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 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 

5,000 עותקים על ידי:      

4,500 עותקים על ידי:

 5,000 עותקים על ידי:

 4,500 עותקים על ידי:

בכ - 52,000 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[.

052.6076323

קייטרינג ריבקין
טעם מיוחד בכל אירוע
כפר חב"ד - טל: 03-9606204

לב רוממה בע"מ
ירמיהו 46 ירושלים 02-5376575

בית חב"ד
רמת אביב
ושכונות עבר הירקון
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיא

מעלת הנפלאות דלעתיד לבוא

א. איתא במדרש1 עה"פ "זכר עשה לנפלאותיו – כל מה שעושה הקב"ה לצדיקים בעולם אינו כלום, אלא 

זכר הוא עושה להם, אלא כשיעשה לעולם הבא צדקתו עומד לעד".

וכתב הצמח צדק2 "ואפשר לומר שכולל בזה אפילו נסים דיציאת מצרים, שהם רק זכר לבד מהנסים 

דלעתיד לבוא, וכמ"ש3 כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות4 . . שלע"ל יהי' גילוי פנימיות עתיק, משא"כ 

לנפלאותיו היינו לבחי' אראנו  וזהו זכר עשה   .  . יומין  בימי משה לא הי' ההמשכה אלא מחיצוניות עתיק 

נפלאות דלע"ל". והיינו שעפי"ז מבאר דיוק לשון הכתוב "לנפלאותיו".

וממשיך שכן הוא גם בענין המצוות: ש"המצוות כולן הם זכר וסימן למה שיהי' לע"ל, דלמאן דאמר5 

מצוות אינן בטלות לע"ל, יהי' באופן נעלה מאוד עד שקיום המצווה עכשיו רק זכר וסימן לזה . . ועיין רבות 

1( תהלים כאן.
2( אוה"ת לתהלים )יהל אור( כאן ע' תלב ואילך.

3( מיכה ז, טו.
4( וידוע )ראה אוה"ת נ"ך עה"פ סק"ג )ע' תפו(. אוה"ת לתהלים )יהל אור( ע' קנד. סה"מ מלוקט ה ע' רנא( הפירוש ב"אראנו נפלאות", 

שהנפלאות שיהיו בגאולה העתידה יהיו נפלאות גם בערך הנפלאות שהיו ביציאת מצרים.  
5( נדה סא, ב. 

המשך בעמקד ונק

נקודות משיחות קודש - מזמור קיא - מתוך "תהילות מנחם"

  מפתח  כללי

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

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

   ' דבר אל כל עדת בני ישראל גוה "מאמר ד  )ג

 ו ...........................א"כשת'ה,  איירג"י, מצורע-תזריעשבת פרשת 

 דכ...................א"שנת' האייר' ב, מ"תזו' פ' ליל גשיחת   )ד

   לקוטי שיחות  )ה

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

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

 טכ.................................................ל "יצחק שניאורסאהן זצ

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

 ל.............................תרגום מאידיש, חחוברת  ל שניאורסאהן"ז

 אל...............................................ילקוט גאולה ומשיח  )ח

 בל.............מצורע-תזריעלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

 בס................מצורע-תזריעלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

 גס.......................................מצורע-תזריעלשבוע פרשת  

 אע..............מצורע-תזריעלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

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

 :חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

 וע ..............מצורע-תזריעלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יד

  גק .............מצורע-תזריעלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טו

 איק..............מצורע-תזריעלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טז

   עם ביאורים סוטהמסכת   )יז
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיא

מעלת הנפלאות דלעתיד לבוא

א. איתא במדרש1 עה"פ "זכר עשה לנפלאותיו – כל מה שעושה הקב"ה לצדיקים בעולם אינו כלום, אלא 

זכר הוא עושה להם, אלא כשיעשה לעולם הבא צדקתו עומד לעד".

וכתב הצמח צדק2 "ואפשר לומר שכולל בזה אפילו נסים דיציאת מצרים, שהם רק זכר לבד מהנסים 

דלעתיד לבוא, וכמ"ש3 כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות4 . . שלע"ל יהי' גילוי פנימיות עתיק, משא"כ 

לנפלאותיו היינו לבחי' אראנו  וזהו זכר עשה   .  . יומין  בימי משה לא הי' ההמשכה אלא מחיצוניות עתיק 

נפלאות דלע"ל". והיינו שעפי"ז מבאר דיוק לשון הכתוב "לנפלאותיו".

וממשיך שכן הוא גם בענין המצוות: ש"המצוות כולן הם זכר וסימן למה שיהי' לע"ל, דלמאן דאמר5 

מצוות אינן בטלות לע"ל, יהי' באופן נעלה מאוד עד שקיום המצווה עכשיו רק זכר וסימן לזה . . ועיין רבות 

1( תהלים כאן.
2( אוה"ת לתהלים )יהל אור( כאן ע' תלב ואילך.

3( מיכה ז, טו.
4( וידוע )ראה אוה"ת נ"ך עה"פ סק"ג )ע' תפו(. אוה"ת לתהלים )יהל אור( ע' קנד. סה"מ מלוקט ה ע' רנא( הפירוש ב"אראנו נפלאות", 

שהנפלאות שיהיו בגאולה העתידה יהיו נפלאות גם בערך הנפלאות שהיו ביציאת מצרים.  
5( נדה סא, ב. 
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¯acּכי ּתהיּו קדֹוׁשים גֹו' יׂשראל ּבני עדת ּכל אל «≈ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ
אני ּבּמדרׁש1קדֹוׁש ואיתא ּתלמּוד2, ּכמֹוני, יכֹול ְְְֲִִִִַַָָָָָ

וצרי מּקדּׁשתכם, למעלה קדּׁשתי אני, קדֹוׁש ּכי ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֻֻלֹומר
ּכמֹוני.3להבין ׁשּיהיּו קסלקאּֿדעּתא אפילּו ׁשּי אי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ּכמֹוני יכֹול לקסלקאּֿדעּתא ּדהּטעם לֹומר, יׁש ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָולכאֹורה
מּלׁשֹון ּכי הּוא, לּבֹורא) ּבאיןֿערֹו הּוא ׁשּנברא ְְְֲִִִֵֵֶַַָ(אף

ּתהיּו קדֹוׁשים הּואiMהּכתּוב אני (ׁשּקדֹוׁש אני קדֹוׁש ְְִִַָ¦ֲֲִִֶָָ
dxAqdde mrHdׁשהּצּוּוי מׁשמע, ּתהיּו) קדֹוׁשים על ©©©§©©§¨¨ְְְִִִֶַַַַ

להיֹות צריכה יׂשראל ׁשל ׁשּקדּׁשתם הּוא ּתהיּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֻקדֹוׁשים
לֹומר [ויׁש ּכמֹוני יכֹול – יתּבר לקדּׁשתֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻּבדֹומה
ּכּוּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ׁשּיׂשראל ּדכיון ּבזה, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָההסּברה

אבל4חד ּדלמעלה]. הענינים לכל יׂשראל ׁשּייכים לכן , ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
הּמדרׁש מסקנת ּגיסא) לאיד) להבין צרי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָעלּֿפיֿזה
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תנש"א – אייר י"ג בקונטרס לאור יצא (*milrt ax v"va wqer g"eed ly *hiivx`id mei ,xii` b"i miyecwÎixg` t"y z`xwl" ,¨

."`"ypz'd zpy ,zx`tzay zx`tz ,xii` 'a . . `"hily x"enc` w"k ± miaeh miigl lcai ± ly eig` ,**aiil 'ix` l`xyi 'ekeלכללות]

ד"ה על מיוסד והוא ואילך). קסז ע' תרפ"ד (סה"מ תרפ"ד לי כאח יתנך מי ד"ה שהוא תרפ"ד הגואל המלאך ד"ה ראה – המאמר

בהמאמר]. לקמן המצויין תרנ"ד לי כאח יתנך ב.1)מי יט, (קדושים) ב.2)פרשתנו פ"צ, ב"ר גם וראה ט. פכ"ד, פרשתנו ויק"ר

רסא.3) ע' לקמן וראה תמוה". "והוא קה) (ע' פרשתנו ריש ובאוה"ת ב. נ, נצבים בלקו"ת שמדייק א.4)כמו עג, זח"ג ראה

של בשמו ביאור – ואילך] 1942 ע' ח"ג תשמ"ה [התוועדויות ה'תשמ"ה אייר י"ג אחריֿקדושים, ש"פ שיחת בארוכה ראה (*

ש"פ ואילך]. 256 ע' ח"ג תשמ"ז [התוועדויות ה'תשמ"ז שני פסח שיחת אחריֿקדושים. לפ' דשמו והשייכות היארצייט, ָבעל

מסויימת תקופה ניקאלאיעוו. בעיר תרס"ט סיון (?) ג' נולד (** ואילך]. 184 ע' ח"ג תנש"א [התוועדויות ה'תנש"א ַָאחריֿקדושים

אותו סובבים שהיו – החסידים על אהוב הי' ואף אותו, מקרב שהי' – מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק על מאוד התחבב בלענינגראד. ַשהה

באירופא והתיישב בריה"מ את עזב תר"צ בשנת ובנסתר. בנגלה אליו, הופנו שונות שאלות וחסידות. הלכה בדברי אתו ומתנגחים

אייר י"ג ביום ימיו בדמי נפטר שבאנגלי'. ליווערפול בעיר שהה האחרונות בשנותיו התחתן. שם – לאה"ק עלה אח"כ (ברלין),

ראה – תולדותיו ת"ו. צפת בעיה"ק ומנ"כ לאה"ק, ארונו הועלה – שליט"א אדמו"ר כ"ק – יבלחט"א – בקשת וע"פ ה'תשי"ב,

תשנ"ב)]. (קה"ת, שנה ארבעים אייר י"ג [קובץ ואילך 68 ע' תשמ"ט) (קה"ת ח"א מלך" "ימי ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

רבנו: למשה אומר הקדושֿברוךֿהוא

'B‚ Ï‡¯NÈ È�a ˙„Ú Ïk Ï‡ ¯acהציווי את להם ˜„ÌÈLBותמסור «≈∆»¬«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ
È�‡ LB„˜ Èk eÈ‰z1L¯„na ‡˙È‡Â ,2ÏBÎÈלומר מקום היה ƒ¿ƒ»¬ƒ¿ƒ»«ƒ¿»»

משמעו קדושים להיות ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא של È�BÓk»ƒ,שהציווי
לקדושתו דומה קדושה כלומר

הקדושֿברוךֿהוא ¿»eÓÏz„של
¯ÓBÏהמחשבה את לשלול כדי «

ואומר הכתוב מוסיף Èkƒהזו
È˙M„˜ ,È�‡ LB„»̃¬ƒ¿À»ƒ
ÌÎ˙M„wÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿À«¿∆
ישראל מבני הנדרשת והקדושה

יותר נמוכה ברמה קדושה היא

הקדושֿברוךֿהוא, של מקדושתו

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ3CiL CÈ‡ ¿»ƒ¿»ƒ≈«»
‡zÚcŒ‡˜ÏÒ˜ eÏÈÙ‡איך ¬ƒ»«¿»«¿»

הדעת על להעלות אפשר

ישראלeÈ‰iLאפשרות בני ∆ƒ¿
הכתובÈ�BÓkקדושים שלכן »ƒ

הזו, המחשבה את לשלול צריך

להשוות שאין מאליו מובן והרי

הקדושֿברוךֿ של קדושתו בין

ישראל?. בני של לקדושתם הוא

,¯ÓBÏ LÈ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈«
‡zÚcŒ‡˜ÏÒ˜Ï ÌÚh‰c¿«««¿»«¿»«¿»
על להעלות לאפשרות הסיבה

È�BÓkהדעת ÏBÎÈקדושים להיות היא ישראל מבני הנדרשת שהקדושה »»ƒ
הקדושֿברוךֿהוא של BaÏ¯‡כקדושתו CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰ ‡¯·pL Û‡)«∆ƒ¿»¿≈¬«≈

כן ואם והשוואה דמיון כל ללא אלא יחסי לא הוא לבורא הנברא בין והפער

הקדושֿברוךֿהוא של קדושתו בין להשוואה מקום שאין מאליו ברור זה הרי

הדעת על להעלות מקום היה זאת שבכל לכך והטעם ישראל, של לקדושתם

כזו) zאפשרות ÌÈLB„˜ ·e˙k‰ ÔBLlÓ Èk ,‡e‰LB„˜ Èk eÈ‰ ƒƒ¿«»¿ƒƒ¿ƒ»
) È�‡היינוÈ�‡ LB„wLקדוש שהקדושֿברוךֿהוא ‰ÌÚhהעובדה ‡e‰ ¬ƒ∆»¬ƒ«««

eÈ‰z ÌÈLB„˜ Èeev‰L ,ÚÓLÓ (eÈ‰z ÌÈLB„˜ ÏÚ ‰¯aÒ‰‰Â¿««¿»»«¿ƒƒ¿«¿«∆«ƒ¿ƒƒ¿
B˙M„˜Ï ‰ÓB„a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙M„wL ‡e‰∆¿À»»∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿¿∆ƒ¿À»
È�BÓk ÏBÎÈ Y C¯a˙Èƒ¿»≈»»ƒ
ישראל בני בין שהפער ולמרות

והקדושֿברוךֿהוא (נברא)

כל וללא שיעור לאין הוא (בורא)

להעלות מחייב הפסוק השוואה,

דמיון של אפשרות הדעת על

הקדושות שתי בין והשוואה

שבני לכך שהסיבה נאמר שהרי

קדושים להיות מצווים ישראל

אין ואם אני". קדוש "כי היא

איך ודמיון, יחס שום ביניהם

שהקדושֿברוךֿ העובדה יכולה

ונימוק טעם להיות קדוש, הוא

תהיו". ÓBÏ¯ל"קדושים LÈÂ]¿≈«
,‰Êa ‰¯aÒ‰‰באמת למה ««¿»»»∆

הקדושֿברוךֿ בין דמיון קיים

רמת לגבי ישראל ובני הוא

- Ï‡¯NiLהקדושה ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ¿»≈
‡lek ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ»

„Á4,,הקדוש בזוהר כאמור «
והקדושֿברוךֿהוא ישראל שבני

אחד, ו"נברא")ÔÎÏכולם "בורא" בין הערך (וריחוק העצום הפער למרות »≈
ŒÈtŒÏÚבעצם Ï·‡ .[‰ÏÚÓÏc ÌÈ�È�Ú‰ ÏÎÏ Ï‡¯NÈ ÌÈÎÈiL«»ƒƒ¿»≈¿»»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»¬»«ƒ
‰Êקדושתו של ברמה קדושה ישראל מבני לדרוש מקום יש שאכן נאמר אם ∆

להיות ישראל בני שעל הכתוב מלשון שמוכח כפי הקדושֿברוךֿהוא, של

אני" קדוש "כי ÒÈb‡קדושים C„È‡Ï) ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆשני ÒÓ˜�˙מצד ( »ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ»«¿»«
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לׁשֹון עם מתאים זה אי מּקדּׁשתכם, למעלה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֻֻקדּׁשתי
ּתֹורה'iMהּכתּוב ּב'לּקּוטי ּומבאר אני. ,5קדֹוׁש ַָ¦ְְֲִִֵָָָֹ

אתערּותא עלֿידי ׁשּנמׁשכת הּקדּׁשה היא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻֻּדקדׁשתכם
ּוקדּׁשת הּמצוֹות), (מעׂשה מּקדּׁשתכםּדלתּתא ׁשּלמעלה י ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻ

ּדלתּתא אתערּותא ׁשאין ּביֹותר נעלית קדּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻהיא
עלֿידי ונמׁשכת ׁשם, מּגעת הּמצוֹות) ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָ(ּדמעׂשה
עבֹודת היא ּתׁשּובה ּגם הרי ּבאּור, וצרי ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָהּתׁשּובה.
קדּׁשתי נקראת ולּמה ּדלתּתא, אתערּותא ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָֻהאדם,

מּקדּׁשתכם. ְְְְִֶֶַַָֻׁשּלמעלה

ּבאp‰Â‰ב) הּנ"ל ׁשּבּמדרׁש כּו' ּכמֹוני יכֹול ענין ¿ƒ≈ְְִִִֶַַַַָָָָ
על לפניֿזה ׁשם ּׁשּכתּוב למה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָּבהמׁש

למעלה6הּפסּוק ּגדּלתי כּו' ּכמֹוני יכֹול למעלה, רק והיית ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֻ
ּבענין ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּׁשּכתּוב מה ועלּֿפי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻמּגדּלתכם.
יׂשראל ׁשל ׁשּביכלּתם מּקדּׁשתכם, למעלה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻקדּׁשתי
אּלא מּקדּׁשתכם, ׁשּלמעלה קדּׁשתי ּבחינת ּגם ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻֻלהמׁשי
יֹותר נעלית עבֹודה עלֿידי היא זֹו קדּׁשה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֻׁשהמׁשכת
ּומצוֹות), ּדתֹורה מהעבֹודה ׁשּלמעלה הּתׁשּובה ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָ(עבֹודת
הּדרגֹות לׁשּתי ּבנֹוגע ּגם הּוא ׁשעלּֿדרֿזה לֹומר, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָצרי
יׂשראל ׁשל ׁשּביכלּתם ּוגדּלתכם), (ּגדּלתי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻֻּדגדּלה
עבֹודה צרי ׁשּלזה אּלא ּגדּלתי, ּבחינת ּגם ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻלהמׁשי
מּגדּלה. למעלה היא ּדקדּׁשה ּולהֹוסיף, יֹותר. ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻֻנעלית

והּגּלּוי ההתּפּׁשטּות ענין הּוא נקראת7ּדגדּלה [ׁשּלכן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֻ
ּגדּלה ּבׁשם למעלה8החסד היא ׁשּגדּלה להּבאּור וגם . ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻ

אּלא (התּפּׁשטּות), חסד היא הּגדּלה ענין החסד, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻמּמּדת
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ג.5) נא, יג.6)שם כח, ב.7)תבוא תרצו, ד כרך לך לך והתפשטות".8)אוה"ת חסד מדת היא "הגדול א) (עט, פ"ד שעהיוה"א ראה

בתחלתו. גדולה גדול, ערך צ"צ דא"ח – הליקוטים ספר וראה
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ÌÚ ÌÈ‡˙Ó ‰Ê CÈ‡ ,ÌÎ˙M„wÓ ‰ÏÚÓÏ È˙M„˜ L¯„n‰«ƒ¿»¿À»ƒ¿«¿»ƒ¿À«¿∆≈∆«¿ƒƒ
È�‡ LB„˜ Èk ·e˙k‰ ÔBLÏקיים שאכן לומר מחייב שלכאורה לשון ¿«»ƒ»¬ƒ

הקדושות?. שתי בין כךÓe·‡¯דמיון Bz¯‰'על ÈËewÏ'a5מאמרי ספר ¿…»¿ƒ≈»
שבעצם השירים) (ושיר ויקראֿבמדברֿדברים החומשים על הזקן אדמו"ר

של דרגות בשתי מדבר הכתוב

עצמם, ישראל בבני קדושה

‰M„w‰ ‡È‰ ÌÎ˙L„˜cƒ¿À«¿∆ƒ«¿À»
ישראל בני ∆∆¿ÎLÓpL∆ƒ˙של

‡˙e¯Ú˙‡יהםעל È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¬»
‡z˙Ïc,מלמטה התעוררות ƒ¿«»

האדם קיום(NÚÓ‰מצד «¬≈
˙BÂˆn‰התעוררות בעקבות «ƒ¿

עצמו מצד האדם ),של
‰ÏÚÓlL È˙M„˜e¿À»ƒ∆¿«¿»
‰M„˜ ‡È‰ ÌÎ˙M„wÓƒ¿À«¿∆ƒ¿À»
ÔÈ‡L ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ�«¬≈¿≈∆≈
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»
˙ÚbÓ (˙BÂˆn‰ ‰NÚÓc)¿«¬≈«ƒ¿«««

,ÌLנעלית זו שקדושה מאחר »
התעוררות של בכוחה אין מאד,

להמשכתה לגרום האדם מצד

גבול יש כי מלמעלה והשפעתה

מסוגלים האדם מעשי כמה עד

הזו הנעלית והקדושה להשפיע.

של קדושתו "קדושתי", שנקראת

קדושה היינו הקדושֿברוךֿהוא,

יכול הקדושֿברוךֿהוא שרק

לא והאדם ולהשפיע, להמשיך

לכך קדושהÎLÓ�Â˙מסוגל ¿ƒ¿∆∆
זו ‰eLz·‰נעלית È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»

מאשר יותר נעלית עבודה שהיא

בדרך המצוות קיום עבודת

הרגילה. e‡a¯וברמה CÈ¯ˆÂ, ¿»ƒ≈
שתי בין ההבדל בעצם מה

ובאה נמשכת שהיא העובדה הוא "קדושתכם" של החיסרון אם כי הקדושות,

האדם עבודת ידי ‰‡„Ì,על ˙„B·Ú ‡È‰ ‰·eLz Ìb È¯‰¬≈«¿»ƒ¬«»»»
˙‡¯˜� ‰nÏÂ ,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡התשובה ידי על הנמשכת הקדושה ƒ¿¬»ƒ¿«»¿»»ƒ¿≈

?ÌÎ˙M„wÓ ‰ÏÚÓlL È˙M„¿̃À»ƒ∆¿«¿»ƒ¿À«¿∆
CLÓ‰a ‡a Ï"p‰ L¯„naL 'eÎ È�BÓk ÏBÎÈ ÔÈ�Ú ‰p‰Â (·¿ƒ≈ƒ¿«»»ƒ∆«ƒ¿»««»¿∆¿≈

ÌL ·e˙kM ‰ÓÏבמדרש˜eÒt‰ ÏÚ ‰ÊŒÈ�ÙÏ6כי בפרשת שנאמר ¿«∆»»ƒ¿≈∆««»
המצוות קיום על בתורה האמורות בברכות ÏÚÓÏ‰,תבוא ˜¯ ˙ÈÈ‰Â¿»ƒ»«¿«¿»

'eÎ È�BÓk ÏBÎÈ"למעלה" להיות ישראל לבני שהברכה לומר מקום היה »»ƒ

של לאמיתו אך הקדושֿברוךֿהוא, של העליונה לדרגה עד להתעלות משמעה

ישראל בני של למעלתם הקדושֿברוךֿהוא של מעלתו בין להשוות אין דבר

ÈËewÏ'aאלא ·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ .ÌÎ˙l„bÓ ‰ÏÚÓÏ È˙l„b¿À»ƒ¿«¿»ƒ¿À«¿∆¿«ƒ«∆»¿ƒ≈
ÏL ÌzÏÎÈaL ,ÌÎ˙M„wÓ ‰ÏÚÓÏ È˙M„˜ ÔÈ�Úa '‰¯Bz»¿ƒ¿«¿À»ƒ¿«¿»ƒ¿À«¿∆∆ƒ»¿»∆

CÈLÓ‰Ï Ï‡¯NÈעצמם על ƒ¿»≈¿«¿ƒ
È˙M„˜ ˙�ÈÁa Ìb«¿ƒ«¿À»ƒ

ÌÎ˙M„wÓ ‰ÏÚÓlLהיינו ∆¿«¿»ƒ¿À«¿∆
הקדושֿברוךֿהוא של קדושתו

בני של מקדושתם שלמעלה

ÎLÓ‰L˙ישראל, ‡l‡∆»∆«¿»«
BÊ ‰M„˜יותר ‰È‡הנעלית ¿À»ƒ

˙ÈÏÚ� ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»«¬≈
‰·eLz‰ ˙„B·Ú) ¯˙BÈ≈¬««¿»
‰„B·Ú‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»¬»
CÈ¯ˆ ,(˙BÂˆÓe ‰¯B˙c¿»ƒ¿»ƒ
‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,¯ÓBÏ«∆«∆∆∆
˙B‚¯c‰ ÈzLÏ Ú‚B�a Ìb«¿≈«ƒ¿≈«¿»

È˙l„b) ‰l„‚cֿהקדוש של ƒ¿À»¿À»ƒ
בניÌÎ˙l„‚eברוךֿהוא של ¿À«¿∆
אכן),ישראל דבר של שלאמיתו

גם יגיעו ישראל שבני מקום יש

כיוון יותר, הנעלית לדרגה

Ï‡¯NÈ ÏL ÌzÏÎÈaL∆ƒ»¿»∆ƒ¿»≈
˙�ÈÁa Ìb CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ«¿ƒ«
CÈ¯ˆ ‰ÊlL ‡l‡ ,È˙l„b¿À»ƒ∆»∆»∆»ƒ

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰„B·Úמאשר ¬»«¬≈≈
רק ל"והיית שמביאה העבודה

"גדולתכם". – למעלה"

,ÛÈÒB‰Ïeלעיל האמור על ¿ƒ
מסוגלים ישראל בני שבעצם

לגדולתו וגם לקדושתו גם להגיע

יש הקדושֿברוךֿהוא, של

‰È‡להוסיף ‰M„˜cƒ¿À»ƒ
‰l„‚c .‰l„bÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿À»ƒ¿À»

Èelb‰Â ˙eËMt˙‰‰ ÔÈ�Ú ‡e‰7והמקור השורש [ÔÎlLשל ƒ¿««ƒ¿«¿¿«ƒ∆»≈
‰l„b ÌLa „ÒÁ‰ ה'8�˜¯‡˙ "לך שהפסוק מקומות בכמה כמבואר ƒ¿≈«∆∆¿≈¿À»

ו"הגדולה" העליונות הספירות לעשר רומז וגו' והתפארת" והגבורה הגדולה

נעלם יישאר לא והמקור שהשורש כך ולהשפיע לגלות שעניינה החסד מידת זו

וישפיע. ויתגלה יתפשט אלא l„bL‰ונסתר ¯e‡a‰Ï Ì‚Âמכוונת לא ¿«¿«≈∆¿À»
אלא החסד מידת ‰ÒÁ„,כלפי ˙cnÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰לאמור סותר זה אין ƒ¿«¿»ƒƒ««∆∆

הזה הביאור לפי גם כי והתגלות התפשטות הוא הגדולה עניין שתוכן לעיל

l‡ ,(˙eËMt˙‰) „ÒÁ ‡È‰ ‰l„b‰ ÔÈ�Ú‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ‡ ƒ¿««¿À»ƒ∆∆ƒ¿«¿∆»∆ƒ¿«¿»
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לׁשֹון עם מתאים זה אי מּקדּׁשתכם, למעלה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֻֻקדּׁשתי
ּתֹורה'iMהּכתּוב ּב'לּקּוטי ּומבאר אני. ,5קדֹוׁש ַָ¦ְְֲִִֵָָָֹ

אתערּותא עלֿידי ׁשּנמׁשכת הּקדּׁשה היא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻֻּדקדׁשתכם
ּוקדּׁשת הּמצוֹות), (מעׂשה מּקדּׁשתכםּדלתּתא ׁשּלמעלה י ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻ

ּדלתּתא אתערּותא ׁשאין ּביֹותר נעלית קדּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻהיא
עלֿידי ונמׁשכת ׁשם, מּגעת הּמצוֹות) ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָ(ּדמעׂשה
עבֹודת היא ּתׁשּובה ּגם הרי ּבאּור, וצרי ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָהּתׁשּובה.
קדּׁשתי נקראת ולּמה ּדלתּתא, אתערּותא ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָֻהאדם,

מּקדּׁשתכם. ְְְְִֶֶַַָֻׁשּלמעלה

ּבאp‰Â‰ב) הּנ"ל ׁשּבּמדרׁש כּו' ּכמֹוני יכֹול ענין ¿ƒ≈ְְִִִֶַַַַָָָָ
על לפניֿזה ׁשם ּׁשּכתּוב למה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָּבהמׁש

למעלה6הּפסּוק ּגדּלתי כּו' ּכמֹוני יכֹול למעלה, רק והיית ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֻ
ּבענין ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּׁשּכתּוב מה ועלּֿפי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻמּגדּלתכם.
יׂשראל ׁשל ׁשּביכלּתם מּקדּׁשתכם, למעלה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻקדּׁשתי
אּלא מּקדּׁשתכם, ׁשּלמעלה קדּׁשתי ּבחינת ּגם ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻֻלהמׁשי
יֹותר נעלית עבֹודה עלֿידי היא זֹו קדּׁשה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֻׁשהמׁשכת
ּומצוֹות), ּדתֹורה מהעבֹודה ׁשּלמעלה הּתׁשּובה ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָ(עבֹודת
הּדרגֹות לׁשּתי ּבנֹוגע ּגם הּוא ׁשעלּֿדרֿזה לֹומר, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָצרי
יׂשראל ׁשל ׁשּביכלּתם ּוגדּלתכם), (ּגדּלתי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻֻּדגדּלה
עבֹודה צרי ׁשּלזה אּלא ּגדּלתי, ּבחינת ּגם ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻלהמׁשי
מּגדּלה. למעלה היא ּדקדּׁשה ּולהֹוסיף, יֹותר. ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻֻנעלית

והּגּלּוי ההתּפּׁשטּות ענין הּוא נקראת7ּדגדּלה [ׁשּלכן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֻ
ּגדּלה ּבׁשם למעלה8החסד היא ׁשּגדּלה להּבאּור וגם . ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻ

אּלא (התּפּׁשטּות), חסד היא הּגדּלה ענין החסד, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻמּמּדת
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בתחלתו. גדולה גדול, ערך צ"צ דא"ח – הליקוטים ספר וראה
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ÌÚ ÌÈ‡˙Ó ‰Ê CÈ‡ ,ÌÎ˙M„wÓ ‰ÏÚÓÏ È˙M„˜ L¯„n‰«ƒ¿»¿À»ƒ¿«¿»ƒ¿À«¿∆≈∆«¿ƒƒ
È�‡ LB„˜ Èk ·e˙k‰ ÔBLÏקיים שאכן לומר מחייב שלכאורה לשון ¿«»ƒ»¬ƒ

הקדושות?. שתי בין כךÓe·‡¯דמיון Bz¯‰'על ÈËewÏ'a5מאמרי ספר ¿…»¿ƒ≈»
שבעצם השירים) (ושיר ויקראֿבמדברֿדברים החומשים על הזקן אדמו"ר

של דרגות בשתי מדבר הכתוב

עצמם, ישראל בבני קדושה

‰M„w‰ ‡È‰ ÌÎ˙L„˜cƒ¿À«¿∆ƒ«¿À»
ישראל בני ∆∆¿ÎLÓpL∆ƒ˙של

‡˙e¯Ú˙‡יהםעל È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¬»
‡z˙Ïc,מלמטה התעוררות ƒ¿«»

האדם קיום(NÚÓ‰מצד «¬≈
˙BÂˆn‰התעוררות בעקבות «ƒ¿

עצמו מצד האדם ),של
‰ÏÚÓlL È˙M„˜e¿À»ƒ∆¿«¿»
‰M„˜ ‡È‰ ÌÎ˙M„wÓƒ¿À«¿∆ƒ¿À»
ÔÈ‡L ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ�«¬≈¿≈∆≈
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»
˙ÚbÓ (˙BÂˆn‰ ‰NÚÓc)¿«¬≈«ƒ¿«««

,ÌLנעלית זו שקדושה מאחר »
התעוררות של בכוחה אין מאד,

להמשכתה לגרום האדם מצד

גבול יש כי מלמעלה והשפעתה

מסוגלים האדם מעשי כמה עד

הזו הנעלית והקדושה להשפיע.

של קדושתו "קדושתי", שנקראת

קדושה היינו הקדושֿברוךֿהוא,

יכול הקדושֿברוךֿהוא שרק

לא והאדם ולהשפיע, להמשיך

לכך קדושהÎLÓ�Â˙מסוגל ¿ƒ¿∆∆
זו ‰eLz·‰נעלית È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»

מאשר יותר נעלית עבודה שהיא

בדרך המצוות קיום עבודת

הרגילה. e‡a¯וברמה CÈ¯ˆÂ, ¿»ƒ≈
שתי בין ההבדל בעצם מה

ובאה נמשכת שהיא העובדה הוא "קדושתכם" של החיסרון אם כי הקדושות,

האדם עבודת ידי ‰‡„Ì,על ˙„B·Ú ‡È‰ ‰·eLz Ìb È¯‰¬≈«¿»ƒ¬«»»»
˙‡¯˜� ‰nÏÂ ,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡התשובה ידי על הנמשכת הקדושה ƒ¿¬»ƒ¿«»¿»»ƒ¿≈

?ÌÎ˙M„wÓ ‰ÏÚÓlL È˙M„¿̃À»ƒ∆¿«¿»ƒ¿À«¿∆
CLÓ‰a ‡a Ï"p‰ L¯„naL 'eÎ È�BÓk ÏBÎÈ ÔÈ�Ú ‰p‰Â (·¿ƒ≈ƒ¿«»»ƒ∆«ƒ¿»««»¿∆¿≈

ÌL ·e˙kM ‰ÓÏבמדרש˜eÒt‰ ÏÚ ‰ÊŒÈ�ÙÏ6כי בפרשת שנאמר ¿«∆»»ƒ¿≈∆««»
המצוות קיום על בתורה האמורות בברכות ÏÚÓÏ‰,תבוא ˜¯ ˙ÈÈ‰Â¿»ƒ»«¿«¿»

'eÎ È�BÓk ÏBÎÈ"למעלה" להיות ישראל לבני שהברכה לומר מקום היה »»ƒ

של לאמיתו אך הקדושֿברוךֿהוא, של העליונה לדרגה עד להתעלות משמעה

ישראל בני של למעלתם הקדושֿברוךֿהוא של מעלתו בין להשוות אין דבר

ÈËewÏ'aאלא ·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ .ÌÎ˙l„bÓ ‰ÏÚÓÏ È˙l„b¿À»ƒ¿«¿»ƒ¿À«¿∆¿«ƒ«∆»¿ƒ≈
ÏL ÌzÏÎÈaL ,ÌÎ˙M„wÓ ‰ÏÚÓÏ È˙M„˜ ÔÈ�Úa '‰¯Bz»¿ƒ¿«¿À»ƒ¿«¿»ƒ¿À«¿∆∆ƒ»¿»∆

CÈLÓ‰Ï Ï‡¯NÈעצמם על ƒ¿»≈¿«¿ƒ
È˙M„˜ ˙�ÈÁa Ìb«¿ƒ«¿À»ƒ

ÌÎ˙M„wÓ ‰ÏÚÓlLהיינו ∆¿«¿»ƒ¿À«¿∆
הקדושֿברוךֿהוא של קדושתו

בני של מקדושתם שלמעלה

ÎLÓ‰L˙ישראל, ‡l‡∆»∆«¿»«
BÊ ‰M„˜יותר ‰È‡הנעלית ¿À»ƒ

˙ÈÏÚ� ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»«¬≈
‰·eLz‰ ˙„B·Ú) ¯˙BÈ≈¬««¿»
‰„B·Ú‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»¬»
CÈ¯ˆ ,(˙BÂˆÓe ‰¯B˙c¿»ƒ¿»ƒ
‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,¯ÓBÏ«∆«∆∆∆
˙B‚¯c‰ ÈzLÏ Ú‚B�a Ìb«¿≈«ƒ¿≈«¿»

È˙l„b) ‰l„‚cֿהקדוש של ƒ¿À»¿À»ƒ
בניÌÎ˙l„‚eברוךֿהוא של ¿À«¿∆
אכן),ישראל דבר של שלאמיתו

גם יגיעו ישראל שבני מקום יש

כיוון יותר, הנעלית לדרגה

Ï‡¯NÈ ÏL ÌzÏÎÈaL∆ƒ»¿»∆ƒ¿»≈
˙�ÈÁa Ìb CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ«¿ƒ«
CÈ¯ˆ ‰ÊlL ‡l‡ ,È˙l„b¿À»ƒ∆»∆»∆»ƒ

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰„B·Úמאשר ¬»«¬≈≈
רק ל"והיית שמביאה העבודה

"גדולתכם". – למעלה"

,ÛÈÒB‰Ïeלעיל האמור על ¿ƒ
מסוגלים ישראל בני שבעצם

לגדולתו וגם לקדושתו גם להגיע

יש הקדושֿברוךֿהוא, של

‰È‡להוסיף ‰M„˜cƒ¿À»ƒ
‰l„‚c .‰l„bÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿À»ƒ¿À»

Èelb‰Â ˙eËMt˙‰‰ ÔÈ�Ú ‡e‰7והמקור השורש [ÔÎlLשל ƒ¿««ƒ¿«¿¿«ƒ∆»≈
‰l„b ÌLa „ÒÁ‰ ה'8�˜¯‡˙ "לך שהפסוק מקומות בכמה כמבואר ƒ¿≈«∆∆¿≈¿À»

ו"הגדולה" העליונות הספירות לעשר רומז וגו' והתפארת" והגבורה הגדולה

נעלם יישאר לא והמקור שהשורש כך ולהשפיע לגלות שעניינה החסד מידת זו

וישפיע. ויתגלה יתפשט אלא l„bL‰ונסתר ¯e‡a‰Ï Ì‚Âמכוונת לא ¿«¿«≈∆¿À»
אלא החסד מידת ‰ÒÁ„,כלפי ˙cnÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰לאמור סותר זה אין ƒ¿«¿»ƒƒ««∆∆

הזה הביאור לפי גם כי והתגלות התפשטות הוא הגדולה עניין שתוכן לעיל

l‡ ,(˙eËMt˙‰) „ÒÁ ‡È‰ ‰l„b‰ ÔÈ�Ú‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ‡ ƒ¿««¿À»ƒ∆∆ƒ¿«¿∆»∆ƒ¿«¿»
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למעלה ׁשּמּצדzCOnׁשהיא וההתּפּׁשטּות החסד, ְְִֶַָ¦¦©ְְְִִֶֶֶַַַַ
ּגבּול ּבלי היא קדּׁשה9הּגדּלה (מּלׁשֹון ּוקדּׁשה [ ְְְְְְִִִַָָָֻֻֻ

העצם הּוא ההתּפּׁשטּות10והבּדלה) מענין ׁשּמבּדל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבחינת7והּגּלּוי המׁשכת ׁשּגם לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָ

הּצּדיקים עבֹודת עלֿידי היא מּגדּלתכם ׁשּלמעלה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻֻּגדּלתי
ה עצמּה הּצּדיקים ׁשּבעבֹודת נעלית[אּלא עבֹודה יא ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ּבׁשביל הּוא ּדוקא הּתׁשּובה לעבֹודת ׁשּצרי וזה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָיֹותר],
קדּׁשתי. ּבחינת ְְְִִַַַָָֻהמׁשכת

ּׁשּכתּובLÈÂג) מה עלּֿפי זה ענוים11לבאר ויספּו ¿≈ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ
יׂשראל ּבקדֹוׁש אדם ואביֹוני ׂשמחה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּבהּוי'

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּומבאר ּבהּוי'12יגילּו, ענוים ּדיספּו ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹ
הענוה ׁשעלֿידי הּצּדיקים, עבֹודת על קאי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׂשמחה
ועלֿ הוי', ּבׁשם ׂשמחה מֹוסיפים הם ׁשּלהם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהּבּטּול
הם אדם ואביֹוני למּטה, ּדהּוי' הּגּלּוי נמׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָידיֿזה
אדם, ּבׁשם נקראים ּומצוֹות [ּדתֹורה ּתׁשּובה' ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָה'ּבעלי
הם ּכי אדם, אביֹוני ּבׁשם ּתׁשּובה' ה'ּבעלי נקראים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָולכן
מּגיעים ׁשהם ּומצוֹות], ּדתֹורה אדם מּבחינת ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָאביֹונים
יׂשראל מּבחינת ּומבּדל ׁשּקדֹוׁש יׂשראל, קדֹוׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבבחינת
הּׂשמחה ׁשהֹוספת לֹומר, ויׁש מהוי'. למעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּדלעילא,
הּוא ׁשּלֹו, והּגּלּוי ּבהמׁשכה מתוּסף ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבהּוי'
ׁשהּגדּלה מּגדּלתכם. ׁשּלמעלה ּגדּלתי ּבחינת ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻהמׁשכת

ּדהוי' ּגדּלה13(ההתּפּׁשטּות) היא עצמֹו, מּצד ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֻ
ּגבּול ׁשּיׁש אּלא ּגדּלתכם, ונבראים, לעֹולמֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּׁשּיכת
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מגדולתכם.9) שלמעלה גדולתי בענין אֿב צה, שם וראה ואילך. סע"א צא, ויצא אוה"ת בארוכה שם10)ראה לך לך באוה"ת

(אור), בפועל ההתפשטות על רק לא קאי דגדולה הכוונה, ולכאורה ממנו". המתפשט והאור הזיו גדולת שם על הגדול המאור "וכן

ההתפשטות. מענין שמובדל מה"מאור", גם שלמעלה בהעצם היא דקדושה מובן ומזה האור. מתפשט שממנו המאור על גם אלא

יט.11) כט, ואילך).12)ישעי' קז ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד יתנך מי ד"ה גם וראה ד. שם, א. מח, שם13)נצבים שעהיוה"א ראה

(ואלקים). להוי' (והגבור)" ד"הגדול השייכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ïe·b ÈÏa ‡È‰ ‰l„b‰ „vnL ˙eËMt˙‰‰Â ,„ÒÁ‰ ˙cnÓ9 ƒƒ««∆∆¿«ƒ¿«¿∆ƒ««¿À»ƒ¿ƒ¿
בהיותה אבל והתפשטות להתגלות נטייה אמנם היא החסד שמידת בעוד כי

עניין הרי ולהשפיע, להתגלות וכמה למי והגבלה מדידה לה יש "מידה"

ומידה] לגבול מעבר והתפשטות גילוי הוא כשלעצמו «M„˜e¿À‰הגדולה
(‰Ïc·‰Â ‰M„˜ ÔBLlÓ)ƒ¿¿À»¿«¿»»

ÌˆÚ‰ ‡e‰10Ïc·nL »∆∆∆À¿»
˙eËMt˙‰‰ ÔÈ�ÚÓ≈ƒ¿««ƒ¿«¿

Èelb‰Âהתגלות כל כי ¿«ƒ
אם גם מהעצם, והתפשטות

ביותר, נעלית בדרגה מדובר

שמובדל עצמו העצם איננה

בלתי ("עצם מהתגלות ומושלל

האור היא התגלות וכל מתגלה"

מקור עצמו, המאור של והזיו

7‰ÊŒÈtŒÏÚÂהאור) מאחר. ¿«ƒ∆
נעלית בחינה היא ש'קדושה'

מ'גדולה' ÓBÏ¯,בהרבה LÈ≈«
לעיל מהאמור המובן למרות כי

מקבילה 'גדולתי' שבחינת

ניתן כן ואם 'קדושתי' לבחינת

ש'קדושתי' כשם כי להסיק

התשובה עבודת ידי על נמשכת

על אותה להמשיך אפשר אי כי

הרגילה בדרך המצוות קיום ידי

דווקא נמשכת 'גדולתי' גם כך

דבר של לאמתו התשובה, ידי על

לגבי רק אמורים הדברים

כיון ‰ÎLÓ˙'קדושתי' ÌbL∆««¿»«
‰ÏÚÓlL È˙l„b ˙�ÈÁa¿ƒ«¿À»ƒ∆¿«¿»
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÌÎ˙l„bÓƒ¿À«¿∆ƒ«¿≈

ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Úשהיא ¬«««ƒƒ
הרגיל דרך על «∆[‡l‡עבודה

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰„B·Ú ‡È‰ dÓˆÚ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·ÚaLמאשר ∆«¬«««ƒƒ«¿»ƒ¬»«¬≈≈
'גדולתכם' את שממשיכה ‰eLz·‰העבודה ˙„B·ÚÏ CÈ¯vL ‰ÊÂ ,[¿∆∆»ƒ«¬««¿»

‡˜Âcהרגילה בדרך והמצוות התורה בקיום די ÏÈ·Laולא ‡e‰ «¿»ƒ¿ƒ
È˙M„˜ ˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰.לעיל כאמור העצם, שהיא «¿»«¿ƒ«¿À»ƒ

·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ (‚11'Èe‰a ÌÈÂ�Ú eÙÒÈÂ ¿≈¿»≈∆«ƒ«∆»¿»¿¬»ƒ««»»
,eÏÈ‚È Ï‡¯NÈ LB„˜a Ì„‡ È�BÈ·‡Â ‰ÁÓNהכתוב פשוטו ולפי ƒ¿»¿∆¿≈»»ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ

הייתה לא שתקוותם יראו שיושיעם בה' שבטחו הענווים העת בבוא כי אומר

תקוותם את כשיראו יגילו ה' לישועת שקיוו האביונים גם וכך וישמחו לשווא

Bz¯‰'מתגשמת ÈËewÏ'a ¯‡·Óe12הדברים פנימיות eÙÒÈcשלפי ¿…»¿ƒ≈»¿»¿
È‡˜ ‰ÁÓN 'Èe‰a ÌÈÂ�ÚמכווןÈ„ÈŒÏÚL ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ÏÚ ¬»ƒ««»»ƒ¿»»≈«¬«««ƒƒ∆«¿≈

,'ÈÂ‰ ÌLa ‰ÁÓN ÌÈÙÈÒBÓ Ì‰ Ì‰lL Ïeha‰Â ‰Â�Ú‰»¬»»¿«ƒ∆»∆≈ƒƒƒ¿»¿≈¬»»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂבשם יש כאשר ¿«¿≈∆

יש כביכול, שמחה, תוספת ה'

(כמשל והשפעה התגלות תוספת

הוא עצוב שהוא שבשעה האדם

וצמצום, כיווץ של ב'תנועה'

הוא הרי שמח שהוא ובשעה

ונתינה) התגלות של ב'תנועה'

למעלה השמחה ובעקבות

'Èe‰c Èelb‰ CLÓ�ƒ¿»«ƒ¿«»»
Ì‰ Ì„‡ È�BÈ·‡Â ,‰hÓÏ¿«»¿∆¿≈»»≈
‰¯B˙c] '‰·eLz ÈÏÚa'‰««¬≈¿»¿»
ÌLa ÌÈ‡¯˜� ˙BÂˆÓeƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈ‡¯˜� ÔÎÏÂ ,Ì„‡»»¿»≈ƒ¿»ƒ
ÌLa '‰·eLz ÈÏÚa'‰««¬≈¿»¿≈
Ì‰ Èk ,Ì„‡ È�BÈ·‡∆¿≈»»ƒ≈
Ì„‡ ˙�ÈÁaÓ ÌÈ�BÈ·‡∆¿ƒƒ¿ƒ«»»

˙BÂˆÓe ‰¯B˙cשהרי ¿»ƒ¿
ולא תורה למדו לא בעברם

'אביונים' היו ולכן מצוות קיימו

רוחנית Ì‰Lמבחינה לאחר], ∆≈
הקדושֿברוךֿהוא אל שהתקרבו

תשובה ÌÈÚÈbÓ«ƒƒועשו
הקדושֿברוךֿהוא אל מתחברים

,Ï‡¯NÈ LB„˜ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ¿»≈
˙�ÈÁaÓ Ïc·Óe LB„wL∆»À¿»ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓÏ ,‡ÏÈÚÏc Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿≈»¿«¿»

'ÈÂ‰Óנעלית יותר דרגה שהיא ≈¬»»
שמגיעים הצדיקים עבודת מאשר

מהוי'. למעלה לא אך הוי' Èe‰a'לשם ‰ÁÓO‰ ˙ÙÒB‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆»««ƒ¿»¿«»»
,BlL Èelb‰Â ‰ÎLÓ‰a ÛqÂ˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLעל פועלים שאותה ∆«¿≈∆ƒ¿«≈««¿»»¿«ƒ∆

הצדיקים עבודת ÏÚÓlL‰ידי È˙l„b ˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«¿ƒ«¿À»ƒ∆¿«¿»
'ÈÂ‰c (˙eËMt˙‰‰) ‰l„b‰L .ÌÎ˙l„bÓ13„vÓ ‡e‰L BÓk ƒ¿À«¿∆∆«¿À»«ƒ¿«¿«¬»»¿∆ƒ«

‰l„b ‡È‰ ,BÓˆÚוהתגלות התפשטות iM‰˙BÓÏBÚÏהיינו ˙Î «¿ƒ¿À»««∆∆»»
,ÌÈ‡¯·�Âנקראת היא אליכםÌÎ˙l„b,ולכן השפעה LiLהיינו ‡l‡ ¿ƒ¿»ƒ¿À«¿∆∆»∆≈

BlL Èelb‰Â ˙eËMt˙‰a Ïe·bולנבראים לעולמות ההשפעה שהרי ¿«ƒ¿«¿¿«ƒ∆
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הּוא ּבהּוי' גֹו' ויספּו וענין ׁשּלֹו. והּגּלּוי ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָּבהתּפּׁשטּות
מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ּדאֹור הּגדּלה ּבֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּנמׁשכת
ּבהתּפּׁשטּות ּגם מתוּסף ועלֿידיֿזה ּגדּלתי, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻלעֹולמֹות,
עבֹודת עלֿידי היא זֹו ּדהמׁשכה ּדהּוי'. ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָוהּגּלּוי

אדם ואביֹוני וענין ענוים. יׂשראלWFcwAהּצּדיקים, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ¦§ְִֵָ
הּוא (ׁשּלמעלה14יגילּו קדּׁשתי ּבחינת המׁשכת ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

הּתׁשּובה. עלֿידי ְְְְִֵֶַַַָֻמּקדּׁשתכם)

ּבהקּדיםÔ·eÈÂד) ׁשּכתּוב15זה לי16מה ּכאח יּתנ מי ¿»ְְְְִִִִֶֶֶַַָָ
רׁש"י ּופרׁש גֹו', אּמי מּׁשדי יּתנ17יֹונק מי , ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַ

לאחיו יֹוסף ׁשעׂשה ּכדר לנחמני ׁשּתבֹוא לי, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכאח
ּבֹו ונאמר רעה ּובּמדרׁש18ׁשּגמלּוהּו אֹותם. 19וּינחם ְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּומבאר לבנימין. ּכיֹוסף אֹומר הוי כּו' אח זה ּבאי ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶָָָָאיתא,
צדק' מהּקּב"ה20ה'צמח מבּקׁשים ׁשאנּו זה על ּדהּטעם , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ּכיֹוסף ולא לבנימין ּכיֹוסף לנּו ׁשּיהיה הּמדרׁש) ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ(לפרּוׁש
טפי,21לאחיו רבּותא הּוא לאחיו יֹוסף ׁשהנהגת [אף ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָ

להם ּגמל מּכלֿמקֹום ּכראּוי, עּמֹו נהגּו ׁשּלא ֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹּדהגם
היתה לאחיו יֹוסף הנהגת ּכי הּוא, ּגדֹולֹות], ְְְְִֵֶַַָָָָטֹובֹות

ּבכדי אחיו, את יֹוסף צער ׁשעלֿידיֿזה22ׁשּבתחּלה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
להם ּגמל אחרּֿכ (ורק ׁשּמכרּוהּו העֹון להם ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָיתּכּפר

מבּקׁשים ׁשאנּו וכיון אבל23טֹוב), הרּבים ּברחמי מחק ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
לנּו יהיה ׁשהּקּב"ה אֹומרים לכן יּסּורים, ידי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלא
יּתנ מי הּבּקׁשה הרי להבין, וצרי לבנימין. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּכיֹוסף
ּכראּוי, ׁשּלא היתה ׁשהנהגתינּו ּדהגם היא לי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכאח
זה על ׁשּי ואי ּכאח, לנּו הּקּב"ה יהיה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמּכלֿמקֹום

לבנימין. ּדכיֹוסף ְְְְִִִֵַָָֻהּדגמא

‰p‰Âיּתנ מי ּדּבּורֿהּמתחיל ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מבאר ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ
לי צּדיקים,24ּכאח על קאי גֹו' לי ּכאח יּתנ ּדמי , ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
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קט.14) ס"ע שם תרנ"ד בסה"מ להדיא גו'.15)כ"ה יתנך מי להפסוק הנ"ל דענינים השייכות שם תרנ"ד ח,16)בסה"מ שה"ש
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ט 'eb l`xyi ipa zcr lk l` xac

הּוא ּבהּוי' גֹו' ויספּו וענין ׁשּלֹו. והּגּלּוי ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָּבהתּפּׁשטּות
מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ּדאֹור הּגדּלה ּבֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּנמׁשכת
ּבהתּפּׁשטּות ּגם מתוּסף ועלֿידיֿזה ּגדּלתי, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻלעֹולמֹות,
עבֹודת עלֿידי היא זֹו ּדהמׁשכה ּדהּוי'. ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָוהּגּלּוי

אדם ואביֹוני וענין ענוים. יׂשראלWFcwAהּצּדיקים, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ¦§ְִֵָ
הּוא (ׁשּלמעלה14יגילּו קדּׁשתי ּבחינת המׁשכת ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

הּתׁשּובה. עלֿידי ְְְְִֵֶַַַָֻמּקדּׁשתכם)

ּבהקּדיםÔ·eÈÂד) ׁשּכתּוב15זה לי16מה ּכאח יּתנ מי ¿»ְְְְִִִִֶֶֶַַָָ
רׁש"י ּופרׁש גֹו', אּמי מּׁשדי יּתנ17יֹונק מי , ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַ

לאחיו יֹוסף ׁשעׂשה ּכדר לנחמני ׁשּתבֹוא לי, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכאח
ּבֹו ונאמר רעה ּובּמדרׁש18ׁשּגמלּוהּו אֹותם. 19וּינחם ְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּומבאר לבנימין. ּכיֹוסף אֹומר הוי כּו' אח זה ּבאי ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶָָָָאיתא,
צדק' מהּקּב"ה20ה'צמח מבּקׁשים ׁשאנּו זה על ּדהּטעם , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ּכיֹוסף ולא לבנימין ּכיֹוסף לנּו ׁשּיהיה הּמדרׁש) ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ(לפרּוׁש
טפי,21לאחיו רבּותא הּוא לאחיו יֹוסף ׁשהנהגת [אף ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָ

להם ּגמל מּכלֿמקֹום ּכראּוי, עּמֹו נהגּו ׁשּלא ֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹּדהגם
היתה לאחיו יֹוסף הנהגת ּכי הּוא, ּגדֹולֹות], ְְְְִֵֶַַָָָָטֹובֹות

ּבכדי אחיו, את יֹוסף צער ׁשעלֿידיֿזה22ׁשּבתחּלה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
להם ּגמל אחרּֿכ (ורק ׁשּמכרּוהּו העֹון להם ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָיתּכּפר

מבּקׁשים ׁשאנּו וכיון אבל23טֹוב), הרּבים ּברחמי מחק ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
לנּו יהיה ׁשהּקּב"ה אֹומרים לכן יּסּורים, ידי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלא
יּתנ מי הּבּקׁשה הרי להבין, וצרי לבנימין. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּכיֹוסף
ּכראּוי, ׁשּלא היתה ׁשהנהגתינּו ּדהגם היא לי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכאח
זה על ׁשּי ואי ּכאח, לנּו הּקּב"ה יהיה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמּכלֿמקֹום

לבנימין. ּדכיֹוסף ְְְְִִִֵַָָֻהּדגמא

‰p‰Âיּתנ מי ּדּבּורֿהּמתחיל ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מבאר ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ
לי צּדיקים,24ּכאח על קאי גֹו' לי ּכאח יּתנ ּדמי , ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
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כלפי התנהג שיוסף כפי כלפינו

אחיו. ‰'ˆÁÓבנימין ¯‡·Óe¿»≈«∆«
'˜„ˆ20‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c , ∆∆¿««««∆

‰"aw‰Ó ÌÈLw·Ó e�‡L∆»¿«¿ƒ≈«»»
‰È‰iL (L¯„n‰ Le¯ÙÏ)¿≈«ƒ¿»∆ƒ¿∆
‡ÏÂ ÔÈÓÈ�·Ï ÛÒBÈk e�Ï»¿≈¿ƒ¿»ƒ¿…

ÂÈÁ‡Ï ÛÒBÈk21Û‡] ¿≈¿∆»«

,ÈÙË ‡˙e·¯ ‡e‰ ÂÈÁ‡Ï ÛÒBÈ ˙‚‰�‰Lיותר גדול Ì‚‰cחידוש ∆«¿»«≈¿∆»¿»¿≈«¬«
˙BÏB„b ˙B·BË Ì‰Ï ÏÓb ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Èe‡¯k BnÚ e‚‰� ‡lL∆…»¬ƒ»»ƒ»»»«»∆¿
כלפינו ויתנהג "ינחמנו" שהקדושֿברוךֿהוא מבקשים אנו אין מדוע כן ואם

"כיוסף רק אלא כראוי כלפיו נהגו שלא אחיו כלפי התנהג שיוסף כפי

Èkלבנימין"? ,‡e‰ ,[ƒ
‰˙È‰ ÂÈÁ‡Ï ÛÒBÈ ˙‚‰�‰«¿»«≈¿∆»»¿»

‰lÁ˙aLיוסף אחי כאשר ∆ƒ¿ƒ»
ועדיין אוכל לקנות למצרים באו

הכירוהו ‡˙לא ÛÒBÈ ¯Úƒ̂≈≈∆
ÂÈÁ‡כמסופר שונים בדברים ∆»
È„Îa22ŒÈ„ÈŒÏÚLבתורה, ƒ¿≈∆«¿≈

ÔBÚ‰ Ì‰Ï ¯tk˙È ‰Ê∆ƒ¿«≈»∆∆»
CkŒ¯Á‡ ˜¯Â) e‰e¯ÎnL∆¿»¿«««»
ÔÂÈÎÂ ,(·BË Ì‰Ï ÏÓb»«»∆¿≈»

ÌÈLw·Ó e�‡L23ֿמהקדוש ∆»¿«¿ƒ
EÈÓÁ¯aברוךֿהוא ˜ÁÓ¿…¿«¬∆
ÌÈa¯‰רצויים לא דברים »«ƒ

בעבר ÏÚשעשינו ‡Ï Ï·‡¬»…«
ÌÈ¯eqÈ È„È,צער ÔÎÏוללא ¿≈ƒƒ»≈

‰È‰È ‰"aw‰L ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆«»»ƒ¿∆
ÔÈÓÈ�·Ï ÛÒBÈk e�Ï»¿≈¿ƒ¿»ƒ
טובה בצורה כלפיו שהתנהג

אותו. לצער CÈ¯ˆÂ¿»ƒמבלי
È¯‰ ,ÔÈ·‰Ïשל התוכן ¿»ƒ¬≈

ÈÏ Á‡k E�zÈ ÈÓ ‰Lwa‰««»»ƒƒ∆¿¿»ƒ
e�È˙‚‰�‰L Ì‚‰c ‡È‰ƒ«¬«∆«¿»»≈
ŒÏkÓ ,Èe‡¯k ‡lL ‰˙È‰»¿»∆…»»ƒ»
e�Ï ‰"aw‰ ‰È‰È ÌB˜Ó»ƒ¿∆«»»»
‰Ê ÏÚ CiL CÈ‡Â ,Á‡k¿»¿≈«»«∆
ÔÈÓÈ�·Ï ÛÒBÈÎc ‡Ó‚c‰«À¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ
האחים, לשאר בניגוד והרי,

שלא יוסף כלפי נהג לא בנימין

?.כראוי
ÈËewÏ'a ¯‡·Ó ‰p‰Â¿ƒ≈¿…»¿ƒ≈

Bz'‰¯החסידות במאמר »
E�zÈ ÈÓ ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒƒƒ∆¿

ÈÏ Á‡k24E�zÈ ÈÓc , ¿»ƒ¿ƒƒ∆¿
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יׁש16ואמצא ולכאֹורה ּתׁשּובה. ּבעלי על קאי גֹו' ּבחּוץ ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
לי ּכאח יּתנ ׁשּמי ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּׁשּכתּוב ּדמה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָלֹומר,
הּוא לי ׁשּכאח הּמדרׁש לפרּוׁש הּוא צּדיקים, על ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָקאי
לי ׁשּכאח רׁש"י לפרּוׁש מהּֿׁשאיןּֿכן לבנימין. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכיֹוסף
ּב'ּבעלי מדּבר הּכתּוב התחלת ּגם לאחיו, ּכיֹוסף ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָהּוא

ּדזה25ּתׁשּובה' צדק' מה'צמח לעיל הּמּובא לפי אבל . ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
לאחיו) ּכיֹוסף (ולא לבנימין ּכיֹוסף מפרׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשהּמדרׁש
ׁשּלא עוֹונֹותינּו את ימחק ׁשהּקּב"ה היא הּבּקׁשה ּכי ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּוא
הּמדרׁש לפרּוׁש ׁשּגם לכאֹורה, מּובן יּסּורים, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָעלֿידי
מפרׁש ּתֹורה' ּוב'לּקּוטי ּתׁשּובה, ּבבעלי הּכתּוב ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָמדּבר

צּדיקים. על קאי לי ּכאח יּתנ ְְִִִִִֵֶֶַַָָׁשּמי

יֹוסף26ידּועp‰Â‰ה) ּבירידת (למעלה) ּדהּכּונה ¿ƒ≈ְְְִִֵַַַַַָָָָ
ניצֹוצֹות ּכל את ׁשּילּקט ּבכדי היתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלמצרים
הּכסף ּכל את יֹוסף וילּקט ּבמצרים, ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּקדּׁשה

מצרים ּבארץ הּגלּות.27הּנמצא להם יּוקל ועלֿידיֿזה , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
מצרים, לגלּות הּסּבה היתה למצרים יֹוסף ׁשּירידת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּדזה
ׁשעלֿידי אּדרּבה, הּוא ּבפנימּיּות אבל ּבחיצֹונּיּות, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהּוא
ׁשּיהיּו היתה ׁשהּגזרה הּגלּות. הּוקל למצרים יֹוסף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָירידת

ׁשנה מאֹות ארּבע למצרים28ּבּגלּות יֹוסף ׁשּירד ועלֿידי , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשנה רד"ּו רק מצרים ּבגלּות ׁשּיֹוסף29היּו עלֿידי (ּכי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבמצרים ׁשהיּו הּניצֹוצֹות את ּבניּברר ׁשּירדּו לפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּזֹו, ויתירה ,(ּכ ּכל לברר הצרכּו לא למצרים ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻיׂשראל

ׁשנה פ"ו רק היה הּׁשעּבּוד ּדזה30ׁשּקׁשי מּובן, ּומּזה . ְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹ
היה ׁשּלא רק לא למצרים, יֹוסף את מכרּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהּׁשבטים
העליֹונה הּכּונה היתה ּכן אּדרּבה, אּלא הּכּונה, ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהפ
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(סה"מ תרנ"ד יתנך מי ד"ה ואילך. קג ע' תשמ"ט) (קה"ת תרכ"ו סה"מ גם וראה ואילך. תרעד ס"ע ב כרך שה"ש באוה"ת – וכו'

ואילך). קד ס"ע על25)תרנ"ד שקאי בחוץ ואמצאך (צדיקים), לבנימין כיוסף הוא לי כאח יתנך דמי הנ"ל, תרנ"ד יתנך מי בד"ה

בפירש"י (לכאורה) הוא ואחיו ביוסף מדבר זה שפסוק המקור כי ביאור, וצריך יוסף. את שמכרו השבטים כענין הוא תשובה בעלי

לי. כאח יתנך מי על זה קאי ושם ,17 שבהערה חז"ל קז.26)ובמדרשי ע' תרנ"ד סה"מ ב). (שמג, שם מקץ מז,27)אוה"ת ויגש

יג.28)יד. טו, לך ב.29)לך מב, מקץ שם. לך לך עה"פ יא.30)פרש"י פ"ב, שהש"ר
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È‡˜ 'B‚ ÈÏ Á‡kמכווןÌÈ˜Ècˆ ÏÚקירוב של ביחס שהם ¿»ƒ»≈««ƒƒ
אחים, כמו ‚E‡ˆÓ‡Â16'Bלקדושֿברוךֿהוא ıeÁaבהמשך האמור ¿∆¿»¬«

אשקך" בחוץ "אמצאך – eLz·‰מכוון˜‡Èהפסוק ÈÏÚa ÏÚ »≈««¬≈¿»
"בחוץ". שהיו לאחר הקדושֿברוךֿהוא אל LÈשמתקרבים ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈

·e˙kM ‰Óc ,¯ÓBÏ«¿«∆»
ÈnL '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»∆ƒ
ÏÚ È‡˜ ÈÏ Á‡k E�zÈƒ∆¿¿»ƒ»≈«
Le¯ÙÏ ‡e‰ ,ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿≈
‡e‰ ÈÏ Á‡kL L¯„n‰«ƒ¿»∆¿»ƒ

ÔÈÓÈ�·Ï ÛÒBÈkהצדיקים כי ¿≈¿ƒ¿»ƒ
הקדושֿברוךֿהוא כלפי נהגו לא

לא שבנימין כשם כראוי שלא

יוסף. כלפי כראוי שלא נהג

Le¯ÙÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿≈
‡e‰ ÈÏ Á‡kL È"L«̄ƒ∆¿»ƒ
Ìb ,ÂÈÁ‡Ï ÛÒBÈk¿≈¿∆»«

·e˙k‰ ˙ÏÁ˙‰יתנך "מי «¿»««»
לי" ÈÏÚa'aכאח ¯a„Ó¿«≈¿«¬≈
'‰·eLz25כלפי שנהגו ¿»

כראוי שלא הקדושֿברוךֿהוא

כלפיו. נהגו יוסף שאחי כשם

ÏÈÚÏ ‡·en‰ ÈÙÏ Ï·‡¬»¿ƒ«»¿≈
‰Êc '˜„ˆ ÁÓˆ'‰Ó≈«∆«∆∆¿∆
ÛÒBÈk L¯ÙÓ L¯„n‰L∆«ƒ¿»¿»≈¿≈
ÛÒBÈk ‡ÏÂ) ÔÈÓÈ�·Ï¿ƒ¿»ƒ¿…¿≈
‰Lwa‰ Èk ‡e‰ (ÂÈÁ‡Ï¿∆»ƒ««»»
˙‡ ˜ÁÓÈ ‰"aw‰L ‡È‰ƒ∆«»»ƒ¿…∆
È„ÈŒÏÚ ‡lL e�È˙B�BÂÚ¬≈∆…«¿≈

ÌÈ¯eqÈאת מאיתנו וימנע ƒƒ
את ציער לא שיוסף כפי הצער

B‡ÎÏ¯‰,בנימין, Ô·eÓ»ƒ¿»
L¯„n‰ Le¯ÙÏ ÌbL∆«¿≈«ƒ¿»
ÈÏÚ·a ·e˙k‰ ¯a„Ó¿«≈«»¿«¬≈

‰·eLzשאין בצדיקים ולא ¿»
עוונות, ˜‡Èלהם ÈÏ Á‡k E�zÈ ÈnL L¯ÙÓ '‰¯Bz ÈËewÏ'·e¿ƒ≈»¿»≈∆ƒƒ∆¿¿»ƒ»≈
ÌÈ˜Ècˆ ÏÚפעולתה על גם הדברים, פנימיות לפי מדבר, שהפסוק ונמצא ««ƒƒ

שיתבאר כפי הצדיקים, עבודת של פעולתה על וגם הבעליֿתשובה עבודת של

להלן.

Úe„È ‰p‰Â (‰26,‰ÏÚÓÏ) ‰�ek‰cשל העליונה הרוחנית הכוונה ¿ƒ≈»«¿««»»¿«¿»

ËwÏiLהקדושֿברוךֿהוא È„Îa ‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ˙„È¯Èa (ƒƒ«≈¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ¿≈∆¿«≈
ויאסוף ÌÈ¯ˆÓa,יוסף eÈ‰L ‰M„w‰ ˙BˆBˆÈ� Ïk שכתוב‡˙ כמו ∆»ƒ«¿À»∆»¿ƒ¿«ƒ

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ‡ˆÓp‰ ÛÒk‰ Ïk ˙‡ ÛÒBÈ ËwÏÈÂ27והכוונה «¿«≈≈∆»«∆∆«ƒ¿»¿∆∆ƒ¿«ƒ
הכסף, בתוך ונתלבשו שירדו הקדושה Ì‰Ïלניצוצות Ï˜eÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«»∆

˙eÏb‰לאסוף נועדה הגלות כי «»
הקדושה, ניצוצות את ולהעלות

אותם, וליקט אסף שיוסף ומאחר

הייתה ישראל בני של עבודתם

יותר. È¯iL„˙קלה ‰Êc¿∆∆¿ƒ«
‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ≈¿ƒ¿«ƒ»¿»

ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚Ï ‰aq‰כפי «ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
התורה סיפורי מפשטות שמובן

למצרים ירדו ישראל שבני

היו מכן ולאחר יוסף בעקבות

במצרים לפרעה ‰e‡עבדים ,
Ï·‡ ,˙ei�BˆÈÁa¿ƒƒ¬»
,‰a¯c‡ ‡e‰ ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ«¿«»
ÛÒBÈ ˙„È¯È È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«≈

ÌÈ¯ˆÓÏועבודתו ומעשיו ¿ƒ¿«ƒ
חייו בימי »‰Ï˜eבמצרים

˙eÏb‰ישראל בני היו שבו «»
יותר. «≈¿»∆Êb‰L¯‰מאוחר

שהקדושֿברוךֿ כפי מלכתחילה,

בברית אבינו לאברהם אמר הוא

הבתרים Lבית ‰˙È‰בני »¿»∆
‡¯Úaישראל ˙eÏba eÈ‰iƒ¿«»«¿«

‰�L ˙B‡Ó28È„ÈŒÏÚÂ , ≈»»¿«¿≈
eÈ‰ ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ „¯iL∆»«≈¿ƒ¿«ƒ»
e"„¯ ˜¯ ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚a¿»ƒ¿«ƒ«¿

‰�L (210)29È„ÈŒÏÚ Èk) »»ƒ«¿≈
˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ ¯¯a ÛÒBiL∆≈≈≈∆«ƒ
והעלה והרע הטוב בין (והפריד

לקדושה) שבהם הטוב את

È�ÙÏ ÌÈ¯ˆÓa eÈ‰L∆»¿ƒ¿«ƒƒ¿≈
Ck Ïk ¯¯·Ï eÎ¯ˆ‰ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓÏ Ï‡¯NÈ È�a e„¯iLולכן ∆»¿¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ…À¿¿¿»≈»»

מוטל שהייתה הבירורים בלבדעבודת שנים ב210ֿ להסתיים יכלה עליהם ),ת
„eaÚM‰ ÈLwL ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂהשנים כל Â"Ùמתוך ˜¯ ‰È‰ ƒ≈»ƒ∆…ƒ«ƒ¿»»«

‰�L30במדרש ‡˙כמובא e¯ÎÓ ÌÈË·M‰L ‰Êc ,Ô·eÓ ‰fÓe . »»ƒ∆»¿∆∆«¿»ƒ»¿∆
‰�ek‰ CÙ‰ ‰È‰ ‡lL ˜¯ ‡Ï ,ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈשל העליונה ≈¿ƒ¿«ƒ…«∆…»»≈∆««»»
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אּלא הּגלּות. את להקל ּבכדי למצרים ּתחּלה ירד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיֹוסף
זה נחׁשב לגּבם לכן הּכּונה, ידעּו לא ׁשהם ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּכיון

ְְֵלחטא.

,¯ÈÚ‰Ïeמכרּו ׁשהּׁשבטים [ּדזה הּנ"ל ענין ׁשּלכאֹורה, ¿»ƒְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ
הּוא, הּכּונה] ּכפי היתה למצרים יֹוסף ְְְְִִִֵֶַַַָָָָאת
ׁשהּכּונה ּבפׁשטּות) ׁשהּוא (ּכמֹו להּבאּור ּגם ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָלכאֹורה,
יהיה ׁשעלֿידיֿזה ּבכדי היתה למצרים יֹוסף ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבירידת

ז"ל חכמינּו [ּכדרׁשת מצרים, הּפסּוק31ּגלּות 32על ְְֲִִִֵַַַַַָָָָ
עלֿידי זה, ּבאּור ׁשּלפי אּלא, חברֹון]. מעמק ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָוּיׁשלחהּו
ענין הּגלּות, נעׂשה למצרים יֹוסף את מכרּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּׁשבטים
ּבכדי היתה מצרים ּבגלּות ׁשהּכּונה ּדהגם רצּוי. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבלּתי

הּתֹורה לקּבלת יזּכּו הּגלּות33ׁשעלֿידיֿזה מּכלֿמקֹום, , ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
להּבאּור מהּֿׁשאיןּֿכן רצּוי. ּבלּתי ענין הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָעצמֹו
זה הּגלּות, הּוקל למצרים יֹוסף ירידת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשעלֿידי
ענין הּוא למצרים יֹוסף את (הֹורידּו) מכרּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשהּׁשבטים
היתה זה ׁשּלא מּפני רק היה ׁשּלהם (והחטא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹרצּוי
יֹוסף ּׁשאמר מה לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכּונתם).

ּכי34לּׁשבטים ּבעיניכם יחר ואל ּתעצבּו אל ועּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
לפניכם, אלקים ׁשלחני למחיה ּכי הּנה אֹותי ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמכרּתם
רצֹון הפ ׁשהם (הגם החטאים ּכל הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּדלכאֹורה,
רצֹונֹו ועלּֿפי העליֹונה ההׁשּגחה עלּֿפי הם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהעליֹון)

ואףֿעלּֿפ35יתּבר האדם, ׁשל החטא ׁשעׂשּית ּכיון יֿכן, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מקֹומֹות ּבכּמה [וכּמבאר החפׁשית ּבבחירתֹו 36היא ְְְְְְִִִִַַַָָָָֹ

ּומצוֹות) ּדתֹורה להענינים (ּבנֹוגע העליֹונה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשההׁשּגחה
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אּלא הּגלּות. את להקל ּבכדי למצרים ּתחּלה ירד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיֹוסף
זה נחׁשב לגּבם לכן הּכּונה, ידעּו לא ׁשהם ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּכיון

ְְֵלחטא.

,¯ÈÚ‰Ïeמכרּו ׁשהּׁשבטים [ּדזה הּנ"ל ענין ׁשּלכאֹורה, ¿»ƒְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ
הּוא, הּכּונה] ּכפי היתה למצרים יֹוסף ְְְְִִִֵֶַַַָָָָאת
ׁשהּכּונה ּבפׁשטּות) ׁשהּוא (ּכמֹו להּבאּור ּגם ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָלכאֹורה,
יהיה ׁשעלֿידיֿזה ּבכדי היתה למצרים יֹוסף ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבירידת

ז"ל חכמינּו [ּכדרׁשת מצרים, הּפסּוק31ּגלּות 32על ְְֲִִִֵַַַַַָָָָ
עלֿידי זה, ּבאּור ׁשּלפי אּלא, חברֹון]. מעמק ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָוּיׁשלחהּו
ענין הּגלּות, נעׂשה למצרים יֹוסף את מכרּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּׁשבטים
ּבכדי היתה מצרים ּבגלּות ׁשהּכּונה ּדהגם רצּוי. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבלּתי

הּתֹורה לקּבלת יזּכּו הּגלּות33ׁשעלֿידיֿזה מּכלֿמקֹום, , ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
להּבאּור מהּֿׁשאיןּֿכן רצּוי. ּבלּתי ענין הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָעצמֹו
זה הּגלּות, הּוקל למצרים יֹוסף ירידת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשעלֿידי
ענין הּוא למצרים יֹוסף את (הֹורידּו) מכרּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשהּׁשבטים
היתה זה ׁשּלא מּפני רק היה ׁשּלהם (והחטא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹרצּוי
יֹוסף ּׁשאמר מה לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכּונתם).

ּכי34לּׁשבטים ּבעיניכם יחר ואל ּתעצבּו אל ועּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
לפניכם, אלקים ׁשלחני למחיה ּכי הּנה אֹותי ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמכרּתם
רצֹון הפ ׁשהם (הגם החטאים ּכל הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּדלכאֹורה,
רצֹונֹו ועלּֿפי העליֹונה ההׁשּגחה עלּֿפי הם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהעליֹון)

ואףֿעלּֿפ35יתּבר האדם, ׁשל החטא ׁשעׂשּית ּכיון יֿכן, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מקֹומֹות ּבכּמה [וכּמבאר החפׁשית ּבבחירתֹו 36היא ְְְְְְִִִִַַַָָָָֹ

ּומצוֹות) ּדתֹורה להענינים (ּבנֹוגע העליֹונה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשההׁשּגחה
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רע"א*.31) קפד, זח"א יג). (פפ"ד, עה"פ ב"ר עה"פ. בפרש"י הובא רע"א, יא, יד.32)סוטה לז, (מט,33)וישב שמות ר"פ תו"א

ובכ"מ. שמות. ר"פ תו"ח ואילך). ז ע' שמות באוה"ת – וכו' הגהות ועם ה.34)א. מה, בד"ה35)ויגש אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון

"ע"פ הוא שג"ז מוכח התומ"צ", בקיום הבחירה "וזהו"ע לאח"ז שם וממ"ש .(88 ע' ה'תש"ח (סה"מ ספ"ט ה'תש"ח ויחלום

שנה). ע' ח"ב (לעיל 41 הערה שם ובהנסמן ואילך, ס"ה ה'תשל"א לגני באתי ד"ה וראה כו'". תו"ח36)ההשגחה בארוכה ראה

ועוד. .66 ע' ח"ה לקו"ש ואילך). ד (יב, ואילך פ"י לך ויתן ד"ה תולדות פ'

ואילך ס"ג סנ"ב בראשית) (ח"א, יצחק" לוי תפארת – מנחם "תורת בס' נתבארו (ורש"י) והש"ס הזהר בין הלשונות חילוקי (*

קפוֿקפז). (ע'
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החֹוטא ׁשהאדם נמצא הּבחירה], לענין ּבסתירה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאינּה
ּולקֹונן לבּכֹות לֹו ראּוי ּולפיכ עצמֹו, את הפסיד ְְְְְִִִִֵֶַָָהּוא

חטאיו ואל37על ּתעצבּו אל לאחיו יֹוסף אמר ולּמה , ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ּדבכל ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש גֹו'. ּבעיניכם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָיחר
ּבלּתי ּדברים הם עׂשה ׁשהאדם הענינים ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָָָהחטאים,
החטאים ׁשּגם ׁשּמּזה ּדהגם העליֹון. רצֹון הפ ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָרצּויים,
ּבהם ׁשּיׁש לֹומר מכרח העליֹונה, ההׁשּגחה עלּֿפי ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהם
חסֿוׁשלֹום עצמם ּבחטאים לא היא הּכּונה הרי ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָֹּכּונה,
לתׁשּובה, אחרּֿכ יבֹוא החטאים ׁשעלֿידי ּבזה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא
צרי ולכן העליֹון, רצֹון הפ הם עצמם החטאים ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאבל
את מכרּו ׁשהּׁשבטים זה אבל עליהם. ּולקֹונן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָלבּכֹות
ׁשּיעׂשּו ּבכדי (לא היא ּבזה ׁשהּכּונה ּכיון למצרים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹיֹוסף
עצמּה, ּבּירידה היא) ׁשהּכּונה אּלא עלֿזה, ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּתׁשּובה

dignlלעיל להּמּובא [ּובפרט לפניכם אלקים ׁשלחני §¦§¨ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹ
לֹומר ּדיׁש הּגלּות, הּוקל למצרים יֹוסף ירידת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָׁשעלֿידי

ּבּכתּוב יֹוסף ּדברי ּבהמׁש מרּמז זה וּיׁשלחני38ׁשענין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
אל לכן גֹו'], ּבארץ ׁשארית לכם לׂשּום לפניכם ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאלקים

הּנה. אֹותי מכרּתם ּכי גֹו' ְְְִִֵֵֶַָָּתעצבּו

‡l‡ׁשלחני ׁשּלמחיה ּדהגם לֹומר, מקֹום ׁשעדין ∆»ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָ
עצמֹו ליֹוסף ּבנֹוגע מּכלֿמקֹום לפניכם, ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹאלקים

הֹוסיף לכן רצּוי, ּבלּתי ענין זה ׁשלחּתם39היה אּתם לא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּומֹוׁשל גֹו' לפרעה לאב ויׂשימני האלקים, ּכי הּנה ְְְְֱִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹאֹותי
ּדבר היתה למצרים יֹוסף ׁשּירידת מצרים, ארץ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבכל
ּבכל הּוא ׁשעלּֿדרֿזה [ּולהעיר, ליֹוסף. ּבנֹוגע ּגם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָרצּוי

לחבירֹו אדם ׁשּבין ּבּתניא40הענינים וכּמבאר ׁשּגם41. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּמאת היא האמת הּטֹוב, הפ לחברֹו ּגֹומל d'ּכׁשאדם ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
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ה"ב.37) פ"ה תשובה הל' הרמב"ם נאמר38)לשון גדולה) לפליטה גו' (וישלחני זה שפסוק יומתק שעפ"ז ולהעיר, ז. מה, ויגש

לפנ"ז) (שאמר לפניכם" אלקים שלחני "למחי' על ביאור הוא גו'" הרעב "שנתים כי – ו) שם, (ויגש גו' הרעב שנתים זה כי לאחרי

שלאח"ז. להזמן נוגע שזה גו' וישלחני הוסיף ואח"כ הרעב, ח.39)בשנות שם, "וכן40)ויגש ספי"ב בתניא מ"ש יובן ועפ"ז

.247 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה – אחיו" עם מיוסף ללמוד כו' לחבירו אדם שבין ולהעיר,41)דברים ב). (קלח, סכ"ה אגה"ק

בחירה. בעל שהוא אדם ע"י בא כשזה גם (בפשטות) הוא א) נד, (ברכות הטובה על שמברך כשם הרעה על לברך דהחיוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

לבחור לאדם נתונה הרשות עדיין אבל בפועל יתנהג וכיצד בעתיד יבחר האדם

אחרת או כך לנהוג האדם את מכריחה לא וההשגחה והידיעה לעשות ],מה
BÓˆÚ ˙‡ „ÈÒÙ‰ ‡e‰ ‡ËBÁ‰ Ì„‡‰L ‡ˆÓ�אחראי הוא כי ƒ¿»∆»»»«≈ƒ¿ƒ∆«¿

נזק לעצמו שגרם זה והוא Bk·Ï˙והפסד,למעשיו BÏ Èe‡¯ CÎÈÙÏe¿ƒ»»ƒ¿
ÂÈ‡ËÁ ÏÚ Ô�B˜Ïe37ואין ¿≈«¬»»

בנימוק מעשיו את להצדיק מקום

מלמעלה, מכוון ««¿nÏÂ‰שהכל
Ï‡ ÂÈÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡»«≈¿∆»«
ÌÎÈ�ÈÚa ¯ÁÈ Ï‡Â e·ˆÚz≈»¿¿«ƒ«¿≈≈∆

'B‚של שבסופו למרות והרי

הם לטובה היה הכול דבר

וחטאו?. כהוגן שלא נהגו מצידם

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
ÌÈ‡ËÁ‰ ÏÎ·cהרי ƒ¿»«¬»ƒ

טובים‰ÌÈ�È�Úלמעשה, הלא »ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯·c Ì‰ ‰NÚ Ì„‡‰L∆»»»»»≈¿»ƒ
ÔBˆ¯ CÙ‰ ,ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏaƒ¿ƒ¿ƒ≈∆¿
‰fnL Ì‚‰c .ÔBÈÏÚ‰»∆¿«¬«∆ƒ∆
ÈtŒÏÚ Ì‰ ÌÈ‡ËÁ‰ ÌbL∆««¬»ƒ≈«ƒ
,‰�BÈÏÚ‰ ‰ÁbL‰‰««¿»»»∆¿»
Ì‰a LiL ¯ÓBÏ Á¯ÎÓÀ¿»«∆≈»∆

‰�ekוהקדושֿברוךֿהוא «»»
בכך יש כי לחטוא לאדם מאפשר

מסוימת, ‰ek�‰מטרה È¯‰¬≈««»»
ÌÈ‡ËÁaוהמטרה ‡Ï ‡È‰ƒ…«¬»ƒ

ÌBÏLÂŒÒÁ ÌÓˆÚשהם «¿»«¿»
בהחלט רצויים בלתי דברים

È„ÈŒÏÚL ‰Êa ‡l‡∆»»∆∆«¿≈
CkŒ¯Á‡ ‡B·È ÌÈ‡ËÁ‰«¬»ƒ»««»
ÌÈ‡ËÁ‰ Ï·‡ ,‰·eL˙Ïƒ¿»¬»«¬»ƒ
ÔBˆ¯ CÙ‰ Ì‰ ÌÓˆÚ«¿»≈≈∆¿

ÔBÈÏÚ‰בניגוד היא ועשייתם »∆¿
הקדושֿ של לרצונו מוחלט

רצונו, על ועבירה ברוךֿהוא

CÈ¯ˆ ÔÎÏÂÔ�B˜Ïe ˙Bk·Ï ¿»≈»ƒƒ¿¿≈
Ì‰ÈÏÚתשובה ולעשות ¬≈∆

רצויים. הלא המעשים את ‡˙שתתקן e¯ÎÓ ÌÈË·M‰L ‰Ê Ï·‡¬»∆∆«¿»ƒ»¿∆
,ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈרצוי לא דבר עשו הם שעה באותה שבפועל למרות הרי ≈¿ƒ¿«ƒ
‰�ek‰L ÔÂÈkוהמטרה (Ï‡העליונה ‡È‰ ‰Êaהחטאים שאר בכל כמו ≈»∆««»»»∆ƒ…

‰„È¯ia (‡È‰ ‰�ek‰L ‡l‡ ,‰ÊŒÏÚ ‰·eLz eNÚiL È„Îaƒ¿≈∆«¬¿»«∆∆»∆««»»ƒ«¿ƒ»
dÓˆÚכן שהקדושֿברוךֿהוא פעולה הייתה למצרים יוסף של הירידה עצם «¿»

היא, והמטרה בה, [Ë¯Ù·eלמחיהרצה ÌÎÈ�ÙÏ ÌÈ˜Ï‡ È�ÁÏL ְְִָ¿»«ƒ¡…ƒƒ¿≈∆ƒ¿»
ÏÈÚÏ ‡·en‰Ïהחסידות תורת ושל המדרש של הביאור È„ÈŒÏÚLלפי ¿«»¿≈∆«¿≈

ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ˙„È¯È¿ƒ«≈¿ƒ¿«ƒ
˙eÏb‰ Ï˜e‰מודגש כן ואם ««»

בדבר מדובר שבעצם יותר עוד

וחיובי, ÓBÏ¯טוב LÈc¿≈«
‰Ê ÔÈ�ÚLוקיצור הקלת של ∆ƒ¿»∆

הודות ישראל בני של הגלות

למצרים יוסף «Ên¯Ó¿Àלמכירת
ÛÒBÈ È¯·c CLÓ‰a¿∆¿≈ƒ¿≈≈

·e˙ka38פסוק באותו «»
ÌÎÈ�ÙÏ ÌÈ˜Ï‡ È�ÁÏLiÂ«ƒ¿»≈ƒ¡…ƒƒ¿≈∆
ı¯‡a ˙È¯‡L ÌÎÏ ÌeNÏ»»∆¿≈ƒ»»∆
'B‚ e·ˆÚz Ï‡ ÔÎÏ ,['B‚»≈«≈»¿
.‰p‰ È˙B‡ Ìz¯ÎÓ Èkƒ¿«¿∆ƒ≈»
,¯ÓBÏ ÌB˜Ó ÔÈ„ÚL ‡l‡∆»∆¬«ƒ»«
È�ÁÏL ‰ÈÁÓlL Ì‚‰c«¬«∆¿ƒ¿»¿»«ƒ
ŒÏkÓ ,ÌÎÈ�ÙÏ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ¿≈∆ƒ»
BÓˆÚ ÛÒBÈÏ Ú‚B�a ÌB˜Ó»¿≈«¿≈«¿
Èeˆ¯ ÈzÏa ÔÈ�Ú ‰Ê ‰È‰»»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»
ישראל בני של מצידם ורק

תועלת, זו ≈«ÔÎÏהייתה
ÛÈÒB‰39הנחמה בדברי יוסף ƒ

ואמר לאחיו ‡Ìzשלו ‡Ï…«∆
Èk ‰p‰ È˙B‡ ÌzÁÏL¿«¿∆ƒ≈»ƒ
·‡Ï È�ÓÈNÈÂ ,ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ«¿ƒ≈ƒ¿»
ÏÎa ÏLBÓe 'B‚ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…≈¿»
˙„È¯iL ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡∆∆ƒ¿«ƒ∆¿ƒ«
¯·c ‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ≈¿ƒ¿«ƒ»¿»»»
ÛÒBÈÏ Ú‚B�a Ìb Èeˆ»̄«¿≈«¿≈
שלולי למעלות שהגיע עצמו

מגיע היה לא למצרים הירידה

כך. ŒÏÚLלידי ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆«
ÏÎa ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿»

·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL ÌÈ�È�Ú‰B¯È40‡È�za ¯‡·nÎÂ .41ÌbL »ƒ¿»ƒ∆≈»»«¬≈¿«¿…»««¿»∆«
'‰ ˙‡nL ‡È‰ ˙Ó‡‰ ,·Bh‰ CÙ‰ B¯·ÁÏ ÏÓBb Ì„‡Lk¿∆»»≈«¬≈≈∆«»¡∆ƒ∆≈≈

BÏ ˙‡Ê ‰˙È‰אין ולכן האדם. ידי על לו נגרם שהדבר לחשוב היא וטעות »¿»…
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טֹובה לֹו ׁשּיהיה מּובן ּדמּזה להֹוסיף, ויׁש לֹו, זאת ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹהיתה
עביד לטב רחמנא ּדעביד ּכל ׁשהרי אּלא42מּזה, . ְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבגּלּוי]. זה היה יֹוסף ְְִִִֵֶֶַָָׁשּבמכירת

הםp‰Â‰ו) ׁשּבּתֹורה הענינים ׁשּכל הּידּוע עלּֿפי ¿ƒ≈ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאנּו ּדזה לֹומר, יׁש הּדּיּוק, ְְְִִֵֶֶַַַָּבתכלית
לאחיו יֹוסף ׁשעׂשה ּכדר לי, ּכאח יּתנ מי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָמבּקׁשים
להם ּגמל מּכלֿמקֹום רצּוי, ּבלּתי ּדבר ׁשעׂשּו ְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָ[ּדהגם
ׁשאדם רצּוי ּבלּתי ּדבר ּכל ּכי הּוא, ּגדֹולֹות], ְְִִִֶָָָָָָטֹובֹות
ׁשּמכרּו ליֹוסף הּׁשבטים ׁשעׂשּו הענין ּדגמת הּוא ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻעֹוׂשה
ּדהגם היא, לי ּכאח יּתנ מי והּבּקׁשה למצרים. ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָאֹותֹו
ענין להקּב"ה ּגרמנּו טֹובים הּלא מעׂשינּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשעלֿידי
מּכלֿמקֹום (ּכדלקּמן), למצרים יֹוסף מכירת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻשּבדגמת
הּוא, והענין לאחיו. יֹוסף ׁשעׂשה ּכדר טֹובֹות לנּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹיגמל
ונפׁש ּבגּוף והתלּבׁשּותּה למּטה הּנׁשמה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּדירידת

מּמׁש ּגלּות היא היא43הּבהמית ׁשהּנׁשמה מּזה, ויתירה , ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּובמאסר ּבירידת44ּבּׁשביה והּכּונה הּבהמית. ונפׁש הּגּוף ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

והּנפׁש הּגּוף את ּולזּכ לברר ּבכדי היא למּטה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנׁשמה
וגם לאלקּות, ּכלים ולעׂשֹותם ּבעֹולם וחלקֹו ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹהּבהמית

למדרגהּבכדי ּתתעּלה למּטה הּנׁשמה עבֹודת ׁשעלֿידי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
מּובן, ּומּזה ירידתּה. קדם ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹנעלית

רגע הּצער45ּדכל עבֹודתֹו, את עֹובד אינֹו ׁשהאדם ְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּגּוף ּובמאסר ּבגלּות ׁשהיא מּזה ּדהּנׁשמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָוהּיּסּורים
עֹובד ׁשהאדם ּדבׁשעה ּתכלית. ללא הם הּבהמית, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹונפׁש
הּנׁשמה ּדירידת הּכּונה נׁשלמת ׁשעלֿידיֿזה ּכיון ה', ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת
ונפׁש הּגּוף וזּכּו [ּברּור הּנ"ל ענינים לׁשני ּבנֹוגע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלמּטה
הּתענּוג הרי ּדהּנׁשמה], והעלּיה ּבעֹולם, וחלקֹו ְְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהּבהמית
ּולזּכ לברר הּקּב"ה רצֹון מׁשלמת ׁשהיא מּזה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּדהּנׁשמה
ּבתחּתֹונים, ּדדירה הּכּונה נׁשלמת ׁשעלֿידיֿזה הּגּוף ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאת
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רעה, תחת טובה לגמול יש אלא כגמולו לו להשיב ÛÈÒB‰Ï,מקום LÈÂ¿≈¿ƒ
BÏ ‰È‰iL Ô·eÓ ‰fÓc,רעה לו שנעשתה וסבור מחברו שנפגע לאדם ¿ƒ∆»∆ƒ¿∆

לו תהיה דבר של ËÏ·בסופו ‡�ÓÁ¯ „È·Úc Ïk È¯‰L ,‰fÓ ‰·BË»ƒ∆∆¬≈»«¬ƒ«¬»»¿»
„È·Ú42והרי עושה, הוא לטובה הקדושֿברוךֿהוא, הרחמן, שעושה מה כל ¬ƒ

באמת אדם בידי שנגרם מה גם

מלמעלה. «∆‡l‡בא
‰Ê ‰È‰ ÛÒBÈ ˙¯ÈÎÓaL∆ƒ¿ƒ«≈»»∆

Èel‚aאדם שבין בדברים ואילו ¿ƒ
האדם תמיד לא סתם לחברו

הטובה את לראות זוכה

לו, גרם שחברו במה והתועלת

ב(אגרת בהרחבה כמבואר

ה)תניא שבספר ].הקודש
Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â (Â¿ƒ≈«ƒ«»«
‰¯BzaL ÌÈ�È�Ú‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ∆«»

Ì‰כוונה וללא במקרה לא ≈
אלא ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ˙מיוחדת

‰Êc ,¯ÓBÏ LÈ ,˜eic‰«ƒ≈«¿∆
E�zÈ ÈÓ ÌÈLw·Ó e�‡L∆»¿«¿ƒƒƒ∆¿

,ÈÏ Á‡kשהקדושֿברוךֿהוא ¿»ƒ
כפי לא כאח, אלינו קרוב יהיה

אלא, לבנימין קרוב היה שיוסף

ÛÒBÈ ‰NÚL C¯„k¿∆∆∆»»≈
eNÚL Ì‚‰c] ÂÈÁ‡Ï¿∆»«¬«∆»

¯ˆÈe,כלפיו ÈzÏa ¯·c»»ƒ¿ƒ»
Ì‰Ï ÏÓb ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»«»∆
Èk ,‡e‰ ,[˙BÏB„b ˙B·BË¿ƒ

דבר של c·¯לאמיתו Ïk»»»
‰NBÚ Ì„‡L Èeˆ¯ ÈzÏaƒ¿ƒ»∆»»∆
eNÚL ÔÈ�Ú‰ ˙Ó‚c ‡e‰À¿«»ƒ¿»∆»
e¯ÎnL ÛÒBÈÏ ÌÈË·M‰«¿»ƒ¿≈∆»¿

ÌÈ¯ˆÓÏ B˙B‡שבחיצוניות ¿ƒ¿«ƒ
בעצם אבל רצוי לא כדבר נראה

שה' מה וכל ה' מאת שהכל כיוון

הכ למעשה לטובה, הוא ולעושה

נכונים שהדברים וכשם לטובה.

כך לחברו, אדם שבין בדברים

ומבאר. שהולך כפי הקדושֿברוךֿהוא, אל שלנו היחס לגבי ««»»¿Lwa‰Â‰גם
הקדושֿברוךֿהוא אל È„ÈŒÏÚLשלנו Ì‚‰c ,‡È‰ ÈÏ Á‡k E�zÈ ÈÓƒƒ∆¿¿»ƒƒ«¬«∆«¿≈

˙¯ÈÎÓ ˙Ó‚„a˘ ÔÈ�Ú ‰"a˜‰Ï e�Ó¯b ÌÈ·BË ‡l‰ e�ÈNÚÓ«¬≈«…ƒ»«¿¿«»»ƒ¿»∆¿À¿«¿ƒ«
C¯„k ˙B·BË e�Ï ÏÓ‚È ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(Ôn˜Ï„k) ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ»»ƒ¿…»¿∆∆

ÂÈÁ‡Ï ÛÒBÈ ‰NÚL.לו עשו שאחיו במה התחשב ולא ∆»»≈¿∆»

LÙ�Â Ûe‚a d˙eLaÏ˙‰Â ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯Èc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»ƒƒ««¿»»¿«»¿ƒ¿«¿»¿¿∆∆
LnÓ ˙eÏb ‡È‰ ˙ÈÓ‰a‰43,הוא הנשמה של הטבעי מקומה כי ««¬ƒƒ»«»

האלוקי האור על והסתר העלם אין שם עדן בגן fÓ‰,למעלה ‰¯È˙ÈÂלא ƒ≈»ƒ∆
מזה חמור אלא בגלות היא בגוף המלובשת שהנשמה בלבד ««¿»∆ÓLp‰L‰זו

¯Ò‡Ó·e ‰È·Ma ‡È‰44 ƒ«ƒ¿»¿«¬«
.˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â Ûeb‰«¿∆∆««¬ƒ
‰ÓLp‰ ˙„È¯Èa ‰�ek‰Â¿««»»ƒƒ««¿»»
¯¯·Ï È„Îa ‡È‰ ‰hÓÏ¿«»ƒƒ¿≈¿»≈

‡˙ולעדןCkÊÏeולהעלות ¿«≈∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Â Ûeb‰«¿«∆∆««¬ƒ

ÌÏBÚa B˜ÏÁÂבעולם החלק ¿∆¿»»
בפרט אדם אותו על שמוטל

להעלותו «¬»¿Ì˙BNÚÏÂלבררו
ÌÈÏkראויים e˜Ï‡Ï˙שיהיו ≈ƒ∆¡…

בהם, ותתגלה »¿Ì‚Âשתומשך
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL È„Îaƒ¿≈∆«¿≈¬«
‰lÚ˙z ‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»ƒ¿«∆

עצמה «≈¿»¿ÓÏ„¯‚‰הנשמה
BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�«¬≈≈ƒ¿

d˙„È¯È Ì„˜ ‰˙È‰Lולכן ∆»¿»…∆¿ƒ»»
כדאית למטה הנשמה ירידת

עצומה ירידה אכן שהיא למרות

ושבייה. לגלות ∆fÓeƒ‰ודומה
Ú‚¯ ÏÎc ,Ô·eÓ45 »¿»∆«

˙‡ „·BÚ B�È‡ Ì„‡‰L∆»»»≈≈∆
B˙„B·Úאת מבצע ואיננו ¬»

שלמענה בעולם שליחותו

למטה, ירדה »»»‰Úv¯הנשמה
‰fÓ ‰ÓLp‰c ÌÈ¯eqi‰Â¿«ƒƒ¿«¿»»ƒ∆
¯Ò‡Ó·e ˙eÏ‚a ‡È‰L∆ƒ¿»¿«¬«
Ì‰ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â Ûeb‰«¿∆∆««¬ƒ≈

ÏÎz ‡ÏÏ˙Èוהיסורים והסבל ¿…«¿ƒ
תמורה. ללא לשווא, הם

„·BÚ Ì„‡‰L ‰ÚL·cƒ¿»»∆»»»≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔÂÈk ,'‰ ˙‡∆≈»∆«¿≈∆
˙„È¯Èc ‰�ek‰ ˙ÓÏL�ƒ¿∆∆««»»ƒƒ«
Ú‚B�a ‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»¿≈«
B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â Ûeb‰ CekÊÂ ¯e¯a] Ï"p‰ ÌÈ�È�Ú È�LÏƒ¿≈ƒ¿»ƒ««≈¿ƒ«¿∆∆««¬ƒ¿∆¿

‰ÓLp‰c ‰iÏÚ‰Â ,ÌÏBÚaעצמהÈ¯‰ בצער], כרוך שהדבר למרות »»¿»¬ƒ»¿«¿»»¬≈
דבר של בסופו רב, ÓÏLÓ˙וסבל ‡È‰L ‰fÓ ‰ÓLp‰c ‚e�Úz‰««¬¿«¿»»ƒ∆∆ƒ«¿∆∆

˙ÓÏL� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL Ûeb‰ ˙‡ CkÊÏe ¯¯·Ï ‰"aw‰ ÔBˆ¿̄«»»¿»≈¿«≈∆«∆«¿≈∆ƒ¿∆∆
d˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ dlL ‰iÏÚ‰Ó ÔÎÂ ,ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯È„c ‰�ek‰««»»¿ƒ»¿«¿ƒ¿≈≈»¬ƒ»∆»«¿≈¬»»
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טֹובה לֹו ׁשּיהיה מּובן ּדמּזה להֹוסיף, ויׁש לֹו, זאת ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹהיתה
עביד לטב רחמנא ּדעביד ּכל ׁשהרי אּלא42מּזה, . ְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבגּלּוי]. זה היה יֹוסף ְְִִִֵֶֶַָָׁשּבמכירת

הםp‰Â‰ו) ׁשּבּתֹורה הענינים ׁשּכל הּידּוע עלּֿפי ¿ƒ≈ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאנּו ּדזה לֹומר, יׁש הּדּיּוק, ְְְִִֵֶֶַַַָּבתכלית
לאחיו יֹוסף ׁשעׂשה ּכדר לי, ּכאח יּתנ מי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָמבּקׁשים
להם ּגמל מּכלֿמקֹום רצּוי, ּבלּתי ּדבר ׁשעׂשּו ְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָ[ּדהגם
ׁשאדם רצּוי ּבלּתי ּדבר ּכל ּכי הּוא, ּגדֹולֹות], ְְִִִֶָָָָָָטֹובֹות
ׁשּמכרּו ליֹוסף הּׁשבטים ׁשעׂשּו הענין ּדגמת הּוא ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻעֹוׂשה
ּדהגם היא, לי ּכאח יּתנ מי והּבּקׁשה למצרים. ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָאֹותֹו
ענין להקּב"ה ּגרמנּו טֹובים הּלא מעׂשינּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשעלֿידי
מּכלֿמקֹום (ּכדלקּמן), למצרים יֹוסף מכירת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻשּבדגמת
הּוא, והענין לאחיו. יֹוסף ׁשעׂשה ּכדר טֹובֹות לנּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹיגמל
ונפׁש ּבגּוף והתלּבׁשּותּה למּטה הּנׁשמה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּדירידת

מּמׁש ּגלּות היא היא43הּבהמית ׁשהּנׁשמה מּזה, ויתירה , ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּובמאסר ּבירידת44ּבּׁשביה והּכּונה הּבהמית. ונפׁש הּגּוף ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

והּנפׁש הּגּוף את ּולזּכ לברר ּבכדי היא למּטה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנׁשמה
וגם לאלקּות, ּכלים ולעׂשֹותם ּבעֹולם וחלקֹו ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹהּבהמית

למדרגהּבכדי ּתתעּלה למּטה הּנׁשמה עבֹודת ׁשעלֿידי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
מּובן, ּומּזה ירידתּה. קדם ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹנעלית

רגע הּצער45ּדכל עבֹודתֹו, את עֹובד אינֹו ׁשהאדם ְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּגּוף ּובמאסר ּבגלּות ׁשהיא מּזה ּדהּנׁשמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָוהּיּסּורים
עֹובד ׁשהאדם ּדבׁשעה ּתכלית. ללא הם הּבהמית, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹונפׁש
הּנׁשמה ּדירידת הּכּונה נׁשלמת ׁשעלֿידיֿזה ּכיון ה', ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת
ונפׁש הּגּוף וזּכּו [ּברּור הּנ"ל ענינים לׁשני ּבנֹוגע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלמּטה
הּתענּוג הרי ּדהּנׁשמה], והעלּיה ּבעֹולם, וחלקֹו ְְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהּבהמית
ּולזּכ לברר הּקּב"ה רצֹון מׁשלמת ׁשהיא מּזה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּדהּנׁשמה
ּבתחּתֹונים, ּדדירה הּכּונה נׁשלמת ׁשעלֿידיֿזה הּגּוף ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאת

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

סע"ב.42) ס, סע"א).43)ברכות (מח, פל"ז האסורים44)תניא בבית וטוחן בשבי' שהי' מלך בן "כמשל סע"א) (מ, פל"א תניא ראה

ואילך.45)כו'". 434 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה – לקמן בהבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

רעה, תחת טובה לגמול יש אלא כגמולו לו להשיב ÛÈÒB‰Ï,מקום LÈÂ¿≈¿ƒ
BÏ ‰È‰iL Ô·eÓ ‰fÓc,רעה לו שנעשתה וסבור מחברו שנפגע לאדם ¿ƒ∆»∆ƒ¿∆

לו תהיה דבר של ËÏ·בסופו ‡�ÓÁ¯ „È·Úc Ïk È¯‰L ,‰fÓ ‰·BË»ƒ∆∆¬≈»«¬ƒ«¬»»¿»
„È·Ú42והרי עושה, הוא לטובה הקדושֿברוךֿהוא, הרחמן, שעושה מה כל ¬ƒ

באמת אדם בידי שנגרם מה גם

מלמעלה. «∆‡l‡בא
‰Ê ‰È‰ ÛÒBÈ ˙¯ÈÎÓaL∆ƒ¿ƒ«≈»»∆

Èel‚aאדם שבין בדברים ואילו ¿ƒ
האדם תמיד לא סתם לחברו

הטובה את לראות זוכה

לו, גרם שחברו במה והתועלת

ב(אגרת בהרחבה כמבואר

ה)תניא שבספר ].הקודש
Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â (Â¿ƒ≈«ƒ«»«
‰¯BzaL ÌÈ�È�Ú‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ∆«»

Ì‰כוונה וללא במקרה לא ≈
אלא ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ˙מיוחדת

‰Êc ,¯ÓBÏ LÈ ,˜eic‰«ƒ≈«¿∆
E�zÈ ÈÓ ÌÈLw·Ó e�‡L∆»¿«¿ƒƒƒ∆¿

,ÈÏ Á‡kשהקדושֿברוךֿהוא ¿»ƒ
כפי לא כאח, אלינו קרוב יהיה

אלא, לבנימין קרוב היה שיוסף

ÛÒBÈ ‰NÚL C¯„k¿∆∆∆»»≈
eNÚL Ì‚‰c] ÂÈÁ‡Ï¿∆»«¬«∆»

¯ˆÈe,כלפיו ÈzÏa ¯·c»»ƒ¿ƒ»
Ì‰Ï ÏÓb ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»«»∆
Èk ,‡e‰ ,[˙BÏB„b ˙B·BË¿ƒ

דבר של c·¯לאמיתו Ïk»»»
‰NBÚ Ì„‡L Èeˆ¯ ÈzÏaƒ¿ƒ»∆»»∆
eNÚL ÔÈ�Ú‰ ˙Ó‚c ‡e‰À¿«»ƒ¿»∆»
e¯ÎnL ÛÒBÈÏ ÌÈË·M‰«¿»ƒ¿≈∆»¿

ÌÈ¯ˆÓÏ B˙B‡שבחיצוניות ¿ƒ¿«ƒ
בעצם אבל רצוי לא כדבר נראה

שה' מה וכל ה' מאת שהכל כיוון

הכ למעשה לטובה, הוא ולעושה

נכונים שהדברים וכשם לטובה.

כך לחברו, אדם שבין בדברים

ומבאר. שהולך כפי הקדושֿברוךֿהוא, אל שלנו היחס לגבי ««»»¿Lwa‰Â‰גם
הקדושֿברוךֿהוא אל È„ÈŒÏÚLשלנו Ì‚‰c ,‡È‰ ÈÏ Á‡k E�zÈ ÈÓƒƒ∆¿¿»ƒƒ«¬«∆«¿≈

˙¯ÈÎÓ ˙Ó‚„a˘ ÔÈ�Ú ‰"a˜‰Ï e�Ó¯b ÌÈ·BË ‡l‰ e�ÈNÚÓ«¬≈«…ƒ»«¿¿«»»ƒ¿»∆¿À¿«¿ƒ«
C¯„k ˙B·BË e�Ï ÏÓ‚È ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(Ôn˜Ï„k) ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ»»ƒ¿…»¿∆∆

ÂÈÁ‡Ï ÛÒBÈ ‰NÚL.לו עשו שאחיו במה התחשב ולא ∆»»≈¿∆»

LÙ�Â Ûe‚a d˙eLaÏ˙‰Â ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯Èc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»ƒƒ««¿»»¿«»¿ƒ¿«¿»¿¿∆∆
LnÓ ˙eÏb ‡È‰ ˙ÈÓ‰a‰43,הוא הנשמה של הטבעי מקומה כי ««¬ƒƒ»«»

האלוקי האור על והסתר העלם אין שם עדן בגן fÓ‰,למעלה ‰¯È˙ÈÂלא ƒ≈»ƒ∆
מזה חמור אלא בגלות היא בגוף המלובשת שהנשמה בלבד ««¿»∆ÓLp‰L‰זו

¯Ò‡Ó·e ‰È·Ma ‡È‰44 ƒ«ƒ¿»¿«¬«
.˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â Ûeb‰«¿∆∆««¬ƒ
‰ÓLp‰ ˙„È¯Èa ‰�ek‰Â¿««»»ƒƒ««¿»»
¯¯·Ï È„Îa ‡È‰ ‰hÓÏ¿«»ƒƒ¿≈¿»≈

‡˙ולעדןCkÊÏeולהעלות ¿«≈∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Â Ûeb‰«¿«∆∆««¬ƒ

ÌÏBÚa B˜ÏÁÂבעולם החלק ¿∆¿»»
בפרט אדם אותו על שמוטל

להעלותו «¬»¿Ì˙BNÚÏÂלבררו
ÌÈÏkראויים e˜Ï‡Ï˙שיהיו ≈ƒ∆¡…

בהם, ותתגלה »¿Ì‚Âשתומשך
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL È„Îaƒ¿≈∆«¿≈¬«
‰lÚ˙z ‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»ƒ¿«∆

עצמה «≈¿»¿ÓÏ„¯‚‰הנשמה
BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�«¬≈≈ƒ¿

d˙„È¯È Ì„˜ ‰˙È‰Lולכן ∆»¿»…∆¿ƒ»»
כדאית למטה הנשמה ירידת

עצומה ירידה אכן שהיא למרות

ושבייה. לגלות ∆fÓeƒ‰ודומה
Ú‚¯ ÏÎc ,Ô·eÓ45 »¿»∆«

˙‡ „·BÚ B�È‡ Ì„‡‰L∆»»»≈≈∆
B˙„B·Úאת מבצע ואיננו ¬»

שלמענה בעולם שליחותו

למטה, ירדה »»»‰Úv¯הנשמה
‰fÓ ‰ÓLp‰c ÌÈ¯eqi‰Â¿«ƒƒ¿«¿»»ƒ∆
¯Ò‡Ó·e ˙eÏ‚a ‡È‰L∆ƒ¿»¿«¬«
Ì‰ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â Ûeb‰«¿∆∆««¬ƒ≈

ÏÎz ‡ÏÏ˙Èוהיסורים והסבל ¿…«¿ƒ
תמורה. ללא לשווא, הם

„·BÚ Ì„‡‰L ‰ÚL·cƒ¿»»∆»»»≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔÂÈk ,'‰ ˙‡∆≈»∆«¿≈∆
˙„È¯Èc ‰�ek‰ ˙ÓÏL�ƒ¿∆∆««»»ƒƒ«
Ú‚B�a ‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»¿≈«
B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â Ûeb‰ CekÊÂ ¯e¯a] Ï"p‰ ÌÈ�È�Ú È�LÏƒ¿≈ƒ¿»ƒ««≈¿ƒ«¿∆∆««¬ƒ¿∆¿

‰ÓLp‰c ‰iÏÚ‰Â ,ÌÏBÚaעצמהÈ¯‰ בצער], כרוך שהדבר למרות »»¿»¬ƒ»¿«¿»»¬≈
דבר של בסופו רב, ÓÏLÓ˙וסבל ‡È‰L ‰fÓ ‰ÓLp‰c ‚e�Úz‰««¬¿«¿»»ƒ∆∆ƒ«¿∆∆

˙ÓÏL� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL Ûeb‰ ˙‡ CkÊÏe ¯¯·Ï ‰"aw‰ ÔBˆ¿̄«»»¿»≈¿«≈∆«∆«¿≈∆ƒ¿∆∆
d˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ dlL ‰iÏÚ‰Ó ÔÎÂ ,ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯È„c ‰�ek‰««»»¿ƒ»¿«¿ƒ¿≈≈»¬ƒ»∆»«¿≈¬»»
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ּתענּוג הּוא למּטה, עבֹודתּה עלֿידי ׁשּלּה מהעלּיה ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָוכן
ׁשּלּה הּיּסּורים ּכל ּכדאי זה ׁשּבׁשביל ּביֹותר, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּגדֹול
עבֹודתֹו עֹובד אינֹו ׁשהאדם אּלה ּברגעים אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמהּירידה.
רצּויים], ּבלּתי ענינים עֹוׂשה ׁשהּוא ּברגעים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָ[ּומּכלֿׁשּכן
הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף ּובמאסר ּבגלּות היא ׁשהּנׁשמה ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָזה
וכיון ּתכלית. ללא הם מּזה, לּה ׁשּיׁש והּיּסּורים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוהּצער

מּמׁש מּמעל אלקה חלק היא הּגלּות46ׁשהּנׁשמה הרי , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּדהּׁשכינה וצער ּגלּות (ּגם) הּוא ּדהּנׁשמה וזהּו47והּצער . ְְְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָ

זה ּגם (ּכֹולל האדם ׁשל רצּויה ּבלּתי הנהגה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעלֿידי
הּוא עברה) עֹובר ּכׁשאינֹו ּגם ׁשליחּותֹו, ממּלא ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשאינֹו
הּׁשבטים ּׁשעׂשּו מה עלּֿדר להּקּב"ה ּכביכֹול ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָעֹוׂשה
ּגם ׁשהיה אחרּֿכ ּגרם וזה לעבד אֹותֹו ׁשּמכרּו ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָליֹוסף,

ְֲַָּבמאסר.

„BÚÂליֹוסף הּׁשבטים מעׂשה ׁשּבנֹוגע ּבזה, ענין ¿ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ולאאׁשמי48נאמר אלינּו ּבהתחננֹו גֹו' אנחנּו ם ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַֹ

היא אליהם ּבהתחננֹו עליו רחמּו ׁשּלא ּדזה גֹו', ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשמענּו
עצמּה מהמכירה יֹותר ּגדֹולה הּוא49אׁשמה עלּֿדרֿזה , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּיֹוציא לאדם מתחּננים [והּׁשכינה] ׁשהּנׁשמה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָּבּנמׁשל,
לקֹול ׁשֹומע אינֹו ּוכׁשהאדם והּמאסר, מהּגלּות ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָאֹותם
הּבלּתי מההנהגה יֹותר ּגרּוע זה) (ּבענין הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּתחּנתם

עצמּה. ְְַָָרצּויה

לאחיו,e‰ÊÂז) יֹוסף ׁשעׂשה ּכדר לי, ּכאח יּתנ מי ¿∆ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ
את ּכלּכל ׁשּיֹוסף ּדכמֹו ּבזה. ענינים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּדכּמה

טּפם ואת אחּוזה50אחיו להם נתן ,51הארץahinAוגם ְְֲֶֶֶַַַָָָָָ§¥©ֶָָ
מּכלֿ לפניו, ׁשחטאנּו ּדהגם מהּקּב"ה מבּקׁשים אנּו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּכן
טינא היתה לא ׁשּיֹוסף ּוכמֹו טּוב. ּכל לנּו יּתן ְְִִֵֵֶָָָָָָֹמקֹום
לזה [ּדנֹוסף לעבד אֹותֹו ׁשּמכרּו עלֿזה אחיו על ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָּבלּבֹו

lrtAWּגם טֹובֹות, להם טינאFAlAּגמל לֹו היתה לא ¤§Ÿ©ֶַַָָ§¦ְִָָָֹ
לעיל [וכּמּובא עֹונם ׁשּיתּכּפר הׁשּתּדל ואּדרּבא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעליהם]
ׁשעלֿידיֿזה ּבכדי הּוא אֹותם ׁשּצער ּדזה ד) ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ(סעיף
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Ïk È‡„k ‰Ê ÏÈ·LaL ,¯˙BÈa ÏB„b ‚e�Úz ‡e‰ ,‰hÓÏ¿«»«¬»¿≈∆ƒ¿ƒ∆¿«»
‰„È¯i‰Ó dlL ÌÈ¯eqi‰וההתלבשות הזה לעולם מירידתה כתוצאה «ƒƒ∆»≈«¿ƒ»

הבהמית. ובנפש BÚ·„בגוף B�È‡ Ì„‡‰L ‰l‡ ÌÈÚ‚¯a Ï·‡¬»ƒ¿»ƒ≈∆∆»»»≈≈
B˙„B·Úלמטה נשמתו ירידת של הכוונה את להשלים כדי דבר עושה ולא ¬»

ÌÈÚ‚¯a ÔkLŒÏkÓe]ƒ»∆≈»¿»ƒ
ÌÈ�È�Ú ‰NBÚ ‡e‰L∆∆ƒ¿»ƒ

ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏaזו לא אשר ƒ¿ƒ¿ƒ
להשלמת מסייעים שאינם בלבד

לה מנוגדים אפילו אלא הכוונה

בה ∆Ê‰אזי,]ופוגעים
˙eÏ‚a ‡È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ¿»
LÙ�Â Ûe‚a ¯Ò‡Ó·e¿«¬»¿¿∆∆
¯Úv‰Â ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«««
,‰fÓ dÏ LiL ÌÈ¯eqi‰Â¿«ƒƒ∆≈»ƒ∆
ÔÂÈÎÂ .˙ÈÏÎz ‡ÏÏ Ì‰≈¿…«¿ƒ¿≈»
˜ÏÁ ‡È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ≈∆
LnÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡46, ∆…»ƒ«««»

¯Úv‰Â ˙eÏb‰ È¯‰¬≈«»¿«««
˙eÏb (Ìb) ‡e‰ ‰ÓLp‰c¿«¿»»«»

‰�ÈÎM‰c ¯ÚˆÂ47כמבואר ¿««¿«¿ƒ»
התניא שבספר התשובה באגרת

שלא נוהג האדם כאשר כיצד

לגלות גורם הוא כשורה

נחלתו חבל "יעקב השכינה:

החבל כמו משל דרך על כתיב.

וראשו למעלה אחד שראשו

אדם ימשוך אם למטה השני

ו ינענע השני אחריובראשו ימשך

ממש הראשון...וככה ראשו גם

ומקורה... האדם נשמת בשורש

על השפעתה ומוריד ממשיך הוא

ומחשבותיו הרעים מעשיו ידי

אחרא הסטרא היכלות תוך עד

גלות בחינת וזוהי כביכול...

כביכול". ŒÏÚLהשכינה e‰ÊÂ¿∆∆«
‰Èeˆ¯ ÈzÏa ‰‚‰�‰ È„È¿≈«¿»»ƒ¿ƒ¿»
‰Ê Ìb ÏÏBk) Ì„‡‰ ÏL∆»»»≈«∆
,B˙eÁÈÏL ‡lÓÓ B�È‡L∆≈¿«≈¿ƒ
(‰¯·Ú ¯·BÚ B�È‡Lk Ìb«¿∆≈≈¬≈»
ÏBÎÈ·k ‰NBÚ ‡e‰∆ƒ¿»

B˙B‡ e¯ÎnL ,ÛÒBÈÏ ÌÈË·M‰ eNÚM ‰Ó C¯cŒÏÚ ‰"aw‰Ï««»»«∆∆«∆»«¿»ƒ¿≈∆»¿
¯Ò‡Óa Ìb ‰È‰L CkŒ¯Á‡ Ì¯b ‰ÊÂ „·ÚÏהנהגה בענייננו, ואף ¿∆∆¿∆»«««»∆»»«¿«¬»

כביכול. ו'מאסר' 'גלות' לשכינה גורמת האדם של רצויה בלתי

¯Ó‡� ÛÒBÈÏ ÌÈË·M‰ ‰NÚÓ Ú‚B�aL ,‰Êa ÔÈ�Ú „BÚÂ48 ¿ƒ¿»»∆∆¿≈««¬≈«¿»ƒ¿≈∆¡«
אחיו אל איש אמרו יוסף מכירת מעשה על להתחרט החלו ÌÈÓL‡¬≈ƒשכאשר

eÓÁ¯ ‡lL ‰Êc ,'B‚ e�ÚÓL ‡ÏÂ e�ÈÏ‡ B��Á˙‰a 'B‚ e�Á�‡¬«¿¿ƒ¿«¿≈≈¿…»»¿¿∆∆…ƒ¬
‡È‰ Ì‰ÈÏ‡ B��Á˙‰a ÂÈÏÚאלא המכירה מלבד נוספת אשמה רק לא »»¿ƒ¿«¿¬≈∆ƒ

‰ÏB„b ‰ÓL‡וחמורה «¿»¿»
dÓˆÚ ‰¯ÈÎÓ‰Ó ¯˙BÈ49, ≈≈«¿ƒ»«¿»

,ÏLÓpa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆«ƒ¿»
[‰�ÈÎM‰Â] ‰ÓLp‰L∆«¿»»¿«¿ƒ»
‡ÈˆBiL Ì„‡Ï ÌÈ�pÁ˙Óƒ¿«¿ƒ»»»∆ƒ
,¯Ò‡n‰Â ˙eÏb‰Ó Ì˙B‡»≈«»¿««¬»
ÚÓBL B�È‡ Ì„‡‰LÎe¿∆»»»≈≈«

Ì˙pÁz ÏB˜Ïעושה ולא ¿¿ƒ»»
תשוב הנשמה ידה שעל תשובה

תשוב והשכינה בה' לדבקותה

Ê‰)מגלותה ÔÈ�Úa) ‡e‰¿ƒ¿»∆
‰‚‰�‰‰Ó ¯˙BÈ Úe¯b»«≈≈««¿»»
.dÓˆÚ ‰Èeˆ¯ ÈzÏa‰«ƒ¿ƒ¿»«¿»

,ÈÏ Á‡k E�zÈ ÈÓ e‰ÊÂ (Ê¿∆ƒƒ∆¿¿»ƒ
ÛÒBÈ ‰NÚL C¯„k¿∆∆∆»»≈
ÌÈ�È�Ú ‰nÎc ,ÂÈÁ‡Ï¿∆»¿«»ƒ¿»ƒ

‰Êaביחס היבטים מספר יש »∆
שכלפיהם ואחיו יוסף של

אל שלנו הבקשה מכוונת

שלמרות הקדושֿברוךֿהוא

לפי לנו יגמול לא הנהגתנו

עמנו יתנהג אלא מעשינו

שהולך כפי לאחיו, יוסף כהנהגת

ÏkÏkומבאר. ÛÒBiL BÓÎcƒ¿∆≈ƒ¿≈
Â‡˙ופרנס ÂÈÁ‡ ˙‡∆∆»¿∆
ÌtË50Ì‰Ï Ô˙� Ì‚Â «»¿«»«»∆

ı¯‡‰ ·ËÈÓa ‰ÊeÁ‡51, ¬»¿≈«»»∆
ÌÈLw·Ó e�‡ Ôk≈»¿«¿ƒ
e�‡ËÁL Ì‚‰c ‰"aw‰Ó≈«»»«¬«∆»»
ÔzÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÂÈ�ÙÏ¿»»ƒ»»ƒ≈

·eË Ïk e�Ï.בגשמיותBÓÎe »»¿
‡�ÈË ‰˙È‰ ‡Ï ÛÒBiL∆≈…»¿»ƒ»
‰ÊŒÏÚ ÂÈÁ‡ ÏÚ BaÏa¿ƒ«∆»«∆
„·ÚÏ B˙B‡ e¯ÎnL∆»¿¿∆∆
ÏÓb ÏÚÙaL ‰ÊÏ ÛÒB�c]¿»¿∆∆¿…«»«
‡Ï BaÏa Ìb ,˙B·BË Ì‰Ï»∆«¿ƒ…
Ì�BÚ ¯tk˙iL ÏczL‰ ‡a¯c‡Â [Ì‰ÈÏÚ ‡�ÈË BÏ ‰˙È‰»¿»ƒ»¬≈∆¿«¿«»ƒ¿«≈∆ƒ¿«≈¬»
È„Îa ‡e‰ Ì˙B‡ ¯ÚvL ‰Êc („ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡·enÎÂ]¿«»¿≈¿ƒ¿∆∆ƒ≈»ƒ¿≈

˜¯Ó˙È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLויתכפר ÌÈLw·Óיתנקה e�‡ Ôk ,[Ì�BÚ ∆«¿≈∆ƒ¿»≈¬»≈»¿«¿ƒ
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על לנּו ׁשּימחל מהּקּב"ה מבּקׁשים אנּו ּכן עֹונם], ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹיתמרק
עלֿידי היתה יֹוסף מכירת ּדעֹון ׁשהּכּפרה עֹונֹותינּו. ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכל
את לנּו יכּפר ׁשהּקּב"ה מבּקׁשים ואנּו צער, להם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהיה
ה'צמח ׁשּכתב ּוכמֹו יּסּורים. עלֿידי ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹעֹונֹותינּו
והּוא יּסּורים. ּבלי למחֹול יכֹול ּכל הּוא ׁשהּקּב"ה ְְְִִִִֶֶֶַָָָֹצדק',

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ואמר52עלּֿדר להקּב"ה ׁשאלּו ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּלמעלה הּקּב"ה ׁשּמּצד לֹו. ויתּכּפר ּתׁשּובה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָיעׂשה

(ואפילּומהׁשּתלׁשלּות יּסּורים ּבלי הּכּפרה להיֹות אפׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשּיֹוסף ּוכמֹו ּבלבד. ּתׁשּובה עלֿידי אּלא קרּבן) ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבלי
הּוא אֹותם ׁשּצער [ּדמהּטעמים ּתׁשּובה ׁשּיעׂשּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהׁשּתּדל

ּתׁשּובה ׁשּיעׂשּו אבל53ּבכדי אמרּו אֹותם ׁשּצער ׁשּלאחר , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּיעֹורר מהּקּב"ה מבּקׁשים אנּו ּכן גֹו'], אנחנּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָאׁשמים
ׁשּלא ּתהיה לתׁשּובה [וׁשההתעֹוררּות אליו לׁשּוב ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹאֹותנּו
להם ואמר אחיו את נחם ׁשּיֹוסף ּוכמֹו יּסּורים]. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעלֿידי
ׁשלחני למחיה ּכי הּנה, אֹותי מכרּתם ּכי גֹו' ּתעצבּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָאל
הּפנימית הּכּונה להם וגּלה ׁשהֹודיע לפניכם, ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאלקים
רצֹון הפ זה ׁשאין רק ּדלא למצרים, אֹותֹו ׁשּמכרּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבזה
ׁשעלֿ ּבכדי העליֹון רצֹון היה זה אּדרּבה אּלא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעליֹון
מבּקׁשים אנּו ּכן ה), סעיף (ּכנ"ל הּגלּות יּוקל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָידיֿזה
יתרה אּלא עֹונֹותינּו, את לנּו ׁשּימחל רק ּדלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמהּקּב"ה,
הּמעלה היא ּדהחטאים הּפנימית ׁשהּכּונה ׁשּיתּגּלה ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמּזה

והּתכלית54ּדתׁשּובה הּכּונה ׁשּמתּגּלית ועלֿידי , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
לזכּיֹות הם נהפכים .55ּדהחטאים, ְְֱֲִִִֵֶַָָֻ
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ס"ד52) ה'תשכ"ג גו' אדם וכל ד"ה בארוכה וראה תשב. רמז תהלים יל"ש שנח. רמז יחזקאל יל"ש ה"ו. פ"ב מכות ירושלמי

ואילך). עו ס"ע ח"א (לעיל ויתוודו".53)ואילך בחטאם שיכירו כדי עשה זה "וכל טז מב, מקץ עה"פ יקר כלי שאין54)ראה אף

ה. סעיף כנ"ל ממש, דומה א).55)זה (יב, פ"ז תניא רבה.ראה מאהבה בתשובה הוא כזכיות נעשים שזדונות דזה שם, בתניא

(גם תשובה בעל שכל דכיון לומר, יש רבה", לאהבה בא זה ידי ועל "הואיל הוא זה על שהטעם שם בתניא מ"ש ע"פ אבל

"הואיל שבתניא הטעם הרי הבאה*], שבהערה הרמב"ם מפס"ד [כמובן מצדיק יותר נעלה הוא רבה) מאהבה אינה שלו כשהתשובה

הוא הענין שעיקר אלא תשובה**, בכל הוא זדונות דהפיכת הענין שבכללות, י"ל ולכן דתשובה, הדרגות בכל הוא כו'" בא ועי"ז

רבה. מאהבה בתשובה

זה על דהטעם ועוד, תשובה. בעל בכל שמדבר מובן תנאי, שום אומר אינו מצדיק למעלה הוא שבע"ת שבהדין דמזה (*

כשהתשובה (ואדרבה, בע"ת בכל הוא זה וטעם יותר" יצרם כובשין שהם "מפני הוא הצדיקים ממעלת יותר גדולה בע"ת שמעלת

יצרו). את כובש אינו שם) בתניא אדה"ז (לשון שוקקה" ונפש וחשיקה רבה "באהבה היא שלו

אולי בדוחק – מיראה בתשובה משא"כ כזכיות זדונות נעשים מאהבה בתשובה שדוקא ב) פו, (יומא בגמרא דאיתא והא (**

ועצ"ע. יצרו. את דכובש העילוי גם אין זו שבתשובה העונש, מיראת בתשובה היא שם שהכוונה י"ל
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על לנּו ׁשּימחל מהּקּב"ה מבּקׁשים אנּו ּכן עֹונם], ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹיתמרק
עלֿידי היתה יֹוסף מכירת ּדעֹון ׁשהּכּפרה עֹונֹותינּו. ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכל
את לנּו יכּפר ׁשהּקּב"ה מבּקׁשים ואנּו צער, להם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהיה
ה'צמח ׁשּכתב ּוכמֹו יּסּורים. עלֿידי ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹעֹונֹותינּו
והּוא יּסּורים. ּבלי למחֹול יכֹול ּכל הּוא ׁשהּקּב"ה ְְְִִִִֶֶֶַָָָֹצדק',

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ואמר52עלּֿדר להקּב"ה ׁשאלּו ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּלמעלה הּקּב"ה ׁשּמּצד לֹו. ויתּכּפר ּתׁשּובה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָיעׂשה

(ואפילּומהׁשּתלׁשלּות יּסּורים ּבלי הּכּפרה להיֹות אפׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשּיֹוסף ּוכמֹו ּבלבד. ּתׁשּובה עלֿידי אּלא קרּבן) ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבלי
הּוא אֹותם ׁשּצער [ּדמהּטעמים ּתׁשּובה ׁשּיעׂשּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהׁשּתּדל

ּתׁשּובה ׁשּיעׂשּו אבל53ּבכדי אמרּו אֹותם ׁשּצער ׁשּלאחר , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּיעֹורר מהּקּב"ה מבּקׁשים אנּו ּכן גֹו'], אנחנּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָאׁשמים
ׁשּלא ּתהיה לתׁשּובה [וׁשההתעֹוררּות אליו לׁשּוב ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹאֹותנּו
להם ואמר אחיו את נחם ׁשּיֹוסף ּוכמֹו יּסּורים]. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעלֿידי
ׁשלחני למחיה ּכי הּנה, אֹותי מכרּתם ּכי גֹו' ּתעצבּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָאל
הּפנימית הּכּונה להם וגּלה ׁשהֹודיע לפניכם, ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאלקים
רצֹון הפ זה ׁשאין רק ּדלא למצרים, אֹותֹו ׁשּמכרּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבזה
ׁשעלֿ ּבכדי העליֹון רצֹון היה זה אּדרּבה אּלא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעליֹון
מבּקׁשים אנּו ּכן ה), סעיף (ּכנ"ל הּגלּות יּוקל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָידיֿזה
יתרה אּלא עֹונֹותינּו, את לנּו ׁשּימחל רק ּדלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמהּקּב"ה,
הּמעלה היא ּדהחטאים הּפנימית ׁשהּכּונה ׁשּיתּגּלה ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמּזה

והּתכלית54ּדתׁשּובה הּכּונה ׁשּמתּגּלית ועלֿידי , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
לזכּיֹות הם נהפכים .55ּדהחטאים, ְְֱֲִִִֵֶַָָֻ
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אולי בדוחק – מיראה בתשובה משא"כ כזכיות זדונות נעשים מאהבה בתשובה שדוקא ב) פו, (יומא בגמרא דאיתא והא (**

ועצ"ע. יצרו. את דכובש העילוי גם אין זו שבתשובה העונש, מיראת בתשובה היא שם שהכוונה י"ל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

.e�È˙B�BÚ Ïk ÏÚ e�Ï ÏÁÓiL ‰"aw‰Óבין הבדל יש שכאן אלא ≈«»»∆ƒ¿…»«»¬≈
- הקב"ה מאת שלנו והבקשה לאחיו יוסף ÈÎÓ¯˙הנהגת ÔBÚc ‰¯tk‰L∆««»»¿»¿ƒ«

ÌÈLw·Ó e�‡Â ,¯Úˆ Ì‰Ï ‰È‰L È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ÛÒBÈ≈»¿»«¿≈∆»»»∆««¿»¿«¿ƒ
BÓÎe .ÌÈ¯eqÈ È„ÈŒÏÚ ‡lL e�È˙B�BÚ ˙‡ e�Ï ¯tÎÈ ‰"aw‰L∆«»»¿«≈»∆¬≈∆…«¿≈ƒƒ¿

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ·˙kL20, ∆»««∆«∆∆
ÏBÎÈ Ïk ‡e‰ ‰"aw‰L∆«»»…»
‡e‰Â .ÌÈ¯eqÈ ÈÏa ÏBÁÓÏƒ¿¿ƒƒƒ¿
e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L C¯cŒÏÚ«∆∆∆»¿«≈

Ï"Ê52‰"a˜‰Ï eÏ‡Lמה «»¬¿«»»
החוטא של »«¿Ó‡Â¯תקנתו

¯tk˙ÈÂ ‰·eLz ‰NÚÈ«¬∆¿»¿ƒ¿«≈
‰"aw‰ „vnL .BÏ∆ƒ««»»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
המדוד האלוקי שהאור כפי לא

ומשתלשל יורד והמצומצם

הדרגתית בצורה למטה מלמעלה

המשכה ישנה כאשר אלא

הקדושֿברוךֿהוא מצד והתגלות

ממדידות שלמעלה בעצמו

יכולה‡LÙ¯והגבלות ∆¿»
ÈÏa ‰¯tk‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««»»¿ƒ
ÈÏa eÏÈÙ‡Â) ÌÈ¯eqÈƒƒ«¬ƒ¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡l‡ (Ôa¯»̃¿»∆»«¿≈

„·Ïa ‰·eLzכאשר כי ¿»ƒ¿«
באמת בתשובה מתעורר האדם

עם ומתקשר מתחבר הוא

בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא

לא החטא שבה ובבחינה בדרגה

שכך וכיוון מלכתחילה. פגם

והנשמה תיקונו על בא החטא

גם מהגלות יוצאות והשכינה

יסור שלללא בכוחה ים,

בלבד. eNÚiLהתשובה ÏczL‰ ÛÒBiL BÓÎeאחיו‰·eLz ¿∆≈ƒ¿«≈∆«¬¿»

ÌÈÓÚh‰Óc]לכך הסיבות eNÚiLאחת È„Îa ‡e‰ Ì˙B‡ ¯ÚvL ¿≈«¿»ƒ∆ƒ≈»ƒ¿≈∆«¬
‰·eLz53e�Á�‡ ÌÈÓL‡ Ï·‡ e¯Ó‡ Ì˙B‡ ¯ÚvL ¯Á‡lL , ¿»∆¿««∆ƒ≈»»¿¬»¬≈ƒ¬«¿

'B‚תשובהועשו‰"aw‰Ó ÌÈLw·Ó e�‡ Ôk יתנך], "מי באמרנו ≈»¿«¿ƒ≈«»»
- אחיו עם יוסף כהנהגת עמנו שיתנהג מבקשים ואנו לי" ≈¿∆BÚiL¯¯כאח

ÂÈÏ‡ ·eLÏ e�˙B‡»»≈»
‰·eL˙Ï ˙e¯¯BÚ˙‰‰LÂ]¿∆«ƒ¿¿ƒ¿»
È„ÈŒÏÚ ‡lL ‰È‰zƒ¿∆∆…«¿≈
ÛÒBiL BÓÎe .[ÌÈ¯eqÈƒƒ¿∆≈

ÂÈÁ‡ ˙‡ ÌÁ�שעשו לאחר ƒ≈∆∆»
‡Ïתשובה Ì‰Ï ¯Ó‡Â¿»«»∆«

Ìz¯ÎÓ Èk 'B‚ e·ˆÚz≈»¿ƒ¿«¿∆
‰ÈÁÓÏ Èk ,‰p‰ È˙B‡ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»
,ÌÎÈ�ÙÏ ÌÈ˜Ï‡ È�ÁÏL¿»«ƒ¡…ƒƒ¿≈∆
Ì‰Ï ‰l‚Â ÚÈ„B‰L∆ƒ«¿ƒ»»∆

˙ÈÓÈ�t‰ ‰�ek‰העליונה ««»»«¿ƒƒ
הקדושֿברוךֿהוא ∆«Êa‰של

,ÌÈ¯ˆÓÏ B˙B‡ e¯ÎnL∆»¿¿ƒ¿«ƒ
CÙ‰ ‰Ê ÔÈ‡L ˜¯ ‡Ïc¿…«∆≈∆≈∆
‡l‡ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¿̄»∆¿∆»
ÔBˆ¯ ‰È‰ ‰Ê ‰a¯c‡«¿«»∆»»¿
ŒÈ„ÈŒÏÚL È„Îa ÔBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿≈∆«¿≈

˙eÏb‰ Ï˜eÈ ‰Êבני של ∆««»
במצרים ÛÈÚÒישראל Ï"�k)««¿ƒ

ÌÈLw·Ó e�‡ Ôk ,(‰≈»¿«¿ƒ
˜¯ ‡Ïc ,‰"aw‰Ó≈«»»¿…«
,e�È˙B�BÚ ˙‡ e�Ï ÏÁÓiL∆ƒ¿…»∆¬≈
‰lb˙iL ‰fÓ ‰¯˙È ‡l‡∆»¿≈»ƒ∆∆ƒ¿«∆
˙ÈÓÈ�t‰ ‰�ek‰L∆««»»«¿ƒƒ
‰ÏÚn‰ ‡È‰ ÌÈ‡ËÁ‰c¿«¬»ƒƒ««¬»

‰·eL˙c54È„ÈŒÏÚÂ , ƒ¿»¿«¿≈
‰�ek‰ ˙Èlb˙nL∆ƒ¿«≈««»»
,ÌÈ‡ËÁ‰c ˙ÈÏÎz‰Â¿««¿ƒ¿«¬»ƒ

Ì‰ ÌÈÎÙ‰�עצמם מתבררBiÎÊÏ55˙החטאים דבר של בסופו שהרי ∆¡»ƒ≈ƒ¿À
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יֹותרp‰Â‰ח) נעלית היא הּתׁשּובה עבֹודת ׁשּבכלל אף ¿ƒ≈ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָ
מקֹום ׁשּלכן ּומצוֹות, ּדתֹורה ְְֲִֵֵֶָָָָָמהעבֹודה
לעמד יכֹולין ּגמּורין צּדיקים אין עֹומדין ּתׁשּובה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשּבעלי

נׁשלמת56ּבֹו ּבתחּתֹונים ּדדירה הּכּונה מּכלֿמקֹום ,ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ
רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו ּדוקא. הּצּדיקים עבֹודת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָעלֿידי

ׁשל57ז"ל ּבחלקֹו היה הּמקּדׁש ׁשּבית זה על ּדהּטעם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
יֹוסף, ּבמכירת היה לא ּבנימין ּכי הּוא ּדוקא ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָֹּבנימין

מּו אינֹו זהּדלכאֹורה על ּתׁשּובה עׂשּו הּׁשבטים הרי בן, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
אין עֹומדין ּתׁשּובה ׁשּבעלי ּובמקֹום יֹוסף, את ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּמכרּו
ּבית נבנה ולּמה ּבֹו, לעמֹוד יכֹולין ּגמּורין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָצּדיקים
ּבחסידּות ּומבאר ּדוקא. ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו ,58הּמקּדׁש ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ

ׁשעלֿידי היא צּדיקים על ּתׁשּובה' ּד'בעלי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהּמעלה
ׁשּתהיה ּבכדי אבל יֹותר, למעלה מּגיעים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּתׁשּובה
הּוא ּבתחּתֹונים, ּדירה למּטה, אלקּות ּגּלּוי ְְְְֱִִִַַַַָָָֹהמׁשכת
ענין הּוא הּמקּדׁש ׁשּבית וכיון הּצּדיקים. עבֹודת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָעלֿידי

ּבנימין. ׁשל ּבחלקֹו היה לכן ּבתחּתֹונים, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּדירה

ÔÈ�Ú‰Âצּדיקים לגּבי ּתׁשּובה' ה'ּבעלי ּדמעלת הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָ
ׁשהם יצרםmiWaFMהיא הּמעלה59את , ִֵֶ§¦ְֲִֶַַָָ

ׁשהם היא הּצּדיקים ּומעלת אתmikRdnּדאתּכפיא, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָ§©§¦ֶ
אתּכפיא ׁשּבין ּומהחּלּוקים ּדאתהּפכא. הּמעלה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיצרם,

הּוא אֹור60ואתהּפכא המׁשכת הּוא אתּכפיא ׁשעלֿידי , ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
[ּכמאמר מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה אתּכפיא61איןֿסֹוף ּכד ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
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ב).56) לד, (ברכות אבהו ר' כדעת – ה"ד פ"ז תשובה הל' יב.57)רמב"ם לג, ברכה עה"פ (ד"ה58)ספרי ב כרך שה"ש אוה"ת

ועוד. קיא. ע' תרכ"ו סה"מ תרנ. ע' יתנך) שם.59)מי ואילך60)רמב"ם יו"ד סעיף ה'תשל"א לגני באתי ד"ה גם ראה להלן בהבא

וש"נ. ואילך). שסא ע' ח"ב תו"א61)(לעיל א). קפד, ב. סז, שם גם וראה ב. קכח, (מזח"ב פקודי ר"פ ולקו"ת פכ"ז תניא ראה

ואילך). 111 ע' ה'שי"ת (סה"מ פ"א ה'שי"ת לגני באתי ד"ה וראה ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

לא החטא שאילולי כזו לדרגה התשובה, ידי על האדם, את הביאו שהחטאים

ודווקא עלייה צורך היא למטה הנשמה שירידת (כשם לכך להגיע מסוגל היה

להגיע מסוגלת הייתה לא הירידה שלולי לדרגה מתעלית היא הירידה ידי על

כך). לידי

ÏÏÎaL Û‡ ‰p‰Â (Á¿ƒ≈«∆ƒ¿»
כללי »¬B·Ú„˙באופן

˙ÈÏÚ� ‡È‰ ‰·eLz‰«¿»ƒ«¬≈
·Ú‰Ó ¯˙BÈ‰¯B˙c ‰„B ≈≈»¬»¿»

˙BÂˆÓeכיצד לעיל כאמור ƒ¿
שהיא התשובה ידי על דווקא

ניתן החטא של הפנימית הכוונה

החטא שללא לדרגות להתעלות

להגיע אפשרי בלתי והתשובה

דרגות, ÌB˜Óלאותן ÔÎlL∆»≈»
ÔÈ„ÓBÚ ‰·eLz ÈÏÚaL∆«¬≈¿»¿ƒ
ÔÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿ƒ

Ba „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ56בעלי כי ¿ƒ«¬…
וירדו רחוקים שהיו התשובה

והתעלו, התקרבו כך ואחר

גבוהה יותר לדרגה מתעלים

לא שמעולם הצדיקים מדרגת

‰ek�‰ירדו, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»««»»
ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯È„cלעשות ¿ƒ»¿«¿ƒ

היינו 'דירה' לקדושֿברוךֿהוא

דווקא השכינה להשכנת מקום

שהיא התחתון הזה בעולם

המטרה ז"ל חכמינו כדברי

כי העולם נברא שבשבילה

'נתאווה' הקדושֿברוךֿהוא

הזו הכוונה הנה זו, ל'דירה'

˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ˙ÓÏL�ƒ¿∆∆«¿≈¬«
‡˜Âc ÌÈ˜Ècv‰להביא הדרך הוא המצוות וקיום התורה לימוד דווקא כי ««ƒƒ«¿»

הזה. לעולם אלוקות Ï"Êגילוי e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ57ÏÚ ÌÚh‰c ¿∆∆»¿«≈«¿««««
‡˜Âc ÔÈÓÈ�a ÏL B˜ÏÁa ‰È‰ Lc˜n‰ ˙ÈaL ‰Êבנחלתם ולא ∆∆≈«ƒ¿»»»¿∆¿∆ƒ¿»ƒ«¿»

בארץ השבטים שאר ÛÒBÈשל ˙¯ÈÎÓa ‰È‰ ‡Ï ÔÈÓÈ�a Èk ‡e‰ƒƒ¿»ƒ…»»ƒ¿ƒ«≈
בארץ, בחלקו היה המקדש שבית זכה ‰¯Èולכן ,Ô·eÓ B�È‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»¬≈

ÌB˜Ó·e ,ÛÒBÈ ˙‡ e¯ÎnL ‰Ê ÏÚ ‰·eLz eNÚ ÌÈË·M‰«¿»ƒ»¿»«∆∆»¿∆≈¿»
„BÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ‡ ÔÈ„ÓBÚ ‰·eLz ÈÏÚaL∆«¬≈¿»¿ƒ≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¬

‡˜Âc ÔÈÓÈ�a ÏL B˜ÏÁa Lc˜n‰ ˙Èa ‰�·� ‰nÏÂ ,Baוהרי ¿»»ƒ¿»≈«ƒ¿»¿∆¿∆ƒ¿»ƒ«¿»
שלא בנימין של ממעלתו גדולה תשובה, כבעלי השבטים, שאר מעלת לכאורה

השבטים?. שאר של למעלתם הגיע ולא מלכתחילה «…¿Óe·‡¯חטא
˙e„ÈÒÁa58‡È‰ ÌÈ˜Ècˆ ÏÚ '‰·eLz ÈÏÚ·'c ‰ÏÚn‰L , «¬ƒ∆««¬»¿«¬≈¿»««ƒƒƒ

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚLיותר גבוהה לדרגה ∆«¿≈«¿»«ƒƒ¿«¿»≈
האדם של הדרגה ‡e˜Ï˙מבחינת Èelb ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL È„Îa Ï·‡¬»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«¿»«ƒ¡…

,ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯Èc ,‰hÓÏ¿«»ƒ»¿«¿ƒ
הזה, »ŒÏÚדווקא‰e‡בעולם

ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú È„È,כי ¿≈¬«««ƒƒ
וקיום התורה לימוד כאמור,

המשכת הפועל הוא המצוות,

למטה. ÈaL˙אלוקות ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈
‰¯Èc ÔÈ�Ú ‡e‰ Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ¿«ƒ»

ÌÈ�BzÁ˙aהמקדש בית שהרי ¿«¿ƒ
העיקרי המקום השראתהוא של

למטה, ‰È‰השכינה ÔÎÏ»≈»»
ÔÈÓÈ�a ÏL B˜ÏÁaהמסמל ¿∆¿∆ƒ¿»ƒ

בחלקם ולא הצדיקים עבודת את

אתשל המסמלים השבטים שאר

התשובה, בעלי של עבודתם

על לכך הטעם את ומבאר והולך

העניינים. פנימיות פי

˙ÏÚÓc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿«¬«
Èa‚Ï '‰·eLz ÈÏÚa'‰««¬≈¿»¿«≈
Ì‰L ‡È‰ ÌÈ˜Èc«̂ƒƒƒ∆≈

Ì¯ˆÈ ˙‡ ÌÈL·Bk59,היינו ¿ƒ∆ƒ¿»
שונות תאוות מתאווה שיצרם

אסורים לדברים תאוות זה ובכלל

יצרם את כובשים הם אבל

שעשו ומאז עליו ומתגברים

לו נכנעים אינם שוב תשובה

זו ומעלה יצרם את כופים אלא

ÈÙk˙‡c‡,היא ‰ÏÚn‰««¬»¿ƒ¿«¿»
"אתכפיא צורות, שתי יש הרע על שבהתגברות הזוהר מספר בחסידות כמובא

נשאר הרע שבו מצב הקדושה]", צד שאינו האחר, הצד [כפיית אחרא סטרא

על התגברות ויש לו מציית ולא אליו נכנע ולא אותו כופה האדם אבל בתקפו

מתהפך עצמו הרע בה לאור]" [חושך לנהורא חשוכא "אתהפכא בדרך הרע

- לעומתם הרי "אתהפכא" היא התשובה בעלי שמעלת ובעוד »¬»ÏÚÓe˙לטוב
Ì¯ˆÈ ˙‡ ÌÈÎt‰Ó Ì‰L ‡È‰ ÌÈ˜Ècv‰,לטוב ‰ÏÚn‰מרע ««ƒƒƒ∆≈¿«¿ƒ∆ƒ¿»««¬»

ÌÈ˜elÁ‰Óe .‡Ît‰˙‡cההבדלים ‡˙ÈÙk‡אחד ÔÈaL ¿ƒ¿«¿»≈«ƒƒ∆≈ƒ¿«¿»
‡e‰ ‡Ît‰˙‡Â60˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ‡ÈÙk˙‡ È„ÈŒÏÚL והתגלות, ¿ƒ¿«¿»∆«¿≈ƒ¿«¿»«¿»«

B‡¯Ó‡Ók] ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ k„הזוהר61¯ ≈∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿«¬»«
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ּבכּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא יקרא אסּתּלק ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻסטראֿאחרא
אֹור ּבׁשוה, עלמין ּבכּוּלהּו ׁשהּוא האֹור המׁשכת ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָעלמין,
ּדההמׁשכה הּגּלּוי אבל לעֹולמֹות], מּׁשּיכּות ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָׁשּלמעלה
לזה ּכלי אינֹו ׁשהּתחּתֹון ּבאפן היא אתּכפיא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשעלֿידי
את לכּפֹות ׁשּצרי ּבמּצב הּוא ׁשהּתחּתֹון עצמֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ[ּדמּזה
אלקּות], לגּלּוי ּכלי ׁשאינֹו מּובן וטבעֹו, רצֹונֹו נגד ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָֹעצמֹו
העבֹודה עלֿידי הּוא לגּלּוי ּכלי יהיה ׁשהּתחּתֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּובכדי

ְְְִַָּדאתהּפכא.

ÈtŒÏÚÂּבינֹוני62הּידּוע ּבדרּגת ּכׁשהּוא (ּגם אחד ׁשּכל ¿«ƒְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָ
נקרא מצוֹות ׁשּמקּים מּבינֹוני) למּטה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָואפילּו
צדקה ּבׁשם נקראֹות הּמצוֹות ּכללּות [ּכי צּדיק ,63ּבׁשם ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשם על צּדיק ּבׁשם נקרא הּמצוֹות את הּמקּים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָולכן
(מצֹוות הּוא62הּצדקה ּדאתהּפכא ׁשהענין לֹומר, יׁש ,[( ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

מצוֹות ּבמקּיימי ּגם אּלא ּכפׁשּוטם ּבצּדיקים רק ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹלא
את ּבהן לצרף אּלא הּמצוֹות נּתנּו ׁשּלא ּדכיון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבכלל.

ּפעם64הּברּיֹות ּובכל ,(וזּכּו ּברּור מּלׁשֹון (צרּוף ְְְְִִִֵֵַַַָ
ונפׁש הּגּוף ׁשל ּפרט נתּברר מצוה מקּים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכׁשאדם
הּוא ּכבר, ׁשּנתּברר זה לפרט ּבנֹוגע הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּבהמית,

אתהּפכא. צּדיק, ְְְִִִַַַָּבחינת

'ּדּבּורLÈÂ65ט) ּבּמאמר הּמבאר עם זה לקּׁשר ¿≈ְְֲִִֵֶַַַַָָֹ
(לה'צמח ׁשני ּפסח ענין להבין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָהּמתחיל'

הּוא66צדק') ׁשני לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ּדהחּלּוק , ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַ
ׁשהעבֹודה אּיר. לחדׁש ניסן חדׁש ׁשּבין לחּלּוק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּבהתאם
העבֹודה היא מצרים, יציאת הּוא ׁשענינֹו ניסן, ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָֹּדחדׁש
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ובכ"מ.62) קה). (ע' תרנ"ד ובסה"מ תרעה). ע' שם ואילך. תרלד ס"ע ב (כרך שה"ש באוה"ת יתנך מי ד"ה ג. טז, שה"ש לקו"ת

(63.33 הערה רנח ע' ח"א לעיל בהנסמן וראה שם. בלקו"ת הובא ב), (מח, פל"ז תניא וש"נ.64)ראה רפמ"ד. כמה65)ב"ר

ואילך. 1301 ס"ע ח"ד בלקו"ש (בקיצור) נעתקו – שני לפסח בנוגע דלקמן ואילך.66)מהענינים שסז ע' בהעלותך באוה"ת נדפס

ואילך. רסד ע' לקמן – ה'תשל"ח זה ד"ה וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡ ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ
,ÔÈÓÏÚ e‰lÎaברוך הקדוש של כבודו עולה נכפית אחרא הסטרא כאשר ¿À¿»¿ƒ

והיא העולמות בכל ‰‡B¯הוא ˙ÎLÓ‰העליון e‰leÎaהאלוקי ‡e‰L «¿»«»∆¿¿
Èelb‰ Ï·‡ ,[˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡ ,‰ÂLa ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿»∆∆¿«¿»ƒ«»»»¬»«ƒ

È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰c¿««¿»»∆«¿≈
ÔÙ‡a ‡È‰ ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿…∆
‰ÊÏ ÈÏk B�È‡ ÔBzÁz‰L∆««¿≈¿ƒ¿∆
את ולהכיל לקלוט מסוגל ואיננו

מהעולמותהאור שלמעלה

ÔBzÁz‰L BÓˆÚ ‰fÓc]¿ƒ∆«¿∆««¿
CÈ¯vL ·vÓa ‡e‰¿«»∆»ƒ
„‚� BÓˆÚ ˙‡ ˙BtÎÏƒ¿∆«¿∆∆

BÚ·ËÂ B�Bˆ¯על ולהתגבר ¿¿ƒ¿
שלו הטבעיות והנטיות התאוות

נחלשו, ולא בתוקף שנותרו

Èel‚Ï ÈÏk B�È‡L Ô·eÓ»∆≈¿ƒ¿ƒ
È„Î·e ,[˙e˜Ï‡¡…ƒ¿≈
ÈÏk ‰È‰È ÔBzÁz‰L∆««¿ƒ¿∆¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ Èel‚Ï«ƒ«¿≈

‡Ît‰˙‡c ‰„B·Ú‰כאשר »¬»¿ƒ¿«¿»
מתהפך והוא מהותי שינוי בו חל

לאור. ומחושך לטוב מרע

שהוא האור ביאור: לתוספת

נקרא בשוה" עלמין "בכולהו

היינו עלמין" כל הסובב "אור

הנעלה האלוקי האור

אחד בכל מהתלבשות

המיוחד ענינו לפי מהעולמות

כל על ומקיף "סובב" אלא

ב'תורה (וראה בשווה העולמות

"כמאמר ויקהל: פרשת אור',

אחרא סטרא אתכפייא כד הידוע

בכולהו דקוב"ה יקרא אסתלק

האור סילוק ענין זה ואין עלמין.

וגילוי המשכת היא ודאי אדרבה אלא מעליותא, מאי כן דאם ושלום חס ממש

אפשר שאי עלמין כל הסובב גילוי בבחינת שהיא רק הוא ברוך סוף אין אור

אסתלק נקרא ולכן רוממות בבחינת אם כי הכלי בתוך בפנימיות הגילוי שיהיה

משייכות שלמעלה האור והוא ומסתלק") מעט רק מתגלה האור כאילו

ועולם עולם בכל מאיר לעולמות שייך שכן האור שהרי ערכולעולמות לפי

עלמין". כל הממלא "אור ונקרא עולם אותו של לדרגה ובהתאם

Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ62È�B�Èa ˙b¯„a ‡e‰Lk Ìb) „Á‡ ÏkLכמבואר ¿«ƒ«»«∆»∆»«¿∆¿«¿«≈ƒ
שיש כפי אינה "בינוני" המושג של המדויקת שההגדרה התניא בספר בהרחבה

אלא עבירות וחצי מצוות הם ממעשיו שחצי מי שהוא בטעות, שסוברים מי

לדברים אפילו תאוות מתאווה האדם הנפש, כוחות מבחינת בו מצב זהו

נכשל איננו למעשה אבל אסורים

בדיבור או במחשבה דבר בשום

hÓÏ‰במעשהאו eÏÈÙ‡Â«¬ƒ¿«»
È�B�ÈaÓעל רשע, היינו ƒ≈ƒ

כמבואר שבו, השונות הדרגות

התניא) בספר בהרחבה

‡¯˜� ˙BÂˆÓ Ìi˜nL∆¿«≈ƒ¿ƒ¿»
שהוא שעה באותה לפחות

המצוות את ≈¿ÌLaמקיים
˙BÂˆn‰ ˙eÏÏk Èk] ˜Èc«̂ƒƒ¿»«ƒ¿
בפרט הצדקה מצוות רק לא

‰˜„ˆ ÌLa ˙B‡¯˜�63, ƒ¿»¿≈¿»»
˙BÂˆn‰ ˙‡ Ìi˜n‰ ÔÎÏÂ¿»≈«¿«≈∆«ƒ¿
ÌL ÏÚ ˜Ècˆ ÌLa ‡¯˜�ƒ¿»¿≈«ƒ«≈

˙ÂBˆÓ) ‰˜„v‰62LÈ ,[( «¿»»ƒ¿≈
ÔÈ�Ú‰L ,¯ÓBÏ«∆»ƒ¿»
˜¯ ‡Ï ‡e‰ ‡Ît‰˙‡c¿ƒ¿«¿»…«

ÌËeLÙk ÌÈ˜Ècˆaאלה ¿«ƒƒƒ¿»
אכן שיצרם כזו לדרגה שהגיעו

לטוב Ìbהפך ‡l‡∆»«
ÏÏÎa ˙BÂˆÓ ÈÓÈi˜Óaגם) ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿»

"בינוני" בדרגת הם בהגדרה אם

"רשע") lL‡או ÔÂÈÎc .¿≈»∆…
Û¯ˆÏ ‡l‡ ˙BÂˆn‰ e�z�ƒ¿«ƒ¿∆»¿»≈

‰Bi¯a˙ולזכך ˙‡ Ô‰a64 »∆∆«¿ƒ
¯e¯a ÔBLlÓ Ûe¯ˆ)≈ƒ¿≈
ÌÚt ÏÎ·e ,(CekÊÂ¿ƒ¿»««
‰ÂˆÓ Ìi˜Ó Ì„‡Lk¿∆»»¿«≈ƒ¿»

Ë¯t ¯¯a˙�ובחינה חלק ƒ¿»≈¿»
LÙ�Âמסוימת Ûeb‰ ÏL∆«¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰,לקדושה ועלה מהטוב נפרד שבו Ê‰והרע Ë¯ÙÏ Ú‚B�a È¯‰ ««¬ƒ¬≈¿≈«ƒ¿»∆
¯¯a˙pLונתעלה ‡˙‰Ît‡.ונזדכך ,˜Ècˆ ˙�ÈÁa ‡e‰ ,¯·k ∆ƒ¿»≈¿»¿ƒ««ƒƒ¿«¿»
LÈÂ (Ë65'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' ¯Ó‡na ¯‡·n‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï ¿≈¿«≈∆ƒ«¿…»««¬»ƒ««¿ƒ

È�L ÁÒt ÔÈ�Ú ÔÈ·‰Ï('˜„ˆ ÁÓˆ'‰Ï)66˜elÁ‰c ÔÈaההבדל, ¿»ƒƒ¿«∆«≈ƒ¿«∆«∆∆¿«ƒ≈
˜elÁÏ Ì‡˙‰a ‡e‰ È�L ÁÒÙÏ ÔBL‡¯ ÁÒtלהבדל מקביל ∆«ƒ¿∆«≈ƒ¿∆¿≈«ƒ

B�È�ÚL ,ÔÒÈ� L„Ác ‰„B·Ú‰L .¯i‡ L„ÁÏ ÔÒÈ� L„Á ÔÈaL∆≈…∆ƒ»¿…∆ƒ»∆»¬»¿…∆ƒ»∆ƒ¿»
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ּבכּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא יקרא אסּתּלק ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻסטראֿאחרא
אֹור ּבׁשוה, עלמין ּבכּוּלהּו ׁשהּוא האֹור המׁשכת ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָעלמין,
ּדההמׁשכה הּגּלּוי אבל לעֹולמֹות], מּׁשּיכּות ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָׁשּלמעלה
לזה ּכלי אינֹו ׁשהּתחּתֹון ּבאפן היא אתּכפיא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשעלֿידי
את לכּפֹות ׁשּצרי ּבמּצב הּוא ׁשהּתחּתֹון עצמֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ[ּדמּזה
אלקּות], לגּלּוי ּכלי ׁשאינֹו מּובן וטבעֹו, רצֹונֹו נגד ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָֹעצמֹו
העבֹודה עלֿידי הּוא לגּלּוי ּכלי יהיה ׁשהּתחּתֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּובכדי

ְְְִַָּדאתהּפכא.

ÈtŒÏÚÂּבינֹוני62הּידּוע ּבדרּגת ּכׁשהּוא (ּגם אחד ׁשּכל ¿«ƒְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָ
נקרא מצוֹות ׁשּמקּים מּבינֹוני) למּטה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָואפילּו
צדקה ּבׁשם נקראֹות הּמצוֹות ּכללּות [ּכי צּדיק ,63ּבׁשם ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשם על צּדיק ּבׁשם נקרא הּמצוֹות את הּמקּים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָולכן
(מצֹוות הּוא62הּצדקה ּדאתהּפכא ׁשהענין לֹומר, יׁש ,[( ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

מצוֹות ּבמקּיימי ּגם אּלא ּכפׁשּוטם ּבצּדיקים רק ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹלא
את ּבהן לצרף אּלא הּמצוֹות נּתנּו ׁשּלא ּדכיון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבכלל.

ּפעם64הּברּיֹות ּובכל ,(וזּכּו ּברּור מּלׁשֹון (צרּוף ְְְְִִִֵֵַַַָ
ונפׁש הּגּוף ׁשל ּפרט נתּברר מצוה מקּים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכׁשאדם
הּוא ּכבר, ׁשּנתּברר זה לפרט ּבנֹוגע הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּבהמית,

אתהּפכא. צּדיק, ְְְִִִַַַָּבחינת

'ּדּבּורLÈÂ65ט) ּבּמאמר הּמבאר עם זה לקּׁשר ¿≈ְְֲִִֵֶַַַַָָֹ
(לה'צמח ׁשני ּפסח ענין להבין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָהּמתחיל'

הּוא66צדק') ׁשני לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ּדהחּלּוק , ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַ
ׁשהעבֹודה אּיר. לחדׁש ניסן חדׁש ׁשּבין לחּלּוק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּבהתאם
העבֹודה היא מצרים, יציאת הּוא ׁשענינֹו ניסן, ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָֹּדחדׁש
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ובכ"מ.62) קה). (ע' תרנ"ד ובסה"מ תרעה). ע' שם ואילך. תרלד ס"ע ב (כרך שה"ש באוה"ת יתנך מי ד"ה ג. טז, שה"ש לקו"ת

(63.33 הערה רנח ע' ח"א לעיל בהנסמן וראה שם. בלקו"ת הובא ב), (מח, פל"ז תניא וש"נ.64)ראה רפמ"ד. כמה65)ב"ר

ואילך. 1301 ס"ע ח"ד בלקו"ש (בקיצור) נעתקו – שני לפסח בנוגע דלקמן ואילך.66)מהענינים שסז ע' בהעלותך באוה"ת נדפס

ואילך. רסד ע' לקמן – ה'תשל"ח זה ד"ה וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡ ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ
,ÔÈÓÏÚ e‰lÎaברוך הקדוש של כבודו עולה נכפית אחרא הסטרא כאשר ¿À¿»¿ƒ

והיא העולמות בכל ‰‡B¯הוא ˙ÎLÓ‰העליון e‰leÎaהאלוקי ‡e‰L «¿»«»∆¿¿
Èelb‰ Ï·‡ ,[˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡ ,‰ÂLa ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿»∆∆¿«¿»ƒ«»»»¬»«ƒ

È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰c¿««¿»»∆«¿≈
ÔÙ‡a ‡È‰ ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿…∆
‰ÊÏ ÈÏk B�È‡ ÔBzÁz‰L∆««¿≈¿ƒ¿∆
את ולהכיל לקלוט מסוגל ואיננו

מהעולמותהאור שלמעלה

ÔBzÁz‰L BÓˆÚ ‰fÓc]¿ƒ∆«¿∆««¿
CÈ¯vL ·vÓa ‡e‰¿«»∆»ƒ
„‚� BÓˆÚ ˙‡ ˙BtÎÏƒ¿∆«¿∆∆

BÚ·ËÂ B�Bˆ¯על ולהתגבר ¿¿ƒ¿
שלו הטבעיות והנטיות התאוות

נחלשו, ולא בתוקף שנותרו

Èel‚Ï ÈÏk B�È‡L Ô·eÓ»∆≈¿ƒ¿ƒ
È„Î·e ,[˙e˜Ï‡¡…ƒ¿≈
ÈÏk ‰È‰È ÔBzÁz‰L∆««¿ƒ¿∆¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ Èel‚Ï«ƒ«¿≈

‡Ît‰˙‡c ‰„B·Ú‰כאשר »¬»¿ƒ¿«¿»
מתהפך והוא מהותי שינוי בו חל

לאור. ומחושך לטוב מרע

שהוא האור ביאור: לתוספת

נקרא בשוה" עלמין "בכולהו

היינו עלמין" כל הסובב "אור

הנעלה האלוקי האור

אחד בכל מהתלבשות

המיוחד ענינו לפי מהעולמות

כל על ומקיף "סובב" אלא

ב'תורה (וראה בשווה העולמות

"כמאמר ויקהל: פרשת אור',

אחרא סטרא אתכפייא כד הידוע

בכולהו דקוב"ה יקרא אסתלק

האור סילוק ענין זה ואין עלמין.

וגילוי המשכת היא ודאי אדרבה אלא מעליותא, מאי כן דאם ושלום חס ממש

אפשר שאי עלמין כל הסובב גילוי בבחינת שהיא רק הוא ברוך סוף אין אור

אסתלק נקרא ולכן רוממות בבחינת אם כי הכלי בתוך בפנימיות הגילוי שיהיה

משייכות שלמעלה האור והוא ומסתלק") מעט רק מתגלה האור כאילו

ועולם עולם בכל מאיר לעולמות שייך שכן האור שהרי ערכולעולמות לפי

עלמין". כל הממלא "אור ונקרא עולם אותו של לדרגה ובהתאם

Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ62È�B�Èa ˙b¯„a ‡e‰Lk Ìb) „Á‡ ÏkLכמבואר ¿«ƒ«»«∆»∆»«¿∆¿«¿«≈ƒ
שיש כפי אינה "בינוני" המושג של המדויקת שההגדרה התניא בספר בהרחבה

אלא עבירות וחצי מצוות הם ממעשיו שחצי מי שהוא בטעות, שסוברים מי

לדברים אפילו תאוות מתאווה האדם הנפש, כוחות מבחינת בו מצב זהו

נכשל איננו למעשה אבל אסורים

בדיבור או במחשבה דבר בשום

hÓÏ‰במעשהאו eÏÈÙ‡Â«¬ƒ¿«»
È�B�ÈaÓעל רשע, היינו ƒ≈ƒ

כמבואר שבו, השונות הדרגות

התניא) בספר בהרחבה

‡¯˜� ˙BÂˆÓ Ìi˜nL∆¿«≈ƒ¿ƒ¿»
שהוא שעה באותה לפחות

המצוות את ≈¿ÌLaמקיים
˙BÂˆn‰ ˙eÏÏk Èk] ˜Èc«̂ƒƒ¿»«ƒ¿
בפרט הצדקה מצוות רק לא

‰˜„ˆ ÌLa ˙B‡¯˜�63, ƒ¿»¿≈¿»»
˙BÂˆn‰ ˙‡ Ìi˜n‰ ÔÎÏÂ¿»≈«¿«≈∆«ƒ¿
ÌL ÏÚ ˜Ècˆ ÌLa ‡¯˜�ƒ¿»¿≈«ƒ«≈

˙ÂBˆÓ) ‰˜„v‰62LÈ ,[( «¿»»ƒ¿≈
ÔÈ�Ú‰L ,¯ÓBÏ«∆»ƒ¿»
˜¯ ‡Ï ‡e‰ ‡Ît‰˙‡c¿ƒ¿«¿»…«

ÌËeLÙk ÌÈ˜Ècˆaאלה ¿«ƒƒƒ¿»
אכן שיצרם כזו לדרגה שהגיעו

לטוב Ìbהפך ‡l‡∆»«
ÏÏÎa ˙BÂˆÓ ÈÓÈi˜Óaגם) ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿»

"בינוני" בדרגת הם בהגדרה אם

"רשע") lL‡או ÔÂÈÎc .¿≈»∆…
Û¯ˆÏ ‡l‡ ˙BÂˆn‰ e�z�ƒ¿«ƒ¿∆»¿»≈

‰Bi¯a˙ולזכך ˙‡ Ô‰a64 »∆∆«¿ƒ
¯e¯a ÔBLlÓ Ûe¯ˆ)≈ƒ¿≈
ÌÚt ÏÎ·e ,(CekÊÂ¿ƒ¿»««
‰ÂˆÓ Ìi˜Ó Ì„‡Lk¿∆»»¿«≈ƒ¿»

Ë¯t ¯¯a˙�ובחינה חלק ƒ¿»≈¿»
LÙ�Âמסוימת Ûeb‰ ÏL∆«¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰,לקדושה ועלה מהטוב נפרד שבו Ê‰והרע Ë¯ÙÏ Ú‚B�a È¯‰ ««¬ƒ¬≈¿≈«ƒ¿»∆
¯¯a˙pLונתעלה ‡˙‰Ît‡.ונזדכך ,˜Ècˆ ˙�ÈÁa ‡e‰ ,¯·k ∆ƒ¿»≈¿»¿ƒ««ƒƒ¿«¿»
LÈÂ (Ë65'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' ¯Ó‡na ¯‡·n‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï ¿≈¿«≈∆ƒ«¿…»««¬»ƒ««¿ƒ

È�L ÁÒt ÔÈ�Ú ÔÈ·‰Ï('˜„ˆ ÁÓˆ'‰Ï)66˜elÁ‰c ÔÈaההבדל, ¿»ƒƒ¿«∆«≈ƒ¿«∆«∆∆¿«ƒ≈
˜elÁÏ Ì‡˙‰a ‡e‰ È�L ÁÒÙÏ ÔBL‡¯ ÁÒtלהבדל מקביל ∆«ƒ¿∆«≈ƒ¿∆¿≈«ƒ

B�È�ÚL ,ÔÒÈ� L„Ác ‰„B·Ú‰L .¯i‡ L„ÁÏ ÔÒÈ� L„Á ÔÈaL∆≈…∆ƒ»¿…∆ƒ»∆»¬»¿…∆ƒ»∆ƒ¿»
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היא והעבֹודה ּבתקּפֹו, הּוא ׁשהרע היינּו מרע. ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָּדסּור
אתּכפיא מהרע, ולברח לצאת מרע, סּור .67להיֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

וכּמבאר ּדאתהּפכא. העבֹודה היא אּיר ּדחדׁש ְְְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָֹֹוהעבֹודה
ּתֹורה' הּכתּוב68ּב'לּקּוטי הּׁשני69ּבפרּוׁש לחדׁש ּבאחד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּדיציאת הראׁשֹונה ׁשעבֹודה מצרים, מארץ לצאתם ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָגֹו'
סטראֿאחרא, אתּכפיא היא הראׁשֹון, חדׁש ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹמצרים,

ׁשנּיה עבֹודה ּבאה זה חדׁשּולאחרי מצרים, ּביציאת ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
הּוא אּיר חדׁש ׁשל הּמיחד ׁשענינֹו וזהּו אתהּפכא. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻהּׁשני,

העֹומר הּוא70ספירת ׁשענינֹו והפיכתם71, הּמּדֹות ּברּור ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּמאמר מבאר ועלּֿפיֿזה אתהּפכא. הּטעם72לקדּׁשה, ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָֹֻ

יּמצא, ּובל יראה ּבבל אסּור חמץ ראׁשֹון ׁשּבפסח זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
ּבּבית עּמֹו ּומּצה חמץ ׁשני ראׁשֹון,73ּובפסח ּבפסח ּכי , ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

רק היא אז (והעבֹודה מבררֹות אינן עדין ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשהּמּדֹות
ּובל יראה ּבל – מהרע ּביֹותר ליּזהר צרי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאתּכפיא),
מהרע יצא ׁשּכבר (אּיר), ׁשני ּובפסח 74יּמצא. ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

החמץ. את ּגם ּולהעלֹות לזּכ לברר אפׁשר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ(אתהּפכא),
ּדצּדיקים החּלּוק הּוא ׁשעלּֿדרֿזה ְְִִִִֶֶֶֶַַַָ[ּולהעיר,
צרי ׁשּצּדיק (אתּכפיא), ּתׁשּובה' ּו'בעלי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ(אתהּפכא)
עלי ּגזר ׁשּבּׁשמים ואבי אעׂשה ּומה אפׁשי ,75לֹומר ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

איֿאפׁשי, לֹומר צרי ּתׁשּובה' 'ּבעל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן
יתירה לׁשמירה ׁשהענין76ׁשּצרי מּוכח ּומּזה .[ ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָ

ׁשני ּפסח ׁשהרי ּפרטי. לענין ּבנֹוגע ּגם הּוא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּדאתהּפכא
ׁשּצרי מּדֹות עדין ונׁשארּו הּספירה ימי ּבאמצע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָהּוא
הּוא ׁשני ׁשּבפסח ּבּמאמר אֹומר ּומּכלֿמקֹום ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָלבררם,
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ב).67) (מ, פל"א א.68)תניא ג, א.69)במדבר א, ובכ"מ.70)במדבר ואילך. 263 ע' ח"א לקו"ש גם ג,71)ראה ויקרא לקו"ת

.4 הערה שם לקמן נסמנו – ובכ"מ. שסח.72)א. ע' שם א.73)אוה"ת צה, בסוף74)פסחים לקמן וראה שם. באוה"ת הלשון כ"ה

כו.75)הסעיף. כ, (קדושים) פרשתנו עה"פ בפרש"י הובא ועוד.76)תו"כ, ד. ט, ואתחנן לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

¯eÒc ‰„B·Ú‰ ‡È‰ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ‡e‰התרחקותe�ÈÈ‰ .Ú¯Ó ¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ»¬»¿≈»«¿
˙‡ˆÏ ,Ú¯Ó ¯eÒ ˙BÈ‰Ï ‡È‰ ‰„B·Ú‰Â ,Bt˜˙a ‡e‰ Ú¯‰L∆»«¿»¿¿»¬»ƒƒ¿≈»»≈

‡ÈÙk˙‡ ,Ú¯‰Ó Á¯·ÏÂ67בני של מצבם היה שזה בתניא כמבואר ¿ƒ¿…«≈»«ƒ¿«¿»
לא כי בתקפו... היה עדיין ישראל שבנפשות "שהרע מצרים ביציאת ישראל

רק תורה מתן עד זוהמתם פסקה

לצאת הייתה וחפצם מגמתם

הסטרא מגלות האלוקית נפשם

מצרים טומאת היא אחרא

יתברך". בו «¬«¿B·Ú‰Â„‰ולדבקו
‰„B·Ú‰ ‡È‰ ¯i‡ L„Ác¿…∆ƒ»ƒ»¬»

‡Ît‰˙‡cאין שכבר לאחר ¿ƒ¿«¿»
ורע. חושך של מציאות

ÈËewÏ'a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz68Le¯Ùa »¿≈
·e˙k‰69L„ÁÏ „Á‡a «»¿∆»«…∆

'B‚ È�M‰אייר חודש הוא «≈ƒ
,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ì˙‡ˆÏ¿≈»≈∆∆ƒ¿«ƒ

‰�BL‡¯‰ ‰„B·ÚLהשלב ∆¬»»ƒ»
הרוחנית בעבודה הראשון

L„Á ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ…∆
ÔBL‡¯‰,ניסן חודש הוא »ƒ

Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ ‡È‰ƒƒ¿«¿»ƒ¿»
‡¯Á‡מצרים יציאת בעת שכן «¬»

בתוקף, עדיין היה הרע

‰Ê È¯Á‡Ïeשני a‡‰בשלב ¿«¬≈∆»»
˙‡ÈˆÈa ‰i�L ‰„B·Ú¬»¿ƒ»ƒƒ«
,È�M‰ L„Á ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ…∆«≈ƒ

‡Ît‰˙‡.לטוב הרע הפיכת ƒ¿«¿»
ÏL „ÁÈn‰ B�È�ÚL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿»«¿À»∆

¯i‡ L„Áועד מתחילתו כולו …∆ƒ»
ÈÙÒ¯˙סופו ‡e‰¿ƒ«

¯ÓBÚ‰70‡e‰ B�È�ÚL ,71 »∆∆ƒ¿»
¯e¯aשבע˙Bcn‰לכל ≈«ƒ

שבמלכות" "מלכות עד שבחסד" מ"חסד M„˜Ï‰,פרטיהן Ì˙ÎÈÙ‰Â«¬ƒ»»ƒ¿À»
¯Ó‡na ¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‡Ît‰˙‡72פסח עניין "להבין הנזכר ƒ¿«¿»¿«ƒ∆¿…»««¬»

הצמחֿצדק לאדמו"ר ¯‡ÔBLשני" ÁÒÙaL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰הקרבת בעת ««««∆∆¿∆«ƒ
בלילה ואכילתו היום חצות אחר פסח בערב הראשון, במועד פסח קרבן

פסח של È�Lהראשון ÁÒÙ·e ,‡ˆnÈ Ï·e ‰‡¯È Ï·a ¯eÒ‡ ıÓÁ»≈»¿«≈»∆«ƒ»≈¿∆«≈ƒ
באייר בי"ד פסח קרבן להקרבת השני Èaa˙במועד BnÚ ‰vÓe ıÓÁ73 »≈«»ƒ««ƒ

החמץ, על איסור ¯‡ÔBL,ואין ÁÒÙa Èkשל הרוחנית העבודה לפני ƒ¿∆«ƒ
בשעה העומר האדםBcn‰L˙ספירת B¯¯·Ó˙של Ô�È‡ ÔÈ„Ú ∆«ƒ¬«ƒ≈»¿…»

‡ÈÙk˙‡ ˜¯ ‡È‰ Ê‡ ‰„B·Ú‰Â)הרע fÈÏ‰¯כפיית CÈ¯ˆ ,( ¿»¬»»ƒ«ƒ¿«¿»»ƒƒ»≈
Ú¯‰Ó ¯˙BÈa– אותו מסמל ÁÒÙ·eשהחמץ .‡ˆnÈ Ï·e ‰‡¯È Ïa ¿≈≈»««≈»∆«ƒ»≈¿∆«

Ú¯‰Ó ‡ˆÈ ¯·kL ,(¯i‡) È�L74‡Ît‰˙‡)לטוב הרע ),של ≈ƒƒ»∆¿»»»≈»«ƒ¿«¿»
ıÓÁ‰ ˙‡ Ìb ˙BÏÚ‰Ïe CkÊÏ ¯¯·Ï ¯LÙ‡.הרע את המסמל ∆¿»¿»≈¿«≈¿«¬«∆∆»≈

‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆«∆∆∆
˜elÁ‰ ‡e‰ההבדל «ƒ

(‡Ît‰˙‡) ÌÈ˜Ècˆc¿«ƒƒƒ¿«¿»
'‰·eLz ÈÏÚ·'e«¬≈¿»
CÈ¯ˆ ˜ÈcvL ,(‡ÈÙk˙‡)ƒ¿«¿»∆«ƒ»ƒ

¯ÓBÏהתורה איסורי לגבי «
ÈLÙ‡מתאווה עצמי מצד ואני ∆¿ƒ

הללו ‡NÚ‰לאיסורים ‰Óe«∆¡∆
¯Êb ÌÈÓMaL È·‡Â¿»ƒ∆«»«ƒ»«

ÈÏÚ75ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó , »««∆≈≈
CÈ¯ˆ '‰·eLz ÏÚa'««¿»»ƒ

¯ÓBÏÈLÙ‡ŒÈ‡עצמי ואני «ƒ∆¿ƒ
הללו, מהדברים CÈ¯vL∆»ƒסולד
‰¯È˙È ‰¯ÈÓLÏ76וכמבואר ƒ¿ƒ»¿≈»

הפסוק על תורה בלקוטי כך על

אלוקיך ה' את תירא "למען

ושמרת חוקותיו... כל את לשמור

הוא הגדר "תשובת לעשות:

האחרון קצה עד ביותר להתרחק

לעבירה יתאווה שלא כדי מהרע

צריך תשובה והבעל ושלום חס

וכן כו' חטא שלא ממי יותר לזה

המגיד הקדוש הרב אמר

שאףֿ נשמתוֿעדן [ממעזריטש]

אל ז"ל רבותינו שאמרו עלֿפי

כו' בבשר אפשי אי אדם יאמר

ואבי אעשה ומה אפשי אלא

שלא במי היינו עלי גזר שבשמים

תשובה הבעל אבל מעולם חטא

בכדי כו' אפשי אי ושיאמר אצלו מאוסים ואיסורים רע מיני כל להיות צריך

ושלום...] חס יפול Ìbשלא ‡e‰ ‡Ît‰˙‡c ÔÈ�Ú‰L ÁÎeÓ ‰fÓeƒ∆»∆»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»«
ÈË¯t ÔÈ�ÚÏ Ú‚B�aשהרע היא האדם של הכללית הדרגה שבו מצב וייתכן ¿≈«¿ƒ¿»¿»ƒ

מסוים פרט לגבי אבל מזה) למטה או "בינוני" (והוא בתוקף בו נמצא עדיין

לטוב. הרע את שהפך צדיק בבחינת È�Lהוא ÁÒt È¯‰Lאייר בי"ד החל ∆¬≈∆«≈ƒ
CÈ¯vL ˙BcÓ ÔÈ„Ú e¯‡L�Â ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ÚˆÓ‡a ‡e‰¿∆¿«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿¬¬«ƒƒ∆»ƒ
ÔÈ�Ú‰ ‡e‰ È�L ÁÒÙaL ¯Ó‡na ¯ÓB‡ ÌB˜ÓŒÏkÓe ,Ì¯¯·Ï¿»¿»ƒ»»≈««¬»∆¿∆«≈ƒ»ƒ¿»

Èk ,‡Ît‰˙‡c,מסוימים בפרטים לפחות לאתהפכא Ú‚B�aהכוונה ¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈«
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ּבּימים ׁשּנתּבררּו לּמּדֹות ּבנֹוגע ּכי ּדאתהּפכא, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהענין
אתהּפכא. - מהרע יצא ּכבר ׁשני, ּפסח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּלפני

‰p‰Â77ּבאפן היא מצרים ׁשּיציאת זה על הּטעם ¿ƒ≈ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַֹ
ּבאפן היא העמר ּוספירת ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹּדאתּכפיא,
אתערּותא מּצד היתה מצרים יציאת ּכי הּוא, ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָּדאתהּפכא,

עבֹודתּדל עלֿידי (ׁשּלא מּלמעלה הּנמׁש והּגּלּוי עילא, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
היא העמר ּוספירת ,ּכ ּכל ּבפנימּיּות נמׁש אינֹו ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹהאדם)
הּנמׁש והּגּלּוי ּדלתּתא, אתערּותא האדם, ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָעבֹודת
ּדלעילא [אתערּותא האדם עבֹודת עלֿידי ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָמּלמעלה
והגם ּבפנימּיּות. הּוא ּדלתּתא] אתערּותא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָׁשעלֿידי
ׁשּנמׁש מהּגּלּוי יֹותר נעלה הּוא מּלמעלה ׁשּבא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּגּלּוי
להּגיע יכֹול ּבעבֹודתֹו הּנברא [ּכי האדם עבֹודת ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָעלֿידי

ׁשרׁשֹו עד מצרים78רק ליציאת ּבנֹוגע ּגם הּוא כן ּדכמֹו ,[ ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָ
הּוא מצרים ּביציאת ׁשהיה ׁשהּגּלּוי העמר, ְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּוספירת
ּבכבֹודֹו הּקּב"ה הּמלכים מלכי מל עליהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנגלה

זיו79ּובעצמֹו חדׁש ּבׁשם נקרא אּיר וחדׁש הּגּלּוי80, ּכי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹ
ּדנֹוסף לֹומר, [ויׁש ּבלבד. הארה הּוא זה ּבחדׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנמׁש
למּטה הּוא האדם עבֹודת עלֿידי ׁשּנמׁש ׁשהּגּלּוי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלזה
עצמּה, מּצד ּדלעילא אתערּותא ּבדר ׁשּנמׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמהּגּלּוי
העמר ּדספירת העבֹודה עלֿידי ׁשּנמׁש לּגּלּוי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבנֹוגע
היא העמר ּדספירת ׁשהעבֹודה ּכיון ּכי יֹותר. עֹוד ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּוא

ו) עלֿידיmcw(הכנה ׁשּנמׁש הּגּלּוי לכן, ּתֹורה, מּתן ְֲָָŸ¤ְְִִֵֵֶַַַַָָָ
הּוא העמר ּדספירת ׁשעלֿידיznbCהעבֹודה הּגּלּוי ְֲִִֶַָָָֹª§©ְִֵֶַַ

הּגזרה (ּכׁשהיתה ּתֹורה מּתן לפני האבֹות ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָעבֹודת
ותחּתֹונים עליֹונים ּבין יֹותר81והּמחּצה למּטה ׁשהּוא ( ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
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ג.77) כד, שה"ש לקו"ת גם וראה א. ג, ויקרא לקו"ת ראה לקמן א.78)בהבא לא, (יומא עיטם עין ממעין זה על הראי' כידוע

ובכ"מ). .23 ע' ה'תש"ג "ויוציאנו".79)סה"מ פיסקא שם ב. קטז, מפסחים זו", "מצה פיסקא ב,80)הגש"פ ר"ה א. ו, מלכיםֿא

ועוד.81)ב. ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא ראה
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Ú¯‰Ó ‡ˆÈ ¯·k ,È�L ÁÒt È�ÙlL ÌÈÓia e¯¯a˙pL ˙BcnÏ«ƒ∆ƒ¿»¿«»ƒ∆ƒ¿≈∆«≈ƒ¿»»»≈»«
.‡Ît‰˙‡ -ƒ¿«¿»

‰p‰Â77‡ÈÙk˙‡c ÔÙ‡a ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆiL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ ¿ƒ≈««««∆∆¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿…∆¿ƒ¿«¿»
בתקפו, שנשאר מהרע והתרחקות בריחה ÔÙ‡aתוך ‡È‰ ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒe¿ƒ«»…∆ƒ¿…∆

‡Ît‰˙‡c,בטוב הרע של ¿ƒ¿«¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ Èk ,‡e‰ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
‡˙e¯Ú˙‡ „vÓ ‰˙È‰»¿»ƒ«ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏcמלמעלה התעוררות ƒ¿≈»
שנגלה אלוקי אור התגלות של

מצבם למרות וגאלם עליהם

‰CLÓpהנחות, Èelb‰Â¿«ƒ«ƒ¿»
È„ÈŒÏÚ ‡lL) ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆…«¿≈

Ì„‡‰ ˙„B·Úובירור בזיכוך ¬«»»»
�CLÓנפשו B�È‡ ואינו) ≈ƒ¿»
האדםeiÓÈ�Ùa˙חודר נפש ƒ¿ƒƒ

¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒe ,Ck Ïk»»¿ƒ«»…∆
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ‡È‰ƒ¬«»»»
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»

מלמטה, שלÈelb‰Âהתעוררות ¿«ƒ
האלוקי «¿CLÓp‰«ƒהאור

˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»«¿≈¬«
Ì„‡‰והפך עצמו את שזיכך »»»

את ולקלוט להכיל ראוי לכלי

ÏÈÚÏc‡האור ‡˙e¯Ú˙‡]ƒ¿¬»ƒ¿≈»
אלא מלמעלה רק באה שלא

‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ¿¬»
˙eiÓÈ�Ùa ‡e‰ [‡z˙Ïcƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
בתוך חודרת מלמעלה וההתגלות

בצורה בה ונקלטת האדם נפש

עבודת של זו ומעלה פנימית.

יש שני שמצד למרות היא האדם

שבא באור דווקא מעלה

ידי על נגרם ולא מלמעלה

וחודר נמשך ואינו האדם עבודת

- ומבאר שהולך כפי ‰e‡בפנימיות, ‰ÏÚÓlÓ ‡aL Èelb‰L Ì‚‰Â«¬«∆«ƒ∆»ƒ¿«¿»
¯˙BÈ ‰ÏÚ�באלוקות הדרגה CLÓpLמבחינת Èelb‰ÓונגרםÈ„ÈŒÏÚ «¬∆≈≈«ƒ∆ƒ¿»«¿≈

ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ B˙„B·Úa ‡¯·p‰ Èk] Ì„‡‰ ˙„B·Úולגרום ולעורר ¬«»»»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿«ƒ«
והתעוררות BL¯Lהמשכה „Ú מזה],78¯˜ למעלה ולא הנברא BÓÎcשל ««»¿ƒ¿

ÔÎהזה ‰ÓÚ¯,ההבדל ˙¯ÈÙÒe ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ Ú‚B�a Ìb ‡e‰ ≈«¿≈«ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ«»…∆
‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰È‰L Èelb‰Lאתערותא" בדרך התגלות ∆«ƒ∆»»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

מלמעלה ‰aw"‰דלעילא" ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚pL∆ƒ¿»¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»

BÓˆÚ·e B„B·Îa79,זו הרי גילוי לידי שבאה באלוקות הדרגה ומבחינת ƒ¿¿«¿
בעצמו. הקדושֿברוךֿהוא נעלית, הכי ‡i¯הדרגה L„ÁÂמודג שתשבו ¿…∆ƒ»

האדם ÂÈÊעבודת L„Á ÌLa ‡¯˜�80L„Áa CLÓpL Èelb‰ Èk ƒ¿»¿≈…∆ƒƒ«ƒ∆ƒ¿»¿…∆
‰¯‡‰ ‡e‰ ‰Êמועטת„·Ïaֿהקדוש" מאשר בהרבה נמוכה ודרגה ∆∆»»ƒ¿«

ובעצמו". בכבודו ברוךֿהוא

‰ÊÏ ÛÒB�c ,¯ÓBÏ LÈÂ]¿≈«¿»¿∆
È„ÈŒÏÚ CLÓpL Èelb‰L∆«ƒ∆ƒ¿»«¿≈
‰hÓÏ ‡e‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿«»

CLÓpLבדרגה Èelb‰Ó≈«ƒ∆ƒ¿»
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ C¯„a¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»

dÓˆÚ „vÓשהיה כפי ƒ««¿»
הרי מצרים, »≈¿Ú‚B�aביציאת

È„ÈŒÏÚ CLÓpL ÈelbÏ«ƒ∆ƒ¿»«¿≈
¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«»…∆

¯˙BÈ „BÚ ‡e‰ההבדל וכאן ≈
שנמשך הגילוי בין והפער

ידי על שנמשך לגילוי מלמעלה

גדולים יותר האדם עבודת

כלל. בדרך ÔÂÈkמאשר Èkƒ≈»
˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¿ƒ«
Ì„˜(Â ‰�Î‰) ‡È‰ ¯ÓÚ‰»…∆ƒ¬»»¿…∆
Èelb‰ ,ÔÎÏ ,‰¯Bz ÔzÓ««»»≈«ƒ
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL∆ƒ¿»«¿≈»¬»
‡e‰ ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒcƒ¿ƒ«»…∆
È„ÈŒÏÚL Èelb‰ ˙Ó‚cÀ¿««ƒ∆«¿≈
ÔzÓ È�ÙÏ ˙B·‡‰ ˙„B·Ú¬«»»ƒ¿≈««
‰¯Êb‰ ‰˙È‰Lk) ‰¯Bz»¿∆»¿»«¿≈»
ÌÈ�BÈÏÚ ÔÈa ‰vÁn‰Â¿«¿ƒ»≈∆¿ƒ

ÌÈ�BzÁ˙Â81:המדרש ובלשון ¿«¿ƒ
אמר וגו' עשה ה' חפץ אשר "כל

הקדוש שגזר פי על אף דוד

לה' שמים השמים הוא ברוך

למה משל אדם, לבני נתן והארץ

ואמר שגזר למלך דומה הדבר

ברוך הקדוש כשברא כך לרומי, יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי בני

כשבקש אדם, לבני נתן והארץ לה' שמים השמים ואמר גזר העולם את הוא

והעליונים לעליונים יעלו התחתונים ואמר ראשונה גזירה בטל התורה ליתן

משה ואל וכתיב סיני הר על ה' וירד שנאמר המתחיל ואני לתחתונים ירדו

וכמבואר וגו'", ובארץ בשמים עשה ה' חפץ אשר כל הרי ה' אל עלה אמר

ותחתונים עליונים חיבור היינו תורה, מתן של העיקרי החידוש שזה בחסידות

פנימית) בצורה התחתונים בנבראים תחדור העליונה האלוקית שהקדושה כך
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יט 'eb l`xyi ipa zcr lk l` xac

ּבּימים ׁשּנתּבררּו לּמּדֹות ּבנֹוגע ּכי ּדאתהּפכא, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהענין
אתהּפכא. - מהרע יצא ּכבר ׁשני, ּפסח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּלפני

‰p‰Â77ּבאפן היא מצרים ׁשּיציאת זה על הּטעם ¿ƒ≈ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַֹ
ּבאפן היא העמר ּוספירת ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹּדאתּכפיא,
אתערּותא מּצד היתה מצרים יציאת ּכי הּוא, ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָּדאתהּפכא,

עבֹודתּדל עלֿידי (ׁשּלא מּלמעלה הּנמׁש והּגּלּוי עילא, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
היא העמר ּוספירת ,ּכ ּכל ּבפנימּיּות נמׁש אינֹו ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹהאדם)
הּנמׁש והּגּלּוי ּדלתּתא, אתערּותא האדם, ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָעבֹודת
ּדלעילא [אתערּותא האדם עבֹודת עלֿידי ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָמּלמעלה
והגם ּבפנימּיּות. הּוא ּדלתּתא] אתערּותא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָׁשעלֿידי
ׁשּנמׁש מהּגּלּוי יֹותר נעלה הּוא מּלמעלה ׁשּבא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּגּלּוי
להּגיע יכֹול ּבעבֹודתֹו הּנברא [ּכי האדם עבֹודת ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָעלֿידי

ׁשרׁשֹו עד מצרים78רק ליציאת ּבנֹוגע ּגם הּוא כן ּדכמֹו ,[ ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָ
הּוא מצרים ּביציאת ׁשהיה ׁשהּגּלּוי העמר, ְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּוספירת
ּבכבֹודֹו הּקּב"ה הּמלכים מלכי מל עליהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנגלה

זיו79ּובעצמֹו חדׁש ּבׁשם נקרא אּיר וחדׁש הּגּלּוי80, ּכי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹ
ּדנֹוסף לֹומר, [ויׁש ּבלבד. הארה הּוא זה ּבחדׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנמׁש
למּטה הּוא האדם עבֹודת עלֿידי ׁשּנמׁש ׁשהּגּלּוי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלזה
עצמּה, מּצד ּדלעילא אתערּותא ּבדר ׁשּנמׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמהּגּלּוי
העמר ּדספירת העבֹודה עלֿידי ׁשּנמׁש לּגּלּוי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבנֹוגע
היא העמר ּדספירת ׁשהעבֹודה ּכיון ּכי יֹותר. עֹוד ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּוא

ו) עלֿידיmcw(הכנה ׁשּנמׁש הּגּלּוי לכן, ּתֹורה, מּתן ְֲָָŸ¤ְְִִֵֵֶַַַַָָָ
הּוא העמר ּדספירת ׁשעלֿידיznbCהעבֹודה הּגּלּוי ְֲִִֶַָָָֹª§©ְִֵֶַַ

הּגזרה (ּכׁשהיתה ּתֹורה מּתן לפני האבֹות ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָעבֹודת
ותחּתֹונים עליֹונים ּבין יֹותר81והּמחּצה למּטה ׁשהּוא ( ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
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ג.77) כד, שה"ש לקו"ת גם וראה א. ג, ויקרא לקו"ת ראה לקמן א.78)בהבא לא, (יומא עיטם עין ממעין זה על הראי' כידוע

ובכ"מ). .23 ע' ה'תש"ג "ויוציאנו".79)סה"מ פיסקא שם ב. קטז, מפסחים זו", "מצה פיסקא ב,80)הגש"פ ר"ה א. ו, מלכיםֿא

ועוד.81)ב. ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא ראה
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Ú¯‰Ó ‡ˆÈ ¯·k ,È�L ÁÒt È�ÙlL ÌÈÓia e¯¯a˙pL ˙BcnÏ«ƒ∆ƒ¿»¿«»ƒ∆ƒ¿≈∆«≈ƒ¿»»»≈»«
.‡Ît‰˙‡ -ƒ¿«¿»

‰p‰Â77‡ÈÙk˙‡c ÔÙ‡a ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆiL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ ¿ƒ≈««««∆∆¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿…∆¿ƒ¿«¿»
בתקפו, שנשאר מהרע והתרחקות בריחה ÔÙ‡aתוך ‡È‰ ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒe¿ƒ«»…∆ƒ¿…∆

‡Ît‰˙‡c,בטוב הרע של ¿ƒ¿«¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ Èk ,‡e‰ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
‡˙e¯Ú˙‡ „vÓ ‰˙È‰»¿»ƒ«ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏcמלמעלה התעוררות ƒ¿≈»
שנגלה אלוקי אור התגלות של

מצבם למרות וגאלם עליהם

‰CLÓpהנחות, Èelb‰Â¿«ƒ«ƒ¿»
È„ÈŒÏÚ ‡lL) ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆…«¿≈

Ì„‡‰ ˙„B·Úובירור בזיכוך ¬«»»»
�CLÓנפשו B�È‡ ואינו) ≈ƒ¿»
האדםeiÓÈ�Ùa˙חודר נפש ƒ¿ƒƒ

¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒe ,Ck Ïk»»¿ƒ«»…∆
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ‡È‰ƒ¬«»»»
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»

מלמטה, שלÈelb‰Âהתעוררות ¿«ƒ
האלוקי «¿CLÓp‰«ƒהאור

˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»«¿≈¬«
Ì„‡‰והפך עצמו את שזיכך »»»

את ולקלוט להכיל ראוי לכלי

ÏÈÚÏc‡האור ‡˙e¯Ú˙‡]ƒ¿¬»ƒ¿≈»
אלא מלמעלה רק באה שלא

‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ¿¬»
˙eiÓÈ�Ùa ‡e‰ [‡z˙Ïcƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
בתוך חודרת מלמעלה וההתגלות

בצורה בה ונקלטת האדם נפש

עבודת של זו ומעלה פנימית.

יש שני שמצד למרות היא האדם

שבא באור דווקא מעלה

ידי על נגרם ולא מלמעלה

וחודר נמשך ואינו האדם עבודת

- ומבאר שהולך כפי ‰e‡בפנימיות, ‰ÏÚÓlÓ ‡aL Èelb‰L Ì‚‰Â«¬«∆«ƒ∆»ƒ¿«¿»
¯˙BÈ ‰ÏÚ�באלוקות הדרגה CLÓpLמבחינת Èelb‰ÓונגרםÈ„ÈŒÏÚ «¬∆≈≈«ƒ∆ƒ¿»«¿≈

ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ B˙„B·Úa ‡¯·p‰ Èk] Ì„‡‰ ˙„B·Úולגרום ולעורר ¬«»»»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿«ƒ«
והתעוררות BL¯Lהמשכה „Ú מזה],78¯˜ למעלה ולא הנברא BÓÎcשל ««»¿ƒ¿

ÔÎהזה ‰ÓÚ¯,ההבדל ˙¯ÈÙÒe ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ Ú‚B�a Ìb ‡e‰ ≈«¿≈«ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ«»…∆
‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰È‰L Èelb‰Lאתערותא" בדרך התגלות ∆«ƒ∆»»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

מלמעלה ‰aw"‰דלעילא" ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚pL∆ƒ¿»¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»

BÓˆÚ·e B„B·Îa79,זו הרי גילוי לידי שבאה באלוקות הדרגה ומבחינת ƒ¿¿«¿
בעצמו. הקדושֿברוךֿהוא נעלית, הכי ‡i¯הדרגה L„ÁÂמודג שתשבו ¿…∆ƒ»

האדם ÂÈÊעבודת L„Á ÌLa ‡¯˜�80L„Áa CLÓpL Èelb‰ Èk ƒ¿»¿≈…∆ƒƒ«ƒ∆ƒ¿»¿…∆
‰¯‡‰ ‡e‰ ‰Êמועטת„·Ïaֿהקדוש" מאשר בהרבה נמוכה ודרגה ∆∆»»ƒ¿«

ובעצמו". בכבודו ברוךֿהוא

‰ÊÏ ÛÒB�c ,¯ÓBÏ LÈÂ]¿≈«¿»¿∆
È„ÈŒÏÚ CLÓpL Èelb‰L∆«ƒ∆ƒ¿»«¿≈
‰hÓÏ ‡e‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿«»

CLÓpLבדרגה Èelb‰Ó≈«ƒ∆ƒ¿»
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ C¯„a¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»

dÓˆÚ „vÓשהיה כפי ƒ««¿»
הרי מצרים, »≈¿Ú‚B�aביציאת

È„ÈŒÏÚ CLÓpL ÈelbÏ«ƒ∆ƒ¿»«¿≈
¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«»…∆

¯˙BÈ „BÚ ‡e‰ההבדל וכאן ≈
שנמשך הגילוי בין והפער

ידי על שנמשך לגילוי מלמעלה

גדולים יותר האדם עבודת

כלל. בדרך ÔÂÈkמאשר Èkƒ≈»
˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¿ƒ«
Ì„˜(Â ‰�Î‰) ‡È‰ ¯ÓÚ‰»…∆ƒ¬»»¿…∆
Èelb‰ ,ÔÎÏ ,‰¯Bz ÔzÓ««»»≈«ƒ
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL∆ƒ¿»«¿≈»¬»
‡e‰ ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒcƒ¿ƒ«»…∆
È„ÈŒÏÚL Èelb‰ ˙Ó‚cÀ¿««ƒ∆«¿≈
ÔzÓ È�ÙÏ ˙B·‡‰ ˙„B·Ú¬«»»ƒ¿≈««
‰¯Êb‰ ‰˙È‰Lk) ‰¯Bz»¿∆»¿»«¿≈»
ÌÈ�BÈÏÚ ÔÈa ‰vÁn‰Â¿«¿ƒ»≈∆¿ƒ

ÌÈ�BzÁ˙Â81:המדרש ובלשון ¿«¿ƒ
אמר וגו' עשה ה' חפץ אשר "כל

הקדוש שגזר פי על אף דוד

לה' שמים השמים הוא ברוך

למה משל אדם, לבני נתן והארץ

ואמר שגזר למלך דומה הדבר

ברוך הקדוש כשברא כך לרומי, יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי בני

כשבקש אדם, לבני נתן והארץ לה' שמים השמים ואמר גזר העולם את הוא

והעליונים לעליונים יעלו התחתונים ואמר ראשונה גזירה בטל התורה ליתן

משה ואל וכתיב סיני הר על ה' וירד שנאמר המתחיל ואני לתחתונים ירדו

וכמבואר וגו'", ובארץ בשמים עשה ה' חפץ אשר כל הרי ה' אל עלה אמר

ותחתונים עליונים חיבור היינו תורה, מתן של העיקרי החידוש שזה בחסידות
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(אף ּתֹורה מּתן לאחרי העבֹודה עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמהּגּלּוי
עכׁשו ּדלתּתא אתערּותא עלֿידי ׁשּנמׁש הּגּלּוי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּגם
וזהּו עצמֹו). מּצד מּלמעלה הּנמׁש מהּגּלּוי למּטה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּוא
זיוּתני נֹולדּו ׁשּבֹו לפי זיו ּבׁשם נקרא אּיר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָֹׁשחדׁש

האבֹות82עֹולם ׁשּלהם83הם ׁשהּמצוֹות ,zFgix84היּו,[ ְִֵֶֶֶַָָָָ¥ָ
נרּגׁש מּלמעלה הּבא הּגּלּוי לאדם, ּבנֹוגע ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָמּכלֿמקֹום,
הּבהמית, ּבּנפׁש נרּגׁש ואינֹו האלקית ּבּנפׁש רק ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ(ּבעּקר)
אתּכפיא. רק היא זה ּגּלּוי ׁשעלֿידי העבֹודה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָולכן
ׁשּנמׁש הּגּלּוי עלֿידי ּובפרט האדם, עבֹודת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָועלֿידי
והפיכתּה הּבהמית ּדנפׁש הּברּור נעׂשה העבֹודה, ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעלֿידי

אתהּפכא. ְְְִִַָָֻלקדּׁשה,

לּגּלּויp‰Â‰יו"ד) ּבנֹוגע ׁשהּוא לאתּכפיאiaOW`ּכמֹו ¿ƒ≈ְְִֵֶַַ¤¥¦ְְְִַָ
ׁשּמביא ּבּגּלּוי ׁשהּמעלה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּולאתהּפכא,
ּבגּלּוי והּמעלה יֹותר, נעלה ּגּלּוי ׁשהּוא היא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָלאתּכפיא
[ׁשּלכן ּבאדם ּבפנימּיּות ׁשּנמׁש היא לאתהּפכא ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּמביא

הּמתקּים ּדבר ׁשּנמׁש85הּוא ּבּגּלּוי הּוא עלּֿדרֿזה ,[ ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הּגּלּוי ּדמעלת ואתהּפכא, ּדאתּכפיא העבֹודה ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָעלֿידי
נעלה ּגּלּוי היא ּדאתּכפיא העבֹודה עלֿידי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּנמׁש
אתּכפיא עלֿידי ׁשּנמׁש ׁשהאֹור ח סעיף [וכּנ"ל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּביֹותר
מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה אֹור ּבׁשוה, עלמין ּבכּוּלהּו ְְְְְְִִֶֶַַָָָָהּוא
העבֹודה עלֿידי ׁשּנמׁש הּגּלּוי ּומעלת ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָלעֹולמֹות],
ּבבחינת הּוא ּובעֹולם ּבאדם ׁשהמׁשכתֹו היא ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָּדאתהּפכא

רׁש"י ׁשּכתב מה לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה ּדזה86ּפנימּיּות. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
עֹולם זיוּתני נֹולדּו ׁשּבֹו לפי זיו ּבׁשם נקרא אּיר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹׁשחדׁש

ּבניסן נֹולדּו ׁשהאבֹות ּכׁש87(אף ּכי הּוא אּיר) ּנתחּדׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
אּיר ׁשּבחדׁש זה הרי להבין, ּדצרי ּבניסן, ּכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֹנֹולדּו
ּבחדׁש ׁשּנֹולדּו מּזה ּתֹוצאה רק הּוא עֹולם זיוּתני ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹהיּו
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‰Èelbמדריגתו ˙ÏÚÓe ,[«¬««ƒ
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Û‡) ÌÏBÚ È�zÂÈÊ e„ÏB� BaL ÈÙÏ ÂÈÊ ÌLa ‡¯˜� ¯i‡ L„ÁL∆…∆ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿¿≈»«

ÔÒÈ�a e„ÏB� ˙B·‡‰L87ז"ל חכמינו בדברי כמובא באייר, ‰e‡ולא ( ∆»»¿¿ƒ»
ÔÒÈ�a ¯·k e„ÏB� ¯i‡ LcÁ˙pLk Èkהחודש הוא אייר שחודש היינו ƒ¿∆ƒ¿«≈ƒ»¿¿»¿ƒ»

שלפניו, בחודש שנולדו לאחר קיימים היו כבר האבות ÔÈ·‰Ï,שבו CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ
eÈ‰ ¯i‡ L„ÁaL ‰Ê È¯‰האבותÌÏBÚ È�zÂÈÊקיימים˜¯ ‡e‰ ¬≈∆∆¿…∆ƒ»»ƒ¿¿≈»«
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זיו ּבׁשם אּיר נקרא ולּמה ּבזה,88ניסן, הּבאּור לֹומר ויׁש . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
הּוא עבֹודה, עלֿידי ׁשּנמׁש הּגּלּוי הּזיו, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּדענינֹו
ּדהאבֹות והּגּלּוי ּובהתיּׁשבּות, ּבפנימּיּות ּבעֹולם ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָׁשּיאיר
ּבחדׁש היה ּבעֹולם ּובהתיּׁשבּות ּבפנימּיּות עֹולם) ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ(זיוּתני

נֹולדּו אּיר ּכׁשּנתחּדׁש ׁשּנֹולדּו, .xaMלאחרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ§¨

ׁשּנמׁשÊŒC¯cŒÏÚÂ‰יא) הּגּלּוי ּבין החּלּוק הּוא ¿«∆∆∆ְִִִֵֶַַָ
לגּלּוי הּצּדיקים עבֹודת ְְֲִִִֵַַַַעלֿידי
הּגּלּוי לדרּגת ּדבנֹוגע הּתׁשּובה, עבֹודת עלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָׁשּנמׁש
נעלה הּוא הּתׁשּובה עבֹודת עלֿידי ׁשּנמׁש הּגּלּוי –ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָ
(ּבפנימּיּות ּבעֹולם למּטה ההמׁשכה אבל ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָיֹותר,
הּוא, והענין הּצּדיקים. עבֹודת עלֿידי היא ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָּובהתיּׁשבּות)
מהמציאּות יֹוצא ׁשהאדם הּוא הּתׁשּובה ׁשענין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּדכיון
אֹור עצמּות המׁשכת הּוא הּתׁשּובה עלֿידי לכן, ְְְְֵֵֶַַַַַָָָׁשּלֹו,
עלֿ ׁשּנמׁש ּדהאֹור מציאּות. מּגדר ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָאיןֿסֹוף
וגם ּגּלּוי. ׁשּבגדר אֹור הּוא הּצּדיקים עבֹודת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַידי
ׁשעלֿידי ּדההמׁשכה ּבבּטּול, היא ׁשּלהם ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשהעבֹודה
היא מּכלֿמקֹום, יֹותר, נעלית המׁשכה היא זֹו ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָעבֹודה
הענוה ּדעלֿידי ּבהוי', ענוים ויספּו וזהּו ּגּלּוי. ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבגדר
לפי ּבהוי', אֹור ּתֹוספת נמׁש הּצּדיקים ׁשל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָוהּבּטּול
אבל מהוי', ׁשּלמעלה איןֿסֹוף מאֹור היא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשההמׁשכה
סעיף [וכּנ"ל ּגּלּוי ּבגדר היא זֹו המׁשכה ּגם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָמּכלֿמקֹום
המׁשכת הּוא ּבהוי' ענוים ויספּו ׁשענין לֹומר ּדיׁש ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָג
(ּגם הּגדּלה ּדענין מּגדּלתכם, ׁשּלמעלה ּגדּלתי ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֻֻֻּבחינת

וענינּה וגּלּוי], להתּפּׁשטּות ׁשּי ּגדּלתי) ׁשלּבחינת ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻ
גֹו' (ויספּו ּדהוי' ּבגּלּוי יתוּסף ׁשעלֿידּה הּוא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָההמׁשכה

ּבחינת והמׁשכת ׁשּמבּדלWFcwּבהוי'). העצם יׂשראל, ְְְֲִַַַַָָָ§ְְִֵֶֶֶָָָֻ
זה לבאר ויׁש הּתׁשּובה. עבֹודת עלֿידי הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָמּגּלּוי,
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ÔÒÈ� L„Áa e„ÏBpL ‰fÓ ‰‡ˆBzבאייר שנפעל דבר זה nÏÂ‰ואין , »»ƒ∆∆¿¿…∆ƒ»¿»»
ÂÈÊ ÌLa ¯i‡ בשם88�˜¯‡ ניסן לחודש לקרוא ראוי היה כן אם והרי ƒ¿»ƒ»¿≈ƒ

זה?.

