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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 

 20,000 עותקים על ידי:     

בכ - 55,000 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[.

ורדיגר ביטוחים
yosef-v@zahav.net.il הרצל 40 בני ברק

טלפון 03-6187070 פקס 03-5787406
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בו כותב אשר התארס והתנאים יתקיימו לאחרי חג השבועות והחתונה בשנת 

תש"ך.

זמן,  לכו"כ  החתונה  לאחר  ההכרח  ומה  התנאים  הם  ומה  ארוסין  ענין  מהו  מכתבו  ברור  ואין 

ותנאים  ווארט בעלמא,  א  כוונתו, באירוסין, שקורין  וכנראה  ומקדם.  לו דעתי בזה מאז  ידועה  ובודאי 

כתיבת שטר, ואפשר שכך הוא מנהג ירושלים עיה"ק ת"ו ואתית לקרתא עבדת כנימוסאה.

ובכ"א יהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת ולבנות בית חסידותי.

נעם לי לקרות במכתבו שעסק ברישום ושעבר בהצלחה, ובודאי גם שאר חבריו בעבודה זו עוסקים 

בזה במרץ הדרוש והשי"ת יצליחם גם הם להגדיל תורה ולהאדירה בהתפתחות ביה"ס, ובודאי זה הצנור 

והכלי להצלחה בעניניהם הפרטים.

בעת רצון אזכיר על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לה, לאמו 

שתליט"א.

  מפתח  כללי

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

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

    'והתקדשתם והייתם קדושים גוה "מאמר ד  )ג

 ו ..........................ה"משת'ה,  איירג"י, קדושים-אחרישבת פרשת 

 יב........ה"מתש' האייר ג"י, אחרי קדושים' שבת פשיחת   )ד

  לקוטי שיחות  )ה

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

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

 כ...................................................ל "יצחק שניאורסאהן זצ

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

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

 בכ.............................................. ילקוט גאולה ומשיח  )ח

 דכ...........קדושים-אחרילשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

 דס...............קדושים-אחרילשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרריעושי  )יא

 הס.....................................קדושים-חריאלשבוע פרשת  

 וע..............קדושים-אחרילשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

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

 :חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

 אפ ...........קדושים-אחרילשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יד

  בק ...........קדושים-אחרילשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טו

 טק..............קדושים-אחרילשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טז

   עם ביאורים סוטהמסכת   )יז

 ביק........................................................חכ עד דף כבמדף 

  נביאים וכתובים   )יח

 מק................................................טמ פרק יםתהל, כג פרק ב-מואלש

   יבמות- חגיגה משניות  )יט

 מבק.........................................................  ביאור קהתי

 אנק...........................................................יומאמסכת  עקבעין י  )כ

 

   עם ביאורים מעילהמסכת   )כא

  בנק............................................................כ עד דף  ידמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתכות שולחן ערוך הל  )כב

 פק.................................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כג

 פק.................................................................ר הזקן"אדמו

  ה אורתור  )כד

 בפק...............................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

 הפק............................................................ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ – צ"מאמרי הצ  )כו
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   ב"תרל תורת שמואל  )כז

 זפק............................................................ש"ר מוהר"אדמו

   ב" תער– בהמשך המאמרים שיעורים  )כח

 זפק..........................................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ה"תרפ'הם המאמריספר   )כט

 חפק..........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )ל

 טפק.........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )לא

 טפק........................................................ צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

 צק..........................................................................צ"ר מוהריי"אדמו
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  נביאים וכתובים   )יח

 מק................................................טמ פרק יםתהל, כג פרק ב-מואלש

   יבמות- חגיגה משניות  )יט

 מבק.........................................................  ביאור קהתי

 אנק...........................................................יומאמסכת  עקבעין י  )כ
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   ב"תרל תורת שמואל  )כז

 זפק............................................................ש"ר מוהר"אדמו

   ב" תער– בהמשך המאמרים שיעורים  )כח

 זפק..........................................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ה"תרפ'הם המאמריספר   )כט

 חפק..........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )ל

 טפק.........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )לא

 טפק........................................................ צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

 צק..........................................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 

 בצק...................................... ק גפרביאורים לפרקי אבות   )לג
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 ר...........................קדושים-אחרילשבוע פרשת לוח זמנים   )לה

 אר......................לערב שבת קודשהדלקת נרות מצות סדר   )לו
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b"i ,miyecwÎixg` zyxt zay .c"qa

.d"nyz'd xii`

‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰

ÌzLc˜˙‰Âּגֹו קדֹוׁשים כ"ק1והייתם ּבזה ּומביא , ¿ƒ¿«ƒ¿∆ְְִִִִֵֶֶָ
(על הּתֹורה' ּב'אֹור צדק' ה'צמח ְְֶֶֶַַַַַָאדמּו"ר

ּברכֹות2הּפסּוק) ּבמּסכת ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו על3מה ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָ
לפני4ּפסּוק אׁשר הּׁשלחן זה אלי וידּבר גֹו' עץ הּמזּבח ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻ

יׂשראל על מכּפר מזּבח קּים הּמקּדׁש ׁשּבית זמן ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהוי',
קׁשר לבאר ויׁש עליו. מכּפר אדם ׁשל ׁשלחנֹו ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻועכׁשו
ׁשל ׁשלחנֹו לענין גֹו') (והתקּדׁשּתם זה (ּדפסּוק ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֻהענינים

ּבברכֹות ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה עלּֿפי (הּובא5אדם) ְְִִֵֶַַַַָָָָָ
ּפרׁשתנּו הּתֹורה' ּב'אֹור ּכן מים7והתקּדׁשּתם6ּגם אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

אני כּו', אחרֹונים מים אּלּו קדֹוׁשים והייתם ְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַראׁשֹונים,
ׁשלחנֹו ׁשּׁשלמּות מּובן, ּומּזה כּו'. ּברכה זֹו אלקיכם ְְְֱִֵֵֶֶֶָָָָֹֻה'
ּדוקא היא ׁשּבּׁשלחן הּסעּודה ענין ּדהינּו אדם ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֻׁשל
מים עלֿידי גֹו', קדֹוׁשים והייתם והתקּדׁשּתם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַעלֿידי
ּוברכה ראׁשֹונה ּוברכה אחרֹונים, ּומים ְְֲִִִִִַַָָָָָראׁשֹונים
קדֹוׁשים הּקדּׁשה, ענין עם הּקׁשר ּגם וזהּו וכּו'. ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֻאחרֹונה

ּומן8ּתהיּו העריֹות מן ּתהיּו ּפרּוׁשים רׁש"י ּדפרׁש , ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָ
להיֹות יכֹול ּכדבעי אינֹו ּכאׁשר האכילה ענין ּכי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהעברה,

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר כּו', עברה ׁשל ענין ּכן מלי9ּגם ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ׁשל ענין להיֹות צרי ולכן כּו', ּבישי זני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָּכריסיּה
אחרֹונים ּומים ראׁשֹונים מים עלֿידי ׁשּזהּו ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַּפריׁשּות,

ׁשם ּומבאר אדם,2וכּו'. ׁשל ׁשלחנֹו ׁשל הּכּפרה ענין ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
אמרּו מזּבח ּדגּבי ּדמזּבח. הּכּפרה ענין ּבאּור ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּבהקּדם

ז"ל ּומכּפר10רּבֹותינּו מחּבב ּומזין ּגזרֹות מזיח מזּבח ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַ
וכן הּכּפרה. היא מזּבח ׁשל ׁשעּקרֹו מּובן ׁשּמּזה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעוֹונֹות,

ּבּמדרׁש ּׁשאמרּו מּמה ּגם ראׁשי11ֿמּובן הּוא ׁשּמזּבח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּדראׁש חּיים, ח' ּברכה, ב' זכּות, ז' מחילה, מ' ְְְְִִֵַָָָֹּתבֹות,
ׁשהיא הּמחילה ענין היינּו מ', האֹות הּוא מזּבח ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּתבה
הּכּפרה היא הּמזּבח ענין ׁשעּקר מּובן זה ׁשּמּכל ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּכּפרה,

אדם. ׁשל ּבׁשלחנֹו הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְֶֶֶֶֶַָָָֻׁשּבֹו.
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קדושים: בפרשת בתורה Bbנאמר ÌÈLB„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â1, ¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ
'‰¯Bz‰ ¯B‡'a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡ ˜"Î ‰Êa ‡È·Óe≈ƒ»∆«¿«∆«∆∆¿«»

‰eÒt˜)בביאורו( ÏÚ2˙ÎqÓa Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó ««»«∆»¿«≈«¿«∆∆
˙BÎ¯a3˜eÒt ÏÚ4ÔÁÏM‰ ‰Ê ÈÏ‡ ¯a„ÈÂ 'B‚ ıÚ ÁaÊn‰ ¿»«»«ƒ¿≈«≈«¿«≈≈«∆«À¿»

ÔÓÊ Ïk ,'ÈÂ‰ È�ÙÏ ¯L‡¬∆ƒ¿≈¬»»»¿«
ÁaÊÓ Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL∆≈«ƒ¿»«»ƒ¿≈«
גבי על שמביאים הקרבנות היינו

Ï‡¯NÈהמזבח ÏÚ ¯tÎÓ¿«≈«ƒ¿»≈
ÂLÎÚÂהמקדש שבית לאחר ¿«¿»

‡„Ìנחרב ÏL B�ÁÏLהיינו À¿»∆»»
שולחנו על אוכל שהוא המזון

¯‡·Ï LÈÂ .ÂÈÏÚ ¯tÎÓ¿«≈»»¿≈¿»≈
‰Ê ˜eÒÙc) ÌÈ�È�Ú‰ ¯L∆̃∆»ƒ¿»ƒ¿»∆
ÔÈ�ÚÏ ('B‚ ÌzLc˜˙‰Â)¿ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ¿«
ÈtŒÏÚ (Ì„‡ ÏL B�ÁÏLÀ¿»∆»»«ƒ
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó«∆»¿«≈«

˙BÎ¯·a5Ôk Ìb ‡·e‰) ƒ¿»»«≈
e�˙L¯t '‰¯Bz‰ ¯B‡'a6 ¿«»»»»≈
על מורה בפסוק הלשון שכפל

לידי שמביאות פעולות שתי

– האחת קדושה

ÌzLc˜˙‰Â7ÌÈÓ el‡ ¿ƒ¿«ƒ¿∆≈«ƒ
ÌÈ�BL‡¯לפני ידיים נטילת ƒƒ

והשנייה Ì˙ÈÈ‰Âהסעודה, -ƒ¿ƒ∆
ÌÈÓ el‡ ÌÈLB„¿̃ƒ≈«ƒ

ÌÈ�B¯Á‡ידיים נוטלים שבהם «¬ƒ
הסעודה והפסוקeÎ',בסוף

BÊמסיים ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ È�‡¬ƒ¡…≈∆
‰Î¯aהמזון ברכת eÎ'.היינו ¿»»

Ô·eÓ ‰fÓe˙eÓÏML , ƒ∆»∆¿≈
e�È‰c Ì„‡ ÏL B�ÁÏLÀ¿»∆»»¿«¿
ÔÁÏMaL ‰„eÚq‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿»∆«À¿»
שהיא ז"ל חכמינו אמרו שעליה

על הבאים הקרבנות כמו מכפרת

המזבח ŒÏÚגבי ‡˜Âc ‡È‰ƒ«¿»«
Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â È„È¿≈¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆
ÌÈÓ È„ÈŒÏÚ ,'B‚ ÌÈLB„¿̃ƒ«¿≈«ƒ
,ÌÈ�B¯Á‡ ÌÈÓe ÌÈ�BL‡ƒ̄ƒ«ƒ«¬ƒ
‰Î¯·e ‰�BL‡¯ ‰Î¯·e¿»»ƒ»¿»»
Ìb e‰ÊÂ .'eÎÂ ‰�B¯Á‡«¬»¿¿∆«

¯Lw‰ידי על הכפרה של «∆∆
ידיים נטילת עם כראוי, אכילה

האכילה ואחרי לפני eÈ‰zוברכות ÌÈLB„˜ ,‰M„w‰ ÔÈ�Ú ÌÚ8, ƒƒ¿««¿À»¿ƒƒ¿
È"L¯ L¯Ùcהיא תהיו" "קדושים הציווי eÈ‰zשמשמעות ÌÈLe¯t ¿≈≈«ƒ¿ƒƒ¿

ÈÚ·„k B�È‡ ¯L‡k ‰ÏÈÎ‡‰ ÔÈ�Ú Èk ,‰¯·Ú‰ ÔÓe ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓƒ»¬»ƒ»¬≈»ƒƒ¿«»¬ƒ»«¬∆≈ƒ¿»≈
e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,'eÎ ‰¯·Ú ÏL ÔÈ�Ú Ôk Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿«≈ƒ¿»∆¬≈»¿«¬««≈

Ï"Ê9È�Ê dÈÒÈ¯k ÈÏÓ ««≈¿≈≈»≈
'eÎ È˘Èa,הוא הכרס מילוי ƒ≈

הרעים (הסוגים) ≈«¿ÔÎÏÂמהזנים
ÏL ÔÈ�Ú ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿»∆

˙eLÈ¯tקדושה להחדיר כדי ¿ƒ
ÌÈÓבאכילה, È„ÈŒÏÚ e‰fL∆∆«¿≈«ƒ

ÌÈ�B¯Á‡ ÌÈÓe ÌÈ�BL‡ƒ̄ƒ«ƒ«¬ƒ
ÌL ¯‡·Óe .'eÎÂ2בספר ¿¿…»»

ה'צמח לאדמו"ר התורה' 'אור

ÏLצדק' ‰¯tk‰ ÔÈ�Úƒ¿«««»»∆
B�ÁÏLוסעודתו,Ì„‡ ÏL À¿»∆»»

ÔÈ�Ú ¯e‡a Ìc˜‰a¿∆¿≈≈ƒ¿«
Èa‚c .ÁaÊÓc ‰¯tk‰««»»¿ƒ¿≈«¿«≈
e�È˙Ba¯ e¯Ó‡ ÁaÊÓƒ¿≈«»¿«≈

Ï"Ê10ÁÈÊÓ ÁaÊÓמסיט «ƒ¿≈«≈ƒ«
טובותB¯Êb˙מבטל ÔÈÊÓeלא ¿≈≈ƒ

,˙B�BÂÚ ¯tÎÓe ·aÁÓ¿«≈¿«≈¬
ÏL B¯wÚL Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆ƒ»∆
ÔÎÂ .‰¯tk‰ ‡È‰ ÁaÊÓƒ¿≈«ƒ««»»¿≈
e¯Ó‡M ‰nÓ Ìb Ô·eÓ»«ƒ«∆»¿

L¯„na11‡e‰ ÁaÊnL «ƒ¿»∆ƒ¿≈«
,‰ÏÈÁÓ 'Ó ,˙B·zŒÈL‡»̄≈≈¿ƒ»
'Á ,‰Î¯a '· ,˙eÎÊ 'Ê¿¿»»
‰·z‰ L‡¯c ,ÌÈiÁ«ƒ¿…«≈»
,'Ó ˙B‡‰ ‡e‰ ÁaÊÓƒ¿≈«»
הראשונה האות שזו והעובדה

זהש שדבר הוכחה היא המילה ל

המילה של העיקר התוכן הוא

‰ÏÈÁn‰כולה ÔÈ�Ú e�ÈÈ‰«¿ƒ¿««¿ƒ»
‰Ê ÏknL ,‰¯tk‰ ‡È‰L∆ƒ««»»∆ƒ»∆
ÁaÊn‰ ÔÈ�Ú ¯wÚL Ô·eÓ»∆ƒ«ƒ¿««ƒ¿≈«

BaL ‰¯tk‰ ‡È‰ושלושת) ƒ««»»∆
ברכה זכות, – הנוספים הדברים

לעיקר). כתוספת הם וחיים

‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆
Ì„‡ ÏL B�ÁÏLaשעיקר ¿À¿»∆»»

גבי על האכילה של העניין

וכפרה. מחילה הוא השולחן
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'eb miyecw mziide mzycwzde

¯e‡·eׁשם הּמאמר ּבהמׁש ּכּמבאר הּוא, ,12הענין ≈ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשעל הּקרּבנֹות עבֹודת ענין ּכללּות ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָּדהּנה

וידּוע הּברּורים. עבֹודת היא ּתכנֹו ׁשּבּמזּבח13הּמזּבח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
אדם אכילת ּובעלים, ּכהנים אכילת א' אכילֹות, ב' ְֲֲֲֲִִִִִֵַַָָָֹיׁש
אכילת ּבין ממּצע הּוא ּכהנים אכילת ענין ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָֹֻ(ּובפרטּיּות
האכילה מזּבח, אכילת ב' ּבעלים). לאכילת ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָמזּבח

נאמר ׁשעלֿזה גֹו',14ׁשּלמעלה לאּׁשי לחמי קרּבני את ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
לה' ניחֹוח ונעׂשה15ריח ׁשאמרּתי לפני רּוח נחת , ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָ

ׁשּבּמזּבח16רצֹוני אּלה ענינים ב' ׁשּכנגד ּבזה, ּומבאר . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
אדם ׁשל ּבׁשלחנֹו עבֹודה עניני ב' ּכן ּגם יׁשנם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻּכפׁשּוטֹו

ׁשם ּומביא למזּבח. יעקב'17הּדֹומה 'ּתֹולעת 18מּספר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
מהרׁש"א אּגדֹות אדם19ּומחּדּוׁשי ׁשל ׁשּׁשלחנֹו ׁשּזה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

הּצדקה ענין מּצד א' ענינים, ב' מּצד הּוא למזּבח ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָּדֹומה
ּוב' (ּכדלקּמן). ׁשּבּׁשלחן הּתֹורה ענין מּצד ב' ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֻֻׁשּבּׁשלחן,
ּדענין ׁשּבּמזּבח. הּנ"ל האכילֹות ב' ּכנגד הם אּלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָענינים
ׁשּבֹו אֹורחים הכנסת עלֿידי זהּו ׁשּבּׁשלחן אדם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאכילת

ׁשם ּברכֹות ּבגמרא וכדאיתא ׁשּבֹו, ׁשּזה3ּוצדקה , ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָ
ענין מחמת הּוא ּכמזּבח עליו מכּפר אדם ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּׁשלחנֹו
הכנסת ענין אֹו ליּה, ויהיב עני אתי ּדילמא ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָהּצדקה,

ׁשּבּׁשלחן ויׁש20אֹורחים צדקה. ּבכלל הּוא ׁשּגם , ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּגמרא ּׁשאמרּו מה עלּֿפי ּבזה מעלת21להֹוסיף ּגּבי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ריפּתא ויהבא ּבביתא ׁשכיחא ּדאּתתא ּדאּׁשה, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָהּצדקה
מעֹות. נֹותן הּבעל מהּֿׁשאיןּֿכן הנאתּה, ּומקרבא ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלענּיי
אּלא מעֹות לא ׁשּנֹותנים ׁשּבּׁשלחן, ּבצדקה ּגם הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּדכן
אפׁשר ּדאּׁשה ּבצדקה ּדגם ּכן, על ויתר אכל. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּדברי

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
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ÌL ¯Ó‡n‰ CLÓ‰a ¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e12‰p‰c , ≈»ƒ¿»«¿…»¿∆¿≈««¬»»¿ƒ≈
˙„B·Ú ‡È‰ B�Îz ÁaÊn‰ ÏÚL ˙B�a¯w‰ ˙„B·Ú ÔÈ�Ú ˙eÏÏk¿»ƒ¿«¬««»¿»∆««ƒ¿≈«»¿ƒ¬«

ÌÈ¯e¯a‰הגשמי הזה העולם ענייני עם שהמגע וחסידות בקבלה מבואר «≈ƒ
ומקבלים נוצרו קדושים שאינם הגשמיים הדברים כי הבירורים" "עבודת נקרא

שהיא נוגה מקליפת חיות

וכאשר ורע, מטוב מעורבת

לשם אלו בדברים שימוש עושים

בין ומבדילים מפרידים שמים

הטוב את ובוררים לרע הטוב

לקדושה. אותו ומעלים מהרע

Úe„ÈÂ13'· LÈ ÁaÊnaL ¿»«∆«ƒ¿≈«≈
˙BÏÈÎ‡,שונות˙ÏÈÎ‡ '‡ ¬ƒ¬ƒ«

˙ÏÈÎ‡ ,ÌÈÏÚ·e ÌÈ�‰k…¬ƒ¿»ƒ¬ƒ«
ÔÈ�Ú ˙eiË¯Ù·e) Ì„‡»»ƒ¿»ƒƒ¿«

ÌÈ�‰k ˙ÏÈÎ‡אחד שמצד ¬ƒ«…¬ƒ
אדם בני ידי על אכילה היא

שלא קדושה בה יש שני ומצד

הבעלים באכילת ‰e‡קיימת
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˙ÏÈÎ‡ '· .(ÌÈÏÚa¿»ƒ¬ƒ«
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‰ÏÚÓlLשהקדושֿברוךֿהוא ∆¿«¿»
חלקי את כביכול, 'אוכל',

על ונשרפים העולים הקרבנות

המזבח ∆»∆ÊŒÏÚL‰גבי
¯Ó‡�14ÈÓÁÏ È�a¯˜ ˙‡ ∆¡«∆»¿»ƒ«¿ƒ

'B‚ ÈM‡Ïשהקרבנות היינו ¿ƒ«
ו'מזון' 'לחם' שלנקראים

ועוד כביכול, הקדושֿברוךֿהוא

שהם הקרבנות על »̄≈ÁÈנאמר
'‰Ï ÁBÁÈ�15Áe¯ ˙Á� , ƒ«««««

‰NÚ�Â Èz¯Ó‡L È�ÙÏ¿»«∆»«¿ƒ¿«¬»
È�Bˆ¯16‰Êa ¯‡·Óe . ¿ƒ¿…»»∆

החסידות, ·'בתורת „‚�kL∆¿∆∆
BËeLÙk ÁaÊnaL ‰l‡ ÌÈ�È�Úואכילת ובעלים כוהנים מזבחאכילת ƒ¿»ƒ≈∆∆«ƒ¿≈«ƒ¿
‰„B·Ú È�È�Ú '· Ôk Ìb Ì�LÈרוחניים‰ÓBc‰ Ì„‡ ÏL B�ÁÏLa ∆¿»«≈ƒ¿¿≈¬»¿À¿»∆»»«∆
ÁaÊÓÏ.להלן שיתבאר כפי ¿ƒ¿≈«

ÌL ‡È·Óe17'·˜ÚÈ ˙ÚÏBz' ¯ÙqÓ18˙B„b‡ ÈLecÁÓe ≈ƒ»ƒ≈∆«««¬…ƒƒ≈«»
‡"L¯‰Ó19„vÓ ‡e‰ ÁaÊÓÏ ‰ÓBc Ì„‡ ÏL B�ÁÏML ‰fL ««¿»∆∆∆À¿»∆»»∆¿ƒ¿≈«ƒ«

ÔÁÏMaL ‰˜„v‰ ÔÈ�Ú „vÓ '‡ ,ÌÈ�È�Ú אורחים,·' הכנסת ידי על ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿««¿»»∆«À¿»
ÔÁÏMaL ‰¯Bz‰ ÔÈ�Ú „vÓ הסעודה·' בעת תורה דברי ידי על ƒ«ƒ¿««»∆«À¿»
‰l‡ ÌÈ�È�Ú '·e .(Ôn˜Ï„k)והתורה ·'הצדקה „‚�k Ì‰ ¿ƒ¿«»ƒ¿»ƒ≈∆≈¿∆∆

ÔÁÏMaL Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ�Úc .ÁaÊnaL Ï"p‰ ˙BÏÈÎ‡‰»¬ƒ««∆«ƒ¿≈«¿ƒ¿«¬ƒ«»»∆«À¿»
במזבח אדם לאכילת המקביל

˙Ò�Î‰ È„ÈŒÏÚ e‰Ê∆«¿≈«¿»«
‰˜„ˆe BaL ÌÈÁ¯B‡¿ƒ∆¿»»
‡¯Ó‚a ‡˙È‡„ÎÂ ,BaL∆¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»»

ÌL ˙BÎ¯a3‰fL , ¿»»∆∆
¯tÎÓ Ì„‡ ÏL B�ÁÏML∆À¿»∆»»¿«≈
˙ÓÁÓ ‡e‰ ÁaÊÓk ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿≈«≈¬«
È˙‡ ‡ÓÏÈc ,‰˜„v‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿»»ƒ¿»»ƒ

dÈÏ ·È‰ÈÂ È�Úעני יבוא אולי »ƒ¿»ƒ≈
שולחנו), שעל (מהמזון לו ויתן

ÌÈÁ¯B‡ ˙Ò�Î‰ ÔÈ�Ú B‡ƒ¿««¿»«¿ƒ
ÔÁÏMaL20‡e‰ ÌbL , ∆«À¿»∆«

‰˜„ˆ ÏÏÎaאם גם כי ƒ¿»¿»»
הוא זו בשעה עני, איננו האורח

גם ולכן הבית בעל לעזרת זקוק

צדקה. נחשבת אורחים הכנסת

ÈtŒÏÚ ‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆«ƒ
‡¯Óba e¯Ó‡M ‰Ó21Èab «∆»¿«¿»»«≈

‰M‡c ‰˜„v‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»»¿ƒ»
הבעל, של הצדקה לעומת

‡˙È·a ‡ÁÈÎL ‡˙z‡c¿ƒ¿»¿ƒ»¿≈»
Èi�ÚÏ ‡zÙÈ¯ ‡·‰ÈÂ¿«¬»ƒ¿»«¬ƒ≈

,d˙‡�‰ ‡·¯˜Óeשהאשה ¿»¿»¬»»»
לעני פת ונותנת בבית מצוייה

קרובה שלה מהנתינה וההנאה

Ô˙B� ÏÚa‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«««≈
˙BÚÓכדי לטרוח צריך והעני »

אמר (ולכן מזון במעות להשיג

שכאשר לחכמים חלקיה אבא

הענן לגשם, התפללו ואשתו הוא

היא שבה בזוית תחילה נראה

צדקה נותנת היא כאשר כי התפלל, הוא שבה בזוית כך אחר ורק התפללה

יותר). ומהירה קרובה הנאתו ÔÁÏMaL,לעני ‰˜„ˆa Ìb ‡e‰ ÔÎc¿≈«ƒ¿»»∆«À¿»
ÏÎ‡ È¯·c ‡l‡ ˙BÚÓ ‡Ï ÌÈ�˙BpL.קרובה המקבל של והנאתו ∆¿ƒ…»∆»ƒ¿≈…∆

‰M‡c ‰˜„ˆa Ì‚c ,Ôk ÏÚ ¯˙ÈÂמהדברים ההנאה כלל שבדרך אף ¿∆∆«≈¿«ƒ¿»»¿ƒ»
מכסף ההנאה מאשר יותר קרובה נותנת Na¯ייתכן‡LÙ¯שהיא ÔzzL ∆¿»∆ƒ≈»»
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¯e‡·eׁשם הּמאמר ּבהמׁש ּכּמבאר הּוא, ,12הענין ≈ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשעל הּקרּבנֹות עבֹודת ענין ּכללּות ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָּדהּנה

וידּוע הּברּורים. עבֹודת היא ּתכנֹו ׁשּבּמזּבח13הּמזּבח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
אדם אכילת ּובעלים, ּכהנים אכילת א' אכילֹות, ב' ְֲֲֲֲִִִִִֵַַָָָֹיׁש
אכילת ּבין ממּצע הּוא ּכהנים אכילת ענין ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָֹֻ(ּובפרטּיּות
האכילה מזּבח, אכילת ב' ּבעלים). לאכילת ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָמזּבח

נאמר ׁשעלֿזה גֹו',14ׁשּלמעלה לאּׁשי לחמי קרּבני את ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
לה' ניחֹוח ונעׂשה15ריח ׁשאמרּתי לפני רּוח נחת , ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָ

ׁשּבּמזּבח16רצֹוני אּלה ענינים ב' ׁשּכנגד ּבזה, ּומבאר . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
אדם ׁשל ּבׁשלחנֹו עבֹודה עניני ב' ּכן ּגם יׁשנם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻּכפׁשּוטֹו

ׁשם ּומביא למזּבח. יעקב'17הּדֹומה 'ּתֹולעת 18מּספר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
מהרׁש"א אּגדֹות אדם19ּומחּדּוׁשי ׁשל ׁשּׁשלחנֹו ׁשּזה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

הּצדקה ענין מּצד א' ענינים, ב' מּצד הּוא למזּבח ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָּדֹומה
ּוב' (ּכדלקּמן). ׁשּבּׁשלחן הּתֹורה ענין מּצד ב' ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֻֻׁשּבּׁשלחן,
ּדענין ׁשּבּמזּבח. הּנ"ל האכילֹות ב' ּכנגד הם אּלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָענינים
ׁשּבֹו אֹורחים הכנסת עלֿידי זהּו ׁשּבּׁשלחן אדם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאכילת

ׁשם ּברכֹות ּבגמרא וכדאיתא ׁשּבֹו, ׁשּזה3ּוצדקה , ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָ
ענין מחמת הּוא ּכמזּבח עליו מכּפר אדם ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּׁשלחנֹו
הכנסת ענין אֹו ליּה, ויהיב עני אתי ּדילמא ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָהּצדקה,

ׁשּבּׁשלחן ויׁש20אֹורחים צדקה. ּבכלל הּוא ׁשּגם , ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּגמרא ּׁשאמרּו מה עלּֿפי ּבזה מעלת21להֹוסיף ּגּבי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ריפּתא ויהבא ּבביתא ׁשכיחא ּדאּתתא ּדאּׁשה, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָהּצדקה
מעֹות. נֹותן הּבעל מהּֿׁשאיןּֿכן הנאתּה, ּומקרבא ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלענּיי
אּלא מעֹות לא ׁשּנֹותנים ׁשּבּׁשלחן, ּבצדקה ּגם הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּדכן
אפׁשר ּדאּׁשה ּבצדקה ּדגם ּכן, על ויתר אכל. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּדברי
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d"nyz'dח ,xii` b"i ,miyecwÎixg` zyxt zay

טירחא איזֹו הּדֹורׁשים וכּו' חּטים אֹו ּבׂשר ,22ׁשּתּתן ְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
ּומּזה לּסעּודה, מּוכן הּכל הרי ּבׁשלחן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻמהּֿׁשאיןּֿכן
ׁשהּצדקה זאת ועֹוד ׁשּבּׁשלחן. הּצדקה מעלת ּגדל ְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻמּובן
ּבּה ויׁש הּׁשלחן, על האֹוכל האדם ׁשל מּלחמֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהיא

ׁשּכתּוב מה מּלחמֹו23מּמעלת נתן ּכי יבר הּוא עין טֹוב ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹ
היא ׁשּבּׁשלחן מזּבח אכילת וענין ּדוקא. מּלחמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻלּדל,
הּקּב"ה ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו היא הּתֹורה ׁשהרי ,24הּתֹורה, ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָ

לאּׁשי לחמי ּבׁשם נקראת ׁשּכתּוב25ולכן ּכמֹו לכּו26, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ
ּכּוּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ּדאֹורייתא ועד ּבלחמי, ְְְְְְְְֲִִַַַַָָָלחמּו

ּכבׂשרֹו27חד ּובׂשר ּדם ׁשהיא ּובאפן והינּו,28, ּכביכֹול. , ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ
ׁשם ׁשּמּובא מה על ּדכמֹו29ּדנֹוסף יעקב', מה'ּתֹולעת ְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּבמעׂשה קֹורין ּבמעמדם יׂשראל היּו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבּקרּבנֹות
הּמעמדֹות30ּבראׁשית ׁשהרי הּתֹורה, לּמּוד ענין (ׁשּזהּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מאמרֹות עׂשרה הם ׁשהם ּבראׁשית מעׂשה סּפּור ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהם
העֹולם נברא ׁשּבהם רּבֹותינּו31ׁשּבּתֹורה אמרּו ׁשעלֿזה , ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּוברא32ז"ל ּבאֹורייתא אסּתּכל קּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְִֵֶַַַָָָָ
ּתֹורה ּדברי סּדּור אדם, ׁשל ּבׁשלחנֹו עכׁשו ּכן ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻעלמא)
ּבמעׂשה קֹורין ׁשהיּו מעמד אנׁשי ּדגמת הּוא הּׁשלחן ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻעל
נחׁשב עצמֹו הּתֹורה ׁשּלּמּוד זאת, עֹוד הּנה כּו', ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּבראׁשית
אּגדֹות ּבחּדּוׁשי ׁשּמביא ּוכפי מזּבח, ואכילת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכקרּבנֹות

זֹו)33מהרׁש"א ּבׁשּבת (הּנלמד ג ּפרק ּדאבֹות מהּמׁשנה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
הּׁשלחן, על ּתֹורה ּדברי ׁשאֹומר ׁשעלֿידי ג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמׁשנה
הּמזּבח ׁשהּוא ה' לפני אׁשר הּׁשלחן זה נקרא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻעלֿידיֿזה
אחד ׁשלחן על ׁשאכלּו ׁשלׁשה הּמׁשנה ּובלׁשֹון ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ(ּכּנ"ל),
על ׁשאכלּו ׁשלׁשה אבל כּו', ּתֹורה ּדברי עליו אמרּו ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָֹֹולא
מּׁשלחנֹו אכלּו ּכאּלּו ּתֹורה ּדברי עליו ואמרּו אחד ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֻֻׁשלחן
לפני אׁשר הּׁשלחן זה אלי וידּבר ׁשּנאמר מקֹום, ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשל

ֲָָהוי'.
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שם.33) מנחות
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לאכילה מוכן ÌÈhÁלא B‡בטחינה לטרוח יש לחם מהם להכין שכדי ƒƒ
ואפיה Á¯ÈË‡ולישה BÊÈ‡ ÌÈL¯Bc‰ 'eÎÂ22ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó , ¿«¿ƒ≈ƒ¿»«∆≈≈

‰„eÚqÏ ÔÎeÓ Ïk‰ È¯‰ ÔÁÏLaההנאה מהשולחן מזון וכשנותנים ¿À¿»¬≈«…»«¿»
מיידית, BÚÂ„היא .ÔÁÏMaL ‰˜„v‰ ˙ÏÚÓ Ï„b Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»…∆«¬««¿»»∆«À¿»¿

˙‡Êמהשולחן הניתנת לצדקה …
נוספת מעלה ««¿»∆v‰L„˜‰יש

Ì„‡‰ ÏL BÓÁlÓ ‡È‰ƒƒ«¿∆»»»
LÈÂ ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ÏÎB‡‰»≈««À¿»¿≈
·e˙kL ‰Ó ˙ÏÚnÓ da23 »ƒ«¬««∆»

Ô˙� Èk C¯·È ‡e‰ ÔÈÚ ·BË«ƒ¿…«ƒ»«
BÓÁlÓ ,ÏcÏ BÓÁlÓƒ«¿«»ƒ«¿

‡˜Âcואומר מדייק הפסוק «¿»
ולא עצמו הנותן של "מלחמו"

של שהנתינה היינו סתם, לחם

הב לובעל שהוכן ממזון היא ית

במיוחד חשובה כזו ונתינה עצמו

הוא עין "טוב נאמר ועליה

יבורך".

ÁaÊÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ�ÚÂ'ה'מזון ¿ƒ¿»¬ƒ«ƒ¿≈«
L,מקבל ∆הקדושֿברוךֿהוא

היהודי של מהאכילה כביכול,

,‰¯Bz‰ ‡È‰ ÔÁÏMa«À¿»ƒ«»
‡È‰ ‰¯Bz‰ È¯‰L∆¬≈«»ƒ
ÏL B�Bˆ¯e B˙ÓÎÁ»¿»¿∆

‰"aw‰24˙‡¯˜� ÔÎÏÂ , «»»¿»≈ƒ¿≈
ÈM‡Ï ÈÓÁÏ ÌLa25מאחר ¿≈«¿ƒ¿ƒ«
חודר התורה בפנימיותושלימוד

גשמי מזון כמו הלומד של

הגוף, באברי ¿BÓkשחודר
·e˙kL26eÓÁÏ eÎÏ ∆»¿«¬
ÈÓÁÏaישראל שבני היינו ¿«¿ƒ

מחכמת 'לאכול' התורה,נקראים

הקדושֿברוךֿ של חכמתו היא

ÈÈ¯B‡c˙‡הוא, „ÚÂ¿«¿«¿»
‡lek ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ»

„Á27את ומבין תורה והלומד «
עם מתאחד בשכלו הדברים

הקדושֿברוךֿחכמתו של ורצונו

מלאה, באחדות È‰L‡הוא ÔÙ‡·eפנימית בצורה בו חודרת התורה ¿…∆∆ƒ
ונעשה אוכל שהאדם גשמי מזון כמו ממהותו נפרד בלתי חלק «Ìcונעשית

B¯N·k ¯N·e28‡·enL ‰Ó ÏÚ ÛÒB�c ,e�È‰Â .ÏBÎÈ·k , »»ƒ¿»ƒ¿»¿«¿¿»««∆»

ÌL29Ï‡¯NÈ eÈ‰ ˙B�a¯waL BÓÎc ,'·˜ÚÈ ˙ÚÏBz'‰Ó »≈««««¬…ƒ¿∆«»¿»»ƒ¿»≈
Ì„ÓÚÓaהקרבת בעת תורה דברי ואומרים ומתפללים עומדים שהיו ¿«¬»»
ÈL‡¯a˙הקרבנות ‰NÚÓa ÔÈ¯B˜30,‰¯Bz‰ „enÏ ÔÈ�Ú e‰fL) ƒ¿«¬≈¿≈ƒ∆∆ƒ¿«ƒ«»

‰¯NÚ Ì‰ Ì‰L ˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ ¯etÒ Ì‰ ˙B„ÓÚn‰ È¯‰L∆¬≈««¬»≈ƒ«¬≈¿≈ƒ∆≈≈¬»»
Ì‰aL ‰¯BzaL ˙B¯Ó‡Ó«¬»∆«»∆»∆

ÌÏBÚ‰ ‡¯·�31‰ÊŒÏÚL , ƒ¿»»»∆«∆
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡32 »¿«≈«

‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ
‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a ÏkzÒ‡∆¿«≈¿«¿»»»

‡ÓÏÚאת וברא בתורה הסתכל »¿»
למשל, מהנדס, (כמו העולם

ובונה כתובה בתכנית שמביט

B�ÁÏLaבנין) ÂLÎÚ Ôk≈«¿»¿À¿»
¯ecÒ ,Ì„‡ ÏLאמירת ∆»»ƒ

ÏÚולימוד ‰¯Bz È¯·cƒ¿≈»«
ÔÁÏM‰מסודרת ‰e‡בצורה «À¿»

eÈ‰L „ÓÚÓ ÈL�‡ ˙Ó‚cÀ¿««¿≈«¬»∆»
˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ÔÈ¯B˜ƒ¿«¬≈¿≈ƒ

בתורה ‰p‰המסופר ,'eÎƒ≈
‰¯Bz‰ „enlL ,˙‡Ê „BÚ…∆ƒ«»

BÓˆÚדברי אמירת רק ולא «¿
הסעודה במהלך «¿∆�LÁ·תורה

,ÁaÊÓ ˙ÏÈÎ‡Â ˙B�a¯˜k¿»¿»«¬ƒ«ƒ¿≈«
ÈLecÁa ‡È·nL ÈÙÎe¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ≈
‡"L¯‰Ó ˙B„b‡33 «»««¿»

‚ ˜¯t ˙B·‡c ‰�Ln‰Ó≈«ƒ¿»¿»∆∆
‰�LÓ (BÊ ˙aLa „ÓÏp‰)«ƒ¿»¿«»ƒ¿»
È¯·c ¯ÓB‡L È„ÈŒÏÚL ‚∆«¿≈∆≈ƒ¿≈
ŒÏÚ ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ‰¯Bz»««À¿»«
ÔÁÏM‰ ‰Ê ‡¯˜� ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿»∆«À¿»
‡e‰L '‰ È�ÙÏ ¯L‡¬∆ƒ¿≈∆
ÔBLÏ·e ,(Ï"pk) ÁaÊn‰«ƒ¿≈«««ƒ¿
eÏÎ‡L ‰LÏL ‰�Ln‰«ƒ¿»¿…»∆»¿
‡ÏÂ „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ«À¿»∆»¿…
‰¯Bz È¯·c ÂÈÏÚ e¯Ó‡»¿»»ƒ¿≈»
eÏÎ‡L ‰LÏL Ï·‡ ,'eÎ¬»¿…»∆»¿
e¯Ó‡Â „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ«À¿»∆»¿»¿
el‡k ‰¯Bz È¯·c ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈»¿ƒ

,ÌB˜Ó ÏL B�ÁÏMÓ eÏÎ‡מזבח אכילת ‡ÈÏהיינו ¯a„ÈÂ ¯Ó‡pL »¿ƒÀ¿»∆»∆∆¡««¿«≈≈«
'ÈÂ‰ È�ÙÏ ¯L‡ ÔÁÏM‰ ‰Êללימוד הודות (גם) כמזבח נחשב והשולחן ∆«À¿»¬∆ƒ¿≈¬»»

לסעודה). בשייכות דווקא (לאו כשלעצמו השולחן ליד התורה
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'eb miyecw mziide mzycwzde

‰p‰Âׁשלחנֹו ענין ׁשּכללּות לעיל ּׁשּנתּבאר מה עלּֿפי ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
ׁשּבעֹולם הּברּורים עבֹודת ענין הּוא אדם ְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשל
ׁשענין מה הּטעם ּכן ּגם יּובן ותֹורה), צדקה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ(ׁשעלֿידי

נקרא הריזה מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ּדוקא. ׁשלחן ּבׁשם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻ
ענין ּומהּו עליו, מכּפרת אדם ׁשל ׁשּסעּדתֹו לֹומר ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻאפׁשר
נאמר לּמה מּובן אינֹו ּדאבֹות ּבּמׁשנה וכן ּדוקא. ְְְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשלחן
עלּֿדר ולא כּו', אחד ׁשלחן על ׁשאכלּו ׁשלׁשה ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּכאן

לפניֿזה ּׁשּכתּוב הענין34מה א כּו'. ׁשּיֹוׁשבין ׁשנים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשם הּמאמר ּבהמׁש (ּכּמבאר זֹו35הּוא ׁשעבֹודה מּׁשּום ( ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשם וכּמבאר ּדוקא. ׁשלחן ּבתבת מרּמזת ותֹורה ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻּדצדקה
וכּו' קרב ּכלי אֹו חרב לׁשֹון ּגם היא שלח ,36ׁשּתבת ְְְְִִֵֶֶֶַַָ
הּזהר ּכמאמר אדם, ּדאכילת לעבֹודה הּקׁשר 37ׁשּזהּו ְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

צריכה ּבּסעּודה ׁשהעבֹודה ליכֹול, חרּבא אּפּום ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָנהמא
את לברר הּברּורים, מלחמת מלחמה, ׁשל ּבאפן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלהיֹות
ּומּטעם ּבישי). זני ּכריסיּה דמלי (וכּנ"ל וכּו' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָהּמאכלים

(להפׁשיט) הפׁשט מּלׁשֹון הּוא שלח ּתכן38זה ּכי , ְְְְִִִֵֶֶֶַֹ
שלח וכן מהּגׁשמּיּות. הרּוחנּיּות להפׁשיט היא זֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָעבֹודה
הּכּונה ּכללּות על ׁשּקאי לֹומר ּדיׁש ׁשליחּות, לׁשֹון ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּוא

ׁשּׁשליחּותּה למּטה, הּנׁשמה לֹו39ּבירידת לעׂשֹות היא ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ
ּבתחּתֹונים. ּדירה ְְְִִִֵַָָיתּבר

e‰ÊÂ,'ה לפני אׁשר הּׁשלחן זה אלי וידּבר ׁשּכתּוב מה ¿∆ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ועלּֿדר הוי', מּׁשם למעלה הּוא ה' לפני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּפרּוׁש

ּׁשּכתּוב מה ּבענין לפני40הּמבאר הּכּפּורים) יֹום (ּגּבי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
הוי' מּׁשם למעלה היא הּטהרה ׁשּׁשרש ּתטהרּו, .41הוי' ְְְֲֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

מהּווה לׁשֹון הּוא הוי' להויֹות42ּכי ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָ
עלֿידי יׂשראל מהּֿׁשאיןּֿכן העֹולם, ּולהתהּוּות ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהעֹולם
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ב.34) ואילך.35)משנה תקעו ס"ע שם א.36)אוה"ת ד, ב.37)נחמי' קפח, יז.38)ח"ג שם, ג39)נחמי' א, ויקרא לקו"ת ראה

וש"נ. ל.40)ואילך. טז, (אחרי) ובכ"מ.41)פרשתנו ואילך. ד כו, אחרי לקו"ת פ"ד.42)ראה והאמונה היחוד שער ראה
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ÏL B�ÁÏL ÔÈ�Ú ˙eÏÏkL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈∆¿»ƒ¿«À¿»∆
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ÔÈ�Ú ‡e‰ Ì„‡הגשמיים הדברים ÌÏBÚaLשל »»ƒ¿«¬««≈ƒ∆»»

לקדושה B˙Â¯‰והעלאתם ‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚL)האכילה עם הבאים ∆«¿≈¿»»¿»
אדם של משולחנו Ê‰ומתקיימים ÔÈ�ÚL ‰Ó ÌÚh‰ Ôk Ìb Ô·eÈ ,(»«≈««««∆ƒ¿»∆

ותורה צדקה עם יחד האכילה

.‡˜Âc ÔÁÏL ÌLa ‡¯˜�ƒ¿»¿≈À¿»«¿»
È¯‰ ,Ô·eÓ B�È‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»¬≈
B˙cÚqL ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«∆¿À»
,ÂÈÏÚ ˙¯tÎÓ Ì„‡ ÏL∆»»¿«∆∆»»
‡˜Âc ÔÁÏM‰ ÔÈ�Ú e‰Óe«ƒ¿««À¿»«¿»
בכך כוונה יש בוודאי שהרי

והתורה והצדקה שהאכילה,

דווקא נקראים איתה, הבאים

"שולחן"?. גםÔÎÂבשם ¿≈
Ô·eÓ B�È‡ ˙B·‡c ‰�Lna«ƒ¿»¿»≈»
‰LÏL Ô‡k ¯Ó‡� ‰nÏ»»∆¡«»¿…»
„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ eÏÎ‡L∆»¿«À¿»∆»
‰Ó C¯cŒÏÚ ‡ÏÂ ,'eÎ¿…«∆∆«

‰ÊŒÈ�ÙÏ ·e˙kM34ÌÈ�L ∆»ƒ¿≈∆¿«ƒ
'eÎ ÔÈ·LBiLלפרט מבלי ∆¿ƒ

שולחן?. ליד יושבים שהשניים

¯‡·nk) ‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»«¿…»
¯Ó‡n‰ CLÓ‰aב'אור ¿∆¿≈««¬»

ÌL35ÌeMÓהתורה' ( »ƒ
‰˜„ˆc BÊ ‰„B·ÚL∆¬»ƒ¿»»
˙·˙a ˙Ên¯Ó ‰¯B˙Â¿»¿À∆∆¿≈«
¯‡·nÎÂ .‡˜Âc ÔÁÏLÀ¿»«¿»¿«¿…»
Ìb ‡È‰ ÁÏ˘ ˙·zL ÌL»∆≈«ƒ«
·¯˜ ÈÏk B‡ ·¯Á ÔBLÏ¿∆∆¿ƒ¿»

'eÎÂ36על רש"י כפירוש ¿
"איש נחמיה בספר האמור

חרבו", "איש – ∆∆e‰fLשלחו"
˙ÏÈÎ‡c ‰„B·ÚÏ ¯Lw‰«∆∆«¬»«¬ƒ«
¯‰f‰ ¯Ó‡Ók ,Ì„‡37 »»¿«¬««…«

ÏBÎÈÏ ‡a¯Á Ìet‡ ‡Ó‰�«¬»««¿»≈
חרב, פני על לחם לאכול

היא השם בעבודת הדברים של האדםB·Ú‰L„‰והמשמעות של הרוחנית ∆»¬»
ÌÈ¯e¯a‰ ˙ÓÁÏÓ ,‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰„eÚqa«¿»¿ƒ»ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»»ƒ¿∆∆«≈ƒ
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ט 'eb miyecw mziide mzycwzde

‰p‰Âׁשלחנֹו ענין ׁשּכללּות לעיל ּׁשּנתּבאר מה עלּֿפי ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
ׁשּבעֹולם הּברּורים עבֹודת ענין הּוא אדם ְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשל
ׁשענין מה הּטעם ּכן ּגם יּובן ותֹורה), צדקה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ(ׁשעלֿידי

נקרא הריזה מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ּדוקא. ׁשלחן ּבׁשם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻ
ענין ּומהּו עליו, מכּפרת אדם ׁשל ׁשּסעּדתֹו לֹומר ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻאפׁשר
נאמר לּמה מּובן אינֹו ּדאבֹות ּבּמׁשנה וכן ּדוקא. ְְְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשלחן
עלּֿדר ולא כּו', אחד ׁשלחן על ׁשאכלּו ׁשלׁשה ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּכאן

לפניֿזה ּׁשּכתּוב הענין34מה א כּו'. ׁשּיֹוׁשבין ׁשנים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשם הּמאמר ּבהמׁש (ּכּמבאר זֹו35הּוא ׁשעבֹודה מּׁשּום ( ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשם וכּמבאר ּדוקא. ׁשלחן ּבתבת מרּמזת ותֹורה ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻּדצדקה
וכּו' קרב ּכלי אֹו חרב לׁשֹון ּגם היא שלח ,36ׁשּתבת ְְְְִִֵֶֶֶַַָ
הּזהר ּכמאמר אדם, ּדאכילת לעבֹודה הּקׁשר 37ׁשּזהּו ְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

צריכה ּבּסעּודה ׁשהעבֹודה ליכֹול, חרּבא אּפּום ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָנהמא
את לברר הּברּורים, מלחמת מלחמה, ׁשל ּבאפן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלהיֹות
ּומּטעם ּבישי). זני ּכריסיּה דמלי (וכּנ"ל וכּו' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָהּמאכלים

(להפׁשיט) הפׁשט מּלׁשֹון הּוא שלח ּתכן38זה ּכי , ְְְְִִִֵֶֶֶַֹ
שלח וכן מהּגׁשמּיּות. הרּוחנּיּות להפׁשיט היא זֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָעבֹודה
הּכּונה ּכללּות על ׁשּקאי לֹומר ּדיׁש ׁשליחּות, לׁשֹון ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּוא

ׁשּׁשליחּותּה למּטה, הּנׁשמה לֹו39ּבירידת לעׂשֹות היא ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ
ּבתחּתֹונים. ּדירה ְְְִִִֵַָָיתּבר

e‰ÊÂ,'ה לפני אׁשר הּׁשלחן זה אלי וידּבר ׁשּכתּוב מה ¿∆ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ועלּֿדר הוי', מּׁשם למעלה הּוא ה' לפני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּפרּוׁש

ּׁשּכתּוב מה ּבענין לפני40הּמבאר הּכּפּורים) יֹום (ּגּבי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
הוי' מּׁשם למעלה היא הּטהרה ׁשּׁשרש ּתטהרּו, .41הוי' ְְְֲֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

מהּווה לׁשֹון הּוא הוי' להויֹות42ּכי ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָ
עלֿידי יׂשראל מהּֿׁשאיןּֿכן העֹולם, ּולהתהּוּות ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהעֹולם
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‰ÌÏBÚומכאן ˙ee‰˙‰Ïe ÌÏBÚ‰ ˙BÈÂ‰Ï ˙eÎiL BÏ LiLולכן ∆≈«»«¬»»»¿ƒ¿«»»

שמקורו אור הוא וההתהוות הבריאה מצד בעולם ונמשך שיורד האלוקי האור
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ׁשּלמעלה מּבחינה להמׁשי ּבכחם - הּברּורים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹעבֹודת
הוי'. ֲִֵָָמּׁשם

e‰ÊÂאלקיכם ה' אני ּכי קדֹוׁשים והייתם והתקּדׁשּתם ¿∆ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַֹ
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּפסּוק43גֹו', על ְְִֵֵַַַַָָ

ּתלמּוד ּכמֹוני, יכֹול גֹו', אני קדֹוׁש ּכי ּתהיּו ְְְֲִִִִִַָָָקדֹוׁשים
ּומבאר מּקדּׁשתכם, למעלה קדּׁשתי אני, קדֹוׁש ּכי ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹֻֻלֹומר

אחר היא44ּבמקֹום ׁשּלמעלה ׁשהּקדּׁשה ּבזה, הּפרּוׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
על הּספרא ּובלׁשֹון קדּׁשתכם, עלֿידי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֻֻמּקדּׁשתכם,
עצמכם, מקּדיׁשים אּתם אם ּתהיּו, קדֹוׁשים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָהּפסּוק
ׁשּיׂשראל היינּו אֹותי, קּדׁשּתם ּכאּלּו עליכם אני ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמעלה
נפעל זה ּדענין ּכביכֹול. למעלה קדּׁשה ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֻממׁשיכים
הענינים ב' את ּכֹולל ׁשּזה ּדׁשלחן, העבֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻעלֿידי
האדם נעׂשה אּלּו ענינים ב' עלֿידי ּכי ותֹורה. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּדצדקה

ּבראׁשית ּבמעׂשה להּקּב"ה ּכן,45ׁשּתף על ויתר , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
היא למעלה ׁשּקדּׁשתי וכּנ"ל מּזה, ּגם למעלה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּממׁשי
הּנ"ל, הוי' לפני ענין ּדזהּו ׁשּלמּטה. הּקדּׁשה ידי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻעל
עלֿידי ּבעּקר נמׁש זה וענין הוי'. מּׁשם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָלמעלה
לּה לאפׁשא ּבּתֹורה, מחּדׁשים יׂשראל ׁשהרי ,46הּתֹורה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

היינּו למפרע, ּבּתֹורה חּדּוׁש ּפֹועלים הם ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָועלֿידיֿזה
ּבסיני ׁשּנּתנה התחלת47ּבּתֹורה עם ּגם קׁשּור [ּדזה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ

מה ּכל ּכי מּסיני, ּתֹורה קּבל מׁשה אבֹות, ִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּסכת
מּסיני למׁשה נּתן הּכל לחּדׁש, עתיד ותיק ,48ׁשּתלמיד ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

הענ ּגּלּוי ותיקּומּכלֿמקֹום ּתלמיד עלֿידי הּוא ין ְְְִִִִִֵַַָָָָָ
מׁשּפיעים49ּדוקא ׁשהם ּדיׂשראל החּדּוׁש ענין ׁשּזהּו .[ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

(ּגם מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבּתֹורה.
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הוי', ‰ÌÈ¯e¯aבשם ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿»≈«¿≈¬««≈ƒ
עניין כאן, הנידון ובנושא העולם, בענייני שלהם וההתעסקות המגע באמצעות

- CÈLÓ‰Ïהאכילה ÌÁÎaאלוקות הזה ÏÚÓlL‰לעולם ‰�ÈÁaÓ ¿…»¿«¿ƒƒ¿ƒ»∆¿«¿»
.'ÈÂ‰ ÌMÓƒ≈¬»»

e‰ÊÂבפסוק הפנימי הפירוש ¿∆
Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆
'‰ È�‡ Èk ÌÈLB„¿̃ƒƒ¬ƒ
e¯Ó‡ ‰p‰c ,'B‚ ÌÎÈ˜Ï‡¡…≈∆¿ƒ≈»¿

Ï"Ê e�È˙Ba¯43ÏÚ «≈««
Èk eÈ‰z ÌÈLB„˜ ˜eÒt‰«»¿ƒƒ¿ƒ
ÏBÎÈ ,'B‚ È�‡ LB„»̃¬ƒ»

È�BÓkלומר מקום יש אולי »ƒ
ישראל מבני הנדרשת שהקדושה

כפי קדושים להיות היא

קדוש?, שהקדושֿברוךֿהוא

LB„˜ Èk ¯ÓBÏ „eÓÏz«¿«ƒ»
‰ÏÚÓÏ È˙M„˜ ,È�‡¬ƒ¿À»ƒ¿«¿»
¯‡·Óe ,ÌÎ˙M„wÓƒ¿À»¿∆¿…»

¯Á‡ ÌB˜Óa44Le¯t‰ ¿»«≈«≈
,‰Êaהפשוט לפירוש בנוסף »∆

הקדושֿברוךֿ של קדושתו שאכן

שיעור לאין נעלית הוא

יש ישראל, בני של מקדושתם

נוסף פירוש לדברים

‡È‰ ‰ÏÚÓlL ‰M„w‰L∆«¿À»∆¿«¿»ƒ
כביכול ונובעת באה

,ÌÎ˙M„wÓשקדושתו היינו ƒ¿À«¿∆
נוצרתשל הקדושֿברוךֿהוא

˜„ÌÎ˙Mכביכול È„ÈŒÏÚ«¿≈¿À«¿∆
הזה, ולפירוש ישראל, בני של

גם מקור יש בחסידות, המובא

הפסוק על ז"ל חכמינו בדרשות

‡¯Ùq‰ ÔBLÏ·eמדרש ƒ¿«ƒ¿»
ויקרא חומש על »ÏÚהלכה

,eÈ‰z ÌÈLB„˜ ˜eÒt‰«»¿ƒƒ¿
ÌÎÓˆÚ ÌÈLÈc˜Ó Ìz‡ Ì‡,בעצמם קדושה מוסיפים ישראל בני אם ƒ«∆«¿ƒƒ«¿¿∆

ÌÎÈÏÚ È�‡ ‰ÏÚÓלהם מחשיב ˜ÌzLcהקדושֿברוךֿהוא el‡k «¬∆¬ƒ¬≈∆¿ƒƒ«¿∆
È˙B‡,הקדושֿברוךֿהוא ÌÈÎÈLÓÓאת Ï‡¯NiL e�ÈÈ‰ומוסיפים ƒ«¿∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ÏÚÙ� ‰Ê ÔÈ�Úc .ÏBÎÈ·k ‰ÏÚÓÏ ‰M„¿̃À»¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿»«¿≈»¬»
ÔÁÏLc,לעיל נתבאר שעניינה האכילה ·'עבודת ˙‡ ÏÏBk ‰fL ¿À¿»∆∆≈∆

ÌÈ�È�Ú‰בשולחנו עבודתו את עובד האדם Èkשבהם .‰¯B˙Â ‰˜„ˆc »ƒ¿»ƒƒ¿»»¿»ƒ
ÌÈ�È�Ú '· È„ÈŒÏÚהתורה ולימוד המצוות ‰‡„Ìקיום ‰NÚ� el‡ «¿≈ƒ¿»ƒ≈«¬∆»»»

˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï ÛzL45וקיום בבריאת חלק לו ויש À»««»»¿«¬≈¿≈ƒ
fÓ‰העולם, Ìb ‰ÏÚÓÏ CÈLÓnL ,Ôk ÏÚ ¯˙ÈÂעבודתו ידי שעל ¿∆∆«≈∆«¿ƒ¿«¿»«ƒ∆

לקדושה והעלאתו הזה בעולם

אלוקות גילוי פועל האדם

מדרגות שלמעלה מדרגות

וקיום התהוות של האלוקות

È˙M„wLהעולם, Ï"pÎÂשל ¿««∆¿À»ƒ
«¿»¿ÏÚÓÏ‰הקדושֿברוךֿהוא

‰M„w‰ È„È ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«¿À»
‰hÓlLישראל בני שפועלים ∆¿«»
È�ÙÏבעבודתם. ÔÈ�Ú e‰Êc¿∆ƒ¿«ƒ¿≈

ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ ,Ï"p‰ 'ÈÂ‰¬»»««¿«¿»ƒ≈
'ÈÂ‰את הפועל השם שהוא ¬»»

העולמות, וקיום התהוות

לעיל. כמבואר

‰Ê ÔÈ�ÚÂותוספת חידוש של ¿ƒ¿»∆
ההמשכה לגבי אלוקות בהמשכת

מכוח שקיימת וההתגלות

הקדושֿברוךֿ ידי על הבריאה

È„ÈŒÏÚהוא ¯wÚa CLÓ�ƒ¿»¿ƒ»«¿≈
Ï‡¯NÈ È¯‰L ,‰¯Bz‰«»∆¬≈ƒ¿»≈

,‰¯Bza ÌÈLcÁÓכלשון ¿«¿ƒ«»
dÏהזוהר ‡LÙ‡Ï46 ¿«»»»

בה, ולחדש ≈¿»¿ŒÈ„ÈŒÏÚÂלהוסיף
ÌÈÏÚBt Ì‰ ‰ÊLecÁ ∆≈¬ƒƒ

‰¯Bzaמכאן רק ואילךלא «»
Bza¯‰אלא e�ÈÈ‰ ,Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈««¿«»

‰�zpLכברÈ�ÈÒa47שאף ∆ƒ¿»¿ƒ«
חידוששכבר בה יהיה ניתנה

ÌÚותוספת Ìb ¯eL˜ ‰Êc]¿∆»«ƒ
,˙B·‡ ˙ÎqÓ ˙ÏÁ˙‰«¿»««∆∆»
,È�ÈqÓ ‰¯Bz Ïa˜ ‰LÓ…∆ƒ≈»ƒƒ«
˜È˙Â „ÈÓÏzL ‰Ó Ïk Èkƒ»«∆«¿ƒ»ƒ

LcÁÏ „È˙Úהדורות,לכל �Ôzאורך Ïk‰כברÈ�ÈqÓ ‰LÓÏ48, »ƒ¿«≈«…ƒ«¿…∆ƒƒ«
ÔÈ�Ú‰ Èelb ÌB˜ÓŒÏkÓeהחדש˜È˙Â „ÈÓÏz È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ƒ»»ƒ»ƒ¿»«¿≈«¿ƒ»ƒ

‡˜Âc49LecÁ‰ ÔÈ�Ú e‰fL המיוחדת]. Ì‰Lוהמעלה Ï‡¯NÈc «¿»∆∆ƒ¿««ƒ¿ƒ¿»≈∆≈
‰¯Bza ÌÈÚÈtLÓמוסיפים הם ממנה, מקבלים שהם לכך ובנוסף «¿ƒƒ«»

בה. ומחדשים
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ראׁשיֿ יׂשראל ׁשהרי ּבּתֹורה), לחּדׁש ׁשּי ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמי
לּתֹורה אֹותּיֹות רּבֹוא ׁשּׁשים יׁש אחד50ּתבֹות ׁשּכל היינּו , ְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּכנגּדֹו ּבּתֹורה אֹות לֹו יׁש אחד51מּיׂשראל ּכל ואםּֿכן , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּתֹורה היא הּתֹורה ּכי ּכּלּה, הּתֹורה לכל ׁשּיכּות לֹו ְִִֵַַַָָָָָָֻיׁש
אּתה ּבמקצתֹו ּתֹופס ּכׁשאּתה והעצם אחד, ועצם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחת

ּבכּלֹו ׁשּנאמר52ּתֹופס מה ּגם ּדזהּו לּמּודי53. ּבני וכל ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
הם יׂשראל, ּבני ּכל ,ּבני ׁשּכל ,ּבני ׁשלֹום ורב ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהוי'

הוי' (ּתלמידי) .54לּמּודי ְֲִִֵֵַָָ

‰p‰Âׁשּכתּוב ּכמֹו לבא לעתיד ּבגלּוי יהיה זה 55ענין ¿ƒ≈ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹ
אז ּכי ,מיניקֹותי וׂשרֹותיהם אֹומני מלכים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָוהיּו

ותחרּות קנאה ולא מלחמה לא יהיה כבֹוד56לא ונגלה , ְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָֹֹֹ
יחּדיו ּבׂשר ּכל וראּו ׂשפה57הוי' עּמים אל אהּפ ואז , ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

אחד ׁשכם לעבדֹו הוי' ּבׁשם כּלם לקרא והינּו,58ּברּורה , ְְְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֻ
יהיּו הם מּכלֿמקֹום אבל העֹולם, אּמֹות יהיּו אז ְְְֲִִִֵַָָָָָָֻּדגם

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּוטפלים זרים ורעּו59ּבבחינת זרים ועמדּו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
ּיתּגּלה ּכי העּקר, יהיּו יׂשראל מהּֿׁשאיןּֿכן גֹו', ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹצאנכם
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ואב ּדבן מהּיחס האמּתית64(ׁשּלמעלה ּבּגאּלה ,( ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח עלֿידי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָוהּׁשלמה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

קפו.50) אופן עמוקות ואילך.51)מגלה 421 ע' ח"כ לקו"ש .46 ע' תש"י סה"מ גם הוספות52)ראה קה"ת) (הוצאת כש"ט ראה

וש"נ. ה.53)סקט"ז. מ, 54.66)ישעי' ע' תש"ד סה"מ גם כג.55)ראה מט, מלכים.56)ישעי' הל' סוף ה.57)רמב"ם מ, ישעי'

ספי"א.58) שם רמב"ם ט. ג, ה.59)צפני' סא, כב.60)ישעי' ד, מי"ד.61)שמות פ"ג רפ"ב.62)אבות צפע"נ63)תניא שו"ת ראה

ובכ"מ. סקי"ח. ח"ב ואילך.64)דווינסק סנ"ח ש.ז. שמיני ש"פ שיחת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

B�È‡L ÈÓ Ìb) Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«ƒ∆≈
ÌÈML LÈ ˙B·zŒÈL‡¯ Ï‡¯NÈ È¯‰L ,(‰¯Bza LcÁÏ CiL«»¿«≈«»∆¬≈ƒ¿»≈»≈≈≈ƒƒ

‰¯BzÏ ˙Bi˙B‡ ‡Ba¯50BÏ LÈ Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏkL e�ÈÈ‰ , ƒƒ«»«¿∆»∆»ƒƒ¿»≈≈
Bc‚�k ‰¯Bza ˙B‡51,לו ושייכת כנגדו ‡Á„המכוונת Ïk ÔkŒÌ‡Â «»¿∆¿¿ƒ≈»∆»

לחדש מסוגל שאיננו מי אפילו
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BlÎa ÒÙBz ‰z‡52כפתגם «»≈¿À
של (וכביאורו טוב שם הבעל

תורה שמחת בשיחת הרבי
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ראׁשיֿ יׂשראל ׁשהרי ּבּתֹורה), לחּדׁש ׁשּי ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמי
לּתֹורה אֹותּיֹות רּבֹוא ׁשּׁשים יׁש אחד50ּתבֹות ׁשּכל היינּו , ְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּכנגּדֹו ּבּתֹורה אֹות לֹו יׁש אחד51מּיׂשראל ּכל ואםּֿכן , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּתֹורה היא הּתֹורה ּכי ּכּלּה, הּתֹורה לכל ׁשּיכּות לֹו ְִִֵַַַָָָָָָֻיׁש
אּתה ּבמקצתֹו ּתֹופס ּכׁשאּתה והעצם אחד, ועצם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחת

ּבכּלֹו ׁשּנאמר52ּתֹופס מה ּגם ּדזהּו לּמּודי53. ּבני וכל ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
הם יׂשראל, ּבני ּכל ,ּבני ׁשּכל ,ּבני ׁשלֹום ורב ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהוי'

הוי' (ּתלמידי) .54לּמּודי ְֲִִֵֵַָָ

‰p‰Âׁשּכתּוב ּכמֹו לבא לעתיד ּבגלּוי יהיה זה 55ענין ¿ƒ≈ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹ
אז ּכי ,מיניקֹותי וׂשרֹותיהם אֹומני מלכים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָוהיּו

ותחרּות קנאה ולא מלחמה לא יהיה כבֹוד56לא ונגלה , ְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָֹֹֹ
יחּדיו ּבׂשר ּכל וראּו ׂשפה57הוי' עּמים אל אהּפ ואז , ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

אחד ׁשכם לעבדֹו הוי' ּבׁשם כּלם לקרא והינּו,58ּברּורה , ְְְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֻ
יהיּו הם מּכלֿמקֹום אבל העֹולם, אּמֹות יהיּו אז ְְְֲִִִֵַָָָָָָֻּדגם

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּוטפלים זרים ורעּו59ּבבחינת זרים ועמדּו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
ּיתּגּלה ּכי העּקר, יהיּו יׂשראל מהּֿׁשאיןּֿכן גֹו', ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹצאנכם

יׂשראל ּבכֹורי ּׁשּבני מה ּבנים60אז הם ׁשּיׂשראל , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
מּמׁש61לּמקֹום מּמעל אלקה חלק ׁשהם היינּו ויתר62, , ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

מּמׁש הּמֹוריׁש ׁשּבמקֹום יֹורׁש ּבבחינת ׁשהם ּכן, 63על ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ואב ּדבן מהּיחס האמּתית64(ׁשּלמעלה ּבּגאּלה ,( ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח עלֿידי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָוהּׁשלמה
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מוגה בלתי

.ËÏאחרי דפרשת הזהר על אדוניֿאביֿמוריֿורבי הזהר1בהערות סיפור יוסי2מובא ורבי אבא רבי אודות
ולכן בלתיֿרצוי ענין אצלו שהיה זה ברושם הכיר אבא רבי בפניו, רושם שהיה נש בר ופגשו בדרך שהלכו
על – הזהר בסיפור דיוקים ריבוי בארוכה אאמו"ר ומבאר כו'. בכך הכיר לא יוסי ורבי בתשובה, לחזור צריך

הקבלה. דרך
יוסי? ורבי אבא רבי בדרגת שאינם לאנשים הזהר מסיפור והלימוד ההוראה מהי להבין: צריך עדיין אמנם,

לקמן. שיתבאר וכפי

.Óפרק זו בשבת לומדים – אבות "אוריאןiyilyבפרקי עלֿדרך ,i`zilz."

