤©§¦

את כולל הבדלה קודם מלאכה עשיית שאיסור אומרים, יש

גמורה, מלאכה שרק סוברים ויש בשבת, האסורות המלאכות כל

מותרת והוצאה הנר הדלקת אך אסורה ואריגה, כתיבה (ראהכגון

שם) וברמ"א ס"י רצט סי' .שו"ע

נמשכת השבת קדושת הראשונה לדעה המחלוקת: וביאור

איסור השניה לדעה אך אסורות, המלאכות כל ולכן שיבדיל עד

האוסרת היא ההבדלה חובת אלא שבת, לדיני שייך אינו זה

זה ולפי התפילה. לפני מלאכה איסור בדוגמת מלאכה, בעשיית

כמו בשבת, האסורה מלאכה בשם תלויים האיסור דיני אין

בכך. תלוי אינו שבוודאי התפילה קודם מלאכה באיסור

מלאכה עשיית איסור שכלל הרמב"ם, מלשון לדייק יש וכן

לדיני שייך אינו שבודאי הטעימה איסור עם הבדלה קודם

היא) מצוה ואדרבה בשבת, לאכול איסור אין (שהרי השבת

עשיית איסור של גדרו גם זה כן ואם ההבדלה, חיוב מצד אלא

מלאכה.

ב'שם הבדלה שרק אומרים יש הפוסקים: נחלקו ועוד

שדי אומרים ויש מלאכה, לעשות מתירה הכוס ועל ומלכות'

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לחול' קודש בין 'המבדיל לעשות)באמירת אסור ד"ה רצט סי' יוסף .(בית

נובע האיסור אם שאלה: באותה תלויה זו מחלוקת וגם

ידי בה יוצא שאינו בהבדלה להתירו אפשר אי ההבדלה, מחיוב

עליו מוטלת עדיין כי המבדיל', 'ברוך באמירת די ולא חובה

מלאכה עשיית מאיסור נובע האיסור אם אך הבדלה. חובת

אחד דין בהבדלה שיש נמצא אותו, מתירה וההבדלה בשבת

וגם הבדלה, מצות עיקר לקיום שני ודין מלאכה עשיית להיתר

מלאכה להתיר מועילה המצוה חובת ידי בה יוצא שאינו הבדלה

רס"ג) סו"ס בט"ז המובאים הלבוש דברי וראה כאן. הגרי"ז זה(חדושי ביאור אך

תפילת קודם אלא מלאכה עשיית איסור מצאנו לא כי קשה,

אחרת. במצוה ולא שחרית

השבת... שיצא "אע"פ סט"ו): רצט (סי' כתב אדה"ז והנה,

חפציו שיעשה לאדם jlndאסור z` deliy mcewדהיינו ,

נובע שהאיסור נראה ומדבריו בתפילה". או הכוס על שיבדיל

די זה לפי וגם בשבת. מיוחד דין והוא השבת כבוד מצד

בעלמא 'להיכר היא זו הבדלה כי 'המבדיל', ברכת באמירת

המלך' .סט"ז)(שםללוות

ה'תשע"ב ניסן כ"ו רביעי יום מדרבנן? או מדאורייתא שבת' 'עונג

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ï ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úaLa eøîàð íéøáã äòaøà©§¨¨§¨¦¤¤§§©¨

.íéàéápä éãé ìò ïéLøôî ïäå ,íéøôBñ éøácî íéðLe ,äøBza íéðL ¯§©¦©¨§©¦¦¦§¥§¦§¥§Ÿ̈¦©§¥©§¦¦

ãBák ¯ íéàéápä éãé ìò eLøtúpLå ;"øBîL"å ,"øBëæ" ¯ äøBzaL¤©¨¨§¨§¤¦§¨§©§¥©§¦¦¨

ì ,âðò úaMì úàø÷å" :øîàpL ,âðòå."ãaëî 'ä LBã÷ ¨Ÿ¤¤¤¡©§¨¨¨©©¨Ÿ¤¦§§ª¨

סופר' ה'חתם קסח)כתב סי' או"ח הרמב"ם(שו"ת כוונת שאין

אלא קבלה, מדברי או מדרבנן רק הן ועונג כיבוד שמצוות לומר

עליוֿהשלום רבינו למשה שנאמרה דאורייתא מצווה זוהי

סופרים דברי ליה קרי "ורמב"ם מסיני למשה הלכה - בעלֿפה

כדרכו".

יציב' 'דברי קפט)ובספר הרמב"ן(סי' דברי את כג,הביא (ויקרא

יוםב), אותו לעשות שיש כלומר קודש', 'מקרא נאמר שבשבת

בשו"ע כתב וכן התורה. מן חיוב זה והרי ושמחה, משתה

הזקן רמ"ב)אדמו"ר סי' בכלל(או"ח שהשבת התורה מן "ועיקרן :

ומה הרמב"ם, בדעת גם לומר יש שכן והוסיף, קודש...". מקראי

"ש הכוונה, סופרים, מדברי הם ועונג שכבוד eyxtzpשכתב

מה'צמח גם והביא להם". יש תורה דין אבל סופרים מדברי

כח)צדק' סי' או"ח היא.(שו"ת התורה מן עונג מצוות שכתב

משה' ס)וב'אגרות סי' הם(או"ח והעונג הכבוד חיובי הוסיף:

ורק התורה הרמב"םeyxtzpמן כתב לא ולכן הנביאים ידי על

epwizלגבי כדרכו סופרים', 'מדברי בלשון נקט אלא הנביאים

שלא דבר מדאורייתא.yxetnכל הוא חיובו שתוקף אף בתורה,

אומר' ב'יביע כתב זאת, טו)לעומת סי' מדבריו(ח"א "למדנו :

מן ואינה סופרים מדברי אלא אינה עונג שמצות הרמב"ם] [של

השלחן' ב'ערך טאייב מהר"י הגאון כתב וכן רמב)התורה. .(ס"ס

הרשב"א דעת צג)אולם דף ליבמות ובחידושיו קכז, סי' דעונג(בתשובותיו

ליראה תלמד 'למען מדכתיב לה וילפינן התורה, מן הוי שבת

שהגמרא וכפי הימים'. כל אֿלקיך ה' שם)את דורשת(יבמות

אותם. לענג שיש טובים", וימים שבתות "אלו – הימים" ש"כל

ה'תשע"ב ניסן כ"ז חמישי יום להפרדה שיתוף בין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰úáøòî íãà ìL BzLà¦§¤¨¨§¨¤¤

?øñBà ãöék ...åéìò úáøòî dðéà ¯ øñBà íà ...Bzòcî àlL Bì¤Ÿ¦©§¦¥¥¨§¨¤¤¨¨¥©¥

.'íënò ózzLî éðéà' Bà ,'íënò áøòî éðéà' :øîàL ïBâk§¤¨©¥¦§¨¥¦¨¤¥¦¦§©¥¦¨¤

הרא"ש ס"ט)לדעת פ"ז בעלה,(עירובין עבור לערב יכולה אשה

דיירי עם לערבו כדי חצרות' 'עירוב לצורך ממזונו לתת ויכולה

מסוימים בתנאים זאת, בה. ומוחה מתנגד הוא אם אפילו החצר

א) שס"ז, או"ח אדה"ז ש"ע .(ראה

לערב יכולה אשה שלפנינו, בהלכה הרמב"ם לדעת אך

אומר אם אבל רצונו, נגד זה שאין בתנאי ידיעתו ללא לבעלה

לערב. יכולה אינה רוצה שאינו בפירוש

בגמרא מהמסופר זה על מקשה א)והראב"ד פ, :(עירובין

'עירוב לעשות רצו זירא רבי של בשכנותו החצר דיירי

בחצר הגר שנכרי ומכיון נכרי שומר גר היה בחצר חצירות'.

אם גם שבחצר, היהודים על הטלטול את הוא אוסר המשותפת

בחצר זכותו את שישכרו עד ביניהם, ה"י)עירבו פ"ב –(לעיל

סירב הוא אך זכותו, את מהשומר לשכור הדיירים ביקשו

שלא מערבת אדם של "אשתו הגמרא: כך על אומרת לבקשתם.

שלא רשותו את להשכיר גם יכולה שהיא ומכאן מדעתו"

יש הרמב"ם ולפי האשהמדעתו. מעשי מועילים מה להקשות:

להשכיר רוצה שאינו במפורש דעתו גילה השומר בעלה והרי

ליהודים? רשותו את

והביאור:

או בחצר שכניו עם הדייר ושיתוף בעירוב מדובר זו בהלכה

מסכים, שהוא בהנחה רק לבעלה מערבת האשה ובזה במבוי,

בפעולה מדובר בגמרא ואילו מפורשת. התנגדות גילה אם ולא

רשותו את מהנכרי לשכור רצו החצר שדיירי היינו הפוכה,

שנועדה ופעולה המשותפת, בחצר זכותו את ולהפקיע בחצר

גם להיעשות יכולה ישראל של משכנותם הנכרי את להפריד

כורחו הי"ב)בעל פ"ב לעיל משנה מגיד וראה רוקח, .(מעשה

ה'תשע"ב ניסן כ"ח שישי יום לערב? ניתן צורך לאיזה

:Â ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰,ïéîeçú éáeøò ïéáøòî ïéà¥§¨§¦¥¥§¦

.äåöî øáãì àlà¤¨¦§©¦§¨

הטור תטו)כתב סי' לדבר(או"ח מלכתחילה לערב הוא שהאיסור

גם לתחום מחוץ לצאת יכול מצוה לדבר עירב אם אך רשות,

הרשות. לדבר

יוסף' ה'בית רש"י(שם)אך מדברי א)מדייק פב, שכתב(עירובין
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לחול' קודש בין 'המבדיל לעשות)באמירת אסור ד"ה רצט סי' יוסף .(בית

נובע האיסור אם שאלה: באותה תלויה זו מחלוקת וגם

ידי בה יוצא שאינו בהבדלה להתירו אפשר אי ההבדלה, מחיוב

עליו מוטלת עדיין כי המבדיל', 'ברוך באמירת די ולא חובה

מלאכה עשיית מאיסור נובע האיסור אם אך הבדלה. חובת

אחד דין בהבדלה שיש נמצא אותו, מתירה וההבדלה בשבת

וגם הבדלה, מצות עיקר לקיום שני ודין מלאכה עשיית להיתר

מלאכה להתיר מועילה המצוה חובת ידי בה יוצא שאינו הבדלה

רס"ג) סו"ס בט"ז המובאים הלבוש דברי וראה כאן. הגרי"ז זה(חדושי ביאור אך

תפילת קודם אלא מלאכה עשיית איסור מצאנו לא כי קשה,

אחרת. במצוה ולא שחרית

השבת... שיצא "אע"פ סט"ו): רצט (סי' כתב אדה"ז והנה,

חפציו שיעשה לאדם jlndאסור z` deliy mcewדהיינו ,

נובע שהאיסור נראה ומדבריו בתפילה". או הכוס על שיבדיל

די זה לפי וגם בשבת. מיוחד דין והוא השבת כבוד מצד

בעלמא 'להיכר היא זו הבדלה כי 'המבדיל', ברכת באמירת

המלך' .סט"ז)(שםללוות

ה'תשע"ב ניסן כ"ו רביעי יום מדרבנן? או מדאורייתא שבת' 'עונג

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ï ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úaLa eøîàð íéøáã äòaøà©§¨¨§¨¦¤¤§§©¨

.íéàéápä éãé ìò ïéLøôî ïäå ,íéøôBñ éøácî íéðLe ,äøBza íéðL ¯§©¦©¨§©¦¦¦§¥§¦§¥§Ÿ̈¦©§¥©§¦¦

ãBák ¯ íéàéápä éãé ìò eLøtúpLå ;"øBîL"å ,"øBëæ" ¯ äøBzaL¤©¨¨§¨§¤¦§¨§©§¥©§¦¦¨

ì ,âðò úaMì úàø÷å" :øîàpL ,âðòå."ãaëî 'ä LBã÷ ¨Ÿ¤¤¤¡©§¨¨¨©©¨Ÿ¤¦§§ª¨

סופר' ה'חתם קסח)כתב סי' או"ח הרמב"ם(שו"ת כוונת שאין

אלא קבלה, מדברי או מדרבנן רק הן ועונג כיבוד שמצוות לומר

עליוֿהשלום רבינו למשה שנאמרה דאורייתא מצווה זוהי

סופרים דברי ליה קרי "ורמב"ם מסיני למשה הלכה - בעלֿפה

כדרכו".

יציב' 'דברי קפט)ובספר הרמב"ן(סי' דברי את כג,הביא (ויקרא

יוםב), אותו לעשות שיש כלומר קודש', 'מקרא נאמר שבשבת

בשו"ע כתב וכן התורה. מן חיוב זה והרי ושמחה, משתה

הזקן רמ"ב)אדמו"ר סי' בכלל(או"ח שהשבת התורה מן "ועיקרן :

ומה הרמב"ם, בדעת גם לומר יש שכן והוסיף, קודש...". מקראי

"ש הכוונה, סופרים, מדברי הם ועונג שכבוד eyxtzpשכתב

מה'צמח גם והביא להם". יש תורה דין אבל סופרים מדברי

כח)צדק' סי' או"ח היא.(שו"ת התורה מן עונג מצוות שכתב

משה' ס)וב'אגרות סי' הם(או"ח והעונג הכבוד חיובי הוסיף:

ורק התורה הרמב"םeyxtzpמן כתב לא ולכן הנביאים ידי על

epwizלגבי כדרכו סופרים', 'מדברי בלשון נקט אלא הנביאים

שלא דבר מדאורייתא.yxetnכל הוא חיובו שתוקף אף בתורה,

אומר' ב'יביע כתב זאת, טו)לעומת סי' מדבריו(ח"א "למדנו :

מן ואינה סופרים מדברי אלא אינה עונג שמצות הרמב"ם] [של

השלחן' ב'ערך טאייב מהר"י הגאון כתב וכן רמב)התורה. .(ס"ס

הרשב"א דעת צג)אולם דף ליבמות ובחידושיו קכז, סי' דעונג(בתשובותיו

ליראה תלמד 'למען מדכתיב לה וילפינן התורה, מן הוי שבת

שהגמרא וכפי הימים'. כל אֿלקיך ה' שם)את דורשת(יבמות

אותם. לענג שיש טובים", וימים שבתות "אלו – הימים" ש"כל

ה'תשע"ב ניסן כ"ז חמישי יום להפרדה שיתוף בין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰úáøòî íãà ìL BzLà¦§¤¨¨§¨¤¤

?øñBà ãöék ...åéìò úáøòî dðéà ¯ øñBà íà ...Bzòcî àlL Bì¤Ÿ¦©§¦¥¥¨§¨¤¤¨¨¥©¥

.'íënò ózzLî éðéà' Bà ,'íënò áøòî éðéà' :øîàL ïBâk§¤¨©¥¦§¨¥¦¨¤¥¦¦§©¥¦¨¤

הרא"ש ס"ט)לדעת פ"ז בעלה,(עירובין עבור לערב יכולה אשה

דיירי עם לערבו כדי חצרות' 'עירוב לצורך ממזונו לתת ויכולה

מסוימים בתנאים זאת, בה. ומוחה מתנגד הוא אם אפילו החצר

א) שס"ז, או"ח אדה"ז ש"ע .(ראה

לערב יכולה אשה שלפנינו, בהלכה הרמב"ם לדעת אך

אומר אם אבל רצונו, נגד זה שאין בתנאי ידיעתו ללא לבעלה

לערב. יכולה אינה רוצה שאינו בפירוש

בגמרא מהמסופר זה על מקשה א)והראב"ד פ, :(עירובין

'עירוב לעשות רצו זירא רבי של בשכנותו החצר דיירי

בחצר הגר שנכרי ומכיון נכרי שומר גר היה בחצר חצירות'.

אם גם שבחצר, היהודים על הטלטול את הוא אוסר המשותפת

בחצר זכותו את שישכרו עד ביניהם, ה"י)עירבו פ"ב –(לעיל

סירב הוא אך זכותו, את מהשומר לשכור הדיירים ביקשו

שלא מערבת אדם של "אשתו הגמרא: כך על אומרת לבקשתם.

שלא רשותו את להשכיר גם יכולה שהיא ומכאן מדעתו"

יש הרמב"ם ולפי האשהמדעתו. מעשי מועילים מה להקשות:

להשכיר רוצה שאינו במפורש דעתו גילה השומר בעלה והרי

ליהודים? רשותו את

והביאור:

או בחצר שכניו עם הדייר ושיתוף בעירוב מדובר זו בהלכה

מסכים, שהוא בהנחה רק לבעלה מערבת האשה ובזה במבוי,

בפעולה מדובר בגמרא ואילו מפורשת. התנגדות גילה אם ולא

רשותו את מהנכרי לשכור רצו החצר שדיירי היינו הפוכה,

שנועדה ופעולה המשותפת, בחצר זכותו את ולהפקיע בחצר

גם להיעשות יכולה ישראל של משכנותם הנכרי את להפריד

כורחו הי"ב)בעל פ"ב לעיל משנה מגיד וראה רוקח, .(מעשה

ה'תשע"ב ניסן כ"ח שישי יום לערב? ניתן צורך לאיזה

:Â ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰,ïéîeçú éáeøò ïéáøòî ïéà¥§¨§¦¥¥§¦

.äåöî øáãì àlà¤¨¦§©¦§¨

הטור תטו)כתב סי' לדבר(או"ח מלכתחילה לערב הוא שהאיסור

גם לתחום מחוץ לצאת יכול מצוה לדבר עירב אם אך רשות,

הרשות. לדבר

יוסף' ה'בית רש"י(שם)אך מדברי א)מדייק פב, שכתב(עירובין
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חכמים התירו megzl"לא ueg z`vlלדבר אלא עירוב ע"י

לדבר העירוב הנחת בעצם רק האיסור אין שלדעתו מצוה"

אם גם ולכן מצוה. לדבר שלא יציאה איסור יש אלא רשות

הרשות. לצורך לצאת מתיר אינו מצוה לצורך העירוב את הניחו

הרשב"א שם)וכתב בפת,(ב"י כשמערב דוקא הוא שהאיסור

בו לקנות שרוצה למקום שהולך היינו ברגליו, מערב אם אך

לדבר אפילו לערב מותר השמשות, בין שם ונמצא שביתה

הרשות.

יוסף' ה'בית מבאר טעמו הוא(שם)ואת עירוב מצוות עיקר :

מאכל הנחת ידי על לערב והאפשרות השביתה למקום כשהולך

לצורך אלא הקילו ולא חכמים, שהקילו מיוחדת קולא היא

ברגליו, היינו הדין, מעיקר המועיל באופן כשמערב אך מצוה,

הרשות. לדברי אף צורך, לכל מותר זה הרי

שקונה הוא עירוב של ההיתר יסוד אחר: באופן מבארים ויש

השמשות. בבין נעשה זה וקנין השבת, למשך זה במקום שביתה

שהדבר ואף שביתה, שקונה בפיו לומר צריך בפת המערב והנה,

כי מותר זה הרי בשבת, קנין לעשות דרבנן באיסור כרוך

ההיתר ולכן מצוה לצורך השמשות בבין הותרו דרבנן איסורים

קונה ברגליו המערב אך הרשות, לדבר ולא מצוה לצורך רק הוא

ומותר בשבת כקנין נראה זה אין ולכן האמירה ללא גם שביתה

מצוה. לצורך שלא אף

ביציאה אינו מצוה לדבר שלא לערב האיסור זה ביאור ולפי

קניית איסור משום העירוב, הנחת בעצם אלא לתחום מחוץ

לצורך עירוב להניח לו הותר כאשר כן ואם בשבת, שביתה

הרשות לדבר גם לצאת רשאי כו)מצוה סי' ח"ב תניינא ומשיב .(שואל

ה'תשע"ב ניסן כ"ט קודש שבת הכפורים? ביום הצום את להקל מותר האם
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להקלת הגורמים באמצעים הכפורים יום בערב הנוקטים יש

חמד' ה'שדי כך על וכתב יח)הצום. א, סי' יוה"כ נוגד(מע' שהדבר

התורה כוונת כי נפשותיכם", את "ועיניתם הכתוב פשטות את

העינוי. את המפחיתים באמצעים לנקוט ואין יתענה שהאדם

ושתיה", מאכילה בו "לשבות המצוה את מגדיר הרמב"ם אך

'שביתה', אלא 'סיגוף' אינו הכיפורים יום צום שלדעתו הרי

הוא עניינה אלא סיגוף לשם שאינה ממלאכה השביתה כדוגמת

שביתה הוא הצום של וכן מלאכה, כדיאיסור ושתיה מאכילה

ומה המחילה. בקשת היום, של העיקרית בתכלית יתרכז שהאדם

שיעור את להורות הוא "ועיניתם" בביטוי התורה שנקטה

שיעור כי הגסה', 'ככותבת שהיא כרת, עליה שחייבים האכילה

שאר גם נכללים 'ועיניתם' שבלשון ועוד העינוי. את מבטל זה

הכפורים. ביום הנוהגים העינויים

הברייתא מדברי הרמב"ם של להגדרתו ראיה ב)ויש עד, :(יומא

כדי בצינה או בחמה ישב יכול נפשותיכם', את "'תענו

שב מלאכה מה תעשו', לא מלאכה 'וכל לומר תלמוד שיצטער?

התורה כלומר: תעשה". ואל שב נפש עינוי אף תעשה, ואל

ללמדנו החיבור בוא"ו העינוי לחיוב המלאכה איסור את קושרת

זה ולפי ממלאכה. השביתה כמו מאכילה השביתה הוא שהצום

כי העינוי, להפחתת אמצעים הכפורים יום בערב לנקוט מותר

מאכילה. בשביתה אלא העינוי בעצם המצוה אין

סכנה בו שיש בחולה היא זו בהגדרה נוספת מינה' 'נפקא

האמור שלאור נפש, פקוח משום הכפורים ביום לאכול החייב

טעם חסרי מאכלים ולאכול האכילה בהנאת למעט חייב אינו

אלא לסיגוף התורה כוונת אין כי בלבד, גופו את לקיים כדי

דבר גם לאכול רשאי לאכול ועליו ומאחר מאכילה, לשביתה

הנאה. בו שיש
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"ּתׁשּבת"‡. ּבּתֹורה מלאכה,נאמר ׁשאינן מּדברים אפּלּו - ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
מּׁשּום חכמים ׁשאסרּו הן, הרּבה ּודברים מהן. לׁשּבת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹחּיב

השביתה]ׁשבּות ׁשהן[להרבות מּפני אסרּום ּדברים, מהן - ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
יבֹוא ׁשּמא ּגזרה אסרּום ּדברים, ּומהן למלאכֹות, ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָּדֹומים

הן: ואּלּו סקילה; אּסּור ְְִִֵֵֵֶָמהן
חֹורׁש·. מּׁשּום חּיב זה הרי ּגּמֹות, הּמׁשוה לפּכל ;,יכ ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

הּנירה ּבׂשדה להּפנֹות יׁשוה[חרושה]אסּור ׁשּמא ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
האֹוצר את המפּנה תבואה]ּגּמֹות. ׁשהּוא[מחסן מּפני ּבׁשּבת, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּבֹו קֹובע אֹו אֹורחים, ּבֹו ׁשּיכניס ּכגֹון מצוה, לדבר לֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָצרי
להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא האֹוצר, ּכל את יגמר לא - ְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹמדרׁש
אבל ּבקֹורה, אֹו ּבכתל מקּנחֹו רגלֹו, ּגּבי ׁשעל טיט ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּגּמֹות.
ּבּקרקע ירק לא הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבקרקע, ְְְְְֶַַַַַַַָָָֹֹֹֻלא
ּגּבי ׁשעל הרק לדרס ּומּתר ּגּמֹות; יׁשוה ׁשּמא ּברגלֹו, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻֻויׁשּוף

ּתּמֹו. לפי והֹול ְְְִֵַַַֻהּקרקע,
המׂשחקֹות‚. אסּורֹותנׁשים - ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים ּבאגֹוזים ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ואסּור הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבׁשּבת, ּבהן ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻלׂשחק
ּכן[לנקות]לכּבד אם אּלא ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא הּקרקע, את ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ

לזּלף ּומּתר ּבאבנים. רצּוף ּגּבי[להזות]היה על מים ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻ
מתּכּון אינֹו ׁשהרי ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּקרקע,

סכין אין .מיפה]לכ חומר היה[מריחת ואפּלּו הּקרקע, את ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
אֹותֹו נֹופחין ואין ּבאבנים; אתרצּוף להרחיק כדי [במפוח, ְְֲִִֵַָָ

וחמרהאבק] קל טֹוב, ּביֹום אפּלּו אֹותֹו, מדיחין ואין ,ְְְֲִִִֵֶַָֹ
ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא - ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבׁשּבת
רצּוף. ׁשאינֹו ּבמקֹום ּכן עֹוׂשה ׁשהּוא ּבזמן הּגּמֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻלהׁשוֹות

ּומרּדה„. ּתבן מביא גׁשמים, ּבימי ׁשּנתקלקלה [שוטח]חצר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אּלא ּבקּפה, ולא ּבסל, לא ירּדה לא מרּדה, ּוכׁשהּוא ְְְְְְֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻבּה;

הּקּפה שנשברה]ּבׁשּולי קופה ּכדר[תחתית יעׂשה ׁשּלא - ְְֲֵֶֶֶֶַַָֹֻ
ּגּמֹות. להׁשוֹות ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ְְְְֶֶַָֹֻׁשהּוא

זֹורע‰. מּׁשּום חּיב הּזרעים, את אסּורהּמׁשקה לפיכ ; ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבגלּגל הּבֹור מן לגּנתֹו[אופן]לׁשאב ימּלא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

מּתר ּבחצר, ּגלּגל ׁשל הּבֹור היה אם זה, ּומּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּולחרּבתֹו.
ּבגלּגל. מּמּנּו ְְְִֶַַַֹלמּלאת

.Âקֹוצר מּׁשּום חּיב לרּדֹותהּתֹולׁש, אסּור ,לפיכ [להוציא]; ְְִִִֵֵַַָָָ
ּבאילן, עֹולין אין ּכתֹולׁש. ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, מּכּורּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּדבׁש
ּבאילן. נסמכין ואין ּבאילן, נתלין ואין יבׁש; ּבין לח ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָּבין
ואין ּכּלֹו. הּיֹום ּכל ׁשם ליׁשב יֹום מּבעֹוד יעלה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֻולא

ּכלל לּקרקע ּבמחּבר יתלׁש.מׁשּתּמׁשין ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻ
.Ê- ׁשּבת מֹוצאי עד לאכלן אסּור ּבׁשּבת, ׁשּנׁשרּו ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָּפרֹות

יתלׁש ׁשּמא ׁשאיןּגזרה ּבֹו, להריח מּתר המחּבר, הדס . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ
מצּוי ריחֹו והרי ּבֹו, להריח אּלא תלישה]הניתֹו ללא קיים -]; ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ

ּבֹו להריח אסּור לאכילה, הראּוי וכל ותּפּוח אתרֹוג ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָאבל
לאכלֹו. אֹותֹו יקץ ׁשּמא ּגזרה - ְְְְִֵֶָָָָָֹֻּבמחּבר

.Á,טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהין ׁשרׁשיו ׁשהיּו ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָֹאילן
ּכארץ הן הרי ׁשלׁשה, ּגבֹוהין אינן ואם עליהן; ליׁשב .אסּור ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
להׁשּתּמׁש מּתר ׁשלׁשה, לתֹו מּׁשלׁשה מּלמעלה ּבאין ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹֻהיּו
לארץ, ׁשוה אחד ׁשּצּדן ּפי על אף ׁשלׁשה, ּגבֹוהין היּו ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבהן;
עליהם. ליׁשב אסּור - ׁשלׁשה ּתחּתיהן חלל ׁשּיׁש ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹו

.Ëיחּת ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת בהמה ּגּבי על רֹוכבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאין
גפן]זמֹורה יעלה[ענף ולא ּבבהמה, נתלין ואין להנהיגּה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

בהמה; לצּדי נסמכין ואין ּבׁשּבת. עליה ליׁשב יֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמּבעֹוד
מּתר ּבׁשֹוגג, - ּבׁשּבת ּבאילן עלה מּתרין. - צדדין ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֻֻוצּדי

ּובבהמה לירד. אסּור ּבמזיד, ירד,לירד; - ּבמזיד אפּלּו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָ
הּבהמה מעל הּמּׂשאֹוי ּפֹורקין וכן חּיים. ּבעלי צער ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָמּׁשּום

חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום ְֲִִֵַַַַַָּבׁשּבת,
.Èׁשליף טעּונה ּבהמּתֹו היתה משא]ּכיצד? ּתבּואה[- ׁשל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ

נֹופל והּוא אחר, לצד ּומסּלקֹו ּתחּתיו, ראׁשֹו מכניס -ְְְְְְִֵֵַַַַַָֹ
- טעּונה ּובהמּתֹו ׁשּבת, ּבלילי הּדר מן ּבא היה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמאליו.
ּבׁשּבת; הּנּטלין הּכלים את נֹוטל החיצֹונה, לחצר ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכׁשּיּגיע
ּבּׂשּקין היּו נֹופלין. והּׂשּקין החבלים מּתיר - נּטלין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוׁשאינן
ּכרים מביא קטּנים, ׂשּקין היּו אם - הּמׁשּתּברין ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָּדברים
ׁשהרי הּכרים; על נֹופלין והּׂשּקין ּתחּתיהן, ּומּניח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּוכסתֹות
וקּלים, קטּנים ׁשהּׂשּקים מּפני ׁשֹולף, הּכר, לׁשלף ירצה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹאם

ּכלי ּבּטל ׁשּלא ׁשל[מיעודו]ונמצא עׁשתֹות טעּונה היתה . ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹ
ׁשּיּׁשברּו, ּפי על ׁשאף נֹופלין; והן הּׂשּקים מּתיר - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָזכּוכית
ּולהפסד עֹומד, להּתכה הּכל ׁשהרי ּגדֹול, הפסד ּבכ ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאין
זכּוכית ּכלי ּומלאים ּגדֹולים הּׂשּקים היּו חׁשׁשּו. לא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹמּועט
על ׁשם יּניחם לא מקֹום, ּומּכל ּבנחת. ּפֹורק ּבהם, ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוכּיֹוצא

חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום - בהמה ְֲִִֵֵֵַַַַַָּגּבי
.‡È.מעּמר מּׁשּום חּיב אחד, ּגּוף ׁשּיעׂשּו עד ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהמדּבק

יד על יד על מלּקט - ּבחצרֹו ּפרֹות לֹו ׁשּנתּפּזרּו מי ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלפיכ
מעט] לתֹו[מעט ולא הּסל לתֹו לא יּתן לא אבל ְְְְֲִֵֵַַָֹֹֹואֹוכל;

ׁשהּוא ּכדר עׂשה ׁשאם ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻהּקּפה,
לידי ויבֹוא הּקּפה, ּבתֹו ּבידֹו יכּבׁשם ׁשּמא - ּבחל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻעֹוׂשה

ׁשּנראהעּמּור מּפני ּבֹו, וכּיֹוצא הּמלח את מקּבצין אין וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
ְִֵַּכמעּמר.

.·Èחּיב - וענבים זיתים והּסֹוחט ּדׁש; מּׁשּום חּיב - ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָמפרק
מפרק הֹואילמּׁשּום ורּמֹונים, ּתּותים לסחט אסּור ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִִֵָָָֹ

יבֹוא ׁשּמא - וענבים ּכזיתים אֹותם סֹוחטים אדם ּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָּומקצת
ּפריׁשין ּכגֹון ּפרֹות, ׁשאר אבל וענבים. זיתים ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָֹלסחט

ועזרּורים[חבושים] לתפוח]ותּפּוחים הדומה מּתר[פרי - ְְְִִַַָֻ
סחיטה. ּבני ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָלסחטן

.‚Èבחומץ]ּכבׁשין שנכבשו [פירותּוׁשלקֹות[פירות ְְִָָ

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום השני, עם המצורף אליו.

נוכחות בהתועדות דאחרון של פסח, שלכאורה  ובמ"ש אודות בנותיו תחיינה והסיבה שלא היו 

הסיבה נכונה במאד, וה"ה מעשרת הדברות כבוד אם, אבל בהביא בחשבון שהמדובר להתועדות דאחרון 

ציווי  שיקוימו  הענינים  לסדר  הי'  צריך  ושמח,  בריא  לקיץ  והתחלה  משיחא  דמלכא  סעודתא  פסח  של 

האמור בעשרת הדברות ויהיו גם נוכחות בההתועדות, והדרך לזה פשוטה ביותר, עי"ז שגם אמם תחי' 

היתה ג"כ נוכחת בההתועדות, ובפרט שטעם האמור שתהיינה הבנות נוכחות, בתקפו הוא גם לגבי האם 

תחי' ואולי עוד יותר, וק"ל. ואף שאמרו חז"ל אין צועקין על העבר, נכתבו שורות האמורות כיון שבטח 

תהי' שאלה בכגון זו גם בעתיד, וק"ל...

בברכת הצלחה ולבשו"ט בכל האמור.
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"ּתׁשּבת"‡. ּבּתֹורה מלאכה,נאמר ׁשאינן מּדברים אפּלּו - ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
מּׁשּום חכמים ׁשאסרּו הן, הרּבה ּודברים מהן. לׁשּבת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹחּיב

השביתה]ׁשבּות ׁשהן[להרבות מּפני אסרּום ּדברים, מהן - ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
יבֹוא ׁשּמא ּגזרה אסרּום ּדברים, ּומהן למלאכֹות, ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָּדֹומים

הן: ואּלּו סקילה; אּסּור ְְִִֵֵֵֶָמהן
חֹורׁש·. מּׁשּום חּיב זה הרי ּגּמֹות, הּמׁשוה לפּכל ;,יכ ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

הּנירה ּבׂשדה להּפנֹות יׁשוה[חרושה]אסּור ׁשּמא ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
האֹוצר את המפּנה תבואה]ּגּמֹות. ׁשהּוא[מחסן מּפני ּבׁשּבת, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּבֹו קֹובע אֹו אֹורחים, ּבֹו ׁשּיכניס ּכגֹון מצוה, לדבר לֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָצרי
להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא האֹוצר, ּכל את יגמר לא - ְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹמדרׁש
אבל ּבקֹורה, אֹו ּבכתל מקּנחֹו רגלֹו, ּגּבי ׁשעל טיט ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּגּמֹות.
ּבּקרקע ירק לא הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבקרקע, ְְְְְֶַַַַַַַָָָֹֹֹֻלא
ּגּבי ׁשעל הרק לדרס ּומּתר ּגּמֹות; יׁשוה ׁשּמא ּברגלֹו, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻֻויׁשּוף

ּתּמֹו. לפי והֹול ְְְִֵַַַֻהּקרקע,
המׂשחקֹות‚. אסּורֹותנׁשים - ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים ּבאגֹוזים ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ואסּור הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבׁשּבת, ּבהן ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻלׂשחק
ּכן[לנקות]לכּבד אם אּלא ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא הּקרקע, את ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ

לזּלף ּומּתר ּבאבנים. רצּוף ּגּבי[להזות]היה על מים ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻ
מתּכּון אינֹו ׁשהרי ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּקרקע,

סכין אין .מיפה]לכ חומר היה[מריחת ואפּלּו הּקרקע, את ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
אֹותֹו נֹופחין ואין ּבאבנים; אתרצּוף להרחיק כדי [במפוח, ְְֲִִֵַָָ

וחמרהאבק] קל טֹוב, ּביֹום אפּלּו אֹותֹו, מדיחין ואין ,ְְְֲִִִֵֶַָֹ
ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא - ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבׁשּבת
רצּוף. ׁשאינֹו ּבמקֹום ּכן עֹוׂשה ׁשהּוא ּבזמן הּגּמֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻלהׁשוֹות

ּומרּדה„. ּתבן מביא גׁשמים, ּבימי ׁשּנתקלקלה [שוטח]חצר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אּלא ּבקּפה, ולא ּבסל, לא ירּדה לא מרּדה, ּוכׁשהּוא ְְְְְְֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻבּה;

הּקּפה שנשברה]ּבׁשּולי קופה ּכדר[תחתית יעׂשה ׁשּלא - ְְֲֵֶֶֶֶַַָֹֻ
ּגּמֹות. להׁשוֹות ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ְְְְֶֶַָֹֻׁשהּוא

זֹורע‰. מּׁשּום חּיב הּזרעים, את אסּורהּמׁשקה לפיכ ; ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבגלּגל הּבֹור מן לגּנתֹו[אופן]לׁשאב ימּלא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

מּתר ּבחצר, ּגלּגל ׁשל הּבֹור היה אם זה, ּומּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּולחרּבתֹו.
ּבגלּגל. מּמּנּו ְְְִֶַַַֹלמּלאת

.Âקֹוצר מּׁשּום חּיב לרּדֹותהּתֹולׁש, אסּור ,לפיכ [להוציא]; ְְִִִֵֵַַָָָ
ּבאילן, עֹולין אין ּכתֹולׁש. ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, מּכּורּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּדבׁש
ּבאילן. נסמכין ואין ּבאילן, נתלין ואין יבׁש; ּבין לח ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָּבין
ואין ּכּלֹו. הּיֹום ּכל ׁשם ליׁשב יֹום מּבעֹוד יעלה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֻולא

ּכלל לּקרקע ּבמחּבר יתלׁש.מׁשּתּמׁשין ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻ
.Ê- ׁשּבת מֹוצאי עד לאכלן אסּור ּבׁשּבת, ׁשּנׁשרּו ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָּפרֹות

יתלׁש ׁשּמא ׁשאיןּגזרה ּבֹו, להריח מּתר המחּבר, הדס . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ
מצּוי ריחֹו והרי ּבֹו, להריח אּלא תלישה]הניתֹו ללא קיים -]; ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ

ּבֹו להריח אסּור לאכילה, הראּוי וכל ותּפּוח אתרֹוג ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָאבל
לאכלֹו. אֹותֹו יקץ ׁשּמא ּגזרה - ְְְְִֵֶָָָָָֹֻּבמחּבר

.Á,טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהין ׁשרׁשיו ׁשהיּו ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָֹאילן
ּכארץ הן הרי ׁשלׁשה, ּגבֹוהין אינן ואם עליהן; ליׁשב .אסּור ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
להׁשּתּמׁש מּתר ׁשלׁשה, לתֹו מּׁשלׁשה מּלמעלה ּבאין ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹֻהיּו
לארץ, ׁשוה אחד ׁשּצּדן ּפי על אף ׁשלׁשה, ּגבֹוהין היּו ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבהן;
עליהם. ליׁשב אסּור - ׁשלׁשה ּתחּתיהן חלל ׁשּיׁש ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹו

.Ëיחּת ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת בהמה ּגּבי על רֹוכבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאין
גפן]זמֹורה יעלה[ענף ולא ּבבהמה, נתלין ואין להנהיגּה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

בהמה; לצּדי נסמכין ואין ּבׁשּבת. עליה ליׁשב יֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמּבעֹוד
מּתר ּבׁשֹוגג, - ּבׁשּבת ּבאילן עלה מּתרין. - צדדין ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֻֻוצּדי

ּובבהמה לירד. אסּור ּבמזיד, ירד,לירד; - ּבמזיד אפּלּו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָ
הּבהמה מעל הּמּׂשאֹוי ּפֹורקין וכן חּיים. ּבעלי צער ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָמּׁשּום

חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום ְֲִִֵַַַַַָּבׁשּבת,
.Èׁשליף טעּונה ּבהמּתֹו היתה משא]ּכיצד? ּתבּואה[- ׁשל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ

נֹופל והּוא אחר, לצד ּומסּלקֹו ּתחּתיו, ראׁשֹו מכניס -ְְְְְְִֵֵַַַַַָֹ
- טעּונה ּובהמּתֹו ׁשּבת, ּבלילי הּדר מן ּבא היה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמאליו.
ּבׁשּבת; הּנּטלין הּכלים את נֹוטל החיצֹונה, לחצר ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכׁשּיּגיע
ּבּׂשּקין היּו נֹופלין. והּׂשּקין החבלים מּתיר - נּטלין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוׁשאינן
ּכרים מביא קטּנים, ׂשּקין היּו אם - הּמׁשּתּברין ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָּדברים
ׁשהרי הּכרים; על נֹופלין והּׂשּקין ּתחּתיהן, ּומּניח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּוכסתֹות
וקּלים, קטּנים ׁשהּׂשּקים מּפני ׁשֹולף, הּכר, לׁשלף ירצה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹאם

ּכלי ּבּטל ׁשּלא ׁשל[מיעודו]ונמצא עׁשתֹות טעּונה היתה . ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹ
ׁשּיּׁשברּו, ּפי על ׁשאף נֹופלין; והן הּׂשּקים מּתיר - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָזכּוכית
ּולהפסד עֹומד, להּתכה הּכל ׁשהרי ּגדֹול, הפסד ּבכ ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאין
זכּוכית ּכלי ּומלאים ּגדֹולים הּׂשּקים היּו חׁשׁשּו. לא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹמּועט
על ׁשם יּניחם לא מקֹום, ּומּכל ּבנחת. ּפֹורק ּבהם, ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוכּיֹוצא

חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום - בהמה ְֲִִֵֵֵַַַַַָּגּבי
.‡È.מעּמר מּׁשּום חּיב אחד, ּגּוף ׁשּיעׂשּו עד ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהמדּבק

יד על יד על מלּקט - ּבחצרֹו ּפרֹות לֹו ׁשּנתּפּזרּו מי ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלפיכ
מעט] לתֹו[מעט ולא הּסל לתֹו לא יּתן לא אבל ְְְְֲִֵֵַַָֹֹֹואֹוכל;

ׁשהּוא ּכדר עׂשה ׁשאם ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻהּקּפה,
לידי ויבֹוא הּקּפה, ּבתֹו ּבידֹו יכּבׁשם ׁשּמא - ּבחל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻעֹוׂשה

ׁשּנראהעּמּור מּפני ּבֹו, וכּיֹוצא הּמלח את מקּבצין אין וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
ְִֵַּכמעּמר.

.·Èחּיב - וענבים זיתים והּסֹוחט ּדׁש; מּׁשּום חּיב - ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָמפרק
מפרק הֹואילמּׁשּום ורּמֹונים, ּתּותים לסחט אסּור ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִִֵָָָֹ

יבֹוא ׁשּמא - וענבים ּכזיתים אֹותם סֹוחטים אדם ּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָּומקצת
ּפריׁשין ּכגֹון ּפרֹות, ׁשאר אבל וענבים. זיתים ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָֹלסחט

ועזרּורים[חבושים] לתפוח]ותּפּוחים הדומה מּתר[פרי - ְְְִִַַָֻ
סחיטה. ּבני ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָלסחטן

.‚Èבחומץ]ּכבׁשין שנכבשו [פירותּוׁשלקֹות[פירות ְְִָָ
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להֹוציאשנתבשלו] ואם מּתר; ּגּופן, לרּכ אם - ְְְְִִִֵֶַָָָָֻׁשּסחטן
אבל מימיו, ׁשּיזֹובּו הּׁשלג את מרּסקין ואין אסּור. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמימיהן,
והּבסר הּׁשּום הּקערה. לתֹו אֹו הּכֹוס לתֹו הּוא ְְְְְֵֶַַַַַָָֹמרּסק

בשלו] שלא בשלו]והּמלילֹות[ענבים שלא ׁשרּסקן[שיבלים ְְְִִֶַָ
ּדיכה מחּסרין אם - יֹום לגמר[כתישה]מּבעֹוד לֹו אסּור , ְְְִִִִִָָָֹֻ

לגמר לֹו מּתר ּבּיד, ׁשחיקה מחּסרין ואם ּבׁשּבת; ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָֹֻֻּדיכתן
הריפֹות ׁשחיקת לגמר לֹו מּתר ,לפיכ ּבׁשּבת. ְְְְְִִִִִַַָָָָָָֹֻׁשחיקתן

שעורים] הּפרּור[גרעיני גדולה]ּבעץ הּקדרה[כף ּבתֹו ְְְֵֵַַָָ
האׁש. מעל אֹותּה ׁשּמֹורידין אחר ְִִֵֵֶַַַַָָָּבׁשּבת,

.„Èמלילֹות מאכל]הּמֹולל דבר באצבעותיו מֹולל[מפורר - ְִֵֵַ
היה ואם ּפטּור; ּבפיו, הּיֹונק ּכדׁש. יראה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבׁשּנּוי,

גרון]ּגֹונח ּבפיו[מכאבי לינק לֹו מּתר הבהמה]- מּפני[מדדי , ְְִִִֵֵַָֹֻ
ּפי על ואף ּגזרּו, לא צערֹו ּומּׁשּום יד, ּכלאחר מפרק ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשהּוא

סּכנה. ׁשם ֵֶַָָָׁשאין
.ÂËהם וענבים זיתים אם - ּבׁשּבת מׁשקין מהן ׁשּזבּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּפרֹות

ׁשּמא ּגזרה ׁשּבת; מֹוצאי עד הּמׁשקין אֹותן לׁשּתֹות אסּור -ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אם - הן ורּמֹונים ּתּותים ואם ּבׁשּבת. אֹותן ויסחט ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹיתּכּון
הכניסן ואם מּתרין; מהן ׁשּזבּו מׁשקין לאכילה, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻהכניסן

ׁשּבת מֹוצאי עד אסּורין מהן ׁשּזבּו מׁשקין .לדרכן, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
.ÊËמׁשקין מהן ויצאּו ׁשּבת, מערב ׁשרּסקן וענבים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזיתים

מּתרין - -מעצמן ׁשּבת מערב ׁשרּסקן ּדבׁש חּלֹות וכן ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
מקֹום ּכאן ׁשאין מּתרין; ּבׁשּבת, מהן הּיֹוצאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמׁשקין

מּבערב. רּסקן ׁשּכבר ְְְִִִֵֶֶֶָָָָלגזרה,
.ÊÈּפי על אף ,לפיכ הן. מלאכֹות מאבֹות ּובֹורר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָזֹורה

למל מנּפחׁשּמּתר ּכׁשהּוא - אצּבעֹותיו, ּבראׁשי מלילֹות ל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
הקליפה] להפריח מפיו אויר ּבכל[מוציא אחת ּבידֹו מנּפח ,ְְְֵַַַַָָ

ּבקנֹון לא אבל - נפה]ּכחֹו ּבתמחּוי[מין גדולה]ולא ,[קערה ְְְְֲַָָֹֹֹ
והמׁשּמר חּיב. ׁשהּוא ּובכברה, ּבנפה ינּפה ׁשּמא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּגזרה

על[מנפה] אף ,לפיכ הּוא; מרּקד אֹו ּבֹורר ּתֹולדת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשמרים,
אֹו ּבסּודרין צלּולין מים אֹו צלּול יין לסּנן ׁשּמּתר ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻּפי

ּבּסּודר[סל]ּבקפיפה ּגּמה יעׂשה לא - דחיסתומצרית [ע"י ְְֲִִִִֶַַָָָֹֻ
הכלי] ויבֹואלפי ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ;ְְְֲֶֶֶֶֶֶַָֹֹ

ּכדר המׁשּמרת את לתלֹות אסּור וכן ּבמׁשּמרת. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָלׁשּמר
המחּבץ וכן לׁשּמר. יבֹוא ׁשּמא - ּבחל עֹוׂשה [מייצרׁשהּוא ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ׁשּנֹותניןחמאה] ּפי על אף ,לפיכ הּוא; ּבֹורר ּתֹולדת ,ְְִִִֵֶֶֶַַָ
יחּבץ לא לדבׁש, ואגֹוזים הדבש]ׁשמׁשמין מן ּבידֹו.[יפריד ְְְְְֱִִִֵֶַַָֹֻ

.ÁÈּתֹולדת זה הרי - לבּׁשלֹו ּכדי ּדק ּדק הּירק את ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהמחּת
וחּיב הּׁשחתטֹוחן, את לא מרּסקין אין ,לפיכ [תבואה; ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹ
בהמה] ּביןמאכל ּדּקה ּבין ּבהמה, לפני החרּובין את ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולא

ּכט ׁשּנראה מּפני - לפניּגּסה הּדלּועין את מחּתכין אבל ֹוחן. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבפרֹות. טחינה ׁשאין - הּכלבים לפני הּנבלה ואת ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבהמה,

עמיר ׁשל אלּמֹות ּומפספס[חציר]ּומּתירין בהמה, לפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
מּפני[מרסק] ּגדֹולֹות, אלּמֹות לא אבל קטּנֹות; אלּמֹות ְְְְֲֲֲִֵַָָֹֻֻּבידֹו

ׁשּבהן. ֶֶַַָֹהּטרח
.ËÈוקֹורנית ואזֹוב סיאה צמחים]חבילי ּבהן,[מיני וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ

ואֹוכל וקֹוטם מהן, מסּתּפק - ּבהמה למאכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהכניסן

ּכדר יעׂשה ׁשּלא - הרּבה ּבידֹו לא אבל אצּבעֹותיו; ְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבראׁשי
לדק ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה .[לכתוש]ׁשהּוא ְְֶֶָָֹֹ

.Îהּמאכל לתֹו לּתן ּבהן, וכּיֹוצא ּפלּפלים לדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּצרי
ּבידּבׁשּבת ּכֹותׁש זה הרי אבל[קת]- ּובקערה. הּסּכין, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

לבריא אסּור ,לפיכ טֹוחן; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבמכּתׁשת
סּמנין. יׁשחק ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלהתרּפאֹות

.‡Îּבריאים מאכל ׁשאינן ּדברים יאכל לא ּכגֹוןּכיצד? , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
ּופיאה צמחים]אזֹובין ּכגֹון[מיני המׁשלׁשלין, ּדברים ולא ; ְְְְְְֲִִִִַַָָֹ

הּבריאים ּדר ׁשאין ּדברים יׁשּתה לא וכן ּבּה. וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלענה
סּמנין ּבֹו ׁשּבּׁשלּו מים ּכגֹון ועׂשבים.[תרופה]לׁשּתֹותן, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָ

.·Îלאכלן הּבריאים ׁשּדר ּומׁשקין אכלין אדם ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכל
והאזֹובולׁשּתֹותן והּכׁשּות הּכסּבר ּכגֹון צמחים], אף[מיני ; ְְְְְְְִֵַַַָָָֻ

מּתר, - ּבהן להתרּפאֹות ּכדי ואֹוכלן מרּפאין, ׁשהם ּפי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעל
חלּתית ׁשתה ּבריאים. מאכל והן צמח]הֹואיל מּקדם[מין ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹ

ּבׁשּבת, לׁשּתֹותֹו מּתר - והֹול ׁשֹותה הּוא והרי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻהּׁשּבת,
זיתֹוס וׁשֹותין החלּתית; לׁשּתֹות הּבריאים ׁשּנהגּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָּבמקֹומֹות

אוכלין]הּמצרי מיני כמה של מקֹום.[ערבוב ּבכל ְְִִַָָ
.‚Îּבהן לסּו מּתר - ּבהן לסּו הּבריאים ׁשּדר ׁשמנים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻוכן

סכין הּבריאים וׁשאין לרפּואה; ׁשּנתּכּון ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבׁשּבת,
החֹוׁשׁש אסּורין. וחמץ,[כואב]ּבהן, יין יסּו לא - ּבמתניו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבמקֹום אּלא ורד, ׁשמן ולא הּׁשמן; את הּוא ס ְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאבל
מקֹום ּבכל ּומלח ׁשמן לסּו ּומּתר אֹותֹו. סכין .ׁשהּבריאים ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

צֹומתּה[לקתה]נּגפה - רגלֹו אֹו ואינֹו[מכווצה]ידֹו ּביין, ְְְְְִִֵַַָָָ
ענג היה ואם ּבחמץ; אסּור.[איסטניס]צֹומתּה ּביין אף , ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹ

.„Î;ויפלט החמץ, את ּבהן יגּמע לא - ּבׁשּניו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהחֹוׁשׁש
ּובֹולע הּוא, מגּמע יערערּנּואבל לא ּבגרֹונֹו, החֹוׁשׁש . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

נתרּפא,[יגרגרנו] ואם - הרּבה ׁשמן הּוא ּבֹולע אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבׁשמן;
הּמצטכי את לֹועסין אין מעצים]נתרּפא. הנוטף ואין[שרף , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַ

ואם לרפּואה; ׁשּמתּכּון ּבזמן ּבׁשּבת, ּבסם הּׁשּנים את ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשפין
מּתר. הּפה, לריח ְְִֵֵֶַַַָֻנתּכּון

.‰Î.העין ּגב על הּוא נֹותן אבל העין, לתֹו יין נֹותנין ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָאין
ּתפל משהו]ורק שטעם לפני האדם העין[רוק ּגב על אפּלּו , ְֲִִֵַַַָָֹ

קילֹור לעין]אסּור. -[משחה ׁשּבת מערב אֹותֹו ׁשּׁשרה ִֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּלקה מי חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבׁשּבת, עיניו ּגב על ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעבירֹו
ּבידֹו ידחקּנּו ולא לרּפאתֹו; ּכדי ּגמי עליו יכר לא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּבאצּבעֹו,

ּדם. מּמּנּו להֹוציא ְְִִֵֶָּכדי
.ÂÎמֹו ּגּבי על ולא הּמּכה, ּגּבי על וׁשמן חּמין נֹותנין ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאין
ּבׁשּבת;[בד] הּמּכה על לּתנֹו מֹו ּגּבי על ולא הּמּכה, ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשעל

לּמּכה ויֹורד וׁשֹותת לּמּכה, חּוץ הּוא נֹותן מֹואבל ונֹותנין . ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָ
עּתיק היה ואם הּמּכה; ּגּבי על מּפני[ישן]יבׁש אסּור, - ְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
ּכרטּיה. ְִִֶָׁשהּוא

.ÊÎמחזירין[נפלה]ׁשּפרׁשה[תחבושת]רטּיה ּכלי, ּגּבי על ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
ּומּניחין להחזירּה. אסּור קרקע, ּגּבי על ּפרׁשה ואם ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָאֹותּה;
ׁשבּות אּסּור ׁשאין ּבּמקּדׁש, לכּתחּלה הּמּכה ּגּבי על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָרטּיה

[- השביתה להרבות דרבנן מקֹום,[איסור ּובכל ְְִַָָָּבּמקּדׁש.
ימרח. ׁשּמא הרטּיה, את מקּנחין ואין הּמּכה; ּפי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמקּנחין
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.ÁÎׁשּיסּו והּוא - ּבׁשּבת מעים ּבבני ּוממׁשמׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָסכין
עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכדי אחת, ּבבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹוימׁשמׁש

זהּבחל מתעּמל? הּוא זה אי ּבׁשּבת. מתעּמלין ואין . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
עד ׁשּיהּל אֹו ויּזיע, ׁשּייגע עד ּבכח ּגּופֹו על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַֹׁשּדֹורסים
ּבׁשּבת, ׁשּיּזיע ּכדי עצמֹו את ליּגע ׁשאסּור - ויּזיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשּייגע
ּדימֹוסֹות ּבקרקע לעמד אסּור וכן רפּואה. ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹמּפני

מלוחה] ּומרּפאה.[קרקע ׁשּמעּמלת מּפני יׂשראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּבארץ
.ËÎּב ולא ׁשּמׁשלׁשלין, ּבמים רֹוחצין ׁשּטֹובעיןאין טיט ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹ
הּבאּוׁשיםּבֹו מׁשרה ּבמי ולא סדֹום[מלוכלכים], ּבים ולא , ְְְְְְְִִֵַָָֹֹ

אּלּו[המלח] ׁשּכל מּפני - הּגדֹול ׁשּבּים הרעים ּבּמים ולא ,ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לא אם ,לפיכ ענג"; לּׁשּבת "וקראת וכתּוב: הן, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹצער
חטטין לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - מּיד עלה אּלא ּבהם, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנׁשּתהה

מּתר.[שחין] ְָֹֻּבראׁשֹו,
.Ïּבצֹואה מלכלכֹות ידיו היּו ואם ּבמגרדת; מתּגרדין ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻאין

חֹוׁשׁש ואינֹו ּכדרּכֹו ּגֹורד ּבטיט, ּומפרכיןאֹו סכין . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָ
המכה] גלדי ואם[משפשפים לבהמה; לא אבל לעּנגֹו, ְְְְְֲִִֵַָָָָֹלאדם

ּבהמה .ּופרּו ּבסיכה צערּה להסיר מּתר צער, לּה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָֻהיה
ּכרׁשינין בהמה]ׁשאכלה ּבחצר[מאכל אֹותּה מריצין הרּבה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אחזּה ואם ׁשּתתרּפא; אֹותּה[שטף]ּבׁשביל מעמידין ּדם, ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָ
סּמנין. לּה יׁשחק ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ׁשּתצטּנן, ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּמים

.‡Ïּבׁשּבת האכל את מקיאין ּדברים[להקלה]אין ּבּמה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבסם בליעה]אמּורים? חומר יׁשחק[באמצעות ׁשּמא - ְְֲִִֶַָֹ

מּתר ּולהקיא, ּפיו לתֹו ידֹו להכניס אבל ואסּורסּמנין; . ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֻ
הראי להֹוציא ּכדי ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו -[צרכים]לדחק ׁשּלֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹ

ּכֹוס לכּפֹות ּומּתר המׁשלׁשלין. סּמנין להׁשקֹותֹו יבֹוא ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻׁשּמא
ּבׁשּבת הּטּבּור רוח]על כוסות מּתר[כעין וכן להעלֹותֹו. ּכדי ְְְְֲֵֵַַַַַָָֻ

מפרקתו]לחּנק ּולהעלֹות[בבגדים]ּוללּפף[ליישר הּקטן, את ְְְֲֵֵֶַַַַָָ
האוזניים]אזנים לגידי ּולהעלֹות[רפואה ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין ְְְֲִִִֵֵַַַָָ
הנשימה]אנקלי להקלת הלב שכנגד וכּיֹוצא[תנוך אּלּו ׁשּכל ; ְְְִֵֵֶַַָ

לחש ּכדי ּבסּמנין אֹותן עֹוׂשין אין - לׁשחיקה,[לחשוש]ּבהן ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
מהן. צער לֹו ְֵֵֶַַויׁש

.·Ïּכֹוברין אין לפיכ מלאכֹות. מאבֹות [מנפים]המרּקד, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָ
ּבכברה הּתבן ּתבן[בנפה]את ּבּה ׁשּיׁש הּכברה יּניח ולא ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּמֹוץ ׁשּירד ּבׁשביל ּגבֹוּה ׁשהּוא[הקליפה]ּבמקֹום מּפני - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לאבּוס ּומֹולי ּבכברה הּתבן נֹוטל אבל האכלהּכמרּקד. [סל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אינֹולבהמה] ׁשהרי - הֹולכה ּבׁשעת הּמֹוץ ׁשּירד ּפי על אף ,ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
.לכ ְְִֵַָמתּכּון

.‚Ïוקמח]מגּבל מים אין[מערבב לפיכ לׁש; מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵַַָָָ
קלי קמח קלוייה]מגּבלין מחטה יבֹוא[שנעשה ׁשּמא הרּבה, ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

מעט. מעט הּקלי את לגּבל ּומּתר קלי. ׁשאינֹו קמח ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻללּוׁש
ּכ ואחר אֹותּה, ׁשּקלּו ׁשליׁש הביאה ׁשּלא ּתבּואה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
הּנקראת והיא ּכחל, היא ׁשהרי ּגּסה, טחינה אֹותּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹטחנּו
ּבבת הרּבה ּבֹו וכּיֹוצא ּבחמץ מּמּנה לגּבל מּתר - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ'ׁשתית'
ׁשּנראה מּפני אסּור, - קׁשה אבל ;ר ׁשּיהיה והּוא, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחת;
נֹותן ּכ ואחר הּׁשתית, את נֹותן ּכיצד? לׁשּנֹות; וצרי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכלׁש.

החמץ. ֶֶַֹאת

.„Ïתבואה]הּמרסן של ראּוי[סובין ׁשאינֹו ּפי על אף - ְִֵֶַַַָָֻ
ּבֹו. וכּיֹוצא העפר לגּבל יבֹוא ׁשּמא אֹותֹו; ּגֹובלין אין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלגּבל,

הּתרוד ּבֹו ּומֹולי הּמרסן, ּגּבי על מים כף]ונֹותנין ׁשתי[- ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֻ
לא אם ּכלׁש. יראה ׁשּלא ּבידֹו, ממרס אינֹו אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹוערב;
לפני ונֹותן ׁשּיתערב; עד לכלי מּכלי מנערֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָנתערב,
ּדר על הּמרסן לערב ּומּתר הּׁשורים. לפני אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּתרנגֹולין
ּכל לפני ונֹותן הרּבה, ּבכלים אֹותֹו ּומחּלק אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָזֹו
ּכֹורים. אפּלּו ּכֹור, אפּלּו אחד ּבכלי ּומערב ּובהמה; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבהמה

.‰Ïׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת, ועֹוף חּיה ּבהמה מאכילין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
לידי אֹו קטנּיֹות, ּכתיׁשת לידי יבֹוא ׁשּמא - ּבחל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹמאכיל

וכּיֹוצ קמח ּבֹוליׁשת ּבׁשּבתא הּגמל יאכיל לא ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
ירּביץ ולא ימים, ארּבעה אֹו ׁשלׁשה עגל[יושיב]מאכל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

אחת. ּבבת ּומים ּכרׁשינין לתֹוכֹו ויּתן ּפיו ויפּתח ּבֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַוכּיֹוצא
למקֹום ותרנגֹולים, יֹונים ּפי לתֹו יּתן לא ׁשאינן[בגרון]וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ

להחזיר הּבהמה[להוציא]יכֹולין את הּוא מאכיל אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ
ּבפני מים ּפיה לתֹו נֹותן אֹו מעּמד, אֹותּה ּומׁשקה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמעּמד,
וכן להחזיר. ׁשּיכֹולה ּבמקֹום עצמן, ּבפני וכרׁשינין ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָעצמן
לֹומר, צרי ואין להחזיר. ׁשּיכֹול ּבמקֹום ּבידֹו, לעֹוף ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמאכיל

אֹוכלין. והם לפניהן ְְְִִִֵֵֵֶֶׁשּיּתן
.ÂÏּכגֹון עליו, ׁשּמזֹונֹותיו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַָָָָּבּמה

ׁשאין מי אבל ותרנגֹולין; ואּוזין הּבית ויֹוני וחּיתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבהמּתֹו
יּתן לא - ּודבֹורים ׁשֹוב ויֹוני חזיר ּכגֹון עליו, ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹמזֹונֹותיו

מים לא מזֹון לא עללפניהן ּבהמּתֹו להעמיד לאדם ּומּתר . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
דבר ּגּבי על אֹותּה יעמיד לא אבל אֹוכלת, והיא עׂשבים ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגּבי

לּדבר[מוקצה]ׁשהקצה ּפניה ׁשּתחזיר ּכדי ּבפניה ועֹומד . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ
טֹוב. ּביֹום וכן מּמּנּו. ותאכל ְְְְִֵֶֶַַֹֻהּמקצה

כב ¤¤ּפרק

הּפת‡. מהתנור]רדּית מלאכה[הוצאתו ׁשאינּה ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָָ
ּפת הּמדּביק לאפֹות. יבֹוא ׁשּמא חכמים, אֹותּה אסרּו -ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָ
מזֹון מּמּנּו מּציל - הּיֹום עליו וקדׁש יֹום, מּבעֹוד ְְְִִִֶַַַַַָָָּבּתּנּור
ואף לכם'. והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ואֹומר סעּודֹות, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹׁשלׁש
ירּדה לא מּציל, ּכׁשהּוא מלאכה, אינּה ׁשהרדּיה ּפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל

לכך]ּבמרּדה המיוחד לׁשּנֹות.[כלי ּכדי ּבסּכין, אּלא ְְְְְִֵֶֶַַַָ
מּפני·. ּבׁשּבת? לּמרחץ להּכנס חכמים אסרּו מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּפני

ׁשּבת 'מערב ואֹומרין: ּבׁשּבת, חּמין מחּמין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּבּלנין
ּבׁשּבת לּמרחץ אדם יּכנס ׁשּלא ּגזרּו לפיכ אפּלּוהּוחּמּו'; , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבחּמין ואפּלּו ּבחּמין, ּגּופֹו ּכל יׁשּתּטף ׁשּלא וגזרּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹלהּזיע.
ּבּמה מּתר. ורגליו, ידיו ּפניו אבל ׁשּבת; מערב ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשהּוחּמּו

האּור ּבחּמי אמּורים? מרחץ;[האש]ּדברים מּׁשּום ּגזרה - ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
ּכל ּבהם להׁשּתּטף מּתר ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאבל
ׁשהּמערה מּפני ׁשּבּמערֹות, חּמין ּבמים לרחץ ואסּור ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּגּופֹו.

ּכמרחץ. ונמצאת זעה, לידי ויבֹוא הבל, ּבּה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָיׁש
ּגּופֹו‚. ּכל ּומׁשּתּטף ויֹוצא הּמדּורה, ּכנגד אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתחּמם

ּומתחּמם ּובא ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל מׁשּתּטף אינֹו אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבצֹונן;
ּכרֹוחץ ונמצא ׁשעליו, מים ׁשּמפׁשיר מּפני הּמדּורה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכנגד
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.ÁÎׁשּיסּו והּוא - ּבׁשּבת מעים ּבבני ּוממׁשמׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָסכין
עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכדי אחת, ּבבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹוימׁשמׁש

זהּבחל מתעּמל? הּוא זה אי ּבׁשּבת. מתעּמלין ואין . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
עד ׁשּיהּל אֹו ויּזיע, ׁשּייגע עד ּבכח ּגּופֹו על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַֹׁשּדֹורסים
ּבׁשּבת, ׁשּיּזיע ּכדי עצמֹו את ליּגע ׁשאסּור - ויּזיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשּייגע
ּדימֹוסֹות ּבקרקע לעמד אסּור וכן רפּואה. ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹמּפני

מלוחה] ּומרּפאה.[קרקע ׁשּמעּמלת מּפני יׂשראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּבארץ
.ËÎּב ולא ׁשּמׁשלׁשלין, ּבמים רֹוחצין ׁשּטֹובעיןאין טיט ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹ
הּבאּוׁשיםּבֹו מׁשרה ּבמי ולא סדֹום[מלוכלכים], ּבים ולא , ְְְְְְְִִֵַָָֹֹ

אּלּו[המלח] ׁשּכל מּפני - הּגדֹול ׁשּבּים הרעים ּבּמים ולא ,ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לא אם ,לפיכ ענג"; לּׁשּבת "וקראת וכתּוב: הן, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹצער
חטטין לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - מּיד עלה אּלא ּבהם, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנׁשּתהה

מּתר.[שחין] ְָֹֻּבראׁשֹו,
.Ïּבצֹואה מלכלכֹות ידיו היּו ואם ּבמגרדת; מתּגרדין ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻאין

חֹוׁשׁש ואינֹו ּכדרּכֹו ּגֹורד ּבטיט, ּומפרכיןאֹו סכין . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָ
המכה] גלדי ואם[משפשפים לבהמה; לא אבל לעּנגֹו, ְְְְְֲִִֵַָָָָֹלאדם

ּבהמה .ּופרּו ּבסיכה צערּה להסיר מּתר צער, לּה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָֻהיה
ּכרׁשינין בהמה]ׁשאכלה ּבחצר[מאכל אֹותּה מריצין הרּבה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אחזּה ואם ׁשּתתרּפא; אֹותּה[שטף]ּבׁשביל מעמידין ּדם, ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָ
סּמנין. לּה יׁשחק ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ׁשּתצטּנן, ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּמים

.‡Ïּבׁשּבת האכל את מקיאין ּדברים[להקלה]אין ּבּמה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבסם בליעה]אמּורים? חומר יׁשחק[באמצעות ׁשּמא - ְְֲִִֶַָֹ

מּתר ּולהקיא, ּפיו לתֹו ידֹו להכניס אבל ואסּורסּמנין; . ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֻ
הראי להֹוציא ּכדי ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו -[צרכים]לדחק ׁשּלֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹ

ּכֹוס לכּפֹות ּומּתר המׁשלׁשלין. סּמנין להׁשקֹותֹו יבֹוא ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻׁשּמא
ּבׁשּבת הּטּבּור רוח]על כוסות מּתר[כעין וכן להעלֹותֹו. ּכדי ְְְְֲֵֵַַַַַָָֻ

מפרקתו]לחּנק ּולהעלֹות[בבגדים]ּוללּפף[ליישר הּקטן, את ְְְֲֵֵֶַַַַָָ
האוזניים]אזנים לגידי ּולהעלֹות[רפואה ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין ְְְֲִִִֵֵַַַָָ
הנשימה]אנקלי להקלת הלב שכנגד וכּיֹוצא[תנוך אּלּו ׁשּכל ; ְְְִֵֵֶַַָ

לחש ּכדי ּבסּמנין אֹותן עֹוׂשין אין - לׁשחיקה,[לחשוש]ּבהן ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
מהן. צער לֹו ְֵֵֶַַויׁש

.·Ïּכֹוברין אין לפיכ מלאכֹות. מאבֹות [מנפים]המרּקד, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָ
ּבכברה הּתבן ּתבן[בנפה]את ּבּה ׁשּיׁש הּכברה יּניח ולא ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּמֹוץ ׁשּירד ּבׁשביל ּגבֹוּה ׁשהּוא[הקליפה]ּבמקֹום מּפני - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לאבּוס ּומֹולי ּבכברה הּתבן נֹוטל אבל האכלהּכמרּקד. [סל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אינֹולבהמה] ׁשהרי - הֹולכה ּבׁשעת הּמֹוץ ׁשּירד ּפי על אף ,ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
.לכ ְְִֵַָמתּכּון

.‚Ïוקמח]מגּבל מים אין[מערבב לפיכ לׁש; מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵַַָָָ
קלי קמח קלוייה]מגּבלין מחטה יבֹוא[שנעשה ׁשּמא הרּבה, ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

מעט. מעט הּקלי את לגּבל ּומּתר קלי. ׁשאינֹו קמח ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻללּוׁש
ּכ ואחר אֹותּה, ׁשּקלּו ׁשליׁש הביאה ׁשּלא ּתבּואה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
הּנקראת והיא ּכחל, היא ׁשהרי ּגּסה, טחינה אֹותּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹטחנּו
ּבבת הרּבה ּבֹו וכּיֹוצא ּבחמץ מּמּנה לגּבל מּתר - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ'ׁשתית'
ׁשּנראה מּפני אסּור, - קׁשה אבל ;ר ׁשּיהיה והּוא, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחת;
נֹותן ּכ ואחר הּׁשתית, את נֹותן ּכיצד? לׁשּנֹות; וצרי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכלׁש.

החמץ. ֶֶַֹאת

.„Ïתבואה]הּמרסן של ראּוי[סובין ׁשאינֹו ּפי על אף - ְִֵֶַַַָָֻ
ּבֹו. וכּיֹוצא העפר לגּבל יבֹוא ׁשּמא אֹותֹו; ּגֹובלין אין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלגּבל,

הּתרוד ּבֹו ּומֹולי הּמרסן, ּגּבי על מים כף]ונֹותנין ׁשתי[- ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֻ
לא אם ּכלׁש. יראה ׁשּלא ּבידֹו, ממרס אינֹו אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹוערב;
לפני ונֹותן ׁשּיתערב; עד לכלי מּכלי מנערֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָנתערב,
ּדר על הּמרסן לערב ּומּתר הּׁשורים. לפני אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּתרנגֹולין
ּכל לפני ונֹותן הרּבה, ּבכלים אֹותֹו ּומחּלק אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָזֹו
ּכֹורים. אפּלּו ּכֹור, אפּלּו אחד ּבכלי ּומערב ּובהמה; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבהמה

.‰Ïׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת, ועֹוף חּיה ּבהמה מאכילין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
לידי אֹו קטנּיֹות, ּכתיׁשת לידי יבֹוא ׁשּמא - ּבחל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹמאכיל

וכּיֹוצ קמח ּבֹוליׁשת ּבׁשּבתא הּגמל יאכיל לא ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
ירּביץ ולא ימים, ארּבעה אֹו ׁשלׁשה עגל[יושיב]מאכל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

אחת. ּבבת ּומים ּכרׁשינין לתֹוכֹו ויּתן ּפיו ויפּתח ּבֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַוכּיֹוצא
למקֹום ותרנגֹולים, יֹונים ּפי לתֹו יּתן לא ׁשאינן[בגרון]וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ

להחזיר הּבהמה[להוציא]יכֹולין את הּוא מאכיל אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ
ּבפני מים ּפיה לתֹו נֹותן אֹו מעּמד, אֹותּה ּומׁשקה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמעּמד,
וכן להחזיר. ׁשּיכֹולה ּבמקֹום עצמן, ּבפני וכרׁשינין ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָעצמן
לֹומר, צרי ואין להחזיר. ׁשּיכֹול ּבמקֹום ּבידֹו, לעֹוף ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמאכיל

אֹוכלין. והם לפניהן ְְְִִִֵֵֵֶֶׁשּיּתן
.ÂÏּכגֹון עליו, ׁשּמזֹונֹותיו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַָָָָּבּמה

ׁשאין מי אבל ותרנגֹולין; ואּוזין הּבית ויֹוני וחּיתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבהמּתֹו
יּתן לא - ּודבֹורים ׁשֹוב ויֹוני חזיר ּכגֹון עליו, ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹמזֹונֹותיו

מים לא מזֹון לא עללפניהן ּבהמּתֹו להעמיד לאדם ּומּתר . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
דבר ּגּבי על אֹותּה יעמיד לא אבל אֹוכלת, והיא עׂשבים ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגּבי

לּדבר[מוקצה]ׁשהקצה ּפניה ׁשּתחזיר ּכדי ּבפניה ועֹומד . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ
טֹוב. ּביֹום וכן מּמּנּו. ותאכל ְְְְִֵֶֶַַֹֻהּמקצה

כב ¤¤ּפרק

הּפת‡. מהתנור]רדּית מלאכה[הוצאתו ׁשאינּה ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָָ
ּפת הּמדּביק לאפֹות. יבֹוא ׁשּמא חכמים, אֹותּה אסרּו -ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָ
מזֹון מּמּנּו מּציל - הּיֹום עליו וקדׁש יֹום, מּבעֹוד ְְְִִִֶַַַַַָָָּבּתּנּור
ואף לכם'. והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ואֹומר סעּודֹות, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹׁשלׁש
ירּדה לא מּציל, ּכׁשהּוא מלאכה, אינּה ׁשהרדּיה ּפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל

לכך]ּבמרּדה המיוחד לׁשּנֹות.[כלי ּכדי ּבסּכין, אּלא ְְְְְִֵֶֶַַַָ
מּפני·. ּבׁשּבת? לּמרחץ להּכנס חכמים אסרּו מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּפני

ׁשּבת 'מערב ואֹומרין: ּבׁשּבת, חּמין מחּמין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּבּלנין
ּבׁשּבת לּמרחץ אדם יּכנס ׁשּלא ּגזרּו לפיכ אפּלּוהּוחּמּו'; , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבחּמין ואפּלּו ּבחּמין, ּגּופֹו ּכל יׁשּתּטף ׁשּלא וגזרּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹלהּזיע.
ּבּמה מּתר. ורגליו, ידיו ּפניו אבל ׁשּבת; מערב ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשהּוחּמּו

האּור ּבחּמי אמּורים? מרחץ;[האש]ּדברים מּׁשּום ּגזרה - ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
ּכל ּבהם להׁשּתּטף מּתר ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאבל
ׁשהּמערה מּפני ׁשּבּמערֹות, חּמין ּבמים לרחץ ואסּור ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּגּופֹו.

ּכמרחץ. ונמצאת זעה, לידי ויבֹוא הבל, ּבּה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָיׁש
ּגּופֹו‚. ּכל ּומׁשּתּטף ויֹוצא הּמדּורה, ּכנגד אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתחּמם

ּומתחּמם ּובא ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל מׁשּתּטף אינֹו אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבצֹונן;
ּכרֹוחץ ונמצא ׁשעליו, מים ׁשּמפׁשיר מּפני הּמדּורה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכנגד
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ּבחּמין ּגּופֹו סילֹוןּכל הּמביא מים[צינור]. ּבתֹו צֹונן ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַַָ
שבצינור]חּמין המים הרי[לחמם - טבריה חּמי ּבתֹו אפּלּו , ְְְֲֲִִֵֵֶַַָ

ּובׁשתּיה. ּברחיצה ואסּורין ּבׁשּבת, ׁשהּוחּמּו ּכחּמין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָאּלּו
לא„. - הּמדּורה ּכנגד ּומּניחֹו מים, ׁשל קיתֹון אדם ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמביא

ׁשל ּפ מּניח וכן צּנתן. ׁשּתפּוג ּכדי אּלא ׁשּיחּמּו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבׁשביל
ׁשּיחם לא ׁשּיפׁשר, ּכדי - הּמדּורה ּכנגד ידֹוׁשמן אדם וס . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

יחּמּו ׁשּלא והּוא - הּמדּורה ּכנגד ּומחּמם ּבׁשמן, אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּבמים
ּבהם. נכוית ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו ׁשּתהא עד ידֹו ׁשעל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמים

ּבׁשּבת. מעיו ּגּבי על ּומּניחֹו ּבגד, ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָּומחּמם
נֹותנין‰. אין - חּמים מים מלאה ׁשהיא מרחץ ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּבטי

הרּבה מחּממן ׁשהרי צֹונן, מים ּפלּה לתֹוכּה יּתן לא וכן ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
חּמין מים הּוא נֹותן אבל ּכמבּׁשלֹו. ׁשהּוא מּפני ׁשמן, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשל

צֹונן. ׁשל אמּבטי ְְִֵֶַָלתֹו
.Âצֹונן,[דוד]מחם מים לתֹוכֹו לּתן מּתר - מים מּמּנּו ׁשּפּנה ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

אֹו צֹונן, מים לתֹו חּמין מים לּצק ּומּתר להפׁשירן; ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹֻּכדי
ראׁשֹון, ּבכלי יהיּו ׁשּלא והּוא - החּמין לתֹו מּפניצֹונן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַֹ

ּפי על אף - רֹותחת קדרה וכן הרּבה. מחּממן ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשהּוא
נֹותן אבל ּתבלין; לתֹוכּה יּתן לא האׁש, מעל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהֹורידּה
אׁש ּגּבי על אּלא מתּבּׁשל אינֹו ׁשהּמלח מלח, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלתֹוכּה
ׁשהּוא ּפי על אף - לקערה מּקדרה הּתבׁשיל צק ואם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּגדֹולה.
ׁשני ׁשּכלי ּתבלין; הּקערה לתֹו לּתן לֹו מּתר ּבּקערה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻרֹותח

מבּׁשל. ְֵֵַאינֹו
.Êהחלּתית את ׁשֹורין חריף]אין ּבין[צמח ּבפֹוׁשרין ּבין , ְְְִִִִֵֵֵֶַ

חמיׁשי יֹום ׁשתה ואם החמץ. ּבתֹו אֹותֹו ׁשֹורה אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹּבצֹונן;
ּבחּמה[לרפואה]וׁשּׁשי ּומּניחֹו ּבצֹונן, ּבׁשּבת ׁשֹורה זה הרי , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מּלׁשּתֹות. ּפסק אם יחלה ׁשּלא ּכדי - וׁשֹותה ׁשּיחם, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹעד
.Áמּלפני ּבחּמין נׁשרה אֹו הּׁשּבת, קדם ׁשּנתּבּׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדבר

ּבחּמין לׁשרֹותֹו מּתר צֹונן, עכׁשו ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֻהּׁשּבת
- מעֹולם ּבחּמין ּבא ולא מעּקרֹו, צֹונן ׁשהּוא ודבר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת.
ּגמר הדחתֹו היתה לא אם ּבׁשּבת, ּבחּמין אֹותֹו ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹמדיחין

ּבחּמין.[בישולו]מלאכּתֹו אֹותֹו ׁשֹורין אין אבל ; ְְְֲִִֵַַָ
.Ëּבתֹולדֹות להחם ׁשאסּור ּפי על אף ּבחּמה, להחם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּתר

לּתן מּתר ,לפיכ לאׁש; מחּמה לטעֹות ּבא ׁשאינֹו - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻחּמה
לתֹו יפים מים נֹותנין וכן ׁשּיחּמּו. ּכדי ּבּׁשמׁש צֹונן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמים

ׁשּיּצֹונ ּבׁשביל רעים הּבֹורמים לתֹו ּתבׁשיל ונֹותנין ּו. ְְְְְִִִִִִִֶַַַָ
ׁשמּור ׁשּיהא .ּבׁשביל ְְִִֵֶָ

.Èנֹותנֹו אֹו ּפּתֹו, ּבהן וטֹובל וׁשמן, ּומלח מים אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערב
אסּור, - הרּבה אבל מעט; ׁשּיעׂשה והּוא, - הּתבׁשיל ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָלתֹו

הּתבׁשיל מּמלאכת מלאכה ּכעֹוׂשה ׁשּנראה לאמּפני וכן . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
עּזין מלח מי מאוד]יעׂשה מלח[מלוחים ׁשליׁשי ׁשני והם , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ

מּוריס ּכעֹוׂשה ׁשּנראה מּפני מים, במלח]ּוׁשליׁש כבוש .[דג ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָ
מּפני אסּור, - ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון אבל ּביצה; למלח ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹֻּומּתר
ׁשהּוא מּפני אסּור, והּכֹובׁש ּבׁשּבת, ּכבׁשין ּככֹובׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנראה
ואֹוכל. ּבמלח, ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון לטּבל ּומּתר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹֻּכמבּׁשל.

.‡Èיין אבל לאכלן; ּבׁשּבת ּופלּפלין ּודבׁש יין לערב ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻמּתר
לאכילת ראּוי זה ׁשאין אסּור, - אפרסמֹון וׁשמן ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּומים

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבריאים. ְְִִֵֵֶַָֹ

.·Èצמח]חרּדל ממחֹו[גרעיני למחר - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ
יטרף ולא ּדבׁש; לתֹוכֹו ונֹותן ּבכלי, ּבין ּבּיד [יערבבּבין ְְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹ

ׁשחליםבכח] מערב. אּלא ירק], ׁשּבת,[מין מערב ׁשּטרפן ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אּלא יטרף, ולא ותבלין; וחמץ ׁשמן לתֹוכן נֹותן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלמחר
לתֹו נֹותנֹו למחר ׁשּבת, מערב ׁשרּסקֹו ׁשּום ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָמערב.

מערב. אּלא יׁשחק, ולא ְְְְִִִֵֶַָָֹֹהּגריסין;
.‚È,לפיכ ּגֹוזז; מּׁשּום חּיב האדם, מּגּוף ׂשער אסּורהּנֹוטל ְִִִֵֵֵַַָָָָָָָ

אהלה ּכגֹון וּדאי, הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּבדבר הּידים את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלרחץ
צמח] לבֹונה,[מין ּבעפר הּידים את לחף ּומּתר ּבֹו. ְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֻוכּיֹוצא

ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ּבהן; וכּיֹוצא יסמין, ועפר ּפלּפלין, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָועפר
ׁשּמּׁשיר ּדבר ערב מתּכּון. אינֹו ׁשהרי ידֹו, ׁשעל ׂשער ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיּׁשיר
הרב היה אם - וּדאי מּׁשיר ׁשאינֹו ּדבר עם וּדאי הּׂשער ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאת

אסּור. לאו, ואם ּבֹו; לחף מּתר מּׁשיר, ׁשאינֹו ְִִִֵֶַָָָָָָֹֻמּדבר
.„Èׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת מּתכת ׁשל ּבמראה לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאסּור

ּבּה שפתה]יּׁשיר המדלּדלין[באמצעות [שערותנימין ְְִִִִַַָָֻ
מראהבולטות] אבל ּבּכתל; קבּועה ואפּלּו הּׂשער, ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹמן

קבּועה. אינּה אפּלּו ּבּה, לראֹות מּתר - מּתכת ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשאינּה
.ÂËמּפני חּיב ּכסּות, והּסֹוחט מלּבן; מּׁשּום חּיב ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָהמכּבס,

מכּבס וכּיֹוצאׁשהּוא מֹו אֹו מטלית לדחק אסּור ,לפיכ ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ
האׁשיׁשה ּבפי ׁשּמא[פך]ּבהן, - לסתמּה ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

סח לידי לֹויבֹוא יׁש ּכן אם אּלא ּבספֹוג, מקּנחין ואין יטה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
מים ׁשל חבית מכּסין ואין יסחט. ׁשּלא - אחיזה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּבית

מּוכן ׁשאינֹו ּבבגד ּבּה, ׁשּמא[מיועד]וכּיֹוצא ּגזרה - לּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ְִֹיסחט.

.ÊËצרי ּׁשהּוא מה מּמּנה מּציל ּבׁשּבת, חבית לֹו ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָנׁשּברה
ּביין יסּפג ׁשּלא ּובלבד ּולאֹורחיו, לֹו הספוגלׁשּבת [ישרה ְְְְְְִִִֶַַַָָֹֹ

לכלי] ויסחוט ּבׁשמןביין יטּפח אֹו ויקנח, בשמן ידו [יטבול ְְִֶֶַ
יבֹואלכלי] ׁשּמא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשאם ;ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

ּתחּתיה; ּומּניח ּכלי מביא מּמּנה? מּציל וכיצד סחיטה. ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלידי
ויקלט אחר ּכלי יביא מהאויר]ולא ויצרף[היין אחר ּכלי , ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֹ

הגג] מן הנוזל ויקבל לגג ּדר[סמוך ּכלי יביא ׁשּמא ּגזרה -ְְִִֵֶֶֶָָָ
אחר ּכלי מּביתֹו מביא - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו הרּבים. ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָרׁשּות
ּכ ואחר יקלט ולא לראׁשֹון. ּומצרפֹו אחר ּכלי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹוקֹולט,

הערים ואם יקלט; ּכ ואחר יזמין אּלא [התחכם]יזמין, ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָֹ
מּתר. זה, ְֶָָָֻּבדבר

.ÊÈמכסּכסֹו ּבגדֹו, ׁשעל ואינֹו[משפשפו]טיט מּבפנים; ְְְְְְִִִִִֵֶַַ
ּבצּפרן, לגרדֹו ּומּתר יכּבס. ׁשּמא ּגזרה - מּבחּוץ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻמכסּכסֹו

הּסּודר את המכסּכס ילּבנֹו. ׁשּמא חֹוׁשׁש [לאחרואינֹו ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּתר,הכביסה] - החלּוק אבל מלּבנֹו; ׁשהּוא מּפני אסּור, -ְְְֲִֵֶֶַָָָָֻ

לרּככֹו. אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ְְְִֵֵֶֶַַָָָמּפני
.ÁÈסנּדל אֹו מּתר[מעור]מנעל ּובצֹואה, ּבטיט ׁשּנתלכל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ

מגרדין[לנענעו]לׁשכׁשכֹו ואין אסּור. לכּבסֹו, אבל ּבמים; ְְְְְְְְְֲִִֵַַַָָָ
היׁשנים. את ּומקּנחין סכין אבל סנּדלים, ולא מנעלים ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹלא
ּבסמרטּוט; מקּנחֹו טּנּוף, אֹו צֹואה עליהן ׁשהיה ּכסת אֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכר
ׁשּתכלה. עד מים עליה נֹותנין עֹור, ׁשל על היתה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָואם

.ËÈּובזנב הּסּוס, ּבזנב מקּנחּה - ּבטיט ידֹו ׁשּנתלכלכה ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי
לא אבל הּקֹוצין; ּבּה לאחז העׂשּויה הּקׁשה ּובּמּפה ֱֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּפרה,
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ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא - הּידים את ּבּה ׁשּמקּנחין ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבמּפה
הּמּפה את לכּבס ויבֹוא ּבחל, .עֹוׂשה ְְְֵֶֶַַַָָֹ

.Îּבלּונטיתֹו מסּתּפג - ּבּמים ׁשרחץ במגבת]מי [מתנגב ְְְִִִִֵֶַַַַָ
ׁשּנׁשרּו מי וכן יסחט. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבידֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹּומביאּה

ּבּדר המים]ּכליו לתוך בגדיו ואין[נפלו ּבהן, מהּל - ְְֵֵֵֶֶֶַַָָ
ואסּור יסחט. ׁשּמא ּביתֹו;חֹוׁשׁשין ּבתֹו ואפּלּו לׁשטחן, לֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ

ּבׁשּבת, ּכסּותֹו ּכּבס זה 'הרי הרֹואה, יאמר ׁשּמא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּגזרה
מראית מּפני חכמים ׁשאסרּו מקֹום וכל ליּבׁשּה'; ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּוׁשטחּה

אסּור. חדרים ּבחדרי אפּלּו ְְֲֲִִִֵַַָָָהעין,
.‡Îהּפקק[מקוואות]מטהרֹותׁשּתי את נֹוטל - זֹו ּגּבי על זֹו ְְְֲֵֵֵֶַַַַָ

מבד] המקוואות]ּומּׁשיקן[מביניהם]מּבינתים[העשוי ,[מחבר ְִִִֵַַָ
סחיטה, לידי ּבא ׁשאינֹו מּפני למקֹומֹו, הּפקק את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומחזיר

הּמים ׁשּיצאּו ּדעּתֹו מהודק]ׁשהרי הפקק יהיה .[שלא ְְֲִֵֵֶֶַַַ
ׁשּלא ּכדי הּמּטלטל, ּדבר ּובכל ּבסּודרין הּביב את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּופֹוקקים
את ּפֹוקקין אין אבל הּכלים; ועל האכלים על הּמים ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיצּופּו
ׁשּדֹוחק, ּבעת יסחט ׁשּמא - לּבֹור הּמים ׁשּירדּו ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּביב

ּבּמים. ׁשרּוי הּפקק ְֲִֵֶַַַָָׁשהרי
.·Îיד ּבית לתּקן ּולׁשּברם[שרוולים]אסּור ּבגדים, ׁשל ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ׁשברים קמטים]ׁשברים קמטים ּבחל[לקמטם ׁשּמתּקנין ּכדר , ְְְְְְִִִֶֶֶַָָֹ
הּכלים מקּפלין אין וכן אֹותן; ּכׁשּמכּבסין [בגדים]הּבגדים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
אֹותן ּכׁשּיכּבסּו ּבּבגדים ּבחל ׁשעֹוׂשין ּכדר .[לגהצם]ּבׁשּבת ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּולפּׁשטֹו לקּפלֹו מּתר להחליפֹו, אחר ּכלי לֹו היה לא ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻואם
ּבגד ׁשּיהיה והּוא - ּבׁשּבת ּבֹו ׁשּיתנאה ּכדי ּבֹו, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּולהתּכּסֹות
לא ּוכׁשּיקּפל, מּיד. ּומתלכל מתמע הּוא ׁשהרי לבן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹחדׁש

אסּור. ּבׁשנים, לקּפל אבל אחד; איׁש אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיקּפל
.‚Îמלאכֹות מאבֹות להעבירהּצֹובע, לאּׁשה אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ
מאבֹות[אודם]סרק והּתֹופר, ּכצֹובעת. ׁשהיא מּפני ּפניה, על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

החדׁשים והּכסת הּכר למּלאת אסּור ,לפיכ ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹמלאכֹות;
בדים]ּבמֹוכין מֹוכין[אגודות אבל יתּפר; ׁשּמא ּגזרה - ְְְֲִִִֵֶָָָֹ

ּבׁשּבת. אֹותם מחזירין הּכסת, מן אֹו הּכר מן ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּנׁשרּו
.„Îמלאכֹות מאבֹות ּבגדיוהּקֹורע, ׁשּנסּתּבכּו מי ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבצנעה מפריׁשם - יראוהו]ּבקֹוצים ּכדי[שלא ּומתמהמּה , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
נתּכּון. לא ׁשהרי ּכלּום, חּיב אינֹו - נקרעּו ואם יּקרע; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

חדׁשים ּכלים ללּבׁש נקרעּו.[בגדים]ּומּתר - נקרעּו ואם , ְְְְְֲִִִִִִֵָָָֹֻ
ׁשּמא[שוברים]ּפֹוצעין חֹוׁשׁשין ואין ּבמטלית, האגֹוז את ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָ

ִֵַָּתּקרע.
.‰Îּבֹונה מּׁשּום חּיב הּדלתֹותהּתֹוקע, ּכל ,לפיכ ; ְְִִֵֶַַַַָָָָ

נֹוטל לא לּקרקע, ּגזרההמחּברֹות - מחזירין ולא אֹותן ין ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹֻ
ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ּדלת אבל יתקע. ארונות]ׁשּמא ,[סוגי ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ציר נׁשמט ואם מחזירין. ולא נֹוטלין, - הּכלים ּדלתֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָֹּוׁשאר
מחזירין ּובּמקּדׁש למקֹומֹו, אֹותֹו ּדֹוחקין - ׁשּלהן ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָהּתחּתֹון
מקֹום ּבכל להחזירֹו אסּור ׁשּנׁשמט, העליֹון ציר אבל ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָאֹותֹו;

יתקע. ׁשּמא ּגזרה -ְְִֵֶַָָ
.ÂÎּגֹודלין ּפֹוקסין[קולעים]אין ואין הראׁש, ׂשער את ְְְְִִֵֵֶַָֹ

לצדדים] מחזירין[מסרקים ואין ּכבֹונה. ׁשּנראה מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַאֹותֹו,
חליֹות ׁשל המפּצל[חלקים]מנֹורה ּכּסא ולא מכמה, [מורכב ְְְְִֵֶַָָֹֻֻ

ׁשּנראהחלקים] מּפני - ּבהן וכּיֹוצא המפּצל, ׁשלחן ולא ,ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ

ׁשאין ּפטּור, - החזיר ואם ואין[דין]ּכבֹונה; ּבכלים, ּבנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ
מתּקנין ואין להחזירֹו. מּתר רפּוי, היה ואם ּבכלים; ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻסתירה

ׁשדרה ׁשל ׁשּנראה[שבגבו]חליֹות מּפני זֹו, ּבצד זֹו קטן ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
ְֶּכבֹונה.

.ÊÎּבֹונה מּׁשּום חּיב קבּוע, אהל עֹוׂשיןהעֹוׂשה אין ,לפיכ . ְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכּתחּלה עראי ׁשּמאאהל ּגזרה - עראי אהל סֹותרין ולא , ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

עראי, אהל סתר אֹו עׂשה ואם קבּוע; אהל יסּתר אֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹיעׂשה
טּלית ּכיצד? ּבׁשּבת. עראי אהל להֹוסיף ּומּתר ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֻּפטּור.
ּכרּוכה והיתה הּכתלים, על אֹו העּמּודים על ּפרּוסה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָׁשהיתה
זה הרי - מתּוח טפח ּגג מּמּנה נׁשאר אם - הּׁשּבת ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹקדם
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגדֹול. אהל ׁשּיעׂשה עד ּבׁשּבת, ּכּלּה את ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻמֹותח

ֶָּבזה.
.ÁÎהּכּלה את ּתֹולין מיטה]אין המכסה נעׂשית[וילון ׁשהרי , ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָ

ּוטריסקל וכּסא מּטה להּניח ּומּתר עראי; אהל [כסאּתחּתיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
רגלים] שלש ׁשאיןבעל - אהל ּתחּתיהן ׁשּיעׂשה ּפי על ואף ,ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

עראי. ולא קבע לא אהל, עׂשּית ּדר ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹזה
.ËÎמּׁשלׁשה ּבפחֹות ולא טפח, ּבגּגֹו ׁשאין מׁשּפע אהל ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻּכל

אֹותֹו והעֹוׂשה עראי; אהל זה הרי - טפח רחב לגּגֹו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹסמּו
ּפטּור ּבׁשּבת, ּכפּולהלכּתחּלה טּלית לשנים]. ׁשהיּו[מקופלת ְְְְִִֶַַַָָָָָ

ׁשּבת מערב ּבהן ּתלּויה ׁשהיא חּוטין למשכהעליה מנת [על ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
לנטֹותּהבהם] מּתר לנטֹותּה[לפורסה], מּתר הּפרכת, וכן . ְְְִִֵֶַָָָָָֹֻֻ

לפרקּה. ְְָָָֻּומּתר
.Ïחתנים חתנים]ּכּלת מיטת גבי שעל ּבגּגּה[אוהל ׁשאין ְֲִִֵֶַַָָ

הֹואיל - טפח רחב לגּגּה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ואין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹטפח,
לכך מתּקנת לפריסה]והיא שבת מערב לנטֹותּה[מוכנה מּתר , ְְְְְִִֶֶָָָֻֻ

מׁשלׁשלת ּתהיה ׁשּלא והּוא, לפרקּה: מעל[פרוסה]ּומּתר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֻֻ
ּפקק טפח. וילון]הּמּטה מתּקן[כעין ׁשהּוא ּבזמן - החּלֹון ְְְִִֶֶַַַַַַָָֻ

ּתלּוי ואינֹו קׁשּור ׁשאינֹו ּפי על אף - מּתר[בחלון]לכ , ְְִֵֵֶַַָָָָֻ
החּלֹון. ּבֹו ְִַַֹלפקק

.‡Ïׁשהיא מּקפת ׂשפה לֹו ויׁש הראׁש, על ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכֹובע
הֹוציא ואם ללבׁשֹו; מּתר - לֹובׁשֹו על אהל ּכמֹו צל ְְְְְִִֵֶַָָָֹֻעֹוׂשה

אֹו לראׁשֹו סביב הּבגדים והיה[רק]מן אהל, ּכמֹו ּפניו ּכנגד ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ
ּכמֹו ּביֹותר קׁשה ׁשהֹוציאּה הּׂשפה והיתה הראׁש, על ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻמהּדק

עראי. אהל עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני אסּור, - ְֲִֵֶֶֶַַָֹּגג
.·Ïּכדי[תולה]הּנֹוטה להּזהר צרי ּבּה, וכּיֹוצא ּפרכת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּפרכת היתה אם ,לפיכ ׁשּנֹוטה; ּבׁשעה אהל יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
ּכּלה היתה ואם אסּור. אחד אבל ׁשנים, אֹותּה ּתֹולין - ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָּגדֹולה
אפׁשר ׁשאי עׂשרה; ואפּלּו אֹותּה מֹותחין אין ּגג, לּה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש

עראי. אהל ותעׂשה הארץ, מעל מעט ּתגּבּה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
.‚Ï,ּכּלּה את ּבֹו יכּסה לא - החבית ּפי ּבֹו ׁשּמכּסה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבגד

ּפיה מקצת הּוא מכּסה אבל אהל; ׁשּנעׂשה המסּנןמּפני . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מצרית מחורר][סּבכפיפה הּכפיפהל קרקעית יגּביּה לא - ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹ

עראי. אהל יעׂשה ׁשּלא ּכדי טפח, הּכלי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמן

כג ¤¤ּפרק

ׁשל‡. נקב ּכגֹון ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ׁשהּוא נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה
ההבל ּולהֹוציא האֹורה להכניס עׂשּוי ׁשהּוא הּתרנגֹולין, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָלּול
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ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא - הּידים את ּבּה ׁשּמקּנחין ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבמּפה
הּמּפה את לכּבס ויבֹוא ּבחל, .עֹוׂשה ְְְֵֶֶַַַָָֹ

.Îּבלּונטיתֹו מסּתּפג - ּבּמים ׁשרחץ במגבת]מי [מתנגב ְְְִִִִֵֶַַַַָ
ׁשּנׁשרּו מי וכן יסחט. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבידֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹּומביאּה

ּבּדר המים]ּכליו לתוך בגדיו ואין[נפלו ּבהן, מהּל - ְְֵֵֵֶֶֶַַָָ
ואסּור יסחט. ׁשּמא ּביתֹו;חֹוׁשׁשין ּבתֹו ואפּלּו לׁשטחן, לֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ

ּבׁשּבת, ּכסּותֹו ּכּבס זה 'הרי הרֹואה, יאמר ׁשּמא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּגזרה
מראית מּפני חכמים ׁשאסרּו מקֹום וכל ליּבׁשּה'; ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּוׁשטחּה

אסּור. חדרים ּבחדרי אפּלּו ְְֲֲִִִֵַַָָָהעין,
.‡Îהּפקק[מקוואות]מטהרֹותׁשּתי את נֹוטל - זֹו ּגּבי על זֹו ְְְֲֵֵֵֶַַַַָ

מבד] המקוואות]ּומּׁשיקן[מביניהם]מּבינתים[העשוי ,[מחבר ְִִִֵַַָ
סחיטה, לידי ּבא ׁשאינֹו מּפני למקֹומֹו, הּפקק את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומחזיר

הּמים ׁשּיצאּו ּדעּתֹו מהודק]ׁשהרי הפקק יהיה .[שלא ְְֲִֵֵֶֶַַַ
ׁשּלא ּכדי הּמּטלטל, ּדבר ּובכל ּבסּודרין הּביב את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּופֹוקקים
את ּפֹוקקין אין אבל הּכלים; ועל האכלים על הּמים ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיצּופּו
ׁשּדֹוחק, ּבעת יסחט ׁשּמא - לּבֹור הּמים ׁשּירדּו ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּביב

ּבּמים. ׁשרּוי הּפקק ְֲִֵֶַַַָָׁשהרי
.·Îיד ּבית לתּקן ּולׁשּברם[שרוולים]אסּור ּבגדים, ׁשל ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ׁשברים קמטים]ׁשברים קמטים ּבחל[לקמטם ׁשּמתּקנין ּכדר , ְְְְְְִִִֶֶֶַָָֹ
הּכלים מקּפלין אין וכן אֹותן; ּכׁשּמכּבסין [בגדים]הּבגדים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
אֹותן ּכׁשּיכּבסּו ּבּבגדים ּבחל ׁשעֹוׂשין ּכדר .[לגהצם]ּבׁשּבת ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּולפּׁשטֹו לקּפלֹו מּתר להחליפֹו, אחר ּכלי לֹו היה לא ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻואם
ּבגד ׁשּיהיה והּוא - ּבׁשּבת ּבֹו ׁשּיתנאה ּכדי ּבֹו, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּולהתּכּסֹות
לא ּוכׁשּיקּפל, מּיד. ּומתלכל מתמע הּוא ׁשהרי לבן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹחדׁש

אסּור. ּבׁשנים, לקּפל אבל אחד; איׁש אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיקּפל
.‚Îמלאכֹות מאבֹות להעבירהּצֹובע, לאּׁשה אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ
מאבֹות[אודם]סרק והּתֹופר, ּכצֹובעת. ׁשהיא מּפני ּפניה, על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

החדׁשים והּכסת הּכר למּלאת אסּור ,לפיכ ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹמלאכֹות;
בדים]ּבמֹוכין מֹוכין[אגודות אבל יתּפר; ׁשּמא ּגזרה - ְְְֲִִִֵֶָָָֹ

ּבׁשּבת. אֹותם מחזירין הּכסת, מן אֹו הּכר מן ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּנׁשרּו
.„Îמלאכֹות מאבֹות ּבגדיוהּקֹורע, ׁשּנסּתּבכּו מי ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבצנעה מפריׁשם - יראוהו]ּבקֹוצים ּכדי[שלא ּומתמהמּה , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
נתּכּון. לא ׁשהרי ּכלּום, חּיב אינֹו - נקרעּו ואם יּקרע; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

חדׁשים ּכלים ללּבׁש נקרעּו.[בגדים]ּומּתר - נקרעּו ואם , ְְְְְֲִִִִִִֵָָָֹֻ
ׁשּמא[שוברים]ּפֹוצעין חֹוׁשׁשין ואין ּבמטלית, האגֹוז את ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָ

ִֵַָּתּקרע.
.‰Îּבֹונה מּׁשּום חּיב הּדלתֹותהּתֹוקע, ּכל ,לפיכ ; ְְִִֵֶַַַַָָָָ

נֹוטל לא לּקרקע, ּגזרההמחּברֹות - מחזירין ולא אֹותן ין ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹֻ
ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ּדלת אבל יתקע. ארונות]ׁשּמא ,[סוגי ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ציר נׁשמט ואם מחזירין. ולא נֹוטלין, - הּכלים ּדלתֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָֹּוׁשאר
מחזירין ּובּמקּדׁש למקֹומֹו, אֹותֹו ּדֹוחקין - ׁשּלהן ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָהּתחּתֹון
מקֹום ּבכל להחזירֹו אסּור ׁשּנׁשמט, העליֹון ציר אבל ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָאֹותֹו;

יתקע. ׁשּמא ּגזרה -ְְִֵֶַָָ
.ÂÎּגֹודלין ּפֹוקסין[קולעים]אין ואין הראׁש, ׂשער את ְְְְִִֵֵֶַָֹ

לצדדים] מחזירין[מסרקים ואין ּכבֹונה. ׁשּנראה מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַאֹותֹו,
חליֹות ׁשל המפּצל[חלקים]מנֹורה ּכּסא ולא מכמה, [מורכב ְְְְִֵֶַָָֹֻֻ

ׁשּנראהחלקים] מּפני - ּבהן וכּיֹוצא המפּצל, ׁשלחן ולא ,ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ

ׁשאין ּפטּור, - החזיר ואם ואין[דין]ּכבֹונה; ּבכלים, ּבנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ
מתּקנין ואין להחזירֹו. מּתר רפּוי, היה ואם ּבכלים; ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻסתירה

ׁשדרה ׁשל ׁשּנראה[שבגבו]חליֹות מּפני זֹו, ּבצד זֹו קטן ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
ְֶּכבֹונה.

.ÊÎּבֹונה מּׁשּום חּיב קבּוע, אהל עֹוׂשיןהעֹוׂשה אין ,לפיכ . ְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכּתחּלה עראי ׁשּמאאהל ּגזרה - עראי אהל סֹותרין ולא , ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

עראי, אהל סתר אֹו עׂשה ואם קבּוע; אהל יסּתר אֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹיעׂשה
טּלית ּכיצד? ּבׁשּבת. עראי אהל להֹוסיף ּומּתר ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֻּפטּור.
ּכרּוכה והיתה הּכתלים, על אֹו העּמּודים על ּפרּוסה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָׁשהיתה
זה הרי - מתּוח טפח ּגג מּמּנה נׁשאר אם - הּׁשּבת ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹקדם
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגדֹול. אהל ׁשּיעׂשה עד ּבׁשּבת, ּכּלּה את ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻמֹותח

ֶָּבזה.
.ÁÎהּכּלה את ּתֹולין מיטה]אין המכסה נעׂשית[וילון ׁשהרי , ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָ

ּוטריסקל וכּסא מּטה להּניח ּומּתר עראי; אהל [כסאּתחּתיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
רגלים] שלש ׁשאיןבעל - אהל ּתחּתיהן ׁשּיעׂשה ּפי על ואף ,ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

עראי. ולא קבע לא אהל, עׂשּית ּדר ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹזה
.ËÎמּׁשלׁשה ּבפחֹות ולא טפח, ּבגּגֹו ׁשאין מׁשּפע אהל ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻּכל

אֹותֹו והעֹוׂשה עראי; אהל זה הרי - טפח רחב לגּגֹו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹסמּו
ּפטּור ּבׁשּבת, ּכפּולהלכּתחּלה טּלית לשנים]. ׁשהיּו[מקופלת ְְְְִִֶַַַָָָָָ

ׁשּבת מערב ּבהן ּתלּויה ׁשהיא חּוטין למשכהעליה מנת [על ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
לנטֹותּהבהם] מּתר לנטֹותּה[לפורסה], מּתר הּפרכת, וכן . ְְְִִֵֶַָָָָָֹֻֻ

לפרקּה. ְְָָָֻּומּתר
.Ïחתנים חתנים]ּכּלת מיטת גבי שעל ּבגּגּה[אוהל ׁשאין ְֲִִֵֶַַָָ

הֹואיל - טפח רחב לגּגּה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ואין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹטפח,
לכך מתּקנת לפריסה]והיא שבת מערב לנטֹותּה[מוכנה מּתר , ְְְְְִִֶֶָָָֻֻ

מׁשלׁשלת ּתהיה ׁשּלא והּוא, לפרקּה: מעל[פרוסה]ּומּתר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֻֻ
ּפקק טפח. וילון]הּמּטה מתּקן[כעין ׁשהּוא ּבזמן - החּלֹון ְְְִִֶֶַַַַַַָָֻ

ּתלּוי ואינֹו קׁשּור ׁשאינֹו ּפי על אף - מּתר[בחלון]לכ , ְְִֵֵֶַַָָָָֻ
החּלֹון. ּבֹו ְִַַֹלפקק

.‡Ïׁשהיא מּקפת ׂשפה לֹו ויׁש הראׁש, על ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכֹובע
הֹוציא ואם ללבׁשֹו; מּתר - לֹובׁשֹו על אהל ּכמֹו צל ְְְְְִִֵֶַָָָֹֻעֹוׂשה

אֹו לראׁשֹו סביב הּבגדים והיה[רק]מן אהל, ּכמֹו ּפניו ּכנגד ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ
ּכמֹו ּביֹותר קׁשה ׁשהֹוציאּה הּׂשפה והיתה הראׁש, על ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻמהּדק

עראי. אהל עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני אסּור, - ְֲִֵֶֶֶַַָֹּגג
.·Ïּכדי[תולה]הּנֹוטה להּזהר צרי ּבּה, וכּיֹוצא ּפרכת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּפרכת היתה אם ,לפיכ ׁשּנֹוטה; ּבׁשעה אהל יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
ּכּלה היתה ואם אסּור. אחד אבל ׁשנים, אֹותּה ּתֹולין - ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָּגדֹולה
אפׁשר ׁשאי עׂשרה; ואפּלּו אֹותּה מֹותחין אין ּגג, לּה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש

עראי. אהל ותעׂשה הארץ, מעל מעט ּתגּבּה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
.‚Ï,ּכּלּה את ּבֹו יכּסה לא - החבית ּפי ּבֹו ׁשּמכּסה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבגד

ּפיה מקצת הּוא מכּסה אבל אהל; ׁשּנעׂשה המסּנןמּפני . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מצרית מחורר][סּבכפיפה הּכפיפהל קרקעית יגּביּה לא - ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹ

עראי. אהל יעׂשה ׁשּלא ּכדי טפח, הּכלי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמן

כג ¤¤ּפרק

ׁשל‡. נקב ּכגֹון ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ׁשהּוא נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה
ההבל ּולהֹוציא האֹורה להכניס עׂשּוי ׁשהּוא הּתרנגֹולין, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָלּול
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ּבפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב זה הרי מלאכה]- לפיכ,[גמר ; ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
להכניס אֹו ּבלבד, להֹוציא עׂשּוי היה אפּלּו נקב, ּכל על ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּגזרּו
אין זה ּומּפני עליו. ׁשחּיבין נקב לעׂשֹות יבֹוא ׁשּמא - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבלבד

ּבֹו מֹוסיפין ואין חדׁש, נקב ּבחבית נוסף]נֹוקבין אבל[נקב . ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
יׁשן נקב למּטה[שנסתם]ּפֹותחין הּנקב יהיה ׁשּלא והּוא, - ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

הּׁשמרים מן למּטה היה ׁשאם הּׁשמרים; [בתחתיתמן ְְְִִִִִֶַַַָָָָָ
לפתחֹו.החבית] ואסּור לחּזק, עׂשּוי זה הרי -ְְְְֲֵֵֶַָָָ

מגּופה·. הטיט]נֹוקבין מּמּנה[סתימת להֹוציא חבית ׁשל ְְְִִִִֶֶָָָ
מּפני אסּור, - מּצּדּה אבל למעלה; ׁשּיּקבּנה ּובלבד ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָיין,
מּמּנה לאכל החבית את אדם ׁשֹובר ּכלי. ּכמתּקן ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא

ּומביא[תאנים]ּגרֹוגרֹות ּכלי; לעׂשֹות יתּכּון ׁשּלא ּובלבד , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
האֹורחין, לפני ּבסיף ראׁשּה את ּומּתיז יין, ׁשל חבית ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאדם

ׁשאין חֹוׁשׁש, לּבֹו.ואינֹו נדיבּות להראֹות אּלא ּכּונתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
נקב;‚. ּכל לסּתם אסּור ּכ נקב, ּכל לפּתח ׁשאסּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוכׁשם

ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו - החבית נקב לסּתם אסּור ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפיכ
אֹו ּבקיסם ׁשּיסּתם ּכגֹון סחיטה, לידי ּבא ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹמתמרח,

אדמה]ּבצרֹור ּכדי[רגב אכל ׁשם הּניח אם אבל קטן. ְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ
להערים ּומּתר מּתר; - נסּתם הּנקב ונמצא ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻֻלהצניעֹו,

זה.[להתחכם] ְֶָָּבדבר
מּכה„. מּׁשּום עליו חּיב מלאכה, ּגמר ׁשהּוא ּדבר ְְִֶֶַַַָָָָָָָָּכל

ּבאיזהּבפּטיׁש ּכלי המתּקן אֹו ׁשהּוא, ּכל הּגֹורד זה, ּומּפני . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשיר ׁשל קֹול להׁשמיע אסּור ,לפיכ חּיב; - ׁשּיתּקן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדבר
ּבׁשאר ּבין ּונבלים, ּכּנֹורֹות ּכגֹון ׁשיר, ּבכלי ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָּבׁשּבת,
הּלּוח, על אֹו הּקרקע, על ּבאצּבע להּכֹות אפּלּו ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָּדברים.
האגֹוז את לקרקׁש אֹו המׁשֹוררים, ּכדר אחת ּכנגד ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאחת
וכּיֹוצא זה ּכל - ׁשּיׁשּתק ּכדי ּבזּוג ּבֹו לׂשחק אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹלּתינֹוק,

ׁשיר. ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה אסּור; ְְְִֵֵֵֶַָָָּבֹו,
מסּפקין‰. ירך]אין על מטּפחין[יד ולא מרּקדין, ולא , ְְְְְְְְִִִֵַַַֹֹ

כף]ּבׁשּבת אל ּולסּפק[כף ׁשיר; ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
יתּקן ׁשּמא ּגזרה - הּמים ּפני על ׁשטין אין מּתר. ידֹו, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻלאחר
ׁשאינֹו ּבּה, לׁשּוט מּתר - ׁשּבחצר ּברכה ׁשּיטין. ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻחבית
ׂשפה לּה ׁשּיהיה והּוא ׁשּיטין; ׁשל חבית ּבּה לעׂשֹות ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָּבא
והפרׁש הּכר ׁשּיהיה ּכדי הּמים, מּמּנה יעקר ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻמּקפת,

הּים. ּובין ֵֵַָָּבינּה
.Â;ּכלי ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני קנה, ׁשל ׁשפֹופרת חֹותכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאין

להכניסּה מּתר - מתּקנת ׁשאינּה ּפי על אף - חתּוכה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהיתה
ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין יין, מּמּנה להֹוציא ּבׁשּבת החבית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבנקב

הּנקביתּקן ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא הדס ׁשל עלה להּניח ואסּור . ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
מרזב ּכעֹוׂשה ׁשהּוא מּפני הּיין, את ׁשּיקּלח ּכדי חבית, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל
הּניר את קֹורעין ואין החרׂש, את ׁשֹוברין ואין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבׁשּבת.

צלייתו] בעת הדג תחת ּכלי.[להניחם ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִִֵֵֶַ
.Êגפן]זמֹורה ּבטפיח[ענף קׁשּורה לשאיבתׁשהיא קטן [פך ְְְִִֶַָָָ

ממּלאיןמים] אין קׁשּורה, אינּה ואם ּבׁשּבת; ּבּה ממּלאין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
יקטם ׁשּמא ּגזרה - לחף[יקצוץ]ּבּה אסּור ויתּקנה. אֹותּה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

ּבגרתיקֹון[לשפשף] ּכסף מלּבנןטיט][מיןּכלי ׁשהּוא מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
מלאכּתֹו וגֹומר ּכלי, ּכמתּקן ונמצא עֹוׂשין, ׁשהאּמנין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכדר

ּובנתר ּבחֹול אֹותֹו חֹופפין אבל עפר]ּבׁשּבת; ּכל[מין וכן . ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

קערֹות להדיח ואסּור ּדבר. ּבכל אֹותם חֹופפין ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָהּכלים,
גדולות]ואלּפסין ּכמתּקן,[מחבתות ׁשהּוא מּפני ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּבת; ּבאֹותּה אחרת סעּודה ּבהן לאכל הדיחן ּכן אם ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
וקיתֹונֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּכלי מּתר[קנקנים]אבל - ְְְְֲִִֵָָָֻ

את מּציעין ואין לׁשתּיה. קבע ׁשאין עת, ּבכל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהדיחן
אבל ׁשּבת; למֹוצאי עליהן ליׁשן ּכדי ּבׁשּבת, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמּטֹות

לׁשּבת. ׁשּבת מּלילי ְִִִֵֵַַַָָמּציעין
.Áּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, טמאין ּכלים להטּביל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאסּור

ּכמקר ׁשּנראה מּפני לטּבל, מּתר - טמא אדם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻּכלי.
גופו] לקרר ּבׁשּבת[טובל עליו מּזין ואין שלישי; [הזאת ְְִֵַַָָָ

מת] מטומאת לטהרו ּבׁשֹוגג,ושביעי - ּבׁשּבת ּכלים הּמטּביל .ְְְִִֵֵַַַָ
ׁשּבת. למֹוצאי עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא ּבמזיד, ּבהן; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׁשּתּמׁש
יעׂשה? ּכיצד ּבׁשּבת; הּטמאים הּמים את להטּביל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻּומּתר

ּומט אבנים, ּכלי ּכגֹון טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבכלי ּבילנֹותנן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
ויטהרּו. עליהן, הּמקוה מי ׁשּיעלה עד ּבמקוה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּכלי

.Ëמגּביהין ּבׁשּבת,[מפרישים]ואין ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְִִֵַַַַָ
מתּקן. היה ׁשּלא ּדבר ּכמתּקן ׁשּנראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמּפני

.Èהּוא מלאכֹות מאבֹות ּכדרמעּבד, ּבׁשמן עֹור והמרּכ ; ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
יסּו לא ,לפיכ וחּיב. מעּבד, זה הרי - עֹוׂשין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהעּבדנין
הּסנּדל ּבתֹו אֹו הּמנעל ּבתֹו והיא ּבׁשמן, רגלֹו את ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאדם

ולֹובׁש ׁשמן, רגלֹו את הּוא ס אבל [אח"כ]החדׁשים; ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
ּגּופֹו ּכל וס חדׁשים. ׁשהן ּפי על אף סנּדלֹו, אֹו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמנעלֹו

ּומתעּגל קטבּוליא[מתגלגל]ׁשמן, ּגּבי עור]על [משטח ְְִֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשמן ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחדׁשה,

ׁשּיצחצח ּכדי היה[יבריק]מּועט, אם אבל ּבלבד; העֹור ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
מּפני אסּור, זה הרי - העֹור ׁשּירּכ ּכדי הרּבה, ׁשמן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבבׂשרֹו
מּתר. ּביׁשנים, אבל ּבחדׁשים; והּכל ּכמעּבדֹו. ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹֻׁשהּוא

.‡Èרטּיה העֹור;[תחבושת]הממרח את מֹוחק מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵֶַַַָָָָ
ימרח. ׁשּמא ּבּה, וכּיֹוצא ּבׁשעוה נקב סֹותמין אין ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפיכ
ׁשעוה. מּׁשּום ּגזרה - הּנקב את סֹותמין אין ּבׁשמן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואפּלּו

.·Èמלאכֹות מאבֹות ּבפּוּכֹותב, לכחל אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲִִֵֵָָָֹ
העיניים] סביב אפר במין מּפני[לצבוע ּבׁשּבת, ּבֹו ְְְִֵֵַַָוכּיֹוצא

יכּתב. ׁשּמא ּגזרה - ּולהלוֹות ללוֹות ואסּור ּככֹותב. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹׁשהּוא
לא יכּתב. ׁשּמא ּגזרה - ּולהׂשּכיר ולמּכר לקנֹות אסּור ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹוכן
לֹו לׂשּכר לחברֹו יאמר ולא ּבׁשּבת, ּפֹועלים אדם ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹיׂשּכר
מחברֹו אדם ׁשֹואל מּתר; ּולהׁשאיל, לׁשאל אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָֹֻּפֹועלין.

'הלוני'. לֹו יאמר ׁשּלא ּובלבד ׁשמן, וכּדי יין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹּכּדי
.‚Èּבּפה הּמֹוכר המכירה]אחד על החליטו ּבמסירה[רק אֹו ְִִֵֶֶַַָָ

ׁשאסּור ּוכׁשם ּבמאזנים; ׁשּלא ּבין ּבמאזנים ּבין אסּור, -ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
ּבּיד ּבין מּדה ּבכלי ּבין ולמּדד, למנֹות אסּור ּכ - ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹֹלׁשקל

ּבחבל. ֵֶֶַּבין
.„Èמקּדׁשין ולא מיּבמין, ולא חֹולצין, ולא ּבׁשּבת, ּדנין ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹֹֹאין

מקּדיׁשין[אשה] ואין יכּתב. ׁשּמא ּגזרה לה']- ולא[קודש , ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹ
עלי]מעריכין פלוני מחרימין[ערך ולא הבית], לבדק [נכסיו ְְֲִִִִַַֹ

ּתרּומה מגּביהין ואין ּוממּכר; ּכמּקח ׁשהּוא מּפני -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
ועֹוד, ׁשהפריׁש, ּפרֹות אֹותן למקּדיׁש ּדֹומה ׁשּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּומעׂשרֹות,
הּבהמה את מעּׂשרין ואין ּבׁשּבת. אֹותן ּכמתּקן ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמּפני
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בהמה] ּבסקרה[מעשר ירׁשם ׁשּמא ּגזרה אדום- [צבע ְְְְִִֵֶָָָֹ
העשירי] בו וחגיגתֹושמסמנים ּבׁשּבת, ּפסחֹו אדם ּומקּדיׁש .ְְְֲִִִַַַָָָָ

אין ּכ מקּדיׁשין, ׁשאין ּוכׁשם הּיֹום. מצות ׁשּזֹו - טֹוב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָּביֹום
ל-]מקּדׁשין הפרה אפר מטילין חּטאת.[- מי ְְִֵַַָ

.ÂË- טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְִַַַַַַָָהּמגּביּה
מֹוצאי עד יאכל לא ּבמזיד, ּׁשּתּקן; מּמה יאכל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹֹּבׁשֹוגג,

הּפרֹותׁשּבת את ּתּקן ,ּכ ּובין ּכ ּובין באכילה]. .[ומותרים ִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּבׁשֹוגג ּבין ּבׁשּבת, הּמחרים אֹו הּמערי אֹו הּמקּדיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָוכן
טֹוב. ּביֹום לֹומר צרי ואין עׂשּוי; ּׁשעׂשה מה - ּבמזיד ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבין

הּדמאי את מעּׂשרין קנה. ּבׁשּבת, לחברֹו הּמקנה [פירותוכן ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
הם] מופרשים שספק הארץ אתעם לא אבל הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַָָֹּבין

ַַַהּוּדאי.
.ÊËׁשם ׁשּקרא בדיבור]מי ׁשל[הפריש מעׂשר לתרּומת ְֲִִֵֵֶֶַַָָ

ל אֹו עלּדמאי אף ּבׁשּבת, יּטלם לא וּדאי, ׁשל עני מעׂשר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹ
ּבצד ּומּנחין ידּועין הם והרי הּׁשּבת, מּקדם מקֹומן ׁשּיחד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּפי

למּודים עני אֹו ּכהן היה ואם אצלֹו,[רגילים]הּפרֹות. לאכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו לּכהן ׁשּיֹודיע ּובלבד ויאכלּו, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹיבֹואּו
עני'. מעׂשר מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו לעני ויֹודיע מעׂשר', ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּתרּומת

.ÊÈלהפיס מּפני[להגריל]אסּור ּבׁשּבת, ּבקּבּיא ּולׂשחק ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻ
ביתֹו ּבני ועם ּבניו עם אדם ּומפיס ּוממּכר; ּכמּקח ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשהּוא

משחק] ׁשאין[דרך מּפני קטּנה, מנה ּכנגד ּגדֹולה מנה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל
ְִִַמקּפידין.

.ÁÈּבין ּבׁשּבת, להן, צרי ׁשהּוא חׁשּבֹונֹות לחּׁשב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאסּור
,לפיכ יכּתב; ׁשּמא ּגזרה - להיֹות ׁשעתיד ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשעבר,
סאין 'ּכּמה ּכיצד? לחּׁשבן. מּתר ,צר ּבהן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻחׁשּבֹונֹות
ּבנֹו', ּבחתנּות הֹוציא ּדינרין 'ּכּמה ּפלֹונית', ּבׁשנה לנּו ְְְְְִִִִַַָָָָָָָהיה
ּכלל צר ּבּה ׁשאין ּבטלה ׂשיחה ּבכלל ׁשהם ּבאּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכּיֹוצא

ּבׁשּבת, אֹותן המחּׁשב ּבחל.[מותר]- ּכמחּׁשב ְְְְִֵֵַַַַָָֹ
.ËÈהדיֹוטֹות ּבׁשטרי לקרֹות וחשבונות]אסּור ּבׁשּבת[חובות ְְְְְִִֵֶַָָ

ויבֹו ּכחל, יהא ׁשּלא ואת- אֹורחיו את אדם מֹונה למחק. א ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹ
מעדנים]ּפרּפרֹותיו ׁשּלא[מיני ּכדי הּכתב, מן לא אבל מּפיו, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹ

על חקּוקין הּׁשמֹות היּו אם ,לפיכ הדיֹוטֹות. ּבׁשטרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָיקרא
מתחּלף ׁשאינֹו מּפני לקרֹותן, מּתר - הּכתל על אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּטבלא

הּצּורה ּתחת המהּל ּבכתב לקרֹות ואסּור [ציור]ּבׁשטר. ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
הּדיֹוקני אדם]ותחת ּבּכתּובים[ציור לקרֹות אף ּבׁשּבת. ְְְְְְִִֵַַַַַַָ

וכו'] איוב משלי אסּור[תהלים הּמדרׁש, ּבית ּבׁשעת ְְְִִֵַַַָָָּבׁשּבת
יֹוׁשב אחד ּכל יהיה ׁשּלא הּמדרׁש; ּבית ּבּטּול מּׁשּום ּגזרה -ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

הּמדרׁש. מּבית ויּמנע וקֹורא, ְְְְִִִֵֵֵַַָָּבביתֹו
.Îּׁשּיׁש מה ּכל מּציל אינֹו - ּבׁשּבת ּבחצר ּדלקה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנפלה

ׁשערבּו ּפי על אף הּמבֹוי, ׁשּבאֹותֹו אחרת לחצר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחצר
חצרות] מּפני[ערוב ׁשּיּציל, ּכדי הּדלקה יכּבה ׁשּמא ּגזרה ;ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

מזֹון אּלא יּציל ׁשּלא ּגזרּו ,לפיכ ממֹונֹו. על ּבהּול ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשאדם
ּבהן להׁשּתּמׁש ׁשּצרי וכלים ׁשּבת, לאֹותּה לֹו צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
הּכל, מן מתיאׁש ׁשּנמצא ללּבׁש; ׁשּיכֹול ּובגדים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבׁשּבת,
אינֹו וכליו מזֹונֹו אף ערבּו, לא ואם ּכּבּוי. לידי ּבא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹואינֹו

ִַמּציל.
.‡Î,ׁשּבת ּבלילי ּדלקה נפלה אם למזֹונֹו? מּציל הּוא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומה

והראּוי לאדם, לאדם הראּוי - סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון ְְְְְִִַָָָָָָָָָֹמּצילין
ׁשּתי מזֹון מּמּנה מּצילין ּבׁשחרית, נפלה לבהמה; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלבהמה

מּציל ּבמנחה, אחתסעּודֹות; סעּודה מזֹון .ין ְְְְְִִִַַַָָ
.·Îׁשהיה אֹו הרּבה, ּבכלים ּבמּציל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

הּוא - ׁשנּיה אֹותֹו ּוממּלא וחֹוזר ּומערה ּומֹוציאֹו ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָממּלא
ּכלי הֹוציא אם אבל לֹו; צרי ּׁשהּוא מה אּלא מּציל ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאין
מּתר סעּודֹות, ּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - אחת הֹוצאה .אחד ְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

.‚Îּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּכרֹות, מלא סל מּציל ִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכיצד?
ּדבלה ׁשל ועּגּול יבישות]סעּודֹות; תאנים ׁשל[גוש וחבית , ְְְְִִֵֶֶָָ

להֹוציא, ׁשּיכֹול ּכל ּבּה וקּבץ טּליתֹו, ּפרׂש אם וכן ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָיין.
מּתר. - אחת ּבבת מלאה ְְְִֵַַַָָָֻוהֹוציאּה

.„Îואחד אחד ּכל - לכם' והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
ּדבר אפּלּו ׁשּמחזיק אחד ּכלי אֹו לֹו, צרי ׁשהּוא מזֹון ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָמּציל
לקחּתֹו, הּמּציל רצה לא אם מּציל. ׁשל הּוא והרי ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹּגדֹול;
עמלֹו; ׂשכר הּׁשּבת אחר מּמּנּו לּטל לֹו מּתר - לבעליו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹֻּונתנֹו
ׁשּלא אּסּור, ולא מלאכה ׁשם אין ׁשהרי - ׁשּבת ׂשכר זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹואין

מערב ּבמקֹום אּלא .הֹוציאֹו ְְִֶָָָֹ
.‰Î;נקּיה ׁשאינּה ּפת ּומּציל חֹוזר אינֹו נקּיה, ּפת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּציל

נקּיה ּפת ּומּציל חֹוזר נקּיה, ׁשאינּה ּפת הּציל אם .אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
יֹום היה אם לׁשּבת, צרי ּׁשהּוא מה הּכּפּורים ּביֹום ְְִִִִִֶַַַַָָָָּומּציל
ליֹום ּבׁשּבת מּציל אינֹו אבל ׁשּבת. ּבערב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּכּפּורים
לׁשּבת זֹו מּׁשּבת ולא טֹוב; ליֹום לֹומר צרי ואין ְְְְִִִִֵַַַַָָָֹהּכּפּורים,
יכֹול ׁשהּוא ּכל לֹובׁש ללבּוׁשֹו? מּציל הּוא ּומה ְִִֵֶַַַָָָָהּבאה.
ואֹומר ּומֹוציא. לעטף, יכֹול ׁשהּוא ּכל ועֹוטף ְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹללּבׁש,
לֹובׁש ואחד אחד וכל לכם', והּצילּו 'ּבֹואֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָלאחרים:
ׁשהרי הּמאכל, ּכמֹו ׁשּלֹו הּוא והרי ּומֹוציא; ּבכליו, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומתעּטף

זֹוכין. ההפקר ְִִֵֶַמן
.ÂÎאחרת לחצר ּבחצר, ׁשּיׁש הּקדׁש ּכתבי ּכל להּציל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר

הּמבֹוי ׁשּיהיהׁשּבאֹותֹו ּובלבד - ערבּו ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
אחד ּולחי מחיצֹות ׁשלׁש רוחלּמבֹוי של בפינה [קרש ְְִִֶַָָָֹ

אבלרביעית] הּקדׁש. ּובלׁשֹון אּׁשּורי, ּכתּובין ׁשּיהיּו והּוא ;ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹ
מּצילין אין - אחר ּבכתב אֹו לׁשֹון, ּבכל ּכתּובין היּו ְְְִִִִִֵֵַַָָָָאם
אּלא ּבהן, לקרֹות אסּור ּובחל, ערּוב; ׁשם היה אפּלּו ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹאֹותן,

הּתרף ּבמקֹום מאליהן.[קילקול]מּניחן מתאּבדין והן , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
.ÊÎּובסקרא ּבסם ּכתּובין לס"ת]היּו הפסולין צבעים [מיני ְְְְִִַָָ

ּכתּובין והם הֹואיל קּימה, ׁשל ּכתב ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אֹותן. מּצילין הּקדׁש, ּובלׁשֹון ׁשל[שולי]אּׁשּורי הּגּליֹון ְִִִִִֶֶַַַַָָֹ

ּדף וׁשּבין לפרׁשה, ּפרׁשה וׁשּבין וׁשּלמּטה, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָספרים
וׁשּבתחּלת אֹותן.לדף, מּצילין אין - הּספר וׁשּבסֹוף הּספר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשם, ׁשל אֹותּיֹות ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - והּקמיעין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּברכֹות
הּדלקה. מּפני אֹותן מּצילין אין - ּתֹורה ׁשל הרּבה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּומענינֹות

.ÁÎמּתֹו אֹותּיֹות וחמׁש ׁשמֹונים ללּקט ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָספר
ׂשהדּותא" "יגר ּבכללן ואפּלּו ׁשלמֹות, היתהּתבֹות אם וכן , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ּבּה ויׁש אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשאין ּפרׁשה ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָּבֹו
מּפני אֹותֹו מּצילין - הארן" ּבנסע "ויהי ּכגֹון ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֹהזּכרֹות,
עם ּתפּלין ותיק הּספר, עם הּספר ּתיק ּומּצילין ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּדלקה.

מעֹות. ּבתֹוכן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַַָָהּתפּלין
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בהמה] ּבסקרה[מעשר ירׁשם ׁשּמא ּגזרה אדום- [צבע ְְְְִִֵֶָָָֹ
העשירי] בו וחגיגתֹושמסמנים ּבׁשּבת, ּפסחֹו אדם ּומקּדיׁש .ְְְֲִִִַַַָָָָ

אין ּכ מקּדיׁשין, ׁשאין ּוכׁשם הּיֹום. מצות ׁשּזֹו - טֹוב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָּביֹום
ל-]מקּדׁשין הפרה אפר מטילין חּטאת.[- מי ְְִֵַַָ

.ÂË- טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְִַַַַַַָָהּמגּביּה
מֹוצאי עד יאכל לא ּבמזיד, ּׁשּתּקן; מּמה יאכל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹֹּבׁשֹוגג,

הּפרֹותׁשּבת את ּתּקן ,ּכ ּובין ּכ ּובין באכילה]. .[ומותרים ִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּבׁשֹוגג ּבין ּבׁשּבת, הּמחרים אֹו הּמערי אֹו הּמקּדיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָוכן
טֹוב. ּביֹום לֹומר צרי ואין עׂשּוי; ּׁשעׂשה מה - ּבמזיד ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבין

הּדמאי את מעּׂשרין קנה. ּבׁשּבת, לחברֹו הּמקנה [פירותוכן ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
הם] מופרשים שספק הארץ אתעם לא אבל הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַָָֹּבין

ַַַהּוּדאי.
.ÊËׁשם ׁשּקרא בדיבור]מי ׁשל[הפריש מעׂשר לתרּומת ְֲִִֵֵֶֶַַָָ

ל אֹו עלּדמאי אף ּבׁשּבת, יּטלם לא וּדאי, ׁשל עני מעׂשר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹ
ּבצד ּומּנחין ידּועין הם והרי הּׁשּבת, מּקדם מקֹומן ׁשּיחד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּפי

למּודים עני אֹו ּכהן היה ואם אצלֹו,[רגילים]הּפרֹות. לאכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו לּכהן ׁשּיֹודיע ּובלבד ויאכלּו, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹיבֹואּו
עני'. מעׂשר מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו לעני ויֹודיע מעׂשר', ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּתרּומת

.ÊÈלהפיס מּפני[להגריל]אסּור ּבׁשּבת, ּבקּבּיא ּולׂשחק ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻ
ביתֹו ּבני ועם ּבניו עם אדם ּומפיס ּוממּכר; ּכמּקח ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשהּוא

משחק] ׁשאין[דרך מּפני קטּנה, מנה ּכנגד ּגדֹולה מנה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל
ְִִַמקּפידין.

.ÁÈּבין ּבׁשּבת, להן, צרי ׁשהּוא חׁשּבֹונֹות לחּׁשב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאסּור
,לפיכ יכּתב; ׁשּמא ּגזרה - להיֹות ׁשעתיד ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשעבר,
סאין 'ּכּמה ּכיצד? לחּׁשבן. מּתר ,צר ּבהן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻחׁשּבֹונֹות
ּבנֹו', ּבחתנּות הֹוציא ּדינרין 'ּכּמה ּפלֹונית', ּבׁשנה לנּו ְְְְְִִִִַַָָָָָָָהיה
ּכלל צר ּבּה ׁשאין ּבטלה ׂשיחה ּבכלל ׁשהם ּבאּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכּיֹוצא

ּבׁשּבת, אֹותן המחּׁשב ּבחל.[מותר]- ּכמחּׁשב ְְְְִֵֵַַַַָָֹ
.ËÈהדיֹוטֹות ּבׁשטרי לקרֹות וחשבונות]אסּור ּבׁשּבת[חובות ְְְְְִִֵֶַָָ

ויבֹו ּכחל, יהא ׁשּלא ואת- אֹורחיו את אדם מֹונה למחק. א ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹ
מעדנים]ּפרּפרֹותיו ׁשּלא[מיני ּכדי הּכתב, מן לא אבל מּפיו, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹ

על חקּוקין הּׁשמֹות היּו אם ,לפיכ הדיֹוטֹות. ּבׁשטרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָיקרא
מתחּלף ׁשאינֹו מּפני לקרֹותן, מּתר - הּכתל על אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּטבלא

הּצּורה ּתחת המהּל ּבכתב לקרֹות ואסּור [ציור]ּבׁשטר. ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
הּדיֹוקני אדם]ותחת ּבּכתּובים[ציור לקרֹות אף ּבׁשּבת. ְְְְְְִִֵַַַַַַָ

וכו'] איוב משלי אסּור[תהלים הּמדרׁש, ּבית ּבׁשעת ְְְִִֵַַַָָָּבׁשּבת
יֹוׁשב אחד ּכל יהיה ׁשּלא הּמדרׁש; ּבית ּבּטּול מּׁשּום ּגזרה -ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

הּמדרׁש. מּבית ויּמנע וקֹורא, ְְְְִִִֵֵֵַַָָּבביתֹו
.Îּׁשּיׁש מה ּכל מּציל אינֹו - ּבׁשּבת ּבחצר ּדלקה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנפלה

ׁשערבּו ּפי על אף הּמבֹוי, ׁשּבאֹותֹו אחרת לחצר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחצר
חצרות] מּפני[ערוב ׁשּיּציל, ּכדי הּדלקה יכּבה ׁשּמא ּגזרה ;ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

מזֹון אּלא יּציל ׁשּלא ּגזרּו ,לפיכ ממֹונֹו. על ּבהּול ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשאדם
ּבהן להׁשּתּמׁש ׁשּצרי וכלים ׁשּבת, לאֹותּה לֹו צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
הּכל, מן מתיאׁש ׁשּנמצא ללּבׁש; ׁשּיכֹול ּובגדים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבׁשּבת,
אינֹו וכליו מזֹונֹו אף ערבּו, לא ואם ּכּבּוי. לידי ּבא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹואינֹו

ִַמּציל.
.‡Î,ׁשּבת ּבלילי ּדלקה נפלה אם למזֹונֹו? מּציל הּוא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומה

והראּוי לאדם, לאדם הראּוי - סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון ְְְְְִִַָָָָָָָָָֹמּצילין
ׁשּתי מזֹון מּמּנה מּצילין ּבׁשחרית, נפלה לבהמה; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלבהמה

מּציל ּבמנחה, אחתסעּודֹות; סעּודה מזֹון .ין ְְְְְִִִַַַָָ
.·Îׁשהיה אֹו הרּבה, ּבכלים ּבמּציל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

הּוא - ׁשנּיה אֹותֹו ּוממּלא וחֹוזר ּומערה ּומֹוציאֹו ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָממּלא
ּכלי הֹוציא אם אבל לֹו; צרי ּׁשהּוא מה אּלא מּציל ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאין
מּתר סעּודֹות, ּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - אחת הֹוצאה .אחד ְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

.‚Îּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּכרֹות, מלא סל מּציל ִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכיצד?
ּדבלה ׁשל ועּגּול יבישות]סעּודֹות; תאנים ׁשל[גוש וחבית , ְְְְִִֵֶֶָָ

להֹוציא, ׁשּיכֹול ּכל ּבּה וקּבץ טּליתֹו, ּפרׂש אם וכן ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָיין.
מּתר. - אחת ּבבת מלאה ְְְִֵַַַָָָֻוהֹוציאּה

.„Îואחד אחד ּכל - לכם' והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
ּדבר אפּלּו ׁשּמחזיק אחד ּכלי אֹו לֹו, צרי ׁשהּוא מזֹון ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָמּציל
לקחּתֹו, הּמּציל רצה לא אם מּציל. ׁשל הּוא והרי ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹּגדֹול;
עמלֹו; ׂשכר הּׁשּבת אחר מּמּנּו לּטל לֹו מּתר - לבעליו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹֻּונתנֹו
ׁשּלא אּסּור, ולא מלאכה ׁשם אין ׁשהרי - ׁשּבת ׂשכר זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹואין

מערב ּבמקֹום אּלא .הֹוציאֹו ְְִֶָָָֹ
.‰Î;נקּיה ׁשאינּה ּפת ּומּציל חֹוזר אינֹו נקּיה, ּפת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּציל

נקּיה ּפת ּומּציל חֹוזר נקּיה, ׁשאינּה ּפת הּציל אם .אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
יֹום היה אם לׁשּבת, צרי ּׁשהּוא מה הּכּפּורים ּביֹום ְְִִִִִֶַַַַָָָָּומּציל
ליֹום ּבׁשּבת מּציל אינֹו אבל ׁשּבת. ּבערב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּכּפּורים
לׁשּבת זֹו מּׁשּבת ולא טֹוב; ליֹום לֹומר צרי ואין ְְְְִִִִֵַַַַָָָֹהּכּפּורים,
יכֹול ׁשהּוא ּכל לֹובׁש ללבּוׁשֹו? מּציל הּוא ּומה ְִִֵֶַַַָָָָהּבאה.
ואֹומר ּומֹוציא. לעטף, יכֹול ׁשהּוא ּכל ועֹוטף ְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹללּבׁש,
לֹובׁש ואחד אחד וכל לכם', והּצילּו 'ּבֹואֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָלאחרים:
ׁשהרי הּמאכל, ּכמֹו ׁשּלֹו הּוא והרי ּומֹוציא; ּבכליו, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומתעּטף

זֹוכין. ההפקר ְִִֵֶַמן
.ÂÎאחרת לחצר ּבחצר, ׁשּיׁש הּקדׁש ּכתבי ּכל להּציל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר

הּמבֹוי ׁשּיהיהׁשּבאֹותֹו ּובלבד - ערבּו ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
אחד ּולחי מחיצֹות ׁשלׁש רוחלּמבֹוי של בפינה [קרש ְְִִֶַָָָֹ

אבלרביעית] הּקדׁש. ּובלׁשֹון אּׁשּורי, ּכתּובין ׁשּיהיּו והּוא ;ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹ
מּצילין אין - אחר ּבכתב אֹו לׁשֹון, ּבכל ּכתּובין היּו ְְְִִִִִֵֵַַָָָָאם
אּלא ּבהן, לקרֹות אסּור ּובחל, ערּוב; ׁשם היה אפּלּו ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹאֹותן,

הּתרף ּבמקֹום מאליהן.[קילקול]מּניחן מתאּבדין והן , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
.ÊÎּובסקרא ּבסם ּכתּובין לס"ת]היּו הפסולין צבעים [מיני ְְְְִִַָָ

ּכתּובין והם הֹואיל קּימה, ׁשל ּכתב ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אֹותן. מּצילין הּקדׁש, ּובלׁשֹון ׁשל[שולי]אּׁשּורי הּגּליֹון ְִִִִִֶֶַַַַָָֹ

ּדף וׁשּבין לפרׁשה, ּפרׁשה וׁשּבין וׁשּלמּטה, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָספרים
וׁשּבתחּלת אֹותן.לדף, מּצילין אין - הּספר וׁשּבסֹוף הּספר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשם, ׁשל אֹותּיֹות ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - והּקמיעין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּברכֹות
הּדלקה. מּפני אֹותן מּצילין אין - ּתֹורה ׁשל הרּבה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּומענינֹות

.ÁÎמּתֹו אֹותּיֹות וחמׁש ׁשמֹונים ללּקט ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָספר
ׂשהדּותא" "יגר ּבכללן ואפּלּו ׁשלמֹות, היתהּתבֹות אם וכן , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ּבּה ויׁש אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשאין ּפרׁשה ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָּבֹו
מּפני אֹותֹו מּצילין - הארן" ּבנסע "ויהי ּכגֹון ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֹהזּכרֹות,
עם ּתפּלין ותיק הּספר, עם הּספר ּתיק ּומּצילין ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּדלקה.

מעֹות. ּבתֹוכן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַַָָהּתפּלין
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כד ¤¤ּפרק

ּבׁשּבת,‡. אסּורין ׁשהם ּדברים ּדֹומיןיׁש ׁשאינן ּפי על אף ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
מלאכה לידי מביאין ואינם נאסרּו?למלאכה, מה ּומּפני ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

ּביֹום חפצ עׂשֹות ,רגל מּׁשּבת ּתׁשיב "אם ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּׁשּום
חפצ מּמצא ,ּדרכי מעׂשֹות "וכּבדּתֹו ונאמר: ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָֹקדׁשי",

ּדבר" ּבׁשּבת,ודּבר ּבחפציו להּל לאדם אסּור ,לפיכ . ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָ
למחר ּימּכר מה ׁשּתפֹו עם ׁשּידּבר ּכגֹון ּבהן, לדּבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻואפּלּו
יל סחֹורה ּובאיזֹו זה, ּבית יבנה היא אֹו ּיקנה, מה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאֹו
"ודּבר ׁשּנאמר: אסּור, ּבֹו, וכּיֹוצא זה ּכל - ּפלֹוני ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָלמקֹום

מּתר. והרהּור אסּור; ּדּבּור ְְִִָָָָֻּדבר",
לראֹות·. ּכדי ּבׁשּבת, ּוׂשדֹותיו ּגּנֹותיו לפקד לאדם ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹאסּור

מהּל זה ׁשהרי - ּפרֹותיהן הן היא אֹו צריכין, הן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמה
חפצֹו סֹוףלעׂשֹות עד ּבׁשּבת ׁשּיצא לאדם אסּור וכן . ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אמה]הּתחּום ׁשּיהיה[אלפיים ּכדי ,ׁשּתחׁש עד ׁשם ויׁשב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
הּלּוכֹו נמצא ׁשהרי - ׁשּבת ּבמֹוצאי חפציו לעׂשֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָקרֹוב

חפציו. לעׂשֹות ְֲֲַַָָָּבׁשּבת
לעׂשֹות‚. הּתחּום על ּבׁשהחׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָּבּמה

ּדבר לעׂשֹות החׁשי אם אבל ּבׁשּבת; לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָּדבר
מּתר זה הרי ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו מחׁשיכיןׁשּמּתר אין ּכיצד? . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻ

אבל ּפֹועלין; לׂשּכר אֹו מחּברין, ּפרֹות להביא הּתחּום ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹֻעל
ּבׁשּבת. לׁשמר מּתר ׁשהרי ּפרֹות, לׁשמר הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֹֻמחׁשי
קֹורא - ׁשהּבהמה ּתלּוׁשין; ּפרֹות אֹו ּבהמה להביא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּומחׁשי
ּופרֹות לּתחּום; חּוץ ׁשהיא ּפי על אף ּבאה, והיא ְְִִִֵֶַַַָָָלּה
ּבׁשּבת. להביאן מּתר היה מחיצֹות, ׁשם היּו אּלּו - ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֻּתלּוׁשין
ׁשאם למחר', הֹול אני ּפלֹוני לכר' לחברֹו: אדם אֹומר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן

ּברּגנין ׁשם וד'היּו אמה מע' פחות של במרחק סוכות [סוכות ְִָָָֻ
ּבזה.טפחים] ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשּבת. לׁשם הֹול היה ,ְְְֵֵֵֶַַָָָָָֹ

לערב'?;„. עּמי ׁשּתעמד 'הנראה לפֹועל: לֹומר לאדם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר
עֹוׂשה ׁשּנמצא - לערב'! לי נכֹון 'היה לֹו: יאמר לא ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאבל

ּבׁשּבת "מעׂשֹותחפצֹו ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ּולדּלג לרּוץ ואסּור . ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אדם ויֹורד ּבחל. ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהא ׁשּלא - "ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹּדרכי
ויֹורד ּומטּפס אּמה; מאה הן אפּלּו ּומערה, וׁשיח ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָּבֹור
ּבטלה ּבׂשיחה להרּבֹות ואסּור ועֹולה. ּומטּפס ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָוׁשֹותה,
ׁשּבת ׁשל ּדּבּור יהא ׁשּלא - ּדבר" "ודּבר ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשּבת,

חל. ׁשל ְְִֶֹּכדּבּור
לבית‰. ׁשּירּוץ ּכגֹון - מצוה לדבר ּבׁשּבת לרּוץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻמּתר

הּמדרׁש לבית אֹו מצוה,הּכנסת, ׁשל חׁשּבֹונֹות ּומחּׁשבין ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
יׁש אם לידע מקוה ּכגֹון - מצוה ׁשל מדידה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּומֹודדין
צדקה ּופֹוסקין טמאה, מקּבל אם לידע ּבגד אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכּׁשעּור,
ואפּלּו מדרׁשֹות, ּולבּתי ּכנסּיֹות לבּתי והֹולכין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָלענּיים.
ּבׁשּבת. רּבים עסקי על לפּקח ּגֹוים, ׁשל ּוטרקלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָלטרטּיאֹות

לארס הּתינקת על אודותּומׁשּדכין דיבור תהליך [מתחילים ְְִִֵֵֶַַַָֹ
השבת] בצאת שיסוכמו הּתינֹוקאירוסין ועל [להתחיל, ְִַַ

ס כדי]בדיבורי המלמד עם אּמנּות.יכום ּוללּמדֹו ספר ְְְְֵֶַַָֻללּמדֹו

את לבּקר והּנכנס אבלים; ּומנחמים חֹולים, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָּומבּקרין
לבֹוא'. קרֹובה ּורפּואה מּלזעק, היא 'ׁשּבת אֹומר: ְְְִִִֵֶַַָָָָֹהחֹולה,
הּמת, עסקי ועל כּלה, עסקי על לפּקח הּתחּום על ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָּומחׁשיכין
לא ּפלֹוני, למקֹום ל' לֹו: ואֹומר ותכריכין. ארֹון לֹו ְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹלהביא
הבא - ּבמנה מצאת לא ּפלֹוני, מּמקֹום הבא - ׁשם ְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָָֹמצאת

מּקח סכּום לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - מסוייםּבמאתים' [סכום ְְְְִִִִֶַַָָֹֹ
עליו] יוסיף ונאמר:שלא הן, מצוה - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל .ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מּתרין. ׁשמים חפצי אסּורין, חפצי וכּו'; "חפצי ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻ"עׂשֹות
.Âעּמֹו ּופֹוסק מצוה; לדבר ׁשּבת ּבערב הּגדֹול ּבּים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמפליגין

הנכרי] ׁשֹובת[עם ואינֹו בכךלׁשּבת, אין שובת אינו [אם ְְִֵֵֹ
ׁשּלאכלום] ּבין ׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, נדרים ּומפירין .ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

הּׁשּבת לצר ׁשהן נדרים על לחכם ונׁשאלין ׁשּבת; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלצר
הּׁשּבת: קדם להּתירן ּפנאי להן ׁשהיה ּפי על אף ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומּתירין,

הן. מצוה ּדברי אּלּו, ְְְִִִֵֵֵֶָָׁשּדברים
.Êאינּה עׂשה, מצות ׁשהענׁש ּפי על אף ּבׁשּבת; עֹונׁשין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

מלקּות ּדין ּבבית ׁשּנתחּיב הרי ּכיצד? ׁשּבת. אֹוּדֹוחה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, אֹותֹו ממיתין ואין אֹותֹו מלקין אין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָמיתה,
אזהרה זֹו - הּׁשּבת" ּביֹום מׁשבתיכם ּבכל אׁש תבערּו ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֹ"לא
והּוא ׂשרפה; ׁשּנתחּיב מי ּבׁשּבת יׂשרפּו ׁשּלא ּדין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלבית

ענׁשין. לׁשאר ְֳִִִַָָהּדין
.Áּבין ּתלּוׁשים ּבין ּבׁשּבת, ּפרֹותיו לׁשמר לאדם ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֻמּתר

לאכלמחּברין וחּיה ּבהמה אֹו מהן, לּטל אדם ּבא ואם ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ
מחפציו זה ּדבר והלא ּומרחיק. ּבהן, ּומּכה ּבהן ּגֹוער - ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמהן
להקנֹות אּלא נאסר ׁשּלא מּפני מּתר? הּוא ולּמה ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹֻהּוא,
ּולהרויח להׂשּתּכר אֹו מצּויין, עּתה ׁשאינן חפצים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָלעצמֹו

ממֹונֹו[להתעסק]ּולהּטּפל לׁשמר אבל לידֹו; ׁשּתבֹוא ּבהנאה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
למה הא מּתר; - ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיעמד עד לידֹו, ּבא ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּכבר

הּגּנבים. מּפני ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? ְְִִֵֵֵֶֶַַָזה
.Ëמּפני ּומדלעיו ּומקׁשאיו העֹופֹות, מּפני זרעיו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהמׁשּמר

יסּפק לא - אף]החּיה אל ירּקד[כף ּכדר[ברגליו]ולא ְְְְֵֵֶֶַַַַָֹֹ
צרֹור יּטל ׁשּמא ּגזרה ּבחל; אדמה]ׁשעֹוׂשה ויזרק[רגב ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹ

הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ְְִִַַַַָארּבע
.Èׁשבּות מּׁשּום אסּורין ׁשהן הּדברים חכמיםּכל של [חומרה ְְֲִִִֵֶַָָ

השביתה] הלהרבות ּבין עליהן ּגזרּו לא אּלא, ּׁשמׁשֹות, ְְֲֵֵֶֶַָָָֹ
הּׁשמׁשֹות, ּבין אבל אסּורין; ׁשהן הּוא יֹום ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָּבעצמֹו
מּתר ּכיצד? ּדחק. אֹו מצוה ּדבר ׁשם ׁשּיהיה והּוא, - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻֻמּתרין
הּמים, ּפני על לׁשּוט אֹו ּבאילן לעלֹות הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָלֹו
מן מֹוציא אֹו האילן מן מֹוריד וכן ׁשֹופר; אֹו לּולב ְְִִִִִִֵָָָָָלהביא
ונצר ונחּפז, טרּוד היה אם וכן ׁשעׂשה. ערּוב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּכרמלית,
מּתר. זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻלדבר
,לפיכ אסּור. - מצוה ּדבר ולא ּדחק, ׁשם היה לא אם ְְְְֲִִִַַָָָָָָָֹֹֹאבל
ׁשאּסּור ּפי על אף הּׁשמׁשֹות, ּבין הּוּדאי את מעּׂשרין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָאין
את מעּׂשרים אבל ׁשבּות; מּׁשּום ּבׁשּבת הּמעׂשר ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָהפרׁשת

הופרשו]הּדמאי אם שספק הארץ עם .[פירות ְַַ
.‡Èּכגֹון ׁשבּות, מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר ּבׁשּבת ׁשעׂשה ְְְִֶֶַָָָָָָָקטן

ּבית אין - ּבכרמלית טלטל אֹו נקּוב, ׁשאינֹו מעציץ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתלׁש
ּבידֹו ממחין אין אביו, הּניחֹו אם וכן להפריׁשֹו. מצּוין .ּדין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָֻ
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.·Èׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת, ּדברים מקצת לטלטל חכמים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָאסרּו
ּבחל אםעֹוׂשה ּומה אמרּו: זה? ּבאּסּור נגעּו מה ּומּפני . ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹ

ּבחל, ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהיה ׁשּלא וצּוּו נביאים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָֹֹהזהירּו
קל - ּדבר" "ודּבר ׁשּנאמר: החל, ּכׂשיחת הּׁשּבת ׂשיחת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹולא
ׁשּלא ּכדי ּבחל, ּכטלטּול ּבׁשּבת טלטּול יהיה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹוחמר

ּכיֹום מּפּנהיהיה ּכלים ּולתּקן להגּביּה ויבֹוא ּבעיניו, חל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּבהן; וכּיֹוצא אבנים להצניע אֹו לבית, מּבית אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָלפּנה,

ויבּקׁש ּבביתֹו, ויֹוׁשב ּבטל הּוא ׁשּיתעּסק[יחפש]ׁשהרי ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
"למען ּבּתֹורה ׁשּנאמר הּטעם ּובטל ׁשבת, ׁשּלא ונמצא ְְְֱִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּבֹו;

ַָינּוח".
.‚Èּכׁשּיבּקר ׁשּמלאכּתם[יבדוק]ועֹוד, ּכלים ויטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

מלאכה. לידי ויבֹוא מעט, ּבהן ׁשּיתעּסק אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאּסּור,
ּבטלין אּלא אּמנּיֹות, ּבעלי אינם העם ׁשּמקצת מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻועֹוד,
הם ימיהן ׁשּכל קרנֹות, ויֹוׁשבי הּטּילין ּכגֹון ימיהן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
ּולטלטל ּולדּבר להּל מּתר יהיה ואם מּמלאכה; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשֹובתין
,לפיכ הּנּכרת; ׁשביתה ׁשבת ׁשּלא נמצא הּימים, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשאר
ּומּפני אדם. ּבכל הּׁשוה ׁשביתה היא אּלּו, מּדברים ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָׁשביתה
אּלא יטלטל ׁשּלא ואסרּו הּטלטּול, ּבאּסּור נגעּו אּלּו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹדברים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להן, הּצרי ְְִִִֵֵֶֶַָָָּכלים

כה ¤¤ּפרק

ּבֹו‡. לעׂשֹות ׁשּמּתר הּכלי והּוא להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיׁש
ּבֹו לׁשּתֹות ּכֹוס ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר לאכלּבׁשּבת ּוקערה , ְְְְֱֲִֶֶַַָָָָָָֹ
וקּורנס ּופת, ּבׂשר ּבֹו לחּת וסּכין המיועד]ּבּה, [פטיש ְְְְִַַַָָָָֹ

ּבהן. וכּיֹוצא אגֹוזים, ּבֹו ְְֱִִֵֶַַָֹלפצע
לעׂשֹות·. ׁשאסּור הּכלי והּוא לאּסּור, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָיׁש

מכּתׁשת ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת וכּיֹוצאּבֹו ורחים ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבׁשּבת. ולטחן לכּתׁש ׁשאסּור ְְְְִִֶֶַָָָֹֹּבהן,

עץ‚. ׁשל היה ּבין - להּתר ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ׁשלּכל אֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבׁשּבת, לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבן, ׁשל אֹו ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻחרׂש,
לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ּכלי, ׁשל עצמֹו ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּבין
אֹו עץ, ׁשל היה ּבין - לאּסּור ׁשּמלאכּתֹו ּכלי וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָמקֹומֹו.
לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבנים, ׁשל אֹו חרׂש, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשל
ּבׁשביל אבל מקֹומֹו; לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹּבׁשּבת,

אסּור. ּכלי, ׁשל ְְִֶַָעצמֹו
אֹו„. ּבּה, לאכל עץ ׁשל הּקערה את הּוא מטלטל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?

עצמֹו ּבׁשביל הּוא וזה ּתּגנב, ׁשּלא ּכדי אֹו ּבמקֹומּה; .ליׁשב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
ותּׁשבר, ּתיבׁש ׁשּלא ּכדי החּמה, מן אֹותּה טלטל אם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹוכן
טלטּול זה הרי - וּתּפסד ּתתּפח ׁשּלא ּכדי הּגׁשמים, מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאֹו

להּתר. ׁשּמלאכּתּה מּפני ּומּתר, עצמּה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבׁשביל
עליה‰. לׁשּבר הּמכּתׁשת אֹו הרחים הּוא מטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן

אֹו - ּגּופֹו לצר הּוא וזה - לּמּטה עליה לעלֹות אֹו ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹאגֹוזים,
ולא ּתּׁשבר, ׁשּלא ּכדי מטלטלּה אינֹו אבל ּבמקֹומּה. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹליׁשב

ּתּגנ ׁשּלא ּבזה.ּכדי ּכּיֹוצא ּכל וכן ב. ְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
.Âּכגֹון - ּכלי ׁשאינֹו וקֹורֹות,וכל וקנים, ּומעֹות, אבנים, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ

ּגדֹולה קֹורה אֹו ּגדֹולה אבן לטלטלן. אסּור - ּבהן ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָוכּיֹוצא
ּתֹורת יׁש אם - אדם בני ּבעׂשרה נּטלת ׁשהיא ּפי על אף -ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשהן ּפי על אף - הּבית ּדלתֹות אֹותּה. מטלטלין עליה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכלי
ּבׁשּבת אפּלּו נתּפרקּו, אם ,לפיכ לטלטּול; הּוכנּו לא ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹּכלים,
מזיזין אין והּמת, והחֹול העפר וכן אֹותן. מטלטלין אין -ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשמֹונה ּובן מּמקֹומן; לידה]אֹותן ּכאבן,[ירחי הּוא הרי - חי ְְְֲִֵֶֶֶַָָָ
לטלטלֹו. ְְְְַָואסּור

.Êאּלא ּתׁשמיׁשֹו, לצר ׁשּלא אפּלּו הּכלי, לטלטל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻמּתר
לׁשּמׁשּה נעׂשה ׁשּלא מלאכה ּבֹו אדםלעׂשֹות נֹוטל ּכיצד? . ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

מקצוענים]קּורנס של קרּדם[פטיש אגֹוזים, ּבֹו [גרזן]לפצע ְְְֱִִַָֹֹֻ
ּדבלה ּבֹו תאנים]לחּת מגרה[גוש [לחתוך]לגּור[משור], ְְְֵֵַָָָֹ

הרחת את הּגרֹוגרֹות, את ּבּה לגרף מגרפה הּגבינה, את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּה
הקליפה] להפריד התבואה זורים עליו[בה לתת הּמזלג ְְֵֵֶַַָָָואת

הּכֹוׁש את לקטן, קטן]אכל הּכדּכד[שיפוד מכליואת [כלי ְְְֶֶֶַַַָָֹֹ
סּקאיןהאריגה] ׁשל מחט ּבֹו, שקים]לדחף ּבֹו[יוצרי לפּתח ְְִִִֶַַַַָֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה, ליׁשב הּמכּתׁשת את הּדלת, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאת
.Áהּׁשלמה יד ׁשל מחט אדם לחפירה]ּומטלטל ,[העשויה ְְְֵֵֶַַַַָָָָ

אֹו ׁשּלּה, הּנקּוב הּקצה נּטל אם אבל הּקֹוץ; את ּבּה ֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלּטל
ועדין ּגלם היתה ואם אֹותּה. מטלטלין אין - החד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּקצה

לטלטלּה. מּתר נּקבה, ְְְְִַָָָֹֻלא
.Ëּכלים ּכגֹון - ּדמיו יפחתּו ׁשּמא עליו ׁשּמקּפיד ּכלי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּכל

ׁשּמקּפיד[מיועדים]הּמקצין ּביֹותר היקרים וכלים לסחֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻ
הּוא וזה ּבׁשּבת; לטלטלן אסּור - יּפסדּו ׁשּמא ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָעליהם
ויתד הּגדֹול, הּמּסר ּכגֹון ּכיס'; חסרֹון מחמת 'מקצה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהּנקרא
וחרב טּבחים, ׁשל וסּכין ׁשחיטה, ׁשל וסּכין מחרׁשה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשל

אׁשּכפים וחצין[רצענים]ׁשל ,[נגרים]החרׁשים[גרזן], ְֲִִִֶֶַָָָֻ
וכּיֹוצא[פטיש]וקּורנס ּבהן.הּבּׂשמים, ְְְִֵֶַַַַָָ

.Èלטלטלֹו אסּור - האּסּור מחמת ׁשהקצה ּכלי נרּכל ּכגֹון ; ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻ
וׁשלחן עליה, הּנר ׁשהיה והּמנֹורה ּבׁשּבת, ּבֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהדליקּו
הּמעֹות ׁשּנפלּו אֹו הּנר ׁשּכבה ּפי על אף מעֹות, עליו ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיּו
ּבין לטלטלֹו אסּור ׁשהיה ּכלי ׁשּכל לטלטלן; אסּור -ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשהל ּפי על אף ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל לטלטלֹו נאסר - ְְְְֱִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּׁשמׁשֹות

האּסּור. לֹו ׁשּגרם ִֶַַָָָָהּדבר
.‡Èנפט ׁשל יׁשן נר ּכגֹון - מאּוס מחמת הּמקצה ּכלי ,אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

הצר אם ּבׁשּבת, לטלטלן מּתר - ּבהן וכּיֹוצא הּצֹואה, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻּוכלי
ֶָלהן.

.·Èּכגֹון ּדלתֹותיהן, ׁשּנתּפרקּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
ּומגּדל ּתבה ארונות]ּדלתֹות ּבׁשּבת,[סוגי ׁשּנתּפרקּו ּבין - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ּדלתֹות. אֹותן לטלטל מּתר - הּׁשּבת קדם ׁשּנתּפרקּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבין
ׁשּבת, קדם ּבין - ׁשּנׁשּברּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכן
מעין עֹוׂשין ׁשּיהיּו והּוא, נּטלין; ׁשבריהן - ּבׁשּבת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּבין

ערבה ׁשברי ּכיצד? ּפי[קערה]מלאכה; את ּבהן לכּסֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכל וכן ,הּפ ּפי את ּבהן לכּסֹות זכּוכית ׁשברי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהחבית,
ּכלל, למלאכה ראּויין הּׁשברים אין אם אבל ּבזה. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּיֹוצא

לטלטלן. ְְְַָָאסּור
È.‚ּבׁשּבת נּטלין - הּכלים ּכּסּויי ּכליּכל ּתֹורת ׁשּיׁש והּוא, ; ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּבארץ הּטמּונה חבית ּכגֹון ּבּקרקע, מחּבר ּכלי היה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻעליהן.
ואם אֹותֹו; מטלטלין אחיזה, ּבית ׁשּלּה לּכּסּוי יׁש אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ
ּבֹורֹות ּכגֹון הּקרקעֹות, ּכּסּויי וכן אֹותֹו. מטלטלין אין ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָלאו,
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.·Èׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת, ּדברים מקצת לטלטל חכמים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָאסרּו
ּבחל אםעֹוׂשה ּומה אמרּו: זה? ּבאּסּור נגעּו מה ּומּפני . ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹ

ּבחל, ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהיה ׁשּלא וצּוּו נביאים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָֹֹהזהירּו
קל - ּדבר" "ודּבר ׁשּנאמר: החל, ּכׂשיחת הּׁשּבת ׂשיחת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹולא
ׁשּלא ּכדי ּבחל, ּכטלטּול ּבׁשּבת טלטּול יהיה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹוחמר

ּכיֹום מּפּנהיהיה ּכלים ּולתּקן להגּביּה ויבֹוא ּבעיניו, חל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּבהן; וכּיֹוצא אבנים להצניע אֹו לבית, מּבית אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָלפּנה,

ויבּקׁש ּבביתֹו, ויֹוׁשב ּבטל הּוא ׁשּיתעּסק[יחפש]ׁשהרי ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
"למען ּבּתֹורה ׁשּנאמר הּטעם ּובטל ׁשבת, ׁשּלא ונמצא ְְְֱִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּבֹו;

ַָינּוח".
.‚Èּכׁשּיבּקר ׁשּמלאכּתם[יבדוק]ועֹוד, ּכלים ויטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

מלאכה. לידי ויבֹוא מעט, ּבהן ׁשּיתעּסק אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאּסּור,
ּבטלין אּלא אּמנּיֹות, ּבעלי אינם העם ׁשּמקצת מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻועֹוד,
הם ימיהן ׁשּכל קרנֹות, ויֹוׁשבי הּטּילין ּכגֹון ימיהן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
ּולטלטל ּולדּבר להּל מּתר יהיה ואם מּמלאכה; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשֹובתין
,לפיכ הּנּכרת; ׁשביתה ׁשבת ׁשּלא נמצא הּימים, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשאר
ּומּפני אדם. ּבכל הּׁשוה ׁשביתה היא אּלּו, מּדברים ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָׁשביתה
אּלא יטלטל ׁשּלא ואסרּו הּטלטּול, ּבאּסּור נגעּו אּלּו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹדברים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להן, הּצרי ְְִִִֵֵֶֶַָָָּכלים

כה ¤¤ּפרק

ּבֹו‡. לעׂשֹות ׁשּמּתר הּכלי והּוא להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיׁש
ּבֹו לׁשּתֹות ּכֹוס ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר לאכלּבׁשּבת ּוקערה , ְְְְֱֲִֶֶַַָָָָָָֹ
וקּורנס ּופת, ּבׂשר ּבֹו לחּת וסּכין המיועד]ּבּה, [פטיש ְְְְִַַַָָָָֹ

ּבהן. וכּיֹוצא אגֹוזים, ּבֹו ְְֱִִֵֶַַָֹלפצע
לעׂשֹות·. ׁשאסּור הּכלי והּוא לאּסּור, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָיׁש

מכּתׁשת ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת וכּיֹוצאּבֹו ורחים ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבׁשּבת. ולטחן לכּתׁש ׁשאסּור ְְְְִִֶֶַָָָֹֹּבהן,

עץ‚. ׁשל היה ּבין - להּתר ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ׁשלּכל אֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבׁשּבת, לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבן, ׁשל אֹו ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻחרׂש,
לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ּכלי, ׁשל עצמֹו ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּבין
אֹו עץ, ׁשל היה ּבין - לאּסּור ׁשּמלאכּתֹו ּכלי וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָמקֹומֹו.
לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבנים, ׁשל אֹו חרׂש, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשל
ּבׁשביל אבל מקֹומֹו; לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹּבׁשּבת,

אסּור. ּכלי, ׁשל ְְִֶַָעצמֹו
אֹו„. ּבּה, לאכל עץ ׁשל הּקערה את הּוא מטלטל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?

עצמֹו ּבׁשביל הּוא וזה ּתּגנב, ׁשּלא ּכדי אֹו ּבמקֹומּה; .ליׁשב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
ותּׁשבר, ּתיבׁש ׁשּלא ּכדי החּמה, מן אֹותּה טלטל אם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹוכן
טלטּול זה הרי - וּתּפסד ּתתּפח ׁשּלא ּכדי הּגׁשמים, מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאֹו

להּתר. ׁשּמלאכּתּה מּפני ּומּתר, עצמּה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבׁשביל
עליה‰. לׁשּבר הּמכּתׁשת אֹו הרחים הּוא מטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן

אֹו - ּגּופֹו לצר הּוא וזה - לּמּטה עליה לעלֹות אֹו ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹאגֹוזים,
ולא ּתּׁשבר, ׁשּלא ּכדי מטלטלּה אינֹו אבל ּבמקֹומּה. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹליׁשב

ּתּגנ ׁשּלא ּבזה.ּכדי ּכּיֹוצא ּכל וכן ב. ְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
.Âּכגֹון - ּכלי ׁשאינֹו וקֹורֹות,וכל וקנים, ּומעֹות, אבנים, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ

ּגדֹולה קֹורה אֹו ּגדֹולה אבן לטלטלן. אסּור - ּבהן ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָוכּיֹוצא
ּתֹורת יׁש אם - אדם בני ּבעׂשרה נּטלת ׁשהיא ּפי על אף -ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשהן ּפי על אף - הּבית ּדלתֹות אֹותּה. מטלטלין עליה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכלי
ּבׁשּבת אפּלּו נתּפרקּו, אם ,לפיכ לטלטּול; הּוכנּו לא ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹּכלים,
מזיזין אין והּמת, והחֹול העפר וכן אֹותן. מטלטלין אין -ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשמֹונה ּובן מּמקֹומן; לידה]אֹותן ּכאבן,[ירחי הּוא הרי - חי ְְְֲִֵֶֶֶַָָָ
לטלטלֹו. ְְְְַָואסּור

.Êאּלא ּתׁשמיׁשֹו, לצר ׁשּלא אפּלּו הּכלי, לטלטל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻמּתר
לׁשּמׁשּה נעׂשה ׁשּלא מלאכה ּבֹו אדםלעׂשֹות נֹוטל ּכיצד? . ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

מקצוענים]קּורנס של קרּדם[פטיש אגֹוזים, ּבֹו [גרזן]לפצע ְְְֱִִַָֹֹֻ
ּדבלה ּבֹו תאנים]לחּת מגרה[גוש [לחתוך]לגּור[משור], ְְְֵֵַָָָֹ

הרחת את הּגרֹוגרֹות, את ּבּה לגרף מגרפה הּגבינה, את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּה
הקליפה] להפריד התבואה זורים עליו[בה לתת הּמזלג ְְֵֵֶַַָָָואת

הּכֹוׁש את לקטן, קטן]אכל הּכדּכד[שיפוד מכליואת [כלי ְְְֶֶֶַַַָָֹֹ
סּקאיןהאריגה] ׁשל מחט ּבֹו, שקים]לדחף ּבֹו[יוצרי לפּתח ְְִִִֶַַַַָֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה, ליׁשב הּמכּתׁשת את הּדלת, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאת
.Áהּׁשלמה יד ׁשל מחט אדם לחפירה]ּומטלטל ,[העשויה ְְְֵֵֶַַַַָָָָ

אֹו ׁשּלּה, הּנקּוב הּקצה נּטל אם אבל הּקֹוץ; את ּבּה ֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלּטל
ועדין ּגלם היתה ואם אֹותּה. מטלטלין אין - החד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּקצה

לטלטלּה. מּתר נּקבה, ְְְְִַָָָֹֻלא
.Ëּכלים ּכגֹון - ּדמיו יפחתּו ׁשּמא עליו ׁשּמקּפיד ּכלי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּכל

ׁשּמקּפיד[מיועדים]הּמקצין ּביֹותר היקרים וכלים לסחֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻ
הּוא וזה ּבׁשּבת; לטלטלן אסּור - יּפסדּו ׁשּמא ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָעליהם
ויתד הּגדֹול, הּמּסר ּכגֹון ּכיס'; חסרֹון מחמת 'מקצה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהּנקרא
וחרב טּבחים, ׁשל וסּכין ׁשחיטה, ׁשל וסּכין מחרׁשה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשל

אׁשּכפים וחצין[רצענים]ׁשל ,[נגרים]החרׁשים[גרזן], ְֲִִִֶֶַָָָֻ
וכּיֹוצא[פטיש]וקּורנס ּבהן.הּבּׂשמים, ְְְִֵֶַַַַָָ

.Èלטלטלֹו אסּור - האּסּור מחמת ׁשהקצה ּכלי נרּכל ּכגֹון ; ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻ
וׁשלחן עליה, הּנר ׁשהיה והּמנֹורה ּבׁשּבת, ּבֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהדליקּו
הּמעֹות ׁשּנפלּו אֹו הּנר ׁשּכבה ּפי על אף מעֹות, עליו ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיּו
ּבין לטלטלֹו אסּור ׁשהיה ּכלי ׁשּכל לטלטלן; אסּור -ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשהל ּפי על אף ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל לטלטלֹו נאסר - ְְְְֱִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּׁשמׁשֹות

האּסּור. לֹו ׁשּגרם ִֶַַָָָָהּדבר
.‡Èנפט ׁשל יׁשן נר ּכגֹון - מאּוס מחמת הּמקצה ּכלי ,אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

הצר אם ּבׁשּבת, לטלטלן מּתר - ּבהן וכּיֹוצא הּצֹואה, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻּוכלי
ֶָלהן.