CLÓpL Èelb‰ ,ÂÈf‰ ÏL B�È�Úc ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿ƒ¿»∆«ƒ«ƒ∆ƒ¿»
‡e‰ ,‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»
˙eiÓÈ�Ùa ÌÏBÚa ¯È‡iL∆»ƒ»»ƒ¿ƒƒ

,˙e·MÈ˙‰·eלעיל כמבואר ¿ƒ¿«¿
שנמשך האור של המעלה שזו

אתהפכא ידי Èelb‰Â¿«ƒעל
(ÌÏBÚ È�zÂÈÊ) ˙B·‡‰c¿»»ƒ¿¿≈»
˙e·MÈ˙‰·e ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿
L„Áa ‰È‰ ÌÏBÚa»»»»«…∆
,e„ÏBpL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿
e„ÏB� ¯i‡ LcÁ˙pLk¿∆ƒ¿«≈ƒ»¿

¯·kלמרות הרי בניסן ואילו ¿»
הגילוי בו, נולדו למעשה שאכן

עדיין שלהם וההארה הזיו הוא

בצורה בעולם וחדרו באו לא

פנימית.

‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ (‡È¿«∆∆∆
Èelb‰ ÔÈa ˜elÁ‰«ƒ≈«ƒ
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ CLÓpL∆ƒ¿»«¿≈¬«
CLÓpL Èel‚Ï ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿»
,‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««¿»

Èelb‰ ˙b¯„Ï Ú‚B�·cשל ƒ¿≈«¿«¿««ƒ
האלוקי ‰Èelbהאור Y«ƒ

˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ CLÓpL∆ƒ¿»«¿≈¬«
‰ÏÚ� ‡e‰ ‰·eLz‰«¿»«¬∆
‰ÎLÓ‰‰ Ï·‡ ,¯˙BÈ≈¬»««¿»»
˙eiÓÈ�Ùa) ÌÏBÚa ‰hÓÏ¿«»»»ƒ¿ƒƒ

‰·eÈ„ÈŒÏÚ ‡È‰ (˙e·MÈ˙ ¿ƒ¿«¿ƒ«¿≈
ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Úוכמבואר ¬«««ƒƒ

עבודת דווקא זה שמטעם לעיל

כוונת את משלימה הצדיקים

לקדושֿברוךֿ לעשות הבריאה

התחתונים. בעולמות דירה הוא

ÔÈ�ÚL ÔÂÈÎc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«
BlL ˙e‡ÈˆÓ‰Ó ‡ˆBÈ Ì„‡‰L ‡e‰ ‰·eLz‰בצעד ונוקט «¿»∆»»»≈≈«¿ƒ∆

תשובה, שעשה עד חי היה בהם המציאות גדרי את ומבטל ≈«ÔÎÏ,שסותר
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚשל «¿≈«¿»«¿»««¿≈

בעצמו e‡ÈˆÓ˙הקדושֿברוךֿהוא ¯„bÓ ‰ÏÚÓlLלברוא כדי שכן ∆¿«¿»ƒ∆∆¿ƒ
צמצום להיות צריך המציאות בגדרי ומוגבלים מוגדרים ונבראים עולמות

הגדרה. בשום מוגדרת לא האור עצמות כי האלוקי האור של «¿B‡‰c¯והסתר
¯B‡ ‡e‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ CLÓpLהוא כי יחסית נמוך ∆ƒ¿»«¿≈¬«««ƒƒ

Èelbאור ¯„‚aL.המציאות גדרי בתוך ולהאיר להתגלות Ì‚Âונועד ∆¿∆∆ƒ¿«
,Ïeh·a ‡È‰ Ì‰lL ‰„B·Ú‰Lkמגדרי (מסוימת) יציאה מתוך היינו ¿∆»¬»∆»∆ƒ¿ƒ

שלהם ««¿»»¿ÎLÓ‰‰c‰המציאות
‡È‰ BÊ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»ƒ
,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰ÎLÓ‰«¿»»«¬≈≈
וההתגלות ההמשכה מאשר

באמצעות גורמים שהצדיקים

המצוות וקיום התורה לימוד

‰È‡כשלעצמם ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ
הגילוי ידי שעל ההמשכה גם

כזה עליון מאור היא

המשכה היא שמלכתחילה

Èelb ¯„‚a.להתגלות ונועדה ¿∆∆ƒ
,'ÈÂ‰a ÌÈÂ�Ú eÙÒÈÂ e‰ÊÂ¿∆¿»¿¬»ƒ«¬»»
Ïeha‰Â ‰Â�Ú‰ È„ÈŒÏÚc¿«¿≈»¬»»¿«ƒ
CLÓ� ÌÈ˜Ècv‰ ÏL∆««ƒƒƒ¿»
ÈÙÏ ,'ÈÂ‰a ¯B‡ ˙ÙÒBz∆∆«¬»»¿ƒ
¯B‡Ó ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ≈
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»

,'ÈÂ‰Óהוא הדרגה שמבחינת ≈¬»»
מאד נעלה עליון «¬‡·Ïאור

‰ÎLÓ‰ Ìb ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»««¿»»
Ï"pÎÂ] Èelb ¯„‚a ‡È‰ BÊƒ¿∆∆ƒ¿««
ÔÈ�ÚL ¯ÓBÏ LÈc ‚ ÛÈÚÒ¿ƒ¿≈«∆ƒ¿«
‡e‰ 'ÈÂ‰a ÌÈÂ�Ú eÙÒÈÂ¿»¿¬»ƒ«¬»»
È˙l„b ˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«¿À»ƒ
,ÌÎ˙l„bÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿À«¿∆
˙�ÈÁa Ìb) ‰l„b‰ ÔÈ�Úc¿ƒ¿««¿À»«¿ƒ«

È˙l„bֿהקדוש של גדולתו ¿À»ƒ
CiLברוךֿהוא («»

Èel‚Â ˙eËMt˙‰Ïזו ואין ¿ƒ¿«¿¿ƒ
מהקדושֿברוךֿהוא התגלות

ÏLבעצמו d�È�ÚÂ ,[¿ƒ¿»»∆
d„ÈŒÏÚL ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«»»
'ÈÂ‰c Èel‚a ÛqÂ˙Èƒ¿«≈¿ƒ«¬»»

,Ï‡¯NÈ LB„˜ ˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰Â .('ÈÂ‰a 'B‚ eÙÒÈÂ)כמבואר ¿»¿«¬»»¿«¿»«¿ƒ«¿ƒ¿»≈
הוא קדושה (כי הגדולה מעניין נעלה תהיו") ("קדושים הקדושה שעניין לעיל

גילוי) עניינה וגדולה הבדלה ‰e‡מלשון ,ÈelbÓ Ïc·nL ÌˆÚ‰»∆∆∆À¿»ƒƒ
‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚהקדושֿברוךֿהוא של עצמותו עד שמגעת «¿≈¬««¿»

לעמוד". יכולים גמורים צדיקים אין עומדים תשובה שבעלי ו"במקום
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כי 'eb l`xyi ipa zcr lk l` xac

זיו ּבׁשם אּיר נקרא ולּמה ּבזה,88ניסן, הּבאּור לֹומר ויׁש . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
הּוא עבֹודה, עלֿידי ׁשּנמׁש הּגּלּוי הּזיו, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּדענינֹו
ּדהאבֹות והּגּלּוי ּובהתיּׁשבּות, ּבפנימּיּות ּבעֹולם ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָׁשּיאיר
ּבחדׁש היה ּבעֹולם ּובהתיּׁשבּות ּבפנימּיּות עֹולם) ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ(זיוּתני

נֹולדּו אּיר ּכׁשּנתחּדׁש ׁשּנֹולדּו, .xaMלאחרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ§¨

ׁשּנמׁשÊŒC¯cŒÏÚÂ‰יא) הּגּלּוי ּבין החּלּוק הּוא ¿«∆∆∆ְִִִֵֶַַָ
לגּלּוי הּצּדיקים עבֹודת ְְֲִִִֵַַַַעלֿידי
הּגּלּוי לדרּגת ּדבנֹוגע הּתׁשּובה, עבֹודת עלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָׁשּנמׁש
נעלה הּוא הּתׁשּובה עבֹודת עלֿידי ׁשּנמׁש הּגּלּוי –ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָ
(ּבפנימּיּות ּבעֹולם למּטה ההמׁשכה אבל ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָיֹותר,
הּוא, והענין הּצּדיקים. עבֹודת עלֿידי היא ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָּובהתיּׁשבּות)
מהמציאּות יֹוצא ׁשהאדם הּוא הּתׁשּובה ׁשענין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּדכיון
אֹור עצמּות המׁשכת הּוא הּתׁשּובה עלֿידי לכן, ְְְְֵֵֶַַַַַָָָׁשּלֹו,
עלֿ ׁשּנמׁש ּדהאֹור מציאּות. מּגדר ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָאיןֿסֹוף
וגם ּגּלּוי. ׁשּבגדר אֹור הּוא הּצּדיקים עבֹודת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַידי
ׁשעלֿידי ּדההמׁשכה ּבבּטּול, היא ׁשּלהם ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשהעבֹודה
היא מּכלֿמקֹום, יֹותר, נעלית המׁשכה היא זֹו ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָעבֹודה
הענוה ּדעלֿידי ּבהוי', ענוים ויספּו וזהּו ּגּלּוי. ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבגדר
לפי ּבהוי', אֹור ּתֹוספת נמׁש הּצּדיקים ׁשל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָוהּבּטּול
אבל מהוי', ׁשּלמעלה איןֿסֹוף מאֹור היא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשההמׁשכה
סעיף [וכּנ"ל ּגּלּוי ּבגדר היא זֹו המׁשכה ּגם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָמּכלֿמקֹום
המׁשכת הּוא ּבהוי' ענוים ויספּו ׁשענין לֹומר ּדיׁש ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָג
(ּגם הּגדּלה ּדענין מּגדּלתכם, ׁשּלמעלה ּגדּלתי ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֻֻֻּבחינת

וענינּה וגּלּוי], להתּפּׁשטּות ׁשּי ּגדּלתי) ׁשלּבחינת ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻ
גֹו' (ויספּו ּדהוי' ּבגּלּוי יתוּסף ׁשעלֿידּה הּוא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָההמׁשכה

ּבחינת והמׁשכת ׁשּמבּדלWFcwּבהוי'). העצם יׂשראל, ְְְֲִַַַַָָָ§ְְִֵֶֶֶָָָֻ
זה לבאר ויׁש הּתׁשּובה. עבֹודת עלֿידי הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָמּגּלּוי,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÔÒÈ� L„Áa e„ÏBpL ‰fÓ ‰‡ˆBzבאייר שנפעל דבר זה nÏÂ‰ואין , »»ƒ∆∆¿¿…∆ƒ»¿»»
ÂÈÊ ÌLa ¯i‡ בשם88�˜¯‡ ניסן לחודש לקרוא ראוי היה כן אם והרי ƒ¿»ƒ»¿≈ƒ

זה?.

CLÓpL Èelb‰ ,ÂÈf‰ ÏL B�È�Úc ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿ƒ¿»∆«ƒ«ƒ∆ƒ¿»
‡e‰ ,‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»
˙eiÓÈ�Ùa ÌÏBÚa ¯È‡iL∆»ƒ»»ƒ¿ƒƒ

,˙e·MÈ˙‰·eלעיל כמבואר ¿ƒ¿«¿
שנמשך האור של המעלה שזו

אתהפכא ידי Èelb‰Â¿«ƒעל
(ÌÏBÚ È�zÂÈÊ) ˙B·‡‰c¿»»ƒ¿¿≈»
˙e·MÈ˙‰·e ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿
L„Áa ‰È‰ ÌÏBÚa»»»»«…∆
,e„ÏBpL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿
e„ÏB� ¯i‡ LcÁ˙pLk¿∆ƒ¿«≈ƒ»¿

¯·kלמרות הרי בניסן ואילו ¿»
הגילוי בו, נולדו למעשה שאכן

עדיין שלהם וההארה הזיו הוא

בצורה בעולם וחדרו באו לא

פנימית.

‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ (‡È¿«∆∆∆
Èelb‰ ÔÈa ˜elÁ‰«ƒ≈«ƒ
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ CLÓpL∆ƒ¿»«¿≈¬«
CLÓpL Èel‚Ï ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿»
,‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««¿»

Èelb‰ ˙b¯„Ï Ú‚B�·cשל ƒ¿≈«¿«¿««ƒ
האלוקי ‰Èelbהאור Y«ƒ

˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ CLÓpL∆ƒ¿»«¿≈¬«
‰ÏÚ� ‡e‰ ‰·eLz‰«¿»«¬∆
‰ÎLÓ‰‰ Ï·‡ ,¯˙BÈ≈¬»««¿»»
˙eiÓÈ�Ùa) ÌÏBÚa ‰hÓÏ¿«»»»ƒ¿ƒƒ

‰·eÈ„ÈŒÏÚ ‡È‰ (˙e·MÈ˙ ¿ƒ¿«¿ƒ«¿≈
ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Úוכמבואר ¬«««ƒƒ

עבודת דווקא זה שמטעם לעיל

כוונת את משלימה הצדיקים

לקדושֿברוךֿ לעשות הבריאה

התחתונים. בעולמות דירה הוא

ÔÈ�ÚL ÔÂÈÎc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«
BlL ˙e‡ÈˆÓ‰Ó ‡ˆBÈ Ì„‡‰L ‡e‰ ‰·eLz‰בצעד ונוקט «¿»∆»»»≈≈«¿ƒ∆

תשובה, שעשה עד חי היה בהם המציאות גדרי את ומבטל ≈«ÔÎÏ,שסותר
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚשל «¿≈«¿»«¿»««¿≈

בעצמו e‡ÈˆÓ˙הקדושֿברוךֿהוא ¯„bÓ ‰ÏÚÓlLלברוא כדי שכן ∆¿«¿»ƒ∆∆¿ƒ
צמצום להיות צריך המציאות בגדרי ומוגבלים מוגדרים ונבראים עולמות

הגדרה. בשום מוגדרת לא האור עצמות כי האלוקי האור של «¿B‡‰c¯והסתר
¯B‡ ‡e‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ CLÓpLהוא כי יחסית נמוך ∆ƒ¿»«¿≈¬«««ƒƒ

Èelbאור ¯„‚aL.המציאות גדרי בתוך ולהאיר להתגלות Ì‚Âונועד ∆¿∆∆ƒ¿«
,Ïeh·a ‡È‰ Ì‰lL ‰„B·Ú‰Lkמגדרי (מסוימת) יציאה מתוך היינו ¿∆»¬»∆»∆ƒ¿ƒ

שלהם ««¿»»¿ÎLÓ‰‰c‰המציאות
‡È‰ BÊ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»ƒ
,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰ÎLÓ‰«¿»»«¬≈≈
וההתגלות ההמשכה מאשר

באמצעות גורמים שהצדיקים

המצוות וקיום התורה לימוד

‰È‡כשלעצמם ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ
הגילוי ידי שעל ההמשכה גם

כזה עליון מאור היא

המשכה היא שמלכתחילה

Èelb ¯„‚a.להתגלות ונועדה ¿∆∆ƒ
,'ÈÂ‰a ÌÈÂ�Ú eÙÒÈÂ e‰ÊÂ¿∆¿»¿¬»ƒ«¬»»
Ïeha‰Â ‰Â�Ú‰ È„ÈŒÏÚc¿«¿≈»¬»»¿«ƒ
CLÓ� ÌÈ˜Ècv‰ ÏL∆««ƒƒƒ¿»
ÈÙÏ ,'ÈÂ‰a ¯B‡ ˙ÙÒBz∆∆«¬»»¿ƒ
¯B‡Ó ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ≈
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»

,'ÈÂ‰Óהוא הדרגה שמבחינת ≈¬»»
מאד נעלה עליון «¬‡·Ïאור

‰ÎLÓ‰ Ìb ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»««¿»»
Ï"pÎÂ] Èelb ¯„‚a ‡È‰ BÊƒ¿∆∆ƒ¿««
ÔÈ�ÚL ¯ÓBÏ LÈc ‚ ÛÈÚÒ¿ƒ¿≈«∆ƒ¿«
‡e‰ 'ÈÂ‰a ÌÈÂ�Ú eÙÒÈÂ¿»¿¬»ƒ«¬»»
È˙l„b ˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«¿À»ƒ
,ÌÎ˙l„bÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿À«¿∆
˙�ÈÁa Ìb) ‰l„b‰ ÔÈ�Úc¿ƒ¿««¿À»«¿ƒ«

È˙l„bֿהקדוש של גדולתו ¿À»ƒ
CiLברוךֿהוא («»

Èel‚Â ˙eËMt˙‰Ïזו ואין ¿ƒ¿«¿¿ƒ
מהקדושֿברוךֿהוא התגלות

ÏLבעצמו d�È�ÚÂ ,[¿ƒ¿»»∆
d„ÈŒÏÚL ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«»»
'ÈÂ‰c Èel‚a ÛqÂ˙Èƒ¿«≈¿ƒ«¬»»

,Ï‡¯NÈ LB„˜ ˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰Â .('ÈÂ‰a 'B‚ eÙÒÈÂ)כמבואר ¿»¿«¬»»¿«¿»«¿ƒ«¿ƒ¿»≈
הוא קדושה (כי הגדולה מעניין נעלה תהיו") ("קדושים הקדושה שעניין לעיל

גילוי) עניינה וגדולה הבדלה ‰e‡מלשון ,ÈelbÓ Ïc·nL ÌˆÚ‰»∆∆∆À¿»ƒƒ
‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚהקדושֿברוךֿהוא של עצמותו עד שמגעת «¿≈¬««¿»

לעמוד". יכולים גמורים צדיקים אין עומדים תשובה שבעלי ו"במקום
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kyz'd"`כב ,xii` b"i ,miyecwÎixg` zyxt zay

הּידּוע את89עלּֿפי יֹודע ׁשאינֹו (לא הּוא הענוה ּדענין ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּלֹו, הּמעלֹות את ׁשּיֹודע ׁשהגם אּלא) ׁשּלֹו ֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּמעלֹות
ׁשּיֹודע מּפני לעצמֹו טֹובה מחזיק אינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָמּכלֿמקֹום
ׁשהּבּטּול וכיון מּלמעלה. לֹו נּתנּו לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּמעלֹות
את יֹודע הּוא (ׁשהרי מציאּותֹו את ׁשֹוללת אינּה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדענוה
ורק עצמֹו מּצד לא היא ׁשּמציאּותֹו אּלא ׁשּלֹו) ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָֹהּמעלֹות
הּבּטּול ׁשעלֿידי ההמׁשכה ּגם לכן האלקּות, ְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹמּצד
ּבעֹולם ׁשהּגּלּוי אּלא (מציאּות), ּבעֹולם ּגּלּוי היא ְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָּדענוה
ּובכדי ּגדּלתי. ּבחינת ׁשרׁשֹו, מּצד ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָֻהּוא
הּוא מּגּלּוי, ׁשּמבּדל יׂשראל קדֹוׁש ּבחינת ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָֻלהמׁשי
ׁשהּוא ההרּגׁש ּדעלֿידי אדם, ּדאביֹוני הּבּטּול ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעלֿידי

מעלה ׁשּום ּבֹו ׁשאין הּוא90אביֹון, ,lhA,מּמציאּותֹו ְֲֵֶֶַָ¨¥ְִִ
יׂשראל. קדֹוׁש ּבחינת נמׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָועלֿידיֿזה

אבלp‰Â‰יב) עצמּה. להמׁשכה ּבנֹוגע הּוא זה ּכל ¿ƒ≈ְְְֲֵֶַַַַָָָָָ
ּדירה ּבעֹולם, הּגּלּוי ׁשּיהיה ְְִִִִֵֶֶַָָָּבכדי

הּצדיקים עבֹודת עלֿידי הּוא ענין91ּבתחּתֹונים, ּכי . ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַ
ׁשהּוא ּכמֹו אלקּות ּגּלּוי ׁשּיהיה הּוא ּבתחּתֹונים ְְְְֱִִִִֶֶֶַָֹּדירה

FzE`ivnAהּוא הּתׁשּובה ׁשענין וכיון ,`vFIW ¦§¦ְְְִֵֶַַָָ¤¥
לכן ּכּנ"ל], ׁשּלֹו, הּמציאּות לבּטּול [נֹוסף ְְְִִִִֵֶַַַָָמּמציאּותֹו
הּצּדיקים. עבֹודת עלֿידי הּוא ּבתחּתֹונים ּדדירה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָהענין

ּכיֹו - לי ּכאח יּתנ מי ׁשהּבּקׁשהוזהּו ּדהגם לבנימין, סף ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
היתה ׁשהנהגתינּו אף ּכאח, לנּו יהיה ׁשהּקּב"ה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהיא

`NWּכיֹוסף ׁשּיהיה מבּקׁשים מּכלֿמקֹום ,onipalּכראּוי, ¤Ÿְְְְִִִֵֶֶַָָָָ§¦§¨¦
ּתהיה הּתׁשּובה עבֹודת ׁשּגם מרּמז, ׁשּבזה לֹומר, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּדיׁש
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(89.61ֿ60 הערות רפב ע' ח"א לעיל בהנסמן ואילך). נא ע' ח"א תקס"ב (סה"מ תקס"ב שמחה בהוי' ענוים ויספו ד"ה ראה

דבר.90) שום לו אין כי ובכ"מ) יד. כד, תצא ד. טו, ראה עה"פ (פרש"י דבר לכל תאב האביון אלא91)שלכן ס"ח. לעיל גם ראה

בתחתונים דדירה הענין נשלם לא שעי"ז והטעם – דאתכפיא באופן רק היא שעבודתו נמוכה במדריגה שהוא בבע"ת מדובר ששם

שהוא לפי הוא בתחתונים דדירה הענין משלים שאינו והטעם – נעלית במדריגה שהוא בבע"ת מדובר וכאן לאלקות; כלי אינו כי

המציאות. מענין למעלה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰Ê ¯‡·Ï LÈÂיציאה נחשבת לא הצדיקים של והביטול הענווה באמת מדוע ¿≈¿»≈∆
אור ולהמשיך לגלות מסוגלת ואינה התשובה עבודת כמו המציאות מגדרי

התשובה? עבודת ידי על שנמשך זה כמו ‰Úe„iעליון ÈtŒÏÚ89ÔÈ�Úc «ƒ«»«¿ƒ¿«
Ì‚‰L (‡l‡ BlL ˙BÏÚn‰ ˙‡ Ú„BÈ B�È‡L ‡Ï) ‡e‰ ‰Â�Ú‰»¬»»…∆≈≈«∆««¬∆∆»∆¬«

,BlL ˙BÏÚn‰ ˙‡ Ú„BiL∆≈«∆««¬∆
˜ÈÊÁÓ B�È‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈«¬ƒ

BÓˆÚÏ ‰·BËוהכרת »¿«¿
תחושה לו גורמת לא המעלות

וגאווה ישות Ú„BiLשל È�tÓƒ¿≈∆≈«
e�z� BÏ LiL ˙BÏÚn‰L∆««¬∆≈ƒ¿

‰ÏÚÓlÓ BÏכך מכוחו ולא ƒ¿«¿»
להתגאות. במה לו «≈¿ÔÂÈÎÂשאין
‰Â�Úc Ïeha‰Lשל בסופו ∆«ƒ«¬»»

‡˙דבר ˙ÏÏBL d�È‡≈»∆∆∆
‡e‰ È¯‰L) B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆¬≈
BlL ˙BÏÚn‰ ˙‡ Ú„BÈ≈«∆««¬∆
בחשיבותו מכיר כן ובהחלט

ומכיר‡l‡העצמית) שיודע ∆»
„vÓ ‡Ï ‡È‰ B˙e‡ÈˆnL∆¿ƒƒ…ƒ«
˙e˜Ï‡‰ „vÓ ˜¯Â BÓˆÚ«¿¿«ƒ«»¡…
ולא עניו הוא למעשה ולכן

לא הזו הענווה אבל מתגאה

גדרי של מוחלט ביטול מהווה

שלו Ìbהמציאות ÔÎÏ»≈«
‰ÎLÓ‰‰האלוקי האור של ««¿»»

מלמעלה ÚLÈ„ÈŒÏהנמשך ∆«¿≈
Èelb ‡È‰ ‰Â�Úc Ïeha‰«ƒ«¬»»ƒƒ

˙e‡ÈˆÓ) ÌÏBÚaמוגדרת,( »»¿ƒ
‡e‰ ÌÏBÚa Èelb‰L ‡l‡∆»∆«ƒ»»
שעל והמשכה מגילוי יותר נעלה

והענווה בכלל האדם עבודת ידי

בעולם גילוי שיהיה ¿BÓkפועלת
,BL¯L „vÓ ‡e‰L∆ƒ«»¿

Ïc·nL Ï‡¯NÈ LB„˜ ˙�ÈÁa CÈLÓ‰Ï È„Î·e .È˙l„b ˙�ÈÁa¿ƒ«¿À»ƒƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»≈∆À¿»
,ÈelbÓוהפרשה הבדלה לשון היא שקדושה ‰Ïehaכאמור È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ƒƒ«¿≈«ƒ

,Ì„‡ È�BÈ·‡cמהביטול בהרבה נעלה שלהם שהביטול התשובה בעלי הם ¿∆¿≈»»
הצדיקים של Baוהענווה ÔÈ‡L ,ÔBÈ·‡ ‡e‰L Lb¯‰‰ È„ÈŒÏÚc¿«¿≈«∆¿≈∆∆¿∆≈

‰ÏÚÓ ÌeL90B˙e‡ÈˆnÓ ÏËa ‡e‰ לאחר, שגם מהצדיקים בשונה «¬»»≈ƒ¿ƒ
לעיל, כמבואר המציאות, בגדרי נשארים והענווה ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰הביטול

,Ï‡¯NÈ LB„˜ ˙�ÈÁa CLÓ�הגדולה.עניין מעניין שלמעלה הקדושה ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ¿»≈
‰Ê Ïk ‰p‰Â (·Èצדיקים על תשובה בעלי של מעלתם לגבי לעיל האמור ¿ƒ≈»∆

dÓˆÚ ‰ÎLÓ‰Ï Ú‚B�a ‡e‰גבוההשבעלי דרגה ממשיכים התשובה ¿≈«««¿»»«¿»
מ"גדולה"). שלמעלה ("קדושה" ‰Èelbיותר ‰È‰iL È„Îa Ï·‡¬»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ

,ÌÏBÚaהעולם את ויהפוך »»
להיות והנחות «Ècƒ¯‰התחתון

ראוי מקום לקדושֿברוךֿהוא,

השכינה ÌÈ�BzÁ˙a¿«¿ƒ,להשראת
‡e‰דווקא˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«

ÌÈ˜È„v‰91ÔÈ�Ú Èk . ««ƒƒƒƒ¿«
‡e‰ ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯Ècƒ»¿«¿ƒ
BÓk ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¡…¿

,B˙e‡ÈˆÓa ‡e‰Lולא ∆ƒ¿ƒ
מציאותו מגדרי יתבטל שהעולם

שוב מתבטלת המציאות אם כי

"תחתונים" זה «≈¿ÔÂÈÎÂאין
‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿««¿»

B˙e‡ÈˆnÓ ‡ˆBiLוגדרי ∆≈ƒ¿ƒ
ומתבטלים נפרצים המציאות

˙e‡Èˆn‰ Ïeh·Ï ÛÒB�]»¿ƒ«¿ƒ
Ï"pk ,BlLשל שהענווה ∆««

גדרי בתוך היא הצדיקים

של הביטול ואילו המציאות

של ביטול הוא התשובה בעלי

המציאות], ‰ÔÈ�Úגדרי ÔÎÏ»≈»ƒ¿»
‡e‰ ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯È„c¿ƒ»¿«¿ƒ
.ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«««ƒƒ

e‰ÊÂשל הפנימי העניין ¿∆
בבקשה הנוסף ÈÓƒהפירוש

ÛÒBÈk - ÈÏ Á‡k E�zÈƒ∆¿¿»ƒ¿≈
ÔÈÓÈ�·Ïבעלת בקשה (שהיא ¿ƒ¿»ƒ

שהקדושֿ מהבקשה שונה תוכן

כאח לנו ויהיה יתקרב ברוךֿהוא

לעיל), שנתבאר כפי לאחיו, aw‰L"‰כיוסף ‡È‰ ‰Lwa‰L Ì‚‰c«¬«∆««»»ƒ∆«»»
Èe‡¯k ‡lL ‰˙È‰ e�È˙‚‰�‰L Û‡ ,Á‡k e�Ï ‰È‰Èהדבר כן ואם ƒ¿∆»¿»«∆«¿»»≈»¿»∆…»»

ליחס ולא לאחיו יוסף שבין ליחס כלפיו,שלודומה חטא שלא בנימין עם

,¯ÓBÏ LÈc ,ÔÓÈ�·Ï ÛÒBÈk ‰È‰iL ÌÈLw·Ó ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿«¿ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿ƒ¿»ƒ¿≈«
L ,Ên¯Ó ‰ÊaLכולל הבקשה ‰eLz·‰תוכן ˙„B·Ú Ìbלמרות ∆»∆¿«≈∆«¬««¿»

המציאות גדרי ביטול מתוך È„ÈŒÏÚLשהיא Èelb‰L ÔÙ‡a ‰È‰zƒ¿∆¿…∆∆«ƒ∆«¿≈
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מּגדר (ׁשּלמעלה הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ׁשהּגּלּוי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבאפן
הּצּדיקים, מעלת ּבהתיּׁשבּות, ּבעֹולם ימׁש ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָֻמציאּות)

ּבמיoinipalּכיֹוסף הּפרּוׁשים ּדׁשני הּקׁשר ּגם וזהּו . ְֵ§¦§¨¦ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַ
'ּבעלי על וׁשּקאי צּדיקים על ׁשּקאי לי, ּכאח ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיּתנ
וההתּכּללּות החּבּור ׁשּיהיה ד), סעיף (ּכּנ"ל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָּתׁשּובה'

הענינים. ְְִִִֵָָּדׁשני

למעלהe‰ÊÂיג) קדּׁשתי אני, קדֹוׁש ּכי ּתהיּו קדֹוׁשים ¿∆ְְְְְֲִִִִִַָָָֻ
ּדקדּׁשתי ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּומבאר ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֻֻמּקדּׁשתכם,
אתערּותא עלֿידי ׁשּלא נמׁשכת מּקדּׁשתכם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּלמעלה
הּתׁשּובה, עבֹודת עלֿידי נמׁשכת ׁשהיא הגם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּדלתּתא,

הּוא הּתׁשּובה עבֹודת ענין ּובמילאFpi`Wּכי מציאּות, ְְֲִִַַַָ¤¥ְְִֵָ
אתערּותא ׁשל ענין זה ׁשּמקּדיםYzlC`אין מה וזהּו . ְְֲִִֵֶֶָָ¦§©¨ְְִֶֶַַ

ׁשאין (אף מּגדּלתכם ׁשּלמעלה ּדגדּלתי הענין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּבּמדרׁש
ׁשהיא אף ׁשּגדּלתי, ּדכמֹו זה), לפסּוק לכאֹורה ׁשּי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻזה
לּמּטה), (וׁשּיכת הּגּלּוי ענין היא מּגדּלתכם, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֻלמעלה
קדּׁשתי, ּדבחינת ּבהמׁשכה ּגם יהיה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻעלּֿדרֿזה
הּמעלה ּגם ּבזה (וׁשּיהיה ּבעֹולם ּבגּלּוי ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּתהיה
ּדדירה הּכּונה ּתׁשלם ׁשעלֿידיֿזה ּדלתּתא), ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּדאתערּותא

ְְִַּבתחּתֹונים.
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ÌÏBÚa CLÓÈ (˙e‡ÈˆÓ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL) ‰·eLz‰«¿»∆¿«¿»ƒ∆∆¿ƒÀ¿«»»
˙e·MÈ˙‰aכמו בדיוק בפנימיות, ÛÒBÈkויחדור ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙ÏÚÓ ¿ƒ¿«¿«¬«««ƒƒ¿≈

ÌÈLe¯t‰ È�Lc ¯Lw‰ Ìb e‰ÊÂ .ÔÈÓÈ�·Ïלעיל ÈÓaהאמורים ¿ƒ¿»ƒ¿∆««∆∆ƒ¿≈«≈ƒ¿ƒ
ÏÚ È‡wL ,ÈÏ Á‡k E�zÈƒ∆¿¿»ƒ∆»≈«
ÈÏÚa' ÏÚ È‡wLÂ ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿∆»≈««¬≈
„ ÛÈÚÒ Ï"pk) '‰·eLz¿»««¿ƒ
הבקשה בעצם כי נתבאר שם

רק ולא לי" כאח יתנך "מי

בחוץ" "אמצאך ההמשך

תשובה),מתייחסת לבעלי גם

¯eaÁ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ
È�Lc ˙eÏlk˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÌÈ�È�Ú‰ולמעשה זה עם זה »ƒ¿»ƒ
אל שלנו וההתקרבות היחס

שתי את יכללו הקדושֿברוךֿהוא

הצדיקים מעלת גם המעלות

הא שבאמצעותה עבודה ורשהיא

ובא בפנימיות חודר האלוקי

זו בדרך ולכן בהתיישבות

"דירה של הכוונה נשלמת

הבעלי מעלת וגם בתחתונים"

אור נמשך שבאמצעותה תשובה

נעלה. יותר אלוקי

Èk eÈ‰z ÌÈLB„˜ e‰ÊÂ (‚È¿∆¿ƒƒ¿ƒ
È˙M„˜ ,È�‡ LB„»̃¬ƒ¿À»ƒ
,ÌÎ˙M„wÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿À«¿∆

ÌÎ˙M„wÓ ‰ÏÚÓlL È˙M„˜c '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Óe¿…»¿ƒ≈»ƒ¿À»ƒ∆¿«¿»ƒ¿À«¿∆
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚ ‡lL ˙ÎLÓ�היא העליונה הקדושה כי ƒ¿∆∆∆…«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»

לשם, מגעת לא דלתתא" ש"אתערותא גבוהה כך כל È‰L‡דרגה Ì‚‰¬«∆ƒ
‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓ�האדם עבודת היא ÔÈ�Úשגם Èk , ƒ¿∆∆«¿≈¬««¿»ƒƒ¿«

˙e‡ÈˆÓ B�È‡L ‡e‰ ‰·eLz‰ ˙„B·Úוההגבלות מהגדרים יוצא אלא ¬««¿»∆≈¿ƒ
מציאותו, Ê‰של ÔÈ‡ ‡ÏÈÓ·e¿≈»≈∆

‡˙e¯Ú˙‡ ÏL ÔÈ�Úƒ¿»∆ƒ¿¬»
‡z˙Ïcנמשכת שאיננה כיון ƒ¿«»

לגדרי שכפופה עבודה ידי על

ÌÈc˜nLה'מטה' ‰Ó e‰ÊÂ .¿∆«∆«¿ƒ
L¯„naאת זה פסוק על «ƒ¿»

‰ÏÚÓlL È˙l„‚c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»ƒ¿À»ƒ∆¿«¿»
‰Ê ÔÈ‡L Û‡) ÌÎ˙l„bÓƒ¿À«¿∆«∆≈∆
,(‰Ê ˜eÒÙÏ ‰¯B‡ÎÏ CiL«»ƒ¿»¿»∆

ולהשמיענו ¿BÓÎcƒלחדש
‡È‰L Û‡ ,È˙l„bL∆¿À»ƒ«∆ƒ
‡È‰ ,ÌÎ˙l„bÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿À«¿∆ƒ

Èelb‰ ÔÈ�Úלעיל כמבואר ƒ¿««ƒ
החסד מידת היא שהגדולה

והתפשטות גילוי שעניינה

ŒÏÚ ,(‰hnÏ ˙ÎiLÂ)¿«∆∆««»«
Ìb ‰È‰È ‰ÊŒC¯c∆∆∆ƒ¿∆«
˙�ÈÁ·c ‰ÎLÓ‰a««¿»»ƒ¿ƒ«

,È˙M„˜מעלתה גודל שלמרות ¿À»ƒ
מהעולמות למעלה והיותה

ÌÏBÚa Èel‚a ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»»
‰Êa ‰È‰iLÂ)בבד Ìbבד ¿∆ƒ¿∆»∆«

‡˙e¯Ú˙‡c ‰ÏÚn‰««¿»¿ƒ¿¬»
‡z˙Ïcבהתיישבות למטה תבוא מהעולם למעלה היותה עם שיחד היינו ƒ¿«»

ÌÈ�BzÁ˙a.ובפנימיות ‰¯È„c ‰�ek‰ ÌÏLz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,(∆«¿≈∆À¿«««»»¿ƒ»¿«¿ƒ
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מּגדר (ׁשּלמעלה הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ׁשהּגּלּוי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבאפן
הּצּדיקים, מעלת ּבהתיּׁשבּות, ּבעֹולם ימׁש ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָֻמציאּות)

ּבמיoinipalּכיֹוסף הּפרּוׁשים ּדׁשני הּקׁשר ּגם וזהּו . ְֵ§¦§¨¦ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַ
'ּבעלי על וׁשּקאי צּדיקים על ׁשּקאי לי, ּכאח ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיּתנ
וההתּכּללּות החּבּור ׁשּיהיה ד), סעיף (ּכּנ"ל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָּתׁשּובה'

הענינים. ְְִִִֵָָּדׁשני

למעלהe‰ÊÂיג) קדּׁשתי אני, קדֹוׁש ּכי ּתהיּו קדֹוׁשים ¿∆ְְְְְֲִִִִִַָָָֻ
ּדקדּׁשתי ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּומבאר ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֻֻמּקדּׁשתכם,
אתערּותא עלֿידי ׁשּלא נמׁשכת מּקדּׁשתכם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּלמעלה
הּתׁשּובה, עבֹודת עלֿידי נמׁשכת ׁשהיא הגם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּדלתּתא,

הּוא הּתׁשּובה עבֹודת ענין ּובמילאFpi`Wּכי מציאּות, ְְֲִִַַַָ¤¥ְְִֵָ
אתערּותא ׁשל ענין זה ׁשּמקּדיםYzlC`אין מה וזהּו . ְְֲִִֵֶֶָָ¦§©¨ְְִֶֶַַ

ׁשאין (אף מּגדּלתכם ׁשּלמעלה ּדגדּלתי הענין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּבּמדרׁש
ׁשהיא אף ׁשּגדּלתי, ּדכמֹו זה), לפסּוק לכאֹורה ׁשּי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻזה
לּמּטה), (וׁשּיכת הּגּלּוי ענין היא מּגדּלתכם, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֻלמעלה
קדּׁשתי, ּדבחינת ּבהמׁשכה ּגם יהיה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻעלּֿדרֿזה
הּמעלה ּגם ּבזה (וׁשּיהיה ּבעֹולם ּבגּלּוי ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּתהיה
ּדדירה הּכּונה ּתׁשלם ׁשעלֿידיֿזה ּדלתּתא), ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּדאתערּותא

ְְִַּבתחּתֹונים.
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ÌÏBÚa CLÓÈ (˙e‡ÈˆÓ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL) ‰·eLz‰«¿»∆¿«¿»ƒ∆∆¿ƒÀ¿«»»
˙e·MÈ˙‰aכמו בדיוק בפנימיות, ÛÒBÈkויחדור ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙ÏÚÓ ¿ƒ¿«¿«¬«««ƒƒ¿≈
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רק ולא לי" כאח יתנך "מי
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¯eaÁ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ
È�Lc ˙eÏlk˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÌÈ�È�Ú‰ולמעשה זה עם זה »ƒ¿»ƒ
אל שלנו וההתקרבות היחס

שתי את יכללו הקדושֿברוךֿהוא

הצדיקים מעלת גם המעלות

הא שבאמצעותה עבודה ורשהיא

ובא בפנימיות חודר האלוקי

זו בדרך ולכן בהתיישבות

"דירה של הכוונה נשלמת

הבעלי מעלת וגם בתחתונים"

אור נמשך שבאמצעותה תשובה

נעלה. יותר אלוקי
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לגדרי שכפופה עבודה ידי על

ÌÈc˜nLה'מטה' ‰Ó e‰ÊÂ .¿∆«∆«¿ƒ
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Èelb‰ ÔÈ�Úלעיל כמבואר ƒ¿««ƒ
החסד מידת היא שהגדולה

והתפשטות גילוי שעניינה

ŒÏÚ ,(‰hnÏ ˙ÎiLÂ)¿«∆∆««»«
Ìb ‰È‰È ‰ÊŒC¯c∆∆∆ƒ¿∆«
˙�ÈÁ·c ‰ÎLÓ‰a««¿»»ƒ¿ƒ«

,È˙M„˜מעלתה גודל שלמרות ¿À»ƒ
מהעולמות למעלה והיותה
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‡z˙Ïcבהתיישבות למטה תבוא מהעולם למעלה היותה עם שיחד היינו ƒ¿«»
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה מנחם שי'

שלום וברכה!

... בשאלתו הטעם שאדה"ז לא הביא בסידורו לומר ובנחה יאמר - לא שמעתי בזה, אבל מובן וגם 

פשוט הוא לפענ"ד, כי הזהיר הכתוב )קהלת ה, א(: אל תבהל על פיך גו' ע"כ יהיו דבריך מעטים )עיי"ש 

בפי' הראב"ע(, ובפע"ח התחלת שער התפלה: אלו האחרונים שלא ידעו דרך קבלה אינם יודעים כו' וטועים 

וכו'. וכיון אשר האריז"ל דנהירין לי' שבילי דרקיע ושערי תפלה ודקדק בכל אות ונקודה בתפלה ובסידורו 

)הן דר"י קאפיל, הן דהר"ש מראשקוב - תלמידו של הה"מ ממעזריטש( - לא הביא פסוקים הנ"ל, אזלינן 

בתרי'. ומי יבוא אחרי הארי החי.



כד

.`"ypz'd xii` 'a ,rxevnÎrixfz 't 'b lil zgiy .c"qa

± ziaxr zltz ixg`l ±

מוגה בלתי

של‡ ההולדת יום – זה יום של המיוחד ענינו .

מהר"ש ונתינתֿכח1אדמו"ר והוראה לימוד מהווה –

והטף, והנשים האנשים מישראל, ואחד אחד לכל
השנה כל במשך יום בכל הנהגתם לכללות בנוגע

ב). סעיף (כדלקמן
היום היום: של תוכנו עם זה ענין לקשר ויש
– העומר בספירת בנוגע והיום אייר, ב' – בחודש

גֿה). סעיפים (כדלקמן שבתפארת תפארת

מצד הן זו, בשנה מיוחד עילוי ניתוסף זה ובכל
(הן בשנה המיוחדת הקביעות מצד והן השנה, כללות
מצד והן העומר), לספירת בנוגע והן אייר, לב' בנוגע

וֿז). סעיפים (כדלקמן השבוע פרשת

מהר"ש:· אדמו"ר של ההולדת יום .
ההולדת) יום בעל (של "מזלו – הולדת ביום

הוא2גובר" ההולדת יום שבעל וכיון .`iyp,בישראל
הוא הדור xecdש"נשיא lkk"הכל הוא הנשיא כי ,3,

ומשפיעה פועלת הדור דנשיא המזל שהתגברות מובן,
ונשי)lkעל עלxecd(אנשי גם ועלֿידו lkשלו,

zexecdהדורות של חלציהם יוצאי שהם שלאחריֿזה,
ירושה של באופן עניניהם כל ומקבלים .4שלפניֿזה,

– לראש לכל – היא המזל דהתגברות והפעולה
החסידות מאמרי ריבוי על נוסף אשר, העיקרי, בענינו

וההנהגו ההוראות וריבוי (ברביםשלו, ישנו5ת שלו, (

– שמו על חסידים) (בפי שנקרא העיקרי הענין
"xraix` dligzklבאופן המיוחדת הנהגתו שם על ,"

ומפורסם הידוע כפתגמו אריבער", .6ד"לכתחילה

והוראה לימוד מהווה זה לכל7וענין ונתינתֿכח

מעניני החל עניניו, לכל בנוגע מישראל ואחד אחד
דחיי והעיקר והעצמיות הפנימיות שהם ומצוות התורה

ז"ל רבותינו כמאמר את8האדם, לשמש נבראתי "אני
האנשים מישראל, ואחד אחד כל של [שבריאתו קוני"
התורה בקיום עבודתו בשביל היא והטף, והנשים
ז"ל רבותינו כמאמר כחו, לפי ואחד אחד כל 9ומצוות,

מבקש שההחלטות10"איני – כחן"] לפי אלא כו'
כל של בפועל) קיומם (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הטובות
תהיינה ומצוות התורה בעניני מהם ואחד אחד

swezd(מלכתחילה) zilkzaצורך שאין כלומר, ,

שנהגתי טובה ל"הנהגה minrtלהמתין dylyכדי "

ד" התוקף בזה ההתחלהdwfgשיהיה שגם אלא ,"

("אריבער"), התוקף בתכלית היא בזה ("לכתחילה")
כן אינו העולם שסדר כל11דאף של בכחו מכלֿמקום, ,

של בשליחותו שהולך (ובפרט) מישראל ואחד אחד
ההוא הדור באופן12נשיא הענינים כל לפעול

אריבער". ד"לכתחילה

לאחרי רק (לא ד"חזקה" שהתוקף להוסיף, ויש
בתחילת תיכף אלא) פעמים, שלשה בפועל ההנהגה
נשיא של בכחו הוא, אריבער"), ("לכתחילה העבודה

ד העבודה שלימות לאחרי שבא נשיאיdylyהדור
להיותו זה, בדורנו יותר עוד ומודגש שלפניֿזה, הדור

ד העבודה שלימות היתהdylyלאחרי שבהם דורות
) אריבער" ד"לכתחילה ההוראה עלֿפי שלשהההנהגה

התשיעי דור הוא זה שדור אלא עוד ולא שבשלשה),
שלשה. פעמים ג' – (לבעלֿשםֿטוב)

בנוגע אריבער" "לכתחילה – העיקר והוא ועוד
התורה בקיום העבודה דכללות ותכלית ושלימות לגמר
משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ומצוות,

ומיד. תיכף אריבער", ד"לכתחילה באופן צדקנו ובכ"מ.1) אייר. ב' יום" "היום
שם.2) ובקה"ע ה"ח, פ"ג ר"ה ירושלמי ראה
כא.3) כא, חוקת פרש"י
ובאים4) נמשכים האבות שעניני יח) (פרק בתניא המבואר ע"ד

הוא מישראל ואחת אחד שכל ועד מישראל, ואחת אחד לכל בירושה
שיורשים יחידה ובת יחיד* בן .lkdכמו

מישראל דכאו"א החביבות גודל ע"ד הבעש"ט ממאמר להעיר (*
זקנתם לעת זקנים להורים שנולד יחיד בן בדוגמת – הקב"ה אצל

סקל"ג). הוספות (כש"ט
הדורות5) וכל הדור, אנשי כל לרבים, גם הן שייכות שלכן,

שלאח"ז.
תריז.6) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
דתורתֿאמת,7) הוראה) מלשון (תורה הוראה – התורה עניני ככל

העיקרים). מי"ג הט' (עיקר מוחלפת" תהא ש"לא

קידושין.8) מס' סוף וברייתא משנה
יא.9) נשא תנחומא
רק10) גםdywaולא אלא xfre("מבקש"), reiqהקב"ה" –

מקבל העובד שהאדם באופן רק ולא וש"נ), רע"ב. נב, (סוכה עוזרו"
סוף, ועד מתחילה הדבר כל עושה בעצמו הוא אבל בלבד, ועזר סיוע

שהקב"ה מזה, יתירה enrאלא szzynעניני ובכל עצמה, בעבודה
וש"נ) א. יו"ד, (שבת חז"ל (כלשון שותפים ב' בדוגמת העבודה,

שוים. להקב"ה") "שותף נעשה שהאדם
מודגש11) שבזה – כו'" סבור "העולם הפתגם: mirceiyכהתחלת

בעולם, ההנהגה כו'.miccenzneסדר זה עם
כו'".12) אומר – מהר"ש אדמו"ר – "ואני הפתגם: כהמשך

miyecw zyxt zegiy ihewlfi jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
„È"· ˙ÂÎÏ‰‰ ¯„Ò ÔÈ·Ï ˙ÂÈ�˘Ó‰ ¯„Ò ÔÈ· Ï„·‰‰

"‰˜ÊÁ‰
לאחר כלאיים מסכת באה במשנה המסכתות סדר לפי

הרמב"ם (ודמאי). פאה זה:1מסכת לסדר הטעם את מסביר

שכך כלאים דמאי ואחר דמאי... מסכת פאה אחר "וסדר

תהיו קדושים בסדר הכתוב שדך2סדרם פאת תכלה לא :

לאחר שמיד זאת [ואת כלאים" תזרע לא שדך ואחריו

מסביר כלאים), (ולא דמאי מסכת מופיעה פאה מסכת

בו שיש בשביל דמאי מסכת פאה אחר "וסדר הרמב"ם:

בפאה"]. להם שיש כמו זכות לעניים

"יד בספרו אשר הרמב"ם, על תמיהה מתעוררת זה לפי

פאה הלכות לפני כלאים הלכות את מקדים 3החזקה"

להיפך – עניים) מתנות שבהלכות הראשונים 4(הפרקים

ש"סדרם מכפי ולהיפך במשנה, דבריaezkdמסדרם לפי ,"

envr m"anxd!

טעמים:5הרדב"ז שני לכך מביא

הן כי כלאים, הלכות את תחילה מביא הרמב"ם א)

ערכין הלכות – הקודמות ההלכות לסוף כהמשך באות

וחרמין ערכין הלכות של האחרון הפרק בתחילת וחרמין:

לחפש נפנין דין בית באדר עשר "בחמשה הרמב"ם אומר

מקורה וכו'". ההקדשות עניני ועל ציבור צרכי על ולבדוק

שקלים מסכת בתחילת המשנה הוא זו הלכה :6של

ולאחר וכו'", הרבים צרכי כל ועושין בו... עשר בחמשה

שבט"ו הכלאים", על אף "ויוצאין המשנה: מסיימת מכן

מן הכלאים את ועוקרים יוצאים דין בית שלוחי היו באדר

– מידהשדות כלאים הלכות את הרמב"ם קובע ולכן

ההלכה מופיעה במשנה כי וחרמין, ערכין הלכות לאחר

עשר "בחמשה להלכה כהמשך הכלאים" על אף "ויוצאין

הרבים". צרכי כל בו...

כלאי כלאים, מיני "כל בתוכם כוללים כלאים ב)

בהמה, הרבעת כלאי הכרם, כלאי זרעים, כלאי אילנות,

לפתוח ז"ל דרכו ולעולם בהמה, עבודת כלאי בגדים, כלאי

כלאים להלכות יש כללי שכענין – הכוללים..." בדברים

פרטי. ענין שהן פאה הלכות לעומת קדימה זכות

.·
Ì"·Ó¯· ˙ÂÎÏ‰‰ ¯„ÒÏ Ê"·„¯‰ ÈÓÚË ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰
והסבר עיון דורשים הללו התירוצים שני לכאורה אך

מדוקדק:

כהמשך באות כלאים שהלכות – הראשון בתירוץ א)

zligzlבחמשה") וחרמין ערכין בהלכות האחרון הפרק

מובן: אין – באדר...") האחרוןeteqaעשר הפרק של

שצריך הסדר אודות הרמב"ם מדבר וחרמין ערכין בהלכות

שלמרות (הקדשות), קדושה לעניני כספים בהוצאות להיות

אלו... בדברים עצמו להנהיג לאדם לו ש"ראוי מצוה שזוהי

לא ו"לעולם כלום", בכך אין הקדיש... לא אם אףֿעלֿפיֿכן

יחרים ולא אדם מחומש...".lkיקדיש יותר יפזר אל .. נכסיו

את כאן לכתוב רוצה הרמב"ם אם אדרבה, הרי, זה לפי

סביר הרי וחרמין, ערכין להלכות המשך שמהוות ההלכות

וחרמין, ערכין הלכות שלאחר בדיניםzeniizqndיותר

הלכות דוקא יופיעו קדושה, לעניני הממון פיזור אודות

פאה, הלכות הן שהתחלתן עניים, מתנות

מביא וחרמין ערכין הלכות בסוף כאשר [ובמיוחד

סתם7הרמב"ם מטלטלין הזה בזמן שהחרים "מי הדין: את

עניים, מתנות לענין דומה וזה – לכהנים..." נותנן אלו הרי

הם ולפיכך ישראל בארץ ונחלה חלק אין לכהנים כי

החרמים ענין היא מהן (שאחת כהונה מתנות )].8מקבלים

רק כהמשך מופיעות הן (א) כי כלאים, הלכות ולא

zlgzdlהקשר (ב) וחרמין, ערכין הלכות של האחרון הפרק

הענינים. משמעות בעצם ולא בלבד שולי ענין הוא ביניהן

נובע ברמב"ם שהסדר לומר שקשה לכך בנוסף וזאת

הסדר שקלים.dpynaמן מסכת שבתחילת

הכולל ענין בהיותם קודמים שכלאים השני, התירוץ ב)

כתובות היו פאה הלכות אילו מספיק היה שונים, סוגים

אלוcxtpכענין הלכות באות ברמב"ם אך עצמו. בפני

הלכות של הכוללים....", מ"דברים miiprכחלק zepzn,
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כלאים.1) מס' ריש בתוי"ט הובא הששי. והחלק ד"ה לפיה"מ בהקדמתו

יט.2) שם, ט. יט,

כלאים.3) מס' לפני פאה, במס' שנשנו – וכו' שכחה דלקט ההלכות ועד"ז

ועד"ז4) ספר. שבכל וההלכות "היד" בספרי הסדר טעם צע"ג – בכלל וגם

בטעם ומאריך שמבאר הרמב"ם שדוקא צ"ע אופן ובכל – שלו. המצוות בס'

ספריו חיבור בטעמי מאריך וכיו"ב, והמסכתות הסדרים מבארeke'סדר אינו –

בכתביו במק"א, זה שביאר את"ל ואפילו והראשי! העקרי בספרו הסדר טעם

דוקא! זה ספרו בהקדמת הוא זה ביאור מקום עיקר הרי – לידנו הגיעו שלא

הראשון.5) תירוץ רק מביא הט"ו ובפ"ב כלאים. הל' ריש

הרמב"ם.6) בנ"כ כמ"ש שם, שקלים בירושלמי עפמ"ש – "ההקדשות"

הי"א.7)

ה"ז.8) פ"א בכורים הל' רמב"ם ב. קי, ב"ק יד. יח, קרח
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
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"‰˜ÊÁ‰
לאחר כלאיים מסכת באה במשנה המסכתות סדר לפי

הרמב"ם (ודמאי). פאה זה:1מסכת לסדר הטעם את מסביר

שכך כלאים דמאי ואחר דמאי... מסכת פאה אחר "וסדר

תהיו קדושים בסדר הכתוב שדך2סדרם פאת תכלה לא :

לאחר שמיד זאת [ואת כלאים" תזרע לא שדך ואחריו

מסביר כלאים), (ולא דמאי מסכת מופיעה פאה מסכת

בו שיש בשביל דמאי מסכת פאה אחר "וסדר הרמב"ם:

בפאה"]. להם שיש כמו זכות לעניים

"יד בספרו אשר הרמב"ם, על תמיהה מתעוררת זה לפי

פאה הלכות לפני כלאים הלכות את מקדים 3החזקה"

להיפך – עניים) מתנות שבהלכות הראשונים 4(הפרקים

ש"סדרם מכפי ולהיפך במשנה, דבריaezkdמסדרם לפי ,"

envr m"anxd!

טעמים:5הרדב"ז שני לכך מביא

הן כי כלאים, הלכות את תחילה מביא הרמב"ם א)

ערכין הלכות – הקודמות ההלכות לסוף כהמשך באות

וחרמין ערכין הלכות של האחרון הפרק בתחילת וחרמין:

לחפש נפנין דין בית באדר עשר "בחמשה הרמב"ם אומר

מקורה וכו'". ההקדשות עניני ועל ציבור צרכי על ולבדוק

שקלים מסכת בתחילת המשנה הוא זו הלכה :6של

ולאחר וכו'", הרבים צרכי כל ועושין בו... עשר בחמשה

שבט"ו הכלאים", על אף "ויוצאין המשנה: מסיימת מכן

מן הכלאים את ועוקרים יוצאים דין בית שלוחי היו באדר

– מידהשדות כלאים הלכות את הרמב"ם קובע ולכן

ההלכה מופיעה במשנה כי וחרמין, ערכין הלכות לאחר

עשר "בחמשה להלכה כהמשך הכלאים" על אף "ויוצאין

הרבים". צרכי כל בו...

כלאי כלאים, מיני "כל בתוכם כוללים כלאים ב)

בהמה, הרבעת כלאי הכרם, כלאי זרעים, כלאי אילנות,

לפתוח ז"ל דרכו ולעולם בהמה, עבודת כלאי בגדים, כלאי

כלאים להלכות יש כללי שכענין – הכוללים..." בדברים

פרטי. ענין שהן פאה הלכות לעומת קדימה זכות

.·
Ì"·Ó¯· ˙ÂÎÏ‰‰ ¯„ÒÏ Ê"·„¯‰ ÈÓÚË ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰
והסבר עיון דורשים הללו התירוצים שני לכאורה אך

מדוקדק:

כהמשך באות כלאים שהלכות – הראשון בתירוץ א)

zligzlבחמשה") וחרמין ערכין בהלכות האחרון הפרק

מובן: אין – באדר...") האחרוןeteqaעשר הפרק של

שצריך הסדר אודות הרמב"ם מדבר וחרמין ערכין בהלכות

שלמרות (הקדשות), קדושה לעניני כספים בהוצאות להיות

אלו... בדברים עצמו להנהיג לאדם לו ש"ראוי מצוה שזוהי

לא ו"לעולם כלום", בכך אין הקדיש... לא אם אףֿעלֿפיֿכן

יחרים ולא אדם מחומש...".lkיקדיש יותר יפזר אל .. נכסיו

את כאן לכתוב רוצה הרמב"ם אם אדרבה, הרי, זה לפי

סביר הרי וחרמין, ערכין להלכות המשך שמהוות ההלכות

וחרמין, ערכין הלכות שלאחר בדיניםzeniizqndיותר

הלכות דוקא יופיעו קדושה, לעניני הממון פיזור אודות

פאה, הלכות הן שהתחלתן עניים, מתנות

מביא וחרמין ערכין הלכות בסוף כאשר [ובמיוחד
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שכחה, לקט, (פאה, עניים מתנות מיני" "כל הכוללות

וכו') צדקה עני, בעינה9מעשר הקושיא כך, ואם –

מתנות הלכות את תחילה כותב הוא אין מדוע עומדת:

את מכן ולאחר בראשן), פאה הלכות את – (וממילא עניים

– כלאים הכתוב"?cgeinaeהלכות "סדרם כך כאשר

.‚
˙ÂÎÏ‰‰ ·ÂÈÁ ÔÓÊ Y ¯„Ò‰

לפי הוא זרעים בספר הרמב"ם של שהסדר לומר, ויש

ההלכות: חובת זמן של הסדר

כיצד הקובעות – כלאים בהלכות מתחיל rexflהוא

לכלאי10וכו' הכלאים),mirxf(וכהמשך סוגי כל מובאים

לזמן הקשורות ההלכות מובאות מכן –dxivwdלאחר

מתנות שאר אגב (ובדרך אחרות עניים ומתנות פאה הלכות

וצדקה), עני מעשר – העניים

לאחר התבואה מן לתת שצריך המתנות מכן לאחר

ונטע שני מעשר מעשר, תרומות, הלכות – המירוח

וכן11רבעי ,13ביכורים12,

"שש לאחר הבאים ויובל, שמיטה הלכות ולבסוף

תזרע..." בלבד.14שנים שנים (חמישים) לשבע אחת ,

.„
‰�˘Ó· ˙ÂÊ¯Î‰‰ ÔÈ·˘ ¯„Ò‰ ÏÚ ‰‰ÈÓ˙‰

הענינים, פנימיות עלֿפי הדבר של יותר "חלק" לביאור

שקלים, בתחילת המשנה דברי את תחילה להסביר יש

הכלאים" ועל השקלים על משמיעין באדר :15"באחד

מובן: ואינו לחלוטין. מדוייק הרי הוא בתורה הסדר

ההכרזה לפני השקלים" "על ההכרזה את מקדימים מדוע

ההיפך: שיהיה סביר לכאורה, הכלאים"? "על

איסור וזהו אחד, כל על המוטל איסור הוא "כלאים"

רגע בכל לעבור עלול זו הלכה יודע שאינו יהודי כל – תמידי

הוא אין אם אף מכך: יותר כלאים". תזרע "לא של הלאו על

הכלאים צמח גדל ובינתיים בטל יושב הוא מעשה, עושה

מאתיים חלקי אחד והוא16בחלק ,xwr `lהרי הכלאים, את

כלאים של הלאו על עובר הוא אז העקירה17גם – וכן .

הלאו. את מתקנת היא אין אך לעתיד, על רק מועילה

זה כמו חמור דבר אינו שקלים, ענין ובנוסף18ואילו ,

בכך חייבות אינן וכדומה נשים יכולים19לכך החייבים ואף ,

גם תורמים כי ניסן, חודש ראש לאחר גם השקלים את לתת

להיגבות העתיד את20על נותן שאינו מי אף (ולהעיר: .

הציבור ובקרבנות בתרומה חלק לו יש השקל, ).21מחצית

הכלאים" "על ההכרזה להיות צריכה היתה זה ולפי

iptlבסדר המשנה אומרת ומדוע – השקלים" "על ההכרזה

הפוך?

.‰
ÌÈÏ˜˘‰ ÏÚ ‰Ê¯Î‰ÏÂ ÌÈ‡ÏÎ ¯ÂÒÈ‡Ï ÌÚË‰

הוא: הענינים) פנימיות (עלֿפי לכך ההסבר

עלֿידי22הרמב"ן כך: כלאים לאיסור הטעם את מסביר

הקדושֿברוךֿהוא, שקבע הטבע חוקי את משנים הכלאים

פרי עושה עץ... עשב... "דשא דוקא epinl"23שיהיה

אחרים). כלאים בסוגי לכך (ובדומה

את הוא: השקלים" "על באדר באחד להכרזה הטעם

מן דוקא להביא צריך שנה כל של הציבור קרבנות

שנה של שנהefהשקלים של בשקלים להשתמש אסור –

של ציבור קרבנות לצורך ניסן) חודש ראש (שמלפני אחת

שנה מערבין אין – ניסן) חודש ראש (לאחר הבאה השנה

את לתת שיש באדר באחד מכריזים לכן באחרת. אחת

ניסן) חודש (ראש החדשה השנה לפני .24השקלים

.Â
‰„Â·Ú· ·Â¯ÈÚŒÈ‡Ó Ú·Â� ÌÏÂÚ· "Â‰�ÈÓÏ" Ï˘ ÔÈ�Ú

˙È�ÁÂ¯‰
וברא באורייתא אסתכל הוא בריך ש"קודשא מכיון
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לקט9) – עניים מתנות שאר גם כוללת פאה מס' הרי – במשנה וגם

וכו'. עני מעשר שכחה

לאקדומי10) הו"ל כן שאלמלא כלאים: ריש לתוי"ט הרמ"ז קול ראה

ולוים. וכהנים מת"ע לזמן דקדמה הזריעה בשעת שנוהג זרעים דין לכל

הוא11) רבעי שנטע (אף לבכורים רבעי נטע )ziriaxdבשנהwxומקדים

באו (שלכן מע"ש דהל' גררא אגב –cgiהל" ולכן– רבעי"). ונטע מע"ש '

הד', שנה – רבעי דנטע ההלכות פ"י).mcewמקדים (שם ערלה

ראה12) – שנה בכל שחיובם אף – לבסוף) (בכורים זה לסדר הטעם

החל ומתנותיו הזרע על לדבר "וכשהשלים שם לפיה"מ בהקדמתו רמב"ם

כבהערה לבכורים, (וערלה) רבעי נטע שמקדים [אלא הפירות" בענין לדבר

הקודמת].

נעשית)13) כבר (כשהתבואה – חלה ע"ד ואילך) (פ"ה :dqirובסופן

כהונה. מתנות שאר ואילך) (פ"ט ואח"כ

ג.14) כה, בהר

אם15) ופ' לסדרה ג' דיום מכתב גם ראה – דֿו) (סעיפים לקמן בהבא

ע' ח"ו ואילך. 252 ע' [המתורגם] ח"ד בלקו"ש (נדפס תשכ"ד תלוה כסף

.(338

הכרם.16) כלאי לענין – ספ"ז ושם מ"ו, פ"ה כלאים

גם17) וש"נ) ב. ב, (מו"ק רע"ק ולדעת א. קטז, חולין א. כה, פסחים

לוקה. כלאים המקיים

עשה.18) רק שהוא

ה"ז.19) פ"א שקלים הל' רמב"ם מ"ג. פ"א שקלים

ה"ט.20) פ"ב שקלים הל' רמב"ם וש"נ. א. קח, כתובות ספ"ג. שקלים

(הל'21) כס"מ וראה לגבות. העתיד ועל ד"ה שם כתובות רש"י דעת

דעת דכ"ה שם) .m"anxdשקלים

ב.22) פו, זח"ג ג"כ וראה יט. יט, פרשתנו

למינהו.23) בכולם שנאמר הנ"ל: וברמב"ן יא. א, בראשית

בתחילתה.24) שקלים ירושלמי

miyecw zyxt - zegiyÎihewl

xacמובן25עלמא" lkyבלבד זו לא הרי בעולם, שישנו

ישראל), בני (ובעבודת בה ומשתקף לתורה קשור שהוא

מכך: יותר כךdligzaאלא אחר ורק בתורה, הדבר קיים

dpnne.לעולם יורד הוא

לפני השקלים" "על ההכרזה להקדמת ההסבר זהו

דוקא כראוי, יהא שהעולם כדי הכלאים": "על ההכרזה

בעבודת כן לפני למנוע צריך כלאים, ולא "למינהו",

שונים דברים של ה"עירוב" את (הוראה), ובתורה ישראל

למינהו. נפרדים, להיות צריכים אשר

ו משמיעים אשרולכן דין, בית תחילה מכריזים

הוא שעלֿידיdxezתפקידם – השקלים" "על והוראה,

– עבודה – לקרבנות המובאים שהשקלים נגרם זו הכרזה

קרבנות עם השקלים את יערבו ושלא הנכון, בזמן ישמשו

אחרת. שנה של

היא: הדברים של יותר והרחבה העמוקה המשמעות

הדרושים הרוחניים הכוחות את ומגלים מכריזים דין בית

היא הקרבנות עבודת שהרי הבאה, השנה של ה' לעבודת

המקדש של העיקריות העבודות ונקראת26מן "עבודה"27,

מנוצלים להיות צריכים אלו רוחניים וכוחות סתם,

ואסור שייכים, הם שאליו הזמן של בעבודה במילואם

ועירוב לבלבול משנה28לגרום העבודה בסדר זמנים

לשנה.

– הכלאים" "על ההכרזה ו"משתלשלת" נגרמת ומכך

באחר. אחד מין של וכלאים עירוב יהיה לא בעולם שגם

.Ê
ÏÚÂÙ· Y ¯„‡· Â"Ë ,ÁÎ· Y ¯„‡· '‡

שני כלאים לגבי מוצאים מדוע גם מובן זה לפי

באדר בא' – הכלאים",mirinynמועדים "על ומכריזים

" באדר הכלאים":oi`veiובט"ו על אף

רק זוהי השקלים", "על ומכריזים משמיעים באדר בא'

נובע בעולם גם ולכן השקלים, נתינת לגבי "בכח" פעולה

" – "בכח" הענין רק הכלאים",oirinynמכך על

(=הירח) סיהרא קיימא כאשר באדר, בט"ו ואילו

באדר29באשלמותא א' חודש, כבראש כאשר30(שלא ,

ההכנה מתחילה אז – בלבד) נקודה "בכח", היא הלבנה

כנאמרlreta31המעשית השקלים, נתינת לעבודת

היו32במשנה שולחנות בו עשר "בחמשה יושבין:

– במדינה"

אין באדר עשר שבחמשה העולם, לגבי גם נובע ומכך

מסתפקים "dfxkdaביתֿדין הם אלא ,oi`veiעל אף

הכלאים את עוקרים – .lreta33הכלאים"

נפנין דין בית באדר עשר ש"בחמשה לכך ההסבר זהו

ההקדשות": עניני ועל ציבור צרכי על ולבדוק לחפש

לנתינת המעשית ההכנה מתחילה באדר שבט"ו כשם

להבטיח כדי – הבאה השנה של הקרבנות בכלל השקלים

דוקא ינוצלו מסויימת בשנה לעבודה הניתנים שהכוחות

להבטיח צריך כך – שונות משנים "לערב" בלי זו בשנה

הענינים שכל ו"הקדשות", ציבור" "צרכי כל לגבי גם

לפני השנה, סוף לפני יושלמו מסויימת לשנה השייכים

ניסן. חודש ראש

.Á
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משני (כלאים "עולם" של בתחומים לערב שאסור כשם

כלאים אסורים כך לשנה), משנה (שקלים ו"שנה" מינים)
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בתחילתו.25) ב"ר וראה ע"ב. ריש קסא, זח"ב

כו'.26) בו מקריבים להיות מוכן בית הבחירה: בית הל' ריש רמב"ם ראה

ואילך פ"א תשי"ב לגני באתי ד"ה פ"ב. ה'שי"ת לגני באתי מד"ה ולהעיר

ואילך). לז ע' לגני באתי (סה"מ

ובכ"מ.27) מ"ב. פ"א אבות

נת'28) העליונים. הכחות מערבב שם: פרשתנו בחיי מרבינו להעיר

ואילך*. קלב ע' א') (כרך נ"ך באוה"ת

כו.29) פט"ו, שמו"ר וראה סע"ב. רכה, זח"א

הוא30) בו וט"ו דבי"ד – אדר בחודש מהחילוק ג"כ שלlretadלהעיר

על ומ"מ "lkפורים, כב) ט, (אסתר נאמר להםycegdeהחודש נהפך אשר

באדר נפשי' ולימצי' כו' נכרי בהדי דינא לי' דאית דהאי – למעשה וגם גו'",

מגילה לקריאת כשר החודש וכל סק"ה), סתרפ"ו מג"א ע"ב. ריש כט, (תענית

של ענין רק שזהו אלא – ס"ז) סתרפ"ח או"ח רמ"א מגילה. ריש (ירושלמי

"בכח".

זה יומתק – באשלמותא סיהרא דקיימא להזמן שייך שפורים – ועפ"ז

אחרונים (ראה לט"ו י"ד בין טו, בליל פורים סעודת להמשיך ישראל שנהגו

י"ב כ"ט "חצי הוא הלבנה ושלימות מילוי כי – ס"ב) סתרצ"ח או"ח לשו"ע

לט"ו. י"ד בין – ס"ג) שם רמ"א וראה סתכ"ו. או"ח (ב"י תשצ"ג"

לאילן,31) לר"ה בנוגע ר"ה) מס' (ריש וב"ה ב"ש מפלוגתת להעיר

אזלינן אם דפליגו די"ל במ"א ונת' בו. בט"ו ולב"ה בשבט בא' הוא דלב"ש

ע' ח"ו ואילך. 134 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש (עיין פועל בתר או כח בתר

דחודש ו"פועל" לה"בכח" רק (לא זה שייך הנ"ל ועפ"י בארוכה). ואילך 74

או א' – חודש בכל בחודש, להיום גם כ"א) – (עיי"ש) וסוכות ר"ה – תשרי

ט"ו.

ה"ט.32) פ"א שקלים הל' רמב"ם מ"ג. פ"א שקלים

כו'33) קורין בו עשר ד"חמשה הא במשנה מקדים בזה שגם ולהעיר,

על אף "ויוצאין – ואח"כ בפנים) (כדלקמן כו'" הרבים צרכי כל ועושין

הכלאים".

a"gfl v"iel ihewl k"b d`xe .dkex`a y"iir] "zetilwd mr dyecwd edf epin epi`ya oin xwir"e ,"'eke f"af zecnd zebifne dakxd `wec epivn dyecwa"c .my z"de`a (*

xagl ie`x oi`y zeevw 'a xeaig" `ed zxg` dpyc milwy mr maeaxr ixd r"ta dpy lka milwy ozil rawpy oeiknc ,oaen la` ± [(` dgiy) `vz h"kg y"ewl .(vÎht 'r)

.g"q mipta onwl x`eanda f"cre .(my z"de` 'l c"r) "oze`



כז miyecw zyxt - zegiyÎihewl

xacמובן25עלמא" lkyבלבד זו לא הרי בעולם, שישנו

ישראל), בני (ובעבודת בה ומשתקף לתורה קשור שהוא

מכך: יותר כךdligzaאלא אחר ורק בתורה, הדבר קיים

dpnne.לעולם יורד הוא

לפני השקלים" "על ההכרזה להקדמת ההסבר זהו

דוקא כראוי, יהא שהעולם כדי הכלאים": "על ההכרזה

בעבודת כן לפני למנוע צריך כלאים, ולא "למינהו",

שונים דברים של ה"עירוב" את (הוראה), ובתורה ישראל

למינהו. נפרדים, להיות צריכים אשר

ו משמיעים אשרולכן דין, בית תחילה מכריזים

הוא שעלֿידיdxezתפקידם – השקלים" "על והוראה,

– עבודה – לקרבנות המובאים שהשקלים נגרם זו הכרזה

קרבנות עם השקלים את יערבו ושלא הנכון, בזמן ישמשו

אחרת. שנה של

היא: הדברים של יותר והרחבה העמוקה המשמעות

הדרושים הרוחניים הכוחות את ומגלים מכריזים דין בית

היא הקרבנות עבודת שהרי הבאה, השנה של ה' לעבודת

המקדש של העיקריות העבודות ונקראת26מן "עבודה"27,

מנוצלים להיות צריכים אלו רוחניים וכוחות סתם,

ואסור שייכים, הם שאליו הזמן של בעבודה במילואם

ועירוב לבלבול משנה28לגרום העבודה בסדר זמנים

לשנה.

– הכלאים" "על ההכרזה ו"משתלשלת" נגרמת ומכך

באחר. אחד מין של וכלאים עירוב יהיה לא בעולם שגם

.Ê
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שני כלאים לגבי מוצאים מדוע גם מובן זה לפי

באדר בא' – הכלאים",mirinynמועדים "על ומכריזים

" באדר הכלאים":oi`veiובט"ו על אף

רק זוהי השקלים", "על ומכריזים משמיעים באדר בא'

נובע בעולם גם ולכן השקלים, נתינת לגבי "בכח" פעולה

" – "בכח" הענין רק הכלאים",oirinynמכך על

(=הירח) סיהרא קיימא כאשר באדר, בט"ו ואילו

באדר29באשלמותא א' חודש, כבראש כאשר30(שלא ,

ההכנה מתחילה אז – בלבד) נקודה "בכח", היא הלבנה

כנאמרlreta31המעשית השקלים, נתינת לעבודת

היו32במשנה שולחנות בו עשר "בחמשה יושבין:

– במדינה"

אין באדר עשר שבחמשה העולם, לגבי גם נובע ומכך

מסתפקים "dfxkdaביתֿדין הם אלא ,oi`veiעל אף

הכלאים את עוקרים – .lreta33הכלאים"

נפנין דין בית באדר עשר ש"בחמשה לכך ההסבר זהו

ההקדשות": עניני ועל ציבור צרכי על ולבדוק לחפש

לנתינת המעשית ההכנה מתחילה באדר שבט"ו כשם

להבטיח כדי – הבאה השנה של הקרבנות בכלל השקלים

דוקא ינוצלו מסויימת בשנה לעבודה הניתנים שהכוחות

להבטיח צריך כך – שונות משנים "לערב" בלי זו בשנה

הענינים שכל ו"הקדשות", ציבור" "צרכי כל לגבי גם

לפני השנה, סוף לפני יושלמו מסויימת לשנה השייכים

ניסן. חודש ראש
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משני (כלאים "עולם" של בתחומים לערב שאסור כשם

כלאים אסורים כך לשנה), משנה (שקלים ו"שנה" מינים)
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בתחילתו.25) ב"ר וראה ע"ב. ריש קסא, זח"ב

כו'.26) בו מקריבים להיות מוכן בית הבחירה: בית הל' ריש רמב"ם ראה

ואילך פ"א תשי"ב לגני באתי ד"ה פ"ב. ה'שי"ת לגני באתי מד"ה ולהעיר

ואילך). לז ע' לגני באתי (סה"מ

ובכ"מ.27) מ"ב. פ"א אבות

נת'28) העליונים. הכחות מערבב שם: פרשתנו בחיי מרבינו להעיר

ואילך*. קלב ע' א') (כרך נ"ך באוה"ת

כו.29) פט"ו, שמו"ר וראה סע"ב. רכה, זח"א

הוא30) בו וט"ו דבי"ד – אדר בחודש מהחילוק ג"כ שלlretadלהעיר

על ומ"מ "lkפורים, כב) ט, (אסתר נאמר להםycegdeהחודש נהפך אשר

באדר נפשי' ולימצי' כו' נכרי בהדי דינא לי' דאית דהאי – למעשה וגם גו'",

מגילה לקריאת כשר החודש וכל סק"ה), סתרפ"ו מג"א ע"ב. ריש כט, (תענית

של ענין רק שזהו אלא – ס"ז) סתרפ"ח או"ח רמ"א מגילה. ריש (ירושלמי

"בכח".

זה יומתק – באשלמותא סיהרא דקיימא להזמן שייך שפורים – ועפ"ז

אחרונים (ראה לט"ו י"ד בין טו, בליל פורים סעודת להמשיך ישראל שנהגו

י"ב כ"ט "חצי הוא הלבנה ושלימות מילוי כי – ס"ב) סתרצ"ח או"ח לשו"ע

לט"ו. י"ד בין – ס"ג) שם רמ"א וראה סתכ"ו. או"ח (ב"י תשצ"ג"

לאילן,31) לר"ה בנוגע ר"ה) מס' (ריש וב"ה ב"ש מפלוגתת להעיר

אזלינן אם דפליגו די"ל במ"א ונת' בו. בט"ו ולב"ה בשבט בא' הוא דלב"ש

ע' ח"ו ואילך. 134 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש (עיין פועל בתר או כח בתר

דחודש ו"פועל" לה"בכח" רק (לא זה שייך הנ"ל ועפ"י בארוכה). ואילך 74

או א' – חודש בכל בחודש, להיום גם כ"א) – (עיי"ש) וסוכות ר"ה – תשרי

ט"ו.

ה"ט.32) פ"א שקלים הל' רמב"ם מ"ג. פ"א שקלים

כו'33) קורין בו עשר ד"חמשה הא במשנה מקדים בזה שגם ולהעיר,

על אף "ויוצאין – ואח"כ בפנים) (כדלקמן כו'" הרבים צרכי כל ועושין

הכלאים".

a"gfl v"iel ihewl k"b d`xe .dkex`a y"iir] "zetilwd mr dyecwd edf epin epi`ya oin xwir"e ,"'eke f"af zecnd zebifne dakxd `wec epivn dyecwa"c .my z"de`a (*

xagl ie`x oi`y zeevw 'a xeaig" `ed zxg` dpyc milwy mr maeaxr ixd r"ta dpy lka milwy ozil rawpy oeiknc ,oaen la` ± [(` dgiy) `vz h"kg y"ewl .(vÎht 'r)

.g"q mipta onwl x`eanda f"cre .(my z"de` 'l c"r) "oze`



miyecwכח zyxt - zegiyÎihewl

השלישי ענינים34בתחום נקבעו אחד לכל "נפש": –

שאותם מסויימים ואסורed`ודברים ולזכך, "לברר" צריך

זולתו. ושל אחד אדם של ה"בירורים" עבודת בין לבלבל

שבה להלכה הפנימי ההסבר אתmiiqnזהו הרמב"ם

כל אדם... יקדיש לא "לעולם – וחרמין ערכין הלכות

ממונו המפזר כל .. לו אשר כל ולא לו אשר מכל .. נכסיו

מחומש...": יותר יפזר אל במצוות

וממונו שנכסיו לדעת צריך מאתepzipיהודי לו

חלק מסויים: בסדר בהם להשתמש כדי הקדושֿברוךֿהוא

לו ניתן והנכסים הממון לו,oecwtkמן שייכים הם אין –

להקדש לעני, צדקה35אלא מצות את לקיים כדי – וכדומה

לפרנסתו36וכדומה לו ניתן והממון הנכסים מן וחלק ,

ביתו. בני ולפרנסת

החמישיות ארבע כי מחומש, יותר לפזר לו אסור לכן

הוקצבו הקדושֿברוךֿהואeliayaהאחרות נתן אותם –

el"לערב" צריך הוא ואין ביתו, בני ולפרנסת לפרנסתו ,

לעני השייך החלק עם .37זאת

.Ë
Ì"·Ó¯· ˙ÂÎÏ‰‰ ¯„ÒÏ ¯·Ò‰‰

ברמב"ם: ההלכות סדר מובן לעיל האמור כל לפי

הוא וחרמין, ערכין הלכות של האחרון בפרק תחילה,

על נפנין... דין בית באדר עשר "בחמשה ההלכה את קובע

הכלאים ענין שזהו ההקדשות" עניני ועל ציבור צרכי

שניתנו הכחות של ה"עירוב" מניעת – (ב"שנה") ברוחניות

לשנה. משנה ול"הקדשות" ציבור" ל"צרכי

תחילתן (ונעוץ הפרק את מסיים גם הוא מכן לאחר

בפרט אחד כל אצל משתקפת שהיא כפי זו בנקודה בסופן)

הממון את לערב לא – וחרמין ערכין של בענין (ב"נפש")

ואינו פקדון (שהוא לתת חייב שהוא הממון עם לו השייך

שלו),

נובעות ברוחניות האדם שבעבודת הכלאים ומן

כפשוטן, כלאים הלכות העולם בהנהגת

טורנוסרופוס כטענת טעות, לידי להגיע אפשר מכך אך

נתן38הרשע שהקדושֿברוךֿהוא שכיון ,el,ונכסים ממון

הכל כי צדקה, לתת צריך הוא אין הרי לעני, אחר אדם ועשה

כלאים). – ) לאחר נתינה עלֿידי זאת לבזבז לו ואסור שלו

הלכות לאחר מיד הרמב"ם ממשיך בהלכותmi`lkלכן

zepzn:ענייםdaegd.לו השייך החלק את לעני לתת

.È
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להבדל הטעם גם יובן (והמשנה)בכך התורה סדר בין

– הרמב"ם סדר לבין כלאים, ואחרֿכך פאה קודם –

עניים. מתנות הלכות ואחרֿכך כלאים הלכות תחילה

לעני לתת שצריך מודגש עניים הממוןwlgבמתנות מן

– פאה לבעלֿהבית: נשאר והרוב ,40שדהוseqa39בלבד,

לקט אינו כבר שבלים משני יותר – הלאה41לקט וכך ,

כלאים שלילת של הענין זהו העניים. מתנות בשאר

את לערב שלא בהרחבה, לעיל שנתבאר כפי ברוחניות,

ומכך – העני של חלקו עם לבעלֿהבית השייך החלק

כדלעיל. בגשמיות, כלאים איסור משתלשל

ורק שדך..." פאת תכלה "לא קודם בתורה כתוב לפיכך

במשנה. גם וכך כלאים...", תזרע לא "שדך מכן לאחר

ענין הוזכר כבר ברמב"ם זאת מתנותdfלעומת של

איסור נובע (שממנו לו" אשר "כל לתת שאסור עניים,

בהמשך מופיעות ולכן וחרמין, ערכין הלכות בסוף כלאים)

כלאים. הלכות לכך

הלכות מופיעות מכן miiprולאחר zepznשההדגשה ,

כך על לא – כשמן היא לו",xeq`yבהן אשר "כל לפזר

כך על "יותרmiaiigyאלא בזהירות ואדרבה, לעני, לתת

מתכונן ישראל "כסא כך עלֿידי ורק עשה" מצוות מכל

עומדת" האמת .42ודת
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(אוה"ת34) יצירה ספר של היסוד הוא אלו בחינות שלש ענין על אשר

ואילך). תתטז ע' יתרו

מחסר35) אינו למצוה שיתן מי כל ג): פל"ו, (שמו"ר מרז"ל יומתק ועפ"ז

ה"ב.eiqkpאת פ"י מתנ"ע הל' רמב"ם וראה .

פ"ג36) תר"ץ נחמני בר שמואל א"ר ד"ה וראה צדקה. הל' ריש יו"ד טור

.114 ע' [המתורגם] ח"ב לקו"ש גם וראה א). קיט, ח"א קונטרסים (סה"מ

ובכ"מ. .163 ע' [המתורגם] ח"ג

עוונותיו37) דלתקן (סוס"י) ואגה"ק (ספ"ג) באגה"ת מ"ש יומתק ועפ"ז

וצרכיו ענינו זהו כי – גבול בלי לפזר יוכל ופדיוןelyבצדקה, רפואת ,eytp,

צרכיו". ושאר הגוף "רפואת כמו

רע"א.38) י, ב"ב

מתנות39) הל' רמב"ם מ"ג. פ"א פאה וראה שם. מתו"כ עה"פ. פרש"י

שם. פאה ומפרשים תוי"ט הי"ב. פ"ב עניים

ו,40) (נדרים עושה" פאה שדהו כל לעשות רוצה "שאם דאף ולהעיר,

ופי' (תוס' בפאה שדהו נתחייבה דאז (לעצמו*) שקצר לאחר רק ה"ז – ב)

מירושלמי שם. נדרים פאההרא"ש תוספתא וראה ה"ז. פ"ג שם פאה. ריש

רע"ק בתוס' הובא – לרמב"ם) חידושים – חיים מים (בס' ולפר"ח רפ"א).

אינו שדהו כל שקצר מי גם הי"א) (שם הרמב"ם שלדעת – מ"ו פ"ג לפאה

ליתן פאה.lkיכול משום הקציר

ונ"כ וספ"א שם רמב"ם מ"ג. פ"א שם פאה. לריש ממפרשים ג"כ ולהעיר

שם.

רפ"ד.41) שם רמב"ם מ"ה. פ"ו פאה

רפ"י.42) מתנ"ע הל' רמב"ם

.dxrdd miptay g"xt d`xe .`"tx d`t `ztqezl mixeka zgpn .d`t yix dnly zk`ln .`"id my m"anxl n"qka `aed b"nqa d"k (*
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אכילה ושתיה

מקו  היא  ושתיה  חסד,  הימין,  מקו  היא  אכילה 
השמאל, גבורה1.

הגבורות  כי  בהיפך,  ולא  אכילה2,  בכלל  לכן שתיה 
בהיפך  ולא  לחסדים,  וטפלים  כלולים  להיות  צריכים 

ח"ו.
חסדים  כי  משתיה3,  מרובה  אכילה  תורה  של  ודת 

צריכים להרבות, וגבורות למעט.
וקו הימין הוא חד אריך, וקו השמאל הוא חד קציר4.

וכן בקוי אות ה', קו הימין הוא ארוך, וקו השמאל 
קצר ממנו.

זהו מה שמשקין עלולים לקבל טומאה יותר מאוכלין, 
כי טומאה ורע יש להם יותר אחיזה בקו השמאל.

)משקין נעשו תחלה, מה שאין כן אוכלין5. ואפילו 
כשנפלו  דוקא  הוא  טומאה,  מקבלין  שאוכלין  מה 
משקין עליהם, שאז הם מוכשרין, כמו שכתוב6 וכי יותן 

מים על זרע . . טמא הוא לכם(.
)תורת לוי יצחק עמ' רמג, עמ' רנב(

גשם

אחת,  בחינה  והם  ובינה.  חכמה  הם   — ורעם  ברק 
רק  מתפרשין7,  דלא  רעין  תרין  הם  ובינה  חכמה  כי 
שהברק נרגש בחוש הראיה, חכמה, והרעם נרגש בחוש 

השמיעה, בינה8.
אחר כך הולך הגשם — מז"א,

על הארץ — מלכות, שנקראת ארץ9.
והיינו, כי כדי שיהיה הגשם על הארץ, שהוא יחוד 
להיות  צריך  דארעא10(,  בעלה  )מיטרא  ונוקבא  ז"א 

מקודם ברק ורעם, יחוד חכמה ובינה.
והם נמשכים מהעננים, ישת חושך סתרו11 — כתר.

)ליקוטים ואגרות עמ' עה(

1( זח"ב קפה, ב.
2( שבועות כב, ב.

3( מגילה יב, א.
4( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.

5( חולין לד, א.
6( שמיני יא, לח.

7( זח"ג ד, א.
8( זח"ג קלח, ב.

9( תניא אגרת הקדש ס"כ.
10( תענית ו, ב.

11( תהלים יח, יב.

יון

הן   — אדום  יון,  מדי,  בבל,   — הגלויות  ארבע 
הלעומת זה של ארבע אותיות שם הוי"ה12. אם כן, יון 

הוא ז"א דקליפה.
ז"א  של  זה  הלעומת  והוא  ס"ו,  מספרו   — יו"ן 

דקדושה, הששים ושש נפש דיעקב הבאים מצרימה13.
— הוא יופיפותו של יפת, שעל זה כתיב14 יפת  יון 
אלקים ליפת, ויפת הוא תפארת, קו האמצעי דקליפה. 
ויון בהיפך הוא נוי, ופירוש יפת הוא נוי. והוא הלעומת 

זה של תפארת דקדושה, שופריה דיעקב15.
)תורת לוי יצחק עמ' רי(

היונים היו מלומדים בשלשה סוגי החכמות שבעולם.
א. חכמה טבעית — בדברים שבארץ.

שבתכונת  התכונה  חכמת   — לימודית  חכמה  ב. 
השמים, שלמעלה מהארץ.

הנבדלים,  בשכלים   — הפילוסופיא  חכמת  ג. 
שלמעלה מהשמים.

על זה רומזות שלש אותיות יון.
י' — שהיא נקודה אחת, רומזת על חכמה טבעית.

ו' — שהיא ארוכה יותר, רומזת על חכמה לימודית.
על  רומזת  יותר,  עוד  ארוכה  שהיא   — פשוטה  ן' 

חכמת שכלים הנבדלים.
יו"ן — מספרו שלש פעמים כ"ב, והוא שלש פעמים 
כ"ב אותיות, שבכל חכמה משלש חכמות הללו יש כ"ב.

והוא הלעומת דשלש מיני אותיות שבקדושה.
י' — כנגד אתוון זעירין, שהן במלכות, המתלבשת 

בעולם העשיה.
המתלבש  בז"א,  שהן  בינונין,  אתוון  כנגד   — ו' 

בעולם היצירה.
המתלבשת  בבינה,  שהן  רברבן,  אתוון  כנגד   — ן' 

בעולם הבריאה.
)תורת לוי יצחק עמ' ריא(

12( לקוטי תורה להאריז"ל פרשת תצא.
13( ויגש מו, כו.

14( נח ט, כז. יומא י, א.
15( בבא מציעא פד, א.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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חוברת ח 

ארבעה קילומטרים בשמש הקופחת

ראש חודש תמוז תש"ח
אני סבורה שכבר ישנם דברים שיהיה עלי להיזכר בהם כדי שאוכל לרושמם.

שבוע זה של חג הפסח הכניס מעט שינוי בחיינו, ולאחריו החלו סדרי החיים הרגילים. תושבי 
להידבר.  היה  ניתן  ועמהם  מסיביר,  לשם  שהועברו  נוצרים   - ובחלקם  קאזאחים,  ברובם  היו  המקום 

יהודים - מלבד שלושת הגולים - לא היו שם.

אחת לעשרה ימים היה על בעלי ללכת להתייצב במשרדי הנ.ק.וו.ד. כדי להירשם, ושם היה עליו 
לחתום את שמו. כאשר חל מועד זה בימי החול היתה זו חצי צרה, אולם כשהוא חל בשבת - גרם 
לנו הדבר ייסורים גדולים. מלבד עצם החתימה, היה על בעלי גם לשאת עמו את תעודת האסיר )את 
הפספורט לקחו ממנו מיד לאחר שנשפט(; זאת היתה עושה עבורו נוצרייה אחת, גם היא מהגולים, 

שגילינו לה את ה"סוד". הכתיבה, לעומת זאת, היוותה בעיה גדולה.

אחד הגולים שהיו באים להירשם היה שומר שבת. הוא נהג לחתום בידו השמאלית, באותיות שאינן 
מדוייקות בצורתן. לשם כך היה חובש את ידו בתחבושת, וטוען שהיא כואבת. פעם אמר לו הפקיד, 
שהוא מבחין שבכל פעם שיום החתימה חל בשבת - כואבת ידו... הזהירו איפוא הפקיד לבל ישכח מי 
הוא ומה מעמדו, וכי במקום זה לא יוכל להנהיג חוקים משלו, ואם ימשיך לנהוג כך - יוגלה לכפר 
מהסוג הנקרא "אאול"1, הרחק ממקום יישוב, בין קאזאחים פראיים למחצה. אזהרה זו, מטבע הדברים, 

הפחידה אותו כהוגן.

המבנה שאליו היו צריכים ללכת כדי להירשם היה במרחק ארבעה קילומטרים מהחדר שבו גרנו. 
בעלי נאלץ לצעוד מרחק זה ביום, דרך שדות חשופים, תחת השמש הקופחת. בשובו מן ההרשמה היה 
בעלי כושל אל תוך הבית כל עוד נפשו בו, ומיד היה שוכב לנוח. בתקופת האחד במאי2, וכן ב"ימי 
אוקטובר"3, היה בעלי צריך ללכת לשם במשך שלושה ימים ברציפות, ללא הפסק, ובכל הליכה היה 

עליו להיזהר בתשובות שנתן על השאלות שהוצגו בפניו.

1( כינוי לכפר פרימיטיבי בארצות הקווקז ומרכז אסיה.
2( חג הפועלים.

3( ימי חג לזכר מהפכת אוקטובר.

זכרונות מרשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מו"ה ישראל מאיר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מו' אייר, ר"פ בקיצור הכי נמרץ בהנוגע לההתועדויות באחרון של פסח, ורוצה 

אני לקוות שגם בענין דחלוקת מצה שמורה פעלו בה באופן המתאים ובאופן הרצוי, וכן אשר סו"ס יחדיר 

גם במחנם הט' הרעיון, שהלשון יפוצו מעינותיך חוצה, מדויק הוא לכל פרטיו, ז.א. שצ"ל הפצה, דוקא, 

ושיפוצו ויגיעו גם חוצה, ומובן שמילוי התפקיד מוטל על אלו היודעים מאגה"ק של הבעש"ט האמורה, 

ובעיקר שזכו לשמעו מרבנו וללמוד תורתו ושיחותיו ע"ד גודל והכרח הדבר, וא"ת למה לא נודע הכרח זה 

כ"כ בזמניהם, הנה מה תועלת בקושיות ותירוצים, כי העיקר הוא המעשה בפועל, וק"ל.
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טז, כב – ונשא השעיר עליו את כל עונתם 
אל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר

א. בגמ' יומא סו: שאלו את ר"א בנוגע השעיר, דחפו ולא 
ה'  אויביך  כל  יאבדו  כן  א"ל  וימיתנו,  אחריו  שירד  מהו  מת, 
ענה  דלא  דהטעם  מסיים  שם  ובגמ'  וכו',  לא(  ה,  )שופטים 

להם ר"א הדין מפני שלא שמע מפי רבו.
ויש לבאר דמה ענה להם ר"א כן יאבדו כל אויבך ה', מה 

הקשר של תפלת ושירת דבורה להשעיר הנשתלח לעזאזל.
אברבנאל,  )עיין  במפרשים  המבואר  עפ"י  לומר  ויש 
עקידת יצחק שער לו, ובמהרש"א בגמ' שם( דהשעיר מרמז 
על עשו כמ"ש איש שעיר וכו', וכן על שר שלו הס"ם, ובעיקר 
מרמז על גלות עשו הוא אדום מלכות הרביעי היא גלות רומי 

)עי' רש"י סוף פרשת וישלח(.
ומבואר ברמב"ם סוף הלכות מלכים דבזמן שיבוא משיח 
ודת  המוסלמים  דת  טעותם,  על  מודים  כולם  האומות  אז 
כולם  לקרוא  ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך  אז  כי  הנוצרים, 
בשם ה', והיתה לה' המלוכה, וביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו 

אחד.
ולא  למטה  שדחפו  השעיר  כששאלו,  ר"א,  שאמר  וזהו 
אל  רמז  הוא  שנפל  דהשעיר  וכו',  יאבדו  כן  להם  ענה  מת, 
האומות  כל  וימותו  שיחרבו  לא  היינו  לע"ל,  האומות  נפילת 
האומות  שכל  ברמב"ם  לעיל  כמ"ש  אלא  משיח,  כשיבוא 
יחזרו בתשובה ויאמינו בה' אלקי עולם, אלא יהי' להם נפילה 

ולא מיתה.
דאופן  ה'",  אויבך  כל  יאבדו  “כן  הפסוק  שהביא  וזהו 
אבידת האומות העולם לע"ל, יהי' ע"ד השאלה ששאלו לו, 
היינו, “דחפו ולא מת", דלא יהי' מיתה לכל האומות לע"ל כי 
אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה', אלא 
יהי' כמשל “דחפו" דיהי' להם נפילה במלכותם, למטה, ולא 

מיתה.
על  באברבנאל  וכמבואר  הרומים,  לעשו,  מרמז  והשעיר 
ישעי' דקאי על דת הנוצרי, דלע"ל כולם, כל האו"ה יפסיקו 
מלהאמין במשיח שקר שלהם, ויאמינו בה' אלקי עולם, והי' 

ה' למלך על כל הארץ.
פרי דוד

יח, ט – ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב 
לגלות ערותה

ב. כתב הש"ך סוף פרשת אחרי, טעם למה קורין פרשת 
עריות במנחה דיום הכפורים בשם מדר"א שאומרים להקב"ה 
אתה כתבת ערות אמך לא תגלה אמך היא, וישראל קראת 

אחותי  קראת  וישראל  תגלה  לא  אחותך  ערות  כתבת  אמי, 
כו', לזה קורין אלו העריות לומר להקב"ה שלא יגלה ערותינו 

בין שרי העובדי כוכבים בעת החתימה כו' ע"ש.
ישראל  כנסת  ערות  גילוי  נק'  ויסורים  הגלות  כי  והיינו 
יעו"ש  אליהם  ערותך  וגליתי  ל"ז  ט"ז  סי'  ביחזקאל  כמ"ש 
וע'  קלונך  כל עמא  ויחזון  להון  ואגלי בהתתיך  יונתן  דתרגם 
בהושע סי' ב' י"א ובישעי' סי' מ"ז ה', וזהו הפי' שמבקשים 
ממנו ית' שלא יגלה עוונותינו כי אם אדרבה יכסה על פשעינו 
עליך  כנפי  ואפרש  ח'  פסוק  הנ"ל  סי'  ביחזקאל  כמש"ש 

ואכסה ערותך ות"י ואעדתי חוביכון.
הפך  עוונותינו  שמסיר  כסוי  לשון  כפורים  יום  ענין  וזהו 

וגליתי ערותך, וזהו כנ"ל בענין כסית כל חטאתם.
אור התורה אחרי עמוד שיא )בהוספות(

בנך  אשת  תגלה  לא  כלתך  ערות   – טו  יח, 
היא לא תגלה ערותה

מחציפותא1  יהודה  ר'  אמר  )עא:(  פרשתינו  בזוהר  ג. 
דצדקת חדא נפקא כמה טבאן לעלמא, ומאן היא תמר וכו', 
פרחין  ופרחת  לתתא,  מלה  אוקימת  תמר  אוקימנא  והכי 
ואניצת ענפין, ומבואר במפרשים )הרמ"ק ומקדש מלך ועי' 
בליקוטי תורה מאריז"ל פ' וישב(, דהכוונה דע"י מעשה תמר 
עם יהודה בא שורש מלכות בית דוד ומשיח, שבא מפרץ בנה.

בפ'  דהרי  אחרי,  בפ'  זה  מביא  דהזוהר  דהטעם  וי"ל 
בפרשתינו כתוב "ערות כלתך לא תגלה", וכדי שלא להוציא 
הזוהר  מביא  ע"כ  ומשיח,  דוד  בית  מלכות  על  ח"ו  לעז 
טובים  פרחים  ממנה  יצאה  הטובים,  מעשי'  ע"י  דאדרבה 

שמהם נשתלשלה מלכות בית דוד ומשיח.
לבוא  יהודה  התיר  דהאיך  שאלה,  גופא  הא  תאמר  ואם 
מדייק  דהכתוב  התירוץ,  גופא  בפ'  דמרומז  וי"ל  כלתו,  על 
)ועיין בפרש"י(, דהרי מבואר  בנך"  “ערות  ולא  בנך",  "אשת 
ואונן  דער   – ראשון  דרוש   – האתרים  דרך  דרכים  בפרשת 
שמשו שלא כדרכם )יבמות לד(, ובבני נח אין האשה נקנית 
אישות בין  אלא כדרכה ע"ש באריכות. וא"כ מעולם לא הי' 
דזכתה  ואדרבה  ליהודה,  היא  ומותרת  תמר,  עם  ואונן  ער 
יצאו  כג: ממני  )עיין מכות  לשלשלת הקדושה דדוד ומשיח 
כבושות ובפרש"י, ועיין ב"ר פפ"ה הקב"ה עסק לברוא אורו 

של משיח ע"ש.
זרע יצחק

1( ]תרגום ללה"ק:[ מחציפות של צדקת אחת, יצאו כמה טובות בעולם כו', וכך ביארנו 

כי תמר העמידה ועשתה פעולה למטה, ועי"ז יצאו ממנה פרחים והניצה ענפי הקדושה 

וכו'.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת אחרי - קדושים
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(á)äãìéå òéøæú ék äMà øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¦¨Æ¦´©§¦½©§¨«§¨−
:àîèz dúåc úcð éîék íéîé úòáL äàîèå øëæ̈¨®§¨«§¨Æ¦§©´¨¦½¦¥²¦©¬§Ÿ−̈¦§¨«

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 'l 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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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

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l oey`x meil inei xeriy

ּתלּויה הּטהרה ּבֹו לכּפר, ּבא ׁשהּוא מי וטהרה", הּכהן עליה "וכּפר קרּויה∑ËÂ‰¯‰.ׁשּנאמר: ּכאן ׁשעד מּכלל ְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿»≈»ְְִֶַָָָ
רמב"ן.טמאה ְֵָ
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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¿≈«¿»
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„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
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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



rxevnÎrixfzלו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l 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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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 ¿ְְְְִִָָָָָָֹֻ
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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



rxevnÎrixfzלח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` '` 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 xii` '` 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)

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l 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



לט rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` '` 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 xii` '` 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)



rxevnÎrixfzמ zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` '` 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
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ׁ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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ׁ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
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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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(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

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyily meil inei xeriy

(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 xii` 'a 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¿≈
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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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ּ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,

rxevnÎrixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy

(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 xii` 'b 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):
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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 ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
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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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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 ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹֹ

rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy

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



מז rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b 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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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 ְִָ¿…∆»»∆ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

(àé)íúàå øähnä Léàä úà øäèîä ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦º©Ÿ¥´©«§©¥À¥²¨¦¬©¦©¥−§Ÿ¨®
: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…»ֶ
הּלג ואת .האׁשם ְֶַָָָֹ

(âé)úàhçä-úà èçLé øLà íB÷îa Nákä-úà èçLå§¨©´¤©¤À¤Â¦§Â£¤̧¦§©¯¤©«©¨²
ïäkì àeä íLàä úàhçk ék Lãwä íB÷îa äìòä-úàå§¤¨«Ÿ−̈¦§´©®Ÿ¤¦¿Â©«©Â̈¨«¨¨¬Æ©Ÿ¥½

:àeä íéLã÷ Lã÷¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£Óa'B‚Â ËÁLÈ ¯L‡ ÌB˜∑ּבפרׁשת אׁשם ּבתֹורת נאמר ּכבר והלא לֹומר? ּתלמּוד ּומה ּבּצפֹון, הּמזּבח יר על ƒ¿¬∆ƒ¿«¿ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּבהעמדה. לּדֹון אׁשמֹות מּכלל זה ׁשּיצא לפי ּבּצפֹון? ׁשחיטתֹו טעּון ׁשהאׁשם אהרן", את כ)"צו ּתהא(זבחים יכֹול ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
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 ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

(ãé)ïæà Ceðz-ìò ïäkä ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©´©Ÿ¥»¦©´¨«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²¬Ÿ¤
Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:úéðîéä©§¨¦«
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

rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b iriax meil inei xeriy

(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 ְִָ¿…∆»»∆ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

(àé)íúàå øähnä Léàä úà øäèîä ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦º©Ÿ¥´©«§©¥À¥²¨¦¬©¦©¥−§Ÿ¨®
: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…»ֶ
הּלג ואת .האׁשם ְֶַָָָֹ

(âé)úàhçä-úà èçLé øLà íB÷îa Nákä-úà èçLå§¨©´¤©¤À¤Â¦§Â£¤̧¦§©¯¤©«©¨²
ïäkì àeä íLàä úàhçk ék Lãwä íB÷îa äìòä-úàå§¤¨«Ÿ−̈¦§´©®Ÿ¤¦¿Â©«©Â̈¨«¨¨¬Æ©Ÿ¥½

:àeä íéLã÷ Lã÷¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£Óa'B‚Â ËÁLÈ ¯L‡ ÌB˜∑ּבפרׁשת אׁשם ּבתֹורת נאמר ּכבר והלא לֹומר? ּתלמּוד ּומה ּבּצפֹון, הּמזּבח יר על ƒ¿¬∆ƒ¿«¿ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּבהעמדה. לּדֹון אׁשמֹות מּכלל זה ׁשּיצא לפי ּבּצפֹון? ׁשחיטתֹו טעּון ׁשהאׁשם אהרן", את כ)"צו ּתהא(זבחים יכֹול ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
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 ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

(ãé)ïæà Ceðz-ìò ïäkä ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©´©Ÿ¥»¦©´¨«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²¬Ÿ¤
Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:úéðîéä©§¨¦«
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



rxevnÎrixfzנ zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd 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 xii` 'd 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

rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c 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 xii` 'c 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



ני rxevnÎrixfz zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd 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 xii` 'd 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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(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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ׁ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«¬«¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

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≈»»ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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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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(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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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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(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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‡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¿»»



נז rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd 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



rxevnÎrixfzנח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e 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¿«
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ß xii` 'e ycew zay ß

(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
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(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¿«



ס
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¤−¥´§¨®©¥¬¤¥«¦−¦§©¬¨«¤

äö÷ 'ò ïî÷ì äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì òøåöî òéøæú úùøôì äøèôä

rxevnÎrixfz zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e 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 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§¦¥©´



סי
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¦«¨©¬¥¤−§©¬§¨«
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ב.10. ב, ג.11.קדושין צח, ל.12.תהלים לא, כ-כא.13.משלי כה-כו.14.פרק עג, מח.15.תהלים בפרק

לשבוע פרשת אחרי־קדושים תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ל' ניסן
פרק כ

מפרק קמה  
עד סוף פרק קנ 

יום רביעי - ג' אייר
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום שני - א' אייר
פרק כ

מפרק א 
עד סוף פרק ט

יום חמישי - ד' אייר
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שלישי - ב' אייר
מפרק י 

עד סוף פרק יז

יום שישי - ה' אייר
מפרק כט

עד סוף פרק לד

שבת קודש - ו' אייר
פרק כ 

מפרק לה עד סוף פרק לח

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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íåôì ãç ìë õ÷ ïéàì úåâøãîå 'éçá äîëì ú÷ìçð
äìòá íéøòùá òãåð ô"ò ÷ä"æá ù"îë äéìéã àøåòéù
äî íåôì ãç ìëì ÷áãúàå òãéúà åäéàã ä"á÷ àã
úåøúñðä åîéçøå åìéçã 'éàø÷ð ïëìå 'åëå äéáìá øòùîã
úåùòì åðéðáìå åðì úåìâðä ïä úåöîå äøåúå åðéäìà 'äì
ìë íåé÷á åðìåëì ãçà èôùîå úçà äøåú éë .'åë
åîéçøå åìéçãá ë"àùî äùòî 'éçáá úåöîå äøåúä
úçà êà .ì"ðë áìå çåîáù 'ä úà úòãä éôì íäù
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aezky enk .dry z`xed17,

did `iicxec oa xfrl` 'xy

,lecb odk opgei ly leblb

odkk dpy mipeny yniyy
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åà éîùâ âåðòú íåùá ììë úùáåìî åùôðáù äáäà
äæò úáäìùå ùà éôùøë åùôð áéäìäì ìåëé éðçåø
ïî÷ì ù"îë ì"ðä 'åððåáúä é"ò äîéîùä äìåòä áäìå

'éçá éôë äàøéì úîãå÷ù íéîòô åæ äáäà 'éçá äðäå
úåøåáâå íéãñç ììåë úòãäù] òãåðë äãéìåîä úòãä
ãøéì íéîãå÷ íéãñçäù íéîòôå äàøéå äáäà íäù
äùòéù úåøéáò ìòáå òùøì øùôà ïëìå [úåìâúäìå
î"îå åéäìà 'ä úà åøëæá åáìá äãìåðä äáäàî äáåùú
úåðè÷ 'éçáá àéäù ÷ø àìéîî äá äìåìë ë"â äàøéä
àéä äáäàäå å"ç åá ãåøîì àèç úàøé åðééäã íìòäå
äòù úàøåäå äø÷î êøã åäæ êà åçåîå åáì úåìâúäá
à"øã äùòîë äòù êøåöì 'ä úàî úéèøô äçâùäá
äéåìúå äòåá÷ä äãåáòä øãñ ìáà .àééãøåã ïá
äøåúä íåé÷ äìçú íéã÷äì êéøö íãàä úøéçáá
øåñá ô"ëò úåðè÷ 'éçáá äàúú äàøé é"ò úåöîäå
äøåúä øåàá úéäìàä åùôð øéàäì áåè äùòå òøî
úáäàå éë] äáäàä øåà äéìò øéàé ë"çàå äéúåöîå

:[ç"éì òåãéë øåà ô"á àéøèîéâá
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ב.16. יז, זרה עבודה לב.17.ראה תהלים, להאריז"ל תורה א.18.בלקוטי כט, ברכות ˘ËÈÏ"‡:19.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'מכ ג"כ "וראה

– בזה אדמו"ר ‰‡‰·‰מו"ח 'È¯„Ó· ˙ÂÈË¯Ù·Âכאן אדה"ז דכוונת – העבודה קונ' בסוף הנדפס –‰·‰‡Ïמפשטות יוקשה לא ולכן דראב"ד.

נפשו דיצאה ג"כ ומובן א). יג, א. (ז, תקס"ב בס' מאדה"ז מבואר שבזה התשובה וענין צ"ל. והא דהא – תשובה שענינו דראב"ד הסיפור

זה שייך דאיך – התשובה".·‡‰"Ú:בבכי' מצד בא שזה אלא



סה xii` 'a iyily mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ב' שלישי יום
פרקמד ,124 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå ãî ÷øô,bq 'nr cr.'åë àøôö

.ãî ÷øtzeillkd zebixcnd izy z` ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
lbeqn epi` ,envr zegeka mc` ± .dlrnln d`ad ,"dax dad`" - :dad`ay

`edyk wx .dad` ly ef dlrp dbixcnl 'd zelcba zeppeazd ici lr ribdl

,"mler zad`" - ;dpzn ly jxca dlrnln ef dad` lawn `ed ± jkl dkef

zelcba zeppeazd ici lr d`ad

oiane wnrzn icediy ici lr ,'d

dze`l ribn `ed ± 'd zelcb

.dad`

äáäà úâøãî ìk ,äpäå§¦¥¨©§¥©©£¨
úBâøãî 'áîäáäà" :elà ¦©§¥¥©£¨

¯ "íìBò úáäà"å "äaø©¨§©£©¨
úBðéça änëì ú÷ìçð¤§¤¤§©¨§¦

,õ÷ ïéàì úBâøãîeopyi - ©§¥§¥¥
,dad` ly zebixcn seqÎoi`

"dax dad`" zbixcna mb

,"mler zad`" zbixcna mbe

àøeòL íeôì ãç ìk̈©§¦¨
,délcitl cg` lk - ¦¥

dad`d zbixcn ,exeriy

m`zda `id cg` lka

;zipgexd ezbxclBîk§
LBãwä øäfa áeúkL1ìò ¤¨©Ÿ©©¨©

íéøòMa òãBð" :÷eñẗ¨©§¨¦
"dìòa2¯"dlra"yàc" ©§¨¨

éøa-àLã÷,àeä-C- ª§¨§¦
ly "lra" `xwp d"awd

- "mixrya rcep" ,d"awd ,"dlra"e ± l`xyi zqpkòcéúà eäéàc§¦¦§©©
÷acúàå- "mixry"a ,waczne ybxp ,"rcep" `ed ±íeôì ãç ìëì §¦§©¥§¨©§

."'eëå déaìa øòLîc äî"qtez"e "xryn" `edy itk cg` lkl ± ©¦§©¥§¦¥§
ly zillk dbixcn dze`a mdipy micnery miyp` ipyy ,jk .eala

.zeihxtd zebxca lcad miiw z`f lkae ,dad`íéàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨¦
¯ eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi"eðéäìà 'äì úBøzñpä"3,ik - §¦§¦©¦§¨©¡Ÿ¥

zeid ,xg` icedi iabl zxzqen ,cg` icedi ly dad`d zbixcn

,dbixcn dze`a cner `ed oi`eeðì úBìâpä" ïä ¯ úBöîe äøBúå§¨¦§¥©¦§¨
,"'eë úBNòì åðéðáìelkl zeeye zeielb od zeevne dxez eli`e - §¨¥©£

,cg`äøBzä ìk íei÷a ,eðlëì ãçà ètLîe úçà äøBz ék¦¨©©¦§¨¤¨§ª¨§¦¨©¨
,äNòî úðéçáa úBöîe,zeevnde dxezd lk meiwe ziiyra - ¦§¦§¦©©£¤

ly ote` eze`e oilitz ly dxev dze` ± l`xyi ipa lk mieezyn

zegpd icedid lv`e ,l`xyiay milecbay lecbd lv` dey dgpd

.l`xyia xzeiaeîéçøe eìéçãa ïk ïéàM äîqgia xacd dpey ± ©¤¥¥¦§¦§¦
,dad`e d`xil,áìå çîaL 'ä úà úòcä éôì íäLdpey jka - ¤¥§¦©©©¤¤§Ÿ©¨¥

okle xzei dwenre dlecb zewl`a ezriciy in yi :ipyd on cg`

,xzei dzegt ezrici xy` yie ,xzei zelecb 'd z` ezad`e ez`xi

,xzei dzegt dbixcna od 'd z` ezad`e ez`xi mb okleøkæpk©¦§¨

.ìéòì"dax dad`" oia lcaddy ,owfd epax xiaqd mcewd wxta §¥
,dlrnln d`ad dad` `id "dax dad`" :`ed "mler zad`"l

zad`" eli`e ,dil` ribdl mrt s` leki did `l ezceara mc`de

dbyd ly dceard ici lr dil` ribn mc`y dad` `id "mler

o`k .'d zelcba zeppeazde

zniiwy owfd epax siqen

dkeza zllekd efk dad`

zebixcnd izy z`

zbixcn da yi :zexen`d

`idy jka ,"dax dad`"

eznypa icedi lkl d`a

on dyexi xeza dlrnln

zelbl ick ,j` ,zea`d

wwcfdl yi ,ef dad`

zelcba zeppeazdle dpadl

zbxce zpiga xak idefy ,'d

,xen`ky ,"mler zad`"

zcear ici lr dlbzn

:"`ipz"d oeylae .mc`dCà©
äìeìkä äáäà àéä úçà©©¦©£¨©§¨
úBâøãîe úBðéça ìkî¦¨§¦©§§
úáäà"å "äaø äáäà"©£¨©¨§©£©

,"íìBòdad` dpyi - ¨
zllekd ,zcgeine dcigi

zebixcne zepiga lk dkeza

zad`"e "dax dad`"

,"mler;eðéúBáàî eðì äMøéå ,ìàøNiî Lôð ìëì äåL àéäå- §¦¨¨§¨¤¤¦¦§¨¥¦ª¨¨¥£¥
dad` dpyi ,zea`d on yxi l`xyin cg` lky ,dyecwd dnypa

.ef÷eñt ìò øäfä áúkM äî ,eðéäå4äìéla Eúéeà éLôð" : §©§©¤¨©©Ÿ©©¨©§¦¦¦¦©©§¨
Y "'Bâå"xdef"d]5oi` ,weqtd ly heytd eyexit itly ,wiicn §

did ,("iytp") xzqp oeyla ytpd lr xaecn m` :zwiiecn oeyld

did e`l m`e ,jl da`z iytp :xnelk ,"jze` iytp" xnel eilr

,"iytp"a ligzn ,`ed cvik ,jl a`z ip` ± "jizie` ip`" :xnel jixv

ip` :xnelk ± "jizie`" xne`e ,ecra xacnk ,envr l` cin xaere

,d"awd lr zaqen "iytp" dlndy "xdef"d yxtne ± ?jl a`z

iptn ± "iytp" :icedi xne`e dpet eil`e ,xac lk ly ytpd `edy

.[jl a`z ip` ± "jizie`" ± okl ,ily ytpd `ed dz`yíéçøéc"¦¨¦
éøa àLã÷ìàçeøå àLôðc àúeîéçø àeä Caed`l icedi lr ± §ª§¨§¦§¦¨§©§¨§¨

,gexe ytp zad` d"awd z`àôeâå àôeâa ïéìéà e÷acúàc äîk§©§¦§©§¦¥§¨§¨
."'eëå ïBì íéçøade` sebde ,seba zewaczn gexde ytpdy enk ± ¨¦§

.'eke oze`'ä äzàL éðtî øîBìk ,"Eúéeà éLôð" :áeúkL eäæå§¤¤¨©§¦¦¦¦§©¦§¥¤©¨
,"Eúéeà" Cëì ,íéizîàä éiçå "éLôð";jl a`z ip` -Leøt ©§¦§©©¨£¦¦¦§¨¦¦¦¥

àeäLëe ,BLôð éiçì äeàúnä íãàk Eì áàúå äeàúî éðàL¤£¦¦§©¤§¨¥§§¨¨©¦§©¤§©¥©§§¤
ìçòîe L¯ ,åéìà BLôð áeLzL áàúå äeàúî äply ezn`ly ¨¨§ª¤¦§©¤§¨¥¤¨©§¥¨
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íéøîà éèå÷éì
äðäå ãî ÷øôúåâøãî 'áî äáäà úâøãî ìë

íìåò úáäàå äáø äáäà åìà
íåôì ãç ìë õ÷ ïéàì úåâøãîå 'éçá äîëì ú÷ìçð
äìòá íéøòùá òãåð ô"ò ÷ä"æá ù"îë äéìéã àøåòéù
äî íåôì ãç ìëì ÷áãúàå òãéúà åäéàã ä"á÷ àã
úåøúñðä åîéçøå åìéçã 'éàø÷ð ïëìå 'åëå äéáìá øòùîã
úåùòì åðéðáìå åðì úåìâðä ïä úåöîå äøåúå åðéäìà 'äì
ìë íåé÷á åðìåëì ãçà èôùîå úçà äøåú éë .'åë
åîéçøå åìéçãá ë"àùî äùòî 'éçáá úåöîå äøåúä
úçà êà .ì"ðë áìå çåîáù 'ä úà úòãä éôì íäù
äáø äáäà úåâøãîå 'éçá ìëî äìåìëä äáäà àéä
äùåøéå ìàøùéî ùôð ìëì äåù àéäå íìåò úáäàå
êéúéåà éùôð ô"ò øäæä ù"î åðééäå .åðéúåáàî åðì
äîë àçåøå àùôðã àúåîéçø ä"á÷ì íéçøéã 'åâå äìéìá
éùôð ù"æå .'åëå ïåì íéçø àôåâå àôåâá ïéìéà å÷áãúàã
íéúéîàä ééçå éùôð 'ä äúàù éðôî øîåìë êéúéåà
äåàúîä íãàë êì áàúå äåàúî éðàù 'éô êéúéåà êëì
áàúå äåàúî äðåòîå ùìç àåäùëå åùôð ééçì
äåàúî ïùéì êìåä àåäùë ïëå åéìà åùôð áåùúù
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ב.1. קג, א; כג.2.חלק לא, כח.3.משלי כט, ט.4.דברים כו, א.5.ישעי' סח, ג; חלק



`xiiסו 'c iying mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ד' חמישי יום

,126 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîãð íà óàå,126 'nr cr:'åë äôøöî

.'eëå ïBì àøäðàì àøãå àøc ìëaepax dyn ly ezehytzd ± §¨¨¨§¨¨§©§¨¨§
lkay oeeikne .xec eze`ay l`xyi ipal xi`dl xece xec lka dpyi

dynn zehytzd dpyi xec

,icedi lka dxi`nd epax

aehd zehytzdny ixd

deedzn ,epax dynn xe`de

icedi lka dpyiy ,dad`

ote`k ,epizea`n dyexia

epax dyn ly ezad`9.÷ø©
Bæ äøàäLdyn znypn ± ¤¤¨¨

l`xyin cg` lkl epax

,xec lkaúðéçáa àéä¦¦§¦©
ìBãb íìòäå øzñä¤§¥§¤§¥¨
,ìàøNé úéa ìk úBLôða§©§¨¥¦§¨¥
Bæ äáäà àéöBäìe§¦©£¨

Baì úelbúäa úBéäì ,éelbä ìà øzñääå íìòääî úøzñîä©§ª¤¤¥©¤§¥§©¤§¥¤©¦¦§§¦§©¦
Y Bçîe- gena zybxen didz ef dad`yä÷Bçø àìå úàìôð àì ŸŸ¦§¥§Ÿ§¨

éôa ãàî øácä áBø÷ àlà ,àéä.Eááìáe Ezernyn idn ± ¦¤¨¨©¨¨§Ÿ§¦¦§¨§
- ?ald ici lre dtd ici lr daxiwdì ìò ìéâø úBéäì ,eðéäcBðBL §©§¦§¨¦©§

Baì úðek øøBòì BìB÷å§§¥©¨©¦
,Bçîexxern lew" ,ixdy - Ÿ

lewde xeaicd ± "dpeekd

ald zpeek z` mixxern

,gendeBzáLçî ÷éîòäì§©£¦©£©§
óBñ-ïéà íéiçä éiça§©¥©©¦¥
eðéáà àeä ék ,àeä-Ceøä¦¨¦
øB÷îe ézîàä Lnî©¨¨£¦¦§
åéìà øøBòìe ,eðéiç©¥§¥¥¨
ìà ïaä úáäàk äáäàä̈©£¨§©£©©¥¤
ïk Bîöò ìébøiLëe .áàä̈¨§¤©§¦©§¥
äNòð ìbøää éøä ¯ ãéîz̈¦£¥©¤§¥©£¤

.òáèd"awdy ,ybx eze` ± ¤©
dyrp ± eia` z` ade` oay enk eze` aed`l mikixvye eia` `ed

.irah xac ea

Y éðBéîc çk àeäL äøBàëì Bì äîãð íà óàåea oi` zn`ay §©¦¦§¤¦§¨¤Ÿ©¦§¦
wgxzdl yi 'd zceara ixde ,jk dncn wx `ed ,ef dad`

- z`f lka ,zepeincn¯ ,Leçé àì,jkn yeygi l`àeäL øçàî Ÿ¨¥©©¤
Bîöò ãvî Bzîàì úîà,ezcear icrla ±äáäà" úðéçáa ¡¤©£¦¦©©§¦§¦©©£¨

."úøzñîzpigan ± §ª¤¤
da dreah ixd dnypd

,dzin`l zn`a ef dad`

úìòBzL ÷øezcear ± ©¤¤¤
z` d`iandìà dúàéöé§¦¨¨¤
Y éelbä,df ixdéãk ©¦§¥

¯ ,äNòî éãéì dàéáäì©£¦¨¦¥©£¤
dad`dy jk icil `iadl

miyrnd z` xxerz

zxzqen dzeiday ,mc`ay

,dyrn icil `iadl dgeka oi` znlrpeàeäL`ed dyrnd ±÷ñò ¤¥¤
¯ ,äæ éãé ìò íi÷îe ãîBlL úBönäå äøBzäzelbzd ici lr ©¨§©¦§¤¥§©¥©§¥¤

z`fe ,dad`dãáBòä ïák Cøaúé åéðôì çeø úçð úBNòì éãk§¥©£©©©§¨¨¦§¨¥§¥¨¥
.åéáà úà,ef dielb dad` zaiign jk ,gex zgp el mexbl ick ± ¤¨¦

`edy d"awdl gex zgp mexbl ick ,zeevn miiwle dxez cenll

ixd ,zn`a `id dad`d ,dnypd zpigany oeeikne .izin`d epia`

zi`xp `ide ,dzin`l zn` jezn zelbzda dppi` `idyk mb

,ixd ,`id mby oeeikn ,jkn yeygl jixv `ed oi` ± cala zipeinck

.dpeek dze` jezn zeevnd meiwle dxezd cenill eze` d`ianìòå§©
¯ eøîà äæl"f epinkg10:àeä-Ceøa-LBãwä ¯ äáBè äáLçî" ¤¨§©£¨¨¨©¨¨

¯ ,"äNòîì dôøöîdaehd daygnd z` cg`ne sxvn `ed §¨§¨§©£¤
,dyrnlàçøôì ïéôcb úBéäì,oda gextl "miitpk" zeidl ± ¦§©§¦§¨§¨

dxezd z` zelrdl

,dlrnl zeevndeøkæpk©¦§¨
.ìéòì:xnelk .f"h wxta ± §¥

daygn" ly zernynd m`

dtxvn d"awd daeh

enk `id "dyrnl

± zehyta miyxtny

zeyrl ayg cg`yky

oi`y) daiq llbae ,devn

ecia did `l (da my` `ed

eid ,devnd z` dyr eli`k ,d"awd itlk ,xacd aygp ± dzeyrl

."d`yr eli`k aezkd eilr dlrn" xnel mikixv l"f epinkg

" oeyldndtxvnoi`y `l` ,epyi dyrndy rnyn "dyrnl

sxvn d"awde ± dyrnl zekiiy mey mvra daehd daygnl

xaqed f"h wxta .dyrnl daehd daygnd z` cg`ne

oky ,dyrnl zekiiy mvra dl yi ,ala dielb `id dad`dyky

,ygena mi`ex ep`y enk .zeevnd dyrna zeig zpzep dielb dad`

,eli`e .zeiga z`f dyer `ed ± dad` jezn xac dyer cg`yk
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àéä åæ äøàäù ÷ø 'åëå ïåì àøäðàì àøãå àøã ìëá
ìàøùé úéá ìë úåùôðá ìåãâ íìòäå øúñä 'éçáá
ìà øúñääå íìòääî úøúåñîä åæ äáäà àéöåäìå
àìå úàìôð àì åçåîå åáì úåìâúäá úåéäì éåìéâä
êááìáå êéôá ãàî øáãä áåø÷ àìà àéä ä÷åçø
åáì úðååë øøåòì åìå÷å åðåùì ìò ìéâø úåéäì åðééäã
àåä éë ä"á ñ"à íééçä ééçá åúáùçî ÷éîòäì åçåîå
äáäàä åéìà øøåòìå åðééç øå÷îå éúéîàä ùîî åðéáà
éøä ãéîú ïë åîöò ìéâøéùëå .áàä ìà ïáä úáäàë

.òáè äùòð ìâøää

ãîàåäù äøåàëì åì äîãð íà óàå
ãöî åúéîàì úîà àåäù øçàî ùåçé àì éðåéîã çë
ìà äúàéöé úìòåúù ÷ø úøúåñî äáäà 'éçáá åîöò
äøåúä ÷ñò àåäù äùòî éãéì äàéáäì éãë éåìéâä
çåø úçð úåùòì éãë äæ é"ò íéé÷îå ãîåìù úåöîäå
äáùçî åøîà äæ ìòå .åéáà úà ãáåòä ïáë 'úé åéðôì
àçøôì ïéôãâ úåéäì äùòîì äôøöî ä"á÷ä äáåè
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.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נמשך דאם – זה פועל חכם, שהוא דמי בחכמה;·Ú·Ë"ע"ד הם פועלים ורחמים) הגבורה (או האהבה למדת

ובזה – עבודה) עה"ח, בקונ' כמבואר – זו באהבה ג"כ (דמדבר מספ"י ג"כ וכמובן וכיו"ב. בביטול הנ"ל פועלים – ביטול בעצמו שפעל מי

הזהר ל' ריש גם כאן דמביא ג"כ ‡·ÈÂמובן ¯˙· Ï„˙˘‡„משה שאהבת כאן הכוונה הי' דאם –˙È˘Ú� ‰ÓˆÚהול"ל – אהבתו ממנה) (שמץ

היא – ואהבה וביטול) חכ' – מהותו ומעיקר בזה, ג"כ – (ואתפשטותי' דעת ממשיך רועה בתור דמשה אלא - כו', לון דרחים כו' כברא

א.10.מאברהם". מ, קדושין

xii` 'b iriax mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ג' רביעי יום

,bq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äìåãâå äáø äáäàå,126 'nr cr.òáè äùòð

ep`y enk ,mc`d ly xzeia lecbd beprzd `ed miigd beprz ,xac

,xacd oaen ixd .digiy ick ,mibeprzd lk lr xzeei mc`y ,mi`ex

,`l` ;mibeprzd lkn xzei miwfge milecb miigd beprze zweyzy

beprza yibxne yg epi` mc` ,"beprz epi` ± icinz beprz"e zeid

yibxn `ed oi` okl ,icinz

,j` .miigay lecbd beprza

,siir e` ylg `edy drya

elv` f` zeigd oi`e

zeidl jixvy enk zelbzda

dweyza yg `ed f` ±

.miiglCìBä àeäLk ïëå§¥§¤¥
ïLéì`id zeigd f`y ± ¦Ÿ

± dpiy" oky ,zenlrzda

"dzina miyyn cg`6okle ,

,f` mc`déðà Ck ¯ BúðMî øBòiLk åéìà áeLzL õôçå äeàúî¦§©¤§¨¥¤¨¥¨§¤¥¦§¨¨£¦
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàì áàúå äeàúî,`edy -íéiçä éiç ¦§©¤§¨¥§¥¨©¥©©¦

éöé÷äa äøBzä ÷ñò éãé ìò éaø÷a BëéLîäì ,íéizîàä̈£¦¦¦§©§¦§¦§¦©§¥¥¤©¨©£¦¦
,äìéla éúðMîip` a`z ,miizin`d miigd iig ,seqÎoi` xe` z` - ¦§¨¦©©§¨

,dxezd ici lr iaxwa jiyndléøa-àLã÷å àúéøBàcàlk àeä-C §©§¨§ª§¨§¦ª¨
,ãçdxez cenil ici lre ,cg` xac md d"awde dxezd oky - ©

dzr dpecipd dad`d zbxc :xnelk ± seq oi` xe` iaxwa jiyn`

miwaczne micg`zn eci lry ,dxezd cenill mc`d z` d`ian

dpyi ,llka mlerd z` dignd ,ziwl`d zeigay enke .d"awda

dyrn cinz mei lka eaeha ycgnd") zicinz zeycgzd

± "miycgk jipira eidi mei lka" ixd ,hxta dxez iable ,("ziy`xa

dweyzde dad`dy ixd

mc`y ziwl`d zeigl

cenil ici lr eaxwa jiynn

enk ,zeidl dkixv ,dxezd

wewf `edy ygd mc` ly ef

f`y ,zycegn zeigl

dwfg `id zeigl dweyzd

.dielbeøäfä áúkL Bîk§¤¨©©Ÿ©
Lð øa éòác" :íL̈§¨¥©©
éøa-àLã÷c àúeîéçøî-C ¥§¦¨§ª§¨§¦
."'eë àøôö ãò dðçìôa àìczLàì ,àìéì ìëa í÷éîì àeä± §¥©§¨©§¨§¦§©§¨§ª§¨¥©©§¨

weqrle dlil lka mewl mc`d lr ,d"awdl ezad` zngn

iytp" ly dad`d zernyn idef .xweal cr ,'d zcear ,ezceara

yg `edyk ,d"awdl ,zewl`l icedil yiy dad`d ± "jizie`

eznypa dpyi ef dad` ixdy ,zizin`d ezeige eytp `ed d"awdy

dwenr zeppeazd ici lr dzelbl eilre ,zea`d on dyexia icedi ly

.wxtd jynda xaqeiy itk ± epiig xewn `ed d"awd ji` ,dtekze

,Bfî äìBãâe äaø äáäàådlrnl `idy ,dax dad` dpyi cer - §©£¨©¨§¨¦
d"awdl dad` ,"jizie` iytp" zad` `idy ,dxen`d dad`dn

,xen`k xy` ,miigd iig `ed d"awdy iptn ,miigl dad`d znbeca

zniiw :okae ± zea`d on dyexia ,l`xyin cg` lka dpyi `id

- efn dlecb dad`àéäå§¦
Lôð ìëa ïk íb úøzñî§ª¤¤©¥§¨¤¤
äMøéa ìàøNiî¦¦§¨¥¦ª¨
äî ,àéä ,eðéúBáàî¥£¥¦©
àðîéäî àéòøa áeúkM7: ¤¨§©§¨§¥§¨

øúa ìczLàc àøák"§¨¨§¦§©¥¨©
ïBì íéçøc ,dénàå éBáà£§¦¥§¨¦
déLôðå déîøbî øéúé̈¦¦©§¥§©§¥

,"'eë déçeøåly ezcear - §¥
,dzid d"awdl epax dyn

,en`e eia`l oa zceark

xzei mze` ade` `edy

:my miiqn "xdef"dy itke .egexe eytp ,eteb z` ,envr z` xy`n

dcear ± miiayn mze` zectl ,en`e eia` xear eytp z` xqen `ed

eytpa dpyi l`xyin cg` lka mbe ,epax dyna eid ,el`k dad`e

- efk zxzeqn dad`.eðlëì ãçà áà àìä" ékenk :xnelk ± ¦£Ÿ¨¤¨§ª¨
lka mb yi jk ,eia` `ed d"awdy iptn dzid ezad`y epax dyna

dad` ± .icedi lk ly eia` `ed d"awd ixdy ,efk dad` beq icedi

,"jizie` iytp" zad` ,ixdy ,zncewd dad`dn dlrnl `id ef

dxeyw `idy dcn dze`a wx zaiign ,miigl dad` enk dzeiday

,eli`e ;miign jtidd `idy ytp zexiqn zaiign dpi` j` ,miigl

ep` dzece` ,dad`d

mb zaiign ,zrk micnel

oa zad` enk ,ytp zexiqn

dcecn dpi`y en`le eia`l

mincew eiigy ote`a

ezad` `l` ,mdiigl

`ede ,zlaben dppi` mdil`

eytp z` xeqnl mb oken

.en`e eia` xearéî ék óàå§©¦¦
å äæ àeäáøò øLà eäæéà ¤§¥¤£¤¨©

elôà âéOäì úLâì Baì¦¨¤¤§©¦£¦
óìà épî ãçà ÷ìç¥¤¤¨¦¦¤¤

,"àðîéäî àéòø" úáäà úâøãnî,cvik ,epax dyn zad`n - ¦©§¥©©£©©§¨§¥§¨
dzidy enk efk dad` eznypa yi icedi lkly ,mixne` ,`eti`

:`id jkl daeyzd ± ?epax dynleäö÷ ñôà éøä íB÷î ìkî¦¨¨£¥¤¤¨¥
BøBàå Báeè áøî eäpî õîLå,epax dyn ly ±úeììëì øéàî §¤¤¦§¥Ÿ§¥¦¦§¨

íéðewza áeúkL Bîk ,øBãå øBc ìëa ìàøNé8déúeèMtúàc , ¦§¨¥§¨¨§¤¨©¦¦§¦§©§¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éðà êë åúðùî øåòéùë åéìà åùôð áåùúù õôçå
íééúéîàä íééçä ééç ä"á ñ"à øåàì áàúå äåàúî
éúðùî éöé÷äá äøåúä ÷ñò é"ò éáø÷á åëéùîäì
íù øäæä ù"îë .ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã äìéìá
àìéì ìëá í÷éîì ä"á÷ã àúåîéçøî ùð øá éòáã

.'åë àøôö ãò äéðçìåôá àìãúùàì

äáø äáäàå
ìàøùéî ùôð ìëá ë"â úøúåñî àéäå åæî äìåãâå
ìãúùàã àøáë î"øá ù"î àéä åðéúåáàî äùåøéá
äéùôðå äéîøâî øéúé ïåì íéçøã äéîéàå éåáà øúá
àåä éî éë óàå .åðìåëì ãçà áà àìä éë 'åë äéçåøå
ãçà ÷ìç 'éôà âéùäì úùâì åáì áøò øùà åäæéàå äæ
éøä î"î .àðîéäî àéòø úáäà úâøãîî óìà éðî
úåììëì øéàî åøåàå åáåè áøî åäðî õîùå åäö÷ ñôà
äéúåèùôúàã íéðå÷éúá ù"îë øåãå øåã ìëá ìàøùé
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ב.6. נז, א.7.ברכות רפא, ג; חלק א.8.זהר רעג, ב; רטז, ג. חלק זהר ראה



סז xii` 'c iying mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ד' חמישי יום

,126 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîãð íà óàå,126 'nr cr:'åë äôøöî

.'eëå ïBì àøäðàì àøãå àøc ìëaepax dyn ly ezehytzd ± §¨¨¨§¨¨§©§¨¨§
lkay oeeikne .xec eze`ay l`xyi ipal xi`dl xece xec lka dpyi

dynn zehytzd dpyi xec

,icedi lka dxi`nd epax

aehd zehytzdny ixd

deedzn ,epax dynn xe`de

icedi lka dpyiy ,dad`

ote`k ,epizea`n dyexia

epax dyn ly ezad`9.÷ø©
Bæ äøàäLdyn znypn ± ¤¤¨¨

l`xyin cg` lkl epax

,xec lkaúðéçáa àéä¦¦§¦©
ìBãb íìòäå øzñä¤§¥§¤§¥¨
,ìàøNé úéa ìk úBLôða§©§¨¥¦§¨¥
Bæ äáäà àéöBäìe§¦©£¨

Baì úelbúäa úBéäì ,éelbä ìà øzñääå íìòääî úøzñîä©§ª¤¤¥©¤§¥§©¤§¥¤©¦¦§§¦§©¦
Y Bçîe- gena zybxen didz ef dad`yä÷Bçø àìå úàìôð àì ŸŸ¦§¥§Ÿ§¨

éôa ãàî øácä áBø÷ àlà ,àéä.Eááìáe Ezernyn idn ± ¦¤¨¨©¨¨§Ÿ§¦¦§¨§
- ?ald ici lre dtd ici lr daxiwdì ìò ìéâø úBéäì ,eðéäcBðBL §©§¦§¨¦©§

Baì úðek øøBòì BìB÷å§§¥©¨©¦
,Bçîexxern lew" ,ixdy - Ÿ

lewde xeaicd ± "dpeekd

ald zpeek z` mixxern

,gendeBzáLçî ÷éîòäì§©£¦©£©§
óBñ-ïéà íéiçä éiça§©¥©©¦¥
eðéáà àeä ék ,àeä-Ceøä¦¨¦
øB÷îe ézîàä Lnî©¨¨£¦¦§
åéìà øøBòìe ,eðéiç©¥§¥¥¨
ìà ïaä úáäàk äáäàä̈©£¨§©£©©¥¤
ïk Bîöò ìébøiLëe .áàä̈¨§¤©§¦©§¥
äNòð ìbøää éøä ¯ ãéîz̈¦£¥©¤§¥©£¤

.òáèd"awdy ,ybx eze` ± ¤©
dyrp ± eia` z` ade` oay enk eze` aed`l mikixvye eia` `ed

.irah xac ea

Y éðBéîc çk àeäL äøBàëì Bì äîãð íà óàåea oi` zn`ay §©¦¦§¤¦§¨¤Ÿ©¦§¦
wgxzdl yi 'd zceara ixde ,jk dncn wx `ed ,ef dad`

- z`f lka ,zepeincn¯ ,Leçé àì,jkn yeygi l`àeäL øçàî Ÿ¨¥©©¤
Bîöò ãvî Bzîàì úîà,ezcear icrla ±äáäà" úðéçáa ¡¤©£¦¦©©§¦§¦©©£¨

."úøzñîzpigan ± §ª¤¤
da dreah ixd dnypd

,dzin`l zn`a ef dad`

úìòBzL ÷øezcear ± ©¤¤¤
z` d`iandìà dúàéöé§¦¨¨¤
Y éelbä,df ixdéãk ©¦§¥

¯ ,äNòî éãéì dàéáäì©£¦¨¦¥©£¤
dad`dy jk icil `iadl

miyrnd z` xxerz

zxzqen dzeiday ,mc`ay

,dyrn icil `iadl dgeka oi` znlrpeàeäL`ed dyrnd ±÷ñò ¤¥¤
¯ ,äæ éãé ìò íi÷îe ãîBlL úBönäå äøBzäzelbzd ici lr ©¨§©¦§¤¥§©¥©§¥¤

z`fe ,dad`dãáBòä ïák Cøaúé åéðôì çeø úçð úBNòì éãk§¥©£©©©§¨¨¦§¨¥§¥¨¥
.åéáà úà,ef dielb dad` zaiign jk ,gex zgp el mexbl ick ± ¤¨¦

`edy d"awdl gex zgp mexbl ick ,zeevn miiwle dxez cenll

ixd ,zn`a `id dad`d ,dnypd zpigany oeeikne .izin`d epia`

zi`xp `ide ,dzin`l zn` jezn zelbzda dppi` `idyk mb

,ixd ,`id mby oeeikn ,jkn yeygl jixv `ed oi` ± cala zipeinck

.dpeek dze` jezn zeevnd meiwle dxezd cenill eze` d`ianìòå§©
¯ eøîà äæl"f epinkg10:àeä-Ceøa-LBãwä ¯ äáBè äáLçî" ¤¨§©£¨¨¨©¨¨

¯ ,"äNòîì dôøöîdaehd daygnd z` cg`ne sxvn `ed §¨§¨§©£¤
,dyrnlàçøôì ïéôcb úBéäì,oda gextl "miitpk" zeidl ± ¦§©§¦§¨§¨

dxezd z` zelrdl

,dlrnl zeevndeøkæpk©¦§¨
.ìéòì:xnelk .f"h wxta ± §¥

daygn" ly zernynd m`

dtxvn d"awd daeh

enk `id "dyrnl

± zehyta miyxtny

zeyrl ayg cg`yky

oi`y) daiq llbae ,devn

ecia did `l (da my` `ed

eid ,devnd z` dyr eli`k ,d"awd itlk ,xacd aygp ± dzeyrl

."d`yr eli`k aezkd eilr dlrn" xnel mikixv l"f epinkg

" oeyldndtxvnoi`y `l` ,epyi dyrndy rnyn "dyrnl

sxvn d"awde ± dyrnl zekiiy mey mvra daehd daygnl

xaqed f"h wxta .dyrnl daehd daygnd z` cg`ne

oky ,dyrnl zekiiy mvra dl yi ,ala dielb `id dad`dyky

,ygena mi`ex ep`y enk .zeevnd dyrna zeig zpzep dielb dad`

,eli`e .zeiga z`f dyer `ed ± dad` jezn xac dyer cg`yk
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àéä åæ äøàäù ÷ø 'åëå ïåì àøäðàì àøãå àøã ìëá
ìàøùé úéá ìë úåùôðá ìåãâ íìòäå øúñä 'éçáá
ìà øúñääå íìòääî úøúåñîä åæ äáäà àéöåäìå
àìå úàìôð àì åçåîå åáì úåìâúäá úåéäì éåìéâä
êááìáå êéôá ãàî øáãä áåø÷ àìà àéä ä÷åçø
åáì úðååë øøåòì åìå÷å åðåùì ìò ìéâø úåéäì åðééäã
àåä éë ä"á ñ"à íééçä ééçá åúáùçî ÷éîòäì åçåîå
äáäàä åéìà øøåòìå åðééç øå÷îå éúéîàä ùîî åðéáà
éøä ãéîú ïë åîöò ìéâøéùëå .áàä ìà ïáä úáäàë

.òáè äùòð ìâøää

ãîàåäù äøåàëì åì äîãð íà óàå
ãöî åúéîàì úîà àåäù øçàî ùåçé àì éðåéîã çë
ìà äúàéöé úìòåúù ÷ø úøúåñî äáäà 'éçáá åîöò
äøåúä ÷ñò àåäù äùòî éãéì äàéáäì éãë éåìéâä
çåø úçð úåùòì éãë äæ é"ò íéé÷îå ãîåìù úåöîäå
äáùçî åøîà äæ ìòå .åéáà úà ãáåòä ïáë 'úé åéðôì
àçøôì ïéôãâ úåéäì äùòîì äôøöî ä"á÷ä äáåè

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נמשך דאם – זה פועל חכם, שהוא דמי בחכמה;·Ú·Ë"ע"ד הם פועלים ורחמים) הגבורה (או האהבה למדת

ובזה – עבודה) עה"ח, בקונ' כמבואר – זו באהבה ג"כ (דמדבר מספ"י ג"כ וכמובן וכיו"ב. בביטול הנ"ל פועלים – ביטול בעצמו שפעל מי

הזהר ל' ריש גם כאן דמביא ג"כ ‡·ÈÂמובן ¯˙· Ï„˙˘‡„משה שאהבת כאן הכוונה הי' דאם –˙È˘Ú� ‰ÓˆÚהול"ל – אהבתו ממנה) (שמץ

היא – ואהבה וביטול) חכ' – מהותו ומעיקר בזה, ג"כ – (ואתפשטותי' דעת ממשיך רועה בתור דמשה אלא - כו', לון דרחים כו' כברא

א.10.מאברהם". מ, קדושין



`xiiסח 'd iyiy mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ה' שישי יום

,126 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåáäà 'éçá 'á äðäå,cq 'nr cr.íìåò úáäà

¯ ,elà úBáäà úBðéça 'á ,äpäådn ± "jizie` iytp" zad` §¦¥§¦©£¥
,miizin`d eiig `ed d"awdy ybx jezn d"awd z` ade` icediy

ybx jezn d"awd z` ade` icediy dn ± "lczy`c `xak" zad`e

,izin`d eia` `ed d"awdyBîëe eðéúBáàî eðì äMøé ïäL óà©¤¥§ª¨¨¥£¥§
ïëå ,eðéúBLôða òáè¤©§©§¥§¥
¯ ,ïäa äìeìkä äàøiä©¦§¨©§¨¨¤
epl dyexi ok mb `id

,epa rah enke epizea`n

ñç ãøtlî àøéì àéäL¤¦¦¨¦¦¨¥©
eðéiç øB÷nî íBìLå§¨¦§©¥
àeä-Ceøa ézîàä eðéáàå§¨¦¨£¦¦¨

Yd"awdy ybxd jezn

miiw ± epiig xewn `ed

mc`d z` rpend ,`xen

`ly ick ,zexiar zeyrln

xewn ,d"awdn lcap didi

d"awdy ybxd jezne .epiig

miiw ± izin`d epia` `ed

zeyrl `ly ,`xend

zxki `ly ick ,dxiar

epia` `edy d"awdn

izyy zexnl ixd ± izin`d

,zexen`d d`xide zead`d

- eplv` "rah" enk od-óà©
úBàø÷ð ïðéà ïë-ét-ìò©¦¥¥¨¦§¨
eîéçøe eìéçc" íLa§¥§¦§¦

¯ ,"íéiòáèdad`e d`xi ¦§¦¦
,zeirah¯ ,Baì úBîeìòúå ãáì BzáLçîe Bçîa ïäLk àlà¤¨§¤¥§Ÿ©£©§§©§©£¦

,ielib icil e`a mxhaæàå,ald mlrda odyk f` wx ±'éa ïîB÷î §¨§¨§
¯ ,äøéöéc úBøéôñzecnd zekiiy odil` ,dbixcnde mewnd my §¦¦¦¨

,zeirahdìeíL,"dxivid mler" zexitq xyrl ±úBìòî ïä §¨¥©£
.ïúañáe ïúîçî úBàaä úBönäå äøBzä ïänòxy`k :xnelk ± ¦¨¤©¨§©¦§©¨¥£¨¨§¦¨¨

oeeikny ,zeevnde dxezd meiwl daiq zeedn zexen`d zead`d

z` miiwiy jkl xacd `iad ± dad` ly "xeiv" egena miiwy

jkn d`vezk ze`ad zeevnde dxezd mb f` ,zeevnde dxezd

,xen`k ,onvr zead`d ze`vnp myy ,"dxivid mler"l zeler

ïäLk ìáà,zead`d izy ±¯ Baì úelbúäazeppeazddy £¨§¤¥§¦§©¦
,ald zybxdae zelbzda dad`d z` ea zxxernàø÷ð,f` ± ¦§¨

¯ ,øäfa "àaìc àúeòø"± "ald oevx" m` ik ,zirah dad` `l §¨§¦¨©Ÿ©
,ald oevxe dad` ly dlrp dbxc,äàéøác úBøéôñ 'éa ïîB÷îe§¨§§¦¦§¦¨

¯,zeilkyd zecnd mewn myyìeäøBzä ïänò úBìòî ïä íL §¨¥©£¦¨¤©¨
¯ ,ïúîçî úBàaä úBönäåenrh .ef dad` jezn oze` miiwy §©¦§©¨¥£¨¨

recn ,xac lyenk mvra od ,xen`ky zexnl ,jk xacd ok`

- ?l`xyi ipa ly mznypa "rah"íìòääî ïúàéöiL éðtî¦§¥¤§¦¨¨¥©¤§¥
úòé÷úe úòcä éãé ìò àéä éelb úðéça ìà álä øzñäå§¤§¥©¥¤§¦©¦¦©§¥©©©§¦©

øéãzå øéúé àaìc à÷îòî äîeöò úeððBaúäå ÷æça äáLçnä©©£¨¨§Ÿ¤§¦§§£¨¥¨§¨§¦¨¨¦§¨¦
dxicze daexn dcna ald wner jezn ±éà àeä-Ceøa óBñ-ïéàaC §¥¨¥

àeä,d"awd ±.àeä Ceøa ézîàä eðéáàå Lnî eðéiçoeeikne ± ©¥©¨§¨¦¨£¦¦¨
- efk dwfge dwenr zeppeazd ici lr `a dfyúàæ úòãeîe± ©©Ÿ

,ixd recieáeúkM äî©¤¨
íéðewza13íìBòa ék : ©¦¦¦§¨

ïnz àðp÷î äàéøaä©§¦¨§©§¨©¨
¯ ,äàlò àîéàzxxey ¦¨¦¨¨

`ni`" zpiga ea dxi`ne

zxitq `edy "d`lir

mler" ly "dpia"d

,"zeliv`dàéäL± ¤¦
,'d zcearaúeððBaúää©¦§§

íéiçä-éiç óBñ-ïéà-øBàa§¥©¥©©¦
øîàîëe ,àeä-Ceøä§©£©

¯ :eäiìà"edil` gzt"a ¥¦¨
"xdef ipewiz"ay14:¯ äðéa"¦¨

."ïéáî álä dáe àaì± ¦¨¨©¥¥¦
ald dae ,al `id "dpia"

zeppeazdd :xnelk .oian

,ala zexi`n gend zbyde

zeppeazdde dbyddy ixd

yiy oipr od seq oi` xe`a

mler"l zekiiy el

zxitq dxi`n ea ,"d`ixad

"zeliv`d mler" ly dpiad

zead` ly onewn okle ±

,"d`ixad mler"a `ed ± efk zeppeazd ici lr zelbznd ± el`

`ly ,owfd epax xiaqn oldl .zeevnde dxezd z` zelrn od myle

oak) "lczy`c `xak"e "jizie` iytp" zead`ay cala ef

yi `l` ,zeppeazd jezn d`ad dad`d zlrn dpyi (lczynd

,"dax dad`" z`xwpd ,dlrnln d`ad dad`d zlrn mb oda

enk opd od mby zeid,ze`a ody oeeikn ,dlrnln ozipy xac

,icedi ixd leki ,dxe`kl ± .zea`d on dyexia epil` ,xen`k

zelrnd izy z` zeliknd ,zexen`d zead`d ibeq ipya wtzqdl

d`ay ,"dax dad`" ,ef mbe ,zeppeazd ici lr d`ay ef mb)

zxvepd dad`l ribdl lczydl icedi lr ,z`f lka ± (dlrnln

:oldl ehxetiy minrhd llba z`fe ,'d zelcba zeppeazdn dlek

¯ ,ãBò àìå`xak"e "jizie` iytp" ,zead`d izyly cala ef `l §Ÿ
,zeppeazdn d`ad dad` ly dxen`d dlrnd dpyi ,"lczy`c

àlà,efn dxizi ±¯ ìéòì íéøkæpä elà úBáäà úBðéça 'aL ¤¨¤§¦©£¥©¦§¨¦§¥
eìéçc"î älòîe äìBãâe ,"äaø äáäà" úðéça ïî úBìeìk ïä¥§¦§¦©©£¨©¨§¨§ª¨¦§¦

¯ ,"íéiìëN eîéçøelkyn ze`ad zeilky dad`e d`xin §¦¦§¦¦
,'d zelcba zeppeazdeäáäàä øLà,zeppeazdn d`ad ±úàø÷ð £¤¨©£¨¦§¥

."íìBò úáäà" íLa ìéòìzexen`d zead`d izyl ± xnelk ± §¥§¥©£©¨
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'éçá 'á äðäå
òáè åîëå åðéúåáàî åðì äùåøé ïäù óà åìà úåáäà
àøéì àéäù ïäá äìåìëä äàøéä ïëå åðéúåùôðá
ë"ôòà ä"á éúéîàä åðéáàå åðééç øå÷îî å"ç ãøôéìî
ïäùë àìà íééòáè åîéçøå åìéçã íùá úåàø÷ð ïðéà
ñ"éá ïîå÷î æàå åáì úåîåìòúå ãáì åúáùçîå åçåîá
úåàáä úåöîäå äøåúä ïäîò úåìòî ïä íùìå äøéöéã
àúåòø '÷ð åáì úåìâúäá ïäùë ìáà .ïúáéñáå ïúîçî
úåìòî ïä íùìå äàéøáã ñ"éá ïîå÷îå øäåæá àáìã
ïúàéöéù éðôî .ïúîçî úåàáä úåöîäå äøåúä ïäîò
úòãä é"ò àéä éåìéâ 'éçá ìà áìä øúñäå íìòääî
à÷îåòî äîåöò úåððåáúäå ÷æåçá äáùçîä úòé÷úå
ùîî åðééç àåä êéà ä"á ñ"àá øéãúå øéúé àáìã
éë íéðå÷éúá ù"î úàæ úòãåîå ä"á éúéîàä åðéáàå
àéäù äàìéò àîéà ïîú àðð÷î äàéøáä íìåòá
åäéìà øîàîëå ä"á íééçä ééç ñ"à øåàá úåððåáúää
'éçá 'áù àìà ãåò àìå .ïéáî áìä äáå àáì äðéá

ïä ì"ðä åìà úåáäàäìåãâå äáø äáäà 'éçá ïî úåìåìë
ìéòì '÷ð äáäàä øùà íééìëù åîéçøå åìéçãî äìåòîå
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ו.13. א.14.תיקון יז, זהר לתיקוני הקדמה

xii` 'c iying mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oeirxa iehia icil d`a `ide ,ala zelbzda dppi` dad`dyk

cvn ,f` dl oi` ,"daeh daygn" z`xwp `idy ote`a ,cala gend

eilry elkya oian cg`yk :lynl) dyrnl zekiiy mey ,dnvr

,xac eze`l dad` ly dkiyn el oi`y `l` ,mieqn xac zeyrl

z` dyer ok` `ed ixd

da dxqgy `l` ,xacd

daygnd ik ,zeigd

zeig zzln c`n zwzepn

lr ,okle ± (dyrn eze`a

z` cg`le sxvl d"awd

,dyrnl "daeh daygn"d

daygn"dy lret dfe

d`xide dad`d ,"daeh

z` dlrz ,daygnay

ze`ad) zeevnde dxezd

."daeh daygn"d ly dbixcnle mlerl ,(dzaiqaçeø úçpäå± §©©©©
,zeevnd meiwae dxezd cenila d"awdl mxeb `edyìLîk ,àeä¦§©

økæpk íéøeñàä úéaî Búàöa åéìà àaL Bðaî Cìnä úçîN¦§©©¤¤¦§¤¨¥¨§¥¦¥¨£¦©¦§¨
ìéòì11¯ ,eznyp z`vnp ,zindad ytpe seba dyeal dzeida ,oky §¥

dxez ici lre ,`lka (jlnd ly ,d"awd ly epa `edy) icedi ly

zgp mxebd xac ,d"awdl zxagzne `lkdn z`vei `id zeevne

e`lkn xxgzyn jlnd oay drya ,lynl ,enk ,d"awdl dax gex

.jlnd eia` l` aye.ìéòì økæpk íéðBzçza äøéc Bì úBéäì Bà¦§¦¨©©§¦©¦§¨§¥
,zeevn eneiwe dxez ecenil ici lry ,jkn d`a gexÎzgpd ±

dxic el didzy ,lekiak ,d"awd ly ezweyze ezpeek zrvazn

ea `wec dpd ,dnelre dqekn zewl`d ea ,"dfd mler"a ,mipezgza

mc`yke ± zeevne dxez ly dceard ici lr zewl`d dlbzz

dad`dy ,epcnl ixd .dlrnl gex zgp mxeb `ed ± ef dpeek rvan

oad zad`k d"awdl dad` ybx) "lczy`c `xak" zpigaa

"lew"ae "oeyl"a) ezelbxzd ici lr ielib icil `eal dleki ,(eia`l

epia`l dad`d z` zelble ,gende ald zpeek z` xxerl (ely

,"jizie` iytp" ly dad`d mby ,dzr xiaqn owfd epax .d"awd

ytpd zad` enk dad` ly ybx `idy ,wxtd zlgza xaec dilry

ote`a ,dzece` "xeaic" ly lbxdd ici lr xxerzdl dleki ,miigl

oeylae .miigd iig ,izin`d epiig `ed d"awdy yibxi aldy

:"`ipz"díb ,äpäåqgia ±úðéçáìly ,dxen`d dad`d ±éLôð" §¦¥©¦§¦©©§¦
íìòääî dàéöBäì ãàî øácä áBø÷ ¯ ìéòì økæpä "Eúéeà¦¦¦©¦§¨§¥¨©¨¨§Ÿ§¦¨¥©¤§¥

.ïéåL Baìå åéôa ãéîz ìbøää éãé ìò ,éelbä ìàald mby ± ¤©¦©§¥©¤§¥¨¦§¦§¦¨¦
eiig `ed d"awdy ,eita `iven `edy dna yegie yibxi

miizin`d12.dàéöBäì ìBëé Bðéà íà Càz` ±,dad`dìà ©¦¥¨§¦¨¤
ïë ét ìò óà ,Baìa éelbä`ed dad`d cvn ±÷ñòì ìBëé ©¦§¦©©¦¥¨©£Ÿ

ì úBöîe äøBzaäáLçna Bæ äáäà ïéðò øeiö éãé ìò ,ïîL ©¨¦§¦§¨©§¥¦¦§©©£¨©©£¨¨
¯ ,BçîaL- dad`d oiprn xeiv epyi ezaygnaykäáLçî"e ¤§Ÿ©£¨¨

àeä-Ceøa-LBãwä äáBè¨©¨¨
¯ :"'eë dôøöî,dyrnl §¨§¨

ezxez zeleki jk ici lre

dlrnl zelrl eizeevne

enk ,zepeilrd zexitqa

`edyk zeler odymiiwn

dad` jezn zeevne dxez

dnl m`zda .ala dielb

,mincewd miwxta epcnly

d`xide dad`dy ixd

dxezd meiwl ze`iand

zenlerd ly zexitql zeevnde dxezd z` zelrn ,zeevnde

od dad`de d`xid m` :lcad miiw jkay `l` .mipeilrd

dnypay iptn `l` ,'d zlecba zeppeazdn zexvep `le ,"zeirah"

d`xi zbixcn ly dnewny myk ixd ± d`xie dad` raha opyi

jk ± zecnd mler `edy "dxivid mler"a `ed ,"zeirah" dad`e

mler"ay zexitql zeevnde dxezd z` dad`de d`xid zelrn

lkydn zexvepy ,"zeilky" od dad`de d`xid m`e ;"dxivid

,"d`ixad mler"l zekiiy odl yiy ote`a ,'d zelcba dpadde

(dpiad zxitq dxi`n "d`ixad mler"a ,oky) dbydd mler `edy

oldl ."d`ixad mler" zexitql zeevnde dxezd f` zeler ±

`xak" ly dad`de "jizie` iytp" ly dad`dy ,owfd epax xiaqi

eznypa "zeirah" od odizyy zexnl ,(lczynd oak) "lczy`c

dxe`kle ,(zea`d on dyexia ze`a ody epcnly itk) icedi ly

d`xide dad`d jezn miiwny zeevnde dxezdy zeidl jixv did

xacdy itk ,cala "dxivid mler"a dplrz ± (dad`a dlelkd)

odyk `wec ± ?jk xacd izni` ixd ."zeirah" d`xie dad`a

,eli`e .egena wx oze` dlbn mc`de ,ald znelrza zex`yp

z` f` zelrn od ± ald zybxda oze` dlbn icediy drya

zexnl ,ik ± ?jk xacd recn ."d`ixad mler"a zeevnde dxezd

`wec ,zelbzd icil ,la` ze`a od ,zeirah enk od el` zead`y

eply "miigd xewn" `ed d"awdy dna dwenr zeppeazd ici lr

enk zeaygp od ,ef zeppeazd awre .eply "izin`d a`d" `ede

zeevnde dxezd z` zelrn ode ,zeppeazdn ze`ad d`xie dad`

:"`ipz"d oeylae .dbydd mler `edy ,"d`ixad mler"a
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íéøîà éèå÷éì
åðáî êìîä úçîù ìùîë àåä çåø úçðäå .ì"ðë
åì úåéäì åà ì"ðë íéøåñàä úéáî åúàöá åéìà àáù
êéúéåà éùôð 'éçáì íâ äðäå ì"ðë íéðåúçúá äøéã
éåìéâä ìà íìòääî äàéöåäì ãàî øáãä áåø÷ ì"ðä
ìåëé åðéà íà êà .ïéåù åáìå åéôá ãéîú ìâøää é"ò
äøåúá ÷åñòì ìåëé ë"ôòà åáìá éåìéâä ìà äàéöåäì
åçåîáù äáùçîá åæ äáäà ïéðò øåéö é"ò ïîùì úåöîå

:'åë äôøöî ä"á÷ä äáåè äáùçîå
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מ"א.11. פרק ˘ËÈÏ"‡:12.בסוף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שבהרגש ענין – אבינו שהוא כטבע נעשה להיות צריך בזה דאשתדל) דכברא "(באהבה

שזהו כטבע נעשה להיות צריך אויתיך) דנפשי (באהבה בזה. תועיל הקול) ידי (על הכוונה שהתעוררות יותר מובן ולכן לגופניות; שייך ולא ושכל,

ÂÈÈÁאין אם ולכאורה –ÂÙÂ‚"?הרוחני הלב כוונת בזה תועיל מה כו') מעונה שהי' לאחרי – נפשו חיי (כהרגשתו זה מרגיש



סט xii` 'd iyiy mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ה' שישי יום

,126 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåáäà 'éçá 'á äðäå,cq 'nr cr.íìåò úáäà

¯ ,elà úBáäà úBðéça 'á ,äpäådn ± "jizie` iytp" zad` §¦¥§¦©£¥
,miizin`d eiig `ed d"awdy ybx jezn d"awd z` ade` icediy

ybx jezn d"awd z` ade` icediy dn ± "lczy`c `xak" zad`e

,izin`d eia` `ed d"awdyBîëe eðéúBáàî eðì äMøé ïäL óà©¤¥§ª¨¨¥£¥§
ïëå ,eðéúBLôða òáè¤©§©§¥§¥
¯ ,ïäa äìeìkä äàøiä©¦§¨©§¨¨¤
epl dyexi ok mb `id

,epa rah enke epizea`n

ñç ãøtlî àøéì àéäL¤¦¦¨¦¦¨¥©
eðéiç øB÷nî íBìLå§¨¦§©¥
àeä-Ceøa ézîàä eðéáàå§¨¦¨£¦¦¨

Yd"awdy ybxd jezn

miiw ± epiig xewn `ed

mc`d z` rpend ,`xen

`ly ick ,zexiar zeyrln

xewn ,d"awdn lcap didi

d"awdy ybxd jezne .epiig

miiw ± izin`d epia` `ed

zeyrl `ly ,`xend

zxki `ly ick ,dxiar

epia` `edy d"awdn

izyy zexnl ixd ± izin`d

,zexen`d d`xide zead`d

- eplv` "rah" enk od-óà©
úBàø÷ð ïðéà ïë-ét-ìò©¦¥¥¨¦§¨
eîéçøe eìéçc" íLa§¥§¦§¦

¯ ,"íéiòáèdad`e d`xi ¦§¦¦
,zeirah¯ ,Baì úBîeìòúå ãáì BzáLçîe Bçîa ïäLk àlà¤¨§¤¥§Ÿ©£©§§©§©£¦

,ielib icil e`a mxhaæàå,ald mlrda odyk f` wx ±'éa ïîB÷î §¨§¨§
¯ ,äøéöéc úBøéôñzecnd zekiiy odil` ,dbixcnde mewnd my §¦¦¦¨

,zeirahdìeíL,"dxivid mler" zexitq xyrl ±úBìòî ïä §¨¥©£
.ïúañáe ïúîçî úBàaä úBönäå äøBzä ïänòxy`k :xnelk ± ¦¨¤©¨§©¦§©¨¥£¨¨§¦¨¨

oeeikny ,zeevnde dxezd meiwl daiq zeedn zexen`d zead`d

z` miiwiy jkl xacd `iad ± dad` ly "xeiv" egena miiwy

jkn d`vezk ze`ad zeevnde dxezd mb f` ,zeevnde dxezd

,xen`k ,onvr zead`d ze`vnp myy ,"dxivid mler"l zeler

ïäLk ìáà,zead`d izy ±¯ Baì úelbúäazeppeazddy £¨§¤¥§¦§©¦
,ald zybxdae zelbzda dad`d z` ea zxxernàø÷ð,f` ± ¦§¨

¯ ,øäfa "àaìc àúeòø"± "ald oevx" m` ik ,zirah dad` `l §¨§¦¨©Ÿ©
,ald oevxe dad` ly dlrp dbxc,äàéøác úBøéôñ 'éa ïîB÷îe§¨§§¦¦§¦¨

¯,zeilkyd zecnd mewn myyìeäøBzä ïänò úBìòî ïä íL §¨¥©£¦¨¤©¨
¯ ,ïúîçî úBàaä úBönäåenrh .ef dad` jezn oze` miiwy §©¦§©¨¥£¨¨

recn ,xac lyenk mvra od ,xen`ky zexnl ,jk xacd ok`

- ?l`xyi ipa ly mznypa "rah"íìòääî ïúàéöiL éðtî¦§¥¤§¦¨¨¥©¤§¥
úòé÷úe úòcä éãé ìò àéä éelb úðéça ìà álä øzñäå§¤§¥©¥¤§¦©¦¦©§¥©©©§¦©

øéãzå øéúé àaìc à÷îòî äîeöò úeððBaúäå ÷æça äáLçnä©©£¨¨§Ÿ¤§¦§§£¨¥¨§¨§¦¨¨¦§¨¦
dxicze daexn dcna ald wner jezn ±éà àeä-Ceøa óBñ-ïéàaC §¥¨¥

àeä,d"awd ±.àeä Ceøa ézîàä eðéáàå Lnî eðéiçoeeikne ± ©¥©¨§¨¦¨£¦¦¨
- efk dwfge dwenr zeppeazd ici lr `a dfyúàæ úòãeîe± ©©Ÿ

,ixd recieáeúkM äî©¤¨
íéðewza13íìBòa ék : ©¦¦¦§¨

ïnz àðp÷î äàéøaä©§¦¨§©§¨©¨
¯ ,äàlò àîéàzxxey ¦¨¦¨¨

`ni`" zpiga ea dxi`ne

zxitq `edy "d`lir

mler" ly "dpia"d

,"zeliv`dàéäL± ¤¦
,'d zcearaúeððBaúää©¦§§

íéiçä-éiç óBñ-ïéà-øBàa§¥©¥©©¦
øîàîëe ,àeä-Ceøä§©£©

¯ :eäiìà"edil` gzt"a ¥¦¨
"xdef ipewiz"ay14:¯ äðéa"¦¨

."ïéáî álä dáe àaì± ¦¨¨©¥¥¦
ald dae ,al `id "dpia"

zeppeazdd :xnelk .oian

,ala zexi`n gend zbyde

zeppeazdde dbyddy ixd

yiy oipr od seq oi` xe`a

mler"l zekiiy el

zxitq dxi`n ea ,"d`ixad

"zeliv`d mler" ly dpiad

zead` ly onewn okle ±

,"d`ixad mler"a `ed ± efk zeppeazd ici lr zelbznd ± el`

`ly ,owfd epax xiaqn oldl .zeevnde dxezd z` zelrn od myle

oak) "lczy`c `xak"e "jizie` iytp" zead`ay cala ef

yi `l` ,zeppeazd jezn d`ad dad`d zlrn dpyi (lczynd

,"dax dad`" z`xwpd ,dlrnln d`ad dad`d zlrn mb oda

enk opd od mby zeid,ze`a ody oeeikn ,dlrnln ozipy xac

,icedi ixd leki ,dxe`kl ± .zea`d on dyexia epil` ,xen`k

zelrnd izy z` zeliknd ,zexen`d zead`d ibeq ipya wtzqdl

d`ay ,"dax dad`" ,ef mbe ,zeppeazd ici lr d`ay ef mb)

zxvepd dad`l ribdl lczydl icedi lr ,z`f lka ± (dlrnln

:oldl ehxetiy minrhd llba z`fe ,'d zelcba zeppeazdn dlek

¯ ,ãBò àìå`xak"e "jizie` iytp" ,zead`d izyly cala ef `l §Ÿ
,zeppeazdn d`ad dad` ly dxen`d dlrnd dpyi ,"lczy`c

àlà,efn dxizi ±¯ ìéòì íéøkæpä elà úBáäà úBðéça 'aL ¤¨¤§¦©£¥©¦§¨¦§¥
eìéçc"î älòîe äìBãâe ,"äaø äáäà" úðéça ïî úBìeìk ïä¥§¦§¦©©£¨©¨§¨§ª¨¦§¦

¯ ,"íéiìëN eîéçøelkyn ze`ad zeilky dad`e d`xin §¦¦§¦¦
,'d zelcba zeppeazdeäáäàä øLà,zeppeazdn d`ad ±úàø÷ð £¤¨©£¨¦§¥

."íìBò úáäà" íLa ìéòìzexen`d zead`d izyl ± xnelk ± §¥§¥©£©¨
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íéøîà éèå÷éì
'éçá 'á äðäå
òáè åîëå åðéúåáàî åðì äùåøé ïäù óà åìà úåáäà
àøéì àéäù ïäá äìåìëä äàøéä ïëå åðéúåùôðá
ë"ôòà ä"á éúéîàä åðéáàå åðééç øå÷îî å"ç ãøôéìî
ïäùë àìà íééòáè åîéçøå åìéçã íùá úåàø÷ð ïðéà
ñ"éá ïîå÷î æàå åáì úåîåìòúå ãáì åúáùçîå åçåîá
úåàáä úåöîäå äøåúä ïäîò úåìòî ïä íùìå äøéöéã
àúåòø '÷ð åáì úåìâúäá ïäùë ìáà .ïúáéñáå ïúîçî
úåìòî ïä íùìå äàéøáã ñ"éá ïîå÷îå øäåæá àáìã
ïúàéöéù éðôî .ïúîçî úåàáä úåöîäå äøåúä ïäîò
úòãä é"ò àéä éåìéâ 'éçá ìà áìä øúñäå íìòääî
à÷îåòî äîåöò úåððåáúäå ÷æåçá äáùçîä úòé÷úå
ùîî åðééç àåä êéà ä"á ñ"àá øéãúå øéúé àáìã
éë íéðå÷éúá ù"î úàæ úòãåîå ä"á éúéîàä åðéáàå
àéäù äàìéò àîéà ïîú àðð÷î äàéøáä íìåòá
åäéìà øîàîëå ä"á íééçä ééç ñ"à øåàá úåððåáúää
'éçá 'áù àìà ãåò àìå .ïéáî áìä äáå àáì äðéá

ïä ì"ðä åìà úåáäàäìåãâå äáø äáäà 'éçá ïî úåìåìë
ìéòì '÷ð äáäàä øùà íééìëù åîéçøå åìéçãî äìåòîå

íìåò úáäà íùá
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ו.13. א.14.תיקון יז, זהר לתיקוני הקדמה



`xiiע 'e ycew zay mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ו' קודש שבת יום

,cq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êéøö ë"ôòàù ÷ø,cq 'nr cr:òãåðëå

zad`"n dlrn dlrnl `idy ,"dax dad`" ly dlrnd dpyi

dlrnd z`hazn ,`"hily iaxd ly eyexitl m`zdae ± "mler

"zeliv`d mler"a `id ,ef (dax) dad` ly dnewny ,jka

zad`" ly dnewn myy ,"d`ixad mler"n dlrn dlrnly

dad`y ,mcew epcnly dn iabl "cer `le"a dtqedd idefe ;"mler

ef `ly ± "mler zad`"n mbe "dax dad`"n mb dkeza zllek ef

`idy zngn ,"d`ixad mlera" `id ,ef dad` ly dnewny ,cala

,daxda dlrp oipr da yi m` ik ,zeppeazd ici lr dlbzn

epax xiaqi ,z`f lkae ± ."zeliv`d mler"a `id dnewn ,ezngny

d dad`l ribdl ,lczydl mc`d lr ,owfdzxvep,zeppeazdn

oeylae .zewl`l zadlyae dweyza zpiihvn efk dad`y iptn

:"`ipz"d

éøö ïë ét ìò óàL ÷øíb òébäìe âéOäì BìëNa çøèì C ©¤©©¦¥¨¦¦§Ÿ©§¦§§©¦§©¦©©
úòãå äðeázäî äàaä ,ìéòì úøkæpä "íìBò úáäà" úðéçáì¦§¦©©£©¨©¦§¤¤§¥©¨¨¥©§¨¨©©

¯ ,'ä úlãâaezeppeazdn dlek zxvep ef dad`zelcba icedi ly ¦§ª©
on dyexia mvra ze`ad zexen`d zead`d izya enk `le ,'d

`id ozelbzd wxe ,zea`d

- z`fe ,zeppeazd ici lr

Là úøeãî ìécâäì éãk§¥§©§¦§©¥
Là éôLøa äáäàä̈©£¨§¦§¥¥
áäìå äfò úáäìLå§©§¤¤©¨§©©
ãò ,äîéîMä äìBòä̈¤©¨©§¨©

íéaø íén"Lmicnerd ± ¤©¦©¦
,ef dad` cbpkeìëeé àìŸ§
'eëå úBaëì,dad`d z` ± §©§

äeôèLé àì úBøäðe§¨Ÿ¦§§¨
"'eëå15.dad`dyke ± §

zeppeazdn dlek zxvep

xzei da yi ± 'd zelcba

y` ityxe zadly adl

mvra d`ad dad`l xy`n

mby zexnl ,dyexia

;zeppeazd ici lr d`a dzelbzdúðéçáì äìòîe ïBøúé Lé ék¦¥¦§©£¨¦§¦©
úòãå äðeázäî äàaä ,'eëå äfò úáäìLå Là éôLøk äáäà©£¨§¦§¥¥§©§¤¤©¨§©¨¨¥©§¨¨©©

¯ ,àeä Ceøa óBñ-ïéà úlãâaa :xnelkz`ltd,'d zelcbìò ¦§ª©¥¨©
äáäà úBðéça ézLLà éôLøk ïðéà øLàk ìéòì úBøkæpä §¥§¦©£¨©¦§¨§¥©£¤¥¨§¦§¥¥

¯ ,'eë úáäìLåly (zeppeazd e`) ybx jezn ze`a od `l`zaxw §©§¤¤
"izin`d epia`"e "epiig xewn" ezeida ,l`xyil d"awd16ef dlrne ,

:`id ,y` ityxk dad` ly,'eëå óñkä ìò áäfä úìòîe ïBøúék§¦§©£©©¨¨©©¤¤§
ïn÷ì øàaúiL Bîk17.wx z`hazn dpi` sqkd cbpk adfd zlrn ± §¤¦§¨¥§©¨

ly ezpekz mvra `id dlrnd `l` ,sqkn xzei deey adfy jka

dad`d mb jk ± mc`d ytp z` "daey"d zevvepzd ea yiy ,adfd

ityxae zadlyd adla z`hazn dzlrny ,zeppeazdn zxvepd

,ixdy ± dad`a xzei dlrp dbixcn `idy xne` df oi` ± day y`d

± "dax dad`" z`xwpe xzei dlrp dlrnln d`ad dad`d ,jtidl

dl oipr mvr ,`l``idy ytpd zektzyde ,ef dad`ay zadlyd a

mrh edf ± .ef dad` ly dpexzi edf ± ytpd zelk icil cr zxvei

ody ,zexen`d zead`d izya wtzqdl mc`l el oi` recn ,cg`

zxvepd dad`l ribdl gexhl eilr `l` ± zea`d on dyexia mvra

oi`y ,sqep mrh ,owfd epax xiaqi cer .'d zelcba zeppeazdn dlek

,dnvr dad`d cvn wx df

zeppeazdd cvn wx

ik ,ef dad` d`iand

"zilkz" `id ef zeppeazd

jka oky ,dnvrlyk

d"awd zpeek zrvazn

,zenlerd z`ixaa

exikie ebiyi mi`xapdy

oeylae .d"awd ly ezelcba

:"`ipz"dìk äæ ék íâå§©¦¤¨
¯ ,Búéìëúå íãàälk ¨¨¨§©§¦

,mc` ly ez`ixa zilkz

,ixd `idúà úòc ïòîì§©©©©¤
úøàôz ø÷éå 'ä ãBák§¦¨¦§¤¤
øLà éôk Léà Léà ,Búlãb§ª¨¦¦§¦£¤

¯ ,úàN ìëeéz` oiadl ©§¥
,'d zelcbïéâa" :àa úLøt àðîéäî àéòøa áeúkL Bîk§¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©Ÿ§¦

¯ :òãBpëå ,"'eëå déì ïeòãBîzLéc,`id mc`d ly ez`ixa zilkz §¦§§§¥§§©¨
zeppeazday ixd ;reci xacdy itke ,'d zelcb ercie exikiy ick

dcna dpyi 'd zelcba zeppeazde ,zilkze dlrn meyn yi dnvr

zrya dpyi xy`n ,zeppeazdn dlek d`ad dad`a xzei daexn

zead`d izy zexxerzdl ,oky ;zexen`d zead`d izy zexxerzd

`ede miigd iig `ed d"awdy zeppeazdd wx zyxcp zexen`d

`ed d"awdy ("lczy`c `xak" ly dad`a) e` ± miizin`d miigd

zyxcp ± zeppeazdn dlek zxvepd dad`a ,eli`e ,izin`d epia`

jkay cr .'d zelcba dxizi dpade ,xzei dwenre dlecb zeppeazd

mi`xapy ± "dil oercenzyic oiba" d"awd ly ezpeek xzei zrvazn

`ly recn ,sqep mrh jka ixde .'d zelcba dbyd mdl didz

ribdl gexhl `l` ,zea`d on dyexia ze`ad zead`a wtzqdl

.'d zelcba zeppeazdn d`ad dad`l
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íéøîà éèå÷éì
åìëùá çåøèì êéøö ë"ôòàù ÷ø
äàáä ì"ðä íìåò úáäà 'éçáì íâ òéâäìå âéùäì
ùà úøåãî ìéãâäì éãë 'ä úìåãâá úòãå äðåáúäî
äìåòä áäìå äæò úáäìùå ùà éôùøá äáäàä
úåøäðå 'åëå úåáëì åìëåé àì íéáø íéîù ãò äîéîùä
äáäà 'éçáì äìòîå ïåøúé ùé éë 'åëå äåôèùé àì
úòãå äðåáúäî äàáä 'åëå äæò úáäìùå ùà éôùøë
øùàë ì"ðä äáäà 'éçá éúù ìò ä"á ñ"à úìåãâá
áäæä úìòîå ïåøúéë 'åë úáäìùå ùà éôùøë ïðéà
íãàä ìë äæ éë íâå ïî÷ì ù"îë 'åëå óñëä ìò
åúìåãâ úøàôú ø÷éå 'ä ãåáë úà úòã ïòîì åúéìëúå
ïéâá àá 'ô î"øá ù"îë úàù ìëåé øùà éôë ùéà ùéà

:òãåðëå 'åëå äéì ïåòãåîúùéã
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ז.15. ח, השירים ˘ËÈÏ"‡16.שיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כאן "ואומר המחבר): ידי על נוספו – 2 ו1ֿ, ב" "א, (הסימונים :¯˘‡Î,אש כרשפי אינן

מביאן אם אבל אש, כרשפי שאינן באופן דוקא אלו באהבות מדבר התבוננותÈÂÏÈ‚Ïכי אש,·‚„ÏÂ˙ע"י כרשפי שהן באופן הן הרי כו' אבינו

דצמאון – הולדה או גילוי – ומביאה – בהפלאה א) בכלל: התבוננות, ב' הנקודה: וכו'. הצמאון מעורר האב תפארת יקר כי המעלה, ג"כ בהן ויש

מוסיף אדנ"ע (במאמרי כו' אש אפשריות·Ó"Îורשפי תוצאות ב' כו'. כמים אהבה לקירוב, ומביאה בקירוב, ב) בריחוק. – מהתבוננות ג"כ שכן ,

) מביאתה‡ÂÊÈמהתבוננות – ירושה) (טבע, שבהעלם יראה) (או אהבה (1 ÈÂÏÈ‚Ï(2מהנ"ל): .˙„ÏÂ‰הנ"ל הפלאה ולהעיר: יראה). (או אהבה

פ"ב". עה"ח לקונ' בהערה בהנסמן יעויין לריחוק. בנוגע וכן ביטול. תוצאותי' – לגמרי בערך שלא באם בערך. הפלאה נ.17.צ"ל בפרק



עי היום יום . . . 

ה'תש"גל ניסן, ר"ח, טו לעומריום רביעי

חומש: קדושים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: ואף אם . . . 126 מצרפה כו'.

ים ּומֹוֲעֵדי ַאַנ"ׁש –  י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ ַפְגָרא – ּבְ ת ְמָבְרִכים, ְויֹוֵמי ּדְ ּבָ ית, ׁשַ ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ ַהִהְתַוֲעדּות ּדִ
ָרִטִיים. יֶהם ַהּפְ ָבּתֵ ְחיּו ּבְ ּיִ ה – ֵאֶצל ַאַנ"ׁש ׁשֶ ה ַמְלּכָ ְמַלּוֶ ֶנֶסת. ַהִהְתַוֲעדּות ּדִ ֵבית ַהּכְ ם ּבְ ְצִריִכים ְלִהְתַקּיֵ

ה'תש"גא אייר, ב דר"ח, טז לעומריום חמישי

חומש: קדושים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה ב' . . . סד אהבת עולם.

די  אין  געזָאגט אמָאל פאר'ן טַאטען - אין א פארבריינגען ספירה־צייט  מען הָאט 
יָאהרען תרנ"א־נ"ג: דעם אלטען רבין'ס חסידים פלעגען אלעמָאל ציילען. דער ווָארט 
איז דעם טַאטען זייער געפעלען געווָארען. ואמר: אזוי איז דער ענין העבודה. די שעות 
דארפען זיין געציילטע, דאן זיינען די טעג געציילטע. אז עס גייט אוועק א טָאג, דארף 
מען וויסען ווָאס מ'הָאט אויפגעטָאן און ווָאס מ'דארף ווייטער טָאן . . בכלל דארף מען 

זעהן אז דער מָארגען זָאל זיין א סך שענער ווי דער היינט.

ִנים תרנ"א־נ"ג – ֲחִסיֵדי ַאְדמֹו"ר  ׁשָ ִפיָרה ּבְ ל ְיֵמי ַהּסְ ִהְתַוֲעדּות ׁשֶ א – ּבְ נֹוְכחּות ַאּבָ ַעם ָאְמרּו ּבְ ּפַ
ל "ֲעבֹוָדה";  א, ְוָאַמר: זֹוִהי ִעְנָיָנּה ׁשֶ ֵעיֵני ַאּבָ ם ְמֹאד ָמָצא ֵחן ּבְ ְתּגָ ִמיד סֹוְפִרים. ַהּפִ ֵקן ָהיּו ּתָ ַהּזָ
ֲעלּו ּוַמה  עֹוֵבר יֹום, ָצִריְך ָלַדַעת ַמה ּפָ ׁשֶ ִמים ְספּוִרים. ּכְ עֹות ְצִריכֹות ִלְהיֹות ְספּורֹות, ְוָאז ַהּיָ ַהּשָׁ

ר ַהּיֹום. ה יֹוֵתר "ָיֶפה" ֵמֲאׁשֶ ָחר ִיְהֶיה ַהְרּבֵ ַהּמָ ִמיד ׁשֶ ל ּתָ ּדֵ ּתַ ָעִתיד.. ֵיׁש ְלִהׁשְ ׁש ִלְפֹעל ּבֶ ּיֵ

ה'תש"גב אייר, יז לעומריום ששי

חומש: קדושים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: רק שאעפ"כ . . . וכנודע.

יום הולדת את אאזמו"ר - בשנת תקצ"ג.
צו זיבען יָאהר הָאט עם אמָאל דער צ"צ פארהערט. דער זיידע הָאט געמַאכט אזוי גוט, 
אז זיין מלמד איז זייער נתפעל געווָארען, האט זיך ניט געקענט איינהאלטען און געזָאגט 
דעם צ"צ: הַא, ווָאס זָאגט איהר, ער מַאכט גוט. דער צ"צ הָאט איהם געענטפערט: ווָאס 

איז די התפעלות, אז תפארת שבתפארת מאכט גוט.

ַנת תקצ"ג. ׁשְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ – ּבִ ֶדת ֶאת ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ יֹום ֻהּלֶ
ֵעל  ּלֹו ִהְתּפַ ד ׁשֶ ַהְמַלּמֵ ְך ִהְצִליַח, ׁשֶ ל ּכָ ָבא ּכָ ַעם. ַהּסָ ָחנֹו ּפַ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ַבע, ַאְדמֹו"ר ַה"ּצֶ ִגיל ׁשֶ ּבְ
ם אֹוְמִרים? הּוא ַמְצִליַח! ָעָנה  ַמח ֶצֶדק": ַהא, ָמה ַאּתֶ ק, ְוָאַמר ַל"ּצֶ ל ְלִהְתַאּפֵ ְמֹאד, ֹלא ָהָיה ְמֻסּגָ

ְפֶאֶרת" ַמְצִליָחה? ּתִ ּבַ ְפֶאֶרת ׁשֶ "ּתִ ֵעל ׁשֶ ׁש ְלִהְתּפַ ַמח ֶצֶדק": ַמה ּיֵ לֹו ַה"ּצֶ
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היום יום . . . עב

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב ניסן ל' ראשון יום שמתענה למי נפש' 'אוכל

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰elàä íéîiä úLL¥¤©¨¦¨¥

.'íéáBè íéîé' ïéàø÷pä ïä ...äëàìî úiNòa áeúkä ïøñàL¤£¨¨©¨©£¦©§¨¨¥©¦§¨¦¨¦¦

äëàìnî õeç ,äãBáò úëàìî ìëa ïéøeñà ïäL ,äåL ïlk úúéáLe§¦©ª¨¨¨¤¥£¦§¨§¤¤£¨¦§¨¨

.äìéëà Cøöì àéäL¤¦§Ÿ¤£¦¨

אכילה" לצורך שהיא "מלאכה טוב ביום לעשות ההיתר את

אופנים: בשני לפרש יש

כל הדין מעיקר כלומר, להיתר. סיבה הוא נפש' 'אוכל א.

רק האכילה, מלאכות כולל טוב, ביום אסורות המלאכות

האכילה מלאכות את הוציאה התורה ביו"ט האכילה שלצורך

אותן. והתירה המלאכות שאר מכלל

התורה מלכתחילה כלומר, להיתר. סימן הוא נפש' 'אוכל ב.

ואילו עבודה', 'מלאכת בגדר שהן מלאכות ביו"ט אסרה

מלאכת לא הנאה, מלאכת היא נפש באוכל שהיא "מלאכה

ז)עבודה" כג, אמור עה"ת, מלכתחילה.(רמב"ן נאסרה ולא

לפי ביו"ט: שמתענה במי האופנים שני בין 'נפקאֿמינה'

שצם במי הרי המלאכה, להיתר סיבה הוא נפש' ש'אוכל הסברא

באיסורן האכילה מלאכות קיים, לא באכילה הצורך ולגביו

מלכתחילה, נאסרו לא אלו שמלאכות הסברא לפי אבל עומדות,

אלו. במלאכות התורה) (מן מותר המתענה גם

הרמב"ם מפרשי לח"מ)וכתבו גם וראה משנה. 'אוכל(מגיד שלדעתו

אלא מלכתחילה, נאסרו לא אלו שמלאכות לכך סימן הוא נפש'

אוכל מלאכת להיתר מקרא להביא רבינו הוצרך "לא זה שלפי

נאסרה! לא מעולם שהרי נפש"

רק מתייחס הרמב"ם שהביא שהפסוק משנה' ה'מגיד ומבאר

התורה אמרה בו פסח של טוב טז)ליום יב, לא(בא מלאכה "כל :

נפש אוכל היתר של כתוב להזכיר הוצרך "ולכך – בהם" ייעשה

לכם". יעשה הוא נפש לכל יאכל אשר אך שם: האמור

(34 'nr `"i y"ewl ;b 'nr dklda micrend)

ה'תשע"ב אייר א' שני יום מדרבנן? או התורה מן - יו"ט ועונג כבוד

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰úaL ãaëì äåönL íLk§¥¤¦§¨§©¥©¨

íéîé ìëå ,"ãaëî 'ä LBã÷ì" :øîàpL ¯ íéáBè íéîé ìk Ck ,dâpòìe§©§¨¨¨¨¦¦¤¤¡©¦§§ª¨§¨¨¦

âepòäå ãeakä eðøàa øáëe ;"Lã÷ àø÷î" ïäa øîàð íéáBè¦¤¡©¨¤¦§¨Ÿ¤§¨¥©§©¦§¨¦

.úaL úBëìäa§¦§©¨

התורה. מן הוא טוב יום ובעונג בכבוד החיוב המדרש, לדעת

בספרא נאמר קמז)(אמורוכך סי' פנחס ספרי וראה הראשוןפי"ב. "ביום :

מקדשו? אתה במה – קודש מקרא השמיני וביום קודש מקרא

[כבוד]". נקיה ובכסות [עונג] ובמשתה במאכל

מן נלמד שבת ועונג בכבוד החיוב הרמב"ם, לדעת ואילו

בנביא שנאמר מכובד", ה' לקדוש עונג לשבת "וקראת הפסוק

יג) נח, סופרים(ישעיה מדברי הוא החיוב שמקור ומכאן, לעיל. (ראה

ה"א) פ"ל שבת בהםהלכות שנאמר טובים ל"ימים בנוגע הדין והוא .

"לקדוש הפסוק מן נלמד שבהם ועונג והכבוד קודש'", 'מקרא

מדברי הוא ועונג בכבוד חיובם כן ואם שבנביא, מכובד" ה'

יא)סופרים עמ' בהלכה .(המועדים

סופר' קיא)וה'חתם דף שבת למס' הרמב"ם(חידושים שלדעת כתב,

שהוא כוונתו "ואין תורה: מדברי הוא ועונג בכבוד החיוב

בעל נאמר ממש דאורייתא אלא כו' קבלה דברי או דרבנן מדברי

אקרא". ואסמכיה ישעיה ש"אתא רק מסיני", למשה הלכה פה,

מדברי הוא החיוב הרמב"ם שלדעת כתב הזקן אדמו"ר אבל

רמבסופרים סי' א)(או"ח והוסיףסעי' סק"א). יפרש(בקו"א שהרמב"ם

ועונג, כבוד על ללמד בא לא בתורה האמור קודש" ש"מקרא

אסמכתא היא הספרא דרשת ולדעתו מלאכה, איסור על אלא

המצות במנין "שהרי לכך והוכחה היד)בעלמא. ספר מנה(בריש

מקרא מדכתיב טובים, ימים בששת ממלאכה לשבות מצות שש

וחד". חד בכל קודש

ה'תש"גג אייר, יח לעומרשבת
ַבר גו' ֲהִלְדֹרׁש ֹאִתי.  ַהְפָטָרה: ַוְיִהי ּדְ

חומש: קדושים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק מה. עוד יש . . . כמ"ש במ"א.

ָלה. ֵאין ׁשֹוִתים ַמִים ֹקֶדם ַהְבּדָ

ׁש  ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ מֹוֵתיֶהם, ֶאְפׁשָ ֳאָרם ּוׁשְ י ּתָ ם ָרעֹות ַעל ּפִ ּדֹות ַהּלֹא טֹובֹות, אֹו ּגַ ם ַהּמִ ּדֹות, ַאף ּגַ ל ַהּמִ ּכָ
ם זּוְסָיא ַזַצ"ל ֵמהַאִניּפָאִליא ָלַמד  ּלָ י ְמׁשֻ יק ַרּבִ ּדִ ָהַרב ַהּצַ י ַהּתֹוָרה, ּוְכמֹו ׁשֶ ֶהם ַלֲעבֹוַדת ה' ַעל ּפִ ּבָ
ָבר ַהּיֹוֵתר ָקָטן  ָנה ג( ּדָ ַסּכָ ב: א( ַהְצֵנַע ֶלֶכת ב( ַמֲעִמיד ַעְצמֹו ּבְ ּנָ ַדְרֵכי ָהֲעבֹוָדה ִמּגַ ָרִכים ּבְ ה ּדְ ּמָ ּכַ
ַעם  ּפַ ה ז( ִאם ֹלא ִהְצִליַח ּבַ דֹוָלה, ה( ְזִריזּות ו( ּבֹוֵטַח ּוְמַקּוֶ ִטְרָחא ּגְ דֹול ד( ָעֵמל ּבְ ָדָבר ּגָ ָחׁשּוב ּכְ

ָעִמים. ה ּפְ ָהִראׁשֹוָנה חֹוֵזר ַהְרּבֵ

ה'תש"גד אייר, יט לעומריום ראשון

חומש: אמור, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק מו. ויש . . . סה חבירו אליו.

ִנים. ֹלׁש ׁשָ ינֹוק ַעד ְמֹלאת לֹו ׁשָ ֲערֹות ֹראׁש ּתִ ר ׂשַ ּלֹא ְלַסּפֵ ַח ְוׁשֶ ּלֹא ְלַגּלֵ ָרֵאל ׁשֶ ִמְנַהג ִיׂשְ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ִמְנָהֵגי  ּבְ דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ ינֹוק( – הּוא  ּתִ ל  )ׁשֶ ְסּפֶֹרת[  ]=ּתִ ׁשֶערֶענֶעׁש  ָאּפְ ָערֹות –  ַהּשְׂ ִזיַזת  ּגְ
יל  ר ְלַהְרּגִ אֹות ָהֹראׁש ָנֲהגּו ְלַהּדֵ ַחת ּפֵ ִזיָזה ְוַהּנָ אֹות ָהֹראׁש. ּוִמּיֹום ַהּגְ ָאַרת ּפֵ ַהׁשְ ַהִחּנּוְך ּדְ רֹו הּוא ּבְ ְוִעּקָ

ה. ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ זֹון ּוְקִריַאת ׁשְ ת ַהּמָ ַחר ּוִבְרּכַ ית ָקָטן ּוִבְרכֹות ַהּשַׁ יַאת ַטּלִ ִעְנַין ְנׂשִ ינֹוק ּבְ ֶאת ַהּתִ

ה'תש"גה אייר, כ לעומריום שני

חומש: אמור, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והנה זהו . . . סה המלך.

רבינו הזקן קבל מר' מרדכי הצדיק ששמע מהבעש"ט: עס קומט ַארָאּפ א נשמה אויף 
דער וועלט און לעבט ָאּפ זיבעציג אכציג יָאהר, צוליב טָאן א אידען א טובה בגשמיות 

ובפרט אין רוחניות.

ם טֹוב: ַעל ׁשֵ ַמע ֵמַהּבַ ּשָׁ יק ׁשֶ ּדִ ַכי ַהּצַ ל ֵמר' ָמְרּדְ ֵקן ִקּבֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ִמּיּות ּוִבְפָרט  ַגׁשְ ֵדי ַלֲעׂשֹות ִליהּוִדי טֹוָבה ּבְ ָנה, ּכְ מֹוִנים ׁשָ ְבִעים־ׁשְ ָמה ָלעֹוָלם ְוָחָיה ׁשִ יֹוֶרֶדת ְנׁשָ

רּוָחִנּיּות. ּבְ

ה'תש"גו אייר, כא לעומריום שלישי

חומש: אמור, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: והנה ככל . . . 130 באריכות.

אבותינו  כ"ק  הוד  ופירשו  הלכה,  דבר  מתוך  אלא  מחברו  אדם  יפטר  אל  אמרז"ל: 
רבותינו הקדושים, אזא דבר תורה ווָאס מַאכט איהם - דעם הערער - פאר א מהלך. 
ענין ההילוך הוא לעלות מדרגא לדרגא בעילוי אחר עילוי, מעלת הנשמות על מעלות 
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עג היום יום . . . 

המלאכים, דעלי' זו היא ביותר על ידי עבודה בפועל טוב, טָאן א טובה א אידען בגשמיות 
בכלל וברוחניות בפרט.

ּוֵפְרׁשּו  ֲהָלָכה",  ַבר  ּדְ ִמּתֹוְך  א  ֶאּלָ ֵמֲחֵברֹו  ָאָדם  ֵטר  ִיּפָ "ַאל  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו 
ֲאִזין –  ה אֹותֹו – ֶאת ַהּמַ עֹוׂשֶ ֶזה, ׁשֶ ַבר ּתֹוָרה ּכָ ים, ּדְ דֹוׁשִ ת ֲאבֹוֵתינּו ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ בֹוד ְקֻדּשַׁ הֹוד ּכְ
מֹות ַעל ַמֲעלֹות  ׁשָ ִעּלּוי ַאַחר ִעּלּוי, ַמֲעַלת ַהּנְ א ּבְ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ְך'. ִעְנַין ַהִהּלּוְך הּוא ַלֲעלֹות ִמּדַ ִל'ְמַהּלֵ
ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ֹפַעל טֹוב, ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ִליהּוִדי  יֹוֵתר ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדה ּבְ ה זֹו ִהיא ּבְ ֲעִלּיָ ּדַ ְלָאִכים,  ַהּמַ

ְפָרט. ְכָלל ּוְברּוָחִנּיּות ּבִ ּבִ

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב ניסן ל' ראשון יום שמתענה למי נפש' 'אוכל

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰elàä íéîiä úLL¥¤©¨¦¨¥

.'íéáBè íéîé' ïéàø÷pä ïä ...äëàìî úiNòa áeúkä ïøñàL¤£¨¨©¨©£¦©§¨¨¥©¦§¨¦¨¦¦

äëàìnî õeç ,äãBáò úëàìî ìëa ïéøeñà ïäL ,äåL ïlk úúéáLe§¦©ª¨¨¨¤¥£¦§¨§¤¤£¨¦§¨¨

.äìéëà Cøöì àéäL¤¦§Ÿ¤£¦¨

אכילה" לצורך שהיא "מלאכה טוב ביום לעשות ההיתר את

אופנים: בשני לפרש יש

כל הדין מעיקר כלומר, להיתר. סיבה הוא נפש' 'אוכל א.

רק האכילה, מלאכות כולל טוב, ביום אסורות המלאכות

האכילה מלאכות את הוציאה התורה ביו"ט האכילה שלצורך

אותן. והתירה המלאכות שאר מכלל

התורה מלכתחילה כלומר, להיתר. סימן הוא נפש' 'אוכל ב.

ואילו עבודה', 'מלאכת בגדר שהן מלאכות ביו"ט אסרה

מלאכת לא הנאה, מלאכת היא נפש באוכל שהיא "מלאכה

ז)עבודה" כג, אמור עה"ת, מלכתחילה.(רמב"ן נאסרה ולא

לפי ביו"ט: שמתענה במי האופנים שני בין 'נפקאֿמינה'

שצם במי הרי המלאכה, להיתר סיבה הוא נפש' ש'אוכל הסברא

באיסורן האכילה מלאכות קיים, לא באכילה הצורך ולגביו

מלכתחילה, נאסרו לא אלו שמלאכות הסברא לפי אבל עומדות,

אלו. במלאכות התורה) (מן מותר המתענה גם

הרמב"ם מפרשי לח"מ)וכתבו גם וראה משנה. 'אוכל(מגיד שלדעתו

אלא מלכתחילה, נאסרו לא אלו שמלאכות לכך סימן הוא נפש'

אוכל מלאכת להיתר מקרא להביא רבינו הוצרך "לא זה שלפי

נאסרה! לא מעולם שהרי נפש"

רק מתייחס הרמב"ם שהביא שהפסוק משנה' ה'מגיד ומבאר

התורה אמרה בו פסח של טוב טז)ליום יב, לא(בא מלאכה "כל :

נפש אוכל היתר של כתוב להזכיר הוצרך "ולכך – בהם" ייעשה

לכם". יעשה הוא נפש לכל יאכל אשר אך שם: האמור

(34 'nr `"i y"ewl ;b 'nr dklda micrend)

ה'תשע"ב אייר א' שני יום מדרבנן? או התורה מן - יו"ט ועונג כבוד

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰úaL ãaëì äåönL íLk§¥¤¦§¨§©¥©¨

íéîé ìëå ,"ãaëî 'ä LBã÷ì" :øîàpL ¯ íéáBè íéîé ìk Ck ,dâpòìe§©§¨¨¨¨¦¦¤¤¡©¦§§ª¨§¨¨¦

âepòäå ãeakä eðøàa øáëe ;"Lã÷ àø÷î" ïäa øîàð íéáBè¦¤¡©¨¤¦§¨Ÿ¤§¨¥©§©¦§¨¦

.úaL úBëìäa§¦§©¨

התורה. מן הוא טוב יום ובעונג בכבוד החיוב המדרש, לדעת

בספרא נאמר קמז)(אמורוכך סי' פנחס ספרי וראה הראשוןפי"ב. "ביום :

מקדשו? אתה במה – קודש מקרא השמיני וביום קודש מקרא

[כבוד]". נקיה ובכסות [עונג] ובמשתה במאכל

מן נלמד שבת ועונג בכבוד החיוב הרמב"ם, לדעת ואילו

בנביא שנאמר מכובד", ה' לקדוש עונג לשבת "וקראת הפסוק

יג) נח, סופרים(ישעיה מדברי הוא החיוב שמקור ומכאן, לעיל. (ראה

ה"א) פ"ל שבת בהםהלכות שנאמר טובים ל"ימים בנוגע הדין והוא .