זה בצלם3בפרק שנברא אדם חביב אומר היה הוא כו'. אומר עקיבא "רבי עקיבא: רבי של מאמריו הובאו
וכו'". חמדה כלי להם שניתן ישראל חביבין . . למקום בנים שנקראו ישראל חביבין . .

קשר את לבאר יש – המאמר בעל של שמו עם המאמר דתוכן הקשר אודות פעמים כמה המדובר ועלֿפי
"רבי השם עם ד"aiwr`המאמר הדיוק ולאידך, ."`edהשם נזכר לא (השני) זה שבמאמר היינו, אומר", היה
" אם כי עקיבא", לקמן.ed`"רבי שיתבאר וכפי אומר)". (היה

.ËÓשלשה אומר שמעון "רבי זו, בשבת שלומדים בפרק נוספת משנה על להתעכב יש – אבות לפרקי בנוגע
כו'" אחד שולחן על יומין"4שאכלו כולהו מתברכין "מיניה – השבת יום כי ימים5, ובפרט השבוע, ימי כל ,

יוחאי. בן שמעון דרבי ההילולא יום בעומר, ל"ג ליום הברכה נמשכת זו משבת – ובנידוןֿדידן שבו, מיוחדים
של מאמרו בה שמובא משנה על להתעכב ונכון ראוי i`geiולכן, oa oerny iaxרבי" –oerny."אומר

ועוד: זאת

(במאמר) לעיל המובא עם קשור – כו'" אחד שולחן על שאכלו "שלשה – שמעון רבי של מאמרו תוכן
אדמו"ר של מאמרו על מיוסד זה ענין והרי ד"שולחן", הענין wcv'אודות gnv'dי"ג ביום שלו ההילולא שיום ,

ואייר, ניסן החדשים שבין הכללית מהשייכות כמובן זו), (שבת אייר י"ג עם ושייכות קשר לו שיש יום – ניסן
ניסן. שבחודש ראשון דפסח הענין את ומשלים מתקן אייר בחודש פסחֿשני שלכן,

אחד�·. שולחן על שאכלו שלשה אומר שמעון "רבי המשנה על עתה נתעכב – מט) (סעיף לעיל כמוזכר
כו'":

" הדיוק מהו שלפניֿזהdylyא) במשנה שנאמר עלֿדרך כו'", שאכלו "שנים ולא – כו'" mipy"6שאכלו

כו'"? יושבין

על "שאכלו הדיוק מהו עלogleyב) (ולא סתם "יושבין" כמו סתם, "שאכלו" לכתוב מספיק לכאורה – "

"שולחן – גופא ובזה שלפניֿזה, במשנה "?`cgשולחן)

שמעון". "רבי – המאמר בעל עם הקשר ביאור ג)

בזה:�‚. הביאור לומר ויש
בעולם" שלום "לעשות ענינה – דברי7תורה דאמירת הענין תוכן וזהו אלקות. עם העולם חיבור כלומר, ,

שולחן). על (אכילה העולם במציאות (תורה) אלקות המשכת – שולחן על האכילה בעת תורה

ד" הדיוק שולחןdylyוזהו על כידוע`cgשאכלו - עם8" קשור בעולם") שלום ("לעשות ה"שלום" שענין
ועלֿידי העולם, ומציאות אלקות – ובנידוןֿדידן ביניהם, מחלוקת שיש צדדים ב' שישנם היינו, "שלשה", מספר

"שולחן שנעשה ועד ואחדות, שלום ביניהם נעשה – תורה – על`cgהשלישי תורה שאומרים רק לא היינו, ,"
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עלֿכלֿפנים אפשרות ישנה (שאז בפניֿעצמם ענינים ב' נשארים ותורה שהשולחן באופן אבל השולחן,
"שולחן – אחד ענין שנעשים באופן אם כי ".`cgלמחלוקת),

המאמר, בעל עם i`geiוהקשר oa oerny iax"אומנותו ש"תורתו מפני דתורה9– דנגלה החיבור – גופא ובזה ,
כידוע התורה, פנימיות ארפא"10עם ואני "מחצתי נגלה11בענין שבין המחיצה את ביטל יוחאי בן שמעון שרבי ,

בזה שגם שבתורה, השלום ענין עלֿידי – הוא בעולם שלום לעשות שהכח היינו, התורה, לפנימיות דתורה
שניהם. חיבור (ג) התורה, פנימיות (ב) דתורה, נגלה (א) ענינים: ג' ישנם

אחד שולחן על שאכלו "שלשה לפניֿזה שכתוב לעילle`ומה האמור שכל אף תורה", דברי עליו אמרו
עלֿדרך אם כי דשלשה, האחדות ענין שם שאין זה' ב'לעומת מהֿשאיןֿכן בקדושה, רק דעולםa'שייך הקוין

ענין להיות שיוכל כדי זה הרי – שעודdxigadהתוהו ועלֿדרך ,iptlבחסדו שניזונו דורות כ"ו היו מתןֿתורה
הקב"ה דעבודהֿזרה12של הענין התחיל שאז אנוש של דורו כמו בלתיֿרצוי, באופן היתה שהנהגתם אף ,13,

"במאמר הבריאה היתה אז ד"בראשית"cg`"14וכבר .15המאמר

.‡Ò:"'כו בצלם שנברא אדם חביב אומר היה "הוא במשנה הביאור
אדם חביב המתחיל' 'דיבור במאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק ביאור –16ידוע במשנה שנמנו הענינים ג' אודות ,

שנברא אדם ש"חביב – חמדה" כלי להם שניתן ישראל חביבין . . ישראל חביבין . . בצלם שנברא אדם "חביב
נפש על קאי – בצלם" שנברא לו נודעת יתירה ו"חיבה האנושי, מין שבכללות השכלית נפש על קאי – בצלם"

נפשl`xyiayהשכלית על קאי – ישראל" "חביבין האנושי; מין שבכללות השכלית מנפש אחר באופן שהיא ,

מתןֿתורה. עלֿידי בישראל שנוסף העילוי על קאי – חמדה" כלי להם שניתן ישראל ו"חביבין האלקית;

על קאי – בצלם" שנברא אדם "חביב המשנה, התחלת mc`dכלומר: ipa lkאלא ישראל, בני על רק לא ,

mlerdגם zene`הפסוק את עקיבא רבי שהביא ממה גם וכמובן שפסוק17, האדם", את עשה אלקים בצלם "כי
על אם) כי לבדם, ישראל בני על רק (לא קאי oey`xd,זה mc`בניֿנח כל על – .18ובמילא

יתירה "חיבה ההוספה שגם להוסיף, השכליתויש נפש על דקאי במאמר (שנתבאר בצלם" שנברא לו נודעת
l`xyi ipacלפי הרי ,(heytd yexitdעל גם קאי –gpÎipaחיבה" :dxiziלאדם הקב"ה elהראה xn`e ericedy

לחבירו שהמטיב בצלם, שבראתיך ראה לו") מראהericene("נודעת עמו, שעשה dxiziהטובה daigמשאילו
עמו" שעשה הטובה להודיעו בעיניו חשוב ואינו עמו .19הטיב

ישראל ("חביבין שבמשנה הבבות שבשאר להם" נודעת יתירה ד"חיבה בהוספה הפשוט הפירוש גם [וזהו
ש" בכך מתבטאת יתירה" שה"חיבה – להם") נודעת יתירה חיבה . .mdl zrcepלהם שניתנה שמלבד היינו, ,"

זו, זהmricedמעלה דבר ].20הקב"ה

.·Òבזה :21והענין

האדם" את עשה אלקים בצלם כי שנאמר בצלם, שנברא לו נודעת יתירה חיבה בצלם, שנברא אדם "חביב
" –gpÎipalבאי לכל "להיישיר נח", לבני אף אדם, כל את "לזכות בכך ונתכווין הללו", דברים עקיבא רבי אמר

מלכים מהלכות ח' בפרק הרמב"ם כדברי עליוֿהשלום, רבינו משה מפי נצטווינו כאשר וזהֿלשונו:22עולם, ,
שלא מי וכל נח, בני שנצטוו מצוות לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה מפי עליוֿהשלום רבינו משה צוה

בכפייתbxdiיקבל "ואם oca`eכו'", bxd axg,נצטווינוmixac ziitka okyÎlkוחפץ קונם רצון אל לבם להמשיך ,
יתירה ש"חיבה אלא עוד, ולא בצלם, שנבראו בידעם שכן בצלם",zrcepצורם", שנבראו שנבראוmricedyלהם ָ

מקיימים שאם אףֿעלֿפי מזה) ו(יתירה מצוותיו, מקיימים "אינם ואם קונם, רצון לעשות הם צריכים – בצלם
אותם צוה אשר מפני מקיימים אלקים".`miwlאינם צלם מתואר חסרים הם הנה –
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ואילך.16) 104 ס"ע תש"ב סה"מ
ו.17) ט, נח
זו.18) משנה על התויו"ט פי' – בארוכה ראה
הרע"ב.19) בפי' גם הובא – להרמב"ם פיהמ"ש
שמואל.20) ממדרש – תויו"ט
התויו"ט.21) פי' בארוכה ראה – לקמן בהבא
י.22) הלכה



יג d"nyz'd xii` b"i ,miyecwÎixg` zyxt zay zgiy

עלֿכלֿפנים אפשרות ישנה (שאז בפניֿעצמם ענינים ב' נשארים ותורה שהשולחן באופן אבל השולחן,
"שולחן – אחד ענין שנעשים באופן אם כי ".`cgלמחלוקת),

המאמר, בעל עם i`geiוהקשר oa oerny iax"אומנותו ש"תורתו מפני דתורה9– דנגלה החיבור – גופא ובזה ,
כידוע התורה, פנימיות ארפא"10עם ואני "מחצתי נגלה11בענין שבין המחיצה את ביטל יוחאי בן שמעון שרבי ,

בזה שגם שבתורה, השלום ענין עלֿידי – הוא בעולם שלום לעשות שהכח היינו, התורה, לפנימיות דתורה
שניהם. חיבור (ג) התורה, פנימיות (ב) דתורה, נגלה (א) ענינים: ג' ישנם

אחד שולחן על שאכלו "שלשה לפניֿזה שכתוב לעילle`ומה האמור שכל אף תורה", דברי עליו אמרו
עלֿדרך אם כי דשלשה, האחדות ענין שם שאין זה' ב'לעומת מהֿשאיןֿכן בקדושה, רק דעולםa'שייך הקוין

ענין להיות שיוכל כדי זה הרי – שעודdxigadהתוהו ועלֿדרך ,iptlבחסדו שניזונו דורות כ"ו היו מתןֿתורה
הקב"ה דעבודהֿזרה12של הענין התחיל שאז אנוש של דורו כמו בלתיֿרצוי, באופן היתה שהנהגתם אף ,13,

"במאמר הבריאה היתה אז ד"בראשית"cg`"14וכבר .15המאמר

.‡Ò:"'כו בצלם שנברא אדם חביב אומר היה "הוא במשנה הביאור
אדם חביב המתחיל' 'דיבור במאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק ביאור –16ידוע במשנה שנמנו הענינים ג' אודות ,

שנברא אדם ש"חביב – חמדה" כלי להם שניתן ישראל חביבין . . ישראל חביבין . . בצלם שנברא אדם "חביב
נפש על קאי – בצלם" שנברא לו נודעת יתירה ו"חיבה האנושי, מין שבכללות השכלית נפש על קאי – בצלם"

נפשl`xyiayהשכלית על קאי – ישראל" "חביבין האנושי; מין שבכללות השכלית מנפש אחר באופן שהיא ,

מתןֿתורה. עלֿידי בישראל שנוסף העילוי על קאי – חמדה" כלי להם שניתן ישראל ו"חביבין האלקית;

על קאי – בצלם" שנברא אדם "חביב המשנה, התחלת mc`dכלומר: ipa lkאלא ישראל, בני על רק לא ,

mlerdגם zene`הפסוק את עקיבא רבי שהביא ממה גם וכמובן שפסוק17, האדם", את עשה אלקים בצלם "כי
על אם) כי לבדם, ישראל בני על רק (לא קאי oey`xd,זה mc`בניֿנח כל על – .18ובמילא

יתירה "חיבה ההוספה שגם להוסיף, השכליתויש נפש על דקאי במאמר (שנתבאר בצלם" שנברא לו נודעת
l`xyi ipacלפי הרי ,(heytd yexitdעל גם קאי –gpÎipaחיבה" :dxiziלאדם הקב"ה elהראה xn`e ericedy

לחבירו שהמטיב בצלם, שבראתיך ראה לו") מראהericene("נודעת עמו, שעשה dxiziהטובה daigמשאילו
עמו" שעשה הטובה להודיעו בעיניו חשוב ואינו עמו .19הטיב

ישראל ("חביבין שבמשנה הבבות שבשאר להם" נודעת יתירה ד"חיבה בהוספה הפשוט הפירוש גם [וזהו
ש" בכך מתבטאת יתירה" שה"חיבה – להם") נודעת יתירה חיבה . .mdl zrcepלהם שניתנה שמלבד היינו, ,"

זו, זהmricedמעלה דבר ].20הקב"ה

.·Òבזה :21והענין

האדם" את עשה אלקים בצלם כי שנאמר בצלם, שנברא לו נודעת יתירה חיבה בצלם, שנברא אדם "חביב
" –gpÎipalבאי לכל "להיישיר נח", לבני אף אדם, כל את "לזכות בכך ונתכווין הללו", דברים עקיבא רבי אמר

מלכים מהלכות ח' בפרק הרמב"ם כדברי עליוֿהשלום, רבינו משה מפי נצטווינו כאשר וזהֿלשונו:22עולם, ,
שלא מי וכל נח, בני שנצטוו מצוות לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה מפי עליוֿהשלום רבינו משה צוה

בכפייתbxdiיקבל "ואם oca`eכו'", bxd axg,נצטווינוmixac ziitka okyÎlkוחפץ קונם רצון אל לבם להמשיך ,
יתירה ש"חיבה אלא עוד, ולא בצלם, שנבראו בידעם שכן בצלם",zrcepצורם", שנבראו שנבראוmricedyלהם ָ

מקיימים שאם אףֿעלֿפי מזה) ו(יתירה מצוותיו, מקיימים "אינם ואם קונם, רצון לעשות הם צריכים – בצלם
אותם צוה אשר מפני מקיימים אלקים".`miwlאינם צלם מתואר חסרים הם הנה –
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לאדה"ז9) ת"ת הל' קו. סו"ס או"ח ואדה"ז טושו"ע א. יא, שבת
סוס"ד. פ"ד

ע'10) ח"ה לקו"ש וראה פכ"ה. תרל"ח לברך אדם חייב המשך
ואילך. 129

לט.11) לב, האזינו
א.12) קיח, פסחים
ע"ז.13) הל' ריש רמב"ם
רפ"ה.14) אבות

ב.15) כא, מגילה במשנה. – א לב, ר"ה ראה
ואילך.16) 104 ס"ע תש"ב סה"מ
ו.17) ט, נח
זו.18) משנה על התויו"ט פי' – בארוכה ראה
הרע"ב.19) בפי' גם הובא – להרמב"ם פיהמ"ש
שמואל.20) ממדרש – תויו"ט
התויו"ט.21) פי' בארוכה ראה – לקמן בהבא
י.22) הלכה
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מישראל ואחד אחד כל על המוטל החיוב אודות פעם עוד ולעורר להזכיר המקום כאן הרי – לזה ובהמשך
בהן שצוה מפני אותן ויעשה אותן ש"יקבל – ובהדגשה שלהם, מצוות יקיימו שבניֿנח dxezaלהשתדל d"awd

כו'".

כל אשר "נשיאֿהמדינה" של וקריאתו הכרזתו לאחרי ובפרט זה, ציווי לקיים יותר נקל – אלו ובימינו
וכפי יצרה", ד"לשבת באופן העולם קיום תלוי בהם בניֿנח, מצוות שבע לקיים להשתדל צריכים בניֿהאדם

ומנהיגו. העולם מבורא ניתנו אלו שמצוות זו וקריאה בהכרזה שהדגיש

.‚Ò:"עקיבא "רבי – המאמר בעל עם זה דמאמר הקשר את לבאר יש עלֿפיֿזה
התורה: דמקבלי הדורות ארבעים במנין לחיבורו) (בהקדמתו הרמב"ם כדברי היה, גרים בן – עקיבא רבי

היה". צדק גר אביו יוסף . . יוסף בן עקיבא "רבי

עולם" באי לכל "להיישיר נח", לבני אף אדם, כל את "לזכות – בניֿנח של מעלתם את להדגיש כדי ולכן,
בןֿ עקיבא, רבי עלֿידי זה מאמר נאמר –mixb:דוקא

"גר" בשם הוא אף שנקרא שמצינו לבןֿגרים, בנוגע גם מובן (ומזה הוא23גר – (ixnbl yexte lcapמשאר
העולם שאסורxzeiאומות כך, כדי ועד העולם, אומות עם שייכות כל מעולם לו היתה שלא יהודי אצל מאשר

אבותיך"xikfdlאפילו מעשי זכור לו יאמר לא גרים, בן היה "אם העולם, לאומות שייך היה שבעבר ,24לו

בתכלית. העולם אומות שלילת כלומר,

" שכאשר מובן, אתmixbÎoaומזה מבאר "gpÎipa zlrnהם גם צריכים ולכן, אלקים, בצלם נבראו הם שגם ,

מיוחדת משמעות הדבר מקבל – קונם רצון dxiziלקיים dybcdeעם שכן, יהודי. עלֿידי הדבר אמירת לגבי
מעלתם. את ומדגיש מבאר מכלֿמקום, בתכלית, ששוללם עד מהם לגמרי ונבדל פרוש היותו

.„Ò" השם מופיע לא זה במאמר "aiwr`אמנם, אם כי ,"`ed:"(אומר (היה
" מלשון הוא ל"בןawrֿ"עקיבא" והשייכות כו'. נמוכה דרגא ,"mixbהרמב"ם שכתב מה למרות שכן, – "

ויעקב,25בתשובתו יצחק לאברהם מתייחסים שהם ישראל, בני של מיחוסם גדול שיחוסו צדק, גר עובדיה לרבי
ל מתייחס mlerdוהוא dide xn`y inבלבד למלכות ולא . . גרים מקהל מלך מעמידים "אין סוףֿכלֿסוף הרי ,

כו'" נשיא או דיין לומר צריך ואין . . המים אמת על ממונה אפילו . . שבישראל שררות לכל כן26אלא וכמו .
ל"חתנות" בנוגע מיוחדים דינים לעניני27ישנם שביחס ונמצא, .dxxy" בבחינת הוא ".awrהרי

" הלשון "ed`אמנם, (לא אומר" "aiwr`היה אלא "`edלשון ,("xzqpעל מורה ,zeiniptd,היינו uevipdשלו,

dyecw dnypcעוד בו כידועiptlשהיה "28שנתגייר, הלשון בדיוק "xbהביאור (ולא כמוiebשנתגייר" שנתגייר",
שעוד מכיון – שנשתחרר") "iptl"עבד בעצם הוא הרי בפועל הדברxbשנתגייר נעשה ובגלוי שבפועל אלא ,"

"xiibznכאשר הדיוק וזהו .`edקדושה דנשמה הניצוץ שבו, הפנימיות – אומר)" .29(היה

לעניננו: ובנוגע

ולכן, אלקים, בצלם נבראו הם שגם בניֿנח, של מעלתם את עקיבא רבי מדגיש המשנה שבהתחלת אף
של מעלתם את להדגיש הוא המאמר ועיקר המשך הרי – קונם רצון את לקיים הם גם שהיאl`xyiצריכים ,

jexrÎoi`aשנקראו ישראל "חביבין בניֿנח: של מעלתם להםmipaלגבי שניתן ישראל חביבין . . ilkלמקום

dcng."'כו

ד"עקב הענין את המדגיש שם "עקיבא", השם בפירוש הוזכר לא אםולכן, כי בןֿגרים), (להיותו שבו "

"`ed– "zeiniptd,שלוmlernyנשמה של ניצוץ בו היה שנתגייר לפני עוד שהרי הקדושה, לגבול שייך היה
קדושה.
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ה"ח.23) פט"ו אסו"ב הל' רמב"ם ראה
חו"מ24) טושו"ע הי"ג. פי"ד מכירה הל' רמב"ם ב. נח, ב"מ

ס"ד. סרכ"ח
בהוספות25) תש"ז) (נ.י. שולזינגער הוצאת ברמב"ם נדפסה

סרצ"ג. ב כרך תש"כ) (ירושלים, הרמב"ם תשובות סי"ט. לח"א

ה"ד.26) פ"א מלכים הל' רמב"ם
ואילך).27) רסג (ע' ס"ד גר מע' ו) (כרך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ.

וש"נ.28) .130 ע' חי"ח לקו"ש ראה
לד.29) הקדמה הגלגולים משער גם להעיר
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.‰Ò:יוסי ורבי אבא רבי אודות הזהר מסיפור ההוראה ביאור
אאמו"ר מסיים – הזהר סיפור בפרטי הדברים אריכות (שלא30לאחרי יוסי רבי שבין בחילוק הביאור את

תתאה. תשובה מלכות, בחינת הוא יוסי "רבי בכך): (שהכיר אבא לרבי שחטא) הברֿנש שבפני ברושם הכיר
לא דמלכות, תתאה תשובה מלכות, בחינת יוסי, רבי מצד לכן, . . תתאה תשובה עשה כבר הרי הזה והאיש
עשה לא עילאה תשובה כי הכיר, הוא עילאה, תשובה בינה, בחינת שהוא אבא, רבי ורק החטא. בו ניכר היה
רבי שהחזירו עד עילאה, תשובה עדיין עשה לא כי עדיין בו והחטא שחטא, שבפניו ברושם הכיר ולכן עדיין,

רושמו". והוסר עילאה, בתשובה אבא

דבריֿמוסר: דאמירת הענין לכללות בנוגע נפלאה הוראה למדים ומכאן

" לומר דרך להם שאימצו כאלו miywישנם mixacב"גדול זו הנהגה ותולים רחמנאֿליצלן, יהודים, על "

כו'. דבריֿמוסר באמירת רגיל שהיה בישראל"

היתה לא תשובה, עשיית אודות התוכחה בדברי אבא רבי של שכוונתו – הזהר מסיפור ההוראה באה כך על
עילאה: תשובה אבא), רבי של (דרגתו שלו לדרגא להעלותו אלא

" l`xyiaאותו lecbיתעלו שהשומעים שלו התוכחה בדברי התכוון – בדרכיו ללכת אתה שמתיימר – "`bxcl

elyאבל ;dz`את יודע שאינך בלבד זו לא שכן, "עםֿהארץ"... אתה הרי בכלל?!... אתה מי ...!?ׂשמ מי –ְָ
שום לו אין רבה", הושענא ליל וב"תיקון שבועות" ליל ב"תיקון "זהר" אמירת מלבד [שהרי הנ"ל הזהר דברי

עילאה"!... ו"תשובה תתאה" "תשובה של מושג שקיים אפילו יודע אינך אלא בזהר], מושג

ל" ואבוי אוי שלך?! לדרגא "יתעלו"... שהשומעים כדי דבריֿמוסר שאומר זה הוא אםdilrאתה שכזו! "

וואו אטֿדארטן ליגן דאך זיי "וועלן – שלך בדרגא יהיו ליגסט!!...ecהם ָָָ

עבדת31"אידכר עניןzxe`a`מאי שזהו "תיקוןֿחצות", בלילה עורך היה בישראל" "גדול אותו – ...!"

הזקן אדמו"ר שמבאר [כפי תתאה יום32דתשובה לפני . . "עלֿכלֿפנים חצות בתיקון תתאה תשובה בענין
ללימוד הלילה את מנצל והיה תש"ב"], אותיות "שבת עילאה, תשובה שענינו השבת ליום כהקדמה השבת",

לגירסא" אלא ליליא איברי "לא שכן, ואילו33התורה, ;dz`אתה עושה מה –zelila...!?

גליא"!! שמיא "כלפי אףֿעלֿפיֿכן, אבל מעשיך, על יודע אינו אחד שאף הנך חושב אמנם,

יענה "עשיר ולכן, מ"פראגראמען"... "כסף", לך שיש מפני אלא אינה – שלך דבריֿמוסר ,zefr"34אמירת ַָ
יהודים!... על קשים דברים לדבר

גדול דעם אריין "שלעּפסטו – בישראל" "גדול אותו על מעשיך את תולה שהנך שבכך אלא עוד, ַולא
בישראל"!...

הידוע ובלשון זה, ענין על לדבר צריכים היו לא "כלֿשכן35באמת, ואדרבה: מהמונם", ולא מהם "לא :

טפי" הנ"36דפקר שהנהגה שבראותם תמימים" "יהודים שישנם מכיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל עלֿידי, נעשית ל
הנ"ל. הדברים את להבהיר צורך יש לכן, כו', לכך מקום שיש לחשוב הם עלולים זקן", עם "יהודי

.ÂÒ:הזולת עם לפעולה בנוגע – עלֿכלֿפנים בדקּות – הנ"ל הזהר מדברי ללמוד יש כן כמו
ה"מבצעים": מעניני החל ומצוותיה, תורה היהדות, להפצת הקשור בכל הזולת עם לעסוק יוצאים כאשר
קודש, שבת נרות הדלקת וחכמיה, יבנה – ספרים מלא בית צדקה, מזוזה, תפילין, תורה, חינוך, ישראל, אהבת
פרטי שאר וכל הרמב"ם, לימוד הכלליים, מספריֿתורה באחד אות המשפחה, טהרת ושתיה, האכילה כשרות

התורה, מצוות דתרי"ג הענינים

הוא הצלחה: בה ראו שלא ה"מבצעים" בעניני מסויימת פעולה על טענה להשמע עלולה לזמן מזמן הנה
הזולת! על פעלו לא ודבריו כו', מצוה קיום אודות פלוני עם ודיבר הלך
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שיא.30) ע' לוי"צ לקוטי
בסופה.31) ע"ז – חז"ל ל'
פ"י.32) אגה"ת
הי"ג.33) פ"ג להרמב"ם ת"ת הל' וראה א. סה, עירובין ראה

ס"ח. פ"ד – לאדה"ז
כג.34) יח, משלי
יא.35) ז, יחזקאל
ב.36) לח, סנהדרין
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.‰Ò:יוסי ורבי אבא רבי אודות הזהר מסיפור ההוראה ביאור
אאמו"ר מסיים – הזהר סיפור בפרטי הדברים אריכות (שלא30לאחרי יוסי רבי שבין בחילוק הביאור את

תתאה. תשובה מלכות, בחינת הוא יוסי "רבי בכך): (שהכיר אבא לרבי שחטא) הברֿנש שבפני ברושם הכיר
לא דמלכות, תתאה תשובה מלכות, בחינת יוסי, רבי מצד לכן, . . תתאה תשובה עשה כבר הרי הזה והאיש
עשה לא עילאה תשובה כי הכיר, הוא עילאה, תשובה בינה, בחינת שהוא אבא, רבי ורק החטא. בו ניכר היה
רבי שהחזירו עד עילאה, תשובה עדיין עשה לא כי עדיין בו והחטא שחטא, שבפניו ברושם הכיר ולכן עדיין,

רושמו". והוסר עילאה, בתשובה אבא

דבריֿמוסר: דאמירת הענין לכללות בנוגע נפלאה הוראה למדים ומכאן

" לומר דרך להם שאימצו כאלו miywישנם mixacב"גדול זו הנהגה ותולים רחמנאֿליצלן, יהודים, על "

כו'. דבריֿמוסר באמירת רגיל שהיה בישראל"

היתה לא תשובה, עשיית אודות התוכחה בדברי אבא רבי של שכוונתו – הזהר מסיפור ההוראה באה כך על
עילאה: תשובה אבא), רבי של (דרגתו שלו לדרגא להעלותו אלא

" l`xyiaאותו lecbיתעלו שהשומעים שלו התוכחה בדברי התכוון – בדרכיו ללכת אתה שמתיימר – "`bxcl

elyאבל ;dz`את יודע שאינך בלבד זו לא שכן, "עםֿהארץ"... אתה הרי בכלל?!... אתה מי ...!?ׂשמ מי –ְָ
שום לו אין רבה", הושענא ליל וב"תיקון שבועות" ליל ב"תיקון "זהר" אמירת מלבד [שהרי הנ"ל הזהר דברי

עילאה"!... ו"תשובה תתאה" "תשובה של מושג שקיים אפילו יודע אינך אלא בזהר], מושג

ל" ואבוי אוי שלך?! לדרגא "יתעלו"... שהשומעים כדי דבריֿמוסר שאומר זה הוא אםdilrאתה שכזו! "

וואו אטֿדארטן ליגן דאך זיי "וועלן – שלך בדרגא יהיו ליגסט!!...ecהם ָָָ

עבדת31"אידכר עניןzxe`a`מאי שזהו "תיקוןֿחצות", בלילה עורך היה בישראל" "גדול אותו – ...!"

הזקן אדמו"ר שמבאר [כפי תתאה יום32דתשובה לפני . . "עלֿכלֿפנים חצות בתיקון תתאה תשובה בענין
ללימוד הלילה את מנצל והיה תש"ב"], אותיות "שבת עילאה, תשובה שענינו השבת ליום כהקדמה השבת",

לגירסא" אלא ליליא איברי "לא שכן, ואילו33התורה, ;dz`אתה עושה מה –zelila...!?

גליא"!! שמיא "כלפי אףֿעלֿפיֿכן, אבל מעשיך, על יודע אינו אחד שאף הנך חושב אמנם,

יענה "עשיר ולכן, מ"פראגראמען"... "כסף", לך שיש מפני אלא אינה – שלך דבריֿמוסר ,zefr"34אמירת ַָ
יהודים!... על קשים דברים לדבר

גדול דעם אריין "שלעּפסטו – בישראל" "גדול אותו על מעשיך את תולה שהנך שבכך אלא עוד, ַולא
בישראל"!...

הידוע ובלשון זה, ענין על לדבר צריכים היו לא "כלֿשכן35באמת, ואדרבה: מהמונם", ולא מהם "לא :

טפי" הנ"36דפקר שהנהגה שבראותם תמימים" "יהודים שישנם מכיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל עלֿידי, נעשית ל
הנ"ל. הדברים את להבהיר צורך יש לכן, כו', לכך מקום שיש לחשוב הם עלולים זקן", עם "יהודי

.ÂÒ:הזולת עם לפעולה בנוגע – עלֿכלֿפנים בדקּות – הנ"ל הזהר מדברי ללמוד יש כן כמו
ה"מבצעים": מעניני החל ומצוותיה, תורה היהדות, להפצת הקשור בכל הזולת עם לעסוק יוצאים כאשר
קודש, שבת נרות הדלקת וחכמיה, יבנה – ספרים מלא בית צדקה, מזוזה, תפילין, תורה, חינוך, ישראל, אהבת
פרטי שאר וכל הרמב"ם, לימוד הכלליים, מספריֿתורה באחד אות המשפחה, טהרת ושתיה, האכילה כשרות

התורה, מצוות דתרי"ג הענינים

הוא הצלחה: בה ראו שלא ה"מבצעים" בעניני מסויימת פעולה על טענה להשמע עלולה לזמן מזמן הנה
הזולת! על פעלו לא ודבריו כו', מצוה קיום אודות פלוני עם ודיבר הלך
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שיא.30) ע' לוי"צ לקוטי
בסופה.31) ע"ז – חז"ל ל'
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הזולת, של טובתו אודות כך כל חושב שאינו – דהמשפיע החסרון מפני היא לכך שהסיבה לדעת יש ובכן:
רגש על אם הזדמנותze`ypzddכי לו שיש לעשות!ypzdl`שלו, מה לו שאומר זה הוא שהוא חבירו, על

פעולתם. את פועלים הדברים אין לכן – בדבר מרגיש שחבירו ומכיון

אצלו שגם מרגיש שחבירו – נוספת אודותxqgודוגמא כשמדבר ולדוגמא: אודותיו, שמדבר הענין בקיום
כלומר, התפילין, דמצות התוכן שזהו והמוח, הלב דשעבוד בענין אצלו שחסר חבירו מרגיש – תפילין הנחת

עצמה המצוה מקיום חלק אם כי התפילין, כוונת רק .37לא

הואaexaאמנם, שהולך מכיון בהצלחה, ההשפעה פעולת נעשית המשפיע, אצל כשחסר גם הרי – המקרים
לפעמים אףֿעלֿפיֿכן, אבל כמותו; אדם של ושלוחו דורנו, נשיא של עדxaebבשליחותו כך כל הישות רגש

השליחות! במילוי להצלחה מפריע שהדבר

.ÊÒעצמו את שיתקן עד ויהדות תורה בהפצת מהתעסקות להמנע וחסֿושלום חסֿושלום – אופן ובכל
המדרש "לא שכן, ממש, בפועל ויהדות תורה בהפצת ומיד תיכף לעסוק יש אלא כו', הראויה הכוונה לו שתהיה

המעשה". אלא עיקר כו') כוונות (עניני
ז"ל חכמינו יגיעו38ובלשון מתי לומר חייב מישראל ואחד אחד "כל :iyrnיצחק אברהם אבותי למעשי

לומר יכול – בפועל למעשה בנוגע אבל כו', דרגות חילוקי ישנם – לכוונות בנוגע דייקא; "מעשי" ויעקב",
מעשי יגיעו `izeaמתי iyrnl!ויעקב יצחק אברהם

שאפילו envrובפרט, xeaicdהרמב"ם כפסקֿדין – נעלה הכי דבר הוא מצוה קיום אדם39אודות כל "צריך :
עשה . . חייב וחציו זכאי חציו העולם כל וכן חייב, וחציו זכאי חציו כאילו . . עצמו `zgשיראה devnכולל)

–cg` xeaic!"והצלה תשועה ולהם לו וגרם זכות, לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי ,(

שכן, – אחת?! מצוה לקיים אחד יהודי על שיפעלו בכך ה"שטורעם" מהו הטוענים לאלו המענה גם וזהו
ולהם לו וגרם זכות, לכף כולו העולם כל ואת עצמו את "הכריע שעלֿידיֿזה ברמב"ם מפורש פסקֿדין ישנו

והצלה", תשועה

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה – גדולה הכי והצלה" ל"תשועה עד

המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' לשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר אחרֿכך
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של בלשונו הנפלא הדיוק על רבות פעמים דובר כבר

גם אלא בפירושו, רק לא וזאת התורה, על בפירושו רש"י

פירושו תחילת לפני הפסוק מן מצטט שהוא במילים

כ"כותרת". המתחיל"), ("דיבור

בתחלת בפרשתנו: רש"י לפירוש הסבר נדרש זה לפי

המועדות בני1פרשת אל דבר "וידבר... ההקדמה לאחר ,

בפסוק נאמר מועדי", הם אלה ה'... מועדי :2ישראל...

שבתון שבת השביעי וביום מלאכה תעשה ימים "ששת

ממשיכה כך ואחר תעשו...", לא מלאכה כל קדש מקרא

המועדים. כל את ומונה ה'...", מועדי "אלה התורה

ימים" "ששת המילים את רש"י מצטט זה מפסוק

המחלל שכל ללמדך מועדות אצל שבת ענין "מה ומפרש:

וכל השבתות את חלל כאילו עליו מעלין המועדות את

את קיים כאילו עליו מעלין המועדות את המקיים

השבתות".

כלשון הוא, בפסוק הקושי מובן: עניןi"yxלא "מה ,

zayהמילים את לצטט עליו היה זה ולפי מועדות", אצל

שבת", השביעי מצטטwxe"וביום הוא זאת במקום אותן.

הוא שבת", השביעי "וביום המילים ואל - ימים" "ששת

"וגו'" של בתוספת רומז אינו ?!3אפילו

.·
Â˙ÏÈÏ˘Â ,‰¯Â‡ÎÏ ¯·Ò‰‰

"ששת המילים את שבצטטו לומר, היה ניתן לכאורה

אלו למילים ולא כולו, הפסוק אל רש"י מתכוון ימים"

מצטט שרש"י מקומות, במספר שמוצאים כפי בלבד,

"וגו'". תוספת ללא ענין, או פסוק של התחלה

הפ על רש"י:4סוקלדוגמא: אומר האפוד" את "ועשו

כמות מעשיהם כותב אני לכך לפרש... באתי "אם

את שם ומסביר הכתוביםlkשהוא...", האפוד, הכנת פרטי

המילים את רק מצטט הוא זאת ולמרות כולה, בפרשה

"וגו'". תוספת ללא האפוד". את "ועשו

ה' מועדי "אלה הפסוק על רש"י בפירוש גם וכך

לאחר הבא במועדם", אותם תקראו אשר קודש מקראי

להישנות הטעם את רש"י מסביר ימים", ל"ששת פירושו

תחילת את רק מצטט הוא זאת ולמרות כולו, הפסוק

"וגו'". ללא ה'", מועדי "אלה הפסוק

בציטוט מסתפק רש"י כי בעניננו, כך לומר אין אך

כוללת זו התחלה כאשר רק בלבד, והענין הפסוק תחילת

הנ"ל: כבדוגמאות מפרש, הוא שאותו הענין תוכן את

מוסיף אלא בלבד, "ועשו" בציטוט מסתפק אינו רש"י

"cet`d z`עשיית – פירושו מוסב זו נקודה על כי ,"

מצטט רש"י אין מועדי..." "אלה בפסוק גם וכך האפוד.

ה'". מועדי "אלה אלא: "אלה", המילה את רק

ב"(מה) רש"י פירוש דן בעניננו zayואילו oipr,"...

"ענין את מכילות אינן ימים" "ששת המילים אשר בעוד

חלקי. באופן לא אפילו שבת",

.‚
?‰ÏÈÁ˙ ÈÏÈÏ˘‰ „ˆ‰ ÚÂ„Ó

מדוע רש"י: של לשונו על מתעוררת נוספת שאלה

"שכל השלילי בצד רש"י המועדות...",llgndמתחיל את

"כל – החיובי בצד במיוחדmiiwndולא המועדות...", את

של החיובי הצד על מדבר ביניהם המשווה הפסוק כאשר

שמירתם?

כהנים" מ"תורת לקוח זה, בסדר שהפירוש, ,5ולמרות

מצטט אינו שרש"י רבות, פעמים שמוסבר כפי ידוע, הרי

את המסביר באופן אלא בלשונם חז"ל דברי את בפירושו

לפי כהנים", ש"תורת לכך בנוסף וזאת מקרא, של פשוטו

הענין על אלא הפסוק מילות על מתעכב אינו גירסתנו,

כללי. באופן

יו בהשוואת כך: על לענות היה ניתן םֿטובלכאורה,

בעשיית ההקלה את למנוע בעיקר, הפסוק, מתכוון לשבת

ואיסור שיוםֿטוב, מחשבה מתוך ביוםֿטוב, מלאכה

ידי על נקבע שבו, oicהמלאכה zia6.בו ותלוי בלבד

"כל האזהרה על כאן העיקרי הדגש מושם לפיכך

llgndכל" – ההמשך את מביא אחרֿכך ורק ,"...

המקיים...".

יוםֿטוב בין שההשוואה מפני זו, בתשובה די אין אך

מתבטאת החיובweqtaלשבת המועדותzxinyaעלֿידי
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וכו'". שבת אזהרת
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של בלשונו הנפלא הדיוק על רבות פעמים דובר כבר

גם אלא בפירושו, רק לא וזאת התורה, על בפירושו רש"י

פירושו תחילת לפני הפסוק מן מצטט שהוא במילים

כ"כותרת". המתחיל"), ("דיבור

בתחלת בפרשתנו: רש"י לפירוש הסבר נדרש זה לפי

המועדות בני1פרשת אל דבר "וידבר... ההקדמה לאחר ,

בפסוק נאמר מועדי", הם אלה ה'... מועדי :2ישראל...

שבתון שבת השביעי וביום מלאכה תעשה ימים "ששת

ממשיכה כך ואחר תעשו...", לא מלאכה כל קדש מקרא

המועדים. כל את ומונה ה'...", מועדי "אלה התורה

ימים" "ששת המילים את רש"י מצטט זה מפסוק

המחלל שכל ללמדך מועדות אצל שבת ענין "מה ומפרש:

וכל השבתות את חלל כאילו עליו מעלין המועדות את

את קיים כאילו עליו מעלין המועדות את המקיים

השבתות".

כלשון הוא, בפסוק הקושי מובן: עניןi"yxלא "מה ,

zayהמילים את לצטט עליו היה זה ולפי מועדות", אצל

שבת", השביעי מצטטwxe"וביום הוא זאת במקום אותן.

הוא שבת", השביעי "וביום המילים ואל - ימים" "ששת

"וגו'" של בתוספת רומז אינו ?!3אפילו

.·
Â˙ÏÈÏ˘Â ,‰¯Â‡ÎÏ ¯·Ò‰‰

"ששת המילים את שבצטטו לומר, היה ניתן לכאורה

אלו למילים ולא כולו, הפסוק אל רש"י מתכוון ימים"

מצטט שרש"י מקומות, במספר שמוצאים כפי בלבד,

"וגו'". תוספת ללא ענין, או פסוק של התחלה

הפ על רש"י:4סוקלדוגמא: אומר האפוד" את "ועשו

כמות מעשיהם כותב אני לכך לפרש... באתי "אם

את שם ומסביר הכתוביםlkשהוא...", האפוד, הכנת פרטי

המילים את רק מצטט הוא זאת ולמרות כולה, בפרשה

"וגו'". תוספת ללא האפוד". את "ועשו

ה' מועדי "אלה הפסוק על רש"י בפירוש גם וכך

לאחר הבא במועדם", אותם תקראו אשר קודש מקראי

להישנות הטעם את רש"י מסביר ימים", ל"ששת פירושו

תחילת את רק מצטט הוא זאת ולמרות כולו, הפסוק

"וגו'". ללא ה'", מועדי "אלה הפסוק

בציטוט מסתפק רש"י כי בעניננו, כך לומר אין אך

כוללת זו התחלה כאשר רק בלבד, והענין הפסוק תחילת

הנ"ל: כבדוגמאות מפרש, הוא שאותו הענין תוכן את

מוסיף אלא בלבד, "ועשו" בציטוט מסתפק אינו רש"י

"cet`d z`עשיית – פירושו מוסב זו נקודה על כי ,"

מצטט רש"י אין מועדי..." "אלה בפסוק גם וכך האפוד.

ה'". מועדי "אלה אלא: "אלה", המילה את רק

ב"(מה) רש"י פירוש דן בעניננו zayואילו oipr,"...

"ענין את מכילות אינן ימים" "ששת המילים אשר בעוד

חלקי. באופן לא אפילו שבת",

.‚
?‰ÏÈÁ˙ ÈÏÈÏ˘‰ „ˆ‰ ÚÂ„Ó

מדוע רש"י: של לשונו על מתעוררת נוספת שאלה

"שכל השלילי בצד רש"י המועדות...",llgndמתחיל את

"כל – החיובי בצד במיוחדmiiwndולא המועדות...", את

של החיובי הצד על מדבר ביניהם המשווה הפסוק כאשר

שמירתם?

כהנים" מ"תורת לקוח זה, בסדר שהפירוש, ,5ולמרות

מצטט אינו שרש"י רבות, פעמים שמוסבר כפי ידוע, הרי

את המסביר באופן אלא בלשונם חז"ל דברי את בפירושו

לפי כהנים", ש"תורת לכך בנוסף וזאת מקרא, של פשוטו

הענין על אלא הפסוק מילות על מתעכב אינו גירסתנו,

כללי. באופן

יו בהשוואת כך: על לענות היה ניתן םֿטובלכאורה,

בעשיית ההקלה את למנוע בעיקר, הפסוק, מתכוון לשבת

ואיסור שיוםֿטוב, מחשבה מתוך ביוםֿטוב, מלאכה

ידי על נקבע שבו, oicהמלאכה zia6.בו ותלוי בלבד

"כל האזהרה על כאן העיקרי הדגש מושם לפיכך

llgndכל" – ההמשך את מביא אחרֿכך ורק ,"...

המקיים...".

יוםֿטוב בין שההשוואה מפני זו, בתשובה די אין אך

מתבטאת החיובweqtaלשבת המועדותzxinyaעלֿידי
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ואילך.1) א כג,

ג.2) שם,

להם3) הקדים – ימים "ששת ב): (לה, ויקהל ר"פ בפרש"י צ"ע עד"ז

וכו'". שבת אזהרת

ו.4) כח, תצוה

עה"פ.5)

כאן.6) ותו"ת מלבי"ם כאן. לדוד משכיל ראה
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mneiweהיה ולכן ויוםֿטוב, שבת חילול של בשלילה ולא ,

על בפירושו רש"י, הצדweqtdצריך את רק לכתוב ,

סדר לפי הצדדים שני את לכתוב לפחות, או, החיובי,

המחלל..."? "כל אחרֿכך ורק המקיים...", "כל – הפסוק

.„
"...ÌÈÓÈ ˙˘˘" ‰Ó„˜‰‰ ÏÚ ‡Â‰ È˘Â˜‰

הוא: לכך ההסבר

שבת לגבי מועדות" אצל שבת ענין "מה השאלה

מקרא של פשוטו לפי כלֿכך קשה איננה כי,7כשלעצמה ,

ב"אלה נכללת השבת גם מפרשיֿהתורה, מספר כתשובת

מועד" "יום להיקרא יכולה שהיא מפני ה'...", ,8מועדי

אינה שהשבת נאמר אם ואף במלאכה. האסור יום בהיותה

לומר, ניתן זאת בכל תקראו...", אשר ה' ב"מועדי נכללת

את להראות כדי השבת, את אגב, בדרך מזכיר, שהפסוק

ליוםֿטוב שבת בין כיוםֿטוב,9ההבדלים שלא שבת (א) :

דין בבית תלויה נקראת9אינה כיוםֿטוב שלא השבת (ב) .

אוכלֿנפש מלאכת גם בה שאסורה מפני שבתון", .10"שבת

לשבת: ההקדמה לגבי היא כאן רש"י של תמיהתו

בתורה הראשון בציווי – מלאכה" תעשה ימים 11"ששת

ימים "ששת בהקדמה צורך שיש מובן, השבת כי12על ,"

מלאכה עשיית על האיסור לפני להבהיר צריכה התורה

שהרי וכדומה, פרנסה למניעת לחשוש שאין בשבת,

מלאכתך" כל ועשית תעבוד ימים .13"ששת

להמשך מתאימה ימים..." "ששת ההקדמה א) ועוד:

"כי הוא שבת לשמירת שהטעם שם, miniהפסוק zyy

וינח..." ה'... כל14עשה ועשית תעבוד ימים מ"ששת ב) .

כדברי15מלאכתך" יהאi"yx16לומדים, שבת ש"כשתבוא ,

עשויה...". מלאכתך כל כאילו בעיניך

לאזהרה העיקרי המקום זה אין אמור, בפרשת כאן, אך

המועדים, שאר בגלל בדרךֿאגב, מוזכרת והיא שבת, על

של הקשר מהו השאלה: zyyומתעוררת ly dncwdd

minidצריכה היתה התורה – ל"מועדות" שבת לפני

שבתון..."? שבת השביעי ב"ביום להתחיל

ענין "מה חז"ל דברי עלֿידי רש"י עונה זו לשאלה

רוצה הפסוק – המחלל..." שכל ללמדך מועדות אצל שבת

לחומרת במועדות מלאכה בעשיית החומרה את להשוות

התורה מקדימה מדוע מובן ומכך בשבת, מלאכה עשיית

מלאכה". תעשה ימים "ששת

.‰
ÔÓÊ È‚ÂÒ È�˘

הוא: לכך ההסבר

ימים ששה של כמות רק אינם ימים" ,micxtp"ששת

"ששת של זמן משך מגובשת, יחידה של מציאות אלא

יותר מאוחר רש"י שמסביר כפי mewn"17ימים", lkשנאמר

ימים.. של שבוע הוא דבר שם שמונתlkוכןשבעת לשון

zyyתקופה – "...zg`שמונה או שבעה שישה, של

ימים.

מלאכה": תעשה ימים "ששת של המשמעות זוהי

מציאות קבע ימים",zcgeinהקדושֿברוךֿהוא "ששת של

שאינםdaשרק הזמנים כל כלומר, מלאכה. עשיית מותרת

אסורים החול) (ימי ימים" "ששת של בתקופה נכללים

במלאכה.

פרשת בתחילת התורה אומרת מדוע מובן זה לפי

מגדירה בכך מלאכה": תעשה ימים "ששת המועדות

א) מלאכה: עשיית לגבי כלליים זמן סוגי שני התורה

"תעשה – במלאכה המותרים ימים" "ששת של תקופה

במלאכה אסור – אחר זמן כל ב) .18מלאכה".

את המחלל ש"כל מכאן, לומדים כיצד מובן, מכך

כאילו המקיים... וכל השבתות את חלל כאילו המועדות...

איסור אין וכדומה העונש שלגבי למרות השבתות", קיים

מלאכה עשיית לאיסור שווה ביוםֿטוב מלאכה עשיית

כללי באופן אבל ואינםmidfבשבת, הזמן, סוגי שני

ימים". ב"ששת נכללים

.Â
È"˘¯ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙‰

"ששת המילים את רק רש"י מצטט מדוע מובן זה לפי

ש"ששת מדגיש, הוא בכך "וגו'": מוסיף אינו ואף ימים",

"וביום הפסוק והמשך זמן, של נפרד סוג הוא ימים"
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הוא".7) דרש "דרך רש"י שפירש דמה כתב כאן ובאברבנאל

כאן.8) בחיי הא'). (בפי' כאן רמב"ן

הא').9) (בפי' הנ"ל רמב"ן ג"כ וראה כאן. אברבנאל

שחל10) דיו"ט ללמד עוד דבא כאן, רמב"ן וראה כאן. ואברבנאל רמב"ן

נפש. אוכל במלאכת אסור בשבת

ואילך.11) ח כ, יתרו

ט.12) שם,

שם13) כפירש"י – הקדמה ה"ז שם כי ,(3 (שבהערה ויקהל בר"פ ועד"ז

–zk`ln ieeivlחל שבהם – ימים" "ששת להוסיף מקום ולכן המשכן,

הציווי.

ששת14) "כי יז) (פסוק שם מסיים כי טו) (לא, תשא בפ' ג"כ נשנה ולכן

גו'". ימים

שם.15) יתרו

לשון).16) (בשינוי עה"פ ממכילתא

בפרש"י17) גם ועד"ז ח. ואכ"מ.lirlפסוק טו. יב, כב. י, בא

מקדים18) דהכתוב – (3 הערה (הנ"ל ויקהל ר"פ בפרש"י יל"פ ועד"ז

ומותרת אפשרית מלאכה דעשיית ימים", ד"ששתwx"ששת זו במציאות

המשכן מלאכת ולכן השבת.`dpiימים", את דוחה

xen` zyxt - zegiyÎihewl

אינו שלjyndהשביעי..." נפרד סוג אלא ימים", ל"ששת

וכל המחלל... "כל ולכן מלאכה, בעשיית שאסור זמן,

המקיים...".

שזוהי מפני מלאכה", "תעשה מוסיף אינו אף הוא

zeyx19הוא המועדות לבין ימים ששת בין וההבדל ,

xeqi`a.מלאכה

לענין רש"י כאן מתכוון ימים" ב"ששת illkdכלומר

דלעיל. האפוד" את "ועשו של כבדוגמא ימים, ששת של

"כל תחילה – רש"י בדברי הסדר גם מובן בכך

בין ההשוואה : המקיים...", "וכל ואחרֿכך המחלל...",

ולכן לעיל, כאמור ימים", מ"ששת נלמדת לשבת יוםֿטוב

לגבי נלמד שהענין יוםֿטובleligיוצא, המחלל יוםֿטוב:

"ששת שבין הגבולות את משנה מלאכה עשיית ידי עלֿ

ל"ששת מחוץ שהוא במלאכה, האסור הזמן לבין ימים"

לאו ומכלל השבתות. את מחלל "כאילו" הוא ולכן ימים",

המועדות... את המקיים ש"וכל מובן מכך – הן שומע אתה

השבתות". קיים כאילו

.Ê
"‰¯Â˙ Ï˘ ‰�ÈÈ"Ó
זה: רש"י בפירוש תורה" של מ"יינה

חז"ל דברי "זו20ידועים – תעבוד" ימים "ששת על

החול ימי בששת מלאכה עשיית כלומר, עשה". מצוות

רק היאzxzenאינה אלא ,devnשל ה' בעבודת ודרך

וידוע אשר21היהודי. "בכל של הכנה להיות שצריכה ,

ל"וברכך זוכים ואז – הטבע בדרך כלי הכנת – תעשה"

אלוקיך". ה'

סדר שני, שלdfמצד הגשמי הגוף מצד רק הכרחי

וההסתר ההעלם שמפני הנשמה, "מתלבשת" שבו היהודי,

נזקק הוא dxezdשבו itlהטבע בדכי כמאמרי22לנהוג ,

הנס" על סומכין "אין דינא"23חז"ל: דמלכותא "דינא ,24,

וכדומה.

הכרח שאין רק לא הרי נשמתֿהיהודי, מצד ואילו

מקוםבהזדק אין להיפך, אלא, מלאכה, לעשיית קות

הגוף, בהגבלות מוגבלת אינה שהנשמה מפני למלאכה,

לגלות" נמסרה "לא ההסתר25והיא מן נעלית היא ,

ובדרגה המלך); (=לפני מלכא" "קמי וניצבת שבעולם,

קמי דמחוי ל"מאן מלאכה עשיית דומה זו, גבוהה

המלך) לפני אצבעו שנוקף (=מי שאם26דמלכא... כשם ,

כולו" היום כל ואף27"יתפלל במלאכה, האדם אסור הרי

כולו.28ב"מחוי" היום כל – אצבע) (=נקיפת

"תשבות". של הענין הנשמה מצד נדרש לפיכך

של הרוחנית בעבודה הנדרשים הקצוות שני ואלה

התורה לפי טרוד הוא שאז הימים", ב"ששת היהודי:

בימי אך תעבוד. של עשה מצות קיימת הרי הגוף, בעניני

אז הנשמה, אור ישראל אצל מאיר כאשר ויוםֿטוב, שבת

הענין לחלוטין נשלל ואז וצרכיו, לגוף מעל להתעלות עליו

מלאכה עשיית .29של

הדבר משפיע והגלות, הגוף מן נעלית שהנשמה וכיון

מוגבל שהוא בכך להתחשב שמבלי הגוף, על סוףֿכלֿסוף

כפי עצמתה, במלוא הנשמה אצלו תאיר ובגלות, בהגבלות

ומגלות מהגבלות נעלית .30שהיא

הפשוט, במובן הגלות, מן כך עלֿידי יצא שהגוף עד

בקרוב צדקנו משיח עלֿידי והשלמה האמיתית בגאולה

ממש.
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דמלאכת19) הציווי כי הוא, כן – (13 הערה (ראה ויקהל בר"פ וגם

בפסוקים בא .f"g`lyהמשכן

ובספר20) וישב, פרשת שועב אבן יהושע ר' בדרשות הובאה – מכילתא

מצות על ישראל שנצטוו כשם ט): כ, (יתרו דרשב"י ובמכילתא בלולה. מנחה

רז"ל מאמר בפשטות מובן זה פי ועל המלאכה. על נצטוו כך שבת של עשה

בכל ולעבדו הפסוק על עקב הספרי על בזה (ופליג ה פט"ז, רבה בראשית

ומעין קונטרס ג. כה, ויקרא רמב"ן פי"א. נתן דרבי אבות גם וראה לבבכם).

ותוספות). רש"י שם וראה ב. (נד, בחולין רשאין לשון מיושב ועפ"ז – מי"ט.

מצות21) להצ"צ ספה"מ חיים לדרך בהקדמה נתבאר יח. טו, ראה ספרי

ועוד. מכ"ה. מי"ז, ומעיין קונטרס בסופה. מצורע תגלחת

כו'.22) עשו הרבה ב: לה, ברכות וראה

ב.23) קיב, ב. קיא, זח"א ב. סד, פסחים ראה

וש"נ24) ב. י, גיטין

ע'25) ח"א קונטרסים בסה"מ נדפס – נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק פתגם

א. תרצ"ב, ח"ד דיבורים לקוטי .350

(26.(13 הערה 32 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש (וראה ב ה, חגיגה ראה

.29 הערה וראה

בחפיצה27) כו' מגירסא פומי' פסיק דלא פי"ג: תניא וראה א. כא, ברכות

כו'. היום כל המתפלל כבינוני כו'

בתפלת28) ובמיוחד ק"ש), והן העמידה תפילת (הן בכללה בתפלה –

המלך לפני כו' מרי' קמי כעבדא צ"ל בתפלה אשר במ"א וכמ"ש – העמידה

ממה"מ לפני עומד רע"א: לג, ברכות ועיין צה. סו"ס אדה"ז שו"ע א. י, (שבת

לזוז אין – המלך לפני עומד סב: קד סי' משו"ע (להעיר תנועות שום בלי כו')

ממקומו),

מפני שו"מ בק"ש פ"בceakdמשא"כ ברכות הירושלמי ע"פ (ובפרט כו'

יט, (יומא דרב וכמעשה בעיניו לקרוץ ומותר בם) ודברת ממש"נ דנלמד סה"א

הרי – וכו' ירמוז לא ק"ש הקורא סז: סג סי' או"ח אדה"ז בשו"ע ומ"ש ב).

שני' דבפרשה שם איתא וכן ביטול). ולא – קבע ולא (ארעי הטעם מפורש

zvw devn jxevl xzen.

(המשך29) בכ"מ כמבואר בכלל, החול ימי וששת דשבת החילוק גם וזהו

ע"י שלא אלקות גילוי ומאיר מהצמצומים שבת – דשבת ועוד) כב. ע' תרס"ו

בששת משא"כ מלכא, קדם במחוג דמחוי דמאן במלאכה אסור ולכן צמצום,

החול. ימי

ועוד.30) .37 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ג"כ ראה



יט xen` zyxt - zegiyÎihewl
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ולכן לעיל, כאמור ימים", מ"ששת נלמדת לשבת יוםֿטוב
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.Ê
"‰¯Â˙ Ï˘ ‰�ÈÈ"Ó
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חז"ל דברי "זו20ידועים – תעבוד" ימים "ששת על
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נזקק הוא dxezdשבו itlהטבע בדכי כמאמרי22לנהוג ,
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מקוםבהזדק אין להיפך, אלא, מלאכה, לעשיית קות
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מוגבל שהוא בכך להתחשב שמבלי הגוף, על סוףֿכלֿסוף

כפי עצמתה, במלוא הנשמה אצלו תאיר ובגלות, בהגבלות

ומגלות מהגבלות נעלית .30שהיא

הפשוט, במובן הגלות, מן כך עלֿידי יצא שהגוף עד
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ממקומו),
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יט, (יומא דרב וכמעשה בעיניו לקרוץ ומותר בם) ודברת ממש"נ דנלמד סה"א

הרי – וכו' ירמוז לא ק"ש הקורא סז: סג סי' או"ח אדה"ז בשו"ע ומ"ש ב).

שני' דבפרשה שם איתא וכן ביטול). ולא – קבע ולא (ארעי הטעם מפורש
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בששת משא"כ מלכא, קדם במחוג דמחוי דמאן במלאכה אסור ולכן צמצום,
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כ

יון

יו"ן — גימטריא גלג"ל. גלגל שייך לחכמת התכונה, 
והיונים היו חכמים בתכונה, כמו תלמי, המלך שלהם, 

שהיה חכם בתכונה1.
הנה  ובפילוסופיא,  בטבע  גם  חכמים  שהיו  ואף 
חכמת התכונה, שהיא בין חכמת הטבע וחכמת שכלים 

הנבדלים, כוללת ומחברת את שתיהן.
וכמו שמצינו בקדושה, להבדיל, שז"א מחבר וכולל 
אל  הקצה  מן  המבריח  התיכון  בריח  ומלכות,  בינה 

הקצה2.
וכמו כן, עולם היצירה שייך הן לעולם הבריאה והן 

לעולם העשיה.
לעולם הבריאה — כתיב3 כל הנקרא בשמי ולכבודי 
הם  ויצירה  בריאה  הרי  עשיתיו,  אף  יצרתיו  בראתיו 

בחלוקה אחת, ועשיה בחלוקה בפני עצמה.
לעולם העשיה — החיות, שביצירה, אומרים ברוך, 
הם  שבבריאה,  והשרפים,  שבעשיה.  האופנים  כמו 

חלוקה בפני עצמה, שאומרים קדוש.
)תורת לוי יצחק עמ' ריב(

ישראל

והיינו  ישראל,  לוי  כהן  בישראל,  חלוקות  יש שלש 
השלשה קוים חסד גבורה תפארת, שהם בחינת לב, כי 
של  הלב  שהם  ישראל,  והוא  בלב,  הוא  המדות  משכן 

כל העולם4.
ובשם ישראל נרמזו כל השלש בחינות.

שיר — גבורה, כי הלוים, גבורה, היו משוררים בפה 
ובכלי. ורננא הוא ברמשא5, כי לילה וחשך הוא בחינת 

גבורות.
אל — חסד, כמו שכתוב6 חסד אל כל היום.