.·Èּכגֹון ּדלתֹותיהן, ׁשּנתּפרקּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
ּומגּדל ּתבה ארונות]ּדלתֹות ּבׁשּבת,[סוגי ׁשּנתּפרקּו ּבין - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ּדלתֹות. אֹותן לטלטל מּתר - הּׁשּבת קדם ׁשּנתּפרקּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבין
ׁשּבת, קדם ּבין - ׁשּנׁשּברּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכן
מעין עֹוׂשין ׁשּיהיּו והּוא, נּטלין; ׁשבריהן - ּבׁשּבת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּבין

ערבה ׁשברי ּכיצד? ּפי[קערה]מלאכה; את ּבהן לכּסֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכל וכן ,הּפ ּפי את ּבהן לכּסֹות זכּוכית ׁשברי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהחבית,
ּכלל, למלאכה ראּויין הּׁשברים אין אם אבל ּבזה. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּיֹוצא

לטלטלן. ְְְַָָאסּור
È.‚ּבׁשּבת נּטלין - הּכלים ּכּסּויי ּכליּכל ּתֹורת ׁשּיׁש והּוא, ; ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּבארץ הּטמּונה חבית ּכגֹון ּבּקרקע, מחּבר ּכלי היה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻעליהן.
ואם אֹותֹו; מטלטלין אחיזה, ּבית ׁשּלּה לּכּסּוי יׁש אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ
ּבֹורֹות ּכגֹון הּקרקעֹות, ּכּסּויי וכן אֹותֹו. מטלטלין אין ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָלאו,
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שבקרקע]וחריצין וצרות ארוכות מטלטלין[חפירות אין - ְְְֲִִִֵַַ
- הּתּנּור ּכּסּוי אחיזה. ּבית לֹו יׁש ּכן אם אּלא ׁשּלהן, ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכּסּוי

לטלטלֹו. מּתר אחיזה, ּבית לֹו ׁשאין ּפי על ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֻאף
.„È,לטלטלֹו מּתר ואחד לטלטלֹו אסּור אחד דברים, ְְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻׁשני

ּובזמן ּבזה, זה אֹו זה על זה אֹו לזה זה סמּוכין ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָוהם
לּדבר צרי היה אם - הּׁשני יּטלטל מהם אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמטלטל
מּטלטל האסּור ׁשּדבר ּפי על ואף מטלטלֹו לטלטלֹו, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּמּתר
יטלטלֹו לא האסּור, ּדבר לטלטל צרי היה ואם ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹעּמֹו;

הּמּתר ּדבר .ּבאֹותֹו ְַָָָֻ
.ÂËּפּגה מבושלת]ּכיצד? לא ּבתבן,[תאנה טמּונה ׁשהיתה ְְְֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו[עוגה]והררה ּבכֹוׁש ּתֹוחבן - הּגחלים ּגּבי על ׁשהיתה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּבׁשעת ננערים והּגחלים ׁשהּתבן ּפי על ואף ונֹוטלן, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבכדּכד
ּומקצת ּבעפר, טמּונים ׁשהיּו צנֹונֹות אֹו לפת וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָנטילה;

ׁשֹומטן - מגּלין ואף[שולפם]העלין ׁשּלהן, ּבעלה ּבׁשּבת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּגּבי על ּתינֹוק אֹו ּכּכר היה אם אבל ננער. ׁשהעפר ּפי ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָעל
הּקֹורה אֹו האבן יטלטל לא - הּקֹורה ּגּבי על אֹו ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהאבן,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה. ׁשּיׁש ּבּתינֹוק אֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּכּכר
.ÊËעליו ּגעּגּועין לֹו ׁשּיׁש ּבנֹו את אדם [משתוקקנֹוטל ְְִֵֵֶֶַָָָָ

הּדינר,שירימו] יּפל ׁשאם - ּדינר לא אבל ּבידֹו; והאבן ,ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּכלּכּלה ּבידֹו. האב וסתם[סלסלה]יּטלּנּו נקּובה, ׁשהיתה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכדפן. נעׂשת האבן ׁשהרי לטלטלּה, מּתר - ּבאבן ׁשּלּה ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻנקב
היּו אם - הּפרֹות ּבתֹו והאבן ּפרֹות, מלאה הּכלּכּלה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיתה
ּכמֹות אֹותּה נֹוטל ותּותים, ענבים ּכגֹון רטּבים, ְְְְֲִִִֵֵַָָֻהּפרֹות

ינער ׁשאם ּובמקֹום[ישפוך]ׁשהיא; ּבעפר; יּטנפּו הּפרֹות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּגזרּו. לא ְְֵֶָֹהפסד

.ÊÈוהיא צּדּה, על מּטּה - ּפיה על אבן ׁשּׁשכח ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחבית
והאבן אחר למקֹום מגּביהּה החבּיֹות, ּבין היתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנֹופלת;

נֹופלת והאבן ׁשם, צּדּה על ּומּטּה מעֹותעליה, הּׁשֹוכח וכן . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
צר ואם נֹופלֹות; והן הּכר, את נֹוער - לּכר וצר הּכר, ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָעל
הּניח אם אבל עליו. והּמעֹות הּכר את נֹוטל הּכר, ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָלמקֹום
החבית ּפי על האבן הּניח אֹו הּכר, על ׁשּבת מערב ִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמעֹות

ו לטלטלן, אסּורין אּלּו הרי והאבן;- הּמעֹות נפלּו אפּלּו ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
האסּור. לדבר ּבסיס נעׂשּו ְֲֲִֵֶַָָָָָׁשהרי

.ÁÈהכבדה]האבן לצורך [-דלעתׁשּבּקרּויה[שמונחת ֵֶֶֶַָָ
מים] שואבים נֹופלתשבאמצעותה ואינּה ּבּה ממּלאין אם -ְְְִִֵֶֶַָָ

היטב] מחוברת הּקרּויה[האבן ּכמקצת היא הרי [וחלק, ְְֲִִֵֵַָָ
לאוממנה] ואם ּבּה; למּלאת ּומּתר ופרודה], רפויה ,[-שהיא ְְִַָָָֹֻ

הּקנה. מעל ׁשֹומטֹו הּקנה, ׁשעל ּבגד ּבּה. ממּלאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאין
.ËÈ- מעּׂשרין ׁשאינן ּפרֹות ּכגֹון - לאכלן ׁשאסּור ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֻּפרֹות

מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין הן מעׂשר[מדרבנן]אפּלּו אֹו , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
מעׂשר אֹו טמאה, ּתרּומה אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹראׁשֹון
אבל לטלטלן; אסּור - ּכהלכתן נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשני

הופרשו]הּדמאי אם שספק ע"ה לענּיים[פירות וראּוי הֹואיל , ְְֲִִִַַַָ
להם] מותר על[הדמאי אף ׁשּפדין, והקּדׁש ׁשני מעׂשר וכן ,ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

לטלטלן. מּתר - החמׁש נתן ׁשּלא ְְְִֶֶַַַָָָֹֹֻּפי
.Îלֹו ראּויה ׁשאינּה ּפי על אף הּתרּומה, יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמטלטל

עם[לאוכלה] אֹו הּטהֹורה עם טמאה ּתרּומה ּומטלטלין ;ְְְְְְִִִֵַַָָָ

אמּורים? ּדברים ּבּמה אחד. ּבכלי ׁשניהם היּו אם ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻהחּלין,
הּט -ּבׁשהיתה ּבּקרקע הּמּטּנפין ּפרֹות והיּו למּטה, הֹורה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
ינער אגֹוזים[ישפוך]ׁשאם היּו אם אבל יּפסדּו. אֹותן, ְְֱֲִִִִֵֶַָָָָ

אֹו הּטהֹורה ונֹוטל הּכלי, נֹוער - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּוׁשקדים
ּבין - הּכלי למקֹום צרי היה ואם הּטמאה. ּומּניח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻהחּלין,
ּכאחד. הּכל מטלטל למּטה, ׁשהיתה ּבין למעלה ְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּטהֹורה

.‡Îׁשחּׁשב[שורה]מדּב אבנים מּבעֹוד[לישיבה]ׁשל עליו ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
לּמדּום אם - לישיבה]יֹום עליהן[סידרום ליׁשב מּתר , ְֲִִֵֵֵֶָֻ

חרּיֹות אסּור. לאו, ואם ׁשּגרדן[ענפים]למחר; ּדקל ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָ
באש]לעצים -[להסיקן ליׁשיבה ׁשּבת מערב עליהן ונמל , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מּתר יֹום, מּבעֹוד עליהן יׁשב אם וכן לטלטלן; ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר
ְְְַָלטלטלן.

.·Îמנענעֹו אבל ּבידֹו, ינענעֹו לא - הּמּטה ׁשעל ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹהּקׁש
לטלטלֹו מּתר ּבהמה, מאכל היה ואם היהּבגּופֹו; אם וכן . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֻ

הקש]עליו ּבידֹו,[על מנענעֹו - ּבהן וכּיֹוצא סדין אֹו ּכר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשל קּפה הּמכניס יֹום. מּבעֹוד עליו ׁשּיׁשב ּכמי נעׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהרי
מטלטלֹו - ׁשּבת מערב זוית קרן לּה יחד אם - לביתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעפר

צרכיו. ּכל ּבֹו ועֹוׂשה ְְְֶַָָָָּבׁשּבת,
.‚Îמהכנֹו ּכלי לבּטל בואסּור להיעשות מוכן שהיה [ממה ְְֲִֵֵֵַָ

יום] ּתחתמבעוד ּכלי יּתן לא ּכיצד? ּכסֹותר. ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַֹ
אסּור ׁשּבּנר ׁשהּׁשמן - הּנֹוטף הּׁשמן את לקּבל ּבׁשּבת ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּנר
וכן מּתר; ׁשהיה הּכלי טלטּול יאסר לּכלי, ּוכׁשּיּפל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלטלטלֹו,
לקּבל הּתרנגלת ּתחת ּכלי נֹותנין אין ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּכל
ּכל על הּכלי ּכֹופה וכן עליה. הּכלי הּוא ּכֹופה אבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּביצתּה,
יּטלּנּו. יחּפץ, ׁשאם ּבּטלֹו; לא ׁשהרי לטלטלֹו, ׁשאסּור ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּדבר

.„Îהּדלף ּתחת ּכלי מים]נֹותנין הּכלי[נזילת נתמּלא ואם , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַ
ראּוי הּדלף ׁשּיהיה והּוא, נמנע; ואינֹו וׁשֹונה, ׁשֹופ -ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
מּתר נתן, ואם נֹותנין; אין ראּוי, אינֹו אם אבל ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֻלרחיצה.

ּגרף עֹוׂשין ׁשאין ׁשּבֹו; הּמאּוסין ּבּמים ׁשל[כלי]לטלטלֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ
מותר]לכּתחּלה[צואה]רעי בדיעבד אך - .[במכוון ְְְִִַָ

.‰Îטבל ׁשל ומעשרות]חבית תרומות הופרש שלא [יין ִֶֶֶָ
עבר ואם הֹואיל ּתחּתיה; ּומּניח ּכלי מביא [עלׁשּנׁשּברה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

והפריש]ותּקנֹוהאיסור] מתּקן[תרם באכילה], הרי[מותר - ְְְֲִֵָֻ
ניצֹוצֹות לקּבל הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין ּכמתּקן. [שלהּוא ְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻ

שריפה] תגרם שלא ּומּתרהשמן, מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני ,ְִֵֵֶֶַָָָֻ
ּבספסל אֹותּה סֹומכין אין - ׁשּנׁשּברה קֹורה הּכלי. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלטלטל

ּבארּכֹות רוּוחים[קרשי]אֹו היּו ּכן אם אּלא הּמּטה, ְֲִִִֵֶַַָָָֻ
ּכלי[רפויים] יבּטל ׁשּלא ּכדי יּטלם, ׁשּיחּפץ זמן וכל ;ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ּגּבי על אֹו ּבׁשּבת, אבנים ּגּבי על מחצלת ּופֹורׂשין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמהכנֹו.
הּגׁשמים מּפני ּובּגׁשמים החּמה, מּפני ּבחּמה ּדבֹורים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכּורת
ׁשּירצה. עת ּבכל נֹוטלּה ׁשהרי לצּוד; יתּכּון ׁשּלא ּובלבד -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
עליו ׁשּיעלּו ּבׁשביל האפרֹוחין, לפני ּבׁשּבת הּסל את ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוכֹופין

ּכל וכן מעליו. ּכׁשּירדּו לטלטלֹו מּתר ׁשהרי - ּכּיֹוצאוירדּו ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ֶָּבזה.

.ÂÎלאּמת אֹו לבֹור ׁשּנפלה יכֹול[תעלת]ּבהמה אם - הּמים ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
ּפרנסה לּה מֹוצאי[מזונה]לּתן עד אֹותּה מפרנסין ּבמקֹומּה, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

ואם ּתחּתיה; ּומּניח ּוכסתֹות ּכרים מביא לאו, ואם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּבת.
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מׁשליכֹו ׁשהרי מהכנֹו, ּכלי ׁשּבּטל ּפי על ואף עלתה. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעלתה,
הּמ לתֹו ואסּורלּבֹור ּגזרּו. לא חּיים, ּבעלי צער מּפני - ים ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹ

עֹוקרין אין וכן ּבידֹו. ועֹוף[מגביהים]להעלֹותּה וחּיה ּבהמה ְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָ
ּדֹוחין אבל ּומדּדין[דוחפים]ּבחצר, ׁשּיּכנסּו; עד אֹותן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

ּוסיחים ומוליכם]עגלים בצווארם ׁשּברחה,[אוחזם ּתרנגלת . ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹ
ונמצאּו הּיד, מן נׁשמטת ׁשהיא מּפני אֹותּה, מדּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָאין

שלה]אגּפיה ׁשּתּכנס.[גפיים עד אֹותּה ּדֹוחין אבל נתלׁשין; ְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

כו ¤¤ּפרק

ּככלי‡. לטלטלן מּתר - ׁשּלֹו וקנים וחבלים האֹורג, ּכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל
לאּסּור הּתחּתֹוןׁשּמלאכּתֹו וכבד העליֹון מּכבד חּוץ [אבזרי; ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
האריגה] וכןמכונת ּתקּועין. ׁשהן מּפני נּטלין, ׁשאינן לפי -ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

הּגּמֹות יתּקן ׁשּמא לטלטלן, אסּור - אֹורג ׁשל ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהעּמּודים
מּתרין. האֹורג, ּכלי ּוׁשאר ְְִֵֵֶֶָָָָֻׁשּלהן.

ּבהן[מטאטא]מכּבדֹות·. ׁשּמכּבדין ּבהן וכּיֹוצא ּתמרה ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לכּבד מּתר ׁשהרי להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּקרקע
ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - הּבנין מן ׁשּנׁשארּו לבנים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבׁשּבת.

ׁשפין ׁשהרי עליהן, להסב ׁשראּויין מּפני [משייפים]להּתר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
אֹותן צבר ואם אֹותן; ּומתּקנין זה]אֹותן על זה הרי-[סדרן ְְְֲִִֵַַָָָָ

לטלטלם. ואסּור ְְְְְִַָָָהקצן,
הֹואיל‚. הרּבים, ּברׁשּות אפּלּו לטלטלּה מּתר - קטּנה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻחרׂש

קטן ּכלי ּפי ּבּה לכּסֹות ּבחצר היא חביתּוראּויה מגּופת . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
החבית]ׁשּנתּכּתתה לטלטלּה;[שנשברה מּתר ּוׁשבריה, היא - ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָֻ

ּכלי לטלטלּה. אסּור יֹום, מּבעֹוד לאׁשּפה זרקּה ְְְְְְְְִִִַַָָָָָָואם
לסמ[נשבר]ׁשּנתרעע אֹו ּבֹו לכּסֹות חרׂש מּמּנּו יתלׁש לא - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ

ּבֹו.
מקרזלֹות„. אבנים ׁשלׁש הּכּסא לבית להכניס [חדותמּתר ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻֻ

לקינוח] אבלהראויות הּיד. ּכמלא ׁשעּורן? וכּמה ּבהן; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹלקּנח
ּבּה. לקּנח לטלטלּה אסּור ,להתּפר קרֹובה ׁשהיא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאדמה
ּגׁשמים עליהן ירדּו ּבהן. לקּנח לּגג האבנים להעלֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתר

ּבטיט לטלטלן.[שבגג]ונׁשּתּקעּו מּתר נּכר, רּׁשּומן אם - ְְְְְְְִִִִִַַָָָָֻ
לטלטלּה, מּתר - היא לקּנּוח ׁשּוּדאי טּנּוף, עליה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאבן

ּגדֹולה. היא ְֲִִַָואפּלּו
צרֹור‰. לפניו קטנה]היה ּבּצר[אבן מקּנח ואםוחרׂש, ֹור; ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

מאגני החרׂש לפניו[אוזני]היה היּו ּבחרׂש. מקּנח ּכלים, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואם ּבהן; מקּנח רּכים, עׂשבים היּו אם - ועׂשבים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָצרֹור

ּבּצרֹור. מקּנח ְְֵַַַָלאו,
.Âׁשּבלּו מחצלת ׁשּמלאכּתֹו[נרקבו]ׁשירי ּככלי הם הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּבגדים ׁשירי אבל הּטּנּוף; ּבהן לכּסֹות ׁשראּויין מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהּתר,
ראּויין ׁשאינן לטלטלן, אסּור - ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבהן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשאין
והרי לטלטלן, מּתר - תּנּור ׁשברי לעׁשירים. ולא לענּיים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹֻלא
אחת ׁשּנׁשמטה ּכירה להּתר. ׁשּמלאכּתן הּכלים ּככל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהן

יתקע[רגליה]מּירכֹותיה ׁשּמא לטלטלּה, אסּור את- [בחוזק ְְְְְִִֶֶַַַָָָָ
רגל] .אותה

.Êּכלי ּתֹורת עליו ׁשאין לטלטלֹו, אסּור - עלּיה ׁשל .סּלם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ
,לׁשֹוב מּׁשֹוב יֹוליכֹו לא אבל להּטֹותֹו, מּתר - ׁשֹוב ְְְֲִִֶַָָָָָֹֻוׁשל
קנה לצּוד. ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

הּזיתים ּבֹו הבד]ׁשּמֹוסקין בבית הזיתים בו אם[מהפכין - ְִִִֵֶַ
קנה לאּסּור; ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי ּכלי, ּתֹורת עליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָיׁש
ּתֹורת יׁש אם - ּבֹו ונֹועל ּפֹותח להיֹות הּבית ּבעל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַׁשהתקינֹו

להּתר. ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי עליו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָּכלי
.Áציר לּה ׁשהיה עליה]ּדלת סובבת שהדלת על[יתד אף , ִֶֶֶַַָָָ

מקצה, מקֹום ּבּה לסּתם ׁשהכינּה ציר, עּתה לּה ׁשאין ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻּפי
נגררת הארץ]והיא וכן[על ּבּה, וסֹותמין אֹותּה ׁשּנֹוטלין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָ

הּנגררת[קוצים]חדקים מחצלת וכן הּפרצה, ּבהן ׁשּסֹותמין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
אין לאו, ואם ּבהן; סֹותמין ּבּכתל, ּותלּויין ׁשּקׁשּורין ּבזמן -ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּבהן. נֹועלין הארץ, מעל ּגבֹוהין היּו ואם ּבהן. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָנֹועלין

.Ëאם - ּבּה ונֹועלין אֹותּה ׁשּׁשֹומטין אחד, לּוח ׁשהיא ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָּדלת
ּכן למּטה לּה היה אסקּפה[יסוד]לא ׁשּמֹוכיח[מפתן]ּכמֹו , ְְְִֶַַַַָָָָָֹֻ

נגר וכן ּבּה; נֹועלין אין - לנעילה מּוכן ּכלי ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָעליה
נעילה] קלֹוסטרא[יתד ּבראׁשֹו רימון]ׁשּיׁש ׁשּמֹוכחת[כמין , ְְְֵֶֶַַָָֹ

הּקֹורֹות ּכׁשאר קֹורה ואינֹו לנעילה, מּוכן ּכלי ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָעליו
ּבׁשּבת. ּבֹו נֹועלין -ְֲִַָ

.Èותלּוי קׁשּור היה אם - קלֹוסטרא ּבראׁשֹו ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹנגר
עּמֹו ואגּדֹו נּטל, היה אם וכן ּבֹו; נֹועלין קשורּבּדלת, [היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

בחבל] הּנגרלדלת והיה ּבּדלת, קבּוע אגּדֹו היה אם אבל .ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבזוית אֹותֹו ּומּניחין קֹורה, ּכמֹו אחר]נׁשמט וחֹוזרין[במקום , ְְְְְִִִִִַָָָ

ׁשאין ּבֹו; לנעל אסּור זה הרי - ׁשרֹוצין ּבעת ּבֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹונֹועלין
עליו. להֹוכיח אגד ּבֹו ואין אגּוד, ואינֹו ּכלי, ּתֹורת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָעליו

.‡Èחליֹות ׁשל חלקים]מנֹורה מכמה ּגדֹולה[המורכבת ּבין , ְְְֵֶָָֻ
יחזירּה ׁשּמא אֹותּה, מטלטלין אין - קטּנה [ירכיבה]ּבין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

חדקים ּבּה היּו לפרקים]ּבׁשּבת. הדומים והיא[חריצים , ְְֲִִַָָָָ
ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה היתה אם - חליֹות ּכבעלת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻנראית
לטלטלּה. מּתר מּזֹו, קטּנה היתה לטלטלּה; אסּור ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻידים,

.·Èהאּמּום ּגּבי ׁשעל עץ]מנעל אֹותֹו[דפוס ׁשֹומטין , ְְִִִֵֶַַָָ
ּבּתים ּבעלי ׁשל מכּבׁש שביניהםּבׁשּבת. עץ לוחות [שתי ְְֲִֵֵֶַַַָָ

הבגדים] את מּתיריןמיישרים מביניהם]- בגד אבל[ליטול , ֲִִַָ
ּכֹובׁשין לגהצו]לא בגד ביניהם מכניסין -[לא ּכֹובסין וׁשל ; ְְְִִֶֹ

ּכיס חסרֹון מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ּבֹו, יּגע נמנעלא -] ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֻ
יתקלקל] שמא בו אֹותן,מלגעת מטלטלין אין - צמר ּגּזי וכן .ְְְְִִֵֵֵֶֶַָ

עליהן מקּפיד ׁשהּוא יחדן[לשמרם]מּפני אם לפיכ ; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָ
והּׁשלחין מּתרין. מעובדים]לתׁשמיׁש, שאינן מּתר[עורות - ְְְְִִִַַָָָֻֻ

ׁשאינֹו מּפני אּמן; ׁשל אֹו הּבית ּבעל ׁשל ׁשהיּו ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻלטלטלן,
עליהן. ְֲִֵֶַמקּפיד

.‚Èאם - ּבהן וכּיֹוצא וצֹואה וקיא ראי ּכגֹון מטּנף, ּדבר ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻּכל
ׁשּיֹוׁשבין ּבחצר אֹו[דרים]היּו לאׁשּפה להֹוציאן מּתר ּבּה, ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻ

ּבחצר היּו ואם רעי'. ׁשל 'ּגרף הּנקרא הּוא וזה הּכּסא; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלבית
ויתלכל הּקטן יצא ׁשּלא ּכדי ּכלי, עליהן ּכֹופין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאחרת
ּומטלטלין .והֹול ּתּמֹו, לפי ּדֹורסֹו - הּקרקע ׁשעל רק ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֻּבהן.

מנחושת]ּכנֹונא לגחלים ׁשּיׁש[כלי ּפי על אף אפרֹו, מּפני ְְִִֵֵֶֶַַָָ
עֹוׂשין ואין רעי. ׁשל ּכגרף ׁשהּוא מּפני עצים, ׁשברי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָעליו

נעׂשה[יוצרים] אם אבל ּבׁשּבת; לכּתחּלה רעי ׁשל ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָּגרף
אֹותֹו. מֹוציאין - ועׂשהּו ׁשעבר אֹו ְִִֵֵֶַָָָָמאליו,

.„Èּבׁשּבת הּבד ּבית ׁשל הּקֹורה מּתחת ׁשּיֹוצא וכןׁשמן , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
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מׁשליכֹו ׁשהרי מהכנֹו, ּכלי ׁשּבּטל ּפי על ואף עלתה. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעלתה,
הּמ לתֹו ואסּורלּבֹור ּגזרּו. לא חּיים, ּבעלי צער מּפני - ים ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹ

עֹוקרין אין וכן ּבידֹו. ועֹוף[מגביהים]להעלֹותּה וחּיה ּבהמה ְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָ
ּדֹוחין אבל ּומדּדין[דוחפים]ּבחצר, ׁשּיּכנסּו; עד אֹותן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

ּוסיחים ומוליכם]עגלים בצווארם ׁשּברחה,[אוחזם ּתרנגלת . ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹ
ונמצאּו הּיד, מן נׁשמטת ׁשהיא מּפני אֹותּה, מדּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָאין

שלה]אגּפיה ׁשּתּכנס.[גפיים עד אֹותּה ּדֹוחין אבל נתלׁשין; ְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

כו ¤¤ּפרק

ּככלי‡. לטלטלן מּתר - ׁשּלֹו וקנים וחבלים האֹורג, ּכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל
לאּסּור הּתחּתֹוןׁשּמלאכּתֹו וכבד העליֹון מּכבד חּוץ [אבזרי; ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
האריגה] וכןמכונת ּתקּועין. ׁשהן מּפני נּטלין, ׁשאינן לפי -ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

הּגּמֹות יתּקן ׁשּמא לטלטלן, אסּור - אֹורג ׁשל ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהעּמּודים
מּתרין. האֹורג, ּכלי ּוׁשאר ְְִֵֵֶֶָָָָֻׁשּלהן.

ּבהן[מטאטא]מכּבדֹות·. ׁשּמכּבדין ּבהן וכּיֹוצא ּתמרה ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לכּבד מּתר ׁשהרי להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּקרקע
ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - הּבנין מן ׁשּנׁשארּו לבנים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבׁשּבת.

ׁשפין ׁשהרי עליהן, להסב ׁשראּויין מּפני [משייפים]להּתר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
אֹותן צבר ואם אֹותן; ּומתּקנין זה]אֹותן על זה הרי-[סדרן ְְְֲִִֵַַָָָָ

לטלטלם. ואסּור ְְְְְִַָָָהקצן,
הֹואיל‚. הרּבים, ּברׁשּות אפּלּו לטלטלּה מּתר - קטּנה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻחרׂש

קטן ּכלי ּפי ּבּה לכּסֹות ּבחצר היא חביתּוראּויה מגּופת . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
החבית]ׁשּנתּכּתתה לטלטלּה;[שנשברה מּתר ּוׁשבריה, היא - ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָֻ

ּכלי לטלטלּה. אסּור יֹום, מּבעֹוד לאׁשּפה זרקּה ְְְְְְְְִִִַַָָָָָָואם
לסמ[נשבר]ׁשּנתרעע אֹו ּבֹו לכּסֹות חרׂש מּמּנּו יתלׁש לא - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ

ּבֹו.
מקרזלֹות„. אבנים ׁשלׁש הּכּסא לבית להכניס [חדותמּתר ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻֻ

לקינוח] אבלהראויות הּיד. ּכמלא ׁשעּורן? וכּמה ּבהן; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹלקּנח
ּבּה. לקּנח לטלטלּה אסּור ,להתּפר קרֹובה ׁשהיא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאדמה
ּגׁשמים עליהן ירדּו ּבהן. לקּנח לּגג האבנים להעלֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתר

ּבטיט לטלטלן.[שבגג]ונׁשּתּקעּו מּתר נּכר, רּׁשּומן אם - ְְְְְְְִִִִִַַָָָָֻ
לטלטלּה, מּתר - היא לקּנּוח ׁשּוּדאי טּנּוף, עליה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאבן

ּגדֹולה. היא ְֲִִַָואפּלּו
צרֹור‰. לפניו קטנה]היה ּבּצר[אבן מקּנח ואםוחרׂש, ֹור; ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

מאגני החרׂש לפניו[אוזני]היה היּו ּבחרׂש. מקּנח ּכלים, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואם ּבהן; מקּנח רּכים, עׂשבים היּו אם - ועׂשבים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָצרֹור

ּבּצרֹור. מקּנח ְְֵַַַָלאו,
.Âׁשּבלּו מחצלת ׁשּמלאכּתֹו[נרקבו]ׁשירי ּככלי הם הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּבגדים ׁשירי אבל הּטּנּוף; ּבהן לכּסֹות ׁשראּויין מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהּתר,
ראּויין ׁשאינן לטלטלן, אסּור - ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבהן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשאין
והרי לטלטלן, מּתר - תּנּור ׁשברי לעׁשירים. ולא לענּיים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹֻלא
אחת ׁשּנׁשמטה ּכירה להּתר. ׁשּמלאכּתן הּכלים ּככל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהן

יתקע[רגליה]מּירכֹותיה ׁשּמא לטלטלּה, אסּור את- [בחוזק ְְְְְִִֶֶַַַָָָָ
רגל] .אותה

.Êּכלי ּתֹורת עליו ׁשאין לטלטלֹו, אסּור - עלּיה ׁשל .סּלם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ
,לׁשֹוב מּׁשֹוב יֹוליכֹו לא אבל להּטֹותֹו, מּתר - ׁשֹוב ְְְֲִִֶַָָָָָֹֻוׁשל
קנה לצּוד. ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

הּזיתים ּבֹו הבד]ׁשּמֹוסקין בבית הזיתים בו אם[מהפכין - ְִִִֵֶַ
קנה לאּסּור; ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי ּכלי, ּתֹורת עליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָיׁש
ּתֹורת יׁש אם - ּבֹו ונֹועל ּפֹותח להיֹות הּבית ּבעל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַׁשהתקינֹו

להּתר. ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי עליו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָּכלי
.Áציר לּה ׁשהיה עליה]ּדלת סובבת שהדלת על[יתד אף , ִֶֶֶַַָָָ

מקצה, מקֹום ּבּה לסּתם ׁשהכינּה ציר, עּתה לּה ׁשאין ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻּפי
נגררת הארץ]והיא וכן[על ּבּה, וסֹותמין אֹותּה ׁשּנֹוטלין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָ

הּנגררת[קוצים]חדקים מחצלת וכן הּפרצה, ּבהן ׁשּסֹותמין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
אין לאו, ואם ּבהן; סֹותמין ּבּכתל, ּותלּויין ׁשּקׁשּורין ּבזמן -ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּבהן. נֹועלין הארץ, מעל ּגבֹוהין היּו ואם ּבהן. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָנֹועלין

.Ëאם - ּבּה ונֹועלין אֹותּה ׁשּׁשֹומטין אחד, לּוח ׁשהיא ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָּדלת
ּכן למּטה לּה היה אסקּפה[יסוד]לא ׁשּמֹוכיח[מפתן]ּכמֹו , ְְְִֶַַַַָָָָָֹֻ

נגר וכן ּבּה; נֹועלין אין - לנעילה מּוכן ּכלי ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָעליה
נעילה] קלֹוסטרא[יתד ּבראׁשֹו רימון]ׁשּיׁש ׁשּמֹוכחת[כמין , ְְְֵֶֶַַָָֹ

הּקֹורֹות ּכׁשאר קֹורה ואינֹו לנעילה, מּוכן ּכלי ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָעליו
ּבׁשּבת. ּבֹו נֹועלין -ְֲִַָ

.Èותלּוי קׁשּור היה אם - קלֹוסטרא ּבראׁשֹו ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹנגר
עּמֹו ואגּדֹו נּטל, היה אם וכן ּבֹו; נֹועלין קשורּבּדלת, [היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

בחבל] הּנגרלדלת והיה ּבּדלת, קבּוע אגּדֹו היה אם אבל .ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבזוית אֹותֹו ּומּניחין קֹורה, ּכמֹו אחר]נׁשמט וחֹוזרין[במקום , ְְְְְִִִִִַָָָ

ׁשאין ּבֹו; לנעל אסּור זה הרי - ׁשרֹוצין ּבעת ּבֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹונֹועלין
עליו. להֹוכיח אגד ּבֹו ואין אגּוד, ואינֹו ּכלי, ּתֹורת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָעליו

.‡Èחליֹות ׁשל חלקים]מנֹורה מכמה ּגדֹולה[המורכבת ּבין , ְְְֵֶָָֻ
יחזירּה ׁשּמא אֹותּה, מטלטלין אין - קטּנה [ירכיבה]ּבין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

חדקים ּבּה היּו לפרקים]ּבׁשּבת. הדומים והיא[חריצים , ְְֲִִַָָָָ
ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה היתה אם - חליֹות ּכבעלת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻנראית
לטלטלּה. מּתר מּזֹו, קטּנה היתה לטלטלּה; אסּור ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻידים,

.·Èהאּמּום ּגּבי ׁשעל עץ]מנעל אֹותֹו[דפוס ׁשֹומטין , ְְִִִֵֶַַָָ
ּבּתים ּבעלי ׁשל מכּבׁש שביניהםּבׁשּבת. עץ לוחות [שתי ְְֲִֵֵֶַַַָָ

הבגדים] את מּתיריןמיישרים מביניהם]- בגד אבל[ליטול , ֲִִַָ
ּכֹובׁשין לגהצו]לא בגד ביניהם מכניסין -[לא ּכֹובסין וׁשל ; ְְְִִֶֹ

ּכיס חסרֹון מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ּבֹו, יּגע נמנעלא -] ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֻ
יתקלקל] שמא בו אֹותן,מלגעת מטלטלין אין - צמר ּגּזי וכן .ְְְְִִֵֵֵֶֶַָ

עליהן מקּפיד ׁשהּוא יחדן[לשמרם]מּפני אם לפיכ ; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָ
והּׁשלחין מּתרין. מעובדים]לתׁשמיׁש, שאינן מּתר[עורות - ְְְְִִִַַָָָֻֻ

ׁשאינֹו מּפני אּמן; ׁשל אֹו הּבית ּבעל ׁשל ׁשהיּו ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻלטלטלן,
עליהן. ְֲִֵֶַמקּפיד

.‚Èאם - ּבהן וכּיֹוצא וצֹואה וקיא ראי ּכגֹון מטּנף, ּדבר ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻּכל
ׁשּיֹוׁשבין ּבחצר אֹו[דרים]היּו לאׁשּפה להֹוציאן מּתר ּבּה, ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻ

ּבחצר היּו ואם רעי'. ׁשל 'ּגרף הּנקרא הּוא וזה הּכּסא; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלבית
ויתלכל הּקטן יצא ׁשּלא ּכדי ּכלי, עליהן ּכֹופין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאחרת
ּומטלטלין .והֹול ּתּמֹו, לפי ּדֹורסֹו - הּקרקע ׁשעל רק ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֻּבהן.

מנחושת]ּכנֹונא לגחלים ׁשּיׁש[כלי ּפי על אף אפרֹו, מּפני ְְִִֵֵֶֶַַָָ
עֹוׂשין ואין רעי. ׁשל ּכגרף ׁשהּוא מּפני עצים, ׁשברי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָעליו

נעׂשה[יוצרים] אם אבל ּבׁשּבת; לכּתחּלה רעי ׁשל ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָּגרף
אֹותֹו. מֹוציאין - ועׂשהּו ׁשעבר אֹו ְִִֵֵֶַָָָָמאליו,

.„Èּבׁשּבת הּבד ּבית ׁשל הּקֹורה מּתחת ׁשּיֹוצא וכןׁשמן , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
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ּבׁשּבת; לאכלן מּתר - לסחֹורה הּמּוכנין ּוׁשקדים ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֻּתמרים
אֹוצר מתחיל[מחסן]ואפּלּו - צבּורה ּתבּואה אֹו ּתבּואה, ׁשל ְְְְֲִִֶַַָָָָ

ּבׁשּבת מקצה ׁשהּוא אכל ׁשם ׁשאין ּבׁשּבת; מּמּנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלהסּתּפק
מּגרֹוגרֹותּכלל חּוץ הּוא. מּוכן הּכל אּלא וצּמּוקין[תאנים], ְְְִִִֶַָָָָֹ

הבית]ׁשּבּמקצה שמאחורי אֹותן;[חצר ׁשּמיּבׁשין ּבזמן , ְְְְִִֶֶֶַַַָֻ
הן הרי - לאכילה ראּויין ואינן ּבינתים, ּומסריחֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָהֹואיל

ׁשּנתּגּלתה חבית מקצה. מּׁשּום ּבׁשּבת [הוסראסּורין ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻ
ראּוייןכיסויה] ׁשאינן ּפי על אף - ׁשּנׁשּברה ואבּטיח ,ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ארס]לאכילה בהם שם נחש ּבמקֹום[שמא ּומּניחן נֹוטלן , ְְֲִִַַָָָָ

קמיע ּבֹו, ּכּיֹוצא לסגולה]הּמצנע. הקודש שמות עם [קלף ְֵֵַַַָָֻ
ממחה מומחה]ׁשאינֹו שאינו מי ׁשאין[שכתבו ּפי על אף - ְִֵֵֶֶֶַַֻ

וׁשּבּקערה ׁשּבּנר הּׁשמן מֹותר אֹותֹו. מטלטלין ּבֹו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיֹוצאין
ּבאֹותּה מּמּנּו להסּתּפק אסּור - ׁשּבת ּבאֹותּה ּבהן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהדליקּו

אּסּור. מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ְְֲִִֵֵֶֶַַָֻׁשּבת,
.ÂËּפי[מחסן]אֹוצר על אף - יין ּכּדי ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ְִִֵֶֶַַַַָָ

לדבר אּלא לפּנֹותֹו ּבֹו להתחיל אסּור מּמּנּו, להסּתּפק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּמּתר
ּבית ּבֹו לקּבע אֹו אֹורחין, להכנסת ׁשּפּנהּו ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמצוה,
ארּבע ממּלא ואחד אחד ּכל אֹותֹו? מפּנין וכיצד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמדרׁש.

יכּבדּו ולא ׁשּגֹומרים; עד קּפֹות, חמׁש קרקעיתֹו[ינקו]אֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֻ
אֹוצר ׁשבילׁשל ועֹוׂשה ּבֹו, ויֹוצא נכנס אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּוביציאתֹו. ּבכניסתֹו ְְְִִִִַָָּברגלֹו
.ÊËהּמצּויין ועֹוף וחּיה ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ,ּכל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ

הּתּורמּוס את מטלטלין ּכיצד? ּבׁשּבת. אֹותֹו [מיןמטלטלין ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ
אתקטנית] לא אבל - לעּזים מאכל ׁשהּוא מּפני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּיבׁש,

החצב את ירק]הּלח; את[מין לּצבאים; מאכל ׁשהּוא מּפני , ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
צמח-] את[גרעיני לּיֹונים; מאכל ׁשהּוא מּפני ְְֲִִֵֶֶַַַַָָהחרּדל,

הּקלּפין ּכל וכן לּכלבים. מאכל ׁשהן מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהעצמֹות,
וׁשאינן אֹותן. מטלטלין ּבהמה, למאכל הראּויין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּגרעינין
לטלטלן. ואסּור לאחֹוריו; וזֹורקן האכל, את אֹוכל - ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹראּויין

ּתפּוח ּבׂשר לחּיה.[סרוח]ּומטלטלין מאכל ׁשהּוא מּפני , ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ
חי ּבׂשר מבושל]ּומטלטלין ּתפל[שאינו ּבין מלוח], ּבין[לא ְְְִֵֵֵַַָָָ

אסּור הּתפל, אבל מליח; ּדג וכן לאדם. ׁשראּוי מּפני ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָמלּוח,
ְְְַלטלטלֹו.

.ÊÈמאכל ׁשהן ּפי על אף זכּוכית, ׁשברי מטלטלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאין
יענה]לנעמּיֹות זמֹורֹות[בת חבילי ולא הגפן], על[ענפי אף , ְְְֲֲִִֵַַַֹ

הּלּוף את ולא לפילים, מאכל ׁשהן עשב]ּפי על[מין אף , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹ
ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשאין מּפני - לעֹורבים מאכל ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפי

אדם. ּבני רב אצל ְְִֵֵֶָָֹמצּויין
.ÁÈהתקינן אם - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָחבילי

מטלטלין אין לאו, ואם אֹותן; מטלטלין ּבהמה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמאכל
וקֹורניתאֹותן ואזֹוב סיאה חבילי הראוים. צמחים [מיני ְְֲִִִֵֵָָָ

ולבהמה] ּבׁשּבת;להסקה מהן מסּתּפק אין לעצים, הכניסן -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ּבפיגם וכן ּבאּמיתא, וכן מהן. מסּתּפק ּבהמה, [מינילמאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

תבלין.צמחים] מיני ּבׁשאר וכן ,ְְְִִִֵֵָָ
.ËÈהּפטם מּלפני מאכל ּגֹורפין אותו]אין שמפטמים ,[שור ְְְֲִִִֵֵַַָָ

ּבאבּוס לבהמה]ּבין האכלה ׁשל[כלי ּבאבּוס ּבין ּכלי ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶ
הקרקע]קרקע על מסּלקין[שבנוי ואין לצדדין[המאכל]; ְְְְְִִִֵַַַָ

הראי יתלכלך]מּפני ונֹוטלין[שלא ּגּמֹות. יׁשוה ׁשּמא ּגזרה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻ
מּלפני נֹוטלין אין אבל הּׁשֹור; לפני ונֹותנין החמֹור, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָמּלפני
הּׁשֹור ׁשּלפני ׁשהּמאכל מּפני - החמֹור לפני ונֹותנין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּׁשֹור,
עלין וכן אחרת. ּבהמה למאכל ראּוי ואין ּברירֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמטּנף
לטלטלן. אסּור - אֹוכלּתן הּבהמה ואין ּומאּוס, רע ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשריחם

ּדגיםלפיכך ׁשל ּתלי דגים], בו שתולים לטלטלֹו;[עץ אסּור , ְְְְְְִִֶַַָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. ּבׂשר, ְְֵֵֶֶַָָָָֹֻוׁשל

.Îאֹותֹו סכין ּבׁשּבת, הּמת את לטלטל ׁשאסּור ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף
הּכר את וׁשֹומטין אבר. ּבֹו יזיזּו ׁשּלא ּובלבד אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומדיחין

ׁשּימּתין ּבׁשביל החֹול, על מּטל ׁשּיהיה ּכדי [ולאמּתחּתיו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
מקריסריח] ּכלי ּומביאין קרירות]. מּתכֹות,[הגורם ּוכלי ְְְִִֵֵֵַַָ

נקביו, את ּופֹוקקין ּתפּוח; ׁשּלא ּכדי ּכרסֹו על לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומּניחין
ׁשּיעלה לא - הּלחי את וקֹוׁשרין הרּוח. ּבהן יּכנס ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

שנפתח] מה מאּמצין[לסגור ואין יֹוסיף; ׁשּלא אּלא ,ְְְִִֵֶֶַָֹ
ּבׁשּבת.[עוצמים] עיניו ְֵֶַָָאת

.‡Î,ּתינֹוק אֹו ּכּכר עליו מּניח - ּבחּמה הּמּטל ִִִֵַַַַַָָָָָֻמת
מּניח מת, ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר ּדלקה נפלה אם וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומטלטלֹו.

ּומטלטלֹו ּתינֹוק אֹו ּכּכר ּתינֹוק,עליו ולא ּכּכר ׁשם אין ואם ; ְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹ
לכּבֹות, יבֹוא ׁשּמא - מקֹום מּכל הּדלקה מן אֹותֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָָמּצילין
לטלטל הּתירּו ולא יּׂשרף. ׁשּלא מתֹו על ּבהּול ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹמּפני
על ּבהּול ׁשאדם מּפני ּבלבד, למת אּלא ּבתינֹוק, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבכּכר

ֵמתֹו.
.·Îׁשּלא אֹו לטלטלֹו, מקֹום להם ואין ּבחּמה, מּטל ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהיה

מּׁשני ויֹוׁשבין אדם, ּבני ׁשני ּבאין - מּמקֹומֹו להזיזֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָרצּו
מּלמּטה להם חם הקרקע]צדדיו; מּטתֹו[מחום מביא זה - ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

להם חם עליה; ויֹוׁשב מּטתֹו מביא וזה עליה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָויֹוׁשב
מביא וזה ּגּביו, על ּופֹורׂש מחצלת מביא זה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּלמעלה

מּטתֹו זֹוקף זה ּגּביו; על ּופֹורׂש עליהמחצלת לעגן [כדי ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
לֹו,המחצלת] והֹול ונׁשמט מּטתֹו זֹוקף וזה לֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶָָוהֹול

ּומחצלת זה מחצלת ׁשהרי - מאליה עׂשּויה מחיצה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָונמצאת
מּׁשני הּקרקע על קצֹותיהן ּוׁשני לזֹו; זֹו סמּוכֹות ּגּגיהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָזה,

הּמת. ִֵֵַצּדי
.‚Îוהם החּיים, ּבין מתּבּזה ונמצא ּבּבית, ׁשהסריח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמת

לכרמלית להֹוציאֹו מּתר - מּמּנּו ּכבֹודמתּבּזים ּגדֹול ; ְְְְְְִִִִִֶַַָָֻ
תסּור "לא ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, תעׂשה לא את ׁשּדֹוחה ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּברּיֹות,
לצאת אחר מקֹום להן היה ואם ."ל יּגידּו אׁשר הּדבר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמן
ויֹוצאין ּבמקֹומֹו, אֹותֹו מּניחין אּלא - אֹותֹו מֹוציאין אין ְְְִִִִִִֵֶַָלֹו,

ֵהן.

ה'תשע"ב ניסן כ"ה שלישי יום

כז ¤¤ּפרק

ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, - ּבׁשּבת הּמדינה לתחּום חּוץ ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָהּיֹוצא
ּתחּום הּוא זה, מקֹום הּׁשביעי"; ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש יצא ְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ"אל

ּתֹורה נתנה ולא חכמיםהעיר. אבל זה; לתחּום ׁשעּור ְְְֲֲִִִִֶָָָָָָֹ
במסורת]העּתיקּו עׂשר[קיבלו לׁשנים חּוץ הּוא זה ׁשּתחּום , ְְְִִֵֶֶֶָָ

'לא רּבנּו: מׁשה להם אמר וכ יׂשראל, מחנה ּכנגד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמיל
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חּוץ אדם יצא ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי לּמחנה'. חּוץ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹתצאּו
אסּור; - לאלּפים חּוץ אבל אּמה; אלּפים עד אּלא ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָלעיר,

מגרׁש הּוא העיר.[מתחם]ׁשאלּפים, ְְִִִֶַַַָ
העיר·. ּכל את להּל ּבׁשּבת לאדם ׁשּמּתר למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻנמצאת

היתהּכּלּה אפּלּו חֹומה,[גדולה], מּקפת ׁשהיתה ּבין ּכנינוה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻ
לעיר חּוץ להּל לֹו מּתר וכן חֹומה. מּקפת היתה ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻּבין
ׁשּיהיה ּכדי מרּבעת, ּכטבלה מרּבעֹות רּוח לכל אּמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻֻאלּפים

מּכין[מרויח]נׂשּכר - לאלּפים חּוץ יצא ואם הּזוּיֹות. את ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ
מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו מיל;[מלקות עׂשר ׁשנים עד , ְְִֵַַַַָָ

מיל, עׂשר ׁשנים על יתר העיר מן והרחיק יצא אם ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָאבל
הּתֹורה. מן לֹוקה - אחת אּמה ֲִִֶַַַַָָאפּלּו

ּכגֹון‚. טפחים, מעׂשרה למעלה לּתחּום חּוץ ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָהמהּל
מהן אחד ּבכל ואין עׂשרה ׁשּגבֹוהין עּמּודים ּגּבי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּקפץ

ספק זה הרי - ארּבעה על ּתחּומין[בגמרא]ארּבעה יׁש אם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום על הל אם אבל מעׂשרה; ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה
ּתחּומין אּסּור ויׁש הארץ, על ּכמהּל זה הרי - ארּבעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

ָׁשם.
ּבדיר„. ׁשּׁשבת לצאן]מי מגודר ּבסהר[שטח אֹו ׁשּבּמדּבר, ְְְִִִֶֶַַַַָָ

מגודר] -[מגרש הּיחיד מרׁשּות ּבהן וכּיֹוצא ּבמערה, אֹו ,ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ּברּבּוע. רּוח לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה, את ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻמהּל
הּׁשּבת, ׁשּנכנס ּבׁשעה יׁשן היה אפּלּו ּבבקעה, הּׁשֹובת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוכן

קנה -]ׁשּלא לקנות התכוון להּל[לא לֹו יׁש - ׁשביתה ְְִֵֵֶַָָָֹ
ּבבקעה, מהּל היה ּברּבּוע. רּוח לכל אּמה אלּפים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמּמקֹומֹו

יֹודע ּפסיעֹות[היכן]ואינֹו אלּפים מהּל - ׁשּבת ּתחּום ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָ
ׁשּבת. ּתחּום הּוא וזה ְְִֵֶַָּבינֹונּיֹות,

.‰ּבתֹו מּדתֹו וׁשלמה ,להּל לֹו ׁשּיׁש אּמה אלּפים ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהמהּל
אּלא מהּל אינֹו - הּמדינה ּבתֹו אֹו מערה אֹו סהר אֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּדיר
ּבתֹו מּדתֹו וכלתה 'הֹואיל אֹומרין: ואין מּדתֹו; סֹוף ְְְְְִִִִֵַָָָָעד
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכּלּה'. את מהּל הּיחיד, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻרׁשּות
אבל הּמערה; ּבמקצת אֹו העיר, ּבמקצת מּדתֹו ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָּבׁשּכלתה

מבלעת הּיחיד רׁשּות אֹותּה היתה אּמהאם אלּפים ּבתֹו ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֻ
ּומׁשלימין אּמֹות, ּכארּבע הרׁשּות אֹותּה ּכל לֹו ּתחׁשב - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּלֹו

הּׁשאר את .לֹו ְֶַָ
.Âמחּוץ אֹו ׁשביתתֹו, מּמקֹום אּמה אלף ׁשהיה הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכיצד?

אֹו אּמה, אלף ּבארּכּה ׁשּיׁש מערה אֹו מדינה עד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלעיר,
ּבּה, ׁשּפגע הּמערה אֹו הּמדינה ּכל את מהּל - מאלף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפחֹות

אּמֹות. ארּבע ּפחֹות אּמה אלף לּה חּוצה ְְֵֶֶַַַַַָָָָּומהּל
.Ê,מּדתֹו ּבתֹו ּבּה ׁשּפגע ּבּמערה אֹו ּבּמדינה היה אם ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָאבל

ּבלבד, אּמה אלף אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ואּמה אּמה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאלף
לֹו. ׁשּיׁש אלּפים ּתׁשלּום ְְִֵֶֶַַַׁשהּוא

.Áמהּל ׁשאינֹו ּפי על אף - העיר ּבחצי מּדתֹו ׁשּכלתה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי
זריקה ידי על העיר ּבכל לטלטל מּתר מּדתֹו, סֹוף עד .אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
אינֹו - ּבׁשּבת מחיצה ּגֹוים והּקיפּוהּו ּבבקעה, ׁשּׁשבת מי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָוכן
ׁשהּוא ּפי על אף רּוח, לכל אּמה אלּפים אּלא ּבּה ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמהּל
ידי על הּמחיצה ּבכל לטלטל לֹו ּומּתר הּמחיצה; ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻּבתֹו

ּדירה. לׁשם הּקיפּוה אם ְְִִִִִֵָָָזריקה,
.Ë,ּבּים ּבא ׁשהיה ּבין למדינה, לּכנס ּבּדר ּבא ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמי

ּבחרבה ּבא ׁשהיה אלּפים[ביבשה]ּבין ּבתֹו נכנס אם - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּלא ּפי על אף - הּׁשּבת ׁשּיּכנס קדם לעיר, קרֹוב ִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּמה

לּמדינה את[לעיר]הּגיע ויהּל יּכנס זה הרי ּבׁשּבת, אּלא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
רּוח. לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ְְְִַַַַָָָָָֻּכּלּה

.È,ּבׁשּבת אּלא נעֹור ולא ,ּבּדר ויׁשן למדינה ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
לּה, יּכנס זה הרי - הּתחּום ּבתֹו עצמֹו מצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשּנעֹור,
מּפני רּוח; לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻויהּל
עם ׁשביתה קנה ּולפיכ זֹו, למדינה להּל היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּדעּתֹו

ּבּתחּום עּמהן נכנס ׁשהרי - ּכמֹותן הּמדינה .ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.‡È;יּכנס לא - אחת אּמה אפּלּו לּתחּום, חּוץ ׁשּיצא ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמי

עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום ּתחּלתן לאדם, לֹו ׁשּיׁש אּמֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהארּבע
יׁשב יתר, אֹו אּמה מּתחּומֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ,לפיכ ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּבֹו;
מעמידת אּמֹות ארּבע ּבתֹו אּלא להּל לֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָּבמקֹומֹו,
אפּלּו הּמדינה, לתחּום חּוץ ׁשהחׁשי מי וכן ולחּוץ. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָרגליו
ׁשּנכנס מּמקֹום יהּל אּלא לּה, יּכנס לא זה הרי - אחת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּמה
ּכלתה ואם ּבלבד. אּמה אלּפים ּבֹו, עֹומד והּוא הּׁשּבת ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָעליו

מּדתֹו סֹוף עד מהּל העיר, ּבמקצת ּכמֹו[בלבד]מּדתֹו , ְְְְִִִִֵַַָָָָ
חּוץ אחת ורגלֹו הּתחּום, ּבתֹו אחת רגלֹו היתה ְְְְְְְֶַַַַַַַַָָָׁשאמרנּו.

יּכנס. זה הרי - ְֲִֵֵֶַָלּתחּום
.·Èׁשהֹוציאּוהּו ּכגֹון - לדעּתֹו ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִֶֶֶַַָָֹמי

ויצא ׁשּׁשגג אֹו רעה, רּוח אֹו ארּבעּגֹוים אּלא לֹו אין - ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לדעת חזר אּמֹות;[בכוונה]אּמֹות. ארּבע אּלא לֹו אין , ְְֵֶַַַַַַַָָ

ּכגֹון - הּיחיד ּברׁשּות נתנּוהּו ואם יצא. לא ּכאּלּו ְְְְְְִִִִִֶַָָָָֹהחזירּוהּו,
לֹו יׁש - אחרת ּבעיר אֹו ּומערה, וסהר ּבדיר ּגֹוים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנּוהּו

ּכּלּה את ונזּכרלהּל ּבׁשגגה, מאּלּו לאחד יצא אם וכן ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּכּלּה. את מהּל - ּבתֹוכן ְְְֵֶַָָֻוהּוא

.‚È,לדעת ׁשּלא ׁשחזר ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֹיצא
ארּבע אּלא לֹו אין - רעה רּוח אֹו ּגֹוים ׁשהחזירּוהּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכגֹון
ׁשהּוא ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ יצא אם וכן ְְְִִֵֶַַַַַַָָאּמֹות;
ארּבע אּלא לֹו אין - וסהר ּדיר ּכגֹון הּיחיד, רׁשּות ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּבתֹו

המפרׁשאּמֹות ׁשהּוא[בספינה]. ּפי על אף - הּגדֹול חּוץּבּים ְִֵֶַַַַַַָָָ
ּומטלטל ּכּלּה, הּספינה ּכל את מהּל ּבֹו, ׁשּׁשבת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻלּתחּום

ְָֻּבכּלּה.
.„Èּבמחיצה והּקף לדעת, ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻמי

ׁשּלא והּוא, הּמחיצה; אֹותּה ּכל להּל לֹו יׁש - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשּבת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום היה ואם אּמה. אלּפים על יתר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתהיה
- לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנעׂשת הּמחיצה ּבתֹו מקצתֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֻמבלע
נכנס זה הרי הּמחיצה, ּכל את להּל לֹו ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהֹואיל

יצא לא ּכאּלּו הּוא הרי ׁשּיּכנס, וכיון .לתחּומֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹ
.ÂËׁשאין מי ּבתֹו[שאסור]ּכל אּלא מּמקֹומֹו, לזּוז לֹו ְְִִֵֶֶָָָ

ּומרחיק יֹוצא זה הרי לנקביו, נצר אם - אּמֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָארּבע
ׁשּיצא ּתחּום למקצת נכנס ואם למקֹומֹו. וחֹוזר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָונפנה

ׁשּי ּבעת ּוכאּלּומּמּנּו, יּכנס, ונכנס הֹואיל - להּפנֹות רחיק ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לדעת ּבּתחּלה יצא ׁשּלא והּוא, יצא; אבל[בכוונה]לא ; ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ

ארּבע אּלא לֹו אין ׁשּנכנס, ּפי על אף - לדעת יצא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאם
ַאּמֹות.

.ÊËׁשּבאּו העדים ּכגֹון - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּיצא מי ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכל
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חּוץ אדם יצא ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי לּמחנה'. חּוץ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹתצאּו
אסּור; - לאלּפים חּוץ אבל אּמה; אלּפים עד אּלא ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָלעיר,

מגרׁש הּוא העיר.[מתחם]ׁשאלּפים, ְְִִִֶַַַָ
העיר·. ּכל את להּל ּבׁשּבת לאדם ׁשּמּתר למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻנמצאת

היתהּכּלּה אפּלּו חֹומה,[גדולה], מּקפת ׁשהיתה ּבין ּכנינוה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻ
לעיר חּוץ להּל לֹו מּתר וכן חֹומה. מּקפת היתה ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻּבין
ׁשּיהיה ּכדי מרּבעת, ּכטבלה מרּבעֹות רּוח לכל אּמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻֻאלּפים

מּכין[מרויח]נׂשּכר - לאלּפים חּוץ יצא ואם הּזוּיֹות. את ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ
מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו מיל;[מלקות עׂשר ׁשנים עד , ְְִֵַַַַָָ

מיל, עׂשר ׁשנים על יתר העיר מן והרחיק יצא אם ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָאבל
הּתֹורה. מן לֹוקה - אחת אּמה ֲִִֶַַַַָָאפּלּו

ּכגֹון‚. טפחים, מעׂשרה למעלה לּתחּום חּוץ ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָהמהּל
מהן אחד ּבכל ואין עׂשרה ׁשּגבֹוהין עּמּודים ּגּבי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּקפץ

ספק זה הרי - ארּבעה על ּתחּומין[בגמרא]ארּבעה יׁש אם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום על הל אם אבל מעׂשרה; ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה
ּתחּומין אּסּור ויׁש הארץ, על ּכמהּל זה הרי - ארּבעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

ָׁשם.
ּבדיר„. ׁשּׁשבת לצאן]מי מגודר ּבסהר[שטח אֹו ׁשּבּמדּבר, ְְְִִִֶֶַַַַָָ

מגודר] -[מגרש הּיחיד מרׁשּות ּבהן וכּיֹוצא ּבמערה, אֹו ,ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ּברּבּוע. רּוח לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה, את ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻמהּל
הּׁשּבת, ׁשּנכנס ּבׁשעה יׁשן היה אפּלּו ּבבקעה, הּׁשֹובת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוכן

קנה -]ׁשּלא לקנות התכוון להּל[לא לֹו יׁש - ׁשביתה ְְִֵֵֶַָָָֹ
ּבבקעה, מהּל היה ּברּבּוע. רּוח לכל אּמה אלּפים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמּמקֹומֹו

יֹודע ּפסיעֹות[היכן]ואינֹו אלּפים מהּל - ׁשּבת ּתחּום ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָ
ׁשּבת. ּתחּום הּוא וזה ְְִֵֶַָּבינֹונּיֹות,

.‰ּבתֹו מּדתֹו וׁשלמה ,להּל לֹו ׁשּיׁש אּמה אלּפים ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהמהּל
אּלא מהּל אינֹו - הּמדינה ּבתֹו אֹו מערה אֹו סהר אֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּדיר
ּבתֹו מּדתֹו וכלתה 'הֹואיל אֹומרין: ואין מּדתֹו; סֹוף ְְְְְִִִִֵַָָָָעד
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכּלּה'. את מהּל הּיחיד, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻרׁשּות
אבל הּמערה; ּבמקצת אֹו העיר, ּבמקצת מּדתֹו ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָּבׁשּכלתה

מבלעת הּיחיד רׁשּות אֹותּה היתה אּמהאם אלּפים ּבתֹו ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֻ
ּומׁשלימין אּמֹות, ּכארּבע הרׁשּות אֹותּה ּכל לֹו ּתחׁשב - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּלֹו

הּׁשאר את .לֹו ְֶַָ
.Âמחּוץ אֹו ׁשביתתֹו, מּמקֹום אּמה אלף ׁשהיה הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכיצד?

אֹו אּמה, אלף ּבארּכּה ׁשּיׁש מערה אֹו מדינה עד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלעיר,
ּבּה, ׁשּפגע הּמערה אֹו הּמדינה ּכל את מהּל - מאלף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפחֹות

אּמֹות. ארּבע ּפחֹות אּמה אלף לּה חּוצה ְְֵֶֶַַַַַָָָָּומהּל
.Ê,מּדתֹו ּבתֹו ּבּה ׁשּפגע ּבּמערה אֹו ּבּמדינה היה אם ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָאבל

ּבלבד, אּמה אלף אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ואּמה אּמה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאלף
לֹו. ׁשּיׁש אלּפים ּתׁשלּום ְְִֵֶֶַַַׁשהּוא

.Áמהּל ׁשאינֹו ּפי על אף - העיר ּבחצי מּדתֹו ׁשּכלתה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי
זריקה ידי על העיר ּבכל לטלטל מּתר מּדתֹו, סֹוף עד .אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
אינֹו - ּבׁשּבת מחיצה ּגֹוים והּקיפּוהּו ּבבקעה, ׁשּׁשבת מי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָוכן
ׁשהּוא ּפי על אף רּוח, לכל אּמה אלּפים אּלא ּבּה ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמהּל
ידי על הּמחיצה ּבכל לטלטל לֹו ּומּתר הּמחיצה; ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻּבתֹו

ּדירה. לׁשם הּקיפּוה אם ְְִִִִִֵָָָזריקה,
.Ë,ּבּים ּבא ׁשהיה ּבין למדינה, לּכנס ּבּדר ּבא ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמי

ּבחרבה ּבא ׁשהיה אלּפים[ביבשה]ּבין ּבתֹו נכנס אם - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּלא ּפי על אף - הּׁשּבת ׁשּיּכנס קדם לעיר, קרֹוב ִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּמה

לּמדינה את[לעיר]הּגיע ויהּל יּכנס זה הרי ּבׁשּבת, אּלא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
רּוח. לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ְְְִַַַַָָָָָֻּכּלּה

.È,ּבׁשּבת אּלא נעֹור ולא ,ּבּדר ויׁשן למדינה ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
לּה, יּכנס זה הרי - הּתחּום ּבתֹו עצמֹו מצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשּנעֹור,
מּפני רּוח; לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻויהּל
עם ׁשביתה קנה ּולפיכ זֹו, למדינה להּל היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּדעּתֹו

ּבּתחּום עּמהן נכנס ׁשהרי - ּכמֹותן הּמדינה .ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.‡È;יּכנס לא - אחת אּמה אפּלּו לּתחּום, חּוץ ׁשּיצא ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמי

עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום ּתחּלתן לאדם, לֹו ׁשּיׁש אּמֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהארּבע
יׁשב יתר, אֹו אּמה מּתחּומֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ,לפיכ ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּבֹו;
מעמידת אּמֹות ארּבע ּבתֹו אּלא להּל לֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָּבמקֹומֹו,
אפּלּו הּמדינה, לתחּום חּוץ ׁשהחׁשי מי וכן ולחּוץ. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָרגליו
ׁשּנכנס מּמקֹום יהּל אּלא לּה, יּכנס לא זה הרי - אחת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּמה
ּכלתה ואם ּבלבד. אּמה אלּפים ּבֹו, עֹומד והּוא הּׁשּבת ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָעליו

מּדתֹו סֹוף עד מהּל העיר, ּבמקצת ּכמֹו[בלבד]מּדתֹו , ְְְְִִִִֵַַָָָָ
חּוץ אחת ורגלֹו הּתחּום, ּבתֹו אחת רגלֹו היתה ְְְְְְְֶַַַַַַַַָָָׁשאמרנּו.

יּכנס. זה הרי - ְֲִֵֵֶַָלּתחּום
.·Èׁשהֹוציאּוהּו ּכגֹון - לדעּתֹו ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִֶֶֶַַָָֹמי

ויצא ׁשּׁשגג אֹו רעה, רּוח אֹו ארּבעּגֹוים אּלא לֹו אין - ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לדעת חזר אּמֹות;[בכוונה]אּמֹות. ארּבע אּלא לֹו אין , ְְֵֶַַַַַַַָָ

ּכגֹון - הּיחיד ּברׁשּות נתנּוהּו ואם יצא. לא ּכאּלּו ְְְְְְִִִִִֶַָָָָֹהחזירּוהּו,
לֹו יׁש - אחרת ּבעיר אֹו ּומערה, וסהר ּבדיר ּגֹוים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנּוהּו

ּכּלּה את ונזּכרלהּל ּבׁשגגה, מאּלּו לאחד יצא אם וכן ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּכּלּה. את מהּל - ּבתֹוכן ְְְֵֶַָָֻוהּוא

.‚È,לדעת ׁשּלא ׁשחזר ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֹיצא
ארּבע אּלא לֹו אין - רעה רּוח אֹו ּגֹוים ׁשהחזירּוהּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכגֹון
ׁשהּוא ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ יצא אם וכן ְְְִִֵֶַַַַַַָָאּמֹות;
ארּבע אּלא לֹו אין - וסהר ּדיר ּכגֹון הּיחיד, רׁשּות ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּבתֹו

המפרׁשאּמֹות ׁשהּוא[בספינה]. ּפי על אף - הּגדֹול חּוץּבּים ְִֵֶַַַַַַָָָ
ּומטלטל ּכּלּה, הּספינה ּכל את מהּל ּבֹו, ׁשּׁשבת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻלּתחּום

ְָֻּבכּלּה.
.„Èּבמחיצה והּקף לדעת, ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻמי

ׁשּלא והּוא, הּמחיצה; אֹותּה ּכל להּל לֹו יׁש - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשּבת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום היה ואם אּמה. אלּפים על יתר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתהיה
- לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנעׂשת הּמחיצה ּבתֹו מקצתֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֻמבלע
נכנס זה הרי הּמחיצה, ּכל את להּל לֹו ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהֹואיל

יצא לא ּכאּלּו הּוא הרי ׁשּיּכנס, וכיון .לתחּומֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹ
.ÂËׁשאין מי ּבתֹו[שאסור]ּכל אּלא מּמקֹומֹו, לזּוז לֹו ְְִִֵֶֶָָָ

ּומרחיק יֹוצא זה הרי לנקביו, נצר אם - אּמֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָארּבע
ׁשּיצא ּתחּום למקצת נכנס ואם למקֹומֹו. וחֹוזר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָונפנה

ׁשּי ּבעת ּוכאּלּומּמּנּו, יּכנס, ונכנס הֹואיל - להּפנֹות רחיק ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לדעת ּבּתחּלה יצא ׁשּלא והּוא, יצא; אבל[בכוונה]לא ; ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ

ארּבע אּלא לֹו אין ׁשּנכנס, ּפי על אף - לדעת יצא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאם
ַאּמֹות.

.ÊËׁשּבאּו העדים ּכגֹון - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּיצא מי ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכל
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לֹו ׁשּמּתר מּמי ּבהן וכּיֹוצא הּלבנה, ראּית על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻלהעיד
ּבאֹותֹו רּוח, לכל אּמה אלּפים לֹו יׁש - מצוה לדבר ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָלצאת
ּכאנׁשי הּוא הרי - למדינה הּגיע ואם לֹו; ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָמקֹום

לּמדינה חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לֹו ויׁש .העיר, ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
.ÊÈּכבר' :ּבּדר הֹול והּוא לֹו ואמרּו ּברׁשּות, יֹוצא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָהיה

אלּפים מּמקֹומֹו לֹו יׁש - לעׂשֹותּה' ׁשּיצאת הּמצוה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָנעׂשת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום מקצת היה ואם רּוח; לכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָאּמה
זה הרי - מּמקֹומֹו לֹו ׁשּיׁש אלּפים ּבתֹו מבלע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֻּברׁשּות,

יצא לא ּוכאּלּו למקֹומֹו, נפׁשֹותחֹוזר להּציל הּיֹוצאין וכל . ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
להם יׁש - הּמּפלת מן אֹו הּנהר, מן אֹו ּגֹוים, מּיד ְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׂשראל
יד היתה ואם ּבֹו; ׁשהּצילּו מּמקֹום רּוח לכל אּמה ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָאלּפים
- ׁשהּצילּו ּבּמקֹום לׁשּבֹות מפחדין והיּו ּתּקיפה, ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָהּגֹוים

זינן. ּובכלי למקֹומן, ּבׁשּבת חֹוזרין אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָהרי

כח ¤¤ּפרק

הּמדינה‡. מן יֹוצא ׁשהּוא ּדירה ּבית היה[העיר]ּכל אם - ְִִִִֵֵֶַָָָָָ
ׁש ּוׁשני אּמה ׁשבעים הּמדינה ּובין ׁשהּואּבינֹו אּמה, ליׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

של]צלע מהמרובע אחד ּפחֹות[צד אֹו המרּבעת, סאתים ּבית ְִֵֶַַַַַָָֻ
ּוכׁשּמֹודדין מּמּנה; ונחׁשב לּמדינה, מצטרף זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּזה
זה. ּדירה מּבית חּוץ מֹודדין רּוח, לכל אּמה אלּפים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלּה

ׁשני·. ּובית אּמה, ּבׁשבעים לּמדינה קרֹוב זה ּבית ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה
לּׁשני קרֹוב ׁשליׁשי ּובית אּמה, ּבׁשבעים ראׁשֹון לבית ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָקרֹוב
ּכמדינה הּכל הרי - ימים ּכּמה מהל עד וכן אּמה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּבׁשבעים

האחרֹון לּבית מחּוץ מֹודדין ּוכׁשּמֹודדין, והּואאחת; ; ְְְְֲִִִִֶַַַַַָ
יתר. אֹו אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע זה, ּדירה ּבית ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיהיה

לחּזנין‚. ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש הּכנסת ּבית ּובית[שמשים]וכן , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
והאֹוצרֹות לכמרין, ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש זרה [מחסניעבֹודה ְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

ּביתתבואה] ּבהן ׁשּיׁש והּקבר והּגׁשר ּדירה, ּבית ּבהן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
ארּבע ּבהן ויׁש ּתקרה עליהן ׁשאין מחיצֹות וׁשלׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדירה,

והּברּגנין אּמֹות, ארּבע על שומרים]אּמֹות והּבית[סוכות , ְְְְִִַַַַַַַַָֻ
ׁשּיׁש והּמערה ּתקרה, עליהן ׁשּיׁש מחיצֹות ּוׁשּתי ּבּים, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבנּוי
עּמּה, מצטרפין אּלּו ּכל - ּדירה ּבית ּבּה ויׁש ּפיה על ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָּבנין

ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ּבתֹו היּו אמה]אם שלישי ;[שני ְְְִִִִַָָָ
ּכלּומאֹות ּפני על מתּוח חּוט ּכאּלּו רֹואין הּיֹוצא, הּבית ֹו ְְִִִֵֵֵַַַַַָָ
הדירה]הּמדינה בית החּוט[שבצד לאֹותֹו חּוץ ּומֹודדין , ְְְִִַַָ

אּמה. ְִַַַָאלּפים
עליהן„. ׁשאין מחיצֹות ׁשּתי עּמּה: מצטרפין ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָואּלּו

ּובית והּקבר והּגׁשר ּביניהן; ׁשּדרין ּפי על אף ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּתקרה,
ּדירה; ּבית ּבהן ׁשאין והאֹוצרֹות, זרה עבֹודה ּובית ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּכנסת

וצר]והּׁשיח[עמוק]והּבֹור בסלע]והּמערה[ארוך [חצובה ְְְְִַַַַָָ
אין ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשּבּספינה ּובית ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשֹוב

עּמּה. ְְִִִָָמצטרפין
מאה‰. ּביניהן יׁש אם - לזֹו סמּוכה זֹו עירֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָהיּו

ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ׁשּיהיה ּכדי ּוׁשליׁש, ואחת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָוארּבעים
אחת; ּכעיר ׁשּתיהן חֹוׁשבין - לזֹו ּוׁשירים אּמה וׁשבעים ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלזֹו
וחּוצה הּׁשנּיה העיר ּכל את מהּלכת מהן, עיר ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָונמצאת

אּמה אלּפים ּביןלּה יׁש אם - מׁשּלׁשין ּכפרים ׁשלׁשה היּו . ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻ

ּפחֹות אֹו אּמה אלּפים החיצֹונים מן אחד ּכל ּובין ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאמצעי
ּפחֹות ּוׁשמֹונים ׁשלׁש מאתים החיצֹונים הּׁשנים ּובין ְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹמּכאן,
ּכׁשּתראה האמצעי ּובין מהן אחד ּכל ּבין ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשליׁש,
ּוׁשליׁש אּמה ואחת וארּבעים מאה ּביניהן, הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאֹותֹו
אּמה אלּפים להם ּומֹודדין אחת, ּכמדינה ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשהּקפה עיר לׁשלׁשּתן. מחּוץ רּוח ּולבּסֹוף[חומה]לכל ְְְְְִִִֶַַָָָָֻ
ּולבּסֹוף[באוכלוסין]יׁשבה יׁשבה מיׁשיבתּה; לּה מֹודדין , ְְְְִִִַָָָָָָָ

מחֹומֹותיה לּה מֹודדין .הּקפה, ְְִֵֶָָָֻ
.Âארּבע לּה ויׁש הֹואיל מרּבעת, אֹו ארּכה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻעיר

אלּפים לּה ּומֹודדין ׁשהיא, ּכמֹות אֹותּה מּניחין ׁשוֹות, ְְְִִִִִִֶַַַָָָָזוּיֹות
לּה עֹוׂשין עגּלה, היתה רּוחֹותיה; מארּבע רּוח לכל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֻאּמה

כמרובעת]זוּיֹות אותה היא[מחשיבים ּכאּלּו אֹותּה ורֹואין , ְְִִִִָָ
אלּפים מרּבע אֹותֹו מּצלעֹות חּוץ ּומֹודדין מרּבע, ְְְְְְִִִַַַָָֻֻּבתֹו

מׂשּתּכר ׁשּנמצא - רּוח לכל הּזוּיֹות.[מרויח]אּמה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
.Ê- רּבֹות צלעֹות לּה ׁשּיׁש אֹו מׁשּלׁשת, היתה אם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻוכן

אּמה אלּפים למרּבע חּוץ מֹודדין ּכ ואחר אֹותּה, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָֻמרּבעין
העֹולם ּכרּבּוע מרּבעּה מרּבעּה, ּוכׁשהּוא רּוח; [צפונהלכל ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ

וכו'] דרומו כנגד דרומה העולם צפון רּוחכנגד ּכל ׁשּתהא ּכדי ,ְְֵֵֶַָ
ּכנגּדּה. ּומכּונת העֹולם, מרּוחֹות רּוח ּכנגד מׁשּוכה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻמּמּנה

.Áאֹותּה רֹואין - אחד מּצד ּוקצרה אחד מּצד רחבה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָהיתה
ּגם ּכמין עׂשּויה היתה רחבה. ּכּלּה היא כעיןּכאּלּו יוונית [ג' ְְְְֲִִִַָָָָָָֻ

שלנו] סופית ּביןכ"ף יׁש אם - ּכקׁשת עׂשּויה ׁשהיתה אֹו ,ְְֲִֵֵֶֶֶָָָ
מן לּה מֹודדין - אּמה אלפים מארּבעת ּפחֹות ראׁשיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשני

הקשת]הּיתר קצות בשני הנמתח בחבל – ורֹואין["יתר" את, ְִֶֶֶַ
ואם ּבּתים; מלא הּוא ּכאּלּו והּקׁשת הּיתר ׁשּבין הרחב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכל

מֹוד אין - אלפים ארּבעת ראׁשיה ׁשני ּבין אּלאהיה לּה דין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
הּקׁשת עצמו]מן .[מהישוב ִֶֶַ

.Ëרּקה לפניה יׁש אם - הּנחל ׂשפת על ׁשּיֹוׁשבת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעיר
הנחל] בשפת גבוהה קרקע ׂשפת[יציקת על אּמֹות ארּבע ְְַַַַַַֹרחב

הּנחל נמצא - ּבּנחל ויׁשּתּמׁשּו עליה ׁשּיעמדּו ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָהּנחל,
הּׁשנּיה, הּנחל מּׂשפת אּמה אלּפים לּה ּומֹודדין העיר, ְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַָָָָּבכלל
מּצּדֹו. הּבנּויה הרּקה מּפני הּמדינה, ּבכלל ּכּלֹו הּנחל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻויעׂשה
ּבּתיהן; מּפתח אּלא להן מֹודדין אין רּקה, ׁשם אין ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואם

ׁשּלהם. האלּפים מן נמּדד הּנחל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָונמצא
.Èצריפין קנים]יֹוׁשבי בבתי הדרים צאן מֹודדין[רועי אין , ְְְִִִֵֵ

ׁשני ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ׁשם יׁש ואם ּבּתיהן; מּפתח אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלהן
ּבּתים אבן]ׁשני או עץ ּכּלם[בתי הקּבעּו הצריפים, [גם ְְְִֵָָֻֻ

קבוע] לבית אלּפיםנחשבים להם ונֹותנין אֹותּה ּומרּבעין ,ְְְְְִִִֶַַַָָ
העירֹות. ּכׁשאר רּוח, לכל ְְֲִַַָָָָָאּמה

.‡Èּפחֹות לא אּמה, חמּׁשים ׁשל ּבחבל אּלא מֹודדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין
יתר הּגיעולא יֹותר. יּמׁש ׁשּלא ּכדי ּפׁשּתן, ׁשל ּובחבל ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

להבליעֹו[עמק]לגיא ׁשּיכֹול אּמה, חמּׁשים רחּבֹו היה אם - ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ
ּפחֹות ּבעמקֹו ׁשּיהיה והּוא מבליעֹו; - הּמּדה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּבחבל

אלפים. ְֲִֵַַַָמארּבעת
.·Èא ּדברים הּמׁשקלתּבּמה חּוט ּבׁשהיה [חוטמּורים? ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ

מדידה] לצורך אבן ּכנגּדֹושבראשו בשפתיֹורד החוט [כשמניח ְְֵֶ
עיכוב] ללא האבן נופלת ּבֹו;העמק להׁשּתּמׁש אפׁשר ׁשאי ,ְְְִִֵֶֶַָ
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אּלא מבליעֹו, אינֹו ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט אין אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאבל
מּכן. ּפחֹות אֹו אלּפים, עמק היה ּכן ְִִִֵֵַַָָָָֹאם

.‚Èמעּקם ּגיא משופע]היה מקּדד[מדרונו ועֹולה, מקּדד - ְְְְְֵֵֶַַַָָָֻ
להלן]ויֹורד המפורטת לשיפוע בדילוגים מדידה היה[שיטת ; ְֵָָ

להבליעֹו יכֹול ׁשאינֹו מחמּׁשים, רחב נ'ּגיא שהחבל [כיון ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
להבליעֹואמה] יכֹול ׁשהּוא למקֹום הֹול בגיא- [מקום ְְְִֵֶַָָ

למדוד] מּדתֹושיכול ּכנגד וצֹופה ּומבליעֹו, את, [מעריך ְְְִִֶֶֶַָ
עיונו] לפי וחֹוזר.התחום ,ְֵ

.„Èאֹומד אּלא הּכתל'; את 'יּקב אֹומרין אין לכתל, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹהּגיע
מֹודדֹו[מעריך] ּבֹו, להׁשּתּמׁש אפׁשר ואם לֹו. והֹול ְְְְְְְִִֵֵֶַָָרחּבֹו,

מֹודד ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט היה ואם יפה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמדידה
יפה. מדידה ְְִָָָָרחּבֹו

.ÂËמתלּקט הר היה אם - להר ּגבּה[מיתמר]הּגיע מּמּנּו ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מב אּמֹות, חמׁש ּבאר טפחים מחשיבליעֹועׂשרה [לא ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

ׁשּיתלּקטהשיפוע] עד הרּבה, ּגבֹוּה היה ואם למידתֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוחֹוזר
והֹול אֹומדֹו, אּמֹות, ארּבע מׁש מּתֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמּמּנּו
מחמּׁשים יתר רחּבֹו ׁשהיה ּכגֹון להבליעֹו, יכֹול אינֹו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָלֹו.

מעט מעט מקּדדֹו לשיפועים]- מיוחדת מדידה וזה[שיטת ; ְְְְְֶַַַ
ּבהרים' 'מקּדדין ׁשאמרּו: בסמוך]הּוא .[ומפורט ְְְִִֶֶַָָ

.ÊËיכֹול ׁשאינֹו ּבּגיאיֹות אֹו ּבהרים מקּדדין ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכיצד
ישר]להבליען? אינו השטח ארּבע[כי ׁשל חבל ׁשנים אֹוחזין ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָ

מרּגלֹותיו ּכנגד קצתֹו אֹוחז העליֹון והּתחּתֹון[רגליו]אּמֹות, , ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבמקֹום לעמד העליֹון וחֹוזר לּבֹו, ּכנגד הּׁשני ּבּקצה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹוחז
וכן החבל; מּדת מּמּנּו ּומרחיק יֹורד והּתחּתֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּתחּתֹון,
הּמֹודד ּוכׁשּיל ּכּלֹו. את ׁשּמֹודדין עד והֹולכין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֻמתּגלּגלים

הּגיא אֹו ההר את העיר]להבליע חּוץ[שמול יצא לא , ְְְִֵֵֶַַַַָָֹ
ּתחּומין 'מּדת ויאמרּו: העֹוברים, אֹותֹו יראּו ׁשּלא - ְְְְְְִִִִֶַַָֹֹלּתחּום

לכאן' להיכשל]ּבאה .[ועלולים ְָָָ
.ÊÈיֹודע ׁשהּוא ממחה, אדם מדידת על אּלא סֹומכין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאין

ממחה ּובא מחזקין, ׁשּבת ּתחּומי לנּו היּו הּקרקע. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻמּדת
לֹו ׁשֹומעין - ּבּתחּום ּומעט מהן, ּבּתחּום רּבה [רק]ּומדד, ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשרּבה הּתחּום,ּבּתחּום ּומדדּו ממחין ׁשנים ּבאּו אם וכן ; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ
ירּבה ׁשּלא ּובלבד למרּבה; ׁשֹומעין - מעט ואחד רּבה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחד

עיר ׁשל אלכסֹונּה מּמּדת מיד]יתר .[כמבואר ְֲִִִֵֶַַָָ
.ÁÈהמקובלת]ּכיצד הסטיה מידת חישוב צורת ּבעת[מהי ? ְֵֵַ

הראׁשֹון 'ׁשּמא נאמר: - זה אלכסֹון[הממעט]ׁשּירּבה מּקרן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
צלע ונמצא מּדתֹו, מעט ּולפיכ האלּפים, מדד עיר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל
מדד האחרֹון, וזה מאלּפים; ּפחֹות הּמדינה ּובין ּבינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּתחּום

הּמדינה' מּצלע ישר]אלּפים בקו העיר ואין[מאמצע ; ְְְִִִֵֶַַַַָ
רּבה אם ,לפיכ זה. על ּביתר ׁשּטעה הראׁשֹון על ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמחזיקין
ּוׁשמֹונים מאֹות ּבחמׁש אפּלּו הראׁשֹון, על יתר האחרֹון ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָזה

לֹו. ׁשֹומעין אין זה, על ּביתר לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְִִֵֵֵֶַָּבקרּוב
.ËÈּכאן 'עד לֹומר: נאמנין - ׁשפחה אפּלּו עבד, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָאפּלּו

הּׁשּבת' ּכאןּתחּום ׁשעד אני 'זכּור לֹומר: הּגדֹול ונאמן ; ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָָ
ּבדבר עדּותֹו על וסֹומכין קטן', ּכׁשהייתי ּבׁשּבת ּבאים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָהיינּו
מּפני להקל, אּלא להחמיר ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזה;

מּדבריהם. אלּפים ְְִִִִֵֶֶַַׁשּׁשעּור

כט ¤¤ּפרק

.‡- ּבדברים הּׁשּבת יֹום לקּדׁש הּתֹורה, מן עׂשה ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת יֹום את "זכֹור זכרהּוׁשּנאמר: ּכלֹומר , ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָ

- ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו לזכרהּו וצרי וקּדּוׁש; ׁשבח ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָזכירת
ּבהבּדלה. ּוביציאתֹו הּיֹום, ּבקּדּוׁש ְְְְִִִִִַַָָָָּבכניסתֹו

.·מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּיֹום: קּדּוׁש נּוסח הּוא ְֱִֵֶֶֶַַַָָֹוזה
ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר קדׁשֹוהעֹולם, וׁשּבת ּבנּו, ורצה ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָ

ּתחּלה בראׁשית, למעׂשה זּכרֹון - הנחילנּו ּוברצֹון ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָּבאהבה
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר קדׁש, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלמקראי
הנחלּתנּו. ּוברצֹון ּבאהבה קדׁש וׁשּבת העּמים, מּכל ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָָקּדׁשּת

הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ְֵַַַַָָָּברּו
.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ההבּדלה: נּוסח הּוא ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזה

ּובין ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין הּמבּדיל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹהעֹולם,
ּברּו הּמעׂשה. ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיׂשראל

לחל' קדׁש ּבין הּמבּדיל ה', .אּתה ְְִֵֶַַַָֹֹ
ּבּלילה„. הּקּדּוׁש, ּבׁשֹוגגעּקר ּבין ּבּלילה, קּדׁש לא אם ; ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

הבּדיל לא ואם ּכּלֹו. הּיֹום ּכל והֹול מקּדׁש - ּבמזיד ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹֻּבין
רביעי; יֹום סֹוף עד והֹול ּומבּדיל למחר, מבּדיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבּלילה
ּבלבד. ׁשּבת מֹוצאי ּבליל אּלא האֹור, על מבר אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאבל

לא‰. הּיֹוםאסּור מּׁשּיקּדׁש יין, לׁשּתֹות אֹו לאכל עדדם - ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹ
לאכלׁשּיקּדׁש להתחיל לֹו אסּור הּיֹום, מּׁשּיצא וכן . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּיבּדיל; עד - ּכלּום לטעם אֹו מלאכה, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹולׁשּתֹות,
קדם וׁשתה ואכל עבר, אֹו ׁשכח מּתר. הּמים, ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹֻולׁשּתֹות
אחר ּומבּדיל מקּדׁש זה הרי - ׁשּיבּדיל קדם אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּיקּדׁש

ֶַָׁשאכל.
.Âואף הּיין. על ּולהבּדיל הּיין על לקּדׁש סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַמּדברי

ּומאחר הּכֹוס; על להבּדיל צרי ּבּתפּלה, ׁשהבּדיל ּפי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָעל
מלאכה, לעׂשֹות לֹו מּתר לחל', קדׁש 'ּבין ויאמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻׁשּיבּדיל
ּתחּלה, הּיין על ּומבר הּכֹוס. על הבּדיל ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאף

ׁשּיקּדׁש. עד ידיו את נֹוטל ואינֹו מקּדׁש; ּכ ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
.Êאֹו רביעית מחזיק ׁשהּוא ּכֹוס לֹוקח עֹוׂשה? הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַַּכיצד
ואֹוחזֹויתר יין, ּוממּלאהּו מּבחּוץ, וׁשֹוטפֹו מּבפנים ּומדיחֹו , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָ

יסּיע ולא יתר, אֹו טפח הּקרקע מן ּומגּביהֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּבימינֹו,
מקּדׁש ּכ ואחר הּגפן, על ּומבר ּפׁשּוטּבׂשמאל. ּומנהג ; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכ ואחר "ויכּלּו", ּפרׁשת ּבּתחּלה לקרֹות יׂשראל, ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֻּבכל
לגמיו, מלא וׁשֹותה מקּדׁש. ּכ ואחר הּיין, על ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻמבר
ּומבר ידיו, נֹוטל ּכ ואחר חבּורה; ּבני לכל ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָּומׁשקה

ואֹוכל. ְִֵַ'הּמֹוציא'
.Áלא[נחשב]אין ּכיצד? סעּודה. ּבמקֹום אּלא קּדּוׁש, ְְִִֵֵֶַָָֹ

ּבזוית קּדׁש אם אבל אחר; ּבבית ויאכל זה ּבבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹיקּדׁש
הּכנסת?[פינה] ּבבית מקּדׁשין ולּמה ׁשנּיה. ּבזוית אֹוכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָזֹו,

ׁשם. וׁשֹותין ׁשאֹוכלין האֹורחין ְְְְִִִִֵֶָָמּפני
.Ëאֹו הּיין, מן יֹותר לפת מתאּוה -היה יין לֹו היה ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ואחר ּומקּדׁש, 'הּמֹוציא', ּומבר ּתחּלה, ידיו נֹוטל זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהרי
הּכֹוס. על אּלא הּפת, על מבּדילין ואין ואֹוכל. ּבֹוצע ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּכ

.Èידיו ונטל וׁשכח ׁשּבת, ּבלילי הּיין על לקּדׁש ׁשּנתּכּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמי
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אּלא מבליעֹו, אינֹו ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט אין אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאבל
מּכן. ּפחֹות אֹו אלּפים, עמק היה ּכן ְִִִֵֵַַָָָָֹאם

.‚Èמעּקם ּגיא משופע]היה מקּדד[מדרונו ועֹולה, מקּדד - ְְְְְֵֵֶַַַָָָֻ
להלן]ויֹורד המפורטת לשיפוע בדילוגים מדידה היה[שיטת ; ְֵָָ

להבליעֹו יכֹול ׁשאינֹו מחמּׁשים, רחב נ'ּגיא שהחבל [כיון ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
להבליעֹואמה] יכֹול ׁשהּוא למקֹום הֹול בגיא- [מקום ְְְִֵֶַָָ

למדוד] מּדתֹושיכול ּכנגד וצֹופה ּומבליעֹו, את, [מעריך ְְְִִֶֶֶַָ
עיונו] לפי וחֹוזר.התחום ,ְֵ

.„Èאֹומד אּלא הּכתל'; את 'יּקב אֹומרין אין לכתל, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹהּגיע
מֹודדֹו[מעריך] ּבֹו, להׁשּתּמׁש אפׁשר ואם לֹו. והֹול ְְְְְְְִִֵֵֶַָָרחּבֹו,

מֹודד ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט היה ואם יפה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמדידה
יפה. מדידה ְְִָָָָרחּבֹו

.ÂËמתלּקט הר היה אם - להר ּגבּה[מיתמר]הּגיע מּמּנּו ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מב אּמֹות, חמׁש ּבאר טפחים מחשיבליעֹועׂשרה [לא ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

ׁשּיתלּקטהשיפוע] עד הרּבה, ּגבֹוּה היה ואם למידתֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוחֹוזר
והֹול אֹומדֹו, אּמֹות, ארּבע מׁש מּתֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמּמּנּו
מחמּׁשים יתר רחּבֹו ׁשהיה ּכגֹון להבליעֹו, יכֹול אינֹו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָלֹו.

מעט מעט מקּדדֹו לשיפועים]- מיוחדת מדידה וזה[שיטת ; ְְְְְֶַַַ
ּבהרים' 'מקּדדין ׁשאמרּו: בסמוך]הּוא .[ומפורט ְְְִִֶֶַָָ

.ÊËיכֹול ׁשאינֹו ּבּגיאיֹות אֹו ּבהרים מקּדדין ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכיצד
ישר]להבליען? אינו השטח ארּבע[כי ׁשל חבל ׁשנים אֹוחזין ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָ

מרּגלֹותיו ּכנגד קצתֹו אֹוחז העליֹון והּתחּתֹון[רגליו]אּמֹות, , ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבמקֹום לעמד העליֹון וחֹוזר לּבֹו, ּכנגד הּׁשני ּבּקצה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹוחז
וכן החבל; מּדת מּמּנּו ּומרחיק יֹורד והּתחּתֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּתחּתֹון,
הּמֹודד ּוכׁשּיל ּכּלֹו. את ׁשּמֹודדין עד והֹולכין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֻמתּגלּגלים

הּגיא אֹו ההר את העיר]להבליע חּוץ[שמול יצא לא , ְְְִֵֵֶַַַַָָֹ
ּתחּומין 'מּדת ויאמרּו: העֹוברים, אֹותֹו יראּו ׁשּלא - ְְְְְְִִִִֶַַָֹֹלּתחּום

לכאן' להיכשל]ּבאה .[ועלולים ְָָָ
.ÊÈיֹודע ׁשהּוא ממחה, אדם מדידת על אּלא סֹומכין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאין

ממחה ּובא מחזקין, ׁשּבת ּתחּומי לנּו היּו הּקרקע. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻמּדת
לֹו ׁשֹומעין - ּבּתחּום ּומעט מהן, ּבּתחּום רּבה [רק]ּומדד, ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשרּבה הּתחּום,ּבּתחּום ּומדדּו ממחין ׁשנים ּבאּו אם וכן ; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ
ירּבה ׁשּלא ּובלבד למרּבה; ׁשֹומעין - מעט ואחד רּבה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחד

עיר ׁשל אלכסֹונּה מּמּדת מיד]יתר .[כמבואר ְֲִִִֵֶַַָָ
.ÁÈהמקובלת]ּכיצד הסטיה מידת חישוב צורת ּבעת[מהי ? ְֵֵַ

הראׁשֹון 'ׁשּמא נאמר: - זה אלכסֹון[הממעט]ׁשּירּבה מּקרן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
צלע ונמצא מּדתֹו, מעט ּולפיכ האלּפים, מדד עיר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל
מדד האחרֹון, וזה מאלּפים; ּפחֹות הּמדינה ּובין ּבינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּתחּום

הּמדינה' מּצלע ישר]אלּפים בקו העיר ואין[מאמצע ; ְְְִִִֵֶַַַַָ
רּבה אם ,לפיכ זה. על ּביתר ׁשּטעה הראׁשֹון על ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמחזיקין
ּוׁשמֹונים מאֹות ּבחמׁש אפּלּו הראׁשֹון, על יתר האחרֹון ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָזה

לֹו. ׁשֹומעין אין זה, על ּביתר לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְִִֵֵֵֶַָּבקרּוב
.ËÈּכאן 'עד לֹומר: נאמנין - ׁשפחה אפּלּו עבד, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָאפּלּו

הּׁשּבת' ּכאןּתחּום ׁשעד אני 'זכּור לֹומר: הּגדֹול ונאמן ; ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָָ
ּבדבר עדּותֹו על וסֹומכין קטן', ּכׁשהייתי ּבׁשּבת ּבאים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָהיינּו
מּפני להקל, אּלא להחמיר ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזה;

מּדבריהם. אלּפים ְְִִִִֵֶֶַַׁשּׁשעּור

כט ¤¤ּפרק

.‡- ּבדברים הּׁשּבת יֹום לקּדׁש הּתֹורה, מן עׂשה ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת יֹום את "זכֹור זכרהּוׁשּנאמר: ּכלֹומר , ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָ

- ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו לזכרהּו וצרי וקּדּוׁש; ׁשבח ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָזכירת
ּבהבּדלה. ּוביציאתֹו הּיֹום, ּבקּדּוׁש ְְְְִִִִִַַָָָָּבכניסתֹו

.·מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּיֹום: קּדּוׁש נּוסח הּוא ְֱִֵֶֶֶַַַָָֹוזה
ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר קדׁשֹוהעֹולם, וׁשּבת ּבנּו, ורצה ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָ

ּתחּלה בראׁשית, למעׂשה זּכרֹון - הנחילנּו ּוברצֹון ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָּבאהבה
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר קדׁש, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלמקראי
הנחלּתנּו. ּוברצֹון ּבאהבה קדׁש וׁשּבת העּמים, מּכל ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָָקּדׁשּת

הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ְֵַַַַָָָּברּו
.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ההבּדלה: נּוסח הּוא ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזה

ּובין ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין הּמבּדיל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹהעֹולם,
ּברּו הּמעׂשה. ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיׂשראל

לחל' קדׁש ּבין הּמבּדיל ה', .אּתה ְְִֵֶַַַָֹֹ
ּבּלילה„. הּקּדּוׁש, ּבׁשֹוגגעּקר ּבין ּבּלילה, קּדׁש לא אם ; ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

הבּדיל לא ואם ּכּלֹו. הּיֹום ּכל והֹול מקּדׁש - ּבמזיד ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹֻּבין
רביעי; יֹום סֹוף עד והֹול ּומבּדיל למחר, מבּדיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבּלילה
ּבלבד. ׁשּבת מֹוצאי ּבליל אּלא האֹור, על מבר אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאבל

לא‰. הּיֹוםאסּור מּׁשּיקּדׁש יין, לׁשּתֹות אֹו לאכל עדדם - ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹ
לאכלׁשּיקּדׁש להתחיל לֹו אסּור הּיֹום, מּׁשּיצא וכן . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּיבּדיל; עד - ּכלּום לטעם אֹו מלאכה, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹולׁשּתֹות,
קדם וׁשתה ואכל עבר, אֹו ׁשכח מּתר. הּמים, ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹֻולׁשּתֹות
אחר ּומבּדיל מקּדׁש זה הרי - ׁשּיבּדיל קדם אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּיקּדׁש

ֶַָׁשאכל.
.Âואף הּיין. על ּולהבּדיל הּיין על לקּדׁש סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַמּדברי

ּומאחר הּכֹוס; על להבּדיל צרי ּבּתפּלה, ׁשהבּדיל ּפי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָעל
מלאכה, לעׂשֹות לֹו מּתר לחל', קדׁש 'ּבין ויאמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻׁשּיבּדיל
ּתחּלה, הּיין על ּומבר הּכֹוס. על הבּדיל ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאף

ׁשּיקּדׁש. עד ידיו את נֹוטל ואינֹו מקּדׁש; ּכ ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
.Êאֹו רביעית מחזיק ׁשהּוא ּכֹוס לֹוקח עֹוׂשה? הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַַּכיצד
ואֹוחזֹויתר יין, ּוממּלאהּו מּבחּוץ, וׁשֹוטפֹו מּבפנים ּומדיחֹו , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָ

יסּיע ולא יתר, אֹו טפח הּקרקע מן ּומגּביהֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּבימינֹו,
מקּדׁש ּכ ואחר הּגפן, על ּומבר ּפׁשּוטּבׂשמאל. ּומנהג ; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכ ואחר "ויכּלּו", ּפרׁשת ּבּתחּלה לקרֹות יׂשראל, ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֻּבכל
לגמיו, מלא וׁשֹותה מקּדׁש. ּכ ואחר הּיין, על ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻמבר
ּומבר ידיו, נֹוטל ּכ ואחר חבּורה; ּבני לכל ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָּומׁשקה

ואֹוכל. ְִֵַ'הּמֹוציא'
.Áלא[נחשב]אין ּכיצד? סעּודה. ּבמקֹום אּלא קּדּוׁש, ְְִִֵֵֶַָָֹ

ּבזוית קּדׁש אם אבל אחר; ּבבית ויאכל זה ּבבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹיקּדׁש
הּכנסת?[פינה] ּבבית מקּדׁשין ולּמה ׁשנּיה. ּבזוית אֹוכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָזֹו,

ׁשם. וׁשֹותין ׁשאֹוכלין האֹורחין ְְְְִִִִֵֶָָמּפני
.Ëאֹו הּיין, מן יֹותר לפת מתאּוה -היה יין לֹו היה ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ואחר ּומקּדׁש, 'הּמֹוציא', ּומבר ּתחּלה, ידיו נֹוטל זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהרי
הּכֹוס. על אּלא הּפת, על מבּדילין ואין ואֹוכל. ּבֹוצע ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּכ

.Èידיו ונטל וׁשכח ׁשּבת, ּבלילי הּיין על לקּדׁש ׁשּנתּכּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמי
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על מקּדׁש ואינֹו הּפת, על מקּדׁש זה הרי - ׁשּיקּדׁש ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹקדם
לסעּודה ידיו ׁשּנטל אחר ּביֹוםהּיין הּיין על לבר ּומצוה . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

'קּדּוׁשא הּנקרא הּוא וזה ׁשנּיה; סעּודה ׁשּיסעד קדם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשּבת,
יּטלרּבא' ּכ ואחר וׁשֹותה, ּבלבד, הּגפן' ּפרי 'ּבֹורא מבר . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּיקּדׁש. קדם ּכלּום ׁשּיטעם לאדם לֹו ואסּור ויסעד; ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹידיו,
סעּודה. ּבמקֹום אּלא יהיה לא זה, קּדּוׁש ְְְְִִִֶֶֶַָָֹוגם

.‡È,יֹום מּבעֹוד ׁשּבת ערב הּכֹוס על לקּדׁש לאדם לֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָיׁש
מּבעֹוד הּכֹוס על מבּדיל וכן הּׁשּבת; נכנסה ׁשּלא ּפי על ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאף
לאמרּה זכירה ׁשּמצות ׁשּבת; היא ׁשעדין ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָיֹום,
ּבמעט זֹו לׁשעה קדם ּבין ויציאתֹו, ּכניסתֹו ּבׁשעת .ּבין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

.·Èוהּוא הּיֹום עליו וקדׁש ׁשּבת, ּבערב אֹוכל ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
הּׁשלחן על מּפה ּפֹורס - הּסעּודה עדּבתֹו הפת [לכסות ְְְֵַַַַָָָֻ

הקידוש] מבראחר ּכ ואחר סעּודתֹו, וגֹומר ּומקּדׁש; ,ְְְְְֵֵֵַַַָָָ
ּבתֹו והּוא הּׁשּבת ויצא ּבׁשּבת, אֹוכל היה הּמזֹון. ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָּברּכת

ידיו ונֹוטל סעּודתֹו, ּגֹומר - אחרונים]סעּודתֹו ּומבר[מים , ְְְְֵֵֵָָָָָ
ּכ ואחר הּכֹוס, על הּמזֹון היהּברּכת ואם עליו; מבּדיל ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָ

הּׁשתּיה חֹוזר[יין]ּבתֹו ּכ ואחר ּומבּדיל, ּפֹוסק - ְְְְִִֵֵַַַַָָ
ְִִָלׁשתּיתֹו.

.‚Èמבר ׁשּבת, הכנסת עם אכילתֹו וגמר אֹוכל ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהיה
ולא ׁשני, ּכֹוס על מקּדׁש ּכ ואחר ּתחּלה, הּמזֹון ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹּברּכת
מצוֹות ׁשּתי עֹוׂשין ׁשאין - אחד ּכֹוס על ויקּדׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיבר
ׁשּתי הּמזֹון, ּברּכת ּומצות הּיֹום קּדּוׁש ׁשּמצות אחד; ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּבכֹוס

הןמ ּתֹורה ׁשל .צוֹות ְִֵֶָ
.„Èּגּבי על לנּס הראּוי הּיין על אּלא מקּדׁשין ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאין

אפּלּוהּמזּבח ׂשאֹור, אֹו ּדבׁש ּבֹו נתערב אם ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ
אנּו ּכ עליו; מקּדׁשין אין - ּגדֹולה ּבחבית חרּדל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָּכטּפת
ואֹומר: עליו, לקּדׁש ׁשּמּתיר מי ויׁש הּמערב. ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמֹורים
להֹוציא אּלא הּמזּבח, ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין נאמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלא

מגּלה אֹו רע, ׁשריחֹו מכסה]יין ללא -[פתוח מבּׁשל אֹו , ְְִֵֶֶַַָֻֻ
מהן. אחד על מקּדׁשין ְְִֵֵֶֶֶַַָׁשאין

.ÂË,יין ריח ׁשריחֹו ּפי על אף - חמץ טעם ׁשּטעמֹו ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹיין
עליו מקּדׁשין אףאין - מים עליהן ׁשּנתן ׁשמרים וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּמה עליהן. מקּדׁשין אין יין, טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעל
ׁשלׁשה הּׁשמרים על ּבׁשּנתן אמּורים? [מידותּדברים ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

הֹוציאמסויימות] אם אבל מארּבעה; ּפחֹות והֹוציא ְְֲִִִִֵַַָָָָמים,
מזּוג יין זה הרי - במים]ארּבעה עליו.[מעורב ּומקּדׁשין , ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

.ÊË- רביעּיֹות ּכּמה מחזיק אפּלּו יין, מלא ׁשהיה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָּכלי
מקּדׁשין ואין ונפסל, ּפגמֹו, זה הרי מעט, מּמּנּו ׁשתה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאם

ּכֹוסֹות ּכׁשירי ׁשהּוא מּפני הּׁשאר; .על ְְְִִֵֵֶַַָָ
.ÊÈ;עליו מקּדׁשין - יין טעם וטעמֹו חמץ ריח ׁשריחֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹיין

מזּוג יין ׁשּיהיּווכן והּוא עליו; מקּדׁשין - צּמּוקים ויין . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
מהן יצא אֹותן ידר ׁשאם לחלּוחית, ּבהם ׁשּיׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹצּמּוקים

וסֹוחט[מיץ]ּדבׁש עליו; מקּדׁשין מּגּתֹו, חדׁש יין וכן . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
ׁשרב מדינה ּבׁשעתֹו. עליו ּומקּדׁש ענבים, ׁשל אׁשּכֹול ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאדם
להבּדיל מּתר - לקּדּוׁש ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשכר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻיינּה

הּמדינה. חמר והּוא הֹואיל ְְֲִִַַָָָעליו,
.ÁÈׁשּבת ּבמֹוצאי ּומבּדילין ׁשּבת, ּבלילי ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשם

טֹובים ימים ּבלילי מקּדׁשין ּכ ּבמֹוצאיהן- ּומבּדילין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּומבּדילין הן. ה' ׁשּבתֹות ׁשּכּלם - הּכּפּורים יֹום ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻּובמֹוצאי
ליֹום ׁשּבת ּובמֹוצאי מֹועד, ׁשל לחּלֹו טֹובים ימים ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּבמֹוצאי

לׁשּבת. טֹוב יֹום ּבמֹוצאי מבּדילין אין אבל ְְְֲִִֵֵַַָָָטֹוב;
.ËÈמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' טֹוב: יֹום קּדּוׁש ֱִֵֶֶַַָָֹנּוסח

ּבחר לׁשֹון, מּכל ורֹוממנּו עם, מּכל קּדׁשנּו אׁשר ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָהעֹולם,
אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ויפארנּו; ּבנּו רצה ויגּדלנּו, ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבנּו
יֹום את לׂשׂשֹון, ּוזמּנים חּגים לׂשמחה, מֹועדים ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּבאהבה,

הּזה קדׁש מקרא חגטֹוב אֹו - הּזה הּמּצֹות חג יֹום את , ְִֶֶֶֶַַַַַַָֹ
אֹו - חרּותנּו זמן - הּזה הּסּכֹות חג אֹו הּזה, ְֵֵֶֶַַַַַַָֻהּׁשבּועֹות
ליציאת זכר ּבאהבה, - ׂשמחתנּו זמן אֹו ּתֹורתנּו, מּתן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָזמן
ּומֹועדי העּמים, מּכל קּדׁשּת ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָָָמצרים;

ּבׂשמחה מקּדׁשּובׂשׂשֹוןקדׁש ה', אּתה ּברּו הנחלּתנּו. ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
הּׁשּבת מזּכיר - ּבׁשּבת להיֹות חל ואם והּזמּנים'. ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָיׂשראל
ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש ּבּתפּלה, ׁשחֹותם ּכדר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוחֹותם

ְְִַַוהּזמּנים'.
.Îאת ּבאהבה, אלהינּו ה' לנּו 'וּתּתן אֹומר: הּׁשנה ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבראׁש

זכרֹון הּזה, הּזּכרֹון יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹיֹום
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר ּבאהבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּתרּועה
ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר העּמים, מּכל ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָָָָקּדׁשּת
חל ואם הּזּכרֹון'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש הארץ, ּכל על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמל
הּזּכרֹון', ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש חֹותם - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָלהיֹות

ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ְְִֵֶֶֶַָּכדר
.‡Îלֹו אין ואם ּכבׁשּבת; הּיין על מקּדׁש טֹוב, יֹום ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָּבלילי

ּביֹום וכן הּפת. על מקּדׁש - לפת מתאּוה ׁשהיה אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָיין,
ּבׁשּבת ׁשּמקּדׁש ּכדר רּבא, קּדּוׁשא מקּדׁש .טֹוב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.·Îּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ּבלילי מברכין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּכיצד
שבת]ּבׁשּבת מוצאי הוא הּגפן,[ולילו על מבר ּבּתחּלה ? ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

הּנר, על מבר ּכ ואחר טֹוב, יֹום קּדּוׁש מקּדׁש ּכ ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָואחר
קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ּבהבּדלה וחֹותם - מבּדיל ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואחר

'ׁשהחינּו'. מבר ּכ ואחר ְְְֱֵֶֶֶַַָָָֹלקדׁש',
.‚Îאֹומרים - הּכּפּורים יֹום ּובליל טֹוב יֹום לילי ְְִִִֵֵֵַָּכל

מּפני 'ׁשהחינּו', מברכין אין ּפסח ׁשל ּובׁשביעי ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ'ׁשהחינּו';
הּפסח. ּבתחּלת הּזמן על ּבר ּוכבר עצמֹו, ּבפני רגל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשאינֹו

.„Îּכ ואחר הּיין, על מבר - ׁשּבת ּבמֹוצאי הבּדלה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָסדר
הּנר? על מבר וכיצד הּנר. על ּכ ואחר הּבׂשמים, ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָעל

מבּדיל ּכ ואחר האׁש'. מאֹורי .'ּבֹורא ְְְִֵֵֵַַַָָ
.‰Îׁשּיאֹותּו עד הּנר, על מברכין ּכדי[יהנו]אין לאֹורֹו, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָ

ואין אחרת; מדינה למטּבע זֹו מדינה מטּבע ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיּכיר
זרה; לעבֹודה מסּבתם ׁשּסתם ּגֹוים, ׁשל הּנר על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמברכין
ׁשל הּנר על ולא זרה, עבֹודה ׁשל הּנר על לא מברכין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹואין

ִֵמתים.
.ÂÎ;עליו מברכין - מּיׂשראל ּגֹוי אֹו מּגֹוי, ׁשהדליק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָיׂשראל

וראה ,לּכר חּוץ מהּל היה עליו. מברכין אין מּגֹוי, ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָּגֹוי
רב ואם ;מבר אינֹו ּגֹוים, הּכר אנׁשי רב אם - ְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֹאֹור
- ּכירים וׁשל ּתּנּור, ׁשל ּכבׁשן, ׁשל אֹור .מבר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל,
קיסם ּכׁשּיכניס אם - הּגחלים עליו; יבר לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלכּתחּלה
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הּמדרׁש ּבית ׁשל אֹור עליהן. מברכין מאליו, ּדֹולק ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהן
מברכין ּבׁשבילֹו, ׁשּמדליקים חׁשּוב אדם ׁשם יׁש אם -ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ

חּזן ׁשם יׁש אם - הּכנסת ּבית ׁשל ּדר[שמש]עליו; ׁשהּוא ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּמבחר. מן מצוה להבּדלה, ואבּוקה עליו. מברכין ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָֻׁשם,
אּלא הּמצוֹות; ּכל על ׁשּמחּזרין ּכדר האֹור על מחּזרין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואין

עליו. מברכין ּבא, ְְִִָָָָאם
.ÊÎּולחּיה לחֹולה ּבׁשּבת ׁשהדלק מברכין[יולדת]אֹור , ְְְְְְִֶֶַַַָָָֻ

ׁשהקּדח אֹור ׁשּבת. ּבמֹוצאי ּומן[שהוצא]עליו העצים מן ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
ּתחּלת היתה ׁשהיא - ׁשּבת ּבמֹוצאי עליו מברכין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָהאבנים,
יֹום ּבמֹוצאי עליו מברכין אין אבל אדם. ּבידי ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָָּברּיתֹו
אֹור על אּלא הּכּפּורים יֹום ּבמֹוצאי מברכין ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּכּפּורים,

ושבת]ׁשּׁשבת הכפורים יום מערב דלוק ּפי[שהיה על אף ; ִֶַַַָ
- עליו מברכין הּכּפּורים, ּביֹום לחּיה אֹו לחֹולה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻׁשהדלק

מעברה. ׁשבת ֲֲֵֵֵֶַָָׁשהרי
.ÁÎׁשּבת ּבאמצע להיֹות ׁשחל טֹוב שבוע]יֹום אֹומר[- , ְְְִֵֶֶַַָָ

ּובין ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבהבּדלה:
הּמעׂשה', ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָיׂשראל
מֹונה. הּוא ההבּדלֹות ׁשּסדר - ׁשּבת ּבמֹוצאי ׁשאֹומר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
אינֹו וכן הּנר; על ולא הּבׂשמים, על לא לבר צרי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֹואין

הּכּפּורים. יֹום ּבמֹוצאי הּבׂשמים על לבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָצרי
.ËÎמּפני ׁשּבת? ּבמֹוצאי הּבׂשמים על מברכין ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָולּמה

הּׁשּבת ליציאת ּדֹואבת ּומיּׁשביןׁשהּנפׁש אֹותּה מׂשּמחין , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
טֹוב. ּבריח ְֵַָאֹותּה

ה'תשע"ב ניסן כ"ו רביעי יום

ל ¤¤ּפרק

ּוׁשנים‡. ּבּתֹורה, ׁשנים - ּבׁשּבת נאמרּו דברים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָארּבעה
- ׁשּבּתֹורה הּנביאים. ידי על מפרׁשין והן סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּדברי

ּכבֹוד"זכֹור" - הּנביאים ידי על וׁשּנתּפרׁשּו ו"ׁשמֹור"; , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
מכּבד". ה' לקדֹוׁש ענג, לּׁשּבת "וקראת ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻוענג,

אדם·. על ׁשּמצוה חכמים ׁשאמרּו זה ּכבֹוד? הּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאיזה
ּכבֹוד מּפני ׁשּבת, ּבערב ּבחּמין ורגליו ידיו ּפניו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלרחץ
מיחל ראׁש, ּבכבד ויֹוׁשב ּבציצית, ּומתעּטף ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹהּׁשּבת.
הּמל לקראת יֹוצא ׁשהּוא ּכמֹו הּׁשּבת, ּפני .להקּבלת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשּבת, ּבערב ּתלמידיהן מקּבצין היּו הראׁשֹונים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוחכמים
.'הּמל ׁשּבת לקראת ונצא 'ּבֹואּו ואֹומרין: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּומתעּטפין

נקּיה‚. ּכסּות ׁשּילּבׁש הּׁשּבת, מלּבּוׁשּומּכבֹוד יהיה ולא . ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ
להחל לֹו אין ואם החל; ּכמלּבּוׁש מׁשלׁשלהּׁשּבת יף, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָֹ

קפלי] ּכמלּבּוׁש[מפשיל מלּבּוׁשֹו יהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֶַַַֹטּליתֹו,
ּכבֹוד מּפני ּבחמיׁשי, מכּבסין העם ׁשּיהּו ּתּקן, ועזרא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהחל.

ַַָהּׁשּבת.
ּומׁשּתה„. סעּודה לקּבע לאירוסין]אסּור ׁשּבת,[כגון ּבערב ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

ואף ;ׁשּתחׁש עד ולׁשּתֹות לאכל ּומּתר הּׁשּבת. ּכבֹוד ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמּפני
ומעלה הּמנחה מן אדם ׁשּיּמנע הּׁשּבת מּכבֹוד כן, ּפי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָעל
לאכל. מתאּוה ּכׁשהּוא לּׁשּבת ׁשּיּכנס ּכדי סעּודה, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמּלקּבע

ׁשאינֹו‰. ּפי על ואף הּׁשּבת, ּבערב ׁשלחנֹו אדם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּדר

על ואף ׁשּבת, ּבמֹוצאי ׁשלחנֹו מסּדר וכן לכּזית; אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻצרי
ּבכניסתֹו לכּבדֹו ּכדי - לכּזית אּלא צרי ׁשאינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּפי

הּׁשּבת;ּוביציאתֹו לכבֹוד יֹום מּבעֹוד ּביתֹו לתּקן וצרי . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
אּלּו ׁשּכל - מּצעת ּומּטה ,ערּו וׁשלחן ּדלּוק, נר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻויהיה

הן. ׁשּבת ְִֵַָלכבֹוד
.Âלּקח ּדרּכֹו ואין ּביֹותר, חׁשּוב אדם ׁשהיה ּפי על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָאף

חּיב - ׁשּבּבית ּבמלאכֹות להתעּסק ולא הּׁשּוק, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּדברים
ּכבֹודֹו. הּוא ׁשּזה ּבגּופֹו, הּׁשּבת לצר ׁשהם ּדברים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹות
לבּׁשל העצים מפּצל ׁשהיה מי מהם - הראׁשֹונים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָחכמים

ּגֹודל אֹו ּבׂשר, מֹולח אֹו מבּׁשל, ׁשהיה מי ּומהם [שוזר]ּבהן, ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
וקֹונה יֹוצא ׁשהיה מי ּומהם נרֹות, מדליק אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפתילֹות,

לׁש צרי ׁשהּוא ׁשאיןדברים ּפי על אף ּומׁשקה, מּמאכל ּבת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מׁשּבח. זה הרי זה, ּבדבר הּמרּבה וכל .ּבכ ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָֻּדרּכֹו

.Êּתבׁשיל לתּקן ׁשּצרי חכמים ׁשאמרּו זה עּנּוג? הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאיזה
ממֹונֹו לפי הּכל - לׁשּבת הּכל מבּׂשם, ּומׁשקה ּביֹותר, ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻׁשמן

אדם רּביםׁשל מאכלים ּובתּקּון ׁשּבת ּבהֹוצאת הּמרּבה וכל . ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
עׂשה אפּלּו מּׂשגת, ידֹו אין ואם מׁשּבח. זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻוטֹובים,

שהוא]ׁשלק כל -[תבשיל הּׁשּבת ּכבֹוד מּׁשּום ּבֹו וכּיֹוצא ְְִֵֶֶַַַָ
מאחרים ולׁשאל לעצמֹו להצר חּיב ואינֹו ׁשּבת; ענג זה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהרי
'עׂשה הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ׁשּבת; ּבמאכל להרּבֹות ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָּכדי

לּברּיֹות'. ּתצטר ואל ּכחל, ְְְְְִִֵַַַַָֹׁשּבּת
.Áצרי - ּכׁשּבת ימיו ּכל והרי ועׁשיר, ענג ׁשהיה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמי

לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם החל. מּמאכל ׁשּבת מאכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹלׁשּנֹות
ואם מאחר; להקּדים, רגיל היה אם האכילה: זמן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָמׁשּנה

מקּדים לאחר, רגיל .היה ְְִִֵַַָָָ
.Ë,ערבית אחת - ּבׁשּבת סעּודֹות ׁשלׁש לאכל אדם ְְְֱִֶַַַַַָָָָָֹֹחּיב

ּבמנחה ואחת ׁשחרית, להּזהרואחת וצרי סעּודֹות. ּבׁשלׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ
מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו ּכלל; מהן יפחֹות ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאּלּו,
האכילה, מרב חֹולה היה ואם סעּודֹות. ׁשלׁש סֹועד ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹהּצדקה,

מתעּנה ׁשהיה חלום]אֹו תענית מּׁשלׁש[כגון ּפטּור - ְִִֶֶַָָָָֹ
ולבצע הּיין, על מּׁשלׁשּתן סעּודה ּכל לקּבע וצרי ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹֹסעּודֹות.

טֹובים. ּבימים וכן כּכרֹות. ׁשּתי ְְְִִִֵֵַָָעל
.È,והּוא - לּה הּוא עּנּוג ּבׁשּבת, יין ּוׁשתּית ּבׂשר ְְְֲִִִִַַַַָָָָאכילת

מּׂשגת ידֹו ּבׁשּבתׁשּתהיה הּיין על סעּודה לקּבע ואסּור . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
מנהג הּוא ּכ אּלא הּמדרׁש; ּבית ּבׁשעת טֹובים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּובימים
הּכנסת, ּבבית ּומּוסף ׁשחרית ּבׁשּבת אדם יתּפּלל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּצּדיקים:
יקרא הּמדרׁש, לבית ויל ׁשנּיה, סעּודה ויסעד לביתֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹויבֹוא
סעּודה יקּבע ּכ ואחר מנחה; ויתּפּלל הּמנחה, עד ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָויׁשמע

ׁשּבת. מֹוצאי עד ויׁשּתה ויאכל הּיין, על ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹׁשליׁשית
.‡Èמּׁשלׁש יֹותר ׁשּבתֹות ּבערבי ׁשּיהּל לאדם לֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאסּור

רב, הּיֹום ועֹוד לביתֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום, מּתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָּפרסאֹות
ׁשהּיֹום יֹודעין ביתֹו אנׁשי אין ׁשהרי - לׁשּבת סעּודה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָויכין
אצל מתארח היה אם לֹומר, צרי ואין לֹו. להכין ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיבֹוא,
הראּוי ּדבר להם הכינּו ׁשּלא מּפני מבּיׁשן, ׁשהּוא - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאחרים

.לאֹורחים ְְִ
.·È;ּבׁשּבת רחמים ּולבּקׁש ּולהתחּנן ולזעק להתעּנֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹאסּור

עליהן ּומתריעין מתעּנין ׁשהּצּבּור הּצרֹות מן ּבצרה ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָואפּלּו
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הּמדרׁש ּבית ׁשל אֹור עליהן. מברכין מאליו, ּדֹולק ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהן
מברכין ּבׁשבילֹו, ׁשּמדליקים חׁשּוב אדם ׁשם יׁש אם -ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ

חּזן ׁשם יׁש אם - הּכנסת ּבית ׁשל ּדר[שמש]עליו; ׁשהּוא ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּמבחר. מן מצוה להבּדלה, ואבּוקה עליו. מברכין ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָֻׁשם,
אּלא הּמצוֹות; ּכל על ׁשּמחּזרין ּכדר האֹור על מחּזרין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואין

עליו. מברכין ּבא, ְְִִָָָָאם
.ÊÎּולחּיה לחֹולה ּבׁשּבת ׁשהדלק מברכין[יולדת]אֹור , ְְְְְְִֶֶַַַָָָֻ

ׁשהקּדח אֹור ׁשּבת. ּבמֹוצאי ּומן[שהוצא]עליו העצים מן ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
ּתחּלת היתה ׁשהיא - ׁשּבת ּבמֹוצאי עליו מברכין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָהאבנים,
יֹום ּבמֹוצאי עליו מברכין אין אבל אדם. ּבידי ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָָּברּיתֹו
אֹור על אּלא הּכּפּורים יֹום ּבמֹוצאי מברכין ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּכּפּורים,

ושבת]ׁשּׁשבת הכפורים יום מערב דלוק ּפי[שהיה על אף ; ִֶַַַָ
- עליו מברכין הּכּפּורים, ּביֹום לחּיה אֹו לחֹולה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻׁשהדלק

מעברה. ׁשבת ֲֲֵֵֵֶַָָׁשהרי
.ÁÎׁשּבת ּבאמצע להיֹות ׁשחל טֹוב שבוע]יֹום אֹומר[- , ְְְִֵֶֶַַָָ

ּובין ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבהבּדלה:
הּמעׂשה', ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָיׂשראל
מֹונה. הּוא ההבּדלֹות ׁשּסדר - ׁשּבת ּבמֹוצאי ׁשאֹומר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
אינֹו וכן הּנר; על ולא הּבׂשמים, על לא לבר צרי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֹואין

הּכּפּורים. יֹום ּבמֹוצאי הּבׂשמים על לבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָצרי
.ËÎמּפני ׁשּבת? ּבמֹוצאי הּבׂשמים על מברכין ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָולּמה

הּׁשּבת ליציאת ּדֹואבת ּומיּׁשביןׁשהּנפׁש אֹותּה מׂשּמחין , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
טֹוב. ּבריח ְֵַָאֹותּה

ה'תשע"ב ניסן כ"ו רביעי יום

ל ¤¤ּפרק

ּוׁשנים‡. ּבּתֹורה, ׁשנים - ּבׁשּבת נאמרּו דברים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָארּבעה
- ׁשּבּתֹורה הּנביאים. ידי על מפרׁשין והן סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּדברי

ּכבֹוד"זכֹור" - הּנביאים ידי על וׁשּנתּפרׁשּו ו"ׁשמֹור"; , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
מכּבד". ה' לקדֹוׁש ענג, לּׁשּבת "וקראת ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻוענג,

אדם·. על ׁשּמצוה חכמים ׁשאמרּו זה ּכבֹוד? הּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאיזה
ּכבֹוד מּפני ׁשּבת, ּבערב ּבחּמין ורגליו ידיו ּפניו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלרחץ
מיחל ראׁש, ּבכבד ויֹוׁשב ּבציצית, ּומתעּטף ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹהּׁשּבת.
הּמל לקראת יֹוצא ׁשהּוא ּכמֹו הּׁשּבת, ּפני .להקּבלת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשּבת, ּבערב ּתלמידיהן מקּבצין היּו הראׁשֹונים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוחכמים
.'הּמל ׁשּבת לקראת ונצא 'ּבֹואּו ואֹומרין: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּומתעּטפין

נקּיה‚. ּכסּות ׁשּילּבׁש הּׁשּבת, מלּבּוׁשּומּכבֹוד יהיה ולא . ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ
להחל לֹו אין ואם החל; ּכמלּבּוׁש מׁשלׁשלהּׁשּבת יף, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָֹ

קפלי] ּכמלּבּוׁש[מפשיל מלּבּוׁשֹו יהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֶַַַֹטּליתֹו,
ּכבֹוד מּפני ּבחמיׁשי, מכּבסין העם ׁשּיהּו ּתּקן, ועזרא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהחל.

ַַָהּׁשּבת.
ּומׁשּתה„. סעּודה לקּבע לאירוסין]אסּור ׁשּבת,[כגון ּבערב ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

ואף ;ׁשּתחׁש עד ולׁשּתֹות לאכל ּומּתר הּׁשּבת. ּכבֹוד ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמּפני
ומעלה הּמנחה מן אדם ׁשּיּמנע הּׁשּבת מּכבֹוד כן, ּפי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָעל
לאכל. מתאּוה ּכׁשהּוא לּׁשּבת ׁשּיּכנס ּכדי סעּודה, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמּלקּבע

ׁשאינֹו‰. ּפי על ואף הּׁשּבת, ּבערב ׁשלחנֹו אדם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּדר

על ואף ׁשּבת, ּבמֹוצאי ׁשלחנֹו מסּדר וכן לכּזית; אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻצרי
ּבכניסתֹו לכּבדֹו ּכדי - לכּזית אּלא צרי ׁשאינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּפי

הּׁשּבת;ּוביציאתֹו לכבֹוד יֹום מּבעֹוד ּביתֹו לתּקן וצרי . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
אּלּו ׁשּכל - מּצעת ּומּטה ,ערּו וׁשלחן ּדלּוק, נר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻויהיה

הן. ׁשּבת ְִֵַָלכבֹוד
.Âלּקח ּדרּכֹו ואין ּביֹותר, חׁשּוב אדם ׁשהיה ּפי על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָאף

חּיב - ׁשּבּבית ּבמלאכֹות להתעּסק ולא הּׁשּוק, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּדברים
ּכבֹודֹו. הּוא ׁשּזה ּבגּופֹו, הּׁשּבת לצר ׁשהם ּדברים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹות
לבּׁשל העצים מפּצל ׁשהיה מי מהם - הראׁשֹונים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָחכמים

ּגֹודל אֹו ּבׂשר, מֹולח אֹו מבּׁשל, ׁשהיה מי ּומהם [שוזר]ּבהן, ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
וקֹונה יֹוצא ׁשהיה מי ּומהם נרֹות, מדליק אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפתילֹות,

לׁש צרי ׁשהּוא ׁשאיןדברים ּפי על אף ּומׁשקה, מּמאכל ּבת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מׁשּבח. זה הרי זה, ּבדבר הּמרּבה וכל .ּבכ ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָֻּדרּכֹו

.Êּתבׁשיל לתּקן ׁשּצרי חכמים ׁשאמרּו זה עּנּוג? הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאיזה
ממֹונֹו לפי הּכל - לׁשּבת הּכל מבּׂשם, ּומׁשקה ּביֹותר, ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻׁשמן

אדם רּביםׁשל מאכלים ּובתּקּון ׁשּבת ּבהֹוצאת הּמרּבה וכל . ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
עׂשה אפּלּו מּׂשגת, ידֹו אין ואם מׁשּבח. זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻוטֹובים,

שהוא]ׁשלק כל -[תבשיל הּׁשּבת ּכבֹוד מּׁשּום ּבֹו וכּיֹוצא ְְִֵֶֶַַַָ
מאחרים ולׁשאל לעצמֹו להצר חּיב ואינֹו ׁשּבת; ענג זה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהרי
'עׂשה הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ׁשּבת; ּבמאכל להרּבֹות ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָּכדי

לּברּיֹות'. ּתצטר ואל ּכחל, ְְְְְִִֵַַַַָֹׁשּבּת
.Áצרי - ּכׁשּבת ימיו ּכל והרי ועׁשיר, ענג ׁשהיה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמי

לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם החל. מּמאכל ׁשּבת מאכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹלׁשּנֹות
ואם מאחר; להקּדים, רגיל היה אם האכילה: זמן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָמׁשּנה

מקּדים לאחר, רגיל .היה ְְִִֵַַָָָ
.Ë,ערבית אחת - ּבׁשּבת סעּודֹות ׁשלׁש לאכל אדם ְְְֱִֶַַַַַָָָָָֹֹחּיב

ּבמנחה ואחת ׁשחרית, להּזהרואחת וצרי סעּודֹות. ּבׁשלׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ
מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו ּכלל; מהן יפחֹות ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאּלּו,
האכילה, מרב חֹולה היה ואם סעּודֹות. ׁשלׁש סֹועד ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹהּצדקה,

מתעּנה ׁשהיה חלום]אֹו תענית מּׁשלׁש[כגון ּפטּור - ְִִֶֶַָָָָֹ
ולבצע הּיין, על מּׁשלׁשּתן סעּודה ּכל לקּבע וצרי ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹֹסעּודֹות.

טֹובים. ּבימים וכן כּכרֹות. ׁשּתי ְְְִִִֵֵַָָעל
.È,והּוא - לּה הּוא עּנּוג ּבׁשּבת, יין ּוׁשתּית ּבׂשר ְְְֲִִִִַַַַָָָָאכילת

מּׂשגת ידֹו ּבׁשּבתׁשּתהיה הּיין על סעּודה לקּבע ואסּור . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
מנהג הּוא ּכ אּלא הּמדרׁש; ּבית ּבׁשעת טֹובים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּובימים
הּכנסת, ּבבית ּומּוסף ׁשחרית ּבׁשּבת אדם יתּפּלל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּצּדיקים:
יקרא הּמדרׁש, לבית ויל ׁשנּיה, סעּודה ויסעד לביתֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹויבֹוא
סעּודה יקּבע ּכ ואחר מנחה; ויתּפּלל הּמנחה, עד ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָויׁשמע

ׁשּבת. מֹוצאי עד ויׁשּתה ויאכל הּיין, על ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹׁשליׁשית
.‡Èמּׁשלׁש יֹותר ׁשּבתֹות ּבערבי ׁשּיהּל לאדם לֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאסּור

רב, הּיֹום ועֹוד לביתֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום, מּתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָּפרסאֹות
ׁשהּיֹום יֹודעין ביתֹו אנׁשי אין ׁשהרי - לׁשּבת סעּודה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָויכין
אצל מתארח היה אם לֹומר, צרי ואין לֹו. להכין ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיבֹוא,
הראּוי ּדבר להם הכינּו ׁשּלא מּפני מבּיׁשן, ׁשהּוא - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאחרים

.לאֹורחים ְְִ
.·È;ּבׁשּבת רחמים ּולבּקׁש ּולהתחּנן ולזעק להתעּנֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹאסּור

עליהן ּומתריעין מתעּנין ׁשהּצּבּור הּצרֹות מן ּבצרה ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָואפּלּו
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חּוץ טֹובים; ּבימים ולא ּבׁשּבת, מתריעין ולא מתעּנין אין -ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָֹֹ
הּמּטרפת ספינה אֹו נהר, אֹו ּגֹוים ׁשהּקיפּוה ְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמעיר

ׁשּמתריעין[מיטלטלת] - לעזר[תוקעים]ּבּים ּבׁשּבת עליהן ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
רחמים. עליהן ּומבּקׁשין ּומתחּננין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָאֹותן,

.‚Èקדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ּגֹוים, ׁשל עירֹות על צרין ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאין
ולא עליהם, הּמלחמה אנׁשי ּדעת ׁשּתתיּׁשב ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּׁשּבת,

ּבּׁשּבת ּוטרּודים מבהלים מפליגיןיהיּו אין זה ּומּפני . ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
ׁשּתתיּׁשב ּכדי הּׁשּבת, קדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבספינה
ולדבר מּדי; יֹותר יצטער ולא הּׁשּבת, קדם עליו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּדעּתֹו

עּמֹו ּופֹוסק ׁשּבת, ּבערב אפּלּו ּבּים מפליג הנכרי]מצוה, [עם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשֹובת ואינֹו איסור]לׁשּבת, כאן אין בהסכם עמד לא .[אם ְְִֵֵֹ

לצידֹון סמוכים]ּומּצר לדברי[מקומות אפּלּו - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹ
ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום ׁשּבת; ּבערב להפליג מּתר ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהרׁשּות

מפליגין אין ּכלל, ׁשּבת ּבערב .יפליגּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
.„Èּתלמידי עֹונת ,לפיכ הּוא; ׁשּבת מענג הּמּטה, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּתׁשמיׁש

ׁשּבת ללילי ׁשּבת מּלילי הּבריאים, לבעלחכמים ּומּתר . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֻ
מּׁשּום ולא חֹובל מּׁשּום ּבזה ואין ּבׁשּבת, לכּתחּלה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבתּולה

לּה. ַַָצער
.ÂËׁשאר ּכנגד ׁשקּולה מהן, אחת ּכל - זרה ועבֹודה ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשּבת

הּתֹורה מצוֹות ּברּוּכל הּקדֹוׁש ׁשּבין האֹות היא והּׁשּבת ; ְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
הּמצוֹות, ׁשאר על העֹובר ּכל ,לפיכ לעֹולם. ּובינינּו, ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָהּוא
ׁשּבת המחּלל אבל יׂשראל; רׁשעי ּבכלל הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהרי
ּכגֹוים ּוׁשניהם - זרה עבֹודה ּכעֹובד הּוא הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָּבפרהסיא,

ּדבריהם. ְְִֵֶָלכל
.ÊË,ּזאת יעׂשה אנֹוׁש "אׁשרי ואֹומר: הּנביא מׁשּבח ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלפיכ

וגֹו' מחּללֹו" ׁשּבת ׁשמר - ּבּה יחזיק אדם המׁשּמרּובן וכל . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּכבר - ּכחֹו ּכפי ּומעּנגּה ּומכּבדּה ּכהלכתּה, הּׁשּבת ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹאת
הּצפּון הּׂשכר על יתר הּזה, ּבעֹולם ׂשכרֹו ּבּקּבלה ְְֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹמפרׁש
על והרּכבּתי ה', על ּתתעּנג "אז ׁשּנאמר: הּבא, ְְְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָָלעֹולם
ּדּבר". ה' ּפי ּכי - אבי יעקב נחלת והאכלּתי ארץ; ְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבמתי

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּובאּור הּמנין. מן ואינּה סֹופרים, מּדברי אחת עׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמצות

אּלּו. ּבפרקים זֹו ְְִִִֵָָמצוה

א ¤¤ּפרק

לעצמֹו‡. ּבבית מהן אחד ּכל הרּבה, ׁשכנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר
החצר, ּבכל לטלטל מּתרין ּכּלן ׁשּיהיּו הּוא, ּתֹורה ּדין -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻ
רׁשּות החצר ׁשּכל מּפני לּבּתים; ּומהחצר לחצר, ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּומּבּתים

ּבכּלּה לטלטל ׁשּמּתר אחת, ּבמבֹויהּיחיד הּדין וכן רחוב. -] ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻ
בתים] כמה שבהם לחצרות נכנסים לֹושממנו בצדׁשּיׁש -] ֵֶ

לדופן]לחיהפתוח] מחובר ניצב עמוד קֹורה[- מעליו]אֹו -] ְִָ
ׁשּיהּוא ּבכּלֹו[שיהיו]- לטלטל מּתרין הּמבֹוי ּבני [-ּכל ְְְְְִֵֵֶַַָָָֻֻ

היחיד] כרשות לחצרֹות;שהוא ּומּמבֹוי לּמבֹוי, ּומחצרֹות ,ֲֲִֵֵֵַַָָ
ׁשהיא ּבמדינה הּדין וכן הּוא. הּיחיד רׁשּות הּמבֹוי, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּכל

ננעלֹות ּדלתֹות לּה ׁשּיׁש טפחים, עׂשרה גבֹוהה חֹומה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻמּקפת
ּתֹורה. ּדין הּוא זה היא. הּיחיד רׁשּות ׁשּכּלּה - ְְִִִֶֶַַַָָָָֻּבּלילה

סֹופרים·. מּדברי חכמים]אבל מדברי לׁשכנים[- אסּור , ְְְֲִִִִִֵֵָָ
ּבדיֹורין חלּוקה ּבּה ׁשּיׁש הּיחיד ּברׁשּות ,[בדירות]לטלטל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּיערבּו חצרות']עד ב'עירוב יתאגדו ּכּלן[- הּׁשכנים ּכל ְְְִֵֶַַָָָֻ
הּמדינה ואחד הּמבֹוי, ואחד חצר, אחד - ׁשּבת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמערב

וד[העיר] הּוא.; ּדינֹו ּובית ׁשלמה ּתּקנת זה, בר ְְִֵֶַַָָָֹֹ
מחיצה‚. ׁשהּקיפּוהּו מחנה אֹו סּכֹות, אֹו אהלים, יֹוׁשבי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻוכן

ׁשּירה אבל ּכּלן. ׁשּיערבּו עד לאהל, מאהל מטלטלין אין -ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
מאהל מֹוציאין אּלא לערב, צריכין אין - מחיצה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהּקיפה

ּכּלן ׁשהן לפי ערּוב; ּבלא אהליםלאהל אֹותם ואין מערבין, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹֹֻ
להן .קבּועין ְִֶָ

ויאמרּו„. יטעּו ׁשּלא ּכדי זה? ּדבר ׁשלמה ּתּקן מה :מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹֹ
הּמדינה לרחֹובֹות החצרֹות מן להֹוציא ׁשּמּתר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻ'ּכׁשם
מן להֹוציא מּתר ּכ - לחצרֹות מהן ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּוׁשוקיה,
ויחׁשבּו לּמדינה'; הּׂשדה מן ּולהכניס לּׂשדה, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמדינה
ּכּׂשדֹות הן הרי לּכל, רׁשּות והן הֹואיל והרחֹובֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשהּׁשוקים
וידּמּו הּיחיד, רׁשּות הן ּבלבד ׁשחצרֹות ויאמרּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹוכּמדּברֹות,
מרׁשּות ּולהכניס להֹוציא וׁשּמּתר מלאכה, ההֹוצאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשאין

הרּבים. לרׁשּות ְִִִַַָָהּיחיד
ויאחז‰. ּבדיֹורין, ׁשּתחלק הּיחיד רׁשּות ׁשּכל ּתּקן, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלפיכ

מקֹום מּמּנה ויּׁשאר לעצמֹו, רׁשּות ּבּה ואחד אחד ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
ׁשּנחׁשב - לּבּתים החצר ּכגֹון ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ויד ּכּלן, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּברׁשּות
לרּבים, רׁשּות הּוא ּכאּלּו ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ׁשּיד הּמקֹום ְְִִֶַַַָָָָָֻאֹותֹו
וחלקֹו הּׁשכנים מן אחד ּכל ׁשאחז ּומקֹום מקֹום ּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹונחׁשב
להֹוציא אסּור ויהיה הּיחיד; רׁשּות ּבלבד ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָלעצמֹו,
ׁשאין ּכמֹו ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ׁשּיד לרׁשּות לעצמֹו ׁשחלק ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמרׁשּות

יׁשּתּמ אּלא הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּכלמֹוציאין ׁש ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּכּלן ׁשּיערבּו עד ּבלבד, לעצמֹו ׁשחלק ּברׁשּות עלאחד אף , ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

הּיחיד. רׁשּות ׁשהּכל ְִִֶַַָֹּפי
.Âאחד ּבמאכל ׁשּיתערבּו הּוא הּזה? הערּוב הּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּומה

ׁשּבת מערב אֹותֹו ואכלׁשּמּניחין מערבין, ׁשּכּלנּו ּכלֹומר: - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
ׁשּיד ּכׁשם אּלא ; חֹולק מּמּנּו אחד ּכל ואין לכּלנּו, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻאחד

לכּלנּו ׁשּנׁשאר זה ּבמקֹום ׁשוה בחצר]ּכּלנּו ּכּלנּו[- יד ּכ , ְְְִֶֶַַָָָָָָָֻֻֻ
לעצמֹו, אחד ּכל ׁשאחז מקֹום ּבכל הבתיםׁשוה בכל -] ְְְֶֶַַָָָָָָָ

לחצר] הּזה,הפתוחים ּובּמעׂשה אחת. רׁשּות ּכּלנּו אנּו ְֲֲֵֶֶַַַַַַָָֻוהרי
מרׁשּות ּולהכניס להֹוציא ׁשּמּתר ּולדּמֹות לטעֹות יבֹואּו ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֻלא

הרּבים. לרׁשּות ְִִִַַָָהּיחיד
.Êערּובי' הּנקרא הּוא זה, עם זה החצר ּבני ׁשעֹוׂשין ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהערּוב

ּבני ּכל אֹו זה, עם זה הּמבֹוי אנׁשי וׁשעֹוׂשין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָחצרֹות';
'ׁשּתּוף' הּנקרא הּוא .הּמדינה, ְְִִִַַָָ

.Áאפּלּו ּבלבד. ׁשלמה ּבפת אּלא ּבחצרֹות, מערבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאין
סאה מאפה גדול]ּכּכר משקל מערבין[- אין - פרּוסה והיא , ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ

כאּסר והיא ׁשלמה, היתה מטבע]ּבּה; סוג ּבּה.[- מערבין - ְְְְְְִִִֵָָָָָָָ
ּבפ מערבין ּכ ּתבּואה, ּבפת ׁשּמערבין ּובפתּוכׁשם ארז ת ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּבׁשאר ּבין ּבפת ּבין וׁשּתּוף, ּדחן. ּבפת לא אבל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹעדׁשים;
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אֹו עצמן, ּבפני הּמים מן חּוץ - מׁשּתּתפין אכל ּבכל ְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָָֹאכלין.
ּבהן, מׁשּתּתפין אין - ּופטרּיֹות ּכמהין וכן עצמֹו; ּבפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמלח
ּכמּוריס נעׂשה - מלח עם מים ערב ּכאכלים. חׁשּובין ְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאינן

דגים] ּבֹו.[רוטב ּומׁשּתּתפין ,ְְִִַ
.Ëׁשעּור ּכגרֹוגרת[כמות]וכּמה ּבֹו? ׁשּמׁשּתּתפין האכל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

יבשה] הּמדינה[תאנה מּבני אֹו הּמבֹוי, מּבני ואחד אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלכל
מרּבין היּו אם אבל ּפחֹות; אֹו עׂשר, ׁשמֹונה ׁשּיהיּו והּוא -ְְְְֲִִִֶָָָָָָֻ
ּגרֹוגרֹות, עׂשר ּכׁשמֹונה ׁשהן סעּודֹות, ׁשּתי ׁשעּורֹו - זה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָעל
אלפים הּמׁשּתּתפין היּו אפּלּו ּבינֹונּיֹות; ביצים ּכׁשּׁשה ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהן

לכּלן. סעּודֹות ׁשּתי ְְְְֵָָֻּורבבֹות,
.È,ּדגן ּומיני ּפת, ּכגֹון - ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ׁשהּוא אכל ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל

וכל סעּודֹות; ׁשּתי מזֹון ׁשעּורֹו בֹו, יׁשּתּתפּו אם - חי ְְְְְְִִִֵַַָָֹּובׂשר
לפּתן לחם]ׁשהּוא עם שנאכל ּבֹו[-תבשיל לאכל העם ודר , ְְֱִֶֶֶֶָָָֹ

וזיתים, ּומּוריס, וחמץ, צלי, ּובׂשר מבּׁשל, יין ּכגֹון - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻּפּתן
ּבֹו לאכל ּכדי ׁשעּורֹו - ּבצלים ׁשל לחם]ואּמהֹות ׁשּתי[עם ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָֹ

.סעּודֹות ְ
.‡Èחי ּביין מים]נׁשּתּתפּו רביעּיֹות[ללא ׁשּתי ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִִִֵַַַ

ּומׁשּתּתפין ׁשּתים; ּביצים, רביעּיֹות. ׁשּתי ּבׁשכר, וכן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֻלכּלן;
חמּׁשה אחד. אתרֹוג, ׁשּתים. רּמֹונים, חּיֹות. הן ואפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבהן,
ׁשלּוק; ּבין חי ּבין ירק, ליטרא אפרסקין. חמּׁשה ְְְֱֲֲִִִִֵֵַַָָָָָאגֹוזים,
ראּוי ׁשאינֹו לפי מערבין, אין - ּבׁשל ולא ּבׁשל היה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹואם

ומשקלות:]לאכילה מידות של מפרט ּתבלין,[ולהלן עּוכלא . ְְֲִִַָָָ
ּכׁשּות ּתּפּוחין. קב ּדבלה, מנה ּגרֹוגרֹות, קב ּתמרים, [מיןקב ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ליטרא.צמח] חזין, הּיד. ּכמלא לחין, ּפֹולין הּיד. ּכמלא ,ְְְִִִִִִַַַָָָָֹֹ
ּבצלים עלי ּבהן. ּומערבין הּירק, ּבכלל הן הרי - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוהּתרדין
עלה ּכל אר ונעׂשה הבצילּו אם אּלא ּבהן, מערבין אין -ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
הּדברים אּלּו וכל אכל. אינֹו מּכאן, ּפחֹות אבל זרת; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹמהן
וכן אּלּו. ׁשעּורין ּבהן נתנּו ּולפיכ הן, ּכלפּתן - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָהאמּורין
הּׁשּתּוף. לׁשעּור מצטרפין האכלין וכל ּבהן. ּכּיֹוצא ְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָָֹּכל

.·Èרביעּיֹות ׁשּתי מלא מקֹום, ּבכל האמּורה ;ליטרא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹ
ּדינר; מאה מקֹום, ּבכל האמּורה ּומנה רביעית. חצי ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָָועּוכלא,
ׂשעֹורֹות; עׂשרה ׁשׁש מׁשקל והּמעה, מעין; ׁשׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָוהּדינר,
מן אֹו הּמים מן מחזקת והרביעית, ּדינרין. ארּבעה ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהּסלע,
נמצאת ּבקרּוב; ּדינר וחצי ּדינרין עׂשר ׁשבעה מׁשקל ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּיין
מׁשקל והעּוכלא, ּדינר, ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָֹהּליטרא,

רביע. ּפחֹות ּדינרין ְְִִִִַָָָּתׁשעה
.‚Èקּבין ׁשׁשת מקֹום, ּבכל האמּורה ארּבעתסאה והּקב, ; ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָ

הרביעית מּדת ּבארנּו ּוכבר רביעּיֹות; ארּבע והּלג, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹֻלּגין;
ּתמיד. אֹותן לזּכר צרי ׁשאדם הּׁשעּורין ואּלּו ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹּומׁשקלּה.

.„Èלזה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - ּבאכילה מּתר ׁשהּוא ֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאכל
ּבֹו ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב זה הרי - מׁשּתּתףהמערב ּכיצד? . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

אֹו זה, מאכל הּנֹודר וכן ּבתרּומה. ויׂשראל ּביין, הּנזיר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא
אינֹו ׁשאם ּבֹו; ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב - יאכלּנּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּנׁשּבע

לאחר. ראּוי הּוא הרי לזה, ְֲֵֵֶַָָָראּוי
.ÂËטבל ּכגֹון - לּכל האסּור ּדבר מעושרת]אבל לא ,[תבואה ְֲֶֶַָָָָָֹ

נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר וכן סֹופרים, ּדברי ׁשל טבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹאפּלּו
מע וכן ּכהגן, נפּדּוּתרּומתֹו ׁשּלא והקּדׁש ׁשני -ׂשר ּכהלכה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּבהן. ּומׁשּתּתפין מערבין ּומׁשּתּתפיןאין מערבין אבל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ
מעושר]ּבדמאי ׁשראּוי[ספק מּפני ּובמעׂשר[ומותר], לענּיים; ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָ

החמׁש את נתן ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנפּדּו, והקּדׁש תוספתׁשני -] ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לפדיה] ׁשנימחיר ּבמעׂשר ּומערבין מעּכב; החמׁש ׁשאין -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

לא אבל - לאכילה ׁשם ראּוי ׁשהּוא מּפני ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּבירּוׁשלים,
לירושלים]ּבגבּולין .[חוץ ְִִ

.ÊËמּכל ׁשלמה אחת חּלה ּגֹובין ּבחצרֹות? מערבין ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכיצד
אחד ּבכלי הּכל ּומּניחין ּובית, החצר,ּבית מּבּתי אחד ּבבית ְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

האֹוצר ּבית אֹו הּבקר ּבבית אֹו הּתבן ּבבית ;[מחסן]אפּלּו ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשער ּבבית נתנֹו אם השער]אבל שומר ׁשער[חדר ּבית אפּלּו , ְְֲֲִִֵֵַַַַָָ
ּבאכסדרה אֹו יחיד, קירות]ׁשל שלש בעל ּבמרּפסת,[חדר אֹו , ְְְְְִִֶֶֶַַָָ

ערּוב. אינֹו - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ּבבית ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַאֹו
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר הערּוב, ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוכׁשּמקּבץ
ערּוב'; מצות על וצּונּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהעֹולם,
להֹוציא החצר ּבני לכל מּתר יהיה זה 'ּבערּוב ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻואֹומר:

מּבית ערּוביּולהכניס לגּבֹות לקטן ויׁש ּבׁשּבת'. לבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
לּתן צרי אינֹו ערּוב, ּבֹו ׁשּמּניחין ּובית כשארחצרֹות. -] ֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָ

[- ּבֹוהשכנים להּניח רגילין היּו ואם הּפת; זה]את בבית -] ְְְִִִִֶַַַַָ
ׁשלֹום. דרכי מּפני אֹותֹו, מׁשּנין אין -ְְְִִֵֵֵַַָ

.ÊÈּבמבֹוי מׁשּתּתפין אחדוכיצד מּכל ּכגרֹוגרת אכל ּגֹובה ? ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבכלי הּכל ּומּניח מרּבין, היּו אם מּכגרֹוגרת ּפחֹות אֹו ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻואחד,
אפּלּו - הּבּתים מן ּבבית אֹו הּמבֹוי, מחצרֹות ּבחצר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחד
אם אבל ׁשּתּוף; זה הרי - מרּפסת אֹו אכסדרה אֹו קטן ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבית
- ּבחצר הּכלי הּניח ואם ׁשּתּוף. אינֹו מבֹוי, ּבאויר ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָהּניחֹו
נּכר. ׁשּיהיה ּכדי טפח, הּקרקע מן הּכלי להגּביּה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָצרי
מּתר יהיה הּׁשּתּוף 'ּבזה ואֹומר: ערּוב', מצות 'על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּומבר
ּבׁשּבת'. לּמבֹוי מחצרֹות ּולהכניס להֹוציא הּמבֹוי ּבני ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָלכל

.ÁÈׁשהּוא ּפי על אף - הּׁשּתּוף את אֹו הערּוב את ְִִֵֶֶֶַַַָָחלקּו
הערּוב, מן הּכלי את מּלאּו אם אבל ערּוב; אינֹו אחד, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבבית

מּתר - אחר ּבכלי והּניחּוהּו מעט מּמּנּו .ונׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֻ
.ËÈׁשּלא ּכדי ּבחצרֹות, לערב צריכין ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּמׁשּתּתפין

מּכירין הּתינֹוקֹות אין ׁשהרי ערּוב, ּתֹורת הּתינֹוקֹות ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַלׁשּכח
ּבּמבֹוי[ויודעים] נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ּבּמבֹוי; ּנעׂשה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָמה

ׁשהרי ּבחצרֹות, לערב צריכין ואין עליו, סֹומכין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבפת,
ּבּבית, מסּבין ׁשהיּו חבּורה ּבני ּבפת. מּכירין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֻהּתינֹוקֹות

הּיֹום עליהן עירבו]וקדׁש וטרם שבת, ׁשעל[נכנסה ּפת - ְֲֵֶֶַַַַָ
לסמ רצּו ואם חצרֹות; ערּובי מּׁשּום עליה סֹומכין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻהּׁשלחן,
ּבחצר. מסּבין ׁשהן ּפי על אף סֹומכין, - ׁשּתּוף מּׁשּום ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻעליה

.Îּבני לכל זה 'הרי ואמר: אחת, ּפת החצר מּבני אחד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלקח
ּבני לכל זה 'הרי ואמר: סעּודֹות, ּכׁשּתי אכל אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹהחצר',

ואחד אחד מּכל לגּבֹות צרי אינֹו - צריהּמבֹוי' אבל ; ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
אחר[להקנות]לזּכֹות ידי על ּבֹו מרשותולהן שייצא כדי -] ְְֵֵֶַַַָ

השכנים] לֹולרשות ויׁש ויכול]. ּבנֹו[- ידי על להן לזּכֹות ְְְְֵֵֶַַָ
אבל אׁשּתֹו; ידי ועל העברי, עבּדֹו ידי ועל הּגדֹולים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָּובּתֹו
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹלא
ידי על להן לזּכֹות לֹו יׁש וכן ּכידֹו. ׁשּידם מּפני - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכנענּיים

העברית,{ ּפי}ׁשפחתֹו על אף העברים) ושפחתו (עבדו ְְִִִִַַָָ
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אֹו עצמן, ּבפני הּמים מן חּוץ - מׁשּתּתפין אכל ּבכל ְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָָֹאכלין.
ּבהן, מׁשּתּתפין אין - ּופטרּיֹות ּכמהין וכן עצמֹו; ּבפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמלח
ּכמּוריס נעׂשה - מלח עם מים ערב ּכאכלים. חׁשּובין ְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאינן

דגים] ּבֹו.[רוטב ּומׁשּתּתפין ,ְְִִַ
.Ëׁשעּור ּכגרֹוגרת[כמות]וכּמה ּבֹו? ׁשּמׁשּתּתפין האכל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

יבשה] הּמדינה[תאנה מּבני אֹו הּמבֹוי, מּבני ואחד אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלכל
מרּבין היּו אם אבל ּפחֹות; אֹו עׂשר, ׁשמֹונה ׁשּיהיּו והּוא -ְְְְֲִִִֶָָָָָָֻ
ּגרֹוגרֹות, עׂשר ּכׁשמֹונה ׁשהן סעּודֹות, ׁשּתי ׁשעּורֹו - זה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָעל
אלפים הּמׁשּתּתפין היּו אפּלּו ּבינֹונּיֹות; ביצים ּכׁשּׁשה ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהן

לכּלן. סעּודֹות ׁשּתי ְְְְֵָָֻּורבבֹות,
.È,ּדגן ּומיני ּפת, ּכגֹון - ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ׁשהּוא אכל ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל

וכל סעּודֹות; ׁשּתי מזֹון ׁשעּורֹו בֹו, יׁשּתּתפּו אם - חי ְְְְְְִִִֵַַָָֹּובׂשר
לפּתן לחם]ׁשהּוא עם שנאכל ּבֹו[-תבשיל לאכל העם ודר , ְְֱִֶֶֶֶָָָֹ

וזיתים, ּומּוריס, וחמץ, צלי, ּובׂשר מבּׁשל, יין ּכגֹון - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻּפּתן
ּבֹו לאכל ּכדי ׁשעּורֹו - ּבצלים ׁשל לחם]ואּמהֹות ׁשּתי[עם ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָֹ

.סעּודֹות ְ
.‡Èחי ּביין מים]נׁשּתּתפּו רביעּיֹות[ללא ׁשּתי ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִִִֵַַַ

ּומׁשּתּתפין ׁשּתים; ּביצים, רביעּיֹות. ׁשּתי ּבׁשכר, וכן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֻלכּלן;
חמּׁשה אחד. אתרֹוג, ׁשּתים. רּמֹונים, חּיֹות. הן ואפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבהן,
ׁשלּוק; ּבין חי ּבין ירק, ליטרא אפרסקין. חמּׁשה ְְְֱֲֲִִִִֵֵַַָָָָָאגֹוזים,
ראּוי ׁשאינֹו לפי מערבין, אין - ּבׁשל ולא ּבׁשל היה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹואם

ומשקלות:]לאכילה מידות של מפרט ּתבלין,[ולהלן עּוכלא . ְְֲִִַָָָ
ּכׁשּות ּתּפּוחין. קב ּדבלה, מנה ּגרֹוגרֹות, קב ּתמרים, [מיןקב ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ליטרא.צמח] חזין, הּיד. ּכמלא לחין, ּפֹולין הּיד. ּכמלא ,ְְְִִִִִִַַַָָָָֹֹ
ּבצלים עלי ּבהן. ּומערבין הּירק, ּבכלל הן הרי - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוהּתרדין
עלה ּכל אר ונעׂשה הבצילּו אם אּלא ּבהן, מערבין אין -ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
הּדברים אּלּו וכל אכל. אינֹו מּכאן, ּפחֹות אבל זרת; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹמהן
וכן אּלּו. ׁשעּורין ּבהן נתנּו ּולפיכ הן, ּכלפּתן - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָהאמּורין
הּׁשּתּוף. לׁשעּור מצטרפין האכלין וכל ּבהן. ּכּיֹוצא ְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָָֹּכל

.·Èרביעּיֹות ׁשּתי מלא מקֹום, ּבכל האמּורה ;ליטרא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹ
ּדינר; מאה מקֹום, ּבכל האמּורה ּומנה רביעית. חצי ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָָועּוכלא,
ׂשעֹורֹות; עׂשרה ׁשׁש מׁשקל והּמעה, מעין; ׁשׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָוהּדינר,
מן אֹו הּמים מן מחזקת והרביעית, ּדינרין. ארּבעה ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהּסלע,
נמצאת ּבקרּוב; ּדינר וחצי ּדינרין עׂשר ׁשבעה מׁשקל ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּיין
מׁשקל והעּוכלא, ּדינר, ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָֹהּליטרא,

רביע. ּפחֹות ּדינרין ְְִִִִַָָָּתׁשעה
.‚Èקּבין ׁשׁשת מקֹום, ּבכל האמּורה ארּבעתסאה והּקב, ; ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָ

הרביעית מּדת ּבארנּו ּוכבר רביעּיֹות; ארּבע והּלג, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹֻלּגין;
ּתמיד. אֹותן לזּכר צרי ׁשאדם הּׁשעּורין ואּלּו ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹּומׁשקלּה.

.„Èלזה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - ּבאכילה מּתר ׁשהּוא ֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאכל
ּבֹו ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב זה הרי - מׁשּתּתףהמערב ּכיצד? . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

אֹו זה, מאכל הּנֹודר וכן ּבתרּומה. ויׂשראל ּביין, הּנזיר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא
אינֹו ׁשאם ּבֹו; ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב - יאכלּנּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּנׁשּבע

לאחר. ראּוי הּוא הרי לזה, ְֲֵֵֶַָָָראּוי
.ÂËטבל ּכגֹון - לּכל האסּור ּדבר מעושרת]אבל לא ,[תבואה ְֲֶֶַָָָָָֹ

נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר וכן סֹופרים, ּדברי ׁשל טבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹאפּלּו
מע וכן ּכהגן, נפּדּוּתרּומתֹו ׁשּלא והקּדׁש ׁשני -ׂשר ּכהלכה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּבהן. ּומׁשּתּתפין מערבין ּומׁשּתּתפיןאין מערבין אבל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ
מעושר]ּבדמאי ׁשראּוי[ספק מּפני ּובמעׂשר[ומותר], לענּיים; ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָ

החמׁש את נתן ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנפּדּו, והקּדׁש תוספתׁשני -] ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לפדיה] ׁשנימחיר ּבמעׂשר ּומערבין מעּכב; החמׁש ׁשאין -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

לא אבל - לאכילה ׁשם ראּוי ׁשהּוא מּפני ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּבירּוׁשלים,
לירושלים]ּבגבּולין .[חוץ ְִִ

.ÊËמּכל ׁשלמה אחת חּלה ּגֹובין ּבחצרֹות? מערבין ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכיצד
אחד ּבכלי הּכל ּומּניחין ּובית, החצר,ּבית מּבּתי אחד ּבבית ְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

האֹוצר ּבית אֹו הּבקר ּבבית אֹו הּתבן ּבבית ;[מחסן]אפּלּו ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשער ּבבית נתנֹו אם השער]אבל שומר ׁשער[חדר ּבית אפּלּו , ְְֲֲִִֵֵַַַַָָ
ּבאכסדרה אֹו יחיד, קירות]ׁשל שלש בעל ּבמרּפסת,[חדר אֹו , ְְְְְִִֶֶֶַַָָ

ערּוב. אינֹו - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ּבבית ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַאֹו
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר הערּוב, ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוכׁשּמקּבץ
ערּוב'; מצות על וצּונּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהעֹולם,
להֹוציא החצר ּבני לכל מּתר יהיה זה 'ּבערּוב ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻואֹומר:

מּבית ערּוביּולהכניס לגּבֹות לקטן ויׁש ּבׁשּבת'. לבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
לּתן צרי אינֹו ערּוב, ּבֹו ׁשּמּניחין ּובית כשארחצרֹות. -] ֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָ

[- ּבֹוהשכנים להּניח רגילין היּו ואם הּפת; זה]את בבית -] ְְְִִִִֶַַַַָ
ׁשלֹום. דרכי מּפני אֹותֹו, מׁשּנין אין -ְְְִִֵֵֵַַָ

.ÊÈּבמבֹוי מׁשּתּתפין אחדוכיצד מּכל ּכגרֹוגרת אכל ּגֹובה ? ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבכלי הּכל ּומּניח מרּבין, היּו אם מּכגרֹוגרת ּפחֹות אֹו ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻואחד,
אפּלּו - הּבּתים מן ּבבית אֹו הּמבֹוי, מחצרֹות ּבחצר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחד
אם אבל ׁשּתּוף; זה הרי - מרּפסת אֹו אכסדרה אֹו קטן ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבית
- ּבחצר הּכלי הּניח ואם ׁשּתּוף. אינֹו מבֹוי, ּבאויר ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָהּניחֹו
נּכר. ׁשּיהיה ּכדי טפח, הּקרקע מן הּכלי להגּביּה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָצרי
מּתר יהיה הּׁשּתּוף 'ּבזה ואֹומר: ערּוב', מצות 'על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּומבר
ּבׁשּבת'. לּמבֹוי מחצרֹות ּולהכניס להֹוציא הּמבֹוי ּבני ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָלכל

.ÁÈׁשהּוא ּפי על אף - הּׁשּתּוף את אֹו הערּוב את ְִִֵֶֶֶַַַָָחלקּו
הערּוב, מן הּכלי את מּלאּו אם אבל ערּוב; אינֹו אחד, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבבית

מּתר - אחר ּבכלי והּניחּוהּו מעט מּמּנּו .ונׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֻ
.ËÈׁשּלא ּכדי ּבחצרֹות, לערב צריכין ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּמׁשּתּתפין

מּכירין הּתינֹוקֹות אין ׁשהרי ערּוב, ּתֹורת הּתינֹוקֹות ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַלׁשּכח
ּבּמבֹוי[ויודעים] נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ּבּמבֹוי; ּנעׂשה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָמה

ׁשהרי ּבחצרֹות, לערב צריכין ואין עליו, סֹומכין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבפת,
ּבּבית, מסּבין ׁשהיּו חבּורה ּבני ּבפת. מּכירין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֻהּתינֹוקֹות

הּיֹום עליהן עירבו]וקדׁש וטרם שבת, ׁשעל[נכנסה ּפת - ְֲֵֶֶַַַַָ
לסמ רצּו ואם חצרֹות; ערּובי מּׁשּום עליה סֹומכין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻהּׁשלחן,
ּבחצר. מסּבין ׁשהן ּפי על אף סֹומכין, - ׁשּתּוף מּׁשּום ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻעליה

.Îּבני לכל זה 'הרי ואמר: אחת, ּפת החצר מּבני אחד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלקח
ּבני לכל זה 'הרי ואמר: סעּודֹות, ּכׁשּתי אכל אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹהחצר',

ואחד אחד מּכל לגּבֹות צרי אינֹו - צריהּמבֹוי' אבל ; ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
אחר[להקנות]לזּכֹות ידי על ּבֹו מרשותולהן שייצא כדי -] ְְֵֵֶַַַָ

השכנים] לֹולרשות ויׁש ויכול]. ּבנֹו[- ידי על להן לזּכֹות ְְְְֵֵֶַַָ
אבל אׁשּתֹו; ידי ועל העברי, עבּדֹו ידי ועל הּגדֹולים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָּובּתֹו
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹלא
ידי על להן לזּכֹות לֹו יׁש וכן ּכידֹו. ׁשּידם מּפני - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכנענּיים

העברית,{ ּפי}ׁשפחתֹו על אף העברים) ושפחתו (עבדו ְְִִִִַַָָ
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קטּנה{ לאחרים}ׁשהיא זֹוכה ׁשהּקטן - קטנים) ּבדבר(שהם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
אֹו החצר לבני להֹודיע צרי ואינֹו סֹופרים. מּדברי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשהּוא
להן, היא ׁשּזכּות - עליהן וערב להן זּכה ׁשהרי הּמבֹוי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלבני

ּבפניו. ׁשּלא לאדם ְְִֶָָָָָָֹוזכין
.‡Îמערבין יֹום;אין מּבעֹוד אּלא ּבׁשּבת, מׁשּתּתפין ולא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

אף הּׁשמׁשֹות, ּבין מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָּומערבין
צרי ּולעֹולם הּלילה. מן ספק הּיֹום, מן ספק ׁשהּוא ּפי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל
ּבין ּכל לאכלֹו ואפׁשר מצּוי הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהא

ּגל עליו נפל אם ,לפיכ אֹו[אבנים]הּׁשמׁשֹות. אבד, אֹו , ְְִִַַַַָָָָָָ
ערּוב; אינֹו - יֹום מּבעֹוד ונטמאת ּתרּומה ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָנׂשרף,

שבת]מּׁשחׁשכה[אבד] ונכנסה ספק,[- ואם ערּוב; זה הרי , ְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּכׁשר. הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה ְֲֵֵֵֵֵֶֶָָהרי

.·Îואבד עליו, ונעל ּבמגּדל, הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָנתן
הערּוב, להֹוציא לֹו אפׁשר אי אם - ׁשחׁשכה קדם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמפּתח
ׁשאבד ּכמי זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה עׂשה ּכן אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאּלא

לאכלֹו אפׁשר אי ׁשהרי ערּוב, מעׂשרואינֹו ּתרּומת הפריׁש . ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
עד ּתרּומה ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּגדֹולה, ּתרּומה ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹאֹו
ּבין ּכל טבל היא ׁשעדין ּבּה; מערבין אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתחׁש
יֹום. מּבעֹוד הראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָהּׁשמׁשֹות,

בּפרק ¤¤

ערב‡. ׁשּלא מהן מאחד חּוץ ּכּלן, ׁשערבּו החצר ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאנׁשי
ואסּור עליהן, אֹוסר זה הרי - ׁשֹוכח ּבין מזיד, ּבין - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעּמהן

לבּתיהם החצר מן אֹו לחצר מּבּתיהם להֹוציא ּבּטללכּלן . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ
מּתרין אּלּו הרי ּבלבד, חצרֹו רׁשּות ערב ׁשּלא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻלהן
אבל לבּתיהם; ּומחצר לחצר מּבּתיהם ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלהֹוציא
ּכּלם הרי חצרֹו, ּורׁשּות ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל אסּור. ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶָָָֻלביתֹו,
ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל והרי ׁשערבּו, מּפני מּתרין, הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻמּתרין;
והרי רׁשּות, לֹו נׁשאר ׁשּלא מּפני מּתר, הּוא וגם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֻוחצרֹו;

אֹוסר. אינֹו והאֹורח אצלם, ּכאֹורח ְְְֵֵֵֵֶַַָָהּוא
סתם·. רׁשּותֹו חצרו]המבּטל או ביתו פירט רׁשּות[-ולא - ְְְְֵַַָ

לבני רׁשּותֹו והמבּטל ּבּטל. לא ּביתֹו רׁשּות ּבּטל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַֹחצרֹו
'רׁשּותי ואֹומר: ּבפרּוׁש, ואחד אחד לכל לבּטל צרי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחצר,
ּפי על אף רׁשּות מבּטל והּיֹורׁש ;'ּול ,ּול ,ל ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַֻמבּטלת
לכל הּוקם מֹוריׁשֹו ּתחת - ׁשהּיֹורׁש ּבׁשּבת, מֹוריׁשֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּמת

לכּתחּלה. מּתר ּבׁשּבת רׁשּות ּובּטּול ְְְְִִַַָָָָָֻּדבר,
מּתר,‚. הּוא - ערב ׁשּלא לזה רׁשּותם המערבין אּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבּטלּו

רׁשּות. להן נׁשאר ׁשּלא אסּורין, והם לבּדֹו; נׁשאר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהרי
ּכאֹורח 'יהיּו אֹומרין: אֹורחיןואין רּבים ׁשאין אצלֹו'; ים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַ

אחד .אצל ֵֶֶָ
רׁשּותם„. ּבּטלּו אם - יתר אֹו ׁשנים ערבּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהיּו

אסּורין ערבּו ׁשּלא ואּלּו מּתרין, המערבין - [שאיןלמערבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֻ
אורחים] נעשים רׁשּותםהרבים לבּטל יכֹולים המערבין ואין .ְְְְְְִִֵֵַַָָ

ואפּלּו חברֹו; על אֹוסר מהן אחד ׁשּכל ערבּו, ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלּׁשנים
הרי - ערב ׁשּלא לּׁשני רׁשּות ּובּטל ערב, ׁשּלא האחד ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹחזר
אחד היה. אסּור המערבין, לֹו ׁשּבּטלּו ׁשּבׁשעה אֹוסר, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָזה

האחד אבל ערב; ׁשּלא לאחד רׁשּותֹו מבּטל אינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשערב,
ׁשערב. לאחד רׁשּותֹו מבּטל ערב, ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלא

ּבחצר‰. רׁשּותֹו זה ּבית לבעל מבּטל זה ּבית ׁשּבעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכׁשם
לחצר מחצר מבּטלין ּכ ּומבּטלין.אחת, וחֹוזרין ּומבּטלין, ; ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

מבּטל מהן אחד - ערבּו ולא ּבחצר ׁשּׁשרּויין ׁשנים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכיצד?
חברֹו לֹו ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו מטלטל הּׁשני ונמצא לּׁשני, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָרׁשּותֹו

ׁשּיעׂשה[ה'ראשון'] עד בחצר,צרכיו[ה'שני'], [שימושיו ְֲֶֶַַָָ
הביטול] לראׁשֹון,ויבטל רׁשּותֹו ּומבּטל הּׁשני וחֹוזר ;ְְְִִֵֵֵַַָ

ויׁש ּפעמים. ּכּמה וכן לֹו; ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו הראׁשֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּומטלטל
ּבחרּבה רׁשּות בתים]ּבּטּול שני אליו שפתוחים ריק, ,[בית ְְְִָֻ

ּבחצר. ׁשהּוא ְְֵֶֶֶָּכדר
.Âאם - ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו וטלטל וחזר רׁשּותֹו, ׁשּבּטל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמי

זה הרי - הֹוציא עמדּבמזיד לא ׁשהרי עליהן, אֹוסר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
עֹומד הּוא ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - הֹוציא ּבׁשֹוגג ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶּבבּטּולֹו;
אּלּו והחזיקּו קדמּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹּבבּטּולֹו.
חזר אם - והֹוציאּו והחזיקּו קדמּו אם אבל להן; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבּטל

עליהן אֹוסר אינֹו מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין והֹוציא .הּוא ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶ
.Êמחיצה ּגֹוים והּקיפּום הרּבים, רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַָָָׁשני

לערב להם אפׁשר ואי הֹואיל לזה, זה מבּטלין אין - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבׁשּבת
מןמאמׁש לאחד רׁשּותֹו והּניח ׁשּמת, חצר מּבני אחד . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

החצר מּבני ׁשאינֹו הּיֹורׁש הרי יֹום, מּבעֹוד מת אם - ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָהּׁשּוק
אחד עליהן. אֹוסר אינֹו מּׁשחׁשכה, מת ואם עליהן; ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָאֹוסר

הּׁשּוק לאמן כי לערב, צריך לא אבל בחצר, דירה לו [שיש ִַ
בה] מּבעֹודגר אם - החצר מּבני לאחד רׁשּותֹו והּניח ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּמת,

מת ואם מערבין; ּכּלן ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - מת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָֻיֹום
מֹוריׁשֹו. רׁשּות להן ׁשּיבּטל עד עליהן, אֹוסר - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשחׁשכה

.Áיֹום מּבעֹוד הּגר ּומת אחת, ּבמערה ׁשּׁשרּויין וגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל
החזיק ׁשּלא ּפי על אף עד[וקנה]- ּבנכסיו אחר יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

-]ׁשחׁשכה זאת הּמחזיק[למרות זה הרי שבת]- כניסת [אחר ְֲִֵֵֶֶַַָָ
הּגר מת ואם ּכיֹורׁש; הּוא ׁשהרי ׁשּיבּטל, עד ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַאֹוסר

השבת]מּׁשחׁשכה לפני ערוב ׁשהחזיק[ועשו ּפי על אף - ְִִִֵֶֶֶַַָָ
הראׁשֹון ּבהּתרֹו אּלא עליו, אֹוסר אינֹו - ּבנכסיו אחר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

עֹומד .הּוא ֵ
.Ëהּנכרי עם הּדר ּתֹוׁשביׂשראל ּגר עם שמקייםאֹו גוי -] ְְִִִִֵֵַַָָָָ

נח] בני אינּהמצוות הּגֹוי ׁשּדירת עליו; אֹוסר אינֹו ְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבחצר,
אֹו יׂשראלים ׁשני היּו ואם חׁשּוב. הּוא ּכבהמה אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָּדירה,
- זה ודבר עליהם; אֹוסר זה הרי - עּמהם ׁשֹוכן וגֹוי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָיתר,
מּמעׂשיו. ילמדּו ׁשּלא עּמהם, ּגֹוי יׁשּכנּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּגזרה,
ּדבר ׁשאינֹו מּפני אחד? וגֹוי אחד ּביׂשראל גזרּו לא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹולּמה
אסרּו ּוכבר ויהרגּנּו, עּמֹו יתיחד ׁשּמא יפחד ׁשהרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצּוי

הּגֹוי. עם ְְִִֵַַלהתיחד
.Èוערבּו אחת, ּבחצר הּׁשֹוכנים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָׁשני

ּכלּום הֹועיל לא - לעצמם לּגֹוי,הּיׂשראלים ּבּטלּו אם וכן ; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ
עם ּכיחיד ונעׂשּו לזה זה הּיׂשראלים ּבּטלּו אֹו להן, ּבּטל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ּגֹוי, ּבמקֹום מֹועיל ערּוב ׁשאין ּכלּום; הֹועילּו לא - ְְִִִֵֵֶַֹהּגֹוי
אּלא ּתּקנה, להן ואין ּגֹוי; ּבמקֹום מֹועיל רׁשּות ּבּטּול ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָואין
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עּמהן. אֹורח הּוא ּכאּלּו הּגֹוי ויעׂשה רׁשּותֹו, מּמּנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׂשּכרּו
ליׂשראלים, רׁשּותם מׂשּכירין - רּבים ּגֹוים היּו אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָוכן
הּגֹוי מן ׁשּׂשכר אחד ויׂשראל ּומּתרין. מערבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻוהּיׂשראלים
אחד ּכל ואין ּכּלם; ויּתרּו הּיׂשראלים, ׁשאר עם מערב -ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻ

הּגֹוי. מן לׂשּכר צרי ְְִִִֶַָָֹואחד
.‡Èּדרים וגֹוי אחד ויׂשראל מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָׁשּתי

וגֹוי יׂשראל ׁשהיה אֹו ּבחיצֹונה, אחד ויׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבּפנימית
על אֹוסר זה הרי - ּבּפנימית אחד ויׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבחיצֹונה
וגֹוי יׂשראלים ׁשני רגלי ׁשהרי מּמּנּו, ׁשּיׂשּכר עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחיצֹונה

ּבּפנימית מּתר והּפנימי, ׁשם; .מצּויים ְְְְִִִִִַַָָֻ
.·Èּבׁשּבת אפּלּו הּגֹוי מן רׁשּותׂשֹוכרין ּכבּטּול ׁשהּׂשכירּות ; ְְְְְֲִִִִִֶַַַָ

,לפיכ ּבלבד; הּכר אּלא וּדאית, ׂשכירּות ׁשאינּה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיא,
ּגֹוי ׁשל ואׁשּתֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אפּלּו הּגֹוי מן ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָׂשֹוכרין
ׁשּלא מׂשּכירין ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמׂשּכרת
זה הרי יׂשראלי, ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו היּו ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָמּדעּתֹו;
חפציו, ּבֹו להּניח מקֹום הּגֹוי מן ׁשאל מּדעּתֹו. ׁשּלא ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹמׂשּכיר
ׁשּלא ּומׂשּכיר ּברׁשּותֹו, עּמֹו נׁשּתּתף הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַֹוהׁשאילֹו
- רּבֹות נׁשים אֹו ׁשּמׁשים אֹו ׂשכירים ׁשני לגֹוי היּו ְְְְִִִִִֵַַַָָָמּדעּתֹו.