"לקדוש הפסוק מן נלמד שבהם ועונג והכבוד קודש'", 'מקרא

מדברי הוא ועונג בכבוד חיובם כן ואם שבנביא, מכובד" ה'

יא)סופרים עמ' בהלכה .(המועדים

סופר' קיא)וה'חתם דף שבת למס' הרמב"ם(חידושים שלדעת כתב,

שהוא כוונתו "ואין תורה: מדברי הוא ועונג בכבוד החיוב

בעל נאמר ממש דאורייתא אלא כו' קבלה דברי או דרבנן מדברי

אקרא". ואסמכיה ישעיה ש"אתא רק מסיני", למשה הלכה פה,

מדברי הוא החיוב הרמב"ם שלדעת כתב הזקן אדמו"ר אבל

רמבסופרים סי' א)(או"ח והוסיףסעי' סק"א). יפרש(בקו"א שהרמב"ם

ועונג, כבוד על ללמד בא לא בתורה האמור קודש" ש"מקרא

אסמכתא היא הספרא דרשת ולדעתו מלאכה, איסור על אלא

המצות במנין "שהרי לכך והוכחה היד)בעלמא. ספר מנה(בריש

מקרא מדכתיב טובים, ימים בששת ממלאכה לשבות מצות שש

וחד". חד בכל קודש
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ה'תשע"ב אייר ב' שלישי יום לעשה'? הניתק 'לאו הוא יראה' 'לא האם

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰àì" íeMî ä÷Bì Bðéà¥¤¦Ÿ

éãk ¯ Bönç Bà ,çñta õîç äð÷ ïk íà àlà ,"àöné àì"å "äàøé¥¨¤§Ÿ¦¨¥¤¨¦¥¨¨¨¥©¤©¦§§¥

àìå çñtä àáe ,çñtä íã÷ õîç Bì äéä íà ìáà .äNòî äNòiL¤©£¤©£¤£¨¦¨¨¨¥Ÿ¤©¤©¨©¤©§Ÿ

Bðéà ¯ ïéåàì éðL ìò øáòL ét ìò óà ¯ BúeLøa Bçépä àlà Bøòa¦£¤¨¦¦¦§©©¦¤¨©©§¥¨¦¥

.äNòî äNò àlL éðtî ,äøBzä ïî ä÷Bì¤¦©¨¦§¥¤Ÿ¨¨©£¤

ביאור: וצריך

ימצא", ולא יראה "לא על מלקות לחייב בכלל ניתן כיצד

בגמרא מפורש והרי חמצו, או בפסח חמץ קנה אם (פסחיםאפילו

א) לעשה'צה, הניתק 'לאו הם ימצא" ולא יראה "לא שהלאוין

לעשה"! הניתק "לאו על לוקין ואין 'תשביתו', של

מבריסק: הגר"ח ומבאר

על חיוב א. אופנים: בשני לפרש יש 'תשביתו' גדר את

על גם ביעור חיוב ב. חמץ. לו יהיה שלא הכל לעשות ה'גברא'

החמץ. של ה'חפצא'

יהודה רבי מחלוקת היא האופנים שני בין וה'נפקאֿמינה'

חמץ בביעור מ"א)וחכמים פ"ב אין(פסחים אומר יהודה "רבי :

לרוח וזורה מפרר אף אומרים וחכמים שריפה. אלא חמץ ביעור

מתייחס 'תשביתו' החיוב יהודה רבי לדעת לים". מטיל או

לדעת ואילו בשריפה, ביעורו ולכן החמץ גוף של ל'חפצא'

וניתן חמץ, לו יהיה שלא ה'גברא' על בחובה מדובר חכמים

שונים. באופנים זאת לעשות

של ה'עשה' יהודה רבי לפי נוסף: הבדל ביניהם יש זה, ולפי

'לא של הלאו את 'לנתק' שיכולה חיובית פעולה הוא 'תשביתו'

לא שלאדם היא 'תשביתו' שמצות חכמים לדעת ואילו יראה',

(היינו חמץ יהיה שלא איסור הוא ש'תשביתו' נמצא חמץ. יהיה

פעולה זו אין אבל תעשה) בלא והן בעשה הן אסור שחמץ

לעשה. ניתק יהא הלאו שבגללה חיובית

יראה "לא על שלוקין הרמב"ם דברי את לבאר יש זה ולפי

ימצא": ולא

פסק הי"א)הרמב"ם פ"ג 'לאו(לקמן זה אין ולדבריהם כחכמים

נאמרו לעשה' הניתק 'לאו שזהו הגמרא ודברי לעשה', הניתק

יהודה. רבי בשיטת ההולכת בסוגיא

(ield miig epiax iyecig)

ה'תשע"ב אייר ג' רביעי יום חמץ ביטול

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰Bæ äúaLä àéä äîe©¦©§¨¨

,øôòk BúBà áLçéå Balî õîçä ìháiL àéä ?äøBza äøeîàä̈£¨©¨¦¤§©¥¤¨¥¦¦§©§Ÿ§¨¨

éøä ,BúeLøaL õîç ìkLå ,ììk õîç BúeLøa ïéàL Baìa íéNéå§¨¦§¦¤¥¦§¨¥§¨§¤¨¨¥¤¦§£¥

.ììk Cøö Ba ïéàL øáãëe øôòk àeä§¨¨§¨¨¤¥Ÿ¤§¨

בגמרא ב)אמרו ד, מן(פסחים כי מדרבנן היא החמץ שבדיקת

בביטולו. די התורה

התוספות מדאורייתא)וכתבו יפקיר(ד"ה שהאדם היינו שהביטול

ובל יראה ב"בל עליו יעבור ולא בעליו להיות יחדל חמצו, את

העשה מצות את מקיימים אין בביטול ולשיטתם ימצא"

רש"י לשיטת אבל מבתיכם". שאור בביטול)"תשביתו (ד"ה

'תשביתו', של העשה מצות את לקיים גם מועיל הביטול

'תשבי "דכתיב דלבוכלשונו: והשבתה 'תבערו', כתיב ולא תו',

שאור "תשביתו הפסוק את אונקלוס תרגם וכן השבתה". היא

היא, ה'ביטול' ומשמעות מבתיכון". חמיע "תבטלון מבתיכם":

וכן כעפרא". ליה ומשוי מיניה דעתיה "מסיח רש"י, כדברי

כאן. הרמב"ם לשון משמעות

חינוך' ה'מנחת ט)והנה, תשביתו(מצווה מצוות האם חוקר

'שלילית', או החמץ את ולהשבית מעשה לעשות 'חיובית', היא

השישית. בשעה חמץ ברשותנו יהיה שלא

מזמן החל חמץ ימצא שלא היא המצווה אם ו'נפקאֿמינה':

המצווה אם אך לכן, קודם גם העולם מן לסלקו ניתן האיסור,

ואף בדיוק. בזמנה לקיימה יש בפועל, החמץ להשבית 'חיובית',

הוא אך העשה, על עבר לא לכן קודם חמצו את שהשבית מי כי

אותו. קיים לא גם

האמורה: הראשונים במחלוקת החקירה את תולה והוא

היא, רש"י שיטת נגד התוספות שמביאים הראיות אחת

זו שבשעה וכיון היום, מחצות הוא תשביתו מצות של ַשזמנה

לשיטת כן ואם תועיל. לא בלב השבתה אסור, כבר החמץ

מצווה היא אם כי 'חיובית', מצוה היא תשביתו התוס'

יום שבחצות כך קודם, בלב החמץ את לבטל ניתן 'שלילית',

רש"י על מקשים שהתוס' ומאחר מבוטל. יהיה כבר י"ד

ברור בלב, החמץ את להשבית איֿאפשר כבר זו שבשעה

'חיובית'. מצווה זו שלדעתם

ה'תשע"ב אייר ד' חמישי יום בהסיבה החיוב גדר

:ÊŒÂ ˙ÂÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰áiç ,øBãå øBc ìëa§¨¨©¨

ãeaòMî äzò àöé Bîöòa àeä elàk Bîöò úà úBàøäì íãà̈¨§©§¤©§§¦§©§¨¨©¨¦¦§

éøö ,äfä äìéla íãà ãòBqLk ,Cëéôì ...íéøöîìå ìëàì CúBzL ¦§©¦§¦¨§¤¥¨¨©©§¨©¤¨¦¤¡Ÿ§¦§

.úeøç Cøc áñî àeäå§¥¥¤¤¥

הבאה ההלכה ח)ובסוף "ואימתי(הלכה הרמב"ם: מוסיף

כוסות ארבע ובשתיית מצה כזית אכילת בשעת הסיבה? צריכין

בנוגע דבריו את הרמב"ם כפל למה א. ביאור: וצריך האלו".

נפרדות, הלכות לשתי זאת חילק מדוע ב. ההסיבה? זמני לחיוב

זה בלילה כשסועד "לפיכך אחת: בפעם ולכתוב לקצר במקום

מצה..."? כזית אכילת בשעת להסב צריך

לבאר: ויש

– בפניֿעצמה כללית מצוה א. דינים: שני יש הסיבה בחיוב
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הוא שהחיוב אלא חירות, דרך של הנהגה פסח בליל להראות

ותנאי כפרט ב. כוסות. ד' ושתיית מצה אכילת בשעת רק

– כוסות ד' ושתיית מצה אכילת זה, לילה של אחרות במצוות

והחיוב הסיבה, בדרך להיות צריכה שלהם והשתיה שהאכילה

זה. שבלילה האחרות המצות מצד אלא) עצמו, מצד (לא הוא

ההלכות: שתי בין החילוק מובן ומעתה

הראשונה ההסיבה(ה"וֿז)בהלכה דין את הרמב"ם מבאר

את "להראות החיוב: טעם את גם מבאר ולכן בפניֿעצמו כחיוב

מיסב כשסועד... לפיכך ממצרים... יצא בעצמו הוא כאילו עצמו

חיוב הוא עצמו" את "להראות שהחיוב וכשם חירות". דרך

עצמו. בפני חיוב הוא ממנו הנובע הסיבה דין גם כך עצמו, בפני

הבאה בהלכה הסיבה(ה"ח)ואילו לחיוב הרמב"ם כוונת

בסיום זאת כתב ולכן זה. שבלילה אחרות במצוות כתנאי

לפרטי כהקדמה הסיבה, דיני שאר פירוט לאחר ההלכה,

וכאן – הסיבה..." צריכין "ואימתי הפרק: שבהמשך המצוות

זה. שבלילה האחרות במצוות תנאי בתור להסיבה כוונתו

(55 'nr `"l ,15 'nr `"i zegiy ihewl)

ה'תשע"ב אייר ה' שישי יום לעבדות וזכר לחירות זכר

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰íL ïéàL äfä ïîfa©§©©¤¤¥¨

øæBçå .ìëBàå úñøça ävî ìaèîe ,'ävî úìéëà ìò' Cøáî ...ïaø÷̈§¨§¨¥©£¦©©¨§©¥©¨©£Ÿ¤§¥§¥

øæBçå ...ìëBàå úñøça øBøî ìaèîe ,'øBøî úìéëà ìò' Cøáîe§¨¥©£¦©¨§©¥¨©£Ÿ¤§¥§¥

.ïìëBàå ,úñøça ìaèîe ,øBøîe ävî CøBëå§¥©¨¨§©¥©£Ÿ¤§§¨

לבדה מצה באכילת שגם הרמב"ם דברי על השיג הראב"ד

טוב אינו ולדעתו בחרוסת, אותה אתטובל אלא בחרוסת ל

כשיטת סובר אינו מדוע ביאר לא אך מרור, עם שכורך המצה

משנה)הרמב"ם .(מגיד

הרמב"ם של טעמיהם את מבאר הרוגצ'ובי והגאון

והראב"ד:

כמו לעבדות, זכר א. טעמים: שני יש מצה אכילת במצוות

הרמב"ן ג)(דבריםשכתב כיטז, עוני... לחם שתהיה במצה "זכר

וכמובא לחירות, זכר ב. לחץ". ומים צר בלחם במצרים היו

אבגמרא קח, "כבני(פסחים בהסיבה להיות צריכה מצה שאכילת (

לגאולה" זכר שהוא מצה)חורין ד"ה שם לאכילת(רש"י הטעם ואילו .

וגם בהסיבה. נאכל אינו ולכן לעבדות' 'זכר משום רק הוא מרור

'זכר היא החרוסת כי לעבדות, זכר משום היא בחרוסת הטבילה

א)לטיט' קטז .(שם

את הטבילו הראב"ד לדעת גם המקדש בית בזמן והנה,

בחרוסת ה"ו)המצה לעיל המרור(ראה שאכילת כיון הזה, בזמן אך

הפסח באכילת הי"ב)תלויה פ"ז סובר(לעיל סופרים, מדברי וחיובה

ורק לעבדות', ה'זכר ענין בטל התורה מן הגלות שבזמן הראב"ד

תיקנו זה ומטעם המרור, באכילת לעבדות' 'זכר תיקנו חכמים

מצה, אכילת כן שאין מה לעבדות'. 'זכר בחרוסת לטבלו גם

התורה מן חיובו עדיין התבטל, שבו לעבדות' ה'זכר אם גם הרי

משום חכמים לתקנת הוצרך שלא וכיון לחירות', 'זכר משום

בחרוסת. בטיבול ענין כל אין לעבדות', 'זכר

הזה בזמן מדאורייתא חיוב שישנו שאף סבור הרמב"ם ואילו

'זכר משום תקנה להוסיף חכמים יכולים מצה, באכילת

ואוכל". בחזרת מצה "מטבל ולכן לעבדות',

(gprt zptv)

ה'תשע"ב אייר ו' קודש שבת השנה בראש התקיעות מנין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ¯ÙÂ˘ ˙ÂÎÏ‰Ck úBòé÷zä øãñ àöîð¦§¨¥¤©§¦¨

ìL äéøçàå äòé÷z ò÷Búå ,Cøáî | :àeääéøçàå íéøáL äL §¨¥§¥©§¦¨§©£¤¨§Ÿ¨§¨¦§©£¤¨

ìL úBòé÷zä ïéðî àöîð ...äòeøz.íéL §¨¦§¨¦§©©§¦§Ÿ¦

שלושים" התקיעות מנין "נמצא הרמב"ם דברי לכאורה,

יעלו הזה הסדר ככל שיתקע שמי ברור הלוא מיותרים: נראים

קולות! שלושים בידו

לבאר: ונראה

כתב ס"ו)הרמ"א תקצ סי' ככל(או"ח לתקוע צורך אין שלמעשה

יכול אלא ובסופן, תקיעות סדר כל בראש תקיעה היינו זה, סדר

שברים, תקיעה, (כגון: סדרים שני בין אחת תקיעה לתקוע

סדר לאותו שתעלה ולהתנות תקיעה) שברים, תקיעה, תרועה,

התקיעות מנין "נמצא הרמב"ם כתב ולכן הנכון. שהוא

סדרים שני בין אחת בתקיעה להיפטר שאין להורות שלושים"

תקיעות. שלושים למנין יגיע לא שכזה תנאי יעשה אם כי

לומר: יש הדבר ובטעם

מחמת נובע התקיעות סוגי בכל והצורך מאחר לכאורה,

דאורייתא ו'ספיקא בתורה האמורה ה'תרועה' מהי הספק

בגמרא אך כולם, את לעשות חייבים א)לחומרא' לד, נאמר(ר"ה

בתקנתו נוסף מה ביאור: וצריך אבהו. רבי מתקנת הוא זה שדבר

'ספיקא מדין כן לנהוג יש הכי בלאו והרי אבהו, רבי של

לחומרא'? דאורייתא

התקיעות אין לחומרא' דאורייתא 'ספיקא מדין כי ונראה

אבהו רבי תקנת לאחר אך וודאי, חיוב בתור ולא מספק אלא

קולות שלושים לשמוע וודאי בתורת מדרבנן גמור חיוב נעשה

התקיעות מנין "נמצא הרמב"ם שסיים וזהו השנה. בראש

אלא בלבד תקיעות תשע רק החיוב שאין היינו שלושים",

חל אבהו רבי תקנת שמצד אלא יותר, לתקוע יש הספק שמחמת

שמציע התנאי יועיל לא ולכן דוקא, תקיעות שלושים של חיוב

תקיעות תשע של החיוב את יקיים כן יעשה שאם אף כי הרמ"א,

מדרבנן. תקיעות שלושים של החיוב לו יחסר מדאורייתא,

(`k ,`"g (wi'viialeq) ycew ixxd)
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ולאּכלבים "לכם", - לכם" יעׂשה לבּדֹו "הּוא ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מזּמנין ,לפיכ לבהמה. ולא "לכם", את[לסעודה]לגֹוים; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ

ׁשּמא ּגזרה, - טֹוב ּביֹום אֹותֹו מזּמנין ואין ּבׁשּבת, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָהּגֹוי
מה עּמהם אֹוכל - מאליו הּגֹוי ּבא אם אבל ּבׁשבילֹו. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָירּבה

הכינּוהּו. ׁשּכבר אֹוכלין, ְְֱִִֵֶֶָּׁשהם
.„Èמּתר - יׂשראל ׁשל וחציּה ּגֹוי ׁשל ׁשחציּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻּבהמה

ּבׂשר ּכּזית מּמּנה לאכל אפׁשר ׁשאי טֹוב; ּביֹום ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלׁשחטּה
- ליׂשראל וחציּה לגֹוי ׁשחציּה עּסה אבל ׁשחיטה. ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבלא

הּבצק לחלק ׁשּיכֹול מּפני אֹותּה, לאפֹות החילאסּור ּבני . ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
טֹוב[-חיילים] ּביֹום ּפת להן לעׂשֹות ליׂשראל קמח ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנּו

מּתר מקּפידין, אין לתינֹוק ּפת מּמּנה ּכׁשּנֹותנין אם -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻ
עּסת לתינֹוק. ראּויה ּופת ּפת ׁשּכל טֹוב; ּביֹום להם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָלאפֹותֹו
טֹוב ּביֹום נאפית מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן - .הּכלבים ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

.ÂË- לחל להּניח אֹו לבהמה אֹו לגֹוים טֹוב ּביֹום ְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹהמבּׁשל
ראּוי ּתבׁשיל אֹותֹו היה אֹורחים, לֹו ּבאּו ׁשאּלּו לֹוקה; ְְִִִֵֶֶַָָָָאינֹו

לגֹויםלהם מּמּנּו להאכיל מּתר והֹותיר, לנפׁשֹו עׂשה . ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֻ
ְְִֵָולבהמה.

.ÊËועֹוׂשין ּוׁשתּיה, אכילה ּבכלל הן הרי - וסיכה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָרחיצה
נפׁש" לכל יאכל "אׁשר ׁשּנאמר: טֹוב, ּביֹום לכלאֹותן , ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּבהם ורֹוחץ טֹוב, ּביֹום חּמין מחּמין ,לפיכ הּגּוף. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּבצר
מרחץ ּגזרת מּׁשּום אסּור ּגּופֹו, ּכל אבל ורגליו; ידיו ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָּפניו

לצורך] שלא יחם טֹוב,[שמא יֹום מערב ׁשהּוחּמּו וחּמין .ְִֵֶֶֶַַ
אּלא זה, ּדבר על ּגזרּו ׁשּלא - טֹוב ּביֹום ּגּופֹו ּכל ּבהן ְְֵֶֶֶֶַָָָָָָֹרֹוחץ

ּבלבד. ְְִַַָּבׁשּבת
.ÊÈלמלאכה ּדֹומה ׁשהּוא מּׁשּום ּבין - ּבׁשּבת ׁשאסּור ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּכל

ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבין מלאכה, לידי מביא [שחכמיםאֹו ְְִִִֵֵֵֶָָ
והשבתה] חומרה אםהוסיפו אּלא טֹוב, ּביֹום אסּור זה הרי -ְֲִֵֶֶָָ

מּתרין ׁשהן ּדברים אֹו ּבּה, וכּיֹוצא אכילה צר ּבֹו היה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻּכן
לטלטלֹו ׁשאסּור וכל אּלּו. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו טֹוב, ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹּביֹום
אכילה, לצר אּלא טֹוב, ּביֹום לטלטלֹו אסּור ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹּבׁשּבת,
ּביֹום ויׁש טֹוב. ּביֹום מּתר ּבׁשּבת, ׁשּמּתר וכל ּבּה. ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָֻֻוכּיֹוצא

מקצה אּסּור ּבׁשּבת, ּׁשאין מה ׁשהּמקצה[כדלקמן]טֹוב - ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֻֻ
ׁשּיֹום מּפני ּבׁשּבת; ּומּתר טֹוב, ּביֹום מּׁשּבת,אסּור קל טֹוב ְְְִִֵֶַַַָָָָֻ

ּבֹו. לזלזל יבֹואּו ׁשּמא - הּמקצה ּבֹו ְְְְֵֶֶַַָָָֻאסרּו
.ÁÈהעֹומדת ּתרנגלת וׁשֹור[-המיועדת]ּכיצד? ּביצים, לגּדל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּכל - לסחֹורה העֹומדין ּופרֹות ,ׁשֹוב ויֹוני לחריׁשה, ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָהעֹומד
טֹוב, ּביֹום מהן לאכל ואסּור הן, מקצה ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻאּלּו

מּבערב אֹותן ׁשּיכין אבל[החג]עד לאכילה. עליהן ויחׁשב , ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּוכׁשם הכנה. צרי ואינֹו ׁשּבת, אצל מּוכן הּכל - ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשּבת

הּנֹולד ּכ טֹוב, ּביֹום אסּור חדשׁשהּמקצה מצב [שנוצר ְְֶֶַַָָָֻ
שנשבר-] כלי כגון ָאסּור.ביו"ט,

.ËÈיֹום אין אבל טֹוב; ליֹום מכין וחל לׁשּבת, מכין ְְְֲִִֵֵֵַָָֹֹחל
טֹוב ליֹום מכינה ׁשּבת ולא לׁשּבת, מכין ּביצהטֹוב ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ

טֹוב ּביֹום -]ׁשּנֹולדה על[שחל אף אסּורה, - הּׁשּבת אחר ְְֲֶַַַַַַָָָ
ּומאמׁש הֹואיל לאכילה; עֹומדת ׁשהּתרנגלת [אתמול]ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ואסרּוה טֹוב. ליֹום אֹותּה מכין ׁשּבת נמצא הּביצה, ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָנגמרה
ּביצה וכן ׁשּבת. ׁשאחר טֹוב יֹום מּׁשּום ּגזרה - טֹוב יֹום ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּבכל

יֹום ׁשאחר ׁשּבת מּׁשּום ּגזרה - אסרּוה ׁשּבת, ּבכל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנֹולדה
.טֹוב

.Îלטלטלּה אסּור ּכ לאכלּה, ׁשאסּור ואפּלּוּוכׁשם . ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ
וכל הּכל, יּתרּו למחר ׁשהרי אסּורֹות; ּכּלן - ּבאלף ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻֻנתערבה

מּתירין לֹו ׁשּיׁש להתירו]ּדבר אפשרות ּבאלף[שיש אפּלּו , ְֲִִִֵֶֶֶַָָ
בּה ּומצא טֹוב, ּביֹום ּתרנגלת הּׁשֹוחט ּבטל. אינֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹאלפים

ּגמּורֹות ּדבר[מוכנות]ּביצים זה ׁשאין מּתרֹות; אּלּו הרי - ְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֻ
קרי אּלא מצּוי ׁשאינֹו ודבר ּתמיד; קרה]מצּוי לא[מקרה , ְְִִֵֶֶָָָָָָֹ

ּבֹו. ְָגזרּו
.‡Îׁשני מאּלּו, טֹוב יֹום ּכל לארץ, ּבחּוצה עֹוׂשין ׁשאנּו ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָזה

הּוא מנהג - הּוא,ימים סֹופרים מּדברי ׁשני טֹוב ויֹום ; ְְְְִִִִִִֵֵָָ
יׂשראל ארץ ּבני עֹוׂשין ואין ּבּגלּות. ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּומּדברים
החדׁש קּדּוׁש ּובהלכֹות ּבלבד. הּׁשנה ּבראׁש אּלא ימים, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשני
ראׁש עֹוׂשין טעם זה ּומאי זה, מנהג עּקר נבאר זה, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמּספר

מקֹום. ּבכל ימים ׁשני ְְִֵַָָָָָהּׁשנה
.·Îּכל - סֹופרים מּדברי ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשני טֹוב ְְִִִִִֵֵֶַַֹיֹום

ׁשני, טֹוב יֹום המחּלל וכל ּבּׁשני. אסּור ּבראׁשֹון, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשאסּור
הּׁשנה ראׁש ׁשל ּביןואפּלּו ׁשבּות, מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר ּבין - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ּבין ְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבמלאכה,
מדרבנן] הּתלמידים[מלקות מן היה לא אם אֹותֹו, מנּדין אֹו ,ְְִִִִִַַַָָֹ
החכמים] וחּיב[של ותענית ּבספד אסּור ׁשהראׁשֹון ּוכׁשם .ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

הּמת לענין אּלא הפרׁש, ּביניהן ואין הּׁשני; ּכ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבׂשמחה,
ְִַּבלבד.

.‚Î;ּגֹוים ּבקבּורתֹו יתעּסקּו ראׁשֹון, טֹוב ּביֹום הּמת ְְְְִִִִֵֵַַַָּכיצד?
צרכיו, ּכל לֹו ועֹוׂשין יׂשראל; ּבֹו יתעּסקּו ׁשני, טֹוב ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָּוביֹום
וכן הּבׂשמים ּוקציצת ּתכריכין ּותפירת הּמּטה עׂשּית ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָּכגֹון
חׁשּוב, הּוא ּכחל הּמת לגּבי ׁשני טֹוב ׁשּיֹום - ּבזה ּכּיֹוצא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּכל

הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני .ואפּלּו ְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
.„Î,הן קדּׁשֹות ׁשּתי - ּגלּיֹות ׁשל אּלּו טֹובים ימים ְְְִִֵֵֵֵֶָָֻֻׁשני

טֹוב ּביֹום מקצה ׁשהיה ּדבר ,לפיכ אחד; ּכיֹום ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֻואינן
זה הרי לּׁשני, אֹותֹו הכין אם - ּבראׁשֹון ׁשּנֹולד אֹו ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָראׁשֹון,

חּיהמּתר ּבּׁשני; ּתאכל ּבראׁשֹון, ׁשּנֹולדה ּביצה ּכיצד? . ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
לּקרקע המחּבר ּדבר ּבּׁשני; יאכלּו ּבראׁשֹון, ׁשּנּצֹודּו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻועֹוף
ּביֹום העין את לכחל מּתר וכן ּבּׁשני. יאכל ּבראׁשֹון, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנעקר
אמּורים? ּדברים ּבּמה חלי. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ׁשני, ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹטֹוב
ׁשל טֹובים ימים ׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ימים ְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻּבׁשני
לכל חׁשּובים הן אחד ּוכיֹום הן, אחת קדּׁשה - הּׁשנה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻראׁש
ׁשּנֹולדה ּביצה אבל ּבלבד. הּמת לענין אּלא הּדברים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלּו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׁשני; אסּורה הּׁשנה, ראׁש ׁשל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבראׁשֹון
אסּורה - מהן ּבאחד ּביצה ונֹולדה טֹוב, ליֹום הּסמּוכה ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבת

ו ׁשני,ּבּׁשני; טֹוב ּביֹום נֹולדה ואפּלּו ּבביצה. ּכּיֹוצא ּכל כן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ
לֹו. הּסמּוכה ּבּׁשּבת ּתאכל ְֵֵַַַָָָֹלא

ב ¤¤ּפרק
מקצה‡. ׁשהּוא מּפני אסּור, - טֹוב ּביֹום ׁשּנֹולד [-אפרֹוח ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻ

לאוכלו] תכנן לא כי מדעתו, טֹובמופרש ּביֹום ׁשּנֹולד ועגל .ְְֵֶֶַ
מּוכן ׁשהּוא מּפני מּתר; לאכילה, עֹומדת אּמֹו היתה אם -ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
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aFh mFi zziaW zFkld¦§§¦©
וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָיׁש
ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹֹמצוֹות
ׁשל ּבּׁשביעי לׁשּבת (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹּפסח;
חג ּביֹום לׁשּבת (ה) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ְְְֲִֶֶַַַָָֹֹּפסח;
ּבראׁש לׁשּבת (ז) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ו) ְְְֲִֶַַָָָֹֹֹהּׁשבּועֹות;
ּבראׁשֹון לׁשּבת (ט) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ח) ְְֲִִֶַַָָָָָֹֹהּׁשנה;
לׁשּבת (יא) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (י) הּסּכֹות; חג ְְֲִֶֶַַַָָֹֹֻׁשל
מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (יב) הּסּכֹות; חג ׁשל ְְֲִִֶֶַַַַָָֹֻּבּׁשמיני

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ימים ׁשביתת ְְִִִִֵֵֵַָָּובאּור

א ¤¤ּפרק

הּכתּוב‡. ׁשאסרן האּלּו הּימים מלאכׁשׁשת -ּבעׂשּית ה ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
חג ׁשל ּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח, ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַׁשהן
הן - הּׁשביעי לחדׁש ּובאחד הּׁשבּועֹות, חג ּוביֹום ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּסּכֹות,
ּבכל אסּורין ׁשהן ׁשוה, ּכּלן ּוׁשביתת טֹובים'. 'ימים ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻהּנקראין
ׁשּנאמר: אכילה, לצר ׁשהיא מּמלאכה חּוץ עבֹודה, ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמלאכת

". . נפׁש לכל יאכל אׁשר א"ְֲֵֵֶֶֶַָָ
מצות·. קּים הרי מהן, ּבאחד עבֹודה מּמלאכת הּׁשֹובת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל

וכל ׁשבֹות. ּכלֹומר: "ׁשּבתֹון", ּבהם נאמר ׁשהרי ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָעׂשה,
ׁשּבנה ּכגֹון אכילה, לצר ׁשאינּה מלאכה מהן ּבאחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹהעֹוׂשה
ועבר עׂשה; מצות ּבּטל הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ארג אֹו הרס ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָאֹו
"ּכל תעׂשּו", לא עבדה מלאכת "ּכל ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ְֱֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעל
לֹוקה והתראה, ּבעדים עׂשה ואם בהם". יעׂשה לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמלאכה,

הּתֹורה. ִַָמן
אחת,‚. ּבהתראה טֹוב ּביֹום הרּבה מלאכֹות אבֹות ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָהעֹוׂשה

לֹוקה אינֹו - אחת ּבהתראה וארג וסתר ּובנה ׁשּזרע ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּכגֹון
אחת ש];אּלא מלאכֹו[משום לׁשּבתחּלּוק כלת על [לחייב ְְִֶַַַָָָ

ומלאכה] טֹוב.מלאכה ליֹום מלאכֹות חּלּוק ואין ,ְְְִֵָ
ּביֹום„. אֹותּה עׂשה אם - ּבׁשּבת עליה ׁשחּיבין מלאכה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָּכל

לֹוקה - אכילה לצר ׁשּלא מרׁשּותטֹוב מההֹוצאה חּוץ , ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
לצר טֹוב ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ׁשּמּתֹו וההבערה; ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֻלרׁשּות
טֹוב ּביֹום מּתר ,לפיכ אכילה; לצר ׁשּלא הּתרה ְְְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹֻֻאכילה,
מרׁשּות ּבאּלּו, וכּיֹוצא מפּתח אֹו ּתֹורה ספר אֹו קטן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלהֹוציא
אכילה. לצר ׁשאינֹו ּפי על אף להבעיר, מּתר וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻלרׁשּות.
ּכגֹון מּתר, - אכילה צר ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - מלאכֹות ְְְֲִֵֶֶָָָָָֹֻּוׁשאר
צר ּבהן ׁשאין וכל ּבהן; וכּיֹוצא וליׁשה ואפּיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשחיטה
ּבהן. וכּיֹוצא ּובנין ּוכתיבה אריגה ּכגֹון אסּור, - ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָאכילה

ולא‰. טֹוב, יֹום מערב לעׂשֹות לּה ׁשאפׁשר מלאכה ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּכל
חכמים אסרּו - מּבערב נעׂשת אם חּסרֹון ולא הפסד בּה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹיהיה
אכילה. לצר ׁשהיא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום אֹותּה ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹלעׂשֹות

ׁשאפׁשר מלאכֹות אדם יּניח ׁשּמא ּגזרה זה? ּדבר אסרּו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָולּמה
הֹול ּכּלֹו טֹוב יֹום ונמצא טֹוב, ליֹום מּבערב ְְְֲִִֵֶֶַָָָֻלעׂשֹותן
יהיה ולא טֹוב, יֹום מּׂשמחת ויּמנע מלאכֹות, אֹותן ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹּבעׂשּית

ולׁשּתֹות. לאכל ּפנאי ְְְֱִֶַֹלֹו
.Âטֹוב ּביֹום ההֹוצאה אסרּו לא עצמֹו, הּטעם עלּומּזה ואף , ְְְְִֶַַַַַַַָָָֹ

יֹום מערב לעׂשֹותּה ׁשאפׁשר מלאכה היא הֹוצאה ׁשּכל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּפי
טֹוב, יֹום ּבׂשמחת להרּבֹות ּכדי אסרּוה? לא ולּמה ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹטֹוב.
ּכמי יהא ולא חפציו, ויׁשלים ּׁשּירצה, מה ּכל ויביא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹויֹולי
מּבערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מלאכֹות ׁשאר אבל אסּורֹות. ְְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּידיו

עסק ּבהן ויׁש הֹואיל ּביֹום[התעסקות]- אֹותן עֹוׂשין אין , ְְִִֵֵֵֶֶָָ
טֹוב.

.Êולאּכיצד ּבֹוררין, ולא זֹורין, ולא ּדׁשין, ולא קֹוצרין, אין ? ְְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹֹ
מרּקדין ולא החּטים, את ׁשּכל[בנפה]טֹוחנין - טֹוב ּביֹום ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹ

הפסד ּבכ ואין מּבערב, לעׂשֹותן אפׁשר ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלּו
חּסרֹון. ְִָֹולא

.Áלׁשין ׁשאםאבל - טֹוב ּביֹום ּומבּׁשלין וׁשֹוחטין, ואֹופין, , ְְְְְֲֲִִִִִֶַָָ
חם לחם ׁשאין חּסרֹון; אֹו הפסד ּבכ יׁש מּבערב, אּלּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָעׂשה

מאמׁש ׁשּנאפה ּכלחם הּיֹום, ׁשּבּׁשל ּתבׁשיל יו"ט]אֹו [מערב ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
ּכבׂשר הּיֹום, ׁשּנׁשחט ּבׂשר ולא מאמׁש; ׁשּנתּבּׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּוכתבׁשיל

מאמׁש נפׁשׁשּנׁשחט אכל מכׁשירי וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ
טֹוב, ּביֹום אֹותן עֹוׂשין - מּבערב נעׂשּו אם חּסרֹון ּבהן ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁש

ׁשחיקת ּבהן.[כתישת]ּכגֹון וכּיֹוצא ּתבלין ְְְְִִֵֶַַָָ
.Ëולא ּבחל; ּׁשּיאכל מה טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹאין

ּבּה להנֹות ּכדי אּלא אכילה, לצר ׁשהיא מלאכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻהּתרה
טֹוב לאכלּביֹום מּתר - והֹותיר טֹוב, ּביֹום לאכל ּכדי עׂשה . ְְְְֱֱִֵֶֶָָָֹֹֻ

ּבחל. ְַָֹהּמֹותר
.Èאּלא צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבׂשר, קדרה אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָממּלאה

ּפי על אף מים, ׁשל חבית נחּתֹום ּוממּלא אחת. ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָלחתיכה
אף ּפת, ּתּנּור אּׁשה ּוממּלאה אחד. לקיתֹון אּלא צרי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשהּפת ׁשּבזמן - אחד לכּכר אּלא צריכה ׁשאינּה ּפי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעל

יפה נאפית היא ּבבתמרּבה, חתיכֹות ּכּמה אדם ּומֹולח . ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּכל וכן אחת. לחתיכה אּלא צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹאחת,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡Èאֹו ּבּיֹום, ּבֹו לאכל ּכדי טֹוב ּביֹום האֹופה אֹו ְְְֱֵֵֶֶַַַָֹהמבּׁשל

זה הרי - והּפת הּתבׁשיל ונׁשאר ּבאּו, ולא אֹורחים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּזּמן
יערים ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין למחר לאכלֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻמּתר

לשייר] כוונה מתוך אסּור,[וירבה זה הרי - הערים ואם .ְֱֲִִֵֶֶָ
יֹותר ּבּמערים ׁשהחמירּו מּפני טֹוב; יֹום ׁשאחר ּבׁשּבת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָואפּלּו

הּמזיד. ִִֵַמן
.·Èמסּכנתמי ּבהמה לֹו למות]ׁשהיתה יׁשחט[נוטה לא - ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹֻ

אם אּלא טֹוב, ּביֹום ּכּזיתאֹותּה מּמּנה לאכל ׁשּיכֹול יֹודע ּכן ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּׁשּיאכל מה טֹוב ּביֹום יׁשחט ׁשּלא ּכדי יֹום; מּבעֹוד ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹֹצלי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָֹֹּבחל.
.‚Èאֹו ּגֹוים להאכיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְֲִִִִֵֵַַאין



עז aeh mei zziay zekld - oqip 'l oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ולאּכלבים "לכם", - לכם" יעׂשה לבּדֹו "הּוא ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מזּמנין ,לפיכ לבהמה. ולא "לכם", את[לסעודה]לגֹוים; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ

ׁשּמא ּגזרה, - טֹוב ּביֹום אֹותֹו מזּמנין ואין ּבׁשּבת, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָהּגֹוי
מה עּמהם אֹוכל - מאליו הּגֹוי ּבא אם אבל ּבׁשבילֹו. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָירּבה

הכינּוהּו. ׁשּכבר אֹוכלין, ְְֱִִֵֶֶָּׁשהם
.„Èמּתר - יׂשראל ׁשל וחציּה ּגֹוי ׁשל ׁשחציּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻּבהמה

ּבׂשר ּכּזית מּמּנה לאכל אפׁשר ׁשאי טֹוב; ּביֹום ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלׁשחטּה
- ליׂשראל וחציּה לגֹוי ׁשחציּה עּסה אבל ׁשחיטה. ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבלא

הּבצק לחלק ׁשּיכֹול מּפני אֹותּה, לאפֹות החילאסּור ּבני . ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
טֹוב[-חיילים] ּביֹום ּפת להן לעׂשֹות ליׂשראל קמח ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנּו

מּתר מקּפידין, אין לתינֹוק ּפת מּמּנה ּכׁשּנֹותנין אם -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻ
עּסת לתינֹוק. ראּויה ּופת ּפת ׁשּכל טֹוב; ּביֹום להם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָלאפֹותֹו
טֹוב ּביֹום נאפית מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן - .הּכלבים ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

.ÂË- לחל להּניח אֹו לבהמה אֹו לגֹוים טֹוב ּביֹום ְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹהמבּׁשל
ראּוי ּתבׁשיל אֹותֹו היה אֹורחים, לֹו ּבאּו ׁשאּלּו לֹוקה; ְְִִִֵֶֶַָָָָאינֹו

לגֹויםלהם מּמּנּו להאכיל מּתר והֹותיר, לנפׁשֹו עׂשה . ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֻ
ְְִֵָולבהמה.

.ÊËועֹוׂשין ּוׁשתּיה, אכילה ּבכלל הן הרי - וסיכה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָרחיצה
נפׁש" לכל יאכל "אׁשר ׁשּנאמר: טֹוב, ּביֹום לכלאֹותן , ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּבהם ורֹוחץ טֹוב, ּביֹום חּמין מחּמין ,לפיכ הּגּוף. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּבצר
מרחץ ּגזרת מּׁשּום אסּור ּגּופֹו, ּכל אבל ורגליו; ידיו ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָּפניו

לצורך] שלא יחם טֹוב,[שמא יֹום מערב ׁשהּוחּמּו וחּמין .ְִֵֶֶֶַַ
אּלא זה, ּדבר על ּגזרּו ׁשּלא - טֹוב ּביֹום ּגּופֹו ּכל ּבהן ְְֵֶֶֶֶַָָָָָָֹרֹוחץ

ּבלבד. ְְִַַָּבׁשּבת
.ÊÈלמלאכה ּדֹומה ׁשהּוא מּׁשּום ּבין - ּבׁשּבת ׁשאסּור ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּכל

ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבין מלאכה, לידי מביא [שחכמיםאֹו ְְִִִֵֵֵֶָָ
והשבתה] חומרה אםהוסיפו אּלא טֹוב, ּביֹום אסּור זה הרי -ְֲִֵֶֶָָ

מּתרין ׁשהן ּדברים אֹו ּבּה, וכּיֹוצא אכילה צר ּבֹו היה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻּכן
לטלטלֹו ׁשאסּור וכל אּלּו. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו טֹוב, ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹּביֹום
אכילה, לצר אּלא טֹוב, ּביֹום לטלטלֹו אסּור ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹּבׁשּבת,
ּביֹום ויׁש טֹוב. ּביֹום מּתר ּבׁשּבת, ׁשּמּתר וכל ּבּה. ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָֻֻוכּיֹוצא

מקצה אּסּור ּבׁשּבת, ּׁשאין מה ׁשהּמקצה[כדלקמן]טֹוב - ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֻֻ
ׁשּיֹום מּפני ּבׁשּבת; ּומּתר טֹוב, ּביֹום מּׁשּבת,אסּור קל טֹוב ְְְִִֵֶַַַָָָָֻ

ּבֹו. לזלזל יבֹואּו ׁשּמא - הּמקצה ּבֹו ְְְְֵֶֶַַָָָֻאסרּו
.ÁÈהעֹומדת ּתרנגלת וׁשֹור[-המיועדת]ּכיצד? ּביצים, לגּדל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּכל - לסחֹורה העֹומדין ּופרֹות ,ׁשֹוב ויֹוני לחריׁשה, ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָהעֹומד
טֹוב, ּביֹום מהן לאכל ואסּור הן, מקצה ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻאּלּו

מּבערב אֹותן ׁשּיכין אבל[החג]עד לאכילה. עליהן ויחׁשב , ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּוכׁשם הכנה. צרי ואינֹו ׁשּבת, אצל מּוכן הּכל - ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשּבת

הּנֹולד ּכ טֹוב, ּביֹום אסּור חדשׁשהּמקצה מצב [שנוצר ְְֶֶַַָָָֻ
שנשבר-] כלי כגון ָאסּור.ביו"ט,

.ËÈיֹום אין אבל טֹוב; ליֹום מכין וחל לׁשּבת, מכין ְְְֲִִֵֵֵַָָֹֹחל
טֹוב ליֹום מכינה ׁשּבת ולא לׁשּבת, מכין ּביצהטֹוב ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ

טֹוב ּביֹום -]ׁשּנֹולדה על[שחל אף אסּורה, - הּׁשּבת אחר ְְֲֶַַַַַַָָָ
ּומאמׁש הֹואיל לאכילה; עֹומדת ׁשהּתרנגלת [אתמול]ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ואסרּוה טֹוב. ליֹום אֹותּה מכין ׁשּבת נמצא הּביצה, ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָנגמרה
ּביצה וכן ׁשּבת. ׁשאחר טֹוב יֹום מּׁשּום ּגזרה - טֹוב יֹום ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּבכל

יֹום ׁשאחר ׁשּבת מּׁשּום ּגזרה - אסרּוה ׁשּבת, ּבכל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנֹולדה
.טֹוב

.Îלטלטלּה אסּור ּכ לאכלּה, ׁשאסּור ואפּלּוּוכׁשם . ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ
וכל הּכל, יּתרּו למחר ׁשהרי אסּורֹות; ּכּלן - ּבאלף ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻֻנתערבה

מּתירין לֹו ׁשּיׁש להתירו]ּדבר אפשרות ּבאלף[שיש אפּלּו , ְֲִִִֵֶֶֶַָָ
בּה ּומצא טֹוב, ּביֹום ּתרנגלת הּׁשֹוחט ּבטל. אינֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹאלפים

ּגמּורֹות ּדבר[מוכנות]ּביצים זה ׁשאין מּתרֹות; אּלּו הרי - ְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֻ
קרי אּלא מצּוי ׁשאינֹו ודבר ּתמיד; קרה]מצּוי לא[מקרה , ְְִִֵֶֶָָָָָָֹ

ּבֹו. ְָגזרּו
.‡Îׁשני מאּלּו, טֹוב יֹום ּכל לארץ, ּבחּוצה עֹוׂשין ׁשאנּו ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָזה

הּוא מנהג - הּוא,ימים סֹופרים מּדברי ׁשני טֹוב ויֹום ; ְְְְִִִִִִֵֵָָ
יׂשראל ארץ ּבני עֹוׂשין ואין ּבּגלּות. ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּומּדברים
החדׁש קּדּוׁש ּובהלכֹות ּבלבד. הּׁשנה ּבראׁש אּלא ימים, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשני
ראׁש עֹוׂשין טעם זה ּומאי זה, מנהג עּקר נבאר זה, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמּספר

מקֹום. ּבכל ימים ׁשני ְְִֵַָָָָָהּׁשנה
.·Îּכל - סֹופרים מּדברי ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשני טֹוב ְְִִִִִֵֵֶַַֹיֹום

ׁשני, טֹוב יֹום המחּלל וכל ּבּׁשני. אסּור ּבראׁשֹון, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשאסּור
הּׁשנה ראׁש ׁשל ּביןואפּלּו ׁשבּות, מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר ּבין - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ּבין ְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבמלאכה,
מדרבנן] הּתלמידים[מלקות מן היה לא אם אֹותֹו, מנּדין אֹו ,ְְִִִִִַַַָָֹ
החכמים] וחּיב[של ותענית ּבספד אסּור ׁשהראׁשֹון ּוכׁשם .ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

הּמת לענין אּלא הפרׁש, ּביניהן ואין הּׁשני; ּכ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבׂשמחה,
ְִַּבלבד.

.‚Î;ּגֹוים ּבקבּורתֹו יתעּסקּו ראׁשֹון, טֹוב ּביֹום הּמת ְְְְִִִִֵֵַַַָּכיצד?
צרכיו, ּכל לֹו ועֹוׂשין יׂשראל; ּבֹו יתעּסקּו ׁשני, טֹוב ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָּוביֹום
וכן הּבׂשמים ּוקציצת ּתכריכין ּותפירת הּמּטה עׂשּית ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָּכגֹון
חׁשּוב, הּוא ּכחל הּמת לגּבי ׁשני טֹוב ׁשּיֹום - ּבזה ּכּיֹוצא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּכל

הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני .ואפּלּו ְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
.„Î,הן קדּׁשֹות ׁשּתי - ּגלּיֹות ׁשל אּלּו טֹובים ימים ְְְִִֵֵֵֵֶָָֻֻׁשני

טֹוב ּביֹום מקצה ׁשהיה ּדבר ,לפיכ אחד; ּכיֹום ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֻואינן
זה הרי לּׁשני, אֹותֹו הכין אם - ּבראׁשֹון ׁשּנֹולד אֹו ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָראׁשֹון,

חּיהמּתר ּבּׁשני; ּתאכל ּבראׁשֹון, ׁשּנֹולדה ּביצה ּכיצד? . ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
לּקרקע המחּבר ּדבר ּבּׁשני; יאכלּו ּבראׁשֹון, ׁשּנּצֹודּו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻועֹוף
ּביֹום העין את לכחל מּתר וכן ּבּׁשני. יאכל ּבראׁשֹון, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנעקר
אמּורים? ּדברים ּבּמה חלי. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ׁשני, ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹטֹוב
ׁשל טֹובים ימים ׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ימים ְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻּבׁשני
לכל חׁשּובים הן אחד ּוכיֹום הן, אחת קדּׁשה - הּׁשנה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻראׁש
ׁשּנֹולדה ּביצה אבל ּבלבד. הּמת לענין אּלא הּדברים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלּו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׁשני; אסּורה הּׁשנה, ראׁש ׁשל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבראׁשֹון
אסּורה - מהן ּבאחד ּביצה ונֹולדה טֹוב, ליֹום הּסמּוכה ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבת

ו ׁשני,ּבּׁשני; טֹוב ּביֹום נֹולדה ואפּלּו ּבביצה. ּכּיֹוצא ּכל כן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ
לֹו. הּסמּוכה ּבּׁשּבת ּתאכל ְֵֵַַַָָָֹלא
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מקצה‡. ׁשהּוא מּפני אסּור, - טֹוב ּביֹום ׁשּנֹולד [-אפרֹוח ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻ

לאוכלו] תכנן לא כי מדעתו, טֹובמופרש ּביֹום ׁשּנֹולד ועגל .ְְֵֶֶַ
מּוכן ׁשהּוא מּפני מּתר; לאכילה, עֹומדת אּמֹו היתה אם -ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
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מערב ּכבד ּכלי עליהן הּניח ואם ואסּורין; ּכמפּזרין הן ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻהרי
מּוכנין. אּלּו הרי טֹוב, ֲִֵֵָיֹום

.ÊËמסּכנת היתה אם - טֹוב ּביֹום ׁשּמתה [נוטהּבהמה ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֻ
לאו,למות] ואם לּכלבים; מחּתכּה זה הרי טֹוב, יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמערב

יזיזּנה ולא מקצה, זה הרי עליה, ּדעּתֹו היתה ולא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻהֹואיל
לא - ׁשּנטמאת ּותרּומה ׁשּמתה, קדׁשים ּבהמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמּמקֹומּה.

מּמקֹומּה. ְְִִֶָָיזיזּנה
.ÊÈּביֹום אֹותן מׁשקין אין - מקצה ׁשהן וחּיה ועֹופֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻּדגים

מהן לּקח יבֹוא ׁשּמא מזֹונֹות, לפניהן נֹותנין ואין וכלטֹוב, . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשהּוא מּפני טֹוב ּביֹום ּבֹו להׁשּתּמׁש אֹו לאכלֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשאסּור

לטלטלֹו. אסּור ְְְְֶַָֻמקצה,
.ÁÈקרן ּבחצרֹו לֹו יחד אם - טֹוב יֹום מערב עפר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמכניס

צרכיו ּכל ּבֹו ולעׂשֹות לטלטלֹו ּומּתר מּוכן, זה הרי - .זוית ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָֻ
ּביֹום וׁשהּסק מּוכן. זה הרי טֹוב, יֹום מערב ׁשהּסק אפר ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻֻוכן
מּתר - ּביצה ּבֹו לצלֹות ּכדי חם ׁשהּוא זמן ּכל - ְְְִֵֵֶַַָָָֻטֹוב
מּפני לטלטלֹו, אסּור - לאו ואם הּוא; אׁש ׁשעדין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָלטלטלֹו,

ּדקר לֹו ׁשהיה מי נֹולד. מערב[בקרקע]נעּוץ[יתד]ׁשהּוא ִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
ונּתקֹו טֹוב, והעל[עקרו]יֹום טֹוב היהּביֹום אם - עפר ה ְְְְֱִִֶָָָָָ
ּתחח עפר אם[רך]אֹותֹו אבל ּומטלטלֹו; ּבֹו מכּסה זה הרי , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

טֹוב. ּביֹום אֹותֹו יכּתׁש לא זה הרי עפר, ּגּוׁש ְְֱֲִֵֶֶָָָֹֹהעלה

ג ¤¤ּפרק

הרי‡. - לטלטלֹו ׁשּמּתר אפר אֹו מּוכן, עפר לֹו ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻמי
מּוכן עפר לֹו אין ואם ּדמם. ּומכּסה ועֹוף, חּיה ׁשֹוחט ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
לא וׁשחט, עבר ואם יׁשחט; לא זה הרי - הראּוי אפר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹאֹו

הערב עד ּדמם היאיכּסה חּיה אם ספק ׁשהיא ּברּיה וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לא - ׁשחט ואם טֹוב; ּביֹום אֹותּה ׁשֹוחטין אין ּבהמה, ְְְֲִִִֵֵַָָָֹאם
ׁשּמא אפר, אֹו מּוכן עפר לֹו היה אפּלּו לערב, עד ּדמֹו ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָיכּסה
ּביֹום ּדמֹו ּכּסה ּולפיכ היא, וּדאית 'חּיה הרֹואה: ְְִִִִֶַַַָָָָָָֹיאמר

חלּבֹו. להּתיר הרֹואה ויבֹוא ְְְִֶֶַָָטֹוב',
ּדמם·. יכּסה לא טֹוב, יֹום מערב ועֹוף חּיה הּׁשֹוחט ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ּדמם ונתערב טֹוב ּביֹום ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשחט טֹוב. ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָּביֹום
בזה] מּוכן[זה עפר לֹו היה ואם לערב; עד אֹותן יכּסה לא ,ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבדקירה הּכל לכּסֹות ויכֹול אפר, -]אֹו זה[בבת הרי - אחת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ְֵַיכּסהּו.

מּתר‚. טֹוב, ּביֹום ּבהמה למקֹוםהּׁשֹוחט צמר לתלׁש לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֻ
ּבידֹו הרגילה]הּסּכין הגזיזה מצורת שינוי ּובלבד[שהוא - ְְִִַַַָ
יזיזּנּו שתלש]מּמקֹומֹו[ישלפנו]ׁשּלא הצמר את - אּלא[ , ְְִִֶֶֶָֹ

לא - ּבעֹוף אבל הּצּואר; צמר ּבׁשאר מסּב ׁשם ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻיּׁשאר
ּדרּכֹו ׁשהּוא מּפני ביד]ימרט, ּביֹום[למרוט ּתֹולׁש ונמצא , ְְְְְְִִִֵֵֶַָֹ

טֹוב.
ׁשּזה„. - ימלחּנּו לא טֹוב, ּביֹום הּבהמה עֹור ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹהּמפׁשיט

אבל אכילה. לצר ׁשּלא מלאכה עֹוׂשה ונמצא הּוא, ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹעּבּוד
יּפסד ולא עליו ׁשּידרסּו ּכדי הּדריסה, ּבית לפני ולאנֹותנֹו ; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ

יּמנע ׁשּלא ּכדי טֹוב, יֹום ׂשמחת מּפני אּלא זה ּדבר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּתירּו
ּומערימין העֹור, ּגּבי על לצלי ּבׂשר למלח ּומּתר ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֻמּלׁשחט.

ּומעט[מתחכמים] מּכאן ּבׂשר מעט מֹולח ּכיצד? זה; ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבדבר
ּכּלֹו. העֹור ׁשּימלח עד ְִִֶַַָָֻמּכאן,

מלח‰. צרי ׁשאינֹו לצלי ּבמֹולח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה
העֹור על למלח אסּור לקדרה, אבל מֹולחיןהרּבה; אין וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ּברּוח אֹותן ׁשֹוטחין ואין ּבהן, מהּפכין ואין החלבים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָאת
לאכילה. ראּויין ׁשאינן מּפני - יתדֹות ּגּבי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָעל

.Âהּוא ּכיצד טֹוב. ּביֹום ירּגיל לא הּבהמה, את ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹהּמפׁשיט
ּכל ׁשּיֹוציא ּכדי אחת, מרגל הּבׂשר ּכל ׁשּיֹוציא זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמרּגיל?
ּגדֹול, טרח זה ּבהפׁשט ׁשּטֹורח מּפני יּקרע; ולא ׁשלם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהעֹור

לּמֹועדוא צר ּבֹו ידין ּבית לעׂשֹות אסּור וכן ידית]. [כעין ְְֲֵֵֵֵֶַַָָֹ
ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא - ּבּסּכין ׁשּיעׂשה והּוא, ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּבׂשר;

ּבּבׂשר. סימן לעׂשֹות ּומּתר ּבחל. ְֲִֶַַָָָָֹֻעֹוׂשה
.Êבחמים]מֹולגין ּומהבהבין[שורין הרגלים, ואת הראׁש את ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹ

מעט] טֹופלין[חורכים אין אבל ּבאּור; אֹותן[מורחים]אֹותן ְֲִֵָָָָ
ּבאדמה ולא שער]ּבחרׂשית מסירי חומרים ּגֹוזזין[שהם ואין , ְְְְְֲִִֵַַָָֹ

ּבתסּפרת הּירק, את ּגֹוזזין אין וכן ּבמסּפרים. [כלי]אֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
קנרס ּכגֹון קֹוצים, ּבֹו ׁשּיׁש האכל את מתּקנין אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּלֹו;

עוקצני]ועּכבּיֹות ּבתסּפרת.[צמח , ְְְִִֶַָֹ
.Áטֹוב ּביֹום ּגדֹולה עּסה ללּוׁש מערבמּתר עּסה והּלׁש . ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֻ

ּביֹום לׁשּה ואם טֹוב; ּביֹום חּלה מּמּנה מפריׁש אין טֹוב, ְְְְִִִֵֶַַָָָָיֹום
עּסה היתה ואם לּכהן. ונֹותנּה חּלה מּמּנה מפריׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹטֹוב,
ׁשאין החּלה; את יבּׁשל לא - החּלה ׁשּנטמאת אֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹטמאה,

עֹומדת לׂשרפה וזֹו לאכל, אּלא טֹוב ּביֹום איןמבּׁשלין וכן . ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ׁשּנטמאּו קדׁשים ׂשֹורפין ׁשאין טֹוב, ּביֹום אֹותּה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָׂשֹורפין
ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ׁשּנטמאּו קדׁשים ׁשּׂשרפת - טֹוב ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּביֹום
וכּיֹוצא אכילה לצר ׁשאינּה מלאכה ועׂשּית יּׂשרף", ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ"ּבאׁש
תעׂשה לא את ּדֹוחה עׂשה ואין תעׂשה, ולא עׂשה ְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּבּה,

ֲֵַועׂשה.
.Ëהיה אֹותּה. ויׂשרף הערב, עד יּניחּנה בּה? יעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכיצד

את יפריׁש לא - ּתחמיץ יּניחּנה ׁשאם ּפסח, ׁשל טֹוב ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹיֹום
ּכ ואחר הּטמאה, העּסה ּכל את יאפה אּלא ּבצק, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהחּלה

לחם החּלה .יפריׁש ְִֶֶַַַָ
.Èּבפּורני אֹופין חרס]אין ּתפחת[תנור ׁשּמא ּגזרה - חדׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

גגו] טֹוב.[תקלקל]ותפסיד[יפול יֹום מּׂשמחת ויּמנע הּלחם, ְְְְִִִִֶֶַַַַָ
ּגֹורפין ב-]אין שנפל מכּבׁשין[טיט אבל וכירים, ּתּנּור ְְְְֲִִִִֵַַַָ
אֹו[ממרחים] ּבֹו לאפֹות אפׁשר אי ואם ׁשּבהן; האפר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָאת

ּבטיט הּתּנּור ּפי וסֹותמין מּתר. ּגרף, ּכן אם אּלא ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻלצלֹות
לגּבל אבל מאמׁש. ׁשרּככֹו והּוא, - הּנהר ׁשּבסביבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָורפׁש

האפר,[לערבב] את לגּבל ּומּתר אסּור; טֹוב, ּביֹום ְְִֵֵֶֶַָָָֻטיט
הּתּנּור. ּפי ּבֹו ְִִַַֹלסּתם

.‡È,טֹוב ּביֹום ּבׁשמן אֹותן סכין אין - חדׁשים וכירים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּתּנּור
מפיגיןואין ואין ּבמטלית. אֹותן ּבצֹונן[מקררים]ׁשטין אֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ

לחּסמן אין[לחזקם]ּכדי מּתר. ּבהן, לאפֹות ּבׁשביל ואם ; ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֻ
האבנים את מּפני[באש]מלּבנין עליהן, לאפֹות אֹו לצלֹות ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּבפּורני ואֹופין ּומּסיקין חרס]ׁשּמחּסמן. חּמין[תנור ּומחּמין , ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָ
גדולה]ּבאנטיכי .[יורה ְְִִַ
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ּגב אגב]על ׁשּבמעיה[- זה היה - אּמֹו ׁשחט ואּלּו אּמֹו; ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נֹולד. ׁשּלא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום ְִֶַַָָֹֻמּתר

ולנֹות·. ּובאֹות לּתחּום, חּוץ ורֹועֹות ׁשּיֹוצאֹות ְְְְְֵֶַָָּבהמֹות
וׁשֹוחטין מהן ולֹוקחין מּוכנין, אּלּו הרי - הּתחּום ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָּבתֹו
ּבאּו אם - לּתחּום חּוץ ולנֹות ׁשרֹועֹות אבל טֹוב. ּביֹום ְְְֲִֶַָָָָאֹותן
ּדעת ואין מקצה, ׁשהן מּפני אֹותן; ׁשֹוחטין אין טֹוב, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֻּביֹום

עליהן העיר .אנׁשי ְֲִֵֵֶַָ
טֹוב‚. ּביֹום מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת [ומותרתוכן ְְֱִֵֶֶַַָָָ

טֹוב,באכילה] יֹום מערב עליה ּדעּתֹו היתה ולא הֹואיל -ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
אסּור ,לפיכ טֹוב. ּביֹום לׁשחטּה מּומי[לרב]אסּור לראֹות ְְְְֲִִֵָָָָָ

טֹוב ּביֹום דעתו]קדׁשים לחוות יּתירן[במטרה ׁשּמא ּגזרה - ְְִִֵֵֶַָָָָ
ּבּיֹום ּבֹו לׁשחט זה ויבֹוא ּבמּומן, הּואהחכם רֹואה אבל . ְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹ

אֹוסר. אֹו מּתיר ּולמחר טֹוב, יֹום מערב ְִֵֵֶֶַַָָהּמּום
מבּקרין„. ואין מּוכן, זה הרי - עּמֹו ּומּומֹו ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָּבכֹור

קבוע]אֹותֹו[בודקין] המום וראה[אם עבר ואם טֹוב; ְְְִַָָָּביֹום
ׁשּנפל ּבכֹור ואֹוכל. ׁשֹוחט זה הרי והּתירֹו, ּובּקרֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָמּומֹו

ּפרנסה לֹו עֹוׂשה יכֹול[מאכילו]לבֹור, אינֹו ׁשהרי - ּבמקֹומֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָ
ואת "אֹותֹו טֹוב. ּביֹום לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָלהעלֹותֹו,

וולדה]ּבנֹו" לבֹור[-בהמה אחד]ׁשּנפלּו ביום לשחטם [שאסור ְְְֶָ
ּומערים ׁשֹוחטֹו, ואינֹו לׁשחטֹו מנת על הראׁשֹון את מעלה -ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָ

אי[מתחכם] את וׁשֹוחט לׁשחטֹו, מנת על הּׁשני את ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָּומעלה
להערים. הּתירּו חּיים, ּבעלי צער מּׁשּום ׁשּירצה; מהן ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַזה

ּבדיקה צריכה היא והרי הּגג, מן ׁשּנפלה חּלין [אםּבהמת ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
היא] אפׁשרכשרה ותּבדק; טֹוב, ּביֹום אֹותּה ׁשֹוחטין -ְְְֲִִֵֶָָָ

ותאכל. ּכׁשרה, ְְִֵֵֵֵֶָָָׁשּתּמצא
מּוכנין‰. אּלּו הרי - ׁשּבּבית ויֹונים ותרנגֹולין ואיןאּוזין , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

זּמּון יוצריכין וצּפרים"ט][מערב עלּיה ויֹוני ׁשֹוב יֹוני אבל . ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵָָָ
ּבטפיחין בכתלים]ׁשּקּננּו הבנויים חרס ּבבירה[כלי אֹו ְְְִִִִִֶָ

'אּלּו[בבנין] ולֹומר: מּבערב לזּמן וצרי מקצה, אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
לנענע צרי ואינֹו נֹוטל'; אני קיניהם]ואּלּו .[את ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָ

.Âלאכול]זּמן ּבמקֹום[חישב ׁשחרים ּומצא ּולבנים, ׁשחרים ְְְְִִִִִֵָָָֹֹ
אֹומר: ׁשאני אסּורים; - ׁשחרים ּבמקֹום ּולבנים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָֹלבנים
ספק וכל הן', אחרים ואּלּו להן, ּפרחּו ׁשּזּמן אֹותן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ'ׁשּמא
ׁשלׁשה אסּור; הּכל ׁשלׁשה, ּומצא ׁשנים זּמן אסּור. ְְְִִֵַַָָָָָָָֹֹֹמּוכן,
אם - הּקן לפני ּומצא הּקן, ּבתֹו זּמן מּתרין. ׁשנים, ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּומצא
ׁשּיׁש ּפי על ואף לפרח, יכֹולין ואינן הן אּלא קן ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאין
אּלּו הרי - אּמה חמּׁשים ּבתֹו זוית ּבקרן אחר קן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשם

המדּדה ׁשאין ּבׁשוה.[מקפץ]מּתרין; קּנֹו ּכנגד אּלא מדּדה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
.Êׁשּבביברין ועֹוף[בריכות]ּדגים חּיה וכן ּגדֹולים, ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

מגודרים]ׁשּבביברין מחּסר[מקומות ׁשהּוא ּכל - ּגדֹולים ְְְִִֵֶֶַָָֻ
ׁשאֹומרין עד לצודו:]צידה, ּונצּודּנּו'[החפצים מצּודה 'הבא ְְְִִֵֶֶַָָָ

לא צד, ואם טֹוב; ּביֹום אֹותם צדין ואין מקצה, זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָֹֻ
אֹותֹו וצדין מּוכן, זה הרי - מצּודה צרי ׁשאינֹו וכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹיאכלּו.

אֹותֹו ואֹוכלין טֹוב ׁשּקּננהּביֹום חּיה וכן לבניה]. קן [בנתה ְְְְְִִֵֶַָָ
צריכין ׁשאינן קטּנים ּכׁשהן ילדיה - לעיר הּסמּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבפרּדס

עליהן. ׁשּדעּתֹו מּפני זּמּון, צריכים אינן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָצידה,
.Áלא - טֹוב יֹום מערב ׁשּפרסן ודגים ועֹופֹות חּיה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹמצּודֹות

יֹום מערב ׁשּנּצֹודּו יֹודע ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום מהן ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹיּטל
הׁשּכיםטֹוב ּולמחר טֹוב, יֹום מערב הּמים אּמת הּסֹוכר .ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

יֹום מערב נּצֹודּו ׁשּכבר מּתרין; אּלּו הרי - ּדגים בּה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻּומצא
מּוכנין. הן והרי ֲִֵֵַָטֹוב,

.Ëמּוכנין[אטום]ּבית ּפרֹות מלא ונפחת[לאכילה]ׁשהּוא ְְִִִֵֵֶַַָָ
הכותל] הּמקצה[נשבר על העֹומד הּפחת. מּמקֹום נֹוטל ,ְְְִֵֵֶַַַָָֻ

צרי - הפקר הּפרֹות ׁשּכל ׁשביעית, ּבׁשנה טֹוב יֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמערב
לא[יסמן]ׁשּירׁשם ואם נֹוטל'; אני ּכאן ועד 'מּכאן ויאמר: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹ

יּטל. לא ִַָֹֹרׁשם,
.Èמאֹותֹו יׁש אם - טֹוב ּביֹום ליׂשראל ּתׁשּורה ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָּגֹוי

ּדגים אֹו עֹופֹות אֹו חּיה ׁשהביא אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּמין
ּבּיֹום ּבֹו לצּודן וימּתיןׁשאפׁשר לערב, עד אסּורין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיעׂשּו המלאכה]ּבכדי לביצוע שמספיק זמן אפּלּו[שיעור ; ְֲֲִִֵֶַ
ּבכדי ׁשּימּתין עד לערב, ּבֹו מריח אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהדס
ׁשהיתה אֹו לּקרקע, ּבמחּבר הּמין מאֹותֹו אין ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּיעׂשּו.
הביאֹו אם - נּצֹוד אֹו נעקר ׁשּמאתמֹול עליו מֹוכחת ְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָצּורתֹו
זה הרי לּתחּום, מחּוץ הביאֹו ואם מּתר; הּתחּום, ְְְֱֲִִִִֵֶַַָֻמּתֹו
מּתר לּתחּום, מחּוץ זה יׂשראל ּבׁשביל והּבא לֹו. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻאסּור

אחר. ְְִֵֵַָליׂשראל
.‡Èמּפני להּסיקן, אסּור - טֹוב ּביֹום הּדקל מן ׁשּנׁשרּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָעצים

נֹולד לעולם]ׁשהן באו כעת הּתּנּור,[- לתֹו נׁשרּו ואם ; ְְְִֵֶַַָָ
ואֹוצר הּתבן ערמת ּומּסיקן. מּוכנים עצים עליהן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמרּבה

אם[מחסן] אּלא טֹוב ּביֹום ּבהן מתחילין אין - עצים ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשל
מערב הּתבן היה ואם מקצה; ׁשהן מּפני מּבערב, הכין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּכן
מּוכן. זה הרי - לאׁש אּלא ראּוי אינֹו ׁשהרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבקֹוצים,

.·Èמּצואר עצים מבּקעין קֹורֹות[שורה]אין [העומדותׁשל ְְְִִִֵֵֶַָ
ּביֹוםלבניה] ׁשּנׁשּברה הּקֹורה מן ולא מקצה. ׁשהן מּפני ,ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ

אין - טֹוב ּביֹום ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן נֹולד. ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָטֹוב,
ׁשלמים ּבכלים מּסיקין אבל נֹולד; ׁשהן מּפני ּבהן, ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמּסיקין

ּבכלים למלאכהאֹו הּוכנּו ׁשהרי טֹוב, יֹום מערב ׁשּנׁשּברּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
יֹום מערב ׁשאכלן ּוׁשקדין אגֹוזין ּבֹו, ּכּיֹוצא מּבערב. ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאחרת
אין טֹוב, ּביֹום אכלן ואם טֹוב; ּביֹום ּבקלּפיהן מּסיקין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָטֹוב,
אכלן ׁשאם ּבהן, ׁשּיׁש נסחאֹות ויׁש ּבקלּפיהן. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמּסיקין
ּביֹום אכלן ואם הקצּו; ׁשהרי ּבקלּפיהן, מּסיקין אין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻמּבערב,

האכל. ּגב על מּוכנין ׁשהן מּפני מּסיקין, - ְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹטֹוב
.‚È;להּסקה ראּוי ׁשאינֹו מּפני מקצה, הּוא הרי - רטב ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻקֹוץ

ּכל וכן ּבׂשר. ּבֹו לצלֹות ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו לֹו אסּור ְְְְֲִִֵַַָָָָֹלפיכ
ּבזה .ּכּיֹוצא ֵֶַָ

.„Èּבהן ּומּסיקין סּכה, לדפני הּסמּוכין עצים אבלנֹוטלין . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
מּבערב; ׁשם מכּנסין היּו אפּלּו הּׂשדה, מן עצים מביאין ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻאין

ּבּׂשדה הּוא מגּבב עצים]אבל ׁשם.[מלקט ּומדליק מּלפניו, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
היתה ואפּלּו הּיחיד, ׁשּברׁשּות המכּנסין מן ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָֻּומביאין

ּפֹותחת[הרשות] לּה ׁשּיהיה ּובלבד ּדירה; לׁשם ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמּקפת
סגירה] מּכל,[- אחד חסר ואם הּׁשּבת; ּתחּום ּבתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָותהיה

מקצה. הן הרי ְֲֵֵֵֶֻאּלּו,
ÂË.ּבקרּפף מכּנסין ׁשהן ּפי על אף - גפנים ועלי קנים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻעלי

גדר] המוקף לעיר מחוץ אֹותן,[מקום מפּזרת ׁשהרּוח ּכיון -ְֵֶֶֶַַָָָ
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מערב ּכבד ּכלי עליהן הּניח ואם ואסּורין; ּכמפּזרין הן ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻהרי
מּוכנין. אּלּו הרי טֹוב, ֲִֵֵָיֹום

.ÊËמסּכנת היתה אם - טֹוב ּביֹום ׁשּמתה [נוטהּבהמה ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֻ
לאו,למות] ואם לּכלבים; מחּתכּה זה הרי טֹוב, יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמערב

יזיזּנה ולא מקצה, זה הרי עליה, ּדעּתֹו היתה ולא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻהֹואיל
לא - ׁשּנטמאת ּותרּומה ׁשּמתה, קדׁשים ּבהמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמּמקֹומּה.

מּמקֹומּה. ְְִִֶָָיזיזּנה
.ÊÈּביֹום אֹותן מׁשקין אין - מקצה ׁשהן וחּיה ועֹופֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻּדגים

מהן לּקח יבֹוא ׁשּמא מזֹונֹות, לפניהן נֹותנין ואין וכלטֹוב, . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשהּוא מּפני טֹוב ּביֹום ּבֹו להׁשּתּמׁש אֹו לאכלֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשאסּור

לטלטלֹו. אסּור ְְְְֶַָֻמקצה,
.ÁÈקרן ּבחצרֹו לֹו יחד אם - טֹוב יֹום מערב עפר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמכניס

צרכיו ּכל ּבֹו ולעׂשֹות לטלטלֹו ּומּתר מּוכן, זה הרי - .זוית ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָֻ
ּביֹום וׁשהּסק מּוכן. זה הרי טֹוב, יֹום מערב ׁשהּסק אפר ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻֻוכן
מּתר - ּביצה ּבֹו לצלֹות ּכדי חם ׁשהּוא זמן ּכל - ְְְִֵֵֶַַָָָֻטֹוב
מּפני לטלטלֹו, אסּור - לאו ואם הּוא; אׁש ׁשעדין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָלטלטלֹו,

ּדקר לֹו ׁשהיה מי נֹולד. מערב[בקרקע]נעּוץ[יתד]ׁשהּוא ִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
ונּתקֹו טֹוב, והעל[עקרו]יֹום טֹוב היהּביֹום אם - עפר ה ְְְְֱִִֶָָָָָ
ּתחח עפר אם[רך]אֹותֹו אבל ּומטלטלֹו; ּבֹו מכּסה זה הרי , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

טֹוב. ּביֹום אֹותֹו יכּתׁש לא זה הרי עפר, ּגּוׁש ְְֱֲִֵֶֶָָָֹֹהעלה

ג ¤¤ּפרק

הרי‡. - לטלטלֹו ׁשּמּתר אפר אֹו מּוכן, עפר לֹו ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻמי
מּוכן עפר לֹו אין ואם ּדמם. ּומכּסה ועֹוף, חּיה ׁשֹוחט ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
לא וׁשחט, עבר ואם יׁשחט; לא זה הרי - הראּוי אפר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹאֹו

הערב עד ּדמם היאיכּסה חּיה אם ספק ׁשהיא ּברּיה וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לא - ׁשחט ואם טֹוב; ּביֹום אֹותּה ׁשֹוחטין אין ּבהמה, ְְְֲִִִֵֵַָָָֹאם
ׁשּמא אפר, אֹו מּוכן עפר לֹו היה אפּלּו לערב, עד ּדמֹו ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָיכּסה
ּביֹום ּדמֹו ּכּסה ּולפיכ היא, וּדאית 'חּיה הרֹואה: ְְִִִִֶַַַָָָָָָֹיאמר

חלּבֹו. להּתיר הרֹואה ויבֹוא ְְְִֶֶַָָטֹוב',
ּדמם·. יכּסה לא טֹוב, יֹום מערב ועֹוף חּיה הּׁשֹוחט ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ּדמם ונתערב טֹוב ּביֹום ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשחט טֹוב. ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָּביֹום
בזה] מּוכן[זה עפר לֹו היה ואם לערב; עד אֹותן יכּסה לא ,ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבדקירה הּכל לכּסֹות ויכֹול אפר, -]אֹו זה[בבת הרי - אחת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ְֵַיכּסהּו.

מּתר‚. טֹוב, ּביֹום ּבהמה למקֹוםהּׁשֹוחט צמר לתלׁש לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֻ
ּבידֹו הרגילה]הּסּכין הגזיזה מצורת שינוי ּובלבד[שהוא - ְְִִַַַָ
יזיזּנּו שתלש]מּמקֹומֹו[ישלפנו]ׁשּלא הצמר את - אּלא[ , ְְִִֶֶֶָֹ

לא - ּבעֹוף אבל הּצּואר; צמר ּבׁשאר מסּב ׁשם ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻיּׁשאר
ּדרּכֹו ׁשהּוא מּפני ביד]ימרט, ּביֹום[למרוט ּתֹולׁש ונמצא , ְְְְְְִִִֵֵֶַָֹ

טֹוב.
ׁשּזה„. - ימלחּנּו לא טֹוב, ּביֹום הּבהמה עֹור ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹהּמפׁשיט

אבל אכילה. לצר ׁשּלא מלאכה עֹוׂשה ונמצא הּוא, ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹעּבּוד
יּפסד ולא עליו ׁשּידרסּו ּכדי הּדריסה, ּבית לפני ולאנֹותנֹו ; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ

יּמנע ׁשּלא ּכדי טֹוב, יֹום ׂשמחת מּפני אּלא זה ּדבר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּתירּו
ּומערימין העֹור, ּגּבי על לצלי ּבׂשר למלח ּומּתר ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֻמּלׁשחט.

ּומעט[מתחכמים] מּכאן ּבׂשר מעט מֹולח ּכיצד? זה; ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבדבר
ּכּלֹו. העֹור ׁשּימלח עד ְִִֶַַָָֻמּכאן,

מלח‰. צרי ׁשאינֹו לצלי ּבמֹולח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה
העֹור על למלח אסּור לקדרה, אבל מֹולחיןהרּבה; אין וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ּברּוח אֹותן ׁשֹוטחין ואין ּבהן, מהּפכין ואין החלבים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָאת
לאכילה. ראּויין ׁשאינן מּפני - יתדֹות ּגּבי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָעל

.Âהּוא ּכיצד טֹוב. ּביֹום ירּגיל לא הּבהמה, את ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹהּמפׁשיט
ּכל ׁשּיֹוציא ּכדי אחת, מרגל הּבׂשר ּכל ׁשּיֹוציא זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמרּגיל?
ּגדֹול, טרח זה ּבהפׁשט ׁשּטֹורח מּפני יּקרע; ולא ׁשלם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהעֹור

לּמֹועדוא צר ּבֹו ידין ּבית לעׂשֹות אסּור וכן ידית]. [כעין ְְֲֵֵֵֵֶַַָָֹ
ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא - ּבּסּכין ׁשּיעׂשה והּוא, ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּבׂשר;

ּבּבׂשר. סימן לעׂשֹות ּומּתר ּבחל. ְֲִֶַַָָָָֹֻעֹוׂשה
.Êבחמים]מֹולגין ּומהבהבין[שורין הרגלים, ואת הראׁש את ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹ

מעט] טֹופלין[חורכים אין אבל ּבאּור; אֹותן[מורחים]אֹותן ְֲִֵָָָָ
ּבאדמה ולא שער]ּבחרׂשית מסירי חומרים ּגֹוזזין[שהם ואין , ְְְְְֲִִֵַַָָֹ

ּבתסּפרת הּירק, את ּגֹוזזין אין וכן ּבמסּפרים. [כלי]אֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
קנרס ּכגֹון קֹוצים, ּבֹו ׁשּיׁש האכל את מתּקנין אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּלֹו;

עוקצני]ועּכבּיֹות ּבתסּפרת.[צמח , ְְְִִֶַָֹ
.Áטֹוב ּביֹום ּגדֹולה עּסה ללּוׁש מערבמּתר עּסה והּלׁש . ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֻ

ּביֹום לׁשּה ואם טֹוב; ּביֹום חּלה מּמּנה מפריׁש אין טֹוב, ְְְְִִִֵֶַַָָָָיֹום
עּסה היתה ואם לּכהן. ונֹותנּה חּלה מּמּנה מפריׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹטֹוב,
ׁשאין החּלה; את יבּׁשל לא - החּלה ׁשּנטמאת אֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹטמאה,

עֹומדת לׂשרפה וזֹו לאכל, אּלא טֹוב ּביֹום איןמבּׁשלין וכן . ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ׁשּנטמאּו קדׁשים ׂשֹורפין ׁשאין טֹוב, ּביֹום אֹותּה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָׂשֹורפין
ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ׁשּנטמאּו קדׁשים ׁשּׂשרפת - טֹוב ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּביֹום
וכּיֹוצא אכילה לצר ׁשאינּה מלאכה ועׂשּית יּׂשרף", ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ"ּבאׁש
תעׂשה לא את ּדֹוחה עׂשה ואין תעׂשה, ולא עׂשה ְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּבּה,

ֲֵַועׂשה.
.Ëהיה אֹותּה. ויׂשרף הערב, עד יּניחּנה בּה? יעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכיצד

את יפריׁש לא - ּתחמיץ יּניחּנה ׁשאם ּפסח, ׁשל טֹוב ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹיֹום
ּכ ואחר הּטמאה, העּסה ּכל את יאפה אּלא ּבצק, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהחּלה

לחם החּלה .יפריׁש ְִֶֶַַַָ
.Èּבפּורני אֹופין חרס]אין ּתפחת[תנור ׁשּמא ּגזרה - חדׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

גגו] טֹוב.[תקלקל]ותפסיד[יפול יֹום מּׂשמחת ויּמנע הּלחם, ְְְְִִִִֶֶַַַַָ
ּגֹורפין ב-]אין שנפל מכּבׁשין[טיט אבל וכירים, ּתּנּור ְְְְֲִִִִֵַַַָ
אֹו[ממרחים] ּבֹו לאפֹות אפׁשר אי ואם ׁשּבהן; האפר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָאת

ּבטיט הּתּנּור ּפי וסֹותמין מּתר. ּגרף, ּכן אם אּלא ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻלצלֹות
לגּבל אבל מאמׁש. ׁשרּככֹו והּוא, - הּנהר ׁשּבסביבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָורפׁש

האפר,[לערבב] את לגּבל ּומּתר אסּור; טֹוב, ּביֹום ְְִֵֵֶֶַָָָֻטיט
הּתּנּור. ּפי ּבֹו ְִִַַֹלסּתם

.‡È,טֹוב ּביֹום ּבׁשמן אֹותן סכין אין - חדׁשים וכירים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּתּנּור
מפיגיןואין ואין ּבמטלית. אֹותן ּבצֹונן[מקררים]ׁשטין אֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ

לחּסמן אין[לחזקם]ּכדי מּתר. ּבהן, לאפֹות ּבׁשביל ואם ; ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֻ
האבנים את מּפני[באש]מלּבנין עליהן, לאפֹות אֹו לצלֹות ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּבפּורני ואֹופין ּומּסיקין חרס]ׁשּמחּסמן. חּמין[תנור ּומחּמין , ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָ
גדולה]ּבאנטיכי .[יורה ְְִִַ
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אֹותּה מׁשחיזין אין - ּכלל לחּת יכֹולה עלאינּה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ
אסרּו זה ּומּפני ּבמׁשחזת. להׁשחיזּה יבֹוא ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעץ,

ּתהיה[לבדוק]לראֹות ׁשּמא טֹוב, ּביֹום הארץ לעם סּכין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
'ז לֹו: ויאמר ּפגימתּה',ּפגּומה, מּׁשּום ּבּה, לׁשחט אסּור ֹו ְְְְִִִַָָָָָֹֹ

הרי לעצמֹו, הּסּכין ׁשראה וחכם ּבמׁשחזת. ויחּדדּנה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויל
הארץ. לעם מׁשאילּה ְְִֶֶַַָָָזה

.Èּבקרּדם לא טֹוב, ּביֹום עצים מבּקעין ולא[גרזן]אין ְְְְְְִִֵֵַֹֹֹֻ
ּבמגרה ולא ּבקפיס[משור]ּבמּגל אּלא קצבים], ּובּצד[סכין ; ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ולּמה ּכקרּדם. ׁשהּוא מּפני הרחב ּבּצד לא אבל ׁשּלֹו, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהחד
עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבֹו? וכּיֹוצא ּבקרּדם ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֻאסרּו
לא ולּמה טֹוב. יֹום מערב לבּקע לֹו היה אפׁשר ׁשהרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבחל,
ולא עבה ּבעץ ׁשּיפּגע ׁשאפׁשר מּפני ּכלל? הּבּקּוע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹנאסר
ּבׁשּנּוי. לבּקע הּתירּו לפיכ מּלבּׁשל; ויּמנע להבעירֹו, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָיכֹול
מה ּבהן הּתירּו הּטעם מּזה - לזה הּדֹומין הּדברים ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוכל

ּׁשאסרּו. מה ואסרּו ְְְִִֶֶַָָּׁשהּתירּו,
.‡Èאּוד מהן לּטל העצים ּבין אּׁשה תּכנס לגריפתלא [קרש ִִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹ

הּדלתהתנור] ולא הּקדרה את סֹומכין ואין ּבֹו. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹלצלֹות
ּביֹום[חתיכה]ּבבקעת עצים לטלטל הּתירּו ׁשּלא קֹורה; ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ּבלבד. להּסקה אּלא ְְִֶַַָָָטֹוב,
.·Èּביֹום[פותחין]מסּלקין אֹותן ּומחזירין חנּיֹות ּתריסי ְְְְְֲִִִִֵַַָֻ

ּתבלין ׁשּיֹוציא ּכדי ולאטֹוב, החנּות, מן להן צרי ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
להן ּבׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה טֹוב. יֹום מּׂשמחת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָיּמנע
ׁשּמא ּגזרה אסּור, - הּצד מן ציר להן יׁש אבל ּבאמצע; ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָציר

מּתר[בחוזק]יתקע ּבּבית אפּלּו עּקר, ּכל ציר להן וׁשאין . ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ְְִַלהחזיר.

.‚Èמפּצלין ׁשהן חלקים]ּכלים מכמה מנֹורה[מורכבים ּכגֹון , ְְְִִֵֵֶָָֻ
מעמידין - חתיכֹות חתיכֹות ׁשהם וׁשלחן וכּסא חליֹות ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻֻׁשל

יתקע[מרכיבים] ׁשּלא והּוא טֹוב, ּביֹום לפי[בחוזק]אֹותן ; ְְְְִִֶַָֹ
לצּדדן מּתר הּכּסא, ּבית ׁשל אבנים ּבכלים. ּבנין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשאין

ּגזרּו.[לסדרם] לא ּכבֹודֹו ּומּׁשּום הּוא, עראי ּבנין טֹוב; ְְְְֲִִַַָֹּביֹום
.„Èאינֹו העצים, עֹור ּכׁשהּוא - טֹוב ּביֹום מדּורה ְְְִֵֵֵֶֶָָָהעֹוׂשה

ׁשּנראה מּפני הּמערכה, ׁשּיסּדר עד זה ּגּבי על זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמּניח
ׁשֹופ אֹו אּלא אסּור; עראי, ּבנין ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּכבֹונה;
למעלה, עץ מּניח ּכיצד? ּבׁשּנּוי. עֹור אֹו ּבערּבּוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָהעצים
לארץ מּגיע ׁשהּוא עד ּתחּתיו, ואחר ּתחּתיו אחר .ּומּניח ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

.ÂË;ּתחּתיה האבנים ּומכניס אֹותּה, אֹוחז - הּקדרה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
אֹוחז - הּמּטה וכן האבנים. ּגּבי על יּניחּנה לא ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאבל
- ּביצים אפּלּו ּתחּתיהם. הרגלים ּומכניס למעלה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרׁשים
ּכמֹו ׁשּיעמדּו עד ׁשּורה ּגּבי על ׁשּורה אֹותן יעמיד ְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹלא
ּכּיֹוצא ּכל וכן למּטה. מּמעלה ויתחיל יׁשּנה אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמגּדל,

ׁשּנּוי צרי .ּבזה, ִִֶָָ
.ÊËעֹוׂשין ׁשהן ּפי על אף ּבּבהמה, הּנתלין זבּובין ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָמסירין

בהסרתם]חּבּורה ּביֹום[בבהמה הּבהמה את מיּלדין ואין . ְְְְְִֵֵֶַַַָָ
מסעדין אבל אותה]טֹוב, ׁשּלא[מסייעים ּבּולד אֹוחז ּכיצד? . ְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹ

ּבחטמֹו לֹו ונֹופח לארץ, מסתימתו]יּפל ּדד[לפותחו ונֹותן , ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ
מּתר - הּולד את ורחקה טהֹורה, ּבהמה היתה ּפיו. ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻלתֹו

ּבּול[לשפוך]לזּלף ולּתן עליו, אגרוף]מּׁשליתּה מלח[מלא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
לעׂשֹות אסּור - הּטמאה אבל עליו; ׁשּתרחם ּכדי ְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָּברחמּה,

צריכה ׁשאינּה לפי ּכן, שריחקהלּה אחר עוד מקרבתו [אינה ְְִִֵֵֶָָָ
.הוולד]

.ÊÈּביֹום אֹותֹו מטּבילין אין טֹוב, יֹום מערב ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכלי
ּבטמאתֹוטֹוב אֹותֹו יׁשהה ׁשּמא ּגזרה, ביו"ט]- ;[להטבילו ְְְְֵֶֶַָָָֻ

הּכלי את מטּביל - ׁשּבֹו מים להטּביל צרי היה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָואם
ורצה לתרּומה טהֹור ׁשהיה ּכלי חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָּבמימיו,
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן להטּבילֹו; מּתר לקדׁש, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻלהטּבילֹו

הּמעלֹות ׁשאר .[חומרות]מּטבילֹות ְְֲִִַַָ
.ÁÈ.טֹוב ּביֹום אֹותֹו מטּבילין טֹוב, ּביֹום ׁשּנטמא ְְְְְִִִִֶַָּכלי

יֹום מערב הּטמאה ולד ׁשהן טמאין ּבמׁשקין הּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻנטמא
טֹוב ּביֹום אֹותֹו מטּבילין - מןטֹוב טהֹור ׁשהּוא לפי , ְְְִִִִֶַָ

ּומדלין ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו מים]הּתֹורה, ּבדלי[שואבין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ
להחליף, ּבגדים לּה ׁשאין נּדה מאליו. טהֹור והּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,

ּבבגדיה. וטֹובלת ְְֲִֶֶֶֶֶַָָמערמת
.ËÈמּקח ּגזרת מּׁשּום טֹוב, ּביֹום אסרּו רּבים ְְְְִִִִֵַַָָָּדברים

ּדמים ּפֹוסקים אין ּכיצד? מחיר]ּוממּכר. ּכּתחּלה[מסכמים ְְְִִִִֵֵַַָָָ
זֹו ׁשוֹות ּבהמֹות ׁשּתי מביא אּלא טֹוב, ּביֹום הּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָעל
יֹודעין ּולמחר ּביניהן; ּומחּלקין מהן אחת את וׁשֹוחטין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלזֹו,
ּוכׁשהן חלקֹו. ּדמי נֹותן ואחד אחד וכל ׁשנּיה, ּדמי ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכּמה
- ּבׁשּתים' ואּתה ּבסלע 'אני זה: יאמר לא ּביניהן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹמחּלקין
רביע. וזה ׁשליׁש, נֹוטל זה אּלא ּדמים; ׁשם מזּכירין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאין

.Îמׁשּגיחין ׁשאין ּבמאזנים, יׁשקלּו לא מחּלקין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹּכׁשהן
ּבׂשר[משתמשים] ּבֹו לּתן אפּלּו עּקר; ּכל מאזנים ְְֲִִִִֵַַָָָָֹּבכף

מּפני ּתלּויין, הּמאזנים היּו אם אסּור, העכּברים מן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹלׁשמרֹו
אּמן וטּבח מאזנים. ּבכף ּכׁשֹוקל אסּור[מומחה]ׁשּנראה , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

מטילין ואין מים. מלא ּבכלי לׁשקל ואסּור ּבידֹו. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹלׁשקל
ּבׂשר[גורלות]חלׁשים על חלׁשים מטילין אבל הּמנֹות; על ְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ

ל ּכדי טֹוב, ּביֹום הּמצוה.הּקדׁשים חּבב ְְְְֳִִֵֵַַַָָ
.‡Îּתן' אּלא: ּבׂשר', ּבדינר לי 'ּתן לטּבח: אדם יאמר ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹלא

וכן ׁשויֹו. על חׁשּבֹון עֹוׂשין ּולמחר חלק'; 'חצי אֹו חלק' ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָלי
הּוא ּכיצד אּלא ּבמׁשקל; אֹו ּבמּדה, החנּות מּבעל יּקח ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹלא
לֹו נֹותן ּולמחר זה', ּכלי לי 'מּלא לחנוני: אֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשה?
ׁשּלא והּוא, - ימּלאּנּו למידה, המיחד ּכלי היה ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻׁשויֹו.

מּדה ׁשם לֹו .יזּכר ְִִֵָֹ
.·Îׁשּלא ּבׁשביל לקדרה, ונֹותן ּתבלין מֹודד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּנחּתֹום

ּתבׁשילֹו לאיפסיד וכן לעּסה. קמח ּתמד לא האּׁשה, אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
לּה. ונֹותן מׁשער אּלא ּבהמּתֹו, לפני ׂשעֹורים אדם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹימד

.‚Îּכל וכן ּבמנין, ואגֹוזים ּביצים החנוני מן לּקח ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻּומּתר
ּבהן סכּוםּכּיֹוצא ולא ּדמים, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ּבֹו נֹוׁשה ׁשהיה הרי הּמנין? סכּום ּכיצד [החנווני]מנין. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
טֹוב: ּביֹום לֹו יאמר לא - אגֹוזים עׂשרה אֹו רּמֹונים ְֱֲֲִִִַָָָָֹֹעׂשרה
לֹוקח אּלא עׂשרים'; אצלי ל ׁשּיהיה ּכדי עׂשרה לי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ'ּתן

חׁשּבֹון. עֹוׂשה ּולמחר ְְְֶֶָָָסתם,
.„Îהּפּטם אצל אֹו אצלֹו, הרגיל רֹועה אצל אדם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהֹול
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.·È,טֹוב יֹום מערב ּגּבן ׁשאם - טֹוב ּביֹום ּגבינה עֹוׂשין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָאין
טעם חסרֹון ּבזה ּדכיןאין אבל הּתבליןאת[כותתים]. ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מלח אבל טעמן. יפּוג מּבערב, אֹותם ידּו ׁשאם - ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכדרּכן
ׁשּידֹוק אֹו הּמכּתׁש הּטה ּכן אם אּלא טֹוב ּביֹום נּדֹו אינֹו -ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מערב הּמלח ׁשחק ׁשאם ׁשּיׁשּנה; ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבקערה
ּברחים הּפלּפלין את ׁשֹוחקין ואין טעמֹו. יפּוג לא טֹוב, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹיֹום

הּתבלין. ּככל ּבמדֹוכה אֹותן ּד אּלא ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּלהן,
.‚Èהריפֹות את ּכֹותׁשין תבואה]אין ּבמכּתׁשת[גרגרי ְְְִִֵֶֶֶַָ

ה הּוא ׁשּזה קטּנה, ּבמכּתׁשת ּכֹותׁשין אבל ּׁשּנּויּגדֹולה; ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשהּתבּואה אסּור; ּבקטּנה אפּלּו יׂשראל, ּובארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלּה.
אין טֹוב, יֹום מערב אֹותּה ּכֹותׁשין ואם היא; טֹובה ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשּלהן,

הפסד. ְְֵֶָּבכ
.„Èׁשרּקדֹו ּפי על אף - טֹוב[בנפה]הּקמח יֹום מערב ְִִֵֶֶֶֶַַַַ

ּביֹום ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו מרּקדין אין - הּסּבין מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֻוהסיר
צרֹור ּבתֹוכֹו נפל ּכן אם אּלא אדמה]טֹוב, קיסם[רגב אֹו ְְִֵֵֶַָָָ

עץ] ׁשרּקד[נסורת ּכגֹון מּתר, ׁשּנה, ואם ּבהן. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻוכּיֹוצא
ּבׁשּנּוי וכּיֹוצא הּׁשלחן, ּגּבי על ׁשרּקד אֹו הּנפה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמאחֹורי

ֶזה.
.ÂËמלילֹות שפשופםמֹוללין באמצעות שבלים [מקלפים ְְִִ

ּומנּפח[מקלפים]ּומפרכיןבאצבעות] טֹוב, ּביֹום קטנּיֹות ְְְְְִִִֵַַָ
מפיו] אויר בכח יד[מוציא על יד מעט]על ּכחֹו[מעט ּבכל ְַַָָָֹ
ּבקנֹון ואפּלּו - נפה]ואֹוכל כעין ּבתמחּוי[כלי [קערהאֹו ְְְְֲִֵַַָ

קטנּיֹותגדולה] הּבֹורר וכן ּבכברה. ולא ּבנפה לא אבל ,ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹ
ּבנפה לא אבל ּובתמחּוי, ּבחיקֹו ּכדרּכֹו ּבֹורר - טֹוב ְְְְְְְֲֵֵַַָָָֹּביֹום

ּבכברה. ולא ּבטבלא ְְְְְִַָָָֹֹולא
.ÊË;הּפסלת על מרּבה ּכׁשהאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבּמה

האכל את ּבֹורר האכל, על מרּבה הּפסלת היתה אם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻאבל
מן הּפסלת ּבברירת טרח היה ואם הּפסלת. את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּומּניח
ּפי על אף - הּפסלת מן האכל ּברירת מּטרח יתר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹהאכל

הּפסלת את ּומּניח האכל את ּבֹורר מרּבה, .ׁשהאכל ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֻ
.ÊÈׁשּנראה מּפני ׁשּלֹו, ּבמסּננת החרּדל את מסּננין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָאין

מסּתּנןּכבֹורר והּוא חרּדל, ׁשל ּבמסּננת ּביצה נֹותנין אבל ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
המׁשּמרת היתה ואם לשמרים]מאליו. מּתר[מסננת ּתלּויה, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ּכּתחּלה יתלה לא אבל טֹוב; ּביֹום יין לּה ,[ביו"ט]לּתן ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
את ותֹולה ּומערים ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹׁשּלא
ואחר רּמֹונים; ּבּה ותֹולה רּמֹונים, ּבּה לתלֹות ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָהמׁשּמרת

ׁשמרים. לתֹוכּה נֹותן ְְִֵָָָּכ

ה'תשע"ב אייר א' שני יום

ד ¤¤ּפרק
האׁש‡. את מֹוציאין האבנים,אין מן ולא העצים, מן לא ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ

זֹו מּכין אֹו ּבזֹו זֹו אֹותן ׁשחֹוככין ּכגֹון - הּמּתכֹות מן ְְְִִִֶַַַָָָֹולא
ּכּמים, ׁשהּוא ּביֹותר החד הּנפט וכן האׁש; ׁשּתצא עד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבזֹו,
מלאה זכּוכית אֹו קׁשה ז ּכלי אֹו ׁשּיּדלק, עד אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמנידין
נגהּה ׁשּיחזר עד הּׁשמׁש עין ּכנגד אֹותּה ׁשּמּניחין ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמים,

ויּדלק[קרנה] ּבֹו וכּיֹוצא אסּורלּפׁשּתן ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל - ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

מצּויה, מאׁש להבעיר אּלא טֹוב ּביֹום הּתר ׁשּלא טֹוב; ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻּביֹום
מערב אֹותֹו להמציא אפׁשר ׁשהרי אסּור, אׁש להמציא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאבל

טֹוב. יֹום
.·לצר ׁשּלא טֹוב ּביֹום הבערה ׁשהּתרה ּפי על אסּוראף , ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ

ׁשהּכּבּוי - אכילה לצר הבערה אפּלּו האׁש את ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻלכּבֹות
את מכּבין ׁשאין ּוכׁשם ּכלל; אכילה צר ּבֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמלאכה,
ׁשארג ּכמי לֹוקה, - ּכּבה ואם הּנר. את מכּבין אין ּכ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאׁש,

ּבנה. ָָאֹו
מסּלקין‚. הּנר[נוטלים]אין ּפי הפתילה]את ּכדי[- למעלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

את חֹות ואינֹו מּמּנה. הּׁשמן את מסירין ואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָׁשּתכּבה,
נֹופץ אבל ּבכלי, הּפתילה ּבידֹו.[מועך]ראׁש ראׁשּה את ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹ

בֹו אחזה ׁשּלא עץ ּכל - ּבמדּורה ׁשהדלקה עצים ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻֻאגּדה
הּנר. מן ׁשמן למסיר דֹומה ואינֹו לׁשמטֹו, מּתר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהאׁש

.„ּכדר טֹוב, ּביֹום ממֹון להּציל ּכדי הּדלקה את מכּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאין
ויֹוצא מּניחּה, אּלא ּבׁשּבת; מכּבין אתׁשאין מכּבין ואין . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

עֹוׂשה אֹו ּכלי, עליו ּכֹופה אּלא הּמּטה, תׁשמיׁש מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנר
אינֹו ואם אחר. לבית מֹוציאֹו אֹו הּנר, לבין ּבינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָמחיצה

לכּבֹות אסּור זה הרי אּלּו, מּכל אחת לעׂשֹות ואסּוריכֹול ; ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָ
מאליה. ׁשּתכּבה עד ְְִֵֵֵֶֶֶַַָלׁשּמׁש,

ׁשּמא‰. ּגֹוזרין ואין דֹולק, והּוא הּנר את לטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻמּתר
ּביֹוםיכּבה ּבֹו וכּיֹוצא הּדקל ּגּבי על הּנר את להּניח ואסּור . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

טֹוב. ּביֹום ּבמחּבר להׁשּתּמׁש יבֹוא ׁשּמא ְְְְִִֵֶַָָָֻטֹוב,
.Âּבקטרת מעּׁשנין גחלים]אין על בשמים פיזור ּביֹום[ע"י ְְְְִִֵֶַֹ

צרי ואין ּבּה; להריח ואפּלּו - מכּבה ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָטֹוב,
לגּמר הּכלים[לבשם]לֹומר ואת הּבית העשן]את ,[ע"י ְְִִֵֵֶֶַַַַַ

ׁשּיכׁשרּו ּכדי הּפרֹות ּתחת לעּׁשן ּומּתר אסּור. ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשהּוא
את ּוממּתקין האׁש. על ּבׂשר לצלֹות ׁשּמּתר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלאכילה,
מּפני עץ, ׁשל ּבגחלת לא אבל - מּתכת ׁשל ּבגחלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהחרּדל
ּתתעּׁשן ׁשּלא ּכדי העץ את מכּבין ואין מכּבה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

הּבית. אֹו ְִֵַַַָהּקדרה
.Êּבמּפּוח נֹופחין האש]אין ׁשּלא[להגדיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ְְְְִֵֵֶַַֹ

ּבׁשפֹופרת נֹופחין אבל עֹוׂשין; ׁשהאּמנין ּכדר .[קנה]יעׂשה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻ
ּגֹודלי ואין ּפחמין, עֹוׂשין ולא[שוזרים]ןאין הּפתילה, את ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ

מעט]מהבהבין לׁשנים[חורכים אֹותּה חֹותכין ולא אֹותּה, ְְְְְֲִִִִַַָָֹ
אֹותּה ּומּניחין ּבׁשמן אֹותּה וׁשֹורה ּבּיד ממעכּה אבל ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבכלי;
ּבפי נחלקת הּפתילה ונמצאת ּבאמצע, ּומדליק נרֹות ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבין

נרֹות. ְֵֵׁשני
.Áלצלֹות הּניר את חֹותכין ואין החרׂש את ׁשֹוברין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין

לצלֹותעליהן ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו הּקנה את ּפֹוצעין ואין , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּנרצף[בשר]ּבֹו ׁשּפּוד ׁשהּוא[התעקם]מליח. ּפי על אף - ְִִִֶֶַַַַַָ

ׁשהן ּכלים ׁשני אֹותֹו. מתּקנין אין ּבידֹו, לפׁשטֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָיכֹול
אין - ּכֹוסֹות ׁשני אֹו נרֹות ׁשני ּכגֹון עׂשּיתן, ּבתחּלת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֻמחּברין

ּכלי. מתּקן ׁשהּוא מּפני לׁשנים, אֹותן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּפֹוחתין
.Ëמחּדדּה אבל ׁשּלּה, ּבּמׁשחזת הּסּכין את מׁשחיזין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאין

זה ּדבר מֹורין ואין אבן; אֹו חרׂש ּגּבי על אֹו העץ ּגּבי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
ּדברים ּבּמה ּבמׁשחזת. לחּדדּה יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלרּבים,
אם אבל ׁשּנפּגמה; אֹו ּבדחק לחּת ּבׁשּיכֹולה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֹאמּורים?
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אֹותּה מׁשחיזין אין - ּכלל לחּת יכֹולה עלאינּה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ
אסרּו זה ּומּפני ּבמׁשחזת. להׁשחיזּה יבֹוא ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעץ,

ּתהיה[לבדוק]לראֹות ׁשּמא טֹוב, ּביֹום הארץ לעם סּכין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
'ז לֹו: ויאמר ּפגימתּה',ּפגּומה, מּׁשּום ּבּה, לׁשחט אסּור ֹו ְְְְִִִַָָָָָֹֹ

הרי לעצמֹו, הּסּכין ׁשראה וחכם ּבמׁשחזת. ויחּדדּנה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויל
הארץ. לעם מׁשאילּה ְְִֶֶַַָָָזה

.Èּבקרּדם לא טֹוב, ּביֹום עצים מבּקעין ולא[גרזן]אין ְְְְְְִִֵֵַֹֹֹֻ
ּבמגרה ולא ּבקפיס[משור]ּבמּגל אּלא קצבים], ּובּצד[סכין ; ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ולּמה ּכקרּדם. ׁשהּוא מּפני הרחב ּבּצד לא אבל ׁשּלֹו, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהחד
עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבֹו? וכּיֹוצא ּבקרּדם ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֻאסרּו
לא ולּמה טֹוב. יֹום מערב לבּקע לֹו היה אפׁשר ׁשהרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבחל,
ולא עבה ּבעץ ׁשּיפּגע ׁשאפׁשר מּפני ּכלל? הּבּקּוע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹנאסר
ּבׁשּנּוי. לבּקע הּתירּו לפיכ מּלבּׁשל; ויּמנע להבעירֹו, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָיכֹול
מה ּבהן הּתירּו הּטעם מּזה - לזה הּדֹומין הּדברים ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוכל

ּׁשאסרּו. מה ואסרּו ְְְִִֶֶַָָּׁשהּתירּו,
.‡Èאּוד מהן לּטל העצים ּבין אּׁשה תּכנס לגריפתלא [קרש ִִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹ

הּדלתהתנור] ולא הּקדרה את סֹומכין ואין ּבֹו. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹלצלֹות
ּביֹום[חתיכה]ּבבקעת עצים לטלטל הּתירּו ׁשּלא קֹורה; ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ּבלבד. להּסקה אּלא ְְִֶַַָָָטֹוב,
.·Èּביֹום[פותחין]מסּלקין אֹותן ּומחזירין חנּיֹות ּתריסי ְְְְְֲִִִִֵַַָֻ

ּתבלין ׁשּיֹוציא ּכדי ולאטֹוב, החנּות, מן להן צרי ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
להן ּבׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה טֹוב. יֹום מּׂשמחת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָיּמנע
ׁשּמא ּגזרה אסּור, - הּצד מן ציר להן יׁש אבל ּבאמצע; ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָציר

מּתר[בחוזק]יתקע ּבּבית אפּלּו עּקר, ּכל ציר להן וׁשאין . ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ְְִַלהחזיר.

.‚Èמפּצלין ׁשהן חלקים]ּכלים מכמה מנֹורה[מורכבים ּכגֹון , ְְְִִֵֵֶָָֻ
מעמידין - חתיכֹות חתיכֹות ׁשהם וׁשלחן וכּסא חליֹות ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻֻׁשל

יתקע[מרכיבים] ׁשּלא והּוא טֹוב, ּביֹום לפי[בחוזק]אֹותן ; ְְְְִִֶַָֹ
לצּדדן מּתר הּכּסא, ּבית ׁשל אבנים ּבכלים. ּבנין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשאין

ּגזרּו.[לסדרם] לא ּכבֹודֹו ּומּׁשּום הּוא, עראי ּבנין טֹוב; ְְְְֲִִַַָֹּביֹום
.„Èאינֹו העצים, עֹור ּכׁשהּוא - טֹוב ּביֹום מדּורה ְְְִֵֵֵֶֶָָָהעֹוׂשה

ׁשּנראה מּפני הּמערכה, ׁשּיסּדר עד זה ּגּבי על זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמּניח
ׁשֹופ אֹו אּלא אסּור; עראי, ּבנין ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּכבֹונה;
למעלה, עץ מּניח ּכיצד? ּבׁשּנּוי. עֹור אֹו ּבערּבּוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָהעצים
לארץ מּגיע ׁשהּוא עד ּתחּתיו, ואחר ּתחּתיו אחר .ּומּניח ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

.ÂË;ּתחּתיה האבנים ּומכניס אֹותּה, אֹוחז - הּקדרה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
אֹוחז - הּמּטה וכן האבנים. ּגּבי על יּניחּנה לא ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאבל
- ּביצים אפּלּו ּתחּתיהם. הרגלים ּומכניס למעלה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרׁשים
ּכמֹו ׁשּיעמדּו עד ׁשּורה ּגּבי על ׁשּורה אֹותן יעמיד ְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹלא
ּכּיֹוצא ּכל וכן למּטה. מּמעלה ויתחיל יׁשּנה אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמגּדל,

ׁשּנּוי צרי .ּבזה, ִִֶָָ
.ÊËעֹוׂשין ׁשהן ּפי על אף ּבּבהמה, הּנתלין זבּובין ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָמסירין

בהסרתם]חּבּורה ּביֹום[בבהמה הּבהמה את מיּלדין ואין . ְְְְְִֵֵֶַַַָָ
מסעדין אבל אותה]טֹוב, ׁשּלא[מסייעים ּבּולד אֹוחז ּכיצד? . ְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹ

ּבחטמֹו לֹו ונֹופח לארץ, מסתימתו]יּפל ּדד[לפותחו ונֹותן , ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ
מּתר - הּולד את ורחקה טהֹורה, ּבהמה היתה ּפיו. ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻלתֹו

ּבּול[לשפוך]לזּלף ולּתן עליו, אגרוף]מּׁשליתּה מלח[מלא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
לעׂשֹות אסּור - הּטמאה אבל עליו; ׁשּתרחם ּכדי ְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָּברחמּה,

צריכה ׁשאינּה לפי ּכן, שריחקהלּה אחר עוד מקרבתו [אינה ְְִִֵֵֶָָָ
.הוולד]

.ÊÈּביֹום אֹותֹו מטּבילין אין טֹוב, יֹום מערב ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכלי
ּבטמאתֹוטֹוב אֹותֹו יׁשהה ׁשּמא ּגזרה, ביו"ט]- ;[להטבילו ְְְְֵֶֶַָָָֻ

הּכלי את מטּביל - ׁשּבֹו מים להטּביל צרי היה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָואם
ורצה לתרּומה טהֹור ׁשהיה ּכלי חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָּבמימיו,
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן להטּבילֹו; מּתר לקדׁש, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻלהטּבילֹו

הּמעלֹות ׁשאר .[חומרות]מּטבילֹות ְְֲִִַַָ
.ÁÈ.טֹוב ּביֹום אֹותֹו מטּבילין טֹוב, ּביֹום ׁשּנטמא ְְְְְִִִִֶַָּכלי

יֹום מערב הּטמאה ולד ׁשהן טמאין ּבמׁשקין הּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻנטמא
טֹוב ּביֹום אֹותֹו מטּבילין - מןטֹוב טהֹור ׁשהּוא לפי , ְְְִִִִֶַָ

ּומדלין ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו מים]הּתֹורה, ּבדלי[שואבין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ
להחליף, ּבגדים לּה ׁשאין נּדה מאליו. טהֹור והּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,

ּבבגדיה. וטֹובלת ְְֲִֶֶֶֶֶַָָמערמת
.ËÈמּקח ּגזרת מּׁשּום טֹוב, ּביֹום אסרּו רּבים ְְְְִִִִֵַַָָָּדברים

ּדמים ּפֹוסקים אין ּכיצד? מחיר]ּוממּכר. ּכּתחּלה[מסכמים ְְְִִִִֵֵַַָָָ
זֹו ׁשוֹות ּבהמֹות ׁשּתי מביא אּלא טֹוב, ּביֹום הּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָעל
יֹודעין ּולמחר ּביניהן; ּומחּלקין מהן אחת את וׁשֹוחטין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלזֹו,
ּוכׁשהן חלקֹו. ּדמי נֹותן ואחד אחד וכל ׁשנּיה, ּדמי ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכּמה
- ּבׁשּתים' ואּתה ּבסלע 'אני זה: יאמר לא ּביניהן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹמחּלקין
רביע. וזה ׁשליׁש, נֹוטל זה אּלא ּדמים; ׁשם מזּכירין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאין

.Îמׁשּגיחין ׁשאין ּבמאזנים, יׁשקלּו לא מחּלקין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹּכׁשהן
ּבׂשר[משתמשים] ּבֹו לּתן אפּלּו עּקר; ּכל מאזנים ְְֲִִִִֵַַָָָָֹּבכף

מּפני ּתלּויין, הּמאזנים היּו אם אסּור, העכּברים מן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹלׁשמרֹו
אּמן וטּבח מאזנים. ּבכף ּכׁשֹוקל אסּור[מומחה]ׁשּנראה , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

מטילין ואין מים. מלא ּבכלי לׁשקל ואסּור ּבידֹו. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹלׁשקל
ּבׂשר[גורלות]חלׁשים על חלׁשים מטילין אבל הּמנֹות; על ְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ

ל ּכדי טֹוב, ּביֹום הּמצוה.הּקדׁשים חּבב ְְְְֳִִֵֵַַַָָ
.‡Îּתן' אּלא: ּבׂשר', ּבדינר לי 'ּתן לטּבח: אדם יאמר ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹלא

וכן ׁשויֹו. על חׁשּבֹון עֹוׂשין ּולמחר חלק'; 'חצי אֹו חלק' ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָלי
הּוא ּכיצד אּלא ּבמׁשקל; אֹו ּבמּדה, החנּות מּבעל יּקח ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹלא
לֹו נֹותן ּולמחר זה', ּכלי לי 'מּלא לחנוני: אֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשה?
ׁשּלא והּוא, - ימּלאּנּו למידה, המיחד ּכלי היה ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻׁשויֹו.

מּדה ׁשם לֹו .יזּכר ְִִֵָֹ
.·Îׁשּלא ּבׁשביל לקדרה, ונֹותן ּתבלין מֹודד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּנחּתֹום

ּתבׁשילֹו לאיפסיד וכן לעּסה. קמח ּתמד לא האּׁשה, אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
לּה. ונֹותן מׁשער אּלא ּבהמּתֹו, לפני ׂשעֹורים אדם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹימד

.‚Îּכל וכן ּבמנין, ואגֹוזים ּביצים החנוני מן לּקח ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻּומּתר
ּבהן סכּוםּכּיֹוצא ולא ּדמים, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ּבֹו נֹוׁשה ׁשהיה הרי הּמנין? סכּום ּכיצד [החנווני]מנין. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
טֹוב: ּביֹום לֹו יאמר לא - אגֹוזים עׂשרה אֹו רּמֹונים ְֱֲֲִִִַָָָָֹֹעׂשרה
לֹוקח אּלא עׂשרים'; אצלי ל ׁשּיהיה ּכדי עׂשרה לי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ'ּתן

חׁשּבֹון. עֹוׂשה ּולמחר ְְְֶֶָָָסתם,
.„Îהּפּטם אצל אֹו אצלֹו, הרגיל רֹועה אצל אדם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהֹול
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.ÂËרעי[מצוי]ׁשֹור כרגיל]ׁשל ממרעה, ּכרגלי[שניזון , ְְְִֵֶַ
העיר אֹותּה בלבד]אנׁשי העיר לאנשי נמכר כלל בדרך .[כי ְִֵַָָ

ּביֹום[מפוטם]וׁשֹור לׁשחטֹו ׁשּלקחֹו מי ּכרגלי ּפּטם, ׁשל ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָ
למכרֹו ּבעליו ׁשּדעת מּפני - חּוץ[גם]טֹוב אחרים לאנׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשֹומעין והּכל מפּטם, ׁשהּוא מּפני העיר; אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמאנׁשי
ּומכר טֹוב ּביֹום ּבעליו ׁשחטֹו אם וכן לקחּתֹו. ּובאין ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָׁשמעֹו
לּמקֹום מנתֹו מֹולי הּלֹוקחים מן ואחד אחד ּכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּבׂשרֹו,
הּוא, ּכ טֹוב יֹום מערב ּבעליו ׁשּדעת מּפני ;הֹול ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
ׁשל ּכּבֹור זה ׁשֹור ונמצא אחרֹות, עירֹות אנׁשי מּמּנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיקחּו

לּכל. מסּור ׁשהּוא ּבבל, ֵֶֶַָָֹעֹולי
.ÊËׁשֹואלּה ּכרגלי לא ּבעליה, ּכרגלי - ששאלהּגחלת [זה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ביו"ט] והּׁשלהבתאותה ממשות]; בה ׁשהיא[שאין מי ּכרגלי , ְְְְִִֵֶֶֶַַַ
מקֹום לכל מֹוליכֹו מחברֹו, עץ אֹו נר הּמדליק ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּבידֹו.

.הֹול ֵֶׁשהּוא
.ÊÈׁשּלא ּפי על אף - טֹוב יֹום מערב מחברֹו ּכלי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹהּׁשֹואל

ׁשאלֹו הּׁשֹואל. ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, ּביֹום אּלא לֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָנתנֹו
ּכלי מּמּנּו לׁשאל ּתמיד ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - טֹוב ּביֹום ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָֹמּמּנּו

הּמׁשאיל ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, יֹום .ּבכל ְְְְֲִֵֵַַַָ
.ÁÈלֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו האחד אחד, חלּוק ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים

זה ּכלי הרי - ערבית לֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו והּׁשני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשחרית,
לּמקֹום אּלא אֹותֹו מֹוליכין ואינן הּׁשֹואלין, ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּכרגלי

ּבֹו להּל יכֹולין .ׁשּׁשניהן ְְְִֵֵֶֶַ
.ËÈמּמקֹום אּמה אלף ּברחּוק הראׁשֹון ׁשערב הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

מּמקֹום אּמה מאֹות חמׁש ּברחּוק הּׁשני וערב למזרח, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהחלּוק
מֹוליכֹו אינֹו החלּוק, הראׁשֹון ּכׁשּלֹוקח - למערב ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָהחלּוק
החלּוק, מּמקֹום אּמה מאֹות וחמׁש אלף עד אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמזרח
ּבֹו; להּל ּבמערב ׁשערב זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
אלף עד אּלא ּבּמערב מֹוליכֹו אינֹו זה, ּכלי הּׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּוכׁשּיּקח
ׁשערב זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא הּכלי, מּמקֹום ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָאּמה
אּמה אלּפים ּברחּוק זה ערב אם ,לפיכ ּבֹו. להּל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבמזרח
אּלּו הרי - למערב אלּפים ּברחּוק וזה למזרח, החלּוק ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמן

מּמקֹומֹו יזיזּוהּו .לא ְְִִֹ
.Îּבהן ולׁשה מלח, אֹו מים מחברּתּה ׁשּׁשאלה האּׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוכן

הּתבׁשיל אֹו העּסה הרי - ּתבׁשיל ּבהן ּבּׁשלה אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָעּסתּה
ׁשּתיהן ּוׁשחטּוהּכרגלי ּבׁשּתפּות, ּבהמה ׁשּלקחּו ׁשנים וכן . ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

הּבׂשר ּכל הרי מנתֹו, אחד ּכל ׁשּלקח ּפי על אף - טֹוב ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָּביֹום
ׁשניהן .ּכרגלי ְְְֵֵֶַ

.‡Îטֹוב ּביֹום אֹותּה וחלקּו ּבׁשּתפּות, חבית לקחּו אם ְְְְְֲִִָָָָָָֻאבל
מּדברי ּותחּומין הֹואיל ּכרגליו; אחד ּכל ׁשל חלקֹו הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
היה לזה ׁשהּגיע חלק ּכאּלּו ונחׁשב ּבהן, ּבררה יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹסֹופרים,
היה לא ּוכאּלּו טֹוב, יֹום מערב ּבחבית ּומבּדל לֹו ְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻּברּור
ׁשהּגיעֹו, זה ׁשחלק ּבבהמה, ּכן לֹומר יכֹול אּתה ואין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמערב.
היה ּוכאּלּו מּבערב, ּבּבהמה מבּדל ׁשהיה אֹותֹו נחׁשב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻאפּלּו
קּימת, הּבהמה ּכׁשהיתה חברֹו ׁשל מחלקֹו ינק הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּברּור
מערב ואבר אבר ּכל ונמצא מּזה, זה יֹונקין אבריה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשּכל

ׁשניהן. ּכרגלי הן לפיכ חברֹו; וחלק ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָמחלקֹו

ו ¤¤ּפרק

ּומבּׁשלין‡. אֹופין אין ׁשּבת, ערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִִֵֶֶֶַַָָיֹום
מּדברי זה ואּסּור ּבׁשּבת; למחר אֹוכל ּׁשהּוא מה טֹוב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּביֹום
וחמר ׁשּקל לחל; טֹוב ּביֹום לבּׁשל יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹסֹופרים,
עׂשה אם ,לפיכ לחל. ׁשּכן ּכל מבּׁשל, אינֹו לׁשּבת - ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּוא
ואֹופה ּומבּׁשל עליו סֹומ ׁשּיהיה טֹוב יֹום מערב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּתבׁשיל

מּתר זה הרי לׁשּבת, טֹוב היכר]ּביֹום עשה זה[כי ותבׁשיל ; ְְְְֲִֵֶֶַַָָֻ
תבׁשילין'. 'ערּובי הּנקרא הּוא עליו, ְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּסֹומ

ׁשעֹוׂשין·. ׁשהערּוב ׁשּכׁשם 'ערּוב'? ׁשמֹו נקרא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָולּמה
יעלה ׁשּלא ּכדי הּכר, מּׁשּום ׁשּבת מערב ּובּמבֹואֹות ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּבחצרֹות

ּבׁשּבת לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר ּדעּתן זהעל ּכ - ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשּמּתר ויחׁשבּו ידּמּו ׁשּלא ּכדי וזּכרֹון, הּכר מּׁשּום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּתבׁשיל
ּתבׁשיל נקרא ּולפיכ ּבֹו; נאכל ּׁשאינֹו מה טֹוב ּביֹום ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַָָָלאפֹות

תבׁשילין'. 'ערּובי ְִִֵֵֶַזה
לאחד‚. ּבין מּכּזית, ּפחֹות אין ׁשעּורֹו - תבׁשילין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָערּובי

לאלפים ּבריפֹותּבין ולא ּבפת לא זה ערּוב עֹוׂשין ואין . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹ
כתושים] ּפרּפרת[גרגרים ׁשהּוא ּבתבׁשיל אּלא ּבהן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא

לחם] איתו ּבהן.[שאוכלים וכּיֹוצא ּוביצים ודגים ּבׂשר ּכגֹון ,ְְְִִֵֵֶַָָָָ
ּגּבי ׁשעל ׁשמנּונית ואפּלּו קדרה, ׁשּבׁשּולי עדׁשים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָואפּלּו
סֹומ ּכּזית, ּבֹו יׁש אם ּגֹורדֹו; - הּצלי ּבּה ׁשחֹותכין ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָהּסּכין

תבׁשילין. ערּובי מּׁשּום ְִִִֵֵַָָעליו
זה„. ערּוב לענין ׁשאמרּו ׁשלּוקּתבׁשיל אֹו צלי אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

הרבה] קטּנים[מבושל ּדגים אפּלּו מעּׁשן; אֹו ּכבּוׁש אפּלּו ,ְְֲֲִִִִַָָָֻ
הּוא הרי - לאכילה ּבּׁשּולן היא והדחתן ּבחּמין, ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהדיחן

עליהן. ֲֵֵֶסֹומ
מצּוי‰. זה ערּוב ׁשּיהיה ּכל[קיים]וצרי ׁשּיאפה עד , ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

חּמין ויחם לבּׁשל צרי ׁשהּוא ּכל ויבּׁשל לאפֹות צרי ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
קדם נׂשרף אֹו אבד אֹו הערּוב נאכל ואם .צרי ׁשהּוא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל
להחם אֹו ּולבּׁשל לאפֹות אסּור זה הרי - יאפה אֹו ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיבּׁשל

ּבלבד טֹוב ּביֹום אֹוכל ּׁשהּוא מה התחילאּלא אֹו. ּבעּסתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
ּגֹומר. זה הרי - אבד אֹו הערּוב ונאכל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָּבתבׁשילֹו,

.Â,ואחרים הּוא עליהם ׁשּיסמ ּכדי תבׁשילין ערּובי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹהּמּניח
ׁשּבת ּבערּובי ׁשּמזּכה ּכדר להן לזּכֹות ׁשּזֹוכהצרי וכל . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

זֹוכה ׁשאינֹו וכל תבׁשילין; ּבערּובי זֹוכה ׁשּבת, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבערּובי
ּבזה. זֹוכה אינֹו ערּוב, ְֵֵֶֶָּבאֹותֹו

.Êטֹוב יֹום מערב להן, ׁשּזּכה לאּלּו להֹודיע צרי ;ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ואחר להן, וערב אחר להן זּכה ׁשּכבר לידע צריכין הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאבל
אּלא ידעּו ׁשּלא ּפי על אף ויאפּו; ויבּׁשלּו עליו יסמכּו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹּכ
העיר ּכל על לערב לאדם לֹו ויׁש מּתרין. אּלּו הרי טֹוב, ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֻּביֹום
ואֹומר: מכריז ּולמחר הּתחּום, ּבתֹו אליה הּקרֹוב ּכל ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָועל
ערּובי'. על יסמ תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא מי ְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ'ּכל

.Á'ה אּתה ּברּו' :לבר חּיב תבׁשילין, ערּובי ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּמּניח
מצות על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו

יּתרערּוב' זה 'ּבערּוב ואֹומר: טֹוב. מּיֹום ּולבּׁשל לאפֹות לי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַֻ
לי 'יּתר אֹומר: לאחרים, ּבֹו זּכה ואם לׁשּבת'; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשּלמחר
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חיים] בעלי ּבהמה[מפטם מּמּנּו ולֹוקח אצלֹו, ועֹופֹות,הרגיל ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ
סכּום ולא ּדמים, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא והּוא - ּׁשּירצה מה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹוכל

ְִָמנין.
.‰Îלא ּתאמר ׁשאם ּבּדין; אֹותּה ּתֹובעין טֹוב, יֹום ְְִִִֶַַַַָָֹֹהלואת

מּׂשמחת נמנע ונמצא ּכלּום, לֹו נֹותן אינֹו - להּתבע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָנּתנה
טֹוב .יֹום

.ÂÎטֹוב ּביֹום ּומעׂשרֹות ּתרּומה מגּביהין ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַַַָאף
הריּכׁשּבת מאמׁש, ׁשהגּביהן ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לֹו היּו אם , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּוזרֹוע חּלה לֹומר צרי ואין טֹוב; ּביֹום לּכהן מֹוליכן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹזה
צדקה וגּבאי טֹוב. ּביֹום לּכהן ׁשּמֹוליכין וקבה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּולחיים
ּכדר מכריזין יהיּו ולא טֹוב; ּביֹום החצרֹות מן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹּגֹובין
חיקן, לתֹו ונֹותנין ּבצנעה, ּגֹובין אּלא ּבחל, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּמכריזין

עצמּה. ּבפני ּוׁשכּונה ׁשכּונה לכל ְְְְְְְִִֵַַָָָָּומחּלקין

ה ¤¤ּפרק
.‡לצר ׁשּלא אפּלּו טֹוב, ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ּפי על ,אף ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹֻ

אּלא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ּגדֹולֹות מּׂשאֹות יּׂשא ְְְִֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא
הּמביא ּכיצד? מּתר. לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם לׁשּנֹות; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻצרי

ּב יביאם לא - למקֹום מּמקֹום יין ּובקּפהּכּדי אבל[שק]סל , ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹֻ
לפניו אֹו ּכתפֹו על הּוא -[בידיו]מביא הּתבן את הּמֹולי . ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבידֹו. מֹוליכּה אבל לאחֹוריו, הּקּפה את יפׁשיל ְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹֻלא
ּגּבֹו·. על אֹותן יּׂשא ּבמֹוט, אֹותן לּׂשא ׁשּדרּכן מּׂשאֹות ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָוכן

על אֹותן יּׂשא מאחֹוריו, אֹותן לּׂשא וׁשּדרּכן ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָמאחֹוריו;
לפניו, ּבידיו אֹותן יּׂשא הּכתף, על להּנׂשא וׁשּדרּכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּכתפֹו;
ואם הּמּׂשא. מּׁשּנּוי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבגד. עליהן יפרׂש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאֹו

ּכדרּכֹו ּומביא נֹוׂשא לׁשּנֹות, אפׁשר ּדבריםאי ּבּמה . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
יביא לא - ּבהמה ּגּבי על אבל האדם; על ּבנֹוׂשא ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֹאמּורים?

ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ְְְֲֶֶֶֶֶֶַָֹֹּכלל,
ּבמּקל‚. הּבהמה את מנהיגין יֹוצאאין הּסּומא ואין , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּבתּורמלֹו הרֹועה ולא ּבכּסא[ילקוטו]ּבמקלֹו, יֹוצאין ואין . ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹ
האּׁשה ואחר האיׁש הכסא]אחר עם אותם נושאים ׁשּלא[לא , ְִִֶַַַַָָָֹ

צריכין רּבים ׁשהיּו ואיׁש ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹיעׂשה
המדרש]לֹו בבית דרשתו אחריו,[לשמוע ּבכּסא יֹוצאין ,ְְֲִִֵַָ

ּבאּפריֹון אפּלּו הּכתף, על אֹותֹו מכוסהּומֹוציאין [כסא ְְֲִִִִֵַַַָ
.ביריעות]

.„ׁשֹוב ׁשל הּסּלם את מֹוליכין לׁשֹוב,אין מּׁשֹוב ְִִִֵֶֶַָָָָֻ
מֹוליכֹו'; הּוא ּגּגֹו 'לתּקן יאמרּו: ׁשּמא - הרּבים ְְְִִִֵֶַַַָָֹּברׁשּות
ׁשאסרּו מקֹום ׁשּכל ּפי על אף מֹוליכֹו. הּיחיד, ּברׁשּות ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָאבל
ּכאן אסּור, חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, מראית מּפני ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָחכמים

טֹוב. יֹום ׂשמחת מּפני ְְִִִִֵַהּתירּו,
.‰- אחר למקֹום לפּנֹותם וצר ּגּגֹו, על ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָמי

יׁשלׁשלם ולא הּׁשוין, ּבגּגין ואפּלּו לגג, מּגג יֹוׁשיטם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹלא
ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבסּלמֹות; יֹורידם ולא החּלֹונֹות, מן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻּבחבל
מּמקֹום ארּבה, ּדר אפּלּו מּׁשילן אבל ּבחל. עֹוׂשה ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשהּוא

הּגג ּבאֹותֹו לעירלמקֹום יביאּנה לא - ּבּׂשדה ּבהמה ׁשחט . ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
אברים. אברים מביאּה אבל ּבמּטה, אֹו ְְְֲִִִִֵֵָָָָָּבמֹוט

.Âׁשּנאֹותין ׁשאין[נהנים]ּכל ּפי על אף - ּבחל אפּלּו ּבֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָֹ

לחברֹו לׁשּלחן מּתר - ּתפּלין ּכגֹון טֹוב, ּביֹום ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָֻנאֹותין
טֹוב, ּביֹום ּבֹו ׁשּנאֹותין ּדבר לֹומר צרי ואין טֹוב; ְְְְִִֵֶַָָָּביֹום
טֹוב. ּביֹום לחברֹו לׁשּלחן ׁשּמּתר ּוסלתֹות, ׁשמנים יינֹות ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון
מעׂשה ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ּבחל ּבֹו נאֹותין ׁשאין ּדבר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוכל
טֹוב. ּביֹום אֹותֹו מׁשּלחין אין טֹוב, ּביֹום לעׂשֹותֹו ְְְְֲִֵֶַַָׁשאסּור

.Êנאֹותין ׁשאין לפי ּתבּואה, טֹוב ּביֹום מׁשּלחין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָּכיצד?
טֹוב ּביֹום לטחן ואסּור טחן, ּכן אם אּלא ּבחל אבלּבּה ; ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ

קטנ אֹותןמׁשּלחין קֹולה אֹו טֹוב ּביֹום ׁשּמבּׁשלן מּפני ּיֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
מּפני חּיים, אפּלּו ועֹופֹות חּיה ּבהמה ּומׁשּלחין ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָואֹוכלן.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹוב. ּביֹום לׁשחט ְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֻׁשּמּתר
.Áלחברֹו ּכׁשּיׁשלחּנּו - טֹוב ּביֹום לׁשּלחֹו ׁשּמּתר ּדבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכל

מּׁשלׁשה ּפחּותה ׁשּורה ואין ּבׁשּורה; יׁשלחּנּו לא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹּתׁשּורה,
ּביד יינֹות אֹו ּבהמֹות לחברֹו ׁשּׁשלח הרי ּכיצד? אדם. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבני
הֹולכין וכּלן זה, אחר זה ּכאחד אדם ּבני ארּבעה אֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשלׁשה
ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא אסּור, זה הרי - אחת ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשּורה
ּכאחד, אדם ּבני ׁשלׁשה ּביד מינין ׁשלׁשה ׁשלח ּבחל; ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹעֹוׂשה

מּתר זה .הרי ֲֵֶָֻ
.Ëוכליו ּבהמּתֹו הרי - טֹוב ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָהמערב

אּמה אלּפים ּבתֹו אּלא אֹותן מֹוליכין ואין ּכמֹוהּו, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּופרֹותיו
ערּובֹו מּמקֹום רּוח .לכל ְְִֵַָ

.Èּבהן ׁשּזכה מי ּכרגלי הן הרי הפקר, היכןחפצי עד -] ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ההפקר] להוליך מותר לילך לזוכה קֹוניןשמותר הּגֹוי וחפצי .ְְִֵֶַ

מּמקֹומן רּוח לכל אּמה אלּפים להן ויׁש ּבמקֹומן, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשביתה
חּוץ ׁשּיצאּו ּפרֹות יׂשראל. ּבעלים מּׁשּום ּגֹוי ּבעלים ּגזרה, -ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ
מּפני מקֹומן, את הפסידּו לא - ּבמזיד אפּלּו וחזרּו, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָֹלתחּומן

ּבאנס וחזר ּבאנס ׁשּיצא ּכאדם .ׁשהן ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
.‡Èמסרּה האב. ּכרגלי היא הרי לבנֹו, ּבהמּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהּמֹוסר

הרֹועה ּכרגלי היא הרי - טֹוב ּביֹום לֹו נתנּה ואפּלּו .לרֹועה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּלא מּפני ּבעליה, ּכרגלי היא הרי - רֹועים לׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמסרּה

מהן. אחד ֵֶֶָָָקנה
.·Èּבידם יֹוליכּו לא טֹוב, ּביֹום אֹורחים אצלֹו ׁשּזּמן ְְְְִִִִֵֶֶָָֹמי

ׁשּכל ּבֹו, ליל יכֹול הּסעּודה ּבעל ׁשאין למקֹום ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנֹות
אּלא - האֹורחין ּכרגלי לא הּסעּודה, ּבעל ּכרגלי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּסעּודה

להן זכה ּכן טֹוב.[ע"י]אם יֹום מערב אּלּו ּבמנֹות אחר ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
.‚Èּבני וערבּו אחרת, ּבעיר מפקדין ּפרֹותיו ׁשהיּו מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻוכן

העיר בשביל]אֹותּה תחומין יביאּו[ערוב לא - אצלֹו לבֹוא ְִִֶָָָָֹ
ּכמֹוהּו ׁשּפרֹותיו מּפרֹותיו, כיוןלֹו שלו, לתחום מחוץ [והם ִֵֵֶָָָ

עירב] ּדבריםשלא ּבּמה ׁשערבּו. אּלּו ּביד ׁשהן ּפי על אף ,ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
להם ּבׁשּיחד זוית[לפירות]אמּורים? אותהקרן לו [והקנה ְֲִִִֵֶֶֶֶָָ

ׁשהןזווית] זה ּכרגלי הן הרי להן, יחד לא אם אבל ;ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
אצלֹו. ְְִֶָֻמפקדין

.„Èּכרגלי העיר, אֹותּה וׁשל ּבעליו; ּכרגלי יחיד, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבֹור
וׁשל העיר; אֹותּה ּכרגליאנׁשי לּכל, מסּורין ׁשהן ּבבל עֹולי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

מהּל ׁשהּוא למקֹום מֹוליכן מהן, ׁשּמּלא מי ׁשּכל - .הממּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּמֹוׁשכין ּכלם][זורמינהרֹות ּכרגלי הּנֹובעין, אדם;ּומעינֹות ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ

מהן ממּלאין הּתחּום, לתֹו לּתחּום מחּוץ ּבאין היּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָואם
טֹוב. ּביֹום לֹומר צרי ואין ְְְִֵַַָָּבׁשּבת,
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.ÂËרעי[מצוי]ׁשֹור כרגיל]ׁשל ממרעה, ּכרגלי[שניזון , ְְְִֵֶַ
העיר אֹותּה בלבד]אנׁשי העיר לאנשי נמכר כלל בדרך .[כי ְִֵַָָ

ּביֹום[מפוטם]וׁשֹור לׁשחטֹו ׁשּלקחֹו מי ּכרגלי ּפּטם, ׁשל ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָ
למכרֹו ּבעליו ׁשּדעת מּפני - חּוץ[גם]טֹוב אחרים לאנׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשֹומעין והּכל מפּטם, ׁשהּוא מּפני העיר; אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמאנׁשי
ּומכר טֹוב ּביֹום ּבעליו ׁשחטֹו אם וכן לקחּתֹו. ּובאין ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָׁשמעֹו
לּמקֹום מנתֹו מֹולי הּלֹוקחים מן ואחד אחד ּכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּבׂשרֹו,
הּוא, ּכ טֹוב יֹום מערב ּבעליו ׁשּדעת מּפני ;הֹול ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
ׁשל ּכּבֹור זה ׁשֹור ונמצא אחרֹות, עירֹות אנׁשי מּמּנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיקחּו

לּכל. מסּור ׁשהּוא ּבבל, ֵֶֶַָָֹעֹולי
.ÊËׁשֹואלּה ּכרגלי לא ּבעליה, ּכרגלי - ששאלהּגחלת [זה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ביו"ט] והּׁשלהבתאותה ממשות]; בה ׁשהיא[שאין מי ּכרגלי , ְְְְִִֵֶֶֶַַַ
מקֹום לכל מֹוליכֹו מחברֹו, עץ אֹו נר הּמדליק ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּבידֹו.

.הֹול ֵֶׁשהּוא
.ÊÈׁשּלא ּפי על אף - טֹוב יֹום מערב מחברֹו ּכלי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹהּׁשֹואל

ׁשאלֹו הּׁשֹואל. ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, ּביֹום אּלא לֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָנתנֹו
ּכלי מּמּנּו לׁשאל ּתמיד ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - טֹוב ּביֹום ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָֹמּמּנּו

הּמׁשאיל ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, יֹום .ּבכל ְְְְֲִֵֵַַַָ
.ÁÈלֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו האחד אחד, חלּוק ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים

זה ּכלי הרי - ערבית לֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו והּׁשני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשחרית,
לּמקֹום אּלא אֹותֹו מֹוליכין ואינן הּׁשֹואלין, ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּכרגלי

ּבֹו להּל יכֹולין .ׁשּׁשניהן ְְְִֵֵֶֶַ
.ËÈמּמקֹום אּמה אלף ּברחּוק הראׁשֹון ׁשערב הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

מּמקֹום אּמה מאֹות חמׁש ּברחּוק הּׁשני וערב למזרח, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהחלּוק
מֹוליכֹו אינֹו החלּוק, הראׁשֹון ּכׁשּלֹוקח - למערב ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָהחלּוק
החלּוק, מּמקֹום אּמה מאֹות וחמׁש אלף עד אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמזרח
ּבֹו; להּל ּבמערב ׁשערב זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
אלף עד אּלא ּבּמערב מֹוליכֹו אינֹו זה, ּכלי הּׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּוכׁשּיּקח
ׁשערב זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא הּכלי, מּמקֹום ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָאּמה
אּמה אלּפים ּברחּוק זה ערב אם ,לפיכ ּבֹו. להּל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבמזרח
אּלּו הרי - למערב אלּפים ּברחּוק וזה למזרח, החלּוק ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמן

מּמקֹומֹו יזיזּוהּו .לא ְְִִֹ
.Îּבהן ולׁשה מלח, אֹו מים מחברּתּה ׁשּׁשאלה האּׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוכן

הּתבׁשיל אֹו העּסה הרי - ּתבׁשיל ּבהן ּבּׁשלה אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָעּסתּה
ׁשּתיהן ּוׁשחטּוהּכרגלי ּבׁשּתפּות, ּבהמה ׁשּלקחּו ׁשנים וכן . ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

הּבׂשר ּכל הרי מנתֹו, אחד ּכל ׁשּלקח ּפי על אף - טֹוב ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָּביֹום
ׁשניהן .ּכרגלי ְְְֵֵֶַ

.‡Îטֹוב ּביֹום אֹותּה וחלקּו ּבׁשּתפּות, חבית לקחּו אם ְְְְְֲִִָָָָָָֻאבל
מּדברי ּותחּומין הֹואיל ּכרגליו; אחד ּכל ׁשל חלקֹו הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
היה לזה ׁשהּגיע חלק ּכאּלּו ונחׁשב ּבהן, ּבררה יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹסֹופרים,
היה לא ּוכאּלּו טֹוב, יֹום מערב ּבחבית ּומבּדל לֹו ְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻּברּור
ׁשהּגיעֹו, זה ׁשחלק ּבבהמה, ּכן לֹומר יכֹול אּתה ואין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמערב.
היה ּוכאּלּו מּבערב, ּבּבהמה מבּדל ׁשהיה אֹותֹו נחׁשב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻאפּלּו
קּימת, הּבהמה ּכׁשהיתה חברֹו ׁשל מחלקֹו ינק הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּברּור
מערב ואבר אבר ּכל ונמצא מּזה, זה יֹונקין אבריה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשּכל

ׁשניהן. ּכרגלי הן לפיכ חברֹו; וחלק ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָמחלקֹו

ו ¤¤ּפרק

ּומבּׁשלין‡. אֹופין אין ׁשּבת, ערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִִֵֶֶֶַַָָיֹום
מּדברי זה ואּסּור ּבׁשּבת; למחר אֹוכל ּׁשהּוא מה טֹוב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּביֹום
וחמר ׁשּקל לחל; טֹוב ּביֹום לבּׁשל יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹסֹופרים,
עׂשה אם ,לפיכ לחל. ׁשּכן ּכל מבּׁשל, אינֹו לׁשּבת - ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּוא
ואֹופה ּומבּׁשל עליו סֹומ ׁשּיהיה טֹוב יֹום מערב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּתבׁשיל

מּתר זה הרי לׁשּבת, טֹוב היכר]ּביֹום עשה זה[כי ותבׁשיל ; ְְְְֲִֵֶֶַַָָֻ
תבׁשילין'. 'ערּובי הּנקרא הּוא עליו, ְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּסֹומ

ׁשעֹוׂשין·. ׁשהערּוב ׁשּכׁשם 'ערּוב'? ׁשמֹו נקרא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָולּמה
יעלה ׁשּלא ּכדי הּכר, מּׁשּום ׁשּבת מערב ּובּמבֹואֹות ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּבחצרֹות

ּבׁשּבת לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר ּדעּתן זהעל ּכ - ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשּמּתר ויחׁשבּו ידּמּו ׁשּלא ּכדי וזּכרֹון, הּכר מּׁשּום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּתבׁשיל
ּתבׁשיל נקרא ּולפיכ ּבֹו; נאכל ּׁשאינֹו מה טֹוב ּביֹום ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַָָָלאפֹות

תבׁשילין'. 'ערּובי ְִִֵֵֶַזה
לאחד‚. ּבין מּכּזית, ּפחֹות אין ׁשעּורֹו - תבׁשילין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָערּובי

לאלפים ּבריפֹותּבין ולא ּבפת לא זה ערּוב עֹוׂשין ואין . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹ
כתושים] ּפרּפרת[גרגרים ׁשהּוא ּבתבׁשיל אּלא ּבהן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא

לחם] איתו ּבהן.[שאוכלים וכּיֹוצא ּוביצים ודגים ּבׂשר ּכגֹון ,ְְְִִֵֵֶַָָָָ
ּגּבי ׁשעל ׁשמנּונית ואפּלּו קדרה, ׁשּבׁשּולי עדׁשים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָואפּלּו
סֹומ ּכּזית, ּבֹו יׁש אם ּגֹורדֹו; - הּצלי ּבּה ׁשחֹותכין ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָהּסּכין

תבׁשילין. ערּובי מּׁשּום ְִִִֵֵַָָעליו
זה„. ערּוב לענין ׁשאמרּו ׁשלּוקּתבׁשיל אֹו צלי אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

הרבה] קטּנים[מבושל ּדגים אפּלּו מעּׁשן; אֹו ּכבּוׁש אפּלּו ,ְְֲֲִִִִַָָָֻ
הּוא הרי - לאכילה ּבּׁשּולן היא והדחתן ּבחּמין, ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהדיחן

עליהן. ֲֵֵֶסֹומ
מצּוי‰. זה ערּוב ׁשּיהיה ּכל[קיים]וצרי ׁשּיאפה עד , ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

חּמין ויחם לבּׁשל צרי ׁשהּוא ּכל ויבּׁשל לאפֹות צרי ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
קדם נׂשרף אֹו אבד אֹו הערּוב נאכל ואם .צרי ׁשהּוא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל
להחם אֹו ּולבּׁשל לאפֹות אסּור זה הרי - יאפה אֹו ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיבּׁשל

ּבלבד טֹוב ּביֹום אֹוכל ּׁשהּוא מה התחילאּלא אֹו. ּבעּסתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
ּגֹומר. זה הרי - אבד אֹו הערּוב ונאכל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָּבתבׁשילֹו,

.Â,ואחרים הּוא עליהם ׁשּיסמ ּכדי תבׁשילין ערּובי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹהּמּניח
ׁשּבת ּבערּובי ׁשּמזּכה ּכדר להן לזּכֹות ׁשּזֹוכהצרי וכל . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

זֹוכה ׁשאינֹו וכל תבׁשילין; ּבערּובי זֹוכה ׁשּבת, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבערּובי
ּבזה. זֹוכה אינֹו ערּוב, ְֵֵֶֶָּבאֹותֹו

.Êטֹוב יֹום מערב להן, ׁשּזּכה לאּלּו להֹודיע צרי ;ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ואחר להן, וערב אחר להן זּכה ׁשּכבר לידע צריכין הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאבל
אּלא ידעּו ׁשּלא ּפי על אף ויאפּו; ויבּׁשלּו עליו יסמכּו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹּכ
העיר ּכל על לערב לאדם לֹו ויׁש מּתרין. אּלּו הרי טֹוב, ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֻּביֹום
ואֹומר: מכריז ּולמחר הּתחּום, ּבתֹו אליה הּקרֹוב ּכל ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָועל
ערּובי'. על יסמ תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא מי ְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ'ּכל

.Á'ה אּתה ּברּו' :לבר חּיב תבׁשילין, ערּובי ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּמּניח
מצות על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו

יּתרערּוב' זה 'ּבערּוב ואֹומר: טֹוב. מּיֹום ּולבּׁשל לאפֹות לי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַֻ
לי 'יּתר אֹומר: לאחרים, ּבֹו זּכה ואם לׁשּבת'; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשּלמחר
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החג סוכות]ּבתֹו ונקראין[- מֹועד', ׁשל 'חּלֹו הּנקראין הן - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ
ּבספד ואסּורין ּבׂשמחה חּיבין ׁשהן ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ'מֹועד'.
אחר אבל ּבפניו; חכמים ּתלמיד ּבהן לסּפד מּתר ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻותענית,
חדׁשים ּבראׁשי לֹומר צרי ואין ּבהן. לספדֹו אסּור ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּיּקבר,
על אף ּבפניו, חכמים ּתלמיד ּבהם ׁשּסֹופדין ּופּורים, ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻוחנּכה
קבּורה, לאחר אבל ותענית; ּבספד אסּורין אּלּו ׁשּימים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּפי

ּבהן. לסּפד ְִֶָָֹאסּור
.‚Îּבּמֹועד ּברחֹוב הּמת מּטת מּניחין להרּגילאין ׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

וכן ּבּמֹועד; מתאּבלין ואין לקברֹו. מּביתֹו אּלא הּספד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאת
מברין ולא קֹורעין משלהם]אין הראשון ביום האבל [מאכילין ְְְִִֵַֹ
הּכתף חֹולצין -]ולא אבלות לאות קרע, דרך היד [החדרת ְְִֵַָֹ

עליו. להתאּבל חּיבין ׁשהן קרֹוביו אּלא הּמת, על ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמֹועד
היה עֹומד[תלמיד]ואם ׁשהיה אֹו ּכׁשר, אדם אֹו חכם ְִֵֵֶָָָָָָָָָ

על אף ּבּמֹועד, עליו קֹורע זה הרי - נׁשמה נטילת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשעת
ואפּלּו ּכלל, ׁשני טֹוב ּביֹום קֹורעין ואין קרֹובֹו. ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָּפי

מת. ׁשל ְֵֶָקרֹוביו
.„Îמטּפחֹות לא אבל מעּנֹות; הּמת, לפני - ּבּמֹועד ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹנׁשים

כף] אל ּבראׁשי[כף מעּנֹות. אינן הּמת, נקּבר מקֹוננֹות. ְְְְְְִֵֵֵַַַָָֹולא
אבל ּומטּפחֹות, מעּנֹות הּמת ּבפני - ּופּורים וחנּכה ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַָָָֻחדׁשים
קינה, ּכאחת; עֹונֹות ׁשּכּלן עּנּוי? הּוא זה אי מקֹוננֹות. ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻלא

עֹונֹות וכּלן אֹומרת ׁשּיעֹורר[בוכות]אחת לאדם ואסּור . ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֻ
מתֹו[אבלו] ספדן]על ׁשּלא[ע"י ּכדי יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ

יסיר אּלא הּצער; מּזכרֹון ּדֹואג ולּבֹו נעצב והּוא הרגל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָיבֹוא
לׂשמחה. ּדעּתֹו ויכּון מּלּבֹו, ְְְְִִִִֵַַַָָָהּדאגה

ה'תשע"ב אייר ב' שלישי יום

ז ¤¤ּפרק
'ׁשּבתֹון',‡. ּבֹו נאמר ׁשּלא ּפי על אף מֹועד, ׁשל ֱִֵֶֶֶַַַַָֹֻחּלֹו

זמן הּוא והרי קדׁש', 'מקרא ונקרא חגיגה[קרבן]הֹואיל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ
ימי ּכׁשאר יהיה ׁשּלא ּכדי מלאכה, ּבעׂשּית אסּור - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמקּדׁש
האסּורה מלאכה ּבֹו והעֹוׂשה ּכלל; קדּׁשה ּבהן ׁשאין ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻהחל

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]- ׁשאּסּורן[מלקות מּפני , ְְִִִֵֶַַַַָ
ּכל ולא סֹופרים. ּכיֹוםמּדברי ּבֹו, אסּורה עבֹודה מלאכת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָֹ

הענין ׁשּסֹוף הכוונה]טֹוב, ׁשּלא[- ּכדי ּבֹו, ׁשּנאסרּו ּבּדברים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ּבֹו, אסּורֹות מלאכֹות יׁש ,לפיכ ּדבר. לכל חל ּכיֹום ְְְְְֲִִֵֶָָָָָֹיהיה

ּבֹו; מּתרֹות מלאכֹות ְְֵָָֻויׁש
יהיה·. ּבּמֹועד, אֹותּה יעׂשה לא ׁשאם מלאכה ּכל הן: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואּלּו

טרח בּה יהיה ׁשּלא ּובלבד אֹותּה; עֹוׂשין - הרּבה הפסד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשם
הּׁשלהין ּבית מׁשקין ּכיצד? להשקיה]הרּבה. הזקוקה [שדה ְְְִִֵֵֵַַַַַ

הּמׁשקה ּבית לא אבל מגשם]ּבּמֹועד, המסתפקת -[שדה ְֲֵֵֶַַַָֹ
יפסדּו הּצמאה, הארץ והיא הּׁשלהין, ּבית יׁשקה לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשאם
ויׁשקה ידלה לא אֹותּה, מׁשקה ּוכׁשהּוא ׁשּבּה. האילנֹות ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל
אבל ּגדֹול; טרח ׁשהּוא מּפני הּגׁשמים, מּמי אֹו הּברכה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמן

ׁשהיה ּבין הּמעין, מן הּוא ּכּתחּלה[מאז]מׁשקה ׁשּיצא ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ממׁשיכֹו[היום] תעלות], ּבזה.[ע"י ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹו. ּומׁשקה ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

זיתיו‚. את אדם בהבשלתם]הֹופ חיוני מתהליך [כחלק ֵֵֶָָָ

וגף החבּיֹות ּוממּלא אֹותן, ודֹור אֹותן וטֹוחן ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּמֹועד,
הפסד[סותם] ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּכל ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹאֹותן,

מכניס וכן ׁשּנּוי. צרי ואינֹו ּכדרּכֹו, עֹוׂשהּו - נעׂשה לא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹאם
וׁש ּבצנעה. ׁשּיכניסם ּובלבד הּגּנבים, מּפני ּפרֹותיו ֹולהאדם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּמׁשרה מן במים]ּפׁשּתנֹו וכן[שריה ּתאבד. ׁשּלא ּבׁשביל , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹ
אֹותֹו. ּבֹוצרין ּבּמֹועד, להּבצר זמּנֹו ׁשהּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכרם

ּבהן,„. וכּיֹוצא אּלּו מלאכֹות ויאחר ׁשּיתּכּון, לאדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָואסּור
ּפנּוי ׁשהּוא מּפני ּבּמֹועד, לעׂשֹותן ּכדי המכּוןויּניחם וכל ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

מאּבדין ּדין ּבית - ּבּמֹועד ועׂשה לּמֹועד, והּניחּה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמלאכּתֹו
אין - ומת מלאכּתֹו, ּכּון ואם לּכל. אֹותּה ּומפקירין ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹאֹותּה,
הּבן מֹונעין ואין ממֹונֹו; את מאּבדין ואין אחריו, ּבנֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָקֹונסין

ּתאבד. ׁשּלא ּבּמֹועד, מלאכה אֹותּה ְֲִֵֵֶַַָָָֹֹמּלעׂשֹות
.‰- ּבּמֹועד מקֹום לֹו לבנֹות אֹו ּבגד, לֹו לתּפר ׁשּצר ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמי

עֹוׂשה זה הרי מלאכה, ּבאֹותּה מהיר ואינֹו הדיֹוט היה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאם
אֹותּה עֹוׂשה זה הרי מהיר, אּמן היה ואם ּכדרּכֹו; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֻאֹותּה

הדיֹוט מכּלבמעׂשה ּבתפירה ּכיצד? התפירות]. ,[מרחיק ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ
וׁשף עליהן, ּבטיט טח ואינֹו אבנים מּניח סדקי[טיט]ּובבנין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

גג]הּקרקע ּכעין[מחליקם]ּומעּגילם[של ּוברגל ּבּיד ְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבמחלצים החלקה]ׁשּמעּגילין ּבזה.[כלי ּכּיֹוצא ּכל וכן ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

.Âּיאכל מה לֹו ואין לּקרקע, מחּברת ּתבּואה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻמי
אין הפסד, ּכאן ׁשאין ּפי על אף - מּמּנה אּלא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמֹועד

לקנֹות אֹותֹו אחרמצריכין ׁשּיקצר עד הּׁשּוק מן ּיאכל מה ְְְִִִִִֶַַַַַַַֹֹ
מה וטֹוחן ּובֹורר וזֹורה ודׁש ּומעּמר קֹוצר אּלא ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהּמֹועד,
ּבֹו ׁשאין ּדבר ׁשּכל ּבפרֹות; ידּוׁש ׁשּלא ּובלבד ,צרי ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּׁשהּוא

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּנֹות. צרי .הפסד, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Êוחומץ]ּכבׁשים במים הנשרים לאכל[מאכלים יכֹול ׁשהּוא ְֱִֶֶָָֹ

הּמֹועד, לאחר אּלא ראּויין וׁשאינן ּכֹובׁשן; ּבּמֹועד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמהן
הּכל ּומֹולח לצּוד, ׁשּיכֹול ּכל ּדגים אדם וצד לכבׁשן. ְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹאסּור
אֹותן יסחט אם ּבּמֹועד, מהן ׁשּיאכל אפׁשר ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּמֹועד,

ׁשּיתרּככּו. עד רּבֹות ּפעמים ְְְְִִֶַַַָָּבידֹו
.Áליצירת]מטילין במים פירות -]לצר ּבּמֹועד ׁשכר ְְִִֵֵֶַָֹ

ּתמרים, ׁשכר אחד אסּור; - הּמֹועד לצר וׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמֹועד,
וׁשֹותה מערים יׁשן, לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ׂשעֹורים. ׁשכר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואחד
ּכּיֹוצא ּכל וכן לרֹואה; נּכרת זֹו הערמה ׁשאין החדׁש, ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמן

ֶָּבזה.
.Ëאֹותן ּכׁשעֹוׂשין - הּמֹועד לצר ׁשהן מלאכֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹּכל

והּבֹוצרים והּטֹוחנים הּצּידים ּכיצד? ּבצנעה. עֹוׂשין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאּמניהן,
והעֹוׂשה הּמֹועד; לצר ּבצנעה עֹוׂשין אּלּו הרי ּבּׁשּוק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלמּכר

אסּור הּמֹועד, לצר והֹותירׁשּלא הּמֹועד, לצר עׂשה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ

.Èּבּמֹועד הרּבים צרכי ּכל אתעֹוׂשין מתּקנין ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ואת הּדרכים את ּומתּקנין הרּבים, ׁשּברׁשּות הּמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָקלקּולי
וכֹורין ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות לרּבים וחֹופרים ְְְְְִִִִִַָָָהרחֹובֹות,
לבֹורֹות מים וכֹונסין מימיהן, ׁשּיׁשּתּו ּכדי נהרֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלהן
הּקֹוצים ּומסירין סדקיהן, את ּומתּקנין רּבים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָּומערֹות
חסר ׁשּנמצא מקוה וכל הּמקוֹות; את ּומֹודדין הּדרכים. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמן

מרּגילין ׁשעּורֹו.[ממשיכים]- ּומׁשלימין מים, לֹו ְְִִִִִִַַַ
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אֹו ולפלֹוני' מּיֹוםולפלֹוני ּולבּׁשל לאפֹות ּכּלן העיר 'לאנׁשי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָֻ
לׁשּבת'. ְַָטֹוב

.Ë- אחרים לֹו הּניחּו ולא תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹֹמי
אסּור ּומאכלֹו קמחֹו ּכ ולאפֹות, לבּׁשל לֹו ׁשאסּור ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָּכׁשם

שערב] לזה לבּׁשל[אפילו לעצמֹו ׁשהּניח לאחר ואסּור .ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
מבּׁשל זה ׁשּנמצא לֹו, ׁשּיקנה עד הּניח, ׁשּלא לזה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹולאפֹות
ׁשּלא לזה ּכ אחר יּתן רצה, ואם קנהּו; ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹואֹופה

ּבמּתנה. ְִִַַָָהּניח,
.Èּבֹו לאכל ואפה ּובּׁשל תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמי

אֹוכל זה הרי - ּבאּו ולא אֹורחים ׁשּזּמן אֹו והֹותיר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹּבּיֹום
למחר הערים[בשבת]הּמֹותר ואם בכוונה]. הרי[התחכם , ְְֱֲִִֵֶַָָָ

עליו. אֹוסרין אין לׁשּבת, ּובּׁשל ואפה עבר לאכלֹו; אסּור ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָזה
הּמזיד? על אסרּו ולא הּמערים, על ואסרּו החמירּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹולּמה
ׁשם ויׁשּתּקע מערימין, הּכל נמצאּו לּמערים, ּתּתיר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַֹׁשאם
לא הּיֹום, עבר ואם מצּוי; אינֹו הּמזיד אבל תבׁשילין. ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹערּובי

אחרת. ּפעם ֲֶֶַַַַֹיעבר
.‡È,ׁשּבת וערב ּבחמיׁשי ׁשחלּו ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשני

טֹוב; יֹום ערב ׁשהּוא רביעי מּיֹום תבׁשילין ערּובי ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַעֹוׂשה
ערּובי מּניח ּכיצד? ּומתנה. ּבראׁשֹון מּניחֹו הּניח, ולא ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹׁשכח
ּולמחר טֹוב יֹום הּיֹום 'אם ואֹומר: חמיׁשי, ּביֹום ְְְְֲִִִִִֵַַָָתבׁשילין
ואם ּכלּום; צרי ואיני לׁשּבת ואֹופה אבּׁשל למחר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹחל,

לאפֹות לי יּתר זה ּבערּוב טֹוב, יֹום ּולמחר חל ּולבּׁשלהּיֹום ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
לׁשּבת' טֹוב מּיֹום .למחר ְְִַָָָ

.·Èּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו היּו ּבֹו, טבל[סלים]ּכּיֹוצא ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
הופרשו] שלא הּיֹום[פירות 'אם אֹומר: ראׁשֹון טֹוב ּביֹום -ְִִֵַ

ּבדברי אין קדׁש, הּיֹום ואם זֹו, על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹחל,
ׁשם עליה וקֹורא ּבּׁשני,[תרומה]ּכלּום'; ּולמחר ּומּניחּה. , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

הּיֹום ואם ּכלּום, ּבדברי אין קדׁש, הּיֹום 'אם ואֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹחֹוזר
ּומּניחּה, ׁשם עליה וקֹורא זֹו'; על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹחל,
ׁשם עליה ׁשּקרא זֹו את ּומּניח ּבראׁשֹון, עליה ׁשּקרא ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכדר

הּׁשנּיה. את ואֹוכל ְְְִֵֶַָָּתרּומה,
.‚È.ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֻּבּמה

ולא ׁשכח אם - הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאבל
אחרים, על סֹומ אּלא מּניח; אינֹו ׁשּוב רביעי, ּביֹום ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּניח

מקנה אֹו עליו, ערבּו יהיה[מאכליו]אם אֹו ׁשערב, למי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הפריׁש ולא ׁשכח אם וכן לׁשּבת. ּולבּׁשל לאפֹות ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאסּור
ׁשּבת. מֹוצאי עד מפריׁש אינֹו ׁשּוב רביעי, מּיֹום ְְְִִִִֵֵַַַָָָּתרּומה

.„Èּדין ּבית ׁשהיּו ּבזמן היּו ׁשאמרנּו, האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
הּגלּיֹות ּבני והיּו הראּיה, על מקּדׁשין יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשל
היּו ׁשּלא לפי הּספק, מן להסּתּלק ּכדי ימים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹעֹוׂשין

ּבנ ּבֹו ׁשּקּדׁשּו יֹום יׂשראליֹודעין ארץ ׁשּבניי הּיֹום, אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
יֹום אין עליו, ּומקּדׁשין החׁשּבֹון על סֹומכין יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָארץ

ּבלבד. מנהג אּלא הּספק, מן להסּתּלק ׁשני ּולפיכÂË.טֹוב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ערּובי לא הּזה, ּבּזמן ּומתנה אדם מערב ׁשאין אֹומר, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאני
ואינֹו מבֹואֹות, ׁשּתּופי ולא חצרֹות ערּובי ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַֹֹתבׁשילין
ּבלבד טֹוב יֹום מערב הּכל אּלא ּתנאי, על הּטבל .מעּׂשר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

.ÊËּולעּנגּה ׁשּבת לכּבד ׁשּמצוה טֹוביםּכׁשם ימים ּכל ּכ , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבהן נאמר טֹובים ימים וכל מכּבד", ה' "לקדֹוׁש ׁשּנאמר: -ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבת. ּבהלכֹות והעּנּוג הּכּבּוד ּבארנּו ּוכבר קדׁש"; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ"מקרא
הּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי יסעד ׁשּלא לאדם ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוכן
המבּזה וכל הּכּבּוד. ּבכלל זה ׁשּדבר ׁשּבת, ּכערב ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָומעלה

נטּפל ּכאּלּו הּמֹועדֹות, זרה.[נתחבר]את לעבֹודה ְְֲֲִִֶַַַָָָ
.ÊÈהּפסח ימי ימיםׁשבעת ׁשאר עם החג ימי ּוׁשמֹונת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבהן להיֹות אדם וחּיב ותענית. ּבספד אסּורים ּכּלן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻטֹובים,
הּנ וכל ביתֹו ּובני ואׁשּתֹו ּובניו הּוא לב, וטֹוב לויםׂשמח ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ועבּד ּובּת ּובנ אּתה ,ּבחּג "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליו,
קרּבן היא ּכאן האמּורה ׁשהּׂשמחה ּפי על אף ."ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָואמת
אֹותּה ּבכלל יׁש חגיגה, ּבהלכֹות מבארין ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָׁשלמים,
לֹו. ּבראּוי אחד ּכל ביתֹו, ּובני ּובניו הּוא לׂשמח ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹׂשמחה,

.ÁÈ;ּומגּדנֹות ואגֹוזים קליֹות להם נֹותן הּקטּנים, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?
ממֹונֹו ּכפי ותכׁשיט ּבגדים להן קֹונה והאנׁשים,והּנׁשים, ; ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ

ואין ּבבׂשר, אּלא ׂשמחה ׁשאין יין, וׁשֹותין ּבׂשר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹוכלין
לּגר להאכיל חּיב וׁשֹותה, אֹוכל ּוכׁשהּוא ּביין. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׂשמחה
מי אבל האמללים. הענּיים ׁשאר עם ולאלמנה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָָֻלּיתֹום
ואינֹו ואׁשּתֹו, ּובניו הּוא וׁשֹותה ואֹוכל חצרֹו ּדלתֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּנֹועל
מצוה, ׂשמחת זֹו אין - נפׁש ּולמרי לענּיים ּומׁשקה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמאכיל

ּכרׂשֹו ׂשמחת כריסו]אּלא "זבחיהם[- נאמר: אּלּו ועל . ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
לנפׁשם"; לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, אֹונים ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּכלחם
על פרׁש "וזריתי ׁשּנאמר: להם, היא קלֹון ּכזֹו ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוׂשמחה

חּגיכם". ּפרׁש ְֵֵֶֶֶֶַּפניכם,
.ËÈ,עׂשה מצות ּבכלל ּבּמֹועדֹות ּוׁשתּיה ׁשאכילה ּפי על ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָאף

הּדת היא ּכ אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל וׁשֹותה אֹוכל יהיה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻלא
העם[הדין] ּכל מׁשּכימין ּבּבקר ּולבּתי: כנסּיֹות לבּתי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

וחֹוזרין הּיֹום, ּבענין ּבּתֹורה וקֹוראין ּומתּפללין ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמדרׁשֹות,
עד וׁשֹונין קֹורין מדרׁשֹות, לבּתי והֹולכין ואֹוכלין. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָלבּתיהם
וחֹוזרין הּמנחה, ּתפּלת מתּפללין הּיֹום חצי ואחר הּיֹום, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַַַָחצי

הּלילה. עם הּיֹום ׁשאר ולׁשּתֹות לאכל ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹלבּתיהן
.Îּביין ימׁש לא ּברגל, וׂשמח וׁשֹותה אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכׁשאדם

ירּבה ּבזה ׁשּיֹוסיף ׁשּכל ויאמר ראׁש, ּובקּלּות ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּובׂשחֹוק
אינּה הראׁש, וקּלּות הרּבה והּׂשחֹוק ׁשהּׁשכרּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבּמצוה;
ההֹוללּות על נצטּוינּו ולא וסכלּות. הֹוללּות אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹׂשמחה
הּכל, יֹוצר עבֹודת ּבּה ׁשּיׁש הּׂשמחה על אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּסכלּות,
ּבׂשמחה אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
אפׁשר ואי ּבׂשמחה. ׁשהעבֹודה למדּת, הא לבב"; ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּובטּוב
ולא ראׁש, קּלּות מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא ה' את ְְְֲִִֶַַֹֹֹֹֹלעבד

ׁשכרּות. ְִִמּתֹו
.‡Îׁשּיהיּו ּברגלים, ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחּיבין

ׁשּלא ּכדי הּנהרֹות, ועל ּובּפרּדסים ּבּגּנֹות ּומחּפׂשין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹמסּבבין
לידי ויבֹואּו ונׁשים, אנׁשים ׁשם ולׁשּתֹות לאכל ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַָָָָֹיתקּבצּו
יתערבּו ׁשּלא ּכדי העם, לכל זה ּדבר על יזהירּו וכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹעברה.
ׁשּמא ּביין, ימׁשכּו ולא לׂשמחה, ּבּבּתים ונׁשים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹאנׁשים

עברה לידי .יבֹואּו ֲִֵֵָָ
.·Îּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ׁשּבין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָימים

וחמּׁשה הּפסח ּבתֹו ארּבעה ּבּגֹולה והם הּסּכֹות, חג ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשל
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החג סוכות]ּבתֹו ונקראין[- מֹועד', ׁשל 'חּלֹו הּנקראין הן - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ
ּבספד ואסּורין ּבׂשמחה חּיבין ׁשהן ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ'מֹועד'.
אחר אבל ּבפניו; חכמים ּתלמיד ּבהן לסּפד מּתר ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻותענית,
חדׁשים ּבראׁשי לֹומר צרי ואין ּבהן. לספדֹו אסּור ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּיּקבר,
על אף ּבפניו, חכמים ּתלמיד ּבהם ׁשּסֹופדין ּופּורים, ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻוחנּכה
קבּורה, לאחר אבל ותענית; ּבספד אסּורין אּלּו ׁשּימים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּפי

ּבהן. לסּפד ְִֶָָֹאסּור
.‚Îּבּמֹועד ּברחֹוב הּמת מּטת מּניחין להרּגילאין ׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

וכן ּבּמֹועד; מתאּבלין ואין לקברֹו. מּביתֹו אּלא הּספד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאת
מברין ולא קֹורעין משלהם]אין הראשון ביום האבל [מאכילין ְְְִִֵַֹ
הּכתף חֹולצין -]ולא אבלות לאות קרע, דרך היד [החדרת ְְִֵַָֹ

עליו. להתאּבל חּיבין ׁשהן קרֹוביו אּלא הּמת, על ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמֹועד
היה עֹומד[תלמיד]ואם ׁשהיה אֹו ּכׁשר, אדם אֹו חכם ְִֵֵֶָָָָָָָָָ

על אף ּבּמֹועד, עליו קֹורע זה הרי - נׁשמה נטילת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשעת
ואפּלּו ּכלל, ׁשני טֹוב ּביֹום קֹורעין ואין קרֹובֹו. ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָּפי

מת. ׁשל ְֵֶָקרֹוביו
.„Îמטּפחֹות לא אבל מעּנֹות; הּמת, לפני - ּבּמֹועד ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹנׁשים

כף] אל ּבראׁשי[כף מעּנֹות. אינן הּמת, נקּבר מקֹוננֹות. ְְְְְְִֵֵֵַַַָָֹולא
אבל ּומטּפחֹות, מעּנֹות הּמת ּבפני - ּופּורים וחנּכה ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַָָָֻחדׁשים
קינה, ּכאחת; עֹונֹות ׁשּכּלן עּנּוי? הּוא זה אי מקֹוננֹות. ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻלא

עֹונֹות וכּלן אֹומרת ׁשּיעֹורר[בוכות]אחת לאדם ואסּור . ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֻ
מתֹו[אבלו] ספדן]על ׁשּלא[ע"י ּכדי יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ

יסיר אּלא הּצער; מּזכרֹון ּדֹואג ולּבֹו נעצב והּוא הרגל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָיבֹוא
לׂשמחה. ּדעּתֹו ויכּון מּלּבֹו, ְְְְִִִִֵַַַָָָהּדאגה

ה'תשע"ב אייר ב' שלישי יום

ז ¤¤ּפרק
'ׁשּבתֹון',‡. ּבֹו נאמר ׁשּלא ּפי על אף מֹועד, ׁשל ֱִֵֶֶֶַַַַָֹֻחּלֹו

זמן הּוא והרי קדׁש', 'מקרא ונקרא חגיגה[קרבן]הֹואיל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ
ימי ּכׁשאר יהיה ׁשּלא ּכדי מלאכה, ּבעׂשּית אסּור - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמקּדׁש
האסּורה מלאכה ּבֹו והעֹוׂשה ּכלל; קדּׁשה ּבהן ׁשאין ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻהחל

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]- ׁשאּסּורן[מלקות מּפני , ְְִִִֵֶַַַַָ
ּכל ולא סֹופרים. ּכיֹוםמּדברי ּבֹו, אסּורה עבֹודה מלאכת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָֹ

הענין ׁשּסֹוף הכוונה]טֹוב, ׁשּלא[- ּכדי ּבֹו, ׁשּנאסרּו ּבּדברים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ּבֹו, אסּורֹות מלאכֹות יׁש ,לפיכ ּדבר. לכל חל ּכיֹום ְְְְְֲִִֵֶָָָָָֹיהיה

ּבֹו; מּתרֹות מלאכֹות ְְֵָָֻויׁש
יהיה·. ּבּמֹועד, אֹותּה יעׂשה לא ׁשאם מלאכה ּכל הן: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואּלּו

טרח בּה יהיה ׁשּלא ּובלבד אֹותּה; עֹוׂשין - הרּבה הפסד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשם
הּׁשלהין ּבית מׁשקין ּכיצד? להשקיה]הרּבה. הזקוקה [שדה ְְְִִֵֵֵַַַַַ

הּמׁשקה ּבית לא אבל מגשם]ּבּמֹועד, המסתפקת -[שדה ְֲֵֵֶַַַָֹ
יפסדּו הּצמאה, הארץ והיא הּׁשלהין, ּבית יׁשקה לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשאם
ויׁשקה ידלה לא אֹותּה, מׁשקה ּוכׁשהּוא ׁשּבּה. האילנֹות ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל
אבל ּגדֹול; טרח ׁשהּוא מּפני הּגׁשמים, מּמי אֹו הּברכה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמן

ׁשהיה ּבין הּמעין, מן הּוא ּכּתחּלה[מאז]מׁשקה ׁשּיצא ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ממׁשיכֹו[היום] תעלות], ּבזה.[ע"י ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹו. ּומׁשקה ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

זיתיו‚. את אדם בהבשלתם]הֹופ חיוני מתהליך [כחלק ֵֵֶָָָ

וגף החבּיֹות ּוממּלא אֹותן, ודֹור אֹותן וטֹוחן ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּמֹועד,
הפסד[סותם] ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּכל ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹאֹותן,

מכניס וכן ׁשּנּוי. צרי ואינֹו ּכדרּכֹו, עֹוׂשהּו - נעׂשה לא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹאם
וׁש ּבצנעה. ׁשּיכניסם ּובלבד הּגּנבים, מּפני ּפרֹותיו ֹולהאדם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּמׁשרה מן במים]ּפׁשּתנֹו וכן[שריה ּתאבד. ׁשּלא ּבׁשביל , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹ
אֹותֹו. ּבֹוצרין ּבּמֹועד, להּבצר זמּנֹו ׁשהּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכרם

ּבהן,„. וכּיֹוצא אּלּו מלאכֹות ויאחר ׁשּיתּכּון, לאדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָואסּור
ּפנּוי ׁשהּוא מּפני ּבּמֹועד, לעׂשֹותן ּכדי המכּוןויּניחם וכל ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

מאּבדין ּדין ּבית - ּבּמֹועד ועׂשה לּמֹועד, והּניחּה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמלאכּתֹו
אין - ומת מלאכּתֹו, ּכּון ואם לּכל. אֹותּה ּומפקירין ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹאֹותּה,
הּבן מֹונעין ואין ממֹונֹו; את מאּבדין ואין אחריו, ּבנֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָקֹונסין

ּתאבד. ׁשּלא ּבּמֹועד, מלאכה אֹותּה ְֲִֵֵֶַַָָָֹֹמּלעׂשֹות
.‰- ּבּמֹועד מקֹום לֹו לבנֹות אֹו ּבגד, לֹו לתּפר ׁשּצר ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמי

עֹוׂשה זה הרי מלאכה, ּבאֹותּה מהיר ואינֹו הדיֹוט היה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאם
אֹותּה עֹוׂשה זה הרי מהיר, אּמן היה ואם ּכדרּכֹו; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֻאֹותּה

הדיֹוט מכּלבמעׂשה ּבתפירה ּכיצד? התפירות]. ,[מרחיק ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ
וׁשף עליהן, ּבטיט טח ואינֹו אבנים מּניח סדקי[טיט]ּובבנין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

גג]הּקרקע ּכעין[מחליקם]ּומעּגילם[של ּוברגל ּבּיד ְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבמחלצים החלקה]ׁשּמעּגילין ּבזה.[כלי ּכּיֹוצא ּכל וכן ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

.Âּיאכל מה לֹו ואין לּקרקע, מחּברת ּתבּואה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻמי
אין הפסד, ּכאן ׁשאין ּפי על אף - מּמּנה אּלא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמֹועד

לקנֹות אֹותֹו אחרמצריכין ׁשּיקצר עד הּׁשּוק מן ּיאכל מה ְְְִִִִִֶַַַַַַַֹֹ
מה וטֹוחן ּובֹורר וזֹורה ודׁש ּומעּמר קֹוצר אּלא ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהּמֹועד,
ּבֹו ׁשאין ּדבר ׁשּכל ּבפרֹות; ידּוׁש ׁשּלא ּובלבד ,צרי ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּׁשהּוא

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּנֹות. צרי .הפסד, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Êוחומץ]ּכבׁשים במים הנשרים לאכל[מאכלים יכֹול ׁשהּוא ְֱִֶֶָָֹ

הּמֹועד, לאחר אּלא ראּויין וׁשאינן ּכֹובׁשן; ּבּמֹועד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמהן
הּכל ּומֹולח לצּוד, ׁשּיכֹול ּכל ּדגים אדם וצד לכבׁשן. ְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹאסּור
אֹותן יסחט אם ּבּמֹועד, מהן ׁשּיאכל אפׁשר ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּמֹועד,

ׁשּיתרּככּו. עד רּבֹות ּפעמים ְְְְִִֶַַַָָּבידֹו
.Áליצירת]מטילין במים פירות -]לצר ּבּמֹועד ׁשכר ְְִִֵֵֶַָֹ

ּתמרים, ׁשכר אחד אסּור; - הּמֹועד לצר וׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמֹועד,
וׁשֹותה מערים יׁשן, לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ׂשעֹורים. ׁשכר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואחד
ּכּיֹוצא ּכל וכן לרֹואה; נּכרת זֹו הערמה ׁשאין החדׁש, ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמן

ֶָּבזה.
.Ëאֹותן ּכׁשעֹוׂשין - הּמֹועד לצר ׁשהן מלאכֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹּכל

והּבֹוצרים והּטֹוחנים הּצּידים ּכיצד? ּבצנעה. עֹוׂשין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאּמניהן,
והעֹוׂשה הּמֹועד; לצר ּבצנעה עֹוׂשין אּלּו הרי ּבּׁשּוק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלמּכר

אסּור הּמֹועד, לצר והֹותירׁשּלא הּמֹועד, לצר עׂשה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ

.Èּבּמֹועד הרּבים צרכי ּכל אתעֹוׂשין מתּקנין ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ואת הּדרכים את ּומתּקנין הרּבים, ׁשּברׁשּות הּמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָקלקּולי
וכֹורין ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות לרּבים וחֹופרים ְְְְְִִִִִַָָָהרחֹובֹות,
לבֹורֹות מים וכֹונסין מימיהן, ׁשּיׁשּתּו ּכדי נהרֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלהן
הּקֹוצים ּומסירין סדקיהן, את ּומתּקנין רּבים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָּומערֹות
חסר ׁשּנמצא מקוה וכל הּמקוֹות; את ּומֹודדין הּדרכים. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמן

מרּגילין ׁשעּורֹו.[ממשיכים]- ּומׁשלימין מים, לֹו ְְִִִִִִַַַ
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אֹותֹו ויחׁשדּו ליׂשראל, זֹו ׁשּמלאכה יֹודעין ׁשהּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבּמֹועד;
יֹודעין הּכל ׁשאין - ּבּמֹועד לֹו לעׂשֹות הּגֹוי את ׂשכר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמא

אסּור ּולפיכ הּקּבלן; ּובין הּׂשכיר ּבין ׁשּיׁש .הפרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ח ¤¤ּפרק
הּמֹוׁשכין‡. להׁשקֹות[זורמים]נהרֹות מּתר האגּמים, מן ְְְְֲִִִַַַָָָֻ

הּׁשלהין ּבית להשקיה]מהן הזקוקה והּוא[שדה - ּבּמֹועד ְְִֵֵֵֶַַַ
ּפסקּו תמיד]ׁשּלא ׁשאּמת[שנמשכים הּברכֹות וכן [תעלת]; ְְְֵֵֶֶַַַָֹ

ׁשּנטפה ּברכה וכן מהן; להׁשקֹות מּתר ּביניהן, עֹוברת ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמים
ּבית מּמּנה להׁשקֹות מּתר נֹוטפת, היא ועדין הּׁשלהין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמּבית
ּבית הּמׁשקה הּמעין ּפסק ׁשּלא והּוא, - אחרת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהּׁשלהין

העליֹונה. ְְִֶַַָָהּׁשלהין
מּמקֹום·. ידלה לא - ּגבֹוּה וחציּה נמּו ׁשחציּה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹערּוגה

ּגבֹוּה מקֹום להׁשקֹות ּומּתרנמּו ּגדֹול. טרח ׁשהּוא מּפני , ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
ואם ּבּמֹועד; לאכלן ּכדי הירקֹות, להׁשקֹות מים ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלדלֹות

אסּור. ליּפֹותן, ְְִִַָָּבׁשביל
הּגפנים‚. ּבעּקרי עּוגּיֹות עֹוׂשין הגזע]אין סביב ,[חפירות ְְִִִִֵֵַָָ

זה הרי ונתקלקלּו, עׂשּויֹות היּו ואם מים. ׁשּיתמּלאּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָּכדי
אֹותּה מתּקנין ׁשּנתקלקלה, הּמים אּמת וכן ּבּמֹועד; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָמתּקנן
ׁשּׁשה; עד ּבּה חֹופר טפח, עמּקה היתה ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבּמֹועד.

ׁשבעה עד מעמיקּה טפחים, הּמיםהיתה את ּומֹוׁשכין . ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָ
היתה ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקה ׁשּלא ּובלבד לאילן, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמאילן

ּומרּביצין ּכּלּה. את להׁשקֹות מּתר לחה, מעט]ׂשדה [משקים ְְְִִֶֶַַַָָָָֻֻ
יתר. טרח ּבהם אין האּלּו, הּדברים ׁשּכל ּבּמֹועד. הּׂשדה ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת

מּפני„. ּבּמֹועד, יׁשקם לא הּמֹועד, מּלפני ׁשתּו ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹזרעים
יתר טרח לידי ויבֹוא רּבים, מים צריכין להסבׁשהן ּומּתר . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ

ׁשיחין ּבֹורֹות ׁשּנסּתם. נהר ולפּתח למקֹום, מּמקֹום הּנהר ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹאת
חֹוטטין - להם צרי היה אם - יחיד ׁשל [מנקים]ּומערֹות ְְִִִִֶֶָָָָָָ

לכּתחּלה; אֹותן חֹופרין אין אבל סדקיהן, את וׁשפין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאֹותן
ועֹוׂשין להן. צרי ׁשאינֹו ּפי על אף מים, לתֹוכן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָוכֹונסין

לכביסה]נברכת ּבּמֹועד.[בריכה ְִֵֶֶַ
מפסידין‰. ׁשהם צדין[מקלקלים]עכּברים האילנֹות, את ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ותֹולה חֹופר, ּכיצד? ּכדרּכֹו; צד האילן, ּבׂשדה ּבּמֹועד. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹותן
לבן ׂשדה היה ואם תבואה]הּמצֹודה. האילןסמ[- לׂשדה ּוכה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָ

לׂשדה יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשּנּוי, הּלבן ּבׂשדה אֹותן צדין -ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשּפּוד נֹועץ ּבׁשּנּוי? צד וכיצד ויחריבּוה. [ברזל]האילן ְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

ּומּכה ינּתקּנּו[עליו]ּבארץ, ּכ ואחר ;[יוציאו]ּבקרּדם, ְְְְְֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּגּמה. מקֹומֹו ְְְִָָֻונמצא

.Âהדיֹוט מעׂשה ּבֹונהּו - ׁשּנפל ּגּנה טיט]ּכתל ּגֹודר[ללא אֹו , ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
וגמא ּבקנים מעקה[צמח]אֹותֹו עׂשה אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבֹונהּו ׁשּנפל, חצר ּכתל אבל הדיֹוט. מעׂשה אֹותֹו ּבֹונה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלגג,
ּגֹוהה היה ואם ליפול]ּכדרּכֹו; הּסּכנה,[מט מּפני סֹותרֹו - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ּכדרּכֹו. ְְֵַּובֹונהּו
.Êאצטּבא אדם הּציר[ספסל]ּבֹונה עליה. ליׁשן אֹו ליׁשב ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

דלת] -[של ׁשּנׁשּברּו והּמפּתח והּמנעּול והּקֹורה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָוהּצּנֹור
הפסד ׁשּזה עץ; ׁשל ּבין ּברזל ׁשל ּבין ּכדרּכֹו, ּבּמֹועד ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָמתּקנן
נמצא ׁשבּורֹות, ּודלתֹות ּפתּוח הּפתח יּניח ׁשאם - הּוא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָּגדֹול

הפסד, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּכל ּבארנּו, ּוכבר ּבּבית; ּׁשּיׁש מה ּכל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמאּבד
ׁשּנּוי. צרי ִִֵָאינֹו

.Áׁשּימּות לּמת מּוכן להיֹותֹו קבר חֹופרין ּבֹוניןאין ואין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּכיצד? ּבּמֹועד; מתּקנֹו זה הרי עׂשּוי, היה אם אבל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאֹותֹו.

נכֹון ׁשּיהיה ּכדי ּבמּדתֹו, מקּצר אֹו ּבמּדתֹו לעת[מוכן]מֹוסיף ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּבֹו. ִֵֶָׁשּיּקבר

.Ëלא לקבר, מּקבר העצמֹות ואת הּמת את מפּנין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאין
לעֹולם ּכן לעׂשֹות ואסּור למכּבד; מּבזּוי ולא לבזּוי ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָֹֻֻמּמכּבד

היה ּכן אם אּלא הּימים, השני]ּבׁשאר ׁשּלֹו[הקבר ּבתֹו ְְִִִֵֶֶַָָָָָ
מת] של לבזּוי.[בשדה מּמכּבד אפּלּו הּימים, ּבׁשאר מפּנהּו -ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֻ

.Èמתּלעין תולעים]אין מוציאין ולא[מן]את[- האילנֹות, ְְְִִֵֶַָָֹ
הּנטיעֹות את הגזע]מזהמין בקילוף זבל ולא[מדביקין , ְְְֲִִֶַַֹ

ּבׁשמן. ׁשּבהן הּפרֹות ואת האילנֹות את סכין אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמגּזמין;
ּבּמֹועד; ּבּה לחּפף ראּויה ׁשהיא מּפני הּפׁשּתה, את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹועֹוקרין

הּכׁשּות את צמח]וקֹוצרין להּטילּה[מין ראּויה ׁשהיא מּפני , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמֹועד. ְֵֵֵֵֶַַַָָֹלּׁשכר

.‡Èלּדיר הּצאן את מכניסין את[בשדה]אין ׁשּיזּבלּו ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
ׁשהר[בגלליהם]הּקרקע מדּיר, הּוא ּבּמֹועד;[מזבל]י ׂשדהּו ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָ

להן מֹוסרין ואין אֹותן, מסּיעין ואין מּתר. מאליהן, ּבאּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻואם
צאנם את לנער זבלם]ׁשֹומר לפזר למקום ממקום .[להעבירם ְֵֵֶַָֹ

ׁשּבת ׂשכיר ׂשכיר[שבוע]היה ׁשנה, ׂשכיר חדׁש, ׂשכיר , ְְְְִִִִֶַָָָָָֹ
שנים]ׁשבּוע לנער[שבע ׁשֹומר וׂשֹוכרין אֹותן; מסּיעין - ְְְְְִִֵֵַַַָָ

הּזבל הּׂשדה. ּכל ׁשּיזּבלּו ּכדי למקֹום, מּמקֹום ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּצאן
ּבקר, ּכרפת חצר נעׂשה ואם לצדדין; אֹותֹו מסּלקין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבחצר,

לאׁשּפה. אֹותֹו ְִִַָָמֹוציאין
.·Èׁשּיעמיד מקֹום לתּקן נתּכּון אם - הּקרקע ּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמׁשוה

לעבֹודת נתּכּון ואם מּתר; ּבֹו, ׁשּידּוׁש אֹו ּתבּואה ׁשל ּכרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻּבֹו
לצר אם - ׂשדהּו מּתֹו עצים המלּקט וכן אסּור. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהארץ,

מּתר; הּפֹותקואםהעצים, וכן אסּור. הּקרקע, [פותחלתּקן ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻ
ואםזרם] מּתר; הּדגים, ׁשּיּכנסּו נתּכּון אם - לׂשדהּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמים

חרּיֹות הּקֹוצץ וכן אסּור. הארץ, הּדקל[ענפים]להׁשקֹות מן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לעבֹודת נתּכּון ואם מּתר; לבהמּתֹו, להאכיל נתּכּון אם -ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻ
מתּכּון. הּוא ּדבר זה לאי יּכר, ּומּמעׂשיו אסּור. ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהאילן,

.‚Èׁשּייבׁשּו ׁשאפׁשר וכירים ּבהן[יתיבשו]ּתּנּור ויאפה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
עֹוׂשין אֹותן.[מייצרים]ּבּמֹועד, עֹוׂשין אין לאו, ואם אֹותן; ְִִִֵֵַָָָ

ּבֹונין ,ּכ ּובין ּכ הּכירה[טחים]ּובין ועל ּתּנּור ׁשל חרׂש על ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הטיט]הּטפלה ּומסרגין[שכבת הּמּטֹות,[בונים]ׁשּלהן. את ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
עין[מנקים]ונֹוקרין להן ּופֹותחין הרחים, ,[חור]את ְְְִִִִֵֶֶַַָָ

רחים ׁשל הּמים אּמת ּובֹונין אֹותן, המיםּומעמידין [זרם ֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
הריחיים] את .מגלגל

.„Èאת וזֹופתין הּיין; יּפסד ׁשּלא ּכדי החבית, את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹזֹופתין
ׁשכר, ׁשל החבית ּפי וסֹותמין טרח. ּבֹו ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּבקּבּוק,

ּתּפסד ׁשּלא ּומחּפיןּכדי הּקציעֹות[מכסים]. [פירותאת ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹ
ליבוש] ּומרּככיןשטוחים יאבדּו. ׁשּלא ּכדי [משפשפים]ּבקׁש, ְְְְְִֵֶַַֹֹ

אין אבל הדיֹוט; מעׂשה ׁשהּוא מּפני ּבּידים, הּבגדים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
הּידים ּבית קׁשרי השרוולים]עֹוׂשין ׁשהּוא[קמטי מּפני , ְְִִִִֵֵֵֶַַָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּמן. ְֲֵֵֵֶַַָָֹֻמעׂשה
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.‡Èהּכלאים את להפקיר ּדין בית ׁשלּוחי ּופֹודיןויֹוצאין , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַ
ההקּדׁשֹות, ואת החרמים ואת הערכין ואת הּׁשבּויים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת

הּפרה את וׂשֹורפין הּסֹוטֹות, את ועֹורפין[אדומה]ּומׁשקין , ְְְְְִִִֶֶַַַָָ
העגלה העיירות]את בין מוטל מת כשנמצא ורֹוצעין[- [אוזן, ְְְִֶֶָָ

ּומצּינין-] הּמצרע, את ּומטהרין עברי, על[מסמנים]עבד ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹ
ּכהנים מהן ׁשּיפרׁשּו ּכדי צּיּונם את הּגׁשמים ׁשּמחּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּקברֹות

הן. רּבים צרכי אּלּו ׁשּכל -ְִֵֵֵֶַָָ
.·Èמּכֹות ודיני ממֹונֹות ּדיני נפׁשֹות[מלקות]ודנים ודיני ְְְְִִִִֵֵֵַָָָ

ּבּמֹועד. אֹותֹו מׁשּמתין הּדין, עליו קּבל ׁשּלא ּומי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבּמֹועד;
הּדֹומה וכל ּדין בית מעׂשה ּכֹותבין ּכ ּבּמֹועד, ׁשּדנין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּוכׁשם

ׁשּׁשמּולֹו ׁשּום אּגרֹות הּדּינין ּכֹותבין ּכיצד? הלווה]. [קרקע ְְִִִֵֶַַַָָ
ּבהן ׁשּמכרּו ואּגרֹות חֹוב, הבעל]לבעל האּׁשה[קרקע למזֹון ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ

ּומאּונין חליצה ּוׁשטרי שהשיאוהוהּבנֹות, יתומה [קטנה ְְֲִִֵֵַָָָ
ודיה] "ממאנת" ׁשּצריכיןאחיה מּדברים להן הּדֹומה וכל ;ְְְִִִִֶֶֶַָָָ

אֹו דינין, ּבעלי טענֹות ּכגֹון ׁשּיזּכרּום, ּכדי לכתבם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּדּינין
'איׁש אֹו עלי', נאמן ּפלֹוני 'איׁש ּכגֹון עליהן, ׁשּקּבלּו ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָָדברים
האמינֹו ולא ּבּמֹועד, ללוֹות ׁשּצר מי לי'. ידּון ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֹּפלֹוני
וקּדּוׁשי נׁשים ּגּטי ּכֹותבין וכן ׁשטר. ּכֹותב זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּמלוה

וׁשֹוברין פרעון]נׁשים רּבים[שטרי ּכצרכי אּלּו ׁשּכל ּומּתנֹות, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
ֵהן.

.‚Èואין ּומזּוזֹות. ּתפּלין ספרים אפּלּו ּבּמֹועד, לכּתב ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֹואסּור
העזרה ּבספר אחת אֹות אפּלּו מלאכהמּגיהין ׁשּזֹו מּפני , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּומזּוזה ּתפּלין אדם ּכֹותב אבל הּמֹועד. לצר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשאינּה
ּכֹותב ּיאכל, מה לֹו אין ואם לבגדֹו. ּתכלת וטֹווה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַֹלעצמֹו,

ּפרנסתֹו. ּכדי לאחרים ְְֲִֵֵֵַַָָּומֹוכר
.„Èּבּמֹועד ׁשלֹום ׁשאלת ׁשל אּגרֹות לכּתב וכֹותבּומּתר , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֻ

אדם אין אּלּו ׁשּכתיבת יציאֹותיו; ּומחּׁשב נזהרחׁשּבֹונֹותיו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבּמלאכֹות.[מדייק] הדיֹוט ּכמעׂשה ונמצאּו ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָּבתּקּונן,

.ÂËּומכּבסין ׂשערֹו, ּגֹוזזין ּבּמֹועד: הּמת צרכי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָעֹוׂשין
מביאין נסרים, להם היּו לא ואם ארֹון. לֹו ועֹוׂשין ְְְְְִִִִִֶָָָָֹּכסּותֹו,
היה ואם הּבית; ּבתֹו ּבצנעה נסרים מהן ונֹוסרים קֹורֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָלֹו
מן עץ ּכֹורתין אין אבל ּבּׁשּוק. אפּלּו עֹוׂשין מפרסם, ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָֻאדם
לבנֹות אבנים חֹוצבין ואין לארֹון, לּוחֹות מּמּנּו לנסר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹהּיער

קבר .ּבהן ֶֶֶָ
.ÊË,טמא יּמצא ׁשּמא - ּבּמֹועד הּנגעים את רֹואין ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין

לאבל נהּפ חּגֹו מיּבמיןונמצא ולא נׁשים נֹוׂשאין ואין . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּנּׂשּואין; ּבׂשמחת החג ׂשמחת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹּבּמֹועד,
ּובלבד - ּבּמֹועד נׁשים ּומארסין ּגרּוׁשתֹו את מחזיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאבל
יערב ׁשּלא נּׂשּואין, סעּודת ולא ארּוסין סעּודת יעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא

החג. ּבׂשמחת אחרת ְְְִִֶֶֶַַָָׂשמחה
.ÊÈיׁשהה ׁשּמא ּגזרה - ּבּמֹועד מכּבסין ואין מגּלחין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאין

והּוא הראׁשֹון טֹוב יֹום ויבֹוא הּמֹועד, לתֹו עצמֹו ְְְְִֵַַָָָָאדם
ּבערב לכּבס אֹו לגּלח לֹו אפׁשר ׁשאי מי ּכל ,לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמנּול;

ּולגּלח לכּבס מּתר זה הרי טֹוב, .יֹום ְְֲֵֵֵֶַַַָֻ
.ÁÈאֹו טֹוב, ּביֹום להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל אבל ְְְִִִֵֵֶֶַָָּכיצד?

אפׁשר ׁשאי ׁשּבת הּוא והרי טֹוב יֹום ּבערב להיֹות ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשחל
מלגּלח הּבא אּלא, להּטּיל יצא ׁשּלא והּוא הּים, ּמדינת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּומּבית הּׁשביה מּבית והּיֹוצא ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָלסחֹורה
ּומי ּבּמֹועד, אּלא הּתירּוהּו ולא מנּדה ׁשהיה ּומי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻהאסּורים,
והּתיר לחכם נׁשאל ולא לכּבס, ולא לגּלח ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
ּבּמֹועד. ּומכּבסין מגּלחין אּלּו הרי - ּבּמֹועד אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָנדרֹו

.ËÈ- ּגּלחּו ולא הרגל קדם לגּלח ּפנאי להן ׁשהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻוכּלן
ּבתֹו ּבין ּתגלחּתן, זמן ׁשהּגיע והּמצרע הּנזיר אבל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאסּורין.
מּתרין ּפנאי, להם ׁשהיה ּפי על אף - הרגל קדם ּבין ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהּמֹועד

יׁשהּו ׁשּלא ּבּמֹועד; הּיֹוצא[יעכבו]לגּלח וכל קרּבנֹותיהן. ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּבין ׁשּנֹולד, וקטן ּבּמֹועד. לגּלח מּתר לטהרתֹו, ְְְְֳִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻמּטמאתֹו
ואנׁשי ּבּמֹועד. לגּלחֹו מּתר - הּמֹועד לפני ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַָֻּבּמֹועד
לגּלח, מּתרין - הּמֹועד ּבתֹו מׁשמרּתן ׁשּׁשלמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמׁשמר

ּבּׁשּבת לגּלח אסּורין מׁשמר ׁשאנׁשי ׁשּלהם.[שבוע]מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
.Îׂשפה לּטל צּפרנים,[שפם]מּתר ולּטל מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֻֻ

ּומּבית הּׁשחי מּבית ׂשער האּׁשה ּומעברת ּבכלי. ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואפּלּו
ּבּמֹועד,הערוה ּתכׁשיטיה ּכל ועֹוׂשה ּבכלי; ּבין ּבּיד ּבין , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
העין]ּכֹוחלת הלחיים]ּופֹוקסת[מאפרת סרק[אודם ּומעברת ֲֶֶֶֶֶֶַָָ

וטֹופלת ּפניה; ּבסיד[מורחת]על שער]עצמּה [להשיר ְְְִֶֶֶַַָָָ
ּבּמֹועד. לקּלפֹו ׁשּתּוכל והּוא - ּבֹו ְְְְֵֵֶַַַַוכּיֹוצא

.‡Îמּטמאה העֹולים וכל והּיֹולדֹות והּנּדֹות והּזבֹות ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֻהּזבים
לכּבס מּתרין אּלּו הרי הּמֹועד, ּבתֹו לֹולטהרה ׁשאין ּומי . ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻ

ּומטּפחֹות הּידים מטּפחֹות מכּבסֹו. זה הרי אחד, חלּוק ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
הּסּפּוג ּומטּפחֹות לכּבס;[מגבות]הּסּפרים מּתרין אּלּו הרי , ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֻ

ּכּבּוס צריכין ׁשהן מּפני ּבּמֹועד, לכּבסן מּתר פׁשּתן, ּכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻוכן
טֹוב. יֹום ערב נתּכּבסּו אפּלּו ְְֲִִִֶֶַָּתמיד,

.·Îואם לקנֹות; ּבין למּכר ּבין ּבּמֹועד, סחֹורה עֹוׂשין ְְְְִִִִֵֵֵֵַָֹאין
ּכגֹוןהיה הּמֹועד, לאחר ּתמיד מצּוי ׁשאינֹו האבד ּדבר ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּומכרּו לצאת, מבּקׁשים ׁשהן אֹו ׁשּבאּו ׁשּירֹות אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָספינֹות
ואין לקנֹות. אֹו למּכר מּתר זה הרי - ּביקר לקחּו אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹֹֻּבזֹול

לצר[קונים]לֹוקחין אּלא ּובהמֹות, ועבדים ואבנים ּבּתים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ֵַהּמֹועד.

.‚Î.הּמֹועד לצר ּבצנעה מֹוכרין וכלים, ּכסּות פרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹמֹוכרי
ּפֹותח למבֹוי, אֹו לזוית ּפתּוחה החנּות היתה אם ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָּכיצד?

ּפֹותח הרּבים, לרׁשּות פתּוחה היתה ואם [דלת]ּכדרּכֹו; ְְְְְְִִִֵַַַָָָָ
הּסּכֹות, חג ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום וערב אחת. ונֹועל ְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָֻאחת
טֹוב. יֹום ּכבֹוד ּבׁשביל ּבפרֹות הּׁשּוק את ּומעּטר ְְְְִִִֵֵֶַַמֹוציא

ּבפרהסיא. ּכדרּכן, מֹוכרין - תבלין ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָמֹוכרי
.„Î.לעׂשֹותֹו לגֹוי אֹומר אינֹו ּבּמֹועד, לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְֲֲֵֵֵֶַַַָֹּכל

ׁשאסּור הריוכל ּיאכל, מה לֹו אין אם - ּבּמֹועד לעׂשֹותֹו ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹ
ּפרנסתֹו ּבכדי סחֹורה עֹוׂשה וכן ּפרנסתֹו; ּכדי עֹוׂשה .זה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לעׂשֹות ּיאכל, מה לֹו ׁשאין עני ּפֹועל לׂשּכר לעׁשיר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻּומּתר
להתּפרנס ׂשכרֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבּמֹועד, אסּורה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמלאכה
צר מּפני הּמֹועד, לצר ׁשאינם ּדברים לֹוקחין וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבֹו.

ּיאכל. מה לֹו ׁשאין ֵֵֶַַַֹהּמֹוכר
.‰Îלאחר לעׂשֹותּה ּבּמֹועד, הּמלאכה על הּׂשכיר ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָׂשֹוכרין

ּכדר ימנה ולא ימּדד ולא יׁשקל ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹהּמֹועד,
קּבלת ׁשּקּבל וגֹוי ּבחל. עֹוׂשה קבלנות]ׁשהּוא [עבודת ְְִִֵֶֶֶֶֹֹ

לעׂשֹות מּניחֹו אינֹו - לּתחּום חּוץ היה אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
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אֹותֹו ויחׁשדּו ליׂשראל, זֹו ׁשּמלאכה יֹודעין ׁשהּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבּמֹועד;
יֹודעין הּכל ׁשאין - ּבּמֹועד לֹו לעׂשֹות הּגֹוי את ׂשכר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמא

אסּור ּולפיכ הּקּבלן; ּובין הּׂשכיר ּבין ׁשּיׁש .הפרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ח ¤¤ּפרק
הּמֹוׁשכין‡. להׁשקֹות[זורמים]נהרֹות מּתר האגּמים, מן ְְְְֲִִִַַַָָָֻ

הּׁשלהין ּבית להשקיה]מהן הזקוקה והּוא[שדה - ּבּמֹועד ְְִֵֵֵֶַַַ
ּפסקּו תמיד]ׁשּלא ׁשאּמת[שנמשכים הּברכֹות וכן [תעלת]; ְְְֵֵֶֶַַַָֹ

ׁשּנטפה ּברכה וכן מהן; להׁשקֹות מּתר ּביניהן, עֹוברת ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמים
ּבית מּמּנה להׁשקֹות מּתר נֹוטפת, היא ועדין הּׁשלהין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמּבית
ּבית הּמׁשקה הּמעין ּפסק ׁשּלא והּוא, - אחרת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהּׁשלהין

העליֹונה. ְְִֶַַָָהּׁשלהין
מּמקֹום·. ידלה לא - ּגבֹוּה וחציּה נמּו ׁשחציּה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹערּוגה

ּגבֹוּה מקֹום להׁשקֹות ּומּתרנמּו ּגדֹול. טרח ׁשהּוא מּפני , ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
ואם ּבּמֹועד; לאכלן ּכדי הירקֹות, להׁשקֹות מים ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלדלֹות

אסּור. ליּפֹותן, ְְִִַָָּבׁשביל
הּגפנים‚. ּבעּקרי עּוגּיֹות עֹוׂשין הגזע]אין סביב ,[חפירות ְְִִִִֵֵַָָ

זה הרי ונתקלקלּו, עׂשּויֹות היּו ואם מים. ׁשּיתמּלאּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָּכדי
אֹותּה מתּקנין ׁשּנתקלקלה, הּמים אּמת וכן ּבּמֹועד; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָמתּקנן
ׁשּׁשה; עד ּבּה חֹופר טפח, עמּקה היתה ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבּמֹועד.

ׁשבעה עד מעמיקּה טפחים, הּמיםהיתה את ּומֹוׁשכין . ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָ
היתה ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקה ׁשּלא ּובלבד לאילן, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמאילן

ּומרּביצין ּכּלּה. את להׁשקֹות מּתר לחה, מעט]ׂשדה [משקים ְְְִִֶֶַַַָָָָֻֻ
יתר. טרח ּבהם אין האּלּו, הּדברים ׁשּכל ּבּמֹועד. הּׂשדה ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת

מּפני„. ּבּמֹועד, יׁשקם לא הּמֹועד, מּלפני ׁשתּו ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹזרעים
יתר טרח לידי ויבֹוא רּבים, מים צריכין להסבׁשהן ּומּתר . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ

ׁשיחין ּבֹורֹות ׁשּנסּתם. נהר ולפּתח למקֹום, מּמקֹום הּנהר ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹאת
חֹוטטין - להם צרי היה אם - יחיד ׁשל [מנקים]ּומערֹות ְְִִִִֶֶָָָָָָ

לכּתחּלה; אֹותן חֹופרין אין אבל סדקיהן, את וׁשפין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאֹותן
ועֹוׂשין להן. צרי ׁשאינֹו ּפי על אף מים, לתֹוכן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָוכֹונסין

לכביסה]נברכת ּבּמֹועד.[בריכה ְִֵֶֶַ
מפסידין‰. ׁשהם צדין[מקלקלים]עכּברים האילנֹות, את ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ותֹולה חֹופר, ּכיצד? ּכדרּכֹו; צד האילן, ּבׂשדה ּבּמֹועד. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹותן
לבן ׂשדה היה ואם תבואה]הּמצֹודה. האילןסמ[- לׂשדה ּוכה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָ

לׂשדה יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשּנּוי, הּלבן ּבׂשדה אֹותן צדין -ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשּפּוד נֹועץ ּבׁשּנּוי? צד וכיצד ויחריבּוה. [ברזל]האילן ְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

ּומּכה ינּתקּנּו[עליו]ּבארץ, ּכ ואחר ;[יוציאו]ּבקרּדם, ְְְְְֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּגּמה. מקֹומֹו ְְְִָָֻונמצא

.Âהדיֹוט מעׂשה ּבֹונהּו - ׁשּנפל ּגּנה טיט]ּכתל ּגֹודר[ללא אֹו , ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
וגמא ּבקנים מעקה[צמח]אֹותֹו עׂשה אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבֹונהּו ׁשּנפל, חצר ּכתל אבל הדיֹוט. מעׂשה אֹותֹו ּבֹונה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלגג,
ּגֹוהה היה ואם ליפול]ּכדרּכֹו; הּסּכנה,[מט מּפני סֹותרֹו - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ּכדרּכֹו. ְְֵַּובֹונהּו
.Êאצטּבא אדם הּציר[ספסל]ּבֹונה עליה. ליׁשן אֹו ליׁשב ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

דלת] -[של ׁשּנׁשּברּו והּמפּתח והּמנעּול והּקֹורה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָוהּצּנֹור
הפסד ׁשּזה עץ; ׁשל ּבין ּברזל ׁשל ּבין ּכדרּכֹו, ּבּמֹועד ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָמתּקנן
נמצא ׁשבּורֹות, ּודלתֹות ּפתּוח הּפתח יּניח ׁשאם - הּוא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָּגדֹול

הפסד, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּכל ּבארנּו, ּוכבר ּבּבית; ּׁשּיׁש מה ּכל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמאּבד
ׁשּנּוי. צרי ִִֵָאינֹו

.Áׁשּימּות לּמת מּוכן להיֹותֹו קבר חֹופרין ּבֹוניןאין ואין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּכיצד? ּבּמֹועד; מתּקנֹו זה הרי עׂשּוי, היה אם אבל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאֹותֹו.