ומחבר  הכולל  תפארת,  היינו   — אחת  בתיבה  והם 
את שניהם.

)הערות לזהר ב עמ' שעה(

ולא  הן כאשכרוע, לא שחורים  . הרי   .  . ישראל  בני 

1( ספר יוחסין מאמר ה.
2( תרומה כו, כח. זח"ב קעה, ב. תניא פי"ג.

3( ישעיה מג, ז.
4( זח"ג רכא, ב.

5( זח"א רכט, ב. וראה לקוטי תורה להאריז"ל תהלים פט.
6( תהלים נב, ג.

לבנים אלא בינונים7.

בני ישראל הם מקו האמצעי, דעת.
שיר — גבורה.

אל — חסד.
והוא דעת, הכולל חסד וגבורה.

הו"א  הוי"ה  דע"ת  גימטריא   — ישרא"ל  בנ"י 
האלקי"ם, כמו שכתוב8 אתה הראת לדעת כי הוי' הוא 

האלקים, וכתיב9 וידעת . . כי הוי' הוא האלקים.
אשכרוע — רומז על חסד וגבורה שבדעת.

אש — גבורה, צור המוציא אש.
והוא צו"ר  גימטריא אל"ף אל"ף למ"ד,   — כרו"ע 
דחסד, המוציא מים, כמו שכתוב10 הכה צור ויזובו מים.

בנ"י  מספר  הוא   — אותיותיו  ו'  עם  אשכרו"ע 
ישרא"ל.

ולא  השמאל,  קו  שחורים,  אינם  ישראל  שבני  זהו 
לבנים, קו הימין, אלא בינונים, קו האמצעי, דעת.

)תורת לוי יצחק עמ' שנה(

מלכות

המלכות נקראת א"ו11.
וכתב במאורי אור12, שא"ו מספרו ז', והיינו מלכות, 

הספירה השביעית.
א"ו  באותיות  הוא  הז'  מספר  למה  להבין,  וצריך 
או  מלכות,  על  רומזת  היא  שגם  ז',  באות  ולא  דוקא, 

באותיות אחרות שיעלה מספרן ז'.
כך  ואחר  דבר,  איזה  הנה כשאומרים  כי  לומר,  ויש 

רוצים לומר דבר אחר, לא כהקודם, אומרים תיבת או.
וזה יתכן לומר על מלכות דוקא, כי מלכות היא סוף 
האצילות, והיא נעשית מקור לבי"ע, שהם מהות אחר 
מאצילות, כי באצילות הוא תכלית היחוד, איהו וחיוהי 

חד13, מה שאין כן בי"ע הם עולמות הפירוד14.
)ליקוטים ואגרות עמ' תו(

7( נגעים פ"ב מ"א.
8( ואתחנן ד, לה.

9( שם, לט.
10( תהלים עח, כ. ועיין מאורי אור מערכת צור. 

11( זח"ג כג, ב.
12( מערכת או.

13( הקדמת תיקוני זהר ג, ב.
14( וראה לקוטי שיחות חי"ט עמ' 163.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כי

חוברת ח 

החזירים המיוחסים
מאוחרת  בשעה  רק  להגיע  שנהגה  בעלת הבית,  את  כללה  ימים  באותם  חיינו  שבתוכה  החברה 

בלילה, ואת ילדיה, שהיו ילדים קטנים אך פראי אדם גדולים, ונאלצנו לסבול מהם רבות.

עם שקיעת השמש, כשניתן היה לשבת קמעא בחוץ, באוויר הפתוח שליד חדרנו - התרוצצו שם 
עיזים וחזירים שהטרידו את מנוחתנו. בני אדם כלל לא ראינו לנגד עינינו. כשהיינו יושבים בחוץ, היה 
בעלי נוהג ליטול ספר כלשהו מאלו שהבאתי עמי, או להתעמק במחשבותיו בעניין כלשהו, כפי שיכולתי 
להכיר בפניו. בכל אחד משני עיסוקים אלו לא היה בעלי יכול לסבול את נוכחותם של החזירים, ופעמים 

שגירש אותם במקל מתוך כעס.

הדרך שבה נהג בעלי בחזירים היתה למורת רוחה של בעלת הבית, שכן הללו היו עבורה מקור 
לנחת רוח רבה. היא אמרה לי פעם שהחזירים חשובים בעיניה יותר מילדיה, מהסיבה הפשוטה שהחזירים 
עתידים להניב לה רווח, ואילו מהילדים - איזה רווח עתידה היא להפיק?... מובן, איפוא, שהיא כעסה 
על התנהגותו של בעלי כלפי חזיריה. פעם היא אף אמרה לי במפורש, בפנים זועפות ומרושעות: "נראה 
שבעלך אינו אוהב חזירים, משום מה הוא מכה בהם במקל"... מאז ששמעתי דברים אלה ממנה נאלצנו 

לנהוג בחזירים בזהירות רבה יותר, שכן כעסה עלול היה לגרום לנו נזק.

וכי תאמרו: מה נאכל?
בינתיים התקדם לו הזמן כדרכו, מבלי לעצור לרגע במקום אחד. המזון ומיני המאכל שהבאתי עמי 

החלו אוזלים, והשאלה התעוררה במלוא חריפותה: ואם תאמר מה נאכל?...

גם כיום, כשאני שבעה ב"ה בכל מאת האחוזים, זוכרת אני עדיין היטב את טעם הרעב שטעמתי אז. 
לא היינו מדברים על כך, אך הבחנו היטב, בתחושת צער ייחודית, במקומות האחסון שהתרוקנו מהמזון 
שהיה בהם. הנורא מכל היה המחסור בלחם. אני זוכרת שבמשך כל חודש מאי לא ראינו פת לחם לנגד 

עינינו.

בעלת הבית עבדה אצל "מיוחסים" שהיה להם לחם יותר מהדרוש להם, והם נתנו לה את הנותר. 
בבואה הביתה, היתה מכנסת את כל העיזים והחזירים ואת שני הכלבים, ומשליכה לפניהם פיסות לחם.

עכשיו, כשאני נזכרת בכך, אני שמחה על כך שהתגברתי על עצמי ולא ביקשתי ממנה לתת גם לי 
פרוסת לחם. אני זוכרת את עצמי בבירור לוחצת את ידיי זו אל זו, רועדת קלות מרעב, תוך מחשבה על 
כך שעבור בעלי מדובר בסבל מתמשך, לאחר שנה של רעב בבית הכלא. ראיתי אנשים עשירים לשעבר, 

שהידרדרו לשפל כה עמוק עד שנאלצו להתחנן לפת לחם. ישמרנו ה', עד כמה שפל הוא מצב זה.

הייתי דואגת לכך שבעלי לא יראה את שק הלחם, ושנינו יחד היינו שוברים שאריות של לחם יבש 
ישן למספר חלקים ושורים אותם במים כדי שיתרככו ויהיו ניתנים לאכילה, ומהרהרים בשעת מעשה: 

ומה יהיה מחר?...

כך נהגנו מדי יום: את הקרום הקשה חתכנו מסביב ללחם, וצברנו את חתיכות הקרום בשקית כדי 
שלא ייפול עליהן אבק. לאחר זמן היינו שורים את חתיכות הקרום במים ואוכלים, מנערים את המפה 

כדי שאף פירור לא ייפול ממנה, ומקנחים באכילת הפירורים כדי שנהיה שבעים יותר.

יותר  ניתן היה לקבל  - לא  וגם כך  כדי לקבל לחם היה צורך לעמוד בתור במשך שעות רבות, 
 - זה  ימים. כדי לקבל קילוגרם לחם  מקילוגרם לחם לאדם, כמות שהיתה אמורה להספיק לשלושה 

זכרונות מרשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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ולפעמים אף פחות מכך - היה צורך לצאת מהבית מוקדם ככל האפשר, משום שלעתים קרובות למדי 
לא הספיק הלחם לעומדים בקצהו המרוחק של התור.

בין הבאים לקבל את מנת הלחם היו גולים רבים מקוריאה, מקזחסטאן, מרוסיה ומארצות רבות 
נוספות. כל אחד השקיע כוחות כדי שבני קבוצתו יקבלו את הלחם בבטחה, ולעתים קרובות למדי הביא 

הדבר לקטטות.

הסדר היה שכל עשרה אנשים מינו על עצמם ממונה, וכמובן, מי שנמנה על העשיריות הראשונות 
- היה בטוח יותר שלא יעזוב הביתה בידיים ריקות.

נהגנו ללכת לשם שנינו, משום שהיה אסור לאחד לקבל עבור חברו. כדי שבעלי לא ימשוך תשומת 
לב, וייראה כאדם פשוט - תפרתי עבורו, עוד כשהייתי בביתי, תלבושת שתשווה לו מראה של בן מעמד 
הפועלים, עם כובע מצחייה תואם. אולם פניו הסגירו את הסוד, שהוא ראוי ליחס שונה. ואכן, לעיתים 
תכופות אירע שהממונים על העשיריות הראשונות צירפו אותו אליהם, כדי לקצר את זמן עמידתו בתור. 
כשהיו מבחינים בכך האנטישמיים שבין העומדים - רוסיים ברובם - היו ניגשים וקוראים לעברו: "היי, 

לאן אתה נדחף, זקן!"

כששמעתי את הקריאות חשבתי שלא יהיה בכוחי לשאת זאת, אולם לא יכולתי לעשות מאומה 
בנידון. הצורך לקבל קילוגרם זה של לחם היה עבורנו עולם ומלואו.

זכרונות מרשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

בחודש  וגו'  ישראל  בני  אל  דבר   – כד  כג, 
השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זכרון 

תרועה מקרא קודש

א. ידועה הקושיא1 על הדין שאין תוקעין בשופר ביום טוב 
של ראש השנה שחל להיות בשבת, משום גזירה דרבה, שמא 
לנו  שאין  הזה  בזמן  הרי   – הרבים  ברשות  אמות  ד'  יעבירנו 
רשות הרבים )כפי שפוסק רבינו הזקן2, ועוד כמה אחרונים 
שלפניו ושלאחריו3(, לא שייך הטעם דשמא יעבירנו כו', ואם 
נאמר  שכאשר  הכלל4  כידוע  הגזירה,  להתבטל  צריכה  כן, 
טעם הגזירה, הרי זה באופן שכאשר בטל הטעם אזי בטלה 

הגזירה?
והתירוץ לזה5 – דכיון שמהרה יבנה המקדש, ואז תהי' גם 
שחל  השנה  בראש  במדינה  תוקעין  אין  לכן  הרבים,  רשות 
בשבת, כדי שלא יאמרו אשתקד תקענו בראש השנה שחל 

בשבת, ובמילא יכולים גם עתה לתקוע בשבת.
והענין בזה )שבזמן הזה אין רשות הרבים, וכשיבנה בית 
המקדש יהי' רשות הרבים( ברוחניות – שרשות הרבים ענינו 

יעלה  יהודה  ומשיב מהדו"ק ח"א סקי"א.  1( ראה שו"ת בשמים ראש סשנ"ט. שואל 

)להר"י אסאד( או"ח ספ"ז. מהרש"ם ח"ג סקפ"ח. הובאו ב"המועדים בהלכה" )לרש"י 

זעווין( ראש השנה ע' נ.

2( שו"ע או"ח סשמ"ה סי"א-ב.

3( ראה מג"א )סק"ז( וט"ז )סק"ו( שם. וראה גם משנ"ב שם )סקכ"ג( ובבאור הלכה.

4( ראה בהנסמן בשד"ח כללים ג' אות לד.

5( ראה גם שו"ת מהרש"ם שם.

"טורי דפרודא"6, וכיון שבזמן הזה אין בכחנו לברר גם "טורי 
כן לעתיד לבוא,  דפרודא", לכן אין רשות הרבים; מה שאין 
שאז יהי' תוספת כח בקדושה, באופן ד"ופרצת ימה וקדמה 
גו'"7, אזי יוכלו לנצח ולברר גם את ההעלם ד"טורי דפרודא".
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כג, מ – ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ 
נחל  וערבי  עבות  עץ  וענף  תמרים  כפות  הדר 

ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים

ביום ראשון של חג בלבד בכל  לולב להנטל  יג. מצות  ב. 
ביום  לכם  ולקחתם  שנאמר  בשבת  ואפילו  זמן  ובכל  מקום 
הראשון, ובמקדש לבדו נוטלין אותו כל יום ויום משבעת ימי 

החג שנאמר ושמחתם לפני ה' אלקיכם...
טו. משחרב בית המקדש התקינו שיהיה לולב ניטל בכל 
מברך  ויום  יום  וכל  למקדש,  זכר  החג  ימי  שבעת  כל  מקום 
עליו אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת לולב מפני שהיא 
מצוה מדברי סופרים, ותקנה זו עם כל התקנות שהתקין רבן 
המקדש  בית  כשיבנה  המקדש  בית  משחרב  זכאי  בן  יוחנן 

יחזרו הדברים לישנן.
רמב"ם הלכות לולב פרק ז' הלכה יג, טו

יש  הא  טעם, דבאמת  י"ל  כו',  התקנות  כל  עם  זו  ותקנה 

6( ראה תניא ספל"ג. ובכ"מ.

7( ויצא כח, יד.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת אמור
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חשש בל תוסיף בהך תקנה שיטול לולב בכל הימים, אך י"ל 
וכ"מ ורש"י סוכה  דהוה כמו שלא בזמנו עי' עירובין דף צ"ו 
דף כ"ז ע"א ד"ה והאמר ר"א כו' ע"ש, אך בזמן המקדש כיון 
דבירושלים מצוה כל ז' אז בגבולין הוה כמו בזמנו ועובר על 

בל תוסיף ולכך כשיבנה יבוטל זה.
צפנת פענח על הרמב"ם

ג. במסכת פסחים ה. תנא דבי ר' ישמעאל שלשה ראשון 
)שביתת הרגל דפסח, ושביתת הרגל דחג, ונטילת לולב(, זכו 
לשלשה ראשון, להכרית זרעו של עשו, לבנין בית המקדש, 

ולשמו של משיח ע"ש.
ע"י הד' מינים שבלולב זוכים למשיח שנאמר בו ד' פעמים 
ולא  דוקא,  לשמו  משיח,  של  לשמו  הלשון  ודקדוק  רוח8..., 
שמות  ד'  יש  הנה  כי  י"ל  המשיח,  לביאת  או  למשיח,  אמר 
אמרי  שילא  ר'  דבי  צ"ח,  דף  בסנהדרין  כדאיתא  למשיח, 
ינון  שילה שמו שנאמר עד כי יבוא שילה, דבי ר' ינאי אמרי 
מנחם  אומרים  ויש  חנינה,  לכם  אתן  לא  אשר  שנאמר  שמו 
בן חזקי' שמו שנאמר כי רחק ממני מנחם משיב נפשי )וראי' 
על בן חזקי' י"ל כי ר"ת מנחם משיב נפשי גימט' חזקי' וס"ת 

גימט' בן(. הרי שיש ד' דעות בשמו איך הוא וכו'.
שמות  הד'  וכל  דא"ח,  ואלו  ואלו  הם,  אמת  הדעות  וכל 
נרמזו בשם משיח, שהוא ר"ת מנחם, שילה, ינון, חנינה. וזהו 
שנאמר לשמו של משיח, לשמו דוקא, היינו שבשכר נטילת 
של  שמות  להד'  יזכו  הראשון  שביום  שבלולב,  מינים  הד' 

משיח, שנקרא ראשון.
וי"ל אות מ' דמשיח, מנחם, הוא בחי' יסוד, כי יסוד הוא 
המנחם למל' )ופי' בן חזקי', היינו כי אימתי אעיל יסוד במל', 
מע'  במאו"א  כמ"ש  בתוקפי'  איהו  כד  אותה,  מנחם  שהוא 
בן חזקי', שחזקי'  וזהו  בועז10 ע"ש,  וע"ש במע'  איתן9 ע"ש, 

8( כמו שכתוב ונחה עליו רוח ה', רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת ה'.

9( וז"ל: איתן נק' היסוד כי לא עאל בימא אלא כד איהו בתוקפי', ונה"י נק' איתנים.

10( וז"ל בא"ד: גם בועז נק' יסוד ע"ש שב"ו ע"ז ותוקף כד עאל בימא.

פירושו תוקף( היינו לנגד הלולב שהוא בחי' יסוד.
אות ש' דמשיח, שילה, הוא לנגד חג"ת, כי הג' קוין שבש' 
רומזים על חג"ת, והיינו לנגד הג' הדסים שרומזים על חג"ת, 

וכן כל הדס הוא משולש.
אות י' דמשיח, ינון הוא לנגד מל' כי מל' היא נקודה א' בסוד 
שרש, כמו אות י', וכן אם האות י' ר"ת הוי' כמ"ש הוי' צדקנו, 
הנה הוא שם הוי' דב"ן11 דמל', שזהו צדקינו, מל' הנק' צדק, 
מל'  על  שרומז  אתרוג  לנגד  והיינו  קדישא,  מל'  צדק  כמא' 
ואתרוג טעם עצו ופריו שוה, היינו שם ב"ן דמל', שהפשוט 
והמלוי הוא שוה12, זהו עצו ופריו שוה. או י"ל עצו ופריו שוה, 
ו' דז"א יהי'  הוא ע"ד שלעתיד יהי' השם הוי' יהי'13, שהאות 
ופריו חכ', שוה.  ז"א,  וזהו עצו  י"ה,  הי' דחכ', ב"פ  במדריגת 
והיינו ינון שהכתיב הוא בי' אחר הנ', ולא באות ו', והיינו השני 
נוני"ן הם כמו השני ההי"ן שבשם כמ"ש במהרש"א14, והשני 

יוד"ן שבינין, כמו השני יודי"ן שביהי' וכמובן.
אות ח' דמשיח, חנינה, הוא לנגד נו"ה, כי אות ח' רומז על 
נו"ה )אם נו"ה נחשבין לא', כי הם תרין פלגי גופא, א"כ הם 
ח'  אות  מע'  בקה"י15  כמ"ש  י'(,  ומל'  ט',  ויסוד  הח',  ספירה 

ע"ש. והיינו לנגד הב' ערבות שרומזים על נו"ה.
לקוטי לוי יצחק מס' פסחים עמוד קו, פניני לוי יצחק על 

התורה

11( פי' שם הוי' במילוי כזה: יוד, הה, וו, הה בגי' ב"ן )52(.

 ,26  = בגי'(  כן  )גם   – ה  ו,  ה,  וד,  אותיות  הוא  והמילוי   ,26  = י-הו"ה  הוא  דהפשוט   )12

דהפשט והמילוי שוין.

13( עי' לקוטי תורה מהאריז"ל זכרי' יד, ט. וז"ל: ביום ההוא יהי' ה' אחד, הנה עתה בגלות 

וזו"נ לזמנין מתחברים אבל  נקרא ז"א ונוקבא דודים ואו"א רעי' דאו"א לא מתפרשין 

לעתיד לבוא יהי' ה' ז"א ושמו שהיא נוקבא יהי' גם כן אחד פב"פ עמו כמו או"א נמצא 

שהשם לא יהי' יהו"ה שהוא מורה על בחי' ו"ק אלא השם יקרא יהי"ה כי כשם שחו"ב 

נקר' י"ה כך יקראו זו"נ כי ז"א יהי' תמיד בן י"ס שלם והנוקבא תהי' במדרגתה הראשונה.

14( עי' ילקוט משיח וגאולה עה"ת פ' מצורע סימן ב.

15( וז"ל: ח' רומז על נצח הוד שבהן ח' אותיות דהוי' אדני איהו בנצח ואיהי בהוד.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת אמור
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æè(à)äLî-ìà ýåýé øaãéåïøäà éða éðL úBî éøçà ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½©«£¥´½§¥−§¥´©«£®Ÿ
:eúîiå ýåýé-éðôì íúáø÷a§¨§¨¨¬¦§¥«§Ÿ̈−©¨ª«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡ È�a È�L ˙BÓ È¯Á‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑מֹוׁשלֹו עזריה ּבן אלעזר רּבי היה לֹומר? ּתלמּוד מה «¿«≈∆…∆«¬≈¿≈¿≈«¬…¿ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָ
צֹונן ּתאכל אל לֹו: ואמר אחר ּבא ּבטחב. ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל אל לֹו: אמר רֹופא. אצלֹו ׁשּנכנס לחֹולה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹמׁשל
ּבני ׁשני מֹות "אחרי נאמר: לכ הראׁשֹון, מן יֹותר זרזֹו זה ּפלֹוני. ׁשּמת ּכדר ּתמּות ׁשּלא ּבטחב, ּתׁשּכב ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹואל

.אהרן" ֲַֹ
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אחרי צוּפרׁשת וּיקרא, מּגיעֹות ראׁשית למּטה: מּלמעלה ּבסדר הּוא אחרי, ּפרׁשת ועד וּיקרא חּמׁש מּתחּלת הּפרׁשּיֹות סדר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

- ּומצרע ּתזריע ׁשמיני, לאחר־מּכן וכּו'. הּקרּבנֹות הּכהּונה, ּבגדי הּמׁשּכן, ּבלבד, קדּׁשה עניני על מדּבר ּבהם - ׁשמיני מּפ' ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻוחלק

- אחרי ּפרׁשת מּגיעה ּולאחר־מּכן לּטהֹור. הּטמא ּבין להבּדיל - העֹולם לעניני קדּׁשה, עניני ׁשּבין ּבהבּדלה ׁשעֹוסקֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּפרׁשּיֹות

ּביֹום הּכּפּור, יֹום ׁשּיׁשנֹו ּבגלל להתיאׁש, לֹו אל ּבהם, ונכׁשל הּתֹורה, מצוֹות את ׁשמע ׁשאדם לאחרי - יֹום־ּכּפּור ּבדיני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהעֹוסקת

אתכם". לטהר עליכם "יכּפר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַזה
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אהרן ּבני ׁשני מֹות אחרי . . ה' א)וידּבר ּתׁשּכב(טז, ואל צֹונן ּתאכל אל לֹו: ואמר . . רֹופא אצל ׁשּנכנס לחֹולה מׁשל ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ
ּבניו. ׁשּמתּו ּכדרְך ימּות ׁשּלא אהרן' ּבני ׁשני מֹות 'אחרי נאמר לכְך . . ּפלֹוני ׁשּמת ּכדרְך ּתמּות ׁשּלא (רש"י)ּבטחב, ְְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ּבמקֹומֹות ּוׁשהּות צֹוננים, ּדברים אכילת ע"י ּגּופֹו את לצּנן ּגדֹולה ּתׁשּוקה לֹו יׁש ולכן ּגבֹוּה, מחם סֹובל חֹולה, אדם ּכלל ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבדרְך

אזהרה רק ּגּופֹו. את לקרר החֹולה ׁשל ּתׁשּוקתֹו ּכי ּתֹועיל, לא קרים, ּבמקֹומֹות יׁשּכב ולא צֹונן יאכל ׁשּלא לבד אזהרה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹקרים.

אּלּו. ּדברים לעׂשֹות ׁשּלא לחֹולה ּגֹורמת ּפלֹוני, ׁשּמת ּכדרְך ימּות ּכְך יעׂשה ׁשאם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּופחד

לבּדּה ׁשאזהרה עצּומה, ּכל־ּכְך היא ה' אל ּולהתקרב להתעּלֹות הּכהנים ׁשל הּטבעית ּתׁשּוקתם והּכהנים, אהרן ּבענין זה ּדרְך ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹעל

הּטבעית. ּתׁשּוקתם על להתּגּבר להם ּתגרם היא אהרן, ּבני ׁשּמתּו ּכדרְך ימּותּו ׁשהם הּפחד רק ּתֹועיל. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹלא
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ּבטחב ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל א)אל טז, צֹונן(רש"י ּכּפּור)אכילת יֹום (מּלבד יֹום ּבכל הּקדׁשים לקדׁש להּכנס האּסּור ּכנגד – ְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

צֹונן. מאכל ּכאכילת ּכמֹוהּו ּכּדין ׁשּלא והקרבתם ּולמאכל, ללחם נמׁשלים הּקרּבנֹות ּכי קרּבנֹות. הקרבת לׁשם ּבטחבאפּלּו ׁשכיבה ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשל לׁשהּיתֹו ּדֹומה קרּבנֹות הקרבת ללא ׁשם הּׁשהּיה ּכי ּכּפּור). ּביֹום (אפּלּו קרּבנֹות ללא הּקדׁשים לקדׁש להּכנס האּסּור ּכנגד –ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

צֹונן. מאכל אכילת ללא קר, ּבמקֹום רמב"ןחֹולה ְְֲֲִֵֶַַַָָֹ

(á)éçà ïøäà-ìà øac äLî-ìà ýåýé øîàiåàáé-ìàå E ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©¥»¤©«£´Ÿ¨¦¼¼§©¨³Ÿ
øLà úøtkä éðt-ìà úëøtì úéaî Lãwä-ìà úò-ìëá§¨¥Æ¤©½Ÿ¤¦¥−©¨®Ÿ¤¤§¥̧©©¹Ÿ¤£¤³
:úøtkä-ìò äàøà ïðòa ék úeîé àìå ïøàä-ìò©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦µ¤«¨½̈¥«¨¤−©©©«Ÿ¤

i"yx£‡·ÈŒÏ‡Â EÈÁ‡ Ô¯‰‡ŒÏ‡ ¯ac ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ּבניו ׁשּמתּו ּכדר ימּות eÓÈ˙.ׁשּלא ‡ÏÂ∑ׁשאם «…∆∆…∆«≈∆«¬…»ƒ¿«»…ְֵֶֶֶֶָָָֹ¿…»ִֶ
מת הּוא ‡¯‡‰.ּבא, Ô�Úa Èk∑ענני עּמּוד עם ׁשם נראה אני ּתמיד ׁשּלא.ּכי יּזהר ׁשם, ׁשכינתי ׁשּגּלּוי ּולפי ֵָƒ∆»»≈»∆ְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

הּכּפּורים ּביֹום הּקטרת ּבענן ּכיֿאם יבא לא ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו; זהּו לבא, רמב"ן.ירּגיל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹ

È�aא ÔÈ¯z e˙ÈÓc ¯˙a ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆»«¿ƒ¿≈¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe� ‡˙M‡ ÔB‰È·B¯˜a Ô¯‰‡«¬…¿»≈∆»»¿≈»√»¿»

:e˙ÈÓeƒ

ÏÂ‡ב CeÁ‡ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ«¬…»¿»
‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓ ‡L„e˜Ï ÔcÚ ÏÎa ÏÏÚ È‰È¿≈»≈¿»ƒ»¿¿»ƒ»¿»À¿»
È¯‡ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡�B¯‡ ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ïƒ√»«À¿»ƒ«¬»¿»¿¬≈

:‡z¯tk ˙Èa ÏÚ ÈÏb˙Ó ‡�‡ ‡��Úa«¬»»¬»ƒ¿¿ƒ«≈«À¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכאׁשר מּיד ּכי אהרן, ּבני ׁשני מֹות אחרי טעם ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹ(א)

הּׁשכר ּומן הּיין מן אהרן את הזהיר ּבניו ְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמתּו

למׁשה עֹוד ואמר חֿט), י (לעיל ימּות ְְְֵֶֶַָָֹׁשּלא

ה'. לפני ּבקרבתֹו ימּות ׁשּלא אֹותֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָֹׁשּיזהיר

,·B¯w‰Âּביֹום האּלה הּמצֹות ׁשּתי ׁשהיּו ¿«»ְְְִֵֵֶֶַָָ

אֹונן ּבּיֹום ּבֹו ּכי למיתתם, ְֳִִֵַַָָָָהּמחרת

עצבּות מּתֹו ׁשֹורה הּקדׁש רּוח ואין ְְִֵֶַַַָָָֹהיה,

היה, לאהרן הּדּבּור הּיין, ואזהרת ל:), ְְְֲִִַַַַַַַָָָָֹ(ׁשּבת

למׁשה, הּמצוה זאת ּגם היתה הּיֹום ְְְְִֶַַַָָָֹּובאֹותֹו

את ׁשהזהיר האזהרֹות הּכתּוב הקּדים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאבל

את ּבטּמאם ּבטמאתם ימּותּו ׁשּלא ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹֻיׂשראל

ואחרי לא), טו (לעיל ּבתֹוכם אׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָמׁשּכני

הּיחיד. אזהרת ּכתב ְִֵַַַַָָָּכן

ÏÚÂהּמקֹומֹות ׁשּכל ּכּסדר, הּתֹורה ּכל ּדעּתי ¿«ְְִֵֶֶַַַַָָָ

ּכגֹון: ּבֹו, יפרׁש הּמקּדם יאחר ּבהם ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָֻאׁשר

א) כה (להּלן סיני ּבהר מׁשה אל ה' ְְְִֵֶֶַַַַַָוידּבר

להקים מׁשה ּכּלֹות ּביֹום ויהי ּוכגֹון: הּזה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָּבּספר

וכּיֹוצא הּׁשני, ּבּספר א) ז (ּבּמדּבר הּמׁשּכן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאת

ּכי להֹודיע מֹות, אחרי ּבכאן: אמר ּולכ ְְְֲִִֵֶַַַָָָָּבהן,

מּיד. מֹותם אחרי זה ֲִֵֶַָָָָהיה

ÏÚÂ:ׁשאמרּו ּכאן) (ּבת"כ רּבֹותינּו ּדברי ¿«ְְְִֵֵֶַָָ

זה ּפלֹוני, ׁשּמת ּכדר ּתמּות ְְִֵֶֶֶֶֶָֹׁשּלא

הּכתּוב, טעם יהיה הראׁשֹון, מן יֹותר ְְִִִֵֵֶַַַָָזרזֹו

ׁשּמתּו אחרי הּזה: ּבּלׁשֹון למׁשה הּׁשם ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשאמר

אליו אמר ה' לפני ּבקרבתם אהרן ּבני ְְְְְֱֲִֵֵֵֵַָָָָֹֹׁשני

ימּות. ולא הּקדׁש אל עת בכל יבא ְְֵֶֶֶַָָָֹֹֹֹׁשּלא

הּוא, אחי ּכי ׁשּתזהירּנּו ,אחי וטעם ְְִִִִֶֶַַַָָ(ב)
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i"yx£˙‡Êa∑ראׁשֹון לבית רמז ועׂשר, מאֹות ארּבע ׁשּלֹו B‚Â'.ּגימטרּיא Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êa∑,עת ּבכל לא זֹו, ואף ¿…ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ¿…»…«¬…¿ְְֵַָֹ
לחדׁש" ּבעׂשֹור הּׁשביעי "ּבחדׁש הּפרׁשה: ּבסֹוף ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּביֹוםֿהּכּפּורים, אם .ּכי ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(215 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

הּקדׁש אל אהרן יבא ג)ּבזאת הּזה(טז, ּבּסדר ׁשּיּכנס רק יּכנס, לּכנס רֹוצה ׁשהּוא ׁשעה רבה)ּבכל ׁשּמקֹומֹו(ויקרא מׁשמע, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

לי ּתהיּו "ואּתם הּפסּוק על הּטּורים ּבבעל ּכדאיתא ּגדֹול', 'ּכהן הּוא יהּודי ּכל והּנה, הּקדׁשים. ּבקדׁש הּוא אהרן ׁשל ְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהאמּתי

רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש "ּכל הרמּב"ם: וכפסק זֹו. לקדּׁשה ׁשּיְך והּוא הּקדׁשים, ּבקדׁש האמּתי מקֹומֹו ּכן, ואם ּכהנים", ְְְְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻממלכת

ׁשנים). ׁשׁש הּקדׁשים קדׁש ּבעלּית יֹואׁש את ׁשהחּביאּו ּבּנביא, הּמסּפר ּפי על (וימּתק קדׁשים" קדׁש נתקּדׁש . רמב"ן. ְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻ

(ã)BøNa-ìò eéäé ãá-éñðëîe Laìé Lã÷ ãa-úðúk§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈¦§§¥©»¦«§´©§¨¼
ðöé ãa úôðöîáe øbçé ãa èðáàáeíä Lã÷-éãâa ó §©§¥¬©Æ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤¥½

:íLáìe BøNa-úà íéna õçøå§¨©¬©©²¦¤§¨−§¥¨«

i"yx£'B‚Â „aŒ˙�˙k∑לפי זהב, ּבהם ׁשּיׁש ּבחּוץ ּבהם מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים ּבׁשמֹונה לפנים מׁשּמׁש ׁשאינֹו מּגיד ¿…∆«¿ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
סנגֹור נעׂשה קטגֹור כו)ׁשאין ּבּוץ(ר"ה ׁשל וכּלן הדיֹוט, ּככהן ּבארּבעה, אּלא ,.LaÏÈ L„˜∑(ת"כ)מּׁשל ׁשּיהיּו ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ…∆ƒ¿»ְִִֶֶ

ּכמֹו∑Û�ˆÈ.הקּדׁש ּבראׁשֹו, יּניח ּבריׁשּה', 'יחת טז)ּכתרּגּומֹו: לט 'ואחּתּתּה'(בראשית ּבגּדֹו", "וּתּנח :.ÌÈna ıÁ¯Â∑ ְֵֶƒ¿…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹ¿»«««ƒ
חליפֹותיו ּבכל טבילה טעּון הּיֹום ל)אֹותֹו מחליף(יומא היה ּפעמים וחמׁש ּומחּוץ, חּוץ, לעבֹודת ּפנים מעבֹודת ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ

ידים קּדּוׁשי ּוׁשני טבילה טעּון חליפה ּובכל זהב, לבגדי לבן ּומּבגדי לבן לבגדי זהב מּבגדי ּומׁשּנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָלפנים,
הּכּיֹור מן רמב"ן.ורגלים ְְִִִַַַ

a¯ג ¯B˙a ‡L„e˜Ï Ô¯‰‡ ÏÏÚ È‰È ‡„a¿»¿≈»≈«¬…¿¿»¿«
:‡˙ÏÚÏ ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ È¯Bz≈¿«»»¿««¬»»

ÔÈÒ�ÎÓeד LaÏÈ ‡L„e˜ ‡ˆe·„ ‡�ezkƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
¯ÒÈ ‡ˆe·„ ‡�ÈÓ‰·e d¯Òa ÏÚ ÔB‰È ıe·c¿¿«ƒ¿≈¿∆¿»»¿»≈«
ÈLe·Ï dLÈ¯a ˙ÁÈ ‡ˆe·„ ‡zÙ�ˆÓ·e¿ƒ¿∆¿»¿»»≈¿≈≈¿≈
d¯Òa ˙È ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ Ôep‡ ‡L„e˜¿»ƒ¿«¿≈¿«»»ƒ¿≈

:ÔepLaÏÈÂ¿«¿ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אהרן יבא, ּבבל אינ ׁשאּתה ּפי על ְְְֲִֵֶַַַַַָָֹֹואף

יבא. ּבבל ְִַָָֹאחי

¯Ó‡Âּכי לאֹות הּפרׁשה ׁשּזאת אברהם רּבי ¿»«ְְִִֶַַַָָָָָֹ

לפנים. הּקטרת אׁש הכניסּו אהרן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַֹֹּבני

ּתמיד ׁשּמזּכיר הּכתּוב ּכי ּדעּתי, על ּכן ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָואינֹו

זרה. אׁש ּבהקריבם ד): ג (ּבּמדּבר אֹומר ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹהעון

ּבעבּור לפנים ׁשּנכנסּו ראיה ּתהיה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָואם

ׁשּלא אביהם על למׁשה ׁשהזהיר ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹהאזהרה

ׁשתּויי ׁשּנכנסּו ראיה ׁשּתהיה ׁשּכן ּכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָימּות,

עצמֹו לאהרן ׁשּנאמרה האזהרה ּבעבּור ְְְְֱֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹיין

הּיֹום לבא ּדעּתם על יעלה אי ּכי ועֹוד, ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹמּיד.

ּכי אביהם, ׁשם נכנס לא אׁשר הּמקֹום ְֲֲִִִֶֶֶַַָָֹאל

הּפנימי, הּמזּבח על הּקטרת הקטיר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַֹֹאהרן

מּׁשּלֹו. לפנים ׁשּלהם הּקטרת הם יכניסּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹולּמה

ּולׁשֹון חטאם, על ב) י (לעיל רמזּתי ְְְְְִֵֶַַָָָּוכבר

עליו. יֹורה ְִֶַָָהּכתּובים

Ï·‡אֹו ּכמֹו: הּפׁשט, ּכפי ּבקרבתם מּלת ¬»ְְְְְִִַַָָָָ

לב), מ (שמות הּמזּבח אל ְְְִֵֶַַָָָּבקרבתם

אם מתּו. ה' לפני ּבׁשרתם ּכי יאמר, ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹלׁשרת.

ׁשּל אהרן יזהיר אׁשרּכן ּבּמקֹום אּלא יׁשרת א ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

יצּוה. אׁשר ּובעת ְְֲֵֶֶֶָֻֻיצּוה

ÔÎzÈÂרּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכטעם טעמֹו ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָ

מליזין ׁשהיּו ו) וּיּסע ּבׁשּלח ְְְְִִִִֶַַַַָָ(מכילתא

ואביהּוא נדב מתּו ידֹו ׁשעל הּקטרת ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹאחרי

ּבני ׁשני מֹות אחרי ּכי הּכתּוב ויאמר ְְְְֲִֵֵֵַַַָֹוכּו',

לאהרן ה' אמר ּבּקטרת, ה' לפני ּבקרבתם ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹֹֹאהרן

וימּות ּבּקטרת, ה' אל מהם יֹותר יקרב הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹּכי

יּכנס ּבֹו ּכי הּקטרת, זּולתי הּקדׁש אל יבא ְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹאם

(ּפסּוק לּפרכת מּבית והביא ׁשאמר: ּכמֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּתחּלה,

על אׁשר הּכּפרת את הּקטרת ענן וכּסה ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָֹֹיב),

ּכי טעם: וזה יג). (ּפסּוק ימּות ולא ְְִֵֶַַָָָֹהעדּות

רק יּכנס ׁשּלא (ּכאן), הּכּפרת על אראה ִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבענן

(ּבפסּוק ׁשאמר ּכמֹו ׁשם, עננֹו ׁשּיעלה ְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּקטרת

הּכּפרת. את הּקטרת ענן וכּסה ְְֲִֶֶֶַַַַָֹֹיב):

,˙Ú ÏÎa ÌÚËÂיֹום הזּכיר ׁשּכבר ּבעבּור ¿««¿»≈ְְֲִִֶַָ

וכּפר י): ל (ׁשמֹות ׁשאמר ְְִִִֶֶַַָהּכּפּורים,

לא ּבכאן אמר ּבּׁשנה, אחת קרנתיו על ְְֲַַַַַַַָָָָָֹֹֹאהרן

ּכלֹומר ּבזאת, רק הּקדׁש אל עת ּבׁשּום ְְֵֶֶַַַָָֹֹֹיבא

לכּפּורים, האּלה הּקרּבנֹות יקריב אׁשר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּבּיֹום

ׁשאמר ּכמֹו ּיּכנס, ּבמה ּבּפרׁשה יפרׁש ּכן ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָואחרי

הּיֹום ויפרׁש לּפרכת, מּבית והביא יב): ְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ(ּפסּוק

כט), (ּפסּוק הּׁשביעי לחדׁש ּבעׂשֹור ְְִִִֶֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה

לד). (ּפסּוק ּבּׁשנה אחת יהיה ּכי ויאמר ְְְְִִֶַַַַַָָָֹֹויחזר

ּכסֹוד: הּקדׁש, אל אהרן יבא ּבזאת וסֹוד ְְְֲֶֶַַָֹֹֹֹ(ג)

(ּבראׁשית הקימתי אׁשר הּברית אֹות ְְֲֲִִִִֵֶַֹֹזאת

ורּבֹותינּו יג). לא (ׁשמֹות ּפרׁשּתי ּוכבר יז), ְְְְִֵֵַַָט

רּבה ּבוּיקרא אמרּו ּבֹו, רּבירמזּו ו): (כא ְְְְִִַַַָָָָ

לבית ּבכניסתֹו ּגדֹול, ּבכהן קראי ּפתר ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹיּודן

מצֹות ׁשל חבילֹות חבילֹות הּקדׁשים ְְֲֲִִִִֵֶַָָָקדׁשי

ד (ּדברים הּתֹורה וזאת הּתֹורה, ּבזכּות ְְְְִִַַָָָָֹּבידֹו,

ּתׁשמרּו אׁשר ּבריתי זאת מילה, ּובזכּות ְְְְֲִִִִִֶָֹמד),

אנֹוׁש אׁשרי ׁשּבת, ּבזכּות י), יז ְְְֱִִֵֵַַָ(ּבראׁשית

ירּוׁשלים, ּבזכּות ב), נו (יׁשעיה זאת ְְְְֲִִֶַַַָָֹיעׂשה

ׁשבטים, ּבזכּות ה), ה (יחזקאל ירּוׁשלים ְְְְְִִִֵֶַָָֹזאת

מט (ּבראׁשית אביהם להם ּדּבר אׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָֹוזאת

לג (ּדברים ליהּודה וזאת יהּודה, ּבזכּות ְְְְִִִָָָֹכח),

ּדמתה קֹומת זאת יׂשראל, ּכנסת ּבזכּות ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹז),

וזאת הּתרּומה, ּבזכּות ח), ז (שה"ש ְְְְִַָָָֹלתמר

הּמעׂשרֹות, ּבזכּות ג), כה (ׁשמֹות ְְְְִַַַַָהּתרּומה

ּבזכּות י), ג (מלאכי ּבזאת נא ְְְִִִַָָָָֹּובחנּוני

ּפרּוׁש צרי וזה אהרן. יבא ּבזאת ְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹֹהּקרּבנֹות,

ּבדברינּו. מבאר הּכל ּכבר אבל ,ְְְֲִֵַָָָָָֹֹֹאר

קדׁש. מּׁשל ׁשּיהיּו ילּבׁש. קדׁש ּבד ּכתנת ְְְִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹ(ד)

ׁשּיהיּו הם, קדׁש ּבגדי ויאמר: רּׁש"י. ְְְְִִִֵֵֶֶַַֹֹלׁשֹון

קדׁש (ּכאן): ּכהנים ּובתֹורת קדׁש. ׁשל ּכּלם ְֲִֵֶֶֶַָָֹֹֹֻּכן

אּלּו אּלא לי אין קדׁש, מּׁשל ׁשּיהיּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹילּבׁש,

ּגדֹולה ּכהּנה ּבגדי ׁשאר לרּבֹות מּנין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻּבלבד,

קדׁש ּבגדי לֹומר ּתלמּוד הּכהנים, אחיו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹּובגדי

קדׁש. מּׁשל ׁשּיהיּו הּבגדים לכל אב ּבנין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהם,

בגדי ועׂשּו אמר: ּכאׁשר הּפׁשט, ּדר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָועל

ּבׁשמֹונה ד) כח (ׁשמֹות אחי לאהרן ְְְֲִִֶַָָֹֹקדׁש

ׁשּג יאמר קדׁש.הּבגדים, ּבגדי אּלה ם ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

Ì„BÒÂיחזקאל) הּבּדים הּלבׁש האיׁש ּכמֹו: ¿»ְְְִִֵֶַַַָָֻ

ּכי הֹודיעֹו ּולכ ה), י ּדניאל ג, ְִִִֵָָט

ּכׁשרּות יא): (כא רּבה ּוּבוּיקרא הם. קדׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹּבגדי

ׁשל ּׁשרּות מה מּטן, ׁשל ׁשרּות ּכ מעלן ְֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל

ׁשרּות ּכ ּבּדים, לבּוׁש ּבתֹוכם אחד איׁש ְְְִִֵֶַַָָָָמעלן

קדׁש. ּבד ּכתנת מּטן ְֶֶֶַַָֹֹׁשל



כה miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f oey`x meil inei xeriy

(â)úàhçì ø÷a-ïa øôa Lãwä-ìà ïøäà àáé úàæa§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¯¤¨¨²§©−̈
:äìòì ìéàå§©¬¦§Ÿ¨«

i"yx£˙‡Êa∑ראׁשֹון לבית רמז ועׂשר, מאֹות ארּבע ׁשּלֹו B‚Â'.ּגימטרּיא Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êa∑,עת ּבכל לא זֹו, ואף ¿…ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ¿…»…«¬…¿ְְֵַָֹ
לחדׁש" ּבעׂשֹור הּׁשביעי "ּבחדׁש הּפרׁשה: ּבסֹוף ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּביֹוםֿהּכּפּורים, אם .ּכי ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(215 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

הּקדׁש אל אהרן יבא ג)ּבזאת הּזה(טז, ּבּסדר ׁשּיּכנס רק יּכנס, לּכנס רֹוצה ׁשהּוא ׁשעה רבה)ּבכל ׁשּמקֹומֹו(ויקרא מׁשמע, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

לי ּתהיּו "ואּתם הּפסּוק על הּטּורים ּבבעל ּכדאיתא ּגדֹול', 'ּכהן הּוא יהּודי ּכל והּנה, הּקדׁשים. ּבקדׁש הּוא אהרן ׁשל ְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהאמּתי

רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש "ּכל הרמּב"ם: וכפסק זֹו. לקדּׁשה ׁשּיְך והּוא הּקדׁשים, ּבקדׁש האמּתי מקֹומֹו ּכן, ואם ּכהנים", ְְְְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻממלכת

ׁשנים). ׁשׁש הּקדׁשים קדׁש ּבעלּית יֹואׁש את ׁשהחּביאּו ּבּנביא, הּמסּפר ּפי על (וימּתק קדׁשים" קדׁש נתקּדׁש . רמב"ן. ְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻ

(ã)BøNa-ìò eéäé ãá-éñðëîe Laìé Lã÷ ãa-úðúk§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈¦§§¥©»¦«§´©§¨¼
ðöé ãa úôðöîáe øbçé ãa èðáàáeíä Lã÷-éãâa ó §©§¥¬©Æ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤¥½

:íLáìe BøNa-úà íéna õçøå§¨©¬©©²¦¤§¨−§¥¨«

i"yx£'B‚Â „aŒ˙�˙k∑לפי זהב, ּבהם ׁשּיׁש ּבחּוץ ּבהם מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים ּבׁשמֹונה לפנים מׁשּמׁש ׁשאינֹו מּגיד ¿…∆«¿ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
סנגֹור נעׂשה קטגֹור כו)ׁשאין ּבּוץ(ר"ה ׁשל וכּלן הדיֹוט, ּככהן ּבארּבעה, אּלא ,.LaÏÈ L„˜∑(ת"כ)מּׁשל ׁשּיהיּו ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ…∆ƒ¿»ְִִֶֶ

ּכמֹו∑Û�ˆÈ.הקּדׁש ּבראׁשֹו, יּניח ּבריׁשּה', 'יחת טז)ּכתרּגּומֹו: לט 'ואחּתּתּה'(בראשית ּבגּדֹו", "וּתּנח :.ÌÈna ıÁ¯Â∑ ְֵֶƒ¿…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹ¿»«««ƒ
חליפֹותיו ּבכל טבילה טעּון הּיֹום ל)אֹותֹו מחליף(יומא היה ּפעמים וחמׁש ּומחּוץ, חּוץ, לעבֹודת ּפנים מעבֹודת ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ

ידים קּדּוׁשי ּוׁשני טבילה טעּון חליפה ּובכל זהב, לבגדי לבן ּומּבגדי לבן לבגדי זהב מּבגדי ּומׁשּנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָלפנים,
הּכּיֹור מן רמב"ן.ורגלים ְְִִִַַַ

a¯ג ¯B˙a ‡L„e˜Ï Ô¯‰‡ ÏÏÚ È‰È ‡„a¿»¿≈»≈«¬…¿¿»¿«
:‡˙ÏÚÏ ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ È¯Bz≈¿«»»¿««¬»»

ÔÈÒ�ÎÓeד LaÏÈ ‡L„e˜ ‡ˆe·„ ‡�ezkƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
¯ÒÈ ‡ˆe·„ ‡�ÈÓ‰·e d¯Òa ÏÚ ÔB‰È ıe·c¿¿«ƒ¿≈¿∆¿»»¿»≈«
ÈLe·Ï dLÈ¯a ˙ÁÈ ‡ˆe·„ ‡zÙ�ˆÓ·e¿ƒ¿∆¿»¿»»≈¿≈≈¿≈
d¯Òa ˙È ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ Ôep‡ ‡L„e˜¿»ƒ¿«¿≈¿«»»ƒ¿≈

:ÔepLaÏÈÂ¿«¿ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אהרן יבא, ּבבל אינ ׁשאּתה ּפי על ְְְֲִֵֶַַַַַָָֹֹואף

יבא. ּבבל ְִַָָֹאחי

¯Ó‡Âּכי לאֹות הּפרׁשה ׁשּזאת אברהם רּבי ¿»«ְְִִֶַַַָָָָָֹ

לפנים. הּקטרת אׁש הכניסּו אהרן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַֹֹּבני

ּתמיד ׁשּמזּכיר הּכתּוב ּכי ּדעּתי, על ּכן ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָואינֹו

זרה. אׁש ּבהקריבם ד): ג (ּבּמדּבר אֹומר ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹהעון

ּבעבּור לפנים ׁשּנכנסּו ראיה ּתהיה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָואם

ׁשּלא אביהם על למׁשה ׁשהזהיר ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹהאזהרה

ׁשתּויי ׁשּנכנסּו ראיה ׁשּתהיה ׁשּכן ּכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָימּות,

עצמֹו לאהרן ׁשּנאמרה האזהרה ּבעבּור ְְְְֱֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹיין

הּיֹום לבא ּדעּתם על יעלה אי ּכי ועֹוד, ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹמּיד.

ּכי אביהם, ׁשם נכנס לא אׁשר הּמקֹום ְֲֲִִִֶֶֶַַָָֹאל

הּפנימי, הּמזּבח על הּקטרת הקטיר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַֹֹאהרן

מּׁשּלֹו. לפנים ׁשּלהם הּקטרת הם יכניסּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹולּמה

ּולׁשֹון חטאם, על ב) י (לעיל רמזּתי ְְְְְִֵֶַַָָָּוכבר

עליו. יֹורה ְִֶַָָהּכתּובים

Ï·‡אֹו ּכמֹו: הּפׁשט, ּכפי ּבקרבתם מּלת ¬»ְְְְְִִַַָָָָ

לב), מ (שמות הּמזּבח אל ְְְִֵֶַַָָָּבקרבתם

אם מתּו. ה' לפני ּבׁשרתם ּכי יאמר, ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹלׁשרת.

ׁשּל אהרן יזהיר אׁשרּכן ּבּמקֹום אּלא יׁשרת א ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

יצּוה. אׁשר ּובעת ְְֲֵֶֶֶָֻֻיצּוה

ÔÎzÈÂרּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכטעם טעמֹו ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָ

מליזין ׁשהיּו ו) וּיּסע ּבׁשּלח ְְְְִִִִֶַַַַָָ(מכילתא

ואביהּוא נדב מתּו ידֹו ׁשעל הּקטרת ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹאחרי

ּבני ׁשני מֹות אחרי ּכי הּכתּוב ויאמר ְְְְֲִֵֵֵַַַָֹוכּו',

לאהרן ה' אמר ּבּקטרת, ה' לפני ּבקרבתם ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹֹֹאהרן

וימּות ּבּקטרת, ה' אל מהם יֹותר יקרב הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹּכי

יּכנס ּבֹו ּכי הּקטרת, זּולתי הּקדׁש אל יבא ְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹאם

(ּפסּוק לּפרכת מּבית והביא ׁשאמר: ּכמֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּתחּלה,

על אׁשר הּכּפרת את הּקטרת ענן וכּסה ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָֹֹיב),

ּכי טעם: וזה יג). (ּפסּוק ימּות ולא ְְִֵֶַַָָָֹהעדּות

רק יּכנס ׁשּלא (ּכאן), הּכּפרת על אראה ִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבענן

(ּבפסּוק ׁשאמר ּכמֹו ׁשם, עננֹו ׁשּיעלה ְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּקטרת

הּכּפרת. את הּקטרת ענן וכּסה ְְֲִֶֶֶַַַַָֹֹיב):

,˙Ú ÏÎa ÌÚËÂיֹום הזּכיר ׁשּכבר ּבעבּור ¿««¿»≈ְְֲִִֶַָ

וכּפר י): ל (ׁשמֹות ׁשאמר ְְִִִֶֶַַָהּכּפּורים,

לא ּבכאן אמר ּבּׁשנה, אחת קרנתיו על ְְֲַַַַַַַָָָָָֹֹֹאהרן

ּכלֹומר ּבזאת, רק הּקדׁש אל עת ּבׁשּום ְְֵֶֶַַַָָֹֹֹיבא

לכּפּורים, האּלה הּקרּבנֹות יקריב אׁשר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּבּיֹום

ׁשאמר ּכמֹו ּיּכנס, ּבמה ּבּפרׁשה יפרׁש ּכן ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָואחרי

הּיֹום ויפרׁש לּפרכת, מּבית והביא יב): ְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ(ּפסּוק

כט), (ּפסּוק הּׁשביעי לחדׁש ּבעׂשֹור ְְִִִֶֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה

לד). (ּפסּוק ּבּׁשנה אחת יהיה ּכי ויאמר ְְְְִִֶַַַַַָָָֹֹויחזר

ּכסֹוד: הּקדׁש, אל אהרן יבא ּבזאת וסֹוד ְְְֲֶֶַַָֹֹֹֹ(ג)

(ּבראׁשית הקימתי אׁשר הּברית אֹות ְְֲֲִִִִֵֶַֹֹזאת

ורּבֹותינּו יג). לא (ׁשמֹות ּפרׁשּתי ּוכבר יז), ְְְְִֵֵַַָט

רּבה ּבוּיקרא אמרּו ּבֹו, רּבירמזּו ו): (כא ְְְְִִַַַָָָָ

לבית ּבכניסתֹו ּגדֹול, ּבכהן קראי ּפתר ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹיּודן

מצֹות ׁשל חבילֹות חבילֹות הּקדׁשים ְְֲֲִִִִֵֶַָָָקדׁשי

ד (ּדברים הּתֹורה וזאת הּתֹורה, ּבזכּות ְְְְִִַַָָָָֹּבידֹו,

ּתׁשמרּו אׁשר ּבריתי זאת מילה, ּובזכּות ְְְְֲִִִִִֶָֹמד),

אנֹוׁש אׁשרי ׁשּבת, ּבזכּות י), יז ְְְֱִִֵֵַַָ(ּבראׁשית

ירּוׁשלים, ּבזכּות ב), נו (יׁשעיה זאת ְְְְֲִִֶַַַָָֹיעׂשה

ׁשבטים, ּבזכּות ה), ה (יחזקאל ירּוׁשלים ְְְְְִִִֵֶַָָֹזאת

מט (ּבראׁשית אביהם להם ּדּבר אׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָֹוזאת

לג (ּדברים ליהּודה וזאת יהּודה, ּבזכּות ְְְְִִִָָָֹכח),

ּדמתה קֹומת זאת יׂשראל, ּכנסת ּבזכּות ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹז),

וזאת הּתרּומה, ּבזכּות ח), ז (שה"ש ְְְְִַָָָֹלתמר

הּמעׂשרֹות, ּבזכּות ג), כה (ׁשמֹות ְְְְִַַַַָהּתרּומה

ּבזכּות י), ג (מלאכי ּבזאת נא ְְְִִִַָָָָֹּובחנּוני

ּפרּוׁש צרי וזה אהרן. יבא ּבזאת ְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹֹהּקרּבנֹות,

ּבדברינּו. מבאר הּכל ּכבר אבל ,ְְְֲִֵַָָָָָֹֹֹאר

קדׁש. מּׁשל ׁשּיהיּו ילּבׁש. קדׁש ּבד ּכתנת ְְְִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹ(ד)

ׁשּיהיּו הם, קדׁש ּבגדי ויאמר: רּׁש"י. ְְְְִִִֵֵֶֶַַֹֹלׁשֹון

קדׁש (ּכאן): ּכהנים ּובתֹורת קדׁש. ׁשל ּכּלם ְֲִֵֶֶֶַָָֹֹֹֻּכן

אּלּו אּלא לי אין קדׁש, מּׁשל ׁשּיהיּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹילּבׁש,

ּגדֹולה ּכהּנה ּבגדי ׁשאר לרּבֹות מּנין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻּבלבד,

קדׁש ּבגדי לֹומר ּתלמּוד הּכהנים, אחיו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹּובגדי

קדׁש. מּׁשל ׁשּיהיּו הּבגדים לכל אב ּבנין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהם,

בגדי ועׂשּו אמר: ּכאׁשר הּפׁשט, ּדר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָועל

ּבׁשמֹונה ד) כח (ׁשמֹות אחי לאהרן ְְְֲִִֶַָָֹֹקדׁש

ׁשּג יאמר קדׁש.הּבגדים, ּבגדי אּלה ם ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

Ì„BÒÂיחזקאל) הּבּדים הּלבׁש האיׁש ּכמֹו: ¿»ְְְִִֵֶַַַָָֻ

ּכי הֹודיעֹו ּולכ ה), י ּדניאל ג, ְִִִֵָָט

ּכׁשרּות יא): (כא רּבה ּוּבוּיקרא הם. קדׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹּבגדי

ׁשל ּׁשרּות מה מּטן, ׁשל ׁשרּות ּכ מעלן ְֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל

ׁשרּות ּכ ּבּדים, לבּוׁש ּבתֹוכם אחד איׁש ְְְִִֵֶַַָָָָמעלן

קדׁש. ּבד ּכתנת מּטן ְֶֶֶַַָֹֹׁשל
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(è)ìøBbä åéìò äìò øLà øéòOä-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦³©«£ŸÆ¤©¨¦½£¤̧¨¨¬¨¨²©¨−
:úàhç eäNòå ýåýéì©«Ÿ̈®§¨−̈©¨«

i"yx£˙‡hÁ e‰NÚÂ∑"חּטאת "לה' ואֹומר: ׁשם, לֹו קֹורא עליו, הּגֹורל .ּכׁשּמּניח ¿»»«»ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

(é)éðôì éç-ãîòé ìæàæòì ìøBbä åéìò äìò øLà øéòOäå§©¨¦À£¤Á¨¨̧¨¨³©¨Æ©«£¨¥½¨«¢©©²¦§¥¬
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i"yx£ÈÁŒ„ÓÚÈ∑חי'.ּכ ּכד 'יּתקם ותרּגּומֹו: אחרים; עלֿידי חי", "יעמד ׁשּנאמר:(ת"כ)מֹו לפי לֹומר? ּתלמּוד מה »√««ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָֻ
עד חי עמידתֹו – "יעמדֿחי" נאמר: לכ לחּיים, אם למיתה אם ׁשּלּוחֹו יֹודע ואיני לעזאזל", אתֹו ְְְְְֱֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ"לׁשּלח

למיתה ׁשּׁשליחּותֹו מּכאן, ÂÈÏÚ.ׁשּיׁשּתּלח; ¯tÎÏ∑"'וגֹו עליו "והתוּדה ּכדכתיב: עליו, .ׁשּיתוּדה ְְְִִִִֶֶַַָָ¿«≈»»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

(àé)Bãòa øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤©³©«©¨Æ£¤½§¦¤¬©«£−
:Bì-øLà úàhçä øt-úà èçLå Búéa ãòáe§©´¥®§¨©²¤©¬©«©¨−£¤«

i"yx£'B‚Â B„Úa ¯tÎÂ∑(ת"כ):ׁשּנאמר ּביתֹו, קרּויים ּכּלם ׁשהם הּכהנים, אחיו ועל עליו ׁשני קלה)וּדּוי "ּבית(תהלים ¿ƒ∆«¬¿ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבֹו, מתּכּפרים ׁשהּכהנים מּכאן, וגֹו". אתֿה' ּברכּו וקדׁשיו,(ת"כ)אהרן מקּדׁש טמאת על אּלא אינּה ּכּפרתן וכל ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

וגֹו'" מּטמאת עלֿהּקדׁש "וכּפר ׁשּנאמר: .ּכמֹו ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַֹֹֻ

(áé)éðôlî çaænä ìòî Là-éìçb äzçnä-àìî ç÷ìå§¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³©¦§¥̧©Æ¦¦§¥´
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:úëøtì©¨«Ÿ¤
i"yx£ÁaÊn‰ ÏÚÓ∑מה)החיצֹון ‰'.(יומא È�ÙlÓ∑מערבי צד והּוא הּפתח, ׁשּלפני שם)∑wc‰.מּצד ּתלמּוד(יומא מה ≈««ƒ¿≈«ִַƒƒ¿≈ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ«»ְַַ

ׁשּנאמר היא, ּדּקה הּקטרת ּכל והלא "ּדּקה", לו)לֹומר ל הּדּקה,(שמות מן ּדּקה ׁשּתהא אּלא הדק"? מּמּנה "וׁשחקּת : ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
לּמכּתׁשת מחזירּה היה יֹוםֿהּכּפּורים .ׁשמערב ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(âé)äqëå ýåýé éðôì Làä-ìò úøèwä-úà ïúðå|ïðò §¨©¯¤©§²Ÿ¤©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´£©´
:úeîé àìå úeãòä-ìò øLà úøtkä-úà úøèwä©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−§¬Ÿ¨«

i"yx£L‡‰ŒÏÚ∑הּמחּתה ׁשּבתֹו.˙eÓÈ ‡ÏÂ∑מיתה חּיב ּכתקנּה, עׂשאּה לא אם .הא «»≈ְְֶַַָ¿…»ְְֲִִִַָָָָָָֹ

È‰BÏÚט ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆ ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ
:‡˙‡hÁ d�„aÚÈÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ ‡·„Ú«¿»ƒ¿»«¿»¿«¿¿ƒ≈«»»

ÏÊ‡ÊÚÏי ‡·„Ú È‰BÏÚ ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ«¿»«¬»≈
ÁlLÏ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÈÁ „k Ì˜zÈƒ»«««√»¿»¿«»»¬ƒ¿««

:‡¯a„ÓÏ ÏÊ‡ÊÚÏ d˙È»≈«¬»≈¿«¿¿»

dÏיא Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
˙È ÒBkÈÂ d˙Èa L�‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈¿ƒ»

:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz»¿«»»ƒ≈

ÈÂlÚÓיב ‡L‡c ÔÈ¯Óeb ‡˙ÈzÁÓ ÈÏÓ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿∆»≈ƒ»≈
˙¯Ë˜ È‰B�ÙÁ ÈÏÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ√»¿»¿≈»¿ƒ¿…∆
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Ì„˜Ïיג ‡˙M‡ ÏÚ ‡iÓÒea ˙¯BË˜ ˙È ÔzÈÂ¿ƒ≈»¿∆¿«»«∆»»»√»
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:˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò«¬»¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לעבּדי אחת מנה ּתן הּסעּדה: העֹוׂשה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻהאיׁש

לעבד ּכלּום נֹותן הּסעּדה העֹוׂשה ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּפלֹוני,

נתן הּכל רק עּמֹו, יעׂשה לכבֹודֹו ולא ְְֲִִֶַַַַַָֹֹההּוא,

זה וׁשמר לעבּדֹו, ּפרס נֹותן והּמל ,ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָלּמל

צּוהּו, אׁשר ּכל הּמל לכבֹוד ועׂשה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָמצותֹו

רצה הּסעּדה ּבעל על לחמלתֹו הּמל ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָֻואמנם

ּבׁשבחֹו ׁשּיסּפר מּמּנּה נהנין עבדיו ּכל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיהיּו

ּבגנּותֹו. ְְִֹולא

‰ÊÂמקּדיׁש הּכהן היה אּלּו ּכי הּגֹורלֹות, טעם ¿∆ְִִִֵַַַַַָָָֹ

ּכעֹובד היה ולעזאזל, לה' ּבּפה ְְֲֵֵֶַַַָָָָאֹותם

אֹותם מעמיד היה אבל לׁשמֹו, ונֹודר ְְֲֲִִֵֵַָָָָָאליו

ׁשניהם ּכי ז), (ּפסּוק מֹועד אהל ּפתח ה' ְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹלפני

אׁשר החלק לעבּדֹו מהם נתן והּוא לה', ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּתנה

וידֹו ּגֹורל להם הּפיל הּוא הּׁשם, מאת לֹו ְִֵֵֵֶַַָָָָֹיבא

לג): טז (מׁשלי ׁשּנאמר ּכענין להם, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָחּלק

וגם מׁשּפטֹו. ּכל ּומה' הּגֹורל את יּוטל ְְִֵֵֶַַַַָָָּבחיק

ׁשהּוא לֹומר ה' לפני מעמידֹו היה הּגֹורל ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָאחרי

לרצֹון אּלא ּבׁשּלּוחֹו מכּונים אנחנּו ואין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָׁשּלֹו,

לפני חי יעמד י): (ּפסּוק ׁשאמר ּכמֹו ְְֳִֵֵֶַַַַָָָלּׁשם,

לא ּולכ וגֹו', אתֹו לׁשּלח עליו לכּפר ְְְְֵַַַָָָֹֹה'

ותרּג ּכלל. אנחנּו אֹותֹו (ּכאן):נׁשחט אנקלּוס ם ְְְְְְְֲִִֵַָָֹֻ

ה' לׁשם האחד ּכי ולעזאזל, ּדהּׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָלׁשמא

עזאזל. ׁשל לׁשמֹו ולא לעזאזל והּׁשני לֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹולא

È�tÓe:(ד יח להּלן (ת"כ רּבֹותינּו אמרּו זה ƒ¿≈ְְֵֶַַָָ

מקטרג הרע ׁשּיצר ּדברים חּקתי, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻואת

לביׁשת עליהם, מׁשיבין העֹולם ואּמֹות ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֻּבהם

ולא הּמׁשּתּלח. וׂשעיר אדּמה ּופרה ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹֻׁשעטנז

עלינּו, העֹולם לאּמֹות ּתׁשּובה ּבּקרּבנֹות ְְְְֵַָָָָָָָֻמצאּו

הּמׁשּתּלח ּבׂשעיר אבל ה', אּׁשי על הם ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָּכי

עֹוׂשים ׁשאנּו יחׁשבּו ּכי עלינּו, ְְִִִֵֶַָָָיׁשיבּו

ׁשהיא מּפני אדּמה, ּבפרה וכן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻּכמעׂשיהם.