ּדּיֹו. מהן, אחד הׂשּכיר ְִִִֵֶֶַָאם
.‚Èהּגֹוי מן וׂשכרּו אחת, ּבחצר הּדרים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָׁשני

ּומּתר לּׁשני, רׁשּותֹו ּומבּטל האחד חֹוזר - אםּבׁשּבת וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מב - ּבׁשּבת הּגֹוי ויהיהמת האחר, ליׂשראל הּיׂשראלי ּטל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

לטלטל. ְְֵַָֻמּתר
.„Èלהֹוציא יכֹול הראׁשֹון אין אם - מּגֹוי ׁשהׂשּכיר ְְִִִִִִֵֶָָּגֹוי

הּגֹוי מּזה ׂשֹוכרין - ׂשכירּותֹו זמן ׁשּיׁשלים עד הּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַהּגֹוי
לראׁשֹון רׁשּות יׁש ואם הּבעלים; ּתחת נכנס ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשני,
לא אם - ׁשּירצה עת ּבכל מּמּנּו הּׂשֹוכר הּגֹוי את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלהֹוציא
אּלּו הרי הראׁשֹון, מן הּיׂשראלים וׂשכרּו עֹומד הּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָהיה

.מּתרין ִָֻ
.ÂËׁשרּויין וגֹוי ׁשּיׂשראלים חּלֹונֹות[גרים]חצר והיּו ּבּה, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ערּוב ועׂשּו זה, יׂשראלי לבית זה יׂשראלי מּבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָּפתּוחֹות
לבית מּבית להֹוציא מּתרין ׁשהם ּפי על אף - חּלֹונֹות ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻּדר
ּדר לבית מּבית להֹוציא אסּורין הם הרי חּלֹונֹות, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַּדר
ּבערּוב נעׂשים רּבים ׁשאין ׁשּיׂשּכיר; עד הּגֹוי, מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּפתחים,

הּגֹוי. ּבמקֹום ְְִִַָּכיחיד,
.ÊËּבפרהסיא ׁשּבת מחּלל ׁשהּוא אֹו[ברבים]יׂשראל , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

ואין ּדבריו; לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה עֹובד ְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
אבל ּכגֹוי. מּמּנּו ׂשֹוכרין אּלא מבּטל, ואינֹו עּמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָמערבין
ואין זרה, עבֹודה עֹובדין ׁשאין הּמינים מן היה ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָאם
הּכֹופרים וכל ּוביּתֹוסין, צדֹוקין, ּכגֹון ׁשּבת, ְְְְְְְִִִִַַַַָָמחּללין
מֹודה ׁשאינֹו מי ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו - ּפה ׁשּבעל ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּתֹורה
ּבערּוב, מֹודה ׁשאינֹו לפי עּמֹו, מערבין אין - ערּוב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּבמצות
הּוא מבּטל אבל ּכגֹוי; ׁשאינֹו לפי מּמּנּו, ׂשֹוכרין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָואין
היה אם וכן ּתּקנתֹו. היא וזֹו הּכׁשר, ליׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָרׁשּותֹו
אֹוסר זה הרי - ּבחצר הּצדֹוקי, וזה ּכׁשר, אחד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיׂשראל

לֹו. ׁשּיבּטל עד ְֵֶַַָָעליו,
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על‡. טפחים ארּבעה ּבֹו יׁש אם - חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָחּלֹון
ּבתֹו הארץ מן קרֹוב והיה זה, על יתר אֹו טפחים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָארּבעה
ּבתֹו ּומקצתֹו מעׂשרה למעלה ּכּלֹו אפּלּו טפחים, ְְְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָָֻעׂשרה
אם - מעׂשרה למעלה ּומקצתֹו עׂשרה ּבתֹו ּכּלֹו אֹו ְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָָָֻעׂשרה,
הרׁשּות אחד, ערּוב ּכּלן לערב החצרֹות ׁשּתי יֹוׁשבי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻרצּו
רצּו, ואם לזֹו; מּזֹו ויטלטלּו אחת, ּכחצר ויעׂשּו ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּבידן,
החּלֹון היה לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמערבין
מערבין - מעׂשרה למעלה ּכּלֹו ׁשהיה אֹו מארּבעה, ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻּפחֹות

לעצמן ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, .ׁשני ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָ
אבל·. חצרֹות; ׁשּתי ׁשּבין ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה

ׁשּבין חּלֹון וכן מעׂשרה. למעלה היה אפּלּו בּתים, ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבין
לעלּיה הגג]ּבית עליית אף[- אחד, ערּוב מערבין רצּו אם - ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

על ארּבעה בֹו ׁשּיהיה והּוא, סּלם; ּביניהן ׁשאין ּפי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעל
ע חּלֹון היה ארּבעהארּבעה. ּבֹו לרּבע ּכדי ּבֹו יׁש אם - גל ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

ּכמרּבע. הּוא הרי ארּבעה, ְְֲִֵַַָָָֻעל
מתּבן‚. אֹו חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין תבן]ּכתל ׁשּתי[ערמת ׁשּבין ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ

טפחים מעׂשרה ּפחֹות - לב'חצרֹות להחשיבם גורם אינו -] ְֲֲִֵֵָָָָ
ולכן] היהחצרות ׁשנים. מערבין ואין אחד, ערּוב מערבין -ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין - ּכן על יתר אֹו עׂשרה, ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּגבֹוּה
וסּלם מּכאן סּלם ּביניהן היה ואם לעצמן; ואּלּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻלעצמן

אחד מערבין רצּו, ואם ּכפתח, הן הרי במשותף]מּכאן, -]. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
יכֹולין אין ׁשהרי לּכתל, וסמּו זקּוף הּסּלם היה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻואפּלּו
זה הרי - הּכתל מן מּתחּתיו ויתרחק ׁשּיּמׁש עד ּבֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלעלֹות
אם - הּכתל לראׁש הּסּלם ראׁש מּגיע היה לא ואפּלּו ְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹֹֻמּתיר;

מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביניהן מּתיר,[טפחים]נׁשאר זה הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
רצּו. אם אחד, ְְִִֶָָָּומערבין

מּכאן„. וסּלם מּכאן סּלם ועׂשה ארּבעה, רחב הּכתל ְְְִִֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻהיה
מערבין רצּו, אם - מּזה זה מרחקֹות ׁשהּסּלמֹות ּפי על אף -ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻ
הּסּלמֹות ּבין אין אם - ארּבעה הּכתל ּברחב אין ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻאחד.
ׁשנים מערבין ׁשלׁשה, ּביניהם היה אחד; מערבין .ׁשלׁשה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

מּצבה‰. יׁש[ספסל]ּבנה אם - הּכתל ּבצד מּצבה ּגּבי על ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
התחתון]ּבּתחּתֹונה בספסל ממעט[- כפחותארּבעה, ונחשב -] ְְְֵַַַַָָָ

טפחים] העליֹונהמי' לבין ּבינּה ואין ארּבעה, ּבּתחּתֹונה אין ;ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשל ּבמדרגֹות וכן אחד. מערבין רצּו, ואם ממעט; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה,

לּכתל. ׁשּסמכן ְֵֶֶַָָֹעץ
.Âוזיז חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ּגבֹוּה יֹוצא[בליטה]ּכתל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּפחֹות הּכתל ראׁש עד הּזיז מן נׁשאר אם - ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבאמצעיתֹו
אבל רצּו; אם אחד, ּומערבין הּזיז, לפני סּלם מּניח ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻמעׂשרה,
ּגבֹוּה הּכתל היה ממעט. אינֹו הּזיז, ּבצד הּסּלם הּניח ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻאם

מֹוציא - טפח עׂשר ּומערבין[זיז]ּתׁשעה ּבאמצע, אחד ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ּומן מעׂשרה, ּפחֹות הארץ עד הּזיז מן ׁשהרי רצּו; אם ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד,
ּגבֹוּה הּכתל היה מעׂשרה. ּפחֹות הּכתל ראׁש עד ֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹהּזיז
ׁשּיהיה עד זה, ּכנגד ׁשּלא זה זיזין ׁשני צרי טפח, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹעׂשרים
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עּמהן. אֹורח הּוא ּכאּלּו הּגֹוי ויעׂשה רׁשּותֹו, מּמּנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׂשּכרּו
ליׂשראלים, רׁשּותם מׂשּכירין - רּבים ּגֹוים היּו אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָוכן
הּגֹוי מן ׁשּׂשכר אחד ויׂשראל ּומּתרין. מערבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻוהּיׂשראלים
אחד ּכל ואין ּכּלם; ויּתרּו הּיׂשראלים, ׁשאר עם מערב -ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻ

הּגֹוי. מן לׂשּכר צרי ְְִִִֶַָָֹואחד
.‡Èּדרים וגֹוי אחד ויׂשראל מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָׁשּתי

וגֹוי יׂשראל ׁשהיה אֹו ּבחיצֹונה, אחד ויׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבּפנימית
על אֹוסר זה הרי - ּבּפנימית אחד ויׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבחיצֹונה
וגֹוי יׂשראלים ׁשני רגלי ׁשהרי מּמּנּו, ׁשּיׂשּכר עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחיצֹונה

ּבּפנימית מּתר והּפנימי, ׁשם; .מצּויים ְְְְִִִִִַַָָֻ
.·Èּבׁשּבת אפּלּו הּגֹוי מן רׁשּותׂשֹוכרין ּכבּטּול ׁשהּׂשכירּות ; ְְְְְֲִִִִִֶַַַָ

,לפיכ ּבלבד; הּכר אּלא וּדאית, ׂשכירּות ׁשאינּה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיא,
ּגֹוי ׁשל ואׁשּתֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אפּלּו הּגֹוי מן ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָׂשֹוכרין
ׁשּלא מׂשּכירין ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמׂשּכרת
זה הרי יׂשראלי, ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו היּו ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָמּדעּתֹו;
חפציו, ּבֹו להּניח מקֹום הּגֹוי מן ׁשאל מּדעּתֹו. ׁשּלא ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹמׂשּכיר
ׁשּלא ּומׂשּכיר ּברׁשּותֹו, עּמֹו נׁשּתּתף הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַֹוהׁשאילֹו
- רּבֹות נׁשים אֹו ׁשּמׁשים אֹו ׂשכירים ׁשני לגֹוי היּו ְְְְִִִִִֵַַַָָָמּדעּתֹו.

ּדּיֹו. מהן, אחד הׂשּכיר ְִִִֵֶֶַָאם
.‚Èהּגֹוי מן וׂשכרּו אחת, ּבחצר הּדרים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָׁשני

ּומּתר לּׁשני, רׁשּותֹו ּומבּטל האחד חֹוזר - אםּבׁשּבת וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מב - ּבׁשּבת הּגֹוי ויהיהמת האחר, ליׂשראל הּיׂשראלי ּטל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

לטלטל. ְְֵַָֻמּתר
.„Èלהֹוציא יכֹול הראׁשֹון אין אם - מּגֹוי ׁשהׂשּכיר ְְִִִִִִֵֶָָּגֹוי

הּגֹוי מּזה ׂשֹוכרין - ׂשכירּותֹו זמן ׁשּיׁשלים עד הּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַהּגֹוי
לראׁשֹון רׁשּות יׁש ואם הּבעלים; ּתחת נכנס ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשני,
לא אם - ׁשּירצה עת ּבכל מּמּנּו הּׂשֹוכר הּגֹוי את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלהֹוציא
אּלּו הרי הראׁשֹון, מן הּיׂשראלים וׂשכרּו עֹומד הּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָהיה

.מּתרין ִָֻ
.ÂËׁשרּויין וגֹוי ׁשּיׂשראלים חּלֹונֹות[גרים]חצר והיּו ּבּה, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ערּוב ועׂשּו זה, יׂשראלי לבית זה יׂשראלי מּבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָּפתּוחֹות
לבית מּבית להֹוציא מּתרין ׁשהם ּפי על אף - חּלֹונֹות ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻּדר
ּדר לבית מּבית להֹוציא אסּורין הם הרי חּלֹונֹות, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַּדר
ּבערּוב נעׂשים רּבים ׁשאין ׁשּיׂשּכיר; עד הּגֹוי, מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּפתחים,

הּגֹוי. ּבמקֹום ְְִִַָּכיחיד,
.ÊËּבפרהסיא ׁשּבת מחּלל ׁשהּוא אֹו[ברבים]יׂשראל , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

ואין ּדבריו; לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה עֹובד ְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
אבל ּכגֹוי. מּמּנּו ׂשֹוכרין אּלא מבּטל, ואינֹו עּמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָמערבין
ואין זרה, עבֹודה עֹובדין ׁשאין הּמינים מן היה ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָאם
הּכֹופרים וכל ּוביּתֹוסין, צדֹוקין, ּכגֹון ׁשּבת, ְְְְְְְִִִִַַַַָָמחּללין
מֹודה ׁשאינֹו מי ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו - ּפה ׁשּבעל ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּתֹורה
ּבערּוב, מֹודה ׁשאינֹו לפי עּמֹו, מערבין אין - ערּוב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּבמצות
הּוא מבּטל אבל ּכגֹוי; ׁשאינֹו לפי מּמּנּו, ׂשֹוכרין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָואין
היה אם וכן ּתּקנתֹו. היא וזֹו הּכׁשר, ליׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָרׁשּותֹו
אֹוסר זה הרי - ּבחצר הּצדֹוקי, וזה ּכׁשר, אחד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיׂשראל

לֹו. ׁשּיבּטל עד ְֵֶַַָָעליו,
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על‡. טפחים ארּבעה ּבֹו יׁש אם - חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָחּלֹון
ּבתֹו הארץ מן קרֹוב והיה זה, על יתר אֹו טפחים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָארּבעה
ּבתֹו ּומקצתֹו מעׂשרה למעלה ּכּלֹו אפּלּו טפחים, ְְְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָָֻעׂשרה
אם - מעׂשרה למעלה ּומקצתֹו עׂשרה ּבתֹו ּכּלֹו אֹו ְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָָָֻעׂשרה,
הרׁשּות אחד, ערּוב ּכּלן לערב החצרֹות ׁשּתי יֹוׁשבי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻרצּו
רצּו, ואם לזֹו; מּזֹו ויטלטלּו אחת, ּכחצר ויעׂשּו ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּבידן,
החּלֹון היה לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמערבין
מערבין - מעׂשרה למעלה ּכּלֹו ׁשהיה אֹו מארּבעה, ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻּפחֹות

לעצמן ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, .ׁשני ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָ
אבל·. חצרֹות; ׁשּתי ׁשּבין ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה

ׁשּבין חּלֹון וכן מעׂשרה. למעלה היה אפּלּו בּתים, ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבין
לעלּיה הגג]ּבית עליית אף[- אחד, ערּוב מערבין רצּו אם - ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

על ארּבעה בֹו ׁשּיהיה והּוא, סּלם; ּביניהן ׁשאין ּפי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעל
ע חּלֹון היה ארּבעהארּבעה. ּבֹו לרּבע ּכדי ּבֹו יׁש אם - גל ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

ּכמרּבע. הּוא הרי ארּבעה, ְְֲִֵַַָָָֻעל
מתּבן‚. אֹו חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין תבן]ּכתל ׁשּתי[ערמת ׁשּבין ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ

טפחים מעׂשרה ּפחֹות - לב'חצרֹות להחשיבם גורם אינו -] ְֲֲִֵֵָָָָ
ולכן] היהחצרות ׁשנים. מערבין ואין אחד, ערּוב מערבין -ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין - ּכן על יתר אֹו עׂשרה, ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּגבֹוּה
וסּלם מּכאן סּלם ּביניהן היה ואם לעצמן; ואּלּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻלעצמן

אחד מערבין רצּו, ואם ּכפתח, הן הרי במשותף]מּכאן, -]. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
יכֹולין אין ׁשהרי לּכתל, וסמּו זקּוף הּסּלם היה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻואפּלּו
זה הרי - הּכתל מן מּתחּתיו ויתרחק ׁשּיּמׁש עד ּבֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלעלֹות
אם - הּכתל לראׁש הּסּלם ראׁש מּגיע היה לא ואפּלּו ְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹֹֻמּתיר;

מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביניהן מּתיר,[טפחים]נׁשאר זה הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
רצּו. אם אחד, ְְִִֶָָָּומערבין

מּכאן„. וסּלם מּכאן סּלם ועׂשה ארּבעה, רחב הּכתל ְְְִִֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻהיה
מערבין רצּו, אם - מּזה זה מרחקֹות ׁשהּסּלמֹות ּפי על אף -ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻ
הּסּלמֹות ּבין אין אם - ארּבעה הּכתל ּברחב אין ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻאחד.
ׁשנים מערבין ׁשלׁשה, ּביניהם היה אחד; מערבין .ׁשלׁשה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

מּצבה‰. יׁש[ספסל]ּבנה אם - הּכתל ּבצד מּצבה ּגּבי על ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
התחתון]ּבּתחּתֹונה בספסל ממעט[- כפחותארּבעה, ונחשב -] ְְְֵַַַַָָָ

טפחים] העליֹונהמי' לבין ּבינּה ואין ארּבעה, ּבּתחּתֹונה אין ;ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשל ּבמדרגֹות וכן אחד. מערבין רצּו, ואם ממעט; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה,

לּכתל. ׁשּסמכן ְֵֶֶַָָֹעץ
.Âוזיז חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ּגבֹוּה יֹוצא[בליטה]ּכתל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּפחֹות הּכתל ראׁש עד הּזיז מן נׁשאר אם - ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבאמצעיתֹו
אבל רצּו; אם אחד, ּומערבין הּזיז, לפני סּלם מּניח ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻמעׂשרה,
ּגבֹוּה הּכתל היה ממעט. אינֹו הּזיז, ּבצד הּסּלם הּניח ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻאם

מֹוציא - טפח עׂשר ּומערבין[זיז]ּתׁשעה ּבאמצע, אחד ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ּומן מעׂשרה, ּפחֹות הארץ עד הּזיז מן ׁשהרי רצּו; אם ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד,
ּגבֹוּה הּכתל היה מעׂשרה. ּפחֹות הּכתל ראׁש עד ֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹהּזיז
ׁשּיהיה עד זה, ּכנגד ׁשּלא זה זיזין ׁשני צרי טפח, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹעׂשרים
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הּזיז ּובין מעׂשרה, ּפחֹות הארץ ּובין הּתחּתֹון הּזיז ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּבין
אם אחד, ּומערבין מעׂשרה; ּפחֹות הּכתל ראׁש ּובין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹהעליֹון

ָרצּו.
.Êמערבין - הארץ ועל הּכתל ראׁש על ּוסמכֹו ׁשחתכֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּדקל

ּכבדֹו - הּסּלם וכן ּבּבנין. לקבעֹו צרי ואינֹו רצּו; אם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻאחד,
ּבין מבּדילין קּׁשין היּו ּבּבנין. לחּברֹו צרי ואינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָקֹובעֹו,
אחד; מערבין אין - מּכאן וסּלם מּכאן וסּלם החצרֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻֻׁשּתי
ּיסמ מה על לֹו ׁשאין לפי ּבּסּלם, עֹולה הרגל ּכף אין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשהרי

יתמוטט] שהסולם וקּׁשין[- מּכאן וקּׁשין ּבאמצע, הּסּלם היה .ְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
הסולם][מּכאן לתמיכת עמוד ובאמצע מקש מחיצה אם- - ִִָ

ׁשנים. מערבין ְְְִִַָָרצּו,
.Á,רצּו אם - לּכתל סּלם ועׂשהּו הּכתל, ּבצד אילן ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻהיה

ׁשבּות ואּסּור הֹואיל אחד, חכמים]מערבין מדברי הּוא[- ְְְְִִִֶָָ
אׁשרה עׂשה ּבאילן. יעלה ׁשּלא לֹו זרה]ׁשּגרם לעבודה [אילן ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

עליה לעלֹות ׁשאסּור מּפני אחד, מערבין אין - לּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻסּלם
ּבהניה. אסּורה היא ׁשהרי הּתֹורה, ֲֲֲִִֵֶַַָָָָמן

.Ëלמעטֹו ּובא עׂשרה, ׁשּגבֹוּה הקרקע]ּכתל הגבהת [ע"י ְֲֲֶֶַַָָָָֹ
הּמעּוט ּבאר יׁש אם - אחד ערּוב לערב לרוחבּכדי -] ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

סתר}ארּבעה{הכותל] אחד; מערבין טפחים, (עשרה) ְְְְִִֶַַָָָָָָ
הּכתל מעׂשרה[מלמעלה]מקצת ׁשּנתמעט אחד]עד -[בצד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

זֹו לחצר אֹותֹו נֹותנין הּקצר, חפציםצּדֹו ולהניח [להשתמש ְְִִֵַָָָ
הכותל] החצרֹות.על ׁשּתי לבין הּגבֹוּה, הּכתל ּוׁשאר ,ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹ

.Èהּפרצה היתה אם - ׁשּביניהן הּגבֹוּה הּכתל [לרוחב]נפרץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מערבין רצּו, ואם ערּובין; ׁשני מערבין אּמֹות, עׂשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָעד
מערבין - מעׂשר יתר היתה ואם ּכפתח. ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאחד,

ערּובין. ׁשני מערבין ואין אחד, ְְְְִִֵֵֵֵֶָָערּוב
.‡Èּובא מעׂשר, ּפחֹות הּפרצה ליתרהיתה להׁשלימּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

חֹוקק - ּומערבין[סותר]מעׂשר טפחים, עׂשרה ּגבּה ּבּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּבכל מעׂשר יתר ּפרצה לכּתחּלה לפרץ ּבא ואם אחד; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹערּוב

קֹומתֹו מלא הּפרצה ּגבּה להיֹות צרי שיראוהּכתל, -] ְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹ
הפתח] דרך בברור .הבתים

.·Èורחב[בקרקע]חריץ עׂשרה עמק חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֹ
- מּכאן ּפחֹות ערּובין; ׁשני מערבין - יתר אֹו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָארּבעה
ּבעפר עמקֹו מעט ואם ׁשנים. מערבין ואין אחד, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבין
ׁשּסתם ׁשנים; מערבין ואין אחד, מערבין - ּבצרֹורֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָאֹו
אֹו ּתבן מלאהּו אם אבל הן. מבּטלין ּבחריץ, ּוצרֹורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֻעפר

ׁשּיבּטל עד ממעטין אינן - שם]קׁש להשאירם יחליט -]. ְְֲִֵֵֶַַַַָ
.‚Èּבקנה אֹו ּבלּוח רחּבֹו מעט אם לטלטלםוכן שאסור -] ְְְְִִֵֵֶַָָ

ואיןבשבת] אחד, מערבין - החריץ ּכל ּבאר ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשהֹוׁשיטֹו
והּספל הּסל ּכגֹון ּבׁשּבת, הּנּטל הּדבר וכל ׁשנים; ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמערבין
ׁשאי חּבּור ּבארץ חּברֹו ּכן אם אּלא ּבֹו, ממעטין אין -ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּבדקר ׁשּיחּפר עד לׁשמטֹו .[מעדר]אפׁשר ְְְְְֶֶֶֶַַָָֹ
.„È,החריץ רחב על טפחים ארּבעה ׁשרחב לּוח ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנתן

ׁשּתי וכן ערּובין. ׁשני מערבין רצּו, ואם אחד; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָמערבין
-[מרפסות]גצצטרּיֹות זֹו ּכנגד ׁשרחבזֹו לּוח הֹוׁשיט אם ְְְְִִִֶֶֶַָָֻ

רצּו, ואם אחד; ערּוב מערבין לזֹו, מּזֹו טפחים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָארּבעה
ּבצד זֹו היּו לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָמערבין

יׁש אם - מחברּתּה למעלה אחת אּלא ּבׁשוה, ואינן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזֹו,
ואם אחת; ּכגצצטרה הן הרי טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻּביניהן
ואּלּו לעצמן אּלּו מערבין יתר, אֹו ׁשלׁשה ּביניהם ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹיׁש

ְְַָלעצמן.
.ÂËמעׂשרה ּגבֹוּה והיה רחב, ׁשהּוא חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכתל

רחּבֹו נֹותנין - ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו מחצר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָטפחים
הֹואיל מחצרן; ויחׁשב להן, ׁשוה ׁשהּוא החצר ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָלבני
אֹותֹו נֹותנין לאּלּו, ּבקׁשה ותׁשמיׁשֹו לאּלּו ּבנחת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָותׁשמיׁשֹו
חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין חריץ וכן ּבנחת. להן ׁשּתׁשמיׁשֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלאּלּו
ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו חצר מּצד טפחים עׂשרה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעמק
נחת ׁשּתׁשמיׁשֹו מּפני לֹו; ׁשוה ׁשהּוא לחצר רחּבֹו נֹותנין -ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבנחת להם ׁשּתׁשמיׁשֹו לאּלּו אֹותֹו נֹותנין לזה, וקׁשה .לזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

.ÊËהעליֹונה מחצר נמּו החצרֹות ׁשּתי ׁשּבין הּכתל ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה
מׁשּתּמׁשיןוגבֹוּה העליֹונה ּבני ׁשּנמצאּו הּתחּתֹונה, מחצר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הכותל]ּבעביֹו בגג ׁשלׁשּול[- ידי הּתחּתֹונה[חבל]על ּובני , ְְְְְְִֵֵַַַָָ

עד ּבֹו, אסּורין ׁשניהן - זריקה ידי על ּבעביֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמׁשּתּמׁשין
אין - ערבּו לא אם אבל אחד; ערּוב ׁשּתיהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּיערבּו
מהּבּתים מֹוציאין ואין לּבּתים, זה ּכתל מעבי ְְֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמכניסין

.לעביֹו ְְָ
.ÊÈאם - הּיחיד רׁשּות ׁשהיא חרּבה ׁשּביניהם ּבּתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשני

זה אֹוסרין זריקה, ידי על ּבחרּבה להׁשּתּמׁש ׁשניהן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻיכֹולין
יכֹול אינֹו והאחר ּבנחת, לזה ּתׁשמיׁשּה היה ואם זה; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל
ּבנחת, לֹו ׁשהיא זה הרי - מּמּנה עמּקה ׁשהיא מּפני לּה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלזרק

זריקה ידי על ּבּה .מׁשּתּמׁש ְְְִִֵֵַַָָ
.ÁÈּכל עם ,נמּו וזה ּגבֹוּה ׁשּזה ּפי על אף העיר, ּגּגֹות ְִִִֶֶֶַַַַָָָָָּכל

הּקרּפפֹות ּכל עם חצר]החצרֹות, לׁשם[-מין ׁשּלא ׁשהּקפּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
סאתים ּבית על יתר מהן אחד ּבכל ׁשאין אמהּדירה מאה -] ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חמישים] הּמבֹואֹותעל עם החצרֹות, ׁשּבין הּכתלים עבי עם ,ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָ
ּומטלטלין הן; אחת רׁשּות ּכּלן - קֹורה אֹו לחי להם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּיׁש

ּבתֹוכן ׁשּׁשבתּו ּכלים ערּוב, ּבלא בשבת]ּבכּלן שם ,[ששהו ְְְְִֵֵֶָָָֹֻ
ערבּו. ּכן אם אּלא הּבית, ּבתֹו ׁשּׁשבתּו ּכלים לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאבל

.ËÈאנׁשי ערבּו ּבין - החצר ּבתֹו ׁשּׁשבת ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכיצד?
אֹו לּגג, החצר מן להעלֹותֹו מּתר - ערבּו לא ּבין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהחצר,
ּגבֹוּה היה אפּלּו לֹו הּסמּו אחר לגג הּגג ּומן הּכתל, ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹלראׁש
ׁשנּיה, לחצר האחר הּגג ּומן ,נמּו אֹו ׁשהּוא ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשליׁשי ּומּגג ׁשליׁשית, חצר ׁשל ׁשליׁשי לגג ׁשנּיה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּומחצר

ר לגג הּמבֹוי ּומן הּמדינהלמבֹוי, ּכל ׁשּיעבירּנּו עד ביעי. ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּדר אֹו וקרּפפֹות, ּגּגֹות ּדר אֹו וחצרֹות, ּגּגֹות ּדר ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻּכּלּה
לזה ּומּזה לזה מּזה ׁשלׁשּתן ּדר אֹו וקרּפפֹות, -חצרֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ערבּו אם אּלא הּבּתים, מן לבית זה ּבכלי יּכנס ׁשּלא ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובלבד
אחד. ערּוב האּלּו הּמקֹומֹות ּכל ְְֵֵֵֶַַָָָאנׁשי

.Îיעבירּנּו לא - לחצר והֹוציאֹו ּבבית, הּכלי ׁשבת אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוכן
לקרּפף, אֹו הּכתל, לראׁש אֹו אחר, לגג אֹו אחרת, ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹלחצר
ּכלי ּבהן ׁשּמעבירין הּמקֹומֹות אנׁשי ּכל ערבּו ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא

אחד ערּוב .זה, ֵֶֶָ
.‡Îמּמּנּו[מים]ּבֹור ממּלאין אין - חצרֹות ׁשּתי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַׁשּבין

טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה לֹו עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבׁשּבת,
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מעמידין והיכן מרׁשּותֹו. ּדֹולה ואחד אחד ּכל ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכדי
ׁשּיהיה צרי הּמים, מן למעלה היתה אם הּמחיצה? ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאת
הּמחיצה היתה ואם הּמים; ּבתֹו יֹורד הּמחיצה מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָטפח
מן למעלה יֹוצא מּמּנה טפח ׁשּיהיה צרי הּמים, ּבתֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכּלּה

זה. מרׁשּות זה רׁשּות נּכרת ׁשּתהיה ּכדי - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַהּמים
.·Îטפחים ארּבעה רחבה קֹורה הּבֹור ּפי על עׂשּו אם ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָוכן

ּוכאּלּו הּׁשני, מּצּדּה ממּלא וזה הּקֹורה, מּצד ממּלא זה -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מערבין ׁשהּמים ּפי על אף זה, מחלק זה חלק ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהבּדילה

קלמּלמּטה ּבמים.[הקלה]; חכמים ׁשהקּלּו הּוא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
.‚Îעלּבאר אף - חצרֹות ּכתלי ׁשני ּבין הּׁשביל ׁשּבאמצע ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

מפלגת ׁשהיא ּומּכתל[רחוקה]ּפי טפחים ארּבעה זה מּכתל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻ
צריכין ואין מּמּנה, ממּלאים ׁשניהם - טפחים ארּבעה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה

זיזין להיכר]להֹוציא קטן קרש אֹוסר[- אדם ׁשאין ּגּבּה; על ְִִִֵֵֶַַָָָ
אויר. ּדר חברֹו ֲֲִֵֶֶַעל

.„Îיֹום מּבעֹוד ּגדֹולה לחצר ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָחצר
להן נׁשאר ׁשהרי ּומּתרין, לעצמן מערבין גדֹולה אנׁשי -ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

להֹוציא[דפנות]ּפּסין אסּורין קטּנה ואנׁשי ּומּכאן; מּכאן ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ
ערּוב הּגדֹולה ּבני עם ׁשּיערבּו עד ׁשּלהן, לחצר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּבּתיהן

ׁשּדיֹורין ּבקטּנה[הדיירים]אחד; חׁשּובין ּגדֹולה ׁשל ְְֲִִִֶֶֶַָָָָ
לגדולה] כפתח ּבגדֹולה.[שהקטנה חׁשּובין קטּנה ּדיֹורי ואין ,ְְְֲִִֵֵַָָָ

.‰Î,ׁשּביניהן הּפתח ּדר אחד ערּוב ׁשערבּו חצרֹות ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּתי
אחת ּכל - ּבׁשּבת החּלֹון אֹו הּפתח ונסּתם החּלֹון, ּדר ְְְִֶֶֶַַַַַַַַַַָָאֹו

לעצמּה מּתרת הּתרהואחת ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל ; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֻֻֻ
ונפל לעצמּה, וזֹו לעצמּה זֹו ׁשערבה חצרֹות ׁשּתי וכן ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכּלּה.
מּבּתיהן ּומֹוציאין לעצמן מּתרים אּלּו - ּבׁשּבת ׁשּביניהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכתל

מטלטלי ואּלּו הּמחיצה, עּקר עד עּקרּומטלטלין עד ּכן ן ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָ
על אף ּכּלּה, הּתרה ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל ְְְְְִִִַַַַָָָָָָֻֻֻהּמחיצה;
אינן ּבׁשּבת, הּבאין ׁשהּדיֹורין - הּדיֹורין ׁשּנּתֹוספּו ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּפי
ּגֹוים ׁשעׂשּו אֹו ּבׁשגגה, הּפתח ונעׂשה החּלֹון נפּתח ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָאֹוסרין.

עצמם]לדעּתן ׁשהיּו[מדעת ספינֹות ׁשּתי וכן להּתרן. חזרּו - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
לזֹו, מּזֹו לטלטל אסּור - ונפסקּו וערבּו, ּבזֹו זֹו ְְְְְְְְִִֵֵַָָָקׁשּורֹות
חזרּו ּבׁשֹוגג, ונקׁשרּו חזרּו מחיצה; מּקפֹות היּו ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָָֻואפּלּו

ְֵֶָלהּתרן.

ד ¤¤ּפרק

אף‡. - ּתמיד אחד ׁשלחן על אֹוכלין ּכּלן ׁשהיּו חצר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאנׁשי
צריכין אין - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל
ׁשל אׁשּתֹו ׁשאין ּוכׁשם אחד. ּבית ּכאנׁשי ׁשהן מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָערּוב,
לערב צרי ואינֹו עליו, אֹוסרין ועבדיו ביתֹו ּובני ּובניו ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָָאדם
ּכּלן ׁשהן מּפני הן, אחד ּבית ּכאנׁשי ּכּלן אּלּו ּכ - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻעּמהן

אחד ׁשלחן על .סֹומכין ְְִֶַָָֻ
ערּוב·. - אחרת חצר אנׁשי עם ערּוב לעׂשֹות צרכּו אם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוכן

ׁשּמערבין מקֹום לאֹותֹו מֹוליכין ּבלבד אחת ּופת לכּלן, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻאחד
אצלןעּמֹו ּבא הערּוב היה ואם בחצרם]; אינן[הונח - ְְִִֵֵֶָָָָָָ

צרי ׁשאינֹו הערּוב ּבֹו ׁשּמּניחין הּבית ּכמֹו לערב, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָצריכין
חׁשּובין. הן אחד ּכבית הּבּתים, אּלּו ׁשּכל הּפת; את ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלּתן

ּכּלן‚. נעׂשּו ׁשערבּו, חצר אנׁשי צרכּווכן ואם אחד; ּכבית ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

על ׁשּמֹוליכין הּוא ּבלבד אחד ּכּכר ׁשנּיה, חצר עם ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלערב
אצלן, ּבא ערּוב היה ואם ּבֹו; ׁשּמערבין לּמקֹום ּכּלן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻידי

ּפת לּתן צריכין .אינן ְִִִֵֵַָ
ּבֹו„. ׁשּמּניחין לּמקֹום להֹוליכֹו הערּוב את ׁשּגבּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה

ידי על להֹולי צריכין אינן מֹוליכין, ּכׁשהן - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָהערּוב
ּבית ּכאנׁשי נעׂשּו ּכּלן ׁשּגבּו, ׁשּכיון אחד; ּכּכר אּלא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻחמׁשּתן

.אחד ֶָ
אינן‰. - ּבחצר ׁשרּויין ׁשהן ותלמידֹו, והרב ּובנֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהאב

ׁשּפעמים ּפי על ואף אחד; ּכבית ׁשהן מּפני לערב, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצריכין
ּכבית הן הרי - אֹוכלין אינן ּופעמים אחד, ׁשלחן על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻאֹוכלין

.אחד ֶָ
.Âעצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל ואינןהאחים , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

העבדים[אוכלים]סֹומכין אֹו הּנׁשים וכן אביהן, ׁשלחן על ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻ
אֹוכלין אבל ּתמיד, רּבן אֹו ּבעלן ׁשלחן על סֹומכין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻׁשאינן
ימים ּבטֹובה אֹו לֹו ׁשעֹוׂשין מלאכה ּבׂשכר ׁשלחנֹו על ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻהן
אין אם - חדׁש אֹו ׁשבּוע חברֹו אצל ׁשּסֹועד ּכמי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹידּועין,

ּדיֹורין לערב;[דיירים]עּמהן צריכין אינן ּבחצר, אחרים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
הע ּבא ואם לכּלן, אחד ערּוב אחרת, חצר עם ערבּו רּובואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

צריכין ּבחצר, עּמהן ּדיֹורין היּו ואם ּפת. נֹותנין אין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצלן,
סֹומכין ׁשאינן מּפני החצר, אנׁשי ּכׁשאר ואחד אחד לכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפת

ּתמיד. אחד ׁשלחן ְִֶַָָָֻעל
.Êּבטרקלין ׁשּׁשבתּו חבּורֹות חדרים]חמׁש כמה עם [אולם ְְְֲִִֵֶַָָ

מחיצה וחבּורה חבּורה ּכל ּבין מפסיק היה אם - ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחד
ּבפני ּבחדר היא ּכאּלּו מהן חבּורה ּכל הרי - לּתקרה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמּגעת
מּכל ּפת צריכין לפיכ עצמּה; ּבפני ּבעלּיה אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָעצמֹו,
אחד ּכּכר - לּתקרה מּגיעֹות הּמחיצֹות אין ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָחבּורה.

חׁשּובין. אחד ּבית ּכאנׁשי ׁשּכּלן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻֻלכּלן,
.Áׁשער ּבית חברֹו ּבחצר לֹו ׁשּיׁש השער]מי לשומר [חדר ֲֲִֵֵֵֶַַַַ

הּבקר, ּבית אֹו מרּפסת, אֹו אכסדרה, אֹו ּבֹו, ּדֹורסין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשרּבים
אֹוצר אֹו העצים, ּבית אֹו הּתבן, ּבית זה[מחסן]אֹו הרי - ֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ּדירה מקֹום ּבחצר עּמֹו לֹו ׁשּיהיה עד עליו, אֹוסר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאינֹו
עליו, אֹוסר יהיה ּכ ואחר ּפּתֹו, ּבֹו לאכל עליו סֹומ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
אם ,לפיכ אֹוסר. אינֹו לינה, מקֹום אבל עּמֹו; ׁשּיערב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָעד
ּומרּפסת ּבאכסדרה אֹו ׁשער, ּבבית ּבֹו לאכל מקֹום לֹו ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָֹקבע

ּדירה. מקֹום ׁשאינֹו לפי עליו, אֹוסר אינֹו -ְְִִֵֵֵֶָָָ
.Ë,לֹו והּׁשני הּפנימי הּבית - מּזה לפנים זה בּתים ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעׂשרה

אינן החיצֹונים, בּתים והּׁשמֹונה הערּוב; את ׁשּנֹותנין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהן
ּכבית הן הרי ּבהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל הערּוב; את ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָנֹותנין
אין הּתׁשיעי, אבל אֹוסר. אינֹו ׁשער ּבבית והּדר ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָׁשער,

ערּובֹו ׁשּיּתן עד אֹוסר, לפיכ רּבים; ּבֹו .ּדֹורסין ְְִִִִֵֵֵֶַַָ
.Èלזה זה ּפתּוחֹות בּתים ׁשלׁשה ּוביניהן חצרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּתי

הּבית ּדר ערּובן זֹו חצר ּבני והביאּו לחצרֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּופתּוחים
חצר ּבני הביאּו וכן האמצעי, ּבּבית והּניחּוהּו להן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּפתּוח
ּבּבית והּניחּוהּו להן הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהאחרת
הּפת; את לּתן צריכין אינן ּבּתים, הּׁשלׁשה אֹותן - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהאמצעי
- ׁשּמּצדדיו והּׁשנים הערּוב, ּבֹו ׁשהּניחּו מּפני - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאמצעי

חצר לאנׁשי ׁשער ּבית מהן אחד ׁשּכל .מּפני ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
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מעמידין והיכן מרׁשּותֹו. ּדֹולה ואחד אחד ּכל ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכדי
ׁשּיהיה צרי הּמים, מן למעלה היתה אם הּמחיצה? ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאת
הּמחיצה היתה ואם הּמים; ּבתֹו יֹורד הּמחיצה מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָטפח
מן למעלה יֹוצא מּמּנה טפח ׁשּיהיה צרי הּמים, ּבתֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכּלּה

זה. מרׁשּות זה רׁשּות נּכרת ׁשּתהיה ּכדי - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַהּמים
.·Îטפחים ארּבעה רחבה קֹורה הּבֹור ּפי על עׂשּו אם ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָוכן

ּוכאּלּו הּׁשני, מּצּדּה ממּלא וזה הּקֹורה, מּצד ממּלא זה -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מערבין ׁשהּמים ּפי על אף זה, מחלק זה חלק ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהבּדילה

קלמּלמּטה ּבמים.[הקלה]; חכמים ׁשהקּלּו הּוא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
.‚Îעלּבאר אף - חצרֹות ּכתלי ׁשני ּבין הּׁשביל ׁשּבאמצע ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

מפלגת ׁשהיא ּומּכתל[רחוקה]ּפי טפחים ארּבעה זה מּכתל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻ
צריכין ואין מּמּנה, ממּלאים ׁשניהם - טפחים ארּבעה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה

זיזין להיכר]להֹוציא קטן קרש אֹוסר[- אדם ׁשאין ּגּבּה; על ְִִִֵֵֶַַָָָ
אויר. ּדר חברֹו ֲֲִֵֶֶַעל

.„Îיֹום מּבעֹוד ּגדֹולה לחצר ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָחצר
להן נׁשאר ׁשהרי ּומּתרין, לעצמן מערבין גדֹולה אנׁשי -ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

להֹוציא[דפנות]ּפּסין אסּורין קטּנה ואנׁשי ּומּכאן; מּכאן ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ
ערּוב הּגדֹולה ּבני עם ׁשּיערבּו עד ׁשּלהן, לחצר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּבּתיהן

ׁשּדיֹורין ּבקטּנה[הדיירים]אחד; חׁשּובין ּגדֹולה ׁשל ְְֲִִִֶֶֶַָָָָ
לגדולה] כפתח ּבגדֹולה.[שהקטנה חׁשּובין קטּנה ּדיֹורי ואין ,ְְְֲִִֵֵַָָָ

.‰Î,ׁשּביניהן הּפתח ּדר אחד ערּוב ׁשערבּו חצרֹות ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּתי
אחת ּכל - ּבׁשּבת החּלֹון אֹו הּפתח ונסּתם החּלֹון, ּדר ְְְִֶֶֶַַַַַַַַַַָָאֹו

לעצמּה מּתרת הּתרהואחת ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל ; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֻֻֻ
ונפל לעצמּה, וזֹו לעצמּה זֹו ׁשערבה חצרֹות ׁשּתי וכן ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכּלּה.
מּבּתיהן ּומֹוציאין לעצמן מּתרים אּלּו - ּבׁשּבת ׁשּביניהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכתל

מטלטלי ואּלּו הּמחיצה, עּקר עד עּקרּומטלטלין עד ּכן ן ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָ
על אף ּכּלּה, הּתרה ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל ְְְְְִִִַַַַָָָָָָֻֻֻהּמחיצה;
אינן ּבׁשּבת, הּבאין ׁשהּדיֹורין - הּדיֹורין ׁשּנּתֹוספּו ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּפי
ּגֹוים ׁשעׂשּו אֹו ּבׁשגגה, הּפתח ונעׂשה החּלֹון נפּתח ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָאֹוסרין.

עצמם]לדעּתן ׁשהיּו[מדעת ספינֹות ׁשּתי וכן להּתרן. חזרּו - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
לזֹו, מּזֹו לטלטל אסּור - ונפסקּו וערבּו, ּבזֹו זֹו ְְְְְְְְִִֵֵַָָָקׁשּורֹות
חזרּו ּבׁשֹוגג, ונקׁשרּו חזרּו מחיצה; מּקפֹות היּו ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָָֻואפּלּו

ְֵֶָלהּתרן.

ד ¤¤ּפרק

אף‡. - ּתמיד אחד ׁשלחן על אֹוכלין ּכּלן ׁשהיּו חצר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאנׁשי
צריכין אין - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל
ׁשל אׁשּתֹו ׁשאין ּוכׁשם אחד. ּבית ּכאנׁשי ׁשהן מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָערּוב,
לערב צרי ואינֹו עליו, אֹוסרין ועבדיו ביתֹו ּובני ּובניו ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָָאדם
ּכּלן ׁשהן מּפני הן, אחד ּבית ּכאנׁשי ּכּלן אּלּו ּכ - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻעּמהן

אחד ׁשלחן על .סֹומכין ְְִֶַָָֻ
ערּוב·. - אחרת חצר אנׁשי עם ערּוב לעׂשֹות צרכּו אם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוכן

ׁשּמערבין מקֹום לאֹותֹו מֹוליכין ּבלבד אחת ּופת לכּלן, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻאחד
אצלןעּמֹו ּבא הערּוב היה ואם בחצרם]; אינן[הונח - ְְִִֵֵֶָָָָָָ

צרי ׁשאינֹו הערּוב ּבֹו ׁשּמּניחין הּבית ּכמֹו לערב, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָצריכין
חׁשּובין. הן אחד ּכבית הּבּתים, אּלּו ׁשּכל הּפת; את ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלּתן

ּכּלן‚. נעׂשּו ׁשערבּו, חצר אנׁשי צרכּווכן ואם אחד; ּכבית ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

על ׁשּמֹוליכין הּוא ּבלבד אחד ּכּכר ׁשנּיה, חצר עם ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלערב
אצלן, ּבא ערּוב היה ואם ּבֹו; ׁשּמערבין לּמקֹום ּכּלן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻידי

ּפת לּתן צריכין .אינן ְִִִֵֵַָ
ּבֹו„. ׁשּמּניחין לּמקֹום להֹוליכֹו הערּוב את ׁשּגבּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה

ידי על להֹולי צריכין אינן מֹוליכין, ּכׁשהן - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָהערּוב
ּבית ּכאנׁשי נעׂשּו ּכּלן ׁשּגבּו, ׁשּכיון אחד; ּכּכר אּלא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻחמׁשּתן

.אחד ֶָ
אינן‰. - ּבחצר ׁשרּויין ׁשהן ותלמידֹו, והרב ּובנֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהאב

ׁשּפעמים ּפי על ואף אחד; ּכבית ׁשהן מּפני לערב, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצריכין
ּכבית הן הרי - אֹוכלין אינן ּופעמים אחד, ׁשלחן על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻאֹוכלין

.אחד ֶָ
.Âעצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל ואינןהאחים , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

העבדים[אוכלים]סֹומכין אֹו הּנׁשים וכן אביהן, ׁשלחן על ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻ
אֹוכלין אבל ּתמיד, רּבן אֹו ּבעלן ׁשלחן על סֹומכין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻׁשאינן
ימים ּבטֹובה אֹו לֹו ׁשעֹוׂשין מלאכה ּבׂשכר ׁשלחנֹו על ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻהן
אין אם - חדׁש אֹו ׁשבּוע חברֹו אצל ׁשּסֹועד ּכמי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹידּועין,

ּדיֹורין לערב;[דיירים]עּמהן צריכין אינן ּבחצר, אחרים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
הע ּבא ואם לכּלן, אחד ערּוב אחרת, חצר עם ערבּו רּובואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

צריכין ּבחצר, עּמהן ּדיֹורין היּו ואם ּפת. נֹותנין אין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצלן,
סֹומכין ׁשאינן מּפני החצר, אנׁשי ּכׁשאר ואחד אחד לכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפת

ּתמיד. אחד ׁשלחן ְִֶַָָָֻעל
.Êּבטרקלין ׁשּׁשבתּו חבּורֹות חדרים]חמׁש כמה עם [אולם ְְְֲִִֵֶַָָ

מחיצה וחבּורה חבּורה ּכל ּבין מפסיק היה אם - ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחד
ּבפני ּבחדר היא ּכאּלּו מהן חבּורה ּכל הרי - לּתקרה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמּגעת
מּכל ּפת צריכין לפיכ עצמּה; ּבפני ּבעלּיה אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָעצמֹו,
אחד ּכּכר - לּתקרה מּגיעֹות הּמחיצֹות אין ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָחבּורה.

חׁשּובין. אחד ּבית ּכאנׁשי ׁשּכּלן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻֻלכּלן,
.Áׁשער ּבית חברֹו ּבחצר לֹו ׁשּיׁש השער]מי לשומר [חדר ֲֲִֵֵֵֶַַַַ

הּבקר, ּבית אֹו מרּפסת, אֹו אכסדרה, אֹו ּבֹו, ּדֹורסין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשרּבים
אֹוצר אֹו העצים, ּבית אֹו הּתבן, ּבית זה[מחסן]אֹו הרי - ֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ּדירה מקֹום ּבחצר עּמֹו לֹו ׁשּיהיה עד עליו, אֹוסר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאינֹו
עליו, אֹוסר יהיה ּכ ואחר ּפּתֹו, ּבֹו לאכל עליו סֹומ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
אם ,לפיכ אֹוסר. אינֹו לינה, מקֹום אבל עּמֹו; ׁשּיערב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָעד
ּומרּפסת ּבאכסדרה אֹו ׁשער, ּבבית ּבֹו לאכל מקֹום לֹו ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָֹקבע

ּדירה. מקֹום ׁשאינֹו לפי עליו, אֹוסר אינֹו -ְְִִֵֵֵֶָָָ
.Ë,לֹו והּׁשני הּפנימי הּבית - מּזה לפנים זה בּתים ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעׂשרה

אינן החיצֹונים, בּתים והּׁשמֹונה הערּוב; את ׁשּנֹותנין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהן
ּכבית הן הרי ּבהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל הערּוב; את ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָנֹותנין
אין הּתׁשיעי, אבל אֹוסר. אינֹו ׁשער ּבבית והּדר ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָׁשער,

ערּובֹו ׁשּיּתן עד אֹוסר, לפיכ רּבים; ּבֹו .ּדֹורסין ְְִִִִֵֵֵֶַַָ
.Èלזה זה ּפתּוחֹות בּתים ׁשלׁשה ּוביניהן חצרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּתי

הּבית ּדר ערּובן זֹו חצר ּבני והביאּו לחצרֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּופתּוחים
חצר ּבני הביאּו וכן האמצעי, ּבּבית והּניחּוהּו להן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּפתּוח
ּבּבית והּניחּוהּו להן הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהאחרת
הּפת; את לּתן צריכין אינן ּבּתים, הּׁשלׁשה אֹותן - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהאמצעי
- ׁשּמּצדדיו והּׁשנים הערּוב, ּבֹו ׁשהּניחּו מּפני - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאמצעי

חצר לאנׁשי ׁשער ּבית מהן אחד ׁשּכל .מּפני ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
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.‡È,ּביניהן לזה זה ּפתּוחים בּתים ּוׁשני חצרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּתי
ּבּבית והּניחּוהּו להן, הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן אּלּו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהביאּו
הּפתח ּדר ערּובן אּלּו והביאּו האחרת, לחצר הּסמּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשני
ערּוב; קנּו לא ׁשּתיהן - האחר ּבּבית והּניחּוהּו להן, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּסמּו
אחרת חצר ׁשל ׁשער ּבבית ערּובּה הּניחה מהן אחת .ׁשּכל ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

.·Èיכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגֹוסס ׁשהיה החצר מּבני ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד
ׁשּיזּכּו עד החצר, ּבני על אֹוסר זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחיֹות
יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - קטן וכן עליו; ויערבּו ּבפת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָלֹו

עליו ׁשּיערבּו עד אֹוסר, זה הרי - ּכזית האֹורחלאכל אבל . ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעֹולם, אֹוסר אינֹו -ְְְֵֵֵֶַָ

.‚Èאחרת ּבחצר וׁשבת והל ּביתֹו, ׁשהּניח חצר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
מּלּבֹו הּסיע אם - לחצרֹו סמּוכה היתה אפּלּו [הניח- ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָ

אינֹומחשבתו] זה הרי זֹו, ּבׁשּבת לביתֹו לחזר ּדעּתֹו ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָֹואין
- ּגֹוי אבל ּביׂשראל; אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָאֹוסר
ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן, אֹוסר אחרת, ּבעיר לׁשּבֹות הל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאפּלּו

ּבׁשּבת. ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר מקֹומֹו, ְְְִֶֶֶֶַָָָמּמּנּו
.„Èלֹו והּניח לאחרים, חצרֹו מּבּתי ׁשהׂשּכיר החצר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעל

אֹוסרין אינן - מהן ּובית ּבית ּבכל סחֹורה מיני אֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכלים
הּכל נעׂשּו מהן, ּבית ּבכל יד ּתפּוסת לֹו ויׁש הֹואיל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹעליו;

אצלֹו ּדברּכאֹורחין ׁשם ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ
ועׁשׁשית טבל ּכגֹון ּבׁשּבת, לטלטלֹו מתכת]ׁשאסּור ;[חתיכת ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

- לטלטלן ׁשּמּתר ּכלים מהן ּבית ּבכל לֹו נׁשאר אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאבל
יד ּתפּוסת ׁשם לֹו יּׁשאר ולא הּיֹום, ׁשּיֹוציאם ואפׁשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהֹואיל

ׁשּיערבּו. עד עליו, אֹוסרין אּלּו הרי -ְְְֲִֵֵֶַָָָ
.ÂËמּבּתיהם מֹוציאין אין - ערבּו ולא ׁשּׁשכחּו חצר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאנׁשי

לּבּתים מחצר ולא ׁשּׁשבתּולחצר, ּכלים הן מטלטלין אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
בשבת] החצר.[ששהו עם הּנחׁשב ּובכל החצר ּבכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבחצר,

עלּיה אֹו מרּפסת ׁשם היתה גג]ואם עלית אנׁשי[- וערבּו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
אֹו הּמרּפסת אנׁשי - לעצמן הּמרּפסת ואנׁשי לעצמן ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהחצר
ּבכל ּבבּתיהן, ׁשּׁשבתּו ּכלים מטלטלין העלּיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאנׁשי
ּוב העלּיה, רחב ּבכל אֹו עּמּה, הּנחׁשב ּובכל כלהּמרּפסת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּובכל החצר ּבכל מטלטלין החצר ואנׁשי עּמּה; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנחׁשב
ּבעלּיה, ּדר ויחיד ּבחצר ּדר יחיד היה אם וכן עּמּה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָהּנחׁשב
עּמּה, והּנחׁשב העלּיה ּבכל מטלטל זה - ערבּו ולא ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוׁשכחּו

עּמּה. והּנחׁשב החצר ּבכל מטלטל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָוזה
.ÊËאם - החצר ׁשּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ּתל אֹו הּסלע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד?

החצר ּבין נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים עׂשרה ּגבֹוהין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאינן
ׁשּבּבּתים. ּכלים ׁשם להֹוציא אסּורין ּוׁשניהן הּמרּפסת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובין
ּפחֹות הּמרּפסת ּובין ּביניהן והיה עׂשרה, ּגבֹוהין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואם
ׁשהרי הּמרּפסת, עם נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמארּבעה
מן רחֹוקין היּו ואם ּבהן. מּתרין מרּפסת ּובני לּה, ׁשוין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻהן
ּפי על אף - ּכן על יתר אֹו טפחים ארּבעה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמרּפסת
לפי והּמרּפסת, החצר ּבכלל אּלּו הרי - עׂשרה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּגבֹוהין
,לפיכ זריקה; ידי על ּבהן להׁשּתּמׁש להן אפׁשר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשניהן

ׁשּיערבּו עד הּבּתים, ּכלי לׁשם להֹוציא אסּורין היתהׁשניהן . ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הּמרּפסת אין - הּמרּפסת לפני טפחים ארּבעה רחבה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצבה

מהם. נחלקה ׁשהרי החצר, ּבני על ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאֹוסרת

.ÊÈלמּטה[בליטות]זיזין ׁשהּוא ּכל - הּכתלים מן הּיֹוצאין ְְְִִִִִֶַַַָָֹ
החצר ּובני החצר, מן נחׁשב זה הרי - טפחים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָמעׂשרה
העליֹונים טפחים עׂשרה ּבתֹו ׁשהּוא וכל ּבֹו; ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָמׁשּתּמׁשין
ּבין והּנׁשאר ּבֹו. מׁשּתּמׁשין עלּיה אנׁשי לעלּיה, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּסמּוכין
הּזיזין מן העליֹונים, עׂשרה ּתחּלת עד הּתחּתֹונים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָעׂשרה
ּבהן מׁשּתּמׁשין ואין ּבֹו; אסּורין ׁשניהן - ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהּיֹוצאין

ע ּכן אם אּלא ׁשּבּבּתים, רבּו.ּבכלים ְְִִִֵֵֵֶֶַָָ
.ÁÈטבלים ּפרֹות מלא היה אם - ׁשּבחצר [לאּבֹור ְְִִֵֵֵֶָָָָָ

הּואמעושרים] הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּבׁשּבת, לטלטלן ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָׁשאסּור
עׂשרה[שפתו]וחליתֹו ּגבֹוּה היה אם ׁשּבחצר: ּתל אֹו ּכסלע , ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

היה אם אבל הּמרּפסת; עם נחׁשב הּוא הרי לּמרּפסת, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָסמּו
מּמּנּו מכניסין מרּפסת ּבני ולא חצר ּבני אין - מים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמלא

ׁשּיערבּו. עד ְְִֶַַָָלּבּתים,
.ËÈיֹוצאין הּפנימית ואנׁשי מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַׁשּתי

ערבה ולא הּפנימית ערבה - החיצֹונה על ועֹוברין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹונכנסין
מּתרת הּפנימית בחצרה]החיצֹונה, והחיצֹונה[לטלטל ְְִִִִֶֶַַַָָֻ

בה]אסּורה שמהלכין הפנימית ולא[מפני החיצֹונה ערבה ; ְְֲִֵַָָָֹ
ׁשּלא מּפני הּפנימית - אסּורֹות ׁשּתיהן הּפנימית, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹערבה
עליהן. ׁשעֹוברין ערבּו ׁשּלא אּלּו מּפני והחיצֹונה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹערבה,
וזֹו עצמּה, ּבפני מּתרת זֹו - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻערבה

לזֹו. מּזֹו מטלטלין אין אבל עצמּה; ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻמּתרת
.Îּבהּתרּה הּפנימית ערב, ולא החיצֹונה מן אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשכח

אף עּמהן, ערב ולא הּפנימית ּבני מן אחד ׁשכח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת;
להם עלה ׁשּלא הּפנימית ּבני אּלּו מּפני - אסּורה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהחיצֹונה

עליהן עֹוברין ׁשהן .ערּוב, ְֲִֵֵֵֶֶ
.‡Îוׁשכח ּבחיצֹונה, הּניחּוהּו אם - אחד ערּוב ׁשּתיהן ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָעׂשּו

מּבני ּבין החיצֹונה, מּבני ׁשהיה ּבין ערב, ולא מהן ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאחד
להן ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - ׁשהרי[רשותו]הּפנימית ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּבּפנימית, ערּובן הּניחּו ואם לחצר. מחצר ׁשּמבּטלין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבארנּו,
אסּורה, חיצֹונה - ערב ולא החיצֹונה מּבני אחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוׁשכח

ּבמקֹומּה מּתרת נפרדת]ּופנימית כרשות אחד[שהיא ׁשכח ; ְְִִִֶֶֶַָָָֻ
להן. ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - ערב ולא הּפנימית ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמּבני

.·Îצריכין אינן - זֹו ּבחצר ּדר ואחד זֹו ּבחצר ּדר אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָהיה
חצרֹו ּבכל מׁשּתּמׁש מהן אחד ּכל אּלא היהלערב, ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּכרּבים, הּוא הרי - אחד ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּפנימית ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָּגֹוי
מקֹומֹו. ׁשּיׂשּכרּו עד החיצֹונה, על ְְְְִִֵֶַַַָואֹוסר

.‚Îחצרֹות אחת]ׁשלׁש לזֹו[בשורה זֹו [וגםהּפתּוחֹות ְֲֵַָָֹ
הרבים] ערבּולרשות - מהן חצר ּבכל ורּבים החצרות, [בעלי ְְְִֵֵֵֶַָָ

ש] באופן עירובין, בשני החיצֹונֹותביניהן [מעורבותׁשּתים ְִִַַ
עּמּה,בנפרד] מּתרֹות והן עּמהן, מּתרת היא - האמצעית ְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻֻעם

ׁשלׁשּתן ׁשּיעׂשּו עד זֹו, עם זֹו אסּורֹות החיצֹונֹות ְְְֲֲִִִֶַַַַָָּוׁשּתים
אחד לכולם]ערּוב מהן[משותף חצר ּבכל היה אחד[דייר]; ְֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

ׁשרּבים ּפי על אף והשלישי]- אינן[השני - ּבחיצֹונה ּדֹורסין ְִִִִֵֶַַַַָָ
מּת מהן אחד ׁשּכל לערב, ׁשניםצריכין היּו ּבמקֹומֹו. ר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

הרי - ׁשּיערבּו עד ּבמקֹומן אסּורין והן הֹואיל - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָּבּפנימית
עד וׁשּבחיצֹונה, ׁשּבאמצעית היחידים על אֹוסרין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהן
ּבמקֹומּה, האסּורה רגל הּכלל: זה ׁשּבּפנימית. ׁשנים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיערבּו
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ּבמ ׁשּלא אֹוסרתאֹוסרת אינּה ּבמקֹומּה, הּמּתרת ורגל קֹומּה; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻ
עליהן. ׁשעֹוברת מּפני ּבמקֹומּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָֹׁשּלא

.„Îּכצצטרּיֹות למעלה[מרפסות]ׁשּתי ׁשהן מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֻ
הּמים ּגבֹוהה-מן מחיצה מהן אחת ּכל ׁשעׂשת ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּתי היּו אם - ואחת אחת מּכל יֹורדת טפחים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָעׂשרה
למּלאת, אסּורין אּלּו הרי טפחים, עׂשרה ּבתֹו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָֹֻהּגצצטראֹות
אחת. ּכגצצטרה ׁשהן מּפני אחד, ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעד
טפחים, עׂשרה על יֹותר והּתחּתֹונה העליֹונה ּבין היה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָואם
למּלאת. מּתרֹות ׁשּתיהן - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו ְְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָֹֻוערבה

.‰Îאף - הּתחּתֹונה ועׂשתה מחיצה, העליֹונה עׂשתה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹלא
ׁשהם העליֹונה ּבני ׁשל ּדלי מּפני למּלאת; אסּורה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּתחּתֹונה
עׂשת ולא מחיצה, העליֹונה עׂשתה עליה. ׁשעֹובר ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹאסּורין,
אסּורה. והּתחּתֹונה למּלאת, מּתרת העליֹונה - ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּתחּתֹונה
ּבּמחיצה העליֹונה ּבני עם הּתחּתֹונה ּבני נׁשּתּתפּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָואם
אחד ערּוב ׁשּיערבּו עד למּלאת, אסּורֹות ׁשּתיהן - .ׁשעׂשּו ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÂÎּדייטֹות עליונות]ׁשלׁש עליֹונה[דירות מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְִֶַָָָָֹ
מן יׁשלׁשל לא - אחד ׁשל ואמצעית אחד ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹותחּתֹונה
מרׁשּות מׁשלׁשלין ׁשאין אמצעית; ּדר לּתחּתֹונה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהעליֹונה
העליֹונה מן הּוא מׁשלׁשל אבל רׁשּות. ּדר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָלרׁשּות

אמצעית. ּדר ׁשּלא ְְִֶֶֶֶַַָָֹלּתחּתֹונה
.ÊÎׁשּׁשֹופכין ּתחּתיהם אחת וחצר זֹו, ּכנגד זֹו ּדייטֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּתי

ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו עד לתֹוכּה, יׁשּפכּו לא - הּמים ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹלתֹוכּה
עּוקה מקצתן עׂשּו שפכים]אחד. ּבּה[בור לׁשּפ ּבחצר ְְִִֵֶֶָָָָָָָֹ

ׁשֹופכין עּוקה, ׁשעׂשּו אּלּו - עׂשּו לא ּומקצתם ְְִִִֵֶַַָָָָָֹהּמים,
עד לחצר יׁשּפכּו לא עׂשּו, ׁשּלא ואּלּו ׁשּלהן; ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלעּוקה
אחת ּכל - עּוקה אּלּו ועׂשּו עּוקה, אּלּו עׂשּו ואם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָׁשּיערבּו.
ערבּו. ׁשּלא ּפי על אף ׁשּלּה, לעּוקה ׁשֹופכת מּׁשּתיהן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹואחת

ה ¤¤ּפרק

מבֹוי‡. בתים]אנׁשי כמה שבהם בחצרות המוקף רחוב -] ְֵַָ
ׁשּקנּו ּכגֹון סחֹורה, לענין אחד ּבמאכל ׁשּתּוף ּביניהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
צריכין אינן - ּבהן וכּיֹוצא ּדבׁש אֹו ׁשמן אֹו ּבׁשּתפּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻיין
סחֹורה; ׁשל ׁשּתּוף על סֹומכין אּלא ׁשּבת, לענין אחר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּתּוף
אחד; ּובכלי אחד מין ּבֹו, ׁשּתפין ׁשהן הּמין ׁשּיהיה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻוהּוא
אֹו ּבׁשמן, ּולאחר ּביין לזה ׁשּתף מהם אחד היה אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאבל
להׁשּתּתף צריכין אּלּו הרי - כלים ּבׁשני והיה יין הּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשהיה

ׁשּבת. ְְִַַָלענין
ׁשּבּקׁש·. הּמבֹוי מּבני קדםאחד ׁשמן אֹו יין מחברֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשאינן ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי הּׁשּתּוף, ּבטל - לֹו נתן ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת,
זה על זה מקּפידין ׁשאין ּכׁשּתפין הּמבֹויּכּלן מּבני ואחד . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

מבֹוי ּבני - נׁשּתּתף ולא הּמבֹוי, ּבני עם להׁשּתּתף ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשרגיל
ּכרחֹו ּבעל ׁשּתּוף מּמּנּו ונֹוטלין ּביתֹו, לתֹו שזהנכנסין [כיון ְְְְְְִִִִִֵֶַָָ

לטובתו] ּכללגם להׁשּתּתף רֹוצה ׁשאינֹו הּמבֹוי מּבני ואחד ;ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
עּמהם. להׁשּתּתף אֹותֹו ּכֹופין הּמבֹוי, ּבני ְְְִִִִֵֵֶַַָָעם

אֹוצר‚. לֹו ׁשהיה מבֹוי מּבני ׁשמן[מחסן]אחד אֹו יין ׁשל ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
הּמבֹוי ּבני לכל מעט מּמּנּו מזּכה זה הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
הפריׁשֹו, ׁשּלא ּפי על ואף עליהן; ּבֹו ּומערב ּבֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹלהׁשּתּתף

יחדֹו העירוב]ולא חלק את ּבאֹוצר[- מערב הּוא הרי אּלא , ְְֲֲִֵֶָָָָֹֹ
ׁשּתּוף. זה הרי -ֲִֵֶ

נׁשּתּתפה„. אם - מבֹואֹות לׁשני ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָחצר
מֹוציאה ואינּה הּׁשני, ּבּמבֹוי נאסרה - ּבלבד מהן אחד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעם
הּמבֹוי, ּבני לכל ּבּׁשּתּוף אחד זּכה אם ,לפיכ ּבֹו; ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּומכניסה
ׁשאינן זֹו; חצר לאנׁשי להֹודיע צרי - עליהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוׁשּתף

ׁשאינּה מּדעּתן, אּלא ּבּמבֹוימׁשּתּתפין ׁשּמא - להם זכּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבזה לא להׁשּתּתף, רֹוצים .הּׁשני ְְִִִֵֵֶַַָֹ

ׁשּלא‰. והּוא - מּדעּתֹו ׁשּלא לֹו מערבת אדם ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹאׁשּתֹו
א - אֹוסר אם אבל ׁשכניו; על ולאיאסר עליו מערבת ינּה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ

'איני ׁשאמר: ּכגֹון אֹוסר? ּכיצד מּדעּתֹו. אּלא עליו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּתּתפת
'איני אֹו עּמכם', עּמכם'מערב .מׁשּתּתף ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

.Âאםנׁשּתּתפּו - הּמבֹואֹות מּׁשני אחד עם זֹו חצר ּבמיןאנׁשי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מאכל] זה[סוג הרי - הּמין אֹותֹו ּכלה אפּלּו נׁשּתּתפּו, ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָאחד

ּפעם להֹודיעם צרי ואינֹו להן, ּומזּכה אחר ׁשּתּוף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעֹוׂשה
מֹוסיף - האכל ונתמעט נׁשּתּתפּו, מינין ּבׁשני ואם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָֹׁשנּיה.
וצרי להם, מזּכה - ּכלּו ואם להֹודיע; צרי ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּומזּכה,
וצרי להם, מזּכה - זֹו ּבחצר ׁשכנים נּתֹוספּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָלהֹודיעם.

ְִָלהֹודיעם.
.Êּבני ועם זה, מּפתח זה מבֹוי ּבני עם זֹו חצר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּתּתפה

והן ׁשניהן, עם מּתרת - האחר הּפתח מן הּׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּמבֹוי
ערבה לא זה. עם זה אסּורין הּמבֹואֹות ּוׁשני עּמּה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻמּתרין

ׁשניהן על אֹוסרת מהן, אחד .עם ְִֵֵֶֶֶֶֶַָ
.Áאינּה הּׁשני והּפתח אחד, ּבפתח רגילה זֹו חצר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

וׁשאינּה אֹוסר; ּבֹו, ולצאת להּכנס ׁשרגילה זה - ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָרגילה
- ּבֹו רגילה ׁשאינּה מבֹוי עם ערבה אֹוסר. אינֹו ּבֹו, ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָרגילה

עּמּה לערב צרי ואינֹו לעצמֹו, האחר הּמבֹוי .הּתר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ
.Ëלא והיא לעצמן, ּבֹו רגילה ׁשהיא הּמבֹוי ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹערבּו

וגם ּבֹו, רגילה ׁשאינּה האחר הּמבֹוי עם ולא עּמֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹערבה
ּדֹוחין - ּבֹו רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי ּבני ערבּו [מחשיבים]לא ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹ

ערב; ׁשּלא מּפני ּבֹו, רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי זה אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאֹותּה
אצלֹו, אֹותּה ּדֹוחין - ערב לא והּוא ערבה לא והיא ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹהֹואיל

זה מבֹוי על ּתאסר ׁשּלא -]ּכדי בו לעצמֹו.[שרגילה ׁשערב ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
.Èלבקעה אחר ּופתח למבֹוי, ּפתח לּה ׁשּיׁש ללאחצר [שטח ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

לקרּפףמחיצות] בית]אֹו בלי גדולה סאתים[חצר מּבית יתר ְְִִֵֵֵַַָָ
חמישים] על אמה מאה מחצר[- לטלטל ואסּור הֹואיל -ְְְִֵֵֵַָָ

לפיכ מבֹוי; ׁשל ּפתח על אּלא סֹומ אינֹו קרּפף, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלאֹותֹו
היה אם אבל עּמהן. ׁשּיׁשּתּתף עד הּמבֹוי, ּבני על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹוסר
הּמבֹוי; ּבני על אֹוסר אינֹו ּפחֹות, אֹו סאתים ּבית ְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּקרּפף
ּבכל לטלטל ּומּתר הֹואיל ,סֹומ לֹו המיחד הּפתח ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻׁשעל

ְֵַַהּקרּפף.
.‡Èאֹוסר אינֹו אחר, ּבמבֹוי לׁשּבֹות ׁשהל מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאחד

מּצבהעליהן ׁשּבנה מבֹוי מּבני אחד וכן רחבה[עמוד]; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
הפריׁש ׁשהרי - עליהן אֹוסר אינֹו ּפתחֹו, על טפחים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָארּבעה

רׁשּותֹו. וחלק מהן, ְְְֵֶַַָעצמֹו
.·Èולא מקצתן וׁשכחּו מקצתן, ׁשּנׁשּתּתפּו מבֹוי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאנׁשי

ׁשּנ לאּלּו רׁשּותן מבּטלין - לעניןנׁשּתּתפּו ודינם ׁשּתּתפּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
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ּבמ ׁשּלא אֹוסרתאֹוסרת אינּה ּבמקֹומּה, הּמּתרת ורגל קֹומּה; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻ
עליהן. ׁשעֹוברת מּפני ּבמקֹומּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָֹׁשּלא

.„Îּכצצטרּיֹות למעלה[מרפסות]ׁשּתי ׁשהן מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֻ
הּמים ּגבֹוהה-מן מחיצה מהן אחת ּכל ׁשעׂשת ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּתי היּו אם - ואחת אחת מּכל יֹורדת טפחים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָעׂשרה
למּלאת, אסּורין אּלּו הרי טפחים, עׂשרה ּבתֹו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָֹֻהּגצצטראֹות
אחת. ּכגצצטרה ׁשהן מּפני אחד, ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעד
טפחים, עׂשרה על יֹותר והּתחּתֹונה העליֹונה ּבין היה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָואם
למּלאת. מּתרֹות ׁשּתיהן - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו ְְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָֹֻוערבה

.‰Îאף - הּתחּתֹונה ועׂשתה מחיצה, העליֹונה עׂשתה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹלא
ׁשהם העליֹונה ּבני ׁשל ּדלי מּפני למּלאת; אסּורה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּתחּתֹונה
עׂשת ולא מחיצה, העליֹונה עׂשתה עליה. ׁשעֹובר ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹאסּורין,
אסּורה. והּתחּתֹונה למּלאת, מּתרת העליֹונה - ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּתחּתֹונה
ּבּמחיצה העליֹונה ּבני עם הּתחּתֹונה ּבני נׁשּתּתפּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָואם
אחד ערּוב ׁשּיערבּו עד למּלאת, אסּורֹות ׁשּתיהן - .ׁשעׂשּו ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÂÎּדייטֹות עליונות]ׁשלׁש עליֹונה[דירות מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְִֶַָָָָֹ
מן יׁשלׁשל לא - אחד ׁשל ואמצעית אחד ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹותחּתֹונה
מרׁשּות מׁשלׁשלין ׁשאין אמצעית; ּדר לּתחּתֹונה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהעליֹונה
העליֹונה מן הּוא מׁשלׁשל אבל רׁשּות. ּדר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָלרׁשּות

אמצעית. ּדר ׁשּלא ְְִֶֶֶֶַַָָֹלּתחּתֹונה
.ÊÎׁשּׁשֹופכין ּתחּתיהם אחת וחצר זֹו, ּכנגד זֹו ּדייטֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּתי

ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו עד לתֹוכּה, יׁשּפכּו לא - הּמים ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹלתֹוכּה
עּוקה מקצתן עׂשּו שפכים]אחד. ּבּה[בור לׁשּפ ּבחצר ְְִִֵֶֶָָָָָָָֹ

ׁשֹופכין עּוקה, ׁשעׂשּו אּלּו - עׂשּו לא ּומקצתם ְְִִִֵֶַַָָָָָֹהּמים,
עד לחצר יׁשּפכּו לא עׂשּו, ׁשּלא ואּלּו ׁשּלהן; ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלעּוקה
אחת ּכל - עּוקה אּלּו ועׂשּו עּוקה, אּלּו עׂשּו ואם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָׁשּיערבּו.
ערבּו. ׁשּלא ּפי על אף ׁשּלּה, לעּוקה ׁשֹופכת מּׁשּתיהן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹואחת

ה ¤¤ּפרק

מבֹוי‡. בתים]אנׁשי כמה שבהם בחצרות המוקף רחוב -] ְֵַָ
ׁשּקנּו ּכגֹון סחֹורה, לענין אחד ּבמאכל ׁשּתּוף ּביניהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
צריכין אינן - ּבהן וכּיֹוצא ּדבׁש אֹו ׁשמן אֹו ּבׁשּתפּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻיין
סחֹורה; ׁשל ׁשּתּוף על סֹומכין אּלא ׁשּבת, לענין אחר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּתּוף
אחד; ּובכלי אחד מין ּבֹו, ׁשּתפין ׁשהן הּמין ׁשּיהיה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻוהּוא
אֹו ּבׁשמן, ּולאחר ּביין לזה ׁשּתף מהם אחד היה אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאבל
להׁשּתּתף צריכין אּלּו הרי - כלים ּבׁשני והיה יין הּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשהיה

ׁשּבת. ְְִַַָלענין
ׁשּבּקׁש·. הּמבֹוי מּבני קדםאחד ׁשמן אֹו יין מחברֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשאינן ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי הּׁשּתּוף, ּבטל - לֹו נתן ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת,
זה על זה מקּפידין ׁשאין ּכׁשּתפין הּמבֹויּכּלן מּבני ואחד . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

מבֹוי ּבני - נׁשּתּתף ולא הּמבֹוי, ּבני עם להׁשּתּתף ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשרגיל
ּכרחֹו ּבעל ׁשּתּוף מּמּנּו ונֹוטלין ּביתֹו, לתֹו שזהנכנסין [כיון ְְְְְְִִִִִֵֶַָָ

לטובתו] ּכללגם להׁשּתּתף רֹוצה ׁשאינֹו הּמבֹוי מּבני ואחד ;ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
עּמהם. להׁשּתּתף אֹותֹו ּכֹופין הּמבֹוי, ּבני ְְְִִִִֵֵֶַַָָעם

אֹוצר‚. לֹו ׁשהיה מבֹוי מּבני ׁשמן[מחסן]אחד אֹו יין ׁשל ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
הּמבֹוי ּבני לכל מעט מּמּנּו מזּכה זה הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
הפריׁשֹו, ׁשּלא ּפי על ואף עליהן; ּבֹו ּומערב ּבֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹלהׁשּתּתף

יחדֹו העירוב]ולא חלק את ּבאֹוצר[- מערב הּוא הרי אּלא , ְְֲֲִֵֶָָָָֹֹ
ׁשּתּוף. זה הרי -ֲִֵֶ

נׁשּתּתפה„. אם - מבֹואֹות לׁשני ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָחצר
מֹוציאה ואינּה הּׁשני, ּבּמבֹוי נאסרה - ּבלבד מהן אחד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעם
הּמבֹוי, ּבני לכל ּבּׁשּתּוף אחד זּכה אם ,לפיכ ּבֹו; ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּומכניסה
ׁשאינן זֹו; חצר לאנׁשי להֹודיע צרי - עליהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוׁשּתף

ׁשאינּה מּדעּתן, אּלא ּבּמבֹוימׁשּתּתפין ׁשּמא - להם זכּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבזה לא להׁשּתּתף, רֹוצים .הּׁשני ְְִִִֵֵֶַַָֹ

ׁשּלא‰. והּוא - מּדעּתֹו ׁשּלא לֹו מערבת אדם ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹאׁשּתֹו
א - אֹוסר אם אבל ׁשכניו; על ולאיאסר עליו מערבת ינּה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ

'איני ׁשאמר: ּכגֹון אֹוסר? ּכיצד מּדעּתֹו. אּלא עליו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּתּתפת
'איני אֹו עּמכם', עּמכם'מערב .מׁשּתּתף ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

.Âאםנׁשּתּתפּו - הּמבֹואֹות מּׁשני אחד עם זֹו חצר ּבמיןאנׁשי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מאכל] זה[סוג הרי - הּמין אֹותֹו ּכלה אפּלּו נׁשּתּתפּו, ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָאחד

ּפעם להֹודיעם צרי ואינֹו להן, ּומזּכה אחר ׁשּתּוף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעֹוׂשה
מֹוסיף - האכל ונתמעט נׁשּתּתפּו, מינין ּבׁשני ואם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָֹׁשנּיה.
וצרי להם, מזּכה - ּכלּו ואם להֹודיע; צרי ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּומזּכה,
וצרי להם, מזּכה - זֹו ּבחצר ׁשכנים נּתֹוספּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָלהֹודיעם.

ְִָלהֹודיעם.
.Êּבני ועם זה, מּפתח זה מבֹוי ּבני עם זֹו חצר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּתּתפה

והן ׁשניהן, עם מּתרת - האחר הּפתח מן הּׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּמבֹוי
ערבה לא זה. עם זה אסּורין הּמבֹואֹות ּוׁשני עּמּה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻמּתרין

ׁשניהן על אֹוסרת מהן, אחד .עם ְִֵֵֶֶֶֶֶַָ
.Áאינּה הּׁשני והּפתח אחד, ּבפתח רגילה זֹו חצר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

וׁשאינּה אֹוסר; ּבֹו, ולצאת להּכנס ׁשרגילה זה - ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָרגילה
- ּבֹו רגילה ׁשאינּה מבֹוי עם ערבה אֹוסר. אינֹו ּבֹו, ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָרגילה

עּמּה לערב צרי ואינֹו לעצמֹו, האחר הּמבֹוי .הּתר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ
.Ëלא והיא לעצמן, ּבֹו רגילה ׁשהיא הּמבֹוי ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹערבּו

וגם ּבֹו, רגילה ׁשאינּה האחר הּמבֹוי עם ולא עּמֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹערבה
ּדֹוחין - ּבֹו רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי ּבני ערבּו [מחשיבים]לא ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹ

ערב; ׁשּלא מּפני ּבֹו, רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי זה אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאֹותּה
אצלֹו, אֹותּה ּדֹוחין - ערב לא והּוא ערבה לא והיא ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹהֹואיל

זה מבֹוי על ּתאסר ׁשּלא -]ּכדי בו לעצמֹו.[שרגילה ׁשערב ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
.Èלבקעה אחר ּופתח למבֹוי, ּפתח לּה ׁשּיׁש ללאחצר [שטח ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

לקרּפףמחיצות] בית]אֹו בלי גדולה סאתים[חצר מּבית יתר ְְִִֵֵֵַַָָ
חמישים] על אמה מאה מחצר[- לטלטל ואסּור הֹואיל -ְְְִֵֵֵַָָ

לפיכ מבֹוי; ׁשל ּפתח על אּלא סֹומ אינֹו קרּפף, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלאֹותֹו
היה אם אבל עּמהן. ׁשּיׁשּתּתף עד הּמבֹוי, ּבני על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹוסר
הּמבֹוי; ּבני על אֹוסר אינֹו ּפחֹות, אֹו סאתים ּבית ְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּקרּפף
ּבכל לטלטל ּומּתר הֹואיל ,סֹומ לֹו המיחד הּפתח ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻׁשעל

ְֵַַהּקרּפף.
.‡Èאֹוסר אינֹו אחר, ּבמבֹוי לׁשּבֹות ׁשהל מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאחד

מּצבהעליהן ׁשּבנה מבֹוי מּבני אחד וכן רחבה[עמוד]; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
הפריׁש ׁשהרי - עליהן אֹוסר אינֹו ּפתחֹו, על טפחים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָארּבעה

רׁשּותֹו. וחלק מהן, ְְְֵֶַַָעצמֹו
.·Èולא מקצתן וׁשכחּו מקצתן, ׁשּנׁשּתּתפּו מבֹוי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאנׁשי

ׁשּנ לאּלּו רׁשּותן מבּטלין - לעניןנׁשּתּתפּו ודינם ׁשּתּתפּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
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ׁשנים אֹו מהן אחד ׁשּׁשכח חצר אנׁשי ּכדין רׁשּות, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבּטּול
ערבּו הּסמּוכיןולא ביתֹו אנׁשי עם אדם ׁשּכל אמרנּו, ּוכבר ; ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבין חצרֹות, לערּובי ּבין חׁשּובין, הן אחד ּכאיׁש ׁשלחנֹו, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֻעל
מבֹואֹות. ְְִֵלׁשּתּופי

.‚Èּבפני וחצר חצר ּכל ׁשּבֹו חצרֹות ּכל ׁשערבּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמבֹוי
מּבני אחד ׁשכח - ּבּמבֹוי ּכּלן נׁשּתּתפּו ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻעצמּה,
ּכּלן ׁשהרי ּכלּום; הפסיד לא חצרֹו, ּבני עם ערב ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֹֻחצר

מבואות']נׁשּתּתפּו סֹומכין[ב'שיתוף הּׁשּתּוף ועל ;[לטלטל], ְְְְִִִַַַ
לׁשּכח ׁשּלא אּלא הּׁשּתּוף, עם ּבחצרֹות לערב הצריכּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹולא
מּבני אחד ׁשכח אם אבל ּבחצרֹות. ערבּו והרי - ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּתינֹוקֹות
חצר ּבני ּכל ּומּתרין ּבּמבֹוי, אסּורין - נׁשּתּתף ולא ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻהּמבֹוי

לּבּתים ּכחצר לחצרֹות, ׁשהּמבֹוי ּבחצרן; שמותריןלטלטל -] ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
בחצרותיהן] .לטלטל

.„Èאין אם - ּבחצרֹות לערב ּכּלן וׁשכחּו ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻנׁשּתּתפּו
ּפרּוסתן על השני]מקּפידין של מפתו אחד סֹומכין[שאוכלים , ְְְִִִַַָָ

ּדבר להן מּתירין ואין ּבלבד; הראׁשֹונה ּבּׁשּבת הּׁשּתּוף ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָעל
מּדחק אּלא ערוב]זה, תורת תשתכח .[שלא ִֶֶַָֹ

.ÂË,הּבּתים עם חצרֹות ערבּו אם - ּבֹו נׁשּתּתפּו ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹמבֹוי
ּבֹו מטלטלין במבוי]אין ּככרמלית[- אּמֹות ּבארּבע [-אּלא ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ

מדרבנן] הרבים הּבּתים,רשות עם חצרֹות ׁשערבּו מאחר ;ְֲִִֵֵֵֶַַַָ
ּבלא ּבלבד ּבּתים אּלא לֹו ּפתּוח אין ּכאּלּו הּמבֹוי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹנעׂשה
אנׁשי ערבּו לא ואם ּבכּלֹו. מטלטלין אין ּולפיכ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָֹֻחצרֹות,

ׁשּׁשבתּו ּכלים ּבכּלֹו מטלטלין - בכניסתהחצרֹות [שהיו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָֻ
ּבּה.השבת] ערבּו ׁשּלא ּכחצר ְְְֵֵֶָָֹּבתֹוכֹו,

.ÊËּבני עם ּדינֹו ׁשּבּמבֹוי, ּבחצר הּׁשרּוי צדֹוקי אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּגֹוי
החצר ּבני עם ּכדינֹו מאחדהּמבֹוי אֹו הּגֹוי מן ׁשּׂשֹוכרים - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ואם הּצדֹוקי; להם מבּטל אֹו ׁשּבּמבֹוי, רׁשּותֹו ביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּבני
יׂשראל ודין ׁשּתּוף. צרי אינֹו אחד, ויׂשראל ּגֹוי ּבּמבֹוי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָהיה
אחד ּדין - אחד ׁשלחן על סֹומכין ׁשהם רּבים ודין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד,

הּוא.
.ÊÈאחד ּפתח ּבחצרֹו לֹו יׁש אם - ּבּמבֹוי ּדר ׁשהיה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי

מחיצות]לבקעה ללא הּמבֹוי;[שטח ּבני על אֹוסר אינֹו , ְְְִֵֵֵַַָָ
ּפי על ואף ארּבעה, על ארּבעה קטן ּפתח היה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָואפּלּו
אֹוסר אינֹו - ׁשּבּמבֹוי הּפתח ּדר ּוקרֹונֹות ּגמּלים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּמֹוציא
ׁשהּוא לֹו, המיחד ּפתח על אּלא ּדעּתֹו ׁשאין ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻעליהן;

לקרּפף ּפתּוח היה אם וכן בית]לּבקעה. בלי גדולה [חצר ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
ואינֹו לבקעה, ּכפתּוח זה הרי - סאתים ּבית על יתר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא
על סֹומ אינֹו - ּפחֹות אֹו סאתים ּבית היה עליהן; יו,אֹוסר ֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

מּמּנּו. ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַואֹוסר
.ÁÈוהיּו יׂשראלים, אחד וצּדֹו ּגֹוים אחד ׁשּצּדֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָמבֹוי

ּדר ּכּלן וערבּו יׂשראל, ׁשל לחצר מחצר ּפתּוחים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻחּלֹונֹות
ּומּתרין אחד, ּבית ּכאנׁשי ׁשּנעׂשּו ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻחּלֹונֹות,
להׁשּתּמׁש אסּורין אּלּו הרי - חּלֹונֹות ּדר ּולהכניס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַלהֹוציא
רּבים ׁשאין הּגֹוים; מן ׁשּיׂשּכרּו עד ּפתחים, ּדר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבּמבֹוי

ּגֹוי ּבמקֹום ּכיחיד .נעׂשים ְְֲִִִַָ
.ËÈּבמדינה מׁשּתּתפין מערבת[עיר]ּכיצד וחצר חצר ּכל ? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכל מׁשּתּתפין ּכ ואחר הּתינֹוקֹות; לׁשּכח ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה,

היתה ואם ּבּמבֹוי. ׁשּמׁשּתּתפין ּכדר הּמדינה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאנׁשי
ּכּלן מׁשּתּתפין רּבים, ׁשל נעׂשת אפּלּו ליחיד, קנין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָֻהּמדינה
ׁשל היתה אם וכן הּמדינה; ּבכל ויטלטלּו אחד, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּתּוף

ויׁש אחד.רּבים, ׁשּתּוף ּכּלן מׁשּתּתפין - אחד ּפתח לּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
.Îׁשהעם ּפתחים ׁשני לּה ויׁש רּבים, ׁשל היתה אם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל

ׁשל נעׂשת אפּלּו - ּבזה ויֹוצאין ּבזה ל]נכנסין יחיד,[נמכרה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָ
אפּלּו אחד, מקֹום מּמּנה מּניחין אּלא ּכּלּה, את מערבין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאין
אּלּו ויהיּו הּׁשאר. ּומׁשּתּתפין אחת, ּבחצר אחד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבית

הּמ ּבכל מּתרין ּכּלן מקֹוםהּמׁשּתּתפין מאֹותֹו חּוץ דינה, ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻֻ
ּבּׁשּתּוף ּבמקֹומן מּתרין הּנׁשארין אֹותן ויהיּו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָֻׁשּׁשּירּו;
לטלטל ואסּורין - רּבים המׁשארין היּו אם לעצמן, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשעֹוׂשין

הּמדינה. ּכל ְְִִַָָָּבׁשאר
.‡Îהּתיר ׁשהערּוב ׁשּידעּו ּכדי הּוא, הּכר מּׁשּום זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָודבר

ּבֹוקעין ׁשרּבים זֹו ּבמדינה לטלטל ׁשהרי[הולכין]להן - ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
אּלא ּבֹו מטלטלין אין עּמהן, נׁשּתּתף ולא ׁשּנׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמקֹום

לעצמן. ואּלּו לעצמן ְְְְְֵֵַַָָאּלּו
.·Îוסּלם אחד, ּפתח לּה ׁשּיׁש רּבים ׁשל [לחומה]מדינה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

ׁשּיּור צריכה ואינּה ּכּלּה, את מערבין - אחד [-ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻ
להיכר] ערוב בלא בית ׁשּבחֹומהלהשאיר הּסּלם ׁשאין ;ֵֶֶַַָָֻ

ּפי על אף - ׁשּיּור אֹותן ׁשּמּניחין הּבּתים ּכפתח. ְִִִִִֶֶַַַַַָָָחׁשּוב
- לחּוץ ּופניהם לעיר אחֹוריהן אּלא לעיר, ּפתּוחין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאינן

הּׁשאר. את ּומערבין ׁשּיּור, אֹותן ְְְִִִֶַָָָעֹוׂשין
.‚Îערּוב ּכּלן ערבּו אם - הּמדינה לבני ּבׁשּתּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהמזּכה

ׁשּׁשכח מי ודין להן; היא ׁשּזכּות להֹודיען, צרי אינֹו - ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָאחד
ּבעיר לׁשּבֹות ׁשהל מי אֹו הּמדינה, ּבני עם נׁשּתּתף ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹולא
ּבחצר ּכדינם הּכל, ּדין - ּבּמדינה עּמהן ׁשהיה ּגֹוי אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאחרת,

.ּומבֹוי ָ
.„Îזה הרי אחד, מּמבֹוי חּוץ יֹוׁשביה ּכל ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמדינה

אֹוסר אינֹו הּמבֹוי, ּפתח על מּצבה ּבנּו ואם ּכּלן; על ְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאֹוסר
כּלּה,עליהן אֹו אּלא - לחצאין מדינה מערבין אין לפיכ . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

רצה אם ּפתחֹו, על מּצבה מבֹוי ּכל ּובֹונה מבֹוי; מבֹוי ְִִֵֶַַָָָָָָָאֹו
הּמבֹואֹות. ׁשאר על יאסר ׁשּלא ּכדי - מהן רׁשּותֹו ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹלחלק

ה'תשע"ב ניסן כ"ח שישי יום

ו ¤¤ּפרק

הּמדינה‡. מן ׁשּיצא ׁשּתי[עיר]מי מזֹון והּניח ׁשּבת, ּבערב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּתחּום ּבתֹו הּמדינה מן רחֹוק העיר]סעּודֹות וקבע[של , ְְְְְִִַַַָָָ

את] מקומו]ׁשביתתֹו[בכך לּמדינה[- ׁשחזר ּפי על אף - ׁשם ְְִִִֶַַַַָָָָ
ׁשּתי ּבֹו ׁשהּניח ּבּמקֹום ׁשבת ּכאּלּו אֹותֹו נחׁשב ּבביתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹולן

תחּומין'. 'ערּובי הּנקרא הּוא וזה ְְְְִִֵֵֶַַָהּסעּודֹות;
לֹו·. ברשותו]ויׁש אלּפים[- למחר, ערּובֹו מּמקֹום להּל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ

למחר ערּובֹו מּמקֹום מהּל ּכׁשהּוא ,לפיכ רּוח. לכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאּמה
עד אּלא ּבּמדינה מהּל אינֹו הּמדינה, ּכנגד אּמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאלּפים
- מּדתֹו ּבתֹו מבלעת הּמדינה היתה ואם מּדתֹו; ְְְְְִִִִַַַָָָָָֻסֹוף
לּה. חּוצה מּדתֹו ויׁשלים אּמֹות, ּכארּבע ּכּלּה הּמדינה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻּתחׁשב

ּברח‚. ערּובֹו את ׁשהּניח הרי מּביתֹוּכיצד? אּמה אלף ּוק ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
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ערּובֹו מּמקֹום למחר מהּל נמצא מזרח, לרּוח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבּמדינה
אּמה אלּפים ערּובֹו מּמקֹום ּומהּל למזרח, אּמה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָאלּפים
מּביתֹו אּמה ואלף ּביתֹו, עד הערּוב ׁשּמן אלף - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמערב
האלף. סֹוף עד אּלא ּבּמדינה, מהּל ואינֹו הּמדינה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
אחת, אּמה אפּלּו מאלף ּפחֹות הּמדינה סֹוף עד מּביתֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיה
ּכּלּה הּמדינה ּתחׁשב - לּמדינה חּוץ ּכלת מּדתֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשּנמצאת
ותׁשעים ׁשּׁשה מאֹות ּתׁשע לּה חּוצה ויהּל אּמֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָּכארּבע

האלּפים ּתׁשלּום .אּמה ְְִַַַַָָ
ׁשּבּמדינה,„. מּביתֹו אלּפים ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ,ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ

ערּובֹו עד מּביתֹו מהּל ונמצא ּכּלּה; הּמדינה ּכל את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהפסיד
מּביתֹו מהּל ואינֹו ּביתֹו, עד אלּפים ּומערּובֹו אּמה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָאלּפים

אחת אּמה אפּלּו מערב לרּוח ּברׁשּותּבּמדינה ערּובֹו הּמּניח . ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָ
חרבה, עיר ואפּלּו ּכנינוה, ּגדֹולה מדינה היתה אפּלּו - ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָיחיד

לדיֹורין הראּויה מערה ּכּלּה[למגורים]אֹו את מהּל - ְְְְִֵֶַָָָָָָֻ
רּוח. לכל אּמה אלּפים לּה ְְְִַַַַָָָָוחּוצה

כלּום;‰. עׂשה לא ּבּה, ׁשּׁשבת הּמדינה ּבתֹו ערּובֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּמּניח
הּמדינה ּכבני הּוא הרי אּלא ערּובֹו, מּמקֹום לֹו מֹודדין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָואין
אם וכן לּמדינה. חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים להן ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכּלן,
חּוץ הּתחּום ׁשּמֹודדין לעיר הּמצטרפין ּבּמקֹומֹות ערּובֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָנתן
לּתחּום, חּוץ ערּובֹו נתן העיר. ּבתֹו ּכנֹותנֹו זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָמהן,

ערּוב .אינֹו ֵֵ
.Âמצוה לדבר אּלא תחּומין, ערּובי מערבין ּכגֹוןאין - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

אֹו נּׂשּואין, ׁשל למׁשּתה אֹו האבל, לבית ליל רֹוצה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשהיה
ּבאּלּו; וכּיֹוצא ,הּדר מן ׁשּבא חברֹו אֹו רּבֹו ּפני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלהקּביל
מן אֹו הּגֹוים, מן לברח רֹוצה ׁשהיה ּכגֹון - הּיראה מּפני ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹו
אּלא אּלּו, מּכל לאחד ׁשּלא ערב ואם ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּלסטים,

ערּוב. זה הרי - הרׁשּות ְְְֲִֵֵֵֶָלדברי
.Êּבֹו[מזון]ּכל גם]ׁשּמׁשּתּתפין - מבואות מערבין[בשיתופי ְְְְִִִֶַָָ

ּבֹו מערבין אין ּבֹו, מׁשּתּתפין ׁשאין וכל תחּומין; ערּובי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָּבֹו
ׁשּתי מזֹון תחּומין? ערּובי ׁשעּור וכּמה תחּומין. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָערּובי

לפּתן היה ואם ואחד; אחד לכל עםסעּודֹות שנאכל תבשיל -] ְְְְְִִֶֶָָָָָָ
ּבֹולחם] לאכל ּכדי הלחם]- הּׁשּתּוף.[עם ּכמֹו סעּודֹות, ׁשּתי ְְְְֱִֵֵֶַֹ
.Áׁשּיהיה ּכדי אחד, ּבמקֹום וערּובֹו הּוא ׁשּיהא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָוצרי

לׁשּבת נתּכּון אם ,לפיכ הּׁשמׁשֹות. ּבין לאכלֹו לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאפׁשר
ּברׁשּות אֹו הּיחיד, ּברׁשּות ערּובֹו והּניח הרּבים, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָּברׁשּות
ׁשאי ערּוב; אינֹו - הרּבים ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּיחיד,
ּבין הרּבים לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות להֹוציא לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאפׁשר

ּבעברה אּלא .הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַַָָָ
.Ë,הרּבים ּברׁשּות אֹו הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת נתּכּון אם ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֹאבל

ׁשּנתּכּון אֹו ּבכרמלית, ערּובֹו ּבכרמליתוהּניח [רשותלׁשּבת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹ
מדרבנן] ּברׁשּותהרבים אֹו הּיחיד ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ,ְְְִִִִִֵַַָ

ּבין ׁשהּוא הערּוב, קנּית ׁשּבׁשעת ערּוב; זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרּבים
הרׁשּיֹות מּׁשּתי אחת מּכל ּולהכניס להֹוציא מּתר ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻֻהּׁשמׁשֹות,
סֹופרים מּדברי ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל - מצוה לדבר [-לכרמלית ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

אֹוחכמים] מצוה ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין עליו גזרּו לא ,ְְְְִִֵַָָָָָֹ
הּדחק. ְְִַַָּבׁשעת

.Èלהֹוציאֹו יכֹול אם - הּמפּתח ואבד ונעל ּבמגּדל, ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָנתנֹו

מלאכה עׂשּית אּסּור[אסורה]ּבלא ׁשאין ערּוב; זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ
נתנֹו מלאכה. אּלא מצוה, ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלעׂשֹות
- ערּוב אינֹו הארץ, מן הּצֹומחין הּקנּדס אֹו הּקנה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבראׁש
ערּוב. זה הרי ּונעּוצין, ּתלּוׁשין היּו ואם יתלׁש; ׁשּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹּגזרה

.‡Èאּמֹות ארּבע ערּובֹו ּבמקֹום לֹו יׁש ערּובֹו, הּמּניח ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכל
כחצרו] ּבסֹוף[שהם ׁשּלֹו תחּומין ערּובי הּמּניח ,לפיכ .ְְְִִִֵֵֶַַַָ

אּמֹות ׁשּתי ּבתֹו לּתחּום חּוץ ויצא הערּוב ונתּגלּגל ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָהּתחּום,
חּוץ יצא ואם מּמקֹומֹו. יצא לא ּוכאּלּו ערּוב, זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹ
והּמּניח לּתחּום. חּוץ נעׂשה ׁשהרי ערּוב, אינֹו - אּמֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָלׁשּתי
להּגיע יכֹול ׁשאינֹו מּפני ערּוב, אינֹו - לּתחּום חּוץ ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָערּובֹו

ערּובֹו. ֵֶאל
È.·,אבד אֹו לּתחּום, חּוץ אּמֹות ׁשּתי ויצא הערּוב ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָנתּגלּגל

אינֹו יֹום, מּבעֹוד - ונטמא ּתרּומה ׁשהיה אֹו נׂשרף, ְְְְְִִִֵֶַָָָָאֹו
ׁשּקנּית ערּוב; זה הרי מּׁשחׁשכה, מימוש]ערּוב; הערּוב,[- ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה הרי ספק, ואם הּׁשמׁשֹות. ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָּבין
ערּוב. זה הרי הּׁשמׁשֹות, ּבין הערּוב נאכל אם ,לפיכ ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשר;

.‚Èעליו ערב אחד עלינּו', וערב 'צא ׁשנים: לֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאמרּו
עליו ׁשערב זה - הּׁשמׁשֹות ּבין עליו ערב ואחד יֹום, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּבעֹוד
ּבין עליו ׁשערב וזה הּׁשמׁשֹות, ּבין ערּובֹו נאכל יֹום, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּבעֹוד
ׁשּבין ערּוב; קנּו ׁשניהם - מּׁשחׁשכה ערּובֹו נאכל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּׁשמׁשֹות,
ספק כן, ּפי על ואף ּכׁשר. הערּוב ּוספק הּוא, ספק ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָהּׁשמׁשֹות
תחּומין ערּובי מערבין אין - חׁשכה לא ספק ְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹחׁשכה

ערּוב זה הרי ערב, ואם .לכּתחּלה; ְְְֲִִֵֵֵֶַַָ
.„Èּגל הערּוב על יכֹול[אבנים]נפל אם - יֹום מּבעֹוד ְִִֵַַַָָָ

ׁשּמּתר לפי ּכׁשר, זה הרי מלאכה, עׂשּית ּבלא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻלהֹוציאֹו
נפל ואם הערּוב; קנּית ׁשעת ׁשהיא הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָלהֹוציאֹו
אפׁשר ׁשאי ּפי על ואף ערּוב, זה הרי - מּׁשחׁשכה ּגל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעליו
אֹו נפל, יֹום מּבעֹוד ספק מלאכה. ּבעׂשּית אּלא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלהֹוציאֹו

ּכׁשר. הערּוב ׁשּספק ּכׁשר, זה הרי - ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמּׁשחׁשכה
.ÂËּבתרּומ ערב אם ערּוב,אבל אינֹו - טמאה ספק ׁשהיא ה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

הראּויה סעּודה ׁשּתי[לאכילה]ׁשאינּה לפניו היּו אם וכן ; ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָ
יֹודע ואינֹו טמאה, ואחת טהֹורה אחת ּתרּומה, ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכּכרֹות
מקֹום ּבכל ּבּטהֹורה 'ערּובי ואמר: מּׁשּתיהן, היא זֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאי
לאכילה. הראּויה סעּודה ּכאן ׁשאין ערּוב, אינֹו - ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא'

.ÊË- ּבּה וערב קדׁש', ּולמחר חל הּיֹום זֹו 'ּכּכר ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹאמר:
וּדאי, נתקּדׁשה לא עדין הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ערּוב, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹערּובֹו
קדׁש 'הּיֹום אמר: אם אבל יֹום; מּבעֹוד היתה ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּוראּויה
ׁשּתחׁש עד ראּויה ׁשאינּה ּבּה, מערבין אין - חל' .ּולמחר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
עד ּתרּומה ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּתרּומה, הפריׁש אם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹוכן
ּבין ּכל טבל היא ׁשהרי ּבּה, מערבין אין - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּתחׁש

יֹום. מּבעֹוד ראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָהּׁשמׁשֹות,
.ÊÈׁשּבית לפי ערּוב; אינֹו - הּקברֹות ּבבית ערּובֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָהּנֹותן

אחר ׁשם הערּוב ּבקּיּום ׁשרֹוצה וכיון ּבהניה, אסּור ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּקברֹות
הּפרס ּבבית נתנֹו בֹו. נהנה הרי מספק]קנּיה, שטמא -[שדה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָ

ׁשם לּכנס ׁשּיכֹול מּפני כהן; היה ואפּלּו ערּוב, זה ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹהרי
ׁשּינּפח אֹו הּפֹורח, טומאה]ּבמגּדל בדיקת לצורך העפר על -] ְְְִֵֵֶַַַַָ
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ערּובֹו מּמקֹום למחר מהּל נמצא מזרח, לרּוח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבּמדינה
אּמה אלּפים ערּובֹו מּמקֹום ּומהּל למזרח, אּמה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָאלּפים
מּביתֹו אּמה ואלף ּביתֹו, עד הערּוב ׁשּמן אלף - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמערב
האלף. סֹוף עד אּלא ּבּמדינה, מהּל ואינֹו הּמדינה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
אחת, אּמה אפּלּו מאלף ּפחֹות הּמדינה סֹוף עד מּביתֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיה
ּכּלּה הּמדינה ּתחׁשב - לּמדינה חּוץ ּכלת מּדתֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשּנמצאת
ותׁשעים ׁשּׁשה מאֹות ּתׁשע לּה חּוצה ויהּל אּמֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָּכארּבע

האלּפים ּתׁשלּום .אּמה ְְִַַַַָָ
ׁשּבּמדינה,„. מּביתֹו אלּפים ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ,ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ

ערּובֹו עד מּביתֹו מהּל ונמצא ּכּלּה; הּמדינה ּכל את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהפסיד
מּביתֹו מהּל ואינֹו ּביתֹו, עד אלּפים ּומערּובֹו אּמה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָאלּפים

אחת אּמה אפּלּו מערב לרּוח ּברׁשּותּבּמדינה ערּובֹו הּמּניח . ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָ
חרבה, עיר ואפּלּו ּכנינוה, ּגדֹולה מדינה היתה אפּלּו - ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָיחיד

לדיֹורין הראּויה מערה ּכּלּה[למגורים]אֹו את מהּל - ְְְְִֵֶַָָָָָָֻ
רּוח. לכל אּמה אלּפים לּה ְְְִַַַַָָָָוחּוצה

כלּום;‰. עׂשה לא ּבּה, ׁשּׁשבת הּמדינה ּבתֹו ערּובֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּמּניח
הּמדינה ּכבני הּוא הרי אּלא ערּובֹו, מּמקֹום לֹו מֹודדין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָואין
אם וכן לּמדינה. חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים להן ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכּלן,
חּוץ הּתחּום ׁשּמֹודדין לעיר הּמצטרפין ּבּמקֹומֹות ערּובֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָנתן
לּתחּום, חּוץ ערּובֹו נתן העיר. ּבתֹו ּכנֹותנֹו זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָמהן,

ערּוב .אינֹו ֵֵ
.Âמצוה לדבר אּלא תחּומין, ערּובי מערבין ּכגֹוןאין - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

אֹו נּׂשּואין, ׁשל למׁשּתה אֹו האבל, לבית ליל רֹוצה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשהיה
ּבאּלּו; וכּיֹוצא ,הּדר מן ׁשּבא חברֹו אֹו רּבֹו ּפני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלהקּביל
מן אֹו הּגֹוים, מן לברח רֹוצה ׁשהיה ּכגֹון - הּיראה מּפני ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹו
אּלא אּלּו, מּכל לאחד ׁשּלא ערב ואם ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּלסטים,

ערּוב. זה הרי - הרׁשּות ְְְֲִֵֵֵֶָלדברי
.Êּבֹו[מזון]ּכל גם]ׁשּמׁשּתּתפין - מבואות מערבין[בשיתופי ְְְְִִִֶַָָ

ּבֹו מערבין אין ּבֹו, מׁשּתּתפין ׁשאין וכל תחּומין; ערּובי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָּבֹו
ׁשּתי מזֹון תחּומין? ערּובי ׁשעּור וכּמה תחּומין. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָערּובי

לפּתן היה ואם ואחד; אחד לכל עםסעּודֹות שנאכל תבשיל -] ְְְְְִִֶֶָָָָָָ
ּבֹולחם] לאכל ּכדי הלחם]- הּׁשּתּוף.[עם ּכמֹו סעּודֹות, ׁשּתי ְְְְֱִֵֵֶַֹ
.Áׁשּיהיה ּכדי אחד, ּבמקֹום וערּובֹו הּוא ׁשּיהא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָוצרי

לׁשּבת נתּכּון אם ,לפיכ הּׁשמׁשֹות. ּבין לאכלֹו לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאפׁשר
ּברׁשּות אֹו הּיחיד, ּברׁשּות ערּובֹו והּניח הרּבים, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָּברׁשּות
ׁשאי ערּוב; אינֹו - הרּבים ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּיחיד,
ּבין הרּבים לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות להֹוציא לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאפׁשר

ּבעברה אּלא .הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַַָָָ
.Ë,הרּבים ּברׁשּות אֹו הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת נתּכּון אם ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֹאבל

ׁשּנתּכּון אֹו ּבכרמלית, ערּובֹו ּבכרמליתוהּניח [רשותלׁשּבת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹ
מדרבנן] ּברׁשּותהרבים אֹו הּיחיד ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ,ְְְִִִִִֵַַָ

ּבין ׁשהּוא הערּוב, קנּית ׁשּבׁשעת ערּוב; זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרּבים
הרׁשּיֹות מּׁשּתי אחת מּכל ּולהכניס להֹוציא מּתר ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻֻהּׁשמׁשֹות,
סֹופרים מּדברי ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל - מצוה לדבר [-לכרמלית ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

אֹוחכמים] מצוה ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין עליו גזרּו לא ,ְְְְִִֵַָָָָָֹ
הּדחק. ְְִַַָּבׁשעת

.Èלהֹוציאֹו יכֹול אם - הּמפּתח ואבד ונעל ּבמגּדל, ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָנתנֹו

מלאכה עׂשּית אּסּור[אסורה]ּבלא ׁשאין ערּוב; זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ
נתנֹו מלאכה. אּלא מצוה, ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלעׂשֹות
- ערּוב אינֹו הארץ, מן הּצֹומחין הּקנּדס אֹו הּקנה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבראׁש
ערּוב. זה הרי ּונעּוצין, ּתלּוׁשין היּו ואם יתלׁש; ׁשּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹּגזרה

.‡Èאּמֹות ארּבע ערּובֹו ּבמקֹום לֹו יׁש ערּובֹו, הּמּניח ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכל
כחצרו] ּבסֹוף[שהם ׁשּלֹו תחּומין ערּובי הּמּניח ,לפיכ .ְְְִִִֵֵֶַַַָ

אּמֹות ׁשּתי ּבתֹו לּתחּום חּוץ ויצא הערּוב ונתּגלּגל ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָהּתחּום,
חּוץ יצא ואם מּמקֹומֹו. יצא לא ּוכאּלּו ערּוב, זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹ
והּמּניח לּתחּום. חּוץ נעׂשה ׁשהרי ערּוב, אינֹו - אּמֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָלׁשּתי
להּגיע יכֹול ׁשאינֹו מּפני ערּוב, אינֹו - לּתחּום חּוץ ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָערּובֹו

ערּובֹו. ֵֶאל
È.·,אבד אֹו לּתחּום, חּוץ אּמֹות ׁשּתי ויצא הערּוב ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָנתּגלּגל

אינֹו יֹום, מּבעֹוד - ונטמא ּתרּומה ׁשהיה אֹו נׂשרף, ְְְְְִִִֵֶַָָָָאֹו
ׁשּקנּית ערּוב; זה הרי מּׁשחׁשכה, מימוש]ערּוב; הערּוב,[- ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה הרי ספק, ואם הּׁשמׁשֹות. ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָּבין
ערּוב. זה הרי הּׁשמׁשֹות, ּבין הערּוב נאכל אם ,לפיכ ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשר;

.‚Èעליו ערב אחד עלינּו', וערב 'צא ׁשנים: לֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאמרּו
עליו ׁשערב זה - הּׁשמׁשֹות ּבין עליו ערב ואחד יֹום, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּבעֹוד
ּבין עליו ׁשערב וזה הּׁשמׁשֹות, ּבין ערּובֹו נאכל יֹום, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּבעֹוד
ׁשּבין ערּוב; קנּו ׁשניהם - מּׁשחׁשכה ערּובֹו נאכל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּׁשמׁשֹות,
ספק כן, ּפי על ואף ּכׁשר. הערּוב ּוספק הּוא, ספק ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָהּׁשמׁשֹות
תחּומין ערּובי מערבין אין - חׁשכה לא ספק ְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹחׁשכה

ערּוב זה הרי ערב, ואם .לכּתחּלה; ְְְֲִִֵֵֵֶַַָ
.„Èּגל הערּוב על יכֹול[אבנים]נפל אם - יֹום מּבעֹוד ְִִֵַַַָָָ

ׁשּמּתר לפי ּכׁשר, זה הרי מלאכה, עׂשּית ּבלא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻלהֹוציאֹו
נפל ואם הערּוב; קנּית ׁשעת ׁשהיא הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָלהֹוציאֹו
אפׁשר ׁשאי ּפי על ואף ערּוב, זה הרי - מּׁשחׁשכה ּגל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעליו
אֹו נפל, יֹום מּבעֹוד ספק מלאכה. ּבעׂשּית אּלא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלהֹוציאֹו

ּכׁשר. הערּוב ׁשּספק ּכׁשר, זה הרי - ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמּׁשחׁשכה
.ÂËּבתרּומ ערב אם ערּוב,אבל אינֹו - טמאה ספק ׁשהיא ה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

הראּויה סעּודה ׁשּתי[לאכילה]ׁשאינּה לפניו היּו אם וכן ; ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָ
יֹודע ואינֹו טמאה, ואחת טהֹורה אחת ּתרּומה, ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכּכרֹות
מקֹום ּבכל ּבּטהֹורה 'ערּובי ואמר: מּׁשּתיהן, היא זֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאי
לאכילה. הראּויה סעּודה ּכאן ׁשאין ערּוב, אינֹו - ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא'

.ÊË- ּבּה וערב קדׁש', ּולמחר חל הּיֹום זֹו 'ּכּכר ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹאמר:
וּדאי, נתקּדׁשה לא עדין הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ערּוב, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹערּובֹו
קדׁש 'הּיֹום אמר: אם אבל יֹום; מּבעֹוד היתה ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּוראּויה
ׁשּתחׁש עד ראּויה ׁשאינּה ּבּה, מערבין אין - חל' .ּולמחר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
עד ּתרּומה ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּתרּומה, הפריׁש אם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹוכן
ּבין ּכל טבל היא ׁשהרי ּבּה, מערבין אין - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּתחׁש

יֹום. מּבעֹוד ראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָהּׁשמׁשֹות,
.ÊÈׁשּבית לפי ערּוב; אינֹו - הּקברֹות ּבבית ערּובֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָהּנֹותן

אחר ׁשם הערּוב ּבקּיּום ׁשרֹוצה וכיון ּבהניה, אסּור ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּקברֹות
הּפרס ּבבית נתנֹו בֹו. נהנה הרי מספק]קנּיה, שטמא -[שדה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָ

ׁשם לּכנס ׁשּיכֹול מּפני כהן; היה ואפּלּו ערּוב, זה ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹהרי
ׁשּינּפח אֹו הּפֹורח, טומאה]ּבמגּדל בדיקת לצורך העפר על -] ְְְִֵֵֶַַַַָ
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.ÁÈּכּלן מקּבצין - תחּומין ּבערּובי להׁשּתּתף ׁשרצּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻרּבים
ּבכלי אֹותֹו ּומּניחין ואחד, אחד לכל סעּודֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָערּובן

ׁשּירצּו ּבמקֹום -אחד כּלן ידי על ערּוב אחד עׂשה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
אחר ידי על להן לזּכֹות כולם]צרי עבור הסעודות שיקנה -], ְְִֵֵֶַַַָָ

תחּומין ערּובי לאדם לֹו מערבין ׁשאין להֹודיעם; ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָוצרי
ׁשרצה הרּוח ּבאֹותּה לערב רֹוצה אינֹו ׁשּמא לדעּתֹו, ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
אּלא רצה ׁשּלא ּפי על אף - יֹום מּבעֹוד הֹודיעֹו ואם ּבּה. ְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹזה
- ׁשחׁשכה עד הֹודיעֹו לא ואם ערּוב; זה הרי ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמּׁשּתחׁש

.מּׁשּתחׁש מערבין ׁשאין ּבֹו, יֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָאינֹו
.ËÈהּזֹוכה ידו]ּכל על שיזכו הראוי מזּכין[- חצרֹות, ּבערּובי ְְֲִֵֵֵֶַַָ

ערּובי ידֹו על מזּכין ׁשאין מי וכל תחּומין; ּבערּובי ידֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָעל
תחּומין. ערּובי ידֹו על מזּכין אין ְְֲִִֵֵֵֵַַָחצרֹות,

.Îויערב ּפת לֹו ׁשּיּקח ּכדי הּבית, לבעל מעה אדם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָנֹותן
לנחּתֹום, אֹו לחנוני, נתן אם אבל תחּומין. ערּובי ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלֹו
לֹו: אמר ואם ערּוב; אינֹו - זֹו' ּבמעה לי 'זכה לֹו: ְְְְִִֵֵֵַַָָָָואמר
מן אכל אֹו ּפת ּבּה לֹוקח זה הרי - זֹו' ּבמעה עלי ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ'ערב
לי 'ּתן לֹו: ואמר ּכלי, לֹו נתן ואם עליו. ּומערב ְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָָהאכלין,
עליו ּומערב אכל, לֹוקח זה הרי - ּבֹו' לי ּוזכה אכל, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבזה

.ּבֹו
.‡Î,הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על תחּומין ערּובי אדם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָמערב

ׁשּלא ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹועל
א ,לפיכ ּבׁשלמּדעּתן; יֹוצאין לעצמן, וערבּו עליהן ערב ם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ולא הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על לא מערב אינֹו אבל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹֹרּבן.
אּלא - אׁשּתֹו ידי על ולא העברים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹעל
ערב ואם ׁשלחנֹו. על אצלֹו אֹוכלין ׁשהן ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻמּדעּתן,
על ערב ּבערּובֹו; יֹוצאין - מחּו ולא וׁשתקּו וׁשמעּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹעליהן,
מּזֹו, ּגדֹולה מחאה ל אין - לעצמן הן וערבּו מהן, אחד ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּכל

עצמן ּבערּוב יֹוצאויֹוצאין - ּפחֹות אֹו ׁשנים ׁשׁש ּבן קטן . ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ
סעּודֹות ׁשּתי מזֹון עליו להּניח צרי ואין אּמֹו, ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּבערּוב

ְְַלעצמֹו.
.·Îּבמקֹום לֹו להּניחֹו אחר ּביד ערּובֹו לׁשּלח ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָהרֹוצה

ּוכׁשהּוא ּבידֹו. הרׁשּות ׁשם, ׁשביתתֹו לקּבע רֹוצה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא
מי ּביד ולא וקטן, ׁשֹוטה חרׁש ּביד מׁשּלחֹו אינֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹמׁשּלחֹו,
ואם ערּוב. אינֹו ׁשּלח, ואם ערּוב; ּבמצות מֹודה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשאינֹו
ּכדי ּכׁשר, לאדם להֹוליכֹו הּפסּולין מאּלּו אחד ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּלחֹו
ואפּלּו ּכׁשר, זה הרי - הערּוב ּבמקֹום ויּניחֹו הּכׁשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיֹוליכֹו
מרחֹוק, עֹומד ׁשּיהיה והּוא, הּפיל; על אֹו הּקֹוף על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּלחֹו
הּכׁשר, אצל ׁשהּגיעּו הּבהמה אֹו הּפסּול זה ׁשּיראה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעד

הערּוב את להֹולי לֹו ּבערּוביׁשאמר ׁשּנׁשּתּתפּו רּבים וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
מׁשּלחין. אּלּו הרי - אחד ּביד ערּובן לׁשלח ורצּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹתחּומין,

.‚Îוערב עלינּו', 'ערב לאחד: ׁשאמרּו רּבים אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד
ּבֹו; ויֹוצאין ערּוב, זה הרי - ׁשרצה רּוח זה ּבאי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעליהם

רּוח לֹו יחדּו לא ּבתמרים'ׁשהרי עלי 'ערב לחברֹו: האֹומר . ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ּבגרֹוגרֹות עליו יבשות]וערב עליו[תאנים וערב 'ּבגרֹוגרֹות' , ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

ּבּׁשֹוב,ּבתמרים, והּניחֹו ּבּמגּדל' ערּובי 'הּנח לֹו: אמר ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ
'ּבעלּיה' ּבעלּיה, והּניחֹו 'ּבּבית' ּבּמגּדל, והּניחֹו ,'ּבּׁשֹוב'ְְְֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָ
עלי' 'ערב לֹו: אמר אם אבל ערּוב; אינֹו - ּבּבית ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָוהּניחֹו

ּבּבית ּבין ּבגרֹוגרֹות, ּבין ּבתמרים ּבין - עליו וערב ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָסתם,
ערּוב. זה הרי - ּבעלּיה ֲֲִֵֵֵֶָָּבין

.„Îּכ מבֹואֹות, וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי על ׁשּמברכין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָּכׁשם
תחּומין ערּובי על מּתרמבר יהיה הערּוב 'ּבזה ואֹומר: ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ

אחד היה ואם רּוח'. לכל אּמה אלּפים זה מּמקֹום להּל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלי
לפלֹוני מּתר יהיה הערּוב 'ּבזה אֹומר: רּבים, ידי על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמערב
להּל זֹו, עיר 'לבני אֹו ּפלֹוני', מקֹום 'לבני אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָּופלֹוני',

רּוח'. לכל אּמה אלּפים זה ְְִִֶַַַַָָָמּמקֹום

ז ¤¤ּפרק

לּמדינה‡. חּוץ ׁשּבת מערב ׁשּיצא ּבמקֹום[עיר]מי ועמד , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
וחזר זה', ּבמקֹום 'ׁשביתתי ואמר: ּבסֹופֹו, אֹו הּתחּום ְְְְְְְִִֶַַַָָָָּבתֹו
אלּפים מקֹום, מאֹותֹו למחר להּל לֹו יׁש - ׁשם ולן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָלעירֹו
ּברגליו; לערב תחּומין, ערּובי עּקר הּוא וזה רּוח. לכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָאּמה
ּבּמקֹום, ּבלבד סעּודֹות ׁשּתי מזֹון ּבהּנחת לערב אמרּו ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹולא

ע להקל אּלא ׁשם, עמד ולא יצא ׁשּלא ּפי על העׁשיר,אף ל ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
לֹו. ויּניחּנּו אחר ּביד ערּובֹו יׁשלח אּלא יצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּלא

ּכגֹון·. אצלֹו, ידּוע ּבמקֹום ׁשביתתֹו לקּבע נתּכּון אם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכן
ּובינֹו ּבינֹו ויׁש מקֹומֹו, מּכיר ׁשהּוא ּגדר אֹו ּבית אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאילן
ּכדי והל ּבּדר והחזיק ּפחֹות, אֹו אּמה אלּפים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכׁשחׁשכה

מקֹום לאֹותֹו שבת]ׁשּיּגיע כניסת -[לפני ׁשביתה ּבֹו ויקנה ְְְְִִִֶֶַַָָ
חברֹו החזירֹו אּלא ׁשם, עמד ולא הּגיע ׁשּלא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאף
לֹו יׁש - נתעּכב אֹו ללּון, מעצמֹו ׁשחזר אֹו אצלֹו, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָללּון
לכל אּמה אלּפים מקֹום ּומאֹותֹו לֹו, ׁשּנתּכּון מקֹום עד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהּל
,ּבּדר והחזיק ׁשביתתֹו, ׁשם לקּבע ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּכיון ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹרּוח;

ׁשם. ערּובֹו ׁשהּניח אֹו ׁשם, ׁשעמד ּכמי ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנעׂשה
להּניח‚. אֹותֹו מטריחין ׁשאין ּבעני, אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָּבּמה

ׁשּמא ירא והיה ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מי ּכגֹון ּבדחּוק, אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָערּוב;
מקֹוםּתחׁש לאֹותֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום מן ׁשּיּׁשאר והּוא, ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ויהיה ּכחֹו, ּבכל רץ אם ,ׁשּתחׁש קדם ׁשביתה ּבֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּקנה
אם אבל ּפחֹות. אֹו אלּפים ,ּכׁשּתחׁש מקֹום אֹותֹו ּובין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבינֹו
ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום מן נׁשאר ׁשּלא אֹו עני, ולא ּדחּוק היה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹלא
לׁשּבת ׁשּנתּכּון הּמקֹום ּבין ׁשהיה אֹו ּכחֹו, ּבכל רץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאפּלּו
מאלּפים יתר ּכׁשחׁשכה ּבֹו עֹומד ׁשהּוא הּמקֹום ּובין ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבֹו
קנה לא הרי - ׁשביתה ּבֹו ׁשּקנה הּמקֹום ּכּון ׁשּלא אֹו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹאּמה,
רּוח לכל אּמה אלּפים אּלא לֹו ואין מקֹום, ּברחּוק ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשביתה

ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא ְִֵֵֶֶָָָמּמקֹום
ׁשביתה,„. ׁשם וקנה הּיחיד, ּברׁשּות יֹום מּבעֹוד ׁשעמד ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָמי

הידּועה הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת ונתּכּון ּבּדר ּבא ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
וחּוצה ּכּלּה, את מהּל זה הרי - ׁשביתתֹו ׁשם וקבע ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאצלֹו,
מקֹום זֹו הּיחיד רׁשּות היתה ואם רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָלּה
סאתים ּבית בּה היה אם - נקע אֹו ּתל, אֹו לדירה, הּקף ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא

חמישים] על אמה וחּוצה[מאה ּכּלּה, את מהּל ּפחֹות, ְְֵֶַָָָֻאֹו
סאתים, ּבית על יתר היתה ואם רּוח; לכל אּמה אלּפים ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָלּה
לכל אּמה אלּפים מהן וחּוצה אּמֹות, ארּבע אּלא ּבּה לֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאין

לדירה. הּקף ׁשּלא ּבמקֹום ערּובֹו הּניח אם וכן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֻרּוח.
סּים[קובע]הּקֹונה‰. ולא מקֹום, ּברחּוק [ציין]ׁשביתה ְְְִִִֵֶַָָֹ
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ּבא היה ּכיצד? ׁשם. ׁשביתה קנה לא - ׁשביתתֹו ְְְִִֵַָָָָָָָָֹמקֹום
'ּבבקעה אֹו ּפלֹונית', ּבׂשדה 'ׁשביתתי ואמר: ,ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבּדר
- זה' מּמקֹומי 'אלּפים אֹו אּמה', אלף 'ּברחּוק אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָּפלֹונית',
אלּפים אּלא לֹו ואין מקֹום; ּברחּוק ׁשביתה קנה לא זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי

ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום רּוח לכל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָאּמה
.Â'ּפלֹונית סלע 'ּתחת אֹו ּפלֹוני', אילן ּתחת 'ׁשביתתי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָאמר:

אֹו אּמֹות ׁשמֹונה סלע אֹותּה אֹו אילן אֹותֹו ּתחת יׁש אם -ְִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשאם - ׁשביתתֹו מקֹום ּכּון לא ׁשהרי ׁשביתה; קנה לא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹיתר,

ּבאר ׁשּמא אּלּו, אּמֹות ּבארּבע לׁשּבת אּלּוּבא אּמֹות ּבע ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹ
ׁשביתה ׁשּקנה הּוא .האחרֹות ְֲִֵֶָָָָ

.Êאּמֹות ּבארּבע אֹו ּבעּקרֹו, לׁשּבת להתּכּון צרי ,ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹלפיכ
מּׁשמֹונה, ּפחֹות ּתחּתיו היה ואם ׁשּבצפֹונֹו. אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּבדרֹומֹו,
ׁשני ׁשעּור ׁשם אין ׁשהרי קנה; - ּתחּתיו לׁשּבת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹונתּכּון
,ּבּדר ּבאים ׁשנים היּו מסּים. מקֹומֹו מקצת והרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻמקֹומֹות,
ּבֹו קֹובע ׁשהּוא מקֹום אֹו ּגדר אֹו אילן מּכיר מהן ִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאחד
ׁשביתתֹו מֹוסר מּכיר ׁשאינֹו זה - מּכיר אינֹו והּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשביתה,
ׁשהּוא ּבּמקֹום וחברֹו הּוא לׁשּבת מתּכּון והּמּכיר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹלּמּכיר,

.מּכיר ִַ
.Áערּובן להן להֹולי מהן אחד ׁשּׁשלחּו העיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנׁשי

ידּוע והחזיק[מסוים]למקֹום הליכה], של בעיצומה [היה ְְְִֶַָָ
קנּו לא הן - ערּובן הֹולי ולא חברֹו, והחזירֹו ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבּדר
להן ואין ערּובן, ׁשם הּנח לא ׁשהרי מקֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשביתה
ׁשם קנה והּוא רּוח; לכל אּמה אלּפים אּלא מּמדינתן, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלהּל
והחזיק ׁשם, לׁשּבת ונתּכּון ,ּבּדר ּבא הּוא ׁשהרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹערּוב
ּולהּל מקֹום, לאֹותֹו להּל למחר לֹו יׁש לפיכ ;ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּדר

רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְִִֶַַַַָָמּמּנּו
.Ëמקֹום ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ׁשּצרי ׁשאמרנּו, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזה

מן ירד אפּלּו אּלא ּבּׂשדה, ויל ׁשּיצא לא ,ּבּדר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיחזיק
הגג]העלּיה עלית מּפתח[- ׁשּיצא וקדם מקֹום, לאֹותֹו ליל ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּכל וכן ׁשביתה. וקנה החזיק, זה הרי - חברֹו החזירֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהחצר
'ׁשביתתי לֹומר צרי אינֹו מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּקֹונה

ּכיון אּלא ּפלֹוני', ּכלּבמקֹום ּבּדר והחזיק ּבלּבֹו ׁשּגמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּברגליו ׁשּיצא מי לֹומר, צרי ואין ׁשביתה; ׁשם קנה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהּוא,
ּכלּום, לֹומר צרי ׁשאינֹו ׁשביתה, ּבֹו ׁשּקנה ּבּמקֹום ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָועמד

קנה. ּבלּבֹו, ׁשּגמר ּכיון ְִֵֶֶַָָָָָאּלא
.Èּבּׂשדֹות ׁשּבת ּבלילי ואֹוכלין ׁשהֹולכין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידין

דרכים לעֹוברי מצּויה ׁשּפּתן הּבּתים ּבעלי אצל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּובּכרמים,
אלּפים מהּלכין - הּמדרׁש ּבבית ולנים ּובאים ׁשם, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָהּבאים
ׁשאּלּו האכילה; מּמקֹום לא הּמדרׁש, מּבית רּוח לכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאּמה
ואין לּׂשדה; יֹוצאין היּו לא הּמדרׁש, ּבבית סעּודתן ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמצאּו

מדרׁשם ּבית על אּלא לדירה, סֹומכת .ּדעּתן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ח ¤¤ּפרק

ּכדי‡. ּבמערב, ואחד ּבמזרח אחד ערּובין, ׁשני מּניחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין
הּיֹום ּובׁשאר הערּובין, מּׁשני אחד על הּיֹום ּבמקצת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיהּל
אחד ליֹום ערּובין ׁשני מערבין ׁשאין - הּׁשני הערּוב .על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הּוא ּכמדּמה רּוחֹות, לׁשּתי וערב שחשב]טעה מפני -] ְְְִִֵֵֶַָָֻ

וערבּו 'צאּו לׁשנים: ׁשאמר אֹו רּוחֹות, לׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמערבין
מהּל - לדרֹום עליו ערב ואחד לצפֹון עליו ערב אחד ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָעלי',

ׁשניהם. ְְְֵֵֶַּכרגלי
אּלא·. ,להּל יכֹול ׁשאינֹו ׁשניהן? ּכרגלי מהּל ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד

ּברחּוק ערּובֹו האחד נתן ּבֹו; להּל לׁשניהן ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום
מזרח, לרּוח אּמה חמׁשאלף ּברחּוק ערּובֹו מהן הּׁשני והּניח ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מהּל עליו ׁשערבּו זה אין - מערב לרּוח אּמה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמאֹות
ולא ּבמזרח, עליו ׁשערב מי ּכרגלי אּמה, אלף אּלא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבמערב
עליו ׁשערב מי ּכרגלי מאֹות, וחמׁש אלף אּלא ּבמזרח ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיהּל
אּלּו, ערּובין ׁשני עליו ערבּו אֹו ערב אם ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּבמערב.
- למערב אלּפים ּברחּוק ואחד למזרח, אלּפים ּברחּוק ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָאחד

מּמקֹומֹו יזּוז לא זה .הרי ְֲִֵֶָֹ
ואֹומר:‚. ּומתנה רּוחֹות, ּבׁשּתי ערּובין ׁשני אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָמערב

נלחצּתי אֹו מצוה ּדבר לי ארע מהגוים]'אם למחר[לברוח ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ
והערּוב עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה זֹו, לרּוח ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָונצרכּתי
זה הּׁשנית, זֹו לרּוח נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו הּׁשנית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּברּוח
אינֹו הראׁשֹונה וׁשּברּוח עליו, סֹומ ׁשאני הּוא ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהערּוב
איזה על לסמ לי יׁש הרּוחֹות, לׁשּתי נצרכּתי ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹכלּום;
ּדבר, לי ארע לא ואם ;אל ׁשארצה ּולאיזה ׁשארצה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹערּוב
ערּוב, אּלּו הערּובין ׁשני אין - מּׁשּתיהן לרּוח נצרכּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹולא
לי ׁשּיׁש עירי, ּכבני הריני אּלא מהן, אחד על סֹומ ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואיני

לחֹומה'. מחּוץ רּוח לכל אּמה ְְִִַַַַַָָָאלּפים
ּביֹום„. אסּור ּכ ּבׁשּבת, לּתחּום חּוץ לצאת ׁשאסּור ְְְְֵֵֶַַָָָָָּכׁשם
לרׁשּותטֹוב מרׁשּות ׁשהּמֹוציא ּוכׁשם הּכּפּורים; ְְְְִִִִֵֵֶַַּוביֹום

ּביֹום אבל חּיב. הּכּפּורים ּביֹום הּמֹוציא ּכ חּיב, ְְְֲִִִַַַַַָָָָָּבׁשּבת
לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא מּתר ערּוביטֹוב, מערבין ,לפיכ . ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֻ

ּכׁשּבת; הּכּפּורים, ליֹום ּבמבֹואֹות ּומׁשּתּתפין ְְְְְֲִִִִִֵַַַָחצרֹות
ּכדר טֹובים, ּולימים הּכּפּורים ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָּומערבין

לׁשּבת. ְְְִֶַָָׁשּמערבין
ּבין‰. מּלפניה ּבין לׁשּבת, סמּו להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיֹום

לערב לֹו יׁש - ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ׁשני אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמּלאחריה,
ׁשּירצה מהן זה אי על וסֹומ רּוחֹות, לׁשּתי ערּובין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַׁשני

הּׁשני לּיֹום הּׁשנית ׁשּברּוח הערּוב ועל הראׁשֹון, אֹולּיֹום ; ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מּׁשני לאחד עליו וסֹומ אחת, לרּוח אחד ערּוב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמערב
ערּוב, עׂשה לא ּוכאּלּו העיר ּכבני יהיה הּׁשני ּובּיֹום ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹימים,
ּבׁשני אמּורים? ּדברים ּבּמה רּוח. לכל אּמה אלּפים לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָויׁש
ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻימים
אּלא הּימים, לׁשני מערב ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׁשנה,

אחת. ְַַַלרּוח
.Â,זֹו לׁשּבת 'ערּובי ואֹומר: ערּובֹו, על אדם מתנה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוכן

לזֹו', לא אבל אחרת, 'לׁשּבת אחרת'; לׁשּבת לא ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאבל
לא טֹובים, 'לימים טֹובים', לימים לא ְְְִִִִַָָָֹֹ'לׁשּבתֹות,

.לׁשּבתֹות' ְַָ
.Ê,ׁשארצה מּכם איזה על מערב 'הריני לחמּׁשה: ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאמר

מּׁשחׁשכה ׁשרצה ּפי על אף - 'יל לא רציתי לא ,יל ִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹרציתי
הערוב] שחל אחר יׁש[- סֹופרים, מּדברי ׁשהּוא ּדבר ;יל ,ְְִִִֵֵֵֵֶָָ

ּבררה לילך]ּבֹו רצה שמלכתחילה מתברר המערב[בסוף וכן . ְְְֵֵֵַָָ
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ּבא היה ּכיצד? ׁשם. ׁשביתה קנה לא - ׁשביתתֹו ְְְִִֵַָָָָָָָָֹמקֹום
'ּבבקעה אֹו ּפלֹונית', ּבׂשדה 'ׁשביתתי ואמר: ,ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבּדר
- זה' מּמקֹומי 'אלּפים אֹו אּמה', אלף 'ּברחּוק אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָּפלֹונית',
אלּפים אּלא לֹו ואין מקֹום; ּברחּוק ׁשביתה קנה לא זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי

ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום רּוח לכל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָאּמה
.Â'ּפלֹונית סלע 'ּתחת אֹו ּפלֹוני', אילן ּתחת 'ׁשביתתי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָאמר:

אֹו אּמֹות ׁשמֹונה סלע אֹותּה אֹו אילן אֹותֹו ּתחת יׁש אם -ְִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשאם - ׁשביתתֹו מקֹום ּכּון לא ׁשהרי ׁשביתה; קנה לא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹיתר,

ּבאר ׁשּמא אּלּו, אּמֹות ּבארּבע לׁשּבת אּלּוּבא אּמֹות ּבע ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹ
ׁשביתה ׁשּקנה הּוא .האחרֹות ְֲִֵֶָָָָ

.Êאּמֹות ּבארּבע אֹו ּבעּקרֹו, לׁשּבת להתּכּון צרי ,ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹלפיכ
מּׁשמֹונה, ּפחֹות ּתחּתיו היה ואם ׁשּבצפֹונֹו. אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּבדרֹומֹו,
ׁשני ׁשעּור ׁשם אין ׁשהרי קנה; - ּתחּתיו לׁשּבת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹונתּכּון
,ּבּדר ּבאים ׁשנים היּו מסּים. מקֹומֹו מקצת והרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻמקֹומֹות,
ּבֹו קֹובע ׁשהּוא מקֹום אֹו ּגדר אֹו אילן מּכיר מהן ִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאחד
ׁשביתתֹו מֹוסר מּכיר ׁשאינֹו זה - מּכיר אינֹו והּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשביתה,
ׁשהּוא ּבּמקֹום וחברֹו הּוא לׁשּבת מתּכּון והּמּכיר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹלּמּכיר,

.מּכיר ִַ
.Áערּובן להן להֹולי מהן אחד ׁשּׁשלחּו העיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנׁשי

ידּוע והחזיק[מסוים]למקֹום הליכה], של בעיצומה [היה ְְְִֶַָָ
קנּו לא הן - ערּובן הֹולי ולא חברֹו, והחזירֹו ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבּדר
להן ואין ערּובן, ׁשם הּנח לא ׁשהרי מקֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשביתה
ׁשם קנה והּוא רּוח; לכל אּמה אלּפים אּלא מּמדינתן, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלהּל
והחזיק ׁשם, לׁשּבת ונתּכּון ,ּבּדר ּבא הּוא ׁשהרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹערּוב
ּולהּל מקֹום, לאֹותֹו להּל למחר לֹו יׁש לפיכ ;ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּדר

רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְִִֶַַַַָָמּמּנּו
.Ëמקֹום ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ׁשּצרי ׁשאמרנּו, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזה

מן ירד אפּלּו אּלא ּבּׂשדה, ויל ׁשּיצא לא ,ּבּדר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיחזיק
הגג]העלּיה עלית מּפתח[- ׁשּיצא וקדם מקֹום, לאֹותֹו ליל ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּכל וכן ׁשביתה. וקנה החזיק, זה הרי - חברֹו החזירֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהחצר
'ׁשביתתי לֹומר צרי אינֹו מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּקֹונה

ּכיון אּלא ּפלֹוני', ּכלּבמקֹום ּבּדר והחזיק ּבלּבֹו ׁשּגמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּברגליו ׁשּיצא מי לֹומר, צרי ואין ׁשביתה; ׁשם קנה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהּוא,
ּכלּום, לֹומר צרי ׁשאינֹו ׁשביתה, ּבֹו ׁשּקנה ּבּמקֹום ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָועמד

קנה. ּבלּבֹו, ׁשּגמר ּכיון ְִֵֶֶַָָָָָאּלא
.Èּבּׂשדֹות ׁשּבת ּבלילי ואֹוכלין ׁשהֹולכין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידין

דרכים לעֹוברי מצּויה ׁשּפּתן הּבּתים ּבעלי אצל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּובּכרמים,
אלּפים מהּלכין - הּמדרׁש ּבבית ולנים ּובאים ׁשם, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָהּבאים
ׁשאּלּו האכילה; מּמקֹום לא הּמדרׁש, מּבית רּוח לכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאּמה
ואין לּׂשדה; יֹוצאין היּו לא הּמדרׁש, ּבבית סעּודתן ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמצאּו

מדרׁשם ּבית על אּלא לדירה, סֹומכת .ּדעּתן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ח ¤¤ּפרק

ּכדי‡. ּבמערב, ואחד ּבמזרח אחד ערּובין, ׁשני מּניחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין
הּיֹום ּובׁשאר הערּובין, מּׁשני אחד על הּיֹום ּבמקצת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיהּל
אחד ליֹום ערּובין ׁשני מערבין ׁשאין - הּׁשני הערּוב .על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הּוא ּכמדּמה רּוחֹות, לׁשּתי וערב שחשב]טעה מפני -] ְְְִִֵֵֶַָָֻ

וערבּו 'צאּו לׁשנים: ׁשאמר אֹו רּוחֹות, לׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמערבין
מהּל - לדרֹום עליו ערב ואחד לצפֹון עליו ערב אחד ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָעלי',

ׁשניהם. ְְְֵֵֶַּכרגלי
אּלא·. ,להּל יכֹול ׁשאינֹו ׁשניהן? ּכרגלי מהּל ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד

ּברחּוק ערּובֹו האחד נתן ּבֹו; להּל לׁשניהן ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום
מזרח, לרּוח אּמה חמׁשאלף ּברחּוק ערּובֹו מהן הּׁשני והּניח ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מהּל עליו ׁשערבּו זה אין - מערב לרּוח אּמה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמאֹות
ולא ּבמזרח, עליו ׁשערב מי ּכרגלי אּמה, אלף אּלא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבמערב
עליו ׁשערב מי ּכרגלי מאֹות, וחמׁש אלף אּלא ּבמזרח ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיהּל
אּלּו, ערּובין ׁשני עליו ערבּו אֹו ערב אם ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּבמערב.
- למערב אלּפים ּברחּוק ואחד למזרח, אלּפים ּברחּוק ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָאחד

מּמקֹומֹו יזּוז לא זה .הרי ְֲִֵֶָֹ
ואֹומר:‚. ּומתנה רּוחֹות, ּבׁשּתי ערּובין ׁשני אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָמערב

נלחצּתי אֹו מצוה ּדבר לי ארע מהגוים]'אם למחר[לברוח ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ
והערּוב עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה זֹו, לרּוח ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָונצרכּתי
זה הּׁשנית, זֹו לרּוח נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו הּׁשנית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּברּוח
אינֹו הראׁשֹונה וׁשּברּוח עליו, סֹומ ׁשאני הּוא ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהערּוב
איזה על לסמ לי יׁש הרּוחֹות, לׁשּתי נצרכּתי ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹכלּום;
ּדבר, לי ארע לא ואם ;אל ׁשארצה ּולאיזה ׁשארצה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹערּוב
ערּוב, אּלּו הערּובין ׁשני אין - מּׁשּתיהן לרּוח נצרכּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹולא
לי ׁשּיׁש עירי, ּכבני הריני אּלא מהן, אחד על סֹומ ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואיני

לחֹומה'. מחּוץ רּוח לכל אּמה ְְִִַַַַַָָָאלּפים
ּביֹום„. אסּור ּכ ּבׁשּבת, לּתחּום חּוץ לצאת ׁשאסּור ְְְְֵֵֶַַָָָָָּכׁשם
לרׁשּותטֹוב מרׁשּות ׁשהּמֹוציא ּוכׁשם הּכּפּורים; ְְְְִִִִֵֵֶַַּוביֹום

ּביֹום אבל חּיב. הּכּפּורים ּביֹום הּמֹוציא ּכ חּיב, ְְְֲִִִַַַַַָָָָָּבׁשּבת
לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא מּתר ערּוביטֹוב, מערבין ,לפיכ . ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֻ

ּכׁשּבת; הּכּפּורים, ליֹום ּבמבֹואֹות ּומׁשּתּתפין ְְְְְֲִִִִִֵַַַָחצרֹות
ּכדר טֹובים, ּולימים הּכּפּורים ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָּומערבין

לׁשּבת. ְְְִֶַָָׁשּמערבין
ּבין‰. מּלפניה ּבין לׁשּבת, סמּו להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיֹום

לערב לֹו יׁש - ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ׁשני אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמּלאחריה,
ׁשּירצה מהן זה אי על וסֹומ רּוחֹות, לׁשּתי ערּובין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַׁשני

הּׁשני לּיֹום הּׁשנית ׁשּברּוח הערּוב ועל הראׁשֹון, אֹולּיֹום ; ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מּׁשני לאחד עליו וסֹומ אחת, לרּוח אחד ערּוב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמערב
ערּוב, עׂשה לא ּוכאּלּו העיר ּכבני יהיה הּׁשני ּובּיֹום ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹימים,
ּבׁשני אמּורים? ּדברים ּבּמה רּוח. לכל אּמה אלּפים לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָויׁש
ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻימים
אּלא הּימים, לׁשני מערב ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׁשנה,

אחת. ְַַַלרּוח
.Â,זֹו לׁשּבת 'ערּובי ואֹומר: ערּובֹו, על אדם מתנה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוכן

לזֹו', לא אבל אחרת, 'לׁשּבת אחרת'; לׁשּבת לא ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאבל
לא טֹובים, 'לימים טֹובים', לימים לא ְְְִִִִַָָָֹֹ'לׁשּבתֹות,

.לׁשּבתֹות' ְַָ
.Ê,ׁשארצה מּכם איזה על מערב 'הריני לחמּׁשה: ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאמר

מּׁשחׁשכה ׁשרצה ּפי על אף - 'יל לא רציתי לא ,יל ִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹרציתי
הערוב] שחל אחר יׁש[- סֹופרים, מּדברי ׁשהּוא ּדבר ;יל ,ְְִִִֵֵֵֵֶָָ

ּבררה לילך]ּבֹו רצה שמלכתחילה מתברר המערב[בסוף וכן . ְְְֵֵֵַָָ
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לא רציתי לא ,אל 'רציתי ואמר: הּׁשנה, ּכל ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹלׁשּבתֹות
על אף ,יל ׁשּירצה ׁשּבת ּכל - עירי' ּכבני אהיה אּלא ,ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאל

.מּׁשּתחׁש ׁשרצה ְִִֶֶֶַָָּפי
.Áויֹום לׁשּבת אֹו ּגלּיֹות, ׁשל טֹובים ימים לׁשני ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻהמערב

הּימים לׁשני אחת לרּוח אחד ערּוב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטֹוב
ּובליל ראׁשֹון ּבליל מצּוי ּבמקֹומֹו הערּוב ׁשּיהיה צרי -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ
יֹום ּבערב מֹוליכֹו עֹוׂשה? הּוא ּכיצד הּׁשמׁשֹות. ּבין ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני,

ּבידֹו ונֹוטלֹו עליו, ּומחׁשי ׁשּבת, ּבערב אֹו [מפניטֹוב ְְְְְִֶֶַַָָָָ
טֹובהגנבים] יֹום ליל היה אם לֹו, לטלטל]ּובא שמותר -]; ִֵָָָ

,ׁשּתחׁש עד ׁשם ּומּניחֹו מקֹום, לאֹותֹו מֹוליכֹו ְְְִִֶֶַַַָָָָּולמחר
טֹוב יֹום ליל היה אם מביאֹו אֹו ׁשּבת, ליל היה אם ְְְִִִֵֵַָָָָָואֹוכלֹו
ׁשּנאמר: ּכדי אחד, ּכיֹום ואינם קדּׁשֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני -ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ

ימים'. לׁשני הערּוב קנה ראׁשֹון ְִִִִֵֵֵָָָָ'מּליל
.Ëלֹו ואין לראׁשֹון, הערּוב קנה - ּבראׁשֹון הערּוב ְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָנאכל

לּׁשני ּבּׁשני,ערּוב ּברגליו לערב צרי ּבראׁשֹון, ּברגליו ערב ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
ׁשם ׁשּיקנה ּבלּבֹו ויחׁשב מקֹום, ּבאֹותֹו ויעמד ׁשּיל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹוהּוא
ּבּׁשני, ּברגליו לערב רצה אם - ּבראׁשֹון ּבפת ערב ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָׁשביתה.
ּבאֹותּה לערב צרי ּבפת, לערב רצה ואם ערּוב; זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהרי

ׁש עצמּה ּבראׁשֹון.הּפת ּבּה ערב ְִֵֶַַַַָָָ
.È,ׁשּבת לאחר אֹו ׁשּבת ערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָיֹום

ׁשּמקּדׁשין החודש]ּבזמן ראייתהראּיה[פי]על[את עדות -] ְְְְִִִֶַַַָָ
הלבנה] הן.מולד אחת ּוקדּׁשה אחד, ּכיֹום ׁשהן לי יראה -ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.‡Èּבׁשּתי ערּובין ׁשני לערב לאדם לֹו ׁשּיׁש ׁשאמרנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָזה
לכל להּגיע לֹו אפׁשר ׁשּיהיה והּוא הּימים, לׁשני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָרּוחֹות

הראׁשֹון ּבּיֹום הערּובין מּׁשני לֹואחד אפׁשר אי אם אבל ; ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
הּׁשני ערּוב אין הראׁשֹון, ּבּיֹום הּׁשני יֹום ׁשל לערּוב ְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלהּגיע
מּבעֹוד הראּויה ּבסעּודה ׁשּיהיה מצותֹו ׁשהערּוב - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָערּוב
ּבּיֹום הערּוב לזה להּגיע יכֹול ואינֹו הֹואיל וזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָיֹום,

יֹום. מּבעֹוד ראּויה אינּה זֹו הרי ְְֲִִֵֵָָָהראׁשֹון,
.·Èמּביתֹו אּמה אלּפים ּברחּוק ערּובֹו ׁשהּניח הרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכיצד?

ׁשני ערּוב והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָלרּוח
עליו וסמ מערב, ּברּוח אלף אֹו מאה אֹו אחת אּמה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּברחּוק
זה אין הראׁשֹון ּבּיֹום ׁשהרי ערּוב, הּׁשני זה אין - ׁשני ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָליֹום
להּגיע יכֹול ׁשאינֹו לפי יֹום, מּבעֹוד לֹו ראּוי הּׁשני ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהערּוב

ּכלּום. מערב ּברּוח לֹו נׁשאר לא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹאליו,
.‚Èאּמה מאֹות וחמׁש אלף ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאבל

ערּוב והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ּברּוח ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמּביתֹו
ּב מערב לרּוח מּביתֹו רחֹוק וסמׁשני אּמה, מאֹות חמׁש תֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

לֹו ׁשּיּגיע לֹו אפׁשר ׁשהרי ערּוב, זה הרי - ׁשני ליֹום ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעליו
הראׁשֹון. ִַָּבּיֹום

.„Èערּוב עֹוׂשה אינֹו ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָיֹום
אּלא - תחּומין ערּובי ולא חצרֹות, ערּובי לא טֹוב, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָֹֹּביֹום

טֹוב יֹום ערב ׁשהּוא חמיׁשי ּביֹום הּוא ׁשנימערב חלּו ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָ
מּיֹום מערב ׁשּבת, וערב ּבחמיׁשי ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻימים
- ערב ולא ׁשכח ואם חצרֹות. וערּובי תחּומין ערּובי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָֹרביעי
ּומתנה; ׁשּבת, ּובערב ּבחמיׁשי חצרֹות ערּובי מערב זה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי

תחּומין. ערּובי לא ְֲִֵֵָֹאבל

.ÂËאין טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ּבחמיׁשי: אֹומר מתנה? ְֲִִִֵֵֵֶַַַַּכיצד
ּומערב חֹוזר ּולמחר ערּוב'; זה הרי לאו, ואם ּכלּום; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבדברי
ּבדברי ואין מאמׁש, ערבּתי ּכבר טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואֹומר:
ּבּמה ערּוב'. זה הרי טֹוב, יֹום היה אמׁש ואם ּכלּום; ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָהּיֹום
ּבׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻּדברים
ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹובים ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹימים

טֹוב יֹום מערב אּלא להן .מערב ְֵֵֶֶֶֶָָָ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב ניסן כ"ט קודש שבת יום
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מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
מּמלאכה; ּבֹו לׁשּבת (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹלא

ׁשּלא(ב) (ד) ּבֹו; להתעּנֹות (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲִֶֶַַָָֹֹׁשּלא
אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ּבֹו. ולׁשּתֹות ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָֹלאכל

א ¤¤ּפרק

הּׁשביעי,‡. לחדׁש ּבעׂשֹור מּמלאכה לׁשּבת עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמצות
מלאכה, בֹו העֹוׂשה וכל לכם"; היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת ְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
"ּובעׂשֹור ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, מצות ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּטל
עׂשּית על חּיב הּוא ּומה תעׂשּו". לא מלאכה ּכל ְְֲֲִַַַַַָָָָֹוגֹו'
ואם ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו עׂשה אם זה? ּביֹום ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָמלאכה

קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשגגה, לעשירעׂשה בין [בהמה ְְְִַַַָָָָָָָָ
לעני] .ובין

על·. חּיבין סקילה, ּבׁשּבת זדֹונּה על ׁשחּיבין מלאכה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָּכל
ּבׁשּבת, חּטאת קרּבן עליו ׁשחּיבין וכל ּכרת; ּבעׂשֹור ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָזדֹונּה

הּכּפּורים ּביֹום חּטאת קרּבן עליו ׁשאסּורחּיבין ּדבר וכל . ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָ
לעׂשֹותֹו אסּור מלאכה, ׁשאינֹו ּפי על אף ּבׁשּבת ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָלעׂשֹותֹו

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין עׂשה, ואם הּכּפּורים; [מלקותּביֹום ְְְִִִִַַַַַָָ
לטלטלֹומדרבנן] ׁשאסּור וכל הּׁשּבת. על אֹותֹו ׁשּמּכין ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָּכדר

לאמרֹו ׁשאסּור וכל הּכּפּורים; ּביֹום לטלטלֹו אסּור ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָּבׁשּבת,
ּכללֹו הּכּפּורים. ּביֹום אסּור ּכ ּבׁשּבת, לכּתחּלה לעׂשֹותֹו ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָאֹו
אּלא אּלּו, ּבענינים הּכּפּורים ליֹום ׁשּבת ּבין אין ּדבר: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשל
ּבכרת. הּכּפּורים ּוביֹום ּבסקילה, ּבׁשּבת מלאכה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשּזדֹון

הּמנחה‚. מן הּכּפּורים, ּביֹום הּירק את לקּנב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּומּתר
המעּפׁשֹות,ּולמעלה העלין את ׁשּיסיר הּקּנּוב? הּוא ּומה . ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּבאגֹוזין מפּצעין וכן לאכילה. אֹותֹו ויתּקן הּׁשאר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָויקּצץ
נפׁש עגמת מּפני - ּומעלה הּמנחה מן ּברּמֹונים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּומפררין

יתר] עינוי אסּור[למנוע ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ויֹום .ְְְִִִֶַַָָָ
הּיֹום. ּכל רּמֹונים ּובפרירת אגֹוזים ּובפציעת ירק ְְְֱִִִִִִִִִַַַַָָָּבקניבת

ּבׁשנער העם נהגּו ישראל]ּובּמערב[בבבל]ּוכבר ׁשּלא[ארץ , ְְְֲֲִֶַַָָָָָָֹ
לּכל. ּכׁשּבת הּוא הרי אּלא הּצֹום, ּביֹום אּלּו מּכל אחד ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיעׂשּו

עׂשה„. והיא‡Á˙)(}אחרת{מצות הּכּפּורים, ּביֹום יׁש ְֲִֵֶֶַַ©©ְְִִִֵַ
נפׁשתיכם" את "ּתעּנּו ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ּבֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלׁשּבת

הּׁשמּועה מּפי רבנו]- ממשה ׁשהּוא[שנמסרה עּנּוי למדּו, ְְִִִֶַָָ
עׂשה מצות קּים ּבֹו, הּצם וכל הּצֹום; זה האֹוכללּנפׁש, וכל . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
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תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל ּבֹו, ׁשֹותה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאֹו
הּזה, הּיֹום ּבעצם תעּנה לא אׁשר הּנפׁש כל "ּכי ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשּנאמר:
נתעּנה, ׁשּלא למי ּכרת הּכתּוב ׁשענׁש מאחר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹונכרתה";
אֹו האֹוכל וכל ּוׁשתּיה. אכילה על ּבֹו אנּו ׁשּמזהרין ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻלמדנּו

קבּועה. חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשֹוגג, ּבֹו ְְְֵֶַַַַָָָָהּׁשֹותה
ּבֹו‰. לסּו אֹו ּבֹו לרחץ ׁשאסּור הּׁשמּועה, מּפי למדנּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹוכן

מּכל[שמן] לׁשּבת ּומצוה לבעל. אֹו הּסנּדל את לנעל ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹאֹו
"ׁשּבת ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ׁשּׁשֹובת ּכדר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאּלּו,
ואין אּלּו. לענינים וׁשּבתֹון מלאכה, לענין ׁשּבת - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשּבתֹון"
רחץ אם אבל ּוׁשתּיה; אכילה על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָחּיבין

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבעל, אֹו נעל אֹו ס ְִַַַַַַָָָאֹו
.Âּכ - ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין ּבֹו, מלאכה ׁשּׁשבּות ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשם

ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין עּנּוי, ׁשל מחלׁשבּות להֹוסיף וצרי . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
את "ועּניתם ׁשּנאמר: ּוביציאתֹו, ּבכניסתֹו קדׁש ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעל
לצּום התחל ּכלֹומר, - ּבערב" לחדׁש, ּבתׁשעה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנפׁשתיכם
ׁשֹוהה ּביציאה וכן לעׂשירי; הּסמּו ּתׁשעה מערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּולהתעּנֹות
ׁשּנאמר: לעׂשירי, סמּו עׂשר אחד מּלילי מעט ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעּנּויֹו

ׁשּבּתכם" ּתׁשּבתּו ערב עד ."מערב ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַ
.Êיֹודעֹות אינן והן ׁשחׁשכה, עד וׁשֹותֹות ׁשאֹוכלֹות ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָנׁשים

ׁשּלא ּבידן, ממחין אין - קדׁש על מחל להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּמצוה
ּבבית ׁשֹוטר ׁשּיהיה אפׁשר אי ׁשהרי ּבזדֹון; לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיבֹואּו
ואל ׁשֹוגגין, ׁשּיהיּו להן והּנח נׁשיו; להזהיר ואחד אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

לזה הּדֹומה ּכל וכן מזידין. .יהיּו ְְְִִִֵֶֶַָָ

ב ¤¤ּפרק

ּככֹותבת‡. לאדם הראּויין מאכלין הּכּפּורים ּביֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהאֹוכל
גדול]הּגּסה זה[תמר הרי - ּבמעט מּכביצה ּפחֹות ׁשהיא , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מׁשקין הּׁשֹותה וכן זה. לׁשעּור מצטרפין האכלים וכל ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָָחּיב.
אחד ּכל ׁשֹותה, ׁשל לגמיו ּכמלא אדם לׁשתּית ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֻהראּויין
ׁשּיסּלקם ּכדי לגמיו? מלא וכּמה חּיב; - לגמיו לפי ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻואחד
ּפחֹות - ּבינֹוני ּבאדם זה וׁשעּור מלא; ויראה אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלצד
ואכילה זה. לׁשעּור מצטרפין הּמׁשקין וכל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָמרביעית.

אחד. לׁשעּור מצטרפין אין ְְְְִִִִֵֶָָָּוׁשתּיה,
האסּורין,·. ּדברים ׁשאכל אֹו הּמּתרין, אכלים האֹוכל ְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻאחד

ּפּגּול במחשבה]ּכגֹון שנפסל זמןונֹותר[קרבן שעבר [קרבן ְְִָ
מעושרין]וטבלאכילתו] שאינן וחלבּונבלֹות[פירות ּוטרפֹות ְְְְֵֵֵֶֶֶ

חּיב זה הרי לאדם, הראּויין אכלים ואכל הֹואיל ּדם, ְְְֲֳִִִֵֶַַָָָָָָָאֹו
הּכּפּורים. ּביֹום אֹוכל מּׁשּום ְִִִֵֵַָּכרת

על‚. אף ּכרת; חּיב אינֹו זה, מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ִִֵֵֶַַַַָָָָָָאכל
אּלא ּכרת חּיבין אין ׁשעּור, ּבחצי הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפי

ּכׁשעּור מּכתעל אֹותֹו מּכין ׁשעּור, חצי הּׁשֹותה אֹו והאֹוכל . ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
מדרבנן]מרּדּות .[מלקות ְַ

מּתחּלת„. יׁש אם - ואכל וחזר ואכל וחזר מעט ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָאכל
ׁשלׁש אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹאכילה

איןּביצים לאו, ואם לכׁשעּור; מצטרפֹות אּלּו הרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָ
- וׁשתה וחזר וׁשתה וחזר מעט ׁשתה לכׁשעּור. ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָמצטרפֹות

ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה מּתחּלת יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָאם
מצטרפין. אין לאו, ואם לׁשעּור; מצטרפין רביעית, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָׁשתּית

עׂשבים‰. ּכגֹון אדם, למאכל ראּויין ׁשאינן אכלים ְְְֲֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָאכל
ׂשרפיםהּמרים מאילנות]אֹו הּבאּוׁשין[הנוטפים ְְִִִַַָָ

ציר[מלוכלכים] ּכגֹון ראּויין, ׁשאינם מׁשקין ׁשּׁשתה אֹו [מי, ְְְִִִֵֶֶַָָָ
מלוח] מּוריסדג מלוח]אֹו דג אכל[שומן אפּלּו - חי וחמץ ְְֲִֶַַָָֹ

אֹותֹו מּכין אבל הּכרת; מן ּפטּור זה הרי הרּבה, מהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוׁשתה
מרּדּות. ְַַַמּכת

.Âמזּוג חמץ הּכֹוסס[מעורב]ׁשתה חּיב. [בפיו]ּבמים, ְִֵֶַַַָָָָֹ
וזנּגביל אבל[קנמון]ּפלּפלין ּפטּור; ּבהן, וכּיֹוצא יבׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

גפנים לּולבי ּפטּור; גפנים, עלי אכל חּיב. רטב, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹזנּגביל
רכים] גפן ׁשּלבלבּו[ענפי ּכל גפנים? לּולבי הן ואּלּו חּיב. ,ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

זה על יתר הּכּפּורים; יֹום ועד הּׁשנה מראׁש יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבארץ
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּופטּור. ּכעצים, הם הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַָֹ

.Êציר לּבׂשר; הּמלח מצטרף ּבמלח, צלי ׁשעל[מיץ]אכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
עם המערבים האכל ׁשּמכׁשירי מּפני מצטרף; ירק, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּגּבי
ׁשאכל ּגּסה מאכילה ׂשבע היה חׁשּובין. הן ּכאכל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהאכל,
ׁשאכל ּכמי ּפטּור, - ׂשבעֹו על יתר ואכל ּבמזֹונֹו, ׁשּקץ ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָעד
ראּוי הּיתר ׁשּזה ּפי על ׁשאף לאכילה; ראּויין ׁשאינן ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאכלין

ּכזה. ׁשּׂשבע מי לכל ראּוי אינֹו ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָלרעב,
.Áׁשּׁשאל סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש ּביֹום[ביקש]חֹולה לאכל ְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹ

'אינֹו אֹומרין הּבקיאין ׁשהרֹופאים ּפי על אף - ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים
אמרצריך 'ּדי'. ׁשּיאמר עד עצמֹו, ּפי על אֹותֹו מאכילין - ' ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹ

אֹותֹו מאכילין - 'צרי' אֹומר והרֹופא ,'צרי 'איני ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָהחֹולה:
אּמן רֹופא ׁשּיהיה והּוא, ּפיו; אֹומר[מומחה]על אחד רֹופא . ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ

מקצת אֹותֹו; מאכילין - 'צרי 'אינֹו אֹומר ואחד ,'צרי'ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ
- 'צרי 'אינֹו אֹומרין ּומקצתן ,'צרי' אֹומרין ְְְְִִִִִִֵָָָָָהרֹופאין
יאמר ׁשּלא ּובלבד הּבקיאין; אחר אֹו הרב אחר ְְְִִִִֶַַַַַַַָֹֹֹהֹולכין
מאכילין - אני' צרי' אמר אם אבל אני'; צרי' ֲֲֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָהחֹולה
והיּו הרֹופאים ונחלקּו ,צרי ׁשהּוא החֹולה אמר לא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹאֹותֹו.
'צרי 'אינֹו ׁשאמרּו ּכּמנין 'צרי' ׁשאמרּו ואּלּו ּבקיאין, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּכּלן

אֹותֹו. מאכילין -ֲִִַ
.Ëמסוים]ׁשהריחה[מעוברת]עּברה לּה[מאכל לֹוחׁשין , ֲִִֵֶָָָָֻ

זה, ּבזּכרֹון ּדעּתּה נתקררה אם הּוא: הּכּפּורים ׁשּיֹום ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָּבאזנּה
וכן נפׁשּה. ׁשּתתיּׁשב עד אֹותּה מאכילין לאו, ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמּוטב;

ּבלמּוס ׁשאחזֹו הרעבון]מי ׁשּיאֹורּו[חולי עד אֹותֹו מאכילין , ְֲֲִִִֵֶֶַַָֻ
ואין מּיד, אֹותֹו מאכילין ּוׁשקצים נבלֹות אפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָעיניו;

הּמּתרין. ּדברים ׁשּימצאּו עד ְְְְִִִִֶַַַָָֻמׁשהין
.Èאֹותֹו מחּנכין ׁשנים, עׂשר ּובן ׁשנים ּתׁשע ּבן [לצום]קטן ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מאכילין ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשּתי לאכל רגיל היה ּכיצד? ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשעֹות.
לפי ּבארּבע. אֹותֹו מאכילין ּבׁשלׁש, רגיל היה ּבׁשלׁש; ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹֹאֹותֹו
ּבין ׁשנה, עׂשרה אחת ּבן ּבׁשעתֹו. לעּנֹותֹו מֹוסיפין הּבן, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכח
לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ּומׁשלים מתעּנה - נקבה ּבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָזכר

ְְִּבמצוֹות.
.‡Èׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּובן אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבת

ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביאּו אחד ּגדֹולים[למטה]ויֹום הן הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָ
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תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל ּבֹו, ׁשֹותה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאֹו
הּזה, הּיֹום ּבעצם תעּנה לא אׁשר הּנפׁש כל "ּכי ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשּנאמר:
נתעּנה, ׁשּלא למי ּכרת הּכתּוב ׁשענׁש מאחר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹונכרתה";
אֹו האֹוכל וכל ּוׁשתּיה. אכילה על ּבֹו אנּו ׁשּמזהרין ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻלמדנּו

קבּועה. חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשֹוגג, ּבֹו ְְְֵֶַַַַָָָָהּׁשֹותה
ּבֹו‰. לסּו אֹו ּבֹו לרחץ ׁשאסּור הּׁשמּועה, מּפי למדנּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹוכן

מּכל[שמן] לׁשּבת ּומצוה לבעל. אֹו הּסנּדל את לנעל ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹאֹו
"ׁשּבת ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ׁשּׁשֹובת ּכדר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאּלּו,
ואין אּלּו. לענינים וׁשּבתֹון מלאכה, לענין ׁשּבת - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשּבתֹון"
רחץ אם אבל ּוׁשתּיה; אכילה על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָחּיבין

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבעל, אֹו נעל אֹו ס ְִַַַַַַָָָאֹו
.Âּכ - ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין ּבֹו, מלאכה ׁשּׁשבּות ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשם

ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין עּנּוי, ׁשל מחלׁשבּות להֹוסיף וצרי . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
את "ועּניתם ׁשּנאמר: ּוביציאתֹו, ּבכניסתֹו קדׁש ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעל
לצּום התחל ּכלֹומר, - ּבערב" לחדׁש, ּבתׁשעה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנפׁשתיכם
ׁשֹוהה ּביציאה וכן לעׂשירי; הּסמּו ּתׁשעה מערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּולהתעּנֹות
ׁשּנאמר: לעׂשירי, סמּו עׂשר אחד מּלילי מעט ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעּנּויֹו

ׁשּבּתכם" ּתׁשּבתּו ערב עד ."מערב ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַ
.Êיֹודעֹות אינן והן ׁשחׁשכה, עד וׁשֹותֹות ׁשאֹוכלֹות ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָנׁשים

ׁשּלא ּבידן, ממחין אין - קדׁש על מחל להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּמצוה
ּבבית ׁשֹוטר ׁשּיהיה אפׁשר אי ׁשהרי ּבזדֹון; לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיבֹואּו
ואל ׁשֹוגגין, ׁשּיהיּו להן והּנח נׁשיו; להזהיר ואחד אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

לזה הּדֹומה ּכל וכן מזידין. .יהיּו ְְְִִִֵֶֶַָָ

ב ¤¤ּפרק

ּככֹותבת‡. לאדם הראּויין מאכלין הּכּפּורים ּביֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהאֹוכל
גדול]הּגּסה זה[תמר הרי - ּבמעט מּכביצה ּפחֹות ׁשהיא , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מׁשקין הּׁשֹותה וכן זה. לׁשעּור מצטרפין האכלים וכל ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָָחּיב.
אחד ּכל ׁשֹותה, ׁשל לגמיו ּכמלא אדם לׁשתּית ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֻהראּויין
ׁשּיסּלקם ּכדי לגמיו? מלא וכּמה חּיב; - לגמיו לפי ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻואחד
ּפחֹות - ּבינֹוני ּבאדם זה וׁשעּור מלא; ויראה אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלצד
ואכילה זה. לׁשעּור מצטרפין הּמׁשקין וכל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָמרביעית.