נכֹון ׁשּיהיה ּכדי ּבמּדתֹו, מקּצר אֹו ּבמּדתֹו לעת[מוכן]מֹוסיף ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּבֹו. ִֵֶָׁשּיּקבר

.Ëלא לקבר, מּקבר העצמֹות ואת הּמת את מפּנין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאין
לעֹולם ּכן לעׂשֹות ואסּור למכּבד; מּבזּוי ולא לבזּוי ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָֹֻֻמּמכּבד

היה ּכן אם אּלא הּימים, השני]ּבׁשאר ׁשּלֹו[הקבר ּבתֹו ְְִִִֵֶֶַָָָָָ
מת] של לבזּוי.[בשדה מּמכּבד אפּלּו הּימים, ּבׁשאר מפּנהּו -ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֻ

.Èמתּלעין תולעים]אין מוציאין ולא[מן]את[- האילנֹות, ְְְִִֵֶַָָֹ
הּנטיעֹות את הגזע]מזהמין בקילוף זבל ולא[מדביקין , ְְְֲִִֶַַֹ

ּבׁשמן. ׁשּבהן הּפרֹות ואת האילנֹות את סכין אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמגּזמין;
ּבּמֹועד; ּבּה לחּפף ראּויה ׁשהיא מּפני הּפׁשּתה, את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹועֹוקרין

הּכׁשּות את צמח]וקֹוצרין להּטילּה[מין ראּויה ׁשהיא מּפני , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמֹועד. ְֵֵֵֵֶַַַָָֹלּׁשכר

.‡Èלּדיר הּצאן את מכניסין את[בשדה]אין ׁשּיזּבלּו ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
ׁשהר[בגלליהם]הּקרקע מדּיר, הּוא ּבּמֹועד;[מזבל]י ׂשדהּו ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָ

להן מֹוסרין ואין אֹותן, מסּיעין ואין מּתר. מאליהן, ּבאּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻואם
צאנם את לנער זבלם]ׁשֹומר לפזר למקום ממקום .[להעבירם ְֵֵֶַָֹ

ׁשּבת ׂשכיר ׂשכיר[שבוע]היה ׁשנה, ׂשכיר חדׁש, ׂשכיר , ְְְְִִִִֶַָָָָָֹ
שנים]ׁשבּוע לנער[שבע ׁשֹומר וׂשֹוכרין אֹותן; מסּיעין - ְְְְְִִֵֵַַַָָ

הּזבל הּׂשדה. ּכל ׁשּיזּבלּו ּכדי למקֹום, מּמקֹום ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּצאן
ּבקר, ּכרפת חצר נעׂשה ואם לצדדין; אֹותֹו מסּלקין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבחצר,

לאׁשּפה. אֹותֹו ְִִַָָמֹוציאין
.·Èׁשּיעמיד מקֹום לתּקן נתּכּון אם - הּקרקע ּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמׁשוה

לעבֹודת נתּכּון ואם מּתר; ּבֹו, ׁשּידּוׁש אֹו ּתבּואה ׁשל ּכרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻּבֹו
לצר אם - ׂשדהּו מּתֹו עצים המלּקט וכן אסּור. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהארץ,

מּתר; הּפֹותקואםהעצים, וכן אסּור. הּקרקע, [פותחלתּקן ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻ
ואםזרם] מּתר; הּדגים, ׁשּיּכנסּו נתּכּון אם - לׂשדהּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמים

חרּיֹות הּקֹוצץ וכן אסּור. הארץ, הּדקל[ענפים]להׁשקֹות מן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לעבֹודת נתּכּון ואם מּתר; לבהמּתֹו, להאכיל נתּכּון אם -ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻ
מתּכּון. הּוא ּדבר זה לאי יּכר, ּומּמעׂשיו אסּור. ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהאילן,

.‚Èׁשּייבׁשּו ׁשאפׁשר וכירים ּבהן[יתיבשו]ּתּנּור ויאפה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
עֹוׂשין אֹותן.[מייצרים]ּבּמֹועד, עֹוׂשין אין לאו, ואם אֹותן; ְִִִֵֵַָָָ

ּבֹונין ,ּכ ּובין ּכ הּכירה[טחים]ּובין ועל ּתּנּור ׁשל חרׂש על ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הטיט]הּטפלה ּומסרגין[שכבת הּמּטֹות,[בונים]ׁשּלהן. את ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
עין[מנקים]ונֹוקרין להן ּופֹותחין הרחים, ,[חור]את ְְְִִִִֵֶֶַַָָ

רחים ׁשל הּמים אּמת ּובֹונין אֹותן, המיםּומעמידין [זרם ֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
הריחיים] את .מגלגל

.„Èאת וזֹופתין הּיין; יּפסד ׁשּלא ּכדי החבית, את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹזֹופתין
ׁשכר, ׁשל החבית ּפי וסֹותמין טרח. ּבֹו ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּבקּבּוק,

ּתּפסד ׁשּלא ּומחּפיןּכדי הּקציעֹות[מכסים]. [פירותאת ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹ
ליבוש] ּומרּככיןשטוחים יאבדּו. ׁשּלא ּכדי [משפשפים]ּבקׁש, ְְְְְִֵֶַַֹֹ

אין אבל הדיֹוט; מעׂשה ׁשהּוא מּפני ּבּידים, הּבגדים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
הּידים ּבית קׁשרי השרוולים]עֹוׂשין ׁשהּוא[קמטי מּפני , ְְִִִִֵֵֵֶַַָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּמן. ְֲֵֵֵֶַַָָֹֻמעׂשה
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.Âאבל חמץ. ׁשל עצמֹו אכילת על אּלא ּכרת, חּיבין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין
הּבבלי ּכּתח ּכגֹון חמץ, ולחם]ערּוב חמוץ מחלב עשוי [טיבול ְְִֵֵַַָָֻ

הּמדי משעורה]וׁשכר מּדברים[עשוי להן הּדֹומה וכל , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּכרת, ּבֹו ואין לֹוקה ּבּפסח, אכלן אם - ּבהן מערב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהחמץ
אמּורים? ּדברים ּבּמה תאכלּו". לא מחמצת "ּכל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ּביצים ׁשלׁש אכילת ּבכדי הּתערבת, ּבתֹו חמץ ּכּזית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּבׁשאכל
ּכּזית ּבּתערבת אין אם אבל הּתֹורה; מן ׁשּלֹוקה הּוא -ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

כדי]ּבכדי[שמצטרף] תוך ּפי[- על אף - ּביצים ׁשלׁש אכילת ְֲִִִִֵֵַַַָֹ
מרּדּות. מּכת אּלא לֹוקה אינֹו אכל, אם - לאכל לֹו ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאסּור

.Êאסּור זה הרי - ׁשהּוא ּכל ּבּפסח, עצמֹו החמץ מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהאֹוכל
הּתֹורה אינֹומן כן, ּפי על ואף חמץ". יאכל "לא ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

והאֹוכל ּכּזית; ׁשהּוא ּכׁשעּור על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיב
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבמזיד, מּכּזית ְְִִִִֵַַַַַַָּפחֹות

.Áהּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָֹאסּור
האֹוכל וכל ּבּיֹום. ׁשביעית ׁשעה מּתחּלת ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּולמעלה,
חמץ", עליו תאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה זה, ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבזמן

הּׁשמּועה מּפי למדּו ּכ הּפסח; קרּבן על [ממרע"ה]ּכלֹומר ְְְְִִֶַַַַַַָָָָ
לׁשחיטת ׁשראּויה מּׁשעה חמץ תאכל לא זה: ּדבר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבפרּוׁש

הּיֹום. חצי והּוא הערּבים", "ּבין ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָהּפסח,
.Ëּכדי ׁשּׁשית, ׁשעה מּתחּלת חמץ לאכל חכמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואסרּו

יּגע יהיה[יכשל]ׁשּלא ׁשּׁשית ׁשעה ּומּתחּלת ּתֹורה. ּבאּסּור ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ
סֹופרים, מּדברי ׁשּׁשית ׁשעה ּובהניה: ּבאכילה אסּור ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהחמץ
חמיׁשית, ׁשעה הּתֹורה. מן ומעלה, מּׁשביעית הּיֹום ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָּוׁשאר
יטעה ׁשּמא המעּנן, יֹום מּׁשּום ּגזרה - חמץ ּבּה אֹוכלין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻאין
חמיׁשית. ּבׁשעה ּבהניה אסּור ואינֹו וׁשּׁשית. חמיׁשית ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָּבין

ּתֹודה ולחם ּתרּומה ּבּה ּתֹולין ,מחמץלפיכ ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ׁשעה ׁשּתּגיע עד ׂשֹורפין ולא אֹוכלין לא קדׁש, ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשהּוא

הּכל. ׂשֹורפין ְִִִַֹׁשּׁשית,
.Èסֹוף עד עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ׁשּמּתר למדּת, ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻהא

ּבֹו; נהנין אּלא חמיׁשית, ּבׁשעה אֹוכלין ואין רביעית; ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶָָָָָׁשעה
והאֹוכל מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ׁשּׁשית, ּבׁשעה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָוהאֹוכל

לֹוקה. ׁשביעית, ׁשעה ְְִִִִֶַָָמּתחּלת

ה'תשע"ב אייר ג' רביעי יום

ב ¤¤ּפרק
אּסּור‡. זמן קדם החמץ להׁשּבית הּתֹורה, מן עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמצות

מּבּתיכם"; ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאכילתֹו,
הּׁשמּועה רבנו]מּפי משה יֹום[שמסר הּוא זה ׁשראׁשֹון למדּו, ְְִִִֶֶַָָ

"לא ּבּתֹורה: ּׁשּכתּוב מה זה, לדבר ּוראיה עׂשר. ְְְֶֶַַַָָָָָָָָָָֹארּבעה
הּפסח תׁשחט לא ּכלֹומר זבחי", ּדם חמץ על ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹתׁשחט
אחר עׂשר ארּבעה יֹום הּוא הּפסח, ּוׁשחיטת קּים; ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוהחמץ

ֲחצֹות.
ׁשּיבּטל·. היא ּבּתֹורה? האמּורה זֹו הׁשּבתה היא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּומה

ּברׁשּותֹו ׁשאין ּבלּבֹו ויׂשים ּכעפר, אֹותֹו ויחׁשב מּלּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהחמץ
ּוכדבר ּכעפר הּוא הרי ׁשּברׁשּותֹו, חמץ וׁשּכל ּכלל, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמץ

ּכלל צר ּבֹו .ׁשאין ְֵֶֶָֹ

לחּפׂש‚. סֹופרים, ּובחרים,ּומּדברי ּבּמחבֹואֹות החמץ אחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ
ׁשּבֹודקין סֹופרים, מּדברי וכן ּגבּולֹו. מּכל ּולהֹוציאֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֹולבּדק
לאֹור עׂשר, ארּבעה ליל מּתחּלת ּבּלילה החמץ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּומׁשּביתין

יפההּנר הּנר ואֹור ּבבּתיהם, מצּויין העם ּכל ׁשּבּלילה מּפני , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
מדרׁש קֹובעין ואין ׁשלׁשה[שיעור]לבדיקה; יֹום ּבסֹוף ְְְְְְִִִִֵָָָֹ

לקרֹות יתחיל לא החכם וכן תורה]עׂשר, -[ללמוד זֹו ּבעת ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
זמּנּה. ּבתחּלת מּבדיקה, ויּמנע יּמׁש ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּמא

ולא„. החּמה, לאֹור ולא הּלבנה, לאֹור לא ּבֹודקין ְְְְְְִֵַַַָָָֹֹֹאין
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנר. לאֹור אּלא - האבּוקה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָלאֹור

ּובּמחבֹואֹות אכסדרהּבחרים אבל -[מרפסת]; רב ׁשאֹורּה ְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹ
צרי אינֹו החצר, ואמצע ּדּיֹו. החּמה, לאֹור ּבדקּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאם
חמץ ּכל אֹוכלין והן ׁשם, מצּויים ׁשהעֹופֹות מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָּבדיקה,

ׁשם. ִֶָֹׁשּיּפל
עד‰. ּבֹודק זה - לחברֹו אדם ׁשּבין הּבית ׁשּבאמצע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹחר

והּׁשאר מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ּבֹודק וזה מּגעת, ׁשּידֹו ְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמקֹום
ּבלּבֹו צרימבּטלֹו אינֹו חמץ, לֹו מכניסין ׁשאין מקֹום וכל ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ְִָּבדיקה.
.Âהּתחּתֹוני הּבית הּיציעחרי וגג והעליֹונים, שגגום [חדרון ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

ּומתּבןמשופע] ולּולין, ּבקר, ורפת התבן], ואֹוצרֹות[בית , ְְְְְִֵֶֶַָָ
ּדגים[מחסני] ּובית מהן, מסּתּפק ׁשאין ׁשמן ואֹוצרֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָיין

חמץ. להן הכניס ּכן אם אּלא ּבדיקה, צריכין אינן - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּגדֹולים
הּמלח, ּובית מהן, ׁשּמסּתּפק יין ואֹוצרֹות ׁשכר אֹוצרֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאבל
ּובית העצים, ּובית קטּנים, ּדגים ּובית הּׁשעוה, ְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּובית

מלוח]הּמּוריס דג וכּיֹוצא[שומן האמצעּיים, הּבית וחרי , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ואם חמץ; להן ׁשּמכניסין ׁשּסתמן ּבדיקה, צריכין - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבאּלּו
ּבדיקה. צרי אינֹו חמץ, ׁשם הכניס ׁשּלא ּבוּדאי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹידע

ׁשּורֹות ׁשּתי מּמּנּו ּבֹודק הּמרּתף, חביות]ּוכׁשּבֹודק [של ְְְִֵֵֵֵֶֶַַ
מּמּנה. וׁשּלמּטה העליֹונה ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהחיצֹונֹות,

.Êׁשאין למקֹום חמץ חלּדה ּגררה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֻאין
מעיר נחּוׁש לבית, מּבית נחּוׁש ׁשאם חמץ; ּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמכניסין

סֹוף לּדבר ואין עׂשרלעיר, והּניח עׂשר, ארּבעה ליל ּבדק . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשנּיה; ּפעם לבּדק וצרי חֹוׁשׁש, זה הרי - ּתׁשע ּומצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּלֹות

ּבוּדאי. עכּבר אֹו חלּדה ּגררה ְְְְֲֵֶַַַָָָָֻׁשהרי
.Áּבדיקה אחר ּבפיו וחמץ לּבית ׁשּנכנס עכּבר ראה אם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוכן

ּפע לבּדק צרי ּבאמצע- ּפרּורין ׁשּמצא ּפי על אף ׁשנּיה. ם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
והרי זה, ּבמקֹום הּפת אֹותּה אכל 'ּכבר אֹומרין: אין ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבית,
ואּלּו ּבחּלֹון, אֹו ּבחר הּניחּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּפרּורין',
ּכלּום, מצא לא אם ּובֹודק. חֹוזר ּולפיכ היּו; ׁשם ְְִִִֵֵֵַָָָָָֹהּפרּורין
ׁשּנטלּה הּפת אֹותּה מצא ואם הּבית; ּכל ּבֹודק זה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

ּבדיקה צרי אינֹו ונכנס, .העכּבר ְְְְִִִֵַַָָָָ
.Ë,אחריו ונכנס ּכּכר, ּובידֹו ּבדּוק, לבית ׁשּנכנס ּתינֹוק ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָראה

ואּלּו ׁשאכלּה, ׁשחזקתֹו ּבדיקה; צרי אינֹו - ּפרּורין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּומצא
לפרר הּתינֹוק ׁשּדר - אכילה ּבׁשעת מּמּנּו ׁשּנפלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּפרּורין
ּפרּורין מצא לא ואם לפרר. עכּבר ּדר ואין אכילתֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבעת

לבּדק צרי .ּכלל, ְְִִָָֹ
.Èעכּבר ּובא חמץ, ׁשל ואחד מּצה ׁשל צּבּורין ּתׁשעה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּניח

ּבדּוק לבית ונכנס נטל, מּצה אם חמץ אם ידענּו ולא ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹונטל,
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.ÂËרחים ׁשל חמֹור צּפרני כדיקֹוצצין - בטחינה [המסייע ְְֲִִִֵֵֶַָ
ללכת] ויוכל "פרסות" רגליו על להרכיב אבּוסשיוכלו ּובֹונין ,ִֵ

אכילה] צּפרניו[סל לּטל מּתר - עליו ׁשרֹוכב וסּוס ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹֻלבהמה.
אבל ּבּמֹועד; ּבהמה מרּביעין ואין ליּפֹותֹו. ּכדי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָּולסרקֹו
מאכלֹות וכל רפּואה. מּמּנה מֹונעין ואין ּדם, לּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָמּקיזין
לאדם מּתר לרפּואה, אּלא ּבריאין מאכל ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּומׁשקין

ּבּמֹועד. ולׁשּתֹותן ְְְְִֵַָָָלאכלן
.ÊËמפּנין מּכעּורה[כלים]אין לא ּבּמֹועד, לחצר מחצר ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

לבית מּבית הּוא מפּנה אבל לכעּורה; מּנאה ולא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹלנאה
האּמן, מּבית הּמֹועד לצר ׁשהן ּכלים ּומביאין חצר. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּבאֹותּה
ׁשאינן ּכלים אבל ּוצלֹוחּיֹות; וכֹוסֹות ּוכסתֹות ּכרים ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָּכגֹון
אין - הּצּבע מּבית צמר אֹו הּלֹוטׁש מן מחרׁשה ּכגֹון ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָצריכין,
ּומּניחן ׂשכרֹו לֹו נֹותן ּיאכל, מה לאּמן אין ואם ְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֻמביאין.
חׁשׁש ואם לֹו; הּסמּו ּבּבית מּניחן מאמינֹו, אינֹו ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָאצלֹו;
לביתֹו. יביא לא אבל אחרת, לחצר מפּנן - יּגנבּו ׁשּמא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלהן

.ÊÈהּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָאסּור
אינֹו ּבהן, מלאכה העֹוׂשה וכל ׁשּבתֹות. ערבי ּכמֹו ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָּולמעלה,
ּכרחֹו, ּבעל אֹותֹו ּומבּטלין ּבֹו, וגֹוערין ּברכה; סימן ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָרֹואה

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אין מדרבנן]אבל צרי[מלקות ואין , ְְֲִִֵֵַַַַָָ
חצֹות; אחר הּפסח מערב חּוץ - אֹותֹו מנּדין ׁשאין ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַלֹומר

אֹותֹו מנּדין חצֹות אחר מלאכה ּבֹו צריׁשהעֹוׂשה ואין , ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּיֹום לפי - נּדּוהּו לא אם מרּדּות מּכת אֹותֹו ׁשּמּכין ְְִִִִֶֶַַַַַֹלֹומר
מּפני טֹובים, ימים ערבי ּכׁשאר אינֹו ּבניסן עׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָארּבעה

ּבֹו קרּבן.[קרבן]ׁשּיׁש ּוׁשחיטת חגיגה ְְֲִִֵֶַָָָ
.ÁÈמּדברי מלאכה ּבעׂשּית אסּור עׂשר ארּבעה יֹום ,ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ

מֹועד,סֹופרים ׁשל מחּלֹו קל והּוא מֹועד; ׁשל חּלֹו ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶֶַֻֻ
הּׁשחיטה. זמן ׁשהּוא ומעלה, הּיֹום מחצי אּלא אסּור ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואינֹו
מקֹום - ּבּמנהג ּתלּוי הּיֹום, חצי עד החּמה מהנץ ְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָאבל
אין לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום עֹוׂשין; לעׂשֹות, ֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנֹוהגין

ִעֹוׂשין.
.ËÈּכּתחּלה יתחיל לא - לעׂשֹות ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹואפּלּו

יכֹול ׁשהּוא ּפי על אף עׂשר, ּבארּבעה מלאכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָלעׂשֹות
ׁשּמתחילין הן ּבלבד אּמנּיֹות ׁשלׁש אּלא חצֹות; קדם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻֻלגמרּה
החּיטין הן: ואּלּו חצֹות, עד ועֹוׂשין לעׂשֹות, ׁשּנהגּו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָּבמקֹום
קדם ּבּה התחיל אם - אּמנּיֹות ׁשאר אבל והּכֹובסין. ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֻֻוהּסּפרין

חצֹות עד ׁשּגֹומר הּוא עׂשר, צריכיןארּבעה העם ׁשאין ; ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
הרּבה. צר אּמנּיֹות ְְִֵֶַָָֹֻֻלׁשאר

.Îיעׂשה לא - עֹוׂשין ׁשאין למקֹום ׁשעֹוׂשין מּמקֹום ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹההֹול
הּמחלֹוקֹות מּפני וההֹולּבּיּׁשּוב, ּבּמדּבר; הּוא עֹוׂשה אבל , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָ

נֹותנין יעׂשה; לא - ׁשעֹוׂשין למקֹום עֹוׂשין ׁשאין ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹמּמקֹום
לׁשם. ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום חמרי ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻֻעליו
האּסּור מּפני ּבטל ׁשהּוא ּבפניהם יתראה לא כן, ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹואף
ׁשּדעּתֹו מי וכן הּמחלֹוקֹות. מּפני אדם, יׁשּנה אל לעֹולם -ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
להחמיר ּבין להקל ּבין מקֹומֹו ּכאנׁשי נֹוהג למקֹומֹו, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָֹלחזר
מּפני ּבֹו, ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי ּבפני יתראה ׁשּלא והּוא -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ֲַַהּמחלֹוקֹות.
.‡Îעׂשר ּבארּבעה האּמן מּבית ּכלים ּומביאין ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָֻמֹוליכין

זבל וגֹורפין הּמֹועד. לצר ׁשאינן ּפי על אף חצֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאחר
לאׁשּפה.[במגריפה] אֹותֹו ּומֹוציאין בהמה, רגלי ְְְִִִֵֵַַַַָָָמּתחת

ימים ׁשלׁשת ׁשּיׁשבה ותרנגלת לתרנגֹולין; ׁשֹובכין ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹּומֹוׁשיבין
ּתחּתיה אחרת מֹוׁשיבין - ּומתה הּביצים, על יתר ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
אין ּובּמֹועד, הּביצים. יּפסדּו ׁשּלא ּכדי עׂשר, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבארּבעה
מחזירין הּביצים, מעל ּבּמֹועד ּברחה אם אבל ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמֹוׁשיבין;

למקֹומּה. ְִָָאֹותּה
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dSnE ung zFkld¦§¨¥©¨
וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹיׁש
חמץ לאכל ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמצוֹות

(ב) ּולמעלה; הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה להׁשּביתּביֹום ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ
ׁשבעה; ּכל חמץ לאכל ׁשּלא (ג) עׂשר; מארּבעה ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹׂשאֹור
יראה ׁשּלא (ה) ׁשבעה; ּכל חמץ ּתערבת לאכל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ(ד)
לאכל (ז) ׁשבעה; ּכל חמץ יּמצא ׁשּלא (ו) ׁשבעה; ּכל ְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹחמץ
ּבאֹותֹו מצרים ּביציאת לסּפר (ח) הּפסח; ּבלילי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמּצה

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִֵֵֵַַָָהּלילה.

א ¤¤ּפרק
עׂשר‡. חמּׁשה ליל מּתחּלת ּבּפסח, חמץ ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל

ּכרת חּיב ּבמזיד, - ּבניסן ועׂשרים אחד יֹום סֹוף ,עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
קרּבן חּיב ּבׁשֹוגג, ונכרתה"; חמץ, אכל ּכל "ּכי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני אחד[בין - ְֶַָָָ
הממחה ואחד וׁשֹותה.[ממיס]האֹוכל, ְְְֵֶֶֶַַָָ

חמץ"·. יאכל "לא ׁשּנאמר: - ּבהניה אסּור ּבּפסח, ,החמץ ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבֹו יהא אכילה.[שום]לא ּבּפסחהּתר ּברׁשּותֹו חמץ והּמּניח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

"לא ׁשּנאמר: לאוין, ּבׁשני עֹובר אכלֹו, ׁשּלא ּפי על אף -ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
יּמצא לא "ׂשאר ונאמר: ,"ּגבל ּבכל ׂשאר ל ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻיראה

מחמצין ׁשּבֹו הּׂשאֹור ואּסּור החמץ ואּסּור [בצקּבבּתיכם"; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
[- הּוא.אחר אחד ,ֶָ

ּכן‚. אם אּלא יּמצא", ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לֹוקה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאינֹו
חּמצֹו אֹו ּבּפסח, חמץ אםקנה אבל מעׂשה. ׁשּיעׂשה ּכדי - ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּניחֹו אּלא ּבערֹו ולא הּפסח ּובא הּפסח, קדם חמץ לֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהיה
מן לֹוקה אינֹו - לאוין ׁשני על ׁשעבר ּפי על אף - ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּברׁשּותֹו
מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין מעׂשה; עׂשה ׁשּלא מּפני ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּתֹורה,

מדרבנן] .[מלקות

לעֹולם„. ּבהניה אסּור הּפסח, עליו ׁשעבר זהחמץ ודבר ; ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ּו"בל יראה" "ּבל על ׁשעבר מּפני סֹופרים: מּדברי קנס -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּלא ּכדי - ּבאנס אֹו ּבׁשגגה הּניחֹו ואפּלּו אסרּוהּו, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹיּמצא",
הּפסח. אחר ּבֹו ׁשּיהנה ּכדי ּברׁשּותֹו, חמץ אדם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיּניח

ּבמי‰. ּבין ּבּפסח, אחר ּבדבר ׁשּנתערב ׁשּלאחמץ ּבין נֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשעבר יׂשראל ׁשל וחמץ ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמינֹו
נתערב אם - ּבהניה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - הּפסח ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעליו
הּפסח; אחר לאכלֹו מּתר זה הרי ּבמינֹו, ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּבין
מּתרת הּתערבת אבל עצמֹו, ּבחמץ אּלא ואסרּו קנסּו ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשּלא

הּפסח. לאחר ְֲִֶַַַַַָּבאכילה
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.Âאבל חמץ. ׁשל עצמֹו אכילת על אּלא ּכרת, חּיבין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין
הּבבלי ּכּתח ּכגֹון חמץ, ולחם]ערּוב חמוץ מחלב עשוי [טיבול ְְִֵֵַַָָֻ

הּמדי משעורה]וׁשכר מּדברים[עשוי להן הּדֹומה וכל , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּכרת, ּבֹו ואין לֹוקה ּבּפסח, אכלן אם - ּבהן מערב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהחמץ
אמּורים? ּדברים ּבּמה תאכלּו". לא מחמצת "ּכל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ּביצים ׁשלׁש אכילת ּבכדי הּתערבת, ּבתֹו חמץ ּכּזית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּבׁשאכל
ּכּזית ּבּתערבת אין אם אבל הּתֹורה; מן ׁשּלֹוקה הּוא -ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

כדי]ּבכדי[שמצטרף] תוך ּפי[- על אף - ּביצים ׁשלׁש אכילת ְֲִִִִֵֵַַַָֹ
מרּדּות. מּכת אּלא לֹוקה אינֹו אכל, אם - לאכל לֹו ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאסּור

.Êאסּור זה הרי - ׁשהּוא ּכל ּבּפסח, עצמֹו החמץ מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהאֹוכל
הּתֹורה אינֹומן כן, ּפי על ואף חמץ". יאכל "לא ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

והאֹוכל ּכּזית; ׁשהּוא ּכׁשעּור על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיב
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבמזיד, מּכּזית ְְִִִִֵַַַַַַָּפחֹות

.Áהּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָֹאסּור
האֹוכל וכל ּבּיֹום. ׁשביעית ׁשעה מּתחּלת ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּולמעלה,
חמץ", עליו תאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה זה, ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבזמן

הּׁשמּועה מּפי למדּו ּכ הּפסח; קרּבן על [ממרע"ה]ּכלֹומר ְְְְִִֶַַַַַַָָָָ
לׁשחיטת ׁשראּויה מּׁשעה חמץ תאכל לא זה: ּדבר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבפרּוׁש

הּיֹום. חצי והּוא הערּבים", "ּבין ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָהּפסח,
.Ëּכדי ׁשּׁשית, ׁשעה מּתחּלת חמץ לאכל חכמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואסרּו

יּגע יהיה[יכשל]ׁשּלא ׁשּׁשית ׁשעה ּומּתחּלת ּתֹורה. ּבאּסּור ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ
סֹופרים, מּדברי ׁשּׁשית ׁשעה ּובהניה: ּבאכילה אסּור ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהחמץ
חמיׁשית, ׁשעה הּתֹורה. מן ומעלה, מּׁשביעית הּיֹום ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָּוׁשאר
יטעה ׁשּמא המעּנן, יֹום מּׁשּום ּגזרה - חמץ ּבּה אֹוכלין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻאין
חמיׁשית. ּבׁשעה ּבהניה אסּור ואינֹו וׁשּׁשית. חמיׁשית ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָּבין

ּתֹודה ולחם ּתרּומה ּבּה ּתֹולין ,מחמץלפיכ ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ׁשעה ׁשּתּגיע עד ׂשֹורפין ולא אֹוכלין לא קדׁש, ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשהּוא

הּכל. ׂשֹורפין ְִִִַֹׁשּׁשית,
.Èסֹוף עד עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ׁשּמּתר למדּת, ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻהא

ּבֹו; נהנין אּלא חמיׁשית, ּבׁשעה אֹוכלין ואין רביעית; ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶָָָָָׁשעה
והאֹוכל מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ׁשּׁשית, ּבׁשעה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָוהאֹוכל

לֹוקה. ׁשביעית, ׁשעה ְְִִִִֶַָָמּתחּלת

ה'תשע"ב אייר ג' רביעי יום

ב ¤¤ּפרק
אּסּור‡. זמן קדם החמץ להׁשּבית הּתֹורה, מן עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמצות

מּבּתיכם"; ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאכילתֹו,
הּׁשמּועה רבנו]מּפי משה יֹום[שמסר הּוא זה ׁשראׁשֹון למדּו, ְְִִִֶֶַָָ

"לא ּבּתֹורה: ּׁשּכתּוב מה זה, לדבר ּוראיה עׂשר. ְְְֶֶַַַָָָָָָָָָָֹארּבעה
הּפסח תׁשחט לא ּכלֹומר זבחי", ּדם חמץ על ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹתׁשחט
אחר עׂשר ארּבעה יֹום הּוא הּפסח, ּוׁשחיטת קּים; ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוהחמץ

ֲחצֹות.
ׁשּיבּטל·. היא ּבּתֹורה? האמּורה זֹו הׁשּבתה היא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּומה

ּברׁשּותֹו ׁשאין ּבלּבֹו ויׂשים ּכעפר, אֹותֹו ויחׁשב מּלּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהחמץ
ּוכדבר ּכעפר הּוא הרי ׁשּברׁשּותֹו, חמץ וׁשּכל ּכלל, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמץ

ּכלל צר ּבֹו .ׁשאין ְֵֶֶָֹ

לחּפׂש‚. סֹופרים, ּובחרים,ּומּדברי ּבּמחבֹואֹות החמץ אחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ
ׁשּבֹודקין סֹופרים, מּדברי וכן ּגבּולֹו. מּכל ּולהֹוציאֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֹולבּדק
לאֹור עׂשר, ארּבעה ליל מּתחּלת ּבּלילה החמץ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּומׁשּביתין

יפההּנר הּנר ואֹור ּבבּתיהם, מצּויין העם ּכל ׁשּבּלילה מּפני , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
מדרׁש קֹובעין ואין ׁשלׁשה[שיעור]לבדיקה; יֹום ּבסֹוף ְְְְְְִִִִֵָָָֹ

לקרֹות יתחיל לא החכם וכן תורה]עׂשר, -[ללמוד זֹו ּבעת ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
זמּנּה. ּבתחּלת מּבדיקה, ויּמנע יּמׁש ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּמא

ולא„. החּמה, לאֹור ולא הּלבנה, לאֹור לא ּבֹודקין ְְְְְְִֵַַַָָָֹֹֹאין
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנר. לאֹור אּלא - האבּוקה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָלאֹור

ּובּמחבֹואֹות אכסדרהּבחרים אבל -[מרפסת]; רב ׁשאֹורּה ְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹ
צרי אינֹו החצר, ואמצע ּדּיֹו. החּמה, לאֹור ּבדקּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאם
חמץ ּכל אֹוכלין והן ׁשם, מצּויים ׁשהעֹופֹות מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָּבדיקה,

ׁשם. ִֶָֹׁשּיּפל
עד‰. ּבֹודק זה - לחברֹו אדם ׁשּבין הּבית ׁשּבאמצע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹחר

והּׁשאר מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ּבֹודק וזה מּגעת, ׁשּידֹו ְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמקֹום
ּבלּבֹו צרימבּטלֹו אינֹו חמץ, לֹו מכניסין ׁשאין מקֹום וכל ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ְִָּבדיקה.
.Âהּתחּתֹוני הּבית הּיציעחרי וגג והעליֹונים, שגגום [חדרון ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

ּומתּבןמשופע] ולּולין, ּבקר, ורפת התבן], ואֹוצרֹות[בית , ְְְְְִֵֶֶַָָ
ּדגים[מחסני] ּובית מהן, מסּתּפק ׁשאין ׁשמן ואֹוצרֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָיין

חמץ. להן הכניס ּכן אם אּלא ּבדיקה, צריכין אינן - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּגדֹולים
הּמלח, ּובית מהן, ׁשּמסּתּפק יין ואֹוצרֹות ׁשכר אֹוצרֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאבל
ּובית העצים, ּובית קטּנים, ּדגים ּובית הּׁשעוה, ְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּובית

מלוח]הּמּוריס דג וכּיֹוצא[שומן האמצעּיים, הּבית וחרי , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ואם חמץ; להן ׁשּמכניסין ׁשּסתמן ּבדיקה, צריכין - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבאּלּו
ּבדיקה. צרי אינֹו חמץ, ׁשם הכניס ׁשּלא ּבוּדאי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹידע

ׁשּורֹות ׁשּתי מּמּנּו ּבֹודק הּמרּתף, חביות]ּוכׁשּבֹודק [של ְְְִֵֵֵֵֶֶַַ
מּמּנה. וׁשּלמּטה העליֹונה ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהחיצֹונֹות,

.Êׁשאין למקֹום חמץ חלּדה ּגררה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֻאין
מעיר נחּוׁש לבית, מּבית נחּוׁש ׁשאם חמץ; ּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמכניסין

סֹוף לּדבר ואין עׂשרלעיר, והּניח עׂשר, ארּבעה ליל ּבדק . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשנּיה; ּפעם לבּדק וצרי חֹוׁשׁש, זה הרי - ּתׁשע ּומצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּלֹות

ּבוּדאי. עכּבר אֹו חלּדה ּגררה ְְְְֲֵֶַַַָָָָֻׁשהרי
.Áּבדיקה אחר ּבפיו וחמץ לּבית ׁשּנכנס עכּבר ראה אם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוכן

ּפע לבּדק צרי ּבאמצע- ּפרּורין ׁשּמצא ּפי על אף ׁשנּיה. ם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
והרי זה, ּבמקֹום הּפת אֹותּה אכל 'ּכבר אֹומרין: אין ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבית,
ואּלּו ּבחּלֹון, אֹו ּבחר הּניחּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּפרּורין',
ּכלּום, מצא לא אם ּובֹודק. חֹוזר ּולפיכ היּו; ׁשם ְְִִִֵֵֵַָָָָָֹהּפרּורין
ׁשּנטלּה הּפת אֹותּה מצא ואם הּבית; ּכל ּבֹודק זה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

ּבדיקה צרי אינֹו ונכנס, .העכּבר ְְְְִִִֵַַָָָָ
.Ë,אחריו ונכנס ּכּכר, ּובידֹו ּבדּוק, לבית ׁשּנכנס ּתינֹוק ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָראה

ואּלּו ׁשאכלּה, ׁשחזקתֹו ּבדיקה; צרי אינֹו - ּפרּורין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּומצא
לפרר הּתינֹוק ׁשּדר - אכילה ּבׁשעת מּמּנּו ׁשּנפלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּפרּורין
ּפרּורין מצא לא ואם לפרר. עכּבר ּדר ואין אכילתֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבעת

לבּדק צרי .ּכלל, ְְִִָָֹ
.Èעכּבר ּובא חמץ, ׁשל ואחד מּצה ׁשל צּבּורין ּתׁשעה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּניח

ּבדּוק לבית ונכנס נטל, מּצה אם חמץ אם ידענּו ולא ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹונטל,
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וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁשּמכניסין הּמקֹומֹות ּבכל ּומחּפׂש ּובֹודק חמץ'; ּבעּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעל

ׁשּבארנּו ּכמֹו חמץ, מבר.להם אינֹו הרגל, לאחר ּבדק ואם . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
.Êּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק אם - לבּדק ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּכׁשּגֹומר

חמץ ּכל לבּטל צרי - ׁשעֹות ׁשׁש קדם עׂשר ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹארּבעה
רֹואהּו ואינֹו ּברׁשּותֹו, ׁשּיׁשׁשּנׁשאר חמץ 'ּכל ויאמר: ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ׁש והריּברׁשּותי ּבטל, הּוא הרי ידעּתיו, ולא ראיתיו ּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹ
ּולמעלה, ׁשּׁשית ׁשעה מּתחּלת ּבדק אם אבל ּכעפר'. ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָהּוא
נאסר ׁשּכבר ּברׁשּותֹו, אינֹו ׁשהרי - לבּטל צרי ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאינֹו

ֲַָָּבהניה.
.Áומעלה ׁשעֹות ּומּׁשׁש ׁשׁש, קדם ּבּטל לא אם ,ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלפיכ

עליו ּדעּתֹו ׁשהיה חמץ הבדיקה](ּו)מצא ּבלּבֹו[בעת והיה ְְְִֵֶַָָָָָָָָָ
על[לבערו] עבר זה הרי - ּבערֹו ולא הּבעּור ּבׁשעת ּוׁשכחֹו ,ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹ

יּמצא" ו"לא יראה" ואין"לא ּבּטל; ולא ּבער לא ׁשהרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֹֹ
והּכתּוב ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו לפי ּכלּום, לֹו מֹועיל עּתה ְְְְִִִִֵֶַַַָָהּבּטּול
ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לחּיבֹו ּברׁשּותֹו, הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹעׂשהּו
ּביֹום מצאֹו ואם ׁשּימצאּנּו. עת ּבכל לבערֹו וחּיב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָיּמצא".
הקּדׁש ׁשל ואם ּומבערֹו; לערב, עד ּכלי עליו ּכֹופה - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָטֹוב

ּפֹורׁשין ׁשהּכל עליו, לכּפֹות צרי אינֹו - [מובדלים]הּוא ְְִִִֵֶַָָָֹ
ִֶמּמּנּו.

.Ëאֹו מצוה, לעׂשֹות הּבעּור ׁשעת קדם מּביתֹו ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמי
ונּׂשּואין ארּוסין סעּודת ּכגֹון מצוה ׁשל ּבסעּודה ,לאכל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָֹ
ּולבער לחזר יכֹול אם - ּביתֹו ּבתֹו חמץ לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹונזּכר
להּציל יצא ּבלּבֹו. יבּטל לאו, ואם יחזר; למצותֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹֹולחזר

הּגיס -[שודדים]מּיד הּמּפלת ּומן הּדלקה, מן הּנהר, מן , ְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
חמץ לֹו ׁשּיׁש ונזּכר עצמֹו, לצר יצא ודּיֹו. ּבלּבֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיבּטל
ּכביצה; עד חֹוזר? הּוא ּכּמה ועד מּיד. יחזר - ּביתֹו ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֹּבתֹו

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטלֹו מּכביצה, ּפחֹות ְְְְְִִֵַַָָָָהיה
.Èמגלּגלת עּסה ׁשהּניח ויצא,[שנילושה]מי ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ׁשּמא ירא והיה רּבֹו, לפני יֹוׁשב והּוא ׁשּיצא אחר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָונזּכר
ׁשּתחמיץ; קדם ּבלּבֹו מבּטלּה זה הרי - ׁשּיבֹוא קדם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּתחמיץ
עבר ּכבר אּלא ּכלּום, מֹועיל הּבּטּול אין החמיצה, אם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָאבל
ּכׁשּיחזר מּיד לבער וחּיב יּמצא", ו"לא יראה" "לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹעל

ְֵלביתֹו.
.‡Èאֹו לרּוח, וזֹורה ּפֹורר אֹו ׂשֹורפֹו, חמץ? ּבעּור ְְִֵֵֵֶַַָָּכיצד

ּבמהרה מחּתכֹו הּים ואין קׁשה, החמץ היה ואם לּים; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָזֹורקֹו
לּים זֹורקֹו ּכ ואחר מפררֹו, זה הרי עליו- ׁשּנפלה וחמץ . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

הּוא הרי - יתר אֹו טפחים ׁשלׁשה עפר עליו ונמצא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹמּפלת,
ׁשעה נכנסה לא עדין אם ּבלּבֹו, לבּטל וצרי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָֹֹּכמבער;

ִִׁשּׁשית.
.·Èלבער צרי אינֹו ׁשּׁשית, ׁשעה קדם לנכרי ואםנתנֹו . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ׁשּלֹו ּבּפחמין להנֹות מּתר זה הרי ׁשּׁשית, ׁשעה קדם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׂשרפֹו
- ּולמעלה ׁשּׁשית מּׁשעה ׂשרפֹו אם אבל הּפסח. ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבתֹו
וכירים, ּתּנּור ּבֹו יּסיק לא זה הרי ּבהניה, אסּור והּוא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהֹואיל
הּפת אֹותּה - ּבּׁשל אֹו אפה ואם יבּׁשל; ולא ּבֹו, יאפה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹולא
אסּורין ׁשּלֹו הּפחמין וכן ּבהניה. אסּור הּתבׁשיל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָואֹותֹו

ּבהניה. ׁשּנאסר אחר ּוׂשרפֹו הֹואיל ְֱֲֲִֶֶַַַַַָָָָָּבהניה,

ד ¤¤ּפרק
אֹותֹו,‡. טמן אם יכֹול חמץ". ל יראה "לא ּבּתֹורה: ְִֵֵֶַַָָָָָָֹּכתּוב

לֹומר: ּתלמּוד עֹובר? יהיה לא ּגֹוים, ּביד אֹותֹו הפקיד ְְְְִִִִֵֶַַַֹאֹו
יכֹול הטמינֹו. אֹו הפקידֹו אפּלּו ּבבּתיכם", יּמצא לא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָֹֹ"ׂשאר
היה אם אבל ּבביתֹו, החמץ היה ּכן אם אּלא עֹובר יהיה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹלא
ּתלמּוד עֹובר? יהיה לא אחרת, ּבעיר אֹו ּבּׂשדה מּביתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹרחֹוק
לבער חּיב יהיה יכֹול .רׁשּות ּבכל ,"ּגבל "ּבכל ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻלֹומר:
"לא לֹומר: ּתלמּוד הקּדׁש? ׁשל אֹו ּגֹוי, ׁשל חמץ ְְְֵֵֵֶֶֶַַָֹמרׁשּותֹו

אי ׁשּל ,"ל ׁשליראה רֹואה אּתה אבל רֹואה; אּתה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּגבּה ׁשל אֹו .[הקדש]אחרים, ֲִֵֶַָֹ

ּברׁשּותֹו,·. הּניחֹו אם - יׂשראל ׁשל ׁשחמץ למדּת, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהא
- ּגֹוים ּביד מפקד ואפּלּו אחרת, ּבעיר ואפּלּו טמּון, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֻאפּלּו
ׁשל וחמץ יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום עֹובר זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹהרי
ּבּבית עּמֹו היה אפּלּו - יׂשראל אצל ׁשהיה ּגֹוי ׁשל אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש
ּתֹוׁשב ּגר ׁשל היה ואפּלּו ׁשּלֹו. ׁשאינֹו מּפני מּתר, זה הרי -ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

מצוות] ז' שקיבל ּכֹופין[גוי אין עליו, ׁשֹולטת יׂשראל ְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּיד
לעׂשֹות צרי אבל ּבּפסח. מרׁשּותנּו החמץ להֹוציא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹותֹו

טפ עׂשרה ּגבֹוהה ׁשּמאמחיצה ּגֹוי, ׁשל חמצֹו ּבפני חים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ
מּפני ,צרי אינֹו הקּדׁש, ׁשל אבל מּמּנּו; להסּתּפק ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָיבֹוא

ּפֹורׁשין לידי[מובדלים]ׁשהּכל יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ההקּדׁש, מן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ְִָמעילה.

יׂשראל‚. עליו קּבל אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּגֹוי
חּיב זה הרי - ּדמיו לֹו יׁשּלם נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחריּות,

לאלבערֹו ואם ּכׁשּלֹו. נעׂשה אחריּות, עליו וקּבל הֹואיל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
אחר מּמּנּו לאכל ּומּתר אצלֹו, לקּימֹו מּתר - אחריּות ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻקּבל

הּוא. הּגֹוי ׁשּברׁשּות ְִֶֶַַַהּפסח,
יֹודע„. אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד אּלם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּגֹוי

ואֹונסֹו וכֹופהּו לׁשּלמֹו מחּיבֹו נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּיׂשראלי
לבערֹו; חּיב זה הרי - אחריּות קּבל ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלׁשּלם,
האּנס ׁשּמחּיבֹו מּפני ׁשּלֹו, הּוא ּכאּלּו נחׁשב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי

.ּבאחריּותֹו ְֲַָ
ׁשהרהין‰. לֹו:[משכן]יׂשראל אמר אם - הּגֹוי אצל חמצֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

חמץ קנה ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן מעֹות ל הבאתי לא ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֹ'אם
לאחר מּתר החמץ ואֹותֹו הּגֹוי, ּברׁשּות זה הרי - מעכׁשו' ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻזה

לֹו ׁשּקבע הּזמן ׁשּיהיה והּוא הּפסח.[שיקנהו]הּפסח; קדם ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
מע 'קנה לֹו אמר לא ּכאּלּוואם החמץ אֹותֹו נמצא - כׁשו' ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

הּפסח. לאחר ּבהניה ואסּור הּגֹוי, אצל ּפּקדֹון ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָהּוא
.Â,יׂשראל ּביד החמץ והיה ּבספינה, ּבאין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָיׂשראל

לֹו נֹותנֹו אֹו לּגֹוי מֹוכרֹו זה הרי - חמיׁשית ׁשעה ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָוהּגיעה
לֹו ׁשּיּתנֹו ּובלבד הּפסח; אחר מּמּנּו ולֹוקחֹו וחֹוזר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבמּתנה,

ּגמּורה .מּתנה ְַָָָ
.Êלֹוקח ׁשאּתה 'עד לגֹוי: יׂשראל חמץ]אֹומר ּבמנה,[קונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבמאתים' וקח ממנוּבֹוא שיקנה לו ורומז גדולה, יותר [כמות ְְִַַָ
החמץ] את מּיׂשראלבחזרה וקח ּבֹוא מּגֹוי, לֹוקח ׁשאּתה 'עד ,ְְִִִֵֵֶַַַַָָ

לֹו ימּכר לא אבל הּפסח'. אחר מּמ ואּקח אצטר ׁשּמא -ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
"ּבל על עֹובר זה הרי ּכן, עׂשה ואם ּתנאי; על לֹו יּתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹולא

יּמצא". ּו"בל ִֵֵֶַָָיראה"
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ׁשּכל לבּדק; צרי מקומו]הּקבּוע[איסור]- ּכמחצה[ידוע , ְְֱִִֶֶַַָָָָֹ
מחצה. ֱֶַָעל

.‡Èאחד בּתים, ּוׁשני מּצה, ואחד חמץ אחד צּבּורין, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשני
חמץ נטל זה עכּברים, ׁשני ּובאּו ּבדּוק, ׁשאינֹו ואחד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבדּוק
החמץ; ׁשּנטל זה נכנס ּבית זה לאי ידּוע ואין מּצה, נטל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוזה
ונטל, עכּבר ּובא חמץ, אחד וצּבּור ּבדּוקין, בּתים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן
מהן, לאחד ׁשּנכנס ׁשּידע אֹו נכנס; ּבית זה לאי ידּוע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָואין
ּכּכר ּומצא ׁשּבדק, אֹו ּכלּום; מצא ולא ּובדק אחריו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָֹונכנס
קבּוע ּכאן ׁשאין ׁשנּיה; ּפעם לבּדק צרי אינֹו אּלּו, ּבכל -. ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

.·Èאחרת ּבזוית ּומצאֹו זֹו, ּבזוית החמץ ׁשהּניחהּניח אֹו ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
צּבּורין ּתׁשעה ׁשהיּו אֹו עׂשר; ּומצא חּלֹות, }מּצה{ּתׁשע ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ואחד אם}חמץ{(חמץ) ידּוע ואין מהן, ּכּכר ּופרׁש (מצה), ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
לבית ונכנס ׁשּפרׁש, הּכּכר ונטל עכּבר ּובא מּצה, אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָחמץ
אֹו זה לבית נכנס וספק חמץ, ונטל עכּבר ׁשּבא אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבדּוק;

לבּדק. צרי אּלּו, ּבכל - נכנס ְְְִִִֵַָָֹֹלא
.‚Èוכּכר מּׁשם עכּבר ויצא ּבפיו, וכּכר לּבית עכּבר ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָנכנס

ׁשּיצא', האחרֹון הּוא ׁשּנכנס, הראׁשֹון 'הּוא אֹומרין: - ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּבפיו
צרי לבן, ׁשּיצא וזה ׁשחר הראׁשֹון היה לבּדק; צרי ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֹֹואינֹו
וכּכר חלּדה מּׁשם ויצאת ּבפיו, וכּכר עכּבר נכנס ְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָֹֻלבּדק.
צרי אינֹו ּבפיה, וכּכר ועכּבר יצאת לבּדק; צרי - ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָֹּבפיה
ׁשּנכנס נחׁש העכּבר. ּבפי ׁשהיה הּוא הּכּכר, ׁשּזה - ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלבּדק

חּבר להביא חּיב אין ּבפיו, ּופת נחשים]לחר להֹוציאֹו.[צייד ְְְְִִִֵַַַָָָֹ
.„Èסּלם להביא אֹותֹו מחּיבין קֹורה, ּבׁשמי חמץ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻּכזית

קֹורה מּׁשמי יּפל ׁשּפעמים ּבבֹורלהֹורידֹו; חמץ היה אין. , ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
ודּיֹו. ּבלּבֹו, מבּטלֹו אּלא להעלֹותֹו, אֹותֹו ְְְְְְְֲִִֶַַַַָמחּיבין

.ÂËּפניה[חתיכת]ּכּפת טח אם - ליׁשיבה ׁשּיחדּה ׂשאֹור ְֲִִִִִֶֶַָָָָָ
הערבה ׁשּבסדקי ּבצק לקּימּה. ּומּתר ּבטלה, זֹו הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻּבטיט

לאו[קערה] ואם לבער. חּיב אחד, ּבמקֹום ּכזית יׁש אם -ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
נקב ּבֹו לסּתם אֹו הערבה, ׁשברי ּבֹו לחּזק עׂשּוי היה אם -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
זיתים חציי ׁשני היּו לבער. חּיב לאו, ואם ּבמעּוטֹו; ּבטל -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ
ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - ּביניהן ּבצק ׁשל וחּוט מקֹומֹות, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹּבׁשני
חּיב אינֹו לאו, ואם לבער; חּיב עּמֹו, נּטלין החּוט ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיּנטל

ְֵַלבער.
.ÊËעל אף - ּבבית אבל ּבערבה; אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּבּמה

מּפני לבער, חּיב - עּמֹו נּטלין אין החּוט יּנטל ׁשאם ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
אֹותן מקּבץ ּבעלּיה,ׁשּפעמים זית וחצי ּבּבית זית חצי היה . ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּבאכסדרה זית וחצי ּבּבית זית ּבּבית[מרפסת]חצי זית חצי , ְְֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַַָָ
זיתים החציי ואּלּו הֹואיל - מּמּנּו ׁשּלפנים ּבּבית זית ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָוחצי
חּיב אינֹו - ּבקרקעֹות אֹו ּבקֹורֹות, אֹו ּבכתלים, ְְְְְִִִֵַַָָָּדבּוקין

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטל אּלא ְְְְִֵֵֶַַַָלבער,
.ÊÈעׂשר ּבארּבעה סתם ּבית בדקו]הּמׂשּכיר אם פירש לא -] ְְְְִִַַַַָָָָָ

זה החזק ואם לׁשאל; צרי ואינֹו ּבדּוק, ּבחזקת זה הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשּלא -הּמׂשּכיר ּבדקנּוהּו' 'אנּו קטן, אֹו אּׁשה ואמרה ּבדק, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹ

והּכל חמץ, ּבעּור על נאמנים ׁשהּכל נאמנין; אּלּו ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהרי
והּוא, - ּוקטּנים ועבדים נׁשים ואפּלּו לבדיקה, ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָּכׁשרין

לבּדק. ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן ְְִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה

.ÁÈחל הּמפּתח מסר ׁשּלא עד אם - לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹהּמׂשּכיר
חל הּמפּתח מּׁשּמסר ואם לבּדק; הּמׂשּכיר על עׂשר, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹארּבעה
ּבחזקת ּבית הּמׂשּכיר לבּדק. הּׂשֹוכר על עׂשר, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹארּבעה

לבּדק הּׂשֹוכר על - ּבדּוק ׁשאינֹו ונמצא ּבדּוק, ואינֹוׁשהּוא ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבׂשכר ׁשּבֹודקין ּבמקֹום ואפּלּו טעּות, ,[בתשלום]מּקח ְְְֲִִִֶַַָָָָ

עֹוׂשה. הּוא מצוה ְֲִֵֶֶָׁשהרי
.ËÈזקּוק - יֹום ׁשלׁשים ּתֹו ּבׁשּירה, והּיֹוצא ּבּים ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹהמפרׁש

צרי הּפסח, קדם לחזר ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹלבּדק.
הּׁשמׁשֹות,לבּדק ּבין הּפסח ערב יחזר ׁשּמא יצא, ּכ ואחר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

צרי אינֹו לחזר, ּדעּתֹו אין ואם לבער; ּפנאי לֹו יהיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹולא
אֹוצר ּביתֹו העֹוׂשה וכן תבואה]לבּדק. ׁשלׁשים[מחסן ּתֹו , ְְְִִֵֵֶָָֹֹ

קדם לתֹוכֹו. אֹוצרֹו ּכֹונס ּכ ואחר לבּדק, זקּוק - ְְְִֵֶַַָָָֹֹיֹום
לבּדק צרי הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אם - יֹום ְְְְִִִִֶֶַַַַָֹֹֹׁשלׁשים
הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אין ואם אֹוצר; עֹוׂשהּו ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹואחר

לבּדק. צרי ְִִֵָֹאינֹו

ג ¤¤ּפרק

את‡. מֹוציא עׂשר, ארּבעה ּבלילי ּומחּפׂש אדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשּבֹודק
הּכל, ּומקּבץ הּזוּיֹות, ּומן הּמחבֹואֹות ּומן החרים מן ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹהחמץ
מבערֹו ּבּיֹום, ׁשּׁשית ׁשעה ּתחּלת עד אחד. ּבמקֹום ;ּומּניחֹו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

מבערֹו. עׂשר, ארּבעה ּבלילי לבערֹו רצה ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָואם
מּמּנּו·. ׁשּיאכל ּכדי עׂשר, ארּבעה ּבלילי ׁשּמּניח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ

ּבכל ּומפרד מפּזר מּניחֹו אינֹו - ׁשעֹות ארּבע עד ְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֻלמחר
ׁשאם ּבֹו; ונזהר ידּועה, ּבזוית אֹו ּבכלי מצניעֹו אּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָמקֹום,
ּפעם ולבּדק אחריו לחּפׂש צרי - חסר ּומצאֹו ּבֹו נזהר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹלא

העכּברים ּגררּוהּו ׁשּמא .אחרת, ְְִֶֶֶַַָָָָ
החמץ‚. את ּבֹודקין - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָחל

ׁשּבת ערב שישי]ּבלילי עׂשר;[ליל ׁשלׁשה ליל ׁשהּוא , ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּביֹום ׁשעֹות ארּבע עד מּמּנּו, לאכל ּכדי החמץ מן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּומּניח
הּׁשּבת. מּלפני מבערֹו והּׁשאר מצנע, ּבמקֹום ּומּניחֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֻהּׁשּבת,
ׁשעֹות, ארּבע אחר הּׁשּבת ּביֹום החמץ מן נׁשאר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָואם
הראׁשֹון, טֹוב יֹום מֹוצאי עד ּכלי עליו וכֹופה ְְְְִִֵֶַַָָָָמבּטלֹו;

ְֲַּומבערֹו.
ׁשּבת„. ערב לׂשרפּה וצר ּתרּומה, ׁשל רּבֹות ּכּכרֹות לֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָהיּו

הּטהֹור יערב לא ׂשֹורף- אּלא ויׂשרף; הּטמאה, עם ה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּותלּויה לעצמּה, ּוטמאה לעצמּה, טמאה]טהֹורה [ספק ְְְְְְְֵַַָָָָָ

ׁשעֹות ארּבע עד לאכל, ּכדי הּטהֹורה מן ּומּניח ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה.
ּבלבד. הּׁשּבת ְְִַַַָּביֹום

ּבֹודק‰. עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק ולא הזיד אֹו ׁשּׁשכח ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמי
ּבׁשעת ּבֹודק ּבׁשחרית, ּבדק לא ּבׁשחרית; עׂשר ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹּבארּבעה

שישית]הּבעּור ּבתֹו[שעה ּבֹודק הּבעּור, ּבׁשעת ּבדק לא ; ְְִִִֵַַַַָֹ
ׁשּיבער ּכדי הרגל, אחר ּבֹודק - ּבדק ולא הרגל עבר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחג.
אסּור ׁשהּוא מּפני הּפסח, עליו ׁשעבר מחמץ ּׁשּיּמצא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמה

ֲַָָּבהניה.
.Âארּבעה ּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל החמץ ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשּבֹודק

ּברּו' לבּדק: ׁשּיתחיל קדם מבר - הרגל ּבתֹו אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹעׂשר,
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וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁשּמכניסין הּמקֹומֹות ּבכל ּומחּפׂש ּובֹודק חמץ'; ּבעּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעל

ׁשּבארנּו ּכמֹו חמץ, מבר.להם אינֹו הרגל, לאחר ּבדק ואם . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
.Êּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק אם - לבּדק ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּכׁשּגֹומר

חמץ ּכל לבּטל צרי - ׁשעֹות ׁשׁש קדם עׂשר ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹארּבעה
רֹואהּו ואינֹו ּברׁשּותֹו, ׁשּיׁשׁשּנׁשאר חמץ 'ּכל ויאמר: ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ׁש והריּברׁשּותי ּבטל, הּוא הרי ידעּתיו, ולא ראיתיו ּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹ
ּולמעלה, ׁשּׁשית ׁשעה מּתחּלת ּבדק אם אבל ּכעפר'. ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָהּוא
נאסר ׁשּכבר ּברׁשּותֹו, אינֹו ׁשהרי - לבּטל צרי ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאינֹו

ֲַָָּבהניה.
.Áומעלה ׁשעֹות ּומּׁשׁש ׁשׁש, קדם ּבּטל לא אם ,ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלפיכ

עליו ּדעּתֹו ׁשהיה חמץ הבדיקה](ּו)מצא ּבלּבֹו[בעת והיה ְְְִֵֶַָָָָָָָָָ
על[לבערו] עבר זה הרי - ּבערֹו ולא הּבעּור ּבׁשעת ּוׁשכחֹו ,ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹ

יּמצא" ו"לא יראה" ואין"לא ּבּטל; ולא ּבער לא ׁשהרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֹֹ
והּכתּוב ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו לפי ּכלּום, לֹו מֹועיל עּתה ְְְְִִִִֵֶַַַָָהּבּטּול
ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לחּיבֹו ּברׁשּותֹו, הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹעׂשהּו
ּביֹום מצאֹו ואם ׁשּימצאּנּו. עת ּבכל לבערֹו וחּיב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָיּמצא".
הקּדׁש ׁשל ואם ּומבערֹו; לערב, עד ּכלי עליו ּכֹופה - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָטֹוב

ּפֹורׁשין ׁשהּכל עליו, לכּפֹות צרי אינֹו - [מובדלים]הּוא ְְִִִֵֶַָָָֹ
ִֶמּמּנּו.

.Ëאֹו מצוה, לעׂשֹות הּבעּור ׁשעת קדם מּביתֹו ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמי
ונּׂשּואין ארּוסין סעּודת ּכגֹון מצוה ׁשל ּבסעּודה ,לאכל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָֹ
ּולבער לחזר יכֹול אם - ּביתֹו ּבתֹו חמץ לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹונזּכר
להּציל יצא ּבלּבֹו. יבּטל לאו, ואם יחזר; למצותֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹֹולחזר

הּגיס -[שודדים]מּיד הּמּפלת ּומן הּדלקה, מן הּנהר, מן , ְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
חמץ לֹו ׁשּיׁש ונזּכר עצמֹו, לצר יצא ודּיֹו. ּבלּבֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיבּטל
ּכביצה; עד חֹוזר? הּוא ּכּמה ועד מּיד. יחזר - ּביתֹו ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֹּבתֹו

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטלֹו מּכביצה, ּפחֹות ְְְְְִִֵַַָָָָהיה
.Èמגלּגלת עּסה ׁשהּניח ויצא,[שנילושה]מי ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ׁשּמא ירא והיה רּבֹו, לפני יֹוׁשב והּוא ׁשּיצא אחר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָונזּכר
ׁשּתחמיץ; קדם ּבלּבֹו מבּטלּה זה הרי - ׁשּיבֹוא קדם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּתחמיץ
עבר ּכבר אּלא ּכלּום, מֹועיל הּבּטּול אין החמיצה, אם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָאבל
ּכׁשּיחזר מּיד לבער וחּיב יּמצא", ו"לא יראה" "לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹעל

ְֵלביתֹו.
.‡Èאֹו לרּוח, וזֹורה ּפֹורר אֹו ׂשֹורפֹו, חמץ? ּבעּור ְְִֵֵֵֶַַָָּכיצד

ּבמהרה מחּתכֹו הּים ואין קׁשה, החמץ היה ואם לּים; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָזֹורקֹו
לּים זֹורקֹו ּכ ואחר מפררֹו, זה הרי עליו- ׁשּנפלה וחמץ . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

הּוא הרי - יתר אֹו טפחים ׁשלׁשה עפר עליו ונמצא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹמּפלת,
ׁשעה נכנסה לא עדין אם ּבלּבֹו, לבּטל וצרי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָֹֹּכמבער;

ִִׁשּׁשית.
.·Èלבער צרי אינֹו ׁשּׁשית, ׁשעה קדם לנכרי ואםנתנֹו . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ׁשּלֹו ּבּפחמין להנֹות מּתר זה הרי ׁשּׁשית, ׁשעה קדם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׂשרפֹו
- ּולמעלה ׁשּׁשית מּׁשעה ׂשרפֹו אם אבל הּפסח. ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבתֹו
וכירים, ּתּנּור ּבֹו יּסיק לא זה הרי ּבהניה, אסּור והּוא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהֹואיל
הּפת אֹותּה - ּבּׁשל אֹו אפה ואם יבּׁשל; ולא ּבֹו, יאפה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹולא
אסּורין ׁשּלֹו הּפחמין וכן ּבהניה. אסּור הּתבׁשיל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָואֹותֹו

ּבהניה. ׁשּנאסר אחר ּוׂשרפֹו הֹואיל ְֱֲֲִֶֶַַַַַָָָָָּבהניה,

ד ¤¤ּפרק
אֹותֹו,‡. טמן אם יכֹול חמץ". ל יראה "לא ּבּתֹורה: ְִֵֵֶַַָָָָָָֹּכתּוב

לֹומר: ּתלמּוד עֹובר? יהיה לא ּגֹוים, ּביד אֹותֹו הפקיד ְְְְִִִִֵֶַַַֹאֹו
יכֹול הטמינֹו. אֹו הפקידֹו אפּלּו ּבבּתיכם", יּמצא לא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָֹֹ"ׂשאר
היה אם אבל ּבביתֹו, החמץ היה ּכן אם אּלא עֹובר יהיה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹלא
ּתלמּוד עֹובר? יהיה לא אחרת, ּבעיר אֹו ּבּׂשדה מּביתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹרחֹוק
לבער חּיב יהיה יכֹול .רׁשּות ּבכל ,"ּגבל "ּבכל ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻלֹומר:
"לא לֹומר: ּתלמּוד הקּדׁש? ׁשל אֹו ּגֹוי, ׁשל חמץ ְְְֵֵֵֶֶֶַַָֹמרׁשּותֹו

אי ׁשּל ,"ל ׁשליראה רֹואה אּתה אבל רֹואה; אּתה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּגבּה ׁשל אֹו .[הקדש]אחרים, ֲִֵֶַָֹ

ּברׁשּותֹו,·. הּניחֹו אם - יׂשראל ׁשל ׁשחמץ למדּת, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהא
- ּגֹוים ּביד מפקד ואפּלּו אחרת, ּבעיר ואפּלּו טמּון, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֻאפּלּו
ׁשל וחמץ יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום עֹובר זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹהרי
ּבּבית עּמֹו היה אפּלּו - יׂשראל אצל ׁשהיה ּגֹוי ׁשל אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש
ּתֹוׁשב ּגר ׁשל היה ואפּלּו ׁשּלֹו. ׁשאינֹו מּפני מּתר, זה הרי -ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

מצוות] ז' שקיבל ּכֹופין[גוי אין עליו, ׁשֹולטת יׂשראל ְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּיד
לעׂשֹות צרי אבל ּבּפסח. מרׁשּותנּו החמץ להֹוציא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹותֹו

טפ עׂשרה ּגבֹוהה ׁשּמאמחיצה ּגֹוי, ׁשל חמצֹו ּבפני חים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ
מּפני ,צרי אינֹו הקּדׁש, ׁשל אבל מּמּנּו; להסּתּפק ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָיבֹוא

ּפֹורׁשין לידי[מובדלים]ׁשהּכל יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ההקּדׁש, מן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ְִָמעילה.

יׂשראל‚. עליו קּבל אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּגֹוי
חּיב זה הרי - ּדמיו לֹו יׁשּלם נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחריּות,

לאלבערֹו ואם ּכׁשּלֹו. נעׂשה אחריּות, עליו וקּבל הֹואיל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
אחר מּמּנּו לאכל ּומּתר אצלֹו, לקּימֹו מּתר - אחריּות ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻקּבל

הּוא. הּגֹוי ׁשּברׁשּות ְִֶֶַַַהּפסח,
יֹודע„. אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד אּלם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּגֹוי

ואֹונסֹו וכֹופהּו לׁשּלמֹו מחּיבֹו נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּיׂשראלי
לבערֹו; חּיב זה הרי - אחריּות קּבל ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלׁשּלם,
האּנס ׁשּמחּיבֹו מּפני ׁשּלֹו, הּוא ּכאּלּו נחׁשב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי

.ּבאחריּותֹו ְֲַָ
ׁשהרהין‰. לֹו:[משכן]יׂשראל אמר אם - הּגֹוי אצל חמצֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

חמץ קנה ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן מעֹות ל הבאתי לא ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֹ'אם
לאחר מּתר החמץ ואֹותֹו הּגֹוי, ּברׁשּות זה הרי - מעכׁשו' ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻזה

לֹו ׁשּקבע הּזמן ׁשּיהיה והּוא הּפסח.[שיקנהו]הּפסח; קדם ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
מע 'קנה לֹו אמר לא ּכאּלּוואם החמץ אֹותֹו נמצא - כׁשו' ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

הּפסח. לאחר ּבהניה ואסּור הּגֹוי, אצל ּפּקדֹון ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָהּוא
.Â,יׂשראל ּביד החמץ והיה ּבספינה, ּבאין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָיׂשראל

לֹו נֹותנֹו אֹו לּגֹוי מֹוכרֹו זה הרי - חמיׁשית ׁשעה ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָוהּגיעה
לֹו ׁשּיּתנֹו ּובלבד הּפסח; אחר מּמּנּו ולֹוקחֹו וחֹוזר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבמּתנה,

ּגמּורה .מּתנה ְַָָָ
.Êלֹוקח ׁשאּתה 'עד לגֹוי: יׂשראל חמץ]אֹומר ּבמנה,[קונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבמאתים' וקח ממנוּבֹוא שיקנה לו ורומז גדולה, יותר [כמות ְְִַַָ
החמץ] את מּיׂשראלבחזרה וקח ּבֹוא מּגֹוי, לֹוקח ׁשאּתה 'עד ,ְְִִִֵֵֶַַַַָָ

לֹו ימּכר לא אבל הּפסח'. אחר מּמ ואּקח אצטר ׁשּמא -ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
"ּבל על עֹובר זה הרי ּכן, עׂשה ואם ּתנאי; על לֹו יּתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹולא

יּמצא". ּו"בל ִֵֵֶַָָיראה"
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ולא ּבֹו. זֹורחת הּׁשמׁש ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו העבים, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּביֹום
לׁשה היתה ואם אחר. ּבדבר ותתעּסק העּסה, את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּתּניח
ּבֹו ׁשּמקּטפת אחד מים, ׁשל כלים ׁשני צריכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואֹופה,

אפיה] טרם העיסה על ידּה[מזלפת ּבֹו ׁשּמצּננת ואחד [מחום, ְְֶֶֶֶַָָָ
ידּה,התנור] צּננה ׁשּלא אֹו הּׁשמׁש, ּתחת ולׁשה עברה ואם .ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשעּור וכּמה מּתרת. הּפת - חּלה מּׁשעּור יתר עּסה ׁשעׂשת ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאֹו
ּכגּוף - ּביצה וחמׁש וארּבעים ׁשלׁש ּכמֹו [כמידת]חּלה? ְְְְְִֵֶַַָָָָֹֹ

ּכמׁשקלּה. לא הּבינֹונית, ְְִִֵֵַַָָָֹהּביצה
.‚Èאינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּבּבצק, עֹוסק ׁשאדם זמן ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

חּמּוץ לידי עדּבא הּבצק וׁשהה והּניחֹו, ידֹו הגּביּה ואם . ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ּכבר - עליו ּבידֹו מּכה ׁשאדם ּבזמן הּקֹול להׁשמיע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּגיע
ּכדי ׁשהה אם - נׁשמע קֹולֹו אין ואם מּיד; ויּׂשרף ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָהחמיץ,
אם וכן מּיד. ויּׂשרף החמיץ, ּכבר - מיל אדם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהּל
אסּור זה הרי - ׂשערֹותיו ׁשעמדּו ּכאדם ּפניו, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָהכסיפּו

ּכרת. עליו חּיבין ואין ְְְִֵֵַָָָָָלאכלֹו,
.„È,ונׁשּתהּו אחת, ּבעת מהן הּיד ׁשהגּביהּו עּסֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהיּו

ׁשּתיהן - קֹול לּה אין והאחרת קֹול, לּה יׁש מהן ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהאחת
ּגמּור חמץ הן והרי .יּׂשרפּו, ְֲִֵֵֵַָָָ

.ÂËהמצּירין סריקין עֹוׂשין ציורים]אין עם ּבּפסח,[פת ְְִִִִֵֶַַַָֻ
עליהן ׁשֹוהה ׁשהאּׁשה בעשייתן]מּפני ּומתחּמצין[מתעכבת , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשהן מּפני לעׂשֹותם, מּתרין הּנחּתֹומין לפיכ עׂשּיתן. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּבעת
בּתים ּבעלי אבל לעׂשֹותן; ּוממהרין ּבאּמנּותן, ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻּבקיאין

ּבדפּוס אֹותן צרּו ואפּלּו הציור]אסּורין, בצורת -[מסגרת ְֲֲִִִַָָ
ּבעׂשּיתן ויׁשהּו ּבדפּוס, ׁשּלא לעׂשֹותן אחרים יבֹואּו ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

ְְִַויחמיצּו.
.ÊËמים וכן ׁשּלׁשין, אחר והערבה הּידים ּבֹו ׁשרֹוחצין ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמים

מדרֹון, ּבמקֹום יּׁשפ זה הרי - ליׁשה ּבׁשעת ּבֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמׁשּתּמׁשין
ויחמיץ אחד ּבמקֹום יתקּבץ ׁשּלא .ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

.ÊÈהּמרסן את ׁשֹורין תבואה]אין לפני[קליפות ּומּניחין ְְִִִִֵֵֶַַָֻ
ּברֹותחין, הּמרסן להן חֹולטין אבל יחמיץ. ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻהּתרנגֹולין,
ּגזרה, - לחלט ׁשּלא העֹולם רב נהגּו ּוכבר לפניהן; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹּומּניחין

יפה. יפה הּמים ירּתיח לא ְִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמא
.ÁÈ,מּיד ּומאכילן קמח, אֹו מרסן לּתרנגֹולין ללּוׁש ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻֻּומּתר

לפניהן יׁשהה ׁשּלא עד - עליהן עֹומד והּוא לפניהן, נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹאֹו
מהּפ ׁשהּוא אֹו ּבֹו, מנּקרין ׁשהן זמן וכל מיל. הּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָּכדי

- מּלאכל ּוכׁשּיפסקּו מחמיץ; אינֹו - ּבידֹו הּכליּבֹו יׁשטף ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָֹֹ
מדרֹון ּבמקֹום ויׁשּפ .ּבמים, ְְְְְִִִִַֹ

.ËÈ;לּמרחץ ּבידּה ׁשּתֹולי הּמרסן, את אּׁשה תׁשרה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻלא
ׁשפה במורסן]אבל ולא[משפשפת יבׁש. ּבׂשרּה, על היא ְְֲִֵַָָָָָָֹ

מּכתֹו על ויּתן חּטין אדם ׁשהן[לרפואה]ילעס מּפני , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
- נתן ואם החרסת; לתֹו הּקמח את נֹותנין אין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמחמיצֹות.
את נֹותנין אין להחמיץ. ממהר ׁשהּוא מּפני מּיד, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיּׂשרף

מּיד. יאכל נתן, ואם החרּדל; לתֹו ְְְִִֶַַַַַַָָָֹהּקמח
.Îוהּקצח והּׁשמׁשמין הּתבלין לּתן תבלין]מּתר וכּיֹוצא[מין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֻֻ

אֹו וׁשמן, ּבמים העּסה ללּוׁש מּתר וכן הּבצק; לתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבהן,
ּבהן לקּטף אֹו וחלב, העיסה]ּדבׁש מהם ּובּיֹום[למרח . ְְְֵֶַַַָָָ

מּׁשּום לא - ּבלבד ּבמים אּלא ּולקּטף ללּוׁש אסּור ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהראׁשֹון,
הּוא ּבלבד ּובראׁשֹון עני"; "לחם ׁשּיהיה ּכדי אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹחמץ,

עני". "לחם זכרֹון להיֹות ְְִִִִֶֶֶָֹׁשּצרי
.‡Îמּתר ּבצֹונן, חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכל

- ּבצֹונן מּצה ּבהן הּׂשאֹורלהׁשּתּמׁש ּבֹו ׁשּמּניחין מּכלי חּוץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
אחרים] המחמיץ מּפני[בצק חרסת, ּבֹו ׁשּמּניחין ְְֲִִִִֵֶֶַֹּוכלי

ּומּניחין החמץ, ּבהן ׁשּלׁשין ערבֹות וכן קׁשה; ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשחּמּוצן
ואין ׂשאֹור, ּכבית הן הרי - ׁשּיחמיץ עד ׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָאֹותֹו

ּבּפסח. ּבהן ְְִִֶֶַַַָמׁשּתּמׁשין
.·Îּכל[שקע]ּביב חמץ חּלֹות עליו ׁשאֹופין חרׂש ׁשל ִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּגחלים מּלאֹו ואם ּבּפסח; מּצה עליו אֹופין אין ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשנה,
עליו לבּׁשל מּתר החמץ, ּבֹו מבּׁשל ׁשהיה מקֹום ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻוהּסיק

ַָמּצה.
.‚Îּברֹותחין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש אבנים ּוכלי מּתכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכלי

ואלּפסין קדרֹות ּכגֹון ראׁשֹון, גדולות]ּבכלי נֹותן[קערות - ְְְְְִִִִִֵֵָ
ּבתֹוכֹו; ּומרּתיחן מים, עליהן ּוממּלא ּגדֹול, ּכלי לתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאֹותן
הּסּכינין, וכן ּבמּצה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש אֹותן, ׁשֹוטף ּכ ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָואחר

הּנּצב ואת הּלהב את קת]מרּתיח -]ּכ ואחר ראׁשֹון, ּבכלי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָ
ּבמּצה. ּבהן ְְִֵֶַַָָמׁשּתּמׁש

.„Îחמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש עצים ּוכלי ואבנים מּתכֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלי
ּגדֹול, ּכלי לתֹו אֹותן נֹותן - וכֹוסֹות קערֹות ּכגֹון ׁשני, ְְְְְְִִִִֵֵָָָּבכלי

ׁשּיפלטּו עד ּבתֹוכֹו ּומּניחן רֹותחין, מים עליהן ואחרונֹותן ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ּבמּצה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש ׁשֹוטפן, ְְְִֵֶַַָָָָּכ

.‰Îּכלי ּבין - ּבחּמין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל
ׁשהיּו ּבין קערֹות, ּכגֹון ׁשני ּכלי ּבין קדרֹות, ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָראׁשֹון

וׁשּועין זכּוכית,[מרוחים]מׁשּוחין ּכעין אֹותן ׁשעֹוׂשין ּבאבר ְְְְְִִִִֵֶָָָ
אּלא ּבמּצה, ּבהן מׁשּתּמׁשין אין - ׁשהן ּכמה חרׂש ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבין

ּבהן. ּומבּׁשל הּפסח לאחר ְְִֵֶֶַַַַַַָָמּניחן
.ÂÎראׁשֹון להרּתיחֹוּכלי לפסח]ׁשרצה מצא[להכשירו ולא , ְְְְִִִֶַָָָָֹ

מּקיף זה הרי - ּבתֹוכֹו להרּתיחֹו ּכדי מּמּנּו ּגדֹול אחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּכלי
עד מים ּוממּלאהּו מּבחּוץ, ׂשפתֹו על טיט ׁשל ׂשפה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָלֹו
ואחר ודּיֹו; ּבתֹוכֹו, הּמים ּומרּתיח ׂשפתֹו, על הּמים ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַַָׁשּיגּברּו

ּבמּצה. ּבֹו ּומׁשּתּמׁש אֹותֹו, ׁשֹוטף ְְִֵֵַַָָּכ
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עׂשר,‡. חמּׁשה ּבליל מּצה לאכל הּתֹורה מן עׂשה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמצות
ולא זמן. ּובכל מקֹום, ּבכל - מּצת" ּתאכלּו "ּבערב ְְְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
עצמּה; ּבפני מצוה זֹו אּלא הּפסח, ּבקרּבן זֹו אכילה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּתלה
רׁשּות מּצה אכילת הרגל, ּבׁשאר אבל הּלילה. ּכל ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָּומצותּה
אֹו קליֹות אֹו ּדחן אֹו ארז אֹוכל רצה, מּצה; אֹוכל רצה, -ְֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

חֹובה ּבלבד, עׂשר חמּׁשה ּבליל אבל ּכזית,ּפרֹות. ּומּׁשאכל ; ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
חֹובתֹו. ידי ְֵָָָיצא

ּכאחד·. ּומרֹור מּצה ּבלע יצא. מרֹור, ּבלע יצא; מּצה, ְֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּבלע
לּמּצה. ּכטפלה ׁשהּמרֹור יצא; לא מרֹור ידי יצא, מּצה ידי -ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבסיב עץ]ּכרכן יצא.[של לא מּצה ידי אף ּובלען, ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹ
יצא‚. - לאכל ּגֹוים ׁשאנסּוהּו ּכגֹון ּכּונה, ּבלא מּצה ְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָֹֹאכל
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.Áחמץ ּו"בלּתערבת יראה" "ּבל מּׁשּום עליה עֹוברין , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּמּוריס ּכגֹון - קמח]יּמצא" עם מלוח דג הּבבלי[שומן וכּתח ְְְְִִֵַַַָָָֻ

ולחם] חמוץ מחלב עשוי אֹותֹו[טיבול ׁשעֹוׂשין הּמדי, ְִִֵֶַָָוׁשכר
ּדבר אבל הּנאכלים; מּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל הּקמח, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמן
מּתר זה הרי - לאכילה ראּוי ואינֹו חמץ, ּתערבת ּבֹו ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּיׁש

ּבּפסח. ְְֶַַַלקּימֹו
.Ëערבת עורות]העּבדנין[קערת]ּכיצד? ׁשּנתן[מעבדי ְֲִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשעת קדם אחת ׁשעה נתנֹו אפּלּו ועֹורֹות, קמח ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹלתֹוכּה
ונתן העֹורֹות, נתן לא ואם לקּימֹו. מּתר זה הרי - ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּבעּור
נפסד ׁשהרי מּתר, - הּבעּור לׁשעת ימים ׁשלׁשה קדם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻהּקמח

לבער. חּיב ימים, ׁשלׁשה ּתֹו ְְְְִִִֵַַָָָֹוהבאיׁש;
.Èהּקילֹור לעין]וכן והּתריאק[משחה והאסּפלֹונית והרטּיה ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָ

תחבושות] מיני ּבּפסח,[- לקּימן מּתר - חמץ לתֹוכן ְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנתן
החמץ. צּורת נפסדה ְְֲִֵֵֶֶַָָׁשהרי

.‡Èׁשעּפׁשה עצמּה הּכלב,[התעפשה]הּפת מּלאכל ונפסלה ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
קמח]ּומלגמה מעורבת תחבושת צרי[מין אינֹו - ׁשּנסרחה ְְְְִִֵֶָָָֻ

ׁשּדּבקּו נירֹות וכן חּטה, ּבחלב אֹותן ׁשּכּבסּו ּבגדים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלבער.
ואין ּבּפסח, לקּימן מּתר - ּבאלּו ּכּיֹוצא וכל ּבחמץ, ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻאֹותן
החמץ צּורת ׁשאין יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבהן

ֶֶעֹומדת.
.·Èׁשאינֹו אֹו ּכלל, אדם מאכל ואינֹו חמץ ּבֹו ׁשּנתערב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּדבר

אדם ּכל ׁשּמּתרמאכל ּפי על אף - ּבֹו וכּיֹוצא הּתריאק ּכגֹון , ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף הּפסח; אחר עד לאכלֹו אסּור ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָלקּימֹו,

לאכלֹו. אסּור זה הרי ׁשהּוא, ּכל אּלא החמץ ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָמן

ה'תשע"ב אייר ד' חמישי יום

ה ¤¤ּפרק
הּדגן‡. מיני חמׁשת אּלא ּבּפסח, חמץ מּׁשּום אסּור ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

והּכּסמת, החּטה ׁשהן החּטים, מיני ׁשני והם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻּבלבד
ׁשּועל וׁשּבלת הּׂשעֹורה ׁשהן הּׂשעֹורים, מיני ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּוׁשלׁשה
ועדׁשים ּופֹולים ודחן ארז ּכגֹון הּקטנּיֹות, אבל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹוהּׁשּפֹון.
קמח לׁש אפּלּו אּלא חמץ; מּׁשּום ּבהן אין - ּבהן ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
ּכמֹו ׁשּנתּפח עד ּבבגדים וכּסהּו ּברֹותחין ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹארז
אּלא חּמּוץ, זה ׁשאין - ּבאכילה מּתר זה הרי ׁשהחמיץ, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּבצק

.סרחֹון ְִ
ּבלא·. ּבלבד, פרֹות ּבמי לׁשן אם - אּלּו דגן מיני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹחמׁשת

חּמּוץ לידי ּבאין אינם - ּבעֹולם מים הּניחןׁשם אפּלּו אּלא ; ֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ׁשאין ּבאכילה; מּתר זה הרי הּבצק, ּכל ׁשּנתּפח עד הּיֹום ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּכל
יין, ּכגֹון: הן פרֹות, ּומי מסריחין. אּלא מחמיצין, פרֹות ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָמי

וזית ּודבׁש, וכל[-שמן]וחלב, רּמֹונים, ּומי תּפּוחים, ּומי , ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּלא והּוא, - ּומׁשקין ּוׁשמנים יינֹות מּׁשאר ּבהן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכּיֹוצא
ּכל מים ּבהן נתערב ואם ּבעֹולם; מים ׁשם ּבהן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָיתערב

אּלּו הרי מחמיצין.ׁשהּוא, ְֲִִֵֵֶַ
ריפֹות‚. ּכגֹון - ּבמים חּטים מבּׁשלין חיטה]אין ,[גרגרי ְְְְִִִִִֵַַ

- ּגמּור חמץ זה הרי ּבּׁשל, ואם לביבֹות; ּכגֹון - קמח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹולא
ּבּתבׁשיל ׁשּיתּבּקעּו קֹולין[מנפיחותם]והּוא, אין [מטגנים]. ְְְְִִִֵֶַַַ

ואת הּפת את מבּׁשלין אבל הּמחבת, על ּבׁשמן הּבצק ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָאת
הׁשלי ּכ ואחר הרּבה, הּמים הרּתיח ואם הּקלּוי. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָהּקמח
קדם מּיד מתּבּׁשל ׁשהּוא מּפני מּתר, זה הרי - הּקמח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻלתֹוכן

ּבׁשנער נהגּו ּוכבר הּמערב,[בבל]ׁשּיחמיץ; ּובכל ּובספרד ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָ
יפה. יפה הּמים ירּתיח לא ׁשּמא ּגזרה, - זה ּדבר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלאסר

ׁשּלׁשֹו„. ּבצק וכן פרֹות. ּבמי הּקמח אֹו הּדגן לבּׁשל ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמּתר
הּמחבת על קלהּו אֹו פרֹות, ּבמי ּבּׁשלֹו אם - פרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּבמי

מחמיצין אינן פרֹות ׁשּמי מּתר; זה הרי - .ּבּׁשמן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ
אֹותֹו[שיבלים]ּכרמל‰. קצת]ׁשּמהבהבין ּבאּור[שורפין ְְְֲִֶֶַַָ

לא ׁשּמא - ּבמים ׁשּלֹו הּקמח מבּׁשלין אין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹוטֹוחנין
אֹותֹו ּכׁשּמבּׁשלין מחמיץ ונמצא יפה, ּבאּור וכןנקלה . ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

החדׁשֹות הּקדרֹות מיםּכׁשּמֹוללים עם קמח בהם מבשלים -] ְְְֲִֵֶַַָ
וטחנּולחזקם] ׁשחזרּו אפּויה מּצה אּלא ּבהן מבּׁשלין אין ,ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ

קלי קמח אבל יפה,[קלוי]אֹותּה; קלהּו לא ׁשּמא - אסּור ֲִֶֶֶַָָָָָָָָֹ
חּמּוץ. לידי ְִִֵָויבֹוא

.Âּבֹוללין מּפני[מרטיבים]אין ּבּפסח, ּבמים הּׂשעֹורין את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ
רפין אם[מתבקעים]ׁשהן - ּבלל ואם ּבמהרה. ּומחמיצין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ

הּביב ּפי על הּניחן ׁשאם ּכדי מנוקב]רפּו עליו[כלי ׁשאֹופין ְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ
לרפיֹון הּגיעּו לא ואם אסּורין; אּלּו הרי יתּבּקעּו, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַֹהחּלֹות

מּתרין. אּלּו הרי ֲִֵֵֶָֻזה,
.Ê,סּבן להסיר ּכדי ּבמים, אֹותן לבלל מּתר - ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻֻהחּטים

הּסלת ׁשּטֹוחנין ּכדר מּיד, אֹותן ּכלוטֹוחנין נהגּו ּוכבר ; ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּלא הּמערב, ּובערי ּובספרד הּצבי ּובארץ ּבׁשנער ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל

ויחמיצּו. יׁשהּו ׁשּמא ּגזרה, - ּבמים החּטים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָיבללּו
.Áאם - חּטים אֹו ׂשעֹורים בֹו ונמצאּו ׁשּנתּבּׁשל, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַּתבׁשיל

החמץ. ּבֹו נתערב ׁשהרי אסּור, הּתבׁשיל ּכל הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנתּבּקעּו
ואֹוכלין אֹותן, וׂשֹורפין אֹותן, מֹוציאין - נתּבּקעּו לא ְְְְְְְִִִִִִַָָֹואם

הּתבׁשיל נתּבּקע,ׁשאר ולא נתּבּׁשל אֹו ׁשּנבלל הּדגן ׁשאין ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
סֹופרים מּדברי אּלא ואינֹו ּתֹורה, ׁשל ּגמּור .חמץ ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָ

.Ë"הּמּצֹות את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: הּזהרּומּׁשּום ּכלֹומר: , ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָ
חכמים: אמרּו לפיכ חּמּוץ; צד מּכל אֹותּה וׁשמרּו ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָּבּמּצה
עליו יבֹוא ׁשּלא ּבּפסח, מּמּנּו ׁשאֹוכל ּבּדגן לּזהר אדם ִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹצרי

ׁשם ּבֹו יהיה ׁשּלא עד ׁשּנקצר, אחר כלשהומים [קשר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
ּכׁשםל] - מים עליו ׁשּנפל אֹו ּבּנהר, ׁשּנטּבע ּדגן ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָחּמּוץ.

ליׂשראל מֹוכרֹו אּלא לקּימֹו; אסּור ּכ לאכלֹו, ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָׁשאסּור
קדם לגֹוים מכרֹו ואם הּפסח; קדם ׁשּיאכלּנּו ּכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹּומֹודיעֹו,
קדם ׁשּיכלה ּכדי ואחד, אחד לכל מעט מעט מֹוכר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּפסח,

ליׂשראל. וימּכרּנּו הּגֹוי יחזר ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּפסח,
.Èּדלף עליו ׁשּנפל מים]ּדגן טֹורד[טפטוף ׁשהּוא זמן ּכל - ְֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

חּמּוץ; לידי ּבא אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו טּפה, אחר ֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻטּפה
ּכּׁשעּור נׁשּתהה אם - ּכׁשּפֹוסק אסּור.[חימוץ]אבל זה הרי , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

.‡Èאּלא - ּתחמיץ ׁשּמא ּגדֹולה, עּסה ּבּפסח לׁשין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאין
ּבלבד חּלה חּמהׁשעּור ּבחּמי ולא ּבחּמין, לא לׁשין ואין . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹ

ׁשּלנּו[שמש] ּבמים אּלא - ּבּיֹום ּבֹו ׁשּנׁשאבּו ּבמים ולא ,ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ
עליה הלילה][עבר הרים אּלּו, מּכל ּבאחד ולׁש עבר ואם ;ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ

אסּורה. ֲַַָהּפת
.·Èותלּוׁש הּׁשמׁש, ּתחת אּׁשה תׁשב הרקיעלא ּתחת ולא ; ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
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ולא ּבֹו. זֹורחת הּׁשמׁש ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו העבים, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּביֹום
לׁשה היתה ואם אחר. ּבדבר ותתעּסק העּסה, את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּתּניח
ּבֹו ׁשּמקּטפת אחד מים, ׁשל כלים ׁשני צריכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואֹופה,

אפיה] טרם העיסה על ידּה[מזלפת ּבֹו ׁשּמצּננת ואחד [מחום, ְְֶֶֶֶַָָָ
ידּה,התנור] צּננה ׁשּלא אֹו הּׁשמׁש, ּתחת ולׁשה עברה ואם .ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשעּור וכּמה מּתרת. הּפת - חּלה מּׁשעּור יתר עּסה ׁשעׂשת ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאֹו
ּכגּוף - ּביצה וחמׁש וארּבעים ׁשלׁש ּכמֹו [כמידת]חּלה? ְְְְְִֵֶַַָָָָֹֹ

ּכמׁשקלּה. לא הּבינֹונית, ְְִִֵֵַַָָָֹהּביצה
.‚Èאינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּבּבצק, עֹוסק ׁשאדם זמן ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

חּמּוץ לידי עדּבא הּבצק וׁשהה והּניחֹו, ידֹו הגּביּה ואם . ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ּכבר - עליו ּבידֹו מּכה ׁשאדם ּבזמן הּקֹול להׁשמיע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּגיע
ּכדי ׁשהה אם - נׁשמע קֹולֹו אין ואם מּיד; ויּׂשרף ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָהחמיץ,
אם וכן מּיד. ויּׂשרף החמיץ, ּכבר - מיל אדם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהּל
אסּור זה הרי - ׂשערֹותיו ׁשעמדּו ּכאדם ּפניו, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָהכסיפּו

ּכרת. עליו חּיבין ואין ְְְִֵֵַָָָָָלאכלֹו,
.„È,ונׁשּתהּו אחת, ּבעת מהן הּיד ׁשהגּביהּו עּסֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהיּו

ׁשּתיהן - קֹול לּה אין והאחרת קֹול, לּה יׁש מהן ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהאחת
ּגמּור חמץ הן והרי .יּׂשרפּו, ְֲִֵֵֵַָָָ

.ÂËהמצּירין סריקין עֹוׂשין ציורים]אין עם ּבּפסח,[פת ְְִִִִֵֶַַַָֻ
עליהן ׁשֹוהה ׁשהאּׁשה בעשייתן]מּפני ּומתחּמצין[מתעכבת , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשהן מּפני לעׂשֹותם, מּתרין הּנחּתֹומין לפיכ עׂשּיתן. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּבעת
בּתים ּבעלי אבל לעׂשֹותן; ּוממהרין ּבאּמנּותן, ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻּבקיאין

ּבדפּוס אֹותן צרּו ואפּלּו הציור]אסּורין, בצורת -[מסגרת ְֲֲִִִַָָ
ּבעׂשּיתן ויׁשהּו ּבדפּוס, ׁשּלא לעׂשֹותן אחרים יבֹואּו ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

ְְִַויחמיצּו.
.ÊËמים וכן ׁשּלׁשין, אחר והערבה הּידים ּבֹו ׁשרֹוחצין ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמים

מדרֹון, ּבמקֹום יּׁשפ זה הרי - ליׁשה ּבׁשעת ּבֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמׁשּתּמׁשין
ויחמיץ אחד ּבמקֹום יתקּבץ ׁשּלא .ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

.ÊÈהּמרסן את ׁשֹורין תבואה]אין לפני[קליפות ּומּניחין ְְִִִִֵֵֶַַָֻ
ּברֹותחין, הּמרסן להן חֹולטין אבל יחמיץ. ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻהּתרנגֹולין,
ּגזרה, - לחלט ׁשּלא העֹולם רב נהגּו ּוכבר לפניהן; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹּומּניחין

יפה. יפה הּמים ירּתיח לא ְִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמא
.ÁÈ,מּיד ּומאכילן קמח, אֹו מרסן לּתרנגֹולין ללּוׁש ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻֻּומּתר

לפניהן יׁשהה ׁשּלא עד - עליהן עֹומד והּוא לפניהן, נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹאֹו
מהּפ ׁשהּוא אֹו ּבֹו, מנּקרין ׁשהן זמן וכל מיל. הּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָּכדי

- מּלאכל ּוכׁשּיפסקּו מחמיץ; אינֹו - ּבידֹו הּכליּבֹו יׁשטף ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָֹֹ
מדרֹון ּבמקֹום ויׁשּפ .ּבמים, ְְְְְִִִִַֹ

.ËÈ;לּמרחץ ּבידּה ׁשּתֹולי הּמרסן, את אּׁשה תׁשרה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻלא
ׁשפה במורסן]אבל ולא[משפשפת יבׁש. ּבׂשרּה, על היא ְְֲִֵַָָָָָָֹ

מּכתֹו על ויּתן חּטין אדם ׁשהן[לרפואה]ילעס מּפני , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
- נתן ואם החרסת; לתֹו הּקמח את נֹותנין אין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמחמיצֹות.
את נֹותנין אין להחמיץ. ממהר ׁשהּוא מּפני מּיד, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיּׂשרף

מּיד. יאכל נתן, ואם החרּדל; לתֹו ְְְִִֶַַַַַַָָָֹהּקמח
.Îוהּקצח והּׁשמׁשמין הּתבלין לּתן תבלין]מּתר וכּיֹוצא[מין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֻֻ

אֹו וׁשמן, ּבמים העּסה ללּוׁש מּתר וכן הּבצק; לתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבהן,
ּבהן לקּטף אֹו וחלב, העיסה]ּדבׁש מהם ּובּיֹום[למרח . ְְְֵֶַַַָָָ

מּׁשּום לא - ּבלבד ּבמים אּלא ּולקּטף ללּוׁש אסּור ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהראׁשֹון,
הּוא ּבלבד ּובראׁשֹון עני"; "לחם ׁשּיהיה ּכדי אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹחמץ,

עני". "לחם זכרֹון להיֹות ְְִִִִֶֶֶָֹׁשּצרי
.‡Îמּתר ּבצֹונן, חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכל

- ּבצֹונן מּצה ּבהן הּׂשאֹורלהׁשּתּמׁש ּבֹו ׁשּמּניחין מּכלי חּוץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
אחרים] המחמיץ מּפני[בצק חרסת, ּבֹו ׁשּמּניחין ְְֲִִִִֵֶֶַֹּוכלי

ּומּניחין החמץ, ּבהן ׁשּלׁשין ערבֹות וכן קׁשה; ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשחּמּוצן
ואין ׂשאֹור, ּכבית הן הרי - ׁשּיחמיץ עד ׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָאֹותֹו

ּבּפסח. ּבהן ְְִִֶֶַַַָמׁשּתּמׁשין
.·Îּכל[שקע]ּביב חמץ חּלֹות עליו ׁשאֹופין חרׂש ׁשל ִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּגחלים מּלאֹו ואם ּבּפסח; מּצה עליו אֹופין אין ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשנה,
עליו לבּׁשל מּתר החמץ, ּבֹו מבּׁשל ׁשהיה מקֹום ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻוהּסיק

ַָמּצה.
.‚Îּברֹותחין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש אבנים ּוכלי מּתכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכלי

ואלּפסין קדרֹות ּכגֹון ראׁשֹון, גדולות]ּבכלי נֹותן[קערות - ְְְְְִִִִִֵֵָ
ּבתֹוכֹו; ּומרּתיחן מים, עליהן ּוממּלא ּגדֹול, ּכלי לתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאֹותן
הּסּכינין, וכן ּבמּצה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש אֹותן, ׁשֹוטף ּכ ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָואחר

הּנּצב ואת הּלהב את קת]מרּתיח -]ּכ ואחר ראׁשֹון, ּבכלי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָ
ּבמּצה. ּבהן ְְִֵֶַַָָמׁשּתּמׁש

.„Îחמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש עצים ּוכלי ואבנים מּתכֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלי
ּגדֹול, ּכלי לתֹו אֹותן נֹותן - וכֹוסֹות קערֹות ּכגֹון ׁשני, ְְְְְְִִִִֵֵָָָּבכלי

ׁשּיפלטּו עד ּבתֹוכֹו ּומּניחן רֹותחין, מים עליהן ואחרונֹותן ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ּבמּצה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש ׁשֹוטפן, ְְְִֵֶַַָָָָּכ

.‰Îּכלי ּבין - ּבחּמין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל
ׁשהיּו ּבין קערֹות, ּכגֹון ׁשני ּכלי ּבין קדרֹות, ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָראׁשֹון

וׁשּועין זכּוכית,[מרוחים]מׁשּוחין ּכעין אֹותן ׁשעֹוׂשין ּבאבר ְְְְְִִִִֵֶָָָ
אּלא ּבמּצה, ּבהן מׁשּתּמׁשין אין - ׁשהן ּכמה חרׂש ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבין

ּבהן. ּומבּׁשל הּפסח לאחר ְְִֵֶֶַַַַַַָָמּניחן
.ÂÎראׁשֹון להרּתיחֹוּכלי לפסח]ׁשרצה מצא[להכשירו ולא , ְְְְִִִֶַָָָָֹ

מּקיף זה הרי - ּבתֹוכֹו להרּתיחֹו ּכדי מּמּנּו ּגדֹול אחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּכלי
עד מים ּוממּלאהּו מּבחּוץ, ׂשפתֹו על טיט ׁשל ׂשפה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָלֹו
ואחר ודּיֹו; ּבתֹוכֹו, הּמים ּומרּתיח ׂשפתֹו, על הּמים ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַַָׁשּיגּברּו

ּבמּצה. ּבֹו ּומׁשּתּמׁש אֹותֹו, ׁשֹוטף ְְִֵֵַַָָּכ

ו ¤¤ּפרק

עׂשר,‡. חמּׁשה ּבליל מּצה לאכל הּתֹורה מן עׂשה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמצות
ולא זמן. ּובכל מקֹום, ּבכל - מּצת" ּתאכלּו "ּבערב ְְְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
עצמּה; ּבפני מצוה זֹו אּלא הּפסח, ּבקרּבן זֹו אכילה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּתלה
רׁשּות מּצה אכילת הרגל, ּבׁשאר אבל הּלילה. ּכל ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָּומצותּה
אֹו קליֹות אֹו ּדחן אֹו ארז אֹוכל רצה, מּצה; אֹוכל רצה, -ְֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

חֹובה ּבלבד, עׂשר חמּׁשה ּבליל אבל ּכזית,ּפרֹות. ּומּׁשאכל ; ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
חֹובתֹו. ידי ְֵָָָיצא

ּכאחד·. ּומרֹור מּצה ּבלע יצא. מרֹור, ּבלע יצא; מּצה, ְֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּבלע
לּמּצה. ּכטפלה ׁשהּמרֹור יצא; לא מרֹור ידי יצא, מּצה ידי -ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבסיב עץ]ּכרכן יצא.[של לא מּצה ידי אף ּובלען, ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹ
יצא‚. - לאכל ּגֹוים ׁשאנסּוהּו ּכגֹון ּכּונה, ּבלא מּצה ְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָֹֹאכל
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ּומסּים זרה; עבֹודה ורֹודפין ההבל, אחרי וטֹועין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכֹופרין
מן והבּדילנּו לּה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקרבנּו האמת, ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָּבדת
היינּו ׁשעבדים ּומֹודיע, מתחיל וכן ליחּודֹו. וקרבנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹועים,
ּבנּסים ּומסּים ׁשּגמלנּו; הרעה וכל ּבמצרים, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלפרעה
אבד מ"ארּמי ׁשּידרׁש והּוא ּובחרּותנּו. לנּו, ׁשּנעׂשּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹונפלאֹות
ּבדרׁש ּומארי הּמֹוסיף וכל הּפרׁשה; ּכל ׁשּיגמר עד ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹאבי",

מׁשּבח. זה הרי זֹו, ְֲֵֶָָָָֻּפרׁשה
עׂשר,‰. חמּׁשה ּבליל אּלּו דברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹּכל

חֹובתֹו ידי יצא מצרים]לא ביציאת ּפסח,[לספר הן: ואּלּו ; ְְֵֵֵֶַָָָֹ
על הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם על ּפסח, ּומרֹורים. ְִֵֶֶַַַַַַָָָָמּצה,
הּוא ּפסח זבח "ואמרּתם ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּתי

חּיי את הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על מרֹורים, אבֹותינּולה'"; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַ
הן ּכּלן, האּלּו ּודברים ׁשּנגאלּו. ׁשם על מּצה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבמצרים;

'הּגדה'. ְִִַַָָָהּנקראין
.Âלהראֹות אדם חּיב ודֹור, ּדֹור הּואּבכל ּכאּלּו עצמֹו את ְְְְְִֶַַַָָָָָ

הֹוציא "ואֹותנּו ׁשּנאמר: מצרים, מּׁשעּבּוד עּתה יצא ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָּבעצמֹו
היית";מּׁשם". עבד ּכי "וזכרּת, ּבּתֹורה: צּוה זה ּדבר ועל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

לחרּות ויצאת עבד, היית ּבעצמ אּתה ּכאּלּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכלֹומר,
ְְִֵָונפּדית.

.Êולׁשּתֹות לאכל צרי הּזה, ּבּלילה אדם ּכׁשּסֹועד ,ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ
חרּות ּדר מסב ּביןוהּוא ואחד, אחד וכל נׁשים,. ּבין אנׁשים ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

ּפחֹות אין - יין ׁשל ּכֹוסֹות ארּבעה הּזה, ּבּלילה לׁשּתֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָחּיב
לֹו יפחתּו לא הּצדקה, מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו [גבאימהן; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

רביעית.הצדקה] מהן, ּכֹוס ּכל ׁשעּור ּכֹוסֹות; ְְִִִֵֵֶַָָָמארּבעה
.Áׁשּיסב עד יאכל לא ׁשּביׂשראל, עני אינּהאפּלּו אּׁשה . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּובן הסּבה. צריכה היא, חׁשּובה אּׁשה ואם הסּבה; ְְְֲֲֲִִִִִִִֵָָָָָָצריכה
ּתלמיד אבל הסּבה; צריכין רּבֹו, ּבפני והּׁשּמׁש אביו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאצל
והסּבת רׁשּות. רּבֹו לֹו נתן ּכן אם אּלא מסב אינֹו רּבֹו, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבפני
אין - ּפניו על אֹו ערּפֹו, על הּמסב וכן הסּבה; אינּה ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָימין,
מּצה, ּכזית אכילת ּבׁשעת הסּבה? צריכין ואימתי הסּבה. ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָזֹו
אם - ּוׁשתּיתֹו אכילתֹו ּוׁשאר האּלּו. ּכֹוסֹות ארּבעה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָּובׁשתּית

.צרי אינֹו לאו, ואם מׁשּבח; זה הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֻהסב,
.Ëאֹותן למזג צרי - האּלּו ּכֹוסֹות מים]ארּבעה עם ,[לערבן ְְִִֵַָָָָָֹ

ּדעת ּולפי הּיין, לפי הּכל ערבה; ׁשתּיה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכדי
חי יין מרביעית ּבארּבעּתן יפחֹות ולא כוסהּׁשֹותה. בכל -] ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ

יין] רביעית רבע ׁשאינֹויהא מּיין אּלּו ּכֹוסֹות ארּבעה ׁשתה .ְִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשתה חרּות; ידי יצא ולא ּכֹוסֹות, ארּבעה ידי יצא - ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָֹמזּוג
יצא ולא יצא, חרּות ידי - אחת ּבבת מזּוגין ּכֹוסֹות ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹארּבעה
יצא. רּבֹו, מהן ּכֹוס מּכל ׁשתה ואם ּכֹוסֹות. ארּבעה ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻידי

.Èּברכה עליו מבר האּלּו, ּכֹוסֹות מארּבעה וכֹוס ּכֹוס ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָּכל
עצמֹו ׁשני,ּבפני וכֹוס הּיֹום; קּדּוׁש עליו אֹומר ראׁשֹון, וכֹוס . ְְְְִִִִֵֵֵַַָָ

ּברּכת עליו מבר ׁשליׁשי, ּכֹוס ההּגדה; את עליו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָקֹורא
ּברּכת עליו ּומבר ההּלל, את עליו ּגֹומר רביעי, ּכֹוס ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמזֹון;

לׁשּתֹות,[יהללוך]הּׁשיר רצה אם - האּלּו הּכֹוסֹות ּובין . ְִִִֵֵַַָָָ
ׁשֹותה. אינֹו לרביעי, ׁשליׁשי ּבין ְְִִִִִֵֵֶֶׁשֹותה;

.‡Èמצוה - ׁשהיּוהחרסת לּטיט זכר סֹופרים, מּדברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
אֹו ּתמרים לֹוקחין אֹותּה? עֹוׂשין וכיצד ּבמצרים. ּבֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַָָעֹובדין

ודֹורסין[תאנים]ּגרֹוגרֹות ּבהן, וכּיֹוצא צּמּוקין [מועכים]אֹו ְְְְִִִֵֶַָָ
ונֹות טיטאֹותן, ּכמֹו ּבתבלין אֹותן ּומתּבלין חמץ, לתֹוכן נין ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

הּפסח. ּבלילי הּׁשלחן על אֹותן ּומביאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבתבן;
.·Èאּלא עצמּה, ּבפני הּתֹורה מן מצוה אינּה - מרֹור ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאכילת

ּבׂשר לאכל אחת עׂשה ׁשּמצות הּפסח; ּבאכילת היא ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹּתלּויה
ּומרֹורים מּצה על הּמרֹורהּפסח, לאכל סֹופרים, ּומּדברי . ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּפסח. קרּבן ׁשם אין אפּלּו זה, ּבליל ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָלבּדֹו
.‚Èוהּתמכה והעלׁשין החּזרת הן ּבּתֹורה, האמּורים ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמרֹורים

נקרא אּלּו, ירק מיני מחמׁשת אחד ּכל והּמרֹור; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָוהחרחבינה
- יצא ּכזית, מחמׁשּתן אֹו מהן מאחד אכל ואם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מרֹור'.

ּבּקלח ויֹוצאין לחין; ׁשּיהיּו אפּלּו[שורש]והּוא, ׁשּלהן, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָ
ׁשלקן ואם הרבה]יבׁש. ּכבׁשן[בישלן אֹו רב, זמן או [בחומץ, ְְְִֵָָָָָ

ּבהן.במים] יֹוצא אין - ּבּׁשלן אֹו ,ְִֵֵֶָָ

ה'תשע"ב אייר ה' שישי יום

ח ¤¤ּפרק
הּוא‡. ּכ עׂשר, חמּׁשה ּבליל אּלּו מצוֹות עׂשּית :סּדּור ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָ

ּפרי 'ּבֹורא ּומבר ואחד, אחד לכל ּכֹוס מביאין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבּתחּלה
ּוזמן הּיֹום, קּדּוׁש עליו ואֹומר וׁשֹותה.[שהחיינו]הּגפן', , ְְְִֵֶֶֶַַַָָ

ּומביאין ידיו. ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָואחר
וגּופֹו וחרסת, ּומּצה אחר, וירק מרֹור ועליו ,ערּו ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹֻׁשלחן
ּובּזמן עׂשר; ארּבעה יֹום ׁשל חגיגה ּובׂשר הּפסח, ּכבׂש ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשל
לּפסח, זכר אחד - בׂשר מיני ׁשני הּׁשלחן על מביאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּזה,

לחגיגה. זכר ְֲִֵֶֶַָָואחד
האדמה'·. ּפרי 'ּבֹורא ּומבר ּומטּבלמתחיל ירק ולֹוקח , ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ

אחד ּכל - עּמֹו המסּבין וכל הּוא ּכזית, ואֹוכל ּבחרסת, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻאֹותֹו
הּׁשלחן את עֹוקרין ּכ ואחר מּכזית. ּפחֹות אין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻואחד,
הּבן וכאן הּׁשני, הּכֹוס ּומֹוזגין לבּדֹו, ההּגדה קֹורא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָמּלפני
מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה הּקֹורא: ואֹומר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשֹואל.
אחת, ּפעם אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּלילֹות?
חמץ אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל פעמים; ׁשּתי הּזה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּלילה
אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מּצה; ּכּלֹו הּזה והּלילה ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּומּצה,

ׁשלּוק צלי הרבה]ּבׂשר והּליל[מבושל ּכּלֹוּומבּׁשל, הּזה ה ְְְְִֶַַַַָָָָֻֻ
הּזה והּלילה ירקֹות, ׁשאר אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָצלי;
מסּבין, ּובין יֹוׁשבין ּבין אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻמרֹורים;

מסּבין'. ּכּלנּו הּזה ְְְִֶַַַָָֻֻוהּלילה
ׁשאין‚. - צלי' ּכּלֹו הּזה 'והּלילה אֹומר אינֹו הּזה, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻּבּזמן

קרּבן ּבגנּותלנּו ּומתחיל וכו']. אבותינו היו עוע"ז ,[מתחילה ְְְִִַָָָ
ּכּלּה. אבי" אבד "ארּמי ּפרׁשת ּדרׁש ׁשּגֹומר עד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻוקֹורא

אֹוכלין,„. ׁשאנּו זה 'ּפסח ואֹומר: לפניו, הּׁשלחן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּומחזיר
ּבמצרים אבֹותינּו ּבּתי על הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם ,על ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבידֹו הּמרֹור ּומגּביּה לה''; הּוא ּפסח זבח ואמרּתם ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשּנאמר:
הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנּו זה 'מרֹור ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָואֹומר:
חּייהם'; את וימררּו ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו חּיי ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָאת
ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנּו זֹו 'מּצה ואֹומר: ּבידֹו הּמּצה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָּומגּביּה
עליהם ׁשּנגלה עד להחמיץ אבֹותינּו ׁשל ּבצקם הסּפיק ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא
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חֹובתֹו ואחרידי ׁשטּותֹו, ּבעת נכּפה והּוא מּצה ּכזית אכל ; ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
אכילה ׁשאֹותּה לפי ׁשּנתרּפא; אחר לאכל חּיב - נתרּפא ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

הּמצוֹות. מּכל ּפטּור ׁשהיה ּבׁשעה ְְְִִֶַָָָָָָָָהיתה
אכלּה„. ּכן אם אּלא מּצה, אכילת חֹובת ידי יֹוצא אדם ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאין

חמץ" יאכל "לא ׁשּנאמר: - הּמינין מחמׁשת ונאמר:מאחד , ְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
אכלן אם - חּמּוץ לידי הּבאים ּדברים מּצֹות": ְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ"ּתאכלּו
ארז ּכגֹון הּדברים, ׁשאר אבל חֹובתֹו; ידי ּבהן יצא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹמּצה,

ּבהן אין - וקטנּיֹות חמץ.[מצות]ודחן ּבהן ׁשאין לפי מּצה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
טעם‰. ּבּה יׁש אם - הארז ּומן החּטים מן עּסה ִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהעֹוׂשה

חֹובתֹו ידי ּבּה יֹוצא הּכלביםּדגן, עּסת כלבים]. -[לאכילת ְְִִֵֵַַָָָָָ
אין חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבזמן

ׁשאין ּבּה, יֹוצא אינֹו מּמּנה, אֹוכלין לׁשםהרֹועים מׁשּמרת זֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ
מּצה ּבּפסח.מּצה. חֹובתֹו ידי ּבּה יֹוצא פרֹות, ּבמי ׁשּלׁשּה ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

- חלב אֹו ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, אֹותּה לׁשין אין ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָאבל
יצא לא ואכל, לׁש ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו עני", "לחם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמּׁשּום
סּבין ּבפת ולא מרסן, ּבפת לא יֹוצאין ואין חֹובתֹו. ְְְְְְְִִֵֵַַָָֹֹֻֻידי

תבואה] קליפות – וסובין הּקמח[-מורסן את הּוא לׁש אבל ;ֲֶֶַַָָ
חֹובתֹו. ידי ּבּה ויֹוצא ּפת, ועֹוׂשהּו ּובמּורסנֹו ׁשּלֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֻּבסּבין
ידי ּבּה ויֹוצא מּתרת, זֹו הרי - ּביֹותר נקּיה סלת ּפת ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻוכן

עני'. לחם זה 'אין ּבּה, אֹומרין ואין ּבּפסח; ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹחֹובתֹו
.Âּבאלּפס אֹו ּבתּנּור, ׁשּנאפית מּצה גדולה]אחד ּבין[קערה , ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשהרּתיח ּבין הרּתיח, ּכ ואחר ּבאלּפס הּבצק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהדּביק
אפיּה אפּלּו הדּביק, ּכ זה[אפאה]ואחר הרי - ּבּקרקע ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ

יֹוצאין ּגמּורה, אפּיה נאפית לא אם וכן חֹובתֹו. ידי ּבּה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶָָָָֹיֹוצא
ּבעת מּמּנה נמׁשכין ּבצק ׁשל חּוטין יהיּו ׁשּלא והּוא, - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבּה

הּׁשרּוי ּברקיק ויֹוצאין במים]ׁשּפֹורסּה. שרויה והּוא,[מצה - ְְְְְִִֶַָָָ
חֹובתֹו, ידי ּבּה יֹוצא אינֹו - ׁשּבּׁשלּה מּצה אבל נּמֹוח; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ּפת. טעם ּבּה אין ֲֵֵֶַַַָׁשהרי
.Êאסּורה ׁשהיא מּצה ּבאכילת חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

טבל ׁשאכלּה ּכגֹון הופרשה]לֹו, שלא מעׂשר[מתבואה אֹו , ְֲֲֵֶֶֶַָָ
ּכל הּכלל: זה ׁשּגזלּה. אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹראׁשֹון
ׁשאין וכל חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא הּמזֹון, ּברּכת עליו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּמברכין
חֹובתֹו. ידי ּבּה יֹוצא אין הּמזֹון, ּברּכת עליו ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמברכין

.Áמּצה ׁשהיא ּפי על אף ּובתרּומה, ּבחּלה יֹוצאין ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹהּכהנים
אדם לכל ראּויה ׁשני,ׁשאינּה מעׂשר ׁשל ּבמּצה יֹוצאין וכן ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

אפּלּו ּבּכּורים, ׁשל ּבמּצה יֹוצאין אין אבל ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָּבירּוׁשלים.
הּתר ּבהן אין ׁשהּבּכּורים, מּפני ּבכל[אכילה]ּבירּוׁשלים; ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

בירושלים]הּמֹוׁשבֹות ׁשּיּפדה[אלא אפׁשר ׁשני, ּומעׂשר , ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מּצֹות" ּתאכלּו מֹוׁשבתיכם "ּבכל וכתּוב: מקֹום, ּבכל ְְְְְְֵֵֵֶַָָָָֹֹֹויאכל
ּבּה ׁשּיֹוצאין היא הּמֹוׁשבֹות, ּבכל להאכל הראּויה מּצה -ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ

חֹובה .ידי ְֵָ
.Ëּורקיקי ּתֹודה לעצמֹו,[חלות]חּלֹות אֹותן ׁשעׂשה נזיר ְְְִִֵֶַַָָָָָ

מּצה - הּמּצֹות" את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: ּבהן, יֹוצאין ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאין
תחמיץ]הּמׁשּתּמרת ׁשּיֹוצאין[שלא היא ּבלבד, מּצה לענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ

למּכר עׂשין ואם הּזבח. לענין מׁשּתּמרת זֹו, אבל ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּה;
ּבּׁשּוק, למּכר ׁשהעֹוׂשה חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא זה הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבּׁשּוק,

עׂשּיתן, ּבׁשעת ונמצא אֹותן, יאכל יּמכרּו לא ׁשאם ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹּבדעּתֹו
מּצה. לׁשם ְְֵַָָָׁשמרן

.Èנׁשים אפּלּו מּצה, ּבאכילת חּיבין קטןהּכל ועבדים. ֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָֹ
אֹותֹו ּומאכילין ּבמצוֹות, אֹותֹו מחּנכין - ּפת לאכל ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹהּיכֹול
לֹו ׁשֹורין מּצה, לאכל יכֹול ׁשאינֹו זקן אֹו חֹולה מּצה. ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכזית

נּמֹוח. ׁשּלא והּוא, - אֹותֹו ּומאכילין ּבמים ְְֲִִִִִֶַַַָֹרקיק
.‡Èמפטירין ׁשאין סֹופרים, הסעודה]מּדברי אחר[מסיימים ְְְִִִִִֵֵֶַַַ

אף אּלא ּבהן; וכּיֹוצא ואגֹוזים קליֹות ואפּלּו ּכלּום, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּצה
ּופרֹות אחרֹות מאכלֹות אחריה ואכל מּצה, ׁשאכל ּפי ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
ּופֹוסק. ּבאחרֹונה, מּצה ּכּזית ואֹוכל חֹוזר - ּבהן ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכּיֹוצא

.·Èהּכר ׁשּיהיה ּכדי הּפסח, ּבערב מּצה לאכל חכמים ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסרּו
אֹותֹו מּכין הּפסח, ּבערב מּצה ׁשאכל ּומי ּבערב; ְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלאכילתּה

מרּדּות מדרבנן]מּכת הּפסח[מלקות ערב לאכל אסּור וכן . ְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבתאוה; מּצה לאכילת ׁשּיּכנס ּכדי ּבמעט, הּמנחה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמּקדם
ּכרׂשֹו ימּלא ולא ירקֹות, אֹו ּפרֹות מעט הּוא אֹוכל ְְְְְֲֵֵֵֵַַָָֹאבל

ערב[כרסו] עצמן מרעיבין היּו הראׁשֹונים וחכמים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמהן.
עליו; חביבים מצוֹות ויהיּו ּבתאוה מּצה לאכל ּכדי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּפסח,
.ׁשּתחׁש עד והֹול אֹוכל טֹובים, ימים ערבי ּבׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאבל

ז ¤¤ּפרק
ׁשּנעׂשּו‡. ונפלאֹות ּבנּסים לסּפר ּתֹורה ׁשל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצות

ׁשּנאמר: - ּבניסן עׂשר חמּׁשה ּבליל ּבמצרים, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלאבֹותינּו
הּׁשּבת". יֹום את "זכֹור ׁשּנאמר: ּכמֹו הּזה", הּיֹום את ְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָ"זכֹור
לבנ "והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד עׂשר? חמּׁשה ׁשּבליל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּומּנין
ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה זה", ּבעבּור לאמר: ההּוא ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּיֹום
ּגדֹולים חכמים אפּלּו ּבן, לֹו ׁשאין ּפי על ואף .לפני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמּנחים
ּבּדברים הּמארי וכל מצרים; ּביציאת לסּפר חּיבין -ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָ

מׁשּבח. זה הרי וׁשהיּו, ְְְֲֵֵֶֶֶָָֻׁשארעּו
ׁשּנאמר·. - ׁשאלּו לא ואפּלּו לּבנים, להֹודיע :מצוה ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ

אם ּכיצד? מלּמדֹו. אביו ּבן, ׁשל ּדעּתֹו לפי ."לבנ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ"והּגדּת
ּכמֹו עבדים היינּו ּכּלנּו 'ּבני, לֹו: אֹומר - טּפׁש אֹו קטן ְְֲִִִִֵֵָָָָָָָֻהיה
אֹותנּו ּפדה הּזה ּובּלילה ּבמצרים, זה עבד ּכמֹו אֹו זֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשפחה
ּגדֹול הּבן היה ואם לחרּות'; ויצאנּו הּוא, ּברּו ְְִֵֵַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש
לנּו ׁשּנעׂשּו ונּסים ּבמצרים, לנּו ּׁשארע מה מֹודיעֹו - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָוחכם

ּבן. ׁשל ּדעּתֹו לפי רּבנּו, מׁשה ידי ְְְִֵֵֵֶֶַַַֹעל
הּבנים‚. ׁשּיראּו ּכדי - הּזה ּבּלילה ׁשּנּוי לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי

עד הּלילֹות'? מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה ויאמרּו: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹויׁשאלּו
היה' וכ וכ ארע, וכ ּכ' להם: ויאמר להם .ׁשּיׁשיב ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ועֹוקרין ואגֹוזים, קליֹות להם מחּלק מׁשּנה? [מסירים]וכיצד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
זה, מּיד זה מּצה וחֹוטפין ׁשּיאכלּו, קדם מּלפניהם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻהּׁשלחן
לֹו אין ׁשֹואלּתֹו; אׁשּתֹו ּבן, לֹו אין האּלּו. ּבדברים ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָוכּיֹוצא
ואפּלּו הּזה', הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה זה את זה ׁשֹואלין - ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָאּׁשה
ּנׁשּתּנה 'מה לעצמֹו ׁשֹואל לבּדֹו, היה חכמים. ּכּלן ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֻהיּו

הּזה'. ְֶַַַָהּלילה
להתחיל„. מתחילוצרי ּכיצד? ּבׁשבח. ּולסּים ּבגנּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

- ּומּלפניו ּתרח ּבימי - אבֹותינּו היּו ׁשּבתחּלה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומסּפר,
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ּומסּים זרה; עבֹודה ורֹודפין ההבל, אחרי וטֹועין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכֹופרין
מן והבּדילנּו לּה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקרבנּו האמת, ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָּבדת
היינּו ׁשעבדים ּומֹודיע, מתחיל וכן ליחּודֹו. וקרבנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹועים,
ּבנּסים ּומסּים ׁשּגמלנּו; הרעה וכל ּבמצרים, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלפרעה
אבד מ"ארּמי ׁשּידרׁש והּוא ּובחרּותנּו. לנּו, ׁשּנעׂשּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹונפלאֹות
ּבדרׁש ּומארי הּמֹוסיף וכל הּפרׁשה; ּכל ׁשּיגמר עד ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹאבי",

מׁשּבח. זה הרי זֹו, ְֲֵֶָָָָֻּפרׁשה
עׂשר,‰. חמּׁשה ּבליל אּלּו דברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹּכל

חֹובתֹו ידי יצא מצרים]לא ביציאת ּפסח,[לספר הן: ואּלּו ; ְְֵֵֵֶַָָָֹ
על הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם על ּפסח, ּומרֹורים. ְִֵֶֶַַַַַַָָָָמּצה,
הּוא ּפסח זבח "ואמרּתם ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּתי

חּיי את הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על מרֹורים, אבֹותינּולה'"; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַ
הן ּכּלן, האּלּו ּודברים ׁשּנגאלּו. ׁשם על מּצה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבמצרים;

'הּגדה'. ְִִַַָָָהּנקראין
.Âלהראֹות אדם חּיב ודֹור, ּדֹור הּואּבכל ּכאּלּו עצמֹו את ְְְְְִֶַַַָָָָָ

הֹוציא "ואֹותנּו ׁשּנאמר: מצרים, מּׁשעּבּוד עּתה יצא ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָּבעצמֹו
היית";מּׁשם". עבד ּכי "וזכרּת, ּבּתֹורה: צּוה זה ּדבר ועל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

לחרּות ויצאת עבד, היית ּבעצמ אּתה ּכאּלּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכלֹומר,
ְְִֵָונפּדית.

.Êולׁשּתֹות לאכל צרי הּזה, ּבּלילה אדם ּכׁשּסֹועד ,ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ
חרּות ּדר מסב ּביןוהּוא ואחד, אחד וכל נׁשים,. ּבין אנׁשים ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

ּפחֹות אין - יין ׁשל ּכֹוסֹות ארּבעה הּזה, ּבּלילה לׁשּתֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָחּיב
לֹו יפחתּו לא הּצדקה, מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו [גבאימהן; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

רביעית.הצדקה] מהן, ּכֹוס ּכל ׁשעּור ּכֹוסֹות; ְְִִִֵֵֶַָָָמארּבעה
.Áׁשּיסב עד יאכל לא ׁשּביׂשראל, עני אינּהאפּלּו אּׁשה . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּובן הסּבה. צריכה היא, חׁשּובה אּׁשה ואם הסּבה; ְְְֲֲֲִִִִִִִֵָָָָָָצריכה
ּתלמיד אבל הסּבה; צריכין רּבֹו, ּבפני והּׁשּמׁש אביו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאצל
והסּבת רׁשּות. רּבֹו לֹו נתן ּכן אם אּלא מסב אינֹו רּבֹו, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבפני
אין - ּפניו על אֹו ערּפֹו, על הּמסב וכן הסּבה; אינּה ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָימין,
מּצה, ּכזית אכילת ּבׁשעת הסּבה? צריכין ואימתי הסּבה. ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָזֹו
אם - ּוׁשתּיתֹו אכילתֹו ּוׁשאר האּלּו. ּכֹוסֹות ארּבעה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָּובׁשתּית

.צרי אינֹו לאו, ואם מׁשּבח; זה הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֻהסב,
.Ëאֹותן למזג צרי - האּלּו ּכֹוסֹות מים]ארּבעה עם ,[לערבן ְְִִֵַָָָָָֹ

ּדעת ּולפי הּיין, לפי הּכל ערבה; ׁשתּיה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכדי
חי יין מרביעית ּבארּבעּתן יפחֹות ולא כוסהּׁשֹותה. בכל -] ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ

יין] רביעית רבע ׁשאינֹויהא מּיין אּלּו ּכֹוסֹות ארּבעה ׁשתה .ְִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשתה חרּות; ידי יצא ולא ּכֹוסֹות, ארּבעה ידי יצא - ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָֹמזּוג
יצא ולא יצא, חרּות ידי - אחת ּבבת מזּוגין ּכֹוסֹות ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹארּבעה
יצא. רּבֹו, מהן ּכֹוס מּכל ׁשתה ואם ּכֹוסֹות. ארּבעה ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻידי

.Èּברכה עליו מבר האּלּו, ּכֹוסֹות מארּבעה וכֹוס ּכֹוס ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָּכל
עצמֹו ׁשני,ּבפני וכֹוס הּיֹום; קּדּוׁש עליו אֹומר ראׁשֹון, וכֹוס . ְְְְִִִִֵֵֵַַָָ

ּברּכת עליו מבר ׁשליׁשי, ּכֹוס ההּגדה; את עליו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָקֹורא
ּברּכת עליו ּומבר ההּלל, את עליו ּגֹומר רביעי, ּכֹוס ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמזֹון;

לׁשּתֹות,[יהללוך]הּׁשיר רצה אם - האּלּו הּכֹוסֹות ּובין . ְִִִֵֵַַָָָ
ׁשֹותה. אינֹו לרביעי, ׁשליׁשי ּבין ְְִִִִִֵֵֶֶׁשֹותה;

.‡Èמצוה - ׁשהיּוהחרסת לּטיט זכר סֹופרים, מּדברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
אֹו ּתמרים לֹוקחין אֹותּה? עֹוׂשין וכיצד ּבמצרים. ּבֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַָָעֹובדין

ודֹורסין[תאנים]ּגרֹוגרֹות ּבהן, וכּיֹוצא צּמּוקין [מועכים]אֹו ְְְְִִִֵֶַָָ
ונֹות טיטאֹותן, ּכמֹו ּבתבלין אֹותן ּומתּבלין חמץ, לתֹוכן נין ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

הּפסח. ּבלילי הּׁשלחן על אֹותן ּומביאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבתבן;
.·Èאּלא עצמּה, ּבפני הּתֹורה מן מצוה אינּה - מרֹור ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאכילת

ּבׂשר לאכל אחת עׂשה ׁשּמצות הּפסח; ּבאכילת היא ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹּתלּויה
ּומרֹורים מּצה על הּמרֹורהּפסח, לאכל סֹופרים, ּומּדברי . ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּפסח. קרּבן ׁשם אין אפּלּו זה, ּבליל ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָלבּדֹו
.‚Èוהּתמכה והעלׁשין החּזרת הן ּבּתֹורה, האמּורים ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמרֹורים

נקרא אּלּו, ירק מיני מחמׁשת אחד ּכל והּמרֹור; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָוהחרחבינה
- יצא ּכזית, מחמׁשּתן אֹו מהן מאחד אכל ואם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מרֹור'.

ּבּקלח ויֹוצאין לחין; ׁשּיהיּו אפּלּו[שורש]והּוא, ׁשּלהן, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָ
ׁשלקן ואם הרבה]יבׁש. ּכבׁשן[בישלן אֹו רב, זמן או [בחומץ, ְְְִֵָָָָָ

ּבהן.במים] יֹוצא אין - ּבּׁשלן אֹו ,ְִֵֵֶָָ

ה'תשע"ב אייר ה' שישי יום

ח ¤¤ּפרק
הּוא‡. ּכ עׂשר, חמּׁשה ּבליל אּלּו מצוֹות עׂשּית :סּדּור ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָ

ּפרי 'ּבֹורא ּומבר ואחד, אחד לכל ּכֹוס מביאין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבּתחּלה
ּוזמן הּיֹום, קּדּוׁש עליו ואֹומר וׁשֹותה.[שהחיינו]הּגפן', , ְְְִֵֶֶֶַַַָָ

ּומביאין ידיו. ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָואחר
וגּופֹו וחרסת, ּומּצה אחר, וירק מרֹור ועליו ,ערּו ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹֻׁשלחן
ּובּזמן עׂשר; ארּבעה יֹום ׁשל חגיגה ּובׂשר הּפסח, ּכבׂש ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשל
לּפסח, זכר אחד - בׂשר מיני ׁשני הּׁשלחן על מביאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּזה,

לחגיגה. זכר ְֲִֵֶֶַָָואחד
האדמה'·. ּפרי 'ּבֹורא ּומבר ּומטּבלמתחיל ירק ולֹוקח , ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ

אחד ּכל - עּמֹו המסּבין וכל הּוא ּכזית, ואֹוכל ּבחרסת, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻאֹותֹו
הּׁשלחן את עֹוקרין ּכ ואחר מּכזית. ּפחֹות אין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻואחד,
הּבן וכאן הּׁשני, הּכֹוס ּומֹוזגין לבּדֹו, ההּגדה קֹורא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָמּלפני
מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה הּקֹורא: ואֹומר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשֹואל.
אחת, ּפעם אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּלילֹות?
חמץ אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל פעמים; ׁשּתי הּזה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּלילה
אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מּצה; ּכּלֹו הּזה והּלילה ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּומּצה,

ׁשלּוק צלי הרבה]ּבׂשר והּליל[מבושל ּכּלֹוּומבּׁשל, הּזה ה ְְְְִֶַַַַָָָָֻֻ
הּזה והּלילה ירקֹות, ׁשאר אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָצלי;
מסּבין, ּובין יֹוׁשבין ּבין אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻמרֹורים;

מסּבין'. ּכּלנּו הּזה ְְְִֶַַַָָֻֻוהּלילה
ׁשאין‚. - צלי' ּכּלֹו הּזה 'והּלילה אֹומר אינֹו הּזה, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻּבּזמן

קרּבן ּבגנּותלנּו ּומתחיל וכו']. אבותינו היו עוע"ז ,[מתחילה ְְְִִַָָָ
ּכּלּה. אבי" אבד "ארּמי ּפרׁשת ּדרׁש ׁשּגֹומר עד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻוקֹורא

אֹוכלין,„. ׁשאנּו זה 'ּפסח ואֹומר: לפניו, הּׁשלחן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּומחזיר
ּבמצרים אבֹותינּו ּבּתי על הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם ,על ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבידֹו הּמרֹור ּומגּביּה לה''; הּוא ּפסח זבח ואמרּתם ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשּנאמר:
הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנּו זה 'מרֹור ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָואֹומר:
חּייהם'; את וימררּו ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו חּיי ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָאת
ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנּו זֹו 'מּצה ואֹומר: ּבידֹו הּמּצה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָּומגּביּה
עליהם ׁשּנגלה עד להחמיץ אבֹותינּו ׁשל ּבצקם הסּפיק ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא
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ׁשל ׁשמע קרּית זמן הּגיע רּבֹותינּו, להן: ואמרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּתלמידיהן

עזריה`xn.ׁשחרית ּבן אלעזר רּבי ּכבןלהם אני הרי : ֲִַ¨©ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עד ּבּלילֹות, מצרים יציאת ׁשּתאמר זכיתי ולא ׁשנה, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשבעים
צאת יֹום את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: זֹומא, ּבן ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּדרׁשּה
"ּכל הּימים; ,"חּיי "ימי - "חּיי ימי ּכל מצרים, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמארץ
העֹולם ,"חּיי "ימי אֹומרים: וחכמים הּלילֹות. ,"חּיי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָימי

הּמׁשיח. לימֹות להביא ,"חּיי ימי "ּכל KExAהּזה; ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ¨
עּמֹו ליׂשראל ּתֹורה ׁשּנתן ארּבעההּמקֹום ּכנגד הּוא. ּברּו , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ואחד ּתם, ואחד רׁשע, ואחד חכם, אחד - ּתֹורה ּדּברה ְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָּבנים

לׁשאל. יֹודע העדֹותmkg,ׁשאינֹו "מה - אֹומר? הּוא מה ְִֵֵֶַֹ¨¨ֵֵַָָ
אתכם" אלהינּו ה' צּוה אׁשר והּמׁשּפטים, אּתהוהחּקים אף . ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

אפיקימֹון. הּפסח אחר מפטירין אין הּפסח: ּכהלכת לֹו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַֹאמר

,rWxאֹומ הּוא -רמה לכם" הּזאת העבֹודה "מה - ? ¨¨ֲֵֶַַָָָָֹ
וכפר הּכלל מן עצמֹו את ׁשהֹוציא ּולפי לֹו. ולא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ"לכם",
עׂשה זה "ּבעבּור לֹו: ואמר ׁשּניו את הקהה אּתה אף ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבעּקר,
לא ׁשם, היה ואּלּו לֹו; ולא "לי", - מּמצרים" ּבצאתי לי ְְְְִִִִִִִֵַָָָֹֹה'

נגאל. "ואמרּתmY,היה ּזאת". "מה - אֹומר? הּוא מה ְִָָָ¨ְְֵַַַָָֹ
עבדים" מּבית מּמצרים, ה' הֹוציאנּו יד ּבחזק .אליו: ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

Fpi`Weלבנ "והּגדּת ׁשּנאמר: לֹו, ּפתח אּת - לׁשאל יֹודע §¤¥ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָֹ
מּמצרים" ּבצאתי לי ה' עׂשה זה ּבעבּור לאמר: ההּוא .ּבּיֹום ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
"ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד החדׁש? מראׁש יכֹול ,"לבנ ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹ"והּגדּת
לֹומר: ּתלמּוד יֹום? מּבעֹוד יכֹול ההּוא, ּבּיֹום אי ְְִִַַַַַָההּוא".
ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה אּלא אמרּתי, לא זה"; ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ"ּבעבּור

.לפני אבֹותינּו;dNgYn,מּנחין היּו זרה עבֹודה עֹובדי ְִֶָָֻ¦§¦¨ְֲֲֵֵָָָָ
לעבֹודתֹו הּוא ּברּו הּמקֹום קרבנּו "וּיאמרועכׁשו, ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּנהר ּבעבר יׂשראל, אלהי ה' אמר ּכה העם: ּכל אל ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻיהֹוׁשע
נחֹור; ואבי אברהם אבי ּתרח מעֹולם, אבֹותיכם ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָיׁשבּו
מעבר אברהם את אביכם את ואּקח אחרים. אלהים ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוּיעבדּו
ואּתן זרעֹו, את וארּבה ּכנען; ארץ ּבכל אֹותֹו ואֹול ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנהר,
לעׂשו ואּתן עׂשו; ואת יעקב את ליצחק ואּתן יצחק. את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלֹו
מצרים" ירדּו ּובניו ויעקב אֹותֹו, לרׁשת ׂשעיר הר .את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

KExAׁשהּקדֹוׁש הּוא; ּברּו עּמֹו, ליׂשראל הבטחתֹו ׁשֹומר ¨ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
לאברהם ׁשאמר ּכמֹו לעׂשֹות הּקץ, את מחּׁשב הּוא ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָּברּו
ּכי ּתדע ידֹוע לאברם: "וּיאמר ׁשּנאמר: הּבתרים, ּבין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאבינּו
ארּבע - אֹותם ועּנּו ועבדּום, להם, לא ּבארץ זרע יהיה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּגר
כן ואחרי אנכי, ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את וגם ׁשנה. ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמאֹות

ּגדֹול" ּברכׁש ׁשּלאid`.יצאּו - ולנּו לאבֹותינּו ׁשעמדה ְְִֵָֻ¦ְְֲֵֶֶַָָָֹ
עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ּבכל אּלא עלינּו, עמד ּבלבד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאחד

מּידם מּצילנּו הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּולמד,v`.לכּלֹותנּו; ְְִִֵֵַַַָָָָ¥ְַ
ׁשּפרעה - אבינּו ליעקב לעׂשֹות הארּמי לבן ּבּקׁש ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹמה
הּכל, את לעקר ּבּקׁש ולבן הּזכרים; על אּלא ּגזר לא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהרׁשע,

מלּמדׁשּנאמר ׁשם". וּיגר מצרימה, וּירד אבי, אבד "ארּמי : ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
אל "וּיאמרּו ׁשּנאמר: ׁשם, לגּור אּלא להׁשּתּקע ירד ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
,לעבדי אׁשר לּצאן מרעה אין ּכי ּבאנּו, ּבארץ לגּור ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּפרעה:
ּבארץ עבדי נא יׁשבּו ועּתה ּכנען; ּבארץ הרעב כבד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכי

ירדּומעטiznAּגׁשן". נפׁש "ּבׁשבעים ׁשּנאמר: ּכמֹו - ֶֹ¦§¥ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָ

הּׁשמים ּככֹוכבי אלהי ה' ׂשמ ועּתה מצרימה, ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאבֹותי

לגֹויidieלרב". ׁשם.ׁשם מצּינין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד - ָֹ©§¦ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻ
וּירּבּוּגדֹול וּיׁשרצּו ּפרּו יׂשראל "ּובני ׁשּנאמר: ּכמֹו - ועצּום ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אתם"וּיעצ הארץ וּתּמלא מאד, ּבמאד ּכמֹוaxe37.מּו - ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹ¨¨ְ

וּתבאי וּתגּדלי, וּתרּבי ,נתּתי הּׂשדה ּכצמח "רבבה ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ועריה". ערם ואּת צּמח, ּוׂשער נכנּו, ׁשדים עדיים; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּבעדי

ErxIeהּמצרים לֹו;אֹותנּו נתחּכמה "הבה ׁשּנאמר: ּכמֹו - ©¨¥ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָ
על הּוא ּגם ונֹוסף מלחמה, תקראנה ּכי והיה - ירּבה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָּפן

הארץ". מן ועלה ּבנּו, ונלחם ּכמֹוEpEPrieׂשנאינּו, - ְְְְִִֵֶַָָָָָֹ©§©ְ
ּבסבלתם; עּנתֹו למען מּסים, ׂשרי עליו "וּיׂשימּו ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:

רעמסס". ואת ּפתם את - לפרעה מסּכנֹות ערי EpYIeוּיבן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ©¦§
קׁשה עבֹודה ּבניעלינּו את מצרים "וּיעבדּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

."ּבפר אבתינּוwrvPeיׂשראל אלהי ה' ּכמֹואל - ְְִֵֶָָ©¦§©ְֱֲֵֵֶֹֹ
מצרים, מל וּימת ההם, הרּבים בּימים "ויהי ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
אל ׁשועתם וּתעל וּיזעקּו; העבדה, מן יׂשראל בני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹוּיאנחּו

העבדה". מן קלנּוrnWIeהאלהים את ּכמֹוה' - ֱֲִִָָָֹֹ©¦§©ְֵֶֹ
את אלהים וּיזּכר נאקתם, את אלהים "וּיׁשמע ְְֱֱֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:

יעקב". ואת יצחק את אברהם את ענינּוxIe`ּבריתֹו, את ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹ©©§ְֵֶָ
ּבני את אלהים "וּירא ׁשּנאמר: ּכמֹו ארץ, ּדר ּפריׁשּות זֹו -ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ

אלהים". וּידע ּכמֹועמלנּוz`eיׂשראל, הּבנים, אּלּו - ְֱִִֵֵַַָֹ§¤ְֲִֵֵַָָ
הּבת, וכל ּתׁשליכּוהּו; היאֹורה הּיּלֹוד, הּבן "ּכל ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּנאמר:
ראיתי "וגם ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדחק, זה - לחצנּו ואת ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹּתחּיּון".

אתם". לחצים מצרים אׁשר הּלחץ ה'Ep`ivFIeאת ְֲֲִִִֶֶַַַַָֹֹ©¦¥
ידימּמצרים על ולא ׂשרף, ידי על לא ,מלא ידי על לא - ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹ

"ועברּתי ׁשּנאמר: ּבכבֹודֹו, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אּלא ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשליח,
מצרים, ּבארץ ּבכֹור כל והּכיתי הּזה, ּבּלילה מצרים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבארץ
אני ׁשפטים, אעׂשה מצרים אלהי ּובכל ּבהמה; ועד ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמאדם

ּובאתֹותחזקהciAה'". ּגדֹול, ּובמרא נטּויה ּובזרע §¨ְְְְֲִַָָָָָֹֹֹ
ה' יד "הּנה ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדבר, זה - חזקה ּביד ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּובמפתים.
ּבּבקר ּבּגמּלים, ּבחמֹורים ּבּסּוסים ּבּׂשדה, אׁשר ּבמקנ ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָהֹויה

מאד". ּכבד ּדבר - ּכמֹונטּויהrxfaEּובּצאן החרב, זֹו - ְֵֶֶַָֹֹ¦§Ÿ©ְְֶֶַָ
ירּוׁשלים". על נטּויה ּבידֹו, ׁשלּופה "וחרּבֹו ְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:

`xnaEהנּסהּגדֹול "אֹו ׁשּנאמר: ּכמֹו ׁשכינה, ּגּלּוי זה - §Ÿְְֱֲִִִֶֶֶַָָָ̈
ּבאתת ּבמּסֹות ּגֹוי, מּקרב גֹוי לֹו לקחת לבא ְְֱִִֶֶַַַָָֹֹֹֹאלהים,
ּובמֹוראים נטּויה ּובזרֹוע חזקה ּוביד ּובמלחמה, ְְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָָּובמֹופתים
."לעיני ּבמצרים אלהיכם ה' לכם עׂשה אׁשר ּככל - ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּגדלים

zFz`aEּתּקח הּזה הּמּטה "ואת ׁשּנאמר: הּמּטה, זה - §Ÿְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ

האתֹות". את ּבֹו ּתעׂשה אׁשר ,ּבידmiztnaE,הּדם זה - ְֲֲֶֶֶֶַָָֹ§Ÿ§¦ֶַָ
ואׁש ּדם - ּובארץ ּבּׁשמים מֹופתים "ונתּתי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכמֹו

עׁשן". ּובזרעxaCותמרֹות ׁשּתים; חזקה, ּביד אחר: ְְִָָ¨¨ְְְֲִִֵַַַָָָֹ
ׁשּתים; ּובאתֹות, ׁשּתים; ּגדֹול, ּובמרא ׁשּתים; ְְְְְְִִִַַַָָָֹֹנטּויה,
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהביא מּכֹות עׂשר אּלּו - ׁשּתים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּובמפתים,

צפרּדע ּדם, הן: ואּלּו ּבמצרים, הּמצרים על ּכּנים,הּוא , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָ
רּבי ּבכֹורֹות. מּכת ,חׁש ארּבה, ּברד, ׁשחין, ּדבר, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹערֹוב,

ּבאח"ב. עד"ׁש "ּדצ סימן, ּבהם נֹותן היה oAxיהּודה ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ©¨
א ּדברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא ּכל אֹומר: ּבּפסח,ּגמליאל ּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
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הּבצק את וּיאפּו ׁשּנאמר: מּיד, ּוגאלם הּוא ּברּו ְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקדֹוׁש
ׁשהיּו 'ּפסח אֹומר: הּזה ּובּזמן וכּו'. מּמצרים הֹוציאּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאׁשר
ׁשּפסח ׁשם על קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹוכלין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאבֹותינּו

וכּו'. אבֹותינּו' ּבּתי על הּוא ּברּו ְֲֵֵַַָָָהּקדֹוׁש
לפאר‰. לׁשּבח להּלל להֹודֹות חּיבין אנּו לפיכ' ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָואֹומר:

ּולנּצח ּולהּדר לגּדל הּנּסיםלרֹומם ּכל את לנּו ׁשעׂשה למי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
יּה. הללּו לפניו, ונאמר לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹהאּלּו,
למעינֹו "חּלמיׁש, עד וגֹו', ה'" עבדי הללּו יּה, ְְְְְְְִֵַַַַַַָָ"הללּו

אׁשרמים"'; העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' וחֹותם: ְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּזה לּלילה והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את וגאל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּגאלנּו
אלהינּו ה' 'ּכן מֹוסיף: הּזה ּובּזמן ּומרֹורים'. מּצה ּבֹו ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָֹֹלאכל
הּבאים אחרים ולרגלים למֹועדים יּגיענּו אבֹותינּו, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹואלהי
,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּבבנין ׂשמחים לׁשלֹום, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלקראתנּו
קיר על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן הּזבחים מן ׁשם ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹונאכל
ּפדּות ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ונֹודה לרצֹון, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻמזּבח
הּגפן, על ּומבר יׂשראל'. ּגאל ה', אּתה ּברּו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנפׁשנּו.

הּׁשני. הּכֹוס ְִֵֶַַוׁשֹותה
.Â- ׁשנּיה ידיו ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָואחר

ההּגדה קריאת ּבׁשעת ּדעּתֹו הּסיח רקיקיןׁשהרי ׁשני ולֹוקח ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּומבר[מצות] ׁשלם, לתֹו ּפרּוס ּומּניח מהן אחד חֹולק ,ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּתי על מבר אינֹו מה ּומּפני הארץ'. מן לחם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ'הּמֹוציא
"לחם[מצות]ּכּכרֹות ׁשּנאמר: מּׁשּום טֹובים? ימים ּכׁשאר , ְֱִִִִִֶֶֶֶַָָָ

ּבפרּוסה עני ׁשל ּדרּכֹו מה - ּבפרּוסה.[חתיכה]עני" ּכאן אף , ְְְִִִִֶַַַָָָָֹ
ּכ ּומרֹור}ּכֹור{ואחר מּצה ּומטּבל{(לוקח) }ּכאחד, ְְְֵֵֶַַַַָָָָ

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ּומבר ּבחרסת, כאחד) ְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ(ומטבל
מּצה אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָהעֹולם,
ּבפני ּומרֹור עצמּה ּבפני מּצה אכל ואם ואֹוכלן. ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּומרֹורים',

עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על מבר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָעצמֹו,
.Ê,העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ּכ ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחר

הּזבח' אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ואֹוכלאׁשר , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ה' אּתה ּברּו' :ּומבר ּתחּלה. עׂשר ארּבעה חגיגת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָמּבׂשר
על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
הּפסח ּברּכת ולא ּפסח. ׁשל מּגּופֹו ואֹוכל הּפסח', ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹאכילת

ּפסח. ׁשל ּפֹוטרת זבח ׁשל ולא זבח, ׁשל ְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹּפֹוטרת
.Áחֹוזר 'הּמֹוציא', ׁשּמבר אחר קרּבן, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּזמן

ואֹוכל ּבחרסת מּצה ּומטּבל מּצה', אכילת 'על וחֹוזרּומבר . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ולא ואֹוכל; ּבחרסת מרֹור ּומטּבל מרֹור', אכילת 'על ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּומבר
מּדברי מצוה וזה טעמֹו. יבּטל ׁשּמא ּבחרסת, אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹיׁשהה

ואֹוכלןסֹו ּבחרסת, ּומטּבל ּומרֹור, מּצה וכֹור וחֹוזר ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹפרים.
לּמקּדׁש. זכר ּברכה, ְְְִֵֶַָָָֹּבלא

.Ëלאכל רֹוצה ׁשהּוא ּכל ואֹוכל ּבּסעּודה, נמׁש ּכ ,ואחר ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מּבׂשר אֹוכל ּובאחרֹונה לׁשּתֹות. רֹוצה ׁשהּוא ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָוׁשֹותה
ּכלל; אחר מאכל אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית, ואפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּפסח,
ּכדי ּכלּום, אחריה טֹועם ואינֹו מּצה, ּכזית אֹוכל הּזה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּובּזמן
- ּבפיו הּמּצה אֹו הּפסח ּבׂשר וטעם סעּודתֹו, הפסק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיהיה

הּמצוה. היא ְֲִִִֶַָָָׁשאכילתן
.Èידיו נֹוטל ּכ ׁשליׁשי,ואחר ּכֹוס על הּמזֹון ּברּכת ּומבר , ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ההּלל; את עליו וגֹומר רביעי, ּכֹוס מֹוזג ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוׁשֹותהּו.
וכּו', 'מעׂשי ּכל ה' יהללּו' והיא הּׁשיר, ּברּכת עליו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָואֹומר
ויׁש הּמים. מן חּוץ הּלילה, ּכל ּכלּום ּכ אחר טֹועם ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָואינֹו
והּוא - הּגדֹול הּלל עליו ולֹומר חמיׁשי, ּכֹוס למזג ְְְֲִִִֵַַַָָָֹלֹו
אינֹו זה וכֹוס ּבבל"; נהרֹות "על עד טֹוב", ּכי לה', ְֲִֵֵֶֶַַַַָמ"הֹודּו

ו ּכֹוסֹות. ארּבעה ּכמֹו ּבכלחֹובה ההּלל את לגמר לֹו יׁש ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
סעּודה. מקֹום ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּירצה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָמקֹום

.‡Èמקֹום אֹוכלין; פסחים, ּבלילי צלי לאכל ׁשּנהגּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹמקֹום
ּבׂשר יאמרּו ׁשּמא ּגזרה - אֹוכלין אין לאכל, ׁשּלא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּנהגּו

הּוא ּכאחדהּפסח ּכּלֹו צלּוי ׂשה לאכל אסּור מקֹום ּובכל . ְְֱֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
היה ואם ּבחּוץ; קדׁשים ּכאֹוכל ׁשּנראה מּפני זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבליל

ׁשלק אֹו אבר, מּמּנּו ׁשחּסר אֹו ,והּוא[בישל]מחּת אבר ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
ׁשּנהגּו. ּבמקֹום מּתר, זה הרי - ְְֲֲֵֶֶָָָָֻֻמחּבר

.·Èּכדר הּפת על מקּדׁש - הּפסח ּבלילי יין לֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמי
הּזה הּסדר על הּדברים ּכל ועֹוׂשה ּבׁשּבת, מיׁשעֹוׂשה ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּמרֹור על מבר ּבּתחּלה ּבלבד, מרֹור אּלא ירק לֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאין
- מרֹור' אכילת ו'על האדמה', ּפרי 'ּבֹורא - ּברכֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָׁשּתי
וחֹוזר ואֹוכלּה, הּמּצה על מבר ההּגדה, ּוכׁשּיגמר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹואֹוכל;

ּברכה. ּבלא הּמרֹור, מן ְְְִֵַָָָֹואֹוכל
.‚Èמׁשּמרת מּצה לֹו ׁשאין מצה]מי ּכזית,[לשם אּלא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

אכילת 'על מבר מׁשּמרת, ׁשאינּה מּמּצה סעּודתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשּגֹומר
ּכלּום. אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית; אֹותֹו ואֹוכל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָמּצה',

.„Èּבני ואֹוכל. חֹוזר אינֹו והקיץ, הּסעּודה ּבתֹו ׁשּיׁשן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמי
ּבתֹוך מקצתן ׁשּיׁשנּו ואֹוכלין;חבּורה חֹוזרין הּסעּודה, ְְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָ

יאכלּו ּכּלן, נתנמנמּו יאכלּו; לא ונעֹורּו, ּכּלן .נרּדמּו ְְְְְְִִֵֵֵַָָֹֹֹֻֻ

ההּגדה ¨¨©©©Ÿנסח
ההּגדה הּוא:נסח ּכ הּגלּות, ּבזמן יׂשראל ּבּה ׁשּנהגּו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

הא מּמצרים. יצאנּו ּבבהילּו ואֹומר: ׁשני ּכֹוס על ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָמתחיל
ּכל ּדמצרים. מארעא ּדנפקּו אבהתנא ּדאכלּו עניא, ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָָלחמא
הא ויפסח. ייתי לפסח, ּדצרי וכל וייכֹול; ייתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּדכפין,
הכא הׁשּתא ּדיׂשראל; ּבארעא הּבאה לׁשנה הכא, ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּתא

חֹורי. ּבני - ּדאתיא לׁשּתא הּזהּנׁשּתּנהdnעבדי, הּלילה ְְְְְֵֵֵַַַָָ©ְְִֶַַַַָָ
ּפעם אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל הּלילֹות. ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּכל
אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ּפעמים. ׁשּתי הּזה, והּלילה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאחת;
הּלילֹות ׁשּבכל מּצה. ּכּלֹו הּזה, והּלילה ּומּצה; חמץ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻאֹוכלים
ׁשּבכל מרֹורים. הּזה, והּלילה ירקֹות; ׁשאר אֹוכלים ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָאנּו
הּזה, והּלילה מסּבין; ּובין יֹוׁשבין ּבין אֹוכלין אנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֻהּלילֹות

מסּבין. ה'היינּוmicarּכּלנּו וּיֹוציאנּו ּבמצרים; לפרעה ְִָֻֻ£¨¦ְְְְִִִִֵַַַָֹ
הֹוציא לא ואּלּו נטּויה. ּובזרֹוע חזקה ּביד מּׁשם, ְְְְֱֲִִִִֵַָָָָָֹֹאלהינּו
ּובנינּו אנּו עדין מּמצרים, אבֹותינּו את הּוא ּברּו ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּקדֹוׁש

ּכּלנּוּובנ ואפּלּו ּבמצרים. לפרעה היינּו מׁשעּבדים ּבנינּו י ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֻֻ
עלינּו מצוה - הּתֹורה את יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ּכּלנּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֻֻחכמים,
הרי מצרים, ּביציאת הּמארי וכל מצרים; ּביציאת ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָלסּפר

מׁשּבח. אלעזרdUrnזה ורּבי יהֹוׁשע ורּבי אליעזר ּברּבי ְֶָֻ©£¤ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֻ
ּברק; ּבבני מסּבין ׁשהיּו טרפֹון, ורּבי עקיבה ורּבי עזריה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּבן
ׁשּבאּו עד הּלילה, אֹותֹו ּכל מצרים ּביציאת מסּפרין ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוהיּו
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ׁשל ׁשמע קרּית זמן הּגיע רּבֹותינּו, להן: ואמרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּתלמידיהן

עזריה`xn.ׁשחרית ּבן אלעזר רּבי ּכבןלהם אני הרי : ֲִַ¨©ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עד ּבּלילֹות, מצרים יציאת ׁשּתאמר זכיתי ולא ׁשנה, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשבעים
צאת יֹום את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: זֹומא, ּבן ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּדרׁשּה
"ּכל הּימים; ,"חּיי "ימי - "חּיי ימי ּכל מצרים, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמארץ
העֹולם ,"חּיי "ימי אֹומרים: וחכמים הּלילֹות. ,"חּיי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָימי

הּמׁשיח. לימֹות להביא ,"חּיי ימי "ּכל KExAהּזה; ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ¨
עּמֹו ליׂשראל ּתֹורה ׁשּנתן ארּבעההּמקֹום ּכנגד הּוא. ּברּו , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ואחד ּתם, ואחד רׁשע, ואחד חכם, אחד - ּתֹורה ּדּברה ְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָּבנים

לׁשאל. יֹודע העדֹותmkg,ׁשאינֹו "מה - אֹומר? הּוא מה ְִֵֵֶַֹ¨¨ֵֵַָָ
אתכם" אלהינּו ה' צּוה אׁשר והּמׁשּפטים, אּתהוהחּקים אף . ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

אפיקימֹון. הּפסח אחר מפטירין אין הּפסח: ּכהלכת לֹו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַֹאמר

,rWxאֹומ הּוא -רמה לכם" הּזאת העבֹודה "מה - ? ¨¨ֲֵֶַַָָָָֹ
וכפר הּכלל מן עצמֹו את ׁשהֹוציא ּולפי לֹו. ולא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ"לכם",
עׂשה זה "ּבעבּור לֹו: ואמר ׁשּניו את הקהה אּתה אף ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבעּקר,
לא ׁשם, היה ואּלּו לֹו; ולא "לי", - מּמצרים" ּבצאתי לי ְְְְִִִִִִִֵַָָָֹֹה'

נגאל. "ואמרּתmY,היה ּזאת". "מה - אֹומר? הּוא מה ְִָָָ¨ְְֵַַַָָֹ
עבדים" מּבית מּמצרים, ה' הֹוציאנּו יד ּבחזק .אליו: ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

Fpi`Weלבנ "והּגדּת ׁשּנאמר: לֹו, ּפתח אּת - לׁשאל יֹודע §¤¥ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָֹ
מּמצרים" ּבצאתי לי ה' עׂשה זה ּבעבּור לאמר: ההּוא .ּבּיֹום ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
"ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד החדׁש? מראׁש יכֹול ,"לבנ ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹ"והּגדּת
לֹומר: ּתלמּוד יֹום? מּבעֹוד יכֹול ההּוא, ּבּיֹום אי ְְִִַַַַַָההּוא".
ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה אּלא אמרּתי, לא זה"; ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ"ּבעבּור

.לפני אבֹותינּו;dNgYn,מּנחין היּו זרה עבֹודה עֹובדי ְִֶָָֻ¦§¦¨ְֲֲֵֵָָָָ
לעבֹודתֹו הּוא ּברּו הּמקֹום קרבנּו "וּיאמרועכׁשו, ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּנהר ּבעבר יׂשראל, אלהי ה' אמר ּכה העם: ּכל אל ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻיהֹוׁשע
נחֹור; ואבי אברהם אבי ּתרח מעֹולם, אבֹותיכם ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָיׁשבּו
מעבר אברהם את אביכם את ואּקח אחרים. אלהים ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוּיעבדּו
ואּתן זרעֹו, את וארּבה ּכנען; ארץ ּבכל אֹותֹו ואֹול ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנהר,
לעׂשו ואּתן עׂשו; ואת יעקב את ליצחק ואּתן יצחק. את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלֹו
מצרים" ירדּו ּובניו ויעקב אֹותֹו, לרׁשת ׂשעיר הר .את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

KExAׁשהּקדֹוׁש הּוא; ּברּו עּמֹו, ליׂשראל הבטחתֹו ׁשֹומר ¨ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
לאברהם ׁשאמר ּכמֹו לעׂשֹות הּקץ, את מחּׁשב הּוא ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָּברּו
ּכי ּתדע ידֹוע לאברם: "וּיאמר ׁשּנאמר: הּבתרים, ּבין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאבינּו
ארּבע - אֹותם ועּנּו ועבדּום, להם, לא ּבארץ זרע יהיה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּגר
כן ואחרי אנכי, ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את וגם ׁשנה. ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמאֹות

ּגדֹול" ּברכׁש ׁשּלאid`.יצאּו - ולנּו לאבֹותינּו ׁשעמדה ְְִֵָֻ¦ְְֲֵֶֶַָָָֹ
עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ּבכל אּלא עלינּו, עמד ּבלבד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאחד

מּידם מּצילנּו הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּולמד,v`.לכּלֹותנּו; ְְִִֵֵַַַָָָָ¥ְַ
ׁשּפרעה - אבינּו ליעקב לעׂשֹות הארּמי לבן ּבּקׁש ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹמה
הּכל, את לעקר ּבּקׁש ולבן הּזכרים; על אּלא ּגזר לא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהרׁשע,

מלּמדׁשּנאמר ׁשם". וּיגר מצרימה, וּירד אבי, אבד "ארּמי : ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
אל "וּיאמרּו ׁשּנאמר: ׁשם, לגּור אּלא להׁשּתּקע ירד ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
,לעבדי אׁשר לּצאן מרעה אין ּכי ּבאנּו, ּבארץ לגּור ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּפרעה:
ּבארץ עבדי נא יׁשבּו ועּתה ּכנען; ּבארץ הרעב כבד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכי

ירדּומעטiznAּגׁשן". נפׁש "ּבׁשבעים ׁשּנאמר: ּכמֹו - ֶֹ¦§¥ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָ

הּׁשמים ּככֹוכבי אלהי ה' ׂשמ ועּתה מצרימה, ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאבֹותי

לגֹויidieלרב". ׁשם.ׁשם מצּינין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד - ָֹ©§¦ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻ
וּירּבּוּגדֹול וּיׁשרצּו ּפרּו יׂשראל "ּובני ׁשּנאמר: ּכמֹו - ועצּום ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אתם"וּיעצ הארץ וּתּמלא מאד, ּבמאד ּכמֹוaxe37.מּו - ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹ¨¨ְ

וּתבאי וּתגּדלי, וּתרּבי ,נתּתי הּׂשדה ּכצמח "רבבה ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ועריה". ערם ואּת צּמח, ּוׂשער נכנּו, ׁשדים עדיים; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּבעדי

ErxIeהּמצרים לֹו;אֹותנּו נתחּכמה "הבה ׁשּנאמר: ּכמֹו - ©¨¥ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָ
על הּוא ּגם ונֹוסף מלחמה, תקראנה ּכי והיה - ירּבה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָּפן

הארץ". מן ועלה ּבנּו, ונלחם ּכמֹוEpEPrieׂשנאינּו, - ְְְְִִֵֶַָָָָָֹ©§©ְ
ּבסבלתם; עּנתֹו למען מּסים, ׂשרי עליו "וּיׂשימּו ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:

רעמסס". ואת ּפתם את - לפרעה מסּכנֹות ערי EpYIeוּיבן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ©¦§
קׁשה עבֹודה ּבניעלינּו את מצרים "וּיעבדּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

."ּבפר אבתינּוwrvPeיׂשראל אלהי ה' ּכמֹואל - ְְִֵֶָָ©¦§©ְֱֲֵֵֶֹֹ
מצרים, מל וּימת ההם, הרּבים בּימים "ויהי ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
אל ׁשועתם וּתעל וּיזעקּו; העבדה, מן יׂשראל בני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹוּיאנחּו

העבדה". מן קלנּוrnWIeהאלהים את ּכמֹוה' - ֱֲִִָָָֹֹ©¦§©ְֵֶֹ
את אלהים וּיזּכר נאקתם, את אלהים "וּיׁשמע ְְֱֱֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:

יעקב". ואת יצחק את אברהם את ענינּוxIe`ּבריתֹו, את ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹ©©§ְֵֶָ
ּבני את אלהים "וּירא ׁשּנאמר: ּכמֹו ארץ, ּדר ּפריׁשּות זֹו -ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ

אלהים". וּידע ּכמֹועמלנּוz`eיׂשראל, הּבנים, אּלּו - ְֱִִֵֵַַָֹ§¤ְֲִֵֵַָָ
הּבת, וכל ּתׁשליכּוהּו; היאֹורה הּיּלֹוד, הּבן "ּכל ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּנאמר:
ראיתי "וגם ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדחק, זה - לחצנּו ואת ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹּתחּיּון".

אתם". לחצים מצרים אׁשר הּלחץ ה'Ep`ivFIeאת ְֲֲִִִֶֶַַַַָֹֹ©¦¥
ידימּמצרים על ולא ׂשרף, ידי על לא ,מלא ידי על לא - ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹ

"ועברּתי ׁשּנאמר: ּבכבֹודֹו, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אּלא ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשליח,
מצרים, ּבארץ ּבכֹור כל והּכיתי הּזה, ּבּלילה מצרים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבארץ
אני ׁשפטים, אעׂשה מצרים אלהי ּובכל ּבהמה; ועד ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמאדם

ּובאתֹותחזקהciAה'". ּגדֹול, ּובמרא נטּויה ּובזרע §¨ְְְְֲִַָָָָָֹֹֹ
ה' יד "הּנה ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדבר, זה - חזקה ּביד ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּובמפתים.
ּבּבקר ּבּגמּלים, ּבחמֹורים ּבּסּוסים ּבּׂשדה, אׁשר ּבמקנ ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָהֹויה

מאד". ּכבד ּדבר - ּכמֹונטּויהrxfaEּובּצאן החרב, זֹו - ְֵֶֶַָֹֹ¦§Ÿ©ְְֶֶַָ
ירּוׁשלים". על נטּויה ּבידֹו, ׁשלּופה "וחרּבֹו ְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:

`xnaEהנּסהּגדֹול "אֹו ׁשּנאמר: ּכמֹו ׁשכינה, ּגּלּוי זה - §Ÿְְֱֲִִִֶֶֶַָָָ̈
ּבאתת ּבמּסֹות ּגֹוי, מּקרב גֹוי לֹו לקחת לבא ְְֱִִֶֶַַַָָֹֹֹֹאלהים,
ּובמֹוראים נטּויה ּובזרֹוע חזקה ּוביד ּובמלחמה, ְְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָָּובמֹופתים
."לעיני ּבמצרים אלהיכם ה' לכם עׂשה אׁשר ּככל - ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּגדלים

zFz`aEּתּקח הּזה הּמּטה "ואת ׁשּנאמר: הּמּטה, זה - §Ÿְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ

האתֹות". את ּבֹו ּתעׂשה אׁשר ,ּבידmiztnaE,הּדם זה - ְֲֲֶֶֶֶַָָֹ§Ÿ§¦ֶַָ
ואׁש ּדם - ּובארץ ּבּׁשמים מֹופתים "ונתּתי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכמֹו

עׁשן". ּובזרעxaCותמרֹות ׁשּתים; חזקה, ּביד אחר: ְְִָָ¨¨ְְְֲִִֵַַַָָָֹ
ׁשּתים; ּובאתֹות, ׁשּתים; ּגדֹול, ּובמרא ׁשּתים; ְְְְְְִִִַַַָָָֹֹנטּויה,
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהביא מּכֹות עׂשר אּלּו - ׁשּתים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּובמפתים,

צפרּדע ּדם, הן: ואּלּו ּבמצרים, הּמצרים על ּכּנים,הּוא , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָ
רּבי ּבכֹורֹות. מּכת ,חׁש ארּבה, ּברד, ׁשחין, ּדבר, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹערֹוב,

ּבאח"ב. עד"ׁש "ּדצ סימן, ּבהם נֹותן היה oAxיהּודה ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ©¨
א ּדברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא ּכל אֹומר: ּבּפסח,ּגמליאל ּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



aleleצח dkeqe xtey zekld - xii` 'e ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Áהעֹומדים אֹותם - הּמערה ּבתֹו אֹו הּבֹור ּבתֹו ְְְְִֵַַַַָָָָהּתֹוקע
קֹול אם - ּבחּוץ והעֹומדים יצאּו. והּמערה, הּבֹור ְְְְְְִִַַַָָָָּבתֹו

הברה קֹול ואם יצאּו; ׁשמעּו, הד]ׁשֹופר יצאּו.[- לא ׁשמעּו, ְְְְְֲִָָָָָָָֹ
קֹול אם - ּבּה וכּיֹוצא הּגדֹולה החבית לתֹו הּתֹוקע ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן

יצא. לא ׁשמע, הברה קֹול ואם יצא; ׁשמע, ְֲִַַָָָָָָָָָֹׁשֹופר

ב ¤¤ּפרק
ויׂשראלים‡. לוּיים ּכהנים ׁשֹופר, קֹול לׁשמע חּיבין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹֹֹהּכל

מׁשחררים ועבדים ּוקטּנים,וגרים ועבדים נׁשים אבל ; ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻ
וטמטּום חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֻּפטּורין.

נקבה]ואנּדרֹוגינס ספקי זכר ח[ספקי ּיבין.- ְְְִִַַַָ
ידי·. החּיב את מֹוציא אינֹו ּבּדבר, חּיב ׁשאינֹו מי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

מהן הּׁשֹומע ּבּׁשֹופר, ׁשּתקעּו קטן אֹו אּׁשה ,לפיכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחֹובתֹו;
יצא אנּדרֹוגינסלא בפני. מין והוא הסימנים, כל בו [שיש ְְִַַָָֹ
מינֹו;עצמו] ׁשאינֹו את מֹוציא ואינֹו מינֹו, את ְִִִִֵֵֶֶֶמֹוציא
סימנים]טמטּום בו ניכר ולא[שלא מינֹו, את לא מֹוציא אינֹו ְְִִֵֶֹֹֻ

ׁשּנקרע ׁשהּטמטּום - מינֹו ׁשאינֹו נותח]את אפׁשר[- , ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֻ
נקבה. ׁשּיּמצא ואפׁשר זכר ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּיּמצא

אפּלּו‚. מֹוציא אינֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶוכן
אּלא ׁשּבֹו; חרּות צד מֹוציא ׁשּבֹו עבדּות צד ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָלעצמֹו,
לֹו ׁשּיתקע חֹורין מּבן ׁשּיׁשמע חֹובתֹו? ידי יֹוצא .ּכיצד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

חֹובתֹו;„. ידי יצא לא להתלּמד, ׁשֹופר ּבתקיעת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּמתעּסק
יצא לא הּמתעּסק, מן הּׁשֹומע ידיוכן לצאת ׁשֹומע נתּכּון . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ

הּתֹוקע ׁשּנתּכּון אֹו להֹוציאֹו, הּתֹוקע נתּכּון ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹחֹובתֹו
עד חֹובתֹו; ידי יצא לא - לצאת הּׁשֹומע נתּכּון ולא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹלהֹוציא

ּומׁשמיע. ׁשֹומע ְְִִֵֵֶַַַַׁשּיתּכּון
וׁשמע‰. ּתקיעתֹו, הּׁשֹומע ּכל להֹוציא ונתּכּון ׁשּתקע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמי

ׁשאין ּפי על אף יצא, - חֹובתֹו ידי לצאת ונתּכּון ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹומע
יֹודעֹו; ואינֹו ּתקיעתֹו, ׁשּׁשמע ּפלֹוני לזה מתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּתֹוקע

ׁשּיׁשמעּנּו מי לכל נתּכּון מהּלׁשהרי ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
צּבּור מּׁשליח הּתקיעֹות וׁשמע ּביתֹו, ּבתֹו יֹוׁשב אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּבּדר
להֹוציא מתּכּון צּבּור ׁשליח ׁשהרי לצאת; נתּכּון אם יצא, -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

חֹובתן. ידי הרּבים ְִֵֶַָָָאת
.Âּתֹוקעין אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹיֹום

מקֹום ּבכל ׁשבּותּבּׁשֹופר מּׁשּום ׁשהּתקיעה ּפי על אף , ְְְִִִֶַַַַָָָָ
השביתה] להרבות מדרבנן -[איסור ׁשּתֹוקעין היה הּדין ּומן .ְִִִֶַָָ

ולּמה - ּדבריהם ׁשל ׁשבּות וידחה ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָיבֹוא
ׁשּיתקע למי ויֹוליכֹו ּבידֹו, יּטלּנּו ׁשּמא ּגזרה, ּתֹוקעין? ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאין
מרׁשּות מֹוציאֹו אֹו הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ויעבירּנּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָלֹו,
ּבתקיעה, חּיבין ׁשהּכל - סקילה אּסּור לידי ויבֹוא ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָֹלרׁשּות,

לתקע. ּבקיאין הּכל ְְְִִִֵַַֹֹואין
.Êמּלתקע אֹותן מעּכבין אין - לחּנּו הּגיעּו ׁשּלא ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹֹהּתינֹוקֹות

ּומּתר ׁשּילמדּו; ּכדי הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹוב יֹום ׁשאינּה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבׁשּבת
קטן ּבין - טֹוב ּביֹום ללּמדן ּכדי עּמהן להתעּסק ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלגדֹול
אין ׁשהּתקיעה ;לחּנּו הּגיע ׁשּלא קטן ּבין ,לחּנּו ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּגיע

ׁשבּות מּׁשּום אּלא .אסּורה ְֲִֶָָ
.Áׁשאין ּבמקֹום אּלא ּגזרּו לא ּבׁשּבת, לתקע ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּכׁשּגזרּו

ּדין ּבית והיה קּים, הּמקּדׁש ׁשהיה ּבזמן אבל ּדין; ּבית ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבֹו
ּבׁשּבת ּבירּוׁשלם ּתֹוקעין הּכל היּו - ּבירּוׁשלם ּכלהּגדֹול , ְְִִִִִַַַַַָָָָָָֹ

ּבלבד ירּוׁשלם אנׁשי ולא יֹוׁשבין. ּדין ׁשּבית ּכלזמן אּלא , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
- ירּוׁשלם רֹואה והיתה ירּוׁשלם, ּתחּום ּבתֹו ׁשהיתה ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָעיר

הּנחל ּבתֹו ׁשּתהיה קֹול[בעמק]לא ׁשֹומעת והיתה - ְְְְִֶֶַַַַַָָֹ
יכֹולה והיתה - ההר ּבראׁש ׁשּתהיה לא - ירּוׁשלם ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹּתקיעת
אנׁשי - ּביניהן מפסיק נהר ׁשּיהיה לא - לירּוׁשלם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבֹוא
ערי ּבׁשאר אבל ּכירּוׁשלם; ּבׁשּבת ּתֹוקעין היּו העיר ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָאֹותּה

ּתֹוקעין. היּו לא ְְִִֵָָֹיׂשראל,
.Ëּבית ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל הּמקּדׁש, ּבית ׁשחרב הּזה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּובּזמן

סמּו ׁשּיהיה והּוא, - קבּוע ּבֹו[מוסמך]ּדין ּתֹוקעין - ּבארץ ְְְִִִֶֶֶַָָָָ
את ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית אּלא ּבׁשּבת, ּתֹוקעין ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבׁשּבת.
ּפי על אף ּבהן ּתֹוקעין אין ּדינין, ּבּתי ׁשאר אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהחדׁש;
זמן ּכל ּבלבד, ּדין ּבית ּבפני אּלא ּתֹוקעין ואין סמּוכין. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהן
ּתֹוקעין עמדּו, ולא לעמד ננערּו ואפּלּו יֹוׁשבין, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָֹֹׁשהן
ּתֹוקעין ולּמה ּתֹוקעין. אין ּדין, לבית חּוץ אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָּבפניהן;

זריזין ּדין ׁשּבית מּפני ּדין? ּבית יבֹואּו[זהירין]ּבפני ולא הן, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָֹ
ּדין ׁשּבית הרּבים, ּברׁשּות ּבפניהן הּׁשֹופר להעביר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּתֹוקעין

אֹותן. ּומֹודיעין העם את ְִִִִֶַָָָמזהירין
.Èּכדר - ּבּגלּיֹות ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּזמן

להיֹות ראׁשֹון יֹום חל ואם ּבּׁשני; ּתֹוקעין ּבראׁשֹון, ְְְְִִִִִִִֵֶַָָׁשּתֹוקעין
ּתֹוקעין לתקע, הראּויין ּדין ּבית ּבּמקֹום היה ולא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹּבׁשּבת

ּבלבד .ּבּׁשני ְִִֵַַ

ה'תשע"ב אייר ו' קודש שבת יום

ג ¤¤ּפרק
ראׁש‡. ׁשל טֹוב ּביֹום לׁשמע אדם חּיב ּתקיעֹות ְְְִִֶַַַָָָָֹֹּכּמה

ּובראׁשהּׁשנה ּבּיֹובל ּתרּועה ׁשּנאמרה לפי ּתקיעֹות. ּתׁשע ? ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
- ּתרּועה וכל ּפעמים, ׁשלׁשה -]הּׁשנה ּפׁשּוטה[תקיעה ְְְְְִַָָָָָָָֹ

הּׁשמּועה ּומּפי לאחריה; ּופׁשּוטה למדּו,[ממרע"ה]לפניה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָ
הּׁשנה ּבראׁש ּבין הן, אחד הּׁשביעי, חדׁש ׁשל ּתרּועֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּכל
ּבכל ּתֹוקעין ּתקיעֹות ּתׁשע יֹובל, ׁשל הּכּפּורים ּביֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָּבין
ּותרּועה ּתקיעה ּותקיעה, ּותרּועה ּתקיעה - מּׁשניהן ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָאחד

ּותקיעה. ּותרּועה ּתקיעה ְְְְִִִָָָָּותקיעה,
לפי·. ספק ּבּה לנּו נסּתּפק ּבּתֹורה, האמּורה זֹו [-ּתרּועה ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ

היא:מפני] היא יֹודעין אנּו ואין הּגלּיֹות, ורב הּׁשנים ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻאר
היללה היא -]אם תכופים קצרים הּנׁשים[קולות ׁשּמיּללין ְְְִִִִֶַַַָָָ

ׁשּמיּבבין ּבׁשעה מת]ּבנהּיתן ׁשּיאנח[על ּכדר האנחה אֹו , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשניהם אֹו ּגדֹול, מּדבר לּבֹו ּכׁשּידאג ּפעם אחר ּפעם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהאדם
הּנקראין הן - אחריה לבֹוא ׁשּדרּכּה והיללה האנחה - ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּכאחד
מיּלל; ּכ ואחר ּתחּלה, מתאּנח הּדֹואג, ּדר ׁשּכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ'ּתרּועה';

והיללה. האנחה הּכל, עֹוׂשין אנּו ְְְֲִִַַָָָָָָָֹלפיכ
אחר‚. זֹו והאנחה 'ּתרּועה'; קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָוהיללה,

סדר נמצא ׁשברים'. 'ׁשלׁשה אֹותּה קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹזֹו,
ׁשלׁשה ואחריה ּתקיעה ותֹוקע ,מבר הּוא: ּכ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּתקיעֹות
הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשברים
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מּצה ּפסח, - חֹובתֹו ידי יצא ּומרֹורים.לא ,gqRׁשהיּו ְְִֵֶַַָָָָֹ¤©ֶָ
על מה? ׁשם על קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹוכלין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאבֹותינּו
ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ּבּתי על הּמקֹום ׁשּפסח ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשם
בני ּבּתי על ּפסח אׁשר לה', הּוא ּפסח זבח ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ"ואמרּתם
וּיּקד הּציל; ּבּתינּו ואת מצרים, את ּבנגּפֹו ּבמצרים, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹיׂשראל

וּיׁשּתחוּו" מה?dSn.העם, ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנחנּו זֹו ְֲִַַָָ©¨ְְֲִֵֶַַָ
עד להחמיץ, אבֹותינּו ׁשל ּבצקן הסּפיק ׁשּלא ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעל
הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנגלה

מּיד הֹוציאּוּוגאלם אׁשר הּבצק את "וּיאפּו ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ולא מּמצרים, גרׁשּו ּכי חמץ; לא ּכי - מּצֹות עגת ְְְְִִִִִִִִֵַַַָֹֹֹֹֻמּמצרים,

להם". עׂשּו לא צדה וגם להתמהמּה, אּלּוmixFxnיכלּו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ§¦ֵ
את הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על מה? ׁשם על אֹוכלין, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשאנחנּו
ּבעבדה חּייהם את "וימררּו ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹחּיי
עבדתם ּכל את - ּבּׂשדה עבדה ּובכל ּובלבנים, ּבחמר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹקׁשה,

"ּבפר בהם עבדּו לראֹותlkaE.אׁשר אדם חּיב ודֹור ּדֹור ְְֲֶֶֶָָָ§¨ְִַָָָָ
ּבלבד אבֹותינּו את ׁשּלא מּמצרים; יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאת
מּׁשם הֹוציא "ואֹותנּו ׁשּנאמר: - ּגאל אֹותנּו אף אּלא ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָּגאל,
נׁשּבע אׁשר הארץ את לנּו לתת אתנּו, הביא למען -ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

חּיביםKkitl.לאבתינּו" לׁשּבחאנּו להּלל להֹודֹות ֲֵַֹ§¦¨ְְְִֵֵַַַַָָ
ּולנּצח ּולהּדר, לגּדל לרֹומם לנּולפאר ׁשעׂשה למי ּולבר ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו האּלּו, הּנּסים ּכל את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָולאבֹותינּו
טֹוב, ליֹום ּומאבל לׂשמחה, ּומּיגֹון לגאּלה, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֻּומּׁשעּבּוד

יּה. הללּו לפניו, ונאמר ּגדֹול; לאֹור Di:ּומאפלה Elld" ְְְְֲֵֵַַָָָָָֹ©§¨
וכּו'", מבר ה' ׁשם יהי ה'. ׁשם את הללּו ה', עבדי ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהללּו,

מים" למעינֹו "חּלמיׁש, מלעד אלהינּו ה' אּתה ּברּו . ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את וגאל ּגאלנּו אׁשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהעֹולם,
ואלהי אלהינּו ה' ּכן ּומרֹורים. מּצה ּבֹו לאכל הּזה ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלּלילה
לקראתנּו הּבאים אחרים ולרגלים למֹועדים יּגיענּו ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָאבֹותינּו,
ׁשם ונאכל ,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּבבנין ׂשמחים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלׁשלֹום,
לרצֹון, מזּבח קיר על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן הּזבחים ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָמן
ּברּו נפׁשנּו. ּפדּות ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻונֹודה

יׂשראל. ּגאל ה', ההּגדהׁשּמברכיןxcqMאּתה וקֹוראים ְִֵַַָָָ§¥¤ְְְְִִֶַַָָָ
ּבליל וקֹוראים מברכים ּכ ּפסח, ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּבליל
ּכֹוסֹות, ּבארּבעה הּׁשני ּבליל חּיבין וכן ּגלּיֹות; ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּׁשני

הראׁשֹון. ּבּלילה ׁשּנעׂשּו הּדברים ְְְֲִִִֶַַַַָָָָּובׁשאר
המצוות ספר ללומדי ההגדה נוסח כאן עד

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

alEle dMqe xtFW zFkld¦§¨§ª¨§¨
לׁשמע (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹיׁש
החג; ימי ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב (ב) ּבתׁשרי; ּבאחד ׁשֹופר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻקֹול
מצוֹות ּובאּור החג. ימי ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש לּולב לּטל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ(ג)

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

א ּפרק
הלכותשופרוסוכהולולב

¤¤
ּבראׁש‡. הּׁשֹופר ּתרּועת לׁשמע ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹמצות

ׁשּתֹוקעין וׁשֹופר לכם". יהיה ּתרּועה "יֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשנה,

הּכבׂשים קרן הּוא - ּבּיֹובל ּבין הּׁשנה ּבראׁש ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבֹו,
על ואף ּפסּולין. הּכבׂש, מּקרן חּוץ הּׁשֹופרֹות וכל ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּכפּוף;
הרי הּׁשנה, ּבראׁש ּבׁשֹופר ּתרּועה ּבּתֹורה נתּפרׁש ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּפי
ּתעבירּו . . ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ּבּיֹובל: אֹומר ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָהּוא

הּׁשמּועה ּומּפי רבנו]ׁשֹופר", משה ידי על למדּו:[שנמסרה ְְִִַָָָ
ּבׁשֹופר. הּׁשנה ראׁש ּתרּועת אף ּבׁשֹופר, יֹובל ּתרּועת ְְְְֵַַַַַָָָָֹמה

ּוׁשּתי·. אחד, ּבׁשֹופר הּׁשנה ּבראׁש ּתֹוקעין היּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹּבּמקּדׁש,
מארי הּׁשֹופר - הּצדדין מן קולו]חצֹוצרֹות [את ְְֲֲִִִַַַָָ
ּבּׁשֹופר הּיֹום ׁשּמצות מקּצרֹות, ּתֹוקעיןוהחצֹוצרֹות ולּמה . ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָ

- ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבחצֹוצרֹות? ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָֹעּמֹו
ּתֹוקעין אין מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל ה'". הּמל לפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָהריעּו

ּבלבד. ּבּׁשֹופר אּלא הּׁשנה ְְִֶַַַָָָָֹּבראׁש
ואם‚. לכּתחּלה; ּבֹו, ּתֹוקעין אין - זרה עבֹודה ׁשל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָׁשֹופר

יצא לא ּתקע, אם - הּנּדחת עיר וׁשל יצא. ּבֹו, ׁשֹופרּתקע . ְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
אּלא הּמצוה ׁשאין - חֹובתֹו ידי יצא ּבֹו, ׁשּתקע ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּגזּול
הגּביהֹו ולא ּבֹו נגע ׁשּלא ּפי על אף הּקֹול, ְְְִִִִִֶַַַַַָֹֹּבׁשמיעת
יתקע; לא עֹולה, ׁשל ׁשֹופר וכן ּגזל. ּדין ּבקֹול ואין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּׁשֹומע,
והלא ּתאמר: ואם מעילה. ּדין ּבקֹול ׁשאין יצא, - ּתקע ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹואם

נּתנּו להנֹות לא מצוֹות הּקֹול? ּבׁשמיעת כאןנהנה אין -] ְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹ
ּתקיעההנאה] ּבֹו לתקע מּתר מּׁשֹופר, הניה הּמּדר ,לפיכ ;ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹֻֻ

מצוה. ְִֶָׁשל
טֹוב,„. יֹום את עליו מחּללין אין - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשֹופר

ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר להרבותואפּלּו מדרבנן [איסור ְְֲִִֶַָָ
הּנהרהשביתה] מעבר אֹו האילן ּבראׁש הּׁשֹופר היה ּכיצד? .ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ּפני על ׁשט ולא ּבאילן עֹולה אינֹו הּוא, אּלא ׁשֹופר לֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹואין
ּכדי אֹותֹו,הּמים חֹותכין ׁשאין לֹומר צרי ואין להביאֹו; ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

עׂשה, מצות ׁשֹופר ׁשּתקיעת מּפני מלאכה, ּבֹו עֹוׂשין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָואין
יין אֹו מים לתֹוכֹו לּתן ּומּתר תעׂשה. ולא עׂשה טֹוב ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֻויֹום
רגלים מי לתֹוכֹו יּתן ולא לצחצחֹו; ּכדי טֹוב, ּביֹום חמץ ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַֹֹאֹו
עליו. ּבזּויֹות מצוֹות יהיּו ׁשּלא - הּכבֹוד מּפני ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹלעֹולם,

ּולכאן‰. לכאן ויראה ּבידֹו, ׁשּיאחזּנּו ּכדי - הּׁשֹופר .ׁשעּור ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּכּׁשעּור ּבֹו נׁשּתּיר אם - לרחּבֹו ּפסּול; לארּכֹו, [ממקוםנסּדק ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

לפיו] עד -הסדק נּקב הּסדק. מּמקֹום נכרת ּוכאּלּו ּכׁשר, -ְְְִִִִֵֶֶַַַָ
רּבֹו נׁשּתּיר אם - ּבמינֹו סתמֹו ּפסּול; ּבמינֹו, ׁשּלא סתמֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻאם
זה הרי - הּתקיעה את ׁשּנסּתמּו הּנקבים עּכבּו ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשלם,

ּבזכרּותֹו קדחֹו שבקרן]ּכׁשר. הבשר ּבמינֹו[עם ׁשּמין ּכׁשר, - ְְְְִִֵֵֶַָָָ
ּפסּול. לאחד, ׁשהׁשלימֹו עד ׁשֹופרֹות ׁשברי ּדּבק חֹוצץ. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאינֹו

.Âּפסּול - ּבמינֹו ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּכל עליו .הֹוסיף ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
צּפהּו ּפסּול. - ּפה הּנחת ּבמקֹום אֹו מּבפנים, זהב ְְִִִִִִֶַַָָָָָָצּפהּו
לא ואם ּפסּול; ׁשהיה, מּכמֹות קֹולֹו נׁשּתּנה אם - ְְְִִִִִֶַַָָָָֹמּבחּוץ
ׁשמע, ּפנימי קֹול אם - ׁשֹופר ּבתֹו ׁשֹופר נתן ּכׁשר. ְְְִִִִֵַַַָָָָָָנׁשּתּנה,

את הרחיב יצא. לא ׁשמע, חיצֹון קֹול ואם -]יצא; [החלק ְְִִִִֶַָָָָָֹ
התהּקצר מקום אתקיעה][- וקּצר ,[- ּפסּול.[החלק - הרחב ְִֵֶַָָָָָָ
.Êּגרדֹו ּכׁשר. וקּצרֹו, אר דק]היה מּבפנים[ועשאו ּבין - ְְְְִִִִֵֵֵָָָָֹ

ּגלּדֹו על העמידֹו אפּלּו מּבחּוץ, דקה]ּבין שכבה כולו [עשה ְֱֲִִִִֵֶַַ
הּקֹולֹות ׁשּכל ּכׁשר, - צרּוד אֹו ּדק אֹו עבה קֹולֹו היה ּכׁשר. -ֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבּׁשֹופר. ְִֵַָּכׁשרין
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.Áהעֹומדים אֹותם - הּמערה ּבתֹו אֹו הּבֹור ּבתֹו ְְְְִֵַַַַָָָָהּתֹוקע
קֹול אם - ּבחּוץ והעֹומדים יצאּו. והּמערה, הּבֹור ְְְְְְִִַַַָָָָּבתֹו

הברה קֹול ואם יצאּו; ׁשמעּו, הד]ׁשֹופר יצאּו.[- לא ׁשמעּו, ְְְְְֲִָָָָָָָֹ
קֹול אם - ּבּה וכּיֹוצא הּגדֹולה החבית לתֹו הּתֹוקע ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן

יצא. לא ׁשמע, הברה קֹול ואם יצא; ׁשמע, ְֲִַַָָָָָָָָָֹׁשֹופר

ב ¤¤ּפרק
ויׂשראלים‡. לוּיים ּכהנים ׁשֹופר, קֹול לׁשמע חּיבין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹֹֹהּכל

מׁשחררים ועבדים ּוקטּנים,וגרים ועבדים נׁשים אבל ; ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻ
וטמטּום חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֻּפטּורין.

נקבה]ואנּדרֹוגינס ספקי זכר ח[ספקי ּיבין.- ְְְִִַַַָ
ידי·. החּיב את מֹוציא אינֹו ּבּדבר, חּיב ׁשאינֹו מי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

מהן הּׁשֹומע ּבּׁשֹופר, ׁשּתקעּו קטן אֹו אּׁשה ,לפיכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחֹובתֹו;
יצא אנּדרֹוגינסלא בפני. מין והוא הסימנים, כל בו [שיש ְְִַַָָֹ
מינֹו;עצמו] ׁשאינֹו את מֹוציא ואינֹו מינֹו, את ְִִִִֵֵֶֶֶמֹוציא
סימנים]טמטּום בו ניכר ולא[שלא מינֹו, את לא מֹוציא אינֹו ְְִִֵֶֹֹֻ

ׁשּנקרע ׁשהּטמטּום - מינֹו ׁשאינֹו נותח]את אפׁשר[- , ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֻ
נקבה. ׁשּיּמצא ואפׁשר זכר ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּיּמצא

אפּלּו‚. מֹוציא אינֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶוכן
אּלא ׁשּבֹו; חרּות צד מֹוציא ׁשּבֹו עבדּות צד ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָלעצמֹו,
לֹו ׁשּיתקע חֹורין מּבן ׁשּיׁשמע חֹובתֹו? ידי יֹוצא .ּכיצד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

חֹובתֹו;„. ידי יצא לא להתלּמד, ׁשֹופר ּבתקיעת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּמתעּסק
יצא לא הּמתעּסק, מן הּׁשֹומע ידיוכן לצאת ׁשֹומע נתּכּון . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ

הּתֹוקע ׁשּנתּכּון אֹו להֹוציאֹו, הּתֹוקע נתּכּון ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹחֹובתֹו
עד חֹובתֹו; ידי יצא לא - לצאת הּׁשֹומע נתּכּון ולא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹלהֹוציא

ּומׁשמיע. ׁשֹומע ְְִִֵֵֶַַַַׁשּיתּכּון
וׁשמע‰. ּתקיעתֹו, הּׁשֹומע ּכל להֹוציא ונתּכּון ׁשּתקע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמי

ׁשאין ּפי על אף יצא, - חֹובתֹו ידי לצאת ונתּכּון ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹומע
יֹודעֹו; ואינֹו ּתקיעתֹו, ׁשּׁשמע ּפלֹוני לזה מתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּתֹוקע

ׁשּיׁשמעּנּו מי לכל נתּכּון מהּלׁשהרי ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
צּבּור מּׁשליח הּתקיעֹות וׁשמע ּביתֹו, ּבתֹו יֹוׁשב אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּבּדר
להֹוציא מתּכּון צּבּור ׁשליח ׁשהרי לצאת; נתּכּון אם יצא, -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

חֹובתן. ידי הרּבים ְִֵֶַָָָאת
.Âּתֹוקעין אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹיֹום

מקֹום ּבכל ׁשבּותּבּׁשֹופר מּׁשּום ׁשהּתקיעה ּפי על אף , ְְְִִִֶַַַַָָָָ
השביתה] להרבות מדרבנן -[איסור ׁשּתֹוקעין היה הּדין ּומן .ְִִִֶַָָ

ולּמה - ּדבריהם ׁשל ׁשבּות וידחה ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָיבֹוא
ׁשּיתקע למי ויֹוליכֹו ּבידֹו, יּטלּנּו ׁשּמא ּגזרה, ּתֹוקעין? ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאין
מרׁשּות מֹוציאֹו אֹו הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ויעבירּנּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָלֹו,
ּבתקיעה, חּיבין ׁשהּכל - סקילה אּסּור לידי ויבֹוא ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָֹלרׁשּות,

לתקע. ּבקיאין הּכל ְְְִִִֵַַֹֹואין
.Êמּלתקע אֹותן מעּכבין אין - לחּנּו הּגיעּו ׁשּלא ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹֹהּתינֹוקֹות

ּומּתר ׁשּילמדּו; ּכדי הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹוב יֹום ׁשאינּה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבׁשּבת
קטן ּבין - טֹוב ּביֹום ללּמדן ּכדי עּמהן להתעּסק ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלגדֹול
אין ׁשהּתקיעה ;לחּנּו הּגיע ׁשּלא קטן ּבין ,לחּנּו ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּגיע

ׁשבּות מּׁשּום אּלא .אסּורה ְֲִֶָָ
.Áׁשאין ּבמקֹום אּלא ּגזרּו לא ּבׁשּבת, לתקע ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּכׁשּגזרּו

ּדין ּבית והיה קּים, הּמקּדׁש ׁשהיה ּבזמן אבל ּדין; ּבית ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבֹו
ּבׁשּבת ּבירּוׁשלם ּתֹוקעין הּכל היּו - ּבירּוׁשלם ּכלהּגדֹול , ְְִִִִִַַַַַָָָָָָֹ

ּבלבד ירּוׁשלם אנׁשי ולא יֹוׁשבין. ּדין ׁשּבית ּכלזמן אּלא , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
- ירּוׁשלם רֹואה והיתה ירּוׁשלם, ּתחּום ּבתֹו ׁשהיתה ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָעיר

הּנחל ּבתֹו ׁשּתהיה קֹול[בעמק]לא ׁשֹומעת והיתה - ְְְְִֶֶַַַַַָָֹ
יכֹולה והיתה - ההר ּבראׁש ׁשּתהיה לא - ירּוׁשלם ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹּתקיעת
אנׁשי - ּביניהן מפסיק נהר ׁשּיהיה לא - לירּוׁשלם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבֹוא
ערי ּבׁשאר אבל ּכירּוׁשלם; ּבׁשּבת ּתֹוקעין היּו העיר ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָאֹותּה

ּתֹוקעין. היּו לא ְְִִֵָָֹיׂשראל,
.Ëּבית ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל הּמקּדׁש, ּבית ׁשחרב הּזה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּובּזמן

סמּו ׁשּיהיה והּוא, - קבּוע ּבֹו[מוסמך]ּדין ּתֹוקעין - ּבארץ ְְְִִִֶֶֶַָָָָ
את ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית אּלא ּבׁשּבת, ּתֹוקעין ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבׁשּבת.
ּפי על אף ּבהן ּתֹוקעין אין ּדינין, ּבּתי ׁשאר אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהחדׁש;
זמן ּכל ּבלבד, ּדין ּבית ּבפני אּלא ּתֹוקעין ואין סמּוכין. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהן
ּתֹוקעין עמדּו, ולא לעמד ננערּו ואפּלּו יֹוׁשבין, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָֹֹׁשהן
ּתֹוקעין ולּמה ּתֹוקעין. אין ּדין, לבית חּוץ אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָּבפניהן;

זריזין ּדין ׁשּבית מּפני ּדין? ּבית יבֹואּו[זהירין]ּבפני ולא הן, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָֹ
ּדין ׁשּבית הרּבים, ּברׁשּות ּבפניהן הּׁשֹופר להעביר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּתֹוקעין

אֹותן. ּומֹודיעין העם את ְִִִִֶַָָָמזהירין
.Èּכדר - ּבּגלּיֹות ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּזמן

להיֹות ראׁשֹון יֹום חל ואם ּבּׁשני; ּתֹוקעין ּבראׁשֹון, ְְְְִִִִִִִֵֶַָָׁשּתֹוקעין
ּתֹוקעין לתקע, הראּויין ּדין ּבית ּבּמקֹום היה ולא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹּבׁשּבת

ּבלבד .ּבּׁשני ְִִֵַַ

ה'תשע"ב אייר ו' קודש שבת יום

ג ¤¤ּפרק
ראׁש‡. ׁשל טֹוב ּביֹום לׁשמע אדם חּיב ּתקיעֹות ְְְִִֶַַַָָָָֹֹּכּמה

ּובראׁשהּׁשנה ּבּיֹובל ּתרּועה ׁשּנאמרה לפי ּתקיעֹות. ּתׁשע ? ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
- ּתרּועה וכל ּפעמים, ׁשלׁשה -]הּׁשנה ּפׁשּוטה[תקיעה ְְְְְִַָָָָָָָֹ

הּׁשמּועה ּומּפי לאחריה; ּופׁשּוטה למדּו,[ממרע"ה]לפניה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָ
הּׁשנה ּבראׁש ּבין הן, אחד הּׁשביעי, חדׁש ׁשל ּתרּועֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּכל
ּבכל ּתֹוקעין ּתקיעֹות ּתׁשע יֹובל, ׁשל הּכּפּורים ּביֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָּבין
ּותרּועה ּתקיעה ּותקיעה, ּותרּועה ּתקיעה - מּׁשניהן ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָאחד

ּותקיעה. ּותרּועה ּתקיעה ְְְְִִִָָָָּותקיעה,
לפי·. ספק ּבּה לנּו נסּתּפק ּבּתֹורה, האמּורה זֹו [-ּתרּועה ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ

היא:מפני] היא יֹודעין אנּו ואין הּגלּיֹות, ורב הּׁשנים ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻאר
היללה היא -]אם תכופים קצרים הּנׁשים[קולות ׁשּמיּללין ְְְִִִִֶַַַָָָ

ׁשּמיּבבין ּבׁשעה מת]ּבנהּיתן ׁשּיאנח[על ּכדר האנחה אֹו , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשניהם אֹו ּגדֹול, מּדבר לּבֹו ּכׁשּידאג ּפעם אחר ּפעם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהאדם
הּנקראין הן - אחריה לבֹוא ׁשּדרּכּה והיללה האנחה - ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּכאחד
מיּלל; ּכ ואחר ּתחּלה, מתאּנח הּדֹואג, ּדר ׁשּכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ'ּתרּועה';

והיללה. האנחה הּכל, עֹוׂשין אנּו ְְְֲִִַַָָָָָָָֹלפיכ
אחר‚. זֹו והאנחה 'ּתרּועה'; קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָוהיללה,

סדר נמצא ׁשברים'. 'ׁשלׁשה אֹותּה קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹזֹו,
ׁשלׁשה ואחריה ּתקיעה ותֹוקע ,מבר הּוא: ּכ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּתקיעֹות
הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשברים
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צדדים] טפחיםמב' ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
מּׁשּתי לאחת סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ּומעמידֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּומּׁשהּו,
קנים ּפתח. צּורת לּה לעׂשֹות וצרי ּוכׁשרה; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהּדפנֹות,
עּמהן נמׁשכת אחת ודפן הּסּכה, לפני הּסּכה מּסכ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻֻהּיֹוצאים

ּכּסּכה. הן הרי -ֲֵֵַָֻ
ּבגג.„ ּדבּוקֹות ׁשהיּו סכך]ּדפנֹות מּגיעֹות[- היּו ולא הּסּכה, ְְְְִֶַַַָָָָֹֻ

ּפחֹות ּפסּולה; טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהֹות אם - ְְְְִִִֶֶָָָָָָָָֹלארץ
מּגיעֹות היּו ולא ּבארץ, ּדבּוקֹות הּדפנֹות היּו ּכׁשרה. ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמּכן,
רחֹוקין ׁשהן ּפי על אף - טפחים עׂשרה ּגבֹוהֹות אם - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלּסכ
מכּונֹות הּדפנֹות ׁשּיהיּו ּובלבד ּכׁשרה, אּמֹות, ּכּמה הּגג ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻמן
טפחים, ׁשלׁשה הּדפן מן הּגג את הרחיק הּגג; ׂשפת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹֹּתחת
ארּבעה ׁשּגבהּה מחּצה ּתלה ּכׁשרה. מּכאן, ּפחֹות ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָּפסּולה;

ּבאמצע[טפחים] לקרקע]ּומּׁשהּו ולא לגג צמודה לא -], ְֶֶַַָ
- לּגג סמּו מּׁשלׁשה ּובפחֹות לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹֹּבפחֹות

ּכׁשרה. זֹו ְֲֵֵָהרי
היּו‰. אם - ּדפנֹות והאילנֹות האילנֹות, ּבין סּכתֹו ְְִִִֵֶָָָָָָָָֻהעֹוׂשה

הרּוח ּתהיה ׁשּלא עד אֹותם וחּזק אֹותם ׁשּקׁשר אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹחזקים,
ּתמיד אֹותם מנידה האמיריםהּמצּויה ּבין ּומּלא [הענפים], ְְֲִִִִִֵֵַָָָָָ

הרי - אֹותם וקׁשר הרּוח, אֹותם ּתניד ׁשּלא ּכדי ּובקׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבתבן
ׁשל מצּויה ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחּצה ׁשּכל ּכׁשרה; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזֹו

מחּצה. אינּה ְִֵַָָָָיּבׁשה,
.Â,ּכׁשרה - הּספינה ּבראׁש אֹו העגלה, ּבראׁש סּכתֹו ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָֹֹֻהעֹוׂשה

טֹוב ּביֹום לּה -ועֹולין הּגמל ּגּבי על אֹו האילן, ּבראׁש . ְְְִִֵַַַָָָָָֹ
ּבאילן לעלֹות ׁשאסּור לפי טֹוב; ּביֹום לּה עֹולין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָּכׁשרה,

ּבהמה ּגּבי על אדם,אֹו ּבידי עׂשּויֹות הּדפנֹות מקצת היּו . ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ
היא האילנֹות, נּטלּו ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - אילנֹות ְְִִִִִִִֶָָָָָָּומקצתן
טֹוב. ּביֹום לּה עֹולין - אדם ׁשּבידי ּבּדפנֹות לעמד ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹיכֹולה

.Êראׁשי ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. ּגג, לּה ׁשאין ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה
ּכמין ּבזה זה ּדבּוקֹות -]הּדפנֹות ראׁש[גג ׁשּסמ אֹו צריף, ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

ׁשהגּביּה אֹו טפח, אפּלּו ּגג לּה היה ואם לּכתל; הּסּכה ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻּדפן
סּכה ּכׁשרה. זֹו הרי - טפח הּקרקע מן לּכתל הּסמּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻהּדפן
על טפחים ׁשבעה ּבּה לרּבע ּכדי ּבהּקפּה יׁש אם - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעגּלה
ּכׁשרה. זֹו הרי זוּיֹות, לּה ׁשאין ּפי על אף - טפחים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשבעה

.Áאכסדרה ּגּבי על מולסּכ אחת דפנות ב' בעלת [מרפסת ְְִֵֵַַַַָ
ּפּצימיןהשניה] לּה הדפנות]ׁשּיׁש בקצות ׁשהיּו[עמודים ּבין - ִִֵֵֶֶַָָ

מּבחּוץ נראין ׁשהיּו ּבין מּבחּוץ, נראין ואין מּבפנים ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָנראין
ּכׁשרה. - מּבפנים נראין ְְְְִִִִִֵֵָואין

.Ëהעׂשּויה סּכה ׁשהיא מּפני ּפסּולה, - ּפּצימין לּה היּו ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻלא
ואמצעי האכסדרה, צּדי ׁשני אּלא לּה אין ׁשהרי ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמבֹוי;

ּפּצימין ּבֹו אין וׁשּכנגּדֹו ּכתל, ּבֹו אין .האכסדרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.Èמבֹוי ּגּבי על צדדיו]סּכ משני לחי[שפתוח לֹו [קורהׁשּיׁש ִִֵֵֵֶֶַַָ

ּפסיןבקצהו] לּה ׁשּיׁש ּבאר ּגּבי על אֹו זוית, בצורת [קירות ְִֵֵֵֶַַַָ
מסביב] פינות ׁשּבתמארבע לאֹותּה ּכׁשרה סּכה זֹו הרי -ְְֲֵֵַָָָָֻ

מחּצֹות אּלּו ּופּסין זה ׁשּלחי מּתֹו ּבלבד; החג ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשּבתֹו
סּכה. לענין ּכמחּצֹות אֹותן נחׁשב ׁשּבת, ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹֻלענין

.‡Èקנּדסים ארּבעה הּגג,[עמודים]נעץ זוּיֹות ארּבע על ְְְִִַַַַַַַָָָָָֻ
ורֹואין ּכׁשרה, הּגג, ׂשפת על והּסּכּו הֹואיל - ּגּבן על ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָוסּכ

ׂשפת על למעלה עֹולֹות הן ּכאּלּו הּתחּתֹונֹות, הּמחּצֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָאת
.ִַהּסּכּו

.·Èהרּבה חּלֹונֹות ּבכתליה ויׁש רּבים, ּפתחים לּה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻסּכה
ׁשּפרּוץ ּפי על ואף ּכׁשרה, זֹו הרי פתוח]- על[- מרּבה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻ

הסתום]העֹומד עׂשר[- על יתר ּפתח ׁשם יהיה ׁשּלא ּובלבד ; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּפי[אמות] על אף - עׂשר על יתר ּפתח ׁשם היה אם אבל .ֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

על מרּבה הּפרּוץ יהיה ׁשּלא צרי ּפתח, צּורת לֹו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּיׁש
ֵָהעֹומד.