לענין ּדֹומה וענינּה לּמחנה, מחּוץ ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָנעׂשית

ּכענין הּטמאה, רּוח להעביר הּמׁשּתּלח ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָֻׂשעיר

הּנביאים את ב): יג (זכריה ּבעתיד ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר

ּומּזה הארץ. מן אעביר הּטמאה רּוח ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻואת

הּׂשעיר את המׁשּלח ּבגדי ּכּבּוס טעם ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָּתבין

ּׁשהזּכירּו ּומה הּפרה, את והּׂשֹורף ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָלעזאזל

ׁשל הּבגדים ּבכּבּוס קד.) (זבחים ְְְִִִֵֶַַָָרּבֹותינּו

הּנׂשרפים. ּוׂשעירים הּנׂשרפים ְְְִִִִִִִַַָָָּפרים

‰p‰Âּכׁשּתּגיע סֹודֹו ׁשּתדע אברהם רּבי ל רמז ¿ƒ≈ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

זבחיהם את עֹוד יזּבחּו ולא ְְְְִִֵֶֶַָֹלּפסּוק:

וחבריה מרּכבת, והּמּלה ז), יז (להּלן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻלּׂשעירים

מה ּתחקר אם זּולתי מבאר, הענין והּנה ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹרּבים.

וזה ּבּקרּבן. ולרּוחֹות הּנבּדלים לּׂשכלים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָענין

ּגם ויּודע נגרֹומנּסּי"א, ּבחכמת ּברּוחֹות, ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָיּודע

אּוכל ולא סֹודם, לּמבין הּתֹורה ּברמזי ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹּבּׂשכלים

הּמתחּכמים ּפי לחסם צריכים היינּו ּכי ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָֹלפרׁש.

ּכל הכחיׁש אׁשר הּיוני אחרי הּנמׁשכים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּטבע

הּוא לחׁשב ּדעּתֹו והגיס לֹו, הּמרּגׁש זּולתי ְְְְִִֵַַַָָָָֹֻּדבר

הּׂשיג ׁשּלא ענין ּכל ּכי הרׁשעים, ְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹותלמידיו

אמת. אינּנּו ּבסברתֹו הּוא ְֱִֵֵֶֶָָָאליו

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f oey`x meil inei xeriy

(ä)úàhçì íéfò éøéòN-éðL çwé ìàøNé éða úãò úàîe¥¥À£©Æ§¥´¦§¨¥½¦©²§¥«§¦¥¬¦¦−§©¨®
:äìòì ãçà ìéàå§©¬¦¤−̈§Ÿ¨«

(å)Bãòa øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¯©«£²Ÿ¤©¬©«©−̈£¤®§¦¤¬©«£−
:Búéa ãòáe§©¬¥«

i"yx£BÏŒ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯tŒ˙‡∑צּבּור מּׁשל ולא ּבא הּוא ׁשּמּׁשּלֹו ּכאן, ולּמד למעלה. B„Úa.האמּור ¯tÎÂ ∆«««»¬∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ¿ƒ∆«¬
B˙Èa „Ú·e∑(ת"כ לו, ּביתֹו(יומא ועֹונֹות עֹונֹותיו עליו .מתוּדה ¿«≈ְֲֲִֵֶַַָָָ

(æ)çút ýåýé éðôì íúà ãéîòäå íøéòOä éðL-úà ç÷ìå§¨©−¤§¥´©§¦¦®§¤«¡¦³Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤−©
:ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥«

(ç)ýåýéì ãçà ìøBb úBìøb íøéòOä éðL-ìò ïøäà ïúðå§¨©¯©«£²Ÿ©§¥¬©§¦¦−«Ÿ̈®¨³¤¨Æ©«Ÿ̈½
:ìæàæòì ãçà ìøBâå§¨¬¤¨−©«£¨¥«

i"yx£˙BÏ¯b Ì¯ÈÚO‰ È�LŒÏÚ Ô¯‰‡ Ô˙�Â∑ונֹוטל ּבּקלּפי, ידיו ׁשּתי ונֹותן לׂשמאל, ואחד לימין אחד מעמיד ¿»««¬…«¿≈«¿ƒƒ…»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
מׁשּתּלח "לעזאזל", ּבֹו ׁשּכתּוב ואת לּׁשם, הּוא "לּׁשם", ּבֹו ׁשּכתּוב את עליהם ונֹותן ּבׂשמאל, וחברֹו ּבימין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּגֹורל

ת"כ)∑ÏÊ‡ÊÚ.לעזאזל סז, חתּוכה(יומא ּגזרה", "ארץ ׁשּנאמר: ּגבּה, צּוק וקׁשה, עז הר רמב"ן.הּוא ֲֵַָ¬»≈ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ˆÈ¯ÈÙה ÔÈ¯z ·qÈ Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k ÔÓeƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈¿ƒ≈
:‡˙ÏÚÏ „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚƒƒ¿«»»¿«««¬»»

dÏו Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
:d˙Èa L�‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈

ÈÈז Ì„˜ ÔB‰˙È ÌÈ˜ÈÂ ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»¿≈¿ƒƒƒƒ»¿√»¿»
:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»

Ú„·‡ח ÔÈ·„Ú ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ÏÚ Ô¯‰‡ ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬…«¿≈¿ƒƒ«¿ƒ«¿»
:ÏÊ‡ÊÚÏ „Á ‡·„ÚÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ „Á«ƒ¿»«¿»¿«¿»««¬»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Û�ˆÈ ,¯bÁÈ ,LaÏÈּכהנים ּבתֹורת נדרׁש ƒ¿««¿…ƒ¿…ְְֲִִַַֹ

ּכלים לֹו לרּבֹות ׁשּסֹופנּו לפי ְְִִֵֵֶַָ(ּכאן):

ילּבׁש לא יכֹול לֹו, אין הערּבים, ּבן ְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹאחרים

יצנף. יחּגר ילּבׁש לֹומר: ּתלמּוד ׁשחרית, ְְְְֲִִִֶַַַַַֹֹׁשל

יּניח ּבריׁשיה, יחית יצנף, ז"ל: רּׁש"י ְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹוכתב

לט (ּבראׁשית אצלּה ּבגדֹו וּתּנח ּכמֹו: ְְְְְִִֵֶַַַָֹּבראׁשֹו,

ואחּתתיּה. ְֲִֵַטז),

‡ÏÂהּצניפה ּכי ּבזה, אנקלּוס ּדעת לי נתּברר ¿…ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ

ולּמה ּכצניף, ּבראׁשֹו ׁשּיגלּגלּנּה ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹסּבּוב,

ּבּה יתרּגם ולא ּבלבד, ּבהּנחה אֹותּה ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹיתרּגם

אינּנּו ואּולי מּמׁש. לצניפה לֹו ׁשּמיחד ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻהּלׁשֹון

והרדידים הּצניפֹות ּגם ּכי הארמית, ְְְֲִִִִִַַַָָָָּבּלׁשֹון

עּוזיאל: ּבן יֹונתן ּתרּגם כג) (ג ְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשּביׁשעיה

ּובמצנפת ּבצניף לׁשֹון לׁשניהם ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכּתרּיא,

מצנפּתא. הּקדׁש לׁשֹון ְְְִֶֶַַָֹרק

קׁשה, צּוק ּגבֹוּה הר לעזאזל. אחד וגֹורל ְֲֵֶֶַַַָָָָָ(ח)

לׁשֹון ּגזרה. ארץ כב): (ּבפסּוק ְְְֱֵֶֶֶֶַָָׁשּנאמר

לּמקֹום לעזאזל, (ּכאן): ּכהנים ּובתֹורת ְֲֲִִֵַַַַָָָֹרּׁש"י.

לֹומר: ּתלמּוד ּביּׁשּוב, יכֹול ׁשּבהרים, ְְִִֶֶֶַַַָָָהּקׁשה

צּוק, ׁשּיהא ּומּנין כא), ּפסּוק (להּלן ְְְִִִֵֶַַַָָָָהּמדּברה

לֹומר ּגזרה.ּתלמּוד ארץ אל כב): ּפסּוק (ׁשם ְְֵֶֶֶַַָָָ

והּוא לקׁשה, לעזאזל מּלת ּפרּוׁש יהיה זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּולפי

ח). כד (ּתהּלים וגּבֹור עּזּוז ּכמֹו: הּזי"ן ְְְִִִִִַַָּכפּול

Èa¯Âעל אף ׁשמּואל רב אמר ּכתב: אברהם ¿«ƒְְֵַַַַַַָָָָ

לּׁשם, ׁשהּוא החּטאת ּבׂשעיר ׁשּכתּוב ְִִִֵֶֶַַַָָּפי

,צר ואין לּׁשם. הּוא הּמׁשּתּלח הּׂשעיר ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָֹּגם

ואם יּׁשחט. ׁשּלא קרּבן, אינּנּו הּמׁשּתּלח ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכי

עזאזל מּלת אחר ׁשהּוא הּסֹוד להבין ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹיכלּת

חברים לֹו יׁש ּכי ׁשמֹו, וסֹוד סֹודֹו ְְֲִִֵֵֵַּתדע

ּברמז הּסֹוד קצת ל אגּלה ואני ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָּבּמקרא,

ּפסּוקים ל"ג (אחרי וׁשלׁש ׁשלׁשים ּבן ְְְְְֲִִִֵֶַָֹּבהית

ּתדענּו. ז) ֵֶָיז,

‰p‰Âואיני ּדבר, מכּסה רּוח נאמן אברהם רּבי ¿ƒ≈ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָ

אֹותֹו ּגּלּו ׁשּכבר סֹודֹו, מגּלה ְְִִֶֶַָָָהרכיל

ּבבראׁשית אמרּו רּבים. ּבמקֹומֹות ז"ל ְְְִִִִֵֵַַָרּבֹותינּו

ּפסּוק (להּלן עליו הּׂשעיר ונׂשא י): (סה ְְִַַַָָָָָָָָרּבה

הן יא): כז (ּבראׁשית ׁשּנאמר עׂשו, זה ְֱִֵֵֵֶֶֶַָכב),

ּתם, עֹונֹות עֹונתם, ּכל את ׂשעיר. איׁש אחי ֲֲִִִֵֶָָָָָָֹעׂשו

כז). כה (ׁשם ּתם איׁש ויעקב ְֱֲִֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

L¯ÙÓeּפרק) הּגדֹול אליעזר רּבי ּבפרקי מּזה ¿…»ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ

לסּמאל לֹו נֹותנין היּו לפיכ ְְְִִֵַָָָמו):

קרּבנם, את לבּטל ׁשּלא הּכּפּורים, ּביֹום ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשחד

לעזאזל, אחד וגֹורל לה' אחד ּגֹורל ְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:

עֹולה, לקרּבן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְֶַַָָָָָּגֹורלֹו

וכל החּטאת, ׂשעיר עזאזל ׁשל ְְְֲִֵֶַַָָָָוגֹורלֹו

ׁשּנ עליו, יׂשראל ׁשל (ּפסּוקעֹונֹותיהם אמר ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

עליו. הּׂשעיר ונׂשא ְִַָָָָָכב):

ּביֹום¯‡‰ חטא ּבהם נמצא ׁשּלא סּמאל »»ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ

הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לפני אמר ְִִִֵַַַָָָהּכּפּורים,

ּבארץ אחד עם ל יׁש העֹולמים, ּכל ְִִֵֶֶַָָָָָָרּבֹון

הּׁשרת ּמלאכי מה ׁשּבּׁשמים, הּׁשרת ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכמלאכי

ּביֹום רגל יחפי יׂשראל הן ּכ רגל, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָיחפי

אכילה ּבהם אין הּׁשרת מלאכי מה ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּכּפּורים.

ּוׁשתּיה אכילה ּבהם אין יׂשראל ּכ ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָּוׁשתּיה,

להם אין הּׁשרת ּמלאכי מה הּכּפּורים. ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּביֹום

ּביֹום רגליהן על עֹומדין יׂשראל ּכ ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָקפיצה,

חטא, מּכל נקּיים הּׁשרת ּמלאכי מה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָהּכּפּורים.

הּכּפּורים. ּביֹום חטא מּכל נקּיים יׂשראל הן ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָּכ

יׂשראל ׁשל עדּותן ׁשֹומע הּוא ּברּו ְְִֵֵֵֶַַָָָָוהּקדֹוׁש

ועל הּמזּבח על ּומכּפר ׁשּלהם הּקטגֹור ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמן

הּקהל, עם ּכל ועל הּכהנים ועל ְְְֲִִַַַַַַָָָָֹהּמקּדׁש

הּקדׁש מקּדׁש את וכּפר לג): (ּפסּוק ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר

ׁשמֹו הֹודיענּו והּנה זֹו. אּגדה ּכן על ְְְִִֵֵַַָָָוגֹו',

ֲֵַּומעׂשהּו.

‰ÊÂלאלהים עֹובדים היּו ּכי הענין, סֹוד ¿∆ְְִִִִֵָָָֹ

להם עֹוׂשים הּמלאכים, הם ְֲִִִֵֵֶַַָָאחרים,

ׁשּנאמר ּכענין ניחֹוח, לריח להם והם ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָקרּבנֹות,

נתּת ּוקטרּתי וׁשמני יחֿיט): טז ְְְְְְְִִֵֶַַָָ(יחזקאל

וׁשמן סלת ל נתּתי אׁשר ולחמי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלפניהם,

ניחחי לריח לפניהם ּונתּתיהּו האכלּתי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַֹּודבׁש

להתּבֹונן צרי ואּתה אלהים. ה' נאם ְְְְֱִִִִֵֶַַָָֹֻוּיהי

ּובּמסרת. ּבּמקרא ְִֶַַַָָָֹּבּכתּוב

‰p‰Âאלהּותם קּבלת לגמרי אסרה הּתֹורה ¿ƒ≈ְְְֱֵַַַַָָָָָֹ

הּקדֹוׁש צּוה אבל להם, עבֹודה ְֲֲִֶַָָָָָָוכל

ׂשעיר ׁשּנׁשלח הּכּפּורים ּביֹום הּוא ְְִִִִֶַַָָּברּו

והּוא החרּבן, ּבמקֹומֹות הּמֹוׁשל לּׂשר ְְְְִִֵַַַַַָָֻּבּמדּבר

ּכחֹו ּומאצילּות ּבעליו, ׁשהּוא מּפני לֹו ְְֲִִֵֵֶָָָָֹהראּוי

לכֹוכבי העּלה הּוא ּכי וׁשּממֹון, חרב ְְְִִִֵֶָָָָֹֹיבא

והּמריבֹות והּמלחמֹות והּדמים ְְְְְִִִֶֶַַַַָָהחרב

והּכלל, והחרּבן, והּפרּוד והּמּכֹות ְְְְְְְְִֵַַַַַַָָָֻוהּפצעים

הא מן וחלקֹו מאדים. לגלּגל הּואנפׁש ּמֹות ְְְְֲִִֶֶֶַַַָֻ

ּומן והּמלחמֹות, חרב הּיֹורׁש עם ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָעׂשו

עֹוד ּובחלקֹו והעּזים. הּׂשעירים ְְְְְִִִִֵֶַַָהּבהמֹות

רּבֹותינּו, ּבלׁשֹון מּזיקין הּנקראים ְְִִִִִִֵֵַַַַָהּׁשדים

ּכן ּכי ׂשעירם, ז): יז (להּלן הּכתּוב ְְְִִִִֵַַָָּובלׁשֹון

ׂשעיר. ואּמתֹו הּוא ְִִֵֵָָֻיּקרא

ÔÈ‡Âקרּבן ׁשּיהיה הּמׁשּתּלח ּבּׂשעיר הּכּונה ¿≈ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ּכּונתנּו ׁשּתהיה אבל חלילה, אליו ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמאּתנּו

ּבזה, והּמׁשל .ּכ ׁשּצּונּו ּבֹוראנּו רצֹון ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָלעׂשֹות

את הּמל וצּוה ,לּמל סעּדה ׁשעׂשה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻלמי
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לעבּדי אחת מנה ּתן הּסעּדה: העֹוׂשה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻהאיׁש

לעבד ּכלּום נֹותן הּסעּדה העֹוׂשה ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּפלֹוני,

נתן הּכל רק עּמֹו, יעׂשה לכבֹודֹו ולא ְְֲִִֶַַַַַָֹֹההּוא,

זה וׁשמר לעבּדֹו, ּפרס נֹותן והּמל ,ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָלּמל

צּוהּו, אׁשר ּכל הּמל לכבֹוד ועׂשה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָמצותֹו

רצה הּסעּדה ּבעל על לחמלתֹו הּמל ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָֻואמנם

ּבׁשבחֹו ׁשּיסּפר מּמּנּה נהנין עבדיו ּכל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיהיּו

ּבגנּותֹו. ְְִֹולא

‰ÊÂמקּדיׁש הּכהן היה אּלּו ּכי הּגֹורלֹות, טעם ¿∆ְִִִֵַַַַַָָָֹ

ּכעֹובד היה ולעזאזל, לה' ּבּפה ְְֲֵֵֶַַַָָָָאֹותם

אֹותם מעמיד היה אבל לׁשמֹו, ונֹודר ְְֲֲִִֵֵַָָָָָאליו

ׁשניהם ּכי ז), (ּפסּוק מֹועד אהל ּפתח ה' ְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹלפני

אׁשר החלק לעבּדֹו מהם נתן והּוא לה', ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּתנה

וידֹו ּגֹורל להם הּפיל הּוא הּׁשם, מאת לֹו ְִֵֵֵֶַַָָָָֹיבא

לג): טז (מׁשלי ׁשּנאמר ּכענין להם, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָחּלק

וגם מׁשּפטֹו. ּכל ּומה' הּגֹורל את יּוטל ְְִֵֵֶַַַַָָָּבחיק

ׁשהּוא לֹומר ה' לפני מעמידֹו היה הּגֹורל ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָאחרי

לרצֹון אּלא ּבׁשּלּוחֹו מכּונים אנחנּו ואין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָׁשּלֹו,

לפני חי יעמד י): (ּפסּוק ׁשאמר ּכמֹו ְְֳִֵֵֶַַַַָָָלּׁשם,

לא ּולכ וגֹו', אתֹו לׁשּלח עליו לכּפר ְְְְֵַַַָָָֹֹה'

ותרּג ּכלל. אנחנּו אֹותֹו (ּכאן):נׁשחט אנקלּוס ם ְְְְְְְֲִִֵַָָֹֻ

ה' לׁשם האחד ּכי ולעזאזל, ּדהּׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָלׁשמא

עזאזל. ׁשל לׁשמֹו ולא לעזאזל והּׁשני לֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹולא

È�tÓe:(ד יח להּלן (ת"כ רּבֹותינּו אמרּו זה ƒ¿≈ְְֵֶַַָָ

מקטרג הרע ׁשּיצר ּדברים חּקתי, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻואת

לביׁשת עליהם, מׁשיבין העֹולם ואּמֹות ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֻּבהם

ולא הּמׁשּתּלח. וׂשעיר אדּמה ּופרה ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹֻׁשעטנז

עלינּו, העֹולם לאּמֹות ּתׁשּובה ּבּקרּבנֹות ְְְְֵַָָָָָָָֻמצאּו

הּמׁשּתּלח ּבׂשעיר אבל ה', אּׁשי על הם ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָּכי

עֹוׂשים ׁשאנּו יחׁשבּו ּכי עלינּו, ְְִִִֵֶַָָָיׁשיבּו

ׁשהיא מּפני אדּמה, ּבפרה וכן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻּכמעׂשיהם.

לענין ּדֹומה וענינּה לּמחנה, מחּוץ ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָנעׂשית

ּכענין הּטמאה, רּוח להעביר הּמׁשּתּלח ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָֻׂשעיר

הּנביאים את ב): יג (זכריה ּבעתיד ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר

ּומּזה הארץ. מן אעביר הּטמאה רּוח ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻואת

הּׂשעיר את המׁשּלח ּבגדי ּכּבּוס טעם ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָּתבין

ּׁשהזּכירּו ּומה הּפרה, את והּׂשֹורף ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָלעזאזל

ׁשל הּבגדים ּבכּבּוס קד.) (זבחים ְְְִִִֵֶַַָָרּבֹותינּו

הּנׂשרפים. ּוׂשעירים הּנׂשרפים ְְְִִִִִִִַַָָָּפרים

‰p‰Âּכׁשּתּגיע סֹודֹו ׁשּתדע אברהם רּבי ל רמז ¿ƒ≈ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

זבחיהם את עֹוד יזּבחּו ולא ְְְְִִֵֶֶַָֹלּפסּוק:

וחבריה מרּכבת, והּמּלה ז), יז (להּלן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻלּׂשעירים

מה ּתחקר אם זּולתי מבאר, הענין והּנה ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹרּבים.

וזה ּבּקרּבן. ולרּוחֹות הּנבּדלים לּׂשכלים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָענין

ּגם ויּודע נגרֹומנּסּי"א, ּבחכמת ּברּוחֹות, ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָיּודע

אּוכל ולא סֹודם, לּמבין הּתֹורה ּברמזי ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹּבּׂשכלים

הּמתחּכמים ּפי לחסם צריכים היינּו ּכי ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָֹלפרׁש.

ּכל הכחיׁש אׁשר הּיוני אחרי הּנמׁשכים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּטבע

הּוא לחׁשב ּדעּתֹו והגיס לֹו, הּמרּגׁש זּולתי ְְְְִִֵַַַָָָָֹֻּדבר

הּׂשיג ׁשּלא ענין ּכל ּכי הרׁשעים, ְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹותלמידיו

אמת. אינּנּו ּבסברתֹו הּוא ְֱִֵֵֶֶָָָאליו
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(àë)éçä øéòOä Làø-ìò åéãé ézL-úà ïøäà Cîñå§¨©̧©«£¹Ÿ¤§¥´¨À̈©´Ÿ©¨¦»©©¼
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i"yx£ÈzÚ LÈ‡∑(סו אתמֹול(יומא מּיֹום לכ רמב"ן.הּמּוכן ƒƒƒְְִֶַָָ

(áë)äøæb õøà-ìà íúðåò-ìk-úà åéìò øéòOä àNðå§¨¨̧©¨¦¬¨¨²¤¨£ŸŸ¨−¤¤´¤§¥¨®
:øaãna øéòOä-úà çlLå§¦©¬¤©¨¦−©¦§¨«
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ּגזרה ארץ אל עֹונתם ּכל את עליו הּׂשעיר כב)ונׂשא ּתׁשּובה,(טז, ּבלי ּגם קּלֹות עברֹות על מכּפר ׁשהּׂשעיר ּפסק, הרמּב"ם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

על מכּפר הּׂשעיר ּדהּנה לבאר, ויׁש לּׁשבים. רק מכּפר ּכּפּור יֹום .העברהואּלּו . (ׁשּמתּכּפרתעֹונתם("ונׂשא קּלה עברה הרי ולא ,(" ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

על מכּפר ּכּפּור יֹום אְך לּׁשבים). רק (ׁשּמתּכּפרת ּכחמּורה ּתׁשּובה) יכּפרהאדםּבלי הּזה 'מנּגד'עליכם("ּבּיֹום ׁשב ׁשּלא ּומי ,(" ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

לחמּורה. קּלה ּבין הבּדל ּבלי עליו, מּלחּול ּומעּכבּה זֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָלכּפרה

(âë)øLà ãaä éãâa-úà èLôe ãòBî ìäà-ìà ïøäà àáe¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¨©Æ¤¦§¥´©½̈£¤¬
:íL íçépäå Lãwä-ìà Bàáa Láì̈©−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¦¨−¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ô¯‰‡ ‡·e∑ּבמּסכת לדבריהם טעם ונתנּו זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו זה ׁשאין רּבֹותינּו אמרּו »«¬…∆…∆≈ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לב)יֹומא העם(דף ועֹולת עֹולתֹו עׂשּית אחר ׁשהיא זֹו מ'ּביאה' חּוץ הּסדר, על נאמרה ּכּלּה הּפרׁשה ּכל ואמרּו: , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

וׂשעיר ּפר אמּורי לבןוהקטרת ּבגדי ולֹובׁש ּופֹוׁשטן ּומקּדׁש וטֹובל זהב, ּבבגדי ּבחּוץ ‡Ï‰‡ŒÏ.ׁשּנעׂשים ‡·e ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ»∆…∆
„ÚBÓ∑ולפנים לפני הּקטרת ּבּה ׁשהקטיר הּמחּתה, ואת הּכף את ‰a„.להֹוציא È„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑,ׁשהֹוציאם אחר ≈ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹ»«∆ƒ¿≈«»ִֶַַָ

וׂשעיר ּפר ועבֹודת זהב, ּבבגדי ׁשחר ׁשל ּתמיד העבֹודֹות: סדר וזהּו הערּבים. ּבין ׁשל לתמיד זהב ּבגדי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָולֹובׁש
ּבבגדי ּומחּתה ּכף והֹוצאת זהב, ּבבגדי הּמּוספין ּומקצת העם ואיל ואילֹו לבן, ּבבגדי מחּתה ׁשל ּוקטרת ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּפנימּיים
לפי הּמקראֹות, וסדר זהב. ּבבגדי הּפנימי מזּבח ׁשעל ההיכל ּוקטרת הערּבים ּבין ׁשל ותמיד הּמּוספין ּוׁשירי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלבן,
וגֹו'", אתֿעלתֹו ועׂשה "ויצא וגֹו'", בּמים אתּֿבׂשרֹו "ורחץ ּבּמדּבר", אתֿהּׂשעיר "וׁשּלח הּוא: ּכ העבֹודֹות, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹסדר

אהרן" "ּובא ואחריֿכן: אלֿהּמחנה", יבֹוא "ואחריֿכן עד הּפרׁשה וכל וגֹו'", החּטאת חלב ÌL."ואת ÌÁÈp‰Â∑ ְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ¿ƒƒ»»
אחר ּכּפּורים ליֹום ּבגדים ארּבעה ּבאֹותן יׁשּתּמׁש ולא ּגניזה ׁשּטעּונין .מלּמד ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr gk zegiy ihewl)

אחר ּכּפּורים ליֹום . . יׁשּתּמׁש כג)ולא טז, נתּכּפרּו(רש"י וכְך לתׁשּובה, יׂשראל את הביאה ּכּפּור ּביֹום הּגדֹול הּכהן עבֹודת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

הּמעׂשים" אֹותן ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו "איני אחר: לאיׁש ּכביכֹול נהפְך אמּתי ּתׁשּובה ׁשּבעל ידּוע, והּנה מּובן(רמּב"ם)עֹונֹותיהם. . ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ונעלה חדׁש אדם נהיה הּוא ׁשּכן חדׁשים, ּבגדים ׁשנה ּבכל לבׁש ולכן ּכזֹו; להתחּדׁשּות להּגיע צריְך עצמֹו הּגדֹול הּכהן ׁשּגם ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאפֹוא,

עֹוד. לֹו ראּויים אינם הּקֹודמת הּׁשנה ּובגדי רמב"ןיֹותר, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ÔkLÓכ ÏÚÂ ‡L„e˜ ÏÚ ‡¯tÎlÓ ÈˆLÈÂƒ≈≈ƒ¿«»»«¿»¿««¿«
:‡iÁ ‡¯ÈÙˆ ˙È ·¯˜ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡�ÓÊƒ¿»¿««¿¿»ƒ»≈»¿ƒ»«»

¯LÈכא ÏÚ È‰B„È ÔÈz¯z ˙È Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…»«¿≈¿ƒ«≈
È�a ˙ÈÂÚ Ïk ˙È È‰BÏÚ ÈcÂÈÂ ‡iÁ ‡¯ÈÙ¿̂ƒ»«»ƒ«≈¬ƒ»»¬»«¿≈
ÔzÈÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯Ó Ïk ˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»∆¿≈¿»¬»≈¿ƒ≈

ÔÈÓÊc ¯·b „Èa ÁlLÈÂ ‡¯ÈÙˆ LÈ¯ ÏÚ ÔB‰˙È»¿«≈¿ƒ»ƒ««¿«¿«ƒ¿ƒ
:‡¯a„ÓÏ C‰ÓÏƒ¿«¿«¿¿»

ÔB‰È·BÁכב Ïk ˙È È‰BÏÚ ‡¯ÈÙˆ ÏBhÈÂ¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»≈
‡¯ÈÙˆ ˙È ÁlLÈÂ ‡·˙È ‡Ï„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿»»¿»ƒ««»¿ƒ»

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

È˙כג ÁÏLÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡ ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»
L·Ï Èc ‡ˆe· ÈLe·Ï‡L„e˜Ï dÏÚÓa ¿≈»ƒ¿«¿≈¬≈¿¿»
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נאמר לא הּׂשעיר. ראׁש על אתם ונתן ְֱִֶַַַַָָָֹֹֹ(כא)

החּטאת ּבׂשעיר ולא אהרן, ׁשל ְְְֲִִֶַַַָָֹֹּבפרֹו

ּכּלׁשֹון ׁשּבּקרּבנֹות סמיכה ּבׁשּום ולא ׁשם, ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹׁשל

ה' אּׁשי על לרצֹון ׁשהּקרּבנֹות מּפני ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּזה,

לּׁשם, ׁשאינֹו זה אבל ּומכּפרים, מרּצים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָוהּנם

אּלא אינֹו מרּצה, ולא מכּפר אינֹו ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָֹוהמקּבלֹו

ּובהיֹות ּכרחֹו. ּבעל אמן ועֹונה עֹונֹותם, ְְְְֲִֵֵֶַָָָנֹוׂשא

יּׂשא הּוא ופׁשע חטא מּכל נקּיים ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל

ּבּתֹורה רּבים ּבפסּוקים ּבא ּכאׁשר ְֲִִִֶַַַַָָָָחּטאתם

ּולכ עליו. הּׂשעיר ונׂשא וזהּו: ְְְְִִִֶַַָָָָָָּובּנביאים.

זהֹורי ׁשל ׁשללׁשֹון ׁשּלּוחֹו ּבׁשעת מלּבין ת ְְְִִִִֶֶַַָ

אברים, אברים ּכׁשּנעׂשה לצּוק ּבדחּיתֹו ְְְֲֲֲִִִִִֶַָָָָָׂשעיר

סז.). (יֹומא חכמים ּבדברי ׁשּמזּכר ְְְְֲִִֵֶָָָֻּכמֹו

רּבֹותינּו אמרּו מֹועד. אהל אל אהרן ּובא ְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ(כג)

טעם ונתנּו זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו זה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָׁשאין

ּכל ואמרּו: (לב.), יֹומא ּבמּסכת ְְְְְִֵֶֶֶַָָָלדבריהם

זֹו מּביאה חּוץ הּסדר על נאמרה ּכּלּה ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּפרׁשה

והקטרת העם ועֹולת עֹולתֹו עׂשּית אחר ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָׁשהיא

זהב, ּבבגדי ּבחּוץ ׁשּנעׂשין וׂשעיר ּפר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאּמּורי

ּובא לבן ּבגדי ולֹובׁש ּופֹוׁשטן, ּומקּדׁש ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָוטֹובל

הּמחּתה ואת הּכף את להֹוציא מֹועד אהל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹאל

ּופׁשט לפנים, לפני הּקטרת את ּבּה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹׁשהקטיר

ּבגדי ולֹובׁש ׁשהֹוציאם, אחר הּבד ּבגדי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָאת

רּׁש"י. לׁשֹון הערּבים. ּבין ׁשל לתמיד ְְְִִִֵֶַַַָָָָזהב

˙Ó‡·eׁשּלא ּדרׁשני, לנּו אֹומר הּזה ׁשהּכתּוב ∆¡∆ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

אהרן ׁשּיבא ׁשּיצּוה ּפנים ּבׁשּום ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹיּתכן

ׁשם לפׁשט רק ּדבר, ללא מֹועד אהל ְְִֵֶֶַָָָֹֹֹאל

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f oey`x meil inei xeriy

(ãé)äîã÷ úøtkä éðt-ìò Bòaöàá äfäå øtä ícî ç÷ìå§¨©Æ¦©´©½̈§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤¥®§¨
:Bòaöàa ícä-ïî íéîòt-òáL äfé úøtkä éðôìå§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©¨−§¤§¨«

i"yx£BÚaˆ‡· ‰f‰Â∑ּבמׁשמע אחת Ú·L.הּזאה ‰fÈ ˙¯tk‰ È�ÙÏÂ∑למּטה וׁשבע למעלה אחת .הרי ¿ƒ»¿∆¿»ְְַַַַָָָ¿ƒ¿≈««…∆«∆∆«ְְְְֲֵֶַַַַַָָ

(åè)Bîc-úà àéáäå íòì øLà úàhçä øéòN-úà èçLå§¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈§¥¦Æ¤¨½
íãì äNò øLàk Bîc-úà äNòå úëøtì úéaî-ìà¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´¤¨À©«£¤³¨¨Æ§©´

:úøtkä éðôìå úøtkä-ìò Búà äfäå øtä©½̈§¦¨¬Ÿ²©©©−Ÿ¤§¦§¥¬©©«Ÿ¤
i"yx£ÌÚÏ ¯L‡∑לּׁשם הּגֹורל עליו ׁשעלה הּׂשעיר והּוא יׂשראל, על הּׂשעיר מכּפר הּכהנים, על מכּפר ּׁשהּפר .מה ¬∆»»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

¯t‰ Ì„Ï ‰NÚ ¯L‡k∑למּטה וׁשבע למעלה .אחת «¬∆»»¿««»ְְְְֶַַַַַָָ

(æè)íäéòLtîe ìàøNé éða úàîhî Lãwä-ìò øtëå§¦¤´©©ÀŸ¤¦ª§ŸÆ§¥´¦§¨¥½¦¦§¥¤−
CBúa ízà ïëMä ãòBî ìäàì äNòé ïëå íúàhç-ìëì§¨©Ÿ¨®§¥³©«£¤Æ§´Ÿ¤¥½©Ÿ¥´¦½̈§−

:íúàîèª§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ÓhÓ∑(ת"כ),"לכלֿחּטאתם" ׁשּנאמר: ּבּסֹוף, להם נֹודע ולא ּבטמאה, לּמקּדׁש הּנכנסין על ƒÀ¿…¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ׁשֹוגג היא ּבטמאה∑Ì‰ÈÚLtÓe.וחּטאת מזיד הּנכנסין ÚBÓ„.אף Ï‰‡Ï ‰NÚÈ ÔÎÂ∑(נז ׁשהּזה(יומא ּכׁשם ְִֵַָƒƒ¿≈∆ְְְִִִֵַַָָֻ¿≈«¬∆¿…∆≈ְִֵֶָ
למּטה וׁשבע למעלה אחת מּׁשניהם מּבחּוץ הּפרכת על מּזה ּכ למּטה, וׁשבע למעלה אחת ּבפנים .מּׁשניהם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

Ì˙‡ÓË CB˙a Ìz‡ ÔÎM‰∑ּביניהם ׁשכינה טמאים, ׁשהם .אףֿעלּֿפי «…≈ƒ»¿À¿…»ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

(æé)äéäé-àì íãà-ìëå|Lãwa øtëì Bàáa ãòBî ìäàa §¨¨º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À§Ÿ²§©¥¬©−Ÿ¤
:ìàøNé ìä÷-ìk ãòáe Búéa ãòáe Bãòa øtëå Búàö-ãò©¥®§¦¤³©«£Æ§©´¥½§©−¨§©¬¦§¨¥«

(çé)ç÷ìå åéìò øtëå ýåýé-éðôì øLà çaænä-ìà àöéå§¨À̈¤©¦§¥²©£¤¬¦§¥«§Ÿ̈−§¦¤´¨¨®§¨©º
:áéáñ çaænä úBðø÷-ìò ïúðå øéòOä ícîe øtä ícî¦©³©¨Æ¦©´©¨¦½§¨©²©©§¬©¦§¥−©¨¦«

i"yx£'‰ŒÈ�ÙÏ ¯L‡ ÁaÊn‰ŒÏ‡∑ׁשהּזה לפי "ויצא"? לֹומר ּתלמּוד ּומה ּבהיכל, ה' לפני ׁשהּוא הּזהב, מזּבח זה ∆«ƒ¿≈«¬∆ƒ¿≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ויתחיל ולחּוץ, הּמזּבח מן לצאת הזקיקֹו הּמזּבח ּובמּתנֹות והּזה, ולפנים הּמזּבח מן ועמד הּפרכת על ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹההּזאֹות

צפֹונית מזרחית נח)מּקרן ÂÈÏÚ.(יומא ¯tÎÂ∑זה מערבין – הּׂשעיר" ּומּדם הּפר מּדם "ולקח ּכּפרתֹו? היא ּומה ְְִִִִֶֶָ¿ƒ∆»»ְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹ
זה רמב"ן.לתֹו ְֶ

(èé)Bøäèå íéîòt òáL Bòaöàa ícä-ïî åéìò äfäå§¦¨̧¨¨¯¦©¨²§¤§¨−¤´©§¨¦®§¦«£´
:ìàøNé éða úàîhî BLc÷å§¦§½¦ª§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ìc‰ŒÔÓ ÂÈÏÚ ‰f‰Â∑ּגּגֹוא על הּזאֹות ׁשבע מּזה קרנֹותיו, על ּבאצּבעֹו מּתנֹות ׁשּנתן מּמה∑B¯‰ËÂ.(ת"כ)חר ¿ƒ»»»ƒ«»ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ¿ƒ¬ִַ
לבא∑BLc˜Â.ּׁשעבר .לעתיד ֶַָ¿ƒ¿ִֶָָֹ

ÏÚיד dÚaˆ‡· ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿∆¿¿≈«
ÈcÈ ‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡Óec˜ ‡z¯tÎ Èt‡«≈«À¿»ƒ»¿»√»«À¿»«ƒ

:dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ ÔÈ�ÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿¿≈

nÚÏ‡טו Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»
dÓ„Ï „aÚÈÂ ‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓÏ dÓc ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¿≈¿ƒ»¿»À¿»¿«¿≈ƒ¿≈
ÏÚ d˙È ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡Ó„Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿»¿»¿«ƒ»≈«

:‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡z¯tk«À¿»¿»√»«À¿»

Ï‡¯NÈטז È�a ˙·‡BqÓ ‡L„e˜ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««¿»ƒ¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔkLÓÏ „aÚÈ ÔÎÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯nÓeƒ∆¿≈¿»¬»≈¿≈«¿≈¿«¿«

:ÔB‰˙·‡BÒ B‚a ÔB‰nÚ È¯Lc ‡�ÓÊƒ¿»¿»≈ƒ¿¿¬»¿

dÏÚÓaיז ‡�ÓÊ ÔkLÓa È‰È ‡Ï L�‡ ÏÎÂ¿»¡«»¿≈¿«¿«ƒ¿»¿≈¬≈
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ d˜tÓ „Ú ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ¿«»»¿¿»«ƒ¿≈ƒ««¬ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk ÏÚÂ d˙Èa L�‡ ÏÚÂ¿«¡«≈≈¿«»¿»»¿ƒ¿»≈

ÈÈיח Ì„˜ Èc ‡Áa„ÓÏ ˜BtÈÂÈ‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ¿ƒ¿«¿¿»ƒ√»¿»ƒ««¬ƒ
ÏÚ ÔzÈÂ ‡¯ÈÙˆ„ ‡ÓcÓe ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ˙�¯«̃¿««¿¿»¿¿

ÔÈ�ÓÊיט Ú·L dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ È‰BÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ¬ƒƒ¿»¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È�a ‡·‡BqÓ dpLc˜ÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ«¿ƒ≈ƒ¬»¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וג ה' לפני אׁשר הּמזּבח אל ויצא ֹו'.(יח) ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ

טמאת על מכּפרֹות הּכּפרת ׁשּלפני ְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹֻהּזאֹות

ׁשעל והּזאֹות לפנים, לפני ׁשל וקדׁשיו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָמקּדׁש

היכל טמאת על מכּפרֹות מֹועד ּבאהל ְְְְֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻהּפרכת

הּפנים ולחם וׁשלחן מנֹורה ּכגֹון ְְְְְְִֶֶַָָָָָָֻוקדׁשיו,

והּזאֹות הּפנימי מזּבח ּומּתנֹות עצמּה, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹּופרכת

עצמֹו מזּבח טמאת על מכּפרֹות ְְְְְִֵֶַַַַַָָֻׁשעליו

מחּלק הּכתּוב ולכן הּקטרת, ּכגֹון ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹוקדׁשיו,

לבּדּה. ּכּפרה ּכל ּומזּכיר ְְִֶַַַָָָָָּבהן

˙¯B˙·eמן זה ּדֹורׁש כ) ּפסּוק (להּלן ּכהנים ¿«ְֲִִֵֶַָָֹ

את מּכּפר וכּלה (ׁשם): ּבּסֹוף ְִִֵֶַַַָָָהּכתּוב

זה הּקדׁש, את מּכּפר ואמרּו: וגֹו', ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹֹהּקדׁש

הּמזּבח, היכל. זה מֹועד אהל לפנים. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹלפני

ּכּפרה אחד ׁשּכל מלּמד הּפנימי. מזּבח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה

מּתנֹות מּקצת נתן אמרּו מּכאן עצמֹו, ְְְְִִִֵַַַָָָָָּבפני

ויתחיל אחר ּדם יביא הּדם, ונׁשּפ ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּבפנים

הּמּתנֹות את ּגמר ׁשּבפנים. ּבּמּתנֹות ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּבתחּלה

ויתחיל אחר ּדם יביא הּדם, ונׁשּפ ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּבפנים

ׁשּבחּוץּבתחּלה מּתנֹות ּגמר ׁשּבחּוץ. ּבּמּתנֹות ְִִֶֶַַַַַַָָָָ

ּבתחּלה ויתחיל אחר ּדם יביא הּדם, ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָונׁשּפ

וכּו'. הּמזּבח ְְְְִֵַַַּבמּתנֹות
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(ë)çaænä-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä-úà øtkî älëå§¦¨Æ¦©¥´¤©½Ÿ¤§¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©
:éçä øéòOä-úà áéø÷äå§¦§¦−¤©¨¦¬¤¨«

(àë)éçä øéòOä Làø-ìò åéãé ézL-úà ïøäà Cîñå§¨©̧©«£¹Ÿ¤§¥´¨À̈©´Ÿ©¨¦»©©¼
íäéòLt-ìk-úàå ìàøNé éða úðåò-ìk-úà åéìò äcåúäå§¦§©¨´¨À̈¤¨£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½§¤¨¦§¥¤−
-ãéa çlLå øéòOä Làø-ìò íúà ïúðå íúàhç-ìëì§¨©Ÿ¨®§¨©³Ÿ¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¦©²§©

:äøaãnä ézò Léà¦¬¦¦−©¦§¨«¨
i"yx£ÈzÚ LÈ‡∑(סו אתמֹול(יומא מּיֹום לכ רמב"ן.הּמּוכן ƒƒƒְְִֶַָָ

(áë)äøæb õøà-ìà íúðåò-ìk-úà åéìò øéòOä àNðå§¨¨̧©¨¦¬¨¨²¤¨£ŸŸ¨−¤¤´¤§¥¨®
:øaãna øéòOä-úà çlLå§¦©¬¤©¨¦−©¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(124 'nr fk zegiy ihewl)

ּגזרה ארץ אל עֹונתם ּכל את עליו הּׂשעיר כב)ונׂשא ּתׁשּובה,(טז, ּבלי ּגם קּלֹות עברֹות על מכּפר ׁשהּׂשעיר ּפסק, הרמּב"ם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

על מכּפר הּׂשעיר ּדהּנה לבאר, ויׁש לּׁשבים. רק מכּפר ּכּפּור יֹום .העברהואּלּו . (ׁשּמתּכּפרתעֹונתם("ונׂשא קּלה עברה הרי ולא ,(" ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

על מכּפר ּכּפּור יֹום אְך לּׁשבים). רק (ׁשּמתּכּפרת ּכחמּורה ּתׁשּובה) יכּפרהאדםּבלי הּזה 'מנּגד'עליכם("ּבּיֹום ׁשב ׁשּלא ּומי ,(" ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

לחמּורה. קּלה ּבין הבּדל ּבלי עליו, מּלחּול ּומעּכבּה זֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָלכּפרה

(âë)øLà ãaä éãâa-úà èLôe ãòBî ìäà-ìà ïøäà àáe¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¨©Æ¤¦§¥´©½̈£¤¬
:íL íçépäå Lãwä-ìà Bàáa Láì̈©−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¦¨−¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ô¯‰‡ ‡·e∑ּבמּסכת לדבריהם טעם ונתנּו זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו זה ׁשאין רּבֹותינּו אמרּו »«¬…∆…∆≈ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לב)יֹומא העם(דף ועֹולת עֹולתֹו עׂשּית אחר ׁשהיא זֹו מ'ּביאה' חּוץ הּסדר, על נאמרה ּכּלּה הּפרׁשה ּכל ואמרּו: , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

וׂשעיר ּפר אמּורי לבןוהקטרת ּבגדי ולֹובׁש ּופֹוׁשטן ּומקּדׁש וטֹובל זהב, ּבבגדי ּבחּוץ ‡Ï‰‡ŒÏ.ׁשּנעׂשים ‡·e ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ»∆…∆
„ÚBÓ∑ולפנים לפני הּקטרת ּבּה ׁשהקטיר הּמחּתה, ואת הּכף את ‰a„.להֹוציא È„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑,ׁשהֹוציאם אחר ≈ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹ»«∆ƒ¿≈«»ִֶַַָ

וׂשעיר ּפר ועבֹודת זהב, ּבבגדי ׁשחר ׁשל ּתמיד העבֹודֹות: סדר וזהּו הערּבים. ּבין ׁשל לתמיד זהב ּבגדי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָולֹובׁש
ּבבגדי ּומחּתה ּכף והֹוצאת זהב, ּבבגדי הּמּוספין ּומקצת העם ואיל ואילֹו לבן, ּבבגדי מחּתה ׁשל ּוקטרת ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּפנימּיים
לפי הּמקראֹות, וסדר זהב. ּבבגדי הּפנימי מזּבח ׁשעל ההיכל ּוקטרת הערּבים ּבין ׁשל ותמיד הּמּוספין ּוׁשירי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלבן,
וגֹו'", אתֿעלתֹו ועׂשה "ויצא וגֹו'", בּמים אתּֿבׂשרֹו "ורחץ ּבּמדּבר", אתֿהּׂשעיר "וׁשּלח הּוא: ּכ העבֹודֹות, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹסדר

אהרן" "ּובא ואחריֿכן: אלֿהּמחנה", יבֹוא "ואחריֿכן עד הּפרׁשה וכל וגֹו'", החּטאת חלב ÌL."ואת ÌÁÈp‰Â∑ ְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ¿ƒƒ»»
אחר ּכּפּורים ליֹום ּבגדים ארּבעה ּבאֹותן יׁשּתּמׁש ולא ּגניזה ׁשּטעּונין .מלּמד ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr gk zegiy ihewl)

אחר ּכּפּורים ליֹום . . יׁשּתּמׁש כג)ולא טז, נתּכּפרּו(רש"י וכְך לתׁשּובה, יׂשראל את הביאה ּכּפּור ּביֹום הּגדֹול הּכהן עבֹודת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

הּמעׂשים" אֹותן ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו "איני אחר: לאיׁש ּכביכֹול נהפְך אמּתי ּתׁשּובה ׁשּבעל ידּוע, והּנה מּובן(רמּב"ם)עֹונֹותיהם. . ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ונעלה חדׁש אדם נהיה הּוא ׁשּכן חדׁשים, ּבגדים ׁשנה ּבכל לבׁש ולכן ּכזֹו; להתחּדׁשּות להּגיע צריְך עצמֹו הּגדֹול הּכהן ׁשּגם ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאפֹוא,

עֹוד. לֹו ראּויים אינם הּקֹודמת הּׁשנה ּובגדי רמב"ןיֹותר, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ÔkLÓכ ÏÚÂ ‡L„e˜ ÏÚ ‡¯tÎlÓ ÈˆLÈÂƒ≈≈ƒ¿«»»«¿»¿««¿«
:‡iÁ ‡¯ÈÙˆ ˙È ·¯˜ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡�ÓÊƒ¿»¿««¿¿»ƒ»≈»¿ƒ»«»

¯LÈכא ÏÚ È‰B„È ÔÈz¯z ˙È Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…»«¿≈¿ƒ«≈
È�a ˙ÈÂÚ Ïk ˙È È‰BÏÚ ÈcÂÈÂ ‡iÁ ‡¯ÈÙ¿̂ƒ»«»ƒ«≈¬ƒ»»¬»«¿≈
ÔzÈÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯Ó Ïk ˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»∆¿≈¿»¬»≈¿ƒ≈

ÔÈÓÊc ¯·b „Èa ÁlLÈÂ ‡¯ÈÙˆ LÈ¯ ÏÚ ÔB‰˙È»¿«≈¿ƒ»ƒ««¿«¿«ƒ¿ƒ
:‡¯a„ÓÏ C‰ÓÏƒ¿«¿«¿¿»

ÔB‰È·BÁכב Ïk ˙È È‰BÏÚ ‡¯ÈÙˆ ÏBhÈÂ¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»≈
‡¯ÈÙˆ ˙È ÁlLÈÂ ‡·˙È ‡Ï„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿»»¿»ƒ««»¿ƒ»

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

È˙כג ÁÏLÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡ ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»
L·Ï Èc ‡ˆe· ÈLe·Ï‡L„e˜Ï dÏÚÓa ¿≈»ƒ¿«¿≈¬≈¿¿»

:Ônz ÔepÚ�ˆÈÂ¿«¿¿ƒ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נאמר לא הּׂשעיר. ראׁש על אתם ונתן ְֱִֶַַַַָָָֹֹֹ(כא)

החּטאת ּבׂשעיר ולא אהרן, ׁשל ְְְֲִִֶַַַָָֹֹּבפרֹו

ּכּלׁשֹון ׁשּבּקרּבנֹות סמיכה ּבׁשּום ולא ׁשם, ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹׁשל

ה' אּׁשי על לרצֹון ׁשהּקרּבנֹות מּפני ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּזה,

לּׁשם, ׁשאינֹו זה אבל ּומכּפרים, מרּצים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָוהּנם

אּלא אינֹו מרּצה, ולא מכּפר אינֹו ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָֹוהמקּבלֹו

ּובהיֹות ּכרחֹו. ּבעל אמן ועֹונה עֹונֹותם, ְְְְֲִֵֵֶַָָָנֹוׂשא

יּׂשא הּוא ופׁשע חטא מּכל נקּיים ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל

ּבּתֹורה רּבים ּבפסּוקים ּבא ּכאׁשר ְֲִִִֶַַַַָָָָחּטאתם

ּולכ עליו. הּׂשעיר ונׂשא וזהּו: ְְְְִִִֶַַָָָָָָּובּנביאים.

זהֹורי ׁשל ׁשללׁשֹון ׁשּלּוחֹו ּבׁשעת מלּבין ת ְְְִִִִֶֶַַָ

אברים, אברים ּכׁשּנעׂשה לצּוק ּבדחּיתֹו ְְְֲֲֲִִִִִֶַָָָָָׂשעיר

סז.). (יֹומא חכמים ּבדברי ׁשּמזּכר ְְְְֲִִֵֶָָָֻּכמֹו

רּבֹותינּו אמרּו מֹועד. אהל אל אהרן ּובא ְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ(כג)

טעם ונתנּו זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו זה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָׁשאין

ּכל ואמרּו: (לב.), יֹומא ּבמּסכת ְְְְְִֵֶֶֶַָָָלדבריהם

זֹו מּביאה חּוץ הּסדר על נאמרה ּכּלּה ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּפרׁשה

והקטרת העם ועֹולת עֹולתֹו עׂשּית אחר ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָׁשהיא

זהב, ּבבגדי ּבחּוץ ׁשּנעׂשין וׂשעיר ּפר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאּמּורי

ּובא לבן ּבגדי ולֹובׁש ּופֹוׁשטן, ּומקּדׁש ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָוטֹובל

הּמחּתה ואת הּכף את להֹוציא מֹועד אהל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹאל

ּופׁשט לפנים, לפני הּקטרת את ּבּה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹׁשהקטיר

ּבגדי ולֹובׁש ׁשהֹוציאם, אחר הּבד ּבגדי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָאת

רּׁש"י. לׁשֹון הערּבים. ּבין ׁשל לתמיד ְְְִִִֵֶַַַָָָָזהב

˙Ó‡·eׁשּלא ּדרׁשני, לנּו אֹומר הּזה ׁשהּכתּוב ∆¡∆ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

אהרן ׁשּיבא ׁשּיצּוה ּפנים ּבׁשּום ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹיּתכן

ׁשם לפׁשט רק ּדבר, ללא מֹועד אהל ְְִֵֶֶַָָָֹֹֹאל
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(çë)íéna BøNa-úà õçøå åéãâa ñaëé íúà óøOäå§©¥´Ÿ½̈§©¥´§¨½̈§¨©¬¤§¨−©¨®¦
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

(èë)øBNòa éòéáMä Lãça íìBò úwçì íëì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©´Ÿ¤Â©§¦¦Â¤«¨¸
eNòú àì äëàìî-ìëå íëéúLôð-úà epòz Lãçì©¹Ÿ¤§©´¤©§«Ÿ¥¤À§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½

:íëëBúa øbä øbäå çøæàäרמב"ן ¨´¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«

(ì)ìkî íëúà øäèì íëéìò øtëé äfä íBiá-ék¦«©¬©¤²§©¥¬£¥¤−§©¥´¤§¤®¦ŸÆ
:eøäèz ýåýé éðôì íëéúàhç©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(338 'nr hk zegiy ihewl)

ּתטהרּו ה' ל)לפני (טז, ְְִִֵָ
רמז ׁשרמז לֹומר, ויׁש "קרּבנֹות". ולא "ּבהמֹות", נקט מּדּוע וקׁשה, עׂשרה". חמׁש זה, ּביֹום הּקרבים הּבהמֹות "ּכל הרמּב"ם: ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכתב

" ׁשּכן ּביֹותר. הּפחּותה הּדרּגה עם העּלּוי ּתכלית ׁשל החּבּור נפעל ּכּפּור ׁשּביֹום הוי'לפנילנּו ׁשם התחלת עם ּבעּקר קׁשּור ה'" ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

עׂשרה 'חמׁש - ּביֹותר הּנמּוכה לּדרּגה נמׁשְך הוי' ׁשם ׁשל העּלּוי ּומּתכלית ט"ו; מסּפר י"ה, האֹותּיֹות .ּבהמֹות'ּופנימּיּותֹו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

(àì)úwç íëéúLôð-úà íúépòå íëì àéä ïBúaL úaL©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®ª©−
:íìBò¨«

(áì)Bãé-úà àlîé øLàå Búà çLîé-øLà ïäkä øtëå§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤¦§©´ŸÀ©«£¤³§©¥Æ¤¨½
:Lãwä éãâa ãaä éãâa-úà Láìå åéáà úçz ïäëì§©¥−©´©¨¦®§¨©²¤¦§¥¬©¨−¦§¥¬©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ÁLÓÈŒ¯L‡ Ô‰k‰ ¯tÎÂ∑(ת"כ)ׁשּנאמרה לפי ּגדֹול, ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל זֹו ּכּפרה ¿ƒ∆«…≈¬∆ƒ¿«¿ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
א הּבא ּגדֹול ּבכהן לֹומר הצר ּבאהרן, הּפרׁשה ּכמֹוהּוּכל ׁשּיהא ‡˙B„ÈŒ.חריו ‡lÓÈ ¯L‡Â∑(ת"כ)אּלא לי אין ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ«¬∆¿«≈∆»ִֵֶָ

הּגדֹולים הּכהנים ּכל והם וגֹו'", ידֹו את ימּלא "ואׁשר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּבגדים מרּבה הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהּמׁשּוח
הּמׁשחה ׁשמן ׁשל צלֹוחית נגנזה ׁשּבימיו ,ואיל מּיאׁשּיהּו ‡·ÂÈ.ׁשעמדּו ˙Áz Ô‰ÎÏ∑(ת"כ)ּבנֹו ׁשאם ללּמד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ¿«≈««»ƒְְִֵֶַ

אדם לכל קֹודם הּוא מקֹומֹו, את רמב"ן.ממּלא ְְְֵֵֶַָָָ

(âì)çaænä-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä Lc÷î-úà øtëå§¦¤Æ¤¦§©´©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤©¦§¥−©
:øtëé ìäwä íò-ìk-ìòå íéðäkä ìòå øtëé§©¥®§©¯©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈§©¥«

(ãì)ìàøNé éða-ìò øtëì íìBò úwçì íëì úàf-äúéäå§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³¦§¨¥Æ
ýåýé äeö øLàk Nòiå äðMa úçà íúàhç-ìkî¦¨©Ÿ½̈©©−©¨¨®©©¾©©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

ô :äLî-úà¤¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k NÚiÂ∑היה ׁשּלא אהרן, ׁשל ׁשבחֹו ּולהּגיד הּזה; ּכּסדר עׂשה יֹוםֿהּכּפּורים ּכׁשהּגיע ««««¬∆ƒ»¿ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו, .(ת"כ)לֹובׁשן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

È˙כח ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰˙È „È˜BÓ„e¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«¿≈»
:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»»«≈≈¿«¿ƒ»

ÚÈ·L‡‰כט ‡Á¯Èa ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ È‰˙e¿≈¿ƒ¿«»»¿«¿»¿ƒ»»
ÏÎÂ ÔBÎÈ˙LÙ� ˙È ÔepÚz ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa¿«¿»¿«¿»¿«»«¿»≈¿»
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈ�Èa≈≈

k„Ï‡‰ל ÔBÎÈÏÚ ¯tÎÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ· È¯‡¬≈¿»»≈¿««¬≈¿«»»
:Ôek„z ÈÈ Ì„˜ ÔBÎÈ·BÁ ÏkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ…≈√»¿»ƒ¿

È˙לא ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡È‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»ƒ¿¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈¿«»»

È˜¯·לב È„Â d˙È Èa¯ Èc ‡�‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»ƒ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈
LaÏÈÂ È‰e·‡ ˙BÁz ‡LnLÏ d�a¯˜ ˙È»À¿»≈¿«»»¿¬ƒ¿ƒ¿«

:‡L„e˜ ÈLe·Ï ‡ˆe· ÈLe·Ï ˙È»¿≈»¿≈¿»

ÔkLÓלג ÏÚÂ ‡L„e˜ Lc˜Ó ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««ƒ¿«¿»¿««¿«
Ïk ÏÚÂ ‡i�‰k ÏÚÂ ¯tÎÈ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡�ÓÊƒ¿»¿««¿¿»¿««¿««¬«»¿«»

:¯tÎÈ ‡Ï‰˜„ ‡nÚ«»ƒ¿»»¿««

È�aלד ÏÚ ‡¯tÎÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ‡„ È‰˙e¿≈»¿ƒ¿«»»¿«»»«¿≈
„·ÚÂ ‡zLa ‡„Á ÔB‰È·BÁ ÏkÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»≈¬»¿«»«¬«

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וׂשרפּו, וכן הּמֹוציא, יֹוציא והּנכֹון, ְְְְְִִֵַַַָָָָאברהם.

רּבים, ּבלׁשֹון וׂשרפּו הּכתּוב ואמר ְְְְְִִִַַַַָָָהּׂשֹורפים.