אחד. לׁשעּור מצטרפין אין ְְְְִִִִֵֶָָָּוׁשתּיה,
האסּורין,·. ּדברים ׁשאכל אֹו הּמּתרין, אכלים האֹוכל ְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻאחד

ּפּגּול במחשבה]ּכגֹון שנפסל זמןונֹותר[קרבן שעבר [קרבן ְְִָ
מעושרין]וטבלאכילתו] שאינן וחלבּונבלֹות[פירות ּוטרפֹות ְְְְֵֵֵֶֶֶ

חּיב זה הרי לאדם, הראּויין אכלים ואכל הֹואיל ּדם, ְְְֲֳִִִֵֶַַָָָָָָָאֹו
הּכּפּורים. ּביֹום אֹוכל מּׁשּום ְִִִֵֵַָּכרת

על‚. אף ּכרת; חּיב אינֹו זה, מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ִִֵֵֶַַַַָָָָָָאכל
אּלא ּכרת חּיבין אין ׁשעּור, ּבחצי הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפי

ּכׁשעּור מּכתעל אֹותֹו מּכין ׁשעּור, חצי הּׁשֹותה אֹו והאֹוכל . ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
מדרבנן]מרּדּות .[מלקות ְַ

מּתחּלת„. יׁש אם - ואכל וחזר ואכל וחזר מעט ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָאכל
ׁשלׁש אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹאכילה

איןּביצים לאו, ואם לכׁשעּור; מצטרפֹות אּלּו הרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָ
- וׁשתה וחזר וׁשתה וחזר מעט ׁשתה לכׁשעּור. ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָמצטרפֹות

ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה מּתחּלת יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָאם
מצטרפין. אין לאו, ואם לׁשעּור; מצטרפין רביעית, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָׁשתּית

עׂשבים‰. ּכגֹון אדם, למאכל ראּויין ׁשאינן אכלים ְְְֲֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָאכל
ׂשרפיםהּמרים מאילנות]אֹו הּבאּוׁשין[הנוטפים ְְִִִַַָָ

ציר[מלוכלכים] ּכגֹון ראּויין, ׁשאינם מׁשקין ׁשּׁשתה אֹו [מי, ְְְִִִֵֶֶַָָָ
מלוח] מּוריסדג מלוח]אֹו דג אכל[שומן אפּלּו - חי וחמץ ְְֲִֶַַָָֹ

אֹותֹו מּכין אבל הּכרת; מן ּפטּור זה הרי הרּבה, מהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוׁשתה
מרּדּות. ְַַַמּכת

.Âמזּוג חמץ הּכֹוסס[מעורב]ׁשתה חּיב. [בפיו]ּבמים, ְִֵֶַַַָָָָֹ
וזנּגביל אבל[קנמון]ּפלּפלין ּפטּור; ּבהן, וכּיֹוצא יבׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

גפנים לּולבי ּפטּור; גפנים, עלי אכל חּיב. רטב, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹזנּגביל
רכים] גפן ׁשּלבלבּו[ענפי ּכל גפנים? לּולבי הן ואּלּו חּיב. ,ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

זה על יתר הּכּפּורים; יֹום ועד הּׁשנה מראׁש יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבארץ
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּופטּור. ּכעצים, הם הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַָֹ

.Êציר לּבׂשר; הּמלח מצטרף ּבמלח, צלי ׁשעל[מיץ]אכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
עם המערבים האכל ׁשּמכׁשירי מּפני מצטרף; ירק, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּגּבי
ׁשאכל ּגּסה מאכילה ׂשבע היה חׁשּובין. הן ּכאכל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהאכל,
ׁשאכל ּכמי ּפטּור, - ׂשבעֹו על יתר ואכל ּבמזֹונֹו, ׁשּקץ ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָעד
ראּוי הּיתר ׁשּזה ּפי על ׁשאף לאכילה; ראּויין ׁשאינן ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאכלין

ּכזה. ׁשּׂשבע מי לכל ראּוי אינֹו ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָלרעב,
.Áׁשּׁשאל סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש ּביֹום[ביקש]חֹולה לאכל ְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹ

'אינֹו אֹומרין הּבקיאין ׁשהרֹופאים ּפי על אף - ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים
אמרצריך 'ּדי'. ׁשּיאמר עד עצמֹו, ּפי על אֹותֹו מאכילין - ' ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹ

אֹותֹו מאכילין - 'צרי' אֹומר והרֹופא ,'צרי 'איני ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָהחֹולה:
אּמן רֹופא ׁשּיהיה והּוא, ּפיו; אֹומר[מומחה]על אחד רֹופא . ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ

מקצת אֹותֹו; מאכילין - 'צרי 'אינֹו אֹומר ואחד ,'צרי'ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ
- 'צרי 'אינֹו אֹומרין ּומקצתן ,'צרי' אֹומרין ְְְְִִִִִִֵָָָָָהרֹופאין
יאמר ׁשּלא ּובלבד הּבקיאין; אחר אֹו הרב אחר ְְְִִִִֶַַַַַַַָֹֹֹהֹולכין
מאכילין - אני' צרי' אמר אם אבל אני'; צרי' ֲֲֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָהחֹולה
והיּו הרֹופאים ונחלקּו ,צרי ׁשהּוא החֹולה אמר לא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹאֹותֹו.
'צרי 'אינֹו ׁשאמרּו ּכּמנין 'צרי' ׁשאמרּו ואּלּו ּבקיאין, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּכּלן

אֹותֹו. מאכילין -ֲִִַ
.Ëמסוים]ׁשהריחה[מעוברת]עּברה לּה[מאכל לֹוחׁשין , ֲִִֵֶָָָָֻ

זה, ּבזּכרֹון ּדעּתּה נתקררה אם הּוא: הּכּפּורים ׁשּיֹום ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָּבאזנּה
וכן נפׁשּה. ׁשּתתיּׁשב עד אֹותּה מאכילין לאו, ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמּוטב;

ּבלמּוס ׁשאחזֹו הרעבון]מי ׁשּיאֹורּו[חולי עד אֹותֹו מאכילין , ְֲֲִִִֵֶֶַַָֻ
ואין מּיד, אֹותֹו מאכילין ּוׁשקצים נבלֹות אפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָעיניו;

הּמּתרין. ּדברים ׁשּימצאּו עד ְְְְִִִִֶַַַָָֻמׁשהין
.Èאֹותֹו מחּנכין ׁשנים, עׂשר ּובן ׁשנים ּתׁשע ּבן [לצום]קטן ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מאכילין ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשּתי לאכל רגיל היה ּכיצד? ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשעֹות.
לפי ּבארּבע. אֹותֹו מאכילין ּבׁשלׁש, רגיל היה ּבׁשלׁש; ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹֹאֹותֹו
ּבין ׁשנה, עׂשרה אחת ּבן ּבׁשעתֹו. לעּנֹותֹו מֹוסיפין הּבן, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכח
לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ּומׁשלים מתעּנה - נקבה ּבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָזכר

ְְִּבמצוֹות.
.‡Èׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּובן אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבת

ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביאּו אחד ּגדֹולים[למטה]ויֹום הן 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

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



miiebdקי zewege dxf dcear zekld - oqip b"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּומׁשלימין הּמצוֹות, הצום]לכל כל אם[את אבל הּתֹורה; מן ְְְֲִִִִִַַַָָָ
מׁשלימין ואינן הן, קטּנים עדין - ׂשערֹות ׁשּתי הביאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹלא
אין - ּתׁשע מּבן ּפחֹות ׁשהּוא קטן סֹופרים. מּדברי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
סּכנה. לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי הּכּפּורים, ּביֹום אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמעּנין

ג ¤¤ּפרק

ּבין‡. ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין - הּכּפּורים ּביֹום לרחץ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹאסּור
אחד אבר ּבין ּגּופֹו להֹוׁשיטּהּכל אסּור קטּנה, אצּבע אפּלּו ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּלא ּכדי ּכּלה, - ּפניהן את רֹוחצין והּכּלה והּמל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבּמים.
ׁשּנאמר: ּביפיֹו, ׁשּיראה ּכדי ,והּמל ּבעלּה; על ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּתתּגּנה
עד 'ּכּלה'? נקראת ּכּמה ועד ."עיני ּתחזינה ּביפיֹו מל"ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

יֹום. ְִֹׁשלׁשים
הּטּנֹופת·. מקֹום רֹוחץ - טיט אֹו ּבצֹואה מלכל ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֻמי

חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹותנתּכדרּכֹו, ּבמים, אחת ידּה אּׁשה ּומדיחה . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מסּכן. ׁשאינֹו ּפי על אף ּכדרּכֹו, רֹוחץ והחֹולה לבנּה. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּפת
ּבין ּבאב ּבתׁשעה ּבין ּכדרּכן, טֹובלין טבילֹות חּיבי ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָוכל

הּכּפּורים. ְִִַּביֹום
לח‚. אם - הּכּפּורים יֹום ּבלילי הּזה ּבּזמן קרי ׁשראה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמי

רֹוחץ - ׁשּנתלכל אֹו הּוא יבׁש ואם ודּיֹו; ּבמּפה מקּנח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּוא,
ּכל לרחץ לֹו ואסּור ּומתּפּלל. ּבלבד, המלכלכין ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹֻמקֹומֹות

לטּבל אֹו טמאתּגּופֹו מּפני טהֹור, הּזה ּבּזמן הּטֹובל ׁשאין ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻ
ואין מנהג, אּלא הּזה ּבּזמן לתפּלה מּקרי הרחיצה ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמת;
אמרּו ולא הּמּתר. את לאסר אּלא האסּור ּדבר לבּטל ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻמנהג
ּכׁשּתּקנּו אּלא טֹובל, הּכּפּורים יֹום ּבלילי קרי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשהרֹואה
זֹו. ּתּקנה ׁשּבטלה ּבארנּו, ּוכבר קרּיין; לבעלי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָטבילה

ותעלה„. עליו ידֹו אדם ׁשּיּניח ּכדי ּביֹותר, לח ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטיט
ּבּה ּתּדבק האחרת לידֹו אֹותּה הדּביק ׁשאם לחלּוחית ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבּה

ימ לא עליו. ליׁשב אסּור - מיםלחלּוחית חרׂש ּכלי אדם ּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבֹו גופו]ויצטּנן ּכלי[יקרר אפּלּו מּדפנֹו; נֹוזלים ׁשהּמים , ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָ

להצטּנן ּומּתר ּבׂשרֹו. על מים יּנתזּו ׁשּמא אסּור, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻמּתכֹות
ְֵּבפרֹות.

אֹותּה‰. וׁשֹורה הּכּפּורים, יֹום מערב מטּפחת אדם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹוקח

ּומנּגבּה הּבגדים;[מייבשה]ּבמים, ּתחת ּומּניחּה מעט, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָ
ּבּה ׁשּיׁש ּפי על ואף חֹוׁשׁש, ואינֹו ּפניו, על מעבירּה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּולמחר

הרּבה. ְֵַֹקר
.Âׁשהּוא מי ּפני אֹו אביו ּפני אֹו רּבֹו ּפני להקּביל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָההֹול

ּבחכמה מּמּנּו ּבּמיםּגדֹול עֹובר - הּמדרׁש ּבבית לקרֹות אֹו , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לעׂשֹותּה, ׁשהל מצוה ועֹוׂשה חֹוׁשׁש. ואינֹו צּוארֹו, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָעד
,הֹול אינֹו - לחזר לֹו ּתּתיר לא ׁשאם למקֹומֹו; ּבּמים ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹֹוחֹוזר

נכׁשל ּפרֹותיו[נמנע]ונמצא לׁשמר ההֹול וכן הּמצוה. מן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹ
יֹוציאּו ׁשּלא ּובלבד חֹוׁשׁש; ואינֹו צּוארֹו, עד ּבּמים עֹובר -ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

ּבחל. ׁשעֹוׂשין ּכדר בגדיהם, ׁשּולי מּתחת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹידיהם
.Êאחת ּברגלֹו אפּלּו וסנּדל, מנעל לנעל לצאתאסּור ּומּתר ; ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֻ

ׁשעם ׁשל אלון]ּבסנּדל ּגמא[מעץ ּבהן.[גומי]וׁשל וכּיֹוצא ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
הארץ קׁשי ׁשהרי - ּבֹו ויֹוצא רגליו על ּבגד אדם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכֹור

יחף ׁשהּוא ּומרּגיׁש לרגלֹו, ּפימּגיע על אף - הּתינֹוקֹות . ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָ
אֹותן מֹונעין וסיכה, ּורחיצה ּוׁשתּיה ּבאכילה מּתרין ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֻׁשהן

וסנּדל. ְְְִִַָָמּמנעל
.Áוכּיֹוצא עקרב מחמת הּסנּדל את לנעל אדם לכל ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻמּתר

ּתּׁשכּנּו ׁשּלא ּכדי והחּיהּבּה, את[יולדת]. לנעל מּתרת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
אף ּבּה, ּכּיֹוצא והחֹולה יֹום; ׁשלׁשים ּכל צּנה, מּׁשּום ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּסנּדל

סּכנה. ׁשם ׁשאין ּפי ִֵֶַַָָָעל
.Ëּגּופֹו ּככל ּגּופֹו מקצת לסּו ּתענּוגאסּור ׁשל סיכה ּבין , ְְֲִִֵֶַָָָָָ

ּפי על אף חֹולה, היה ואם ּתענּוג. ׁשל ׁשאינּה סיכה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבין
חטטין לֹו ׁשּיׁש אֹו סּכנה, ּבֹו -[אבעבועות]ׁשאין ּבראׁשֹו ְֲִֵֵֶֶַָָָֹ

חֹוׁשׁש. ואינֹו ּכדרּכֹו, ְְְֵֵַָס
.È,הּכּפּורים יֹום ּבלילי הּנר את להדליק ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָיׁש

תׁשמיׁש לידי יבֹוא ולא מאׁשּתֹו ּפנים ּבׁשת לֹו ׁשּתהיה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּכדי
יראה ׁשּמא להדליק, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמּטה;

תׁשמיׁש לידי ויבֹוא ּבעיניו חן ותּׂשא יֹוםאׁשּתֹו חל ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ
- מקֹום ּבכל להדליק הּכל חּיבין ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹהּכּפּורים

חֹובה. ּבׁשּבת נר ְְֵֶַַַָָָׁשהדלקת

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

�
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ּתפּוסתּכל‡. ּבֹו אדם[מגע]ׁשאין וגבעות]יד הרים ,[כגון ְֵֶַַָָָ
עׂשהּו חיים]ולא בעלי מּתר[כגון זה הרי נעבד, אם - ְֱֲִֵֶֶַָָָֹֻ

הּגבעֹות, ואת ההרים, את העֹובדים הּגֹוים ,לפיכ ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבהנאה.
הּמעינֹות ואת לפרֹות, מּתחּלתן הּנטּועין האילנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָואת
ּבהנאה; מּתרין אּלּו הרי - הּבהמה ואת לרּבים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹובעים
ואֹותּה ּגדילתן, ּבמקֹום ׁשּנעבדּו הּפרֹות אֹותן לאכל ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻּומּתר
זרה, לעבֹודה ׁשהקצת ּבהמה לֹומר, צרי ואין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻהּבהמה.
ׁשהקצּוה ּבין לעבדּה, ׁשהקצּוה ּבין ּבאכילה; מּתרת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהיא
ׁשאין אמּורים, ּדברים ּבּמה מּתרת. זֹו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻלהקריבּה
זרה; עבֹודה לׁשם מעׂשה ּבּה עׂשה ּבׁשּלא נאסרת? ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּבהמה
ּכגֹון ּכיצד? אסרּה. ׁשהּוא, ּכל מעׂשה ּבּה עׂשה אם ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָאבל
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סימן ּבּה וושט]ׁשּׁשחט או אֹותּה[קנה עׂשה זרה. לעבֹודה ֲִֶַַָָָָָָָָָ
זרה לעבֹודה ע"ז]חליפין תמורת בהמה וכן[קיבל אסרּה, - ְֲֲֲִִֵַָָָָָ

זרה עבֹודה ּכדמי ׁשּנעׂשת מּפני חליפין; ּבּמהחליפי . ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
חברֹו ּבהמת ׁשחט אם אבל עצמֹו; ּבבהמת אמּורים? ְְְֱֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָּדברים
אֹוסר אדם ׁשאין נאסרה, לא - החליפּה אֹו זרה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹלעבֹודה
חפר אסרּה; לא עֹולם, לקרקע הּמׁשּתחוה ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּדבר

ׁשיחין ּבֹורֹות בקרקע]ּבּה ארוכים [חצובותּומערֹות[חריצים ְִִָָ
אסרּה.בסלע] זרה, עבֹודה ְֲֲֵָָָָָלׁשם

הּגלמים·. לים]ׁשעקרן מחוץ להן,[והוציאם והׁשּתחוה ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
הר אבני אסרן. להן, והׁשּתחוה ּבידֹו נטלן אסרן; ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָֹלא

ממקומם]ׁשּנּדלּדלּו ׁשהרי[נעקרו מּתרֹות, - ּבמקֹומן ועבדן , ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
אדם. יד ּתפּוסת ּבהן ְֵֶַַָָָאין

ולא[העמיד]ׁשּזקףיׂשראל‚. לּה, להׁשּתחֹות לבנה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשּזקיפתּה ּבהנאה, אסרּה - לּה והׁשּתחוה ּגֹוי ּובא ְְְְֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָהׁשּתחוה,

ּובאמעׂשה ּביצה, זקף אם וכן אסרּה.; - לּה והׁשּתחוה ּגֹוי ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
הׁשּתחוה אסרּה; - לּה והׁשּתחוה ּבּה, וכּיֹוצא ּדלעת ְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָחת

מערה האחר וחצי הּדלעת, זה[מחובר]לחצי הרי - ּבֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
ּכמֹו החצי זה ׁשּמא מּספק, הּנעבד[בית]אסּור לחצי .יד ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

היא וזֹו ּבהנאה; אסּור - נעבד ׁשּיהא מּתחּלה ׁשּנטעֹו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאילן
ּופסלֹו וגּדעֹו נטּוע, אילן היה ּבּתֹורה. האמּורה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָ"אׁשרה"

הברי[קיצצו] אפּלּו זרה, עבֹודה בקרקעלׁשם ענף [כפף ְְֲֲִִִֵָָָ
בעפר] אחר]והרּכיבוכיסהו מעץ אילן,[ענף ׁשל ּבגּופֹו ְְְִִִֶָ
ׂשריגים אסּורים[ענפים]והֹוציא והם הּׂשריגים, את ּכֹורת - ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָ

על אף - לאילן הּמׁשּתחוה וכן מּתר. האילן, ּוׁשאר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻּבהנאה;
והּלּולבין והעלים הּׂשריגים ּכל - ּגּופֹו נאסר ׁשּלא ְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּפי
אסּורין אּלּו הרי נעבד, ׁשהּוא זמן ּכל ׁשּיֹוציא ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּפרֹות
ואֹומרים ּפרֹותיו, את מׁשּמרין הּגֹוים ׁשהיּו אילן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבהנאה.
ּפלֹונית, זרה עבֹודה לבית ׁשכר מהן לעׂשֹות מּוכנים ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהם
האילן זה הרי - אידם ּביֹום אֹותֹו וׁשֹותין ׁשכר, מהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָועֹוׂשין
עֹוׂשין ּולפיכ אׁשרה, ׁשהּוא ׁשּסתמֹו מּפני ּבהנאה; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאסּור

אׁשרה. ׁשל חּקּה היא ׁשּזֹו ,ּכ ְֲִֵֵֶֶָָָָֻּבפרֹותיו
ׁשהיאאילן„. זמן ּכל - זרה עבֹודה ּתחּתיו ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָ

זה הרי - זרה עבֹודה מּתחּתיו נּטלה ּבהנאה; אסּור ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָּתחּתיו,
הּנעבד הּוא עצמֹו האילן ׁשאין מּפני אֹותֹומּתר, ׁשּבנה ּבית . ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

לבית הּמׁשּתחוה וכן נעבד, עצמֹו הּבית ׁשּיהא מּתחּלה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּגֹוי
וכּירֹו וסּידֹו ּבנּוי, היה ּבהנאה. אסּור זה הרי - [קישטו]ּבנּוי ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָ

והחּדּוׁש ּׁשחּדׁש, מה נֹוטל - ׁשּנתחּדׁש עד זרה עבֹודה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלׁשם
מּתר. הּבית, ּוׁשאר לעבדֹו; ׁשעׂשהּו מּפני ּבהנאה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻאסּור
הּבית ׁשם, ׁשהיא זמן ּכל - הּבית לתֹו זרה עבֹודה ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָהכניס
ׁשחצבּה אבן וכן הּבית. הּתר הֹוציאּה, ּבהנאה; ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאסּור
וצּירּה חצּובה, היתה ּבהנאה. אסּורה לעבדּה, ְְְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָָָָמּתחּלה
צרי ואין האבן, ּבגּוף וכּיר צּיר אפּלּו - ׁשּתעבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָוכּירּה
ּבהנאה, אסּור והּוא ּׁשחּדׁש, מה נֹוטל - עליה סּיד אם ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלֹומר

מּתר. האבן, ּוׁשאר ׁשּיעבד; ונעׂשה ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהֹואיל
זמןאבן‰. ּכל אסּורה זֹו הרי זרה, עבֹודה עליה ׁשהעמיד ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

מּתרת האבן זרה, עבֹודה סּלק עליה; ּביתֹוׁשהיא ׁשהיה מי . ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻ
זרה עבֹודה לבית להם]סמּו אחד אסּור[וקיר - ונפל , ְְֲֵַָָָָָָ

ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ד'לבנֹותֹו. [מרחיק ְְִֵֵֶֶַ
ּכדיאמות] צֹואה, אֹו קֹוצים ממּלאהּו - הרוח ואֹותֹו ּובֹונה; ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ

עבֹודה וׁשל ׁשּלֹו הּכתל היה זרה. עבֹודה ּבבית ירחיב ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
וׁשל ּבהנאה; מּתר ׁשּלֹו, מחצה למחצה: מחצה יּדֹון ְְֱֱֱֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻזרה,
ּבהנאה אסּור הּכל ועפרֹו, ועציו אבניו - אסּור זרה, .עבֹודה ְֲֲֲֲֵַַַָָָָָָָָָָָֹ

.Âאסּוריםּכיצד ׁשהן ּדברים ּוׁשאר זרה עבֹודה מאּבד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשֹוחק ׁשּלּה? ותקרבת מׁשּמׁשיה ּכגֹון וזֹורה[טוחן]ּבגללּה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

אֹו הּמלחלרּוח, לים ּומטיל .ׂשֹורף ְִֵֵֶַַַָָ
.Êּובהמהּדבר הרים ּכגֹון ׁשּנעבד, אדם, יד ּתפּוסת ּבֹו ׁשאין ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

צּפּוייו ּבהנאה, מּתר עצמֹו ׁשהּנעבד ּפי על אף - [אםואילן ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻ
מצופים] -הם מהן ׁשהּוא ּבכל והּנהנה ּבהנאה; ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָאסּורין

צּפּויי וכל עליהם". וזהב ּכסף תחמד "לא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹלֹוקה,
מׁשּמׁשיה. ּבכלל הן הרי זרה, ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָעבֹודה

.Áלידעבֹודה ׁשּתבֹוא קדם ּגֹוים ׁשּבּטלּוה ּגֹוים, ׁשל זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
אלהיהםיׂשראל "ּפסילי ׁשּנאמר: ּבהנאה, מּתרת זֹו הרי - ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

אלהּות; ּבהם נֹוהגין והן לידינּו ּכׁשּבאּו ּבאׁש", ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹּתׂשרפּון
מּתרין. אּלּו הרי ּבּטלּום, אם ְֲֲִִִֵֵָָֻאבל

.Ëהיהעבֹודה אפּלּו לעֹולם; ּבטלה אינּה יׂשראל, ׁשל זרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָָ
אסּורה אּלא ּכלּום, מֹועיל ּבּטּולֹו אין ׁשּתפּות, ּבּה ְְֲִִֵֶָָָָֻלגֹוי

לעֹולם ּגֹויּבהנאה ׁשל זרה עבֹודה וכן ּגניזה. ּוטעּונה , ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָ
ּבּטּולֹו אין - הּגֹוי ּבּטלּה ּכ ואחר יׂשראל, ליד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבאת
יׂשראל ואין לעֹולם. ּבהנאה אסּורה אּלא ּכלּום, ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָמֹועיל

הּגֹוי ּברׁשּות ואפּלּו זרה, עבֹודה לבטלמבּטל רשות לו [שנתן ְְֲֲִִֵַַַָָָ
וגֹויאלילו] זרה. עבֹודה מבּטל אינֹו ׁשֹוטה, אֹו קטן ּגֹוי .ְְֲֵֵֶַָָָָָ

ּבעל אחרים, ּגֹוים ׁשל ּבין ׁשּלֹו, ּבין - זרה עבֹודה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּבּטל
ּבטלה; זֹו הרי - ּכ על יׂשראל ׁשאנסֹו ּפי על אף ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכרחֹו,
מי אבל זרה; עבֹודה עֹובד המבּטל הּגֹוי ׁשּיהא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּובלבד
ּבּטל זרה, עבֹודה המבּטל ּבּטּול. ּבּטּולֹו אין עֹובד, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשאינֹו
אסּורה והיא מּתרין, מׁשּמׁשיה מׁשּמׁשיה, ּבּטל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻמׁשּמׁשיה;
זרה, עבֹודה ותקרבת ׁשּיבטלּה. עד ׁשהיתה, ּכמֹו ְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבהנאה

לעֹולם. ּבטלה ְְֵֵָָָאינּה
.Èראׁשּכיצד חטמּה, ראׁש אזנּה, ראׁש קטע מבּטלּה? ְְְְֵַַַָָָָָָֹֹֹ

ּפחסּה אֹו[מיעכה]אצּבעּה, חּסרּה, ׁשּלא ּפי על אף ּבפניה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מׁשּכנּה, אם אבל ּבטלה. זֹו הרי - יׂשראל לצֹורף ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָׁשּמכרּה
עליה ׁשּנפלה אֹו צֹורף, ׁשאינֹו ליׂשראל אֹו לגֹוי מכרּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאֹו

ּפּנּה ולא האמּפלת גל ּתבעּהבנים][את ולא לסטים ּגנבּוה , ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֹ
ּגררּה[חיפשה] ּבפניה, הׁשּתין ּבפניה, רקק אותה], זרק[גרר , ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

ּבטלה. אינּה זֹו הרי - הּצֹואה את ְֲֵֵֵֶַָָָָּבּה
.‡Èמּתרתעבֹודה - ׁשלֹום ּבׁשעת עֹובדיה ׁשהּניחּוה זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבּטלּוה ׁשהרי ּבׁשעתּבהנאה, אסּורהמלחמה; ׁשּלא- מּפני , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
מאליה ׁשּנׁשּברה זרה עבֹודה הּמלחמה. מּפני אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהּניחּוה
הּמֹוצא ,לפיכ ׁשּיבּטלּוה; עד ּבהנאה, אסּורים ׁשבריה -ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לא ׁשּמא ּבהנאה, אסּורין אּלּו הרי - זרה עבֹודה ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשברי

ּפרקים ׁשל היתה ואם הּגֹוים. חלקים]ּבּטלּוה מכמה ,[עשויה ְְְְִִִִֶַָָָָ
ּופרק ּפרק ּכל לבּטל צרי - להחזירּה יכֹול ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהדיֹוט
אחד אבר ׁשּבּטל ּכיון - להחזירּה יכֹול אינֹו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּפרקיה;

הּׁשברים. ּכל ּבטלּו ְְִִֶַָָָָמּמּנה,
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סימן ּבּה וושט]ׁשּׁשחט או אֹותּה[קנה עׂשה זרה. לעבֹודה ֲִֶַַָָָָָָָָָ
זרה לעבֹודה ע"ז]חליפין תמורת בהמה וכן[קיבל אסרּה, - ְֲֲֲִִֵַָָָָָ

זרה עבֹודה ּכדמי ׁשּנעׂשת מּפני חליפין; ּבּמהחליפי . ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
חברֹו ּבהמת ׁשחט אם אבל עצמֹו; ּבבהמת אמּורים? ְְְֱֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָּדברים
אֹוסר אדם ׁשאין נאסרה, לא - החליפּה אֹו זרה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹלעבֹודה
חפר אסרּה; לא עֹולם, לקרקע הּמׁשּתחוה ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּדבר

ׁשיחין ּבֹורֹות בקרקע]ּבּה ארוכים [חצובותּומערֹות[חריצים ְִִָָ
אסרּה.בסלע] זרה, עבֹודה ְֲֲֵָָָָָלׁשם

הּגלמים·. לים]ׁשעקרן מחוץ להן,[והוציאם והׁשּתחוה ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
הר אבני אסרן. להן, והׁשּתחוה ּבידֹו נטלן אסרן; ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָֹלא

ממקומם]ׁשּנּדלּדלּו ׁשהרי[נעקרו מּתרֹות, - ּבמקֹומן ועבדן , ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
אדם. יד ּתפּוסת ּבהן ְֵֶַַָָָאין

ולא[העמיד]ׁשּזקףיׂשראל‚. לּה, להׁשּתחֹות לבנה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשּזקיפתּה ּבהנאה, אסרּה - לּה והׁשּתחוה ּגֹוי ּובא ְְְְֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָהׁשּתחוה,

ּובאמעׂשה ּביצה, זקף אם וכן אסרּה.; - לּה והׁשּתחוה ּגֹוי ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
הׁשּתחוה אסרּה; - לּה והׁשּתחוה ּבּה, וכּיֹוצא ּדלעת ְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָחת

מערה האחר וחצי הּדלעת, זה[מחובר]לחצי הרי - ּבֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
ּכמֹו החצי זה ׁשּמא מּספק, הּנעבד[בית]אסּור לחצי .יד ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

היא וזֹו ּבהנאה; אסּור - נעבד ׁשּיהא מּתחּלה ׁשּנטעֹו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאילן
ּופסלֹו וגּדעֹו נטּוע, אילן היה ּבּתֹורה. האמּורה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָ"אׁשרה"

הברי[קיצצו] אפּלּו זרה, עבֹודה בקרקעלׁשם ענף [כפף ְְֲֲִִִֵָָָ
בעפר] אחר]והרּכיבוכיסהו מעץ אילן,[ענף ׁשל ּבגּופֹו ְְְִִִֶָ
ׂשריגים אסּורים[ענפים]והֹוציא והם הּׂשריגים, את ּכֹורת - ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָ

על אף - לאילן הּמׁשּתחוה וכן מּתר. האילן, ּוׁשאר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻּבהנאה;
והּלּולבין והעלים הּׂשריגים ּכל - ּגּופֹו נאסר ׁשּלא ְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּפי
אסּורין אּלּו הרי נעבד, ׁשהּוא זמן ּכל ׁשּיֹוציא ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּפרֹות
ואֹומרים ּפרֹותיו, את מׁשּמרין הּגֹוים ׁשהיּו אילן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבהנאה.
ּפלֹונית, זרה עבֹודה לבית ׁשכר מהן לעׂשֹות מּוכנים ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהם
האילן זה הרי - אידם ּביֹום אֹותֹו וׁשֹותין ׁשכר, מהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָועֹוׂשין
עֹוׂשין ּולפיכ אׁשרה, ׁשהּוא ׁשּסתמֹו מּפני ּבהנאה; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאסּור

אׁשרה. ׁשל חּקּה היא ׁשּזֹו ,ּכ ְֲִֵֵֶֶָָָָֻּבפרֹותיו
ׁשהיאאילן„. זמן ּכל - זרה עבֹודה ּתחּתיו ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָ

זה הרי - זרה עבֹודה מּתחּתיו נּטלה ּבהנאה; אסּור ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָּתחּתיו,
הּנעבד הּוא עצמֹו האילן ׁשאין מּפני אֹותֹומּתר, ׁשּבנה ּבית . ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

לבית הּמׁשּתחוה וכן נעבד, עצמֹו הּבית ׁשּיהא מּתחּלה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּגֹוי
וכּירֹו וסּידֹו ּבנּוי, היה ּבהנאה. אסּור זה הרי - [קישטו]ּבנּוי ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָ

והחּדּוׁש ּׁשחּדׁש, מה נֹוטל - ׁשּנתחּדׁש עד זרה עבֹודה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלׁשם
מּתר. הּבית, ּוׁשאר לעבדֹו; ׁשעׂשהּו מּפני ּבהנאה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻאסּור
הּבית ׁשם, ׁשהיא זמן ּכל - הּבית לתֹו זרה עבֹודה ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָהכניס
ׁשחצבּה אבן וכן הּבית. הּתר הֹוציאּה, ּבהנאה; ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאסּור
וצּירּה חצּובה, היתה ּבהנאה. אסּורה לעבדּה, ְְְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָָָָמּתחּלה
צרי ואין האבן, ּבגּוף וכּיר צּיר אפּלּו - ׁשּתעבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָוכּירּה
ּבהנאה, אסּור והּוא ּׁשחּדׁש, מה נֹוטל - עליה סּיד אם ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלֹומר

מּתר. האבן, ּוׁשאר ׁשּיעבד; ונעׂשה ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהֹואיל
זמןאבן‰. ּכל אסּורה זֹו הרי זרה, עבֹודה עליה ׁשהעמיד ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

מּתרת האבן זרה, עבֹודה סּלק עליה; ּביתֹוׁשהיא ׁשהיה מי . ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻ
זרה עבֹודה לבית להם]סמּו אחד אסּור[וקיר - ונפל , ְְֲֵַָָָָָָ

ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ד'לבנֹותֹו. [מרחיק ְְִֵֵֶֶַ
ּכדיאמות] צֹואה, אֹו קֹוצים ממּלאהּו - הרוח ואֹותֹו ּובֹונה; ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ

עבֹודה וׁשל ׁשּלֹו הּכתל היה זרה. עבֹודה ּבבית ירחיב ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
וׁשל ּבהנאה; מּתר ׁשּלֹו, מחצה למחצה: מחצה יּדֹון ְְֱֱֱֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻזרה,
ּבהנאה אסּור הּכל ועפרֹו, ועציו אבניו - אסּור זרה, .עבֹודה ְֲֲֲֲֵַַַָָָָָָָָָָָֹ

.Âאסּוריםּכיצד ׁשהן ּדברים ּוׁשאר זרה עבֹודה מאּבד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשֹוחק ׁשּלּה? ותקרבת מׁשּמׁשיה ּכגֹון וזֹורה[טוחן]ּבגללּה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

אֹו הּמלחלרּוח, לים ּומטיל .ׂשֹורף ְִֵֵֶַַַָָ
.Êּובהמהּדבר הרים ּכגֹון ׁשּנעבד, אדם, יד ּתפּוסת ּבֹו ׁשאין ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

צּפּוייו ּבהנאה, מּתר עצמֹו ׁשהּנעבד ּפי על אף - [אםואילן ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻ
מצופים] -הם מהן ׁשהּוא ּבכל והּנהנה ּבהנאה; ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָאסּורין

צּפּויי וכל עליהם". וזהב ּכסף תחמד "לא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹלֹוקה,
מׁשּמׁשיה. ּבכלל הן הרי זרה, ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָעבֹודה

.Áלידעבֹודה ׁשּתבֹוא קדם ּגֹוים ׁשּבּטלּוה ּגֹוים, ׁשל זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
אלהיהםיׂשראל "ּפסילי ׁשּנאמר: ּבהנאה, מּתרת זֹו הרי - ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

אלהּות; ּבהם נֹוהגין והן לידינּו ּכׁשּבאּו ּבאׁש", ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹּתׂשרפּון
מּתרין. אּלּו הרי ּבּטלּום, אם ְֲֲִִִֵֵָָֻאבל

.Ëהיהעבֹודה אפּלּו לעֹולם; ּבטלה אינּה יׂשראל, ׁשל זרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָָ
אסּורה אּלא ּכלּום, מֹועיל ּבּטּולֹו אין ׁשּתפּות, ּבּה ְְֲִִֵֶָָָָֻלגֹוי

לעֹולם ּגֹויּבהנאה ׁשל זרה עבֹודה וכן ּגניזה. ּוטעּונה , ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָ
ּבּטּולֹו אין - הּגֹוי ּבּטלּה ּכ ואחר יׂשראל, ליד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבאת
יׂשראל ואין לעֹולם. ּבהנאה אסּורה אּלא ּכלּום, ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָמֹועיל

הּגֹוי ּברׁשּות ואפּלּו זרה, עבֹודה לבטלמבּטל רשות לו [שנתן ְְֲֲִִֵַַַָָָ
וגֹויאלילו] זרה. עבֹודה מבּטל אינֹו ׁשֹוטה, אֹו קטן ּגֹוי .ְְֲֵֵֶַָָָָָ

ּבעל אחרים, ּגֹוים ׁשל ּבין ׁשּלֹו, ּבין - זרה עבֹודה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּבּטל
ּבטלה; זֹו הרי - ּכ על יׂשראל ׁשאנסֹו ּפי על אף ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכרחֹו,
מי אבל זרה; עבֹודה עֹובד המבּטל הּגֹוי ׁשּיהא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּובלבד
ּבּטל זרה, עבֹודה המבּטל ּבּטּול. ּבּטּולֹו אין עֹובד, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשאינֹו
אסּורה והיא מּתרין, מׁשּמׁשיה מׁשּמׁשיה, ּבּטל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻמׁשּמׁשיה;
זרה, עבֹודה ותקרבת ׁשּיבטלּה. עד ׁשהיתה, ּכמֹו ְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבהנאה

לעֹולם. ּבטלה ְְֵֵָָָאינּה
.Èראׁשּכיצד חטמּה, ראׁש אזנּה, ראׁש קטע מבּטלּה? ְְְְֵַַַָָָָָָֹֹֹ

ּפחסּה אֹו[מיעכה]אצּבעּה, חּסרּה, ׁשּלא ּפי על אף ּבפניה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מׁשּכנּה, אם אבל ּבטלה. זֹו הרי - יׂשראל לצֹורף ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָׁשּמכרּה
עליה ׁשּנפלה אֹו צֹורף, ׁשאינֹו ליׂשראל אֹו לגֹוי מכרּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאֹו

ּפּנּה ולא האמּפלת גל ּתבעּהבנים][את ולא לסטים ּגנבּוה , ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֹ
ּגררּה[חיפשה] ּבפניה, הׁשּתין ּבפניה, רקק אותה], זרק[גרר , ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

ּבטלה. אינּה זֹו הרי - הּצֹואה את ְֲֵֵֵֶַָָָָּבּה
.‡Èמּתרתעבֹודה - ׁשלֹום ּבׁשעת עֹובדיה ׁשהּניחּוה זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבּטלּוה ׁשהרי ּבׁשעתּבהנאה, אסּורהמלחמה; ׁשּלא- מּפני , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
מאליה ׁשּנׁשּברה זרה עבֹודה הּמלחמה. מּפני אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהּניחּוה
הּמֹוצא ,לפיכ ׁשּיבּטלּוה; עד ּבהנאה, אסּורים ׁשבריה -ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לא ׁשּמא ּבהנאה, אסּורין אּלּו הרי - זרה עבֹודה ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשברי

ּפרקים ׁשל היתה ואם הּגֹוים. חלקים]ּבּטלּוה מכמה ,[עשויה ְְְְִִִִֶַָָָָ
ּופרק ּפרק ּכל לבּטל צרי - להחזירּה יכֹול ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהדיֹוט
אחד אבר ׁשּבּטל ּכיון - להחזירּה יכֹול אינֹו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּפרקיה;

הּׁשברים. ּכל ּבטלּו ְְִִֶַָָָָמּמּנה,
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.·Èעדמזּבח ּבהנאה, אסּור הּוא עדין - ׁשּנפּגם זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָ
ּובימֹוס הּגֹוים; ּביד רּבֹו לע"ז]ׁשּיּנתץ בסיס ׁשּנפּגם,[אבן ְְִִִִֵֶֶַַַָֻ

הּוא זה אי אבןמּתר. ּבימֹוס, מזּבח? הּוא זה ואי ּבימֹוס ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻ
אבני מבּטלין וכיצד הרּבה. אבנים מזּבח, זרהאחת; [עבודה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָ

חּפהששמה] אֹו ּבנין, ּבהן ׁשּבנה ּכיון ּבהן[ריצף]מרקּוליס? ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּכיצד ּבהנאה. מּתרין הן הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא הּדרכים, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאת

קרסם האׁשרה? את זרד[קטף]מבּטלין עלה, [קצץ]מּמּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
יֹונק רך]מּמּנה ׁשּׁשפיּה[ענף אֹו ׁשרביט, אֹו מּקל מּמּנה נטל , ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

היא[שייפה] - לצרּכּה ׁשפיּה ּבטלה. זֹו הרי - לצרּכּה ְְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָֹׁשּלא
ּוׁשפייה השיוף]אסּורה, בעת שמתקלפים מּתרין.[הנסרים ְֲִֶָָָָֻ

היא ּבין לצרּכֹו, ּבין לצרּכּה ּבין - יׂשראל ׁשל היתה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָואם
אין יׂשראל, ׁשל זרה ׁשעבֹודה לעֹולם; אסּורין ׁשפייה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּובין

לעֹולם. ּבּטּול ְִָָלּה

ה'תשע"ב ניסן כ"ד שני יום

טּפרק ¤¤

אידיהםׁשלׁשה‡. לפני לּקח[חגם]ימים אסּור ּגֹוים, ׁשל ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
הּמתקּים ּדבר להם ולמּכר לזמן]מהם וללוֹות[המשתמר , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשעל אֹו ׁשּבׁשטר מלוה מהן ולּפרע ּולפרען ּולהלוֹותם, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמהן
ׁשהּוא מּפני מהן, נפרעין ּפה על מלוה אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמׁשּכֹון.

מּיד ּכגֹוןּכמּציל מתקּים, ׁשאינֹו ּדבר להן למּכר ּומּתר ם; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
ּבארץ אמּורים? ּדברים ּבּמה אידם. יֹום עד ותבׁשיל, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָירקֹות
אידם יֹום אּלא אסּור אינֹו ארצֹות, ּבׁשאר אבל ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָיׂשראל;
זה הרי ימים, הּׁשלׁשה ּבאֹותן עּמהן ונתן ונׂשא עבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבלבד.
זה הרי אידם, ּביֹום עּמהם ונֹותן והּנֹוׂשא ּבהנאה; ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמּתר

ּבהנאה. ֲַָָָאסּור
ּדֹורֹוןואסּור·. ּכן[מתנה]לׁשלח אם אּלא אידֹו, ּביֹום לגֹוי ְְְְִִֵֵֶַָָֹ

ּגֹוי וכן עֹובדּה. ואינֹו זרה, ּבעבֹודה מֹודה ׁשאינֹו לֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָנֹודע
ואם מּמּנּו; יקּבלּנּו לא אידם, ּביֹום ליׂשראל ּדֹורֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּׁשלח

לאיבה יסרב]חׁשׁש עד[אם - ּבֹו נהנה ואינֹו ּבפניו, נֹוטלֹו , ְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָ
ּבּה. מֹודה ואינֹו זרה עבֹודה עֹובד אינֹו הּגֹוי ׁשּזה לֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיּודע

אֹוהיה‚. ׁשלׁשה רּבים, ימים הּגֹוים אֹותם ׁשל אידם ְִִִֵֶַַָָָָָָֹ
וכּלן הן, אחד ּכיֹום הּימים אֹותן ּכל - עׂשרה אֹו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָֻארּבעה

ׁשּלפניהן ימים ׁשלׁשה עם .אסּורין ְְֲִִִִֵֶֶָָֹ
אידםהּנֹוצרים.„ יֹום ראׁשֹון ויֹום הם, זרה עבֹודה עֹובדי - ְְְֲִִֵֵֵַָָָָ

יֹום יׂשראל, ּבארץ עּמהם ולתת לׂשאת אסּור ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהּוא.
יֹום לֹומר צרי ואין וׁשּבת; ׁשּבת ׁשּבכל ׁשּׁשי ויֹום ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָחמיׁשי
עּמהם נֹוהגים וכן מקֹום. ּבכל אסּור ׁשהּוא עצמֹו, ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָראׁשֹון

אידיהם. ְֵֵֶָּבכל
ּומקריביןיֹום‰. ,מל להן להעמיד הּגֹוים ּבֹו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּמתּכּנסין

ּכׁשאר הּוא והרי הּוא, אידם יֹום - לאלהיהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹּומקּלסין
לעבֹודהאידיהן ּומֹודה לעצמֹו, איד עֹוׂשה ׁשהּוא ּגֹוי אבל . ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אֹו זקנֹו ּתגלחת ּביֹום ּבֹו, ׁשּנֹולד ּבּיֹום ּומקּלסּה ׁשּלֹו, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָזרה
מּבית ּבֹו ׁשּיצא אֹו הּים מן ּבֹו ׁשעלה ּבּיֹום ְִִִֵֶֶַַָָָָָּבלֹוריתֹו,

לבנֹו מׁשּתה ּבֹו ׁשעׂשה ּבּיֹום וכּיֹוצא[לנישואיו]האסּורים, , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
וכן ּבלבד. האיׁש ואֹותֹו הּיֹום אֹותֹו אּלא אסּור אין - ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבאּלּו

העֹוׂשים אֹותם איד, אֹותֹו ויעׂשּו מת ּבֹו להן ׁשּימּות ְֲִֵֵֶֶַָָָָיֹום
ּומקטירין ּכלים ּבּה ׁשּׂשֹורפין מיתה וכל הּיֹום; אֹותֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָאסּורין
אסּור, האיד יֹום אין זרה. עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ּבידּוע ְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹקטרת,
ואֹוכלין ּבֹו ׁשּׂשמחים הּגֹוים אבל ּבלבד; ּבֹו לעֹובדין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
אבל ,הּמל ּכבֹוד מּפני אֹו מנהג, אֹותֹו ּומׁשּמרין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָוׁשֹותין
עּמהן. ולתת לׂשאת מּתרין אּלּו הרי - ּבֹו מֹודין אין ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻהם

.Âלמּכרּדברים אסּור זרה, עבֹודה מּמיני למין מיחדין ׁשהן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָֹֻ
ּודברים לעֹולם. הּמקֹום ׁשּבאֹותֹו זרה עבֹודה אֹותּה ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָלעֹובדי
הּגֹוי ּפרׁש ואם סתם; אֹותם למּכר מּתר לּה מיחדין ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻֻׁשאינן
אם אּלא לֹו, למּכר אסּור זרה, לעבֹודה אֹותם קֹונה ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּוא
חסר מקריבין ׁשאין לפי זרה, לעבֹודה מּלהקריבֹו ּפסלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכן

זרה .לעבֹודה ֲַָָָ
.Êמיחדין,היּו ׁשאין ּדברים עם המיחדין ּדברים מערבים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻֻ

זּכה לבֹונה לע"ז]ּכגֹון -[המשמשת ׁשחרה לבֹונה ּבכלל ְְְְְִַַָָָָֹ
לבּדּה הּזּכה ילּקט ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין סתם, הּכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמֹוכר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זרה; ְֲֵֵֶַַָָָָֹלעבֹודה
.Áידיהןּכׁשם ּבהן ׁשּמחּזקין ּדברים לּגֹוים מֹוכרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

לרּבים, נזק ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר להם מֹוכרין אין ּכ - זרה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָלעבֹודה
זין ּוכלי ואריֹות, ּדּבים מלחמה]ּכגֹון ּוכבלים[כלי ְְְֲִִִֵַַָָֻ

למכרֹו ׁשאסּור וכל הּזין. את להם מׁשחיזין ואין ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשלׁשליֹות.
אסּור וכן לגֹוי; למּכר החׁשּוד ליׂשראל למכרֹו אסּור ְְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹלגֹוי,

יׂשראל. ללסטים נזק ּכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹלמּכר
.Ëהּגֹויםהיּו ּביני ׁשֹוכנים מּתריׂשראל - ּברית להם וכרתּו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ

ׁשעֹוׂשים מּפני וגיסֹותיו; הּמל לעבדי זין ּכלי למּכר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלהם
מגּנים ונמצאּו להּצילּה, הּמדינה צרי עם מלחמה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָּבהם
זרה עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש עיר ּבתֹוכם. ׁשרּויין אנּו ׁשהרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָעלינּו
חּוצה היה לתֹוכּה. להּכנס ואסּור לּה, חּוצה להּל מּתר -ְְְְִֵֵַָָָָָָָָָֻ

ּבתֹוכּה. להּל מּתר זרה, עבֹודה ְְֲֵַָָָָָָֻלּה
.Èּבּההמהּל ׁשּיׁש ּבעיר לעבר לֹו אסּור למקֹום, מּמקֹום ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

זרה מיחדתעבֹודה ׁשהּדר ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מקֹום אליו]לאֹותֹו להגיע ניתן דרכה ׁשם[רק יׁש אם אבל ; ְֲִֵָָָ

ונקרה אחרת מקרה]ּדר מּתר.[קרה ּבזֹו, והל ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֻ
.‡Èּכּפהואסּור הּגֹוים, עם ּבּה[חדר]לבנֹות ׁשּמעמידים ְְֲִִִִִִֶַַָָָ

הּוא ּבֹונה אבל מּתר. ׂשכרּה ּובנה, עבר ואם זרה; ְְֲֲִֶַָָָָָָָָָָֻעבֹודה
הּכּפה. אֹותּה ּבּה ׁשּיׁש החצר אֹו הּטרקלין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלכּתחּלה,

.·Èמעּטרֹותעיר חנּיֹות ּבּה והיּו זרה, עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֶָָָָָָָֻֻ
ּבהן[מקושטות] להנֹות אסּור המעּטרֹות, - מעּטרֹות ְְְֵֵֶֶַָָָָָָֻֻוׁשאינן

זרה עבֹודה ׁשּבגלל ׁשחזקתן, מּפני ּׁשּבתֹוכן, מה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבכל
ׁשל חנּיֹות ּבהנאה. מּתרֹות מעּטרֹות, וׁשאינן ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֻֻֻנתעּטרּו;
זרה. עבֹודה ׁשּמהּנה מּפני לׂשכרן, אסּור - זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעבֹודה

.‚Èּבהנאה,הּמֹוכר אסּורים ּדמיו - זרה לעבֹודה ּביתֹו ֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָ
וגזלּו יׂשראל ׁשאנסּו ּגֹוים אבל הּמלח; לים אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָויֹולי

וכֹותב מּתרין; ּדמיו זרה, עבֹודה ּבֹו והעמידּו [שטרּביתֹו ְְֱֲִִֵֵֶָָָָָָֻ
ׁשּלהםמכירה] ּבערּכאֹות דיניהם]ּומעלה בית בפני .[חותם ְְֲֶֶֶַַָָ
.„Èלהספד]וחלילין המשמשים נשיפה זרה,[כלי עבֹודה ׁשל ֲֲִִֶַָָָ

מהם ולֹוקחין ּגֹוים, ׁשל ליריד הֹולכין ּבהן. לסּפד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָֹאסּור
ּוכרמים; ׂשדֹות ּובּתים ּבגיּותן, ּוׁשפחֹות ועבדים ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָֹּבהמה
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מּידם ּכמּציל ׁשהּוא מּפני ׁשּלהן, ּבערּכאֹות ּומעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכֹותב
ראיה] בידו מּבעל[שתהיה ּבלֹוקח אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִִֵֶַַַַָ

הּתּגר מן ׁשם הּלֹוקח אבל מכס. נֹותן ׁשאינֹו [סוחר]הּבית ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
זרה, לעבֹודה והּמכס מכס, נֹותן ׁשהּוא מּפני אסּור; -ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אם - הּתּגר מן ולקח עבר זרה. עבֹודה מהּנה זה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָונמצא

נֹוׁשר לקח, ּולמּטה;[מפיל]ּבהמה הארּכּבה מן ּפרסֹותיה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
מּתכֹות, ּוכלי מעֹות לקח ירקבּו; לקח, וכלים ּכסּות ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָואם

מעלין לא עבדים, לקח הּמלח; לים אםיֹוליכם הבור [מן ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
לתוכו] מֹורידיןנפלו .[לבור]ולא ְִִֹ

.ÂËלהנֹותּגֹוי אסּור לבּתֹו, אֹו לבנֹו מׁשּתה ְְְִִִֵֶֶָָָָׁשעׂשה
- ׁשם מּׁשּלֹו ולׁשּתֹות הּיׂשראלי לאכל ואפּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹמּסעּודתֹו;

אכלֹו הּגֹוים ּובמסּבת הֹואיל לאכלאסּור, אסּור ּומאימתי . ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ימי וכל הּסעּודה, צרכי ּולהכין לעסק מּׁשּיתחיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאצלֹו?
סעּודה עׂשה ואם יֹום. ׁשלׁשים הּמׁשּתה ּולאחר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹהּמׁשּתה,
אסּור, - יֹום ׁשלׁשים לאחר אפּלּו הּנּׂשּואין, מחמת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹאחרת
זרה עבֹודה מּפני - הּזה ההרחק וכל חדׁש. עׂשר ׁשנים ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד

אחריה]הּוא ימשך מּזבחֹו[שלא ואכלּת ,ל "וקרא ׁשּנאמר: ,ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָ
והזנּו אלהיהן, אחרי בנתיו וזנּו ,לבני מּבנתיו ולקחּת -ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

."ּבני ֶֶָאת
.ÊËׁשּמגּדלתּבת מּפני נכרית, ׁשל ּבנּה את ּתניק לא יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

היא מיּלדת אבל הּנכרית. את ּתיּלד ולא זרה; לעבֹודה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבן
איבה מּׁשּום ּבת[שנאה]ּבׂשכר, את מיּלדת והּנכרית . ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּברׁשּותּה - ּבנּה את ּומניקה היהודיה]יׂשראל, ּכדי[ברשות , ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ
ּתהרגּנּו. ְֶֶַַֹׁשּלא

.ÊÈכוכבים]לתרּפּותההֹולכין עבודת לׂשאת[בית אסּור , ְְְִֵַַָָ
והּבאין עּמהן. משם]ולתת יהיּו[חוזרין ׁשּלא והּוא, מּתרין; , ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻ

ּבזה זה חבורות]קׁשּורין ׁשּמא[חבורות קׁשּורין, היּו ׁשאם - ְְִִִֶֶֶֶָָָ
לׂשאת מּתר ּבהליכה - לתרּפּות ההֹול ויׂשראל לחזר. ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻּדעּתן
מׁשּמד יׂשראל אסּור. ּובחזירה, ּבֹו; יחזר ׁשּמא עּמֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻולתת

אסּור ּבחזירה, ּבין ּבהליכה ּבין -. ֲֲִִֵֵַַָָָ
.ÁÈלׂשאתיׂשראל אסּור ּבחזירה ּגֹוים, ׁשל ליריד ׁשהל ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עּמֹו עבֹודהולתת ּודמי ׁשם, להן מכר זרה עבֹודה ׁשּמא , ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
ּומּפני מּתרין. ּגֹוי, ּוביד ּבהנאה; אסּורים יׂשראל ּביד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻזרה
נֹוׂשאין ואין הּתרּפּות, מן הּבא הּגֹוי עם ונֹותנין נֹוׂשאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָזה,
לא המׁשּמד, עם ולא הּתרּפּות, מן הּבא יׂשראל עם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֹֻונֹותנין

ּבחזירתֹו. ולא ְֲֲִִַַָָֹּבהליכתֹו

ה'תשע"ב ניסן כ"ה שלישי יום

י ¤¤ּפרק
זרהאין‡. עבֹודה לעֹובדי ּברית ׁשּנעׂשהּכֹורתין ּכדי , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

להםעּמהן תכרת "לא ׁשּנאמר: - לעבדם אֹותם ונּניח ׁשלֹום ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לרחם ואסּור יהרגּו. אֹו מעבֹודתּה, יחזרּו אּלא ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָּברית";
עֹובד ראה אם ,לפיכ תחּנם". "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹעליהם,
לקּוח ראהּו יעלּנּו; לא ּבּנהר, טֹובע אֹו אֹובד זרה ֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹעבֹודה
לבֹור, לדחפֹו אֹו ּבידֹו, לאּבדֹו אבל יּצילּנּו. לא ְְְְְֲֳִֶַַָָָָֹלמּות,
ּבּמה מלחמה. עּמנּו עֹוׂשה ׁשאינֹו מּפני אסּור, - ּבזה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא

יׂשראל מֹוסרי אבל ּבגֹוי. אמּורים? ,[מלשינים]ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵָָָ
ּולהֹורידן ּביד, לאּבדן מצוה - והאּפיקֹורֹוסים ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָוהּמינים,
העם את ּומסירין ליׂשראל, מצרין ׁשהן מּפני ׁשחת; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלבאר
ּוביתֹוס וצדֹוק ותלמידיו, הּנֹוצרי ּכיׁשּוע ה', ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָמאחרי

רעה]ותלמידיהן לתרבות שיצאו חכמים "וׁשם[תלמידי - ְְְִֵֵֶַ
ירקב". ְְִִַָרׁשעים

אפּלּומּכאן·. זרה, עבֹודה עֹובדי לרּפאת ׁשאסּור למד, אּתה ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
איבהּבׂשכר מּׁשּום חֹוׁשׁש ׁשהיה אֹו מהן, מתירא היה ואם . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

ּתֹוׁשב וגר אסּור. ּבחּנם אבל ּבׂשכר; מרּפא ז'- [שקיבל ְְְְֲִֵֵַָָָָָָ
ּבחּנם.מצוות] אֹותֹו מרּפאין להחיֹותֹו, מצּוה ואּתה הֹואיל -ְְְְְְְִִִֶַַַָָֻ

ּובסּוריאאין‚. יׂשראל. ּבארץ וׂשדֹות ּבּתים להם מֹוכרין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
דוד] שכבש ׂשדֹות.[ארצות לא אבל ּבּתים, להם מֹוכרין -ְֲִִֶָָָָֹ

יעׂשם ׁשּלא ּובלבד יׂשראל, ּבארץ ּבּתים להם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומׂשּכירין
להם מׂשּכירין ואין מּׁשלׁשה. ּפחֹות ׁשכּונה ואין - ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשכּונה
החמירּו מה ּומּפני ׂשדֹות. להם מׂשּכירין ּובסּוריא, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׂשדֹות;
הּמעׂשרֹות, מן מפקיעּה - ׁשּתים ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבׂשדה?

וׂש ּבּתים להם למּכר ּומּתר ּבּקרקע. חניה להם דֹותונֹותן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ארצנּו. ׁשאינּה מּפני לארץ, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבחּוצה

הּתירּואף„. ּדירה לבית לא להׂשּכיר, ׁשהּתירּו ,ּבמקֹום ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
תביא "ולא ונאמר: זרה, עבֹודה לתֹוכּה מכניס ׁשהּוא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּפני
אֹוצר לעׂשֹותם ּבּתים, להם מׂשּכיר אבל ;"ּבית אל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָתֹועבה

ּבהם[מחסן] וכּיֹוצא ּותבּואה ּפרֹות להם מֹוכרין ואין .ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ
על לֹו מֹוכר אֹו מּׁשּיקץ, הּוא מֹוכר אבל לקרקע; ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻּבמחּבר
ּבמחּבר? להם מֹוכרין אין מה ּומּפני וקֹוצץ. לקץ ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻמנת
ׁשאם ּבּקרקע; חניה להם ּתּתן לא תחּנם", "ולא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אסּור וכן היא. עראי יׁשיבת יׁשיבתן קרקע, להם יהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלא
קל ּבצּורתֹו'; זה ּגֹוי נאה 'ּכּמה לֹומר: ואפּלּו ּבׁשבחן, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָלסּפר
מּדבריהם, ּדבר ׁשּיחּבב אֹו מעׂשיו, ּבׁשבח ׁשּיסּפר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוחמר
מּפני ,ּבעיני חן להם יהיה לא - תחּנם" "ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
לּתן ואסּור הרעים. מּמעׂשיו וללמד עּמֹו להּדבק ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹׁשּגֹורם
ׁשּנאמר: - ּתֹוׁשב לגר הּוא נֹותן אבל חּנם; מּתנֹות ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהם
לנכרי", מכר אֹו ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ"לּגר

ּבנתינה. לא ְְִִִִָָֹּבמכירה,
ׁשלֹוםמפרנסים‰. ּדרכי מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ;ענּיי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ

ענ ּבידי ממחין ּדרכיואין מּפני ּופאה, ׁשכחה ּבלקט ּגֹוים ּיי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּדרכי מּפני אידם, ּביֹום ואפּלּו ּבׁשלֹומם, וׁשֹואלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשלֹום.

ׁשלֹום להן ּכֹופלין ואין שלום"]ׁשלֹום; ולא["שלום לעֹולם. ְְְְִֵֶָָָָֹ
מצאֹו ׁשלֹום; לֹו לתת אידֹו ּביֹום נכרי ׁשל לביתֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָיּכנס

ראׁש. וכבד רפה ּבׂשפה ׁשלֹום לֹו נֹותן ְְֵֶַָָָָָֹֹּבּׁשּוק,
.Âיׂשראלאין ׁשּגלּו ּבזמן אּלא אמּורים, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּתּקיפה הּגֹוים ׁשּיד ּבזמן אֹו האּמֹות, ׁשּידלבין ּבזמן אבל . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻ
עֹובד ּגֹוי להּניח לנּו אסּור העֹולם, אּמֹות על ּתּקיפה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֻיׂשראל
מּמקֹום עֹובר אֹו עראי, יׁשיבת יֹוׁשב אפּלּו ּבינינּו; זרה ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָעבֹודה
עליו ׁשּיקּבל עד אּלא ּבארצנּו, יעבר לא לסחֹורה, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלמקֹום
,"ּבארצ יׁשבּו "לא ׁשּנאמר: - נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשבע
ּגר זה הרי מצוֹות, ׁשבע עליו קּבל ואם ׁשעה. לפי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו
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מּידם ּכמּציל ׁשהּוא מּפני ׁשּלהן, ּבערּכאֹות ּומעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכֹותב
ראיה] בידו מּבעל[שתהיה ּבלֹוקח אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִִֵֶַַַַָ

הּתּגר מן ׁשם הּלֹוקח אבל מכס. נֹותן ׁשאינֹו [סוחר]הּבית ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
זרה, לעבֹודה והּמכס מכס, נֹותן ׁשהּוא מּפני אסּור; -ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אם - הּתּגר מן ולקח עבר זרה. עבֹודה מהּנה זה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָונמצא

נֹוׁשר לקח, ּולמּטה;[מפיל]ּבהמה הארּכּבה מן ּפרסֹותיה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
מּתכֹות, ּוכלי מעֹות לקח ירקבּו; לקח, וכלים ּכסּות ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָואם

מעלין לא עבדים, לקח הּמלח; לים אםיֹוליכם הבור [מן ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
לתוכו] מֹורידיןנפלו .[לבור]ולא ְִִֹ

.ÂËלהנֹותּגֹוי אסּור לבּתֹו, אֹו לבנֹו מׁשּתה ְְְִִִֵֶֶָָָָׁשעׂשה
- ׁשם מּׁשּלֹו ולׁשּתֹות הּיׂשראלי לאכל ואפּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹמּסעּודתֹו;

אכלֹו הּגֹוים ּובמסּבת הֹואיל לאכלאסּור, אסּור ּומאימתי . ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ימי וכל הּסעּודה, צרכי ּולהכין לעסק מּׁשּיתחיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאצלֹו?
סעּודה עׂשה ואם יֹום. ׁשלׁשים הּמׁשּתה ּולאחר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹהּמׁשּתה,
אסּור, - יֹום ׁשלׁשים לאחר אפּלּו הּנּׂשּואין, מחמת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹאחרת
זרה עבֹודה מּפני - הּזה ההרחק וכל חדׁש. עׂשר ׁשנים ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד

אחריה]הּוא ימשך מּזבחֹו[שלא ואכלּת ,ל "וקרא ׁשּנאמר: ,ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָ
והזנּו אלהיהן, אחרי בנתיו וזנּו ,לבני מּבנתיו ולקחּת -ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

."ּבני ֶֶָאת
.ÊËׁשּמגּדלתּבת מּפני נכרית, ׁשל ּבנּה את ּתניק לא יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

היא מיּלדת אבל הּנכרית. את ּתיּלד ולא זרה; לעבֹודה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבן
איבה מּׁשּום ּבת[שנאה]ּבׂשכר, את מיּלדת והּנכרית . ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּברׁשּותּה - ּבנּה את ּומניקה היהודיה]יׂשראל, ּכדי[ברשות , ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ
ּתהרגּנּו. ְֶֶַַֹׁשּלא

.ÊÈכוכבים]לתרּפּותההֹולכין עבודת לׂשאת[בית אסּור , ְְְִֵַַָָ
והּבאין עּמהן. משם]ולתת יהיּו[חוזרין ׁשּלא והּוא, מּתרין; , ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻ

ּבזה זה חבורות]קׁשּורין ׁשּמא[חבורות קׁשּורין, היּו ׁשאם - ְְִִִֶֶֶֶָָָ
לׂשאת מּתר ּבהליכה - לתרּפּות ההֹול ויׂשראל לחזר. ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻּדעּתן
מׁשּמד יׂשראל אסּור. ּובחזירה, ּבֹו; יחזר ׁשּמא עּמֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻולתת

אסּור ּבחזירה, ּבין ּבהליכה ּבין -. ֲֲִִֵֵַַָָָ
.ÁÈלׂשאתיׂשראל אסּור ּבחזירה ּגֹוים, ׁשל ליריד ׁשהל ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עּמֹו עבֹודהולתת ּודמי ׁשם, להן מכר זרה עבֹודה ׁשּמא , ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
ּומּפני מּתרין. ּגֹוי, ּוביד ּבהנאה; אסּורים יׂשראל ּביד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻזרה
נֹוׂשאין ואין הּתרּפּות, מן הּבא הּגֹוי עם ונֹותנין נֹוׂשאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָזה,
לא המׁשּמד, עם ולא הּתרּפּות, מן הּבא יׂשראל עם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֹֻונֹותנין

ּבחזירתֹו. ולא ְֲֲִִַַָָֹּבהליכתֹו
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זרהאין‡. עבֹודה לעֹובדי ּברית ׁשּנעׂשהּכֹורתין ּכדי , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

להםעּמהן תכרת "לא ׁשּנאמר: - לעבדם אֹותם ונּניח ׁשלֹום ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לרחם ואסּור יהרגּו. אֹו מעבֹודתּה, יחזרּו אּלא ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָּברית";
עֹובד ראה אם ,לפיכ תחּנם". "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹעליהם,
לקּוח ראהּו יעלּנּו; לא ּבּנהר, טֹובע אֹו אֹובד זרה ֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹעבֹודה
לבֹור, לדחפֹו אֹו ּבידֹו, לאּבדֹו אבל יּצילּנּו. לא ְְְְְֲֳִֶַַָָָָֹלמּות,
ּבּמה מלחמה. עּמנּו עֹוׂשה ׁשאינֹו מּפני אסּור, - ּבזה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא

יׂשראל מֹוסרי אבל ּבגֹוי. אמּורים? ,[מלשינים]ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵָָָ
ּולהֹורידן ּביד, לאּבדן מצוה - והאּפיקֹורֹוסים ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָוהּמינים,
העם את ּומסירין ליׂשראל, מצרין ׁשהן מּפני ׁשחת; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלבאר
ּוביתֹוס וצדֹוק ותלמידיו, הּנֹוצרי ּכיׁשּוע ה', ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָמאחרי

רעה]ותלמידיהן לתרבות שיצאו חכמים "וׁשם[תלמידי - ְְְִֵֵֶַ
ירקב". ְְִִַָרׁשעים

אפּלּומּכאן·. זרה, עבֹודה עֹובדי לרּפאת ׁשאסּור למד, אּתה ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
איבהּבׂשכר מּׁשּום חֹוׁשׁש ׁשהיה אֹו מהן, מתירא היה ואם . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

ּתֹוׁשב וגר אסּור. ּבחּנם אבל ּבׂשכר; מרּפא ז'- [שקיבל ְְְְֲִֵֵַָָָָָָ
ּבחּנם.מצוות] אֹותֹו מרּפאין להחיֹותֹו, מצּוה ואּתה הֹואיל -ְְְְְְְִִִֶַַַָָֻ

ּובסּוריאאין‚. יׂשראל. ּבארץ וׂשדֹות ּבּתים להם מֹוכרין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
דוד] שכבש ׂשדֹות.[ארצות לא אבל ּבּתים, להם מֹוכרין -ְֲִִֶָָָָֹ

יעׂשם ׁשּלא ּובלבד יׂשראל, ּבארץ ּבּתים להם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומׂשּכירין
להם מׂשּכירין ואין מּׁשלׁשה. ּפחֹות ׁשכּונה ואין - ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשכּונה
החמירּו מה ּומּפני ׂשדֹות. להם מׂשּכירין ּובסּוריא, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׂשדֹות;
הּמעׂשרֹות, מן מפקיעּה - ׁשּתים ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבׂשדה?

וׂש ּבּתים להם למּכר ּומּתר ּבּקרקע. חניה להם דֹותונֹותן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ארצנּו. ׁשאינּה מּפני לארץ, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבחּוצה

הּתירּואף„. ּדירה לבית לא להׂשּכיר, ׁשהּתירּו ,ּבמקֹום ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
תביא "ולא ונאמר: זרה, עבֹודה לתֹוכּה מכניס ׁשהּוא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּפני
אֹוצר לעׂשֹותם ּבּתים, להם מׂשּכיר אבל ;"ּבית אל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָתֹועבה

ּבהם[מחסן] וכּיֹוצא ּותבּואה ּפרֹות להם מֹוכרין ואין .ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ
על לֹו מֹוכר אֹו מּׁשּיקץ, הּוא מֹוכר אבל לקרקע; ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻּבמחּבר
ּבמחּבר? להם מֹוכרין אין מה ּומּפני וקֹוצץ. לקץ ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻמנת
ׁשאם ּבּקרקע; חניה להם ּתּתן לא תחּנם", "ולא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אסּור וכן היא. עראי יׁשיבת יׁשיבתן קרקע, להם יהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלא
קל ּבצּורתֹו'; זה ּגֹוי נאה 'ּכּמה לֹומר: ואפּלּו ּבׁשבחן, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָלסּפר
מּדבריהם, ּדבר ׁשּיחּבב אֹו מעׂשיו, ּבׁשבח ׁשּיסּפר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוחמר
מּפני ,ּבעיני חן להם יהיה לא - תחּנם" "ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
לּתן ואסּור הרעים. מּמעׂשיו וללמד עּמֹו להּדבק ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹׁשּגֹורם
ׁשּנאמר: - ּתֹוׁשב לגר הּוא נֹותן אבל חּנם; מּתנֹות ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהם
לנכרי", מכר אֹו ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ"לּגר

ּבנתינה. לא ְְִִִִָָֹּבמכירה,
ׁשלֹוםמפרנסים‰. ּדרכי מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ;ענּיי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ

ענ ּבידי ממחין ּדרכיואין מּפני ּופאה, ׁשכחה ּבלקט ּגֹוים ּיי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּדרכי מּפני אידם, ּביֹום ואפּלּו ּבׁשלֹומם, וׁשֹואלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשלֹום.

ׁשלֹום להן ּכֹופלין ואין שלום"]ׁשלֹום; ולא["שלום לעֹולם. ְְְְִֵֶָָָָֹ
מצאֹו ׁשלֹום; לֹו לתת אידֹו ּביֹום נכרי ׁשל לביתֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָיּכנס

ראׁש. וכבד רפה ּבׂשפה ׁשלֹום לֹו נֹותן ְְֵֶַָָָָָֹֹּבּׁשּוק,
.Âיׂשראלאין ׁשּגלּו ּבזמן אּלא אמּורים, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּתּקיפה הּגֹוים ׁשּיד ּבזמן אֹו האּמֹות, ׁשּידלבין ּבזמן אבל . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻ
עֹובד ּגֹוי להּניח לנּו אסּור העֹולם, אּמֹות על ּתּקיפה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֻיׂשראל
מּמקֹום עֹובר אֹו עראי, יׁשיבת יֹוׁשב אפּלּו ּבינינּו; זרה ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָעבֹודה
עליו ׁשּיקּבל עד אּלא ּבארצנּו, יעבר לא לסחֹורה, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלמקֹום
,"ּבארצ יׁשבּו "לא ׁשּנאמר: - נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשבע
ּגר זה הרי מצוֹות, ׁשבע עליו קּבל ואם ׁשעה. לפי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו
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אבל נֹוהג; ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּתֹוׁשב.
ּבלבד. צדק ּגר אּלא מקּבלין אין הּיֹובל, ּבזמן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא

ה'תשע"ב ניסן כ"ו רביעי יום

יאּפרק ¤¤

הּגֹויםאין‡. ּבחּקֹות לאהֹולכין - להם מּדּמין ולא , ְְְִִִִֵֶַַָֹֹֻ
תלכּו "ולא ׁשּנאמר: ּבהן, וכּיֹוצא ּבּׂשער, ולא ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבּמלּבּוׁש,
ונאמר: תלכּו", לא "ּובחּקתיהם ונאמר: הּגֹוי", ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֻֻּבחּקת
הּוא אחד ּבענין הּכל אחריהם". ּתּנקׁש ּפן ,ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"הּׁשמר
מהם מבּדל הּיׂשראלי יהיה אּלא - להם יּדּמה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמזהיר:

מבּדל[ניכר]וידּוע ׁשהּוא ּכמֹו מעׂשיו, ּובׁשאר ּבמלּבּוׁשֹו ְְְְְְֲִֶַַַָָָָֻ
ּובדעֹותיו ּבמּדעֹו ומידותיו]מהם אֹומר:[תורתו הּוא וכן . ְְְֵֵֵֵֶַָָ

המיחד ּבמלּבּוׁש ילּבׁש לא העּמים". מן אתכם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ"ואבּדל
ציצית יגּדל ולא המצח]להן, שמעל שער ציצית[קצוות ּכמֹו ְְְִִִִֵֶַָֹ

ׁשהן ּכמֹו ּבאמצע הּׂשער ויּניח הּצדדין מן יגּלח ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹראׁשם,
מּכנגד הּׂשער יגּלח ולא 'ּבלֹורית'; הּנקרא הּוא וזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹעֹוׂשין,

הּפרע ויּניח לאזן מאזן ארוכות]ּפניו שערות [קבוצת ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּכבנין מקֹומֹות יבנה ולא עֹוׂשין, ׁשהן ּכדר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹמּלאחריו
ׁשהן ּכמֹו רּבים ּבהן ׁשּיּכנסּו ּכדי זרה עבֹודה ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהיכלֹות

לֹוקה - ּבהן וכּיֹוצא מאּלּו אחת העֹוׂשה וכל .עֹוׂשין. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
קרֹובּגֹוי·. ׁשהּגיע ּכיון - מּיׂשראל מסּתּפר ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיה

ׁשֹומט רּוח, לכל אצּבעֹות ׁשלׁש ידֹו.[מסלק]לבלֹוריתֹו את ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
מלכיהםיׂשראל‚. לפני ליׁשב וצר לּמלכּות, קרֹוב ,ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ללּבׁש מּתר זה הרי - להם ידמה ׁשּלא למי ּגנאי לֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻוהיה
עֹוׂשין. ׁשהן ּכדר ּפניו ּכנגד ּולגּלח ׁשּלהם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכמלּבּוׁשים

תנחׁשּו"אין„. "לא ׁשּנאמר: ּכגֹוים, הּואמנחׁשין ּכיצד . ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַֹ
אֹו מּפי', ּפּתי ונפלה 'הֹואיל ׁשאֹומרים: אּלּו ּכגֹון ְְְְִִִִִִִֵֶַָָהּנחּוׁש?
אל ׁשאם הּיֹום, ּפלֹוני למקֹום הֹול איני מּידי, מּקלי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'נפל
יֹוצא איני מימיני, ׁשּועל ועבר 'הֹואיל נעׂשים'; חפצי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָאין
אּלּו וכן רּמאי'. אדם יפּגעני יצאתי, ׁשאם הּיֹום, ּביתי ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּפתח
יהיה ו'לא ,'ּכ 'יהיה ואֹומרים: העֹופֹות צפצּוף ְְְְְְְִִִִִֶֶֶָָֹׁשּׁשֹומעים
וכן ּפלֹוני'. ּדבר לעׂשֹות ו'רע ּפלֹוני', ּדבר לעׂשֹות 'טֹוב ,'ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָּכ
ּתרנגֹול', ּכמֹו ׁשּקראת זֹו ּתרנגלת 'ׁשחֹוט ׁשאֹומרים: ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹאּלּו

ערבית ׁשּקרא זה כעורב]'ּתרנגֹול הּמׂשים[קרא וכן ׁשחט'. , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
יאר 'אם סימנים: ּדברלעצמֹו אעׂשה וכ ּכ ּדבר לי ע ְְְֱֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

אברהם. עבד ּכאליעזר אעׂשה', לא לי יארע לא ואם ְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּפלֹוני,
מעׂשה העֹוׂשה וכל אסּור; הּכל האּלּו, ּבּדברים ּכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹוכל

לֹוקה. אּלּו, מּדברים ּדבר ְְִִִֵֵֶָָָמּפני
עלי'מי‰. היתה טֹוב סימן ׁשּבניתי, זֹו 'ּדירה [מאזׁשאמר: ְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

בעסקי] ׁשּקניתיהצלחתי זֹו ּובהמה ׁשּנׂשאתי זֹו 'אּׁשה ,ְִִִִֵֶֶָָָָָ
הּׁשֹואל וכן העׁשרּתי', ׁשּקניתיה ּומעת היתה, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמברכת
מן ּפסּוק לֹו אמר אם למד'? אּתה ּפסּוק 'איזה ְִִִֵֵֶַַָָָָָלתינֹוק:

ויאמר: יׂשמח וכּיֹוצאהּברכֹות, אּלּו ּכל - טֹוב' סימן 'זה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
אּלא מּלעׂשֹות, נמנע ולא מעׂשיו ּכּון ולא הֹואיל מּתר; ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻּבהן,
מּתר. זה הרי - היה ׁשּכבר לדבר לעצמֹו סימן זה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻעׂשה

.Âהּמעׂשּיֹות,איזה מּׁשאר מעׂשה העֹוׂשה זה קֹוסם? הּוא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּיּׁשם כמשתומם]ּכדי הּדברים[יתנהג מּכל מחׁשבּתֹו ותּפנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מסביבתו] להיֹות,[יתנתק ׁשעתידין ּדברים ׁשּיאמר עד ,ְְֲִִִִֶֶַַָֹ

ׁשּיאמר אֹו הוה', 'אינֹו אֹו להיֹות', עתיד ּפלֹוני 'ּדבר ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹויאמר:
יׁש .מּכ והּזהרּו ,ּכ לעׂשֹות ׁשהּואׁשראּוי הּקֹוסמין מן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשּגֹוהר מי מהן ויׁש ּבאבנים, אֹו ּבחֹול [מתכופף]ממׁשמׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ
אֹו ּברזל ׁשל ּבמראה ׁשּמסּתּכל מי ויׁש וצֹועק, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלארץ
ונׁשען ּבידֹו מּקל ׁשאֹוחז מי ויׁש ואֹומרים. ּומדּמין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָעׁשׁשית
ׁשהּנביא הּוא - ּומדּבר מחׁשבּתֹו ׁשּתּפנה עד ּבֹו ּומּכה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעליו,

לֹו". יּגיד ּומקלֹו יׁשאל, ּבעצֹו "עּמי ְְְִִִֵֵַַַָאֹומר:
.Êלּקֹוסם,אסּור ׁשהּׁשֹואל אּלא לּקֹוסם; ולׁשאל לקסם, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין הּקֹוסם[מלקות אבל ; ְֲִֵַַַַַָ
לֹוקה, - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו מּכל מעׂשה עׂשה אם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמֹו,

קסמים". קסם . . .ב יּמצא "לא ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
.Áׁשאֹומריםאיזה העּתים, נֹותני אּלּו מעֹונן? הּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָ

האסטרולוגיה]ּבאצטגנינּות רע,[חכמת ּפלֹוני 'יֹום ׁשּלהן: ְְְְִִִֶֶַַָ
מלאכה ּבֹו לעׂשֹות ראּוי ּפלֹוני 'יֹום טֹוב', ּפלֹוני ְְְְֲִִַָָָויֹום
ּפלֹוני'. לדבר רע ּפלֹוני 'חדׁש אֹו ּפלֹונית' 'ׁשנה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹּפלֹונית',

.Ëהֹודיעאסּור אּלא מעׂשה עׂשה ׁשּלא ּפי על אף לעֹונן, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ודברי אמת ּדברי ׁשהן מדּמין ׁשהּסכלים הּכזבים ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותן
מלאכּתֹו וכּון האצטגנינּות, מּפני מעׂשה העֹוׂשה וכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחכמה.

ׁשמים הֹוברי ׁשּקבעּו העת ּבאֹותֹו הליכתֹו [אסטרולוגים]אֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
לֹוקה, זה הרי את- האֹוחז וכן תעֹוננּו". "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

והּוא ּתּמהֹון מעׂשה ׁשעׂשה הרֹואים ּבפני ּומדּמה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעינים,
ולֹוקה. מעֹונן, ּבכלל זה הרי - עׂשה ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹלא

.Èחֹובראיזה חבר"]הּוא ּבדברים["וחובר ׁשּמדּבר זה ? ְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
עם לׁשֹון בעלמא]ׁשאינן ענין[הברות להן ,[משמעות]ואין ְְְִֵֵֶֶַָָָ

עד מֹועילין, הּדברים ׁשאֹותן ּבסכלּותֹו ּדעּתֹו על ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָּומעלה
העקרב, על אֹו הּנחׁש על וכ ּכ ׁשהאֹומר אֹומרים ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשהן
מהן; נּזֹוק אינֹו האיׁש, על וכ ּכ והאֹומר מּזיק; ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאינֹו
ּבּדברים וכּיֹוצא סלע, אֹו מפּתח ׁשּמדּבר ּבעת ּבידֹו ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָואֹוחז
אֹו ּכלּום, ּבידֹו ׁשּיאחז עצמֹו והחֹובר אסּור. הּכל - ְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָֹֹהאּלּו
זה הרי - ּבאצּבעֹו הראה אפּלּו ּדּבּורֹו, עם מעׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשעׂשה
אם אבל חבר". וחבר . . .ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלֹוקה,
היה ולא ראׁש, ולא אצּבע לא הניד ולא ּבלבד, ּדברים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֹאמר
הּקֹולֹות, אֹותן החֹובר עליו ׁשאמר אדם וכן ּכלּום, ְְְֵֵֶַַַָָָָָָָּבידֹו
אֹותֹו מּכין - הנאה ּבזה לֹו ׁשּיׁש ּומדּמה לפניו יֹוׁשב ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהּוא
אֹותן וכל החֹובר. ּבסכלּות ׁשּנׁשּתּתף מּפני מרּדּות, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָמּכת
היטיב וגם ירעּו, "לא המכערים, המׁשּנים והּׁשמֹות ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָֹֹֻהּקֹולֹות

אֹותם". ֵָאין
.‡Èמקֹוםמי על ללחׁש מּתר נחׁש, אֹו עקרב ׁשּנׁשכֹו ְְְְִִֶַַָָָָָֹֻ

אף לּבֹו; ּולחּזק ּדעּתֹו ליּׁשב ּכדי ּבׁשּבת, ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּנׁשיכה,
הּתירּו הּוא, ּומסּכן הֹואיל - ּכלּום מֹועיל הּדבר ׁשאין ּפי ְְִִִִִֵֶַַָָָֻעל

עליו ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי .לֹו, ְְִֵֵֶַָָָֹ
.·Èהּתֹורההּלֹוחׁש מן ּפסּוק וקֹורא הּמּכה הּקֹוראעל וכן , ְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

על ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר והּמּניח יּבעת, ׁשּלא הּתינֹוק ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹעל
מנחׁשים ּבכלל ׁשהם להם ּדי לא - ׁשּייׁשן ּבׁשביל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּקטן
עֹוׂשין ׁשהן ּבּתֹורה, הּכֹופרים ּבכלל ׁשהם אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוחֹוברים,
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ׁשּנאמר: נפׁשֹות, רפאּות אּלא ואינן ּגּוף, רפאּות ּתֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברי
מזמֹור אֹו ּפסּוקין ׁשּקרא הּבריא אבל ."לנפׁש חּיים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ"ויהיּו
ּונזקים מּצרֹות ויּנצל קריאתן, זכּות עליו ׁשּתגן ּכדי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָמּתלים,

מּתר זה הרי -. ֲֵֶָֻ
.‚Èּדֹורׁשאיזה עצמֹוהּוא את הּמרעיב זה הּמתים? אל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

ויֹודיעֹו ּבחלֹום, הּמת ׁשּיבֹוא ּכדי הּקברֹות, ּבבית ולן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָוהֹול
מלּבּוׁשים לֹובׁשים ׁשהם אחרים, ויׁש עליו. ּיׁשאל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
ויׁשנים ידּועה, קטרת ּומקטירין ּדברים, ואֹומרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָֹידּועים,
ׁשל ּכללֹו ּבחלֹום. עּמֹו ויסּפר ּפלֹוני, מת ׁשּיבֹוא ּכדי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלבּדן
לֹוקה, - ויֹודיעֹו הּמת ׁשּיבֹוא ּכדי מעׂשה העֹוׂשה ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדבר:

הּמתים" אל ודרׁש . . .ב יּמצא "לא .ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
.„Èיּדעֹוניאסּור ּבעל אֹו אֹוב ּבעל "לאלׁשאל ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֶֶַַַַַָֹֹ

אֹוב ׁשּבעל למד, נמצאת ויּדעני". אֹוב וׁשאל . . .ב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹיּמצא
ּומּכין ּבאזהרה, - ּבהן והּנׁשאל ּבסקילה. - עצמן ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָויּדעֹוני
מאמרן, ּכפי ועׂשה מעׂשיו ּכּון ואם מרּדּות; מּכת ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָאֹותֹו

ֶלֹוקה.
.ÂË,סקילההמכּׁשף ּכׁשפים.חּיב מעׂשה ׁשעׂשה והּוא, ; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

לא והּוא ׁשעׂשה ׁשּיראה והּוא העינים, את האֹוחז ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאבל
וזה מעׂשה. עׂשה ׁשּלא מּפני מרּדּות, מּכת לֹוקה - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעׂשה
לאזהרת ׁשּנּתן לאו יּמצא", "לא ּבכלל ּבמכּׁשף ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנאמר
לא "מכּׁשפה ׁשּנאמר: עליו, לֹוקין ואין הּוא, ּדין ּבית ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמיתת

ְֶַתחּיה".
.ÊËׁשהטעּוּודברים והן הן; וכזב ׁשקר ּדברי ּכּלן, האּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻ

ּכדי הארצֹות, לגֹויי הּקדמֹונים זרה עבֹודה עֹובדי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהן
חכמים[ינהרו]ׁשּינהּו ׁשהם ליׂשראל, ראּוי ואין אחריהן. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הּלב על להעלֹות ולא האּלּו, ּבהבלים להּמׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻמחּכמים,
ּתעלה ּבהן קסםׁשּיׁש ולא ּביעקב, נחׁש לא "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

אֹותם יֹורׁש אּתה אׁשר האּלה הּגֹוים "ּכי ונאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּביׂשראל",
ל נתן כן לא - ואּתה יׁשמעּו; קסמים ואל מעננים אל -ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ
ּומחּׁשב ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו, ּבדברים הּמאמין ּכל ."אלהי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹה'
- אֹותן אסרה הּתֹורה אבל חכמה, ודברי אמת ׁשהן ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבלּבֹו
הּנׁשים ּובכלל הּדעת, ּומחּסרי הּסכלים מן אּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻאינֹו
ּותמימי החכמה ּבעלי אבל ׁשלמה. ּדעּתן ׁשאין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהּקטּנים
ׁשאסרה הּדברים אּלּו ׁשּכל - ּברּורֹות ּבראיֹות ידעּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדעת,
ּבהן ׁשּנמׁשכּו והבל ּתהּו אּלא חכמה, ּדברי אינם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹּתֹורה,
אמרה זה ּומּפני ּבגללן. האמת ּדרכי ּכל ונטׁשּו הּדעת, ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָחסרי
עם ּתהיה "ּתמים ההבלים: אּלּו ּכל על ּכׁשהזהירה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּתֹורה,

."אלהי ֱֶֹה'

ה'תשע"ב ניסן כ"ז חמישי יום

יבּפרק ¤¤

ּפאתיאין‡. עֹוׂשיםהראׁש[פאות]מגּלחין ׁשהיּו ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ
ּפאתעֹובדי תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: - וכמריהן זרה עבֹודה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשני המגּלח ,לפיכ ּופאה; ּפאה ּכל על וחּיב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹראׁשכם".
והתראה[רקותיו]צדעיו אחת ּבבת אפּלּו לֹוקה, - אחת ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָ

הראׁש, ּכל ׂשער ּומּניח ּבלבד הּפאֹות המגּלח אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּתים.

הּפאֹות, וגּלח הֹואיל - ּכאחד הראׁש ּכל המגּלח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחד
האיׁש אבל המגּלח; ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלֹוקה.
את והמגּלח למגּלח. סּיע ּכן אם אּלא לֹוקה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָהּמתּגּלח,

לֹוקה. ֶַָָהּקטן,
-האּׁשה·. ׁשנתּגּלחה אֹו האיׁש, ראׁש ּפאת ׁשּגּלחה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ

אתּפטּורה תׁשחית ולא ראׁשכם, ּפאת תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ּתּקיף; ּבבל יׁשנֹו ּתׁשחית, ּבבל ׁשּיׁשנֹו ּכל ;"זקנ ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָֹּפאת
,לפיכ זקן. לּה ׁשאין לפי ּתׁשחית, ּבבל אינּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָואּׁשה

ּבהּקפה. אסּורין זקן, להם ויׁש הֹואיל - ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָהעבדים
ואחדּכל‚. אנׁשים אחד - ׁשּבּתֹורה תעׂשה לא מצוֹות ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכהן יּטּמא ּובל ּתּקיף, ּובל ּתׁשחית מּבל חּוץ חּיבים; ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָֹנׁשים,
-לּמתים ּתדירה ואינּה לזמן, מּזמן ׁשהיא עׂשה מצות וכל . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּיֹום מּקּדּוׁש חּוץ ּפטּורֹות; השבת]נׁשים מּצה[יום ואכילת , ְֲִִִִַַַַָָ
והקהל ּוׁשחיטתֹו, הּפסח ואכילת הּפסח, [בסוכותּבלילי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

השמיטה] שנת וׂשמחהמקץ חּיבֹות.[ברגל], ׁשהּנׁשים - ְְִִֶַַָָָ
ספקטמטּום„. הן הרי ספקיואנּדרֹוגינֹוס, זכר [ספקי ְְְְֲִֵֵֵַָֻ

ּבכלנקיבה] האּׁשה וחמרי האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ
לֹוקין. אינם עברּו, ואם ּבּכל; וחּיבין ְְְִִִֵַַָָָָֹמקֹום,

היאאף‰. הרי ראׁשּה, ּפאת לגּלח מּתרת ׁשהאּׁשה ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
לּה אסּור קטן, ּפאת ואפּלּו הּזכר; ראׁש ּפאת לגּלח ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָֹאסּורה

לֹו .לגּלח ְֵַַ
.Âׁשעּור;ּופאה חכמים ּבּה נתנּו לא ּבּצדע, ׁשּמּניחים זֹו ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּומּתרמּזקנינּווׁשמענּו ׂשערֹות. מארּבעים ּפחֹות מּניח ׁשאין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
הׁשחתה[לגזוז]ללקט אּלא נאסר, לא ּבמסּפרים; הּפאֹות ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ְַַּבתער.
.Êזקנםּדר להׁשחית היה זרה עבֹודה אסרהּכמרי לפיכ , ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

הּזקן להׁשחית העליֹוןּתֹורה לחי - ּבֹו יׁש ּפאֹות וחמׁש . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
מּׂשמאל, הּתחּתֹון ּולחי העליֹון ּולחי מּימין, הּתחּתֹון ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹּולחי

הּזקן הסנטר]וׁשּבלת ואם[שער ּופאה; ּפאה ּכל על ולֹוקה . ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּבתער ׁשּיגּלחּנּו עד חּיב ואינֹו חמׁש. לֹוקה ּכאחת, ּכּלן ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻנטלן
ּבֹו ׁשּיׁש ּגּלּוח ,"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ואין ּפטּור. ּבמסּפרים, זקנֹו ּגּלח אם ,לפיכ ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהׁשחתה;
זקנּה, להׁשחית מּתרת - ואּׁשה ׁשּיסּיע. עד לֹוקה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהּמתּגּלח
ּפטּורה. האיׁש, זקן הׁשחיתה ואם זקן; ׂשער לּה יׁש ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָאם

.Áּגּביהּׂשפם ׁשעל הּׂשער והּוא ּבתער, לגּלחֹו מּתר - ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ
הּתחּתֹונה הּׂשפה מן המדלּדל הּׂשער וכן העליֹונה; .הּׂשפה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

מּתר ׁשהּוא ּפי על השפם]ואף יׂשראל[לגלח נהגּו לא , ְְֲִִֵֶַַָָָֹֻ
ּוׁשתּיה. אכילה יעּכב ׁשּלא עד קצתֹו, לגּלח אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלהׁשחיתֹו,

.Ëּוביתהעברת הּׁשחי ּבית ּכגֹון הּגּוף, מּׁשאר הּׂשער ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
סֹופרים; מּדברי אּלא הּתֹורה, מן אסּור אינֹו - ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהערוה

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]והּמעבירֹו, ּבּמה[מלקות . ְְֲִִֶַַַַַַַ
נׁש אּלא אֹותֹו מעבירין ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? -ּדברים ים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

נׁשים ּתּקּון עצמֹו יתּקן ׁשּלא ׁשּמעביריןּכדי ּבמקֹום אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
להעביר ּומּתר אֹותֹו. מּכין אין העביר, אם - האנׁשים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּׂשער

מקֹום. ּבכל ּבמסּפרים, אברים ׁשאר ְְְְְִִִֵַַָָָָָׂשער
.Èעדי[תתקשט]ּתעּדהלא ּכגֹון[קישוטי]אּׁשה האיׁש, ְְֲִִִֶַָָֹ

ׁשריֹון ּתלּבׁש אֹו ּכֹובע, אֹו מצנפת ּבראׁשּה [מגןׁשּתׂשים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
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ׁשּנאמר: נפׁשֹות, רפאּות אּלא ואינן ּגּוף, רפאּות ּתֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברי
מזמֹור אֹו ּפסּוקין ׁשּקרא הּבריא אבל ."לנפׁש חּיים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ"ויהיּו
ּונזקים מּצרֹות ויּנצל קריאתן, זכּות עליו ׁשּתגן ּכדי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָמּתלים,

מּתר זה הרי -. ֲֵֶָֻ
.‚Èּדֹורׁשאיזה עצמֹוהּוא את הּמרעיב זה הּמתים? אל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

ויֹודיעֹו ּבחלֹום, הּמת ׁשּיבֹוא ּכדי הּקברֹות, ּבבית ולן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָוהֹול
מלּבּוׁשים לֹובׁשים ׁשהם אחרים, ויׁש עליו. ּיׁשאל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
ויׁשנים ידּועה, קטרת ּומקטירין ּדברים, ואֹומרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָֹידּועים,
ׁשל ּכללֹו ּבחלֹום. עּמֹו ויסּפר ּפלֹוני, מת ׁשּיבֹוא ּכדי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלבּדן
לֹוקה, - ויֹודיעֹו הּמת ׁשּיבֹוא ּכדי מעׂשה העֹוׂשה ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדבר:

הּמתים" אל ודרׁש . . .ב יּמצא "לא .ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
.„Èיּדעֹוניאסּור ּבעל אֹו אֹוב ּבעל "לאלׁשאל ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֶֶַַַַַָֹֹ

אֹוב ׁשּבעל למד, נמצאת ויּדעני". אֹוב וׁשאל . . .ב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹיּמצא
ּומּכין ּבאזהרה, - ּבהן והּנׁשאל ּבסקילה. - עצמן ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָויּדעֹוני
מאמרן, ּכפי ועׂשה מעׂשיו ּכּון ואם מרּדּות; מּכת ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָאֹותֹו

ֶלֹוקה.
.ÂË,סקילההמכּׁשף ּכׁשפים.חּיב מעׂשה ׁשעׂשה והּוא, ; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

לא והּוא ׁשעׂשה ׁשּיראה והּוא העינים, את האֹוחז ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאבל
וזה מעׂשה. עׂשה ׁשּלא מּפני מרּדּות, מּכת לֹוקה - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעׂשה
לאזהרת ׁשּנּתן לאו יּמצא", "לא ּבכלל ּבמכּׁשף ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנאמר
לא "מכּׁשפה ׁשּנאמר: עליו, לֹוקין ואין הּוא, ּדין ּבית ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמיתת

ְֶַתחּיה".
.ÊËׁשהטעּוּודברים והן הן; וכזב ׁשקר ּדברי ּכּלן, האּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻ

ּכדי הארצֹות, לגֹויי הּקדמֹונים זרה עבֹודה עֹובדי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהן
חכמים[ינהרו]ׁשּינהּו ׁשהם ליׂשראל, ראּוי ואין אחריהן. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הּלב על להעלֹות ולא האּלּו, ּבהבלים להּמׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻמחּכמים,
ּתעלה ּבהן קסםׁשּיׁש ולא ּביעקב, נחׁש לא "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

אֹותם יֹורׁש אּתה אׁשר האּלה הּגֹוים "ּכי ונאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּביׂשראל",
ל נתן כן לא - ואּתה יׁשמעּו; קסמים ואל מעננים אל -ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ
ּומחּׁשב ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו, ּבדברים הּמאמין ּכל ."אלהי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹה'
- אֹותן אסרה הּתֹורה אבל חכמה, ודברי אמת ׁשהן ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבלּבֹו
הּנׁשים ּובכלל הּדעת, ּומחּסרי הּסכלים מן אּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻאינֹו
ּותמימי החכמה ּבעלי אבל ׁשלמה. ּדעּתן ׁשאין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהּקטּנים
ׁשאסרה הּדברים אּלּו ׁשּכל - ּברּורֹות ּבראיֹות ידעּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדעת,
ּבהן ׁשּנמׁשכּו והבל ּתהּו אּלא חכמה, ּדברי אינם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹּתֹורה,
אמרה זה ּומּפני ּבגללן. האמת ּדרכי ּכל ונטׁשּו הּדעת, ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָחסרי
עם ּתהיה "ּתמים ההבלים: אּלּו ּכל על ּכׁשהזהירה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּתֹורה,

."אלהי ֱֶֹה'

ה'תשע"ב ניסן כ"ז חמישי יום

יבּפרק ¤¤

ּפאתיאין‡. עֹוׂשיםהראׁש[פאות]מגּלחין ׁשהיּו ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ
ּפאתעֹובדי תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: - וכמריהן זרה עבֹודה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשני המגּלח ,לפיכ ּופאה; ּפאה ּכל על וחּיב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹראׁשכם".
והתראה[רקותיו]צדעיו אחת ּבבת אפּלּו לֹוקה, - אחת ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָ

הראׁש, ּכל ׂשער ּומּניח ּבלבד הּפאֹות המגּלח אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּתים.

הּפאֹות, וגּלח הֹואיל - ּכאחד הראׁש ּכל המגּלח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחד
האיׁש אבל המגּלח; ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלֹוקה.
את והמגּלח למגּלח. סּיע ּכן אם אּלא לֹוקה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָהּמתּגּלח,

לֹוקה. ֶַָָהּקטן,
-האּׁשה·. ׁשנתּגּלחה אֹו האיׁש, ראׁש ּפאת ׁשּגּלחה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ

אתּפטּורה תׁשחית ולא ראׁשכם, ּפאת תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ּתּקיף; ּבבל יׁשנֹו ּתׁשחית, ּבבל ׁשּיׁשנֹו ּכל ;"זקנ ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָֹּפאת
,לפיכ זקן. לּה ׁשאין לפי ּתׁשחית, ּבבל אינּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָואּׁשה

ּבהּקפה. אסּורין זקן, להם ויׁש הֹואיל - ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָהעבדים
ואחדּכל‚. אנׁשים אחד - ׁשּבּתֹורה תעׂשה לא מצוֹות ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכהן יּטּמא ּובל ּתּקיף, ּובל ּתׁשחית מּבל חּוץ חּיבים; ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָֹנׁשים,
-לּמתים ּתדירה ואינּה לזמן, מּזמן ׁשהיא עׂשה מצות וכל . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּיֹום מּקּדּוׁש חּוץ ּפטּורֹות; השבת]נׁשים מּצה[יום ואכילת , ְֲִִִִַַַַָָ
והקהל ּוׁשחיטתֹו, הּפסח ואכילת הּפסח, [בסוכותּבלילי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

השמיטה] שנת וׂשמחהמקץ חּיבֹות.[ברגל], ׁשהּנׁשים - ְְִִֶַַָָָ
ספקטמטּום„. הן הרי ספקיואנּדרֹוגינֹוס, זכר [ספקי ְְְְֲִֵֵֵַָֻ

ּבכלנקיבה] האּׁשה וחמרי האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ
לֹוקין. אינם עברּו, ואם ּבּכל; וחּיבין ְְְִִִֵַַָָָָֹמקֹום,

היאאף‰. הרי ראׁשּה, ּפאת לגּלח מּתרת ׁשהאּׁשה ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
לּה אסּור קטן, ּפאת ואפּלּו הּזכר; ראׁש ּפאת לגּלח ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָֹאסּורה

לֹו .לגּלח ְֵַַ
.Âׁשעּור;ּופאה חכמים ּבּה נתנּו לא ּבּצדע, ׁשּמּניחים זֹו ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּומּתרמּזקנינּווׁשמענּו ׂשערֹות. מארּבעים ּפחֹות מּניח ׁשאין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
הׁשחתה[לגזוז]ללקט אּלא נאסר, לא ּבמסּפרים; הּפאֹות ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ְַַּבתער.
.Êזקנםּדר להׁשחית היה זרה עבֹודה אסרהּכמרי לפיכ , ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

הּזקן להׁשחית העליֹוןּתֹורה לחי - ּבֹו יׁש ּפאֹות וחמׁש . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
מּׂשמאל, הּתחּתֹון ּולחי העליֹון ּולחי מּימין, הּתחּתֹון ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹּולחי

הּזקן הסנטר]וׁשּבלת ואם[שער ּופאה; ּפאה ּכל על ולֹוקה . ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּבתער ׁשּיגּלחּנּו עד חּיב ואינֹו חמׁש. לֹוקה ּכאחת, ּכּלן ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻנטלן
ּבֹו ׁשּיׁש ּגּלּוח ,"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ואין ּפטּור. ּבמסּפרים, זקנֹו ּגּלח אם ,לפיכ ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהׁשחתה;
זקנּה, להׁשחית מּתרת - ואּׁשה ׁשּיסּיע. עד לֹוקה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהּמתּגּלח
ּפטּורה. האיׁש, זקן הׁשחיתה ואם זקן; ׂשער לּה יׁש ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָאם

.Áּגּביהּׂשפם ׁשעל הּׂשער והּוא ּבתער, לגּלחֹו מּתר - ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ
הּתחּתֹונה הּׂשפה מן המדלּדל הּׂשער וכן העליֹונה; .הּׂשפה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

מּתר ׁשהּוא ּפי על השפם]ואף יׂשראל[לגלח נהגּו לא , ְְֲִִֵֶַַָָָֹֻ
ּוׁשתּיה. אכילה יעּכב ׁשּלא עד קצתֹו, לגּלח אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלהׁשחיתֹו,

.Ëּוביתהעברת הּׁשחי ּבית ּכגֹון הּגּוף, מּׁשאר הּׂשער ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
סֹופרים; מּדברי אּלא הּתֹורה, מן אסּור אינֹו - ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהערוה

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]והּמעבירֹו, ּבּמה[מלקות . ְְֲִִֶַַַַַַַ
נׁש אּלא אֹותֹו מעבירין ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? -ּדברים ים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

נׁשים ּתּקּון עצמֹו יתּקן ׁשּלא ׁשּמעביריןּכדי ּבמקֹום אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
להעביר ּומּתר אֹותֹו. מּכין אין העביר, אם - האנׁשים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּׂשער

מקֹום. ּבכל ּבמסּפרים, אברים ׁשאר ְְְְְִִִֵַַָָָָָׂשער
.Èעדי[תתקשט]ּתעּדהלא ּכגֹון[קישוטי]אּׁשה האיׁש, ְְֲִִִֶַָָֹ

ׁשריֹון ּתלּבׁש אֹו ּכֹובע, אֹו מצנפת ּבראׁשּה [מגןׁשּתׂשים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
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יעּדהמלחמה] ולא ּכאיׁש; ראׁשּה ׁשּתגּלח אֹו ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹוכּיֹוצא
וחלי צבעֹונין ּבגדי ׁשּילּבׁש ּכגֹון אּׁשה, עדי [תכשיט]איׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָ

אֹותֹו מׂשימין ואין הּכלים אֹותן לֹובׁשין ׁשאין ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָזהב,
עדי ׁשעדה איׁש הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּנׁשים; אּלא ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהחלי,
ׂשערֹות המלּקט לֹוקין. - איׁש עדי ׁשעדת ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָאּׁשה,
ׂשערה מּׁשּילּקט - מּזקנֹו אֹו מראׁשֹו הּׁשחרֹות, מּתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלבנֹות
ׂשערֹו צבע אם וכן אּׁשה. עדי ׁשעדה מּפני לֹוקה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחת,
טמטּום לֹוקה. אחת, לבנה ׂשערה מּׁשּיצּבע - ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֻׁשחר

עֹוטף אינֹו - ראׁשֹו[מתלבש]ואנּדרֹוגינֹוס מגּלה ולא ּכאּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹֹ
לֹוקה אינֹו ּכן, עׂשה ואם .ּכאיׁש; ְְִִֵֵֶָָ

.‡Èּבּתֹורה"ּכתבת האמּורה עלקעקע" ׁשּיׂשרט הּוא - ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹ
ּכחל הּׂשריטה מקֹום וימּלא הנשיםּבׂשרֹו, שנותנות [צבע ְְְִִֵַַַָָֹ

צבעֹוניןבעיניהן] ׁשאר אֹו ּדיֹו הרֹוׁשמין[צבעים]אֹו ְְְְִִִָָ
ניכר] עצמן[שרישומם הרֹוׁשמין הּגֹוים מנהג הּוא וזה ;ְְְְִִִֶַַַָָ

ּומרׁשם לּה מכּור עבד ׁשהּוא ּכלֹומר ׁשּלהן, זרה ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלעבֹודה
אחר הרֹוׁשמין מּדברים ּבאחד ׁשּירׁשם ּומעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעבֹודתּה.
לֹוקה. - אּׁשה ּבין איׁש ּבין הּגּוף, מן מקֹום זה ּבאי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּיׂשרט,

ּכתב[שרט]ּכתב ולא ּבצבע ׁשרׁשם אֹו ּבצבע, רׁשם ולא ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
"ּוכתבת ׁשּנאמר: ויקעקע, ׁשּיכּתב עד ּפטּור, - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבׂשריטה
ׁשּכתבּו זה אבל ּבכֹותב. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָקעקע".
ּכדי סּיע, ּכן אם אּלא חּיב אינֹו - ּבֹו וקעקעּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבבׂשרֹו
לֹוקה. אינֹו ּכלּום, עׂשה לא אם אבל מעׂשה; ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיעׂשה

.·Èלֹוקההּׂשֹורט - הּמת על אחת ׁשּנאמר:ׂשריטה , ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ו יׂשראל, אחד ּבבׂשרכם"; תּתנּו לא לנפׁש, אחד"וׂשרט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ׂשריטֹות חמׁש אֹו מתים, חמּׁשה על אחת ׂשריטה ׂשרט ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּכהן.
אחת ּכל על ּבֹו ׁשהתרּו והּוא, חמׁש; לֹוקה - אחד מת ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

ְַַואחת.
.‚Èׂשֹורטיםּגדידה הּגֹוים ׁשהיּו ּוכׁשם היא. אחת ּוׂשריטה, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

הּצער מּפני מתיהם על ּבעצמםּבבׂשרם חֹובלין היּו ּכ - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּבחרבֹות ּכמׁשּפטם "וּיתּגדדּו ׁשּנאמר: זרה, ְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹלעבֹודה
תתּגדדּו": "לא ׁשּנאמר: ּתֹורה, אסרה זה ּגם ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹֹּוברמחים".
לֹוקה. ּבכלי, ׂשרט ּבין ּבידֹו ׂשרט ּבין - הּמת ׁשעל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא

ּפטּור. ּבידֹו, מלקּות; חּיב ּבכלי, - זרה ְְְְֲִִַַַָָָָָָולעבֹודה
.„Èּבעירּובכלל ּדינין ּבּתי ׁשני יהיּו ׁשּלא זֹו, אזהרה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
זהאחת ׁשּדבר - אחר ּבמנהג נֹוהג וזה ּבמנהג, נֹוהג זה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּתעׂשּו לא תתּגדדּו", "לא ׁשּנאמר: ּגדֹולה, למחלקת ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹּגֹורם
אגּדֹות. ֲֲֻֻאגּדֹות

.ÂËתׂשימּוהּקֹורח "ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמת על קרחה ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
למת" עיניכם ּבין ׁשּקרחקרחה ּכהן ואחד יׂשראל אחד . ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

לֹוק אינֹו הּמת, חמׁשעל אֹו ארּבע הּקֹורח אחת. אּלא ה ְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
ׁשהתרּו והּוא - הּקרחֹות ּכמנין לֹוקה אחד, מת על ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָקרחֹות
הטּביל ּבסם. אֹו ּבידֹו, הּקֹורח אחד וקרחה. קרחה ּכל על ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָּבֹו
ּבראׁשֹו מקֹומֹות ּבחמּׁשה והּניחן ּבסם, אצּבעֹותיו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹחמׁש
ׁשהיא ּפי על אף - קרחֹות חמׁש וקרח הֹואיל - אחת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָּבבת
וחּיב ּכאחת. ּבאין ּכּלן ׁשהרי חמׁש; לֹוקה אחת, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהתראה
קרחה יקרחּו "לא ׁשּנאמר: העינים, ּכבין הראׁש ּכל ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹעל

ּכגריס מראׁשֹו ׁשּיראה ּכדי הּקרחה? ׁשעּור וכּמה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבראׁשם".
פול]ּפנּוי ׂשער[חצי שערות]ּבלא 36 של .[שטח ְֵָָֹ

.ÊËׁשּנפל,הּקֹורח ּביתֹו על ּבבׂשרֹו, הּׂשֹורט אֹו ראׁשֹו, ְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
על אּלא לֹוקה ואינֹו ּפטּור; - ּבּים ׁשּטבעה ספינתֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָועל

זרה לעבֹודה הּׂשֹורט אֹו ּבלבד, ּבראׁשֹוהּמת קרחה הּקֹורח . ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ
ּכתבת והּכֹותב חברֹו, ּבבׂשר ׂשריטה והּׂשֹורט חברֹו, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשל
ׁשּׁשניהן ּבזמן - מסּיע חברֹו והיה חברֹו, ׁשל ּבבׂשרֹו ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָקעקע
הּמזיד - מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד לֹוקין; ׁשניהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמזידין,

ּפטּור. והּׁשֹוגג לֹוקה, ְְִֵֵֶֶַָמּׁשניהן

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב ניסן כ"ח שישי יום

daEWY zFkld¦§§¨
והּוא אחת, עׂשה ה',מצות לפני מחטאֹו החֹוטא ׁשּיׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

-ויתוּדה. ּבגללּה עּמּה הּנגררים ועּקרים זֹו מצוה ּובאּור ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
אּלּו .ּבפרקים ְִִֵָ

א ¤¤ּפרק

אםּכל‡. - תעׂשה לא ּבין עׂשה ּבין ׁשּבּתֹורה, הּמצוֹות ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין מהן, אחת על אדם ּכׁשּיעׂשהעבר - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּוא, ּברּו האל לפני להתוּדֹות חּיב מחטאֹו, ויׁשּוב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּתׁשּובה
חּטאתם את והתוּדּו . . יעׂשּו ּכי אּׁשה אֹו "איׁש ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּכיצד עׂשה. מצות - זה ּווּדּוי ּדברים. וּדּוי זה עׂשּו", ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָאׁשר

אֹומר:מתוּדה ?,לפני ּפׁשעּתי עויתי חטאתי ה', 'אּנא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
איני ּולעֹולם ּבמעׂשי, ּובׁשּתי נחמּתי והרי ,וכ ּכ ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹועׂשיתי
הּמרּבה וכל וּדּוי; ׁשל עּקרֹו הּוא זה זה'. לדבר ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָחֹוזר
ּבעלי וכל מׁשּבח. זה הרי זה, ּבענין ּולהארי ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻלהתוּדֹות
אֹו ׁשגגתן על קרּבנֹותיהן ׁשּמביאין ּבעת - ואׁשמֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחּטאֹות
ּתׁשּובה, ׁשּיעׂשּו עד ּבקרּבנן, להן מתּכּפר אין זדֹונן, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעל
עליה". חטא אׁשר "והתוּדה ׁשּנאמר: ּדברים, וּדּוי ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָויתוּדּו
מתּכּפר אין - מלקּות ּומחּיבי ּדין, ּבית מיתֹות מחּיבי ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָֻֻוכן

ּבלקּיתן אֹו ּבמיתתן ּתׁשּובהלהן ׁשּיעׂשּו עד וכן, ויתוּדּו. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
מה לֹו ׁשּׁשּלם ּפי על אף - ממֹונֹו הּמּזיק אֹו ּבחברֹו ֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָהחֹובל
מּלעׂשֹות ויׁשּוב ׁשּיתוּדה עד לֹו, מתּכּפר אין - לֹו חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּׁשהּוא

האדם". חּטאת "מּכל ׁשּנאמר: לעֹולם, ְֱִֶֶֶַַָָָָָָֹּכזה
הכיפורים]הּמׁשּתּלחׂשעיר·. ביום ׁשהּוא[לעזאזל לפי - ְְִִִֵֶַַַָ

ּכלּכּפרה לׁשֹון על עליו מתוּדה ּגדֹול ּכהן יׂשראל, לכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: יׂשראל".יׂשראל, ּבני עֹונת ּכל את עליו "והתוּדה ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

הּקּלֹות ׁשּבּתֹורה, עברֹות ּכל על מכּפר הּמׁשּתּלח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׂשעיר
ׁשהֹודע ּבין ּבׁשגגה, ׁשעבר ּבין ּבזדֹון ׁשעבר ּבין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהחמּורֹות,
הּמׁשּתּלח; ּבׂשעיר מתּכּפר הּכל - לֹו הֹודע ׁשּלא ּבין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹלֹו
אין ּתׁשּובה, עׂשה לא אם אבל ּתׁשּובה. ׁשעׂשה ְְְֲִֵֶָָָָָָָֹוהּוא,
הן ּומה הּקּלֹות, הן ּומה הּקּלֹות. על אּלא לֹו מכּפר ְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָהּׂשעיר
ּבית מיתת עליהן ׁשחּיבין העברֹות הן החמּורֹות, ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהחמּורֹות?
ּבּה ׁשאין ּפי על אף - וׁשקר ׁשוא ּוׁשבּועת ּכרת; אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּדין
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החמּורֹות מן היא הרי תעׂשה,ּכרת, לא מצוֹות ּוׁשאר . ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָֹ
הּקּלֹות. הן - ּכרת ּבהן ׁשאין עׂשה ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָּומצוֹות

-ּבזמן‚. ּכּפרה מזּבח לנּו ואין קּים, הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
העברֹות;אין ּכל על מכּפרת הּתׁשּובה ּתׁשּובה. אּלא ׁשם ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכל רׁשע מזּכיריןאפּלּו אין - ּבאחרֹונה ּתׁשּובה ועׂשה ימיו, ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָָָ
ּביֹום ּבּה יּכׁשל לא הרׁשע "ורׁשעת ׁשּנאמר: רׁשעֹו, ׁשם ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלֹו

הּכּפּורים יֹום ׁשל ועצמֹו מרׁשעֹו". שלׁשּובֹו הוויתו [עצם ְְְִִִֵֶַַ
הקדוש] לּׁשביםהיום יכּפר,מכּפר הּזה בּיֹום "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ֲֵֶעליכם".
ועצמֹואף„. הּכל, על מכּפרת ׁשהּתׁשּובה ּפי יֹוםעל ׁשל ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

מכּפר ּבׁשעתן-הּכּפּורים מתּכּפרין ׁשהן עברֹות מיד]יׁש -], ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
עבר ּכיצד? זמן. לאחר אּלא מתּכּפרין ׁשאין עברֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָויׁש
אינֹו - ּתׁשּובה ועׂשה ּכרת, ּבּה ׁשאין עׂשה מצות על ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאדם
ּבנים "ׁשּובּו נאמר: ּובאּלּו מּיד, לֹו ׁשּמֹוחלין עד מּׁשם ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָזז
תעׂשה לא מצות על עבר מׁשּובתיכם". ארּפא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשֹובבים,
ּתׁשּובה - ּתׁשּובה ועׂשה ּדין, ּבית מיתת ולא ּכרת ּבּה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשאין

גמורה]ּתֹולה לא והיא הכפרה, מכּפר,[את הּכּפּורים ויֹום ְְִִֵַַָ
עליכם". יכּפר הּזה בּיֹום "ּכי נאמר: ּכרתֹותּובאּלּו על עבר ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה - ּתׁשּובה ועׂשה ּדין, ּבית ְְְְִִִִֵַָָָָּומיתֹות
אין ּולעֹולם הּכּפרה, לֹו ּגֹומרין עליו הּבאין ויּסּורין ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָּתֹולין,
ּובאּלּו יּסּורין; עליו ׁשּיבֹואּו עד ּגמּורה, ּכּפרה לֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמתּכּפר
ּדברים ּבּמה עֹונם". ּובנגעים ּפׁשעם, ּבׁשבט "ּופקדּתי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנאמר:
המחּלל אבל ׁשעבר. ּבעת הּׁשם את חּלל ּבׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמּורים?
הּכּפּורים יֹום והּגיע ּתׁשּובה ׁשעׂשה ּפי על אף - הּׁשם ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָאת
לֹו מתּכּפר אינֹו יּסּורין, עליו ּובאּו ּבתׁשּובתֹו עֹומד ְְְִִִִֵֵֵַָָָָוהּוא
הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה אּלא ׁשּימּות, עד ּגמּורה ְְְִִֶֶַַַָָָָָָּכּפרה
"ונגלה ׁשּנאמר: מכּפרת, ּומיתה ּתֹולין, ׁשלׁשּתן ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָויּסּורין
ּתמתּון". עד לכם, הּזה העֹון יכּפר אם צבאֹות, ה' ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻֻּבאזני,

ה'תשע"ב ניסן כ"ט קודש שבת יום
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ּבֹו,איזֹו‡. ׁשעבר ּדבר לידֹו ׁשּבא זה ּגמּורה? ּתׁשּובה היא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ
לא הּתׁשּובה, מּפני עׂשה ולא ּופרׁש לעׂשֹותֹו, ּבידֹו ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹֹואפׁשר

ּכח מּכׁשלֹון ולא ּבעברה,מּיראה אּׁשה על ׁשּבא הרי ּכיצד? . ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
ּובכח ּבּה ּבאהבתֹו עֹומד והּוא עּמּה, נתיחד זמן ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹּולאחר
ּבעל הּוא זה - עבר ולא ּופרׁש ּבּה, ׁשעבר ּובּמדינה ְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹּגּופֹו,
ּבֹוראי את "ּוזכר אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא ּגמּורה. ְְְְְֵֶֶֶָָֹֹֹּתׁשּובה
ׁשאי ּובעת זקנּותֹו, ּבימי אּלא ׁשב לא ואם ."ּבחּורֹותי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּבימי

ּׁשהיה מה לעׂשֹות לֹו ׁשאינּהאפׁשר ּפי על אף - עֹוׂשה ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לֹו היא מֹועלת מעּלה, אפּלּוּתׁשּובה הּוא. ּתׁשּובה ּובעל , ְְְֲִִֶֶַַָָָֻ

ועׂשה ימיו, ּכל -עבר ּבתׁשּובתֹו ּומת מיתתֹו ּביֹום ּתׁשּובה ְְְְִִֵַָָָָָָָָָ
הּׁשמׁש", תחׁש לא אׁשר "עד ׁשּנאמר: נמחלין, עֹונֹותיו ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל
קדם וׁשב ּבֹוראֹו זכר ׁשאם מּכלל, - הּמיתה יֹום ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

לֹו. נסלח ְִֶַָׁשּימּות,
הּתׁשּובהּומה·. הּואהיא ויסירּנּו? חטאֹו, החֹוטא ׁשּיעזב ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּנאמר:מּמחׁשבּתֹו, עֹוד, יעׂשהּו ׁשּלא ּבלּבֹו "יעזבויגמר ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹ
ׁשעבר על יתנחם וכן מחׁשבֹותיו", און ואיׁש ּדרּכֹו, ,רׁשע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

"ּכי עלׁשּנאמר: ספקּתי הּודעי ואחרי נחמּתי, ׁשּובי אחרי ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
עליו ויעיד ;"עצמו]יר על עד ּתעלּומֹות[יעשה [אתיֹודע ְֲִֵֵַַָָָָ

החטאהקב"ה] לזה יׁשּוב נאמרלעֹולםׁשּלא "ולא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
אׁשר ידינּו, למעׂשה 'אלהינּו' וצריעֹוד יתֹום". ירחם ּב ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

ּבׂשפתיו אּלּולהתוּדֹות ענינֹות ולֹומר ּבלּבֹו., ׁשּגמר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
זהּכל‚. הרי - לעזב ּבלּבֹו ּגמר ולא ּבדברים, הּמתוּדה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבידֹו וׁשרץ לטֹובל עדּדֹומה מֹועלת הּטבילה ׁשאין , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ירחם". ועֹוזב, "ּומֹודה אֹומר: הּוא וכן הּׁשרץ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיׁשלי
הּזה העם חטא "אּנא, ׁשּנאמר: החטא, את לפרט ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוצרי

גדלה, זהב".חטאה אלהי להם וּיעׂשּו ְֱֲֲֵֶַַָָָָָָֹֹ
הּׁשבמּדרכי„. להיֹות ּבבכיהּתׁשּובה, ה', לפני ּתמיד צֹועק ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָ

מן הרּבה ּומתרחק ּכחֹו, ּכפי צדקה ועֹוׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּובתחנּונים,
ואיני אחר, 'ׁשאני ּכלֹומר: - ׁשמֹו ּומׁשּנה ּבֹו, ׁשחטא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּדבר
ּכּלן מעׂשיו ּומׁשּנה - הּמעׂשים' אֹותן ׁשעׂשה האיׁש ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻאֹותֹו

ׁשּגלּות - מּמקֹומֹו וגֹולה יׁשרה, ּולדר עֹון,לטֹובה מכּפרת ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
רּוח. ּוׁשפל ענו ולהיֹות להּכנע לֹו ׁשּגֹורמת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּפני

להם,וׁשבח‰. ּפׁשעיו ויֹודיע ּברּבים ׁשּיתוּדה לּׁשב, ּגדֹול ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
להם: ואֹומר לאחרים, חברֹו ּובין ׁשּבינֹו עברֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומגּלה
ׁשב הּיֹום והריני ,וכ ּכ לֹו ועׂשיתי לפלֹוני חטאתי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָ'אמנם

וכ איןונחם'. - ּפׁשעיו מכּסה אּלא מֹודיע, ואינֹו הּמתּגאה ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
יצליח" לא ּפׁשעיו "מכּסה ׁשּנאמר: ּגמּורה, ּבּמהּתׁשּובתֹו . ְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּבינֹו אבל לחברֹו. אדם ׁשּבין ּבעברֹות אמּורים? ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדברים
היא ּפנים ועּזּות חטאֹו, לפרסם צרי אינֹו - הּמקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלבין

ּופֹורט הּוא, ּברּו האל לפני ׁשב אּלא ּגּלם; אם חטאיולֹו ְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
סתם רּבים ּבפני עליהן ּומתוּדה פירוט]לפניו, וטֹובה[ללא . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּכסּוי ּפׁשע נׂשּוי "אׁשרי ׁשּנאמר: עֹונֹו, נתּגּלה ׁשּלא לֹו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהיא
ֲָָחטאה".

.Âלעֹולםאף יפה והּצעקה ׁשהּתׁשּובה ּפי ּבעׂשרתעל , ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּביֹותר יפה היא הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ,הּימים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

מתקּבלת, היא קראּוהּוּומּיד ּבהּמצאֹו, ה' "ּדרׁשּו ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָ
ּביחיד אמּורים? ּדברים ּבּמה קרֹוב". ּבצּבּורּבהיֹותֹו אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָ

ּתׁשּובה ׁשעֹוׂשין זמן ּכל נענין,- הן ׁשלם ּבלב וצֹועקין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
אליו". קראנּו ּבכל אלהינּו, "ּכה' ְְֱֱֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

.Êליחידיֹום לּכל, ּתׁשּובה זמן הּוא - ּולרּבים,הּכּפּורים ְְְְִִִִַַַַָָֹ
קץ חּיבין[גמר]והּוא ,לפיכ ליׂשראל; ּוסליחה מחילה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ

ּולה ּתׁשּובה לעׂשֹות וּדּויהּכל ּומצות הּכּפּורים. ּביֹום תוּדֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַָֹ
ׁשּמא ׁשּיאכל, קדם הּיֹום מערב ׁשּיתחיל - הּכּפּורים ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹיֹום
קדם ׁשהתוּדה ּפי על ואף ׁשּיתוּדה. קדם ּבּסעּודה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹיחנק
וחֹוזר ערבית; הּכּפּורים יֹום ּבלילי ּומתוּדה חֹוזר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשּיאכל,
והיכן ּובנעילה. ּובמנחה, ּובמּוסף, ּבׁשחרית, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּומתוּדה
ּתפּלתֹו ּבאמצע צּבּור, ּוׁשליח ּתפּלתֹו; אחר יחיד, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָמתוּדה?

רביעית. ְְִִִָָּבברכה
.Áהּוּדּוי;' . . חטאנּו. אנחנּו 'אבל - יׂשראל ּכל ּבֹו ׁשּנהגּו ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

הּוּדּוי עּקר זהוהּוא הּכּפּורים ּביֹום עליהן ׁשהתוּדה עברֹות . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
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החמּורֹות מן היא הרי תעׂשה,ּכרת, לא מצוֹות ּוׁשאר . ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָֹ
הּקּלֹות. הן - ּכרת ּבהן ׁשאין עׂשה ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָּומצוֹות

-ּבזמן‚. ּכּפרה מזּבח לנּו ואין קּים, הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
העברֹות;אין ּכל על מכּפרת הּתׁשּובה ּתׁשּובה. אּלא ׁשם ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכל רׁשע מזּכיריןאפּלּו אין - ּבאחרֹונה ּתׁשּובה ועׂשה ימיו, ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָָָ
ּביֹום ּבּה יּכׁשל לא הרׁשע "ורׁשעת ׁשּנאמר: רׁשעֹו, ׁשם ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלֹו

הּכּפּורים יֹום ׁשל ועצמֹו מרׁשעֹו". שלׁשּובֹו הוויתו [עצם ְְְִִִֵֶַַ
הקדוש] לּׁשביםהיום יכּפר,מכּפר הּזה בּיֹום "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ֲֵֶעליכם".
ועצמֹואף„. הּכל, על מכּפרת ׁשהּתׁשּובה ּפי יֹוםעל ׁשל ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

מכּפר ּבׁשעתן-הּכּפּורים מתּכּפרין ׁשהן עברֹות מיד]יׁש -], ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
עבר ּכיצד? זמן. לאחר אּלא מתּכּפרין ׁשאין עברֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָויׁש
אינֹו - ּתׁשּובה ועׂשה ּכרת, ּבּה ׁשאין עׂשה מצות על ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאדם
ּבנים "ׁשּובּו נאמר: ּובאּלּו מּיד, לֹו ׁשּמֹוחלין עד מּׁשם ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָזז
תעׂשה לא מצות על עבר מׁשּובתיכם". ארּפא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשֹובבים,
ּתׁשּובה - ּתׁשּובה ועׂשה ּדין, ּבית מיתת ולא ּכרת ּבּה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשאין

גמורה]ּתֹולה לא והיא הכפרה, מכּפר,[את הּכּפּורים ויֹום ְְִִֵַַָ
עליכם". יכּפר הּזה בּיֹום "ּכי נאמר: ּכרתֹותּובאּלּו על עבר ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה - ּתׁשּובה ועׂשה ּדין, ּבית ְְְְִִִִֵַָָָָּומיתֹות
אין ּולעֹולם הּכּפרה, לֹו ּגֹומרין עליו הּבאין ויּסּורין ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָּתֹולין,
ּובאּלּו יּסּורין; עליו ׁשּיבֹואּו עד ּגמּורה, ּכּפרה לֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמתּכּפר
ּדברים ּבּמה עֹונם". ּובנגעים ּפׁשעם, ּבׁשבט "ּופקדּתי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנאמר:
המחּלל אבל ׁשעבר. ּבעת הּׁשם את חּלל ּבׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמּורים?
הּכּפּורים יֹום והּגיע ּתׁשּובה ׁשעׂשה ּפי על אף - הּׁשם ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָאת
לֹו מתּכּפר אינֹו יּסּורין, עליו ּובאּו ּבתׁשּובתֹו עֹומד ְְְִִִִֵֵֵַָָָָוהּוא
הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה אּלא ׁשּימּות, עד ּגמּורה ְְְִִֶֶַַַָָָָָָּכּפרה
"ונגלה ׁשּנאמר: מכּפרת, ּומיתה ּתֹולין, ׁשלׁשּתן ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָויּסּורין
ּתמתּון". עד לכם, הּזה העֹון יכּפר אם צבאֹות, ה' ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻֻּבאזני,

ה'תשע"ב ניסן כ"ט קודש שבת יום
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ּבֹו,איזֹו‡. ׁשעבר ּדבר לידֹו ׁשּבא זה ּגמּורה? ּתׁשּובה היא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ
לא הּתׁשּובה, מּפני עׂשה ולא ּופרׁש לעׂשֹותֹו, ּבידֹו ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹֹואפׁשר

ּכח מּכׁשלֹון ולא ּבעברה,מּיראה אּׁשה על ׁשּבא הרי ּכיצד? . ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
ּובכח ּבּה ּבאהבתֹו עֹומד והּוא עּמּה, נתיחד זמן ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹּולאחר
ּבעל הּוא זה - עבר ולא ּופרׁש ּבּה, ׁשעבר ּובּמדינה ְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹּגּופֹו,
ּבֹוראי את "ּוזכר אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא ּגמּורה. ְְְְְֵֶֶֶָָֹֹֹּתׁשּובה
ׁשאי ּובעת זקנּותֹו, ּבימי אּלא ׁשב לא ואם ."ּבחּורֹותי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּבימי

ּׁשהיה מה לעׂשֹות לֹו ׁשאינּהאפׁשר ּפי על אף - עֹוׂשה ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לֹו היא מֹועלת מעּלה, אפּלּוּתׁשּובה הּוא. ּתׁשּובה ּובעל , ְְְֲִִֶֶַַָָָֻ

ועׂשה ימיו, ּכל -עבר ּבתׁשּובתֹו ּומת מיתתֹו ּביֹום ּתׁשּובה ְְְְִִֵַָָָָָָָָָ
הּׁשמׁש", תחׁש לא אׁשר "עד ׁשּנאמר: נמחלין, עֹונֹותיו ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל
קדם וׁשב ּבֹוראֹו זכר ׁשאם מּכלל, - הּמיתה יֹום ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

לֹו. נסלח ְִֶַָׁשּימּות,
הּתׁשּובהּומה·. הּואהיא ויסירּנּו? חטאֹו, החֹוטא ׁשּיעזב ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּנאמר:מּמחׁשבּתֹו, עֹוד, יעׂשהּו ׁשּלא ּבלּבֹו "יעזבויגמר ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹ
ׁשעבר על יתנחם וכן מחׁשבֹותיו", און ואיׁש ּדרּכֹו, ,רׁשע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

"ּכי עלׁשּנאמר: ספקּתי הּודעי ואחרי נחמּתי, ׁשּובי אחרי ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
עליו ויעיד ;"עצמו]יר על עד ּתעלּומֹות[יעשה [אתיֹודע ְֲִֵֵַַָָָָ

החטאהקב"ה] לזה יׁשּוב נאמרלעֹולםׁשּלא "ולא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
אׁשר ידינּו, למעׂשה 'אלהינּו' וצריעֹוד יתֹום". ירחם ּב ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

ּבׂשפתיו אּלּולהתוּדֹות ענינֹות ולֹומר ּבלּבֹו., ׁשּגמר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
זהּכל‚. הרי - לעזב ּבלּבֹו ּגמר ולא ּבדברים, הּמתוּדה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבידֹו וׁשרץ לטֹובל עדּדֹומה מֹועלת הּטבילה ׁשאין , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ירחם". ועֹוזב, "ּומֹודה אֹומר: הּוא וכן הּׁשרץ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיׁשלי
הּזה העם חטא "אּנא, ׁשּנאמר: החטא, את לפרט ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוצרי

גדלה, זהב".חטאה אלהי להם וּיעׂשּו ְֱֲֲֵֶַַָָָָָָֹֹ
הּׁשבמּדרכי„. להיֹות ּבבכיהּתׁשּובה, ה', לפני ּתמיד צֹועק ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָ

מן הרּבה ּומתרחק ּכחֹו, ּכפי צדקה ועֹוׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּובתחנּונים,
ואיני אחר, 'ׁשאני ּכלֹומר: - ׁשמֹו ּומׁשּנה ּבֹו, ׁשחטא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּדבר
ּכּלן מעׂשיו ּומׁשּנה - הּמעׂשים' אֹותן ׁשעׂשה האיׁש ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻאֹותֹו

ׁשּגלּות - מּמקֹומֹו וגֹולה יׁשרה, ּולדר עֹון,לטֹובה מכּפרת ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
רּוח. ּוׁשפל ענו ולהיֹות להּכנע לֹו ׁשּגֹורמת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּפני

להם,וׁשבח‰. ּפׁשעיו ויֹודיע ּברּבים ׁשּיתוּדה לּׁשב, ּגדֹול ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
להם: ואֹומר לאחרים, חברֹו ּובין ׁשּבינֹו עברֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומגּלה
ׁשב הּיֹום והריני ,וכ ּכ לֹו ועׂשיתי לפלֹוני חטאתי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָ'אמנם

וכ איןונחם'. - ּפׁשעיו מכּסה אּלא מֹודיע, ואינֹו הּמתּגאה ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
יצליח" לא ּפׁשעיו "מכּסה ׁשּנאמר: ּגמּורה, ּבּמהּתׁשּובתֹו . ְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּבינֹו אבל לחברֹו. אדם ׁשּבין ּבעברֹות אמּורים? ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדברים
היא ּפנים ועּזּות חטאֹו, לפרסם צרי אינֹו - הּמקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלבין

ּופֹורט הּוא, ּברּו האל לפני ׁשב אּלא ּגּלם; אם חטאיולֹו ְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
סתם רּבים ּבפני עליהן ּומתוּדה פירוט]לפניו, וטֹובה[ללא . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּכסּוי ּפׁשע נׂשּוי "אׁשרי ׁשּנאמר: עֹונֹו, נתּגּלה ׁשּלא לֹו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהיא
ֲָָחטאה".

.Âלעֹולםאף יפה והּצעקה ׁשהּתׁשּובה ּפי ּבעׂשרתעל , ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּביֹותר יפה היא הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ,הּימים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

מתקּבלת, היא קראּוהּוּומּיד ּבהּמצאֹו, ה' "ּדרׁשּו ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָ
ּביחיד אמּורים? ּדברים ּבּמה קרֹוב". ּבצּבּורּבהיֹותֹו אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָ

ּתׁשּובה ׁשעֹוׂשין זמן ּכל נענין,- הן ׁשלם ּבלב וצֹועקין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
אליו". קראנּו ּבכל אלהינּו, "ּכה' ְְֱֱֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

.Êליחידיֹום לּכל, ּתׁשּובה זמן הּוא - ּולרּבים,הּכּפּורים ְְְְִִִִַַַַָָֹ
קץ חּיבין[גמר]והּוא ,לפיכ ליׂשראל; ּוסליחה מחילה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ

ּולה ּתׁשּובה לעׂשֹות וּדּויהּכל ּומצות הּכּפּורים. ּביֹום תוּדֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַָֹ
ׁשּמא ׁשּיאכל, קדם הּיֹום מערב ׁשּיתחיל - הּכּפּורים ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹיֹום
קדם ׁשהתוּדה ּפי על ואף ׁשּיתוּדה. קדם ּבּסעּודה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹיחנק
וחֹוזר ערבית; הּכּפּורים יֹום ּבלילי ּומתוּדה חֹוזר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשּיאכל,
והיכן ּובנעילה. ּובמנחה, ּובמּוסף, ּבׁשחרית, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּומתוּדה
ּתפּלתֹו ּבאמצע צּבּור, ּוׁשליח ּתפּלתֹו; אחר יחיד, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָמתוּדה?

רביעית. ְְִִִָָּבברכה
.Áהּוּדּוי;' . . חטאנּו. אנחנּו 'אבל - יׂשראל ּכל ּבֹו ׁשּנהגּו ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

הּוּדּוי עּקר זהוהּוא הּכּפּורים ּביֹום עליהן ׁשהתוּדה עברֹות . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
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ּפי על אף אחר, הּכּפּורים ּביֹום עליהן ּומתוּדה חֹוזר -ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
אדע, אני פׁשעי "ּכי ׁשּנאמר: ּבתׁשּובתֹו, עֹומד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא

תמיד". נגּדי ְְִִִֶַָָוחטאתי
.Ëעברֹותאין אּלא מכּפרין, הּכּפּורים יֹום ולא הּתׁשּובה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּבעל אֹו אסּור ּדבר ׁשאכל מי ּכגֹון לּמקֹום, אדם ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבין
לחברֹו, אדם ׁשּבין עברֹות אבל ּבהן. וכּיֹוצא אסּורה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבעילה
וכּיֹוצא ּגֹוזלֹו אֹו חברֹו את המקּלל אֹו ּבחברֹו חֹובל ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַּכגֹון
ּׁשהּוא מה לחברֹו ׁשּיּתן עד לעֹולם, לֹו נמחל אינֹו - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבהן

לֹו עלחּיב אף וירּצהּו. חּיב, ׁשהּוא ממֹון לֹו ׁשהחזיר ּפי ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
לרּצֹותֹו צרי מּמּנּולֹו, לֹוולׁשאל לאׁשּימחל ואפּלּו ; ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹֹֹ

ולפּגע לפּיסֹו צרי ּבדברים, אּלא חברֹו את ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹהקניט
-[להפציר] לֹו למחל חברֹו רצה לא לֹו. ׁשּימחל עד ְְֲִִֵֶַָָֹֹֹּבֹו

ּבֹו ּופֹוגעין מרעיו, אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשל ׁשּורה לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹמביא
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה לֹו מביא להן, נתרּצה לא מּמּנּו. ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּומבּקׁשין
החֹוטא. הּוא מחל, ׁשּלא וזה לֹו; והֹול מּניחֹו רצה, ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא

ׁשּימחל עד ּפעמים, אלף אפּלּו ּובא הֹול - רּבֹו היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹואם
לֹו.

.Èאכזרילפי להיֹות לאדם יהיהׁשאסּור אּלא יתּפּיס, ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
החֹוטא מּמּנּו ׁשּמבּקׁש ּובׁשעה לכעס, וקׁשה לרצֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹוח
לֹו הצר ואפּלּו חפצה; ּובנפׁש ׁשלם ּבלב מֹוחל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹלמחל,
זרע ׁשל ּדרּכם הּוא וזה יּטר. ולא יּקם לא הרּבה, לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוחטא
אּלא ּכן, אינן לב ערלי הּגֹוים אבל הּנכֹון. ולּבם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל,

הּגבעֹונים,[כעסו]"ועברתֹו על אֹומר הּוא וכן נצח"; ׁשמרה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
יׂשראל מּבני לא - "והּגבענים נתּפּיסּו: ולא מחלּו ׁשּלא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹלפי

ֵָהּמה".
.‡Èמחילההחֹוטא מּמּנּו ׁשּיבּקׁש קדם חברֹו ּומת לחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

לפניהם: ואֹומר קברֹו, על ּומעמידן אדם ּבני עׂשרה מביא -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
'וכ ּכ לֹו ׁשעׂשיתי זה ולפלֹוני יׂשראל אלהי לה' .'חטאתי ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
לֹו יֹודע היה לא ליֹורׁשיו; יחזירֹו ממֹון, לֹו חּיב היה ְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹואם

ויתוּדה. ּדין, ּבבית יּניחּנּו - ְְְִִִֵֵֶֶַַיֹורׁש

�
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ה'תשע"ב ניסן כ"ג ראשון יום

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השכ"א חּוץהּמצוה להּל ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

איׁש "אלֿיצא אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָלתחּום
הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .(:fk dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

אּמה(leab)ׁשּתחּום אלּפים על מהּֿׁשּנֹוסף הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַַָָ
לכלֿרּוח אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָמחּוץ

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ―(my glya zyxt)איׁש "אלֿיצא : ְְְִִֵֵַַָָֻ
ערּובין ּובגמרא אּמה. אלּפים אּלּו ― אמרּו:(fi:)מּמקמֹו" ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ

הּמּסכּתא ּובאֹותּה ּתֹורה". ּדבר ּתחּומין אּסּור על ְְְְִִִֶַַַַָָָ"לֹוקין
זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

ה'תשע"ב ניסן כ"ד שני יום

ה'תשע"ב ניסן כ"ה שלישי יום

ה'תשע"ב ניסן כ"ו רביעי יום

.‰�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

נזּכיר ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָולֹומר
ׁשּקדמּו הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֻּגדּלת
אתֿיֹום "זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָלֹו

לקּדׁשֹו" g)הּׁשּבת ,k my)קּדּוׁש זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִִֵַַַַַָָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] ְְְְְְִִִַַָָָֻוהבּדלה

exzi)הּמכלּתא zyxt)― לקּדׁשֹו הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור : ְְְְִֶַַַַָָָ

אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". ew.)לקּדׁשֹו migqt)על "זכרהּו : ְְְְְְִֵֵַַָָָָ
ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו "קּדׁשהּו עֹוד: ואמרּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּיין".
ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא "ההבּדלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר:
ּובכּמה ּפסחים ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבּה".

ּבברכֹות .(pw:)וׁשּבת(p`:)מקֹומֹות ְְְִַָָ

ה'תשע"ב ניסן כ"ז חמישי יום

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

"לאֿ אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹֻׁשהזהרנּו
כלֿמלאכה" i)תעׂשה ,k zeny)ּפרׁש זה, לאו על והעֹובר . ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּכתּוב ci)ּבֹו ,`l my),הּדּין ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֶַַַַָָָָֹ
הּוא אם ּכלֿזה סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָואם
ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ְְְְִִִֵֵַַָָָָָמזיד;

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָנתּבארּו

ה'תשע"ב ניסן כ"ח שישי יום

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
ÔÒÈ�Á"ÎŒÊ"ÎÈ̆È̆ŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ

― השכ"א חּוץהּמצוה להּל ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
איׁש "אלֿיצא אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָלתחּום

הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .(:fk dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ
אּמה(leab)ׁשּתחּום אלּפים על מהּֿׁשּנֹוסף הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַַָָ

לכלֿרּוח אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָמחּוץ
הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ―(my glya zyxt)איׁש "אלֿיצא : ְְְִִֵֵַַָָֻ

ערּובין ּובגמרא אּמה". אלּפים אּלּו ― (fi:)מּמקמֹו" ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹ
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ּובאֹותּה ּתֹורה". ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין ְְְְִִִַַָָָאמרּו:
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָהּמּסכּתא

ה'תשע"ב ניסן כ"ט קודש שבת יום

.ËÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‰Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Âˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ה זההּמצוה ּביֹום לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו (meiaהּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָ
(mixetkdׁשּבת" אמרֹו: והּוא והעבֹודֹות, ְְְְֲִַַַָָָמןֿהּמלאכֹות

לכם" היא l`)ׁשּבתֹון ,fh `xwie)ּפעמים ּכּמה ּבארנּו ּוכבר , ְְְִִֵֶַַַָָָָָ
(bqw ,hpw ,dlw ,v dyr zeevn)אמרם(:ck zay)האי" : ְַָָ

הּוא". עׂשה ― ֲֵַָׁשּבתֹון

― השכ"ט מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
תעׂשּו" לא "וכלֿמלאכה ּבֹו: אמרֹו והּוא הּכּפּורים, ְְְְְֲִִַַָָָָֹּביֹום

(gk ,bk my)ּכמֹו ּכרת, חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר .ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ
הּכתּוב l)ׁשּבאר ,my)חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ; ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבביצה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (l:)ּומגּלה(gi:)קבּועה. ְְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָ
ְָָוזּולתן.

― הקס"ד ּבעׂשרההּמצוה לצּום ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
אתֿנפׁשתיכם" "ּתעּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא fh,ּבתׁשרי, my) ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

(hkּבספרא והּפרּוׁש .(b dkld f wxt zen ixg` zyxt)ּתעּנּו" : ְְְְִֵַַָ
זה ואיזהּו? הּנפׁש. אּבּוד ׁשהּוא עּנּוי ― ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹאתֿנפׁשתיכם"

ּבּקּבלה ּבא וכן ּוׁשתּיה. br.)אכילה `nei)אסּור ׁשהּוא , ְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
הּמּטה, ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָּברחיצה
"ׁשּבת נאמר: ׁשּכן האּלה, מּכלֿהּפעּלֹות לׁשּבֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻוׁשּצרי

אתֿנפׁשתיכם" ועּניתם לכם היא l`)ׁשּבתֹון ,my)ּכאּלּו , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ולעבֹודה, למלאכֹות המיחדת הּׁשביתה ּבֹו ׁשחֹובה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאמר,
אמר לפיכ ― וקּיּומֹו הּגּוף להזנת המיחדת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֻוהּׁשביתה

(oeyl ltk)ספרא ּולׁשֹון ׁשּבתֹון". "ׁשּבת :(my zen ixg`): ְְִַַַָָ
ּובתׁשמיׁש ּובסיכה ּברחיצה אסּור הּכּפּורים ׁשּיֹום ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָ"מּנין
הׁשּבת ּכלֹומר: ׁשּבתֹון", ׁשּבת לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵַַַַַַַַָָהּמּטה?

העּנּוי. ׁשּיּׂשג ּכדי ְִֵֵֶַָָֻּכלֿאּלּו

― הקצ"ו צֹוםהּמצוה ּביֹום מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
הּתֹורה, ּבלׁשֹון נתּבארה לא זה למעׂשה והאזהרה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכּפּור,
ידענּו ׁשּיאכל, למי ּכרת וחּיב אתֿהענׁש ׁשהזּכיר ּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאבל

אׁשרׁשּמזהר כלֿהּנפׁש "ּכי אמרֹו: והּוא האכילה, על ים ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ונכרתה" וגֹו' hk)לאֿתעּנה ,bk my)ּכרתֹות ּובריׁש .(.a), ְְְְְְְִֵֵֶָֹֻ

הּכּפּורים, ּביֹום האֹוכל ּבכללם מנּו ּכרת, מחּיבי ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻּכׁשּמנּו
מצות הּוא ― ּכרת עליו ׁשחּיבים ׁשּכל ׁשם ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּובארּו
ׁשהאכילה נתּבאר הּנה והּמילה. מןֿהּפסח חּוץ ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלאֿתעׂשה,
זדֹונּה על חּיבים ּולפיכ לאֿתעׂשה, מצות הּכּפּורים ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹּביֹום
ּכרתֹות ּבריׁש ׁשּבארּו ּכמֹו קבּועה, חּטאת ׁשגגתּה ועל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכרת

הֹוריֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר g)ּוכמֹו dpyn c wxt)יתחּיב ׁשּלא , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
זה zaxwp)ּדין z`hgd),ּבלבד לאֿתעׂשה ּבמצות אּלא ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹ

מּכלֿ "אחת קבּועה: חּטאת ּבמחּיבי יתעּלה אמר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהרי
לאֿתעׂשינה" אׁשר ה' bi)מצות ,c my)ספרא ּולׁשֹון .xen`) ְְְֲִִֵֶֶָָָֹֹ

(c dkld c wxt― ונכרתה לאֿתעּנה אׁשר כלֿהּנפׁש "ּכי :ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָֹֻ
לא עצמֹו לּיֹום לעּנּוי אזהרה אבל עּנּוי; ענׁש זה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹהרי
לֹומר ּתלמּוד ׁשאין מלאכה ענׁש אֹומר ּכׁשהּוא ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשמענּו.
ּבימים נֹוהג ׁשאינֹו עּנּוי אם מה הּוא: וחמר קל ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּכבר
ׁשהיא מלאכה עליו, ענּוׁש הּוא הרי ּובׁשּבתֹות ְְֲִִֵֶַָָָָָָטֹובים
ענּוׁש ׁשיהא ּדין אינֹו ― ּובׁשּבתֹות טֹובים ּבימים ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָנֹוהגת
מּמּנּו נלמד מלאכה? ענׁש נאמר לּמה ּכן ואם ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹעליה,
ענׁש אף אזהרה לאחר מלאכה ענׁש מה לעּנּוי: ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹאזהרה
ודיני מהּֿׁשאמרנּו. נתּבאר הּנה ― אזהרה" לאחר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעּנּוי

יֹומא. מּסכת ּבסֹוף נתּבארּו ּכבר זֹו ְְְְֲִִֶֶַָָָָמצוה
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wfg zxecdn jezn

ּובאֹותּה ּתֹורה". ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין ְְְְִִִַַָָָאמרּו:
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָהּמּסכּתא

ה'תשע"ב ניסן כ"ט קודש שבת יום

.ËÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‰Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Âˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ה זההּמצוה ּביֹום לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו (meiaהּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָ
(mixetkdׁשּבת" אמרֹו: והּוא והעבֹודֹות, ְְְְֲִַַַָָָמןֿהּמלאכֹות

לכם" היא l`)ׁשּבתֹון ,fh `xwie)ּפעמים ּכּמה ּבארנּו ּוכבר , ְְְִִֵֶַַַָָָָָ
(bqw ,hpw ,dlw ,v dyr zeevn)אמרם(:ck zay)האי" : ְַָָ

הּוא". עׂשה ― ֲֵַָׁשּבתֹון

― השכ"ט מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
תעׂשּו" לא "וכלֿמלאכה ּבֹו: אמרֹו והּוא הּכּפּורים, ְְְְְֲִִַַָָָָֹּביֹום

(gk ,bk my)ּכמֹו ּכרת, חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר .ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ
הּכתּוב l)ׁשּבאר ,my)חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ; ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבביצה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (l:)ּומגּלה(gi:)קבּועה. ְְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָ
ְָָוזּולתן.

― הקס"ד ּבעׂשרההּמצוה לצּום ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
אתֿנפׁשתיכם" "ּתעּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא fh,ּבתׁשרי, my) ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

(hkּבספרא והּפרּוׁש .(b dkld f wxt zen ixg` zyxt)ּתעּנּו" : ְְְְִֵַַָ
זה ואיזהּו? הּנפׁש. אּבּוד ׁשהּוא עּנּוי ― ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹאתֿנפׁשתיכם"

ּבּקּבלה ּבא וכן ּוׁשתּיה. br.)אכילה `nei)אסּור ׁשהּוא , ְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
הּמּטה, ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָּברחיצה
"ׁשּבת נאמר: ׁשּכן האּלה, מּכלֿהּפעּלֹות לׁשּבֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻוׁשּצרי

אתֿנפׁשתיכם" ועּניתם לכם היא l`)ׁשּבתֹון ,my)ּכאּלּו , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ולעבֹודה, למלאכֹות המיחדת הּׁשביתה ּבֹו ׁשחֹובה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאמר,
אמר לפיכ ― וקּיּומֹו הּגּוף להזנת המיחדת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֻוהּׁשביתה

(oeyl ltk)ספרא ּולׁשֹון ׁשּבתֹון". "ׁשּבת :(my zen ixg`): ְְִַַַָָ
ּובתׁשמיׁש ּובסיכה ּברחיצה אסּור הּכּפּורים ׁשּיֹום ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָ"מּנין
הׁשּבת ּכלֹומר: ׁשּבתֹון", ׁשּבת לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵַַַַַַַַָָהּמּטה?

העּנּוי. ׁשּיּׂשג ּכדי ְִֵֵֶַָָֻּכלֿאּלּו

― הקצ"ו צֹוםהּמצוה ּביֹום מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
הּתֹורה, ּבלׁשֹון נתּבארה לא זה למעׂשה והאזהרה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכּפּור,
ידענּו ׁשּיאכל, למי ּכרת וחּיב אתֿהענׁש ׁשהזּכיר ּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאבל

אׁשרׁשּמזהר כלֿהּנפׁש "ּכי אמרֹו: והּוא האכילה, על ים ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ונכרתה" וגֹו' hk)לאֿתעּנה ,bk my)ּכרתֹות ּובריׁש .(.a), ְְְְְְְִֵֵֶָֹֻ

הּכּפּורים, ּביֹום האֹוכל ּבכללם מנּו ּכרת, מחּיבי ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻּכׁשּמנּו
מצות הּוא ― ּכרת עליו ׁשחּיבים ׁשּכל ׁשם ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּובארּו
ׁשהאכילה נתּבאר הּנה והּמילה. מןֿהּפסח חּוץ ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלאֿתעׂשה,
זדֹונּה על חּיבים ּולפיכ לאֿתעׂשה, מצות הּכּפּורים ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹּביֹום
ּכרתֹות ּבריׁש ׁשּבארּו ּכמֹו קבּועה, חּטאת ׁשגגתּה ועל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכרת

הֹוריֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר g)ּוכמֹו dpyn c wxt)יתחּיב ׁשּלא , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
זה zaxwp)ּדין z`hgd),ּבלבד לאֿתעׂשה ּבמצות אּלא ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹ

מּכלֿ "אחת קבּועה: חּטאת ּבמחּיבי יתעּלה אמר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהרי
לאֿתעׂשינה" אׁשר ה' bi)מצות ,c my)ספרא ּולׁשֹון .xen`) ְְְֲִִֵֶֶָָָֹֹ

(c dkld c wxt― ונכרתה לאֿתעּנה אׁשר כלֿהּנפׁש "ּכי :ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָֹֻ
לא עצמֹו לּיֹום לעּנּוי אזהרה אבל עּנּוי; ענׁש זה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹהרי
לֹומר ּתלמּוד ׁשאין מלאכה ענׁש אֹומר ּכׁשהּוא ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשמענּו.
ּבימים נֹוהג ׁשאינֹו עּנּוי אם מה הּוא: וחמר קל ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּכבר
ׁשהיא מלאכה עליו, ענּוׁש הּוא הרי ּובׁשּבתֹות ְְֲִִֵֶַָָָָָָטֹובים
ענּוׁש ׁשיהא ּדין אינֹו ― ּובׁשּבתֹות טֹובים ּבימים ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָנֹוהגת
מּמּנּו נלמד מלאכה? ענׁש נאמר לּמה ּכן ואם ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹעליה,
ענׁש אף אזהרה לאחר מלאכה ענׁש מה לעּנּוי: ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹאזהרה
ודיני מהּֿׁשאמרנּו. נתּבאר הּנה ― אזהרה" לאחר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעּנּוי

יֹומא. מּסכת ּבסֹוף נתּבארּו ּכבר זֹו ְְְְֲִִֶֶַָָָָמצוה
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אגרות קודש

]כ"ח ניסן תשי"ט[

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו פ"נ עבור... שליט"א.

ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו 

מתאים לתוכן כתבו.

ויהי רצון שזכות הצדקה )שימצא בזה הקבלה( וזכות הוספה שלו בעניני תורה ומצות בכלל, יעמוד 

לו להטבת מצב בריאותו ולהמצטרך לו ולב"ב שי' בכלל.