.‚Èׁשאוירּה חללה]סּכה אּמה,[גובה מעׂשרים ּגבֹוּה ְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּטלם ואפּלּו מעּוט, אינֹו - ּוכסתֹות ּבכרים חשבּומעטּה -] ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָ

שם] ואיןלהשאירם מעּוט, זה הרי - ּובּטלֹו ּבתבן מעטּה .ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָ
סתם ּבעפר אבל ּובּטלֹו; עפר לֹומר ביטול]צרי ,[ללא ְְְֲִִַָָָָָָָ
והּוצין מעׂשרים, ּגבֹוהה היתה מעּוט. דקים]אינֹו [ענפים ְְְְִִִֵֵֶָָָ

מחּמתן, מרּבה צּלתן היתה אם - עׂשרים לתֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻיֹורדין
ּוכׁשרה. עבה ּכגג ְְְֵֵֶַָָָיחׁשבּו

.„Èאצטּבה האמצעית[ספסל]ּבנה ּדפן ּכנגד [מג'ּבּה ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּכּלּההדפנות] ּפני לדופן]על ּבאצטּבא[מדופן יׁש אם - ְְִִֵֵַַָָָֻ

הּצד מן אצטּבה ּבנה ּכׁשרה. הּסּכה, רחב מב'ׁשעּור [בא' ְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֻ
אּמֹות,הדפנות] ארּבע ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם -ְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹ

אצטּבה ּבנה ּכׁשרה. אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָּפסּולה;
לכל אּמֹות ארּבע ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם - ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבאמצעּה
הּמחּצֹות ּוכאּלּו ּכׁשרה, אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפסּולה; ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָרּוח,
ּפחֹות הּסּכּו עד האצטּבה מן והרי ּבאצטּבה, ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָנֹוגעֹות

סּכה הכׁשר ּבֹו ויׁש עּמּוד, ּבּה ּבנה אּמה. [ז'מעׂשרים ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
טפחים] ז' על הּנּכרֹות,טפחים מחּצֹות אּלּו ׁשאין ּפסּולה, -ְְִִֵֵֶַָָ

ּדפנֹות. ּבלא ּכׁשר סכ העּמּוד ּגב על ְְְְְִֵַַַָָָָָֹונמצא
.ÂËּבּה וחקק מעׂשרה, ּפחּותה קרקעיתה]היתה [חפר ְְְֲֵַָָָָָָָ

ׁשלׁשהלהׁשלימּה ולּכתל חקק מּׂשפת יׁש אם - לעׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל ּכׁשרה, מּכן, ּפחֹות ּפסּולה; ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹטפחים,

ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכדבּוק, הּוא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָהרי
.ÊËאּלא צריכין אנּו ׁשאין הּכל; מן ּכׁשרין - סּכה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּדפני

מקֹום מּכל אתמחּצה אדם ועֹוׂשה חּיים. מּבעלי ואפּלּו , ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבסּכה וייׁשן ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּדפן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֻחברֹו
לדעת ׁשּלא אֹותֹו ׁשּיעׂשה והּוא, לּה; ּדפן ׁשחברֹו ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכׁשרה
טֹוב, ּביֹום אסּור לדעת, עׂשהּו אם אבל ּדפן; ׁשּנעׂשה ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹזה
ּביֹום רביעית ּדפן ּבכלים עֹוׂשה וכן החג. ימי ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּומּתר
ּביֹום ּבכלים אֹותּה יעׂשה לא ׁשליׁשית, ּדפן אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹטֹוב;
עראי אהל עֹוׂשין ואין הּסּכה, מכׁשיר ׁשהּוא לפי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֻטֹוב,

טֹוב. ְּביֹום

ה ¤¤ּפרק
אּלא‡. מסּככין אין ּדבר. מּכל ּכׁשר אינֹו סּכה, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהּסכ

מקּבל ואינֹו הארץ, מן ׁשּנעקר הארץ, מן ׁשּגּדּוליו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבדבר
רע ריחֹו ואין ּתמיד.טמאה, ונֹובל נֹוׁשר ואינֹו , ְְְְִֵֵֵֵֵַָָֻ

ּבדבר·. אֹו ּבמחּבר, אֹו הארץ, מן ּגּדּוליו ׁשאין ּבדבר ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻסּכ
ּפסּולה - טמאה הּנֹובל,ׁשּמקּבל ּבדבר וסּכ עבר אם אבל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

ּבאּלּו, מסּככין אין אמרּו ׁשּלא ּכׁשרה; - רע ׁשריחֹו ּבדבר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
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ׁשברים ׁשלׁשה ואחריה ּתקיעה ותֹוקע ּפעמים; ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ותֹוקע ּפעמים; ׁשלׁשה הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחריה
הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתקיעה
ּכדי - ׁשלׁשים הּתקיעֹות מנין נמצא ּפעמים. ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹׁשלׁשה

הּספק. מן ְְִִֵֵַַָלהסּתּלק
ׁשברים,„. ׁשלׁשה ׁשעּור ּתקיעֹות; ּכׁשּתי ּתרּועה, ְְְְְִִִִִֵָָָֹׁשעּור

ּבּהּכתרּועה ּומׁש ארּכה, ּתקיעה ותקע והריע ׁשּתקע הרי . ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבראׁשֹונה מהתקיעה]ּכׁשנים שנים פי אֹומרין:[- אין - ְְִִִִֵַָָ

אּלא ויתקע'; ויחזר אחריה ויריע ּתקיעֹות, ּכׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ'ּתחׁשב
וחֹוזר אחת; ּתקיעה אּלא אינּה ׁשעה, ּכל ּבּה מׁש ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָאפּלּו

ּפעמים. ׁשלׁשה ותֹוקע, ּומריע ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹותֹוקע
אפּלּו‰. - ׁשנּיה ּבׁשעה ּוׁשנּיה זֹו, ּבׁשעה אחת ּתקיעה ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָׁשמע

חֹובתֹו;ׁשהה ידי ויצא מצטרפין, אּלּו הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָֻ
ּתרּועה ׁשּיׁשמע לא סדרּה, על מהן ּבבא ּכל ׁשּיׁשמע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהּוא,
ּתרּועה ואחריהן ּתקיעֹות ׁשּתי אֹו ּתקיעֹות, ׁשּתי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָואחריה

ּבזה ותקיעה]וכּיֹוצא תרועה תקיעה - של במתכונת .[רק ְֵֶַָ
.Âיצא לא ּכאחד, אדם ּבני מּתׁשעה ּתקיעֹות ּתׁשע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשמע

מּׁשליׁשי ּותקיעה מּזה ּותרּועה מּזה ּתקיעה אחת; ידי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָאפּלּו
ּכּלֹו הּיֹום ּכל ואפּלּו ּבסרּוגין, ואפּלּו יצא, זה, אחר .ּבזה ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּתקיעֹות; הּתׁשע ּכל ׁשּיׁשמע עד חֹובתֹו, ידי יֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָואינֹו

זֹו. את זֹו מעּכבֹות ּולפיכ הן, אחת מצוה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּכּלן
.Ê?ּכיצד הּברכֹות. סדר על הּתקיעֹות לׁשמע חּיבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּצּבּור,

ּומלכּיֹות, הּׁשם ּוקדּׁשת ּוגבּורֹות אבֹות צּבּור ׁשליח ְְְְִִֵֵַַַַָֻֻאֹומר
ׁשלׁש ׁשֹופרֹות,ותֹוקע ואֹומר ׁשלׁש; ותֹוקע זכרֹונֹות, ואֹומר ; ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹֹ

ּכהנים. ּוברּכת והֹודיה עבֹודה ואֹומר ׁשלׁש; ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֹֹותֹוקע
.Áיֹום וׁשל הּׁשנה ראׁש ׁשל אּלּו אמצעּיֹות ּברכֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשלׁש

יֹובל ׁשל -הּכּפּורים וׁשֹופרֹות וזכרֹונֹות מלכּיֹות ׁשהן - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֻ
עׂשרה מהן ּברכה ּבכל לֹומר וצרי זֹו. את זֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָמעּכבֹות
ּוׁשלׁשה הּתֹורה, מן ּפסּוקין ׁשלׁשה - הּברכה מעין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֹּפסּוקין
מׁשלים הּתֹורה מן ואחד הּנביאים, מן ּוׁשלׁשה ּתּלים, ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּספר
מן אחד ּפסּוק אמר ואם יצא. ּבּנביא, הׁשלים ואם ְְְִִִִִִֶַַָָָָָָּבֹו.

יצא הּנביאים, מן ואחד הּכתּובים מן ואחד אפּלּוהּתֹורה ; ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָ
ׁשל ּפסּוק ואמר לאמר', ּכתּוב אלהינּו ה' ּובתֹורת' ְְְֱֵֵֶַַָָָָָֹֹאמר:

ּכלּום. צרי אינֹו ׁשּוב והפסיק, ְְְִִִֵָָּתֹורה
.Ëּפרענּות ׁשל וׁשֹופרֹות מלכּיֹות זכרֹונֹות מזּכירין .אין ְְְְְִִִֵֶַַָָֻֻ

- מלכּיֹות וכּו'"; הּמה בׂשר ּכי "וּיזּכר ּכגֹון: - ְְְְְִִִֵַַָָָֹֻזכרֹונֹות
ּכגֹון: - ׁשֹופרֹות עליכם"; אמל ׁשפּוכה "ּבחמה ְְְְְֲֵֵֶֶָָָֹּכגֹון:
יחיד זכרֹון ולא וכּו'". ּברמה חצצרה ּבּגבעה, ׁשֹופר ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָָֹֹ"ּתקעּו
לי "זכרה ,"עּמ ּברצֹון ה', "זכרני, ּכגֹון - לטֹובה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָאפּלּו
"ּפקד ּכגֹון - ּכזכרֹונֹות אינן ּופקדֹונֹות לטֹובה". ְְְְְֱִִֵַָָָֹֹאלהי
העֹולם אּמֹות ׁשל ּפרענּות להזּכיר לֹו ויׁש אתכם". ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻּפקדּתי
את אדֹום לבני ה', "זכר, עּמים", ירּגזּו ,מל "ה' ּכגֹון: -ְְְְְֱִִִֵֵַָָֹ
ּבסערֹות והל יתקע, ּבּׁשֹופר ה' "ואדני ירּוׁשלים", ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָֹיֹום
הראת "אּתה אחד", ה' אלהינּו, ה' יׂשראל: "ׁשמע, ְְְֱִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּתימן".
הּוא ה' ּכי ,לבב אל והׁשבת הּיֹום, "וידעּת וכּו'", ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלדעת
ּכל - עֹוד" אין מּתחת, הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים ְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהאלהים,
זכר ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ענינֹו, הּוא מלכּות מאּלּו, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּפסּוק

"ויהי ועד", לעֹולם ימל "ה' ּכמֹו הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹמלכּות,
וכּו'" מל .ּביׁשרּון ְִֶֶֻ

.È,ּבצּבּור הּׁשנה ראׁש ׁשל ּתקיעֹות ּבסדר הּפׁשּוט ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּמנהג
ּכל יֹוׁשבין הּספר, ּומחזירין ּבּתֹורה ׁשּקֹוראין אחר הּוא: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּכ

מלהעם אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ּומבר עֹומד ואחד , ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ׁשֹופר', קֹול לׁשמע וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹהעֹולם,
העם וכל 'ׁשהחינּו', ּומבר וחֹוזר 'אמן'; עֹונין העם ְְְְֱִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָוכל
הּספק, מּפני ׁשאמרנּו ּתקיעֹות ׁשלׁשים ותֹוקע 'אמן'. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעֹונין
מּוסף. ּתפּלת ּומתּפללין ועֹומדין קּדיׁש, ואֹומרים הּסדר. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָעל
מלכּיֹות, ׁשהיא רביעית ּברכה צּבּור ׁשליח ׁשּגֹומר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֻואחר
אחת; ּפעם ּותקיעה, ּתרּועה ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹּתֹוקע
ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ואחר זכרֹונֹות, ׁשהיא חמיׁשית ּברכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומבר
ׁשהיא ׁשּׁשית ּברכה ּומבר ּתקיעה; ׁשברים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָֹּתקיעה
ּפעם ּותקיעה ּתרּועה ּתקיעה ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָׁשֹופרֹות,

הּתפּלה. וגֹומר ְְִֵַַַָאחת,
.‡Èּברכֹות סדר על ׁשּתֹוקע הּוא יֹוׁשבין, ּכׁשהן ׁשּתֹוקע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָזה

עֹומדין לתקיעֹותּכׁשהן ׁשּמיּׁשב ּתקיעֹות ּבין מדּבר ואינֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ
הּסדר העמידה]ׁשעל שבתפילת - אף[ - ּביניהן סח ואם ; ְִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּומבר.ע חֹוזר אינֹו ׁשעבר, ּפי ל ְִֵֵֵֶַַָָ
.·Èׁשלׁשה מהן ּבבא ּכל ּברכה, ּכל על ׁשּיתקעּו היה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹּבדין

מידי ׁשּיצאּו ּכיון אּלא יֹוׁשבין; ּכׁשהן ׁשּתקעּו ּכדר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּפעמים
ּבהן לחזר הּצּבּור על מטריחין אין ׁשּמיּׁשב, ּבּתקיעֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻספק
ּברכה, ּכל על אחת ּבבא להן ּדי אּלא ּברכֹות, סדר על ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּכּלן

ּברכֹות סדר על ּתקיעֹות ׁשּיׁשמעּו האּלּו,ּכדי הּדברים וכל . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּלא ּבין ּברכֹות סדר על ׁשּׁשמע ּבין - ּביחיד אבל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבצּבּור;
מנהג. ּבזה ואין - מיּׁשב ּבין מעּמד ּבין הּסדר, על ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻׁשמע

.‚Èאינן והּברכֹות הּברכֹות, את מעּכבֹות אינן ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּתקיעֹות
הּתקיעֹות את ׁשּיׁשמעּכבֹות ּבוּדאי יֹודע ּבאחת עירֹות, ׁשּתי . ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּובּׁשנּיה ּתֹוקע, ׁשם ואין ּברכֹות ּתׁשע להן ׁשּיבר מי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשם
ׁשהּתקיעה לּׁשנּיה; הֹול - ׁשם אין ספק ּתֹוקע ׁשם יׁש ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָספק

סֹופרים. מּדברי והּברכֹות ּתֹורה, ְְְְְִִִִִֵֵַָָמּדברי

ד ¤¤ּפרק
ולא‡. טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין - ּגבהּה - הּסּכה ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹֻׁשעּור

טפחים מּׁשבעה ּפחֹות אין - ורחּבּה אּמה; עׂשרים על ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיתר
ויׁש טפחים, ׁשבעה מותר]על אפּלּו[- ּברחּבּה להֹוסיף לֹו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָ

מילין ׁשבעה,ּכּמה על מּׁשבעה אֹו מעׂשרה, ּפחּותה היתה . ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָ
ּפסּולה. זֹו הרי - ׁשהּוא ּכל אּמה עׂשרים על ּגבֹוהה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָאֹו

ּפסּולה·. ּדפנֹות, ׁשלׁש לּה ׁשאין ּדפנֹותסּכה ׁשּתי לּה היּו . ְְְְֵֵֶָָָָָָָָֹֻ
ּגם ּכמין זה ּבצד זה שלנו]ּגמּורֹות כרי"ש שהיא – יוונית [ג' ְְְִֶֶַַ

ּבפחֹות ּומעמידֹו טפח, על יתר ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
לעׂשֹות וצרי ודּיֹו; הּדפנֹות, מׁשּתי לאחד סמּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹמּׁשלׁשה
ּוכבר ּגמּורֹות. ּדפנֹות ׁשלׁש לּה ׁשאין מּפני ּפתח, צּורת ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹלּה
מקֹום, ּבכל האמּורה ּפתח ׁשּצּורת ׁשּבת, ּבהלכֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּבארנּו
ּפי על אף ּגּביהן על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן קנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאפּלּו

להן מּגיע בהן]ׁשאינֹו נוגע .[אינו ִֵֶֶַַָ
מפּלׁש‚. ּוביניהן זה ּכנגד זה ּדפנֹות ׁשּתי לּה פתוחהיּו -] ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
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צדדים] טפחיםמב' ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
מּׁשּתי לאחת סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ּומעמידֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּומּׁשהּו,
קנים ּפתח. צּורת לּה לעׂשֹות וצרי ּוכׁשרה; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהּדפנֹות,
עּמהן נמׁשכת אחת ודפן הּסּכה, לפני הּסּכה מּסכ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻֻהּיֹוצאים

ּכּסּכה. הן הרי -ֲֵֵַָֻ
ּבגג.„ ּדבּוקֹות ׁשהיּו סכך]ּדפנֹות מּגיעֹות[- היּו ולא הּסּכה, ְְְְִֶַַַָָָָֹֻ

ּפחֹות ּפסּולה; טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהֹות אם - ְְְְִִִֶֶָָָָָָָָֹלארץ
מּגיעֹות היּו ולא ּבארץ, ּדבּוקֹות הּדפנֹות היּו ּכׁשרה. ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמּכן,
רחֹוקין ׁשהן ּפי על אף - טפחים עׂשרה ּגבֹוהֹות אם - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלּסכ
מכּונֹות הּדפנֹות ׁשּיהיּו ּובלבד ּכׁשרה, אּמֹות, ּכּמה הּגג ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻמן
טפחים, ׁשלׁשה הּדפן מן הּגג את הרחיק הּגג; ׂשפת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹֹּתחת
ארּבעה ׁשּגבהּה מחּצה ּתלה ּכׁשרה. מּכאן, ּפחֹות ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָּפסּולה;

ּבאמצע[טפחים] לקרקע]ּומּׁשהּו ולא לגג צמודה לא -], ְֶֶַַָ
- לּגג סמּו מּׁשלׁשה ּובפחֹות לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹֹּבפחֹות

ּכׁשרה. זֹו ְֲֵֵָהרי
היּו‰. אם - ּדפנֹות והאילנֹות האילנֹות, ּבין סּכתֹו ְְִִִֵֶָָָָָָָָֻהעֹוׂשה

הרּוח ּתהיה ׁשּלא עד אֹותם וחּזק אֹותם ׁשּקׁשר אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹחזקים,
ּתמיד אֹותם מנידה האמיריםהּמצּויה ּבין ּומּלא [הענפים], ְְֲִִִִִֵֵַָָָָָ

הרי - אֹותם וקׁשר הרּוח, אֹותם ּתניד ׁשּלא ּכדי ּובקׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבתבן
ׁשל מצּויה ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחּצה ׁשּכל ּכׁשרה; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזֹו

מחּצה. אינּה ְִֵַָָָָיּבׁשה,
.Â,ּכׁשרה - הּספינה ּבראׁש אֹו העגלה, ּבראׁש סּכתֹו ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָֹֹֻהעֹוׂשה

טֹוב ּביֹום לּה -ועֹולין הּגמל ּגּבי על אֹו האילן, ּבראׁש . ְְְִִֵַַַָָָָָֹ
ּבאילן לעלֹות ׁשאסּור לפי טֹוב; ּביֹום לּה עֹולין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָּכׁשרה,

ּבהמה ּגּבי על אדם,אֹו ּבידי עׂשּויֹות הּדפנֹות מקצת היּו . ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ
היא האילנֹות, נּטלּו ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - אילנֹות ְְִִִִִִִֶָָָָָָּומקצתן
טֹוב. ּביֹום לּה עֹולין - אדם ׁשּבידי ּבּדפנֹות לעמד ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹיכֹולה

.Êראׁשי ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. ּגג, לּה ׁשאין ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה
ּכמין ּבזה זה ּדבּוקֹות -]הּדפנֹות ראׁש[גג ׁשּסמ אֹו צריף, ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

ׁשהגּביּה אֹו טפח, אפּלּו ּגג לּה היה ואם לּכתל; הּסּכה ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻּדפן
סּכה ּכׁשרה. זֹו הרי - טפח הּקרקע מן לּכתל הּסמּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻהּדפן
על טפחים ׁשבעה ּבּה לרּבע ּכדי ּבהּקפּה יׁש אם - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעגּלה
ּכׁשרה. זֹו הרי זוּיֹות, לּה ׁשאין ּפי על אף - טפחים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשבעה

.Áאכסדרה ּגּבי על מולסּכ אחת דפנות ב' בעלת [מרפסת ְְִֵֵַַַַָ
ּפּצימיןהשניה] לּה הדפנות]ׁשּיׁש בקצות ׁשהיּו[עמודים ּבין - ִִֵֵֶֶַָָ

מּבחּוץ נראין ׁשהיּו ּבין מּבחּוץ, נראין ואין מּבפנים ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָנראין
ּכׁשרה. - מּבפנים נראין ְְְְִִִִִֵֵָואין

.Ëהעׂשּויה סּכה ׁשהיא מּפני ּפסּולה, - ּפּצימין לּה היּו ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻלא
ואמצעי האכסדרה, צּדי ׁשני אּלא לּה אין ׁשהרי ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמבֹוי;

ּפּצימין ּבֹו אין וׁשּכנגּדֹו ּכתל, ּבֹו אין .האכסדרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.Èמבֹוי ּגּבי על צדדיו]סּכ משני לחי[שפתוח לֹו [קורהׁשּיׁש ִִֵֵֵֶֶַַָ

ּפסיןבקצהו] לּה ׁשּיׁש ּבאר ּגּבי על אֹו זוית, בצורת [קירות ְִֵֵֵֶַַַָ
מסביב] פינות ׁשּבתמארבע לאֹותּה ּכׁשרה סּכה זֹו הרי -ְְֲֵֵַָָָָֻ

מחּצֹות אּלּו ּופּסין זה ׁשּלחי מּתֹו ּבלבד; החג ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשּבתֹו
סּכה. לענין ּכמחּצֹות אֹותן נחׁשב ׁשּבת, ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹֻלענין

.‡Èקנּדסים ארּבעה הּגג,[עמודים]נעץ זוּיֹות ארּבע על ְְְִִַַַַַַַָָָָָֻ
ורֹואין ּכׁשרה, הּגג, ׂשפת על והּסּכּו הֹואיל - ּגּבן על ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָוסּכ

ׂשפת על למעלה עֹולֹות הן ּכאּלּו הּתחּתֹונֹות, הּמחּצֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָאת
.ִַהּסּכּו

.·Èהרּבה חּלֹונֹות ּבכתליה ויׁש רּבים, ּפתחים לּה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻסּכה
ׁשּפרּוץ ּפי על ואף ּכׁשרה, זֹו הרי פתוח]- על[- מרּבה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻ

הסתום]העֹומד עׂשר[- על יתר ּפתח ׁשם יהיה ׁשּלא ּובלבד ; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּפי[אמות] על אף - עׂשר על יתר ּפתח ׁשם היה אם אבל .ֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

על מרּבה הּפרּוץ יהיה ׁשּלא צרי ּפתח, צּורת לֹו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּיׁש
ֵָהעֹומד.

.‚Èׁשאוירּה חללה]סּכה אּמה,[גובה מעׂשרים ּגבֹוּה ְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּטלם ואפּלּו מעּוט, אינֹו - ּוכסתֹות ּבכרים חשבּומעטּה -] ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָ

שם] ואיןלהשאירם מעּוט, זה הרי - ּובּטלֹו ּבתבן מעטּה .ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָ
סתם ּבעפר אבל ּובּטלֹו; עפר לֹומר ביטול]צרי ,[ללא ְְְֲִִַָָָָָָָ
והּוצין מעׂשרים, ּגבֹוהה היתה מעּוט. דקים]אינֹו [ענפים ְְְְִִִֵֵֶָָָ

מחּמתן, מרּבה צּלתן היתה אם - עׂשרים לתֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻיֹורדין
ּוכׁשרה. עבה ּכגג ְְְֵֵֶַָָָיחׁשבּו

.„Èאצטּבה האמצעית[ספסל]ּבנה ּדפן ּכנגד [מג'ּבּה ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּכּלּההדפנות] ּפני לדופן]על ּבאצטּבא[מדופן יׁש אם - ְְִִֵֵַַָָָֻ

הּצד מן אצטּבה ּבנה ּכׁשרה. הּסּכה, רחב מב'ׁשעּור [בא' ְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֻ
אּמֹות,הדפנות] ארּבע ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם -ְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹ

אצטּבה ּבנה ּכׁשרה. אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָּפסּולה;
לכל אּמֹות ארּבע ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם - ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבאמצעּה
הּמחּצֹות ּוכאּלּו ּכׁשרה, אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפסּולה; ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָרּוח,
ּפחֹות הּסּכּו עד האצטּבה מן והרי ּבאצטּבה, ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָנֹוגעֹות

סּכה הכׁשר ּבֹו ויׁש עּמּוד, ּבּה ּבנה אּמה. [ז'מעׂשרים ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
טפחים] ז' על הּנּכרֹות,טפחים מחּצֹות אּלּו ׁשאין ּפסּולה, -ְְִִֵֵֶַָָ

ּדפנֹות. ּבלא ּכׁשר סכ העּמּוד ּגב על ְְְְְִֵַַַָָָָָֹונמצא
.ÂËּבּה וחקק מעׂשרה, ּפחּותה קרקעיתה]היתה [חפר ְְְֲֵַָָָָָָָ

ׁשלׁשהלהׁשלימּה ולּכתל חקק מּׂשפת יׁש אם - לעׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל ּכׁשרה, מּכן, ּפחֹות ּפסּולה; ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹטפחים,

ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכדבּוק, הּוא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָהרי
.ÊËאּלא צריכין אנּו ׁשאין הּכל; מן ּכׁשרין - סּכה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּדפני

מקֹום מּכל אתמחּצה אדם ועֹוׂשה חּיים. מּבעלי ואפּלּו , ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבסּכה וייׁשן ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּדפן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֻחברֹו
לדעת ׁשּלא אֹותֹו ׁשּיעׂשה והּוא, לּה; ּדפן ׁשחברֹו ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכׁשרה
טֹוב, ּביֹום אסּור לדעת, עׂשהּו אם אבל ּדפן; ׁשּנעׂשה ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹזה
ּביֹום רביעית ּדפן ּבכלים עֹוׂשה וכן החג. ימי ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּומּתר
ּביֹום ּבכלים אֹותּה יעׂשה לא ׁשליׁשית, ּדפן אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹטֹוב;
עראי אהל עֹוׂשין ואין הּסּכה, מכׁשיר ׁשהּוא לפי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֻטֹוב,

טֹוב. ְּביֹום

ה ¤¤ּפרק
אּלא‡. מסּככין אין ּדבר. מּכל ּכׁשר אינֹו סּכה, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהּסכ

מקּבל ואינֹו הארץ, מן ׁשּנעקר הארץ, מן ׁשּגּדּוליו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבדבר
רע ריחֹו ואין ּתמיד.טמאה, ונֹובל נֹוׁשר ואינֹו , ְְְְִֵֵֵֵֵַָָֻ

ּבדבר·. אֹו ּבמחּבר, אֹו הארץ, מן ּגּדּוליו ׁשאין ּבדבר ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻסּכ
ּפסּולה - טמאה הּנֹובל,ׁשּמקּבל ּבדבר וסּכ עבר אם אבל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

ּבאּלּו, מסּככין אין אמרּו ׁשּלא ּכׁשרה; - רע ׁשריחֹו ּבדבר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
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ּפחֹות ּפסּולה; אּמֹות, ארּבע ולּכתל הּכׁשר הּסכ מּׂשפת ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹיׁש
הּפסּול הּסכ זה ויחׁשב נעקם, הּכתל ּכאּלּו רֹואין ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּכן,
מּסיני. למׁשה הלכה - זה ודבר ּוכׁשרה. הּכתל, ּגּוף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמן

.ÂËׁשבעה אּלא ּבּה ׁשאין ּכל קטּנה? סּכה היא זֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻואי
יתר ּבּה ׁשּיּׁשאר ּכל ּוגדֹולה, טפחים; ׁשבעה על ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹטפחים
סכ טפחים ׁשבעה על טפחים ׁשבעה הּפסּול הּסכ ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָעל

.ּכׁשר ֵָ
.ÊËּבמקֹום ואין זה, ּבצד זה ּכׁשר ודבר ּפסּול ּבדבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָסּכ

אם - ּפחֹות אּלא טפחים ׁשלׁשה רחב הּפסּול מּסכ ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹאחד
ּכׁשרה; הּפסּול, הּסכ ּכל על יֹותר הּכׁשר הּסכ ּכל ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָהיה

ּבצמצּום זה ּכמֹו זה היה בשווה]ואם ּפי[בדיוק על אף - ְְְְִִִֶֶַַָָ
ׁשּסכ מּפני ּפסּולה, זֹו הרי - ׁשלׁשה אחד ּבמקֹום ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשאין

נחׁשב הּוא ּכפרּוץ .ּפסּול ְְֶָָָ
.ÊÈהּנׁשר מּפני ּתחּתיה ּפרׂש אֹו מּלמעלה, ּבגד עליה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפרׂש

סּככּה אם וכן ּכׁשרה. לנאֹותּה, ּכדי ּפרׂשֹו ּפסּולה; -ְְְְְְְִִֵֵֵָָָָָָ
וכלים ּבגדים ּובמיני ּפרֹות ּבמיני ועּטרּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָּכהלכתּה,
ּכׁשרה - לנאֹותּה ּכדי ,ּבּסכ ּבין ּבכתליה ּבין ּבּה, .ׁשּתלּויין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

.ÁÈּבגבהּה ממעטין אין - הּסּכה מכ'נֹואי [להפחיתה ְְְֲִֵֵַַָָָֻ
ּברחּבּהאמה] ממעטין אבל טפחים], הּסּכה[מז' נֹואי היּו . ְְְֲֲִֵַַָָָָָֻ

ּפסּולה;[רחוקים]מפלגין - יתר אֹו טפחים ארּבעה מּגּגּה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ
ּתחת אּלא ,הּסכ ּתחת אינֹו ּכאּלּו ׁשם הּיֹוׁשב ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמצא

ּבהן. מסּככין ׁשאין וכלים אכלין ׁשהּוא ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָהּנֹואי,
.ËÈיׁש אם - מהן נראה ׁשהאויר חּלֹונֹות ּבֹו ׁשהיּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָסכ

ּפסּולה זֹו הרי ,המסּכ מקֹום ּככל האויר מּפניּבכל , ְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָֻ
הּצל על מרּבה ׁשהחּמה וכל מּצּלתּה, מרּבה ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻׁשחּמתּה

ּכׁשרה. האויר, על רב הּסכ היה ואם ;סכ ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָאינֹו
.Îאויר אחד ּבמקֹום היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּבּמה

היה אם אבל טפחים; ּביןׁשלׁשה טפחים, ׁשלׁשה אויר ְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָָֹֹ
ׁשּימעטּנּו עד ּפסּולה, זֹו הרי - הּצד מן ּבין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבאמצע
אם - ּוכסּות ּכלים ּכגֹון הּפסּול, ּבדבר מעטֹו ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹמּׁשלׁשה.
עד ּפסּולה קטּנה, ּבסּכה ואם ּכׁשרה; היא, ּגדֹולה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻֻסּכה

ּבֹוׁש ׁשּמסּככין ּבדבר מרּבהּימעטּנּו צּלתֹו ,הּסּכּו רב היה . ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
הּכל וצּלת הֹואיל - מּצּלתֹו מרּבה חּמתֹו ּומעּוטֹו, ְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֻמחּמתֹו,

ּכׁשרה. הּכל, מחּמת ְְֵֵַַַָָֹֻמרּבה

.‡Îהּכֹוכבים מּמּנּו ׁשּיראּו ּכדי קל, להיֹות הּסּכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדר
מעּבההּגדֹולים היתה רב]; בסכך על[- אף - ּבית ּכמין ְְְְִִִַַַַָָָֻ

הּסּכּו היה ּכׁשרה. מּתֹוכּה, נראין הּכֹוכבים ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפי
ּומקצתֹו למעלה מקצתֹו ׁשּיהיה הּסּכּו והּוא ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמדבלל,
והּיֹורד, העֹולה ּבין יהיה ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה; - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלמּטה
יתר אֹו טפח העֹולה זה ּברחב היה ואם טפחים. ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
רֹואין - טפחים מּׁשלׁשה יתר ּגבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
והּוא, הּיֹורד; זה ּבׂשפת ונגע למּטה, ירד ּכאּלּו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָאֹותֹו

הּיֹורד. ׂשפת ּכנגד מכּון ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיהיה
.·Îּכמי ּפסּולה, הּתחּתֹונה - סּכה ּגּבי על סּכה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻֻהעֹוׂשה

ּכׁשרה. והעליֹונה הּבית; ּבתֹו סּכה ּדבריםּבּמהׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
עׂשרה העליֹונה ּגבּה ּבׁשהיה ּפסּולה? ׁשהּתחּתֹונה ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאמּורים
ּכרים לקּבל יכֹול הּתחּתֹונה ּגג והיה יתר, אֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָטפחים
אין אם אבל הּדחק; ידי על אפּלּו עליֹונה, ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָּוכסתֹות
יכֹולה הּתחּתֹונה היתה ׁשּלא אֹו עׂשרה, עליֹונה ׁשל ְְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּגבהּה
אף - הּדחק ידי על אפּלּו עליֹונה ׁשל ּוכסתֹות ּכרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקּבל

ׁשּתיהן ּגבּה יהיה ׁשּלא והּוא, ּכׁשרה; יתר[יחד]הּתחּתֹונה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
העליֹונה ּבסכ - ׁשהּתחּתֹונה אּמה; עׂשרים נּתרת.על היא ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

.‚Î- טפחים עׂשרה ּגבֹוהה אם - הּסּכה ׁשּבתֹו ְְְֲִִִֶַָָָָָָֻמּטה
חֹובתֹו ידי יצא לא ּתחּתיה ּבתֹוהּיֹוׁשב ּכסּכה ׁשהיא מּפני , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

ּכילה וכן המיטה]סּכה. שסביב אפּלּו[וילון ּגג, לּה ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֶַָָָֻ
ּבּסּכה. ּבּה יׁשנים אין טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה אם - ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֻטפח
אם - עליהן סדין ּופרׂש עּמּודים, ארּבעה הּמעמיד ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוכן

סּכה. ּבתֹו ּכסּכה זה הרי עׂשרה, ְְְֲֲִֵֶָָָָֻֻּגבֹוהין
.„Îׁשאין ּכילה וכן סדין, עליהן ׁשּפרׂש עּמּודין ׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

ּתחּתיהן ליׁשן מּתר ׁשהּוא, ּכל ּגבֹוהין אפּלּו - טפח ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבגּגּה
ּגג. לּה ׁשאין מּפני סּכה, ּבתֹו ּכסּכה ׁשאינן ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻֻּבּסּכה;

.‰Îּכׁשרה ׁשאּולה, אםסּכה ּכיצד? ּכׁשרה. הּגזּולה, וכן ; ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֻ
יצא; - ּבּה ויׁשב ּוגזלּה מּסּכתֹו, והֹוציאֹו חברֹו על ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֻּתקף
- סּכה מהן ועׂשה עצים, ּגזל ואם נגזלת. הּקרקע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאין
ּדמי אּלא העצים לבעל ׁשאין היא, חכמים ּתּקנת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיצא;

נסרים ּגזל ואפּלּו ּבלבד. עצים]עצים ולא[גזרי והּניחן, , ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹ
י - ּכלּום ּבהן ׁשּנה ולא ּברׁשּותחּברן, סּכה העֹוׂשה צא. ְְְְִִִֶֶָָָָָָָֹֻ

ּכׁשרה. זֹו הרי ְֲִֵֵַָָהרּבים,

�
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מיּכל‡. ועֹונֹות: זכּיֹות לֹו יׁש האדם, מּבני ואחד אחד ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
יתרֹות ׁשעֹונֹותיו ּומי צּדיק; עֹונֹותיו, על יתרֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשּזכּיֹותיו

ּבינֹוני למחצה, מחצה רׁשע; זכּיֹותיו, אםעל - הּמדינה וכן . ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
צּדקת; זֹו הרי עֹונֹותיהם, על מרּבֹות יֹוׁשביה ּכל זכּיֹות ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻהיּו
העֹולם ּכל וכן רׁשעה. זֹו הרי מרּבין, עֹונֹותיהם היּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָֻואם

ֻּכּלֹו.
מתאדם·. הּוא מּיד - זכּיֹותיו על מרּבין ׁשעֹונֹותיו ְְֲִִֵֶַָָָָָֻֻ

ׁשעֹונֹותיהּברׁשעֹו מדינה וכן ."עֹונ רב "על ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּכי ועמרה סדם "זעקת ׁשּנאמר: אֹובדת, היא מּיד - ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻמרּבין
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יהיּו ׁשּלא להּזהר וצרי ויצא. הּסּכה יּניח ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻאּלא
טפחים,[סיבים]הּוצין עׂשרה לתֹו יֹורדין סכ ׁשל ועלין ְְְְְֲִִִִֶָָָָָ

אֹו מּתכֹות, ּבמיני סּככּה ּביׁשיבתֹו. לֹו יצר ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּכדי
הדלה קרקע. ּגּדּולי ׁשאינן מּפני ּפסּולה, - ועֹורֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבעצמֹות

ּפסּולה,[היטה] - סּכה ׁשּנעׂשּו עד ּבהן, וכּיֹוצא ּגפנים ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻעלי
העׂשּויֹות ּובמחצלֹות העץ ּבכלי סּככּה נעקרּו. לא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהרי
טמאה. מקּבלין ׁשהן מּפני ּפסּולה, - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻלׁשכיבה,

ּובליֹותיהן ּכלים ּבׁשברי סּככּה אם בלויים]וכן -[בגדים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָ
ּבׁשברים יסּכ ׁשּמא טמאה, מקּבלין והיּו הֹואיל ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻּפסּולה;

טהרּו. לא ֲֲִֶַָֹׁשעדין
סֹוכי‚. טמאה. מקּבלין ׁשהן מּפני ּפסּולה, - ּבאכלין ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻסּככּה

ענפי] ּפרּכילין[- ּתאנים, ּובהן ענבים,[זמורות]ּתאנים ּובהן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ
דקל]מכּבדֹות -[ענפי ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתמרים, ּובהן ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ואםרֹואין ּבהן; מסּככין האכלין, על מרּבה ּפסלת אם : ְְְְְֳִִִִִֶֶַַָָָָֹֻ

ולא יּבֹולּו ייבׁשּו ׁשאם ּבירקֹות סּכ ּבהן. מסּככין אין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹלאו,
מקֹומן הרי - לחים עּתה ׁשהן ּפי על אף - מּמׁש ּבהן ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיּׁשאר

אינם. ּוכאּלּו אויר, הּוא ּכאּלּו ְְְֲִִִֵֶָָנחׁשב
העץ„. ּבפׁשּתי פשתן]סּככּה ּדק[- ולא[כתש]ׁשּלא אֹותן ְְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ

סירקם]נּפצן ונּפץ[- ּדק ואם הּוא; עץ ׁשעדין ּכׁשרה, - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
אינֹו ּוכאּלּו צּורתֹו, ׁשּנׁשּתּנת מּפני - ּבֹו מסּככין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאֹותן,

סיב ׁשל ּבחבלים מסּככין קרקע. העץ]מּגּדּולי וׁשל[סיבי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ
עשב]חלף ואין[מן עֹומדת, צּורתן ׁשהרי ּבהן, וכּיֹוצא ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּכלים. ֲִִֵַָהחבלים
ּבזכרים‰. - ּבחּצים בתוךסּככּה אותם שתוחבים חיצים [סוג ְְְִִִִִָָ

שמברזל] ב"ראש" המצוי ּבנקבֹותנקב ּכׁשרה; חיצים, סוג -] ְְִֵֵָ
מברזל] ראש להכניס כדי בתוכם עלשחוקקים אף ּפסּולה; ,ְַַָ

ּומקּבל הּוא קּבּול ּבית ּבברזל, להתמּלאת עׂשּוי ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹּפי
קּבּול. ּכלי ּככל ְְְִִָָֻטמאה

.Âסתמּה - קטּנה - חלף אֹו ּגמי מחצלת אֹו קנים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמחצלת
אֹותּה עׂשה ּכן אם אּלא ּבּה, מסּככין אין לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָלׁשכיבה,
אּלא ּבּה, מסּככין לפיכ ,לסּכּו סתמּה - ּגדֹולה ;ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָלסּכּו

לׁשכיבה אֹותּה עׂשה ּכן ואם קיר. לּה יׁש סביב]אם [שפה ְְִִִִִֵֵָָָָָ
קּבּול; ּככלי היא ׁשהרי ּבּה, מסּככין אין - ּגדֹולה אפּלּו -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָ
ׁשהיא מּפני ּבּה, מסּככין אין - ׁשּלּה הּקיר נּטל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואפּלּו

ּכלים. ְְִִֵֵּכׁשברי
.Êעצים]נסרים מסּככין[גזרי טפחים, ארּבעה ּברחּבן ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

מׁשּפין ׁשהן ּפי על אף ּברחּבן[משויפים]ּבהן יׁש ואם ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ּגזרה - מׁשּפין ׁשאינן ּפי על ואף ּבהן מסּככין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻארּבעה,
נסר עליה נתן ּכסּכה. ׁשהיא וידּמה ּתקרה, ּתחת יׁשב ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּמא
יׁשנין ואין ּכׁשרה, - טפחים ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאחד
ׁשּיׁש נסרין היּו חֹובתֹו. ידי יצא לא ּתחּתיו, והּיׁשן ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּתחּתיו;
ׁשאין צּדיהן על והפכן ארּבעה, ּבעבין ואין ארּבעה, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָּברחּבן
ּפסּול, הּנסר ׁשּזה ּפסּולה; זֹו הרי - ּבהן וסּכ ארּבעה, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן

ּבעביֹו. ׁשּסּכ ּבין ּברחּבֹו, ׁשּסּכ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָּבין
.Áאּלא והאבנים, הּטיט ׁשהיא מעזיבה, עליה ׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּתקרה

לׁשם נעׂשּו לא ׁשהרי ּפסּולה, זֹו הרי - ּבלבד ּתקּועין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֹנסרין

ּפקּפק אם ,לפיכ ּבית; לׁשם אּלא הּנסרים[רעע]סּכה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
הּמסמרים ּכׁשרה;[ממקומם]והניד זֹו הרי - סּכה לׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֻ

וכן טפחים. ארּבעה רחב ונסר נסר ּבכל יהיה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּובלבד
נטל מּבינתים[נסר]אם סכוהּניח[מהנסרים]אחד ּבמקֹומֹו ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

ּכׁשר. זה הרי סּכה, לׁשם ְֲֵֵֵֵֶָָָֻּכׁשר
.Ëעל אף ּכׁשרה, - מקֹום מּכל ּכהלכתּה, ׁשּנעׂשת ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻסּכה

מצוה לׁשם נעׂשת ׁשּלא לצל,ּפי עׂשּויה ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
סּכה אבל ּבהן. ּכּיֹוצא וכל ּבהמה וסּכת ּגֹוים סּכת ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻֻֻּכגֹון
וכן לצל. נעׂשת ׁשּלא לפי ּפסּולה, - מאליה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנעׂשת

ּבגדיׁש תבואה]החֹוטט בערימת אינּה[חפר - סּכה ועׂשהּו , ְְִֵֵַָָָָָֻ
עׂשה אם ,לפיכ לצל; זה ּגדיׁש עּמר לא ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻסּכה,
ּבּה וחטט סּכה, לׁשם ׁשבעה ּבמׁש טפח חלל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבתחּלה
סכ נעׂשה ׁשהרי ּכׁשרה, - לעׂשרה והׁשלימּה כן ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאחרי

לצל. ְֵֶָׁשּלּה
.Èמסּככין אין - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָחבילי

ליּבׁשן, ּכדי ּגּגֹו על חבילֹות אדם יעׂשה ׁשּמא ּגזרה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן;
עׂשה לא מּתחּלה והּוא סּכה, לׁשם ּתחּתיהן ויׁשב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻויּמל
הּתירן ואם מאליה. ׁשּנעׂשת ּכסּכה ונמצאת לצל, זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻסכ

הקשר] מעׂשרים[התיר ּפחּותה חבילה ואין ּכׁשרֹות. ,ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ
ּבּדים. ֲִִַַָוחמּׁשה

.‡Èלמנין ׁשאגדן קטּנֹות במניין]חבילֹות מסּככין[למוכרן , ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָ
החֹות וכן אגּודֹותּבהן. והחרּיֹות הּדקל, ראׁש [מחוברות] ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ואפּלּו ּכחבילה. אינן ׁשמים ּבידי ׁשאגד ּבֹו, מסּככין - ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבֹו
ּכחבילה, ׁשּנמצאּו האחד, מּצד ּכּלן החרּיֹות ראׁשי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻקׁשר
מסּככין - אדם ּבידי ואחד ׁשמים, ּבידי ראׁשיה מּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד
הּוא אחד ּכעץ וזֹו חבילה, אינֹו אחד עץ ׁשהאֹוגד ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבהן;
עׂשּוי ׁשאינֹו אגד ּכל וכן ׁשמים. ּבידי אגּודה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהרי

יתפזר]לטלטלֹו יטלטלו שאם אגד.[- אינֹו , ְְְֵֶֶַ
.·È,האילן ּתחת סּכתֹו הּביתהעֹוׂשה ּבתֹו עׂשיּה .ּכאּלּו ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻ

ּגּבן,[היטה]הדלה על וסּכ ּובּדיהן, האילנֹות עלי עליה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּסּכּו היה אם - קּצצן ּכ מהן,[רב]הרּבה[הכשר]ואחר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

הרּבה מּתחּלתֹו ּכׁשר ׁשהיה הּסּכּו היה לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכׁשרה;
עׂשּיה ׁשּתהיה ּכדי קציצתם אחר אֹותן לנענע צרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמהן,

סּכה. ְֵָֻלׁשם
.‚Èוסּכ ּבֹו, מסּככין ׁשאין ּבדבר ּבֹו ׁשּמסּככין ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָערב

ּפסּולה הּפסּול, על יתר ׁשהּכׁשר ּפי על אף - .ּבׁשניהם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבסכ יׁש אם - זה ּבצד זה לעצמֹו, וזה לעצמֹו ּבזה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָסּכ
הּצד מן ּבין ּבאמצע ּבין אחד, ּבמקֹום טפחים ׁשלׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפסּול

ּפסּולה זֹו הרי -. ְֲֵָ
.„Èסכ ּגדֹולה, ּבסּכה אבל ּבקטּנה. אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֻּבּמה

מּכאן ּפחֹות טפחים, ּבארּבעה ּפֹוסל - ּבאמצע ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָּפסּול
הּצד ּומן לדפנות]ּכׁשרה; אּמֹות,[צמוד ּבארּבע ּפֹוסל - ְְְִֵֵַַַַַָ

ׁשּנפחת ּבית ּכיצד? ּכׁשרה. מּכאן חור]ּופחֹות [נפער ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
אכסדרה הּמּקפת חצר וכן הּפחת, מקֹום על וסּכ ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּבאמצעֹו

ּבדבר[מרפסת] ׁשהּקיפּוה ּגדֹולה סּכה וכן עליה, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻׁשּסּכ
ּבצד ּבֹו מסּככין ל-]ׁשאין אם[צמוד - מּלמעלה הּדפנֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ
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ּפחֹות ּפסּולה; אּמֹות, ארּבע ולּכתל הּכׁשר הּסכ מּׂשפת ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹיׁש
הּפסּול הּסכ זה ויחׁשב נעקם, הּכתל ּכאּלּו רֹואין ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּכן,
מּסיני. למׁשה הלכה - זה ודבר ּוכׁשרה. הּכתל, ּגּוף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמן

.ÂËׁשבעה אּלא ּבּה ׁשאין ּכל קטּנה? סּכה היא זֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻואי
יתר ּבּה ׁשּיּׁשאר ּכל ּוגדֹולה, טפחים; ׁשבעה על ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹטפחים
סכ טפחים ׁשבעה על טפחים ׁשבעה הּפסּול הּסכ ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָעל

.ּכׁשר ֵָ
.ÊËּבמקֹום ואין זה, ּבצד זה ּכׁשר ודבר ּפסּול ּבדבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָסּכ

אם - ּפחֹות אּלא טפחים ׁשלׁשה רחב הּפסּול מּסכ ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹאחד
ּכׁשרה; הּפסּול, הּסכ ּכל על יֹותר הּכׁשר הּסכ ּכל ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָהיה

ּבצמצּום זה ּכמֹו זה היה בשווה]ואם ּפי[בדיוק על אף - ְְְְִִִֶֶַַָָ
ׁשּסכ מּפני ּפסּולה, זֹו הרי - ׁשלׁשה אחד ּבמקֹום ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשאין

נחׁשב הּוא ּכפרּוץ .ּפסּול ְְֶָָָ
.ÊÈהּנׁשר מּפני ּתחּתיה ּפרׂש אֹו מּלמעלה, ּבגד עליה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפרׂש

סּככּה אם וכן ּכׁשרה. לנאֹותּה, ּכדי ּפרׂשֹו ּפסּולה; -ְְְְְְְִִֵֵֵָָָָָָ
וכלים ּבגדים ּובמיני ּפרֹות ּבמיני ועּטרּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָּכהלכתּה,
ּכׁשרה - לנאֹותּה ּכדי ,ּבּסכ ּבין ּבכתליה ּבין ּבּה, .ׁשּתלּויין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

.ÁÈּבגבהּה ממעטין אין - הּסּכה מכ'נֹואי [להפחיתה ְְְֲִֵֵַַָָָֻ
ּברחּבּהאמה] ממעטין אבל טפחים], הּסּכה[מז' נֹואי היּו . ְְְֲֲִֵַַָָָָָֻ

ּפסּולה;[רחוקים]מפלגין - יתר אֹו טפחים ארּבעה מּגּגּה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ
ּתחת אּלא ,הּסכ ּתחת אינֹו ּכאּלּו ׁשם הּיֹוׁשב ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמצא

ּבהן. מסּככין ׁשאין וכלים אכלין ׁשהּוא ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָהּנֹואי,
.ËÈיׁש אם - מהן נראה ׁשהאויר חּלֹונֹות ּבֹו ׁשהיּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָסכ

ּפסּולה זֹו הרי ,המסּכ מקֹום ּככל האויר מּפניּבכל , ְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָֻ
הּצל על מרּבה ׁשהחּמה וכל מּצּלתּה, מרּבה ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻׁשחּמתּה

ּכׁשרה. האויר, על רב הּסכ היה ואם ;סכ ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָאינֹו
.Îאויר אחד ּבמקֹום היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּבּמה

היה אם אבל טפחים; ּביןׁשלׁשה טפחים, ׁשלׁשה אויר ְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָָֹֹ
ׁשּימעטּנּו עד ּפסּולה, זֹו הרי - הּצד מן ּבין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבאמצע
אם - ּוכסּות ּכלים ּכגֹון הּפסּול, ּבדבר מעטֹו ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹמּׁשלׁשה.
עד ּפסּולה קטּנה, ּבסּכה ואם ּכׁשרה; היא, ּגדֹולה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻֻסּכה

ּבֹוׁש ׁשּמסּככין ּבדבר מרּבהּימעטּנּו צּלתֹו ,הּסּכּו רב היה . ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
הּכל וצּלת הֹואיל - מּצּלתֹו מרּבה חּמתֹו ּומעּוטֹו, ְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֻמחּמתֹו,

ּכׁשרה. הּכל, מחּמת ְְֵֵַַַָָֹֻמרּבה

.‡Îהּכֹוכבים מּמּנּו ׁשּיראּו ּכדי קל, להיֹות הּסּכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדר
מעּבההּגדֹולים היתה רב]; בסכך על[- אף - ּבית ּכמין ְְְְִִִַַַַָָָֻ

הּסּכּו היה ּכׁשרה. מּתֹוכּה, נראין הּכֹוכבים ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפי
ּומקצתֹו למעלה מקצתֹו ׁשּיהיה הּסּכּו והּוא ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמדבלל,
והּיֹורד, העֹולה ּבין יהיה ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה; - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלמּטה
יתר אֹו טפח העֹולה זה ּברחב היה ואם טפחים. ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
רֹואין - טפחים מּׁשלׁשה יתר ּגבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
והּוא, הּיֹורד; זה ּבׂשפת ונגע למּטה, ירד ּכאּלּו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָאֹותֹו

הּיֹורד. ׂשפת ּכנגד מכּון ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיהיה
.·Îּכמי ּפסּולה, הּתחּתֹונה - סּכה ּגּבי על סּכה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻֻהעֹוׂשה

ּכׁשרה. והעליֹונה הּבית; ּבתֹו סּכה ּדבריםּבּמהׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
עׂשרה העליֹונה ּגבּה ּבׁשהיה ּפסּולה? ׁשהּתחּתֹונה ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאמּורים
ּכרים לקּבל יכֹול הּתחּתֹונה ּגג והיה יתר, אֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָטפחים
אין אם אבל הּדחק; ידי על אפּלּו עליֹונה, ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָּוכסתֹות
יכֹולה הּתחּתֹונה היתה ׁשּלא אֹו עׂשרה, עליֹונה ׁשל ְְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּגבהּה
אף - הּדחק ידי על אפּלּו עליֹונה ׁשל ּוכסתֹות ּכרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקּבל

ׁשּתיהן ּגבּה יהיה ׁשּלא והּוא, ּכׁשרה; יתר[יחד]הּתחּתֹונה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
העליֹונה ּבסכ - ׁשהּתחּתֹונה אּמה; עׂשרים נּתרת.על היא ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

.‚Î- טפחים עׂשרה ּגבֹוהה אם - הּסּכה ׁשּבתֹו ְְְֲִִִֶַָָָָָָֻמּטה
חֹובתֹו ידי יצא לא ּתחּתיה ּבתֹוהּיֹוׁשב ּכסּכה ׁשהיא מּפני , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

ּכילה וכן המיטה]סּכה. שסביב אפּלּו[וילון ּגג, לּה ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֶַָָָֻ
ּבּסּכה. ּבּה יׁשנים אין טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה אם - ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֻטפח
אם - עליהן סדין ּופרׂש עּמּודים, ארּבעה הּמעמיד ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוכן

סּכה. ּבתֹו ּכסּכה זה הרי עׂשרה, ְְְֲֲִֵֶָָָָֻֻּגבֹוהין
.„Îׁשאין ּכילה וכן סדין, עליהן ׁשּפרׂש עּמּודין ׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

ּתחּתיהן ליׁשן מּתר ׁשהּוא, ּכל ּגבֹוהין אפּלּו - טפח ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבגּגּה
ּגג. לּה ׁשאין מּפני סּכה, ּבתֹו ּכסּכה ׁשאינן ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻֻּבּסּכה;

.‰Îּכׁשרה ׁשאּולה, אםסּכה ּכיצד? ּכׁשרה. הּגזּולה, וכן ; ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֻ
יצא; - ּבּה ויׁשב ּוגזלּה מּסּכתֹו, והֹוציאֹו חברֹו על ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֻּתקף
- סּכה מהן ועׂשה עצים, ּגזל ואם נגזלת. הּקרקע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאין
ּדמי אּלא העצים לבעל ׁשאין היא, חכמים ּתּקנת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיצא;

נסרים ּגזל ואפּלּו ּבלבד. עצים]עצים ולא[גזרי והּניחן, , ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹ
י - ּכלּום ּבהן ׁשּנה ולא ּברׁשּותחּברן, סּכה העֹוׂשה צא. ְְְְִִִֶֶָָָָָָָֹֻ

ּכׁשרה. זֹו הרי ְֲִֵֵַָָהרּבים,

�
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מיּכל‡. ועֹונֹות: זכּיֹות לֹו יׁש האדם, מּבני ואחד אחד ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
יתרֹות ׁשעֹונֹותיו ּומי צּדיק; עֹונֹותיו, על יתרֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשּזכּיֹותיו

ּבינֹוני למחצה, מחצה רׁשע; זכּיֹותיו, אםעל - הּמדינה וכן . ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
צּדקת; זֹו הרי עֹונֹותיהם, על מרּבֹות יֹוׁשביה ּכל זכּיֹות ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻהיּו
העֹולם ּכל וכן רׁשעה. זֹו הרי מרּבין, עֹונֹותיהם היּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָֻואם

ֻּכּלֹו.
מתאדם·. הּוא מּיד - זכּיֹותיו על מרּבין ׁשעֹונֹותיו ְְֲִִֵֶַָָָָָֻֻ

ׁשעֹונֹותיהּברׁשעֹו מדינה וכן ."עֹונ רב "על ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּכי ועמרה סדם "זעקת ׁשּנאמר: אֹובדת, היא מּיד - ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻמרּבין
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ונרּדפים, ׁשפלים ׁשהן ּביׂשראל להּדּבק לֹו ּבצע 'מה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹויאמר:
לכל מׁשּמד זה הרי - ּתּקיפה' ׁשּידן ּבאּלּו ׁשּידּבק לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻטֹוב

ּכּלּה. ַָָֻהּתֹורה
.Èּגדֹול,מחטיאי ּבדבר ׁשהחטיא אחד ּכיצד? הרּבים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אפּלּוּכירבעם קל, ּבדבר ׁשהחטיא ואחד ּוביּתֹוס; וצדֹוק ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ
- ׁשּיחטאּו עד אחרים האֹונס ואחד עׂשה; מצות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלבּטל
אֹו זרה; עבֹודה ׁשּיעבדּו עד יׂשראל הֹורג ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכמנּׁשה,

א ּכיׁשּוע.ׁשהטעה - והּדיחם חרים ְְְֲִִִִֵֵֶַָָ
.‡Èעברֹות,הּפֹורׁש עבר ׁשּלא ּפי על אף - צּבּור מּדרכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

ולא ּבכללן, מצוֹות עֹוׂשה ואינֹו יׂשראל מעדת נבּדל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבתעניתן מתעּנה ולא ּבצרתן ּכאחדנכנס ּבדרּכֹו הֹול אּלא , ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין - מהן אינֹו ּוכאּלּו הארץ, ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמּגֹויי
ּבין קּלֹות, ׁשעׂשה ּבין - ּכיהֹויקים רמה ּביד עברֹות ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה
הּנקרא הּוא וזה הּבא; לעֹולם חלק לֹו אין - חמּורֹות ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעׂשה

ּבּתֹורה' ּפנים ּבׁש'מגּלה ולא ּפניו וגּלה מצחֹו ׁשהעז מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּתֹורה. ְִִֵָמּדברי

.·Èאֹוׁשנים להרגֹו ּגֹוים ּביד חברֹו הּמֹוסר הּמֹוסרין: הם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ
אּנסלהּכֹותֹו ּביד אֹו ּגֹוים ּביד חברֹו ממֹון והּמֹוסר [בעל, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ
הּבא.זרוע] לעֹולם חלק להן אין ׁשניהן, - ּכגֹוי ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא

.‚Èהרֹודהמּטילי זה - ׁשמים לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על אימה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לכבֹוד וכּונתֹו הרּבה, מּמּנּו ּופֹוחדין יראין והן ּבחזקה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָצּבּור
הּגֹוים. מלכי ּכגֹון ׁשמים, לכבֹוד לא חפציו, וכל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹעצמֹו

.„Èועׂשריםּכל מארּבעה ואחד ׁשּמנינּואחד אּלּו אנׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
לעֹו חלק להן אין יׂשראל, ׁשהן ּפי על אף ויׁש- הּבא. לם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשהרגיל חכמים אמרּו כן ּפי על ואף מאּלּו, קּלֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעברֹות
ּולהּזהר מהן להתרחק ּכדי הּבא, לעֹולם חלק לֹו אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן
ּבכּנּוי, לחברֹו והּקֹורא חברֹו, את המכּנה הן: ואּלּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמהן.
והמבּזה חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד ּברּבים, חברֹו ּפני ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָוהּמלּבין
הּמֹועדֹות, את והמבּזה רּבֹותיו, והמבּזה חכמים, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּתלמידי
אחד ׁשּכל אמּורים, ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. את ְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהמחּלל
אבל ּתׁשּובה. ּבלא ּבׁשּמת הּבא? לעֹולם חלק לֹו אין ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמאּלּו
מּבני זה הרי - ּתׁשּובה ּבעל והּוא ּומת מרׁשעֹו, ׁשב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָאם
אפּלּו הּתׁשּובה. ּבפני ׁשעֹומד ּדבר ל ׁשאין הּבא; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעֹולם
לעֹולם חלק לֹו יׁש - ׁשב ּובאחרֹונה ימיו, ּכל ּבעּקר ֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָּכפר
- ה' אמר ולּקרֹוב, לרחֹוק ׁשלֹום "ׁשלֹום ׁשּנאמר: ְְֱֶֶַַַַָָָָָָהּבא,
ּבהן וכּיֹוצא והמׁשּמדים והּפֹוׁשעים הרׁשעים ּכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּורפאתיו".

ּבמטמֹונּיֹות ׁשחזרּו ּבין ּבגלּוי ּבין ּבתׁשּובה, [בסתר]ׁשחזרּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
ּפי על אף ׁשֹובבים"; ּבנים "ׁשּובּו ׁשּנאמר: אֹותן, מקּבלין -ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

ּבּסתר ׁשהרי הּוא, ׁשֹובב -ׁשעדין ּבגלּוי ולא חֹוזר ּבלבד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבתׁשּובה. אֹותֹו ְְְִִַָמקּבלין

ה'תשע"ב אייר א' שני יום

דּפרק ¤¤
הּתׁשּובהעׂשרים‡. את מעּכבין ּדברים ארּבעהוארּבעה . ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש אין מארּבעּתן, אחד והעֹוׂשה ּגדֹול, עֹון - ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמהן
מסּפיק חטאֹו.[מסייע]הּוא ּגדל לפי ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹ

המעּכב זה, עֹון ּובכלל הרּבים; את הּמחטיא (א) הן: ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואּלּו
טֹובה מּדר חברֹו והּמּטה (ב) מצוה. מּלעׂשֹות הרּבים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאת

מסית ּכגֹון רעה, זרה]לדר לעבודה .[רבים]ּומּדיח[יחיד ְְִִֵֶֶַַָָ
הֹואיל - ּבידֹו ממחה ואינֹו רעה, ּבתרּבּות ּבנֹו הרֹואה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָ(ג)
ּכמחטיא ונמצא ּפֹורׁש, היה ּבֹו מחה אּלּו ּברׁשּותֹו, ְְְְְְִִִִִֵַָָָָּובנֹו
ּבאחרים למחֹות ּבידֹו ׁשאפׁשר ּכל - זה עֹון ּובכלל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו;
אֹותן יּניח אּלא ּבהן, מחה ולא יחידים ּבין רּבים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבין
האֹומר: זה, ּובכלל ואׁשּוב'; 'אחטא והאֹומר: (ד) ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּבכׁשלֹונן.

מכּפר'. הּכּפּורים ויֹום ְְְִִֵֶַַָ'אחטא,
ּבפניּומהן·. הּתׁשּובה ּדרכי הּנֹועלין ּדברים חמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשּבזמןעֹוׂשיהן לפי - הּצּבּור מן הּפֹורׁש (א) הן: ואּלּו ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ
ּבּזכּיֹות עּמהן זֹוכה ואינֹו עּמהן, יהיה ולא ּתׁשּובה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיעׂשּו
ׁשּמחלקּתֹו לפי - חכמים ּדברי על והחֹולק (ב) ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֻׁשעֹוׂשין.
(ג) הּתׁשּובה. ּדרכי יֹודע ואינֹו מהן, לפרׁש לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּגֹורמת
רֹודף אינֹו ּבעיניו, ׁשּנתּבּזּו ׁשּכיון - הּמצוֹות על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמלעיג
(ד) יזּכה? ּבּמה יעׂשה, לא ואם עֹוׂשן; ולא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחריהן

ּולטרדֹו לדחפֹו להן ּגֹורם זה ׁשּדבר - רּבֹותיו ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהמבּזה
לֹו ּומֹורה מלּמד ימצא לא ׁשּנטרד ּובזמן ּוכגחזי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכיׁשּוע
לֹו הּניח לא ׁשהרי - הּתֹוכחֹות את והּׂשֹונא (ה) האמת. ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר
ׁשּבזמן לתׁשּובה, ּגֹורמת ׁשהּתֹוכחה הּתׁשּובה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּדר
ּבתׁשּובה, חֹוזר אֹותֹו, ּומכלימין חטאיו לאדם לֹו ְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָׁשּמֹודיעין
הייתם", "ממרים ּתׁשּכח", אל "זכר, ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָֹּכמֹו
יׁשעיהּו וכן חכם". ולא נבל, "עם לב", לכם ה' נתן ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ"ולא
ׁשֹור "ידע חֹוטא", ּגֹוי "הֹוי ואמר: יׂשראל את ְְִִֵֵֶַַַָָָהֹוכיח
ּומצח ,ערּפ ּברזל וגיד אּתה, קׁשה ּכי "מּדעּתי, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָקֹונהּו",
"קרא ׁשּנאמר: לחּטאים, להֹוכיח האל צּוהּו וכן ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנחּוׁשה";

ליׂשראל, הֹוכיחּו הּנביאים ּכל וכן ."ּתחׂש אל עדבגרֹון, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ
וקהל קהל ּבכל להעמיד צרי ,לפיכ ּבתׁשּובה. ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָׁשחזרּו
להן, ואֹוהב מּנעּוריו ׁשמים וירא וזקן ּגדֹול חכם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָמּיׂשראל
את ׁשּׂשֹונא וזה ּבתׁשּובה. ּומחזירן לרּבים מֹוכיח ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהא
יעמד לפיכ ּדבריו; ׁשֹומע ולא לּמֹוכיח ּבא אינֹו ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹהּתֹוכחֹות,

טֹובים. ּבעיניו ׁשהם ְְִֵֵֶַָָֹּבחּטאתיו,
ׁשּיׁשּובּומהם‚. לֹו אפׁשר אי אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ

ואינֹו לחברֹו, אדם ׁשּבין עֹונֹות ׁשהן לפי ּגמּורה, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתׁשּובה
למחל מּמּנּו יׁשאל אֹו לֹו ׁשּיחזיר ּכדי לֹו, ׁשחטא חברֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיֹודע

ידּוע,לֹו אדם קּלל ולא - הרּבים את המקּלל (א) הן: ואּלּו ;ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשאינֹו לפי - ּגּנב עם והחֹולק (ב) ּכּפרה. מּמּנּו ׁשּיׁשאל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדי
לֹו ּומביא רּבים ּגֹונב הּגּנב אּלא היא, מי ׁשל זֹו ּגנבה ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָיֹודע
(ג) אֹותֹו. ּומחטיא הּגּנב, יד מחּזק ׁשהּוא ועֹוד, לֹוקח; ְְְְִֵֵֶַַַַַַָוהּוא
- לבעליה ׁשּיחזירה עד עליה מכריז ואינֹו אבדה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָוהּמֹוצא
(ד) יחזיר. למי יֹודע אינֹו ּתׁשּובה, ּכׁשּיעׂשה זמן, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָלאחר

ּבני}ׁשד{והאֹוכל אּלּו - ואלמנֹות ויתֹומים ענּיים (שור) ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָֹ
לעיר, מעיר וגֹולין ּומפרסמין, ידּועין ואינן הן אמללין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָֻֻאדם
לֹו. ויחזירּנּו הּוא מי ׁשל זה ׁשד ׁשּידע ּכדי מּכיר, להם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאין
הּגיעה היכן עד יֹודע אינֹו - ּדין להּטֹות ׁשחד והמקּבל ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ(ה)
רגלים לֹו יׁש ׁשהּדבר ׁשּיחזיר, ּכדי ּכחּה הּוא וכּמה זֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּטיה

קל] בסיס לו אֹותֹו.[יש ּומחטיא זה, יד מחּזק ׁשהּוא ועֹוד ;ְְְִֵֶֶַַַ
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מּידרּבה". - מרּבין עֹונֹותיהם היּו אם ּכּלֹו, העֹולם ּכל וכן ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֻֻ
נׁשחתין, וׁשּקּולהן האדם". רעת רּבה ּכי ה' "וּירא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּגדלן לפי אּלא והעֹונֹות, הּזכּיֹות מנין לפי אינֹו זכּותזה יׁש : ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
טֹוב"; ּדבר ּבֹו נמצא "יען ׁשּנאמר: עֹונֹות, ּכּמה ּכנגד ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא
אחד, "וחֹוטא ׁשּנאמר: זכּיֹות, ּכּמה ּכנגד ׁשהּוא עֹון ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻויׁש
אל ׁשל ּבדעּתֹו אּלא ׁשֹוקלין ואין הרּבה". טֹובה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָיאּבד

עֹורכין היא הּיֹודע והּוא ּכנגד[שוקלים]ּדעֹות, הּזכּיֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַֻ
ֲָהעֹונֹות.

עלּכל‚. ׁשּנחם ותההמי ׁשעׂשה, על[התחרט]הּמצוֹות ְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
לא אּולי ּבעׂשּיתן? הֹועלּתי 'ּומה ּבלּבֹו: ואמר ְְְְֲִִִַַַַַַָָָֹֻהּזכּיֹות,
ׁשּום לֹו מזּכירין ואין ּכּלן, את אּבד זה הרי - אֹותן'! ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻעׂשיתי
ּביֹום תּצילּנּו לא הּצּדיק "צדקת ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹזכּות
ׁשּׁשֹוקלין ּכׁשם הראׁשֹונֹות. על ּבתֹוהה אּלא זה, אין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָרׁשעֹו";
וׁשנה, ׁשנה ּבכל ּכ - מיתתֹו ּבׁשעת ּוזכּיֹותיו אדם ְְְְֲִִַָָָָָָָָָָֻעֹונֹות

העֹולם מּבאי ואחד אחד ּכל עֹונֹות ּביֹוםעםׁשֹוקלין זכּיֹותיו ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָֻ
ּומי לחּיים; נחּתם צּדיק, ׁשּנמצא מי הּׁשנה: ראׁש ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹטֹוב
יֹום עד לֹו ּתֹולין והּבינֹוני, למיתה. נחּתם רׁשע, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּנמצא
נחּתם לאו, ואם לחּיים; נחּתם ּתׁשּובה, עׂשה אם ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהּכּפּורים:

ְִָלמיתה.
אף„ הּׁשנה. ּבראׁש ׁשֹופר ׁשּתקיעת ּפי -הּכתּובּגזרתעל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּכלֹומררמז ּבֹו, מּׁשנתכםיׁש יׁשנים עּורּו עּורּו והקיצּו,: ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבתׁשּובה, וחזרּו ּבמעׂשיכם וחּפׂשּו מּתרּדמתכם; ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנרּדמים
הּזמן, ּבהבלי האמת את הּׁשֹוכחים אּלּו ּבֹוראכם. ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזכרּו

יֹועיל[מתמסרים]וׁשֹוגים לא אׁשר וריק ּבהבל ׁשנתם ּכל ְְְֲִִִֶֶֶָָָָֹ
ּדרכיכם והיטיבּו לנפׁשֹותיכם, הּביטּו - יּציל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹולא
ּומחׁשבּתֹו הרעה, ּדרּכֹו מּכם אחד ּכל ויעזב ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּומעלליכם;

אדם ּכל צרי ,לפיכ טֹובה. לא ּכלאׁשר עצמֹו ׁשּיראה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
העֹולם ּכל וכן חּיב, וחציֹו זּכאי חציֹו ּכאּלּו ּכּלּה, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשנה

-(ּכּלֹו אחד חטא חטא חּיב; וחציֹו זּכאי חציֹו הכריע), הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּכּלֹו העֹולם ּכל את והכריע וגרםעצמֹו חֹובה, להןלכף ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

והכריע עצמֹו את הכריע הרי - אחת מצוה עׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהׁשחתה;
והּצלה. ּתׁשּועה להן וגרם זכּות, לכף ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָָֻאת
עצמֹו, ׁשּצּדק זה - עֹולם" יסֹוד "וצּדיק, ׁשּנאמר: הּוא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָזה
ּכל נהגּו זה, ענין ּומּפני והּצילֹו. ּכּלֹו העֹולם ּכל את ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻהכריע
ולעסק טֹובים ּובמעׂשים ּבצדקה להרּבֹות יׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹּבית
ימֹות מּכל יתר הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה מראׁש ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹּבמצוֹות
אּלּו, ימים ּבעׂשרת ּבּלילה לקּום ּכּלם ונהגּו ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשנה.

ּתחנּוני ּבדברי ּכנסּיֹות ּבבּתי ּכּבּוׁשיןּולהתּפּלל ודברי ם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָ
הּיֹום.[מוסר] ׁשּיאֹור ֵֶַַעד

מחּׁשביןּבׁשעה‰. אין זכּיֹותיו, עם אדם עֹונֹות ׁשּׁשֹוקלין ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻ
ואיל מּׁשליׁשי אּלא ׁשני, ולא ּבֹו ׁשחטא עֹון ּתחּלת .עליו ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
- זכּיֹותיו על מרּבין ואיל מּׁשליׁשי עֹונֹותיו נמצאּו ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֻֻאם
ואם הּכל. על אֹותֹו ודנין מצטרפין, העֹונֹות ׁשני ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹאֹותן
- ואיל ׁשליׁשי מעֹון אׁשר עֹונֹותיו ּכנגד זכּיֹותיו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻנמצאּו

ראׁשֹון[מוחלין]מעבירים ראׁשֹון עֹונֹותיו עלּכל ["מוותרים" ֲֲִִִִַָָ
הראשונות] ׁשּכברהפעמיים ראׁשֹון, נחׁשב ׁשהּׁשליׁשי לפי ;ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

נמחל ׁשּכבר ראׁשֹון, הּוא הרי הרביעי וכן הּׁשנים; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָנמחלּו

ּביחיד, אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופן. עד וכן ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָהּׁשליׁשי;
ּגבר". עם ׁשלֹוׁש ּפעמים אל יפעל אּלה ּכל "הן ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון עֹון להן ּתֹולין - הּצּבּור ְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָאבל
אׁשיבּנּו". לא ארּבעה ועל יׂשראל, ּפׁשעי ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ"על
.ואיל מרביעי להן מחּׁשבין זֹו, ּדר על להם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּוכׁשּמחּׁשבין
הּניח ׁשּלא ׁשּלהן עֹונֹות מחצה ּבכלל היה אם - ְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּבינֹונים
לעֹולם חלק לֹו ויׁש חטאיו, ּכפי אֹותֹו ּדנין - מעֹולם ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָּתפּלין
ּכפי אֹותן ּדנין - מרּבין ׁשעֹונֹותיהן הרׁשעים ּכל וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהּבא;
להן יׁש יׂשראל ׁשּכל הּבא; לעֹולם חלק להן ויׁש ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹחּטאתיהן,

ּפ על אף הּבא, לעֹולם ּכּלםחלק ועּמ" ׁשּנאמר: - ׁשחטאּו י ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ארץ ּכלֹומר: מׁשל, - זֹו ארץ ארץ"; יירׁשּו לעֹולם ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָצּדיקים,
יׁש העֹולם, אּמֹות חסידי וכן הּבא. העֹולם והּוא ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָֻהחּיים;

הּבא לעֹולם חלק .להן ֵֶֶַָָָָ
.Âואֹובדין,ואּלּו נכרתין אּלא הּבא, לעֹולם חלק להן ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

עֹולמים: ּולעֹולמי לעֹולם וחּטאתם רׁשעם ּגדל על ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹונּדֹונין
והּכֹופרים ּבּתֹורה, והּכֹופרים והאּפיקֹורֹוסים, ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָהּמינים,
והּמׁשּמדים, הּגֹואל, ּבביאת והּכֹופרים הּמתים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָֻּבתחּית
עברֹות והעֹוׂשה צּבּור, מּדרכי והּפֹורׁשים הרּבים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּומחטיאי

ּכיהֹויקים ּבפרהסיא רמה יהודה]ּביד והּמֹוסרין,[מלך , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ
ּדמים, וׁשֹופכי ׁשמים, לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על אימה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּומּטילי

ערלתֹו והּמֹוׁש הרע, לׁשֹון הוא]ּובעלי שמהול יכירו .[שלא ְְֲֵֵַַַָָָָ
.Êאלֹוּה,חמּׁשה ׁשם ׁשאין האֹומר 'מינים': הּנקראים הן ְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

מנהיג לעֹולם ׁשניםואין הם אבל מנהיג, ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּגּוף ׁשהּוא אּלא אחד, רּבֹון ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר יתר; ּובעלאֹו ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

וכן לּכל; וצּור ראׁשֹון לבּדֹו ׁשאינֹו האֹומר וכן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֹּתמּונה;
מליץ להיֹות ּכדי זּולתֹו, אלֹוּה רּבֹון[יושר]העֹובד ּובין ּבינֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֵַָָ

מין. הּוא אּלּו, מחמּׁשה אחד ּכל ֲִִִֵֵֶָָָָָהעֹולמים.
.Áהאֹומרׁשלׁשה 'אּפיקֹורֹוסים': הּנקראין ׁשםהן ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

מּדע ׁשם ואין ּכלל, ללב[חכמה]נבּואה מהּבֹורא ׁשּמּגיע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
והאֹומר רּבנּו; מׁשה ׁשל נבּואתֹו והּמכחיׁש האדם; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבני
אּלּו מּׁשלׁשה אחד ּכל אדם. ּבני מעׂשה יֹודע הּבֹורא ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ׁשאין האֹומר ּבּתֹורה: הּכֹופרים הן ׁשלׁשה אּפיקֹורֹוס. הן -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
אם אחת, ּתבה אפּלּו אחד, ּפסּוק אפּלּו - ה' מעם ֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה

עצמֹו' מּפי אמרֹו 'מׁשה ּבּתֹורהאמר: ּכֹופר זה הרי וכן, ; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבפרּוׁשּה, מּגידיההּכֹופר והכחיׁש ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה והיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

החליף[חכמיה] ׁשהּבֹורא והאֹומר ּוביּתֹוס; צדֹוק ּכגֹון ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ּפי על אף זֹו, ּתֹורה ּבטלה ּוכבר אחרת, ּבמצוה זֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה

והה הּנֹוצרים ּכגֹון ה', מעם היתה אחדׁשהיא ּכל גרים. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּתֹורה. ּכֹופר - אּלּו ְִֵֵַָָֹמּׁשלׁשה

.Ëהמׁשּמדיםׁשנים והמׁשּמדהם אחת, לעברה המׁשּמד : ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֻֻֻ
הּתֹורה עצמֹולכל ׁשהחזיק זה - אחת לעברה המׁשּמד ּכּלּה. ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻ

אפּלּו והרּגל, ּבּה ונתּפרסם ּבזדֹון, עברה אֹותּה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָֻלעׂשֹות
אֹו ׁשעטנז ללּבׁש ּתמיד ׁשהחזק ּכגֹון הּקּלֹות, מן ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֻהיתה
אצלֹו העֹולם מן זֹו מצוה ּבטלה ּכאּלּו ונמצא ּפאה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָלהּקיף
להכעיס ׁשּיעׂשה והּוא, ּדבר; לאֹותֹו מׁשּמד זה הרי -ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֻ

בלבד] תאוותו למלאות ולא הּתֹורה,[הקב"ה, לכל והמׁשּמד .ְְְַַָָָֻ
ּבהן, וידּבק ׁשמד ׁשּגֹוזרין ּבׁשעה הּגֹוים לדתי החֹוזר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכגֹון
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ונרּדפים, ׁשפלים ׁשהן ּביׂשראל להּדּבק לֹו ּבצע 'מה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹויאמר:
לכל מׁשּמד זה הרי - ּתּקיפה' ׁשּידן ּבאּלּו ׁשּידּבק לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻטֹוב

ּכּלּה. ַָָֻהּתֹורה
.Èּגדֹול,מחטיאי ּבדבר ׁשהחטיא אחד ּכיצד? הרּבים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אפּלּוּכירבעם קל, ּבדבר ׁשהחטיא ואחד ּוביּתֹוס; וצדֹוק ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ
- ׁשּיחטאּו עד אחרים האֹונס ואחד עׂשה; מצות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלבּטל
אֹו זרה; עבֹודה ׁשּיעבדּו עד יׂשראל הֹורג ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכמנּׁשה,

א ּכיׁשּוע.ׁשהטעה - והּדיחם חרים ְְְֲִִִִֵֵֶַָָ
.‡Èעברֹות,הּפֹורׁש עבר ׁשּלא ּפי על אף - צּבּור מּדרכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

ולא ּבכללן, מצוֹות עֹוׂשה ואינֹו יׂשראל מעדת נבּדל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבתעניתן מתעּנה ולא ּבצרתן ּכאחדנכנס ּבדרּכֹו הֹול אּלא , ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין - מהן אינֹו ּוכאּלּו הארץ, ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמּגֹויי
ּבין קּלֹות, ׁשעׂשה ּבין - ּכיהֹויקים רמה ּביד עברֹות ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה
הּנקרא הּוא וזה הּבא; לעֹולם חלק לֹו אין - חמּורֹות ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעׂשה

ּבּתֹורה' ּפנים ּבׁש'מגּלה ולא ּפניו וגּלה מצחֹו ׁשהעז מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּתֹורה. ְִִֵָמּדברי

.·Èאֹוׁשנים להרגֹו ּגֹוים ּביד חברֹו הּמֹוסר הּמֹוסרין: הם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ
אּנסלהּכֹותֹו ּביד אֹו ּגֹוים ּביד חברֹו ממֹון והּמֹוסר [בעל, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ
הּבא.זרוע] לעֹולם חלק להן אין ׁשניהן, - ּכגֹוי ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא

.‚Èהרֹודהמּטילי זה - ׁשמים לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על אימה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לכבֹוד וכּונתֹו הרּבה, מּמּנּו ּופֹוחדין יראין והן ּבחזקה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָצּבּור
הּגֹוים. מלכי ּכגֹון ׁשמים, לכבֹוד לא חפציו, וכל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹעצמֹו

.„Èועׂשריםּכל מארּבעה ואחד ׁשּמנינּואחד אּלּו אנׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
לעֹו חלק להן אין יׂשראל, ׁשהן ּפי על אף ויׁש- הּבא. לם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשהרגיל חכמים אמרּו כן ּפי על ואף מאּלּו, קּלֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעברֹות
ּולהּזהר מהן להתרחק ּכדי הּבא, לעֹולם חלק לֹו אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן
ּבכּנּוי, לחברֹו והּקֹורא חברֹו, את המכּנה הן: ואּלּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמהן.
והמבּזה חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד ּברּבים, חברֹו ּפני ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָוהּמלּבין
הּמֹועדֹות, את והמבּזה רּבֹותיו, והמבּזה חכמים, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּתלמידי
אחד ׁשּכל אמּורים, ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. את ְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהמחּלל
אבל ּתׁשּובה. ּבלא ּבׁשּמת הּבא? לעֹולם חלק לֹו אין ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמאּלּו
מּבני זה הרי - ּתׁשּובה ּבעל והּוא ּומת מרׁשעֹו, ׁשב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָאם
אפּלּו הּתׁשּובה. ּבפני ׁשעֹומד ּדבר ל ׁשאין הּבא; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעֹולם
לעֹולם חלק לֹו יׁש - ׁשב ּובאחרֹונה ימיו, ּכל ּבעּקר ֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָּכפר
- ה' אמר ולּקרֹוב, לרחֹוק ׁשלֹום "ׁשלֹום ׁשּנאמר: ְְֱֶֶַַַַָָָָָָהּבא,
ּבהן וכּיֹוצא והמׁשּמדים והּפֹוׁשעים הרׁשעים ּכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּורפאתיו".

ּבמטמֹונּיֹות ׁשחזרּו ּבין ּבגלּוי ּבין ּבתׁשּובה, [בסתר]ׁשחזרּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
ּפי על אף ׁשֹובבים"; ּבנים "ׁשּובּו ׁשּנאמר: אֹותן, מקּבלין -ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

ּבּסתר ׁשהרי הּוא, ׁשֹובב -ׁשעדין ּבגלּוי ולא חֹוזר ּבלבד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבתׁשּובה. אֹותֹו ְְְִִַָמקּבלין

ה'תשע"ב אייר א' שני יום

דּפרק ¤¤
הּתׁשּובהעׂשרים‡. את מעּכבין ּדברים ארּבעהוארּבעה . ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש אין מארּבעּתן, אחד והעֹוׂשה ּגדֹול, עֹון - ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמהן
מסּפיק חטאֹו.[מסייע]הּוא ּגדל לפי ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹ

המעּכב זה, עֹון ּובכלל הרּבים; את הּמחטיא (א) הן: ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואּלּו
טֹובה מּדר חברֹו והּמּטה (ב) מצוה. מּלעׂשֹות הרּבים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאת

מסית ּכגֹון רעה, זרה]לדר לעבודה .[רבים]ּומּדיח[יחיד ְְִִֵֶֶַַָָ
הֹואיל - ּבידֹו ממחה ואינֹו רעה, ּבתרּבּות ּבנֹו הרֹואה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָ(ג)
ּכמחטיא ונמצא ּפֹורׁש, היה ּבֹו מחה אּלּו ּברׁשּותֹו, ְְְְְְִִִִִֵַָָָָּובנֹו
ּבאחרים למחֹות ּבידֹו ׁשאפׁשר ּכל - זה עֹון ּובכלל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו;
אֹותן יּניח אּלא ּבהן, מחה ולא יחידים ּבין רּבים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבין
האֹומר: זה, ּובכלל ואׁשּוב'; 'אחטא והאֹומר: (ד) ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּבכׁשלֹונן.

מכּפר'. הּכּפּורים ויֹום ְְְִִֵֶַַָ'אחטא,
ּבפניּומהן·. הּתׁשּובה ּדרכי הּנֹועלין ּדברים חמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשּבזמןעֹוׂשיהן לפי - הּצּבּור מן הּפֹורׁש (א) הן: ואּלּו ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ
ּבּזכּיֹות עּמהן זֹוכה ואינֹו עּמהן, יהיה ולא ּתׁשּובה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיעׂשּו
ׁשּמחלקּתֹו לפי - חכמים ּדברי על והחֹולק (ב) ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֻׁשעֹוׂשין.
(ג) הּתׁשּובה. ּדרכי יֹודע ואינֹו מהן, לפרׁש לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּגֹורמת
רֹודף אינֹו ּבעיניו, ׁשּנתּבּזּו ׁשּכיון - הּמצוֹות על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמלעיג
(ד) יזּכה? ּבּמה יעׂשה, לא ואם עֹוׂשן; ולא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחריהן

ּולטרדֹו לדחפֹו להן ּגֹורם זה ׁשּדבר - רּבֹותיו ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהמבּזה
לֹו ּומֹורה מלּמד ימצא לא ׁשּנטרד ּובזמן ּוכגחזי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכיׁשּוע
לֹו הּניח לא ׁשהרי - הּתֹוכחֹות את והּׂשֹונא (ה) האמת. ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר
ׁשּבזמן לתׁשּובה, ּגֹורמת ׁשהּתֹוכחה הּתׁשּובה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּדר
ּבתׁשּובה, חֹוזר אֹותֹו, ּומכלימין חטאיו לאדם לֹו ְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָׁשּמֹודיעין
הייתם", "ממרים ּתׁשּכח", אל "זכר, ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָֹּכמֹו
יׁשעיהּו וכן חכם". ולא נבל, "עם לב", לכם ה' נתן ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ"ולא
ׁשֹור "ידע חֹוטא", ּגֹוי "הֹוי ואמר: יׂשראל את ְְִִֵֵֶַַַָָָהֹוכיח
ּומצח ,ערּפ ּברזל וגיד אּתה, קׁשה ּכי "מּדעּתי, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָקֹונהּו",
"קרא ׁשּנאמר: לחּטאים, להֹוכיח האל צּוהּו וכן ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנחּוׁשה";

ליׂשראל, הֹוכיחּו הּנביאים ּכל וכן ."ּתחׂש אל עדבגרֹון, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ
וקהל קהל ּבכל להעמיד צרי ,לפיכ ּבתׁשּובה. ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָׁשחזרּו
להן, ואֹוהב מּנעּוריו ׁשמים וירא וזקן ּגדֹול חכם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָמּיׂשראל
את ׁשּׂשֹונא וזה ּבתׁשּובה. ּומחזירן לרּבים מֹוכיח ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהא
יעמד לפיכ ּדבריו; ׁשֹומע ולא לּמֹוכיח ּבא אינֹו ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹהּתֹוכחֹות,

טֹובים. ּבעיניו ׁשהם ְְִֵֵֶַָָֹּבחּטאתיו,
ׁשּיׁשּובּומהם‚. לֹו אפׁשר אי אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ

ואינֹו לחברֹו, אדם ׁשּבין עֹונֹות ׁשהן לפי ּגמּורה, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתׁשּובה
למחל מּמּנּו יׁשאל אֹו לֹו ׁשּיחזיר ּכדי לֹו, ׁשחטא חברֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיֹודע

ידּוע,לֹו אדם קּלל ולא - הרּבים את המקּלל (א) הן: ואּלּו ;ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשאינֹו לפי - ּגּנב עם והחֹולק (ב) ּכּפרה. מּמּנּו ׁשּיׁשאל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדי
לֹו ּומביא רּבים ּגֹונב הּגּנב אּלא היא, מי ׁשל זֹו ּגנבה ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָיֹודע
(ג) אֹותֹו. ּומחטיא הּגּנב, יד מחּזק ׁשהּוא ועֹוד, לֹוקח; ְְְְִֵֵֶַַַַַַָוהּוא
- לבעליה ׁשּיחזירה עד עליה מכריז ואינֹו אבדה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָוהּמֹוצא
(ד) יחזיר. למי יֹודע אינֹו ּתׁשּובה, ּכׁשּיעׂשה זמן, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָלאחר

ּבני}ׁשד{והאֹוכל אּלּו - ואלמנֹות ויתֹומים ענּיים (שור) ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָֹ
לעיר, מעיר וגֹולין ּומפרסמין, ידּועין ואינן הן אמללין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָֻֻאדם
לֹו. ויחזירּנּו הּוא מי ׁשל זה ׁשד ׁשּידע ּכדי מּכיר, להם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאין
הּגיעה היכן עד יֹודע אינֹו - ּדין להּטֹות ׁשחד והמקּבל ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ(ה)
רגלים לֹו יׁש ׁשהּדבר ׁשּיחזיר, ּכדי ּכחּה הּוא וכּמה זֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּטיה

קל] בסיס לו אֹותֹו.[יש ּומחטיא זה, יד מחּזק ׁשהּוא ועֹוד ;ְְְִֵֶֶַַַ
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ּבחרּו הּמה "ּגם לכם"; ּזאת היתה "מּידכם ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:
.ּבילדּות ּבחּור "ׂשמח ׁשלמה: אמר זה ּובענין ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבדרכיהם".
ּכלֹומר, - ּבּמׁשּפט" האלהים יביא אּלה ּכל על ּכי ודע, . .ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
הּדין. את לּתן אּתה ועתיד לעׂשֹות, ּכח ּביד ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדע

הּואּתאמרׁשּמא‰. ּברּו הּקדֹוׁש והלא מה: ּכל יֹודע ֲֵֶַַַַַָָָָֹֹ
ידע? לא אֹו רׁשע, אֹו צּדיק ׁשּזה ידע ׁשּיהיה! קדם ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּׁשּיהיה
ואם צּדיק! יהיה ׁשּלא אפׁשר אי צּדיק, יהיה ׁשהּוא ידע ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאם
ידע לא הרי רׁשע, ׁשּיהיה ואפׁשר צּדיק ׁשּיהיה ׁשּידע ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּתאמר

ּבריֹו על ּדעהּדבר זֹו. ׁשאלה ׁשּתׁשּובת מארץ, מּדּה,"ארּכה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ
ּתלּויים רמים והררים ּגדֹולים עּקרים וכּמה ים", מּני ְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָָָָּורחבה
אֹומר. ׁשאני זה ּבדבר ּולהבין לידע אּתה צרי אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּה;
ׁשהּקדֹוׁש הּתֹורה, יסֹודי מהלכֹות ׁשני ּבפרק ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכבר
אדם ּכבני מּמּנּו, חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע אינֹו הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּברּו
אחד; - ודעּתֹו ׁשמֹו יתּבר הּוא אּלא ׁשנים, ודעּתן ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהן
ּוכׁשם ּבריֹו. על זה ּדבר להּׂשיג יכֹולה אדם ׁשל ּדעּתֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻואין

הּבֹורא אמּתת ולמצא להּׂשיג ּבאדם ּכח ,[מהות]ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ּבאדם ּכח אין ּכ - וחי" האדם, יראני לא "ּכי ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ּדעּתֹו ולמצא ידיעתו]להּׂשיג ׁשהּנביא[אופן הּוא ּבֹורא. ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ
ּדרכי". ּדרכיכם ולא מחׁשבֹותיכם, מחׁשבֹותי לא "ּכי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹאֹומר:

ּברּווכיון הּקדֹוׁש ידע היא לידע ּכח ּבנּו אין הּוא, ׁשּכן ְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּמעׂשה ספק, ּבלא נדע אבל והּמעׂשים. הּברּואים ּכל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּוא
ּגֹוזר ולא מֹוׁשכֹו, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין האדם; ּביד ְְְְֵֵַַָָָָָָָָֹהאדם
קּבלת מּפני ולא .ּכ לעׂשֹות ׁשּלא ולא ּכ לעׂשֹות לא ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹֹעליו
מּדברי ּברּורֹות ּבראיֹות אּלא זה, ּדבר נדע ּבלבד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּדת

זה ּומּפני ּכלהחכמה. על האדם את ׁשּדנין ּבּנבּואה, נאמר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּדברי ׁשּכל העּקר וזה רע. ואם טֹוב אם מעׂשיו, ּכפי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמעׂשיו

ּבֹו. ּתלּויין ְְִַָהּנבּואה

ה'תשע"ב אייר ג' רביעי יום

וּפרק ¤¤
נראיןּפסּוקים‡. ׁשהן הּנביאים, ּובדברי ּבּתֹורה יׁש הרּבה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

ּדעּתן על ויעלה האדם, רב ּבהן ונכׁשלין זה, עּקר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכסֹותרין
אֹו טֹובה לעׂשֹות האדם על ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָמהן,
אׁשר לכל להּטֹותֹו לֹו מסּור אדם ׁשל לּבֹו וׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָרעה,

אֹותןירצה ּכל ּפרּוׁש ּתדע ׁשּמּמּנּו ּגדֹול, עּקר מבאר והריני . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מדינה אנׁשי אֹו חֹוטא, אחד ׁשאדם ּבזמן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּפסּוקים.
ּכמֹו ּוברצֹונֹו, מּדעּתֹו ׁשעׂשה חטא החֹוטא ועֹוׂשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָחֹוטאין,
יֹודע הּוא ּברּו והּקדֹוׁש מּמּנּו; להּפרע ראּוי - ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהֹודענּו
חטאֹו על מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא יׁש יּפרע. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהיא
ׁשּבניו הּקטּנים; ּבבניו אֹו ּבממֹונֹו אֹו ּבגּופֹו הּזה, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּבעֹולם
מצוֹות, לכלל הּגיעּו ולא ּדעת ּבהן ׁשאין הּקטּנים אדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשל
ׁשּיעׂשה עד יּומת", ּבחטאֹו "איׁש ּכתּוב: - הן ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּכקנינֹו
הּבא, לעֹולם מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא ויׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"איׁש".
ׁשּנפרעין חטא ויׁש הּזה. ּבעֹולם נזק ׁשּום עליו עֹובר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָואין

הּבא ולעֹולם הּזה, ּבעֹולם .מּמּנּו ְִֶֶַַָָָָָ
אבלּבּמה·. ּתׁשּובה; עׂשה ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

ּכתריס הּתׁשּובה ּתׁשּובה, עׂשה הּפרענּות.[מגן]אם לפני ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ
ּתׁשּובה עֹוׂשה הּוא ּכ ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו חֹוטא ׁשאדם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּוכׁשם

ּומּדעּתֹו. ְְִִַּברצֹונֹו
עדואפׁשר‚. הרּבה, חטאים אֹו ּגדֹול חטא האדם ׁשּיחטא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הּדין החֹוטאׁשּיּתן מּזה הּפרעֹון ׁשּיהיה האמת, ּדּין לפני ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּדר מּמּנּו ׁשּמֹונעין ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו ׁשעׂשה אּלּו חטאיו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעל
ׁשּימּות ּכדי מרׁשעֹו, לׁשּוב רׁשּות לֹו מּניחין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּתׁשּובה
על אֹומר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הּוא ׁשעׂשה. ּבחטאים ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹויאבד
לֹו". ורפא - וׁשב . . הּזה. העם לב "הׁשמן יׁשעיהּו: ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָידי
ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו אֹומר: הּוא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵַַַָֹוכן
עד ּבעּמֹו ה' חמת עלֹות עד ּבנביאיו, ּומּתעּתעים ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָּדבריו,
עד לפׁשע, והרּבּו ּברצֹונם חטאּו ּכלֹומר, - מרּפא" ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹלאין

לפיכ הּמרּפא. ׁשהיא הּתׁשּובה מהן למנע ּכתּובׁשּנתחּיבּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
מעצמֹו ׁשחטא לפי - ּפרעה" לב את אחּזק "ואני ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּתֹורה:
"הבה ׁשּנאמר: ּבארצֹו, הּגרים ליׂשראל והרע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתחּלה

לֹו" ׁשּנפרעיןנתחּכמה עד הּתׁשּובה, מּמּנּו למנע הּדין נתן , ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ
לּבֹו.מּמּנּו. את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש חּזק היהלפיכ ולּמה ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ּוכבר ּתׁשּובה', ועׂשה 'ׁשּלח, לֹו: ואֹומר מׁשה ּביד לֹו ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָׁשֹולח
ׁשּנאמר: מׁשּלח, אּתה ׁשאין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְֱֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאמר
זאת ּבעבּור "ואּולם, וגֹו'", ידעּתי ,ועבדי ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָֹ"ואּתה
ׁשּמֹונע ׁשּבזמן העֹולם, לבאי להֹודיע ּכדי ?"ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהעמדּתי
אּלא לׁשּוב, יכֹול אינֹו לחֹוטא, הּתׁשּובה הּוא ּברּו ְֵֵֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁש
עֹונֹות לפי סיחֹון, וכן ּברצֹונֹו. ּבּתחּלה ׁשעׂשה ּברׁשעֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָימּות
ה' הקׁשה "ּכי ׁשּנאמר: הּתׁשּובה, למנעֹו נתחּיב לֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהיּו
לפי הּכנענים, וכן לבבֹו". את ואּמץ רּוחֹו, את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאלהי
עם מלחמה ׁשעׂשּו עד הּתׁשּובה מהן מנע ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתֹועבֹותיהן
לקראת לּבם את לחּזק היתה ה' מאת "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיׂשראל,
ּבימי יׂשראל וכן החרימם". למען יׂשראל, את ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמלחמה
לפׁשע הּמרּבים מאֹותן מנע לפׁשע, ׁשהרּבּו לפי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹאלּיהּו,
ּכלֹומר, אחרּנית", לּבם את הסּבת "ואּתה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹּתׁשּובה,
על ּגֹוזר האל ׁשאין אֹומר, נמצאת הּתׁשּובה. מהן ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנעּת
ולא ּבארצֹו, לחטא סיחֹון על ולא ליׂשראל, להרע ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָֹֹֹֹּפרעה
זרה; עבֹודה לעבד יׂשראל על ולא להתעיב, הּכנענים ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָֹֹעל
הּתׁשּובה. מהן למנע נתחּיבּו וכּלן מעצמן, חטאּו ּכּלן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻאּלא

מאתּובענין„. ּבתפּלֹותיהן והּצּדיקים הּנביאים ׁשֹואלין זה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ה', "הֹורני, ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו האמת, ּדר על לעזרם ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָה'

"האמּדרּכ ּדר חטאי ימנעּוני אל ּכלֹומר: ׁשּמּמּנה- ת, ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
נדיבה "ורּוח ׁשאמר: זה וכן .ׁשמ ויחּוד ּדרּכ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאדע
לי יגרמּו ואל ,חפצי לעׂשֹות רּוחי ּתּניח ּכלֹומר: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָתסמכני",
עד ּבידי, הרׁשּות ּתהיה אּלא הּתׁשּובה, למנעני ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָחטאי
הּדֹומה ּכל זֹו, ּדר ועל האמת. ּדר ואדע ואבין ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאחזר

אּלּו. ְִִֵלפסּוקים
יֹורהּומה‰. ּכן על ה', ויׁשר "טֹוב ּדוד, ׁשאמר זה הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּדר ּדרּכֹו"?חּטאים ענוים וילּמד ּבּמׁשּפט, ענוים ידר , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּומחזירין ה', ּדרכי להם מֹודיעים נביאים להן ׁשּׁשלח ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה
ׁשּמּדה ּולהבין; ללמד ּכח ּבהם ׁשּנתן ועֹוד, ּבתׁשּובה. ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹאֹותן
והּצדק, החכמה ּבדרכי נמׁש ׁשהּוא זמן ׁשּכל אדם, ּבכל ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזֹו
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לׁשּובּומהן„. חזקתֹו אין אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
חֹוטא ונמצא האדם, רב ּבעיני קּלים ּדברים ׁשהן לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמהן,

חטא זה ׁשאין ידּמה מּסעּודהוהּוא האֹוכל (א) הן: ואּלּו ; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ
לבעליה מסּפקת אךׁשאינּה נימוס מחמת אורח המזמין [עני ְְִֵֶֶֶֶַָָָ

די] אין עצמו חטא,לו ׁשּלא מדּמה והּוא ּגזל, אבק ׁשּזה -ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
והּמׁשּתּמׁש (ב) ּברׁשּותן'. אּלא אכלּתי 'ּכלּום ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹויאמר:

ּכגֹון[משכונו]ּבעבֹוטֹו אּלא אינֹו עני ׁשל ׁשהעבֹוט - עני ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּגזלּתי לא והרי חסרים, 'אינן ּבלּבֹו: ויאמר ּומחרׁשה, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹקרּדם
ּבכ ׁשאין ּדעּתֹו על מעלה - ּבעריֹות והּמסּתּכל (ג) ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָאֹותֹו'.
אינֹו והּוא קרבּתי'?! אֹו ּבעלּתי?! 'וכי אֹומר: ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָּכלּום,
ׁשל לגּופן ּגֹורמת ׁשהיא ּגדֹול, עֹון העינים ׁשראּית ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיֹודע,
עיניכם". ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעריֹות,
לפי חֹוטא, ׁשאינֹו ּבלּבֹו אֹומר - חברֹו ּבקלֹון והּמתּכּבד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַ(ד)
אּלא ּבּיׁשֹו, ולא ּבׁשת, לֹו הּגיעה ולא עֹומד, חברֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹׁשאין
חכמתֹו, אֹו חברֹו מעׂשה למּול וחכמתֹו הּטֹובים מעׂשיו ְְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָער
והחֹוׁשד (ה) ּבזּוי. וחברֹו מכּבד ׁשהּוא מּכללן ׁשּיראה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכדי
'מה אֹומר: ׁשהּוא לפי חטא, ׁשאינֹו ּבלּבֹו אֹומר - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶּכׁשרים
עׂשה', לא אֹו עׂשה ׁשּמא חׁשד אּלא ׁשם יׁש וכי לֹו? ְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹעׂשיתי
ּכבעל ּבדעּתֹו ּכׁשר אדם ׁשּמׂשים עֹון ׁשּזה יֹודע אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא

ֲֵעברֹות.
ּתמיד,ּומהן‰. אחריהן יּמׁש אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

מהן לפרׁש קׁשין ׁשּמאוהן מהן להּזהר אדם צרי ,לפיכ ; ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
וא מאד; עד רעֹות ּדעֹות ּכּלן והן ּבהן, (א)ידּבק הן: ּלּו ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻ

מחׁשבה ּובעל (ד) חמה. ּובעל (ג) הרע. ולׁשֹון (ב) ְְֲִֵַַַַַַָָָָָרכילּות.
מּמעׂשיו, למד ׁשהּוא מּפני - לרׁשע והּמתחּבר (ה) ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָרעה.
כסילים, "ורעה ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ּבלּבֹו; נרׁשמין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹֹוהם
אדם ּכל ׁשּצרי ּדברים ּדעֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָירֹוע".

ּתׁשּובה. לבעל וחמר קל ּתמיד, ּבהן ְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹלנהג
.Âאתּכל ׁשּמעּכבין ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אדם עׂשה אם אּלא הּתׁשּובה; את מֹונעין אין ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָהּתׁשּובה,
לעֹולם חלק לֹו ויׁש ּתׁשּובה, ּבעל זה הרי - מהן ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתׁשּובה

ַָהּבא.

ה'תשע"ב אייר ב' שלישי יום

הּפרק ¤¤
לֹורׁשּות‡. נתּונה אדם לדרּכל עצמֹו להּטֹות רצה אם : ְְְְְִֶֶַַָָָָָָ

עצמֹוטֹובה להּטֹות רצה ואם ּבידֹו; הרׁשּות צּדיק, ולהיֹות ְְְְְְְִִִַַַָָָָָ
ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא ּבידֹו. הרׁשּות רׁשע, ולהיֹות רעה ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָלדר
הן ּכלֹומר: - ורע" טֹוב לדעת מּמּנּו, ּכאחד היה האדם ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ"הן
לֹו ּדֹומה ׁשני מין ואין ּבעֹולם, אחד היה אדם ׁשל זה ְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמין

ּובמחׁשבּתֹו ּבדעּתֹו מעצמֹו הּוא ׁשּיהא הענין, יֹודעּבזה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מה ּכל ועֹוׂשה והרע חפץהּטֹוב ׁשּיעּכבּׁשהּוא מי לֹו ואין , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הרע. אֹו הּטֹוב מּלעׂשֹות ידֹו יׁשלחעל "ּפן הּוא, ׁשּכן וכיון ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ָידֹו".

האּמֹותאל·. טּפׁשי ׁשאֹומרים זה ּדבר ּבמחׁשבּת יעבר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ
ּגלמי על[בערי]ורב ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש יׂשראל, ּבני ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּכן; הּדבר אין רׁשע. אֹו צּדיק להיֹות ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאדם
רׁשע אֹו רּבנּו ּכמׁשה צּדיק להיֹות ראּוי ואדם אדם ּכל ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
ּכילי אֹו אכזרי, אֹו רחמן אֹו סכל, אֹו חכם אֹו ְְְְִִַַַָָָָָָָָָּכירבעם,

ׁשֹוע[קמצן] הּדעֹות[פזרן]אֹו ּכל ׁשאר וכן ואין[מידות]; . ְְְֵֵֵַַָָ
מּׁשני לאחד ׁשּמֹוׁשכֹו מי ולא עליו, ּגֹוזר ולא ׁשּיכּפהּו מי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹלֹו
ּדר לאיזה נֹוטה ּומּדעּתֹו מעצמֹו הּוא אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּדרכים,
הרעֹות תצא לא עליֹון "מּפי אֹומר: ׁשּירמיה הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּירצה.
להיֹות לא האדם על ּגֹוזר הּבֹורא אין ּכלֹומר: - ְְְִֵֵֵַַַַָָָֹוהּטֹוב"
הּוא החֹוטא זה נמצא הּוא, ׁשּכן וכיון רע. להיֹות ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹטֹוב,
מה על ּולקֹונן לבּכֹות לֹו ראּוי ּולפיכ עצמֹו; על ְְְְְִִִִֵַַַַָָהפסיד
"מה אחריו: ׁשּכתּוב הּוא רעה. ּוגמלּה לנפׁשֹו, ְְְֲֶֶַַַָָָָָָָָּׁשעׂשה
הֹואיל ואמר: וחזר חטאיו". על ּגבר חי, אדם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּיתאֹונן
לחזר לנּו ראּוי הרעֹות, ּכל עׂשינּו ּומּדעּתנּו ּבידינּו, ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּורׁשּותנּו
ׁשּכתּוב הּוא ּבידינּו. עּתה ׁשהרׁשּות רׁשענּו, ולעזב ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבתׁשּובה

ה'". עד ונׁשּובה ונחקרה, דרכינּו "נחּפׂשה ְְְְְְֲֵַַַַָָָָָָֹאחריו:
והּמצוהועּקר‚. הּתֹורה עּמּוד והּוא הּוא, ּגדֹול עּקר - זה ְְְְִִִֶַַַָָָָָ

הּטֹוב, ואת החּיים את הּיֹום, לפני נתּתי "ראה, ׁשּנאמר: -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
הרע" ואת הּמות לפניכםואת נֹותן אנכי "ראה, וכתּוב: , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

וכל ּבידכם; ׁשהרׁשּות ּכלֹומר, - ּוקללה" ּברכה ְְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָהּיֹום
ּבין עֹוׂשה, - האדם ּבני מּמעׂשה לעׂשֹות האדם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיחּפץ
והיה יּתן, "מי נאמר: הענין זה ּומּפני רעים. ּבין ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטֹובים
האדם ּבני ּכֹופה הּבֹורא ׁשאין ּכלֹומר, - להם" זה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלבבם
מסּור לּבם אּלא רעה, אֹו טֹובה לעׂשֹות עליהם ּגֹוזר ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹולא

ֶָלהם.
אֹואּלּו„. רׁשע, אֹו צּדיק להיֹות האדם על ּגֹוזר האל היה ְִִִֵֵַַָָָָָָָָ

לדר ּתֹולדּתֹו ּבעּקר האדם את ׁשּמֹוׁש ּדבר ׁשם היה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאּלּו
הּמּדעֹות מן למּדע אֹו הּדרכים, החכמות]מן מן אֹו[חכמה , ְְִִִַַַַַָָ

ּכמֹו[מידה]לדעה הּמעׂשים, מן למעׂשה אֹו הּדעֹות, מן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָ
ׁשמים הֹוברי הּטּפׁשים מּלּבם בכוכבים]ׁשּבֹודים -[החוזים ְְִִִִִִֵֶַַָָ

ואל ,ּכ 'עׂשה הּנביאים, ידי על לנּו מצּוה היה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהיא
רׁשעכם', אחרי ּתלכּו ואל ּדרכיכם, 'הטיבּו ,'ּכ ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּתעׂשה
ּתמׁש ּתֹולדּתֹו אֹו עליו, נגזר ּכבר ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָֹוהּוא
לכל היה ּמקֹום ּומה מּמּנּו? לזּוז לֹו אפׁשר ׁשאי לדבר ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָאֹותֹו

נ מׁשּפט ואיזה ּדין ּובאיזה ּכּלּה, אֹוהּתֹורה הרׁשע מן פרע ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
מׁשּפט?! יעׂשה לא הארץ ּכל הׁשֹופט לּצּדיק? ׂשכר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמׁשּלם
מה ּכל עֹוׂשה האדם יהיה היא ותאמר: ּתתמּה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹואל
ּדבר ּבעֹולם יעׂשה וכי לֹו, מסּורים מעׂשיו ויהיּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּיחּפץ,
אׁשר "ּכל אֹומר: והּכתּוב חפצֹו?! ּובלא קֹונֹו ּברׁשּות ְְְְֲִֵֶֶֶַָֹֹֹׁשּלא
יעׂשה ּבחפצֹו ׁשהּכל ּדע, ּובארץ"! ּבּׁשמים עׂשה, ה' ,חפץ ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
הּיֹוצר ׁשחפץ ּכׁשם ּכיצד? לנּו. מסּורין ׁשּמעׂשינּו ּפי על ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָואף
יֹורדים והארץ והּמים למעלה, עֹולין והרּוח האׁש ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלהיֹות
להיֹות העֹולם ּברּיֹות ׁשאר וכן ּבעּגּול, סֹובב והּגלּגל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָלמּטה,
ּבידֹו, רׁשּותֹו האדם להיֹות חפץ ּככה - ּבֹו ׁשחפץ ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָּכמנהגן
,מֹוׁש ולא ּכֹופה לא לֹו יהיה ולא לֹו, מסּורין מעׂשיו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֹוכל
ׁשהאדם ּכל עֹוׂשה האל לֹו ׁשּנתן ּובדעּתֹו מעצמֹו הּוא ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
עׂשה אם מעׂשיו: לפי האדם את ּדנין לפיכ לעׂשֹות. ְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָָָיכֹול
ׁשהּנביא הּוא לֹו. מרעין רעה, עׂשה ואם לֹו; מטיבין ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָטֹובה,
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ּבחרּו הּמה "ּגם לכם"; ּזאת היתה "מּידכם ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:
.ּבילדּות ּבחּור "ׂשמח ׁשלמה: אמר זה ּובענין ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבדרכיהם".
ּכלֹומר, - ּבּמׁשּפט" האלהים יביא אּלה ּכל על ּכי ודע, . .ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
הּדין. את לּתן אּתה ועתיד לעׂשֹות, ּכח ּביד ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדע

הּואּתאמרׁשּמא‰. ּברּו הּקדֹוׁש והלא מה: ּכל יֹודע ֲֵֶַַַַַָָָָֹֹ
ידע? לא אֹו רׁשע, אֹו צּדיק ׁשּזה ידע ׁשּיהיה! קדם ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּׁשּיהיה
ואם צּדיק! יהיה ׁשּלא אפׁשר אי צּדיק, יהיה ׁשהּוא ידע ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאם
ידע לא הרי רׁשע, ׁשּיהיה ואפׁשר צּדיק ׁשּיהיה ׁשּידע ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּתאמר

ּבריֹו על ּדעהּדבר זֹו. ׁשאלה ׁשּתׁשּובת מארץ, מּדּה,"ארּכה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ
ּתלּויים רמים והררים ּגדֹולים עּקרים וכּמה ים", מּני ְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָָָָּורחבה
אֹומר. ׁשאני זה ּבדבר ּולהבין לידע אּתה צרי אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּה;
ׁשהּקדֹוׁש הּתֹורה, יסֹודי מהלכֹות ׁשני ּבפרק ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכבר
אדם ּכבני מּמּנּו, חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע אינֹו הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּברּו
אחד; - ודעּתֹו ׁשמֹו יתּבר הּוא אּלא ׁשנים, ודעּתן ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהן
ּוכׁשם ּבריֹו. על זה ּדבר להּׂשיג יכֹולה אדם ׁשל ּדעּתֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻואין

הּבֹורא אמּתת ולמצא להּׂשיג ּבאדם ּכח ,[מהות]ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ּבאדם ּכח אין ּכ - וחי" האדם, יראני לא "ּכי ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ּדעּתֹו ולמצא ידיעתו]להּׂשיג ׁשהּנביא[אופן הּוא ּבֹורא. ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ
ּדרכי". ּדרכיכם ולא מחׁשבֹותיכם, מחׁשבֹותי לא "ּכי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹאֹומר:

ּברּווכיון הּקדֹוׁש ידע היא לידע ּכח ּבנּו אין הּוא, ׁשּכן ְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּמעׂשה ספק, ּבלא נדע אבל והּמעׂשים. הּברּואים ּכל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּוא
ּגֹוזר ולא מֹוׁשכֹו, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין האדם; ּביד ְְְְֵֵַַָָָָָָָָֹהאדם
קּבלת מּפני ולא .ּכ לעׂשֹות ׁשּלא ולא ּכ לעׂשֹות לא ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹֹעליו
מּדברי ּברּורֹות ּבראיֹות אּלא זה, ּדבר נדע ּבלבד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּדת

זה ּומּפני ּכלהחכמה. על האדם את ׁשּדנין ּבּנבּואה, נאמר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּדברי ׁשּכל העּקר וזה רע. ואם טֹוב אם מעׂשיו, ּכפי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמעׂשיו

ּבֹו. ּתלּויין ְְִַָהּנבּואה

ה'תשע"ב אייר ג' רביעי יום

וּפרק ¤¤
נראיןּפסּוקים‡. ׁשהן הּנביאים, ּובדברי ּבּתֹורה יׁש הרּבה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

ּדעּתן על ויעלה האדם, רב ּבהן ונכׁשלין זה, עּקר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכסֹותרין
אֹו טֹובה לעׂשֹות האדם על ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָמהן,
אׁשר לכל להּטֹותֹו לֹו מסּור אדם ׁשל לּבֹו וׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָרעה,

אֹותןירצה ּכל ּפרּוׁש ּתדע ׁשּמּמּנּו ּגדֹול, עּקר מבאר והריני . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מדינה אנׁשי אֹו חֹוטא, אחד ׁשאדם ּבזמן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּפסּוקים.
ּכמֹו ּוברצֹונֹו, מּדעּתֹו ׁשעׂשה חטא החֹוטא ועֹוׂשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָחֹוטאין,
יֹודע הּוא ּברּו והּקדֹוׁש מּמּנּו; להּפרע ראּוי - ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהֹודענּו
חטאֹו על מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא יׁש יּפרע. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהיא
ׁשּבניו הּקטּנים; ּבבניו אֹו ּבממֹונֹו אֹו ּבגּופֹו הּזה, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּבעֹולם
מצוֹות, לכלל הּגיעּו ולא ּדעת ּבהן ׁשאין הּקטּנים אדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשל
ׁשּיעׂשה עד יּומת", ּבחטאֹו "איׁש ּכתּוב: - הן ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּכקנינֹו
הּבא, לעֹולם מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא ויׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"איׁש".
ׁשּנפרעין חטא ויׁש הּזה. ּבעֹולם נזק ׁשּום עליו עֹובר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָואין

הּבא ולעֹולם הּזה, ּבעֹולם .מּמּנּו ְִֶֶַַָָָָָ
אבלּבּמה·. ּתׁשּובה; עׂשה ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

ּכתריס הּתׁשּובה ּתׁשּובה, עׂשה הּפרענּות.[מגן]אם לפני ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ
ּתׁשּובה עֹוׂשה הּוא ּכ ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו חֹוטא ׁשאדם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּוכׁשם

ּומּדעּתֹו. ְְִִַּברצֹונֹו
עדואפׁשר‚. הרּבה, חטאים אֹו ּגדֹול חטא האדם ׁשּיחטא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הּדין החֹוטאׁשּיּתן מּזה הּפרעֹון ׁשּיהיה האמת, ּדּין לפני ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּדר מּמּנּו ׁשּמֹונעין ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו ׁשעׂשה אּלּו חטאיו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעל
ׁשּימּות ּכדי מרׁשעֹו, לׁשּוב רׁשּות לֹו מּניחין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּתׁשּובה
על אֹומר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הּוא ׁשעׂשה. ּבחטאים ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹויאבד
לֹו". ורפא - וׁשב . . הּזה. העם לב "הׁשמן יׁשעיהּו: ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָידי
ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו אֹומר: הּוא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵַַַָֹוכן
עד ּבעּמֹו ה' חמת עלֹות עד ּבנביאיו, ּומּתעּתעים ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָּדבריו,
עד לפׁשע, והרּבּו ּברצֹונם חטאּו ּכלֹומר, - מרּפא" ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹלאין

לפיכ הּמרּפא. ׁשהיא הּתׁשּובה מהן למנע ּכתּובׁשּנתחּיבּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
מעצמֹו ׁשחטא לפי - ּפרעה" לב את אחּזק "ואני ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּתֹורה:
"הבה ׁשּנאמר: ּבארצֹו, הּגרים ליׂשראל והרע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתחּלה

לֹו" ׁשּנפרעיןנתחּכמה עד הּתׁשּובה, מּמּנּו למנע הּדין נתן , ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ
לּבֹו.מּמּנּו. את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש חּזק היהלפיכ ולּמה ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ּוכבר ּתׁשּובה', ועׂשה 'ׁשּלח, לֹו: ואֹומר מׁשה ּביד לֹו ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָׁשֹולח
ׁשּנאמר: מׁשּלח, אּתה ׁשאין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְֱֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאמר
זאת ּבעבּור "ואּולם, וגֹו'", ידעּתי ,ועבדי ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָֹ"ואּתה
ׁשּמֹונע ׁשּבזמן העֹולם, לבאי להֹודיע ּכדי ?"ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהעמדּתי
אּלא לׁשּוב, יכֹול אינֹו לחֹוטא, הּתׁשּובה הּוא ּברּו ְֵֵֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁש
עֹונֹות לפי סיחֹון, וכן ּברצֹונֹו. ּבּתחּלה ׁשעׂשה ּברׁשעֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָימּות
ה' הקׁשה "ּכי ׁשּנאמר: הּתׁשּובה, למנעֹו נתחּיב לֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהיּו
לפי הּכנענים, וכן לבבֹו". את ואּמץ רּוחֹו, את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאלהי
עם מלחמה ׁשעׂשּו עד הּתׁשּובה מהן מנע ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתֹועבֹותיהן
לקראת לּבם את לחּזק היתה ה' מאת "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיׂשראל,
ּבימי יׂשראל וכן החרימם". למען יׂשראל, את ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמלחמה
לפׁשע הּמרּבים מאֹותן מנע לפׁשע, ׁשהרּבּו לפי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹאלּיהּו,
ּכלֹומר, אחרּנית", לּבם את הסּבת "ואּתה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹּתׁשּובה,
על ּגֹוזר האל ׁשאין אֹומר, נמצאת הּתׁשּובה. מהן ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנעּת
ולא ּבארצֹו, לחטא סיחֹון על ולא ליׂשראל, להרע ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָֹֹֹֹּפרעה
זרה; עבֹודה לעבד יׂשראל על ולא להתעיב, הּכנענים ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָֹֹעל
הּתׁשּובה. מהן למנע נתחּיבּו וכּלן מעצמן, חטאּו ּכּלן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻאּלא

מאתּובענין„. ּבתפּלֹותיהן והּצּדיקים הּנביאים ׁשֹואלין זה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ה', "הֹורני, ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו האמת, ּדר על לעזרם ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָה'

"האמּדרּכ ּדר חטאי ימנעּוני אל ּכלֹומר: ׁשּמּמּנה- ת, ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
נדיבה "ורּוח ׁשאמר: זה וכן .ׁשמ ויחּוד ּדרּכ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאדע
לי יגרמּו ואל ,חפצי לעׂשֹות רּוחי ּתּניח ּכלֹומר: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָתסמכני",
עד ּבידי, הרׁשּות ּתהיה אּלא הּתׁשּובה, למנעני ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָחטאי
הּדֹומה ּכל זֹו, ּדר ועל האמת. ּדר ואדע ואבין ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאחזר

אּלּו. ְִִֵלפסּוקים
יֹורהּומה‰. ּכן על ה', ויׁשר "טֹוב ּדוד, ׁשאמר זה הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּדר ּדרּכֹו"?חּטאים ענוים וילּמד ּבּמׁשּפט, ענוים ידר , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּומחזירין ה', ּדרכי להם מֹודיעים נביאים להן ׁשּׁשלח ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה
ׁשּמּדה ּולהבין; ללמד ּכח ּבהם ׁשּנתן ועֹוד, ּבתׁשּובה. ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹאֹותן
והּצדק, החכמה ּבדרכי נמׁש ׁשהּוא זמן ׁשּכל אדם, ּבכל ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזֹו
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ה'תשע"ב אייר ה' שישי יום

חּפרק ¤¤
לּצּדיקיםהּטֹובה‡. והןהּצפּונה הּבא; העֹולם חּיי היא , ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

הּואהחּיים רעה. עּמּה ׁשאין והּטֹובה מות, עּמהן ׁשאין ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מּפי - ימים" והארכּת ,ל ייטב "למען ּבּתֹורה: ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב

ׁשּכּלֹו[ממרע"ה]הּׁשמּועה לעֹולם ,"ל ייטב "למען למדּו: ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ימים" "והארכּת חּייטֹוב; הּוא וזה ;אר ׁשּכּלֹו לעֹולם , ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ויהיּו זה, לנעם ׁשּיזּכּו הּוא - הּצּדיקים ׂשכר הּבא. ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהעֹולם
אּלּו, לחּיים יזּכּו ׁשּלא הּוא - הרׁשעים ּופרעֹון זֹו; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹּבטֹובה
הּוא אּלּו, לחּיים זֹוכה ׁשאינֹו מי וכל וימּותּו. יּכרתּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ואֹובד ּברׁשעֹו, נכרת אּלא לעֹולם, חֹויה ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּמת
"הּכרת ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, הּכתּוב הּכרת הּוא וזה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכבהמה.
ּבעֹולם "הּכרת", למדּו: הּׁשמּועה מּפי ההיא"; הּנפׁש ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתּכרת
ׁשּפרׁשה הּנפׁש ׁשאֹותּה ּכלֹומר, הּבא; לעֹולם "ּתּכרת", ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּזה,
אּלא הּבא, העֹולם לחּיי זֹוכה אינּה - הּזה ּבעֹולם הּגּוף ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמן

נכרתה. הּבא העֹולם מן ְְִִַַָָָָּגם
העֹולם· ּוגוּיה. ּגּוף ּבֹו אין - נפׁשֹות[שלד]הּבא אּלא , ְְִֵֶַַָָָָָ

ּבֹו ואין הֹואיל הּׁשרת. ּכמלאכי ּגּוף ּבלא ּבלבד, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹהּצּדיקים
הּדברים מּכל ּדבר ולא ׁשתּיה ולא אכילה לא ּבֹו אין ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹֹֹּגוּיֹות,
ּבֹו יארע ולא הּזה. ּבעֹולם להן צריכין האדם ּבני ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּגּופֹות
יׁשיבה ּכגֹון הּזה, ּבעֹולם לּגּופֹות ׁשּמארעין הּדברים מן ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר
אמרּו ּכ ּבהן. וכּיֹוצא ּוׂשחֹוק ועצב ּומיתה וׁשנה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָועמידה
ולא אכילה לא ּבֹו אין - הּבא העֹולם הראׁשֹונים: ְֲֲִִִִֵַָָָָָָֹֹחכמים
ועטרֹותיהן יֹוׁשבין צּדיקים אּלא ּתׁשמיׁש, ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשתּיה
ׁשם ׁשאין ל נתּברר הרי הּׁשכינה. מּזיו ונהנין ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבראׁשיהן,
'צּדיקים ׁשאמרּו וזה ּוׁשתּיה. אכילה ׁשם ׁשאין לפי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָּגּוף,

ּדר על הּצּדיקיםיֹוׁשבין', נפׁשֹות ּכלֹומר, - אמרּו החידה  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ
'עטרֹותיהן ׁשאמרּו זה וכן יגע. ולא עמל ּבלא ׁשם, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמצּויין
העֹולם לחּיי זכּו ׁשּבגללּה ׁשּידעּו, ּדעה ּכלֹומר, - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבראׁשיהן'

ׁשּלהן העטרה והיא עּמהן, מצּויה ּכעניןהּבא, ׁשאמר, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
אֹומר: הּוא והרי אּמֹו". ּלֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשלמה:
ׁשּתנּוח ּכדי ּגּוף הּׂשמחה ואין ראׁשם", על עֹולם ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ"וׂשמחת
ּומה הּדעה. היא ּכאן, חכמים ׁשאמרּו עטרה ּכ הראׁש; ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹעל
ּומּׂשיגין ׁשּיֹודעין הּׁשכינה'? מּזיו 'ונהנין ׁשאמרּו, זה ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַָָהּוא

והן[מהות]מאמּתת יֹודעין ּׁשאינן מה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
הּׁשפל. האפל ֵֵַַָָָּבּגּוף

צריכהּכל‚. ׁשהיא הּנׁשמה אינּה זה, ּבענין האמּורה 'נפׁש' ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
מהּבֹורא ׁשהּׂשיגה הּדעה ׁשהיא הּנפׁש, צּורת אּלא ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלּגּוף,

הּנפרדֹות הּדעֹות והּׂשיגה ּכחּה, ּוׁשאר[המלאכים]ּכפי ְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
ומרכבה]הּמעׂשים בראשית ׁשּבארנּו[מעשה הּצּורה והיא . ְְֲִִֵֶַַַַָ

הּנקראת היא הּתֹורה; יסֹודי מהלכֹות רביעי ּבפרק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָענינּה
ׁשאין מות, עּמהן ׁשאין לפי - אּלּו חּיים זה. ּבענין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ'נפׁש',
'צרֹור נקראּו ּגּוף, ׁשם ואין הּגּוף מּמארעֹות אּלא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹהּמות
החּיים" ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש "והיתה ׁשּנאמר: .החּיים', ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשאין והּטֹובה מּמּנּו, למעלה ׂשכר ׁשאין הּגדֹול הּׂשכר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזהּו
הּנביאים. ּכל לּה ׁשהתאּוּו והיא טֹובה; ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָאחריה

מׁשלוכּמה„. ּדר לּה קראּו קדׁשֹו,ׁשמֹות ּומקֹום ה', הר : ְְְְֵֶֶַַָָָָָָ
ה', והיכל ה', ונעם ה', ואהל ה', וחצרֹות הּקדׁש, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹודר
לטֹובה מׁשל ּדר לּה קראּו והחכמים ה'. וׁשער ה', ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּובית
מקֹום ּבכל לּה וקֹורין 'סעּודה'; לּצּדיקים, המזּמנת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻזֹו

הּבא'. ַָָָ'העֹולם
ׁשּתּכרתׁשאין[הענישה]הּנקמה‰. - מּמּנה ּגדֹולה נקמה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: החּיים, לאֹותן ּתזּכה ולא ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנפׁש
אֹותֹו ׁשּקֹוראין הּוא האבדן, וזה בּה". עֹונּה ההיא, ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָהּנפׁש
ו'תפּתה' ו'אבּדֹון', ׁשחת', 'ּבאר מׁשל, ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים

לֹו,[מדורה] קֹוראין והׁשחתה ּכליה לׁשֹון וכל ו'עלּוקה'; ,ְְְְְְֲִַַָָָָָָ
וההפ לעֹולם, ּתקּומה אחריה ׁשאין הּכליה ׁשהיא סדלפי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לעֹולם. חֹוזר ְֵֵֶָׁשאינֹו
.Âהּמצוֹותׁשּמא ׂשכר ׁשאין ּותדּמה זֹו, טֹובה ּבעיני ּתקל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

וׁשֹותה אֹוכל להיֹות אּלא האמת, ּבדרכי ׁשלם האדם ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהוית
ורקמה ׁשׁש ּבגדי ולֹובׁש נאֹות צּורֹות ּובֹועל טֹובֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָמאכלֹות
הּדֹומים ּודברים וזהב ּכסף ּבכלי ּומׁשּתּמׁש ׁשן ּבאהלי ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוׁשֹוכן

האויליםלאּלּו, הּטּפׁשים הערבים אּלּו ׁשּמדּמין ּכמֹו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּכל ידעּו, ּדעה ּובעלי החכמים אבל ּבזּמה. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשטּופים
ּתֹוחלת ּבהם ואין הן, והבל הבאי ּדברי האּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדברים

מּפני[תקווה] אּלא הּזה, ּבעֹולם אצלנּו ּגדֹולה טֹובה ואינּה .ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הן, הּגּוף צרכי האּלּו, הּדברים וכל ּוגוּיה; ּגּוף ּבעלי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשאנּו
הּגּוף, צר מּפני אּלא ּומחּמדּתן להן מתאּוה הּנפׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹואין
ּגּוף, ׁשם ׁשאין ּובזמן ּבריֹו. על ויעמד חפצֹו ׁשּימצא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּכדי
ׁשּתהיה הּגדֹולה הּטֹובה ּבטלין. האּלּו הּדברים ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנמצאּו
להּׂשיגּה הּזה ּבעֹולם ּדר ׁשּום אין הּבא, ּבעֹולם הּנפׁש ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּה
טֹובת אּלא הּזה ּבעֹולם יֹודעין אנּו ׁשאין אֹותּה, ּולידע ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּה
מאד, עד ּגדֹולה הּטֹובה אֹותּה אבל מתאּוין; אנּו ולּה ְְְְֲִִַַַַָָָָָָֹהּגּוף,

ער לּה מׁשל.[דמיון]ואין ּדר אּלא הּזה עֹולם ׁשל ּבטֹובֹות ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשּנער האמת, ּבדר הּבא[נדמה]אבל ּבעֹולם הּנפׁש טֹובת ְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכן; אינֹו ּובמׁשּתה, ּבמאכל הּזה ּבעֹולם הּגּוף טֹובת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָּכמֹו
ואין ער ואין חקר, אין עד ּגדֹולה הּטֹובה אֹותּה ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
,ּליראי צפנּת אׁשר טּוב רב "מה ּדוד: ׁשאמר הּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּדמיֹון.

ּב".ּפ לחֹוסים עלּת ְִַַָָָ
.Êהּבאוכּמה העֹולם לחּיי והתאּוה ּדוד ׁשּנאמר:המה , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכבר חּיים". ּבארץ ה' ּבטּוב לראֹות האמנּתי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ"לּולא
ּכח אין הּבא העֹולם ׁשּטֹובֹות הראׁשֹונים, חכמים ֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהֹודיעּונּו
ועצמּה ויפיּה ּגדלּה יֹודע ואין ּבריּה, על להּׂשיגּה ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָּבאדם
ׁשּמתנּבאין הּטֹובֹות וׁשּכל לבּדֹו; הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּנהנין ּגּוף, ׁשל לדברים אּלא אינן ליׂשראל, הּנביאים ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן
הּממׁשלה ׁשּתחזר ּבזמן הּמׁשיח, הּמל ּבימֹות יׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ודמיֹון, ער לּה אין הּבא, העֹולם חּיי טֹובֹות אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָליׂשראל.

אֹותּה יפחתּו ׁשּלא ּכדי הּנביאים, ּדּמּוה ערכה]ולא -] ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹ
אלהים ראתה, לא "עין אֹומר: ׁשּיׁשעיהּו הּוא ְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבּדמיֹון.
ראתה ׁשּלא הּטֹובה ּכלֹומר, לֹו"; למחּכה יעׂשה - ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹזּולת
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לּטהר, 'ּבא חכמים: ׁשאמרּו והּוא אֹותן. ורֹודף להן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמתאּוה
והלא הּדבר. על נעזר עצמֹו ימצא ּכלֹומר: - אֹותֹו' ְְְְְֱֲִִֶַַַַַַָָָָֹמסּיעין
הּמצרים על ּגזר הרי אתם", ועּנּו "ועבדּום ּבּתֹורה: ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹּכתּוב
נכר אלהי אחרי וזנה הּזה, העם "וקם וכתּוב: רע; ְְְֱֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות
נפרע ולּמה זרה. עבֹודה לעבד יׂשראל על ּגזר הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהארץ",

לפימהן הּוא? ׁשּיהיה הּידּוע, ּפלֹוני איׁש על ּגזר ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
עבֹודה ׁשעבדּו הּזֹונין מאֹותן ואחד אחד ּכל אּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהּזֹונה;
הֹודיעֹו ולא עֹובד. היה לא לעבד, רצה לא אּלּו - ְֲִִֵַָָָָָָֹֹֹֹזרה
לאֹומר: ּדֹומה? זה למה הא עֹולם. ׁשל מנהגֹו אּלא ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהּבֹורא,
יאמר זה מּפני לא - ּורׁשעים' צּדיקים ּבהן יהיה הּזה, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ'העם
הּקדֹוׁש ׁשהֹודיע מּפני רׁשע, ׁשּיהיה עליו נגזר 'ּכבר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהרׁשע:

למׁשה הּוא ׁשּנאמר:ּברּו ּכענין ּביׂשראל'; רׁשעים ׁשּיהיּו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
הארץ" מּקרב אביֹון יחּדל לא אחד"ּכי שכל מוכרח [אין ְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ

אביון] הּמצריםיהיה מאֹותן ואחד אחד ּכל הּמצרים, וכן .ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבידֹו הרׁשּות להן, להרע רצה לא אּלּו ליׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהּמרעים
זרעֹו ׁשּסֹוף הֹודיעֹו אּלא ידּוע, איׁש על ּגזר ׁשּלא -ְִִֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבאדם ּכח ׁשאין אמרנּו, ּוכבר להם. לא ּבארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהׁשּתעּבד
להיֹות. ׁשעתידין ּדברים הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ידע היא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלידע

ה'תשע"ב אייר ד' חמישי יום
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יׁשּתּדלהֹואיל‡. ׁשּבארנּו, ּכמֹו לֹו נתּונה אדם ּכל ּורׁשּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

מחטאיו ּכּפיו ולנער ּתׁשּובה לעׂשֹות והּואאדם ׁשּימּות ּכדי , ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּיזּכה ּכדי ּתׁשּובה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעל

למּות,לעֹולם·. נֹוטה הּוא ּכאּלּו עצמֹו את אדם יראה ְְְְִִֶֶֶַָָָָ
ּבׁשעתֹו ימּות בחטאו]וׁשּמא עֹומד[כשעומד ונמצא ְְְְִִֵֶָָָָ

'ּכׁשאזקין יאמר: ולא מּיד, מחטאיו יׁשּוב ,לפיכ ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּבחטאיו;
ׁשּיזקין. קדם ימּות ׁשּמא - אֹומראׁשּוב' ׁשּׁשלמה הּוא ְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

לבנים" בגדי יהיּו עת "ּבכל .ּבחכמתֹו: ְְְְְְִִֵֶָָָָָ
ּבהןּתאמר,ואל‚. ׁשּיׁש מעברֹות אּלא הּתׁשּובה ׁשאין ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לׁשּוב אדם ׁשּצרי ּכׁשם ּוגנבה. וגזל זנּות ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָמעׂשה,
ּבדעֹות לחּפׂש צרי הּוא ּכ - לֹו,[מידות]מאּלּו ׁשּיׁש רעֹות ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ

ּומן הּקנאה, ּומן האיבה, ּומן הּכעס, מן מהן: ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָולׁשּוב
ההתל ּומן והּכבֹוד,[ליצנות]הּתחרּות, הּממֹון ּומרדיפת , ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

לחזר צרי הּכל מן - ּבהן וכּיֹוצא הּמאכלֹות, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּומרדיפת
מעׂשה; ּבהן ׁשּיׁש מאֹותן קׁשים העֹונֹות, ואּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבתׁשּובה.
הּוא וכן לפרׁש. הּוא קׁשה ּבאּלּו, נׁשקע ׁשאדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּבזמן

מחׁשבֹותיו". און ואיׁש ּדרּכֹו, רׁשע "יעזב ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹאֹומר:
הּצּדיקים,אל„. מּמעלת מרחק ׁשהּוא ּתׁשּובה, ּבעל ידּמה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָֻ

אהּוב אּלא ּכן! הּדבר אין ׁשעׂשה. והחּטאֹות העֹונֹות ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמּפני
הּבֹורא, לפני הּוא עֹוד,ונחמד ולא מעֹולם; חטא לא ּוכאּלּו ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

טעם טעם ׁשהרי הרּבה, ׁשּׂשכרֹו מּמּנּואּלא ּופרׁש החטא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
יצרֹו ׁשּבעליוכבׁש 'מקֹום חכמים: אמרּו עֹומדין. ּתׁשּובה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ

יכֹולין ּגמּורין צּדיקים אין ּכלֹומרּבֹו'לעמדּבֹו, מעלתן,; ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֹ

ּכֹובׁשין ׁשהן מּפני מעֹולם, חטאּו ׁשּלא אּלּו מּמעלת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּגדֹולה
מהן. יתר ְִֵֵֶָָיצרן

הּתׁשּובהּכל‰. על צּוּו ּכּלן נגאלין,הּנביאים יׂשראל ואין ; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻ
ּבתׁשּובה יׂשראלאּלא ׁשּסֹוף ּתֹורה, הבטיחה ּוכבר לעׂשֹות. ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּומּיד ּגלּותן, ּבסֹוף ׁשּנאמר:ּתׁשּובה נגאלין, ּכיהן "והיה ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
וׁשבּת וגֹו' הּדברים ּכל עלי וגֹו'יבאּו אלהי ה' וׁשבעד ְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָֹֹ

וגֹו'". ׁשבּות את אלהי ְְְֱֶֶֹה'
.Âׁשּנאמר:ּתׁשּובהּגדֹולה - לּׁשכינה האדם את ׁשּמקרבת ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

עדי, ׁשבּתם "ולא ונאמר: ,"אלהי ה' עד יׂשראל, ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ"ׁשּובה,
ּתׁשּוב" אלי ה', נאם יׂשראל, ּתׁשּוב "אם ונאמר: ה'", ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֻֻנאם
מקרבת הּתׁשּובה ּתדּבק. ּבי ּבתׁשּובה, ּתחזר אם ּכלֹומר, -ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
מׁשּקץ הּמקֹום, לפני ׂשנּוי זה היה אמׁש הרחֹוקים: ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאת
וכן וידיד. קרֹוב ונחמד, אהּוב הּוא והּיֹום ותֹועבה, ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֻּומרחק
את מרחק הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ׁשּבּלׁשֹון מֹוצא, ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּתה

יחיד[החוטאים]החּטאים ּבין הּׁשבים, את הּוא מקרב ּבּה - ְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
עּמי לא להם, יאמר אׁשר ּבמקֹום "והיה ׁשּנאמר: רּבים, ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבין
ּברׁשעתֹו: ּביכניה ונאמר חי", אל ּבני להם, יאמר ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּתם,
"אם ּבימיו", יצלח לא ּגבר ערירי הּזה, האיׁש את ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ"ּכתבּו

יהּודה, מל יהֹויקים ּבן ּכניהּו ימיני".יהיה יד על חֹותם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
נאם ההּוא, "ּבּיֹום ּבנֹו: ּבזרּבבל נאמר ּבגלּותֹו, ׁשּׁשב ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻוכיון
ה', נאם עבּדי, ׁשאלּתיאל ּבן זרּבבל אּקח צבאֹות, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻֻה'

ּכחֹותם". ְְִַַָוׂשמּתי
.Êזהּכּמה היה אמׁש הּתׁשּובה! מעלת מה'מעּלה מבּדל ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּביניכם מבּדילים היּו "עֹונֹותיכם ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאלהי
תרּבּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: נענה, ואינֹו צֹועק אלהיכם"; ְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹלבין

וטֹורפין מצוֹות ועֹוׂשה ׁשֹומע"; אינּני אֹותן[זורקים]תפּלה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
גם "מי חצרי", רמס מּידכם זאת בּקׁש "מי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבפניו,
ואכלּו זבחיכם, על ספּו "עלתיכם ּדלתים", ויסּגר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹּבכם

מדּבק הּוא והּיֹום הּדבקיםבׂשר". "ואּתם ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
מּידּבה' ונענה צֹועק טרםאלהיכם"; "והיה ׁשּנאמר: , ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ואני ּבנחתיקראּו, אֹותן ּומקּבלין מצוֹות ועֹוׂשה אענה"; ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָ
ולא ."מעׂשי את האלהים רצה כבר "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוׂשמחה,
מנחת לה' "וערבה ׁשּנאמר: להם, ׁשּמתאּוים אּלא ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָעֹוד,

קדמֹונּיֹות". ּוכׁשנים עֹולם ּכימי וירּוׁשלים, ְְְִִִִִֵַַָָָָיהּודה
.Áלהיֹותּבעלי ּדרּכן אםּתׁשּובה, ּביֹותר; וענוים ׁשפלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ

להם: ואמרּו הראׁשֹונים, ּבמעׂשיהם הּכסילים אֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָחרפּו
אל - 'וכ ּכ אֹומר היית ואמׁש ,וכ ּכ עֹוׂשה היית ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ'אמׁש

לב]ירּגיׁשּו ישימו ויֹודעים[אל ּוׂשמחים, ׁשֹומעין אּלא להן; ְְְְְִִִִֵֶֶַָָ
ׁשעברּו מּמעׂשיהם ּבׁשים ׁשהם זמן וׁשּכל להם, זכּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזֹו
ּגדֹול וחטא מתּגּדלת. ּומעלתם מרּבה זכּותם מהן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻונכלמין
אֹו הראׁשֹונים', מעׂשי 'זכר ּתׁשּובה: לבעל לֹומר ְְְֲִִֶַַַַָָֹהּוא
וענינים ּדברים להזּכיר אֹו לבּיׁשֹו, ּכדי ּבפניו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָלהזּכירן
עליו ּומזהר אסּור, הּכל עׂשה. מה להזּכירֹו ּכדי להם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּדֹומין
"ולא ׁשּנאמר: ּתֹורה, עליה ׁשהזהירה ּדברים הֹונית ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבכלל

מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש ה'".[כי]תֹונּו אני ְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָֹ
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ה'תשע"ב אייר ה' שישי יום

חּפרק ¤¤
לּצּדיקיםהּטֹובה‡. והןהּצפּונה הּבא; העֹולם חּיי היא , ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

הּואהחּיים רעה. עּמּה ׁשאין והּטֹובה מות, עּמהן ׁשאין ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מּפי - ימים" והארכּת ,ל ייטב "למען ּבּתֹורה: ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב

ׁשּכּלֹו[ממרע"ה]הּׁשמּועה לעֹולם ,"ל ייטב "למען למדּו: ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ימים" "והארכּת חּייטֹוב; הּוא וזה ;אר ׁשּכּלֹו לעֹולם , ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ויהיּו זה, לנעם ׁשּיזּכּו הּוא - הּצּדיקים ׂשכר הּבא. ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהעֹולם
אּלּו, לחּיים יזּכּו ׁשּלא הּוא - הרׁשעים ּופרעֹון זֹו; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹּבטֹובה
הּוא אּלּו, לחּיים זֹוכה ׁשאינֹו מי וכל וימּותּו. יּכרתּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ואֹובד ּברׁשעֹו, נכרת אּלא לעֹולם, חֹויה ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּמת
"הּכרת ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, הּכתּוב הּכרת הּוא וזה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכבהמה.
ּבעֹולם "הּכרת", למדּו: הּׁשמּועה מּפי ההיא"; הּנפׁש ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתּכרת
ׁשּפרׁשה הּנפׁש ׁשאֹותּה ּכלֹומר, הּבא; לעֹולם "ּתּכרת", ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּזה,
אּלא הּבא, העֹולם לחּיי זֹוכה אינּה - הּזה ּבעֹולם הּגּוף ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמן

נכרתה. הּבא העֹולם מן ְְִִַַָָָָּגם
העֹולם· ּוגוּיה. ּגּוף ּבֹו אין - נפׁשֹות[שלד]הּבא אּלא , ְְִֵֶַַָָָָָ

ּבֹו ואין הֹואיל הּׁשרת. ּכמלאכי ּגּוף ּבלא ּבלבד, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹהּצּדיקים
הּדברים מּכל ּדבר ולא ׁשתּיה ולא אכילה לא ּבֹו אין ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹֹֹּגוּיֹות,
ּבֹו יארע ולא הּזה. ּבעֹולם להן צריכין האדם ּבני ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּגּופֹות
יׁשיבה ּכגֹון הּזה, ּבעֹולם לּגּופֹות ׁשּמארעין הּדברים מן ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר
אמרּו ּכ ּבהן. וכּיֹוצא ּוׂשחֹוק ועצב ּומיתה וׁשנה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָועמידה
ולא אכילה לא ּבֹו אין - הּבא העֹולם הראׁשֹונים: ְֲֲִִִִֵַָָָָָָֹֹחכמים
ועטרֹותיהן יֹוׁשבין צּדיקים אּלא ּתׁשמיׁש, ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשתּיה
ׁשם ׁשאין ל נתּברר הרי הּׁשכינה. מּזיו ונהנין ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבראׁשיהן,
'צּדיקים ׁשאמרּו וזה ּוׁשתּיה. אכילה ׁשם ׁשאין לפי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָּגּוף,

ּדר על הּצּדיקיםיֹוׁשבין', נפׁשֹות ּכלֹומר, - אמרּו החידה  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ
'עטרֹותיהן ׁשאמרּו זה וכן יגע. ולא עמל ּבלא ׁשם, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמצּויין
העֹולם לחּיי זכּו ׁשּבגללּה ׁשּידעּו, ּדעה ּכלֹומר, - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבראׁשיהן'

ׁשּלהן העטרה והיא עּמהן, מצּויה ּכעניןהּבא, ׁשאמר, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
אֹומר: הּוא והרי אּמֹו". ּלֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשלמה:
ׁשּתנּוח ּכדי ּגּוף הּׂשמחה ואין ראׁשם", על עֹולם ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ"וׂשמחת
ּומה הּדעה. היא ּכאן, חכמים ׁשאמרּו עטרה ּכ הראׁש; ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹעל
ּומּׂשיגין ׁשּיֹודעין הּׁשכינה'? מּזיו 'ונהנין ׁשאמרּו, זה ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַָָהּוא

והן[מהות]מאמּתת יֹודעין ּׁשאינן מה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
הּׁשפל. האפל ֵֵַַָָָּבּגּוף

צריכהּכל‚. ׁשהיא הּנׁשמה אינּה זה, ּבענין האמּורה 'נפׁש' ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
מהּבֹורא ׁשהּׂשיגה הּדעה ׁשהיא הּנפׁש, צּורת אּלא ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלּגּוף,

הּנפרדֹות הּדעֹות והּׂשיגה ּכחּה, ּוׁשאר[המלאכים]ּכפי ְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
ומרכבה]הּמעׂשים בראשית ׁשּבארנּו[מעשה הּצּורה והיא . ְְֲִִֵֶַַַַָ

הּנקראת היא הּתֹורה; יסֹודי מהלכֹות רביעי ּבפרק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָענינּה
ׁשאין מות, עּמהן ׁשאין לפי - אּלּו חּיים זה. ּבענין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ'נפׁש',
'צרֹור נקראּו ּגּוף, ׁשם ואין הּגּוף מּמארעֹות אּלא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹהּמות
החּיים" ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש "והיתה ׁשּנאמר: .החּיים', ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשאין והּטֹובה מּמּנּו, למעלה ׂשכר ׁשאין הּגדֹול הּׂשכר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזהּו
הּנביאים. ּכל לּה ׁשהתאּוּו והיא טֹובה; ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָאחריה

מׁשלוכּמה„. ּדר לּה קראּו קדׁשֹו,ׁשמֹות ּומקֹום ה', הר : ְְְְֵֶֶַַָָָָָָ
ה', והיכל ה', ונעם ה', ואהל ה', וחצרֹות הּקדׁש, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹודר
לטֹובה מׁשל ּדר לּה קראּו והחכמים ה'. וׁשער ה', ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּובית
מקֹום ּבכל לּה וקֹורין 'סעּודה'; לּצּדיקים, המזּמנת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻזֹו

הּבא'. ַָָָ'העֹולם
ׁשּתּכרתׁשאין[הענישה]הּנקמה‰. - מּמּנה ּגדֹולה נקמה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: החּיים, לאֹותן ּתזּכה ולא ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנפׁש
אֹותֹו ׁשּקֹוראין הּוא האבדן, וזה בּה". עֹונּה ההיא, ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָהּנפׁש
ו'תפּתה' ו'אבּדֹון', ׁשחת', 'ּבאר מׁשל, ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים

לֹו,[מדורה] קֹוראין והׁשחתה ּכליה לׁשֹון וכל ו'עלּוקה'; ,ְְְְְְֲִַַָָָָָָ
וההפ לעֹולם, ּתקּומה אחריה ׁשאין הּכליה ׁשהיא סדלפי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לעֹולם. חֹוזר ְֵֵֶָׁשאינֹו
.Âהּמצוֹותׁשּמא ׂשכר ׁשאין ּותדּמה זֹו, טֹובה ּבעיני ּתקל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

וׁשֹותה אֹוכל להיֹות אּלא האמת, ּבדרכי ׁשלם האדם ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהוית
ורקמה ׁשׁש ּבגדי ולֹובׁש נאֹות צּורֹות ּובֹועל טֹובֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָמאכלֹות
הּדֹומים ּודברים וזהב ּכסף ּבכלי ּומׁשּתּמׁש ׁשן ּבאהלי ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוׁשֹוכן

האויליםלאּלּו, הּטּפׁשים הערבים אּלּו ׁשּמדּמין ּכמֹו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּכל ידעּו, ּדעה ּובעלי החכמים אבל ּבזּמה. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשטּופים
ּתֹוחלת ּבהם ואין הן, והבל הבאי ּדברי האּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדברים

מּפני[תקווה] אּלא הּזה, ּבעֹולם אצלנּו ּגדֹולה טֹובה ואינּה .ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הן, הּגּוף צרכי האּלּו, הּדברים וכל ּוגוּיה; ּגּוף ּבעלי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשאנּו
הּגּוף, צר מּפני אּלא ּומחּמדּתן להן מתאּוה הּנפׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹואין
ּגּוף, ׁשם ׁשאין ּובזמן ּבריֹו. על ויעמד חפצֹו ׁשּימצא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּכדי
ׁשּתהיה הּגדֹולה הּטֹובה ּבטלין. האּלּו הּדברים ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנמצאּו
להּׂשיגּה הּזה ּבעֹולם ּדר ׁשּום אין הּבא, ּבעֹולם הּנפׁש ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּה
טֹובת אּלא הּזה ּבעֹולם יֹודעין אנּו ׁשאין אֹותּה, ּולידע ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּה
מאד, עד ּגדֹולה הּטֹובה אֹותּה אבל מתאּוין; אנּו ולּה ְְְְֲִִַַַַָָָָָָֹהּגּוף,

ער לּה מׁשל.[דמיון]ואין ּדר אּלא הּזה עֹולם ׁשל ּבטֹובֹות ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשּנער האמת, ּבדר הּבא[נדמה]אבל ּבעֹולם הּנפׁש טֹובת ְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכן; אינֹו ּובמׁשּתה, ּבמאכל הּזה ּבעֹולם הּגּוף טֹובת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָּכמֹו
ואין ער ואין חקר, אין עד ּגדֹולה הּטֹובה אֹותּה ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
,ּליראי צפנּת אׁשר טּוב רב "מה ּדוד: ׁשאמר הּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּדמיֹון.

ּב".ּפ לחֹוסים עלּת ְִַַָָָ
.Êהּבאוכּמה העֹולם לחּיי והתאּוה ּדוד ׁשּנאמר:המה , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכבר חּיים". ּבארץ ה' ּבטּוב לראֹות האמנּתי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ"לּולא
ּכח אין הּבא העֹולם ׁשּטֹובֹות הראׁשֹונים, חכמים ֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהֹודיעּונּו
ועצמּה ויפיּה ּגדלּה יֹודע ואין ּבריּה, על להּׂשיגּה ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָּבאדם
ׁשּמתנּבאין הּטֹובֹות וׁשּכל לבּדֹו; הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּנהנין ּגּוף, ׁשל לדברים אּלא אינן ליׂשראל, הּנביאים ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן
הּממׁשלה ׁשּתחזר ּבזמן הּמׁשיח, הּמל ּבימֹות יׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ודמיֹון, ער לּה אין הּבא, העֹולם חּיי טֹובֹות אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָליׂשראל.

אֹותּה יפחתּו ׁשּלא ּכדי הּנביאים, ּדּמּוה ערכה]ולא -] ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹ
אלהים ראתה, לא "עין אֹומר: ׁשּיׁשעיהּו הּוא ְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבּדמיֹון.
ראתה ׁשּלא הּטֹובה ּכלֹומר, לֹו"; למחּכה יעׂשה - ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹזּולת
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zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd xii` 'eÎoqip 'l -

ה'תשע"ב ניסן ל' ראשון יום

.‚Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ë�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ט מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"[ּו]בּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ּפסח, ׁשל ראׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַַָּביֹום

קדׁש" מקרא fh)הראׁשֹון ,ai zeny):והיא זֹו, הקּדמה ודע . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
ּבפרּוׁשֹו: ּבא קדׁש" "מקרא ה' ּבֹו ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּכלֿמהּֿׁשאמר
מלאכה ּבֹו ּתעׂשה ׁשּלא ― "קּדׁשהּו" וענין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ"קּדׁשהּו".
ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו לאכילה, ּׁשּמיחד מה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻאּלא

מּקדם crw)הזּכרנּו xeriy oldl)אתּֿדבריהם,v dyr zeevn) ְְְִִִֵֶֶֶַֹ
(dlwּכלֿיֹום ּכלֹומר: הּוא", עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ְֲֵַַַָָ

"ׁשּבתֹון" ה' ּבֹו dnec)ׁשאֹומר oeyl e`)אמר ּכאּלּו הּוא ְִֵֶַַָָ
ּבׁשביתה. צּוּוים ּכלֿאּלּו ― "ּתׁשּבֹות" אֹו ְְְִִִִִֵָָ"ׁשבֹות"

ה'" gl)ו"ׁשּבתת ,bk `xwie),ּכּלם הּמֹועדים לימי קרא ְְֲִִֵַַָָָֹֻ
ּבּתלמּוד הרּבה ּובמקֹומֹות טֹובים. לימים dk.ּכלֹומר: zay) ְְְְְִִִֵַַַַָ

(:g dvia:ּכלֹומר ולאֿתעׂשה", עׂשה טֹוב "יֹום ְְְֲֲֵֶַַָֹאמרּו:
ועׂשּית היא; עׂשה מצות ― ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָהּׁשביתה
לפיכ לאֿתעׂשה. מצות היא ― ּבֹו האסּורה ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹהּמלאכה
ולאֿתעׂשה. עׂשה על עבר אסּורה, מלאכה ְְֲֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹּכלֿהעֹוׂשהֿבֹו
יֹום ּבמּסכת הּׁשביתה, ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּוכבר

.(dvia)טֹוב

― השכ"ג מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
"ּכלֿמלאכה אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ראׁשֹון ְְְְִֶֶַַַָָָָּביֹום

בהם" fh)לאֿיעׂשה ,ai zeny). ֵֶֶָָֹ

― הק"ס הּׁשביעיהּמצוה ּבּיֹום ּבׁשביתה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָ
קדׁש" מקראֿ הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשל

(my).

― השכ"ד מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
לאֿיעׂשה "ּכלֿמלאכה אמרֹו: והּוא הּפסח, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּׁשביעי

ּובּׁשביעי.(my)בהם" ּבראׁשֹון ּכלֹומר: , ְְִִִֶַַָָ

ה'תשע"ב אייר א' שני יום

.‰Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ב מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
הּזה הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם אמרֹו: והּוא עצרת, ְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָּביֹום

קדׁש" k`)מקראֿ ,bk `xwie). ְִֶָֹ

― השכ"ה מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
תעׂשּו" לא עבֹודה "ּכלֿמלאכת אמרֹו: והּוא עצרת, ְְְְֲֲֲֶֶֶֶַָָָֹּביֹום

(my).

― הקס"ג מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש אמרֹו: והּוא ּבתׁשרי, אחד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹּביֹום

[וגֹו']" ׁשּבתֹון לכם יהיה ck)לחדׁש ,my)ל קדם ּוכבר . ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ
oeylלׁשֹונם lr Ð hpw ,dlw ,v dyr zeevna epakrzd xak) ְָ

(l"fg."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי ְְֲֵַַָָָּבאמרם:

― השכ"ו מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
לא עבדה "ּכלֿמלאכת ּבֹו: אמרֹו והּוא הּׁשנה, ראׁש ְְְְֲֶֶַָָָָָֹֹֹּביֹום

dk)תעׂשּו" ,my).
יוםראשוןֿשלישיל'ניסןֿב'אייר

ֲַ

ה'תשע"ב אייר ב' שלישי יום

.ÊÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ëˆ˜ .ÁÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ו מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
הראׁשֹון "ּבּיֹום אמרֹו: והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ְְִִֶַַַַָָָֻּבּיֹום

dl)מקראֿקדׁש" ,bk `xwie). ְִֶָֹ

― השכ"ז מּלהּמצוה ׁשהזהרנּו מלאכההאזהרה עׂשֹות ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
זה: ּביֹום אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ְְְְִֶֶַַָֻּביֹום

תעׂשּו" לא עבֹודה .(my)"ּכלֿמלאכת ְֲֲֶֶַָָֹ

― הקס"ז מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֻּבּיֹום

לכם" יהיה מקראֿקדׁש el)הּׁשמיני my)זֹו ׁשּׁשביתה ודע . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
האּלה הּימים מּׁשׁשת ויֹום ּבכלֿיֹום ּבּה (oey`xׁשּנצטּוינּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(zekeq ly ipinye oey`x ,dpyd y`x ,zereay ,gqt ly iriaye

מהם יֹום ׁשּום ואין אחד, ּכדין מהם ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָּדינּה
ּבׁשביתה ely)מיחד dziayd ipica dpey)וכן ּבּׁשני, ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ

לפיכ מהם. ּבכלֿיֹוםֿטֹוב נפׁש ּבאכל להתעּסק לנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמּתר
טֹוב. ּכלֿיֹום הּכֹוללת אחת הלכה היא זֹו ׁשביתה ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָהלכת
אבל יֹוםֿטֹוב. ּבמּסכת זֹו ׁשביתה ּכלּֿדיני נתּבארּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָּוכבר
אֹותּה היא הּכּפּורים וביֹום ּבּׁשּבת המצּוה ְְְִִִִַַַַַָָָָֻהּׁשביתה
ּבׁשני הּתיר ׁשּלא לפי רּבֹות, ּבתֹוספֹות עצמּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹהּׁשביתה
ּביֹוםֿטֹוב הּמּתרים ּדברים עֹוד ויׁש נפׁש. אכל אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻימים
ּכמֹו נפׁש, אכל ׁשאינם אףֿעלּֿפי ּבּׁשּבת, ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹואסּורים

יֹוםֿטֹוב ּבמּסכת ai.:)ׁשּנתּבאר dvia). ְְִֵֶֶֶַָ

― השכ"ח מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
לא עבדה "ּכלֿמלאכת ּבֹו: אמרֹו והּוא עצרת, ׁשמיני ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָֹֹּביֹום

ּכלֿהעֹוׂשה(my)תעׂשּו" אּלּו טֹובים ימים ׁשּׁשּׁשה ודע . ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
לֹוקה, ― ׁשּיהיה מהם יֹום ּבאיזה ׁשּתהיה מלאכה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָאיזֹו
ּכמֹו נפׁש, ּבאכל לֹו מּמהּֿׁשּצרי הּמלאכה היתה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלאֿאם

מהם ּבאחד הּכתּוב לכלֿ(gqta)ׁשאמר יאכל אׁשר א" : ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לכם" יעׂשה לבּדֹו הּוא fh)נפׁש ,ai zeny)לׁשאר הּדין והּוא . ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּביצה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר טֹובים. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָימים
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ׁשּמחּכה לאדם האלהים אֹותּה עׂשה אּלא נביא, עין ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹאֹותּה
אּלא נתנּבאּו לא ּכּלן הּנביאים "ּכל חכמים: אמרּו ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֻלֹו.

הּמׁשיח אבללימֹות אלהים, ראתה, לא עין - הּבא העֹולם ֱֲִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹ
."ְָזּולת

.Áׁשאינֹוזה מּפני לא - הּבא' 'העֹולם חכמים אֹותֹו ׁשּקראּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
העֹולם. אֹותֹו יבֹוא ּכ ואחר אֹובד, העֹולם וזה עּתה, ְְֵֶַַַָָָָָָָָמצּוי
רב "מה ׁשּנאמר: ועֹומד, מצּוי הּוא הרי אּלא ּכן! הּדבר ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

"ּליראי צפנּת אׁשר ,הּבא',טּוב 'העֹולם קראּוהּו ולא . ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹ
העֹולם חּיי אחר לאדם לֹו ּבאין החּיים ׁשאֹותן מּפני ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאּלא
אדם לכל הּנמצא הּוא וזה ונפׁש, ּבגּוף ּבֹו קּימין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּזה

ִָָּבראׁשֹונה.

ה'תשע"ב אייר ו' קודש שבת יום

ט ¤¤ּפרק
ׁשּנזּכהׁשּנֹודעמאחר‡. והּטֹובה מצוֹות ׁשל ׂשכרן ׁשּמּתן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

העֹולם חּיי היא - ּבּתֹורה הּכתּובה ה' ּדר ׁשמרנּו אם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָלּה
והּנקמה,הּבא ימים"; והארכּת ,ל ייטב "למען ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּכתּובֹות הּצדק ארחֹות ׁשעזבּו הרׁשעים מן ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנֹוקמין
ההיא, הּנפׁש ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: הּכרת, היא - ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
אם ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ׁשּכתּוב זה הּוא מה בּה"; ְֲִֶֶַַָָָָָָֻעֹונּה
אֹותן וכל אתכם, יקרה ּתׁשמעּו לא ואם לכם, יּגיע ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּתׁשמעּו
וׁשלֹום, ּומלחמה ורעב, ׂשבע ּכגֹון - הּזה ּבעֹולם ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹהּדברים
מעׂשה והצלחת וגלּות, הארץ ויׁשיבת וׁשפלּות, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּומלכּות
אמת הּדברים אֹותן ּכל הּברית? ּדברי ּכל ּוׁשאר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהפסדֹו,
יּגיעּו הּתֹורה, מצוֹות ּכל עֹוׂשין ׁשאנּו ּובזמן ויהיּו, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיּו,
עליהן, עֹוברין ׁשאנּו ּובזמן ּכּלן; הּזה העֹולם טֹובֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאלינּו
אֹותן אין כן, ּפי על ואף הּכתּובֹות. הרעֹות אֹותנּו ְְְִִֵֵַַַָָָָָּתקרא

הן הרעֹות,הּטֹובֹות, אֹותן ולא מצוֹות; ׁשל ׂשכרן מּתן סֹוף ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ
ּכ אּלא הּמצוֹות. ּכל על מעֹובר ׁשּנֹוקמין הּנקמה סֹוף ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהן

הּצע ּתֹורה[הצעת]הּוא לנּו נתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּדברים: ְִֵֶַַַַָָָָָָ
ויֹודעֹו ּבּה, הּכתּוב ּכל העֹוׂשה וכל חּיים, עץ -זֹו, ה' [את ְְְִֵֶַַָָָָָ

התורה] העֹולםע"י לחּיי ּבּה זֹוכה - נכֹונה ּגמּורה ְְְֵֵֶַָָָָָָּדעה
והבטיחנּו זֹוכה. הּוא חכמתֹו, וגדל מעׂשיו ּגדל ּולפי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹהּבא;
ונהּגה נפׁש, ּובטֹובת ּבׂשמחה אֹותּה נעׂשה ׁשאם ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה,
אֹותנּו הּמֹונעין הּדברים ּכל מּמּנּו ׁשּיסיר - ּתמיד ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָּבחכמתּה
ויׁשּפיע ּבהן, וכּיֹוצא ורעב ּומלחמה חלי ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמּלעׂשֹותּה,
הּתֹורה, את לעׂשֹות ידינּו את המחּזקים הּטֹובֹות ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָלנּו
ּכל נעסק ׁשּלא ּכדי - וזהב ּכסף ורּבֹות וׁשלֹום ׂשבע ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּכגֹון

ללמדימינּו ּפנּויין נׁשב אּלא להן, צרי ׁשהּגּוף ּבדברים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּנזּכה ּכדי הּמצוה, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחכמה,

הּזה: העֹולם ּבטֹובֹות ׁשהבטיח אחר ּבּתֹורה, אֹומר הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכן
נעזב ׁשאם ּבּתֹורה, הֹודיענּו וכן וגֹו'". ּלנּו ּתהיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ"ּוצדקה
"וּיׁשמן ׁשּנאמר: ּכענין הּזמן, ּבהבלי ונעסק מּדעּתנּו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּתֹורה
טֹובֹות ּכל העֹוזבים מן יסיר האמת ׁשּדּין - וּיבעט" ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֻיׁשרּון
ּכל עליהן ּומביא לבעט, ידיהם חּזקּו ׁשהן הּזה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהעֹולם
ׁשּיאבדּו ּכדי הּבא, העֹולם מּלקנֹות אֹותן ׁשּמֹונעין ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹהרעֹות
ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹּברׁשעם.
ּפרּוׁש נמצא ."ּב ה' יׁשּלחּנּו אׁשר ,איבי את ועבדּת ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוגֹו'
עבדּתם אם ּכלֹומר, זֹו: ּדר על והּקללֹות, הּברכֹות אֹותן ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָּכל
הּברכֹות לכם מׁשּפיע - ּדרּכֹו ּוׁשמרּתם ּבׂשמחה, ה' ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאת

להתחּכם ּפנּויים ׁשּתהיּו עד הּקללֹות, ּומרחיק ּבּתֹורההאּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
לעֹולם ל וייטב הּבא, העֹולם לחּיי ׁשּתזּכּו ּכדי ּבּה, ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹולעסק
זֹוכין ונמצאתם ,אר ׁשּכּלֹו לעֹולם ימים ותארי טֹוב, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻֻׁשּכּלֹו
לחּיי הּמביאים הּזה, ּבעֹולם טֹובים לחּיים העֹולמֹות, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלׁשני
- טֹובים ּומעׂשים חכמה הּיֹום יקנה לא ׁשאם הּבא; ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹהעֹולם
ודעת וחׁשּבֹון מעׂשה אין "ּכי ׁשּנאמר: יזּכה ּבּמה לֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַאין
ּבמאכל ּוׁשגיתם ה' את עזבּתם ואם ּבׁשאֹול". ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָוחכמה
האּלּו הּקללֹות ּכל עליכם מביא - להן ודֹומה ּוזנּות ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומׁשקה
ולא ּופחד, ּבבהלה ימיכם ׁשּיכלּו עד הּברכֹות, ּכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּומסיר
ּכדי הּמצוֹות, לעׂשֹות ׁשלם ּגּוף ולא ּפנּוי לב לכם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיהיה
ׁשני ׁשאּבדּתם ונמצאתם הּבא. העֹולם מחּיי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּתאבדּו
ּובמלחמה ּבחלי הּזה ּבעֹולם טרּוד ׁשאדם ׁשּבזמן ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹעֹולמֹות:
זֹוכין ׁשּבהן ּבמצוה ולא ּבחכמה לא מתעּסק אינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹּורעבֹון,

הּבא. העֹולם ְֵַַָָָלחּיי
התאּוּוּומּפני·. ימֹותזה וחכמיהם, נביאיהם יׂשראל, ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּמׁשיח, מּנחתהּמל ׁשאינּה הרׁשעה מּמלכּות ׁשּינּוחּו ּכדי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּכהגן ּובּמצוֹות ּבּתֹורה לעסק וירּבּולהן מרגֹוע להם וימצאּו , ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ׁשּיזּכּו ּכדי הּבאּבחכמה, העֹולם הּימיםלחּיי ׁשּבאֹותן לפי . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
והחכמה הּדעת ׁשּנאמרּתרּבה - מלאהוהאמת "ּכי הארץ: ְְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ונאמר: ה'", את ואיׁשּדעה רעהּו את איׁש עֹוד ילּמדּו "ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

אחיו" ונאמר:את מּבׂשרכם", האבן לב את ."והסירתי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּיעמד הּמל ׁשאֹותֹו יתרמּפני יהיה חכמה ּבעל ּדוד, מּזרע ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

רּבנּו ממׁשה קרֹוב הּוא ּגדֹול ונביא ּולפיכמּׁשלמה, ילּמד; , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ה', ּדר אֹותן ויֹורה העם לׁשמעֹו,ּכל הּגֹוים ּכל ויבֹואּו ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָ

ה' ּבית הר יהיה נכֹון הּימים, ּבאחרית "והיה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:
ׁשאין האחרֹונה והּטֹובה ּכּלֹו הּׂשכר וסֹוף ההרים". ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבראׁש
ימֹות אבל הּבא; העֹולם חּיי הּוא ּגרעֹון, ולא הפסק ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹלּה

אּלאהּמׁשיח ,הֹול ּכמנהגֹו ועֹולם הּזה, העֹולם הּוא - ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ּוכבר ליׂשראל. ּתחזר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשהּמלכּות
מלכּיֹות ׁשעּבּוד אּלא הּמׁשיח, לימֹות הּזה העֹולם ּבין ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ'אין

ְִַּבלבד'.
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ה'תשע"ב ניסן ל' ראשון יום

.‚Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ë�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ט מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"[ּו]בּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ּפסח, ׁשל ראׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַַָּביֹום

קדׁש" מקרא fh)הראׁשֹון ,ai zeny):והיא זֹו, הקּדמה ודע . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
ּבפרּוׁשֹו: ּבא קדׁש" "מקרא ה' ּבֹו ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּכלֿמהּֿׁשאמר
מלאכה ּבֹו ּתעׂשה ׁשּלא ― "קּדׁשהּו" וענין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ"קּדׁשהּו".
ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו לאכילה, ּׁשּמיחד מה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻאּלא

מּקדם crw)הזּכרנּו xeriy oldl)אתּֿדבריהם,v dyr zeevn) ְְְִִִֵֶֶֶַֹ
(dlwּכלֿיֹום ּכלֹומר: הּוא", עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ְֲֵַַַָָ

"ׁשּבתֹון" ה' ּבֹו dnec)ׁשאֹומר oeyl e`)אמר ּכאּלּו הּוא ְִֵֶַַָָ
ּבׁשביתה. צּוּוים ּכלֿאּלּו ― "ּתׁשּבֹות" אֹו ְְְִִִִִֵָָ"ׁשבֹות"

ה'" gl)ו"ׁשּבתת ,bk `xwie),ּכּלם הּמֹועדים לימי קרא ְְֲִִֵַַָָָֹֻ
ּבּתלמּוד הרּבה ּובמקֹומֹות טֹובים. לימים dk.ּכלֹומר: zay) ְְְְְִִִֵַַַַָ

(:g dvia:ּכלֹומר ולאֿתעׂשה", עׂשה טֹוב "יֹום ְְְֲֲֵֶַַָֹאמרּו:
ועׂשּית היא; עׂשה מצות ― ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָהּׁשביתה
לפיכ לאֿתעׂשה. מצות היא ― ּבֹו האסּורה ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹהּמלאכה
ולאֿתעׂשה. עׂשה על עבר אסּורה, מלאכה ְְֲֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹּכלֿהעֹוׂשהֿבֹו
יֹום ּבמּסכת הּׁשביתה, ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּוכבר

.(dvia)טֹוב

― השכ"ג מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
"ּכלֿמלאכה אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ראׁשֹון ְְְְִֶֶַַַָָָָּביֹום

בהם" fh)לאֿיעׂשה ,ai zeny). ֵֶֶָָֹ

― הק"ס הּׁשביעיהּמצוה ּבּיֹום ּבׁשביתה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָ
קדׁש" מקראֿ הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשל

(my).

― השכ"ד מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
לאֿיעׂשה "ּכלֿמלאכה אמרֹו: והּוא הּפסח, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּׁשביעי

ּובּׁשביעי.(my)בהם" ּבראׁשֹון ּכלֹומר: , ְְִִִֶַַָָ

ה'תשע"ב אייר א' שני יום

.‰Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ב מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
הּזה הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם אמרֹו: והּוא עצרת, ְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָּביֹום

קדׁש" k`)מקראֿ ,bk `xwie). ְִֶָֹ

― השכ"ה מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
תעׂשּו" לא עבֹודה "ּכלֿמלאכת אמרֹו: והּוא עצרת, ְְְְֲֲֲֶֶֶֶַָָָֹּביֹום

(my).

― הקס"ג מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש אמרֹו: והּוא ּבתׁשרי, אחד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹּביֹום

[וגֹו']" ׁשּבתֹון לכם יהיה ck)לחדׁש ,my)ל קדם ּוכבר . ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ
oeylלׁשֹונם lr Ð hpw ,dlw ,v dyr zeevna epakrzd xak) ְָ

(l"fg."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי ְְֲֵַַָָָּבאמרם:

― השכ"ו מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
לא עבדה "ּכלֿמלאכת ּבֹו: אמרֹו והּוא הּׁשנה, ראׁש ְְְְֲֶֶַָָָָָֹֹֹּביֹום

dk)תעׂשּו" ,my).
יוםראשוןֿשלישיל'ניסןֿב'אייר

ֲַ

ה'תשע"ב אייר ב' שלישי יום

.ÊÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ëˆ˜ .ÁÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ו מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
הראׁשֹון "ּבּיֹום אמרֹו: והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ְְִִֶַַַַָָָֻּבּיֹום

dl)מקראֿקדׁש" ,bk `xwie). ְִֶָֹ

― השכ"ז מּלהּמצוה ׁשהזהרנּו מלאכההאזהרה עׂשֹות ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
זה: ּביֹום אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ְְְְִֶֶַַָֻּביֹום

תעׂשּו" לא עבֹודה .(my)"ּכלֿמלאכת ְֲֲֶֶַָָֹ

― הקס"ז מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֻּבּיֹום

לכם" יהיה מקראֿקדׁש el)הּׁשמיני my)זֹו ׁשּׁשביתה ודע . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
האּלה הּימים מּׁשׁשת ויֹום ּבכלֿיֹום ּבּה (oey`xׁשּנצטּוינּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(zekeq ly ipinye oey`x ,dpyd y`x ,zereay ,gqt ly iriaye

מהם יֹום ׁשּום ואין אחד, ּכדין מהם ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָּדינּה
ּבׁשביתה ely)מיחד dziayd ipica dpey)וכן ּבּׁשני, ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ

לפיכ מהם. ּבכלֿיֹוםֿטֹוב נפׁש ּבאכל להתעּסק לנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמּתר
טֹוב. ּכלֿיֹום הּכֹוללת אחת הלכה היא זֹו ׁשביתה ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָהלכת
אבל יֹוםֿטֹוב. ּבמּסכת זֹו ׁשביתה ּכלּֿדיני נתּבארּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָּוכבר
אֹותּה היא הּכּפּורים וביֹום ּבּׁשּבת המצּוה ְְְִִִִַַַַַָָָָֻהּׁשביתה
ּבׁשני הּתיר ׁשּלא לפי רּבֹות, ּבתֹוספֹות עצמּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹהּׁשביתה
ּביֹוםֿטֹוב הּמּתרים ּדברים עֹוד ויׁש נפׁש. אכל אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻימים
ּכמֹו נפׁש, אכל ׁשאינם אףֿעלּֿפי ּבּׁשּבת, ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹואסּורים

יֹוםֿטֹוב ּבמּסכת ai.:)ׁשּנתּבאר dvia). ְְִֵֶֶֶַָ

― השכ"ח מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
לא עבדה "ּכלֿמלאכת ּבֹו: אמרֹו והּוא עצרת, ׁשמיני ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָֹֹּביֹום

ּכלֿהעֹוׂשה(my)תעׂשּו" אּלּו טֹובים ימים ׁשּׁשּׁשה ודע . ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
לֹוקה, ― ׁשּיהיה מהם יֹום ּבאיזה ׁשּתהיה מלאכה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָאיזֹו
ּכמֹו נפׁש, ּבאכל לֹו מּמהּֿׁשּצרי הּמלאכה היתה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלאֿאם

מהם ּבאחד הּכתּוב לכלֿ(gqta)ׁשאמר יאכל אׁשר א" : ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לכם" יעׂשה לבּדֹו הּוא fh)נפׁש ,ai zeny)לׁשאר הּדין והּוא . ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּביצה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר טֹובים. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָימים
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`xiiקיב 'e ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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ּבנּו ׁשעׂשּו והעול הּׁשם, לנּו ּׁשעׂשה מה ּבהגּדלת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבדברים
מהם, ה' לנּו נפרע ואי הּמצרים אֹותנּו ּׁשעּנּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּומה
זה הרי ― ּגמלנּו אׁשר ּכלֿהחסד על יתעּלה לֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּולהֹודֹות
מצרים, ּביציאת לסּפר ּכלֿהּמארי" ׁשאמרּו: ּכמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמׁשּבח,
אמרֹו הּוא זה ּבצּוּוי לנּו ׁשּבא והּכתּוב מׁשּבח". זה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֻהרי

ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת g)יתעּלה: ,bi zeny)ּובא . ְְְְְִִִֶַַַַָָ
החדׁש?(zlikn`)הּפרּוׁש מראׁש יכֹול ― לבנ "והּגדּת : ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ

יכֹול ― ההּוא ּבּיֹום אי ההּוא. "ּבּיֹום לֹומר: ְִַַַַַַָּתלמּוד
זה ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד יֹום? אמרּתי(my)מּבעֹוד לא ; ְְְֲִִֶַַַַָֹ

ּכלֹומר: ,"לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאּלא
"מּכלל הּמכלּתא: ּולׁשֹון לסּפר. חּיב הּלילה ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָמּתחּלת

בנ ּכיֿיׁשאל והיה ci)ׁשּנאמר my)― יׁשאל אם יכֹול ְְְְְְֱִִִִִֶֶַָָָָָ
ּתלמּוד לֹו? מּגיד אּתה אין ― לאו ואם לֹו; מּגיד ְְִִִֵַַַַַָָָאּתה
לי אין .ׁשאל ׁשּלא אףֿעלּֿפי ― לבנ והּגדּת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹלֹומר:
אחרים לבין ּבינֹו עצמֹו, לבין ּבינֹו ּבן; לֹו ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָאּלא
אתֿהּיֹום זכֹור אלֿהעם מׁשה ויאמר לֹומר: ּתלמּוד ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמּנין?

b)הּזה" my)אתֿיֹום "זכֹור ׁשאמר ּכמֹו לזכרֹו צּוה ּכלֹומר: , ְְְְִֶֶֶַַַָָָָ
לקּדׁשֹו" g)הּׁשּבת ,k my)לׁשֹונם ידעּת ּוכבר .gqepa) ְְְְְַַַַָָָָָ

(dcbddיֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ּכּלנּו חכמים, ּכּלנּו "אפּלּו :ְְֲֲִִִִָָָָֻֻֻ
ּוכבר מצרים". ּביציאת לסּפר עלינּו מצוה ― ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאתֿהּתֹורה

ּפסחים. ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵָָָנתּבארּו

Âˆ 'ÓÚ ÏÈÚÏ ÒÙ„� ‰„b‰‰ ÁÒ�…«««»»
― הק"ע ׁשֹופרהּמצוה קֹול לׁשמֹוע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

יהיה ּתרּועה "יֹום עליו: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, האחד ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָּביֹום
`)לכם" ,hk xacna)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין הּׁשנה. ְִֵַַַָָָָָֹראׁש

ה'תשע"ב אייר ו' קודש שבת יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקס"ח ׁשבעתהּמצוה ּבּסּכה ליׁשב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻ

ּתׁשבּו "ּבּסּכת יתעּלה: אמרֹו והּוא החג, ּבכלֿימי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻימים
ימים" an)ׁשבעת ,bk `xwie)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִֵַָָָָ

הּנׁשים ואין סּכה. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּבמּסכּתא
זֹו. ּבמצוה ְְִַָָחּיבֹות
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― הקצ"ט אחרהּמצוה חמץ מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
עׂשר ארּבעה יֹום "לאֿתאכל(oqipl)חצֹות אמרֹו: והּוא , ְְְֲַַָָָָָֹֹ

חמץ" b)עליו ,fh mixac)זה ּכּנּוי .("eilr" zaiz)על מּוסב ִֵֶַָָָָ
אמר י"ד, ּביֹום הערּבים ּבין לׁשחטֹו ׁשחֹובה הּפסח, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכבׂש

(aezkd zpeke).חמץ לאֿתאכל ׁשחיטתֹו זמן מּׁשּיחּול ּכי :ְְִִִֵֶַַָָָֹֹ
ּפסחים ׁשעֹות(gk:)ּובגמרא מּׁשׁש חמץ לאֹוכל "מּנין : ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָ

עליו לאֿתאכל ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה? ׁשהּוא ְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּולמעלה
וׁשם מיהא(c:)חמץ". עלמא "ּדכּלי lklאמרּו: ,mxa) ְְְְִֵֵָָָָָָֻ

(zehiydּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש jli`e)חמץ ziriay dry) ְְִֵֵַָָָ
הּמדּיקֹות ּכלֿהּנסחאֹות לׁשֹון מצאנּו ּכ ְְְְְַַַָָָָָָָֻֻּדאֹוריתא".

וׁשם הּתלמּוד. חכמי לפני אּסּור(a:)ׁשּנקראּו ּבטעם אמרּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ
ׁשּׁשית ּבׁשעה החמץ "עבדּו(dzligzn)אכילת אמרּו: , ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָ

ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע ּדלא היכי ּכי יתרה הרחקה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָרּבנן
on xeqi` icil ribdl `ly ick dxzi dwgxd minkg epwz)

(dxezdּוכבר לֹוקה. ― חצֹות אחר חמץ ואכל ׁשעבר ּומי .ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
ּפסחים. ּבתחּלת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵַָָָנתּבארּו

ה'תשע"ב אייר ג' רביעי יום

.Áˆ˜ .Êˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Â�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ו אתֿהחמץהּמצוה לבער ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׂשאר, הׁשּבתת מצות וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹמרׁשּותנּו
ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֶַַַָָֹוהּוא

aiמּבּתיכם" zeny)(eh מצות, ּכן: ּגם לּה קֹוראים וחכמים , ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּדבני מּגמרא סנהדרין ּובגמרא חמץ. ּבעּור ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבעּור,

b)מערבא dkld d wxt inlyexi Ð axrnd ipa cenlz):אמרּו ְְַַָָ
ּבעּורֹו, על עׂשה ולאֿתעׂשה: עׂשה עליו חּיבין ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"חמץ
ּדכתיב לאֿתעׂשה, מּבּתיכם"; ׂשאר "ּתׁשּביתּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹֹּדכתיב

ּבבּתיכם" יּמצא לא hi)"ׂשאר my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ
ּפסחים. ּבריׁש זֹו ְְְִִֵָָמצוה

― הקצ"ז חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
חמץ" יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא b)ּבּפסח, ,bi my), ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ונכרתה" חמץ ּכלֿאכל "ּכי ואמר: ּבכרת ׁשהּוא (myּובאר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
(eh ,aiחּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ,ְִִִֵֵַַָָ

ּפסחים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָקבּועה.

― הקצ"ח ּדבריםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכגֹון לחם, ׁשאינם אףֿעלּֿפי חמץ, ּתערבת ּבהם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיׁש

והּׁשכר והּמּוריס gnw)הּכּותח zaexrz mr milk`n) ְְְֵַַַָָָ
תאכלּו" לא "ּכלֿמחמצת אמרֹו: והּוא k)ודֹומיהם, ,my). ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹ

לרּבֹות ― תאכלּו לא "ּכלֿמחמצת הּמכלּתא: ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּולׁשֹון
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי וׁשכר הּבבלי ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכּוּתח

exn`pyעליהן miyper mdilr miaiig eidi jk mixeq`y myk) ֲֵֶ
(ung xeqi`aמיחד חמץ מה ― "חמץ" לֹומר: ּתלמּוד ―ְְֵֵַַָָָָֻ
מין לּמה(ung)ׁשהּוא ּגמּור. מין ׁשאינן אּלּו יצאּו ּגמּור, ְִִֵֵֶֶָָָָָָ

ּבפסחים נתּבאר ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עליהן לעבֹור ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבאּו?
(.bn)― אכילתם על ּומזהרים אסּורים ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי ,ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻ

יׁש אם אּלא מלקּות חּיב האֹוכלם ּכזית(xahvn)אין ּבהם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּפרס אכילת ּבכדי `zlikחמץ ly onf xeriy jez mlke`yk) ְְֲִִֵֵַָָ
(mgl xkk ivgמּׁשעּור ּפחֹות חמץ ערּוב ּבהם יׁש אם אבל ;ֲִִִֵֵֵֶָָָָ

מלקּות. אכילתם על חּיבים אין ― ְֲִִֵֶַַַָָָזה

ה'תשע"ב אייר ד' חמישי יום

.Á�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .‡¯ .¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― מאתים הּמׁשלימה ׁשּלאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

והּוא הּימים, ּכלֿׁשבעת ּבכלֿמֹוׁשבֹותינּו חמץ ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָיראה
ּבכלֿ ׂשאר ל ולאֿיראה חמץ ל "ולאֿיראה ְְְְְְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹאמרֹו:

"ּגבל(f ,bi zeny)אּלא ענינים, ּבׁשני לאוין ׁשני אּלּו ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻ
אמרּו ּובפרּוׁש אחד. ּבענין f:)הם dvia)הּכתּוב "ּפתח : ְְְְִֵֵֶַַָָָָָ

ׂשאר", הינּו חמץ הינּו :ל לֹומר ― ּבׂשאֹור וסּים ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹּבחמץ
הּׂשאר ּבין חּלּוק ׁשאין הּדבר(uingnd)ּכלֹומר: אֹו עצמֹו ְְְִֵֵֶַַַַָָֹ

חּיב אינֹו ― ּברׁשּותֹו חמץ והּניח ׁשעבר ּומי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנתחמץ.
ׁשּיהא וקנהּו ּבּפסח חמץ לקח אם אּלא (f`y)מלקּות, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבּפסח חמץ "המׁשּיר הּתֹוספּתא. ּולׁשֹון מעׂשה. ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעֹוׂשה
לֹוקה". אינֹו ― ּבּכרם ּכלאים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַוהמקּים

― הר"א חמץהּמצוה יּמצא ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
והּוא מפקד, הּוא אם אֹו נראה אינֹו אם ּגם ְְְְִִִִֵֵֶַָֻּברׁשּותנּו,

ּבבּתיכם" יּמצא לא ׂשאר ימים "ׁשבעת hi)אמרֹו: ,ai my). ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹ
ׁשהזּכרנּו ּכמֹו מעׂשה, ׁשם ׁשּיהא ּבתנאי עליו לֹוקין זה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוגם

ׁשבּועֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבארּו הּכללים ּובפרּוׁש(k`.)לפי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ
יּמצא. ּובל יראה ּבבל עֹובר ׁשֹונים: ּבמקֹומֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָאמרּו

ּפסחים מּסכת הּמצות(d.)ּובתחּלת ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבאמרֹו: עליהם ׁשהזהיר הענינים נתּבארּו וׁשם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָהאּלה,

"ּבכלּֿגבּל וגֹו' f)"לאֿיראה ,bi my)ׁשהזהיר והענינים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻ
ׁשּכלֿ נתּבאר וׁשם ּבבּתיכם". "לאֿיּמצא ּבאמרֹו: ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹעליהם

vni`")לאו la"e "d`xi la" :mipydn)ענין מןֿהאחר לֹומד ְִִֵֵַָָָ
לאוין: ּבׁשני עֹובר ּבּפסח חמץ וׁשהמקּים ּבֹו, היה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

ּבלֿיּמצא. ועל ּבלֿיראה ְִֵֵֶַַַַָָעל

― הקנ"ח ט"והּמצוה ּבליל מּצה לאכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ׁשאין, ּובין הּפסח ּכבׂש ׁשּיׁש ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבניסן,

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב gi)יתעּלה: ,ai my):אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּוכבר חֹובה". קבעֹו הּכתּוב ― מּצֹות ּתאכלּו ְְְֶֶַַָָָָָֹ"ּבערב
חֹובה; ― הראׁשֹון ּבּלילה מּצה ׁשאכילת ּבפסחים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָנתּבאר
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ― ואיל ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָמּכאן

ּפסחים. ְְִֶֶַָּבמּסכת

ה'תשע"ב אייר ה' שישי יום

.Ê�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
‰„‚‰‰ ÁÒÂ�(dxez dpyn xtqn)

.Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםרביעיֿשישיג'ֿה'אייר
― הקנ"ז מצריםהּמצוה ּביציאת לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָ

המסּפר לשֹון צחּות ּכפי הּלילה ּבתחּלת ּבניסן ט"ו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָּבליל
(labene reaw gqep `ll)ּולהארי לסּפר וכלֿמהּֿׁשּיֹוסיף .ְְְֲִִֵֶַַַָ
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קיג xii` 'e ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבנּו ׁשעׂשּו והעול הּׁשם, לנּו ּׁשעׂשה מה ּבהגּדלת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבדברים
מהם, ה' לנּו נפרע ואי הּמצרים אֹותנּו ּׁשעּנּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּומה
זה הרי ― ּגמלנּו אׁשר ּכלֿהחסד על יתעּלה לֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּולהֹודֹות
מצרים, ּביציאת לסּפר ּכלֿהּמארי" ׁשאמרּו: ּכמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמׁשּבח,
אמרֹו הּוא זה ּבצּוּוי לנּו ׁשּבא והּכתּוב מׁשּבח". זה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֻהרי

ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת g)יתעּלה: ,bi zeny)ּובא . ְְְְְִִִֶַַַַָָ
החדׁש?(zlikn`)הּפרּוׁש מראׁש יכֹול ― לבנ "והּגדּת : ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ

יכֹול ― ההּוא ּבּיֹום אי ההּוא. "ּבּיֹום לֹומר: ְִַַַַַַָּתלמּוד
זה ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד יֹום? אמרּתי(my)מּבעֹוד לא ; ְְְֲִִֶַַַַָֹ

ּכלֹומר: ,"לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאּלא
"מּכלל הּמכלּתא: ּולׁשֹון לסּפר. חּיב הּלילה ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָמּתחּלת

בנ ּכיֿיׁשאל והיה ci)ׁשּנאמר my)― יׁשאל אם יכֹול ְְְְְְֱִִִִִֶֶַָָָָָ
ּתלמּוד לֹו? מּגיד אּתה אין ― לאו ואם לֹו; מּגיד ְְִִִֵַַַַַָָָאּתה
לי אין .ׁשאל ׁשּלא אףֿעלּֿפי ― לבנ והּגדּת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹלֹומר:
אחרים לבין ּבינֹו עצמֹו, לבין ּבינֹו ּבן; לֹו ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָאּלא
אתֿהּיֹום זכֹור אלֿהעם מׁשה ויאמר לֹומר: ּתלמּוד ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמּנין?

b)הּזה" my)אתֿיֹום "זכֹור ׁשאמר ּכמֹו לזכרֹו צּוה ּכלֹומר: , ְְְְִֶֶֶַַַָָָָ
לקּדׁשֹו" g)הּׁשּבת ,k my)לׁשֹונם ידעּת ּוכבר .gqepa) ְְְְְַַַַָָָָָ

(dcbddיֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ּכּלנּו חכמים, ּכּלנּו "אפּלּו :ְְֲֲִִִִָָָָֻֻֻ
ּוכבר מצרים". ּביציאת לסּפר עלינּו מצוה ― ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאתֿהּתֹורה

ּפסחים. ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵָָָנתּבארּו

Âˆ 'ÓÚ ÏÈÚÏ ÒÙ„� ‰„b‰‰ ÁÒ�…«««»»
― הק"ע ׁשֹופרהּמצוה קֹול לׁשמֹוע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

יהיה ּתרּועה "יֹום עליו: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, האחד ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָּביֹום
`)לכם" ,hk xacna)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין הּׁשנה. ְִֵַַַָָָָָֹראׁש

ה'תשע"ב אייר ו' קודש שבת יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקס"ח ׁשבעתהּמצוה ּבּסּכה ליׁשב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻ

ּתׁשבּו "ּבּסּכת יתעּלה: אמרֹו והּוא החג, ּבכלֿימי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻימים
ימים" an)ׁשבעת ,bk `xwie)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִֵַָָָָ

הּנׁשים ואין סּכה. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּבמּסכּתא
זֹו. ּבמצוה ְְִַָָחּיבֹות
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אגרות קודש

]ב' אייר תשי"ט[

לאחרי הפסק ארוך ביותר, נתקבל מכתבו מכ"ג ניסן, ר"פ מפעולותיו.

כמה  קבלתי  הצד  מן  שהלא  ובפרט  ארוך.  הכי  ההפסק  על  ביותר  גדולה  והתמי'  שהפלא  ומובן 

ידיעות מפעולותיו במשך חדשים שעברו, שהיו בהצלחה והשאירו רושם טוב, ולפעמים גם רושם חזק וכו' 

וכו'. ולמה ימנע הטוב מלהודיע, ובפרט שזהו טוב לשמים טוב לבריות וטוב עושה פירות, וכדרז"ל בקדושין 

מ' ע"א. מהנ"ל מובן ג"כ, שמה שכותב שבמצב הרוח אין שינוי לטובה מפני כו', בודאי שאין זה מתאים 

להמציאות.

וכבר ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, שאיסור לשון הרע הוא לא רק בהנוגע לזולתו אלא גם בהנוגע 

לעצמו. וידוע פתגם הוראה מכ"ק )אביו( אדמו"ר: כמו שצריך לדעת חסרונות עצמו, כן צריך לדעת ג"כ 

מעלות עצמו. ועוד להעיר - שבהנוגע לפעולה עם הזולת, לפעמים הכרת מעלות עצמו נוגעת יותר מאשר 

הכרת חסרונות עצמו, וק"ל.

בעת רצון יזכירוהו וכל ב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, 

ויהי רצון שיבשר טוב אודות כאו"א מהם.