מביא אחד ּבּׂשרפה, רּבים נתעּסקּו ׁשאם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָללּמד

ואחד הּמערכה עצי מסּדר ואחד האֹור ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָאת

הּמּצית אּלא ּבגדים, יטּמאּו לא אתהאׁש, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹמבעיר

ּולכ ּברּבֹו, מּׁשּיּציתּנּו עצמם ּבּפרים האֹור ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻאת

י ּבלׁשֹון ואמר אתם.חזר והּׂשרף חיד: ְְְִִֵַַַָָָָֹ

רּבי ּבאר ּכבר נפׁשתיכם. את ּתעּנּו ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹ(כט)

ּבּמקרא ׁשּיּמצא עּנּוי ּכל ּכי ְְִִִִֵֶַַָָָָָאברהם

ׁשל ּפיהם לסּתם הּצֹום, הּוא הּנפׁש עם ְִִִֵֶֶֶֶַַָֹּדבק

ׁשם. מחּקי ִֵֵֵַָָֻהּקראים

אּלא לי אין ׁשּיכֹול ידֹו. את ימּלא ואׁשר ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ(לב)

ּבבגדים מרּבה הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻהּמׁשּוח

ללּבׁש ידֹו את ימּלא ואׁשר לֹומר ּתלמּוד ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָמּנין,

ׁשעמדּו הּגדֹולים הּכהנים ּכל והן הּבגדים, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹאת

ׁשל הּצלֹוחית נגנזה ׁשּבימיו ,ואיל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹמּיאׁשּיהּו

רׁש"י. לׁשֹון הּמׁשחה. ְְִִֶֶַַָׁשמן

ÔÈ‡Âּגדֹול ּכהן ּבּמקּדׁש יהא ׁשּלא לרב, הּכּונה ¿≈ְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

,ואיל מּיאׁשּיהּו אּלא ּבבגדים ְְִִִִֵֶֶָָָָָֹֻמרּבה

ּבׁשמן מׁשּוח אמרּו: יג.) (הֹוריֹות ּבּגמרא ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָׁשהרי

קֹודם, מהן איזה ּבבגדים ּומרּבה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּמׁשחה

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy

(ãë)åéãâa-úà Láìå LBã÷ íB÷îa íéná BøNa-úà õçøå§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ§¨´¨½§¨©−¤§¨¨®
ãòáe Bãòa øtëå íòä úìò-úàå Búìò-úà äNòå àöéå§¨À̈§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈§¦¤¬©«£−§©¬

:íòä̈¨«
i"yx£'B‚Â B¯NaŒ˙‡ ıÁ¯Â∑(לב זהב(יומא מּבגדי מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא ּולבׁשם", אתּֿבׂשרֹו מ"ורחץ למדנּו למעלה ¿»«∆¿»¿ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לבן ּבגדי ולבׁש ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ּבהן ׁשעבד זהב ּבגדי ּפׁשט טבילה ׁשּבאֹותּה טבילה. טעּון לבן, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָלבגדי
טבילה טעּון זהב, לבגדי לבן מּבגדי מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא למדנּו, וכאן הּיֹום; ˜„LB.לעבֹודת ÌB˜Óa∑(שם יומא (ת"כ, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ¿»»

היתה הראׁשֹונה אבל לּיֹום, חֹובה הּבאֹות טבילֹות ארּבע וכן הּפרוה, ּבית ּבגג היתה והיא עזרה, ּבקדּׁשת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻהמקּדׁש
‡˙ÂÈ„‚aŒ.ּבחיל L·ÏÂ∑הּׁשנה ימֹות ּכל ּבהן עֹובד ׁשהּוא ּבגדים ׁשּמזּבח∑ÈÂˆ‡.ׁשמֹונה החצר אל ההיכל מן ֵַ¿»«∆¿»»ְְְִֵֶֶַָָָָָָ¿»»ְִִֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשם ‡˙B˙ÏÚŒ.העֹולה ‰NÚÂ∑."'וגֹו אהרן יבא "ּבזאת למעלה: האמּור לעֹולה ‰ÌÚאיל ˙ÏÚŒ˙‡Â∑(עג (יומא ָָָ¿»»∆…»ְְְְְֲִַַַָָָָָֹֹֹ¿∆…«»»
וגֹו'" יׂשראל ּבני עדת "ּומאת למעלה האמּור לעלה" אחד ."ואיל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ß xii` 'g ipy mei ß

(äë):äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
i"yx£˙‡hÁ‰ ·ÏÁ ˙‡Â∑וׂשעיר ּפר ‰ÁaÊn‰.אמּורי ¯ÈË˜È∑לא" ּכתיב: ּבּפנימי ּדאּלּו החיצֹון, מזּבח על ¿≈≈∆««»ְִֵֵַָ«¿ƒ«ƒ¿≈»ְְְְִִִִִִֵַַַַֹ

ּומנחה" ועלה זרה קטרת עליו ט)תעלּו ל .(שמות ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹ

(åë)õçøå åéãâa ñaëé ìæàæòì øéòOä-úà çlLîäå§©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈§¨©¬
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

(æë)úàå úàhçä øt úàå|àáeä øLà úàhçä øéòN §¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´©«©À̈£¤̧¨³
eôøNå äðçnì õeçî-ìà àéöBé Lãwa øtëì íîc-úà¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤¦−¤¦´©©«£¤®§¨«§´

:íLøt-úàå íøNa-úàå íúøò-úà Làá̈¥½¤«ŸŸ¨¬§¤§¨−̈§¤¦§¨«
i"yx£ÌÓcŒ˙‡ ‡·e‰ ¯L‡∑ולפנים ולפני רמב"ן.להיכל ¬∆»∆»»ְְְְִִִֵַַָ

˜LÈcכד ¯˙‡a ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»«¬««ƒ
d˙ÏÚ ˙È „aÚÈÂ ˜BtÈÂ È‰BLe·Ï ˙È LaÏÈÂ¿ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¬»≈
:‡nÚ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡nÚ ˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬««»ƒ««¬ƒ¿««»

ÈÂ:‡Áa„ÓÏ˙כה ˜qÈ ‡˙‡hÁ„ ‡a¯z ¿»«¿»¿«»»«≈¿«¿¿»

ÚaˆÈכו ÏÊ‡ÊÚÏ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÏÈ·BÓ„e¿ƒ»¿ƒ»«¬»≈¿««
Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»»«≈

:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ≈¿«¿ƒ»

„hÁ‡˙‡כז ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿«»»¿»¿ƒ»¿«»»
Ôe˜tzÈ ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ÔB‰ÓcÓ ÏÚz‡ Ècƒƒ»«ƒƒ¿¿«»»¿¿»ƒ«¿
˙È ‡¯e�a Ôe„˜BÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿¿¿»»
:ÔB‰ÈÏÎ‡ ˙ÈÂ ÔB‰¯Òa ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ«¿≈¿»ƒ¿¿¿»»¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשם ּולהּניחם ה', ּבהיכל ערם ולהיֹותֹו ְְְְְִִֵַַָָָָָֹּבגדיו

אהל אל אהרן ּובא ּכרחנּו על אבל ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹלרּקבֹון,

הּכתּוב הצר לא עבֹודה, לעבד ְֲֲֵַַַָָֹֹֻמֹועד

והּמחּתה. הּכף הֹוצאת והיא ְְְְְִִַַַַַַָָָלהזּכירּה,

ÌÚËÂאת ונתן ּבתחּלה: הזּכיר ּכי הּכתּוב, ¿««ְְְִִִִִֶַַָָָ

ענן וכּסה ה' לפני האׁש על ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹהּקטרת

ימּות ולא העדּות על אׁשר הּכּפרת את ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּקטרת

האׁש על הּקטרת ׁשּיּתן לֹומר יג), ּפסּוק ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ(לעיל

הּכף והּנה מּיד, ויצא הּקטרת ענן ׁשּיעלה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעד

ּפנים ּכל ועל ׁשם, להֹוציאם,והּמחּתה יצטר ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

אהרן ּובא אמר: לבאּולכ מֹועד, אהל אל ְֲֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

ׁשם. ּׁשהּניח למה לּפרכת מּבית ְִִִֵֶֶֶַַַָָֹאל

‰p‰Âהּכהן הזּכירהּכללמהּׁשּיעׂשה הּפרׁשהלא ¿ƒ≈ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ׁשחר, ׁשל ּתמיד ּכגֹון זהב, ּבבגדי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָּבתחּלה

וסּדרה לבן, ּבבגדי הּיֹום ּבעבֹודת התחילה ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָאבל

ּופר לפנים ׁשּלפני קטרת ּבהם ׁשּיעׂשה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּפרׁשה

זה וכל הּמׁשּתּלח. הּׂשעיר וענין הּפנימי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָׂשעיר

ּבּבגדים לעׂשֹות נׁשאר ולא אחד ּבסדר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹעׂשּו

והּמחּתה. הּכף הֹוצאת לבד ּכלל ְְְְֵַַַַַַָָָָהאּלּו

C¯„Âהענין להׁשלים מקֹום ּבכל הּכתּובים ¿∆∆ְְְְְִִִַַָָָָ

ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּבֹו התחיל ְֲִִִֵֶֶַַאׁשר

ּולכ ּכן, אחר ּׁשּיזּכיר למה מאחר ענין ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻקצת

האּלה ּבּבגדים מֹועד אהל אל אהרן ּובא ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאמר:

הּכף הֹוצאת והיא ּבהם, עבֹודֹותיו ְְְֲִִֶַַַַָָָלהׁשלים

ּופׁשט מּׁשם, להֹוציאם צרי ׁשהּוא ְְְִִִֶַַַָָָָָוהּמחּתה

ּבעת ּבּבקר לבׁש אׁשר ּבגדיו את צאתֹו ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאחרי

אׁשר ּבּמקֹום ׁשם והּניחם הּקדׁש, אל ְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹּבאֹו

ּביֹום אֹותם ילּבׁש ׁשלא ללּמד ְְְְִִֵֵֶַַַָֹיפׁשיטם,

ּבבגדי הּנעׂשה ּכל נׁשלם והּנה אחר, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָהּכּפּורים

אחד. ּבסדר הּיֹום ּבכל ְְֵֶֶַָָָָלבן

¯ÊÁÂולבׁש ּבּמים ּבׂשרֹו את ורחץ ואמר: ¿»«ְְְְִֶַַַַַָָָָ

ּכל יעבד ׁשּבהם לֹו הידּועים ּבגדיו ְְֲִֶֶֶַַָָָָֹאת

ּבגדים ּבין טבילה טעּון ׁשהּוא ללּמד ְְְִִֵֵֶַַָָָָָהּׁשנה,

ּכל ּכי עלתֹו, את ועׂשה ויצא ואמר: ְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹלבגדים.

מעׂשה הּכל הּלבן ּבבגדי לזה קֹודם ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּנעׂשה

נעׂשים הם ׁשּיזּכיר העם ואיל ואילֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָּפנים,

הּפרׁשה הזּכירה והּנה החיצֹון. הּמזּבח ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָעל

הּלבן ּבגדי ׁשל הראׁשֹונה הּלביׁשה ד) ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ(ּבּפסּוק

כד) (ּבּפסּוק והזּכירה טבילה, ּבּה ְְְְְְִִִִִָָָָוהצרי

ולמדנּו טבילה, ּבּה והצרי האחרֹונה ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָהּפׁשיטה

ּבגדים. חליפֹות ּבכל טבילה טעּון ְְְֲִִִֶָָָָׁשהּוא

ÏÚÂׁשל הּזאת הּטבילה ּתהיה רּׁש"י ּדעת ¿«ְְִִִֶֶַַַַַָֹ

וא אילֹו אחרי ּומחּתה ּכף העם,הֹוצאת יל ְְֲֵֵֵַַַַָָָָ

ּדעת וכן הערּבים. ּבין ׁשל לתמיד הּמּוספין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבין

הּׁשנּויה הּבריתא מן יראה וכן הּגאֹונים, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּכל

ּכפׁשּוטּה. (ּכאן) ּכהנים ְְֲִִַָָֹּבתֹורת

Ï·‡:(ה"ב פ"ז (יֹומא ּבירּוׁשלמי מצאנּו אנּו ¬»ְִִַָָָָ

הּכף ּבהֹוצאת מֹודים הּכל יֹוחנן רּבי ְִִַַַַַַָָָָֹאמר

הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד לאחר ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָוהּמחּתה

הּכּפּורים יֹום עבֹודת (הל' מׁשה ר' הרב ּכתב ְְֲִִִֵֶַַַַָָוכן

(יֹומא ּבמׁשנתנּו הּׁשנּוי הּסדר וכן ה"ב), ְְְִֵֵֵֶַַָָָפ"ב

לֹו הביאּו וטבל, וירד ּופׁשט קּדׁש מ"ב): ְְִִֵֵַַַָָָפ"ז

הּקטרת. את להקטיר נכנס זהב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּבגדי

‡l‡,לבן ּבבגדי הּיֹום סדר הּסדר. הּוא ּכ ∆»ְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

ואּמּורי והּמּוספין העם ואיל ְְְְִֵֵֵֵַָָָואילֹו

זהב ּבבגדי הערּבים ּבין ׁשל ותמיד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהחּטאת

ּבבגדי ּומחּתה ּכף והֹוצאת ׁשליׁשית, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָּבטבילה

ּונסכים חבּתים קטרת רביעית, ּבטבילה ְְְְֲִִִִִִִֶָָָָֹלבן

חמּׁשית. ּבטבילה זהב ּבבגדי ְְְְֲִִִִִֵֵָָָונרֹות

ÌÚh‰Âאֹותּה ואחרּו עבֹודה ׁשאינּה לפי ּבזה, ¿«««ְְֲֲִִֵֶֶָָָָ

ׁשּנקּים ּובלבד הּיֹום, מעׂשה ּכל ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָלאחר

הּתמיד ּבסדר הפסיק ּולכ טבילֹות. חמׁש ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבּה

ּבין ּומחּתה ּכף ּומֹוציאין הערּבים, ּבין ְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשל

לּקטרת. ְִֶַַָֹהּתמיד

הּנזּכר אהרן יֹוציא לּמחנה. מחּוץ אל יֹוציא ְֲֲִִִִֶֶַַַַָֹ(כז)

רּבי ּדעת על ּבצּוּוי, כגֿכה) ְְִִִִַַַַ(ּבפסּוקים
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(çë)íéna BøNa-úà õçøå åéãâa ñaëé íúà óøOäå§©¥´Ÿ½̈§©¥´§¨½̈§¨©¬¤§¨−©¨®¦
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

(èë)øBNòa éòéáMä Lãça íìBò úwçì íëì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©´Ÿ¤Â©§¦¦Â¤«¨¸
eNòú àì äëàìî-ìëå íëéúLôð-úà epòz Lãçì©¹Ÿ¤§©´¤©§«Ÿ¥¤À§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½

:íëëBúa øbä øbäå çøæàäרמב"ן ¨´¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«

(ì)ìkî íëúà øäèì íëéìò øtëé äfä íBiá-ék¦«©¬©¤²§©¥¬£¥¤−§©¥´¤§¤®¦ŸÆ
:eøäèz ýåýé éðôì íëéúàhç©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(338 'nr hk zegiy ihewl)

ּתטהרּו ה' ל)לפני (טז, ְְִִֵָ
רמז ׁשרמז לֹומר, ויׁש "קרּבנֹות". ולא "ּבהמֹות", נקט מּדּוע וקׁשה, עׂשרה". חמׁש זה, ּביֹום הּקרבים הּבהמֹות "ּכל הרמּב"ם: ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכתב

" ׁשּכן ּביֹותר. הּפחּותה הּדרּגה עם העּלּוי ּתכלית ׁשל החּבּור נפעל ּכּפּור ׁשּביֹום הוי'לפנילנּו ׁשם התחלת עם ּבעּקר קׁשּור ה'" ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

עׂשרה 'חמׁש - ּביֹותר הּנמּוכה לּדרּגה נמׁשְך הוי' ׁשם ׁשל העּלּוי ּומּתכלית ט"ו; מסּפר י"ה, האֹותּיֹות .ּבהמֹות'ּופנימּיּותֹו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

(àì)úwç íëéúLôð-úà íúépòå íëì àéä ïBúaL úaL©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®ª©−
:íìBò¨«

(áì)Bãé-úà àlîé øLàå Búà çLîé-øLà ïäkä øtëå§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤¦§©´ŸÀ©«£¤³§©¥Æ¤¨½
:Lãwä éãâa ãaä éãâa-úà Láìå åéáà úçz ïäëì§©¥−©´©¨¦®§¨©²¤¦§¥¬©¨−¦§¥¬©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ÁLÓÈŒ¯L‡ Ô‰k‰ ¯tÎÂ∑(ת"כ)ׁשּנאמרה לפי ּגדֹול, ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל זֹו ּכּפרה ¿ƒ∆«…≈¬∆ƒ¿«¿ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
א הּבא ּגדֹול ּבכהן לֹומר הצר ּבאהרן, הּפרׁשה ּכמֹוהּוּכל ׁשּיהא ‡˙B„ÈŒ.חריו ‡lÓÈ ¯L‡Â∑(ת"כ)אּלא לי אין ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ«¬∆¿«≈∆»ִֵֶָ

הּגדֹולים הּכהנים ּכל והם וגֹו'", ידֹו את ימּלא "ואׁשר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּבגדים מרּבה הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהּמׁשּוח
הּמׁשחה ׁשמן ׁשל צלֹוחית נגנזה ׁשּבימיו ,ואיל מּיאׁשּיהּו ‡·ÂÈ.ׁשעמדּו ˙Áz Ô‰ÎÏ∑(ת"כ)ּבנֹו ׁשאם ללּמד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ¿«≈««»ƒְְִֵֶַ

אדם לכל קֹודם הּוא מקֹומֹו, את רמב"ן.ממּלא ְְְֵֵֶַָָָ

(âì)çaænä-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä Lc÷î-úà øtëå§¦¤Æ¤¦§©´©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤©¦§¥−©
:øtëé ìäwä íò-ìk-ìòå íéðäkä ìòå øtëé§©¥®§©¯©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈§©¥«

(ãì)ìàøNé éða-ìò øtëì íìBò úwçì íëì úàf-äúéäå§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³¦§¨¥Æ
ýåýé äeö øLàk Nòiå äðMa úçà íúàhç-ìkî¦¨©Ÿ½̈©©−©¨¨®©©¾©©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

ô :äLî-úà¤¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k NÚiÂ∑היה ׁשּלא אהרן, ׁשל ׁשבחֹו ּולהּגיד הּזה; ּכּסדר עׂשה יֹוםֿהּכּפּורים ּכׁשהּגיע ««««¬∆ƒ»¿ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו, .(ת"כ)לֹובׁשן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

È˙כח ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰˙È „È˜BÓ„e¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«¿≈»
:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»»«≈≈¿«¿ƒ»

ÚÈ·L‡‰כט ‡Á¯Èa ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ È‰˙e¿≈¿ƒ¿«»»¿«¿»¿ƒ»»
ÏÎÂ ÔBÎÈ˙LÙ� ˙È ÔepÚz ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa¿«¿»¿«¿»¿«»«¿»≈¿»
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈ�Èa≈≈

k„Ï‡‰ל ÔBÎÈÏÚ ¯tÎÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ· È¯‡¬≈¿»»≈¿««¬≈¿«»»
:Ôek„z ÈÈ Ì„˜ ÔBÎÈ·BÁ ÏkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ…≈√»¿»ƒ¿

È˙לא ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡È‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»ƒ¿¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈¿«»»

È˜¯·לב È„Â d˙È Èa¯ Èc ‡�‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»ƒ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈
LaÏÈÂ È‰e·‡ ˙BÁz ‡LnLÏ d�a¯˜ ˙È»À¿»≈¿«»»¿¬ƒ¿ƒ¿«

:‡L„e˜ ÈLe·Ï ‡ˆe· ÈLe·Ï ˙È»¿≈»¿≈¿»

ÔkLÓלג ÏÚÂ ‡L„e˜ Lc˜Ó ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««ƒ¿«¿»¿««¿«
Ïk ÏÚÂ ‡i�‰k ÏÚÂ ¯tÎÈ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡�ÓÊƒ¿»¿««¿¿»¿««¿««¬«»¿«»

:¯tÎÈ ‡Ï‰˜„ ‡nÚ«»ƒ¿»»¿««

È�aלד ÏÚ ‡¯tÎÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ‡„ È‰˙e¿≈»¿ƒ¿«»»¿«»»«¿≈
„·ÚÂ ‡zLa ‡„Á ÔB‰È·BÁ ÏkÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»≈¬»¿«»«¬«

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וׂשרפּו, וכן הּמֹוציא, יֹוציא והּנכֹון, ְְְְְִִֵַַַָָָָאברהם.

רּבים, ּבלׁשֹון וׂשרפּו הּכתּוב ואמר ְְְְְִִִַַַַָָָהּׂשֹורפים.

מביא אחד ּבּׂשרפה, רּבים נתעּסקּו ׁשאם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָללּמד

ואחד הּמערכה עצי מסּדר ואחד האֹור ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָאת

הּמּצית אּלא ּבגדים, יטּמאּו לא אתהאׁש, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹמבעיר

ּולכ ּברּבֹו, מּׁשּיּציתּנּו עצמם ּבּפרים האֹור ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻאת

י ּבלׁשֹון ואמר אתם.חזר והּׂשרף חיד: ְְְִִֵַַַָָָָֹ

רּבי ּבאר ּכבר נפׁשתיכם. את ּתעּנּו ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹ(כט)

ּבּמקרא ׁשּיּמצא עּנּוי ּכל ּכי ְְִִִִֵֶַַָָָָָאברהם

ׁשל ּפיהם לסּתם הּצֹום, הּוא הּנפׁש עם ְִִִֵֶֶֶֶַַָֹּדבק

ׁשם. מחּקי ִֵֵֵַָָֻהּקראים

אּלא לי אין ׁשּיכֹול ידֹו. את ימּלא ואׁשר ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ(לב)

ּבבגדים מרּבה הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻהּמׁשּוח

ללּבׁש ידֹו את ימּלא ואׁשר לֹומר ּתלמּוד ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָמּנין,

ׁשעמדּו הּגדֹולים הּכהנים ּכל והן הּבגדים, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹאת

ׁשל הּצלֹוחית נגנזה ׁשּבימיו ,ואיל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹמּיאׁשּיהּו

רׁש"י. לׁשֹון הּמׁשחה. ְְִִֶֶַַָׁשמן

ÔÈ‡Âּגדֹול ּכהן ּבּמקּדׁש יהא ׁשּלא לרב, הּכּונה ¿≈ְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

,ואיל מּיאׁשּיהּו אּלא ּבבגדים ְְִִִִֵֶֶָָָָָֹֻמרּבה

ּבׁשמן מׁשּוח אמרּו: יג.) (הֹוריֹות ּבּגמרא ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָׁשהרי

קֹודם, מהן איזה ּבבגדים ּומרּבה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּמׁשחה
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(ä)íä øLà íäéçáæ-úà ìàøNé éða eàéáé øLà ïòîì§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»£¤´¥´
ìäà çút-ìà ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìò íéçáæ«Ÿ§¦»©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À¤¤²©¬Ÿ¤
:íúBà ýåýéì íéîìL éçáæ eçáæå ïäkä-ìà ãòBî¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨«

i"yx£ÌÈÁ·Ê Ì‰ ¯L‡∑לזּבח רגילים הם .אׁשר ¬∆≈…¿ƒְְֲִִִֵֶַֹ

(å)ãòBî ìäà çút ýåýé çaæî-ìò ícä-úà ïäkä ÷øæå§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤¥®
:ýåýéì ççéð çéøì áìçä øéè÷äå§¦§¦´©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(cnw zxaeg zeniyx)

הּדם את הּכהן ו)וזרק (יז, ְֵֶַַַָָֹ
לדברים רק לׁשמר יׁש וההתלהבּות ׁשהּלהט לרמז הּמזּבח על קרב והּוא היא"), ּבּדם הּבׂשר נפׁש ("ּכי וחמימּות חּיּות מסּמל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּדם

ׁשהּלהט ּכיון הּוא, ׁשּקדֹוׁש יהּודי, ּגּוף ׁשל ּכבׂשרֹו' ּובׂשר ל'דם אֹותֹו להפְך נּתן ׁשּלא היינּו ּבאכילה, אסּור הּדם ולכן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻׁשּבקדּׁשה.

לקדּׁשה. אֹותֹו להפְך נּתן ׁשּכן הּוא, מכרח עצמֹו הּבׂשר ּכן ּׁשאין מה מכרח. אינֹו העֹולם ּבעניני ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻֻוההתלהבּות

(æ)íéðæ íä øLà íøéòOì íäéçáæ-úà ãBò eçaæé-àìå§«Ÿ¦§§¬Æ¤¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬Ÿ¦−
:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò úwç íäéøçà©«£¥¤®ª©¬¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£Ì¯ÈÚOÏ∑ּכמֹו כא)לּׁשדים, יג ירּקדּוֿׁשם"(ישעיה "ּוׂשעירים רמב"ן.: «¿ƒƒְְְְִִִֵַַָ

ß xii` 'h iyily mei ß

(ç)øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½¦©¥−
:çáæ-Bà äìò äìòé-øLà íëBúa øeâé-øLà£¤¨´§¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈¨«©

i"yx£‰ÏÚ ‰ÏÚÈŒ¯L‡∑ּבחּוץ איברים הּמקטיר על ּברא"ם]לחּיב חברֹו,[עּין והעלה אחד ׁשחט ׁשאם ּבחּוץ, ּכׁשֹוחט ¬∆«¬∆…»ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
חּיבין קט)ׁשניהן חולין .(ת"כ. ְִֵֶַָ

Ècה ÔB‰ÈÁ·c ˙È Ï‡¯NÈ È�a Ôe˙ÈÈ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿≈ƒ
Ì„˜Ï Ôep˙ÈÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ÔÈÁ·c Ôep‡ƒ»¿ƒ««≈«¿»¿«¿À»√»
ÔeÒkÈÂ ‡�‰k ˙ÂÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ÈÈ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»«¬»¿ƒ¿

:ÔB‰˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ�ƒ¿«¿ƒ√»¿»»¿

„ÈÈו ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‡�‰k ˜B¯ÊÈÂ¿ƒ¿«¬»»¿»««¿¿»«¿»
‡Ïa˜˙‡Ï ‡a¯z ˜qÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»¿«≈«¿»¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»√»¿»

Ècז ÔÈ„MÏ ÔB‰ÈÁ·c ˙È „BÚ ÔeÁa„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈«≈ƒƒ
ÔB‰Ï ‡„ È‰z ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôep‡ƒ»»«¿≈¿«»»¿≈»¿

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

ÔÓeח Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ¯ÓÈz ÔB‰Ïe¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ
B‡ ‡˙ÏÚ ˜qÈ Èc ÔBÎÈ�Èa Ôe¯ib˙Èc ‡¯BÈbƒ»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ«≈¬»»

:‡iL„e˜ ˙ÒÎ�ƒ¿«¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדמם עׂשיתי אדם זּולתי חּיים ּבעלי ּבכל ְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָהּנה

ט (ׁשם ׁשאמר ּכמֹו ּכגללים, ּולחּומם ְְְִִִֶַַַָָָָּכּמים

אם אבל ּכל, את לכם נתּתי עׂשב ּכירק ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹג):

ּדמים. ּכׁשֹופ יחׁשב לּמחנה מחּוץ ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָיׁשחט

(יׁשעיה אֹומר הּוא וכן לּׁשדים. לּׂשעירם. ְְְְִִִֵֵֵַַַָ(ז)

רּׁש"י לׁשֹון ׁשם. ירּקדּו ּוׂשעירים כא): ְְְְִִִַַָיג

אברהם רּבי ואמר (ּכאן). ּכהנים ְְֲִִִַַַַָָָָֹמּתֹורת

הּגּוף ׁשּיׂשּתער ּבעבּור ּכן הּׁשדים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַׁשּנקראּו

אֹותם ׁשּיראּו ּבעבּור והּקרֹוב, אֹותם. ְְֲִֶֶַַָָָָהרֹואה

ּתֹורה עֹוד ּומּלת ׂשעירים. ּכדמּות ְְְִִִִִֶַַָֻהמׁשּגעים

הם אׁשר ּבמצרים. עֹוׂשים יׂשראל היּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּכן

הּוא ּבהם ּומאמין אֹותם מבּקׁש ּכל ּכי ְֲִִִֵֶַַָָָזֹונים,

ׁשּמיטיב מי יׁש ּכי ׁשּיחׁשב אלהיו, מּתחת ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹזֹונה

והּנֹורא. הּנכּבד מהּׁשם חּוץ ירע ְְִֵֵֵַַַַָָאֹו

¯·Îeהאמת עֹוד ּבמּלת אברהם רּבי רמז ¿»ְְֱִִֶַַַַָָָָ

ח). טז (לעיל למעלה ּכתבּתי ְְְְֲִֵֶַַַָָּכאׁשר

ויּקראּו מּׁשם. ל יתּברר הּׂשעירים ׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָוכן

ּכגֹון ׁשדּוד ּבמקֹום ׁשּמׁשּכנם ּבעבּור ְְְֲִִֵֶַָָָָׁשדים

ּפאת ּכגֹון ּבּקצוֹות, מציאּותם ועּקר ְְְְְְִִִַַַַָָָהּמדּבר,

הּקר. מּפני החרב ְְִֵֵֶַָֹצפֹון

Ú„Âּבמעׂשה מּתחּלה הּבריאה ּכאׁשר ּכי ¿«ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ

הּנפׁש ּבעלי ּובכל האדם ּבגּוף ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּבראׁשית

ונתחּברּו יסֹודֹות, מארּבע והּמּתכֹות ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָוהּצמחים

מרּגׁש ּגס ּגּוף מהן להיֹות אלהי ּבכח ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָֹֹֻארּבעּתם

ּכ ּולגּסּותֹו, לעביֹו ההרּגׁשֹות, חמׁשת ְְְְְֲֵֶַַַָָָָלכל

והאויר, האׁש מן יסֹודֹות, מּׁשני יצירה ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָהיתה

לאחת מּׂשג ולא נרּגׁש אינֹו ּגּוף מהם ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֻוהיה

אינּנּה הּבהמה נפׁש ּכאׁשר ההרּגׁשֹות, ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמן

הּוא הּזה והּגּוף לדּקּותּה, להרּגׁשֹות ְְְְֶֶֶַַַַָָֻמּׂשגת

ּובאויר. ּבאׁש וקּלּותֹו לדּקּותֹו יטּוס ְְֲִִֵַַַָָָרּוחני,

ההויה סּבת ּדבר ּבכל ההרּכבה ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָוכאׁשר

היא ּכ יסֹודֹות, מארּבע ּבּמרּכבים ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻוההפסד

ּכי היסֹודֹות, מּׁשני האּלּו ְְְִִִֵֵַַָָֻּבּמרּכבים

ּובהתּפרדם חי, הּגּוף ּבעל יהיה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּבהתחּברּותם

ּכּמת. ְִֵֶַיהיה

CÎÏeׁשּׁשה טז.): (חגיגה רּבֹותינּו אמרּו ¿»ְֲִִֵַָָָ

ּכמלאכי ׁשלׁשה ּבׁשדים, נאמרּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָּדברים

ּכמלאכי ׁשלׁשה אדם. ּכבני ּוׁשלׁשה ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָהּׁשרת,

וטסים הּׁשרת, ּכמלאכי ּכנפים להם יׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשרת,

לבא ּׁשעתיד מה ויֹודעין הּׁשרת, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹּכמלאכי

אּלא ,ּדעּת סלקא יֹודעין הּׁשרת. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָּכמלאכי

ּכבני ׁשלׁשה להיֹות. ּׁשעתיד מה ׁשֹומעין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָאימא

ורּבין ּפרין אדם, ּכבני וׁשֹותין אֹוכלין ְְְְִִִִִֵָָָָָָאדם,

אדם. ּכבני ּומתים אדם, ְְִִִֵֵֵָָָָּכבני

˙aÒÂּבכל הּסּבה היא החּבּור, ּפרּוד הּמיתה ¿ƒ«ְִִִִֵַַַָָָ

ּבקּלּות הּטיסה וסּבת ְְְִִִַַַַָָֻהּמרּכבים.

מּפני ּכי ּבעֹוף, ּגם נראה ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶַַָיסֹודֹותם,

האחרים והיסֹודֹות והאויר, האׁש עליו ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָׁשּגברּו

אּלּו ׁשּכן וכל ּופֹורח, טס הּוא מעּטים, ְְִֵֵֵֶַַָָּבֹו

ׁשּטיסתן ּכלּום הּכבדים היסֹודֹות מן ּבהם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין

ייגעּו. ולא יעּופּו ְְִָָָֹּגדֹולה,

ÔÈ�ÚÂהריחֹות והאׁש הּמים מן ללח האכילה ¿ƒ¿«ְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹ

הּמים ׁשּתלח האׁש ּכענין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָוהלחֹות,

ענין והּוא לח). יח (מלכיםֿא ּבּתעלה ְְְְֲִִֶַַָָָאׁשר

לּׁשדים. נגרֹומנסּיא"ה ּבעלי ׁשּיעׂשּו ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָההקטרֹות

ּבאויר אׁשר האׁש ּתיּבׁש אׁשר הּיבׁש ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוסּבתּה,

האכילה היא ּכאׁשר להחזירּה, וצרי ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָּבגּופן,

מּמּנּו. נּת ּׁשהּוא מה לצר ְִִֶֶֶַַָָָֹּבאדם

ÔÈ�ÚÂ,להיֹות ּׁשעתיד מה ׁשֹומעין ּׁשאמרּו: מה ¿ƒ¿«ְְְִִִֶֶַַָָ

יקּבלּו הּׁשמים ּבאויר ּבטיסתן ְְְֲִִִִַַַַָָָּכי

והם ּבאויר, הּׁשֹוכנים הּמּזלֹות מּׂשרי ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָהעתידֹות

הּכנפים ּבעלי ּגם יּגידּו ּומּׁשם הּתלי. ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָנגידי

וכאׁשר ּבנחׁשים, מנּסה הּוא ּכאׁשר ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַָָֻהעתידֹות,

miyecwÎixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr f zegiy ihewl)

לגדּלתֹו לֹובׁשן היה לד)ׁשּלא טז, מּדּוע(רש"י לׁשאל, לגּבייׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּזהב. ּבבגדי לא הּלבן, ּבבגדי ּזה ׁשבח נאמר ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ

אְך אֹותם). ללּבׁש יכֹול אחריו הּבא הּגדֹול הּכהן (ּגם לֹו מיחדים היּו לא ׁשהרי לגדּלתֹו, לבׁשם ׁשּלא ּבכְך חּדּוׁש אין הּזהב ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻּבגדי

זה ּכּפּור ליֹום לֹו מיחדים ׁשהיּו הּלבן, ּבגדי כג)לגּבי פסוק הּבא(רש"י ּכּפּור ּביֹום ולכן ּגדּלתֹו, את לצּין ׁשּנֹועדּו לחׁשב עלּול היה , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

אז. לדרּגתֹו ּבהתאם ּבחדׁשים, צרְך רמב"ןיׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹ

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ íäéìàרמב"ן £¥¤®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

(â)áNë-Bà øBL èçLé øLà ìàøNé úéaî Léà Léà¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬¤²¤
:äðçnì õeçî èçLé øLà Bà äðçna æò-Bà¥−©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−©©«£¤«

i"yx£·NÎŒB‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡∑"קרּבן "להקריב ׁשּנאמר: מדּבר, הּכתּוב קו)∑Ána�‰.ּבמקּדׁשין חּוץ(זבחים ¬∆ƒ¿«∆∆ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ««¬∆
.לעזרה ֲָָָ

(ã)ýåýéì ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ©«Ÿ̈½
úøëðå CôL íc àeää Léàì áLçé íc ýåýé ïkLî éðôì¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ¨´¨½̈§¦§©²

:Bnò áøwî àeää Léàä̈¦¬©−¦¤¬¤©«
i"yx£·LÁÈ Ìc∑ּבנפׁשֹו ׁשּמתחּיב האדם, ּדם ּכׁשֹופ.CÙL Ìc∑(ת"כ)ּבחּוץ ּדמים הּזֹורק את רמב"ן.לרּבֹות »≈»≈ְְְְִֵֵֶַַַָָָ»»»ְִֵֶַַַָ
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ÒBkÈג Èc Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·bB‡ ¯Bz ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹו חֹוזר הּוא ּכּלן ּבמיתת יא:): (מּכֹות ְְְִֵַַָָֻואמרּו

נמצאים ׁשּכּלן חֹוזר, הּוא מהן אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבמיתת

נתרּבה אם הּזמּנים ּבכל אבל אחד. ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָּבזמן

ׁשהרי הּכּפּורים, יֹום לעבֹודת ּכׁשר ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָּבבגדים

(יֹומא הּכּפּורים ּביֹום אחר ּכהן מתּקנין ְְְְִִִֵֵַַַָָֹלעֹולם

ּבכהן ּפסּול ארע ואם אֹותֹו, מֹוׁשחין ואין ְְְְְִִֵֵֵַֹב.)

ּברּבּוי ּכׁשר ׁשהּוא ּתחּתיו, זה מׁשּמׁש ְְְִֵֵֶֶַַָָָּגדֹול

מׁשיחה. ּבלא ְְְִִַָָֹהּבגדים

מׁשה, את ה' צּוה ּכאׁשר וּיעׂש וטעם ְֲִֶֶֶַַַַַַָ(לד)

ּכל ונזהר ּׁשּנצטּוה, מה ּכל אהרן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּקּים

ּביֹום זּולתי לּפרכת, מּבית אל יבא ׁשּלא ְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹימיו

ּככל קרּבנֹותיו הּכּפּורים ּביֹום ועׂשה ְְְְְִִִִַַָָָָָהּכּפּורים,

מׁשה. את ה' צּוה ֲִֶֶֶָאׁשר

יׂשראל. ּבני ּכל ואל ּבניו ואל אהרן אל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹ(ב)

ּכל להקריב אזהרה הּפרׁשה היֹות ְְְֱֲִַַַַָָָָָָּבעבּור

ׁשהם הּכהנים יזהיר מֹועד, ּבאהל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹהּקרּבנֹות

ויזהיר ּבחּוץ, יקריבּום ׁשּלא הּקרּבן ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהּמקריבים

יקריבּו ולא ׁשם להם ׁשּיביאּום יׂשראל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּגם

עצמם. ידי על ּבחּוץ ְְֵַַַָָאֹותם

ÔBÎp‰Âחּלין) רּבֹותינּו ּׁשהזּכירּו מה ּבּפרׁשה, ¿«»ְִִִֵֶַַַָָָֻ

ליׂשראל ּתאוה ּבׂשר ׁשאסר ְְְֲִֵֶַַַָָָטז:)

על ׁשּיעׂשּו ׁשלמים רק יאכלּו ולא ְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹּבּמדּבר,

מּׁשלׁשת ׁשּיׁשחט מי ׁשּכל אמר ּולכ ה', ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹמזּבח

הּקרּבנֹות, ּכל יביאּו מהן אׁשר הּבהמֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָמיני

ּפתח אל ּכּלם ׁשּיביאּום ועז, וכׂשב ׁשֹור ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֻׁשהם

ׁשלמים זבחי אֹותם ויעׂשּו מֹועד, ְְְֲִִֵֵֶַָָֹאהל

יאכל ואז ה', מזּבח על והּדם החלב ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹּולהקריב

יׁשחטם ׁשאם ואמר ּכּמׁשּפט. הּבׂשר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָהּוא

ּכרת. חּיב יהיה אחר ְְִֵֵֶַַָָָּבמקֹום

·B¯w‰Âּכרת חּיב מּתחּלה ּכי הּכתּוב, ּבלׁשֹון ¿«»ְְִִִִִֵֵַָָָ

והּוא החּלין, אפּלּו ּבחּוץ ׁשֹוחט ְְֲִִֵַַָֻּבכל

ּבעבּור הּטעם ונתן הּתאוה, ּבבׂשר ְְֲֲִִַַַַַַַַָָָהאּסּור

ה' מזּבח על הּדם הּכהן ויזרק לה' ְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֹׁשּיקּדיׁשּום

חֿט) (ּבּפסּוקים ּכן ואחרי החלב, עליו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָויקטיר

ויקריב ּבחּוץ לה' מזּבח יעׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַֹהזהיר

הּנעׂשה ּכענין עֹולה, אֹו הּנזּכרים הּׁשלמים ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָעליו

אהל ּבפתח רק הּבמֹות, הּתר ּבׁשעת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻּבמקּדׁשים

ּכל רּקן והּנה לּׁשם. אֹותם יעלה ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָמֹועד

ּבפנים. ּכּלן להיֹות ּובמקּדׁשין ּבחּלין ְְְְְְִִִִִִַָָֻֻֻהּׁשחיטֹות

CÎÏe:(יֿיא יב (ּדברים ּתֹורה ּבמׁשנה אמר ¿»ְְְִִֵַָָָ

וגֹו', ּבארץ ויׁשבּתם הּירּדן את ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָועברּתם

תביאּו ׁשּמה ה' יבחר אׁשר הּמקֹום ְְֲִִֶַַָָָָָָוהיה

יד): יג ּפסּוקים (ׁשם ואמר וזבחיכם, ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹעֹולתיכם

אׁשר מקֹום ּבכל עלתי ּתעלה ּפן ל ְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָֹֹהּׁשמר

ׁשחּוטי אּסּור להיֹות וגֹו', ּבּמקֹום אם ּכי ְְְְִִִִִֵֶַָּתראה,

ּבמ ּביתחּוץ ּבׁשעת ּבמקֹומֹו עֹומד קּדׁשין ְְְְִִִֵֵַָֻ

ׁשאמר זהּו ּבחּלין, אֹותֹו הּתיר אבל ְְֲִִִִֶֶַַָָָֻהּבחירה,

ּתזּבח נפׁש אּות ּבכל רק טו): ּפסּוק ְְְְִַַַַַָָָ(ׁשם

ּבארץ ּתתנהג ׁשּלא לֹומר וגֹו', בׂשר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹואכלּת

ּכלל חּלין יׁשחט ׁשּלא ּכאן הּנאמרת ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֻהּמניעה

ה'. מזּבח על ׁשלמים זבחי הּכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹוׁשּיעשה

L¯Ùe'ה ירחיב ּכי הּטעם, כ') (ּפסּוק ׁשם ≈≈ְִִַַַַָָ

היה ּכי לֹומר וגֹו', ּגבל את ְְְֱִֶֶַָָֹֻאלהי

עליהם ׁשּיקל ּבּמדּבר ּבהיֹותם מּתחּלה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהאּסּור

אבל מֹועד, אהל ּפתח אל זבחיהם ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלהביא

ּתאוה ּבׂשר יאכלּו ּגבּולם ׁשּירחיב ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָֹאחרי

הּמקּדׁשין. לא א ּבׁשעריהם, ְְְְֲֲִִֵֶַַַָֹֻויׁשחטּו

‰ÊÂיׁשחט אׁשר ּבכאן: ּׁשהזּכיר מה טעם ¿∆ְְְֲִִִֶֶַַַַָ

יזּכיר לּמחנה, מחּוץ יׁשחט אׁשר אֹו ְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָּבּמחנה

חּיבים ׁשּיהיּו לּמחנה מחּוץ הּׁשֹוחטים ְֲֲִִִִֶֶַַַַַָּגם

עללהביא אף ּכי מֹועד, אהל ּפתח אל אֹותם ְִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּגבּולם הּׁשם ּכׁשּירחיב ּתאוה ּבׂשר ׁשּיּתיר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּפי

ּכן יּתיר לא הּמקּדׁש, ּבמקֹום ׁשאינם ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹמּפני

רחֹוקים ׁשאינם לפי לּמחנה, חּוץ אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָּבּמדּבר

הּׁשם ׁשּירחיב ּבארץ יהיּו ּכאׁשר הּמזּבח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמן

ּדעּתֹו וזהּו ּתאוה. ּבׂשר להם יּתיר אז ּכי ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָּגבּולם

הּללּו, ּבּפרׁשּיֹות טז:) (חּלין יׁשמעאל רּבי ְִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשל

ּבׂשר להּו איתסר ּדמעּקרא (ׁשם): אמר ְְְְִִִֵַַַָָָָָּומּכאן

הּפׁשט. ּדר על ּבּכתּוב הנאֹות והּוא ְְֲֲֶֶַַַַָָָָּתאוה,

e‰ÊÂרּבנין ו): ד רּבה (ּדברים ּבהּגדה מאמרם ¿∆ְֲִִַַַַַָָָָָָָ

הּקדֹוׁש אֹותם אסר ּדברים הרּבה ְְְִִֵַַַַָָָָאמרין

ּתדע אחר, ּבמקֹום והּתירם וחזר הּוא ְְְִִֵֵַַַָָָָּברּו

לׁשחט הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אסר ,ולאכלל ְְְֱִֶַַָָָֹֹ

מּנין, מֹועד, אהל ּפתח ׁשּיביאּנּו עד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹליׂשראל

מֹועד אהל ּפתח ואל ד): (ּבפסּוק ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר

ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם ׁשם: ּכתיב מה ְְִִֵֵַַָָָָוגֹו',

(ּדברים ׁשּנאמר להם, והּתירֹו חזר וכאן ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָוגֹו',

מּנין, ּבׂשר, ּתאכל נפׁש אּות ּבכל כ): ְְְִִַַַַַָָָֹיב

.אלהי ה' ירחיב ּכי ּבענין: ּׁשּקראּו ְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹמּמה

‰Óeּבמקּדׁשין ג): (ּבפסּוק רּׁש"י ׁשּכתב «ְְְִִֶַַָָָֻ

ׁשל מדרׁשֹו הּוא וכּו', מדּבר ְְְִֵֶַַָָהּכתּוב

אתסר לא ּתאוה ּבׂשר טז:) (חּלין ְְֲִִֵַַַָָֹֻהאֹומר

ׁשּבתֹורת הּבריתא נׁשנית ּדעּתֹו ועל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָּכלל,

על הּמקראֹות יּׁשּוב ּדר אבל (ּכאן), ְֲֲִִִֶֶַַָָָֹּכהנים

הּמקֹומֹות ּוברב ּבהּגדֹות חכמים ודר ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹאפניהם

ׁשּפרׁשנּו. ְְֵֶַּכמֹו

יאמר, ּבראׁשית. מּמעׂשה יחׁשב, ּדם וטעם ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹ(ד)
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(å)ãòBî ìäà çút ýåýé çaæî-ìò ícä-úà ïäkä ÷øæå§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤¥®
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הּדם את הּכהן ו)וזרק (יז, ְֵֶַַַָָֹ
לדברים רק לׁשמר יׁש וההתלהבּות ׁשהּלהט לרמז הּמזּבח על קרב והּוא היא"), ּבּדם הּבׂשר נפׁש ("ּכי וחמימּות חּיּות מסּמל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּדם

ׁשהּלהט ּכיון הּוא, ׁשּקדֹוׁש יהּודי, ּגּוף ׁשל ּכבׂשרֹו' ּובׂשר ל'דם אֹותֹו להפְך נּתן ׁשּלא היינּו ּבאכילה, אסּור הּדם ולכן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻׁשּבקדּׁשה.

לקדּׁשה. אֹותֹו להפְך נּתן ׁשּכן הּוא, מכרח עצמֹו הּבׂשר ּכן ּׁשאין מה מכרח. אינֹו העֹולם ּבעניני ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻֻוההתלהבּות

(æ)íéðæ íä øLà íøéòOì íäéçáæ-úà ãBò eçaæé-àìå§«Ÿ¦§§¬Æ¤¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬Ÿ¦−
:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò úwç íäéøçà©«£¥¤®ª©¬¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£Ì¯ÈÚOÏ∑ּכמֹו כא)לּׁשדים, יג ירּקדּוֿׁשם"(ישעיה "ּוׂשעירים רמב"ן.: «¿ƒƒְְְְִִִֵַַָ
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(ç)øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½¦©¥−
:çáæ-Bà äìò äìòé-øLà íëBúa øeâé-øLà£¤¨´§¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈¨«©

i"yx£‰ÏÚ ‰ÏÚÈŒ¯L‡∑ּבחּוץ איברים הּמקטיר על ּברא"ם]לחּיב חברֹו,[עּין והעלה אחד ׁשחט ׁשאם ּבחּוץ, ּכׁשֹוחט ¬∆«¬∆…»ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
חּיבין קט)ׁשניהן חולין .(ת"כ. ְִֵֶַָ

Ècה ÔB‰ÈÁ·c ˙È Ï‡¯NÈ È�a Ôe˙ÈÈ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿≈ƒ
Ì„˜Ï Ôep˙ÈÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ÔÈÁ·c Ôep‡ƒ»¿ƒ««≈«¿»¿«¿À»√»
ÔeÒkÈÂ ‡�‰k ˙ÂÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ÈÈ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»«¬»¿ƒ¿

:ÔB‰˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ�ƒ¿«¿ƒ√»¿»»¿

„ÈÈו ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‡�‰k ˜B¯ÊÈÂ¿ƒ¿«¬»»¿»««¿¿»«¿»
‡Ïa˜˙‡Ï ‡a¯z ˜qÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»¿«≈«¿»¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»√»¿»

Ècז ÔÈ„MÏ ÔB‰ÈÁ·c ˙È „BÚ ÔeÁa„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈«≈ƒƒ
ÔB‰Ï ‡„ È‰z ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôep‡ƒ»»«¿≈¿«»»¿≈»¿

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

ÔÓeח Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ¯ÓÈz ÔB‰Ïe¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ
B‡ ‡˙ÏÚ ˜qÈ Èc ÔBÎÈ�Èa Ôe¯ib˙Èc ‡¯BÈbƒ»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ«≈¬»»

:‡iL„e˜ ˙ÒÎ�ƒ¿«¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדמם עׂשיתי אדם זּולתי חּיים ּבעלי ּבכל ְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָהּנה

ט (ׁשם ׁשאמר ּכמֹו ּכגללים, ּולחּומם ְְְִִִֶַַַָָָָּכּמים

אם אבל ּכל, את לכם נתּתי עׂשב ּכירק ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹג):

ּדמים. ּכׁשֹופ יחׁשב לּמחנה מחּוץ ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָיׁשחט

(יׁשעיה אֹומר הּוא וכן לּׁשדים. לּׂשעירם. ְְְְִִִֵֵֵַַַָ(ז)

רּׁש"י לׁשֹון ׁשם. ירּקדּו ּוׂשעירים כא): ְְְְִִִַַָיג

אברהם רּבי ואמר (ּכאן). ּכהנים ְְֲִִִַַַַָָָָֹמּתֹורת

הּגּוף ׁשּיׂשּתער ּבעבּור ּכן הּׁשדים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַׁשּנקראּו

אֹותם ׁשּיראּו ּבעבּור והּקרֹוב, אֹותם. ְְֲִֶֶַַָָָָהרֹואה

ּתֹורה עֹוד ּומּלת ׂשעירים. ּכדמּות ְְְִִִִִֶַַָֻהמׁשּגעים

הם אׁשר ּבמצרים. עֹוׂשים יׂשראל היּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּכן

הּוא ּבהם ּומאמין אֹותם מבּקׁש ּכל ּכי ְֲִִִֵֶַַָָָזֹונים,

ׁשּמיטיב מי יׁש ּכי ׁשּיחׁשב אלהיו, מּתחת ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹזֹונה

והּנֹורא. הּנכּבד מהּׁשם חּוץ ירע ְְִֵֵֵַַַַָָאֹו

¯·Îeהאמת עֹוד ּבמּלת אברהם רּבי רמז ¿»ְְֱִִֶַַַַָָָָ

ח). טז (לעיל למעלה ּכתבּתי ְְְְֲִֵֶַַַָָּכאׁשר

ויּקראּו מּׁשם. ל יתּברר הּׂשעירים ׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָוכן

ּכגֹון ׁשדּוד ּבמקֹום ׁשּמׁשּכנם ּבעבּור ְְְֲִִֵֶַָָָָׁשדים

ּפאת ּכגֹון ּבּקצוֹות, מציאּותם ועּקר ְְְְְְִִִַַַַָָָהּמדּבר,

הּקר. מּפני החרב ְְִֵֵֶַָֹצפֹון

Ú„Âּבמעׂשה מּתחּלה הּבריאה ּכאׁשר ּכי ¿«ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ

הּנפׁש ּבעלי ּובכל האדם ּבגּוף ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּבראׁשית

ונתחּברּו יסֹודֹות, מארּבע והּמּתכֹות ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָוהּצמחים

מרּגׁש ּגס ּגּוף מהן להיֹות אלהי ּבכח ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָֹֹֻארּבעּתם

ּכ ּולגּסּותֹו, לעביֹו ההרּגׁשֹות, חמׁשת ְְְְְֲֵֶַַַָָָָלכל

והאויר, האׁש מן יסֹודֹות, מּׁשני יצירה ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָהיתה

לאחת מּׂשג ולא נרּגׁש אינֹו ּגּוף מהם ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֻוהיה

אינּנּה הּבהמה נפׁש ּכאׁשר ההרּגׁשֹות, ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמן

הּוא הּזה והּגּוף לדּקּותּה, להרּגׁשֹות ְְְְֶֶֶַַַַָָֻמּׂשגת

ּובאויר. ּבאׁש וקּלּותֹו לדּקּותֹו יטּוס ְְֲִִֵַַַָָָרּוחני,

ההויה סּבת ּדבר ּבכל ההרּכבה ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָוכאׁשר

היא ּכ יסֹודֹות, מארּבע ּבּמרּכבים ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻוההפסד

ּכי היסֹודֹות, מּׁשני האּלּו ְְְִִִֵֵַַָָֻּבּמרּכבים

ּובהתּפרדם חי, הּגּוף ּבעל יהיה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּבהתחּברּותם

ּכּמת. ְִֵֶַיהיה

CÎÏeׁשּׁשה טז.): (חגיגה רּבֹותינּו אמרּו ¿»ְֲִִֵַָָָ

ּכמלאכי ׁשלׁשה ּבׁשדים, נאמרּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָּדברים

ּכמלאכי ׁשלׁשה אדם. ּכבני ּוׁשלׁשה ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָהּׁשרת,

וטסים הּׁשרת, ּכמלאכי ּכנפים להם יׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשרת,

לבא ּׁשעתיד מה ויֹודעין הּׁשרת, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹּכמלאכי

אּלא ,ּדעּת סלקא יֹודעין הּׁשרת. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָּכמלאכי

ּכבני ׁשלׁשה להיֹות. ּׁשעתיד מה ׁשֹומעין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָאימא

ורּבין ּפרין אדם, ּכבני וׁשֹותין אֹוכלין ְְְְִִִִִֵָָָָָָאדם,

אדם. ּכבני ּומתים אדם, ְְִִִֵֵֵָָָָּכבני

˙aÒÂּבכל הּסּבה היא החּבּור, ּפרּוד הּמיתה ¿ƒ«ְִִִִֵַַַָָָ

ּבקּלּות הּטיסה וסּבת ְְְִִִַַַַָָֻהּמרּכבים.

מּפני ּכי ּבעֹוף, ּגם נראה ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶַַָיסֹודֹותם,

האחרים והיסֹודֹות והאויר, האׁש עליו ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָׁשּגברּו

אּלּו ׁשּכן וכל ּופֹורח, טס הּוא מעּטים, ְְִֵֵֵֶַַָָּבֹו

ׁשּטיסתן ּכלּום הּכבדים היסֹודֹות מן ּבהם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין

ייגעּו. ולא יעּופּו ְְִָָָֹּגדֹולה,

ÔÈ�ÚÂהריחֹות והאׁש הּמים מן ללח האכילה ¿ƒ¿«ְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹ

הּמים ׁשּתלח האׁש ּכענין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָוהלחֹות,

ענין והּוא לח). יח (מלכיםֿא ּבּתעלה ְְְְֲִִֶַַָָָאׁשר

לּׁשדים. נגרֹומנסּיא"ה ּבעלי ׁשּיעׂשּו ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָההקטרֹות

ּבאויר אׁשר האׁש ּתיּבׁש אׁשר הּיבׁש ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוסּבתּה,

האכילה היא ּכאׁשר להחזירּה, וצרי ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָּבגּופן,

מּמּנּו. נּת ּׁשהּוא מה לצר ְִִֶֶֶַַָָָֹּבאדם

ÔÈ�ÚÂ,להיֹות ּׁשעתיד מה ׁשֹומעין ּׁשאמרּו: מה ¿ƒ¿«ְְְִִִֶֶַַָָ

יקּבלּו הּׁשמים ּבאויר ּבטיסתן ְְְֲִִִִַַַַָָָּכי

והם ּבאויר, הּׁשֹוכנים הּמּזלֹות מּׂשרי ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָהעתידֹות

הּכנפים ּבעלי ּגם יּגידּו ּומּׁשם הּתלי. ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָנגידי

וכאׁשר ּבנחׁשים, מנּסה הּוא ּכאׁשר ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַָָֻהעתידֹות,
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(áé)ìëàú-àì íkî Lôð-ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk-ìò©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−Ÿ´Ÿ©
:íc ìëàé-àì íëëBúa øbä øbäå íc̈®§©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©¨«

i"yx£ÌkÓ LÙ�ŒÏk∑הּקטּנים על ּגדֹולים .להזהיר »∆∆ƒ∆ְְְְִִִַַַַ

(âé)øLà íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé éðaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈£¤̧
eäqëå Bîc-úà CôLå ìëàé øLà óBò-Bà äiç ãéö ãeöé̈¹¥¬©¨²−£¤´¥«¨¥®§¨©Æ¤¨½§¦−̈

:øôòa¤«¨¨«
i"yx£„eˆÈ ¯L‡∑(פד חולין ּכן,(ת"כ. אם מקֹום. מּכל "ציד", לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ותרנגֹולין אּוזין ציד, אּלא לי אין ¬∆»ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

זאת ּבהזמנה אּלא ּבׂשר, יאכל ׁשּלא יצּוד"? "אׁשר נאמר: ÏÎ‡È.לּמה ¯L‡∑לטמאים .ּפרט ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ¬∆≈»≈ְְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(50 'r f"lg zegiyÎihewl)

ּבעפר וכּסהּו ּדמֹו את וׁשפְך יאכל אׁשר עֹוף אֹו חּיה ציד יצּוד יג)אׁשר יתקרב(יז, לא ּכי ועֹוף, ּבחּיה ּדם ּכל לכּסֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
לכּסֹותֹו ראּוי ואין לכּפר, ודמם הּנכּבד, לּׁשם נׁשחטים הּמצּויים רב - ּבבהמֹות אבל . . הּמזּבח על לבאר(רמב"ן)ּדמם יׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לענינים ההתלהבּות נּצּול את מסּמל הּמזּבח, על הּדם ּוזריקת ׁשּבאדם, והחּיּות ההתלהבּות את מסּמל הּדם ה': ּבעבֹודת אלּו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּדברים

- החּלין ׁשּבעניני ההתלהבּות על מסּמל ׁשּזה - ועֹוף ּכחּיה הּמזּבח, על לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו ּבדם מדּבר ּכאׁשר אְך ּבלבד. ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻֻׁשּבקדּׁשה

לקדּׁשה. ורק אְך לׁשמר ההתלהבּות ואת התלהבּות, ללא החּלין ּדברי את לעׂשֹות ּדהינּו ּבעפר. לכּסֹותֹו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻצריְך

(ãé)ìàøNé éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc øNa-ìk Lôð-ék¦¤´¤¨¨À̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´¦§¨¥½
àåä Bîc øNa-ìk Lôð ék eìëàú àì øNa-ìk íc©¬¨¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ¨´¦½

:úøké åéìëà-ìk̈«Ÿ§−̈¦¨¥«
i"yx£‡e‰ BLÙ�· BÓc∑ּבֹו ּתלּויה ׁשהּנפׁש הּנפׁש, ּבמקֹום לֹו הּוא ‰Â‡.ּדמֹו BÓc ¯NaŒÏk LÙ�ŒÈk∑הּנפׁש »¿«¿ְְִֶֶֶֶֶַַָָƒ∆∆»»»»ƒֶֶַ

נקבה לׁשֹון 'נפׁש' זכר. לׁשֹון ּו'בׂשר' 'ּדם' הּדם. רמב"ן.היא ְְְִֵֶֶַָָָָָָָ

(åè)øbáe çøæàa äôøèe äìáð ìëàz øLà Lôð-ìëå§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ§¥½̈¨«¤§¨−©¥®
:øäèå áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

i"yx£‰Ù¯Ëe ‰Ï·� ÏÎ‡z ¯L‡∑ּבבית ׁשּנבלעת ּבׁשעה אּלא טמאה לּה ׁשאין הּכתּוב, ּדּבר טהֹור עֹוף ּבנבלת ¬∆…«¿≈»¿≈»ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ואינ ּבאכילתּה ׁשּמטּמאה ּכאן, ולּמד לדרׁש.הּבליעה. אּלא נכּתבה לא ּכאן, האמּורה ּו"טרפה" ּבמּגע, מטּמאה ּה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

טרפה, ּבמינֹו ׁשּיׁש מי – "טרפה" לֹומר ּתלמּוד הּבליעה? ּבבית מטּמאה טמא עֹוף נבלת ּתהא יכֹול ׁשנינּו: ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָוכן
טרפה ּבמינֹו ׁשאין טמא, עֹוף .יצא ְְִֵֵֵֶָָָָ

(æè)ô :Bðåò àNðå õçøé àì BøNáe ñaëé àì íàå§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−´Ÿ¦§¨®§¨¨−£Ÿ«
i"yx£B�BÚ ‡N�Â∑טמאֹות ׁשאר ּככל זֹו טמאה על חּיב לּמקּדׁש, יּכנס אֹו קדׁש יאכל N�Â‡.אם ıÁ¯È ‡Ï B¯N·e ¿»»¬ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻ¿»…ƒ¿»¿»»

B�BÚ∑ּבמלקֹות ּבגדים ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת .על ¬ְְְְְִִִֵַַַַָָָ

‡�Lיב Ïk Ï‡¯NÈ È�·Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»¡«
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎpÓƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎÈ�Èa≈≈»≈¿»

Bib¯‡יג ÔÓe Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ»
B‡ ‡˙ÈÁ ‡„Èˆ „eˆÈ Èc ÔBÎÈ�Èa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿≈»«¿»
dpqÎÈÂ dÓc ˙È „BLÈÈÂ ÏÎ‡˙Ó Èc ‡ÙBÚ»ƒƒ¿¬≈¿≈»¿≈ƒ«ƒ≈

:‡¯ÙÚa¿«¿»

‰e‡יד dLÙ�a dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ� È¯‡¬≈¿«»ƒ¿»¿≈¿«¿≈
‡Ï ‡¯Òa Ïk Ìc Ï‡¯NÈ È�·Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«»ƒ¿»»
Ïk ‡È‰ dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ� È¯‡ ÔeÏÎÈ≈̇¿¬≈¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»

:ÈˆÈzLÈ dpÏÎÈc¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈≈

È·˙e¯‡טו ‡ÏÈ·� ÏeÎÈÈ Èc L�‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ»
ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡¯Bi‚·e ‡·ÈvÈa¿«ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿«¿≈
:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ·¿«»ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

Ïa˜ÈÂטז ÈÁÒÈ ‡Ï d¯Ò·e ÚaˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿««ƒ¿≈»«¿≈ƒ«≈
:d·BÁ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

CÎÏeּדם ּכל לכּסֹות יג): (ּבּפסּוק עֹוד צּוה ¿»ְְִַָָָָ

על ּדמם יתקרב לא ּכי ּובעֹוף, ְְְִִֵַַָָָָֹּבחּיה

רק מהם יקרב לא ּבעֹופֹות ּגם ּכי ְְְִִִֵֵֶַַַַַֹהּמזּבח,

נׁשחטים, אינם הם וגם ּבלבד, מינין ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָׁשני

לּׁשם נׁשחטים הּמצּויים רב ּבּבהמֹות ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹאבל

ולא לכּסֹותֹו, ראּוי ואין לכּפר, ודמם ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹהּנכּבד

אין ּכי ּבּבהמה, החּלין ּדם לכּסֹות ְְִִֵֵַַַַַָָֻחׁשׁש

אחרי וגם ּבּמדּבר, יצּוה.חּלין הרב על ּכן ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֻ

נפׁש, ּבמקֹום לֹו ּדמֹו הּוא. בנפׁשֹו ּדמֹו ְְְִֶֶַָָ(יד)

ואינּנּו רׁש"י. לׁשֹון ּבֹו. ּתלּויה הּנפׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָּכי

ּבכאן ּבנפׁשֹו ׁשּיהיה לפרׁש אפׁשר אבל ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָנכֹון.

ּבגּופֹו ּדמֹו ּבׂשר ּכל נפׁש ּכי יאמר, ְְִֶֶַָָָָֹּבגּופֹו.

יח), קה (ּתהּלים נפׁשֹו ּבאה ּברזל וכן: ְְְְִִֵֶַַָָהּוא.

לא מת נפׁש על ה), א (ׁשמֹות נפׁש ְְִִֵֶֶֶַָֹׁשבעים

נפׁש ּבעל ּגּוף ּכי הּגּוף, ו), ו (ּבּמדּבר ְִִֶֶַַַַָָֹיבא

נפׁש. ִֵֶֶָיּקרא

ÏÚÂּדברים ׁשלׁשה ּבדם הּכתּוב הזּכיר ּדעּתי, ¿«ְְְְְִִִִַַָָָָ

יא): (ּפסּוק ּתחּלה אמר אחד. טעם ְְִֵֶַַַָָָָוהם

ואמר: הפ ּכ אחר הוא. ּבּדם הּבׂשר נפׁש ְִִֶֶַַַַַַָָָָָָּכי

לֹומר (ּכאן) הּוא, בנפׁשֹו ּדמֹו ּבׂשר ּכל נפׁש ְְִֶֶַַָָָָָּכי

ׁשּׁשניהם ּבּדם, היא והּנפׁש ּבּנפׁש הּוא הּדם ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכי

ּבמים, הּמזּוג יין ּכענין זה ויהיה יחד, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹמערבין

ואחר ּבחברֹו. אחד ּכל ּבּמים והּיּין ּבּיין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָׁשהּמים

לֹומר עצמֹו, הּנפׁש הּוא הּדם ּכי (ּכאן) ּפרׁש ְִֵֵֶֶַַַַָָָּכ

ּדם יּמצא לא יתּפרדּו, לא אחד לבׂשר ְְְִִֵֶֶָָָָָָָֹֹׁשהיּו

אׁשר ּברּוח ּכּידּוע ּדם, ּבלא נפׁש ולא נפׁש ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבלא

ּכּלן, לרּוחֹות הּיּולי ׁשהּוא הּלב, מן ְִִִִֵֶַָָָֻּתחּלתֹו

הּוא והּדם הּדם, ׁשעֹוׂשה הּזן יבא ְִֶֶֶַַַָָָָֹּומּמּנּו

ּבכל והּצּורה הּגלם ּכענין והמקּימֹו, ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָֹהּמֹולידֹו

האחר. ּבלּתי האחד יּמצא ׁשּלא הּגּוף ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבעלי
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(è)ýåýéì Búà úBNòì epàéáé àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½©«£¬Ÿ−©«Ÿ̈®
:åénòî àeää Léàä úøëðå§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«

i"yx£˙¯Î�Â∑נכרתין וימיו נכרת .זרעֹו ¿ƒ¿«ְְְְִִִַָָָָ

(é)øLà íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈£¤¬
ézøëäå ícä-úà úìëàä Lôpa éðô ézúðå íc-ìk ìëàéŸ©−¨¨®§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤¤©½̈§¦§©¦¬
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הּׁשם. ּבעזרת ט) יח (ּדברים ּבמקֹומֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָאפרׁש

לימים להיֹות ּׁשעתיד ּבמה יֹודעים אינם ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָואּלּו

ּבעתיד יֹודיעּנּו רק רחֹוקֹות, ּולעּתים ְְִִִִִֶֶַַָרּבים

ׁשּיקּבלּו ּבנסיֹונֹותם ידעּו ּכי ּבקרֹוב, ְְְְְְְִִִֵֶַָָלהיֹות

לבא. ּבּנגזר הּׁשדים ְִִִֵַַָָֹמן

CÎÏeאלּה לא לּׁשדים יזּבחּו אנקלּוס ּתרּגם ¿»ְְְְְֱִִִֵֵַַֹֹֻ

ּבהֹון ּדלית לּׁשדין ּדּבחּו יז) לב ְְְִִֵֵַַָָ(ּדברים

לא ּכי ,צר ׁשּום ּבהם ׁשאין יאמר ,ְִֵֶֶֶַָֹֹֹצרֹו

ּתֹועלת, ׁשּום יעׂשּו ולא העתיד, הּנזק ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹימנעּו

האדם מּמּנּו ׁשּיׁשּתּמר ּברחֹוק יֹודיעּו לא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹוגם

ְְַּבדעּתֹו.