ויהי רצון שבכל הענינים אודותם כותב ימשיך בבשו"ט, בהנוגע לרבים ובפרט בהנוגע לעצמו, טוב 

לשמים וטוב לבריות.
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ביאורים למסכת סוטה דף ח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ראשון כ"ג ניסן - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון כ"ג ניסן - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר



קכי
ביאורים למסכת סוטה דף ח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ראשון כ"ג ניסן - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
              

          
         

       
          

           
           

         
          

           
          

  
          

           
         
           

            
         

         
           

         
          
         

          
         

        
          

     

      
        

     
         

        
         

         
       

         
           

          
           

           
           

   

        
            

           
           

         
           

            
      

          
          

        
           

        
          

          
        

         
        

         
            

         
         

         
          

          
       

            
        

           
      

          
          

      
          

         
         

         
          

         
           

          
         

        
          

        
           

           
      

         
          

         
         

           
         

           
            

           
          

      
        

          
       

     
         

       
         

          
          

         
       

            
       

      
        

          
          

         
          
       





















































































































































































































































קכי
ביאורים למסכת סוטה דף ט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני כ"ד ניסן - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
         

         
          

        
         

        
       

        
       

       
         

            
       

           
          

            
        

          
        

          
      

        
        

         
             

         
          

        
        

            
          

         
          

       
        

   
           

       
         

         
        

        

          
            

          
          

        
             

        
        

         
           

         
         

         
         
      

     
            

         
           

            
          

         
           

          
 

          
       

            
  

           
         

           
        

         
        

          
         
         

          
           

        
          

         













































































































































































             

        
       
           

          
         

          

        
         

   
         

         























המשך ביאור למסחת סוטה ליום תשעה לעומר עמ' ב
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dîñøét íB÷nä ,øúqa äúNò àéä ,øçà øác .'Bâå ïéò̈¦§¨¨©¥¦¨§¨©¥¤©¨¦§§¨
ìä÷a Búòø äìbz ïBàLîa äàðN äñkz' øîàpL éeìâa§¨¤¤¡©¦©¤¦§¨§©¨¦¨¤¨¨§¨¨
,'ïBaLç àöîì úçàì úçà'î déì à÷ôðc øçàîe .'('Bâå)§¥©©§©§¨¥¥©©§©©¦§Ÿ¤§
øçàîe .äcîëì ,él änì 'Lòøa ïàñ ïBàñ ìë ék'¦¨§Ÿ¥§©©¨¨¦¦§¦¨¥©©
äàñàña' ,'Lòøa ïàñ ïBàñ ìë ék'î déì à÷ôðc§©§¨¥¦¦¨§Ÿ¥§©©§©§¨
øîàc àtt øa àðpéç áøãëì ,él änì 'äpáéøz dçìLa§©§¨§¦¤¨¨¨¦§¦§©¦¨¨©¨¨§¨©
ïî òøôð àeä Ceøa LBãwä ïéà ,àtt øa àðpéç éaø©¦¦¨¨©¨¨¥©¨¨¦§¨¦
dçìLa äàñàña' øîàpL dçeléL úòL ãò äneàä̈¨©§©¦¨¤¤¡©§©§¨§©§¨

ìL ,àáø øîàäå ,éðéà .'Bâåíéøöîa úBøeîàä úBñBk äL §¥¦§¨¨©¨¨§Ÿ¨¨£§¦§©¦
éîéa úúML úçàå ,äLî éîéa úúML úçà ,änì̈¨©©¤¨©¦¥Ÿ¤§©©¤¨©¦¥

ì dãéúòL úçàå ,äëð äòøtéëå .äéúBøáç íò úBzL ©§Ÿ§Ÿ§©©¤£¦¨¦§¦©§¤¨§¦
ðä àîézéaø øîà àéðúäå ,eäðéð éðéøçà éðäå eãæà C ¥¨¨¨¨§§¨¥©£¦¥¦§§¨©§¨¨©©¦

éaø éãéîìzî øáç éì äéä éøönä øb ïéîéðî ,äãeäé§¨¦§¨¦¥©¦§¦¨¨¦¨¥¦©§¦¥©¦
éúàNðå ïBLàø éøöî éðà ,éøönä øb ïéîéðî øîà ,àáé÷ò£¦¨¨©¦§¨¦¥©¦§¦£¦¦§¦¦§¨¨¦
àäiL éãk äiðL úéøöî éðáì àéOà ,äðBLàø úéøöî¦§¦¦¨©¦¦§¦¦§¦§¦¨§¥¤§¥
,øîzéà éëä øîzéà éà àlà ,ìäwa àáì øzeî éða ïa¤§¦¨¨Ÿ©¨¨¤¨¦¦§©¨¦¦§©
òøôð àeä Ceøa LBãwä ïéà ,àtt øa àðpéç éaø øîà̈©©¦¦¨¨©¨¨¥©¨¨¦§¨
dçìLa äàñàña' øîàpL ,BçeléL úòL ãò Cìnä ïî¦©¤¤©§©¦¤¤¡©§©§¨§©§¨
àtt øa àðpéç áøc àäì éðúî øîéîà .'Bâå äpáéøú§¦¤¨§£¥©©§¥§¨§©¦¨¨©¨¨
á÷òé éða ízàå éúéðL àì 'ä éðà ék' áéúëc éàî ,àäà©¨©¦§¦¦£¦Ÿ¨¦¦§©¤§¥©£Ÿ
éúéðLå äneàì éúékä àì 'éúéðL àì 'ä éðà' ,'íúéìë àìŸ§¦¤£¦Ÿ¨¦¦Ÿ¦¥¦§¨§¨¦¦
éöç' áéúëc eðééä 'íúéìë àì á÷òé éða ízàå' ,dì̈§©¤§¥©£ŸŸ§¦¤©§¦§¦¦©
ïéà ,àðeðîä áø øîà .ïéìk ïðéà ïäå ïéìk évç 'ía äìëà£©¤¨¦©¨¦§¥¥¨¨¦¨©©©§¨¥
,Búàñ àlîúzL ãò íãàä ïî òøôð àeä Ceøa LBãwä©¨¨¦§¨¦¨¨¨©¤¦§©¥§¨
øa àðpéç éaø Løc .''Bâå Bì øöé B÷ôñ úBàìîa' øîàpL¤¤¡©¦§Ÿ¦§¥¤§¨©©¦¦¨¨©
'äìäú äåàð íéøLéì 'äa íé÷éãö eððø' áéúëc éàî ,àtẗ¨©¦§¦©§©¦¦©©§¨¦¨¨§¦¨
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני כ"ד ניסן - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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ביאורים למסכת סוטה דף ט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני כ"ד ניסן - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
             

         
           

         
       

          
        

        
             

          
            

        
          

          
        

        
      

         
          


        

          
         

           
         

          
         

            
           

        
         

           
        

          
        

         
           

          
            

   
         

     
          

        
       

        
        

      
            

           
          

           
           

           
      

 
           

         
       

        

         
         

          
          

        
         

        
           

        
        

      
          

          
           

         
           

          
           

         
     

          
      

       
         

         
          

        
         

           
         

         
           

            
         

          
         
         

          
         

         
           

         
          

          
        

     
          

          
           

          
           

         
           

         
          

          
             

    
          













































































































































































































































המשך בעמוד דחד
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ביאורים למסכת סוטה דף י עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי כ"ה ניסן - ַהּיֹום ֲעָׂשָרה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף י עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי כ"ה ניסן - ַהּיֹום ֲעָׂשָרה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

         
           

         
        

         
      

        
        

       
         

          
          

          
           
         
         

       
        

     
          

  
         

         
        
        

        
          

         
          

         
        

        
           

        
          

        
         

       
       

          
         

          
         

          
          
          

            
          

          
           

        
       

        
         

          
        

          
          

         
          

          
          


         

           
         

         
         

          
      

         
         

        
         

            
          

          
         

         
          

          
          
           

            
     

       
         

           
           
           

        
         

         
         

       
         

          
          

          
         

         


        
         

           
           

        
         

        
        

        
         

           
         

  
         

        
          

         
        



















































































































































































































































קלי
ביאורים למסכת סוטה דף י עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי כ"ה ניסן - ַהּיֹום ֲעָׂשָרה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

         
           

         
        

         
      

        
        

       
         

          
          

          
           
         
         

       
        

     
          

  
         

         
        
        

        
          

         
          

         
        

        
           

        
          

        
         

       
       

          
         

          
         

          
          
          

            
          

          
           

        
       

        
         

          
        

          
          

         
          

          
          


         

           
         

         
         

          
      

         
         

        
         

            
          

          
         

         
          

          
          
           

            
     

       
         

           
           
           

        
         

         
         

       
         

          
          

          
         

         


        
         

           
           

        
         

        
        

        
         

           
         

  
         

        
          

         
        



















































































































































































































































קלי
ביאורים למסכת סוטה דף יא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי כ"ו ניסן - ַהּיֹום ַאַחד ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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l`W xW` z` midl` `aIe 'Fbe micinlYA©©§¦¦§©¨¥¡Ÿ¦¤£¤¨¨

(.fh dxEnY):.íéúòøzErnXW ,ixtqA Wxtn §¨¦§¨¦§¨¥§¦§¥¤¨§
mW lr mizrxY `"l .ipiq xdA drExY§¨§©¦©¦§¨¦©¥

:milWExi ixrWA miaWFi EidW.íéúòîL ¤¨§¦§©£¥§¨©¦¦§¨¦
akx oA acpFi ipaaC ,mdia` zevn ErnXW¤¨§¦§©£¦¤§¦§¥¨¨¤¥¨
Fxzi lW eipA ipAn Eid mde ,`xw irYWn¦§¨¦§¨§¥¨¦§¥¨¨¤¦§

:mipiTd dOd lif`e WxtncM.íéúëeñlr §¦§¨¥§¨¦¥¨©¦¦¨¦©
aizkcM zFMqA miaWFi EidW mW(dl dInxi) ¥¤¨§¦§ª§¦§¦¦§¦¨

mixtFq zgRWn Edl ixwe ,mild`A aWPe©¥¤¨¢¨¦§¨¥§¦§©©§¦
:xrW ipwf mizrxY oke ,oixcdpq EpiidC§©§©§¤§¦§¥¦§¨¦¦§¥©©

.déì éòaî õøàä ïî eðéìòåon EpEWxbi §¨¦¦¨¨¤¦¨¥¥§¨§¦
mdi`pFU E`vIW i`eld ,dlre i`n ,ux`d̈¨¤©§¨¨©§©¤¥¥§¥¤

:mdipRn mi`xie li`Fd mvx`n.ïaìîoinM ¥©§¨¦¦¥¦¦§¥¤©§¥§¦
FzF` oi`NnOW mipaNd oiUFr FAW qEtC§¤¦©§¥¦¤§©§¦

:dpaNd `ide FzF` oiwilgnE hihBì eìúå ¦©£¦¦§¦©§¥¨§¨
.äòøôì,wilq DiPnE `xw i`w DilrC §©§Ÿ©£¥¨¦§¨¦¥¨¦

'Fbe Fl dnMgzP dad 'Fbe FOr l` xn`Ie©Ÿ¤¤©§¨¨¦§©§¨§
:miQn ixU eilr EniUIe.ñéðèñàwPtn ©¨¦¨¨¨¥¦¦¦§§¦§ª¨

:dk`ln zFUrl lFki Fpi`e.íéqî éøN §¥¨©£§¨¨¨¥¦¦
oiliBxOW dnEU lW iECx miUOW xaC̈¨¤¥¦¦¤¨¤©§¦¦
did Fl ElYW oAln FzF` ,dcFarl oiniUnE§¦¦©£¨©§¥¤¨¨¨

:dnUd lW iECx l`xUilBúBpò ïòîì §¦§¨¥¦¤£¨¨§©©©
.äòøôìEHIW l`xUiC mzFlaq liaWA §©§Ÿ¦§¦¦§¨§¦§¨¥¤©

:lFAql mkW.ïäéìòa úà úBðkñnLlrW ¤¤¦§¤§©§¤©£¥¤¤©
EpMYqp dcFar DzF`e mixrd ozF` ici§¥¨¤¨¦§¨£¨¦§©§

:mIA rAhl mixvn.úBðkñînLzFlClcn ¦§©¦¦§Ÿ©¨¤§©§§§©§§
dcFar liaWaE ,mixvn z` ElSpie aizkcM§¦§¦©§©§¤¦§©¦¦§¦£¨
opiqxB `l `pWl i`dlE .odl rxi` Ff¥©¨¥§©¦§¨Ÿ©§¦¨
oipaA wqFrd lM zFnaiA xn xn`C§¨©©¦¨¨¨¥§¦§¨
Kdl opinBxzn Dl qixbC o`nE .oMqnzn¦§©§¥©§¨¦¨§©§§¦¨§©
mc` lM lW mipiipA lM` iOp l`EnWE axC§©§¥©¥©¨¦§¨¦¤¨¨¨
.znE oipAdn ltFPW minrR ,zFpMqn§©§§¨¦¤¥¥©¦§¨¥
,zEIpr icil mc`d z` `iaOW ,zFpMqnn§©§§¤¥¦¤¨¨¨¦¥£¦
:oMqnzn oipaA wqFrd lM xn xn`C§¨©©¨¨¥§¦§¨¦§©§¥

.ññBøúî ïBLàø ïBLàøzvw oipFA EidWM ¦¦¦§¥§¤¨¦§¨
Fpe qqFxzn did`Ede oipFaE oixfFge ,lt ¨¨¦§¥§¥§§¦¦§

:ltFp.BòìBa íBäzä ét:ux`A rlapçeø ¥¦©§§¦§©¨¨¤©
.ïzøOáî Lãwämixvnl xnF`e l`xUil ©Ÿ¤§©©§¨§¦§¨¥§¥§¦§©¦

:uFxti oke cinY dAxi oM ,mkl lirFn oi ¥̀¦¨¤¥¦§¤¨¦§¥¦§
.ïäì äîBc äéä BöB÷å:miaxe mixR l`xUi z` mzF`xA mivFw mi`ln mtEbe mdipir EN`M §¨¨¤¨¤§¦¥¥¤§¨§¥¦¦¦§¨¤¦§¨¥¨¦§¨¦

êøôá

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

íìåòìåzeprxet zcn epivn `d z"`e .zeprxet zcnn daexn daeh dcn
daax eqipi mipye sl` cg` secxi dki` aizkc daeh zcnn dlecb

(al mixac)d`n dyng mkn etcxe aizk daeh dcn iabe zeprxet zcn iab(ek `xwie)

aizkc `kd la` dbixd[a] `le dticx[a] ixiin zeprxet zcn iab oiicrc l"ie
eltpe `xwc `tiq dyng mkn etcxe

:xyid xtqn .axgl mkiptl mkiaie`
íéøîe`l .zg` dry dynl dpiznd

dry yily `l` dry hwp `wec
daeh dcn `ztqeza ipzwc riax e`
yng zg` lr zeprxet zcnn daexn
rxtp milbxna `de iaxl `iyw la` ze`n
dzid ok m` dpyl mei dpyl mei mdn
ly daeh dcnn zeprxet zcn daexn

dbibgc w"ta cere mixn(:d sc)iax yxcc
wqerd lky oeyexci mei mei ize` opgei
lk wqer eli`k cg` mei elit` dxeza

aizk zeprxet zcna oke dlek dpydxacna)

(ci'n ux`d z` mzxz xy` minid xtqna
:edpip iccd ikc `nl` 'ebe mei
dzidy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

éìò íé÷î éððä' áéúëcäzà øáca àöBik ,'Eúéaî äòø E ¦§¦¦§¦¥¦¨¤¨¨¦¥¤©¥©¨¨©¨
,àtt øa àðéðç éaø øîà ,'ïBøáç ÷îòî eäçìLiå' ,øîBà¥©¦§¨¥¥¥¤¤§¨©©¦£¦¨©¨¨
áéúëc ,ïBøáça øeáwL ÷écö BúBà ìL äweîò äöòa§¥¨£¨¤©¦¤¨§¤§¦§¦
eåä àìå 'ïá éì ïéà øîà ék' .'Eòøæ äéäé øâ ék òãz òãé'¨Ÿ©¥©¦¥¦§¤©§£¦¨©¥¦¥§Ÿ£

ìL íBìLáàì eãìeiå' áéúëäå ,éða déìúáe íéða äL ¥§¥§¨§¦©¦¨§§©§¨§Ÿ¨¨¦©
ïeâä ïa Bì äéä àlL ,éîécáà øa ÷çöé áø øîà .'úçà©©¨©©¦§¨©©§¦¦¤Ÿ¨¨¥¨

b ,øîà àcñç áø .úeëìîìBúàeáz óøBOä ìk ,éøéî §©§©¦§¨¨©§¦¥¨©¥§¨
,áàBéãì dééì÷ eäéàå ,BLøBéì ïa çépî Bðéà ,Bøéáç ìL¤£¥¥©¦©¥§§§¦©§¥¦§¨
Bìå éãé ìà áàBé ú÷ìç eàø åéãáò ìà øîàéå' áéúëc¦§¦©Ÿ¤¤£¨¨§¤§©¨¤¨¦§
íBìLáà éãáò eúöéå ,Làá äeúéöäå eëì íéøòN íL̈§Ÿ¦§§©¦¨¨¥©©¦©§¥©§¨
,éîc éî :'eëå íéøî äáBhä ïéðòì ïëå :'Làa ä÷ìçä úà¤©¤§¨¨¥§¥§¦§©©¨¦§¨§¦¨¥
,àîéà ,éiaà øîà .éîBé äòáL àëä ,àzòL àãç íúä̈¨£¨©§¨¨¨¦§¨¥¨©©©¥¥¨

,éðz÷ éëä àáø øîà àlà ,éðz÷ äáBhä ïéðòì ïëå àä ,àáø déì øîà .ïk Bðéà äáBhä ïéðòìe§¦§©©¨¥¥¨©¥¨¨¨§¥§¦§©©¨¨¨¥¤¨¨©¨¨¨¦¨¨¥
Búçà ávúzå' .úeðòøet úcnî äaeøî äáBè äcî íìBòìe ,äcî dúBàác ,äáBhä ïéðòì ïëå§¥§¦§©©¨¦§¨¦¨§¨¦¨¨§¨¦¦©§¨©¥©©£Ÿ
áöéúéå 'ä àáiå' áéúëc ,'ávúzå' ,øîàð äðéëL íL ìò Blek äæ ÷eñt ,÷çöé éaø øîà '÷çøî¥¨Ÿ¨©©¦¦§¨¨¤©¥§¦¨¤¡©©¥©©¦§¦©¨Ÿ©¦§©©
,'úòãì' .'éì äàøð 'ä ÷Bçøî' áéúëc ,'÷Bçøî' .'zà éúçà äîëçì øîà' áéúëc ,'åúBçà' .''Bâå§£¦§¦¡Ÿ©¨§¨£Ÿ¦¨§¥¨¦§¦¥¨¦§¨¦¨©©

éäìà 'ä äî' áéúëc ,'äî' .''ä úBòã ìà ék' áéúëcäNòé àì ék' áéúëc ,'äNòé' .'Cîòî ìàL E ¦§¦¦¥¥©¦§¦¨¡Ÿ¤Ÿ¥¥¦¨¥¨¤¦§¦¦Ÿ©£¤
øîà ãç ,ìàeîLe áø ''Bâå Lãç Cìî í÷éå' :'íBìL 'ä Bì àø÷éå' áéúëc ,'Bì' .'øác íéäìà ['ä]¡Ÿ¦¨¨¦§¦©¦§¨¨©¨¨¤¤¨¨§©§¥©¨©
øîàc ïàîe ,'Lãç' áéúëc ,Lnî Lãç øîàc ïàî .åéúBøéæb eLcçúpL øîà ãçå Lnî Lãç̈¨©¨§©¨©¤¦§©§§¥¨©§¨©¨¨©¨¦§¦¨¨©§¨©
àìc ïàîk éîc äåäc ,'óñBé úà òãé àì øLà' .'Cìîiå úîiå' áéúk àìc ,åéúBøéæb eLcçúpL¤¦§©§§¥¨§Ÿ§¦©¨¨©¦§Ÿ£¤Ÿ¨©¤¥©£¨¨¥§©§Ÿ
ä÷ì Cëéôì ,äléçz äöòa ìéçúä àeä ,àðz 'ìàøNé éða íò äðä Bîò ìà øîàéå' .ììk déì òãé̈©¥§¨©Ÿ¤¤©¦¥©§¥¦§¨¥¨¨¦§¦§¥¨§¦¨§¦¨¨¨
äëáe' áéúëãk ,äléçz ä÷ì Cëéôì ,'Bnò ìà øîàiå' áéúëc ,äléçz äöòa ìéçúä àeä .äléçz§¦¨¦§¦§¥¨§¦¨¦§¦©Ÿ¤¤©§¦¨¨¨§¦¨§¦§¦§¨

éãáò ìëáe Eîòáeeàa ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà ,déì éòaéî íäì ,'Bì äîkçúð äáä' .'E §©§§¨£¨¤¨¨¦§©§¨¨¤¦¨¥¥¨©©¦¨¨§©¦£¦¨Ÿ
ék' áéúëe 'àBáé Làa 'ä äpä ék' áéúk ,Làa íðeãð ,íðeãð äna .ìàøNé ìL ïòéLBîì íkçðå§¤§©§¦¨¤¦§¨¥©¤§¥§¥¨¥§¦¦¦¥¨¥¨§¦¦

ðe eàBa àlà .['øNa ìk úà Baøçáe'] áéúk ,áøça ."Bâå ètLð 'ä LàáòaLð øákL ,íéna íðeã ¨¥¦§¨§§¤¤§¦§©§¤¨¨¨¤¨§¥©©¦¤§¨¦§©
,ïéòãBé ïðéà ïäå ,''Bâå éì úàæ çð éî ék' øîàpL ,íìBòì ìeaî àéáî BðéàL àeä Ceøa LBãwä©¨¨¤¥¥¦©¨¨¤¤¡©¦¥ŸŸ¦§§¥¥¨§¦
ìáà àéáî Bðéà àeä ,énð éà .àéáî àeä úçà äneà ìò ìáà ,àéáî Bðéà Blek íìBòä ìk ìòL¤©¨¨¨¥¥¦£¨©¨©©¥¦¦©¦¥¥¦£¨
éàî ,øæòìà éaø øîàc eðééäå ,'Búàø÷ì íéñð íéøöîe' øîBà àeä ïëå ,BëBúa ïéìôBðå ïéàa ïä¥¨¦§§¦§§¥¥¦§©¦¨¦¦§¨§©§§¨©©¦¤§¨¨©
àðMéì 'eãæ' éàäc òîLî éàî .eìMaúð da eìMéaL äøéãwa 'íäéìò eãæ øLà øácá ék' áéúëc¦§¦¦©¨¨£¤¨£¥¤©§¥¨¤¦§¨¦§©§©©§©§©¨¦§¨

ìL ,éàîéñ éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà .'ãéæð á÷òé ãæéå' áéúëc ,àeä äøéã÷ceéä äL ¦§¥¨¦§¦©¨¤©£Ÿ¨¦¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¦©§Ÿ¨¨
,çøaL Bøúé .ïéøeqéa ïBcéð ,÷úML áBià ,âøäð õòiL íòìa .Bøúéå áBiàå íòìa ,äöò dúBàa§¨¥¨¦§¨§¦§¦§¦§¨¤¨©¤¡©¦¤¨©¦§¦¦¦§¤¨©

ìa eáLiL åéða éðaî eëæíéúòîL íéúòøz õaòé éáLBé íéøôñ úBçtLîe' øîàpL úéæbä úkL ¨¦§¥¨¨¤¥§§¦§©©¨¦¤¤¡©¦§§Ÿ§¦§¥©§¥¦§¨¦¦§¨¦
äLî ïúç éðé÷ éðáe' áéúëe ,'áëø úéá éáà úîçî íéàaä íéðé÷ä äîä [íéúëeN] (íéúëeñ)¨¦¨¦¥¨©¦¦©¨¦¥©©£¦¥¥¨§¦§¥¥¦Ÿ¥Ÿ¤
úà ìl÷nL íãàk ,àðäk øa àaà éaø øîà ,déì éòaéî eðéìòå 'õøàä ïî äìòå eða íçìðå' :''Bâå§§¦§©¨§¨¨¦¨¨¤§¨¦¦¨¥¥¨©©¦©¨©©£¨§¨¨¤§©¥¤
øæòìà éaø éác àðz ,déì éòaéî íäéìò 'íéqî éøN åéìò eîéNéå' .Bøéáça Búìì÷ äìBúå Bîöò©§§¤¦§¨©£¥©¨¦¨¨¨¥¦¦£¥¤¦¨¥¥¨¨§¥©¦¤§¨¨
øîàL ìàøNiî ãçàå ãçà ìëå ,Bøàeöa äòøôì Bì eìúå ïaìî eàéáäL ãnìî ,ïBòîL éaøa§©¦¦§§©¥¤¥¦©§¥§¨§©§Ÿ§©¨§¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥¤¨©
íéNnL øác ¯ 'íéqî éøN' .äòøtî øúBé äzà ñéðèñéà íeìk Bì eøîà ,éðà ñéðèñéà íäì̈¤¦§§¦£¦¨§§¦§§¦©¨¥¦©§Ÿ¨¥¦¦¨¨¤¥¦
.ìàøNéc íúBìáña äòøôì BúBpò ïòîì ,[déì éòaéî íúBpò] 'íúìáña Búpò ïòîì' .(íéðáì)§¥¦§©©©Ÿ§¦§Ÿ¨©¨¦¨¥¥§©©©§©§Ÿ§¦§¨§¦§¨¥
úBðkñînL øîà ãçå ïäéìòa úà úBðkñnL øîà ãç ,ìàeîLe áø 'äòøôì úBðkñî éøò ïáiå'©¦¤¨¥¦§§§©§Ÿ©§¥©¨©¤§©§¤©§¥¤§©¨©¤§©§§
ãç ,ìàeîLe áø 'ññîòø úàå íút úà' .ïkñîúî ïéðáa ÷ñBòä ìk ,øî øîàc .ïäéìòa úà¤©§¥¤§¨©©¨¨¥§¦§¨¦§©§¥¤¦Ÿ§¤©©§¥©§¥©
dîL ññîòø øîà ãçå .ññBøúî ïBLàø ïBLàøL ,ññîòø dîL àø÷ð änìå dîL íBúét øîà̈©¦§¨§¨¨¦§¨§¨©©§¥¤¦¦¦§¥§©¨©©©§¥§¨

k BúBà epòé øLàëå' .BòìBa íBäz ét ïBLàø ïBLàøL ,íBúét dîL àø÷ð änìåïëå äaøé ï §¨¨¦§¨§¨¦¤¦¦¦§§§©£¤§©¥¦§¤§¥
:'õøôé ïëå äaøé ïk' ïzøOáî Lãwä çeø ,Lé÷ì Léø øîà ,déì éòaéî eöøt ïëå eaø ïk 'õøôé¦§Ÿ¥©§¥¨§¦¨¥¥¨©¥¨¦©©Ÿ¤§©©§¨¥¦§¤§¥¦§Ÿ
ìàøNé éða úà íéøöî eãáòéå' .íéöB÷k íäéðéòa ïéîBc eéäL ãnìî 'ìàøNé éðá éðtî eö÷éå'©¨ª¦§¥§¥¦§¨¥§©¥¤¨¦§¥¥¤§¦©©£¦¦§©¦¤§¥¦§¨¥

'êøôá

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



קלי
dheq

.'Bâå íé÷î éððäd"ATd lW eixaC zaSn DnIwe dvr DzF` mFlWa` aiSd ¦§¦¥¦§¦¦©§¨¨¥¨§¦§¨©¤¤§¨¨¤©¨¨
aSp LxaC 'd mlFrl aizkcM(hiw miNdY)drx DzF`l mxB ,FnW lr zaSnl `xwIe . §¦§¦§¨§¨§¦©§¦¦©¦§¨§©¤¤©§¨©§¨¨¨

:z`xwp `id KM ,mFlWa` ci Dl `xTIe .FnW lr `xTYW÷îòî eäçìLiå ¤¦¨¥©§©¦¨¥¨©©§¨¨¦¦§¥©¦§¨¥¥¥¤
.ïBøáçzcixi zAq zNgY `Ede ,eig` lv` awri FglXWM ,`xw irYWn sqFiA ¤§§¥¦§¨¦§¨§¤§¨©£Ÿ¥¤¨¦§§¦©¦©§¦©

:mixvnl l`xUiøeáwL ÷écö BúBà ìL ¦§¨¥§¦§©¦¤©¦¤¨
.ïBøáça:mdxa`.ïk BðéàdOn xzFiC §¤§©§¨¨¥¥§¥¦©

:Fl miccFn ccFn `EdX.äcî dúBàác ¤¥§¦¦§¨¦¨
On xzFi EdinE .oipr FzF` oirn `nbECd §¨¥¥¦§¨¦¥¦©

dAxn daFh dCnC ,mNYWn dUrX¤¨¨¦§©¥§¦¨¨§ª¨
:zEprxER zCOn oinElWzA.äîëçì øBîà §©§¦¦¦©§¨¡©¨§¨

oYi 'd iM xn`PW ,eiRnE d"ATd lv` `idW¤¦¥¤©¨¨¦¦¤¤¡©¦¦¥
dpEazE zrC eiRn dnkg(a ilWn):àìc ¨§¨¦¦©©§¨¦§¥§Ÿ

.úîiå áéúkeiYgY KFlnIe mixvn Kln §¦©¨¨¤¤¦§©¦©¦§©§¨
:xg`.ïòéLBîì íkçúðådnkg Epl WTal ©¥§¦§©¥§¦¨§©¥¨¨§¨
:FCbpM.íðeãð änaEpzF` oEcl lkEi `NW §¤§©¤§¤¤Ÿ©¨¨

dCn cbpM dCn ccOW eikxCn EprcIW ,FA¤¨©§¦§¨¨¤¨©¦¨§¤¤¦¨
:mFcq iWp`lE lEAOd xFcl'ä Làá ék §©©§©§¥§¦¨¥

.ètLð:lEnB Epl aiWi oke.eìMaLoFWl ¦§¨§¥¨¦¨§¤¦§§
cifp awri cfIe(dk ziW`xA):.äöò dúBàa ©¨¤©£Ÿ¨¦§¥¦§¨¥¨
:Fl dnMgzpC.õaòé éáLåé,uAri icinlY §¦§©§¨§¥©§¥©§¦¥©§¥

aizkcM did dxFzA lFcB mc`(c `"dc) ¨¨¨§¨¨¨§¦§¦
m` [xn`l] l`xUi idl`l uAri `xwIe©¦§¨©§¥¥Ÿ¥¦§¨¥¥Ÿ¦
ilEaB z` ziAxde dxFYA ipkxaY KxÄ¥§¨§¥¦©¨§¦§¦¨¤§¦
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי כ"ו ניסן - ַהּיֹום ַאַחד ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
        

          
        

       
         

          
      

        
           

           
        
  

         
       

         
      

        
       

       
          

         
       

          
         

          
        

         
       

      
        

       
       

          
       

          
            

           
        
         

          
        

       
         

      
      

           
       

     
         

         
        

     
        

         
      

      
         

         

          
       

         
  

       
          

           
       

           
         

         
            

         


            
           

        
 

         
          

        
       


          
         

           
       
         

         
          

      
          

          
        

     
    

        
          

           
         

         
         

        
      

      
        

         
           

         
    

         
          

         
           

       
           

            
            

    















































































































































































































































קלה
ביאורים למסכת סוטה דף יא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי כ"ו ניסן - ַהּיֹום ַאַחד ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
        

          
        

       
         

          
      

        
           

           
        
  

         
       

         
      

        
       

       
          

         
       

          
         

          
        

         
       

      
        

       
       

          
       

          
            

           
        
         

          
        

       
         

      
      

           
       

     
         

         
        

     
        

         
      

      
         

         

          
       

         
  

       
          

           
       

           
         

         
            

         


            
           

        
 

         
          

        
       


          
         

           
       
         

         
          

      
          

          
        

     
    

        
          

           
         

         
         

        
      

      
        

         
           

         
    

         
          

         
           

       
           

            
            

    















































































































































































































































קלו
ביאורים למסכת סוטה דף יב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום חמישי כ"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵים ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

            
         

      
           

          
       

          
          

            
          

          
          

          
        

        
       

          
        
     

      
   

        
         

        
       

        
         

         
        

           
       

       
         

        
       

    
      

         
          

            
         

         
           

          
         

          
          
         

        
        

         
      

         
        

         
         

          
          

         
         

          
      

          
      


        

      
        

        
       

      
          

           
           

         
          

          
         

        
       

        
     

         
        

    
         

          
         

        
         

        
        

           
         

        
         

       
        

          
        

 
       

         
        

         
        

        
          

        
         
      

          
         

           
         

           









































































































































































































































המשך בעמוד דפא
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי כ"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵים ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי כ"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵים ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

            
         

        
           

       
         

         
         

           
          

          
       

          
           

          
          

     


       
       

       
       

         
           

        
         

         
         

          
      

        
       

         
          

        
         

         
        

        
        

       
         

          
           

            
          

       
          

       
      

        
           

        
         

      
        

         
      

         
         

       
      

          
          

          
           

           
       

         
         

        
        

            
          

         
          
         

    
        

          
        

            
            

         
         

           
        

         
         

        
         

       
           

         
         

          
           

             


          
        

         
         

       
         

          
          

        
         

        
      
   

          
        

        
           











































































































































































































































קלט
ביאורים למסכת סוטה דף יב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום חמישי כ"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵים ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

            
         

        
           

       
         

         
         

           
          

          
       

          
           

          
          

     


       
       

       
       

         
           

        
         

         
         

          
      

        
       

         
          

        
         

         
        

        
        

       
         

          
           

            
          

       
          

       
      

        
           

        
         

      
        

         
      

         
         

       
      

          
          

          
           

           
       

         
         

        
        

            
          

         
          
         

    
        

          
        

            
            

         
         

           
        

         
         

        
         

       
           

         
         

          
           

             


          
        

         
         

       
         

          
          

        
         

        
      
   

          
        

        
           









































































































































































































































המשך בעמוד דסט



קמ
ביאורים למסכת סוטה דף יג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שישי כ"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

        
           

        
        

       
         

          
          

   
        

        
         

            
         

        
         

          
        

          
      
         

         
          

             
           

       
         

          
         

         
          

         
          

 
          

     
 

        
         

         
       

         
          

        
       

          
         

          
           

       
          

         
          

             
       

         
       

         

          
          

          
         

        
          

          
         

        
         

       
        

           
       

           
          

       
           
          

           
            

        
           

        
          
        

  
          

          
         

          
           

       
          

         
         

          
         

      
        

           
           

      
         

          
          

          
          

      
         

      
         

           
        

         
         

         
    









































































































































































































































המשך בעמוד דע



          
           

        
             

       
     

        
     

      
      
     
       

   
     

  
     

    
     

     
      
       

      
    

     
    

      
       

     
       
       
        
       
     
       

     
     

     
   

     
     
     
    
    

      

       
     
      
      

        
      

    
    

    
      

   
    



















































































































           
             

           
             
       
      
       

     


















       
        
       

              
              
                
              
               
               
              
              
               

               
            
              
             
              
               

                
             
               
               
              
            

               
              
                
              

                
              
              
                
             
             
             
               
               
              
               
               
             
                    
                      
                       





























































































קמי


          
           

        
             

       
     

        
     

      
      
     
       

   
     

  
     

    
     

     
      
       

      
    

     
    

      
       

     
       
       
        
       
     
       

     
     

     
   

     
     
     
    
    

      

       
     
      
      

        
      

    
    

    
      

   
    



















































































































           
             

           
             
       
      
       

     


















       
        
       

              
              
                
              
               
               
              
              
               

               
            
              
             
              
               

                
             
               
               
              
            

               
              
                
              

                
              
              
                
             
             
             
               
               
              
               
               
             
                    
                      
                       



























































































סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי כ"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי כ"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

           
      

          
           

         
        

         
         

            
         

        
        

         
         

         
           

           
        

         
           

        
         

       
         

         
     

         
        

        
          

         
           

       
         

         
          

             
         

        
           


           

        
           

          
          

          
   

         
        

        
          

          
        

        


         
           

             
         

          
           

          
        

          
          

          
          
      
          

          
          

            
   

           
           

          
          

         
         

          
         

         
         

          
           

           
         

           
     

       
         

            
         


        

      
        

         
           

          
        

          
           

        
        

         
           

 
       

        
            

          
         

          
       











































































































































































































































קמי
ביאורים למסכת סוטה דף יג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שישי כ"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

           
      

          
           

         
        

         
         

            
         

        
        

         
         

         
           

           
        

         
           

        
         

       
         

         
     

         
        

        
          

         
           

       
         

         
          

             
         

        
           


           

        
           

          
          

          
   

         
        

        
          

          
        

        


         
           

             
         

          
           

          
        

          
          

          
          
      
          

          
          

            
   

           
           

          
          

         
         

          
         

         
         

          
           

           
         

           
     

       
         

            
         


        

      
        

         
           

          
        

          
           

        
        

         
           

 
       

        
            

          
         

          
       









































































































































































































































המשך בעמוד דסה



קמי
ביאורים למסכת סוטה דף יד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש כ"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש כ"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יד עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש כ"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
             

          
          

          
          

       
  

      
          

        
          

       
       

        
         

      
         

        
        

          
        

       
        

       
         

         
         

         
          

        
          

            
            

           
         
           

        
           

           
           

          
         

            
          

       
         

           
           

        
           

          
       

          
         


        

        
       

             

           
         

            
          

            
           

            
          

           
      

            
          

          
             

           
           

         
           

           
           

          
        

         
          

          
           

        
             

            
         
            

          
          
          

         
            

          
           
          
            

         
       

         
         

           
          

        
            

         
           

         
           

 
        

          
          

            
        











































































































































































































































קמז
ביאורים למסכת סוטה דף יד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש כ"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
             

          
          

          
          

       
  

      
          

        
          

       
       

        
         

      
         

        
        

          
        

       
        

       
         

         
         

         
          

        
          

            
            

           
         
           

        
           

           
           

          
         

            
          

       
         

           
           

        
           

          
       

          
         


        

        
       

             

           
         

            
          

            
           

            
          

           
      

            
          

          
             

           
           

         
           

           
           

          
        

         
          

          
           

        
             

            
         
            

          
          
          

         
            

          
           
          
            

         
       

         
         

           
          

        
            

         
           

         
           

 
        

          
          

            
        









































































































































































































































המשך בעמוד דסה
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i"yx

(‡Ï).‰ÙÂ¯ˆ '‰ ˙¯Ó‡:ועושה מבטיח ברורה,

(‚Ï).ÈÎ¯„ ÌÈÓ˙ ¯˙ÈÂ,חטא ומכל מכשול, מכל

וכבוש: שלם היה כי עד מסוכן, Á�Â˙(Ï‰)ומכל
.È˙Ú¯Ê ‰˘ÂÁ� זרועי,˜˘˙ על נחושה קשת ונדרכה

בביתו, לדוד תלוים היו קשתות לדרכה, כח בי שיש

לזה: זה ואומרים אותן, ורואין באין האומות מלכי והיו

ליראנו, אלא זה אין לדורכן, יכול שהוא סבור אתה

לשון קשת ודריכת לפניהם. ומכתתן ונוטלן שומע ודוד

בי: נחתו חציך תהלים וכן היא, Í˙�ÚÂ(ÂÏ)חית
.È�·¯˙:ענותנותך מדת לי ˆÈ„Ú.(ÊÏ)הגדלת ·ÈÁ¯˙

הוא וכן ליפול, נוח הוא בזו, זו רגליו מדבק כשאדם

יב)אומר ד צעדך:(משלי יצר לא בלכתך :.ÈÏÂÒ¯˜
Â‚Â'.(Ó·)עקבי: ÚÈ˘ÂÓ ÔÈ‡Â ÂÚ˘Èמקרא זה הרי

כמו מושיע, ואין ענם, ולא ה' אל ישעו (ישעיהומסורס,

ז) חברויז ומנחם יפנה. כמו עושהו, אל האדם ישעה :

ד)עם ד לשון(בראשית בו ופתר הבל, אל ה' וישע :

כמו הנעתר, ועל המעתיר על הלשון ונופל (שםעתירה,

כא) 'ישעוכה כאן אף ה', לו ויעתר לה', יצחק ויעתר :

על נופל ה' וישע המתפלל, על נופל מושיע' ואין

לפניו: שמתפללין מי על ‡¯˜ÌÚ.(Ó‚)הלשון,
יחזקאל: בספר יש והרבה יא)ארמסם, ברגלך(ו ורקע :

ו) ברגל:(כה ורקעך :

cec zcevn
(ÁÎ).È�Ú ÌÚ:כעני המתגאים,ÍÈ�ÈÚÂ.מוכנע על עיניך תתן

אותם: �È¯È.(ËÎ)ותשפיל ‰˙‡ ÈÎ:כנר לי תאיר È‚È‰אתה
.ÈÎ˘Á:הצרה מן יוציאני לומר: ארוץ·Î‰.(Ï)רצה בעזרתך

האומות: גדודי ˘Â¯.אל ‚Ï„‡לכבוש החומה, על אקפוץ
„¯ÂÎ.(Ï‡)עיירות: ÌÈÓ˙:כמפעלו לאיש ˆ¯ÙÂ‰.לגמול

בטל: דבור הבטחתי באמרי אין כן סיג, מבלי צרוף ככסף
.Ô‚Ó:כמגן ‡Ï.(Ï·)מחסה ÈÓ ÈÎ,כנגדו לעמוד יוכל אשר

הבטחתו: מלקיים בידו ÏÈÁ.(Ï‚)ולמחות ÈÊÂÚÓאותי מחזק
„¯ÈÎ.בכח: ÌÈÓ˙ ¯˙ÈÂמבלי תמים להיות בדרכי, אותי מדלג

אחרÂ˘Ó‰.(Ï„)מכשול: מהר לרוץ קלות, רגלי משים
מהרה: הרצה זו כאילה ·È˙ÂÓ.האויב, ÏÚÂעל אותי העמיד

וגדולתי: תכסיסיÓÁÏÓÏ‰.(Ï‰)גבהי וכדרך בטוב, להלחם
המתחיÁ�Â˙.המלחמה: בעת נחושה, קשת לשבר כח בי נתת

ÍÚ˘È.(ÂÏ)לירות: Ô‚Ó:למגן לי היה ˙¯·�È.ישעך Í˙�ÚÂ
אף רב, עם הייתי כאלו אותי עשה בי, להשגיח שבך הענוה
עמדי: רבים היו כאלו האויב נצחתי מספר, מתי אנשי היו כי

(ÊÏ).È„Úˆ ·ÈÁ¯˙לנפול רגלי ימעדו לבל פסיעתי, הרחבת
תפילÈ�¯Ê˙Â.(Ó)בארץ: שונאי ואת להלחם, כח אותי אזרת

תחתי: Û¯ÂÚ.(Ó‡)לכרוע ÈÏ עורף:˙˙‰ לי ויהפכו ינוסו כי
.È‡�˘Óענין כפל והוא עורף, לי תתה משנאי וכן לומר: רצה

השיר: מליצת כדרך שונות, עםÌ˙ÈÓˆ‡Â.במלות לומר: רצה
ואצמיתם: אשיגם ינוסו, מלכיÂÚ˘È.(Ó·)כי אל יפנו

‰'.האדמה: Ï‡:יענם לא אבל אליו, להתפלל ה' אל יפנו זמן לאחר לומר: כעפר:ÙÚÎ¯.(Ó‚)רצה דק ÂˆÂÁ˙.להיות ËÈËÎ
האדמה: פני על אותם וארדד דק, דק אותם אעשה בחוצות, המושלך כטיט

oeiv zcevn
(ËÎ).‰È‚È:ואורה נוגה חושך:ÈÎ˘Á.מלשון מלשון
(Ï).„Â„‚:עם קפיצה:‡„Ï‚.צבאות חומה,˘Â¯.ענין ענין
כב)כמו מט שור:(בראשית עלי צעדה בנות :(‡Ï).‰ÙÂ¯ˆ

וזקוק: צרוף זולת:È„ÚÏ·Ó.(Ï·)מלשון כמו עניןˆÂ¯.ענינו
דלוגÈÂ˙¯.כח:ÏÈÁ.מחזקי:ÈÊÂÚÓ.(Ï‚)חוזק: ענין

כמו ו)וקפיצה, ג גוים:(חבקוק ויתר ראה :(„Ï).‰Â˘Ó,משים
'וישם' טו)כי ד ושוי:(בראשית אונקלוס תרגם ,.È˙Ó·ענין
ושבירה:Á�Â˙.(Ï‰)גבהות: חתת Í˙�ÚÂ.(ÂÏ)מלשון

ענוה: רבוי:˙¯·�È.מלשון כמוˆÈ„Ú.(ÊÏ)מלשון פסיעותי,
יג) ו צעדו:(לעיל כי ויהי :.Â„ÚÓמן והשמטה החלקה ענין

כמו לא)המקום, לז אשוריו:(תהלים תמעד לא :.ÈÏÂÒ¯˜תרגום
'כרעים' כא)של יא קרסולין:(ויקרא הוא ,(ÁÏ).Ì˙ÂÏÎמלשון

כמוÌˆÁÓ‡Â.(ËÏ)כליון: ופציעה, הכאה ו)ענין קי :(תהלים

ראש: וחגורה:È�¯Ê˙Â.(Ó)מחץ אזור ענין˙ÚÈ¯Î.מלשון
הכרעים: על עלי:˜ÈÓ.הנפילה הקמים ˙˙‰.(Ó‡)האויבים

הפנים:Û¯ÂÚ.נתת: אחורי כמוÌ˙ÈÓˆ‡Â.הוא כריתה, ענין
ה) קא אצמית:(שם אותו :(·Ó).ÂÚ˘Èכמו הפנה, (ישעיהוענין

ח) המזבחות:יז אל ישעה ולא :.Ì�Ú:ותשובה עניה מלשון
(‚Ó).Ì˜Á˘‡Âכמו כתישה, לו)ענין ל ממנה(שמות ושחקת :
דק:‡„˜Ì.הדק: כמו‡¯˜ÌÚ.מלשון ושטיחה, רדוד ענין

ג) לט הזהב:(שם פחי את וירקעו :

gn wxt mildz - miaezk
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(Á).ÌÈ„˜ ÁÂ¯·ברוך שהקדוש פורענו' לשון הוא

הים את ה' ויולך שנאמר כמו הרשעים מן בו נפרע הוא

וגו' קדים י"ד)ברוח שברך(שמות קדים רוח בצור וכן

ימים כ"ז)בלב אויב(יחזקאל לפני אפיצם (ירמיהברוח

˙¯˘È˘.:י"ח) ˙ÂÈ�‡אפריקא היא צור שכיני הם

היא: ˘Â�ÚÓ.(Ë)ומאדום ¯˘‡Îמפי הנחמות

ראינו: כן Í„ÒÁ.(È)הנביאים ÌÈ‰Ï‡ Â�ÈÓ„הנביא

חסדיך אל וקוינו דמינו ואומר להקב"ה ומתפלל חוזר

אותו פתר ומנחם היכלך, בקרב זו תשועתך לראות

בנפשך תדמי אל כמו מחשבה ד')לשון :(אסתר

(‡È).Í˙Ï‰˙ ÔÎ ÌÈ‰Ï‡ ÍÓ˘Îכן גדול שמך כאשר

כל: בפי גדול Â‰È„‰.(È·)תהלתך ˙Â�· ‰�Ï‚˙כל

קנת את וילכוד כמו בנות לציון הם יהודה ערי שאר

בנותיה: ÍÈËÙ˘Ó.ואת ÔÚÓÏ:באומות דין שתעשה

(‚È).ÔÂÈˆ Â·Ò:אותה הבונים מניןÂ¯ÙÒ.אתם לשון

לה: ראוים מגדלים כמה לחומותיהÏÈÁÏ‰.(È„)דעו

וחומה, חיל ב')כמו ‡¯È˙Â�Ó‰.:(איכה Â‚ÒÙהגביהו

הפסגה, אשדות כמו ג')בירנותיה, דמתרגמינן(דברים

˙Â¯ÙÒ.רמתא: ÔÚÓÏלדור יופיה ואת גובהה את

קטןÂÓÏÚ˙.(ÂË)שאחריכ': בנו את המנהיג כאדם

ינהגנו פתרונו וכן עולם לשון אותו פתר ומנחם לאט,

לעולמי':

cec zcevn
(Ê).Ì˘:בירושלים(Á).ÌÈ„˜ ÁÂ¯·העזה היא אשר

ים דרך הבאים חיל של האניות את תשבר בה שברוחות
˘Â�ÚÓ.(Ë)תרשיש: ¯˘‡Îכן הנביאים מפי הדברים את

אלהינו: שהוא ה' בעיר אותם ירושליםÂÎÈ��‰.ראינו את
ועד: עולם עד ובסיסה כנה על עומדת להיות „Â�ÈÓ.(È)יכונן

בקרב תראה אשר חסדך אל מאז הוחלנו הן אלהים אתה
כןÍÓ˘Î.(È‡)היכלך: בכל מושל שאתה מורה ששמך כמו

הארץ: קצות על בזה אותך להלל בצדק:ˆ„˜.מהראוי כ"א אף בשטף תבוא לא בידך היכולת כי ÍÈËÙ˘Ó.(È·)עם ÔÚÓÏ
גוג: בחיל תעשה ˆÔÂÈ.(È‚)אשר Â·ÂÒ:תפארתה ÈÏ„‚Ó‰.וראו Â¯ÙÒ:המה רבים כי לבנין˘Â˙È.(È„)ותראו לבבכם שימו
ולחזקה: ליפותה הארמנות:Â‚ÒÙ.החיל וחזקו ˙Â¯ÙÒ.הגביהו ÔÚÓÏ:אלוה בעזר הנעשה הבנין יופי Ê‰(ÂË)מגודל ÈÎ

.ÌÈ‰Ï‡:עולמית ינהגנו זה ובדרך עולם עד אלהינו הוא זאת כל לנו העושה

oeiv zcevn
(Ê).‰„Ú¯:פחד.ÏÈÁ:חלחלה(Á).˙ÂÈ�‡:ספינות
(È).Â�ÈÓ„'לה דום כמו ותקוה תוחלת לז)ענין :(לעיל

(·È).‰„Â‰È ˙Â�·:יהודה החומהÏÈÁÏ‰.(È„)ערי היא
וחומה חיל ויאבל וכן הגבוהה שלפני Â‚ÒÙ.:ב)(איכההנמוכה

הפסגה ראש עלה כמו וחוזק הרמה ג)ענין ÏÚ(ÂË):(דברים
.˙ÂÓ:עולמית כמו

xe` ldi
דר"הגדולב פ"ד קדשו. הר אלקינו בעיר מאד ומהלל ה'

על מאד. ומהלל ה' גדול אומרים היו מה בשני ע"א דל"א
מעשיו שחילק ופרש"י עליהם. ומלך מעשיו שחילק שם
במרום וישב ונתעלה לתחתונים. עליונים בין רקיע הבדיל
הרקיע כי ואפ"ל עכ"ל. קדשו והר בעירו שכנו דוגמת
ופי' הפרכת והבדילה וכמ"ש אלקים שם ענין זהו המבדיל
העדות לפרכת מחוץ גבי תצוה ואתה בד"ה תצוה ר"פ בת"א
יחו"ת ענין והוא אלקים. הוי' ומגן שמש ענין זהו שהפרכת
מים נמשך שמשם יחו"ע עליונים מים בין ההבדל ג"כ וזהו
העלאת נמשך שמהם תחתונים מים ובין מ"ה משם דוכרין
והנה מלכא. קדם למהוי בעינן אנן בוכים תחתונים מים מ"ן
אלקים שם ע"ש נקראת ג"כ הרי מל' שהיא אלקינו עיר בחי'
וידבר בד"ה וארא פ' בת"א וכמ"ש אלקינו בעיר מ"ש שזהו
בתים הרבה מחיבור היא העיר כי אברהם אל וארא כו' אלקים
והאותיות בתים. שתי בונות אבנים שתי אותיות צירופי שהם
משם הנמשך לאור כלים שהם אלקים משם והם כלים הם

אעפ"כ כו' המבדיל הרקיע הוא אלקים ששם אע"פ והנה הוי'.
ההבדל שזה לפי אלקינו בעיר מאד ומהולל הוי' גדול אדרבה
יחוד אח"כ להיות כדי ההבדל אדרבה אלא גמור. הבדל אינו
מ"ד. והמשכת בוכים תחתונים ממים מ"ן העלאת ע"י וחיבור
ב"פ מים מים תאמרו אל בפי' ד' סעי' א' אות במא"א וכמ"ש
והתחתונה זכרים מים העליונה כי א' גדפי ב' ומ"ן מ"ד שהם
וכ"כ עכ"ל אחד אחדות הכל המבדיל והרקיע נוקבין מים
המבדיל רקיע ע"ד אלקינו בעיר נמצא מים. ערך סוף בפרדס
ומ"ד מ"ן מחבר הרקיע שזה מאד ומהלל הוי' גדול דוקא
וכמ"כ עולם. של אלופו א' אות שזהו אחד אחדות ונעשים
גדול בחי' המבדיל. רקיע בבחי' להמשיך זה אומרים שני ביום

כו'*: העליון יחוד שזהו מאד. ומהלל הוי
אלקינוקיצור עיר בחי' דוגמת אלקים שם המבדיל רקיע ענין

אל"ף אות תמונת וזהו ומ"ן מ"ד מים בחי' ב' מחבר והרקיע
אלקינו: בעיר כו' הוי' גדול וזהו ו' וביניהם יודין ב'
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.çîæ:äãìBik ìéç íL íúæçà äãòøç:LéLøz úBiðà øaLz íéã÷ çeøaèïk | eðòîL øLàk −§¨¨£¨¨´©¨®¦¹À©«¥¨«§¬©¨¦®§¹©¥À¢¦¬©§¦«©«£¤³¨©̧§¥³
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:Eìëéäàéðéîé äàìî ÷ãö õøà-éåö÷-ìò Eúläz ïk íéäìà EîLk:Eáéäðìâz ïBiö-øä | çîNé ¥«¨¤«§¦§³¡Ÿ¦À¥´−§¦¨«§©©§¥¤®¤¤¹À¤¨«§¨¬§¦¤«¦§©³©¦À−¨¥§¨
éètLî ïòîì äãeäé úBða:Eâé:äéìcâî eøôñ äeôéwäå ïBiö eañãéeâqt äìéçì | íëaì eúéL §´§¨®§¹©À©¦§¨¤«´Ÿ−¦§©¦®¨¦¹§À¦§¨¤«¨¦³¦§¤̧§¥À̈©§¬

:ïBøçà øBãì eøtñz ïòîì äéúBðîøàåè:úeî-ìò eðâäðé àeä ãòå íìBò eðéäìà íéäìà | äæ ék ©§§¤®¨§©¬©§¹©§À§´©«£«¦³¤̧¡Ÿ¦´−¡Ÿ¥¨´¨¤®−§©«£¥´©«

i"yx

(Á).ÌÈ„˜ ÁÂ¯·ברוך שהקדוש פורענו' לשון הוא

הים את ה' ויולך שנאמר כמו הרשעים מן בו נפרע הוא

וגו' קדים י"ד)ברוח שברך(שמות קדים רוח בצור וכן

ימים כ"ז)בלב אויב(יחזקאל לפני אפיצם (ירמיהברוח

˙¯˘È˘.:י"ח) ˙ÂÈ�‡אפריקא היא צור שכיני הם

היא: ˘Â�ÚÓ.(Ë)ומאדום ¯˘‡Îמפי הנחמות

ראינו: כן Í„ÒÁ.(È)הנביאים ÌÈ‰Ï‡ Â�ÈÓ„הנביא

חסדיך אל וקוינו דמינו ואומר להקב"ה ומתפלל חוזר

אותו פתר ומנחם היכלך, בקרב זו תשועתך לראות

בנפשך תדמי אל כמו מחשבה ד')לשון :(אסתר

(‡È).Í˙Ï‰˙ ÔÎ ÌÈ‰Ï‡ ÍÓ˘Îכן גדול שמך כאשר

כל: בפי גדול Â‰È„‰.(È·)תהלתך ˙Â�· ‰�Ï‚˙כל

קנת את וילכוד כמו בנות לציון הם יהודה ערי שאר

בנותיה: ÍÈËÙ˘Ó.ואת ÔÚÓÏ:באומות דין שתעשה

(‚È).ÔÂÈˆ Â·Ò:אותה הבונים מניןÂ¯ÙÒ.אתם לשון

לה: ראוים מגדלים כמה לחומותיהÏÈÁÏ‰.(È„)דעו

וחומה, חיל ב')כמו ‡¯È˙Â�Ó‰.:(איכה Â‚ÒÙהגביהו

הפסגה, אשדות כמו ג')בירנותיה, דמתרגמינן(דברים

˙Â¯ÙÒ.רמתא: ÔÚÓÏלדור יופיה ואת גובהה את

קטןÂÓÏÚ˙.(ÂË)שאחריכ': בנו את המנהיג כאדם

ינהגנו פתרונו וכן עולם לשון אותו פתר ומנחם לאט,

לעולמי':

cec zcevn
(Ê).Ì˘:בירושלים(Á).ÌÈ„˜ ÁÂ¯·העזה היא אשר

ים דרך הבאים חיל של האניות את תשבר בה שברוחות
˘Â�ÚÓ.(Ë)תרשיש: ¯˘‡Îכן הנביאים מפי הדברים את

אלהינו: שהוא ה' בעיר אותם ירושליםÂÎÈ��‰.ראינו את
ועד: עולם עד ובסיסה כנה על עומדת להיות „Â�ÈÓ.(È)יכונן

בקרב תראה אשר חסדך אל מאז הוחלנו הן אלהים אתה
כןÍÓ˘Î.(È‡)היכלך: בכל מושל שאתה מורה ששמך כמו

הארץ: קצות על בזה אותך להלל בצדק:ˆ„˜.מהראוי כ"א אף בשטף תבוא לא בידך היכולת כי ÍÈËÙ˘Ó.(È·)עם ÔÚÓÏ
גוג: בחיל תעשה ˆÔÂÈ.(È‚)אשר Â·ÂÒ:תפארתה ÈÏ„‚Ó‰.וראו Â¯ÙÒ:המה רבים כי לבנין˘Â˙È.(È„)ותראו לבבכם שימו
ולחזקה: ליפותה הארמנות:Â‚ÒÙ.החיל וחזקו ˙Â¯ÙÒ.הגביהו ÔÚÓÏ:אלוה בעזר הנעשה הבנין יופי Ê‰(ÂË)מגודל ÈÎ

.ÌÈ‰Ï‡:עולמית ינהגנו זה ובדרך עולם עד אלהינו הוא זאת כל לנו העושה

oeiv zcevn
(Ê).‰„Ú¯:פחד.ÏÈÁ:חלחלה(Á).˙ÂÈ�‡:ספינות
(È).Â�ÈÓ„'לה דום כמו ותקוה תוחלת לז)ענין :(לעיל

(·È).‰„Â‰È ˙Â�·:יהודה החומהÏÈÁÏ‰.(È„)ערי היא
וחומה חיל ויאבל וכן הגבוהה שלפני Â‚ÒÙ.:ב)(איכההנמוכה

הפסגה ראש עלה כמו וחוזק הרמה ג)ענין ÏÚ(ÂË):(דברים
.˙ÂÓ:עולמית כמו

xe` ldi
דר"הגדולב פ"ד קדשו. הר אלקינו בעיר מאד ומהלל ה'

על מאד. ומהלל ה' גדול אומרים היו מה בשני ע"א דל"א
מעשיו שחילק ופרש"י עליהם. ומלך מעשיו שחילק שם
במרום וישב ונתעלה לתחתונים. עליונים בין רקיע הבדיל
הרקיע כי ואפ"ל עכ"ל. קדשו והר בעירו שכנו דוגמת
ופי' הפרכת והבדילה וכמ"ש אלקים שם ענין זהו המבדיל
העדות לפרכת מחוץ גבי תצוה ואתה בד"ה תצוה ר"פ בת"א
יחו"ת ענין והוא אלקים. הוי' ומגן שמש ענין זהו שהפרכת
מים נמשך שמשם יחו"ע עליונים מים בין ההבדל ג"כ וזהו
העלאת נמשך שמהם תחתונים מים ובין מ"ה משם דוכרין
והנה מלכא. קדם למהוי בעינן אנן בוכים תחתונים מים מ"ן
אלקים שם ע"ש נקראת ג"כ הרי מל' שהיא אלקינו עיר בחי'
וידבר בד"ה וארא פ' בת"א וכמ"ש אלקינו בעיר מ"ש שזהו
בתים הרבה מחיבור היא העיר כי אברהם אל וארא כו' אלקים
והאותיות בתים. שתי בונות אבנים שתי אותיות צירופי שהם
משם הנמשך לאור כלים שהם אלקים משם והם כלים הם

אעפ"כ כו' המבדיל הרקיע הוא אלקים ששם אע"פ והנה הוי'.
ההבדל שזה לפי אלקינו בעיר מאד ומהולל הוי' גדול אדרבה
יחוד אח"כ להיות כדי ההבדל אדרבה אלא גמור. הבדל אינו
מ"ד. והמשכת בוכים תחתונים ממים מ"ן העלאת ע"י וחיבור
ב"פ מים מים תאמרו אל בפי' ד' סעי' א' אות במא"א וכמ"ש
והתחתונה זכרים מים העליונה כי א' גדפי ב' ומ"ן מ"ד שהם
וכ"כ עכ"ל אחד אחדות הכל המבדיל והרקיע נוקבין מים
המבדיל רקיע ע"ד אלקינו בעיר נמצא מים. ערך סוף בפרדס
ומ"ד מ"ן מחבר הרקיע שזה מאד ומהלל הוי' גדול דוקא
וכמ"כ עולם. של אלופו א' אות שזהו אחד אחדות ונעשים
גדול בחי' המבדיל. רקיע בבחי' להמשיך זה אומרים שני ביום

כו'*: העליון יחוד שזהו מאד. ומהלל הוי
אלקינוקיצור עיר בחי' דוגמת אלקים שם המבדיל רקיע ענין

אל"ף אות תמונת וזהו ומ"ן מ"ד מים בחי' ב' מחבר והרקיע
אלקינו: בעיר כו' הוי' גדול וזהו ו' וביניהם יודין ב'



`קנ dpyn iyily wxt ohw cren zkqn
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c.crend jxevl `l`:äèéçùì äîäá ,åùîùì íéãáò ,íäá áùéì íéúá ,ãòåîá íäì êéøö äðå÷äù.xkend jxevl e`íåé êøåöì ïàéöåäì úåòîì êéøöù
:áåè.miptn oi`:äàåáú åà íéìë.zian:çøåèä éðôî ,åðîî ÷åçø øçà úéáì äæ.exvgl dptn la`úéáì úéáî ìáà .éåä äòðöã ,øöç åúåàáù øçà úéáì

:àì ä"ø êøã.one`d zian milk oi`ian oi`e:éøù úåéðåúé÷å úåñåëå úåúñëå íéøë ïåâë ãòåîä êøåöì ïäù íéìë ìáà ,ãòåîä êøåöì ïðéàù íéìë î"äåm`e
.mdl yyeg:äéðù íòô åúìåòô øëù åðîî ìàùé àîù àøé éë åðéîàî éìëä ìòá ïéàå åøëùì ïîåàä êéøö íà åà ,ïîåàä úéáî åáðâé àîù

d.zerivwd z` oitgnïúåà ïéñëîå ïéôçî ,ïùáéì äãùá ïéçåèù íéðàú:íéîùâä éðôî ù÷ás`.oiarnïéîë ïúåà ïéùåòå åæ éáâ ìò åæ ïúåà ïéðúåðù
:úåðåúçúä ìò úåðéâî úåðåéìòä åéäéù ,éøë.zeyeycd:àñééãì íéèç íéùúåëå íéùãù.zeqexbd:ìåô ìù ïéñéøâ íéùåòù.md:ïéðîåàä.onvr lr exingd

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .äòðöá åìéôà ïéùåò ïéàå
b`.mid zpicnn `ad .oiglbn el`eìåéèì àìà ùøéô àì íà ìáà ,êéøöä øáãì åà äøåçñì ùøéôù àåäå .ãòåîä íãå÷ çìâì éàðô åì äéä àìù .ãòåîá

:øåñà àîìòá.oixeq`d zian `veide:øòöá äéäù éôì ,çìâì åçéðî äéäù ìàøùé ãéá ùåáç åìéôàå.dcepneäéä àì ãòåîä íãå÷å .ãòåîá åéåãð åì åøéúäù

`xephxa yexit
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ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡,המועד בחול קוני� אי� –‰Ó‰·e ÌÈ„·Ú ,ÌÈza– ≈¿ƒ»ƒ¬»ƒ¿≈»
הוסיפו: במשנתנוmipa`e,ובירושלמי ג� כ� גורסי� והרא"ש),ויש (הרי"�

„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‡l‡בית כגו� במועד, בחול לה� צרי� שהלוקח – ∆»¿…∆«≈
הנוטה כותל לבניי� (אבני� לשחיטה, בהמה לשמשו, עבד בו, לדור

ובונהו), סותרו זה ובכגו� סכנה, בו שיש ‰ÎBn¯,ליפול, C¯ˆÏ B‡¿…∆«≈
ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡Lיש טוב. יו� להוצאות למעות צרי� והוא – ∆≈«…«

נקטה שמשנתנו micare"מפרשי�, miza"�שא רבותא, להשמיענו וכו'

מותר המועד לצור� מקו� מכל מפורסמת, מכירת� אלו שדברי� פי על

דברי� שאר אפילו הדי� הוא המועד לצור� שאינו כל אבל לקנות�,

לה�,(תוספות).שאסור צרי� שהוא כיו� דברי�, "ששאר כותבי�, ויש

על שמקחא� לפי לקנות�, הוא רשאי במועד, לה� צרי� שאינו פי

שהוא כל במועד ולפיכ� טוב, ביו� אפילו תורה דבר אסור אינו וממכר

אבל לקנותו, הוא מותר בזול, שמוצאו להשתכר, יכול או לו צרי�

אלא לקנות התירו לא מפורסמת שמכירת� כיו� ובהמה, ועבדי� בתי�

המוכר" לצור� או המועד והראב"ד.לצור� הרמב"� דעת לפי משנה" ("מגיד

כב). ז, טוב יו� הל' כליו ונושאי רמב"� עיי� כ�. על חולק הרמב"� ≈‡ÔÈבר�,
ÔÈpÙÓ,תבואה או כלי� –˙È·Ï ˙ÈaÓ,אחר לבית אחד מבית – ¿«ƒƒ«ƒ¿«ƒ

הטורח מפני חצר, באותה B¯ˆÁÏ(רש"י).שאינו ‡e‰ ‰pÙÓ Ï·‡¬»¿«∆«¬≈
חצר באותה לבית מבית כלומר ÈaÓ˙(גמרא).– ÌÈÏk ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈ƒƒ≈

Ôn‡‰�שעשא כלי� או לתקנ�, כדי החג לפני לאומ� שניתנו כלי� – »À»
מפני הטע� מבארי� יש המועד. בחול לביתו להביא� אסור בתחילה,

ב);הטורח נה, פסחי� יאמרו(רש"י שמא החשד, מפני מבארי� ויש

המועד בחול לתק� נתנ� הכלי� שבעל יוס�").הרואי� Ì‡ƒ("נימוקי
Ì‰Ï LLBÁ,�האומ מבית אות� יגנבו שמא –˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ÔpÙÓ ≈»∆¿«»¿»≈«∆∆

לביתו, יביא� לא אבל שישתמרו, במקו� –,x`ean `xnbaשמדובר

המועד, לצור� שה� כלי� אבל המועד, לצור� שאינ� בכלי� במשנתנו

המועד, לצור� שה� כלי� "מביאי� בברייתא: שנו וכ� להביא�, מותר

הצבע מבית צמר לא אבל הזגג, מבית וכוסות הכדד מבית כדי� כגו�

לו אי� וא� האומ�, מבית כלי� שכרו(one`l)ולא לו נות� יאכל, מה

חושש וא� לו. הסמו� בבית מניחו מאמינו, אינו וא� אצלו; ומניחו

אחרת". לחצר מפנ� ייגנבו, mitiqen,שמא yie�לה חושש הוא שא�

לביתו בצינעא מביא� האחרת, בחצר המאירי).ג� רמב"�; בגמרא; (ברייתא

ה ה נ ש מ ר ו א ב

Lwa ˙BÚÈˆw‰ ˙‡ ÔÈtÁÓ,�לייבש בשדה השטוחות תאני� – ¿«ƒ∆«¿ƒ««

יתקלקלו; שלא הגשמי�, מפני בקש, המועד בחול לכסות� Èa«̄ƒמותר
ÔÈaÚÓ Û‡ :¯ÓB‡ ‰„e‰È�ועושי זו, גבי על זו אות� מניחי� – ¿»≈«¿«ƒ

התחתונות על מגינות העליונות שיהיו כדי כרי, כמי� (גמרא;אות�

ברטנורא). יוס�"; ÌÈ¯ÎBÓ"נימוקי ,ÌÈÏÎÂ ˙eÒk ,˙B¯Ù È¯ÎBÓ¿≈≈¿¿≈ƒ¿ƒ
„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰Ú�ˆa�כדרכ חנות� את פותחי� שאינ� כלומר – ¿ƒ¿»¿…∆«≈

מובא, בגמרא ובברייתא בצנעא. ומוכרי� מקצתה נועלי� אלא בחול,

א� אבל כדרכו; פותח למבוי, או לזווית פתוחה היתה החנות שא�

מבארי� יש אחת. ונועל אחת פותח הרבי�, לרשות פתוחה היתה

המועד בחול לנהוג צריכי� השנה כל בכ� שאומנות� שכל הטע�,

המועד. לצור� שהוא א� ודגי�,‰ÔÈ„ivבצינעא, עופות הצדי� – ««»ƒ
˙BLBLc‰Â,לדייסה חיטי� וכותשי� שדשי� –˙BÒB¯b‰Â– ¿«»¿«»

לגריסי�, פולי� ‰ÚBn„שטוחני� C¯ˆÏ ‰Ú�ˆa ÔÈNBÚשלא – ƒ¿ƒ¿»¿…∆«≈
באומני� כא� המדובר שכ� המועד, לצור� שלא שעושי� בה� יחשדו

לצור� עושי� כאילו ונראה רבי�, אנשי� בשביל ביחד הרבה שעושי�

טוב").חול יו� "תוספות Ú(עיי� e¯ÈÓÁ‰ Ì‰ :¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa¯Ï «ƒ≈≈≈∆¿ƒ«
ÔÓˆÚבחול לעשות שלא עצמ�, על להחמיר נוהגי� הללו האומני� – «¿»

"צדי יוסי: רבי בש� מובא בגמרא בברייתא בצינעא. אפילו המועד

החמירו צפורי דשושי עיקר. כל צדי� יהו שלא עצמ� על החמירו עכו

עיקר". כל דוששי� יהו שלא עצמ� על

א ה נ ש מ ר ו א ב

המועד, חול עד גילוח� את אד� בני ישהו שלא כדי במועד, בחול לגלח חכמי� אסרו

מנוולי� כשה� לרגל וייכנסו ממלאכת�, בטלי� שה� ללמד(xnb`).בשעה באה משנתנו

המועד. בחול לגלח שמותר טוב, יו� בערב לגלח לו היה אפשר שאי במי

el‡Â,�לקמ המנויי� –„ÚBna ÔÈÁl‚Ó�שער את לגלח מותרי� – ¿≈¿«¿ƒ«≈
המועד: ‰Ìiבחול ˙�È„nÓ ‡a‰�יו בערב או המועד, בחול – «»ƒ¿ƒ««»

ודווקא הרגל; לפני שערו לגלח יכול היה ולא לחשיכה, סמו� טוב

טיול לש� לא אבל וכדומה, מסחר בענייני לש� שיצא (xnb`);בכגו�

‰È·M‰ ˙ÈaÓeבחול מיד� ושוחרר הגויי�, בידי שבוי שהיה כגו� – ƒ≈«ƒ¿»
לחשיכה, סמו� החג בערב או ‰‡ÔÈ¯eÒהמועד ˙ÈaÓ ‡ˆBi‰Â– ¿«≈ƒ≈»¬ƒ

שרוי והיה הואיל אבל ש�, לגלח היה יכול שאמנ� ישראל, של אפילו

גילח, לא שנידוהוc�Ó‰Â‰בצער בגילוח– היה ואסור חכמי�, ¿«¿À∆
בגדיו, ÌÈÓÎÁובכיבוס BÏ e¯Èz‰L–,המועד בחול ÈÓנדויו ÔÎÂ ∆ƒƒ¬»ƒ¿≈ƒ

¯z‰Â ÌÎÁÏ Ï‡LpLלהתיר מחכ� נשאל ולא לגלח, שלא שנדר – ∆ƒ¿«∆»»¿À«
מצא שלא או שיתיר�, חכ� מצא שלא וכגו� המועד, בחול אלא נדרו

המועד, חול עד נדרו על לחרטה לגלחÈÊp‰Â¯פתח לו שאסור – ¿«»ƒ

izdw - zex`ean zeipyn
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øzäå íëçì ìàLpL éî,øéæpäå,Búøäèì Búàîhî äìBòä òøönäå. ¦¤¦§©¤¨¨§ª©§©¨¦§©§Ÿ̈¨¤¦ª§¨§©£¨
áãòBna ïéñaëî elàå:íiä úðéãnî àaä,äéáMä úéaîe,íéøeñàä úéaî àöBiäå,íéîëç Bì eøézäL äcðîäå;ïëå §¥§©§¦©¥©¨¦§¦©©¨¦¥©¦§¨§©¥¦¥¨£¦§©§ª¤¤¦¦£¨¦§¥

øzäå íëçì ìàLpL éî;âôqä úBçtèîe íéøtqä úBçtèîe íéãiä úBçtèî;úBãìBiäå úBcpäå úBáfäå ïéáfä,ìëå ¦¤¦§©¤¨¨§ª©¦§§©¨©¦¦§§©©¨¦¦§§©§¨©¨¦§©¨§©¦§©§§¨
äøäèì äàîhî ïéìBòä–ïéøzî elà éøä;ïéøeñà íãà ìk øàLe. ¨¦¦ª§¨§©£¨£¥¥ª¨¦§¨¨¨¨£¦

âãòBna ïéáúBk elàå:íéLð éLec÷,ïéøáBLå ïéhb,é÷ézéc,ïéìeaæBøôe äðzî,ïBæî úBøbàå íeL úBøbà,öéìç éøèLä §¥§¦©¥¦¥¨¦¦¦§¨¦§©¦¦©¨¨§§¦¦§§¦§¨§¨¥£¦¨

:úøåôñúá øåñà äãåðîã ,çìâì ìåëé.xcpy ine:ãòåîá àìà äèøçì çúô àöî àì éîð éà .ãòåîä íãå÷ åøãð åì øéúéù íëç àöî àìå ,çìâì àìù.xifpde
:ãòåîá åúåøéæð íéìùäù.ezxdhl ez`nehn dlerd rxevnde b"dáéúëã ,úøåôñúá øúåî ãòåîá åìù éòéáù ìç íà(ãé àø÷éå)ìë úà çìâé éòéáùä íåéá

çìâì åðååëé àìù éãë ,äðùîá íééåðùä åìàî õåç ãòåîá çìâì íãà ìëì øåñàã àîòèå .÷úðä áéáñ çìâîù èòåî øáã àìà åðéàù ,áéùç àì ÷úðã çåìâå .åøòù
:ãòåîá ñåáëä åøñàã éîð àîòè åðééäå .íéìååðî íäùë ìâø ìù ïåùàø è"é àåáéå äëàìîî åá íéìèá íäù ãòåîä êåúá

a.mkgl l`ypy ineíëçì ìàùðå ,åéãâá ñáëì àìù øãðù:åøãð åì øéúäå ãòåîá.mici zegthne:äìéëà úòùá íéãé íäá íéáâðîù.mixtq zegthne
:ãéîú äñáëì êéøö ãòåîá çìâì ïéøúåî ïäù äðùîá íééåðùä åìàì çìâì àáùëå .øòùä éðôî åéôúë ïéá øôúñîì íéøôñä íéðúåðù úåñë.oibtqd zegthn

:õçøîä ïî ïéàöåéùë ïäá ïéáâðîù.dxdhl d`nehn milerd lkeïäù éðôî ,ãòåîá ïñáëì øúåî íãà ìë ìù åìéôà ïúùô éìëå .íäéãâá ñáëì íéøúåî ,ãòåîá
ïúùô ìù åðéàù åìéôà ,ãçà ÷åìç àìà åì ïéàù éîå .åäá åøæâ àì êëìä ,ìâøä êåúá ñåáë íéëéøöå ãéî éôðèéî ìâøä áøò íéñáåëîä åìéôàå ,øéãú ñåáë ïéëéøö

:ãáìá ñáëî àåäù äæä ÷åìçä àìà åì ïéàù çéëåî äæù äåøò øùá úåñëì ãáìá åéðúîá øåæà íò åúñéáë úòùá íåøò ãîåòù àåäå ,ãòåîá ñáëì øúåî
b.dy` iyecwåðîã÷é àîù àøéúîù ãòåîá áåúëì øúåî êëéôìå .äèåøô äåù åá ïéàù ô"òà äùàä åá ùã÷îå ,éì úùãå÷î úà éøä ñøçä ìò åà øééðä ìò áúåë

:ãáàä øáã äéì äåäå øçà.oihib:äðåâò úàæ øàùú åéùëò áúåë åðéà íàå ,àøééùá úàöì äöåøù.mixaeyeøáåù éì ïéà íà êáåç òøôà àì äåìä øîàé íàù
:åéúåòî úà ãéñôî äæ àöîðå ,åëøãì êìéå ,åì ïéòîåù ,êîî.iwiziicïéøåñîëå ïéáåúëë òøî áéëù éøáãù ,úåéäìå í÷éîì àäú àã ,é÷éúééã ùåøéôå .òøî áéëù úðúî

.åîãdpzn:ïúåðä åá øåæçé àîùã ,ìá÷îä ãéñôî åäì áéúë àì éàå .àéøá úðúî ..oileafexteæåøôå .éìåá æåøô ,ìåáæåøô .åéúåòî úà ãéñôéå úéòéáù èîùú àìù

`xephxa yexit

נזירותו d),בימי ,e xacna)הוא חייב והרי המועד, בחול נזירותו וכלתה

שכתוב כמו שערו, יח):בגילוח ש�, מועד(ש� אוהל פתח הנזיר "וגלח

זבח תחת אשר האש על ונת� נזרו ראש שער את ולקח נזרו ראש את

B˙¯‰ËÏהשלמי�", B˙‡ÓhÓ ‰ÏBÚ‰ Ú¯ˆn‰Âימי ששבעת – ¿«¿…»»∆ƒÀ¿»¿«¬»
בו כתוב והרי המועד, בחול כלו ט):טהרתו יד, ביו�(ויקרא "והיה

גורסי�: יש שערו". כל את יגלח ezxdhlהשביעי ez`nehn dlerde–

הוא, עצמו בפני עני� אלא המצורע, על מוסבה זו פיסקה שאי� כלומר

מת טמא כגו� במועד, טהרתו ימי והשלי� טמא שהיה (רמב"�).מי

שנו בגמרא ב):בברייתא יז, קט� שאמרו(מועד אלו glbl"כל oixzen

,crenaפנאי לה� היה lbxd),בשלא mcew glbl),פנאי לה� היה אבל

מותרי� פנאי, לה� שהיה פי על א� ומצורע נזיר crena),אסורי�. glbl)

) קרבנותיה� ישהו rxevneשלא xifpyעד קרבנותיה� מביאי� אינ�

קרבנותיה�, משהי� נמצאו המועד בחול יגלחו לא וא� הגילוח, לאחר

שמוטב במועד, שיגלחו אמרו לפיכ� בזמנ�. השמיני ביו� קרבי� ואינ�

– לאחר ולא הקרבנות הקרבת זמ� פוסקרש"ילקרב וכ� הרמב"�).

יט). ז, טוב יו� (הל'

ב ה נ ש מ ר ו א ב

חול לצור� אפילו הבגדי� את לכבס אסרו כ� המועד, בחול לגלח חכמי� שאסרו כש�

גזירה לרגלהמועד, וייכנס המועד חול עד בגדיו כיבוס את בכוונה אד� ישהה שמא

החג. לפני בגדיו לכבס לו היה אפשר שאי במי דנה משנתנו מנוול. כשהוא

ÔÈÒaÎÓ el‡Â,�בגדיה –„ÚBna:המועד בחול –˙�È„nÓ ‡a‰ ¿≈¿«¿ƒ«≈«»ƒ¿ƒ«
Ìi‰,לחשיכה סמו� טוב יו� בערב או המועד בחול –‰È·M‰ ˙ÈaÓe «»ƒ≈«ƒ¿»

לרגל; סמו� או המועד בחול השבי מ� ששוחרר –˙ÈaÓ ‡ˆBi‰Â¿«≈ƒ≈
ÌÈ¯eÒ‡‰,הקודמת במשנה שבארנו כמו –BÏ e¯Èz‰L ‰c�Ó‰Â »¬ƒ¿«¿À∆∆ƒƒ
ÌÈÓÎÁ,בגדיו בכיבוס היה אסור לכ� וקוד� המועד; בחול נדויו – ¬»ƒ

במשנה כבר שהזכרנו ÌÎÁÏהקודמת;כמו Ï‡LpL ÈÓ ÔÎÂעל – ¿≈ƒ∆ƒ¿«∆»»
לכבס, שלא שנדר נz‰Â¯נדרו המועד;– בחול ‰ÌÈ„iדרו ˙BÁtËÓ ¿À«ƒ¿¿«»«ƒ

המועד, בחול לכבס� מותר תדיר, ושימוש� שהואיל מגבות, היינו –

החג, לפני נתכבסו ‰ÌÈ¯tqאפילו ˙BÁtËÓe�שנותני מטפחות – ƒ¿¿««»ƒ
והוא שהואיל הנושרות, השערות את לקבל כדי המסתפר, על הספרי�

לכבס� מותר המועד, בחול לגלח המותרי� האנשי� בשביל לה� צרי�

במאירי) שמובא (כפי גורסי� יש המועד; mixteq,בחול zegthne

צמר של סדיני� פורסי� התינוקות) (מלמדי הסופרי� שהיו ומפרשי�,

שלא כדי קונטרסיה�, את מניחי� שהתלמידי� במקו� הספסלי�, על

על מתלכלכות והמטפחות הכתב. מה� והחלביימחק השמ� ידי

קוראי�: ויש בלילה. לאור� mixtqdשלומדי� zegthneבשווא (הסמ"� §¨¦

הספרי�, את בה� שגוללי� המטפחות היינו – וקמוצה) רפויה והפ"א

שעה כל בה� שמשתמשי� מפני במועד לכבס� שברי"�;ומותר (רש"י

יוס�"). "נימוקי ‰Ùq‚ריב"ב; ˙BÁtËÓe�בה שמסתפגי� אלונטיות – ƒ¿¿«¿»
צור� יש טוב, יו� מערב שנתכבסו פי על שא� המרח�, מ� כשיוצאי�

מהר; ומתלכלכות הואיל המועד, בחול שוב B·f‰Â˙לכבס� ÔÈ·f‰«»ƒ¿«»
˙B„ÏBi‰Â ˙Bcp‰Â�שה בזמ� או תמיד, מתלכלכי� שבגדיה� – ¿«ƒ¿«¿

בגדיה�, את להחלי� וצריכי� טהרה ימי לספור ‰ÔÈÏBÚמתחילי� ÏÎÂ¿»»ƒ
‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ�וצריכי מת, וטמא מצורע כגו� המועד, בחול – ƒÀ¿»¿«¬»

הטמאי�, בגדיה� את ÔÈ¯zÓלכבס el‡ È¯‰בחול בגדיה� לכבס – ¬≈≈À»ƒ
‡ÔÈ¯eÒהמועד. Ì„‡ Ïk ¯‡Leבהקדמה) לעיל הטע� שבארנו כמו – ¿»»»»¬ƒ

במשנתנו שנימנו מטפחות מיני משלשה חו� ("zegthnלמשנתנו),

("btqd zegthne mixtqd zegthne micidבחול לכבס� מותרי� שהכל

המועד.

ג ה נ ש מ ר ו א ב

el‡Â,�לקמ שנימנו הדברי� –„ÚBna ÔÈ·˙Bk�אות לכתוב מותר – ¿≈¿ƒ«≈
האבד"; "דבר משו� המועד, �ÌÈLבחול ÈLec˜,�קידושי שטר – ƒ≈»ƒ

והתנאי�; השידוכי� שטרי זה ובכלל בשטר, האשה את כשמקדשי�

והרי אחר", יקדמנו "שמא מחשש המועד בחול אלה את לכתוב ומותר

האבד. דבר אתÔÈhbזה יכתוב לא וא� רחוקה, לדר� שיוצא כגו� – ƒƒ
עגונה; תישאר אתÔÈ¯·BLÂהגט לשל� רוצה אינו שהלווה כגו� – ¿»ƒ

שובר יקבל לא א� את("dlaw")חובו לכתוב מותר לפיכ� מהמלוה;

לפרוע. ללווה יהיה לא הרגל לאחר שמא מלהÈ˜ÈzÈcהשובר, – ¿«ƒƒ
נוטריקו�: פי על פירשו ובגמרא מרע. שכיב צוואת ופירושה: יוונית,

iwiziic�ככתובי מרע שכיב שדברי קיי�), יהא (זה למיק� תהא דא –

ה�; יכתבוzÓ�‰וכמסורי� לא שא� בריא, אד� של מתנה שטר – «»»
בו; לחזור הנות� יכול כותבÔÈÏeaÊB¯Ùeאותו, שהמלווה שטר – ¿¿ƒ

אות� תשמט שלא כדי חובותיו, את לה� מוסר הוא ובו די�, לבית

אותו, לכתוב שמותר והטע� ג�ד); י, שביעית (עיי� השמיטה שנת

משמטת שביעית ותהא לכ�, ראוי די� בית החג אחר ימצא לא שמא

izdw - zex`ean zeipyn



קני b dpyn iyily wxt ohw cren zkqn

øzäå íëçì ìàLpL éî,øéæpäå,Búøäèì Búàîhî äìBòä òøönäå. ¦¤¦§©¤¨¨§ª©§©¨¦§©§Ÿ̈¨¤¦ª§¨§©£¨
áãòBna ïéñaëî elàå:íiä úðéãnî àaä,äéáMä úéaîe,íéøeñàä úéaî àöBiäå,íéîëç Bì eøézäL äcðîäå;ïëå §¥§©§¦©¥©¨¦§¦©©¨¦¥©¦§¨§©¥¦¥¨£¦§©§ª¤¤¦¦£¨¦§¥

øzäå íëçì ìàLpL éî;âôqä úBçtèîe íéøtqä úBçtèîe íéãiä úBçtèî;úBãìBiäå úBcpäå úBáfäå ïéáfä,ìëå ¦¤¦§©¤¨¨§ª©¦§§©¨©¦¦§§©©¨¦¦§§©§¨©¨¦§©¨§©¦§©§§¨
äøäèì äàîhî ïéìBòä–ïéøzî elà éøä;ïéøeñà íãà ìk øàLe. ¨¦¦ª§¨§©£¨£¥¥ª¨¦§¨¨¨¨£¦

âãòBna ïéáúBk elàå:íéLð éLec÷,ïéøáBLå ïéhb,é÷ézéc,ïéìeaæBøôe äðzî,ïBæî úBøbàå íeL úBøbà,öéìç éøèLä §¥§¦©¥¦¥¨¦¦¦§¨¦§©¦¦©¨¨§§¦¦§§¦§¨§¨¥£¦¨

:úøåôñúá øåñà äãåðîã ,çìâì ìåëé.xcpy ine:ãòåîá àìà äèøçì çúô àöî àì éîð éà .ãòåîä íãå÷ åøãð åì øéúéù íëç àöî àìå ,çìâì àìù.xifpde
:ãòåîá åúåøéæð íéìùäù.ezxdhl ez`nehn dlerd rxevnde b"dáéúëã ,úøåôñúá øúåî ãòåîá åìù éòéáù ìç íà(ãé àø÷éå)ìë úà çìâé éòéáùä íåéá

çìâì åðååëé àìù éãë ,äðùîá íééåðùä åìàî õåç ãòåîá çìâì íãà ìëì øåñàã àîòèå .÷úðä áéáñ çìâîù èòåî øáã àìà åðéàù ,áéùç àì ÷úðã çåìâå .åøòù
:ãòåîá ñåáëä åøñàã éîð àîòè åðééäå .íéìååðî íäùë ìâø ìù ïåùàø è"é àåáéå äëàìîî åá íéìèá íäù ãòåîä êåúá

a.mkgl l`ypy ineíëçì ìàùðå ,åéãâá ñáëì àìù øãðù:åøãð åì øéúäå ãòåîá.mici zegthne:äìéëà úòùá íéãé íäá íéáâðîù.mixtq zegthne
:ãéîú äñáëì êéøö ãòåîá çìâì ïéøúåî ïäù äðùîá íééåðùä åìàì çìâì àáùëå .øòùä éðôî åéôúë ïéá øôúñîì íéøôñä íéðúåðù úåñë.oibtqd zegthn

:õçøîä ïî ïéàöåéùë ïäá ïéáâðîù.dxdhl d`nehn milerd lkeïäù éðôî ,ãòåîá ïñáëì øúåî íãà ìë ìù åìéôà ïúùô éìëå .íäéãâá ñáëì íéøúåî ,ãòåîá
ïúùô ìù åðéàù åìéôà ,ãçà ÷åìç àìà åì ïéàù éîå .åäá åøæâ àì êëìä ,ìâøä êåúá ñåáë íéëéøöå ãéî éôðèéî ìâøä áøò íéñáåëîä åìéôàå ,øéãú ñåáë ïéëéøö

:ãáìá ñáëî àåäù äæä ÷åìçä àìà åì ïéàù çéëåî äæù äåøò øùá úåñëì ãáìá åéðúîá øåæà íò åúñéáë úòùá íåøò ãîåòù àåäå ,ãòåîá ñáëì øúåî
b.dy` iyecwåðîã÷é àîù àøéúîù ãòåîá áåúëì øúåî êëéôìå .äèåøô äåù åá ïéàù ô"òà äùàä åá ùã÷îå ,éì úùãå÷î úà éøä ñøçä ìò åà øééðä ìò áúåë

:ãáàä øáã äéì äåäå øçà.oihib:äðåâò úàæ øàùú åéùëò áúåë åðéà íàå ,àøééùá úàöì äöåøù.mixaeyeøáåù éì ïéà íà êáåç òøôà àì äåìä øîàé íàù
:åéúåòî úà ãéñôî äæ àöîðå ,åëøãì êìéå ,åì ïéòîåù ,êîî.iwiziicïéøåñîëå ïéáåúëë òøî áéëù éøáãù ,úåéäìå í÷éîì àäú àã ,é÷éúééã ùåøéôå .òøî áéëù úðúî

.åîãdpzn:ïúåðä åá øåæçé àîùã ,ìá÷îä ãéñôî åäì áéúë àì éàå .àéøá úðúî ..oileafexteæåøôå .éìåá æåøô ,ìåáæåøô .åéúåòî úà ãéñôéå úéòéáù èîùú àìù

`xephxa yexit

נזירותו d),בימי ,e xacna)הוא חייב והרי המועד, בחול נזירותו וכלתה

שכתוב כמו שערו, יח):בגילוח ש�, מועד(ש� אוהל פתח הנזיר "וגלח

זבח תחת אשר האש על ונת� נזרו ראש שער את ולקח נזרו ראש את

B˙¯‰ËÏהשלמי�", B˙‡ÓhÓ ‰ÏBÚ‰ Ú¯ˆn‰Âימי ששבעת – ¿«¿…»»∆ƒÀ¿»¿«¬»
בו כתוב והרי המועד, בחול כלו ט):טהרתו יד, ביו�(ויקרא "והיה

גורסי�: יש שערו". כל את יגלח ezxdhlהשביעי ez`nehn dlerde–

הוא, עצמו בפני עני� אלא המצורע, על מוסבה זו פיסקה שאי� כלומר

מת טמא כגו� במועד, טהרתו ימי והשלי� טמא שהיה (רמב"�).מי

שנו בגמרא ב):בברייתא יז, קט� שאמרו(מועד אלו glbl"כל oixzen

,crenaפנאי לה� היה lbxd),בשלא mcew glbl),פנאי לה� היה אבל

מותרי� פנאי, לה� שהיה פי על א� ומצורע נזיר crena),אסורי�. glbl)

) קרבנותיה� ישהו rxevneשלא xifpyעד קרבנותיה� מביאי� אינ�

קרבנותיה�, משהי� נמצאו המועד בחול יגלחו לא וא� הגילוח, לאחר

שמוטב במועד, שיגלחו אמרו לפיכ� בזמנ�. השמיני ביו� קרבי� ואינ�

– לאחר ולא הקרבנות הקרבת זמ� פוסקרש"ילקרב וכ� הרמב"�).

יט). ז, טוב יו� (הל'

ב ה נ ש מ ר ו א ב

חול לצור� אפילו הבגדי� את לכבס אסרו כ� המועד, בחול לגלח חכמי� שאסרו כש�

גזירה לרגלהמועד, וייכנס המועד חול עד בגדיו כיבוס את בכוונה אד� ישהה שמא

החג. לפני בגדיו לכבס לו היה אפשר שאי במי דנה משנתנו מנוול. כשהוא

ÔÈÒaÎÓ el‡Â,�בגדיה –„ÚBna:המועד בחול –˙�È„nÓ ‡a‰ ¿≈¿«¿ƒ«≈«»ƒ¿ƒ«
Ìi‰,לחשיכה סמו� טוב יו� בערב או המועד בחול –‰È·M‰ ˙ÈaÓe «»ƒ≈«ƒ¿»

לרגל; סמו� או המועד בחול השבי מ� ששוחרר –˙ÈaÓ ‡ˆBi‰Â¿«≈ƒ≈
ÌÈ¯eÒ‡‰,הקודמת במשנה שבארנו כמו –BÏ e¯Èz‰L ‰c�Ó‰Â »¬ƒ¿«¿À∆∆ƒƒ
ÌÈÓÎÁ,בגדיו בכיבוס היה אסור לכ� וקוד� המועד; בחול נדויו – ¬»ƒ

במשנה כבר שהזכרנו ÌÎÁÏהקודמת;כמו Ï‡LpL ÈÓ ÔÎÂעל – ¿≈ƒ∆ƒ¿«∆»»
לכבס, שלא שנדר נz‰Â¯נדרו המועד;– בחול ‰ÌÈ„iדרו ˙BÁtËÓ ¿À«ƒ¿¿«»«ƒ

המועד, בחול לכבס� מותר תדיר, ושימוש� שהואיל מגבות, היינו –

החג, לפני נתכבסו ‰ÌÈ¯tqאפילו ˙BÁtËÓe�שנותני מטפחות – ƒ¿¿««»ƒ
והוא שהואיל הנושרות, השערות את לקבל כדי המסתפר, על הספרי�

לכבס� מותר המועד, בחול לגלח המותרי� האנשי� בשביל לה� צרי�

במאירי) שמובא (כפי גורסי� יש המועד; mixteq,בחול zegthne

צמר של סדיני� פורסי� התינוקות) (מלמדי הסופרי� שהיו ומפרשי�,

שלא כדי קונטרסיה�, את מניחי� שהתלמידי� במקו� הספסלי�, על

על מתלכלכות והמטפחות הכתב. מה� והחלביימחק השמ� ידי

קוראי�: ויש בלילה. לאור� mixtqdשלומדי� zegthneבשווא (הסמ"� §¨¦

הספרי�, את בה� שגוללי� המטפחות היינו – וקמוצה) רפויה והפ"א

שעה כל בה� שמשתמשי� מפני במועד לכבס� שברי"�;ומותר (רש"י

יוס�"). "נימוקי ‰Ùq‚ריב"ב; ˙BÁtËÓe�בה שמסתפגי� אלונטיות – ƒ¿¿«¿»
צור� יש טוב, יו� מערב שנתכבסו פי על שא� המרח�, מ� כשיוצאי�

מהר; ומתלכלכות הואיל המועד, בחול שוב B·f‰Â˙לכבס� ÔÈ·f‰«»ƒ¿«»
˙B„ÏBi‰Â ˙Bcp‰Â�שה בזמ� או תמיד, מתלכלכי� שבגדיה� – ¿«ƒ¿«¿

בגדיה�, את להחלי� וצריכי� טהרה ימי לספור ‰ÔÈÏBÚמתחילי� ÏÎÂ¿»»ƒ
‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ�וצריכי מת, וטמא מצורע כגו� המועד, בחול – ƒÀ¿»¿«¬»

הטמאי�, בגדיה� את ÔÈ¯zÓלכבס el‡ È¯‰בחול בגדיה� לכבס – ¬≈≈À»ƒ
‡ÔÈ¯eÒהמועד. Ì„‡ Ïk ¯‡Leבהקדמה) לעיל הטע� שבארנו כמו – ¿»»»»¬ƒ

במשנתנו שנימנו מטפחות מיני משלשה חו� ("zegthnלמשנתנו),

("btqd zegthne mixtqd zegthne micidבחול לכבס� מותרי� שהכל

המועד.

ג ה נ ש מ ר ו א ב

el‡Â,�לקמ שנימנו הדברי� –„ÚBna ÔÈ·˙Bk�אות לכתוב מותר – ¿≈¿ƒ«≈
האבד"; "דבר משו� המועד, �ÌÈLבחול ÈLec˜,�קידושי שטר – ƒ≈»ƒ

והתנאי�; השידוכי� שטרי זה ובכלל בשטר, האשה את כשמקדשי�

והרי אחר", יקדמנו "שמא מחשש המועד בחול אלה את לכתוב ומותר

האבד. דבר אתÔÈhbזה יכתוב לא וא� רחוקה, לדר� שיוצא כגו� – ƒƒ
עגונה; תישאר אתÔÈ¯·BLÂהגט לשל� רוצה אינו שהלווה כגו� – ¿»ƒ

שובר יקבל לא א� את("dlaw")חובו לכתוב מותר לפיכ� מהמלוה;

לפרוע. ללווה יהיה לא הרגל לאחר שמא מלהÈ˜ÈzÈcהשובר, – ¿«ƒƒ
נוטריקו�: פי על פירשו ובגמרא מרע. שכיב צוואת ופירושה: יוונית,

iwiziic�ככתובי מרע שכיב שדברי קיי�), יהא (זה למיק� תהא דא –

ה�; יכתבוzÓ�‰וכמסורי� לא שא� בריא, אד� של מתנה שטר – «»»
בו; לחזור הנות� יכול כותבÔÈÏeaÊB¯Ùeאותו, שהמלווה שטר – ¿¿ƒ

אות� תשמט שלא כדי חובותיו, את לה� מוסר הוא ובו די�, לבית

אותו, לכתוב שמותר והטע� ג�ד); י, שביעית (עיי� השמיטה שנת

משמטת שביעית ותהא לכ�, ראוי די� בית החג אחר ימצא לא שמא

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéøeøá éøèLe íéðeàîe,úeLø ìL úBøbàå ïéc úéa úBøæâe. ¥¦§¨¥¥¦§¥¥¦§¦§¤¨
ããòBna áBç éøèL ïéáúBk ïéà,ìëài äî Bì ïéàL Bà Bðéîàî Bðéà íàå–ázëé äæ éøä.íéøôñ ïéáúBk ïéà,ïélôz ¥§¦§¨¥©¥§¦¥©£¦¤¥©Ÿ©£¥¤¦§Ÿ¥§¦§¨¦§¦¦

ãòBna úBæeæîe,úçà úBà ïéäébî ïéàå,äøæòä øôña elôà.äãeäé éaøøîBà:Bîöòì úBæeæîe ïélôz íãà áúBk,äåBèå §©¥§¥©¦¦©©£¦§¥¤¨£¨¨©¦§¨¥¥¨¨§¦¦§§©§§¤
Búéöéöì úìëz Bëøé ìò. ©§¥§¥¤§¦¦

äGL Búî úà øáBwäìâøì íã÷ íéîé äL–äòáL úøæb epîéä äìèa;äðBîL–GL úøæb epîéä äìèaíéL;éðtî ©¥¤¥§¨¨¦Ÿ¤¨¤¤¨§¨¥¤§¥©¦§¨§¨¨§¨¥¤§¥©§¦¦§¥

äøåúá áåúëù äî ìò åøáòé àìù íéøéùòì äð÷ú øîåìë ,éèåá(å"è íéøáã)éèåá .íéøéùò éìåá .úååìì åàöîéù íééðòì äð÷úå .ìòéìá êááì íò øáã äéäé ïô êì øîùä
,åúàåìä úèîùî úéòéáù ïéà áåùå .äöøàù ïîæ ìë åðáâà éðåìô ìò éì ùéù øèù ìëù ïéðééãä éðåìôå éðåìô íëì éðà øñåî åá ïéáúåëù øèù ,ìåáæåøô ï÷ú ììäå .íééðò

:åäòø úà ùåâé àì äéá ïðéø÷ àì áåùå ,åáåç úà ã"á åáâ åìéàë éåäã.mey zexb`:äåìîì åðúðå äåì éñëð ã"á åîùù.oefn zexb`ò÷ø÷ä úà ã"á åøëîù
:åúùà úá úà ïåæì åéìò ìáé÷ù éî ð"à .äæ ìò ã"á äùòî ïéáúåëå ,úåðáäå äùàä ïåæîì.mipe`inéà øîåìå äìòáá ïàîì äìåëé ,äéçàå äîà äåàéùäù äðè÷
:íéðåàéî øèù àø÷ð ,äæ øáã úåãòì ïéáúåëù øèùå .èâ àìá äàöåéå ,éìòá éðåìôá éùôà.oixexa ixhy,ãçà åì øøåá äæå ãçà åì øøåá äæ ,ïéðééã íäì åøøáù

:íéðéã éìòáä ïäá åøæçé àìù øèù ïéáúåëå.c"a zexifbe:íéðééãä å÷ñôù ïéã ÷ñô.zeyx ly zexb`.úåùøá íéøéäæ ååä ,úåùøì òãåúú ìàå åîë .ïåèìùä éååö
:åøéáçì íãà ïéá íéáúåëù íåìù úìàù ìù úåøâà ïéùøôî ùéå

c.crena aeg ixhy oiazek oi`:ãòåîä øçàì åáúëì ìåëéå ìéàåä.epin`n epi` m`e:ïéáúåë ,úåòîì êéøö äåìå ,øèù àìá åúååìäì äöåø åðéàåoi`y e`
.eløëùã ,åøëù ìåèéå áåúëé äæ éøä ,ìëàé äî øôåñì:éøù ìëàé äî åì ïéàù éîì äìåòô.dxfrd xtqa elit`eâ"òàå ,íéøåôéëä íåéá åá àøå÷ ìåãâ ïäëù ú"ñ

:íéáøì êéøöã.envrl:øéëùäì åà øåëîì àì ìáà .äåöîä íéé÷ì.zlkz ekxi lr deeheåãéá àì ìáà .åéìàî äåèð àåäå åãéá óùôùîå åëøé ìò èåçä ïúåðù
:ïáàá ïéá êìôá ïéá åãâáì úìëú íãà äååè ,äëìäå .ìåçá äùåò àåäù êøãë êìôá àìå ,åéúåòáöà ïéá

d.ezn z` xaewd:íéîé äùìù ìâøä íãå÷ úåìéáà âäðå ,ìâøä íãå÷ úî åì úîù.dray zxifb epnn dlhaåðééäã íéùìù úøéæâ åðîéä äìèá àì ìáà
:äòáù úøæâ åðîî äìèá ìâøä íãå÷ úçà äòù åìéôà åúî úà øáå÷äù äëìä ÷ñôå .íéùìùä ïî øáë åøáòù 'âä íò íåé íéùìù ìâøä øçà äðåîå ,úøåôñú øåñéà

`xephxa yexit

ריב"�);חובותיו ליל�(המאירי; רוצה שהוא בכגו� מבארי� (z`vlויש

,(jxclחובו ויפסיד שביעית יעבור עכשיו יכתבנו לא ("נימוקיוא�

ÌeLיוס�"); ˙B¯b‡את ששמו למלוה, כותבי� די� שבית שטרות – ƒ¿
בחובו; למלוה אות� ונתנו וכ�, בכ� הלווה של ÔBÊÓהנכסי� ˙B¯b‡Â¿ƒ¿»

והבנות; האשה למזונות נכסי� מכירת על כותבי� די� שבית שטרות –

הראשו�, שמבעלה אשתו בת את לזו� עליו שקיבל מי אחר: פירוש

אלו אגרות לראייה. שטר לה oefn)כותבי� zexb`e mey zexb`)מותר

מזומני�, כ� אחר ימצא לא שמא או המועד, צור� שה� לפי לכתב�,

הנכסי� ישתדפו שמא ÈÏÁˆ‰(המאירי);או È¯ËL�שכותבי שטר – ¿»≈¬ƒ»
בפניה�, שחלצה ליבמה די� שהשיאוהÌÈ�e‡Óeבית קטנה יתומה – ≈ƒ

ולומר בבעלה למא� היא רשאית קטנה שהיא זמ� כל אחיה, או אמה

שטר לה נותני� די� ובית גט, בלא ממנו יוצאת והיא בו, רוצה שאינה

שתי תביא החג לאחר שמא זה, שטר לכתוב ומותר לראייה; מיאו�

למא� תוכל לא ושוב יוס�"),שערות ·¯ÔÈ¯e("נימוקי È¯ËLeבעלי – ¿»≈≈ƒ
לו בורר "זה א): (ג, בסנהדרי� ששנו כמו דייני�, לה� שביררו הדי�

ה� הרי אחד", עוד לה� בוררי� הדייני� ושני אחד לו בורר וזה אחד

פסק את עליה� לקבל מתחייבי� וה� בה�, יחזרו שלא בשטר כותבי�

ÔÈcדינ�; ˙Èa ˙B¯Ê‚eיכתבו לא שא� הדי�, בית של די� פסקי – ¿≈≈ƒ
כ� אחרת פע� יפסקו ולא הדבר ישכחו שמא יוס�");עכשיו ("נימוקי

˙eL¯ ÏL ˙B¯b‡Â�השלטו צווי אגרות(רש"י).– מפרשי�: ויש ¿ƒ¿∆»
אות� שממני� בשעה לדייני� הגדול די� בית שכותבי� (ריב"במינוי

יוס�") "נימוקי ועיי� צדוק; רב בשוואבש� הרי"ש "רשות" מנקדי� ויש .ְ

כותב שאד� שלו� שאילת של אגרות הירושלמי), (לפי ומבארי�

כותב – והטע� מאדהרמב"�לחבירו, בתיקונ� נזהר אד� שאי� מפני –

המועד. לצור� שיהא צרי� ולדבריו הדיוט, כמעשה זה והראב"דוהרי

האבד. כדבר זה והרי אגרתו, את להולי� אד� לו יזדמ� לא שמא כותב,

מבארי� וכ� האבד", "דבר משו� במשנתנו, השנויי� הדברי� בכל הטע� בארנו

רבי שצרכי משו� אלו, בכל הטע� מבאר הרמב"� אבל המשנה. מפרשי �רוב

המועד. בחול הרבי� צרכי כל שעושי� ב), א, (לעיל ושנינו ה�,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

המועד. בחול לכתב� שאסור בדברי� ללמד באה משנתנו

„ÚBna ·BÁ È¯ËL ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡לאחר לכתב� ויכול הואיל – ≈¿ƒ¿»≈«≈

B�ÈÓ‡Óהמועד. B�È‡ Ì‡Âבלא ללווה מאמי� אינו המלוה א� – ¿ƒ≈«¬ƒ
למעות, צרי� והלווה BÏשטר, ÔÈ‡L B‡השטרות את הכותב לסופר – ∆≈

,(`xnb)ÏÎ‡i ‰Ó,המועד לצור� סופר לשכר הוא שזקוק –‰Ê È¯‰ «…«¬≈∆
·zÎÈ.המועד בחול השטרות את –ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ƒ¿…≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

„ÚBna ˙BÊeÊÓeלכתוב אסור ומזוזות תפילי� תורה, ספרי אפילו – ¿«≈
המועד; ‰ÊÚ¯‰בחול ¯ÙÒa elÙ‡ ,˙Á‡ ˙B‡ ÔÈ‰ÈbÓ ÔÈ‡Â– ¿≈«ƒƒ««¬ƒ¿≈∆»¬»»

הרבי�, צור� שהוא פי על וא� במקדש, בעזרה שהיה תורה בספר

אותו מגיהי� אי� מקו� מכל הכיפורי�, ביו� בו קורא הגדול שהכה�

גורסי�: ויש המועד. לצור� שאינו לפי המועד, xfr`בחול xtqa–

תורה ספרי כל פיו על מגיהי� שהיו עזרא, של מזמנו תורה ספר היינו

BÓˆÚÏאחרי�. ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz Ì„‡ ·˙Bk :¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa«̄ƒ¿»≈≈»»¿ƒƒ¿¿«¿
ולהשכיר�, למכר� לא אבל עצמו, לצור� –˙ÏÎz BÎ¯È ÏÚ ‰ÂBËÂ¿∆«¿≈¿≈∆

B˙ÈˆÈˆÏעל החוט את שנות� שינוי, ידי על כלומר בגדו, שבכנ� – ¿ƒƒ
בי� בידו יטווה לא אבל מאליו, נטווה והוא בידו עליו ומשפש� ירכו

בחול טווה שהוא כדר� בפל�, ולא י).אצבעותיו, רש" )dkldeשטווה

בחול. שטווי� כדר� אפילו לבגדו תכלת אד�

ה ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו באה לכ� וכהקדמה במועד, אבלות בדיני המשניות עוסקות פרקנו סו� ועד מכא�

ולהבנת – האבילות. את מבטל שלושי�, של או שבעה של באבילות הפוגע שרגל ללמד,

ובכיבוס הגו� ברחיצת אסור הראשוני� הימי� שבעת כל שאבל להקדי�, יש המשנה

ובכפיית הראש בעטיפת וחייב שלו�, ובשאלת מלאכה ובעשיית הסנדל ובנעילת בגדיו

ועוד בתורה, לקרוא ואסור xephxade`המטה, m"anxd yexit ;d wxt la` 'ld m"anx oiir)

.(d`ad dpynd lrבמשנתנו נקראי� אלו dray".איסורי� zxifb"�תשלו ועד משבעה

בגד או חדש בגד ללבוש שאסור והיינו אבלות, דברי בקצת האבל נוהג יו� שלושי�

בסחורה וללכת הרשות, ובסעודת בתספורת, ואסור מגוה�, `laלב� 'ld m"anx oiir)

.(d`ad dpynd lr `xephxade m"anxd yexit ;e wxtבמשנתנו נקראי� אלו "zxifbאיסורי�

"miyelyושבעה לבכי, ימי� "שלשה באבילות: ה� שלבי� ששלשה אמרו, בגמרא .

מכא� ובתספורת). בגיהו� בה� שאסור (כלומר ולתספורת" לגיהו� ושלושי� להספד,

אבילות. עיקר ה� הראשוני� ימי� ששלשה

GL B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰Ï‚¯Ï Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰Lאבלות שנהג היינו – «≈∆≈¿»»ƒ…∆»∆∆
ימי�, שלשה הרגל Ú·L‰קוד� ˙¯Êb epÓÈ‰ ‰ÏËa�צרי ואינו – »¿»≈∆¿≈«ƒ¿»

שלושי� גזירת בר�, הרגל. לאחר האבילות ימי שבעת את להשלי�

שלושי�. של האבילות את הרגל לאחר להשלי� הוא וחייב בטלה, לא

‰�BÓL–נהג שכבר ונמצא לרגל, קוד� ימי� שמונה מתו את הקובר ¿»

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn iyily wxt ohw cren zkqn

eøîàL:ú÷ñôî dðéàå äìBò úaL;ïéìBò ïðéàå ïé÷éñôî íéìâø. ¤¨§©¨¨§¥¨©§¤¤§¨¦©§¦¦§¥¨¦
åøæòéìà éaøøîBà:Lc÷nä úéa áøçMî–úaMk úøöò.ìàéìîb ïaøøîBà:íéìâøk íéøetkä íBéå äðMä Làø. ©¦¡¦¤¤¥¦¤¨©¥©¦§¨£¤¤©©¨©¨©§¦¥¥Ÿ©¨¨§©¦¦¨§¨¦

íéîëçåíéøîBà:äæ éøáãk àGå äæ éøáãk àG,íéìâøk úøöò àlà,úaMk íéøetkä íBéå äðMä Làø. ©£¨¦§¦§¦§¥¤§§¦§¥¤¤¨£¤¤¨§¨¦Ÿ©¨¨§©¦¦©©¨
æïéòøB÷ ïéà,ïéöìBç àGå,ïéøáî ïéàå,àlàúî ìL åéáBø÷;áî ïéàåàlà ïéøäôe÷æ ähî ìò.úéáì ïéëéìBî ïéà ¥§¦§§¦§¥©§¦¤¨§¨¤¥§¥©§¦¤¨©¦¨§¨¥¦¦§¥

.dpeny:éøîâì øàùä úà ìèáîå ìâø éúà ,ìâøì íãå÷ çåìâä éîéî ãçà ñðëðå ìéàåä ,ìâøä íãå÷ íéîé.dler zay:'æ ïéðîì äìåò åìáà éîéáù úáùdpi`e
.zwqtn:úáù øçà ìáàúîå áùåé àìà ,øàùä úà úìèáî äðéàù.miler mpi`e oiwiqtn milbxd.'ì úøéæâ ìèáîå ÷éñôî ìâøä ,ìâøä íãå÷ úåìéáà âäð íà

íåùî ,úåìáà éîé úòáù ïåáùçì äìåò úáùã àîòèå .'ì ïéðîì ïéìåò ìáà ,'æ ïéðîì íéìåò ìâøä éîé ïéà ,ìâøá åúìéáà ìéçúä àìà ìâøä íãå÷ úåìéáà âäð àì íàå
åâë ,äá âäåð äòðöáù íéøáããúåìáà éðéãî ïéã íåù ïéà ìâøä ìáà .úáùá ïäá øåñà ìáàäù ,ïéîçá äöéçøå ,ùàøä éåìâá øåñàù ùàøä úòéøôå äèîä ùéîùú ï

:ìâøä øçà äòáù úåðîì ìéçúîå ,äòáù ïéðîì äìåò åðéà ìâøä êåúá úîä øá÷ðù ïåâë ,ìâøä íãå÷ ììë úåìéáà ìç àì íàå .éøîâì ÷éñôî êëéôì ,åá âäåð
e.ycwnd zia axgynïåùàø íåéá âç àìù éîù ùã÷îä ïîæá ìáà .ú÷ñôî äðéàù úáùë éåäå ,ìâøä úøåú äéì äìèá ,ïáø÷ì äòáù ìë ïéîåìùú úøöòì ïéàã

ùàøå ,íéìâøë äæä ïîæá úøöòã ,äëìää ÷ñô ïéðòì àúìîã àð÷ñîå .úåìéáà ïéðòì óà úåöîä âçë úøöò äéä ,úåöîä âçë ,äòáù ìë êìåäå ââåç äéä úøöò ìù
,åìà íéáåè íéîéî ãçà íãå÷ íéîé äòáù úî íàå .äòáù úøéæâ åðîî äìèá ,úçà äòù åìéôà åìàî ãçà íãå÷ úî åì úîù éîå .íéìâøë íéøåôéëä íåéå äðùä
,ïéìåò ïðéàå ïé÷éñôî íéìâø ïðúã â"òàå .'ì ïéðîì ïéìåò ìâøä éîé 'æå ,ïøîàãë 'æ úøéæâ åðîî äìèá úåëåñä âç íãå÷ úçà äòù úî åì úîù éîå .'ì úøéæâ åðîî äìèá
úøéæâå .åéãå 'ì ãò íéîé 'è ãåò äðåî ,íåé à"ë éøä ,íéîé 'æ àåä åìéàë áùçðå ,åîöò éðôá ìâø àåä úøöò éðéîùå ,íåé ã"é éøä ,'ì ïéðîì ïéìåò ìáà 'æ ïéðîì ïéìåò ïéà
,äèîä ùéîùúáå ,ìãðñä úìéòðáå ,äëéñáå ,åéãâá ñåáëá øåñàå ,åôåâ ìë ïðåöáå ,åôåâ úö÷î åìéôà ïéîçá äöéçøá øåñà íéîéä úòáù ìë ìáàù àåä ïøîàã äòáù
ìåèéì øåñàå ,äôå÷æ äèî ìò àìå íäá ïùééå ò÷ø÷ â"ò úåéåôë åúéááù úåèîä ìë äðééäúù äèîä úééôëáå ,ùàøä úôéèòá áééçå .íåìù úìàùáå ,äëàìî úééùòáå
íéùìù úøéæâå .åéìòù òø÷ä ìåìùé àìå ,äô ìòáù äøåúá ïéá áúëáù äøåúá ïéá äøåúá úåø÷ì øåñàå ,äìéëàä úà åéìò áëòî åìéôàå åîôù øòù àìå ,éìëá åéðøôö
ùé íà úøçà äùà àùéìå ,åéøáç íò äøåçñá úëììå ,úåùøä úãåòñáå ,úøåôñúá øåñàå ,õäåâî ïáì ãâá åà ,ùãç ãâá ùåáìì øåñà 'ì íåìùú ãòå äòáùîù àéä

:åéìòù òø÷ä äçàé àìå ,íéðáå äùà åì
f.oirxew oi`åðéàù íéáåø÷ øàù ìòå .íäéìò ìáàúäì áééçù íéúî äòáù åìà ,åúùàìå åúåçàìå åéçàìå åúáìå åðáìå åéáàìå åîàì .úî ìù åéáåø÷ àìà ,ãòåîá

ïéòøå÷ ìëäå ,åéáåø÷ ìëä ,úîù íëç ìáà .íéùòî ìòáå øùë íãà åà íëç åðéàù àìà ïøîà àìå .ãòåîá íäéìò ïéòøå÷ ïéà íäéìò ìáàúäì áééç.ãòåîá åìéôà åéìò
åéãâá ìëá àéä åîà ìòå åéáà ìò äòéø÷å .ãòåîá åìéôàå òåø÷ì áééç ,ìàøùéî íãà ìë ìò äîùð úàéöé úòùá ãîåòä ìëå .úåãéñçå úåøùëá ÷æçåîä íãà ìò ïëå
ïëå .íìåòì äçàî åðéàå ,íåé 'ì øçàì ììåùå ,òøå÷ àåäùë åéãâá úçú åãé ñéðëî åðéàù ,õåçáî òøå÷å ,äðåéìòä ãâáä úôù ìéãáîå åãéá òøå÷å ,åáì úà äìâîù ãò
àåäùë åéãâá úçú åãé ñéðëäì åì ùéå ,äôùä ìéãáäì ö"àå ,äöøé íà éìëá òøå÷å ,ãáì ïåéìòä ãâáä ïî çôè òøå÷ åéáåø÷ øàù ìë ìò ìáà .äøåú åãîìù åáø ìò

`xephxa yexit

שלושי�, של באבילות הרגל לפני אחד Êb¯˙יו� epÓÈ‰ ‰ÏËa»¿»≈∆¿≈«
GLÌÈLאבילות דיני הרגל לאחר לנהוג עוד חייב ואינו לגמרי, – ¿ƒ

שלושי�. e¯Ó‡Lשל È�tÓ:�חכמי –‰ÏBÚ ˙aL;שבעה למניי� – ƒ¿≈∆»¿«»»
הואיל האבילות, ימי לשבעת מצטרפת השבעה ימי שבתו� השבת

עולה וכ� שבצינעא; בדברי� אבילות בה שלושי�,ונוהגי� למניי� השבת

˙˜ÒÙÓ d�È‡Â�להמשי שחייבי� האבילות, את מבטלת ואינה – ¿≈»«¿∆∆
הטע�, מבארי� יש שלושי�. ושל שבעה של באבילות השבת לאחר

"שמחה" ולא "עונג" נאמר שבשבת יוס�")לפי מבארי�,("נימוקי ויש .

מפסיקה השבת היתה ואילו שבת בלא הימי� לשבעת אפשר שאי לפי

ימי� שבעת לעול� היו הרמב"�);לא ת; סימ� דעה יורה ÌÈÏ‚¿̄»ƒ(טור
ÔÈ˜ÈÒÙÓ�קוד בה לנהוג התחיל כבר א� האבילות, את מבטלי� – «¿ƒƒ

ÔÈÏBÚהרגל, Ô�È‡Â�קוד אבילות נהג לא א� כגו� שבעה, למניי� – ¿≈»ƒ
הרגל. לאחר אבילות ימי חמישה להשלי� צרי� ימי�, שני אלא הרגל

היא ההלכה xnbd`),בר�, zpwqn itl)שעה אפילו מתו את שהקובר

קוד� אבילות נהג לא וא� שבעה; גזירת ממנו בטלה לרגל, קוד� אחת

למניי� עולי� הרגל ימי אי� הרגל, בתו� מתו את שקבר כגו� הרגל,

הרגל ימי עולי� מקו� ומכל הרגל. אחר שבעה למנות ומתחיל שבעה,

שלושי� ח).למניי� י, אבל הל' (רמב"�

ו ה נ ש מ ר ו א ב

Èa¯˙aMk ˙¯ˆÚ ,Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓ :¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡– «ƒ¡ƒ∆∆≈ƒ∆»«≈«ƒ¿»¬∆∆««»
שבעה למניי� שעולה כשבת, דינו אחד, יו� אלא שאינו השבועות, חג

ראייה קרבנות הביא שלא שמי המקדש, בזמ� אבל מפסיק. ואינו

החג, לאחר הימי� ששת כל להביא� היה יכול השבועות, בחג וחגיגה

לעני� העצרת די� היה רגל, לכל כמו שבעה כל תשלומי� לעצרת שיש

למניי� עולי� ואינ� האבלות את שמפסיקי� הרגלי�, שאר כדי� אבלות

ÌÈÏ‚¯kשבעה. ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰�M‰ L‡¯ :¯ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa«̄»«¿ƒ≈≈…«»»¿«ƒƒ»¿»ƒ
עולי�. ואינ� שמפסיקי� –‡GÂ ‰Ê È¯·„k ‡G :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆¿

‰Ê È¯·„k,גמליאל רב� כדברי ולא אליעזר רבי כדברי לא –‡l‡ ¿ƒ¿≈∆∆»

ÌÈÏ‚¯k ˙¯ˆÚ,עולה ואינה שמפסיקה הזה, בזמ� א� –‰�M‰ L‡¯ ¬∆∆»¿»ƒ…«»»
˙aMk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ�בר הרגלי�. שלשת בכלל שאינ� לפי – ¿«ƒƒ««»

,`id dkld�דינ הכיפורי� ויו� השנה ראש וג� הזה בזמ� עצרת שג�

שנהג ומי שבעה. למניי� עולי� ואינ� האבלות את שמפסיקי� כרגלי�,

ממנו בטלה אלו, טובי� מימי� לאחד קוד� אחת שעה אפילו אבלות

בטלה מה�, לאחד קוד� ימי� שבעה מתו את קבר וא� שבעה. גזירת

ולתחילת שבעה לסו� עולה השביעי שיו� שלושי�, גזירת ממנו

שלושי�.

למניי� מקו� מכל עולי� והרגלי� שהמועדי� הקודמת, במשנה הזכרנו כבר

הפחות לכל אבילות ונהג הסוכות חג בערב מתו את שקבר מי ומכא� שלושי�,

הרגל ימי ושבעת שבעה, גזירת ממנו ובטלה הואיל לחג, קוד� אחת שעה

בפני רגל הוא עצרת ושמיני יו�, עשר ארבעה הרי שלושי�, למניי� עולי�

שאינו נמצא יו�, ואחד עשרי� הרי ימי�, שבעה הוא כאילו ונחשב עצמו,

ימי� תשעה אלא יו� שלושי� של אבלות לתשלו� החג לאחר למנות צרי�

בלבד.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡,המת על הבגדי� את המועד בחול –ÔÈˆÏBÁ ‡GÂ– ≈¿ƒ¿¿ƒ
מעל החלוק את לסלק המת הלוויית בשעת היו שנוהגי� הכת�, את

והזרוע; הכת� את ולגלות ÔÈ¯·Óהכת� ÔÈ‡Â,ההבראה סעודת – ¿≈«¿ƒ
הקבורה לאחר לו נותני� האבל של שידידיו ראשונה, סעודה היינו

(ולדעת משלו ראשונה סעודה לאכול לאבל שאסור לפי עמו, ואוכלי�

משלו). לאכול אסור ראשו� יו� כל miyerהרמב"� oi` elld mixacd lk

,crend lega˙Ó ÏL ÂÈ·B¯˜ ‡l‡ואחותו אחיו ואמו, אביו היינו – ∆»¿»∆≈
קורעי� אי� אחרי� אבל ואשתו. ובתו בנו הא�), מ� בי� האב מ� (בי�

המועד. בחול האבל ע� ההבראה סעודת אוכלי� ואי� חולצי� ואי�

ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡Âבחול ההבראה סעודת את המת לקרובי נותני� אי� – ¿≈«¿ƒ
Ùe˜Ê‰המועד, ‰hÓ ÏÚ ‡l‡�כדר כפויה מיטה על ולא כדרכה, – ∆»«ƒ»¿»

במועד. נוהגת המיטה כפיית שאי� בחול, נוהגי� ÔÈÎÈÏBÓשהיו ÔÈ‡≈ƒƒ

izdw - zex`ean zeipyn
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eøîàL:ú÷ñôî dðéàå äìBò úaL;ïéìBò ïðéàå ïé÷éñôî íéìâø. ¤¨§©¨¨§¥¨©§¤¤§¨¦©§¦¦§¥¨¦
åøæòéìà éaøøîBà:Lc÷nä úéa áøçMî–úaMk úøöò.ìàéìîb ïaøøîBà:íéìâøk íéøetkä íBéå äðMä Làø. ©¦¡¦¤¤¥¦¤¨©¥©¦§¨£¤¤©©¨©¨©§¦¥¥Ÿ©¨¨§©¦¦¨§¨¦

íéîëçåíéøîBà:äæ éøáãk àGå äæ éøáãk àG,íéìâøk úøöò àlà,úaMk íéøetkä íBéå äðMä Làø. ©£¨¦§¦§¦§¥¤§§¦§¥¤¤¨£¤¤¨§¨¦Ÿ©¨¨§©¦¦©©¨
æïéòøB÷ ïéà,ïéöìBç àGå,ïéøáî ïéàå,àlàúî ìL åéáBø÷;áî ïéàåàlà ïéøäôe÷æ ähî ìò.úéáì ïéëéìBî ïéà ¥§¦§§¦§¥©§¦¤¨§¨¤¥§¥©§¦¤¨©¦¨§¨¥¦¦§¥

.dpeny:éøîâì øàùä úà ìèáîå ìâø éúà ,ìâøì íãå÷ çåìâä éîéî ãçà ñðëðå ìéàåä ,ìâøä íãå÷ íéîé.dler zay:'æ ïéðîì äìåò åìáà éîéáù úáùdpi`e
.zwqtn:úáù øçà ìáàúîå áùåé àìà ,øàùä úà úìèáî äðéàù.miler mpi`e oiwiqtn milbxd.'ì úøéæâ ìèáîå ÷éñôî ìâøä ,ìâøä íãå÷ úåìéáà âäð íà

íåùî ,úåìáà éîé úòáù ïåáùçì äìåò úáùã àîòèå .'ì ïéðîì ïéìåò ìáà ,'æ ïéðîì íéìåò ìâøä éîé ïéà ,ìâøá åúìéáà ìéçúä àìà ìâøä íãå÷ úåìéáà âäð àì íàå
åâë ,äá âäåð äòðöáù íéøáããúåìáà éðéãî ïéã íåù ïéà ìâøä ìáà .úáùá ïäá øåñà ìáàäù ,ïéîçá äöéçøå ,ùàøä éåìâá øåñàù ùàøä úòéøôå äèîä ùéîùú ï

:ìâøä øçà äòáù úåðîì ìéçúîå ,äòáù ïéðîì äìåò åðéà ìâøä êåúá úîä øá÷ðù ïåâë ,ìâøä íãå÷ ììë úåìéáà ìç àì íàå .éøîâì ÷éñôî êëéôì ,åá âäåð
e.ycwnd zia axgynïåùàø íåéá âç àìù éîù ùã÷îä ïîæá ìáà .ú÷ñôî äðéàù úáùë éåäå ,ìâøä úøåú äéì äìèá ,ïáø÷ì äòáù ìë ïéîåìùú úøöòì ïéàã

ùàøå ,íéìâøë äæä ïîæá úøöòã ,äëìää ÷ñô ïéðòì àúìîã àð÷ñîå .úåìéáà ïéðòì óà úåöîä âçë úøöò äéä ,úåöîä âçë ,äòáù ìë êìåäå ââåç äéä úøöò ìù
,åìà íéáåè íéîéî ãçà íãå÷ íéîé äòáù úî íàå .äòáù úøéæâ åðîî äìèá ,úçà äòù åìéôà åìàî ãçà íãå÷ úî åì úîù éîå .íéìâøë íéøåôéëä íåéå äðùä
,ïéìåò ïðéàå ïé÷éñôî íéìâø ïðúã â"òàå .'ì ïéðîì ïéìåò ìâøä éîé 'æå ,ïøîàãë 'æ úøéæâ åðîî äìèá úåëåñä âç íãå÷ úçà äòù úî åì úîù éîå .'ì úøéæâ åðîî äìèá
úøéæâå .åéãå 'ì ãò íéîé 'è ãåò äðåî ,íåé à"ë éøä ,íéîé 'æ àåä åìéàë áùçðå ,åîöò éðôá ìâø àåä úøöò éðéîùå ,íåé ã"é éøä ,'ì ïéðîì ïéìåò ìáà 'æ ïéðîì ïéìåò ïéà
,äèîä ùéîùúáå ,ìãðñä úìéòðáå ,äëéñáå ,åéãâá ñåáëá øåñàå ,åôåâ ìë ïðåöáå ,åôåâ úö÷î åìéôà ïéîçá äöéçøá øåñà íéîéä úòáù ìë ìáàù àåä ïøîàã äòáù
ìåèéì øåñàå ,äôå÷æ äèî ìò àìå íäá ïùééå ò÷ø÷ â"ò úåéåôë åúéááù úåèîä ìë äðééäúù äèîä úééôëáå ,ùàøä úôéèòá áééçå .íåìù úìàùáå ,äëàìî úééùòáå
íéùìù úøéæâå .åéìòù òø÷ä ìåìùé àìå ,äô ìòáù äøåúá ïéá áúëáù äøåúá ïéá äøåúá úåø÷ì øåñàå ,äìéëàä úà åéìò áëòî åìéôàå åîôù øòù àìå ,éìëá åéðøôö
ùé íà úøçà äùà àùéìå ,åéøáç íò äøåçñá úëììå ,úåùøä úãåòñáå ,úøåôñúá øåñàå ,õäåâî ïáì ãâá åà ,ùãç ãâá ùåáìì øåñà 'ì íåìùú ãòå äòáùîù àéä

:åéìòù òø÷ä äçàé àìå ,íéðáå äùà åì
f.oirxew oi`åðéàù íéáåø÷ øàù ìòå .íäéìò ìáàúäì áééçù íéúî äòáù åìà ,åúùàìå åúåçàìå åéçàìå åúáìå åðáìå åéáàìå åîàì .úî ìù åéáåø÷ àìà ,ãòåîá

ïéòøå÷ ìëäå ,åéáåø÷ ìëä ,úîù íëç ìáà .íéùòî ìòáå øùë íãà åà íëç åðéàù àìà ïøîà àìå .ãòåîá íäéìò ïéòøå÷ ïéà íäéìò ìáàúäì áééç.ãòåîá åìéôà åéìò
åéãâá ìëá àéä åîà ìòå åéáà ìò äòéø÷å .ãòåîá åìéôàå òåø÷ì áééç ,ìàøùéî íãà ìë ìò äîùð úàéöé úòùá ãîåòä ìëå .úåãéñçå úåøùëá ÷æçåîä íãà ìò ïëå
ïëå .íìåòì äçàî åðéàå ,íåé 'ì øçàì ììåùå ,òøå÷ àåäùë åéãâá úçú åãé ñéðëî åðéàù ,õåçáî òøå÷å ,äðåéìòä ãâáä úôù ìéãáîå åãéá òøå÷å ,åáì úà äìâîù ãò
àåäùë åéãâá úçú åãé ñéðëäì åì ùéå ,äôùä ìéãáäì ö"àå ,äöøé íà éìëá òøå÷å ,ãáì ïåéìòä ãâáä ïî çôè òøå÷ åéáåø÷ øàù ìë ìò ìáà .äøåú åãîìù åáø ìò

`xephxa yexit

שלושי�, של באבילות הרגל לפני אחד Êb¯˙יו� epÓÈ‰ ‰ÏËa»¿»≈∆¿≈«
GLÌÈLאבילות דיני הרגל לאחר לנהוג עוד חייב ואינו לגמרי, – ¿ƒ

שלושי�. e¯Ó‡Lשל È�tÓ:�חכמי –‰ÏBÚ ˙aL;שבעה למניי� – ƒ¿≈∆»¿«»»
הואיל האבילות, ימי לשבעת מצטרפת השבעה ימי שבתו� השבת

עולה וכ� שבצינעא; בדברי� אבילות בה שלושי�,ונוהגי� למניי� השבת

˙˜ÒÙÓ d�È‡Â�להמשי שחייבי� האבילות, את מבטלת ואינה – ¿≈»«¿∆∆
הטע�, מבארי� יש שלושי�. ושל שבעה של באבילות השבת לאחר

"שמחה" ולא "עונג" נאמר שבשבת יוס�")לפי מבארי�,("נימוקי ויש .

מפסיקה השבת היתה ואילו שבת בלא הימי� לשבעת אפשר שאי לפי

ימי� שבעת לעול� היו הרמב"�);לא ת; סימ� דעה יורה ÌÈÏ‚¿̄»ƒ(טור
ÔÈ˜ÈÒÙÓ�קוד בה לנהוג התחיל כבר א� האבילות, את מבטלי� – «¿ƒƒ

ÔÈÏBÚהרגל, Ô�È‡Â�קוד אבילות נהג לא א� כגו� שבעה, למניי� – ¿≈»ƒ
הרגל. לאחר אבילות ימי חמישה להשלי� צרי� ימי�, שני אלא הרגל

היא ההלכה xnbd`),בר�, zpwqn itl)שעה אפילו מתו את שהקובר

קוד� אבילות נהג לא וא� שבעה; גזירת ממנו בטלה לרגל, קוד� אחת

למניי� עולי� הרגל ימי אי� הרגל, בתו� מתו את שקבר כגו� הרגל,

הרגל ימי עולי� מקו� ומכל הרגל. אחר שבעה למנות ומתחיל שבעה,

שלושי� ח).למניי� י, אבל הל' (רמב"�

ו ה נ ש מ ר ו א ב

Èa¯˙aMk ˙¯ˆÚ ,Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓ :¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡– «ƒ¡ƒ∆∆≈ƒ∆»«≈«ƒ¿»¬∆∆««»
שבעה למניי� שעולה כשבת, דינו אחד, יו� אלא שאינו השבועות, חג

ראייה קרבנות הביא שלא שמי המקדש, בזמ� אבל מפסיק. ואינו

החג, לאחר הימי� ששת כל להביא� היה יכול השבועות, בחג וחגיגה

לעני� העצרת די� היה רגל, לכל כמו שבעה כל תשלומי� לעצרת שיש

למניי� עולי� ואינ� האבלות את שמפסיקי� הרגלי�, שאר כדי� אבלות

ÌÈÏ‚¯kשבעה. ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰�M‰ L‡¯ :¯ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa«̄»«¿ƒ≈≈…«»»¿«ƒƒ»¿»ƒ
עולי�. ואינ� שמפסיקי� –‡GÂ ‰Ê È¯·„k ‡G :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆¿

‰Ê È¯·„k,גמליאל רב� כדברי ולא אליעזר רבי כדברי לא –‡l‡ ¿ƒ¿≈∆∆»

ÌÈÏ‚¯k ˙¯ˆÚ,עולה ואינה שמפסיקה הזה, בזמ� א� –‰�M‰ L‡¯ ¬∆∆»¿»ƒ…«»»
˙aMk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ�בר הרגלי�. שלשת בכלל שאינ� לפי – ¿«ƒƒ««»

,`id dkld�דינ הכיפורי� ויו� השנה ראש וג� הזה בזמ� עצרת שג�

שנהג ומי שבעה. למניי� עולי� ואינ� האבלות את שמפסיקי� כרגלי�,

ממנו בטלה אלו, טובי� מימי� לאחד קוד� אחת שעה אפילו אבלות

בטלה מה�, לאחד קוד� ימי� שבעה מתו את קבר וא� שבעה. גזירת

ולתחילת שבעה לסו� עולה השביעי שיו� שלושי�, גזירת ממנו

שלושי�.

למניי� מקו� מכל עולי� והרגלי� שהמועדי� הקודמת, במשנה הזכרנו כבר

הפחות לכל אבילות ונהג הסוכות חג בערב מתו את שקבר מי ומכא� שלושי�,

הרגל ימי ושבעת שבעה, גזירת ממנו ובטלה הואיל לחג, קוד� אחת שעה

בפני רגל הוא עצרת ושמיני יו�, עשר ארבעה הרי שלושי�, למניי� עולי�

שאינו נמצא יו�, ואחד עשרי� הרי ימי�, שבעה הוא כאילו ונחשב עצמו,

ימי� תשעה אלא יו� שלושי� של אבלות לתשלו� החג לאחר למנות צרי�

בלבד.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡,המת על הבגדי� את המועד בחול –ÔÈˆÏBÁ ‡GÂ– ≈¿ƒ¿¿ƒ
מעל החלוק את לסלק המת הלוויית בשעת היו שנוהגי� הכת�, את

והזרוע; הכת� את ולגלות ÔÈ¯·Óהכת� ÔÈ‡Â,ההבראה סעודת – ¿≈«¿ƒ
הקבורה לאחר לו נותני� האבל של שידידיו ראשונה, סעודה היינו

(ולדעת משלו ראשונה סעודה לאכול לאבל שאסור לפי עמו, ואוכלי�

משלו). לאכול אסור ראשו� יו� כל miyerהרמב"� oi` elld mixacd lk

,crend lega˙Ó ÏL ÂÈ·B¯˜ ‡l‡ואחותו אחיו ואמו, אביו היינו – ∆»¿»∆≈
קורעי� אי� אחרי� אבל ואשתו. ובתו בנו הא�), מ� בי� האב מ� (בי�

המועד. בחול האבל ע� ההבראה סעודת אוכלי� ואי� חולצי� ואי�

ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡Âבחול ההבראה סעודת את המת לקרובי נותני� אי� – ¿≈«¿ƒ
Ùe˜Ê‰המועד, ‰hÓ ÏÚ ‡l‡�כדר כפויה מיטה על ולא כדרכה, – ∆»«ƒ»¿»

במועד. נוהגת המיטה כפיית שאי� בחול, נוהגי� ÔÈÎÈÏBÓשהיו ÔÈ‡≈ƒƒ

izdw - zex`ean zeipyn
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ìáàä,àGå àìèe÷ñàa àGå àìáha àGïBðwa,íélqa àlà.ãòBna íéìáà úkøa íéøîBà ïéàå,äøeMa ïéãîBò ìáà ¨¥¤©©§¨§¨¦§§¨§©¨¤¨©©¦§¥§¦¦§©£¥¦©¥£¨§¦©¨
íéaøä úà ïéøèBôe ïéîçðîe. §©£¦§¦¤¨©¦

çáBçøa ähnä úà ïéçépî ïéà,ãtñää úà ìébøäì àHL;íìBòì íéLð ìL àGå,ãBákä éðtî.úBpòî ãòBna íéLð, ¥©¦¦¤©¦¨¨§¤§©§¦¤©¤§¥§¤¨¦§¨¦§¥©¨¨¦©¥§©
úBçtèî àG ìáà.ìàòîLé éaøøîBà:úBçtèî ähnì úBëeîqä. £¨§©§©¦¦§¨¥¥©§©¦¨§©§

èíéLãç éLàøa,íéøetáe äkðça–úBçtèîe úBpòî;äæáe äæa–úBððB÷î àG.únä øa÷ð–àGå úBpòî àG §¨¥¢¨¦©£ª¨©¦§©§©§¨¤¨¤§§¦§©©¥§©§
úBçtèî.éepò eäæéà?úçàk úBðBò ïlkL;äðé÷?äéøçà úBðBò ïlëå úøaãî úçàL,øîàpL(èé ,è äéîøé):äðãnìå" §©§¥¤¦¤ª¨§©©¦¨¤©©§©¤¤§ª¨©£¤¨¤¤¡©§©¥§¨

éäð íëéúðá,"äðé÷ dúeòø äMàå.øîBà àeä àáì ãéúòì ìáà(ç ,äë äéòùé):çöðì úånä òla",íéäG-à 'ä äçîe §Ÿ¥¤¤¦§¦¨§¨¦¨£¨¤¨¦¨Ÿ¥¦©©¨¤¨¤©¨¨¡¦
"íéðt-ìk ìòî äòîc'Bâå. ¦§¨¥©¨¨¦§

d b i b g z k q n

ï å ù à ø ÷ ø ô
àäiàøa ïéáiç ìkä,Løçî õeç,äèBL,ïè÷å,íeèîèå,ñBðéâBøcðàå,íéLðå,íéøøçLî íðéàL íéãáòå,øbçä,àîeqäå, ©Ÿ©¨¦¨§¦¨¥¥¥¤§¨¨§ª§§©§§¦§¨¦©£¨¦¤¥¨§ª§¨¦©¦¥§©¨

:ãîåòî àìà äòéø÷ ïéàå .íéùìù øçàì äçàîå ,äòáù øçàì ììåùå ,òøå÷.crena mivleg `le:úåìåâî ïäéôúëå ïäéúåòåøæù óúë úöéìç.oixan `leäãåòñ
:åúéá êåúá åéáåø÷ àìà ïéøáî ïéà ãòåîáå ,øéò ìù äáåçøá åúåøáäì íéìéâøå åìùî ìåëàì øåñà ìáàù ,äðåùàø.zetewf zehn lr `l` oixan oi`eåìéôàå

ìò àìà ïéøáî ïéà ãòåîáå ,õøàì äééåôë äèî ìò åîò ìåëàì åá ñâ åáìù éîå åéáåø÷ ìë äðùä úåîé øàùá ïéìéâøù úåéåôë úåèî ìò åúåà ïéøáî ïéà åúéá êåúá
:úåôå÷æ úåèî.oikilen oi`e:ìáàä úéáì äãåòñä.`laha `l:ãåáë êøã.`lhewq`a `leéúòîù éðàå .úéëåëæ ìù åà áäæ ìù åà óñë ìù ïè÷ ïçìù ïéîë

:à"ìéãå÷ù äøò÷ì ïéøå÷ æ"òìá ïëù ,óñë ìù äøò÷.oilqa `l`:àìèå÷ñàå àìáè íäì ïéàù úåøáäì ïéàáù íééðòä ùééáì àìù .äôåì÷ äáøò ìùz` oixhete
.miaxd:ãéî êìéì úåùø íäì íéðúåð

g.dhnd z` oigipn oi`:úî ìù.aegxa:ãòåîá.mlerláéúëã ìåçá åìéôà(ë øáãîá):äøåá÷ äúéîì êåîñ íù øá÷úå íéøî íù úîúå.zegthnúå÷ôñî
:óë ìà óë.'ek xne` y"x:ù"øë äëìä ïéàå

h.dpiw dzerx dy`e:äðåò äúøáçå úøîåà úçà ,äðé÷ àîìà ,äðãîìå áéúëãîå.gvpl zend rla xne` `al cizrl la`,úåîä úà ä"á÷ä òìáéù
:[áåè øáãá íééñì äàø ïëì] òø øáãá ãåîòú ìà íåùî ,àëä àø÷ éàäì ïðéè÷ðå .äòîã ïéàå äúéî ïéàù äøéù úåðåò ïìåëå

äâéâç úëñî

``.di`xa oiaiig lkdãáò åéöçù éîù .äëìä ïë ïéàå .ïéøåç ïá åéöçå ãáò åéöçù éî ééåúàì ìëäå .ìâøá äøæòá úåàøúäì êéøöù ,êøåëæ ìë äàøé úåöîá

`xephxa yexit

ההבראה, סעודת את –Ï·‡‰ ˙È·Ï,בחול בי� במועד בי� –‡G ¿≈»≈∆
‡Ï·ha,מהודר טס מי� –‡ÏËe˜Ò‡a ‡GÂ�כס של קערה כעי� – ««¿»¿»ƒ¿¿»

זכוכית, של ÔB�waאו ‡GÂ,מיוחד סל מי� –ÌÈlqa ‡l‡של – ¿«»∆»««ƒ
שנו וכ� להברות. הבאי� העניי� את לבייש שלא כדי קלופה, ערבה

בקלתות(בגמרא):בברייתא עשירי� האבל בבית מוליכי� היו "בראשונה

עניי� והיו קלופה, ערבה של נצרי� בסלי ועניי� זהב ושל כס� של

קלופה ערבה של נצרי� בסלי מביאי� הכל שיהו התקינו מתביישי�;

עניי�". של כבוד� ÚBna„מפני ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â– ¿≈¿ƒƒ¿«¬≈ƒ«≈
היו האבלי�, את וניחמו בשורה ועמדו המת מקבורת שחזרו שלאחר

תנחומי�, מעני� לאבלי� ברכה מברכי� והיו עיר של ברחבה מתקבצי�

אבלי�" מנח� "ברו� בה ב),וחותמי� ח, כתובות גמרא וזוהי(עיי�

`mila";הנקראת zkxa"בחול אותה אומרי� שאי� ללמד משנתנו ובאה

בבית, ולא עיר של ברחבה לא eMa¯‰המועד ÔÈ„ÓBÚ Ï·‡– ¬»¿ƒ«»
הקבורה, מ� השורה,ÔÈÓÁ�Óeכשחוזרי� לפני בעבר� האבלי�, את – ¿«¬ƒ
ÌÈa¯‰ ˙‡ ÔÈ¯ËBÙe�ואי לבתיה�, שילכו למנחמי� שאומרי� – ¿ƒ∆»«ƒ

לבית� או לרחבה האבלי� את ללוות צריכי� מפרשי�:(רש"י)ה� ויש .

miaxd z` oixheteהואיל ותנחומי�, שורה המועד אחר מלעשות –

במועד בכ� נתעסקו המאירי).וכבר (הראב"ד;
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‰hn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡,המת של –·BÁ¯a�כדר המועד, בחול – ≈«ƒƒ∆«ƒ»»¿
בחול, נוהגי� ÏÈb¯‰Ïשהיו ‡HL,לעורר שלא –„tÒ‰‰ ˙‡– ∆¿«¿ƒ∆«∆¿≈

בהספד; אסור המועד חול �ÌÈLשכ� ÏL ‡GÂמיטת מניחי� ואי� – ¿∆»ƒ
ב נשי� של בחול,ÌÏBÚÏרחוב,מתי� אפילו –„B·k‰ È�tÓ– ¿»ƒ¿≈«»
לאשה גנאי ויהיה(רמב"�)שזה ד� שופעות יהיו שמא מפרשי�, ויש .

יוס�")בזוי "נמוקי אמרו:(רש"י; ובגמרא .epy `lמטת מניחי� (שאי�

ברחוב), digהאשה `l`– ד� שופעת שהיא ולד, מחמת (שמתה

oigipn.),רש"י miyp x`y la`,�הנשי שאר אפילו אומר: אלעזר רבי

ב):שכתוב כ, למיתה(במדבר סמו� – ש�" ותקבר מרי� ש� "ותמת

BpÚÓ˙קבורה. „ÚBna ÌÈL�כמבואר כאחת, ומקוננות עונות כול� – »ƒ«≈¿«
הבאה, BÁtËÓ˙במשנה ‡G Ï·‡על או כ� על כ� מכות אינ� – ¬»¿«¿

hnÏ‰יר�. ˙BÎeÓq‰ :¯ÓB‡ Ï‡ÚÓLÈ Èa¯�סמו העומדות – «ƒƒ¿»≈≈«¿«ƒ»
המת, המועד.BÁtËÓ˙למיטת בחול אפילו –.l`rnyi iaxk dkld oi`e ¿«¿
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˙BÁtËÓe ˙BpÚÓ ,ÌÈ¯et·e ‰k�Áa ,ÌÈL„Á ÈL‡¯a�הנשי – ¿»≈√»ƒ«¬À»«ƒ¿«¿«¿
הקודמת; במשנה שבארנו כמו המת, בפני Ê·e‰המקוננות ‰Êa– »∆»∆

ובפורי� ובחנוכה חדשי� בראשי בי� מועד של בחולו G‡(הר"�),בי�
˙B��B˜Ó:�גורסי יש להל�. כמבואר –la` dfae dfa zegthne zeprn" ¿¿

,"zeppewn `l�וא "אבל", תיבת אי� שבגמרא במשנה אינוהרי"�אבל ,

ולשו� זו, תיבה ד)גורס יא, אבל (הל' מענותהרמב"� במועד "הנשי� :

ובפורי� ובחנוכה חדשי� ובראשי מטפחות, לא zegthneאבל zeprn

."dfa `le dfa `l zeppewn oi` la`˙n‰ ¯a˜�את שקברו לאחר – ƒ¿««≈
BÁtËÓ˙המת, ‡GÂ ˙BpÚÓ ‡Gובחנוכה חדשי� בראשי אפילו – ¿«¿¿«¿

המועד. בחול שכ� וכל Á‡k˙ובפורי�, ˙B�BÚ ÔlkL ?ÈepÚ e‰ÊÈ‡≈∆ƒ∆À»¿««
יחד; מקוננות הנשי� שכל –‰�È˜?קינה איזוהי –˙¯a„Ó ˙Á‡L ƒ»∆««¿«∆∆

קינה, דברי –‰È¯Á‡ ˙B�BÚ ÔlÎÂ,אומרת שהיא מה כל –:¯Ó‡pL ¿À»«¬∆»∆∆¡«
"‰�È˜ d˙eÚ¯ ‰M‡Â ,È‰� ÌÎÈ˙�· ‰�„nÏÂ"שאשה הרי – ¿«≈¿»¿…≈∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ»

קינה. אחריה שתענה חברתה את ‰e‡מלמדת ‡·Ï „È˙ÚÏ Ï·‡¬»∆»ƒ»…
¯ÓB‡:הנביא אומר –ÌÈ‰GŒ‡ '‰ ‰ÁÓe ,Áˆ�Ï ˙Ân‰ Úla" ≈ƒ««»∆»∆«»»¡ƒ

'B‚Â "ÌÈ�tŒÏk ÏÚÓ ‰ÚÓc�לסיי כדי כא� נוספה זו פיסקה – ƒ¿»≈«»»ƒ¿
טוב. בדבר המסכת את

‰ ‚ È ‚ Á ˙ Î Ò Ó
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הראייה עולת והבאת בעזרה פני� ראיית הכוללת ברגל, הראייה במצוות דנה משנתנו

,(zetqez).זו ממצווה הפטורי� את לפרט באה והיא

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn oey`x wxt dbibg zkqn

äìBçäå,ï÷fäå,åéìâøa úBìòì ìBëé BðéàL éîe.ïè÷ eäæéà?åéáà ìL åéôúk ìò áBkøì ìBëé BðéàL ìk,úBìòìå §©¤§©¨¥¦¤¥¨©£§©§¨¥¤¨¨¨¤¥¨¦§©§¥¨¤¨¦§©£
úéaä øäì íéìLeøéî;éøácéànL úéa.ìlä úéáeíéøîBà:åéáà ìL Bãéa æBçàì ìBëé BðéàL ìk,íéìLeøéî úBìòìå ¦¨©¦§©©©¦¦§¥¥©©¥¦¥§¦¨¤¥¨¤¡§¨¤¨¦§©£¦¨©¦

úéaä øäì,øîàpL(ãé ,âë úåîù):GL""íéìâø L. §©©©¦¤¤¡©¨§¨¦
áéànL úéaíéøîBà:äiàøä–óñë ézL,äâéâçå–óñk äòî.ìlä úéáeíéøîBà:äiàøä–óñk äòî,äâéâçå ¥©©§¦¨§¦¨§¥¤¤©£¦¨¨¨¤¤¥¦¥§¦¨§¦¨¨¨¤¤©£¦¨
–óñë ézL. §¥¤¤
âïélçä ïî úBàa ãòBna úBìBò,øNònä ïî íéîìMäå.çñt ìL ïBLàøä áBè íBé,éànL úéaíéøîBà:çä ïîïél. ©¥¨¦©ª¦§©§¨¦¦©©£¥¨¦¤¤©¥©©§¦¦©ª¦

:åáù úåãáò ãö éðôî äéàøä ïî øåèô ïéøåç ïá åéöçå.yxgn uegáéúëã ,øåèô úçà åðæàá ùøç åìéôàå ,øáãî àåäù ô"òàå(à"ì íéøáã)úåàøì ìàøùé ìë àåáá
:åãîìé ïòîìå áéúëã øåèô éîð øáãî åðéàå òîåùäå .äøåîâ äòéîù åì ïéàù éîì èøô .åòîùé ïòîì äéøúá áéúëå ,'ä éðô úà.ohwe dhey,åäðéð àáåéç éðá åàìã

:ïéúéðúîá ïî÷ì ä"á øîàãë ,úååöîá åëðçì éãë åúåìòäì áééç åéáà ,úéáä øäì íéìùåøéî úåìòìå åéáà ìù åãéá æåçàì ìåëéù ïè÷å .úååöîä ìëî ïéøåèô ïäù
.oixxgeyn opi`y micare miyp ,qepibexcp`e mehneheíéùð ïéàù äåöî ìëå .êøåëæ ììëá ïðéàù íéùðå ñåðéâåøãðàå íåèîåèì èøô ,êøåëæî åèéòîà éðä ìë

:åäðéð ìàøùé ììëá åàì íéãáòå ,úåàøéì ìàøùé ìë àåáá øîåà àåä éøä ãåòå .äá ïéáééç íéãáòä ïéà äá úåáééçzelrl leki epi`ye owfde dlegde xbigd
.eilbxa:íäéìâøá úåìòì ïéìåëé ïðéàù åìà åàöé ,íéìâø ùìù áéúëãî åäì ïðéôìé éðä ìë .øúåéá âðåòî àåäù ïåâë ,äøæòì íéìùåøéî.`neqdeìë àåáá áéúëã

:äîìù åúééàø ïéà éøäù ,úçà åðéòá åìéôàå àîåñ é÷åôàì ,åúðéëù úéáå åùã÷ øä úåàøì ïéàá íä êë úåàøéäì íéàá íäù íùë ,úåàøéì ìàøùé.milbx yly
ìåãâã ïåéëå ,áåúëä åáééç åéìâøá úåìòì éåàøä:àåä êåðç øá åàì éîð ïè÷ ,äøåúä ïî øåèô

a.sqk izy di`xdøîàðù ,äìåò àéáäì êéøö úåàøéì àáä ìåãâ(â"ë úåîù)äøåòù éðéòøâ á"ì ì÷ùî íäù ,óñë úåòî éúùî äúåçô äðéàå ,í÷éø éðô åàøé àì
:óåøöä óñëä ïî.dbibgeäøåú äøîàù ,äâéâç éîìù(á"é úåîù)äéàøì ïéàù ô"òàå .óñë äòîî íéúåçô ïéà ,äâéâç éîìù åàéáä øîåìë ,'äì âç åúåà íúåâçå

áéúëã ,øåòù äâéâçìå(æ"è íéøáã):ïàëî úåçô àéáé àìù ,äèîì øåòù íäá åðúð íéîëç ,åãé úðúîë ùéà.sqk izy dbibge sqk drn di`xdùé íéîìùã
ïéî àéáäì íéëéøö åéä ãåò ïéúéðúîá íéøåîàä äâéâç éîìùå äéàø úìåòî õåçå .äåáâì àìà ïäá ïéàù úåìåòä ïî ïéáåøî ïä êëéôì íéìòáìå íéðäëìå äåáâì íäá

áéúëã ,äçîù éîìù íéàø÷ð ïäå ,íéîìù ìù øçà(æ"ë íù).øåòù íäá íéîëç åðúð àìå ,ïàë åøëæåä àì åììä äçîù éîìùå .úçîùå íù úìëàå íéîìù úçáæå
áéúëã ,íéùð ååèöð äçîùä ìòã ,íéùðàë ïäá úåáééç íéùðå(ã"é íù):êúéáå äúà úçîùå

b.oilegd on ze`a crena zeler,è"åéá åìéôà äàá äéàø úìåòå ,úåàá ïðéà è"åéá ,úåàá ãòåîá úåáãðå íéøãð úåìåò ,éðú÷ éëäå àøñçéî éøåñç ïéúéðúî
éîìù àéáäì ïéìåëéù øîåìë ,øùòîä ïî íéàá äçîù éîìùå .ïéìåçä ïî àìà äàá äðéà äàá àéäùëå ,ïåùàø è"åéá äúåöî ø÷éò ,'æ ìë ïéîåìùú äì ùéã â"òà

`xephxa yexit

‰i‡¯a ÔÈ·iÁ Ïk‰..."�אֿלהי ה' פני את זכור� כל "יראה במצוות – «…«»ƒ»¿ƒ»
ראייה, עולת ולהביא הרגלי� בשלשת בעזרה ליראות שצריכי� היינו

למשנתנו), (בהקדמה שבארנו ÔË˜Âכמו ,‰ËBL ,L¯ÁÓ ıeÁ– ≈≈≈∆¿»»
מ� פטור שומע ואינו הואיל המדבר, חרש שאפילו מבואר, בגמרא

בה שכתוב הקהל מפרשת זה שלמדי� יב):הראייה, לא, "ornl(דברי�

"ernyi,מדבר ואינו השומע לאל�, הדי� והוא שומע. ואינו למדבר ִֵפרט

ecnli,(ש�):שנאמר ornle;�לאחרי שילמדו היינו "ילמדו", וקוראי� ¦§ְַ

ohwe dheyבמצוות חייבי� שאינ� לפי –zenexz dpynl epxe`a oiir)

;(` ,`ÌeËÓËÂ;נקבה סימני ולא זכר סימני לא בו ניכרי� שאי� – ¿À¿
ÒB�È‚B¯c�‡Â,כאחד ונקבה זכר סימני לו שיש –ÌÈL�Âשנאמר – ¿«¿¿ƒ¿»ƒ

הראייה טז):במצוות טז, כל(דברי� הטומטו�jxekf","יראה וא�

"זכור�"; בכלל אינ� ÌÈ¯¯ÁLÓוהאנדרוגינוס Ì�È‡L ÌÈ„·ÚÂ– «¬»ƒ∆≈»¿À¿»ƒ
בה; חייבי� העבדי� אי� בה חייבות נשי� שאי� מצווה ≈bÁ‰«ƒ¯,שכל

ÂÈÏ‚¯a ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ B�È‡L ÈÓe ,Ô˜f‰Â ,‰ÏBÁ‰Â ,‡Óeq‰Â– ¿«»¿«∆¿«»≈ƒ∆≈»«¬¿«¿»
ביותר מעונג שהוא כגו� לעזרה, פטורי�(גמרא)מירושלי� אלו כל ,

שכתוב לפי וכו', ובזק� ובחולה בחיגר והטע� הראייה. milbx",מ� yly"

ברגליו. לעלות שיכול מי אלא בראייה חייב שאי� לרמז, בא זה והרי

`neqaeשנאמר הוא, יא):הטע� לא, לראות"(דברי� ישראל כל "בבוא

קדשו הדר לראות באי� ה� כ� ה' לפני להיראות באי� שה� כש� –

ראייתו אי� שהרי אחת, בעינו ואפילו סומא, להוציא שכינתו, ובית

) א;שלמה ב, חגיגה הל' –רמב"� "יראה" מתיבת זה למדי� ובגמרא

א). ב, חגיגה ˜ÔËעיי� e‰ÊÈ‡?הראיה במצוות מלחנכו פטור שאביו – ≈∆»»
ÌÈÏLe¯ÈÓ ˙BÏÚÏÂ ,ÂÈ·‡ ÏL ÂÈÙ˙k ÏÚ ·Bk¯Ï ÏBÎÈ B�È‡L Ïk»∆≈»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿«¬ƒ»«ƒ

˙Èa‰ ¯‰Ïולעלות אביו כתפי על לרכוב יכול הוא א� אבל – ¿«««ƒ
א� ברגליו לש� ליל� יכול שאינו פי על א� הבית, להר מירושלי�

זו; במצווה לחנכו אביו חייב אביו, È·e˙בסיוע .È‡nL ˙Èa È¯·cƒ¿≈≈««≈
˙BÏÚÏÂ ,ÂÈ·‡ ÏL B„Èa ÊBÁ‡Ï ÏBÎÈ B�È‡L Ïk :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ƒ≈¿ƒ»∆≈»∆¡¿»∆»ƒ¿«¬

˙Èa‰ ¯‰Ï ÌÈÏLe¯ÈÓ,מלחנכו פטור אביו –GL" :¯Ó‡pLL ƒ»«ƒ¿«««ƒ∆∆¡«»
"ÌÈÏ‚¯,"�פעמי "שלש כתוב ולא שהואיל לעיל, שבארנו כמו – ¿»ƒ

ברגליו, לעלות שיכול מי אלא בראייה חייב שאינו לרמז הכתוב בא

קט� א� הראייה, מ� פטור ברגליו לעלות יכול שאינו שגדול וכש�

בה. לחנכו חייב אביו אי�
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קרבנות: שני הרגלי� בשלשת להביא מצווה שהזכרנו dii`x,כפי zlerבמשנתנו הנקראת

"dii`x";�סתdbibg inlyeבמשנתנו אי�"dbibg"הנקראי� הללו הקרבנות שני סת�.

נת� אשר אֿלהי� ה' כברכת ידו כמתנת "איש יז): טז, (דברי� שנאמר שיעור, לה�

למטה שיעור בה� נתנו שהחכמי� אלא ipinל�", xeriy).(iln�חולקי זה שיעור בעני�

הלל. ובית שמאי בית במשנתנו

ÛÒÎ ÈzL ,‰i‡¯‰ :ÌÈ¯ÓB‡ È‡nL ˙Èa�צרי הראייה עולת – ≈««¿ƒ»¿ƒ»¿≈∆∆
כס� מעות שתי לפחות שווייה xpicd),שיהא ziyy `id drnd),‰‚È‚ÁÂ«¬ƒ»

ÛÒk ‰ÚÓ,חגיגה מצוות לקיי� כדי ברגל שמביאי� השלמי� קרב� – »»∆∆
אחת. מעה לפחות שוויו שיהא ‰¯‡i‰צרי� :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ ˙È·e≈ƒ≈¿ƒ»¿ƒ»
ÛÒÎ ÈzL ‰‚È‚ÁÂ ,ÛÒk ‰ÚÓלגבוה בה� יש חגיגה שלמי שכ� – »»∆∆«¬ƒ»¿≈∆∆

לגבוה. אלא בה שאי� העולה מ� מרובי� ה� לפיכ� ולע�, ולכהני�

לגבוה, כולה היא והעולה שהואיל להיפ�, סוברי� שמאי בית אבל

בגמרא). המחלוקת טעמי (ועיי� מהחגיגה מרובה שווייה שיהא צרי�

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הנקראות וה� השנה, כל ונדבו שנדרו עולות עוד רגלי� עולי מביאי� ראייה עולת מלבד

באות ונדבות נדרי� שעולות ראייה, מעולות ה� שונות בר�, ונדבות" נדרי� "עולות

טוב ביו� להביאה מצוותה עיקר ראייה ועולת באות. אינ� טוב ביו� אבל המועד, בחול

המועד. בחול אותה מביאי� ראשו�, טוב ביו� הובאה לא וא� הלל), בית (לדעת ראשו�

„ÚBna ˙BÏBÚהבאות ונדבות נדרי� עולות בי� מבואר: בגמרא – «≈
במועד, ג� הבאות ראייה עולות ובי� במועד ‰ÔÈlÁרק ÔÓ ˙B‡a»ƒ«Àƒ

לפי שני, מעשר מכס� להביא� ואסור החולי�, מ� אות� מביאי� –

שבחובה דבר כל ו): ז, (מנחות ושנו חובה, קרבנות ה� אלו שקרבנות

החולי�. מ� אלא בא ברגל,ÌÈÓÏM‰Âאינו שמביאי� שמחה שלמי – ¿«¿»ƒ
בשר שיש בזמ� חובה ואינ� הואיל למסכתנו, בפתיחה שבארנו כמו

אחרי�, ‰NÚn¯מקרבנות ÔÓ,שני מעשר מכס� ג� להביא� מותר – ƒ««¬≈

izdw - zex`ean zeipyn



קנה b dpyn oey`x wxt dbibg zkqn

äìBçäå,ï÷fäå,åéìâøa úBìòì ìBëé BðéàL éîe.ïè÷ eäæéà?åéáà ìL åéôúk ìò áBkøì ìBëé BðéàL ìk,úBìòìå §©¤§©¨¥¦¤¥¨©£§©§¨¥¤¨¨¨¤¥¨¦§©§¥¨¤¨¦§©£
úéaä øäì íéìLeøéî;éøácéànL úéa.ìlä úéáeíéøîBà:åéáà ìL Bãéa æBçàì ìBëé BðéàL ìk,íéìLeøéî úBìòìå ¦¨©¦§©©©¦¦§¥¥©©¥¦¥§¦¨¤¥¨¤¡§¨¤¨¦§©£¦¨©¦

úéaä øäì,øîàpL(ãé ,âë úåîù):GL""íéìâø L. §©©©¦¤¤¡©¨§¨¦
áéànL úéaíéøîBà:äiàøä–óñë ézL,äâéâçå–óñk äòî.ìlä úéáeíéøîBà:äiàøä–óñk äòî,äâéâçå ¥©©§¦¨§¦¨§¥¤¤©£¦¨¨¨¤¤¥¦¥§¦¨§¦¨¨¨¤¤©£¦¨
–óñë ézL. §¥¤¤
âïélçä ïî úBàa ãòBna úBìBò,øNònä ïî íéîìMäå.çñt ìL ïBLàøä áBè íBé,éànL úéaíéøîBà:çä ïîïél. ©¥¨¦©ª¦§©§¨¦¦©©£¥¨¦¤¤©¥©©§¦¦©ª¦

:åáù úåãáò ãö éðôî äéàøä ïî øåèô ïéøåç ïá åéöçå.yxgn uegáéúëã ,øåèô úçà åðæàá ùøç åìéôàå ,øáãî àåäù ô"òàå(à"ì íéøáã)úåàøì ìàøùé ìë àåáá
:åãîìé ïòîìå áéúëã øåèô éîð øáãî åðéàå òîåùäå .äøåîâ äòéîù åì ïéàù éîì èøô .åòîùé ïòîì äéøúá áéúëå ,'ä éðô úà.ohwe dhey,åäðéð àáåéç éðá åàìã

:ïéúéðúîá ïî÷ì ä"á øîàãë ,úååöîá åëðçì éãë åúåìòäì áééç åéáà ,úéáä øäì íéìùåøéî úåìòìå åéáà ìù åãéá æåçàì ìåëéù ïè÷å .úååöîä ìëî ïéøåèô ïäù
.oixxgeyn opi`y micare miyp ,qepibexcp`e mehneheíéùð ïéàù äåöî ìëå .êøåëæ ììëá ïðéàù íéùðå ñåðéâåøãðàå íåèîåèì èøô ,êøåëæî åèéòîà éðä ìë

:åäðéð ìàøùé ììëá åàì íéãáòå ,úåàøéì ìàøùé ìë àåáá øîåà àåä éøä ãåòå .äá ïéáééç íéãáòä ïéà äá úåáééçzelrl leki epi`ye owfde dlegde xbigd
.eilbxa:íäéìâøá úåìòì ïéìåëé ïðéàù åìà åàöé ,íéìâø ùìù áéúëãî åäì ïðéôìé éðä ìë .øúåéá âðåòî àåäù ïåâë ,äøæòì íéìùåøéî.`neqdeìë àåáá áéúëã

:äîìù åúééàø ïéà éøäù ,úçà åðéòá åìéôàå àîåñ é÷åôàì ,åúðéëù úéáå åùã÷ øä úåàøì ïéàá íä êë úåàøéäì íéàá íäù íùë ,úåàøéì ìàøùé.milbx yly
ìåãâã ïåéëå ,áåúëä åáééç åéìâøá úåìòì éåàøä:àåä êåðç øá åàì éîð ïè÷ ,äøåúä ïî øåèô

a.sqk izy di`xdøîàðù ,äìåò àéáäì êéøö úåàøéì àáä ìåãâ(â"ë úåîù)äøåòù éðéòøâ á"ì ì÷ùî íäù ,óñë úåòî éúùî äúåçô äðéàå ,í÷éø éðô åàøé àì
:óåøöä óñëä ïî.dbibgeäøåú äøîàù ,äâéâç éîìù(á"é úåîù)äéàøì ïéàù ô"òàå .óñë äòîî íéúåçô ïéà ,äâéâç éîìù åàéáä øîåìë ,'äì âç åúåà íúåâçå

áéúëã ,øåòù äâéâçìå(æ"è íéøáã):ïàëî úåçô àéáé àìù ,äèîì øåòù íäá åðúð íéîëç ,åãé úðúîë ùéà.sqk izy dbibge sqk drn di`xdùé íéîìùã
ïéî àéáäì íéëéøö åéä ãåò ïéúéðúîá íéøåîàä äâéâç éîìùå äéàø úìåòî õåçå .äåáâì àìà ïäá ïéàù úåìåòä ïî ïéáåøî ïä êëéôì íéìòáìå íéðäëìå äåáâì íäá

áéúëã ,äçîù éîìù íéàø÷ð ïäå ,íéîìù ìù øçà(æ"ë íù).øåòù íäá íéîëç åðúð àìå ,ïàë åøëæåä àì åììä äçîù éîìùå .úçîùå íù úìëàå íéîìù úçáæå
áéúëã ,íéùð ååèöð äçîùä ìòã ,íéùðàë ïäá úåáééç íéùðå(ã"é íù):êúéáå äúà úçîùå

b.oilegd on ze`a crena zeler,è"åéá åìéôà äàá äéàø úìåòå ,úåàá ïðéà è"åéá ,úåàá ãòåîá úåáãðå íéøãð úåìåò ,éðú÷ éëäå àøñçéî éøåñç ïéúéðúî
éîìù àéáäì ïéìåëéù øîåìë ,øùòîä ïî íéàá äçîù éîìùå .ïéìåçä ïî àìà äàá äðéà äàá àéäùëå ,ïåùàø è"åéá äúåöî ø÷éò ,'æ ìë ïéîåìùú äì ùéã â"òà

`xephxa yexit

‰i‡¯a ÔÈ·iÁ Ïk‰..."�אֿלהי ה' פני את זכור� כל "יראה במצוות – «…«»ƒ»¿ƒ»
ראייה, עולת ולהביא הרגלי� בשלשת בעזרה ליראות שצריכי� היינו

למשנתנו), (בהקדמה שבארנו ÔË˜Âכמו ,‰ËBL ,L¯ÁÓ ıeÁ– ≈≈≈∆¿»»
מ� פטור שומע ואינו הואיל המדבר, חרש שאפילו מבואר, בגמרא

בה שכתוב הקהל מפרשת זה שלמדי� יב):הראייה, לא, "ornl(דברי�

"ernyi,מדבר ואינו השומע לאל�, הדי� והוא שומע. ואינו למדבר ִֵפרט

ecnli,(ש�):שנאמר ornle;�לאחרי שילמדו היינו "ילמדו", וקוראי� ¦§ְַ

ohwe dheyבמצוות חייבי� שאינ� לפי –zenexz dpynl epxe`a oiir)

;(` ,`ÌeËÓËÂ;נקבה סימני ולא זכר סימני לא בו ניכרי� שאי� – ¿À¿
ÒB�È‚B¯c�‡Â,כאחד ונקבה זכר סימני לו שיש –ÌÈL�Âשנאמר – ¿«¿¿ƒ¿»ƒ

הראייה טז):במצוות טז, כל(דברי� הטומטו�jxekf","יראה וא�

"זכור�"; בכלל אינ� ÌÈ¯¯ÁLÓוהאנדרוגינוס Ì�È‡L ÌÈ„·ÚÂ– «¬»ƒ∆≈»¿À¿»ƒ
בה; חייבי� העבדי� אי� בה חייבות נשי� שאי� מצווה ≈bÁ‰«ƒ¯,שכל

ÂÈÏ‚¯a ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ B�È‡L ÈÓe ,Ô˜f‰Â ,‰ÏBÁ‰Â ,‡Óeq‰Â– ¿«»¿«∆¿«»≈ƒ∆≈»«¬¿«¿»
ביותר מעונג שהוא כגו� לעזרה, פטורי�(גמרא)מירושלי� אלו כל ,

שכתוב לפי וכו', ובזק� ובחולה בחיגר והטע� הראייה. milbx",מ� yly"

ברגליו. לעלות שיכול מי אלא בראייה חייב שאי� לרמז, בא זה והרי

`neqaeשנאמר הוא, יא):הטע� לא, לראות"(דברי� ישראל כל "בבוא

קדשו הדר לראות באי� ה� כ� ה' לפני להיראות באי� שה� כש� –

ראייתו אי� שהרי אחת, בעינו ואפילו סומא, להוציא שכינתו, ובית

) א;שלמה ב, חגיגה הל' –רמב"� "יראה" מתיבת זה למדי� ובגמרא

א). ב, חגיגה ˜ÔËעיי� e‰ÊÈ‡?הראיה במצוות מלחנכו פטור שאביו – ≈∆»»
ÌÈÏLe¯ÈÓ ˙BÏÚÏÂ ,ÂÈ·‡ ÏL ÂÈÙ˙k ÏÚ ·Bk¯Ï ÏBÎÈ B�È‡L Ïk»∆≈»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿«¬ƒ»«ƒ

˙Èa‰ ¯‰Ïולעלות אביו כתפי על לרכוב יכול הוא א� אבל – ¿«««ƒ
א� ברגליו לש� ליל� יכול שאינו פי על א� הבית, להר מירושלי�

זו; במצווה לחנכו אביו חייב אביו, È·e˙בסיוע .È‡nL ˙Èa È¯·cƒ¿≈≈««≈
˙BÏÚÏÂ ,ÂÈ·‡ ÏL B„Èa ÊBÁ‡Ï ÏBÎÈ B�È‡L Ïk :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ƒ≈¿ƒ»∆≈»∆¡¿»∆»ƒ¿«¬

˙Èa‰ ¯‰Ï ÌÈÏLe¯ÈÓ,מלחנכו פטור אביו –GL" :¯Ó‡pLL ƒ»«ƒ¿«««ƒ∆∆¡«»
"ÌÈÏ‚¯,"�פעמי "שלש כתוב ולא שהואיל לעיל, שבארנו כמו – ¿»ƒ

ברגליו, לעלות שיכול מי אלא בראייה חייב שאינו לרמז הכתוב בא

קט� א� הראייה, מ� פטור ברגליו לעלות יכול שאינו שגדול וכש�

בה. לחנכו חייב אביו אי�

ב ה נ ש מ ר ו א ב

קרבנות: שני הרגלי� בשלשת להביא מצווה שהזכרנו dii`x,כפי zlerבמשנתנו הנקראת

"dii`x";�סתdbibg inlyeבמשנתנו אי�"dbibg"הנקראי� הללו הקרבנות שני סת�.