דברי האריז"ל,  וידוע  עולם,  זיותני  נולדו  בו  זיו,  בחדש  ונמצאים  ניסן  אנו מחדש  וכיון שבאים 

וגאולה  חירות  בתכ"י,  והכללים,  הפרטים  בענינים  יתוסף  הנה  ונעשים,  גם(  )ה"ה  נזכרים  שכשהימים 

לרצון  רק  ועשיותיהם  אבריהם  שכל  בתניא,  וכמובא  אבותינו,  מעשה  והארות  זיו  בעולם,  זיו  להרבות 

העליון לבדו כל ימיהם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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ביאורים למסכת סוטה דף טו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ראשון ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף טו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף טו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר



קיז
ביאורים למסכת סוטה דף טו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ראשון ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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ביאורים למסכת סוטה דף טז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני א' אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

             

          
          

           
        
       

      
        

       
           

          
        

      
          

           
          

           
           

           
        

          
         

           
         

          
         

         
       

       
          

       
            

         
        

           
        

               
          

          
         
           
           

        
           

          
          

           
        

        
            

         
          

          
          

     
        

         
        

         
      

       
          

             
         

         
        

          
          

           
         

      
         

          
          

          
         
            
          

          
         

          
          

           
         

          
       

           













































































































































































             

          
          

          
           

       
            

       
           

           
         

          
         

           
          

      































המשך ביאקר למס' סקטה ליקם ששה עשר לעקמר עמ' ב



קיט
   

        
           
             

          
      

    
       
     
     
      
     

      
      

    
     

     
     

      
     

    
     

     
      

    
     

    
     

       
     

     
         

       
     
      

      
     

    
        

      
    
     
     
     

           
           
            
           
            

           
           

           
                       

                           
                      

                   
                   

                        
                          

                    
                            

           




























































































































          
          
            
            

     
    
     
     

    
   

    
   

      
       
      

    
    
     
      
      
      
      
     
     
     
     
    
       
     
      

     
       
     
      

     

     
     
      

        
     

    
     
      
            

       
            

          
            
             

   






































































































       


         
         
      
        
        
        
        
       
       
         

      
       
       
        
        
        
         
         
        
        
       

         
        
       
        
         
        
       





























































סוטה. פרק שני - היה מביא דף טז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני א' אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף טז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני א' אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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יום שני א' אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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ביאורים למסכת סוטה דף יז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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ביאורים למסכת סוטה דף יח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יח עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום רביעי ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר



קכט
ביאורים למסכת סוטה דף יח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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יום חמישי ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף יט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף יט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום חמישי ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קלג יום חמישי ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף יט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
         
           
           
         
           
        

       
        

        
         

        
          

           
         

         
         

         
        

       
        

         
         

          
          

        
       

          
           

          
           

          
          

           
           

        
         

           
         

          
        
          

          
          

  
         
          
         

        
        

        
      

       
         

         
        

         
           

     

         
  
           

         
         

        
         

         
        

        
        

         
       

        
        

            
          
        
        

 
        

        
        

          
         

        
          

        
         

          
         

           
         

      
        

         
          

       
       

         
           

         
        

          
          

        
         

          
          

          
         
        

           
         
          

          
        
        

        















































































































































































































































קלד
     

           
            
            
            

       
    

     
    

      
      
      

     
      

     
     
    

    
     
     

    
     

     
     

      
      
       

    
   

    
     
      

     
       
     
      

     
     

    
       

     
    

    
     

     
     

      
      

      
      

     
      

     
      

       
       

      
     

    
                        

                     
                             

           






























































































































          
            
             
           
      
      


    

      
      

      
     

     
       
       
      

      
      
      
      
     
      
     
      
     
      
     

   
    

    
        
      
      
       
     
      
    

      
       
      

     
      
      
       
     
      































































































       
   

        
       
       
      
        
       

         
       

      
       
       
       
      

        
       
        
          

          
         
        
        
       
       

        
         
        
         
        
         
         
         
       

               
             

                 
               
              
               
              
             





















































































יום שישי ה' אייר - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְִׁשָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כ עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כ עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי ה' אייר - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְִׁשָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כ עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום שישי ה' אייר - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְִׁשָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קלז יום שישי ה' אייר - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְִׁשָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כ עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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שבת קודש ו' אייר - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
        

       
           

           
        

        
          

            
           

 
          

           
        

         
       

      
         

        
           

           
       

            
          

          
         

            
          

       
          

         
       

       
          
         

         
         

        
        
          
          

         
        

          
       

         
            

          
         

          
           
             
            

          
          

           
           

           
           

         
        

             
          
            

         
         

          
          

          
          
         
          

           
          

   
          

          
         

        
        

           
         

            
          
          

           
          

         
         

           
         

        
        

         
          


        

        
           

           
           

            
         

         
          

   
          

          
          

         
            

         
           

         
          
         

             
         













































































































































































































































המשך בעמקד ומא
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כא עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש ו' אייר - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

שבת קודש ו' אייר - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר



קמי שבת קודש ו' אייר - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
         

          
         

         
         

      
          

        
        

        
       

          
         

         
         

           
         

 
          

           
         

  
        

        
        

         
         

          
    
        

       
        

        
        

          
           

           

          
         

            
           

           
          
           

            
 

        
          

           
         
           
           
          
         
         

        
          

    
         

      
         

      
        

          
         
         
          

    
         

        
        

  
         
  























































































































































             

           
          

          
          

 
         

          
          

            
      

         
        

            
           

    































המשך ביאקר למס' סקטה ליקם אקד קעשרים לעקמר עמ' א



hnקמב wxt mildz - miaezk

mildzhnaiÎ`

.èîà:øBîæî çø÷-éðáì | çvðîìá:ãìç éáLé-ìk eðéæàä íénòä-ìk úàæ-eòîLâíãà éða-íb ©«§©¥Ä©¦§¥ÄŸ©¦§«¦§−Ÿ¨¨«©¦®©« ¹£¦À¨¬Ÿ§¥¨«¤©§¥´−¨¨
:ïBéáàå øéLò ãçé Léà-éða-íbã:úBðeáú éaì úeâäå úBîëç øaãé étäøBpëa çzôà éðæà ìLîì ähà ©§¥¦®©¹À©¨¦¬§¤§«−¦§©¥´¨§®§¨−¦¦´§«©¤´§¨¨´¨§¦®¤§©¬§¹¦À

:éúãéçå:éðaeñé éá÷ò ïåò òø éîéa àøéà änìæ:eìläúé íøLò áøáe íìéç-ìò íéçèaäççà ¦«¨¦«¨´¨−¦¨¦´¥¨®£−Ÿ£¥©´§¥«¦©«Ÿ§¦¬©¥¨®§¬Ÿ¹̈§À̈¦§©¨«À̈
:Bøôk íéäìàì ïzé-àì Léà äcôé äãô-àìè:íìBòì ìãçå íLôð ïBéãt ø÷éåéàì çöðì ãBò-éçéå Ÿ¨´Ÿ¦§¤´¦®Ÿ¦¥−¥«Ÿ¦´¨§«−§¥©¦§¬¹©§À̈§¨©¬§¨«¦«¦¬¨¤®©−Ÿ

:úçMä äàøéàé| äàøé ék:íìéç íéøçàì eáæòå eãáàé øòáå ìéñk ãçé eúeîé íéîëçáéíaø÷ ¦§¤´©¨«©¦³¦§¤̧£»̈¦³¨À©³©§¦´¨©´©Ÿ¥®§¨«§−©«£¥¦´¥¨«¦§¨³
:úBîãà éìò íúBîLá eàø÷ øãå øãì íúðkLî íìBòì | Bîézä¥̧§«À̈−¦§§Ÿ¨§´Ÿ¨®Ÿ¨«§¬¹¦§À̈£¥´£¨«

i"yx

(·).ÌÈÓÚ‰ ÏÎ ˙‡Ê ÂÚÓ˘מיוסד זה שמזמור לפי

שכולם העמי' כל אמר בעשרם הבוטחי' אדם בני על

ייסור: נושנתÏÁ„.צריכים שהיא שם על הארץ היא

שם על פירשו ורבותינו בלע"ז, רדוייל"ייא וחלודה,

שיש כל רבנן דתנו בים, ואינה ביבשה שהיא החולדה

החולדה: מן חוץ בים יש ‡„Ì.(‚)ביבשה È�· Ì‚
בענקים הגדול האדם שנקרא אברהם י"ד)בני בני(יהושע

קטורה: ובני ‡È˘.ישמעאל È�· Ì‚איש שנקרא נח בני

ו')צדיק È·Ï.(„):(בראשית ˙Â‚‰Â,לבי מחשבות

הם: ‡È�Ê.(‰)תבונות Ï˘ÓÏ ‰Ë‡תורה לדברי

הקדמוני משל כד)(ש"שנקראת חידתי‡Á˙Ù.:א לכם

בימי לירא צריך אני למה החידה היא וזו בכנור זאת

שאני עונות יסובני עקבי שעון לפי עול פקודת ביום רע

קלות עברות בעיני שהם בהם מזלזל שאני בעקב דש

העשירים: שכן וכל בדין אותי מרשיעות הם

(Ê).ÌÏÈÁ ÏÚ ÌÈÁËÂ·‰:הלא בממונם בצע ומה

(Á).Á‡שאם לפי בממונו אחיו את לפדות יוכל לא

הון מכל נפשם פדיון יתיקר אחיו את איש לפדות באים

מלפדותו: לעולם הוא חדל כרחו על ÈÂ˜¯.(Ë)לפיכך
השחת) יראה ולא לנצח כמו(שיחיה מניעה לשון חברו ומנחם

מפז אנוש יג)אוקיר קרי(ישעיה בחמת עמכ' והלכתי

כו) נפשם:(ויקרא פדיון וימנע כלומר ,(‡È)‰‡¯È ÈÎ
.Â˙ÂÓÈ ÌÈÓÎÁהוא ע"כ לפיכך המות מן ניצולין ואין

אחיו: פדיון על ולטרוח ליגע ממונם,ÌÏÈÁ.חדל

הגוף אלא בעה"ז מתים שאינם מיתה נאמר בחכמים

אבידה: נאמר ובער ובכסיל ·˙ÂÓÈ(È·)בלבד Ì·¯˜
.ÌÏÂÚÏשיתקיימו בתים להם לבנות מחשבותם

·˘Ì˙ÂÓ.לעולם: Â‡¯˜למען בונים שהם בתיהם את

חנוך בנו כשם העיר שם ויקרא לזכרון להם (בראשי'יהיה

סליקיא:ו') בנה סליקוס אנטוכיא בנה אנטיוכס

cec zcevn
(·).ÌÈÓÚ‰ ÏÎ:הזה המוסר לדעת צריכים כולם ÁÈ„.(‚)כי

כזה: זה ר"לÂ‚‰Â˙.(„)ר"ל תבונה דברי המה לבי מחשבות
עוד בהם יש הנה שאדבר במה שיש הנגלים הדברים מלבד

בלבי: שאחשוב מה נסתרים ‡È�Ê.(‰)דברים Ï˘ÓÏ ‰Ë‡
ואמר אור יראו ולא שתו לשאול כצאן כמו הם המשל דברי
ואזהיר אזכיר לבד לזולת לא כאומר להם אזני אטה אני גם

עמהם: עצמי את גם È˙„ÈÁ.כי ¯Â�Î· Á˙Ù‡היא החידה כי
הדברים: יובן הנגון בהכרעת כי בה שאזמר הכנור עם ואפרשה החידה סתימת אפתח ואמר וסתומה ‡È¯‡.(Â)סגורה ‰ÓÏ

מזל אני אשר העונות כי על והלא בעולם הרע כשיבוא אירא מה על ר"ל וגו' אירא למה דברו בעקבוזהו לדושם בהם זל
ברעה: אלכד ע"י פן מתפחד אני ובעבורם אותי המסבבים הם בטחונם‰·ÌÈÁËÂ.(Ê)רגליהם התולין האנשים כ"ש א"כ ר"ל

הרגל: בעקב ולדושם בעונות זלזול להרבות דרכם הלא כי להתפחד להם שיש כ"ש בה ומתהללים עשרם Â‚Â'.(Á)ברוב Á‡
נפש כופר ואף המיתה מן אחיו את בממון לפדות יוכל איש אין הלא כי בעושר לבטוח הוא גדול סכלות באמת הנה כאומר

ליתן: יוכל לא ואינוÈÂ˜¯.(Ë)עצמו לעולם הוא שחדל אפי' אלא הוא שיקר דבר סוף ולא יקר דבר הוא הנפש את להפדות
כלל: העושר:ÈÁÈÂ.(È)נמצא בטחון א"כ ומהו השחת את כלל יראה ולא לנצח עוד יחיה וכי יחיה הרבה אם ÈÎ(È‡)אף

.‰‡¯È:בו עמלו לא אשר לאחרים עושרם יעזבו ובמותם סכל או יהיה החכם למיתה עומדים העולם בני שכל יראה כי עם
(·È).Ì·¯˜:לעולם תתקיים בתיהם אשר לבם בקרב יחשבו פלוני˜¯‡Â.עכ"ז אדמת שהיא לומר אדמתם על שמם קוראים

בידם: ותהיה לנצח יחיו כאלו

oeiv zcevn
(·).Â�ÈÊ‡‰:אוזן הזמן:ÏÁ„.הטו ‡„Ì.(‚)אנשי È�·המון

‡È˘.העם: È�·אתה איש הלא כמו שבהם כו)הגדולים :(ש"א

(„).˙Â‚‰Â:ומחשבות(Â).È·˜Ú:הרגל ÌÏÈÁ.(Ê)עקב
נפשו:Â¯ÙÎ.(Á)ישתבחו:ÂÏÏ‰˙È.עשרם: ÈÂ˜¯.(Ë)פדיון

מציא תקשה אשר יקרדבר היה ה' ודבר וכן יקר קרוי (ש"אותו

הקבר:‰˘Á˙.(È):ג) עשרם:ÌÏÈÁ.שוטה:Ú·Â¯.(È‡)בור

bkÎak wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyak`pÎcnbkbÎ`

.áëãî:éðãáòé ézòãé-àì íò íéBb Làøì éðøîLz énò éáéøî éðèlôzåäîéì-eLçkúé øëð éða ©§©§¥½¦¥¦¥−©¦®¦§§¥Æ¦Æ§´Ÿ¦½©¬Ÿ¨©−§¦©©§ª«¦§¥¬¥−̈¦§©£¦®
ì:éì eòîMé ïæà òBîLåî:íúBøbñnî eøbçéå eìaé øëð éðaæîøeö éäìà íøéå éøeö Ceøáe ýåýé-éç ¦§¬©−Ÿ¤¦¨¬§¦«§¥¬¥−̈¦®Ÿ§©§§−¦¦§§¨«©§Ÿ̈−¨´¦®§¨ª¾¡Ÿ¥−¬

:éòLéçî:éðzçz íénò ãéøîe éì úî÷ð ïúpä ìàäèîíéñîç Léàî éðîîBøz éîwîe éáéàî éàéöBîe ¦§¦«¨¥¾©Ÿ¥¬§¨−Ÿ¦®Ÿ¦¬©¦−©§¥«¦¦¦−¥Ÿ§¨®¦¨©Æ§´§¥½¦¥¦¬£¨¦−
:éðìévzðìe íéBba ýåýé EãBà ïk-ìò:ønæà EîLàðìécâî(éø÷ ìBcâî)ãñç-äNòå Bkìî úBòeLé ©¦¥«¦©¥²§¬§Ÿ̈−©¦®§¦§−£©¥«¦§−Ÿ¦§−§´©§®§Ÿ¤¤¯¤

ô:íìBò-ãò Bòøæìe ãåãì BçéLîìâëàí÷ä øábä íàðe éLé-ïa ãåc íàð íéðøçàä ãåã éøác älàå ¦§¦²§¨¦¬§©§−©¨«§¥²¤¦§¥¬¨¦−¨©£Ÿ¦®§ª¯¨¦´¤¦©À§ª³©¤Æ¤Æª´©
:ìàøNé úBøîæ íéòðe á÷òé éäìà çéLî ìòáì-ìò Búlîe éa-øac ýåýé çeø:éðBLâìàøNé éäìà øîà ½̈§¦Æ©Æ¡Ÿ¥´©£½Ÿ§¦−§¦¬¦§¨¥«¬©§Ÿ̈−¦¤¦®¦¨−©§¦«¨©Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½

:íéäìà úàøé ìLBî ÷écö íãàa ìLBî ìàøNé øeö øaã éì¦¬¦¤−´¦§¨¥®¥Æ¨¨½̈©¦¾¥−¦§©¬¡Ÿ¦«

i"yx

(„Ó).È·È¯Ó:והזיפים ושאול, מאחיתופל, מדואג,

.ÌÈÂ‚ ˘‡¯Ï È�¯Ó˘˙אמר אגדה; ומדרש לכך. צפנתני

שאם ישראל, של מדינו הצילני עולם, של רבונו דוד:

אלא נענש, אני בעבודתו, ישראל את ארדה או אטהו

לא ועליהם יעבדוני, והם תשימני, הפלישתים לראש

ÈÏ.(Ó‰)אענש: Â˘ÁÎ˙Èלי יאמרו יראה, מחמת

ÈÏ.כזבים: ÂÚÓ˘È ÔÊÂ‡ ÚÂÓ˘Ï,בפני שלא אפילו

משמעתי: אל לסור אזניהם למשמע מפני, יגורו

(ÂÓ).ÂÏÂ·È ¯Î� È�·לשון יג)ילאו, ח והעלה(ירמיהו :

בלע"ז: פלישטירונ"ט פסחים:Â¯‚ÁÈÂ.נבל לשון

.Ì˙Â¯‚ÒÓÓ:בהם מייסרן שאני מסגר יסורי מקושי

(ÊÓ).'‰ ÈÁ:אלה לי „Â„.(‡)העושה È¯·„ ‰Ï‡Â
השירה דברי הראשונים, הם ומי אחרונים, דוד נבואת

שאמר, ותשבחות שירות בכל אבל למעלה, האמורים

דברים: נקראים ÏÚ.אין Ì˜Â‰:למעלה ÌÈÚ�Âהוקם
.Ï‡¯˘È ˙Â¯ÈÓÊאלא במקדש, משוררים ישראל אין

וזמירותיו: ·È.(·)שירותיו קדשו„·¯ רוח בי השרה

כמו דבר, לשון בו נופל נבואה, לשון וכל בי, ונדבר

ב) יב דבר(במדבר בנו גם הלא דבר במשה אך הרק (שם:

ו) בופסוק נכנס שהרוח לפי דבר של וטעמו בו אדבר :

בו: ומדבר הנביא, Ï‡¯˘È.(‚)בקרב ¯Âˆ ¯·„ ÈÏאלי

בישראל באדם, מושל שאהיה ישראל, צור וצוה דבר

שנאמר אדם, לא)שנקראו לד אתם(יחזקאל אדם סא: (יבמות

ורבותינוא) אלהים. וירא מושל צדיק ואהיה קטן, (מועד

ב) ליטז ישראל אלהי דוד: אמר אחר: בלשון פירשוהו

מושל ומי אני, באדם מושל ישראל, צור דבר אלי דבר,

לפי אבל מבטלה. והוא גזירה גוזר שאני צדיק, בי,

מקרא: של פשוטו הוא הראשון המקראות, ישוב

cec zcevn
(„Ó).ÈÓÚ È·È¯Óהלוחמים עמי, בבני אשר מלחמתי מאנשי
ראש:˙˘È�¯Ó.עמדי: להיות הביאתני עד כולם, מיד שמרתני

.È˙Ú„È ‡Ï ÌÚ:מרחק מארץ המה אשר העם לומר: רצה
(‰Ó).ÈÏ Â˘ÁÎ˙Èירא אשר מי בפני המתנצל הירא, כדרך

הפחד: בעבור כזב, בדברי אף ‡ÔÊÂ.ממנו ÚÂÓ˘Ïכי בעבור
אשר לכל אלי נשמעים יהיו לזה ידי, ואומץ כחי רב ישמעו

ואבודים:ÂÏÂ·È.(ÂÓ):אצום מיוסרים יהיו לומר: רצה
.Â¯‚ÁÈÂ:ברזל בכבלי בידי סגורים שיהיו ממה חגרים יהיו
(ÊÓ).'‰ ÈÁכל יעשה וכזאת לעולם, חי ה' הלא לומר: רצה

ˆÈ¯Â.הימים: ÍÂ¯·Â:לעולם ברוך צורי, ה' יהיה ומנושא:ÌÂ¯ÈÂ.וכן מרומם הוא בגוים, נקמות כשעושה ‰�Ô˙Â(ÁÓ)כי
.ÈÏ ˙ÂÓ˜�:נקמתי הנוקם לומר: אותי:ÈÓ˜ÓÂ.(ËÓ)רצה תרומם קמי מן ÔÎ.(�)יותר ÏÚ:האלה החסדים ·‚ÌÈÂ.בעבור

חסדך: גדולותÏÂ„‚Ó.(�‡)לפרסם ישועות עושה לומר: רצה וגו', מגדול ה' אשר דעו לומר: אספר כי אודך, וכן לומר: רצה
בחסד: אם כי גמול, תשלום בעבור ולא אמרו,ÂÚ¯ÊÏÂ.למלכו, עצמו שדוד ואף עולם. עד לזרעו יעשה כן לדוד, שעשה כמו

וכן המקרא, דרך כן כי ולזרעי, לי אמר ולא ולזרעו, לדוד יא)אמר יב שמואל(שמואלֿא כי ועם שמואל, ואת וגו' ה' וישלח :
ואותי: אמר לא אמרו, ‰‡ÌÈ�Â¯Á.(‡)עצמו „Â„ È¯·„ ‰Ï‡Âשר אשר והשירים המעשים כל אחר שאמר מה לומר: רוצה

הקודש: ברוח עוד דבר לא ואילך ומשם È˘È.לה', Ô· „Â„ Ì‡�הדבר זה לומר: רצה וגו', דוד נאם דברי וזה לומר: רוצה
המדרגה: בשפל צאן רועה ישי, בן דוד הייתי עוד ‰‚·¯.דברתי Ì‡�Âהוקם אשר הגבר אני כי אף עתה, דברי בעצמו וזה

לישראל נעימות זמירות לסדר לומר: רוצה ישראל, זמירות מנעים ולהיות בישראל, למלוך יעקב, אלהי משיח להיות למעלה,
מאז: היתה מאשר דעתי נשתנית לא הזאת, הגדולה כל אחר וכאומר: ה'. בבית ‰'.(·)לשורר ÁÂ¯אשר הדבר לומר: רצה

הדבר: לחזק ובא שונות, במלות ענין כפל והוא וגו', ומלתו בי דבר ה' רוח אך לי, באה מחכמה לא עתה, ועד מאז אדבר
(‚).Ï‡¯˘È È‰Ï‡ ¯Ó‡'ה מיד לומר: רצה הדבור, אלי ליחד לי דבר וכאלו אמר, ישראל אלהי אשר דברי וזהו לומר: רצה

הזה: הדבר להשכיל אלי ˆ„È˜.הופיע Ì„‡· Ï˘ÂÓכל כי אלהים, יראת תמשול אז אדם, בבני למשול צדיק יועמד כאשר
והמתגברת: המושלת היא כן אם היראה, על העם להכריח ממשלתו

oeiv zcevn
(„Ó).È�ËÏÙ˙Â:הצלה כחשÂ˘ÁÎ˙È.(Ó‰)ענין מלשון
כמוÂÏÂ·È.(ÂÓ)ושקר: כמישה, יג)ענין ח והעלה(ירמיהו :
ופסח:Â¯‚ÁÈÂ.נבל: חגר חזקי:ˆÈ¯Â.(ÊÓ)מלשון
(ÁÓ).„È¯ÂÓÂ:ירידה הקמיםÈÓ˜ÓÂ.(ËÓ)מלשון האויבים
גדול:ÏÂ„‚Ó.(�‡)עלי: אמירה�‡Ì.(‡)מלשון מענין

וכןÏÚ.האיש:‰‚·¯.ודבור: לג)למעלה, לו אף(איוב מקנה :

עולה: ומתיקות:ÌÈÚ�Â.על עריבות עניןÂ˙ÏÓÂ.(·)ענין
כמו ד)דבור, קלט בלשוני:(תהלים מלה אין כי :
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mildzhnaiÎ`

.èîà:øBîæî çø÷-éðáì | çvðîìá:ãìç éáLé-ìk eðéæàä íénòä-ìk úàæ-eòîLâíãà éða-íb ©«§©¥Ä©¦§¥ÄŸ©¦§«¦§−Ÿ¨¨«©¦®©« ¹£¦À¨¬Ÿ§¥¨«¤©§¥´−¨¨
:ïBéáàå øéLò ãçé Léà-éða-íbã:úBðeáú éaì úeâäå úBîëç øaãé étäøBpëa çzôà éðæà ìLîì ähà ©§¥¦®©¹À©¨¦¬§¤§«−¦§©¥´¨§®§¨−¦¦´§«©¤´§¨¨´¨§¦®¤§©¬§¹¦À

:éúãéçå:éðaeñé éá÷ò ïåò òø éîéa àøéà änìæ:eìläúé íøLò áøáe íìéç-ìò íéçèaäççà ¦«¨¦«¨´¨−¦¨¦´¥¨®£−Ÿ£¥©´§¥«¦©«Ÿ§¦¬©¥¨®§¬Ÿ¹̈§À̈¦§©¨«À̈
:Bøôk íéäìàì ïzé-àì Léà äcôé äãô-àìè:íìBòì ìãçå íLôð ïBéãt ø÷éåéàì çöðì ãBò-éçéå Ÿ¨´Ÿ¦§¤´¦®Ÿ¦¥−¥«Ÿ¦´¨§«−§¥©¦§¬¹©§À̈§¨©¬§¨«¦«¦¬¨¤®©−Ÿ

:úçMä äàøéàé| äàøé ék:íìéç íéøçàì eáæòå eãáàé øòáå ìéñk ãçé eúeîé íéîëçáéíaø÷ ¦§¤´©¨«©¦³¦§¤̧£»̈¦³¨À©³©§¦´¨©´©Ÿ¥®§¨«§−©«£¥¦´¥¨«¦§¨³
:úBîãà éìò íúBîLá eàø÷ øãå øãì íúðkLî íìBòì | Bîézä¥̧§«À̈−¦§§Ÿ¨§´Ÿ¨®Ÿ¨«§¬¹¦§À̈£¥´£¨«

i"yx

(·).ÌÈÓÚ‰ ÏÎ ˙‡Ê ÂÚÓ˘מיוסד זה שמזמור לפי

שכולם העמי' כל אמר בעשרם הבוטחי' אדם בני על

ייסור: נושנתÏÁ„.צריכים שהיא שם על הארץ היא

שם על פירשו ורבותינו בלע"ז, רדוייל"ייא וחלודה,

שיש כל רבנן דתנו בים, ואינה ביבשה שהיא החולדה

החולדה: מן חוץ בים יש ‡„Ì.(‚)ביבשה È�· Ì‚
בענקים הגדול האדם שנקרא אברהם י"ד)בני בני(יהושע

קטורה: ובני ‡È˘.ישמעאל È�· Ì‚איש שנקרא נח בני

ו')צדיק È·Ï.(„):(בראשית ˙Â‚‰Â,לבי מחשבות

הם: ‡È�Ê.(‰)תבונות Ï˘ÓÏ ‰Ë‡תורה לדברי

הקדמוני משל כד)(ש"שנקראת חידתי‡Á˙Ù.:א לכם

בימי לירא צריך אני למה החידה היא וזו בכנור זאת

שאני עונות יסובני עקבי שעון לפי עול פקודת ביום רע

קלות עברות בעיני שהם בהם מזלזל שאני בעקב דש

העשירים: שכן וכל בדין אותי מרשיעות הם

(Ê).ÌÏÈÁ ÏÚ ÌÈÁËÂ·‰:הלא בממונם בצע ומה

(Á).Á‡שאם לפי בממונו אחיו את לפדות יוכל לא

הון מכל נפשם פדיון יתיקר אחיו את איש לפדות באים

מלפדותו: לעולם הוא חדל כרחו על ÈÂ˜¯.(Ë)לפיכך
השחת) יראה ולא לנצח כמו(שיחיה מניעה לשון חברו ומנחם

מפז אנוש יג)אוקיר קרי(ישעיה בחמת עמכ' והלכתי

כו) נפשם:(ויקרא פדיון וימנע כלומר ,(‡È)‰‡¯È ÈÎ
.Â˙ÂÓÈ ÌÈÓÎÁהוא ע"כ לפיכך המות מן ניצולין ואין

אחיו: פדיון על ולטרוח ליגע ממונם,ÌÏÈÁ.חדל

הגוף אלא בעה"ז מתים שאינם מיתה נאמר בחכמים

אבידה: נאמר ובער ובכסיל ·˙ÂÓÈ(È·)בלבד Ì·¯˜
.ÌÏÂÚÏשיתקיימו בתים להם לבנות מחשבותם

·˘Ì˙ÂÓ.לעולם: Â‡¯˜למען בונים שהם בתיהם את

חנוך בנו כשם העיר שם ויקרא לזכרון להם (בראשי'יהיה

סליקיא:ו') בנה סליקוס אנטוכיא בנה אנטיוכס

cec zcevn
(·).ÌÈÓÚ‰ ÏÎ:הזה המוסר לדעת צריכים כולם ÁÈ„.(‚)כי

כזה: זה ר"לÂ‚‰Â˙.(„)ר"ל תבונה דברי המה לבי מחשבות
עוד בהם יש הנה שאדבר במה שיש הנגלים הדברים מלבד

בלבי: שאחשוב מה נסתרים ‡È�Ê.(‰)דברים Ï˘ÓÏ ‰Ë‡
ואמר אור יראו ולא שתו לשאול כצאן כמו הם המשל דברי
ואזהיר אזכיר לבד לזולת לא כאומר להם אזני אטה אני גם

עמהם: עצמי את גם È˙„ÈÁ.כי ¯Â�Î· Á˙Ù‡היא החידה כי
הדברים: יובן הנגון בהכרעת כי בה שאזמר הכנור עם ואפרשה החידה סתימת אפתח ואמר וסתומה ‡È¯‡.(Â)סגורה ‰ÓÏ

מזל אני אשר העונות כי על והלא בעולם הרע כשיבוא אירא מה על ר"ל וגו' אירא למה דברו בעקבוזהו לדושם בהם זל
ברעה: אלכד ע"י פן מתפחד אני ובעבורם אותי המסבבים הם בטחונם‰·ÌÈÁËÂ.(Ê)רגליהם התולין האנשים כ"ש א"כ ר"ל

הרגל: בעקב ולדושם בעונות זלזול להרבות דרכם הלא כי להתפחד להם שיש כ"ש בה ומתהללים עשרם Â‚Â'.(Á)ברוב Á‡
נפש כופר ואף המיתה מן אחיו את בממון לפדות יוכל איש אין הלא כי בעושר לבטוח הוא גדול סכלות באמת הנה כאומר

ליתן: יוכל לא ואינוÈÂ˜¯.(Ë)עצמו לעולם הוא שחדל אפי' אלא הוא שיקר דבר סוף ולא יקר דבר הוא הנפש את להפדות
כלל: העושר:ÈÁÈÂ.(È)נמצא בטחון א"כ ומהו השחת את כלל יראה ולא לנצח עוד יחיה וכי יחיה הרבה אם ÈÎ(È‡)אף

.‰‡¯È:בו עמלו לא אשר לאחרים עושרם יעזבו ובמותם סכל או יהיה החכם למיתה עומדים העולם בני שכל יראה כי עם
(·È).Ì·¯˜:לעולם תתקיים בתיהם אשר לבם בקרב יחשבו פלוני˜¯‡Â.עכ"ז אדמת שהיא לומר אדמתם על שמם קוראים

בידם: ותהיה לנצח יחיו כאלו

oeiv zcevn
(·).Â�ÈÊ‡‰:אוזן הזמן:ÏÁ„.הטו ‡„Ì.(‚)אנשי È�·המון

‡È˘.העם: È�·אתה איש הלא כמו שבהם כו)הגדולים :(ש"א

(„).˙Â‚‰Â:ומחשבות(Â).È·˜Ú:הרגל ÌÏÈÁ.(Ê)עקב
נפשו:Â¯ÙÎ.(Á)ישתבחו:ÂÏÏ‰˙È.עשרם: ÈÂ˜¯.(Ë)פדיון

מציא תקשה אשר יקרדבר היה ה' ודבר וכן יקר קרוי (ש"אותו

הקבר:‰˘Á˙.(È):ג) עשרם:ÌÏÈÁ.שוטה:Ú·Â¯.(È‡)בור



`קמד dpyn ipy wxt dbibg zkqn

ìæBâå áðBâa,å Bøéæçäì àeä ìBëéïwúé.éàçBé ïa ïBòîL éaøøîBà:älçza ïwúî äéäL éîì àlà úeòî ïéøB÷ ïéà §¥§¥¨§©£¦¦©¥©¦¦§¤©¥¥¦§ª¨¤¨§¦¤¨¨§ª¨©§¦¨
úeòúðå,äæéàå?äøBzä ïî LøBtä íëç ãéîìz äæ. §¦§©©§¥¤¤©§¦¨¨©¥¦©¨

çøéåàa ïéçøBt íéøãð øzä,eëîñiM äî ìò íäì ïéàå.úaL úBëìä,úBìéònäå úBâéâç,ïéeìzä íéøøäk íä éøä ¤¥§¨¦§¦¨£¦§¥¨¤©©¤¦§Ÿ¦§©¨£¦§©§¦£¥¥©£¨¦©§¦
äøòNa,úBaøî úBëìäå èòî àø÷î ïäL.úBãBáòäå ïéðécä,úBéøòå úBàîhäå úBøähä,eëîñiM äî ìò ïäì Lé.ïä §©£¨¤¥¦§¨ª¨©£¨§ª©¦¦§¨£©§¨§©ª§©£¨¥¨¤©©¤¦§Ÿ¥

äøBú éôeb ïä. ¥¥¨
é ð ù ÷ ø ô

àGLa úBéøòa ïéLøBc ïéàäL,íéðLa úéLàøá äNòîa àGå,ãéçéa äákøna àGå,ïéáîe íëç äéä ïk íà àlà ¥§¦¨£¨¦§¨§§©£¥§¥¦¦§©¦§©¤§¨¨§¨¦¤¨¦¥¨¨¨¨¥¦

:àèçä
g.xie`a migxet mixcp xzid:äô ìòáù äøåúá íéîëçì øåñî êë àìà ,åéìò êåîñì ïéàå ,øãðä øéúäì íëçä ìëåéù àø÷îá ùé æîø èòî.zay zekld

:ùàøä úåøòùá éåìúä øäë ,èòåî àø÷îá ,æîøá úåéåìú ïäù úåëìä ïäá ùé .äìéòî úåëìäå äâéâç úåëìäå.zecearde:úåðáø÷ä úãåáò úåëìä.dxez iteb od od
åìà ,äøòùá ïéåìúä íéøøäë ïäù ïúåà ïéá ,åëîñéù äî ìò íäì ùéù ïúåà ïéáå åëîñéù äî ìò íäì ïéàù ïúåà ïéá øîåìë .øîà÷ äøåú éôåâ ïäå ïäã ùøôî àøîâá

:äøåú éôåâ åìàå
a`.zeixra oiyxec oi`øáãîù ïîæá àîù .àùøãî àéúàå àéãäá àø÷á àáéúë àìã åúñåðàî åúá ïåâë ,úåéøò éøúñ íäì ïéùøåã ïéà ãçàë íãà éðá äùìùì

øúåé ïúãîçîå ïäì äåàúî íãà ìù åùôðù é"ò úåéøòá ì÷äì åàåáéå ,øåñéà åá ùøãùë áøä éôî òåîùì íáì åðúé àìå ,íäéðéá íéðùä åðúéå åàùé ãçà íò áøä
:äøåúáù íéøåñéà øàùî.ziy`xa dyrna `leàø÷ øîàã ,øúåé åà äùìùì ïëù ìëå ,íãà éðá éðùì åìéôà úéùàøá éîé úùù äùòîá('ã íéøáã)àð ìàù éë

:íéìàåù íéðù ïéàå ìàåù ãéçé ,íéðåùàø íéîéì.dakxn dyrna `leé äàøùäùòîå .úéòáèä äîëçä ,úéùàøá äùòî ,ùøéô í"áîøå .äéòùé äàøùå ìà÷æç
,éðúîì äéì äåä äáëøîä úîëç ë"àã ,äáëøî äùòî äæ ìë àø÷éù éì äàøð ïéàå .úåîä øçà äéäéù äîå .ìëùäå ùôðäå íéëàìîäå åéøàúå ìàä úåàéöî ,äáëøî
:ùãå÷ä çåøá ïéëåñä ïéòë ,ìëéäî íéðôì ìëéä êéàå ïãîòîá íéëàìîä úåøîùî êéà ïéôåöå ,øúëá íéùîúùî äùåã÷ ìù úåîù úøëæä é"òù àåä äáëøî äùòî àìà

`xephxa yexit

עריות, גילוי משו� ÊÓÓ¯לו ‰pnÓ „ÈÏB‰Â;ממזר שהוא ב�, – ¿ƒƒ∆»«¿≈
וחוזר חטאו על מתחרט כשהוא ג� כי תקנה, כל אי� הזה לחוטא

חטאו. על לעול� מעיד הממזר הרי B‚a�·בתשובה, ¯Ó‡z Ì‡ƒ…«¿≈
ÏÊB‚Â�שכ תקנה, לו יש הרי –B¯ÈÊÁ‰Ï ‡e‰ ÏBÎÈהוא א� – ¿≈»¿«¬ƒ

גזל, או שגנב מה להחזיר הוא יכול מעשהו, על אתÔw˙ÈÂמתחרט – ƒ«≈
בגוזל, או בגונב מדבר הכתוב שאי� מכא� עלהמעוות; בבא אלא

ב�. ממנה והוליד ˜ÔÈ¯Bהערווה ÔÈ‡ :¯ÓB‡ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆«≈≈ƒ
‰lÁza Ôw˙Ó ‰È‰L ÈÓÏ ‡l‡ ˙eÚÓ�ב שמעו� רבי דעת – ¿À»∆»¿ƒ∆»»¿À»«¿ƒ»

מתחילתו, מקולקל שהוא אד� על נופל אינו "מעוות" שהביטוי יוחאי

מתוק�, שהיה אד� על בגמראeÚ˙�Â˙אלא בברייתא ונתקלקל; – ¿ƒ¿««
יוחאי: ב� שמעו� רבי בדברי exwaמוסיפי� ,lnb exwa" mixne` oi`

"xifg�כ בי� כי מו�, בה יש א� טמאה בהמה בודקי� אי� (כלומר,

לקרב�), פסולה כ� dlh"ובי� exwa" `l`�ג כ� מו�), בו נפל (שמא

ונתעוות, מתחילתו טוב שהיה אד� על נופל "מעוות" ∆≈¿ÊÈ‡Â‰?לשו�
‰¯Bz‰ ÔÓ L¯Bt‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰Êהתורה מ� פרישתו ידי ועל – ∆«¿ƒ»»«≈ƒ«»

ונתקלקל. נתעוות

ח ה נ ש מ ר ו א ב

להשמיענו, באה המשנה שכ� בה, הנזכרות חגיגות הלכות משו� כא� הובאה זו משנה

ענייננו ואגב בלבד, רמז בדר� נלמד אלא בתורה, בפירוש נזכר לא חגיגה שלמי שעני�

במשנתנו הנזכרי� הדברי� שאר ג� הובאו (ixi`nd).זה

ÌÈ¯„� ¯z‰שלשה ידי על או חכ�, ידי על נדרי� התרת דיני – ∆≈¿»ƒ
ט), ופרק ג (פרק נדרי� במסכת כמבואר ÈÂ‡a¯הדיוטות, ÔÈÁ¯Bt– ¿ƒ»¬ƒ

במקרא לה� יש רמז eÎÓÒiM(רש"י),מעט ‰Ó ÏÚ Ì‰Ï ÔÈ‡Â– ¿≈»∆««∆ƒ¿…
היתר שסמכו אמרו, בגמרא פה. שבעל בתורה לחכמי� מסור כ� אלא

שנאמר מה על ג):נדרי� ל, מחלל,(במדבר אינו הוא – דברו" יחל "לא

בלבד. אסמכתא אלא זה אי� בר�, לו. מחללי� אחרי� ¿BÎÏ‰ƒ˙אבל
˙aLמ בגמרא צריכה– שאינה שמלאכה שאמרו מה כגו� בואר, «»

מלאכת והרי תורה, אסרה מחשבת שמלאכת מפני עליה. פטורי� לגופה

מתו� ממשכ� שבת ולמדי� במשכ�, אלא בשבת כתובה אינה מחשבת

הפרשיות. במסכתנו,B‚È‚Á˙סמיכות השנויות חגיגה הלכות – ¬ƒ
˙BÏÈÚn‰Â,ממנו ונהנה בהקדש מועל כשאד� היינו מעילה, הלכות – ¿«¿ƒ

מעילה, במסכת Ô‰Lכמבואר ,‰¯ÚNa ÔÈeÏz‰ ÌÈ¯¯‰k Ì‰ È¯‰¬≈≈«¬»ƒ«¿ƒ¿«¬»∆≈
˙Ba¯Ó ˙BÎÏ‰Â ËÚÓ ‡¯˜Óהתלויות הלכות הרבה בה� שיש – ƒ¿»À»«¬»¿À

הראש בשערות התלוי כהר מועט, במקרא –‰ÔÈ�Èc(רש"י);ברמז «ƒƒ
ממונות, הקרבנות,B„B·Ú‰Â˙דיני דיני –˙B‡Óh‰Â ˙B¯‰h‰– ¿»¬«¿»¿«À¿

וטומאה, טהרה אפילוBÈ¯ÚÂ˙דיני מבואר; בגמרא עריות; דיני – «¬»
שדורשי� נפש" תחת "נפש כגו� בתורה, בפירוש כתובות שאינ� הלכות

או טהרה, בדיני מקווה שיעור או בקרבנות, הד� הולכת או ממו�,

מאנוסתו בתו די� או טומאה, בדיני בכעדשה שמטמא שר� שיעור

עריות, eÎÓÒiMבהלכות ‰Ó ÏÚ Ô‰Ï LÈנלמדות שהלכותיה� – ≈»∆««∆ƒ¿…
שבתורה. ˙B¯‰ממקראות ÈÙeb Ô‰ Ô‰סוגי כל מבואר: בגמרא – ≈≈≈»

שיסמכו, מה על לה� שיש ההלכות אות� בי� במשנתנו, שנימנו ההלכות

מה על לה� שאי� אות� בי� בשערה, התלויי� כהררי� שה� אות� בי�

ה�. תורה גופי כול� שיסמכו,

א ה נ ש מ ר ו א ב

הק המשנה בעני�אגב הפותחת זו משנה כא� מובאת "עריות", בעני� המסיימת ודמת

עריות.

˙BÈ¯Úa ÔÈL¯Bc ÔÈ‡:מבואר בגמרא –,zeixr ixzqa:רש"י ומפרש ≈¿ƒ»¬»
חמותו, וא� חמיו וא� מאנוסתו בתו כגו� בתורה, מפורשות שאינ�

המדרש בדר� אות� א),שלמדי� עה, סנהדרי� לפניGLa‰L(גמרא – ƒ¿»
בזמ� שמא בגמרא, מבואר הטע� כאחד; יותר) (או אד� בני שלשה

ולא ביניה� יתווכחו השניי� שאר הרב, ע� וית� ישא מה� שאחד

להתיר ויבואו יטעו כ� ומתו� הרב, דברי את לשמוע פנויה דעת� תהא

לעריות אלא שבתורה איסורי� לשאר חכמי� חששו ולא בעריות. איסור

שניי� לפני בר�, לה�. ומתאווה מחמדת� אד� של שנפשו לפי דווקא,

מטה השני הרב, ע� ונות� נושא אחד א� שא� בעריות, לדרוש מותר

שניה�; בלב שמורי� הדברי� ונמצאו לשמוע, NÚÓa‰אזנו ‡GÂ¿¿«¬≈
˙ÈL‡¯·,בראשית ימי ששת של הבריאה במעשה דורשי� ואי� – ¿≈ƒ
ÌÈ�Laשנאמר אד�, בני לשני אפילו לב):– ד, נא(דברי� שאל "כי ƒ¿«ƒ

שואלי� שניי� ואי� בראשית במעשה שואל יחיד – ראשוני�"... לימי�

בראשית ב);במעשה יא, בגמרא k¯na·‰(ברייתא ‡GÂבמעשה – ¿«∆¿»»
`),מרכבה wxt l`wfgi)„ÈÁÈa,ליחיד אפילו –‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¿»ƒ∆»ƒ≈»»

יחיד, אותו –ÌÎÁ,�ברמזי דברי� התופס –BzÚcÓ ÔÈ·Óe– »»≈ƒƒ«¿
מבי� הוא לו מוסר שרבו פרקי� ראשי ומתו� הרמזי�, בכוונת להתבונ�

מדעתו. ziy`xaמפרש:הרמב"�השאר dyrnהטבעית החכמה –

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn oey`x wxt dbibg zkqn

ãäîäa øNòîáe úBáãpáe íéøãpa ïúáBç éãé ïéàöBé ìàøNé,÷BMáe äæçáe øBëaáe úBîLàáe úBàhça íéðäkäå,ìáà ¦§¨¥§¦§¥¨¨©§¨¦©§¨§©£©§¥¨§©Ÿ£¦©©¨¨£¨©§¤¨¤©£¨
úBçðna àGå úBôBòa àG. ¨§©§¨

äíéèòî íéñëðe íéaøî íéìëBà Bì LiL éî–úBèòî úBìBòå íéaøî íéîìL àéáî;ïéèòî ïéìëBàå íéaøî íéñëð ¦¤¤§¦§ª¦§¨¦ª¨¦¥¦§¨¦§ª¦§ª¨§¨¦§ª¦§§¦ª¨¦
–ïéèòî íéîìLe úBaøî úBìBò àéáî;èòî äæå äæ–øîàð äæ ìò:óñë ézLe óñk äòî;íéaøî äæå äæ–ìò ¥¦§ª§¨¦ª¨¦¤¨¤ª¨©¤¤¡©¨¨¤¤§¥¤¤¤¨¤§ª¦©

øîàð äæ(æé ,æè íéøáã):éäGà 'ä úkøák Bãé úðzîk Léà""Cì-ïúð øLà E. ¤¤¡©¦§©§©¨§¦§©¡¤£¤¨©¨
åâçä ìL ïBLàøä áBè íBéa âç àHL éî–âçä ìL ïBøçàä áBè íBéå ìâøä ìk úà ââBç.âç àGå ìâøä øáò– ¦¤©§¨¦¤¤¨¥¤¨¨¤¤§¨©£¤¤¨¨©¨¤¤§©

Búeéøçàa áiç Bðéà.øîàð äæ ìò(åè ,à úìä÷):ï÷úì ìëeé-àG úeòî","úåðnäì ìëeé-àG ïBøñçå. ¥©¨§©£¨©¤¤¡©§ª¨©¦§Ÿ§¤§©§¦¨Ÿ
æàéñðî ïa ïBòîL éaøøîBà:ïB÷úì ìåëé BðéàL úeòî eäæéà?øæîî äpnî ãéìBäå äåøòä ìò àaä äæ;øîàz íà ©¦¦§¤§©§¨¥¥¤§ª¨¤¥¨Ÿ¦§¤©¨©¨¤§¨§¦¦¤¨©§¥¦Ÿ©

c.ozaeg ici oi`vei:äçîù éîìù ìù.dnda xyrne zeacpe mixcpaáéúëã(æ"è íù),äçîù àìà éòá àì àø÷ã ,úåçîù éðéî ìë úåáøì ,êâçá úçîùå
:àåä øùá éàäå ,øùáá àìà äçîù ïéà øî øîàå.zegpna `le zetera `l la`åàöé ,ïäî äàá äâéâçù éîî äçîù äùò äøåú äøîà ,êâçá úçîùå áéúëã

:ïäî äàá äâéâç ïéàù úåçðîå úåôåò
d.oiaexn oilke`:ïéáåøî úéá éðá.oiaexn minly `ian:åì ùéù íéìëåàä éôì íéáø äâéâç éîìù
e.bg `ly in:åúééàø úìåòå åúâéâç éîìù àéáä àìù.oexg`d aeh meieéîð úåòåáùä âçå .ïåùàøã ïéîåìùú éåä ,àåä åîöò éðôá ìâøã â"òàå .úøöò éðéîù

é àìà éåä àìã áâ ìò óàìë ïéîåìùú åì ùé úåöîä âç äî ,úåëåñä âçáå úåòåáùä âçáå úåöîä âçá ,éããäì àø÷ åäðéù÷àãî ,äòáù ìë ïéîåìùú åì ùé ,ãçà íå
:äòáù ìë ïéîåìùú åì ùé úåòåáùä âç óà äòáù

f.xfnn dpnn cilede:äáåùúá ÷çîð åðåò ïéà êëéôì ,ïåøëæì åì ïäå ìàøùéá íéìåñô àéáäù.xifgiy `ed lekiïî ï÷åúî àäéå íéìòáì åúìéæâå åúáéðâ éîã

`xephxa yexit

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שנאמר מה לקיי� שמחה, שלמי ברגל להביא מצווה הקודמות, במשניות שהסברנו כפי

ללמד, באה משנתנו בחג�". "ושמחת אֿלהי�", ה' לפני "ושמחת יד): יא; טז, (דברי�

אחרי� מקרבנות לשובע בשר לה� שיש בזמ� מיוחדי� שמחה שלמי לזבוח צריכי� שאי�

שהביאו.

Ï‡¯NÈ,�כהני שאינ� –Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ,שמחה שלמי של – ƒ¿»≈¿ƒ¿≈»»
˙B·„p·e ÌÈ¯„paהשנה כל ונדבו שנדרו שלמי� בקרבנות –oipra) «¿»ƒ«¿»

,(e ,` dlibn oiir dacpe xcp,ברגל אות� מביאי� Ó‰a‰והיו ¯NÚÓ·e¿«¬«¿≈»
לירושלי� ברגל מביאי� שהיו לב);– כז, ויקרא הללו,(עיי� מהקרבנות

הבשר את הבעלי� אוכלי� בהמה, מעשר וכ� ונדבות נדרי� שלמי

שמחה. שלמי חובת ידי שלמיÌÈ�‰k‰Âויוצאי� חובת ידי יוצאי� – ¿«…¬ƒ
BÓL‡·e˙שמחה, ˙B‡hÁa�ובשר מביאי�, הרגל עולי שהיו – ««»»¬»

לכהני� ט),נאכל יח, שבשרוBÎa·e¯(במדבר טהורה, בהמה של – «¿
יח),לכהני� ש�, BM·e˜(ש� ‰ÊÁ·e,�השלמי מ� הכהני� שמקבלי� – ∆»∆«

˙BÙBÚa ‡G Ï·‡�העו בבשר חובת� ידי יוצאי� הכהני� אי� – ¬»»
ז�ט), ה, ויקרא BÁ�na˙(עיי� ‡GÂ�שאי המנחות, מ� בנותרות ולא – ¿«¿»

בהמה. בבשר אלא החג שמחת

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ביו� חובה קרבנות שה� חגיגה ושלמי ראייה שעולות ב) למשנה (בהקדמה בארנו כבר

באה משנתנו למטה. שיעור בה� נתנו שחכמי� אלא התורה, מ� שיעור לה� אי� טוב,

אלו: קרבנות לגבי אנשי� סוגי ארבעה מרובי�;`.לפרט ביתו ובני עשיר שאינו a.מי

מועטי�; ביתו ובני מועטי�;b.עשיר ביתו ובני עשיר מרובי�.c.איננו ביתו ובני עשיר

ÌÈa¯Ó ÌÈÏÎB‡ BÏ LiL ÈÓזקוק והוא מרובי�, ביתו שבני – ƒ∆∆¿ƒ¿Àƒ
בשר, ÌÈËÚÓלהרבה ÌÈÒÎ�e,עשיר שאינו –ÌÈa¯Ó ÌÈÓÏL ‡È·Ó ¿»ƒÀ»ƒ≈ƒ¿»ƒ¿Àƒ

החולי�, מ� לו אי� וא� ביתו. בני צרכי לפי חגיגה בשלמי הוא מרבה –

שלו שני מעשר ממעות ג� להביא� הוא ששנינו(גמרא)יכול כמו ,

הלל, בית לדברי ג BËÚÓ˙במשנה ˙BÏBÚÂיכול ראייה בעולות – ¿À»
למעט. elהוא yiy inÔÈËÚÓ ÔÈÏÎB‡Â ÌÈa¯Ó ÌÈÒÎ�שהוא – ¿»ƒ¿Àƒ¿¿ƒÀ»ƒ

מועטי�, ביתו ובני ÔÈËÚÓעשיר, ÌÈÓÏLe ˙Ba¯Ó ˙BÏBÚ ‡È·Ó≈ƒ¿À¿»ƒÀ»ƒ
ידו", כמתנת "איש שנאמר: מה לקיי� ראייה, בעולות הוא מרבה –

ביתו. בני מספר לפי חגיגה, בשלמי ËÚÓוממעט ‰ÊÂ ‰Êשבני מי – ∆»∆À»
מועטי�, ונכסיו מועטי� �‡Ó¯ביתו ‰Ê ÏÚ:ב במשנה השיעור – «∆∆¡«

ÛÒÎ ÈzLe ÛÒk ‰ÚÓ,"�כס שתי והחגיגה כס� מעה "הראייה – »»∆∆¿≈∆∆
ש�. שבארנו ÌÈa¯Óכמו ‰ÊÂ ‰Êונכסיו מרובי� ביתו שבני מי – ∆»∆¿Àƒ

�‡Ó¯מרובי�, ‰Ê ÏÚבתורה יז):– טז, B„È(דברי� ˙�zÓk LÈ‡" «∆∆¡«ƒ¿«¿«»
"CÏŒÔ˙� ¯L‡ EÈ‰G‡ '‰ ˙k¯·k�שלמי ג� שמביא היינו – ¿ƒ¿«¡∆¬∆»«»

מרובות. עולות וג� מרובי�

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ביו� החגיגה ושלמי הראייה עולת את להביא מצווה למסכתנו), (בפתיחה שהזכרנו כפי

שבעה, כל תשלומי� אלו לקרבנות שיש ללמד, באה משנתנו הרגל. של הראשו� טוב

שנאמר הרגל, ימי משאר באחד להקריב� הוא יכול הראשו�, טוב ביו� הקריב� לא וא�

א): ט, (חגיגה בברייתא ושנו ימי�", שבעת לה' חג אותו "וחגות� מא): כג, (ויקרא

שבעה כל והול� חוגג יהא bgd)?יכול inin mei lka dbibg `iaiy):לומר mzebgeתלמוד

eze`שבעה נאמר למה כ� א� שבעה. כל חוגג אתה ואי חוגג אתה אותו –zray")

?("mini.�לתשלומי

‚Á ‡HL ÈÓ,חגיגה ושלמי ראייה עולת הביא שלא –·BË ÌBÈa ƒ∆«¿
‚Á‰ ÏL ÔBL‡¯‰,�מצוות עיקר כפי –Ï‚¯‰ Ïk ˙‡ ‚‚BÁ– »ƒ∆∆»≈∆»»∆∆

הרגל, ימות משאר באחד קרבנותיו את ‰‡ÔB¯Áמביא ·BË ÌBÈÂ¿»«¬
‚Á‰ ÏLהסוכות חג ימי כל במש� החג קרבנות את הביא שלא מי – ∆∆»

נחשב שהוא פי על א� עצרת, בשמיני האחרו�, טוב ביו� אפילו מביא

עצמו. בפני Á‚כרגל ‡GÂ Ï‚¯‰ ¯·Úולא הרגל ימי כל עברו – »«»∆∆¿«
החג, קרבנות את B˙eÈ¯Á‡aהביא ·iÁ B�È‡המצווה בטלה כלומר – ≈«»¿«¬»

הקרבנות. את להביא אחריות וכל חובה כל עליו אי� Ê‰ושוב ÏÚ«∆
�n‰Ï ÏÎeÈŒ‡G ÔB¯ÒÁÂ ,Ô˜˙Ï ÏÎeÈŒ‡G ˙eÚÓ" :¯Ó‡�"˙Â– ∆¡«¿À»«ƒ¿…¿∆¿«¿ƒ»…

בר�, תקנה. כל לה ואי� בטלה, בזמנה, עשאה שלא כיו� זו, מצווה

תשלומי� לו יש הוא ג� אחד, יו� אלא שאינו פי על א� השבועות, חג

החגיגה ושלמי הראייה עולת את אד� הביא לא שא� כלומר שבעה, כל

חג שלאחר הימי� ששת כל במש� להביא� הוא יכול טוב, ביו�

שנאמר טז):השבועות, טז, זכור�(דברי� כל יראה בשנה פעמי� "שלש

ה'... פני zekeqdאת bgae zereayd bgae zevnd bgaחג מקיש –

א� שבעה, כל תשלומי� לו יש המצות חג מה המצות, לחג השבועות

שבעה כל תשלומי� לו יש השבועות א).חג ז, גמרא (עיי�

ז ה נ ש מ ר ו א ב

שלא מצווה על לתקו�" יוכל לא "מעוות הפסוק את בה שדרשו הקודמת, המשנה אגב

פסוק. אותו על נוספות דרשות משנתנו מביאה בזמנה, נעשתה

ÔB˜˙Ï ÏÂÎÈ B�È‡L ˙eÚÓ e‰ÊÈ‡ :¯ÓB‡ ‡ÈÒ�Ó Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆¿«¿»≈≈∆¿À»∆≈»…ƒ¿
חמור חטא שחטא לאד� הכתוב כוונת מנסיא, ב� שמעו� רבי לדעת –

ואיזהו? תקנה, לו ‰Â¯Ú‰ואי� ÏÚ ‡a‰ ‰Êהאסורה אשה על – ∆«»«»∆¿»

izdw - zex`ean zeipyn
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ìæBâå áðBâa,å Bøéæçäì àeä ìBëéïwúé.éàçBé ïa ïBòîL éaøøîBà:älçza ïwúî äéäL éîì àlà úeòî ïéøB÷ ïéà §¥§¥¨§©£¦¦©¥©¦¦§¤©¥¥¦§ª¨¤¨§¦¤¨¨§ª¨©§¦¨
úeòúðå,äæéàå?äøBzä ïî LøBtä íëç ãéîìz äæ. §¦§©©§¥¤¤©§¦¨¨©¥¦©¨

çøéåàa ïéçøBt íéøãð øzä,eëîñiM äî ìò íäì ïéàå.úaL úBëìä,úBìéònäå úBâéâç,ïéeìzä íéøøäk íä éøä ¤¥§¨¦§¦¨£¦§¥¨¤©©¤¦§Ÿ¦§©¨£¦§©§¦£¥¥©£¨¦©§¦
äøòNa,úBaøî úBëìäå èòî àø÷î ïäL.úBãBáòäå ïéðécä,úBéøòå úBàîhäå úBøähä,eëîñiM äî ìò ïäì Lé.ïä §©£¨¤¥¦§¨ª¨©£¨§ª©¦¦§¨£©§¨§©ª§©£¨¥¨¤©©¤¦§Ÿ¥

äøBú éôeb ïä. ¥¥¨
é ð ù ÷ ø ô

àGLa úBéøòa ïéLøBc ïéàäL,íéðLa úéLàøá äNòîa àGå,ãéçéa äákøna àGå,ïéáîe íëç äéä ïk íà àlà ¥§¦¨£¨¦§¨§§©£¥§¥¦¦§©¦§©¤§¨¨§¨¦¤¨¦¥¨¨¨¨¥¦

:àèçä
g.xie`a migxet mixcp xzid:äô ìòáù äøåúá íéîëçì øåñî êë àìà ,åéìò êåîñì ïéàå ,øãðä øéúäì íëçä ìëåéù àø÷îá ùé æîø èòî.zay zekld

:ùàøä úåøòùá éåìúä øäë ,èòåî àø÷îá ,æîøá úåéåìú ïäù úåëìä ïäá ùé .äìéòî úåëìäå äâéâç úåëìäå.zecearde:úåðáø÷ä úãåáò úåëìä.dxez iteb od od
åìà ,äøòùá ïéåìúä íéøøäë ïäù ïúåà ïéá ,åëîñéù äî ìò íäì ùéù ïúåà ïéáå åëîñéù äî ìò íäì ïéàù ïúåà ïéá øîåìë .øîà÷ äøåú éôåâ ïäå ïäã ùøôî àøîâá

:äøåú éôåâ åìàå
a`.zeixra oiyxec oi`øáãîù ïîæá àîù .àùøãî àéúàå àéãäá àø÷á àáéúë àìã åúñåðàî åúá ïåâë ,úåéøò éøúñ íäì ïéùøåã ïéà ãçàë íãà éðá äùìùì

øúåé ïúãîçîå ïäì äåàúî íãà ìù åùôðù é"ò úåéøòá ì÷äì åàåáéå ,øåñéà åá ùøãùë áøä éôî òåîùì íáì åðúé àìå ,íäéðéá íéðùä åðúéå åàùé ãçà íò áøä
:äøåúáù íéøåñéà øàùî.ziy`xa dyrna `leàø÷ øîàã ,øúåé åà äùìùì ïëù ìëå ,íãà éðá éðùì åìéôà úéùàøá éîé úùù äùòîá('ã íéøáã)àð ìàù éë

:íéìàåù íéðù ïéàå ìàåù ãéçé ,íéðåùàø íéîéì.dakxn dyrna `leé äàøùäùòîå .úéòáèä äîëçä ,úéùàøá äùòî ,ùøéô í"áîøå .äéòùé äàøùå ìà÷æç
,éðúîì äéì äåä äáëøîä úîëç ë"àã ,äáëøî äùòî äæ ìë àø÷éù éì äàøð ïéàå .úåîä øçà äéäéù äîå .ìëùäå ùôðäå íéëàìîäå åéøàúå ìàä úåàéöî ,äáëøî
:ùãå÷ä çåøá ïéëåñä ïéòë ,ìëéäî íéðôì ìëéä êéàå ïãîòîá íéëàìîä úåøîùî êéà ïéôåöå ,øúëá íéùîúùî äùåã÷ ìù úåîù úøëæä é"òù àåä äáëøî äùòî àìà

`xephxa yexit

עריות, גילוי משו� ÊÓÓ¯לו ‰pnÓ „ÈÏB‰Â;ממזר שהוא ב�, – ¿ƒƒ∆»«¿≈
וחוזר חטאו על מתחרט כשהוא ג� כי תקנה, כל אי� הזה לחוטא

חטאו. על לעול� מעיד הממזר הרי B‚a�·בתשובה, ¯Ó‡z Ì‡ƒ…«¿≈
ÏÊB‚Â�שכ תקנה, לו יש הרי –B¯ÈÊÁ‰Ï ‡e‰ ÏBÎÈהוא א� – ¿≈»¿«¬ƒ

גזל, או שגנב מה להחזיר הוא יכול מעשהו, על אתÔw˙ÈÂמתחרט – ƒ«≈
בגוזל, או בגונב מדבר הכתוב שאי� מכא� עלהמעוות; בבא אלא

ב�. ממנה והוליד ˜ÔÈ¯Bהערווה ÔÈ‡ :¯ÓB‡ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆«≈≈ƒ
‰lÁza Ôw˙Ó ‰È‰L ÈÓÏ ‡l‡ ˙eÚÓ�ב שמעו� רבי דעת – ¿À»∆»¿ƒ∆»»¿À»«¿ƒ»

מתחילתו, מקולקל שהוא אד� על נופל אינו "מעוות" שהביטוי יוחאי

מתוק�, שהיה אד� על בגמראeÚ˙�Â˙אלא בברייתא ונתקלקל; – ¿ƒ¿««
יוחאי: ב� שמעו� רבי בדברי exwaמוסיפי� ,lnb exwa" mixne` oi`

"xifg�כ בי� כי מו�, בה יש א� טמאה בהמה בודקי� אי� (כלומר,

לקרב�), פסולה כ� dlh"ובי� exwa" `l`�ג כ� מו�), בו נפל (שמא

ונתעוות, מתחילתו טוב שהיה אד� על נופל "מעוות" ∆≈¿ÊÈ‡Â‰?לשו�
‰¯Bz‰ ÔÓ L¯Bt‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰Êהתורה מ� פרישתו ידי ועל – ∆«¿ƒ»»«≈ƒ«»

ונתקלקל. נתעוות
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להשמיענו, באה המשנה שכ� בה, הנזכרות חגיגות הלכות משו� כא� הובאה זו משנה

ענייננו ואגב בלבד, רמז בדר� נלמד אלא בתורה, בפירוש נזכר לא חגיגה שלמי שעני�

במשנתנו הנזכרי� הדברי� שאר ג� הובאו (ixi`nd).זה

ÌÈ¯„� ¯z‰שלשה ידי על או חכ�, ידי על נדרי� התרת דיני – ∆≈¿»ƒ
ט), ופרק ג (פרק נדרי� במסכת כמבואר ÈÂ‡a¯הדיוטות, ÔÈÁ¯Bt– ¿ƒ»¬ƒ

במקרא לה� יש רמז eÎÓÒiM(רש"י),מעט ‰Ó ÏÚ Ì‰Ï ÔÈ‡Â– ¿≈»∆««∆ƒ¿…
היתר שסמכו אמרו, בגמרא פה. שבעל בתורה לחכמי� מסור כ� אלא

שנאמר מה על ג):נדרי� ל, מחלל,(במדבר אינו הוא – דברו" יחל "לא

בלבד. אסמכתא אלא זה אי� בר�, לו. מחללי� אחרי� ¿BÎÏ‰ƒ˙אבל
˙aLמ בגמרא צריכה– שאינה שמלאכה שאמרו מה כגו� בואר, «»

מלאכת והרי תורה, אסרה מחשבת שמלאכת מפני עליה. פטורי� לגופה

מתו� ממשכ� שבת ולמדי� במשכ�, אלא בשבת כתובה אינה מחשבת

הפרשיות. במסכתנו,B‚È‚Á˙סמיכות השנויות חגיגה הלכות – ¬ƒ
˙BÏÈÚn‰Â,ממנו ונהנה בהקדש מועל כשאד� היינו מעילה, הלכות – ¿«¿ƒ

מעילה, במסכת Ô‰Lכמבואר ,‰¯ÚNa ÔÈeÏz‰ ÌÈ¯¯‰k Ì‰ È¯‰¬≈≈«¬»ƒ«¿ƒ¿«¬»∆≈
˙Ba¯Ó ˙BÎÏ‰Â ËÚÓ ‡¯˜Óהתלויות הלכות הרבה בה� שיש – ƒ¿»À»«¬»¿À

הראש בשערות התלוי כהר מועט, במקרא –‰ÔÈ�Èc(רש"י);ברמז «ƒƒ
ממונות, הקרבנות,B„B·Ú‰Â˙דיני דיני –˙B‡Óh‰Â ˙B¯‰h‰– ¿»¬«¿»¿«À¿

וטומאה, טהרה אפילוBÈ¯ÚÂ˙דיני מבואר; בגמרא עריות; דיני – «¬»
שדורשי� נפש" תחת "נפש כגו� בתורה, בפירוש כתובות שאינ� הלכות

או טהרה, בדיני מקווה שיעור או בקרבנות, הד� הולכת או ממו�,

מאנוסתו בתו די� או טומאה, בדיני בכעדשה שמטמא שר� שיעור

עריות, eÎÓÒiMבהלכות ‰Ó ÏÚ Ô‰Ï LÈנלמדות שהלכותיה� – ≈»∆««∆ƒ¿…
שבתורה. ˙B¯‰ממקראות ÈÙeb Ô‰ Ô‰סוגי כל מבואר: בגמרא – ≈≈≈»

שיסמכו, מה על לה� שיש ההלכות אות� בי� במשנתנו, שנימנו ההלכות

מה על לה� שאי� אות� בי� בשערה, התלויי� כהררי� שה� אות� בי�

ה�. תורה גופי כול� שיסמכו,
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הק המשנה בעני�אגב הפותחת זו משנה כא� מובאת "עריות", בעני� המסיימת ודמת

עריות.

˙BÈ¯Úa ÔÈL¯Bc ÔÈ‡:מבואר בגמרא –,zeixr ixzqa:רש"י ומפרש ≈¿ƒ»¬»
חמותו, וא� חמיו וא� מאנוסתו בתו כגו� בתורה, מפורשות שאינ�

המדרש בדר� אות� א),שלמדי� עה, סנהדרי� לפניGLa‰L(גמרא – ƒ¿»
בזמ� שמא בגמרא, מבואר הטע� כאחד; יותר) (או אד� בני שלשה

ולא ביניה� יתווכחו השניי� שאר הרב, ע� וית� ישא מה� שאחד

להתיר ויבואו יטעו כ� ומתו� הרב, דברי את לשמוע פנויה דעת� תהא

לעריות אלא שבתורה איסורי� לשאר חכמי� חששו ולא בעריות. איסור

שניי� לפני בר�, לה�. ומתאווה מחמדת� אד� של שנפשו לפי דווקא,

מטה השני הרב, ע� ונות� נושא אחד א� שא� בעריות, לדרוש מותר

שניה�; בלב שמורי� הדברי� ונמצאו לשמוע, NÚÓa‰אזנו ‡GÂ¿¿«¬≈
˙ÈL‡¯·,בראשית ימי ששת של הבריאה במעשה דורשי� ואי� – ¿≈ƒ
ÌÈ�Laשנאמר אד�, בני לשני אפילו לב):– ד, נא(דברי� שאל "כי ƒ¿«ƒ

שואלי� שניי� ואי� בראשית במעשה שואל יחיד – ראשוני�"... לימי�

בראשית ב);במעשה יא, בגמרא k¯na·‰(ברייתא ‡GÂבמעשה – ¿«∆¿»»
`),מרכבה wxt l`wfgi)„ÈÁÈa,ליחיד אפילו –‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¿»ƒ∆»ƒ≈»»

יחיד, אותו –ÌÎÁ,�ברמזי דברי� התופס –BzÚcÓ ÔÈ·Óe– »»≈ƒƒ«¿
מבי� הוא לו מוסר שרבו פרקי� ראשי ומתו� הרמזי�, בכוונת להתבונ�

מדעתו. ziy`xaמפרש:הרמב"�השאר dyrnהטבעית החכמה –

izdw - zex`ean zeipyn



dקמו dpyn ipy wxt dbibg zkqn

ãúaL áøòa úBéäì äìçL úøöò,éànL úéaíéøîBà:Báè íBéúaMä øçà ç;ìlä úéáeíéøîBà:çBáè íBé ïéà £¤¤¤¨¨¦§§¤¤©¨¥©©§¦§©©©©©¨¥¦¥§¦¥§©
úaMä øçà;úaMa úBéäì äìç íàL íéãBîe,úaMä øçà çBáè íBiL.åéìëa Laìúî ìBãb ïäk ïéàå,ãtñäa ïéøzîe ©©©©¨¦¤¦¨¨¦§©©¨¤§©©©©©¨§¥Ÿ¥¨¦§©¥§¥¨ª¨¦§¤§¥
úéðòúáe,ïéøîBàä éøác íi÷ì àHL:úaMä øçà úøöò. §©£¦¤§©¥¦§¥¨§¦£¤¤©©©©¨

ääîeøzìå øNònìå ïélçì íéãiì ïéìèBð;ïéìéaèî Lãwìå;úàhçìå,åéãé eàîèð íà–Bôeb àîèð. §¦©¨©¦©ª¦§©©£¥§©§¨§©Ÿ¤©§¦¦§©©¨¦¦§§¨¨¦§¨

:äèéçù.zeler `l la`àø÷ øîàã ìâøä úåîé øàùá äáéø÷äì ìåëé éøäù .äéàø úìåò åìéôàå ,ãéçé úìåò(è"ë øáãîá):äåáâì àìå íëì ,íëì äéäú úøöòziae
.oi`ian mixne` lldáéúëã .äééàø úåìåòå äâéâç éîìù(æ"è íéøáã):è"åéá ïéáéø÷ ïéà ìëä éøáã íéîìù ïéá úåìåò ïéá ,úåáãðå íéøãð ìáà .'äìã ìë ,'äì úøöò

c.geah mei:è"åé ìù äéàø úåìåò úèéçù íåé.zayd xg`l:úåëåñå çñôë äòáù ìë ïéîåìùú äì ùé úøöòå .úáùá àìå è"åéá àì íéáø÷ ïéàùd"ae
.geah mei dl oi` mixne`àìã àëéä åìéôàã àðú ïðéòîùàå .è"åéá úåìåòå íéîìù ïéàéáî éøîàã åäééîòèì ä"áå .è"åéá ïáéø÷äì øúåîù ,çåáè íåé äëéøö äðéà

:úáùä øçàì ãò äì åçãå è"åéá äáéø÷ äéàø úìåò ïéàã ù"á éøîà àäá åìéôà úáù áøòá úøöò ìçã ïåâë ,øçîì ãáòéîì øùôà.yalzn lecb odk oi`íéìëá
:è"åé íåéä ïéàù ìëä åðéáéù ,íåéä åúåàá äàðúé àìù éãë .úáùä øçàù úøöò ìù çåáè íåéá ,åìù íéàð.zay xg` zxvr mixne`d ixac miiwl `ly

öò íìåòì íéøîåà íé÷åãöä åéäùáéúëã ,úáù øçà úø(â"ë àø÷éå)ãçàá úøöò ìç íìåòì ë"àå úéùàøá úáù úøçîî íéøîåà ïäå ,úáùä úøçîî íëì íúøôñå
:úáùá

d.dnexzle xyrnle oilegl micil oilhep:íéî úéòéáø àìà åá ïéàù éìëá äìéèð íäì éã äîåøúå éðù øùòîå ïéìåç.oiliahn ycewleìåëàì ùåøéô
:àúééøåàãî óåâä ìë úà äàîèîä äàîåèá åòâð àìù ,íéãé íúñ àìà íðéàù ô"òàå .äàñ 'îá íéãéä úà ìéáèäì êéøöù ,äøéúé äìòî ùé íùàå úàèçå íéîìù

.z`hgleúà íéàîèîä íéøáãä ïî 'àá åéãé åàîèð íàù ,äøéúé äìòî ùé ,íéúî éàîè ìò íäî úåæäì äîåãà äøô øôàá íéùãå÷îä íéî ,úàèç éîá òâéì
äåáâ äæù åììä úåìòî ìëå .äìéáè êéøö óåâä ìëå ,óåâä íâ àîèð ,íéøôåñ éøáãîù úåàîåè ìëå íéàîè ïé÷ùîå íéàîè ïéìëåàå øôñ ïåâë ,óåâä úà àìå íéãéä
óåñá .äðùä úåîé øàùá àìå ,ìâøá íéøåäè íéáåùç õøàä éîòù ,ìâøä úåëìä ïôåñá ùéù éôì ,äâéâç úåëìä éáâ àëä åäì è÷ðã éàäå .íä íéøôåñ éøáãî ,äæî

:ùãå÷á øîåç

`xephxa yexit

Ì‰ÈÏÚלבעלי�, ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Âכבר שבארנו מהטע� טוב, ביו� – ¿≈¿ƒ¬≈∆
בכל הבהמה ראש על לסמו� שצרי� לפי הקודמת, המשנה בתחילת

על סומכי� אי� הלכ� טוב; ביו� חיי� בבעלי להשתמש ואסור כוחו,

טוב, יו� מערב אלא טוב ביו� שמביאי� והשמחה החגיגה שלמי

שחיטה. לסמיכה תיכ� סוברי� אינ� שמאי BÏBÚ˙שבית ‡G Ï·‡¬»
בה� ואי� למזבח שכול� לפי טוב, ביו� יחיד עולות מביאי� אי� –

ביו� קרבות אינ� היו�, צור� שה� ראייה, עולות ואפילו לאד�, אכילה

הרגל. ימות בשאר אלא ÌÈÓÏLטוב ÔÈ‡È·Ó :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ ˙È·e≈ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
˙BÏBÚÂעולות ובי� ושמחה חגיגה שלמי בי� טוב ביו� מביאי� – ¿

טוב, ביו� אות� מקריבי� טוב יו� חובת שה� הקרבנות שכל ראייה,

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ�והקרבת שהואיל לסמו�– א� טוב, ביו� מותרת ¿¿ƒ¬≈∆
בקרבנות בר�, שחיטה. לסמיכה תיכ� הלל: בית שסוברי� מותר, עליה�

הואיל טוב, ביו� קרבי� שאינ� מודי� הלל בית א� ונדבות, נדרי� של

אחר. ביו� להביא� ואפשר היו�, צור� ואינ�
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˙¯ˆÚ,השבועות חג –˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ‰ÏÁL,ששי ביו� – ¬∆∆∆»»ƒ¿¿∆∆«»
ÁB·Ë ÌBÈ :ÌÈ¯ÓB‡ È‡nL ˙Èaשל ראייה עולות שחיטת יו� – ≈««¿ƒ¿«

טוב, ‰aM˙יו� ¯Á‡�אי שמאי בית לדעת שהרי ראשו�, ביו� – ««««»
ולמחר הקודמת, במשנה ששנינו כמו טוב, ביו� ראייה עולות מביאי�

ו), א, (לעיל למדנו וכבר השבת, את דוחות שאינ� לפי קרבות, אינ�

ראשו�; ביו� אות� מקריבי� הלכ� שבעה, כל תשלומי� לה יש שעצרת

˙aM‰ ¯Á‡ ÁB·Ë ÌBÈ ÔÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ ˙È·e:�גורסי ויש – ≈ƒ≈¿ƒ≈¿«««««»
,geah mei dl oi`הלל בית לשיטת שכ� טבוח, ביו� צור� אי� כלומר

עצמו; טוב ביו� קרבות הראייה עולות הקודמת), ÌÈ„BÓeƒ(במשנה
הלל, בית –‰ÏÁ Ì‡L– עצרת –ÁB·Ë ÌBiL ,˙aMa ˙BÈ‰Ï ∆ƒ»»ƒ¿««»∆¿«
˙aM‰ ¯Á‡חגיגה ושלמי ראייה עולות אי� הלל בית לדעת שא� – ««««»

השבת. את ÂÈÏÎaדוחי� LaÏ˙Ó ÏB„b Ô‰k ÔÈ‡Â�הנאי בבגדיו – ¿≈…≈»ƒ¿«≈¿≈»
טבוח ימי בשאר רגיל שהיה כדר� ובשוק, לפרס�(רש"י)בביתו כדי ,

מפרשי�: ויש לקמ�; הטע� כמבואר טוב, יו� זה בשמונהeilkaשאי� –

עבודתו בה� עובד שהוא כהונה טבוח(תוספות),בגדי ביו� שלכלומר

יו� באותו עובד שאינו לובש�, אינו ראשו� ביו� להיות שחל עצרת

טוב יו� כמו ייראה שלא כדי È�Ú˙·e˙(המאירי).כלל, „tÒ‰a ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ

זה, טבוח ביו� –˙aM‰ ¯Á‡ ˙¯ˆÚ :ÔÈ¯ÓB‡‰ È¯·c Ìi˜Ï ‡HL∆¿«≈ƒ¿≈»¿ƒ¬∆∆««««»
וכתוב שהואיל טו):– כג, היו(ויקרא השבת" ממחרת לכ� "וספרת�

טוב יו� במוצאי מתחילה אינה העומר שספירת אומרי�, הצדוקי�

במוצאי אלא הקבלה, פי על חכמי� שפירשוהו כמו פסח, של הראשו�

הכתוב של כמשמעו פסח, של הראשו� טוב יו� שלאחר הראשונה שבת

ראשו� ביו� לעול� חלה עצרת נמצאת זו ולשיטת� השבת", "ממחרת

טבוח שיו� חכמי� קבעו צדוקי�, של מלב� להוציא וכדי בשבוע,

ובתענית, בהספד ומותר הוא, חול יו� בשבוע ראשו� ביו� להיות שחל

שבארנו כמו בכליו, יו� באותו מתלבש אינו הגדול הכה� ג� ומכא�

ובתענית בהספד איסור נוהגי� היו טבוח ימי בשאר בר�, (גמרא;לעיל.

המאירי).

ה ה נ ש מ ר ו א ב

וטהרה, טומאה הלכות באות מסכתנו סו� ועד שמכא� למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו כבר

ולאכול למקדש לבוא כדי עצמ�, מטהרי� האר�, עמי ואפילו ישראל, כל היו ברגל שכ�

כא� נישנו ו�ז) ג, (להל� לרגל השייכי� וטהרה טומאה ענייני ואגב הקרבנות. מבשר

וטהרה. טומאה של כלליי� דיני�

ÌÈ„iÏ ÔÈÏËB��מי רביעית בו שיש הכלי מ� הידיי� את רוחצי� – ¿ƒ«»«ƒ
,(a ,g zekxa dpyn xe`al epzncwd oiir)ÔÈlÁÏשל פת לאכילת – «Àƒ

שני,NÚnÏÂ¯חולי�, מעשר של פת ולאכילת –‰Óe¯zÏÂ�בי – ¿««¬≈¿«¿»
בלי אסורה בתרומה הנגיעה וא� פירות; לאכילת בי� פת לאכילת

ידיי�. לישראלL„wÏÂנטילת שלמי� בשר כגו� קדשי�, לאכילת – ¿«…∆
לכהני�, ואש� חטאת בשר הידיי�ÔÈÏÈaËÓאו את להטביל צריכי� – «¿ƒƒ

א� יודעי� שאי� ידיי�, בסת� ואפילו סאה, ארבעי� של במקווה

ויש לטומאה. שניות להיות ידיי� סת� על חכמי� שגזרו לפי נטמאו,

בטומאה היינו וודאית, טומאה שנטמאו בידיי� דווקא משנתנו מפרשי�

זה ובכגו� כולו, הגו� את ולא הידיי� את סופרי� מדברי המטמאה

אפילו בטבילה צור� אי� ידיי� בסת� אבל לקודש, טבילה ה� צריכות

המאירי).לקודש היינוhÁÏÂ‡˙(ירושלמי; חטאת, במי לנגוע הבא – ¿««»
מתי�, טמאי על מה� להזות אדומה פרה באפר המקודשי� Ì‡ƒבמי�

ÂÈ„È e‡ÓË�שנגעו כגו� סופרי�, מדברי אות� המטמאה בטומאה – ƒ¿¿»»
מכל הגו�, ולא נטמאות בלבד שהידיי� בספר, או לטומאה בראשו�

חטאת, מי לעני� BÙebמקו� ‡ÓË��צרי וכולו נטמא גופו כל – ƒ¿»
ולקודש הידיי�, בנטילת די שלתרומה המעלות, אות� כל בר�, טבילה.

ה�. סופרי� מדברי טבילה, צרי� הגו� כל ולחטאת טבילה, צריכות

izdw - zex`ean zeipyn
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Bzòcî.íéøác äòaøàa ìkzñnä ìk,íìBòì àa àG elàk Bì éeàø:äìòîl äî,ähîl äî,øBçàl äîe íéðôl äî. ¦©§¨©¦§©¥§©§¨¨§¨¦¨§¦¨¨¨©§©§¨©§©¨©§¨¦©§¨
BðB÷ ãBák ìò ñç àHL ìëå,íìBòì àa àHL Bì éeàø. §¨¤¨©§¨¤¨¨¨

áøæòBé ïa éñBéøîBà:CBîñì àHL.ïðçBé ïa éñBéøîBà:CBîñì.äéçøt ïa òLBäéøîBà:CBîñì àHL.éìaøàä éàzð ¥¤¤¤¥¤¦§¥¤¨¨¥¦§§ª©¤§©§¨¥¤¦§¦©¨©§¥¦
øîBà:CBîñì.éàaè ïa äãeäéøîBà:CBîñì àHL.çèL ïa ïBòîLøîBà:CBîñì.äéòîLøîBà:CBîñì.ïBéìèáà ¥¦§§¨¤©©¥¤¦§¦§¤¨¨¥¦§§©§¨¥¦§©§©§
øîBà:CBîñì àHL.íçðîe ìläe÷ìçð àG.àöéíçðî,ñðëðéànL.éànLøîBà:CBîñì àHL.ìläøîBà:CBîñì. ¥¤¦§¦¥§©¥¤§§¨¨§©¥¦§©©©©©¥¤¦§¦¥¥¦§

íéàéNð eéä íéðBLàøä,ïéc úéa úBáà íäì íéiðLe. ¨¦¦¨§¦¦§¦¦¨¤£¥¦
âéànL úéaíéøîBà:íäéìò ïéëîBñ ïéàå íéîìL ïéàéáî,úBìBò àG ìáà.ìlä úéáeíéøîBà:úBìBòå íéîìL ïéàéáî ¥©©§¦§¦¦§¨¦§¥§¦£¥¤£¨¥¦¥§¦§¦¦§¨¦§

íäéìò ïéëîBñå. §§¦£¥¤

.ezrcn oiane mkg did k"` `l` cigiaàåä äéäé íé÷øô éùàø åì øåñîé íàù íëç àåäù áøä åá øéëî ë"à àìà ,äáëøîá ïéùøåã ïéà ãçà íãàì åìéôà
:åúòãî øàùä ïéáî.mixac 'ca lkzqnd lk:ìéæàå ùøôîã éðä.el ie`x:íìåòì àá àì íà åì äéä áåèå äôé.dlrnl dn:úåéçä éùàøî.dhnl dn

:õøàì úçúî.miptl dn:çøæîá òé÷øä úöéçîì õåç.xeg`l dne:íéîéä úéøçàì íìåòä óåñá øåçàì äî ,íìåòä àøáðù íãå÷ íéðôì äî ,øçà ùåøéô .áøòîì
.epew ceak lr qg `ly lk:éðòãåé éîå éðàåø éîå ïàë äéåöî äðéëù ïéà øîàå øúñá äøéáò øáåòù

a.jenql `ly xne` xfrei oa iqeiøçà øåã ,ã"á úåáà ïéáå íéàéùðä ïéá äúéä ú÷åìçîä åæå .êîåñ àåä åçë ìëáù ,íééç éìòáá ùîúùîù éðôî .è"åéá
:øåã.mgpn `vi,åéúçú ã"á áà úåéäì åîå÷îá éàîù ñðëðå ,åàì íò äæá ììä íò ÷ìçð íà åðéðòî òãåä àì êëéôì .ììä ìù åøáç úåéäìî ùøéôå ,êìîä úãåáòì

:ììä ìò ÷ìçðå.mipey`xd:íéàéùð åéä âåæ ìëá ïåùàø åøëæåäù
b.minly mi`ian:èåéãäì äìéëà êøåö íäá ùéù éôì ,äâéâç éîìù.mdilr oikneq oi`eäëéîñì óëú èçùå êîñå ïðéòá àìã .íåé ãåòáî ïäéìò êîåñ àìà

`xephxa yexit

המציאות, בהתחלת dakxnוהעמקה dyrneהיינו האֿלהית, החכמה –

והנפש והמלאכי� ממנו הנמצאי� כל וחיוב ותאריו, הבורא מציאות

המוות אחר שיהיה ומה באד�, הדבק עלוהשכל שמקשה ברטנורא (עיי�

זה). ÌÈ¯·cפירוש ‰Úa¯‡a ÏkzÒn‰ Ïk,�לקמ המפורטי� –Èe‡¯ »«ƒ¿«≈¿«¿»»¿»ƒ»
ÌÏBÚÏ ‡a ‡G el‡k BÏ;�לעול בא לא אילו לו היה טוב –dl`e ¿ƒ»»»

:mixacd zrax` md‰ÏÚÓl ‰Ó,הרקיע מ� –‰hÓl ‰Ó�מ – «¿«¿»«¿«»
ÌÈ�Ùlהאר�, ‰Ó,�העול בריאת לפני היה מה –¯BÁ‡l ‰Óe– «¿»ƒ«¿»

אינ� אלו שדברי� ללמד, באה משנתנו העול�. ימי באחרית יהא ומה

עלול כי בה�, לחקור לו אסור ולכ� האד�, של המוגבלת השגתו בגדר

בגמרא ובברייתא האמונה. בענייני מבוכה ולידי טעויות לידי לבוא הוא

שנאמר ממה זה לב):למדי� ד, ראשוני�...(דברי� לימי� נא שאל "כי

קצה ועד השמי� מ"למקצה – השמי�" קצה ועד השמי� ולמקצה

מה למטה, מה למעלה, "מה שואל אתה ואי� שואל, אתה השמי�"

לאחור". מה ˜B�Bלפני�, „B·k ÏÚ ÒÁ ‡HL ÏÎÂבגמרא – ¿»∆»«¿
השכינה, רגלי דוחק כאילו זה שהרי בסתר, עבירה העובר זה מפרשי�:

יודעני, ומי רואני ומי כא�, השכינה אי� בלבו: כאומר BÏהיינו Èe‡»̄
ÌÏBÚÏ ‡a ‡HL.לעיל שבארנו כמו מפרש:– qgהרמב"� `ly lke ∆»»»

epew ceak lrכבוד הוא השכל כי שכלו, על ויחמול יחוס שלא "מי –

נמשל הריהו לו, שנית� (השכל) הדבר זה שיעור יודע שאינו ומי הש�,

כבהמות".

פירושו על המהרש"א כותב בשלשה, עריות בסתרי דורשי� שאי� הרישא, בעני�

"ולשו� לעיל): בבאורנו (המובא רש"י יש�ixzqשל ספר ומתו� כ�. משמע לא

לפרש שהשט�ixzqלמדתי אחותו, איסור סוד כגו� עריות, איסור וסוד ממש

נשאו והבל שקי� היה, בניינו בתחילת עול� שהרי באיסורה, ישראל את מונה

ד� אד� אי� אשתו אחות באיסור וכ� לאסור. בשכלו ד� האד� ואי� אחות�,

בגמרא, שאמרו וזהו אשתו. אחות ונשא היתה שלמה יעקב של שמטתו בשכלו,

יבואו בזה האיסור סוד טע� שמעו ולא ביניה� ונתנו שנשאו השניי� שאות�

ממש דומה עריות סתרי שעני� יוצא זה ולפי זו. בדר� בעריות איסור להתיר

ממש". נסתרי� ודברי� סודות ודאי שה� מרכבה ולמעשה בראשית למעשה

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הבכור מ� (חו� נדבה קרבנות בי� חובה קרבנות בי� היחיד, שמקריב בהמה קרבנות כל

קרבנו", ראש על ידו "וסמ� ב): ג, (ויקרא שנאמר סמיכה, טעוני� והפסח), והמעשר

כוחו בכל בחיי�, בעודה הבהמה, ראש על ידיו בשתי לסמו� צרי� הקרב� שבעל כלומר

יג). ו; ג, הקרבנות מעשה הל' רמב"� ז�ח; ט, מנחות (משנה

סומכי�. אי� או טוב ביו� עליה� סומכי� א� טוב, ביו� שמביאי� בקרבנות דנה משנתנו

השני, הבית בזמ� הסנהדרי� בראש שעמדו ישראל חכמי של הזוגות חמשת בזה ונחלקו

הסנהדרי� בראש עמדו ששניה� לפי "זוגות", ונקראו ד�יב). א, אבות (עיי� דור אחר דור

במשנתנו. כמפורש די�, בית אב – והשני נשיא, היה מה� אחד החכמי�, וישיבת

CBÓÒÏ ‡HL :¯ÓB‡ ¯ÊÚBÈ Ôa ÈÒBÈעל טוב ביו� לסמו� אסור – ≈∆∆∆≈∆ƒ¿
נמצא כוחו, בכל הבהמה על סומ� הקרב� ובעל שהואיל הקרב�, ראש

ט ביו� חיי� בבעלי להשתמש ואסור חיי�, בבעלי משתמש וב;שהוא

לסמיכה תיכ� סובר שאינו טוב, יו� מערב אלא סומ� אינו הלכ�

CBÓÒÏשחיטה. :¯ÓB‡ Ô�ÁBÈ Ôa ÈÒBÈשהואיל לסמו�, מותר – ≈∆»»≈ƒ¿
שתיכ� טוב, ביו� עליו סומכי� א� טוב, ביו� הקרב� את ומקריבי�

שחיטה. zebefd.לסמיכה x`y s` mdipia ewlgp jke‰ÈÁ¯t Ôa ÚLB‰È¿À«∆¿«¿»
CBÓÒÏ :¯ÓB‡ ÈÏa¯‡‰ È‡z� .CBÓÒÏ ‡HL :¯ÓB‡הרי – ≈∆ƒ¿ƒ«»«¿≈ƒ≈ƒ¿

השני. הזוג ÔBÚÓLמחלוקת .CBÓÒÏ ‡HL :¯ÓB‡ È‡aË Ôa ‰„e‰È¿»∆««≈∆ƒ¿ƒ¿
CBÓÒÏ :¯ÓB‡ ÁËL Ôa.השלישי הזוג מחלוקת הרי –‰ÈÚÓL ∆»»≈ƒ¿¿«¿»

CBÓÒÏ ‡HL :¯ÓB‡ ÔBÈÏË·‡ .CBÓÒÏ :¯ÓB‡מחלוקת הרי – ≈ƒ¿«¿«¿≈∆ƒ¿
הרביעי. �e˜ÏÁהזוג ‡G ÌÁ�Óe Ïl‰�די בית אב שהיה מנח� – ƒ≈¿«≈∆¿¿

לסמו� הלל הנשיא ע� א�(המאירי);הסכי� נודע שלא מפרשי�, ויש

ÌÁ�Ó(ברטנורא).נחלקו ‡ˆÈ,�אומרי ויש הורדוס; המל� לעבודת – »»¿«≈
רעה לתרבות ישראל"),שיצא "תפארת È‡nL(עיי� Ò�Î�במקומו – ƒ¿«««

הלל. על ונחלק די�, בית אב CBÓÒÏ.להיות ‡HL :¯ÓB‡ È‡nL««≈∆ƒ¿
CBÓÒÏ :¯ÓB‡ Ïl‰.החמישי הזוג מחלוקת הרי –ÌÈ�BL‡¯‰ ƒ≈≈ƒ¿»ƒƒ

ÌÈ‡ÈN� eÈ‰יהושע יועזר, ב� יוסי היינו: זוג, בכל ראשו� הנזכר – »¿ƒƒ
והלל שמעיה טבאי, ב� יהודה פרחיה, mgpne),ב� lld xkfp dligzay)

בדורו, נשיא היה מה� אחד ÔÈcכל ˙Èa ˙B·‡ Ì‰Ï ÌÈi�Le– ¿ƒƒ»∆¬≈ƒ
שטח, ב� שמעו� הארבלי, ניתאי יוחנ�, ב� יוסי היינו: שני, והנזכר

ושמאי mgpn),אבטליו� mewna `ay)�די בית אב היה מה� אחד כל

שלא סברו הנשיאי� – הראשוני� הזוגות שבשלושת נמצא, בסנהדרי�.

הנשיאי� – האחרוני� הזוגות בשני ואילו לסמו�, די� בית ואבות לסמו�

לסמו�. שלא די� בית ואבות לסמו�, אמרו

ג ה נ ש מ ר ו א ב

המשיכו הלל ובית שמאי בית שא� ללמד, משנתנו מוסיפה הקודמת למשנה כהמש�

ראייה בעולות נחלקו כ� טוב. ביו� הקרבי� הקרבנות על סומכי� א� מחלוקת באותה

ד). (ב, ביצה במסכת זו משנה נשנתה וכבר טוב ביו� אות� מקריבי� א�

ÌÈÓÏL ÔÈ‡È·Ó :ÌÈ¯ÓB‡ È‡nL ˙Èaושמחה חגיגה שלמי – ≈««¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
נאכלי� השלמי� שהרי אד�, לאכילת צור� בה� שיש לפי טוב, ביו�

izdw - zex`ean zeipyn
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ãúaL áøòa úBéäì äìçL úøöò,éànL úéaíéøîBà:Báè íBéúaMä øçà ç;ìlä úéáeíéøîBà:çBáè íBé ïéà £¤¤¤¨¨¦§§¤¤©¨¥©©§¦§©©©©©¨¥¦¥§¦¥§©
úaMä øçà;úaMa úBéäì äìç íàL íéãBîe,úaMä øçà çBáè íBiL.åéìëa Laìúî ìBãb ïäk ïéàå,ãtñäa ïéøzîe ©©©©¨¦¤¦¨¨¦§©©¨¤§©©©©©¨§¥Ÿ¥¨¦§©¥§¥¨ª¨¦§¤§¥
úéðòúáe,ïéøîBàä éøác íi÷ì àHL:úaMä øçà úøöò. §©£¦¤§©¥¦§¥¨§¦£¤¤©©©©¨

ääîeøzìå øNònìå ïélçì íéãiì ïéìèBð;ïéìéaèî Lãwìå;úàhçìå,åéãé eàîèð íà–Bôeb àîèð. §¦©¨©¦©ª¦§©©£¥§©§¨§©Ÿ¤©§¦¦§©©¨¦¦§§¨¨¦§¨

:äèéçù.zeler `l la`àø÷ øîàã ìâøä úåîé øàùá äáéø÷äì ìåëé éøäù .äéàø úìåò åìéôàå ,ãéçé úìåò(è"ë øáãîá):äåáâì àìå íëì ,íëì äéäú úøöòziae
.oi`ian mixne` lldáéúëã .äééàø úåìåòå äâéâç éîìù(æ"è íéøáã):è"åéá ïéáéø÷ ïéà ìëä éøáã íéîìù ïéá úåìåò ïéá ,úåáãðå íéøãð ìáà .'äìã ìë ,'äì úøöò

c.geah mei:è"åé ìù äéàø úåìåò úèéçù íåé.zayd xg`l:úåëåñå çñôë äòáù ìë ïéîåìùú äì ùé úøöòå .úáùá àìå è"åéá àì íéáø÷ ïéàùd"ae
.geah mei dl oi` mixne`àìã àëéä åìéôàã àðú ïðéòîùàå .è"åéá úåìåòå íéîìù ïéàéáî éøîàã åäééîòèì ä"áå .è"åéá ïáéø÷äì øúåîù ,çåáè íåé äëéøö äðéà

:úáùä øçàì ãò äì åçãå è"åéá äáéø÷ äéàø úìåò ïéàã ù"á éøîà àäá åìéôà úáù áøòá úøöò ìçã ïåâë ,øçîì ãáòéîì øùôà.yalzn lecb odk oi`íéìëá
:è"åé íåéä ïéàù ìëä åðéáéù ,íåéä åúåàá äàðúé àìù éãë .úáùä øçàù úøöò ìù çåáè íåéá ,åìù íéàð.zay xg` zxvr mixne`d ixac miiwl `ly

öò íìåòì íéøîåà íé÷åãöä åéäùáéúëã ,úáù øçà úø(â"ë àø÷éå)ãçàá úøöò ìç íìåòì ë"àå úéùàøá úáù úøçîî íéøîåà ïäå ,úáùä úøçîî íëì íúøôñå
:úáùá

d.dnexzle xyrnle oilegl micil oilhep:íéî úéòéáø àìà åá ïéàù éìëá äìéèð íäì éã äîåøúå éðù øùòîå ïéìåç.oiliahn ycewleìåëàì ùåøéô
:àúééøåàãî óåâä ìë úà äàîèîä äàîåèá åòâð àìù ,íéãé íúñ àìà íðéàù ô"òàå .äàñ 'îá íéãéä úà ìéáèäì êéøöù ,äøéúé äìòî ùé íùàå úàèçå íéîìù

.z`hgleúà íéàîèîä íéøáãä ïî 'àá åéãé åàîèð íàù ,äøéúé äìòî ùé ,íéúî éàîè ìò íäî úåæäì äîåãà äøô øôàá íéùãå÷îä íéî ,úàèç éîá òâéì
äåáâ äæù åììä úåìòî ìëå .äìéáè êéøö óåâä ìëå ,óåâä íâ àîèð ,íéøôåñ éøáãîù úåàîåè ìëå íéàîè ïé÷ùîå íéàîè ïéìëåàå øôñ ïåâë ,óåâä úà àìå íéãéä
óåñá .äðùä úåîé øàùá àìå ,ìâøá íéøåäè íéáåùç õøàä éîòù ,ìâøä úåëìä ïôåñá ùéù éôì ,äâéâç úåëìä éáâ àëä åäì è÷ðã éàäå .íä íéøôåñ éøáãî ,äæî

:ùãå÷á øîåç

`xephxa yexit

Ì‰ÈÏÚלבעלי�, ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Âכבר שבארנו מהטע� טוב, ביו� – ¿≈¿ƒ¬≈∆
בכל הבהמה ראש על לסמו� שצרי� לפי הקודמת, המשנה בתחילת

על סומכי� אי� הלכ� טוב; ביו� חיי� בבעלי להשתמש ואסור כוחו,

טוב, יו� מערב אלא טוב ביו� שמביאי� והשמחה החגיגה שלמי

שחיטה. לסמיכה תיכ� סוברי� אינ� שמאי BÏBÚ˙שבית ‡G Ï·‡¬»
בה� ואי� למזבח שכול� לפי טוב, ביו� יחיד עולות מביאי� אי� –

ביו� קרבות אינ� היו�, צור� שה� ראייה, עולות ואפילו לאד�, אכילה

הרגל. ימות בשאר אלא ÌÈÓÏLטוב ÔÈ‡È·Ó :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ ˙È·e≈ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
˙BÏBÚÂעולות ובי� ושמחה חגיגה שלמי בי� טוב ביו� מביאי� – ¿

טוב, ביו� אות� מקריבי� טוב יו� חובת שה� הקרבנות שכל ראייה,

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ�והקרבת שהואיל לסמו�– א� טוב, ביו� מותרת ¿¿ƒ¬≈∆
בקרבנות בר�, שחיטה. לסמיכה תיכ� הלל: בית שסוברי� מותר, עליה�

הואיל טוב, ביו� קרבי� שאינ� מודי� הלל בית א� ונדבות, נדרי� של

אחר. ביו� להביא� ואפשר היו�, צור� ואינ�

ד ה נ ש מ ר ו א ב

˙¯ˆÚ,השבועות חג –˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ‰ÏÁL,ששי ביו� – ¬∆∆∆»»ƒ¿¿∆∆«»
ÁB·Ë ÌBÈ :ÌÈ¯ÓB‡ È‡nL ˙Èaשל ראייה עולות שחיטת יו� – ≈««¿ƒ¿«

טוב, ‰aM˙יו� ¯Á‡�אי שמאי בית לדעת שהרי ראשו�, ביו� – ««««»
ולמחר הקודמת, במשנה ששנינו כמו טוב, ביו� ראייה עולות מביאי�

ו), א, (לעיל למדנו וכבר השבת, את דוחות שאינ� לפי קרבות, אינ�

ראשו�; ביו� אות� מקריבי� הלכ� שבעה, כל תשלומי� לה יש שעצרת

˙aM‰ ¯Á‡ ÁB·Ë ÌBÈ ÔÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ ˙È·e:�גורסי ויש – ≈ƒ≈¿ƒ≈¿«««««»
,geah mei dl oi`הלל בית לשיטת שכ� טבוח, ביו� צור� אי� כלומר

עצמו; טוב ביו� קרבות הראייה עולות הקודמת), ÌÈ„BÓeƒ(במשנה
הלל, בית –‰ÏÁ Ì‡L– עצרת –ÁB·Ë ÌBiL ,˙aMa ˙BÈ‰Ï ∆ƒ»»ƒ¿««»∆¿«
˙aM‰ ¯Á‡חגיגה ושלמי ראייה עולות אי� הלל בית לדעת שא� – ««««»

השבת. את ÂÈÏÎaדוחי� LaÏ˙Ó ÏB„b Ô‰k ÔÈ‡Â�הנאי בבגדיו – ¿≈…≈»ƒ¿«≈¿≈»
טבוח ימי בשאר רגיל שהיה כדר� ובשוק, לפרס�(רש"י)בביתו כדי ,

מפרשי�: ויש לקמ�; הטע� כמבואר טוב, יו� זה בשמונהeilkaשאי� –

עבודתו בה� עובד שהוא כהונה טבוח(תוספות),בגדי ביו� שלכלומר

יו� באותו עובד שאינו לובש�, אינו ראשו� ביו� להיות שחל עצרת

טוב יו� כמו ייראה שלא כדי È�Ú˙·e˙(המאירי).כלל, „tÒ‰a ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ

זה, טבוח ביו� –˙aM‰ ¯Á‡ ˙¯ˆÚ :ÔÈ¯ÓB‡‰ È¯·c Ìi˜Ï ‡HL∆¿«≈ƒ¿≈»¿ƒ¬∆∆««««»
וכתוב שהואיל טו):– כג, היו(ויקרא השבת" ממחרת לכ� "וספרת�

טוב יו� במוצאי מתחילה אינה העומר שספירת אומרי�, הצדוקי�

במוצאי אלא הקבלה, פי על חכמי� שפירשוהו כמו פסח, של הראשו�

הכתוב של כמשמעו פסח, של הראשו� טוב יו� שלאחר הראשונה שבת

ראשו� ביו� לעול� חלה עצרת נמצאת זו ולשיטת� השבת", "ממחרת

טבוח שיו� חכמי� קבעו צדוקי�, של מלב� להוציא וכדי בשבוע,

ובתענית, בהספד ומותר הוא, חול יו� בשבוע ראשו� ביו� להיות שחל

שבארנו כמו בכליו, יו� באותו מתלבש אינו הגדול הכה� ג� ומכא�

ובתענית בהספד איסור נוהגי� היו טבוח ימי בשאר בר�, (גמרא;לעיל.

המאירי).

ה ה נ ש מ ר ו א ב

וטהרה, טומאה הלכות באות מסכתנו סו� ועד שמכא� למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו כבר

ולאכול למקדש לבוא כדי עצמ�, מטהרי� האר�, עמי ואפילו ישראל, כל היו ברגל שכ�

כא� נישנו ו�ז) ג, (להל� לרגל השייכי� וטהרה טומאה ענייני ואגב הקרבנות. מבשר

וטהרה. טומאה של כלליי� דיני�

ÌÈ„iÏ ÔÈÏËB��מי רביעית בו שיש הכלי מ� הידיי� את רוחצי� – ¿ƒ«»«ƒ
,(a ,g zekxa dpyn xe`al epzncwd oiir)ÔÈlÁÏשל פת לאכילת – «Àƒ

שני,NÚnÏÂ¯חולי�, מעשר של פת ולאכילת –‰Óe¯zÏÂ�בי – ¿««¬≈¿«¿»
בלי אסורה בתרומה הנגיעה וא� פירות; לאכילת בי� פת לאכילת

ידיי�. לישראלL„wÏÂנטילת שלמי� בשר כגו� קדשי�, לאכילת – ¿«…∆
לכהני�, ואש� חטאת בשר הידיי�ÔÈÏÈaËÓאו את להטביל צריכי� – «¿ƒƒ

א� יודעי� שאי� ידיי�, בסת� ואפילו סאה, ארבעי� של במקווה

ויש לטומאה. שניות להיות ידיי� סת� על חכמי� שגזרו לפי נטמאו,

בטומאה היינו וודאית, טומאה שנטמאו בידיי� דווקא משנתנו מפרשי�

זה ובכגו� כולו, הגו� את ולא הידיי� את סופרי� מדברי המטמאה

אפילו בטבילה צור� אי� ידיי� בסת� אבל לקודש, טבילה ה� צריכות

המאירי).לקודש היינוhÁÏÂ‡˙(ירושלמי; חטאת, במי לנגוע הבא – ¿««»
מתי�, טמאי על מה� להזות אדומה פרה באפר המקודשי� Ì‡ƒבמי�

ÂÈ„È e‡ÓË�שנגעו כגו� סופרי�, מדברי אות� המטמאה בטומאה – ƒ¿¿»»
מכל הגו�, ולא נטמאות בלבד שהידיי� בספר, או לטומאה בראשו�

חטאת, מי לעני� BÙebמקו� ‡ÓË��צרי וכולו נטמא גופו כל – ƒ¿»
ולקודש הידיי�, בנטילת די שלתרומה המעלות, אות� כל בר�, טבילה.

ה�. סופרי� מדברי טבילה, צרי� הגו� כל ולחטאת טבילה, צריכות

izdw - zex`ean zeipyn



aקמח dpyn iyily wxt dbibg zkqn

äîeøza,Lãwa àG ìáà.ñøãnä úà àNBpä–äîeøzä úà àNBð,Lãwä úà àG ìáà.ñøãî äîeøú éìëBà éãâa ©§¨£¨©Ÿ¤©¥¤©¦§¨¥¤©§¨£¨¤©Ÿ¤¦§¥§¥§¨¦§¨
Lãwì.äîeøzä úcî Lãwä úcîk àG,øLB÷ Ck øçàå ìéaèîe ábðîe øézî ùãwaL,Ck øçàå øLB÷ äîeøzáe ©Ÿ¤§¦©©Ÿ¤¦©©§¨¤©Ÿ¤©¦§©¥©§¦§©©¨¥©§¨¥§©©¨
ìéaèî. ©§¦

áäøäèa ïéøîâpä íéìk–Lãwì äìéáè ïéëéøö,äîeøzì àG ìáà.Lãwì BëBúaM äî óøöî éìkä,äîeøzì àG ìáà. ¥¦©¦§¨¦§©£¨§¦¦§¦¨©Ÿ¤£¨©§¨©§¦§¨¥©¤§©Ÿ¤£¨©§¨

.äàîåèä éðôá õöåç(àøîâá é"ùøá àåä ïëå ,íéîä éðôá ì"ö):äæì àìå äæì àì äìåò äìéáè ïéàå.dnexzl dhiavd ziae jeze miixeg`åëåúá ùîúùäì éåàøä éìë
åéøåçà åàîèð íàù ,øîà÷ ïðáøã úåàîåèáå .äæ àîèð àì äæ àîèð íàù ,äîåøú ïéðòì åîöò éðôá éìë áåùç ,åáù ùéîùúå ùéîùú ìë .åúèéáö úéáå åéøåçàáå

÷ùîá.éì÷ äì èáöéå ïåùì .äæéçà úéá ,äèéáöä úéá 'éôå .åëåúå åéøåçà åàîèð àì åúèéáö úéá àîèð íàå ,åúèéáö úéá àìå åëåú àîèð àì íéàîè íé('á úåø)úéàå .
:éìëä êåúì åãé ñéðëé àìù éãë ,äúåù àåäùë åëåúá åòáöà ñéðëäì äæéçà úéá éìëì ïéùåòù ,òáöà ïåùì ,äòéáöä úéá éñøâã.ycewl `l la`ãçà àîèð íàù

:ùãå÷ì àîè åìåë ,ïðáøã úåàîåèá íäî.qxcnd z` `yepd:áæ ìù ìòðî.dnexzd z` `yep:äøéåàá òâåð åðéàù ,ñøç ìù úéáçá ,äöøé íà`l la`
.ycewd z`øéåàì äìôð êë êåúîå åãéá äìèðå áæä ñøãî äéäù ìãðñ ìù äòåöø åì ä÷ñôðå íéëñð ìù ïéé úéáç àùåð äéäù ãçà íãàá äéäù äùòî íåùî

:äîåøúá àìå ùãå÷á àìà åøæâ àì êëéôì ,äéä ùãå÷á äéäù äùòîù éôìå .ùãå÷ä úà àùé àì ñøãîä úà àùåðä åøîà äòù äúåàá .ùãå÷ä àîèðå úéáçä`l
.ycewd zcnk:äîåøúä úãî ,åéúåìéáè úöéöçá.yceway:äöéöçì éîãã íåùî ,åøù÷ úà øéúî àåä øåù÷ íà ,åìéáèäì àáå àîè ãâá ùé íà.abpneíà

:õöåçë éåä åéìòù úéðåðîùã ,äìçú åáâðî àåä çì.dnexzae:íåìë êëá ïéàå øåù÷ àåäùë ìéáèî ë"çàå åøùå÷ äöøé íà
a.dxdha mixnbpd milkë"ôòà .äàîåè ìá÷ì ïééåàø íäù ïøîâì áåø÷ åàáùî íäá øäæðå ,øáç ïøîâù.ycewl dliah oikixvéôî ÷åø æúð àîù ïðéùééç

äàîåè ìá÷ì éåàø äéäå øîâðù øçàì àîù ,äàîåè ìá÷î äéä àìå éìëä øîâð àì ïééãò äòù äúåàáù ô"òàå .åá æçåà øáçä äéäù äòùá éìëä ìò õøàä íò
:íéçì ïéàîèî ÷åøäå áåæä äãð úëñîá ïðúã ,àîèîå çì ÷åøä äéä ïééãò.ekezay dn sxvn ilkdíåé ìåáè òâðå ãçà éìëá ïéìëåà ìù äáøä úåëéúç åéä

áéúëã ,ïìåë åìñôðå úçà äëéúçë íéáåùç ïìåë úåéäì ïôøöî éìëä ,ïäî úçàá äîåøúä úà ìñåô àåäù( 'æ øáãîá)äî ìëì åàùò áåúëä ,áäæ äøùò úçà óë
:úçà óëáù.dnexzl `l la`:úåøåäè øàùäå ,äìåñô àéä äá òâðù äëéúç äúåà àìà.leqt ycewa iriaxd:ìñåô åðéàå.eicin zg` z`nhp m`

`xephxa yexit

בגמרא עצמו. בפני כלי כל להטביל צריכי� אלא לקדשי�, שימוש לש�

המי� ואי� החיצו�, הכלי על מכביד הפנימי שהכלי מפני הטע�, מבואר

לגבי ואילו הקודש, לגבי החמירו הלכ� הכלי�, שני בי� יפה נכנסי�

המי� ש� מגיעי� מקו� מכל שהרי החמירו, לא כב,תרומה גמרא (עיי�

מפרשי�:‡ÌÈ¯BÁא). ויש קיבול; בית לה� שיש הכלי אחורי – ¬«ƒ
הכלי, של החיצוניי� הכלי,CB˙Âהצדדי� של חללו –‰ËÈ·v‰ ˙È·e ¿≈«¿ƒ»

גורסי�: ויש הכלי; של האחיזה בית –driavd zia,אצבע מלשו� –

לאחוז כדי האצבעות את לתוכו שמכניסי� הכלי בדופ� שקע כעי� היינו

קיבול, בית זה והרי מתוכו, ולשתות הכלי שלושתÓe¯za‰את – «¿»
נטמא שא� תרומה, לעני� כנפרדי� נחשבי� הכלי של הללו החלקי�

נטמאו א� כגו� החלקי�, שאר נטמאו לא דרבנ� בטומאה מה� אחד

במשקי� סופרי�,האחוריי� מדברי אלא כלי� מטמאי� שאינ� טמאי�,

נטמא לא וכ� טהורה, היא הרי בתוכו תרומה וא� הכלי, תו� נטמא לא

האחוריי� נטמאו לא הצביטה, בית נטמא א� הדי� והוא הצביטה. בית

L„waוהתו�; ‡G Ï·‡,הכלי של מהחלקי� אחד נטמא שא� – ¬»«…∆
אחד נטמא א� בר�, לקדשי�. טמא הכלי כל דרבנ�, בטומאה אפילו

(לפי סוברי� ויש לתרומה. א� טמא הכלי כל תורה, של בטומאה מה�

דרבנ�, בטומאה אפילו הכלי של תוכו נטמא שא� שבגמרא) הברייתא

לתרומה. א� הכלי כל ‰Ò¯„nנטמא ˙‡ ‡NBp‰דרס שהזב כלי – «≈∆«ƒ¿»
עליו נשע� או שכב או ישב wxtaאו f dpyn xe`al epzncwd oiir)

,(mcewd‰Óe¯z‰ ˙‡ ‡NB�המדרס ע� תרומה לישא לו מותר – ≈∆«¿»
הוא כשאי� כלי(yepd`)כאחת, בתו� שנושאה כגו� בתרומה, נוגע

גוזרי� ואי� מאווירו, אלא מגבו מיטמא שאינו השנייה, שבידו חרס

הכלי; של לאווירו המדרס את יכניס ‰L„wשמא ˙‡ ‡G Ï·‡– ¬»∆«…∆
באחד שהיה מעשה משו� הטע�, מבואר שלבגמרא חבית שהעביר

סנדלו של רצועה ונפסקה למקו�, ממקו� קודש qxcnיי� dzidy)

afdרש"י החבית),– לאוויר ונפלה החבית פי על והניחה ונטלה

הקודש; את ישא לא המדרס את הנושא אמרו: שעה באותה ונטמאה.

לא אבל בקודש אלא גזרו לא לפיכ� בקודש, היה והמעשה והואיל

˙¯Óe‰בתרומה. ÈÏÎB‡ È„‚a�ונזהרי טהורי� שה� פי על א� – ƒ¿≈¿≈¿»
הטומאות, L„wÏמ� Ò¯„Óמדרס טומאת ה� טמאי� מקו� מכל – ƒ¿»«…∆

הקודמת. במשנה זו מעלה שנינו וכבר קדשי�, cÓk˙לאוכלי ‡G¿ƒ«
‰Óe¯z‰ ˙cÓ L„w‰לנהוג צריכי� בקודש שנוהגי� כמו לא – «…∆ƒ««¿»

ÈzÓ¯בתרומה, ˘„waLבו יש א� טמא, בגד להטביל הבא – ∆«…∆«ƒ
חוצ�, הקשר יהיה שמא שחוששי� תחילה, קשרו את מתיר קשר,

לתוכו, המי� ייכנסו (לפיb�Óe·ולא תחילה מנגבו הוא, לח וא� – ¿«≈
חציצה), משו� בזה ויש בבגד, קמטי� נעשי� הלחות ידי שעל

ÏÈaËÓe,הבגד את –¯LB˜ Ck ¯Á‡Âחוזר הטבילה ואחרי – «¿ƒ¿««»≈
הבגד, את ÏÈaËÓוקושר Ck ¯Á‡Â ¯LB˜ ‰Óe¯z·eרצה א� – «¿»≈¿««»«¿ƒ

שכ� וכל קשור, כשהוא מטבילו כ� ואחר קושרו, הבגד את לקשור

אלה בדברי� חוששי� אי� שלתרומה הטבילה, לפני לנגבו צור� שאי�

רש"י.לחציצה. מפרש שהואהרמב"�אבלכ� בכלי זה עני� מפרש

א� בה, וכיוצא מיטה כגו� מקושרי�, וקורותיו ולוחותיו מפוצל,

כולו להטבילו הוא יכול מטבילו, לתרומה א� להטבילו, וצרי� נטמא

ומנגב מתיר לקודש, אבל מקושר, כשהוא xtrnכאחד edwpny xnelk)

eizegel oia qepkdהמאירי ואחר),– ומטביל החוצ�, דבר ש� יש שמא

קושר ה).כ� יב, הטומאות אבות (הל'

ב ה נ ש מ ר ו א ב

‰¯‰Ëa ÔÈ¯Ó‚p‰ ÌÈÏk�ראויי ונעשו מלאכת� שנגמרה שבשעה – ≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¬»
היה שהאומ� וכגו� ייטמאו, שלא האומ� בה� נזהר טומאה לקבל

וטהרה, טומאה בדיני להיזהר היודע mewn"חבר", lkn‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿ƒ»
ÏL„wמפי רוק ניתז שמא חכמי�, שגזרו בגמרא, מבואר הטע� – «…∆

מלאכתו וכשנגמרה בעשייתו, עסק שהאומ� בשעה הכלי על האר� ע�

לקודש, טבילה הכלי צרי� הלכ� הכלי, את וטימא לח הרוק היה עדיי�

‰Óe¯zÏ ‡G Ï·‡בלא אלו בכלי� לתרומה להשתמש שמותר – ¬»«¿»
של לרוק חוששי� אי� תרומה שלגבי בטהרה, ונגמרו הואיל טבילה

בלבד טבילה שצריכי� בגמרא, מבואר קודש לעני� וא� האר�. ע�

שמש. הערב לא oiaאבל ycewa oia zebdepd ,zelrn yy epyip o`k cr

,zelrn yng cer dpynd dpen jli`e o`kn .ycewd zxdh lr eyrpy oilega

xenb ycewa `l` opi`y.(גמרא)L„wÏ BÎB˙aM ‰Ó Û¯ˆÓ ÈÏk‰«¿ƒ¿»≈«∆¿«…∆
מה�, באחת טומאה ונגעה אוכלי� של הרבה חתיכות בכלי יש שא� –

ובגמרא אחת, כחתיכה כול� להיות מצרפ� שהכלי לקודש, כול� נטמאו

שנאמר במה רמז לכ� יד):מצאו ז, `zg"(במדבר skd`ln adf dxyr

,"zxehw:ודרשוzg` sk,כאחת שבכ� מה לכל עשה הכתוב –Ï·‡¬»
‰Óe¯zÏ ‡G,נטמאה הטומאה בה שנגעה חתיכה אותה שבתרומה – «¿»

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iyily wxt dbibg zkqn

åïélçì ÷æçäå ïélçì ìáBhä–øNònì øeñà.øNònì ÷æçäå øNònì ìáè–äîeøzì øeñà.÷æçäå äîeøzì ìáè ©¥©ª¦§ª£©©ª¦¨©©£¥¨©©©£¥§ª£©©©£¥¨©§¨¨©©§¨§ª£©
äîeøzì–Lãwì øeñà.Lãwì ÷æçäå Lãwì ìáè–úàhçì øeñà.øeîçì ìáè–ìwì øzî.÷æçä àGå ìáè– ©§¨¨©Ÿ¤¨©©Ÿ¤§ª£©©Ÿ¤¨©©¨¨©¤¨ª¨©©¨©§ª£©

ìáè àG elàk. §¦¨©
æïéLeøtì ñøãî õøàä íò éãâa.äîeøú éìëBàì ñøãî ïéLeøô éãâa.Lãwì ñøãî äîeøú éìëBà éãâa.Lã÷ éãâa ¦§¥©¨¨¤¦§¨©§¦¦§¥§¦¦§¨§§¥§¨¦§¥§¥§¨¦§¨©Ÿ¤¦§¥Ÿ¤

úàhçì ñøãî.øæòBé ïa éñBéäpäkaL ãéñç äéä,Lãwì ñøãî Bzçtèî äúéäå.ãbãb ïa ïðçBéàúøäè ìò ìëBà äéä ¦§¨©©¨¥¤¤¤¨¨¨¦¤©§ª¨§¨§¨¦§©§¦§¨©Ÿ¤¨¨¤ª§§¨¨¨¥©©£©
åéîé ìk Lãwä,úàhçì ñøãî Bzçtèî äúéäå. ©Ÿ¤¨¨¨§¨§¨¦§©§¦§¨©©¨

é ù é ì ù ÷ ø ô
àäîeøzaî Lãwa øîç:äîeøzì íéìk CBúa íéìk ïéìéaènL,Lãwì àG ìáà.äèéávä úéáe CBúå íéøBçà–

Ÿ¤©Ÿ¤¦©§¨¤©§¦¦¥¦§¥¦©§¨£¨©Ÿ¤£©¦§¥©§¦¨

e.oilegl wfgede ,oilegl lah:ïéìåç íùì øåäè ÷æçåî úåéäì ìåáèì ïéåëúðå ïéìåç ìåëàì ìáåèä .äìòî åæ ãåòå.xyrnl xeq`ìëàðä éðù øùòî ìåëàì øåñà
:íìåë ïëå .øùòî íùì ìåáèéù ãò ,íéìùåøéá.z`hga xeq`:äøô øôàá íéùãå÷îä íéîá.wfged `le:àîìòá äöéçøì àìà ,äøäè úìéáè íùì ïéåëúð àì

h `l eli`k.la:äðååë åòá àì ïéìåçã ,ïéìåçì àéä äìéáè ìáà .ùãå÷ìå äîåøúì ù"ëå ,øùòîì
f.qxcnáéúëãë ,íéìëå íãà àîèîù áæä ñøãîë íéìëå íãà àîèì äàîåèä áà(å"è àø÷éå):åéãâá ñáëé äáëùîá òâé øùà ìëå.miyextlíäéìåç éìëåàì

:ïéìåç úøäèá.dnexz ilke`l qxcn miyext icbaøùòî éìëåà éãâá .éðù øùòî éìëåàì ñøãî íéùåøô éãâá ,éðúîì äéì éòáà éëäå .úçà äìòî øñç ïàë
ïäù êåúîå .åìà ìöà äøéîù äáåùç åìà ìù ïúøäè úøéîù ïéà åøîàù ,åäðéð íéøôåñ éøáãî úåìòî éðä ìëå .ïúîåøúá íéðäëì åðééäã ,äîåøú éìëåàì ñøãî éðù

:äãðä ñøãî ïä éøäå ,äãð åúùà íäéìò äáùé àîù íäéãâáá åøæâ ,íåøîù àì åìéàë åìà ìöà.ycewd zxdh lr lke` didåìéàë äøäèá åìù ïéìåç ìëåà äéä
:ùãå÷ä úà àîèîä äàîåè ìëî ïäá øäæð äéäù .ùãå÷ äéä.z`hgl qxcn ezgthn dzideùãå÷ä úøäè ìò åùòðù ïéìåç àðú éàä øáñ÷ã .ùãå÷ì àì ìáà

:äãð úëñî óåñá àúéàãë .íéøáãä ìëì åîã ùãå÷ë åàì ùãå÷ä úøäè ìò åùòðù ïéìåçã .äëìä ïë ïéàå .åîã ùãå÷ë
b`.ilk jeza ilk oiliahny .ycewa xneg:íéàîè íäéðùùë.ycewl `l la`,åëåúá çðåî àåäù ïåöéçä ìò ãéáëîä éîéðôä éìë ìù åãáåë ïðéøîàã

`xephxa yexit

ו ה נ ש מ ר ו א ב

לש� לכוו� צרי� שהטובל בטבילה, מעלה עוד חכמי� שעשו ללמד, מוסיפה משנתנו

שני, מעשר לאכילת או חולי� לאכילת כגו� הקל, דבר לש� שטבל ומי טובל, הוא מה

שחמש הקודמת, במשנה שנינו וכבר חמור. דבר לאכילת לו מועילה זו טבילתו אי�

בקודש: ה� שני;a.חולי�;`.מדרגות חטאת.d.קרבנות;c.תרומה;b.מעשר מי

ÔÈlÁÏ Ï·Bh‰,בטהרה חולי� לאכול כדי –ÔÈlÁÏ ˜ÊÁ‰Â– «≈«Àƒ¿À¬««Àƒ
חולי�, לאכילת טהור מוחזק להיות בטבילתו NÚnÏ¯והתכוו� ¯eÒ‡»««¬≈

שני. מעשר אכילת לש� שיטבול עד שני מעשר לאכול לו אסור –

¯NÚnÏ Ï·Ë,שני מעשר לאכול –¯NÚnÏ ˜ÊÁ‰Â�והתכוו – »«««¬≈¿À¬«««¬≈
שני, למעשר טהור מוחזק Óe¯zÏ‰להיות ¯eÒ‡לאכול לו אסור – »«¿»

כה�. הוא א� Óe¯zÏ‰תרומה, ˜ÊÁ‰Â ‰Óe¯zÏ Ï·Ë�שהתכוו – »««¿»¿À¬««¿»
לתרומה, טהור מוחזק להיות L„wÏבטבילתו ¯eÒ‡טבילתו אי� – »«…∆

קרבנות. לגבי טהור בחזקת להיות לו ÊÁ‰Â˜מועילה L„wÏ Ï·Ë»««…∆¿À¬«
L„wÏ,לקרבנות טהור מוחזק להיות בטבילתו שהתכוו� –¯eÒ‡ «…∆»
˙‡hÁÏבאפר המקודשי� במי� היינו חטאת, במי לנגוע לו אסור – ««»

חטאת. לש� שיטבול עד האדומה, eÓÁÏ¯הפרה Ï·Ëדבר לש� – »«∆»
ÏwÏהחמור, ¯zÓ�ג טהור בחזקת הריהו לקודש, טבל א� כגו� – À»««

לכל. טהור הוחזק לחטאת, טבל וא� שני, ולמעשר GÂ‡לתרומה Ï·Ë»«¿
˜ÊÁ‰לאחד טהור מוחזק להיות התכוו� ולא סת� שטבל כלומר – À¬«

לרחיצה, אלא טהרה לטבילת כוונתו היתה שלא לעיל, שנימנו מהדברי�

Ï·Ë ‡G el‡kטבילה מועילה מקו� ומכל כוונה. צריכה שהטבילה – ¿ƒ»«
אינ� שחולי� בטהרה, חוליה� האוכלי� לגבי היינו חולי�, לאכילת זו

כוונה ב).צריכי� יג, הטומאות אבות הל' רמב"� (גמרא;

ז ה נ ש מ ר ו א ב

נקדי� המשנה ולהבנת בטומאה. חכמי� שעשו אחרות במעלות ללמד מוסיפה משנתנו

טו, (ויקרא בתורה כתוב הבאה. במשנה וכ� במשנתנו, החוזר "מדרס" הביטוי את לבאר

נאמר כ� יטמא"; עליו ישב אשר הכלי וכל יטמא, הזב עליו ישכב אשר המשכב "כל ד):

שהזב ללמדנו, באה זו פרשה יטמא". הזב עליו ירכב אשר המרכב "וכל ט): ש�, (ש�

ועושה לרכיבה, או לישיבה או לשכיבה המיוחדי� כלי� מטמא והוא הטומאה אב הוא

מטמא שהזב חכמי�, ולמדו ה�י). ש�, (ש� וכלי� אד� לטמא הטומאה, אב אות� ג�

שוכב, יושב, עומד, דרכי�: בחמש לרכיבה או לישיבה או לשכיבה המיוחדי� הכלי� את

הוא אלו דרכי� לחמש הכולל הש� ד). ב, זבי� (משנה ונשע� ".qxcn"נתלה

ı¯‡‰ ÌÚ È„‚a,וטהרה טומאה בדיני נזהר שאינו –Ò¯„Ó– ƒ¿≈«»»∆ƒ¿»

וכלי� אד� לטמא הטומאה אב שה� היינו מדרס, טומאת טמאי�

הזב, עלÔÈLe¯tÏכמדרס ומקפידי� האר�, מעמי הפורשי� לאלה – «¿ƒ
ע� בבגדי נגעו ה� שא� בטהרה, חוליה� את ואוכלי� טומאה, דיני

הטומאה. באב היינו הזב, במדרס נגעו כאילו ÔÈLe¯Ùהאר� È„‚aƒ¿≈¿ƒ
‰Óe¯˙ ÈÏÎB‡Ï Ò¯„Ó,אחת מעלה כא� שחסרה מבואר בגמרא – ƒ¿»¿¿≈¿»

במשנתנו: להגיה צרי� icbaוכ� .ipy xyrn ilke`l qxcn miyext icba

dnexz ilke`l qxcn ipy xyrn ilke`�האוכלי בית� ובני לכהני� היינו –

שמירה נקראת הקלי� אלו של שמירת� שאי� הוא והטע� תרומה.

כ� ומתו� נשמרו, לא כאילו החמורי� לגבי ה� והרי החמ�רי�, אצל

הנידה מדרס ה� והרי נידה, אשתו עליה� ישבה שמא בבגדיה� גזרו

L„wÏ(רש"י). Ò¯„Ó ‰Óe¯˙ ÈÏÎB‡ È„‚a.�קדשי לאוכלי –È„‚a ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»«…∆ƒ¿≈
L„˜,�קדשי אוכלי בגדי –˙‡hÁÏ Ò¯„Ó�לעוסקי ה� טמאי� – …∆ƒ¿»««»

האדומה. הפרה באפר המקודשי� במי� היינו חטאת, Ôaבמי ÈÒBÈ≈∆
¯ÊÚBÈ,ב במשנה לעיל הנזכר הראשו�, מהזוג הנשיא הוא –‰È‰ ∆∆»»

‰p‰kaL „ÈÒÁ,תרומה ה� כאילו בחולי� א� נזהר והיה –‰˙È‰Â »ƒ∆«¿À»¿»¿»
BzÁtËÓ,בסעודה ידיו בה שקינח –L„wÏ Ò¯„Ó�א כלומר – ƒ¿«¿ƒ¿»«…∆

הקודש, מעלות על שמרו מקו� מכל שבכהונה, חסיד שהיה פי על

קדשי�. לאוכלי כמדרס היתה ‡ÏÎBומטפחתו ‰È‰ ‡„b„b Ôa Ô�ÁBÈ»»∆À¿¿»»»≈
שלו, חולי� –L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ,�בקדשי הנוהגת בטהרה –Ïk ««¬««…∆»

ÂÈÓÈ,�קדשי המטמאה טומאה מכל חוליו את שומר תמיד שהיה – »»
˙‡hÁÏ Ò¯„Ó BzÁtËÓ ‰˙È‰Âבמ לעוסקי� כמו– חטאת, י ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿»««»

התנא שלדעת עצמו, לקודש לא אבל לחטאת, ודווקא לעיל; שבארנו

בר�, כקודש. ה� הרי הקודש טהרת על שנעשו חולי� משנתנו של

דבר לכל כקודש אינ� הקודש טהרת על שנעשו שחולי� היא ההלכה

.(a wxt seq zexdh zkqnae dcip zkqn seq oiir)

א ה נ ש מ ר ו א ב

עשרה אחת מנויות הראשונות המשניות ובשלש וטהרה, טומאה בהלכות ממשי� זה פרק

התרומה. על לקודש שיש מעלות

‰Óe¯zÏ ÌÈÏk CB˙a ÌÈÏk ÔÈÏÈaËnL :‰Óe¯zaÓ L„wa ¯ÓÁ…∆«…∆ƒ«¿»∆«¿ƒƒ≈ƒ¿≈ƒ«¿»
לש� חברו, בתו� כשאחד טמאי� כלי� שני במקווה להטביל מותר –

לתרומה, L„wÏשימוש ‡G Ï·‡�הכלי לשני עולה זו טבילה אי� – ¬»«…∆

izdw - zex`ean zeipyn



קמט a dpyn iyily wxt dbibg zkqn

äîeøza,Lãwa àG ìáà.ñøãnä úà àNBpä–äîeøzä úà àNBð,Lãwä úà àG ìáà.ñøãî äîeøú éìëBà éãâa ©§¨£¨©Ÿ¤©¥¤©¦§¨¥¤©§¨£¨¤©Ÿ¤¦§¥§¥§¨¦§¨
Lãwì.äîeøzä úcî Lãwä úcîk àG,øLB÷ Ck øçàå ìéaèîe ábðîe øézî ùãwaL,Ck øçàå øLB÷ äîeøzáe ©Ÿ¤§¦©©Ÿ¤¦©©§¨¤©Ÿ¤©¦§©¥©§¦§©©¨¥©§¨¥§©©¨
ìéaèî. ©§¦

áäøäèa ïéøîâpä íéìk–Lãwì äìéáè ïéëéøö,äîeøzì àG ìáà.Lãwì BëBúaM äî óøöî éìkä,äîeøzì àG ìáà. ¥¦©¦§¨¦§©£¨§¦¦§¦¨©Ÿ¤£¨©§¨©§¦§¨¥©¤§©Ÿ¤£¨©§¨

.äàîåèä éðôá õöåç(àøîâá é"ùøá àåä ïëå ,íéîä éðôá ì"ö):äæì àìå äæì àì äìåò äìéáè ïéàå.dnexzl dhiavd ziae jeze miixeg`åëåúá ùîúùäì éåàøä éìë
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בגמרא עצמו. בפני כלי כל להטביל צריכי� אלא לקדשי�, שימוש לש�

המי� ואי� החיצו�, הכלי על מכביד הפנימי שהכלי מפני הטע�, מבואר

לגבי ואילו הקודש, לגבי החמירו הלכ� הכלי�, שני בי� יפה נכנסי�

המי� ש� מגיעי� מקו� מכל שהרי החמירו, לא כב,תרומה גמרא (עיי�

מפרשי�:‡ÌÈ¯BÁא). ויש קיבול; בית לה� שיש הכלי אחורי – ¬«ƒ
הכלי, של החיצוניי� הכלי,CB˙Âהצדדי� של חללו –‰ËÈ·v‰ ˙È·e ¿≈«¿ƒ»

גורסי�: ויש הכלי; של האחיזה בית –driavd zia,אצבע מלשו� –

לאחוז כדי האצבעות את לתוכו שמכניסי� הכלי בדופ� שקע כעי� היינו

קיבול, בית זה והרי מתוכו, ולשתות הכלי שלושתÓe¯za‰את – «¿»
נטמא שא� תרומה, לעני� כנפרדי� נחשבי� הכלי של הללו החלקי�

נטמאו א� כגו� החלקי�, שאר נטמאו לא דרבנ� בטומאה מה� אחד

במשקי� סופרי�,האחוריי� מדברי אלא כלי� מטמאי� שאינ� טמאי�,

נטמא לא וכ� טהורה, היא הרי בתוכו תרומה וא� הכלי, תו� נטמא לא

האחוריי� נטמאו לא הצביטה, בית נטמא א� הדי� והוא הצביטה. בית

L„waוהתו�; ‡G Ï·‡,הכלי של מהחלקי� אחד נטמא שא� – ¬»«…∆
אחד נטמא א� בר�, לקדשי�. טמא הכלי כל דרבנ�, בטומאה אפילו

(לפי סוברי� ויש לתרומה. א� טמא הכלי כל תורה, של בטומאה מה�

דרבנ�, בטומאה אפילו הכלי של תוכו נטמא שא� שבגמרא) הברייתא

לתרומה. א� הכלי כל ‰Ò¯„nנטמא ˙‡ ‡NBp‰דרס שהזב כלי – «≈∆«ƒ¿»
עליו נשע� או שכב או ישב wxtaאו f dpyn xe`al epzncwd oiir)

,(mcewd‰Óe¯z‰ ˙‡ ‡NB�המדרס ע� תרומה לישא לו מותר – ≈∆«¿»
הוא כשאי� כלי(yepd`)כאחת, בתו� שנושאה כגו� בתרומה, נוגע

גוזרי� ואי� מאווירו, אלא מגבו מיטמא שאינו השנייה, שבידו חרס

הכלי; של לאווירו המדרס את יכניס ‰L„wשמא ˙‡ ‡G Ï·‡– ¬»∆«…∆
באחד שהיה מעשה משו� הטע�, מבואר שלבגמרא חבית שהעביר

סנדלו של רצועה ונפסקה למקו�, ממקו� קודש qxcnיי� dzidy)

afdרש"י החבית),– לאוויר ונפלה החבית פי על והניחה ונטלה

הקודש; את ישא לא המדרס את הנושא אמרו: שעה באותה ונטמאה.

לא אבל בקודש אלא גזרו לא לפיכ� בקודש, היה והמעשה והואיל

˙¯Óe‰בתרומה. ÈÏÎB‡ È„‚a�ונזהרי טהורי� שה� פי על א� – ƒ¿≈¿≈¿»
הטומאות, L„wÏמ� Ò¯„Óמדרס טומאת ה� טמאי� מקו� מכל – ƒ¿»«…∆

הקודמת. במשנה זו מעלה שנינו וכבר קדשי�, cÓk˙לאוכלי ‡G¿ƒ«
‰Óe¯z‰ ˙cÓ L„w‰לנהוג צריכי� בקודש שנוהגי� כמו לא – «…∆ƒ««¿»

ÈzÓ¯בתרומה, ˘„waLבו יש א� טמא, בגד להטביל הבא – ∆«…∆«ƒ
חוצ�, הקשר יהיה שמא שחוששי� תחילה, קשרו את מתיר קשר,

לתוכו, המי� ייכנסו (לפיb�Óe·ולא תחילה מנגבו הוא, לח וא� – ¿«≈
חציצה), משו� בזה ויש בבגד, קמטי� נעשי� הלחות ידי שעל

ÏÈaËÓe,הבגד את –¯LB˜ Ck ¯Á‡Âחוזר הטבילה ואחרי – «¿ƒ¿««»≈
הבגד, את ÏÈaËÓוקושר Ck ¯Á‡Â ¯LB˜ ‰Óe¯z·eרצה א� – «¿»≈¿««»«¿ƒ

שכ� וכל קשור, כשהוא מטבילו כ� ואחר קושרו, הבגד את לקשור

אלה בדברי� חוששי� אי� שלתרומה הטבילה, לפני לנגבו צור� שאי�

רש"י.לחציצה. מפרש שהואהרמב"�אבלכ� בכלי זה עני� מפרש

א� בה, וכיוצא מיטה כגו� מקושרי�, וקורותיו ולוחותיו מפוצל,

כולו להטבילו הוא יכול מטבילו, לתרומה א� להטבילו, וצרי� נטמא

ומנגב מתיר לקודש, אבל מקושר, כשהוא xtrnכאחד edwpny xnelk)

eizegel oia qepkdהמאירי ואחר),– ומטביל החוצ�, דבר ש� יש שמא

קושר ה).כ� יב, הטומאות אבות (הל'

ב ה נ ש מ ר ו א ב

‰¯‰Ëa ÔÈ¯Ó‚p‰ ÌÈÏk�ראויי ונעשו מלאכת� שנגמרה שבשעה – ≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¬»
היה שהאומ� וכגו� ייטמאו, שלא האומ� בה� נזהר טומאה לקבל

וטהרה, טומאה בדיני להיזהר היודע mewn"חבר", lkn‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿ƒ»
ÏL„wמפי רוק ניתז שמא חכמי�, שגזרו בגמרא, מבואר הטע� – «…∆

מלאכתו וכשנגמרה בעשייתו, עסק שהאומ� בשעה הכלי על האר� ע�

לקודש, טבילה הכלי צרי� הלכ� הכלי, את וטימא לח הרוק היה עדיי�

‰Óe¯zÏ ‡G Ï·‡בלא אלו בכלי� לתרומה להשתמש שמותר – ¬»«¿»
של לרוק חוששי� אי� תרומה שלגבי בטהרה, ונגמרו הואיל טבילה

בלבד טבילה שצריכי� בגמרא, מבואר קודש לעני� וא� האר�. ע�

שמש. הערב לא oiaאבל ycewa oia zebdepd ,zelrn yy epyip o`k cr

,zelrn yng cer dpynd dpen jli`e o`kn .ycewd zxdh lr eyrpy oilega

xenb ycewa `l` opi`y.(גמרא)L„wÏ BÎB˙aM ‰Ó Û¯ˆÓ ÈÏk‰«¿ƒ¿»≈«∆¿«…∆
מה�, באחת טומאה ונגעה אוכלי� של הרבה חתיכות בכלי יש שא� –

ובגמרא אחת, כחתיכה כול� להיות מצרפ� שהכלי לקודש, כול� נטמאו

שנאמר במה רמז לכ� יד):מצאו ז, `zg"(במדבר skd`ln adf dxyr

,"zxehw:ודרשוzg` sk,כאחת שבכ� מה לכל עשה הכתוב –Ï·‡¬»
‰Óe¯zÏ ‡G,נטמאה הטומאה בה שנגעה חתיכה אותה שבתרומה – «¿»

izdw - zex`ean zeipyn
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ב: עמ' כח בתפילתדף הזריזות בענין הגמרא מביאה בבוקר, הזריזות בענין שדיברו כיון

ספרא,מנחה: רב מנחה]צלֹותיּהזמןאמר היהּדאברהם[-תפילת מּכיאבינו, ְְְְִִֵַַַַָָָָ
ּכֹותלי מאמצעמׁשחרי נוטה כשהשמש והוא הכתלים, במזרח צל להיראות כשהחל - ְְֲֵֵַ

הגמרא: מקשה למערב. וניגמרהרקיע ניקּום מאברהם אנן יֹוסף, רב וכיאמר - ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָ
כמוהו. זריז להיות יכול מי הרי מאברהם, ללמוד רברבא[-הקשה]אמרניתן קושיית על ַָָָ

ה הרי ּגמריוסף, ואנן[-למד]ּתּנא מיּניּהמאברהם, ּגמרינן מדועלא נלמד- שלא ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹ
מאברהם,ממנו. למד התנא נאמרּדתניאוהיכן מילה, מצות ג)לגבי יב 'ּובּיֹום(ויקרא ְְַַָ

ערלתֹו', ּבׂשר יּמֹול זההּׁשמיני הּיֹוםופסוק ׁשּכל למילה,השמינימלּמד ּכׁשר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁש מקוםאּלא מקּדימיןמכל ׁשּנאמרקייםלוממהריןהּזריזין כבמצֹות, (בראשית ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָ

וגו'.ג) ויחבׁש' ּבּבקר אברהם למילה,'וּיׁשּכם זריזות מאברהם למד שהתנא ומכך ְְֲֵֶַַַַַַָָֹֹ
למצוות. זריזות ממנו ללמוד שאפשר מוכח

יֹוסף רב רבא, אמר אלאאּלא מאברהם, זריזות נלמד איך הקשה קאלא הא ֵֶַַָָָָָָ
ליּה בפסחים,קׁשיא ממשנה ספרא רב על להקשות כוונתו נח.)ּדתנן- חל(פסחים ְְִֵַַָָ

ׁשּבת, ּבערב להיֹות ּפסחים לקרבןערבי דחוק,והזמן יהאפסח זה שביום תיקנו ְְְְִִֵֶֶַַָָ
השביעית,ּומחצהשעותּבׁשׁשהתמידנׁשחט השעה אמצע דהיינו היום, וקרבמן ְְְֱִֵֵֶָָָ
ּומחצה.ּבׁש שבע,בע מתחילת הוא שערב מאברהם לומדים אם אתונׁשחטיּהוקשה, ְְְֱֲִֵֶֶַָ

כבר יום באותו ּכֹותלי,התמיד מׁשחרי ביוםמּכי דחוק הזמן שהרי שבע, בתחילת שזה ְְֲִִֵֵַ
זה.

הגמרא: קּוׁשיאמקשה שבע,מאי בתחילת התמיד את שישחטו הקושיא מה ודילמא- ְְְִַָָ
אולי הּמקּדׁש- ּדבית מׁשחרירקּכֹותלי ּומחצה והואּבׁשׁש משחירים, היו - ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָ

טּובא מּכּווני דלא רחביםמּׁשּום היו אלא ולמטה למעלה שוה ברוחב היו שלא - ְְִִֵַָֹ
שעה. חצי אחרי רק הכותל במזרח נראה הצל והיה מעלה, כלפי וצרים והולכים מלמטה

חצות, קודם גם לשחוט שאפשר לטעות עלולים שהרואים שבע, בתחילת שחטו לא ולכן

זה. בזמן מנחה להתפלל יבואו וכן

נּמי הריאי מאברהם מנחה זמן לומדים איך קשה, ועוד אברהם[-שונה]ׁשאני- ְִִִַַַָָ
ּבלּבֹו היתה ּגדֹולה מנחה,ּדאיצטגנינּות זמן מתי וידע המזלות במהלך בקי היה - ְְְְְְִִִַָָָ

הזמן. לפני ולהתפלל לטעות יכולים אנו ּדזקןאבל מּׁשּום נּמי, ויֹוׁשב[-חכם]אי ְְִִִֵֵַָ
הוה, עימו.ּביׁשיבה שהשכינה טעות לידי בא ולא ֲִִָָ

בישיבה: שישב מוראיה חנינא, ּברּבי חמא רּבי ׁשלתחילתּדאמר ימיהן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
תורה,אבֹותינּו, מתן קודם ּפרׁשהואף ּבמצרים[-פסקה]לא היּו מהם. יׁשיבה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ

ׁשּנאמר עּמהם, במצריםיׁשיבה מופתים לעשות למשה הקב"ה טז)כשאמר ג (שמות ְֱִִֶֶֶַָָ
יׂשראל', זקני את ואספּת ישראל.והיינו'לְך עּמהם,חכמי יׁשיבה ּבּמדּבר היּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

טז)ׁשּנאמר יא ׁשּנאמר(במדבר היה, ּביׁשיבה ויֹוׁשב זקן אבינּו אברהם יׂשראל'. מּזקני איׁש ׁשבעים לי 'אספה ְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
א) כד זקן(בראשית חכמה]'ואברהם ּבּימים'[-קנה ׁשּנאמרּבא היה, ּביׁשיבה ויֹוׁשב זקן אבינּו יצחק א). כז 'ויהי(שם ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
יצחק', זקן וכןּכי בתורה. חכם שהיה ׁשּנאמרוהיינו היה, ּביׁשיבה ויֹוׁשב זקן אבינּו זקנהיעקב לשון י)אצלו מח (שם ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

מּזקן'. ּכבדּו יׂשראל ׁשּנאמרשהיהאליעזרואף'ועיני היה, ּביׁשיבה ויֹוׁשב זקן אברהם ב)עבד כד 'וּיאמר(שם ְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
לֹו', אׁשר ּבכל הּמׁשל ּביתֹו זקן עבּדֹו אל זהאמרואברהם רּבֹועל ּבתֹורת ׁשּמֹוׁשל אלעזר שנאמר.רּבי ראיה, ועוד ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ב) טו אליעזר',(שם ּדּמׂשק אלעזרו'הּוא רּבי נוטריקוןאמר היא לאחריםש'דמשק' רּבֹו ׁשל מּתֹורתֹו ּומׁשקה .ׁשּדֹולה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
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טהורות. הטומאה בה� נגעה שלא שבכלי החתיכות ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒושאר
‰Óe¯za ÈLÈÏM‰Â ,ÏeÒt L„wa�אחדי במקומות בארנו כבר – «…∆»¿«¿ƒƒ«¿»

נגיעה, ידי על כגו� המת, מחמת שנטמא שכל הטומאה, דרגות בעני�

נקרא כלי�, בי� אד� d`nehd":בי� a`"ומצורע זב נבלה, מת, שר� וכ�

d`nehd zea`נעשה הטומאה באב והנוגע d`nehl";ה�; oey`x"�ואי

בראשו� אוכל נגע וא� ומשקי�, אוכלי� אלא מטמא לטומאה ראשו�

נעשה זה הרי d`nehl".לטומאה ipy"�חולי מטמא לטומאה שני ואי�

טהורי�, ה� הרי לטומאה בשני נגעו חולי� שא� וקודש, תרומה אלא

נעשית היא הרי לטומאה, בשני נגעה תרומה d`nehl",וא� iyily"

לטומאה שלישי אי� אבל הטומאה, מחמת פסולה שהתרומה כלומר

בשלישי שנגע הקודש אבל לטומאה"; "רביעי לעשותה תרומה מטמא

נעשה זה הרי d`nehl",לטומאה iriax"אינו בר�, פסול, גופו והוא

במשנתנו: ששנינו זהו "חמישי". לעשותו אחר קודש iriaxdמטמא

leqt ycewa,פסול לטומאה הרביעי א� בקודש –dnexza iyilyde–

לטומאה. השלישי אלא פסול אינו בתרומה ‡Ìואילו :‰Óe¯z·e«¿»ƒ

ÂÈ„iÓ ˙Á‡ ˙‡ÓË�היד את סופרי� מדברי המטמאה בטומאה – ƒ¿≈««ƒ»»
טמאי�, ומשקי� באוכלי� שנגעה כגו� השנייה,dz¯·Áבלבד, היד – ¬∆¿»

‰¯B‰Ë,בתרומה בה ליגע ומותר –Ô‰ÈzL ÏÈaËÓ ,L„w·e– ¿»«…∆«¿ƒ¿≈∆
ידיו, שתי את להטביל הוא צרי� בקודש, ליגע בא כשהוא «»∆i‰L„אבל

L„wa dz¯·Á ˙‡ ‡nËÓ;הקודש את פוסלת להיות הרמב"�– ¿«»∆¬∆¿»«…∆
האחרת שידו פי על א� שנטמאה, בשעה לחה היתה היד שא� מבאר,

להטביל וצרי� לקודש, מיד נטמאת היא ג� מקו� מכל בה, נגעה לא

אי� לחה, היתה לא שנטמאה היד א� אבל בקודש, ליגע כדי שתיה�

בה נגעה כ� א� אלא לקודש טמאה האחרת המשניותהיד (פירוש

הראב"ד), השגת ועיי� יב; יב, הטומאות אבות הל' G‡להרמב"�; Ï·‡¬»
‰Óe¯za�א א� חברתה, את מטמאת הטמאה היד אי� שלתרומה – «¿»

את להטביל צור� ואי� לחלוחית. עליה תהא שלא ובלבד בזו, זו נגעה

בתרומה ונוגע בלבד נוטלה אלא שנטמאה, אבותהיד הל' (רמב"�

ש�). הטומאות
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב: עמ' כח בתפילתדף הזריזות בענין הגמרא מביאה בבוקר, הזריזות בענין שדיברו כיון

ספרא,מנחה: רב מנחה]צלֹותיּהזמןאמר היהּדאברהם[-תפילת מּכיאבינו, ְְְְִִֵַַַַָָָָ
ּכֹותלי מאמצעמׁשחרי נוטה כשהשמש והוא הכתלים, במזרח צל להיראות כשהחל - ְְֲֵֵַ

הגמרא: מקשה למערב. וניגמרהרקיע ניקּום מאברהם אנן יֹוסף, רב וכיאמר - ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָ
כמוהו. זריז להיות יכול מי הרי מאברהם, ללמוד רברבא[-הקשה]אמרניתן קושיית על ַָָָ

ה הרי ּגמריוסף, ואנן[-למד]ּתּנא מיּניּהמאברהם, ּגמרינן מדועלא נלמד- שלא ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹ
מאברהם,ממנו. למד התנא נאמרּדתניאוהיכן מילה, מצות ג)לגבי יב 'ּובּיֹום(ויקרא ְְַַָ

ערלתֹו', ּבׂשר יּמֹול זההּׁשמיני הּיֹוםופסוק ׁשּכל למילה,השמינימלּמד ּכׁשר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁש מקוםאּלא מקּדימיןמכל ׁשּנאמרקייםלוממהריןהּזריזין כבמצֹות, (בראשית ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָ

וגו'.ג) ויחבׁש' ּבּבקר אברהם למילה,'וּיׁשּכם זריזות מאברהם למד שהתנא ומכך ְְֲֵֶַַַַַַָָֹֹ
למצוות. זריזות ממנו ללמוד שאפשר מוכח

יֹוסף רב רבא, אמר אלאאּלא מאברהם, זריזות נלמד איך הקשה קאלא הא ֵֶַַָָָָָָ
ליּה בפסחים,קׁשיא ממשנה ספרא רב על להקשות כוונתו נח.)ּדתנן- חל(פסחים ְְִֵַַָָ

ׁשּבת, ּבערב להיֹות ּפסחים לקרבןערבי דחוק,והזמן יהאפסח זה שביום תיקנו ְְְְִִֵֶֶַַָָ
השביעית,ּומחצהשעותּבׁשׁשהתמידנׁשחט השעה אמצע דהיינו היום, וקרבמן ְְְֱִֵֵֶָָָ
ּומחצה.ּבׁש שבע,בע מתחילת הוא שערב מאברהם לומדים אם אתונׁשחטיּהוקשה, ְְְֱֲִֵֶֶַָ

כבר יום באותו ּכֹותלי,התמיד מׁשחרי ביוםמּכי דחוק הזמן שהרי שבע, בתחילת שזה ְְֲִִֵֵַ
זה.

הגמרא: קּוׁשיאמקשה שבע,מאי בתחילת התמיד את שישחטו הקושיא מה ודילמא- ְְְִַָָ
אולי הּמקּדׁש- ּדבית מׁשחרירקּכֹותלי ּומחצה והואּבׁשׁש משחירים, היו - ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָ

טּובא מּכּווני דלא רחביםמּׁשּום היו אלא ולמטה למעלה שוה ברוחב היו שלא - ְְִִֵַָֹ
שעה. חצי אחרי רק הכותל במזרח נראה הצל והיה מעלה, כלפי וצרים והולכים מלמטה

חצות, קודם גם לשחוט שאפשר לטעות עלולים שהרואים שבע, בתחילת שחטו לא ולכן

זה. בזמן מנחה להתפלל יבואו וכן

נּמי הריאי מאברהם מנחה זמן לומדים איך קשה, ועוד אברהם[-שונה]ׁשאני- ְִִִַַַָָ
ּבלּבֹו היתה ּגדֹולה מנחה,ּדאיצטגנינּות זמן מתי וידע המזלות במהלך בקי היה - ְְְְְְִִִַָָָ

הזמן. לפני ולהתפלל לטעות יכולים אנו ּדזקןאבל מּׁשּום נּמי, ויֹוׁשב[-חכם]אי ְְִִִֵֵַָ
הוה, עימו.ּביׁשיבה שהשכינה טעות לידי בא ולא ֲִִָָ

בישיבה: שישב מוראיה חנינא, ּברּבי חמא רּבי ׁשלתחילתּדאמר ימיהן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
תורה,אבֹותינּו, מתן קודם ּפרׁשהואף ּבמצרים[-פסקה]לא היּו מהם. יׁשיבה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ

ׁשּנאמר עּמהם, במצריםיׁשיבה מופתים לעשות למשה הקב"ה טז)כשאמר ג (שמות ְֱִִֶֶֶַָָ
יׂשראל', זקני את ואספּת ישראל.והיינו'לְך עּמהם,חכמי יׁשיבה ּבּמדּבר היּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

טז)ׁשּנאמר יא ׁשּנאמר(במדבר היה, ּביׁשיבה ויֹוׁשב זקן אבינּו אברהם יׂשראל'. מּזקני איׁש ׁשבעים לי 'אספה ְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
א) כד זקן(בראשית חכמה]'ואברהם ּבּימים'[-קנה ׁשּנאמרּבא היה, ּביׁשיבה ויֹוׁשב זקן אבינּו יצחק א). כז 'ויהי(שם ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
יצחק', זקן וכןּכי בתורה. חכם שהיה ׁשּנאמרוהיינו היה, ּביׁשיבה ויֹוׁשב זקן אבינּו זקנהיעקב לשון י)אצלו מח (שם ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

מּזקן'. ּכבדּו יׂשראל ׁשּנאמרשהיהאליעזרואף'ועיני היה, ּביׁשיבה ויֹוׁשב זקן אברהם ב)עבד כד 'וּיאמר(שם ְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
לֹו', אׁשר ּבכל הּמׁשל ּביתֹו זקן עבּדֹו אל זהאמרואברהם רּבֹועל ּבתֹורת ׁשּמֹוׁשל אלעזר שנאמר.רּבי ראיה, ועוד ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ב) טו אליעזר',(שם ּדּמׂשק אלעזרו'הּוא רּבי נוטריקוןאמר היא לאחריםש'דמשק' רּבֹו ׁשל מּתֹורתֹו ּומׁשקה .ׁשּדֹולה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
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אגרות קודש

ב"ה, ו' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

בידיעות  ימשיך  ובודאי  שעברו,  בשבועות  מהפעולות  פרקים  ראשי  במכתבו  לקרות  לי  נעם   ...

מפורטות גם להבא, וכן זוגתו תחי' אשר אף שרק זה פעם השני' שהיא כותבת, תקותי שתהי' זה התחלה 

הזמן   - האריז"ל  בכתבי  מבואר  דמשיחא  שבעקבתא  ובפרט  הדרושה.  בפרטיות  יהי'  כתבה  וגם  טובה 

דמעלת נשי ישראל בדוגמא דגאולה הראשונה ביציאה ממצרים. וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, ולהצלחה מופלגה בענינים הכללים והפרטים גם יחד, מתוך בריאות 

הנכונה ושמחה וטוב לבב.

ובברכת ופרצת גו',

מ. שניאורסאהן



קנג oifge` mipy` cenr f sc ± oey`x wxtzereay

óåøùä ìòå ãåáàä ìò ïéáùçîzpn lr dwixfa ayige ,mixeni`d etxyp m`y Ð

aiig olke`d Ð e`vnp m`y e` ,xyad on lke`dy .lebt ied Ð opnfl ueg oxihwdl

.zxkïéáùçî éðú÷ éëä åìéôàå íìåòá åäðúéà àìã óåøùå ãåáà àäå`ipdnc Ð

o`nkc ,elek `vic ab lr s` ,inp `kd .lebt xyad diieyl dwixfa daygn eda

diwet`l dwixf dil ipdiz Ð inc dizilc

.dlirn icinéëä éñà áø øîà éîåikc Ð

.dwixf dil `ipdn elek `viäéðéî àòá àäå
øçîì ïéëôùðì áùéç ïðçåé éáøî éñà áø

åäîjtey didy mcd ixiy = oiktyp Ð§¨¥

zrya ayig :dil `irain `we .gafnd ceqil

ueg zifk lek`l zpn lr miixiyd zkity

edn ,xgnl epiidc ,epnfl?`d `aiyg in

dwixfc daygn enk lbtl oiktypc daygn

`l e` ,dnvr?ayig :dxend xn` xg` oipr

ayig dwixf zryay Ð xgnl oiktypl

`d `aiyg ,ceqil xgnl miixiyd jetyl

dwixfa ayig eli`k oiktypc daygn

ueg xgnl ezvwn wexfl ayigy ,dnvr

`l e` ,dil lbtnc epnfléáø äéì øîàå ?
ììà åðì úéðù øáë àøéæxerd"a opzc Ð

z`nehl oitxhvn ll`de dtiwd :"ahexde

zilc oeikc .zelap z`nehl `l la` ,oilke`

.zelap z`neh `nhn `l Ð `yyn diaéðä
éìæà ãåáéàìã éîð ïéëôùðlr `le ,ceqil Ð

daygn eda `ipdn `l Ð gafnd iab

,i`w ceai`l elek `viy inp `d .ilebtl

`ed oicae .inc llk dizilc o`nke ,dtxyl

.dlirnn iwet`l dwixf dil `ipdn `lc

ìòå ãåáàä ìò ïéáùçî éðú÷ã àä àìà
óåøùä`ziixa `dn rnyn `de ,xnelk Ð

sexye cea`l dwixfc daygn `ipdnc

inp ikd Ð mlera edpzilc ab lr s` ,ilebtl

lr s` ,elek `viykl dwixf ipdzc `ed oic

.mlera dizilc o`nk incc abàáø øîà
òä ìò äáùçî àîéàãîåòä ìòå ãáàéì ãîå

óøùéìayigyk dwixf zryac oeikc Ð

e` eca`p aeyc ab lr s` ,onw eed izk`

`kd la` .daygn eda `ipdn Ð etxyp

zlren dwixf oi` ,dwixf zrya inc `zilc o`nk Ð dwixf iptl elek `vi xyad

opicy xn` `l Ð "sxyile ca`il cner" xn`wc `de .dlirn icin e`ivedl xyal

zrya onw eedc ab lr s` .etxyp e` `zyd eca`py `l` ,sxyile ca`il `ed

.sxyile ca`il oicner eidy ozlgz lr oteq giked Ð dwixfíã àöé ìáàs` Ð

`viy mc eze` ly dwixf oi` ,`veil zlren dwixf oi` Ð ewxfe eqipkde xfgy it lr

.dlirn icin xyad `ivedl zlrenä÷éúùá èçùmey da ayig `ly ,zexyka Ð

dwixf i`dc .ea oilren Ð 'eke xfgy it lr s` dxfrl ueg mcd `vi aeye ,leqt

dwixf meyn oixeni`a oilren oi` Ð oilw miycw od m`e ,mipdkl xyad zxzn dpi`

.`id melk e`l dwixf i`dc ,efàáé÷ò éáø øîà àì øæòìà éáø øîàdncy myk Ð

.dzxag xya z` xhet jk dxya z` xhetúçà úáá ïäéðù èçùù àìàoebk Ð

lyl zg` ly dhigy dncw `lc ,inc `teb cgkc ,zg`k mipdk ipy mehgyy

.dzxagàáé÷ò éáø øîà àì äæ øçà äæá ìáàdpey`xd hgyy dryac meyn Ð

ly xya zxhet zg` ly mc zwixf oi` mzde ,z`hg xzen dipyd ziyrp cin

.dzxagøîà.dl`y oeyla Ð'åëå àáé÷ò éáø äéä øîåàrnyn ikdc Ð

.oizipznaàåä ìåñô àìäå.`viy Ðïë øîåà äúà éàzlren dwixf `dzy Ð

.leqt `edy it lr s` `veilúåñåëá çðåî ïîã éøäå 'åëå ùéøôîä éøäåonf lk Ð

.ea oilren dwixf iptl miycw iycw xyac ,odizya oilren wxfp `ly
÷øæð
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áùéçlr ceqil miixiy jteyy drya ayigy yxtl oi` Ð edn xgnl oiktypl

`nw wxt `ipzck .lbit `lc `hiyt `dc Ð xgnl gafd on lek`l zpn

`l mbe .oiakrn oi`y mixeni` zxhwde miixiy zkity e`vi :ipzwc ,(`,bi) migafc

,lbitc dil `hiyt inp `dc Ð xgnl miixiy jetyl zpn lr dwixfa aygna iraw

opirac meyn ,mnrhe .mzd inp xn`wck

zlik` `edy xaca zecear rax`a aygiy

miixiy zkitye ,gafn zlik` e` mc`

zecear rax` `l j` ,`id gafn zlik`

irawc wgvi epiaxl d`xp `l` .`id

mcd wexfl zpn lr dwixf zrya aygna

`,dk) migaf opzc .xgnl ilkd on jtypy

,leqt Ð etq`e dtvxd (on) jtyp :(`,ale

,ifg `d opixn` in .xyk Ð etq`e ilkd on

li`ed ,`nlc e` .epwxfie eptq`i dvxi m`c

jled dil ded Ð etqe`l devn oi`e

.ceai`løîàiax iq` axl `xif iax dil

lk" wxt migafa Ð ll` epl zipy xak

zpn lr gafd z` hgeyd :(`,dl) "oileqtd

meyn eilr oiaiig oi` Ð ll`d on lek`l

yxtnck ,x`evd cib `ed ll`e .lebt

i`d ,`nl` .(`,`kw oileg) "ahexde xerd"a

dia ipdn `l `yyn dia zilc oeik ll`

jledd xace ,aeyg epi`y :yexit .daygn

m`c ab lr s`e .lbtin `l Ð `ed ceai`l

inp [oiktyp ipd] (jpd) .elke` elke`l dvx

oeik ll` i`d" :opiqxb mixtq aexae 'eke

ok m`e ."d`neh lawn `l `yyn dia zilc

,yeaiye ."ahexde xerd"c `iddn iziin

diteb lebitc `iddn iiezi`l dil zi` ithc

.d`nehd iptn iiezi`lnàìàlr ipzwc

ok m`e :yexit Ð `iyw sexyd lre cea`d

xn`w lirlc .iq` axl iq` axn `iyw

oiaygn oi`c `hiyt `kde ,oiaygn

`ni` :`ax xn`" .inc cea`kc ,miktypa

`d ,xnelk Ð 'ek "ceai`l cnerd lr

cea`a e`l Ð "ceai`d lr oiaygn" xn`wc

oebk .ceai`l cnera `l` ,xn`w xak

cnerd xac lr dlaw zrya aygny

xya zkizg] wxfy oebk .ca` `l oiicr daygn zryae ,dwixf mcew ca`ile sxyil

[oyak ita e` alk ita] ribd `l oiicre ,oyak itae alk ita [mixeni` zkizge

n`" :iqxbc `qxibl .elek `vil lirl dil incn mewn lkne .daygn zryadil x

."dwixf mcew sxype ca`c oeik :opgei iaxl iq` ax

àìz`hg `idda `aiwr iax xn` `l ,xnelk Ð 'ek hgyy `l` `aiwr iax xn`

hgyy `l` ,dlirnd on dzxag xya zxhet odn zg` ly dwixfc 'ek ca`y

dfa elit` e` ,rnyna dkex` oikqa xnel dvx i` :wtzqdl yi .zg` zaa odizy

df xg` df hgy oebk ,zg` zaa wxfil xykc Ð "zg` zaa" dl ixwe ,df xg`

xg` dfa la` .wxef dfn dvx wxef dfn dvxc ,llk wexfiy mcew df xg` df laiwe

,`aiwr iax xn` `l Ð zxg`d z` laiw `ly cr ewxfe ef ly dnc lawy oebk df

.dlirnd on zxg`d xya wxfpd mcd xhet epi`c `peb i`d ika dceneìáàmc

dwixf oi`c `aiwr iax dcen ,`viy envr mc eze` wxfe ,mc `viy :yexit Ð

.`veil zlren

øôëì"`veil zlren dwixf `aiwr iax did xne` il xn`e" .mewn my Ð ip`t

izivxde iz`ayke .od :el xn`" .`aiwr iax ixac lr owfd did dinz Ð

?"ok xne` dz` i` dz`e :il xn`" .owfd zdinz el izcbdy ,xnelk Ð "mixac

.ixac lr mbnbn dz`y dnecnk ,owfd ixac iptl dvxn dz`yk ,xnelk Ð dinza

jk el aiydy e` ."`ed leqt `lde el xn`" :od el xn`y xg` miqxeb mixtq yie

jpi` ike ,el dzwzy recn ,xnelk Ð "?ok xne` dz` i` dz`e :`aiwr iax dil xn`" .jk owfd el dywdy ,"`aiwr iax iptl mixac izivxdykc" xn`wc `d epiide .owfd

?izenk xne`

äáåùú,dti ayein epi` oeyld `l` .eaiyd dti i`cec ,oerny iaxl `aiwr iax aiydy daeyzd xezql `a `le .dilr aiydl yi ik .dqekne dnelr :yxit Ð daepb

gafk dil opiaygc `aiwr iaxl dil `xiaq ok m` Ð dlirn icin ezxhet xykd zwixfc `aiwr iax xn`w ikd elit`e ,ipyd `ed lqtc oeikc zg` zaa hwpc

`l cgkc opira zg` zaac i`ce `de ,xnelk Ð dinza ?"ok xne` dz` i` dz`e :yiwl yixl opgei iax dil xn`" ?df xg` dfa il dn Ð cg` gafk opiaygc oeike ,cg`

mcw :eyexit ikd .opiqxb ikd ?ecxiy dcen dz` i` ,dwixf mcew mdn cg` ly mixeni` dlrde mcwe ,odizy hgye zeixg`l zeny` ipy yixtd eli` `dc ,edl aiyg

i`e ?enc zwixf `la dlrdy eze` ly mixeni`d ecxiy dcen dz` i` Ð mixeni` dlrd `ly exiag wxf jk xg`e ,exiag zwixf mcew mdn cg` ly mixeni` dlrde

hwpc `de .'ek milw miycw ixeni` `ler xn`dc .ecxi xninl dil ded `le ,onc wxfy oze`n eid eli`k oixeni` ipd iaeyg`l ded ok m` Ð `ed `teb cg jzrc `wlq

.ze`hg lk Ð zeny` hwpc lirl oke .gafn edl hilwe ,ith iycwc miycw iycw lke ,hwp `zeaxl Ð milw miycw
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'åëå äîã ÷øæð.z`hg xzena dipyd dlqtp Ðäøùá úà øåèôéù ïéãlr s`e Ð

.`vei leqt yiy itåáéùä äáåðâ äáåùúeaiydc `d `ziilrn dzid `l ,xnelk Ð

ab lr s` ,dzxiag xya xhet dnc f` Ð zg` zaac rnync ,"odizy z` hgye"

`aiwr iax xn` `lc lirl xfrl` iax yxtnc ikid ikc rnyn ikdc .`ed leqtc

xn`c i`d ,zg` zaa odizy hgyy `l`

Ð "odizy z` hgye" `kd inp `aiwr iax

Ð df xg` dfa ohgy `d .zg` zaa epiid

,`ed leqtc oeik ,daepb daeyz epiide .`l

lqtp odn zg` ly dnc wxfy drync

.z`hg xzena dipydäî úçà úáá éì äî
äæ øçà äæá éìiaxl dil `xiaqe li`ed Ð

ab lr s` dzxiag xya xhet dncc `aiwr

zaygc ikid ik ,z`hg xzen meyn leqtc

df xg` dfa inp ohgya Ð cg` sebk edl

i`ce `l` .dzxiag ly z` xhet dnc `dz

.`py `lc .`id daepb daeyzéáø øîà
ïë øîåà äúà éà äúàå ì"øì ïðçåéÐ

xg` dfa ohgy ik s` cg` sebk edl zaygc

dzxiag xya xhet dncc ,dfùéøôä åìéà ?
úåéøçàì úåîùà éðùcg` ca`i m`y Ð

zeny` ipy hiwpc i`de .xg`a xtkziy odn

`xing z`hgc ,ze`hg izy oky lke Ð

.my`n dizyecwíã÷å íäéðù úà èçùå
ä÷éøæ íãå÷ ïäî ãçà ìù ïéøåîéà äìòäå
eaxw `ly my`n mcd wxf jk xg`e Ð

.oixeni`åìò íàù äãåî äúà éàoze` Ð

`ipdn `l jci`c mc zwixfc .ecxiy oixeni`

`tebnc meyn ,dicic e`lc oixeni` ipdl

.edpip `pixg`à÷ìñ éàåêúòãÐ

xya xhet inp df xg` dfa zxn`wck

`teb cgkc zxn`c `nrh meyn ,dzxiag

ecxi i`n` elr m` `kd ,`edàìåò øîàä ?
olrdy milw miycw ixeni` ,cg` seb iab Ð

engl eyrpy ,ecxi `l Ð minc zwixf iptl

,`ed `teb cgc oeikc .gafn ohlwc ,gafn ly

Ð oixeni` z`lrd xg`l mcd wixfe xcd ik

dinrhc jixack m`e .ecxi `le ,dwixf `ied

ik ,enc `teb cgkc meyn ied `aiwr iaxc

,jci`c mcd wxfp aeye oixeni` dlrde mcw

`l elr m`c dil ipdil ,oixeni` elrd `lc

dpin rny Ð ecxic opixn`cn `l` .ecxi

epiid `l` .`ed `teb cgc meyn e`lc

zaa odizy hgy ikc `aiwr iaxc dinrh

dfn dvxc ,dzxiag xya xhet dnc zg`

`nrh opinwe` `le .wxef dfn dvxe wxef

daepb daeyz `le ,`ed `teb cgc meyn

.eaiyd÷éúùéà.yiwl yix Ðéáø øîà
à÷åðéã äéìâøì ïåðéúöö÷ ïðçåéyiwl yix Ð

diaze`c ,epnn xega didy itl ,"`wepi" ixw

:`pixg` `pyil .eaiydl rci `le ikd

i`n :jl `iyw i`e .ikd i`wc wiicc ,`wiicc

ly dnc wxf ikc ,zg` zaa ze`hg iab `py

ecxi elr m` opixn`c ,jci`c oixeni`d cgc dwixf dvxn `l `kde ,dzxiag xya z` xhetc odn zg`?odn zg` ly dncc opixn` dlirn iab i`cec ,`iyw `l `d

.zg` zaa odizy hgyc ab lr s` ,opira ely mc zwixf `l` ,dvxn `l i`ce Ð gafna oixeni`d zevxl la` .dlirnd on dzxiag z` zxhetäðùîíéîã äùòîÐ

.dwixf epiidøùáá ïéìòåî ïéà íéîã ú÷éøæ øçàì.dlirn ea oi` aeyc ,lwdl epiide .mipdkl xzid zry ea yi xakc Ðäæå äæ ìòxg`l xyad lre oixeni`d lr Ð

.ipd lka erawp dwixf xg`l [la` ,ipd] lka oiaiig oi` dwixf mcewc ,xingdl epiide ,`nhe xzepe lebit meyn aiig dwixfïéøåîéàá ïéìòåî íéîã ú÷éøæ øçàìÐ

.oixeni`a dlirn `zi` `zyde ,llk dlirn eda ded `l dwixf mcewc ,xingdl epiide'eke df lre df lre.lirl ziyixtck xingdl inp epiide Ð.'åëå íéîã äùòî àöîð
àøîâéðú÷.xyaa oilren oi` dwixf xg`l miycw iycw xya `yix Ðàëéìã àåä äìéòîi`n`e .olke`d odkl `ki` `xeqi` `d rnyn Ð?odkc `penn `d

.`edàôéñá áéñð,`ed `wec oilren `dc ,"xyaa oilren" dwixf mcew `yix `pzc meyn `l` .'eke `ed dlirn rnync ,`wec e`l oilren oi` ipzwc i`de Ð

."oilren oi`" inp `tiq `pz Ð mipdkl xzid ea oi` izk`càëéìã àåä äìéòî 'åë àôéñ àîéà.elke`d l`xyil [`ki` `xeqi` `d] xyaa Ð[íéìòáã] àðåîî àäå
'åëå àåäikid ike .ipzw "oilren oi`" `tiqc [`tiqae] `yixc [`tiqa] ediiexzac ,"oilren oi`" inp `tiq `pz "oilren" `yix aiqpc meyn xninl `kil `kde Ð

dlik` xeqi` dia zi` i`n`e ,[`yixc] `tiqa opiwiic inp ikd Ð "`ki` `xeqi` `d" `kd opiwiicc?àöåéì àðéðç áø øîàaeye ezvignl ueg xyad `viy oebk Ð

x`y enk xzl`le dtixyl e`iadle dlirnn e`ivedl Ð `veil zlren dwixf `aiwr iax xn` ikc (mc) `veil zlren dwixf xn`c `id `aiwr iaxe ,mcd wxfp

.ezxev xaerzy cr `l` xzl`l sxyp epi`y ,dwixf dil `ipdn ikdle ,oileqt miycw
ìáà
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øîài`cec .yiwl yix ixac izxzq ,xnelk Ð `wepic idelbx oepizvvw opgei iax

zeny` ipy yixtn iab ok m`c ,`ed `teb cgc meyn `aiwr iaxc `nrh e`l

eyrpc ziyixtck ,ecxi `l xninl ol ded dlrnl iz`ady 'eke.gafn ly engl

ipdnc oeik ,mewn lkn :xn`z m`e .zg` za meyn `aiwr iaxc dinrh i`ce `l`

on xyad xehtl oiprl zg` zaac `nrh

ozeyrl oixeni`a lirei `l dnl Ð dlirnd

`nrha edl dncnc enk ,gafn ly engl

cgcopixn`c ,inc `lc :xnel yi ?`ed `teb

meyn dlirnd on xya xehtl iab `nrhc

Ð dfn dvxc oeik i`cec ,`gip Ð zg` za

on xehtiy `ed oic ,wxef Ð dfn dvx ,wxef

.dnc wxfp `ly dzxag xya s` dlirnd

`lc xnele ,gafn ly engl zeyril la`

`l` .`nrh i`d jk lk `aiyg `l Ð ecxi

ok m` Ð `teb cg meyn `nrhc zxn` i`

.ecxi `ly oiprl s` aeyg mrh ied

ìòåxzep lebit meyn eilr oiaiig dfe df

lr Ð df lre df lr :yexit Ð `nhe

`vnp .[miycw iycwa] mixeni`d lre xyad

lwdl :yexit ,[xingdle lwdl] minc dyrn

`lc ,oilren oi` mincd zwixf ici lry Ð

'd iycw" ez exwineilr aiigl Ð xingdle ,"

.`nhe xzep lebit meyn

àä`de .lek`l xeq`y Ð `ki` `xeqi`

aizk `icdac ,`id `iyew !`ed odkc `penn

.edl ilk` mipdkc (f `xwie) `xwaàä
lirlck ipyn `le Ð `ed milrac `penn

oilren oi` ipzw mixeni`a oilren ab`c

`pzc icii`c ,xity ipyn lirl i`cec .xyaa

iptl iab xyaae mixeni`a oilren `yix

oi`e dwixf xg` iab inp `pz ,minc zwixf

.`kil inp `xeqi`c ab lr s` ,xyaa oilren

mey `kiiy `lc milw miycw iab ,`kd `l`

dil zil ,dwixf mcew s` xyaa dlirn

oilren ab` xyaa oilren oi` ipzinl

o`nl `l` jixt `lc d`xpe .mixeni`a

xn`c o`nl i`c .epipy dlik` xzid xn`c

dvx dwixf xg`l ok m` Ð dwixf xzid

`ly it lr s`e ,dwixfl xzipy xg`l :xnel

milrac `penn `kd jixt i`n ok m`e ,wxfp

.mcd wxfp `ly oeik ,`xeqi`c i`ce ?`ed

éëdtxyl `veil zlren `aiwr iax xn`

,`ki` `xeqi`c inp ikd oi` :yexit Ð

iax xn`w `l o`k cr .`veiy xyaa ixiinc

oiprl `l` `veil zlren dwixfc `aiwr

xeair jixve ,`nhe xzepe lebita ireaw`l

,eteba eleqt iexw df oi`y otxyl dxev

dwixfc cin sxyi (`,at) migqta xn`c

`iede ,`vi `l eli`k dil ieyne dil `ipdn

opixn`c ,xg` xac zngn eleqt dil

dxev xeair jixvy (my) migqta
la`
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éøeîéà :àleò øîàä ?eãøé eìò íà éànà ,àeä àôeb¨©©¦¨¥§¨¨©¨¥¥

íél÷ íéLã÷ïìòäLíc ú÷éøæ éðôì¯äNòð ,eãøé àì ¨¨¦©¦¤¤¡¨¦§¥§¦©¨Ÿ¥§©£¨
:ïðçBé éaø øîà ,÷ézLéà !çaæî ìL BîçìïBðézöö÷ ©§¤¦§¥©¦§¦¨©©¦¨¨§©§¦

éäBìâøì.à÷BðécäðùîéLã÷a íéîc äNòî Lé §©§¦§¨¨¥©£¥¨¦§¨§¥
,øéîçäìe ì÷äì íéLã÷íéLã÷áeeälek íél÷ ¨¨¦§¨¥§©§¦§¨¨¦©¦§

ú÷éøæ éðôì íéLã÷ éLã÷ ?ãöék .øéîçäìíéîc¯ §©§¦¥©¨§¥¨¨¦¦§¥§¦©¨¦
ïéìòBîïäéøeîéàaøNaáe,íéîc ú÷éøæ øçàì¯ïéìòBî £¦§¥¥¤©¨¨§©©§¦©¨¦£¦

áéiç äæ ìòå äæ ìòå .øNaa ïéìòBî ïéàå ïäéøeîéàa§¥¥¤§¥£¦©¨¨§©¤§©¤©¨
éLã÷a íéîc äNòî àöîð .àîèå ,øúBð ,ìebét íeMî¦¦¨§¨¥¦§¨©£¥¨¦§¨§¥
,øéîçäì ïlek íél÷ íéLã÷áe .øéîçäìe ì÷äì íéLã÷̈¨¦§¨¥§©§¦§¨¨¦©¦¨§©§¦
àì ïéìòBî ïéà íéîc ú÷éøæ éðôì ,íél÷ íéLã÷ :ãöék¥©¨¨¦©¦¦§¥§¦©¨¦¥£¦Ÿ

ïéøeîéàaíéîc ú÷éøæ øçàì ,øNaa àìå¯ïéìòBî ¨¥¦§Ÿ©¨¨§©©§¦©¨¦£¦
åéìò ïéáéiç äæ ìòå äæ ìò ,øNaa ïéìòBî ïéàå ïéøeîéàä¥¦§¥£¦©¨¨©¤§©¤©¨¦¨¨
íéLã÷a íéîc äNòî àöîð .àîèå ,øúBð ,ìebét íeMî¦¦¨§¨¥¦§¨©£¥¨¦§¨¨¦

.øéîçäì ïlek íél÷àøîâ,"øNaa ïéìòBî ïéà" éðú÷ ©¦¨§©§¦¨¨¥¥£¦©¨¨
àä ?éànàå !àkéà àøeqéà àä ,àkéìc àeä äìéòî§¦¨§¥¨¨¦¨¦¨§©©¨

!àeä ïäëc àðBîî¯àLéø áéñðc íeMî ,àéL÷ àì ¨¨§Ÿ¥¨©§¨¦¦§¦¥¨
"ïéìòBî"¯:àôéñ àîéà ."ïéìòBî ïéà" àôéñ áéñð £¦¨¥¥¨¥£¦¥¨¥¨

íéLã÷ øNa ?ãöék ,øéîçäì eälek íél÷ íéLã÷a§¨¨¦©¦§§©§¦¥©§©¨¨¦
íéîc ú÷éøæ éðôì íél÷¯ïäa ïéìòBî ïéàïäéøeîéàáe, ©¦¦§¥§¦©¨¦¥£¦¨¤§¥¥¤

ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiç ïéàåú÷éøæ øçàì ,àîèå øúBð §¥©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥§©©§¦©
íéîc¯äìéòî .øNaa ïéìòBî ïéàå ïäéøeîéàa ïéìòBî ¨¦£¦§¥¥¤§¥£¦©¨¨§¦¨

àðBîî àä ?éànàå !àkéà àøeqéà àä ,àkéìc àeä§¥¨¨¦¨¦¨§©©¨¨¨
àáé÷ò éaøå ,ïéàöBiì :àðéðç éaø øîà !àeä íéìòác¦§¨¦¨©©¦£¦¨©§¦§©¦£¦¨

øîà ék ,àéä,äôéøNì àöBiì úìòBî ä÷éøæ àáé÷ò éaø ¦¦¨©©¦£¦¨§¦¨¤¤©¥¦§¥¨
ìáà
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dlirn(oey`x meil)

xy`k mewn lkne,íäî ãçà ìL íc ÷øæðm`däãBî äzà éà ¦§©¨¤¤¨¥¤¦©¨¤
øBèôé óà ,äìéònä ïî døNa úà øèBt dîcL íLkLz`øNa ¤§¥¤¨¨¥¤§¨¨¦©§¦¨©¦§§©

.äìéònä ïî dzøéáçeíày ep`vnäìéònä ïî dzøéáç øNa ìévä £¤§¨¦©§¦¨¦¦¦§©£¤§¨¦©§¦¨
ìeñt àeäL ét ìò óà,'z`hg xzen' oicnúà ìéviL àeä ïéc ©©¦¤¨¦¤©¦¤

døNa.`vei meyn leqt `edy it lr s`e ,dnvr ly §¨¨
:`aiwr iax ly eixac lr dywn `irye` axíeMî Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦

äáeðb äáeLz ,àéòLBà áø[dlern `l daeyz ,xnelk]éaø BáéLä ©©§¨§¨§¨¡¦©¦
ãéîìz BúBàì àáé÷òm`y ,rnyn eixacn ixdy .oerny iaxl - £¦¨§©§¦
ze`hgd izy z` hgy,ïéà ,úçà úáaz` zg` ly dwixf zxhet §©©©¦

ehgyp m` la` ,dzxag xyaàì ,äæ øçà äæaxya z` dxht §¤©©¤Ÿ
,oaen epi` df welige .dzxagàeä ìeñôc ïåéëc,dipyd z`hgd §¥¨§¨

meyn ,dlirnd on dzxag z` `iven zg` ly dnc ok it lr s`e
ok m` ,cg` seb enk zeaygp ze`hgd izyyäî úçà úáa él äî©¦§©©©©

,äæ øçà äæa éldkixv dwixfd ote` lka cg` seb mdy oeikn ¦§¤©©¤
.dlirndn dzxag z` `ivedl

:`aiwr iax zhiyl di`x `ian opgei iaxLéøì ïðçBé éaø déì øîà̈©¥©¦¨¨§¥
,äzàå ,Lé÷ìm`d,ïk øîBà äzà éàixde ,`aiwr iax ixackeléà ¨¦§©¨¦©¨¥¥¦

,úeéøçàì úBîLà ézL Léøôäyixtde cg` my` aiig didy ¦§¦§¥£¨§©£¨
,ipya xtkzi odn cg` ca`i m`y ick ,mipy,ïäéðL úà èçLå§¨©¤§¥¤

äìòäå íã÷åd z`ïäî ãçà ìL ïéøeîéàgafnd lr,ä÷éøæ íãB÷ §¨©§¤¡¨¥¦¤¤¨¥¤¤§¦¨
m`d ,ipyd my`dn mcd z` wxf okn xg`leíàL äãBî äzà éà¦©¨¤¤¦

eìòy gafnd lr el` oixeni`eãøé`l` dxizn dpi` mcd zwixfy , ¨¥§
.envr oaxwd ly oixeni`d z`àeä àôeb ãç Czòc à÷ìñ éàå- §¦¨§¨©§¨©¨

,cg` sebk miaygp zeny`d ipyyøîàä ,eãøé eìò íà éànà©©¦¨¥§¨¨©
ïìòäL ,íél÷ íéLã÷ éøeîéà ,àleògafnd lrú÷éøæ éðôìd,íc ¨¥¥¨¨¦©¦¤¤¡¨¦§¥§¦©¨

mewn lkn ,dxhwdl oixeni`d z` dxizn dwixfd wx oicd ony s`
,eãøé àìy itl,çaæî ìL Bîçì äNòðz` yciw gafnd ,xnelk Ÿ¥§©£¨©§¤¦§¥©

elry cg` oaxway `ler ixacn epcnl .eilr mxihwdl oixeni`d
ipyy xne` dz` m`e ,oixeni`d ecxi `l dwixfd iptl eixeni`
my`d ly oixeni`d mby xnel jixv did cg` sebk md zeny`d
sebk ynn mpi` zeny`d ipyy o`kn gken `l` .ecxi `l ipyd
on dzxag xya z` d`iven zg` z`hg zwixfy epivny dne ,cg`
,zg`k dwixfl zeie`x eid mdizyy oeikny meyn `ed ,dlirnd
mdizy xya z` d`iven dwixfd jkitl ,dvxiy dfi`n wexfl lekie
zaa ze`hgd izy ehgypyk `l` zkiiy `l ef `xaqe ,dlirndn
z`hgdn wexfl leki did `ly ,df xg` dfa ehgyp m` la` ,zg`
.ezaeyza `aiwr iax wcvy `vnp .dlirnn z`vei `id oi` ,dipyd

:`xnbd zniiqn÷ézLéà.yiwl yixïeðézöö÷ ,ïðçBé éaø øîà ¦§¦¨©©¦¨¨§©§¦
à÷eðéc éäBìâøìdywdy ,ipnn xirvd yiwl yix ilbx z` izvvw - §©§¦¦¨

.eaiydl rci `le opgei iax eilr

äðùî
dxeza xn`p(eh d `xwie)iWcTn dbbWA d`hge lrn lrnz iM Wtp' ,¤¤¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥

aiig ''d iycw'a lrendy ,x`eane .'ebe ''dl FnW` z` `iade 'd§¥¦¤£¨©
mipdkl lk`py xyad ,miwlg ipy yi zepaxwd aexa .dlirn oaxwa
lr mze` oixihwny oaxwd ixai` mdy ,oixeni`de ,milral e`
''d iycw' aygp oaxwa wlg dfi` x`az epiptly dpynd .gafnd

.dixg`e mcd zwixf iptl mpic dn mbe ,ea milreny
Nòî (Lé)íéîc ämcd zwixf -íéLã÷ éLã÷amipic mdilr `ian ¥©£¥¨¦§¨§¥¨¨¦

øéîçäì eälek íél÷ íéLã÷áe .øéîçäìe ì÷äìznxeb dwixfd - §¨¥§©§¦§¨¨¦©¦§§©§¦

.xingdl wx
:dpynd zx`anïéìòBî íéîc ú÷éøæ éðôì íéLã÷ éLã÷ ,ãöék¥©¨§¥¨¨¦¦§¥§¦©¨¦£¦

ïäéøeîéàa[gafnd lr mixhweny oaxwd ixai`-]øçàì ,øNaáe §¥¥¤©¨¨§©©
ïäéøeîéàa ïéìòBî íéîc ú÷éøællka mde dxhwdl micreiny §¦©¨¦£¦§¥¥¤

,''d iycw'øNaa ïéìòBî ïéàåepi`e ,mipdkl dlik`a xzen `edy §¥£¦©¨¨
.mixfl s` dlirn ea oi`e ,''d iycw' llkaäæ ìòå äæ ìòålre - §©¤§©¤

,mcd zwixf xg`l oixeni`d lre xyadøúBð ìebét íeMî áéiç©¨¦¦¨
àîèåaiig epnn lke`d ,epnf xg`l xzep e` oaxwd lbtzp m` - §¨¥

mpi` el` mipice ,zxk aiig oaxwdn lk`e `nhpy mc` oke ,zxk
.mcd wxfpy xg`l `l` mibdep,àöîðyéLã÷a íéîc äNòî ¦§¨©£¥¨¦§¨§¥

íéLã÷ea yi,øéîçäìe ì÷äìoxyaa oilren oi`y oiprl lwdl ¨¨¦§¨¥§©§¦
lebit meyn mdilr oiaiig dwixf zryny xingdle ,dwixf xg`l

.`nhe xzep
:x`al dpynd dkiynneepipyy dnyïlek íél÷ íéLã÷á§¨¨¦©¦¨

àì ïéìòBî ïéà íéîc ú÷éøæ éðôì íél÷ íéLã÷ ,ãöék ,øéîçäì§©§¦¥©¨¨¦©¦¦§¥§¦©¨¦¥£¦Ÿ
ïéøeîéàa ïéìòBî íéîc ú÷éøæ øçàì ,øNaa àìå ïéøeîéàalry ¨¥¦§Ÿ©¨¨§©©§¦©¨¦£¦¨¥¦

,deabl mixxean md dwixfd ici,øNaa ïéìòBî ïéàålk`p `edy §¥£¦©¨¨
.milraläæ ìòå äæ ìòzwixf xg`l oixeni`d lre xyad lr - ©¤§©¤

,mcd,àöîð .àîèå øúBð ìebét íeMî åéìò ïéáéiçyíéîc äNòî ©¨¦¨¨¦¦¨§¨¥¦§¨©£¥¨¦
øéîçäì ïlek íél÷ íéLã÷aoiprl mbe oixeni`a dlirn oiprl mb §¨¨¦©¦¨§©§¦

.`nhe xzep lebit

àøîâ
xeqi` yi dwixf xg`l s`y rnyn dpynd oeylny zwiicn `xnbd

:xyaa,éðz÷minc zwixf xg`l miycw iycw,øNaa ïéìòBî ïéà ¨¨¥¥£¦©¨¨
y rnyne,àkéìc àeä äìéòîoaxw eilr mi`ian oi`y ,xnelk §¦¨§¥¨

,dlirnàkéà àøeqéà àä,elke`y odklå,dywàðBîî àä ,éànà ¨¦¨¦¨§©©¨¨¨
àeä ïäëcmipdkd ly oenn `ed xyad dwixf xg`l `ld - §Ÿ¥

dxeza yxetnk](e f `xwie):`xnbd zvxzn .[xyad z` milke` mdy
,àéL÷ àìïéìòBî àLéø áéñðc íeMî`yixa `pzd hwpy ab` - Ÿ©§¨¦§¨¦¥¨£¦

,xyaa 'oilren' dwixf mcewyïéìòBî ïéà àôéñ áéñðmb hwp - ¨¦¥¨¥£¦
yiy o`kn wiicl oi`e ,'xyaa oilren oi`' oeyl dwixf xg`l `tiqa

.xeqi`
:dywne `xnbd zxfegøéîçäì Bìek íél÷ íéLã÷a ,àôéñ àîéà¥¨¥¨§¨¨¦©¦§©§¦

ú÷éøæ éðôì íél÷ íéLã÷ øNa ,ãöékïäa ïéìòBî ïéà íéîc ¥©§©¨¨¦©¦¦§¥§¦©¨¦¥£¦¨¤
øçàì ,àîèå øúBð ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiç ïéàå ,ïäéøeîéàáe§¥¥¤§¥©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥§©©

,øNaa ïéìòBî ïéàå ïäéøeîéàa ïéìòBî íéîc ú÷éøæo`kn mbe §¦©¨¦£¦§¥¥¤§¥£¦©¨¨
y rnynàkéà àøeqéà àä àkéìc àeä äìéòî.elke`y l`xyil §¦¨§¥¨¨¦¨¦¨

å,dywàeä íéìòác àðBîî àä ,éànàxya dwixf xg`l `ld - §©©¨¨¨¦§¨¦
itk uxzl xyt` i` o`ke .milrad ly oenn `ed milw miycw
iptl hwpy ab`y ,miycw iycw xya lr lirl `xnbd dvxizy
miycwa ixdy ,'oilren oi`' dwixf xg`l mb hwp 'oilren' dwixf

'oilren oi`'y aezk dwixf xg`l mbe dwixf mcew mb ,milw.
:`xnbd zvxzn,àðéðç éaø øîàïéàöBiì`viy dpyna xaecn - ¨©©¦£¦¨©§¦

xyad ,mcd wxfpy xg`l s` jkitle ,lqtpe dwixfd iptl xyad
.dlik`a xeq`åepzpyn,àéä àáé÷ò éaøxn`y(:e lirl)dwixfy §©¦£¦¨¦

e .dlirn icin e`ivedl ,`veil dlirenàáé÷ò éaø øîà ékyä÷éøæ ¦¨©©¦£¦¨§¦¨
äôéøNì ,àöBiì úìòBîmiycw enk cin eze` etxyi `ly oiprl - ¤¤©¥¦§¥¨

.xzep oicn lqtie oeliy xg`l wx `l` ,mteba leqt yiy
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xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc dlirn(ipy meil)

ì ìáàa xyad xizd,äìéëàävøî àìc àeä,dvxn dwixfd oi` - £¨§£¦¨§Ÿ§©¤
.`vei oick dlik`l xeq` xyade

íéùã÷ éùã÷ êìò ïøãä

óåòä úàèç ¯ éðù ÷øô
,mixykd zepaxwl mikiiyd mitqep mipice ,dlirn ipic yxti df wxt

:serd z`hg ipica dpc epiptly dpynd .milg md izn

äðùî
äLc÷eäMî da ïéìòBî ,óBòä úàhçdta serd ycwedy dryn - ©©¨£¦¨¦¤§§¨

`iadl ,dhext deya bbeya dpnn dpdpy in aiig ,z`hg myl
,dze` xkny oebk ,diiga dpnn dpdp m` elit` ,'zelirn my`'

y ixg`e .oilegl d`ivedy meynä÷ìîðsqeezip ,dpick z`hgd ¦§§¨
okle ,dyecw daäøLëeäzxykene zpken ziyrp -ìñtäì §§¨§¦¨¥

íBé ìeáèa,[eyny aixrd `l oiicre lahe `nhpy in-]øqeçîáe ¦§¦§©
íéøetkaiigy ze`nehd on zg`a `nh didy in-]`iadl mi ¦¦

aixrde lahe ,zcleie rxevn daf af mde ,exdhpy ixg` oaxw mdilr
leah da rbp m`y ,xnelk ,[epaxw z` `iad `l oiicr la` ,eyny

,mixg` d`nhn dpi` la` ,dlqtp ,mixetik xqegn e` meiäðéìáe§¦¨
d`fdd mcew dwilnd ixg` dnc ddyy ,xnelk ,dnc ol m` oke -

.dlqtp ,ynyd drwyy cr
y xg`ledîc äfeä,dpick gafnd lrìebét íeMî åéìò ïéáéiç- ¨¨¨©¨¦¨¨¦¦

dnc dfed okin xg`le ,lebit zaygna serd z` odkd wln m`
.lebit lke` meyn zxka dxyan zifk lke`d aiig ,dpick,oke

meyn ,mcd z`fd ixg` serd z`hg lr miaiig,øúBð,xnelk ¨
,dzlik` onf seq ixg` dpnn xzezipy xyad on zifk lke`dy

.xzep zlik` xeqi` meyn zxk aiig ,dlile mei `edy,àîèå§¨¥
aiig ,mcd z`fd ixg` z`hgd xyan zifk lk`e `nhpy in ,xnelk

,sebd z`neha miycw xyan lke` meyn zxkäìéòî da ïéàå- §¥¨§¦¨
xaky iptn ,dlirn meyn aiig epi` ,dnc z`fd xg`l dpnn dpdpd

dxeza xn`pe ,mipdkl dlik`l dxya xzed(eh d `xwie),dlirn oipra
''d iycw' yexite ,''d iWcTn dbbyA d`hge ,lrn lFrnz iM Wtp'¤¤¦¦§©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥
ipal xzid mb mda yiy miycw `le ,'dl wx micgeind miycw ,`ed

.mc`

àøîâ
epic ,eyny aixrd `l oiicre lahe `nh didy in ,xnelk ,'mei leah'
z` `ed lqet la` ,oilegd z` `nhn epi`y ,'d`nehl ipy' enk
dleqt dnvr `id ezngn d`nhpy dnexzdy ,xnelk ,dnexzd
x`eai epiptly `ibeqa .mixg` mixac d`nhn dpi` la` ,dlik`l

.miycw oiprl mei leah ly d`nehd zbxca ewlgp mi`pzy
mei leahy zxne`d epzpyn diepy `pz dfi` zrca dpc `xnbd

:miycwd z` lqetéðz÷,dwlnp ,epzpyna epipy -ìñtéì äøLëeä ¨¨¥§§¨¦¨¥
,äðéìáe íéøetk øñeçîáe íBé ìeáèa,o`kn wiicl yieïéà ìñtéì ¦§¦§©¦¦§¦¨¦¨¥¦

,dleqt dnvr `id wx ,mei leah da rbpy z`hgdy ,xnelk ,[ok-]
àì ééenèì ìáàz`nehy itl ,mixg` mixac d`nhn dpi` la` - £¨§©¥Ÿ

zxxan .leqtl `l` ze`nhl dgeka oi`e ,`id dylg mei leah
:`xnbdépî ïéúéðúî:daiyne ,epzpyn diepy in zrca -àéä ïðaø ©§¦¦©¦©¨¨¦

wx mei leahdy myky mixaeqd ,minkg zrca diepy epzpyn -
mi`nhn zeidl m`nhn epi` la` dnexz ly miwyne milke` lqet
miycwde ,cala miycwd z` mei leahd lqet mb jk ,mixg` mixac

,mixg` mixac mi`nhn mpi` ezngn elqtpyìeàL àaà àéðúc§©§¨©¨¨
íBé ìeáè ,øîBà¥§
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)תחילת קהלת בענין הבל הבלים6( שכל מה שנברא בששת ימי בראשית הבל הוא לגבי לע"ל, וכמ"ש ברבות7 

שאפילו תורה דעכשיו הבל הוא לגבי גילוי התורה דלע"ל כו'".

שרק  לבדו"8  גדולות  ל"נפלאות  שהכוונה  שלו,  נפלאות  דוקא,  "נפלאותיו"  הלשון  דיוק  בביאור  וי"ל 

הקב"ה "לבדו" מכיר בהם9, "נפלאותיו".

ובזה מודגש החידוש הגדול דלע"ל10, שהגאולה האמיתית והשלימה היא שלא בערך כלל לכל הענינים 

שבעוה"ז )ב"שית אלפי שנין דהוה עלמא"11(, לא מיבעי בזמן הגלות, אלא אפילו בזמן הגאולה, גאולת מצרים, 

וסימן  "זכר"  רק  הוא  זה  כל  הנה  הזה,  שבזמן  לתומ"צ  בנוגע  אפילו  אלא  העולם,  לעניני  בנוגע  מבעי  ולא 

"לנפלאותיו", להגילוי ד"אראנו נפלאות", ול"תורה חדשה מאתי תצא"12 וקיום המצוות "כמצוות רצונך"13, 

שכ"ז יתגלה לע"ל14.

6( קהלת רבה פ"ב, א.
7( שם.

8( לקמן קלו, ד. להעיר ממדרש חז"ל )יל"ש בשלח רמז רנ( עה"פ "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות – אראנו מה שלא הראיתי לאבות, 
שהרי נסים ונפלאות שאני עתיד לעשות עם הבנים יותר מהפלא ונפלאות מה שעשיתי עם אבות". וראה אוה"ת לתהלים שם.  

9( ראה נדה לא, א.
10( ובפרט בשנת קי"א של נשיא דורנו, שאומרים מזמור זה )ראה אג"ק כ"ד אדמו"ר מהוריי"צ ח"ה א'שלט. ראה לקו"ש ח"כ ע' 578. חכ"ו ע' 

347. ועוד(. 
11( סנהדרין צז, סע"א. וש"נ.

12( ויק"ר פי"ג, ג. ובכ"מ.
13( נוסח תפלת מוסף בר"ח.

14( משיחת ש"פ בלק ה'תש"נ )סה"ש ה'תש"נ ח"ב ע' 561( 

המשך מעמקד ד
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מעילה.  פרק ראשון - קדשי קדשים דף ח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                              תוספות
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)תחילת קהלת בענין הבל הבלים6( שכל מה שנברא בששת ימי בראשית הבל הוא לגבי לע"ל, וכמ"ש ברבות7 

שאפילו תורה דעכשיו הבל הוא לגבי גילוי התורה דלע"ל כו'".

שרק  לבדו"8  גדולות  ל"נפלאות  שהכוונה  שלו,  נפלאות  דוקא,  "נפלאותיו"  הלשון  דיוק  בביאור  וי"ל 

הקב"ה "לבדו" מכיר בהם9, "נפלאותיו".

ובזה מודגש החידוש הגדול דלע"ל10, שהגאולה האמיתית והשלימה היא שלא בערך כלל לכל הענינים 

שבעוה"ז )ב"שית אלפי שנין דהוה עלמא"11(, לא מיבעי בזמן הגלות, אלא אפילו בזמן הגאולה, גאולת מצרים, 

וסימן  "זכר"  רק  הוא  זה  כל  הנה  הזה,  שבזמן  לתומ"צ  בנוגע  אפילו  אלא  העולם,  לעניני  בנוגע  מבעי  ולא 

"לנפלאותיו", להגילוי ד"אראנו נפלאות", ול"תורה חדשה מאתי תצא"12 וקיום המצוות "כמצוות רצונך"13, 

שכ"ז יתגלה לע"ל14.

6( קהלת רבה פ"ב, א.
7( שם.

8( לקמן קלו, ד. להעיר ממדרש חז"ל )יל"ש בשלח רמז רנ( עה"פ "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות – אראנו מה שלא הראיתי לאבות, 
שהרי נסים ונפלאות שאני עתיד לעשות עם הבנים יותר מהפלא ונפלאות מה שעשיתי עם אבות". וראה אוה"ת לתהלים שם.  

9( ראה נדה לא, א.
10( ובפרט בשנת קי"א של נשיא דורנו, שאומרים מזמור זה )ראה אג"ק כ"ד אדמו"ר מהוריי"צ ח"ה א'שלט. ראה לקו"ש ח"כ ע' 578. חכ"ו ע' 

347. ועוד(. 
11( סנהדרין צז, סע"א. וש"נ.

12( ויק"ר פי"ג, ג. ובכ"מ.
13( נוסח תפלת מוסף בר"ח.