‡e‰Âאמר ּכאּלּו אלּה, לא ּכן: ּגם הּכתּוב לׁשֹון ¿ְְֱִֵַַַַָָֹֹ

לׁשֹון אלהים ּכי ּוממׁשלה", ּכח ְְֱִִֶַָָֹֹֹ"לא

אילּות ּבּׁשדים ׁשאין יאמר הם, אל וכח, ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַֹֹאילּות

וגם ירעּו לא ּכי ּבהם, צר אין ּולכ ּכח, ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹוׁשּום

אֹותם. אין ֵֵֵָהיטב

נתּתיו ואני הוא ּבּדם הּבׂשר נפׁש ּכי ְֲִִִִֶֶַַַַָָָ(יא)

הּזה הּכתּוב מׁשמעּות הּמזּבח. על ְְִֵֶֶַַַַַַָָָלכם

לנּו ׁשּנּתנּו מּפני הּדם לנּו ׁשּיאסר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיאמר,

והּוא נפׁשֹותינּו, על לכּפר הּמזּבח על ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַלהיֹות

לּמה נקׁשה ואם החלב. ּכטעם הּׁשם, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָחלק

נדחה יקרב, לא אׁשר והעֹוף החּיה ּדם ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹאסר

ׁשּלא ּדם, מּכל להרחיקנּו ׁשרצה הּׁשֹואל, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאת

ּבחלב ּכן עׂשה ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹנׁשּגה

הּוא. נּכר ִִָּכי

·¯‰Âהיּו ּכי מו), (ג הּנבֹוכים ּבמֹורה ּכתב ¿»«ְְִִֵַַָָ

להם ויחׁשבּוהּו הּדם מֹואסים ְְְְֲִִֶַַַַָָהּכׂשּדים

להתחּבר הרֹוצים מּמּנּו יאכלּו אבל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹֻלטמאה,

ּתכּון והּתֹורה העתידֹות, מהם ּולהּנבא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלּׁשדים

ּבהפ סכלּותם ּבניני להרס ְְְְֲֲִִֵַַָָֹֹלעֹולם

ּבאכילה הּדם אסרה ּולכ ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָמחׁשבֹותיהם,

הּמזּבח על ּולזרקֹו ּבהּזאֹות להּטהר בֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָּובחרה

ּבּנפׁש פני ונתּתי י): (ּפסּוק אמר ּולכ ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָלכּפרה,

מּזרעֹו ּבּנֹותן ׁשאמר ּכמֹו הּדם, את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהאכלת

מּמיני למין מביא ׁשהּוא ו), כ (להּלן ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹלּמל

אחרת. ּבמצוה ּכן נאמר לא ּכי זרה, ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹעבֹודה

el‡Âיֹורּו לא הּכתּובים אבל מיּׁשבים, ּדברים ¿≈ְְְֲִִִַָָָֹֻ

האסּור: ּבטעם ּתמיד יאמרּו ׁשהם ְְִֵֵֶַַָָָֹּכן,

יד), (ּפסּוק הּוא ּבנפׁשֹו ּדמֹו ּבׂשר ּכל נפׁש ְְִֶֶַָָָָָּכי

ּבמׁשנה והחזיר (ּכאן), הּוא ּבּדם הּבׂשר נפׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּכי

אכל לבלּתי חזק רק כג): יב (ּדברים ְְְֲֲִִִַַָָֹּתֹורה

הּנפׁש תאכל ולא הּנפׁש הּוא הּדם ּכי ְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּדם,

הּבׂשר. ִַָָעם

Èe‡¯‰Âּברא הּׁשם ּכי אּסּורֹו, ּבּטעם ׁשּנפרׁש ¿»»ְִִֵֵֶַַַַָָָ

האדם, לצר הּתחּתֹונים הּנבראים ְְְִִִֶַַַָָָָָֹּכל

על ואף ּבֹוראֹו, את מּכיר ּבהם לבּדֹו הּוא ְְְִִֶֶַַַַָּכי

רק מּתחּלה ּבאכילה להם הּתיר לא כן ְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹּפי

ּבפרׁשת ּבא ּכאׁשר הּנפׁש, ּבעלי לא ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּצֹומח

נתּתי הּנה כט): א (ּבראׁשית ׁשּנאמר ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָּבראׁשית,

היה וכאׁשר וגֹו'. זרע זרע עׂשב ּכל את ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלכם

מהם והקריב נח, ׁשל ּבזכּותֹו ׁשּנּצֹולּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַֹּבּמּבּול

הּׁשחיטה, להם הּתיר לֹו, לרצֹון והיה ְְְְִִִֶַָָָָָָָקרּבן,

הּוא אׁשר רמׂש ּכל ג): ט (ׁשם ׁשאמר ְֲֶֶֶֶַָָָּכמֹו

לכם נתּתי עׂשב ּכירק לאכלה יהיה לכם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָחי

האדם. ּבעבּור חּיּותם ּכי ּכל, ֲִֶַַָָָָֹאת

‰p‰Â,האדם ּבעבּור חי הּוא אׁשר ּגּופם הּתיר ¿ƒ≈ֲֲִִֶַַָָָָ

אדם, ׁשל ּולצרּכֹו להנאתֹו ְְְֲִֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה

ּבּקרבים לאדם, לכּפרה ׁשּבהם הּנפׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוׁשּתהיה

ראּוי אין ּכי ׁשּיאכלּוהּו. לא ,יתּבר ְְְִִֵֶַָָָָֹֹלפניו

לאל ּכּלן הּנפׁשֹות ּכי נפׁש, ׁשּיאכל נפׁש ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻלבעל

הּנה, לֹו הּבהמה ּוכנפׁש האדם ּכנפׁש ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהּנה,

ורּוח זה, מֹות ּכן זה ּכמֹות להם, אחד ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָּומקרה

יט). ג (קהלת לּכל ֶֶֶַָֹֹאחד

ÏÚÂהּׂשכל מן היונים, חֹוקרי ׁשּיראּוהּו הּדר ¿«ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּובהיר, מאד צח וזהר זיו התנֹוצץ ְְְִִִֵֵַַַָֹֹהּפֹועל

היא והּנה הּבהמה. נפׁש ניצֹוץ יצא ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּומּמּנּו

ּבּה יׁש ּולכ הּפנים, מן ּבּצד ּגמּורה ְְִִֵֶֶַַַָָָָנפׁש

הנאֹות אחרי וללכת הּנזק מן לברח ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּדעת

ּכאהבת להם, ואהבה ּברגילים, והּכר ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָלּה,

ּבית ּבאנׁשי מפלא והּכר לבעליהן, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻהּכלבים

והּכרה. ּדעת לּיֹונים וכן ְְֲִֵֵֶַַַַַָָּבעליהם,

ÔÓהּנאכ ּכי עֹוד, האֹוכלהּידּוע ּבגּוף יׁשּוב ל ƒְֱִֵֶַַַָָָָ

נפׁש אדם יאכל ואם אחד, לבׂשר ְְְִֶֶֶַָָָָָָֹוהיּו

לאחדים והיּו ּבדמֹו יתחּבר והּוא ּבׂשר ְְְְֲִִֵַַָָָָָָּכל

ותׁשּוב האדם, ּבנפׁש וגּסּות עבי ּתהיה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבּלב

ּכי ּבּנאכל, אׁשר הּבהמית הּנפׁש לטבע ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָקרֹוב

ׁשּיׁשּתּנּו הּנאכלים ּכׁשאר עּכּול יצטר לא ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּדם

ּבהמה. ּבדם האדם נפׁש ּבֹו ויתלה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּבעּכּולם,

רּוח יֹודע מי כא): ׁשם (ׁשם אֹומר ְִֵֵַַַָָָוהּכתּוב

הּבהמה ורּוח למעלה היא העלה האדם ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָֹּבני

(ּכאן): אמר ּולכ לארץ. למּטה היא ְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּירדת

ּבאדם ּבׂשר לכל ּכי הוא. ּבּדם הּבׂשר נפׁש ְִִִֶֶַַָָָָָָָָָּכי

הּנפׁש לערב ראּוי ואין ּבּדם, נפׁש ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּובּבהמה

ּכּפרה לּה ּתהיה אבל הּקּימת, ּבּנפׁש ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּנכרתת

ּכן על טעם: וזה ה'. לפני לרצֹון הּמזּבח ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָעל

ׁשהּדם ּבעבּור יב), (ּפסּוק יׂשראל לבני ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאמרּתי

את הּנפׁש ׁשּתאכל ראּוי ואין הּנפׁש, ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּוא

ּונתּתיו האדם נפׁש על חמלּתי ואני ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּנפׁש,

מכּפרת הּבהמה נפׁש ׁשּתהיה הּמזּבח על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלכם

נפׁשֹו. ְַַעל

e�LÂלבלּתי חזק רק כג): יב (ראה ּבספרי ¿»ְְְְְֲִִִִֵַַ

מּגיד אֹומר יהּודה רּבי (ׁשם), הּדם ְֲִִֵַַַָָָֹאכל

הּנפׁש הּוא הּדם ּכי וכּו'. ּבדם ׁשטּופים ְְְִִֶֶַַָָָָׁשהיּו

עם הּנפׁש תאכל ולא ּגרם. מה להּגיד ְְִִֶֶַַַַַָָֹֹ(ׁשם),

ּוראיה רמז זה החי. מן אבר זה (ׁשם), ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּבׂשר

ּׁשּפרׁשנּו. ְְֵֶַַלמה
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(áé)ìëàú-àì íkî Lôð-ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk-ìò©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−Ÿ´Ÿ©
:íc ìëàé-àì íëëBúa øbä øbäå íc̈®§©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©¨«

i"yx£ÌkÓ LÙ�ŒÏk∑הּקטּנים על ּגדֹולים .להזהיר »∆∆ƒ∆ְְְְִִִַַַַ

(âé)øLà íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé éðaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈£¤̧
eäqëå Bîc-úà CôLå ìëàé øLà óBò-Bà äiç ãéö ãeöé̈¹¥¬©¨²−£¤´¥«¨¥®§¨©Æ¤¨½§¦−̈

:øôòa¤«¨¨«
i"yx£„eˆÈ ¯L‡∑(פד חולין ּכן,(ת"כ. אם מקֹום. מּכל "ציד", לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ותרנגֹולין אּוזין ציד, אּלא לי אין ¬∆»ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

זאת ּבהזמנה אּלא ּבׂשר, יאכל ׁשּלא יצּוד"? "אׁשר נאמר: ÏÎ‡È.לּמה ¯L‡∑לטמאים .ּפרט ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ¬∆≈»≈ְְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(50 'r f"lg zegiyÎihewl)

ּבעפר וכּסהּו ּדמֹו את וׁשפְך יאכל אׁשר עֹוף אֹו חּיה ציד יצּוד יג)אׁשר יתקרב(יז, לא ּכי ועֹוף, ּבחּיה ּדם ּכל לכּסֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
לכּסֹותֹו ראּוי ואין לכּפר, ודמם הּנכּבד, לּׁשם נׁשחטים הּמצּויים רב - ּבבהמֹות אבל . . הּמזּבח על לבאר(רמב"ן)ּדמם יׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לענינים ההתלהבּות נּצּול את מסּמל הּמזּבח, על הּדם ּוזריקת ׁשּבאדם, והחּיּות ההתלהבּות את מסּמל הּדם ה': ּבעבֹודת אלּו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּדברים

- החּלין ׁשּבעניני ההתלהבּות על מסּמל ׁשּזה - ועֹוף ּכחּיה הּמזּבח, על לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו ּבדם מדּבר ּכאׁשר אְך ּבלבד. ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻֻׁשּבקדּׁשה

לקדּׁשה. ורק אְך לׁשמר ההתלהבּות ואת התלהבּות, ללא החּלין ּדברי את לעׂשֹות ּדהינּו ּבעפר. לכּסֹותֹו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻצריְך

(ãé)ìàøNé éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc øNa-ìk Lôð-ék¦¤´¤¨¨À̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´¦§¨¥½
àåä Bîc øNa-ìk Lôð ék eìëàú àì øNa-ìk íc©¬¨¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ¨´¦½

:úøké åéìëà-ìk̈«Ÿ§−̈¦¨¥«
i"yx£‡e‰ BLÙ�· BÓc∑ּבֹו ּתלּויה ׁשהּנפׁש הּנפׁש, ּבמקֹום לֹו הּוא ‰Â‡.ּדמֹו BÓc ¯NaŒÏk LÙ�ŒÈk∑הּנפׁש »¿«¿ְְִֶֶֶֶֶַַָָƒ∆∆»»»»ƒֶֶַ

נקבה לׁשֹון 'נפׁש' זכר. לׁשֹון ּו'בׂשר' 'ּדם' הּדם. רמב"ן.היא ְְְִֵֶֶַָָָָָָָ

(åè)øbáe çøæàa äôøèe äìáð ìëàz øLà Lôð-ìëå§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ§¥½̈¨«¤§¨−©¥®
:øäèå áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

i"yx£‰Ù¯Ëe ‰Ï·� ÏÎ‡z ¯L‡∑ּבבית ׁשּנבלעת ּבׁשעה אּלא טמאה לּה ׁשאין הּכתּוב, ּדּבר טהֹור עֹוף ּבנבלת ¬∆…«¿≈»¿≈»ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ואינ ּבאכילתּה ׁשּמטּמאה ּכאן, ולּמד לדרׁש.הּבליעה. אּלא נכּתבה לא ּכאן, האמּורה ּו"טרפה" ּבמּגע, מטּמאה ּה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

טרפה, ּבמינֹו ׁשּיׁש מי – "טרפה" לֹומר ּתלמּוד הּבליעה? ּבבית מטּמאה טמא עֹוף נבלת ּתהא יכֹול ׁשנינּו: ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָוכן
טרפה ּבמינֹו ׁשאין טמא, עֹוף .יצא ְְִֵֵֵֶָָָָ

(æè)ô :Bðåò àNðå õçøé àì BøNáe ñaëé àì íàå§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−´Ÿ¦§¨®§¨¨−£Ÿ«
i"yx£B�BÚ ‡N�Â∑טמאֹות ׁשאר ּככל זֹו טמאה על חּיב לּמקּדׁש, יּכנס אֹו קדׁש יאכל N�Â‡.אם ıÁ¯È ‡Ï B¯N·e ¿»»¬ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻ¿»…ƒ¿»¿»»

B�BÚ∑ּבמלקֹות ּבגדים ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת .על ¬ְְְְְִִִֵַַַַָָָ

‡�Lיב Ïk Ï‡¯NÈ È�·Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»¡«
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎpÓƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎÈ�Èa≈≈»≈¿»

Bib¯‡יג ÔÓe Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ»
B‡ ‡˙ÈÁ ‡„Èˆ „eˆÈ Èc ÔBÎÈ�Èa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿≈»«¿»
dpqÎÈÂ dÓc ˙È „BLÈÈÂ ÏÎ‡˙Ó Èc ‡ÙBÚ»ƒƒ¿¬≈¿≈»¿≈ƒ«ƒ≈

:‡¯ÙÚa¿«¿»

‰e‡יד dLÙ�a dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ� È¯‡¬≈¿«»ƒ¿»¿≈¿«¿≈
‡Ï ‡¯Òa Ïk Ìc Ï‡¯NÈ È�·Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«»ƒ¿»»
Ïk ‡È‰ dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ� È¯‡ ÔeÏÎÈ≈̇¿¬≈¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»

:ÈˆÈzLÈ dpÏÎÈc¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈≈

È·˙e¯‡טו ‡ÏÈ·� ÏeÎÈÈ Èc L�‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ»
ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡¯Bi‚·e ‡·ÈvÈa¿«ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿«¿≈
:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ·¿«»ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

Ïa˜ÈÂטז ÈÁÒÈ ‡Ï d¯Ò·e ÚaˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿««ƒ¿≈»«¿≈ƒ«≈
:d·BÁ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

CÎÏeּדם ּכל לכּסֹות יג): (ּבּפסּוק עֹוד צּוה ¿»ְְִַָָָָ

על ּדמם יתקרב לא ּכי ּובעֹוף, ְְְִִֵַַָָָָֹּבחּיה

רק מהם יקרב לא ּבעֹופֹות ּגם ּכי ְְְִִִֵֵֶַַַַַֹהּמזּבח,

נׁשחטים, אינם הם וגם ּבלבד, מינין ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָׁשני

לּׁשם נׁשחטים הּמצּויים רב ּבּבהמֹות ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹאבל

ולא לכּסֹותֹו, ראּוי ואין לכּפר, ודמם ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹהּנכּבד

אין ּכי ּבּבהמה, החּלין ּדם לכּסֹות ְְִִֵֵַַַַַָָֻחׁשׁש

אחרי וגם ּבּמדּבר, יצּוה.חּלין הרב על ּכן ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֻ

נפׁש, ּבמקֹום לֹו ּדמֹו הּוא. בנפׁשֹו ּדמֹו ְְְִֶֶַָָ(יד)

ואינּנּו רׁש"י. לׁשֹון ּבֹו. ּתלּויה הּנפׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָּכי

ּבכאן ּבנפׁשֹו ׁשּיהיה לפרׁש אפׁשר אבל ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָנכֹון.

ּבגּופֹו ּדמֹו ּבׂשר ּכל נפׁש ּכי יאמר, ְְִֶֶַָָָָֹּבגּופֹו.

יח), קה (ּתהּלים נפׁשֹו ּבאה ּברזל וכן: ְְְְִִֵֶַַָָהּוא.

לא מת נפׁש על ה), א (ׁשמֹות נפׁש ְְִִֵֶֶֶַָֹׁשבעים

נפׁש ּבעל ּגּוף ּכי הּגּוף, ו), ו (ּבּמדּבר ְִִֶֶַַַַָָֹיבא

נפׁש. ִֵֶֶָיּקרא

ÏÚÂּדברים ׁשלׁשה ּבדם הּכתּוב הזּכיר ּדעּתי, ¿«ְְְְְִִִִַַָָָָ

יא): (ּפסּוק ּתחּלה אמר אחד. טעם ְְִֵֶַַַָָָָוהם

ואמר: הפ ּכ אחר הוא. ּבּדם הּבׂשר נפׁש ְִִֶֶַַַַַַָָָָָָּכי

לֹומר (ּכאן) הּוא, בנפׁשֹו ּדמֹו ּבׂשר ּכל נפׁש ְְִֶֶַַָָָָָּכי

ׁשּׁשניהם ּבּדם, היא והּנפׁש ּבּנפׁש הּוא הּדם ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכי

ּבמים, הּמזּוג יין ּכענין זה ויהיה יחד, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹמערבין

ואחר ּבחברֹו. אחד ּכל ּבּמים והּיּין ּבּיין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָׁשהּמים

לֹומר עצמֹו, הּנפׁש הּוא הּדם ּכי (ּכאן) ּפרׁש ְִֵֵֶֶַַַַָָָּכ

ּדם יּמצא לא יתּפרדּו, לא אחד לבׂשר ְְְִִֵֶֶָָָָָָָֹֹׁשהיּו

אׁשר ּברּוח ּכּידּוע ּדם, ּבלא נפׁש ולא נפׁש ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבלא

ּכּלן, לרּוחֹות הּיּולי ׁשהּוא הּלב, מן ְִִִִֵֶַָָָֻּתחּלתֹו

הּוא והּדם הּדם, ׁשעֹוׂשה הּזן יבא ְִֶֶֶַַַָָָָֹּומּמּנּו

ּבכל והּצּורה הּגלם ּכענין והמקּימֹו, ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָֹהּמֹולידֹו

האחר. ּבלּתי האחד יּמצא ׁשּלא הּגּוף ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבעלי
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e¯ÓLz∑מׁשיבין העֹולם ואּמֹות לׁשמרן'? לנּו 'לּמה עליהם: מׁשיב הרע ׁשּיצר ,הּמל ּגזרת ׁשהם ּדברים ƒ¿¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ
אּתם אי עליכם, ּגזרּתי ה'", "אני נאמר: לכ חּטאת, מי וטהרת ׁשעטנז ּולביׁשת חזיר אכילת ּכגֹון: ְְְְְְֱֲֲֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָעליהן,

להּפטר! Ì‰a.רּׁשאים ˙ÎÏÏ∑חכמת ואלמד אל יׂשראל, חכמת למדּתי ּתאמר: ׁשּלא מּתֹוכם, ּתּפטר אל ְִִֵַָָ»∆∆»∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
רמב"ן.האּמֹות ָֻ

(ä)íúà äNòé øLà éètLî-úàå éúwç-úà ízøîLe§©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½£¤̧©«£¤¬Ÿ¨²
ñ :ýåýé éðà íäa éçå íãàä̈«¨¨−¨©´¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£È˙wÁŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ּבהם הּכתּוב ּפרט ׁשּלא הּפרׁשה, ּדקּדּוקי ׁשאר ׁשמירה(ת"כ)לרּבֹות לּתן אחר: ּדבר . ¿«¿∆∆À…«ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
לחּקים ּוׁשמירה למׁשּפטים עׂשּיה אּלא נתן ׁשּלא לפי למׁשּפטים, ועׂשּיה ּוׁשמירה לחּקים, Ì‰a.ועׂשּיה ÈÁÂ∑ ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻֻ»«»∆

מת! הּוא סֹופֹו והלא הּזה, ּבעֹולם ּתאמר ׁשאם הּבא, ‰'.לעֹולם È�‡∑ׂשכר לׁשּלם .נאמן ֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .288 'r a"g zeiecreezd mgpn zxez)

ּבהם וחי האדם אֹותם יעׂשה אׁשר מׁשּפטי ואת חּקתי את ה)ּוׁשמרּתם (יח, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
ּבהם ׁשּימּות לא - ּבהם כהנים)וחי (תורת ֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּכּונת לפרׁש, ויׁש ּבהם"? ׁשּימּות "לא ּבּמּלים הּמדרׁש ּכְך על מֹוסיף מה - ּבהם" "וחי ּבמפרׁש ּבּכתּוב ׁשּנאמר מאחר לתמּה: ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹיׁש

אהרן. לבני ׁשארע ּכפי - הּנפׁש ּכלֹות עד ּבּקּב"ה ּודבקּות התלהבּות מרב אפילּו ימּות" ׁש"לא האדם את להזהיר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹהּמדרׁש

(å)äåøò úBlâì eáø÷ú àì BøNa øàL-ìk-ìà Léà Léà¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−§©´¤§¨®
ñ :ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

i"yx£e·¯˜˙ ‡Ï∑רּבים לׁשֹון נאמר לכ ּכּזכר, הּנקבה ‰'.להזהיר È�‡∑ׂשכר לׁשּלם רמב"ן.נאמן …ƒ¿¿ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ÔB‰˙Èה „aÚÈ Èc È�Èc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ«ƒ«¿≈»¿
:ÈÈ ‡�‡ ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ ÔB‰· ÈÁÈÂ ‡L�‡¬»»¿≈≈¿¿«≈»¿»¬»¿»

˙˜¯·Ôeו ‡Ï d¯Òa ·È¯˜ ÏÎÏ ¯·b ¯·b¿«¿«¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿¿
:ÈÈ ‡�‡ ‡È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿»¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

האמּורים ּדברים אּלּו ּתעׂשּו. מׁשּפטי את ְְֲֲִִִֵֶַַָָָ(ד)

לאמרן. היה ּבּדין נאמרּו לא ׁשאּלּו ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹּבּתֹורה

ּדברים אּלּו (ּכאן): ּכהנים ּובתֹורת רּׁש"י. ְְְֲִִִֵַַָָֹלׁשֹון

ּבּדין נכּתבּו לא ׁשאּלּולי ּבּתֹורה ְְְִִִִֵֶַַַָֹהּכתּובים

ועבֹודה והעריֹות הּגזלֹות ּכגֹון לכתבן, ְְְְְֲֲֵַַָָָָָָָהיה

הּׁשם. וקללת ּדמים ּוׁשפיכּות ְְְִִִֵַַָָָזרה

ÏÚÂהּדינין ּכמׁשמען, מׁשּפטי הּפׁשט, ּדר ¿«ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

ּובכל הּמׁשּפטים ואּלה ּבפרׁשת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהאמּורים

יאמר: ּולכ האדםהּתֹורה, אתם יעׂשה אׁשר ְֲֲֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ּביּׁשּוב האדם לחּיי נּתנּו הּדינים ּכי ּבהם, ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוחי

את איׁש יּזיק וׁשּלא האדם, ּוׁשלֹום ְְְִִִֵֶַַָָָֹהּמדינֹות

ּפעמים הזּכיר יחזקאל וכן ימיתּנּו. ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָֹרעהּו

וחי האדם אתם יעׂשה אׁשר ּבּמׁשּפטים: ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹרּבֹות

אֹומר ּובׁשּבתֹות כא) יג יא כ (יחזקאל ְֵֶַָָּבהם,

ּוביניהם, ּביני לאֹות להיֹות יב): ּפסּוק ְְִִֵֵֵֶָָ(ׁשם

בם חטאּו ּובמׁשּפטי כט): (ט ּבנחמיה ְְְְְְִִֵֶֶָָָָוכן

בהם. וחיה אדם יעׂשה ְֲֲֶֶֶַָָָָָאׁשר

e�È˙Ba¯Âולא ּבהם, וחי פה:): (יֹומא אמרּו ¿«≈ְְֶַָָָָֹ

נפׁש ּפּקּוח על ללּמד ּבהם, ְִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּימּות

עֹוד ּומדרׁשֹו והּמצֹות. הּׁשּבת את ְְְִִֶֶֶַַַָָׁשּדֹוחה

ּתאמר אם הּבא, לעֹולם ּבהם, וחי ּכאן): ִֶַַַָָָָָָֹ(ת"כ

ּכן, ואם מת. הּוא סֹופֹו והלא הּזה ְֲִֵֵֶַַָָֹּבעֹולם

חּקתי. על ּגם האדם אתם יעׂשה אׁשר ְֲֲֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻיחזר

Ú„Â.להם הכנתֹו ּכפי ּבמצֹות האדם חּיי ּכי ¿«ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

מנת על לׁשמן ׁשּלא הּמצֹות העֹוׂשה ְְְִִִֶֶַַָָָֹּכי

רּבים ימים הּזה ּבעֹולם ּבהן יחיה ּפרס ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלקּבל

(מׁשלי נאמר זה ועל וכבֹוד, ּובנכסים ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹּבעׁשר

(ׁשּבת ּופרׁשּו וכבֹוד, עׁשר ּבׂשמאלּה טז): ְְְִֵֶַָָָֹג

אֹותם וכן וכבֹוד. עׁשר ּבּה לּמׂשמאילים ְְְְִִֵֶַַָָָסג.):

לזּכֹות מנת על ּבמצֹות מתעּסקין הם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָאׁשר

זֹוכים מּיראה, העֹובדים ׁשהם הּבא לעֹולם ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּבהן

ונפׁשם הרׁשעים, מּמׁשּפטי להּנצל ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָּבכּונתם

ּתלין. ְִָּבטֹוב

ÔÈ˜ÒBÚ‰Âעם וכראּוי, ּכּדין מאהבה ּבּמצֹות ¿»¿ƒְְֲִִִֵַַַָָָ

הּנזּכר ּכענין הּזה, העֹולם ְְְִִִֵֶַַָָָָָעסקי

ה): כו (להּלן ּבחּקֹותי אם ּבפרׁשת ְְְִַַַַָָָָֻּבּתֹורה

ּבעֹולם יזּכּו וגֹו', ּבציר את ּדיׁש לכם ְְְִִִִִֶֶַָָָָוהּׂשיג

ּולחּיי העֹולם, ּכמנהג טֹובים לחּיים ְְְְִִִֵֶַַַַָָהּזה

ׁשם. ׁשלמה זכּותם הּבא ְְֵַָָָָָָהעֹולם

ÌÈ·ÊBÚ‰Âואינם הּזה העֹולם עניני ּכל ¿»¿ƒְְְִֵֵֶַָָָָ

ּבעלי אינם ּכאּלּו עליו ְְֲִִִֵֵַַָָָמׁשּגיחים

ּבלבד, ּבבֹוראם וכּונתם מחׁשבּתם וכל ְְְְְְְִַַַַָָָָָָּגּוף,

נפׁשם ּבהּדבק ּבאלּיהּו, הענין היה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכאׁשר

ּכּנראה ּובנפׁשם, ּבגּופם לעד יחיּו הּנכּבד ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבּׁשם

ּוכמֹו ּבּקּבלה, מּמּנּו וכּידּוע ּבאלּיהּו, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּבּכתּוב

הּבא העֹולם ּובבני ּבחנֹו ּבּמדרׁשים ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָׁשּבא

יאמרּו ּולכ הּמתים. ּבתחּית ְְְְִִִִֵַַָָֹהעֹומדים

ימי יאריכּון למען הּמצֹות ּבׂשכר ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָהּכתּובים

כ), טז (ּדברים ּתחיה למען יב), כ ְְְְִִֶַַָ(ׁשמֹות

יכלל הּלׁשֹון ּכי ז), כב (ׁשם ימים ְְְֲִִִַַַָָָָֹוהארכּת

אחד. לכל הראּוי ּכפי ּכּלם החּיים ְְִִִֵֶַַָָָָָֻמיני

לגּלֹות תקרבּו לא ּבׂשרֹו ׁשאר ּכל אל ְְְְְִֵֶַָָֹ(ו)

הּבׂשר ּבׁשאר העריֹות אּסּור טעם ְְֲִִֵֶַַַָָָָָערוה.

(ג הּנבֹוכים ּבמֹורה אמר והרב מפרׁש. ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹאינּנּו

למעט הּוא ּכי אֹותֹומט) ולמאס הּמׁשּגל ְְְְִִִֵַַָֹ

אׁשר האּלה והּנׁשים ּבמעט, מּמּנּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּולהסּתּפק

עּמֹו הּמצּיֹות הן האּׁשה ּבׁשאר הּכתּוב ְְִִִֵֵַַַָָָָֻאסר

נסּתר והּוא לֹו מצּיֹות עצמֹו ּבׁשאר וכן ְְְְְְִִִֵֵַָָֻּתמיד,

ּכּלן. על הרב יּגיד הּזה וכּטעם ְִִֶֶַַַַַַַָָָֻעמהן.

¯·Îeהיֹות ּבעבּור ּכי ּכן ּגם אברהם רּבי ּכתב ¿»ְֱֲִִֵַַַַַָָָ

לאסר יּתכן לא ּכּבהמֹות האדם לב ְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹיצר

עּמֹו הּנמצאֹות ּכל אסר והּנה הּנקבֹות. ְְְִִִֵֵַַַָָָָּכל

ׁשּיחּיב מאד, חלּוׁש טעם וזה ׁשעה. ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹּבכל

עּמֹו הּמצאן ּבעבּור אּלה על ּכרת ְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּכתּוב

רּבֹות נׁשים אדם ׁשּיּׂשא ותּתיר ְְִִִִִֶַַָָָָָלפעמים,

ּבּתֹו את יּׂשא אם ּיּזיק ּומה ולאלפים. ְְֲִִִִִֵֵַַַָָלמאֹות

ויּׂשא נח:), (סנהדרין נח לבני ּכּמּתר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֻלבּדה

נּׂשּואים לאדם ואין אבינּו, ּכיעקב אחיֹות ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹׁשּתי

הּגדֹול לבנֹו ּבּתֹו את ׁשּיּׂשיא ּכמֹו ְְֲִִִִֵֶַַָהגּונים

ויפ ּבנחלתֹו וינחילם ּבביתֹו,מּמּנּה, וירּבּו רּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

(יׁשעיה יצרּה. לׁשבת ּבראּה ּתהּו לא הארץ ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹּכי

אבל ּבזה, מקּבל ּדבר ּבידינּו ואין יח) ְְְֲֵֵֶָָָָָָֻמה

היצירה מּסֹודֹות סֹוד ּבענין יׁש הּסברא ְְְְִִִִֵַַָָָָָּכפי

ׁשּכבר העּבּור סֹוד מּכלל והּוא ּבּנפׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָָּדבק

לֹו: ְַָרמזנּו

Ú„Âּבּתֹורה ונמאס מרחק ּדבר הּמׁשּגל ּכי ¿«ְְְְִִִַַָָָָָָֻ

מּמּנּו יּולד לא ואׁשר הּמין, לקּיּום ְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹזּולתי

ולא ּבקּיּום טֹוב אינּנּו אׁשר וכן אסּור, ְְְֲִֵֵֶֶָֹהּוא

אל טעם: זה הּתֹורה. אֹותֹו ּתאסר ּבֹו ְֱִֶֶֶַַַַָֹיצלח

הערה ׁשארֹו את ּכי (ּכאן), ּבׂשרֹו ׁשאר ְְְֱִֵֵֶֶָָָָּכל

הּׁשאר, מּפני הּדבר ירחיק יט), כ ְְְְִִֵֵַַַַָָָ(להּלן
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çé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á):íëéäìà ýåýé éðà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§¨−£¥¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡∑ּבסיני ׁשאמרּתי הּוא כ)אני קּבלּו(שמות מעּתה מלכּותי, עליכם וקּבלּתם ,"אלהי ה' "אנכי : ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

אלהיכם" ה' "אני ּבגזרה: עליהם ּבא לפיכ עזרא, ּבימי ּבעריֹות לּנתק ׁשּסֹופן לפניו וידּוע ּגלּוי אֹומר: רּבי ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹגזרֹותי.
ׂשכר לׁשּלם ונאמן להּפרע ּדּין עליכם, ּגֹוזר מי ּדעּו –. ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(83 'nr ai zegiy ihewl)

ּגזרֹותי קּבלּו מעּתה מלכּותי, עליכם ב)וקּבלּתם יח, לֹומר,(רש"י ויׁש הּגזרֹות'. ל'קּבלת הּמלכּות' 'קּבלת ּבין מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹ

מנּגדים עריֹות ואּסּורי לּׂשכל. המנּגדֹות מצֹות ּגם ּכֹוללת הּגזרֹות וקּבלת סֹובלּתן, ׁשהּדעת למצֹות ּביחס חלה הּמלכּות ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻׁשּקּבלת

אּלה אּסּורים הּכתּוב ּפֹותח לכן מׁשּפחה? ּבן מאׁשר יֹותר מתאים ּומי הּצדדים, ׁשני ּבין התאמה ּדֹורׁשים נּׂשּואין ׁשּכן ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלהּגיֹון,

ּגזרֹותי. ּגם ּתקּבלּו מעכׁשו מלכּותי, קּבלּתם עּתה עד ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָואֹומר:

ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr ai zegiy ihewl)

עזרא ּבימי ּבעריֹות לּנתק ׁשּסֹופן . . אֹומר ב)רּבי יח, זמן(רש"י ׁשּיארע למארע היא הּכתּוב ׁשּכּונת לֹומר קׁשה הּפׁשט ּבדרְך ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּפה ׁשּבעל ׁשּדברים ואף הּמׁשנה, את וכתב סּדר רּבי ּדהּנה, אֹומרֹו. ּבׁשם ּדבר רׁש"י אֹומר זה קׁשי קצת לתרץ ּוכדי ּכְך, אחר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹרב

הּמׁשנה; ּכתיבת זמן על ּדוד ׁשאמר ּפסּוק מפרׁש ׁשרּבי הרי ּתֹורתָך". הפרּו לה' לעׂשֹות "עת מּׁשּום זאת הּתירּו ּבכתב, לאמרן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאסּור

עזרא. לזמן היא הּכתּוב ׁשּכּונת ּומפרׁש לׁשיטתיּה אּזיל ּכאן רמב"ןואף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

(â)eNòú àì da-ízáLé øLà íéøöî-õøà äNòîk§©«£¥¯¤«¤¦§©²¦£¤¬§©§¤¨−´Ÿ©«£®
àì änL íëúà àéáî éðà øLà ïòðk-õøà äNòîëe§©«£¥´¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧¤§¤¬¨̧¨̧´Ÿ

:eëìú àì íäéúwçáe eNòú©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡ ‰NÚÓk∑(ת"כ)מקֹום ואֹותֹו האּמֹות, מּכל מקלקלים ּכנענּיים וׁשל מצרּיים ׁשל ׁשּמעׂשיהם מּגיד ¿«¬≈∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

הּכל מן מקלקל יׂשראל ּבֹו nL‰.ׁשּיׁשבּו ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È�‡ ¯L‡∑מקלקלים יׂשראל, ׁשּכבׁשּו עממין ׁשאֹותן מּגיד ְְְְִִֵֶַָָָֹֻ¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻ
מּכּלם ˙eÎÏ.(ת"כ)יֹותר ‡Ï Ì‰È˙wÁ·e∑אמ ׁשּלא הּכתּוב הּניח החקּוקיןמה ּדברים ׁשּלהן, נימּוסֹות אּלּו אּלא ר? ִֵָֻ¿À…≈∆…≈≈ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

חכמים ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי אּלּו אֹומר: מאיר רּבי ואצטדּיאֹות. טרטּיאֹות ּכגֹון רמב"ן.להם, ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ã)íäa úëìì eøîLz éúwç-úàå eNòz éètLî-úà¤¦§¨©¯©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−¨¤¤́¨¤®
:íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£eNÚz ÈËtLÓŒ˙‡∑לאמרן ּכדאי היּו נאמרּו, לא ׁשאּלּו ּבמׁשּפט, ּבּתֹורה האמּורים ּדברים È˙wÁŒ˙‡Â.אּלּו ∆ƒ¿»««¬ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ¿∆À…«

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

ÈÈב ‡�‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬»¿»
:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

Ôez·˙Èג Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚk¿»≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿∆¿
‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚÎe Ôe„aÚ˙ ‡Ï da«»«¿¿¿»≈«»¿«¿»
Ôe„aÚ˙ ‡Ï Ônz ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡�‡ Èc ÔÚ�Î„ƒ¿««ƒ¬»»≈»¿«»»«¿¿

:ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔB‰ÈÒBÓÈ�·e¿ƒ≈»¿»

Îl‰Ï‡ד Ôe¯hz ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ Ôe„aÚz È�Èc ˙È»ƒ««¿¿¿»¿»«ƒ¿¿«»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔB‰a¿¬»¿»¡»¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

e�È˙Ba¯Âּכריתֹות ׁשלׁשה ד:): (ּכריתֹות ּדרׁשּו ¿«≈ְְְְִִָָ

לדם ואחת הּנפׁש, לדם אחת ְְְְֶֶַַַַַַַָּבדם,

לּכריתֹות, טעמם וזה ּכּסּוי. לדם ואחת ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָׁשחיטה,

ּכאׁשר ּובּדם ּבּנפׁש הּלׁשֹון ּבׁשּנּוי הּטעם ְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָאבל

ְִֵַּפרׁשּתי.

ּבלבד, יׂשראל ּבני אל ּדּבר ּבעריֹות אמר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ(ב)

ּבכל ׁשוה העריֹות אזהרת היֹות ְְֱֲֲַַַָָָָָָּבעבּור

לא ּכללםיׂשראל, ולכן הּכהנים, ּבּה יתיחדּו ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹ

ּכטעם אלהיכם, ה' אני ּבתחּלה ואמר ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּכאחד.

ב). כ (ׁשמֹות הּדּברֹות ְְֲִֶֶַַּבעׂשרת

Ì‰ÈÏ‡ z¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È�a Ï‡ ¯ac ÌÚËÂ¿«««≈∆¿≈ƒ¿»≈¿»«¿»¬≈∆
,ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡ואמרּת" אמר ּכאּלּו ¬ƒ¡…≈∆ְְְִַַָָָ

קדׁשים וכן: אלהיכם" ה' אני ּבׁשמי ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֹאליהם

ב). יט (להּלן אלהיכם ה' אני קדֹוׁש ּכי ְְֱֲִִִֵֶַָָֹּתהיּו

הּׁשם מּלפני מׁשה ּבצאת ּכי הּטעם, ּכי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָואפׁשר

את יׂשראל ּבני אל ודּבר ויצא מסוה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבלא

לֹומר צרי אינּנּו לד), לד (ׁשמֹות יצּוה ְְֲִֵֶֶֶַָֻאׁשר

רּוחֹו ּכי להם ידּוע ּכי ה'" אמר "ּכה ִִֶֶַַָָָָֹלהם

מעצמֹו. ידּבר לא לׁשֹונֹו, על ּומּלתֹו ּבֹו ְְְְִֵֵֵַַַַָֹידּבר

ÔÎÂ,ידּבר ּכ ּתֹורה ּבמׁשנה רּבים ּבמקֹומֹות ¿≈ְְְְִִִֵֵַַָָ

מצֹותי אל ּתׁשמעּו ׁשמע אם והיה ְְְְְִִִֶַַָָָֹּכמֹו:

מטר ונתּתי הּיֹום, אתכם מצּוה אנכי ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹאׁשר

יגֿטו), יא (ּדברים ּבׂשד עׂשב ונתּתי ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָארצכם,

מים וׁשֹולח ארץ ּפני על מטר הּנֹותן מׁשה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואין

ׁשהם אּלא ּבּׂשדה עׂשב ּומצמיח חּוצֹות ּפני ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעל

לדעת, לב לכם ה' נתן ולא וכן: .יתּבר ה' ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּדברי

ויין אכלּתם לא לחם ּבּמדּבר, אתכם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואֹול

אלהיכם ה' אני ּכי ּתדעּו למען ׁשתיתם לא ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹוׁשכר

אלהיכם ה' את לאהבה וטעם: גֿה). כט ְְֱֲֵֶֶַַַָָֹ(ׁשם

א). כד (ׁשמֹות נתּפרׁש ּכבר יג) יא ְְְְִִֵָָָ(ּדברים

הזּכיר טז) יז (לעיל אברהם רּבי ּדעת ועל ְְְְִִִֵַַַַַָָ(ג)

הּׂשעירים על מצרים ארץ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַּכמעׂשה

העריֹות על ּכנען ארץ ּוכמעׂשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּנזּכרים,

ּכאׁשר וחטאים, רעים ּבהם הּכנענים ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשהיּו

הּתֹועבת ּכל את ּכי כז): (ּפסּוק ּבּסֹוף ִֵֶַַַָָָֹאמר

הארץ. אנׁשי עׂשּו ְֵֵֶַָָָָהאל

ÏÚÂהיּו (ּכאן) ּכהנים ּבתֹורת רּבֹותינּו ּדעת ¿«ְֲִֵַַַַָָֹ

העריֹות ּבכל ּבזּמה ׁשטּופים הּמצרים ְְְְֲִִִִַַָָָָּגם

קדׁש ּגם ּכי האמת, והּוא ּובּבהמה, ְְְֱִֵֵֶַַָָָָּובזכּור

והּכתּוב עּתה, ועד מאז ּבּזכּור ּבארץ ְְֵֶַַַַָָָָָָָָהיה

בׂשר ּגדלי ׁשכני מצרים ּבני ּבהן: ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמעיד

חמֹורים ּבׂשר אׁשר ואֹומר: כו), טז ְְְְֲֲִֵֵֶֶַ(יחזקאל

כ), כג (ׁשם זרמתם סּוסים וזרמת ְְְְִִִַָָָָָּבׂשרם

ב), טו (לעיל מּבׂשרֹו זב וכן: ּכּנּוי, ְְְְִִֵֵַָָָָוהּבׂשר

יט). ּפסּוק (ׁשם ּבבׂשרּה זבּה יהיה ְְִִֶָָָָָָֹּדם
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e¯ÓLz∑מׁשיבין העֹולם ואּמֹות לׁשמרן'? לנּו 'לּמה עליהם: מׁשיב הרע ׁשּיצר ,הּמל ּגזרת ׁשהם ּדברים ƒ¿¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ
אּתם אי עליכם, ּגזרּתי ה'", "אני נאמר: לכ חּטאת, מי וטהרת ׁשעטנז ּולביׁשת חזיר אכילת ּכגֹון: ְְְְְְֱֲֲֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָעליהן,

להּפטר! Ì‰a.רּׁשאים ˙ÎÏÏ∑חכמת ואלמד אל יׂשראל, חכמת למדּתי ּתאמר: ׁשּלא מּתֹוכם, ּתּפטר אל ְִִֵַָָ»∆∆»∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
רמב"ן.האּמֹות ָֻ

(ä)íúà äNòé øLà éètLî-úàå éúwç-úà ízøîLe§©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½£¤̧©«£¤¬Ÿ¨²
ñ :ýåýé éðà íäa éçå íãàä̈«¨¨−¨©´¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£È˙wÁŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ּבהם הּכתּוב ּפרט ׁשּלא הּפרׁשה, ּדקּדּוקי ׁשאר ׁשמירה(ת"כ)לרּבֹות לּתן אחר: ּדבר . ¿«¿∆∆À…«ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
לחּקים ּוׁשמירה למׁשּפטים עׂשּיה אּלא נתן ׁשּלא לפי למׁשּפטים, ועׂשּיה ּוׁשמירה לחּקים, Ì‰a.ועׂשּיה ÈÁÂ∑ ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻֻ»«»∆

מת! הּוא סֹופֹו והלא הּזה, ּבעֹולם ּתאמר ׁשאם הּבא, ‰'.לעֹולם È�‡∑ׂשכר לׁשּלם .נאמן ֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .288 'r a"g zeiecreezd mgpn zxez)

ּבהם וחי האדם אֹותם יעׂשה אׁשר מׁשּפטי ואת חּקתי את ה)ּוׁשמרּתם (יח, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
ּבהם ׁשּימּות לא - ּבהם כהנים)וחי (תורת ֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּכּונת לפרׁש, ויׁש ּבהם"? ׁשּימּות "לא ּבּמּלים הּמדרׁש ּכְך על מֹוסיף מה - ּבהם" "וחי ּבמפרׁש ּבּכתּוב ׁשּנאמר מאחר לתמּה: ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹיׁש

אהרן. לבני ׁשארע ּכפי - הּנפׁש ּכלֹות עד ּבּקּב"ה ּודבקּות התלהבּות מרב אפילּו ימּות" ׁש"לא האדם את להזהיר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹהּמדרׁש

(å)äåøò úBlâì eáø÷ú àì BøNa øàL-ìk-ìà Léà Léà¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−§©´¤§¨®
ñ :ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

i"yx£e·¯˜˙ ‡Ï∑רּבים לׁשֹון נאמר לכ ּכּזכר, הּנקבה ‰'.להזהיר È�‡∑ׂשכר לׁשּלם רמב"ן.נאמן …ƒ¿¿ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ÔB‰˙Èה „aÚÈ Èc È�Èc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ«ƒ«¿≈»¿
:ÈÈ ‡�‡ ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ ÔB‰· ÈÁÈÂ ‡L�‡¬»»¿≈≈¿¿«≈»¿»¬»¿»

˙˜¯·Ôeו ‡Ï d¯Òa ·È¯˜ ÏÎÏ ¯·b ¯·b¿«¿«¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿¿
:ÈÈ ‡�‡ ‡È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿»¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

האמּורים ּדברים אּלּו ּתעׂשּו. מׁשּפטי את ְְֲֲִִִֵֶַַָָָ(ד)

לאמרן. היה ּבּדין נאמרּו לא ׁשאּלּו ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹּבּתֹורה

ּדברים אּלּו (ּכאן): ּכהנים ּובתֹורת רּׁש"י. ְְְֲִִִֵַַָָֹלׁשֹון

ּבּדין נכּתבּו לא ׁשאּלּולי ּבּתֹורה ְְְִִִִֵֶַַַָֹהּכתּובים

ועבֹודה והעריֹות הּגזלֹות ּכגֹון לכתבן, ְְְְְֲֲֵַַָָָָָָָהיה

הּׁשם. וקללת ּדמים ּוׁשפיכּות ְְְִִִֵַַָָָזרה

ÏÚÂהּדינין ּכמׁשמען, מׁשּפטי הּפׁשט, ּדר ¿«ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

ּובכל הּמׁשּפטים ואּלה ּבפרׁשת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהאמּורים

יאמר: ּולכ האדםהּתֹורה, אתם יעׂשה אׁשר ְֲֲֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ּביּׁשּוב האדם לחּיי נּתנּו הּדינים ּכי ּבהם, ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוחי

את איׁש יּזיק וׁשּלא האדם, ּוׁשלֹום ְְְִִִֵֶַַָָָֹהּמדינֹות

ּפעמים הזּכיר יחזקאל וכן ימיתּנּו. ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָֹרעהּו

וחי האדם אתם יעׂשה אׁשר ּבּמׁשּפטים: ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹרּבֹות

אֹומר ּובׁשּבתֹות כא) יג יא כ (יחזקאל ְֵֶַָָּבהם,

ּוביניהם, ּביני לאֹות להיֹות יב): ּפסּוק ְְִִֵֵֵֶָָ(ׁשם

בם חטאּו ּובמׁשּפטי כט): (ט ּבנחמיה ְְְְְְִִֵֶֶָָָָוכן

בהם. וחיה אדם יעׂשה ְֲֲֶֶֶַָָָָָאׁשר

e�È˙Ba¯Âולא ּבהם, וחי פה:): (יֹומא אמרּו ¿«≈ְְֶַָָָָֹ

נפׁש ּפּקּוח על ללּמד ּבהם, ְִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּימּות

עֹוד ּומדרׁשֹו והּמצֹות. הּׁשּבת את ְְְִִֶֶֶַַַָָׁשּדֹוחה

ּתאמר אם הּבא, לעֹולם ּבהם, וחי ּכאן): ִֶַַַָָָָָָֹ(ת"כ

ּכן, ואם מת. הּוא סֹופֹו והלא הּזה ְֲִֵֵֶַַָָֹּבעֹולם

חּקתי. על ּגם האדם אתם יעׂשה אׁשר ְֲֲֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻיחזר

Ú„Â.להם הכנתֹו ּכפי ּבמצֹות האדם חּיי ּכי ¿«ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

מנת על לׁשמן ׁשּלא הּמצֹות העֹוׂשה ְְְִִִֶֶַַָָָֹּכי

רּבים ימים הּזה ּבעֹולם ּבהן יחיה ּפרס ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלקּבל

(מׁשלי נאמר זה ועל וכבֹוד, ּובנכסים ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹּבעׁשר

(ׁשּבת ּופרׁשּו וכבֹוד, עׁשר ּבׂשמאלּה טז): ְְְִֵֶַָָָֹג

אֹותם וכן וכבֹוד. עׁשר ּבּה לּמׂשמאילים ְְְְִִֵֶַַָָָסג.):

לזּכֹות מנת על ּבמצֹות מתעּסקין הם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָאׁשר

זֹוכים מּיראה, העֹובדים ׁשהם הּבא לעֹולם ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּבהן

ונפׁשם הרׁשעים, מּמׁשּפטי להּנצל ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָּבכּונתם

ּתלין. ְִָּבטֹוב

ÔÈ˜ÒBÚ‰Âעם וכראּוי, ּכּדין מאהבה ּבּמצֹות ¿»¿ƒְְֲִִִֵַַַָָָ

הּנזּכר ּכענין הּזה, העֹולם ְְְִִִֵֶַַָָָָָעסקי

ה): כו (להּלן ּבחּקֹותי אם ּבפרׁשת ְְְִַַַַָָָָֻּבּתֹורה

ּבעֹולם יזּכּו וגֹו', ּבציר את ּדיׁש לכם ְְְִִִִִֶֶַָָָָוהּׂשיג

ּולחּיי העֹולם, ּכמנהג טֹובים לחּיים ְְְְִִִֵֶַַַַָָהּזה

ׁשם. ׁשלמה זכּותם הּבא ְְֵַָָָָָָהעֹולם

ÌÈ·ÊBÚ‰Âואינם הּזה העֹולם עניני ּכל ¿»¿ƒְְְִֵֵֶַָָָָ

ּבעלי אינם ּכאּלּו עליו ְְֲִִִֵֵַַָָָמׁשּגיחים

ּבלבד, ּבבֹוראם וכּונתם מחׁשבּתם וכל ְְְְְְְִַַַַָָָָָָּגּוף,

נפׁשם ּבהּדבק ּבאלּיהּו, הענין היה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכאׁשר

ּכּנראה ּובנפׁשם, ּבגּופם לעד יחיּו הּנכּבד ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבּׁשם

ּוכמֹו ּבּקּבלה, מּמּנּו וכּידּוע ּבאלּיהּו, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּבּכתּוב

הּבא העֹולם ּובבני ּבחנֹו ּבּמדרׁשים ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָׁשּבא

יאמרּו ּולכ הּמתים. ּבתחּית ְְְְִִִִֵַַָָֹהעֹומדים

ימי יאריכּון למען הּמצֹות ּבׂשכר ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָהּכתּובים

כ), טז (ּדברים ּתחיה למען יב), כ ְְְְִִֶַַָ(ׁשמֹות

יכלל הּלׁשֹון ּכי ז), כב (ׁשם ימים ְְְֲִִִַַַָָָָֹוהארכּת

אחד. לכל הראּוי ּכפי ּכּלם החּיים ְְִִִֵֶַַָָָָָֻמיני

לגּלֹות תקרבּו לא ּבׂשרֹו ׁשאר ּכל אל ְְְְְִֵֶַָָֹ(ו)

הּבׂשר ּבׁשאר העריֹות אּסּור טעם ְְֲִִֵֶַַַָָָָָערוה.

(ג הּנבֹוכים ּבמֹורה אמר והרב מפרׁש. ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹאינּנּו

למעט הּוא ּכי אֹותֹומט) ולמאס הּמׁשּגל ְְְְִִִֵַַָֹ

אׁשר האּלה והּנׁשים ּבמעט, מּמּנּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּולהסּתּפק

עּמֹו הּמצּיֹות הן האּׁשה ּבׁשאר הּכתּוב ְְִִִֵֵַַַָָָָֻאסר

נסּתר והּוא לֹו מצּיֹות עצמֹו ּבׁשאר וכן ְְְְְְִִִֵֵַָָֻּתמיד,

ּכּלן. על הרב יּגיד הּזה וכּטעם ְִִֶֶַַַַַַַָָָֻעמהן.

¯·Îeהיֹות ּבעבּור ּכי ּכן ּגם אברהם רּבי ּכתב ¿»ְֱֲִִֵַַַַַָָָ

לאסר יּתכן לא ּכּבהמֹות האדם לב ְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹיצר

עּמֹו הּנמצאֹות ּכל אסר והּנה הּנקבֹות. ְְְִִִֵֵַַַָָָָּכל

ׁשּיחּיב מאד, חלּוׁש טעם וזה ׁשעה. ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹּבכל

עּמֹו הּמצאן ּבעבּור אּלה על ּכרת ְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּכתּוב

רּבֹות נׁשים אדם ׁשּיּׂשא ותּתיר ְְִִִִִֶַַָָָָָלפעמים,

ּבּתֹו את יּׂשא אם ּיּזיק ּומה ולאלפים. ְְֲִִִִִֵֵַַַָָלמאֹות

ויּׂשא נח:), (סנהדרין נח לבני ּכּמּתר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֻלבּדה

נּׂשּואים לאדם ואין אבינּו, ּכיעקב אחיֹות ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹׁשּתי

הּגדֹול לבנֹו ּבּתֹו את ׁשּיּׂשיא ּכמֹו ְְֲִִִִֵֶַַָהגּונים

ויפ ּבנחלתֹו וינחילם ּבביתֹו,מּמּנּה, וירּבּו רּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

(יׁשעיה יצרּה. לׁשבת ּבראּה ּתהּו לא הארץ ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹּכי

אבל ּבזה, מקּבל ּדבר ּבידינּו ואין יח) ְְְֲֵֵֶָָָָָָֻמה

היצירה מּסֹודֹות סֹוד ּבענין יׁש הּסברא ְְְְִִִִֵַַָָָָָּכפי

ׁשּכבר העּבּור סֹוד מּכלל והּוא ּבּנפׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָָּדבק

לֹו: ְַָרמזנּו

Ú„Âּבּתֹורה ונמאס מרחק ּדבר הּמׁשּגל ּכי ¿«ְְְְִִִַַָָָָָָֻ

מּמּנּו יּולד לא ואׁשר הּמין, לקּיּום ְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹזּולתי

ולא ּבקּיּום טֹוב אינּנּו אׁשר וכן אסּור, ְְְֲִֵֵֶֶָֹהּוא

אל טעם: זה הּתֹורה. אֹותֹו ּתאסר ּבֹו ְֱִֶֶֶַַַַָֹיצלח

הערה ׁשארֹו את ּכי (ּכאן), ּבׂשרֹו ׁשאר ְְְֱִֵֵֶֶָָָָּכל

הּׁשאר, מּפני הּדבר ירחיק יט), כ ְְְְִִֵֵַַַַָָָ(להּלן
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(àé)éáà úLà-úa úåøòéáà úãìBî Eàåä EúBçà E ¤§©̧©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½£«§−¦®
ñ :dúåøò älâú àì¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙L‡Œ˙a ˙Â¯Ú∑ּבראּויה ,אבי ּבתֿאׁשת נאמר: לכ ונכרית, מּׁשפחה אחֹותֹו על חּיב ׁשאינֹו לּמד ∆¿««≈∆»ƒְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.לקּדּוׁשין ְִִ

(áé)éáà-úBçà úåøòéáà øàL älâú àì Eñ :àåä E ¤§©¬£«¨¦−´Ÿ§©¥®§¥¬¨¦−¦«

(âé)ñ :àåä Enà øàL-ék älâú àì Enà-úBçà úåøò¤§©¬£«¦§−´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−¦«

(ãé)éáà-éçà úåøòáø÷ú àì BzLà-ìà älâú àì E ¤§©¬£¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈
ñ :àåä EúãcŸ̈«§−¦«

i"yx£‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ŒÈÁ‡ ˙Â¯Ú∑"תקרב לא "אלֿאׁשּתֹו ערותֹו? היא .ּומה ∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈ְְְִִִֶֶַָָֹ

(åè)ða úLà älâú àì Eúlk úåøòälâú àì àåä E ¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤¦§Æ¦½¬Ÿ§©¤−
ñ :dúåøò¤§¨¨«

i"yx£‡Â‰ E�a ˙L‡∑ונכרית וׁשפחה לאנּוסה ּפרט ּבּה, איׁשּות לבנ ּבׁשּיׁש אּלא אמרּתי עה)לא .(סנהדרין ≈∆ƒ¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

(æè)éçà-úLà úåøòéçà úåøò älâú àì Eñ :àåä E ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«

(æé)-úa-úàå dða-úa-úà älâú àì dzáe äMà úåøò¤§©¬¦¨²¦¨−´Ÿ§©¥®¤©§º̈§¤©
:àåä änæ äpä äøàL dúåøò úBlâì çwú àì dza¦À̈³Ÿ¦©Æ§©´¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨¦¨¬¦«

i"yx£dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú∑(צז לׁשֹון(יבמות תּקח", "לא נאמר: לכ הראׁשֹונה, נּׂשּואי עלֿידי אּלא הּכתּוב אסר לא ∆¿«ƒ»ƒ»ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ואתֿאּמּה" אתֿאּׁשה יּקח "אׁשר הענׁש: לענין וכן כ)קיחה, ּבּתּה(לקמן לּׂשא מּתר אּׁשה, אנס אבל קיחה, לׁשֹון ,. ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

‰p‰ ‰¯‡L∑לזֹו זֹו לחטא∑nÊ‰.קרֹובֹות יֹועצ ׁשּיצר חטאין", "עצת ּכתרּגּומֹו: רמב"ן.עצה, «¬»≈»ְָƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

‡·Ceיא ÔÓ ‡„ÈÏÈc Ce·‡ ˙z‡ ˙a ˙È¯Ú∆¿««ƒ«¬ƒƒ»ƒ¬
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï ‡È‰ C˙Á‡¬»»ƒ»¿«≈∆¿¿«

Ï‡יב Ce·‡ ˙Á‡ ˙È¯ÚCe·‡ ˙·È¯˜ Èl‚˙ ∆¿«¬«¬»¿«≈»ƒ«¬
:‡È‰ƒ

˜¯È·˙יג È¯‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬«ƒ»»¿«≈¬≈»ƒ«
:‡È‰ Cn‡ƒ»ƒ

Ï‡יד d˙z‡Ï Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ Á‡ ˙È¯Ú∆¿««¬»¿«≈¿ƒ¿≈»
:‡È‰ Ce·‡ Á‡ ˙z‡ ·¯˜ƒ̇¿«ƒ««¬ƒ

Ï‡טו ‡È‰ C¯a ˙z‡ Èl‚˙ ‡Ï C˙lk ˙È¯Ú∆¿««¿»»¿«≈ƒ«¿»ƒ»
:d˙È¯Ú Èl‚¿̇«≈∆¿¿«

‡CeÁטז ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï CeÁ‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

d¯aיז ˙a ˙È Èl‚˙ ‡Ï dz¯·e ‡˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ¿»¿««»¿«≈»«¿«
d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï ·Ò˙ ‡Ï dz¯a ˙a ˙ÈÂ¿»«¿««»ƒ«¿«»»∆¿¿«

:‡È‰ ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ÔÈp‡ Ô·È¯»̃ƒ»ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּזנּות מן האב ּבבת מּזה ויחׁשב ְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבזנּות,

הּתֹורה ּתחּוׁש לא אּולי ּכי מּתרת, ְִִֶֶֶֶַַָָֹֻׁשּתהיה

ׁשאין ּבעבּור הּזנּות מן הּבא האיׁש ְְֲִִִֵֶַַַָָָלׁשאר

(ּבּפסּוק ואמר ּבאר ּולכ לֹו, ידּועים ְְְִִֵֵַַַָָָָהּנֹולדים

,אבי מֹולדת אבי אׁשת ּבת ערות ְִִֵֶֶֶֶַַָָיא):

ּבת אינּה ּבתחּלה הּנזּכרת אביו ּבת ּכי ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָלהּגיד

אּסּור נח ּבבני ׁשהיה ּובעבּור אביו. ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאׁשת

נח.), (סנהדרין האב מן ולא האם מן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּבאחוה

ּבאּסּור. ׁשוֹות ּכּלן ּביׂשראל ּכי הּכתּוב ְְְְִִִֵֵַָָָָָֻיפרׁש

ÔBÎp‰Âחכמים ּׁשאמרּו מה הּזה, הּכתּוב ּבפׁשט ¿«»ְְֲִִֶֶַַַַָָָ

על הּבא (כב:): יבמֹות ּבמּסכת ְְְֶֶַַַַָָָָּבּגמרא

חּיב אּמֹו, ׁשאינּה אביו אׁשת ּבת והיא ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָאחֹותֹו

ּומפרׁש אביו, אׁשת ּבת ּומּׁשּום אחֹותֹו ְֲִִִֵֵֶַָָמּׁשּום

בת אחֹות ערות (ּכאן): ּכתיב מכדי ְְְְֲִִֵֶַַָָׁשם:

יא) (ּפסּוק אבי מֹולדת אבי אׁשת ּבת ,ִִִֵֶֶֶַָָָָאבי

אחֹותֹו מּׁשּום לחּיבן מינּה ׁשמע לי, ְְְֲִִִַַָָָָלּמה

ּבלאוין, הּכתּוב ויכּפל אביו. אׁשת ּבת ְְְִִִִֵֶַַָָָֹּומּׁשּום

יכּפל ּבׁשרצים אפּלּו ּכי וׁשם, ׁשם ּכל על ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֹלחּיב

עליהם. ללקת אחד ּבׁשם רּבים ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹלאוין

חטאין עצת אנקלּוס ּתרּגם היא. זּמה ְְְְֲִִִִֵֶַָֻ(יז)

ולא לחטא. יֹועצ ׁשּיצר רּׁש"י: וכתב ְְְְְְִִִֶַַַַָֹֹהיא.