נת� אשר אֿלהי� ה' כברכת ידו כמתנת "איש יז): טז, (דברי� שנאמר שיעור, לה�

למטה שיעור בה� נתנו שהחכמי� אלא ipinל�", xeriy).(iln�חולקי זה שיעור בעני�

הלל. ובית שמאי בית במשנתנו

ÛÒÎ ÈzL ,‰i‡¯‰ :ÌÈ¯ÓB‡ È‡nL ˙Èa�צרי הראייה עולת – ≈««¿ƒ»¿ƒ»¿≈∆∆
כס� מעות שתי לפחות שווייה xpicd),שיהא ziyy `id drnd),‰‚È‚ÁÂ«¬ƒ»

ÛÒk ‰ÚÓ,חגיגה מצוות לקיי� כדי ברגל שמביאי� השלמי� קרב� – »»∆∆
אחת. מעה לפחות שוויו שיהא ‰¯‡i‰צרי� :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ ˙È·e≈ƒ≈¿ƒ»¿ƒ»
ÛÒÎ ÈzL ‰‚È‚ÁÂ ,ÛÒk ‰ÚÓלגבוה בה� יש חגיגה שלמי שכ� – »»∆∆«¬ƒ»¿≈∆∆

לגבוה. אלא בה שאי� העולה מ� מרובי� ה� לפיכ� ולע�, ולכהני�

לגבוה, כולה היא והעולה שהואיל להיפ�, סוברי� שמאי בית אבל

בגמרא). המחלוקת טעמי (ועיי� מהחגיגה מרובה שווייה שיהא צרי�

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הנקראות וה� השנה, כל ונדבו שנדרו עולות עוד רגלי� עולי מביאי� ראייה עולת מלבד

באות ונדבות נדרי� שעולות ראייה, מעולות ה� שונות בר�, ונדבות" נדרי� "עולות

טוב ביו� להביאה מצוותה עיקר ראייה ועולת באות. אינ� טוב ביו� אבל המועד, בחול

המועד. בחול אותה מביאי� ראשו�, טוב ביו� הובאה לא וא� הלל), בית (לדעת ראשו�

„ÚBna ˙BÏBÚהבאות ונדבות נדרי� עולות בי� מבואר: בגמרא – «≈
במועד, ג� הבאות ראייה עולות ובי� במועד ‰ÔÈlÁרק ÔÓ ˙B‡a»ƒ«Àƒ

לפי שני, מעשר מכס� להביא� ואסור החולי�, מ� אות� מביאי� –

שבחובה דבר כל ו): ז, (מנחות ושנו חובה, קרבנות ה� אלו שקרבנות

החולי�. מ� אלא בא ברגל,ÌÈÓÏM‰Âאינו שמביאי� שמחה שלמי – ¿«¿»ƒ
בשר שיש בזמ� חובה ואינ� הואיל למסכתנו, בפתיחה שבארנו כמו

אחרי�, ‰NÚn¯מקרבנות ÔÓ,שני מעשר מכס� ג� להביא� מותר – ƒ««¬≈

izdw - zex`ean zeipyn
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ìlä úéáeíéøîBà:øNònä ïî. ¥¦¥§¦¦©©£¥

ìáà .ìëàéå íéîìù íäá äð÷é êëìä ,íéìùåøéá àéöåäì éðù øùòî úåòî åì ùé éøäå ,øùá ùéù íå÷îá äáåç ïðéà äçîù éîìùã ,éðù øùòî ìù úåòîî äçîù
:øùòîä ïî àìå ïéìåçä ïî àìà àá åðéà äáåç íåùî àåäù øáã ìëå ,äáøä øùá åì ùé åìéôà äáåçáù øáã àåä ïåùàøä áåè íåé úâéâçly oey`xd h"eia

.gqtä àäéù éãë äâéâç åîò ïéàéáî åéä äáåøî çñôä úøåáç äúéäùë ,úøçà äâéâç çñô áøò ùéù éôì ,çñô è÷ð éëäìå .íéìâø øàù ìù ïåùàø è"åéì ä"äçñô
:øùòîä ïî äàá ã"é úâéâç ìáà ,ïéìåçä ïî àìà äàá åðéàã àåä åîöò è"åé úâéâçã ïéúéðúî ïðéòåîùàå ,òáåùä ìò ìëàð.xyrnd on `"dae,éàîà êéøô àøîâá

úçà äîäáá ÷ôéñ åì ïéàå äáøä ïéìëåà åì ùé íà ,àéáîå ïéìåç íò øùòî øáçîù ,ìôåèá éðùîå .ïéìåçä ïî àìà àá åðéà äáåçáù øáã ìëå àéä äáåçáù øáã
,øùòîä ïî øàùä àéáäì øúåîã ä"á éøáñ î"î ,ïäéìò äâéâç íù ïåùàø è"åéá úåàáä ìëù ô"òàå .éðù øùòî úåòîî øàùäå ïéìåçä ïî äâéâçì úçà äîäá àéáî

:ïéìåçä ïî äðåùàøá åúáåç éãé àöé øáëå ìéàåä

`xephxa yexit

שלמי ולהביא שני מעשר בכס� בירושלי� בהמות לקנות מותר כלומר

ÁÒtשמחה. ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ�שמביאי החגיגה, שלמי – »ƒ∆∆«
ביו� שמביאי� חגיגה שלמי הדי� והוא פסח, של הראשו� טוב ביו�

אחר, רגל של הראשו� ‰ÔÈlÁטוב ÔÓ :ÌÈ¯ÓB‡ È‡nL ˙Èa– ≈««¿ƒƒ«Àƒ
ה�. חובה וקרבנות הואיל החולי�, מ� אלא באי� ‰Ïlאינ� ˙È·e≈ƒ≈

¯NÚn‰ ÔÓ :ÌÈ¯ÓB‡הלל בית דברי שכוונת מבואר, בגמרא – ¿ƒƒ««¬≈
ולקנות חולי� של כס� מעות לשתי שני מעשר מעות לצר� שמותר היא,

חובתו ידי בה ויוצא זו בהמה שמביא וכיו� חגיגה, לשלמי בהמה בה�

מעשר ממעות א� נוספי� חגיגה שלמי להביא הוא יכול החולי�, מ�

שהרי שני, מעשר מעות לצר� אפשר אי ראייה לעולת אבל בלבד. שני

נאמר שני במעשר ואילו המזבח, על נשרפת כו):כולה יד, "ונתת(דברי�

ש�". ואכלת נפש�... תאווה אשר בכל הכס�

נקטה gqt",משנתנו ly oey`xd aeh mei"�משו רגל, לכל היא שהכוונה פי על א�

זה קרב� פסח; בערב הפסח קרב� ע� יחד הבא חגיגה קרב� עוד יש שבפסח

חובה b),אינו ,e migqt zkqna epx`ay enk)להביאו מותר שמאי בית לדעת וא�

ובית שמאי בית של המחלוקת כי משנתנו, כא� מדגישה הלכ� המעשר; מ� ג�

טוב. ביו� חובה הבאי� חגיגה בשלמי אלא אינה הלל

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' כג ורציןדף ׁשוין ׁשניהן ׁשהיּו ּכהנים ּבׁשני מעׂשה רּבנן, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּתנּו
מהן אחד קדם ּבּכבׁש, אּמֹותלהגיעועֹולין ארּבע שללתֹוְך [העליונות ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

חבירֹוהמזבח] הדשן,ׁשל בתרומת זכה ובכך לחבירו, קודם המפסידנטל- הכהן ֲֵֶַָ
ּבלּבֹו לֹו ותקע הזוכה.סּכין, האּולםשל מעלֹות על צדֹוק רּבי עמד ְְֲִִִַַַַַַָָָָָ

הבית אֹומרשבהר הּוא הרי ׁשמעּו, יׂשראל ּבית אחינּו כאואמר, (דברים ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָ
ּבאדמהא־ג) חלל יּמצא וׁשפטיָךוגו''ּכי זקניָך העריםויצאּו אל ּומדדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

ּבקר'א עגלת ההוא העיר זקני ולקחּו החלל אל הּקרבה העיר והיה החלל, סביבת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשר

מיוגו', על ערּופה,מוטלאנּו, עגלה העירהאםלהביא ירושלים,על אנשי - ְְֲִִִֶַַָָָָָ
העזרֹות על כן,אֹו העם וכששמעו העזרה. שומרי הכהנים צעקוּגעּו- ּכל- ֲַָָָָ

ּתינֹוק ׁשל אביו ּבא ּבבכּיה. ההרוגהעם הכהן אבי ּכׁשהּוא- ּומצאֹו ְְְִִִִֶֶָָָָָָ
יצאה,מפרּפר לא עדיין שנשמתו ּכּפרתכם- הּוא הרי תכפראמר, מיתתו - ְְְֲֵֵֶַַַַָָ
ועליכם, מפרּפר ּבני עדייןועדיין נטמאהלכך להוציאסּכין,הלא מהרו כלומר, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָֹ

ותיטמא. שימות לפני מליבו הסכין ללמודללּמדָךאת אפשר האב מדברי ׁשּקׁשה- ְְֶֶַָָ
ּדמים, מּׁשפיכּות יֹותר ּכלים טהרת חוששעליהם היה לא האב שאפילו ְֲֳִִִִֵֵֵֶַָָ

הסכין. מטומאת שחשש כפי בנו אֹומרממיתת הּוא טז)וכן כא ב' 'וגם(מלכים ְְֵֵַ
לפה', ּפה ירּוׁשלים [את] מּלא אׁשר עד מאד] [הרּבה מנּׁשה ׁשפְך נקי יהודהּדם מלך מנשה בזמן שכבר הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
דמים. שפיכות עוון בעיניהם הוקל הראשון בית בימי שהיה

הגמרא: קדיםמבררת מעׂשה הכהן,הי הריגת או במשנה] [המוזכרת הרגל שבירת קודם, אירע מעשה איזה תאמראילימא- אם - ֲִִֵֵֶַָָ
ּדמים קשה,ּדׁשפיכּות ּתּקינּוקדם, רגלֹו אּנׁשּברה ּפייסא, ּתּקינּו לא ּדמים אּׁשפיכּות מעשההׁשּתא מחמת אם - ְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָָָֹ

תקנו. הרגל שבירת מעשה שלאחר היתכן הדשן', ל'תרומת גורל תקנו לא החמור דם שמעשהאּלאשפיכות לומר צריך ּדנׁשּברהלכאורה ְְְִֶָָ
ו קדים, קשה,רגלֹו עבידּתייהּושוב מאי אּמֹות ארּבע ּפייסא, ּדתּקינּו היהּכיון מה התקלה, מחמת פייס שתיקנו מאחר - ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָ

הגמרא: מסיקה אמות. בארבע חבירו את להקדים בריצה לעֹולםהענין ומעשהאּלא קדים, ּדמים מעּקראאולםּדׁשפיכּות ְְְִִִִִֵֶָָָָָָ
הּוא ּבעלמא אקראי אךסבּור גורל, לתקן צורך אין כך ומחמת שאירע, הוא מקרה שדרך חכמים סברו מתחילה אפיּלּו- ּדחזי ּכיון ְְְְֲִֵֵַַָָָָָ
סּכנה לידי אתּו סכנה,מּמילא לידי הכהנים באים להזיק להתכוין בלא שאפילו הרגל שבירת של המעשה ידי על משראו ּתּקינּו- ִִִֵֵַַָָָָ

ּפייסא. ְַָָָָרּבנן
לעיל: הנזכרת הברייתא את לבאר שבה הריהגמרא ׁשמעּו, יׂשראל ּבית אחינּו ואמר, האּולם מעלֹות על צדֹוק רּבי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָעמד

להביא מי על אנן, ּבאדמה', חלל יּמצא 'ּכי אֹומר ערופה,הּוא העזרֹות.עגלה על אֹו העיר הגמרא:על כיומקשה ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָ
אתֹויי ּבת להבאת]ירּוׁשלים היא,[־ראויה ערּופה מהן,והעגלה אחת וזֹו ּבירּוׁשלים נאמרּו ּדברים עׂשרה תניא, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ש ערּופהכג: עגלה מביאה בסביבותיה.אינּה חלל ערופהועֹודכשנמצא עגלה לענין שהרי להקשות, הּכהּו'יש מי נֹודע 'לא ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ
א)ּכתיב כא הרוצח,(דברים הוא מי ידוע שלא באופן רק זו פרשה שנאמרה והיינו הלאוהא, זה, במעשה ואילו הּכהּו.- מי נֹודע ְְִִִַָָ

יביא מי צדוק רבי שאל ולא ערופה, עגלה דין כאן שייך לא אכן הגמרא: ּבבכּיהמשיבה להרּבֹות ּכדי לבכותאּלא העם את לעורר - ְְְְִִֵֶַָָ
המעשה. על

בברייתא: שנינו זה. במעשה לעסוק ממשיכה ּכּפרתכם,הגמרא הּוא הרי אמר מפרּפר, ּכׁשהּוא ּומצאֹו ּתינֹוק ׁשל אביו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'ּבא
ּדמים'. מּׁשפיכּות יֹותר ּכלים טהרת עליהם ׁשּקׁשה ללּמדָך [כּו'], קּיים ּבני הגמרא:ועדיין להּו,מסתפקת איּבעיא ְְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

עוון חומר ּדזלהאם הּוא ּדמים בעיניהם,ׁשפיכּות קל נהיה שלאבל- קיימאחומר ּכדקיימא ּכלים עומד,טהרת במקומו - ְְְְְֲֳִִִִֵַַַָָָָָָ
כלים, טהרת ענין בעיניהם חמור היה בתחילה קיימאשכבר ּכדקיימא ּדמים ׁשפיכּות ּדילמא, שהיה,אֹו כמו נשאר אבל- ְְְְְֲִִִִַַָָָָָ

ּדחמירא היא ּכלים הגמרא:טהרת פושטת בעיניהם. חמור עתה שנעשה הוא המקדש כלי טהרת שענין מּדקא- ׁשמע, ּתא ְְֲֳִִִִֵַַַָָָָ
ּתלמּודא לּה הפסוקנסיב את לדבר לסיוע הברייתא שהביאה מכך מנּׁשה',- ׁשפְך נקי ּדם שהיה'וגם הזלזול את המלמד ְְְִִֶַַַַָָָָָָ

דמים, קיימא.בשפיכות ּכדקיימא ּכלים וטהרת ּדזל, הּוא ּדמים ׁשפיכּות מיּנּה ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָָָָׁשמע
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א: עמ' כג ורציןדף ׁשוין ׁשניהן ׁשהיּו ּכהנים ּבׁשני מעׂשה רּבנן, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּתנּו
מהן אחד קדם ּבּכבׁש, אּמֹותלהגיעועֹולין ארּבע שללתֹוְך [העליונות ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

חבירֹוהמזבח] הדשן,ׁשל בתרומת זכה ובכך לחבירו, קודם המפסידנטל- הכהן ֲֵֶַָ
ּבלּבֹו לֹו ותקע הזוכה.סּכין, האּולםשל מעלֹות על צדֹוק רּבי עמד ְְֲִִִַַַַַַָָָָָ

הבית אֹומרשבהר הּוא הרי ׁשמעּו, יׂשראל ּבית אחינּו כאואמר, (דברים ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָ
ּבאדמהא־ג) חלל יּמצא וׁשפטיָךוגו''ּכי זקניָך העריםויצאּו אל ּומדדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

ּבקר'א עגלת ההוא העיר זקני ולקחּו החלל אל הּקרבה העיר והיה החלל, סביבת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשר

מיוגו', על ערּופה,מוטלאנּו, עגלה העירהאםלהביא ירושלים,על אנשי - ְְֲִִִֶַַָָָָָ
העזרֹות על כן,אֹו העם וכששמעו העזרה. שומרי הכהנים צעקוּגעּו- ּכל- ֲַָָָָ

ּתינֹוק ׁשל אביו ּבא ּבבכּיה. ההרוגהעם הכהן אבי ּכׁשהּוא- ּומצאֹו ְְְִִִִֶֶָָָָָָ
יצאה,מפרּפר לא עדיין שנשמתו ּכּפרתכם- הּוא הרי תכפראמר, מיתתו - ְְְֲֵֵֶַַַַָָ
ועליכם, מפרּפר ּבני עדייןועדיין נטמאהלכך להוציאסּכין,הלא מהרו כלומר, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָֹ

ותיטמא. שימות לפני מליבו הסכין ללמודללּמדָךאת אפשר האב מדברי ׁשּקׁשה- ְְֶֶַָָ
ּדמים, מּׁשפיכּות יֹותר ּכלים טהרת חוששעליהם היה לא האב שאפילו ְֲֳִִִִֵֵֵֶַָָ

הסכין. מטומאת שחשש כפי בנו אֹומרממיתת הּוא טז)וכן כא ב' 'וגם(מלכים ְְֵֵַ
לפה', ּפה ירּוׁשלים [את] מּלא אׁשר עד מאד] [הרּבה מנּׁשה ׁשפְך נקי יהודהּדם מלך מנשה בזמן שכבר הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
דמים. שפיכות עוון בעיניהם הוקל הראשון בית בימי שהיה

הגמרא: קדיםמבררת מעׂשה הכהן,הי הריגת או במשנה] [המוזכרת הרגל שבירת קודם, אירע מעשה איזה תאמראילימא- אם - ֲִִֵֵֶַָָ
ּדמים קשה,ּדׁשפיכּות ּתּקינּוקדם, רגלֹו אּנׁשּברה ּפייסא, ּתּקינּו לא ּדמים אּׁשפיכּות מעשההׁשּתא מחמת אם - ְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָָָֹ

תקנו. הרגל שבירת מעשה שלאחר היתכן הדשן', ל'תרומת גורל תקנו לא החמור דם שמעשהאּלאשפיכות לומר צריך ּדנׁשּברהלכאורה ְְְִֶָָ
ו קדים, קשה,רגלֹו עבידּתייהּושוב מאי אּמֹות ארּבע ּפייסא, ּדתּקינּו היהּכיון מה התקלה, מחמת פייס שתיקנו מאחר - ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָ

הגמרא: מסיקה אמות. בארבע חבירו את להקדים בריצה לעֹולםהענין ומעשהאּלא קדים, ּדמים מעּקראאולםּדׁשפיכּות ְְְִִִִִֵֶָָָָָָ
הּוא ּבעלמא אקראי אךסבּור גורל, לתקן צורך אין כך ומחמת שאירע, הוא מקרה שדרך חכמים סברו מתחילה אפיּלּו- ּדחזי ּכיון ְְְְֲִֵֵַַָָָָָ
סּכנה לידי אתּו סכנה,מּמילא לידי הכהנים באים להזיק להתכוין בלא שאפילו הרגל שבירת של המעשה ידי על משראו ּתּקינּו- ִִִֵֵַַָָָָ

ּפייסא. ְַָָָָרּבנן
לעיל: הנזכרת הברייתא את לבאר שבה הריהגמרא ׁשמעּו, יׂשראל ּבית אחינּו ואמר, האּולם מעלֹות על צדֹוק רּבי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָעמד

להביא מי על אנן, ּבאדמה', חלל יּמצא 'ּכי אֹומר ערופה,הּוא העזרֹות.עגלה על אֹו העיר הגמרא:על כיומקשה ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָ
אתֹויי ּבת להבאת]ירּוׁשלים היא,[־ראויה ערּופה מהן,והעגלה אחת וזֹו ּבירּוׁשלים נאמרּו ּדברים עׂשרה תניא, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ש ערּופהכג: עגלה מביאה בסביבותיה.אינּה חלל ערופהועֹודכשנמצא עגלה לענין שהרי להקשות, הּכהּו'יש מי נֹודע 'לא ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ
א)ּכתיב כא הרוצח,(דברים הוא מי ידוע שלא באופן רק זו פרשה שנאמרה והיינו הלאוהא, זה, במעשה ואילו הּכהּו.- מי נֹודע ְְִִִַָָ

יביא מי צדוק רבי שאל ולא ערופה, עגלה דין כאן שייך לא אכן הגמרא: ּבבכּיהמשיבה להרּבֹות ּכדי לבכותאּלא העם את לעורר - ְְְְִִֵֶַָָ
המעשה. על

בברייתא: שנינו זה. במעשה לעסוק ממשיכה ּכּפרתכם,הגמרא הּוא הרי אמר מפרּפר, ּכׁשהּוא ּומצאֹו ּתינֹוק ׁשל אביו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'ּבא
ּדמים'. מּׁשפיכּות יֹותר ּכלים טהרת עליהם ׁשּקׁשה ללּמדָך [כּו'], קּיים ּבני הגמרא:ועדיין להּו,מסתפקת איּבעיא ְְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

עוון חומר ּדזלהאם הּוא ּדמים בעיניהם,ׁשפיכּות קל נהיה שלאבל- קיימאחומר ּכדקיימא ּכלים עומד,טהרת במקומו - ְְְְְֲֳִִִִֵַַַָָָָָָ
כלים, טהרת ענין בעיניהם חמור היה בתחילה קיימאשכבר ּכדקיימא ּדמים ׁשפיכּות ּדילמא, שהיה,אֹו כמו נשאר אבל- ְְְְְֲִִִִַַָָָָָ

ּדחמירא היא ּכלים הגמרא:טהרת פושטת בעיניהם. חמור עתה שנעשה הוא המקדש כלי טהרת שענין מּדקא- ׁשמע, ּתא ְְֲֳִִִִֵַַַָָָָ
ּתלמּודא לּה הפסוקנסיב את לדבר לסיוע הברייתא שהביאה מכך מנּׁשה',- ׁשפְך נקי ּדם שהיה'וגם הזלזול את המלמד ְְְִִֶַַַַָָָָָָ

דמים, קיימא.בשפיכות ּכדקיימא ּכלים וטהרת ּדזל, הּוא ּדמים ׁשפיכּות מיּנּה ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָָָָׁשמע
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meyne ,oaxwl miie`xd mininz miig ilra micet oi`y oeik ,ezectl
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המשך בעמוד דפו

oifge` mipy` cenr fk sc ± oey`x wxtzereay

åúìéòî íùà ìéàì éø÷ àôéñ:ipyne .dinza Ð'åë áåø ìéà äåäã àùéø ïéàÐ

itl ,elld zeny` ipy ly odizenya wlgl jxved oizipznc `pz jigxk lr

odn cg`l `xw jkitl ,zelirn my`l ipyde oey`xd eny` zaegl `a cg`dy

z` `xw Ð eynege oxw oaex li` dedc `yix ,jklid .ezlirn odn cg`le eny`

lrny oxw xnelk ,"ezlirn" eny`l axwd

my` `ian `edy dnc ricedl ,eynege ea

,`ed dynege dlirn meyn Ð fef dxyra

."eny`" `xw zelirn my`l axwd z`e

li`dc ,ynege oxw oaex li` ied `lc `tiq

dler epi` ynegde oxwde ,mirlq izy dti

liaya axw li`d oi`e ,ynege rlq `l`

Ð my` li` liaya `l` ezlifb inelyz

.zelirn my` my lr "ezlirn" edxew

ïéùîåç ñåðéëámirlq ipya lrn oebk Ð

miynegd elriy cr minrt dnk my`c

?ezlirnl my` odn gwiy edn ,mirlq ipyl

mirlq ipy yixtd oebk Ð oiyneg qepka

elriy ,minrt rax` oxwa lrne my`l

xtkziy edn Ð mirlq izyl oiynegd

leti oxwde li` oda dpwiy ,ecal oiynega

.iaxn ?`ed xzen `dc ,dacplùã÷ä çáù
mi`lh exwede ,rlqa li` gwl oebk Ð

.mizy lr ecnreäéùøôà àìãzrya Ð

qepika la` .rlq `l` dey did `l dyxtd

myl eyixtdy df Ð diyxt` `d oiyneg

`ni` ,e`a my` gkne dry lk my`

.xtkznøôëúî íãà äðéî òîùåÐ

.eny`l axwi :ipzwcnàéðîú äéì øñç àäã
éæåæ.rlq enehita e`ivedy Ðòîù àúÐ

.mehitc `ziixa `dc `tiqnäéçáùàå
àéðîú äåùå àúìúáseq :jixt onwle Ð

fef eze`a xtkzn mc`c dpin rny seq

!epexqg `la ycwdd giaydyéîåìùú
òìñãi`e .ipy rlq milydl cg` fef Ð

`d !drex diab life`c oebk dnwel :`iyw

xafbl rlq mlyi :ipzwcn ,xninl `kil

i`n` Ð drex diab life`c i`e ,ezian

.mirlq ipy dyxtd zrya dey `d ?mlyi

?ol ztki` i`n Ð mpga dildip diadic i`e

ixde ,mirlq izy dey `l` opira `l `d

.melk ea giayd `l ycwde ,mirlq izy deyìéà.`kil mirlq izya epwy Ð

äìò éåä éàîmelyz ycwd gaya xtkzn mc` i`c ,`ed `wigc `iiepiy i`dc Ð

.ied `l rlqòîù àú:`ztqeza opiqxb ikd .xtkznc Ðòìñ äôé äùøôä úòùá
.àöé íéòìñ éúù äôé äøôë úòùáå'åë éòájd dil `riny `l xfrl` iax Ð

.`ziixaéðîî åæ äëìä òîù àìå.dinza Ð

äøîà àãä ìòåwxta zegpn zkqna Ð

.(a,hr) dcezdíçì úåðåòè ïðéàmzd Ð

.dinrh yxtnåðù àìoerh epi` clec Ð

z` aixwd xaky ,dxtk xg`l `l` ,mgl

aixwi Ð dxtk iptl la` .excp ici `vie en`

.mgl oerhe ,excp zaegl en` mewna df

gay epiidc ,clea xtkzn mc` `nl`

!ycwdïéçãð íééç éìòágafnd iab lrn Ð

cg` zne mixetikd mei ixiry oebk .`l e`

in ?enr xg` `iaie exiag aixwiy edn ,odn

i`e ?`l e` exiag zzina df dgcp opixn`

dxenz) ol `niiwcn dil heytl :`iyw

`nl` Ð dzn dilra extiky z`hg (a,`k

oicinl oi`e ,`ed ipiqn dynl dkld !oigcp

.dpnidäáéø÷ äðéàådlgzne li`ed Ð

`l dyicwdyk oileg divg dzidy ,zigcp

.jkl die`x dzid:opiqxb ikdäðéî òîù
òîùå ïéçãð íééç éìòá äðéî òîù úìú
ùé äðéî òîùå éåçã éåä åø÷éòî éåçã äðéî

íéîãá éåçãdpin rny .icin `l eze Ð

die`x dpi`y dnda Ð dgcn minc zyecw

a`zqz xn`c oeik ,mincl dyicwde axwil

zxfeg dpi` aeyc iegc bdpn da bdepe

zbdep iegic zxez oi` `niz `lc .d`xpe

dycwedyk ef ixdy ,sebd zyecwa `l`

dpi` xn`we ,dincl `l` dyicwd `l divg

iegc yi"e "dgcn minc zyecw" .daixw

dpzypy `l` ,`id `zlin `cg "minca

.`qxibd oeylíìåòá íéàìè åìæåäepi`e Ð

.mirlq ipyn zegta `l` `venéøñåçîá
äøôë,rxevne zcleie dafe af oebk Ð

mdl oi`e miycwd on ozakrn ozxtky

Ð davw dxez dpzpc `kid `nl` .dpwz

.davw dze`a `iaiy cr dpwz el oi`àì
åðãîéì.mixg`l Ð
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קסי

המשך בעמוד דסד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zezixk(oey`x meil)

äðùî

`hg myl e` mieqn mc` myl yxtedy oaxwy zx`an dpynd
:xg` `hg e` xg` mc` myl eaixwdl oi` ,mieqnLéøônädnda ©©§¦

l daixwdlúîå ,Búàhç,oaxwd z` aixwdy mcewBða epàéáé àì ©¨¨¥Ÿ§¦¤§
åézçzyixtdy in oke .ea xtkzdl ,envr oad `hgy `hg lr ©§¨

,z`hg oaxwl dndaàèç ìà àèçî epàéáé àì`hg lr ea xtkl - Ÿ§¦¤¥¥§¤¥§
e .xg`eléôàm` ,`hg beq eze`aLéøôäxtkl z`hgl dndaìò £¦¦§¦©

äpàéáé àì ,Lîà ìëàL áìçxtkl,íBiä ìëàL áìç ìòedfy s` ¥¤¤¨©¤¤Ÿ§¦¤¨©¥¤¤¨©©
:df oicl xewnd z` dpynd d`ian .`hg ly beq eze`øîàpLiabl ¤¤¡©

z`hg aeig(gk c `xwie)lr dawp dninY miGr zxirU FpAxw `iade'§¥¦¨§¨§¦©¦¦§¦¨§¥¨©
oeyldne ,'`hg xW` Fz`Hg'Búàhç ìò' 'Bðaø÷'epi`y cenll yi ©¨£¤¨¨¨§¨©©¨

ezaeg ici `veiBðaø÷ àäiL ãòyxtenìBúàhç íL`hg myl - ©¤§¥¨§¨§¥©¨
lr e`iadl leki epi` ,df `hgl epaxw z` yixtd m`e ,df mieqn

.xg` `hg

àøîâ

zxxan .dpyna mix`eand mipicl xewnd z` zx`an `xnbd
:`xnbdéléî éðä àðî.dpyna mix`eand el` mipic micnlp oipn - §¨¨¥¦¥

:`xnbd zx`anðaø eðúcï`iyp iabl weqta xn`p ,`ziixaa §¨©¨¨
`hgy(bk c my)z` `iade DA `hg xW` Fz`Hg eil` rcFd F`'©¥¨©¨£¤¨¨¨§¥¦¤
Bðaø÷wxy cenll yi 'epaxw' dlindne ,'minY xkf miGr xirU ¨§¨§¦¦¦¨¨¨¦
Bðaø÷aelyàöBé àeä,ezaeg iciàöBé Bðéàåezaeg iciïaø÷a §¨§¨¥§¥¥§¨§©
yixtdyåéáàly z`hga xtkzdl leki oad oi` okle ,envr xear ¨¦

:`ziixad zl`ey .eia`ìBëéy xnel ziidàöé àìezaeg ici oad ¨Ÿ¥¥
,åéáà LéøôäL äîäáa åéáà ïaø÷a`weec,äøeîçä ìò älwä ïî §¨§©¨¦¦§¥¨¤¦§¦¨¦¦©©¨©©£¨

zlik` e` dcp oebk ,dlw dxiar lr xtkzdl oad dvexy xnelk
lr eia` yixtdy dndaa ,dzin mda oi`e zxk mpecfa yiy ,alg

.mc` icia dzin epecfa yiy ,zay lelig oebk ,dxeng dxiarïî Bà¦
älwä ìò äøeîçädndaa ,dxeng dxiar lr xtkzdl dvexy - ©£¨©©©¨

zeey opi` zexiardy oeiky ,dlw dxiar lr a`d yixtdy
eia` oaxwa ezaeg ici z`vl leki epi` okl ,ozxnega,àöBé ìáàici £¨¥

ezaeg,åéáà LéøôäL ïaø÷aoebk ,zeey zexiard m`ìò älwä ïî §¨§¨¤¦§¦¨¦¦©©¨©
,äøeîçä ìò äøeîçä ïî Bà älwäzeey zexiardy oeiky ©©¨¦©£¨©©£¨

.envrl yixtd eia`y z`hgd z` `iadl oad lkei ozxnega
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wxy ,micnelàöBé àeä Bðaø÷a,ezaeg iciìL Bðaø÷a àöBé Bðéàå §¨§¨¥§¥¥§¨§¨¤

,åéáà.zeey zexiard izyyk s` ¨¦
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xifpa dpyna rnyny enk ,eia` yixtdy(.l)yïéàoadçlâî ¥§©¥©
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åéáà LéøôäLxn`e ,a`d zny oebk ,envr ly zexifpd zepaxwl ¤¦§¦¨¦

y ,`a` zern lr glb`y zpn lr xifp ipixd oadíéîeúñ ïäL ïîæa¦§©¤¥§¦
oad leki ,dlerl e` z`hgl eidi zernd m` a`d yxit `ly -

,ezexifp zepaxw z` el` zerna `iadl,ïéLøBôî ïäL ïîæa àìå§Ÿ¦§©¤¥§¨¦
leki oad oi` ,dlerl e` z`hgl zernd eidi m` a`d yxit m`y
oad lkeiy xn`p o`k mb ok m`e ,ezexifp zepaxw z` mda `iadl
:`ziixad zxne` .envr xear eia` yixtdy zernn z`hg `iadl

øîBì ãeîìzdyxt dze`a ziyily mrt xn`p jkl -(al c my)m`' ©§©¦

`iai UaMBðaø÷wxy micnel 'epaxw' dlindne ,'z`HglBðaø÷a ¤¤¨¦¨§¨§©¨§¨§¨
elyàöBé àeä,ezaeg ici,åéáà ïaø÷a àöBé Bðéàåzerna elit`e ¥§¥¥§¨§©¨¦

cnlp xak ynn oaxw ixdy] `vei epi` envr xear eia` yixtdy
.[`ziixad d`iady mincewd miweqtdn

:zxxane `ziixad dkiynnìBëémpn`y xnel ziidàöé àìoad ¨Ÿ¥¥
ezaeg iciLéøôäL úBòîa eléôà,[dndaa wx `le] z`hgl eia` £¦§¨¤¦§¦

e,äøeîçä ìò äøeîçä ïî Bà älwä ìò älwä ïî eléôàoky lke £¦¦©©¨©©©¨¦©£¨©©£¨
yixtdy dna wx `ed df oicy xn`p j` ,zeey zexiard oi` m`

,eia`àöBé ìáàmc`ïaø÷az`hgBîöòì LéøôäL,xg` `hg lr £¨¥§¨§¨¤¦§¦§©§
eléôàoebk ,ozxnega zeey zexiard oi` m`älwä ìò äøeîçä ïî £¦¦©£¨©©©¨

,dlw dxiar lr yixtdy dna ,dxeng dxiarn xtkzdl dvexy -
.äøeîçä ìò älwä ïî Bà:`ziixad zxne`øîBì ãeîìz`iade' ¦©©¨©©£¨©§©§¥¦

milindne ,'`hg xW` Fz`Hg lr dawp dninY miGr zxirU FpAxẅ§¨§¦©¦¦§¦¨§¥¨©©¨£¤¨¨
'Bðaø÷'e'Búàhç ìò'`vei mc` oi`y cenll yi weqta zexen`d ¨§¨©©¨

ezaeg iciàäiL ãòyxten epaxwìúàhç íL`hg eze` myl - ©¤§¥§¥©¨
z` yixtd m` okle ,xg` `hg myl `le ,aixwn `ed exeary
.xg` `hg zaeg ici da z`vl leki epi` ,mieqn `hg xear dndad

:`ziixad zxxanìBëémpn`y xnel ziidàöé àìmc`ïaø÷a ¨Ÿ¥¥§¨§©
Bîöòwx edf j` ,xg` `hg xear yxtedyLéøôäL äîäáa ©§¦§¥¨¤¦§¦

,Bîöòìeeléôàoebk ,zenec zexiard izy m`älwä ìò älwä ïî §©§£¦¦©©¨©©©¨
,äøeîçä ìò äøeîçä ïî BàïkLy `ed oicdäîäa Léøôä íà ¦©£¨©©£¨¤¥¦¦§¦§¥¨

z`hglìòz` lk`ydàéáäå ,áìçäz`hglìòz` lk`y,ícä ©©¥¤¤¡¦¨©©¨
dyixtdy e`å ,ìòî àì éøä(L) ,áìçä ìò dàéáäå ícä ìòokl ©©¨¤¡¦¨©©¥¤¤£¥Ÿ¨©§

mbøték àìod mc zlik`e alg zlik`y it lr s`e ,e`hg lr Ÿ¦¥
,ozxnega zeeyy zexiaràöBé ìáàezaeg ici `edúBòîa £¨¥§¨

Bîöòì LéøôäLzepyl lekie ,mieqn `hg lr z`hg oaxw xear ¤¦§¦§©§
oebk ,xg` `hg lr aiigy z`hg mda zepwleälwä ìò älwä ïî¦©©¨©©©¨

Bà ,äøeîçä ìò äøeîçä ïîeoebk ,zeey zexiard oi` m` elit` ¦©£¨©©£¨
ïkL ,äøeîçä ìò älwä ïîe älwä ìò äøeîçä ïîoicd ixdy - ¦©£¨©©©¨¦©©¨©©£¨¤¥

y `edúBòî Bîöòì Léøôä íàaiig didy z`hgl,áìçä ìò ¦¦§¦§©§¨©©¥¤
,ícä ìò ïàéáäåz`hgl zern yixtdy e`ìò ïàéáäå ,ícä ìò ¤¡¦¨©©¨©©¨¤¡¦¨©

ìòî éøä(L) ,áìçä,oilegl o`ivedeåokl,øtékxn`p o`k s`e ©¥¤¤£¥¨©§¦¥
:`ziixad zxne` .z`hgl z`hgn zernd z` zepyl lekiyãeîìz©§

øîBìxW` Fz`Hg lr dawp dninY miGr zxirU FpAxw `iade' ©§¥¦¨§¨§¦©¦¦§¦¨§¥¨©©¨£¤
milindne ,'`hg'Bðaø÷'e'Búàhç ìò'`vei mc` oi`y cenll yi ¨¨¨§¨©©¨

ezaeg iciàäiL ãòBðaø÷yxtenìBàèç íL`hgd myl - ©¤§¥¨§¨§¥¤§
xear zern yixtd m`e ,xg` `hg myl `le ,aixwn `ed exeary

.xg` `hg xear oaxw mda zepwl leki epi` ,mieqn `hg
:`xnbd zxxanéàîyixtd m`y dxn`y `ziixad zpeek dn - ©

mc ly `hgl d`iade alg ly `hgl dnda.'øték àìå ìòî àì'Ÿ¨©§Ÿ¦¥
:`xnbd zx`anàîbøzx`iae cinrd -éîéL øa ìàeîL áøz` ©§§¨©§¥©¦¦
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ly mininz miig ilray,oilegl mi`vei mpi` mlerl miycwéøetk©¥

øtëî àì énð`hg lr dndad z` aixwd m` xtik `l mb okl - ©¦Ÿ§©¥
elirei `l mb jk oilegl d`ivedl eiyrn elired `ly oeiky ,xg`

e .xg` `hgl cg` `hgn dzepylCëå ìéàBäcifna mby xnel yi ¦§¨
épLî éöî àì.xg` `hg lr ef dnda `iadle zepyl leki epi` - Ÿ¨¥§©¥

ìáàyixtd m`úBòî,cg` `hglìéòî épLî éàc ïåékbby m`y - £¨¨¥¨§¦§©¥¨¦
zerny oeik ,oilegl od ze`vei ,oaxwl oaxwn zernd z` dpiye

,sebd zyecwa zeyecw opi`y ,dlw ozyecwéúééîe`ed aiige - ©§¥
jk lr `iadl,äìéòî ïaø÷`hgn oaxwd zern z` dpiyyk okle ¨§©§¦¨

myl m`ianyk `linn oilegl mi`veiy oeiky ,e`hg xtkzd `hgl
zern `iad eli`ke oey`xd z`hgd my mdn xwrp xg` `hg

,miycgéúééî énð älçza àîéàdligzkl s` lekiy xn`p `ny - ¥¨©§¦¨©¦©§¥
,xg` `hg lr z`hg el` zernn `iadle zepylïì òîLî à÷̈©§©¨

z` yixtdl jixvy weqtdn miyxec `l` ,jk df oi`y `ziixad
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xcde"קסי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zezixk(ipy meil)

BúNáëìoick ,dnda yixtdl mewna ,xnelk ,ezyak mewna - §¦§¨
,ipr oaxw aixwdl dvx ,xiyråzeterd z` yixtdy xg`,éðòä §¤¡¦

,yixtdy owd z` aixwdl leki epi` ,zeter `iadl dzr epice
ye ìéàBädyxtdd zryaäçãðdid ixdy ,gafnd lr axwiln ¦¦§¨

,xiyräçcé.eaixwdl leki epi` iprd eiykry s`e ,mlerl ¦¨¤
úìz dpéî òîL ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàixacn gken - ¨©©¨§¥§©§ª©§©¦¨§¨

.` :miycwa iegic oipra mipic dyly el` `irye` iaxdpéî òîL§©¦¨
mbyíéiç éìòaaxwiln elqtp m` ,miycw lyíéçãðs` ,ixnbl md ©£¥©¦¦§¦

mzelqt zaiq lhazz m`.a .miig oiicr zeterd o`k ixdy ,åcer §
`l` yecw epi`y xac s`y ,gkeníéîc úMeã÷,sebd zyecw `le §©¨¦

,äçãðixdy ,sebd zyecw eilr dlg `l df ow zycwd zrya ixdy ¦§¨
zyecwa wx dry dze`a ycwe ,eaixwdl leki did `le xiyr did
ok it lr s`e ,dnda oaxw einca epwie edexkniy df oiprl minc

.b .daxwdn lqtpås`y ,gken ceréeçéã éåä àø÷éòî éeçãmb - §¦§¦¨¨©¥¦
xak o`k ixdy ,xykpe xfeg epi` ,iegc did ezycwd zligzny oaxw

.iegc did ezycwd zrya
:`ziixan `irye` iax lr dywn `xnbdøa àá÷eò áø áéúî¥¦©§¨©

,àîç,`ziixaa epipy,çñtä íãB÷ ,Bçñôì äá÷ð Léøônäixde ¨¨©©§¦§¥¨§¦§¤©¤©
dpic ,mixkfdn `l` `a gqtd oi`y ,gqt oaxwl daixwdl leki epi`

y `edáàzñzL ãò äòøzdie`x didz `le ,men da letiy - ¦§¤©¤¦§¨¥
,gafnlåf`äéîãa àéáéå øënzoaxw.çñtyixtdy ef dawp m`e §¦¨¥§¨¦§¨¤¨¤©

gqt oaxwl,øëæ äãìé`edy s` ,gqtl aixwdl xyt` i` eze` s` ¨§¨¨¨
oeik ,xkfixdy ,`id diegc dyecw ,dzngn yecw `edy dyecwdy

`ed mb okle ,oaxwl die`x dpi` en`øënéå ,áàzñiL ãò äòøé¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥
ïBòîL éaø .çñt åéîãa àéáéåe oexg`d oicd lr wleg,øîBàoi` §¨¦§¨¨¤©©¦¦§¥

`l` ,gqt einca `iadle cled z` xeknl jixváø÷é Bîöò àeä©§¦§©
,çñtmiig ilraa iegic oic oi` ,diegc dyecw gkn `a `edy s`y ¤©

.eaixwdl xyt` ,daxwdl ie`x `edy oeike ,ehgyp `ly onf lk
dpéî òîLy oerny iax ixacn gkene -.íéçãð íðéà íéiç éìòa §©¦¨©£¥©¦¥¨¦§¦

.`irye` iax ixacn epcnly itk `ly edfe
:`xnbd zvxznàéòLBà éaø éác éøîàziaa daiyid ipa exn` - ¨§¦§¥©¦©§¨

,`irye` iax ly eyxcnïðéøîà ékmiig ilray mixne` ep`y dn - ¦¨§¦©
wx epiid ,migcpïðaøì,oerny iax lr miwlegdceli`ïBòîL éaø §©¨¨§©¦¦§

déì àøéáñyå ,ïéçãð ïðéà íéiç éìòady oerny iax xaeq okäìøâä §¦¨¥©£¥©¦¥¨¦§¦§©§¨¨
,úákòî dðéàlxeb lihn lecbd odkdy dxeza xn`py dn ,xnelk ¥¨§©¤¤

lf`frl cg`e z`hgl mydl cg` ,mixiryd ipy lr mixetkd meia
(g fh `xwie)cg`e z`hgl cg` xiry dyri m` s` `l` ,akrn df oi`

.e`vi ,lxeb zltd `la ,lf`frlàéðúcixiry ipy iabl ,`ziixaa §©§¨
lxebd xg`l m` ,mixetikd meiBøéáç àéáî ,ïäî ãçà úîxiry - ¥¤¨¥¤¥¦£¥

zny xiryd mewna eze` dyere ,xg`éaø éøác ,äìøâäa àlL¤Ÿ§©§¨¨¦§¥©¦
àîìà .ïBòîLc gkene -øáñ÷y ,oerny iaxïðéà íéiç éìòa ¦§©§¨¨¨©©£¥©¦¥¨

,ïéçãéð`l ig x`ypy ipyd xiryd eli`e ,cg` xiry wx `ian okle ¦§¦
zny onfa ixdy ,iegc didy onf didy s`e ,exiag zny dna lqtp
leki ,ie`x `ed dzry oeik mewn lkn ,daxwdl ie`x did `l exiag

.migcp miig ilra oi`y gkene ,eaixwdlåiax xaeqy gken cer §
dy ,oernyäìøâämixiryd lr,úákòî dðéàxiry `ianyk okle ©§¨¨¥¨§©¤¤

.dlxbd `ll e`ian ,znd xiryd zgz
mdn cg` ,dpei ipa ipy e` mixez izy ly 'ow' mi`ay zepaxwd lk
mdn dfi` rawp izn zxxan `xnbd .dlerl cg`e z`hgl axw

:dlerl dfi`e z`hgl didi,àcñç áø øîà`iany zepaxwd lka ¨©©¦§¨
,dpei ipa ipy e` mixez izy ly owúBLøtúî ïépéwä ïéàmdn dfi` ¥©¦¦¦§¨§

,dlerl dfi`e z`hgl didiàlà,mipnf ipyn cg`aúçé÷ìa éà ¤¨¦¦§¦©
íéìòaexn` m`y ,mpaxwl zeterd z` milrad mipewy onfa e` - §¨¦

xyt` i`e ok xacd rawp ,dlerl didi dfe z`hgl didi dfy f`
.ezepylúéiNòa éàïäkzrya my milrad mdilr eraw `l m` - ¦©£¦©Ÿ¥

cg`e z`hgl cg` odkd dyery dna my mdilr rawp ,mzgiwl
,z`f reawl xyt` i` daxwdd onf oial dipwd onf oia la` .dlerl
.z`f zepyl odkd lekie ,melk eixaca oi` ,milrad ok xn`i m` s`e

áéúëc ,àcñç áøc àîòè éàî ,éMà øa éîéL áø øîàzclei iabl ¨©©¦¦©©¦©©£¨§©¦§¨¦§¦
dlerl yak `iadl zbyn dci oi`y(g ai `xwie)íéøBú ézL äç÷ìå'§¨§¨§¥¦

'åâåweqtd zernyne ,'z`Hgl cg`e dlrl cg` dpFi ipA ipW F`§¥§¥¨¤¨§Ÿ¨§¤¨§©¨
ine dlerl didi in reawl dleki `id dgiwld zryay `id

xn`p daf ly oaxwae .z`hgl(l eh `xwie)'åâå ïäkä äNòå'cg`d z` §¨¨©Ÿ¥¤¨¤¨
dn zraew ok mb odkd ziiyry x`eane ,'dlr cg`d z`e z`Hg©¨§¤¨¤¨Ÿ¨
ef driawy el` miweqt ipyn cenll yie ,dlerl dne z`hgl didi

ziyrp.ïäk úéiNòa Bà íéìòa úçé÷ìa Bà¦§¦©§¨¦©£¦©Ÿ¥
:`xnbd dywn,éáéúéîmixetkd mei zceara xn`p ,`ziixaa epipy ¥¦¥

(h fh `xwie)'dl lxFBd eilr dlr xW` xirVd z` oxd` aixwde'§¦§¦©£Ÿ¤©¨¦£¤¨¨¨¨©¨©
,'úàhç eäNòådf xiry didiy mxebd `ed 'dl lxebdy rnyne §¨¨©¨

wxy ,jkn cenll yie ,z`hgleäNBò ìøBbäl didiyïéàå ,úàhç ©¨¥©¨§¥
úàhç eäNBò íMä`l ,z`hgl didi df xiryy xn` wx m` - ©¥¥©¨

,z`hg my eilr rawpåokïéàdäNBò ïäkl df xiryúàhç §¥Ÿ¥¤©¨
.daxwdaLdf cenil ilelìBëi,xnel ziidàeä ïéc àìäåyi - ¤¨©£Ÿ¦

,z`hgl rawz myd z`ixw s`y ,xnege lwn cenllíB÷îa äîe©¦§
ìøBbä Lcé÷ àlLdyxtde xexia mikixvd zepaxw x`ya m`y - ¤Ÿ¦¥©¨

oi`y ,z`hg cg`e dlerl `a mdn cg`y zetera oebk ,mipy oian
,oaxw myl myicwdl leki lxebdíMä Lcé÷ici lr md miyecw - ¦¥©¥

z`ixwy xazqn xzeiy gken ok m`e ,oaxw my mdilr mi`xewy
ok m` ,lxebd xy`n oaxwd z` rawz mydìøBbä Lc÷iL íB÷î- ¨¤§©¥©¨

,z`hg myl eycwn lxebdy ,mixetikd mei ly z`hgl xiryaBðéà¥
íMä Lc÷iL ïécici lr z`hgl ycwziy xnege lw df oi` ike - ¦¤§©¥©¥

,z`hg my eilr e`xwiyøîBì ãeîìzxn`p jkl -,'úàhç eäNòå' ©§©§¨¨©¨
wxy epcnlleäNBò ìøBbäl didiyïéàå ,úàhçz`ixwíMä ©¨¥©¨§¥©¥
.úàhç eäNBò¥©¨

:`cqg ax lr dziiyew z` `xnbd zniiqnéðz÷,`ziixaa x`ean - ¨¨¥
lw cenll dzvxy jkaote`dy ,my yeciwl lxeb yeciwn xnege

yíL`ed ,zepaxwd lka ycwnìøBâc àéîecycwn lxebdy enk - ¥§¨§¨
,xn`pe ,oipr cerl mze` dncp ok m`e ,mixetikd mei ly xiryaäî©

ìøBbycwn epi`äçé÷ìa åàìmilra lyäéiNòa åàìå,odk ly ¨¨¦§¦¨§¨©£¦¨
,daxwdd mcewe dgiwld xg` dyrp `ed ixdyénð íMä óàmb - ©©¥©¦

ycwn epi` ,oka åàìd zryäçé÷ì,`weca åàìåd zryäéiNò ¨¦§¦¨§¨¦£¦¨
,eaixwdy mcewe egwly xg`l my eilr `xw m` s` `l` ,`wec
,zeterl zenda oia dwlig `l ef `ziixay oeike .dyecwd eilr dlg
lr dywe .diiyre dgiwl onfa `ly miycwzn zeter s`y x`ean

.diiyra e` dgiwla wx miycwzn zetery xn`y `cqg ax
:`xnbd zvxzn,áø øîàserd zepaxw zriawy xnel yi mlerl ¨©©

e ,daxwd e` dgiwl zrya wx `idøîà÷ éëäilel ,`ziixaa `pzd ¨¦¨¨©
,xnege lw cenll yiy mixne` epiid weqtdLcé÷ àlL íB÷îa äîe©¦§¤Ÿ¦¥

ìøBbäm` s` oaxw myl myicwn lxebd oi`y ,zepaxw x`ya dne - ©¨
edeyriazryúçé÷ìd,ïäkä úéiNòáe íéìòamewn lknLcé÷ ¦§¦©§¨¦©£¦©©Ÿ¥¦¥
íMäoia ,oaxwd my z`ixw ici lr md miycwzn -éàmy el `xw ©¥¦

azryúçé÷ìdíéìòaoiaeéàel `xwúéiNòad,ïàk ,ïäkxirya ¦§¦©§¨¦¦©£¦©Ÿ¥¨
`ed oicdy ,mixetkd mei ly z`hgLc÷iLeze`ìøBbäs`àlL ¤§©¥©¨¤Ÿ
ïéc Bðéà ,äéiNòa àlLå äçé÷ìaxnege lw df oi` m`d -Lc÷iL ¦§¦¨§¤Ÿ©£¦¨¥¦¤§©¥

,'úàhç eäNòå' øîBì ãeîìz .äéiNòa éà äçé÷ìa éà íMäcnll ©¥¦¦§¦¨¦©£¦¨©§©§¨¨©¨
yïéàå ,úàhç eäNBò ìøBbäz`ixw.úàhç eäNBò íMä ©¨¥©¨§¥©¥¥©¨

:`cqg ax ixac lr zxg` `ziixan dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥
,`ziixaaéðò 'Lc÷î ànèî',bbeya ycwnl qpkpy `nh mc` - §©¥¦§¨¨¦

e` mixez `iadl jixvy ipr `ede ,cxeie dler oaxw `iadl aiigy
,dlerl cg`e z`hgl cg` ,dpei ipaBpé÷ì úBòî LéøôäLzepwl - ¤¦§¦¨§¦

,eizepaxwl dpei ipa e` mixez mdnåzernd z` yixtdy xg` §
,øéLòä,z`hgl dayk `iadl `ed jixv eiykryøîà [Ck øçàå] ¤¡¦§©©¨¨©

zerndn wlg lrå ,'éúàhçì elà'xn` zerndn wlg lrelà' ¥§©¨¦§¥
,'éúìBòìdnda zernd lka `ian xiyrd ixdy ,jka drhe §¨¦

okle ,llk dler `ian epi`e ,z`hgléñBîóezian zernàéáîe ¦¥¦
l daykBúáBçsiqedy el` zernn ,da aiig `edy z`hgl - ¨
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המשך בעמוד דפק

oifge` mipy` cenr gk sc ± oey`x wxtzereay

åúùáëì.ipr oaxw aixwdl dvxy ,ezyak mewna ,xnelk Ðäçãðå ìéàåä éðòäå
:onwl xn`c ,dinrhl `irye` iaxc .eaixwdl ie`x did `l eyixtdy dryay Ð

.`vi `l Ð ipr oaxw `iade xiyr ycwn `nhnäçãé.mlerl Ðíéîã úùåã÷
äçãî`dc ,eincl `l` ycw `l ezlgzy df enk ,mincl dlgza ycwedyn Ð

mlerl minc zyecw ezgcn Ð ded xiyr

oeict oi` `ld :xn`z m`e .gafn zyecwn

aixwdl d`xpc `kid ilin ipd !serl minc

zeipra eyixtd m` oebk ,dyxtd zrya

gafn zyecw eilr dlg `l df la` ,a`zqpe

.mlernàø÷éòî éåçéã äðéî òîùå`lc Ð

gafn zyecw eilr lg `lc ,mlern d`xp

oky lke .mlerl iegic ied Ð dgcpe mlern

aeyc `zkec lka ol `hiyt dgcpe d`xp

.d`xpe xfeg epi`çñôì íãå÷.`aqp ick Ð

äãìédyecw gknc ,drxi ,xkf elit` Ð

.`a diegcäðéî òîù.oerny iaxcn Ðúî
ïäî ãçà`ian Ð mixetkd mei ixiryn Ð

df axwie ,dlxbda `ly weyd on exiag

miig ilra oi`c ,`ed my ly m` xzepd

Ð df dgcpe elib oa ca`c ab lr s` .oigcp

.miig ilra lv` iegic oi`e ,d`xpe xfegïéà
úåùøôúî ïéðé÷ädf i`e dlerl df i` Ð

.z`hglíéìòá úçé÷ìá åà àìàm` Ð

oi` Ð z`hg myl dfe dler myl df gwl

,oaxw ziiyr zrya dzepyl leki odkd

.myd dzrawcïäë úééùòá åà`l m`y Ð

leki Ð dgiwl zrya milrad deyixtd

.z`hge dler dvxiy dfi` zeyrl odkd

Ð diiyrl dgiwl oia deyixtdc ab lr s`e

zeyrle ozepyl odk lekie ,myd eraw `l

.dler z`hgd z`'åâå íéøåú éúù äç÷ìå
diiyr iabe ,"z`hgl cg`e dlerl cg`" Ð

.'ebe "cg`d z` odkd dyre" :aizk inpïéàå
úàèç åäùåò íùä`l` ,lixbd `l m`y Ð

odilr raw `l Ð lf`frl dfe myl df :xn`

.silgdl lekie ,mydùã÷ àìù íå÷îá
ìøåâä.zepaxwd lka Ðéîð íùä óàÐ

ab lr s` ,zepaxwd x`ya myd ycwy

ycw :ipzwe .`id diiyre dgiwl zry e`lc

.myd ycwy oipiw elit`e ,`nzq mydéà
äééùòá éà äçé÷ìá.oipiw iab oebk Ðøîàå

`iadl aiig xiyrde li`edy ,drhe .dlerl el`e z`hgl el` :xiyrdy xg` Ð

dler ince .dnda ezaeg `iane ,z`hg inc lr ezian zern siqen Ð einca z`hg

zernd lr dler my rawc ,ezler incn ezaeg `iane siqen epi`e ,dacpl ekli

,did diiyr `le dgiwl `l zernd yixtdyk `kd `de .z`hgl ozepyl leki epi`e

!myd odilr rawc ipzweàöé àìoeike Ð

`le xiyrd `de ?raw ivn ikid ,`vi `lc

!ipr oaxwl ie`x didêì úéà éàî àìà
øîà øáëù øîéîìel`e z`hgl el` Ð

`zipzn jde ,yixtdy mcew dlerl

xn`e xiyrde iprd :ipzc ,`id `zyayn

."z`hgl el`"úòùî øîà øáëå éîð àëä
äùøôäel` :xn` dyxtd zryay Ð

zrya dil dedc ,dlerl el`e z`hgl

myd oi` aey Ð mzq oyicwd la` .dgiwl

.diiyr zry cr e` dgiwl zry cr eraew

àöé øîàã àâç éáøìåycwn `nhn Ð

`zvxzn `zipzn jde ,ipr oaxwa xiyr

`kile ,xiyrdy xg`l raw xitye ,`id

."xn` xake" ivexzløîéîì àëéà éàîÐ

dgiwl zry e`lc ,dizkecl oiiyew `xcd

!rawe ,`ed diiyreúàæzxez didz Ð

.rxevndúøåú.olekl zg` dxez rnyn Ð

`nzqn ,hrnn cg`e daxn cg`y xg`ne

,ycewa oilrnc Ð xiyr oaxwa `vei iprc

.oicixen oi`c Ð ipr oaxwa xiyr `le

àéðúäå.`zegipa Ðäéðéî óìéìådnc Ð

s` ,ipr oaxwa `vei epi` xiyr rxevn

!ipr oaxwa `vi `l inp xiyr ycwn `nhn

àåä.xg` `le `ed :rnyn Ðäðùî
íéæòì ïéîãå÷ íéùáëaizk `zkec lkac Ð

oke egwz ,"mifrd on" xcde "miyakd on"

."mifra e` miyaka dyl e`"ìåëéÐ

Ð fre yak el yie "dler ilr ixd" xne`d

?yak `iai:opiqxb ikdíàå øîåì ãåîìú
úàèçì åðáø÷ àéáé ùáë:opiqxb `le Ð

.'ebe "`iai yak m`e" xnel cenlz "fr m`"

zxiry epaxw z` `iade" aizk dipin lirle

cigi z`hgae ,yakl fr micwd o`k Ð "mifr

.aixwi dvxiy dfi` `nl` ,aizkïéøåú
äðåé éðáì ïéîãå÷aizk zenewn aexac Ð

.dpei ipa xcde oixez `yixa
çåðé÷á
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zezixk(oey`x meil)
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eàéöBäå íéøòL eçút ,úéòéáø äçååöz` dxfrdnLéà øëùOé §¨¨§¦¦¦§§¨¦§¦¦¨¨¦

éà÷øa øôk,lecb odk didyãaënLz`éLã÷ äfáîe Bîöò §©©§©¤§©¥©§§©¤¨§¥
.íéîL̈©¦

:`xnbd zxxanãéáò éåä éàîxtk yi` xkyyi dyer did dn - ©£¥¨¦
:`xnbd zx`an .i`wxaéøk äåädéãé ìò éàøéL Ceci sher did - £¨¨¦¦¨¥©§¥

,iyn icbaaãéáò äåäåd z` dyer did jke -äãBáò,ycwnd ziaa ©£¨¨¦£¨
.miycwd mce xyaa eici eklklzi `ly ick

:`xnbd zxxandéì à÷éìñ éàîxtk yi` xkyyil el dlr dn - ©§¦¨¥
dyrnd xetiq z` `xnbd d`ian .e`hg lr yprp cvike ,i`wxa

,yprp cvikàúkìîe àkìî éàpé,dklnde jlnd i`pi -ïéáúé eåä ©©©§¨©§§¨£¨§¦
,mdipia egkeezde ,miayei eid -àkìîlnd -jéàé àéãb øîà- ©§¨¨©©§¨¨¥
,dlik`l xzei gaeyn icb xyaàúkìîedklnde -àønéà ,äøîà ©§§¨¨§¨¦§¨

éàé.dlik`l xzei gaeyn yak xya -,eøîà,gekiea rixkdl ick ¨¥¨§
déìéiLðl`yp -íé÷å ,àeä ìBãb ïäëc ,éà÷øa øôk Léà øëùOéì §©§¥§¦¨¨¦§©©§©§Ÿ¥¨§¦

(äøéã÷) déìzepaxw aixwn `edy ,xzei gaeyn dn `ed rceie - ¥§¥¨
.mei lkaeäeìéiL,edel`y -,eäì øîàc ,xzei gaeyn yak xyaéà ©§¨©§¦
éàé àéãb,xzei gaeyn icbd xya m`y -àãéîúì ÷ñééicb axwii - ©§¨¨¥¦©¦§¦¨

.cinzd oaxwldéãéa éåçà øîàc éãäaecia d`xd ,ok xn`yke - ©£¥§¨©©§¥¦¥
jlnd ixac oi`y xne`k ,ecia drepz dyry ,zepvile zeqb jxca

.zeklna dfa cxne ,mipekpàkìî ïBäì øîà,eicarl jlnd xn` - ¨©§©§¨
déãéa éåçàå ìéàBä,leflf jxca ecia d`xdy oeik -déãéì eöe÷ ¦§©§¥¦¥¦¥

ðénécà.zipnid eci z` evvwz -àãçBL áéäéyi` xkyyi ozp - §©¦¨§¦£¨
,jlnd icarl cgey i`wxa xtkàìàîN déãéì deéö÷ecil evvwe - ©§©¦¥§¨¨

.zil`nydàðénéc déãéì énð eö÷éì øîà ,àkìî òîLevvwiy - ¨©©§¨¨©¦§©¦¦¥§©¦¨
.zipnid eci z` mbéøa ,óñBé áø øîààðîçø C'd jexa -déì÷Lc ¨©©¥§¦©£¨¨§©§¥

déñôøèîì éà÷øa øôk Léà øëùOéìxtk yi` xkyyin rxtpy - §¦¨¨¦§©©§©§©§©§¥
.evvwp dceard z` dfia mday micidy ,el ie`xd ypera ,i`wxa

déì éðz äåä àìå ,éMà áø øîài`wxa xtk yi` xkyyi did `le - ¨©©©¦§Ÿ£¨¨¦¥
.zeipyn dpeycixdïðz,epzpynaíB÷î ìëa íéfòì ïéîãB÷ íéNák §§©§¨¦§¦¨¦¦§¨¨

,dxeza mdipy exn`pyìBëéedfy yxtl ziidL éðtîmiyakd ¨¦§¥¤
íéøçáeî,mifrdn xzeiøîBì ãeîìzz`hg zyxta(gk c `xwie) §¨¦©§©

xn`p ok ixg`e ,'miGr zxirU FpAxw `iade'(al c `xwie)Nák íàå' §¥¦¨§¨§¦©¦¦§¦¤¤
ixg`e ,fr mcew xn`p cigi z`hgay ,df xace ,'z`Hgl FpAxw `iaï¦¨§¨§©¨

,yak okïäéðML ãnìî,mifre miyak -,úçàk ïéìe÷Lzeticr oi`e §©¥¤§¥¤§¦§©©
miyaky rcei did ,zeipyn dpey did m`e .mifrn xzei miyaka

.md miey mifre
,øîà àðéáø,zeipyn dpy `ly wx `l i`wxa xtk yi` xkyyi ©¦¨¨©

`l`áéúëc ,àø÷ àì énð àø÷î eléôàminly oaxwa(f b `xwie)íà' £¦¦§¨©¦Ÿ¨¨¦§¦¦
áNkok ixg`e 'aixwn `Ed(ai b my)e' xn`pæò íà`ly dnne ,'FpAxw ¤¤©§¦§¦¥¨§¨

x`ean ,'m`' oeyl xn` mdipyay ,frl yak oia epeyla weqtd wlg
.miey mdipyy

:dcb` xaca zkqnd z` znzeg `xnbdéaø øîà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¦
øîàpL ,íìBòa íBìL íéaøî íéîëç éãéîìz ,àðéðç(bi cp diryi) £¦¨©§¦¥£¨¦©§¦¨¨¨¤¤¡©

éða ìëåéða íBìL áøå 'ä éãenì Céða éø÷z ìà] ,CéðBa àlà C,[C §¨¨©¦¦¥§©§¨¨¦©¦§¥¨¨¦¤¨¨¦
oeyla `ed oey`xdy yxtl yie ,'jipa' miinrt df weqta xn`py
ax yi ,KipFA mdy minkg icinlzd ici lry ,`iapd xn`e ,jipea¨¦

.KipAl mely¨¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zezixk(oey`x meil)

z` yixtd m` okle ,aixwn `ed exeary `hg eze` myl oaxwd
`hgl oaxw mda zepwl dligzkl leki epi` mieqn `hg xear zernd

.`vi ,xg` `hg lr oaxwd z` `iad bbeyae drh m` wxe ,xg`

ðùîä

lr yixtdy dnda zepyl leki mc` oi`y x`azd zncewd dpyna
leki m`d dpc epiptly dpynd .xg` `hg lr d`iadle mieqn `hg

:z`hgl `ian `edy dndad oin z` zepyl mc`dLc÷äî ïéàéáî§¦¦¥¤§¥
,äøéòN ,äaNke` dayk `iadl leki z`hg aiigzdy mc` ,xnelk ¦§¨§¦¨

`iadle zepyl leki ,dayk mda zepwl zern yixtd m`e ,dxiry
e .dxiry mdaäaNk ,äøéòN Lc÷äîick zern yixtd m`e - ¥¤§¥§¦¨¦§¨

.dayk mda `iadle mzepyl leki ,dxiry mdn `iadl
eiprde ser `ian iprde dnda `ian xiyrdy ,cxeie dler oaxwa

zepyl leki ,zleq `ian xzeiaLc÷äî`iadl yixtdy zernn - ¥¤§¥
mdn,äøéòNe äaNkmda `iadleLc÷äîe .äðBé éðáe ïéøBz- ¦§¨§¦¨¦§¥¨¥¤§¥

mdn `iadl yixtdy zernneäðBé éðáe ïéøBz`iadl lekiúéøéNò ¦§¥¨£¦¦
,äôéàäzernd z` zepyl leki ,`hgd eze` lr mi`a mleky oeiky ¨¥¨

:dpynd zx`ane .xg` oin `iadleãöékoaxwa zepyl `ed leki ¥©
e ,dnda `iadl epicy xiyr did m` .cxeie dlerLéøôäzern ¦§¦

,äøéòNì Bà äaNëìjk xg`eéðòä,dnda `iadl aiig epi`eàéáé §¦§¨¦§¦¨¤¡¦¨¦
óBòm`e .zern mze`aéðòä,serl elit` zbyn eci oi`e xzeiàéáé ¤¡¦¨¦

zern mze`a,äôéàä úéøéNòxg` el ex`ypy zernd x`ye £¦¦¨¥¨
did m` ,jtidl oke .oilegl eidi ,dti`d zixiyr e` ser mda `iady

e iprLéøôäzern,äôéàä úéøéNòìjk xg`e,øéLòäzern siqei ¦§¦©£¦¦¨¥¨¤¡¦
e.óBò àéáém`eøéLòäe siqei ,xzei cer.äøéòNe äaNk àéáé ¨¦¤¡¦¨¦¦§¨§¦¨

àøîâ

:`xnbd zxxanéléî éðä àðîel` mixac epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
oinn zernd z` zepyl `ed leki `hg eze`ay ,dpyna mix`eand

:`xnbd zx`an .xg` oinl cg`ïðaø eðúczyxta xn`p ,`ziixaa §¨©¨¨
aixwnd xiyr iabl ixdy ,`hg oeyl minrt yly cxeie dler oaxw

xn`p dnda(e d `xwie)odMd eilr xRke','Búàhçîaixwnd lc iable §¦¤¨¨©Ÿ¥¥©¨
xn`p ser(i d my)odMd eilr xRke','Búàhçîzelc ilc iable §¦¤¨¨©Ÿ¥¥©¨

xn`p dgpnl dti`d zixiyr aixwny(bi d my)odMd eilr xRke'ìò §¦¤¨¨©Ÿ¥©
.'Búàhçxxal yieøîBì ãeîìz äîepcnll dxezd d`a dn - ©¨©©§©

,xxal yi :`ziixad zx`ane .el` zepeylaøîBà äzà ïépîoipn - ¦©¦©¨¥
,df oic cnlpäøéòN ,äaNk Lc÷äî ïéàéánLzern lehil lekiy - ¤§¦¦¥¤§¥¦§¨§¦¨

,dxiry mda zepwle ,z`hgl dayk mdn `iadl ick yixtdy
äøéòN Lc÷äîe`iadl lekie .äaNkcxeie dler oaxway oipn ¥¤§¥§¦¨¦§¨

äøéòNe äaNk Lc÷äî`iadl lekiLc÷äîe ,äðBé éðáe íéøBz ¥¤§¥¦§¨§¦¨¦§¥¨¥¤§¥
,äðBé éðáe ïéøBz`iadl leki.äôéàä úéøéNòeãöéë,df oic jiiy ¦§¥¨£¦¦¨¥¨¥©

e xiyr didy oebkLéøôäzernàéáé ,éðòäå ,äøéòNìå äaNëì ¦§¦§¦§¨§¦§¦¨§¤¡¦¨¦
el` zerna,óBòm`eéðòä,xzeiàéáémda,äôéàä úéøéNòm` oke ¤¡¦¨¦£¦¦¨¥¨
e ipr didLéøôäzern,äôéàä úéøéNò[ì],øéLòäåzern siqei ¦§¦©£¦¦¨¥¨§¤¡¦

e,óBò àéáém`eøéLòäe siqei ,xzei cer.äøéòN Bà äaNk àéáéoke ¨¦¤¡¦¨¦¦§¨§¦¨
m`äøéòN Bà äaNk Léøôä,z`hgl m`iadl ,ynneáàzñðå- ¦§¦¦§¨§¦¨§¦§¨£

mdinca `iadle mzectl jixvy `ed mpice ,elqtpe men mda ltpe
,dndaa aiig epi`e iprd eiykr m` ,oaxwl zxg` dnda[äöø íà]¦¨¨

.óBò äéîãa àéáém` j`óBò Léøôäez`hgláàzñðådyrpe - ¨¦§¨¤¨¦§¦§¦§¨¥
wx aiegn zrke iprd m` elit` ,daxwdl lqtpy xa` xqegn

,dgpnaàéáé àì`iadl leki epi` -,äôéàä úéøéNò åéîãaoeik Ÿ¨¦§¨¨£¦¦¨¥¨
,ïBéãt óBòì ïéàLdti`d zixiyr einca `iadle ezectl leki epi`e. ¤¥¨¦§
:`ziixad zniiqnïëìel` mipic epcnll ick -øîàðdler oaxwa ¨¥¤¡©

serae dndaa cxeie,'Búàhçî'dti`d zixiyrae,'Búàhç ìò' ¥©¨©©¨
lekiy xg` xac yiy rnyn dndaa xn`py 'ez`hgn' oeylny
wlgn `iadl leki iprd m`y epiide ,ef z`hgn zvwnn `iadl
iprd m`y cnln ,sera xn`py 'ez`hgn' oeyl oke .ser el` zernn
lr' xn`py dne .dti`d zixiyr el` zernn wlgn `iadl leki
ly zern lr siqedl `ed lekiy rnyn ,dti`d zixiyra 'ez`hg
siqedl leki ,xiyrd m`y ,xg` oaxw `iadle ,dti`d zixiyr

` ser `iadle.dnda e
:zeyxcd lk z` jixv dnl zx`an `xnbdéøèöéàåázëîì C- §¦§§¦§¦§©

aezkl dxezd dkxvede'Búàhçî'l,äøéòN Bà äaNk éaâ ¥©¨©¥¦§¨§¦¨
éøèöéàåázëîì Cl mb 'ez`hgn'.óBò éaâmeynàø÷ áéúk éàc §¦§§¦§¦§©©¥§¦§¦§¨

l wx 'ez`hgn' xn`p did m`y -Lc÷ä éaâziipwl zernBà äaNk ©¥¤§¥¦§¨
,äøéòN,ser mda `iadle zepyl xyt`yàðéîà äåäleki iziid - §¦¨£¨¨¦¨

yk wxy xnelLéøôämda zepwl zernéðòéî ék ,äaNk,iprdyk - ¦§¦¦§¨¦¦£¥
ïeðéìçð úBòî ïéìäîllgi zern mze`n wlg -éúééðc ,óBò ìò- ¥¨¥¨©§¦©§©§¥

`iaiyóBòmeyn dfe ,dnda mewna ez`hgleäééåøz ,óBòå äaNëc§¦§¨¨©§©§
mdipy -eäðéð íéîc éðéîlr mc mdn miwxefy zepaxw md - ¦¥¨¦¦§

.ser dndad inca `iadl lekiy xnel yi okle ,gafndìáà£¨
eäðéð íéîãc éðéî åàìc ,äôéàä úéøéNò,minc ozn da oi`y -éà £¦¦¨¥¨§¨¦¥§¨¦¦§¦

àø÷ áéúk àìweqta xn`py `l m` -'Búàhçî'läåä ,óBò éaâ Ÿ§¦§¨¥©¨©¥£¨
àðéîàcéðòéîe Bpé÷ì úBòî Léøôî éëxtd m`y -zepwl zern yi ¨¦¨¦©§¦¨§¦¦£¥
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xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc dlirn(iyily meil)

íéùã÷ éùã÷ ¯ ïåùàø ÷øô

äðùî
:elqtpy miycw iycwa dlirn oipra dpc epizpyníéLã÷ éLã÷̈§¥¨¨¦

íBøca ïèçMLepipyy enk] dpetva hgydl mpice ,dxfrd mexca - ¤§¨¨©¨
migafa(.fn)[ïäa ïéìòBîlr s`y ,lrn ,dhext dey mdn dpdpd - £¦¨¤

x`al dtiqen dpynd .dlirn iabl mzyecwn e`vi `l ,elqtpy it
:df oicíBøca ïèçL,,mzevnk `ly,ïBôva ïîc ìaé÷å,mzevnk §¨¨©¨§¦¥¨¨©¨

mhgyy e`,íBøca ïîc ìaé÷å ïBôva.mda milren jk oiae jk oia ©¨§¦¥¨¨©¨
,äìéla ÷øæå íBia èçL,dlila `le meia `id mcd zwixf onfy s` ¨©©§¨©©©§¨

.ea milren mewn lkn ,oaxwd lqtpehgy oke,íBia ÷øæå äìéla©©§¨§¨©©
dleqt dlila oaxw zhigyemilren mewn lkn ,.eaïèçML Bà¤§¨¨

mxyan lek`l ayg dhigyd zryay `l` ,oetvae meiaïpîæì õeç¦§©¨
,zxk aiig mdn lke`de ,oaxwd lqtpe lebit mdy ,zxgnl -åm` ok §

elk`l ayg,ïîB÷îì õeçdyrp o`k mby ,dxfrl ueg epiidc ¦§¨
,el` lka ,zxk mdilr miaiig oi`y `l` ,lebit oaxwd,ïäa ïéìòBî£¦¨¤

,elqtpy s`eoi`dtiqen dpynd .dlirn icin m`iven leqtd
:mileqt zepaxwa dlirn oic z` x`alìk ,òLBäé éaø øîà ììk§¨¨©©¦§ª©Ÿ

dì äéäLmiycwd zndal -íéðäkì øzéä úòLdnc zwixfy - ¤¨¨¨§©¤¥©Ÿ£¦
xg`l dlqtpy it lr s` ,mipdk zlik`l dxzede xykda dzid

e okn,dxyan lek`l mi`yx mipdkd oi`.da ïéìòBî ïéàli`edy ¥£¦¨
dlirn oic oi`e ,''d iycw' llkn d`vi ,mipdkl xzid zry dl dide

dlirn oipra xn`py ,''d iycw' mi`xwpd mixaca `l`(eh d `xwie)

.''d iWcTn dbbyA d`hge'íéðäkì øzéä úòL dì äéä àlL ìëå §¨§¨¦§¨¨¦¨§¥§Ÿ¤Ÿ¨¨¨§©¤¥©Ÿ£¦
,mcd zwixf iptl dlqtpy -zlik`l dxzed `l mlerne li`ed

''d iycw' llka `id ixd ,daxwdl dlqtpy it lr s` ,mipdk
e.da ïéìòBî£¦¨

:dpynd zx`anàéä Bæéàmiycw zndaøzéä úòL dì äéäL ¥¦¤¨¨¨§©¤¥
íéðäkì,da milren oi`eäðlLxg`l dxya oly epiid ,dndad ©Ÿ£¦¤¨¨

.xzep dyrpe ,xwead cr mcd zwixfäàîèpLåxg` miycwd znda §¤¦§§¨
.dnc zwixfäàöiLå,dwixfd xg`l dxfrl uegn de`ivedy e` - §¤¨§¨

,mipdk zlik`l ie`x xyad oi`y it lr s` .`veia xyad lqtpe
ea did xake ,mcd wxfpy xg`l leqtd dyrpe li`ed mewn lkn

.ea milren oi` ,mipdkl xzid zryàéä Bæéàåmiycwd zndaàlL §¥¦¤Ÿ
íéðäkì øzéä úòL dì äéä,da milreneäèçLpLzrya ayge ¨¨¨§©¤¥©Ÿ£¦¤¦§£¨

dlke`l zpn lr dhigyddpîæì õeç`e.dîB÷îì õeçeìaéwLå ¦§©¨¦§¨§¤¦§
mipdk dnc z`,ïéìeñt.mi`nh e` minen ilra oebke÷øæåe` - §¦§¨§

mileqt mipdk ewxf.dîc úàici lr dzyrp dceardyk oicd `ede ¤¨¨
,mexca dhgyy oebk ,oick `ly dzyrpy `l` ,mixyk mipdk
xzid zry did `l el` lkay ,`yixa miiepyd mileqt x`ye

,mipdkl.ea milren ,gafd lqtpy it lr s`

àøîâ
éðz÷,dpyna epipy -.ïäa ïéìòBî íBøca ïèçML íéLã÷ éLã÷ ¨¨¥¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨£¦¨¤

:`xnbd dywnàèéLt-dkxved dnle df oic `ed heyt `ld §¦¨
,erinydl dpynd,`iyewd z` x`al `xnbd dtiqenikeíeMî¦

ïúèéçLc[ohgyy-]ïeðé÷étà íBøcae`viy `xaq `id -éãéî ¦§¦¨¨©¨©¦¦¦¥
òî,äìé,dlirn icin `vei `ed xykda oaxwd dyrpyk `weec ixde §¦¨

:`xnbd zvxzn .leqta dyrpyk `l la`éøèöéàC`pzd jxved - ¦§§¦
,eprinydlàðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrc lr dler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨

eúnL íéLã÷ ,ïðçBé éaø øîà àleò øîàå ìéàBädzyrpy mxh ¦§¨©¨¨©©¦¨¨¨¨¦¤¥
,dcear mdaäøBz øác äìéòî éãéî eàöé,mrhde ,dxez oicn - ¨§¦¥§¦¨§©¨

oi` ik ,minc zyecwl `l mbe ,deabl `l ,melkl miie`x mpi`y iptn

e`vie ,mialkl mlik`dl miycwd z` micet,''d iycw' llknéëä̈¦
énð,xne` iziid ok enk -éaâì íéLã÷ éLã÷a mzhigyäîk ,íBøc ©¦¨§¥¨¨¦§©¥¨§¨

éîc ïeðé÷ðçcmiie`x mpi` md mb ik ,mbxde mwpgy enk md ixd - §©§¦¨¥
,mda elrni `le ,melklïì òîLî à÷dpynd dkxved jkl - ¨©§©¨

ik ,ezny miycwl minec mpi`e ,mda milreny eprinydlíéLã÷̈¨¦
eæç àì eúnL[miie`x mpi`-]éäð ,íBøc ìáà ,ììk[mpn` s`d-] ¤¥Ÿ£§¨£¨¨§¦

,íél÷ íéLã÷ì àeä éeàø ìáà íéLã÷ éLã÷ì éeàø Bðéàcenk §¥¨§¨§¥¨¨¦£¨¨§¨¨¦©¦
migafa epipyy(.dp).'dxfra mewn lka ozhigy ,milw miycw'

ileqt lka eprinydl dpynd dkixv recn x`al `xnbd dtiqen
:`xnbd zl`ey .dlirn mda yiy miycwdéðúéîì éì änì̈¨¦§¦§¥

[zepyl-]éðä ìkeprinydl dpyna miiepnd mileqtd lk z` - ¨¨¥
it lr s`y ,mdn cg`a rinydl `pzd wtzqd `le ,mda milreny
.mileqtd x`yl cnlp epnne ,ea milren ezevnk dyrp `ly

:`xnbd daiyn,éëéøöcàðz éàdpey did m`y -íBøca ïèçL §¦¦¦¨¨§¨¨©¨
ïBôva ïîc ìaé÷å,xne` iziid ,calaäìéòî eäa úéàc àëäwx - §¦¥¨¨©¨¨¨§¦§§¦¨

,dlirn mda yi o`kàeä ïBôva äìa÷c íeMî`idy dlawdy - ¦§©¨¨©¨
itle ,dl ie`xd mewnd `edy ,oetva dzyrp dceard xwir
z` aiygdl liren df ixd ,zexyka dceard xwir o`k dzyrpy

,''d iycw' llka didiy oaxwdïîc ìaé÷å ïBôva ïèçL ìáà£¨§¨¨©¨§¦¥¨¨
àeä íBøca ìaé÷å ìéàBä ,íBøcaxwir `idy ,dlawdy xg`n - ©¨¦§¦¥©¨

,mexca dzyrp ,dceardepi`yxne` iziid ,dl ie`xd mewnd
y÷éôð`vei `ed ixd -,äìéòî éãéîmiycw znda enk `ed ixde ¨¦¦¥§¦¨

mewn lkny eprinydl jxved jkl ,da milren oi`e ,dzny
.ea milrenéàä àðz éàålaiw' e` ,'mexca ohgy' epiidc ,el` z` - §¦¨¨©

,cala 'mexca oncàðéîà äåäxne` iziid -itl ,milren el`ay £¨¨¦¨
e ,meia eyrpyàîîé[mei-],àeä äáø÷ä ïîæzeceard elired okle ¨¨§©©§¨¨

,''d iycw'l oaiygdl ea eyrpy,íBia ÷øæå äìéla dèçL ìáàixd £¨§¨¨©©§¨§¨©©
dåàì äìél[epi`-]éàäå ,äáø÷ä ïîæ[dfe-],äìéla èçLc ©§¨¨§©©§¨¨§©§¨©©©§¨

[àîéà]d -xne` izii,äìéòî éãéî ÷éôðcmiycwk aygpy iptn ¥¨§¨¦¦¥§¦¨
dlila hgy m` s`y eprinydl `pzd jxved jk meyne ,ezny

.ea milren(ìá÷å) ìéàBä àðéîà äåä ,äìéla dèçL àðz éàå§¦¨¨§¨¨©©§¨£¨¨¦¨¦
,íBia dîc [÷øæå]jkitl ,dceard xwir `ideúéà[yi-]da §¨©¨¨©¦¨

,äìéla ïîc ÷øæå íBia ïèçL ìáà ,äìéòîdzid dceard xwiry §¦¨£¨§¨¨©§¨©¨¨©©§¨
xne` iziid ,dlilaå ìéàBädlilïàîk ,àeä äáø÷ä ïîæ åàì ¦§¨§©©§¨¨§©

éîc ïeðé÷ðçc,dbxd eli`k aygp df ixd -eäa úéà àìåoi`e-] §©§¦¨¥§Ÿ¦§
[mdaïì òîLî÷ ,äìéòî,milren dfa mby `pzd eprinyn - §¦¨¨©§©¨

dlild ixdy ,epnfa `ly ehgyy oaxwk aygp epi` 'dlil'y meyn
yiy `l` ,daxwdl ie`xd onfa dyrpy aygpe ,meid xg` jled

.dhigya leqt
zrya mdilr aygy miycw iycwy epipyy dn lr dywn `xnbd
dywn .mda milren ,mnewnl ueg e` ,mpnfl ueg mlke`l mzhigy

:`xnbdeæç éàîì 'BîB÷îì õeç'å 'Bpîæì õeç'xacd oaen ,xnelk - ¦§©§¦§§©£
iptn ,mda milreny ,'dlil'e 'mexc' enk ,mincewd mipte`a
mle` ,onf xqegn aygp epi` 'dlil'e ,milw miycwl ie`x 'mexc'y
mdixeni` oi` ixd ,miie`x md dnl ,'enewnl ueg'e 'epnfl ueg'
recne ,ezny miycwk md ixde ,mipdkl mxya `le deabl miie`x

:`xnbd zvxzn .mda milrenïéìebéôì ïévøîe ìéàBä`ed oicd - ¦§©¦§¦¦
axwd lr rawp oi`ylr zxk aiigzdl ,dhigya lebit my o

xg`ne ,dwixfd xg` cr zeceard x`y lk ea eyriy cr ,ezlik`
zrya lebita oaxwd rawi dgekny ,jkl dliren lebit zhigyy
dhigy ici lr dzyecwn z`vei dpi` oiicry rnyn ,dwixfd

.mda milren jkitle ,ef dleqt
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oifge` mipy` cenr a sc ± oey`x wxtzereay

äðùîíåøãá ïèçùù íéùã÷ éùã÷e`vi `l Ð oetva hgyil opicc ab lr s` Ð

cvik .lrn ,dhext dey odn dpdpdy ,dlirn iabl ozyecwn?.'eke ohgy

jli`e dlawnc ,dcear xwir ied `dc Ð oetva onc laiwe mexca ohgy :`niz `lc

mexca onc laiwe oetva ohgy elit` `l` .oetva ied jli`e dlawne ,dpedk zevn

,dcear xwir epiidc ,dlawc ab lr s` Ð

oilren ikd elit` ,opick `ly mexca `id

.odaäìéìá ïîã ÷øæå íåéá èçù íà ïëåÐ

Ð `id daxwd onf e`l dlilc ab lr s`

.oda oilreníåéá ÷øæå äìéìá èçù íà ïëå
`dc ,oda oilrenc `ed okc lk i`de Ð

oi`e ef"e .meia zied dcear xwir `idc dwixf

.ipzw "ef xnel jixvïåôöá ïèçùù åàÐ

epiidc ,opnfl ueg olke`l odilr ayige ,meia

.zxk ea yie lebitïîå÷îì õåç åàepiidc Ð

.oda oilren ikd elit` ,zxk ea oi`e lebit

uegc lebite epnfl uegc lebit ,ediiexze

m`e"n (`,gk migaf) iwtp `xw cgn ,enewnl

ywzi`c 'ebe "einly gaf xyan lk`i lk`d

,"lebit" dil ixwe ,epnfl uegl enewnl ueg

.zxk dilr aiigilc xenb lebit ied `l la`

äòù äì äúéäù ìë òùåäé éáø øîà ììë
íéðäëì øúéä.mdn dlqtp aeye ÐäðìùÐ

z`viy e` ,z`nhpy e` ,dwixf xg`l xyad

ab lr s`c ,dwixf xg`l mirlwl ueg

li`ed Ð mipdkl die`x dpi` `zydc

.dlqtpy mcew xyekd zry dl dzideïéà
äá ïéìòåî'd iycwn" da `pixw `lc Ð"

.mipdkl die`x dzid xake li`ed ,(d `xwie)

äîã úà å÷øæå ïéìåñô åìá÷ùåoi`nha Ð

oda dxzed `lc ,cigi zepaxwae ,ixiin

.d`nehøúéä úòù äì äúéäù àéä åæéàå
úàîèðùå äðìù íéðäëìdhigye li`edc Ð

s` ,mipdkl die`x dzidc ,ie`xk eed dwixfe

,`veia e` dpila dlqtp aeyc ab lr

oilren oi` Ð mipdkl xzid da zil `zydc

.daäèçùðù 'åë äì äúéä àìù àéä åæ éàå
'åëå äðîæì õåç`pzc ipd lkl oicd `ede Ð

did `ly ,dlila e` ,mexca dhgy :`yixa

hiwpc `nrh epiide .mipdkl xzid zry odl

lkn ith ,enewnl uege epnfl uegc ,oixz ipd

ixz ipdc Ð oda oilrenc `yixa `pzc ipd

zkqna iwtp `xw cgne ,iccd` yewzi`

.'ebe "lk`i lk`d m`e"n (`,gk) migaf

ïéìåñô åìá÷ùåoicd `ede ,oinen ilra Ð

.`dl `yixa ipzc inpàøîâêúòã à÷ìñ
àìåò øîàå ìéàåä àðéîàwxta onwl Ð

e`vi Ð ezny miycw :(`,ai) "z`hg cle"

zi` Ð opaxcn la` ,dxez xac dlirn icin

.onwl `zi`ck ,dlirn edaïåðé÷ðçã ïàîë
åîã,heicdl `le deabl `l efg `lc ,dlirn icin e`vic ,ezny miycwk eedile Ð

.`lc ,ol rnyn `w Ð mialkl olik`dl miycwd z` oicet oi`c'åëå åúîù íéùã÷
milw miycw :(`,dp migaf) "onewn edfi`"a opzck ,milw miycwl `ed ie`x la` Ð

.dxfra mewn lka ozhigy Ðéðä ìë éðúéîì éì äîìoilrenc oizipzna ipzc Ð

`prci `linne ,ea oilren Ð ezevnk ziyrp `lc ab lr s`e ediipin `cg ipzil ,oda

oicd `edc.ipd lklàéä íåøãá äìá÷ã.dcear xwir `idc Ðàîîéã íåùî
àåä äáø÷ä ïîæonf e`l dlilae ,meia wxfe dlila hgy la`" :opiqxb ikd Ð

.'eke "`ni` dlila hgyc i`de ,`ed daxwd'åëå äìéìá äèçù àðú éàåÐ

dwixfc ,dlila wxfe dlila hgy m` oicd `ede ,dlila wxfe meia hgy la`

.dlila `ied `id dcear xwircïì òîùî à÷ éîã ïåðé÷ðçã ïàîë àîéàÐ

`le ,oizipznn wiic cenlzd lra i`de .`ed onf xqegn e`l dlilc ,oilrenc

.ipzw "ef xnel jixv oi`e ef"c dil `xiaq[mcew 'nrl jiiy]õåçå åðîæì õåç
åæç éàîì åîå÷îìi`dc .oda oilrenc `ed oica ,oizipzna ipzc ipd lk :xnelk Ð

xihwdl zpn lr hgy `l` .`ed onf xqegn e`l dlilc ,oda oilrenc `ed oic Ð dlila wxf e` inp dlila hgye ,lirl opixn`ck ,milw miycwl ie`x Ð mexca ohgyc
õåç
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éùã÷oda yiy ,xeav inlye my`e z`hg oebk Ð miycwoda `diy cr dlirn

'd iycw" exwin dwixf zry crc ,dwixf xg`l epiidc ,mipdkl xzid zry."

xg`l cr ,dlirn oda oi` Ð milw miycwa la` .dwixf xg`l s` Ð mixeni`ae

.odixeni`a dlirn yi f`e ,deab wlg xxaed f`y ,dwixfïèçùùopice Ð mexca

"onewn edfi`" wxta `zi`ck ,oetva hgyil

yxtn `xnba .oda oilren Ð (`,fn migaf)

ohgyy" i`d :xn`z m`e .`zeax i`n

`d Ð oetva lawc i` ,inc ikid "mexca

lawc i`e !`tiqa jenqa `pipz ,il dnl

,ipzinl dil ied `yixa ok m` Ð mexca

oetva ehgy oke ,oetva lawe mexca ehgyy

enk jk lk `zeax ied `lc ,mexca lawe

epizpyn xcqc .mexca lawe mexca ehgyy

xzei yecig ea yiy eze` dpeyy :`ed jk

df itle .`zekixv `xnba ciarck ,`tiqa

oi`e ef" ipz ok m` ,`yixa df yecig dpeyy

oi`e ,"ef s` ef `l" ipz xcde ,"ef xnel jixv

mewn iepiy `yixa llekc mi`pz zhiy ef

cvik ,xnelk ,ipzw cvik yxtn xcde ,mexcc

ohgyy oebk exn`y mexcc ,mewn iepiy ied

mexca ohgy la` ,'ek oetva lawe mexca

.oizipzn ixiin `l `da Ð mexca lawe

eda zil `peeb i`d ikac `hdix metl d`xpe

yie .oizipzna edl yxtn `lcn ,dlirn

edin .jk lk eda dpiyc meyn ,xaca mrh

ef oi`c digiy uxt epiax axd epxenl d`xp

oizipznc `nrh yxtn `xnba `dc .`xaq

,leqta dyre dpiyc ab lr s` ,oda oilrenc

dn ,ok m`e .milw miycwl ie`x `edc meyn

d`xp okl ?ileqt ixz il dn leqt cg il

mexca lawe hgya oicd `edc :xnel

ab lr s` oizipzna ipz `lc `de ,oilrenc

itle ,dpyn jxc jk Ð ith `zeax `edc

yg `l Ð envr ipta cg` lk dpeyy

lr `ad" wxta ogky`ck ,cgia mzepyl

,eznai lr `ad :ipzwc (a,bp zenai) "eznai

elit`" :ipz `xnbae ,'ek cifna oia bbeya oia

iedc ab lr s` ,dixiiy dpynae ."mdipy

zrnyc oeik ,`nzqnc meyn Ð ith `zeax

.izxza oicd `ed ,`zerixl `cgïèçù
lawe oetva ohgy oetva onc lawe mexca

law" opzc [`d] yxtn `xnba Ð mexca onc

,dlawa dpiyc ab lr s`c :`zeaxl "mexca

.oilren mewn lkn Ð `id dcear xwirc

wxfe dlila hgy ,dlila wxfe meia hgy"

d`xpe .mixtqd aexa `qxibd jk "meia

dil zi`c ,yeaiy `edy wgvi epiaxl

enk ,`tiqa xzei yecig `edy eze` ipzinl

dlila hgy" :`kti` opiqxb `l` .mexc iab

xzei yecig `iede ,dcear xwir Ð dwixfc ."dlila wxfe meia hgy ,meia wxfe

meyn Ð dwixf hwpe ,dlil iab dlaw wiay ikdle .dlirn `ki`c dwixfa dpiyyk

dlawc ,meia cin dlawde ,dlild seqa ynn dhigy `dzy mvnvl xyt` i`c

.efl ef zetekz dhigyeìëÐ dwixfa ziyrpy Ð mipdkl xzid zry dl didy

'd iycw" eda `pixw `lc ,oilren oi`."àèéùôicin oepiwt` mexca ohgyc meyn

iwet`l eda `ipdn `l dwixfc ,ol rnyn `w `dc ipyil :xn`z m`e Ð dlirn

`le `ipdn `lc ,leqta dwixfdy oeik ,`ed `hiyt `dc :xnel yi !dlirn icin

.myd zxfra yxt` dinwle .xity `gip ixen yxity dn itlc :xnel yi cere .icin

íéùã÷'d iycw" exwi` `l ceai`l oikledy oeikc Ð 'ek dlirn icin e`vi ezny."

õåç,edpiwpgc o`nk iedc xninl dil ded :xnelk Ð efg i`nl enewnl uege epnfl

o`n `ki`c oeik ,[oizipzna ipzc ipd lk] `zyd jixt i`nc :dywe .icinl efg `lc

ith `gipc oky lk ,oepiwpgc o`nk opixn` `l ,ecxi `l Ð elr m` xn`c
ueg
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קסז oifge` mipy` cenr a sc ± oey`x wxtzereay

äðùîíåøãá ïèçùù íéùã÷ éùã÷e`vi `l Ð oetva hgyil opicc ab lr s` Ð

cvik .lrn ,dhext dey odn dpdpdy ,dlirn iabl ozyecwn?.'eke ohgy

jli`e dlawnc ,dcear xwir ied `dc Ð oetva onc laiwe mexca ohgy :`niz `lc

mexca onc laiwe oetva ohgy elit` `l` .oetva ied jli`e dlawne ,dpedk zevn

,dcear xwir epiidc ,dlawc ab lr s` Ð

oilren ikd elit` ,opick `ly mexca `id

.odaäìéìá ïîã ÷øæå íåéá èçù íà ïëåÐ

Ð `id daxwd onf e`l dlilc ab lr s`

.oda oilreníåéá ÷øæå äìéìá èçù íà ïëå
`dc ,oda oilrenc `ed okc lk i`de Ð

oi`e ef"e .meia zied dcear xwir `idc dwixf

.ipzw "ef xnel jixvïåôöá ïèçùù åàÐ

epiidc ,opnfl ueg olke`l odilr ayige ,meia

.zxk ea yie lebitïîå÷îì õåç åàepiidc Ð

.oda oilren ikd elit` ,zxk ea oi`e lebit

uegc lebite epnfl uegc lebit ,ediiexze

m`e"n (`,gk migaf) iwtp `xw cgn ,enewnl

ywzi`c 'ebe "einly gaf xyan lk`i lk`d

,"lebit" dil ixwe ,epnfl uegl enewnl ueg

.zxk dilr aiigilc xenb lebit ied `l la`

äòù äì äúéäù ìë òùåäé éáø øîà ììë
íéðäëì øúéä.mdn dlqtp aeye ÐäðìùÐ

z`viy e` ,z`nhpy e` ,dwixf xg`l xyad

ab lr s`c ,dwixf xg`l mirlwl ueg

li`ed Ð mipdkl die`x dpi` `zydc

.dlqtpy mcew xyekd zry dl dzideïéà
äá ïéìòåî'd iycwn" da `pixw `lc Ð"

.mipdkl die`x dzid xake li`ed ,(d `xwie)

äîã úà å÷øæå ïéìåñô åìá÷ùåoi`nha Ð

oda dxzed `lc ,cigi zepaxwae ,ixiin

.d`nehøúéä úòù äì äúéäù àéä åæéàå
úàîèðùå äðìù íéðäëìdhigye li`edc Ð

s` ,mipdkl die`x dzidc ,ie`xk eed dwixfe

,`veia e` dpila dlqtp aeyc ab lr

oilren oi` Ð mipdkl xzid da zil `zydc

.daäèçùðù 'åë äì äúéä àìù àéä åæ éàå
'åëå äðîæì õåç`pzc ipd lkl oicd `ede Ð

did `ly ,dlila e` ,mexca dhgy :`yixa

hiwpc `nrh epiide .mipdkl xzid zry odl

lkn ith ,enewnl uege epnfl uegc ,oixz ipd

ixz ipdc Ð oda oilrenc `yixa `pzc ipd

zkqna iwtp `xw cgne ,iccd` yewzi`

.'ebe "lk`i lk`d m`e"n (`,gk) migaf

ïéìåñô åìá÷ùåoicd `ede ,oinen ilra Ð

.`dl `yixa ipzc inpàøîâêúòã à÷ìñ
àìåò øîàå ìéàåä àðéîàwxta onwl Ð

e`vi Ð ezny miycw :(`,ai) "z`hg cle"

zi` Ð opaxcn la` ,dxez xac dlirn icin

.onwl `zi`ck ,dlirn edaïåðé÷ðçã ïàîë
åîã,heicdl `le deabl `l efg `lc ,dlirn icin e`vic ,ezny miycwk eedile Ð

.`lc ,ol rnyn `w Ð mialkl olik`dl miycwd z` oicet oi`c'åëå åúîù íéùã÷
milw miycw :(`,dp migaf) "onewn edfi`"a opzck ,milw miycwl `ed ie`x la` Ð

.dxfra mewn lka ozhigy Ðéðä ìë éðúéîì éì äîìoilrenc oizipzna ipzc Ð

`prci `linne ,ea oilren Ð ezevnk ziyrp `lc ab lr s`e ediipin `cg ipzil ,oda

oicd `edc.ipd lklàéä íåøãá äìá÷ã.dcear xwir `idc Ðàîîéã íåùî
àåä äáø÷ä ïîæonf e`l dlilae ,meia wxfe dlila hgy la`" :opiqxb ikd Ð

.'eke "`ni` dlila hgyc i`de ,`ed daxwd'åëå äìéìá äèçù àðú éàåÐ

dwixfc ,dlila wxfe dlila hgy m` oicd `ede ,dlila wxfe meia hgy la`

.dlila `ied `id dcear xwircïì òîùî à÷ éîã ïåðé÷ðçã ïàîë àîéàÐ

`le ,oizipznn wiic cenlzd lra i`de .`ed onf xqegn e`l dlilc ,oilrenc

.ipzw "ef xnel jixv oi`e ef"c dil `xiaq[mcew 'nrl jiiy]õåçå åðîæì õåç
åæç éàîì åîå÷îìi`dc .oda oilrenc `ed oica ,oizipzna ipzc ipd lk :xnelk Ð

xihwdl zpn lr hgy `l` .`ed onf xqegn e`l dlilc ,oda oilrenc `ed oic Ð dlila wxf e` inp dlila hgye ,lirl opixn`ck ,milw miycwl ie`x Ð mexca ohgyc
õåç
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éùã÷oda yiy ,xeav inlye my`e z`hg oebk Ð miycwoda `diy cr dlirn

'd iycw" exwin dwixf zry crc ,dwixf xg`l epiidc ,mipdkl xzid zry."

xg`l cr ,dlirn oda oi` Ð milw miycwa la` .dwixf xg`l s` Ð mixeni`ae

.odixeni`a dlirn yi f`e ,deab wlg xxaed f`y ,dwixfïèçùùopice Ð mexca

"onewn edfi`" wxta `zi`ck ,oetva hgyil

yxtn `xnba .oda oilren Ð (`,fn migaf)

ohgyy" i`d :xn`z m`e .`zeax i`n

`d Ð oetva lawc i` ,inc ikid "mexca

lawc i`e !`tiqa jenqa `pipz ,il dnl

,ipzinl dil ied `yixa ok m` Ð mexca

oetva ehgy oke ,oetva lawe mexca ehgyy

enk jk lk `zeax ied `lc ,mexca lawe

epizpyn xcqc .mexca lawe mexca ehgyy

xzei yecig ea yiy eze` dpeyy :`ed jk

df itle .`zekixv `xnba ciarck ,`tiqa

oi`e ef" ipz ok m` ,`yixa df yecig dpeyy

oi`e ,"ef s` ef `l" ipz xcde ,"ef xnel jixv

mewn iepiy `yixa llekc mi`pz zhiy ef

cvik ,xnelk ,ipzw cvik yxtn xcde ,mexcc

ohgyy oebk exn`y mexcc ,mewn iepiy ied

mexca ohgy la` ,'ek oetva lawe mexca

.oizipzn ixiin `l `da Ð mexca lawe

eda zil `peeb i`d ikac `hdix metl d`xpe

yie .oizipzna edl yxtn `lcn ,dlirn

edin .jk lk eda dpiyc meyn ,xaca mrh

ef oi`c digiy uxt epiax axd epxenl d`xp

oizipznc `nrh yxtn `xnba `dc .`xaq

,leqta dyre dpiyc ab lr s` ,oda oilrenc

dn ,ok m`e .milw miycwl ie`x `edc meyn

d`xp okl ?ileqt ixz il dn leqt cg il

mexca lawe hgya oicd `edc :xnel

ab lr s` oizipzna ipz `lc `de ,oilrenc

itle ,dpyn jxc jk Ð ith `zeax `edc

yg `l Ð envr ipta cg` lk dpeyy

lr `ad" wxta ogky`ck ,cgia mzepyl

,eznai lr `ad :ipzwc (a,bp zenai) "eznai

elit`" :ipz `xnbae ,'ek cifna oia bbeya oia

iedc ab lr s` ,dixiiy dpynae ."mdipy

zrnyc oeik ,`nzqnc meyn Ð ith `zeax

.izxza oicd `ed ,`zerixl `cgïèçù
lawe oetva ohgy oetva onc lawe mexca

law" opzc [`d] yxtn `xnba Ð mexca onc

,dlawa dpiyc ab lr s`c :`zeaxl "mexca

.oilren mewn lkn Ð `id dcear xwirc

wxfe dlila hgy ,dlila wxfe meia hgy"

d`xpe .mixtqd aexa `qxibd jk "meia

dil zi`c ,yeaiy `edy wgvi epiaxl

enk ,`tiqa xzei yecig `edy eze` ipzinl

dlila hgy" :`kti` opiqxb `l` .mexc iab

xzei yecig `iede ,dcear xwir Ð dwixfc ."dlila wxfe meia hgy ,meia wxfe

meyn Ð dwixf hwpe ,dlil iab dlaw wiay ikdle .dlirn `ki`c dwixfa dpiyyk

dlawc ,meia cin dlawde ,dlild seqa ynn dhigy `dzy mvnvl xyt` i`c

.efl ef zetekz dhigyeìëÐ dwixfa ziyrpy Ð mipdkl xzid zry dl didy

'd iycw" eda `pixw `lc ,oilren oi`."àèéùôicin oepiwt` mexca ohgyc meyn

iwet`l eda `ipdn `l dwixfc ,ol rnyn `w `dc ipyil :xn`z m`e Ð dlirn

`le `ipdn `lc ,leqta dwixfdy oeik ,`ed `hiyt `dc :xnel yi !dlirn icin

.myd zxfra yxt` dinwle .xity `gip ixen yxity dn itlc :xnel yi cere .icin

íéùã÷'d iycw" exwi` `l ceai`l oikledy oeikc Ð 'ek dlirn icin e`vi ezny."

õåç,edpiwpgc o`nk iedc xninl dil ded :xnelk Ð efg i`nl enewnl uege epnfl

o`n `ki`c oeik ,[oizipzna ipzc ipd lk] `zyd jixt i`nc :dywe .icinl efg `lc

ith `gipc oky lk ,oepiwpgc o`nk opixn` `l ,ecxi `l Ð elr m` xn`c
ueg
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מעילה.  פרק ראשון - קדשי קדשים דף ב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                              תוספות

ָקְדשֵׁי



`oifgeקסח mipya cenr a sc ± oey`x wxtzereay

da oilrenc dhigy `d .`ifg i`nl enewnl ueg e` epnfl ueg?`le !ied lebt `d

oilren i`n`e !llk oiie`x miycw eed `le ,mipdkl xya `le ,[deabl] oixeni` `l efg

odaïìåâéôì ïéöøîå ìéàåä éðùîå ?ilek `aiyg lebit zhigy i`de li`ed :xnelk Ð

.mcd wxfiy ,oixizn lk eaxwiy cr ,zxk eaiigl lebita rawin `l mlerlc ,i`d

`ed lebt" :(a,gk) migaf zkqna opixn`ck

aizkc ,xyk z`vxdk :opixn`e ,"dvxi `l

.lebitc leqt z`vxd jk ,"xtkl dvxi" dia

lk eaxwiy crdvxed `lÐ xykz`vxd dn

rawp `l Ð leqt z`vxd jk ,enyl eixizn

eixizn lk eaxwiy crzxk eaiigl lebit leqt

(jxevl) dvxnyÐ"oivxn" epiide .lebit myl

dwixf `dc oeike .lebita dirawnl dwixfd

izk` ,lebitl oivxn dkixvc ,jk lk daeyg

.da oilrene ,dzyecwn z`vi `làéòáéà
åäìoebk ,oda dpiyc oizipzna ipzc ipd Ð

.'ek mexca onc lawy e` mexca hgyyíà
åãøéù åäî çáæîì åìòe` ,ocixedl jixv Ð

.`läãåäé éáøã àáéìàwxta mzd xn`c Ð

Ð"dlerd `id z`f" :(`,ct) "ycwn gafnd"

,dplye ,dnc jtypyl hxt :miherin el` ixd

e` ,dhnl opzpy dlrnl oipzipe) d`viye

Ð elr m`y (dlrnl opzpy dhnl oipzipd

Ð elr m` inp ipdc ibilt `l`nlr ilek ,ecxi

.ecxiïåòîù éáøã àáéìà éâéìô éëbiltc Ð

"dlerd zxez z`f" :xn`e ,dcedi iaxc dilr

elr m`y ,milerd lkl zg` dxez daix Ð

.ecxi `l Ðïåòîù éáøë óñåé áøikc Ð

opzpy dhnl oipzipd :oerny iax xn`c ikid

,minc ozn mewn iepiy epiidc ,'eke dlrnl

ipyc `kid inp oicd`ed ,ecxi `lÐ elr m`y

Ð elr m`y ,mexca ohgyy ,dhigy mewna

.ecxi `løîà÷ àì ïàë ãò êì øîà äáø
ïåòîù éáø.ecxi `l Ð elr m` :mzd Ðàìà

'åëå äèîì ïéðúéðá`lc xn` `lc ,xnelk Ð

n iepiy eze`a `l` ecxi.oetva ied dlawe dhigye li`ed ,minc oznc mewàëä ìáà
'åëå.ecxi Ð elr m`e Ðóñåé áøì àîìùáli`ed ,ecxi `l Ð elr m` :xn`c Ð

.oda oilren ikd meyn ,ozyecwn ecxi `leäáøì àìà,ecxi Ð elr m`c xn`c Ð

oda oilren i`n`c :`iyw ,ozyecwn e`vicïðáøãî ïéìòåî éàî ?`ziixe`cn la`Ð

.ecxi Ð elr m`e ,dyecw eda zil Ðïðáøã äìéòîmeyn ,yneg `le oxw mlyn Ð

,dxfrl oileg `iank iedc ,oaxw `kil opaxcae ,dil iziin my` li` iptn ynegc

.dlirn my`e ynege oxw iziin ,`ziixe`c dlirna la` .yneg inp iziin `l jklid

äøåú øáã,opaxcn `l` dlirn eda zil `ziixe`cn :`nl` "dxez xac" xn`wcnÐ

"oilren" i`n daxl inp ikd?.opaxcn Ðéáø øîà àìåòã àäì àðéðú äáøì àîéì
ïðçåéÐ mexca ohgyy miycw iycwc opixn` `l in .dl opirny inp oizipznnc Ð

"oilren" i`n :opixn`e ,"oda oilren" ipzwe ,ezny miycwk eede ,enc oepiwpgc o`nk?
miycwkc "ecxi Ð elr m`" opixn`wc ,dlirn eda zil Ð `ziixe`cnc .opaxcn Ð

erc epiid ok m` ,enc ezny`lerc `d ol rnyn `w i`ne ,`léðùîå ?ab lr s` Ð

.oizipzna dil opipzcàìåòã àä êéøèöàoizipzna `kd :`pin` jzrc `wlqc Ð

dpiyy ab lr s`c meyn ,ediipin iypi` ilica `l Ð mexca ohgyy miycw iycwc

axl i` ,oda oilren ikdl .iypi` ediipin ilica `le ,ehgyp zexyka mewn lkn ,oda

.opaxcnÐdaxl i` ,`ziixe`cnÐsqeiåúîù íéùã÷ ìáà,iqi`ne ,edpip zelapcÐ

.ediipin ilica `dc ,dlirn eda zil opaxcn elit` :`ni` ,iypi` ediipin ilicaeà÷
ïì òîùîmiycwa dlirn eda zi` Ð opaxcn la` ,dxez xac dlirn icin e`vi Ð

.eznyàðéðú éîð åúîã íåùî éà àìåòã ïì òîùî à÷ éàî éúëàåoilren oi`c Ð

.(`,gi) "ycwdd on dhext dey dpdpd" wxta onwl opzc ,odaúàèçä ïî äðäðäÐ

.men zlraíåâôéù ãò ìòî àì äéç àéäùëminc zyecwc oeikc ,epnn xqgiy crÐ

.dyigkde da yxgy e` ,xnvd on ylzy oebk .dincn xqgiy cr lrn `l Ð `id

oilren oi` Ð mincl cnerd lk :ol `niiwe ,dincl `niiw Ð `id men zlrac oeikc

oeik Ð ycwd ly adf ly qek oebk ,mincl cner epi`y lk la` .eincn xqgiy cr ea

,`niiw incl e`lc ,dzn`idyke .lrn ,exqig`ly it lrs` ,eadpdpy (epnndpdpy)

lr s` ,lrn ,dhext deya dpdpy oeik Ð mialkl olik`dl miycwd z` oicet oi`c

dlirn da oi` lkd ixac dzny xg`lc ,`ed opaxcn Ð "lrn" i`de .exqig `ly it
àúééøåàãî
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`l elr m` `nlr ilekl `dc ,edpiwpgc o`nk `nip `lc enewnl uege epnfl ueg

`hiyt ,xnelk ?"il dnl enewnl ueg" :opiqxbc il d`xp okl .onwl ziyixtck ,ecxi

:ipyne .edlekn sicrc ,ziyixtck ecxi `l elrc `nrhn ,edpiwpgc o`nk ied `lc

.dlirn icin rwtn `l dwixfc ol rnyn `w `d :xnelk .elebitl dvxne li`ed

,dleqtc ab lr s`c `pin` jzrc `wlqc

,zxk aiigle lebit reawl dvxn mewn lkn

,xyk z`vxdk lebita opirac (ab lr s`e)

`w ,dlirn icin d`ivedl inp lirez ok m`e

rcei did `ly yxtl wgec d`xpe .ol rnyn

rwtn `l dwixfc xnel `ay zn`d dywnd

digxk lrc lirl izyxit `de ,dlirn icin

ixenl d`xp okl !ryedi iaxc dizlinn `ed

i`ce ,xnelk ."efg i`nl" xity qxbc :ikd

jgxk lr dwixf meyn `zeaxc `prci

oi`y oeik ?yi yecig dn ,edin .ziyixtck

rwtnc iziz ikidn Ð dwixfa zeie`x mey

.elebitl dvxne li`ed :ipyne ?dlirn icin

icin rwtn dwixfc jzrc `wlq ikdle

.`lc ol rnyn `w .dlirnåìòecxiy edn

uege epnfl ueg`c ,mexc` i`w jgxk lr Ð

gafnd" wxt rnyn `dc ,i`w `l enewnl

.ecxi `l `nlr ileklc (`,ct migaf) "ycwn

`icda `id `zbeltc Ð dlil` i`w `l mbe

.oerny iaxe dcedi iax oiaàáéìàiaxc

Ð ecxi elr m`c ibilt `l `nlr ilek dcedi

mexca hgy `lc dlila hgyp iab `zydc

mexca hgyc `kid oky lk ,ecxi :xn`w

iaxc `ail` ibilt ik .ecxic enewn dpiyc

ax .cxz `l :dlila hgyp iab xn`c ,oerny

iepiy dncnc ,(xq`c) ,oerny iaxk sqei

.epnf iepiyl mewnäáøå`l o`k cr jl xn`

opzpy dlrnl oipzipa `l` oerny iax xn`w

jtype dlila way i`n` :dniz Ð 'ek dhnl

iaxe dcedi iax eda ibiltc dnc d`vie dnc

axd yxite ?ecxi `lc dcen dcedi iax s`c dhnl opzpy dlrnl oipzip hwpe ,oerny

iax dcen `l `kde .dhnl d`yre ,dlrnl ezlery sera `kd ixiinc :wgvi epiax

xn`wc dhnl opzpy dlrnl oipzip inc `lc .ecxi jklid ,leqtk iedc meyn ,dcedi

xykd dl dzidy dndaa ixiin mzdc Ð dcedi iax bilt `lc (`,ct) migafa

iax bilt ,xykd mey did `lc ,dhnl dwlny serd zlera la` .dlawae dhigya

iax xn`w `l o`k crc ,dax wlgn df lre .dnc jtype dlila hgypa enk dcedi

mlerle ,envr gafna `l` oda dpiy `lc meyn `l` (migaf iab) ecxi `l oerny

giafiax dcen mexca hgya la` .dipiipr lke dzevn lk ,xnelk .oetva ozlawe oz

hgeyae .dhigy mewn dpyny oeik ,ueg ihegy enk iede ,inc diwpgc o`nkc oerny

aizenc `dn :uxt iax axd epiax ixenl dyw ,edin .ecxi Ð elr m` `nlr ilekl ueg

dlr m`dadpiyykc dwiln iab opifgc :yexit .'ek `cg ebn `cg daxl onwl sqei ax

i`n` wgvi epiax yexitle .dax azezi`e ,dndaa iepiy iab oicd `ede ,cxi `l

gafnd sebl serc iepiy oia xity`kd wlgn edi` `de ?dwilnc mewn iepiyn azezi`

ab lr s`e .dndaa ixiinc :heyta rnynck il d`xp okl !mexcl oetvn dndac

iepiy ik iedc ,mewn iepiyl `inecl dl iziin mewn lkn Ð dcedi iax dia dcenc

uxt iax axd epiax ixenl d`xp okl .wgec df lke .hwp `nlra `pniqle ,mexcc

`l` izii` `l i`c ,dhnl opzpy dlrnl oipzipc `zlin `d `iadl dax jxvedc

mewn iepiy `kde onf iepiy mzdc ,xity ibeltl `ki` i`ce `da Ð dlila dhgyp

ike .dhnl opzpy dlrnl oipzipn daxl el dyw did oiicre ,iccd` llk enc `le

dlrnl oipzipc `da `dc ,mexc iabc dhigy iepiyl dwixf iepiy oipr dn :`niz

ied mexc iab `kd la` ,dwixfa leqt iedc meyn dcen dcedi iax s` dhnl opzpy

iaxl dwixfa enk dhigya leqt ipdn oerny iaxlc `zlin e`l `dÐ dhigya leqt

ok m`e ,ecxi `l oerny iax xn`w ,ecxi dcedi iax xn`c dlila hgypa `dc ,dcedi

m`e ,dhnl opzpy dlrnl oipzipl oerny iaxl mexca hgy zencl epl yi `zydn

,mexca hgy oia dhnl oipzipl dlrnl oipzip oia wlgl jxved jkl .daxl iywiz ok

recie `ed heyt welig eze`c ,wlgl jxved `l mexca hgyl dlila hgyp oia la`

.mewn iepiy `kde onf iepiy mzdc ,lklàìàdiwpgc o`nk xn`c Ð `iyw daxl

.ezny miycw ik dil ded ok m`e ,incéàîåivn ded Ð opaxcl `ziixe`c oia `ki`

,`kil yneg elit`c ,ipyn `w dipin `ticre .dlirn my` iziin `l opaxcnc xninl

.dxfra oileg dedc ,my` [iziin `lc] oky lkeéîåoilren Ð oexcw lgpl `vi :(`,`i) onwl opzc mc iab oebk ,`aeh `ki` ,oi` ?dnzn `w i`n :dniz Ð opaxcn dlirn `ki`

iab `kd la` ,dlirn owzl odl yi jklid ,ediipin ilica `lc mzd ip`yc :xnel yie !(`,ap zegpn) "zlkzd" [seqa] (yixa) z`hg xt` iab oke .opaxcn xnel dvexe ,'ek ea

exca ohgyy miycw.opaxcn dlirn yi ilicac ezny miycwa s`e ,`ler xn`ck ,oi` :ipyne ?`peeb i`dka dlirn `ki` :dnzn df lre .ediipin ilica m
`cg
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מעילה.  פרק ראשון - קדשי קדשים דף ב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                              רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dlirn(iyily meil)

dpyna(.ct migaf)`ziixaae(my)iaxl dcedi iax oia zwelgn z`aen
mdn el` ,carica gafnd lr elry mileqtd zepaxwd iabl oerny

weqtdn cnel oerny iax .ecxi `l el`e ecxi(a e `xwie)zxFY z`f'Ÿ©
zepaxwd lk z` zeaxl d`a 'dlerd zxez' zaizy ,'dlFrd̈¨
x`eank ycewa mleqt `diy calae] ecxi `l elr m`y mileqtd

oldl(.b)`l elr m`y mileqtd x`ya xaeq `ed s` dcedi iaxe .[
j` ,my dpyna mix`eand mileqt x`ye ,`nhe ,`vei ,ol oebk ,ecxi

xn`py dnn hrnn(my)'z`f' 'ebe 'dlFrd `id dlFrd zxFY z`f'Ÿ©¨¨¦¨¨
oeyl `id s` 'dlerd' dlind ly `"de ,'`id' oke ,herin oeyl `id
o`k ixd ,dler lk `le dxyk zcgeind dlerd drnyn ik ,herin
uegn dnc `vie ,dnc jtyp ,dlila dhgyp hrnl ,miherin dyly
x`yy meyn ,el` ehrnzpy mrhde .ecxi elr m`y ,mirlwl
dxyky epivn ,dpil oebk ,miycwa xzid mdl `vnp mileqtd
xyk ,`vei oke .mca mb dxyk jkitl [ecxi `l elr m`y] mixeni`a

.miycwa xykd mdl `vnp `l el` zyly la` .'eke dnaa
lr elry ,dpyna miiepyd mileqtd oipra dpc epiptly `ibeqd

:`l e` ecxi m` ,gafndeäì àéòaéàiabl daiyid ipa ewtzqp - ¦©§¨§
.mexca onc laiw e` ,mexca ohgy oebk ,dpyna miiepyd mileqtd

éà[m`-]eìò.gafnd lr caricaeãøiL eäîjixv m`d - ¦¨©¤¥§
:mi`xen` dfa ewlgpy ,`xnbd daiyn .`l e` mcixedløîà äaø©¨¨©

.eãøé àì eìò íà øîà óñBé áø ,eãøé eìò íà¦¨¥§©¥¨©¦¨Ÿ¥§
:sqei axe dax zwelgn z` zx`an `xnbdàì äãeäé éaøc àaélà©¦¨§©¦§¨Ÿ

Cì éòáézdcedi iax zrcl -(.ct migaf),'`id' ,'z`f'n hriny ¦¨¥¨
dnc `vie ,dnc jtyp ,dlila dhgyp ,mde ,mixac dyely ,'dlerd'

,ecxi elr m`y ,mirlwl uegnàîìò éleëc[sqei axe dax-]àì §¥¨§¨Ÿ
,éâéìtmixaeq mdipyece` mexca ehgypy miycwa ,eppipra mb §¦¦§

,mexca mnc laiw,eãøé eìò íàdhigyd mewn iepiyy i`cea ik ¦¨¥§
.dcedi iax ohriny mixacd zyelyn rexb,éâéìt ékéaøc àaélà ¦§¦¦©¦¨§©¦

,ïBòîL.ecxi `l elr m`y ,ycewa mleqty mileqtd lka xaeqd ¦§
óñBé áøxaeq ,'ecxi `l elr m`' dpynay mileqtay xn`yéaøk ©¥§©¦
,ïBòîLzpizp mewn z` dpiy m` oiprl oerny iax xn`y myke ¦§

z`y e` ,dhnl ,`xwiqd hegn dlrnl mipzipd z` ozpe mincd
z` dpiyyk ok enk ,ecxi `l elr m`y ,dlrnl ozp dhnl mipzipd
.ecxi `l elr m`y oerny iax xaeq ,mexca hgye dhigyd mewn

eïBòîL éaø øîà÷ àì ïàk ãò ,Cì øîà äaø,ecxi `l elr m`y ©¨¨©¨©¨Ÿ¨¨©©¦¦§
ïðúpL äìòîì ïéðzéða Bà äìòîì ïðúpL ähîì ïéðzéða àlà¤¨§¦¨¦§©¨¤§¨¨§©§¨§¦¨¦§©§¨¤§¨¨

,ähîì,mcd zpizp mewn z` wx dpiyyïîc ìa÷å ïèçLc íìBòìe §©¨§¨¦§¨¨§¦¥¨¨
ïBôva,oetva eid dlawde dhigyd la` -àëä ìáà,[o`k-]ïåék ©¨£¨¨¨¥¨

,íBøca ïèçLcmb ,dceard zligz `idy ,dhigya dpiye li`ed ¦§¨¨©¨
c meyn ,ecxiy dcen oerny iaxéîc ïeðé÷ðçc ïàîkenk aygpy - §©§©§¦¨¥

.ecxi elr m`y `ed oicd i`cea dfay ,dndad z` bxdy
:dpyndn dax lr dywn `xnbdïðz,epzpynaíéLã÷ éLã÷' §©¨§¥¨¨¦

àçéð óñBé áøì àîìLa ,'ïäa ïéìòBî íBøca ïèçMLzpaen - ¤§¨¨©¨£¦¨¤¦§¨¨§©¥¦¨
,ozyecwn e`vi `l oiicry meyn ,oda milren jkitly ,dpynd

.ecxi `l elr m` ixdyäaøì àlàe`vi ixd ,ecxi elr m`y xaeqd ¤¨§©¨
ok m` ,ezny miycwk mde ,ozyecwn ixnbléàî ,àéL÷df edn-] ©§¨©

[epipyy,'ïäa ïéìòBî'xn`p miycwa dlirna ixd(eh d `xwie) £¦¨¤
epipyy dn :`xnbd zvxzn .'d iycw llkn e`vi el`e ,''d iWcTn'¦¨§¥

wx `ed ,mda milreny,ïðaøcî,dyecw mda oi` dxezdn la` ¦§©¨¨

.ecxi elr m`e
:`xnbd zl`eyàkéà éàî[lcadd dn-]ïéadlirnàúééøBàc ©¦¨¥§©§¨

ìdlirnc.ïðaø:`xnbd daiyndlirnaïéîlLî ,àúééøBàc ¦©¨¨§©§¨§©§¦
LîBçdlirna la` ,oxwd incl sqepaàì ïðaøc.yneg minlyn ¤§©¨¨Ÿ

:`xnbd ddnzïðaøcî äìéòî àkéà éîeminkg epwzy epivn ike - ¦¦¨§¦¨¦§©¨¨
,`xnbd daiyn .mdixacn dlirn xeqi`ïéà,ok -àleò øîàc ¦§¨©¨

.äøBz øác äìéòî éãéî eàöé eúnL íéLã÷ ,ïðçBé éaø øîàjkne ¨©©¦¨¨¨¨¦¤¥¨§¦¥§¦¨§©¨
,'dxez xac' milind z` `ler siqedyàîìàwxy ,dfn gken - ©§¨

ïBäì úéà àì ,àúééøBàcîla` ,dlirn mda oi` -úéà ,ïðaøãa ¦§©§¨Ÿ¦§¦§©¨¨¦
ïBäa,dlirn xeqi` mda yi -énð àëädpynd yxtzz ok enk - §¨¨©¦

wx `ed dlirnd xeqi`y dax itl.ïðaøcî¦§©¨¨
:dax lr dywn `xnbdàîéìy xn`p m`d -ðéðzàepzpynaàäì ¥¨§¦¨§¨

,àleòczhigy ,dax zrcl oky ,ezny miycwa opaxcn milreny §¨
xnel epgxk lre ,cxz dzlr m`e dndad dzny enk `id ixd mexc
dn dyw ok m`e ,opaxcn epiid ,da milreny dpyna epipyy dny
ixd ,opaxcn mda milren ezny miycwy eprinydl `ler jxved

:`xnbd zvxzn .epzpyna dpyp xak df oicìò óà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©©
àðéðúc áb,opaxcn dlirn mda yi mexca ehgypyky dpyna ©¦§¦¨

éøèöéàCepicl epkxved -àðéîà Czòc à÷ìñ ,àleòcdidy - ¦§§¦§¨¨§¨©§¨¨¦¨
,xnel jzrca dlerïBäpî ïéìéãa àì àëäehgypy miycw - ¨¨Ÿ§¦¦¦§

`l` ,zexyka ehgyp ixdy ,mdn milica mc` ipa oi` mexca
,dlirn mda exfb okle ,mzhigya dpiyyeúnL íéLã÷ ìáà£¨¨¨¦¤¥

,ïBäpî ïéìéãáe ìéàBä,miqe`n mde zelap mdyàîéàiziid - ¦§¦¦¦§¥¨
,xne`àì ïðaøcî äìéòî eléôàmda didzmdn milica ixdy £¦§¦¨¦§©¨¨Ÿ

,mda xefbl jxev oi`eïì òîLî à÷eprinydl `ler jxved jkl - ¨©§©¨
.dlirn xeqi` exfb mda mby

:`ler lr dywn `xnbdàðéðz énð eúî`ler `a ok` m` xnelk - ¥©¦§¦¨
oldl dpyndn ixd ,mda milren ezny miycwy eprinydl(.gi)

,epipyy .mda milren oi`y gkenúàhçä ïî äðäpä'men zlra ©¤¡¤¦©©¨
,äiç àéäLk,dyigkdy cr da yxg e` ,xnv dpnn ylzy oebkàì §¤¦©¨Ÿ

íBbôiL ãò ìòîllky ,dhext dey dieeyn xqgiy -exn` ¨©©¤¦§
dlirn zeklda(my dpyn),mebtiy cr lrn `l ,mbt ea yiy xac lk' ,

ici lr mbtidl ekxcy xac xnelk .'lrn dpdpy oeik ,mbt ea oi`ye
epnn dpdi mbe] dhext deya mebtiy cr ea milren oi` ,ea yeniyd
m` mb ,ea yeniyd ici lr mbtidl ekxc oi`y xace ,[dhext deya
zlra z`hgy xg`ne .dhext deya ea dpdpy lk ,lrn ea mbt `l
jixv ,xnvd zyilz ici lr zgtp dieeye ,zectidl zcner men

.dhext deya da mebtiyedpdpykdpnn,äúî àéäLkdpi` xake §¤¦¥¨
,mialkl mlik`dl miycwd z` micet oi` ixdy ,dincl zcner

`vnpe,dze` mbet da yeniyd oi`y,`ed dpicìk äðäðc ïåék¥¨§¤¡¨¨
àeäLmbt `ly it lr s` ,dhext deya xnelk -,éìòîi`ceae ¤¨©¥

milren `ly micen mlek dzin xg`l ik ,opaxcn wx dpeekdy
d`ay ,dxeng dzyecwy z`hga `weecy rnyne ,dxezdn
dler oebk ,miycw x`y la` ,dzin xg`l s` milren ,dxtkl
xg`l mda milren oi` ,dxtkl mi`a mpi`y ,xeaiv inlye my`e

erl dywe ,dzinxg`l milren miycwd iycw lkay xn`y `l
,miycwd lka milreny ,`lerk oicd mlerl :`xnbd zvxzn .dzin

c ,milren z`hga s`y eprinydl `l` dpynd d`a `leà÷ìñ̈§¨
êzòc©§¨
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קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dlirn(iyily meil)

dpyna(.ct migaf)`ziixaae(my)iaxl dcedi iax oia zwelgn z`aen
mdn el` ,carica gafnd lr elry mileqtd zepaxwd iabl oerny

weqtdn cnel oerny iax .ecxi `l el`e ecxi(a e `xwie)zxFY z`f'Ÿ©
zepaxwd lk z` zeaxl d`a 'dlerd zxez' zaizy ,'dlFrd̈¨
x`eank ycewa mleqt `diy calae] ecxi `l elr m`y mileqtd

oldl(.b)`l elr m`y mileqtd x`ya xaeq `ed s` dcedi iaxe .[
j` ,my dpyna mix`eand mileqt x`ye ,`nhe ,`vei ,ol oebk ,ecxi

xn`py dnn hrnn(my)'z`f' 'ebe 'dlFrd `id dlFrd zxFY z`f'Ÿ©¨¨¦¨¨
oeyl `id s` 'dlerd' dlind ly `"de ,'`id' oke ,herin oeyl `id
o`k ixd ,dler lk `le dxyk zcgeind dlerd drnyn ik ,herin
uegn dnc `vie ,dnc jtyp ,dlila dhgyp hrnl ,miherin dyly
x`yy meyn ,el` ehrnzpy mrhde .ecxi elr m`y ,mirlwl
dxyky epivn ,dpil oebk ,miycwa xzid mdl `vnp mileqtd
xyk ,`vei oke .mca mb dxyk jkitl [ecxi `l elr m`y] mixeni`a

.miycwa xykd mdl `vnp `l el` zyly la` .'eke dnaa
lr elry ,dpyna miiepyd mileqtd oipra dpc epiptly `ibeqd

:`l e` ecxi m` ,gafndeäì àéòaéàiabl daiyid ipa ewtzqp - ¦©§¨§
.mexca onc laiw e` ,mexca ohgy oebk ,dpyna miiepyd mileqtd

éà[m`-]eìò.gafnd lr caricaeãøiL eäîjixv m`d - ¦¨©¤¥§
:mi`xen` dfa ewlgpy ,`xnbd daiyn .`l e` mcixedløîà äaø©¨¨©

.eãøé àì eìò íà øîà óñBé áø ,eãøé eìò íà¦¨¥§©¥¨©¦¨Ÿ¥§
:sqei axe dax zwelgn z` zx`an `xnbdàì äãeäé éaøc àaélà©¦¨§©¦§¨Ÿ

Cì éòáézdcedi iax zrcl -(.ct migaf),'`id' ,'z`f'n hriny ¦¨¥¨
dnc `vie ,dnc jtyp ,dlila dhgyp ,mde ,mixac dyely ,'dlerd'

,ecxi elr m`y ,mirlwl uegnàîìò éleëc[sqei axe dax-]àì §¥¨§¨Ÿ
,éâéìtmixaeq mdipyece` mexca ehgypy miycwa ,eppipra mb §¦¦§

,mexca mnc laiw,eãøé eìò íàdhigyd mewn iepiyy i`cea ik ¦¨¥§
.dcedi iax ohriny mixacd zyelyn rexb,éâéìt ékéaøc àaélà ¦§¦¦©¦¨§©¦

,ïBòîL.ecxi `l elr m`y ,ycewa mleqty mileqtd lka xaeqd ¦§
óñBé áøxaeq ,'ecxi `l elr m`' dpynay mileqtay xn`yéaøk ©¥§©¦
,ïBòîLzpizp mewn z` dpiy m` oiprl oerny iax xn`y myke ¦§

z`y e` ,dhnl ,`xwiqd hegn dlrnl mipzipd z` ozpe mincd
z` dpiyyk ok enk ,ecxi `l elr m`y ,dlrnl ozp dhnl mipzipd
.ecxi `l elr m`y oerny iax xaeq ,mexca hgye dhigyd mewn

eïBòîL éaø øîà÷ àì ïàk ãò ,Cì øîà äaø,ecxi `l elr m`y ©¨¨©¨©¨Ÿ¨¨©©¦¦§
ïðúpL äìòîì ïéðzéða Bà äìòîì ïðúpL ähîì ïéðzéða àlà¤¨§¦¨¦§©¨¤§¨¨§©§¨§¦¨¦§©§¨¤§¨¨

,ähîì,mcd zpizp mewn z` wx dpiyyïîc ìa÷å ïèçLc íìBòìe §©¨§¨¦§¨¨§¦¥¨¨
ïBôva,oetva eid dlawde dhigyd la` -àëä ìáà,[o`k-]ïåék ©¨£¨¨¨¥¨

,íBøca ïèçLcmb ,dceard zligz `idy ,dhigya dpiye li`ed ¦§¨¨©¨
c meyn ,ecxiy dcen oerny iaxéîc ïeðé÷ðçc ïàîkenk aygpy - §©§©§¦¨¥

.ecxi elr m`y `ed oicd i`cea dfay ,dndad z` bxdy
:dpyndn dax lr dywn `xnbdïðz,epzpynaíéLã÷ éLã÷' §©¨§¥¨¨¦

àçéð óñBé áøì àîìLa ,'ïäa ïéìòBî íBøca ïèçMLzpaen - ¤§¨¨©¨£¦¨¤¦§¨¨§©¥¦¨
,ozyecwn e`vi `l oiicry meyn ,oda milren jkitly ,dpynd

.ecxi `l elr m` ixdyäaøì àlàe`vi ixd ,ecxi elr m`y xaeqd ¤¨§©¨
ok m` ,ezny miycwk mde ,ozyecwn ixnbléàî ,àéL÷df edn-] ©§¨©

[epipyy,'ïäa ïéìòBî'xn`p miycwa dlirna ixd(eh d `xwie) £¦¨¤
epipyy dn :`xnbd zvxzn .'d iycw llkn e`vi el`e ,''d iWcTn'¦¨§¥

wx `ed ,mda milreny,ïðaøcî,dyecw mda oi` dxezdn la` ¦§©¨¨

.ecxi elr m`e
:`xnbd zl`eyàkéà éàî[lcadd dn-]ïéadlirnàúééøBàc ©¦¨¥§©§¨

ìdlirnc.ïðaø:`xnbd daiyndlirnaïéîlLî ,àúééøBàc ¦©¨¨§©§¨§©§¦
LîBçdlirna la` ,oxwd incl sqepaàì ïðaøc.yneg minlyn ¤§©¨¨Ÿ

:`xnbd ddnzïðaøcî äìéòî àkéà éîeminkg epwzy epivn ike - ¦¦¨§¦¨¦§©¨¨
,`xnbd daiyn .mdixacn dlirn xeqi`ïéà,ok -àleò øîàc ¦§¨©¨

.äøBz øác äìéòî éãéî eàöé eúnL íéLã÷ ,ïðçBé éaø øîàjkne ¨©©¦¨¨¨¨¦¤¥¨§¦¥§¦¨§©¨
,'dxez xac' milind z` `ler siqedyàîìàwxy ,dfn gken - ©§¨

ïBäì úéà àì ,àúééøBàcîla` ,dlirn mda oi` -úéà ,ïðaøãa ¦§©§¨Ÿ¦§¦§©¨¨¦
ïBäa,dlirn xeqi` mda yi -énð àëädpynd yxtzz ok enk - §¨¨©¦

wx `ed dlirnd xeqi`y dax itl.ïðaøcî¦§©¨¨
:dax lr dywn `xnbdàîéìy xn`p m`d -ðéðzàepzpynaàäì ¥¨§¦¨§¨

,àleòczhigy ,dax zrcl oky ,ezny miycwa opaxcn milreny §¨
xnel epgxk lre ,cxz dzlr m`e dndad dzny enk `id ixd mexc
dn dyw ok m`e ,opaxcn epiid ,da milreny dpyna epipyy dny
ixd ,opaxcn mda milren ezny miycwy eprinydl `ler jxved

:`xnbd zvxzn .epzpyna dpyp xak df oicìò óà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©©
àðéðúc áb,opaxcn dlirn mda yi mexca ehgypyky dpyna ©¦§¦¨

éøèöéàCepicl epkxved -àðéîà Czòc à÷ìñ ,àleòcdidy - ¦§§¦§¨¨§¨©§¨¨¦¨
,xnel jzrca dlerïBäpî ïéìéãa àì àëäehgypy miycw - ¨¨Ÿ§¦¦¦§

`l` ,zexyka ehgyp ixdy ,mdn milica mc` ipa oi` mexca
,dlirn mda exfb okle ,mzhigya dpiyyeúnL íéLã÷ ìáà£¨¨¨¦¤¥

,ïBäpî ïéìéãáe ìéàBä,miqe`n mde zelap mdyàîéàiziid - ¦§¦¦¦§¥¨
,xne`àì ïðaøcî äìéòî eléôàmda didzmdn milica ixdy £¦§¦¨¦§©¨¨Ÿ

,mda xefbl jxev oi`eïì òîLî à÷eprinydl `ler jxved jkl - ¨©§©¨
.dlirn xeqi` exfb mda mby

:`ler lr dywn `xnbdàðéðz énð eúî`ler `a ok` m` xnelk - ¥©¦§¦¨
oldl dpyndn ixd ,mda milren ezny miycwy eprinydl(.gi)

,epipyy .mda milren oi`y gkenúàhçä ïî äðäpä'men zlra ©¤¡¤¦©©¨
,äiç àéäLk,dyigkdy cr da yxg e` ,xnv dpnn ylzy oebkàì §¤¦©¨Ÿ

íBbôiL ãò ìòîllky ,dhext dey dieeyn xqgiy -exn` ¨©©¤¦§
dlirn zeklda(my dpyn),mebtiy cr lrn `l ,mbt ea yiy xac lk' ,

ici lr mbtidl ekxcy xac xnelk .'lrn dpdpy oeik ,mbt ea oi`ye
epnn dpdi mbe] dhext deya mebtiy cr ea milren oi` ,ea yeniyd
m` mb ,ea yeniyd ici lr mbtidl ekxc oi`y xace ,[dhext deya
zlra z`hgy xg`ne .dhext deya ea dpdpy lk ,lrn ea mbt `l
jixv ,xnvd zyilz ici lr zgtp dieeye ,zectidl zcner men

.dhext deya da mebtiyedpdpykdpnn,äúî àéäLkdpi` xake §¤¦¥¨
,mialkl mlik`dl miycwd z` micet oi` ixdy ,dincl zcner

`vnpe,dze` mbet da yeniyd oi`y,`ed dpicìk äðäðc ïåék¥¨§¤¡¨¨
àeäLmbt `ly it lr s` ,dhext deya xnelk -,éìòîi`ceae ¤¨©¥

milren `ly micen mlek dzin xg`l ik ,opaxcn wx dpeekdy
d`ay ,dxeng dzyecwy z`hga `weecy rnyne ,dxezdn
dler oebk ,miycw x`y la` ,dzin xg`l s` milren ,dxtkl
xg`l mda milren oi` ,dxtkl mi`a mpi`y ,xeaiv inlye my`e

erl dywe ,dzinxg`l milren miycwd iycw lkay xn`y `l
,miycwd lka milreny ,`lerk oicd mlerl :`xnbd zvxzn .dzin

c ,milren z`hga s`y eprinydl `l` dpynd d`a `leà÷ìñ̈§¨
êzòc©§¨
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המשך ביאור למס' סוטה ליום שנים עשר לעומר עמ' ב



xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dlirn(iriax meil)

àðéîà,xnel jzrc lr dler didy -à÷ äøtëìe ìéàBä ,úàhç ¨¦¨©¨¦§©¨¨¨
àéúà,dxtkl d`a `idy -dpéî [ïéìéãáe] (àì)diiga xake - ¨§¨§¦¦¦¨

oi` jkitl ,dpnn milica dzny eiykr mbe ,dpnn lcaidl milibx
yextl elbxed xak ixdy ,dznyn dlirn xeqi` dilr xefbl jxev

,dpnnìáàx`yéúà÷ äøtëì åàìå ìéàBä ,íéLã÷mi`a mpi` - £¨¨¨¦¦§¨§©¨¨¨¨¥
,dxtklïBäpî éìéãa [àì]-,jk lk mdiiga mdn milica oi` ŸŸ§¦¦¦§

äìéòî eäa úéàå (úéìå),dlirn mda xefbl ekxvedy `hiyte - §¦§§¦¨
ïì òîLî à÷exfb z`hga mby eprinydl `pzd jxved jkl - ¨©§©¨
.dlirn xeqi`

:`xnbd dywn .`ler lr ztqep `iyew d`ian `xnbdúàhçå§©¨
äìéòî da úéà éî äúnL,dlirn da yi ike -,[àéðzäå] (ïðúäå) ¤¥¨¦¦¨§¦¨§¨©§¨

úBúnä úBàhç,dzinl zekledy opicy ze`hg yng -úBòîe ©¨©¥¨
çìnä íéì úBëìBääerxi`e ,z`hg jxevl yixtdy zern md - ©§§¨©¤©

mil oze` mikileny ,zeznd ze`hga erxi`y mixac mze` mda
.dzinl zekled el`y myk ,glndïéðäð àìopaxcn zepdl xeq` - Ÿ¤¡¦

,glnd mil zekledd zernne ,zeznd ze`hgdnïéìòBî àìåm` - §Ÿ£¦
oiae ,mdiiga zendadn dpdp m` oia ,jk lr minlyn oi` mdn dpdp
,oilren `ly xn`y dny gxkdae .ezny xg`l mdn dpdp m`
`ed d`pdd xeqi`y eprinydy xg` ixdy ,opaxcn elit` dpeekd
,dxezdn dlirn xeqi` mda oi`y eprinydl jxved `l ,opaxcn wx
xn`y `ler lr dywe ,oilren oi` opaxcn elit`y dpeekdy i`ceae

.opaxcn dlirn xeqi` mda yi ezny miycwy
:`xnbd zvxznïBäpî ïéìéãa ïäéiça úBúnä úBàhç ,éøîà- ¨§¦©¨©¥§©¥¤§¦¦¦§

,dzinl `l` daxwdl micner mpi` mdiiga elit`y oeikn xnelk
,mzzin xg`l xnege lwe ,mdiiga cer mc` ipa mdn miwgxzn
.dlirn xeqi` mda xefbl minkg ekxved `l okle ,miqe`n mdy

é÷etàì[`ivedl-]àëéä[mewna-]dépéî ïéìéãa àìc ,íéiçîc- §©¥¥¨§¥©¦§Ÿ§¦¦¦¥
ipa ly mzrc ,daxwdl micner eid miigny ,zepaxw x`y xnelk
ekxved jkitl ,mdn milica mpi`e ,miig mdyk mlv` daexw mc`
s`y ,`ler lr dyw `le ,dzin xg`l dlirn xeqi` mdilr xefbl
wxe ,dlirn xeqi` mda exfb `ly zeznd ze`hg ynga dcen `ed

ezny xg`l dlirn xeqi` yiy xn` miycw x`ya.
ewlgpy sqei axe dax zwelgna oecl zxfeg `xnbd(:a lirl)oipra

jxevl .`l e` ecxi m` ,gafnl elre ,mexca ohgyy miycw iycw
zwlnp dzid serd z`hg .` :micwdl yi oldlc `ibeqd zpad
dzid serd zlere ,ziaxrn zinexc oxwa `xwiqd hegn dhnl
d`nhn dpi` xedh ser zlap .a .`xwiqd hegn dlrnl zwlnp
zifkdy onf lke ,`nhp dpnn zifk rleayk wxe ,`ynae rbna
mda rbepy milke micba `nhn `ed ixd ,ezrila ziaa `vnp

:dry dze`adéáéúéàdywd -äaøì óñBé áødpiy m`y xn`y ¥¦¥©¥§©¨
,ecxi elr m` ,dhigyd mewn z`àãç Bbî àãçå ,àãç Bbî àãç£¨¦£¨©£¨¦£¨

,dax lr dpnn zeywdl zg` dpynn dxizq `vn `ly xnelk -
lr zaqen `idy cnl dpnny zg` dpyna wiicy ici lr `l`
cere ,dwilnd mewn iepiya zxacnd ,okl mcew dzpypy dpynd
lre ,dipyd dpynd lr zaqen `idy ,xzei zxge`n dpyna wiic
mewn z` dpiya zwqer ziyilyd dpynd s`y dlrd jk ici
m`y xn`y dax lr dywe ,ecxi `l elr m`y epipy dae ,dwilnd
mewna `id sera dwiln ixdy] ecxi dhigyd mewn z` dpiy

dpey`xd dpyna epipy jke .[dndaa dhigy(:eq migaf),ïleëå'lk - §¨

,[wxtd eze`a okl mcew zexkfpd] zeterd zelere ze`hg oze`
,d`fda e` dwilnd mewna mda dpiyyúéaà íéãâa íéànèî ïéà¥§©§¦§¨¦©¥

,äòéìaäzlapk opic oi` ,dlik`a zexzen opi`e elqtpy it lr s` ©§¦¨
oze` zxdhn ozwiln `l` ,drilad ziaa `nhnd xedh ser

,dliap icin oz`iveneemewn lkn,ïäa ïéìòBîx`yk oipecip opi`e £¦¨¤
dpiye li`ed el`y ,dlirn icin oz`iven ozwilny serd ze`hg

.dlik`a mipdkl exzed `le ,ozyecwn e`vi `l odaúàhçî õeç¥©©
ì óBòä úàhç äNòîk ähîì äNòL óBòä,'úàhç íLxnelk ¨¤¨¨§©¨§©£¥©©¨§¥©¨

icin d`vi jkitl ,mipdkl dlik`a dxzede ,dzeevnk ziyrpy
.dlirndéåléò éðz÷åwxtd eze` jynda epipye -(:gq my)dpyna §¨¨¥¦¨¥

lr oke ,o`k exkfpy mileqtd lr zaqend,dwilnay mileqt x`y
,dlila e` l`nya wln enkLãwa Bìeñt äéäL ìk'did serdy - Ÿ¤¨¨§©Ÿ¤

xac cvn dxfra lqtpy `l` ,mipta oxetiva wlnpe ,oaxwl xyk
,l`nya e` ,enewna `ly wlny oebk ,xg`íéãâa ànèî Bðéà¥§©¥§¨¦

,äòéìaä úéaàicin serd z` `ivedl dlired dwilndy itl ©¥©§¦¨
.dliapLãwa Bìeñt äéä àlL ìëå,dxfrl `ay mcew lqtpy - §Ÿ¤Ÿ¨¨§©Ÿ¤

meyn lqtpy e` ,oaxwl ie`x did `ly ,xa` xqegn didy oebk
,oikqa wlny oebk ,dwiln dpi` ezwilnyúéaà íéãâa ànèî§©¥§¨¦©¥

,'äòéìaä,oileg ly sera dzyrpy enk dwilnd zaygp el` lkay ©§¦¨
zlap x`yk df ixde ,dci lr lapzn serde ,dhigyk zaygp dpi`e

.drilad ziaa z`nhny xedh seréðz÷åjynda epipy cere - §¨¨¥
zkqnd(.ct my),'eãøé àì eìò íà Lãwa Bìeñt äéäL ìk'edfe Ÿ¤¨¨§©Ÿ¤¦¨Ÿ¥§

eleqt'ay dlrnl epipyy xg` epiid ,'`cg ebn `cg' lirl xn`y
`pzd llk 'ycewa`vnp ,dnewna `ly dwlny serd zler z` mb

iepiy ixde ,df leqt llkp ,ecxi `l elr m`y xn`y df oica mby
el` zecear izyly ,dhigyd mewn iepiyl dnec dwilnd mewn
iepiya epipyy myke ,dcear zligz mdy ,zcgein zeaiyg dpyi
z` dpiyyk oicd zeidl jixv jk ,ecxi `l elr m`y ,dwilnd mewn
dhigyd mewn z` dpiyyky xn`y dax lr dywe ,dhigyd mewn

,`xnbd dwiqn .cxz dzlr m`àúáeéz äaøc àúáeézok` - §§¨§©¨§§¨
.eixac egcpe ,`id `kxit

,oerabe aepa e` lblba okynd cnryk epiidc ,zenad exzedy onfa
dna zeyrl leki did cigi lky epiid ,cigi zna ,zena ipin izy eid
,dyn dyry gafnd `ed ,xeaiv zna dzide ,envrl [gafn-]
miwelg mewn lkn ,zenad exzedy s` .okynd jeza edecinrde
zenaay ,okyna dcnry dlecbd dnan cigid zena mdipica eid
eid dlecbd dnaa eli`e ,zeacpe mixcp wx miaixwn eid cigid
xeaivd zna ok enk .onf mdl reawy xeaiv zepaxw mb miaixwn

dpyna mihxetnd mixac cere oetva dhigy dperh dzid(:aiw migaf).
gikedl dvex `xnbd .oetv dperh da dhigyd oi` cigi zna eli`e
dxexa drc dzid [sqei axe dax ly mxec oa didy] xfrl` iaxly
zxne` .sqei axe dax dfa ewlgpy ,dhigyd mewn iepiy oipra

:`xnbdda éâéìôc àäå[ewlgpy df xaca-]óñBé áøå äaø §¨¦§¦¦¨©¨§©¥
,`l e` cxz dzlr m` ,dhigyd mewn z` dpiyykdéì àèéLt§¦¨¥

øæòìà éaøì.xfrl` iaxl heyt oicd did -,øæòìà éaø øîàc §©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨
ãéçé úîa úìBò-cigi znaa daixwdl zpn lr dnda yicwd m` ©¨©¨¦

dhigy dperh dzid `l my daixwn did m`e ,zenad xzid onfa
`l` ,oetvaL`edíéðôì dñéðëä`ed oicd ,dxfrl - ¤¦§¦¨¦§¦
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המשך ביאור למס' סוטה ליום שלושה עשר לעומר עמ' א

oifge` mipy` cenr b sc ± oey`x wxtzereay

dxengc ,lrnc dzn z`hga `ed `kde .opaxcn Ð "lrn" i`n `l` ,`ziixe`cn

meyn ,xeav inlye my`e dler oebk ,miycw x`ya la` .`iz` dxtklc ,dzyecw

xn` !`lerl dywe ,opaxcn elit` dlirn eda zil ezny oeik Ð ez` dxtkl e`lc

hwpc `py i`ne ,lrnc inp `pzl dil `xiaq miycw iycw lkac oicd `ed :`ler jl

`wlqc Ð miycw iycw x`yn ith z`hga

,`iz` dxtkle li`ed :`pin` jzrc

.z`hgl `niiw dig `idykcäðéî ïéìéãáå
`le ,dpin ilica dzn `idyk inp `zyde Ð

.dlirn da xfbnl jixhv`ïì òîùî à÷Ð

dxtkl e`lc jpda oky lke .lrnc `pz

`l miigne li`ed ,dlirn eda zi`e ,ez`

.i`d ilek iypi` ediipin ilicaúåàèç
úåúîä.zeznd ze`hg dyng oebk Ð

çìîä íéì úåëìåää úåòîåe`vnpy jpd Ð

.dxtk xg`lïäî ïéðäð àì,opaxcn Ð

.`ki` `xeqi`cïéìòåî àìåelit` Ð

oilren `l :xninl `kil `dc .opaxcn

`lc ,opaxcn oilren la` `ziixe`cn

`yixa dil `pzc oeikc .ikd xninl uixzin

`xeqi` `l` `kilc ,opaxcn oipdp `l

ikid Ð `nlrala` xninl uixzin

oilren?oipdp `l :xninl uixzin ikd `l`

`xeqi`c ,opaxcn inp oilren `le ,opaxcn

.`lerl dywe .dlirn `le ,`ki` `nlra

úåúîä úåàèç éøîàiniiw `lc oeik Ð

ediipin ilica Ð dzinl `l` daxwdl

,dzin xg`l oky lke ,miign elit` iypi`

.dlirn eda xfbinl jixhvi` `l jklid .ediipin iiepdzi`l iz` `le iqi`nc

xfbnl jixhvi` Ð miign ediipin ilica `lc ,iniiw daxwdlc ze`hg x`y iwet`l

.dzin xg`l dlirn edaàãç åâî àãçå àãç åâî àãç äáøì óñåé áø äéáéúéà
efe efn ef zeipyn yly wcwcy cr zg` dpynn `iyew el `vn `ly ,xnelk Ð

el`e .ecxi `l elr m` :da ipzwe ,dhigy mewn iepya ziyilyd cinrde ,efn

(a,gqe a,eq) "serd z`hg" wxta eed ediipin ixz ,migaf zkqna zeipynd

zler dyrnk d`yry serd z`hg :mzd ipzw ikde .el jenqd wxta ziyilyde

lkc :`xnba mzd opinwe`e .'eke serd z`hg dyrnk d`yry serd zlere ,serd

lr s` ,oleke :mzd ipzwe ,d`fd iepiye dwiln mewna dpiyy epiid ,mzd ipzc ipd

zia` micba oi`nhn opi`e dwilnk opic `l` ,dlapk iaiyg `l oda dpiyy ab

vi `lc ,oda oilrene ,driladdhnl d`yry serd z`hgn ueg .ozyecwn e`

ied dzeevnc ,dzeevnk epiidc ,z`hg myl serd z`hg dyrnk `xwiqd hegn

.mipdkl xzid zry eiykr dl yi ixdy .da oilren oi`c Ð `xwiqd hegn dhnl

epiidc dlrnl d`yry serd zler :dnvr dpyn `idda `pzc ab lr s`e

ziyrpy it lr s`e ,lilk dlerc meyn ,da oilren oi`c ipz `l Ð dzeevnk

.da oilren jklid ,mipdkl xzid da oi` dzeevnkéðú÷å:dnvr dpyn `idda Ð

zia` micba `nhn epi` Ð d`fde dwilna dpiyc ipd oebk ,ycwa eleqt didy lk

oleke" ipzwc `iddc ikid ikc :opiwiic ikdc ,xnelk ,`cg ebn `cg epiide .drilad

ipzc inp `d s` Ð mzd opinwenck ,dwiln mewn iepiya ixiin "micba oi`nhn opi`

.dwiln mewn iepiya ixiin Ð "micba `nhn epi` ycwa eleqt didy lk"àìù ìëå
ùã÷á åìåñô äéäepiidc Ð dlbx drhwp e` ,dtb yaiy e` ,epnf xary oebk Ð

micba `nhn Ð dwlnpe dycwedy mcew dl rxi`y `l` ,"ycwa `lyc leqt"

.drilad zia`éðú÷å`l elr m` Ð ycwa eleqt didy lk :el jenqd wxta Ð

epi` ycwa eleqt didy lk" i`dc ikid ikc .`cg ebn `cge ,jci` epiide ,ecxi

Ð dcear zligz epiidc ,dwiln mewn iepiya ixiin "drilad zia` micba `nhn

dwiln mewn iepya "ecxi `l elr m` ycwa eleqt didy lk" inp ipzwc i`d s`

zlgzd `idc cegl dwiln mewn iepyac ikid ike ."ecxi `l elr m`" ipzwe ,ixiin

,cegl dhigy mewn iepya oizipzna oicd `ed Ð "ecxi `l elr m`" ipzw dcear

.`zaeiz daxc `zaeiz epiide ,ecxi `l elr m` ,dcear zlgzd epiidcéâéìôã àäå
óñåé áøå äáø (äìò)iax xn`c ,xfrl` iaxl dil zil dhigy mewn iepya Ð

`xza wxta migaf zkqna onz opipz ikdc .miptl dqipkdy cigi zna zler :xfrl`

gafn epiidc ,xeav znal cigi zna oia dn :(a,aiw)?,oetv dperh dpi` cigi zna

daixwdl dxfrl miptl dqipkde jlnpe zenad xzid zrya cigi znaa dler daixwdl dnda yicwd m` ,'ek `veia lqtp epi`e ,gegip gix `le dybd `le dtepz `le
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,(a,eq) "serd z`hg" wxt migafa `id dpyn .'ek micba oi`nhn oi`i`we

ziyrpc ab lr s` xn`w `zyde .dwiln ileqt lk dpeyy dpin lirlc `aa`

serd zlap z`neh icin edpiwet`l dwiln `ipdn mewn lkn Ð leqta ozwiln

i`d .'ek "z`hgn ueg" .oda oilrene ,xedh

,"oda oilren"` `l` i`w `l "z`hgn ueg"

,dpick ziyrp ik s` da lren dlerac meyn

dyrnk dhnl d`yry z`hgn ueg" xn`w

ziyrp `id ixdc Ð "z`hg myl z`hg

da yi ixdy ,da oilren oi` jklid ,dpick

eleqty lk :dlr xn`we .mipdkl xzid zry

el yiy lk :yexit .'ek `nhn epi` ycwa

dwiln iepiy lk oebk ,xg` mewna xykd

"ycwa eleqt" ixw `nl` .`yixa xn`wc

mzde .drilad zia` micba `nhn oi`c lkl

,dleqt Ð dhnl d`yry serd zler :ipzw

wxtae .drilad zia` micba `nhn oi`e

dizlina opz (`,ct migaf) "ycwn gafnd"

ycwd Ð ycwa eleqty lk :oerny iaxc

iepyc `nl` .ecxi `l Ð elr m`e ,lawn

dwlny ,xnelk ,dhnl d`yry serd zler

.ecxi `l elr m` oerny iax xn`w dhnl

zwilnc ,dndaa mexcc iepiyc enk epiide

d`yry z`hgn la` .dndaa dhigyk ser

dwln :z`hga xn` `dc ,iziin `l dlrnl

wxt `ipzc `de .dxyk Ð gafna mewn lka

d`yry z`hg :(`,eq my) "serd z`hg"

`dc ,jxtinl ivn mc zpizpc iepiyne .d`fda ipyc xnel dvx ,dleqt Ð dlrnl

:xn`c .dhnl d`yry dlern xity jixt la` ,dhigyc mexc iepiyl llk inc `l

dhnl dwln ,jklid .gafn ly ey`xa dwiln s` Ð gafn ly ey`xa dxhwd dn

xity iz`e .dhigyc iepiy enk ied dwilnc iepiy i`de .dleqt Ðebn `cg" ixwc

`l` "ycwa eleqt"c yexit gikedl leki did `ly ,ecxi `l elr m`c `d "`cg

mbe .`cg ebn jl ixd Ð (a,gq my) "serd z`hg" wxtc "ycwa eleqty lk"c gkn

`iddn `l` ,gikedl leki epi` "serd z`hg" wxtc "ycwa eleqty lk"c `iddn

mixtq yie .izixg` `cg ebn jl ixde Ð dhnl d`yry serd zlerc jenqa lirlc

eleqty lk"c `idd "`cg ebn `cg" ixwe ."izxz ebn `cge ,`cg ebn `cg" :miqxeb

gafn"c `idde .dpin lirlc `aal dkixvy itl Ð "serd z`hg" wxtc "ycwa

(a,eq my) "serd z`hg" wxtc `iddl dkixvy itl Ð "izxz ebn `cg" ixw "ycwn

enk ,dhnl d`yry serd zler `yixe ,"ycwa eleqty lk" iaa izxz `ki`c

.lirl epyxity

àäåiax ixac jezn ,xnelk Ð xfrl` iaxl dil `hiyt sqei axe dax ibiltc

zna zler :xfrl` iax xn`c .sqei axk i` daxk i` el heyty xkip xfrl`

oerable aepl e`ay xg`l oebk ,cigi znaa axwil dycwedy dler ,xnelk .'ek cigi

.dyer Ð ebb y`xa dna zeyrl dvexde zenad exzedy ,lblbe

äñéðëäù.dhigy xg`l oebk :(a,hiw) migafc `xza wxta i"yx yxit Ð miptl

da jiiy `l `d ?"xac lkl dvign" xn`w ikid xfrl` iaxc :dywe

axwil dycwedy xg` miptl dig dqipkdy :yxtl d`xp `l` !dhgypc oeik ,oetv

mixacd lk oiprl ,xac lkl dvign dhlw Ð xeav znal dqipkdy cigi znaa

znal cigi zna oia dn :mzd opzc ,(a,aiw migaf) "z`hg zxt" wxta mixen`d

i`d ?'ek ecxiy edn ,elr :xfrl` iax irae ,'ek oetv zhigye ,zxy ilke ,oedik :xeav

,mexca ehgy m` ,miptl dqipkdy itl oetva hegyl dpicy xn`c cigi zna zler

ony ,xnelk ,i`d dil `irain `wcn :cenlzd dpin wiic `zyde ?ecxiy edn elre

la` ,xnelk .dil `hiyt jci` `d Ð cigi zna `idy oetva onewn did `l oicd

jzrc `wlq i`c .dil `hiyt Ð sqei axe dax dia ebilt`c xeav zna zler

cenlzd yxtne .dil hiytc dpin rny `l` .`yixa `d dil irai` Ð dil `wtqnc

iraw ,xnelk .dil `iran `w `cg ebn `cg sqei axl oia daxl oia ,`irad `iz` ikd

`l o`k cr .jl heyt `edy xeav zna zler ebn wteqn `edy cigi zna zlera

xcpy ,xnelk ,dlqt dpwizk dvignc meyn `l` Ð ecxi elr m` mzd dax xn`w
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dxengc ,lrnc dzn z`hga `ed `kde .opaxcn Ð "lrn" i`n `l` ,`ziixe`cn

meyn ,xeav inlye my`e dler oebk ,miycw x`ya la` .`iz` dxtklc ,dzyecw

xn` !`lerl dywe ,opaxcn elit` dlirn eda zil ezny oeik Ð ez` dxtkl e`lc

hwpc `py i`ne ,lrnc inp `pzl dil `xiaq miycw iycw lkac oicd `ed :`ler jl
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`le ,dpin ilica dzn `idyk inp `zyde Ð
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.i`d ilek iypi` ediipin ilicaúåàèç
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.dxtk xg`lïäî ïéðäð àì,opaxcn Ð

.`ki` `xeqi`cïéìòåî àìåelit` Ð

oilren `l :xninl `kil `dc .opaxcn

`lc ,opaxcn oilren la` `ziixe`cn

`yixa dil `pzc oeikc .ikd xninl uixzin

`xeqi` `l` `kilc ,opaxcn oipdp `l

ikid Ð `nlrala` xninl uixzin

oilren?oipdp `l :xninl uixzin ikd `l`
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el`e .ecxi `l elr m` :da ipzwe ,dhigy mewn iepya ziyilyd cinrde ,efn

(a,gqe a,eq) "serd z`hg" wxta eed ediipin ixz ,migaf zkqna zeipynd

zler dyrnk d`yry serd z`hg :mzd ipzw ikde .el jenqd wxta ziyilyde

lkc :`xnba mzd opinwe`e .'eke serd z`hg dyrnk d`yry serd zlere ,serd

lr s` ,oleke :mzd ipzwe ,d`fd iepiye dwiln mewna dpiyy epiid ,mzd ipzc ipd

zia` micba oi`nhn opi`e dwilnk opic `l` ,dlapk iaiyg `l oda dpiyy ab
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gafn epiidc ,xeav znal cigi zna oia dn :(a,aiw)?,oetv dperh dpi` cigi zna
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ziyrpc ab lr s` xn`w `zyde .dwiln ileqt lk dpeyy dpin lirlc `aa`

serd zlap z`neh icin edpiwet`l dwiln `ipdn mewn lkn Ð leqta ozwiln
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,dpick ziyrp ik s` da lren dlerac meyn

dyrnk dhnl d`yry z`hgn ueg" xn`w

ziyrp `id ixdc Ð "z`hg myl z`hg

da yi ixdy ,da oilren oi` jklid ,dpick
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,dleqt Ð dhnl d`yry serd zler :ipzw

wxtae .drilad zia` micba `nhn oi`e

dizlina opz (`,ct migaf) "ycwn gafnd"
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iepyc `nl` .ecxi `l Ð elr m`e ,lawn

dwlny ,xnelk ,dhnl d`yry serd zler

.ecxi `l elr m` oerny iax xn`w dhnl

zwilnc ,dndaa mexcc iepiyc enk epiide

d`yry z`hgn la` .dndaa dhigyk ser

dwln :z`hga xn` `dc ,iziin `l dlrnl

wxt `ipzc `de .dxyk Ð gafna mewn lka

d`yry z`hg :(`,eq my) "serd z`hg"

`dc ,jxtinl ivn mc zpizpc iepiyne .d`fda ipyc xnel dvx ,dleqt Ð dlrnl

:xn`c .dhnl d`yry dlern xity jixt la` ,dhigyc mexc iepiyl llk inc `l

dhnl dwln ,jklid .gafn ly ey`xa dwiln s` Ð gafn ly ey`xa dxhwd dn

xity iz`e .dhigyc iepiy enk ied dwilnc iepiy i`de .dleqt Ðebn `cg" ixwc

`l` "ycwa eleqt"c yexit gikedl leki did `ly ,ecxi `l elr m`c `d "`cg

mbe .`cg ebn jl ixd Ð (a,gq my) "serd z`hg" wxtc "ycwa eleqty lk"c gkn

`iddn `l` ,gikedl leki epi` "serd z`hg" wxtc "ycwa eleqty lk"c `iddn

mixtq yie .izixg` `cg ebn jl ixde Ð dhnl d`yry serd zlerc jenqa lirlc

eleqty lk"c `idd "`cg ebn `cg" ixwe ."izxz ebn `cge ,`cg ebn `cg" :miqxeb

gafn"c `idde .dpin lirlc `aal dkixvy itl Ð "serd z`hg" wxtc "ycwa

(a,eq my) "serd z`hg" wxtc `iddl dkixvy itl Ð "izxz ebn `cg" ixw "ycwn

enk ,dhnl d`yry serd zler `yixe ,"ycwa eleqty lk" iaa izxz `ki`c

.lirl epyxity

àäåiax ixac jezn ,xnelk Ð xfrl` iaxl dil `hiyt sqei axe dax ibiltc

zna zler :xfrl` iax xn`c .sqei axk i` daxk i` el heyty xkip xfrl`

oerable aepl e`ay xg`l oebk ,cigi znaa axwil dycwedy dler ,xnelk .'ek cigi

.dyer Ð ebb y`xa dna zeyrl dvexde zenad exzedy ,lblbe

äñéðëäù.dhigy xg`l oebk :(a,hiw) migafc `xza wxta i"yx yxit Ð miptl

da jiiy `l `d ?"xac lkl dvign" xn`w ikid xfrl` iaxc :dywe

axwil dycwedy xg` miptl dig dqipkdy :yxtl d`xp `l` !dhgypc oeik ,oetv

mixacd lk oiprl ,xac lkl dvign dhlw Ð xeav znal dqipkdy cigi znaa

znal cigi zna oia dn :mzd opzc ,(a,aiw migaf) "z`hg zxt" wxta mixen`d

i`d ?'ek ecxiy edn ,elr :xfrl` iax irae ,'ek oetv zhigye ,zxy ilke ,oedik :xeav

,mexca ehgy m` ,miptl dqipkdy itl oetva hegyl dpicy xn`c cigi zna zler

ony ,xnelk ,i`d dil `irain `wcn :cenlzd dpin wiic `zyde ?ecxiy edn elre

la` ,xnelk .dil `hiyt jci` `d Ð cigi zna `idy oetva onewn did `l oicd

jzrc `wlq i`c .dil `hiyt Ð sqei axe dax dia ebilt`c xeav zna zler

cenlzd yxtne .dil hiytc dpin rny `l` .`yixa `d dil irai` Ð dil `wtqnc

iraw ,xnelk .dil `iran `w `cg ebn `cg sqei axl oia daxl oia ,`irad `iz` ikd

`l o`k cr .jl heyt `edy xeav zna zler ebn wteqn `edy cigi zna zlera

xcpy ,xnelk ,dlqt dpwizk dvignc meyn `l` Ð ecxi elr m` mzd dax xn`w
dlerd
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`oifgeקעי mipya cenr b sc ± oey`x wxtzereay

úåöéçî äåèì÷daixwdl dlgzn dycwedy ink iedc ,xac lkl dxfr ly Ð

mexcae `veia zlqtpe .gafn iycwa miperhd mixac lke oetv dperhc ,gafnl

.gafn iycwa oibedpd oileqt x`yaeäìñôðùcigi zna zler `iddl dhgyy Ð

.cifna e` bbeya gafnd iabl odkd dze` dlrde ,mexca dxfrl dqipkdy xg`l

cxzy edn?,`da dil `irainwcn e`l i`n

,jci`c llkn Ð gafnl e`l dzlgzc

axk i` daxk i` dil `xiaq ,mipt zlera

.sqeiàìdaxk i` dil `hiyt `l mlerl Ð

zna zler ,`cg ebn `cg `l` ,sqei axk i`

ikde ,dil `iran mipt zler ebn cigi

zlera dax xn`w `l o`k cr :dil `irainw

m` dz`viy e` ,dzhigya dpiyy mipt

dpewzk dvignc meyn `l` Ð cxz dzlr

dycw` ik `xwirnc `kid ,xnelk .dlqt

daixwdl dycw` mipt zyecw myl

ik mzd .dpwizk dvign epiidc ,dnvra

zler la` .dlqt ikd meyn Ð da dpiy

`ly dligz dycwede li`ed ,cigi zna

xg`l dqipkd ik Ð uega daixwdl ,dpwizk

`l Ð z`vi e` ,mexca dhgye mipta okn

opixn`c `dc .cxz `l dzlr m`e ,dlqt

dqpkpyk epiid Ð `veia e` mexca zlqtpc

.dpwizk epiidc ,dxfr zvignl dligzåà
øîàã óñåé áøì åìéôà àîìéãzlera Ð

epiid ,cxz `l dzlr m` da dpiy i` ,mipt

zvigna daixwdl dyicwdy oeikc :`nrh

gafn dl hlw Ð dpewizk epiidc ,dxfrd

.cxz `l dzlr m`cãéçé úîá úìåò ìáà
jk xg`e dpwizk `ly dlgz dycwedy Ð

,dpwizk `ly dvign epiidc ,mipta dqipkd

,cxz dzlr m` Ð mexca dhgyp e` z`vie

zvignl dligz i`z` `le ,gafn hlw `lc

.dpwizk dxfrå÷éúdil `iranwcne Ð

dil `hiyt `l inp mipt zlerc dhigy mewn iepiyac dpin rny ,ediiexzc `ail`

.sqei axk i` daxk i`ìåâéô ú÷éøæ áø øîà ìãéâ áø øîà(dwixfa) ayigy Ð

`iven epi` Ð zxk ea yiy lebitl drawed `zyde .dwixfa inp lbte ,gafd lbtl

dlirn icinxya `ivezy jk lk daeyg dpi` lebit zwixfc ,xnelk .miycw iycwa

yi ie`xk mcd wxfpy xg`nc ol `niiwc .dxyk dwixfk dlirn icin miycw iycw

xyad `vi `l Ð dwixfa lbitc oeik ,`kd la` .ea oilren oi`e mipdkl xzid xyaa

.mipdkl ifg `l `dc ,dlirn icinäìéòî éãéì äàéáî äðéà ä÷éøæ äúåàåÐ

milw miycwa oizipznc `tiqa opzck .dxyk dwixfk milw miycw ly oixeni`d

oiprl llk dwixf `aiyg `lc .xyaa oilren oi`e oixeni`a oilren :onc zwixf xg`l

.dlirnàúòîù àäì øîà÷å.lcib axc Ðíçìä ùã÷ àì äîåçì õåç äîçìåÐ

.jenqa Ð "lr" opirae (f `xwie) "zelg dcezd gaf lr" aizkcïìåë åîø÷ åìéôàå
íçìä ùã÷ àì ïäî úçàî õåç.ie`x mgld lk `diy dgiaf zrya opirac Ð

äðîæì õåç äèçùueg e` ,dpnfl ueg dlke`l dhigy zrya dilr ayigc Ð

ikdl ,mgld ycw Ð [lebit zaygna] wxfy it lr s` [jzrc `wlq `we] .dnewnl

,lcib axl `iywe .milw miycwa dlirn icil iziin lebitc `nl` .ea oilrenc

.milw miycwa dlirn icil d`ian dpi` :xn`càáà éáøã äéî÷ì ééáà àúà éë
.lcib axl `iyw `l `tt axc `d :dil xn` Ðä÷éøæá øîàmgld ycwc `nrh Ð

lebit ied `l jklid ,dwixfa lbt `lc ,dwixfa wzyc meyn Ð dhigya lbtyk

epi`c lcib ax xn`c `d la` .ea oilrene mgld ycw ikdl Ð dcegl dhigya xenb

.xenb lebit iedc ,ynn dwixfa lbitc epiid Ð dlirn icil `ianéùà áø äéì øîà
àìåò øîà àäå àáøìlebit unew :(`,bn) "i`ny zia" wxta ,migaf zkqna Ð

ixai`l inp oicd `ede .dlri Ð gafnd iab lrn cxie cin rwt m`y .epnn elebt rwt Ð xe`d ea dlyny oeik ,gafnd iabl edlrde ,dvinw zrya lbtl eilr ayigy

jzrc `wlqc ,dipin unew iz` ded `l cegl lebit ixai`a `pz i`c meyn Ð lebit unew hwpc i`de .odn olebit rwt Ð xe`d oda dlyny oeik ,gafnd iabl olrdy lebit

hwp ikdle .ol rnyn `w ,`l `ni` zxtinc unew la` .epnn elebit rwte ,eleka dlyny enk iede zvwna xe`d ea dlyny oeik ikdl ,xaginc xa` ilin ipd :`pin`

,"lebit unew" ipzw mewn lkn .elebit rwte ,elek sxypk ied Ð ezvwna xe`d dlyn ik ,xaginc oeikc ,lebit xa` iab oky lke .epnn elebit rwt zxtinc ab lr s`c ,unew

.xenb lebit ied dcegl dhigyac `nl` .dcegl dhigya lebit rawin inp ikd dcegl dvinwa lebit rawc ikidc ,dhigyc lebit enk ied dvinwc lebite ,dvinwa lbtc

!lcib axl `iywe ,dlirn icil miycw iziin lebitc `nl` .dlirn icil e`iany ,mgld ycw :ipzweøîàxn` `l Ð "lebit unew" xn`wc i`nc .dil iywiz `l `kdn Ð

lebit icil `iiznc `xeqi` Ð "lebit unew" i`n `l` ,lebit ied dcegl dvinwacinp lbtc cr xenb lebit ied `l la` .lebit zligz epiidc ,dvinwa lbtl ligzdy ,

inl epiid Ð dlirn icil `ian epi` lcib ax xn`c i`de .dcegl dhigya `l` lbt `ly ,xenb lebit ied `le ,lebit xeqi` zligz `ied dhigyl oicd `ede .dxhwda

.xn`w dwixfa lbity
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dpiyyke ,dpwizk xeav zna ly dvign ied `zydc .xeav znaa aixwdl dlerd

cigi zna zler oebk ,xnelk ,dpwizk `ly la` .dlqt Ð mexca hegyl mewnd

xcp `ly ,xnelk ,dpwizk `ly dvign edl eedc ,mexca xeav znaa dhgypy

,`kd irainl `ki` ,ecxi `l elr m` :xn`c sqei axl elit`e .xeav znaa aixwdl

,dhlw dpwizk dvign mzdc :wlgl yiy

`l dzlr m`y ,dhlwy jk lk dyicwdy

Ð `kd ik ,dpwizk `ly dvign la` .cxz

.'eke dhlw `l cigi zna zleraøîàax

icin `iven epi` lebit zwixf ax xn` lcib

hgy m` :yexit Ð miycw iycwa dlirn

dwixfd oi` Ð mzq wxf jk xg`e lebita

xzid dia ixwipc ,dlirn icin ez`iven

ireaw`l dwixf `ipdnc ab lr s` .mipdkl

z`vxdk :(a ,gk migaf) opiyxcc ,lebita

`pira `nl` .leqt z`vxd jk Ð xyk

jzrc `wlq ,xykda oixizn zaixw lebita

`ivedl dwixf `pngx dayg ok enkc `pin`

raez eli`k iednl e`iadle dlirn icin

`l izxzc lcib ax ol rnyn `w ,deab wlg

icin `ivedle ,lebita ireaw`l :icar

.dlirnäîçìåmgld ycw `l dnegl ueg

.gafd zhigya `l` yecw mgld oi`c Ð

jez did `l gafd zhigy zryae li`ede

enxw elit`e ,mgld ycw `l Ð dnegl

,mgld ycw `l Ð odn zg`n ueg dipt

cr dngl zycwn dcez zhigy oi`c

,(f `xwie) aizk "mgl"c meyn ,dipt enxwiy

.mgld ycw Ð mipt znixw :rnync

àîìàdxe`kl Ð dlirn icil `ian lebit

uege dpnfl ueg" xn`wc `dc rnyn

`iadl :xnel dvex "mgld ycw Ð dnewnl

dlirn oi` i`cec :`iywe .dlirn icil mgl

'd iycw" ixwin `lc ,mgladceza s`c ,"

oipzipd dcez ingl drax`a ixiinc :i`d [epiax] yxite !oixeni`a `l` dlirn oi`

,cere .dlirn oda yiy mewn meya `pz hinzyn `lc ,d`xp epi` df mbe .odkl

ycw" xn`wc `d incnc d`xp jkl !dlirn oda oi` Ð mipdkl oipzipd weye dfga

ycwc oeik `nl` :xn`w ikde ,dlirn icil m`iadl lqtil :xnel dvex "mgld

.dlirn icil d`iany dwixf iab inp ikd Ð mgldøîà,xnelk Ð dwixfa dil

z`vxd jk xyk z`vxdk :(a,gk migaf) xn`ck ,dwixf zry cr rawp lebitd oi`

yciw opixn` ,yecw ied mxwpykc mgl iab jklid .mixizn eaxw irac ,leqtd

icil iziin dwixfc [lebit] rawp `l oiicr dhigy zryac ,dlirn iab la` .mgld

.dlirn icil `ian epi` Ð dhigy zrya aygy lebitd rawp f`e ,dlirn

õîå÷`nrh yxtnck ,epnn lebit rwt Ð edlrde dvinw zrya lbity Ð lebit

dgpnay zecear iab (a ,bi) zegpna aiygck ,dhigy epiid dvinwe .jenqa

mcew rawp lebit ied ,`nl` ,"lebit unew" ipze .gafay zecear rax` cbpk

dhigyle dvinwl oixewy zegpnn `iadl leki did zeipyn daxdc :dywe .d`lrd

zryn lebit rawedy rnyn ,"lebit rwt" xn`wcn jixtc d`xp okl !"lebit"

zryn lebit rawpy xnel jzrc `wlq i`e :xn`z m`e ."rwt" hwpcn ,dvinw

epi` zxk eaiigl `wec :xnel yie !(a ,gk migaf) xyk z`vxd opira `de ,dvinw

icil `iadl oiprl enk ,dhigy zryn lg "lebit" my la` ,dwixf xg`l cr rawp

lebitd oi` mlerl ,xnelk ,lebit icil iziinc :ipyne .xity dywd ok m`e ,dlirn

xeqi` :xnel dvex lebit rwtwc `de ,dlirn icil `iadl oiprl dwixf zry cr

`ed lebit icil oi`ian mixg` m` :dlr ipzw `de ,dxhwd zrya lebit icil e`iand
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קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dlirn(iriax meil)

yúBvéçî äeèì÷,dxfrd ly,øác ìëìdycwedy enk `id ixde §¨¨§¦§¨¨¨
x`ye mexc zhigye `veia zlqtpe ,gafna daixwdl dligzn

.gafna milqetd mixac
:df oicl jiiyd xaca wtzqp ,epic z` xfrl` iax ycigy xg`léòä¥

[wtzqp-]ãéçé úîa úìBò] ,øæòìà éaøzpn lr dyicwdy - ©¦¤§¨¨©¨©¨¦
,dphw dnaa daixwdldñéðëäL,dxfrläìñôpLdhgyy ici lr ¤¦§¦¨¤¦§§¨

mexcaeìò ,[,cifna e` bbeya gafnd lr odkd dze` dlrde -eäî ¨©
eãøiL,`xnbd zwiicn .ecxi `l elr m`y oicd o`k xn`p m`d - ¤¥§

àãçì déì àéòaéî÷cî`ly ,df ote`a wx wtzqpy jkn - ¦§¨¦©§¨¥©£¨
,mexca dhgyy dler mzqa `le ,gafnl dligzn dyicwdììkî¦§¨

,dfn rnyn -Cãéàc,dler mzqay -déì àèéLtheyt did - §¦¨§¦¨¥
,`ed oicdy ,elóñBé áøãk éà äaøk éà.sqei axk e` daxk e` - ¦§©¨¦¦§©¥
:`xnbd dgecdéì àéòaéî÷ àãç Bbî àãçiax wtzqp mlerl - £¨¦£¨¨¦©§¨¥

daxk dkld m` ,gafnl dligzn dyicwdy dler mzqa mb xfrl`
jke ,oaxw mzqa ewitq jezn `vei cigi znaa ewitqe ,sqei axk e`

y okzi ,wtzqpíúä äaø øîà÷ àì ïàk ãòy ,oaxw mzqa -íà ©¨Ÿ¨¨©©¨¨¨¦
,eãøé eìòy meynäìñt dð÷éúk ävéçîdligzne li`edy - ¨¥§§¦¨§¦§¨¨§¨

jkitl ,mipta xnelk ,dpwizk dvigna daixwdl zpn lr dyicwd
dzlr m` elit`y dpice xeng eleqt ,mexca dhgye da dpiyyk

dvigna daixwdl zpn lr dycwed dligzn m` la` ,cxzàlL¤Ÿ
,dð÷éúk,uega xnelk,äìñt àìdpiyy dny itl ,cxz `le §¦§¨Ÿ¨§¨

zpn lr dycwed `l dligzn ixdy ,jk lk xeng epi` ,dzceara
.oetva hgyzyàì äúìò íà øîàc óñBé áøì eléôà àîìéc Bà¦§¨£¦§©¥§¨©¦¨§¨Ÿ

ãøz,ezrcl wtzqpe ,sqei axk xaeq xfrl` iaxy xnel xyt`e - ¥¥
`ny`weecäèì÷ dð÷éúk ävéçîzpn lr dligzn ycwedyk - §¦¨§¦§¨¨§¨

m` jkitle leqta dyrpyk elit` gafnd ehlew ,gafna eaixwdl
la` ,cxz `l dzlrdvignäèì÷ àì dð÷éúk àlLycwed m` - ¤Ÿ§¦§¨Ÿ¨§¨

oi` ,dnipt eqipkd jk xg`y s` ,dnaa eaixwdl zpn lr dligzn
:`xnbd dwiqn .cxz dzlr m`e ,dwfg ezhilwe÷ézcenrz - ¥

.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y
zpadlìéòì .à :íéðéã äîë íéã÷äì ùé àéâåñä êùîä(.a)øàáúð

äîî úàæ åãîìå ,íãä ÷øæéù ãò ìåâéô íù ïáø÷ ìò ìç àìù
,øùë ïáø÷á øîàðù ïåùì åúåàá ,éåöéø ïåùì ìåâéôá áúëðù
àì øùë 'úàöøä' äî ,'ìåñô úàöøä êë øùë úàöøäë' åùøãå
úåøéúîä úåãåáò òáøà ìë åðééä ,åéøéúî ìë åáø÷éù ãò äöøåä
øîåìë ,åéøéúî ìë åáø÷éù ãò ,ìåâéô 'úàöøä' êë ,ïáø÷ä úà
óåñ àåäù ,íãä ÷øæéù ãò ìåâéô íù ïáø÷ä ìò òá÷ð àìù
äìéòî åá ùéù ,íéùã÷ éùã÷ àåä íà ,øùë ïáø÷ .á .åéøéúî
,íãä ú÷éøæ éãé ìò ÷ø äìéòî éãéî àöåé åðéà ,åúáø÷ä íãå÷
àåä íàå .íéðäëì øùáä øúéðå ,ïáø÷ä úãåáò äøîâð æàù
÷øå ,'ä éùã÷ ììëá åðéàù éôì ,ïøùáá íéìòåî ïéà íéì÷ íéùã÷
éãéì íéàá íäå ,äåáâì íéìåòù éôì ,äìéòî úëééù íéøåîéàá
ììëì íéñðëð æàå ,äøè÷äì íúøéùëîù ,ä÷éøæä éãé ìò äìéòî
ú÷éøæ äù÷åäù óàù åðòéîùî ïìäìã ìãéâ áø .â .''ä éùã÷'
àéäå úåáéùç ïë íà äì ùé ìåâéô ú÷éøæå ,øùë ú÷éøæì ìåâéô
,úåáéùç äì ïéà äìéòî éðéã éáâì íå÷î ìëî ,'éåöéø' úàø÷ð
úà äàéáî äðéà íâå ,íéùã÷ éùã÷á äìéòî éãéî äàéöåî äðéàå

.äìéòî éãéì íéì÷ íéùã÷ éøåîéà
ìebét ú÷éøæ ,áø øîà ìãéb áø øîàdwixfae dhigya aygy - ¨©©¦©¨©©§¦©¦

,gafd z` lbtl,íéLã÷ éLã÷a äìéòî éãéî àéöBî Bðéà¥¦¦¥§¦¨§¨§¥¨¨¦
zwixfl lebit zwixf z` dxezd dyiwdy it lr s`y eprinyne

df oiprl la` ,xykicin xyad `vei xyk zwixfa `weece ,ywed `l
`ide li`edy ,lebit zwixfa ok `l ,mipdk zlik`l xzipe dlirn
xzed `le ,dlirn icin dci lr xyad `vi `l ,dleqt dwixf

.mipdk zlik`leok enkàéáî Bðéàmixeni`d z`äìéòî éãéì ¥¥¦¦¥§¦¨
,íél÷ íéLã÷a.dleqt dwixf `idy oeikn §¨¨¦©¦

,xn`y lcib ax ly ipyd oicd lr zeiyew dnk dywn `xnbd
:dlirn icil milw miycw d`ian dpi` lebit zwixfy,ééaà áéúé̈¦©©¥

àzòîL àäì dì øîà÷å.lcib ax ly ezreny z` xn`e - §¨¨©¨§¨§©§¨
,ééaàì àtt áø déáéúéàdpyna epipy(:gr zegpn)dcez ingl oipra, ¥¦¥©¨¨§©©¥

íéðôì äãBzä úà èçBMä,dxfrd onàì ,äîBçì õeç dîçìå ©¥¤©¨¦§¦§©§¨©¨Ÿ
Lc÷gafd,íçlä úàdcez oaxwa xn`py itl(bi f `xwie)zNg lr' ¦¥¤©¤¤©©Ÿ

zhigyy o`kn ecnle ,'einlW zcFY gaf lr FpAxw aixwi ung mgl¤¤¨¥©§¦¨§¨©¤©©§¨¨
oeyl drnyny 'lr' zaizn ecnl cere ,zelgd z` zycwn gafd

'dXpn dHn eilre' enk ,zekinq(k a xacna)ycwzn mgld oi`y , §¨¨©¥§©¤
oaxwl jenq `ed m` `l`.dèçL,dcezd z` -eîø÷ àlL ãò §¨¨©¤Ÿ¨§

äéðtmgld lyøepzaiexw epi` oiicry ,mexw eilr dlry mcew - ¨¤¨©©
.dqir `l` ,mglïlek eîø÷ eléôàå[zelgd lk-]úçàî õeç ©£¦¨§¨¥©©

,íçlä Lã÷ àì ,ïäîmgld lky jixv ik ,xak enxwy el` elit`e ¥¤Ÿ¨©©¤¤
.ie`x dididèçL,dcezd z` -dxya z` lek`l zpn lrõeç §¨¨

dîB÷îì õeçå dpîæì,dnewnl ueg e` -,íçlä Lã÷df oiprl ¦§©¨§¦§¨¨©©¤¤
,ea milreny,mcd z` wexfiykldid oywnde`pzd zpeeky xeaq

,dyw ok m`e ,lebit zaygna dzid mcd zwixf mbyàîìàgken - ©§¨
`pzd xaeqy o`knzaygnydì éúééî ìebét[d`ian-]éãéì ¦©§¥¨¦¥

,äìéòî.dlirn icil d`ian dpi`y xn` lcib ax eli`e÷ézLéà- §¦¨¦§¦
.aiyd `le wzy ,`tt ax ly eziiyew z` iia` rnyykàúà ék¦£¨

[iia` `ayk-]dén÷ì[iptl-],àaà éaøcziiyew z` el dywde §©¥§©¦©¨
,`tt axdéì øîà,`a` iax eaiyd -ä÷éøæamilreny mrhd - ¨©¥¦§¦¨

xg`ne ,lebit zaygn da ayg `le ,dwixfa wzyy meyn ,mgla
dne ,dlirn icil e`iadl dwixfd dliren ,xenb lebit dyrp `ly
lebit dyrpyk `ed ,dlirn icil `ian epi` lebity lcib ax xn`y

lebit zaygn dwixfa mb aygy ,xenb.
dhigyd zaygnay gikedl ze`a jli`e o`kn `xnbd zeiyew
dyrp epi`y uxzl `a` iax dvxy enk `le ,lebit oaxwd dyrp
epipyy dnn ,dnewnl `tt ax ziiyew zxfege ,dwixfa wx lebit
zaygn dzidy s` dlirn icil `a mgldy ,dcez zhigy iabl

.dhigya lebit
:`xnbd dywnõîB÷ ,àleò øîà àäå ,àáøì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦§¨¨§¨¨©¨¤

çaæî éaâì BìòäL ìebét,dvinwa lebit zaygn ayg m` - ¦¤¤¡§©¥¦§¥©
lr unewd xihwde ,lebit miixiyde unewd ,dlek dgpnd ziyrpe

,[mcd zwixf enk `edy] gafndepnî Bìebét ò÷ts` xnelk - ¨©¦¦¤
`ed dvxn ezxhwday xg`n j` ,lebit my unewd lr lg xaky
my epnn rwtpy gxkda ,miixiyd zlik` lr zxk aeig lgy oiprl
`edyk miixiyd lr dvxi ji` ok `l m`y ,dxhwdd ici lr lebit

.lebit envräèéçL eðééä äöéî÷eenk `id dgpna dvinw ixde - §¦¨©§§¦¨
dyrpy rnyn ,'lebit' mya dze` dpik `lere ,dndaa dhigy
,dcez zelgn `tt ax ly eziiyew zxfege ,dhigya xak lebit

.dnewnl
:`xnbd zvxzndéì øîàunewl `xw `lery dn ,iy` axl `ax ¨©¥

epi` ik ,dvinwa xenb lebit dyrpy ezpeek dzid `l 'lebit' mya
oke ,dxhwda mb aygyk wx ,zxk eilr aiigziy xenb lebit dyrp
edpiky dne ,dwixfa mb aygyk wx xenb lebit dyrp epi` dndaa

,ezpeek ,'lebit' myaìebét éãéì éúééîc àøeqéà-`id dvinwdy ¦¨§©§¥¦¥¦
dpi` dnvr `id mle` ,lebit icil xac ly eteqa `iany xeqi`
wx zaygp ,dhigyd zaygn oke ,lebit zligzl `l` zaygp
axy dne ,dcezay mgla milreny lirl epipy okle ,lebit zligzk

.dwixfa mb lbityk ezpeek ,milren oi`y xn` lcib
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xn`y `ler zpeeky xn`y `ax ly evexiz lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .lebit icil `iany ,`id 'lebit unew'éðz÷ àäå- §¨¨¨¥

,`ler ixac jynda epipy ixdeìebét éãéì àéáî íéøçà íà'm` - ¦£¥¦¥¦¦¥¦
gafnd lr exihwny ici lry ,lebit icil miixiyd z` unewd `ian

,mlk`i m` zxk aeig mdilr lgBîöò àeä,envr unewd -ìk àì ©§Ÿ¨
'ïkLxeqi` legiy ick ixdy] ,eilr didy lebit my epnn rwty ¤¥

eyxcy enk ,dvxnd xack unewd aygiy jixv miixiyd lr lebit
migafa(:gk),leqt z`vxd jk xyk z`vxdk ,'dvxi `l' milindn

lebit zaygn d`iany dnne .[zevxl leki epi` lebit `edy xace
rawpy rnyn ,lebit icil miixiyd z` ,dvinwd zra aygy
o`kne ,dndaa dhigy cbpk `id dgpna dvinwe ,dvinwa lebitd
dnn `iyewd zxfege ,dzhigy zrya lebitd rawp dndaa mby
,dpnfl ueg zaygna dcezd z` hgy m`y `ziixaa lirl epipyy
miycwa dlirn icil `ian lebity rnyn ,ea milrene mgld ycw
miycwa dlirn icil `ian epi`y xn`y lcib ax lr dywe ,milw

:`xnbd zvxzn .milwìebét éãéì éúééîc àøeqéà énð àä- ¨©¦¦¨§©§¥¦¥¦
,lebit icil `iand xeqi` wx `ed ,dvinwa lebit zaygn mlerl

d ok enkeicil `iadl dhigyd dleki dcez zelg iabl okle ,dhigy
xn`y dne ,oaxwd lr lebit my oiicr rawp `ly iptn ,dlirn
aygy xaecn ,lebit icil miixiyd z` `ian unewdy `ler

.lebitd xeqi` rawp f` wxy ,dxhwda mb lebit zaygn
migaf zkqna .` :mipic dnk micwdl yi `ibeqd jynd zpadl(:fk)

oaxw xya zlik`a zxk dci lr miaiigzny lebit zaygny epipy
,dhigy] oaxwd zecear rax`n zg`a dayg m` wx `id ,lebitd
exihwdl e` ,oaxwd xya z` lek`l zpn lr [dwixf ,dkled ,dlaw

dpyna epipy cer .a .epnfl ueg(:hk my)dcedi iaxe minkg ewlgpy
ezaygn calny oebk ,lebitd zaygnl leqt zaygn dtqepyk
zrcy ,enewnl ueg zifk lek`l mb ayg ,epnfl ueg zifk lek`l
zeaygn aexir znxeb ,dtqepy leqtd zaygny `id minkg
lr miaiig oi` dzrne ,lebitd zaygn z` [zlhan-] d`ivene
icin d`iven leqt zaygn oi`y xaeq dcedi iaxe ,zxk ezlik`
aygy s` ,lebit zaygn ayg dligza m` jkitle ,lebit zaygn
m` mpn`e .lebit icin `vei oaxwd oi` ,zxg` leqt zaygn jk xg`
oi` ,lebit zaygn ayg jk xg`e leqt zaygn ayg dligza

migafa .b .lebit dyrp oaxwd(my)xe`iaa ,opgei iaxe `tli` ewlgp
iax wlgp `ly xaeq `tli` ,minkg mr dcedi iax ly zwelgnd
ayg zg`ay ,zecear izya eid zeaygnd izyyk `l` ,dcedi
xaeq dcedi iaxy ,leqt zaygn ayg zxg`ae ,lebit zaygn
leqtd zaygn ly dgeka oi` oaxwa lebitd rawp xaky oeikny
,zeaygnd izy eaxrzp dnvr dcear dze`a m` la` ,eriwtdl
leqtd zaygn dliren ,oaxwa lebitd rawp `l oiicre li`ed
zg` dceara mby xaeq opgei iaxe .lebitd zaygn icin `ivedl
meyn ,lebit df ixd ,dncw lebitd zaygn m`y dcedi iax xaeq

.'oey`x oeyl qetz' mixne`y
lebit zaygny xn`y lcib ax lr zeywdl zxfeg `xnbddpi`

:`xnbd dywn .dlirn icil milw miycw d`ianàðéáø déì øîà̈©¥©¦¨
,àôìéà øîàäå ,éMà áøìdú÷Bìçîminkge dcedi iax ewlgpy §©©¦§¨¨©¦§¨©£¤

dncw lebitd zaygn m`y ,xn` dcedi iaxy ,lebit oipra
`weec `id ,zxk eilr miaiige lebit `ed ixd ,leqtd zaygnl

zeaygnd izy z` aygykéðéøä øîàc ïBâk ,úBãBáò ézLa¦§¥£§§¨©£¥¦
ïBLàø ïîéñ èçBLoaxwd z` lek`l zpn lr,Bpîæì õeç`idy ¥¦¨¦¦§©

,zxk zaiignd lebit zaygnéðL ïîéñålek`l zpn lr hgey ip` §¦¨¥¦
oaxwd z`,BîB÷îì õeçla` oaxwd z` zlqetd daygn `idy ¦§

dpey`xd dceara lebitd rawpe li`edy ,zxk dilr miaiig oi`
dipyd dceara aygy leqtd zaygn oi` ,lebit zaygn da aygy

,dzriwtnúçà äãBáòa ìáàzhigya aygy ,cg` oniqa oebk £¨©£¨©©
ayg ipyd eivg zhigyae ,epnfl ueg lek`l zpn lr oey`xd eivg

,enewnl ueg lek`l zpn lr,lebitd zaygn z` micwdy s`
àîìò éleëcdcen dcedi iax elit` -yéàåä úBáLçî éáeøéò- §¥¨§¨¥¥©£¨£©

,zeaygn aexir o`k yiyzaygn z` zlhan leqtd zaygne
,lebitd,oaxwa lebitd zaygn drawp `l oiicry itlmiaiig oi`e

ezlik` lr zxklkn .zaygn m`y dcedi iax ixacn eprny mewn
miwlegy minkg elit`e ,dhigya elit` lebit rawp ,dncw onfd
aexir meyn `ed mnrh ,lebit epi`y mixaeqe zecear izya eilr
rawpy md mb micen ,lebit zaygn wx ayg `l m` la` ,zeaygn
dnn ,lcib ax lr lirl epiywdy `iyewd zxfege ,dhigya lebitd

iabl epipyymgld yciw ,dpnfl ueg zaygna dhgy m`y dcez
.dlirn icil d`ian lebit zaygny ixd ,ea milrene

:`xnbd zvxznúçà äãBáòa éà àúléî élbéz ÷éøæ éëì énð àëä̈¨©¦§¦¨¦¦©¥¦§¨¦©£¨©©
úBãBáò ézLa éàwxe ,lebit lg `l dhigyd zrya mlerl - ¦¦§¥£

zryn rxtnl lebitd lg lebit zaygn dwixfd zrya mb aygyk
cg` oniqa lebit zaygn ayg dhigyd zrya m` jkld ,dhigyd
,lebit zaygn ayg dwixfd zrya mbe ,ipy oniqa leqt zaygne
ayg m` ,minkg zrcl oke .dcedi iax zrcl rxtnl lebitd legi
zrya lebit zaygn ayg mbe ,cala lebit zaygn dhigyd zrya
ycwy epipyy dnn dyw `l jkitle ,rxtnl lebitd legi ,dwixfd
lg `le ,dwixfa lebit zaygn ayg `ly xaecn my ik ,mgld
`l ,dwixfa mb lbit m` la` ,mgla milren jkitl ,xenb lebit

.lcib ax ixacke ,mgla milren
:`xnbd dywnéëä éàcr xenb lebit dyrp epi`y jk m` - ¦¨¦

,dwixfd zrya mb aeygiyénð äãBz éablebit dyrp epi`ãò ©¥¨©¦©
÷éøæcmby xaecny rnyn ,mzq `pzd dpyy dnne ,wxfy cr - §¨¦

,mgla milren recn ok m`e ,dwixfd zrya lebit zaygn el dzid
zvxzn .dlirn icil d`ian dpi` lebit zwixfy xn` lcib ax ixd

:`xnbdLã÷ éàîz` zycwn lebit zhigyy epipy dn oiprl - ©¨©
oiprl ,dcezd inglìñtéì,lqtp mgldy -itk dlirn oiprl `le ¦¨¥

epiidc ,dzr cr dpynd ixaca dpaddäôéøN éòácoerhy - §¨¥§¥¨
.eycwzpy xg`l elqtpy oiycwend ileqt x`yk dtixy

dpi` lebit zwixfy lcib ax ly oey`xd oicl di`x d`ian `xnbd
:dlirn icin miycw iycw d`ivendéì òéiñî àîéìxn`p m`d - ¥¨§©©¥

iycwa lebit zwixfy ,lcib ax ixack gken oldlc `ziixadny
,`ziixaa epipy jky .dlirn icin mz`iven dpi` miycwìebétä- ©¦

,lebit zaygn ea aygy oaxwåàì ,Ba ïéìòBî íìBòìoi` ike - §¨£¦¨
y ,'mlerl' dxn`y dna `ziixad zpeekíc ÷éøféàc áb ìò óà- ©©©§¦§¦¨

,ea milren ,lebit zaygna mcd z` ewxfy s`déì òéiñîe- §©©¥
.lebit icin d`iven dpi` lebit zwixfy lcib ax ixack o`kn gkene

,`xnbd dgecàìyxtl xyt` ik ,eixacl di`x o`kn oi` - Ÿ
ote`a zxacn `ziixady÷øæ àìcz`,ícä,mcd z` wxf m` la` §Ÿ¨©©¨

:`xnbd dywn .dlirn icin xyad `viy xyt`,ícä ÷øæ àìc éà¦§Ÿ¨©©¨
àøîéîì éàîxyk oaxw elit` ixd ,eprinydl `ziixad d`a dn - ©§¥§¨

dwixf mcew dlirn icin `vei epi`.
:`xnbd zvxzn÷éøæc íìBòì àlàmb milreny `ziixad zpeek - ¤¨§¨§¨¦

,dwixf xg`läìBòa àéää àéðz éëåmilreny da epipyy dne - §¦©§¨©¦§¨
exyae li`edy ,dler oaxwa xaecn ,dwixf xg`l elit` lebita
xg`l mb ea milren ,mipdkl xzip epi`e deabl gafnd iab lr xhwp

:`xnbd dywn .lcib axl di`x dfn oi` jkitle ,dwixfäìBòa éà¦§¨
àèéLt,dwixf xg`l mb da milrenydlek àéä dBáâcixdy - §¦¨§¨©¦¨

dxiyk dlera elit`e ,mipdkl xzid da oi`e deabl dler dlek
.dwixf xg`l milren
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àäå,xnelk ,lebit icil `ian mixg` m` :ipzw "lebit unew"c `iddc dlr Ð

mzd opixn`e .oky lk `l Ð unewd envr `ed ,dcegl dvinwc daygna miixiyd

xn`w i`n :migaf zkqna?unewa lbtc lebt i`da aeyg (epi`) m` ,xn`w ikd Ð

j`id ,milebit x`yk epnn elebt rwtc ,gafnl edlrdc oeikc ,xenb lebtk cegl

dlirn icil miixiyd mixg` `ian?`l`

icil miixiyd `iane ,epnn elebt rwt i`ce

ied cegl unewc daygnc `nl` .dlirn

dhigyc daygna oicd `ede ,xenb lebit

icil `ianc mgld ycwc ipzwe ,dcegl

!lcib axl `iywe ,dlirnàä ìãéâ áø øîà
éëä ìåâéô éãéì àéáî íéøçà íà éðú÷ã éîð

'åë àúééîã àøåñéà øîà÷xn` `lc Ð

lbtc inp ikd `l` ,lebt ied cegl dvinwac

lbte dvinwa.lirl opixn`ck ,dxhwda inp

àôìéà øîàä"migafd lk" wxta Ð

.(a,hk)'åëå ú÷åìçîdcedi iax xn`wc Ð

dncw onfd zaygn m` :oizipzna

,zxk eilr oiaiige lebit Ð mewnd zaygnl

onfd zaygnl dncw mewnd zaygn m`e

.zxk eilr oiaiig oi`e [leqt] Ð (lebit)

ied zxk eilr oiaiigc lebit xwirc

minkge .epnfl ueg dlik` zaygna

eilr oiaiig oi`e [leqt] dfe df :mixne`

opaxe ,'eke onfd zaygn m` :xaq dcedi iaxc ,'eke zwelgn :`tli` xn`e .zxk

gafa enewnl uege epnfl ueg ,ied zeaygn aexirc Ð zxk ea oi` ikdl :ixaq

dlek `ied `le li`ed ,zxk ea oi`e leqt zecear izya elit` ,ikdle .cg`

dpyi xaqwc meyn Ð zecear izy oipniq ipyl ixw ikdle .epnfl ueg zaygna

.dhigyc `blt car cg` oniq hgy ike ,seq cre dlgzn dhigyläãåáòá ìáà
úçà.enewnl ueg eivge epnfl ueg eivga ayigy cg` oniqa oebk Ðìëä éøáã

éåä úåáùçî áåøéòdcedi iaxl ogky` mewn lkne .ied leqt la` ,zxk ea oi`e Ð

da ayig `l m` opaxl ok m`e ,lebit ied dcegl dhigya dncw onfd zaygn m`c

zaygnac `nl` .zxk eilr oiaiige ,lebit ied Ð dhigya dcegl epnfl ueg `l`

icil milw miycw iziin lebitc ,"mgld ycw" ipzwe ,ied lebit dcegl dhigy

!lcib axl `iywe ,dlirnìãéâ áø êì øîàdhigy zaygnac xn` `l inp ikd Ð

i` zeaygnd axir zg` dceara i` ,`zlin ilbiz wixf ikl `l` ,lebit dcegl

,lebit ied lebit zaygna mcd wxf ikl Ð zecear izya aiyg i`c .zecear izya

ied `l lkd ixac Ð zg` dceara i`e .edl zi`ck opaxle dil zi`ck dcedi iaxl

ycwc `nrh i`d mzde .wixfc cr lebita rawin `l mlerl mewn lkn la` .lebit

inp dwixfa lbit m` la` .dcegl dhigya `l` lbit `lc ,dwixfa wzyc Ð mgld

.lcib axck ,dlirn icil milw miycw iziin `léëä éàxn`wc inp dil iywiz Ð

ok m` ,wixfc cr lebit ied `l inp dcez iab dinrhlc .lebit ied `l wixfc crc

dlirna diaeigl e`l ,xn`wc "mgld ycw" i`n `d dil `iyw?`zydc ab lr s`

!milw miycwa dlirn icil d`ian lebit zwixf `nl` ,dwixfa lbtc xenb lebit ied

ìñôéì íçìä ùã÷ éàî àì`l la` .oilegk eed `lc ,dtixy irac ycw Ð

.lcib axcke ,dlirnläéì àòééñî àîéì.lcib axl Ðåá ïéìòåî íìåòì ìåâéôä
íã ÷éøæéàã áâ ìò óà åàìicin `iven epi` :xn`c ,lcib axk epiide .lebit myl Ð

.miycw iycwa dlirnàì,ixiin `w wixf `lc Ð "ea oilren mlerl" ipzw ik Ð

.dil riiqn `le÷øæ àìã éà.ea oilrenc `hiyt ,lebit myl Ð÷øæãá íìåòì àìà
éøééî à÷xg`l elit` ,ea oilren mlerlc `ipz ikc .dil riiqn `l ikd elit`e Ð

z`hga ixiin `le ,mipdkl xzid da oi`c `id deable li`ed ,dlera Ð dwixf

.my`ei`n ,`hiyt Ð dlera i`c ixiin my`e z`hga mlerl`xninl?
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wxtae .lebit drwt dnl mrh ozil ,`ed lirlc `zlin `neiq !oky lk `l Ð envr

m` :xn`w ikd ,ipyne ?xn`w i`n :mzd jixte ,`ed (`,bn) migafa "i`ny zia"

m`c .lebit raw ok lr ,xnelk !?lebit icil mixg` `iai j`id ,mipta lawn epi`

m`e .oaxw `le ,ied `nlra `xtr ok m` Ð gafnd iab lr edlrnyk lebit `ed

`d !?lebit icil miixiyd `ian j`id ok

lgy rnyn `nl` .xyk z`vxdk opira

lgy gafa oicd `ede ,dvinw zryn lebitd

lg epi`c jzrc `wlq i`c .dhigy zryn

zry cr zegpna oke ,dwixf zry cr

`xtrc `ler giken ikid ok m` Ð dxhwd

`nlic ?lebitd rwt `l m` `ed `nlra

`xtr ied `l mewn lkne ,rwt `l mlerl

zry cr lg lebitd oi` ixdy ,`nlra

,unew zxhwd zrya ,dgpna oke .dwixf

elg `zyde .miixiyd xizn `ed f`y

:ipyne ?lebite miixiy xzid iccd` ediiexz

,xnelk .lebit icil iziinc `xeqi` inp `d

lkne ,dwixf zry cr lg lebitd oi` mlerl

oeikc .elebit rwty xity `ler giken mewn

zryn dligzn .lebit icil iziinc `xeqi`c

rwtc e`l i` ,dhigy cbpk `idy dvinw

`l iede ,`xtr diaeyg`l ol ded Ð lebit

.eixizn eaxw

àäå,`id (a,hk) migafc ipy wxt seqa Ð 'ek zecear izya zwelgn `tli` xn`

Ð mewnd zaygnl dncw onfd zaygn m` :dcedi iax xn`" opzc `d iab

Ð df cg`e df cg` :mixne` minkge .leqt Ð e`l m`e ,zxk eilr oiaiige ,lebit

,epnfl ueg oey`x oniq" xn`c oebk ,zecear izya zwelgn :`tli` xn`e ."leqt

dcedi iaxc ,xizn ivga lbtna opaxe dcedi iax ibilte ."enewnl ueg ipy oniqe

aexir lkd ixac Ð zg` dceara la` .`lbtn edl zil opaxe ,`lbtn dil zi`

jzrc `wlq i`c ,dhigy zryn lebitd zry `nl` .lebit o`k oi`e ied zeaygn

oi` ixdy ,zeaygn aexir iedil inp zecear izya ok m` Ð dwixf cr lg epi`c

ikl :ipyne !dncw mewnd zaygn jl ixde ,dwixf zry cr oey`x oniqa lebitd

`zlin i`lbi` wixflgy rxtnl `zlin i`lbi` dwixf zrya opixn` ,xnelk .'eke

izya i` zg` dceara i` ,dncw onfd zaygn jkld ,oey`x oniq zryn lebitd

,zg` dceara opgei iax dl yxtnck i` ,epizpyn ixiinc oipr lka ,xnelk .zecear

.`tli` dl yxtnck zecear izya i`éàinp `nip ,xnelk Ð inp dcez iab ikd

oi` i`n` ok m`e ,dhigy zryn lg lebitdy rxtnl `zlin i`lbi` wixf iklc

?mgld ycwc opixn`c ikid ik dlirn icil d`ian lebit zwixf

àìàdlirn oiprl xnel dvex epi` Ð dlirna diaeigl e`l mgld ycw i`n

`niz `l :xn`w ikd `l` .dlirn dia jiiy `lc lirl izyxit `dc ,mglc

dpilae mixetk xqegne mei leaha lqtil mgld ycwc `l` ,dwixfa lirl opipyck

miycwa dlirna diaeigi`l (lebit) zwixf `ipdn `l mewn lkn ,lebit zhigya

.milwàîéì,xnelk Ð wixfc ab lr s` e`l ea oilren mlerl lebitd dil riiqn

iede ,miycw iycwa ixiine .dlirn icin ez`iven dwixfd oi` lbitc oeik `nl`

.lcib axl reiqéà`nlic :xn`z m`e Ð oilrenc `hiyt `xninl i`n wixf `l

'd iycw" eda opixw `le ,inc edpiwpgc o`nk opixn` `lc ,ol rnyn `w `dyi !"