14( משיחת ש"פ בלק ה'תש"נ )סה"ש ה'תש"נ ח"ב ע' 561( 



xcde"קנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dlirn(ipy meil)

Lãwì älçzdyer jkle ,miycw oiprl 'd`nehl oey`x' `ed ixd - §¦¨©Ÿ¤
,'d`nehl ipy' ea mirbepd miycwd z` `ed'd`nehl ipy' eze`e

,'d`nehl iyily' ea mirbepd miycwd z` dyerdyer 'iyily'de
.'d`nehl iriax' ea mirbepd miycwd z`epi` dnexz oiprl la`

`l` ,ezribpa dze` '`nhn' epi`e ,'d`nehl ipy'k `l` aygp
.cala 'dlqet',øîBà øéàî éaølkl 'd`nehl ipy'k mei leahd oic ©¦¥¦¥
jkitle ,xacànèî`ed,Lãwä úàea rbpy ycewdy ,xnelk §©¥¤©Ÿ¤

,ea rbepd ycewd z` 'lqet'd 'd`nehl iyily' dyrpe ,`nhp
àeäL íLk ,íéøîBà íéîëçå .äîeøzä úà ìñBôe[mei leahd-] ¥¤©§¨©£¨¦§¦§¥¤

ä÷Lî 'ìñBt'lyäîeøzéìëBàå[ly milk`ne],äîeøzepi`e ¥©§¥§¨§¨¥§¨
,'m`nhn',Lã÷ éìëBàå Lã÷ ä÷Lî 'ìñBt' àeä Ckepi`e ¨¥©§¥Ÿ¤§¨¥Ÿ¤

epipyy dn enk `id `ziixaa minkg zhiyy ixd .'m`nhn'
a.'d`nhn' epi`e serd z`hg 'lqet' mei leahy epzpyn

:`xnbd dgecìeàL àaàì ,àáø øîàdpynd z` cinrdl yi - ¨©¨¨§©¨¨
`ed mby itl ,le`y `a`k mb'lqet' wx mei leah dxezd ony dcen

`l` ,'m`nhn' epi`e miycwd z`y xaeqyäìòî,[`xneg-]eNò ©£¨¨
,íéLãwaeïBLàøk íBé ìeáèì ïðaø eäðéeLz` eyr minkg - ©¨¨¦©¦§©¨¨¦§§¦

lke` enk `ed ixde ,miycw oiprl d`nehl oey`x enk mei leahd
mle` .'d`nehl ipy' dyrp ea rbepdy 'd`nehl oey`x' `edy
`le 'lqet' mei leahd dxezd one ,dxezd ipica xaecn epzpyna

.'`nhn'éðL ìëBàk øéàî éaøìdpynd z` cinrdl yi ,ok enke - §©¦¥¦§¤¥¦
'`nhn' mei leahd oi` dxezd ony dcen `ed mby itl ,xi`n iaxk
ipy' oic eilr epzp opaxcny `l` ,'mlqet' `l` miycwd z`

la` .miycwd z` `ed '`nhn' jkle ,'d`nehlìáèc ïåék ,ïðaøì§©¨¨¥¨§¨©
ì÷éeLî àì àîè ,éeLî ìeñt ,äàîeè Lminkg zrcl la` - ¨©§¨¨§©¥¨¥Ÿ§©¥

lahy xg`ny iptn ,mei leahl dlrn minkg eyr `l ,`ziixaay
epi`e ,ea rbepd z` `ed 'lqet' wx okle ,ez`neh dylged xak

.'e`nhn'
:epzpyna epipy,'åë ïéáéiç dîc äfeä.dlirn da oi`e ¨¨¨©¨¦

xyad z` dxizn d`fddy `pzd hwp `l recn dpc `xnbd
:`xnbd zwiicn .dlik`l,àkéà àøeqéà ìáà ,àkéìc àeä äìéòî§¦¨§¥¨£¨¦¨¦¨

,xnelkdlirn xeqi` wxy ,wiicl yi 'dlirn da oi`e' epipyy dnn
calada yi oiicr la` ,dnc dfedy xg`l serd z`hga bdep epi`

.mipdkl dlik` xeqi`å,dywàeä íéðäëc àðBîî àä ,éànà- §©©¨¨¨§Ÿ£¦
,z`hgd ly dnc dfedy ixg` ixd ,dlik`a xeq` xyad recn

.dlik`l mdl xzed ,xnelk ,mipdkl jiiy dxya
:`xnbd zvxzn,ïéàöBiì ,àðéðç éaø øîàzxacn dpynd ,xnelk ¨©©¦£¦¨©§¦

,mcd z`fd mcew dxfrd on `viy z`hg xyaa,àéä àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¦
àéä äìéëà úa åàìc ,àöBiì úìòBî ä÷éøæ øîàcepzpyne - §¨©§¦¨¤¤©¥§¨©£¦¨¦

xaeqd ,diepy `id `aiwr iax zrca(:e lirl),dnda oaxw oiprl
icin e`ivedl dxfrl ueg `viy xyal mb dliren mcd zwixfy

lirl `xnba x`azpy enke ,dlik`l exizdl `l la` ,dlirn(:f).
ly mcd z`fd oky ,serd z`hg ly mcd z`fda mb oicd jke

,okle ,dnda oaxw ly mcd zwixf mewna zcner serd z`hgd`fd
,dlirn icin dxfrl ueg `viy xya `ivedl dliren `id mpn` ,ef
`pzd hwp jkle ,dlik`a exizdl dliren dpi` mewn lkn la`
oi` dlirn wxy eprinydl ,'dlirn da oi` ,dnc dfed' dpyna

.da yi dlik` xeqi` la` ,dnc dfedy xg`l serd z`hga
xcqïäëä æçåà ,ä÷éìîä éøçàù ,àåä óåòä úàèç úáø÷ä

.'äàæä' àø÷ðä àåäå ,çáæîä øé÷ ìò åîãî äæîå óåò ìù åôåâá
íéöîúî ïë éãé ìòå ,çáæîì ä÷éìîä íå÷î úà ÷çåã ,ïëéî øçàì

çáæîä ãåñé ìò íãä éøééù.'éåöéî' àø÷ðä àåäå ,m` dpc `xnbd

:oaxwd xykd z` akrn ievindéevéî ,áø øîà ,àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¦
ly mcd ixiiyóBòä úàhç,gafnd lr,ákòî Bðéà,xnelk ©©¨¥§©¥

xak ,mcd ixiiy z` dvin `le mcd z` dfid wx m` elit`y
zxezn d`vie ,mzaeg ici da e`vi dilrae z`hgd zevn dniiwzp

,`nhe xzep lebit meyn dilr miaiig mbe ,dlirnéðúådpy oke - §¨¥
áøepzqxibk dpyna,dîc äfeä'xzep lebit meyn eilr oiaiig ©¨¨¨

,'dnc dvin' `le 'dnc dfed' epipyy dnne ,'dlirn da oi`e `nhe
.ievind `le xwird `id d`fddy xaeq epzpyn ly `pzdy x`ean

äáäà øa àãà áøe ,wlegøîàmya,áøyóBòä úàhç éevéî ©£¨©©£¨¨©©¦©©¨
,ákòî`l ,mcd ixiiy z` evin `l m` ,dnc dfed m` s` ,xnelk §©¥

serd z`hg z` aixwnd `vimeyn dilr miaiig oi`e ,ezaeg ici
,`nhe xzep lebit,áø éðúå,dîc ävéî'lebit meyn eilr oiaiig §¨¥©¦¨¨¨

dpy `le ,'dnc dvin' dpyy dnne ,'dlirn da oi`e `nhe xzep
wlg `ed ievind mby xaeqy x`ean ,'eke 'eilr oiaiig dnc dfed'

.oaxwd z` akrn `ede ,serd z`hg zaxwd zevn xwirn
:dad` xa `c` ax ixacl di`x d`ian `xnbd,òîL àzxn`p ¨§©

(h d `xwie),gAfOd xiw lr z`Hgd mcn dfde' ,serd z`hg oiprl§¦¨¦©©©¨©¦©¦§¥©
àîìLa .['àéä úàhç] çaænä ãBñé ìà äöné íca øàLpäå§©¦§¨©¨¦¨¥¤§©¦§¥©©¨¦¦§¨¨

[oaen xacd-],äáäà øa àãà áøì,akrn ievindy xn`y dn oky §©£¨©©£¨
äöné íca øàLpäå' áéúëc eðééä,gAfOd cFqi l`,'àéä úàhç ©§¦§¦§©¦§¨©¨¦¨¥¤§©¦§¥©©¨¦

x`ypde' df iptl aezky dnl zeqgiizn '`ed z`hg' zeaizd oky
`edy ,xnelk ,'z`hg' iexw ievindy dfn rnyna yie ,'dvni mca

,akrne ,z`hgd zcear xwirn wlgàðeä áøì àlàxaeqy ¤¨§©¨
,akrn epi` ievindy'øàLpäå' éàîx`ypde' dxezd dazk recn - ©§©¦§¨

.'gafnd ceqi l` dvni mca
ceqi l` dvni mca x`ypde' dxezd dazky dn :`xnbd dgec

eyxtl yi ,'gafndøàLð íàL ,ìàòîLé éaø éác àðúãkmcd on ¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥¤¦¦§©
epi` ik dvni `l x`yp `l m`e ,gafnd lr eze` zevnl devn

.akrn,àLéøà ,'àéä úàhç' éàîeseqa xn`py dne ,xnelk ©©¨¦©¥¨
qgiizn dfy epzrc lr dlry enk yxtl oi` ,'`ed z`hg' weqtd
`ed ievindy rnyna `die ,'dvni mca x`ypde' xn`py dn lr mb
dn lr `ed qgiizn `l` ,akrn `ede z`hgd zcear xwirn wlg
dfde' aezk eli`k df ixde ,'z`hgd mcn dfde' okl mcewn xn`py

'`ed z`hg ,gafnd xiw lr z`hgd mcn.
z` dgpnd ly zleqd lr epzpy ixg`y ,`ed dgpnd zaxwd xcq
onyde zleqd on odkd [dgpnd on mixn-] unew ,dpealde onyd¥
lr dpealde 'unew'd z` xihwn okin xg`le ,evnew `eln day
x`ypd-] 'dgpnd ixiiy' milk`p ,unewd zxhwd ixg` .gafnd

.dpedk ixkfl [dvinwd xg`l dpnn
ocd weqtn ,'dvni mca x`ypde' weqtd yexit lr dywn `xnbd

:dgpnd ixiiyaàlà ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§¨¨§©©¦¤¨
,äzòî,'dvni mca x`ypde' xn`py dn `ped ax zrcly x`azpy ¥©¨

mcn x`yp d`fdd ixg` m`y wx `l` ,akrn ievindy eyexit oi`
ok m` ,eze` zevnl devn z`hgdáéúëc äçðî éab(b a my) ©¥¦§¨¦§¦

úøúBpäå','eipalE oxd`l dgpnd onøúBzéð íàL ,énð éëäm`d - §©¤¤¦©¦§¨§©£Ÿ§¨¨¨¦©¦¤¦¦©
aezkd zpeek oi`y ,xnele ,dnec ote`a eyxtl yi df weqt mb
zxhwd mcew ,dvinwd ixg` m`y ,yexit] miakrn dgpnd ixiiyy
ixiiy m`y wx `l` ,[dgpnd dlqtp ,miixiyd on xqgp ,unewd

.mlke`l devn miniiw dgpnd
:'ebe 'zxzepde' weqtd z` jk x`al oi`y dgiken `xnbdéëå§¦

énð éëä ,àîéz,weqtd yexit `ed jk mpn`y - ¥¨¨¦©¦
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oifge` mipya cenr g sc ± oey`x wxtzereay

ùã÷ä úà àîèî øîåà øéàî éáø.iyily ycwl ieyne ,ipy `edc Ðíéîëçå
'åë ìñåôù íùë íéøîåà.oizipznk epiide ,`nhn `l Ð iienh la` Ðàáø øîà

ìåàù àáàì.oizipzn inp `vxzin ,ipy ycwl ciarwc ,"ycwl dlgz" xn`c inp Ð

dedc miycwa dlrn eyr opaxe ,`nhn epi`e lqet `ziixe`cn mei leah i`cec

oey`x lke` ik iedc ,ycwl dlgz mei leah

.ipy dyereepi`c ,ipzw `ziixe`ca oizipzne

.lqet `l`øéàî éáøì`vxzin inp Ð

Ð "ycwd z` `nhn" xn`wc i`dc ,oizipzn

dnexzd z` lqete ,iyily dil ciarc

lqet `l` epi` `ziixe`cn la` .opaxcn

.lahy xg`nïðáøå"lqety myk" ixn`c Ð

lahc oeik :ixaqw ,"`nhnc" ixn` `le 'eke

.`nh `le ieyn leqtc ,d`neh dil `ylw

àëéà àøåñéà àä.dlik` xeqi` ,xnelk Ð

àåä íéðäëã àðåîî àä éàîàåxg`n Ð

.dlik`a mdl dxzedy ,dnc dfedyøîà
àöåéì àðéðç áømzdc .`viy ,xnelk Ð

xn`c `ed `aiwr iaxe ,dlik` xeqi` `ki`

dlirn icin diwet`l ,`veil zlren dwixf

za e`l la` .lirl opixn`ck ,dtixyl e`

la` ,oiwxit seqa opixn`ck ,`id dlik`

`ipdnc idp .d`fd `d dvxn `l dlik`l

`veid xizdl la` Ð dlirn icin diwet`l

la` :wiic `wc epiide ,`ipdn `l dlik`a

.`id dlik` za e`lc ,`ki` `xeqi`øîà
óåòä úàèçã éåöéî áø øîà àðåä áøÐ

d`fd xg`l Ð "dvni mca x`ypde" aizkc

.dvniáëòî åðéàit lr s` ,dfedc oeikc Ð

icin `vie ,ezevn ziyrp Ð dvin `ly

`vie .`nhe xzep meyn eilr oiaiige ,dlirn

.dxtkd akrn epi`c ,ezaeg ici inpáø éðúã
äîã äæåäz`hg iab oizipzna ipzwcnc Ð

oizipznc `pzl dil `xiaq `nl` ,"dnc dvin" ipzw `le ,"dnc dfed" serd

.akrn `l ievine ,xwir d`fdcáëòî éåöéî áøã äéîùî øîà äáäà øá àãà áøå
lr s` `nhe xzepe lebita z`hgd rawed `le ,xtkzp `le ,ezaeg ici `vi `lc Ð

.ievin ciarc cr ,dfedy itäîã äöéî áø éðúådvin" serd z`hg iab oizipzna Ð

.akrne ,`ied devn xwir inp ievinc dil `xiaqc ."dnc dfed" ipzw `le ,"dnc

'åâå çáæîä ãåñé ìà äöîé íãá øàùðäå áéúëã åðééä àãà áøì àîìùá`eddc Ð

.akrn ievin epiidc miixiyc `nl` ,"z`hg" ixwi` ,ievin epiidc d`fd xg` x`ypc

øàùðäå éàî áëòî àì éåöéî øîàã àðåä áøì àìàil dnl ,akrn `lc oeik Ð

"x`ypde" aizkc?øàùð íàù ìàòîùé éáø éáã àðúãëì øàùðäå áéúë éëäì
Ð x`yp `l m` la` .ievin zeyrl devn Ð mcd on x`yp m` ,xnelk Ð

.akrn epi` ievinc ,akrn `làéä úàèç éàîåxninl zira `wck e`l Ð

,z`hg xwir ied ievin epiidc miixiyac rnyn iedilc ,i`w "dvni x`ypde"`c

.akrn ievincéà÷ àø÷ã äéùéøà àìàz`hg erav`a z`hgd mcn dfde"` Ð

.ievin `le zakrn d`fdc xnel ,"`idøúåúéð íàù éîð éëäunwyky Ð

m`y ,xzezip `l m`e .xity Ð devnl miixiy `ki`c xzezip m` ,dgpnd z`

.da ol zil Ð dxhwdl dvinw oia miixiy exqgéîð éëä àîéú éëåmiixiyc Ð

i`n ,"onyne zlqn" `xw azkinl ivnc "dpnyne dzlqn" :`ipzde .iakrn `l

:rnyn ikdc .miixiy elit`e miiw dpnye dzlq lk `diy Ð "dpnyne dzlqn"

miixiy oexqgc `nl` ,elek didy dvinw zrya didy zlqd on Ð "dzlqn"

`l m`y opixn` ikide ,(akrn miixiy oexqgc opixn` inp miixiy iab) .iakrn

akrn `l xzezip?
éøîà

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

äìçú.iriax iyilye ,iyily ipye ,ipy eze` dyer ycw lke`a rbp m`e Ð ycwl

àîèî.xzei dyrz `ly dnexzd lqete ,xg` cer zeyrl Ð ycwd z`

íéîëçålqet wx epi` mei leahc ixaq `wc Ð 'ek lqet `ed jk ['ek] mixne`

.oizipzn iwen ediizeeke ,ycw dwyna s`e xac meyaàáàìeyr dlrn le`y

rnyn `kd :xn`z m`e Ð 'ek miycwa

edpiey :xn`wck ,`ed opaxcn mei leahc

"myk" wxt dheqae ,'eke mei leahl opax

xnege lwn ycwa iriax sili (a,hk)

oi`y mixetk xqegn dne :mixetk xqegnn

leqty iyily ,ycewa lqet dnexza leqt

.ycwa iriax dyriy oic epi` dnexza

!gikei mei leah zngn `ad lke` :jixte

i`ne .le`y `a`k dl xaq `nlic :ipyne

jixve !`ed opaxc le`y `a`c `d ?xn`w

yxit oke .`ed opaxc ycwa iriaxc xnel

(aiyg) `lc (`,hi) migqtc `nw wxta i"yx

oi` xn`c o`nl ycwa iriax dil [zgkyn]

edin .`ed opaxcn `l` ,lke` `nhn lke`

,mivr ici lr dil zgkync :yxit mz epiax

ikd le`y `a`e) `ziixe`c ycwa iriaxe

dl xaq `nlic xn`w ikid (dil xn`w

!`ed opaxcn le`y `a`c `de ,le`y `a`k

`d dil zil (a,hk) dheqc `ibeqc :xnel yie

,dxezd on mei leahc dil zi` `l` ,`axc

opax oizipznc xnel `kd cenlzd `racke

.`idøîà`aiwr iaxe oi`veil `pipg iax

cvl `vic i` ?inc ikid :dniz Ð `id

iax dcen xninl dil ded ok m` Ð y`xd

eilbx cvl `vic i`e .lirl `zi`ck ,`aiwr

migafc ipy wxt opixn` `d mewn lkn Ð

jk xg`e uegan dilbxe mipta `id :(a,dk)

xa` ly zipepnyy itl ,dleqt Ð jzg

:xnel yi !gafnd iab lr `vei leqt aixwny `vnpe ,mcd mr axrzn ueg `viy

yginl `kil `zydc .lbxd `vi jk xg`e ,x`eva sq`p mcd lky ixiinc

oebk :inp i` .dlr xak mixai`d on x`eva zelrl cizry dn lky ,zipepnyl

`l` zetera leqt df oi`y ,mvrd mr `viy dn jzge elek `viyxqegn ok m`

:(xn`w) (`,ek) migafa yexit ikdc yxit diagx epiax axde .dwln jk xg`e ,xa`

.gafnd iab lr `veia lqtpy ,zipepnyd z` wxefy itl dleqt jzg jk xg`e law

it lr s` ,mcd on dwixf zevn miiw ixdy ,xyk Ð mcd lk wxf xak m` la`

opz inp `kde .gafnd lr ewxfe mcd mr axrzpy `veid zipepny dlr xaky

on d`fd zevn da miiwc ,dxyk serd z`hg ,jklid .xak dfed rnync ,"dfed"

.zipepnyd axrzp mcd mry it lr s` ,mcdéðúådfedy cinc Ð dnc dfed ax

.('ek) [dia] opixw ezevn ziyrp serd z`hg mcàîìùáepiid dad` xa `c` axl

ab lr s` ,xnelk .`id z`hg Ð x`ypc ab lr s` Ð dvni mca x`ypde aizkc

,ievina dziifd dielze ,z`hg `id oiicr Ð d`fdd on x`ypy dn `l` mc oi`c

.akrn `edyàéðúãë,dvni Ð x`yp m` :yexit Ð x`yp m`y l`rnyi iax iac

`l ,xnelk .`yix` Ð "`id z`hg" i`ne ,`aekir `kile ,dvni `l Ð e`l m`e

,dwiln ipiipr x`ye d`fd epiidc `xwc `yix` i`w `l` ,ievin` "`id z`hg" i`w

."x`ypde" mcew miaezkyàìàm`y inp ikd zxzepde aizkc dgpn iab dzrn

ikd ,"eipae oxd` elk`i dgpnd on zxzepde" aizkc dgpn iab ,xnelk Ð xzezip

oi` Ð dxhwdl dvinw oia miixiyd exzezip `l m`e ,elk`i Ð xzezip m`y inp

dil `hiytc `kd rnyn .'eke "dzlqn" `ipz `de ,inp ikd :`niz ike .melk jka

zegpnc `nw wxtc ,`iywe .leqt dxhwdl dvinw oia exqgy miixiy cenlzdl

:xnel yie !dilr unew xihwnc ediipin cg xaqwe ,yiwl yixe opgei iax ibilt (`,h)

exqgy [xnelk] ,(melk) xzezip `l ikc 'eke "elk`i dgpnd on zxzepde"c `pyil rnynck ,dlik`a oixeq` miixiyd oze`y dcen mewn lkn Ð dilr unew xihwnc idpc

ewn lkn :xn`z m`e .'ek dzlqn `ipz `de .mipdk elk` `l Ð miixiydz`hg"c `xw iaeyg`l ol zi`c :xnel yie !"dpnyne dzlqn" `xw ilbc `kd ip`yc :ipyil m

`diy jixvy xnel dvex "x`ypde"c xninl ol zi` ok enk ,xzezip `diy jixvc rnyn "zxzepde"c opifgc oeik :iax ixenl d`xp cere ."dpnyne dzlqn" enk "`id

.dxqgy dgpnl hxt :opiyxcc "dgpnd on"c `xw iiezi`l dil irai` ?"dpnyne dzlqn"c `xw i`d iziinc i`d i`n :xn`z m`e .dey oeyld ik ,odipia wlgl oi`c ,x`yp

miixiy ol `wtp "dgpnd on"nc mzd rnyne .dxhwdl dvinw oia exqgy miixiyl cge ,dvinw mcew dxqgy dgpnl cg ,ediiexzl jixvn (a,h) zegpnc `nw wxtae

cere enke .hwp ixzn `cge ,"dgpnd on" iiezi`l i`d ilek cenlzd wc `lc :xnel yie !`peeb i`d ika ixiin `kd `dc ,"dgpnd on" iiezi`l dil irai` ok m`e .exqgy

oia exqgy miixiyl "dgpnd on"n opiyxc ded `l Ð dvinw mcew dxqgy dgpn dipin ol `wtpc "dpnyne dzlqn" `xw i`d `l i`c :digiy ixenl d`xp cere .`ed

,xak dzidy dgpnd on rnync .miixiyl "dgpnd on" opiyxc f` Ð dnily dgpnd `dzy dvinw zrya opirac rnync "dzlqn" aizkc xza `l` ,dxhwdl dvinw

`ki`c i`ce `dc ,`ed `xizi `xw "xzepde" aizk mzd :ipyne .dxhwdl dvinw oia exqgy miixiyl s` "dzlqn"c `xw iziin jkle .dvinw zrya dnily dzidy ,xnelk

aizk `kd .xzezip m`y xninl ol zil Ð `ed `xizi `xwc ok m`e .xihwn `edy unewd wx Ð (`niiw dgpnd lk dpi`) "xihwde evnew `ln unwe" :aizk ixdy ,miixiy

.akrn ievin `diy ,xnelk ,ievina ielz z`hg ziifdc xnel `z` `le ,elekn dfid `le mca miixiy yiy xnel jixvc ,xziin `le "x`ypde"
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ìñBôe ,Lãwä úà ànèî :øîBà øéàî éaø ,Lãwì älçz§¦¨©Ÿ¤©¦¥¦¥§©¥¤©Ÿ¤¥
ä÷Lî ìñBt àeäL íLk :íéøîBà íéîëçå .äîeøzä úà¤©§¨©£¨¦§¦§¥¤¥©§¥

äîeøzéìëBàåLã÷ ä÷Lî ìñBt àeä Ck ,äîeøz §¨§§¥§¨¨¥©§¥Ÿ¤
éìëBàåìeàL àaàì :àáø øîà .Lã÷¯eNò äìòî §§¥Ÿ¤¨©¨¨§©¨¨©£¨¨

íBé ìeáèì ïðaø eäðéåL ,íéLã÷aïBLàøkøéàî éaøì .¯ §¨¨¦¨¦§©¨©¦§§¦§©¦¥¦
ìëBàkïðaøì ,éðL¯ì÷ ìáèc ïåékìeñt ,äàîeè L¯ §¥¥¦§©¨©¥¨§¨©¨©§¨¨

àîè ,éåLî¯äìéòî .'åë "ïéáéiç dîc äfeä" .éåLî àì ©§¥¨¥¨©§¥¨¨¨©¨¦§¦¨
àøeqéà ìáà ,àkéìc àeä¯àðBîî àä ?éànàå !àkéà §¥¨£¨¦¨¦¨§©©¨¨¨

,àéä àáé÷ò éaøå ,ïéàöBiì :àðéðç éaø øîà !àeä íéðäëc§Ÿ£¦¨©©¦£¦¨©§¦§©¦£¦¨¦
àöBiì úìòBî ä÷éøæ øîàc¯.àéä äìéëà úa åàìcøîà ©£©§¦¨¤¤©¥§¨©£¦¨¦¨©

óBòä úàhç éevéî :áø øîà ,àðeä áø¯,ákòî Bðéà ©¨¨©©¦©¨¨¥§©¥
:áø øîà äáäà øa àcà áø ."dîc äfeä" áø éðúc§¨¥©¨¨¨©©¨©©£¨¨©©

óBòä úàhç éevéî¯àz ."dîc ävéî" áø éðúå ,ákòî ¦©¨¨§©¥§¨¥©¦¨¨¨¨
" :òîLøàLpäåúàhç çaænä ãBñé ìà äöné íca §©§©¦§¨©¨¦¨¤¤§©¦§¥©©¨

äáäà øa àcà áøì àîìLa "àéä¯áéúëc eðééä ¦¦§¨¨§©©¨©©£¨©§¦§¦
éàî àðeä áøì àlà ,"àéä úàhç ...äöné íca øàLpäå"§©¦§¨©¨¦¨¤©¨¦¤¨§©¨©
.øàLð íàL :ìàòîLé éaø éác àéðúãk ?"øàLpäå"§©¦§¨¦§©§¨§¥©¦¦§¨¥¤¦¦§©
déøa àçà áø déì øîà .àLéøà ?"àéä úàhç" éàîe©©¨¦©¥¨¨©¥©©¨§¥
áéúëc äçðî éab ,äzòî àlà :éLà áøì àáøc§¨¨§©©¦¤¨¥©¨©¥¦§¨¦§¦

íàL éîð éëä ,"úøúBpäå"øúBzéð,éîð éëä àîéz éëå ? §©¤¤¨¦©¦¤¦¦©§¦¥¨¨¦©¦
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קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dlirn(ipy meil)

Lãwì älçzdyer jkle ,miycw oiprl 'd`nehl oey`x' `ed ixd - §¦¨©Ÿ¤
,'d`nehl ipy' ea mirbepd miycwd z` `ed'd`nehl ipy' eze`e

,'d`nehl iyily' ea mirbepd miycwd z` dyerdyer 'iyily'de
.'d`nehl iriax' ea mirbepd miycwd z`epi` dnexz oiprl la`

`l` ,ezribpa dze` '`nhn' epi`e ,'d`nehl ipy'k `l` aygp
.cala 'dlqet',øîBà øéàî éaølkl 'd`nehl ipy'k mei leahd oic ©¦¥¦¥
jkitle ,xacànèî`ed,Lãwä úàea rbpy ycewdy ,xnelk §©¥¤©Ÿ¤

,ea rbepd ycewd z` 'lqet'd 'd`nehl iyily' dyrpe ,`nhp
àeäL íLk ,íéøîBà íéîëçå .äîeøzä úà ìñBôe[mei leahd-] ¥¤©§¨©£¨¦§¦§¥¤

ä÷Lî 'ìñBt'lyäîeøzéìëBàå[ly milk`ne],äîeøzepi`e ¥©§¥§¨§¨¥§¨
,'m`nhn',Lã÷ éìëBàå Lã÷ ä÷Lî 'ìñBt' àeä Ckepi`e ¨¥©§¥Ÿ¤§¨¥Ÿ¤

epipyy dn enk `id `ziixaa minkg zhiyy ixd .'m`nhn'
a.'d`nhn' epi`e serd z`hg 'lqet' mei leahy epzpyn

:`xnbd dgecìeàL àaàì ,àáø øîàdpynd z` cinrdl yi - ¨©¨¨§©¨¨
`ed mby itl ,le`y `a`k mb'lqet' wx mei leah dxezd ony dcen

`l` ,'m`nhn' epi`e miycwd z`y xaeqyäìòî,[`xneg-]eNò ©£¨¨
,íéLãwaeïBLàøk íBé ìeáèì ïðaø eäðéeLz` eyr minkg - ©¨¨¦©¦§©¨¨¦§§¦

lke` enk `ed ixde ,miycw oiprl d`nehl oey`x enk mei leahd
mle` .'d`nehl ipy' dyrp ea rbepdy 'd`nehl oey`x' `edy
`le 'lqet' mei leahd dxezd one ,dxezd ipica xaecn epzpyna

.'`nhn'éðL ìëBàk øéàî éaøìdpynd z` cinrdl yi ,ok enke - §©¦¥¦§¤¥¦
'`nhn' mei leahd oi` dxezd ony dcen `ed mby itl ,xi`n iaxk
ipy' oic eilr epzp opaxcny `l` ,'mlqet' `l` miycwd z`

la` .miycwd z` `ed '`nhn' jkle ,'d`nehlìáèc ïåék ,ïðaøì§©¨¨¥¨§¨©
ì÷éeLî àì àîè ,éeLî ìeñt ,äàîeè Lminkg zrcl la` - ¨©§¨¨§©¥¨¥Ÿ§©¥

lahy xg`ny iptn ,mei leahl dlrn minkg eyr `l ,`ziixaay
epi`e ,ea rbepd z` `ed 'lqet' wx okle ,ez`neh dylged xak

.'e`nhn'
:epzpyna epipy,'åë ïéáéiç dîc äfeä.dlirn da oi`e ¨¨¨©¨¦

xyad z` dxizn d`fddy `pzd hwp `l recn dpc `xnbd
:`xnbd zwiicn .dlik`l,àkéà àøeqéà ìáà ,àkéìc àeä äìéòî§¦¨§¥¨£¨¦¨¦¨

,xnelkdlirn xeqi` wxy ,wiicl yi 'dlirn da oi`e' epipyy dnn
calada yi oiicr la` ,dnc dfedy xg`l serd z`hga bdep epi`

.mipdkl dlik` xeqi`å,dywàeä íéðäëc àðBîî àä ,éànà- §©©¨¨¨§Ÿ£¦
,z`hgd ly dnc dfedy ixg` ixd ,dlik`a xeq` xyad recn

.dlik`l mdl xzed ,xnelk ,mipdkl jiiy dxya
:`xnbd zvxzn,ïéàöBiì ,àðéðç éaø øîàzxacn dpynd ,xnelk ¨©©¦£¦¨©§¦

,mcd z`fd mcew dxfrd on `viy z`hg xyaa,àéä àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¦
àéä äìéëà úa åàìc ,àöBiì úìòBî ä÷éøæ øîàcepzpyne - §¨©§¦¨¤¤©¥§¨©£¦¨¦

xaeqd ,diepy `id `aiwr iax zrca(:e lirl),dnda oaxw oiprl
icin e`ivedl dxfrl ueg `viy xyal mb dliren mcd zwixfy

lirl `xnba x`azpy enke ,dlik`l exizdl `l la` ,dlirn(:f).
ly mcd z`fd oky ,serd z`hg ly mcd z`fda mb oicd jke

,okle ,dnda oaxw ly mcd zwixf mewna zcner serd z`hgd`fd
,dlirn icin dxfrl ueg `viy xya `ivedl dliren `id mpn` ,ef
`pzd hwp jkle ,dlik`a exizdl dliren dpi` mewn lkn la`
oi` dlirn wxy eprinydl ,'dlirn da oi` ,dnc dfed' dpyna

.da yi dlik` xeqi` la` ,dnc dfedy xg`l serd z`hga
xcqïäëä æçåà ,ä÷éìîä éøçàù ,àåä óåòä úàèç úáø÷ä

.'äàæä' àø÷ðä àåäå ,çáæîä øé÷ ìò åîãî äæîå óåò ìù åôåâá
íéöîúî ïë éãé ìòå ,çáæîì ä÷éìîä íå÷î úà ÷çåã ,ïëéî øçàì

çáæîä ãåñé ìò íãä éøééù.'éåöéî' àø÷ðä àåäå ,m` dpc `xnbd

:oaxwd xykd z` akrn ievindéevéî ,áø øîà ,àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¦
ly mcd ixiiyóBòä úàhç,gafnd lr,ákòî Bðéà,xnelk ©©¨¥§©¥

xak ,mcd ixiiy z` dvin `le mcd z` dfid wx m` elit`y
zxezn d`vie ,mzaeg ici da e`vi dilrae z`hgd zevn dniiwzp

,`nhe xzep lebit meyn dilr miaiig mbe ,dlirnéðúådpy oke - §¨¥
áøepzqxibk dpyna,dîc äfeä'xzep lebit meyn eilr oiaiig ©¨¨¨

,'dnc dvin' `le 'dnc dfed' epipyy dnne ,'dlirn da oi`e `nhe
.ievind `le xwird `id d`fddy xaeq epzpyn ly `pzdy x`ean

äáäà øa àãà áøe ,wlegøîàmya,áøyóBòä úàhç éevéî ©£¨©©£¨¨©©¦©©¨
,ákòî`l ,mcd ixiiy z` evin `l m` ,dnc dfed m` s` ,xnelk §©¥

serd z`hg z` aixwnd `vimeyn dilr miaiig oi`e ,ezaeg ici
,`nhe xzep lebit,áø éðúå,dîc ävéî'lebit meyn eilr oiaiig §¨¥©¦¨¨¨

dpy `le ,'dnc dvin' dpyy dnne ,'dlirn da oi`e `nhe xzep
wlg `ed ievind mby xaeqy x`ean ,'eke 'eilr oiaiig dnc dfed'

.oaxwd z` akrn `ede ,serd z`hg zaxwd zevn xwirn
:dad` xa `c` ax ixacl di`x d`ian `xnbd,òîL àzxn`p ¨§©

(h d `xwie),gAfOd xiw lr z`Hgd mcn dfde' ,serd z`hg oiprl§¦¨¦©©©¨©¦©¦§¥©
àîìLa .['àéä úàhç] çaænä ãBñé ìà äöné íca øàLpäå§©¦§¨©¨¦¨¥¤§©¦§¥©©¨¦¦§¨¨

[oaen xacd-],äáäà øa àãà áøì,akrn ievindy xn`y dn oky §©£¨©©£¨
äöné íca øàLpäå' áéúëc eðééä,gAfOd cFqi l`,'àéä úàhç ©§¦§¦§©¦§¨©¨¦¨¥¤§©¦§¥©©¨¦

x`ypde' df iptl aezky dnl zeqgiizn '`ed z`hg' zeaizd oky
`edy ,xnelk ,'z`hg' iexw ievindy dfn rnyna yie ,'dvni mca

,akrne ,z`hgd zcear xwirn wlgàðeä áøì àlàxaeqy ¤¨§©¨
,akrn epi` ievindy'øàLpäå' éàîx`ypde' dxezd dazk recn - ©§©¦§¨

.'gafnd ceqi l` dvni mca
ceqi l` dvni mca x`ypde' dxezd dazky dn :`xnbd dgec

eyxtl yi ,'gafndøàLð íàL ,ìàòîLé éaø éác àðúãkmcd on ¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥¤¦¦§©
epi` ik dvni `l x`yp `l m`e ,gafnd lr eze` zevnl devn

.akrn,àLéøà ,'àéä úàhç' éàîeseqa xn`py dne ,xnelk ©©¨¦©¥¨
qgiizn dfy epzrc lr dlry enk yxtl oi` ,'`ed z`hg' weqtd
`ed ievindy rnyna `die ,'dvni mca x`ypde' xn`py dn lr mb
dn lr `ed qgiizn `l` ,akrn `ede z`hgd zcear xwirn wlg
dfde' aezk eli`k df ixde ,'z`hgd mcn dfde' okl mcewn xn`py

'`ed z`hg ,gafnd xiw lr z`hgd mcn.
z` dgpnd ly zleqd lr epzpy ixg`y ,`ed dgpnd zaxwd xcq
onyde zleqd on odkd [dgpnd on mixn-] unew ,dpealde onyd¥
lr dpealde 'unew'd z` xihwn okin xg`le ,evnew `eln day
x`ypd-] 'dgpnd ixiiy' milk`p ,unewd zxhwd ixg` .gafnd

.dpedk ixkfl [dvinwd xg`l dpnn
ocd weqtn ,'dvni mca x`ypde' weqtd yexit lr dywn `xnbd

:dgpnd ixiiyaàlà ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§¨¨§©©¦¤¨
,äzòî,'dvni mca x`ypde' xn`py dn `ped ax zrcly x`azpy ¥©¨

mcn x`yp d`fdd ixg` m`y wx `l` ,akrn ievindy eyexit oi`
ok m` ,eze` zevnl devn z`hgdáéúëc äçðî éab(b a my) ©¥¦§¨¦§¦

úøúBpäå','eipalE oxd`l dgpnd onøúBzéð íàL ,énð éëäm`d - §©¤¤¦©¦§¨§©£Ÿ§¨¨¨¦©¦¤¦¦©
aezkd zpeek oi`y ,xnele ,dnec ote`a eyxtl yi df weqt mb
zxhwd mcew ,dvinwd ixg` m`y ,yexit] miakrn dgpnd ixiiyy
ixiiy m`y wx `l` ,[dgpnd dlqtp ,miixiyd on xqgp ,unewd

.mlke`l devn miniiw dgpnd
:'ebe 'zxzepde' weqtd z` jk x`al oi`y dgiken `xnbdéëå§¦

énð éëä ,àîéz,weqtd yexit `ed jk mpn`y - ¥¨¨¦©¦
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xcde"קס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc dlirn(iyily meil)

àéðúäådacp zgpn oipra xn`py dnny ,`ziixaa(a a `xwie)unwe' §¨©§¨§¨©
Fvnw `ln mXn odMd,'dúðáì ìk ìò ,dðîMîe dzìqî,yexit] ©Ÿ¥¦¨§Ÿª§¦¨§¨¦©§¨©¨§Ÿ¨¨

odkdyxihwdl ick ,dgpnd ly onyde zleqd on ,ely unewa mixi
dlek zxhwp `idy ,dpeald on cal ,gafnd iab lr mixdy dn z`
yexcl yi ,'onyne zleqn evnw `ln' xn`p `le ,[gafnd lr

,dxhwdd zrya dnily `id m` wx dxiyk dgpndyäøñçL èøt§¨¤¨§¨
dúðBáì äøñçå ,dðîL äøñçå ,dzìñ,zleqdy dgpnl hxt - ¨§¨§¨§¨©§¨§¨§¨§¨¨

,dleqt `idy dxhwdd zrya mixqg dly dpeald e` onydoky
miniiw eid xaky onyde zleqd on ,`id 'dpnyne dzlqn' zernyn
miixiyd on xqgp m`y dfn epcnle ,dvinwd zrya mzenilya
yexity xnel ozip `l ,ok m`e .dgpnd dleqt dxhwdd zrya
ixg` miniiw miixiyd m`y wx `ed ,'dgpnd on zxzepde' weqtd
mpi` ,ex`yp `l m` la` ,mlke`l mipdkd lr devn yi dxhwdd

.dgpnd zexyk z` miakrn
:`ped ax zhiy z` zayiin `xnbd'úøúBpäå' áéúk íúä ,éøîà̈§¦¨¨§¦§©¤¤

,áéúk àøéúé àø÷,xzein 'zxzepde' azkp dgpnd oipra ,xnelk §¨§¥¨§¦
,miinrt `ed aezk okycg`d(b a `xwie)oxd`l dgpnd on zxzFpde'§©¤¤¦©¦§¨§©£Ÿ

ipyde ,'eipalE(h e my)xg`ne .'eipaE oxd` Elk`i dPOn zxzFpde' §¨¨§©¤¤¦¤¨Ÿ§©£Ÿ¨¨
,'zxzepd on zxzepd `le' wiicl yi 'zxzepde' xn`py dnny
`le ,zniiw [miixiyd ,yexit] 'zxzep'd lk didzy jixvy ,xnelk
dfne ,miixiyd exqgpy ,xnelk ,'zxzepd on zxzep'd wx miiw `diy
.dleqt dgpnd ,miixiyd zvwn exqgp m`y epcnl weqtd ltkedy
,cala 'dvni mca x`ypde' `l` da xn`p `ly serd z`hga la`
on x`yp m` wxy ezernyn miyxtn jkitl ,df weqt ltked `le
akrn ievind oi` x`yp `l m` la` ,eze` dvni d`fdd ixg` mcd

.z`hgd xykd z`
ly leqte lebit ipica dpcd dpynn ,`ped ax lr dywn `xnbd

:serd zepaxw,àðeä áøì (ïéáà éaøå) ìàeîLc deáà áéúîepipy ¥¦£©¦§¥§©¦¨¦§©¨
migafa dpyna(:cq)ãçà[oia-]ãçàå ,óBòä úàhç[oiae-]úìBò ¤¨©©¨§¤¨©

ïîc ävéîe ,ï÷ìnL ,óBòäm` ,leqt zaygna onc dviny e` - ¨¤§¨¨¦¨¨¨
daygnd dzid,ïîB÷îì õeçodkd ayig m` serd z`hga ,xnelk ¦§¨

e` ,dnc z` zevnl e` zefdl zpn lr dwlen `edy dwiln zrya
zryay e` ,[dxfrl ueg ,yexit] dnewnl ueg dxya z` lek`l
oke .dnewnl ueg dxya z` lek`l zpn lr ayig ,dnc ievin
e` ,dnc z` dvniy zpn lr ayig dzwiln zrya m` serd zlera
zpn lr ayig dnc ievin zryay e` ,dnewnl ueg dxihwiy

,dnewnl ueg dxihwdlìeñt,dlik`a xeq` exyae ,oaxwd lqtp - ¨
úøk Ba ïéàåitl ,cala zewln `l` ,zxk aiig elke`d oi` la` - §¥¨¥

la` .cala 'epnfl ueg' zaygna `l` 'lebit' dyrp oaxwd oi`y
zaygn ayig ,dl`d zecearn zg`a m`,ïpîæì õeç,xnelk ¦§©¨

z` lek`l e` ,[serd zlera] dxya z` xihwdl ,dnc z` zevnl
oaxwd dyrp ,epnf xg`l [serd z`hga] dxyaïéáéiçå ,'ìebét'¦§©¨¦

,úøk åéìò.zxk aiig ,dxyan zifk cifna lke`d ,xnelk ¨¨¨¥
:`iyewd z` `xnbd zniiqnúäéî éðz÷epipy mewn lkn ixd - ¨¨¥¦©

,dpyna'ke serd z`hg cg`y 'eïîc ävéîlebit ,opnfl ueg 'eke ¦¨¨¨
mcd ievin zrya zlbtn lebit zaygny ixd ,'zxk eilr oiaiige
o`kn gkene ,d`fdd zrya zlbtn daygndy enk serd z`hg ly
lebit zaygn oky ,serd z`hg ly xykdd z` akrn ievind mby
,eze` zlbtn dpi` ,zakrn dpi`y dcear ziiyr zrya dzidy

.akrn epi` ievindy `ped ax xn`y dn lr o`kn dywe
:`xnbd zvxzndì ÷øôî àeäå ,dì áéúBî àeäl`enyc dea` - ¦¨§§¨¥¨

,dvxiz mb envr `ed ,ef `iyew dywdy,éðz÷ ïéããöìdn ,xnelk ¦§¨¦¨¨¥
dn oky ,mipey mipte`a dpyp ,'onc dviny e` ,owlny' epipyy
,serd z`hg lr oiae serd zler lr oia qgiizn 'owlny' epipyy
epipyy dn la` .oaxwd lbtzp lebit zaygna owln m` odipyay
da oi`y ,cala serd zler lr `l` qgiizn epi` 'onc dviny e`'
lebit zaygna dnc z` dvin m` jkitle ,cala ievin `l` d`fd
zevn da yiy serd z`hg lr qgiizn epi` la` ,oaxwd lbtzp

ievind zryay daygnd oi` jkitle ,da akrn ievind oi`e ,d`fd
.da zlbtn

:l`rnyi iax ixaca dxizq dywn `xnbdàôebmvrl aeyp - ¨
,da oecpe `ziixad ixacìàòîLé éaø éác àðzeyxcn ziaa epy - ¨¨§¥©¦¦§¨¥

,ef `ziixa l`rnyi iax ly,'íca øàLð íàL',xnelkdazky dn ¤¦¦§¨©¨
serd z`hga dxezd(h d `xwie),'gAfnd cFqi l` dvOi mCA x`Wpde'§©¦§¨©¨¦¨¤¤§©¦§¥©

x`yp m`y `l` ,zakrn ef dceary eyexit oi`devn mcd on
epi` ,xnelk ,FzFvnl devn oi` x`yp `l m`e ,gafnd lr FzFvnl©©

,dywe .akrníúä ìàòîLé éaø éác àðz àäå-migafa my ixde §¨¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨
(.ap),ef `ziixa l`rnyi iax ly eyxcn ziaa epipy,ïéákòî íééøéL¦©¦§©§¦

mcd ixiiy m` mi`pz da ewlgpy `ziixa d`aed myy ,xnelk
iaxe ,miakrn mpi`y xaeq `aiwr iaxy ,oaxwd xykd z` miakrn

,miakrny xaeq l`rnyi,àtt áø øîàåixiiyy micen mdipy §¨©©¨¨
miakrn mpi` dnda oaxw ly mcdla` ,oaxwd xykd z`éevéî¦

,eäééðéa àkéà óBòä úàhçoial l`rnyi iax zhiy oia lcad yi ©©¨¦¨¥©§
iaxy ,cala serd z`hg ly mcd ievin oipra ,`aiwr iax zhiy
xaeq l`rnyi iaxe ,oaxwd xykd z` akrn epi`y xaeq `aiwr
zg` `ziixaay ,l`rnyi iax ixaca dxizq yiy ixd ,akrny
ezrcy `aed zxg` `ziixaae ,akrn epi` ievindy ezrcy `aed

.akrn `edy
:`xnbd zvxznìàòîLé éaøc àaélàå ,éàpz éøzizy - §¥©¨¥§©¦¨§©¦¦§¨¥

`pzd ,l`rnyi iax zhiya ewlgpy mi`pz ipy ixac md ,zeziixad
`id l`rnyi iax zhiyy xaeq 'x`yp m`y' dxn`y `ziixad ly
migafa d`aedy `ziixad ly `pzd eli`e ,akrn epi` ievindy

.akrn ievindy `id l`rnyi iax zhiyy xaeq

äðùî
mibeql mikiiyd mitqep mipice ,dlirn ipic hxtz epiptly dpynd

:'miycw iycw' mdy zepaxw ly mipeyóBòä úìBò,da ïéìòBî ©¨£¦¨
äLc÷eäMî,dycwedy xg`l bbeya dhext deya dpnn dpdpd - ¦¤§§¨

oebk ,diiga dpnn dpdp m` elit` ,'zelirn my`' `iadl aiig
y dryne .oilegl d`ivedy meyn ,dxknyä÷ìîð,dpick dlerd ¦§§¨

äøLëeäzxykene zpken ziyrp -íBé ìeáèa ìñtéì`nhpy in-] §§¨¦¨¥¦§
,[eyny aixrd `l oiicre laheíéøetk øqeçîáe`nh didy in-] ¦§©¦¦

,exdhpy ixg` oaxw mdilr `iadl miaiigy ze`nehd on zg`a
`iad `l oiicr la` ,eyny aixrde lahe ,zcleie rxevn daf af mde
,mixetik xqegn e` mei leah da rbp m`y ,xnelk ,[epaxw z`

,mixg` d`nhn dpi` la` ,dlqtpäðéìáe,dnc ol m` oke - §¦¨
drwyy cr ievind mcew dwilnd ixg` dnc ddyy ,xnelk

y xg`le .dlqtp ,ynydävéîz` odkddîc,dpickåéìò ïéáéiç ¦¨¨¨©¨¦¨¨
,ìebét íeMî,lebit zaygna serd z` odkd wln m` ,xnelk ¦¦

lke` meyn dxyan zifk lke`d zxk aiig ,dnc dvin okin xg`le
.lebitmeyn ,mcd ievin ixg` serd zler lr miaiig ,oke,øúBð¨

onf seq ixg` dpnn xzezipy xyad on zifk lke`dy ,xnelk
,epaxw zaxwd xg`ly meid ly xgyd zelra `edy ,dzxhwd

.xzep zlik` xeqi` meyn zxk aiig,àîèålk`e `nhpy in ,xnelk §¨¥
xyan lke` meyn zxk aiig ,mcd ievin ixg` dlerd xyan zifk

,sebd z`neha miycw,ïLcä úéáì àözL ãò ,da ïéìòBîe,xnelk £¦¨©¤¥¥§¥©¤¤
sxyizy cr ,dlirn meyn aiig ievind xg`l s` dpnn dpdpd

dlekdfa dpeyy dne .'oycd znexz' dxt`n enixie ,gafnd iab lr
enk] dnc z`fd ixg` da oilren oi`y z`hgd oicn dlerd oic

dpyna epipyy(.g lirl)dxzed dnc dfedy z`hgdy iptn `ed ,[
dpic dlerd la` ,''d iycw' llka dpi` aey okle ,mipdkl dlik`l
mb okl ,mipdkl zxzip didz `l mlerle ,gafnd lr lilk zelrl
llka `id oiicr ,xt` ziyrpe dxhwedy xg`l mbe dnc ievin ixg`
f`y itl ,'oycd znexz' dxt`n enixiy cr ,da oilrene ''d iycw'
ezevn lk ziyrpy xac lke ,ef dler ly dzevn lk dniiwzp xak
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המשך בעמקד וכה



קסי oifge` mipy` cenr h sc ± oey`x wxtzereay

àøéúé àø÷ úøúåðäå áéúë íúä éøîà:ipnif ixz "zxzepde" dia aizkc Ð

.dxqgyl hxt Ð akrl aezkd eilr dpyc ,"dgpnd on zxzepde" "dpnn zxzepde"

`le ,unewd xzen od miixiydc ,zxzepd on zxzepd `le Ð "zxzepde" rnync

,cegl "x`ypde" `l` aizk `l `kd la` .miixiy ixiy eedc miixiyd exqgy

m`e ,dvni Ð mcd on x`yp m`y :rnync

ixz iaizkc `de .akrn epi` Ð x`yp `l

cg Ð "dzlqne" "zxzepde" dgpna iherin

.akrl cge ,devnläîã äöéîå úäéî éðú÷
,serd z`hga akrn inp ievinc `nl` Ð

.d`fda enk ea lbtn ivne li`edïéããöì
éðú÷,ediiexz` rnyn "owlny"c Ð

"dnc dvin"e .serd zler`e serd z`hg`

d`fd dia zilc serd zler` `l` i`w `l

,d`fd `ki`c serd z`hg la` ,ievin `l`

lbtn ivn `l Ð d`fda lbit `ly xg`n

.akrn epi` ievinc ,ievinaíãá øàùð íàù
.oiakrn `l miixiyc rnync Ðàðú àäå

íúä ìàòîùé éáø éáãedfi`" wxta Ð

.(`,ap migaf) "onewnïéáëòî íééøéùÐ

.`id `aiwr iaxe l`rnyi iaxc `zbeltc

`aiwr iaxe ,oiakrn :xn` l`rnyi iaxc

ilekc :mzd `tt ax xn`e .oiakrn oi` :xn`

`kde ,oiakrn `l `nlrc miixiy `nlr

`ki` ,ievin epiidc ,serd z`hg ixiya

`aiwr iax ,akrn :xaq l`rnyi iax .ediipia

l`rnyi iaxc `iywe ,akrn epi` :xaq

.l`rnyi iaxc`éáøã àáéìà éàðú éøú
ìàòîùém`y" ipzc `kdc `pz i`de Ð

ievinc l`rnyi iaxc `ail` xaq Ð "x`yp

.akrn epi`äðùîäéìò ïéáééç äîã äöéî
ìåâéô íåùîmewna serd zler ievinc Ð

`lc ,serd z`hgc d`fde dndac dwixf

`edde .(a `xwie) "enc dvnpe" `l` aizk

eilr ayig m` ,lebita dl raw ievin

dvin ikc .dpnfl ueg dxihwdl dwilna

.zxk dilr oiaiige ,lebita eixizn eaxw dnc

.`nhe xzep ea yi ievin xzac oicd `ede

ïùãä úéáì àöúù ãò äá ïéìòåîåoeikc Ð

Ð mlerl mipdkl xzid da oi`e lilk dlekc

dxt`n lhpze dlek sxyizy cr da oilren

.'ebe "oycd z` mixde" aizkc ,oycd znexz

.ea oilren oi` ezevn ziyrpy oeik ,aeye

ïéôøùðä íéøéòùå ïéôøùðä íéøôod Ð

z`fde ,mipdkl xzid oda oi`e miycw iycw

.oztixy mewna oycd ziaa oda oilren Ð mipdkl xzid eda zilc oeike .dhigy zrya odilr ayig m` lebitl oraew onc (zwixf)øùáä êúåéù ãò,xyad lkrziy cr Ð

.ozevn epiidc ,xt` dyrpyäìåòä.ixiin miycw iycwa oizipznc ipd lke Ðäøåòá ïéìòåî ïéàå"didi el odkl aixwd xy` dlerd xer" :aizkc ,`ed mipdk lyc Ð

.(f `xwie)ïùãä úéáì àöúù ãò øùáá ïéìòåîå.`ed lilkc Ðøùáá ïéìòåî ïéàå 'åëå íùàå úàèç.edpip miycw iycwc ,mipdkl xyad xzed mcd wxfpc oeikc Ð

ïéøåîéàá ïéìòåî ìáà.ezevn ziyrpc ,oycd zial xt`d `vie gafna elkrziy cr Ðåùã÷åäùî ïäá ïéìòåî íçìä éúù.dta Ðøåðúá åîø÷.oziiyr zligz epiidc Ð

.dyly lr xzei `le mipyn zegt `l oilk`p oi` mgld izyc meyn ,dpila `kil `kde .miycw iycwc dhigy enk 'eke mei leaha lqtpe ,xiykdl aiyg `nexw `edde

çáæä ïäéìò èåçùìå."mgl" ixwin enxwc oeike ,jenqa Ð "lr" :(`,aq zegpn) opixn`e ,"mgld lr mzaxwde" :(bk `xwie) aizkc Ðíãä ÷øæð.miyak ly Ðïäéìò ïéáééç
.mgld z` oilbtn miyakc meyn ,epnfl ueg mgld lek`l dhigy zrya ayig m` ,lebt meyn mgld izy lr Ðäìéòî ïäá ïéàåxake ,mipdkl xzid zry oda yic Ð

.ozevn ziyrpåùã÷åäùî ïäá ïéìòåî íéðôä íçì.dta Ð'åëå øåðúá åîø÷miptd mgl :(a,w zegpn) ol `niiw ikdc ,dpila `kil inp `kde .mgld izya opixn`ck Ð

.dxyrl ,dryzl ,dpenyl lk`pïçìùä éáâ ìò åøãéñ øãñìå."mgl" iexw epi` mxw `ly onf lke Ðïéëéæáä åáø÷m`y .lebt meyn eilr oiaiig ,oixiznd epiidc Ð

lebta zraew ,dixizn epiidc ,dndac mc zwixfc ikid ikc .lebta mgld rawed Ð "epnfl ueg mgld lek`l zpn lr xihwn ipixd" oikifad zxhwd zrya eilr ayig

zepae.ipd lka miptd mgll oikifad zxhwd draw inp ikd Ð `nhae xäìéòî åá ïéàå.mipdkl xzid zry ea yi ixdy Ðåùã÷åäùî ïäá ïéìòåî úåçðîä.dta Ðìáà
õîå÷á ïéìòåî.`ed lilk unewdy itl ,miycw ixeni` oick oycd zial `vie elek sxyiy cr Ðàøîâçåôú øôàî äðäðäikdc .oycd znexz mixdy xg`l epiid Ð

.cxie zeiniptd zelke`nd z` dzge ,jli`e jli` milgbd z` dpite ,gafnd y`xl dler did oycd znexz mexzl dvex `edyk dlgzay (a,gk) cinz zkqna opipz

xaev did gafnd iab lr x`ypde ,oycd znexz my oipzepy mewn epiid ,migth dyly yakd on wegx dtvx iab lr milgbd z` xav ,dtvxl ribd .oycd znexz epiide

yaele eicba z` hyet did jk xg`e .xek ze`n yly eilr yiy minrt :mzd opixn`e .raek oink deabe ,getz oink lebr edyere cgia gafn ly cg` cvl xt`d z`

xn`w `edd`e .oycd zial dpgnl uegn `iven dide ,eaxl qek oda befni l` Ð eaxl dxcw oda lyiay micba :(a,bk `nei) l`rnyi iax iac `pzck ,odn oizegtd micba

."getz xt`n dpdpd"ïäá ïéìòåîã éâéìô àì àîìò éìåë.ezevn ziyrp `l oiicr ixdy Ðøáñ ïðçåé éáø`eddc dpedk icba jixv getzd xt` z`ved i`dc oeik Ð

.ea oilrene ,i`w dizyecwa mipey`xd on oizegty `l` ,dpedk icba epiid mixg` micba "yale"ïùãä úéáì àöúù ãò ïäá ïéìòåî ïðúdnxzpy it lr s`y rnyn Ð

.da oilren oycd znexzäàøúù ãò,dlirn ea oi` aeye ,oycd z`vedl cnere ie`x `ed x`ypd eze` oycd znexz mxzy xg` la` ,oycd znexz znxd cr epiid Ð

.axk epiide
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ïéããöìzler` `l` i`w `l "dvin" la` ,ediiexz` i`w "wln" :yexit Ð ipzw

z`hg" wxta mzd opzc ,jdc `yixn iziin `l i`n` :xn`z m`e .serd

Ð dnyl `lye dnyl dnc dvinye wlny miycw iycw :(a,cq migaf) "serd

ipzwc oizipznn `nil` in eh`c ,llk `iyw `ied `l `iddnc :xnel yi ?leqt

`nip inp ok enk ,"dfed" ipz axe ,"dvin"

jda la` .dfed Ð "dvin" i`nc mzd

ipzw `dc ,ikd xninl ivn `l `kd iziinc

,d`fd da `kiiy `lc ,"serd zler cg`e"

.`wec dvin jgxk lre

øîàåwxta Ð serd z`hg ievin `tt ax

iab (`,ap migaf) "onewn edfi`"

xn`we ,`aiwr iaxe l`rnyi iaxc `zbelt

.i`w serd z`hg`c ,oiakrn miixiyc
oleke
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"dúðáì ìk ìò dðîMîe dzìqî" :àéðúäå¯èøt §¨©§¨¦¨§¨¦©§¨©¨§Ÿ¨¨§¨
äøñçLdzìñ,äøñçå:éøîà !dúðBáì äøñçå ,dðîL ¤¨§¨¨§¨§¨§¨©§¨§¨§¨§¨¨¨§¦

"úøúBpäå" áéúk íúä¯deáà áéúî .áéúk àøéúé àø÷ ¨¨§¦§©¤¤§¨§¥¨§¦§¦£
úìBò ãçàå óBòä úàhç ãçà :àðeä áøì ìàeîLc¦§¥§©¨¤¨©¨¨§¤¨©

óBòäï÷ìnLävéîeïîB÷îì õeç ïîc¯Ba ïéàå ìeñt ¨¤§¨¨¦¨¨¨¦§¨¨§¥
õeç ,úøkïpîæì¯úäéî éðú÷ .úøk åéìò ïéáéiçå ìebét ¨¥¦§©¨¦§©¨¦¨¨¨¥¨¨¥¦©

!"ïîc ävéî"¯ïéããöì :dì ÷øôî àeäå ,dì áéúBî àeä ¦¨¨¨¦¨§§¨¥¨¦§¨¦
:íúä ìàòîLé éaø éác àðz àäå .íca øàLð íàL :ìàòîLé éaø éác àðz ,àôeb .éðú÷̈¨¥¨¨¨§¥©¦¦§¨¥¤¦¦§©©¨§¨¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨

!eäééðéa àkéà óBòä úàhç éevéî :àtt áø øîàå ,ïéákòî íééøéL¯éaøc àaélàå éàpz éøz ¦©¦§©§¦§¨©©©¨¦©¨¨¦¨¥©§§¥©¨¥§©¦¨§©¦
.ìàòîLéäðùîä÷ìîð .äLc÷eäMî da ïéìòBî óBòä úìBò¯íBé ìeáèa ìñtéì äøLëeä ¦§¨¥©¨£¦¨¦¤§§¨¦§§¨§§¨¦¨¥¦§

dîc ävéî .äðéìáe íéøetk øqeçîáe¯ãò da ïéìòBîe ,àîèå ,øúBð ,ìebét íeMî åéìò ïéáéiç ¦§©¦¦§¦¨¦¨¨¨©¨¦¨¨¦¦¨§¨¥£¦¨©
àözLíéøt .ïLcä úéáìíéôøNpäíéøéòNeíéôøNpä¯ïäa ïéìòBîeLc÷eäMîeèçLð .¯ ¤¥¥§¥©¤¤¨¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦£¦¨¤¦¤§§¦§£

ïîc äfeä .äðéìáe íéøetk øqeçîáe íBé ìeáèa ìñtéì eøLëeä¯ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiç §§¦¨¥¦§¦§©¦¦§¦¨¨¨¨©¨¦£¥¤¦¦
ãò ïLcä úéáa ïäa ïéìòBîe ,àîèå øúBðéziLC,äLc÷eäMî da ïéìòBî äìBòä .øNaä ¨§¨¥£¦¨¤§¥©¤¤©¤©¦©¨¨¨¨£¦¨¦¤§§¨

äèçLð¯÷øæpMî .äðéìáe ,íéøetk øqeçîáe ,íBé ìeáèa ìñtéì äøLëeädîc¯äéìò ïéáéiç ¦§£¨§§¨¦¨¥¦§¦§©¦¦§¦¨¦¤¦§©¨¨©¨¦¨¤¨
ïéìòBî ïéàå ,àîèå øúBð ìebét íeMîúBøBòa.ïLcä úéáì àözL ãò øNaa ïéìòBî ìáà , ¦¦¨§¨¥§¥£¦¨£¨£¦©¨¨©¤¥¥§¥©¤¤

íLàå úàhçéçáæåeèçLð .eLc÷eäMî ïäa ïéìòBî øeaéö éîìL¯,íBé ìeáèa ìñtéì eøLëeä ©¨§¨¨§¦§¥©§¥¦£¦¨¤¦¤§§¦§£§§¦¨¥¦§
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mdilr epipyy ,zenvre micib oebk dxhwd aeig(:dt my)md m`y

on eyxit m`e ,dxhwdl gafnd lr elri oaxwd xyal mixaegn
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,daeyg `id ixd okle ,dzevn wexinl die`x `ide ,xt` ziyrp `l
,mpn`e .dxifgdl miaiig gafnd ly ecvl dkxrnd on drwt m`e
ziyrp `l oiicr ixdy ,oycd znexz ixg` da milren ,df mrhn

k dadxhwd oi`y ,ynn ea oi`y xt`a ok oi`y dn .dzevn l
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,dl` zern jkitle ,zenl dze` migipny dpicy ,[zxg` z`hga
,ceai`l zekled ,z`hg oaxw ly dlirnd inelyz xear eyxtedy

.z`hgd znda zzin mewna cner zernd ceai` oky
m`eø÷ øáká[dpw-],BîLà,exear yixtdy mincd on x`ypd on §¨¨©£¨
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xear mlyläðäpM äî,mdn,äáãðì eìtémdn mipew ,xnelk ©¤¤¡¨¦§¦§¨¨
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çáæîä éáâgafn ly df cvn rwty oebk Ð

opiwiic `wcne .xifgi Ð gafnay xg` cvl
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ïìåëå(a,dt migaf) "ycwn gafnd" wxta Ð xifgi `l gafnd iab lrn erwty

`dc .jdc `yixa eda ixii` xn`wc "mitlhe micibe zenvr"` i`de .`zi`

,oixaegn eidy xyad on micibde zenvrd eyxit :yexit Ð "elri `l eyxt m`"

gafnd iab lrn erwty" eyxit oia oixaegn oia ,oleke :xn`we .`tiq jd i`w dlre

iab lrn drwty zlgb oke .xifgi `l Ð

Ð gafnd iab lr `d .xifgi `l gafnd

iab lirl xn`c "opgei iaxl `nlya .xifgi

`l izk` inp oycd znexz xg`lc dlirn

opixn` `kdc ,`gip `d Ð ezevn ziyrp

oeik ?xifgi i`n` :`iyw axl `l` .xifgi

enk zlgbc jzrc `wlqc ,ezevn ziyrpc

znexz xg`l i`cec ipyil :xn`z m`e .xt`

opixn` `le ,ezevn ziyrp xity ied oycd

meyn `l` oycd z`ved meyn xifgi `kd

zevg mcew `kd `dc ,oycd mexzl jixvc

,rcze .oycd znexz zry f`y ,opiwqr

zevg xg`l oia zevg mcew oia ibltncn

`l zlgb iab `kde ,mixai` iab `tiqa

iab mzdc `xnbc `ibeqa rnyn oke .biltn

xyd xne`e .zevg mcew s` ixiin zlgb

meyn e`l xifgic yxtl wwfed i`cec :ivewn

caln mexzl yi oyc daxdc ,oycd znexz

dna `citw `ki` dlirn iabc idpc .df

epiid Ð lirl rnynck ,oycd mxzp `ly

oycd cnery ,dzevn dyrp `lc meyn

rwtc `kid la` .mexzl getzd ab lry

znexz miiwl xifgi xninl ol zil Ð zlgb

dneiwl xyt`c oeik ,zlgb jda oycd

xn`c opgei iaxl la` .oycd x`ya

,xity `gip Ð `citw `ki` oycd z`veda

xn` `pngxc meyn zlgbd xifgdl jixvc

.oycd (lk) z` `ivede

éðàù,xnelk Ð `yyn da zi`c zlgb

da yi `dc ,xt`l `inc `lc

.dxhwd da `kiiyc ,xifgi jklid ,`yyn

äðäðäzwixf iptl miycw iycw xyan

`l izk`e ,'dl miycw md f`y Ð minc

milw miycw ixeni`ne .mipdkl exzed

,'dl iycw md f`y minc zwixf xg`l

wlg xxaedydpdpy dn :xn` ax .deab

zexerde ,gafnl uiw zlerl ,dacpl elti

.mipdkl md

ïéãéîìäyxtnc ,(a,fi) oixcdpqc "minkg iptl oicinl" epiid e`l Ð minkg iptl

ef oi` ik ,cere .`ziixaa mlern xkfedy iel epivn `ly .iel epiid mzd

.envr ieln iel ixacl di`x `iaiy dhiy

àì.z`hg daxwy mcew lrny el rcepy rnynck yxtl oi` Ð ez`hg daxw

enk yxtl jxhvp "glnd mil ekli ez`hg daxw xak" xn`wc jenqa ,ok m`c

m`c jenqa xn`w dax `dc ,ok xnel xyt` i`e .el rcepy mcew z`hg daxwc ok

Ð "z`hg daxw `l" :`kd eyexit ikd `l` !dacpl elti Ð dxtk xg`l el rcep

`edy mincd siqei ,xnelk Ð z`hg `iaie siqei .ez`hg daxwy mcew mlyl `ay

llk ixii` `l la` .dpny dp`iaie ,axwil el yiy ez`hg lr ynege oxwn aiig

.dlirn ly my`d on `ziixaaéñåéó,dpny my` :yexit Ð eny` `iaie

.z`hg iab ziyixtck

øáëj` ,lirl epyxitck ,ez`hg zaixw mcew el rcepy :yexit Ð ez`hg daxw

did m` ixdy .glnd mil ekli Ð ez`hg axwiy cr dlirnd mlyl `a `l

mil ekli Ð zern mdy dzr jklid .xg`a xtkzpy oeik ,dzn dzid Ð z`hg

.glnd

øáëdzn z`hgay lkc ,drex did Ð my` did m`y Ð dacpl elti eny` axw

.(`,gi dxenz) drex my`a Ðìëextkzp elit`e Ð gafnl gafnd oaxw

.`tiql `yixn jixt jenqae .mixg`a milra

úåðáø÷oebk Ð ziad wcamd Ð ynege oxw `iade ziad wca iycwa lrn m`

.eilr milra my oi`y e`iady milrad ezn elit`e ,ziad wcalúåðáø÷ik ,`niiw xeav ,[xeav] zler ly xecd eze` ezn m` s` :yexit Ð xeavl xeav

.(` zldw) "`a xece jled xec"
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dlirn(iyily meil)

:ax lr dywn `xnbdéáéúéîdpyna epipy ,daiyid ipa eywd - ¥¦¥
migafa(.et),,ïleëåelr m`y mpicy mileqtd zepaxwd oia ,xnelk §¨

mdilr oi`y mixykd zepaxwd iwlg oiae ,ecxi `l gafnd iab lr
mdilr epipyy ,zenvre micib oebk dxhwd aeig(:dt my)md m`y

on eyxit m`e ,dxhwdl gafnd lr elri oaxwd xyal mixaegn
,elri `l xyadeò÷tL,[eyxity-]øéæçé àì ,çaænä éab ìòî- ¤¨§¥©©¥©¦§¥©Ÿ©£¦

.gafnd iab lr mxifgdl aiig epi`úìçb ïëå,dkxrnd ivrn d`ad §¥©¤¤
Läò÷t[dyxity-]øéæçé àì ,çaænä éab ìòîaiig epi` - ¤¨§¨¥©©¥©¦§¥©Ÿ©£¦

.xifgdl
dyxit m` wxy ,'gafnd iab lrn' dpynd oeyln `xnbd zwiicn

,xifgi `l ,dtvxd lr dltpe gafnd lrn ixnbl,çaænä éab ìò àä̈©©¥©¦§¥©
øéæçéiab lr dxifgdl aiig ,gafnd ly ipyd ecvl dltp m` la` - ©£¦

zlgbn mb xaecny ,rnyn dpynd ixac znizqne .dkxrnd
x`azpy enk] oycd znexz dpnn dnxed xake ,getza dzidy

`xnba lirl(`"r)m` wx df ote`a mbe ,dkxrnd lr myn dltpe ,[
ly ecvl dltp m` la` ,dxifgdl aiig epi` dtvxd lr dltp

.dlirn da yie ,dxifgdl aiig gafnd
:`iyewd z` `xnbd zniiqnàçéð ,ïðçBé éaøì àîìLaxacd - ¦§¨¨§©¦¨¨¦¨

'oycd znexz' dnxedy xg`l s`y xn`y ,opgei iax itl oaen
,'oycd z`ved' zevn ea miiwl jixv oiicry iptn ,xt`a milren

,milgb mze`a mb milren df mrhnyàéL÷ ,áøì àlàaxl la` - ¤¨§©©§¨
oiicry s` ,xt`a milren oi` aey ,'oycd znexz' ixg`y xn`y
.milgba milren recn ok m`y ,dyw ,'oycd z`ved' ea miiwl jixv

:`xnbd zvxznáø Cì øîà,jl uxzi ax -úéàc ,úìçb éðàL ¨©¨©¨¦©¤¤§¦
àLMî déaoiicry ,xnelk ,zeynn da yiy zlgba xacd dpey - ¥©¨¨

,daeyg `id ixd okle ,dzevn wexinl die`x `ide ,xt` ziyrp `l
,mpn`e .dxifgdl miaiig gafnd ly ecvl dkxrnd on drwt m`e
ziyrp `l oiicr ixdy ,oycd znexz ixg` da milren ,df mrhn

k dadxhwd oi`y ,ynn ea oi`y xt`a ok oi`y dn .dzevn l
ea ziyrp xak ixdy ,oycd znexz ixg` ea milren oi` ,ea zkiiy

.ezevn lk
:mvexizae daiyid ipa ziiyewa zxg` `qxib d`ian `xnbdàkéà¦¨

àñéb Cäì dì øîàcipay ,jetd ote`a ef dreny xn`y in yi - §¨©¨§©¦¨
,eywd jke .opgei iax lr eywd daiyidúéàc úìçb íeMî ,àîòè©£¨¦©¤¤§¦

,àLMî déa,'drwty zlgb' migafa dpynd dhwpy dnn ,xnelk ¥©¨¨
dltp m` ,zeynn da yiy zlgba wxy ,rnyn ,'rwty oyc' `le
ly xg`d ecvl dltp m`e ,dlirn da oi`e dxifgn epi` dtvxd lr

.dlirn da yie dxifgn gafndeléôà ,àLMî déa úéìc ,øôà àä̈¥¤§¥¥©¨¨£¦
Ba ïéìòBî ïéà çaæî éaâìie`x epi`e zeynn ea oi`y xt` la` - §©¥¦§¥©¥£¦

lr exifgdl aiig epi` ok mb ,gafnd cvl ltp m` elit` ,dxhwdl
it lr s` ,'oycd znexz' enixdy ixg` dlirn ea oi`e dkxrnd

.'oycd z`ved' zevn ea miiwl ie`x oiicry
:`iyewd z` `xnbd zniiqnàçéð áøì àîìLaitl oaen xacd - ¦§¨¨§©¦¨

cnery it lr s` ,'getz'ay xt`a milren oi`y xaeqd ,ax zhiy
,oycd z`ved zevnlàéL÷ ïðçBé éaøì àlàopgei iaxl la` - ¤¨§©¦¨¨©§¨

uegn l` e`ived `ly onf lk ,'getz'ay xt`a milreny xaeqd
.ea milren oi`y rnyn migafa dpynd on oky ,dyw ,dpgnl

:`xnbd zvxznøôà eléôàc ïécä àeä ,ïðçBé éaø Cì øîàdn - ¨©¨©¦¨¨©¦©£¦¥¤
iab lr xifgdl miaiig ,gafnd cvl dltpy zlgby rnyny
df xac ,'oycd znexz' enixdy ixg` elit` ,da milrene dkxrnd

.xt`a mb bdep'úìçb' éðz÷c àîòè eðééäådpy `pzdy mrhde - §©§©£¨§¨¨¥©¤¤
c iptn `ed ,'oyc' `le 'zlgb'ïðéòeîLàì éúà÷eprinydl `ay - ¨¨¥§©§¦©

,yecig dfaéab ìòî äò÷t ék ,àLMî da úéàc úìçb eléôàc©£¦©¤¤§¦¨©¨¨¦¨§¨¥©©¥
øéæçé àì çaænäda wxnl ie`xe ,zeynn da yiy zlgb elit`y - ©¦§¥©Ÿ©£¦

lr dltpe ,gafnd iab lrn ixnbl dyxit m` mewn lkn ,dzevn
lr ltpy xt`d z` xifgn epi`y oky lkne ,dxifgn epi` ,dtvxd
miaiig ,xt` oiae zlgb oia ,gafnd cva ltp m` la` .dtvxd
lk ziyrp `l oiicry itl ,mda milrene dkxrnd lr mxifgdl

.mzevn
ynege oxw mlyl aiig ,dlirna aiigzpy ote`a ,ycwdd on dpdpd
eyri dn dpc `xnbd .'zelirn my`' `iadl df calne ,ycwdl

:gafn iycwa lrend mlyny ynege oxw inelyzaäðäpä ,øîzéà¦§©©¤¡¤
bbeyaíéîc ú÷éøæ éðôì íéLã÷ éLã÷ øNaî,ådpdpd okéøeîàî ¦§©¨§¥¨¨¦¦§¥§¦©¨¦§¥¥¥

íéîc ú÷éøæ øçàì íél÷ íéLã÷,,øîà áøaiigy ynegde oxwd ¨¨¦©¦§©©§¦©¨¦©¨©
xear mlyläðäpM äî,mdn,äáãðì eìtémdn mipew ,xnelk ©¤¤¡¨¦§¦§¨¨

.'zelirn my`' mb `iai ,df calne ,'gafnd uiw'l zeler,øîà éåìå§¥¦¨©
,mlyny ynegde oxwd onBlekL øác àéáédler,çaænì,xnelk ¨¦¨¨¤©¦§¥©

ixdy ,gafnd lr lilk zeler opi`y itl ,zeler `l la` ,zxehw
.zelirn my` mb `iai ,df calne .mipdkl wlgzn dlerd xer

:iel ixacl `ziixan di`x d`ian `xnbdéåìc déúååk àéðz- ©§¨§¨¥§¥¦
,iel ixack `ziixaa epipy,Bæ äìéòî,dl`d ynegde oxwd ,xnelk §¦¨

,miycwd on dpdpy liaya mlyl aiigy,úëìBä ïëéäìdn ,xnelk §¥¨¤¤
.mda miyeríéîëç éðôì ïéãéîläiptl dxez micnel eidy el` - ©§¥¦¦§¥£¨¦

,iax iptl dxez cnel didy ,iel ,xnelk ,minkgdíéøîBà,iax mya §¦
BlekL øác àéáélilk dler.çaænì:`xnbd zyxtneäéð éàî- ¨¦¨¨¤©¦§¥©©¦

,gafnl lilk dler eleky xac ednúøè÷,`ziixaa epipy ixde §Ÿ¤
.iel ixack

:`ziixan ax ixacl di`x d`ian `xnbd,áøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©
äðäpäbbeya,íLà éîcîe ,úàhç éîcîzvwnn dpdpy ,xnelk ©¤¡¤¦§¥©¨¦§¥¨¨

didy my` oaxw e` z`hg oaxw odn zepwl ick yixtdy zernd
odn dpdpy el rcep m` ,`iadl aiig,Búàhç äáø÷ àlL ãò©¤Ÿ¨§¨©¨

,exiizypy zernd on z`hgl dnda dpwy iptl ,xnelkéñBéóz` ¦
,exiizypy zernd lr ,dlirnd xear mlyn `edy ynegde oxwd

Búàhç àéáéå.cgi zernd lkn ,z`hgl dpiny dnda dpwie -åok §¨¦©¨§
,eny` xear yixtdy zernd on dpdpy el rcep m`áø÷ àlL ãò©¤Ÿ¨©

,BîLà,exiizypy zernd on my`d z` dpwy iptl ,xnelkéñBéó £¨¦
zernd lr ,dlirnd xear mlyn `edy ynegde oxwd z`

,exiizypyBîLà àéáéåzernd lkn ,my`l dpiny dnda dpwie - §¨¦£¨
.cgi

xak m` la`äáø÷[dpw-],Búàhçiptl ,exiizypy zernd on ¨§¨©¨
,ycwdd on dpdpy el rcepy,eëìézernd z` jilei ,xnelk ¥§

ynegde oxwd inelyz xear yixtnyçìnä íéì,on eca`iy ick §¨©¤©
oxwd z` siqedl aiigzp ez`hg incn dpdpyk oky ,mlerd
dpiny dnda zernd lkn zepwle ez`hg incn x`ypd lr ynegde
xaky xg`l cr odn dpdpy el rcep `ly xg`n la` ,z`hgl
extkzpy z`hg' oic ynegde oxwd lr lg ,z`hg oaxw yixtd
zxtk myl mieqn yi` xear yxtedy z`hg oaxw ,yexit] 'dilra
,ef z`hg ly milrad extkzp ,eze` eaixwdy iptle ,mieqn `hg
,dl` zern jkitle ,zenl dze` migipny dpicy ,[zxg` z`hga
,ceai`l zekled ,z`hg oaxw ly dlirnd inelyz xear eyxtedy

.z`hgd znda zzin mewna cner zernd ceai` oky
m`eø÷ øáká[dpw-],BîLà,exear yixtdy mincd on x`ypd on §¨¨©£¨

,ycwdd on dpdpy el rcepy iptleìté,ynegde oxwd ly zernd ¦§
,äáãðì.xeaiv zacp `idy ,'gafnd uiw'l zepaxw oda epwi ,xnelk ¦§¨¨

my` znda oick ,ynegde oxwd zern z` mipc ,df ote`a mby itl
men da letiy cr drex `idy ,xg` my`a dilra extkzpy

.'gafnd uiw' liaya zenda dinca epwie xknize
íéLã÷ éLãwî äðäpämnvrå ,íéîc ú÷éøæ éðôìdpdpd ok ©¤¡¤¦¨§¥¨¨¦¦§¥§¦©¨¦§

,íéîc ú÷éøæ øçàì íél÷ íéLã÷ éøeîéàîaiigy ynegde oxwd ¥¥¥¨¨¦©¦§©©§¦©¨¦
xear mlyläðäpM äî,mdn,äáãðì eìtémdn mipew ,xnelk ©¤¤¡¨¦§¦§¨¨

.ax ixack `ziixaa epipy ixde .'gafnd uiw'l zeler
n cg`n dpdpd :`ziixad zniiqnìkdúBðaø÷lr axwil eycwedy ¨¨§¨

iab,çaænäzepaxw ,mlyny ynegde oxwd on epwiìd uiw.çaæn ©¦§¥©§¦§¥©
n dpdpde,úéaä ÷ãa éLã÷ úBðaø÷lr eycwedy miycwn ,xnelk ¨§§¨§¥¤¤©©¦

mlyi ,ycwnd zia oewiz ikxvl mdinca eynzyie exkniy zpn
ynegde oxwd.úéaä ÷ãáìn dpdpde,øeaö úBðaø÷micinz oebk §¤¤©©¦¨§§¦
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xcde"קסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc dlirn(iriax meil)

ïðaø àôéñå (ïBòîL éaø àLéø)lk' da epipyy ,`tiqd eli`e - ¥¨©¦¦§§¥¨©¨¨
mixaeqd opax zhiya diepy ,'gafnl gafnd zepaxw(:ak dxenz)

wx dxn`p ,dzn dilra extkzpy z`hgy ipiqn dynl dklddy
xg`l d`vnp ,dca`e ez`hgl dligzn yixtdy dndadyk
xear eyxtedy zerna ok enke .dnewna zxg` dnda aixwdy
.milrad extkzpy xg`l e`vnpe ,eca`e z`hgl dnda ziipw
m` la` ,z`hgd dca`pya `l` ef dkld dxn`p `l ,mzrcle
oi` ,zxg`a extkzpe deaixwd `l [dapbpy oebk] zxg` daiq zngn
micete ,men da letiy cr mipiznn `l` ,dzn dpey`xd z`hgd
.z`hg zerna oicd oke .xeaiv zacpl zepaxw dinca mipewe dze`
milrad extkzpy s` ,ynegde oxwd eca`p `ly o`k ,jkitle
odn mipew `l` ,ceai`l mikled ynegde oxwd oi` ,zxg` z`hga

.xeaiv zacpl zepaxw
:jk uxiz iia` mby d`ian `xnbdáøì ìéúk éác àäéáb áø øîà̈©©§¦¨§¥§¦§©

éëä ,éMàmb jk -ééaà øîàdy ,uxzlàLéø`ziixad lyéaø ©¦¨¦¨©©©¥¥¨©¦
ïBòîL,`idàôéñåk.ïðaø ¦§§¥¨©¨¨

:lrn `l miycwn dpdpdy mipte` d`ian `xnbdìkä ,àáø øîà̈©¨¨©Ÿ
íéãBîlirl ewlgpy opgei iaxe ax -(.h)xeavd xt`n dpdpa ¦

micen mdipy ,lrn m` 'getz'aäðäð íàL,mcd zwixf mcew elit` ¤¦¤¡¨
àîèpL íéLã÷ éLã÷ øNaî)å ,(ä÷éøæ íãB÷dpdp m` okéøeîéàî ¦§©¨§¥¨¨¦¤¦§¨¤§¦¨§¥¥¥
ïìòäL øçàì ïél÷ íéLã÷mb ,mda dlyn y`de gafnd iab lr ¨¨¦©¦§©©¤¤¡¨

,xt` eyrpy mcewøeèôc`l ezpdpdy iptn ,dlirn iaeign §¨
ie`x epi` `nhpy miycw iycw xya oky ,miycwd z` llk dciqtd
mlrdy ixg` ,milw miycw ixeni`e .dxhwdl e` mipdk zlik`l

.mzevn ziyrp xak ,xe`d mda dlyne gafnd iab lr
:`xnbd dywn,àèéLt,erinydl `ax jxved dnleà÷ éàî §¦¨©¨

ãéñôîzvxzn .epx`iay enke miycwl dyr cqtd dfi` ike - ©§¦
:`xnbdàîéúc eäî,[xn`z `ny-],àîèpL íéLã÷ éLã÷ øNa ©§¥¨§©¨§¥¨¨¦¤¦§¨

,íéðäkì äôéøN úåöî déì úéà,dyecw zvw oiicr ea yi ,xnelk ¦¥¦§©§¥¨©Ÿ£¦
,ok enke ,e`nhpy zepaxwd lk oick dxfra etxyl miaiig oky

àøBpéöa éëetäì äåöî àkéà ,ïél÷ íéLã÷ éøeîéàoiicr yi - ¥¥¨¨¦©¦¦¨¦§¨§©¥§¦¨
elrni jk zngne ,ixnbl etxyiy ick ,blfna mze` jetdl devn

,ezevn ziyrp `ly xac lk oick ,mdaïì òîLî à÷`axàìc- ¨©§©¨§Ÿ
.mda milren oi` z`f lkay

lirl(:h)dnda dpw xake ,ez`hg zernn dpdpdy ,epipy `ziixaa
ote` dfi`a zyxtn `xnbd .glnd mil ynegde oxwd ekli ,z`hgl

:df oic xn`p,úøîàc àä ,àáø øîà,`ziixaa epipyy dn ,xnelk ¨©¨¨¨§¨§©
m`y,úàhç äáø÷ øákz`hgl dnda dpw xaky ,xnelk §¨¨§¨©¨

,exiizypy zerndneëìéezlirn xear yixtny ynegde oxwdíéì ¥§§¨
,çìnä,ceai`l ekliy ickäøtk én÷ déì òãéúàc éléî éðä- ©¤©¨¥¦¥§¦§§©¥©¥©¨¨

dnda dpwy mcew lrny el rcep m` `l` mpi` dl` mixac
myixtd `l ynegde oxwd z` yixtdyk df ote`ay itl ,ez`hgl
incn exiizypy mincd lr mtiqedl `l` ,ceai`l ekliy dpeeka
li`edy `l` ,z`hgl dpiny dnda zernd lkn zepwle ez`hg
oxwd lr lg ,cala exiizypy zerndn z`hg yixtd seqale

.ceai`l eklie 'dilra extkzpy z`hg' oic ynegdeìáàrcep m` £¨
wx lrny el,äøtk øçàìdnda yixtd xaky ixg` ,xnelk §©©©¨¨

,z`hgleìtéynegde oxwd,äáãðìzepaxw odn epwi ,xnelk ¦§¦§¨¨
.xeaiv zacpl
:`ax yxtn,àîòè éàîy itlãeaéàì älçzî ïéLéøôî ïéàoi` - ©©£¨¥©§¦¦¦§¦¨§¦

jkle ,micia eca`l ick ycwdl xac mey dligzkln miyixtn
y xg`l eyxtedy zern`le dacpl elti ,ez`hg z` yixtd xak

.glnd mil ekli

äðùî
xac mdl oi`e gafnd lr ixnbl mixhwend mixaca dpc epzpyn
:mipey mipic oiprl dyecw mdilr dlg iznn ,dxhwda mxiznd

äðBáläå õîBwä,cigi zgpn lyúçðîe ,íéðäk úçðîe ,úøBèwäå ©¤§©§¨§©§¤¦§©Ÿ£¦¦§©
çéLî ïäkdgynd onya gynpy lecb odkdy oiziag zgpn - Ÿ¥¨¦©

,mei lka `ianíéëñð úçðîez`xwpe ,oaxwd mr d`ay dgpn - ¦§©§¨¦
zeler el` lky ,jeqipl oii `ian dgpnd mry meyn 'mikqp zgpn'

,zevnwp opi`e gafnleLc÷eäMî íäa ïéìòBîm`e .dtaïLc÷ £¦¨¤¦¤§§¦§¨
øLëeä ,éìkamdn cg` lkíéøetk øqeçîáe íBé ìeáèa ìñtéì ©§¦§©¦¨¥¦§¦§©¦¦
,mda erbpyøúBð íeMî åéìò ïéáéiçå ,äðéìáemc` mlk` m` §¦¨§©¨¦¨¨¦¨
,mpnf xg`làîè íeMîe,`nh `edyk mlk` m`dá ïéà ìebéôe ¦¨¥¦¥¨

.mixizn dl oi`y oeikìk ,ììkä äæoaxwïéøézî Bì LiLxac - ¤©§¨Ÿ¤¤©¦¦
,dxhwda e` dlik`a exizndøúBðå ìebét íeMî åéìò ïéáéiç ïéà¥©¨¦¨¨¦¦§¨

àîèåedelk` m`eáéø÷iL ãòdìëå .ïéøézîoaxwBì ïéàL §¨¥©¤©§¦©¦¦§Ÿ¤¥
ïéøézî,dxhwda e` dlik`a exiznd xac -ïåékdrydn - ©¦¦¥¨

(äá) ïéà ìebéôe ,àîèå øúBð íeMî åéìò ïéáéiç ,éìka LãéwL¤¦©©§¦©¨¦¨¨¦¨§¨¥¦¥
.[Ba]
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים זושא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מט' אייר והקודמיו, ויהי רצון שמתאים למכתבו תצליחנה הפעולות 

בעניני הכפר כולו ובמילא הצלחה בעניניהם הפרטים של ]כל[ אחד מתושבי הכפר אשר שם צוה ה' את 

הברכה, ובפרט שנמצאים אנו בשנה שעלי' נאמר שבת היא לה', שכמו שבשבת הרי שביתה היא מכל דברים 

המבלבלים וכמ"ש וקראת לשבת ענג, ומעין זה ועד"ז הוא במשך כל השנה באתעדל"ע, ובסדר הכתוב, כי 

תבואו ושבתה הארץ שבת לה' )עוד קודם לשש שנים תזרע שדך וגו'( וכמבואר הענינים בלקו"ת פ' בהר 

ד"ה ושבתה, במאמרי אדמו"ר מוהר"ש בשנת תרכ"ז, ובהמשך רס"ו ועוד, שמשם גם פשוט שפעולות שש 

שנים תזרע וגו' כאו"א מתאים למעמדו ומצבו מוסיפה עוד בשבת לה' שיבוא לדרגא שבת שבתון יעוין שם 

העלי' בזה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



קסה oifge` mipy` cenr i sc ± oey`x wxtzereay

àùéøz`hg :(eh dxenz) xn`c ,`id oerny iax Ð "glnd mil ekli" xn`c Ð

.zenz Ð dilra extikyàôéñåab lr s`e ,"gafnl gafnd zepaxw lk" xn`c Ð

z`vnpe dca`y dze` `l` ,dzn z`hg oi` :ixn`c ,`id opax Ð milra xetki`c

.(zernd oke) ,dxtk xg`líéãåî ìëä.getz xt`a ibiltc opgei iaxe ax Ðíàù
åàîèðù íéùã÷ éùã÷î äðäðmcew elit` Ð

olrdy xg`l oilw miycw ixeni`ne ,dwixf

la` xt` eyrpy mcew elit` gafnd iab lr

.dlirnn xehtc ,xe`d oda dlynàèéùô
e`nhpc oeikc ciqtn `w i`nc ,xehtc Ð

`le mipdkl `l efg `l Ð miycw iycw xya

xak ixd ,inp milw miycw ixeni`ae .deabl

opixn` `d :xn`z m`e .ozevn ziyrpe olrd

oilren mlerl Ð lebtd (a,d) lirlc oiwxta

ciqtn `w i`n :opikxt `le ,ea?`nrh epiid

aiygc ,olebtl oivxne li`ed ,ea oilrenc

lebta eraewl minc zwixf jixvc i`d ilek

`lc ab lr s` ,ea oilrenc inp aiyg Ð

.ciqtnåàîèðù íéùã÷ éùã÷ àîéúã åäî
erac ,dyecw zvwn edl zi` izk` Ð

ixeni`e .ycwc ileqt x`yk ycwa dtixy

eda zi` izk` ,mlrdy inp milw miycw

oitxyp ediy ick `xepva iketdl devn

.dlirn meyn oda aiigle ,ixnblòîùî à÷
àìã ïì`ax xn` i`n` :jl `iyw i`e Ð

xeht elry xg`l milw miycw ixeni`

znexz iptl :lirl opixn` `d Ð dlirnn

,ea oilrenc ibilt `l `nlr ilekc Ð oycd

xeht i`n`e?ixiin lirl ,mzd `iyw `l `d

ixingc miycw iycw ixeni`ae dler xt`a

zial e`viy cr oda oilren ikd meyn Ð

odn dpdpd ikd meyn Ð i`d ilek ixing `lc ,milw miycw ixeni` la` .oycd

.xeht elry xg`l[äøôë] éî÷ ìòîã äéì òãéúàã éìéî éðädaxwy mcew Ð

yixtd ikc ,ez`hg inc lr ynege oxw zernd el` siqedl dil dedc oeikc .ez`hg

eed ediipice .oaixwdl leki did `l` ,ceai`l eyixtd `l Ð ynege oxwl `zyd

.glnd mil eklie dilra extiky z`hgkìáàxg`l dxtk xg`l lrny el rcep Ð

xaky ,ez`hg aey odn `ian epi` eiykr yixtdy ynege oxw ipd ,ez`hg daxwy

oi`c .dacpl elti `l` ,ceai`l oiied Ð glnd mil ekli m`e ,milrad extik

.dacpl elti jklid ,glnd mil ekliy zpn lr ,xnelk ,ceai`l dlgz oiyixtn

äðùîíéðäë úçðî."didz lilk odk zgpn lke" :aizkc Ðçéùî ïäë úçðîÐ

.lecb odk iziag epiidíéëñð úçðîå,mikqp ea yiy gafd mr d`ad dgpn epiid Ð

.edpip lilk oizipznc ipd lkc .miixiy oda oi`cåùã÷åäùî ïäá ïéìòåîzyecw Ð

.`nlra dtïäá ïéà ìåâéôå.oixizn mdl oi`c Ð[ïéøéúî åì ùéù]minly oebk Ð

el yiy xac e` .mipdkl xyade dxhwdl oixeni`d xizn oncc Ð my`e z`hge

izy oebke ,gafnl oxizn oncc Ð dnda zlere serd zler oebk ,cala gafnl oixizn

,eze` oixizn oikifac Ð miptd mgl oebke ,oze` oixizn od miyak ly oncc Ð mgld

.unewa zexzipy Ð zegpneåáø÷éù ãò ìåâéôå àîèå øúåð íåùî íäéìò ïéáééç ïéà
ïéøéúîz`vxdk :(a,gk migaf) opixn`e ,"dvxi `l" minlyc lebita aizk ikdc Ð

oi` inp `nhe xzep meyne] .(lebtn `nhe xzep silie) 'eke lebit z`vxd jk xyk

my) sili `nhe ,lebtn "ycw" "ycw" sili xzepc ,lebt enk oixizn eaxwiy cr oiaiig

.[xzepn ["lelig"] "lelig" (`,dnïéøéúî åì ïéàù øáã ìëådpealde unewd oebk Ð

.oixizn onvr odc 'ekeàîèå øúåð íåùî ïäéìò ïéáééçÐonwl `nipck ,`nh meyn

Ð xzep meyne .xacn aezkd miycwd lka Ð "dzxkpe eilr ez`nehe" :`xnba

lebt aeig epivn `lc meyn ,ea oi` lebt aeig la` ,`nhn "lelig" "lelig" opitlic

.lebit aizk minlya `dc ,oixizn el yiy xaca `l`
àøîâ
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àùéøca`e ez`hg yixtda opaxe oerny iaxc `zbelt Ð opax `tiqe oerny iax

dcea` dpi`y :ixaq opaxc .ca`A xRke dpey`xd z`vnpe zxg` yixtde§¦¥¨¨ª

`kdc jde .(`,eh) dxenzc ipy wxta ediizbelte .dzn :[xaq] oerny iaxe ,drxz

`yix xn`w `l i`n` :xn`z m`e .ibiltc `zlin `dl `inc dxtk mcew el rcepy

wxta dxenza dil zi` iax `dc ,`id iax

m`c `a` iaxc `ail` (`,bk) "z`hg cle"

?zenz dcea` dpi`yc Ð dcea`a xtkzp

iax iiezi`l dil `gip ithc :xnel yie

`ticre iaxc dil zi`c meyn ,oerny

`l` zenzc iax xn`w `l o`k crc .iaxcn

`ly :yexit Ð dyxtd zrya dcea`a

dcea`a la` .dyxtd xg`l cr z`vnp

`ly cr `vny ,dyxtd zrya `ly

`l` zenz opixn` `lc iax dcen Ð yixtd

s` opax` bilt oerny iax la` .drxz

yi" wxt gkenck ,dyxtd mcew `vnpa

iaxc `zbelta (`,eh dxenz) "zepaxwa

`ly dcea`a dl iwenc ,oerny iaxe dcedi

s`e .oerny iax iziin ikdle .dyxtd zrya

`ly cea`c o`nk ied `l `kdc ab lr

,oerny iax hwp mewn lkn ,dyxtd zrya

meyn j` ,iaxk `iz` ivn `lc meyn `le

.oerny iax hwp ,iaxcn oerny iaxc `ticrc

ded ,iaxc `dl jd `incc oeik ,d`xp `le

d`xp okl !iax `yix :`icda xninl dil

`le oerny iaxk `weec `yixc :m"xdl

epiid Ð zenz (onwl) iax xn`c `dc ,iaxk

`vnpy oebk ,gafnl odizy zeie`x opi`ya

zg` drya odizy e`xp `le ,daxwd mcew

did z`hg axw `l m`c ,`kd la` .gafnl

mil ekli `l Ð mincd zgcpe z`hg daxw inp ik ,dpny z`hg `iane siqen

yixtna s` opaxc` biltc oerny iaxn xity iziin la` .dacpl elti `l` ,glnd

zryac ab lr s`e ,zxg`d zenz Ð zg`a xtkzp m`c dil zi`e ,zeixg`l z`hg

m`c ab lr s` ,z`hg mc iab inp ikd .ef e` ef e` axwil odizy zeie`x eid dxtk

z`hg daxw ik mewn lkn ,axwile z`hgd lr sqezil mie`x eid z`hg axw `l

ipy yixtna oerny iax dcen `de :xn`z m`e glnd mil ekli opixn` (`l) Ð

ezrc oi`y mzd ip`yc :xnel yie !(a,bk) dxenza gkenck ,zeixg`l zern ixeaiv

ekli Ð z`hg inc lr `ed siqenc `kd la` ,cg`d xeavn `l` z`hg `iadl

.glnd mil

ìëäxg`l milw miycw ixeni`ne `nhpy miycw iycw xyan dpdp m`y micen

Ð ciqtn `w i`n `hiyt :jixte .ozevn dyrp ixdy :yexit Ð xehtc olrdy

xya ,`nizc edn :ipyne ?mixyk eid elit`e ,zeyrl cer o`k yi devn dn ,xnelk

,mipdkl dtixy zevn `ki` e`nhpy miycw iycwdevn milw miycw ixeni` oke

ick milgbd iab lr h"iwiexw oixewy xepiva mixeni`d jtdl Ð `xepiva iketdl

`l `dc ,iele ax` i`w `l "micen lkd" i`dc yxtl d`xp .ol rnyn `w ,mlk`l

`l` .xeht micenc xnel jiiy `le ,aiigin `nlr ilekl la` ,leti `kid `l` ibilt

dpdp iab xn`c opgei iaxlc xn`we ,getz xt`n dpdpa ibiltc ,opgei iaxe ax` i`w

aiyg jkle ,oycd z`veda dpedk icba irac meyn epiid Ð ea oilrenc getz xt`n

zevn cer `ki`c ab lr s` ,miycw iycw xyaa la` ."ezevn ziyrp `l" xity

`lc oeik ,dcear ied `l dtixyc ,"ezevn dyrp" xity aiyg ied Ð mipdkl dtixy

i`cec ,`py i`n milw miycw ixeni` iabe :xn`z m`e .dpedk icba dtixya jixv

?dzin aiig `xepiva jtidy xf :(a,fi zereay) xn`ck ,`id dcear `xepiva iketd

`xepva iketd iab la` ,ikd e`la ibq `l oyc z`ved iab mzdc ,inc `lc :xnel yie

`xepiva jetid `la odili`n oilk`zne gipn did dvex did m`y ,ikd e`la ibq

Ð minc zwixf mcew i` ,inc ikid `nhpy miycw iycw xya i`d :xn`z m`e .llk

,dwixf xg`l dpdpa `l` bilt `l `aiwr iax elit`e !dtixy oerhc ab lr s`e ,oilrenc (a,e) `nw wxt seqa lirl xfrl` iax xn` dwixf mcewc `vei `de ,oilren oi` i`n`

'd iycw" iede ,efg `lc ,lrenc dcen Ð dwixf mcew la` ,dlirn icin dwtne dwixf `iz`c meynlr s` ol rnyn `we ,dwixf xg`l z`nhpa ixiin `kdc :yxtl d`xpe !"

rnyn `w i`n ,`d meyn i` :xn`z m`e .lirl izyxitck dtixy zevna dpedk icba jixv `lc oeik ezevn ziyrp aiyg wixf ikn mewn lkn ,dilr dtixy zevn `ki`c ab

oi`e ,elek `vi `lc `vei ip`yc :xnel yi ?dlirn icin dwtne dwixf `iz`e ,dtixya ezevnc ab lr s` ,zlren oi`c `aiwr iax xn` (a,e lirl) "`vei" iab `id oizipzn ,ol

xg`l s` ea oilreny ,xyad lka dtixy oerhc oeik :`pin` jzrc `wlqe ,miycwd xya lk `nhp ,`kd la` .dwixfa "ezevn ziyrp" ied jkld Ð xyad lka dtixy zevn

`neh hwpc :xnel yi ?"`vi" hwp `l i`n`e :xn`z m`e .ol rnyn `w .dtixy oerh oiicry ,ezevn dyrp `l izk`c ,dwixfedin .aizk d`neh iab dtixy xwirc meyn ,d

,mc`l dlik` mey da oi`e lilk dleky dler ip`yc :xnel yi ?`py i`n miycw iycw xyaa inp `kde ,oycd zial `vzy cr da oilrenc dler iab opz oizipznac `iyw

,`iyw mewn lkn :xn`z m`e .wxf ikn "ezevn dyrp" xity exwin ,dxdha zeyrpyk mc`l milk`pd miycw iycw la` .oycd zial `vzy cr dzevn dzlk `l jklid

:xnel yi ?oycd zial e`viy cr mixeni`a oilren my`e z`hg iab opz oizipznae ,d`lrd xg`l eda dlirn oi`c milw [miycw] ixeni`a opixn` `kdc
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,éLà áøì ìéúk éác àäéáb áø øîà !ïðaø àôéñå§¥¨©¨©£©©§¦¨§¥¨¦§©©¦
øîà .ïðaø àôéñå ïBòîL éaø àLéø :ééaà øîà éëä̈¦£©©©¥¥¨©¦¦§§¥¨©¨©¨©
íéLã÷ éLã÷ øNaî äðäð íàL íéãBî ìkä :àáø̈¨©Ÿ¦¤¦¤¡¨¦§©¨§¥¨¨¦
øçàì ïél÷ íéLã÷ éøeîéàîe ,ä÷éøæ íãB÷ ,àîèpL¤¦§¨¤§¦¨¥¥¥¨¨¦©¦§©©

ïìòäL¯.øeèôc¯?ãéñôî à÷ éàî !àèéLt¯ ¤¤¡¨§¨§¦¨©¨©§¦
àîèpL íéLã÷ éLã÷ øNa àîéúc eäî¯déì úéà ©§¥¨§©¨§¥¨¨¦¤¦§¨¦¥

ïél÷ íéLã÷ éøeîéà ,íéðäkì äôéøN úåöî¯àkéà ¦§©§¥¨©Ÿ£¦¥¥¨¨¦©¦¦¨
:àáø øîà .àìc ïì òîLî à÷ ,àøBpéöa éëetäì äåöî¦§¨§©¥§¦¨¨©§©¨§¨£©¨¨
éðä ,çìnä íéì eëìé úàhç äáø÷ øák zøîàc àä̈§¨§©§§¨¨§¨©¨¥§§©©¤©¨¥

éléî¯äøtk øçàì ìáà ,äøtk én÷ déì òãéúàc ¦¥§¦§§©¥©¥©¨¨£¨§©©©¨¨
¯?àîòè éàî ,äáãðì eìté¯älçzî ïéLéøôî ïéà ¦§¦§¨¨©©§¨¥©§¦¦¦§¦¨

.ãeaéàìäðùîúçðîe ,úøBèwäå ,äðBáläå ,õîBwä §¦©¤§©§¨§©§¤¦§©
íéëñð úçðîe ,çéLî ïäk úçðîe ,íéðäk¯ïéìòBî Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¦§©§¨¦£¦

éìëa ïLc÷ .eLc÷eäMî íäa¯ìeáèa ìñtéì øLëeä ¨¤¦¤§§¦§¨¦§¦§©¦¨¥¦§
øúBð íeMî åéìò ïéáéiçå ,äðéìáe íéøetk øqeçîáe íBé¦§©¦¦§¦¨§©¨¦¨¨¦¨
Bì LiL ìk :ììkä äæ .da ïéà ìebéôe ,àîè íeMîe¦¨¥¦¥¨¤©§¨¨¤¥

ïéøézî¯ãò àîèå øúBðå ìebét íeMî åéìò ïéáéiç ïéà ©¦¦¥©¨¦¨¨¦¦§¨§¨¥©
ïéøézî Bì ïéàL ìëå .ïéøézî eáéø÷iL¯LcéwL ïåék ¤©§¦©¦¦§¨¤¥©¦¦¥¨¤¦¥

éìka¯.da ïéà ìebéôe ,àîèå øúBð íeMî åéìò ïéáéiç ©§¦©¨¦¨¨¦¨§¨¥¦¥¨
àøîâ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

מעילה.  פרק שני - חטאת העוף דף י עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                              תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc dlirn(iriax meil)

ïðaø àôéñå (ïBòîL éaø àLéø)lk' da epipyy ,`tiqd eli`e - ¥¨©¦¦§§¥¨©¨¨
mixaeqd opax zhiya diepy ,'gafnl gafnd zepaxw(:ak dxenz)

wx dxn`p ,dzn dilra extkzpy z`hgy ipiqn dynl dklddy
xg`l d`vnp ,dca`e ez`hgl dligzn yixtdy dndadyk
xear eyxtedy zerna ok enke .dnewna zxg` dnda aixwdy
.milrad extkzpy xg`l e`vnpe ,eca`e z`hgl dnda ziipw
m` la` ,z`hgd dca`pya `l` ef dkld dxn`p `l ,mzrcle
oi` ,zxg`a extkzpe deaixwd `l [dapbpy oebk] zxg` daiq zngn
micete ,men da letiy cr mipiznn `l` ,dzn dpey`xd z`hgd
.z`hg zerna oicd oke .xeaiv zacpl zepaxw dinca mipewe dze`
milrad extkzpy s` ,ynegde oxwd eca`p `ly o`k ,jkitle
odn mipew `l` ,ceai`l mikled ynegde oxwd oi` ,zxg` z`hga

.xeaiv zacpl zepaxw
:jk uxiz iia` mby d`ian `xnbdáøì ìéúk éác àäéáb áø øîà̈©©§¦¨§¥§¦§©

éëä ,éMàmb jk -ééaà øîàdy ,uxzlàLéø`ziixad lyéaø ©¦¨¦¨©©©¥¥¨©¦
ïBòîL,`idàôéñåk.ïðaø ¦§§¥¨©¨¨

:lrn `l miycwn dpdpdy mipte` d`ian `xnbdìkä ,àáø øîà̈©¨¨©Ÿ
íéãBîlirl ewlgpy opgei iaxe ax -(.h)xeavd xt`n dpdpa ¦

micen mdipy ,lrn m` 'getz'aäðäð íàL,mcd zwixf mcew elit` ¤¦¤¡¨
àîèpL íéLã÷ éLã÷ øNaî)å ,(ä÷éøæ íãB÷dpdp m` okéøeîéàî ¦§©¨§¥¨¨¦¤¦§¨¤§¦¨§¥¥¥
ïìòäL øçàì ïél÷ íéLã÷mb ,mda dlyn y`de gafnd iab lr ¨¨¦©¦§©©¤¤¡¨

,xt` eyrpy mcewøeèôc`l ezpdpdy iptn ,dlirn iaeign §¨
ie`x epi` `nhpy miycw iycw xya oky ,miycwd z` llk dciqtd
mlrdy ixg` ,milw miycw ixeni`e .dxhwdl e` mipdk zlik`l

.mzevn ziyrp xak ,xe`d mda dlyne gafnd iab lr
:`xnbd dywn,àèéLt,erinydl `ax jxved dnleà÷ éàî §¦¨©¨

ãéñôîzvxzn .epx`iay enke miycwl dyr cqtd dfi` ike - ©§¦
:`xnbdàîéúc eäî,[xn`z `ny-],àîèpL íéLã÷ éLã÷ øNa ©§¥¨§©¨§¥¨¨¦¤¦§¨

,íéðäkì äôéøN úåöî déì úéà,dyecw zvw oiicr ea yi ,xnelk ¦¥¦§©§¥¨©Ÿ£¦
,ok enke ,e`nhpy zepaxwd lk oick dxfra etxyl miaiig oky

àøBpéöa éëetäì äåöî àkéà ,ïél÷ íéLã÷ éøeîéàoiicr yi - ¥¥¨¨¦©¦¦¨¦§¨§©¥§¦¨
elrni jk zngne ,ixnbl etxyiy ick ,blfna mze` jetdl devn

,ezevn ziyrp `ly xac lk oick ,mdaïì òîLî à÷`axàìc- ¨©§©¨§Ÿ
.mda milren oi` z`f lkay

lirl(:h)dnda dpw xake ,ez`hg zernn dpdpdy ,epipy `ziixaa
ote` dfi`a zyxtn `xnbd .glnd mil ynegde oxwd ekli ,z`hgl

:df oic xn`p,úøîàc àä ,àáø øîà,`ziixaa epipyy dn ,xnelk ¨©¨¨¨§¨§©
m`y,úàhç äáø÷ øákz`hgl dnda dpw xaky ,xnelk §¨¨§¨©¨

,exiizypy zerndneëìéezlirn xear yixtny ynegde oxwdíéì ¥§§¨
,çìnä,ceai`l ekliy ickäøtk én÷ déì òãéúàc éléî éðä- ©¤©¨¥¦¥§¦§§©¥©¥©¨¨

dnda dpwy mcew lrny el rcep m` `l` mpi` dl` mixac
myixtd `l ynegde oxwd z` yixtdyk df ote`ay itl ,ez`hgl
incn exiizypy mincd lr mtiqedl `l` ,ceai`l ekliy dpeeka
li`edy `l` ,z`hgl dpiny dnda zernd lkn zepwle ez`hg
oxwd lr lg ,cala exiizypy zerndn z`hg yixtd seqale

.ceai`l eklie 'dilra extkzpy z`hg' oic ynegdeìáàrcep m` £¨
wx lrny el,äøtk øçàìdnda yixtd xaky ixg` ,xnelk §©©©¨¨

,z`hgleìtéynegde oxwd,äáãðìzepaxw odn epwi ,xnelk ¦§¦§¨¨
.xeaiv zacpl
:`ax yxtn,àîòè éàîy itlãeaéàì älçzî ïéLéøôî ïéàoi` - ©©£¨¥©§¦¦¦§¦¨§¦

jkle ,micia eca`l ick ycwdl xac mey dligzkln miyixtn
y xg`l eyxtedy zern`le dacpl elti ,ez`hg z` yixtd xak

.glnd mil ekli

äðùî
xac mdl oi`e gafnd lr ixnbl mixhwend mixaca dpc epzpyn
:mipey mipic oiprl dyecw mdilr dlg iznn ,dxhwda mxiznd

äðBáläå õîBwä,cigi zgpn lyúçðîe ,íéðäk úçðîe ,úøBèwäå ©¤§©§¨§©§¤¦§©Ÿ£¦¦§©
çéLî ïäkdgynd onya gynpy lecb odkdy oiziag zgpn - Ÿ¥¨¦©

,mei lka `ianíéëñð úçðîez`xwpe ,oaxwd mr d`ay dgpn - ¦§©§¨¦
zeler el` lky ,jeqipl oii `ian dgpnd mry meyn 'mikqp zgpn'

,zevnwp opi`e gafnleLc÷eäMî íäa ïéìòBîm`e .dtaïLc÷ £¦¨¤¦¤§§¦§¨
øLëeä ,éìkamdn cg` lkíéøetk øqeçîáe íBé ìeáèa ìñtéì ©§¦§©¦¨¥¦§¦§©¦¦
,mda erbpyøúBð íeMî åéìò ïéáéiçå ,äðéìáemc` mlk` m` §¦¨§©¨¦¨¨¦¨
,mpnf xg`làîè íeMîe,`nh `edyk mlk` m`dá ïéà ìebéôe ¦¨¥¦¥¨

.mixizn dl oi`y oeikìk ,ììkä äæoaxwïéøézî Bì LiLxac - ¤©§¨Ÿ¤¤©¦¦
,dxhwda e` dlik`a exizndøúBðå ìebét íeMî åéìò ïéáéiç ïéà¥©¨¦¨¨¦¦§¨

àîèåedelk` m`eáéø÷iL ãòdìëå .ïéøézîoaxwBì ïéàL §¨¥©¤©§¦©¦¦§Ÿ¤¥
ïéøézî,dxhwda e` dlik`a exiznd xac -ïåékdrydn - ©¦¦¥¨

(äá) ïéà ìebéôe ,àîèå øúBð íeMî åéìò ïéáéiç ,éìka LãéwL¤¦©©§¦©¨¦¨¨¦¨§¨¥¦¥
.[Ba]

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



`oifgeקסו mipya cenr i sc ± oey`x wxtzereay

àøîâéìéî éðäðîoia oixizn el yiy xaca oia odilr oiaiig `nhe xzepc Ð

.oixizn el oi`y xaca'åë ïðáø åðúã`edy jk lk xeng `edy lebt dne Ð

zerici izy jixv epi`y ,lebit lk`y el rcepyk zg` dricia oaxw aiig

drici ,zerici izy opira eiycwe ycwn z`nehac .eiycwe ycwn z`nehk

aizkc ,miizpa mlrde seqa dricie dlgza

xcde ,rciy llkn Ð "mlrpe" :(d `xwie)

.zerici izy o`k ixd Ð "rci `ede" :aizk

òåá÷ åðáø÷åbbeya lebit lke`dc Ð

.dnda z`hg `ianåììëî øúåä àìåÐ

.'ek oiaiig oi` xeavaäììëî äøúåäåÐ

.'ek oic epi` ,d`neha `ad gqt oebk

äàîåèì íéùã÷ä ìë úåáøìyiy oia Ð

.oixizn odl oi`y oia oixizn odlìåëéÐ

oiaiig edi oixizn el yiy xac `ed m`

eaxwiy mcew ,cin d`neh meyn eilr

oiaiig edi oixizn odl oi`y oze`e ,oixizn

epzpiy mcew xzl`l d`neh meyn odilr

ilkaáø÷é øùà øîåì ãåîìú ?i`de Ð

dcegl dribpac ,dribp rnyn "axwi"

:opinbxzn (`i `xwie) "rbi ik"c .aiign

rbep yi ike :xfrl` iax xn`e ,"axwi ix`"

zxk aiig `edy?xy`" xn`p dnl ok m` !

`nlra dribp rnync "axwi?rnyn `l

eilr aiig epi`c :rnyn ikd `l` ,dribp

cr epiidc ,axwil xykiy cr d`neh meyn

.oixizn eaxwiyùéù øáã ìë ãöéë àä
'åëå ïéøéúî åìz` xzepe Ð"lelig" i

migaf zkqna opixn`ck ,`nhn "lelig"

.(dn)

óåòä úàèç êìò ïøãä

äðùîåúåîé äéìòá åúîù úàèçå úàèç úøåîúå úàèç ãìåjpdn eed ipdc Ð

xg`l oia dxtk iptl oia ,mlerl zezn yly jpde ,zeznd ze`hg yng

dlgzn dyixtd `ly ,dxtkl die`x dpi` ixdy Ð dzn ikdl z`hg cle .dxtk

.aizk "xini `l"c ,dxiara d`a ixdy Ð dzn ikdl inp z`hg zxenze .jkl

.mdilr dxtik ozzinc ,miznl dxtk oi`c Ð dzn ikdl inp dilra ezny z`hge

äãáàùå äúðù äøáéòù.men zlra `id ixde z`vnp aeye ,dninz `idy cr Ð

dca`y e` dzpy dxary ef inca xtkzdl evx `ly ,zxg`a milrad extik m`

zxg`a dilra extkzpe dxtk mcew z`vnp elit`e .zenz Ð men zlra z`vnpe

lr s` ,dxtk mcew dninz z`vnp m` la` .men zlra z`vnpe li`ed ,zenz Ð

wxta dxenz zkqna opixn` ikde .drxz `l` dzn dpi` Ð zxg`a extkzpy it

.(`,ak) "z`hg cle"äøåîú äùåò äðéàådayg` `lc ,zxg`a extkzpc oeikc Ð

mixg` qtzinl `nil` `l jklid ,gafn zyecwl `le minc zyecwl `l i`dl

`kd ,"aeha rx e`" aizkc ,dxenz dyer men lra `nlrac ab lr s`e .dxenza

.qitz `lïéðäð àìåoilren oi` Ð oipdp m`e .eed oiyecwe li`ed ,dlgzkl mdn Ð

.cala oxw `l` mlyn epi`e ,opaxcn `l` `ziixe`cn oda
íàå
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"ozevn ziyrp" exwin `le ,miycw [iycw] ixeni` epiid zeny`e ze`hga mzdc

m`e .d`lrdd meyn "ezevn ziyrp" ixwin milw miycw ixeni`a la` .d`lrda

`ni` zirai` ,`pye `pyc :digiy uxt epiax axd ixen xne`e ?`py i`ne :xn`z

,dler iab "oycd `ivede" aizkc :`xw `ni` zirai` .`xaq `ni` zirai`e `xw

xnel epl did oicd on ,`xw i`d e`l i`e

od miycw iycwa od ,d`lrd zrync

ilb j` ."ezevn ziyrp" ied ,milw miycwa

"ezevn ziyrp" ied `lc dler iab `xw

zial d`ivedl jixv izk`c oeik ,d`lrda

,dpin slip miycw iycw jklid .oycd

cr da oilrene miycw iycw `idy myky

oilren miycw iycw lk ,oycd zial `vzy

miycw la` .oycd zial `viy cr oixeni`a

`ni` zirai`e .dpin slip `l Ð milw

dlirn mda yiy ,miycw iycw iabc :`xaq

mixeni`n e` mdn dlirn wtp `l ,dlgzn

e`viy lkd xenbiy cr zegtd lkl mdly

oda oi`y ,milw miycwa la` .oycd zial

elriy cin ,dwixf xg`l cr dlirn

`xaq ik .eda lernp `lc `ed oic mixeni`d

d`lrd xg`l cinc mewn lka xnel `ed

miycw iycw iabc `l` ,"dzevn ziyrp" ied

`l` iwtp `l dlgzn mda dlirn yiy itl

d`ved epiidc `evnl lkepy xge`n onfl

:`xaqd ef lr `iyw zvw j` .oycd zial

da yie ,miycw iycw `idy ,zxehw `dc

(`,ek) migqt opixn` ,dlgzn dlirn

opixn` `le ,dlirn oda oi` ezxnz zrync

`nrhl mpn` !oycd zial `viy cr

gaf oin e`lc oeikc ,`gip `xwn ziyixtc

.dlern slinl jiiy `l ,`ed

äîå:yexit Ð zg` dricia `edy lebit

zereay eiycwe ycwn z`neha enk ,seqa dricie dlgza drici `ira `lc

.(`,a)

åðáø÷åly oaxwa ok oi`y dn ,cg` xiyre ipre ,cxeie dlera epi`y Ð reaw

.eiycwe ycwn z`neh

àäzryn :rnyn "eyicwi xy`"c :iccd` i`xw eyw [ok] m` ,xnelk Ð cvik

.oixizn axwiyn oixizn el yiy xac lk ,ynn daxwd :rnyn "axwi xy`"e ,ycwd

.cer izyxit (a,dn) migafa

óåòä úàèç êìò ïøãä

ãìådca`ye dzpy dxairye ezeni dilra ezny z`hg oke z`hg zxenze z`hg

ikdc rnyn dxe`kl Ð zenz dilra extikyn m` men zlra z`vnpe

z`vnpe .dzn Ð dxtk zrya dcea` dzidy ,z`vnp dilra extikyn m` :xn`w

,dxtk xg`l cr `vnp `lc oeik :dywe .[dxtk mcew] `vnp elit` Ð men zlra

:(`,eh dxenz) ixn`c oerny iaxc opaxk oizipznc :xnel yie !zenz `nlr ilekl

,dcea` dpi` dxtk zrya ixiin `kde ,dxtk zrya dcea`a `l` dzn z`hg oi`

i`d` i`w `l` "z`vnp"` i`w `l "extikyn m`" i`deÐ eyri dn jlnil e`a dilra extikyn m` ,dxtk mcew men zlra z`vnpye :xn`w ikde ."zenz" xn`wc

zi`c oeik ,oky lk ,daxc`c :`iywe .men zlra z`vnpc oeik ,zenz `kd xninl ol zi` mewn lkn ,oerny iaxc opaxl zenz `l dninz z`vnp m`c ab lr s`e .zenz

ol ded inp ikde ,dlila daxwdl ifg `lc oeik cea` diny `l dlil zcea`a (`,ak) dxenza opixn`ck ,zenzc xninl ol zil Ð dcea`c iegicd mr mixg` miiegc da

zrya dcea`ae ,"z`vnp"` i`w "dilra extik m`" i`cec :yxtl d`xp jkl !opaxl zenz `l xn`c dninz z`vnp ikn men zlra z`vnp ik zenz `lc xzei xninl

,zenz `lc `pin` jzrc `wlqe ,dcea`c iegicd mr mend iegic `ki`c ab lr s`c ,`zeaxl "men zlra z`vnp" hwpe ,zenzc dninz z`vnp ik oicd `ede .ixiin dxtk

dzpy dxair :xn`c yiwl yixl dpnn dywi `ly ick ,dcea`a (`,ak) "z`hg cle" wxta dxenza dl iwenc ,"dzpy dxair" iab yxtp ok enke .zenzc ol rnyn `w

dcea`c `nlr ilek `de ,dzpy dxair il dnl ok m`c oeik :`iyw `zyde .dzpy dxair mr dca`y dzpy dxairye drexe zexawd ziaa zcner `id eli`k mi`ex Ð

,dzpy dxair `zeaxl hwp inp `kdc :xnel yie ?"men zlra z`vnp"`e "dca`"`e "dca`"e "dzpy dxair"` ,ediiexz` i`w "dilra extikyn" m`e .zenz dxtk zrya

z`vnpe dzpy dxaira xn` `l `dc ,zeznd ze`hg yng `pgkyn `l ziyixtc i`nl :xn`z m`e .zenz mewn lkn ,dcea`c iegic mr `pixg` iegic `ki`c ab lr s`c

dil zi` `dc ,xity `gip oerny iaxl la` .oerny iaxc opaxl dxtk zrya dcea`a `l` zenz opixn` `l xg`a dilra dxtik oke .dcea`a `l` zenzc men zlra

dzpy dxairyk zenz dcea`c mipiipr dynga zezn ze`hg yng gkyn mewn lknc ,jk lk `iyw `l inp opaxlc :xnel yi .zenz llk dca` `la elit` dilra extikc

.dxtk xg`l cr z`vnp `lya 'eke

äðéàå.`lf` dzinl `dc ,zycewn dpi` Ð dnda qitzd m`y Ð dxenz dyeràìeda `pixw `le ,dlirn eda `kiiy `l ceai`l ilf`c oeikc Ð oilren `le oipdp

'd iycw"."íàådxair"` i`w `l` !men zlra xak `id ixd ?"a`zqzy cr" i`nc ,"men zlra z`vnp"` i`w `l Ð a`zqzy cr drxz dilra extik `ly cr

men da letie a`zqzy cr z`vnpy dze` drxz :xn`we ,gafn zaxwdn zigcp cinc ,xaer men lra `vnpy oebk Ð ?"drxz" i`ne ,"men zlra"` i`w :inp i` ."dzpy

.gafnl axwiy zxg` dinca `iaie ,oilegl d`ivedle dxkenl xzen didi f`c ,reaw
dyere
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àøîâïéáéiç ïéà ìBëé :ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥§¨©¨©¨¥©¨¦
:àeä ïéãå .ïéøézî Bì LiL øáãa àlà äàîeè íeMî¦§¨¤¨§¨¨¤¥©¦¦§¦
àìå ,òeá÷ Bðaø÷å ,úçà äòéãéa àeäL ,ìebét äîe©¦¤¦¦¨©©§¨§¨¨©§Ÿ

Bììkî øzeä¯Bì LiL øác ìò àlà ïéáéiç ïéà ©¦§¨¥©¨¦¤¨©¨¨¤¥
äìBò Bðaø÷å ,úBòéãé ézLa àéäL ,äàîeè .ïéøézî©¦¦§¨¤¦¦§¥§¦§¨§¨¤

dììkî äøzeäå ,ãøBéå¯àlà áéiç àäé àlL ïéc Bðéà §¥§§¨¦§¨¨¥¦¤Ÿ§¥©¨¤¨
íäìà øîà" :øîBì ãeîìz !?ïéøézî Bì LiL øác ìò©¨¨¤¥©¦¦©§©¡Ÿ£¥¤

'åâå "íëòøæ ìkî áø÷é øLà Léà ìk íëéúøãì¯ìëa §ŸŸ¥¤¨¦£¤¦§©¦¨©§£¤§¨
ãiî ïäéìò ïéáéiç eäé ìBëé .øaãî áeúkä íéLãwä¯ ©¨¨¦©¨§©¥¨§©¨¦£¥¤¦¨

Lé éëå :øæòìà éaø øîà ."áø÷é øLà" :øîBì ãeîìz©§©£¤¦§©¨©©¦¤§¨¨§¦¥
ïéøézî Bì LiL øác ìk ?ãöék àä !?áéiç àeäL òâBð¥©¤©¨¨¥©¨¨¨¤¥©¦¦

¯Bì ïéàL øác ìëå ,ïéøézî eáø÷iL ãò áéiç Bðéà¥©¨©¤¦§§©¦¦§¨¨¨¤¥
ïéøézî¯.éìëa Lc÷iL ãò áéiç Bðéà ©¦¦¥©¨©¤¦§©¦§¦

óåòä úàèç êìò ïøãä

åãìäéìòa eúnL úàhçå ,úàhç úøeîúe ,úàhç §©©¨§©©¨§©¨¤¥§¨¤¨
¯úàöîðå äãáàLå ,dúðL äøaéòLå .eúeîé̈§¤¦§¨§¨¨§¤¨§¨§¦§¥

íéìòaä eøtékMî íà ,íeî úìòa¯,úeîz ©£©¦¦¤¦§©§¨¦¨
ïéìòBî àìå ïéðäð àìå ,äøeîz äNBò dðéàå§¥¨¨§¨§Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dlirn(iriax meil)

àøîâ
:`xnbd zl`ey .epzpynay oicd xewn z` zxxan `xnbdéðä àðî§¨¨¥

éléîlr oia `nhe xzep zlik` meyn miaiigy epcnl okidn - ¦¥
.oixizn el oi`y xac zlik` lr oiae oixizn el yiy xac zlik`

:`xnbd daiyn,ïðaø eðúcìBëéy xnel iziidíeMî ïéáéiç ïéà §¨©¨¨¨¥©¨¦¦
a miycw zlik`àeä ïéãå ,ïéøézî Bì LiL øáãa àlà ,äàîeè- §¨¤¨§¨¨¤¤©¦¦§¦

,ok xnel cnel iziid jkeäîexeqi`àeäL ìebétgy jk lk xengaii ©¦¤
z`hg,úçà äòéãéaxg`l el rcepe bbeya lebit lke`dy ,xnelk ¦¦¨©©

,z`hg aiig ,lk`yòeá÷ Bðaø÷åmi`ian ipr oiae xiyr oiay - §¨§¨¨©
,dnda z`hgBììkî øzeä àìå,xzen `edy ote` `vnp `l - §Ÿ©¦§¨

mewn lkneïéáéiç ïéàlebit zlik` meynàlàwxBì LiL øác ìò ¥©¨¦¤¨©¨¨¤¤
.ïéøézîa miycw zlik` xeqi`,úBòéãé ézLa àéäL ,äàîeè ©¦¦§¨¤¦¦§¥§¦

`dzy mb jixv ,d`neha dlik`d xg`l dricid calny ,xnelk
,gky dnvr dlik`d onfa wxe ,dlik`l mcew el dreci d`nehd

ãøBéå äìBò Bðaø÷åipy e` mixez izy iprd ,dnda `ian xiyrdy - §¨§¨¤§¥
,`heg zgpn xzeia iprde ,dpei ipa,dììkî äøzeäåd`nehy §§¨¦§¨¨

,xeaiv zepaxwa dxzed,gqt oaxwa oebkïéc Bðéàcenll oi` ike - ¥¦
,dfnLd`neha ycew lke`dBì LiL øác ìò àlà áéiç àäé àl ¤Ÿ§¥©¨¤¨©¨¨¤¤

øîBì ãeîìz .ïéøézî(b ak `xwie)Léà ìk íëéúBøBãì íäìà øîà' ©¦¦©§©¡Ÿ£¥¤§¥¤¨¦
'åâå íëòøæ ìkî áø÷é øLàl`xUi ipa EWiCwi xW` miWcTd l` £¤¦§©¦¨©§£¤¤©¢¨¦£¤©§¦§¥¦§¨¥

y ,'ebe 'dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl,øaãî áeúkä íéLãwä ìëas` ©§ª§¨¨¨§¦§§¨§¨©¢¨¦©¨§©¥
.mixizn mdl oi`y el`

exzedy xg`l `l` lg xeqi`d oi` mewn lkny zxxan `ziixad
:daxwdl e` dlik`lìBëéy xnel iziidïäéìò ïéáéiç eäémeyn ¨§©¨¦£¥¤

`nhe xzep zlik` xeqi`øîBì ãeîìz .ãiî(my),'áø÷é øLà'oi`y ¦¨©§©£¤¦§©
cvik xfrl` iax x`an .mixiznd eaxwy xg`l `l` odilr oiaiig

:df weqt miyxec,øæòìà éaø øîà`ay 'axwi' oeyl z` yxtl oi` ¨©©¦¤§¨¨
,jk lr dywi ok m`y ,aiig miycwa rbpy `nhy xnelLé éëå`nh §¦¥

dòâBðmiycwaáéiç àeäL.zxkãöék àäz` yxtz cvik ok m`e - ¥©¤©¨¨¥©
y ,jk eyxtl yi `l` .weqtdïéøézî Bì LiL øác ìkoebk ,mixg` ¨¨¨¤¤©¦¦

ixiiy oke ,dlik`le dxhwdl mxizn wxfpd mcdy ,xyae mixeni`
,dlik`l mxizn xhwend unewdy dgpnáéiç Bðéàmzlik` lr ¥©¨

d`nehaeáø÷iL ãòdïéøézî,mdlyïéøézî Bì ïéàL øác ìëå ©¤¦§§©¦¦§¨¨¨¤¥©¦¦
,lilk mixhwen mdy ,mikqpe mipdk zgpn oebk ,mixg`áéiç Bðéà¥©¨

d`neha mzlik` lréìka Lc÷iL ãò`ed ilka yeciwdy ,zxy ©¤¦§©©§¦
.dxhwdl mxiyknd

óåòä úàèç êìò ïøãä

úàèç ãìå ¯ éùéìù ÷øô
wxta ,oaxw aiig mdn dpdpdy miycwd ipic ex`azd lirl miwxta

.oaxw aeig mda oi` j` d`pda mixeq`y miycwd oic x`eai df

äðùî
:oaixwdl oi`y ze`hg oic zx`an dpyndãìåzndan clepd §©

,úàhç,eilra lr xtkl ie`x epi`y meyn ,axw epi` yecwy s`y ©¨
úàhç úøeîúes`y ,ef dndaa z`hg zyecw xindy - §©©¨

,dxiara dzyrpy oeik daixw dpi` jka zycwznyeúnL úàhçå§©¨¤¥
,äéìòadxtik mzzin oky miznl dxtk oi`y ,daixwdl oi` aeye §¨¤¨

y opic el` lk ,mdilreúeîézepefn odl ozep oi`e xcgl oqipkn - ¨
.ezeniy cr

:zeaixw opi`y zexg` ze`hg oic x`al dpynd dtiqenåz`hg §
dúðL äøaéòL,dpy zan xzei `ide dzpy dxary -åz`hg ¤¦§¨§¨¨§

äãáàL,dninz `idykåjk xg`íà ,íeî úìòa úàöîð ¤¨§¨§¦§¥©£©¦
íéìòaä eøtékMîepwiy dndaa xtkzdl mdilra evx `l m` - ¦¤¦§©§¨¦

,mzaegl zxg` eaixwde ,mpeict incaúeîzefe dzpy dxary ef ¨
,men zlra z`vnpe dca`yäøeîz äNBò dðéàådzyecw oi` - §¥¨¨§¨

,dxenz zndaa zqtzpå,zeznd ze`hgd lknïéðäð àì,dligzkl §Ÿ¤¡¦
,dyecw oda yiy meynïéìòBî àìå.lren odn dpdpd oi` j` - §Ÿ£¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה טובי' שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך, מאשר הנני קבלת מכתבו מג' אייר. ובעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב 

אודותם, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, כאו"א להמצטרך לו.

ולפלא שמקצר כל כך ועד לאפס - בהנוגע לפעולות במסגרת צעירי אגודת חב"ד ובפרט בהפצת 

המעינות. ויהי רצון שלא יהי' זה אלא חסרון בכתיבה אבל לא בהפעולות.

אף שכבר כתבתי, שרואים שהידיעה שבמשך הזמן יכתבו ע"ד הפעולות לפלוני - מביאה זה הוספה 

בפעולות אם בכמות או באיכות או בשניהם גם יחד. ויהי רצון שיבשר טוב בזה.

ובפרט שהרי נמצאים אנו בחדש זיו, בו נולדו זיותני עולם, וידוע דברי האריז"ל, כשהימים נזכרים 

)ה"ה גם( ונעשים, הנה יתוסף בכל ענינים הכללים והפרטים, בתכ"י - חירות וגאולה להרבות זיו והארות 

מעשיות אבותנו, וכמבואר בתניא שכל אבריהם ועשיותיהם רק לרצון העליון לבדו כל ימיהם.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן



`oifgeקסח mipy` cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

íéìòáä åøôéë àìù ãò íàå`idy dze` inca xtkzdl oivexe ,e`vnp zxg`a Ð

dze`e .z`hg dinca `iaie xzl`l xknz Ð `niiwe `a`qne li`ed men zlra

,dxenz dyere ,zxg` dinca `iaie ,xknze ,a`zqzy cr drxz Ð dzpy dxary

.minc zyecw dyecwe li`ed ,da oilreneàøîâà÷ àìã àùéø éðä àðù éàîå
åäá âéìôîoia ,ezeni mlerlc xn`e Ð

.extik `ly cr oia extikynà÷éñô àùéø
äéì`ki` dbltd i`nc ,ezeni mlerlc Ð

`le extik xninl `kil mzd ,`yixa ibeltl

edpi` Ð z`hg zxenze z`hg clec .extik

dilra ezny z`hge ,z`hg eed `l ediiteb

`tiqa la` .milra edl ezn `d Ð inp

.ibeltl `ki`äøåîú éáâ äéì àðú àäÐ

.`peeb i`d ikúåøåîú íåùî íúä àðúÐ

.dlirna inp ixii` ,dxenza ixii`c icii`

äìéòî íåùî àðú àëäåixii`c icii`e Ð

.dxenza inp ixii` ,dlirnaäðùî
åúåøéæðì úåòî ùéøôîäel` yxit `le Ð

.minlyl el`e dlerl el`e z`hglàì
ïéìòåî àìå ïéðäð.zern oze` lka Ðéðôî

íéîìù ïìåëá àéáäì ïééåàø ïäù,xnelk Ð

yixtd df :xninl opivn dpne dpn lkac

oi`e ,edpip oilw miycw Ð minlye ,minlyl

:(a,f dlirn) `nw wxta opzck ,dlirn oda

oilren oi` minc zwixf iptl oilw miycw

`lewl lif` `nrh i`ne .oda?zxn` i`c

`ki`e dler `iadl oiie`x olek (`nip)

`ki` minly inc mewn lkn ,edleka dlirn

ediilr iziin i`e ,dlirn ipa opi`c ,ediipia

oileg iziin `wc gkzyi` Ð dlirn oaxw

.oilren `le oipdp `lc ,`lewl jkld .dxfrl

úåîåúñ úåòî.yixt `lc Ðãðì åìôéäá
.xifpa `id dkldc Ðíéì åëìé úàèç éîã

çìîä.`id dilra ezny z`hgc Ðéîã
äìåò åàéáé äìåò,`id `nlra oexecc Ð

wxt) oipiwa opixn`cke ,`iz` dxtkl e`lc

e`iai Ð dzny dy`d :(d dpyn ,ipy

.dzler diyxeiãçà íåéì ïéìëàðåoick Ð

.xifp inlyíçì ïéðåòè ïðéàåmeyn Ð

,"xifpd itk lr ozpe" (e xacna) dia aizkc

.xifp o`k oi`eàøîâé÷úîùé÷ì ùéø äì ó
`le oipdp `l" oizipzna ipzwe li`ed Ð

inp ipzil ,'ek "oiie`x ody iptn oilren

`le oipdp `lc 'ek "oipiwl zern yixtnd"

xaky ,opnf xary dpei ipa .ipzwck ,oilren

Ð opnf ribd `ly miphw oixeze ,oiaedv od

eda `pixw `l Ð edpip oileqtc oaxwl oiie`x opi`c oeikc ,oilren `le oipdp `l

'd iycwn".dlirn eda zile ,"àáø øîàyixtnl ezexifpl zern yixtn inc `l Ð

aiigi`c meyn ,minly `ad :minezq zerna dxez dxn` zexifp iabc .epiwl zern

zil minly oleka `iadl oiie`xy iptn :opixn` jkld .minly ezvwna `iadl inp

ribd `ly oixez `ad :dxez dxn` in ,epiwl zern yixtna ,`kd la` .dlirn eda

edl iziin i`nl llk ,gafnl oiie`x opi`y ,opnf?.`kd edl ipz `l jklid !äðùî
åá ïéìòåî ïåøã÷ ìçðì àöéopaxcn elit` ea oilren oi` ycwna la` ,opaxcn Ð

`nei) opzck ,`ed dwixf xg`l ,oexcw lgpl `dc .ycwna zexifb oixfeb oi`y itl Ð

oilrene ,lafl oippbl oixknpe ,oexcw lgpl oi`veie ,dn`l oiaxrzn el`e el` :(a,gp

xg`l oebk ,oilren opaxcn la` ,`ziixe`cn `le `id opaxcn dlirn i`de .oda

.oexcw lgpl `viyàøîâàîòè éàî äìò éòá÷åea oilren oi` xn`c o`nc Ð

oi`c ilin ipd `pn ,'eke ibilt `l o`k cr :opiqxb ikd ,`pixg` `pyil .`ziixe`cn

.`ziixe`cn minca oilrenäìéòî åá ïéà äøôë øçàì äî.ezevn ziyrpc Ð

äìéòî åá ùé äøôë éðôì äî àñéâ êãéàì éëä àîéàåezevn ziyrp `l ixdy Ð

,"`ed" yixcc xn`w opgei iaxc dinrhl dlirn ea yi ici`e ici`c `pniwe`e ,'eke

.ikd zyxcc zifg i`n :dil xn`we'åë êì ùé éëå ïðçåé éáø äéì øîài`ce `l` Ð

.`pin`ck xazqin ikd
éøäå
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äùåòå,ceai`l `lf` `lc meyn dilra extik `lc oeik Ð da oilrene dxenz

.'ek drxz xn`ckéàîdxair biltnc ,xnelk Ð ibltinc `tiq `py

:ipyne .`aa cga edlek ipz `le ,`yixc zlz ipdn men zlra z`vnpye dzpy

`wiqt `l `tiq la` .extik `l oia extik oia ,zenz oipr lkac dil `wiqt `yix

`l` zenz `tiqc ipda opixn` `lc ,dil

opixn` extik `la la` ,milra extik ok m`

jixv jklid .oizipzna yxtnck ,drxz

.iaa ixza edpibelt`l

àä"z`hg cle" wxta Ð dxenz iab ipz

ediiexze `kd ik `ki` (a,`k dxenz)

xnelk ,dxenz meyn mzd :ipyne ?il dnl

dxenz oiyer oi`c meyn edl ipzc ab`

oic inp `pz ,xwir dxenz iede ,mzd jiiyc

.dxenz oiyer oi`cùéøôîäzern

ody iptn Ð oilren `le oipdp `l ezexifpl

yxit `lc oeikc ,minly mlek `al oiie`x

,minlyl zernd lk `iai dvxi m` Ð

.dlirn eda zil milw miycwe

úîdacpl elti oinezq zern el eide xifpd

yxtn (`,dk) xifpa ,gafnl uiw zlerl Ð

.`nrh

éîãz`hg enk Ð glnd mil ekli z`hg

.dilra eznyïéàåÐ mgl oiperh

oi` xifpe ,(e xacna) aizk "xifpd itk lr"c

.o`kàöéopaxcn Ð oilren oexcw lgpl

.`xnba yxtnck ,xn`w

åãøéziyrp opixn`c Ð oilren oi` oiziyl

inc ikid yxtn `xnbae .dzevn

.mdn dpdpcéðôî`iadl oiie`x mdy

mdy ,xnelk Ð opnf ribd `ly mixez

elcbiykle ,dzr gafnl oiie`x oi`e miphw

`le oipdp `lc oizipzna `pze .exyki

,`kd daqp ick ,opnf xary dpei ipae .oilren

xg`n gafnl oiie`x eidi `l mlerl `dc

opnf ribd `ly mixez ab`e ,opnf xary

.dihwp

äøîàzerna [minly] (mixez) `ad dxez

,dinza Ð 'ek oixez `ad minezq

m`e ,edl iziin [i`nle] ,gafnl ie`x oi`y

iptnc `nrh oipdp `lc xninl ol zil ok

.'ek oiie`x mdy

éàî`l oilren oi` xn`c o`nc Ð `nrh

xn`c o`nc rnyn ok m`c ,opiqxb

ipd dil zile ,`ziixe`cn epiid oilren

yixa `dc ,epi` dfe .jenqac zeyxc

Ð `ziixe`c la` ,opaxcn `l` ibilt `l o`k cr :xn`w (a,hp `nei) "el e`ived"

oilren oi`c xn`w oizipznae ,oilrenc `kd xn`w oerny iaxc :cere .oilren oi`

[oerny iax ibilt `l o`k cr :opiqxb ikd] `l` .opaxcn xnel dvxc ,seqa `l`

.ilin ipdpn oilren oi` `ziixe`cn la` ,opaxcn `l`ïéàezevn ziyrpy xac jl

ea oi`e ezevn ziyrp `ly xac jl oi`c ,`kti` `ni` :xn`z m`e Ð oilrene

okl mcewe ,dzxqe` ozi` lgpl dzcixic ,gikez dtexr dlbrc :xnel yi !dlirn

.`l Ð

jiiy][a"rléøú:xninl `kilc !ibq ded `herin cgac :dniz Ð iaizk iherin

on wezyil ok m`c ,jci`n opitli ded ,cga `l` `herin aizk `l i`c

:uxt [epiax] axd ixenl d`xpe !oicnln oi` cg`k oi`ad miaezk ipy `dc ,herind

,dtixra xg` oi`e dtixra ef :xnel jixhvi`c ,dtexrdn wzyinl ivn `lc

"FnUe" aezkl jixv ok m`e ,(`,ck) oilegc `nw wxta xn`ck ,dnec` dxt iwet`l§¨

.izyxitck jixhvi` dtexrdc ,myn cenlp `ly ickìåìyakd oia did ohw

eze` df oi`e .daex` oink :yexit Ð gafnldkeqae (a,aq) migafa opixn`c lel

did dfe ,xyaa dwixf zevn miiwl ick ynn gafnl yak oia `ed eze`y ,(`,hn)

gafnde ,dn` dxyr yy `edy yakd agx dlk xake gxfn ly oxwd cvl jeyn

.gafnl rvenn yakde ,miylye mipy
dn
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íéìòaä eøték àlL ãò íàå¯,áàzñzL ãò äòøz §¦©¤Ÿ¦§©§¨¦¦§¤©¤¦§¨¥
ïéìòBîe ,äøeîz äNBòå ,úøçà äéîãa eç÷éå ,øënúå§¦¨¥§¦§§¨¤¨©¤¤§¨§¨£¦

.daàøîâàðL éàîe ,éâìtéî à÷ àìc àLéø àðL éàî ¨©§¨¥¨§¨¨¦©§¦©§¨
?éâìtéî à÷c àôéñ¯àLéø¯àôéñ ,déì à÷éñt¯àì ¥¨§¨¦©§¦¥¨§¦¨¥¥¨¨

!äøeîz éab déì àðz àä .déì à÷éñt¯íúä àðz¯ §¦¨¥¨§¨¥©¥§¨§¨¨¨
àëä àðz ,äøeîz íeMî¯.äìéòî íeMîäðùî ¦§¨§¨¨¨¦§¦¨
Búeøéæðì úBòî Léøônä¯éðtî ,ïéìòBî àìå ïéðäð àì ©©§¦¨¦§¦Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦¦§¥

ïéîeúñ úBòî Bì eéäå úî .íéîìL ïlek àáì ïéeàø ïäL¤¥§¦¨Ÿ¨§¨¦¥§¨¨§¦
¯úàhç éîc ,íéùøBôî úBòî .äáãðì eìté¯íéì eëìé ¦§¦§¨¨¨§¨¦§¥©¨¥§§¨

äìBò éîc .ïéìòBî àìå ïéðäð àì ,çìnä¯,äìBò eàéáé ©¤©Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦§¥¨¨¦¨
íéîìL éîc .ïäa ïéìòBîe¯íBéì ïéìëàðå ,íéîìL eàéáé £¦¨¤§¥§¨¦¨¦§¨¦§¤¡¨¦§
.íçì ïéðeòè ïéàå ,ãçààøîâé÷úî:Lé÷ì Léø dì ó ¤¨§¥§¦¤¤©§¦¨¥¨¦

éîð éðúéìåíépé÷ì úBòî Léøônä¯àìå ïéðäð àì §¦§¥©¦©©§¦¨§¦¦Ÿ¤¡¦§Ÿ
ïpîæ òébä àlL ïéøBz àéáäì ïéeàø ïäL éðtî ,ïéìòBî£¦¦§¥¤¥§¦§¨¦¦¤Ÿ¦¦©§©¨
úBòîa :äøBz äøîà ,àáø øîà !ïpîæ øáòL äðBé éðáe§¥¨¤¨©§©¨¨©¨¨¨§¨¨§¨

ïéîeúñ¯àlL ïéøBz àáä äøBz äøîà ,íéîìL àáä §¦¨¥§¨¦¨§¨¨¨¥¦¤Ÿ
!çaænì ïééeàø ïðéà ?ïpîæ òébääðùîïBòîL éaø ¦¦©§©¨¥¨§¦©¦§¥©©¦¦§

ícä :øîBà¯ïéëñð .BôBñá øeîçå älçúa ì÷¯øîBç ¥©¨©¦§¦¨§¨§§¨¦¤
Búlçúa ,íc .ïôBña ì÷å ïúlçúa¯àöé ,ïéìòBî ïéà ¦§¦¨¨§©§¨¨¦§¦¨¥£¦¨¨

ïBøã÷ ìçðì¯ïúlçúa ,ïéëñð .Ba ïéìòBî¯,ïäa ïéìòBî §©©¦§£¦§¨¦¦§¦¨¨£¦¨¤
ïézéMì eãøé¯.ïäa ïéìòBî ïéààøîâïéìòBî :ïðaø eðz ¨§©¦¦¥£¦¨¤¨©¨©£¦

:íéøîBà íéîëçå .ïBòîL éaøå øéàî éaø éøác ,íéîãa§¨¦¦§¥©¦¥¦§©¦¦§©£¨¦§¦
øîà ?ïéìòBî ïéà øîàc ïàîc àîòè éàî .ïéìòBî ïéà¥£¦©©§¨§©§¨©¥£¦¨©

"íëì åézúð éðàå" àø÷ øîà :àleò¯.àeä íëlL ¨¨©§¨©£¦§©¦¨¤¤¨¤
"øtëì" :àðz ìàòîLé éaø éác¯àìå åézúð äøtëì §¥©¦¦§¨¥¨¨§©¥§©¨¨§©¦§Ÿ

àeä ícä ék" àø÷ øîà :øîà ïðçBé éaø .äìéòîì¦§¦¨©¦¨¨¨©¨©§¨¦©¨
"øtëé Lôpa¯äî ,àeä äøtk øçàìk äøtë éðôì ©¤¤§©¥¦§¥©¨¨¦§©©©¨¨©
äøtk øçàl¯äøtë éðôì óà ,äìéòî Ba ïéà¯ §©©©¨¨¥§¦¨©¦§¥©¨¨

äøtë éðôl äî :àîéàå .äìéòî Ba ïéà¯Ba Lé ¥§¦¨§¥¨©¦§¥©¨¨¥
óà ,äìéòîäøtk øçàì¯!äìéòî Ba Lé¯Eì Lé éëå §¦¨©§©©©¨¨¥§¦¨§¦¥§

!?äìéòî Ba Léå Búåöî úéNòpL øác¯,àì éànà ¨¨¤©£¥¦§¨§¥§¦¨©©¨
éøä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dlirn(iying meil)

àlL ãò íàåíéìòaä eøték,el` ze`hg ze`vnp zxg` dndaa - §¦©¤Ÿ¦§©§¨¦
zlra z`vnpe dca`y ef ,opeict inca xtkzdl milrad mivexe

dzpy dxary efe ,cin xkniz menäòøzáàzñzL ãòda letiy - ¦§¤©¤¦§¨¥
menäéîãa eç÷éå ,øënúådndaúøçàextkzi dae z`hgl §¦¨¥§¦§§¨¤¨©¤¤

,milradåy mcew ,dca`y efe dzpy dxary efxknzäøeîz äNBò §¨§¨
,dzxenza dyecw zqtzp -da ïéìòBîelr dpnn dpdpd xaer - £¦¨

.minc zyecw da yiy oeik ,dlirn xeqi`

àøîâ
:`xnbd zl`ey .dpynd ixaca dpc `xnbdàðL éàîdpey recn - ©§¨

a oicdàLéø,dpynd lyéâìôéî à÷ àìcoia wlgn `pzd oi`y - ¥¨§Ÿ¨¦§§¦
,extkzd `l oiae zxg`a milrad extkzdàðL éàîedpey dne - ©§¨

aàôéñdpynd lyéâìôéî à÷cdaiyn .jka wlgn `pzdy - ¥¨§¨¦§§¦
:`xnbddéì à÷éñt àLéøweqt oicd ,`yixa zeiepyd ze`hga - ¥¨§¦¨¥

wlgl oi` oky ,milrad extik `l m` s` zezn cinzy `pzl [reaw]
zxenze z`hg cle ixdy ,ok ixg` oiae extkzdy mcew oia oda
mileki mpi` aey ixd dilra ezny z`hge ,z`hg mpi` z`hg

j` ,dinca e` da xtkzdldéì à÷éñt àì àôéñze`hga - ¥¨Ÿ§¦¨¥
extkzd xak m` welig mda yi `l` ,weqt oicd oi` `tiqa zeiepyd

.`pzd jka wlig ok lre ,`l e` zxg`a
zl`ey .dxenz zkqnae o`k zeipynd zelitka dpc `xnbd

:`xnbddéì àðz àäl ef dpyn zipyp xak ixd -éaâipicäøeîz ¨¨¨¥©¥§¨
dxenz zkqna(:`k)daiyn .dlirn zkqna o`k aey zipyp dnle ,

:`xnbdíúä àðz,dxenz zkqna my ef dpyn `pzd dpy -íeMî ¨¨¨¨¦
oicäøeîzoic z` dpy dxenzd oic ab`e ,dpyna x`eand §¨

e ,dlirndàëä àðúdlirn zkqna o`k ef dpyn `pzd dpye - ¨¨¨¨
íeMîipicäìéòîoic z` dpy dlirnd ipic ab`e ,ef dpynay ¦§¦¨

.dxenzd

äðùî
li`e z`hgl dyak dlerl yak xifpd `ian ,exfp ini znlyd meia

minlyl(ci e xacna)eyxtedy zerna dlirn ipic zx`an dpynd .
xifp :xifp zepaxwlBúeøéæðì úBòî Léøônä,eizepaxw oda zgwl - ©©§¦¨¦§¦

,oaxw lkl odn dfi` yxit `leïéðäð àì,zernd lknïéìòBî àìå Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦
,dlirn oaxw aiig odn dpdpd oi` -ïlek àáì ïéeàø ïäL éðtî¦§¥¤¥§¦¨Ÿ¨

íéîìL,minlyl yixtd efy xnel xyt` drn lk lry meyn - §¨¦
.mnc zwixf mcew minlya dlirn oi`e

m`eúî,xifpdúBòî Bì eéäåúñïéîeezexifp zepaxwl eyxtedy - ¥§¨¨§¦
,oaxw lkl odn dfi` yxity `laeìtézernd lk,äáãðìeaixwie ¦§¦§¨¨

.gafnd uiwl zeler oda
xizede xifpd zn m`eíéLøBôî úBòîlkl odn dfi` yxity - ¨§¨¦

,oaxwúàhç éîc,z`hgl odilr yxity zernd -çìnä íéì eëìé §¥©¨¥§§¨©¤©
e ,dzny dilra ezny z`hgkïéðäð àì,odnéîc .ïéìòBî àìå Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦§¥

eàéáé ,äìBòodnïäa ïéìòBîe ,äìBò.dler oaxw oick,íéîìL éîc ¨¨¦¨£¦¨¤§¥§¨¦
eàéáéodnãçà íBéì ïéìëàðå ,íéîìL,xifp inlyk cg` dlileïéàå ¨¦§¨¦§¤¡¨¦§¤¨§¥

el` minlyïéðeòèmnr `aeiyíçìmeyn ,einly mr xifp `iany §¦¤¤
df mgla xn`py(hi e xacna)i` xifpd zny oeike ,'xifPd iRM lr ozpe'§¨©©©¥©¨¦

.eitk lr ezzl xyt`

àøîâ
:dpynd ly `yixd lr dywn `xnbdé÷úîLé÷ì Léø dì ó- ©§¦¨¥¨¦

oi`y cg` ote` dpyna dpypy oeik ,dpynd lr yiwl yix dywd
oiie`xy meyn ,dlirn mda oi` j` oaxwl eyxtedy zernn mipdp

,dlirn ea oi`y xacl `alénð éðúéìåoicd z` s` `pzd dpyiy - §¦§¥©¦
yíépé÷ì úBòî Léøônä,serd oaxwl -ïéðäð àì,odnïéìòBî àìå ©©§¦¨§¦¦Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦

,mdaïäL éðtîzernd oze` -àéáäì ïéeàøodnòébä àlL ïéøBz ¦§¥¤¥§¦§¨¦¦¤Ÿ¦¦©

ïpîæ,oaxwl mixyk zeidlïpîæ øáòL äðBé éðáemixyk zeidln §©¨§¥¨¤¨©§©¨
weqta millkp mpi` oaxwl miie`x mpi`y oeike ,oaxwl(eh d `xwie)

dpdpd s` ok lre ,dlirn mda oi`e ,dlirn oipra xen`d ''d iWcTn'¦¨§¥
.dlirn oaxw aiigzi `l oda m`iadl ie`xy elld zernd on

:`xnbd zvxzn,àáø øîàyixtnl oky ,epzpynl dnec df oic oi` ¨©¨¨
ezexifp zepaxwl zernïéîeúñ úBòîa ,äøBz äøîàel`àáäodn ¨§¨¨§¨§¦¨¥

,íéîìLie`x rahn lky oeike ,minly `iadl aiig ozvwnn ixdy §¨¦
dlirn oi`e minlyl zeie`x zernd lk zeaygp jkl minlyl

ike ,mipiwl zern yixtnd la` ,olekaäøîàeläøBzel` zernay ¨§¨¨
,ïpîæ òébä àlL ïéøBz àáäixdeçaænì ïééeàø ïðéàdnle llk ¨¥¦¤Ÿ¦¦©§©¨¥¨§¦©¦§¥©

m` ik ,mpnf mcew mixez el` zerna zgwl el oi` jkitle ,m`iai
opic dpyp `l okle ,dlirn oda yi jkle ,gafnl mixyk zeter

.epzpyna

äðùî
:mikqpae zepaxw mca dlirn ipic zx`an dpyndïBòîL éaø©¦¦§

ícä ,øîBàepic ,zepaxwd ly,BôBña øeîçå ,älçza ì÷eli`e ¥©¨©©§¦¨§¨§
dïéëñðmda yi ,gafnd iab lr mikqpny minde oiid -øîBç §¨¦¤

ïúlçúa.ïôBña ì÷åd :eixac z` oerny iax x`anBúlçúa íc- ¦§¦¨¨§©§¨¨¦§¦¨
,oexcw lgpl `viy mcewïéìòBî ïéàe wxfpy xg` eli`e ,eaàöé ¥£¦¨¨
Ba ïéìòBî ,ïBøã÷ ìçðìd la` ,opaxcnïúlçúa ,ïéëñðdryn - §©©¦§£¦§¨¦¦§¦¨¨

,gafnd iab lr mze` ekqipy cr eycwedy,ïäa ïéìòBîxg` eli`e £¦¨¤
e mze` ekqipyeãøégafna didy awpd jxcïéúéMìzgzy llgl - ¨§©¦¦

,mikqpd mewn cbpk gafndïäa ïéìòBî ïéà. ¥£¦¨¤

àøîâ
,ïðaø eðzíéîãa ïéìòBî,dxezd on zepaxwd lyøéàî éaø éøác ¨©¨¨£¦©¨¦¦§¥©¦¥¦

ïéìòBî ïéà ,íéøîBà íéîëçå .ïBòîL éaøå,dxezd on llk mda §©¦¦§©£¨¦§¦¥£¦
.oexcw lgpl e`viy xg` oilren opaxcn la`

:`xnbd zxxan .`ziixaa mi`pzd ixac xewn z` zxxan `xnbd
øîàc ïàîc àîòè éàîy mixaeqd minkg ly mrhd edn -ïéà ©©£¨§©§¨©¥

ïéìòBî:`xnbd zx`an .dxezd on mcaàø÷ øîà ,àleò øîà- £¦¨©¨¨©§¨
oaxwd mc oiiprl weqta xn`p(`i fi `xwie),'íëì åézúð éðàå'rnyn ©£¦§©¦¨¤

y ,'mkl' weqtd oeylnàeä íëlLoi`y mkly oilegk `ed mcd - ¤¨¤
.dlirn xeqi` ea

:`xnbd d`ian sqep xewnàðz ìàòîLé éaø éáceyxcn ziaa - §¥©¦¦§¨¥¨¨
weqta xn`p ,epy l`rnyi iax ly(my)gAfOd lr mkl eiYzp ip`e'©£¦§©¦¨¤©©¦§¥©

,'øtëìy weqtd on rnynåézúð äøtëìmca yi dxtk oiprl wx - §©¥§©¨¨§©¦
,miycw oicäìéòîì àìå.miycw oic ea oi` dlirn oiprl la` - §Ÿ¦§¦¨

:`xnbd zx`an sqep xewnàø÷ øîà ,øîà ïðçBé éaøxn`p - ©¦¨¨¨©¨©§¨
weqta(my),'øtëé Lôpa àeä ícä ék'cnery epcnl '`ed' zaizn ¦©¨©¤¤§©¥

e ,eziieda mcdäøtk éðôì,dxtkl gafnd lr mcd wxfpy mcew - ¦§¥©¨¨
,àeä äøtk øçàìk,xnelkäøtk øçàl äîxg`l mcdy myk - ¦§©©©¨¨©§©©©¨¨

wxfpyBa ïéàoick éðôì óà ,äìéòîäøtBa ïéàoic.äìéòî ¥§¦¨©¦§¥©¨¨¥§¦¨
:xen`k yexcl zi`x dn ,opgei iax ixac lr `xnbd dywnàîéàå§¥¨

,jtdl xn`ze -äøtk éðôì äîBa Léoic,äìéòî`l oiicr ixdy ©¦§¥©¨¨¤§¦¨
,z`f hrnl weqt oi`e ,ezevn dzyrpäøtk øçàì óàBa Léoic ©§©©©¨¨¤

.äìéòî:`xnbd zvxznøác Eì Lé éëåBa Léå Búåöî úéNòpL §¦¨§¦¤§¨¨¤©£¥¦§¨§¤
,äìéòîxeqi` ea yi ezevn dzyrpy xg`y xac epivn `l ixd §¦¨

aygp epi` ,deab jxev ea oi`e ezevn dzyrpy oeik `l` ,dlirn
dlirn zyxta mixen`d ''d iWcTn'(eh d `xwie)zevn ziyrpy oeike , ¦¨§¥

cenll yi jkle ,dlirn ea oi` aey ,gafnd lr dwixf `idy mcd
.jtdl `le dxtk xg`ll dxtk iptln

:uexizd lr `xnbd dywnàì éànàxaca dlirn epivn `l ike - ©©Ÿ
,ezevn dzyrpy
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קסט oifge` mipy` cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

íéìòáä åøôéë àìù ãò íàå`idy dze` inca xtkzdl oivexe ,e`vnp zxg`a Ð

dze`e .z`hg dinca `iaie xzl`l xknz Ð `niiwe `a`qne li`ed men zlra

,dxenz dyere ,zxg` dinca `iaie ,xknze ,a`zqzy cr drxz Ð dzpy dxary

.minc zyecw dyecwe li`ed ,da oilreneàøîâà÷ àìã àùéø éðä àðù éàîå
åäá âéìôîoia ,ezeni mlerlc xn`e Ð

.extik `ly cr oia extikynà÷éñô àùéø
äéì`ki` dbltd i`nc ,ezeni mlerlc Ð

`le extik xninl `kil mzd ,`yixa ibeltl

edpi` Ð z`hg zxenze z`hg clec .extik

dilra ezny z`hge ,z`hg eed `l ediiteb

`tiqa la` .milra edl ezn `d Ð inp

.ibeltl `ki`äøåîú éáâ äéì àðú àäÐ

.`peeb i`d ikúåøåîú íåùî íúä àðúÐ

.dlirna inp ixii` ,dxenza ixii`c icii`

äìéòî íåùî àðú àëäåixii`c icii`e Ð

.dxenza inp ixii` ,dlirnaäðùî
åúåøéæðì úåòî ùéøôîäel` yxit `le Ð

.minlyl el`e dlerl el`e z`hglàì
ïéìòåî àìå ïéðäð.zern oze` lka Ðéðôî

íéîìù ïìåëá àéáäì ïééåàø ïäù,xnelk Ð

yixtd df :xninl opivn dpne dpn lkac

oi`e ,edpip oilw miycw Ð minlye ,minlyl

:(a,f dlirn) `nw wxta opzck ,dlirn oda

oilren oi` minc zwixf iptl oilw miycw

`lewl lif` `nrh i`ne .oda?zxn` i`c

`ki`e dler `iadl oiie`x olek (`nip)

`ki` minly inc mewn lkn ,edleka dlirn

ediilr iziin i`e ,dlirn ipa opi`c ,ediipia

oileg iziin `wc gkzyi` Ð dlirn oaxw

.oilren `le oipdp `lc ,`lewl jkld .dxfrl

úåîåúñ úåòî.yixt `lc Ðãðì åìôéäá
.xifpa `id dkldc Ðíéì åëìé úàèç éîã

çìîä.`id dilra ezny z`hgc Ðéîã
äìåò åàéáé äìåò,`id `nlra oexecc Ð

wxt) oipiwa opixn`cke ,`iz` dxtkl e`lc

e`iai Ð dzny dy`d :(d dpyn ,ipy

.dzler diyxeiãçà íåéì ïéìëàðåoick Ð

.xifp inlyíçì ïéðåòè ïðéàåmeyn Ð

,"xifpd itk lr ozpe" (e xacna) dia aizkc

.xifp o`k oi`eàøîâé÷úîùé÷ì ùéø äì ó
`le oipdp `l" oizipzna ipzwe li`ed Ð

inp ipzil ,'ek "oiie`x ody iptn oilren

`le oipdp `lc 'ek "oipiwl zern yixtnd"

xaky ,opnf xary dpei ipa .ipzwck ,oilren

Ð opnf ribd `ly miphw oixeze ,oiaedv od

eda `pixw `l Ð edpip oileqtc oaxwl oiie`x opi`c oeikc ,oilren `le oipdp `l

'd iycwn".dlirn eda zile ,"àáø øîàyixtnl ezexifpl zern yixtn inc `l Ð

aiigi`c meyn ,minly `ad :minezq zerna dxez dxn` zexifp iabc .epiwl zern

zil minly oleka `iadl oiie`xy iptn :opixn` jkld .minly ezvwna `iadl inp

ribd `ly oixez `ad :dxez dxn` in ,epiwl zern yixtna ,`kd la` .dlirn eda

edl iziin i`nl llk ,gafnl oiie`x opi`y ,opnf?.`kd edl ipz `l jklid !äðùî
åá ïéìòåî ïåøã÷ ìçðì àöéopaxcn elit` ea oilren oi` ycwna la` ,opaxcn Ð

`nei) opzck ,`ed dwixf xg`l ,oexcw lgpl `dc .ycwna zexifb oixfeb oi`y itl Ð

oilrene ,lafl oippbl oixknpe ,oexcw lgpl oi`veie ,dn`l oiaxrzn el`e el` :(a,gp

xg`l oebk ,oilren opaxcn la` ,`ziixe`cn `le `id opaxcn dlirn i`de .oda

.oexcw lgpl `viyàøîâàîòè éàî äìò éòá÷åea oilren oi` xn`c o`nc Ð

oi`c ilin ipd `pn ,'eke ibilt `l o`k cr :opiqxb ikd ,`pixg` `pyil .`ziixe`cn

.`ziixe`cn minca oilrenäìéòî åá ïéà äøôë øçàì äî.ezevn ziyrpc Ð

äìéòî åá ùé äøôë éðôì äî àñéâ êãéàì éëä àîéàåezevn ziyrp `l ixdy Ð

,"`ed" yixcc xn`w opgei iaxc dinrhl dlirn ea yi ici`e ici`c `pniwe`e ,'eke

.ikd zyxcc zifg i`n :dil xn`we'åë êì ùé éëå ïðçåé éáø äéì øîài`ce `l` Ð

.`pin`ck xazqin ikd
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äùåòå,ceai`l `lf` `lc meyn dilra extik `lc oeik Ð da oilrene dxenz

.'ek drxz xn`ckéàîdxair biltnc ,xnelk Ð ibltinc `tiq `py

:ipyne .`aa cga edlek ipz `le ,`yixc zlz ipdn men zlra z`vnpye dzpy

`wiqt `l `tiq la` .extik `l oia extik oia ,zenz oipr lkac dil `wiqt `yix

`l` zenz `tiqc ipda opixn` `lc ,dil

opixn` extik `la la` ,milra extik ok m`

jixv jklid .oizipzna yxtnck ,drxz

.iaa ixza edpibelt`l

àä"z`hg cle" wxta Ð dxenz iab ipz

ediiexze `kd ik `ki` (a,`k dxenz)

xnelk ,dxenz meyn mzd :ipyne ?il dnl

dxenz oiyer oi`c meyn edl ipzc ab`

oic inp `pz ,xwir dxenz iede ,mzd jiiyc

.dxenz oiyer oi`cùéøôîäzern

ody iptn Ð oilren `le oipdp `l ezexifpl

yxit `lc oeikc ,minly mlek `al oiie`x

,minlyl zernd lk `iai dvxi m` Ð

.dlirn eda zil milw miycwe

úîdacpl elti oinezq zern el eide xifpd

yxtn (`,dk) xifpa ,gafnl uiw zlerl Ð

.`nrh

éîãz`hg enk Ð glnd mil ekli z`hg

.dilra eznyïéàåÐ mgl oiperh

oi` xifpe ,(e xacna) aizk "xifpd itk lr"c

.o`kàöéopaxcn Ð oilren oexcw lgpl

.`xnba yxtnck ,xn`w

åãøéziyrp opixn`c Ð oilren oi` oiziyl

inc ikid yxtn `xnbae .dzevn

.mdn dpdpcéðôî`iadl oiie`x mdy

mdy ,xnelk Ð opnf ribd `ly mixez

elcbiykle ,dzr gafnl oiie`x oi`e miphw

`le oipdp `lc oizipzna `pze .exyki

,`kd daqp ick ,opnf xary dpei ipae .oilren

xg`n gafnl oiie`x eidi `l mlerl `dc

opnf ribd `ly mixez ab`e ,opnf xary

.dihwp

äøîàzerna [minly] (mixez) `ad dxez

,dinza Ð 'ek oixez `ad minezq

m`e ,edl iziin [i`nle] ,gafnl ie`x oi`y

iptnc `nrh oipdp `lc xninl ol zil ok

.'ek oiie`x mdy

éàî`l oilren oi` xn`c o`nc Ð `nrh

xn`c o`nc rnyn ok m`c ,opiqxb

ipd dil zile ,`ziixe`cn epiid oilren

yixa `dc ,epi` dfe .jenqac zeyxc

Ð `ziixe`c la` ,opaxcn `l` ibilt `l o`k cr :xn`w (a,hp `nei) "el e`ived"

oilren oi`c xn`w oizipznae ,oilrenc `kd xn`w oerny iaxc :cere .oilren oi`

[oerny iax ibilt `l o`k cr :opiqxb ikd] `l` .opaxcn xnel dvxc ,seqa `l`

.ilin ipdpn oilren oi` `ziixe`cn la` ,opaxcn `l`ïéàezevn ziyrpy xac jl

ea oi`e ezevn ziyrp `ly xac jl oi`c ,`kti` `ni` :xn`z m`e Ð oilrene

okl mcewe ,dzxqe` ozi` lgpl dzcixic ,gikez dtexr dlbrc :xnel yi !dlirn

.`l Ð

jiiy][a"rléøú:xninl `kilc !ibq ded `herin cgac :dniz Ð iaizk iherin

on wezyil ok m`c ,jci`n opitli ded ,cga `l` `herin aizk `l i`c

:uxt [epiax] axd ixenl d`xpe !oicnln oi` cg`k oi`ad miaezk ipy `dc ,herind

,dtixra xg` oi`e dtixra ef :xnel jixhvi`c ,dtexrdn wzyinl ivn `lc

"FnUe" aezkl jixv ok m`e ,(`,ck) oilegc `nw wxta xn`ck ,dnec` dxt iwet`l§¨

.izyxitck jixhvi` dtexrdc ,myn cenlp `ly ickìåìyakd oia did ohw

eze` df oi`e .daex` oink :yexit Ð gafnldkeqae (a,aq) migafa opixn`c lel

did dfe ,xyaa dwixf zevn miiwl ick ynn gafnl yak oia `ed eze`y ,(`,hn)

gafnde ,dn` dxyr yy `edy yakd agx dlk xake gxfn ly oxwd cvl jeyn

.gafnl rvenn yakde ,miylye mipy
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íéìòaä eøték àlL ãò íàå¯,áàzñzL ãò äòøz §¦©¤Ÿ¦§©§¨¦¦§¤©¤¦§¨¥
ïéìòBîe ,äøeîz äNBòå ,úøçà äéîãa eç÷éå ,øënúå§¦¨¥§¦§§¨¤¨©¤¤§¨§¨£¦

.daàøîâàðL éàîe ,éâìtéî à÷ àìc àLéø àðL éàî ¨©§¨¥¨§¨¨¦©§¦©§¨
?éâìtéî à÷c àôéñ¯àLéø¯àôéñ ,déì à÷éñt¯àì ¥¨§¨¦©§¦¥¨§¦¨¥¥¨¨

!äøeîz éab déì àðz àä .déì à÷éñt¯íúä àðz¯ §¦¨¥¨§¨¥©¥§¨§¨¨¨
àëä àðz ,äøeîz íeMî¯.äìéòî íeMîäðùî ¦§¨§¨¨¨¦§¦¨
Búeøéæðì úBòî Léøônä¯éðtî ,ïéìòBî àìå ïéðäð àì ©©§¦¨¦§¦Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦¦§¥

ïéîeúñ úBòî Bì eéäå úî .íéîìL ïlek àáì ïéeàø ïäL¤¥§¦¨Ÿ¨§¨¦¥§¨¨§¦
¯úàhç éîc ,íéùøBôî úBòî .äáãðì eìté¯íéì eëìé ¦§¦§¨¨¨§¨¦§¥©¨¥§§¨

äìBò éîc .ïéìòBî àìå ïéðäð àì ,çìnä¯,äìBò eàéáé ©¤©Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦§¥¨¨¦¨
íéîìL éîc .ïäa ïéìòBîe¯íBéì ïéìëàðå ,íéîìL eàéáé £¦¨¤§¥§¨¦¨¦§¨¦§¤¡¨¦§
.íçì ïéðeòè ïéàå ,ãçààøîâé÷úî:Lé÷ì Léø dì ó ¤¨§¥§¦¤¤©§¦¨¥¨¦

éîð éðúéìåíépé÷ì úBòî Léøônä¯àìå ïéðäð àì §¦§¥©¦©©§¦¨§¦¦Ÿ¤¡¦§Ÿ
ïpîæ òébä àlL ïéøBz àéáäì ïéeàø ïäL éðtî ,ïéìòBî£¦¦§¥¤¥§¦§¨¦¦¤Ÿ¦¦©§©¨
úBòîa :äøBz äøîà ,àáø øîà !ïpîæ øáòL äðBé éðáe§¥¨¤¨©§©¨¨©¨¨¨§¨¨§¨

ïéîeúñ¯àlL ïéøBz àáä äøBz äøîà ,íéîìL àáä §¦¨¥§¨¦¨§¨¨¨¥¦¤Ÿ
!çaænì ïééeàø ïðéà ?ïpîæ òébääðùîïBòîL éaø ¦¦©§©¨¥¨§¦©¦§¥©©¦¦§

ícä :øîBà¯ïéëñð .BôBñá øeîçå älçúa ì÷¯øîBç ¥©¨©¦§¦¨§¨§§¨¦¤
Búlçúa ,íc .ïôBña ì÷å ïúlçúa¯àöé ,ïéìòBî ïéà ¦§¦¨¨§©§¨¨¦§¦¨¥£¦¨¨

ïBøã÷ ìçðì¯ïúlçúa ,ïéëñð .Ba ïéìòBî¯,ïäa ïéìòBî §©©¦§£¦§¨¦¦§¦¨¨£¦¨¤
ïézéMì eãøé¯.ïäa ïéìòBî ïéààøîâïéìòBî :ïðaø eðz ¨§©¦¦¥£¦¨¤¨©¨©£¦

:íéøîBà íéîëçå .ïBòîL éaøå øéàî éaø éøác ,íéîãa§¨¦¦§¥©¦¥¦§©¦¦§©£¨¦§¦
øîà ?ïéìòBî ïéà øîàc ïàîc àîòè éàî .ïéìòBî ïéà¥£¦©©§¨§©§¨©¥£¦¨©

"íëì åézúð éðàå" àø÷ øîà :àleò¯.àeä íëlL ¨¨©§¨©£¦§©¦¨¤¤¨¤
"øtëì" :àðz ìàòîLé éaø éác¯àìå åézúð äøtëì §¥©¦¦§¨¥¨¨§©¥§©¨¨§©¦§Ÿ

àeä ícä ék" àø÷ øîà :øîà ïðçBé éaø .äìéòîì¦§¦¨©¦¨¨¨©¨©§¨¦©¨
"øtëé Lôpa¯äî ,àeä äøtk øçàìk äøtë éðôì ©¤¤§©¥¦§¥©¨¨¦§©©©¨¨©
äøtk øçàl¯äøtë éðôì óà ,äìéòî Ba ïéà¯ §©©©¨¨¥§¦¨©¦§¥©¨¨

äøtë éðôl äî :àîéàå .äìéòî Ba ïéà¯Ba Lé ¥§¦¨§¥¨©¦§¥©¨¨¥
óà ,äìéòîäøtk øçàì¯!äìéòî Ba Lé¯Eì Lé éëå §¦¨©§©©©¨¨¥§¦¨§¦¥§

!?äìéòî Ba Léå Búåöî úéNòpL øác¯,àì éànà ¨¨¤©£¥¦§¨§¥§¦¨©©¨
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מעילה.  פרק שלישי - ולד חטאת דף יא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                              תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dlirn(iying meil)

àlL ãò íàåíéìòaä eøték,el` ze`hg ze`vnp zxg` dndaa - §¦©¤Ÿ¦§©§¨¦
zlra z`vnpe dca`y ef ,opeict inca xtkzdl milrad mivexe

dzpy dxary efe ,cin xkniz menäòøzáàzñzL ãòda letiy - ¦§¤©¤¦§¨¥
menäéîãa eç÷éå ,øënúådndaúøçàextkzi dae z`hgl §¦¨¥§¦§§¨¤¨©¤¤

,milradåy mcew ,dca`y efe dzpy dxary efxknzäøeîz äNBò §¨§¨
,dzxenza dyecw zqtzp -da ïéìòBîelr dpnn dpdpd xaer - £¦¨

.minc zyecw da yiy oeik ,dlirn xeqi`

àøîâ
:`xnbd zl`ey .dpynd ixaca dpc `xnbdàðL éàîdpey recn - ©§¨

a oicdàLéø,dpynd lyéâìôéî à÷ àìcoia wlgn `pzd oi`y - ¥¨§Ÿ¨¦§§¦
,extkzd `l oiae zxg`a milrad extkzdàðL éàîedpey dne - ©§¨

aàôéñdpynd lyéâìôéî à÷cdaiyn .jka wlgn `pzdy - ¥¨§¨¦§§¦
:`xnbddéì à÷éñt àLéøweqt oicd ,`yixa zeiepyd ze`hga - ¥¨§¦¨¥

wlgl oi` oky ,milrad extik `l m` s` zezn cinzy `pzl [reaw]
zxenze z`hg cle ixdy ,ok ixg` oiae extkzdy mcew oia oda
mileki mpi` aey ixd dilra ezny z`hge ,z`hg mpi` z`hg

j` ,dinca e` da xtkzdldéì à÷éñt àì àôéñze`hga - ¥¨Ÿ§¦¨¥
extkzd xak m` welig mda yi `l` ,weqt oicd oi` `tiqa zeiepyd

.`pzd jka wlig ok lre ,`l e` zxg`a
zl`ey .dxenz zkqnae o`k zeipynd zelitka dpc `xnbd

:`xnbddéì àðz àäl ef dpyn zipyp xak ixd -éaâipicäøeîz ¨¨¨¥©¥§¨
dxenz zkqna(:`k)daiyn .dlirn zkqna o`k aey zipyp dnle ,

:`xnbdíúä àðz,dxenz zkqna my ef dpyn `pzd dpy -íeMî ¨¨¨¨¦
oicäøeîzoic z` dpy dxenzd oic ab`e ,dpyna x`eand §¨

e ,dlirndàëä àðúdlirn zkqna o`k ef dpyn `pzd dpye - ¨¨¨¨
íeMîipicäìéòîoic z` dpy dlirnd ipic ab`e ,ef dpynay ¦§¦¨

.dxenzd

äðùî
li`e z`hgl dyak dlerl yak xifpd `ian ,exfp ini znlyd meia

minlyl(ci e xacna)eyxtedy zerna dlirn ipic zx`an dpynd .
xifp :xifp zepaxwlBúeøéæðì úBòî Léøônä,eizepaxw oda zgwl - ©©§¦¨¦§¦

,oaxw lkl odn dfi` yxit `leïéðäð àì,zernd lknïéìòBî àìå Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦
,dlirn oaxw aiig odn dpdpd oi` -ïlek àáì ïéeàø ïäL éðtî¦§¥¤¥§¦¨Ÿ¨

íéîìL,minlyl yixtd efy xnel xyt` drn lk lry meyn - §¨¦
.mnc zwixf mcew minlya dlirn oi`e

m`eúî,xifpdúBòî Bì eéäåúñïéîeezexifp zepaxwl eyxtedy - ¥§¨¨§¦
,oaxw lkl odn dfi` yxity `laeìtézernd lk,äáãðìeaixwie ¦§¦§¨¨

.gafnd uiwl zeler oda
xizede xifpd zn m`eíéLøBôî úBòîlkl odn dfi` yxity - ¨§¨¦

,oaxwúàhç éîc,z`hgl odilr yxity zernd -çìnä íéì eëìé §¥©¨¥§§¨©¤©
e ,dzny dilra ezny z`hgkïéðäð àì,odnéîc .ïéìòBî àìå Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦§¥

eàéáé ,äìBòodnïäa ïéìòBîe ,äìBò.dler oaxw oick,íéîìL éîc ¨¨¦¨£¦¨¤§¥§¨¦
eàéáéodnãçà íBéì ïéìëàðå ,íéîìL,xifp inlyk cg` dlileïéàå ¨¦§¨¦§¤¡¨¦§¤¨§¥

el` minlyïéðeòèmnr `aeiyíçìmeyn ,einly mr xifp `iany §¦¤¤
df mgla xn`py(hi e xacna)i` xifpd zny oeike ,'xifPd iRM lr ozpe'§¨©©©¥©¨¦

.eitk lr ezzl xyt`

àøîâ
:dpynd ly `yixd lr dywn `xnbdé÷úîLé÷ì Léø dì ó- ©§¦¨¥¨¦

oi`y cg` ote` dpyna dpypy oeik ,dpynd lr yiwl yix dywd
oiie`xy meyn ,dlirn mda oi` j` oaxwl eyxtedy zernn mipdp

,dlirn ea oi`y xacl `alénð éðúéìåoicd z` s` `pzd dpyiy - §¦§¥©¦
yíépé÷ì úBòî Léøônä,serd oaxwl -ïéðäð àì,odnïéìòBî àìå ©©§¦¨§¦¦Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦

,mdaïäL éðtîzernd oze` -àéáäì ïéeàøodnòébä àlL ïéøBz ¦§¥¤¥§¦§¨¦¦¤Ÿ¦¦©

ïpîæ,oaxwl mixyk zeidlïpîæ øáòL äðBé éðáemixyk zeidln §©¨§¥¨¤¨©§©¨
weqta millkp mpi` oaxwl miie`x mpi`y oeike ,oaxwl(eh d `xwie)

dpdpd s` ok lre ,dlirn mda oi`e ,dlirn oipra xen`d ''d iWcTn'¦¨§¥
.dlirn oaxw aiigzi `l oda m`iadl ie`xy elld zernd on

:`xnbd zvxzn,àáø øîàyixtnl oky ,epzpynl dnec df oic oi` ¨©¨¨
ezexifp zepaxwl zernïéîeúñ úBòîa ,äøBz äøîàel`àáäodn ¨§¨¨§¨§¦¨¥

,íéîìLie`x rahn lky oeike ,minly `iadl aiig ozvwnn ixdy §¨¦
dlirn oi`e minlyl zeie`x zernd lk zeaygp jkl minlyl

ike ,mipiwl zern yixtnd la` ,olekaäøîàeläøBzel` zernay ¨§¨¨
,ïpîæ òébä àlL ïéøBz àáäixdeçaænì ïééeàø ïðéàdnle llk ¨¥¦¤Ÿ¦¦©§©¨¥¨§¦©¦§¥©

m` ik ,mpnf mcew mixez el` zerna zgwl el oi` jkitle ,m`iai
opic dpyp `l okle ,dlirn oda yi jkle ,gafnl mixyk zeter

.epzpyna

äðùî
:mikqpae zepaxw mca dlirn ipic zx`an dpyndïBòîL éaø©¦¦§

ícä ,øîBàepic ,zepaxwd ly,BôBña øeîçå ,älçza ì÷eli`e ¥©¨©©§¦¨§¨§
dïéëñðmda yi ,gafnd iab lr mikqpny minde oiid -øîBç §¨¦¤

ïúlçúa.ïôBña ì÷åd :eixac z` oerny iax x`anBúlçúa íc- ¦§¦¨¨§©§¨¨¦§¦¨
,oexcw lgpl `viy mcewïéìòBî ïéàe wxfpy xg` eli`e ,eaàöé ¥£¦¨¨
Ba ïéìòBî ,ïBøã÷ ìçðìd la` ,opaxcnïúlçúa ,ïéëñðdryn - §©©¦§£¦§¨¦¦§¦¨¨

,gafnd iab lr mze` ekqipy cr eycwedy,ïäa ïéìòBîxg` eli`e £¦¨¤
e mze` ekqipyeãøégafna didy awpd jxcïéúéMìzgzy llgl - ¨§©¦¦

,mikqpd mewn cbpk gafndïäa ïéìòBî ïéà. ¥£¦¨¤

àøîâ
,ïðaø eðzíéîãa ïéìòBî,dxezd on zepaxwd lyøéàî éaø éøác ¨©¨¨£¦©¨¦¦§¥©¦¥¦

ïéìòBî ïéà ,íéøîBà íéîëçå .ïBòîL éaøå,dxezd on llk mda §©¦¦§©£¨¦§¦¥£¦
.oexcw lgpl e`viy xg` oilren opaxcn la`

:`xnbd zxxan .`ziixaa mi`pzd ixac xewn z` zxxan `xnbd
øîàc ïàîc àîòè éàîy mixaeqd minkg ly mrhd edn -ïéà ©©£¨§©§¨©¥

ïéìòBî:`xnbd zx`an .dxezd on mcaàø÷ øîà ,àleò øîà- £¦¨©¨¨©§¨
oaxwd mc oiiprl weqta xn`p(`i fi `xwie),'íëì åézúð éðàå'rnyn ©£¦§©¦¨¤

y ,'mkl' weqtd oeylnàeä íëlLoi`y mkly oilegk `ed mcd - ¤¨¤
.dlirn xeqi` ea

:`xnbd d`ian sqep xewnàðz ìàòîLé éaø éáceyxcn ziaa - §¥©¦¦§¨¥¨¨
weqta xn`p ,epy l`rnyi iax ly(my)gAfOd lr mkl eiYzp ip`e'©£¦§©¦¨¤©©¦§¥©

,'øtëìy weqtd on rnynåézúð äøtëìmca yi dxtk oiprl wx - §©¥§©¨¨§©¦
,miycw oicäìéòîì àìå.miycw oic ea oi` dlirn oiprl la` - §Ÿ¦§¦¨

:`xnbd zx`an sqep xewnàø÷ øîà ,øîà ïðçBé éaøxn`p - ©¦¨¨¨©¨©§¨
weqta(my),'øtëé Lôpa àeä ícä ék'cnery epcnl '`ed' zaizn ¦©¨©¤¤§©¥

e ,eziieda mcdäøtk éðôì,dxtkl gafnd lr mcd wxfpy mcew - ¦§¥©¨¨
,àeä äøtk øçàìk,xnelkäøtk øçàl äîxg`l mcdy myk - ¦§©©©¨¨©§©©©¨¨

wxfpyBa ïéàoick éðôì óà ,äìéòîäøtBa ïéàoic.äìéòî ¥§¦¨©¦§¥©¨¨¥§¦¨
:xen`k yexcl zi`x dn ,opgei iax ixac lr `xnbd dywnàîéàå§¥¨

,jtdl xn`ze -äøtk éðôì äîBa Léoic,äìéòî`l oiicr ixdy ©¦§¥©¨¨¤§¦¨
,z`f hrnl weqt oi`e ,ezevn dzyrpäøtk øçàì óàBa Léoic ©§©©©¨¨¤

.äìéòî:`xnbd zvxznøác Eì Lé éëåBa Léå Búåöî úéNòpL §¦¨§¦¤§¨¨¤©£¥¦§¨§¤
,äìéòîxeqi` ea yi ezevn dzyrpy xg`y xac epivn `l ixd §¦¨

aygp epi` ,deab jxev ea oi`e ezevn dzyrpy oeik `l` ,dlirn
dlirn zyxta mixen`d ''d iWcTn'(eh d `xwie)zevn ziyrpy oeike , ¦¨§¥

cenll yi jkle ,dlirn ea oi` aey ,gafnd lr dwixf `idy mcd
.jtdl `le dxtk xg`ll dxtk iptln

:uexizd lr `xnbd dywnàì éànàxaca dlirn epivn `l ike - ©©Ÿ
,ezevn dzyrpy
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`oifgeקע mipya cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

ïùãä úîåøú éøäå"enye" aizkc ,ea oilrene ezevn ziyrpc ,gafnd lv` iedc Ð

`kd dipin xnbpe ,'ebe?éëä íåùî.'ek oycd znexz iedc ,dipin opixnb `l Ð

øîàã ïàîì àçéðä,oda oilren mixetkd mei ly xiry ixai` :(`,fq `nei) mzd Ð

xinb `l ikdl xity Ð "dxifb ux` l`" aizkc meyn ,ozevn ziyrpy it lr s`

xirye oycd znexz iedc ,oycd znexzn

.cg`k oi`ad oiaezk ipy glzyndàìà
ïéðäð øîàã ïàîì."xacn"n dil witnc Ð

øîéîì àëéà éàî,oycd znexzn xnbp Ð

.'eke oiaezk ipy eed `lcàñåã éáøì àìà
'åëå øîàãi`ne ,dlirn eda zilc Ð

meia oda ynzyi `ly Ð "my mgipde"

.xg` mixetkdøîéîì àëéà éàîelit` Ð

,oicnln oi` `kd ,odn oicnln xn`c o`nl

.eda iaizk iherin ixzc meynäôåøòäÐ

.`id `xizi `ziinw `"dcåîùå íúä áéúëå
`ed ipd :jl xnel ,`xziin d`xza e"iec Ð

la` ,mzevn ziyrpy xg`l oda oilrenc

.`l Ð ipixg`ïéúéðúî àîéìecxi" ipzwc Ð

xa xfrl` iaxk `lc "oda oilren oi` oiziyl

ecxic ab lr s`c dil zi` `edc ,wecv iax

jixvnc oeike .dyecwa mztixy Ð oiziyl

oilrenc inp dil zi` ,dyecwa dtixy edl

.odaäùåã÷á åúôéøù øúåð äîlkc Ð

dl xnbc ,ycewa eztixy Ð ycwa eleqty

z`hg lke" aizkc ,z`hgn (a,at migqt)

Ð "sxyz y`a 'ebe dncn `aei xy`

.dyecwa `dz eztixyéáø àîéú åìéôà
àéä ÷åãö éáø øá øæòìàipzwc `de Ð

."oda oilren oi` oiziyl ecxi"èì÷ éàã
éðú÷mcew `l` ,ziyd rwxwl ecxi `ly Ð

on dhlwe dhnl eci hyt ziyl eribiy

ziyl ecxi `d .oda oilren oi` mzdc ,xie`d

.edl ycwn ziyd rwxwc ,oda oilren Ð

øæòìà éáø ïéúéðúî àîéì éøîàã àëéà
÷åãö éáøá`pzl dil jixhvi`cn ,xnelk Ð

,"oda oilren oi` oiziyl ecxi" `pzinl

lel xn`c xfrl` iaxk dil `xiaq `nl`

i`c .lel jxc e`iadl lekiy Ð my did ohw

medzd cr oicxeie oilelg oiziy ixaq ,opax

oda lernle ohwll leki j`id Ð?ezigp `d

!medzl edlèì÷ éàå ïðáø àîéú åìéôàÐ

mcew ohlwe oiziyd xie`l eci qipkd m`y

oi`c ol rnyn `w ikd elit` ,medzl ecxiy

xfrl` iax i`c :`pixg` `pyil .oda oilren

oze` oitxeye :xn`c oeik ,wecv iax xa

`xiaqe ,iniiw ediizyecwa izk` Ð dyecwa

iax xa xfrl` iax `niz elit` !oilrenc dil

oitxeye" xn`wc `de ,'ek jl oi`c wecv

,ea oi` dlirn la` ,dyecwa etxey ,etxeyl `a m` :xn`w ikd Ð "dyecwa eze`

.oiziyl cxiy xg`näðùîäøåðîäå éîéðôä çáæî ïåùéãdid mdilry oycd Ð

.oevigd gafn ly oycd znexz gipn `edy mewn ,oevigd gafn lv` egipne e`iven

oeyica aezky enk "enye" aizk `l `kdc ,oilren `le oipdp `l ,my egipdy mcewe

.oevigd gafnåá ïéìòåî äìçúá ïåùéã ùéã÷îäoeyic gipdy xg`l ,xnelk Ð

xyt` i`c ,oevigd gafn ly oycd znexz gipny mewna dxepnde iniptd gafn

.eleka oilren ikdle ,`zxet dia egcil `lcàøîâïåöéçä çáæî úîåøú àîìùá
åá ïéìòåîã àéãäá áéúërlap didy dfipb oerh jkitl ,"FnUe" (e `xwie) aizkc Ð§¨

.ea elrni `ly ick ,enewna
àìà
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äîiaxa xfrl` iaxk `lc epiide Ð ycwa eztixy ef s` ycewa eztixy xzep

opixn` i`n`e ,ezevn ziyrp `l ok m` ,dtixy oerh cxiy xg`lc oeikc ,wecv

wecv iaxa xfrl` iax `niz elit` :ipyne ?"oilren oi` oiziyl [ecxi"] oizipzna

`peeb i`d ikae ,dtvixd lr ynn ecxi `le xie`n hlwy ,xnelk Ð hlw i`c ,`id

oizipzna xn`w ikdle .dtixya dzevn oi`

oizipzn `nil :ixn`c `ki` .oilren oi`c

opax i`c ,opax `le wecv iax xa xfrl` iax

oi` oiziyl ecxi" oizipzna xn`w i`n` Ð

`lde ,eda `kiiy dlirn i`n ,"mda oilren

?mda lernl leki j`ide ,medzl oicxei md

aiyg `l ef `qxibl dzre .hlw i`c :ipyne

iaxa xfrl` iaxl (`nw `pyill) `weic i`d

`z` oizipznc `nil :xn`c `ki` .wecv

Ð hlwi`c oebke ,wecv xa xfrl` iaxk

cxi m`c ,dtvixl cxiy mcew oiid z` hlwy

,etxeyl jixve zycwn dtvixd Ð dtvixl

,`l :ipyne !dzevn ziyrp `l ok m`e

,hlwi` `l elit`e ,xfrl` iaxk mlerl

Ð dil aiqpw `xw `de :jixte .opaxcne

dl yixc wecv xa xfrl` iax `de :yexit

.`id `nlra `zknq` :ipyne ?`xwn

ïåùéãz` oixihwn eidy Ð iniptd gafn

,eilr oyc dide ,iniptd gafn lr zxhwd

d`xend ea oiwxefy mewna eze` oi`yep eide

,yakd ilbxn zen` xyr wegx dvepde

aizkc meyn ,(a,gk) cinza yxtnck

[mixyrn] zegt dklyd oi`e ,"jilyde"

.dn`

ùéã÷îä:miyxtn yi Ð dlgza oeyic

,d`xp oi`e .ezxik xt` yicwna

xn`wc ezty` laf yicwnn rxb eh`c

ol rnyn `w i`n ok m`e ,oilrenc jenqa

yicwdl leki mc` lkc i`ce `dc ,`kd

mc`a ixiinc :yxtl d`xp jkl !ziad wcal

dnxedy xg`l oycd znexzn lhpy

.dxezd on da oilren Ð dyicwdeíéøåú
ediy mixeza opirac Ð opnf ribd `ly

milecb mipeiac opnf xary dpei ipae ,milecb

ixn`ck ,mileqtoilegc `nw wxt seqa op

`l :yexit Ð oilren `le oipdp `l .(`,ak)

`lc opixn` opaxcn elit`e ,llk oilren

on oilren oi`c yxtl oi`c .llk oilren

.dlirn `ki` opaxcn la` ,xn`w dxezd

lr "oilren oi`" xn`wc ,mc iab lirl `dc

on i`c .llk oilren oi` xnel dvex jgxk

lgpl `vi" xn`w i`n ,xn`w `weec dxezd

oi` oexcw lgpl `vi inp ike ,"oilren oexcw

oke .lirl izyxitck opaxcn `l` oilren

lirl rnynck ,opaxcn s` :xnel dvx ,"oilren oi`" xn`wc ,zeznd ze`hg iab

dvx Ð "oilren oi`" ipzwc `kid lk :dpin rny ok m`e ,(`,a) `nw wxt yixa

.opaxcn elit` :xnel

éáødpei ipae .`xnba yxtnck Ð oda oilren opnf ribd `ly mixez xne` oerny

lirl xn`c dzpy dxary z`hgl inc `le .oilren `le oipdp `l Ð opnf xary

oi` `kd la` ,oeict dl zi`e dirxl lif`c meyn mzdc ,dxtk mcew da oilrenc

'd iycw" exwi` `le oeict zeterl."

àîìùá:xn`w ikdc rnyn dxe`kl Ð gafnd lv` enye aizkc oevigd gafn

oi` edin ."enye" aizkc meyn ,oilren oi` oevigd gafn oeyic `nlya

ixde :jixtc ,lirl rnynck ,dlirn ea yi oevigd gafn oeyica `dc ,jk yxtl

oipdp `l iniptd gafn oeyic" ipzwc oizipznn wiicc yxtl d`xp jkl !"lv` enye" mzd aizke ,lirl xn`wck ,dlirn ea yiy rnyn "enye" ,daxc`e .'eke oycd znexz

oilren Ð oevigd gafna la` ,iniptd gafna `wece .epycl devnc ,ezevn ziyrp `l izk`c ,ea oilren Ð oycp `ly cr la` .oeyic epiidc ,ezevn dyrpc meyn "oilren `le

lirl ol `wtpck ,ea oilren ezevn ziyrp ik s`c :xnel Ð "enye" aizkc meyn ,oeyicd xg`l s` ea oilren oevigd gafn `nlya :`xnba xn`w dlre .oeyicd xg`l s` ea

oyca dlirn yi oeyic mcewc rnyn ok m`c ,d`xp `le .ezevn ziyrpc meyn jli`e oeyic zryn oilren oi`c `nipc ,epycl devnc olpn inipt gafn `l` ."enye" aizkcn

ol `wtp "enye" aizkc oevigd gafn `nlya :jk yxtl d`xp `l` .dlirn ea oi` ezxnz dlrzyn zxhwc (`,ek migqt) "dry lk" wxta opixn`ck .epi` dfe ,iniptd gafn

,wgec dfe .llk jixv `w dlirnc e`le ,epycl devnc olpn iniptd gafn `l` ,epycl devn iedc dipinirawc jenqa ,cere ."oycd mixde" oevigd gafn iab iiezi`l dil dedc
dxepn
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קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dlirn(iying meil)

eéøäa epivnBúåöî úNòpL ,ïLcä úîeøú,mxzpy -åit lr s` £¥§©©¤¤¤©£¥¦§¨§
okBa Léxeqi` ,mxzpy oyca -,äìéòîea xn`py(b e `xwie)FnUe' ¤§¦¨§¨

cnlp ok m`e ,d`pda xeq`e dfipb oerhy dfn epcnle ,'gAfOd lv ¥̀¤©¦§¥©
xg` dlirn xeqi` didi zepaxwd mca s`y oycd znexzn
,oycd znexzn ok cenll oi` :`xnbd zvxzn .ezevn dzyrpy

déì äåäc íeMîa dlirn xeqi` cnlnd weqtdïLcä úîeøús` ¦©£¨¥§©©¤¤
,ezevn dzyrpyåa dlirn xeqi` cnlnd weqtdøéòN éøáéà §¥§¥¨¦

çlzLnädzyrpe wevd y`xn glzypy xg` mixetikd mei ly ©¦§©¥©
,ezevnãçàk ïéàaä ïéáeúë éðLxac micnlnd miweqt ipy - §¥§¦©¨¦§¤¨

,ezevn dzyrpy xaca dlirn xeqi` yiy ,cg`ïéáeúë éðL ìëå§¨§¥§¦
ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaäcenll oi`e ,zenewn x`yl a` oipaa ©¨¦§¤¨¥§©§¦

.ezevn dzyrpy xg` mca dlirn xeqi` mdn
:uexizd lr `xnbd dywnøîàc ïàîì àçéðäoaen df uexiz - ¨¦¨§©§¨©

y xaeqd zrclïàîì àlà ,ïäî ïéðäð ïéà çlzLnä øéòN éøáéà¥§¥¨¦©¦§©¥©¥¤¡¦¥¤¤¨§©
øîàcyïäî ïéðäð,d`pda mixzeny -øîéîì àkéà éàîji` - §¨©¤¡¦¥¤©¦¨§¥©

xg` zepaxwd mca dlirn xeqi` cenll xyt` ixde ,z`f x`ap
zvxzn .miaezk ipy o`k oi` ixdy ,oycd znexzn ezevn dzyrpy

:`xnbddéì äåäc íeMîa weqtdå ïLcä úîeøúcnlnd weqtd ¦©£¨¥§©©¤¤§
a dlirn xeqi`äpeäë éãâáxg` mixetikd meia lecb odk ly ¦§¥§¨

,mzevn dzyrpe mda car xaky s` ,mhytyïéàaä ïéáeúë éðL§¥§¦©¨¦
,ãçàk,ezevn dzyrpy xaca dlirn xeqi` micnln mdipyyìëå §¤¨§¨

.ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦
:df uexiz lr s` `xnbd dywnéøîàc ïðaøì àçéðäxacd oaen - ¨¦¨§©¨¨§¨§¦
weqtdy miyxecd minkg zrclel` micba iabl xn`py(bk fh my)

äæéðb ïéðeòè ïäL ãnìî ,'íL íçépäå'mixeq`e mhyty xg` §¦¦¨¨§©¥¤¥§¦§¦¨
,d`pdaøétL,ahid xacd oaen-øîàc àñBc éaøì àlàyøzeî ©¦¤¨§©¦¨§¨©¨

èBéãä ïäk ïäa LnzLäìicbaae ,dpyd zeni lk ycwnd zcearl §¦§©¥¨¤Ÿ¥¤§
,dlirn oi` dpedk,øîéîì àkéà éàî.miaezk ipy o`k oi` ixd ©¦¨§¥©
:`xnbd zvxznäåäc íeMîa weqtdå ïLcä úîeøúweqtd ¦©£¨§©©¤¤§

a d`pd xeqi` cnlndäôeøò äìâò,dzevn dzyrpe dtxrpy xg` ¤§¨£¨
ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL.micnln oi`e §¥§¦©¨¦§¤¨

:micnln oi` cg`k mi`ad miaezk ipyy uexizd lr `xnbd dywn
øîàc ïàîì àçéðäcg`k mi`ad miaezk ipyyãnìî ïéààlà ,ïé ¨¦¨§©§¨©¥§©§¦¤¨

øîàc ïàîìyøîéîì àkéà éàî ,ïéãnìîixde ,z`f x`ap ji` - §©§¨©§©§¦©¦¨§¥©
xg` mca dlirn yiy dtexr dlbre oycd znexzn cenll yi

:`xnbd zvxzn .ezevn dzyrpyéáéúk éèeòéî éøzipy - §¥¦¥§¦¦
,dfa exn`p miheriníúä áéúkdtexr dlbr oipra my xn`p - §¦¨¨

(e `k mixac)íúä áéúëe ,'äôeøòä'oycd znexz oipra -(b e `xwie) ¨£¨§¦¨¨
,'çaænä ìöà BîNå''dtExrd' zaiza dpey`xd `"d ze`d xeziin §¨¥¤©¦§¥©¨£¨

'FnUe' zaiza dipyd e"`e ze`deepcnlàì àðéøçà éãéî ïéà éðä §¨¨¥¦¦¦©£¦¨Ÿ
dzyrpy xg` dlirn yi oycd znexze dtexr dlbra `weecy -
zepaxwd mcl mdn cenll oi` jkle ,`l xg` xaca la` ,mzevn

.micnln cg`k mi`ad miaezk ipyy xaeqd itl s`
:dpyna epipy['åëå] ïäa ïéìòBî äléçza íéëñðoi` oiziyl ecxi §¨¦©§¦¨£¦¨¤
.mda oilren

:`xnbd zl`ey .dpynd zkled `pz dfi` zhiyk zxxan `xnbd
ïéúéðúî àîéìmikqpa dlirn oi`y dpynd ixacy xn`p m`d - ¥¨©§¦¦

oiziyl ecxiy xg`mdk àìczhiy,÷Bãö éaø øa øæòìà éaø §Ÿ§©¦¤§¨¨©©¦¨
ìeì ,øîBà ÷Bãö éaø øa øæòìà éaø ,àéðúc[daex`-]äéä ïè÷ §©§¨©¦¤§¨¨©©¦¨¥¨¨¨¨

ïéadLák,gafnl miler eayúçà ,Lák ìL Báøòîa ,çaænì ¥¤¤©¦§¥©§©£¨¤¤¤©©
ìäðL íéòáLeidäpeäë éçøtmipdk micli -Ba ïéãøBé,oiziyl §¦§¦¨¨¦§¥§¨§¦

,micxei mikqpd eid mylyïéàéáîemynLeø÷ ïéémikqpd oii - §¦¦©¦¨
,yxwpe ytrzdy,äìéáã éìebòì äîBc àeäLe`lnzi `ly ick ¤¤§¦¥§¥¨

,oiziyd,äMeã÷a dúBà ïéôøBNåmeyn ,dxfra yecw mewna §§¦¨¦§¨

øîàpL(f gk xacna)''äì øëL Cñð Cqä Lãwa'y epcnlíLk ¤¤¡©©Ÿ¤©¥¤¤¥¨©§¥
äMeã÷a dëeqépL,weqta yxetnk.äMeã÷a dúôéøN Ckoeike ¤¦¨¦§¨¨§¥¨¨¦§¨

s` dyecwa mikqpd ztixyy wecv iax xa xfrl` iax xaeqy
df oi` ok m`e ,dlirn xeqi` mda yiy mb xaeq ,oiziyl xak ecxiy

.oiziyl ecxiy xg` mikqpa dlirn oi`y epzpynk
zhiyk epzpyn m`d daiyny mcew `ziixad z` zx`an `xnbd

ax:`xnbd zl`ey .wecv iax xa xfrl` iòîLî éàîweqtd cvik - ©©§©
daiyn .dtixy ea zxkfen `l ixd ,dyecwa dztixyy cnln

:`xnbdàéúà ,àðéáø øîàådxifba mikqpd oii ztixy zcnlp - §¨©©¦¨¨§¨
dey'LãB÷' 'LãB÷',xzepnàëä áéúkmikqpd oipra o`k xn`p - ¤¤§¦¨¨
(my)íúä áéúëe ,'LãBwa'xzepd oipra my xn`pe -(cl hk zeny) ©¤§¦¨¨

,'íä LãB÷ ék ìëàé àìå Làa øúBpä úà zôøNå',jkn epcnl §¨©§¨¤©¨¨¥§Ÿ¥¨¥¦¤¥
yénð éàä óà ,äMeã÷a BúôéøN øúBp äîmikqpd ztixy s` - ©¨§¥¨¦§¨©©©¦

ok mb.äMeã÷a¦§¨
iax xa xfrl` iax zhiyk dpi` epzpyn m`d dl`yl day `xnbd

:daiyne ,wecvàîéz eléôàzhiyk epzpyny xn`z elit` -éaø £¦¥¨©¦
÷Bãö éaø øa øæòìàdpynay xnel yiy meyn ,`iyew ef oi` ¤§¨¨©©¦¨

xaecnèì÷ éàcon mikqpd z` hlwe eci mc` hyty ote`a - §¦¨©
xa xfrl` iax dcen dfay ,oiziyd ztvixl eribdy mcew ,xie`d
xaeq oiziyd ztvixl ecxi m` wxe ,mikqpa dlirn oi`y wecv iax

.d`pda mixeq`e dyecwa mitxype mzycwn dtvixdy
:ef `ibeql zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéàexn`y yi - ¦¨§¨§¦

:`xnbd zl`ey .zxg` oeyla ef drenyïéúéðúî àîéìm`d - ¥¨©§¦¦
ecxiy xg` mikqpa dlirn oi`y dpynd ixacy xnel xyt`

mb md oiziylkzhiy÷Bãö éaø øa øæòìà éaøxg`y xaeqd §©¦¤§¨¨©©¦¨
dpyna xaecn ezhiyle ,dyecwa mitxyp oiziyl mikqpd ecxiy

ote`a `weec.èì÷ éàc:`xnbd daiynéøîà,daiyid ipa exn` - §¦¨©¨§¦
àìmb wecv iax xa xfrl` iaxk dpynd z` cinrdl xyt` - Ÿ

`edy meyn ,oiziyl eribdy mcew mikqpd z` hlw `ly ote`a
,dlirn mda oi` df ote`a s`y dcene`ed mtxeyl jixvny dn

ïðaøãî.epzpynk dlirn xeqi` mda oi` dxezd on oky ,cala ¦§©¨¨
:`xnbd zl`eydì áéñð÷ àø÷ àäåztixy z` yxec `ed ixde - §¨§¨¨¨¦¨

daiyn .opaxcn `le dxezd on `ed ok m`e ,weqtn dyecwa mikqpd
`ed weqtde ,opaxcn `ed dtixyd aeig ok` :`xnbdàzëîñà©§©§¨

.cala

äðùî
:dxepnde iniptd gafn oyca dlirnd ipic z` zx`an dpynd

ïeMécd lr xzepy oycd -éîéðtä çaæî,zxehwd zxhwdnåoyc ¦¦§¥©©§¦¦§
äøBðnä,zexpd zwlcdn xzepy,oevigd gafn cva mgipdy mcew ©§¨
y mpicïéðäð àì,mdnïéìòBî àìå.dlirn oaxw aeig mda oi` - Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦

,da ïéìòBî ,älçza ïeMéc Léc÷näoyc z` gipdy xg`l ,xnelk ©©§¦¦©§¦¨£¦¨
zgpeny mewna ,oevigd gafn ly yakd cva dxepnde iniptd gafn
znexzn ea axrzp i`ceea oky ,dlirn xeqi` ea yi ,oycd znexz

.dlirn xeqi` da yiy ,dligz my dzidy oycd
:maixwdl ie`xd mpnfa mpi`y zetera dlirn oic zx`an dpynd

L ïéøBzoiicr,ïpîæ òébä àì,mditpk eaidvd `lyL äðBé éðáexak ¦¤Ÿ¦¦©§©¨§¥¨¤
,ïpîæ øáòmyicwdy ,aidvdl mx`ev aiaqy zevepd eligzdy ¨©§©¨

y mpic ,serd oaxwlïéðäð àì,d`pda mixeq` -ïéìòBî àìåoi`e - Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦
.dlirn xeqi` mda

àøîâ
:`xnbd zl`ey .dpyna ipyd oicd xewn z` zxxan `xnbd

àîìLaxacd oaen - ¦§¨¨
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xcde"קעב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc dlirn(iyiy meil)

iablïBöéçä çaæî,ely oycd znexza dlirn yiymeynáéúëc ¦§¥©©¦¦§¦
déaepipra xn`py -(b e `xwie)'çaænä ìöà BîNå'zaizn epcnle ¥§¨¥¤©¦§¥©

,ea elrni `ly ick ,enewna rlap dide ,dfipb oerhy 'FnUe'`l` §¨
ïìðî ,éîéðtä çaæîznexz mewna epyc z` gipny epcnl okidn - ¦§¥©©§¦¦§¨¨

daiyn .oycd znexz mr egipdy xg` dlirn xeqi` ea yiye ,oycd
:`xnbdàø÷ øîàc ,øæòìà éaø øîàzler oipra weqta xn`py - ¨©©¦¤§¨¨§¨©§¨

serd(fh ` `xwie)dúöBða Búàøî úà øéñäå'lv` Dz` KilWde §¥¦¤ª§¨§¨¨§¦§¦Ÿ¨¥¤
,'oWCd mFwn l` dncw gAfOdïBöéçä çaæîì ïéðò Bðéà íàoeik - ©¦§¥©¥§¨¤§©¨¤¦¥¦§¨§¦§¥©©¦

'oWCd mFwn l`' weqtdygafn oyc mewn z` epcnll jxvp epi` ¤§©¨¤
,epipra xn`py weqtd on cnlp dfy ,oevigdçaæîì ïéðò eäðz§¥¦§¨§¦§¥©

éîéðtäyiye ,iniptd gafn oyc mewn `ed myy df weqtn cnlp - ©§¦¦
.eaxrzpy xg`n ,my gpend oevigd gafn oyck dlirn xeqi` ea

:`xnbd zl`ey .weqtd on cenild z` `xnbd dgecàîéà,xn`p - ¥¨
éãéàå éãéàweqtd oiae oycd znexza weqtd oia ,xnelk ,dfe df - ¦¦§¦¦

mixacn serd zleraaoycå ,ïBöéçä çaæîick jxvp ipyd weqtd §¦§¥©©¦§
íB÷î Bì òBa÷ìmewna `diy dzvepe serd zler z`xen zklydl ¦§©¨

y cnlp oipn ok m`e ,oycd znexziniptd gafn oyc s` my gipn
:`xnbd daiyn .dlirn ea yiyeïk íàmewn z` epcnln weqtdy ¦¥

,serd z`xen zklydàø÷ àîéìxnel weqtl did -'çaænä ìöà' ¥¨§¨¥¤©¦§¥©
,'oWCd mFwn l`' miiql el did `le ,cala'lv`' dey dxfba cnlpe ¤§©¤¤¥¤

xn`p da s`y oycd znexz zgpd mewna `edy 'lv`'(b e `xwie) ¥¤
ok m`e ,'gAfOd lv`'éàîmFwn l`' xn`p dn iptn -,'ïLcäi`ce ¥¤©¦§¥©©¤§©¤¤

epcnll `aeléôàcoycéîéðtä çaæîxeqi` ea yie ,enewn my ©£¦¦§¥©©§¦¦
.dlirn

d oyc :`xnbd zl`eyïìðî äøBðîznexz zgpd mewna egipny §¨§¨¨
:`xnbd daiyn .oycd'ïLcä' 'ïLc'zaiza `"d ze`d xezii - ¤¤©¤¤

'oWCd'.dxepnd oyc z` s` zeaxl cnln ©¤¤

äðùî
x`eand ,mixeza dlirnd oic lr wlegd `pz d`ian dpynd

lirl dpyna(:`i):ïéøBz ,øîBà ïBòîL éaømiphw,ïpîæ òébä àlL ©¦¦§¥¦¤Ÿ¦¦©§©¨
,serd oaxwl myicwdy,ïäa ïéìòBîmiie`x mpi` oiicry s` £¦¨¤

dzrn miaygp ,daxwdl miie`x eidi elcbiyky oeiky ,daxwdl
la` ,gafnl miie`xäðBé éðamilecbLxak,ïpîæ øáòmyicwdy §¥¨¤¨©§©¨

,oaxwlïéðäð àì,mdn.ïäa ïéìòBî àìå Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦¨¤

àøîâ
zl`ey .minkge oerny iax zwelgn mrh z` `xnbd zxxan

:`xnbdàîìLamrh oaenïBòîL éaømcew mixeza dlirn yiy ¦§¨¨©¦¦§
,mzaxwd onfàîòè éðz÷ãkoaxw hgeyd oiprl enrh iepyy itk - ¦§¨¨¥©£¨

dxfra m`d dhgype ,dpae m` oaxw zenda eid m`y ,dxfrl uegn
zxk aiig epi`y s` ,uega dpa z` hgy meia ea jk xg`e dpick
oerny iax xaeq ,daxwdl meid ie`x epi` ixdy ,uega hgey meyn

iptn ,dyrz `l xeqi`a xaeryéeàøä ìk ,øîBà ïBòîL éaø äéäL¤¨¨©¦¦§¥¨¨¨
eaixwdl,ïîæ øçàìie`x didiy meid dhgypy dndad oa oebk §©©§©

,daxwdl xgnBpîæ CBúa BLéc÷äåie`xy onfd ribdy mcew - §¦§¦§§©
,dxfrl uegn ehgye ,daxwdlàeä éøäxaeraxeqi`,äNòú àì £¥§Ÿ©£¤

Ba ïéàåaeig,úøkoaxw zyecw yiy oerny iax xaeq ok m` §¥¨¥
mixezy xaeq ok lre ,onf xg`l daxwdl die`x didzy dndaa
ribi xy`k daxwdl miie`x eidiy oeik ,mpnf mcew oaxwl myicwdy

.dlirn xeqi` dzr xak mda yi ,mpnfàlàzrclïðaømixaeqd ¤¨©¨¨
lirl dpyna(:`i)oaen `l ,mpnf mcew mixeza dlirn xeqi` oi`y
àðL éàîmpnf mcew mixeza oicd dpey recn -ïîæ øqeçnî- ©§¨¦§©§©

,xyrzdl xicl zqpkpy ,dzciln mini dray exary mcew dndan

die`x dpi`y s` xyrn oaxw zyecwa ycwz zixiyr `vz m`e
zrcl dey oicd oi` recne ,axwz dpnf ribiyke ,daxwdl oiicr
mpi`y mixaeqe ,mpnf mcew serd oaxwl myicwdy mixeza minkg

.dlirn mda oi`e oaxw zyecwa miyecw
:`xnbd daiynéøîàonf xqegn oic oi` ,daiyid ipa exn` - ¨§¦

,dnec serae dndaaïîæ øqeçî,oaxw zyecw dilr lg dndaa §©§©
àeä ïBéãt øác íeî ìòaà äåäc éãéîyiy dnda oaxwl dneca - ¦¦©£¨©©©§©¦§

jezne ,ezectl yi ixdy dyecw ea yi axw epi`y s`y ,men ea
,men zngn daxwdl ie`x epi`yk s` dyecw ea yiy aeyg `edy
,onf xqegn `edy zngn daxwdl ie`x epi`yk mb dyecw ea yi jk

éðä ìáà[el`-],úBôBòa ìñBt íeî ïéàc ïåék ,úBôBòjkitlïéà £¨¨¥¥¨§¥¥¨¥
,ïBéãt úBôBòìdyecw mda yiy jezny mda xnel xyt` i`e ¨¦§

zrcl jkle ,onf ixqegn md xy`k dyecw mda yi jk mnena
.dlirn mda oi`e mpnf mcew mixeza dyecw oi` minkg

:ezny miycwa dlirn oica dpc `xnbd,ïðçBé éaø øîà àleò øîà̈©¨¨©©¦¨¨
éãéî eàöé ,eúnL íéLã÷xeqi`,äøBz øác äìéòîi`y oeiky ¨¨¦¤¥¨§¦¥§¦¨§©¨

dlirn oipra xen`d weqtd llka mpi` maixwdl xyt`(eh d `xwie)

`l` miie`x mpi`y meyn minc zyecw mda oi` s`e ,''d iWcTn'¦¨§¥
.mialkl mlik`dl miycwd z` micet oi`e ,mialkl lk`dl

:opgei iax ixac lr `xnbd dywnàzòîL àäì øîà÷å àleò áéúé̈¦¨§¨¨©§¨§©§¨
.ef dreny xn`e `ler ayi -Cì òîL ïàî ,àcñç áø déì øîà̈©¥©¦§¨©¨©¨

Caø ïðçBé éaøìe,df oic jax opgei iaxne jnn lawi in -[éëå] §©¦¨¨©¨§¦
L äMeã÷dzidïäadlirn xeqi` mda didy mdiiga el` miycwa §¨¤¨¤
,dxezd on,äëìä ïëéäì.dlirn mda oi`y xne` dz` jkly §¥¨¨§¨
déì øîàjzhiyl ,`cqg axl `lerïéúéðúî éL÷ézdidz - ¨©¥¦§¥©§¦¦

epipyy ,epzpyn lr `iyewirl)(:`i l,ïéøBzmiphw,ïpîæ òébä àlL ¦¤Ÿ¦¦©§©¨
,oaxwl myicwdyäðBé éðáemilecbïpîæ øáòLmiie`x mpi` aeye §¥¨¤¨©§©¨

xary xg` oiae mpnf jeza myicwd oia ,oaxwl myicwdy ,daxwdl
,mpnf,ïéìòBî àìå ïéðäð àìjzhiyleàîéð énð àëä,o`k s` - Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦¨¨©¦¥¨

xn`p ,mpnf xar jk xg`e mpnf jeza myicwdy dpei ipaaäMeã÷§¨
Ldzidïäampnf jeza eid xy`k,äëìä ïëéäìmda oi` recne ¤¨¤§¥¨¨§¨

s`e ,dkld okidl mday dyecw mixne` oi`y gken `l` .dlirn
.ok xn`p `l ezny miycw iabl

:eixac lr `ler siqenCì àðéãBî [ìáà] (äéì øîà)ip` la` - £¨¥¨¨
,`cqg ax jl dcenàkéàcxeqi` yiy -ïðaøcî äìéòîmiycwa §¦¨§¦¨¦§©¨¨

oxwd mlyne ,mpnf xary dpei ipaae mpnf mcew mixezae ezny
.my`e ynegn xehte dxezd on dlirn mda oi`y s` ,ycwdl

:`lerl `cqg ax dywnéì àéL÷å,zxn`y df oic lr il dywe - §©§¨¦
,opaxcn dlirn yi mpnf mcew mixezayéãéî àkéà éîyi ike - ¦¦¨¦¦

,xacäìéòî déa úéà àì àøwéòîcllk ea did `l ezligzny - §¥¦¨¨Ÿ¦¥§¦¨
,dxezd on dlirn xeqi`äìéòî déa úéà óBqáìeopax exfb - §©¦¥§¦¨

opaxcn dlirn yiy xne` dz` ji`e ,dlirn xeqi` ea didiy
mda did `l eycwedy drya dligza ixd mpnf mcew mixeza

.dxezd on dlirn
:`cqg ax ziiyew lr `xnbd dywnàìåxac epivn `l ike - ¨Ÿ

dlirn xeqi` ea exfb eteqae dlirn xeqi` ea did `l mlerny
,opaxcnàkéà àäåepyi ixde -íc,zepaxwdàøwéòîccin - §¨¦¨¨§¥¦¨¨

gafnd lr wxfpy mcew hgypykda úéìxeqi` da oi` -,äìéòî ¥¨§¦¨
óBqáìeoexciw lgpl `viy xg`da úéàxeqi` da yi -äìéòî §©¦¨§¦¨
,opaxcnïðúc(.`i lirl),íc,zepaxwdälçzalgpl `viy mcew ¦§©¨©§¦¨
oexciw.Ba ïéìòBî ïBøã÷ ìçðì àöé ,Ba ïéìòBî ïéà:`xnbd daiyn ¥£¦¨¨§©©¦§£¦
éøîà,daiyid ipa evxiz -íúä,miycwd mca my -àkéà énð ¨§¦¨¨©¦¦¨
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ïìðî éîéðôä çáæî ïåùéã àìàea oilren ediye ,oevigd gafn lv` egipn didy Ð
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"oyc" dia aizk `dc ,oevigd gafn oeyicl "oycd mewn l`" azknl oipr epi` m`

oeyicl "oycd mewn l`" i`d oipr edpz ,"oycd z` mixde" (f `xwie) aizkc ,xg`

,enewn did myy dxepnde iniptd gafn

gafn ly oycd znexzak ea oilrenc

.my gpend oevigdéãéàå éãéà àîéàÐ

dpyc `de .ixiin oevigd gafn oeyica i`xw

el reawl ick Ð 'ebe "jilyde" aezkd eilr

lv` serd z`xen zklyd `dzy ,mewn

i`n` opirci `l izk`e .dncw gafnd

aizk `l `dc ,iniptd gafn oeyica oilren

z` epyce" aizkc i`dc ,llk oeyic dia

.ixiinw zerqn zrya `edd Ð "gafndíà
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enye"n "lv`" "lv`" silic ,oycd mewn
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`l` .ixiinw oevigd gafn oeyica
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dyrz `la `ed ixd Ð ipy uega miycw

iax didy .zxk ea oi`e ,(epa z`e eze`c)
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i`d eda xninl `kilc ,zeter la` .onf xqegn `idyk inp dyecw da zi` ,men

oeict zeterl oi`e ,zetera zexkfe zenz oi`c zetera lqet mend oi`e li`ed ,ebn
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.oxwd mlyne ,opnféì àéù÷åoday dyecw ike" xn`c `cqg axlc ,oixez` Ð

icin `ki` ine ,dyecw eda zi`c dil `xiaqc rnync ,'eke "dkld okidl

opaxc dlirn eda zi` seqale llk dlirn dia zil `xwirnc?dedc `kid `nlya

`xwirn dlirn daopaxcn dlirn eda zi`c ,ezny miycw ipd oebk ,`ziixe`cn

dlirn eda ded `l ycwd zryac ,opnf ribd `ly oixeza la` .xity seqal

'd iycw"a efg `lc ,`ziixe`cn.seqal opaxcn dlirn eda iedilc opixn` in ,"
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oeyic" xn`wcn ,oevigd gafn oeyic myy mewna ,dncw lv` `ed iniptd gafnc

gafnl `d :rnyn "oilren oi` iniptd gafn

Ð inipt oeyic reawy mewna ,oevigd

`ed iniptd gafn oeyic ,ok m`e .oilren

,(dpnfl) ueg did m`y .dncw gafnd lv`

`de ?oevigd gafna elit` my oilren i`n`

zial `vzy cr da oilrenc lirl opixn`

zil Ð oycd zial z`vi ikc ,`nl` .oycd

iniptd gafn oeyic i`ce `l` .dlirn da

oycd znexzl jenq dncw gafn lv` did

mipycd zia" qxb o`kae) oevigd gafn ly

oeyic" xn`wc `gip `zyde .("my did

gafn ly `d Ð "oilren oi` iniptd gafn

`vi `l izk`c .oilren ,mewn eze`a oevigd

xn`w dlre .dpgnl uegny oycd zial

ol `wtp ,oevigd gafn `nlya :`xnba

enye" aizkc ,oycd znexzl mewn zeriaw

yiy olpn iniptd gafn `l` ,"gafnd lv`

xiqde" `xw xn`c Ð ?oeyicl mewn zriaw

gafnd lv` dze` jilyde dzvepa ez`xen

`dc ,oevigd gafnl oipr oi` m` Ð "dncw

.iniptd gafnl edpz ,"enye" aizkàîéàå
mewn el reawle oevigd gafnl ici`e ici`

yiy) dvepe d`xenl mewn reawl :yexit Ð

.gafn ly oycd znexz mewna (`dzy el

znexz` mewn reawl i`wc rnync :dywe

,`iyw cere .ediiteb oevigd gafn ly oycd

,"gafnd lv`" `xw `nil ok m` :ipyn i`n

mewn l`" aezkl `l ok m` :xninl dil ded

gafnd lv` dze` jilyde" `l` ,"oycd

`ni`e :eyexit ikd `l` ?`l eze "dncw

el reawle ,oevigd gafnd oeyicl ici`e ici`

`xw jci`ac .dncw `idy oeyicl mewn

`prci ded `le ,"dncw" aizk `l "enye"c

`xw `nil ok m` :ipyne .axrna e` gxfna

l`" aizkc il dnl ,xnelk ,(lv`) "lv`"

cnl iziide ,"dncw gafnd lv`" `l` aezkl `l ,"oycd mewn"lv`" dey dxfba

?"oycd mewn" i`n .dvepde d`xend ea oiwxefy mewna oevigd gafn oeyicc "lv`"

lv` my did iniptd gafn oeyic mewn zeriaw mby ,xnelk .iniptd gafn elit`c
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àîìùáwxta `nrh ipzwck ,opnf ribd `ly oixeza oilren okl Ð oerny iaxl

`la `ed ixd onf xqegne ,"epa z`e eze`" iab (a,aiw migaf) "hgeyd"

oiprl iaiyg ok m` ,dyrz `la xaer uega dhgy m`c oeike .uega hgy m` dyrz

onf xqegnn `py i`n ,uega hgy m` e`l `kilc ixn`c opaxl `l` .mda lreny

icin ,oerny iaxl `nlya :xninl ivn ded `xwirn .epnf ribiy mcew ea oilrenc

`nrh xninl ira `l` .dyrz `l eda zi`c `nrh i`d e`la ,onf xqegn` iedc

onf xqegn oia wlgne men lra` dedc icin wiqnc `pwqna elit` xity iz`c

jldn i`fr oa `nlya iab (a,d) zayc `nw wxta izyxit `peeb i`dke .zeterl

.inc cnerk

ìáàmeyn `wec e`l Ð oeict serl oi` zetera lqet mend oi`c oeik zeter iab

rnynck ,oeict dia zil zetera lqety xa` xqegn elit` `dc ,lqet oi`c

.dndal `l` oeict oi`y (a,w) zegpn zkqna

éëådidy ,ezny mcew mdl didy dyecw ,xnelk Ð dkld okidl oday dyecw

opnf ribd `ly oixez" oizipzn jl iywize :`ler xn` .dxezd on dlirn mda

.opnf xary mcew oyicwdya s` ixiine ,"oilren `le oipdp `l opnf xary dpei ipae

xary mcew mipeia dyecw oda didy ,"dkld okidl day dyecw" `nil ,i`n`e

:dil xn` .zeznd ze`hg yngn jixt ivn dedc oicd `ede .eda dlirnl epnf

`picen :xn`w ikde ,eziiyewn dia xcd `cqg ax .opaxc dlirn `ki`c jl `picen

dyw (xcdw) dedc `de ,ezny miycwa enk ,opaxcn `l` dlirn `kil i`ceec jl

dlirn elit` mipei iab `dc ,`id `iyew e`l Ð "dkld okidl oday dyecw ike" il

,icin `ki` in :il `iywe .`kil opaxcn
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,LBã÷ Bðéàå LBã÷,ea milren `le ipelt xacn mipdp `ly ,xnelk ¨§¥¨

lì eìté åéîcäkL.dkyld ixiiyl - ¨¨¦§©¦§¨

äðùî
zendan mi`ad miviae alga dlirnd oic z` zx`an dpynd

:ycwd ly zetereáìçzndaïéøBú éöéáe ,ïéLc÷enäoaxw ly £¥©§¨¦¥¥¦
,serdïéðäð àìodnïéìòBî àìå.odaíéøeîà íéøác änaoi`y Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦©¤§¨¦£¦

,miviae alga oilrenaly miviae algçaæî éLã÷,zepaxwd ly - §¨§¥¦§¥©
mda oi` gafnd lr daxwdl miie`x mpi` miviade algdy oeiky

,dlirn,úéaä ÷ãa éLã÷a ìáàm`Léc÷äziad wcal,úìBâðøz £¨§¨§¥¤¤©©¦¦§¦©§§¤
,dúöéááe da ïéìòBîziad wcal yicwd m`eda ïéìòBî ,äøBîç £¦¨§¥¨¨£¨£¦¨

,dáìçáemiviade algd inc s`e ,minc zyecw mzyecwy oeiky ©£¨¨
.dlirn xeqi` yi mda s` jkl ,ziad wcal miie`x

àøîâ
wca iycwl gafn iycw oia ,dpyna mipicd weliga dpc `xnbd
oi` gafn iycway zxne`d dpynd ixacn :`xnbd dywn .ziad
alga dlirn yi ziad wca iycwa eli`e ,miviae alga dlirn

,wiicl yi ,miviaeàlàl ser e` dnda yicwdy ote`ay -éab ¤¨©¥
dLc÷à ék ,çaæîndad z` yicwd xy`k -serd z` e` d ¦§¥©¦©§§¨

aíéîc úMeã÷,zepaxw dinca zgwle dxkenlda úéà àìoi` - §©¨¦Ÿ¦¨
dzviaa e` dalga,äìéòîmiie`x miviade algd mb ixd ,dywe §¦¨

dlirn mda didi `l ok m` dnle ,zepaxw mdinca zgwle xkndl
jxevl xac einca zepwl zpn lr xkndl cnerd xac lka yiy itk

.gafnd
:`xnbd zvxznéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqç ,àtt áø øîàyi - ¨©©¨¨©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

,da zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`k dpynd z` cenlläna©¤
íéøeîà íéøác,miviae alga oilren oi`yLéc÷äLkdndad z` §¨¦£¦§¤¦§¦

serd e`óebä úMeã÷eaixwdlìáà ,çaæî éaâìm`BLéc÷ä- §©©§©¥¦§¥©£¨¦§¦
serd z` e` dndad z`íéîc úMeã÷ie`xd xac einca zepwl §©¨¦

axwdläNòð ,çaæî éaâìepic,úéaä ÷ãáì BLéc÷äL éîkepicy §©¥¦§¥©©£¨§¦¤¦§¦§¤¤©©¦
m`yúìBâðøz Léc÷äziad wcal,dúöéááe da ïéìòBîm`e ¦§¦©§§¤£¦¨§¥¨¨

yicwdäøBîçziad wcal.dáìçáe da ïéìòBî £¨£¦¨©£¨¨

äðùî
,ziad wcal e` gafnl eycwzpy mivtg oic x`al dkiynn epzpyn

:mkeza lcbe `vnpy dnae mda milren m`d ,mdincl wx e`ìk̈
,xacì éeàøäd iab lr eaixwdçaænyake xey oebk ,eyicwdy ¨¨©¦§¥©

,gafnd iab lr axwdl miie`xy ,mininz
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dlirn(iyily meil)

,mlyny ynegde oxwd elti ,mitqene,øeaö úáãðìzetewl ,xnelk §¦§©¦
oirk ze`xpd ycwnd ziaayxeaiv zepaxw odn mipewy ,zextey

.'gafnd uiw'l
:`xnbd dywn .`ziixad ixaca dxizq dywn `xnbddôeb àä̈¨

àéL÷epipy `yixa oky ,`id dyw dnvr cvn ef `ziixa -ãò' ©§¨©
éñBé Búàhç äáø÷ àlLeëìé Búàhç äáøwMî ,Búàhç àéáéå ó ¤Ÿ¨§¨©¨¦§¨¦©¨¦¤¨§¨©¨¥§

,'çìnä íéìdnda yixtd xaky cr lrny el rcep `l m`y ixd §¨©¤©
ekli `l` ,oaxwl dnda ynegde oxwd on mipew oi` ,ez`hgl

,ceai`léðz÷åepipy `tiqa eli`e -,'çaænì ,çaænä úBðaø÷ ìk' §¨¨¥¨¨§§©¦§¥©©¦§¥©
e,mlyny ynegde oxwd on mipew mipte`d lay ,rnyn 'lk' oeyln

,oaxwl dndaàìc àëéä àðL àìå ,íéìòa øetkéàc àðL àìŸ§¨§¦©§¨¦§Ÿ§¨¥¨§Ÿ
,øetkéàeyixtdy iptl ,ycewd on dpdpy el rcep m` oia ,xnelk ¦©

xaky ixg` df xac el rcep m` oiae ,z`hgl dnda milrad
.z`hgl dnda eyixtd

zvxzn .mipey mi`pz zehiya ,`tiqde `yixd z` dcinrn `xnbd
:`xnbdàéä ïBòîL éaø ,àLéøoxwdy da epipyy `yixd - ¥¨©¦¦§¦

,oerny iax zhiya dpyp ,glnd mil ekli ynegdeøîàc(.eh dxenz), §¨©
äéìòa eøtékL úàhç ìk,zxg` z`hga dilra extkzpy -úeîz ¨©¨¤¦§§¨¤¨¨

ig oi` ezrcle ,zenl dze` migipn -extkzp dzngny daiqa wel
,zenl da extkzp `ly z`hgd z` migipn ote` lka `l` ,zxg`a
z`hg' oic mdilr lg ,ynegde oxwd ly zernd mb jkitle
incn x`ypd lr mze` siqedl aiig did oky ,'dilra extkzpy
xaky xg`l cr ycwdd on dpdpy el rcep `ly `l` ,ez`hg

.ceai`l ekli jkitle ,z`hg oaxw yixtd
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oifge` mipya cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

íéùã÷ úîäáì íã æé÷îä`lc oeikc ,ea oilrene d`pda xeq` fiwdy mc eze` Ð

dlirn i`d dia zi`c oeike .ea oilrene ,dndac dtebk aiyg Ð dwixfl ifg

`lc ,oixez la` .oexcw lgpl `viy xg`l inp dlirn dia zi` ikd meyn ,`xwirn

.il dyw ,llk `xwirn dlirn eda `ied'åëå ïéùã÷åîä áìç àðåðîä áø äéáéúéà
`nil inp ikd ,inc dtebkc opixn` `le Ð

.oilren i`n` ,mc fiwn iabúîéé÷úî àìã
íã àìá äîäáäikdl ,ytpd `ed mcc Ð

.ea oilrene ,inc dtebk opixn`àîéé÷úî àä
áìç àìá.ea oilren oi` jkld Ðìáæä
ùøôäåoicd `ed .xvga `edy miycw ly Ð

ly xvga zeidl ekxcc `l` ,mewn lka

.oilren `le oipdp `l ,ycwdåéîã åìôéå
äëùìì.opiqxb Ðàîéé÷î àì éîð àëä

ùøô àìá äîäáäyxt zvw `di `ly Ð

.dia lernile ,`ed dtebke dirnaéøîàÐ

dl iz` `nlrn yxtc .dyxtl dnc inc `l

lif` elit` ,oileg ly lk`n zngn dndal

xefgzyk ,`pixg` iz` Ð ixnbl dtebn

.ea oilren oi` jkld .inc dtebk `le ,lk`ze

àéä äîäá ìù äôåâã íã é÷åôàìixdy Ð

.ea oilren jkld ,dnr `xapïéðäð àì éðú÷
éáøì äéì òééñî äëùìì åéîãå ïéìòåî àìå
íéîëç åøîàù íå÷î ìë øîàã øæòìà

ùåã÷ åðéàå ùåã÷`le oipdp `l epiidc Ð

.dkyll elti einc ,oilrenäðùîäîá
çáæî éùã÷á íéøåîà íéøáãli`edc Ð

oi` jkld ,gafnl oie`x opi` miviae alge

.oda oilrenúéáä ÷ãá éùã÷á ìáàÐ

wcal oie`x oleke ,od minc zyecwe li`ed

Ð 'eke zlebpxz yicwd m` elit` ,ziad

.alga oia miviaa oia oilrencàøîâ
àúùädna" ipzwc oizipznl wiic `w Ð

ik elit` gafn iab xn`we ,"mixen` mixac

ikdc .dlirn eda zil minc zyecw diycw`

mixen` mixac dna :rnyn?iycwa Ð

m` la` .'eke ziad wca iycwa la` ,gafn

alga oilren oi` Ð gafnl ie`xd xac mdn dpwiy ,gafnl sere dnda yicwd

dlirn oda zil i`n`e .miviae?.'ek `tt ax xn` `l`
äðùî
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ikl :dil rnync ,opnf ribd `ly oixezc oizipzn iab il `iyw mewn lkn ,xnelk

ribiy mcew dlirn eda zil `xwirnc icin `ki` ine ,mda oilren Ð opnf ribiy

di`x iziin i`nc ,`cg :df yexitl `iywe ?dlirn eda zi` epnf ribiykle ,epnf

,opaxcn `l` mca dlirn ied `l `lde ,ea oilren oexcw lgpl `vi ikc mcn jenqa

on mda lren epnf ribiykl mixez iabe

ayil `ay rnync :`iyw cere ?dxezd

`idd` i`wc rnyn `le ,lirlc eziyew

ikdc d`xp jkl !dlr dil izii`c oixezc

,opaxcn dlirn `ki`c jl `picen :eyexit

eziyew jezn xaeq dz`y enk `l ,xnelk

`ki`c jl `picen ,dxezd on dlirn `ki`c

`iywe .dxezd on `le `wec opaxcn dlirn

iziid edin ,xnelk .'ek icin `ki` in :il

in jixac lr il `iyw dide ,jk opiywn

`zwiqt xn`wc meyn ,'ek icin `ki`

dlirn icin e`vi ezny miycw lkc zxn`e

dlirn eda zi` opaxcn la` ,dxez xac

eda zil `d ,i`n`e .milw miycwa elit`

seqale ,ezny mcew milw miycwa dlirn

epiide .opaxcn dlirn `ki` Ð ezny xg`l

okidl oday dyecw ike" lirl xn`wc `d

da did `ly mday dyecw ,xnelk ."dkld

dilr legzy dkld okidl llk dlirn

xity iziinc `gip `zyde .dxeng dyecw

`edc .opaxcn seqal dlirn `ki`c ,mcn

dlirn mda didy ezny miycw iab oicd

oda `kil `xwirnc ab lr s`e ,opaxcn

dlirn `ki` mzd :igc xcde .llk dlirn

ikc `ied ok m`e ,dxezd on elit` mc fiwna

.opaxcn dlirn oda yi dhgyp inp

æé÷îäea oilrene xeq` miycw zndaa mc

:opiyxce ,"xtkl" aizkd :xn`z m`e Ð

ipdc :xnel yi !dlirnl `le eaxzp dxtkl

mc la` ,dxtkl `idd Ð dhegy mca ilin

.`l Ð dxtkl ifg `lc dig dndaáéúî
`wlq `we Ð 'ek mixez iviae `pepnd ax

aeyge ,mc `la `niiwn `lc Ð mc iab ,xn`w ik :ipyne .alg enk mcc jzrc

.dndad sebk ied `l Ð alg `la xity `niiwnc ,alg la` .dtebk

ùøôä.miycwd on e`viy :yexit Ð xvgay lafdeåéîãåll eribiriiqn dky

mlyiy :xnel dvxy rnyn .dacpl elti einc Ð "oilren `le oipdp `l" ,xnelk Ð yecw epi`e yecw minkg exn`y mewn lk xfrl` iax xn`c xfrl` iaxl dil

.oizipzna yxitck ,oxw `l` mlyn `l opaxcn dlirn `ki` ik elit`c ?opaxcn oilrenl opaxcn oilren `l oia `ki` i`n ok m`c ,d`xp `le .oxwd z` epnn dpdpy eze`

.dkyll einc ribdle oxkenl lafae yxta lthil miaiig mixafbd Ð "dacpl elti eince" :eyexit ikd `l` !opaxcn s` oilren `lc :xnel dvx oizipznc "oilren `l" lke

.dacpl einc elti Ð ?mdn eyri dn mdn zepdil oileki oi`y ea `veike oiycwend alg enk ,yecw epi`e yecw minkg exn`y mewn lk :xfrl` iax xn`w ikdeáìç
m`e .lif`e yxtnck ,gafn zyecw mzyecwy ycwd ly oixez ly mivia oke ,miycw ly dawp dnda ly alg :yexit Ð oilren `le oipdp `l oixez iviae oiycwend

`le] Ð "gafz" :(`,eh zexeka) xn`c ,oiycwend ileqta s` xeq`c ogky` `d ,oiycwend alg `l` .mda xeqi` mey `diy epivn `lc ,mixez iviaa gpiz `d :xn`z

xeq`c ,dfib `le "gafz"n (my) opiyxc ikid ik .aelgl xeq`y oiprl ilin ipd ,alg `pngx xq` ikc :miyxtn yie ?oilren oi` i`n` ok m`e ,alg `le Ð "xya" ,[dfib

onc ,dceare dfiba ixiq`e li`ed :(`,el oileg) "hgeyd" wxta opixn` `dc ,ok xnel xyt` i` i`ceec ,d`xp `le .`ixyc dfib` dedc icin ,ixy envr algd la` ,fefbl

iiezi`l ,`ed cenlzd zthiye ,`ed 'eke enk Ð dfib iziinc `de .xak algp ik s` ,xeq`c algn di`x iziin `nl` .`ixy dnvr dfib `de ,xn`w i`ne .dxeaw irail

`kde `kdc :xnel yie ?xeq` algp ik s` alg iabe ,ixy dfibe fefbl xeq`c (my zexeka) opiyxc dfib iabc ,dfibn alg `py i`n :denzl oi`e .dceare dfibl eda

,ok yxit (`,el) oilega mye .lk`z `l alg la` :rnync Ð "xya zlk`e" aizk alg ihernl .febz `l la` ,xnelk Ð "gafz" aizk dfib ihernlc ,`xwc dizernyna

,xeq` envr algc ok m` .ixy Ð oilegc alg `d ,oiycwend ileqt ly alg `pngx xq`cn :xn`wc (a,e) zexekaa `icda rnyn oke .xeq` envr algc rnyn `nl`

en oi` i`n` :ol dywe'd iycw" eed `lc ,oilren oi` Ð gafnl `al ie`x epi`c oeik mewn lkn ,xeq`c idpc :digiy ixenl yxtl d`xpe .oilrielz dndad zeig oi` mbe ."