העברֹות ּגם העריֹות ׁשּכל לזה, טעם ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָידעּתי

הּוא, הענין אבל לחטא. יֹועצֹו הּיצר ְְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָֹהאחרֹות

לעׂשֹות זמם ּכאׁשר מן: ּגזרּו זּמה ׁשם ְֲֲִִִֵֶַַַָָָּכי

ההגּונה ּומחׁשבה יט), יט (ּדברים ְְְֲִִַַָָָָָלאחיו

(אּיֹוב מזּמה מּמ יּבצר ולא מזּמה, ְְְְְְִִִִִִֵָָָֹיקראּו

יּקרא ּבּסתר ּבמחׁשבה העׂשּוי ולזנּות ב), ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָמב

(ׁשם אּׁשה על לּבי נפּתה אם ּכענין: ְְְִִִִִִִַַָָָָזּמה,

זּמה היא ּכי יא): ּפסּוק (ׁשם ּוכתיב ט), ְִִִִָָָלא

ותזנּותי וזּמת וכן: ּפלילים, עֹון ְְְְְְִִִִֵֵַָָָוהּוא

כז), יג (ירמיה זנּות וזּמת כט), כג ְְְְְְִִֵֵֶַָ(יחזקאל

ּובּגלּוי. ּבּסתר ִֵֶַַַָהּנאּוף

ÈÙÏeּובבּתה ּבאּׁשה זּמה הּכתּוב אמר ּדעּתי, ¿ƒְְְִִִִַַַָָָָָ

לגּנֹות יד). כ (להּלן ואּמּה ואּׁשה ְְְְִִַַָָָָ(ּכאן)

ׁשהיא אחת עם ּכׁשּיׁשּכב ּכי לֹומר ְְְִִִִִֶֶַַַַָָהענין,

ּבאחרת יחׁשב ודמיֹונם,אׁשּתֹו קרבתם ּבעבּור ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹ

הענין והּוא זּמה. לֹו ׁשּתיהן ׁשכיבת ּתהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָוהּנה

מּכם ּוברתי כ:): (נדרים רּבֹותנּו ְְִִִִִֵֶֶַָָֹׁשהזּכירּו

אּלּו לח), כ (יחזקאל ּבי והּפֹוׁשעים ְְְְְִִִֵֵֶַַהּמֹורדים

(ּכאן): הּכתּוב אמר ּולכ וכּו'. מּדֹות ּתׁשע ְְְִֵֵַַַָָָָּבני

יּקח אׁשר ואיׁש יאמר: וכן ּובּתּה, אּׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹערות

ולא יד), כ (להּלן היא זּמה אּמּה ואת אּׁשה ְְְִִִִֶֶַָָָָֹאת

אם וערות תגּלה, לא אׁשּת ּבת ערות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹאמר

תגּלה. לא ְְְִֶַֹאׁשּת

ÌÚËÂ(ו (ּפסּוק הּפרׁשה מּתחּלת ּכי הּכתּוב, ¿««ְִִִַַַָָָָָ

לא ּבׂשרֹו ׁשאר ּכל אל איׁש איׁש ְְִִֵֶַָָָֹאמר:

ׁשארֹו, מּׁשּום לֹו הּקרֹובֹות אסר ּכי ְְְְִִִֵַַָתקרבּו,

הּנה, ערות ּכי י): (ּפסּוק טעם ּבהם ְְְִֵֶֶַַַָָָָָונתן

אׁשּתֹו קרֹובֹות ּכׁשאסר יזֿיח) (ּבּפסּוקים ְְְְְְִִֶַַַָָועכׁשו

אסּורֹות הּמה ׁשּגם לֹומר הּנה, ׁשארה ֲֲֵֵֶַַַַָָָָאמר:

ּבׁשּתיהן מׁשּכבן ותהיה לזֹו זֹו ׁשאר ׁשהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמּפני

(יחזקאל הּכתּוב אמר וכן ׁשּפרׁשּתי. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָזּמה

ׁשּטּמאה בזּמה, טּמא ּכּלתֹו את ואיׁש יא): ְְְִִִִֵֶֶַָָָכב

ּבאביו ּתחׁשב עּמֹו ּבהיֹותה ּגם ּכי ְְְְֲִִִִַַַָָָֹלבעלּה,

ּדמיֹונם. ְֲִַָּבעבּור

‡¯˜Âהּוא ּתבל הּבהמה: ׁשכיבת הּכתּוב ¿»»ְְִֵֶֶַַַָָ

וזרע אדם זרע ׁשּיבלּבל כג), ְְְֵֶֶֶַַַָָָ(ּפסּוק

הּכּלה: ּבׁשכיבת יב) כ (להּלן אמר וכן ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָּבהמה,

לּה להיֹות והּבן האב ׁשּיתערב הּוא, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּתבל

ּבמחׁשבה. יחד ׁשניהם עם ּתׁשּכב אחד, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּכאיׁש
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(æ)éáà úåøòàì àåä Enà älâú àì Enà úåøòå E ¤§©¬¨¦²§¤§©¬¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½¬Ÿ
ñ :dúåøò älâú§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙Â¯Ú∑(נד להּלן(סנהדרין ונאמר ,"אבי "ערות ּכאן: נאמר ּכמׁשמעֹו? אּלא אינֹו אֹו .אבי אׁשת כ)זֹו :(לקמן ∆¿«»ƒְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
אביו אׁשת ּכאן אף אביו, אׁשת ּלהּלן מה ּגּלה". אביו ‡En."ערות ˙Â¯ÚÂ∑אביו אׁשת ׁשאינּה אּמֹו רמב"ן.להביא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ¿∆¿«ƒ¿ְִִִֵֵֶֶָָָ

(ç)éáà-úLà úåøòéáà úåøò älâú àì Eñ :àåä E ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«
i"yx£EÈ·‡Œ˙L‡ ˙Â¯Ú∑מיתה לאחר .לרּבֹות ∆¿«≈∆»ƒְְִַַַָ

(è)éáà-úá EúBçà úåøòBà úéa úãìBî Enà-úá Bà E ¤§©̧£«§³©¨¦̧Æ´©¦¤½¤¤́©½¦−
ñ :ïúåøò älâú àì õeç úãìBî¤¤́®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡Œ˙a∑ּבמׁשמע אנּוסה ּבת ıeÁ.אף ˙„ÏBÓ B‡ ˙Èa ˙„ÏBÓ∑:לאבי לֹו ׁשאֹומרים מאֹותּה ׁשנֹולדה ּבין «»ƒְְֲַַַָָ∆∆«ƒ∆∆ְְְִִֵֵֶֶָָָ
נתינה אֹו ממזרת ּכגֹון: אּמּה, את הֹוצא לֹו: ׁשאֹומרים ּובין אּמּה, את רמב"ן.קּים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

(é)ða-úa úåøòEúåøò ék ïúåøò älâú àì Eza-úá Bà E ¤§©³©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨®¦¬¤§¨«§−
ñ :äpä¥«¨

i"yx£'B‚Â E�aŒ˙a ˙Â¯Ú∑(צז אּׁשה(יבמות מ"ערות למדין אנּו מאׁשּתֹו ּבּתֹו ּובת ּובּתֹו מדּבר. הּכתּוב מאנּוסתֹו ּבבּתֹו ∆¿««ƒ¿¿ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
אחר מאיׁש ׁשהיא ּבין מּמּנּו, ׁשהיא ּבין תגּלה", "לא ּבהן ׁשּנאמר E�aŒ˙a.ּובּתּה" ˙Â¯Ú∑וחמ אּלאקל ,לבּת ר ְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ∆¿««ƒ¿ְְִֶֶַָָֹ
ׁשוה מּגזרה למדּוה הּדין, מן מזהירין ׁשאין עח)לפי סנהדרין ג. יבמות .(מסכת ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

‰È‡ז Cn‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙È¯ÚÂ Ce·‡ ˙È¯Ú∆¿«¬¿∆¿«ƒ»»¿«≈ƒ»ƒ
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï»¿«≈∆¿¿«

‡·Ceח ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

ÈÏÈc„‡ט Cn‡ ˙· B‡ Ce·‡ ˙a C˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬»»«¬«ƒ»ƒƒ»
¯·‚Ï Cn‡ ÔÓ B‡ È¯Á‡ ˙z‡ ÔÓ Ce·‡ ÔÓƒ¬ƒƒ«»√ƒƒƒ»ƒ¿«

:Ô‰˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ô¯Á‡»√»»¿«≈∆¿»¿≈

˙‚Èlי ‡Ï Cz¯a ˙· B‡ C¯a ˙a ˙È¯Ú∆¿««¿»«¿«»»¿«≈
:ÔÈ�‡ C˙È¯Ú È¯‡ Ô‰˙È¯Ú∆¿»¿≈¬≈∆¿¿»ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

והּנֹותר ּבצּיֹון הּנׁשאר מן: נגזר ְְְְְִִִִַַַַָָָוהּלׁשֹון

ׁשארה יאמר: ּולכ ג). ד (יׁשעיה ְְְֲִִַַַַָָָָֹּבירּוׁשלים

אינם ּכלֹומר יז), ּפסּוק (להּלן הוא זּמה ְְִִֵֵַַָָָָָהּנה

זּמה היא אבל יצליח, לא ּכי ואיׁשּות ְְֲִִִִִִִַַָָֹנּׂשּואין

ּבלבד. ּתאוה ְְֲִֶֶַַַָמחׁשבת

‰p‰Âׁשהם ּדברים החּקים, מּכלל העריֹות ¿ƒ≈ְְֲִִִֵֶַַָָָֻ

העֹולה הּדבר הּוא והּגזרה ,מל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּגזרת

מלכּותֹו ּבהנהגת החכם ׁשהּוא הּמל ּדעת ְְְֶֶֶֶַַַַַַַָָָעל

ההיא ּבּמצוה והּתֹועלת הּצר הּיֹודע ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹוהּוא

לחכמי זּולתי לעם אֹותֹו יּגיד ולא ּבּה, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיצּוה

ֲָיֹועציו.

רּׁש"י: לׁשֹון .אּמ וערות אבי ערות ְְְְְִִִֶֶַַַָ(ז)

,אּמ וערות .אבי אׁשת זֹו ,אבי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָערות

אׁשת ערות אביו. אׁשת ׁשאינּה אּמֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלהביא

וכן מיתה. לאחר לרּבֹות ח), (ּפסּוק ְְְִִֵַַַָָָאבי

אחי ערות יד),ּפרׁש: (ּפסּוק תגּלה לא אבי ְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹ

הּוא וכן תקרב. לא אׁשּתֹו אל ערותֹו, ְְְְִִֵֶֶַָָֹּומהּו

הּנכֹון. מׁשמעּותֹו ּכפי ְְֱִֶֶַַָָּבאמת

Ï·‡ּכי העלּו (נד.) סנהדרין ּבמּסכת ּבּגמרא ¬»ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָ

הּזכרים על אבי אחי וערות אבי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָערות

לדעּתם,מּמׁש, ּתמּה ואני ׁשּתים. ּבׁשֹוגג ּולחּיבֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָ

נׁשיהם, ערות עם ּובאח ּבבן ּכן יזהיר לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלּמה

אבל יֹותר. הּזקנים ּבכבֹוד הּתֹורה חׁשׁשה ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָואּולי

ּבאּו לא אחת, אזהרה ּבּפרׁשה ּופסּוק ּפסּוק ְַַַַָָָָָָָָָֹּכל

הּלאו ּכי אחד, ּבלאו אזהרֹות ׁשּתי ְְְִֵֶַַַָָָָָָָּבּפרׁשה

הּנה. אחת הּבנֹות וכן ּכּלן ְֲֵֵַַַַָָָָֻּבאחיֹות

ÔBÎp‰Âאבי ערות ּכי הּפׁשט, ּדר על ּבעיני ¿«»ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

ימנע אחת, ואזהרה הּוא אחד לאו אּמ ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָוערות

ערות יגּלה עליה ּבבאֹו ּכי אּמֹו, על יבא ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא

הוא, אּמ (ּכאן): ׁשאמר וזה אּמֹו. וערות ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָאביו

אם ערות ׁשּגּלית רעֹות, ׁשּתים ּבּה עׂשית ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּכי

אב. ְְֶַָוערות

È¯Á‡Âחזר אּמֹו ׁשהיא אביו ערות על ׁשהזהיר ¿«¬≈ְְִִִִִֶֶֶַַַָָ

ׁשאינּה אביו אׁשת ערות על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָוהזהיר

אבי אׁשת ערות הּבא): (ּבּפסּוק ואמר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָאּמֹו,

אחי ערות וכן: הוא. אבי ערות תגּלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹלא

אׁשּתֹו אל ּפרּוׁשֹו: יד) (ּפסּוק תגּלה לא ְְִִֵֵֶַָָֹאבי

"ואל". אמר לא ּולכ ּתקרב, ְְְִֶַַָָֹֹלא

ׁשאֹומרים ּבין חּוץ. מֹולדת אֹו ּבית מֹולדת ְִִֵֶֶֶֶֶַ(ט)

לאבי ׁשאֹומרים ּבין אּמּה את קּים ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָלאבי

לׁשֹון נתינה. אֹו ממזרת ּכגֹון אּמּה, את ְְְְִִֵֵֶֶַָָהֹוצא

מן ׁשאחֹותֹו מּזה יצא ּכי נכֹון, ואינֹו ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָרּׁש"י.

הּזה האּסּור ּבכלל ּתהיה לא ּכּלןהעריֹות והן , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

ונכרית. מּׁשפחה הּנֹולדת מן חּוץ ְְְְִִִִֵֶֶַָָָּבכרת,

È�‡Âּבמּסכת ּבּגמרא ׁשהרי הרב, על ּתמּה «¬ƒְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ואּמא מפרׁש: (כג.) ׁשני ּבפרק ְְְְִֵֵֶֶָָָֹיבמֹות

ּפּפא רב אמר לאוין, מחּיבי לאחֹותֹו ְְְֲִֵַַַַַָָָָּפרט

(ּדברים ּדכתיב קּדּוׁשין, ּבהּו ּתפסי לאוין ְְְְִִִִִִִֵַַָָָחּיבי

האחת נׁשים ׁשּתי לאיׁש תהיין ּכי טו): ְְְִִִִֵֶַַָָָכא

לפני אהּובה יׁש וכי ׂשנּואה, והאחת ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָאהּובה

אהּובה אּלא הּמקֹום, לפני ׂשנּואה ויׁש ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָהּמקֹום

ּבנּׂשּואיה, ׂשנּואה ׂשנּואה ּבנּׂשּואיה ְְְְֲִִֶֶָָָָָאהּובה

ּפרט ואּמא לאיׁש. תהיין ּכי רחמנא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָואמר

קרא אמר רבא אמר ּכריתֹות, מחּיבי ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָלאחֹותֹו

אּמ בת אֹו אבי בת אחֹות ערות ְְֲִִֶֶַַַָָ(ּכאן):

ׁשאֹומרין ּבין חּוץ, מֹולדת אֹו ּבית ְִִֵֶֶֶֶֶַמֹולדת

ואמר הֹוצא, לאבי ׁשאֹומרין ּבין קּים ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָלאבי

היא. אחֹות ְְֲִַָָרחמנא

‰p‰Âׁשּתֹוציאּנּה הֹוצא, לֹו ׁשאֹומרים ּפרּוׁשֹו ¿ƒ≈ְִִֵֵֶֶֶָ

קּדּוׁשין ואין ,אׁשּת ׁשאינּה ְְְְִִִִֵֵֵֶָמּבית

ּבית ּומיתֹות ּכריתֹות חּיבי ׁשהם ּבּה, ְְִִִֵֵֵֶַָָּתֹופסין

חּיב ּכן ּפי על ואף אחֹותֹו.ּדין, מּׁשּום עליה ְֲִִִֵֶַַַָָָ

אינּה הּנכרית ּומן הּׁשפחה מן אחֹותֹו ְְֲֲִִִִֵַַָָָָאבל

ּכמֹוה. ׁשהּולד מּפני הּזה האּסּור ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבכלל

ÏÚÂבת אחֹות ערות יאמר: הּפׁשט ּדר ¿«ְְְֲֶֶֶַַַַָֹ

הּנּׂשּואין, מן מֹולדת אּמ בת אֹו ִִִִִֶֶֶַַָאבי

חּוץ, מֹולדת אֹו לּבית, לֹו האיׁש ְִִִִֶֶֶַַָָׁשהכניסּה

עּמּה וׁשכב ּותפׂשּה ּבחּוץ אֹותּה איׁש ְְִִֶַַָָָָָָָׁשּמצא

ערותּה. תגּלה לא לֹו, ְְְְֶֶַָָָָֹוילדה

¯ÈkÊ‰אֹו הּנּׂשּואין מן ׁשּתּולד ּבין אּמֹו ּבבת ƒ¿ƒְִִִִִֵֵֶַַָ

אף ּכי הּזנּות, אחתמן ׁשּכל ּפי על ְִִִֶַַַַַָ

על יעלה אביו, ּבת ולא אּמֹו ּבת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹמּׁשּתיהן

מן ּבּמֹולדת האחוה ּכבֹוד לנהג ׁשראּוי ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹהּדעת

הפקר, ׁשהּכל הּזנּות מן ּבּבאין ולא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּנּׂשּואין

הּכל. על להזהיר הּכתּוב הצר ְְְְִַַַַַָָֹֻּולכ

„BÚÂאחר ּכתּוב האב מן ּבאחֹותֹו הזּכיר ¿ְֲִִִֵַַָָָ

מֹולדת אבי אׁשת ּבת ערות יא): ְִֵֶֶֶֶַַָָ(ּפסּוק

הּנּׂשּואין. מן אביו ּבת אחֹותֹו והיא ,ְֲִִִִִִַַָָאבי

(ּכאן): ׁשהזּכיר ּבעבּור זה, להזּכיר ְְְְְֲִִִֶֶַַַָֻוהצר

אּמֹו ּבבת ּופרׁש סתם, אבי בת אחֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָערות

חּוץ, מֹולדת אֹו ּבּנּׂשּואין, ּבית, מֹולדת ִִִֶֶֶֶַַָ(ּכאן)
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(àé)éáà úLà-úa úåøòéáà úãìBî Eàåä EúBçà E ¤§©̧©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½£«§−¦®
ñ :dúåøò älâú àì¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙L‡Œ˙a ˙Â¯Ú∑ּבראּויה ,אבי ּבתֿאׁשת נאמר: לכ ונכרית, מּׁשפחה אחֹותֹו על חּיב ׁשאינֹו לּמד ∆¿««≈∆»ƒְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.לקּדּוׁשין ְִִ

(áé)éáà-úBçà úåøòéáà øàL älâú àì Eñ :àåä E ¤§©¬£«¨¦−´Ÿ§©¥®§¥¬¨¦−¦«

(âé)ñ :àåä Enà øàL-ék älâú àì Enà-úBçà úåøò¤§©¬£«¦§−´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−¦«

(ãé)éáà-éçà úåøòáø÷ú àì BzLà-ìà älâú àì E ¤§©¬£¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈
ñ :àåä EúãcŸ̈«§−¦«

i"yx£‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ŒÈÁ‡ ˙Â¯Ú∑"תקרב לא "אלֿאׁשּתֹו ערותֹו? היא .ּומה ∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈ְְְִִִֶֶַָָֹ

(åè)ða úLà älâú àì Eúlk úåøòälâú àì àåä E ¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤¦§Æ¦½¬Ÿ§©¤−
ñ :dúåøò¤§¨¨«

i"yx£‡Â‰ E�a ˙L‡∑ונכרית וׁשפחה לאנּוסה ּפרט ּבּה, איׁשּות לבנ ּבׁשּיׁש אּלא אמרּתי עה)לא .(סנהדרין ≈∆ƒ¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

(æè)éçà-úLà úåøòéçà úåøò älâú àì Eñ :àåä E ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«

(æé)-úa-úàå dða-úa-úà älâú àì dzáe äMà úåøò¤§©¬¦¨²¦¨−´Ÿ§©¥®¤©§º̈§¤©
:àåä änæ äpä äøàL dúåøò úBlâì çwú àì dza¦À̈³Ÿ¦©Æ§©´¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨¦¨¬¦«

i"yx£dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú∑(צז לׁשֹון(יבמות תּקח", "לא נאמר: לכ הראׁשֹונה, נּׂשּואי עלֿידי אּלא הּכתּוב אסר לא ∆¿«ƒ»ƒ»ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ואתֿאּמּה" אתֿאּׁשה יּקח "אׁשר הענׁש: לענין וכן כ)קיחה, ּבּתּה(לקמן לּׂשא מּתר אּׁשה, אנס אבל קיחה, לׁשֹון ,. ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

‰p‰ ‰¯‡L∑לזֹו זֹו לחטא∑nÊ‰.קרֹובֹות יֹועצ ׁשּיצר חטאין", "עצת ּכתרּגּומֹו: רמב"ן.עצה, «¬»≈»ְָƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

‡·Ceיא ÔÓ ‡„ÈÏÈc Ce·‡ ˙z‡ ˙a ˙È¯Ú∆¿««ƒ«¬ƒƒ»ƒ¬
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï ‡È‰ C˙Á‡¬»»ƒ»¿«≈∆¿¿«

Ï‡יב Ce·‡ ˙Á‡ ˙È¯ÚCe·‡ ˙·È¯˜ Èl‚˙ ∆¿«¬«¬»¿«≈»ƒ«¬
:‡È‰ƒ

˜¯È·˙יג È¯‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬«ƒ»»¿«≈¬≈»ƒ«
:‡È‰ Cn‡ƒ»ƒ

Ï‡יד d˙z‡Ï Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ Á‡ ˙È¯Ú∆¿««¬»¿«≈¿ƒ¿≈»
:‡È‰ Ce·‡ Á‡ ˙z‡ ·¯˜ƒ̇¿«ƒ««¬ƒ

Ï‡טו ‡È‰ C¯a ˙z‡ Èl‚˙ ‡Ï C˙lk ˙È¯Ú∆¿««¿»»¿«≈ƒ«¿»ƒ»
:d˙È¯Ú Èl‚¿̇«≈∆¿¿«

‡CeÁטז ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï CeÁ‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

d¯aיז ˙a ˙È Èl‚˙ ‡Ï dz¯·e ‡˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ¿»¿««»¿«≈»«¿«
d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï ·Ò˙ ‡Ï dz¯a ˙a ˙ÈÂ¿»«¿««»ƒ«¿«»»∆¿¿«

:‡È‰ ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ÔÈp‡ Ô·È¯»̃ƒ»ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּזנּות מן האב ּבבת מּזה ויחׁשב ְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבזנּות,

הּתֹורה ּתחּוׁש לא אּולי ּכי מּתרת, ְִִֶֶֶֶַַָָֹֻׁשּתהיה

ׁשאין ּבעבּור הּזנּות מן הּבא האיׁש ְְֲִִִֵֶַַַָָָלׁשאר

(ּבּפסּוק ואמר ּבאר ּולכ לֹו, ידּועים ְְְִִֵֵַַַָָָָהּנֹולדים

,אבי מֹולדת אבי אׁשת ּבת ערות ְִִֵֶֶֶֶַַָָיא):

ּבת אינּה ּבתחּלה הּנזּכרת אביו ּבת ּכי ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָלהּגיד

אּסּור נח ּבבני ׁשהיה ּובעבּור אביו. ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאׁשת

נח.), (סנהדרין האב מן ולא האם מן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּבאחוה

ּבאּסּור. ׁשוֹות ּכּלן ּביׂשראל ּכי הּכתּוב ְְְְִִִֵֵַָָָָָֻיפרׁש

ÔBÎp‰Âחכמים ּׁשאמרּו מה הּזה, הּכתּוב ּבפׁשט ¿«»ְְֲִִֶֶַַַַָָָ

על הּבא (כב:): יבמֹות ּבמּסכת ְְְֶֶַַַַָָָָּבּגמרא

חּיב אּמֹו, ׁשאינּה אביו אׁשת ּבת והיא ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָאחֹותֹו

ּומפרׁש אביו, אׁשת ּבת ּומּׁשּום אחֹותֹו ְֲִִִֵֵֶַָָמּׁשּום

בת אחֹות ערות (ּכאן): ּכתיב מכדי ְְְְֲִִֵֶַַָָׁשם:

יא) (ּפסּוק אבי מֹולדת אבי אׁשת ּבת ,ִִִֵֶֶֶַָָָָאבי

אחֹותֹו מּׁשּום לחּיבן מינּה ׁשמע לי, ְְְֲִִִַַָָָָלּמה

ּבלאוין, הּכתּוב ויכּפל אביו. אׁשת ּבת ְְְִִִִֵֶַַָָָֹּומּׁשּום

יכּפל ּבׁשרצים אפּלּו ּכי וׁשם, ׁשם ּכל על ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֹלחּיב

עליהם. ללקת אחד ּבׁשם רּבים ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹלאוין

חטאין עצת אנקלּוס ּתרּגם היא. זּמה ְְְְֲִִִִֵֶַָֻ(יז)

ולא לחטא. יֹועצ ׁשּיצר רּׁש"י: וכתב ְְְְְְִִִֶַַַַָֹֹהיא.

העברֹות ּגם העריֹות ׁשּכל לזה, טעם ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָידעּתי

הּוא, הענין אבל לחטא. יֹועצֹו הּיצר ְְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָֹהאחרֹות

לעׂשֹות זמם ּכאׁשר מן: ּגזרּו זּמה ׁשם ְֲֲִִִֵֶַַַָָָּכי

ההגּונה ּומחׁשבה יט), יט (ּדברים ְְְֲִִַַָָָָָלאחיו

(אּיֹוב מזּמה מּמ יּבצר ולא מזּמה, ְְְְְְִִִִִִֵָָָֹיקראּו

יּקרא ּבּסתר ּבמחׁשבה העׂשּוי ולזנּות ב), ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָמב

(ׁשם אּׁשה על לּבי נפּתה אם ּכענין: ְְְִִִִִִִַַָָָָזּמה,

זּמה היא ּכי יא): ּפסּוק (ׁשם ּוכתיב ט), ְִִִִָָָלא

ותזנּותי וזּמת וכן: ּפלילים, עֹון ְְְְְְִִִִֵֵַָָָוהּוא

כז), יג (ירמיה זנּות וזּמת כט), כג ְְְְְְִִֵֵֶַָ(יחזקאל

ּובּגלּוי. ּבּסתר ִֵֶַַַָהּנאּוף

ÈÙÏeּובבּתה ּבאּׁשה זּמה הּכתּוב אמר ּדעּתי, ¿ƒְְְִִִִַַַָָָָָ

לגּנֹות יד). כ (להּלן ואּמּה ואּׁשה ְְְְִִַַָָָָ(ּכאן)

ׁשהיא אחת עם ּכׁשּיׁשּכב ּכי לֹומר ְְְִִִִִֶֶַַַַָָהענין,

ּבאחרת יחׁשב ודמיֹונם,אׁשּתֹו קרבתם ּבעבּור ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹ

הענין והּוא זּמה. לֹו ׁשּתיהן ׁשכיבת ּתהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָוהּנה

מּכם ּוברתי כ:): (נדרים רּבֹותנּו ְְִִִִִֵֶֶַָָֹׁשהזּכירּו

אּלּו לח), כ (יחזקאל ּבי והּפֹוׁשעים ְְְְְִִִֵֵֶַַהּמֹורדים

(ּכאן): הּכתּוב אמר ּולכ וכּו'. מּדֹות ּתׁשע ְְְִֵֵַַַָָָָּבני

יּקח אׁשר ואיׁש יאמר: וכן ּובּתּה, אּׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹערות

ולא יד), כ (להּלן היא זּמה אּמּה ואת אּׁשה ְְְִִִִֶֶַָָָָֹאת

אם וערות תגּלה, לא אׁשּת ּבת ערות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹאמר

תגּלה. לא ְְְִֶַֹאׁשּת

ÌÚËÂ(ו (ּפסּוק הּפרׁשה מּתחּלת ּכי הּכתּוב, ¿««ְִִִַַַָָָָָ

לא ּבׂשרֹו ׁשאר ּכל אל איׁש איׁש ְְִִֵֶַָָָֹאמר:

ׁשארֹו, מּׁשּום לֹו הּקרֹובֹות אסר ּכי ְְְְִִִֵַַָתקרבּו,

הּנה, ערות ּכי י): (ּפסּוק טעם ּבהם ְְְִֵֶֶַַַָָָָָונתן

אׁשּתֹו קרֹובֹות ּכׁשאסר יזֿיח) (ּבּפסּוקים ְְְְְְִִֶַַַָָועכׁשו

אסּורֹות הּמה ׁשּגם לֹומר הּנה, ׁשארה ֲֲֵֵֶַַַַָָָָאמר:

ּבׁשּתיהן מׁשּכבן ותהיה לזֹו זֹו ׁשאר ׁשהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמּפני

(יחזקאל הּכתּוב אמר וכן ׁשּפרׁשּתי. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָזּמה

ׁשּטּמאה בזּמה, טּמא ּכּלתֹו את ואיׁש יא): ְְְִִִִֵֶֶַָָָכב

ּבאביו ּתחׁשב עּמֹו ּבהיֹותה ּגם ּכי ְְְְֲִִִִַַַָָָֹלבעלּה,

ּדמיֹונם. ְֲִַָּבעבּור

‡¯˜Âהּוא ּתבל הּבהמה: ׁשכיבת הּכתּוב ¿»»ְְִֵֶֶַַַָָ

וזרע אדם זרע ׁשּיבלּבל כג), ְְְֵֶֶֶַַַָָָ(ּפסּוק

הּכּלה: ּבׁשכיבת יב) כ (להּלן אמר וכן ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָּבהמה,

לּה להיֹות והּבן האב ׁשּיתערב הּוא, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּתבל

ּבמחׁשבה. יחד ׁשניהם עם ּתׁשּכב אחד, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּכאיׁש



מ
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ׁשהּוא יּתכן ּכי אמר אברהם ורּבי להם. ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָידּוע

יג). כג (מלכיםֿב עּמֹון ּבני ּתֹועבת ְְְֲִִֵַַָֹמלּכם

אז ז): יא (מלכיםֿא ּכתּוב ּכי נראה, ְְְִִִֵֶָָָוכן

ּולמל מֹואב ׁשּקץ לכמׁש ּבמה ׁשלמה ְְְְִִִֶֶָָָֹֹֹֹֻיבנה

להם. ידּוע היה הּוא וגם עּמֹון, ּבני ְְִֵֶַַַָָָָֻׁשּקץ

·˙ÎÂּבנֹו ׁשּמֹוסר עבֹודתּה, היא וזֹו רּׁש"י: ¿»«ְְֲִִֵֶַָָ

מדּורֹות ׁשּתי עֹוׂשין והּכמרים ְְְְְִִִֵַַָָלּכמרים

ׁשּתי ּבין ּברגליו הּבן את ּומעבירין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָּגדֹולֹות

לּכמרים. מסירתֹו זהּו ּתּתן, לא האׁש. ְְְִִִֵֵֶַָָָֹמדּורֹות

וזה האׁש. מדּורת העברת זהּו ,לּמל ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹלהעביר

(סד:): סנהדרין ּבּגמרא אמרּו ׁשהרי נכֹון, ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָאינֹו

ּדפֹוריא ּכמׁשּורּתא אּלא ּפטּור, ּברגל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָהעבירֹו

ּבֹו והזּכיר מּמׁש. האׁש ּבתֹו מעבירֹו ְְְֲִִִֵֶַַָָׁשהּוא

עד חּיב ׁשאינֹו ּבאׁש, והעברה נתינה ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָהּכתּוב

ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבאׁש, והעבירֹו לּכמרים ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּימסרּנּו

(ׁשם). ְְְִֶַָּבסנהדרין

ÔÎÂוהם לּכמרים ׁשּמֹוסרֹו הרב ּׁשאמר מה ¿≈ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ּבפרּוׁשיו אף ּכתב וכ אֹותֹו, ְְֲִִֵַַַָָָמעבירין

סנהדרין ּכןּבמּסכת נראה אינֹו סד.), (ׁשם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ

הּוא יתחּיב אי ועֹוד, ּבּגמרא, ׁשם ְְְְִִֵֵַַָָָָמּלׁשֹונם

עצמֹו: הּכתּוב ּולׁשֹון אחרים, ּבעבֹודת ְְֲֲִִֵַַַַָָמיתה

נדרׁש ּכ י) יח (ּדברים ּבאׁש ּובּתֹו ּבנֹו ְְְֲִִִִֵַַָָָמעביר

מעבירֹו. ּבעצמֹו ְְֲִֶַַָָׁשהאב

Ï·‡מֹוסרֹו עצמֹו ׁשהאב הּוא, ּכ הענין ¬»ְְְִֶַָָָָָ

ׁשּכתּוב: וזהּו ׁשּקּוצם, לׁשם ְְְִִֵֶֶַָָָלּכמרים

ּבפנים, ׁשעֹוׂשים ּכעין ג), כ (להּלן לּמל ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹנתן

ואּולי יד). טו (לעיל הּכהן אל ּונתנם ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹּכדכתיב:

לפני הּגׁשה אֹו ּתנּופה ּבֹו עֹוׂשין ְְְִִִֵַַָָָָהּכמרים

והּוא האב, לידי אֹותֹו מחזירין והם ,ְְְִִִֵֵֶַַָָֹהּמל

מעביר וזהּו: האׁש, ּבלהב ּומעבירֹו ְְְֲֲִִֵֶַַַַָלֹוקחֹו

י). יח (ּדברים ּבאׁש ּובּתֹו ְְִִֵָָּבנֹו

CÎÂ:(ה"י פ"ז (סנהדרין ּבירּוׁשלמי אמרּו ¿»ְְְְִִִֶַַָ

לּכמרים ׁשּימסרּנּו עד חּיב אינֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָלעֹולם

ויעבירּנּו מהם ׁשּיּטלּנּו ּכלֹומר ויעבירּנּו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַויּטלּנּו

אמרּו ׁשהרי ׂשֹורפֹו, היה לא אבל ְְֲֲֵֶָָָָֹהּוא.

ּפטּור, עצמֹו את הּמעביר סד:): ְְְֲִִֶֶַַַַָ(סנהדרין

רּׁש"י. ּפרׁש וכ העברה לאחר אף חי ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהּוא

ÌÚÂהּפסּוקים מהכרע ּבעיני הּנראה זה ּכל ¿ƒְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ׁשהּכתּוב האׁש, למאכלת הּבן היה ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכי

אׁשר ּבניהן את וגם לז): כג (יחזקאל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַאֹומר

(ּפסּוק וׁשם לאכלה, להם העבירּו לי ְְְְֱִִֶֶָָָָָָילדּו

לגּלּוליהם, ּבניהם את ּובׁשחטם נאמר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָלט)

אֹוׁשה ׁשּיּׂשרף עד ּבאׁש אֹותֹו מעבירין יּו ֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

הּזה הּלׁשֹון ּכי ׁשחיטתֹו, והיא ּבאׁש, ְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּימּות

הּכתּוב ּבֹו ואמר הּוא, ּבּמל להם" ְֱִֶֶֶַַַָָָֹ"העבירּו

מה ּכן אם ׁשחיטה, ּבֹו והזּכיר ְְְְְִִִִֵַָָָ"לאכלה",

ׁשהיּו לֹומר ּדפֹוריא" "ּכמׁשּורּתא ְְְְִֶֶַַַַָָָָּׁשאמר

רּבֹות ּפעמים הּׁשלהבת על אֹותֹו ְְֲִִִֶֶַַַַַָמעבירין

האׁש. ּבלהב מת ְְֵֵַַָוהּוא

‰p‰Âהעברה מּׁשעת הּתֹורה ּבדין חּיב הּוא ¿ƒ≈ְְֲִִַַַַָָָָ

ּכגֹון האּור, ּבֹו מּׁשּתמׁשל ְְִִִֶָָָֹהראׁשֹונה

הצרכּו ּולכ מאבריו, ּבאחד האׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּנתּפס

ּפטּור, עצמֹו ׁשהּמעביר סד:) (סנהדרין ְְְֲִִֶֶַַַַַָלֹומר

קרּבנם היה זה ּכי ּבֹו אֹוכלת האׁש היה ְֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָאבל

מקֹום ּבכל יאמר ּבאׁש" "מעביר ּולׁשֹון .ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹלּמל

מּפני אּכל, ואינּנּו ּבאׁש ּבֹוער ׁשהּוא הּדבר ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻעל

מּמּנּו אֹותֹו ּומעבירים ּבאׁש אֹותֹו ְֲִִִִֵֶֶַָׁשּנֹותנים

הּגֹוים ּכלי ּכענין ּכּנׂשרפים, אפר נעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָואינֹו

לא (ּבּמדּבר ּבהן ׁשּנאמר ּבאׁש אֹותֹו ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמלּבנין

עּמֹון ּבבני ואמר וטהר. באׁש ּתעבירּו ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָכג):

ּבּמלּבן, אֹותם והעביר לא): יב ְְְֱִֵֵֶַַָ(ׁשמּואלֿב

הּלבנים יעׂשּו ּכאׁשר אֹותן ׁשּׂשרף ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָלֹוּמר

(ּדברים ּבאׁש ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ּכן אם ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּבּמלּבן.

האּור, ּבֹו ׁשּתמׁשל ּבאׁש נתינתֹו היא י) ְְִִִֵֶָָָֹיח

הּנזּכרת העברה והיא ּבעלמא, העברה ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָֹלא

(סנהדרין רּבֹותינּו ּדעת על ּבאׁש ׁשהיא ,ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּבּמל

העברה, העברה ׁשוה ּבגזרה ׁשּלמדּו ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָסד:),

ּבאׁש, ּכאן אף ּבאׁש י) יח (ּדברים ּלהּלן ְְְְִֵֵַַַָָָמה

.לּמל להּלן אף לּמל ּכאן ְֶֶַַַַַָָֹֹמה

‰È‡¯eמלכיםֿב) ּביאׁשּיהּו ׁשּכתּוב לדבריהם, ¿»»ְְְְִִִֵֶֶָָָֹ

בן ּבגיא אׁשר הּתפת את וטּמא י): ְְֲִֵֵֶֶֶֶַֹכג

לה לבלּתי ּבאׁשהּנם ּבּתֹו ואת ּבנֹו את איׁש עביר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָֹ

ּבאׁש, היא ּבּמל הּנזּכרת העברה ּכן אם ,ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלּמל

העביר והּוא ו): לג (ד"הֿב ּבמנּׁשה ּכתּוב ְְְֱִִֵֶֶַָוכן

ׁשּכתּוב ּומצאתי הּנם. בן ּבגיא ּבאׁש ּבניו ְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאת

העביר ּבנֹו את וגם ג): טז (מלכיםֿב ְְְְֱִִֶֶַָָָּבאחז

מּפני אתם ה' הֹוריׁש אׁשר הּגֹוים ּכתעבֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹֹּבאׁש

נאמר: ג) כח (ב הּימים ּובדברי יׂשראל. ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָּבני

הריׁש, אׁשר הּגֹוים ּבאׁשּכתעבֹות ּבניו את ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹוּיבער

מּמׁש. ּבאׁש הבערה היא ההעברה ּכן ְֲִִֵֵַַַַָָָָָָאם

‰Óe:(לא יז (מלכיםֿב הּכתּוב ּׁשאמר «ְִֶַַָָָ

ּבאׁש ּבניהם את ׂשרפים ְְְְְִִֵֵֶֶַַָוהספרוים

עבֹודה היא ספרוים, אלהי וענּמל ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלאדרּמל

לגמרי אֹותם לׂשרף ׁשעבֹודתּה אחרת ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹזרה

ׁשּכתּוב ּכמֹו לּבעל, עֹוׂשין היּו וכן ְְְִֵֶַַַָָָּכעֹולה.

הּנם, בן ּגיא אל ויצאת ב): (יט ְְְִִִֵֶֶָָָָֹּבירמּיהּו

הּמקֹום את ּומלאּו ּכתיב: ה) ד (ּפסּוקים ְְְְִִֶַָָָוׁשם

לׂשרף הּבעל ּבמֹות את ּובנּו נקּים, ּדם ְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּזה

צּויתי לא אׁשר לּבעל עלֹות ּבאׁש ּבניהם ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאת

ּכתיב ועֹוד לּבי. על עלתה ולא ּדּברּתי ְְְְְְִִִִִַַָָֹֹולא

אׁשר הּבעל ּבמֹות את וּיבנּו לה): לב ְֲִֶֶַַַַָָ(ׁשם

ּבנֹותיהם ואת ּבניהם את להעביר הּנם בן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹּבגיא

לּבי על עלתה ולא צּויתים לא אׁשר ְְֲִִִִִֶֶַַָָֹֹֹלּמל

הּזאת. הּתֹועבה ֲֵַַַָֹלעׂשֹות

Ï·‡ּבבמֹות האּלה הּפסּוקים ׁשּׁשני מּפני ¬»ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

והאזהרה הּנֹום, ּבן ּבגיא ּוׁשניהם ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהּבעל,

עלתה ולא ּדּברּתי ולא צּויתי לא אׁשר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹֹֹּבׁשניהם:

ׁשם היה הּטמא ההּוא ּבּמקֹום וׁשם לּבי, ְִִֵַַַַָָָָָָעל

זה מּכל נראה ּביאׁשּיהּו: ׁשּכתּוב ּכמֹו ,ְְְִִִֶֶֶֶָָָֹֹמל

והּוא ,לּמל עֹולֹות ּבניהם את ׂשֹורפין ְְְִֵֵֶֶֶַָֹׁשהיּו

ואדנּות. ּכמלכּות קרֹוב, לׁשֹון ּוׁשניהם ְְְְְֵֶַַַַַָָהּבעל,

יּקרא זה ּכי זבּוב, ּובעל ּפעֹור ּבעל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָואינּנּו

.הּמל יּקרא ּכאׁשר סתם ְֲִֵֶֶַַַַַָָֹהּבעל

Ï·‡עבֹודתֹו עּקר ּכי העברה, הּכתּוב ּבֹו הזּכיר ¬»ְֲֲִִִִַַַָָָָ

ותּקרא האּור, ּבֹו מּׁשּתמׁשל ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹּבהעברה

וכן עֹולֹות. יּקראּו ּולכ ׁשם, ימּותּו ּכי ְְְְִִֵֵָָָָָׂשרפה

ּכי ,הּמֹול הּוא ספרוים אלהי ּכי סֹובר, ְְֱֲִִִִֵֵֵַַֹאני

נעּבדים, ׁשניהם היּו אבל ,מל ּבהם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהּכּנּוי

מּלׁשֹון ולּׁשני ּכבֹוד, ּבלׁשֹון אדר לאחד ְְְֲִִִִֵֶַָָָָּכּנּוי

.מל ּכמֹו והּוא מל ּבׁשניהם וׁשּתפּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶָֹעֹונה,

ּפרׁשּתי. ּכאׁשר ּבאׁש מיתתם היא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָוהּׂשרפה

Ì‡Â,הּמל אינם האּלה ׁשהּׁשּקּוצים נאמר ¿ƒִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ּבּבנים עבֹודתם היֹות ּבעבּור ּכי ֱֲֲִִִֵַַָָָָיּתכן

,ּבּמל ׁשאמר ּכענין ּבאׁש, להביאם ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּובּבנֹות

עבֹודתם ואין ּובעל, מל ׁשמֹו ּבהם ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָיׁשּתפּו

ספרוים ואלהי ּבהעברה, הּמל ּכי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשוה,

ּכעֹולֹות. ּוׂשרפה ּבׁשחיטה והּבעל ְְְְְִִִֵֵַַַָָָּבׂשרפה,

בן ּבגיא אׁשר הּתפת ּבמקֹום ׁשהיּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹֹונאמר

ּׁשאמר ּומה .מֹול עֹוד וׁשם לּבעל, ּבמֹות ְִֵֶַַַַַָָָֹהּנם

הּבעל ּבמֹות את וּיבנּו לה): לב (ירמיה ְְְִִֶַַַַַָָָהּכתּוב

,לּמל ּבניהם את להעביר הּנם בן ּבגיא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹאׁשר

.לּמל ּבניהם את ּולהעביר ּפרּוׁשֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹיהיה

e�È˙Ba¯Âחזקּיה אף סג:): (סנהדרין אמרּו ¿«≈ְְְְִִִֶַַָָ

לֹו לעׂשֹות אביו ּבּקׁש יהּודה ְֲִִֵֶֶַָָמל

אּמֹו ׁשּסכּתֹו אּלא ּבאׁש, אֹותֹו ׁשּיׂשרף ְִִֵֵֶֶֶַָָָֹּכן,

העביר לּמל אחז והּנה סּלמנּדרא. ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשמן

ּבנֹו את וגם ג): טז (מלכיםֿב ּכדכתיב ְְְְְִִִֶַָאֹותֹו,

ה' הֹוריׁש אׁשר הּגֹוים ּכתֹועבֹות ּבאׁש ְֱֲִִִֵֵֶֶַָהעביר

,ּבּמל הּכתּוב הּלׁשֹון וזהּו יׂשראל, ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמּפני

וימּות, האּור ּבֹו ׁשּתמׁשל הבערה היא ּכן ְְְִִִֵֶַָָָָֹאם

הּקדֹוׁש ׁשּבראּה הּזֹו ּבּסּלמנּדרא הּצּדיק ְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָונּצל

ּבעבּורֹו. הּוא ֲַָּברּו

ÏÚÂּובּתֹו ּבנֹו מעביר ּכי אמרּו הּפׁשט ּדר ¿«ְְְֲִִִֶֶַַָָ

ּבעניןּבא ּכי הּכׁשפים, מּמיני מין ׁש ְְְִִִִִִֵֵַַָָ

ב יּמצא לא י): יח (ּדברים נאמר ְְֱִִִֵֶַַָָֹהּכּׁשּוף

מעֹונן קסמים קסם ּבאׁש ּובּתֹו ּבנֹו ְְְֲִִִֵֵֵַָָֹמעביר

ו): לג (ד"הֿב ּבמנּׁשה ואמר ּומכּׁשף. ְְְְִֵֵֶַַַַָּומנחׁש

ועֹונן הּנם בן ּבגי ּבאׁש ּבניו את העביר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָֹוהּוא

ּוכתיב וידעֹוני. אֹוב ועׂשה וכּׁשף ְְְְְְִִִִִֵֵָָונחׁש

ואת ּבניהם את וּיעבירּו יז): יז ְְְֲִִֵֶֶֶַַָ(מלכיםֿב

והּמל וינחׁשּו, קסמים וּיקסמּו ּבאׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבנֹותיהם

הּקטּנים. לֹו ׁשּמקריבין זרה עבֹודה ְְֲִִִִֶַַַָָָהיא

Ï·‡לבלּתי י): כג (ׁשם ּכתּוב ׁשּמצאנּו אחר ¬»ְְִִֶַַָָָָ

ּבאׁש ּבּתֹו ואת ּבנֹו את איׁש ְְְֲִִִֵֶֶַָלהעביר

לּמל ׁשהּכל רּבֹותינּו ּדברי נאמנּו ,ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹלּמל

להם ההיא העבֹודה ׁשהיתה יּתכן אבל ְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבאׁש.

סכלּותם, ּכפי ּבּה מתנּבאים והיּו ׁשוא, ְְְְְְְִִִִִַָָָָֹלקסם

והּבנֹות הּבנים לֹו הּמקריבים הּבעל נביאי ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָוהם

ולכן ּכזב, ּומקסם ׁשוא חלֹומֹות להם ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָויראּו

ּכי הּקסמים, ּבענין הּמל ענין הּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹּתיחס

ּתפנה אׁשר הּנפׁש אל: סמ ו) כ (להּלן ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָּבכאן

ּכל ּתֹורה ּובמׁשנה הּידענים, ואל האבת ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹאל

העתידֹות לדעת ּבּמתנּבאים טֿכא) (יח ְְֲִִִַַַַַָָָָָהּפרׁשה

ְֶֶּבׁשקר.

‰p‰Âלּמל הּזרע העברת ּכי הּכתּוב הזּכיר ¿ƒ≈ְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹ

האחרת ּובּפרׁשה הּׁשם, חּלּול ִֵֶֶַַַַָָָהּוא

מקּדׁשי את טּמא למען הֹוסיף: ג) כ ְְְִִִֵֶַַַַָָ(להּלן

טּמא למען טעמֹו, ואּולי קדׁשי, ׁשם את ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָּולחּלל

יא (לעיל ׁשּצּויתי לׁשמי המקּדׁש העם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָֻאת

אני קדׁש ּכי קדׁשים והייתם והתקּדׁשּתם ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָֹֹמד):

ׁשם את ּולחּלל ח), כא (להּלן מקּדׁשכם ְְְְִֵֵֵֶַַַָה'

ּכי לפני, החמּורה העברה על ּבעברם ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָקדׁשי,

ילכּו ואביו ואיׁש החמּורֹות: ּבעברֹות יאמר ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָֹּכן

למ הּנערה (עמֹוסאל קדׁשי ׁשם את חּלל ען ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ז). ב

miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyily meil inei xeriy

(çé)dúåøò úBlâì øøöì çwú àì dúçà-ìà äMàå§¦¨¬¤£Ÿ¨−´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯¤§¨¨²
:äéiça äéìò̈¤−¨§©¤«¨

i"yx£d˙Á‡ŒÏ‡∑(נ ּכאחת(קידושין לזֹו∑Ïˆ¯¯.ׁשּתיהן צרה זֹו את לעׂשֹות צרה, ּגרׁשּה∑ÈiÁa‰.לׁשֹון ׁשאם לּמד ∆¬…»ְְֵֶַַƒ¿…ְְֲֶַָָָָ¿«∆»ְְִִֵֶֶָ
ּבחּיים ׁשהיא זמן ּכל אחֹותּה את יּׂשא .לא ְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr d zegiy ihewl)

לצרר תּקח לא אחתּה אל יח)ואּׁשה לא(יח, זֹו, את זֹו אֹוהבֹות ׁשּתהיינה ראּויֹות הן . . האּסּור טעם הּכתּוב יפרׂש "ּבכאן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּדרְך לפי - הּוא האּסּור זה ׁשּמּטעם לֹומר, יׁש ואּולי (ספורנו). אחֹותּה" ּבחּיי זּולתי אסרה לא "ולכן (רמּב"ן), צרֹות" ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּתהיינה

א). נח, סנהדרין רמ"ה (ראה ההלכה ּדרְך לפי ּגם הּדין ׁשּכן אֹומרים ויׁש נח. ּבבני ּגם - רמב"ןהּפׁשט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

(èé)úBlâì áø÷ú àì dúàîè úcða äMà-ìàå§¤¦−̈§¦©´ª§¨¨®´Ÿ¦§©½§©−
:dúåøòרמב"ן ¤§¨¨«

(ë)òøæì EzáëL ïzú-àì Eúéîò úLà-ìàå§¤¥̧¤Æ£¦´§½«Ÿ¦¥¬§¨§§−§®̈©
:dá-äàîèìרמב"ן §¨§¨¨«

(àë)íL-úà ìlçú àìå Cìnì øéáòäì ïzú-àì Eòøfîe¦©§£¬«Ÿ¦¥−§©«£¦´©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²¤¥¬
éäìà:ýåýé éðà E ¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£CÏnÏ∑,לּכמרים ּבנֹו ׁשּמֹוסר עבֹודתּה, היא וזֹו ,'מל' ׁשּׁשמּה היא אלילים סד)עבֹודת ׁשּתי(סנהדרין ועֹוׂשין «…∆ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
האׁש מדּורֹות ׁשּתי ּבין ּברגליו הּבן את ּומעבירין ּגדֹולֹות לּכמרים∑Ôz˙Œ‡Ï.מדּורֹות מסירתֹו היא È·Ú‰Ï¯.זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ…ƒ≈ְְִִִַָָ¿«¬ƒ

CÏnÏ∑האׁש העברת רמב"ן.זֹו «…∆ֲֵַַָָ

Ú‡Ï˜‡יח ·q˙ ‡Ï d˙Á‡ ÌÚ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒ¬»«»ƒ»¿«»»
:‡‰ÈiÁa dÏÚ d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«¬«¿«»»

˙˜¯·יט ‡Ï d˙·BÒ ˜eÁ¯a ‡˙z‡Ïe¿ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«
:d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«

Ú¯ÊÏ‡כ Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï C¯·Á ˙z‡·e¿ƒ««¿»»ƒ≈¿À¿»¿«¿»
:d· ‡·‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»«

ÏÂ‡כא CÏÓÏ ‡¯aÚ‡Ï Ôz˙ ‡Ï CÈ�aÓeƒ¿»»ƒ≈¿«¿»»¿…∆¿»
:ÈÈ ‡�‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL ˙È ÏÁ«̇≈»¿»∆¡»»¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּובכאן ּבחּייה. עליה ערותה לגּלֹות לצרר ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹ(יח)

ׁשאינֹו יאמר האּסּור, טעם הּכתּוב ְִֵֵֶַַַַָָָֹיפרׁש

זֹו אֹותן לצרר אחֹותּה אל אּׁשה ׁשּתּקח ְֲִִִֶֶַָָָָֹראּוי

את זֹו אֹוהבֹות ׁשּתהיינה ראּיֹות הן ּכי ְְֲִִֵֵֶֶָָֻלזֹו,

ּבאּׁשה ּכן אמר ולא צרֹות. ׁשּתהיינה לא ְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹזֹו,

כ (להּלן ואּמּה ואּׁשה הּקֹודם) (ּבּפסּוק ְְְִִִֵַַַָָָָָּובּתה

מיתה. לאחר אפּלּו ואסּורֹות ׁשאר, הּנה ּכי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָיד),

הּכתּוב אסר טמאתּה. ּבנּדת אּׁשה ואל ְְְִִֶַַַָָָָָֻ(יט)

ּבפסּוק (לעיל ׁשהזּכרּתי טעם מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּנּדה

לקּיּוםו) רק הּמׁשּכב הּתֹורה הּתירה ׁשּלא ,ְְִִִִֶַַַָָָֹ

אֹו ּכּלֹו האּׁשה מּדם נֹוצר הּולד והּנה ְִִִֵֶַַַַָָָָָֻהּזרע.

ּומּדת ב), יב (לעיל ּכבר הזּכרּתי ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֶַַַָֻרּבֹו,

מּמּנּו יעׂשה ואי ּכלל, נֹוצר יהיה לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּנּדּות

חּיים ּבעל ּכל ימית הּמות, סם והּוא ְִִֶַַַַַָָָָָולד,

יאכלּנּו. אֹו אֹותֹו ְְִֶֶֶֹׁשּיׁשּתה

‰p‰Âּתתעּבר לא הרּבה, נּדה ּדם ּברחם ּבהיֹות ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ּתתעּבר אם ואף ּכלל, יּוצר לא ּכי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹמּמּנּו,

ּוכבר ימיתּנּו. הּוא מּזה נּזֹון ויהיה אחר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָמּדם

מּדם נּזֹון יהיה ׁשאם עֹוד, הרֹופאים ְְְִִִִִִִֶֶָָהזּכירּו

ׁשּנׁשּתּקע אּלא טֹוב, מּדם מזֹונֹו וכל ְְְְִִֶֶַַָָָָֻמׁשּבח,

ּבּולד ויֹוליד אֹותֹו יחמיץ הּנּדּות מּדם ְְְִִִִַַַַָָּבתֹוכֹו

רּבֹותינּו ּדעת ועל למיניהם, ואבעּבּועֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַׁשחין

ּבגּופֹו מּמּנּו יּׁשאר אם א) מצרע ְְְִִִֵֶַָָָֹ(ּתנחּומא

האּלּו הּפנים ּומּכל מצרע. הּולד יהיה ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹקצת

הּנּדה. מׁשּכב הּתֹורה ׁשּתרחיק ְְִִִֶַַַַָָָראּוי

„BÚÂמּמפלאֹות והּוא אמּתי, נּסיֹון ּבֹו הּגידּו ¿ְְְֲִִִִִִִָ

ּבתחּלת הּנּדה ּכי ּבּתֹולדה, ּדעים ְְִִִִִִֵֵַַַָָּתמים

ּבּה לראֹות ותארי ּבמראה ּתּביט אם ְְְְֲִִִִַַַָָָזּובּה

וכל ּדם, ּכטּפֹות אדּמֹות טּפֹות ּבּמראה ְְְֲִִֵַַָָָָֻיראּו

הרע הּטבע ּכי הּבהיר, ּברזל ׁשל ּבמראה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּכן

ידּבק האויר ורע ּגנאי, ּתֹוליד ׁשּבּה ְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹהּמּזיק

ּבהּבטתֹו, הּממית ּכאפעה היא והּנה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבּמראה.

ּתדּבק אׁשר עּמּה לּׁשֹוכב ׁשּתּזיק ׁשּכן ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָוכל

ּגזר ּולכ ּובמחׁשבּתֹו. ּבֹו ּומחׁשבּתּה ְְְְְְַַַַַָָָָּגּופּה

עליו, נּדתּה ּותהי כד): טו (לעיל הּכתּוב ְְִִֵַָָָָָָָעליו

ּבנּדת (ּכאן): ׁשאמר והּוא מּדּבק. רע רעתּה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּכי

יז), לו (יחזקאל הּנּדה טמאת ויאמר ְְְְְִֵֶַַַָָָֹֻֻטמאתּה,

ּכ ׁשהיא טמאה, לעֹולם ּבּה יזּכיר ׁשרץּכי ְְְְִִִֶֶֶַָָָֻ

ּבגּופם. להם ׁשּטמאה המצרע ְְְְִֶֶַָָָָָֹֻוכאיׁש

ÔÎzÈÂוהוא הערה מקרּה את טעם: ׁשּזהּו ¿ƒ»≈ְְֱִֶֶֶֶַַָָֹ

יח), כ (להּלן ּדמיה מקֹור את ְְְִֶֶַָָָָּגּלתּה

לא להּסתם, ראּוי ההּוא הּמׁשחת הּמקֹור ְְִִֵַַַָָָָָֹּכי

הּמּזיקים הרעים מים מּמּנּו ויׁשאבּו ְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּיּגלה

טמאתּה ימי ּכל הּקדׁש לזרע נאסר והּנה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻמאד.

ּבמחׁשבּתּה ּגם ּתּטהר אז ּכי ּבמים, ׁשּתטּבל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹעד

לגמרי. נקּיה ְְְְְִִֵֶַָותהיה

לזרע. ׁשכבּת תּתן לא עמית אׁשת ואל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹ(כ)

לׁשלׁשה הּמׁשּגל ּכי אברהם רּבי ְְְִִִִַַַַָָָָָאמר

והּׁשני ּורבּיה, לפרּיה האחד נחלק, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָחלקים

הּנמׁשלת לתאוה והּׁשליׁשי הּגּוף, מּלחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלהקל

וטעמֹו לזרע, הּכתּוב: ואמר הּבהמֹות. ְְְְְֲֲֵַַַַַַַָָָלתאות

לגמרי. אסּורה היא והּנה לזרע, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָאפּלּו

¯LÙ‡Â,האּסּור טעם להזּכיר לזרע, ׁשאמר ¿∆¿»ְְְִִֶַַַַַָָָ

ויבאּו הּוא, למי הּזרע יּודע לא ְְִִִֶַַַָָֹֹּכי

ולא לׁשניהם. ורעֹות ּגדֹולֹות ּתֹועבֹות ְְְְִִֵֵֶֶָֹמּזה

הערה אפּלּו ּכי י), כ (להּלן ּבענׁש זה ְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָֹהזּכיר

ּבסֹוטה אמר ּולכ יתחּיב, זרע הֹוציא ולא ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבּה

זרע, ׁשכבת אתּה איׁש וׁשכב יג): ה ְְְִִִֶַַַַָָָֹ(ּבּמדּבר

ּבׁשפחה וכן קנאתֹו. ּתהיה הּזרע ּבעבּור ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּכי

ּכי זרע, ׁשכבת הזּכיר כ) יט (להּלן ְְְֲִִִִֶַַַָָחרּופה

הּׁשפחה. מן זרע ׁשּיֹוליד ּבעבּור ְֲִִִִֶֶַַַָָהאּסּור

ÔBÎp‰Âעמיתֹו אׁשת היֹות ּבעבּור ּכי ּבעיני, ¿«»ְֱֲֲִִֵֵֶַַ

הּנֹוגע ּכל יּנקה לא לגמרי, לֹו ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹאסּורה

כט) י (מׁשלי ׁשאםּבּה לזרע, לֹומר הצר , ְְְִִֵֶַַַָָֻ

נראה היה ּבלבד, "ׁשכבּת תּתן "לא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹאמר

ּולנּׁשק, לחּבק עּמּה הּׁשֹוכב אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָׁשּיזהיר

הצר ּכן על יזהיר, ּכריתֹות ּבחּיבי ְְְְְִִֵֵַַַַָָֻוכאן

יזהיר. ּבמׁשּגל ּכי לפרׁש לזרע, ׁשכיבה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָלהזּכיר

ּכאׁשת ׁשהיא חרּופה ּבׁשפחה הּטעם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָוהּוא

אׁשר י): כ (להּלן איׁש ּבאׁשת יאמר וכן ְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹאיׁש.

לא ּכי יׁשּכב, אמר ולא רעהּו, אׁשת את ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹינאף

"לגּלֹות ּבכאן אמר ולא יזהיר. לבד ְְְְְְִִִַַַַָָָֹּבׁשכיבה

הּבׂשר ּבׁשאר רק ּכן יזּכיר לא ּכי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹערותּה",

ּכמֹו הּגלּוי, ּבעבּור ּבהן וׁשהאסּור ְְֲִֶֶַַַָָָָָּובּנּדה,

הערה. ׁשארֹו את ּכי יט): ּפסּוק (ׁשם ְֱִֵֶֶֶַָָָָׁשאמר

e�È˙Ba¯Âמׁשּמׁש למעט איׁש ּבאׁשת ּדרׁשּו ¿«≈ְְְְִֵֵֵֶַַָ

חרּופה ּבׁשפחה ואמרּו מת, ְְְְְֲִֵֵֶָָָּבאבר

ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּביאתֹו, ּבגֹומר אּלא חּיב ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשאינֹו

(נה.). ִָּביבמֹות

והזּכירֹו .מל ׁשּׁשמּה זרה עבֹודה .לּמל ְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹֹ(כא)

ּבמצרים היה ּכי הידיעה, ּבׁשם ְְְְִִִִֵַַַָָָָהּכתּוב
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ׁשהּוא יּתכן ּכי אמר אברהם ורּבי להם. ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָידּוע

יג). כג (מלכיםֿב עּמֹון ּבני ּתֹועבת ְְְֲִִֵַַָֹמלּכם

אז ז): יא (מלכיםֿא ּכתּוב ּכי נראה, ְְְִִִֵֶָָָוכן

ּולמל מֹואב ׁשּקץ לכמׁש ּבמה ׁשלמה ְְְְִִִֶֶָָָֹֹֹֹֻיבנה

להם. ידּוע היה הּוא וגם עּמֹון, ּבני ְְִֵֶַַַָָָָֻׁשּקץ

·˙ÎÂּבנֹו ׁשּמֹוסר עבֹודתּה, היא וזֹו רּׁש"י: ¿»«ְְֲִִֵֶַָָ

מדּורֹות ׁשּתי עֹוׂשין והּכמרים ְְְְְִִִֵַַָָלּכמרים

ׁשּתי ּבין ּברגליו הּבן את ּומעבירין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָּגדֹולֹות

לּכמרים. מסירתֹו זהּו ּתּתן, לא האׁש. ְְְִִִֵֵֶַָָָֹמדּורֹות

וזה האׁש. מדּורת העברת זהּו ,לּמל ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹלהעביר

(סד:): סנהדרין ּבּגמרא אמרּו ׁשהרי נכֹון, ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָאינֹו

ּדפֹוריא ּכמׁשּורּתא אּלא ּפטּור, ּברגל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָהעבירֹו

ּבֹו והזּכיר מּמׁש. האׁש ּבתֹו מעבירֹו ְְְֲִִִֵֶַַָָׁשהּוא

עד חּיב ׁשאינֹו ּבאׁש, והעברה נתינה ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָהּכתּוב

ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבאׁש, והעבירֹו לּכמרים ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּימסרּנּו

(ׁשם). ְְְִֶַָּבסנהדרין

ÔÎÂוהם לּכמרים ׁשּמֹוסרֹו הרב ּׁשאמר מה ¿≈ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ּבפרּוׁשיו אף ּכתב וכ אֹותֹו, ְְֲִִֵַַַָָָמעבירין

סנהדרין ּכןּבמּסכת נראה אינֹו סד.), (ׁשם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ

הּוא יתחּיב אי ועֹוד, ּבּגמרא, ׁשם ְְְְִִֵֵַַָָָָמּלׁשֹונם

עצמֹו: הּכתּוב ּולׁשֹון אחרים, ּבעבֹודת ְְֲֲִִֵַַַַָָמיתה

נדרׁש ּכ י) יח (ּדברים ּבאׁש ּובּתֹו ּבנֹו ְְְֲִִִִֵַַָָָמעביר

מעבירֹו. ּבעצמֹו ְְֲִֶַַָָׁשהאב

Ï·‡מֹוסרֹו עצמֹו ׁשהאב הּוא, ּכ הענין ¬»ְְְִֶַָָָָָ

ׁשּכתּוב: וזהּו ׁשּקּוצם, לׁשם ְְְִִֵֶֶַָָָלּכמרים

ּבפנים, ׁשעֹוׂשים ּכעין ג), כ (להּלן לּמל ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹנתן

ואּולי יד). טו (לעיל הּכהן אל ּונתנם ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹּכדכתיב:

לפני הּגׁשה אֹו ּתנּופה ּבֹו עֹוׂשין ְְְִִִֵַַָָָָהּכמרים

והּוא האב, לידי אֹותֹו מחזירין והם ,ְְְִִִֵֵֶַַָָֹהּמל

מעביר וזהּו: האׁש, ּבלהב ּומעבירֹו ְְְֲֲִִֵֶַַַַָלֹוקחֹו

י). יח (ּדברים ּבאׁש ּובּתֹו ְְִִֵָָּבנֹו

CÎÂ:(ה"י פ"ז (סנהדרין ּבירּוׁשלמי אמרּו ¿»ְְְְִִִֶַַָ

לּכמרים ׁשּימסרּנּו עד חּיב אינֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָלעֹולם

ויעבירּנּו מהם ׁשּיּטלּנּו ּכלֹומר ויעבירּנּו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַויּטלּנּו

אמרּו ׁשהרי ׂשֹורפֹו, היה לא אבל ְְֲֲֵֶָָָָֹהּוא.

ּפטּור, עצמֹו את הּמעביר סד:): ְְְֲִִֶֶַַַַָ(סנהדרין

רּׁש"י. ּפרׁש וכ העברה לאחר אף חי ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהּוא

ÌÚÂהּפסּוקים מהכרע ּבעיני הּנראה זה ּכל ¿ƒְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ׁשהּכתּוב האׁש, למאכלת הּבן היה ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכי

אׁשר ּבניהן את וגם לז): כג (יחזקאל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַאֹומר

(ּפסּוק וׁשם לאכלה, להם העבירּו לי ְְְְֱִִֶֶָָָָָָילדּו

לגּלּוליהם, ּבניהם את ּובׁשחטם נאמר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָלט)

אֹוׁשה ׁשּיּׂשרף עד ּבאׁש אֹותֹו מעבירין יּו ֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

הּזה הּלׁשֹון ּכי ׁשחיטתֹו, והיא ּבאׁש, ְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּימּות

הּכתּוב ּבֹו ואמר הּוא, ּבּמל להם" ְֱִֶֶֶַַַָָָֹ"העבירּו

מה ּכן אם ׁשחיטה, ּבֹו והזּכיר ְְְְְִִִִֵַָָָ"לאכלה",

ׁשהיּו לֹומר ּדפֹוריא" "ּכמׁשּורּתא ְְְְִֶֶַַַַָָָָּׁשאמר

רּבֹות ּפעמים הּׁשלהבת על אֹותֹו ְְֲִִִֶֶַַַַַָמעבירין

האׁש. ּבלהב מת ְְֵֵַַָוהּוא

‰p‰Âהעברה מּׁשעת הּתֹורה ּבדין חּיב הּוא ¿ƒ≈ְְֲִִַַַַָָָָ

ּכגֹון האּור, ּבֹו מּׁשּתמׁשל ְְִִִֶָָָֹהראׁשֹונה

הצרכּו ּולכ מאבריו, ּבאחד האׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּנתּפס

ּפטּור, עצמֹו ׁשהּמעביר סד:) (סנהדרין ְְְֲִִֶֶַַַַַָלֹומר

קרּבנם היה זה ּכי ּבֹו אֹוכלת האׁש היה ְֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָאבל

מקֹום ּבכל יאמר ּבאׁש" "מעביר ּולׁשֹון .ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹלּמל

מּפני אּכל, ואינּנּו ּבאׁש ּבֹוער ׁשהּוא הּדבר ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻעל

מּמּנּו אֹותֹו ּומעבירים ּבאׁש אֹותֹו ְֲִִִִֵֶֶַָׁשּנֹותנים

הּגֹוים ּכלי ּכענין ּכּנׂשרפים, אפר נעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָואינֹו

לא (ּבּמדּבר ּבהן ׁשּנאמר ּבאׁש אֹותֹו ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמלּבנין

עּמֹון ּבבני ואמר וטהר. באׁש ּתעבירּו ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָכג):

ּבּמלּבן, אֹותם והעביר לא): יב ְְְֱִֵֵֶַַָ(ׁשמּואלֿב

הּלבנים יעׂשּו ּכאׁשר אֹותן ׁשּׂשרף ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָלֹוּמר

(ּדברים ּבאׁש ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ּכן אם ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּבּמלּבן.