,"ea oilren lebitd" ipzil ,"mlerl" ipzw i`n`e `xninl i`n ,xn`w ikdc :xnel

.`l ezeéàÐ zlbtp dzid `l elit`c ,oilrenc Ð `hiyt `xninl i`n dlera

i` `l` .'ek `ipz :cere .(`,h) onwl xn`ck ,oycd zial `vzy cr ea oilren

icin [`ivedl] dwixf `ipdn `lc `hiyt ,xnelk !?xninl `kixv ,dlera zxn`

` ,dlirndnc ol `l ikc ab lr s`c ,z`hga ixiin i`ce `l` .dnc ol `l elit

leqta dwixfd ziyrp f`c dnc ol ik ,mewn lkn .dlirn icin dz`iven dwixf Ð

`ipdz `lc xn`w ikd elit`e ,ixiin z`hga i`cec ,dil riiqn i`ce `tiq .lebit zwixfl oicd `edc `zyd jzrc `wlqe .dlirn icin iwet`l dwixfd `ipdn `l Ð

.lebit zwixf epiid ,`yixc .`icdl `zriiq ied `zyde ,z`hga inp `yix z`hga `tiqe li`ed `nip ,xnelk ?i`n `yix .dlirn icin `ivedl leqta ziyrpd dwixf

.'ek micia ciarc dpld :ipyne ?`py i`n :xn`we .lebit xg`lc dwixfn ,dpil xg`lc dwixf ip`y `nlic ?dil riiqn `tiq `ed i`ce ike ,xnelk .dil riiqn i`ce `tiq

`yix mewn lkn Ð `tiq riiqn `l i` ?jka dn :xn`z m`e .'ek dlirn icin iwet`l ,dwixf `ipdn `l Ð `ed dyrn oexqg ici lry `l` ,"micia" dia ipz `wec e`l

ixiin lirlc ,dil riiqn `lc zegcl yi i`ce `yixc :uxt epiax axd xne`e ?`xninl i`n dlera i`c .dwixf xg`le z`hga ixiin jgxk lr `dc ,dil riiqn
z`hga
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ãåòåewxfe xfgy it lr s` ,lebitl oicd `ede ,"dnc ol" ipzwc ,`wic inp `tiqn Ð

.dlirn icin `iven oi`c ,ea oilren Ðúàèçá àîìùá úøîà éàopiwiic ikdl Ð

.ea oilren ,ewxfe xfgy it lr s` Ð ea lbit m`y ,lebitl oicd `edcúøîà éà àìà
øîéîì àëéøö äìåòáda oilrenc Ð?:dpin rny `l` !`ed deabl dlek `d

.`yixl oicd `ede ,ixiin z`hgaéàãå àôéñ
'åë äîã ïì äéì òééñîxg`l ixiinc Ð

lebitc oicd `ed :opiwiice ,`icda dwixf

.dlirn icin `iven epi` ,dwixfcàîéð
àùéø äéì òééñî àôéñ äéì òééñîå ìéàåä
mlerl :xn`we ,ixiin z`hga inp `nipc Ð

.wxfc ab lr s` rnync ,ea oilrenà÷å
éîð àôéñîå êéøôriiqnc dil `hiyt in Ð

riiqn `lc jl `ni` mlerl `nlic ,dil

zaygnl dnc ol inc `lc opixn`c ,dil

.lebitàðù éàîå éîã àì éàîà äéì øãäîå
leqtl ol leqt oia yi yxtd dn ,xnelk Ð

.lebitäðìä êì àîéàã åîã àì éàãå øîàå
íéãéá àøåñéà ãéáò÷ãewxefl el didy Ð

.micia leqt dil ciarwc epiidc ,epilde

dyrn dpill aiyg lebitc daygn iablc

dil ipdiz `lc dil opiqpw jklid ,micia

oilren `l` ,dlirn icin diwet`l dwixf

.dwixf xg`l inpàì ìåâéô úáùçî ìáà
íéãéá äùòî ãéáòdaygn leqt `l` Ð

dwixf dil ipdne ,dil opiqpw `lc jl `ni`

lce ,dlirn icin diwet`l.lcib axk `

.`yixa `pniwe`ck ,ixiinw dlera `yixe

åá ïéìòåî ïéàã éîð éëälebit zwixfc Ð

axk epiide ,dlirn icin d`iven (dpi`)

.lcibìåâéôä àéääã àôéñ éðú÷ éàîà
åá ïéìòåî ïéà íéì÷ íéùã÷á,xnelk Ð

'd iycw" e`lc ,dwixf xg`l elit`.edpip "

ä÷éøæ éðôì éðúéìå äéãéãá àùéøá âåìôéì
åá ïéìòåî ïéà ä÷éøæ øçàì åá ïéìòåîÐ

,`tiqa `l` `yixa ikd bilt `lcn `l`

.lcib axl `riiqn `tiqe ,ea oilrenc `yix ixiin wixfc ab lr s`ca `nilàåää
éàãå."oilren oi`" milw miycwa ipzwc `tiq Ðìãéâ áøì àòééñîinp edi`c Ð

.milw miycwa dlirn icil `ian epi`e ,xn`w ikdàôéñ äéì àòééñîå ìéàåä àîéì
.ixiin wxfc ab lr s`ac `yix inp `nip ,dil `riiqn i`cec ,oxn`ck Ðäéì øîà

äéì òééñú àì éàãå àùéøla` :zwiicc `de .oxn`ck ,wxf `lca ixiin `yixc Ð

i`n wxf?,inp ikd oi` Ð `yixa beltil 'ek `tiq ipzw i`n` ,oilren oi`c inp ikd

,"ea oilren oi`" milw miycwa `tiq `pz ikd meyn `l` .`yixa ibeltl ivnc

ea oilren oi` dwixf xg`l oiae dwixf iptl oiac `zlnl dil `wiqte li`ed

dbltd `iddn ith dil `aiag ikd meyn .`id lebit zwixfe li`ed ,oixeni`a

oi` dwixf xg`le ea oilren dwixf iptlc li`ed ,`zlin dil `wiqt `lc ,`yixc

.lcib axl dil riiqn `l mlerle .dl ipz `l jklid ,`yixa wiicck ,ea oilrenäàø
éðìàåù äúà äîoeikc ,"epipy dhigy xzid zry" ,oizipzna ipzwc `d :el l`y Ð

icin z`vi ,dlqtp aeyc ab lr s`e ,"xzid zry" epiid leqt `la dpwzk dhgypy

.dlirn
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lbit `le xykda dhigyd ziyrpc ab lr s`c ol rnyn `we ,dwixf `iede z`hga

dhigy xzid :(`,d) onwl xn`c o`nn iwet`l .oilren mewn lkn ,dlaw zry cr

.epipyìåâéôäzwixfc dil riiqne ,wixfc e`l Ð 'ek ea oilren miycw iycwa

.miycw iycwa dlirn icin `iven epi` lebitàìok m` :xn`z m`e Ð wxf `lc

yie !inp lebit `l elit` ?lebit `ixi` i`n

oi` Ð lebit `l la` ,lebit `wecc :xnel

xzid e` dwixf xzid `ki`c oeik ,oilren

e`ivedl ,dlik` xzid `pira `le ,dhigy

milw miycwa `tiq ipzw `d .dlirn icin

`dn lcib axl `zriiq `de ,ea oilren oi`

dlirn icil `ian epi` lebit zwixfc xn`wc

i`c .wxfa ixiin i`ce `dc ,milw miycwa

`l elit` ,lebit `ixi` i`n Ð wxf `la

`ll wxf oia biltn `lcn :cere !inp lebit

dwixf iptl ipzile `yixa beltle ,wxf

i`ce ,xnelk .ea oilren,wxfa ixiin `yixc

dlirn z`vedn lcib axl `zriiq `ede

i`n ,`wec wxf `la i`c ,miycw iycwa

,milw miycwl miycw iycwl biltnc `ixi`

`edd :xn`we .onvr miycw iycwa beltil

`id i`ce ,`tiq :yexit .dil riiqn i`ce

`ian epi` lebit zwixfc lcib axcl reiq

ixiin jgxk lrc ,milw miycwa dlirn icil

,`tiq dil riiqne li`ed :`nil .wxfa `tiqa

icin `iven epi`c ,`yix inp dil riiqn

milw miycw :igce !miycw iycwa dlirn

`yix ixiin mlerl ,xnelk .'ek dil `wiqt

`ll wxf oia biltn `lc `de ,`wec wxf `la

iycw yic meyn Ð onvr miycw iycwa wxf

xg`lc ,ipzinl dil `wiqt `lc miycw

elit` `d .dlera oebk ,oilren oi` dwixf

ipzw `wiqt `zlin mbe ,lcib axcl `zil

xg`l oia oilren oi` milw miycwac ,ith

wiqt `lc `d la` .dwixf mcew oia dwixf

oi`c `d dwixf xg`l `l` ied `lc ,dil

lebit zwixfc xn`wc `dn lcib axl reiq `ki`c `pwqna rnyn `nl` Ð oilren

iycwa dlirn icin `iven oi`c `dn la` .milw miycwa dlirn icil d`ian oi`

oiprl dwixf iedc meyn ,`ed `nrh cg `de ?`py i`n :dywe .reiq `kil Ð miycw

iycwa dlirn z`ved iablc ,`pye `pyc :digiy uxt epiax axd ixen xne`e !lebit

`irac ab lr s` lebita `pngx draw`cn jklid ,mc` zlik`l ie`x opira miycw

daygc ,epnn xzida lek`l dvexn `diy ,xnelk ,leqt z`vxd jk xyk z`vxdk

iycw iab inp `ed oic ok m`e .dlik` z`vxd llka zeidl lebit zwixf `pngx

zeidl dwixfd daeyg `dzy ,milw miycwa la` .dlirn icin `ivezy miycw

.df oiprl daeyg `dzy epivn `l ,xxean deab wlgïádz` dn d`x izeg`

xxal ick ,ipli`yz dklda miweqr didp epipy xgnl ,xnelk Ð 'ek xgnl ipl`ey

.xgnl da ozpe `ypy ick ,xaca wcwcl d`xe .xacd

øúéäxzid e` .oilren oi` xykda dhigyd ziyrpy ciny Ð epipy dhigy

oebk .dlirn icin `viy mcew dwixfl ie`x `diy opirac ,dwixf

Ð epipy dlik` xzid zxn` i` `nlya :xn`z m`e .xykda mcd lawzpy

`l` .dlik`a xzen f`y ,dwixf xg`l epiidc ,"mipdkl xzid" dil ixwc epiid

m`e .inc wexfk Ð wxfil cnerc oeikc meyn ,"mipdkl xzid" dil ixw inp dwixf mcewc :xnel yie ?`ki` "mipdkl xzid" i`n Ð dwixf xzid zxn` i`

oi` :`niz ike !inc wexfk edl zil opaxe ,inc wexfk dil zi` oerny iaxc ,(a,aw zegpn) `da ibiltc ,opaxk i` oerny iaxk dkld i` irail ok m` :xn`z

m`c ,epi` df Ð 'ek dil irain inp ikdiaxn onwl inp iziinc :cere .`id oerny iax `nil ,epipy dwixf xzidc ,onwlc ipdn iziin i`n ,ok
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B÷øæe øæçL ét ìò óà dîc ïì :àôéñ éðú÷c ,ãBòå¯ §§¨¨¥¥¨¨¨¨©©¦¤¨©§¨
úàhça àîìLa zøîà éà ,Ba ïéìòBî¯éà àlà ,øétL £¦¦¨§©§¦§¨¨§©¨©¦¤¨¦

äìBòa zøîà¯?øîéîì àëéøö¯,déì òéiñî éàcå àôéñ ¨§©§§¨§¦¨§¥©¥¨©©§©©¥
àôéñ déì òéiñîe ìéàBä ?éàî àLéø¯éîð déì òéiñî ¥¨©¦§©©¥¥¨§©©¥©¦

àðL éàî .déì òéiñî éàcå åàì àôéñ ?àLéøäðìä ¥¨¥¨¨©©§©©¥©§¨£¨¨
íéãéa ãéáò÷c¯,äìéòî éãéî é÷etàì ä÷éøæ épäî àì §¨¨¥§¨©¦¨§©¥§¦¨§©¥¦¥§¦¨

íéãéa ãéáò à÷ àì äáLçî¯é÷etàì ä÷éøæ déì épäî ©£¨¨¨¨¨¥§¨©¦§©¥¥§¦¨§©¥
éLã÷a ìebétä :déì òéiñî àä àîéì .äìéòî éãéî¦¥§¦¨¥¨¨§©©¥©¦§¨§¥

íéLã÷¯?déì òéiñîe ,÷øæc áb ìò óà åàì ,Ba ïéìòBî ¨¨¦£¦¨©©©§¨©§©©¥
¯.÷øæ àìc ,àì¯éàî ,÷øæ ìáà¯ïéìòBî ïéàc éîð éëä ¨§¨¨©£¨¨©©¨¦©¦§¥£¦

:àôéñ éðú÷ éànà ,Ba!Ba ïéìòBî ïéà íél÷ íéLã÷a ©©¨¨¥¥¨§¨¨¦©¦¥£¦
ä÷éøæ éðôì :éðúéìå ,àLéøa âBìôéì¯øçàì ,Ba ïéìòBî ¦§§¥¨§¦§¥¦§¥§¦¨£¦§©©

ä÷éøæ¯!Ba ïéìòBî ïéà¯.déì òéiñî éàcå àeää:àîéì §¦¨¥£¦©©©§©©¥¥¨
?àLéø éîð déì òéiñî ,àôéñ déì òéiñîe ìéàBä¯ ¦§©©¥¥¨§©©¥©¦¥¨

íél÷ íéLã÷¯àëä ,déì à÷éñt¯.déì à÷éñt àìììk ¨¨¦©¦§¦¨¥¨¨¨§¦¨¥§¨
íéðäkì øzéä úòL dì äúéäL ìk :òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¨¤¨§¨¨§©¤¥©Ÿ£¦

¯øzéä úòL dì äúéä àlL ìëå .da ïéìòBî ïéà¥£¦¨§¨¤Ÿ¨§¨¨§©¤¥
íéðäkì¯øzéä úòL dì äúéäL éäBæéà .da ïéìòBî ©Ÿ£¦£¦¨¥¦¤¨§¨¨§©¤¥
íéðäkì¯àlL éäBæéàå .úàöiLå ,úàîèpLå ,äðlL ©Ÿ£¦¤¨¨§¤¦§¥§¤¨¨§¥¦¤Ÿ

íéðäkì øzéä úòL dì äúéä¯,dpîæì õeç äèçLpL ¨§¨¨§©¤¥©Ÿ£¦¤¦§£¨¦§©¨
øîà .dîc úà e÷øæå ,ïéìeñt eìawLå ,dîB÷îì õeçå§¦§¨§¤¦§§¦§¨§¤¨¨¨©
äzà äî äàø ,éúBçà ïa :úãt øáì àøt÷ øa déì¥©©¨¨§©§¨¤£¦§¥¨©¨
eðéðL äèéçL øzéä ,Løãnä úéáa øçîì éðìàBL£¥¦§¨¨§¥©¦§¨¤¥§¦¨¨¦
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מעילה.  פרק ראשון - קדשי קדשים דף ד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                              רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc dlirn(iying meil)

:dlera `le z`hga xaecn `ziixaay ztqep di`x d`ian `xnbd
ãBòå,z`hga xaecn `ziixaay di`xàôéñ éðz÷cepipyy-] §§¨¨¥¥¨

,[`tiqadîc ïì,oaxwd znda lyïéìòBî ,B÷øæe øæçL ét ìò óà ¨¨¨©©¦¤¨©§¨£¦
Ba,[oaxwa-]`ed ,dpil ly leqt `pzd hwpy dny `xnbd dpiade

oi` ,lebit ly leqt oaxwa rxi` m` oicd `ed `l` ,`weec e`l
:`xnbd dgiken .dlirn icin ez`iven dwixfdàîìLa úøîà éà¦¨§©¦§¨¨

øétL úàhçajxvedy ,xacd oaen ,z`hga xaecny xn`p m` - §©¨©¦
,dlirn icin d`iven dpi` dleqt dwixfy eprinydléà àlà¤¨¦

úøîà`ziixaa xaecnyøîéîì àëéøö ,äìBòajxved ike - ¨§©§¨§¦¨§¥©
m` mb dlera ixde ,dlirn icin d`iven dwixfd oi`y eprinydl
dxya oi` ixdy ,dlirn icin d`iven dnc zwixf oi` ,dxiyk `id
xaecny gxkday oeike .gafnd iab lr axw `l` mipdkl xzip
d`iven dpi` lebit zwixfy lcib ax ixack gken `linn ,z`hga

.dlirn icin
:`xnbd zxne`déì òéiñî éàcå àôéñdi`x yi ok` `tiqdn - ¥¨©©§©©¥

dpi` oly mcn dwixfy yexita da epipy ixdy ,lcib ax ixacl
dwixfd oi` lebita oicd `edy jkn epwiice ,dlirn icin d`iven

,wtzqdl yi mpn` .dlirn icin d`ivenéàî àLéømb m`d - ¥¨©
oky ,lcib ax ixack gken `yixdn,àôéñ déì òéiñîe ìéàBä¦§©©¥¥¨

àLéø énð déì òéiñîmb jk z`hga zxacn `tiqdy myky - §©©¥©¦¥¨
xg`l mb rnyne ,'ea milren mlerl lebitd' da epipy ixde ,`yixd

.lcib ax ixacke ,dwixf
ax ixack i`cea gken `tiqdny exn`y dn lr ddnz `xnbd

:`xnbd dywn .lcibdéì òéiñî éàcå (åàì) àôéñ`tiqdn ike - ¥¨¨©©§©©¥
ezrc dn :oywnd lr `xnbd zl`ey .lcib axl di`x i`cea dpyi
dpi`y xeaqe ,lcib axk gken `tiqdny epxn`y jk lr dnz `edy

,di`xàðL éàîmyke ,lebit leqtn dpil leqt dpzyp dn ike - ©§¨
icin `ivedl dwixfd dliren `l ,wxfpy dpila lqtpy mcy
daiyn .di`x dpi`y xeaq `ed recne ,lebita lirez `l jk ,dlirn

:mdipia wlgl yiy `xnbdíéãéa ãéáò÷c äðìäzaygpy dpld - £¨¨§¨¨¦§¨©¦
envr z` rpny jk jezn d`a `id ixdy ,micia d`yry enk

da jkitl ,mcd z` wexflnépäî àìd [dliren `l-]ä÷éøæ Ÿ§©¥§¦¨
etàìé÷[`ivedl-],äìéòî éãéîwexfl fxcfp `ly jk lr edeqpw ik §©¥¦¥§¦¨

la` .lqtiy mcew mcd z`äáLçî,lebit ly,íéãéa ãéáò à÷ àì ©£¨¨Ÿ¨¨¦§¨©¦
`ny ,daygna wx `ed leqtd lkydéì épäî[el dliren-]ä÷éøæ §©¥¥§¦¨

é÷etàì[`ivedl-].äìéòî éãéî §©¥¦¥§¦¨
:`xnbd zxne` .lcib ax ixacl di`x d`ian `xnbdàä àîéì- ¥¨¨

oldlc `ziixaddéì òéiñî,da epipyy .lcib axl -ìebétä §©©¥©¦
Ba ïéìòBî íéLã÷ éLã÷azaygn mda aygy miycw iycw - §¨§¥¨¨¦£¦

.mda milren ,lebit:`xnbd zxxanòéiñîe ,÷øæc áb ìò óà åàì̈©©©§¨©§©©
déìdi`x jkn yi ok m`e ,mcd z` wxfy elit` my xaecn `l ike - ¥

.dlirn icin d`iven dpi` miycw iycwa lebit zwixfy ,eixacl
:di`xd z` `xnbd dgecàìexn`y dn `l` ,zxn`y itk Ÿ

`ed ,milrenya `weec.÷øæ àìc§Ÿ¨©

:`xnbd zl`eyéàî ,÷øæ ìáà,epic dn -énð éëä`ed jk ike - £¨¨©©¨¦©¦
epic,Ba ïéìòBî ïéàcdlirn icin d`ived lebit zwixfy meyn §¥£¦

ok m` ,lcib axk `lceéðz÷ éànàa epipy recn -,àôéñ`pzdyk ©©¨¨¥¥¨
ayg m`y ,ea milren oi`e lbtzpy oaxw yiy eprinydl my `a

lebit zaygn,Ba ïéìòBî ïéà íél÷ íéLã÷aelit` i`cea dfe §¨¨¦©¦¥£¦
,milw miycwa dlirn oi` mlerl dwixf mcew ik ,dwixfd xg`l
llkl milw miycw xya z` d`ian dpi` lebit zwixfy meyn epiide
xg`l mda milren oi` miycw iycway jixack m`e ,'d iycw'

,dyw ,dwixfàLéøa âBìôéì,`yixa wlgl `pzl el did -iabl ¦§§¥¨
,mnvr miycw iycwéðúéìå,[jk zepyle-],Ba ïéìòBî ä÷éøæ éðôì' §¦§¥¦§¥§¦¨£¦

,'Ba ïéìòBî ïéà ä÷éøæ øçàìm`y gken ,jk `pzd dpy `ly dfne §©©§¦¨¥£¦
,lcib ax ixacke ea oilren dwixf xg`l mb ,miycw iycwa lbit
oia `l` ,lebita dlirn oipra wlgl mewn `pzd `vn `l jkitle

.milw miycwl miycw iycw
zxne` .lcib axk `ziixadn gken ok` m` xxal zxfeg `xnbd

:`xnbddéì òéiñî éàcå àeäämiycw zwixfy epipyy `tiqdn - ©©©§©©¥
ly ipyd oick gken i`cea ,dlirn icil d`ian dpi` lebita milw

,lcib axàîéìxn`p m`d -déì òéiñî ,àôéñ déì òéiñîe ìéàBä ¥¨¦§©©¥¥¨§©©¥
àLéø énðjk ,lcib ax ly ipyd epick gken `tiqay myk - ©¦¥¨

`ly jkny ,jenqa x`azpy itk ,oey`xd epick gken `yixdn
iycway xaeqy rnyn ,dwixf xg`l dwixf mcew oia `pzd wlig
dgec `xnbd j` .lcib ax zrcke ,milren dwixf xg`l mb miycw
,miycw iycwa milreny `yixa epipyy dny xnel yiy ,ef di`x

` ,dwixf iptl `weec epiid`ly dne ,milren oi` dwixf xg`l la
miycwl miycw iycw oiay weligd hwp `l` ,df welig `pzd hwp

ay meyn ,milwdéì à÷éñt íél÷ íéLã÷lkay ,hlgen weligd - ¨¨¦©¦§¦¨¥
la` ,mdly lebita milren oi` oipràëä,miycw iycwa -àì ¨¨Ÿ

déì à÷éñt,dwixf xg`l dwixf mcew oia welig yi ik ,hlgen epi` - §¦¨¥
.ea milren `l ote` lkay lebit ly ote` hewpl el aiage

:epzpyna epipyøzéä úòL dì äúéäL ìk òLBäé éaø øîà ììk§¨¨©©¦§ª©Ÿ¤¨§¨¨§©¤¥
íéðäkì øzéä úòL dì äúéä àlL ìëå ,da ïéìòBî ïéà íéðäkì©Ÿ£¦¥£¦¨§Ÿ¤Ÿ¨§¨¨§©¤¥©Ÿ£¦

íéðäkì øzéä úòL dì äúéäL éäBæéà ,da ïéìòBîxg`y s`-] £¦¨¥¦¤¨§¨¨§©¤¥©Ÿ£¦
,[mipdkl mixeq`e elqtp jkéäBæéàå ,úàöiLå úàîèpLå äðlL¤¨¨§¤¦§¥§¤¨¨§¥¦

dì äúéä àlLmlerndpîæì õeç äèçLpL ,íéðäkì øzéä úòL ¤Ÿ¨§¨¨§©¤¥©Ÿ£¦¤¦§£¨¦§©¨
.dîc úà e÷øæå ïéìeñt eìawLå dîB÷îì õeçå§¦§¨§¤¦§§¦§¨§¤¨¨

:dpyna zxkfpd 'xzid zry' xe`iaa oecl zxaer `xnbddéì øîà̈©¥
øçîì éðìàBL äzà äî äàø ,éúBçà ïa ,úãt øáì àøt÷ øa©©¨¨§©§¨¤£¦§¥¨©¨£¥¦§¨¨

Løãnä úéáadxen`d 'xzid zry' oipra wcwcle oiirl d`x - §¥©¦§¨
z` xxal yxcnd ziaa xgnl da ozipe `yipy ick ,dpyna

:ezl`y dzid jke .dzernyneðéðL äèéçL øzéä-dn m`d ¤¥§¦¨¨¦
ick ,xzida dhgypy jka ic ,'xzid zry dl dzidy' epipyy
x`ya leqt da rxi` m` elit` dzrne ,dlirn icin `vzy

.da milren oi` ,zeceard
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קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc dlirn(iying meil)

:dlera `le z`hga xaecn `ziixaay ztqep di`x d`ian `xnbd
ãBòå,z`hga xaecn `ziixaay di`xàôéñ éðz÷cepipyy-] §§¨¨¥¥¨

,[`tiqadîc ïì,oaxwd znda lyïéìòBî ,B÷øæe øæçL ét ìò óà ¨¨¨©©¦¤¨©§¨£¦
Ba,[oaxwa-]`ed ,dpil ly leqt `pzd hwpy dny `xnbd dpiade

oi` ,lebit ly leqt oaxwa rxi` m` oicd `ed `l` ,`weec e`l
:`xnbd dgiken .dlirn icin ez`iven dwixfdàîìLa úøîà éà¦¨§©¦§¨¨

øétL úàhçajxvedy ,xacd oaen ,z`hga xaecny xn`p m` - §©¨©¦
,dlirn icin d`iven dpi` dleqt dwixfy eprinydléà àlà¤¨¦

úøîà`ziixaa xaecnyøîéîì àëéøö ,äìBòajxved ike - ¨§©§¨§¦¨§¥©
m` mb dlera ixde ,dlirn icin d`iven dwixfd oi`y eprinydl
dxya oi` ixdy ,dlirn icin d`iven dnc zwixf oi` ,dxiyk `id
xaecny gxkday oeike .gafnd iab lr axw `l` mipdkl xzip
d`iven dpi` lebit zwixfy lcib ax ixack gken `linn ,z`hga

.dlirn icin
:`xnbd zxne`déì òéiñî éàcå àôéñdi`x yi ok` `tiqdn - ¥¨©©§©©¥

dpi` oly mcn dwixfy yexita da epipy ixdy ,lcib ax ixacl
dwixfd oi` lebita oicd `edy jkn epwiice ,dlirn icin d`iven

,wtzqdl yi mpn` .dlirn icin d`ivenéàî àLéømb m`d - ¥¨©
oky ,lcib ax ixack gken `yixdn,àôéñ déì òéiñîe ìéàBä¦§©©¥¥¨

àLéø énð déì òéiñîmb jk z`hga zxacn `tiqdy myky - §©©¥©¦¥¨
xg`l mb rnyne ,'ea milren mlerl lebitd' da epipy ixde ,`yixd

.lcib ax ixacke ,dwixf
ax ixack i`cea gken `tiqdny exn`y dn lr ddnz `xnbd

:`xnbd dywn .lcibdéì òéiñî éàcå (åàì) àôéñ`tiqdn ike - ¥¨¨©©§©©¥
ezrc dn :oywnd lr `xnbd zl`ey .lcib axl di`x i`cea dpyi
dpi`y xeaqe ,lcib axk gken `tiqdny epxn`y jk lr dnz `edy

,di`xàðL éàîmyke ,lebit leqtn dpil leqt dpzyp dn ike - ©§¨
icin `ivedl dwixfd dliren `l ,wxfpy dpila lqtpy mcy
daiyn .di`x dpi`y xeaq `ed recne ,lebita lirez `l jk ,dlirn

:mdipia wlgl yiy `xnbdíéãéa ãéáò÷c äðìäzaygpy dpld - £¨¨§¨¨¦§¨©¦
envr z` rpny jk jezn d`a `id ixdy ,micia d`yry enk

da jkitl ,mcd z` wexflnépäî àìd [dliren `l-]ä÷éøæ Ÿ§©¥§¦¨
etàìé÷[`ivedl-],äìéòî éãéîwexfl fxcfp `ly jk lr edeqpw ik §©¥¦¥§¦¨

la` .lqtiy mcew mcd z`äáLçî,lebit ly,íéãéa ãéáò à÷ àì ©£¨¨Ÿ¨¨¦§¨©¦
`ny ,daygna wx `ed leqtd lkydéì épäî[el dliren-]ä÷éøæ §©¥¥§¦¨

é÷etàì[`ivedl-].äìéòî éãéî §©¥¦¥§¦¨
:`xnbd zxne` .lcib ax ixacl di`x d`ian `xnbdàä àîéì- ¥¨¨

oldlc `ziixaddéì òéiñî,da epipyy .lcib axl -ìebétä §©©¥©¦
Ba ïéìòBî íéLã÷ éLã÷azaygn mda aygy miycw iycw - §¨§¥¨¨¦£¦

.mda milren ,lebit:`xnbd zxxanòéiñîe ,÷øæc áb ìò óà åàì̈©©©§¨©§©©
déìdi`x jkn yi ok m`e ,mcd z` wxfy elit` my xaecn `l ike - ¥

.dlirn icin d`iven dpi` miycw iycwa lebit zwixfy ,eixacl
:di`xd z` `xnbd dgecàìexn`y dn `l` ,zxn`y itk Ÿ

`ed ,milrenya `weec.÷øæ àìc§Ÿ¨©

:`xnbd zl`eyéàî ,÷øæ ìáà,epic dn -énð éëä`ed jk ike - £¨¨©©¨¦©¦
epic,Ba ïéìòBî ïéàcdlirn icin d`ived lebit zwixfy meyn §¥£¦

ok m` ,lcib axk `lceéðz÷ éànàa epipy recn -,àôéñ`pzdyk ©©¨¨¥¥¨
ayg m`y ,ea milren oi`e lbtzpy oaxw yiy eprinydl my `a

lebit zaygn,Ba ïéìòBî ïéà íél÷ íéLã÷aelit` i`cea dfe §¨¨¦©¦¥£¦
,milw miycwa dlirn oi` mlerl dwixf mcew ik ,dwixfd xg`l
llkl milw miycw xya z` d`ian dpi` lebit zwixfy meyn epiide
xg`l mda milren oi` miycw iycway jixack m`e ,'d iycw'

,dyw ,dwixfàLéøa âBìôéì,`yixa wlgl `pzl el did -iabl ¦§§¥¨
,mnvr miycw iycwéðúéìå,[jk zepyle-],Ba ïéìòBî ä÷éøæ éðôì' §¦§¥¦§¥§¦¨£¦

,'Ba ïéìòBî ïéà ä÷éøæ øçàìm`y gken ,jk `pzd dpy `ly dfne §©©§¦¨¥£¦
,lcib ax ixacke ea oilren dwixf xg`l mb ,miycw iycwa lbit
oia `l` ,lebita dlirn oipra wlgl mewn `pzd `vn `l jkitle

.milw miycwl miycw iycw
zxne` .lcib axk `ziixadn gken ok` m` xxal zxfeg `xnbd

:`xnbddéì òéiñî éàcå àeäämiycw zwixfy epipyy `tiqdn - ©©©§©©¥
ly ipyd oick gken i`cea ,dlirn icil d`ian dpi` lebita milw

,lcib axàîéìxn`p m`d -déì òéiñî ,àôéñ déì òéiñîe ìéàBä ¥¨¦§©©¥¥¨§©©¥
àLéø énðjk ,lcib ax ly ipyd epick gken `tiqay myk - ©¦¥¨

`ly jkny ,jenqa x`azpy itk ,oey`xd epick gken `yixdn
iycway xaeqy rnyn ,dwixf xg`l dwixf mcew oia `pzd wlig
dgec `xnbd j` .lcib ax zrcke ,milren dwixf xg`l mb miycw
,miycw iycwa milreny `yixa epipyy dny xnel yiy ,ef di`x

` ,dwixf iptl `weec epiid`ly dne ,milren oi` dwixf xg`l la
miycwl miycw iycw oiay weligd hwp `l` ,df welig `pzd hwp

ay meyn ,milwdéì à÷éñt íél÷ íéLã÷lkay ,hlgen weligd - ¨¨¦©¦§¦¨¥
la` ,mdly lebita milren oi` oipràëä,miycw iycwa -àì ¨¨Ÿ

déì à÷éñt,dwixf xg`l dwixf mcew oia welig yi ik ,hlgen epi` - §¦¨¥
.ea milren `l ote` lkay lebit ly ote` hewpl el aiage

:epzpyna epipyøzéä úòL dì äúéäL ìk òLBäé éaø øîà ììk§¨¨©©¦§ª©Ÿ¤¨§¨¨§©¤¥
íéðäkì øzéä úòL dì äúéä àlL ìëå ,da ïéìòBî ïéà íéðäkì©Ÿ£¦¥£¦¨§Ÿ¤Ÿ¨§¨¨§©¤¥©Ÿ£¦

íéðäkì øzéä úòL dì äúéäL éäBæéà ,da ïéìòBîxg`y s`-] £¦¨¥¦¤¨§¨¨§©¤¥©Ÿ£¦
,[mipdkl mixeq`e elqtp jkéäBæéàå ,úàöiLå úàîèpLå äðlL¤¨¨§¤¦§¥§¤¨¨§¥¦

dì äúéä àlLmlerndpîæì õeç äèçLpL ,íéðäkì øzéä úòL ¤Ÿ¨§¨¨§©¤¥©Ÿ£¦¤¦§£¨¦§©¨
.dîc úà e÷øæå ïéìeñt eìawLå dîB÷îì õeçå§¦§¨§¤¦§§¦§¨§¤¨¨

:dpyna zxkfpd 'xzid zry' xe`iaa oecl zxaer `xnbddéì øîà̈©¥
øçîì éðìàBL äzà äî äàø ,éúBçà ïa ,úãt øáì àøt÷ øa©©¨¨§©§¨¤£¦§¥¨©¨£¥¦§¨¨

Løãnä úéáadxen`d 'xzid zry' oipra wcwcle oiirl d`x - §¥©¦§¨
z` xxal yxcnd ziaa xgnl da ozipe `yipy ick ,dpyna

:ezl`y dzid jke .dzernyneðéðL äèéçL øzéä-dn m`d ¤¥§¦¨¨¦
ick ,xzida dhgypy jka ic ,'xzid zry dl dzidy' epipyy
x`ya leqt da rxi` m` elit` dzrne ,dlirn icin `vzy

.da milren oi` ,zeceard
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המשך ביאור למסחת סוטה ליום העשירי לעומר עמ' א



xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dlirn(iyiy meil)

eðéðL ä÷éøæ øzéä Bàitl ,jka ic oi` ,ie`xk hgyy it lr s`y - ¤¥§¦¨¨¦
xzip xyad ixde ,'mipdkl xzid zry dl dzidy' epipy dpynay
ick xykda dlaw mb didzy jixv jkitl ,dwixfa wx mipdkl
cnerd lky ,mipdkl ie`xy aygp f`e ,dwixfl ie`x oaxwd didiy

.wxfpy enk `ed ixd ,wxfidleðéðL äìéëà øzéä Bàit lr s`y - ¤¥£¦¨¨¦
z` xizdl ick `l` ,jka ic oi` ,zexyka mcd lawzpe hgypy
,dlik`a xzip xyad f`y ,ie`xk wxfiy mb jixv dlirnd xeqi`
xa aiyde .'wxfpy enk `ed ixd wxfidl cnerd lk' mixne` oi`e

,opgei iaxe diwfg df xaca ewlgpy zct xal `xtw,øîà äi÷æç¦§¦¨¨©
.eðéðL äìéëà øzéä ,øîà ïðçBé éaø ,eðéðL äèéçL øzéä¤¥§¦¨¨¦©¦¨¨¨©¤¥£¦¨¨¦

:opgei iaxe diwfg lr zeiyew dnk dywn `xnbd,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨
ïðçBé éaøk àìãe äi÷æçk àìc ïéúéðúî à÷ééc àìoeyl weic - Ÿ¨§¨©§¦¦§Ÿ§¦§¦¨§Ÿ§©¦¨¨

`le ,'epipy dhigy xzid' xn`y diwfg zrck `l dxen epzpyn
c ,epipy dlik` xzid' xn`y opgei iax zrckïðú,epzpynaefi`' §©

,mipdkl xzid zry dl didy `idåàì ,'úàöiLå úàîèpLå äðlL¤¨¨§¤¦§¥§¤¨¨¨
,'dply' epipyy dn zpeek oi` ike -ïìcdícqeka lawzpy xg`l §¨¨

,wxfpy mcew ,ie`xkéðz÷ådpyna jk lr epipye -,'Ba ïéìòBî ïéà' §¨¨¥¥£¦
dpéî òîLe,dfn gkene -y,eðéðL ä÷éøæ øzéäwxfp `ly s` okle §©¦¨¤¥§¦¨¨¦

meyn ,ea milren `l dlik`a xyad xzed `le mcdcnerd lky
.wexfk `ed ixd wxfidl:di`xd z` `xnbd dgecàìo`k oi` - Ÿ

,'dply' epipyy dn z` yxtl xyt`y ,opgei iax ixacl dxizqïìc§¨
÷éøcæéà íc ìáà ,øNa,xyad oly iptl wxfp mcd -éëä íeMî ¨¨£¨¨¦§§¦¦¨¦

éðz÷[epipy jk meyn-],'Ba ïéìòBî ïéà',dlik`l xzed xak ik ¨¨¥¥£¦
.opgei iax zrcke

:ztqep `iyewøLBkä úòL dì äúéä àlL àéä Bæéàå' ,ïðz§©§¥¦¤Ÿ¨§¨¨§©©¤
íéðäkì,[dlirn icin `vei dxya oi`y]õeçå dpîæì õeç äèçLpL ©Ÿ£¦¤¦§£¨¦§©¨§

,éîc éëéä .'dîc úà e÷øæå ïéìeñt eìawLå dîB÷îìàîéìéà- ¦§¨§¤¦§§¦§¨§¤¨¨¥¦¨¥¦¥¨
,dpynd zpeeky xn`p m`å ïéìeñt eäe÷øæcmb,ïéìeñt eäeìa÷ ¦§¨§¦§¦§§¦
ézøz àkéàc ãò éì änìedewxf mby siqedl `pzd jxved recn - ¨¨¦©§¦¨©§¥

.mileqtd edelawyk mcd lqtp jk `la xaky xg` ,mileqtàlà¤¨
åàì,dpeekd oi` ike -éðz÷å ,íéøLk eäe÷øæe ïéìeñt eäeìa÷c- ¨§¦§§¦§¨§¥¦§¨¨¥

,epipye.Ba ïéìòBîedewxfe oileqt edelawy `pzd hwpy dnne £¦
,ea oilreny oileqt edewxfe mixyk edelaiwy jtidl `le ,mixyk

dpéî òîLo`kn gken ixd -y,eðéðL ä÷éøæ øzéäm` `weec jkle §©¦¨¤¥§¦¨¨¦
xzed `ly meyn ea milren mixyk edewxfe mileqt edelaw
edewxfy it lr s` ,mixyk edelawy ,jtida did m` la` ,dwixfl
lr mb dywe ,'epipy dwixf xzid'y meyn ,ea milren oi` mileqt
xzid' xn`y opgei iax lr mbe ,'epipy dhigy xzid' xn`y diwfg
mileqt elaw m`y epipyy dnn dyw diwfg lr ,'epipy dlik`
dyw opgei iax lre .dhigy xzid o`k didy it lr s`e ,ea milren

,ea milren mileqt edelawy meyn wxy rnyny ,oeyld weicn
it lr s`e ,milren oi` mileqt edewxfe mixyk edelaw m` la`

.dlik` xzid did `ly
z`hg oaxwa xn`p(k e `xwie)dGi xy` cbAd lr DnCn dGi xW`e'©£¤¦¤¦¨¨©©¤¤£¤¦¤

mcn eilr fzipy cbay o`kn epcnl ,'WFcw mFwnA qAkY dilr̈¤¨§©¥§¨¨
xyky mc eilr dfed m` `weece ,dxfra eqakl jixv z`hgd

eyxce 'dncn dfi xy`e' xn`py ,leqt mc `le ,dwixfl(.bv migaf)

eyxc cer ,dleqt mcn `le dxiyk mcn(my),'dfi xy`' ,df weqtn
on e` oxwd on fzipe dfedy mcy ,xnelk ,dfed xaky dfl hxt

.qeaik jixvn epi` cbad lr ceqid
dwixf xzid'y dpyna epwiicy weicd z` dgece dywn `xnbd

:'epipyé÷úîóñBé áø dì óxzidy dpyndn wiicl epivxy dn lr ©§¦¨©¥
,epipy dwixfeéëä éâelôì àkéà Czòc à÷ìñ éàdler did m`e - ¦¨§¨©§¨¦¨§©¥¨¦

ewxfe mileqt elaw dpyna epipyy dny xnele wlgl jzrca
oi` mileqt edewxfe mixyk edelaw m`e ,iepy `ed `weeca ,mixyk

yxtz ji` ,epipy dwixf xzid ik ea milreníúä ïðúc àädpyna ¨¦§©¨¨
(.av my),äìeñt úàhç,cbad lr dncn fzipyïeòè dîc ïéà ©¨§¨¥¨¨¨

øLBkä úòL dì äúéäL ïéa ,ñeaék,mcd zwixfläìñôðåxg` ¦¥¤¨§¨¨§©©¤§¦§§¨
,epewizk mcd lawzpyøLBkä úòL dì äúéä àlL ïéáe,dwixfl ¥¤Ÿ¨§¨¨§©©¤

äìñôðå:dpynd zx`an .mcd zlaw mcewdì äúéäL àéä Bæ éà §¦§§¨¥¦¤¨§¨¨
äðlL ,äìñôðå øLBkä úòL,dpila lqtpe z`hgd ly dnc oly - §©©¤§¦§§¨¤¨¨

úàîèpLå,z`hgd mc `nhpy -äàöiL Bàueg dnc `viy - §¤¦§¥¤¨§¨
,zexyka ilka mcd lawzpy xg` erxi` oileqtd el` lke ,dxfrl

éäBæéàådleqt z`hgäèçLpL ,øLBkä úòL dì äúéä àlLlr §¥¦¤Ÿ¨§¨¨§©©¤¤¦§£¨
dxya z` lek`l e` ,dixeni` z` xihwdl e` ,dnc z` wexfl zpn

,dîB÷îì õeçelld mixacd z` zeyrl e`eìawLå ,dpîæì õeç ¦§¨¦§©¨§¤¦§
[elawy e`-],dîc úà e÷øæå ïéìeñtz`hgd dlqtp el` lka §¦§¨§¤¨¨

.dwixfl xyekd zry dl dzidy iptle xykda mcd lawzpy mcew
:`xnbd zl`eyéîc éëéäoileqt elaw' epipyy dn xaecn dna - ¥¦¨¥
,'dnc z` ewxfeàîéìéà`pzd zpeeky ,eheytk yxtpe xn`p m` - ¦¥¨

,epzpyna epwiicy enk wiicpe ,oileqt ewxf mbe oileqt elaw mby
a `weecyïeòè dîc ïéàc àeä ,ïéìeñt e÷øæå ïéìeñt eäeìa÷c§¦§§¦§¨§§¦§¥¨¨¨
àä ,ñeaékm`,ñeaék ïeòè dîc íéøLk e÷øæå eäeìa÷oi` ixd ¦¨¦§§¨§§¥¦¨¨¨¦

df ote`a oky ,jk oicdïàk éø÷xn`pd z` yexcle `exwl yi - ¨¥¨
weqta(k e `xwie),'dîcî äfé øLà',epnn ecnly,'äfeä øákL àìå' £¤¦¤¦¨¨§Ÿ¤§¨¨

elit` ,qeaik oerh epi` ,cba lr fzip jk xg`e mcd dfed xak m`y
,mixyka dfede lawzpykàlà`pzd xikfdy s`y ,jk jezn gken ¤¨
`ed 'mileqt ewxfe elaw',à÷åc åàìewxfe elaw m` oicd `ede ¨©§¨

wiicl oi` ,`weeca eixac hwep `pzd oi`y epivny xg`ne ,mixyk
.jkn dkld cenlle
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המשך ביאור למסחת סוטה ליום אכד עשר לעומר עמ' א

oifge` mipy` cenr d sc ± oey`x wxtzereay

åðéðù ä÷éøæ øúéä åà`la inp dlaw iedzc opira ,ie`xk hgyy it lr s`c Ð

ied Ð enc wxfp `l oiicrc ab lr s`c .dwixfl xzed Ð ie`xk laiwc oeike ,leqt

ie`xk qeka lawzpc oeikc .inc wexfk Ð wxfil cnerd lkc ,xzida wxfp eli`k

.dlirn ea oi` aey Ð dwixfl d`xpeøúéä åàåðéðù äìéëàhgypc ab lr s`c Ð

icin `vi `l mlerl Ð ie`xk lawzpe

xzid zry ea yic ,mcd wxfpy cr ,dlirn

,leqt mey ea rxi` m`e .mipdkl dlik`

`xtw xa eaiyde .oilren oi` ikd elit`

.`zlin `da ibilt opgei iaxe diwfgcéàî
íãä ïìã åàìxg`e ie`xk qeka lawzpy Ð

"oda oilren oi`" ipzwe ,dwixf mcew ol jk

rnye ,inc wexfk wxfil cnerd lkc meyn

.epipy dwixf xzid :dpinøùá ïìã àìÐ

.epnfl ueg÷éøãæéà íã ìáàoi` ikdle Ð

,mipdkl dlik` xzid da yic ,ea oilren

.opgei iaxkéúøú àëéàã ãò éì äîìÐ

cegl oileqt elawa ,dwixfe dlaw oileqta

.ea lqtp `dc ,ibqåäåìá÷ã åàì àìà
ïéìòåî íéøùë åäå÷øæã áâ ìò óàå ïéìåñô

åáea did `lc leqta lawzpe li`ed Ð

.ie`xk ezlaw `ied `lc ,dwixf xzid

,mixyk edewxfe oileqt edelawc ,`nrhe

edewxfc ab lr s` mixyk edelaw la`

edelawy drync .ea oilren oi` Ð oileqt

ikd meyne ,dwixfl xzed mixykoilren oi`

.epipy dwixf xzid :dpin rnye .eaé÷úîó
óñåé áø äìelit`c jl `ni` mlerl Ð

oilren inp oileqt edewxfe mixyk edelaiw

jzrc `wlq i`c .epipy dlik` xzidc ,ea

oileqt edelawc ,xn`ck ikd ibeltl `ki`c

s` Ð mixyk edelaw la` ,mixyk edewxfe

`wecc ,ea oilren oi` oileqt edewxfc ab lr

dleqt z`hg" migafa opzc `d `l` ,ipzw

,qeaik oerh epi` Ð cbad lr dnc fzipy

lr dncn dfi xy`e" dxyk z`hga aizkck

.(e `xwie) 'ebe "qakz cbadïìùe` mcd Ð

zi`ck xnl i` ,dhigy xzid dil zi`ck xnl i` ,xyekd zry dil dedc ,xyad

.dlik` xzid dilïéìåñô å÷øæå ïéìåñô åìá÷`d ,qeaik oerh dnc oi`c `ed Ð

elaw" ipzc `de ,qeaik oerh dnc Ð `kti` e` ,mileqt ewxfe mixyk edelaw

.mixyk `le oileqt ipzw `wec "oileqtäæåä øáëù àìå äîãî äæé øùà ïàë éø÷
`ed `edd ,ezevn ziyrp `l oiicrc ,zefdl cnerd mcn dfi xy` ,xnelk Ð

.dfed xaky `le ,qeaik oerh Ð dwixf zrya e` dwixf mcew cbad lr epnn fzipyk

leqt ewxf oia xyk ewxf oia ,wxfpy xg`nc ,qeaik oerh xzend oi` d`fd xg`lc

Ð "oileqt ewxfe oileqt elawy" z`hga ipzwc `d i`ce `l` .qeaik oerh epi` Ð

s` ,dwixf xg` qeaik oerh dnc oi` oixyk ewxfe oixyk elaw elit`c ,`wec e`l

oick qeaik oerh Ð dwixf mcew la` .dfed xake li`ed ,dxyk z`hg `iedc ab lr

.dwixfe dlaw oia (elit`) qeaik oerhc ,dxyk z`hg
éëä
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oiac ,`nlr ilekl :xnel yie !oerny iaxl elit` dil `irain `nl` .diteb oerny

oiprl la` oilke` z`neh oiprl `l` ibilt `lc ,iraw opaxl oiae oerny iaxl

oerny iax xn`w `l o`k crc ,ediiexzc `ail` irainl `ki`e .`l Ð dlik`

.dwixf xg`l cr miycw iycw irwt `l la` ,oilke` z`neh oiprl `l` inc wexfk

opax ixn`w `l o`k crc ,`qib jci`l e`

,oilke` z`neh oiprl `l` inc wexfk e`l

(`i `xwie) "lk`i xy`" da opixw `lc meyn

cnerc oeik `kd la` .dwixf xg`l `l`

.inc wexfkc ,'d iycw irwt cin Ð wxfil

dwixf xzid xn`wc ikid ik :xn`z m`e

ok enk ,xykda dlawd ziyrp ik [epipy]

p ik xnel el did,xzida dhigyd ziyr

icil `ay ,xnelk ,[epipy] dlaw xzid

iabc ,inc `lc :xnel yie !dlaw [xzid]

itl ,"dwixf xzid" oeyl xity jiiy dwixf

m`e ,wexfl xzen f` Ð xykda lawzpyky

inp ik la` .wexfl xeq` Ð leqta lawzp

`l jkld ,lawl xeq` oi` Ð leqta hgyp

xzid" `l` "dlaw xzid" xnel jiiy

.xzida dhigyd dyrpy ,xnelk ,"dhigy

xzid `edy itl Ð "mipdkl xzid" dil ixwe

xn`c o`nl :xn`z m`e .mipdk zcearl

mexca lawe oetva hgy ,epipy dhigy xzid

dhigyd ziyrpy oeik ,oilren i`n`

mcew laiwy oebk ixiinc :xnel yi ?xzida

dhigyd dxnbp `l `zydc ,dhigy xnb

,dlila wxfe meia hgyyk ok m`e .xykda

ixiin inp mzd :xnel yi ?xninl `ki` i`n

cr ,dngd zriwyl jenq jk lk hgyyk

dzid `l ok m`e ,dlila wexfl jxvedy

.mipdk zcearl xzid ezhigyäé÷æçxn`

xzid xn` opgei iax epipy dhigy xzid

diwfgk `l oizipzn `wiic `l epipy dlik`

Ð opgei iaxk ,xnelk Ð opgei iaxk `le

.`wiic `l Ð diwfgke ,oizipznn `iywc

åàìdpin rnye oilren oi` ipzwe mc olc

xg`l cr xyaa elit` lernl el did Ð dlik` xzid i`c Ð epipy dwixf xzid

,"dnc ol" hwpcn ,`wiic `l diwfgk .opgei iaxl `iywe ,dlik`l ie`x f`y ,dwixf

,xykda dhigy `l` `kilc ab lr s`e ,leqta laiw oebk :ith `zeax hwp `le

,cenlzd ipira aeyg epi` df weice .epipy dhigy xzidc ,oilren oi` mewn lkn

.dpin jixtc opgei iaxl `iywc `iyew lr `l` ,eilr citwd `leàìÐ xya olc

jzrc `wlq i`ne :xn`z m`e .dlik` xzid `ki`c ,oilren oi` mewn lkne

mc ola ixiinc `ed `xaqc :xnel yi !ok uxzl ivnc `ed `hiyt `de ,dywnc

,onc ewxfe mileqt elaiw aiygc mipdkl xzid zry el dzid `lc ,`tiqc `inec

uxt epiax axd ixenl d`xp jk .`tiqc `inec `yixe ,mc leqta ixiin `nl`

.digiy

åìáé÷ùelawc i` inc ikid" :ok miqxeb mixtq yi Ð dnc z` ewxfe oileqt

oileqt elawc e`l `l` izxz `ki`c cr il dnl oileqt ewxf e` oileqt

elawc e` :xnel dvex ,"[oileqt ewxf e`] oileqt [elawc] i`" :`ed jk yexitde ,epipy dwixf xzidc xnel `iz` `ibeqc :eyexit ikde ."epipy dwixf xzid dpin rnye `wec

oilrenc oileqt ewxfe mixykrnyn iedc ,cegl oileqta dwixf ipzil ,oileqta [dlaw] llk ipz i`n` ,xnelk Ð "izxz `ki`c cr il dnl" ,dlik` xzid `kilc meyn

.`id `zlin cg oileqta ewxfe oileqta elawc ,`peeb i`dka ipzw "ef s` ef `l"c xninl `gip `le .epipy dlik` xzidc meyn ,oilren xykda dlawd ziyrp elit`c

ewxfe" ipzinl il dnl ok m` :xn`z m`e ."epipy dwixf xzid dpin rnye" .oilren oi` Ð dwixf xzid `ki`c ,mixyk edelaw `d Ð "`wec oileqt edelaw e`l `l`"

`ed inp oileqt edelaw i` ,oileqt edewxfc ab lr s` :xn`w ikde .`wec edelawc opireny`l "oileqt ewxfe" `pzc :xnel yi ?`wec oileqt edelawc oeik ,llk "oileqt

mewn lkn .dwixf xzid `ki`c oeik ,dlik` xzid el oi`c ab lr s` ,oilren oi` Ð oileqt edewxfc ab lr s` ,mixyk edelaw `d .dwixf xzid dil ded `lc ,oilrenc

i`c :dywipzinl il dnl jixt dedc ikid ik ,oilren oi` Ð cin oixyk edelaiw `d :rnync ,epipy dwixf xzidc rci xity cegl "[oileqt] (leqtl) edelaw" `pz inp

jzrc `wlq "oileqt edelaw" `l` `pz `l i`c ,"oileqt ewxf" ipzinl xity jixhvi`c :digiy uxt epiax axd ixen xne`e !epipy dlik` xzidc opixn` ik "oileqt edelaw"

,hwp `ziinw dcear Ð "oileqt ewxf" hwp `le "oileqt edelaw" hwpc `de ,epipy dlik` xzidc meyn ,oilrenc oileqt ewxfe oixyk edelaw inp ik oicd `edc `pin`

i`ce `l` ."oileqt edelaw" ipzinl il dnl Ð epipy dlik` xzid i`c ,epipy dwixf xzid jgxk lrc ,"oileqt edewxf" ipzc `d ol rnyn `w .dpedk zevn jli`e dlawnc

xzid xn`c o`nn iwet`l ,oilren oi` Ð mixyk edelaw m` `d ,oilrenc `ed Ð oileqt edelaw `wec ,oileqt edewxf inp ik :xnel "edewxf" `pze ,epipy dwixf xzid

.oilren ikd elit`e ,dhigy xzid `ki` oileqt elaw inp ik `dc ,epipy dhigy xzid xn`c o`nk `lc mbe .epipy dlik`é÷úîó`ki` jzrc `wlq i` sqei ax dl

.izxz ipzinl il dnlc `iyew gkn `wec edelawc xnel jk oiwlgny ,xnelk Ð ikd ibeltlúàèçcbad lr dncn dfi xy` z`hg lke" aizkc Ð 'ek dnc oi` dleqt

iablc .qeaik oerh dnc Ð mixyk ewxfe mixyk elaw `d ,qeaik oerh dnc oi`c `ed Ð oileqt ewxfe oileqt elaw .dleqt z`hg iwet`l ,zefdl ie`xa :opiyxce ,"qakz

.dfed xaky `le "dncn dfi xy`" o`k ixw i`n`e ,o`k wcwcl yi ok enk ,`wec ediiexz xnel z`ay oeike .oilren oi` oileqt ewxfe mixyk elawac jk wcwcl yi dlirn

mlerle ,`wec e`l ediiexz dlirn iab inp ikd .dil hwp "edelaw" ab`e ,`wec e`l "oileqt ewxf" ipzwc `dc ,df lr wcwcl oi`c dpin rny `l` ,xnelk ,"`wec e`l `l`"

.dil hwp "edewxf" ab` Ð "edelaw" hwpc `de ,epipy dlik` xzid
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oifge` mipy` cenr d sc ± oey`x wxtzereay

åðéðù ä÷éøæ øúéä åà`la inp dlaw iedzc opira ,ie`xk hgyy it lr s`c Ð

ied Ð enc wxfp `l oiicrc ab lr s`c .dwixfl xzed Ð ie`xk laiwc oeike ,leqt

ie`xk qeka lawzpc oeikc .inc wexfk Ð wxfil cnerd lkc ,xzida wxfp eli`k

.dlirn ea oi` aey Ð dwixfl d`xpeøúéä åàåðéðù äìéëàhgypc ab lr s`c Ð

icin `vi `l mlerl Ð ie`xk lawzpe

xzid zry ea yic ,mcd wxfpy cr ,dlirn

,leqt mey ea rxi` m`e .mipdkl dlik`

`xtw xa eaiyde .oilren oi` ikd elit`

.`zlin `da ibilt opgei iaxe diwfgcéàî
íãä ïìã åàìxg`e ie`xk qeka lawzpy Ð

"oda oilren oi`" ipzwe ,dwixf mcew ol jk

rnye ,inc wexfk wxfil cnerd lkc meyn

.epipy dwixf xzid :dpinøùá ïìã àìÐ

.epnfl ueg÷éøãæéà íã ìáàoi` ikdle Ð

,mipdkl dlik` xzid da yic ,ea oilren

.opgei iaxkéúøú àëéàã ãò éì äîìÐ

cegl oileqt elawa ,dwixfe dlaw oileqta

.ea lqtp `dc ,ibqåäåìá÷ã åàì àìà
ïéìòåî íéøùë åäå÷øæã áâ ìò óàå ïéìåñô

åáea did `lc leqta lawzpe li`ed Ð

.ie`xk ezlaw `ied `lc ,dwixf xzid

,mixyk edewxfe oileqt edelawc ,`nrhe

edewxfc ab lr s` mixyk edelaw la`

edelawy drync .ea oilren oi` Ð oileqt

ikd meyne ,dwixfl xzed mixykoilren oi`

.epipy dwixf xzid :dpin rnye .eaé÷úîó
óñåé áø äìelit`c jl `ni` mlerl Ð

oilren inp oileqt edewxfe mixyk edelaiw

jzrc `wlq i`c .epipy dlik` xzidc ,ea

oileqt edelawc ,xn`ck ikd ibeltl `ki`c

s` Ð mixyk edelaw la` ,mixyk edewxfe

`wecc ,ea oilren oi` oileqt edewxfc ab lr

dleqt z`hg" migafa opzc `d `l` ,ipzw

,qeaik oerh epi` Ð cbad lr dnc fzipy

lr dncn dfi xy`e" dxyk z`hga aizkck

.(e `xwie) 'ebe "qakz cbadïìùe` mcd Ð

zi`ck xnl i` ,dhigy xzid dil zi`ck xnl i` ,xyekd zry dil dedc ,xyad

.dlik` xzid dilïéìåñô å÷øæå ïéìåñô åìá÷`d ,qeaik oerh dnc oi`c `ed Ð

elaw" ipzc `de ,qeaik oerh dnc Ð `kti` e` ,mileqt ewxfe mixyk edelaw

.mixyk `le oileqt ipzw `wec "oileqtäæåä øáëù àìå äîãî äæé øùà ïàë éø÷
`ed `edd ,ezevn ziyrp `l oiicrc ,zefdl cnerd mcn dfi xy` ,xnelk Ð

.dfed xaky `le ,qeaik oerh Ð dwixf zrya e` dwixf mcew cbad lr epnn fzipyk

leqt ewxf oia xyk ewxf oia ,wxfpy xg`nc ,qeaik oerh xzend oi` d`fd xg`lc

Ð "oileqt ewxfe oileqt elawy" z`hga ipzwc `d i`ce `l` .qeaik oerh epi` Ð

s` ,dwixf xg` qeaik oerh dnc oi` oixyk ewxfe oixyk elaw elit`c ,`wec e`l

oick qeaik oerh Ð dwixf mcew la` .dfed xake li`ed ,dxyk z`hg `iedc ab lr

.dwixfe dlaw oia (elit`) qeaik oerhc ,dxyk z`hg
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oiac ,`nlr ilekl :xnel yie !oerny iaxl elit` dil `irain `nl` .diteb oerny

oiprl la` oilke` z`neh oiprl `l` ibilt `lc ,iraw opaxl oiae oerny iaxl

oerny iax xn`w `l o`k crc ,ediiexzc `ail` irainl `ki`e .`l Ð dlik`

.dwixf xg`l cr miycw iycw irwt `l la` ,oilke` z`neh oiprl `l` inc wexfk

opax ixn`w `l o`k crc ,`qib jci`l e`

,oilke` z`neh oiprl `l` inc wexfk e`l

(`i `xwie) "lk`i xy`" da opixw `lc meyn

cnerc oeik `kd la` .dwixf xg`l `l`

.inc wexfkc ,'d iycw irwt cin Ð wxfil

dwixf xzid xn`wc ikid ik :xn`z m`e

ok enk ,xykda dlawd ziyrp ik [epipy]

p ik xnel el did,xzida dhigyd ziyr

icil `ay ,xnelk ,[epipy] dlaw xzid

iabc ,inc `lc :xnel yie !dlaw [xzid]

itl ,"dwixf xzid" oeyl xity jiiy dwixf

m`e ,wexfl xzen f` Ð xykda lawzpyky

inp ik la` .wexfl xeq` Ð leqta lawzp

`l jkld ,lawl xeq` oi` Ð leqta hgyp

xzid" `l` "dlaw xzid" xnel jiiy

.xzida dhigyd dyrpy ,xnelk ,"dhigy

xzid `edy itl Ð "mipdkl xzid" dil ixwe

xn`c o`nl :xn`z m`e .mipdk zcearl

mexca lawe oetva hgy ,epipy dhigy xzid

dhigyd ziyrpy oeik ,oilren i`n`

mcew laiwy oebk ixiinc :xnel yi ?xzida

dhigyd dxnbp `l `zydc ,dhigy xnb

,dlila wxfe meia hgyyk ok m`e .xykda

ixiin inp mzd :xnel yi ?xninl `ki` i`n

cr ,dngd zriwyl jenq jk lk hgyyk

dzid `l ok m`e ,dlila wexfl jxvedy

.mipdk zcearl xzid ezhigyäé÷æçxn`

xzid xn` opgei iax epipy dhigy xzid

diwfgk `l oizipzn `wiic `l epipy dlik`

Ð opgei iaxk ,xnelk Ð opgei iaxk `le

.`wiic `l Ð diwfgke ,oizipznn `iywc

åàìdpin rnye oilren oi` ipzwe mc olc

xg`l cr xyaa elit` lernl el did Ð dlik` xzid i`c Ð epipy dwixf xzid

,"dnc ol" hwpcn ,`wiic `l diwfgk .opgei iaxl `iywe ,dlik`l ie`x f`y ,dwixf

,xykda dhigy `l` `kilc ab lr s`e ,leqta laiw oebk :ith `zeax hwp `le

,cenlzd ipira aeyg epi` df weice .epipy dhigy xzidc ,oilren oi` mewn lkn

.dpin jixtc opgei iaxl `iywc `iyew lr `l` ,eilr citwd `leàìÐ xya olc

jzrc `wlq i`ne :xn`z m`e .dlik` xzid `ki`c ,oilren oi` mewn lkne

mc ola ixiinc `ed `xaqc :xnel yi !ok uxzl ivnc `ed `hiyt `de ,dywnc

,onc ewxfe mileqt elaiw aiygc mipdkl xzid zry el dzid `lc ,`tiqc `inec

uxt epiax axd ixenl d`xp jk .`tiqc `inec `yixe ,mc leqta ixiin `nl`

.digiy

åìáé÷ùelawc i` inc ikid" :ok miqxeb mixtq yi Ð dnc z` ewxfe oileqt

oileqt elawc e`l `l` izxz `ki`c cr il dnl oileqt ewxf e` oileqt

elawc e` :xnel dvex ,"[oileqt ewxf e`] oileqt [elawc] i`" :`ed jk yexitde ,epipy dwixf xzidc xnel `iz` `ibeqc :eyexit ikde ."epipy dwixf xzid dpin rnye `wec

oilrenc oileqt ewxfe mixykrnyn iedc ,cegl oileqta dwixf ipzil ,oileqta [dlaw] llk ipz i`n` ,xnelk Ð "izxz `ki`c cr il dnl" ,dlik` xzid `kilc meyn

.`id `zlin cg oileqta ewxfe oileqta elawc ,`peeb i`dka ipzw "ef s` ef `l"c xninl `gip `le .epipy dlik` xzidc meyn ,oilren xykda dlawd ziyrp elit`c

ewxfe" ipzinl il dnl ok m` :xn`z m`e ."epipy dwixf xzid dpin rnye" .oilren oi` Ð dwixf xzid `ki`c ,mixyk edelaw `d Ð "`wec oileqt edelaw e`l `l`"

`ed inp oileqt edelaw i` ,oileqt edewxfc ab lr s` :xn`w ikde .`wec edelawc opireny`l "oileqt ewxfe" `pzc :xnel yi ?`wec oileqt edelawc oeik ,llk "oileqt

mewn lkn .dwixf xzid `ki`c oeik ,dlik` xzid el oi`c ab lr s` ,oilren oi` Ð oileqt edewxfc ab lr s` ,mixyk edelaw `d .dwixf xzid dil ded `lc ,oilrenc

i`c :dywipzinl il dnl jixt dedc ikid ik ,oilren oi` Ð cin oixyk edelaiw `d :rnync ,epipy dwixf xzidc rci xity cegl "[oileqt] (leqtl) edelaw" `pz inp

jzrc `wlq "oileqt edelaw" `l` `pz `l i`c ,"oileqt ewxf" ipzinl xity jixhvi`c :digiy uxt epiax axd ixen xne`e !epipy dlik` xzidc opixn` ik "oileqt edelaw"

,hwp `ziinw dcear Ð "oileqt ewxf" hwp `le "oileqt edelaw" hwpc `de ,epipy dlik` xzidc meyn ,oilrenc oileqt ewxfe oixyk edelaw inp ik oicd `edc `pin`

i`ce `l` ."oileqt edelaw" ipzinl il dnl Ð epipy dlik` xzid i`c ,epipy dwixf xzid jgxk lrc ,"oileqt edewxf" ipzc `d ol rnyn `w .dpedk zevn jli`e dlawnc

xzid xn`c o`nn iwet`l ,oilren oi` Ð mixyk edelaw m` `d ,oilrenc `ed Ð oileqt edelaw `wec ,oileqt edewxf inp ik :xnel "edewxf" `pze ,epipy dwixf xzid

.oilren ikd elit`e ,dhigy xzid `ki` oileqt elaw inp ik `dc ,epipy dhigy xzid xn`c o`nk `lc mbe .epipy dlik`é÷úîó`ki` jzrc `wlq i` sqei ax dl

.izxz ipzinl il dnlc `iyew gkn `wec edelawc xnel jk oiwlgny ,xnelk Ð ikd ibeltlúàèçcbad lr dncn dfi xy` z`hg lke" aizkc Ð 'ek dnc oi` dleqt

iablc .qeaik oerh dnc Ð mixyk ewxfe mixyk elaw `d ,qeaik oerh dnc oi`c `ed Ð oileqt ewxfe oileqt elaw .dleqt z`hg iwet`l ,zefdl ie`xa :opiyxce ,"qakz

.dfed xaky `le "dncn dfi xy`" o`k ixw i`n`e ,o`k wcwcl yi ok enk ,`wec ediiexz xnel z`ay oeike .oilren oi` oileqt ewxfe mixyk elawac jk wcwcl yi dlirn

mlerle ,`wec e`l ediiexz dlirn iab inp ikd .dil hwp "edelaw" ab`e ,`wec e`l "oileqt ewxf" ipzwc `dc ,df lr wcwcl oi`c dpin rny `l` ,xnelk ,"`wec e`l `l`"

.dil hwp "edewxf" ab` Ð "edelaw" hwpc `de ,epipy dlik` xzid
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`oifgeקפ mipya cenr d sc ± oey`x wxtzereay

éîð éëä`d :`nipc ,ikd `wec e`l "oileqt elawy" ipzwc `d dlirn iabl Ð

oileqt ewxfe mixyk elaiw elit`c .da oilren oi` Ð oileqt ewxfe mixyk elaw

xg`n :jl `iyw i`e .`kile dwixf iab opirac ,epipy dlik` xzidc ,oilren Ð

dl ipz i`n` ,`wec e`lc?uege epnfl ueg hgypc ileqt ipzc ab` :uixz

."ewxfe oileqt elawy" inp `pz ,enewnl

dpin wcinl `kile ,`wec e`l mlerle

lr s` ,oixyk edelaw `d :`yixa zwiicck

.ea oilren oi` Ð oileqt edewxfc abøîà
ïë íà éñà áø,`wec e`lc xn`wc Ð

e`lc oizipzn izkec ixza `pzinl il dnl

`wecà÷åã äìéòîã íìåòì àìà ?Ð

oxn`ck ,epipy dwixf xzidc dpin opiwiice

Ð dleqt z`hg iab ipzc "mileqt" .`kd

ik inp oicd `edc oxn`ck `l` ,`wec e`l

ipzw ikdl `l` .mixyk ewxfe elaw

`w `dc Ð "oileqt ewxfe oileqt elawy"

m`y ,miixiy dyer leqtc ol rnyn

lawc ab lr s` ,zeqek ipya mcd lawzp

Ð wxfe xyk lawe xfge wxfe dlgza leqt

xg` xiizypy mcd lkl leqtd dyer

Ð wxfe xyk lawc `dc .miixiy ezwixf

m`y ,mcd ixiyk epic `l` ,`ed melk e`l

xykc dwixf oia cbad lr dncn dfed

,inp i` .qeaik oerh epi` Ð leqtc dwixfl

oick dn`l jtyil epic mcd eze`y

Ð miixiy dyer epi` opixn` i`c .miixiy

.ceqi oiperhïì òîùî à÷ àä :ïðéñøâ éëä
`w `d dleqt z`hga `d ,xnelk Ð

epnfl ueg enc z` elawy oleke :(`,al) migaf zkqna opzc `de .'eke ol rnyn

rnync ,lawie xykd xefgi ,x`eva ytpd mc oiicr yi m` Ð enewnl ueg e`

,enewnl ueg e` epnfl ueg dlawa leqt ayigyk epiid !miixiy dyer epi`

,epnfl ueg dlawa xyk ayig m` la` .leqtl miixiy dyer epi` leqt zaygnc

xykc daygnc ,lawie xykd xefgi `l Ð ytpd mc x`eva cer yiy it lr s`

.miixiy zlqetúøîà éëéäå`ra `de ,miixiy dyer leqtc ol rnyn `w `dc Ð

'ek jl oi` :xn`e ,'ek leqt :(a,cl migaf) "oileqtd lk" wxta opgei iaxn yiwl yix

uege epnfl ueg lek`l zpn lr mcd zvwn wxf m`y ,enewnl uege epnfl ueg `l`

xiizypy mcd lk `l` ,`ed melk e`l Ð lebit zaygna `ly wxf x`yde ,enewnl

.leqte miixiy dyrpìñôéì íééøéù äùåòã åîå÷îì õåçå åðîæì õåç àðù éàîå
ïìåâéôì äöøîå ìéàåä,lebita dvxnc jk lk `id daeyg mcd zwixfe li`ed Ð

.dwixf zry cr zxka lebit rawed `l mlerlc ,lebita zraewcåàì éàîipd Ð

.miixiy dyer epi`c ,lbtl ayig `le laiwy leqt iwet`l ,miixiy dyerc `edàì
éðú÷ êì ïéà àäå ìåñô åìéôà.leqt `le cala ipd rnync Ðêì ïéà øîà÷ éëä

øåáöá äöøî åðéàùueg `l` ,leqtl miixiy dyery `veie xzepe lebit oebk Ð

,miixiy dyer Ð xeava dvxn epi` enewnl uegc ab lr s`c .enewnl ueg e` epnfl

.elebitl dvxne li`edàîè ìáàd`nehc ,xeava inp dvxnc ,leqt epiidc Ð

.miixiyd ieyn Ð xeava `id diegcïéìåñôÐ minen ilra oebk ,oileqt x`y Ð

.`nh epiid Ð "miixiy dyer leqtc ol rnyn `w `d" xn`c `de .miixiy eeyn `l

.oileqt x`y epiid Ð miixiy ieyn `lc leqt iwet`l :opiwiicc i`deìåâéôäÐ

s`c ,oilren ikd meyne ,ixiin miycw iycwae .ea oilren mlerl ,dhigya ayigy

zegpn) "inc wexfk wxfil cnerd lk" opixn` `l Ð ie`xk mcd lawzpc ab lr

icin iwet`l dwixfk `ied `le ,dlaw `aiyg `l lebitc dlawc meyn ,(a,aw

rnn rwtn `l ikdl ,lebitc leqt mc zlaw iedc `nrhe .dlirnzlaw `d .dli

xzid dpin rnye ,"inc wexfk" xn`c dlirnn d`iven Ð lebitc e`lc ,xykc mc

.epipy dwixf÷øæá àìmelk `ied `l dicic dwixfc ,`ed lebitc `nrhe ,ixiin Ð

dlik` xzid ,`nl` .dlirn icin `wtn Ð dxiyk dwixf `d .dlirnn iwet`l

.opgei iaxk ,epipyíìåòì éàîåinp irainl ivn inp ikde .dl ira `w `zegipa Ð

d`iven dpi` lebitc dwixf xn`c ,lcib axk `zkldc `l` opireny`l `z` `l :ipyne .dipin ira xcde ,dizlinl miiqc cr dil xhpc `l` .wxf `lca dl miwen ik

.dlirn icin
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øîàmzde dlirna `kd ,zenewn ipya ,xnelk Ð izxz ipzinl il dnl iq` ax

didi zenewn ipyac xnel dil `gip `lc .(`,av migaf) "z`hg mc" wxta

dwixf xzidc heytz `l mewn lkne ,`wec dlirnc mlerl `l` .zeletk dpey

edewxfe edelawca oizipzn xwire ,dlik` xzidc jl `ni` mlerl `nlicc .epipy

,izxz `ki`c cr il dnl :`niz ike .oileqt

:ol rnyn `w `d ?oileqt ewxfiy jixv dnl

meyn `wec ,xnelk .miixiy dyer liqtc

`kil rnync ,oileqt ewxfe oileqt elaiwc

inp ikc ,dwixf xzid `le dlik` xzid `l

Ð wexfie lawie x`evay mcn xykd xefgi

i` la` .leqt Ð wxfy oeik ,`ed melk e`l

zxn`d ,mcd jtyp `l` ,oileqt ewxfc e`l

xefgi Ð ytpd mc yi m` :(`,al) migafa

hwp "z`hg mc"c `idde .lawie xykd

.`kdc `idd ab` "ewxfe elaw" ediiexz

zeletk oda yiy zeipyn izxz `kilc oeikc

mzd xninl ivn :inp i` .citwdl oi` ,mpga

dyer leqtc ol rnyn `wc ,`kd ik

lkn Ð opirny `kdnc ab lr s`e .miixiy

dpey m` zxg` dpyna citwdl oi` mewn

dyw ded `xwirn la` .jixv epi`y xac da

zeletk zeipyn izyk dedc meyn ,dil

hiyti` `l `pwqnac ,`gip `zyde .mpga

rny `z iziin ikdle ,`irad on icin ol

dyriy edn leqt" .jenqac ipd lkn

lk dyriy edn ,wxfy :yexit Ð "miixiy

i`n" opiqxb ikd .miixiy x`eva x`ypy dn

leqt elit` :yexit Ð "leqt elit` e`l

`niiwc leqt eze`n ueg ,leqtn xal ,`l :ipyne .miixiy dyery xac jl oi` llka

"leqtn xa e`l" `kti` miqxeb mixtq yie .jenqa yxtny enk ,`nh epiidc dia ol

Ð ('ek) leqt [elit`] ,`l :ipyne ."enewnl uege epnfl ueg"` i`w "xa"e ,`id `ide

,xnelk Ð "ipzw jl oi` `de" .enewnl uege epnfl ueg enk `ed leqt ,[xnelk]

.`wec enewnl uege epnfl ueg `l` miixiy dyer epi` leqt meyc `icda rnync

leqt lk ,xnelk Ð 'ek "miixiy dyere xeava [dvxn] epi`y jl oi` :xn`w ikd"

`nh i`d" .enewnl uege epnfl ueg `l` miixiy dyer epi` Ð xeava dvxn epi`y

xzid el yiy ixg` ,zvw daeyg dwixf ixdy Ð "miixiy ieyn xeava dizi`c

,daeyg dwixf oi`y itl Ð "miixiy eeyn `l xeava edpzilc oileqt x`y" .xeaiva

.`nha ixiin miixiy dyer xn`c leqt jklid ,llk ewxf `l eli`k `id ixdeàú
oia :xnel dvx ipzwc "mlerle" Ð wxf `lc e`l ea oilren mlerl lebitd rny

ipzw ,dhigy xzid dil dedc ,dlawa lbit elit`e .dlawa lbit oia ,dhigya lbit

rnye" .oilren oi` Ð wxf `lc ab lr s` ,lbit `l `d ,lbitc `nrhe .oilrenc

,oilren oi` Ð lbitc e`l i`c ,lbit hwp ikdle ,"wxfc `l" ."epipy dwixf xzid dpin

.epipy dlik` xzidc

éàîå?"mlerl i`n" jixt i`n :dniz Ð lcib axck ol rnyn `w `d mlerl

ixiinc jzrc `wlqc i`nl ,daxc`e .wxfa ixiinc oeik ,ith `gipc ,daxc`

k ,"mlerl" i`n ith dyw ded wxf `laiziin lirl `dc .lcib axcl `zilc oei

i`n Ð wxf `la i`c .wxfa jgxk lr ixiinc ,"mlerl" hwpcn lcib axl `zriiq

epipy dwixf xzidc inp jzrc `wlq ik :ikd xn`c ,ivewn xyd yxtne ?`xninl

rnyn "mlerl" hwpcn Ð "wxf `lc e`l i`n" :eyexit ikde .lcib axcl `zi`

`nl` .oilren wxf ikc ,izxz opirny`e ,dwixf xg`l oia dwixf mcew oia ixiinc

opirny` wxf `l ike .dlirn icin rwtne dwixf `iz` `lc ,lcib axck dpin rny

.ea oilren oi` Ð lbit `l `d ,ea oilren lbit `wec rnync ,epipy dwixf xzidc

,`weica `zeax `kil ok m` ,dwixfa ixiinc oeik `dc Ð "mlerl i`ne .wixfc ,`l"

"lcib axck ol rnynw `d" :ipyne .dlirn icin rwtn dlik` xzidc `hiyt `dc

.dlirn icin rwtne lebit zwixf `iz` `lc ,xnelk Ð
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קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dlirn(iyiy meil)

énð àëä`ed 'oileqt elaw' `pzd hwpy s` ,epzpyna,à÷åc åàì ¨¨©¦¨©§¨
dlik` xzid ik ,ea milren ,mileqt ewxfe mixyk elaw m` mbe

.epipy
dpyp `l zeipynd izy oeyly sqei ax zgked z` dgec `xnbd

:`weecaïk íà ,éqà áø øîàdxkfpy dny ,sqei ax ixack xacd ¨©©©¦¦¥
eqt zlaw,dyw ,`weeca epi` ,zeipynd izya mileqt zwixfe mil

ézøz éðúéîì éì änìzlaw zenewnd ipya `pzd dpy recn - ¨¨¦§¦§¥©§¥
mileqt zwixfe mileqtmewna eli` xacd did oaen ,`weeca `ly

mewna ef oeyl hwpy xnel xyt` ,`weeca mdipy mipyp eid cg`
ipya m` la` ,`weeca epi` eay s` ,oey`xd mewnd iptn ipyd

.jk zepyl `pzd d`x dn dyw ,`weeca epi` zenewndàlàjixv ¤¨
y xnelíìBòìdpynd,à÷åc äìéòîcd`ay ,dlrnl epwiicy enk §¨¦§¦¨©§¨

m` mb ik ,`weec e`l `id migafa dpynde ,dwixf xzid eprinydl
,qeaik oerh epi` mixyk ewxfe mixyk elawïì òîLî à÷ àäå- §¨¨©§©¨

eprinydl d`a 'oileqt ewxfe oileqt elaw' dhwpy migafa dpynde
,íééøéL äNBò ìeñôcc xnelkìeñt ìaé÷c áb ìò óàmcd z` §¨¤¦©¦©©©§¦¥¨

åmb÷øæxfg leqtd wxfy xg`e ,leqtìaé÷åodkåàì ,÷øæå øLk §¨©§¦¥¨¥§¨©¨
àéä íeìkzwixfl mcew encn fzip m` jkitle ,xykd ly ezwixf §¦

.qeaik oerh epi`y miixiy mck aygpy itl ,qeaik oerh epi` ,xykd
:`xnbd zxxanàîòè éàîzx`an .xykd zwixf dliren `ly ©©£¨

:`xnbdeäðéð íééøéLc,leqtd zwixf xg`l dndaa x`ypy mcd - §¦©¦¦§
oi`y ,zexyka mcd z` ewxfe elawy xg`l xiizypy mc enk oecip
zwixf gka oi`y mixne` oi`e ,ztqep dwixfl ie`x xiizypy mcd
lkeie ,miixiyk mcd x`y z` zeyrl ,leqt ici lr dzyrpy mcd

.lawle xefgl xykd
dywn .miixiy dyer leqty xn`y iq` ax lr dywn `xnbd

:`xnbdäNòiL eäî ìeñt ,ïðçBé éaøî Lé÷ì Léø dépéî àòa àäå§¨§¨¦¥¥¨¦¥©¦¨¨¨©¤©£¤
déì øîàå .íééøéL,yiwl yixl opgei iaxäNòiL øác Eì ïéà ¦©¦§¨©¥¥§¨¨¤©£¤

àlà ,íééøéLelke`l zpn lr mcd z` wxefdå Bpîæì õeçwxf ok ¦©¦¤¨¦§©§
elke`l zpn lrïìebéôì ïévøîe ìéàBä ,BîB÷îì õeçli`ed - ¦§¦§©¦§¦¨

elke`d didiy lebita rawp oaxwd oi`y ,daeyg lebitd zwixfe
jkitl ,dvxnd xack df oiprl zaygp `ide ,dwixfd cr zxk yepr

:`xnbd dywn .miixiy dyer `idåàì éàîiax zpeek oi` ike - ©¨
,xnel opgeiøa[ueg-]ìeñtî`ly mcd z` leqt laiw m`y - ©¦¨

leqty xn`y iq` ax lr dywe ,miixiy dyer epi` ,lebit zaygna
:`xnbd zvxzn .miixiy dyeràìmb `l` ,jkl opgei iax oiekzp Ÿ

,ezrclìeñt eléôà.miixiy dyer £¦¨
:dywne `xnbd zxfegéðz÷ 'Eì ïéà' àäåiax ixaca epipy ixde - §¨¥§¨¨¥

opgeirnyn ,'enewnl uege epnfl ueg `l` ,miixiy dyery jl oi`'
:`xnbd zvxzn .mileqt `le ,miixiy miyer cala el`yéëä̈¦

øîà÷,opgei iax,íééøéL äùBòå øeaéöa ävøî BðéàL øác Eì ïéà ¨¨©¥§¨¨¤¥§©¤§¦§¤¦©¦
BîB÷îì õeçå Bpîæì õeç àlàmiixiy oicn opgei iax hriny dn - ¤¨¦§©§¦§

milqety mileqtl wx ezpeek ,lebit leqt caln mileqtd x`y z`
elit` lqety dyw mleqte li`edy ,`veie xzep enk ,xeaiv oaxwa
xeaiva lqety s`y ,lebit caln ,miixiy miyer mpi` ,xeaiva

,zxk oiprl dvxn `ede li`ed ,miixiy dyerdéúéàc àîè ìáà£¨¨¥§¦¥
[epyiy-],øeaéöa,xeaiv zepaxwa cearl xyky xnelkoky §¦

,xeaiva diegc d`nehéeLî[dyer-]íééøéL,cigi oaxwa mb §©¥¦©¦
,cigia mb dcear ezcear zaygp ,xeaiv oaxwl ie`x `ede li`edy

,miixiy dyery oiprlïéìeñt øàL,oinen ilra enkïeðúéà àìc §¨§¦§Ÿ¦¦
[exzed `ly xnelk ,mpi`y-]ïéeLî àì ,øeaéöa[miyer mpi`-] §¦Ÿ§©¦

,íééøéLdpeekd ,miixiy dyer leqty iq` ax xn`y dn `vnp ¦©¦
,miixiy miyer mpi`y mileqt x`y opgei iax hriny dne ,`nhl

.`nh caln mileqt x`yl dpeekd
xzid m` ,`ibeqd zligza dl`ypy dl`ya oecl zxfeg `xnbd

:dlik` xzid e` ,dwixf xzid e` ,epipy dhigyòîL àz`a - ¨§©
,da epipyy oldlc `ziixadn wtqd heytl di`x rnyeìebétä- ©¦

,lebit zaygn ezhigya aygy miycw iycw ly oaxwíìBòì§¨
.Ba ïéìòBî:`xnbd zxxanåàìote`a xaecn `l ike -,÷øæ àìc £¦¨§Ÿ¨©

mixne` oi` ,ie`xk mcd z` laiwy it lr s`e ,mcd z` laiw `l`
zaygp dpi` dleqt dlawy meyn ,wexfk wxfidl cnerd lk
ick ,wexfk wxfidl cnerd lk da xnel jiiy `l `linne ,dlawl
dzid dlawdy meyn wxy rnyn .dlirn icin `ivedl lkezy
icin d`iven dzid ,dxiyk dlaw dzid eli` la` ,ea oilren leqta

,dlirneðéðL ä÷éøæ øzéä dðéî òîLeick dlawa icy xnelk - §©¦¨¤¥§¦¨¨¦
:di`xd z` `xnbd dgec .dlirn icin `ivedlàìzxaqy enk Ÿ

y xaecn `l` ,dwixf mcew o`k xaecny,d÷øæyi ,daxc` ok m`e §¨¨
`ziixadn rnyn ik ,epipy dlik` xzidy o`kn gikedl jl
,dlirn icin d`iven dpi` dleqt dzid dwixfdy meyn `weecy
dlik` xzidy ,dlirn icin d`iven dzid ,dxiyk dzid eli` la`

.epipy
zxxan .`ziixaa xen`d 'mlerl' oeyld z` x`al zxaer `xnbd

:`xnbd'íìBòì' éàîe.`ziixaa epipyy 'mlerl' oeyld dn - ©§¨
:`xnbd daiynïì òîLî à÷ àä,eprinydl d`a 'mlerl' zaiz - ¨¨©§©¨

dci lr aiigziy oiprl dvxne ,dwixf zaygpy lebit zwixf elit`y
didz ok enky xnel xeaq iziide ,lbtzpy xyad zlik` lr zxk
eprinydl jxved jkl ,dlirn icin d`iveny xyk zwixfk daeyg
dvxn dpi` j` ,zxk aeig oiprl dwixfk daeygy s`e ,jk epi`y

lirn icin `ivezy oiprle ,d,áø øîà ìãéb áø øîàc ,ìãéb áøãk¦§©¦©§¨©©¦©¨©©
ìebét ú÷éøæj` ,zxk dci lr miaiigzny oiprl dvxny s`Bðéà §¦©¦¥

àéöBîmiycw iycw xyaäìéòî éãéî,xyk zwixfkåokàéáî Bðéà ¦¦¥§¦¨§¥¥¦
milw miycw ixeni`äìéòî éãéì`pzde ,xyk oaxw ly dwixfk ¦¥§¦¨
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המשך ביאור למס' סוטה ליום שנים עשר לעומר עמ' א



xcde"קפי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dlirn(ycew zay meil)

dwixf xzid m` ,dl`yd z` heytl zei`x dnk d`ian `xnbd
:dlik` xzid e` epipy,òîL àz,`ziixaa epipyïBòîL éaø ¨§©©¦¦§

,ãöék ,Ba ïéìòBî ïéàL øúBð Léå ,Ba ïéìòBnL øúBð Lé ,øîBàmc ¥¥¨¤£¦§¥¨¤¥£¦¥©
e oick lawzpy,ïìzxgnl xyad z` lk` m` ,xgnl cr wxfp `le ¨

,[Ba] ïéìòBî ,ä÷éøæ éðôìelk` m`e ,enc wxfpy mcew elk`y oeik ¦§¥§¦¨£¦
,[Ba] ïéìòBî ïéà ,ä÷éøæ øçàì`vi ,dpila lqtpy mc wxfy s`e §©©§¦¨¥£¦

z` d`iven oly mc zwixfy oerny iax xaeq ik ,dlirn icin xyad
:`xnbd zwiicn .dlirn icin xyadúäéî éðz÷epipy mewn lkn - ¨¨¥¦©

mcd zwixf iptly ,`ziixaaBa ïéìòBî,[xyaa-]åàì`l ike - £¦¨
,mei ceran ilka mcd lawzpy xaecndé÷øæéîì úeäL äåäc- ©£¨¨§¦§§¥

,ewxefl zedy dzidy÷éøæ éòa éàcz` wexfl dvex did m`y - §¦¨¥¨¦
,dlirn icin xyad `vi `l ok it lr s`e ,ewxef did gafnd lr mcd

,xzid zry el did `ly aygpe ,wxfp `l oiicr mcdy meynòîLe§©
dpéîy o`kn gken ixd -.eðéðL äìéëà øzéä ¦¨¤¥£¦¨¨¦

:`xnbd dgecàìxyt`y ,epipy dlik` xzidy o`kn gikedl oi` - Ÿ
,`ziixad z` cinrdldéìa÷cmcd z` laiwy -ì Ceîñúòé÷L §©§¥¨¦§¦©

÷øæîì úeäL äéä àìc ,änçäceran ewxefl zedy did `ly - ©©¨§Ÿ¨¨¨§¦§©
mcew dlila xyad z` lk` `ede ,dwixf xzid el did `le mei
cner did `l mcd lawzpy drya ik ,xyaa milren jkitle ,dwixf

.'wexfk wxfidl cnerd lk' ea xnel oi`e ,dwixfl
:`xnbd zl`eyìáàm`úeäL äéämcd z` wexfl,mei ceran £¨¨¨¨

éàî,xyad ly epic dn -énð éëäoicd ok ike -,ïéìòBî ïéàc ©¨¦©¦§¥£¦
milren oi`e ,wexfk `edy xnel xyt` ewxefl zedy dide li`edy

,dyw ok m` ,epipy dwixf xzid ik ,eaéðúc àéøéà éàîhwp recn - ©¦§¨§¨¥
,`weec `pzdä÷éøæ éðôì','ea oilren oi` dwixf xg`l ,ea oilren ¦§¥§¦¨

éðúéì,zepyl el did -,äòé÷L øçàìe äòé÷L íãB÷elit` xnelk ¦§¥¤§¦¨§©©§¦¨
mcd z` laiw m` oia wlgl el did ,dwixf mcew xyad z` lk`yk
`ed ixde ,wxfidl cner dide ,ewxefl zedy didyk ,driwyd iptl
laiw m` oiae ,epipy dwixf xzid ik xyaa milren oi` f`y ,wexfk
mcd did `le ,dlila dndad dhgypy ,driwy xg`l mcd z`
,wexfk `edy xnel oi` df ote`ay ,dxiyk dwixf ewxefl ie`x
lky rnyn ,df welig `pzd wlig `ly jkne ,ea milren jkitle
dlik` xzid ik ,ea milren ote` lka dwixf iptl xyad lk`py

.epipy
:`xnbd daiynéðz÷ énð éëä,`ziixad zpeek zn`a `id jk - ¨¦©¦¨¨¥

mcd oly epiid 'dwixf iptl ol' epipyy dny,ä÷éøæì äàøiL íãB÷¤¤¥¨¤¦§¦¨
f`e ,dwixfl f` ie`x epi`y ,dngd zriwy xg`l mcd z` laiwy

,xyaa milrenemcd oly epiid ,'dwixf xg`l' epipyy dnøçàì§©©
,ä÷éøæì äàøiLmeia zedy didy ,dngd zriwy mcew elaiwy ¤¥¨¤¦§¦¨

z` wxf `ly s` xyaa milren oi` jkitl ,wexfk aygpe ,ewxefl
.epipy dwixf xzid ik ,mcd

:ztqep di`x d`ian `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyyéaø ¨§©©¦
ìebét Lé ,øîBà ïBòîL[lbtzpy oaxw yi-]Léå ,Ba ïéìòBnL ¦§¥¥¦¤£¦§¥

,ãöék ,Ba ïéìòBî ïéàL ìebétlebitd xya z` lk` m`ä÷éøæ éðôì ¦¤¥£¦¥©¦§¥§¦¨
òBî ïéà ä÷éøæ øçàì ,[Ba] ïéìòBî,[Ba] ïéìoerny iax xaeqy £¦§©©§¦¨¥£¦

ly dwixf enk ,miycw iycwa dlirn icin d`iven lebit zwixfy
:`xnbd zwiicn .xyk oaxwúäéî éðz÷epipy mewn lkn - ¨¨¥¦©

,`ziixaadé÷øæéîì úeäL äåäc åàì ,Ba ïéìòBî ä÷éøæ éðôì- ¦§¥§¦¨£¦¨©£¨¨§¦§§¥
,mei ceran ilka mcd lawzpy xaecn `l ike÷éøæ éòa éàcm`y - §¦¨¥¨¦

,ewxef did gafnd lr mcd z` wexfl dvex didéðz÷å,epipye - §¨¨¥
,'Ba ïéìòBî'zry el dzid `ly aygpe ,wxfp `l oiicr mcdy meyn £¦

,xziddpéî òîLey o`kn gken ixd -eðéðL äìéëà øzéä. §©¦¨¤¥£¦¨¨¦
:`xnbd dgecàìxyt`y ,epipy dlik` xzidy o`kn gikedl oi` - Ÿ

ote`a `ziixad z` cinrdl,dngd zriwyl jenq mcd z` laiwy
dé÷øæéîì úeäL äåä àìc`le mei ceran ewxefl zedy did `ly - §Ÿ£¨¨§¦§§¥

.dwixfl cner did `l ,lawzpy drya ik ,dwixf xzid el did
:`xnbd zl`eydé÷øæéîì úeäL äåä ìáàzedy did m` la` - £¨£¨¨§¦§§¥

,mei ceran mcd z` wexfléàî]epic dn -énð éëä ,[oicd ok ike - ©¨¦©¦
÷ôðc[`viy-],äìéòî éãéî,dyw ok m`éðúc àéøéà éàîrecn - §¨©¦¥§¦¨©¦§¨§¨¥

`weec ,milren oi`y ote`d z` oerny iax hwpéðúéì ,ä÷éøæ øçàì§©©§¦¨¦§¥
änçä úòé÷L øçàìe äòé÷L íãB÷elit` wlgl leki did `lde - ¤§¦¨§©©§¦©©©¨

oiae ,driwyd iptl mcd lawzp m` oia dwixfd iptl lk`y ote`a
milren oi` driwyd iptl lawzp m`y ,driwyd xg`l lawzp m`
ik ,ea milren driwyd xg`l lawzp m`e ,xzid zry el did ik ,ea

.xzid zry el did `l
:`xnbd daiynøîà÷ énð éëädn ,`ziixad zpeek zn`a jk - ¨¦©¦¨¨©

mcd zwixf iptl dpeekd oi` ,'dwixf xg`l'e 'dwixf iptl' epipyy
xyad z` lk`y dpeekd 'dwixf iptl' `l` ,mcd zwixf xg`le

äàøiL íãB÷mcd,ä÷éøæì,dngd zriwy xg`l elaiwy oebk ¤¤¥¨¤¦§¦¨
did `ly,ewxefl ie`xepipyy dne,milren oi` dwixf xg`ly

xyad z` lk`y dpeekdäàøiL øçàìmcdä÷éøæìelaiwy - §©©¤¥¨¤¦§¦¨
.dwixf xzid mcl did ik ,milren oi` jkitle ,dngd zriwy iptl

:ztqep di`x d`ian `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyìebétä ¨§©©¦
[Ba] ïéìòBî íéLã÷ éLã÷azaygn mda aygy miycw iycw - §¨§¥¨¨¦£¦

,mda oilren ,lebitéàîdfi`a xnelk ,`ziixad zpeek `id dn - ©
n ote`,oilreåàìxaecn `l ike -äìéëà øzéä dpéî òîLe ,÷øæc ¨§¨©§©¦¨¤¥£¦¨
,eðéðL,enc z` wxfy xg`l lebita milreny eprinydy jkn ik ¨¦

eprinydy dnne ,dwixf xg`l milren `l xyk oaxway rnyn
eid lebit didy `la mb dwixf iptly rnyn ,dwixf xg`l wx z`f

.epipy dlik` xzidy ixd ,ea milren
:`xnbd dgecàìik ,epipy dlik` xzidy `ziixadn di`x oi` - Ÿ

xaecny xnel xyt`,÷øæ àìcyi ,ok m`e ,ilka mcd lawzp wxe §Ÿ¨©
i`e lebit `edy meyn wxy rnyny ,epipy dwixf xzidy wiicl
jiiye lebit epi` m` la` ,ea milren 'inc wexfk' ea xnel xyt`

.epipy dwixf xzid ik ,ea milren oi` 'inc wexfk' ea xnel
zxn`y jixacl :`xnbd dywn .digcd z` xezql dvex `xnbd
wxf `ly ote`a zxacn `ziixade ,epipy dwixf xzid `pzd xaeqy
,lebita milren wxf `ly meyn wxy ,wiicl yi ok m` ,mcd z`

éàî ÷øæ ìáà,epic didi dn -énð éëäoicd ok`y xn`z ike - £¨¨©©¨¦©¦
`ed,Ba ïéìòBî ïéàc,dyw ok m`éðúc àéøéà éàîhwp recn - §¥£¦©¦§¨§¨¥

`weec `tiqa `pzd'Ba ïéìòBî ïéà íél÷ íéLã÷a'milw miycw - §¨¨¦©¦¥£¦
,mdixeni`a oilren oi` elbtzpyéðúéìiycwa wlgl el did - ¦§¥

,jk zepyle ,[mda gzty] mnvr miycwïàk,milreny ote`d - ¨
`ed,ä÷éøæ éðôìeïàk`ed ,milren oi`y ote`de -,ä÷éøæ øçàì ¦§¥§¦¨¨§©©§¦¨

iycway rnyn ,mnvr miycw iycwa weligd dpy `ly jkne
lbtzp `ly oaxwa ok oi`y dne ,oilren dwixf xg`l mb miycw

.epipy dlik` xzid ik ea oilren oi` dwixf xg`l wxy
`pzd ok`e ,epipy dwixf xzid mlerl :`xnbd zvxznleki did

meyn `ed ,wlig `ly dne ,dwixf xg`l dwixf mcew oia ,jk wlgl
cïðéòeîLàì àéúà àä,oldlc oicd eprinydl dvx ik -ìk ¨¨§¨§©§¦©¨

äìéòî éãéì ééeúéàìixeni` epiidc ,dlirn icil `iadl ick - §¦¥¦¥§¦¨
icil mz`ian mcd zwixfe ,mxwirn miyecw mpi`y ,milw miycw

wx ,dlirnéúééî dð÷éúk ä÷éøæ[mz`ian-],äìéòî éãéì`le §¦¨§¦§¨©§¥¦¥§¦¨
miycwy hwpy dna z`f eprinyde ,lcib ax zhiyke ,lebit zwixf
oi` mnc z` wxf m` mby xnelk ,mda milren oi` mda lbity milw
mda milreny ,miycw iycwa `yixa dpyy dnae .mda milren

y eprinydl `a ,dwixf mcewé÷etàì ìk[`ivedl-],äìéòî éãéî ¨§©¥¦¥§¦¨
,miycw iycw xya z`eléôàdwixf,dð÷éúk àlL,lebit enkénð £¦¤Ÿ§¦§¨©¦

à÷tî[d`iven-].äìéòî éãéî ©§¨¦¥§¦¨
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oifge` mipy` cenr e sc ± oey`x wxtzereay

ïì ãöéëdwixf iptl xyad lk` m` .xgnl cr wxfp `le meid lawzpy oebk ,mcd Ð

zwixf oerny iaxl dil `xiaqc .ea oilren oi` Ð dwixf xg`l elk` ,ea oilren Ð

e`l i`n ,ea oilren dwixf iptl :zdin ipzw .xyk zwixfk dlirn icin d`iven ol

witp `l Ð qeka lawzpc ab lr s`e .wixf ira i`c ,diwxfinl meia zedy dedc

iptl ,ikdle .dwixf xg`l cr dlirn icin

mcd wxfp `l oiicre li`ed ,ea oilren dwixf

xzid :dpin rnye .xzid zry ea did `l

.epipy dlik`úòé÷ùì êåîñ äéìá÷ã àì
äîçäzedy ded `lc ol ikd meyne Ð

iptl dlila xyad lk` `ede .diwxfinl

`l oiicr mcd ixdy ,oilren ikdl ,dwixf

lk" xninl opivn `le ,wxfil ie`x did

."inc wexfk wxfil cnerdäåä éà ìáà
úåäùwexfk" opixn` ,dwixfl d`xpc Ð

.epipy dwixf xzidc ,dlirn ea oi`e "incéà
éëä:ikd ipzil ,dwixf iptl ol ipzc` Ð

zedy dedc ,dngd zriwy mcew elawy

dide li`edc ,ea oilren oi` Ð ole diwxfnl

dwixf xzidc ,inc wexfk Ð wxfil cner

hgypc dngd zriwy xg`l elaw .epipy

`dc ,ea oilren Ð xyad lk`e ole dlila

wexfk e`le dxyk dwixf wxfil ie`x epi`

.ea oilren jklid ,incíãå÷ éðú÷ éîð éëä
ä÷éøæì äàøéùdwixf iptl ipzc `dc Ð

xg` laiwy ,dwixfl d`xpy mcew epiid

m` ,dwixfl d`xp `l oiicry dngd zriwy

xg` ,dwixf xg` la` .ea oilren xyad lk`

,dngd zriwy mcew elaiwy dwixfl d`xpy

,ea oilren oi` Ð diwxfinl meia zedy dedc

mlerle .inc wexfk wxfil cner dide li`ed

.epipy dwixf xzidïåòîù éáø òîù àú
'åë øîåàlirlc `ibeqk `vxzin dleke Ð

.xzep yicåá ïéìòåî ïéà ä÷éøæ øçàìÐ

icin d`iven lebit zwixfc dil `xiaqc

`bilte ,xyk zwixfk miycw iycwa dlirn

dinrhl wcinl `kil `kde .lcib axc`

mlerl lebitda lirl wiicck oerny iaxc

lebit ied `l `d ,lebitc `nrh :ea oilren

iaxl dil `xiaq `dc Ð ea oilren oi`

.xyk zwixfk dlirn icin d`iven lebit zwixfc oerny÷øæã åàì éàî`nrhe Ð

oeik ,xyka `d .wxfy it lr s` dlirn icin `iven epi` lebitc `ed ikd meyn

.wxfy opirac ,epipy dlik` xzid :dpin rny ,ea oilren oi` Ð wxfy÷øæ àìã àì
opixn` xyka `d ,inc wexfk opixn` `lc `ed lebitae .ilka lawzpy `l` Ð

.epipy dwixf xzidc ,inc wexfkéîð éëä éàî ÷øæ ìáàoi`c xninl `irac Ð

milw miycwa `tiq ipzc `ixi` i`n ,lebita oilren?iptl o`k :miycw iycwa ipzil

.oilren oi` dwixf xg`l ,ea oilren dwixféîð éëä éàãåjixhvi` `le ,ipz ivn Ð

.`tiqäìéòî éãéì ééåúéàì ìëã ïì òîùî à÷ àä àìàmiycw ixeni` oebk Ð

zwixf `le ,oixeni`d dlirn icil `iz` Ð lebit da oi`y dpwizk dwixf .milw

.lebitäìéòî éãéî é÷åôàì ìëzwixf oebk dpwizk `ly miycw iycw xya oebk Ð

`d :zegpn zkqna opixn`c epiide .lcib axk `lce ,dlirn icin rwtn Ð lebit

d`iven lebit zwixfc edl `xiaq ediiexz oerny iaxe `nzq `dc .lcib ax azezi`

.miycw iycwa dlirn icin
äðùî
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52

ãöéëdwixf iptl `din ipzw ea oilren oi` dwixf xg`l ea oilren dwixf iptl ol

dwixf iptl `de Ð wixf ira i`c wxfinl zedy dia dedc e`l ea oilren

oilren mewn lkn Ð dwixf xzid `ki`c ab lr s`e .ea oilren Ð wxf `ly ,ynn

zriwyl jenq dilawc ,zedy dil i`ed `lc ,`l .epipy dlik` xzidc meyn ,ea

i`n ,xykda dlawd ziyrp `lc .dngd

,xnelk :yexit Ð dwixf iptl ipzc `ixi`

beltil ?dwixf xg`l mcew oia biltn i`n`

dwixf zeie`x mcew oia diteb dwixf mcewa

mcew :ikd ipzile ,dwixf zeie`x xg`l oia

`ki`c ,ea oilren oi` Ð dngd zriwy

Ð dngd zriwy xg`l ,dwixf zeie`x

ikd :ipyne .dwixf zeie`x `kilc ,ea oilren

,xnelk .'ek dwixfl d`xiy mcew ,ipzw inp

mcew xnel dvx `l` ,`wec e`l dwixf iptl

.dwixfl d`xiy

àúÐ 'ek lebit yi xne` oerny iax rny

.xzep iab enk ied lebit zibeq ,xnelk

zedy `iedc ixiinc xn`w ikid :dyw mpn`

`l dlawac lebit `ni` la` diwxfinl

dlaw dyrpa dl znwen `dc ,zxn` zivn

`dc ,zxn` zivn `l jelida mbe .xykda

`nw wxta jelida xiyknc `ed oerny iax

dcear dl `iedc meyn ,(`,bi) migafc

gafnd cva hgey oebk ,dlhal xyt`y

,dlaw seqa lbity oebk il d`xp okl .wxefe

:ipzwe .dlaw zlgza wxfnl zedy `iedc

.epipy dlik` xzid :dpin rnye ,liren

ixiin Ð liren oi`c `tiq la` :rnyn

axl iywiz ok m` :dnize .ynn dwixf xg`l

icin rwtn `l lebit zwixfc xn`c lcib

dl ipyn lcib axc :xnel yie !dlirn

mcew epiid Ð dwixf iptl `kdc ,wiqnck

xg`l Ð dwixf xg`le ,dwixfl d`xiy

Ð dwixf mcew mlerle .dwixfl d`xiy

:dyw mewn lkne .epipy dwixf xzidc meyn

xzid xn`c o`nl `zriiq `ied i` ok m`c

,epi` dfe .lcib axcl `zil Ð epipy dlik`

ivn `l epipy dlik` xzid xn`c o`nlc

`dc ,lcib axck `l m` `zipzn ayiil

,xak wxfa jgxk lr ixiin enewnl uege epnfl ueg hgypy ipzwc oizipzn iab lirl

,inp lbit `l elit` ?lbitc meyn `ixi` i`n Ð wxf `la i`c .oilren xn`wcn

dlik` xzidc oeikicin rwtn `l Ð wxfc ab lr s` lbit ik mewn lkn ,epipy

inp opixn` ik ,`nl` .dlirnrnyn `kde .lcib axcl `zi` epipy dlik` xzid

`dc :ivewn xyd xne`e .epipy dwixf xzidc opixn` ok m` `l` lcib axcl `zilc

edl zi` `nlr ilekc :jl xn` ,epipy dlik` xzid xn`c o`nl llk `iyw `l

,epyxitck lcib axcl ryedi iaxl dil zi` oizipznae ,epipy dlik` xzidc izeek

xn` lcib axe .lcib axcl dil zil `ziixac oerny iaxl .wxfa ixiin jgxk lrc

`dae .dlirn icin rwtne lebit zwixf `iz` `lc ,izeek edl zi` `nlr ilekc :jl

iaxe .lirl epyxitck wxfa ixiine ,epipy dlik` xzid dil zi` ryedi iaxc ,ibilt

.epipy dwixf xzid dil zi`e ,dwixf `la ixiin `zipznc oernyàúlebitd rny

rnync ,epipy dlik` xzid dpin rnye ,wxfc e`l Ð 'ek oilren miycw iycwa
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ïì ãöéëdwixf iptl xyad lk` m` .xgnl cr wxfp `le meid lawzpy oebk ,mcd Ð

zwixf oerny iaxl dil `xiaqc .ea oilren oi` Ð dwixf xg`l elk` ,ea oilren Ð

e`l i`n ,ea oilren dwixf iptl :zdin ipzw .xyk zwixfk dlirn icin d`iven ol

witp `l Ð qeka lawzpc ab lr s`e .wixf ira i`c ,diwxfinl meia zedy dedc

iptl ,ikdle .dwixf xg`l cr dlirn icin

mcd wxfp `l oiicre li`ed ,ea oilren dwixf

xzid :dpin rnye .xzid zry ea did `l

.epipy dlik`úòé÷ùì êåîñ äéìá÷ã àì
äîçäzedy ded `lc ol ikd meyne Ð

iptl dlila xyad lk` `ede .diwxfinl

`l oiicr mcd ixdy ,oilren ikdl ,dwixf

lk" xninl opivn `le ,wxfil ie`x did

."inc wexfk wxfil cnerdäåä éà ìáà
úåäùwexfk" opixn` ,dwixfl d`xpc Ð

.epipy dwixf xzidc ,dlirn ea oi`e "incéà
éëä:ikd ipzil ,dwixf iptl ol ipzc` Ð

zedy dedc ,dngd zriwy mcew elawy

dide li`edc ,ea oilren oi` Ð ole diwxfnl

dwixf xzidc ,inc wexfk Ð wxfil cner

hgypc dngd zriwy xg`l elaw .epipy

`dc ,ea oilren Ð xyad lk`e ole dlila

wexfk e`le dxyk dwixf wxfil ie`x epi`

.ea oilren jklid ,incíãå÷ éðú÷ éîð éëä
ä÷éøæì äàøéùdwixf iptl ipzc `dc Ð

xg` laiwy ,dwixfl d`xpy mcew epiid

m` ,dwixfl d`xp `l oiicry dngd zriwy

xg` ,dwixf xg` la` .ea oilren xyad lk`

,dngd zriwy mcew elaiwy dwixfl d`xpy

,ea oilren oi` Ð diwxfinl meia zedy dedc

mlerle .inc wexfk wxfil cner dide li`ed

.epipy dwixf xzidïåòîù éáø òîù àú
'åë øîåàlirlc `ibeqk `vxzin dleke Ð

.xzep yicåá ïéìòåî ïéà ä÷éøæ øçàìÐ

icin d`iven lebit zwixfc dil `xiaqc

`bilte ,xyk zwixfk miycw iycwa dlirn

dinrhl wcinl `kil `kde .lcib axc`

mlerl lebitda lirl wiicck oerny iaxc

lebit ied `l `d ,lebitc `nrh :ea oilren

iaxl dil `xiaq `dc Ð ea oilren oi`

.xyk zwixfk dlirn icin d`iven lebit zwixfc oerny÷øæã åàì éàî`nrhe Ð

oeik ,xyka `d .wxfy it lr s` dlirn icin `iven epi` lebitc `ed ikd meyn

.wxfy opirac ,epipy dlik` xzid :dpin rny ,ea oilren oi` Ð wxfy÷øæ àìã àì
opixn` xyka `d ,inc wexfk opixn` `lc `ed lebitae .ilka lawzpy `l` Ð

.epipy dwixf xzidc ,inc wexfkéîð éëä éàî ÷øæ ìáàoi`c xninl `irac Ð

milw miycwa `tiq ipzc `ixi` i`n ,lebita oilren?iptl o`k :miycw iycwa ipzil

.oilren oi` dwixf xg`l ,ea oilren dwixféîð éëä éàãåjixhvi` `le ,ipz ivn Ð

.`tiqäìéòî éãéì ééåúéàì ìëã ïì òîùî à÷ àä àìàmiycw ixeni` oebk Ð

zwixf `le ,oixeni`d dlirn icil `iz` Ð lebit da oi`y dpwizk dwixf .milw

.lebitäìéòî éãéî é÷åôàì ìëzwixf oebk dpwizk `ly miycw iycw xya oebk Ð

`d :zegpn zkqna opixn`c epiide .lcib axk `lce ,dlirn icin rwtn Ð lebit

d`iven lebit zwixfc edl `xiaq ediiexz oerny iaxe `nzq `dc .lcib ax azezi`

.miycw iycwa dlirn icin
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dwixf iptl `de Ð wixf ira i`c wxfinl zedy dia dedc e`l ea oilren

oilren mewn lkn Ð dwixf xzid `ki`c ab lr s`e .ea oilren Ð wxf `ly ,ynn

zriwyl jenq dilawc ,zedy dil i`ed `lc ,`l .epipy dlik` xzidc meyn ,ea

i`n ,xykda dlawd ziyrp `lc .dngd

,xnelk :yexit Ð dwixf iptl ipzc `ixi`

beltil ?dwixf xg`l mcew oia biltn i`n`

dwixf zeie`x mcew oia diteb dwixf mcewa

mcew :ikd ipzile ,dwixf zeie`x xg`l oia

`ki`c ,ea oilren oi` Ð dngd zriwy

Ð dngd zriwy xg`l ,dwixf zeie`x

ikd :ipyne .dwixf zeie`x `kilc ,ea oilren

,xnelk .'ek dwixfl d`xiy mcew ,ipzw inp

mcew xnel dvx `l` ,`wec e`l dwixf iptl

.dwixfl d`xiy

àúÐ 'ek lebit yi xne` oerny iax rny

.xzep iab enk ied lebit zibeq ,xnelk

zedy `iedc ixiinc xn`w ikid :dyw mpn`

`l dlawac lebit `ni` la` diwxfinl

dlaw dyrpa dl znwen `dc ,zxn` zivn

`dc ,zxn` zivn `l jelida mbe .xykda

`nw wxta jelida xiyknc `ed oerny iax

dcear dl `iedc meyn ,(`,bi) migafc

gafnd cva hgey oebk ,dlhal xyt`y

,dlaw seqa lbity oebk il d`xp okl .wxefe

:ipzwe .dlaw zlgza wxfnl zedy `iedc

.epipy dlik` xzid :dpin rnye ,liren

ixiin Ð liren oi`c `tiq la` :rnyn

axl iywiz ok m` :dnize .ynn dwixf xg`l

icin rwtn `l lebit zwixfc xn`c lcib

dl ipyn lcib axc :xnel yie !dlirn

mcew epiid Ð dwixf iptl `kdc ,wiqnck

xg`l Ð dwixf xg`le ,dwixfl d`xiy

Ð dwixf mcew mlerle .dwixfl d`xiy

:dyw mewn lkne .epipy dwixf xzidc meyn

xzid xn`c o`nl `zriiq `ied i` ok m`c

,epi` dfe .lcib axcl `zil Ð epipy dlik`

ivn `l epipy dlik` xzid xn`c o`nlc

`dc ,lcib axck `l m` `zipzn ayiil

,xak wxfa jgxk lr ixiin enewnl uege epnfl ueg hgypy ipzwc oizipzn iab lirl

,inp lbit `l elit` ?lbitc meyn `ixi` i`n Ð wxf `la i`c .oilren xn`wcn

dlik` xzidc oeikicin rwtn `l Ð wxfc ab lr s` lbit ik mewn lkn ,epipy

inp opixn` ik ,`nl` .dlirnrnyn `kde .lcib axcl `zi` epipy dlik` xzid

`dc :ivewn xyd xne`e .epipy dwixf xzidc opixn` ok m` `l` lcib axcl `zilc

edl zi` `nlr ilekc :jl xn` ,epipy dlik` xzid xn`c o`nl llk `iyw `l

,epyxitck lcib axcl ryedi iaxl dil zi` oizipznae ,epipy dlik` xzidc izeek

xn` lcib axe .lcib axcl dil zil `ziixac oerny iaxl .wxfa ixiin jgxk lrc

`dae .dlirn icin rwtne lebit zwixf `iz` `lc ,izeek edl zi` `nlr ilekc :jl

iaxe .lirl epyxitck wxfa ixiine ,epipy dlik` xzid dil zi` ryedi iaxc ,ibilt

.epipy dwixf xzid dil zi`e ,dwixf `la ixiin `zipznc oernyàúlebitd rny

rnync ,epipy dlik` xzid dpin rnye ,wxfc e`l Ð 'ek oilren miycw iycwa

xzid `ki`e wxfc meyn `weece .ea oilren oi` Ð lebit `lac ,oilren lebit `weec

m`e .dlik` xzid `kilc oeik ,oilren Ð lbit `lc ab lr s` ,wxf `l `d !dlik`

meyne wxf `l la` ,wxfinl zedy dedc ,wxfc e`l :eyexit ikdc xnel yi !wxf `la oicd `ed `nlic ?oilren oi` lbit `lac wcinl ,ixiin wxfa `weecc `d dilpn :xn`z
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?ãöék .Ba ïéìòBî ïéàL ìebét,ïéìòBî ¯ ä÷éøæ éðôì ¦¤¥£¦¥©¦§¥§¦¨£¦
ä÷éøæ øçàì¯ä÷éøæ éðôì úäéî éðú÷ .ïéìòBî ïéà §©©§¦¨¥£¦¨¨¥¦©¦§¥§¦¨

?÷éøæ éòa éàc ,dé÷øæéîì úeäL äåäc åàì ,Ba ïéìòBî£¦¨©£¨§§¦§§¥§¦¨¥¨¥
!eðéðL äìéëà øzéä dpéî òîLe ,Ba ïéìòBî éðú÷å§¨¨¥£¦§©¦¨¤¥£¦¨¨¦

¯úeäL äåä ìáà ;dé÷øæéîì úeäL äåä àìc ,àì̈§¨£¨§§¦§§¥£¨£¨§
àéøéà éàî ,äìéòî éãéî ÷ôðc éîð éëä ?éàî ,dé÷øæéîì§¦§§¥©¨¦©¦¦§©¦¥§¦¨©¦§¨
úòé÷L øçàìe äòé÷L íãB÷ éðúéì ?ä÷éøæ øçàì éðúc§¨¥§©©§¦¨¦§¥¤§¦¨§©©§¦©

!änçä¯øçàì ,ä÷éøæì äàøiL íãB÷ :øîà÷ éîð éëä ©©¨¨¦©¦¨¨©¤¤¥¨¤¦§¦¨§©©
ìebétä :òîL àz .ä÷éøæì äàøiLíéLã÷ éLã÷a¯ ¤¥¨¤¦§¦¨¨§©©¦§¨§¥¨¨¦

äìéëà øzéä dpéî òîLe ?÷øæc åàì éàî .ïéìòBî£¦©¨§¨©§©¦¨¤¥£¦¨
!eðéðL¯.÷øæ àìc ,àì¯ïéàc éîð éëä ?éàî ,÷øæ ìáà ¨¦¨§¨¨©£¨¨©©¨¦©¦§¥

ïéìòBî ïéà íél÷ íéLã÷a éðúc àéøéà éàî ,Ba ïéìòBî£¦©¦§¨§¨¥§¨¨¦©¦¥£¦
ïàk :éðúéì ,Ba¯ïàk ,ä÷éøæ éðôì¯!ä÷éøæ øçàì ¦§¥¨¦§¥§¦¨¨§©©§¦¨

¯äìéòî éãéì ééeúéàì ìk :ïðéòeîLàì àéúà àä¯ ¨¨§¨§©§¦©¨§¦¥¦¥§¦¨
éãéî é÷etàì ìk ,äìéòî éãéì éúééî dð÷éúk ä÷éøæ§¦¨§¦§¨©§¥¦¥§¦¨¨§©¥¦¥

äìéòî¯.äìéòî éãéî ò÷ôî éîð dð÷éúk àlL eléôà §¦¨£¦¤Ÿ§¦§¨©¦©§©¦¥§¦¨
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`oifgeקפי mipya cenr e sc ± oey`x wxtzereay

äðùîíéîã ú÷éøæ éðôì àöéù íéùã÷ éùã÷ øùáaeye ,qpkp jk xg`e Ð

.mcd wxfpåá ïéìòåî íãä ÷øæðù éô ìò óà øîåà øæòéìà éáø`xiaqc Ð

.dlirn icin d`ivedl `veil zlren dpi` dwixfc xfrl` iaxl dilïéáééç ïéàå
àîèå øúåðå ìåâéô íåùî åéìò,`nhe xzepe lebita zraew dpi` `vic li`ed Ð

.dxiyk dwixf `l`øîåà àáé÷ò éáøÐ

oi` Ð wxfy oeik ,oqipkde xfg `l elit`

.`veil zlren dwixfc ,ea oilrenïéáééçå
'åë åéìòzraew `veic dwixf `dc Ð

mixtq yie .dxyk dwixfk xzepe lebita

`ed "la`" i`de ."oiaiig la`" :oda aezky

miny` la`" enk ,"exn` zn`a" enk

.(an ziy`xa) "epgp`àáé÷ò éáø øîàÐ

dwixf xn`c o`nl di`x iiezi`l irac

.`veil zlrenúåãîåò ïäéúù éøäåÐ

`iede .odn zg` ly wxfe ,odizy z` hgye

dryn z`hg xzen dzxag jci` dl

.zg` ly dnc dwxfpyäîãù íùë àì
úøèåômyky dcen dz` i` ,xnelk Ð

on dxya zxhet dnc wxfpy dze`y

wxfp `ly ef ,dzxag zxhet jk ,dlirnd

gafkc .dlirnd on ,dncixdy ,od cg`

.dvxiy odn efi` ly dnc wexfl lekiíà
äìéòîä ïî äúøáç øùá úà øèôs` Ð

z`hg xzen `ied `dc ,`id dleqtc ab lr

ly xya dnc zwixf xehtiy `ed oic Ð

leqt oda yiy it lr s` dlirnd on dnvr

xya z` xhetc ogky`e li`ed .`veic

.xzen leqt da yiy it lr s` ,dzxag

íéì÷ íéùã÷ éøåîéàwxfe exfge e`viy Ð

.oncïäá ïéìòåî ïéà øîåà øæòìà éáøÐ

dpi` d`ivi zwixfc .dwixf iptl enk eedc

enk dlirn icil milw miycw ixeni` d`ian

.dxyk dwixfäá ïéìòåî øîåà àáé÷ò éáø
miycw ixeni` d`ian d`ivi zwixfc Ð

.dlirn icil milwàøîâéúøú éðäÐ

`aiwr iaxe xfril` iax ibiltc `zbelt

iycw xyaaixeni`ae miycw

.milw miycwéì äîì`cg `pzc oeik Ð

dil zi`c oeikc .jci` opirny Ð `zlin

Ð dlirn icin miycw iycw xya iwet`l `veil zlren dpi` dwixfc xfril` iaxl

iaxl dil zi`c ikid ike .dlirn icil e`viy milw miycw `iadl inp zlren dpi`

inp ikd Ð dlirnd on miycw iycw xya `ivedl `veil zlren dwixfc `aiwr

izxza ibiltc il dnle .dlirn icil milw miycw ixeni` `iadl zlrenä÷éøæå ?
äð÷éúë.dlirnn `wtn leqt `la Ðäð÷éúë àìù.`veil oebk Ðééåúéàì ìáà

äìéòîì íéì÷ íéùã÷ éøåîéà`w .`aiwr iaxl dil dcen `ni` ,`xnegl epiidc Ð

.ibilt inp `dac ol rnynúìòåî ä÷éøæ àáé÷ò éáø øîà éë ïðçåé áø øîà øîúéà
àöåéìzvwnl dwixf `ipdnc ebnc ,elek `vi `le xyad zvwn `viy epiid Ð

.`viy zvwn `eddl inp `ipdn Ð miptayàáé÷ò éáø øîà àì åìåë àöé ìáàÐ

.inc xyal dizilc enkc ,'eke `ipdnc
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øùáxn`c o`nl Ð oilren xne` xfril` iax mc zwixf iptl `viy miycw iycw

mcew ixiinc yxtl jixv dwixf xzid xn`c o`nle .epipy dlik` xzid

jkle .mc lawl d`xpy mcew ixiinc Ð dhigy xzid xn`c o`nle .dwixfl d`xpy

icin iwet`l `veil zlren dwixf oi`c xfril` iaxl dil zi`c meyn ,oilren

xzep lebit meyn eilr oiaiig oi`e ,dlirn

oeik ,`kde ,mixedhl xzei opirac ,`nhe

xzep iabe .`ed mixedhl xzep `l Ð `vic

zia" wxt opixn`ck ,d`nehn lelig opitli

opixn` inp lebit iabe .(`,cn migaf) "i`ny

z`vxd jk xyk z`vxdk :(a,gk) migafa

`vic oeike .eixizn lk eaxwiy opirac ,leqt

`aiwr iax ."eixizn lk" ixwin `l ez Ð

.`veil zlren dwixf xaqwc .oilren :xne`

ixde 'eke ez`hg yixtnd :`aiwr iax xn`

odizy z` hgyy ,xnelk .zecner odizy

wxef dfn dvxc `xnba xn`ck ,zg` zaa

z` xhet dncy myk `l ,wxef dfn dvx

dcen dz` i` ,xnelk .'ek dlirnn dxya

`l jk ,dlirnn dxya xhet dncy myky

`idy it lr s`e ,dzxiag xyaa elrni

oic df xacl s` ,`ed jky ok m`e ?dleqt

oky lk :yexit .dnvr ly z` xhtiy `ed

.`viy it lr s` dnvr ly z` xhtiy

dil `ipdnc cnl dz` `vei leqt `wece

ixingc mileqt x`y la` .epyxitck ,dwixf

.yixtnk minec oi`y `aiwr iax dcen Ð

oda dcenc migafa yi oileqt dnk ixdy

`l` ,dwixf eda `ipdn `lc `aiwr iax

.lirenc dil `xazqn `wec `vei leqt

éøåîéàzwixf iptl e`viy milw miycw

itl Ð oilren oi` xne` xfril` iax minc

lqtpy xg`n ,deab wlg xxaed `l oiicry

oiaiig oi`e ,`veil zlren dwixf oi`c ,`veia

lirl yxitck ,xzepe lebit meyn eilr

oilren xne` `aiwr iax edleka .`nrh

.`veil zlren dwixf xaqwc ,mdaéðäå
iaxc `zbelt opireny`l Ð il dnl izxz

eni`e miycw iycwa xfrl` iaxe `aiwrix

.milw miycwàìùicin `wtn `l dpewizk

dil dcen `ni` ,milw miycw ixeni`a oebk Ð dlirn icil iiezi`l la` dlirn

,dlirn icin xzei `iadl el yiy rnyn `kdc :dniz .'ek oilrenc `aiwr iaxl

lkne dlirn icil iziin `l dpewzk `ly dwixfc xn`wc `kti` rnyn lirle

`ki` lirlc :digiy uxt epiax axd epiax ixen xn`e !dlirn icin rwtn mewn

dhigya lbity ,leqta dnvr dwixfd ziyrpyk lirlc .`nrh `ki` `kde `nrh

dia `pixw `lc ,milw miycwa dlirn icil d`ian dpi` jklid Ð dlawa e`

'd iycw"`pngx diayg`c ogky`c ,miycw iycwa dlirn icin d`iven la` ."

xn` ikd elit`e ,lebita d`vxd `irac dlik`a zxk iaeigi`l oiprl ,dwixf

zlik`l ie`x eda `pixw dlirn oiprl ok m`e ,zxk aiig lebit lk i`dc `pngx

'd iycw" edl rwte ,mc`axc `idd iab dlrnl ixen yxit welig dfe mrh df ik ."

ie`x epi`y xac lr wxfp `l` ,xykda ziyrp dwixfdy ixiin `kd la` .lcib

xykda dwixfdy `peeb i`d ika dwixf `pngx diaygc ogky` `lc .dlik`a ixzyi` `l izk`c ,dwixfd `ipdn `l Ð dlirn icin `ivedl oiprl jklid ,xyad `viy

m`e ,ie`x oi`y xac lr ziyrp `idy `l` dxykda dnvr dwixfd ziyrp `dc ,oilrenc `aiwr iaxl dil dcen `ni` Ð dlirn icil `iadl la` .ie`x oi`y xac lr

'd iycw" eda opixw ok.cxi `l dlr :xn`w `dc ,dlirn oiprl "éëinp ipd` Ð i`ebc i`dl dwixf ipdnc ebnc Ð dzvwn `viy `veil zlren dwixf `aiwr iax xn`

.dil incc ,`vi ezvwn epiid ,yixtnn dil silic ab lr s`e .i`xac i`dløîàivg dca` m` Ð sexyd lre cea`d lr oiaygn ixag ipecnil xak opgei iaxl iq` ax

`de" .oira `idy (ixdy) xyad x`ya lebit reawl zlren ezaygn Ð [epnfl ueg] sxyp e` ca`y wlg eze`n zifk lek`l zpn lr mcd z` wxef `ede ,dtxyp e` gafd

iaxc i`ce `l` ?dwixf `ipdn `l i`n` ,elek `vi iab inp ikd ,ok m`e .lbtl daygn ezaygnc xn`w mlera llk epi`y `dc ,`id `iyewc `neiq "edpzilc sxye ca`

iax ixac lr iq` ax aiydy daeyzd `id dn :`iywe .opiwqnck ,iq` ax` iq` axn cenlzd iywnc `iyew Ð "ikd iq` ax xn` ine" .elek `viyk s` ixiin `aiwr

okl !zencl oi`y oizipzna izyxit `dc ?`veil oileqt x`y dncnc opgei,diytp it`a dizline .'ek "ixiag ipecnl xak iq` ax xn`" miqxeby mixtqd zqxibk il d`xp

lr s`c ,xnelk ,'ek "iq` ax xn` ine" :zeywdl `ay ,`ed oywnd ixac zligz Ð "mlera eda `zilc sexye cea` `de" xn`wc `de .opgei iax ixac lr aiydl `le

.oiaygn ikd elit` mlera edpzilc ab
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äðùî,íéîc ú÷éøæ éðôì àöiL íéLã÷ éLã÷ øNa§©¨§¥¨¨¦¤¨¨¦§¥§¦©¨¦
íeMî åéìò ïéáéiç ïéàå ,Ba ïéìòBî :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥£¦§¥©¨¦¨¨¦
,Ba ïéìòBî ïéà :øîBà àáé÷ò éaø .àîèå øúBðå ìebét¦§¨§¨¥©¦£¦¨¥¥£¦
éaø øîà .àîèå øúBðå ìebét íeMî åéìò ïéáéiçå§©¨¦¨¨¦¦§¨§¨¥¨©©¦
úøçà Léøôäå ,äãáàå Búàhç Léøônä éøäå :àáé÷ò£¦¨©£¥©©§¦©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤
ïäézL éøäå äðBLàøä úàöîð Ck øçàå ,äézçz©§¤¨§©©¨¦§¥¨¦¨©£¥§¥¤

íLk àì ,úBãîBòdîcLàeä Ck døNa úà øèBt §Ÿ§¥¤¨¨¥¤§¨¨¨
øNa úà dîc øèt íà !?dzøáç øNa úà øèBt¥¤§©£¤§¨¦¨©¨¨¤§©

ïî dzøáçàeä ïéc ¯ äìéòîäøèôiLøNa úà £¤§¨¦©§¦¨¦¤¦§Ÿ¤§©
íél÷ íéLã÷ éøeîéà !dîöò,íéîc ú÷éøæ éðôì eàöiL ©§¨¥¥¨¨¦©¦¤¨§¦§¥§¦©¨¦

ïäéìò ïéáéiç ïéàå ,ïäa ïéìòBî ïéà :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¥£¦¨¤§¥©¨¦£¥¤
,ïäa ïéìòBî :øîBà àáé÷ò éaø .àîèå øúBð ìebét íeMî¦¦¨§¨¥©¦£¦¨¥£¦¨¤

.àîèå øúBð ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiçåàøîâéðäå §©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥§¨¥
?éì änì ézøz¯,íéLã÷ éLã÷a øîúéà éàc ,éëéøö ©§¥¨¨¦§¦¦§¦¦§©§¨§¥¨¨¦

Ba ïéìòBî øæòéìà éaø øîà à÷ àäa :àðéîà äåäíeMî £¨¨¦¨§¨¨¨©©¦¡¦¤¤£¦¦
dð÷éúk ä÷éøæc¯dð÷éúk àlL ,äìéòî éãéî à÷tî¯ ¦§¦¨§¦§¨©§¨¦¥§¦¨¤Ÿ§¦§¨

äìéòî éãéì ééeúéàì ìáà .äìéòî éãéî à÷tî àì¯ ¨©§¨¦¥§¦¨£¨§¦¥¦¥§¦¨
éãéì àúééî dð÷éúk àlL eléôàc àáé÷ò éaøì éãBî¥§©¦£¦¨©£¦¤Ÿ§¦§¨¨§¨¦¥
éab :àðéîà äåä ,íél÷ íéLã÷ éab øîúéà éàå .äìéòî§¦¨§¦¦§©©¥¨¨¦©¦£¨¨¦¨©¥
ïäa ïéìòBî àáé÷ò éaø øîàc àeä íél÷ íéLã÷¯ ¨¨¦©¦©£©©¦£¦¨£¦¨¤

ìáà ,äìéòî éãéì àúééî dð÷éúk àlL ä÷éøæ eléôàc©£¦§¦¨¤Ÿ§¦§¨¨§¨¦¥§¦¨£¨
íéLã÷ éLã÷é÷etàìcdð÷éúk àlL ,àeä¯à÷tî àì ¨§¥¨¨¦¦§©¦¤Ÿ§¦§¨¨©§¨

.ïì òîLî à÷ ,äìéòî éãéîék :ïðçBé éaø øîà ,øîzà ¦¥§¦¨¨©§©¨¦§©¨©©¦¨¨¦
àöBiì úìòBî ä÷éøæ àáé÷ò éaø øîà¯,Búö÷î àöiL ¨©©¦£¦¨§¦¨¤¤©¥¤¨¨¦§¨

Blek àöBé ìáà¯éñà áø déì øîà .àáé÷ò éaø øîà àì £¨¥Ÿ¨©©¦£¦¨¨©¥©©¦
éøéáç éðeãnéì øák :ïðçBé éaøìäìBbaL §©¦¨¨§¨¦§¦£¥©¤©¨

ïéáùçî

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

מעילה.  פרק ראשון - קדשי קדשים דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                              רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dlirn(ycew zay meil)

äðùî
oldl dpyna(:f)my`e z`hg oebk miycw iycwy ,x`ean

mcd zwixfe ,mdixeni`ae mxyaa dlirn mda yi eycwedyn
dlirn mda oi` milw miycw mle` .dlirnn mxya z` d`iven
x`az dpynd .mdixeni`a dlirn yi dwixfd zryne ,eycwedyn

wixf m`d ,'`vei'a elqtpy mixeni`d e` xyad oic z`dliren d
`ed m`e ,dlirn icin `vi miycw iycw xya `ed m`y ,`veil
d`ian mcd zwixf m`d oke .dlirn eilr legi milw miycw ixeni`

:`nhe xzep lebit xeqi`l `veid z`àöiL íéLã÷ éLã÷ øNä¨¨§¥¨¨¦¤¨¨
dxfrdníéîc ú÷éøæ éðôì,mcd z` ewxfe dxfrl xfge ,lqtpeéaø ¦§¥§¦©¨¦©¦

Ba ïéìòBî ,øîBà øæòéìà`viy xyal dliren dwixfd oi`y ,xyaa ¡¦¤¤¥£¦
.dlirn xeqi`a x`yp `ede,ìebét íeMî åéìò ïéáéiç ïéàåm`y §¥©¨¦¨¨¦¦

`ly enk epicy ,zxka epi` `viy xyadn lke`d ,lbtzd oaxwd
.mcd wxfp,øúBðåepi` elke`d ,xweal xzep `veid xyad m`y §¨

.zxka,àîèå.zxk aiig epi` `nh mc` elk` m`y §¨¥
Ba ïéìòBî ïéà ,øîBà àáé÷ò éaødliren dwixfdy ,`viy xyaa ©¦£¦¨¥¥£¦

.`veiløúBðå ìebét íeMî åéìò ïéáéiçå,àîèådliren dwixfy §©¨¦¨¨¦¦§¨§¨¥
.dxiyk dwixfk aygp df ixde ,`veil

:eixacl di`x `ian `aiwr iaxLéøônä éøäå ,àáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨©£¥©©§¦
l dndaúøçà Léøôäå ,äãáàå BúàhçaixwdlCk øçàå ,äézçz ©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§©©¨

äðBLàøä úàöîð,dca`pyúBãîBò ïäézL éøäåjixve ,eiptl ¦§¥¨¦¨©£¥§¥¤§
dnc z` wxfe odkd jlde ,odizy z` ehgy mle` ,odn zg` aixwdl

m`d ,odn zg` lyàìy xacd oekpdîcL íLkwxfpy z`hgd ly Ÿ§¥¤¨¨
dpnndøNa úà øèBt,dlirnnøèBt àeä CkmbøNa úà ¥¤§¨¨¨¥¤§©

dzøáçdnc wexfl leki `edy xg`ny ,dlirnn dnc wxfp `ly £¤§¨
yi ok m`e .cg` gaf enk zeaygp odizy ,dvxiy odn dfi` ly

y ,eppiprl jkn cenllíàze`hg izyadîc øètodn zg` ly ¦¨©¨¨
,äìéònä ïî dzøáç øNa úàxzen' oicn dleqt dzxagy s`e ¤§©£¤§¨¦©§¦¨

,'z`hgïéc[xnege lw-]øèôiL ,àeämcdøNa úàz`hg dze` ¦¤¦§Ÿ¤§©
dîöò`vei meyn leqt `ed m` s`e ,dlirnn. ©§¨

nec zwelgn:`veil dliren dwixf m`d déøeîéàmiwlgd-] ¥¥
[gafnd lr mixhwenyeàöiL ,íél÷ íéLã÷dxfrdnú÷éøæ éðôì ¨¨¦©¦¤¨§¦§¥§¦©

íéîc,mcd z` ewxfe dxfrl exfge ,elqtpeïéà ,øîBà øæòéìà éaø ¨¦©¦¡¦¤¤¥¥
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קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dlirn(ycew zay meil)

äðùî
oldl dpyna(:f)my`e z`hg oebk miycw iycwy ,x`ean

mcd zwixfe ,mdixeni`ae mxyaa dlirn mda yi eycwedyn
dlirn mda oi` milw miycw mle` .dlirnn mxya z` d`iven
x`az dpynd .mdixeni`a dlirn yi dwixfd zryne ,eycwedyn

wixf m`d ,'`vei'a elqtpy mixeni`d e` xyad oic z`dliren d
`ed m`e ,dlirn icin `vi miycw iycw xya `ed m`y ,`veil
d`ian mcd zwixf m`d oke .dlirn eilr legi milw miycw ixeni`

:`nhe xzep lebit xeqi`l `veid z`àöiL íéLã÷ éLã÷ øNä¨¨§¥¨¨¦¤¨¨
dxfrdníéîc ú÷éøæ éðôì,mcd z` ewxfe dxfrl xfge ,lqtpeéaø ¦§¥§¦©¨¦©¦

Ba ïéìòBî ,øîBà øæòéìà`viy xyal dliren dwixfd oi`y ,xyaa ¡¦¤¤¥£¦
.dlirn xeqi`a x`yp `ede,ìebét íeMî åéìò ïéáéiç ïéàåm`y §¥©¨¦¨¨¦¦

`ly enk epicy ,zxka epi` `viy xyadn lke`d ,lbtzd oaxwd
.mcd wxfp,øúBðåepi` elke`d ,xweal xzep `veid xyad m`y §¨

.zxka,àîèå.zxk aiig epi` `nh mc` elk` m`y §¨¥
Ba ïéìòBî ïéà ,øîBà àáé÷ò éaødliren dwixfdy ,`viy xyaa ©¦£¦¨¥¥£¦

.`veiløúBðå ìebét íeMî åéìò ïéáéiçå,àîèådliren dwixfy §©¨¦¨¨¦¦§¨§¨¥
.dxiyk dwixfk aygp df ixde ,`veil

:eixacl di`x `ian `aiwr iaxLéøônä éøäå ,àáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨©£¥©©§¦
l dndaúøçà Léøôäå ,äãáàå BúàhçaixwdlCk øçàå ,äézçz ©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§©©¨

äðBLàøä úàöîð,dca`pyúBãîBò ïäézL éøäåjixve ,eiptl ¦§¥¨¦¨©£¥§¥¤§
dnc z` wxfe odkd jlde ,odizy z` ehgy mle` ,odn zg` aixwdl

m`d ,odn zg` lyàìy xacd oekpdîcL íLkwxfpy z`hgd ly Ÿ§¥¤¨¨
dpnndøNa úà øèBt,dlirnnøèBt àeä CkmbøNa úà ¥¤§¨¨¨¥¤§©

dzøáçdnc wexfl leki `edy xg`ny ,dlirnn dnc wxfp `ly £¤§¨
yi ok m`e .cg` gaf enk zeaygp odizy ,dvxiy odn dfi` ly

y ,eppiprl jkn cenllíàze`hg izyadîc øètodn zg` ly ¦¨©¨¨
,äìéònä ïî dzøáç øNa úàxzen' oicn dleqt dzxagy s`e ¤§©£¤§¨¦©§¦¨

,'z`hgïéc[xnege lw-]øèôiL ,àeämcdøNa úàz`hg dze` ¦¤¦§Ÿ¤§©
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קפו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zezixk(oey`x meil)

,`tiqaòìñc íeìLzickl eribiy eize`ved z` milydl eilr - ©§§¤©
z` milydl ick ,cg` fef cer ycwdl siqeiy epiide ,sqep rlq
dfn gken mewn lkne .ipyd rlqd ly mekql df li`a eize`ved
jixv recn xtkzn `ed m` ixdy ,ycwd gaya xtkzn mc` oi`y

.rlql milyiy cr xafbl siqedl `ed
:`xnbd dywnåixddéì àøéáñ éà`ziixad ly `pzlíãà ïéàc ©¦§¦¨¥§¥¨¨

,Lc÷ä çáLa øtkúî,ok m` ,`ziixad z` `xnbd dx`iay enk ¦§©¥¦§©¤§¥
áéäé ékycwdl ozi m` mb -òìñc íeìLzz` milydl cg` fef - ¦¨¦©§§¤©

,rlql eize`vedéåä éàîixde ,jka dn -ïðéòa íéòìñ ézL ïa ìéà ©¨¥©¦¤§¥§¨¦¨¦©
,`iadl `ed jixv -àkéìåixdy ,mirlq izy deyy li` o`k oi`e - §¥¨

dpeny dey li`dy dne ,mifef dray `l` li`a `ived `l `ed
lr li`d z` xiykdl `ed leki cvike ,ycwd gay zngn edf mifef

.ycwdl fef cer eqikn ozepy ici
:`xnbd zvxznøáñ÷ ,íìBòìy `ziixaay `pzdøtkúî íãà §¨¨¨©¨¨¦§©¥
,Lc÷ä çáLa`ived `ly s` df li` aixwdl `ed leki jk meyne ¦§©¤§¥

:`xnbd dywn .mirlq izy eaïzé àì òìñc íeìLz ,éëä éà- ¦¨¦©§§¤©Ÿ¦¥
ydl fef cer ycwdl zzl `ed jixv recn,rlql eize`ved z` mil

xtkzdl lekiy oeik ,mirlq izy my`a `iveiy jixv oi` ixde
mirlq izy dey `ed dzry oeik ,rlqa e`pwy s`e ,ycwd gaya

:`xnbd zvxzn .ea xtkzdl `ed lekiáéäé÷c àîòè eðééä©§©£¨§¨¨¦
òìñc ïéîeìLz,rlql eize`ved z` milydl jixvy mrhd edf - ©§¦§¤©

eøîàé ànL äøéæby mc` ipaìéàdeyy,íéòìñ ézMî úBçt §¥¨¤¨Ÿ§©¦¨¦§¥§¨¦
,øtëîoenn siqei ,mirlq izy df li`a `ived `l m`y exn` okle §©¥

.mirlq izy oeaygl milyiy cr ycwdl
:`xnbd zxxan .wtqd z` heytl zxfeg `xnbddìò éåä éàî- ©¨¥£¨

:`xnbd zhyet .ycwd gay ly ,ef dl`ya dkldd zrxkd dnàz̈
,òîLy li` eny`l `iand ,`ziixaa epipyäLøôä úòLadid §©¦§©©§¨¨
äôéwx,òìñeäøtk úòLá`edàöé (àì) ,íéòìñ ézL äôéici ¨¤¤©¦§©©¨¨¨¤§¥§¨¦¨¨

xg`l wx mirlq izy dey dyrpy s` ,df li`a xtkzde ezaeg
.ycwd gaya xtkzn mc`y ef `ziixaa yxetn ok m`e ,eyicwdy

:df oecipa opgei iax zrc z` d`ian `xnbdéòawtzqp -éaø ¨¥©¦
øæòìà,`xnbd ea dpcy df oecipaBà Lc÷ä çáLa øtkúî íãà ¤§¨¨¨¨¦§©¥¦§©¤§¥

øîà .àìjk lr,ïðçBé éaøixd ,ip` dnzäæ ìãb íéðL änkiax-] Ÿ¨©©¦¨¨©¨¨¦¨©¤
[xfrl`.éðnî Bæ äëìä òîL àìå ,eðéðéa¥¥§Ÿ¨©£¨¨¦¤¦

:`xnbd zxxanììkî,el` opgei iax ixacn rnyn -éaø døîàc ¦§¨©£¨¨©¦
ïðçBé:`xnbd daiyn .ef dkldlïéà,ef dkld xn` opgei iax ,ok` - ¨¨¦

àãä ìòåef dpyn lre -ïðúc ,äøîàdpyna(:hr zegpn),äãBz ãìå §©¨¨£¨¨¦§©§©¨
,dcez oaxwl deyixtdy dnda ly cle -dúøeîúezxenze - §¨¨

,dcez zndaa dze` exindy oileg znda xnelk ,dcezïëå§¥
Léøôäå ,äãáàå BúãBz Léøônädnda,äézçz úøçàokn xg`le ©©§¦¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨

,dcezl mdipy z` aixwdl leki el` lka ,dpey`xd z`vnp
j` ,dcez ingl dnr `iadl jixv dpey`xd zaxwdaeàïécle ¥

,dzxenze dcezdéaøc déîMî àðéðç éaø çìLå .íçì úBðeòè§¤¤§¨©©¦£¦¨¦§¥§©¦
eðL àì ,ïðçBédpyna df oicàlàcled z` aixwd m`äøtk øçàì ¨¨Ÿ¨¤¨§©©©¨¨

,da xtkzpe m`d z` aixwdy xg`l -cd f`,íçì ïeòè ïéà ãìå §¨¨¥¨¤¤
ìáàcled z` aixwd m`,íçì ïeòè ,äøtk éðôì`vei `edy oeik £¨¦§¥©¨¨¨¤¤

`ed s` dcezd cle ixde .dnvr dcezd enk epice ,excp meyn clea
xn` ok it lr s`e ,en` dycwedy xg`l clep ixdy ,'ycwd gay'

.excp zaeg ici ea z`vle eaixwdl `ed lekiy opgei iaxàîìà- ©§¨
c gkenøáñ÷mc`y ,opgei iax.Lc÷ä çáLa øtkúî ¨¨©¦§©¥¦§©¤§¥

lcb mipy dnk' opgei iax eilr xn`y ,xfrl` iax ly df ewitq ab`
xn`y xfrl` iax ly mitqep zewitq `xnbd d`ian ,'eke 'epipia df

.ef oeyl opgei iax mdilr
rx` ,xnelk ,'egcp'e gafnl zg` dry miie`x eidy miycwd lk
eidie exfgi m` s` ,gafnd iab lr axwiln mze` lqetd xac mda
,zg` dry mileqt eidy oeiky ,maixwdl xeq` ,daxwdl miie`x

mi`xen` ewlgpe .mzexykl mixfeg mpi`(.cq `nei)oia `ed df oic m`
wx `ed df oicy e` ,dhigy xg`l elqtpyk oiae miign elqtpyk

exfge miig mcera elqtp m` la` ,ehgypy xg`l elqtpyk
maixwdl xzen mzexykl.