.`vi `l Ð rwz m`e ,rwzi `l Ð minly ly xtey .`vi Ð rwz m`e ,rwzi `l Ð dler ly xtey :(`,gk) dpyd y`xa xn`cn di`xe .dndad sebk aeyg iedlc ,ea

minly ly xteyac `nl` .dilr aikxc `ed xeqi` Ð dlirn `kilc ,minly ly la` .oilegl iwtp ,lrnc oeik Ð dler ly xtey iab :ipyne ?`py i`n :mzd xn`we

'd iycw" eed `lc meyn ,minlya dlirn `kil mewn lkne ,`xeqi` `ki`."

ùéã÷ä.ziad wcal mincd `iadle xknil ie`x `kdc Ð dzviaae da oilren zlebpxzàìàjzrc `wlq `w Ð dlirn eda zil minc zyecw yicw` ik gafn iab

.minc zyecw epiidc Ð ziad wca iycwe ,gafn ikxev odn gwile exkenl gafn jxevl eyicwdy Ð gafn iycwa ?mixen` mixac dna :oizipzna xn`w ikdc

äîáiviae oiycwend alg enk gafnl ie`x oi`y xac yicwdl ezrc did `l ok m`e ,gafnd iabl axwil :yexit Ð gafn iabl sebd zyecw eyicwdy mixen` mixac

.oilren oi` jkle ,oixezìëaxwd ixdy ,gafnl mie`x oi` la` .hihd z` oda labl ziad wcal mie`x mindc ,min `ln xea yicwd :lif`e yxtnck Ð 'ek gafnl ie`xd

`lnn didy (`,gn dkeq) "daxre alel" wxta epipyy enk ,"miig min" eidiy mind jeqipa opirac ,mind jeqipl efg `l mbe .mind zn`a `l` mivgex eid `l mirxkde

mie`x mipeid Ð mipei `ln jaey .ziad wcal `le gafnl `l ie`x oi` Ð laf d`ln dty` .'ebe "oeyya min mza`ye" aizkcn mzd ol `wtpck ,geliyd zia oiirnn

ie`x oli`d oi` Ð zexitae oli`a oke .einc oizget ok m`c ,ziad wcaa meyl eipa` mixwer oi`e daxd dey jaeyc ,ziad wcal ie`x oi` jaeyd la` ,daxwdl gafnl

lke xe`y lk" :(a `xwie) aizkck ,gafnl oie`x oi` Ð zexitde .einc zget did ok m`c ,zexewl ziad wcal`ed m` j` .dwizn ipin lk epiid "yac"e ,"exihwz `l yac

.ziyixtck ,ziad wcal mie`x oi`e ,mikqpl oiil Ð otbe ,zegpnl onyl Ð zif ,gafnl mie`x Ð otb e` zif
oilrene
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íéLã÷ úîäáì íc æéwnä :áø øîàc¯,äàðäa øeñà ©£©©©©¦¨¦§¥©¨¨¦¨©£¨¨
æéwnä :áø øîà ,àðeä áø øîà ,àôeb .Ba ïéìòBîe£¦¨¨©©¨¨©©©©¦

íéLã÷ úîäáì íc¯áéúî .Ba ïéìòBîe ,äàðäa øeñà ¨¦§¥©¨¨¦¨©£¨¨£¦§¦
ïéðäð àì ïéøBú éöéáe ïéLc÷enä áìç :àðeðîä áø©©§¨£©©§¨¦¥¥¦Ÿ¤¡¦

ïðéøîà÷ ék :déì øîà !ïéìòBî àìå¯àìc ,íc éaâì §Ÿ£¦£©¥¦¨¨§¦©§©¥¨§¨
áìç àìa àîéiwî à÷c ,áìç ìáà ,íc àìa úîéi÷úî¦§©¤¤§¨¨£¨¨¨§¨¦©§¨§¨¨¨

¯ìáfä :àiLøLî áø áéúî .àìLøtäåøöçaL¯ ¨§¦©§¨§¦¨©¤¤§©¤¤¤¤¨¥
lì äéîc eìtéå ,ïéìòBî ïéàå ïéðäð ïéà?éànà .äkL ¥¤¡¦§¥£¦§¦§¨¤¨©¦§¨©©

!àéøéà éàî :éøîà !ùøt àìa íéi÷î àì éîð àëä̈¨©¦¨¦©¥§¨¤¤¨§¦©¦§¨
éàä ìéæà ,dì éúà÷ àîìò ïîc Løt ïéãä¯éúà ¨¥¤¤§¦¨§¨¨¨¥¨¨¥©¨¥

íc é÷etàì .àðéøçà¯.dôebîïéðäð àì" éðú÷ àä ©£¦¨§©¥¨¦¨¨¨¨¥Ÿ¤¡¦
lì åéîãå ïéìòBî àìåéaøì déì àòéiñî ,"äkL §Ÿ£¦§¨¨©¦§¨§©§¨¥§©¦

ìk :øæòìà éaø øîàc .øæòìàíéîëç eøîàL íB÷î ¤§¨¨©£©©¦¤§¨¨¨¨¤¨§£¨¦
LBã÷ Bðéàå LBã÷¯lì eìté åéîc.äkLäðùîáìç ¨§¥¨¨¨¦§©¦§¨£©

ïéøBú éöéáe ïéLc÷enä¯äna .ïéìòBî àìå ïéðäð àì ©§¨¦¥¥¦Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦©¤
íéøeîà íéøác¯÷ãá éLã÷a ìáà ,çaæî éLã÷a §¨¦£¦§¨§¥¦§¥©£¨§¨§¥¤¤

úìBâðøz Léc÷ä ,úéaä¯da ïéìòBîdúöéááeäøBîç , ©©¦¦§¦©§§¤£¦¨§¥¨¨£¨
¯da ïéìòBîdáìçáe.àøîâék ,çaæî éab àlà £¦¨©£¨¨¤¨©¥¦§¥©¦

áø øîà ?äìéòî da úéà àì ,íéîc úMeã÷ dLc÷à©§¨¨§©¨¦¨¦¨§¦¨£©©
íéøeîà íéøác äna" :éðú÷ éëäå àøqçéî éøeqç :àtt©¨©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥©¤§¨¦£¦

¯Léc÷äLkBLéc÷ä ìáà .çaæî éaâì óebä úMeã÷ §¤¦§¦§©©§©¥¦§¥©£¨¦§¦
çaæî éaâì íéîc úMeã÷¯BLéc÷äL éîk äNòð §©¨¦§©¥¦§¥©©£¨§¦¤¦§¦

úìBâðøz Léc÷ä .úéaä ÷ãáì¯,dúöéááe da ïéìòBî §¤¤©©¦¦§¦©§§¤£¦¨§¥¨¨
äøBîç¯.dáìçáe da ïéìòBîäðùîçaænì éeàøä ìk £¨£¦¨©£¨¨¨¨¨©¦§¥©
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc dlirn(iyiy meil)

íéLã÷ úîäáì íc æéwnä ,áø øîàcze` ,diiga dceramcd e §¨©©©©¦¨§¤¡©¨¨¦
,Ba ïéìòBîe äàðäa øeñà,gafnd lr dwixfl ie`x epi`y oeiky ¨©£¨¨£¦

ezligzn dlirn mca didy oeike ,dlirn ea yie dndad sebk aygp
oexcw lgpl `viy xg` eteqa didiy exfb ,oaxwd hgypy mcew
did `l mlerny ,mpnf ribd `ly mixez oiprl la` ,opaxcn dlirn
,eycwedy xg` opaxcn dlirn mda yi dn iptn ,dyw ,dlirn mda
eteqae dxezd on dlirn ea did `l mlerny xac epivn `l ixdy

.dlirn ea didiy opax exfb
dcera miycw znda mca dlirn yiy ,ax ixaca dpc `xnbd

:`xnbd zxne` .diigaàôeb,ax ixac mvr z` x`ap -áø øîà ¨¨©©
íéLã÷ úîäáì íc æéwnä ,áø øîà àðeä,diiga dceramcd eze` ¨¨©©©©¦¨§¤¡©¨¨¦

.Ba ïéìòBîe äàðäa øeñà̈©£¨¨£¦
:ax lr dywn `xnbdáéúîdywd -àðeðîä áøcvik ,`ped axl ¥¦©©§¨

dtebk `ed diiga dcera miycw znda mcy ,ax mya xne` dz`
,oldl dpyna epipy ixde ,ea milreneáìçzndaéöéáe ,ïéLc÷enä £¥©§¨¦¥¥

dïéøBú,serd zepaxw lyïéðäð àìmdnïéìòBî àìåep` oi`e ,mda ¦Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦
mca oicd dpey recne ,ea milrene oaxwd sebk `ed algdy mixne`
.ea milrene dtebk aygpy ,diiga dcera dndad on yxtedy

:`xnbd zvxzndéì øîà,`pepnd axl `ped axïðéøîà÷ ékdn - ¨©¥¦¨¨§¦©
`weec `ed dndad sebk aygpy mixne` ep`y,íc éaâìmeyn §©¥¨

úîéi÷úî àìcdndad,íc àìa,ytpd `ed mcd ixdy,áìç ìáà §Ÿ¦§©¤¤§Ÿ¨£¨¨¨
àîéiwî à÷czniiwzn dndady -àì ,áìç àìaep` oi` - §¨¦©§¨§Ÿ¨¨Ÿ

.dlirn ea oi` jkle ,dndad sebk aygiy mixne`
:`ped ax uexiz lr dywn `xnbdáéúîdywd -àéLøLî áøaxl ¥¦©§¨§§¨

,`ziixaa epipy ,`pedLøtäå ìáfämiycwd zenda lyøöçaL ©¤¤§©¤¤¤¤¨¥
,ycwd lyïéìòBî ïéàå ïéðäð ïéà,mdalì äéîc eìtéåäkLm`e - ¥¤¡¦§¥£¦§¦§¨¤¨©¦§¨

.dkyld ixiiyl einc mlyi mc` epnn dpdpéànàoi` recn - ©©
,yxta dlirnénð àëäo`k s` ixde -Løt àìa íéiwî àìi` - ¨¨©¦Ÿ¦©©§Ÿ¤¤

y`la zniiw dndad didzy xyt`recne ,dirna yxt hrn dl yi
.dlirn ea oi`e dndad ly dtebk yxtd aygp oi` ok m`

:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -àéøéà éàîdn - ¨§¦©¦§¨
,yxtl mc zencl oi` ixd ,ef `id `iyewLøt ïéãädfd yxtd - ¨¥¤¤

dì éúà÷ àîìò ïîcqpkp oileg ly lk`nn dtebl uegny - §¦¨§¨¨¨¥¨
,dkezléàä ìéæàixnbl dfd yxtd dpnn `vi m` elit`e -éúà ¨¦©¨¥
àðéøçàaygp epi`e ,lk`ze aeyzyk xg` yxt enewna `ai - ©£¦¨

,ea milren oi` jkle ,dtebkíc é÷etàìdpey xnelk ,mc `ivedl - §©¥¨
wlgy ,mcd epnndôebîdkezl qpkp `l ixdy ,`ed dndad ly ¦¨

.ea milren jkle ,dnr `xap `l` dl dvegn
:xg` oiprl ,`ziixad on di`x d`ian `xnbdéðz÷ àädf - ¨¨¨¥

y `ziixaa epipyyïéìòBî àìå ïéðäð àì,yxtde lafd onåéîãå Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦§¨¨
eltilìøæòìà éaøì déì àòéiñî ,äkLiax ly epicl `ed di`x - ©¦§¨§©§¨¥§©¦¤§¨¨

,xfrl`íéîëç eøîàL íB÷î ìk ,øæòìà éaø øîàc,dlirn oiprl §¨©©¦¤§¨¨¨¨¤¨§£¨¦
,LBã÷ Bðéàå LBã÷,ea milren `le ipelt xacn mipdp `ly ,xnelk ¨§¥¨

lì eìté åéîcäkL.dkyld ixiiyl - ¨¨¦§©¦§¨

äðùî
zendan mi`ad miviae alga dlirnd oic z` zx`an dpynd

:ycwd ly zetereáìçzndaïéøBú éöéáe ,ïéLc÷enäoaxw ly £¥©§¨¦¥¥¦
,serdïéðäð àìodnïéìòBî àìå.odaíéøeîà íéøác änaoi`y Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦©¤§¨¦£¦

,miviae alga oilrenaly miviae algçaæî éLã÷,zepaxwd ly - §¨§¥¦§¥©
mda oi` gafnd lr daxwdl miie`x mpi` miviade algdy oeiky

,dlirn,úéaä ÷ãa éLã÷a ìáàm`Léc÷äziad wcal,úìBâðøz £¨§¨§¥¤¤©©¦¦§¦©§§¤
,dúöéááe da ïéìòBîziad wcal yicwd m`eda ïéìòBî ,äøBîç £¦¨§¥¨¨£¨£¦¨

,dáìçáemiviade algd inc s`e ,minc zyecw mzyecwy oeiky ©£¨¨
.dlirn xeqi` yi mda s` jkl ,ziad wcal miie`x

àøîâ
wca iycwl gafn iycw oia ,dpyna mipicd weliga dpc `xnbd
oi` gafn iycway zxne`d dpynd ixacn :`xnbd dywn .ziad
alga dlirn yi ziad wca iycwa eli`e ,miviae alga dlirn

,wiicl yi ,miviaeàlàl ser e` dnda yicwdy ote`ay -éab ¤¨©¥
dLc÷à ék ,çaæîndad z` yicwd xy`k -serd z` e` d ¦§¥©¦©§§¨

aíéîc úMeã÷,zepaxw dinca zgwle dxkenlda úéà àìoi` - §©¨¦Ÿ¦¨
dzviaa e` dalga,äìéòîmiie`x miviade algd mb ixd ,dywe §¦¨

dlirn mda didi `l ok m` dnle ,zepaxw mdinca zgwle xkndl
jxevl xac einca zepwl zpn lr xkndl cnerd xac lka yiy itk

.gafnd
:`xnbd zvxznéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqç ,àtt áø øîàyi - ¨©©¨¨©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

,da zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`k dpynd z` cenlläna©¤
íéøeîà íéøác,miviae alga oilren oi`yLéc÷äLkdndad z` §¨¦£¦§¤¦§¦

serd e`óebä úMeã÷eaixwdlìáà ,çaæî éaâìm`BLéc÷ä- §©©§©¥¦§¥©£¨¦§¦
serd z` e` dndad z`íéîc úMeã÷ie`xd xac einca zepwl §©¨¦

axwdläNòð ,çaæî éaâìepic,úéaä ÷ãáì BLéc÷äL éîkepicy §©¥¦§¥©©£¨§¦¤¦§¦§¤¤©©¦
m`yúìBâðøz Léc÷äziad wcal,dúöéááe da ïéìòBîm`e ¦§¦©§§¤£¦¨§¥¨¨

yicwdäøBîçziad wcal.dáìçáe da ïéìòBî £¨£¦¨©£¨¨

äðùî
,ziad wcal e` gafnl eycwzpy mivtg oic x`al dkiynn epzpyn

:mkeza lcbe `vnpy dnae mda milren m`d ,mdincl wx e`ìk̈
,xacì éeàøäd iab lr eaixwdçaænyake xey oebk ,eyicwdy ¨¨©¦§¥©

,gafnd iab lr axwdl miie`xy ,mininz
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dlirn(iyily meil)

,mlyny ynegde oxwd elti ,mitqene,øeaö úáãðìzetewl ,xnelk §¦§©¦
oirk ze`xpd ycwnd ziaayxeaiv zepaxw odn mipewy ,zextey

.'gafnd uiw'l
:`xnbd dywn .`ziixad ixaca dxizq dywn `xnbddôeb àä̈¨

àéL÷epipy `yixa oky ,`id dyw dnvr cvn ef `ziixa -ãò' ©§¨©
éñBé Búàhç äáø÷ àlLeëìé Búàhç äáøwMî ,Búàhç àéáéå ó ¤Ÿ¨§¨©¨¦§¨¦©¨¦¤¨§¨©¨¥§

,'çìnä íéìdnda yixtd xaky cr lrny el rcep `l m`y ixd §¨©¤©
ekli `l` ,oaxwl dnda ynegde oxwd on mipew oi` ,ez`hgl

,ceai`léðz÷åepipy `tiqa eli`e -,'çaænì ,çaænä úBðaø÷ ìk' §¨¨¥¨¨§§©¦§¥©©¦§¥©
e,mlyny ynegde oxwd on mipew mipte`d lay ,rnyn 'lk' oeyln

,oaxwl dndaàìc àëéä àðL àìå ,íéìòa øetkéàc àðL àìŸ§¨§¦©§¨¦§Ÿ§¨¥¨§Ÿ
,øetkéàeyixtdy iptl ,ycewd on dpdpy el rcep m` oia ,xnelk ¦©

xaky ixg` df xac el rcep m` oiae ,z`hgl dnda milrad
.z`hgl dnda eyixtd

zvxzn .mipey mi`pz zehiya ,`tiqde `yixd z` dcinrn `xnbd
:`xnbdàéä ïBòîL éaø ,àLéøoxwdy da epipyy `yixd - ¥¨©¦¦§¦

,oerny iax zhiya dpyp ,glnd mil ekli ynegdeøîàc(.eh dxenz), §¨©
äéìòa eøtékL úàhç ìk,zxg` z`hga dilra extkzpy -úeîz ¨©¨¤¦§§¨¤¨¨

ig oi` ezrcle ,zenl dze` migipn -extkzp dzngny daiqa wel
,zenl da extkzp `ly z`hgd z` migipn ote` lka `l` ,zxg`a
z`hg' oic mdilr lg ,ynegde oxwd ly zernd mb jkitle
incn x`ypd lr mze` siqedl aiig did oky ,'dilra extkzpy
xaky xg`l cr ycwdd on dpdpy el rcep `ly `l` ,ez`hg

.ceai`l ekli jkitle ,z`hg oaxw yixtd
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המשך ביאקר למס' מעילה ליקם שלישי עמ' ב



xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dlirn(ycew zay meil)

àìåie`x,úéaä ÷ãáìie`xd e`,úéaä ÷ãáìsqke adf oebk §Ÿ§¤¤©©¦§¤¤©©¦
,zexwi mipa`eàìåie`xìd lr axwd,çaæny xac e`àì`l ie`x §Ÿ©¦§¥©Ÿ

,úéaä ÷ãáì àìå çaænìoebk ,miyecw eidi eince exkenl ick `l` ©¦§¥©§Ÿ§¤¤©©¦
el` lkn cg`a dpdp m` ,dnecke dpiabe alg.äa ïéìòBî£¦¨

:mixkfpd mipte`l ze`nbec d`ian dpyndãöékepi`y xac `ed ¥©
,ziad wcal ie`xe gafnl ie`x,íéî àìî øBa Léc÷ämpi` mindy ¦§¦¨¥©¦

zepal hih mdnr zeyrl ziad wcal miie`x la` ,gafnl miie`x
ziad wcal oipawcal `le gafnl `l ie`x epi`y xac `ed cvike .

yicwd :ziad,ìáæ úBàìî úBtLàs`e ,gafnl `l miie`x mpi`y ©§§¥¤¤
.miyecw eidi mdince mxkenl `l` ,ziad wcal `l

yicwd :ziad wcal `le gafnl ie`xd xac `ed cvikeàìî CáBL¨¨¥
,íéðBéwcal miie`x mpi` j` gafnd lr axwdl miie`x mipeidy ¦

yicwd e` .ziadïìéàotb ly,úBøét àìîmiie`x miaprdy ¦¨¨¥¥
miwc miptbd ivr ik ,ziad wcal miie`x oi` j` ,oiid jeqipa gafnl
ziad oipal zexew mdn dyri m`y meyn e` ,oipal miie`x mpi`e

.mciqtn `vnp
yicwd :ziad wcal `le gafnl `l ie`x epi`y xac ly sqep ote`

äàìî äãNa,íéáNòwcal `l s`e ,gafnl `l die`x dpi`y ¨¤§¥¨£¨¦
el`d mixacd lka ,miyecw eidi dince dxkenl `l` ,ziadïéìòBî£¦

.dëBúaM äîáå ,íää¤§§©¤§¨
:mkezay dna `le mda wx milreny mipte` d`ian dpyndìáà£¨

øBa Léc÷ä íà,wix,íéî àlîúð Ck øçàåyicwdy e`ätLà ¦¦§¦§©©¨¦§©¥©¦©§¨
,ìáæ àlîúð Ck øçàåyicwdy e`,íéðBé àlîúð Ck øçàå CáBL §©©¨¦§©¥¤¤¨§©©¨¦§©¥¦

yicwdy e`àlîúð Ck øçàå ïìéàa,úBøétyicwdy e`äãN ¦¨§©©¨¦§©¥¥¨¤
.íéáNò äàlîúð Ck øçàåel` lkaíäa ïéìòBîzngn §©©¨¦§©§¨£¨¦£¦¨¤

,myicwdyéñBé éaø .dëBúaL äîa ïéìòBî ïéàådcya wleg §¥£¦§©¤§¨©¦¥
e ,zexita `lnzdy oli`ae miayr ea elcbyúà Léc÷nä ,øîBà¥©©§¦¤

ïäéìecéâáe ïäa ïéìòBî ïìéàäå äãOä,eylzpy xg`lïäL éðtî ©¨¤§¨¦¨£¦¨¤§¦¥¤¦§¥¤¥
,Lc÷ä éìecéb.ycwd enk md ycwd ilecibe ¦¥¤§¥

wpi cvik zycewn dndal clepd oileg cle ly epica dpc dpynd
:en`nãìådnda lyúøOeòîäxicdn zixiyr d`viy - §©©§¤¤

,dnda xyrn zyecwa dycwzdemcew clepy cle dl yie
,dycwzdy,úøOeòîä ïî ÷Bðé àìalgn dpdpe oileg `edy oeik Ÿ¦¦©§¤¤

.dyecwd en`ïk íéácðúî íéøçàåzepzdl mibdep eid miyp`e - ©£¥¦¦§©§¦¥
zixiyr `vz m`y ,xyrzdl xicl dndad z` miqipkn eidy mcew
jiyndl lkeze oileg x`yi dalg la` ycwzi dteb wx ,ycwzze

cled z` wipdl dl xzen ote` dfkae ,dcle z` wipdle.
okeãìåznda lyïéLã÷enä,en` dycwzpy mcew clepy÷Bðé àì §©©§¨¦Ÿ¦

`idy en`níéøçàå ,ïéLc÷enä ïîeidïk íéácðúîmiyicwny - ¦©§¨¦©£¥¦¦§©§¦¥
wepile jiyndl lkei dpae ycwzi `l dalgy zpn lr m`d z`

.dpnn

mileki ycwd dcya micaerd dxte milret m`d zx`an dpynd
:dceard onfa lek`líéìòBtä,ycwd dcya dk`ln miyeryàì ©£¦Ÿ

,Lc÷ä úBøâBøb ïî eìëàémzk`ln miyerd milret enk mpi`e Ÿ§¦§§¤§¥
.dceard zrya lek`l mixzeny oileg zecyaäøt ïëådycd §¥¨¨

lk`z `l ,ycwd dcy,Lc÷ä éðéLøkî.dit z` meqgi `l` ¦©§¦¥¤§¥

àøîâ
zyecwa dyecwd en`n wpi `l oileg cley oipn zx`an `xnbd

:`xnbd zxne` .dnda xyrnéðz÷,dpyna epipy -úøMeòîä ãìå ¨¨¥§©©§¤¤
ïî ÷ðé àìen`.úøMeòîä:`xnbd zl`eyéléî éðäðîdalg s`y Ÿ¦©¦©§¤¤§¨¨¥¦¥

daiyn .dcle z` wipdl dl xeq`e ,yecw zxyernd dnda ly
:`xnbdøBëaî äøáòä äøáòä àéúà ,énà øa éBácçà áø øîà̈©©©§§©©¦¨§¨©£¨¨©£¨¨¦§

aezk xeka lv`y ,xekan dey dxifb miyxec -(ai bi zeny)Yxarde'§©£©§¨
aezk dnda xyrn lv`e ,''dl mgx xhR lk(al fk `xwie)xW` lM' ¨¤¤¤¤©Ÿ£¤

,''dl WcT didi ixiUrd haXd zgY xariBa ïéìòBî øBëa äîlka ©£Ÿ©©©¨¤¨£¦¦¦§¤Ÿ¤©©§£¦
,xkf `ed ixdy ,ekezay dnóàdn lka milren dnda xyrn ©

jkle ,ekezay.Ba ïéìòBî úøMeòîä áìç£¥©§¤¤£¦
zxne` .xeq` oiycwend alg mby oipn x`al dtiqen `xnbd

:`xnbdïéLc÷enä áìçea milrene m`d zyecwa yecwyénð £¥©§¨¦©¦
àéúàok mb -dey dxifba cnlp,øBëaî Bnà Bnàaezk xekaay ¨§¨¦¦¦§

(hk ak zeny),'il FpYY ipinXd mFIA FO` mr didi mini zraW'¦§©¨¦¦§¤¦¦©©§¦¦¦§¦
aezk miycw zndaae(fk ak `xwie)mFInE FO` zgY mini zraW dide'§¨¨¦§©¨¦©©¦¦

s` ,ekezay dn lka oilren xeka dn ,'oAxwl dvxi d`lde ipinXd©§¦¦¨¨§¨¥¨¤§¨§©
.malga s` ,mkezay dn lka oilren zepaxwd x`y

:dpyna epipyeìëàé àì ïéìòBtädxt oke ,'ek ycwd zexbexb on ©£¦ŸŸ§
.ycwd ipiyxkn

dcy dyc `idy drya lk`z `l dxty oipn zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .ycwdàîòè éàî.ycwd ipiyxk lk`z `l dxt ©©£¨

:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,énà øa éBácçà áø øîà(c dk mixac) ¨©©©§§©©¦§¨©§¨
,'BLéãa øBL íBñçú àì'`weecy miyxeceElL BLécycyk - Ÿ©§§¦¦¤§

,meqgz `l f` jlyaLc÷ä ìL BLéc àìådcy ycyk `le - §Ÿ¦¤¤§¥
.enqegl leki dz` f`y ,ycwd

:lren oilirlw ycd recn zx`an `xnbdïéléòì÷ Lcäoin-] ©¨©§¦¦
oileg ly [zeiphw,ìòî ,Lc÷ä äãNadywn .ycwdn dpdpy oeik ¦§¥¤§¥¨©

:`xnbdàäålernl ick,ïðéòa Leìúaxaegna dlirn oi` ixdy §¨§¨¨¦©
:`xnbd zvxzn .dnvr rwxwa oky lke ,rwxwlòîL àðéáø øîà̈©©¦¨§©

d÷áà dpéî,da ycyk dpnn dlery dcyd ly wa`d -dì élòî ¦¨£¨¨§©¥¨
,epnn dpdpyk rwxwd ly wa`a lren jkle ,oilirlwl liren -

.rwxwdn yelz xak `ed mdilr ribnyky
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אגרות קודש
 ב"ה,  י"ז אייר, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מששי באייר.

יהי' לבה בטוח  ופעם, בה בשעה שכתבתי לה מאז, שנכון  לפלא מה שכופלת בקשתה בכל פעם 

בהרופא כל בשר ומפליא לעשות, אשר, כלשון הכתוב, את הכל עשה יפה בעתו, שמדויק בזה - שני הענינים, 

בעתו דוקא, ואשר יהי' יפה.

ויהי רצון שיהי' הטפול הרפואי בעתו ובהצלחה כנ"ל, ותבשר טוב מתוך מצב רוח טוב בענינים 

הפרטים והכללים גם יחד.

בברכה,

מ. שניאורסאהן
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äðùîíéî àìî øåá.gafnl `le ,hih ea zeyrl oipal ziad wcal ie`x Ð

."miig min" ody geliyd inn `l` oikqpn eid `ly Ð ifg `l inp mind jeqiple

ìáæ äàéìî äôùà.ziad wcal `le gafnl `l die`x dpi` dnvr `id Ðïìéà
úåøéô àìîepi`e ,oiid jeqiple gafnl ie`xe .otb `ed "oli`" i`dc :iax il xn` Ð

,od oiwc otb ivry itl Ð ziad wcal ie`x

`l mixekaae ,oipa meyl oiie`x opi`e

.gafnd iabl oiaixw mpi` ixdy Ð `nwezin

íéáùò äàìî äãù`l die`x dpi` Ð

.ziad wcal `le gafnläîá ïéìòåî ïéàå
åëåúáùeed ipd lkc (min `lnzpe xeac) Ð

.oilecib'åë øîåà éñåé éáø`l` bilt `l Ð

oilren oi` :xn` `nw `pzc .izxz jpd`

xg`l egiaydy dna ycwd gaya

e` dcy yicwnd :xaq iqei iaxe ,eycwedy

ynn elcbe li`ed ,mdileciba oilren oli`

e`lc ,jaeye dty`e xea la` .ycwda

.iqei iax bilt `l Ð edpip jaey ilecibãìå
úøùåòîä ïî ÷åðé àì úøùåòîäitl Ð

ixiyrd" :(fk `xwie) aizkc ,dyecw `idy

dpdp `vnpe ,`ed oileg dpae ,"ycew didi

.oiycwend algnïë íéáãðúî íéøçàåÐ

,zexyrnd on wpil xeq` i`ce mzqa ,xnelk

mcew oipzny Ð ok miacpzn mixg` la`

xicl ef dawp qipkn ip` ok zpn lr" :okl

,oileg dalg `di Ð ycwz m`y ,xyrzdl

ikdlc izrnye ."xzida dcle dwipn `dzy

`ly akrl oilekie li`ed ,d`pz edl ipdn

jkld ,onf xg`l cr xicl ef dawp qpkz

edl ixw ikdle .dacpk iede d`pz ipdn

oke .ie`xk odilr oixingn opi`y Ð "mixg`"

alg oiyicwn eid `l oiycwen clea inp

.m`díéìòåôälya dk`ln oiyery Ð

s`e ,ycwd ly zexbexbn elk`i `l ,ycwd

"zlk`e jrx mxka `eaz ik" aizkc ab lr

z` xkeyd" wxta opixn`e ,(bk mixac) 'ebe

mxk"c .elk`i `l Ð ycwd lya ,xacn aezkd lreta :(a,ft `rivn `aa) "milretd

.ycwd ly mxk `le ,`pngx xn` "jrxïéìåç ìù äøô ïëåycwd lya dyxg Ð

.ycwd ipiyxkn lk`z `l Ðàøîâäøáòä äøáòä àéúàzeny) xekaa aizk Ð

"hayd zgz xeari xy` lk" (fk `xwie) xyrna aizke ,"mgx xht lk zxarde" (bi

,inp xyrn s` .dawp `le `ed xkfc ,ea yiy xac lka ea oilren xeka dn Ð 'ebe

.alga elit` ,eleka oilren ,dawpa bdepcøåëáî åîà åîà àéúàxekaa aizk Ð

aizk oiycwen iabe ,"en` mr didi mini zray jp`vl jxeyl dyrz ok" (ak zeny)

xkf `edy xeka dn Ð "en` [zgz] (mr didi) mini zray [dide]" xen` zyxta

.eleka oilren inp oiycwen s` ,eleka oilrenàîòè éàî 'åë ïéìòåôälk`z `l Ð

ycwd ipiyxkn?`dc ,irainl jixv `l ycwd ly zexbexbn elk`i `lc oilret iab

.iraw ,ikd da aizk `lc dxt la` ,ycwd `le Ð "jrx" yexita `xw hrinåùéã
,mqeg dz` Ð ycwd lya yc ik la` ,meqgz `l Ð jlya yc ik ,xnelk Ð

.ixiinw oilega dlek `piprcïéìéòì÷dcya oileg ly oilren ycw ,ziphw oin Ð

.ycwdn dpdpc ,lrn Ð ycwdïðéòá ùåìúá àäåwxta onwl opixn`ck Ð

.envr rwxwa oky lke ,rwxwl xaegna dlirn oi`c (a,gi) "dpdpd"ìòî øîà÷ãî
ä÷áà äðéî òîùon wa` dlrn ike ,oilirlw oze`l edl ilrn dcy ly wa` Ð

.lrn ikdle ,yelz dil ded Ð oilirlwa axrznc rwxwd
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.ekezl mivtg ripvdy oebk ,dlirn jiiy xea iabc (`,hr `xza `aa)

xwry oebk :mz epiax yxit okl !xaegna dlirn oi`c (a,gi) onwl opixn`c :`iywe

.yelz iedc ,dpnid dpdpe `ilegìáàoilren 'ek `lnzp jk xg`e xea yicwd m`

mipeia `le Ð ekezay dn `l la` mda

oihb) i`axzi` ci meyn xvgc ,xwtd mrhn

Ð `lnzpe oli` iabe .ycwdl ci oi`e ,(`,`k

iqei iax .ycwd ileciba dlirn oi`c meyn

.oileciba dlirn yi :xaqw Ð 'ek xne`

ãìåmcew clepy ,xnelk Ð zxyernd

dede ,xyrzdl xicl en` dqpkpy

on wepi `l" xn`w jkle .oileg cled

.`xwn `nrh `xnba yxtnck ,"zxyernd

íéøçàå[ipa] yie ,xnelk Ð ok oiacpzn

:xicl dzqpkd mcew oipzne oiacpzn mc`

cle ."oileg `edy dpa wipzy zpn lr"

mcew clepy Ð oileg `edy oiycwen

.[m`d] yicwdy

ïéìòåôäycwd ly zexbexbn elk`i `l

lret heicdac ab lr s` Ð

`aaa xn`ck ,xaegna oia yelza oia lke`

epi` ycwd lya mewn lkn ,(`,ft) `rivn

dxt oke .`xwn `xnba dil witnck ,lke`

xzene ,ycwd ly mipiyxk on lk`z `l

mixg`e" yxity dn lr `iywe .dit meqgl

,wipdl zpn lr mipzn eidy Ð "oiacpzn

xninl dil dede ,ok rnyn `l `pyilc

`ztqezac :`iyw cere ."jka oipzn mixg`e"

liren dn mzde ,dxte milret iab dl ipzw

jkl ?ycwd ly xak `edy xaca i`pzd

Ð 'ek "oiacpzn mixg`e" yxtl d`xp

eid al iaicp miza ilra mixg`e ,xnelk

odly zendan zecle oze` wipdl oiacpzn

,ycwd ly dxte milreta oke .oileg `idy

mixiyr eid ycwd liaya oiyery itl

.mqpxtl oiacpznéàî`le [jly] "eyic" .i`w "elk`i `lc milret"` Ð `nrh

mqgpl mqeg ywzi` :(`,ht) `rivn `aaa xn`ck ,xeyl lret ywzi`e ,ycwd ly

.mqegl mqgpe

ïéìéòì÷.`ed ziphw oin Ðàäårwxwa dlirn oi` `dc Ð opira yelza

.xaegnaä÷áàgayny ,yelz `edy rwxw ly wa`d :yexit Ð ilrn

.rwxwd on dler wa`d ycwd ly rwxwa yc `edyk ,ziphwdàéúàdxard

xyrn iab ,"mgx xht lk zxarde" (bi zeny) (aizkc) xeka iab aizkc Ð dxard

e`l Ð "ea oilren xeka dn" ."hayd zgz xeari xy` lk" (fk `xwie) aizk dnda

dn :xn`w ikd `l` .`ed xkf `dc ,xekaa dwpd `kiiy `l ixdy ,xn`w alga

,oilren `wec e`le .oad zwpda s`e ,eleka oilren xyrn s` ,eleka oilren xeka

xq`py :xnel dvex `l` .ea oilren oi` oiycwend alg :(a,ai) lirl opixn` `dc

`iz`c ,epnn wipdl oizipzna opixq` ikdl inp oiycwend alg ,epnn wipdl algd

,"en` mr didi mini zray" mihtyn zyxta xeka iab aizkc .xekan "en`" "en`"

dnl :xn`z m`e ."en` zgz (didi) mini zray" xen` zyxta aizk oiycwen iabe

ileqt iab (`,eh) zexeka opiyxccn dil wetiz ,oiycwend alg xeq`l `xw il

la` ,yxity xg`l `wec epiid mzdc :xnel oi`e !alg `le Ð "xya" oiycwend

algy rnyn dxe`klc ,i`ce epi` df `kdc .`xw i`d e`l i` xeq` `l dwpda

tileqt alg `pngx xq` ikc miyxtn yie .xeq` `ed oipr lka oiycwend ileq

oi`e .cled zwipi z`pd s` xeq`l "en`" "en`"c dey dxfbl `kd opikixv ikdle .`ixy d`pda la` ,alg `le Ð "xya zlk`e" (ai mixac) aizkc ,dlik`a epiid oiycwend

`dc ,dxeaw oerhe d`pda xeq` algd s`c ,rnyn .dxeaw irail onc :`pin` jzrc `wlq ,dceare dfiba ixiq`e li`ed :(`,el oileg) "hgeyd" wxt opixn` `dc ,d`xp

ileqt iab opiyxc ded `l ,miycwena alg xq`wc `kdc `xw i`d e`l i`c :digiy ixenl d`xp jkl !lirl oizipzna izyxitck ,dceare dfibl `le algl mc incn i`ce

rcz .i`w i`wck Ð alg la` :xnel "xya" iz`w ,oiycwena alg xq`c `zyd la` .ihernl "xya" iz`w i`nl dl opirci ded `lc .alg ihernl iz` "xya"c oiycwend

i`nl `prci ded `l i`ce `l` !dfib `le Ð "gafz" miycwend ileqt iab xn`cn dil wetiz ,jixv i`n`e ,miycwa dfib xeq`e "jxey xeka febz `le" aezkl jixhv`cn

mewn lk :xn`wc (a,fr `nw `aa) "daexn"a :xn`z m`e .`niiw `niiwck Ð dfib la` :xnel "gafz" iz` ok m` miycwa dfib xeq`c `zyd la` ,ihernl "gafz" iz`w
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xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dlirn(ycew zay meil)

äðùî
,ycwd dcya mi`vnpd mitqep mixac ly mpic d`ian epzpyn

:lrn `l mdn dpdpd j` ,d`pda mixeq` mdy[ìL] ïìéà éLøL̈§¥¦¨¤
ïéàaä èBéãämihytzne miqpkpd -arwxw jezå ,Lc÷ä ìLok ¤§©¨¦§¤¤§¥

oli` iyxy [e`-]ïéàaL Lc÷ä ìLmihytzne miqpkpy -ajez ¤¤§¥¤¨¦§
rwxwïéðäð àì ,èBéãä ìL.miyxyd onïéìòBî àìådpdpy ine - ¤¤§Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦

.lrn `l mdn
ïéòîminàöBé àeäLxaere jynpe ,oileg ly dcy jeza [raep-] ©§¨¤¥

,Lc÷ä ìL äãO CBzîycwdd dcya mi`vnpd mindïéðäð àì ¦¨¤¤¤§¥Ÿ¤¡¦
,mdnïéìòBî àìåm` la` .mdaàöéoirnd in eäãOì õeçly §Ÿ£¦¨¨©¨¤

,ycwdepnî ïéðäðexaryk eycwzd `l mindy oeik ,oirnd inn - ¤¡¦¦¤
.ycwd dcya

epi`y adf ly cka min mi`lnn eid zekeqd bga lgy zay axra
zxxan dpynd .zayd meia gafnd iab lr mkeqip jxevl ,ycewn

:min mze` oic z`L íénämi`vnpáäæ ìL ãëampi`y s` , ©©¦¤§©¤¨¨
mewn lkn miyecwïéðäð àì.ycwd jxevl me`liny oeik mdaàìå Ÿ¤¡¦§Ÿ

ïéìòBîy xg`l la` .eycwzd `ly oeik ,mdaïðúð[mind z`-] £¦§¨¨
xweaa zayaúéçBìöa,jka eycwzpy oeik ,ycwd ly zxy ilk - ¦§¦
ïäa ïéìòBî.mdn dpdpyk £¦¨¤

äáøòdetwfy mcew ,gafnd lv` zekeqd bga dze` mitwef eidy £¨¨
ïéðäð àìzi`xp gafnd ci lr dtwefl ick dze` e`iady oeiky ,da Ÿ¤¡¦

.gafn iycwkïéìòBî àìå.dyecw dpi`y oeik ,daéaøa øæòìà éaø §Ÿ£¦©¦¤§¨¨§©¦
epnî íéðäpL íéð÷fä eéä ïéâäBð ,øîBà ÷Bãöe`iady zeaxrdn - ¨¥£¦¨©§¥¦¤¤¡¦¦¤

,gafnd ci lr mtwefl ycwnlïäéáìeìazlihp zevn mda miiwl - §§¥¤
.gafnd lv` megipdy mcew s`e ,alel

àøîâ
mkqpl ick me`liny mina milren ote` dfi`a zxxan `xnbd

:milren oi` ote` dfi`aeLé÷ì Léø øîàiny dpyna epipyy dn ¨©¥¨¦
y dzpeek ,mda milren oi` adf ly ck jeza m`liny bgd jeqipïéà¥

ïleëa ïéìòBîzegt e` oibel dylyn xzei cka yiy ote`a - £¦§¨
,gafnd iab lr mikqpny xeriyd `edy ,oibel dylynïéìòBî ìáà£¨£¦

ìLaïébeì äLyi m` la` -xeriyd `edy ,oibel dyly cka ¦§Ÿ¨¦
.ea milren ,gafnd iab lr mikqpny

:`xnbd dywnéðz÷äåa,àôéñm` wxyïðúðmind z`ìjez §¨¨¨¥¥¨§¨¨§
dúéçBìözycewny,ïäa ïéìòBîììkîdfn rnyn -àLéøc §¦£¦¨¤¦§¨§¥¨

adf ly cka oiicr mdykeléôàmdykaxeriyìLénð ïébeì úL £¦§§Ÿ¤¦©¦
àì.eycwzd `l oiicr mindy oeik ,milren Ÿ

:`xnbd zvxznøîzéà àôéqà øîzéà éà àlàxn`py dn `l` - ¤¨¦¦§©©¥¨¦§©
,oibel dylya oilreny yiwl yix myadpynd ly `tiqd lr

ilk `idy adf ly zigelva mind z` ozp m`y ,da epipyy ,xn`p
zxy,ïäa ïéìòBîdf lreLé÷ì Léø øîàzigelva mpzpyk s`y £¦¨¤¨©¥¨¦

àlà ïéìòBî ïéàozpykadìLïébeì äLmikqpny xeriyd `edy ¥£¦¤¨¨§Ÿ¨¦
mind ,zegt e` oibel dylyn xzei da ozp m` la` ,gafnd iab lr

.mda oilren oi`e miycwzn `lïleëa ïéìòBî øîà ïðçBé éaøå- §©¦¨¨¨©£¦§¨
minl xeriy oi`y ,xaeq opgei iax ik ,oibel dylyn xzeia s`
mind lk z` zycwn zigelvd jkle ,gafnd iab lr mikqpny

.da epzipy

`xnbd.opgei iax zhiy lr dywdy dnn ,yiwl yix lr ddnz
:`xnbd dywníénì øeòéL Lé Lé÷ì Léø øáñ÷c àøîéîì§¥§¨§¨¨©¥¨¦¥¦©©¦

,zekeqd bga gafnd iab lr mikqpnyyi m` wx milren `l jkle
,oibel dyly ckaïðúäå(:iw migaf),âç éî Cqðîä øæòìà éaø øîà §¨§©¨©©¦¤§¨¨©§©¥¥¨

,zekeqd bga mkqpl ick e`lnzdy min -âçamd f`y ,zekeqd ¤¨
,jqpzdl miie`xõeça,dxfrl uegn -áéiçz`hge cifna zxk ©©¨

.mipta axwdl ie`xd xac uega dlrdy lr ,bbeyaïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨
ef dpyn lríeMîly enyn -äàôãBé íçðî`xwpd mewnn - ¦§©¥¨¨¨

,ztceiyøæòìà éaø,uega min jqpnd z` aiigyéaø úhéLa ©¦¤§¨¨§¦©©¦
,øîà àáé÷ò,dxezdn `ed mind jeqipy xaeqdLéøãcdnn £¦¨¨©§¨¦

xn`py(`l hk xacna)cinYd zlr caNn' ,zekeqd bg ly zepaxwa¦§©Ÿ©©¨¦
Dzgpn(íäéëñð) ['äéëñðe]bgay ,'dkqpe' dazk `le miax oeyla ¦§¨¨§¨¤¨

,cinzd mr mikeqip ipy `iadl yi zekeqdãçàå ,íénä Ceqéð ãçà¤¨¦©©¦§¤¨
ïéiä Ceqéð.oaxw lk mr miaixwnyyiy weqtn yxecy oeik jkle ¦©©¦

.uega oaxw dlrdy meyn aiig uega jqpnd ,zekeqd bga min jqpl
øîàåelLé÷ì Léøiaxk xaeq xfrl` iaxy jzhiyl ,opgei iaxl §¨©¥¨¦

,mind jeqip zaeg 'dikqpe'n yxecy `aiwréàjeqip ywed ok m` - ¦
,xn`pe ,oiid jeqipl mindïéi äî`ed ekeqip xeriyìL,ïébeì äL ©©¦§Ÿ¨¦

óàly jeqipd xeriyìL íéî.ïébeì äLdnn `xnbd zwiicn ©©¦§Ÿ¨¦
,minl xeriy yiy `vnp ezhiyly opgei iax lr yiwl yix dnzy

Lé÷ì Léø øáñc ììkîy envr,íénì øeòéL ïéàrecn ok m`e ¦§¨§¨©¥¨¦¥¦©©¦
dylyn zegt e` xzei zigelva yiyk mina milren oi`y xn`

.mibel
`l jkle minl xeriy yiy xaeq envr yiwl yix :`xnbd zvxzn

,mibel dylyn zegt e` xzei yiyk milreníçðîc äéîòèìe§©£¥¦§©¥
øîà÷ äàôãBé,dt`cei mgpn ly ezhiyl ok dywd yiwl yix - ¨¨¨¨¨©

dxezd on mind jeqipl xewndy ,dt`cei mgpn xn` cg` cvny
xeriyy cenll yi dfny ,'dikqpe' weqtdn `aiwr iax zyxc `ed
o`k opgei iax xn` ipy cvne .oiid xeriyk mibel dyly `ed jeqipd
,minl xeriy oi`y gken dfny ,oleka oilreny ,dt`cei mgpn mya
mind eycwzp zegt e` mibel dylyn xzei ozp m` mb jkle

iwl yix la` ,mda milreneenk minl xeriy yiy xaeq envr y
.mleka milren oi`y xn` jkle ,oiil

äðùî
zenewna mi`vnpd mitqep mixac ly mpic d`ian dpynd

:d`pda mixzen md m`d ,d`pda mixeq`d e` miycwendïwä- ©¥
mipeid mippewn eay owd ivrïéðäð àì ,Lc÷ä ìL ïìéàä LàøaL¤§Ÿ¨¦¨¤¤§¥Ÿ¤¡¦

,owd ivrnïéìòBî àìå-owd ivr .lrn `l owd ivrn dpdpy ine §Ÿ£¦
Le`vnpaly oli` y`xäøéLàxeq`y dxf dcear ly oli` - ¤§£¥¨

,d`pdaæézédki -äð÷aokl ,epnn dpdie urdn letiy ick owd lr ©¦§¨¤
d`lrd `ll eicia ecixedl leki m` oke .ecixedl urd lr dlri `l

.xzen ,urd lr
LøBçä úà Léc÷nämivr ea yiy xri -Bleëa ïéìòBîoia - ©©§¦¤©¤£¦§

milra oiae ,xeqipd zrya xbpd cixeny zxeqpa oiae ,mnvr mivra
z` yicwdl ezrc dzid yxegd z` yicwdyk ik ,mivrd iab lry

.ea `vnpy dn lk
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oifge` mipya cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïéìòåî àìå ïéðäð àì ùã÷ä ìùì ïéàáä èåéãä ìù ïìéà éùøùopilf`c Ð

.i`w heicd lya oli`e ,oli` xzaèåéãä ìùá ïéàáä ùã÷ä ìùåoilren `l inp Ð

.ycwd lya i`w exwire li`ed ,oipdp `leùã÷ä äãù êåúá àöåéä ïéòîÐ

.ycwd ly dcy jeza jyene `veiy `l` ,raep `ed oileg ly dcy jezn oirndy

dcy jeza `edy onf lk Ð epnn oipdp `l

lk Ð ea oilren `le (oilren eed) ,ycwd ly

.ycwd ly dcy jeza epnn dzey `edy in

áäæ ìù ãëä êåúáù íéîäck eze`a Ð

wxta opzck ,jeqip jxevl mi`lnn eidy

lega edyrnk :(a,gn dkeq) "daxre alel"

axrn `lnn didy `l` ,zaya edyrn jk

dpi`y ,adf ly ziaga geliyd on zay

min mze`ae .dpila lqti `ly ick ,zycewn

,oipdp `l zycewn dpi`y adf ly ziagay

.ycwd jxevl e`lnzpc meynïéìòåî àìå
dlirnl mind jeqipl eycwzp `lc meyn Ð

ilk epiidc ,adf ly zigelva epzpiy cr

.jkl ycewnäáøòxda oxeciq didy Ð

lv` detwfy mcew dpnn oipdp `l .ziad

,detwfyn la` .zcner jkle li`ed ,gafnd

.dpnn oipdp Ð dzeevn ziyrpcåéä ïéðäð
ïäéáìåìá íéð÷æ äðîîmcew elit` Ð

.gafnd lv` dtwfpyàøîâïéìòåî ïéà
ïìåëáxzei adf ly ck eze`a yi m`y Ð

m` la` ,oda oilren oi` Ð oibel dylyn

,xzei `le zegt `l oibel dyly cka yi

.ea oilren Ð jeqip xeriy dia oi`céðú÷äå
ììëî ïäá ïéìòåî úéçåìöá ïðúð àôéñ

àùéøãoibel dylya elit` ,adf ly cka Ð

.oilren oi` Ð icixbíéîì øåòéù ùéãÐ

oi` ikdl ,oibel dyly epiidc ,jeqip ly

xeriyk ,oibel dylya `l` eda oilren

xeriy oi` :xaq opgei iaxe .jeqipl ie`xd

."oleka oilren" xn`w ikdl ,minlïðúäå
áééç õåçá âçá âçä éî êñðîä øîåà øæòìà éáøxac lkc ,uega dlrn meyn Ð

.migaf zkqna opixn`ck ,ueg ihegy meyn eilr oiaiig Ð mipta lawzn `edy

äàôãåé íçðî éáø íåùî ïðçåé éáø øîàå."uega dlrnde hgeyd" wxta mzd Ð

íéîä êåñéð ãçàåxn`w ikd meyn ,`ziixe`cn dil `wtp mind jeqipc oeike Ð

.uega dlrn meyn eilr aiigcïðçåé éáøì ùé÷ì ùéø øîàåiaxc zxn`c oeik Ð

ied mind jeqipc zxn`e ,"mdikqp" yixcc ,dxn` `aiwr iax zhiya xfrl`

dil xn`wcne .oibel dyly oii dn i` :ikd `nip ok m` ,oiid jeqip enk `ziixe`c

.mind jeqipl xeriy oi`c dil `xiaqc llkn ,ikd yiwl yixíçðî éáøã äéîòèì
øîà÷ äàôãåéxeriy oi` xn`c mgpn iaxc dinrhl yiwl yix dil xn`we Ð

opirny `de .oibel dyly min s` ,oibel dyly oii dn i` :"mdikqp" yixcwe ,minl

xeriy oi`c rnync ,oleka oilren :d`tcei mgpn meyn xn`c opgei iaxl dil

.lirl opixn`ck ,minl xeriy yic dil `xiaq mlerl yiwl yix la` .minl

äðùîïìéàä ùàøáù ï÷ä.ieyr `ed mivr dfi`n yxtn `xnba Ðäð÷á æéúé
oli`l dlri `l la` ,ux`l owd dpwa liti ,owl ecia ribdl leki epi` m`y Ð

."fizi" i`n yxtn `xnbae .eilr dleryk eziilra oli`d on dpdi `ly ,epgwie

åìåëá ïéìòåî ùøåçä úà ùéã÷îä.diiapae mitpra mivra Ðàøîâ
àìã
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"dxard" sili Ð dxekal i` ?i`nl .mi`lk `ivedl `l` epi` Ð "dy" xn`py

xyrnn xeka slinl il dnl .miycwn "zgz" "zgz" xyrne ,xyrnn "dxard"

`lc :xnel yie !"en`" "en`"c dey dxfba miycwn xeka slil ,miycwn xyrne

wxt yixa dcil oiprl oebke `kdc dwpd oebk ,m`a ielzd xac oiprl `l` dl yixc

xg` xac oiprl la` ,(`,n dcp) "otec `vei"

`vxzin `vexiz i`dae .yxcil dpzip `l Ð

sili j`id :zeywdl yiy `zixg` `iyew

oipc oi` `de ,wipdl xeq` `edy xekan

,dwpda dizilc xekan ,xyt` i`yn xyt`

i`n itle !`ed xkfclrc :`gip ziyixtc

mewn lkn oiprl) xekan cenll jixv jgxk

"dxard"c dey dxifbn opitlic oiprl (s`e

cenll ozip `lc oeik mewn lkn ,"dxard"

ab lr s` ,dwpd oiprl xekan miycwen

oiprl ok enk ,ied "xyt` i`"n "xyt`"c

wcwc jk .xekan xity opitli (`l`) xyrn

df lke .dixea lr zetqezd zhiy ayil ixhe

`hiytc `zlinc :`iyw cere .c`n wgec

,zxyernd on wpi `l zxyernd clec `ed

alg" lirl `pz xak `dc .oileg `edy oeik

xn`wc :cere !"oipdp `l Ð oiycwend

:izyxit oizipznae ,"ok oiacpzn mixg`e"

zecled z` wipdl miacpzn mixiyr eidy

oeik ,z`f `id dacp dne ,mdly zendan

ixenl d`xp jkl ?ycwdl geix mey zilc

ixiin oizipznc :digiy uxt iax axd iax

eidyn ecliy miycwen clee zxyern cleea

xeq` ,ikd elit`c :`zeax epiide .oiycwen

mixg`e" xn`wc `d epiide .mdn wipdl

zecled eidy liayay Ð "ok oiacpzn

irawe .mze` wipdl oiacpzn eid ,ycwdl

,en`n wepi `lc ilin ipd `pn `xnba

dzid elit` :rnync "en` zgz" aizkde

`iz`we ,dpnn wpei mewn lkn ,dyecw en`

xekad z` wipdl xeq`y :yexit Ð ea oilren xeka dn .xekan "dxard" "dxard"

md ixdy ,miycwe xyrn znda ly xeka epivn `l `dc ,miycwe xyrn zndan

xyrnd zyecw yecw `edy cle s` ,xnelk Ð xyrn s` .zexekad on mixeht

inp oiycwend alge .xyrn `edy en`n wipdl xeq` Ð xyrn zndan clepy

ly dndac ,ycwd ly dpi` xekaa xen`d "en`" dnc .xekan "en`" "en`" `iz`

(didi) mini zray" aizkc miycwa xen`d "en`" s` ,dxekad on dxeht ycwd

en`n miycw znda ly zeclel wipdl xzeny hytd itl rnync ,"en` zgz

la` .en`n wipdl xzen jkle ,oilegc m` dze` i`cec ,ok epi` Ð dyecw `idy¥

,ikdl dey dxfb jixhvi` xityc ,`gip `zyde .el wipdl xeq` Ð dyecw `id m ¦̀

jdn mzd opitli `lc `gip mbe .m`d on `iadl xeq` Ð ycwd ly cledyk s`c

iabc "en`"c cenll `l` dey dxfb jd opiyxc `l `dc ,"en`" "en`"c dey dxfb

.epyxitck ,xeka iabc "en`" enk ,oileg m`dy :xnel dvx miycwéùøùly oli`

.xity dl yxtn (a,ek) "xetgi `l" wxt `xza `aaa Ð heicdíéîadf ly ckay

dze` oipzepe ,gelyd inn lenz`n mi`lnn eidy ,ixiin da`eyd zia zgnya Ð

dkeq) "daxre alel" wxt xn`ck [dpila] oilqtp eidi `ly ,zycewn dpi`y ziagl

.(`,fk `nw `aa) ziag epiid "ck"c ,`niz oi`e .(a,gn

åðúð.mda oilren jkle ,zxy ilk dzid zigelv dze` Ð zigelvl

äáøò.epzip zepdil e`l zevn :xaqw Ð mdialela mipwf mdn eid oipdp .eycw `ly itl Ð oilren `le ,oipdp `le Ð gafnd oitiwn eid

ìáàipzw `de :jixt ikdle .oilren oibel dylyac xn`we ,"oilren `le oipdp `l ckay min" xn`wc ,oizipznc `yix` i`wc jzrc `wlq `we Ð oibel dylya oilren

iab xn`wc `d epy `l yiwl oa oerny iax xn` 'ek xnzi` [i`] `l` !ycwp `l ckay ,dlirn `kil `yix` la` Ð rnync ,"oda oilren zigelva epzp" `tiq

m` ik ycewn mind oi`c ,oibel dylya `l` oilren oi` Ð oibel dylyn xzei yi m`e ,oibel dylya minl xeriy yi :xaqwc .oibel dylya `l` oda lrenc zigelv

,oibel dyly dzyiy cr oilren oi`c xn`we ,min daxd ilka ea didy :miyxtn yie .lren didi Ð mipexg`d oibel dylyn dzyi m` la` .mind ikqpl jixvd xeriyk

.xeriy edfcéáøcgne li`ed ,oii ikqpl mind jeqip yiwne ,oikeqip ipy rnync Ð "dikqpe" `l` "dkqp" xne` epi` ."dikqpe" Ð xn` eax `aiwr iax zhiya xfril`

`de :ikd xza wiqn (a,iw) "dlrnde hgeyd" wxt migafae .oibel dyly min s` ,oibel dyly oii dn i` :yiwl yix xn`e ,aiig `di uega ekqpnd oii ikqp dn .iwtp `xw

oa oerny iax xaqw `nl` .minl xeriy oi`c rnync ,xn`w "bgd in" `de ,inp ikd oi`c :`niz ike ,xnelk .`ed `iyewc `neiqe ,minl xeriy oi`c ,xn`w "bgd in"

d`tcei mgpnc `nrhl :ipyne !ikd dil zi` diteb edi` `de ,"oibel dyly min s` ,oibel dyly oii dn i`" jixt i`n ok m` ,xeriy yi :xaqw i`e .minl xeriy oi` :yiwl

iaxl dil zi`e ,xfrl` iaxc `nrh yxitc ,jixtw jd gknc `nrhl ,xnelk Ð "oii ikqp dn i`" mzd jixtwc `de ,minl xeriy yic xaq diteb yiwl yix ,xnelk ,xn`w

`ail` oibel dylya oilrenc lirlc `iddc :miyxtn yie .minl xeriy oi` xn`w i`n` ok m` ,oiil min yiwn xfrl` iaxe li`ed ,jixt ikdle .minl xeriy oi`c xfrl`

(my) "dlrnde hgeyd" wxtac :cere ?diny xkc o`n d`tcei mgpn `kdc ,d`xp `le .minl xeriy yi ok m`e ,oii ikqpl min ikqp ywzi`c `xwn dil witnc ,mgpnc

.`id `zlin e`l ,dil dywnc yiwl yixc `iyewe ,xeriy ira `l mgpnc rnyn

ï÷ä.xity dl yxtn `xnba Ð oli`d y`xayæéúé.letie ,lwn ici lr erprpn `l` ,ecia mgwi `le Ð dpwaùéã÷îä.mebxz oeyla "xri" Ð yxegd
zxzen
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äðùîìLå ,Lc÷ä ìLa ïéàaä èBéãä ìL ïìéà éLøL̈§¥¦¨¤¤§©¨¦§¤¤§¥§¤
èBéãä ìLa ïéàaL Lc÷ä¯ïéòî .ïéìòBî àìå ,ïéðäð àì ¤§¥¤¨¦§¤¤§Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦©§¨

Lc÷ä ìL äãOä CBzî àöBé àeäL¯àìå ,ïéðäð àì ¤¥¦©¨¤¤¤§¥Ÿ¤¡¦§Ÿ
äãOì õeç àöé .ïéìòBî¯íénä .epnî ïéðäðãëaLìL £¦¨¨©¨¤¤¡¦¦¤©©¦¤§©¤

áäæ¯ïðúð .ïéìòBî àìå ,ïéðäð àìúéçBìva¯ïéìòBî ¨¨Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦§¨¨©§¦£¦
äáøò .ïäa¯éaøa øæòìà éaø .ïéìòBî àìå ,ïéðäð àì ¨¤£¨¨Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦©¦¤§¨¨§©¦

íéð÷fä eéä ïéâäBð :øîBà ÷BãöíéðäpLepnîïäéáìeìa. ¨¥£¦¨©§¥¦¤¤¡¦¦¤§§¥¤
àøîâïéìòBî ïéà :Lé÷ì Léø øîà¯ìáà ,ïleëa ¨©¥¨¦¥£¦§¨£¨

ìLa ïéìòBî.ïébeì L¯úéçBìvì Bðúð" àôéñ éðú÷äå¯ £¦§¨¦§¨¨¨¥¥¨§¨©§¦
àLéøc ììkî ,"ïäa ïéìòBî¯ìLa eléôàéîð ïébeì úL £¦¨¤¦§¨§¥¨£¦¦§¤¦©¦

,"ïäa ïéìòBî" .øîúéà àôéqà ,øîúéà éà àlà !àì̈¤¨¦¦§©©¥¨¦§©£¦¨¤
ìLa àlà ïéìòBî ïéà :Lé÷ì Léø øîàéaøå .ïébeì äL ¨©¥¨¦¥£¦¤¨¦§Ÿ¨¦§©¦

Lé÷ì Léø øáñ÷c àøîéîì .ïleëa ïéìòBî :øîà ïðçBé¨¨¨©£¦§¨§¥§¨§¨¨©¥¨¦
éî Cqðîä :øæòéìà éaø øîà ,ïðúäå ?íénì øeòéL Lé¥¦©©¦§¨§©¨©©¦¤¦¤¤©§©¥¥

õeça âça âç¯íçðî íeMî ïðçBé éaø øîàå ,áéiç ¨¤¨©©¨§¨©©¦¨¨¦§©¥
äôàãBéLéøãc ,øîà àáé÷ò éaø úèéLa øæòìà éaø : ¨¨©¦¤§¨¨§¦©©¦£¦¨¨©§¨¥

"íäékñð"¯øîàå ,ïéiä Ceqéð ãçàå íénä Ceqéð ãçà ¦§¥¤¤¨¦©©¦§¤¨¦©©¦§¨©
ïéi äî éà :Lé÷ì Léø¯ìLíéî óà ,ïébeì L¯ìLL ¥¨¦¦©©¦¨¦©©¦¨

!íénì øeòéL ïéà :Lé÷ì Léø øáñc ììkî .ïébeì¯ ¦¦§¨§¨©¥¨¦¥¦©©¦
àîòèìíçðîc.øîà÷ äôàãBéäðùîïwäLàøaL §©£¨¦§©¥¨¨¨¨©©¥¤§Ÿ

Lc÷ä ìL ïìéàä¯äøéLàaL .ïéìòBî àìå ,ïéðäð àì¯ ¨¦¨¤¤§¥Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦¤©£¥¨
LøBçä úà Léc÷nä .äð÷a æézé¯.Bleëa ïéìòBîàøîâ ©¦§¨¤©©§¦¤©¤£¦§
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dlirn(ycew zay meil)

äðùî
,ycwd dcya mi`vnpd mitqep mixac ly mpic d`ian epzpyn

:lrn `l mdn dpdpd j` ,d`pda mixeq` mdy[ìL] ïìéà éLøL̈§¥¦¨¤
ïéàaä èBéãämihytzne miqpkpd -arwxw jezå ,Lc÷ä ìLok ¤§©¨¦§¤¤§¥

oli` iyxy [e`-]ïéàaL Lc÷ä ìLmihytzne miqpkpy -ajez ¤¤§¥¤¨¦§
rwxwïéðäð àì ,èBéãä ìL.miyxyd onïéìòBî àìådpdpy ine - ¤¤§Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦

.lrn `l mdn
ïéòîminàöBé àeäLxaere jynpe ,oileg ly dcy jeza [raep-] ©§¨¤¥

,Lc÷ä ìL äãO CBzîycwdd dcya mi`vnpd mindïéðäð àì ¦¨¤¤¤§¥Ÿ¤¡¦
,mdnïéìòBî àìåm` la` .mdaàöéoirnd in eäãOì õeçly §Ÿ£¦¨¨©¨¤

,ycwdepnî ïéðäðexaryk eycwzd `l mindy oeik ,oirnd inn - ¤¡¦¦¤
.ycwd dcya

epi`y adf ly cka min mi`lnn eid zekeqd bga lgy zay axra
zxxan dpynd .zayd meia gafnd iab lr mkeqip jxevl ,ycewn

:min mze` oic z`L íénämi`vnpáäæ ìL ãëampi`y s` , ©©¦¤§©¤¨¨
mewn lkn miyecwïéðäð àì.ycwd jxevl me`liny oeik mdaàìå Ÿ¤¡¦§Ÿ

ïéìòBîy xg`l la` .eycwzd `ly oeik ,mdaïðúð[mind z`-] £¦§¨¨
xweaa zayaúéçBìöa,jka eycwzpy oeik ,ycwd ly zxy ilk - ¦§¦
ïäa ïéìòBî.mdn dpdpyk £¦¨¤

äáøòdetwfy mcew ,gafnd lv` zekeqd bga dze` mitwef eidy £¨¨
ïéðäð àìzi`xp gafnd ci lr dtwefl ick dze` e`iady oeiky ,da Ÿ¤¡¦

.gafn iycwkïéìòBî àìå.dyecw dpi`y oeik ,daéaøa øæòìà éaø §Ÿ£¦©¦¤§¨¨§©¦
epnî íéðäpL íéð÷fä eéä ïéâäBð ,øîBà ÷Bãöe`iady zeaxrdn - ¨¥£¦¨©§¥¦¤¤¡¦¦¤

,gafnd ci lr mtwefl ycwnlïäéáìeìazlihp zevn mda miiwl - §§¥¤
.gafnd lv` megipdy mcew s`e ,alel

àøîâ
mkqpl ick me`liny mina milren ote` dfi`a zxxan `xnbd

:milren oi` ote` dfi`aeLé÷ì Léø øîàiny dpyna epipyy dn ¨©¥¨¦
y dzpeek ,mda milren oi` adf ly ck jeza m`liny bgd jeqipïéà¥

ïleëa ïéìòBîzegt e` oibel dylyn xzei cka yiy ote`a - £¦§¨
,gafnd iab lr mikqpny xeriyd `edy ,oibel dylynïéìòBî ìáà£¨£¦

ìLaïébeì äLyi m` la` -xeriyd `edy ,oibel dyly cka ¦§Ÿ¨¦
.ea milren ,gafnd iab lr mikqpny

:`xnbd dywnéðz÷äåa,àôéñm` wxyïðúðmind z`ìjez §¨¨¨¥¥¨§¨¨§
dúéçBìözycewny,ïäa ïéìòBîììkîdfn rnyn -àLéøc §¦£¦¨¤¦§¨§¥¨

adf ly cka oiicr mdykeléôàmdykaxeriyìLénð ïébeì úL £¦§§Ÿ¤¦©¦
àì.eycwzd `l oiicr mindy oeik ,milren Ÿ

:`xnbd zvxznøîzéà àôéqà øîzéà éà àlàxn`py dn `l` - ¤¨¦¦§©©¥¨¦§©
,oibel dylya oilreny yiwl yix myadpynd ly `tiqd lr

ilk `idy adf ly zigelva mind z` ozp m`y ,da epipyy ,xn`p
zxy,ïäa ïéìòBîdf lreLé÷ì Léø øîàzigelva mpzpyk s`y £¦¨¤¨©¥¨¦

àlà ïéìòBî ïéàozpykadìLïébeì äLmikqpny xeriyd `edy ¥£¦¤¨¨§Ÿ¨¦
mind ,zegt e` oibel dylyn xzei da ozp m` la` ,gafnd iab lr

.mda oilren oi`e miycwzn `lïleëa ïéìòBî øîà ïðçBé éaøå- §©¦¨¨¨©£¦§¨
minl xeriy oi`y ,xaeq opgei iax ik ,oibel dylyn xzeia s`
mind lk z` zycwn zigelvd jkle ,gafnd iab lr mikqpny

.da epzipy

`xnbd.opgei iax zhiy lr dywdy dnn ,yiwl yix lr ddnz
:`xnbd dywníénì øeòéL Lé Lé÷ì Léø øáñ÷c àøîéîì§¥§¨§¨¨©¥¨¦¥¦©©¦

,zekeqd bga gafnd iab lr mikqpnyyi m` wx milren `l jkle
,oibel dyly ckaïðúäå(:iw migaf),âç éî Cqðîä øæòìà éaø øîà §¨§©¨©©¦¤§¨¨©§©¥¥¨

,zekeqd bga mkqpl ick e`lnzdy min -âçamd f`y ,zekeqd ¤¨
,jqpzdl miie`xõeça,dxfrl uegn -áéiçz`hge cifna zxk ©©¨

.mipta axwdl ie`xd xac uega dlrdy lr ,bbeyaïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨
ef dpyn lríeMîly enyn -äàôãBé íçðî`xwpd mewnn - ¦§©¥¨¨¨

,ztceiyøæòìà éaø,uega min jqpnd z` aiigyéaø úhéLa ©¦¤§¨¨§¦©©¦
,øîà àáé÷ò,dxezdn `ed mind jeqipy xaeqdLéøãcdnn £¦¨¨©§¨¦

xn`py(`l hk xacna)cinYd zlr caNn' ,zekeqd bg ly zepaxwa¦§©Ÿ©©¨¦
Dzgpn(íäéëñð) ['äéëñðe]bgay ,'dkqpe' dazk `le miax oeyla ¦§¨¨§¨¤¨

,cinzd mr mikeqip ipy `iadl yi zekeqdãçàå ,íénä Ceqéð ãçà¤¨¦©©¦§¤¨
ïéiä Ceqéð.oaxw lk mr miaixwnyyiy weqtn yxecy oeik jkle ¦©©¦

.uega oaxw dlrdy meyn aiig uega jqpnd ,zekeqd bga min jqpl
øîàåelLé÷ì Léøiaxk xaeq xfrl` iaxy jzhiyl ,opgei iaxl §¨©¥¨¦

,mind jeqip zaeg 'dikqpe'n yxecy `aiwréàjeqip ywed ok m` - ¦
,xn`pe ,oiid jeqipl mindïéi äî`ed ekeqip xeriyìL,ïébeì äL ©©¦§Ÿ¨¦

óàly jeqipd xeriyìL íéî.ïébeì äLdnn `xnbd zwiicn ©©¦§Ÿ¨¦
,minl xeriy yiy `vnp ezhiyly opgei iax lr yiwl yix dnzy

Lé÷ì Léø øáñc ììkîy envr,íénì øeòéL ïéàrecn ok m`e ¦§¨§¨©¥¨¦¥¦©©¦
dylyn zegt e` xzei zigelva yiyk mina milren oi`y xn`

.mibel
`l jkle minl xeriy yiy xaeq envr yiwl yix :`xnbd zvxzn

,mibel dylyn zegt e` xzei yiyk milreníçðîc äéîòèìe§©£¥¦§©¥
øîà÷ äàôãBé,dt`cei mgpn ly ezhiyl ok dywd yiwl yix - ¨¨¨¨¨©

dxezd on mind jeqipl xewndy ,dt`cei mgpn xn` cg` cvny
xeriyy cenll yi dfny ,'dikqpe' weqtdn `aiwr iax zyxc `ed
o`k opgei iax xn` ipy cvne .oiid xeriyk mibel dyly `ed jeqipd
,minl xeriy oi`y gken dfny ,oleka oilreny ,dt`cei mgpn mya
mind eycwzp zegt e` mibel dylyn xzei ozp m` mb jkle

iwl yix la` ,mda milreneenk minl xeriy yiy xaeq envr y
.mleka milren oi`y xn` jkle ,oiil

äðùî
zenewna mi`vnpd mitqep mixac ly mpic d`ian dpynd

:d`pda mixzen md m`d ,d`pda mixeq`d e` miycwendïwä- ©¥
mipeid mippewn eay owd ivrïéðäð àì ,Lc÷ä ìL ïìéàä LàøaL¤§Ÿ¨¦¨¤¤§¥Ÿ¤¡¦

,owd ivrnïéìòBî àìå-owd ivr .lrn `l owd ivrn dpdpy ine §Ÿ£¦
Le`vnpaly oli` y`xäøéLàxeq`y dxf dcear ly oli` - ¤§£¥¨

,d`pdaæézédki -äð÷aokl ,epnn dpdie urdn letiy ick owd lr ©¦§¨¤
d`lrd `ll eicia ecixedl leki m` oke .ecixedl urd lr dlri `l

.xzen ,urd lr
LøBçä úà Léc÷nämivr ea yiy xri -Bleëa ïéìòBîoia - ©©§¦¤©¤£¦§

milra oiae ,xeqipd zrya xbpd cixeny zxeqpa oiae ,mnvr mivra
z` yicwdl ezrc dzid yxegd z` yicwdyk ik ,mivrd iab lry

.ea `vnpy dn lk
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oifge` mipya cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïéìòåî àìå ïéðäð àì ùã÷ä ìùì ïéàáä èåéãä ìù ïìéà éùøùopilf`c Ð

.i`w heicd lya oli`e ,oli` xzaèåéãä ìùá ïéàáä ùã÷ä ìùåoilren `l inp Ð

.ycwd lya i`w exwire li`ed ,oipdp `leùã÷ä äãù êåúá àöåéä ïéòîÐ

.ycwd ly dcy jeza jyene `veiy `l` ,raep `ed oileg ly dcy jezn oirndy

dcy jeza `edy onf lk Ð epnn oipdp `l

lk Ð ea oilren `le (oilren eed) ,ycwd ly

.ycwd ly dcy jeza epnn dzey `edy in

áäæ ìù ãëä êåúáù íéîäck eze`a Ð

wxta opzck ,jeqip jxevl mi`lnn eidy

lega edyrnk :(a,gn dkeq) "daxre alel"

axrn `lnn didy `l` ,zaya edyrn jk

dpi`y ,adf ly ziaga geliyd on zay

min mze`ae .dpila lqti `ly ick ,zycewn

,oipdp `l zycewn dpi`y adf ly ziagay

.ycwd jxevl e`lnzpc meynïéìòåî àìå
dlirnl mind jeqipl eycwzp `lc meyn Ð

ilk epiidc ,adf ly zigelva epzpiy cr

.jkl ycewnäáøòxda oxeciq didy Ð

lv` detwfy mcew dpnn oipdp `l .ziad

,detwfyn la` .zcner jkle li`ed ,gafnd

.dpnn oipdp Ð dzeevn ziyrpcåéä ïéðäð
ïäéáìåìá íéð÷æ äðîîmcew elit` Ð

.gafnd lv` dtwfpyàøîâïéìòåî ïéà
ïìåëáxzei adf ly ck eze`a yi m`y Ð

m` la` ,oda oilren oi` Ð oibel dylyn

,xzei `le zegt `l oibel dyly cka yi

.ea oilren Ð jeqip xeriy dia oi`céðú÷äå
ììëî ïäá ïéìòåî úéçåìöá ïðúð àôéñ

àùéøãoibel dylya elit` ,adf ly cka Ð

.oilren oi` Ð icixbíéîì øåòéù ùéãÐ

oi` ikdl ,oibel dyly epiidc ,jeqip ly

xeriyk ,oibel dylya `l` eda oilren

xeriy oi` :xaq opgei iaxe .jeqipl ie`xd

."oleka oilren" xn`w ikdl ,minlïðúäå
áééç õåçá âçá âçä éî êñðîä øîåà øæòìà éáøxac lkc ,uega dlrn meyn Ð

.migaf zkqna opixn`ck ,ueg ihegy meyn eilr oiaiig Ð mipta lawzn `edy

äàôãåé íçðî éáø íåùî ïðçåé éáø øîàå."uega dlrnde hgeyd" wxta mzd Ð

íéîä êåñéð ãçàåxn`w ikd meyn ,`ziixe`cn dil `wtp mind jeqipc oeike Ð

.uega dlrn meyn eilr aiigcïðçåé éáøì ùé÷ì ùéø øîàåiaxc zxn`c oeik Ð

ied mind jeqipc zxn`e ,"mdikqp" yixcc ,dxn` `aiwr iax zhiya xfrl`

dil xn`wcne .oibel dyly oii dn i` :ikd `nip ok m` ,oiid jeqip enk `ziixe`c

.mind jeqipl xeriy oi`c dil `xiaqc llkn ,ikd yiwl yixíçðî éáøã äéîòèì
øîà÷ äàôãåéxeriy oi` xn`c mgpn iaxc dinrhl yiwl yix dil xn`we Ð

opirny `de .oibel dyly min s` ,oibel dyly oii dn i` :"mdikqp" yixcwe ,minl

xeriy oi`c rnync ,oleka oilren :d`tcei mgpn meyn xn`c opgei iaxl dil

.lirl opixn`ck ,minl xeriy yic dil `xiaq mlerl yiwl yix la` .minl

äðùîïìéàä ùàøáù ï÷ä.ieyr `ed mivr dfi`n yxtn `xnba Ðäð÷á æéúé
oli`l dlri `l la` ,ux`l owd dpwa liti ,owl ecia ribdl leki epi` m`y Ð

."fizi" i`n yxtn `xnbae .eilr dleryk eziilra oli`d on dpdi `ly ,epgwie

åìåëá ïéìòåî ùøåçä úà ùéã÷îä.diiapae mitpra mivra Ðàøîâ
àìã
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"dxard" sili Ð dxekal i` ?i`nl .mi`lk `ivedl `l` epi` Ð "dy" xn`py

xyrnn xeka slinl il dnl .miycwn "zgz" "zgz" xyrne ,xyrnn "dxard"

`lc :xnel yie !"en`" "en`"c dey dxfba miycwn xeka slil ,miycwn xyrne

wxt yixa dcil oiprl oebke `kdc dwpd oebk ,m`a ielzd xac oiprl `l` dl yixc

xg` xac oiprl la` ,(`,n dcp) "otec `vei"

`vxzin `vexiz i`dae .yxcil dpzip `l Ð

sili j`id :zeywdl yiy `zixg` `iyew

oipc oi` `de ,wipdl xeq` `edy xekan

,dwpda dizilc xekan ,xyt` i`yn xyt`

i`n itle !`ed xkfclrc :`gip ziyixtc

mewn lkn oiprl) xekan cenll jixv jgxk

"dxard"c dey dxifbn opitlic oiprl (s`e

cenll ozip `lc oeik mewn lkn ,"dxard"

ab lr s` ,dwpd oiprl xekan miycwen

oiprl ok enk ,ied "xyt` i`"n "xyt`"c

wcwc jk .xekan xity opitli (`l`) xyrn

df lke .dixea lr zetqezd zhiy ayil ixhe

`hiytc `zlinc :`iyw cere .c`n wgec

,zxyernd on wpi `l zxyernd clec `ed

alg" lirl `pz xak `dc .oileg `edy oeik

xn`wc :cere !"oipdp `l Ð oiycwend

:izyxit oizipznae ,"ok oiacpzn mixg`e"

zecled z` wipdl miacpzn mixiyr eidy

oeik ,z`f `id dacp dne ,mdly zendan

ixenl d`xp jkl ?ycwdl geix mey zilc

ixiin oizipznc :digiy uxt iax axd iax

eidyn ecliy miycwen clee zxyern cleea

xeq` ,ikd elit`c :`zeax epiide .oiycwen

mixg`e" xn`wc `d epiide .mdn wipdl

zecled eidy liayay Ð "ok oiacpzn

irawe .mze` wipdl oiacpzn eid ,ycwdl

,en`n wepi `lc ilin ipd `pn `xnba

dzid elit` :rnync "en` zgz" aizkde

`iz`we ,dpnn wpei mewn lkn ,dyecw en`

xekad z` wipdl xeq`y :yexit Ð ea oilren xeka dn .xekan "dxard" "dxard"

md ixdy ,miycwe xyrn znda ly xeka epivn `l `dc ,miycwe xyrn zndan

xyrnd zyecw yecw `edy cle s` ,xnelk Ð xyrn s` .zexekad on mixeht

inp oiycwend alge .xyrn `edy en`n wipdl xeq` Ð xyrn zndan clepy

ly dndac ,ycwd ly dpi` xekaa xen`d "en`" dnc .xekan "en`" "en`" `iz`

(didi) mini zray" aizkc miycwa xen`d "en`" s` ,dxekad on dxeht ycwd

en`n miycw znda ly zeclel wipdl xzeny hytd itl rnync ,"en` zgz

la` .en`n wipdl xzen jkle ,oilegc m` dze` i`cec ,ok epi` Ð dyecw `idy¥

,ikdl dey dxfb jixhvi` xityc ,`gip `zyde .el wipdl xeq` Ð dyecw `id m ¦̀

jdn mzd opitli `lc `gip mbe .m`d on `iadl xeq` Ð ycwd ly cledyk s`c

iabc "en`"c cenll `l` dey dxfb jd opiyxc `l `dc ,"en`" "en`"c dey dxfb

.epyxitck ,xeka iabc "en`" enk ,oileg m`dy :xnel dvx miycwéùøùly oli`

.xity dl yxtn (a,ek) "xetgi `l" wxt `xza `aaa Ð heicdíéîadf ly ckay

dze` oipzepe ,gelyd inn lenz`n mi`lnn eidy ,ixiin da`eyd zia zgnya Ð

dkeq) "daxre alel" wxt xn`ck [dpila] oilqtp eidi `ly ,zycewn dpi`y ziagl

.(`,fk `nw `aa) ziag epiid "ck"c ,`niz oi`e .(a,gn

åðúð.mda oilren jkle ,zxy ilk dzid zigelv dze` Ð zigelvl

äáøò.epzip zepdil e`l zevn :xaqw Ð mdialela mipwf mdn eid oipdp .eycw `ly itl Ð oilren `le ,oipdp `le Ð gafnd oitiwn eid

ìáàipzw `de :jixt ikdle .oilren oibel dylyac xn`we ,"oilren `le oipdp `l ckay min" xn`wc ,oizipznc `yix` i`wc jzrc `wlq `we Ð oibel dylya oilren

iab xn`wc `d epy `l yiwl oa oerny iax xn` 'ek xnzi` [i`] `l` !ycwp `l ckay ,dlirn `kil `yix` la` Ð rnync ,"oda oilren zigelva epzp" `tiq

m` ik ycewn mind oi`c ,oibel dylya `l` oilren oi` Ð oibel dylyn xzei yi m`e ,oibel dylya minl xeriy yi :xaqwc .oibel dylya `l` oda lrenc zigelv

,oibel dyly dzyiy cr oilren oi`c xn`we ,min daxd ilka ea didy :miyxtn yie .lren didi Ð mipexg`d oibel dylyn dzyi m` la` .mind ikqpl jixvd xeriyk

.xeriy edfcéáøcgne li`ed ,oii ikqpl mind jeqip yiwne ,oikeqip ipy rnync Ð "dikqpe" `l` "dkqp" xne` epi` ."dikqpe" Ð xn` eax `aiwr iax zhiya xfril`

`de :ikd xza wiqn (a,iw) "dlrnde hgeyd" wxt migafae .oibel dyly min s` ,oibel dyly oii dn i` :yiwl yix xn`e ,aiig `di uega ekqpnd oii ikqp dn .iwtp `xw

oa oerny iax xaqw `nl` .minl xeriy oi`c rnync ,xn`w "bgd in" `de ,inp ikd oi`c :`niz ike ,xnelk .`ed `iyewc `neiqe ,minl xeriy oi`c ,xn`w "bgd in"

d`tcei mgpnc `nrhl :ipyne !ikd dil zi` diteb edi` `de ,"oibel dyly min s` ,oibel dyly oii dn i`" jixt i`n ok m` ,xeriy yi :xaqw i`e .minl xeriy oi` :yiwl

iaxl dil zi`e ,xfrl` iaxc `nrh yxitc ,jixtw jd gknc `nrhl ,xnelk Ð "oii ikqp dn i`" mzd jixtwc `de ,minl xeriy yic xaq diteb yiwl yix ,xnelk ,xn`w

`ail` oibel dylya oilrenc lirlc `iddc :miyxtn yie .minl xeriy oi` xn`w i`n` ok m` ,oiil min yiwn xfrl` iaxe li`ed ,jixt ikdle .minl xeriy oi`c xfrl`

(my) "dlrnde hgeyd" wxtac :cere ?diny xkc o`n d`tcei mgpn `kdc ,d`xp `le .minl xeriy yi ok m`e ,oii ikqpl min ikqp ywzi`c `xwn dil witnc ,mgpnc

.`id `zlin e`l ,dil dywnc yiwl yixc `iyewe ,xeriy ira `l mgpnc rnyn

ï÷ä.xity dl yxtn `xnba Ð oli`d y`xayæéúé.letie ,lwn ici lr erprpn `l` ,ecia mgwi `le Ð dpwaùéã÷îä.mebxz oeyla "xri" Ð yxegd
zxzen
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äðùîìLå ,Lc÷ä ìLa ïéàaä èBéãä ìL ïìéà éLøL̈§¥¦¨¤¤§©¨¦§¤¤§¥§¤
èBéãä ìLa ïéàaL Lc÷ä¯ïéòî .ïéìòBî àìå ,ïéðäð àì ¤§¥¤¨¦§¤¤§Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦©§¨

Lc÷ä ìL äãOä CBzî àöBé àeäL¯àìå ,ïéðäð àì ¤¥¦©¨¤¤¤§¥Ÿ¤¡¦§Ÿ
äãOì õeç àöé .ïéìòBî¯íénä .epnî ïéðäðãëaLìL £¦¨¨©¨¤¤¡¦¦¤©©¦¤§©¤

áäæ¯ïðúð .ïéìòBî àìå ,ïéðäð àìúéçBìva¯ïéìòBî ¨¨Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦§¨¨©§¦£¦
äáøò .ïäa¯éaøa øæòìà éaø .ïéìòBî àìå ,ïéðäð àì ¨¤£¨¨Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦©¦¤§¨¨§©¦

íéð÷fä eéä ïéâäBð :øîBà ÷BãöíéðäpLepnîïäéáìeìa. ¨¥£¦¨©§¥¦¤¤¡¦¦¤§§¥¤
àøîâïéìòBî ïéà :Lé÷ì Léø øîà¯ìáà ,ïleëa ¨©¥¨¦¥£¦§¨£¨

ìLa ïéìòBî.ïébeì L¯úéçBìvì Bðúð" àôéñ éðú÷äå¯ £¦§¨¦§¨¨¨¥¥¨§¨©§¦
àLéøc ììkî ,"ïäa ïéìòBî¯ìLa eléôàéîð ïébeì úL £¦¨¤¦§¨§¥¨£¦¦§¤¦©¦

,"ïäa ïéìòBî" .øîúéà àôéqà ,øîúéà éà àlà !àì̈¤¨¦¦§©©¥¨¦§©£¦¨¤
ìLa àlà ïéìòBî ïéà :Lé÷ì Léø øîàéaøå .ïébeì äL ¨©¥¨¦¥£¦¤¨¦§Ÿ¨¦§©¦

Lé÷ì Léø øáñ÷c àøîéîì .ïleëa ïéìòBî :øîà ïðçBé¨¨¨©£¦§¨§¥§¨§¨¨©¥¨¦
éî Cqðîä :øæòéìà éaø øîà ,ïðúäå ?íénì øeòéL Lé¥¦©©¦§¨§©¨©©¦¤¦¤¤©§©¥¥

õeça âça âç¯íçðî íeMî ïðçBé éaø øîàå ,áéiç ¨¤¨©©¨§¨©©¦¨¨¦§©¥
äôàãBéLéøãc ,øîà àáé÷ò éaø úèéLa øæòìà éaø : ¨¨©¦¤§¨¨§¦©©¦£¦¨¨©§¨¥

"íäékñð"¯øîàå ,ïéiä Ceqéð ãçàå íénä Ceqéð ãçà ¦§¥¤¤¨¦©©¦§¤¨¦©©¦§¨©
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c"agקפ i`iyp epizeax zxezn

דיני„ כל לו יש ואעפ"כ סופרים מדברי הוא ביו"ט הקידוש
אחד כוס אלא לו אין שאם אלא דבר לכל שבת של קידוש
כיון יו"ט לשל קודם שבת של קידוש הרי שבת בערב יו"ט וחל
הוא הכוס שעל אע"פ התורה מן הוא בשבת הקידוש שעיקר

סופרים: מדברי

מדברי‰ וביו"ט התורה מן בשבת היום בקידוש חייבות נשים
פטורות נשים גרמא שהזמן עשה מצות שכל ואע"פ סופרים

ו יום את זכור שנאמר חייבות היום בקידוש ונאמרממנה גו'
והואיל בזכירה ישנו בשמירה שישנו כל וגו' יום את שמור
שהיא מלאכה מעשיית בו להשמר בשמירתו מוזהרות והנשים
אף תעשה לא מצות וכל וגו' מלאכה כל תעשה לא מצות
בזכירתו ג"כ מוזהרות הן הרי בה מוזהרות נשים גרמא שהזמן

היום: קידוש דהיינו

Âהאנשים כמו התורה מן היום בקידוש חייבות שהנשים וכיון
אין שלכתחלה אלא חובתם ידי האנשים את להוציא יכולות
במצות): לזלזל יבאו (שלא למעשה הלכה לשואל כן להורות

Êשערות ב' שהביא ידוע אינו אם שנה י"ג בן הוא אפילו וקטן
בודאי התורה מן מחוייבת שהיא כיון האשה את מוציא אינו
עדיין שערות ב' הביא לא שמא כי מספק אלא מחוייב אינו והוא
בעצמה האשה תקדש לכן התורה מן המצות מכל פטור והוא

שומעת אם ואפילו במלה מלה הקטן עם תאמר יודעת אינה ואם
תאמר הקודש לשון מבינה אינה אם מקום מכל מגדול הקידוש

קצ"ג: בסי' שנתבאר כמו במלה מלה עמו

Áצרכי ולהכין שבלילה לקידוש יין לקנות משגת ידו שאין מי
הרי שביום לקידוש ויין היום ולכבוד הלילה לכבוד סעודה
שיכול אע"פ התורה מן שהוא לפי לכל קודם הלילה קידוש
מקום מכל סופרים מדברי אלא אינו היין על וגם הפת על לקדש
לכל קודם שלו היין גם התורה מן הוא זה קידוש שעיקר כיון
של ליין קודמת היא משנה לחם פת לו אין שאם הפת מן חוץ
מצות עיקר הוא שהפת לפי הפת על ויקדש הלילה קידוש
בסי' כמ"ש פת בלא כלל לקיימן אפשר שאי השבת סעודת

רע"ד.

לקידוש יין (לקנות וצריך הלילה לקידוש ויין פת לו יש ואם
צרכי הרי יום ולכבוד לילה לכבוד סעודה צרכי ולהכין שביום)
סעודה ולצרכי היום) (לקידוש קודמין היום שלכבוד סעודה
לו שיש מי וכן לילה לכבוד קודם יום שכבוד הלילה שלכבוד
היום שכבוד בלילה יאכלם ולא היום עד יניחם מגדים מיני מעט
הלילה): שלכבוד סעודה לצרכי קודם שביום קידוש (וכן קודם

בֿח סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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הפרק: וכחתוכן חייך" הוא "כי ה' אהבת בין ההבדל

השם קידוש על נפש' ה'מסירת

שהי' הביטול ענין יותר בעומק לבאר ימשיך זה [בפרק

בנ שהיו"אצל בכך ביטוי לידי שבא המן, גזירת בזמן י

השם. קדושת על נפשם למסור מוכנים

מוחלט ביטול על מורה נפש דמסירת הענין, ונקודת

ישראל"להקב דבני שהביטול ונמצא ובעצמו. בכבודו ה

לא היינו בביטול, ביותר גבוהה מדריגה הי' הפורים בימי

התורה בלימוד ית' רצונו בקיום המתבטא ביטול סתם

מקום שום משאיר שאינו כזה ביטול אלא המצוות, וקיום

תורה מתן בעת הביטול דרך על והוא האדם. למציאות

" באמירת ביטוי לידי ונשמעשבא שנעשה בכך וכן פרחה""

."נשמתן

קבלת כי תורה, למתן פורים בין הקשר עומק וזהו

שבנ ענינה ""התורה נעשו "כליםי לגילוי של" קדמונו

(עעולם להקב"" המוחלט ביטולם בפורים,"י הי' וכן - ה)

ועצמו"שע למהותו המוחלט וביטולם נפשם מסירת תוי

ב סוף אין אור לגילוי זכו ""ית', עולםה של ."קדמונו

ומבאר:] שהולך וזהו

äáäà úîçî êùîð ùôð úøéñî úðéçá äðäå
.úòãä ïî äìòîì àéäù úøúåñîä

אחד בכל בכח שישנו הנ"ל נפש ומסירת ביטול
המסותרת" ה"אהבה מן נמשך כנ"ל, מישראל ואחד
נפש שכל התניא בספר כמבואר מישראל, נפש שבכל
טבעית אהבה אבינו מאברהם בירושה לה יש מישראל

בלב. מסותרת שהיא להקב"ה

סתם פירוש: הדעת". מן "למעלה היא זו ואהבה
התבוננות, ע"י אדם של בליבו נולדת להשם אהבה
אך להלן, שיבואר כפי טעם, פי שעל אהבה שזוהי
מן שלמעלה אהבה היא בירושה שבאה זו אהבה
היא אלא השכל תולדת זו אהבה אין כלומר, הדעת,
"אהבה נקראת (ולכן ישראל כל בנפש בעצם נטועה

מסותרת").

קידוש על נפש מסירת של הכח בא זו ומאהבה
ית' שמו קדושת למען חייו ואיבוד נפש דמסירת השם,
שיבואר כפי הדעת, מן למעלה אלא שכלי ענין אינו

לקמן.
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ÂÎÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba C¯·Óe ¯ÊBÁ ¯ea„a ˜ÈÒÙ‰ ÌÚhL Ì„B˜Â ÒBk‰ ÏÚ LcÈ˜163[rÈ¯ˆ B�È‡ÂLc˜Ïe ¯BÊÁÏ C[`r
¦¥©©§¤¤¨©¦§¦§¦¥§¨¥¥§¦©¨¤§¥¨¦©£§©¥

È¯ˆ BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ¯Á‡ ¯„ÁÏ ‰Ê ¯„ÁÓ ‡ˆiL (B‡) ‰Ê ÒBk ˙È˙LÓ BzÚc ÁÈÒ‰ Ì‡ Ï·‡¯BÊÁÏ C £¨¦¥¦©©§¦§¦©¤¤¨¨¥¤¤¤§¤¤©¥©©¦¤¨©¦§¨¦©£

Lc˜Ïe[ar˙¯È˜Úa (B‡) ˙Úc‰ ÁqÈ‰a ÒBk‰ ˙ÓÈÚËÏ B�Èa ˜ÈÒÙ‰L ÔÂÈk ÔBL‡¯‰ LecÈwa B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ B�È‡Â §©¥§¥¥§¥¨©¦¨¦¥¨¤¦§¦¥¦§¦©©§¤¥©©©©©£¦©

¯„ÁÏ ¯„ÁÓ ÌB˜Ó167: ¨¥¤¤§¤¤

כו סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

1

2

3

4

`zax `zkld

ïôâä éøô àøåá [òאו הקידוש ברכת מברך חבירו שמע -

צריך אין - וענה עבר ואם 'אמן', יענה לא הגפן' פרי 'בורא
חוזר - אחרת ברכה על אמן ענה אבל ולברך, לחזור

.164ומברך

ùã÷ìå øåæçì [àòבורא' ברכת אלא מגרע אינו דההפסק -
הקדוש אבל לטעימה, ברכה בין ששח מפני הגפן', פרי

אחר עתה וישתנה כדין, הכוס על שההיה יצא, כבר
.165הברכה

ùã÷ìå øåæçì [áòחובתן ידי היוצאים השומעים גם -

יסיחו לא - שבידם מהיין טעמו כבר אם אף - בקידוש
לוגמיו כמלא המקדש שישתה עד מהקידוש .166דעתם

zetqede mipeiv

(163:Ë"Ò ÊÒ˜ ÔÓÈÒבין ישיח ולא מיד יאכל הברכה ואחר
היתה כן אם אלא ולברך לחזור צריך שח ואם לאכילה ברכה
שאמר כגון עליו שמברך הדבר מעניני שהם בדברים השיחה

ליפתן. או מלח הביאו
הגרשז"א.164) בשם לטֿמ הערות פמ"ח שש"כ
עו.165) ס"ק משנ"ב
והוא166) היא מהקידוש חלק הכוס שתיית שגם משום

אגרותֿ (שו"ת לוגמיו כמלא ששותה בכך חובתן ידי מוציאם
בדיבור הפסיקו אם אמנם א), אות ע' סימן ח"ד או"ח משה
שאם אלא הקידוש, חובת ידי יצאו - דעתם הסיחו ולא בלבד
הערה פמ"ח (שש"כ 'הגפן' לברך צריכים מהיין לטעום רוצים

מא).
(167:‡"Ò ÁÚ˜ ÔÓÈÒבידו המאכל ונטל זה בחדר אוכל היה

והלך שעמד שכיון ולברך לחזור צריך לאכול אחר לחדר והלך
היא אחרת אכילה וזו אכילתו גמר היא זו עמידתו אחר למקום
ואפילו בינתיים דעתו הסיח שלא אע"פ בתחלה ברכה וטעונה
מקומו ששינה שכיון ולברך לחזור צריך לאכול למקומו חוזר
נקרא אינו לזוית מזוית אחד בחדר אבל אכילתו הפסיק בינתיים

גדול. טרקלין הוא אפילו מקום שינוי
מחדר מקומו לשנות בדעתו היה זה בחדר כשבירך מתחלה ואם
אחר מאכל השני בחדר אוכל אפילו אכילתו באמצע לחדר

ולברך. לחזור א"צ הראשון כברכת שברכתו
אפילו או לבית מבית אבל אחד בבית החדרים שני שיהיו והוא
במקום אם מקום ומכל . . כלום מועלת דעתו אין לחצר מבית
דרך אפילו שם שאכל הראשון מקומו את לראות יכול שאוכל
מבית אפילו ולברך לחזור צריך אין מקומו מקצת ואפילו חלון

כשבירך. בדעתו כן היה לא ואפילו לחצר
·Î ˜"Ò ËÚ ÔÓÈÒ ÔÁÏ˘‰ ˙Âˆ˜·Âצריך שאין מקום שבכל כתב

שרואה (כגון אחר לחדר כשהלך גם 'הגפן' ולברך לחזור
ולקדש. לחזור צריך שאין ה"ה מקומו)

Ò"·:וראה ˆ˜ ÔÓÈÒבדיעבד אפילו בו מעכב שהכוס דבר כל
קידוש כגון הכוס על ולומר לחזור צריך כוס בלא אמר שאם
לוגמיו כמלא ממנו שתה ולא הכוס על אמר אם ה"ה והבדלה
צריך בינתיים הדעת היסח ובלא ממקומו שעקר קודם מיד

רע"א. בסי' כמ"ש ולקדש לחזור

•

zay zekld - jexr ogley

בכניסתו· בין יין של כוס על זו זכירה שתהא חכמים ותקנו
ביציאתו. בין

שאפשר מה בכל כניסתו לתחלת סמוך לקדש המובחר מן ומצוה
דכיון מיד לקדש לו יש יום מבעוד הכנסת מבית יצא אם ואף
לו ויש השבת כניסת אצלו זה הרי הקדש על מחול שהוסיף
מיד ג"כ לאכול צריך הקידוש ואחר לכניסתו סמוך מיד לקדש
מיד לאכול תאב אינו ואם סעודה במקום הקידוש שיהיה כדי
שיאכל כדי שירצה כמה הלילה תוך מלקדש להמתין יכול

כניסתו בתחלת זכרו שכבר מה על לסמוך ויוכל לתיאבון
אין התורה מן שהרי התורה מן בזה יצא שכבר ערבית בתפלת
בתפלה: זכרו והרי יין בלא בלבד בדברים זכירה אלא צריך

(דהיינו‚ הלילה של ראשונה בשעה לקדש שלא נזהרים יש
קודם או אלא תכ"ח) סי' עיין היום חצות אחר שביעית שעה
הוא הראשונה שבשעה לפי הלילה תוך שעה לאחר או הלילה
לו יש שלכתחלה נתבאר וכבר עליו מושל וסמא"ל מאדים מזל

יום: מבעוד הכנסת מבית בבואו מיד לקדש
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דיני„ כל לו יש ואעפ"כ סופרים מדברי הוא ביו"ט הקידוש
אחד כוס אלא לו אין שאם אלא דבר לכל שבת של קידוש
כיון יו"ט לשל קודם שבת של קידוש הרי שבת בערב יו"ט וחל
הוא הכוס שעל אע"פ התורה מן הוא בשבת הקידוש שעיקר

סופרים: מדברי

מדברי‰ וביו"ט התורה מן בשבת היום בקידוש חייבות נשים
פטורות נשים גרמא שהזמן עשה מצות שכל ואע"פ סופרים

ו יום את זכור שנאמר חייבות היום בקידוש ונאמרממנה גו'
והואיל בזכירה ישנו בשמירה שישנו כל וגו' יום את שמור
שהיא מלאכה מעשיית בו להשמר בשמירתו מוזהרות והנשים
אף תעשה לא מצות וכל וגו' מלאכה כל תעשה לא מצות
בזכירתו ג"כ מוזהרות הן הרי בה מוזהרות נשים גרמא שהזמן

היום: קידוש דהיינו

Âהאנשים כמו התורה מן היום בקידוש חייבות שהנשים וכיון
אין שלכתחלה אלא חובתם ידי האנשים את להוציא יכולות
במצות): לזלזל יבאו (שלא למעשה הלכה לשואל כן להורות

Êשערות ב' שהביא ידוע אינו אם שנה י"ג בן הוא אפילו וקטן
בודאי התורה מן מחוייבת שהיא כיון האשה את מוציא אינו
עדיין שערות ב' הביא לא שמא כי מספק אלא מחוייב אינו והוא
בעצמה האשה תקדש לכן התורה מן המצות מכל פטור והוא

שומעת אם ואפילו במלה מלה הקטן עם תאמר יודעת אינה ואם
תאמר הקודש לשון מבינה אינה אם מקום מכל מגדול הקידוש

קצ"ג: בסי' שנתבאר כמו במלה מלה עמו

Áצרכי ולהכין שבלילה לקידוש יין לקנות משגת ידו שאין מי
הרי שביום לקידוש ויין היום ולכבוד הלילה לכבוד סעודה
שיכול אע"פ התורה מן שהוא לפי לכל קודם הלילה קידוש
מקום מכל סופרים מדברי אלא אינו היין על וגם הפת על לקדש
לכל קודם שלו היין גם התורה מן הוא זה קידוש שעיקר כיון
של ליין קודמת היא משנה לחם פת לו אין שאם הפת מן חוץ
מצות עיקר הוא שהפת לפי הפת על ויקדש הלילה קידוש
בסי' כמ"ש פת בלא כלל לקיימן אפשר שאי השבת סעודת

רע"ד.

לקידוש יין (לקנות וצריך הלילה לקידוש ויין פת לו יש ואם
צרכי הרי יום ולכבוד לילה לכבוד סעודה צרכי ולהכין שביום)
סעודה ולצרכי היום) (לקידוש קודמין היום שלכבוד סעודה
לו שיש מי וכן לילה לכבוד קודם יום שכבוד הלילה שלכבוד
היום שכבוד בלילה יאכלם ולא היום עד יניחם מגדים מיני מעט
הלילה): שלכבוד סעודה לצרכי קודם שביום קידוש (וכן קודם

בֿח סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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xe` dxez

הפרק: וכחתוכן חייך" הוא "כי ה' אהבת בין ההבדל

השם קידוש על נפש' ה'מסירת

שהי' הביטול ענין יותר בעומק לבאר ימשיך זה [בפרק

בנ שהיו"אצל בכך ביטוי לידי שבא המן, גזירת בזמן י

השם. קדושת על נפשם למסור מוכנים

מוחלט ביטול על מורה נפש דמסירת הענין, ונקודת

ישראל"להקב דבני שהביטול ונמצא ובעצמו. בכבודו ה

לא היינו בביטול, ביותר גבוהה מדריגה הי' הפורים בימי

התורה בלימוד ית' רצונו בקיום המתבטא ביטול סתם

מקום שום משאיר שאינו כזה ביטול אלא המצוות, וקיום

תורה מתן בעת הביטול דרך על והוא האדם. למציאות

" באמירת ביטוי לידי ונשמעשבא שנעשה בכך וכן פרחה""

."נשמתן

קבלת כי תורה, למתן פורים בין הקשר עומק וזהו

שבנ ענינה ""התורה נעשו "כליםי לגילוי של" קדמונו

(עעולם להקב"" המוחלט ביטולם בפורים,"י הי' וכן - ה)

ועצמו"שע למהותו המוחלט וביטולם נפשם מסירת תוי

ב סוף אין אור לגילוי זכו ""ית', עולםה של ."קדמונו

ומבאר:] שהולך וזהו

äáäà úîçî êùîð ùôð úøéñî úðéçá äðäå
.úòãä ïî äìòîì àéäù úøúåñîä

אחד בכל בכח שישנו הנ"ל נפש ומסירת ביטול
המסותרת" ה"אהבה מן נמשך כנ"ל, מישראל ואחד
נפש שכל התניא בספר כמבואר מישראל, נפש שבכל
טבעית אהבה אבינו מאברהם בירושה לה יש מישראל

בלב. מסותרת שהיא להקב"ה

סתם פירוש: הדעת". מן "למעלה היא זו ואהבה
התבוננות, ע"י אדם של בליבו נולדת להשם אהבה
אך להלן, שיבואר כפי טעם, פי שעל אהבה שזוהי
מן שלמעלה אהבה היא בירושה שבאה זו אהבה
היא אלא השכל תולדת זו אהבה אין כלומר, הדעת,
"אהבה נקראת (ולכן ישראל כל בנפש בעצם נטועה

מסותרת").

קידוש על נפש מסירת של הכח בא זו ומאהבה
ית' שמו קדושת למען חייו ואיבוד נפש דמסירת השם,
שיבואר כפי הדעת, מן למעלה אלא שכלי ענין אינו

לקמן.

e wxt yipi` aiig d''c
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c"agקפב i`iyp epizeax zxezn

.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Í˙ÂÏÚ‰·נר כמ"ש נרות בשם נק' נש"י הנה הנרות, את
מאירה הנר כי שם על והוא אור ותורה מצוה
הנר כי וגם בהגוף, מאיר הנפש הנה בנש"י וכמ"כ כו'
ושוב הרצוא ענין הוא בנמשל וכמ"כ תמיד למעלה מתנענ'
והם נרות ז' יש והנה ושוב. ברצוא תמיד היא הנפש שחיות
והנצח והתפארת והגבורה הגדולה ה' לך הפסוק כנגד
הגדולה מדת תחלה ולהבין כו', מידות ז' שהם כו' וההוד
הוא הא' אופנים ג' בזה יש גדולה בחי' ממשיכין מה וע"י
ענותנותו מוצא אתה שם גדולתו במקום כי הענוה מדת ע"י
גדולה בשם הוא שאצלינו זהו גדולה בשם שנק' מה (והיינו
צריכין וא"כ כו') שמשפיל ענוה בחי' זהו ית' לפניו משא"כ
עי"ז למטה הענוה מדת ע"י והוא הענוה מדת לעורר
שקורין הגדולה מדת וזהו הענוה מדת למעלה מעוררי'
ממשיכין מה ע"י הב' והאופן היא) (והיא כנ"ל כו' למטה
כמו גדול בשם ג"כ שנקראין דברי' ע"י הוא הגדולה מדת
במ"א כמ"ש מעשה לידי שמביא תלמוד וגדול גדול מעשה

בחי' ממשיכים זה גדול וע"י מאד ומהולל הוי' גדול כי
שילמוד דוקא ביטול בבחי' להיות צריך (וכ"ז גדולה
ועי"ל כו') היפוך שהוא ח"ו גדלות בבחי' ולא כו' לשמה
גדול כתי' הנה כי גדולה בחי' ג"כ ממשיכים שע"י ג' אופן
הוא אלקינו עיר והנה אלקינו, בעיר מאד ומהולל הוי'
שמצורף העיר ממשל וכידוע התפילה אותיות צירופי
בס"י וכמ"ש אותיות שנק' אבני' מהרבה ובית בתים מכמה
בתי' ששה בונות אבני' שלש בתים שתי בונות אבני' שתי
ובצירוף אבני' שנק' התפלה אותיות בחי' וזהו ע"ש כו'
בעיר כו' גדול וכתי' עיר בחי' שנעשה עד יחד אבני' הרבה
כו' הוי' גדול בחי' שורה אלקינו עיר שבבחי' היינו אלקינו
עי"ז התפלה אותיות ע"י היינו עיר בחי' כשעושי' ולכן
התפלה אותיות יותר לומר (ויתכן גדולה בחי' ממשיכי'
שהי' ירושלי' בחי' היינו אלקינו עיר כי התורה) (מאותיות
תמידין כנגד ותפלות דוקא הקרבנות ע"י העבודה עיקר בה
וד"ל). כו' התפלה אותיות לומר יותר יתכן לזה כו' תקנו

zexpd z` jzelrda
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.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Á˜ÈÂבהן ויפצל וערמון ולוז לח לבנה מקל יעקב לו
בשקתות ברהטים כו' הלבן מחשוף לבנות פצלות
עקודים הצאן ותלדנה המקלות אל הצאן ויחמו כו' המים
האיך וצ"ל עקוד. אל הצאן פני ויתן כו' וטלואים נקודים
האריז"ל בכתבי דאיתא גבוהות בחי' מלבן יעקב בירר
מאצי', שלמעלה עולמות בחי' הם נקודים דעקודים
מהו"ע וצ"ל המקלות ע"י זה שבירר הכתוב ומשמעות
כי הדברים ותוכן באריכות, נתבאר בזהר אך המקלות.

אעיל והוא גבורות הם וערמון ולוז חסדים, הם ולח לבנה
תפארת האמצעי קו לו בחר יעקב כי הוא והפי' בינייהו.
המבריח התיכון בריח הוא תפארת כי הכתר עד שעולה
ממשיך ומשם מל' התחתון קצה עד כתר העליון מקצה
המשיך ויעקב אלקות, גילוי ג"כ בבי"ע שיהי' כדי לבי"ע
ששם המקלות שזהו לבי"ע עליון מכתר מ"ד המשכת
ותלדנה ועי"ז מ"ן העלאת בבי"ע ופעל בי"ע ברהטים

כו'. עקודים הצאן

dpal lwn awri el gwie

a"lxz `vie 't c"qa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

שני מאמר

äèåòäòéøéë íéîù äèåð äîìùë øåà46,ïéáäì êéøöå
äæì äæ íéîù äèåðå øåà äèåòã íéðéðòä úåëééùדמזה

ביניהם שייכות יש בוודאי לשני אחד בסמיכות .שכתובים 1

2

3

ב.46. קד, תהילים

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

בבחי'Â‰�‰(ה) ולבו דעתו בעומק יתבונן האדם כאשר
שהוא כ"ע ממלא בחי' בעולמות דמל' יח"ת
כנ"ל ליש מאין העולמות כל המהווה האלקי האור בכח
ה' את לאהוב אלקית באהבה בלבו יתפעל (בבשכמל"ו)
לבבך בכל ואהבת כמ"ש יצריך בשני והיינו לבבו בכל
ולב במוח היטב הנקלטת הזאת אלקית השגה שע"י והוא
ותשוקה כליון בו להיות הטבעי בשר בלב גם יתפעל
רצון כל ויהפוך שימאס עד י"ה שלהבת אש ברשפי נפלאה

לב רק לו להיות הטבעי דחום ורע שבשמיםזר לאביו אחד
היפך האלקי' בתשוקה תכסוף בעצמה שהנשמה כמו כו'
כו' למטה שיורדת הבהמה רוח שנקרא החומרי הגוף טבע
כו' הנה"ט כוחות בכל עמוק ולב מקרב אמתית בהתפעלות
לנפש קרובה בעולמות האלקי דכח זאת שהתבוננות לפי
וראו עיניכם מרום שאו כמ"ש בשר בעיני גם לראות האדם
עד כו' ממש חושיות בראי' כמו וראו פי' אלה ברא מי
להיות דהיינו לגמרי זרות הרצונות התהפכות להיות שיכול
ונמצא לבדו לה' התשוקה אש רשפי בהתפעלות מתהפכים
ממש האלקית לקדושה נהפך רע שמלא הטבעי החום גם
ורצונו נפשו לשוא נשא לא אשר ממש לבב בר (ונקרא
חפצתי לא ועמך בשמים לי מי כמו לבדו לה' רק כלל
טהור לב לבו שנעשה עד כו') ולבבי שארי כלה בארץ
האלקי לאין היש ביטול בבחי' עכ"פ שעה באותה לגמרי
דמל' האלקי אור בחי' עליו ששורה (מפני לאמתו באמת
כשבטלים עליונים במלאכים למעלה שמאיר כמו בעולמות
שדולקת הפתילה כדמיון ממש וזהו כו') במציאות
כך כו' ואור אש למהות שנהפכת בה הנדלק אש בשלהבת
עצמה רעה תאוה של הטבעי וחום אש שהוא הגוף נהפך
י"ה שלהבת אש רשפי שנקרא האלקי' התשוקה למהות
בכל כמ"ש לבדו לה' רק להיות כנ"ל האלקית דנשמה
יאהוב השמאלי שבחלל היצה"ר שגם יצריך בשני לבבך
ממש האלקי י"ה שלהבת אש רשפי בהתפעלות ה' את
בשר בלב ממש אלקות התפעלות שיש רואים שאנו וכמו
רב זמן נמשך שאינו רק כו' ירננו ובשרי לבי וכמו דוקא
אחר נמשך הנ"ל מ"ה דכח השמן בחי' שאין מטעם
אש אוכמא נהורא הנק' שזהו למעלה ומבואר כנ"ל הפתיל'
אור כך כו' מעט מעט לפתילה ומכלה השורף השחור
הנ"ל כ"ע דממלא מהשגה הנשמה שבהתפעלות האלקי
כן (וכמו הקדושה לאור להפכו הטבעי ללב ומכלה שורף
ג"כ שזהו בעולמות בהתלבשותה דאצילות במל' למעלה
שנק' כו' חי כל נשמת ונק' בגוף הנשמה התלבשות כמו
להיות שמהפך לפי כנ"ל אוכמא נהורא ג"כ נק' כ"ע ממלא
דנוגה שרים הע' גם עד העולמות בכל לאין היש ביטול

בשירה חיים באלקים ונכללים בטלים הם שגם דעשיה
גוים כל ה' את הללו וכתיב גוים על אלקים מלך כמ"ש
בכתובים רבות וכה"ג כו' עמים משפחות לה' הבו וכן כו'
וזהו כו' הארץ כל לה' הריעו כו' הארץ כל מה' יראו כמו
התחתון באדם ממש דנה"ט רעות מדות ז' התהפכות כמו

כשמ גם היינו ידעך רשעים ונר (ומ"ש אותםכידוע) בטשים
הרע מבחי' גמור פירוד בבחי' כשהן יותר נרם ויקפץ ידעך
כו' צדיקים ואור כתיב ובצדיקים כו' לגמרי דגקה"ט גמור
וסליק ליה מבטשין דנשמתא נהורא ביה סליק דלא וגופא
בחוש וכנראה כו' נהורא ביה סליק דלא כאעא כו' ביה
הנשמה אור בו יאיר בגוף ומזוני חיי בבני ביטוש שע"י
באמת ולהכנע מאד נשבר בלב תשובה הרהור בו לעשות
י"ה שלהבת אש רשפי בתשוקת באוי"ר ולהתפעל לה'
לגקה"ט טו"ר דמעורב נוגה בין ההפרש הוא ובזה דנשמה
בין לרשע צדיק בין וראיתם ושבתם וכמ"ש גמור דרע
כו' ויתבררו ויתלבנו כתיב ברשעים גם אך כו' אלקי' עובד
וגם נדח ממנו ידח לא כי כו' האובדים ובאו וכמ"ש
הוא זה כל והנה כו' עמים אל אהפוך אז כתיב באוה"ע
נהורא בחי' אבל כנ"ל בפתילה שנדלק אוכמא נהורא בחי'
התבוננות מבחי' בא הוא המאיר אור שנק' הנ"ל חיוורא
דאצילות הוי"ה בשם והוא דוקא כ"ע סובב דבחי' השניה
דאצילות בע"ס שזהו וכידוע כנ"ל ישראל דשמע ביח"ע
ממש חד וחיוהי דאיהו ב"ה א"ס בעצמות שמיוחדים
שהוא עצמו דא"ס באח"פ ממש אחד ה' אלקינו ה' כמ"ש
וכמ"ש לעולמות מקור שנעשה המל' מבחי' מעלה למעלה
גם מעלה למעלה הוא וכך כידוע כו' חיים מקור עמך כי
פי' בחושבן ולא חד הוא אנת א' שהרי האצילות מעולם
בלי ע"ס ונק' סופר אתה מה אחד דלפני י"ס בחושבן לא
כו' כלל מדות אינון מכל דלאו משום כלל מהות בלי מ"ה
א"ע שמצמצם מה שגם ממש ב"ה א"ס עצמות והיינו
הנק' בעלמא הארה רק זהו דאצילות לע"ס מקור להיות
כידוע הראשון צמצום ע"י עצמו דא"ס ממל' שנמשך קו"ח
מקור עמך כי אמר וע"ז כנ"ל ממש לבי"ע מאצילות כמו
כ"ע סובב הנקרא והוא כו' דאבי"ע העולמות חיי כל
מלך וזהו ממש בשוה דאבי"ע עולמות לד' שמקיף הכללי
העולמים חי יחיד או כו' הכל בכללות העולמים חי יחיד
מדריגות בב' הנ"ל ע"ד בכללות כ"ע מלכות מל' וכן מלך
גם למעל' הוא מזה גם ולמעלה וד"ל כו' דאצי' במל'
שהוא כמו רק כו' לאבי"ע כללי וסובב מקיף בבחי' מהיות
מס"נ ועיקר כו' השמים שמי טה"ע (שנק' ממש במהו"ע
אשא נפשי ה' אליך כמ"ש דוקא ממש למהו"ע היינו באחד

וד"ל): כידוע ממש אליך
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.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Í˙ÂÏÚ‰·נר כמ"ש נרות בשם נק' נש"י הנה הנרות, את
מאירה הנר כי שם על והוא אור ותורה מצוה
הנר כי וגם בהגוף, מאיר הנפש הנה בנש"י וכמ"כ כו'
ושוב הרצוא ענין הוא בנמשל וכמ"כ תמיד למעלה מתנענ'
והם נרות ז' יש והנה ושוב. ברצוא תמיד היא הנפש שחיות
והנצח והתפארת והגבורה הגדולה ה' לך הפסוק כנגד
הגדולה מדת תחלה ולהבין כו', מידות ז' שהם כו' וההוד
הוא הא' אופנים ג' בזה יש גדולה בחי' ממשיכין מה וע"י
ענותנותו מוצא אתה שם גדולתו במקום כי הענוה מדת ע"י
גדולה בשם הוא שאצלינו זהו גדולה בשם שנק' מה (והיינו
צריכין וא"כ כו') שמשפיל ענוה בחי' זהו ית' לפניו משא"כ
עי"ז למטה הענוה מדת ע"י והוא הענוה מדת לעורר
שקורין הגדולה מדת וזהו הענוה מדת למעלה מעוררי'
ממשיכין מה ע"י הב' והאופן היא) (והיא כנ"ל כו' למטה
כמו גדול בשם ג"כ שנקראין דברי' ע"י הוא הגדולה מדת
במ"א כמ"ש מעשה לידי שמביא תלמוד וגדול גדול מעשה

בחי' ממשיכים זה גדול וע"י מאד ומהולל הוי' גדול כי
שילמוד דוקא ביטול בבחי' להיות צריך (וכ"ז גדולה
ועי"ל כו') היפוך שהוא ח"ו גדלות בבחי' ולא כו' לשמה
גדול כתי' הנה כי גדולה בחי' ג"כ ממשיכים שע"י ג' אופן
הוא אלקינו עיר והנה אלקינו, בעיר מאד ומהולל הוי'
שמצורף העיר ממשל וכידוע התפילה אותיות צירופי
בס"י וכמ"ש אותיות שנק' אבני' מהרבה ובית בתים מכמה
בתי' ששה בונות אבני' שלש בתים שתי בונות אבני' שתי
ובצירוף אבני' שנק' התפלה אותיות בחי' וזהו ע"ש כו'
בעיר כו' גדול וכתי' עיר בחי' שנעשה עד יחד אבני' הרבה
כו' הוי' גדול בחי' שורה אלקינו עיר שבבחי' היינו אלקינו
עי"ז התפלה אותיות ע"י היינו עיר בחי' כשעושי' ולכן
התפלה אותיות יותר לומר (ויתכן גדולה בחי' ממשיכי'
שהי' ירושלי' בחי' היינו אלקינו עיר כי התורה) (מאותיות
תמידין כנגד ותפלות דוקא הקרבנות ע"י העבודה עיקר בה
וד"ל). כו' התפלה אותיות לומר יותר יתכן לזה כו' תקנו
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.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Á˜ÈÂבהן ויפצל וערמון ולוז לח לבנה מקל יעקב לו
בשקתות ברהטים כו' הלבן מחשוף לבנות פצלות
עקודים הצאן ותלדנה המקלות אל הצאן ויחמו כו' המים
האיך וצ"ל עקוד. אל הצאן פני ויתן כו' וטלואים נקודים
האריז"ל בכתבי דאיתא גבוהות בחי' מלבן יעקב בירר
מאצי', שלמעלה עולמות בחי' הם נקודים דעקודים
מהו"ע וצ"ל המקלות ע"י זה שבירר הכתוב ומשמעות
כי הדברים ותוכן באריכות, נתבאר בזהר אך המקלות.

אעיל והוא גבורות הם וערמון ולוז חסדים, הם ולח לבנה
תפארת האמצעי קו לו בחר יעקב כי הוא והפי' בינייהו.
המבריח התיכון בריח הוא תפארת כי הכתר עד שעולה
ממשיך ומשם מל' התחתון קצה עד כתר העליון מקצה
המשיך ויעקב אלקות, גילוי ג"כ בבי"ע שיהי' כדי לבי"ע
ששם המקלות שזהו לבי"ע עליון מכתר מ"ד המשכת
ותלדנה ועי"ז מ"ן העלאת בבי"ע ופעל בי"ע ברהטים

כו'. עקודים הצאן

dpal lwn awri el gwie

a"lxz `vie 't c"qa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

שני מאמר

äèåòäòéøéë íéîù äèåð äîìùë øåà46,ïéáäì êéøöå
äæì äæ íéîù äèåðå øåà äèåòã íéðéðòä úåëééùדמזה

ביניהם שייכות יש בוודאי לשני אחד בסמיכות .שכתובים 1

2

3

ב.46. קד, תהילים



c"agקפד i`iyp epizeax zxezn

ּגם ּכי יֹותר, קׁשה ועֹוד ּבי". ּומלעיגים ּבי ּומׂשיחין ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָיֹוׁשבין
ּבהם אין אׁשר ּגלמים מּמּנּו, מלעיגים אדם ּפראי ער ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּפחּותי
להחזיק נפׁשם נּסתה לא מעֹולם אׁשר טעם, ולא ׂשכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא

ּדּקּות זאּבאיזה איידעלע קיין רקג(אין הּוא מהּותם וכל ,( ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּכסֹובאים, וׁשֹותים ּכזֹוללים אֹוכלים ּתאוה, ּבעלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָׁשהם

ּׁשּל מה ּבׂשרים,ועֹוׂשים ותענּוגים ּתאוֹות ּבׁשארי חפץ ּבם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
להּו ניחא ּבהפקרא אׁשר הּמּדֹות ּכבהמֹותדמׁשחתי מזהמים , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ

ּתֹורה. ולֹומדי אלקים יראי על ילעיגּו הּמה ּגם יער, ְְְְְְֱִִִֵֵֵַַַַַַָָֹוחיתֹו
"מׂשּכילים" ּבׁשם עצמן הּקֹוראין ׁשּבהם הּמבחרים ּגם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻואף
ּבענין ׁשּכן וכל הּמּדֹות, לזּכ חכמתם להם הֹועילה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלא
ההׂשּכלה וכל ּבעֹולם, אחד הּוא אׁשר ּבנפׁשֹו ׁשּמדּמה ְְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּגאוה
ּכאין ּכּלם ּבעֹולם הּנמצאים האנׁשים וכל הּוא, ׁשּלֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָֻוהחכמה
חכם יֹותר חברֹו אּולי לחׁשב ּדעּתֹו על עֹולה ואינֹו ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹנגּדֹו,
על ּבנפׁשֹו הּנעׂשה והּגּסּות הּגאוה מּפני הּוא זה וכל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָמּמּנּו,
ּכמֹו ּבזה, והּמׁשל ּדבר. איזה ׁשּידע והׂשּכלתֹו חכמתֹו ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָידי
ׁשּלֹו, מנה אף לֹו היה לא מעֹולם אׁשר ּביֹותר עני ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאיׁש
ּבהתנּׂשאּות יתנּׂשא אז אׁשר מנה, מאה הׂשּתּכר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּולבּסֹוף
ירּום ּולבבֹו ּומלֹואֹו, ׁשּבעֹולם העׁשירים ּכל את ויבּטל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָּגדֹולה

חכמתֹווהֹול מּפני אׁשר הּזה, האיׁש הּוא ּכן זקּופה, ּבקֹומה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּבאמת אׁשר והתנּׂשאּות, ּבגאוה מתּגאה ׁשהּוא9הּקּלה, מי ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

עצמֹו את להׁשּפיל מּזה, ההּפּו להיֹות צרי ּבאמת ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָחכם
הּכתּוב ּוכמאמר מּמּנּו, וללמד אחד ּכל צט)לפני קיט, (ּתהּלים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

חכמה ּדבר איזה לידע ׁשרֹוצה ּדמי הׂשּכלּתי", מלּמדי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ"מּכל
ולחׁשב מהחכמים, ואחד אחד מּכל ללמד צרי ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאמּתתּה
ואז כּו', ּפנּיה ׁשּום ּבלי היטב ּבדבריהם ולחקר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּולהתּבֹונן
ּבני על להתּגאֹות ׁשּלא ׁשּכן ּומּכל האמת, לֹו יתּברר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּדוקא
והיא הּמּדֹות, מּׁשאר ּביֹותר ּגרּוע[ה] היא הּגאוה ּדמּדת ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָאדם,
והּתאוה הּקנאה הם הּגרּועֹות הּמּדֹות לכל למקֹור ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָמקֹור

ּבׁשם עצמם הּקֹוראים אּלּו אׁשר רֹואין אנּו וכאׁשר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּכבֹוד.
להּמׁש ׁשּלא חכמתם להם הֹועילה לא הּנה ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ"מׂשּכילים"
ּבפני ענין אצלם וההׂשּכלה הּגּוף, ותענּוגי הּתאוה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָאחר
אּפהאלטין ניט זי קען ער עצמֹו, ּבפני ענין והּתאוה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָעצמֹו,

הא ּדי וואס ּדעם ּגילּוסטפּון [ּב]התּגּברּותהרץ ּבאמת אׁשר , ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָ
צרי הּׂשכל והתגּברּות הּׂשכל, את מאּבד הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמּדֹות
אינֹו ואם מׁשּכיל, לכל וכּידּוע הּמּדֹות התּגּברּות ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָלדחֹות
רק האדם ּכל זה הלא ּכי חכמתֹו, אּיה מּדֹותיו נגד ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעֹומד
על האדם יתרֹון זה אׁשר ּכבהמה, יהיה ׁשּלא הּמּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלברר
ּבבהמה ּגם יׁש הלא מּדֹות ּכי ׂשכל, ּבעל ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּבהמה
מּדֹותיו על הּמתּגּבר ּבׂשכלֹו הּוא האדם ויתרֹון ּכן, ּגם ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָוחּיה
מּבלי עצמֹו על להעמיד יכֹול אינֹו וכאׁשר ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָותאוֹותיו,
ּומּכל חכמתֹו? הּוא אּיה הּטבעּיים, הּמּדֹות אחרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלהּמׁש
ׁשהּוא ׁשּתהיה איזה חכמה ּדבר מּכל ּגם ריק ׁשהּוא מי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּכן
הרי ּבהמה מעׂשה עֹוׂשה הּוא ּכאׁשר והאדם מּמׁש, ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכבהמה
הרי והאדם ּדעת לּה אין ּדבהמה הּבהמה, מן ּגרּוע ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָהּוא
מלעיג הּוא ּגם הּלזה והּגלם ּתֹולדּתֹו, ּבטבע ּדעת לֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹיׁש
ּובאמת לסּבל. מאד קׁשה זה ּתֹורה, ולֹומד אלקים ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹמירא
ּכעת נתרּבה אׁשר והּגּסּות החצּפא היא האמּתית ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּסּבה
מקֹומֹו את מּכיר איׁש ואין הרּבים, ּבעוֹונֹותינּו מאד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹמאד

ּבּמׁשנה רז"ל ּוכמאמר כּו', טו)ּכלל מׁשנה ט ּפרק (סֹוטה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָ

מׁשיחא רׁש"י)"ּבעקבֹות הּמׁשיח, ּביאת לפני הּגלּות, (ּבסֹוף ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָ

יסּגי נעריםוחצּפה הּדעת), מן זקנים(הּננערים (ׁשּקנּוּפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

ילּבינּו".חכמה) ְְִַָָ
.¯ev˜ּומצוֹות הּתֹורה לקּים יֹותר קׁשה נעׂשה לזמן מּזמן ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ׂשֹוחקים ער ּפחּותי ּגם אׁשר הּמלעיגים, רב ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַֹמּפני
ׁשּבעקבֹות החצּפא מּפני והּוא ּתֹורה, ולֹומדי אלקים ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָֹֻמּיראי

ְִָמׁשיחא.
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טוֿטז.9) מאמר ומעין קונטרס כן גם ראה

עדין.ג. דבר הפקר.ד.בשום ב(הנהגת) להם חומד.ה.נוח שהלב ממה להתאפק יכול תגדל.ו.איננו החוצפה

•
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ברשב"י שמצינו מה יובן שנותנים21ובזה מקום כל

לפי זה אין הנה היש, ביטול היינו נשרף, מיד עיניהן

מעלת מפני שזהו אלא בכוונה, ואבדו היש את שביטל

בהגילוים שלו העצומה בהדביקות רשב"י מדריגת

אש אלקיך הוי' כי בהו דאתמר העליונים דפרצופים

האור מהעלם הוא היש דהתהוות ידוע דהנה הוא, אוכלה

היש, שיתהווה להיות אפשר אי הרי אור דמגילוי דוקא,

שהיא לפי המלכות, ספירת ידי על הוא ההתהוות כל ולכן

הגבה הם העליונים הפרצופים והלא האור, על מעלמת

מקום ומכל המלכות, ספירת על ומדריגה במעלה למעלה

דהיא דוקא, המלכות ספירת ידי על הוא ההתהוות

נעלים גילוים הם העליונים הפרצופים דלהיות הנותנת
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ìéòì øàáúðù äî íéã÷äì ùé ,äæ ïéáäìåהקודם במאמר

óåâä éøáàá úåéîéðô úðéçáá íéàáù ùôðä úåçëã ìùîäá
äìâúîå ùáìúî çëäù úãçåéî éìë åì ùé çë ìëù
úåìâúäå úìåòô àåä íéøáàä ïôåà éôì ïë ìòå ,åá ãçàúîå

.'åë úåçëä
.ä

והתלבשות להם, המתאימים בכלים מתלבשים האורות

הארה. רק הוא התחתונות בספירות העליונות הספירות

'óåâä úåîã'å 'óåâ'
äìòîì ïáåé äæ ìëî àîâåãäåהתבאר הקודם במאמר -

בהגבלה הבאים הנפש כוחות של המשל בארוכה

הנמשל את לבאר מתחיל נ"ע הרבי וכאן ובהתחלקות,

לבאר, מתעכב הוא הנמשל בפרטי שדן שלפני אלא למעלה,

לבורא התחתון האדם נפש בין להשוות שייך בכלל כיצד

הגוף, דמות לו שאין

הבורא את שמתאר בנביא מצינו íãàדהנה øåéö úðéçáá
ïåéìòä"אדם כמראה דמות הכסא דמות ש"על ,47,íâäã
åì ïéàùלבורא'åë óåâ àìå óåâä úåîãמעיקרי אחד שזה

התורה יסודי בהלכות הרמב"ם שמרחיב כפי ,48האמונה
áéúë éøä íå÷î ìëî49íãà äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòå

'åë åéìòאדם לגוף בדימוי משתמש כן שהנביא כלומר -

כמראה "דמות נאמר שעליה הזו שהבחינה לפרש צריך ולכן

àåäאדם" êåøá óåñ ïéà øåà úåîöò úðéçáá äæ ïéàùשהרי

זה. כל שייך לא ית' בעצמותו

בסוגריים: מבאר יותר åøîàùובפרטיות äîã)הלשון את

îã åì ïéàéà÷ ø÷éòä 'åë úå(מתיחס =)úåîöò úðéçá ìò
ïéðò åäæã ,úåìéöàî äìòîìù óåñ ïéà øåàóåâå óåâä úåîã

ä"ìùá äù÷äù(הברית לוחות זו50(שני לשון øçàîעל
óåâä úåîã åì ïéàùמגוף יותר מופשט הוא שלכאורה

àìéîîוחומר óåâקל åì ïéàממשåì ïéà øîåì êéøö äîå ,
.'åë óåâ?בזה הכפילות מה -

äæ ìò õåøéúä øçà íå÷îá øàåáîåמביאור אחר באופן –

- àåäהשל"ה óåâä úåîããעל äàéøáעולמותúðéçáמדבר
åðéúåîãë íéàø÷ðù äéùò äøéöéהפסוק פי "נעשה51על

כדמותינו" בצלמנו àåäאדם óåâå ,'åëיותר נעלית בחינה

עולם -øîàîëå úåìéöàאליהו בפתח 52ïéôåâהזוהר äîëå
'åë ïåì úðé÷ú(להם התקנת גופים וכמה של(= לספירות

êåøáהאצילות óåñ ïéà øåà úåîöòá êééù åðéà äæ ìëù ,
(àåäסוף אין שבעצמות רק שלא הנביא, של החידוש וזה -

בחינה שייך לא גם אלא הגוף' 'דמות של בחינה שייך לא

מהדרגה רק לא מושלל סוף אין עצמות כלומר 'גוף'. של

הגוף'), ('דמות עשיה יצירה בריאה עולמות - יותר הנמוכה

העליון ('גוף' האצילות עולם של הגבוהה מהדרגה גם אלא

השל"ה קושיית מיושבת וממילא ,כביכול),
שייכ לא אדם בחינת מקום, סוףמכל אין בעצמות íàת éë

úåøéôñ øùòá êùîðù óåñ ïéà øåàã íéåìéâå úåøåàäá
úåìéöàãאדם כדמות שזה נאמר דאצילות הספירות שעל

.'åë
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כו.47. א, יחזקאל

א.48. פרק

כו.49. א, יחזקאל

נאמן50. בית שער אדם, תולדות בספרו השל"ה לשון וזה
שכתוב מה הוא תורתינו בדברי המתמיהים הדברים מן (בתחילתו):
ה', עיני ה', יד כו', אלקים באצבע כתובים כו', רגליו ותחת בתורה,
לא זה ודבר גוף. אל כינויים הם אשר האלה בדברים וכיוצא ה', אזני
הענינים יתייחסו לא ולכן בגוף, כח ולא גוף אינו כי יתברך בו יתייחס
נמצא כן לא שאם הגוף, גדרי מכל רחוקות והם בספירותיו גם האלה

בגוף כח יהיה ושלום וחס בהם, כח והוא ספירותיו, אל נשמה שהוא
בזה וחייבנו בספירות, הגוף גדרי להרחיק ראוי לכן וחלילה, חלילה
זו ולא פ"א). שכ"א (מפרדס סוף האין מעצם בהרחקתו שחייבנו כמו
שתקן כמו המלאך, מהות מענין מרוחק אפילו הגוף, מגדרי שמרוחק
ואין זו ריהטא דלפום גוף, ואינו הגוף דמות לו אין כו' יגדל שיר בעל

דמו לו שאין פירושו אלא אמר, זו לומר אפילוצריך לו ואין הגוף ת
וק"ל. המלאך, דהיינו גוף שאינו ממה דמות

כו.51. א, בראשית

זוהר.52. התקוני הקדמת

•
.e
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קׁשהp‰Â‰ב) עֹוד ּומצוֹות הּתֹורה עבֹודת נעׂשה לזמן מּזמן ¿ƒ≈ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָ
מׁשה ּבזמן ׁשּכן וכל הּבית ּבזמן ּכי לקּים, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹיֹותר
ּומצוֹות, הּתֹורה לקּים ּכ ּכל קׁשה היה לא הּׁשלֹום עליו ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹרּבנּו
עד יֹותר, וההסּתר ההעלם נעׂשה הּגלּות ּבזמן ּכ אחר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָא
אלּביׁש ארץ, יכּסה החׁש מׁשיחא ּבעקבי אּלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּבדֹורֹותינּו

ׁשמים ירא ׁשהּוא ּומי ּומכּפל, ּכפּול חׁש קדרּות ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשמים
עֹוקצים אׁשר יׁש ועקצים חֹוחים הרּבה ּומצוֹות, ּתֹורה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֻּומקּים
וׂשֹוחקים ּומלעיגים ּברזל, ׁשל ּכבמדקרֹות אֹותֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַודֹוקרים

רז"ל וכדרׁשת הּפסּוק8מּמּנּו, יד)על ג, ּכל(איכה "נגינתם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
הן ּומׁשּתּכרין, וׁשֹותין ואֹוכלין יֹוׁשבין ׁשהן מאחר – ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַהּיֹום
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ּגם ּכי יֹותר, קׁשה ועֹוד ּבי". ּומלעיגים ּבי ּומׂשיחין ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָיֹוׁשבין
ּבהם אין אׁשר ּגלמים מּמּנּו, מלעיגים אדם ּפראי ער ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּפחּותי
להחזיק נפׁשם נּסתה לא מעֹולם אׁשר טעם, ולא ׂשכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא

ּדּקּות זאּבאיזה איידעלע קיין רקג(אין הּוא מהּותם וכל ,( ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּכסֹובאים, וׁשֹותים ּכזֹוללים אֹוכלים ּתאוה, ּבעלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָׁשהם

ּׁשּל מה ּבׂשרים,ועֹוׂשים ותענּוגים ּתאוֹות ּבׁשארי חפץ ּבם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
להּו ניחא ּבהפקרא אׁשר הּמּדֹות ּכבהמֹותדמׁשחתי מזהמים , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ

ּתֹורה. ולֹומדי אלקים יראי על ילעיגּו הּמה ּגם יער, ְְְְְְֱִִִֵֵֵַַַַַַָָֹוחיתֹו
"מׂשּכילים" ּבׁשם עצמן הּקֹוראין ׁשּבהם הּמבחרים ּגם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻואף
ּבענין ׁשּכן וכל הּמּדֹות, לזּכ חכמתם להם הֹועילה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלא
ההׂשּכלה וכל ּבעֹולם, אחד הּוא אׁשר ּבנפׁשֹו ׁשּמדּמה ְְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּגאוה
ּכאין ּכּלם ּבעֹולם הּנמצאים האנׁשים וכל הּוא, ׁשּלֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָֻוהחכמה
חכם יֹותר חברֹו אּולי לחׁשב ּדעּתֹו על עֹולה ואינֹו ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹנגּדֹו,
על ּבנפׁשֹו הּנעׂשה והּגּסּות הּגאוה מּפני הּוא זה וכל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָמּמּנּו,
ּכמֹו ּבזה, והּמׁשל ּדבר. איזה ׁשּידע והׂשּכלתֹו חכמתֹו ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָידי
ׁשּלֹו, מנה אף לֹו היה לא מעֹולם אׁשר ּביֹותר עני ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאיׁש
ּבהתנּׂשאּות יתנּׂשא אז אׁשר מנה, מאה הׂשּתּכר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּולבּסֹוף
ירּום ּולבבֹו ּומלֹואֹו, ׁשּבעֹולם העׁשירים ּכל את ויבּטל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָּגדֹולה

חכמתֹווהֹול מּפני אׁשר הּזה, האיׁש הּוא ּכן זקּופה, ּבקֹומה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּבאמת אׁשר והתנּׂשאּות, ּבגאוה מתּגאה ׁשהּוא9הּקּלה, מי ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

עצמֹו את להׁשּפיל מּזה, ההּפּו להיֹות צרי ּבאמת ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָחכם
הּכתּוב ּוכמאמר מּמּנּו, וללמד אחד ּכל צט)לפני קיט, (ּתהּלים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

חכמה ּדבר איזה לידע ׁשרֹוצה ּדמי הׂשּכלּתי", מלּמדי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ"מּכל
ולחׁשב מהחכמים, ואחד אחד מּכל ללמד צרי ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאמּתתּה
ואז כּו', ּפנּיה ׁשּום ּבלי היטב ּבדבריהם ולחקר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּולהתּבֹונן
ּבני על להתּגאֹות ׁשּלא ׁשּכן ּומּכל האמת, לֹו יתּברר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּדוקא
והיא הּמּדֹות, מּׁשאר ּביֹותר ּגרּוע[ה] היא הּגאוה ּדמּדת ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָאדם,
והּתאוה הּקנאה הם הּגרּועֹות הּמּדֹות לכל למקֹור ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָמקֹור

ּבׁשם עצמם הּקֹוראים אּלּו אׁשר רֹואין אנּו וכאׁשר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּכבֹוד.
להּמׁש ׁשּלא חכמתם להם הֹועילה לא הּנה ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ"מׂשּכילים"
ּבפני ענין אצלם וההׂשּכלה הּגּוף, ותענּוגי הּתאוה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָאחר
אּפהאלטין ניט זי קען ער עצמֹו, ּבפני ענין והּתאוה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָעצמֹו,

הא ּדי וואס ּדעם ּגילּוסטפּון [ּב]התּגּברּותהרץ ּבאמת אׁשר , ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָ
צרי הּׂשכל והתגּברּות הּׂשכל, את מאּבד הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמּדֹות
אינֹו ואם מׁשּכיל, לכל וכּידּוע הּמּדֹות התּגּברּות ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָלדחֹות
רק האדם ּכל זה הלא ּכי חכמתֹו, אּיה מּדֹותיו נגד ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעֹומד
על האדם יתרֹון זה אׁשר ּכבהמה, יהיה ׁשּלא הּמּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלברר
ּבבהמה ּגם יׁש הלא מּדֹות ּכי ׂשכל, ּבעל ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּבהמה
מּדֹותיו על הּמתּגּבר ּבׂשכלֹו הּוא האדם ויתרֹון ּכן, ּגם ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָוחּיה
מּבלי עצמֹו על להעמיד יכֹול אינֹו וכאׁשר ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָותאוֹותיו,
ּומּכל חכמתֹו? הּוא אּיה הּטבעּיים, הּמּדֹות אחרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלהּמׁש
ׁשהּוא ׁשּתהיה איזה חכמה ּדבר מּכל ּגם ריק ׁשהּוא מי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּכן
הרי ּבהמה מעׂשה עֹוׂשה הּוא ּכאׁשר והאדם מּמׁש, ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכבהמה
הרי והאדם ּדעת לּה אין ּדבהמה הּבהמה, מן ּגרּוע ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָהּוא
מלעיג הּוא ּגם הּלזה והּגלם ּתֹולדּתֹו, ּבטבע ּדעת לֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹיׁש
ּובאמת לסּבל. מאד קׁשה זה ּתֹורה, ולֹומד אלקים ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹמירא
ּכעת נתרּבה אׁשר והּגּסּות החצּפא היא האמּתית ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּסּבה
מקֹומֹו את מּכיר איׁש ואין הרּבים, ּבעוֹונֹותינּו מאד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹמאד

ּבּמׁשנה רז"ל ּוכמאמר כּו', טו)ּכלל מׁשנה ט ּפרק (סֹוטה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָ

מׁשיחא רׁש"י)"ּבעקבֹות הּמׁשיח, ּביאת לפני הּגלּות, (ּבסֹוף ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָ

יסּגי נעריםוחצּפה הּדעת), מן זקנים(הּננערים (ׁשּקנּוּפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

ילּבינּו".חכמה) ְְִַָָ
.¯ev˜ּומצוֹות הּתֹורה לקּים יֹותר קׁשה נעׂשה לזמן מּזמן ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ׂשֹוחקים ער ּפחּותי ּגם אׁשר הּמלעיגים, רב ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַֹמּפני
ׁשּבעקבֹות החצּפא מּפני והּוא ּתֹורה, ולֹומדי אלקים ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָֹֻמּיראי

ְִָמׁשיחא.
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טוֿטז.9) מאמר ומעין קונטרס כן גם ראה

עדין.ג. דבר הפקר.ד.בשום ב(הנהגת) להם חומד.ה.נוח שהלב ממה להתאפק יכול תגדל.ו.איננו החוצפה

•
mixeaic ihewl

ברשב"י שמצינו מה יובן שנותנים21ובזה מקום כל

לפי זה אין הנה היש, ביטול היינו נשרף, מיד עיניהן

מעלת מפני שזהו אלא בכוונה, ואבדו היש את שביטל

בהגילוים שלו העצומה בהדביקות רשב"י מדריגת

אש אלקיך הוי' כי בהו דאתמר העליונים דפרצופים

האור מהעלם הוא היש דהתהוות ידוע דהנה הוא, אוכלה

היש, שיתהווה להיות אפשר אי הרי אור דמגילוי דוקא,

שהיא לפי המלכות, ספירת ידי על הוא ההתהוות כל ולכן

הגבה הם העליונים הפרצופים והלא האור, על מעלמת

מקום ומכל המלכות, ספירת על ומדריגה במעלה למעלה

דהיא דוקא, המלכות ספירת ידי על הוא ההתהוות

נעלים גילוים הם העליונים הפרצופים דלהיות הנותנת
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ב.21) לג, שבת
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התהוות להיות אפשר אי ידם ועל בהם הנה לזאת ביותר

על מעלמת שהיא המלכות ספירת ידי על ודוקא היש.

חיצוניות הנה גופא המלכות ובספירת העליונים, האורות

ורשב"י ההתהוות, הוא ידה ועל בה דוקא הנה המלכות,

כשם הנה העליונים, גילוים במדריגות בהתעצמות להיותו

כן כמו הנה היש, התהוות להיות אפשר אי שמההתגלות

וזהו הרב, הגילוי מפני התבטל היש שנהתווה לאחר גם

מיד הנה עיניהם, שנותנין וחומרי גשמי וענין מקום דבכל

הרשב"י של דביקותו מעלת עוצם גודל על להורות נשרף,

גמורה. בהתעצמות שהיה העליונים בהגילוים

b"vxz ,zereayd bgc 'a
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בעניני בין הקדושה עבודתו ובכל זיע"א, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הי' וסדרן מצביא

היו הכלל בעסקנות והענינים בראש חלק לקחו ומתינות הסדר הנה הכלל עסקנות בעניני ובין הרבנות

ומתקבל ודעת טעם בטוב עמו ונימוקו בטעמו אופנו על דבר דבר מתוקנים קדשו יד מתחת יוצאים

בחיזוק ושאיפה מפלגה הבדל בלי מצוה ושומרי תורה מחבבי ישראל בני אחינו שדרות בכל טוב בכי

התורה. והרבצת היהדות

ונתנו תרס"ג בשנת אאמו"ר כ"ק הוד כתבו השטים נחל את והשקה יוצא ה' מבית ומעין המאמר

לפרסם מהמאמר מלוקטים ופרקים חב"ד חסידי וגזע חב"ד חסידי בין בכתב לפרסמו אור מפיצי לחברת

חב"ד מחסידי שאינם מצוה ושומרי תורה מחבבי בין .3גם

התפלה קונטרס על מחודש אופי לו יש ומעין ישיבת4המאמר תלמידי בשביל ביחוד הי' אשר

להורותם תפלה זו שבלב ובעבודה החסידות תורת בלימוד העוסקים החסידים ובשביל תמימים תומכי

ביחוד אינו ומעין המאמר אבל תעשה, ואל וסור ועשה בקום אופנים, בשני שבלב עבודה ואופני דרכי

יומיים. היום בחיים והמצוה התורה עפ"י חיים באורחות כללית הוראה הוא אלא חב"ד חסידי בשביל
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בהערה. 6 ע' ההשכלה ותנועת הצ"צ קונטרס ע"פ – השם (1

מאת ומעין לקונטרס "מבוא" להיות אמורה היתה זו רשימה (2

בתחילתה, כמפורש תש"ג, בשנת שנדפס נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק

עסקנות מטעם ידועה במדה מוצאו ומעין הקונטרס כי ש"להיות

של הכללי המצב את – מאכן בעקאנט – לתאר בהכרח הנה ַַהכלל,

בכלל הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד של נשיאותו בימי הכלל עסקנות

יאיר אלא זה מאמרי ואין . . בפרט ומעין הקונטרס הופעת ובזמן

ומעין". לקונטרס ומבוא נתיב

שלו יום" ה"יום גליון על בכי"ק אדמו"ר כ"ק ברשימת ואכן

" אלול לכז הפתגם של מקורו את (מה"ק)ציין למעין ".מבוא

ובמקומה ומעין, לקונטרס כ"מבוא" זו רשימה נדפסה לא לפועל

אלול עד תר"ס טבת מחודש כללית (סקירה אחרת רשימה נדפסה

ה"מבוא". של קמא" "מהדורא אותה מכנה ולכן תרס"ג).

באותה לאור לצאת אמורה הייתה זו שרשימה נראה אבל

תלח, ח"ג (לקו"ד סד סעיף תש"ג הפסח חג בשיחת כמפורש תקופה,

דעם וועגען הספור אריכות דער :(91 ע' תש"ג השיחות ספר א.

וואס זאמוטער נאמען פאלשער א – זאמוטער שמעון וכופר משכיל

קובץ דעם אין דערציילט ווערט – אויסגעטראכט האט אליין ער

שלישי. היכל האור" "שלשלת

תש"ז) (קה"ת, ה'ש"ת קייץ השיחות בספר אדמו"ר כ"ק ובהערת

אדמו"ר מו"ח כ"ק ברשימות משה) הר' (כ"ק אודותיו "ראה :52 ע'

בדפוס)". (נמצא הזקן רבנו ע"ד

מב ע' (תש"ט) ח"א הניגונים בספר נדפסו זו מרשימה קטעים

המדקדק*). שמעון אדות שליט"א, אדמו"ר כ"ק מרשימות (ושם:

תשי"א). (קה"ת, ציבורית)" (עסקנות ליובאוויטש – "חב"ד בחוברת

נדפסו גליצנשטיין שי' הרא"ח בעריכת הזקן אדמו"ר התולדות בספר

שמיני ש"פ בשיחת ונזכרת לשונית. בעריכה ממנה רבים חלקים

כסלו י"ט שיחת וראה .(135 ע' ח"ב תשי"ג מנחם (תורת תשי"ג

ועוד. .(208 ע' ח"א תש"כ מנחם (תורת תש"כ

(קונטרס תרס"ג אלול ח"י מנחםֿאב; כג היומן רשימת ראה (3

ואילך). 56 ע' ומעין

בתחלת התלמידים.. בשביל הניתן.. התפלה.. "קונטרס ,טבת4)

רבינו (הקדמת לבריאה" וששים מאות שש אלפים חמשת שנת

דפוס התפלה בקונטרס שכג. ע' ח"ג באגרותֿקודש וכ"ה להקונטרס).

אדמו"ר כ"ק של ראשון קונטרס בראשה: נדפס תרפ"ד ווילנא,

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה "ספריומ"חהרה"ק רשימת גם וראה תר"ס.

.21 ע' לנער חנוך – שנדפסו" ומכתביו מאמריו

ספור . . שלי בהיומן . . חב"ד באהלי הנגינה חשיבת לרשימת "בהנוגע תקלט): ע' ח"ח (אגרותֿקודש "ניח"ח" הנהלת אל רבינו מכתב ראה (*

שליט"א".המשכ הרממ"ש הרה"ג חתני אצל – שעות איזה על – לראות יוכל . . חב"ד ניגוני אדות ליליענטהאל שמעון המסתתר יל
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בהוראה הרבנות הדרכת השקפת מנקודת ומוצאו בקודש יסודו התפלה קונטרס קצרות, במלות

ומעין והמאמר שמים, דיראת בהנהגה טובות ומדות ומצות תפלה בתורה ה' בעבודת העבודה בדרכי

כללית בהוראה חב"ד נשיאי הנהגת בארחות הכללית העסקנות השקפת מנקודת ומוצאו בקודש יסודו

התורה. עפ"י הטוב ובבחירת טובות במדות בהנהגה

•
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2

3

4
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תרצ"ה אב מנחם י"ג ב"ה

אטוואצק

גולדבערג שי' דוד מו"ה הנע' התלמיד אל

וברכה. שלום

בפרטית לי כתב אשר מאת נהניתי מכתבו, על במענה

היטב. באר הכל עסקו, ובהנהגת בתפלה עניניו מסדר

הנה החסידות אור הרגשת העדר על שמתאונן ומה

לא הלימוד הצלחת כי כותב זצוק"ל אלשיך הר"מ הרה"ק

הבנת דגם הרי מרובה, זמן דורש כ"א ליומים ולא ליום

ומכש מרובה, זמן דורש והשגתה השכלה של "כהלימוד

הענין בהפלאת השיחות באחד (כמבואר ההשכלה, הרגשת

דכ"ז מרובה, זמן שדורש ההבנה), ענין על פילין, הניק' ההרגש

אור הרגשת כן לא השכלה, בכלל הוא - ההשכלה הרגשת -

ונשגב נפלא ענין והוא בכלל ההבנה מגדר יוצא דזה החסידות

פנימית. עבודה דרוש לזה אשר [ב]מאד,

שם להיות צריך ובאמונה באמת השי"ת את העובד

דילוג, בדרך ולא מסודר בסדר לדרגא מדרגא לילך ארחותיו

להגיע והנכונה הקצרה היא אבל ארוכה, דרך היותה ועם

הגמור. האמת אל ית' בעזרתו

זמן משך אחד בענין ההתעכבות היא העבודה מדרכי אחד

הוא שעיקר ודאי הנה המדות בתיקון הלב עבודת דבענין נכון,

יפעול אשר עד זמן משך אחד בענין עצמו לעכב ההתעכבות

ההיא המדה בתיקון בתפלה עבודתו ע"י בנפשו ישועות

נחקק אשר עד בזה, עצמו להרגיל ברגילות תחלה בה ששוקד

במוחלט. אצלו

מביא ההתעכבות ענין הנה המוחין בעבודת גם הוא וכן

וענין בערכן, מופלגות טובות בתוצאות משוער בלתי תועלת

הרבה שלמד הדבר עיון במחשבת לחזור הוא ההתעכבות

פעמים ריבוי זה חוזר הנה נכון על אותו ויודע פעמים

ממש. במוחו מאיר ההוא שהמושכל עד עיונו במחשבת

דנפשי', אדעתא בעיון ללמוד ביומו יום מידי יד על וקובץ

הענינים, בהבנת חדש גילוי יביע ליום יום הנה נפשו לתקן

בשכל דהנה אור, גילוי אלא בלבד שכלית הבנה זה אין אבל

שהוא, במה מצויר שכל הוא השכל של דגופו ונפש גוף ג"כ יש

וחיותו. השכל אור הוא השכל של ונפשו ההוא, המושכל

של בגופו ומאיר המחי' מוגבל נפש זה וחיות אור אמנם

להחיותו, בגוף המתלבש הנפש כמו דבר בדוגמת ההוא השכל

או פסח שהוא במי ולכן ההוא הגוף בהצטיירות מוגבל שהוא

וראי' דהלוך הכחות מ"מ שלם הוא שהנפש הגם הנה ר"ל עור

מוגבל שהנפש הרי מתעלם, האור גם הכלים שחסרים מאחר

הגוף. ציור כפי

שגופו כפי בציורו מוגבל שהוא השכל וחיות באור הוא וכן

מוגבל בלתי שהוא שכלי וחיות אור יש אבל השכל, של

דבר בכל המאיר אור הוא אלא פרטי, מושכל בהצטיירות

בעבודת ההתעכבות ע"י בא התגלותו וענין והבנה, השכלה

בארוכה. במ"א כמ"ש המוח

ולהרבות המדות בתיקון שבלב ובעבודה בלימוד ישקוד

בעזרו יהי' והשי"ת זולתו, עם חסידות בעניני ודבור בלמוד

ולמדן. חסיד י"ש פנימי, להיות

כל ונהיגי להעסק, הנדרש ככל בזה יעשה עסקו בדבר

כלל, הדין מצד חששא שום ואין זה על עצמם לסמוך ישראל

לקבוע שיוכל ובמנוחה בריוח פרנסתו לו יזמין יתברך השם

הדעת. במנוחת ועבודה לתורה עתים

להם בהמצטרך שי' וב"ב לאביו יעזר יתברך השם

ובמנוחה. בריוח פרנסתו לו ויזמין וברוחניות, בגשמיות

בגו"ר ומברכו הדו"ש

יצחק יוסף
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נאמר הרי הקשה, לנו1בתפארתֿישראל צוה "תורה

היא שהתורה כלומר, יעקב", קהלת מורשה 2ירושהמשה

ירושה"? "שאינה כאן אומר ואיך

א) בחינות: שתי בתורה יש באמת כי הקושיא, לתרץ ויש

"מכר" ב) מישראל, אחד לכל ירושה היא התורה - "ירושה"

חז"ל וכמאמר לישראל3- הקב"ה תורתי".מכרתי"אמר לכם

"שייכת" שהתורה משמעה - שבתורה "ירושה" בחינת

במצבו תלויה אינה ירושה שהרי מישראל, ואחד אחד לכל

הוא תורה ללמוד החיוב עצם ולכן, היורש, של בגילו או

הרמב"ם כלשון בכולם, חייב4שווה מישראל איש "כל -

מידת מהי משנה ולא וכו'", עשיר בין עני בין תורה בתלמוד

בתורה. הבנתו

דהיינו, התורה. להבנת מכוונת - שבתורה "מכר" בחינת

תמורת לשלם עליו אלא חינם, מקבל אינו הקונה במכר, כמו

שקנה להבין5החפץ כדי התורה; להבנת בנוגע הוא כן כמו ,

ויגיעה. עבודה להשקיע יש התורה חכמת את היטב

"התקן במשנתנו נאמר - "מכר" - השניה זו בחינה על

תורה ללמוד ירושהעצמך ולהשכילשאינה להבין כדי לך".

"לרשת" מספיק לא כשרונותיו) לפי ואחד אחד (כל בתורה

התורה "קנין" אותה. "לקנות" גם צריך אלא התורה את

בהם נקנית שהתורה דברים" ושמונה "ארבעים עלֿידי נעשה

במסכת לקמן .6ומפורטים

,115 עמ' יג, כרך (לקוטיֿשיחות,

מטותֿמסעי) פרשת - תש"מ קודש שיחות

הרמב"ם כתב זו משנה ישן,7על שהוא בשעה "..ואפילו :

שלא כדי גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת ישן אם

שלו שינה נמצאת חולה, והוא ה' את לעבוד יוכל ולא יחלה

ואמרו, חכמים ציוו זה ענין ועל הוא. ברוך למקום עבודה

וכותב: כך על מוסיף והוא שמים". לשם יהיו מעשיך וכל

דעהו". דרכיך בכל בחכמתו, שלמה שאמר "והוא

יהיו מעשיך "כל א) הם: עבודה סוגי ששני לומר ויש

דעהו". דרכיך "בכל ב) שמים", לשם

שתייה, אכילה, כגון הרשות בדברי עוסק האדם כאשר

את לעבוד שיוכל כדי דהיינו שמים", "לשם וכדומה מסחר

לצורך אותו משמשים הם אך חול עניני הם מעשיו - ה'

"יהיו - חולין של שלך, מעשים - מעשיך" "כל זהו קדושה.

שמים".לשם

החולין עסקי כאשר והיא מכך גבוהה מדריגה יש אך

משמשים רק ולא מתקדשים ("לתועלתעצמם לשםהקדושה

מצוה היא עצמה כשהאכילה [כמו העבודה8שמים"). זוהי .[

ל"דעהו", מובילות שהדרכים לא דעהו", דרכיך "בכל של

"דעהו". בבחינת עצמן שהן אלא

מאמר את תחילה הביא שהרמב"ם מה יומתק זה לפי

את מכן לאחר ורק שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל המשנה

היה צריך שלכאורה (אף דעהו" דרכיך "בכל הכתוב מאמר

שסדר מכיון - המשנה) לדברי הכתוב דברי את להקדים

בדרגת לעבודה להגיע כדי הכבד: את הקל מן הוא העבודה

מעשיך "וכל של בעבודה להתחיל יש דעהו" דרכיך "בכל

שמים". לשם יהיו

(931 ,907 עמ' ג, כרך (לקוטיֿשיחות.

ד.1) לג, מיתה.2)ברכה חייב בתורה שעוסק עכו''ם ולכן (לעכו''ם)", להם ולא מורשה ''לנו שדרשו א.3)ועד לג, רבה הלכות4)שמות

ה''ו. א פרק תורה למעלה5)תלמוד שהם בתורה לעניינים מתייחסת זו בחינה מתנה. בתורה שלישית בחינה אף שיש שם שיחות לקוטי ראה

מלמעלה. מתנה של בדרך לאדם וניתנים הנבראים, הבנת ו.6)מכוח משנה ו ג.7)פרק הלכה ג פרק דעות שבת8)הלכות אכילת כדוגמת

מצוה. עצמה שהן קודשים, אכילת או
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àîè éçä øNaä Bànèå éçä øNaä-úà ïäkä©Ÿ¥²¤©¨¨¬©©−§¦§®©¨¨¬©©²¨¥¬

:àeä úrøö àeäæèCtäðå éçä øNaä áeLé éë Bà −¨©¬©«´¦¬¨²©¨¨¬©©−§¤§©´
:ïäkä-ìà àáe ïáììæéCtäð äpäå ïäkä eäàøå §¨¨®−̈¤©Ÿ¥«§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¤§©¬

:àeä øBäè òâpä-úà ïäkä øäèå ïáìì òâpäô ©¤−©§¨¨®§¦©¯©Ÿ¥²¤©¤−©¨¬«
çé:àtøðå ïéçL Bøòá-Bá äéäé-ék øNáeèéäéäå ¨¾̈¦¦«§¤¬«§Ÿ−§¦®§¦§¨«§¨º̈

äðáì úøäá Bà äðáì úàN ïéçMä íB÷îa¦§³©§¦Æ§¥´§¨½̈¬©¤−¤§¨¨´
:ïäkä-ìà äàøðå úîcîãàëäpäå ïäkä äàøå £©§®̈¤§¦§−̈¤©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³

Bànèå ïáì Côä dørNe øBòä-ïî ìôL äàøî©§¤̧¨Æ¨¨´¦¨½§¨−̈¨©´¨®̈§¦§¯
:äçøt ïéçMa àåä úrøö-òâð ïäkäàë| íàå ©Ÿ¥²¤«©¨©¬©¦−©§¦¬¨¨«¨§¦´

äpðéà äìôLe ïáì ørN da-ïéà äpäå ïäkä äpàøé¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«¨Æ¥¨´¨½̈§¨¨¬¥¤²¨
:íéîé úráL ïäkä Bøébñäå ääë àéäå øBòä-ïî¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«

áëòâð Búà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNt-íàå§¦¨¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−¤¬©
:àåäâëäúNô àì úøäaä ãîrz äézçz-íàå ¦«§¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨

:ïäkä Bøäèå àåä ïéçMä úáøöñ ¨¤¬¤©§¦−¦®§¦«£−©Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .70 'r a"kg zegiyÎihewl)

ÚÈ¯Êz - ‰L¯t‰ ÏL dÓL¿»∆«»»»«¿ƒ«

ׁ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
éðùãëäúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék øNá Bà́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈

:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënä úéçî¦§©´©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«
äëúøäaa ïáì ørN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈©©¤À¤

äçøt äåëna àåä úrøö øBòä-ïî ÷îr äàøîe©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½©¦§−̈¨®̈¨



קפט ipy ,oey`x - bi ,ai - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

òéøæú úùøô
òøåöî-

áéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤§¥³
äàîèå øëæ äãìéå réøæú ék äMà øîàì ìàøNé¦§¨¥Æ¥½Ÿ¦¨Æ¦´©§¦½©§¨«§−̈¨¨®§¨«§¨Æ

:àîèz dúåc úcð éîék íéîé úráLâíBiáe ¦§©´¨¦½¦¥²¦©¬§Ÿ−̈¦§¨«©−
:Búìør øNa ìBné éðéîMäãìLeìLe íBé íéLúL ©§¦¦®¦−§©¬¨§¨«§¦¬Æ§´¤

-ìàå òbú-àì Lã÷-ìëa äøäè éîãa áLz íéîé̈¦½¥¥−¦§¥´¨«¢¨®§¨´Ÿ¤«Ÿ¦À̈§¤
:døäè éîé úàìî-ãr àáú àì Lc÷nä(éåì) ©¦§¨Æ´Ÿ¨½Ÿ©§−Ÿ§¥¬¨«¢¨«

äíéMLå dúcðk íéráL äàîèå ãìú äá÷ð-íàå§¦§¥¨´¥¥½§¨«§¨¬§ª©−¦§¦¨¨®§¦¦¬
:äøäè éîc-ìr áLz íéîé úLLå íBéå| úàìîáe Æ§¥´¤¨¦½¥¥−©§¥¬¨«¢¨«¦§´Ÿ

äìòì BúðL-ïa Nák àéáz úáì Bà ïáì døäè éîé§¥´¨«¢À̈§¥»´§©¼¨¦º¤³¤¤§¨Æ§Ÿ½̈
-ìà ãrBî-ìäà çút-ìà úàhçì øú-Bà äðBé-ïáe¤¨¬−Ÿ§©¨®¤¤¬©«Ÿ¤¥−¤

:ïäkäæäøäèå äéìr øtëå ýåýé éðôì Báéø÷äå ©Ÿ¥«§¦§¦º¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦¤´¨¤½¨§¨«£−̈
:äá÷pì Bà øëfì úãìiä úøBz úàæ äéîc ø÷nî¦§´Ÿ¨¤®¨³Ÿ©Æ©Ÿ¤½¤©¨−̈¬©§¥¨«

çíéøú-ézL äç÷ìå äN éc dãé àöîú àì-íàå§¦¸Ÿ¦§¨´¨¨»¥´¤¼§¨«§¨´§¥«Ÿ¦À
øtëå úàhçì ãçàå äìòì ãçà äðBé éða éðL Bà³§¥Æ§¥´½̈¤¨¬§Ÿ−̈§¤¨´§©¨®§¦¤¬

:äøäèå ïäkä äéìrô(ìàøùé)âéàýåýé øaãéå ¨¤²¨©Ÿ¥−§¨¥«¨©§©¥´§Ÿ̈½
:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìàá-øBrá äéäé-ék íãà ¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ¨À̈¦¦«§¤³§«

BøNaBøNa-øBrá äéäå úøäá Bà úçtñ-Bà úàN §¨Æ§¥³«©©̧©Æ´©¤½¤§¨¨¬§«§¨−
ãçà-ìà Bà ïäkä ïøäà-ìà àáeäå úrøö òâðì§¤´©¨¨®©§¨Æ¤©«£´Ÿ©Ÿ¥½²¤©©¬

:íéðäkä åéðaîâ-øBra òâpä-úà ïäkä äàøå ¦¨−̈©«Ÿ£¦«§¨¨´©Ÿ¥´¤©¤´©§«
÷îr òâpä äàøîe ïáì | Côä òâpa ørNå øNaäÂ©¨Â̈§¥¨̧©¤¹©¨©´¨À̈©§¥³©¤̧©Æ¨ŸÆ
ànèå ïäkä eäàøå àeä úrøö òâð BøNa øBòî¥´§¨½¤¬©¨©−©®§¨¨¬©Ÿ¥−§¦¥¬

:Búàã÷îrå BøNa øBòa àåä äðáì úøäa-íàå Ÿ«§¦©¤Á¤Á§¨¨̧¦¹§´§¨À§¨ŸÆ
øébñäå ïáì Côä-àì äørNe øBòä-ïî äàøî-ïéà¥«©§¤´¨¦¨½§¨−̈«Ÿ¨©´¨®̈§¦§¦¯

:íéîé úráL òâpä-úà ïäkääíBia ïäkä eäàøå ©Ÿ¥²¤©¤−©¦§©¬¨¦«§¨¨´©Ÿ¥»©´
òâpä äNô-àì åéðéra ãîr òâpä äpäå éréáMä©§¦¦¼§¦¥³©¤̧©Æ¨©´§¥½̈«Ÿ¨¨¬©¤−©

:úéðL íéîé úráL ïäkä Bøébñäå øBòa(ìåçá ë''ò) ¨®§¦§¦¯©Ÿ¥²¦§©¬¨¦−¥¦«
åääk äpäå úéðL éréáMä íBia Búà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¹©´©§¦¦»¥¦¼§¦¥Æ¥¨´

úçtñî ïäkä Bøäèå øBòa òâpä äNô-àìå òâpä©¤½©§«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦«£³©Ÿ¥Æ¦§©´©
:øäèå åéãâa ñaëå àåäæäNôú äNt-íàå ¦½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«§¦¨¸¦§¤³

Búøäèì ïäkä-ìà Búàøä éøçà øBòa úçtñnä©¦§©̧©Æ¨½©«£¥¯¥¨«Ÿ²¤©Ÿ¥−§¨«¢¨®
:ïäkä-ìà úéðL äàøðåçäúNt äpäå ïäkä äàøå §¦§¨¬¥¦−¤©Ÿ¥«§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨«§¨¬

:àåä úrøö ïäkä Bànèå øBòa úçtñnäôèòâð ©¦§©−©¨®§¦§¬©Ÿ¥−¨©¬©¦«¤´©
:ïäkä-ìà àáeäå íãàa äéäú ék úrøöéäàøå ¨©½©¦¬¦«§¤−§¨¨®§−̈¤©Ÿ¥«§¨¨´

ørN äëôä àéäå øBòa äðáì-úàN äpäå ïäkä©Ÿ¥À§¦¥³§¥«§¨¨Æ¨½§¦¾¨«§−̈¥¨´

:úàNa éç øNa úéçîe ïáìàéàåä úðLBð úrøö ¨¨®¦§©²¨¨¬©−©§¥«¨©¸©¤³¤¦Æ
àeä àîè ék epøbñé àì ïäkä Bànèå BøNa øBòa: §´§¨½§¦§−©Ÿ¥®´Ÿ©§¦¤½¦¬¨¥−«

áéúrøvä äúqëå øBòa úrøvä çøôz çBøt-íàå§¦¨¸©¦§©³©¨©¸©Æ¨½§¦§¨´©¨©À©
äàøî-ìëì åéìâø-ãrå BLàøî òâpä øBò-ìk úà¥µ¨´©¤½©¥«Ÿ−§©©§¨®§¨©§¥−

:ïäkä éðérâéúrøvä äúqë äpäå ïäkä äàøå ¥¥¬©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥̧¦§¨³©¨©¸©Æ
øBäè ïáì Côä Blk òâpä-úà øäèå BøNa-ìk-úà¤¨§¨½§¦©−¤©¨®©ª²¨©¬¨−̈¨¬

:àeäãé:àîèé éç øNa Ba úBàøä íBéáeåèäàøå «§¸¥«¨¬²¨¨¬©−¦§¨«§¨¨¯
àîè éçä øNaä Bànèå éçä øNaä-úà ïäkä©Ÿ¥²¤©¨¨¬©©−§¦§®©¨¨¬©©²¨¥¬

:àeä úrøö àeäæèCtäðå éçä øNaä áeLé éë Bà −¨©¬©«´¦¬¨²©¨¨¬©©−§¤§©´
:ïäkä-ìà àáe ïáììæéCtäð äpäå ïäkä eäàøå §¨¨®−̈¤©Ÿ¥«§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¤§©¬

:àeä øBäè òâpä-úà ïäkä øäèå ïáìì òâpäô ©¤−©§¨¨®§¦©¯©Ÿ¥²¤©¤−©¨¬«
çé:àtøðå ïéçL Bøòá-Bá äéäé-ék øNáeèéäéäå ¨¾̈¦¦«§¤¬«§Ÿ−§¦®§¦§¨«§¨º̈

äðáì úøäá Bà äðáì úàN ïéçMä íB÷îa¦§³©§¦Æ§¥´§¨½̈¬©¤−¤§¨¨´
:ïäkä-ìà äàøðå úîcîãàëäpäå ïäkä äàøå £©§®̈¤§¦§−̈¤©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³

Bànèå ïáì Côä dørNe øBòä-ïî ìôL äàøî©§¤̧¨Æ¨¨´¦¨½§¨−̈¨©´¨®̈§¦§¯
:äçøt ïéçMa àåä úrøö-òâð ïäkäàë| íàå ©Ÿ¥²¤«©¨©¬©¦−©§¦¬¨¨«¨§¦´

äpðéà äìôLe ïáì ørN da-ïéà äpäå ïäkä äpàøé¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«¨Æ¥¨´¨½̈§¨¨¬¥¤²¨
:íéîé úráL ïäkä Bøébñäå ääë àéäå øBòä-ïî¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«

áëòâð Búà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNt-íàå§¦¨¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−¤¬©
:àåäâëäúNô àì úøäaä ãîrz äézçz-íàå ¦«§¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨

:ïäkä Bøäèå àåä ïéçMä úáøöñ ¨¤¬¤©§¦−¦®§¦«£−©Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .70 'r a"kg zegiyÎihewl)

ÚÈ¯Êz - ‰L¯t‰ ÏL dÓL¿»∆«»»»«¿ƒ«

ׁ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
éðùãëäúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék øNá Bà́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈

:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënä úéçî¦§©´©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«
äëúøäaa ïáì ørN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈©©¤À¤

äçøt äåëna àåä úrøö øBòä-ïî ÷îr äàøîe©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½©¦§−̈¨®̈¨



iyilyקצ - bi - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

: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.



קצי iying ,iriax - ci - rxevnÎrixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ּ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§¨«¤−̈



iyiyקצב - 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



קצג iriay - 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



xihtnקצד - 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).

BBB

ùéã÷ éöç

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



קצה
øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì òøåöî-òéøæú úùøôì äøèôäæ ÷øô á íéëìîá

æâíéáLé eðçðà äî eärø-ìà Léà eøîàiå ørMä çút íérøöî eéä íéLðà äraøàå§©§¨¯¨£¨¦²¨¬§«Ÿ̈¦−¤´©©¨®©©«Ÿ§Æ¦´¤¥¥½À̈£©²§«Ÿ§¦¬
:eðúî-ãr ätãeðúîå äô eðáLé-íàå íL eðúîå øéra árøäå øérä àBáð eðøîà-íà −Ÿ©¨«§¦¨©Á§Á¨¸¨¦¹§¨«¨¨³¨¦Æ¨©´§½̈§¦¨©¬§−Ÿ¨¨®§

:eðúîå eðúéîé-íàå äéçð eðiçé-íà íøà äðçî-ìà äìtðå eëì äzråäàBáì óLpá eî÷iå §©À̈§Æ§¦§¨Æ¤©«£¥´£½̈¦§©ª´¦«§¤½§¦§¦ª−¨¨«§©ª̈´©¤½¤¨−
:Léà íL-ïéà äpäå íøà äðçî äö÷-ãr eàáiå íøà äðçî-ìàå| réîLä éðãàå ¤©«£¥´£¨®©¨ÀŸ©§¥Æ©«£¥´£½̈§¦¥¬¥«−̈¦«©«Ÿº̈¦§¦´©

eðéìr-øëN äpä åéçà-ìà Léà eøîàiå ìBãb ìéç ìB÷ ñeñ ìB÷ áëø ìB÷ íøà äðçî-úà¤©«£¥´£À̈¬¤¸¤Æ´½−©´¦¨®©«Ÿ§º¦´¤¨¦À¦¥´¨«©¨¥ÁÁ
:eðéìr àBáì íéøöî éëìî-úàå íézçä éëìî-úà ìûøNé CìîæóLpá eñeðiå eîe÷iå ¤̧¤¦§¨¥¹¤©§¥¯©«¦¦²§¤©§¥¬¦§©−¦¨¬¨¥«©¨»»©¨´©¤¼¤¼

:íLôð-ìà eñðiå àéä øLàk äðçnä íäéøîç-úàå íäéñeñ-úàå íäéìäà-úà eáæriå©©«©§´¤¨«¢¥¤À§¤«¥¤Æ§¤£´Ÿ¥¤½©©«£¤−©«£¤´¦®©¨ª−¤©§¨«
çeàNiå ezLiå eìëàiå ãçà ìäà-ìà eàáiå äðçnä äö÷-ãr älàä íérøöîä eàáiå©¨ŸÁÁ©§«Ÿ̈¦̧¨¥¹¤©§¥´©©«£¤À©¨¹Ÿ¤³Ÿ¤¤¨Æ©«Ÿ§´©¦§½©¦§´

eëìiå íMî eàNiå øçà ìäà-ìà eàáiå eáLiå eðîèiå eëìiå íéãâáe áäæå óñk íMî¦À̈¤³¤§¨¨Æ§¨¦½©¥«§−©©§¦®©¨ªÀ©¨¸ŸÆ¤´Ÿ¤©¥½©¦§´¦½̈©¥«§−
:eðîèiåèíBiä íéNò eðçðà | ïë-àì eärø-ìà Léà eøîàiåeðçðàå àeä äøNa-íBé äfä ©©§¦«©«Ÿ§Á¦̧¤¥¥¹Ÿ¥´£©´§Ÿ¦À©³©¤Æ«§¨´½©«£©´§

:Cìnä úéa äãébðå äàáðå eëì äzrå ïBår eðàöîe ø÷aä øBà-ãr eðékçå íéLçîéeàáiå ©§¦À§¦¦²©¬©−Ÿ¤§¨¨´¨®§©¨Æ§´§¨½Ÿ¨§©¦−¨¥¬©¤«¤©¨ÀŸ
ìB÷å Léà íL-ïéà äpäå íøà äðçî-ìà eðàa øîàì íäì eãébiå øérä ørL-ìà eàø÷iå©¦§§»¤Ÿ¥´¨¦¼©©¦³¨¤Æ¥½Ÿ¨µ¤©«£¥´£½̈§¦¥¬¥«¨²¦−§´

:änä øLàk íéìäàå øeñà øBîçäå øeñà ñeqä-íà ék íãààéeãébiå íéørMä àø÷iå ¨¨®¦´¦©³¨Æ§©«£´¨½§«Ÿ¨¦−©«£¤¬¥«¨©¦§−̈©«Ÿ£¦®©©¦¾
:äîéðt Cìnä úéaáéeNr-øLà úà íëì àp-äãébà åéãár-ìà øîàiå äìéì Cìnä í÷iå ¥¬©¤−¤§¦«¨©¨̧¨©¤¹¤©À§¨©¸Ÿ¤Æ¤£¨½̈©¦«¨¨´¨¤½¥²£¤¨¬

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
:àáð øérä-ìàå íéiç íNtúðåâéíéñeqä-ïî äMîç àð-eç÷éå øîàiå åéãárî ãçà ïriå §¦§§¥´©¦½§¤¨¦−¨«Ÿ©©Á©Á¤¨̧¥«£¨¹̈©ÀŸ¤§¦§º̈£¦¨´¦©¦»

ïBîä-ìëk ípä dá eøàLð øLà ìàøNé ïBîä-ìëk ípä dá-eøàLð øLà íéøàLpä©¦§¨¦»£¤´¦§£¨¼¦À̈§¨£³¦§¨¥Æ£¤´¦§£½̈¦¾̈§¨£¬
:äàøðå äçìLðå enz-øLà ìûøNéãééøçà Cìnä çìLiå íéñeñ áëø éðL eç÷iå ¦§¨¥−£¤¨®§¦§§−̈§¦§¤«©¦§¾§¥−¤´¤¦®©¦§©̧©¤¹¤©«£¥¯

:eàøe eëì øîàì íøà-äðçîåèíéãâá äàìî Cøcä-ìë äpäå ïcøiä-ãr íäéøçà eëìiå ©«£¥£¨²¥−Ÿ§¬§«©¥«§´©«£¥¤»©©©§¥¼§¦¥´¨©¤À¤§¥¨³§¨¦Æ
:Cìnì eãbiå íéëàìnä eáLiå íæôça íøà eëéìLä-øLà íéìëåæèúà efáiå írä àöiå §¥¦½£¤¦§¦¬£−̈§¨§¨®©¨ª̧Æ©©§¨¦½©©¦−©¤«¤©¥¥´¨½̈©¨¾Ÿ¥−

:ýåýé øáãk ì÷La íéøòN íéúàñå ì÷La úìñ-äàñ éäéå íøà äðçîæéãé÷ôä Cìnäå ©«£¥´£¨®©§¦̧§¨¹Ÿ¤§¤À¤§¨©¯¦§Ÿ¦²§¤−¤¦§©¬§Ÿ̈«§©¤Á¤Á¦§¦̧
Léà øac øLàk úîiå ørMa írä eäñîøiå ørMä-ìr Bãé-ìr ïrLð øLà LéìMä-úà¤©¨¦¹£¤̧¦§¨³©¨Æ©©©½©©¦§§ª¯¨¨²©©−©©¨®Ÿ©«£¤³¦¤Æ¦´

:åéìà Cìnä úãøa øac øLà íéýìûäçéøîàì Cìnä-ìà íéýìûä Léà øaãk éäéå ¨«¡Ÿ¦½£¤´¦¤½§¤¬¤©¤−¤¥¨«©§¦À§©¥Æ¦´¨«¡Ÿ¦½¤©¤−¤¥®Ÿ
:ïBøîL ørLa øçî úrk äéäé ì÷La úìñ-äàñe ì÷La íéøòN íéúàñèéLéìMä ïriå ¨©̧¦§Ÿ¦¹§¤À¤§¨¸Ÿ¤Æ§¤½¤¦«§¤Æ¨¥´¨½̈§©−©«Ÿ§«©©̧©©¨¦¹

pä øîàiå äfä øáck äéäéä íéîMa úBaøà äNò ýåýé äpäå øîàiå íéýìûä Léà-úàE ¤¦´¨«¡Ÿ¦»©Ÿ©¼§¦¥´§Ÿ̈ÀŸ¤³£ªÆ©¨©½¦£¦«§¤−©¨¨´©¤®©ÀŸ¤¦§³
éðéra äàø:ìëàú àì íMîe Eë:úîiå ørMa írä Búà eñîøiå ïk Bì-éäéå Ÿ¤Æ§¥¤½¦¨−¬ŸŸ¥«©«§¦−¥®©¦§§¸Ÿ¬¨¨²©©−©©¨«Ÿ



קצו
לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי קדושים בארץ ישראל - תזריע מצורע בערים שונות בעולם  

זמני יום ראשון ויום שבת
)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:025:558:468:439:199:1510:2510:2319:1719:2119:4219:4619:0119:56באר שבע )ק(

5:595:528:458:419:179:1310:2410:2119:1919:2319:4419:4918:5219:59חיפה )ק( 

5:575:518:448:419:169:1210:2310:2019:1819:2219:4319:4718:4119:56ירושלים )ק( 

6:025:558:468:429:199:1510:2610:2319:1819:2219:4219:4719:0119:58תל אביב )ק(

5:475:368:468:419:189:1210:3010:2620:0020:0820:3120:4119:4920:57אוסטריה וינה )ק(

6:506:559:009:029:329:3410:2710:2917:4717:4018:1318:0617:2318:16אוסטרליה מלבורן )ח(

5:555:458:518:459:239:1810:3410:3019:5720:0520:2820:3619:4620:40אוקראינה אודסה )ק(

5:225:128:218:158:538:4710:0510:0019:3319:4120:0420:1419:2220:18אוקראינה דונייצק )ק(

5:335:228:328:269:048:5810:1510:1119:4419:5320:1620:2619:3420:30אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:555:448:558:499:289:2110:4010:3520:1320:2320:4620:5720:0321:01אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:465:358:478:419:199:1310:3210:2720:0720:1720:4120:5119:5720:55אוקראינה קייב )ק(

6:226:129:189:139:509:4511:0110:5720:2220:3020:5221:0020:1021:15איטליה מילאנו )ק(

6:016:008:358:349:059:0410:0710:0618:2318:2218:4418:4418:0418:48אקוואדור קיטו )ח(

7:207:259:319:3310:0410:0611:0011:0118:2318:1618:4818:4117:5918:52ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:178:2310:2710:3010:5811:0111:5311:5519:0919:0119:3619:2818:4419:32ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:166:099:069:029:399:3410:4810:4419:5420:0020:2120:2719:4120:31ארה״ב בולטימור )ק(

6:025:548:558:509:279:2210:3610:3219:4719:5320:1520:2219:3420:34ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:035:558:558:509:279:2210:3610:3319:4619:5320:1420:2119:3420:34ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:366:279:309:2510:019:5611:1111:0820:2620:3320:5521:0220:1421:15ארה״ב דטרויט )ק(

6:446:389:289:2410:009:5711:0711:0419:5620:0020:2020:2419:4120:34ארה״ב היוסטן )ק(

6:096:028:568:539:289:2410:3610:3319:3419:3920:0020:0519:2020:15ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:496:439:299:2610:029:5911:0811:0519:5019:5320:1420:1719:3520:27ארה״ב מיאמי )ק(

5:595:508:508:459:239:1810:3210:2819:4219:4820:1020:1719:2920:31ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:545:458:488:439:209:1510:2910:2619:4519:5120:1320:2019:3220:32ארה״ב שיקאגו )ק(

6:336:349:019:019:309:3010:3010:3018:2918:2518:5118:4818:0818:52בוליביה לה פאס )ח(

6:306:189:319:2410:039:5711:1611:1120:5321:0321:2721:3720:4321:57בלגיה אנטוורפן )ק(

6:306:189:329:2510:039:5711:1611:1220:5321:0321:2721:3720:4321:56בלגיה בריסל )ק(

5:325:198:408:339:129:0410:2610:2120:1820:2920:5521:0820:0921:12בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:186:218:388:399:109:1010:0810:0817:5117:4718:1418:1017:2918:16ברזיל ס.פאולו )ח(

6:046:068:248:258:558:569:549:5417:3817:3418:0117:5717:1618:03ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:455:338:498:429:209:1410:3310:2920:1320:2320:4720:5820:0421:17בריטניה לונדון )ק(

5:495:368:558:489:269:2010:4010:3520:2720:3821:0321:1520:1821:35בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:505:378:538:479:269:1910:3910:3420:2120:3120:5621:0720:1221:11גרמניה ברלין )ק(

6:136:029:159:099:479:4010:5910:5520:3520:4521:0821:1920:2521:23גרמניה פרנקפורט )ק(

6:206:238:418:429:119:129:569:5517:5217:4718:1518:1017:3018:14דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:146:108:518:499:249:2110:2810:2619:0019:0219:2319:2518:4419:29הודו בומביי )ח(

6:096:058:478:459:199:1710:2410:2218:5718:5919:2019:2218:4119:26הודו פונה )ח(

5:395:288:368:319:099:0310:2010:1619:4619:5520:1820:2719:3520:31הונגריה בודפשט )ק(

6:126:039:038:589:359:3010:4410:4119:5420:0120:2220:2919:4220:33טורקיה איסטנבול )ק(

6:376:299:269:229:589:5411:0711:0420:1120:1620:3720:4319:5720:47יוון אתונה )ק(

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מנחם שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט"ז אייר עם המצורף אליו ות"ח על טרחתו לשלוח לי העתק המכתב 

חוזר וכו' אף שכמדומה ישנו אצלי אבל אין הזמן גרמא עתה לחפש.

מענין מ"ש שנמצא בת"א בנו של חסיד שלמד אצל אדמו"ר הצ"צ ונמצאים אצלו כמה ביכלעך 

כתבים או הנחות ששמע אביו, בודאי יתענין בזה וישיגם, שהרי לפעמים קרובות במה שציינו השומעים 

עצמם, ישנן הוספות חשובות, וק"ל. ות"ח מראש על טרחתו בכל האמור.

הנקודות  אותן  בכל  טוב  שיבשר  רצון  ויהי  בעתו,  נתקבל  בטח  הקודם  מכתבו  על  מענה  מכתבי 

שכתבו וענו.

בברכה לבשו"ט.

תחילת זמן קידוש לבנה:
מוצאי שבת קודש, ו' אייר

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©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
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זמני יום ראשון ויום שבת
)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:025:558:468:439:199:1510:2510:2319:1719:2119:4219:4619:0119:56באר שבע )ק(

5:595:528:458:419:179:1310:2410:2119:1919:2319:4419:4918:5219:59חיפה )ק( 

5:575:518:448:419:169:1210:2310:2019:1819:2219:4319:4718:4119:56ירושלים )ק( 

6:025:558:468:429:199:1510:2610:2319:1819:2219:4219:4719:0119:58תל אביב )ק(

5:475:368:468:419:189:1210:3010:2620:0020:0820:3120:4119:4920:57אוסטריה וינה )ק(

6:506:559:009:029:329:3410:2710:2917:4717:4018:1318:0617:2318:16אוסטרליה מלבורן )ח(

5:555:458:518:459:239:1810:3410:3019:5720:0520:2820:3619:4620:40אוקראינה אודסה )ק(

5:225:128:218:158:538:4710:0510:0019:3319:4120:0420:1419:2220:18אוקראינה דונייצק )ק(

5:335:228:328:269:048:5810:1510:1119:4419:5320:1620:2619:3420:30אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:555:448:558:499:289:2110:4010:3520:1320:2320:4620:5720:0321:01אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:465:358:478:419:199:1310:3210:2720:0720:1720:4120:5119:5720:55אוקראינה קייב )ק(

6:226:129:189:139:509:4511:0110:5720:2220:3020:5221:0020:1021:15איטליה מילאנו )ק(

6:016:008:358:349:059:0410:0710:0618:2318:2218:4418:4418:0418:48אקוואדור קיטו )ח(

7:207:259:319:3310:0410:0611:0011:0118:2318:1618:4818:4117:5918:52ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:178:2310:2710:3010:5811:0111:5311:5519:0919:0119:3619:2818:4419:32ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:166:099:069:029:399:3410:4810:4419:5420:0020:2120:2719:4120:31ארה״ב בולטימור )ק(

6:025:548:558:509:279:2210:3610:3219:4719:5320:1520:2219:3420:34ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:035:558:558:509:279:2210:3610:3319:4619:5320:1420:2119:3420:34ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:366:279:309:2510:019:5611:1111:0820:2620:3320:5521:0220:1421:15ארה״ב דטרויט )ק(

6:446:389:289:2410:009:5711:0711:0419:5620:0020:2020:2419:4120:34ארה״ב היוסטן )ק(

6:096:028:568:539:289:2410:3610:3319:3419:3920:0020:0519:2020:15ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:496:439:299:2610:029:5911:0811:0519:5019:5320:1420:1719:3520:27ארה״ב מיאמי )ק(

5:595:508:508:459:239:1810:3210:2819:4219:4820:1020:1719:2920:31ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:545:458:488:439:209:1510:2910:2619:4519:5120:1320:2019:3220:32ארה״ב שיקאגו )ק(

6:336:349:019:019:309:3010:3010:3018:2918:2518:5118:4818:0818:52בוליביה לה פאס )ח(

6:306:189:319:2410:039:5711:1611:1120:5321:0321:2721:3720:4321:57בלגיה אנטוורפן )ק(

6:306:189:329:2510:039:5711:1611:1220:5321:0321:2721:3720:4321:56בלגיה בריסל )ק(

5:325:198:408:339:129:0410:2610:2120:1820:2920:5521:0820:0921:12בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:186:218:388:399:109:1010:0810:0817:5117:4718:1418:1017:2918:16ברזיל ס.פאולו )ח(

6:046:068:248:258:558:569:549:5417:3817:3418:0117:5717:1618:03ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:455:338:498:429:209:1410:3310:2920:1320:2320:4720:5820:0421:17בריטניה לונדון )ק(

5:495:368:558:489:269:2010:4010:3520:2720:3821:0321:1520:1821:35בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:505:378:538:479:269:1910:3910:3420:2120:3120:5621:0720:1221:11גרמניה ברלין )ק(

6:136:029:159:099:479:4010:5910:5520:3520:4521:0821:1920:2521:23גרמניה פרנקפורט )ק(

6:206:238:418:429:119:129:569:5517:5217:4718:1518:1017:3018:14דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:146:108:518:499:249:2110:2810:2619:0019:0219:2319:2518:4419:29הודו בומביי )ח(
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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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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