íéiç éìòa ,øæòìà éaø éòadaxwdn elqtpy miycw zenda - ¨¥©¦¤§¨¨©£¥©¦
,miig mceraïéçãð,md miiegc mzexykl exfgi m` s`e ,md.àì Bà ¦§¦Ÿ

äëìä òîL àìå ,eðéðéa äæ ìãb íéðL änk éøä ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨£¥©¨¨¦¨©¤¥¥§Ÿ¨©£¨¨
,épnî Bæ.migcip miig ilray ¦¤¦

:`xnbd zl`eyììkîdfn rnyn -døîà ïðçBé éaøc.ef dkldl ¦§¨§©¦¨¨£¨¨
:`xnbd daiynïéà,ef dkld opgei iax xn` ok` -,ïðçBé éaø øîàc ¦§¨©©¦¨¨

,ïéôzeL éðL ìL äîäayLéc÷ä,da ewlg z` mitzeydn cg` §¥¨¤§¥¨¦¦§¦
`edyäéöç,oileg x`yp ipyd szeyd ly ivgde ,dndad lyåxg` ¤§¨§

ewlg z` yicwdyç÷ìå øæçz` szeydndéöç,ipyd,dLéc÷äå ¨©§¨©¤§¨§¦§¦¨
dleky ,`ed oicde ,äLBã÷mewn lkn,äáéø÷ dðéàoeiky §¨¥¨§¥¨

did divgy oeik ,oaxwl die`x dzid `l dyicwdyk dligzny
,daxwdl die`x dpi` ,dlek z` yicwdy xg`l s` ,oilegåm` §

`id ixd ,zxg` dndaa dze` xindäøeîz äNBòdqitzn - ¨§¨
yecwa,da exindy dndad z` dzdúøeîúeexindy dndade - §¨¨

`ed dpic ,dada àöBikdpi`e `id dyecwy ,dnda dze` oick - ©¥¨
.daixw

:`xnbd zniiqnúìz dpéî òîLel` opgei iax ixacn cenll yi - §©¦¨§¨
.miycwa iegic oipra mipic dyly,dpéî òîLyíéiç éìòaly §©¦¨©£¥©¦

,axwiln elqtpy miycwïéçãðmzexykl exfg m` s`y ,ixnbl md ¦§¦
xg`l s` ,daxwdl ef dnda dleqt okle ,daxwdl md mileqt
`lye .dyecw divg dzidyk dzgcp xaky oeik ,dlek z` yicwdy

xaeqd axk(.cq `nei)elqtp m` wx `l` miig miycwa iegic oi`y
.ehgypy xg`l(äçãî íéîã úùåã÷) ,dpéî òîLes`yéeçã] §©¦¨¦

àø÷éòî,iegc did eyicwd zligzny oaxw -,[éeçéã éåäxfeg epi`e ¥¦¨¨©¥¦
xaeqy ink `lye ,xykpe(:bl dkeq)didy xaca wx `ed iegic oicy

ef dnda ixdy ,opgei iax ixacn df oic gkene .lqtp jk xg`e ie`x
.iegic oic da yiy xaeqe ,daxwdl mlern die`x dzid `lòîLe§©

,dpéîyLéoicéeçécs`azyecwa dyecwd dnda,íéîã`le ¦¨¥¦¦¨¦
daxwdl die`x dpi` ,divg yicwdyk ef dnda ixdy ,sebd zyecw
s` ,ixnbl daxwdn dzgcp ok it lr s`e ,dincl `l` dyicwd `le

.dlek dycwyk
didiy jixv my` oaxw :xfrl` iax ly sqep wtq d`ian `xnbd

,mirlq izy deyd li`,øæòìà éaø éòam`eìæeäd,íìBòa íéàìè ¨¥©¦¤§¨¨§§¨¦¨¨
,mirlq izy deyd li` oi`eïðéøîà éî ,eäîdny xn`p m`d - ©¦¨§¦©

iptn wx df ,mirlq izy dey li`d didiy dxezd dcitwdy
yïðéòa 'íëéøãð øçáî'zendadn my`d li` z` `iadl jixvy - ¦§©¦§¥¤¨¦©

weqtd oeylk ,zexgaend(`i ai mixac)ikp` xW` lM z` E`iaz dOW'¨¨¨¦¥¨£¤¨Ÿ¦
,'mkixcp xgan lke 'ebe ,mkz` dEvnàkéà àäåmiiwzn df xace - §©¤¤§¤§Ÿ¦§©¦§¥¤§¨¦¨

mixgaend mb ixdy ,mirlq izya li` `ian epi`y mbd ,dzr s`
zexgaend zendadn `iai m`e ,mirlq izyn zegt miey xzeia

.ezaeg ici `vei ,yiyàkéìå ïðéòa 'íéì÷L óñk' ,àîìéc Bà- ¦§¨¤¤§¨¦¨¦©§¥¨
xn`py ,milwy izy deyy li` `weec `iaiy dxezd dcitwd`xwie)

(eh dmilwW sqM LMxrA o`Sd on minY li` 'dl FnW` z` `iade'§¥¦¤£¨©©¦¨¦¦©Ÿ§¤§§¤¤§¨¦
.zegt deyd li`a ezaeg ici z`vl leki epi`e ,'mW`l WcTd lwWA§¤¤©Ÿ¤§¨¨

eðòîL àìå ,Løãnä úéáa eðìãb íéðL änk ,ïðçBé éaø øîàji` ¨©©¦¨¨©¨¨¦¨©§§¥©¦§¨§Ÿ¨©§
a oicd didi.Bæ äëìä:`xnbd ddnzàìåopgei iax rny `l ike - £¨¨¨Ÿ

,ef dkldïðçBé éaø øîàäåjky ,envr,éàçBé ïa ïBòîL éaø øîà §¨¨©©¦¨¨¨©©¦¦§¤©
äðúð àì äî éðtîdäáö÷ äøBzaevw xign -amikixvy zepaxw ¦§¥¨Ÿ¨§¨¨¦§¨§

`iadl,'äøtë éøqeçî',miycwa lek`ln mze` zakrn ozxtky §§¥©¨¨
eìæeé ànLdíéàìèxigna zepaxw `iadl elkei `le ,mlera ¤¨§§¨¦

,dxez davwyåy `vnp,íéLãwa ìBëàì äðwz ïäì ïéàrnyne §¥¨¤©¨¨¤¡©¢¨¦
,davw dxezd ea dpzpy my` oaxwa ok m`e ,zakrn davw zpizpy
dey epi`y li` `iadl xyt` i` ,mlerd lka zendad elfed m` s`
`l` ,ef dkld opgei iax rny i`ce :`xnbd zvxzn .mirlq izy

àîéàmipy dnk ,opgei iax xn` jky ,xnel yi -äëìä eðãnéì àì ¥¨Ÿ¦©§£¨¨
Bæ.mixg`l
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המשך ביאור למס' חריתות ליום ראשון עמ' א

המשך בעמוד דפה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zezixk(ipy meil)

eéñBî ïéàå ,Búàhç éîcî[BúáBç] àéáîe óleki epi` la` - ¦§¥©¨§¥¦¥¦¨
siqedy el` zernn ,aiig `edy z`hgd z` `iadle zern siqedl

e,BúìBò éîcî,z`hgl ozepyl leki epi` dlerl orawy xg`y oeik ¦§¥¨
:dziiyew z` `xnbd zniiqn .jka drhy s`àëä àäåoica ixde - §¨¨¨

xaecn dfàkéìcxn`y onfa o`k oi`y -äçé÷ì àìmilrad ly §¥¨Ÿ§¦¨
äéiNò àìå,odkd lyemewn lknéðz÷y `ziixaaBúáBç àéáî- §Ÿ£¦¨¨¨¥¥¦¨

z`hgl dndad z`,BúìBò éîcî àìå ,Búàhç éîcîs`y gkene ¦§¥©¨§Ÿ¦§¥¨
ax lr dywe ,zernd lr oaxwd my rawp diiyra e` dgiwla `ly

.`cqg
:`xnbd zvxznàéä àzðwúî àúéðúî àøañúå ,úLL áø øîà̈©©¥¤§¦§§¨©§¦¨§©©§¨¦

ozipy ,`id dpekpe zpwezn ef `ziixay xnel dz` xeaq ike -
,`id zyaeyn i`ce ixde ,dpnn zeywdléðz÷c,daøéLòäå' §¨¨¥§¤¡¦

[øîà Ck øçàå]zernd dfa erawpe ,'izlerl el`e iz`hgl el` §©©¨¨©
,eidi oaxw dfi`låc ,oekp epi` df oicéaø øîà ,øæòìà éaø øîàä §¨¨©©¦¤§¨¨¨©©¦

,øéLò Lc÷î ànèî ,àéòLBà,dnda `iadl aiigyïaø÷ àéáäL ©§¨§©¥¦§¨¨¦¤¥¦¨§©
,éðò,ser oaxw epiideàöé àìie`x epi`y myk ok m`e .ezaeg ici ¨¦Ÿ¨¨

.zernd eidi dnl reawl leki epi` ok enk ,ipr oaxw z`adl dzr
eøîéîì Cì úéà éàî àlà,`ziixad aeyia xnel jl yi dne - ¤¨©¦¨§¥©

`l` ,xiyrdy xg`l ok xn`y dzpeek oi`yøîà øákLokúòMî ¤§¨¨©¦§©
Búéiðòixac z` micinrn ep` jk oiay oeike ,ipr didy drya - £¦¨

,dpeyl zehytn dpey ote`a `ziixadénð àëäayiil yi ok enk - ¨¨©¦
`ziixad zpeeky ,`cqg ax ixac lr `iyewd z`øîà øákLel` ¤§¨¨©

,ezlerl el`e ez`hgl eidi zern,BúLøôä úòMî,eixac elg okle ¦§©©§¨¨
lekiy ,zeterd zgiwl zryk `id zernd zyxtd zryy oeik

.oaxwd my z` f` reawl
:dywne `xnbd dkiynnøîàc ,àéòLBà éaø øîà àbç éaøìe§©¦©¨¨©©¦©§¨§¨©

,ipr oaxw `iady ,xiyr `edy ycwn `nhnyàöé,ezaeg ici ¨¨
my reawl `ed leki `linne ,ipr ly oaxwl ie`x xiyr eixacle

,zyaeyn `ziixady gxkd oi`e ,ipr ly oaxwøîéîì àkéà éàî- ©¦¨§¥©
,eidi oaxw dfi`l zernd erawpy dxn`y ,`ziixad z` uxzp ji`

:`xnbd zvxzn .diiyr zry `le dyxtd zry ef oi`y s`éðz- §¦
xiyrdy ,`ziixad ixaca dpyzç÷ì Ck øçàåser zern mze`a ¦§§©©¨¨©

,epaxwløîàåm`y `ziixad dxn`e .dlerl e` z`hgl didi m` §¨©
,ser mda dpw `ly zerndy `vnp ,ezlerl didiy serd lr xn`
zern cer mdilr siqedl `ed leki okle ,z`hgl eidiy erawp
,z`hgl didiy serd lr xn` m` la` ,ez`hgl dayk mda zepwle
leki epi` okle ,dlerl erawed ser mda dpw `ly zerndy `vnp
mdy oeik ,ez`hgl dayk mda `iadle zern mdilr siqedl

.mzepyl leki epi`e dlerl erawed
:dpynn mdilr dywne ,`bg iax ixaca dzr dpc `xnbd,éáéúéî¥¦¥

dpyna epipy(a"in c"it mirbp),ïaø÷ àéáäL éðò òøBöîrxevn ly §¨¨¦¤¥¦¨§©
àöé ,øéLòrxevne ,ezaeg iciïaø÷ àéáäL øéLòrxevn lyéðò ¨¦¨¨¨¦¤¥¦¨§©¨¦
.àöé àìef ixdeàúáeézeixacl `iyew -éaø øîà àbç éaøc Ÿ¨¨§§¨§©¦©¨¨©©¦
,àéòLBàoaxwa xhtp epi` xiyr rxevny zxne` dpyndy oeiky ©§¨

.ipr oaxwa xhtp epi` xiyr ycwn `nhny xnel yi ok enk ,ipr ly
:`xnbd zvxznCì øîà,`bg iax jl aiyi -éðàLoicd dpey - ¨©¨¨¦

l,òøBöî éaboeikàðîçø èòéîcdazke rxevna dxezd dhriny - ©¥§¨§¦¥©£¨¨
xn`py ,ipr oaxwa xhtp epi` xiyry yexita(a ci `xwie)'úàædidY Ÿ¦§¤

`le ,weqta x`eand xcqk `weec `id ezxtky ,'rxvOd zxFY©©§Ÿ¨
mb `veiy xnel yi xiyr ycwn `nhn la` .ipr ly oaxwa xiyr

.ipr oaxwa
:`xnbd dywnéëä éà`aeiy rxevna dxezd dcitwdy ,ok m` - ¦¨¦

,weqta xn`py xcqk `wec oaxwdénð éðò òøBöî eléôà[ok mb-] £¦§¨¨¦©¦
,øéLò ïaø÷ àéáäLy xn`p,àöé àìxn`py xcqk `iad `ly oeik ¤¥¦¨§©¨¦Ÿ¨¨

:`xnbd zvxzn .weqtaééàìipr rxevny yexcl ozip did zn`a - ¨¦
j` ,xiyr oaxwa xhtp epi`àø÷ déøcäà àäeze` dxifgd ixd - ¨©§§¥§¨

' dxn`y dna ,epicn zepyl lkeiy oicd llkl dxezdúøBz©
ici mi`vei mleky mirxevnd lkl cg` oic yiy rnyne ,'rxvOd©§Ÿ¨
dhrine cg` weqta dxezd dzaixe xg`ne .cg` oaxwa daeg
,'oicixen oi`e ycewa oilrn' ly llkd itl xnel epl yi ,cg` weqta
hriny xiyre .`vi ,xiyr oaxw `iade eaeig lr siqedy ipry

oaxw `iade.`vi `l ,ipr
:df uexizl di`x `xnbd d`ianàéðúäåoeyl ,`ziixaa epipy oke - §¨©§¨

'úøBz'd`a rxevna dxen`dïaø÷ àéáäL éðò òøBöî úBaøì ©§©§¨¨¦¤¥¦¨§©
,øéLòyìBëé .àöéy xnel ziideléôàrxevnïaø÷ àéáäL øéLò ¨¦¨¨¨£¦¨¦¤¥¦¨§©

,'úàæ' øîBì ãeîìz ,àöiL ,éðòezaeg ici `vei xiyrd oi`y cnll ¨¦¤¨¨©§©Ÿ
.xiyr oaxwa epiide ,eiabl xn`py dna `l`

`vei xiyr ycwn `nhn recn :`bg iax lr zeywdl `xnbd zxfeg
,ipr oaxwadépéî óìéìåenk ,rxevnn ycwn `nhn cnlp - §¥©¦¥

epi` xiyr ycwn `nhn jk ,ipr oaxwa xhtp epi` xiyr rxevny
:`xnbd zvxzn .ipr oaxwa xhtpàø÷ øîàrxevn zyxtaci my) ¨©§¨

(`k,'úâOî Bãé ïéàå àeä ìc íàå'`weecy yexcl yi '`ed' zaizne §¦©§¥¨©¤¤
àeä ,éðò ïaø÷ àéáäL øéLòc àeä òøBöîàöé àìc,ezaeg ici §¨§¨¦¤¥¦¨§©¨¦§Ÿ¨¨

àöé ,éðò ïaø÷ àéáäL øéLò Lc÷î ànèî ìáà.ezaeg ici £¨§©¥¦§¨¨¦¤¥¦¨§©¨¦¨¨

äðùî
mixez oke mifr e` miyak `iadl oaxwa zeticr yi m` dpc epzpyn
:dnicw mda zkiiyy mitqep mipica s` dpc jk jezne ,dpei ipa e`

íéfòä úà ïéîãB÷ ,íéNák ,øîBà ïBòîL éaømifrl mcew exn`p - ©¦¦§¥§¨¦§¦¤¨¦¦
B÷î ìëaí,dxeza mdipy exn`pyìBëé`ed mrhdy yxtl ziid §¨¨¨

íäî íéøçáeî ïäL éðtîcnlpe ,mifrdn mixgaen miyakdy - ¦§¥¤¥§¨¦¥¤
,yak `iai ,fre yak el yie ,'dler ilr ixd' xne`dy jknãeîìz©§

øîBìz`hg zyxta xn`p jkl -(al ,gk c `xwie)zxirU FpAxw `iade' ©§¥¦¨§¨§¦©
,'ebe 'miGr,'úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák íàå'z`hg oipray ,df xace ¦¦§¦¤¤¨¦¨§¨§©¨

yak iptl fr xn`p.ïéìe÷L íäéðML ãnìî§©¥¤§¥¤§¦
:dpynd dkiynnïéîãB÷ ïéøBzmcew exn`p -íB÷î ìëa äðBé éðáì ¦§¦¦§¥¨§¨¨

,dxezaìBëé`ed mrhdy xnel ziid,ïäî íéøçáeî ïäL éðtî ¨¦§¥¤¥§¨¦¥¤
øîBì ãeîìzzclei ly zepaxwa(e ai my)Bà äðBé [ïáe]' (éðáå øåú) ©§©¤¨
'úàhçì øBú,xezl dpei oa weqtd micwd o`ky jkneãnìî §©¨§©¥

.ïéìe÷L íäéðML¤§¥¤§¦
:sqep oic dpynd zxne`áàäxn`píB÷î ìëa íàì íãB÷exn`py ¨¨¥¨¥§¨¨

.dxeza m`e a`,íàä ãeaék ìò íãB÷ áàä ãeaékL éðtî ìBëé̈¦§¥¤¦¨¨¥©¦¨¥
øîBì ãeîìz(b hi `xwie),'eàøéz åéáàå Bnà Léà'micwd df weqtay ©§©¦¦§¨¦¦¨
,eia`l en`,ïéìe÷L íäéðML ãnìî.xzei aeyg eia` ceaik oi`e §©¥¤§¥¤§¦
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קפז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zezixk(ipy meil)

eéñBî ïéàå ,Búàhç éîcî[BúáBç] àéáîe óleki epi` la` - ¦§¥©¨§¥¦¥¦¨
siqedy el` zernn ,aiig `edy z`hgd z` `iadle zern siqedl

e,BúìBò éîcî,z`hgl ozepyl leki epi` dlerl orawy xg`y oeik ¦§¥¨
:dziiyew z` `xnbd zniiqn .jka drhy s`àëä àäåoica ixde - §¨¨¨

xaecn dfàkéìcxn`y onfa o`k oi`y -äçé÷ì àìmilrad ly §¥¨Ÿ§¦¨
äéiNò àìå,odkd lyemewn lknéðz÷y `ziixaaBúáBç àéáî- §Ÿ£¦¨¨¨¥¥¦¨

z`hgl dndad z`,BúìBò éîcî àìå ,Búàhç éîcîs`y gkene ¦§¥©¨§Ÿ¦§¥¨
ax lr dywe ,zernd lr oaxwd my rawp diiyra e` dgiwla `ly

.`cqg
:`xnbd zvxznàéä àzðwúî àúéðúî àøañúå ,úLL áø øîà̈©©¥¤§¦§§¨©§¦¨§©©§¨¦

ozipy ,`id dpekpe zpwezn ef `ziixay xnel dz` xeaq ike -
,`id zyaeyn i`ce ixde ,dpnn zeywdléðz÷c,daøéLòäå' §¨¨¥§¤¡¦

[øîà Ck øçàå]zernd dfa erawpe ,'izlerl el`e iz`hgl el` §©©¨¨©
,eidi oaxw dfi`låc ,oekp epi` df oicéaø øîà ,øæòìà éaø øîàä §¨¨©©¦¤§¨¨¨©©¦

,øéLò Lc÷î ànèî ,àéòLBà,dnda `iadl aiigyïaø÷ àéáäL ©§¨§©¥¦§¨¨¦¤¥¦¨§©
,éðò,ser oaxw epiideàöé àìie`x epi`y myk ok m`e .ezaeg ici ¨¦Ÿ¨¨

.zernd eidi dnl reawl leki epi` ok enk ,ipr oaxw z`adl dzr
eøîéîì Cì úéà éàî àlà,`ziixad aeyia xnel jl yi dne - ¤¨©¦¨§¥©

`l` ,xiyrdy xg`l ok xn`y dzpeek oi`yøîà øákLokúòMî ¤§¨¨©¦§©
Búéiðòixac z` micinrn ep` jk oiay oeike ,ipr didy drya - £¦¨

,dpeyl zehytn dpey ote`a `ziixadénð àëäayiil yi ok enk - ¨¨©¦
`ziixad zpeeky ,`cqg ax ixac lr `iyewd z`øîà øákLel` ¤§¨¨©

,ezlerl el`e ez`hgl eidi zern,BúLøôä úòMî,eixac elg okle ¦§©©§¨¨
lekiy ,zeterd zgiwl zryk `id zernd zyxtd zryy oeik

.oaxwd my z` f` reawl
:dywne `xnbd dkiynnøîàc ,àéòLBà éaø øîà àbç éaøìe§©¦©¨¨©©¦©§¨§¨©

,ipr oaxw `iady ,xiyr `edy ycwn `nhnyàöé,ezaeg ici ¨¨
my reawl `ed leki `linne ,ipr ly oaxwl ie`x xiyr eixacle

,zyaeyn `ziixady gxkd oi`e ,ipr ly oaxwøîéîì àkéà éàî- ©¦¨§¥©
,eidi oaxw dfi`l zernd erawpy dxn`y ,`ziixad z` uxzp ji`

:`xnbd zvxzn .diiyr zry `le dyxtd zry ef oi`y s`éðz- §¦
xiyrdy ,`ziixad ixaca dpyzç÷ì Ck øçàåser zern mze`a ¦§§©©¨¨©

,epaxwløîàåm`y `ziixad dxn`e .dlerl e` z`hgl didi m` §¨©
,ser mda dpw `ly zerndy `vnp ,ezlerl didiy serd lr xn`
zern cer mdilr siqedl `ed leki okle ,z`hgl eidiy erawp
,z`hgl didiy serd lr xn` m` la` ,ez`hgl dayk mda zepwle
leki epi` okle ,dlerl erawed ser mda dpw `ly zerndy `vnp
mdy oeik ,ez`hgl dayk mda `iadle zern mdilr siqedl

.mzepyl leki epi`e dlerl erawed
:dpynn mdilr dywne ,`bg iax ixaca dzr dpc `xnbd,éáéúéî¥¦¥

dpyna epipy(a"in c"it mirbp),ïaø÷ àéáäL éðò òøBöîrxevn ly §¨¨¦¤¥¦¨§©
àöé ,øéLòrxevne ,ezaeg iciïaø÷ àéáäL øéLòrxevn lyéðò ¨¦¨¨¨¦¤¥¦¨§©¨¦
.àöé àìef ixdeàúáeézeixacl `iyew -éaø øîà àbç éaøc Ÿ¨¨§§¨§©¦©¨¨©©¦
,àéòLBàoaxwa xhtp epi` xiyr rxevny zxne` dpyndy oeiky ©§¨

.ipr oaxwa xhtp epi` xiyr ycwn `nhny xnel yi ok enk ,ipr ly
:`xnbd zvxznCì øîà,`bg iax jl aiyi -éðàLoicd dpey - ¨©¨¨¦

l,òøBöî éaboeikàðîçø èòéîcdazke rxevna dxezd dhriny - ©¥§¨§¦¥©£¨¨
xn`py ,ipr oaxwa xhtp epi` xiyry yexita(a ci `xwie)'úàædidY Ÿ¦§¤

`le ,weqta x`eand xcqk `weec `id ezxtky ,'rxvOd zxFY©©§Ÿ¨
mb `veiy xnel yi xiyr ycwn `nhn la` .ipr ly oaxwa xiyr

.ipr oaxwa
:`xnbd dywnéëä éà`aeiy rxevna dxezd dcitwdy ,ok m` - ¦¨¦

,weqta xn`py xcqk `wec oaxwdénð éðò òøBöî eléôà[ok mb-] £¦§¨¨¦©¦
,øéLò ïaø÷ àéáäLy xn`p,àöé àìxn`py xcqk `iad `ly oeik ¤¥¦¨§©¨¦Ÿ¨¨

:`xnbd zvxzn .weqtaééàìipr rxevny yexcl ozip did zn`a - ¨¦
j` ,xiyr oaxwa xhtp epi`àø÷ déøcäà àäeze` dxifgd ixd - ¨©§§¥§¨

' dxn`y dna ,epicn zepyl lkeiy oicd llkl dxezdúøBz©
ici mi`vei mleky mirxevnd lkl cg` oic yiy rnyne ,'rxvOd©§Ÿ¨
dhrine cg` weqta dxezd dzaixe xg`ne .cg` oaxwa daeg
,'oicixen oi`e ycewa oilrn' ly llkd itl xnel epl yi ,cg` weqta
hriny xiyre .`vi ,xiyr oaxw `iade eaeig lr siqedy ipry

oaxw `iade.`vi `l ,ipr
:df uexizl di`x `xnbd d`ianàéðúäåoeyl ,`ziixaa epipy oke - §¨©§¨

'úøBz'd`a rxevna dxen`dïaø÷ àéáäL éðò òøBöî úBaøì ©§©§¨¨¦¤¥¦¨§©
,øéLòyìBëé .àöéy xnel ziideléôàrxevnïaø÷ àéáäL øéLò ¨¦¨¨¨£¦¨¦¤¥¦¨§©

,'úàæ' øîBì ãeîìz ,àöiL ,éðòezaeg ici `vei xiyrd oi`y cnll ¨¦¤¨¨©§©Ÿ
.xiyr oaxwa epiide ,eiabl xn`py dna `l`

`vei xiyr ycwn `nhn recn :`bg iax lr zeywdl `xnbd zxfeg
,ipr oaxwadépéî óìéìåenk ,rxevnn ycwn `nhn cnlp - §¥©¦¥

epi` xiyr ycwn `nhn jk ,ipr oaxwa xhtp epi` xiyr rxevny
:`xnbd zvxzn .ipr oaxwa xhtpàø÷ øîàrxevn zyxtaci my) ¨©§¨

(`k,'úâOî Bãé ïéàå àeä ìc íàå'`weecy yexcl yi '`ed' zaizne §¦©§¥¨©¤¤
àeä ,éðò ïaø÷ àéáäL øéLòc àeä òøBöîàöé àìc,ezaeg ici §¨§¨¦¤¥¦¨§©¨¦§Ÿ¨¨

àöé ,éðò ïaø÷ àéáäL øéLò Lc÷î ànèî ìáà.ezaeg ici £¨§©¥¦§¨¨¦¤¥¦¨§©¨¦¨¨

äðùî
mixez oke mifr e` miyak `iadl oaxwa zeticr yi m` dpc epzpyn
:dnicw mda zkiiyy mitqep mipica s` dpc jk jezne ,dpei ipa e`

íéfòä úà ïéîãB÷ ,íéNák ,øîBà ïBòîL éaømifrl mcew exn`p - ©¦¦§¥§¨¦§¦¤¨¦¦
B÷î ìëaí,dxeza mdipy exn`pyìBëé`ed mrhdy yxtl ziid §¨¨¨

íäî íéøçáeî ïäL éðtîcnlpe ,mifrdn mixgaen miyakdy - ¦§¥¤¥§¨¦¥¤
,yak `iai ,fre yak el yie ,'dler ilr ixd' xne`dy jknãeîìz©§

øîBìz`hg zyxta xn`p jkl -(al ,gk c `xwie)zxirU FpAxw `iade' ©§¥¦¨§¨§¦©
,'ebe 'miGr,'úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák íàå'z`hg oipray ,df xace ¦¦§¦¤¤¨¦¨§¨§©¨

yak iptl fr xn`p.ïéìe÷L íäéðML ãnìî§©¥¤§¥¤§¦
:dpynd dkiynnïéîãB÷ ïéøBzmcew exn`p -íB÷î ìëa äðBé éðáì ¦§¦¦§¥¨§¨¨

,dxezaìBëé`ed mrhdy xnel ziid,ïäî íéøçáeî ïäL éðtî ¨¦§¥¤¥§¨¦¥¤
øîBì ãeîìzzclei ly zepaxwa(e ai my)Bà äðBé [ïáe]' (éðáå øåú) ©§©¤¨
'úàhçì øBú,xezl dpei oa weqtd micwd o`ky jkneãnìî §©¨§©¥

.ïéìe÷L íäéðML¤§¥¤§¦
:sqep oic dpynd zxne`áàäxn`píB÷î ìëa íàì íãB÷exn`py ¨¨¥¨¥§¨¨

.dxeza m`e a`,íàä ãeaék ìò íãB÷ áàä ãeaékL éðtî ìBëé̈¦§¥¤¦¨¨¥©¦¨¥
øîBì ãeîìz(b hi `xwie),'eàøéz åéáàå Bnà Léà'micwd df weqtay ©§©¦¦§¨¦¦¨
,eia`l en`,ïéìe÷L íäéðML ãnìî.xzei aeyg eia` ceaik oi`e §©¥¤§¥¤§¦

íéîëç eøîà ìáàla` ,eixed eyxbzdyk wx `ed df oicy `xaqn £¨¨§£¨¦
ceaik ,eia`l d`eyp en`ykì íãB÷ áàäd ceaik,íB÷î ìëa íà ¨¨¥§¥§¨¨

.åéáà ãBáëa ïéáéiç Bnàå àeäL éðtî¦§¥¤§¦©¨¦¦§¨¦
ïaä äëæ íà ,äøBz ãeîìúa ïëåeznkg aex z` cenll,áøä éðôì §¥§©§¨¦¨¨©¥¦§¥¨©

áàä úà íãB÷ áøäeia` z`n xzei eax z` cakl aiig -ìëa ¨©¥¤¨¨§¨
.Baø ãBáëa ïéáéiç åéáàå àeäL éðtî ,íB÷î̈¦§¥¤§¨¦©¨¦¦§©

àøîâ
icby ,epzpyn ly oecipl jiiy dneiqy ,`ziixa d`ian `xnbd

:miey dlheäøæò äçååö úBçååö òaøà ,ïðaø eðzlew za d`vi - ¨©¨¨©§©§¨¨§¨£¨¨
,dxfra drnypeïkéî eàéöBä ,úçà äçååöz`éðôç ,éìò éða §¨¨©©¦¦¨§¥¥¦¨§¦

,ìëéää úà eànéhL ,ñçðôeweqta xn`pk(ak a '` l`eny)owf ilre' ¦§¨¤¦§¤©¥¨§¥¦¨¥
oEaMWi xW` z`e l`xUi lkl eipA oEUri xW` lM z` rnWe c`n§Ÿ§¨©¥¨£¤©£¨¨§¨¦§¨¥§¥£¤¦§§

.'crFn ld` gzR zF`aSd miWPd z`íéøòL eçút ,äiðL äçååö ¤©¨¦©Ÿ§¤©Ÿ¤¥§¨¨§¦¨¦§§¨¦
,éàaãð ïa ïðçBé ñðkéå`edyBñøk àlîéå ,éà÷ðét ìL Bãéîìz §¦¨¥¨¨¤¦§©©§¦¤¦§©¦©¥§¥

ìëBà äéäL ,éàaãð ïa ìò eøîà .íéîL éLãwîezia ipae `ed ¦¨§¥¨©¦¨§©¤¦§©¤¨¨¥
äàñ òaøàly,úBìæBb ©§©§¨¨
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c"agקפח 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

‰ÎÔÈaeÒn‰Ó „Á‡ ÌÚËÂ Lc˜Ó‰ ÌÚË ‡Ï Ì‡gqLnÓ ÂÈÓ‚BÏ ‡ÏÓk ÌÚË Ì‡hqÏ·‡ Ô˙·BÁ È„È Ìlek e‡ˆÈ ¦Ÿ¨©©§©¥§¨©¤¨¥©§¦¦¨©¦§Ÿ§¨©¨¨§¨§¥¨¨£¨

È¯vL ÈÙÏ ‡Ó‚BÏ ‡lÓÏ ˙Ù¯ËˆÓ ÌÈ�L ˙È˙L ÔÈ‡‡ÏÓÓ ˙BÁÙ·e ‰Î¯a ÏL ÒBk ˙È˙LÓ Ì‰Ó „Á‡ ‰�‰iL C ¥§¦©§©¦¦§¨¤¤¦§Ÿ§¨§¦¤¨¦¤¥¨¤¤¨¥¤¦§¦©¤§¨¨§¨¦§Ÿ

‰‡�‰ ÏL ‰i˙L ˙‡¯˜� d�È‡ ÂÈÓ‚BÏ158. §¨¥¨¦§¥§¦¨¤£¨¨

‰Î¯a ÏL ÒBkÓ Ìlek eÓÚËiL ¯Á·en‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ÌB˜Ó ÏkÓe159È¯ˆ ÔÈ‡ Ï·‡LiL ÈÓ C‡ ÌleÎÏ ÂÈÓ‚BÏ ‡ÏÓ C ¦¨¨¦§¨¦©§¨¤¦§£¨¦¤§¨¨£¨¥¨¦§Ÿ§¨§¨©¦¤¥

.‰Ïc·‰Ï B‡ LecÈ˜Ï ¯ÁÓÏ ¯‡M‰ ÁÈpÈÂ ¯eÚÈLk „·Ïa „Á‡ ÌBÚËiL ·ËeÓ ËÚÓ ÔÈÈ BÏ©¦§©¨¤¦§¤¨¦§©§¦§©¦©©§¨§¨¨§¦©©§¨¨

ÌÈ�B‡b‰Â‡ˆÈ ‡Ï ÂÈÓ‚BÏ ‡ÏÓk BÓˆÚ Lc˜Ó‰ ÌÚË ‡Ï Ì‡L ÌÈ¯·BÒ160„Á‡ Ïk ÔÈaeÒn‰ eÓÚhL Èt ÏÚ Û‡ §©§¦§¦¤¦Ÿ¨©©§©¥©§¦§Ÿ§¨Ÿ¨¨©©¦¤¨£©§¦¨¤¨

‰lÁ˙ÎÏ Ì‰È¯·„Ï LeÁÏ Èe‡¯Â ÂÈÓ‚BÏ ‡ÏÓk161ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯‡L·e ‰Ïc·‰a Ï·‡ LecÈ˜a ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰Óa ¦§Ÿ§¨§¨¨§¦§¥¤§©§¦¨©¤§¨¦£¦§¦£¨©©§¨¨¦§¨¨©§¨¦

ÂÈÓ‚BÏ ‡ÏÓk ÔÈaeÒn‰Ó „Á‡ ˙ÓÈÚËa Èc ‰lÁ˙ÎÏ elÈÙ‡L ÌÈ�B‡b‰ ÌÈ„BÓ ÒBk ÌÈ�eÚh‰162: ©§¦¦©§¦¤£¦§©§¦¨©¦§¦©¤¨¥©§¦¦§Ÿ§¨
כה סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

•

1

2

3

4

5

6

7

8

`zax `zkld

ïéáåñîäî ãçà [çñששמעו אותם היינו המסובין -

ידיֿחובתם, בו לצאת וכיוונו הקידוש
המסובין מן שלא אחד טעם אם גם יצאובדיעבד (שלא

מהמקדש) הגפן ברכת או קידוש ידיידיֿחובת יוצאים -

.156חובתם

ùîî åéîâåì àìîë [èñהאדם של לוגמיו כמלא היינו -

המקדש של לוגמיו כמלא צריך ואין .157השותה,

zetqede mipeiv

ומוציא156) השותה קטן ע"ד יח. ס"ק עט סימן השלחן בדי
עיון שצריך שם והוסיף חיוב, בר שאינו אף בשתיתו כולם י"ח
כמלא ושתה המליאה הכוס אותה על שוב וקידש אחד בא אם
בקידוש לצאת (שכוונו י"ח המסובין את מוציא האם לוגמיו
אחרת. כוונה לו שיש כיון - מקטן הוא שגרוע או הראשון)

כו. הערה פמ"ח שש"כ וראה
דיני157) באריכות נתבאר ושם (במוסגר) ס"ד קצ סימן

(ירות"ו צמחֿצדק וביאורים הערות קובץ וראה לאחר, הטעמה
'ממש'. המילה מתוספת כן שדייקו רעא) ע' ח"ז

Ò"·עד"ז158) ˆ˜ ÔÓÈÒבאחיזת די לא כוס הטעון דבר כל :

כלל מעכב אינו שזה דבר אותו אמירת בשעת לבדה הכוס
אחר ממנו לשתות הוא כוס שהטעינו מה עיקר אלא בדיעבד
על הנאמרת שירה כעין אמירה אותה שתהא דבר אותו אמירת
תהא כאן אף המזבח שתיית שהיא המזבח גבי על שמנסכין היין
שירה לומר חשובה שתייה ואין היין שתיית על שירה נאמרת
שהוא אדם של דעתו ליישב הראוי שיעור שותה כן אם אלא
לא זה משיעור ובפחות הנאה של שתיה שהיא לוגמיו כמלא

כלל. הכוס מצות קיים
כוס בלא אמר שאם בדיעבד אפילו בו מעכב שהכוס דבר וכל
אמר אם ה"ה והבדלה קידוש כגון הכוס על ולומר לחזור צריך
ממקומו שעקר קודם מיד לוגמיו כמלא ממנו שתה ולא הכוס על
רע"א בסי' כמ"ש ולקדש לחזור צריך בינתיים הדעת היסח ובלא

כלל. הכוס מצות קיים לא המזון בברכת וכן
מכוס159) טועמים אם ברכה של מכוס המסובים טעימת אופן

לברך צריכים אם וכן מפגימתה, לתקנה צריך ואם המקדש,

ס"ה. קצ ובסימן ל סעיף על להלן מבואר עליה
Ò"„עד"ז160) ˆ˜ ÔÓÈÒ·קידוש לגבי זו דעה הוזכרה (ושם

חובתו ידי בו יוצא שאדם שבבית קידוש אבל בלבד): שבבית
שיטעים במה די שלא האחרונה סברא לפי אפילו אומרים יש
צריך בעצמו המקדש אלא לגדול שיטעים אפילו ולא לתינוק
את זכור שנאמר משום יצא לא לאו ואם לוגמיו כמלא לטעום
על כלומר היין על זכרהו חכמים ואמרו לקדשו השבת יום
המקדש הוא היין על המזכירו לפיכך היום לכבוד היין שתיית
רע"א. בסי' כמ"ש לכתחלה לזה לחוש וראוי בעצמו ממנו שותה

משמע Ò"‚וכן ËÒ¯ ÔÓÈÒ·לו אסור הכנסת בבית המקדש :

. . אלא . . זה בקידוש יוצא אינו הוא שהרי מהכוס לטעום
בבית קטן אין ואם . . לחינוך שהגיע לקטן מהכוס יטעים
כשיעור וישתה אחר אדם או עצמו המקדש יטעום הכנסת
שיש רביעית דהיינו אחרונה ברכה אחריו לברך שחייבים
יהא ולכן . . סעודה במקום קידוש ידי בזה שיוצא אומרים

זה. בקידוש חובתו ידי לצאת בדעתו
(161·"ÈÒ ·¯Ú ÔÓÈÒ·Âיכול נדר מחמת יין שותה שאינו מי :

עמו. המסובין אחרים וישתו עליו לקדש
Ò"„עד"ז162) ‰ˆ¯ ÔÓÈÒ·בבית מבדיל שהש"ץ נוהגים :

עליו להבדיל בביתו יין לו שאין מי להוציא כדי היין על הכנסת
זו בהבדלה חובתו ידי לצאת נתכוין אם בעצמו מהכוס (וישתה
משקה אם אבל חובתו ידי לצאת שנתכוין לאחר ממנו ישקה או
בהבדלה חובתו ידי לצאת יכול אדם שום אין לתינוקות ממנו
זו). בהבדלה חובתו ידי שיוצא אדם מהכוס שתה שלא כיון זו

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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כדי‡ הכנסת בבית היין על לקדש תקנו הראשונים חכמים
בחדרים השובתים יין להם שאין האורחים את להוציא
שהרי זה קידוש אחר מיד שם ואוכלים הכנסת לבית הסמוכים
היה ציבור שהשליח שבשעה סעודה במקום הוא להם זה קידוש
את משם ושומעים בחדריהם כבר האורחים היו זה קידוש אומר
נתכוונו אם אף בו יוצאים אינן הצבור אבל בו ויוצאין הקידוש

סעודה: במקום אותו שומעין שאין כיון לצאת

א סעיף ד' ובו הכנסת בבית הקידוש דין רסט סימן ב חלק

הכנסת· בית אצל השובתים אורחים לנו שאין עכשיו ואף
על הכנסת בבית לקדש נוהגים אעפ"כ חובתם ידי להוציאם
הטעם שבטל פי על אף בטלה לא חכמים שתקנת לפי היין
שבתי הזה בזמן אף שאומרים ז' מעין ברכה כמו תקנו שבגללו
שיש ואף רס"ח בסי' שנתבאר כמו בישוב הם שלנו כנסיות
הכנסת בבית לקדש שנהגו זה מנהג על ומערערים חולקים
שלא הרבה במדינות המנהג נתפשט וכן אורחים שאין עכשיו
אין בו שנהגו אלו במדינות מקום מכל הכנסת בבית לקדש
הדור מגדולי ויש הראשונה כסברא העיקר כי המנהג לבטל
הוא שיתננו זה קידוש של היין מצות מהקהל לקנות נוהג שהיה
לקנותו מדינות במקצת עכשיו נוהגים וכן אחר ולא משלו
יסדוהו): גאונים הרבה כי המנהג לבטל (ואין יקרים בדמים

אינו‚ הוא שהרי מהכוס לטעום לו אסור הכנסת בבית המקדש
כיצד אלא קידוש קודם כלום לטעום ואסור זה בקידוש יוצא
מהכוס יטעים לבטלה הגפן פרי בורא ברכת תהא שלא יעשה
ידי בה ויוצא ממנו הברכה ישמע והקטן לחינוך שהגיע לקטן

ש לבטלה בירך שלא ונמצא הקטןחובתו את להאכיל מותר
אסרו שלא לענותו ואסור יום של בין לילה של בין קידוש קודם
כגון עצמו מצד אסור כשהמאכל אלא בידים איסור להאכילו
שהוא אלא עצמו מחמת מותר כשהמאכל אבל בה וכיוצא טרפה
מאכילים שהרי לקטן להאכיל מותר באכילה האסור זמן
אם סכנה חשש בו שאין קטן אפילו הכיפורים ביום הקטנים

יתענה.

אחר אדם או עצמו המקדש יטעום הכנסת בבית קטן אין ואם
דהיינו אחרונה ברכה אחריו לברך שחייבים כשיעור וישתה

כמו סעודה במקום קידוש ידי בזה שיוצא אומרים שיש רביעית
בקידוש חובתו ידי לצאת בדעתו יהא ולכן רע"ג בסי' שיתבאר
הוא יכול ואעפ"כ קידוש קודם לטעום אסור כן לא שאם זה
אם ביתו ובני ובניו אשתו את להוציא כדי בביתו ולקדש לחזור

שם: כמ"ש בעצמן לקדש יודעים אינם

ואמרו„ הכנסת בבית מקדש שהש"ץ בשעה לעמוד נהגו
הברכיים: לעייפות מועיל שזה הראשונים

בֿד סעיפים ד' ובו הכנסת בבית הקידוש דין רסט סימן ב חלק

הדלקה‡ דין בו שיש לפי מדליקין במה פרק לומר נוהגים
אותו אומרים והספרדים חשכה עם לומר שצריך דברים והג'
דברים הג' יזכור זה פרק קריאת שע"י כדי ערבית תפלת קודם
מדליקין במה שידעו כדי וגם עליהם ויזהיר לומר אדם שצריך
ערבית תפלת אחר אבל כן לעשות ויזהרו מדליקין אין ובמה
במדינות אבל מעתה לתקן בידו אין הלא שיזכור תועלת מה
שמי כדי התפילה אחר אותו אומרים אלא לזה חוששים אין אלו
אומרים שהצבור בעוד תפלתו יסיים הכנסת לבית לבא שאיחר
אין שאז המועד חול של בשבת לאמרו נוהגין אין ולכן אותו
שכן וכל כך כל מלאכה עושים שאין לפי כך כל מתאחרין
נוהגין אין בשבת שחל ביו"ט וכן שבת בערב להיות שחל ביו"ט

יו"ט: בשמחת למהר כדי לאמרו

אמירת· קודם לקדש יש הכנסת בבית שמקדשים במקומות
מה בכל היום קדושת להקדים שיש לפי מדליקין במה

שאפשר:

סעיפים: ב' ובו מדליקין במה משנת לומר ער סימן ב חלק

שנאמר‡ בדברים השבת יום את לקדש התורה מן עשה מצות
שבח זכירות זכרהו כלומר לקדשו השבת יום את זכור

וקידוש.

היום בקידוש בכניסתו וביציאתו בכניסתו לזכרהו וצריך
מדברי אלא אינה שהבדלה אומרים ויש בהבדלה וביציאתו
בלבד בכניסתו אלא לזכרהו צריך אין התורה ומן סופרים

רצ"ו: בסי' ויתבאר
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



קפט c"ag i`iyp epizeax zxezn

zay zekld - jexr ogley

כדי‡ הכנסת בבית היין על לקדש תקנו הראשונים חכמים
בחדרים השובתים יין להם שאין האורחים את להוציא
שהרי זה קידוש אחר מיד שם ואוכלים הכנסת לבית הסמוכים
היה ציבור שהשליח שבשעה סעודה במקום הוא להם זה קידוש
את משם ושומעים בחדריהם כבר האורחים היו זה קידוש אומר
נתכוונו אם אף בו יוצאים אינן הצבור אבל בו ויוצאין הקידוש

סעודה: במקום אותו שומעין שאין כיון לצאת

א סעיף ד' ובו הכנסת בבית הקידוש דין רסט סימן ב חלק

הכנסת· בית אצל השובתים אורחים לנו שאין עכשיו ואף
על הכנסת בבית לקדש נוהגים אעפ"כ חובתם ידי להוציאם
הטעם שבטל פי על אף בטלה לא חכמים שתקנת לפי היין
שבתי הזה בזמן אף שאומרים ז' מעין ברכה כמו תקנו שבגללו
שיש ואף רס"ח בסי' שנתבאר כמו בישוב הם שלנו כנסיות
הכנסת בבית לקדש שנהגו זה מנהג על ומערערים חולקים
שלא הרבה במדינות המנהג נתפשט וכן אורחים שאין עכשיו
אין בו שנהגו אלו במדינות מקום מכל הכנסת בבית לקדש
הדור מגדולי ויש הראשונה כסברא העיקר כי המנהג לבטל
הוא שיתננו זה קידוש של היין מצות מהקהל לקנות נוהג שהיה
לקנותו מדינות במקצת עכשיו נוהגים וכן אחר ולא משלו
יסדוהו): גאונים הרבה כי המנהג לבטל (ואין יקרים בדמים

אינו‚ הוא שהרי מהכוס לטעום לו אסור הכנסת בבית המקדש
כיצד אלא קידוש קודם כלום לטעום ואסור זה בקידוש יוצא
מהכוס יטעים לבטלה הגפן פרי בורא ברכת תהא שלא יעשה
ידי בה ויוצא ממנו הברכה ישמע והקטן לחינוך שהגיע לקטן

ש לבטלה בירך שלא ונמצא הקטןחובתו את להאכיל מותר
אסרו שלא לענותו ואסור יום של בין לילה של בין קידוש קודם
כגון עצמו מצד אסור כשהמאכל אלא בידים איסור להאכילו
שהוא אלא עצמו מחמת מותר כשהמאכל אבל בה וכיוצא טרפה
מאכילים שהרי לקטן להאכיל מותר באכילה האסור זמן
אם סכנה חשש בו שאין קטן אפילו הכיפורים ביום הקטנים

יתענה.

אחר אדם או עצמו המקדש יטעום הכנסת בבית קטן אין ואם
דהיינו אחרונה ברכה אחריו לברך שחייבים כשיעור וישתה

כמו סעודה במקום קידוש ידי בזה שיוצא אומרים שיש רביעית
בקידוש חובתו ידי לצאת בדעתו יהא ולכן רע"ג בסי' שיתבאר
הוא יכול ואעפ"כ קידוש קודם לטעום אסור כן לא שאם זה
אם ביתו ובני ובניו אשתו את להוציא כדי בביתו ולקדש לחזור

שם: כמ"ש בעצמן לקדש יודעים אינם

ואמרו„ הכנסת בבית מקדש שהש"ץ בשעה לעמוד נהגו
הברכיים: לעייפות מועיל שזה הראשונים

בֿד סעיפים ד' ובו הכנסת בבית הקידוש דין רסט סימן ב חלק

הדלקה‡ דין בו שיש לפי מדליקין במה פרק לומר נוהגים
אותו אומרים והספרדים חשכה עם לומר שצריך דברים והג'
דברים הג' יזכור זה פרק קריאת שע"י כדי ערבית תפלת קודם
מדליקין במה שידעו כדי וגם עליהם ויזהיר לומר אדם שצריך
ערבית תפלת אחר אבל כן לעשות ויזהרו מדליקין אין ובמה
במדינות אבל מעתה לתקן בידו אין הלא שיזכור תועלת מה
שמי כדי התפילה אחר אותו אומרים אלא לזה חוששים אין אלו
אומרים שהצבור בעוד תפלתו יסיים הכנסת לבית לבא שאיחר
אין שאז המועד חול של בשבת לאמרו נוהגין אין ולכן אותו
שכן וכל כך כל מלאכה עושים שאין לפי כך כל מתאחרין
נוהגין אין בשבת שחל ביו"ט וכן שבת בערב להיות שחל ביו"ט

יו"ט: בשמחת למהר כדי לאמרו

אמירת· קודם לקדש יש הכנסת בבית שמקדשים במקומות
מה בכל היום קדושת להקדים שיש לפי מדליקין במה

שאפשר:

סעיפים: ב' ובו מדליקין במה משנת לומר ער סימן ב חלק

שנאמר‡ בדברים השבת יום את לקדש התורה מן עשה מצות
שבח זכירות זכרהו כלומר לקדשו השבת יום את זכור

וקידוש.

היום בקידוש בכניסתו וביציאתו בכניסתו לזכרהו וצריך
מדברי אלא אינה שהבדלה אומרים ויש בהבדלה וביציאתו
בלבד בכניסתו אלא לזכרהו צריך אין התורה ומן סופרים

רצ"ו: בסי' ויתבאר

א סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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" בשם הרמז - ראשון לענין חוזר לעניןמרדכי[ועתה "

הביטול:]

øå÷î àåäù åðééä àéëã àøéî '÷ðù éëãøî äðäå
çë àéä äîëçù ,àáà ãåñé úðéçá àåäù ,ìåèáä

.ä"î
מירא שם (על מרדכי שם בין הקשר יובן ומעתה

הביטול" "מקור ענין דהנה הביטול. לענין - דכיא)
אבא". "יסוד בחינת היא עליונות בספירות

פירוש:

ספירת של שענינה החכמה, ספירת היא "אבא"
מ"ה", "כ"ח אותיות "חכמה" ביטול, - הוא החכמה
הוא וחכמה מה", "ונחנו כמו ביטול, פירושו דמ"ה
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ביטול. של כח

כלולה הספירות מעשר אחת דכל ידוע והנה
חכמה יש - החכמה בספירת ולדוגמא מכולן,
שבחכמה, מלכות עד וכו' שבחכמה בינה שבחכמה,
ה"יסוד" וספירת שבחכמה". "יסוד הוא אבא" ו"יסוד
אל המשפיע של וההתחברות ההתקשרות - ענינה
היסוד היא זו מידה כי "יסוד", נקרא ולכן הזולת,

לזולת. ההשפעה של והמקור

מקור - הוא אבא" ד"יסוד הענין שתוכן ונמצא
נשפע שממנו היינו [=חכמה], הביטול [=יסוד]

ממנו. שלמטה למדריגות הביטול

.à÷åã éãåäé ùéà àø÷ð ïëìå .åøéøáúà äîëçáå
מקו הוא שמרדכי נשמתוזהו מקור כי הביטול, ר

"איש נקרא ולפיכך אבא", "יסוד מספירת הוא מרדכי
לשם הביטול ענין של השייכות גם וזוהי כנ"ל. יהודי"
בושם שהוא דכיא", "מירא שם על שהוא מרדכי
כי לקדושה, שנהפך טמאה חי' מדם שנעשה לקטורת
(מקליפה למתקא ממרירו ולהפך "לברר" הכח
בזהר כדאיתא החכמה, מספירת הוא לקדושה)
על הוא הקליפות בירור (פירוש, אתברירו" "בחכמה

החכמה). ספירת ידי

åîë ,à÷åã åæ äðéçá ìù äæ úîåòì 'éä ïîä äðäå
,éðîî øúåé ø÷é úåùòì êìîä õåôçé éîì øîàù

.åéðéòá øáãå ùé äéäù
כי מרדכי, את המן דשנאת הפנימי התוכן גם זהו
ענינו דמרדכי דמרדכי, (הניגוד) זה' ה'לעומת הי' המן
וכדברי הרוח, וגסות גאווה ענינו והמן כנ"ל, ביטול
שהי' ממני", יותר יקר לעשות המלך יחפוץ "למי המן

עצמו. בעיני מאד וחשוב יש

.ãåò éñôàå éðà øîåì 'úé åúåãçàî ãøôðå
"אני לומר יתברך, מאחדותו נפרד הי' ובמילא
היא, חסידות ע"פ יתברך דאחדותו עוד", ואפסי
מלבדו אלקה שאין רק לא היינו מלבדו", עוד ש"אין
דבר שום אין כי יתברך בלעדו מציאות שום שאין אלא
זו דלא ממש, ההיפך הי' והמן יתברך, ממנו נפרד
דאין הנ"ל האמיתית יתברך באחדותו הכיר שלא בלבד

עוד". ואפסי "אני אמר אלא מלבדו, מציאות עוד

éë ,÷ìîò íéåâ úéùàø áéúëå ÷ìîò òøæî äéä éë
úåãî 'æ íä ÷åñôáù 'åë éúçäå éðòðëä úåîåà 'æ
,çåøä úåñâ àåä ÷ìîòå ,'åë äçéöøå úåàú úåòø

ìë ùøù àéä çåøä úåñâ éë ,íäì úéùàø àåäå
.úåòø úåãîä

דהנה דוקא, עמלק מזרע הי' שהמן מה גם זהו
הראשית הוא שעמלק עמלק, גוים ראשית כתיב
(שבנ"י האומות דז' הוא, והענין הגוים. לכל והמקור
ז' כנגד הם ארצם) את ולכבוש עמהם ללחום נצטוו
עד (מחסד דקדושה מדות ז' שיש דכמו רעות, מדות
(חסד תאוות (כמו רעות מדות ז' יש כך מלכות),
אמנם, וכו'). דקליפה) (גבורה רציחה דקליפה),
וגסות גאווה הוא הרעות המדות לכל ומקור השורש
תאווה בעל הוא כן על בעיניו יש שהוא ד"לפי - הרוח

הוא אם משא"כ וכיוצא, לעצמו אתהכל [מרגיש
לו למה בעולם, המיותר] [דבר כ"מותר" עצמו]

להתאוות".

"ראשית נקרא שלכן עמלק, קליפת של ענינו וזהו
מזרע הי' כנ"ל עצמו בעיני יש שהי' והמן גוים".

עמלק.

âåøäìå ãéîùäì äöø úåñâ úðéçá àåäù ïîä ïëìå
ùéä êôä ìåèá úðéçáá íäù íéãåäéä ìë úà

.úåñâäå
כל את ולהרוג להשמיד גזר שהמן הטעם גם זהו

- כאן שהדיוק שהמןיהודיםהיהודים, דלהיות דוקא,
את לסבול יכול הי' לא לכן הרוח וגסות ישות ענינו
נקראים זה שבשביל ישראל שבבני הביטול תכונת

"יהודים".

,íåìë íäì íéùåò åéä àì å"ç íéøôåë åéä íàå
àì ãçàë íìåë êà ,íéãåäéä ìò ÷ø øæâ àì éøäù
ìò íùôð åøñîå å"ç õåç úáùçî íúòã ìò äìò

.ì"ðä ìåèá úðéçá åäæå .'úé åúåãçà
נקראים (שבגללה ישראל שבבני הביטול תכונת
במסירת המן, גזירת בעת בפועל נתגלתה יהודים)
היתה המן גזירת דהנה אחד, בה' לכפור שלא נפשם

על שכופרהיהודיםרק מי פירושו יהודי דשם ,

בנ"י על רק היתה המן גזירת דכל ונמצא זרה, בעבודה
לא ח"ו כופרים היו אם כן, ואם זרה, בעבודה שכפרו
על עלתה לא מקום ומכל כלום, להם עושה המן הי'
על נפשם ומסרו ח"ו חוץ מחשבת ישראל של דעתם

הנ"ל. ביטול בחינת והיא יתברך, אחדותו

íéì÷áù ì÷ åìéôàå ,ìàøùéî ãçà ìëá çëá åðùéå
ãøôéì àìù ùîî ìòåôá åùôð øåñîì ìåëé

.íìåòá ïôåà íåùá 'úé åúåãçàî
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בכח ישנה ד"יהודים" זה ביטול בחינת ובאמת,

שבקלים, קל אצל גם מישראל, ואחד אחד בכל עכ"פ

בדבר נסיון לידי כשבא שבקלים קל שגם שרואים וכפי

על ממש בפועל נפשו למסור יכול אחד בה' אמונה

ליפרד ולא זרה עבודה לעבוד שלא השם קידוש

שבעולם. אופן בשום יתברך מאחדותו

úåèù çåøä éðôî åðééä úåøéáò øàù øáåòù äîå
éãé ìò ä"á÷äî ãøôð åðéàù áåùçì åäòèîù
.ïéìôú çéðîå úéöéö ùáåìù ïåéë ,àéää äøéáò

שלא לו מועיל אינו שבנפשו זה שביטול מה

הרי שבקלים), קל שהוא (ועד עבירות שאר על יעבור

א רז"ל כמאמר שבו, שטות" ה"רוח מצד אדםזה ין

שטות דרוח שטות, רוח בו נכנס א"כ אלא עבירה עובר

על מהקב"ה נפרד נעשה שאינו לחשוב אותו מטעה זו

ההיא. עבירה ידי

אין ומצוה תורה שומר אצל אף מזה: ויתרה

ממילא) (בדרך מתגלה בנפשו הטבוע זה "ביטול"
בשאר בנסיון ולא השם, קידוש על נסיון בשעת אלא
המטעתו שטות" ה"רוח קיימת אצלו גם כי עבירות,
ועודנו עבירות, סתם ע"י מהקב"ה נפרד נעשה שאינו
תורה שומר יהודי הוא הרי שבכלל כיון ביהדותו

כו'. תפילין ומניח ציצית הלובש ומצות,

מקום אין שאז אמונה בדבר נסיון לידי כשבא דרק
ית' מאחדותו נפרד יעשה לא ח"ו יעבור שאם לטעות
את למסור בנפשו הטבוע זה ביטול של כוחו גדול אזי
עבירות בשאר משא"כ מאחדותו, ליפרד שלא נפשו
ההיא עבירה על עובר אם שגם ולחשוב לטעות אפשר
ולא לאלקיו נאמן ונשאר בה' אמונתו עי"ז נפגמה לא

ית'. מאחדותו נפרד נעשה

נעשים קלה עבירה כל ידי על שגם היא האמת אך
ממש. זרה בעבודה כמו מהקב"ה נפרד
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להקדיםÂ‰�‰(ד) יש הנה יותר בביאור זה כל להבין
יח"ת בבחי' הא' התבוננות מיני ב' שיש הידוע
שהוא כידוע בשכמל"ו ענין שהוא כ"ע ממלא בחי' שהוא
פרטית בנשמה הנ"ל נה"ת בחי' (והיינו אלקים שם בבחי'
בבחי' והב' כו') אוכמא נהורא ונק' אלקים בצלם שהיא
ישראל שמע ענין שזהו הוי"ה בשם כ"ע סובב דבחי' יח"ע
זרוע אור כו' חיוורא נהורא שנקרא הנ"ל נה"ע בחי' (והוא
ארוממך ע"פ במ"א ומבואר ידוע הענין וביאור כו') לצ"ע
העולמות כל מקור דאצילות מל' בחי' שזהו המלך אלקי
כח לשון אלקי' שם בפי' וכידוע דוקא אלקי' בשם שנקרא
שהוא יבא האלקים עד וכמו כו' הארץ ואלי כמו ואדנות
עולם ומלך חיים באלקים למעלה א' ושניהם כו' השופט
מאין הנמצאים כל המהווה אלקי ואור הכח בחי' שהוא

בנ אלקי הפועל כח ונק' האלקי'ליש אלקי נקרא ולכך פעל
שהן האלקי' בני שנק' האלקי' כוחות כל ומקור כח כלומר
והארה בחלק אמצעים אלקי' כחות שהמה המלאכים
שנקרא וזהו ליש האלקי מאין שנמצאים פרטי' דהארה
והיינו כו' דאלקיי' אלק' לי' קרו אוה"ע וגם האלקי' אלקי
אדון אל שאו' כמו כולא על אדון דאשתמודע אדני שם ג"כ
הב' ענין שזהו כו' כח ורב אדונינו גדול וזהו כו' כל על
בחי' והוא כו' הארץ כל השופט כמ"ש שופט לשון באלקי'

משום א' והכל כו') אתה אלקי' נשיא (כמו ומלכות שררה
הוא דאצילות דע"ס האחרונה בחי' שהוא מל' דבבחי'
מאין והברואים העולמות כל להתהוות הראשון המקור
ועד"מ כו' וממשלתך כ"ע מלכות מלכותך וכמ"ש ליש
חצוניות התפשטות רק אינה זו שמדה דארעא מלכותא
זה ואין כו' עמו על וממשלתו מלכותו שמתפשט מעצמותו
החכמה וכח האהבה כח כמדת העצמיים מכוחות נחשב
להיות ונתצמצם שנתלבש לבש גאות מלך ה' וז"ש כידוע
לבד חיצוני לבוש בחי' אלא שאינה לפי העולמות על מלך
בחי' הוא אלקי פי' המלך אלקי ארוממך דוד א' ועכ"ז כו'
הנ"ל כ"ע ממלא בחי' בנפעל אלקי הפועל כח אלקים שם
זה שאין אעפ"י המלך אלקי ארוממך ממש אלקי שנקרא
הגבה הוא שרשו אבל כנ"ל המל' דבחי' חצוניות הארה רק
שמצד ההתנשאות בחי' שזהו מל' כתר בחי' והוא למעלה
הרבה בערך נבדל שהוא לבדו מרומם מלך ונק' דוקא עצמו
מדת שזהו כידוע הנבראים עולמות על מלך שנקרא ממה
רבתי ד' ענין (והוא ממש אצילות בבחי' דאצילות מל'
בעולמות האלקי כח בחי' לאלקים גם שירומם וא' דאחד)
כו' לבדו מרומם מלך שנקרא המלך בבחי' להיות למעלה
חי יחיד ענין וזהו כ"ע בסובב כ"ע ממלא יחוד והוא
ביח"ע ית' לבדו שהוא כמו יחיד פי' מלך העולמים
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בכח ישנה ד"יהודים" זה ביטול בחינת ובאמת,

שבקלים, קל אצל גם מישראל, ואחד אחד בכל עכ"פ

בדבר נסיון לידי כשבא שבקלים קל שגם שרואים וכפי

על ממש בפועל נפשו למסור יכול אחד בה' אמונה

ליפרד ולא זרה עבודה לעבוד שלא השם קידוש

שבעולם. אופן בשום יתברך מאחדותו

úåèù çåøä éðôî åðééä úåøéáò øàù øáåòù äîå
éãé ìò ä"á÷äî ãøôð åðéàù áåùçì åäòèîù
.ïéìôú çéðîå úéöéö ùáåìù ïåéë ,àéää äøéáò

שלא לו מועיל אינו שבנפשו זה שביטול מה

הרי שבקלים), קל שהוא (ועד עבירות שאר על יעבור

א רז"ל כמאמר שבו, שטות" ה"רוח מצד אדםזה ין

שטות דרוח שטות, רוח בו נכנס א"כ אלא עבירה עובר

על מהקב"ה נפרד נעשה שאינו לחשוב אותו מטעה זו

ההיא. עבירה ידי

אין ומצוה תורה שומר אצל אף מזה: ויתרה

ממילא) (בדרך מתגלה בנפשו הטבוע זה "ביטול"
בשאר בנסיון ולא השם, קידוש על נסיון בשעת אלא
המטעתו שטות" ה"רוח קיימת אצלו גם כי עבירות,
ועודנו עבירות, סתם ע"י מהקב"ה נפרד נעשה שאינו
תורה שומר יהודי הוא הרי שבכלל כיון ביהדותו

כו'. תפילין ומניח ציצית הלובש ומצות,

מקום אין שאז אמונה בדבר נסיון לידי כשבא דרק
ית' מאחדותו נפרד יעשה לא ח"ו יעבור שאם לטעות
את למסור בנפשו הטבוע זה ביטול של כוחו גדול אזי
עבירות בשאר משא"כ מאחדותו, ליפרד שלא נפשו
ההיא עבירה על עובר אם שגם ולחשוב לטעות אפשר
ולא לאלקיו נאמן ונשאר בה' אמונתו עי"ז נפגמה לא

ית'. מאחדותו נפרד נעשה

נעשים קלה עבירה כל ידי על שגם היא האמת אך
ממש. זרה בעבודה כמו מהקב"ה נפרד
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להקדיםÂ‰�‰(ד) יש הנה יותר בביאור זה כל להבין
יח"ת בבחי' הא' התבוננות מיני ב' שיש הידוע
שהוא כידוע בשכמל"ו ענין שהוא כ"ע ממלא בחי' שהוא
פרטית בנשמה הנ"ל נה"ת בחי' (והיינו אלקים שם בבחי'
בבחי' והב' כו') אוכמא נהורא ונק' אלקים בצלם שהיא
ישראל שמע ענין שזהו הוי"ה בשם כ"ע סובב דבחי' יח"ע
זרוע אור כו' חיוורא נהורא שנקרא הנ"ל נה"ע בחי' (והוא
ארוממך ע"פ במ"א ומבואר ידוע הענין וביאור כו') לצ"ע
העולמות כל מקור דאצילות מל' בחי' שזהו המלך אלקי
כח לשון אלקי' שם בפי' וכידוע דוקא אלקי' בשם שנקרא
שהוא יבא האלקים עד וכמו כו' הארץ ואלי כמו ואדנות
עולם ומלך חיים באלקים למעלה א' ושניהם כו' השופט
מאין הנמצאים כל המהווה אלקי ואור הכח בחי' שהוא

בנ אלקי הפועל כח ונק' האלקי'ליש אלקי נקרא ולכך פעל
שהן האלקי' בני שנק' האלקי' כוחות כל ומקור כח כלומר
והארה בחלק אמצעים אלקי' כחות שהמה המלאכים
שנקרא וזהו ליש האלקי מאין שנמצאים פרטי' דהארה
והיינו כו' דאלקיי' אלק' לי' קרו אוה"ע וגם האלקי' אלקי
אדון אל שאו' כמו כולא על אדון דאשתמודע אדני שם ג"כ
הב' ענין שזהו כו' כח ורב אדונינו גדול וזהו כו' כל על
בחי' והוא כו' הארץ כל השופט כמ"ש שופט לשון באלקי'

משום א' והכל כו') אתה אלקי' נשיא (כמו ומלכות שררה
הוא דאצילות דע"ס האחרונה בחי' שהוא מל' דבבחי'
מאין והברואים העולמות כל להתהוות הראשון המקור
ועד"מ כו' וממשלתך כ"ע מלכות מלכותך וכמ"ש ליש
חצוניות התפשטות רק אינה זו שמדה דארעא מלכותא
זה ואין כו' עמו על וממשלתו מלכותו שמתפשט מעצמותו
החכמה וכח האהבה כח כמדת העצמיים מכוחות נחשב
להיות ונתצמצם שנתלבש לבש גאות מלך ה' וז"ש כידוע
לבד חיצוני לבוש בחי' אלא שאינה לפי העולמות על מלך
בחי' הוא אלקי פי' המלך אלקי ארוממך דוד א' ועכ"ז כו'
הנ"ל כ"ע ממלא בחי' בנפעל אלקי הפועל כח אלקים שם
זה שאין אעפ"י המלך אלקי ארוממך ממש אלקי שנקרא
הגבה הוא שרשו אבל כנ"ל המל' דבחי' חצוניות הארה רק
שמצד ההתנשאות בחי' שזהו מל' כתר בחי' והוא למעלה
הרבה בערך נבדל שהוא לבדו מרומם מלך ונק' דוקא עצמו
מדת שזהו כידוע הנבראים עולמות על מלך שנקרא ממה
רבתי ד' ענין (והוא ממש אצילות בבחי' דאצילות מל'
בעולמות האלקי כח בחי' לאלקים גם שירומם וא' דאחד)
כו' לבדו מרומם מלך שנקרא המלך בבחי' להיות למעלה
חי יחיד ענין וזהו כ"ע בסובב כ"ע ממלא יחוד והוא
ביח"ע ית' לבדו שהוא כמו יחיד פי' מלך העולמים
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העולמים חי ונק' ממש חד וחיוהי דאיהו דאצילות
צמצום ע"י לעולם מלך להיות מלך דמדת בהתפשטות
בדלי"ת (וכמו למטה מלמעלה הנמשך האור וזהו כנ"ל
וכן העולם) רוחות וד' וארץ בשמים להמליכו שמכוין רבתי
נמשך לבדו מרומם מלך שנקרא יחיד מלך א' לפעמים
מלמטה העלאה בבחי' הוא וכמו"כ כו' העולמים חי להיות
מרומם יחיד מלך שהוא כמו המלך לאלקי שירומם למעלה
בעולמות גם בעצמותו שהוא כמו אח"כ שיומשך לבדו
כידוע בשכמל"ו ענין כמו ועד לעולם שמך ואברכה וזהו
כבו שם ויתברך שם דוד ויעש כמו שם נק' המל' דשבחי'
דא"ס נצחיות בבחי' הנפרדים בעולמות גם למטה מלכותו
לאלקי ירומם ובמה דאחד אותיות בחילוף נצחיות ועד וזהו
שכל איך שאומר ותשבחות שירות ע"י היינו כו' המלך
ע"י לאין מיש לגמרי ממציאותם בטלים ומלאכים העולמות
לקבל למעלה המל' לבחי' מעלים שעי"ז כו' ורינה שיר
משובח (וזהו כידוע כו' לך יתנו כתר וזהו מל' כתר מבחי'
דבי"ע ומלאכים נשמות ועבדיו חסידיו בלשון ומפואר
אלקינו מלכינו ונמליכך עד כו' נהללך עבדך דוד ובשירי
להיות למעלה כמו למטה גם מלך העולמים חי יחיד להיות
מל' שהוא דא"ס נצחיות בבחי' עד עדי ומפואר משובח

לבנ"א להודיע וזהו כידוע) הגדול שמו שנקרא עצמו דא"ס
כדי הצמצומים של הכח ריבוי בחי' גבורותיו הנשמות שהן
שיעור לאין בעולמות העצמיות מלכותו כבוד הדר להיות
עצמו שמצד בהתנשאות למעלה שיעור שאין כמו למטה
האלקי בכח גם שמתפשט מה הוא לזה וראי' כו' ממש
בבחי' ג"כ העולמות להתהוות מקור להיות המצומצם
ורב אדונינו גדול וכמ"ש וכלל כלל שיעור לאין התחלקות
יוצר של קומ' דשיעור בס"י (וכמ"ש שיעור לאין כח
כח דורב בגימ' כו' פרסאות אלפים רבבות רל"ו בראשית
א"ת מספר אין ועלמות וכמ"ש במ"א) ביאורו כמ"ש
(ואעפ"י כו' לגדודיו מספר היש וכתיב עולמות אלא עלמות
כו' לצמצם גבורותיו הן הן צבאם במספר המוציא שנאמר
אבנים ה' בס"י כמ"ש זו להתפשטות שיעור אין ועכ"ז
מכאן אלקים דשם צירופים ק"ך כמו בתים ק"ך בונות
זה ביאור וכמ"ש כו' שיעור אין עד וחשוב צא ואילך
אמר כך ואחר גבורותיו לבנ"א להודיע וזהו במ"א)
אל אלקים ע"פ בזהר מ"ש (וזהו וד"ל כ"ע מל' מלכותך
והוא לעלמין שכיך ולא לנה"ע תדיר קארי דנה"ת לך דמי
עליון לכבוד בבי"ע דמל' התחתון כבוד יזמרך למען מ"ש

כנ"ל: מל' כתר דבחי'
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰˙ÚÓÂתעניות י"ג גוזרין הי' התנאי' שבימי מה יובן
נגד הי' תעניות י"ג כי כו' למיטרא צריכין כשהי'
הי' הראשוני' תעני' ג' ולכן בי"ע עולמות וג' דאצי' ע"ס
ג' כי האחרוני', תעניות עשרה משא"כ משחשיכה אוכלי'
תעני' עשרה משא"כ בי"ע נגד הם הראשוני' תעני'
סוף עד מעשי' ההעלאה (והוא דאצי' ע"ס נגד הם האחרוני'
מלמטלמ"ע תפלה בבחי' שהי' מחמת הוא וכ"ז האצי')
ולכן לכ"ז צריך אינו למטה מלמעלה שהוא תורה בחי' אבל

בחי' שהמשיך פי' נעים ומה טוב מה דרוש כשאמר מיד
טוב, מה ופי' באנפין, אנפין אתהדרו מיד התורה ומדריגות
בינה, מבחי' השפעה ונעי' ז"א, מבחי' השפעה הוא טוב
זה שיומשך פי' יחד גם ונוקבא, דכר יחוד אחים שבת
כל לבוא צריך הי' מה צ"ל עדיין ומעתה בבי"ע, למטה
שיוכל כדי והוא כו' עצמו מצד יכול הי' כי לר"ש החבריא
ולהגביהו אותו לרומם צריכין הי' מלמעלמ"ט להמשיך

וד"ל. מ"ן, העלאת כדוגמת והוא ומקורו, לשרשו
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a"lxz - l`eny zxez

‰Ê·Âבעוה"ז בתשומע"ט אחת שעה שיפה מה יובן
הנשמות תענוג הוא עוה"ב כי העוה"ב, חיי מכל
לבושי ע"י כ"א הגילוי לקבל וא"א שבג"ע, מהגילוי

יפה לכן מהגילוי נעלה ששרשו בעוה"ז שמקיימין תומ"צ
ולכאורה התומ"צ, פגם על הוא תשובה וכן עוה"ב, מחיי
כרחך ועל הגילוי, לקבל במה לבושים לו אין הלא
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שהוא לזה ונוסף ג"כ, הלבושים למלאות התשו' שבכח
קדמה ולכן מהג"ע מעלתה דגבהה הרי ג"כ, מכפר
הפנימי שפע הוא כל כי העוה"ב חיי מכל וזהו לעולם,
כל, מרב כו' עבדת לא אשר תחת כמ"ש בג"ע הנשפע
הרי מ"מ וגעה"ע געה"ת רק בספרים נזכר שלא דהגם
כל מדריגות ריבוי יש וא"כ שיעור אין עד עולמות יש

בשמחה ועבודה לכ"א, הנשפע הפנימי חיות שהוא
הלבוש שהוא בעצמה מהמצוה שרשה כי מכולם גדולה
בעוה"ז בתשומע"ט א' שעה יפה וזהו הג"ע. לגילוי
כל מבחי' יותר בג"ע להנשמה לבושי' נעשה שמהם
הרבה גבוה שהלבוש הנשמות, תענוג עוה"ב חיי שהוא

שבג"ע. מהגילוי
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

äåöîá úåðååë éúù
úåöîä úðååë ïéá ùøôää ïîöò úåöîá àåä úåéèøôáåשבו

למצוה מצוה בין חילוקים úåöîäיש íåé÷ íöòìהשווה

המצות ìëáבכל ïëìå ,ìéòì øëæðë 'åë íäáù ïåöøä ãöî
äáù úåéèøô äðååëäá 'àä ,úåðååë 'á úåéäì êéøö äåöî
והלב המוח לשעבד תפילין של הפרטית הכוונה כמו

åðåöøוכדומה íéé÷ì íéîù úåëìî ìåò úìá÷ úðéçáá 'áäå ,
ìù øôñá áåúëù åîëå 'åë ãáò úãåáò éðéî ìëá åãáòìå

,íéðåðéá,תניא(à"î ÷øô44.
äøåúá íééñî úåöîä áåøáù åäæåשל הפירוט לאחר

המילים את ïéðòהמצוה, åäî ïáåî åðéà äøåàëìã 'éåä éðà
.'éåä éðàã íúåçä

úåöîä úðååëã ,úåöîáù íéðéðòä 'á åäæù àåä ïéðòä êà
íéåìúä úåöî ùéù 'éåä íùá íéåìú úåöîäù åîë åäæ

'åë à"ä úåàá ùéå ã"åé úåàáשמע בקריאת שמפורט וכמו

תפילין ומצות י' לאות שייכת ק"ש שמצות המיטה שעל

למצוה מצוה כל בין התחלקות יש ובזה ה' לאות ,שייכת
'ä éðà ïéðòåהמצוות שבקיום הכללית הכוונה את מבטא

בכולם óåñהשוה ïéà øåà úåîöò úðéçá åðééäמרומז שזה

ממש עצמותו על שמורה 'אני' éåä'בלשון íùî äìòîìù
העצמות את מסמל הוי'' 'אני éåä'והביטוי íùá øáçúîù

ììë úåâéøãî úå÷ìçúä ùé àì åæ äâéøãîå äðéçá ãöîã ,'åë
.'åë
åäæåבזה ùéהכוונה äøåúáù úåéä íòã ,'éåä éðà íúåçù

'åë úåöîä íòèå ãåñäá åðééäå úåâéøãî é÷åìéçשבכל -

הוי' בשם הרמוז שלה והסוד הפנימי הטעם את יש ,מצוה
äøåú ìù äéúåöîá ì÷åùå áùåé éäú ìà íå÷î ìëî45,'åë

óåñ ïéà øåà úåîöòã 'éåä éðàã íåùî'ה'אני מסמל שזה

äîëçî äìòîìù ïåéìòä ïåöø úðéçá àåäå 'éåä íùá øéàî
.'åë ììë úåâéøãî é÷åìéç ùé àì äæ ãöîã

åשמסכם הנ"ל מכל העולה העיקר את נ"ע úåììëהרבי
íä éøä éîéðô úðéçáá íéàáù úåçëäå úåøåàäã àåä ïéðòä
ïëå íöòá úå÷ìçúä úðéçáá íä ïë ìòå äìáâä úðéçáá
ïë åîëå ,'åë íéìëäá ïúåùáìúäáå äæá äæ ïúåùáìúäá

השם ùéבעבודת úåöîä úðååëå äøåúá úåéðçåøá
å úå÷ìçúäזאתלעומת,úå÷ìçúä ùé àì úåöîáù ïåöøá

éðà úðéçáîã 'éåä éðà åäæåהעצמי הרצון –ìë 'éåäáù
.'åë ïéåù úåöîä

øåöé÷
ùéù åäæå ,úå÷ìçúäáå äìáâäá ïä íöòá úåçëä ïëìå
,íäáù ïåöøä ãöî ïë ïéàù äî úåöîä úðååëá íé÷åìéç
÷ñåò áåéç äîåã åðéà ïëìå ,ììëá úåöîå äøåúá àåä ïëå
êéøö úåöîä úééùòá ïëìå ,úåöîä íåé÷á áåéçäì äøåúä

.'åë 'éåä éðà äùøô ìëá íúåçù åäæå ,úåðååë 'á úåéäì
המאמר: סיכום

הפנימיים הנפש מכוחות המשל באריכות ביאר זה במאמר

הכוחות בין הגומלין יחסי את הגוף, באברי המתלבשים

מתלבשים הכוחות א. פרטים: בכמה המתבטאים לאברים,

הגשמה עושים האברים ב. להם. הראויים באברים דוקא

ידם. על ומונהגים אליהם בטלים אך בכוחות,
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מחמת44. שעושה המצוה או שלומד התורה הרי שם: לשונו וזה
שלימה עבודה בשם נקראות שבמוחו היראה המשכת ומחמת זו קבלה
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אשתכח לא האי ואי כו' בקדמיתא שמים מלכות עול עליה לקבלא
אדם שכל ע"ב] קי"א ד' שם [ובר"מ כו' קדוש' ביה שריא לא גביה

בן. ובחינת עבד בחינת והן ומדרגות בחי' בשתי צ"ל
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שהוא לזה ונוסף ג"כ, הלבושים למלאות התשו' שבכח
קדמה ולכן מהג"ע מעלתה דגבהה הרי ג"כ, מכפר
הפנימי שפע הוא כל כי העוה"ב חיי מכל וזהו לעולם,
כל, מרב כו' עבדת לא אשר תחת כמ"ש בג"ע הנשפע
הרי מ"מ וגעה"ע געה"ת רק בספרים נזכר שלא דהגם
כל מדריגות ריבוי יש וא"כ שיעור אין עד עולמות יש

בשמחה ועבודה לכ"א, הנשפע הפנימי חיות שהוא
הלבוש שהוא בעצמה מהמצוה שרשה כי מכולם גדולה
בעוה"ז בתשומע"ט א' שעה יפה וזהו הג"ע. לגילוי
כל מבחי' יותר בג"ע להנשמה לבושי' נעשה שמהם
הרבה גבוה שהלבוש הנשמות, תענוג עוה"ב חיי שהוא
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äåöîá úåðååë éúù
úåöîä úðååë ïéá ùøôää ïîöò úåöîá àåä úåéèøôáåשבו

למצוה מצוה בין חילוקים úåöîäיש íåé÷ íöòìהשווה

המצות ìëáבכל ïëìå ,ìéòì øëæðë 'åë íäáù ïåöøä ãöî
äáù úåéèøô äðååëäá 'àä ,úåðååë 'á úåéäì êéøö äåöî
והלב המוח לשעבד תפילין של הפרטית הכוונה כמו

åðåöøוכדומה íéé÷ì íéîù úåëìî ìåò úìá÷ úðéçáá 'áäå ,
ìù øôñá áåúëù åîëå 'åë ãáò úãåáò éðéî ìëá åãáòìå

,íéðåðéá,תניא(à"î ÷øô44.
äøåúá íééñî úåöîä áåøáù åäæåשל הפירוט לאחר

המילים את ïéðòהמצוה, åäî ïáåî åðéà äøåàëìã 'éåä éðà
.'éåä éðàã íúåçä

úåöîä úðååëã ,úåöîáù íéðéðòä 'á åäæù àåä ïéðòä êà
íéåìúä úåöî ùéù 'éåä íùá íéåìú úåöîäù åîë åäæ

'åë à"ä úåàá ùéå ã"åé úåàáשמע בקריאת שמפורט וכמו

תפילין ומצות י' לאות שייכת ק"ש שמצות המיטה שעל

למצוה מצוה כל בין התחלקות יש ובזה ה' לאות ,שייכת
'ä éðà ïéðòåהמצוות שבקיום הכללית הכוונה את מבטא

בכולם óåñהשוה ïéà øåà úåîöò úðéçá åðééäמרומז שזה

ממש עצמותו על שמורה 'אני' éåä'בלשון íùî äìòîìù
העצמות את מסמל הוי'' 'אני éåä'והביטוי íùá øáçúîù

ììë úåâéøãî úå÷ìçúä ùé àì åæ äâéøãîå äðéçá ãöîã ,'åë
.'åë
åäæåבזה ùéהכוונה äøåúáù úåéä íòã ,'éåä éðà íúåçù

'åë úåöîä íòèå ãåñäá åðééäå úåâéøãî é÷åìéçשבכל -

הוי' בשם הרמוז שלה והסוד הפנימי הטעם את יש ,מצוה
äøåú ìù äéúåöîá ì÷åùå áùåé éäú ìà íå÷î ìëî45,'åë

óåñ ïéà øåà úåîöòã 'éåä éðàã íåùî'ה'אני מסמל שזה

äîëçî äìòîìù ïåéìòä ïåöø úðéçá àåäå 'éåä íùá øéàî
.'åë ììë úåâéøãî é÷åìéç ùé àì äæ ãöîã

åשמסכם הנ"ל מכל העולה העיקר את נ"ע úåììëהרבי
íä éøä éîéðô úðéçáá íéàáù úåçëäå úåøåàäã àåä ïéðòä
ïëå íöòá úå÷ìçúä úðéçáá íä ïë ìòå äìáâä úðéçáá
ïë åîëå ,'åë íéìëäá ïúåùáìúäáå äæá äæ ïúåùáìúäá

השם ùéבעבודת úåöîä úðååëå äøåúá úåéðçåøá
å úå÷ìçúäזאתלעומת,úå÷ìçúä ùé àì úåöîáù ïåöøá

éðà úðéçáîã 'éåä éðà åäæåהעצמי הרצון –ìë 'éåäáù
.'åë ïéåù úåöîä

øåöé÷
ùéù åäæå ,úå÷ìçúäáå äìáâäá ïä íöòá úåçëä ïëìå
,íäáù ïåöøä ãöî ïë ïéàù äî úåöîä úðååëá íé÷åìéç
÷ñåò áåéç äîåã åðéà ïëìå ,ììëá úåöîå äøåúá àåä ïëå
êéøö úåöîä úééùòá ïëìå ,úåöîä íåé÷á áåéçäì äøåúä

.'åë 'éåä éðà äùøô ìëá íúåçù åäæå ,úåðååë 'á úåéäì
המאמר: סיכום

הפנימיים הנפש מכוחות המשל באריכות ביאר זה במאמר

הכוחות בין הגומלין יחסי את הגוף, באברי המתלבשים

מתלבשים הכוחות א. פרטים: בכמה המתבטאים לאברים,

הגשמה עושים האברים ב. להם. הראויים באברים דוקא

ידם. על ומונהגים אליהם בטלים אך בכוחות,

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

מחמת44. שעושה המצוה או שלומד התורה הרי שם: לשונו וזה
שלימה עבודה בשם נקראות שבמוחו היראה המשכת ומחמת זו קבלה
המצוה ומקיים לומד אם משא"כ ומלכו לאדונו העבד עבודת ככל
בשם נקראת אינה ומצותיו תורתו ידי על בו לדבקה כדי לבדה באהבה
ואותו וגו' אלהיכם ה' את ועבדתם אמרה והתורה העבד עבודת
עול עליה דיהבין תורא כהאי בהר] [פ' בזהר וכמ"ש וגו' תעבודו

לב"נ אצטריך נמי הכי כו' לעלמא טב מיניה לאפקא בגין בקדמיתא
אשתכח לא האי ואי כו' בקדמיתא שמים מלכות עול עליה לקבלא
אדם שכל ע"ב] קי"א ד' שם [ובר"מ כו' קדוש' ביה שריא לא גביה

בן. ובחינת עבד בחינת והן ומדרגות בחי' בשתי צ"ל
ב.45. עקב תנחומא



c"agקצי i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"txz'd mixn`nd xtq

ÔÈ‡"ּבטרּוניא ּבא הּוא ּברּו רׁש"י)הּקדֹוׁש עם(עלילה, ≈ְְֲִִִִַַָָָָָ
א)ּבריֹותיו" ג, זרה רּבה(עבֹודה ּובמדרׁש (ׁשמֹות. ְְְְֲִִַָָָָָָ

לד) עםּפרׁשה ּבטרחֹות ּבא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש "אין , ְִִֵַָָָָָָָ
מֹוצא אּתה ּכחֹו, לפי אּלא האדם על ּבא לא ְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹּבריֹותיו,
היה אּלּו ליׂשראל, הּתֹורה את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָּכׁשּנתן

ׁשּנאמר לעמד, יכֹולים היּו לא ּכחֹו ּבחזק עליהם (ּדבריםּבא ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ

עליהםה) ּבא לא אּלא וגֹו', לׁשמע" אנחנּו יספים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹ"אם
ׁשּנאמר ּכחם, לפי כט)אּלא ּבכחֹו(ּתהּלים ּבּכח", ה' "קֹול ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹ

אׁשר ואחד". אחד ּכל ׁשל ּכחֹו לפי ּבּכח, אּלא אֹומר ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאינֹו
זה אין ּומצוֹות, ּתֹורה ליׂשראל ׁשּנּתן ּדזה היטב, מּובן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמּזה
ּכדבעי אֹותם לקּים ּומצוֹות ּדתֹורה ּדהגם ּכחן, מּכפי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹיֹותר

רּבהאלמיהוי ּבמדרׁש וכדאיתא ּגדֹולה, עבֹודה היא ְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָ
מד) ּפרׁשה לצרף(ּבראׁשית אּלא הּמצות נּתנּו לא אמר "רב ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

אבל הּנפׁש, את לזּכ לנּו לטֹוב והינּו הּברּיֹות", את ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבהן
ליׂשראל נּתן מקֹום ּומּכל רּבה, ויגיעה ּבעבֹודה ּבא ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָזה
עליה ואדם ארץ עׂשיתי "אנכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹלקּימם,

וגֹו' יב)בראתי" מה, מי(יׁשעיה ּׁשאנכי ּדמה ּופרּוׁשֹו , ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ
ּבׁשביל1ׁשאנכי הּוא הארץ, את עׂשה ,יתּבר הּוא הינּו , ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

אּתם" אדם מרעיתי צאן צאני "ואּתן ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהאדם,
לא)כּו' לד, אדם"(יחזקאל קרּויים "אּתם רז"ל ואמרּו , ְְְְְִֵֶֶַַַָָָ

א) מא, ּבׁשביל(יבמֹות בראת"י ּבׁשביל נברא הּזה והאדם , ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָ
ּדהּנה ּתרי"ג. ּבגימטרּיא ּדבראתי מצוֹות, ּתרי"ג ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָלקּים

הּמצות לקּים זה ּכח ּבהם יׁש ּדוקא הּכחיׂשראל מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
הּכתּוב ּכּונת ּדזהּו ּביׂשראל, ׁשּיׁש נפׁש ז,ּדמסירּות (ּדברים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכיז) ּבכם, וּיבחר ּבכם ה' חׁשק העּמים מּכל מרּבכם ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ"לא
הּתֹורה לכם ׁשּנּתן מה ּפרּוׁש, העּמים", מּכל המעט ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאּתם
הּכחֹות מּפני לא העּמים, מּכל מרּבכם לא היא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹֹֻוהּמצות
מּכל יֹותר ּבכם ׁשּיׁש ּומּדֹות ׂשכל הינּו ׁשּלכם, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּפנימּיים
אדם מּפני הּוא ׁשּביׂשראל הּׂשכלית ּדנפׁש ּדהגם 2העּמים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ואחד אחד ּכל הרי זאת ּולבד העליֹונה, ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּבּמרּכבה
האדם מּבחינת ׁשּׁשרׁשֹו האלקית נפׁש לֹו יׁש ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמּיׂשראל
ּבינֹונים ׁשל ּבספר ּומבאר כּו', הּכּסא ׁשעל בהעליֹון ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ב' ׁשּזהּו ּדקדּׁשה, והּמּדֹות הּׂשכל ענין ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻּבתחּלתֹו

הּוא3מדרגֹות האלקית ּדהּנפׁש טֹוב, ויצר האלקית ּדנפׁש ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּבחינת הּוא טֹוב ויצר ּדעת, ּבינה חכמה מחין ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּבחינת
מּדה ּבצּיּור מצטּיר ׁשהּׂשכל והינּו מהּׂשכל, הּנֹולדים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּמּדֹות
ּדברי ּבמחׁשבת מּמׁש ּבפעל טֹובה להנהגה ּבהּנֹוגע ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹטֹובה
חסד ועׂשּית הּמצות ּובמעׂשה אמת, ּבדברי ודּבּור ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּתֹורה
הּתֹורה לכם נּתן זה מּפני לא הּנה מקֹום, ּומּכל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוהּדֹומה.
אׁשר המעט הינּו המעט", אּתם "ּכי ּבׁשביל אם ּכי ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַּומצוֹות,

ּבכם ּדמסירּות4יׁש הּכח והּוא העּמים, ּבכל יׁש ּׁשּלא מה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּדוקא ּביׂשראל יׁש נפׁש הּמסירּות ענין ּכי ּדנפׁש5נפׁש. , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּכתּוב ּוכמֹו רצֹון, א)ּפרּוׁשֹו נו, נפׁשי(ירמיה אל6"אין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ
הּוא נפׁש מסירת רצֹוני", – "נפׁשי רׁש"י: ּופרׁש הּזה", ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהעם
מּטעם ׁשּלמעלה הרצֹון ּבּטּול ענין והּוא הרצֹון, ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָמסירת
נעׂשה הקּדימּו ּתֹורה ׁשּבמּתן וזהּו אנֹוׁשי, ּדׂשכל ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָודעת
מּכל לגמרי הרצֹון ּובּטּול הנחת הּוא נעׂשה ּדענין ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹלנׁשמע,
נעׂשה והקּדמת הרצֹון, ּבעל סֹוף אין ּבחינת אל 7וכל ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

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

ואילך. קיט עמוד ג חלק קונטרסים - המאמרים בספר נדפס (*
ואילך. רנז עמוד תרפ"ה המאמרים ובספר

אדמו"ר. מכ"ק הם המאמר, על וההערות המקומות המראי
נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר מכ"ק אג"ק - בשעתו - צורף זה למאמר

וז"ל: תמימים" "תומכי ישיבת לתלמידי אגרת
דליובאוויטש תמימים תומכי המוסד תלמידי לכם, שולח הנני ...בזה
עם בטרוניא בא הּוא ברוך הקדוש אין מאמר תשורה, בווארשא, אשר

פה. בעל אותו ותדעו תלמדו אשר בריותיו,
ודא"ח בנגלה התורה ידיעת דבר הדבר, אין תלמידים, שמעו
תפלה זו שבלב העבודה ודבר החסידות)] (תורת חיים אלקים [=דברי
בלימודים לשקוד והתאמצו התחזקו בכם. אלא תלוי, נעימות, ומדות
ברוחניות עילוי אחר בעילוי לעלות בעזרכם יהיה יתברך והשם

ברכה... והיו וגשמיות
כלל1) וקוצא אות בשום אתרמיז ולא בשם אתפס דלא בחינה

תורה (לקוטי כלל] וקוץ אות בשום נרמז ולא בשם, נתפס [=שלא
א. יא, ג חלק זוהר וראה ב) פ, פנחס פרשת

נסמן.2) ושם ד. כח, נשא תורה לקוטי ראה
ואילך.3) פא עמוד לתניא הערות ספר ב. לח, מקץ אור תורה ראה
א.4) פט, חולין ראה
ג.5) לז, תצא תורה לקוטי ראה
מקומות6) ובכמה ב לו, מקץ אור בתורה כן גם היא זו הוכחה

עיון צריך ולכאורה החסידות)]. (תורת חיים אלקים [=דברי בדא"ח
אם - ח כג, בראשית - בתורה שנאמר ממה מסתייעין אין מה מפני
אחרא וסטרא זה בלעומת מדבר דשם לומר ויש נפשכם. את יש
(ראה להו לית דבבואה בבואה אשר לקדושה)], (שמנגד האחר [=הצד
וביאורו), - השני - תצא כי המתחיל דיבור [מאמר] סוף תורה לקוטי
חילוק פי ועל דקדושה. נפשך ובכל לפירוש גמורה ראיה מזה אין ולכן
תתננ אל - יב כז, תהלים - שנאמר ממה ראיה דאין כן גם מובן יזה
אפילו הדא"ח בתורת מדוייקים כמה עד נראה בזה וגם - צרי. בנפש

אגב. ובדרך בטפל שבאו פרטים
תש"ט.7) שהקדימו בשעה המתחיל דיבור מ[מאמר] להעיר

להיות.א. שצריך התניא.ב.כפי ספר

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אׁשר ּככל לקּים ׁשמים מלכּות על הּקּבלת הּוא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹלנׁשמע
ּביׂשראל ׁשּיׁש הרצֹון ּדמסירת זה ּכח ּומּצד לעׂשֹות, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיצּוה

ּומצוֹות. הּתֹורה ּדוקא להם נּתן ְְִִֶַַַָָָָֹלזאת

.¯ev˜ּומזיגת ׂשכלם טיב מּפני ליׂשראל הּתֹורה נּתנה לא ƒְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹ
חּוׁש מּפני אּלא ּבלבד, ּבטבע הּטֹובים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָמּדֹותם

ּבהם. ׁשּיׁש נפׁש ּומסירת ְִִֵֶֶֶֶַַָהּבּטּול

] 'b [mFi][zWxRd"txz ,xI` `"i ,xn` ¨¨©¡Ÿ¦¨
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mixeaic ihewl

מה היינו לעילא, דשמע מה וגלי נחית מתיבתא רב

הצדיקים נשמות מושב כלומר במתיבתא, שנתגלה

למעלה שזה להיות לעילא, זה ונקרא ההיא, בהאסיפה

וצדיק, צדיק כל של פרטית מהמתיבתא ומדריגה במעלה

גלי חדא מלה הכללית, דרקיע מהמתיבתא למעלה וגם

לרשב"י מתיבתא רב גילה בלבד, אחת מלה יתיר, ולא

מה אבל רזין, רזי כמה נתגלו ההוא בהמושב כלומר

גילה זה בפעם אליו בביאתו לרשב"י מתיבתא רב שגילה

אעא גילה, אשר חדא המלה היא ומה אחת, מלה רק לו

גיט ער אז האלץ א ואנהיר, בי' מבטשין נהורי' סליק דלא

וועט טאן, קלאפ א אים דארפמען ליכט, זיין ארויס ניט

יבטשון דנשמתא, נהורא בי' סלקא דלא גופא לייכטין, ער

לאנהרא בדא דא ויתאחדון דנשמתא, נהירו ויסלק בי'

מתיבתא רב דגלי דא מלה רשב"י ששמע ומכיוון כו',

(שזהו לעפרא, ונשק ר"ש גחין לעילא, דשמע מהא

וכמעשה הענין, מהפלאת ההתפעלות גודל על הוראה

ביאור שמע כאשר האמצעי אדמו"ר כ"ק מהוד הידוע

הגדול רבנו אביו כ"ק הוד מאת הזהר מאמר ענין

רדיפנא אבתרך מלה מלה אמר זי"ע) נבג"מ זצוקללה"ה

מהיום רודף אני אחריך מלה מלה דהוינא, מיומא

ועיקר שרשא מגו מלה לי אשתמודעא והשתא שהייתי,

הכל. עיקר שזה משרשה המלה לי נודעה עתה דכולא,

בשמיעת הרשב"י שהתפעל ההתפעלות מהו להבין וצריך

עצומים בגילוים נפלא משיג היה רשב"י הלא זה, מאמר

כמאמר מופלאים, בשמות קראוהו ותלמידיו 18ונפלאים,

ורשב"י שבת, לי' קארי ר"י רשב"י, דא � אדון פני מאן

אמר קרא,19בעצמו בהאי יומא כל הוינא מסתכיל

ודאי20דכתיב נפשי תתהלל בהוי' וגו', נפשי תתהלל בהוי'

אתדבקי' בי' להיטא בי' אחידא בי' נשמתי דהא

עד באלקות הדביקות בתכלית שהיה ואשתדלית,

עליונים. דפרצופים הגילוים במדריגת שהתעצם
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א.18) לח, זח"ב

א.19) רצב, זח"ג

ג.20) לד, תהלים

•
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Ë"Ù¯˙ ÏÂÏ‡ '· ,'„29.˜¯‡ÈÂ� ,»

סימּפסאן – יאייכיל – אלי' הרב אלי נכנס בצהרים שני' שיבה30בשעה איש אחד זקן כי ויאמר ָ

מעת שנה שלושים על יותר זה אשר באמרו מולדתו, ועיר שמו מה מגיד אינו הכניסה. רשות מבקש

אותו. אכיר האם לראות הוא ורוצה האחרונה בפעם אתי התראותו

המשניות בחזרת אותי הבוחן מלמדי והנה ואראה הדלת שנפתחה וכיון הכניסה. רשות לו ואתן

המלמד בנימין משה ר' למדני31בילדותי, אשר הימים אותן על ואזכירהו שלום לו ואתן בפתח. עומד ,

לכתוב.

)˜È˙Ú‰Ï Ô˙È� Ô‡Î „Ú.(

לניו הגיע רבינו כי טה"ד, או המעתיק טעות כאן יש לכאורה (29

אלול. יב ג', יום - תרפ"ט בשנת - יארק

נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אצל דא"ח חוזרי מגדולי (30

"אגודת ממייסדי יארק. בניו רב תרפ"ג משנת בליובאוויטש.

משנת בארה"ב. חב"ד חסידי אגודת ומפעילי בארה"ב. התמימים"

ממזכירי - ואילך ה'ה'ש"ת נר נפטר תרמ"ט. תמוז ר"ח נולד רבינו.

תשל"ז. דחנוכה

.(000 ע' .000 ע' (לעיל תרנ"ב תשרי דֿה יומן ראה (31
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אׁשר ּככל לקּים ׁשמים מלכּות על הּקּבלת הּוא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹלנׁשמע
ּביׂשראל ׁשּיׁש הרצֹון ּדמסירת זה ּכח ּומּצד לעׂשֹות, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיצּוה

ּומצוֹות. הּתֹורה ּדוקא להם נּתן ְְִִֶַַַָָָָֹלזאת

.¯ev˜ּומזיגת ׂשכלם טיב מּפני ליׂשראל הּתֹורה נּתנה לא ƒְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹ
חּוׁש מּפני אּלא ּבלבד, ּבטבע הּטֹובים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָמּדֹותם

ּבהם. ׁשּיׁש נפׁש ּומסירת ְִִֵֶֶֶֶַַָהּבּטּול
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מה היינו לעילא, דשמע מה וגלי נחית מתיבתא רב

הצדיקים נשמות מושב כלומר במתיבתא, שנתגלה

למעלה שזה להיות לעילא, זה ונקרא ההיא, בהאסיפה

וצדיק, צדיק כל של פרטית מהמתיבתא ומדריגה במעלה

גלי חדא מלה הכללית, דרקיע מהמתיבתא למעלה וגם

לרשב"י מתיבתא רב גילה בלבד, אחת מלה יתיר, ולא

מה אבל רזין, רזי כמה נתגלו ההוא בהמושב כלומר

גילה זה בפעם אליו בביאתו לרשב"י מתיבתא רב שגילה

אעא גילה, אשר חדא המלה היא ומה אחת, מלה רק לו

גיט ער אז האלץ א ואנהיר, בי' מבטשין נהורי' סליק דלא

וועט טאן, קלאפ א אים דארפמען ליכט, זיין ארויס ניט

יבטשון דנשמתא, נהורא בי' סלקא דלא גופא לייכטין, ער

לאנהרא בדא דא ויתאחדון דנשמתא, נהירו ויסלק בי'

מתיבתא רב דגלי דא מלה רשב"י ששמע ומכיוון כו',

(שזהו לעפרא, ונשק ר"ש גחין לעילא, דשמע מהא

וכמעשה הענין, מהפלאת ההתפעלות גודל על הוראה

ביאור שמע כאשר האמצעי אדמו"ר כ"ק מהוד הידוע

הגדול רבנו אביו כ"ק הוד מאת הזהר מאמר ענין

רדיפנא אבתרך מלה מלה אמר זי"ע) נבג"מ זצוקללה"ה

מהיום רודף אני אחריך מלה מלה דהוינא, מיומא

ועיקר שרשא מגו מלה לי אשתמודעא והשתא שהייתי,

הכל. עיקר שזה משרשה המלה לי נודעה עתה דכולא,

בשמיעת הרשב"י שהתפעל ההתפעלות מהו להבין וצריך

עצומים בגילוים נפלא משיג היה רשב"י הלא זה, מאמר

כמאמר מופלאים, בשמות קראוהו ותלמידיו 18ונפלאים,

ורשב"י שבת, לי' קארי ר"י רשב"י, דא � אדון פני מאן

אמר קרא,19בעצמו בהאי יומא כל הוינא מסתכיל

ודאי20דכתיב נפשי תתהלל בהוי' וגו', נפשי תתהלל בהוי'

אתדבקי' בי' להיטא בי' אחידא בי' נשמתי דהא

עד באלקות הדביקות בתכלית שהיה ואשתדלית,

עליונים. דפרצופים הגילוים במדריגת שהתעצם
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א.18) לח, זח"ב

א.19) רצב, זח"ג

ג.20) לד, תהלים
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סימּפסאן – יאייכיל – אלי' הרב אלי נכנס בצהרים שני' שיבה30בשעה איש אחד זקן כי ויאמר ָ

מעת שנה שלושים על יותר זה אשר באמרו מולדתו, ועיר שמו מה מגיד אינו הכניסה. רשות מבקש

אותו. אכיר האם לראות הוא ורוצה האחרונה בפעם אתי התראותו

המשניות בחזרת אותי הבוחן מלמדי והנה ואראה הדלת שנפתחה וכיון הכניסה. רשות לו ואתן

המלמד בנימין משה ר' למדני31בילדותי, אשר הימים אותן על ואזכירהו שלום לו ואתן בפתח. עומד ,

לכתוב.

)˜È˙Ú‰Ï Ô˙È� Ô‡Î „Ú.(

לניו הגיע רבינו כי טה"ד, או המעתיק טעות כאן יש לכאורה (29

אלול. יב ג', יום - תרפ"ט בשנת - יארק

נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אצל דא"ח חוזרי מגדולי (30

"אגודת ממייסדי יארק. בניו רב תרפ"ג משנת בליובאוויטש.

משנת בארה"ב. חב"ד חסידי אגודת ומפעילי בארה"ב. התמימים"

ממזכירי - ואילך ה'ה'ש"ת נר נפטר תרמ"ט. תמוז ר"ח נולד רבינו.

תשל"ז. דחנוכה

.(000 ע' .000 ע' (לעיל תרנ"ב תשרי דֿה יומן ראה (31
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תרצ"ה תמוז כ"ח ב"ה

אטוואצק

שי' . . . מוה"ר והנעלה הנכבד אל

וברכה. שלום

שיטתי אשר החרדים בקרב שמועה שמפיצים ששמע מה

ומה שיהי' מצב באיזה יהי' חסידות דברי שומע אחד אם הוא,

ומצוה, תורה ומקיים שלומד ממי יותר אצלי נחשב שיהי',

דבה, מוציא הוא כן והאומר יסודה בשקר הלזו השמועה הנה

ברבים. האמורה הכחשתי לפרסם מכאו"א ובבקשה

על דאתחזיאו אתוון ק"ר ע"ב, ד"ב הזהר בהקדמת איתא

בגווייהו ש' אות נטלין לאתקיימא ובגין אינון, בישא סיטרא

יטול שיקרא למימר דבעי מאן אמר, לזה וקודם קש"ר, הוי

שיקרא. לי' יוקים ולבתר בקדמיתא, דקשוט יסודא

לקיימו שרוצה שקר כל אשר הוא הדברים ובפירוש

היסוד יהי' ההוא הענין אשר אמת של ענין איזה בו מערבים

אות ונטלין דזיופא אתוון הם רי"ש קו"ף האותיות השקר, של

דקשוט. מאתוון שהוא שי"ן

את לברר צריכים והקשר השקר את לדחות בכדי והנה

השקר. יתבטל ואז מהק"ר הש' ולהפריד להרים היינו האמת,

אתה ואף הרשע, בשאלת פסח של בהגדה הלשון יובן ובזה

ש', ר"ע הוא רש"ע דהנה וגו' לו ואמור שיניו את הקהה

של קיומו הוא ומזה בהרע כח נותן אמת אות שהוא דהשי"ן

שי"ן האות את ליקח שניו, את הקה"ה אמר ולכן הר"ע,

ויתבטל. עצמו, מצד קיום לו אין ור"ע ר"ע, וישאר

אמת היסוד שהוא להיות יוכל אשר דקשוט המלה

שמחת - ברבים הגדתי אשר הוא, הנ"ל דיבה של להשקר

תורה מקיימי שהם פשוטים האנשים במעלת - תרצ"ב תורה

חסידות דברי ושומעים פשוטה, דאמונה שמים ביראת ומצות

שאינם אעפ"י חכמים אמונת להם ויש מבינים, שאינם אעפ"י

ספר. ויודעי תורה הבני על מעלתם גבהה מעלתם, משיגים

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם

מזכיר
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המפרשים דברי הראשונה1ממשמעות שהפיסקה יוצא

אין בהם אשר לגוף השייכים בדיבורים עוסקת המשנה של

תורה, לדברי מכוונת השניה הפיסקה ואילו משתיקה, טוב

המדרש "לא בזאת גם אבל טוב, הוא הדיבור שם שאמנם

המעשה". אלא עיקר

הגמרא דברי את לזה בהתאם הפסוק2והביאו :3על

בעולם אדם של אומנתו "מה - תדברון" צדק אלם "האמנם

תלמוד תורה? לדברי אף יכול כאילם; עצמו ישים הזה?

תדברון" צדק לומר,

להבין: וצריך

וההמנעות השתיקה כי נראה ומהגמרא מהמשנה א.

או טוב") ("לגוף טובה הנהגה אלא אינה בטלים, מדברים

הרי כפשוטו, בטלים דברים ולכאורה, אדם". של "אומנותו

בטלים"! בדברים ולא בם "ודברת - גמור איסור זה

קאֿסלקאֿדעתך האמנם - תורה" לדברי אף "יכול ב.

תורה?! דברי מלהרבות להימנע שיש

תפקיד את להגדיר אפשר איך - אדם" של אומנתו "מה ג.

כאלם") עצמו ("ישים מרע" "סור של בכיוון בעולם האדם

ה"סור ואילו טוב" ב"עשה היא התכלית כי שברור בשעה

טוב"?! ל"עשה והכנה הקדמה בגדר רק הוא מרע"

אדם של "אומנותו הלשון דיוק מהו הזהד. "?בעולם

החסידות: דרך על זאת כל לבאר ויש

בחינת ומחשבה. דיבור הם ברוחניות, ושתיקה דיבור

"ב שכתוב מה הוא נעשו"דברדיבור שמים "בעשרה4ה' ,

העולם"מאמרות היא,5נברא לדיבור העולם בריאת ושייכות .

לזולתו לגלות אפשר שעלֿידו היא הדיבור של יחודיותו כי

מהֿ לזולת. גלויים שאינם במחשבה הצפונים הענינים את

אצל הוא והנמשל לזולתו, ולא לעצמו היא מחשבה שאיןֿכן

כנפרד שנראה עולם של מציאות שתהיה שכדי הקב"ה:

בחינת עלֿידי בריאה שתהיה צריך מאלוקות, [=זולת]

העולם". נברא (דוקא) מאמרות "בעשרה - הדיבור

ב עלו "ישראל מאוחדיםמחשבהאולם שהם דהיינו ,"

ממש" ממעל אלוקה "חלק - "זולת";6בקב"ה בבחינת ואינם ,

בחינת את בעולם לגלות ישראל, נשמות של תפקידן וזהו

[שלא אלוקות עם העולם את גם לאחד דהיינו המחשבה,

ישים הזה? בעולם אדם של אומנותו "מה זהו כ"זולת"]. יהיה

את לגלות הוא יהודי של שתפקידו היינו כאלם!", עצמו

כאן אילם) - מדיבור (ההפך "מחשבה" .בעולםבחינת

גם ישנן - ודיבור מחשבה - אלה בחינות שתי והנה

ברוחניות, שהיא כפי התורה היא שבתורה מחשבה בתורה,

שהתורה מה הוא שבתורה, דיבור התורה; פנימיות דהיינו

שמגלה עלֿדרך שהוא הגשמי הזה עולם בעניני מדברת

במחשבתו. שנמצא מה לזולתו

דהיינו תורה", בדברי אף "יכול הגמרא, אומרת כך על

להתעלות צריך העולם שבעניני שכשם לומר סברא שהיתה

רק אדם יעסוק בתורה גם זה עלֿדרך הדיבור, מבחינת

יש תדברון"! "צדק - התשובה כך על התורה; בפנימיות

התורה נתינת שתכלית מכיון דתורה", ב"גליא להתעסק

הגשמי. הזה עולם את לזכך היא למטה

טוב לגוף מצאתי "לא המשנה את לפרש יש זה עלֿדרך

אדם של (אומנותו לגוף ביותר הטוב שהביטול - משתיקה"

(עלֿדרך לאלוקות במציאות בטל שיהיה הוא הזה) בעולם

בנוגע כאמור, ואולם, בקב"ה). הנשמה של התאחדותה

היא והכוונה המעשה", אלא עיקר המדרש "לא תורה, לדברי

ובמעשה), (בדיבור למטה שירדה כפי התורה את ללמוד שיש

העולם את לזכך .7כדי

(1186 עמ' ד, כרך שיחות, (לקוטי

כאן.1) שמואל מדרש א.2)ראה פט, ב.3)חולין נח, ו.4)תהלים לג, א.5)תהלים משנה ה פרק ב.6)להלן לא, איוב

"ממש". מוסיף ב, פרק חז"ל7)ובתניא וכמאמר התורה, פנימיות בלימוד גם להתעסק צריך אלא שבתורה", ב"גליא להסתפק אין אמנם,

א). ו, ויקרא תורה (לקוטי התורה לפנימיות שהכוונה חומטין", של "קב בחטים לערב שיש א) לא, (שבת

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יצחק שי' הלוי

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ז ניסן עם המצורף אליו.

ובעת רצון יקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובודאי לדכוותי' למותר להאריך במאמר רז"ל שאין מספיק עשי' לחוד, אלא שצ"ל עשי' דוקא 

באופן כדבעי למיעבד, ומובן שכוונתי בהנוגע אליו, שגם לאחרי מה שכותב, שכשמוצא שעה לומד בנגלה 

ונסתר וכו', הנה מי שחונן בכח השפעה על הזולת, ברור שזהו מתפקידו הפנימי, ולא עוד שדוקא כנ"ל באופן 

דבעי למיעבד, ואם בכל הזמנים ובכל המקומות, השיטה דאני את נפשי הצלתי, היתה מגונה )עיין זהר 

ח"א ק"ו א'( עאכו"כ בתקופתנו ובארצוה"ב, שבשנים אלו ניכרת התעוררות חזקה בין הצעירים לתשובה 

לה' לתורתו ולמצותיו, אלא שצריכים שמי שהוא יורם הדרך, ורואים במוחש, שכששומעים הדברים לא 

בשפתם המדוברת או ממי שהוא זקן מהם עשיריות בשנים, אין לזה השפעה כ"כ, כמו ששומעים זה בשפת 

המדינה וממי שקרוב אליהם בגיל, וק"ל ואין להאריך בדבר הפשוט.

וזכות  וכהנה,  כהנה  בזה  ובהוספה  הזולת  על  בהשפעה  יתחיל  ולהבא  מכאן  שעכ"פ  רצון,  ויהי 

הרבים מסייעתו.

המצפה לבשו"ט בכל האמור.
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המפרשים דברי הראשונה1ממשמעות שהפיסקה יוצא

אין בהם אשר לגוף השייכים בדיבורים עוסקת המשנה של

תורה, לדברי מכוונת השניה הפיסקה ואילו משתיקה, טוב

המדרש "לא בזאת גם אבל טוב, הוא הדיבור שם שאמנם

המעשה". אלא עיקר

הגמרא דברי את לזה בהתאם הפסוק2והביאו :3על

בעולם אדם של אומנתו "מה - תדברון" צדק אלם "האמנם

תלמוד תורה? לדברי אף יכול כאילם; עצמו ישים הזה?

תדברון" צדק לומר,

להבין: וצריך

וההמנעות השתיקה כי נראה ומהגמרא מהמשנה א.

או טוב") ("לגוף טובה הנהגה אלא אינה בטלים, מדברים

הרי כפשוטו, בטלים דברים ולכאורה, אדם". של "אומנותו

בטלים"! בדברים ולא בם "ודברת - גמור איסור זה

קאֿסלקאֿדעתך האמנם - תורה" לדברי אף "יכול ב.

תורה?! דברי מלהרבות להימנע שיש

תפקיד את להגדיר אפשר איך - אדם" של אומנתו "מה ג.

כאלם") עצמו ("ישים מרע" "סור של בכיוון בעולם האדם

ה"סור ואילו טוב" ב"עשה היא התכלית כי שברור בשעה

טוב"?! ל"עשה והכנה הקדמה בגדר רק הוא מרע"

אדם של "אומנותו הלשון דיוק מהו הזהד. "?בעולם

החסידות: דרך על זאת כל לבאר ויש

בחינת ומחשבה. דיבור הם ברוחניות, ושתיקה דיבור

"ב שכתוב מה הוא נעשו"דברדיבור שמים "בעשרה4ה' ,

העולם"מאמרות היא,5נברא לדיבור העולם בריאת ושייכות .

לזולתו לגלות אפשר שעלֿידו היא הדיבור של יחודיותו כי

מהֿ לזולת. גלויים שאינם במחשבה הצפונים הענינים את

אצל הוא והנמשל לזולתו, ולא לעצמו היא מחשבה שאיןֿכן

כנפרד שנראה עולם של מציאות שתהיה שכדי הקב"ה:

בחינת עלֿידי בריאה שתהיה צריך מאלוקות, [=זולת]

העולם". נברא (דוקא) מאמרות "בעשרה - הדיבור

ב עלו "ישראל מאוחדיםמחשבהאולם שהם דהיינו ,"

ממש" ממעל אלוקה "חלק - "זולת";6בקב"ה בבחינת ואינם ,

בחינת את בעולם לגלות ישראל, נשמות של תפקידן וזהו

[שלא אלוקות עם העולם את גם לאחד דהיינו המחשבה,

ישים הזה? בעולם אדם של אומנותו "מה זהו כ"זולת"]. יהיה

את לגלות הוא יהודי של שתפקידו היינו כאלם!", עצמו

כאן אילם) - מדיבור (ההפך "מחשבה" .בעולםבחינת

גם ישנן - ודיבור מחשבה - אלה בחינות שתי והנה

ברוחניות, שהיא כפי התורה היא שבתורה מחשבה בתורה,

שהתורה מה הוא שבתורה, דיבור התורה; פנימיות דהיינו

שמגלה עלֿדרך שהוא הגשמי הזה עולם בעניני מדברת

במחשבתו. שנמצא מה לזולתו

דהיינו תורה", בדברי אף "יכול הגמרא, אומרת כך על

להתעלות צריך העולם שבעניני שכשם לומר סברא שהיתה

רק אדם יעסוק בתורה גם זה עלֿדרך הדיבור, מבחינת

יש תדברון"! "צדק - התשובה כך על התורה; בפנימיות

התורה נתינת שתכלית מכיון דתורה", ב"גליא להתעסק

הגשמי. הזה עולם את לזכך היא למטה

טוב לגוף מצאתי "לא המשנה את לפרש יש זה עלֿדרך

אדם של (אומנותו לגוף ביותר הטוב שהביטול - משתיקה"

(עלֿדרך לאלוקות במציאות בטל שיהיה הוא הזה) בעולם

בנוגע כאמור, ואולם, בקב"ה). הנשמה של התאחדותה

היא והכוונה המעשה", אלא עיקר המדרש "לא תורה, לדברי

ובמעשה), (בדיבור למטה שירדה כפי התורה את ללמוד שיש

העולם את לזכך .7כדי

(1186 עמ' ד, כרך שיחות, (לקוטי

כאן.1) שמואל מדרש א.2)ראה פט, ב.3)חולין נח, ו.4)תהלים לג, א.5)תהלים משנה ה פרק ב.6)להלן לא, איוב

"ממש". מוסיף ב, פרק חז"ל7)ובתניא וכמאמר התורה, פנימיות בלימוד גם להתעסק צריך אלא שבתורה", ב"גליא להסתפק אין אמנם,

א). ו, ויקרא תורה (לקוטי התורה לפנימיות שהכוונה חומטין", של "קב בחטים לערב שיש א) לא, (שבת
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ׁשל ׁשמּה ולכאֹורה ּתכנּה. על מֹורה הּפרׁשה ׁשל ׁשּׁשמּה ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָידּוע

הפּו - חדׁשים חּיים יצירת ׁשּמׁשמעּותֹו - 'ּתזריע' ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּפרׁשתנּו

ׁשעליו מצֹורע, ּבדיני - ּברּבּה - הּמדּברת הּפרׁשה, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻמּתכנּה

ּכמת". חׁשּוב "מצֹורע חז"ל ְְְֲֵַָָָּדרׁשּו

ּבעוֹון לאדם ׁשּמּגיע ענׁש רק לא היא הּצרעת :לכ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹוההסּבר

את להרּגיל ׁשּנֹועד חּיּובי ּתפקיד ּבּה יׁש אּלא הרע, לׁשֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדּבּור

ׁשּיּטהר לאחרי ּכ הרע. לׁשֹון וסּפּור מּדּבּור להתרחק ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאדם

ׁשמּה לכן הרע. מּלׁשֹון נקּיים חדׁשים, חּיים לפּתח יּוכל ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹמהּצרעת

מּטרתּה זֹוהי ּכי חדׁשים, חּיים יצירת על מֹורה הּפרׁשה ְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשל

חדׁשים. חּיים וליצֹור לזרע - הּצרעת ׁשל ְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹהאמּתית

,ïåùàø
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:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënä úéçî¦§©´©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«
äëúøäaa ïáì ørN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈©©¤À¤
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החיים)

מבּטא זה ׁשם הּקּב"ה, ׁשל אּׁשה ּבׁשם נקראת יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכנסת

הּתׁשּוקה על מֹורה והּוא לּקּב"ה, יׂשראל ּבין העצּום הּקׁשר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת

טפלים האחרים הּדברים ּכׁשּכל לּקּב"ה, להתקרב האדם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשל

הּנפׁש', 'ּכלֹות ׁשל למּצב להּגיע האדם יכֹול ּכזה ּבמּצב ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאצלֹו.

ּבּקּב"ה. ּולהּדבק הּגׁשמי, הּזה והעֹולם מהּגּוף להתנּתק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאיפה

נמצא אדם ּכאׁשר ּגם תזריע": ּכי "אּׁשה הּפסּוק אֹומר ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָעלּֿכ

להיֹות עליו לּקּב"ה, ּבלהתקרב עסּוק ׁשּכּלֹו "אּׁשה", ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻּבמּצב

והארצּיֹות, הּגׁשמּיֹות הּמצוֹות ּבקּיּום לעסק - "ּתזריע" ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַַַָֹּבבחינת

לצמיחה. מביאה היא ּכ ורק ּבארץ, היא ּכפׁשּוטּה ׁשּזריעה ְְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָּכמֹו

éùéìùî:àeä øBäè àeä çø÷ BLàø èøné ék Léàå§¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬«
àîøBäè àeä çab BLàø èøné åéðt úàtî íàå§¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−¨¬

:àeäáîïáì òâð úçabá Bà úçøwá äéäé-éëå «§¦¦«§¤³©¨©̧©Æ´©©©½©¤−©¨¨´
:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úçøt úrøö ícîãà£©§®̈¨©³©Ÿ©¸©Æ¦½§¨«©§−¬§©©§«

âîäðáì òâpä-úàN äpäå ïäkä Búà äàøå§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸§¨¨´
øBò úrøö äàøîk Bzçaâá Bà Bzçø÷a úîcîãà£©§¤½¤§¨«©§−´§©©§®§©§¥¬¨©−©¬

:øNaãîepànèé ànè àeä àîè àeä reøö-Léà ¨¨«¦«¨¬©−¨¥¬®©¥¯§©§¤²
:Brâð BLàøa ïäkääîòâpä Ba-øLà reøväå ©Ÿ¥−§Ÿ¬¦§«§©¨¹©£¤´©¤À©

íôN-ìrå reøô äéäé BLàøå íéîøô eéäé åéãâa§¨º̈¦«§³§ª¦Æ§ŸÆ¦«§¤´¨½©§©¨−̈
:àø÷é àîè | àîèå äèréåîòâpä øLà éîé-ìk ©§¤®§¨¥¬¨¥−¦§¨«¨§¥º£¤̧©¤¬©

äðçnì õeçî áLé ããa àeä àîè àîèé Ba²¦§−̈¨¥´®¨¨´¥¥½¦¬©©«£¤−
:BáLBîñæîãâáa úrøö òâð Bá äéäé-ék ãâaäå «¨«§©¤¾¤¦¦«§¤¬−¤´©¨¨®©§¤¤́

:íézLt ãâáa Bà øîöçîáørá Bà éúLá Bà ¤½¤−§¤¬¤¦§¦«³¦§¦Æ´§¥½¤
:øBr úëàìî-ìëa Bà øBòá Bà øîvìå íézLtì©¦§¦−§©®̈¤´§½−§¨§¤¬¤«

èîøBòá Bà ãâaa ícîãà Bà | ÷ø÷øé òâpä äéäå§¨¨̧©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹
úrøö òâð øBò-éìk-ìëá Bà áørá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©¨©−©

:ïäkä-úà äàøäå àeäðòâpä-úà ïäkä äàøå ®§¨§−̈¤©Ÿ¥«§¨¨¬©Ÿ¥−¤©¨®©
:íéîé úráL òâpä-úà øébñäåàðàøåòâpä-úà ä §¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬¨¦«§¨¨̧¤©¤¹©

éúMá-Bà ãâaa òâpä äNô-ék éréáMä íBia©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©ÆÂ©¤Â¤«©§¦³
øBòä äNré-øLà ìëì øBòá Bà áørá-Bà«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤¥«¨¤¬¨−

:àeä àîè òâpä úøàîî úrøö äëàìîìáðóøNå ¦§¨¨®¨©¯©©§¤²¤©¤−©¨¥¬«§¨©¸
øîva áørä-úà Bà | éúMä-úà Bà ãâaä-úà¤©¤¤¹¬¤©§¦´´¤¨¥À¤©¤̧¤Æ
Bá äéäé-øLà øBòä éìk-ìk-úà Bà íézLtá Bà́©¦§¦½µ¤¨§¦´¨½£¤¦«§¤¬−

:óøOz Làa àåä úøàîî úrøö-ék òâpäâðíàå ©®̈©¦«¨©³©©§¤̧¤Æ¦½¨¥−¦¨¥«§¦»
éúMá Bà ãâaa òâpä äNô-àì äpäå ïäkä äàøé¦§¤´©Ÿ¥¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©©¤¾¤¬©§¦−

:øBr-éìk-ìëa Bà áørá Bàãðeñaëå ïäkä äeöå ´¨¥®¤−§¨§¦«§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½
:úéðL íéîé-úráL Bøébñäå òâpä Ba-øLà úà¥¬£¤−©®̈©§¦§¦¬¦§©¨¦−¥¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i zegiy ihewl)

BÓˆÚ ÈÚ‚pÓ ıeÁ ,‰‡B¯ Ì„‡ ÌÈÚ‚p‰ Ïk(ה ב, (נגעים »«¿»ƒ»»∆ƒƒ¿≈«¿

מּנגעי זה) (הרי – (ּב)חּוץ רֹואה (ׁש)אדם הּנגעים ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלֹומר:

ּבזּולתֹו, רע רֹואה אדם ׁשּכאׁשר טֹוב, ׁשם הּבעל ּוכתֹורת ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָעצמֹו.
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:àåä úrøö òâð ïäkä Búà ànèååëäpàøé | íàå §¦¥³ŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©¦«§¦´¦§¤´¨
äpðéà äìôLe ïáì ørN úøäaa-ïéà äpäå ïäkä©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ¥¨´¨½̈§¨¨¬¥¤²¨

ñäå ääë àåäå øBòä-ïî:íéîé úráL ïäkä Bøéb ¦¨−§¦´¥®̈§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«
æëäNôú äNt-íà éréáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ

:àåä úrøö òâð Búà ïäkä ànèå øBòaçë-íàå ¨½§¦¥³©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©¨©−©¦«§¦
àåäå øBòá äúNô-àì úøäaä ãîrú äézçz©§¤Á¨Á©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³¨Æ§¦´
úáøö-ék ïäkä Bøäèå àåä äåënä úàN ääë¥½̈§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½¦«¨¤¬¤

:àåä äåënäôèëòâð Bá äéäé-ék äMà Bà Léàå ©¦§−̈¦«§¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−®̈©
:ï÷æá Bà Làøaìäpäå òâpä-úà ïäkä äàøå §−Ÿ¬§¨¨«§¨¨̧©Ÿ¥¹¤©¤À©§¦¥³

ànèå ÷c áäö ørN Báe øBòä-ïî ÷îr eäàøî©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½²¥¨¬¨−Ÿ¨®§¦¥̧
:àeä ï÷fä Bà Làøä úrøö àeä ÷úð ïäkä BúàŸ³©Ÿ¥Æ¤´¤½¨©¯©¨²Ÿ¬©¨−̈«

àì-ïéà äpäå ÷úpä òâð-úà ïäkä äàøé-éëå§¦«¦§¤̧©Ÿ¥¹¤¤´©©¤À¤§¦¥³¥«
à øçL ørNå øBòä-ïî ÷îr eäàøîøébñäå Ba ïé ©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½§¥¨¬¨−Ÿ¥´®§¦§¦¯
:íéîé úráL ÷úpä òâð-úà ïäkäáìïäkä äàøå ©Ÿ¥²¤¤¬©©¤−¤¦§©¬¨¦«§¨¨̧©Ÿ¥´

÷úpä äNô-àì äpäå éréáMä íBia òâpä-úà¤©¤»©»©´©§¦¦¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½¤
÷îr ïéà ÷úpä äàøîe áäö ørN Bá äéä-àìå§Ÿ¨¬¨−¥¨´¨®Ÿ©§¥´©¤½¤¥¬¨−Ÿ

:øBrä-ïîâìúäåbøébñäå çlâé àì ÷úpä-úàå çl ¦¨«§¦̧§©½̈§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©§¦§¦̧
:úéðL íéîé úráL ÷úpä-úà ïäkäãìäàøå ©Ÿ¥¯¤©¤²¤¦§©¬¨¦−¥¦«§¨¨Á

äNô-àì äpäå éréáMä íBia ÷úpä-úà ïäkä©Ÿ¥̧¤©¤¹¤©´©§¦¦ÀÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³
øäèå øBòä-ïî ÷îr epðéà eäàøîe øBòa ÷úpä©¤̧¤Æ¨½©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ¦¨®§¦©³

:øäèå åéãâa ñaëå ïäkä BúàäìäNôé äNt-íàå ŸÆ©Ÿ¥½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«§¦¨¬¦§¤²
:Búøäè éøçà øBòa ÷úpäåìäpäå ïäkä eäàøå ©¤−¤¨®©«£¥−¨«¢¨«§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²

áävä ørOì ïäkä øwáé-àì øBòa ÷úpä äNẗ¨¬©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯©Ÿ¥²©¥¨¬©¨−Ÿ
:àeä àîèæìøçL ørNå ÷úpä ãîr åéðéra-íàå ¨¥¬«§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧¨¯Ÿ

:ïäkä Bøäèå àeä øBäè ÷úpä àtøð Ba-çîöñ ¨«©²¦§¨¬©¤−¤¨´®§¦«£−©Ÿ¥«
çìúøäa íøNa-øBrá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«§¨−̈¤«¨®Ÿ

:úðáì úøäaèìíøNa-øBrá äpäå ïäkä äàøå ¤«¨−Ÿ§¨«Ÿ§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥¯§«§¨¨²
øBäè øBòa çøt àeä ÷äa úðáì úBäk úøäa¤«¨−Ÿ¥´§¨®Ÿ¬Ÿ©²¨©¬¨−¨¬

àeä:ñ «
ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .236 'r `"g zegiyÎihewl)

ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡(ב (יב, ƒ»ƒ«¿ƒ«

. . ‰M‡ ˙‡¯˜pL e�ÈˆÓ ¯L‡ Ï‡¯NÈ ˙Ò�k ÏÚ ·e˙k‰ ÊÓ¯Èƒ¿…«»«¿∆∆ƒ¿»≈¬∆»ƒ∆ƒ¿≈ƒ»

ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆÓ ˙Ú¯Ê‰ :Le¯t ,'ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡'אור) ƒ»ƒ«¿ƒ«≈«¿»«ƒ¿«¬ƒƒ

החיים)

מבּטא זה ׁשם הּקּב"ה, ׁשל אּׁשה ּבׁשם נקראת יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכנסת

הּתׁשּוקה על מֹורה והּוא לּקּב"ה, יׂשראל ּבין העצּום הּקׁשר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת

טפלים האחרים הּדברים ּכׁשּכל לּקּב"ה, להתקרב האדם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשל

הּנפׁש', 'ּכלֹות ׁשל למּצב להּגיע האדם יכֹול ּכזה ּבמּצב ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאצלֹו.

ּבּקּב"ה. ּולהּדבק הּגׁשמי, הּזה והעֹולם מהּגּוף להתנּתק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאיפה

נמצא אדם ּכאׁשר ּגם תזריע": ּכי "אּׁשה הּפסּוק אֹומר ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָעלּֿכ

להיֹות עליו לּקּב"ה, ּבלהתקרב עסּוק ׁשּכּלֹו "אּׁשה", ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻּבמּצב

והארצּיֹות, הּגׁשמּיֹות הּמצוֹות ּבקּיּום לעסק - "ּתזריע" ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַַַָֹּבבחינת

לצמיחה. מביאה היא ּכ ורק ּבארץ, היא ּכפׁשּוטּה ׁשּזריעה ְְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָּכמֹו

éùéìùî:àeä øBäè àeä çø÷ BLàø èøné ék Léàå§¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬«
àîøBäè àeä çab BLàø èøné åéðt úàtî íàå§¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−¨¬

:àeäáîïáì òâð úçabá Bà úçøwá äéäé-éëå «§¦¦«§¤³©¨©̧©Æ´©©©½©¤−©¨¨´
:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úçøt úrøö ícîãà£©§®̈¨©³©Ÿ©¸©Æ¦½§¨«©§−¬§©©§«

âîäðáì òâpä-úàN äpäå ïäkä Búà äàøå§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸§¨¨´
øBò úrøö äàøîk Bzçaâá Bà Bzçø÷a úîcîãà£©§¤½¤§¨«©§−´§©©§®§©§¥¬¨©−©¬

:øNaãîepànèé ànè àeä àîè àeä reøö-Léà ¨¨«¦«¨¬©−¨¥¬®©¥¯§©§¤²
:Brâð BLàøa ïäkääîòâpä Ba-øLà reøväå ©Ÿ¥−§Ÿ¬¦§«§©¨¹©£¤´©¤À©

íôN-ìrå reøô äéäé BLàøå íéîøô eéäé åéãâa§¨º̈¦«§³§ª¦Æ§ŸÆ¦«§¤´¨½©§©¨−̈
:àø÷é àîè | àîèå äèréåîòâpä øLà éîé-ìk ©§¤®§¨¥¬¨¥−¦§¨«¨§¥º£¤̧©¤¬©

äðçnì õeçî áLé ããa àeä àîè àîèé Ba²¦§−̈¨¥´®¨¨´¥¥½¦¬©©«£¤−
:BáLBîñæîãâáa úrøö òâð Bá äéäé-ék ãâaäå «¨«§©¤¾¤¦¦«§¤¬−¤´©¨¨®©§¤¤́

:íézLt ãâáa Bà øîöçîáørá Bà éúLá Bà ¤½¤−§¤¬¤¦§¦«³¦§¦Æ´§¥½¤
:øBr úëàìî-ìëa Bà øBòá Bà øîvìå íézLtì©¦§¦−§©®̈¤´§½−§¨§¤¬¤«

èîøBòá Bà ãâaa ícîãà Bà | ÷ø÷øé òâpä äéäå§¨¨̧©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹
úrøö òâð øBò-éìk-ìëá Bà áørá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©¨©−©

:ïäkä-úà äàøäå àeäðòâpä-úà ïäkä äàøå ®§¨§−̈¤©Ÿ¥«§¨¨¬©Ÿ¥−¤©¨®©
:íéîé úráL òâpä-úà øébñäåàðàøåòâpä-úà ä §¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬¨¦«§¨¨̧¤©¤¹©

éúMá-Bà ãâaa òâpä äNô-ék éréáMä íBia©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©ÆÂ©¤Â¤«©§¦³
øBòä äNré-øLà ìëì øBòá Bà áørá-Bà«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤¥«¨¤¬¨−

:àeä àîè òâpä úøàîî úrøö äëàìîìáðóøNå ¦§¨¨®¨©¯©©§¤²¤©¤−©¨¥¬«§¨©¸
øîva áørä-úà Bà | éúMä-úà Bà ãâaä-úà¤©¤¤¹¬¤©§¦´´¤¨¥À¤©¤̧¤Æ
Bá äéäé-øLà øBòä éìk-ìk-úà Bà íézLtá Bà́©¦§¦½µ¤¨§¦´¨½£¤¦«§¤¬−

:óøOz Làa àåä úøàîî úrøö-ék òâpäâðíàå ©®̈©¦«¨©³©©§¤̧¤Æ¦½¨¥−¦¨¥«§¦»
éúMá Bà ãâaa òâpä äNô-àì äpäå ïäkä äàøé¦§¤´©Ÿ¥¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©©¤¾¤¬©§¦−

:øBr-éìk-ìëa Bà áørá Bàãðeñaëå ïäkä äeöå ´¨¥®¤−§¨§¦«§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½
:úéðL íéîé-úráL Bøébñäå òâpä Ba-øLà úà¥¬£¤−©®̈©§¦§¦¬¦§©¨¦−¥¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i zegiy ihewl)

BÓˆÚ ÈÚ‚pÓ ıeÁ ,‰‡B¯ Ì„‡ ÌÈÚ‚p‰ Ïk(ה ב, (נגעים »«¿»ƒ»»∆ƒƒ¿≈«¿

מּנגעי זה) (הרי – (ּב)חּוץ רֹואה (ׁש)אדם הּנגעים ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלֹומר:

ּבזּולתֹו, רע רֹואה אדם ׁשּכאׁשר טֹוב, ׁשם הּבעל ּוכתֹורת ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָעצמֹו.
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ּכמֹו הּוא הּזּולת ּכי ּבעצמֹו, ּבֹו נמצא רע ׁשאֹותֹו הֹוכחה זֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהרי

מּכיון ּכי הּוא, הּדבר וטעם ּפֹוסל"). ּבמּומֹו הּפֹוסל "ּכל (וזהּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָראי

מּלמעלה לֹו ׁשהזמינּו מּובן ּפרטית, ּבהׁשּגחה הּוא מארע ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּכל

ועליו ּבֹו נמצא זה ׁשרע ׁשּידע ּכדי ּבזּולתֹו הרע את ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלראֹות

ְְַלתּקנֹו.

éòéáøäðäpäå òâpä-úà ñakä | éøçà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥¹©«£¥´ª©¥´¤©¤À©Â§¦¥Â
àîè äNô-àì òâpäå Bðér-úà òâpä Côä-àì«Ÿ¨©̧©¤³©¤¥Æ§©¤´©«Ÿ¨½̈¨¥´
Bà Bzçø÷a àåä úúçt epôøNz Làa àeä½¨¥−¦§§¤®§¤´¤¦½§¨«©§−¬

:Bzçaâáåðéøçà òâpä ääk äpäå ïäkä äàø íàå §©©§«§¦»¨¨´©Ÿ¥¼§¦¥Æ¥¨´©¤½©©«£¥−
Bà øBòä-ïî Bà ãâaä-ïî Búà òø÷å Búà ñakäª©¥´Ÿ®§¨©´ŸÀ¦©¤̧¤Æ´¦¨½¬

:áørä-ïî Bà éúMä-ïîæðãâaa ãBò äàøz-íàå ¦©§¦−¬¦¨¥«¤§¦¥«¨¤̧¹Â©¤Â¤
àåä úçøt øBò-éìk-ìëá Bà áørá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½Ÿ©−©¦®

:òâpä Ba-øLà úà epôøNz Làaçðãâaäå ¨¥´¦§§¤½¥¬£¤−©¨«©§©¤¿¤
ñaëz øLà øBòä éìk-ìë-Bà áørä-Bà éúMä-Bà«©§¦̧«¨¥¹¤«¨§¦³¨Æ£¤´§©¥½

:øäèå úéðL ñaëå òâpä íäî øñåèðúøBz úàæ §¨¬¥¤−©®̈©§ª©¬¥¦−§¨¥«ÂŸ©¸
éúMä Bà íézLtä Bà | øîvä ãâa úrøö-òâð¤«©¨©¹©¤¬¤©¤´¤´©¦§¦À³©§¦Æ

:Bànèì Bà Bøäèì øBò-éìk-ìk Bà áørä Bàttt ´¨¥½¤−¨§¦®§©«£−¬§©§«
.ïîéñ ä"éðá ,íé÷åñô æ"ñ

òøåöî úùøô

ãéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáäéäz úàæ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ³Ÿ¦«§¤Æ
:ïäkä-ìà àáeäå Búøäè íBéa òøönä úøBz©´©§Ÿ̈½§−¨«¢¨®§−̈¤©Ÿ¥«

âäpäå ïäkä äàøå äðçnì õeçî-ìà ïäkä àöéå§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦−©©«£¤®§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²
:reøvä-ïî úrøvä-òâð àtøðãç÷ìå ïäkä äeöå ¦§¨¬¤«©©¨©−©¦©¨«©§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©¯

éðLe æøà õrå úBøäè úBiç íéøtö-ézL øähnì©¦©¥²§¥«¦¢¦¬©−§Ÿ®§¥´¤½¤§¦¬
:áæàå úrìBúäøBtvä-úà èçLå ïäkä äeöå ©−©§¥«Ÿ§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©−¤©¦´

:íéiç íéî-ìr Nøç-éìk-ìà úçàäåøtvä-úà ¨«¤¨®¤§¦¤−¤©©¬¦©¦«¤©¦³Ÿ
úrìBzä éðL-úàå æøàä õr-úàå dúà çwé äiçä©«©¨Æ¦©´Ÿ½̈§¤¥¬¨¤²¤§¤§¦¬©©−©
íãa äiçä øtvä | úàå íúBà ìáèå áæàä-úàå§¤¨«¥®Ÿ§¨©̧¹̈§¥´©¦´Ÿ©«©À̈§©Æ

:íéiçä íénä ìr äèçMä øtväæìr äfäå ©¦´Ÿ©§ª½̈©−©©¬¦©©¦«§¦À̈©¯
çlLå Bøäèå íéîrt òáL úrøvä-ïî øähnä©¦©¥²¦©¨©−©¤´©§¨¦®§¦´£½§¦©²

:äãOä éðt-ìr äiçä øtvä-úàçøähnä ñaëå ¤©¦¬Ÿ©«©−̈©§¥¬©¨¤«§¦¤Á©¦©¥̧
øäèå íéna õçøå BørN-ìk-úà çlâå åéãâa-úà¤§¨¹̈§¦©´¤¨§¨À§¨©³©©̧¦Æ§¨¥½
úráL Bìäàì õeçî áLéå äðçnä-ìà àBáé øçàå§©©−¨´¤©©«£¤®§¨©²¦¬§¨«¢−¦§©¬

:íéîéèBørN-ìk-úà çlâé éréáMä íBiá äéäå ¨¦«§¨¨Á©¸©§¦¦¹§©©´¤¨§¨À
-ìk-úàå åéðér úab úàå Bð÷æ-úàå BLàø-úà¤Ÿ³§¤§¨Æ§¥Æ©´Ÿ¥½̈§¤¨

å åéãâa-úà ñaëå çlâé BørNBøNa-úà õçø §¨−§©¥®©§¦¤´¤§¨À̈§¨©¯¤§¨²
:øäèå íénaéíéNáë-éðL çwé éðéîMä íBiáe ©©−¦§¨¥«©´©§¦¦À¦©³§¥«§¨¦Æ

ìLe äîéîz dúðL-úa úçà äNáëå íîéîzäL §¦¦½§©§¨¬©©²©§¨−̈§¦¨®§¨´
:ïîL ãçà âìå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤§¬Ÿ¤−̈¨«¤

àéøähnä Léàä úà øäèîä ïäkä ãéîräå§¤«¡¦º©Ÿ¥´©«§©¥À¥²¨¦¬©¦©¥−
:ãrBî ìäà çút ýåýé éðôì íúàåáéïäkä ç÷ìå §Ÿ®̈¦§¥´§Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«§¨©̧©Ÿ¥¹

âì-úàå íLàì Búà áéø÷äå ãçàä Nákä-úà¤©¤´¤¨«¤À̈§¦§¦¬Ÿ²§¨−̈§¤´Ÿ
éðäå ïîMä:ýåýé éðôì äôeðz íúà óâéèçLå ©¨®¤§¥¦¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©´

-úàå úàhçä-úà èçLé øLà íB÷îa Nákä-úà¤©¤À¤Â¦§Â£¤̧¦§©¯¤©«©¨²§¤
àeä íLàä úàhçk ék Lãwä íB÷îa äìòä̈«Ÿ−̈¦§´©®Ÿ¤¦¿Â©«©Â̈¨«¨¨¬Æ

:àeä íéLã÷ Lã÷ ïäkìãéícî ïäkä ç÷ìå ©Ÿ¥½¬Ÿ¤¨«¨¦−«§¨©´©Ÿ¥»¦©´
úéðîéä øähnä ïæà Ceðz-ìr ïäkä ïúðå íLàä̈«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²¬Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®
:úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«

åèïäkä ók-ìr ÷öéå ïîMä âlî ïäkä ç÷ìå§¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ©®̈¤§¨©²©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOäæè-ïî úéðîéä Bòaöà-úà ïäkä ìáèå ©§¨¦«§¨©³©Ÿ¥Æ¤¤§¨´©§¨¦½¦

ïîMä-ïî äfäå úéìàîOä Btk-ìr øLà ïîMä©¤¾¤£¤¬©©−©§¨¦®§¦¨̧¦©¤¯¤
:ýåýé éðôì íéîrt òáL BòaöàaæéïîMä øúiîe §¤§¨²¤¬©§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«¦¤̧¤©¤¹¤

øähnä ïæà Ceðz-ìr ïäkä ïzé Btk-ìr øLà£¤´©©À¦¥³©Ÿ¥Æ©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ
úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®

c ìr:íLàä íçéïäkä ók-ìr øLà ïîMa øúBpäå ©−©¬¨«¨¨«§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½
:ýåýé éðôì ïäkä åéìr øtëå øähnä Làø-ìr ïzé¦¥−©´Ÿ©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

èéøähnä-ìr øtëå úàhçä-úà ïäkä äNrå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾©©¦©¥−
:äìòä-úà èçLé øçàå Búàîhîëïäkä äìräå ¦ª§¨®§©©−¦§©¬¤¨«Ÿ¨«§¤«¡¨¯©Ÿ¥²

ïäkä åéìr øtëå äçaænä äçðnä-úàå äìòä-úà¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈©¦§¥®¨§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−
:øäèåñ §¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .a ,ak rixfz ,dxez ihewl)

˙Ú¯ˆ Ú‚�Ï B¯Na ¯BÚa ‰È‰Â(ב (יג, ¿»»¿¿»¿∆«»»«

ּפנימּיּותֹו ׁשּבֹו למּצב רֹומזת ׁשהּצרעת ּתֹורה", ּב"לּקּוטי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמסּבר

ּבחיצֹונּיּותֹו רק נמצא והרֹוע ּבתכלית, טֹובה היא האדם ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָׁשל

ּבּזמן מצּוי אינֹו הּצרעת ׁשּנגע לכ הּסּבה וזֹוהי ּבׂשרֹו"); ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ("ּבעֹור

טֹובה היא ׁשּפנימּיּותם אנׁשים ּבּנמצא אין ּבימינּו ׁשּכן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּזה,

ּכלל. רע ּבּה ואין ְְְְִֵַַָָּבתכלית

éùéîçàëNák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤
äôeðúì íLà ãçàãçà úìñ ïBøOrå åéìr øtëì ¤¨¬¨¨²¦§−̈§©¥´¨¨®§¦¨¸¹Ÿ¤¤¨̧

:ïîL âìå äçðîì ïîMa ìeìaáëéðL Bà íéøú ézLe ¨¬©¤²¤§¦§−̈§¬Ÿ¨«¤§¥´Ÿ¦À³§¥Æ
ãçàäå úàhç ãçà äéäå Bãé âéOz øLà äðBé éða§¥´½̈£¤¬©¦−¨®§¨¨³¤¨Æ©½̈§¨«¤−̈

iyiy - eh - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äìòâë-ìà Búøäèì éðéîMä íBia íúà àéáäå Ÿ¨«§¥¦̧Ÿ¹̈©¯©§¦¦²§¨«¢¨−¤
:ýåýé éðôì ãrBî-ìäà çút-ìà ïäkäãëç÷ìå ©Ÿ¥®¤¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯
éðäå ïîMä âì-úàå íLàä Nák-úà ïäkäíúà ó ©Ÿ¥²¤¤¬¤¨«¨−̈§¤´Ÿ©®̈¤§¥¦̧Ÿ¨¯

:ýåýé éðôì äôeðz ïäkääëíLàä Nák-úà èçLå ©Ÿ¥²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼
-ïæà Ceðz-ìr ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¨½̈§¨©²©§¬«Ÿ¤
ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä øähnä©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâøåëïäkä ók-ìr ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe ©§−©§¨¦«¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOäæë-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå ©§¨¦«§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦

éðôì íéîrt òáL úéìàîOä Btk-ìr øLà ïîMä©¤¾¤£¤¬©©−©§¨¦®¤¬©§¨¦−¦§¥¬
:ýåýéçëïäkä ïúðåBtk-ìr øLà | ïîMä-ïî §Ÿ̈«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´©©À
ìrúéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä øähnä ïæà Ceðz- ©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½

:íLàä íc íB÷î-ìr úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®©§−©¬¨«¨¨«
èë-ìr ïzé ïäkä ók-ìr øLà ïîMä-ïî øúBpäå§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©

:ýåýé éðôì åéìr øtëì øähnä LàøìäNrå ´Ÿ©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨¨³
øLàî äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®¥«£¤¬

:Bãé âéOzàìúàhç ãçàä-úà Bãé âéOz-øLà úà ©¦−¨«¥´£¤©¦º¨À¤¨«¤¨¬©¨²
ìr ïäkä øtëå äçðnä-ìr äìò ãçàä-úàå§¤¨«¤¨¬Ÿ−̈©©¦§¨®§¦¤¯©Ÿ¥²©¬

:ýåýé éðôì øähnäáìòâð Ba-øLà úøBz úàæ ©¦©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«´Ÿ©½£¤−¤´©
:Búøäèa Bãé âéOú-àì øLà úrøöô ¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬¨−§¨«¢¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr fk zegiy ihewl)

. . ¯ÈLÚ Ú¯ˆÓ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL B�a¯˜ ¯Ó‡L È�Ú»ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«¿»»¿…»»ƒ

¯ÈLÚ ˙B�a¯˜ . . ‡È·Ó(רמב"ם) ≈ƒ»¿¿»ƒ

הֹוצאֹות את לנּדב אחד ליהּודי ּפעם הּציע אדמֹו"ר מֹו"ח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּכ"ק

ׁשּלפי אף הבטיח, הּיהּודי צדק'. ה'צמח ׁשּו"ת ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָההדּפסה

הרּבי, אמר הבטחתֹו. וקּים נתעּׁשר ואז ּביכלּתֹו, זה היה לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹמּצבֹו

ואף ּפרנסה. ׁשל חדׁשים' 'צּנֹורֹות למעלה לֹו ּפתחה זֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהחלטה

– העׁשיר חברֹו עבּור ּומׁשּתּדל מּגדרֹו יֹוצא עני ּכאׁשר ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכאן:

הבטחתֹו את לקּים מּלמעלה לֹו .e¯ÈLÚa˙עֹוזרים ְְְְְִִֵֶַַַָָָ«¬ƒ

éùéùâì:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéåãìék ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ¦³
äfçàì íëì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-ìà eàáú̈¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−©«£ª¨®

:íëúfçà õøà úéáa úrøö òâð ézúðåäìàáe §¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«¨Æ
Bì-øLàéì äàøð òâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä £¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©¦§¨¬¦−
:úéaaåìàáé íøèa úéaä-úà epôe ïäkä äeöå ©¨«¦§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦§¤̧¤¨³Ÿ

úéaa øLà-ìk àîèé àìå òâpä-úà úBàøì ïäkä©Ÿ¥Æ¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈¨£¤´©¨®¦
:úéaä-úà úBàøì ïäkä àáé ïk øçàåæìäàøå §©¬©¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬¤©¨«¦§¨¨´

úøeør÷L úéaä úøé÷a òâpä äpäå òâpä-úà¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ§¦´Ÿ©©½¦§©«£ŸÆ

:øéwä-ïî ìôL ïäéàøîe úncîãà Bà úwø÷øé§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ©§¥¤¬¨−̈¦©¦«
çìøébñäå úéaä çút-ìà úéaä-ïî ïäkä àöéå§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬

:íéîé úráL úéaä-úàèìéréáMä íBia ïäkä áLå ¤©©−¦¦§©¬¨¦«§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®
:úéaä úøé÷a òâpä äNt äpäå äàøåîïäkä äeöå §¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦§¦¨Æ©Ÿ¥½

ïäúà eëéìLäå òâpä ïäa øLà íéðáàä-úà eölçå§¦§Æ¤¨´£¨¦½£¤¬¨¥−©®̈©§¦§¦³¤§¤Æ
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçî-ìààîúéaä-úàå ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¤©©²¦

eö÷ä øLà øôrä-úà eëôLå áéáñ úéaî rö÷é©§¦¬©¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ£¤´¦§½
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçî-ìàáîíéðáà eç÷ìå ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¨«§Æ£¨¦´

çwé øçà øôrå íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®§¨¨¬©¥²¦©−
:úéaä-úà çèåâîúéaa çøôe òâpä áeLé-íàå §¨¬¤©¨«¦§¦¨³©¤̧©Æ¨©´©©½¦

úéaä-úà úBö÷ä éøçàå íéðáàä-úà õlç øçà©©−¦¥´¤¨«£¨¦®§©«£¥²¦§¬¤©©−¦
:çBhä éøçàåãîòâpä äNt äpäå äàøå ïäkä àáe §©«£¥¬¦«©¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©

:àeä àîè úéaa àåä úøàîî úrøö úéaaäîõúðå ©¨®¦¨©¸©©§¤¬¤¦²©©−¦¨¥¬«§¨©´
úéaä øôr-ìk úàå åéör-úàå åéðáà-úà úéaä-úà¤©©À¦¤£¨¨Æ§¤¥½̈§¥−¨£©´©®̈¦

:àîè íB÷î-ìà øérì õeçî-ìà àéöBäååîàaäå §¦Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«§©¨Æ
:áørä-ãr àîèé Búà øébñä éîé-ìk úéaä-ìà¤©©½¦¨§¥−¦§¦´Ÿ®¦§−̈©¨¨«¤

æîúéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé úéaa áëMäå§©Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦
:åéãâa-úà ñaëéçîäpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå §©¥−¤§¨¨«§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â

øäèå úéaä-úà çhä éøçà úéaa òâpä äNô-àì«Ÿ¨¨³©¤̧©Æ©©½¦©«£¥−¦´Ÿ©¤©¨®¦§¦©³
òâpä àtøð ék úéaä-úà ïäkä:èîàhçì ç÷ìå ©Ÿ¥Æ¤©©½¦¦¬¦§−̈©¨«©§¨©²§©¥¬

:áæàå úrìBú éðLe æøà õrå íéøtö ézL úéaä-úà¤©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ
ðíéî-ìr Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤®̈¤§¦¤−¤©©¬¦

:íéiçàðéðL | úàå áæàä-úàå æøàä-õr-úà ç÷ìå ©¦«§¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ§¥´§¦´
øtvä íãa íúà ìáèå äiçä øtvä úàå úrìBzä©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´ŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ
òáL úéaä-ìà äfäå íéiçä íénáe äèeçMä©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬¤©©−¦¤¬©

:íéîrtáðíénáe øBtvä íãa úéaä-úà àhçå §¨¦«§¦¥´¤©©½¦§©Æ©¦½©©−¦
éðLáe áæàáe æøàä õráe äiçä øtváe íéiçä©«©¦®©¦´Ÿ©«©À̈§¥¬¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬

:úrìBzäâðøérì õeçî-ìà äiçä øtvä-úà çlLå ©¨«©§¦©º¤©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−
:øäèå úéaä-ìr øtëå äãOä éðt-ìàãðúàæ ¤§¥´©¨¤®§¦¤¬©©©−¦§¨¥«−Ÿ

:÷úpìå úrøvä òâð-ìëì äøBzääðãâaä úrøöìe ©¨®§¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤§¨©¬©©¤−¤
:úéaìååð:úøäaìå úçtqìå úàNìåæðíBéa úøBäì §©¨«¦§©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤§¾Ÿ§¬

:úrøvä úøBz úàæ øähä íBéáe àîhäô ©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−©¨¨«©
åèà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

áLéà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé éða-ìà eøac©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À



רי iyiy - eh - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äìòâë-ìà Búøäèì éðéîMä íBia íúà àéáäå Ÿ¨«§¥¦̧Ÿ¹̈©¯©§¦¦²§¨«¢¨−¤
:ýåýé éðôì ãrBî-ìäà çút-ìà ïäkäãëç÷ìå ©Ÿ¥®¤¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯
éðäå ïîMä âì-úàå íLàä Nák-úà ïäkäíúà ó ©Ÿ¥²¤¤¬¤¨«¨−̈§¤´Ÿ©®̈¤§¥¦̧Ÿ¨¯

:ýåýé éðôì äôeðz ïäkääëíLàä Nák-úà èçLå ©Ÿ¥²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼
-ïæà Ceðz-ìr ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¨½̈§¨©²©§¬«Ÿ¤
ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä øähnä©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâøåëïäkä ók-ìr ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe ©§−©§¨¦«¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOäæë-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå ©§¨¦«§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦

éðôì íéîrt òáL úéìàîOä Btk-ìr øLà ïîMä©¤¾¤£¤¬©©−©§¨¦®¤¬©§¨¦−¦§¥¬
:ýåýéçëïäkä ïúðåBtk-ìr øLà | ïîMä-ïî §Ÿ̈«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´©©À
ìrúéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä øähnä ïæà Ceðz- ©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½

:íLàä íc íB÷î-ìr úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®©§−©¬¨«¨¨«
èë-ìr ïzé ïäkä ók-ìr øLà ïîMä-ïî øúBpäå§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©

:ýåýé éðôì åéìr øtëì øähnä LàøìäNrå ´Ÿ©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨¨³
øLàî äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®¥«£¤¬

:Bãé âéOzàìúàhç ãçàä-úà Bãé âéOz-øLà úà ©¦−¨«¥´£¤©¦º¨À¤¨«¤¨¬©¨²
ìr ïäkä øtëå äçðnä-ìr äìò ãçàä-úàå§¤¨«¤¨¬Ÿ−̈©©¦§¨®§¦¤¯©Ÿ¥²©¬

:ýåýé éðôì øähnäáìòâð Ba-øLà úøBz úàæ ©¦©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«´Ÿ©½£¤−¤´©
:Búøäèa Bãé âéOú-àì øLà úrøöô ¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬¨−§¨«¢¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr fk zegiy ihewl)

. . ¯ÈLÚ Ú¯ˆÓ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL B�a¯˜ ¯Ó‡L È�Ú»ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«¿»»¿…»»ƒ

¯ÈLÚ ˙B�a¯˜ . . ‡È·Ó(רמב"ם) ≈ƒ»¿¿»ƒ

הֹוצאֹות את לנּדב אחד ליהּודי ּפעם הּציע אדמֹו"ר מֹו"ח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּכ"ק

ׁשּלפי אף הבטיח, הּיהּודי צדק'. ה'צמח ׁשּו"ת ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָההדּפסה

הרּבי, אמר הבטחתֹו. וקּים נתעּׁשר ואז ּביכלּתֹו, זה היה לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹמּצבֹו

ואף ּפרנסה. ׁשל חדׁשים' 'צּנֹורֹות למעלה לֹו ּפתחה זֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהחלטה

– העׁשיר חברֹו עבּור ּומׁשּתּדל מּגדרֹו יֹוצא עני ּכאׁשר ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכאן:

הבטחתֹו את לקּים מּלמעלה לֹו .e¯ÈLÚa˙עֹוזרים ְְְְְִִֵֶַַַָָָ«¬ƒ

éùéùâì:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéåãìék ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ¦³
äfçàì íëì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-ìà eàáú̈¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−©«£ª¨®

:íëúfçà õøà úéáa úrøö òâð ézúðåäìàáe §¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«¨Æ
Bì-øLàéì äàøð òâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä £¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©¦§¨¬¦−
:úéaaåìàáé íøèa úéaä-úà epôe ïäkä äeöå ©¨«¦§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦§¤̧¤¨³Ÿ

úéaa øLà-ìk àîèé àìå òâpä-úà úBàøì ïäkä©Ÿ¥Æ¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈¨£¤´©¨®¦
:úéaä-úà úBàøì ïäkä àáé ïk øçàåæìäàøå §©¬©¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬¤©¨«¦§¨¨´

úøeør÷L úéaä úøé÷a òâpä äpäå òâpä-úà¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ§¦´Ÿ©©½¦§©«£ŸÆ

:øéwä-ïî ìôL ïäéàøîe úncîãà Bà úwø÷øé§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ©§¥¤¬¨−̈¦©¦«
çìøébñäå úéaä çút-ìà úéaä-ïî ïäkä àöéå§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬

:íéîé úráL úéaä-úàèìéréáMä íBia ïäkä áLå ¤©©−¦¦§©¬¨¦«§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®
:úéaä úøé÷a òâpä äNt äpäå äàøåîïäkä äeöå §¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦§¦¨Æ©Ÿ¥½

ïäúà eëéìLäå òâpä ïäa øLà íéðáàä-úà eölçå§¦§Æ¤¨´£¨¦½£¤¬¨¥−©®̈©§¦§¦³¤§¤Æ
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçî-ìààîúéaä-úàå ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¤©©²¦

eö÷ä øLà øôrä-úà eëôLå áéáñ úéaî rö÷é©§¦¬©¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ£¤´¦§½
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçî-ìàáîíéðáà eç÷ìå ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¨«§Æ£¨¦´

çwé øçà øôrå íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®§¨¨¬©¥²¦©−
:úéaä-úà çèåâîúéaa çøôe òâpä áeLé-íàå §¨¬¤©¨«¦§¦¨³©¤̧©Æ¨©´©©½¦

úéaä-úà úBö÷ä éøçàå íéðáàä-úà õlç øçà©©−¦¥´¤¨«£¨¦®§©«£¥²¦§¬¤©©−¦
:çBhä éøçàåãîòâpä äNt äpäå äàøå ïäkä àáe §©«£¥¬¦«©¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©

:àeä àîè úéaa àåä úøàîî úrøö úéaaäîõúðå ©¨®¦¨©¸©©§¤¬¤¦²©©−¦¨¥¬«§¨©´
úéaä øôr-ìk úàå åéör-úàå åéðáà-úà úéaä-úà¤©©À¦¤£¨¨Æ§¤¥½̈§¥−¨£©´©®̈¦

:àîè íB÷î-ìà øérì õeçî-ìà àéöBäååîàaäå §¦Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«§©¨Æ
:áørä-ãr àîèé Búà øébñä éîé-ìk úéaä-ìà¤©©½¦¨§¥−¦§¦´Ÿ®¦§−̈©¨¨«¤

æîúéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé úéaa áëMäå§©Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦
:åéãâa-úà ñaëéçîäpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå §©¥−¤§¨¨«§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â

øäèå úéaä-úà çhä éøçà úéaa òâpä äNô-àì«Ÿ¨¨³©¤̧©Æ©©½¦©«£¥−¦´Ÿ©¤©¨®¦§¦©³
òâpä àtøð ék úéaä-úà ïäkä:èîàhçì ç÷ìå ©Ÿ¥Æ¤©©½¦¦¬¦§−̈©¨«©§¨©²§©¥¬

:áæàå úrìBú éðLe æøà õrå íéøtö ézL úéaä-úà¤©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ
ðíéî-ìr Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤®̈¤§¦¤−¤©©¬¦

:íéiçàðéðL | úàå áæàä-úàå æøàä-õr-úà ç÷ìå ©¦«§¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ§¥´§¦´
øtvä íãa íúà ìáèå äiçä øtvä úàå úrìBzä©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´ŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ
òáL úéaä-ìà äfäå íéiçä íénáe äèeçMä©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬¤©©−¦¤¬©

:íéîrtáðíénáe øBtvä íãa úéaä-úà àhçå §¨¦«§¦¥´¤©©½¦§©Æ©¦½©©−¦
éðLáe áæàáe æøàä õráe äiçä øtváe íéiçä©«©¦®©¦´Ÿ©«©À̈§¥¬¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬

:úrìBzäâðøérì õeçî-ìà äiçä øtvä-úà çlLå ©¨«©§¦©º¤©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−
:øäèå úéaä-ìr øtëå äãOä éðt-ìàãðúàæ ¤§¥´©¨¤®§¦¤¬©©©−¦§¨¥«−Ÿ

:÷úpìå úrøvä òâð-ìëì äøBzääðãâaä úrøöìe ©¨®§¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤§¨©¬©©¤−¤
:úéaìååð:úøäaìå úçtqìå úàNìåæðíBéa úøBäì §©¨«¦§©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤§¾Ÿ§¬

:úrøvä úøBz úàæ øähä íBéáe àîhäô ©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−©¨¨«©
åèà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

áLéà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé éða-ìà eøac©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À



iriayרי - eh - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àîè BáBæ BøNaî áæ äéäé ék:àeäâäéäz úàæå ¦³¦«§¤Æ¨´¦§¨½−¨¥¬«§²Ÿ¦«§¤¬
BøNa íézçä-Bà BáBæ-úà BøNa øø BáBæa Búàîèª§¨−§®¨´§¨º¤À«¤§¦³§¨Æ

àåä Búàîè BáBfî:ãåéìr ákLé øLà ákLnä-ìk ¦½ª§¨−¦«¨©¦§À̈£¤̧¦§©¬¨¨²
:àîèé åéìr áLé-øLà éìkä-ìëå àîèé áfääLéàå ©−̈¦§®̈§¨©§¦²£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«§¦¾

àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé BákLîa òbé øLà£¤¬¦©−§¦§¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áørä-ãråáfä åéìr áLé-øLà éìkä-ìr áLiäå ©¨¨«¤§©¥Æ©©§¦½£¤¥¥¬¨−̈©¨®

:áørä-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëéærâpäå §©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§©Ÿ¥−©
-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä øNáa¦§©´©®̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©

:áøräçõçøå åéãâa ñaëå øBäha áfä ÷øé-éëå ¨¨«¤§¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬
:áørä-ãr àîèå íénaèákøé øLà ákønä-ìëå ©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¨©¤§©À£¤̧¦§©¬

:àîèé áfä åéìréåézçú äéäé øLà ìëa râpä-ìëå ¨¨²©−̈¦§¨«§¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´¦«§¤´©§½̈
õçøå åéãâa ñaëé íúBà àNBpäå áørä-ãr àîèé¦§−̈©¨®̈¤§©¥´½̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬

:áørä-ãr àîèå íénaàéáfä Ba-òbé øLà ìëå ©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¸Ÿ£¤³¦©Æ©½̈
àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå íéna óèL-àì åéãéå§¨−̈«Ÿ¨©´©¨®¦§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬

:áørä-ãráéøáMé áfä Ba-òbé-øLà Nøç-éìëe ©¨¨«¤§¦¤²¤£¤¦©¬©−̈¦¨¥®
:íéna óèMé õr-éìk-ìëåâéBáBfî áfä øäèé-éëå §¨̧§¦¥½¦¨¥−©¨«¦§¦«¦§©³©¨Æ¦½

õçøå åéãâa ñaëå Búøäèì íéîé úráL Bì øôñå§¨̧©¹¦§©¬¨¦²§¨«¢¨−§¦¤´§¨¨®§¨©¯
:øäèå íéiç íéîa BøNaãéBì-çwé éðéîMä íBiáe §¨²§©¬¦©¦−§¨¥«©´©§¦¦À¦©Æ

zLýåýé éðôì | àáe äðBé éða éðL Bà íéøú é §¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®¨´¦§¥´§Ÿ̈À
:ïäkä-ìà íðúðe ãrBî ìäà çút-ìàåèäNrå ¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½§¨−̈¤©Ÿ¥«§¨¨³

åéìr øtëå äìò ãçàäå úàhç ãçà ïäkä íúàŸ¨Æ©Ÿ¥½¤¨´©½̈§¨«¤−̈Ÿ®̈§¦¤̧¨¨¯
:BáBfî ýåýé éðôì ïäkäñ ©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(81 'nr ak zegiy ihewl)

˙Á‡ ‰i‡¯ ÏÚa(לב טו, (רש"י ««¿ƒ»««

לעיל, ׁשּנזּכר ראיֹות, ׁשלׁש אֹו ׁשּתים לבעל ׁשהּכּונה ּפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלא

לאחר ּבּכתּוב הּמֹופיע קרי, ּבעל ׁשל מּדינֹו יֹותר חמּור ּדינֹו ְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּכי

קרי, ּכבעל ׁשּדינֹו אחת, ראּיה לבעל ׁשהּכּונה מפרׁש אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמּכן.

הּכבד: אל הּקל מן הם הּכתּובים זה ‡Á˙ּולפי ‰i‡¯ ÏÚa ·Ê ְְִִִֵֵֶֶַַַַָ»««¿ƒ»««

È¯˜ ÏÚ·e.ערב טמאת –‰c�.ׁשבעה טמאת –ÌÈzL ÏÚa ·Ê ««∆ƒְֶֶַֻƒ»ְְִַָֻ»««¿«ƒ

˙Bi‡¯ LÏL B‡.נקּיים ׁשבעה ספירת חּיּוב –‰‡ÓË ÌÚ ·ÎBL »…¿ƒְְְִִִִִַָ≈ƒ¿≈»

ּכרת. אּסּור –ִֵָ

éòéáùæèíéna õçøå òøæ-úáëL epnî àöú-ék Léàå§¦¾¦«¥¥¬¦¤−¦§©®̈©§¨©¬©©²¦
:áørä-ãr àîèå BøNa-ìk-úàæé-ìëå ãâa-ìëå ¤¨§¨−§¨¥¬©¨¨«¤§¨¤¤́§¨

íéna ñaëå òøæ-úáëL åéìr äéäé-øLà øBò½£¤¦«§¤¬¨−̈¦§©®̈©§ª©¬©©−¦
:áørä-ãr àîèåçédúà Léà ákLé øLà äMàå §¨¥¬©¨¨«¤§¦¾̈£¤̧¦§©¬¦²Ÿ−̈

:áørä-ãr eàîèå íéná eöçøå òøæ-úáëLô ¦§©®̈©§¨«£´©©½¦§¨«§−©¨¨«¤

èédøNáa dáæ äéäé íc äáæ äéäú-ék äMàå§¦¨Æ¦¦«§¤´¨½̈¨²¦«§¤¬Ÿ−̈¦§¨®̈
àîèé da râpä-ìëå dúcðá äéäz íéîé úráL¦§©³¨¦Æ¦«§¤´§¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©−̈¦§¨¬

:áørä-ãrëàîèé dúcða åéìr ákLz øLà ìëå ©¨¨«¤§ŸÁ£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨−̈¦§¨®
:àîèé åéìr áLz-øLà ìëåàërâpä-ìëå §²Ÿ£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«§¨©Ÿ¥−©

åéãâa ñaëé dákLîa-ãr àîèå íéna õçøå §¦§¨¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©
:áøräáëåéìr áLz-øLà éìk-ìëa râpä-ìëå ¨¨«¤§¨̧©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨¨®

:áørä-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëéâëíàå §©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦̧
-úáLé àåä-øLà éìkä-ìr Bà àeä ákLnä-ìr©«©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬¤«¤

:áørä-ãr àîèé Bá-Bòâða åéìrãëákLé áëL íàå ¨−̈§¨§®¦§−̈©¨¨«¤§¦¿¨ŸÁ¦§©̧
ráL àîèå åéìr dúcð éäúe dúà Léàíéîé ú ¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈§¨¥−¦§©´¨¦®

:àîèé åéìr ákLé-øLà ákLnä-ìëåñäëäMàå §¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨−̈¦§¨«§¦¿̈
Bà dúcð-úr àìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ¤¦¨½̈¬

áBæ éîé-ìk dúcð-ìr áeæú-éëdúcð éîék dúàîè ¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´ª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²
:àåä äàîè äéäzåëákLz-øLà ákLnä-ìk ¦«§¤−§¥¨¬¦«¨©¦§º̈£¤¦§©³

-ìëå dl-äéäé dúcð ákLîk dáBæ éîé-ìk åéìr̈¨Æ¨§¥´½̈§¦§©¬¦¨−̈¦«§¤¨®§¨
:dúcð úàîèk äéäé àîè åéìr áLz øLà éìkä©§¦Æ£¤´¥¥´¨½̈¨¥´¦«§¤½§ª§©−¦¨¨«

æëíéna õçøå åéãâa ñaëå àîèé ía râBpä-ìëå§¨©¥¬©−̈¦§®̈§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áørä-ãr àîèåçëdl äøôñå dáBfî äøäè-íàå §¨¥¬©¨¨«¤§¦¨«£−̈¦®̈§¨¬§¨¨²

:øäèz øçàå íéîé úráLèë-çwz éðéîMä íBiáe ¦§©¬¨¦−§©©¬¦§¨«©´©§¦¦À¦©
íúBà äàéáäå äðBé éða éðL Bà íéøú ézL dì̈Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®§¥«¦¨³¨Æ

:ãrBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìàì-úà ïäkä äNrå ¤©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¨¨³©Ÿ¥Æ¤
ïäkä äéìr øtëå äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä̈«¤¨´©½̈§¤¨«¤−̈Ÿ¨®§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ

:dúàîè áBfî ýåýé éðôìàì-éða-úà ízøfäå ¦§¥´§Ÿ̈½¦−ª§¨¨«§¦©§¤¬¤§¥«
íànèa íúàîèa eúîé àìå íúàîhî ìûøNé¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ¨ª̧Æ§ª§¨½̈§©§¨¬

:íëBúa øLà éðkLî-úàáìøLàå áfä úøBz úàæ ¤¦§¨¦−£¤¬§¨«¬Ÿ©−©¨®©«£¤̧
:dá-äàîèì òøæ-úáëL epnî àözâìäåcäå ¥¥¬¦¤²¦§©¤−©§¨§¨¨«§©¨¨Æ

øLà Léàìe äá÷pìå øëfì BáBæ-úà áfäå dúcða§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥®̈§¦¾£¤¬
:äàîè-ír ákLéttt ¦§©−¦§¥¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .97 'r a"lg zegiyÎihewl)

ı¯‡ ˙È·a ˙Ú¯ˆ Ú‚� Èz˙�Â . . ÔÚ�k ı¯‡ Ï‡ e‡·˙ Èkƒ»…∆∆∆¿««¿»«ƒ∆«»««¿≈∆∆

ÌÎ˙fÁ‡(לד (יד, ¬À«¿∆

e�ÈÓË‰L ÈÙÏ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈÚ‚p‰L Ì‰Ï ‡È‰ ‰¯BNa¿»ƒ»∆∆«¿»ƒ»ƒ¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ

‰�L ÌÈÚa¯‡ Ïk Ì‰Èza ˙B¯È˜a ·‰Ê ÏL ˙Bi�BÓËÓ ÌÈi¯BÓ‡¡ƒƒ«¿ƒ∆»»¿ƒ»≈∆»«¿»ƒ»»

Ô‡ˆBÓe ˙Èa‰ ı˙B� Ú‚p‰ È„ÈŒÏÚÂ ,¯a„na Ï‡¯NÈ eÈ‰L(רש"י) ∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»¿«¿≈«∆«≈««ƒ¿»

ודּבּור. אמירה מּלׁשֹון היא "אמֹורי" ׁשהּמּלה ּבחסידּות ְְְֱֲֲִִִִִִִֶַַָָָֹמבאר

הּבאים צרעת, נגעי הֹופיעּו האמֹורּיים ּבבּתי ׁשּדוקא מצינּו ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָלכן

טמּונים היּו ּבבּתיהם ּדוקא זאת, עם א הרע. לׁשֹון ּדּבּור עוֹון ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

xihtn - eh - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
מנּצל להיֹות יכֹול הּדּבּור ׁשּכח ללּמדנּו זהב": ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ"מטמֹונּיֹות

זֹוהי טֹובים. לדברים לנּצלֹו נּתן מּדה ּבאֹותּה א רעים, ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָָָלדברים

לגּלֹות ּגם אּלא הרע, הּדּבּור את לבּטל רק לא הּנגעים, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹמּטרת

ׁשל (מטמֹונּיֹות טֹובים לדברים הּדּבּור עם להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשאפׁשר

ָָזהב).
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ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥

éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©

:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥

,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨

,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBB

øéèôîàìàìå íúàîhî ìûøNé-éða-úà ízøfäå§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ
:íëBúa øLà éðkLî-úà íànèa íúàîèa eúîé̈ª̧Æ§ª§¨½̈§©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬§¨«

áìòøæ-úáëL epnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ¬Ÿ©−©¨®©«£¤̧¥¥¬¦¤²¦§©¤−©
:dá-äàîèìâìøëfì BáBæ-úà áfäå dúcða äåcäå §¨§¨¨«§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈

:äàîè-ír ákLé øLà Léàìe äá÷pìåttt §©§¥¨®§¦¾£¤¬¦§©−¦§¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .91 'r a"lg zegiyÎihewl)

ı¯‡ ˙È·a ˙Ú¯ˆ Ú‚� Èz˙�Â . . ÔÚ�k ı¯‡ Ï‡ e‡·z Èkƒ»…∆∆∆¿««¿»«ƒ∆«»««¿≈∆∆

ÌÎ˙fÁ‡(לד (יד, ¬À«¿∆

e�ÈÓË‰L ÈÙÏ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈÚ‚p‰L Ì‰Ï ‡È‰ ‰¯BNa¿»ƒ»∆∆«¿»ƒ»ƒ¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ

‰�L ÌÈÚa¯‡ Ïk Ì‰Èza ˙B¯È˜a ·‰Ê ÏL ˙Bi�BÓËÓ ÌÈi¯BÓ‡¡ƒƒ«¿ƒ∆»»¿ƒ»≈∆»«¿»ƒ»»

Ô‡ˆBÓe ˙Èa‰ ı˙B� Ú‚p‰ È„ÈŒÏÚÂ ,¯a„na Ï‡¯NÈ eÈ‰L(רש"י) ∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»¿«¿≈«∆«≈««ƒ¿»

ּבצּורה נכּתב ׁשם א הּמדרׁש, מן מּובא רׁש"י ׁשל ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּפרּוׁשֹו

רׁש"י ואּלּו "ממֹונם" הטמינּו ׁשהּכנענים נאמר ּבּמדרׁש ְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשֹונה.

הטמינּו ׁשּכנענּיים ּבּמדרׁש נכּתב עֹוד זהב". ׁשל "מטמֹונּיֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָּכתב

ּבלבד. ּבּתיהם" "קירֹות צּין רׁש"י ואּלּו ּובּׂשדֹות" ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ"ּבּבּתים

ולא הּכתּובים, ּבפרּוׁש ורק א עֹוסק רׁש"י לחּלּוק: ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַֹוההסּבר

ּכאן ׁשהּפסּוק והיֹות הּכתּוב. את מפרׁשים ׁשאינם חז"ל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבסּפּורי

הטמנת את ּכלל מזּכיר לא רׁש"י הּבּתים, נגעי ּבעניני רק ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹעֹוסק

ׁשל "מטמֹונּיֹות ׁשהטמינּו מדּגיׁש רׁש"י ּגם לכן ּבּׂשדֹות. ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּממֹון

מצמצם מקֹום הם הּבית קירֹות ׁשּכן ממֹונם, ׁשאר ולא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻזהב"

הּטרחה. את ׁשּתצּדיק ּבכּמּות נחּות, מּסּוג ממֹון להטמין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָמּכדי

.ïîéñ å"ãéò ,íé÷åñô 'ö

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley



רי xihtn - eh - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
מנּצל להיֹות יכֹול הּדּבּור ׁשּכח ללּמדנּו זהב": ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ"מטמֹונּיֹות

זֹוהי טֹובים. לדברים לנּצלֹו נּתן מּדה ּבאֹותּה א רעים, ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָָָלדברים

לגּלֹות ּגם אּלא הרע, הּדּבּור את לבּטל רק לא הּנגעים, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹמּטרת

ׁשל (מטמֹונּיֹות טֹובים לדברים הּדּבּור עם להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשאפׁשר

ָָזהב).
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,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥

,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨

,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥
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øéèôîàìàìå íúàîhî ìûøNé-éða-úà ízøfäå§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ
:íëBúa øLà éðkLî-úà íànèa íúàîèa eúîé̈ª̧Æ§ª§¨½̈§©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬§¨«

áìòøæ-úáëL epnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ¬Ÿ©−©¨®©«£¤̧¥¥¬¦¤²¦§©¤−©
:dá-äàîèìâìøëfì BáBæ-úà áfäå dúcða äåcäå §¨§¨¨«§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈

:äàîè-ír ákLé øLà Léàìe äá÷pìåttt §©§¥¨®§¦¾£¤¬¦§©−¦§¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .91 'r a"lg zegiyÎihewl)

ı¯‡ ˙È·a ˙Ú¯ˆ Ú‚� Èz˙�Â . . ÔÚ�k ı¯‡ Ï‡ e‡·z Èkƒ»…∆∆∆¿««¿»«ƒ∆«»««¿≈∆∆

ÌÎ˙fÁ‡(לד (יד, ¬À«¿∆

e�ÈÓË‰L ÈÙÏ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈÚ‚p‰L Ì‰Ï ‡È‰ ‰¯BNa¿»ƒ»∆∆«¿»ƒ»ƒ¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ

‰�L ÌÈÚa¯‡ Ïk Ì‰Èza ˙B¯È˜a ·‰Ê ÏL ˙Bi�BÓËÓ ÌÈi¯BÓ‡¡ƒƒ«¿ƒ∆»»¿ƒ»≈∆»«¿»ƒ»»

Ô‡ˆBÓe ˙Èa‰ ı˙B� Ú‚p‰ È„ÈŒÏÚÂ ,¯a„na Ï‡¯NÈ eÈ‰L(רש"י) ∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»¿«¿≈«∆«≈««ƒ¿»

ּבצּורה נכּתב ׁשם א הּמדרׁש, מן מּובא רׁש"י ׁשל ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּפרּוׁשֹו

רׁש"י ואּלּו "ממֹונם" הטמינּו ׁשהּכנענים נאמר ּבּמדרׁש ְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשֹונה.
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éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨
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.daFhl Epilr `Ad ipWd mFiaE oFW`xd mFiA ,xi` Wcg W`xŸŸ¤¦¨©¨¦©©¥¦©¨¨¥§¨



רה
el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
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אגרות קודש
 ב"ה,  ג' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק קדושים, בו כותב בהנוגע לשו"ב שהתחיל פתאום ללכת בגילוי ראש, באם 

זה נוגע לכשרות שחיטתו.

ובודאי ידוע לו המאורע שלפני כמה דורות, שאסרו בפועל שחיטתו של שו"ב מפני שלבש קאלאשין, 

אף שכמובן בהענין מצ"ע אין כל איסור, אלא שבזמן ההוא היתה זו הוכחה, אשר סר מדרך הישר, והרי 

הלכות  הצ"צ  אדמו"ר  נכדו  ובשו"ת  הזקן  לרבנו  בשו"ע  וכמבואר  וביותר,  ביותר  שמים  ירא  צ"ל  שו"ב 

שחיטה. ועד"ז בנדון דידן, והרי ענין גילוי הראש, שלא בערך חמור ביותר וביותר מאשר לבישת קאלאשין, 

וק"ל.

באיזה אופן יש לתקן הענין, מובן שתלוי בכמה פרטים ופרטי פרטים, ואולי כדאי להודע באופן 

חשאי אצל הסתדרות הרבנים באם היו מקרים דומים להנ"ל, ובאיזה אופן ואמצעים אחזו ופעלו. ומובן 

שכל קדימה בפעולה בשטח האמור בנקל יותר התיקון.

בברכה לבשו"ט בכל האמור בכל הענינים אודותם כותב ואשר מנצל כל אפשריות להפצת היהדות 

בכלל והפצת החסידות בפרט.
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)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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יציאת
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:096:038:518:479:239:1910:2910:2619:1219:1619:3719:4118:5619:51באר שבע )ק(

6:076:008:498:459:219:1710:2810:2419:1319:1819:3819:4318:4719:53חיפה )ק( 

6:055:598:498:459:209:1610:2710:2319:1319:1719:3819:4218:3619:50ירושלים )ק( 

6:106:038:518:479:239:1910:2910:2619:1319:1719:3719:4218:5619:53תל אביב )ק(

6:005:498:548:479:269:1910:3510:3119:4919:5820:2020:3019:3920:45אוסטריה וינה )ק(

6:436:498:579:009:309:3210:2610:2717:5617:4818:2218:1417:3218:25אוסטרליה מלבורן )ח(

6:075:568:588:529:309:2410:3910:3519:4819:5620:1820:2619:3620:30אוקראינה אודסה )ק(

5:355:248:288:229:008:5410:1010:0519:2319:3119:5420:0319:1220:07אוקראינה דונייצק )ק(

5:465:358:398:339:119:0510:2110:1619:3419:4320:0520:1519:2320:19אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:095:579:038:569:369:2910:4610:4120:0220:1220:3420:4519:5220:49אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:005:488:558:499:279:2110:3810:3319:5620:0620:2920:3919:4620:43אוקראינה קייב )ק(

6:346:249:259:199:579:5111:0611:0120:1320:2120:4220:5120:0121:05איטליה מילאנו )ק(

6:036:028:368:359:069:0510:0910:0818:2518:2318:4618:4518:0518:49אקוואדור קיטו )ח(

7:157:209:299:3110:0210:0410:5911:0018:3118:2418:5618:4918:0719:00ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:108:1610:2410:2710:5510:5811:5211:5319:1919:1019:4619:3718:5419:41ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:266:189:129:079:459:4010:5210:4819:4719:5320:1420:2019:3420:24ארה״ב בולטימור )ק(

6:136:049:018:559:339:2710:4010:3719:4019:4620:0720:1419:2720:26ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:146:059:018:569:339:2810:4110:3719:3919:4520:0620:1319:2620:26ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:476:379:369:3010:0810:0211:1611:1220:1820:2520:4620:5320:0621:06ארה״ב דטרויט )ק(

6:516:459:329:2810:0410:0111:1011:0719:5219:5520:1620:2019:3720:29ארה״ב היוסטן )ק(

6:176:109:018:579:339:2910:4010:3719:2919:3319:5419:5919:1420:09ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:556:499:339:3010:0610:0211:1111:0819:4719:5020:1020:1319:3120:23ארה״ב מיאמי )ק(

6:096:008:568:519:299:2310:3610:3219:3419:4120:0220:0919:2220:23ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:055:558:548:499:269:2010:3410:3019:3719:4320:0520:1219:2420:23ארה״ב שיקאגו )ק(

6:326:339:019:019:309:3010:3110:3018:3318:2918:5518:5118:1218:55בוליביה לה פאס )ח(

6:446:329:399:3210:1110:0411:2211:1720:4120:5121:1421:2520:3121:44בלגיה אנטוורפן )ק(

6:446:329:399:3310:1110:0511:2211:1720:4220:5221:1521:2520:3221:43בלגיה בריסל )ק(

5:495:358:498:419:219:1310:3310:2720:0420:1620:4020:5319:5620:57בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:166:188:378:389:099:0910:0810:0817:5717:5218:1918:1517:3518:21ברזיל ס.פאולו )ח(

6:016:038:238:248:558:559:549:5417:4417:3918:0618:0217:2218:08ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:005:478:578:509:289:2110:3910:3420:0120:1220:3520:4619:5221:03בריטניה לונדון )ק(

6:055:519:038:569:359:2810:4710:4120:1420:2520:4921:0120:0521:20בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:055:529:028:559:349:2710:4510:4020:0920:1920:4320:5419:5920:58גרמניה ברלין )ק(

6:276:159:239:169:549:4811:0511:0020:2420:3420:5621:0720:1421:11גרמניה פרנקפורט )ק(

6:176:208:408:419:109:119:579:5617:5817:5318:2118:1617:3618:20דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:196:158:548:519:279:2410:3110:2918:5819:0019:2019:2218:4119:26הודו בומביי )ח(

6:146:108:508:489:229:2010:2610:2418:5518:5719:1819:1918:3919:23הודו פונה )ח(

5:525:418:448:379:169:1010:2510:2119:3619:4520:0720:1619:2520:20הונגריה בודפשט )ק(

6:226:139:099:049:419:3610:4910:4519:4719:5320:1420:2119:3420:25טורקיה איסטנבול )ק(

6:476:389:329:2710:049:5911:1111:0720:0420:1020:3020:3619:5120:40יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת תזריע מצורע בארץ ישראל - שמיני בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:146:039:058:599:389:3210:4710:4219:5620:0420:2620:3519:4420:39מולדובה קישינב )ק(

7:117:079:529:4910:2210:1911:2711:2420:0220:0420:2420:2619:4520:30מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:027:099:109:139:439:4610:3810:4017:5617:4618:2418:1417:3118:18ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:335:278:168:128:478:439:529:4918:3518:3818:5819:0218:1919:06נפאל קטמנדו )ח(

6:586:569:279:259:599:5811:0111:0019:1119:1019:3219:3118:5219:35סינגפור סינגפור )ח(

5:345:218:328:249:038:5610:1410:0919:3919:4920:1220:2419:2920:28פולין ורשא )ק(

6:116:128:358:349:089:0710:0810:0718:0518:0218:2618:2317:4418:27פרו לימה )ח(

6:516:409:429:3610:1410:0811:2311:1820:3120:3921:0121:0920:2021:23צרפת ליאון )ק(

6:556:449:499:4310:2110:1511:3111:2620:4720:5621:1821:2820:3621:43צרפת פריז )ק(

5:425:408:178:168:478:469:509:4918:1018:1018:3118:3117:5218:35קולומביה בוגוטה )ח(

6:306:209:209:159:529:4611:0110:5620:0520:1220:3420:4219:5320:55קנדה טורונטו )ק(

6:045:548:558:509:279:2210:3610:3219:4419:5220:1420:2219:3320:37קנדה מונטריאול )ק(

6:126:058:548:499:279:2310:3310:3019:1919:2419:4419:4919:0519:53קפריסין לרנקה )ק(

6:196:049:219:139:529:4411:0510:5920:4120:5321:1821:3220:3321:52רוסיה מוסקבה )ח(

6:306:199:219:159:549:4811:0310:5820:1320:2120:4320:5220:0220:56רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

6:326:219:269:209:579:5111:0711:0220:2020:2920:5121:0020:0921:14שוייץ ציריך )ק(

6:025:598:368:339:089:0610:1110:0918:3418:3418:5518:5618:1619:00תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם '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

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:096:038:518:479:239:1910:2910:2619:1219:1619:3719:4118:5619:51באר שבע )ק(

6:076:008:498:459:219:1710:2810:2419:1319:1819:3819:4318:4719:53חיפה )ק( 

6:055:598:498:459:209:1610:2710:2319:1319:1719:3819:4218:3619:50ירושלים )ק( 

6:106:038:518:479:239:1910:2910:2619:1319:1719:3719:4218:5619:53תל אביב )ק(

6:005:498:548:479:269:1910:3510:3119:4919:5820:2020:3019:3920:45אוסטריה וינה )ק(

6:436:498:579:009:309:3210:2610:2717:5617:4818:2218:1417:3218:25אוסטרליה מלבורן )ח(

6:075:568:588:529:309:2410:3910:3519:4819:5620:1820:2619:3620:30אוקראינה אודסה )ק(

5:355:248:288:229:008:5410:1010:0519:2319:3119:5420:0319:1220:07אוקראינה דונייצק )ק(

5:465:358:398:339:119:0510:2110:1619:3419:4320:0520:1519:2320:19אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:095:579:038:569:369:2910:4610:4120:0220:1220:3420:4519:5220:49אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:005:488:558:499:279:2110:3810:3319:5620:0620:2920:3919:4620:43אוקראינה קייב )ק(

6:346:249:259:199:579:5111:0611:0120:1320:2120:4220:5120:0121:05איטליה מילאנו )ק(

6:036:028:368:359:069:0510:0910:0818:2518:2318:4618:4518:0518:49אקוואדור קיטו )ח(

7:157:209:299:3110:0210:0410:5911:0018:3118:2418:5618:4918:0719:00ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:108:1610:2410:2710:5510:5811:5211:5319:1919:1019:4619:3718:5419:41ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:266:189:129:079:459:4010:5210:4819:4719:5320:1420:2019:3420:24ארה״ב בולטימור )ק(

6:136:049:018:559:339:2710:4010:3719:4019:4620:0720:1419:2720:26ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:146:059:018:569:339:2810:4110:3719:3919:4520:0620:1319:2620:26ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:476:379:369:3010:0810:0211:1611:1220:1820:2520:4620:5320:0621:06ארה״ב דטרויט )ק(

6:516:459:329:2810:0410:0111:1011:0719:5219:5520:1620:2019:3720:29ארה״ב היוסטן )ק(

6:176:109:018:579:339:2910:4010:3719:2919:3319:5419:5919:1420:09ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:556:499:339:3010:0610:0211:1111:0819:4719:5020:1020:1319:3120:23ארה״ב מיאמי )ק(

6:096:008:568:519:299:2310:3610:3219:3419:4120:0220:0919:2220:23ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:055:558:548:499:269:2010:3410:3019:3719:4320:0520:1219:2420:23ארה״ב שיקאגו )ק(

6:326:339:019:019:309:3010:3110:3018:3318:2918:5518:5118:1218:55בוליביה לה פאס )ח(

6:446:329:399:3210:1110:0411:2211:1720:4120:5121:1421:2520:3121:44בלגיה אנטוורפן )ק(

6:446:329:399:3310:1110:0511:2211:1720:4220:5221:1521:2520:3221:43בלגיה בריסל )ק(

5:495:358:498:419:219:1310:3310:2720:0420:1620:4020:5319:5620:57בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:166:188:378:389:099:0910:0810:0817:5717:5218:1918:1517:3518:21ברזיל ס.פאולו )ח(

6:016:038:238:248:558:559:549:5417:4417:3918:0618:0217:2218:08ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:005:478:578:509:289:2110:3910:3420:0120:1220:3520:4619:5221:03בריטניה לונדון )ק(

6:055:519:038:569:359:2810:4710:4120:1420:2520:4921:0120:0521:20בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:055:529:028:559:349:2710:4510:4020:0920:1920:4320:5419:5920:58גרמניה ברלין )ק(

6:276:159:239:169:549:4811:0511:0020:2420:3420:5621:0720:1421:11גרמניה פרנקפורט )ק(

6:176:208:408:419:109:119:579:5617:5817:5318:2118:1617:3618:20דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:196:158:548:519:279:2410:3110:2918:5819:0019:2019:2218:4119:26הודו בומביי )ח(

6:146:108:508:489:229:2010:2610:2418:5518:5719:1819:1918:3919:23הודו פונה )ח(

5:525:418:448:379:169:1010:2510:2119:3619:4520:0720:1619:2520:20הונגריה בודפשט )ק(

6:226:139:099:049:419:3610:4910:4519:4719:5320:1420:2119:3420:25טורקיה איסטנבול )ק(

6:476:389:329:2710:049:5911:1111:0720:0420:1020:3020:3619:5120:40יוון אתונה )ק(
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)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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6:146:039:058:599:389:3210:4710:4219:5620:0420:2620:3519:4420:39מולדובה קישינב )ק(

7:117:079:529:4910:2210:1911:2711:2420:0220:0420:2420:2619:4520:30מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:027:099:109:139:439:4610:3810:4017:5617:4618:2418:1417:3118:18ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:335:278:168:128:478:439:529:4918:3518:3818:5819:0218:1919:06נפאל קטמנדו )ח(

6:586:569:279:259:599:5811:0111:0019:1119:1019:3219:3118:5219:35סינגפור סינגפור )ח(

5:345:218:328:249:038:5610:1410:0919:3919:4920:1220:2419:2920:28פולין ורשא )ק(

6:116:128:358:349:089:0710:0810:0718:0518:0218:2618:2317:4418:27פרו לימה )ח(

6:516:409:429:3610:1410:0811:2311:1820:3120:3921:0121:0920:2021:23צרפת ליאון )ק(

6:556:449:499:4310:2110:1511:3111:2620:4720:5621:1821:2820:3621:43צרפת פריז )ק(

5:425:408:178:168:478:469:509:4918:1018:1018:3118:3117:5218:35קולומביה בוגוטה )ח(

6:306:209:209:159:529:4611:0110:5620:0520:1220:3420:4219:5320:55קנדה טורונטו )ק(

6:045:548:558:509:279:2210:3610:3219:4419:5220:1420:2219:3320:37קנדה מונטריאול )ק(

6:126:058:548:499:279:2310:3310:3019:1919:2419:4419:4919:0519:53קפריסין לרנקה )ק(

6:196:049:219:139:529:4411:0510:5920:4120:5321:1821:3220:3321:52רוסיה מוסקבה )ח(

6:306:199:219:159:549:4811:0310:5820:1320:2120:4320:5220:0220:56רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

6:326:219:269:209:579:5111:0711:0220:2020:2920:5121:0020:0921:14שוייץ ציריך )ק(

6:025:598:368:339:089:0610:1110:0918:3418:3418:5518:5618:1619:00תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם '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

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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