האּור, ּבֹו ׁשּתמׁשל ּבאׁש נתינתֹו היא י) ְְִִִֵֶָָָֹיח

הּנזּכרת העברה והיא ּבעלמא, העברה ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָֹלא

(סנהדרין רּבֹותינּו ּדעת על ּבאׁש ׁשהיא ,ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּבּמל

העברה, העברה ׁשוה ּבגזרה ׁשּלמדּו ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָסד:),

ּבאׁש, ּכאן אף ּבאׁש י) יח (ּדברים ּלהּלן ְְְְִֵֵַַַָָָמה

.לּמל להּלן אף לּמל ּכאן ְֶֶַַַַַָָֹֹמה

‰È‡¯eמלכיםֿב) ּביאׁשּיהּו ׁשּכתּוב לדבריהם, ¿»»ְְְְִִִֵֶֶָָָֹ

בן ּבגיא אׁשר הּתפת את וטּמא י): ְְֲִֵֵֶֶֶֶַֹכג

לה לבלּתי ּבאׁשהּנם ּבּתֹו ואת ּבנֹו את איׁש עביר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָֹ

ּבאׁש, היא ּבּמל הּנזּכרת העברה ּכן אם ,ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלּמל

העביר והּוא ו): לג (ד"הֿב ּבמנּׁשה ּכתּוב ְְְֱִִֵֶֶַָוכן

ׁשּכתּוב ּומצאתי הּנם. בן ּבגיא ּבאׁש ּבניו ְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאת

העביר ּבנֹו את וגם ג): טז (מלכיםֿב ְְְְֱִִֶֶַָָָּבאחז

מּפני אתם ה' הֹוריׁש אׁשר הּגֹוים ּכתעבֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹֹּבאׁש

נאמר: ג) כח (ב הּימים ּובדברי יׂשראל. ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָּבני

הריׁש, אׁשר הּגֹוים ּבאׁשּכתעבֹות ּבניו את ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹוּיבער

מּמׁש. ּבאׁש הבערה היא ההעברה ּכן ְֲִִֵֵַַַַָָָָָָאם

‰Óe:(לא יז (מלכיםֿב הּכתּוב ּׁשאמר «ְִֶַַָָָ

ּבאׁש ּבניהם את ׂשרפים ְְְְְִִֵֵֶֶַַָוהספרוים

עבֹודה היא ספרוים, אלהי וענּמל ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלאדרּמל

לגמרי אֹותם לׂשרף ׁשעבֹודתּה אחרת ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹזרה

ׁשּכתּוב ּכמֹו לּבעל, עֹוׂשין היּו וכן ְְְִֵֶַַַָָָּכעֹולה.

הּנם, בן ּגיא אל ויצאת ב): (יט ְְְִִִֵֶֶָָָָֹּבירמּיהּו

הּמקֹום את ּומלאּו ּכתיב: ה) ד (ּפסּוקים ְְְְִִֶַָָָוׁשם

לׂשרף הּבעל ּבמֹות את ּובנּו נקּים, ּדם ְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּזה

צּויתי לא אׁשר לּבעל עלֹות ּבאׁש ּבניהם ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאת

ּכתיב ועֹוד לּבי. על עלתה ולא ּדּברּתי ְְְְְְִִִִִַַָָֹֹולא

אׁשר הּבעל ּבמֹות את וּיבנּו לה): לב ְֲִֶֶַַַַָָ(ׁשם

ּבנֹותיהם ואת ּבניהם את להעביר הּנם בן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹּבגיא

לּבי על עלתה ולא צּויתים לא אׁשר ְְֲִִִִִֶֶַַָָֹֹֹלּמל

הּזאת. הּתֹועבה ֲֵַַַָֹלעׂשֹות

Ï·‡ּבבמֹות האּלה הּפסּוקים ׁשּׁשני מּפני ¬»ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

והאזהרה הּנֹום, ּבן ּבגיא ּוׁשניהם ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהּבעל,

עלתה ולא ּדּברּתי ולא צּויתי לא אׁשר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹֹֹּבׁשניהם:

ׁשם היה הּטמא ההּוא ּבּמקֹום וׁשם לּבי, ְִִֵַַַַָָָָָָעל

זה מּכל נראה ּביאׁשּיהּו: ׁשּכתּוב ּכמֹו ,ְְְִִִֶֶֶֶָָָֹֹמל

והּוא ,לּמל עֹולֹות ּבניהם את ׂשֹורפין ְְְִֵֵֶֶֶַָֹׁשהיּו

ואדנּות. ּכמלכּות קרֹוב, לׁשֹון ּוׁשניהם ְְְְְֵֶַַַַַָָהּבעל,

יּקרא זה ּכי זבּוב, ּובעל ּפעֹור ּבעל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָואינּנּו

.הּמל יּקרא ּכאׁשר סתם ְֲִֵֶֶַַַַַָָֹהּבעל

Ï·‡עבֹודתֹו עּקר ּכי העברה, הּכתּוב ּבֹו הזּכיר ¬»ְֲֲִִִִַַַָָָָ

ותּקרא האּור, ּבֹו מּׁשּתמׁשל ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹּבהעברה

וכן עֹולֹות. יּקראּו ּולכ ׁשם, ימּותּו ּכי ְְְְִִֵֵָָָָָׂשרפה

ּכי ,הּמֹול הּוא ספרוים אלהי ּכי סֹובר, ְְֱֲִִִִֵֵֵַַֹאני

נעּבדים, ׁשניהם היּו אבל ,מל ּבהם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהּכּנּוי

מּלׁשֹון ולּׁשני ּכבֹוד, ּבלׁשֹון אדר לאחד ְְְֲִִִִֵֶַָָָָּכּנּוי

.מל ּכמֹו והּוא מל ּבׁשניהם וׁשּתפּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶָֹעֹונה,

ּפרׁשּתי. ּכאׁשר ּבאׁש מיתתם היא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָוהּׂשרפה

Ì‡Â,הּמל אינם האּלה ׁשהּׁשּקּוצים נאמר ¿ƒִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ּבּבנים עבֹודתם היֹות ּבעבּור ּכי ֱֲֲִִִֵַַָָָָיּתכן

,ּבּמל ׁשאמר ּכענין ּבאׁש, להביאם ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּובּבנֹות

עבֹודתם ואין ּובעל, מל ׁשמֹו ּבהם ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָיׁשּתפּו

ספרוים ואלהי ּבהעברה, הּמל ּכי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשוה,

ּכעֹולֹות. ּוׂשרפה ּבׁשחיטה והּבעל ְְְְְִִִֵֵַַַָָָּבׂשרפה,

בן ּבגיא אׁשר הּתפת ּבמקֹום ׁשהיּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹֹונאמר

ּׁשאמר ּומה .מֹול עֹוד וׁשם לּבעל, ּבמֹות ְִֵֶַַַַַָָָֹהּנם

הּבעל ּבמֹות את וּיבנּו לה): לב (ירמיה ְְְִִֶַַַַַָָָהּכתּוב

,לּמל ּבניהם את להעביר הּנם בן ּבגיא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹאׁשר

.לּמל ּבניהם את ּולהעביר ּפרּוׁשֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹיהיה

e�È˙Ba¯Âחזקּיה אף סג:): (סנהדרין אמרּו ¿«≈ְְְְִִִֶַַָָ

לֹו לעׂשֹות אביו ּבּקׁש יהּודה ְֲִִֵֶֶַָָמל

אּמֹו ׁשּסכּתֹו אּלא ּבאׁש, אֹותֹו ׁשּיׂשרף ְִִֵֵֶֶֶַָָָֹּכן,

העביר לּמל אחז והּנה סּלמנּדרא. ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשמן

ּבנֹו את וגם ג): טז (מלכיםֿב ּכדכתיב ְְְְְִִִֶַָאֹותֹו,

ה' הֹוריׁש אׁשר הּגֹוים ּכתֹועבֹות ּבאׁש ְֱֲִִִֵֵֶֶַָהעביר

,ּבּמל הּכתּוב הּלׁשֹון וזהּו יׂשראל, ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמּפני

וימּות, האּור ּבֹו ׁשּתמׁשל הבערה היא ּכן ְְְִִִֵֶַָָָָֹאם

הּקדֹוׁש ׁשּבראּה הּזֹו ּבּסּלמנּדרא הּצּדיק ְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָונּצל

ּבעבּורֹו. הּוא ֲַָּברּו

ÏÚÂּובּתֹו ּבנֹו מעביר ּכי אמרּו הּפׁשט ּדר ¿«ְְְֲִִִֶֶַַָָ

ּבעניןּבא ּכי הּכׁשפים, מּמיני מין ׁש ְְְִִִִִִֵֵַַָָ

ב יּמצא לא י): יח (ּדברים נאמר ְְֱִִִֵֶַַָָֹהּכּׁשּוף

מעֹונן קסמים קסם ּבאׁש ּובּתֹו ּבנֹו ְְְֲִִִֵֵֵַָָֹמעביר

ו): לג (ד"הֿב ּבמנּׁשה ואמר ּומכּׁשף. ְְְְִֵֵֶַַַַָּומנחׁש

ועֹונן הּנם בן ּבגי ּבאׁש ּבניו את העביר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָֹוהּוא

ּוכתיב וידעֹוני. אֹוב ועׂשה וכּׁשף ְְְְְְִִִִִֵֵָָונחׁש

ואת ּבניהם את וּיעבירּו יז): יז ְְְֲִִֵֶֶֶַַָ(מלכיםֿב

והּמל וינחׁשּו, קסמים וּיקסמּו ּבאׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבנֹותיהם

הּקטּנים. לֹו ׁשּמקריבין זרה עבֹודה ְְֲִִִִֶַַַָָָהיא

Ï·‡לבלּתי י): כג (ׁשם ּכתּוב ׁשּמצאנּו אחר ¬»ְְִִֶַַָָָָ

ּבאׁש ּבּתֹו ואת ּבנֹו את איׁש ְְְֲִִִֵֶֶַָלהעביר

לּמל ׁשהּכל רּבֹותינּו ּדברי נאמנּו ,ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹלּמל

להם ההיא העבֹודה ׁשהיתה יּתכן אבל ְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבאׁש.

סכלּותם, ּכפי ּבּה מתנּבאים והיּו ׁשוא, ְְְְְְְִִִִִַָָָָֹלקסם

והּבנֹות הּבנים לֹו הּמקריבים הּבעל נביאי ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָוהם

ולכן ּכזב, ּומקסם ׁשוא חלֹומֹות להם ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָויראּו

ּכי הּקסמים, ּבענין הּמל ענין הּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹּתיחס

ּתפנה אׁשר הּנפׁש אל: סמ ו) כ (להּלן ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָּבכאן

ּכל ּתֹורה ּובמׁשנה הּידענים, ואל האבת ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹאל

העתידֹות לדעת ּבּמתנּבאים טֿכא) (יח ְְֲִִִַַַַַָָָָָהּפרׁשה

ְֶֶּבׁשקר.

‰p‰Âלּמל הּזרע העברת ּכי הּכתּוב הזּכיר ¿ƒ≈ְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹ

האחרת ּובּפרׁשה הּׁשם, חּלּול ִֵֶֶַַַַָָָהּוא

מקּדׁשי את טּמא למען הֹוסיף: ג) כ ְְְִִִֵֶַַַַָָ(להּלן

טּמא למען טעמֹו, ואּולי קדׁשי, ׁשם את ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָּולחּלל

יא (לעיל ׁשּצּויתי לׁשמי המקּדׁש העם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָֻאת

אני קדׁש ּכי קדׁשים והייתם והתקּדׁשּתם ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָֹֹמד):

ׁשם את ּולחּלל ח), כא (להּלן מקּדׁשכם ְְְְִֵֵֵֶַַַָה'

ּכי לפני, החמּורה העברה על ּבעברם ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָקדׁשי,

ילכּו ואביו ואיׁש החמּורֹות: ּבעברֹות יאמר ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָֹּכן

למ הּנערה (עמֹוסאל קדׁשי ׁשם את חּלל ען ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ז). ב
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כד (ׁשם ּבּמרֹום הּמרֹום צבא על ּבּסֹוף ְְִַַַַָָָָֹיפּקד

מערכת ולהרס העליֹונים ממׁשלת להסיר ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹכא)

האדמה מלכי על יפקד כן ואחרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹהמׁשרתים,

(ׁשם). ֲַָָָּבאדמה

e‰ÊÂּבגזרת יד): ד (ּדניאל ׁשאמר הּכתּוב ענין ¿∆ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשאלּתא. קּדיׁשין ּומאמר ּפתגמא ְְְִִִִִֵֵַַָָָעירין

נבּוכדנצר על הּנגזר ההּוא הּדבר ּכי ְְְִִֶַַַַַַַָָָֹיאמר

קּדׁשין ּומאמר ּפתּגמא עירין ּגזרת ְְְֲִִִִִִֵַַַַָהיא

מהן הּנאצלין הּכחֹות על ׁשּגזרּו ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאלּתא,

מאצילּותן ּכי "עירין" ויּקראּו .ּכ ְְֲֲִִִִִֵַָָָלעׂשֹות

ׁשאמר ּכמֹו הּפעּלֹות, ּבכל הּכחֹות ְְְְְִֶַַַָָֹֻיתעֹוררּו

ׁשמּיא מן וקּדיׁש עיר ואלּו יֿיא): ׁשם ְְֲִִִַַַָָָ(ׁשם

וגֹו'. אילנא ּגדּו אמר וכן בחיל קרא ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹנחת

מה ׁשּׁשאלּו ּכלֹומר ׁשאלּתא, קּדיׁשין ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָּומאמר

להעׂשֹות ּגזרּו ּכן ואחרי עליו, העליֹון ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָָהרצֹון

וזהּו כא):ּכן, ּפסּוק (ׁשם ּדניאל לֹו ׁשאמר ְִֵֵֶֶַָָָָ

.יתּבר מאּתֹו הּכל ּכי היא, עּלאה ְְִִִִִֵֵַַַָָָֹּוגזרת

‰p‰Âהאלהים אלהי יתּבר הּנכּבד הּׁשם ¿ƒ≈ְְֱֱִִִֵֵַַַָָָֹֹ

ׁשהיא יׂשראל ארץ ואלהי לארץ, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּבחּוץ

נכר אלהי אחרי וזנה טעם: וזהּו ה'. ְְֱֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָֹנחלת

נכרים האלהּות ּכי טז), לא (ּדברים ְְֱִִִֶָָָָָֹהארץ

(מלכיםֿב ׁשּנאמר וזהּו ּובנחלתֹו. הּׁשם ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבארץ

הארץ אלהי מׁשּפט את ידעּו לא כו): ְְֱִֵֶֶַָָָֹֹיז

אֹותם ממיתים והּנם האריֹות את ּבם ְְְֲִִִֶַַַָָָָָויׁשּלח

הארץ, אלהי מׁשּפט את ידעים אינם ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכאׁשר

ּבעבדם ּבארצם נענׁשים היּו לא הּכּותּיים ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָֹוהּנה

ּובבאם האריֹות, את ּבהם לׁשּלח אלהיהם ְְֱֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאת

הראׁשֹונים ּכמעׂשיהם ׁשם ועׂשּו הּׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבארץ

אֹותם. הּממיתים האריֹות ּבהם ְֲִִֶַַָָָָָׁשלח

ÔÎÂתקיא ולא כב): כ (להּלן ּבספרא ׁשנּו ¿≈ְְְְִַַָָָָֹ

אינּה יׂשראל ארץ וגֹו', אתכם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָהארץ

עברה. עֹוברי מקּימת אינּה ארצֹות, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָּכׁשאר

נכר, אל עּמֹו ואין יב): לב (ּדברים ְְְְִִִִֵֵֵָָּובספרי

לבא האּמֹות מּׂשרי לאחד רׁשּות ּתהא ְְְִֵֵֶֶָָָָֹֹֻׁשּלא

ואני כ): י (ּדניאל ׁשּנאמר ּכענין ּבכם, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלׁשלט

(ּכתּבֹות מאמרם והּוא וגֹו'. יון ׂשר והּנה ְְְְֲִֵֵַַָָָָֻיֹוצא

ׁשאין ּכמי ּדֹומה לארץ ּבחּוצה הּדר ּכל ְְִֵֶֶֶַָָָָָקי:):

לכם לתת לח) כה (להּלן ׁשּנאמר: אלּה ְֱֱֵֶֶֶַַַָָָֹלֹו

ואֹומר לאלהים, לכם להית ּכנען ארץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאת

מהסּתּפח הּיֹום גרׁשּוני ּכי יט): כו ְְְִִִֵֵֵֵַַַ(ׁשמּואלֿא

אחרים. אלהים עבד ל לאמר ה' ְֱֲֲֲִִֵֵֵַַֹֹֹּבנחלת

e¯Ó‡Â:(ה"ה (פ"ה זרה ּדעבֹודה ּבּתֹוספּתא ¿»¿ְֲֶַַָָָָ

כא) כח (ּבראׁשית אֹומר: הּוא ְֲִֵֵֵהרי

לי ה' והיה אבי ּבית אל בׁשלֹום ְְְְִִִֵֶַָָָָוׁשבּתי

ל ואֹומר: ּכנעןלאלהים, ארץ את לכם תת ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּכנען ּבארץ ׁשאּתם זמן ּכל לח), כה ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָ(להּלן

ּכנען ּבארץ אּתם אין לאלהים, לכם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהייתי

אֹומר הּוא וכן לאלהים, לכם אני אין ְְֲִִִֵֵֵֵֶָָֹּכביכֹול

צבא חלּוצי אלף ּכארּבעים יג): ד ְְְֲִֵֶֶַַָָָֻ(יהֹוׁשע

ונכּבׁשה יח): כב (ד"הֿא ואֹומר ה', לפני ְְְְְְִִֵֵָָעברּו

על ּתעלה וכי עּמֹו, ולפני הּׁשם לפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהארץ

לפני הארץ את מכּבׁשין ׁשּיׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּדעּת

היא ּכאּלּו עליה ׁשהן זמן ּכל אּלא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּמקֹום,

מכּבׁשת. אינּה עליה אינם הא ְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻמכּבׁשת,

ÔÓe:(יז יא (ּדברים ּבספרי אמרּו הּזה הענין ƒְְְְְִִִִֶַָָָָ

מגלה ׁשאני ּפי על אף מהרה, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָואבדּתם

מצּינין היּו לארץ לחּוצה הארץ מן ְְְֱִִֶֶֶֶָָָָָָֻאתכם

חדׁשים, עליכם יהּו לא ׁשּכׁשּתחזרּו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָֹּבמצֹות

לבית ּוׁשלחּה אׁשּתֹו על ׁשּכעס לאדֹון ְְְְִֵֶַַָָָָָָמׁשל

ּתכׁשיטים מתקּׁשטת הוי לּה אמר ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָאביה,

אמר וכן חדׁשים, עלי יהיּו לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּכׁשּתחזרי

הּמצֹות אּלּו צּינים, ל הּציבי כ): (לא ְְְִִִִִִֵַַָָֻירמיה

ּבהם. מצּינין ְְִִֵֶֶָָָֻׁשּיׂשראל

‰p‰Â:(יזֿיח יא (ּדברים ׁשאמר הּכתּוב ¿ƒ≈ְִֶַַָָָ

אּלה ּדברי את וׂשמּתם מהרה ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָואבדּתם

הּגּוף ּבחֹובת אּלא ּבּגלּות מחּיב אינֹו ְְְְֵֵֶַַַַָוגֹו'

יהּו ׁשּלא ּכדי ּבהן ּופרׁשּו ּומזּוזֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶָֹּכתפּלין

ּכל עּקר ּכי לארץ, ּכׁשּנחזר עלינּו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹחדׁשים

אמרּו ּולפיכ ה'. ּבארץ לּיֹוׁשבים ְְְְְִִִֶֶַַָָהּמצֹות

אתּה וירׁשּתם לאֿלב): יא (ּדברים ְְְְִִִִִֶָָֹּבספרי

ארץ יׁשיבת לעׂשֹות, ּוׁשמרּתם ּבּה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָויׁשבּתם

וכ ׁשּבּתֹורה, הּמצֹות ּכל ּכנגד ׁשקּולה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל

ּדעבֹודה ּבּתֹוספּתא וזֹוהּוא ה"ב). (פ"ה זרה ְְֲֶַַָָָָ

ׁשאמרּו קה.) (סנהדרין הרׁשעים מחׁשבת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָהיא

יׁש רּבֹו ׁשּמכרֹו עבד יחזקאל רּבנּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָליחזקאל,

והעלה לב): כ (יחזקאל ׁשּנאמר ּכלּום, ְְְְֱֵֶֶֶַָָָָֹעליו

אמרים אּתם אׁשר תהיה לא היֹו רּוחכם ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָֹֹעל

ואבן. עץ לׁשרת האדמה ּכמׁשּפחֹות כּגֹוים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָנהיה

BÊÂאׁשר ּולכל לביתֹו אבינּו יעקב מצות היא ¿ְְְֲֲִִִֵֶַַָָֹ

לה (ּבראׁשית לארץ ּביאתם ּבׁשעת ְְִִִִֵֶַָָָָעּמֹו

ּבתככם אׁשר הּנכר אלהי את הסרּו ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָֹֹב):

ׁשּמתה עלילֹות נתּכנּו לבּדֹו לֹו והּׁשם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָוהּטהרּו.

ּבזכּותּה ּכי ּבארץ, ּבאם ּבתחלת ּבּדר ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹרחל

יׁשב לא ּובזכּותֹו לארץ, ּבחּוצה מתה ְְִֵֶַָָָָָֹֹלא

הּנּׂשאת היתה והיא אחיֹות, ׁשּתי עם ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּבארץ

מּבנימין ׁשּנתעּברה ונראה האחוה. ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּבאּסּור

ּכלל, ּבארץ ּבּה נגע ולא ּבׁשכם ּבאם ְְְִֶֶֶַָָָָָָֹֹֹקדם

(ירמיה הּנביא ואמר ׁשהזּכרנּו. הענין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָמּפני

עֹונם מׁשנה ראׁשֹונה וׁשּלמּתי יח): ְְְֲִִִִֵַָָטז

ׁשּקּוציהם ּבנבלת ארצי, את חּללם על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוחּטאתם

הּזה והענין נחלתי. את מלאּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָותֹועבֹותיהם

מפרׁש ותראּנּו ּבּכתּובים, רּבים ּבמקֹומֹות ְְְְְִִִִֶַַָֹהּוא

.עיני ּבֹו ׁשּפקחּתי אחר ְִֵֶֶֶַַַָָּבהם

·˙ÎÂלא (ּדברים וּיל ּבפרׁשת אברהם רּבי ¿»«ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

יבא והּׁשּנּוי אחד הּׁשם ּכי ידענּו ְְִִֵֶַַַָָָֹטז):

ּכּלם ּכי מעׂשיו יׁשּנה לא והּׁשם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֻמהמקּבלים,

הּקּבּול ּכח לׁשמר הּׁשם ּומעבֹודת ּבחכמה, ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹֹהם

כו): יז (מלכיםֿב ּכתּוב ּכן על הּמקֹום. ְְִִֵַַָָָּכפי

הסירּו ּביעקב: ואמר הארץ, אלהי מׁשּפט ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹאת

ּבעריֹות הּדבק הּמקֹום והפ הּנכר, אלהי ְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאת

ז"ל. ּדבריו אּלּו יבין. והּמׂשּכיל ׁשאר. ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשהם

Ï‡Âּדנּיאל) ׂשרכם מיכאל מּפסּוק: עלי ּתׁשיב ¿«ְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

רחמים לבּקׁש מׁשרת ׂשר הּוא ּכי כא): ְְֲִִֵֵַַַָי

יׂשראל, היהעל וכן ּוממׁשלה. מלכּות ׂשר לא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ה (יהֹוׁשע ּביריחֹו ליהֹוׁשע הּנראה צבא ְְִִִִַַַַָָָֻֻׂשר

ללחם ׁשלחֹו הּׁשם ּכי לֹו הראה ְְְִִֵֶַָָֹיג):

יט (מלכיםֿב ּבחזקּיהּו ּכענין ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָמלחמֹותיהם,

לארץ. ּבחּוצה ּבהיתנּו זה ׁשהיה וגם ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹלה).

מּזה. יֹותר הארץ ּבענין לפרׁש רׁשּות ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָואין

Ï·‡הּנזּכרת הראׁשֹונה הארץ להבין ּתזּכה אם ¬»ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָ

אם ּבפרׁשת והּנזּכרת ּבראׁשית, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבפסּוק

ונעלם, נׂשּגב סֹוד ּתדע מב), כו (להּלן ְְְְְִֵֶַַַָָָֻּבחּקֹותי

וּיקהל (ּתנחּומא רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָותבין

ּבית ּכנגד מכּון מעלה ׁשל הּמקּדׁש ּבית ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֻז):

ּבּפסּוק ל רמזּתי ּוכבר מּטה. ׁשל ְְְְִִֶַַַַָָָָָהּמקּדׁש

ה). יט (ׁשמֹות הארץ לי ְִִֶָָּכי

‰p‰Âנענׁשּו ּכנען ארץ אנׁשי ּכי הּכתּוב הזּכיר ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔÎzÈÂמּזרעֹו ׁשהּמקריב מּפני ּכן, ׁשּיאמר ¿ƒ»≈ְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ

ה' מקּדׁש אל יבא ּכן ואחר ְְִֵֶֶַַַַָֹֹלּמל

ּכי הּמקּדׁש, את מטּמא קרּבן ְְְְְִִִֵֵַַַָָָלהקריב

עצמֹו והּוא לּׁשם, ותֹועבה טמאים ְְְְְְִֵֵֵַַָָָקרּבנֹותיו

ּכמֹו ׁשעׂשה, ּברעה ׁשּנטמא לעֹולם ְְְִֵֶֶָָָָָָָָטמא

(להּלן בהם לטמאה וידעֹוני: ּבאֹוב ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָׁשאמר

(יחזקאל טּמאּוה ּובגּלּוליהם ּוכתיב לא), ְְְְְִִִֵֵֶֶָיט

יח). לו

¯ÈkÊ‰Âיׁשמעּו ּכאׁשר ּכי הּׁשם, חּלּול ּבֹו ¿ƒ¿ƒְְֲִִִֵֶַַ

ּבזרעֹו, הּמל את ׁשּכּבד ְְִִֵֵֶֶַַַֹהּגֹוים

הּׁשם, חּלּול הּוא לּׁשם, קרּבן מּבהמּתֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָויקריב

את וגם לזֿלח): כג (ׁשם הּנביא ׁשאמר ְְִֶֶֶַַַָָָוזהּו

לאכלה, להם העבירּו לי ילדּו אׁשר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶָָָָּבניהן

ּביֹום מקּדׁשי את טּמאּו לי עׂשּו זאת ְְִִִִֶַָָֹעֹוד

את ּובׁשחטם לט): ּפסּוק (ׁשם ואמר ְְֲֶַַַָָָָההּוא.

ההּוא ּבּיֹום מקּדׁשי אל וּיבאּו לגּלּוליהם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבניהם

ּביתי. ּבתֹו עׂשּו כה והּנה ְְְְִִֵֵַָֹלחּללֹו

ÏÚÂנֹולדים הּקדׁש זרע יׂשראל האמת ּדר ¿«ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

והּנה לי", ילדּו "אׁשר טעם וזה ה', ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָּבבית

ּומחּלל מקּדׁשֹו מטּמא לּמל אֹותֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹהּמקריב

ּבעּמיו זרעֹו יחּלל ולא ּכלׁשֹון: הּגדֹול, ְְְְְְִֵַַַַָָֹׁשמֹו

את אּתן ואני ּבֹו, אמר ּולכ טו), כא ְְֲִֵֶֶַַַָָָ(להּלן

את אני וׂשמּתי ג), כ (ׁשם ההּוא ּבאיׁש ְְֲִִִֶַַַָָָּפני

יבין. והּמׂשּכיל ה). ּפסּוק (ׁשם ההּוא ּבאיׁש ְְִִִַַַַָָָָָּפני

ּכי מפרסם, והּבהמה הּזכּור וטעם ְְְְְִֵַַַַָָָֻ(כבֿכג)

הּמיני ּבקּיּום ואינּנּו נתעב ּדבר ן,הּוא ְְְִִִִֵֶַָָָ

אברהם, ר' וכתב יֹולידּו. לא ּובהמה אדם ְְְִִֵַַָָָָָָֹּכי

אבי את אמׁש ׁשכבּתי הן ׁשּמצאנּו: ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאחר

אזהרה תׁשּכב לא הּנה לד), יט ְְְִִִֵֵַַָָֹ(ּבראׁשית

היתה לא לּמה ּכדבריו, ואם ולּנׁשּכב. ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹלּׁשֹוכב

,ׁשכבּת תּתן לא ּבהמה ּובכל ּבכלל: ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹהאּׁשה

אבל הּתֹורה. ׁשּבכל האזהרֹות ּבכלל הּנׁשים ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָּכי

ׁשהן ּבעבּור אבי, את אמׁש ׁשכבּתי הן ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָטעם:

ּכּידּוע הּזרע, מּמּנּו ׁשּיצא ּכדי ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּׁשֹוכבֹות

ּכּלֹו, הּגּוף מן אֹו הּתנּועה, מן יבא ְִִֶֶַַַַָָֹֻׁשהּזרע

ּבמרּוצתם, הּסּוסים ּבפּיֹות הּקצף ׁשּיתהּוה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָּכמֹו

ויאסף מּׁשם, הּקרֹובים ּבּגידים ׁשּיתיּלד ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָאֹו

ׁשכבּו לא ואם ויצא, הּתנּועה ּבחּמּום ְְְְְִִֵֵַָָָֹׁשם

ּדֹומם ּכאבן היה ּכי זרע, מּמּנּו יצא לא ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹאֹותֹו

ְְִּבׁשכרּותֹו.

וּתקיא עליה עֹונּה ואפקד הארץ וּתטמא ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ(כה)

ּבעבּור ּבעריֹות, הּכתּוב החמיר ְֲֲִֶֶַַַָָָָהארץ.

העֹוׂשֹות. הּנפׁשֹות ותקיא ּבהן ׁשּתּטמא ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָהארץ

ּבארץ, ּתלּויֹות ואינן הּגּוף חֹובת העריֹות ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָוהּנה

לב (ּדברים ׁשאמר ּבּכתּוב הּדבר סֹוד ְֲִֶַַַָָָָָָאבל

אדם ּבני ּבהפרידֹו ּגֹוים עליֹון ּבהנחל ְְְְְְִִֵֵֶַַָָחֿט):

וגֹו'. עּמֹו ה' חלק ּכי וגֹו', עּמים ּגבלת ְְְִִֵֵֶַַַֹֻיּצב

,ÔÈ�Ú‰Âּכח וׂשם הּכל, ּברא הּנכּבד הּׁשם ּכי ¿»ƒ¿»ְְִִֵַַַַָָָָֹֹ

ּכל על ונתן ּבעליֹונים, ְְְִִֶַַַַָָָהּתחּתֹונים

ידּוע ּומּזל ּכֹוכב לגֹוייהם ּבארצֹותם ועם ְְְְֵֶַַַַָָָָָעם

(ּדברים ׁשּנאמר וזה ּבאצטגנינּות. נֹודע ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָּכאׁשר

העּמים, לכל אתם אלהי ה' חלק אׁשר יט): ְֱֲִֶֶַַָָָֹֹֹד

עליהם ּוגבֹוהים ּבּׁשמים, מּזלֹות לכּלם חלק ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻּכי

עליהם, ׂשרים להיֹותם נתנם עליֹון, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָמלאכי

ּפרס מלכּות וׂשר יג): י (ּדנּיאל ׁשּכתּוב ְְְְִִֵֶַַַָָָָּכענין

ׂשר והּנה כ) ּפסּוק (ׁשם ּוכתיב: לנגּדי, ְְְְִִִֵֵֶַָָֹעמד

ּפסּוק (ׁשם ּכדכתיב מלכים, ונקראים ּבא, ְְְְְִִִִִָָָָָָָיון

פרס.יג) מלכי אצל ׁשם נֹותרּתי ואני :ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

‰p‰Âואדֹוני האלהים אלהי הּוא הּנכּבד הּׁשם ¿ƒ≈ְֱֱֲִִֵֵֵַַַָָֹֹ

יׂשראל ארץ אבל העֹולם, לכל ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָהאדֹונים

לׁשמֹו, מיחדת ה' נחלת היא הּיּׁשּוב ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֻאמצעּות

ּומֹוׁשל ׁשֹוטר קצין הּמלאכים מן עליה נתן ְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלא

אֹוהביו, זרע ׁשמֹו המיחד לעּמֹו אֹותּה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָּבהנחילֹו

סגּלה לי והייתם ה): יט (ׁשמֹות ׁשאמר ְְְְִִִֶֶֶַָָֻוזהּו

(ירמיה ּוכתיב הארץ, ּכל לי ּכי העּמים ְְְִִִִִִֶַָָָָָָמּכל

לכם אהיה ואנכי לעם לי והייתם ד): ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָֹיא

אחרים אלהים אל אּתם ׁשּתהיּו לא ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַֹֹֹלאלהים,

ְָּכלל.

‰p‰Âּבקדּׁשת ּבארצֹו הּיֹוׁשב העם קּדׁש ¿ƒ≈ְְְִִֵֵַַַָָֻ

לׁשמֹו, להיֹותם הּמצֹות, ּוברּבי ְְְְֲִִִֵַָָָֻהעריֹות

ּכל את ּוׁשמרּתם כב): כ (להּלן אמר ְְְְֶֶַַַָָָָּולכ

ולא אתם ועׂשיתם מׁשּפטי ּכל ואת ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹֹֻחּקתי

כד): ּפסּוק (ׁשם ּכתיב הארץ, אתכם ְְִִֶֶֶָָָָָתקיא

ואני אדמתם את ּתירׁשּו אּתם לכם ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹואמר

אׁשר אלהיכם ה' אני אתּה לרׁשת לכם ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹאּתנּנה

הבּדיל ּכי יאמר העּמים. מן אתכם ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָֹהבּדלּתי

ׂשרים עליהם נתן אׁשר העּמים מּכל ֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָאֹותנּו

ׁשּיהיּו הארץ את לנּו ּבתּתֹו אחרים, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹואלהים

לׁשמֹו. מיחדים ונהיה לאלהים לנּו יתּבר ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻהּוא

ּתקיא הּנכּבד הּׁשם נחלת ׁשהיא הארץ ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּנה

עבֹודה עֹובדי ּתסּבל ולא אֹותּה, מטּמא ְְְְֲִֵֵַָָָֹֹּכל

עריֹות. ּומגּלים ְֲִַָָָזרה

‰L¯t‰Âעבֹודה לכלל הּמל הזּכירה הּזאת ¿«»»»ְְֲִִִֶַַָָֹֹֹ

ּכּלם ועל העריֹות. זכרֹון עם ְְֲִִַָָָָָֻזרה

בכל ּכי אּלה ּבכל ּתּטּמאּו אל (ּכאן): ְְְִִֵֶַַַָָָָאמר

יֹוׁשביה. את הארץ וּתקיא הּגֹוים, נטמאּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאּלה

ואבּדל כו): כ (להּלן הּׁשנּיה ּבּפרׁשה אמר ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָוכן

אּסּור חמר ׁשהּוא לי, להיֹות העּמים מן ְְִִִִִֶֶֶֶַָֹאתכם

מיחדים ׁשהם מּפני ּכי אמר ּולכ זרה. ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻעבֹודה

ׁשּנאמר הארץ, להם נתן ּכן ּבעבּור ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָלׁשמֹו

את ּתירׁשּו אּתם לכם ואמר כד): ּפסּוק ְִֶֶֶַַָָָָֹ(ׁשם

ה' אני אתּה לרׁשת לכם אּתנּנה ואני ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאדמתם

העּמים. מן אתכם הבּדלּתי אׁשר ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹאלהיכם

‰p‰Âלּׁשם ׁשהּכל ּפי על אף לארץ, ּבחּוצה ¿ƒ≈ְִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבעבּור ׁשלמה, ּבּה הּטהרה אין ְְֲֳִֵֵַַַָָָָָהּנכּבד,

ּתֹועים והעּמים עליה, הּמֹוׁשלים ְְְְִִִִֶַַַָָָָהמׁשרתים

יאמר ּולכ אֹותם. ּגם לעבד ׂשריהם ְֲֲֵֵֶַַַַָָָֹֹאחרי

יּקרא, הארץ כל אלהי ה): נד (יׁשעיה ְְֱִֵֵֶַַָָָָָָֹהּכתּוב

והּוא הּכל. על הּמֹוׁשל האלהים אלהי הּוא ְֱֱִִֵֵַַַָֹֹֹּכי
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

כד (ׁשם ּבּמרֹום הּמרֹום צבא על ּבּסֹוף ְְִַַַַָָָָֹיפּקד

מערכת ולהרס העליֹונים ממׁשלת להסיר ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹכא)

האדמה מלכי על יפקד כן ואחרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹהמׁשרתים,

(ׁשם). ֲַָָָּבאדמה

e‰ÊÂּבגזרת יד): ד (ּדניאל ׁשאמר הּכתּוב ענין ¿∆ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשאלּתא. קּדיׁשין ּומאמר ּפתגמא ְְְִִִִִֵֵַַָָָעירין

נבּוכדנצר על הּנגזר ההּוא הּדבר ּכי ְְְִִֶַַַַַַַָָָֹיאמר

קּדׁשין ּומאמר ּפתּגמא עירין ּגזרת ְְְֲִִִִִִֵַַַַָהיא

מהן הּנאצלין הּכחֹות על ׁשּגזרּו ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאלּתא,

מאצילּותן ּכי "עירין" ויּקראּו .ּכ ְְֲֲִִִִִֵַָָָלעׂשֹות

ׁשאמר ּכמֹו הּפעּלֹות, ּבכל הּכחֹות ְְְְְִֶַַַָָֹֻיתעֹוררּו

ׁשמּיא מן וקּדיׁש עיר ואלּו יֿיא): ׁשם ְְֲִִִַַַָָָ(ׁשם

וגֹו'. אילנא ּגדּו אמר וכן בחיל קרא ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹנחת

מה ׁשּׁשאלּו ּכלֹומר ׁשאלּתא, קּדיׁשין ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָּומאמר

להעׂשֹות ּגזרּו ּכן ואחרי עליו, העליֹון ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָָהרצֹון

וזהּו כא):ּכן, ּפסּוק (ׁשם ּדניאל לֹו ׁשאמר ְִֵֵֶֶַָָָָ

.יתּבר מאּתֹו הּכל ּכי היא, עּלאה ְְִִִִִֵֵַַַָָָֹּוגזרת

‰p‰Âהאלהים אלהי יתּבר הּנכּבד הּׁשם ¿ƒ≈ְְֱֱִִִֵֵַַַָָָֹֹ

ׁשהיא יׂשראל ארץ ואלהי לארץ, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּבחּוץ

נכר אלהי אחרי וזנה טעם: וזהּו ה'. ְְֱֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָֹנחלת

נכרים האלהּות ּכי טז), לא (ּדברים ְְֱִִִֶָָָָָֹהארץ

(מלכיםֿב ׁשּנאמר וזהּו ּובנחלתֹו. הּׁשם ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבארץ

הארץ אלהי מׁשּפט את ידעּו לא כו): ְְֱִֵֶֶַָָָֹֹיז

אֹותם ממיתים והּנם האריֹות את ּבם ְְְֲִִִֶַַַָָָָָויׁשּלח

הארץ, אלהי מׁשּפט את ידעים אינם ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכאׁשר

ּבעבדם ּבארצם נענׁשים היּו לא הּכּותּיים ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָֹוהּנה

ּובבאם האריֹות, את ּבהם לׁשּלח אלהיהם ְְֱֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאת

הראׁשֹונים ּכמעׂשיהם ׁשם ועׂשּו הּׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבארץ

אֹותם. הּממיתים האריֹות ּבהם ְֲִִֶַַָָָָָׁשלח

ÔÎÂתקיא ולא כב): כ (להּלן ּבספרא ׁשנּו ¿≈ְְְְִַַָָָָֹ

אינּה יׂשראל ארץ וגֹו', אתכם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָהארץ

עברה. עֹוברי מקּימת אינּה ארצֹות, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָּכׁשאר

נכר, אל עּמֹו ואין יב): לב (ּדברים ְְְְִִִִֵֵֵָָּובספרי

לבא האּמֹות מּׂשרי לאחד רׁשּות ּתהא ְְְִֵֵֶֶָָָָֹֹֻׁשּלא

ואני כ): י (ּדניאל ׁשּנאמר ּכענין ּבכם, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלׁשלט

(ּכתּבֹות מאמרם והּוא וגֹו'. יון ׂשר והּנה ְְְְֲִֵֵַַָָָָֻיֹוצא

ׁשאין ּכמי ּדֹומה לארץ ּבחּוצה הּדר ּכל ְְִֵֶֶֶַָָָָָקי:):

לכם לתת לח) כה (להּלן ׁשּנאמר: אלּה ְֱֱֵֶֶֶַַַָָָֹלֹו

ואֹומר לאלהים, לכם להית ּכנען ארץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאת

מהסּתּפח הּיֹום גרׁשּוני ּכי יט): כו ְְְִִִֵֵֵֵַַַ(ׁשמּואלֿא

אחרים. אלהים עבד ל לאמר ה' ְֱֲֲֲִִֵֵֵַַֹֹֹּבנחלת

e¯Ó‡Â:(ה"ה (פ"ה זרה ּדעבֹודה ּבּתֹוספּתא ¿»¿ְֲֶַַָָָָ

כא) כח (ּבראׁשית אֹומר: הּוא ְֲִֵֵֵהרי

לי ה' והיה אבי ּבית אל בׁשלֹום ְְְְִִִֵֶַָָָָוׁשבּתי

ל ואֹומר: ּכנעןלאלהים, ארץ את לכם תת ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּכנען ּבארץ ׁשאּתם זמן ּכל לח), כה ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָ(להּלן

ּכנען ּבארץ אּתם אין לאלהים, לכם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהייתי

אֹומר הּוא וכן לאלהים, לכם אני אין ְְֲִִִֵֵֵֵֶָָֹּכביכֹול

צבא חלּוצי אלף ּכארּבעים יג): ד ְְְֲִֵֶֶַַָָָֻ(יהֹוׁשע

ונכּבׁשה יח): כב (ד"הֿא ואֹומר ה', לפני ְְְְְְִִֵֵָָעברּו

על ּתעלה וכי עּמֹו, ולפני הּׁשם לפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהארץ

לפני הארץ את מכּבׁשין ׁשּיׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּדעּת

היא ּכאּלּו עליה ׁשהן זמן ּכל אּלא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּמקֹום,

מכּבׁשת. אינּה עליה אינם הא ְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻמכּבׁשת,

ÔÓe:(יז יא (ּדברים ּבספרי אמרּו הּזה הענין ƒְְְְְִִִִֶַָָָָ

מגלה ׁשאני ּפי על אף מהרה, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָואבדּתם

מצּינין היּו לארץ לחּוצה הארץ מן ְְְֱִִֶֶֶֶָָָָָָֻאתכם

חדׁשים, עליכם יהּו לא ׁשּכׁשּתחזרּו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָֹּבמצֹות

לבית ּוׁשלחּה אׁשּתֹו על ׁשּכעס לאדֹון ְְְְִֵֶַַָָָָָָמׁשל

ּתכׁשיטים מתקּׁשטת הוי לּה אמר ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָאביה,

אמר וכן חדׁשים, עלי יהיּו לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּכׁשּתחזרי

הּמצֹות אּלּו צּינים, ל הּציבי כ): (לא ְְְִִִִִִֵַַָָֻירמיה

ּבהם. מצּינין ְְִִֵֶֶָָָֻׁשּיׂשראל

‰p‰Â:(יזֿיח יא (ּדברים ׁשאמר הּכתּוב ¿ƒ≈ְִֶַַָָָ

אּלה ּדברי את וׂשמּתם מהרה ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָואבדּתם

הּגּוף ּבחֹובת אּלא ּבּגלּות מחּיב אינֹו ְְְְֵֵֶַַַַָוגֹו'

יהּו ׁשּלא ּכדי ּבהן ּופרׁשּו ּומזּוזֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶָֹּכתפּלין

ּכל עּקר ּכי לארץ, ּכׁשּנחזר עלינּו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹחדׁשים

אמרּו ּולפיכ ה'. ּבארץ לּיֹוׁשבים ְְְְְִִִֶֶַַָָהּמצֹות

אתּה וירׁשּתם לאֿלב): יא (ּדברים ְְְְִִִִִֶָָֹּבספרי

ארץ יׁשיבת לעׂשֹות, ּוׁשמרּתם ּבּה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָויׁשבּתם

וכ ׁשּבּתֹורה, הּמצֹות ּכל ּכנגד ׁשקּולה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל

ּדעבֹודה ּבּתֹוספּתא וזֹוהּוא ה"ב). (פ"ה זרה ְְֲֶַַָָָָ

ׁשאמרּו קה.) (סנהדרין הרׁשעים מחׁשבת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָהיא

יׁש רּבֹו ׁשּמכרֹו עבד יחזקאל רּבנּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָליחזקאל,

והעלה לב): כ (יחזקאל ׁשּנאמר ּכלּום, ְְְְֱֵֶֶֶַָָָָֹעליו

אמרים אּתם אׁשר תהיה לא היֹו רּוחכם ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָֹֹעל

ואבן. עץ לׁשרת האדמה ּכמׁשּפחֹות כּגֹוים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָנהיה

BÊÂאׁשר ּולכל לביתֹו אבינּו יעקב מצות היא ¿ְְְֲֲִִִֵֶַַָָֹ

לה (ּבראׁשית לארץ ּביאתם ּבׁשעת ְְִִִִֵֶַָָָָעּמֹו

ּבתככם אׁשר הּנכר אלהי את הסרּו ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָֹֹב):

ׁשּמתה עלילֹות נתּכנּו לבּדֹו לֹו והּׁשם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָוהּטהרּו.

ּבזכּותּה ּכי ּבארץ, ּבאם ּבתחלת ּבּדר ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹרחל

יׁשב לא ּובזכּותֹו לארץ, ּבחּוצה מתה ְְִֵֶַָָָָָֹֹלא

הּנּׂשאת היתה והיא אחיֹות, ׁשּתי עם ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּבארץ

מּבנימין ׁשּנתעּברה ונראה האחוה. ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּבאּסּור

ּכלל, ּבארץ ּבּה נגע ולא ּבׁשכם ּבאם ְְְִֶֶֶַָָָָָָֹֹֹקדם

(ירמיה הּנביא ואמר ׁשהזּכרנּו. הענין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָמּפני

עֹונם מׁשנה ראׁשֹונה וׁשּלמּתי יח): ְְְֲִִִִֵַָָטז

ׁשּקּוציהם ּבנבלת ארצי, את חּללם על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוחּטאתם

הּזה והענין נחלתי. את מלאּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָותֹועבֹותיהם

מפרׁש ותראּנּו ּבּכתּובים, רּבים ּבמקֹומֹות ְְְְְִִִִֶַַָֹהּוא

.עיני ּבֹו ׁשּפקחּתי אחר ְִֵֶֶֶַַַָָּבהם

·˙ÎÂלא (ּדברים וּיל ּבפרׁשת אברהם רּבי ¿»«ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

יבא והּׁשּנּוי אחד הּׁשם ּכי ידענּו ְְִִֵֶַַַָָָֹטז):

ּכּלם ּכי מעׂשיו יׁשּנה לא והּׁשם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֻמהמקּבלים,

הּקּבּול ּכח לׁשמר הּׁשם ּומעבֹודת ּבחכמה, ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹֹהם

כו): יז (מלכיםֿב ּכתּוב ּכן על הּמקֹום. ְְִִֵַַָָָּכפי

הסירּו ּביעקב: ואמר הארץ, אלהי מׁשּפט ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹאת

ּבעריֹות הּדבק הּמקֹום והפ הּנכר, אלהי ְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאת

ז"ל. ּדבריו אּלּו יבין. והּמׂשּכיל ׁשאר. ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשהם

Ï‡Âּדנּיאל) ׂשרכם מיכאל מּפסּוק: עלי ּתׁשיב ¿«ְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

רחמים לבּקׁש מׁשרת ׂשר הּוא ּכי כא): ְְֲִִֵֵַַַָי

יׂשראל, היהעל וכן ּוממׁשלה. מלכּות ׂשר לא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ה (יהֹוׁשע ּביריחֹו ליהֹוׁשע הּנראה צבא ְְִִִִַַַַָָָֻֻׂשר

ללחם ׁשלחֹו הּׁשם ּכי לֹו הראה ְְְִִֵֶַָָֹיג):

יט (מלכיםֿב ּבחזקּיהּו ּכענין ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָמלחמֹותיהם,

לארץ. ּבחּוצה ּבהיתנּו זה ׁשהיה וגם ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹלה).

מּזה. יֹותר הארץ ּבענין לפרׁש רׁשּות ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָואין

Ï·‡הּנזּכרת הראׁשֹונה הארץ להבין ּתזּכה אם ¬»ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָ

אם ּבפרׁשת והּנזּכרת ּבראׁשית, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבפסּוק

ונעלם, נׂשּגב סֹוד ּתדע מב), כו (להּלן ְְְְְִֵֶַַַָָָֻּבחּקֹותי

וּיקהל (ּתנחּומא רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָותבין

ּבית ּכנגד מכּון מעלה ׁשל הּמקּדׁש ּבית ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֻז):

ּבּפסּוק ל רמזּתי ּוכבר מּטה. ׁשל ְְְְִִֶַַַַָָָָָהּמקּדׁש

ה). יט (ׁשמֹות הארץ לי ְִִֶָָּכי

‰p‰Âנענׁשּו ּכנען ארץ אנׁשי ּכי הּכתּוב הזּכיר ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
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i"yx£Ï‡¯NÈŒÈ�a ˙„ÚŒÏkŒÏ‡ ¯ac∑(ת"כ רבה. ּתלּויין(ויקרא ּתֹורה ּגּופי ׁשרב מּפני ּבהקהל זֹו ּפרׁשה ׁשּנאמרה מלּמד «≈∆»¬«¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
eÈ‰z.ּבּה ÌÈL„˜∑,העברה ּומן העריֹות מן ּפרּוׁשים רבה)הוּו אּתה(ויקרא ערוה, ּגדר מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל ָ¿…ƒƒ¿ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

קדּׁשה: כא)מֹוצא מקּדׁשכם";(לקמן ה' "אני – וגֹו'" וחללה זנה מקּדׁשֹו";(שם)"אּׁשה ה' אני זרעֹו... יחּלל "ולא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
וגֹו'"(שם) וחללה זנה אּׁשה יהיּו... ."קדׁשים ְְְֲִִִַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(322 'r f"g zegiyÎihewl)

אלקיכם ה' אני קדֹוׁש ּכי ּתהיּו קדׁשים אליהם ואמרּת יׂשראל ּבני עדת ּכל אל ב)ּדּבר (יט, ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
הּמֹותרֹות מן ּפרּוׁשים ׁשּנהיה - ּכללי ּבדבר וצּוה לגמרי, אֹותם ׁשאסר האּסּורים ׁשּפרט אחר הּכתּוב, (רמב"ן)ּבא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּכל את ּכבר ּומקּים נעלית, רּוחנית ּבדרּגא ׁשּנמצא לאדם רק היא הּמֹותרֹות", מן ּפרּוׁשים "להיֹות ׁשהּמצוה לחׁשב יכֹול ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאדם

אל "ּדּבר הּכתּוב מדּגיׁש הּתֹורה. קדֹוׁשּכלמצוֹות "ּכי - הּדבר וטעם מּיׂשראל. אדם ּכל על חלה זֹו מצוה ּגם - יׂשראל" עדת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

להּקּב"ה. להּדמֹות ּכדי עצמֹו את לקּדׁש הּצּוּוי עליו חל - מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשל אלקיו הּוא ׁשהּקּב"ה מאחר ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאני":

ã ycew zegiyn zecewp ã(432 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

ּבּה ּתלּויין ּתֹורה ּגּופי ׁשרב ב)מּפני יט, (רש"י ְְִִֵֵֶָָֹ
ּבלבד זֹו לא ׁשּכן ּבהקהל, נאמרה ּפרׁשתנּו ודוקא ּופרׁשתנּו. נזיקין ּפסחים, מצֹות: ׁשּׁשים המכילֹות ּפרׁשּיֹות ג' ׁשּיׁש רז"ל, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמרּו

הּתֹורהמכילהׁשהיא ּדיני רב אּלא רּבים, ּכלּתלּוייםּדינים ּבעׂשֹותָך קדֹוׁש "היה הרמּב"ם: ּובלׁשֹון ּתהיּו". "קדֹוׁשים הּכללי ּבּצּוּוי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּכללי צּוּוי ּבלי ּגם לקּימן ׁשּנּתן ּכרחָך ועל ּפרׁשתנּו, לפני ׁשּנאמרּו מצֹות יׁש ּכי ּתֹורה", ּגּופי "ׁשּכל נקט ולא עליו". ּׁשּצּויתיָך ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמה

ֶזה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'r b"g g"nyz zeiecreezd mgpn zxez)

אלקיכם ה' אני קדֹוׁש ּכי ּתהיּו קדׁשים אליהם ואמרּת יׂשראל ּבני עדת ּכל אל ב)ּדּבר זֹו(יט, ּפרׁשה ׁשּנאמרה מלּמד ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבּה ּתלּויין ּתֹורה ּגּופי ׁשרב מּפני ּכדי(רש"י)ּבהקהל, יהּודים מקהילים ּכאׁשר זמן: ּולכל מקֹום לכל הֹוראה מּכאן ללמד יׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÓÈ˙Â¯ב Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«
ÈÈ ‡�‡ LÈc˜ È¯‡ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔB‰Ï¿«ƒƒ¿¬≈«ƒ¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬
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והרׁשעים ּבעּקר הּכֹופרים ְְְְִִִִִַַָָָָָּבּמדרׁשים

(יׁשעיה ּבּקּבלה ּבהם ׁשּנאמר ּוכמֹו ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּמחלטים,

תֹולעּת ּכי כד): לאסו ואּׁשם תמּות לא ם ְְִִַָָָֹֹ

יא (סנהדרין ּבּמׁשנה ׁשּמנּו אֹותם והם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָתכּבה,

חלק להם ׁשאין ואּלּו (ׁשם): ּובּבריתא ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָא)

הּבא. ַָָָלעֹולם

ÔÎÂ,ּבערירּות ּכריתֹות חּיבי ּכל ׁשאין נראה ¿≈ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּכתּוב ּבאֹותן אּלא ּבזרעם, ּכרת ְְְְֵֵֶֶַָָָָָואין

זֹו העריֹות ּכל ׁשהקׁשּו ויּתכן "ערירים". ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָֻּבהן

אין ודם חלב ּכגֹון הּכריתֹות ּבׁשאר אבל ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָלזֹו,

הפרׁש יׁש ל): כג (להּלן אברהם רּבי ּכתב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלנּו.

לפרׁש. אּוכל ולא ונכרתה, ּובין והאבדּתי ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹּבין

והּנכרתת ּתאבד האֹובדת ּכי החכם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיחׁשב

נפׁש. אלהים יּׂשא ולא ְֱִִִֵֶֶָָֹֹּתּכחד,

Ú„˙Âּבּנפׁש הּנזּכרֹות הּכריתֹות ּכי ותׂשּכיל, ¿≈«ְְְְִִִִֶֶַַַַָ

אחרי הּנפׁשֹות ּבקּיּום ּגדֹול ְְֲִִֵַַָָָּבּטחֹון

ּכי הּנׁשמֹות, ּבעֹולם הּׂשכר ּובמּתן ְְְִִַַַַַָָָָָהּמיתה

מּלפני ההוא הּנפׁש ונכרתה :יתּבר ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּבאמרֹו

מּקרב ההוא הּנפׁש ונכרתה ג), כב ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָ(להּלן

החֹוטאת הּנפׁש ּכי יֹורה ל), טו (ּבּמדּבר ְִִֵֶֶֶַַַַָָעּמּה

לא אׁשר הּנפׁשֹות ּוׁשאר ּבעֹונּה, ּתּכרת ְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹהיא

ּולכ העליֹון. ּבּזיו לפניו קּימֹות ּתהיינה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָחטאּו

(ּבּמדּבר בּה עֹונה ההיא הּנפׁש מפרׁש: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

יכריתּנּה. הּוא ּבּה אׁשר העֹון ּכי לא), ְֲִִֶֶֶַָָָטו

ÌÚËÂאׁשר ה' נר האדם נׁשמת ּכי הענין, ¿««ְְֲִִִֵֶַָָָָָ

ׁשּדי, ונׁשמת עליֹון מּפי ּבאּפנּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָֻנּפחה

ּבאּפיו וּיּפח ז): ב (ּבראׁשית ׁשּנאמר ְְְֱִִֵֶֶַַַַָּכמֹו

ּתמּות, ולא ּבענינּה היא והּנה חּיים, ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹנׁשמת

לּה ותהיה הרּכבתּה ׁשּתּפרד מרּכבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻואינּנּה

ראּוי, קּיּומּה אבל ּכּמרּכבים, והפסד הויה ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֻסּבת

הּנבּדלים. הּׂשכלים ּכקּיּום לעד, עֹומד ְְְְִִִִֵַַַָָָוהּוא

CÎÏeּבזכּות ּכי לֹומר הּכתּוב יצטר לא ¿»ְְִִִֵַַָָֹ

ּכי יאמר אבל קּיּומּה, יהיה ְְֲִִִִֶַַָָֹהּמצֹות

מן ותּכרת ותּטמא ּתתּגאל העברֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹּבענׁש

ּבהן ׁשּתפסה הּלׁשֹון והּוא הראּוי, ְְִֶֶַַָָָָָָהּקּיּום

ׁשּמּמּנּו האילן מן הּנכרת ּכענף "ּכרת", ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּתֹורה

(ספרי רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה והּוא ׁשרׁשֹו. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָיהיה

ּכי ׁשלֹום, ועּמּה עּמּה, מּקרב ל): טו ְְִִִֶֶַַַָָָָּבּמדּבר

ׁשאר קּיּום על יֹורה החֹוטאת הּנפׁש ׁשל ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּכרת

ּבׁשלֹום. ׁשהן עּמּה והן חטאּו, ׁשּלא ְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹהּנפׁשֹות

¯·Îeהּיעּודים ּכל ּכי ב) ו (ׁשמֹות ּפרׁשנּו ¿»ְְִִִֵַַָ

ּכּלם ּבהתראֹות אֹו ּבהבטחֹות ְְֶַַַַַָָָָֻׁשּבּתֹורה

מֹופתי ׁשּבדבר הּנסּתרים, הּנּסים מן ְְְְִִִִִִִִֶַַָָָמֹופתּיים

הזהיר ולכן לעֹולם, הּתֹורה ותזהיר ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָּתבטיח

ּתבטיח ולא נּסי, ענין ׁשהּוא ּבכרת ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹּבכאן

ראּוי. ׁשהּוא ְִֶָּבקּיּום

‰p‰Âוׁשׁש ׁשלׁשים הם ׁשּבּתֹורה הּכריתֹות ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶַַָָ

ּבאּסּורי רּבים ּומהם א), א ְְִִִֵֵֶַ(ּכריתֹות

וכן האסּורה, ּבעילה על לֹומר רצֹוני ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָהערוה

עׂשרה ׁשׁש הּבעילה ּבענין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָמיתֹות

והּטעם ּכלל. מיתה הּמאכלים ּבאּסּור ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָואין

ּדין ּבית ּכמיתת הּגדֹולים הענׁשין ְְְֳִִִִִֵַַָָּבהיֹות

העריֹות ׁשּגּלּוי מּפני הּבעילה, ּבעניני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהּכרת

ּבזאת ּכּנזּכר הּתֹורה, אצל מאד נמאס ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹּדבר

וחכמים ּבּכתּוב, רּבים ּובמקֹומֹות ְֲִִִַַַַָָָָָהּפרׁשה

עבֹודה ועֹוד): עד. (סנהדרין לעֹולם ְְְְְֲִִִֶַַָָמזּכירין

יזּכירּו ּדמים, ּוׁשפיכּות עריֹות וגּלּוי ְְְֲִִִִַָָָָזרה

ּדמים, ׁשפיכּות וקדם זרה עבֹודה אחר ְְֲִִֶַַָָָָָֹאֹותּה

ׁשל אלהיהם קו.): (סנהדרין ׁשאמרּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָֹּוכמֹו

ׂשֹו ּגדֹולאּלּו סֹוד לענין ויׁש הּוא. זּמה נא ְְִִֵֵֵָָָָ

היצירה. ְְִַָּבסֹוד

·¯‰Âּבעבּור מא) (ג הּנבֹוכים ּבמֹורה אמר ¿»«ְְֲִֵַַַָ

הּמׁשּגל ּבענין ּגדֹול האדם יצר ְְְֱִִֵֶַַָָָָָהיֹות

רּבי ׁשהם והּדברים רּבה, ּבֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָוהּתאוה

אֹותם. ליּסר ּגדֹול ענׁש צריכים ְְְִִִֵֶַַָָֹהּמכׁשֹולֹות

אמת. זה ְֱֶֶַוגם
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אלהיכם": ה' "אני נאמר: לכ ּכליה? מתחּיבים ואּתם ּבכם, לי יׁש הנאה ּומה מאחרי, נפסלים ואּתם אלהיכם ְְְְְְְֱֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹאיני

ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr ak zegiy ihewl)

ּכליה מתחּיבים ואּתם ּבכם, לי יׁש הנאה ּומה מאחרי, נפסלים ל)ואּתם יח, ּדין(רש"י עליכם, ּגֹוזר מי "ּדעּו לעיל ּכתב רׁש"י ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׂשכר". לׁשּלם ונאמן ׁשהּואנפסליםלהּפרע מֹוכיחה ּגזרֹות עלינּו ּגֹוזר ׁשה' העבּדה ּכי ּגֹוזר", "מי ׁשל הּנּגּוד הּוא – (מבּדלים) ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ

אּתנּו. ּומתעּסק לנּו יׂשראל.הנאהקרֹוב מעבֹודת הנאה על ׁשּמֹורה ׂשכר, ׁשל הּנּגּוד עלּכליה– ׁשּמֹורה ּפרעֹון, ׁשל הּנּגּוד – ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

הּתֹוצאה חּיינּו, ׁשהּוא זה, קׁשר מתּבּטל ּכאׁשר עֹונֹותיכם"); ּכל את . . אפקד ּכן על . . ידעּתי אתכם ("רק ליׂשראל ה' ּבין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹקׁשר

ר"ל. ּכליה ְִָָהיא
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אלקיכם ה' אני ּבהם, תּטמאּו ל)ולא ּבכם(יח, לי יׁש הנאה ּומה . . אלקיכם איני תּטמאּו אם מּדּוע(רש"י)הא לׁשאל, יׁש ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

להתיאׁש לֹו אל – אלקיכם" "איני עליו אֹומר ׁשהּקּב"ה מי ּגם לֹומר: ויׁש ּבכם". הנאה לי "ואין ּכתב ולא ׁשאלה, לׁשֹון ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹנקט

ּכביכֹול: אֹותֹו, ׁשֹואל ׁשהּקּב"ה ּבכְך להתּבֹונן עליו אּלא, ּבכם"). הנאה לי ("אין לה' רּוח נחת לגרם ּתקוה עֹוד לֹו ׁשאין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹולחׁשב

רּוח. נחת לֹו ולגרם אליו ּולהתקרב לׁשּוב ּדרְך ּולחּפׂש ּבכם"? לי יׁש הנאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ"מה

סימן. עד"ו סימן. כ"ל כ"י פסוקים, אחריפ' פרשת חסלת

‰‡ÔÈlכט ‡z·ÚBz ÏkÓ „aÚÈ Èc Ïk È¯‡¬≈»ƒ«¿≈ƒ…∆¿»»ƒ≈
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Ïc‡ל ÏÈ„a È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿ƒ¿»
‡„·Ú˙‡c ‡z·ÚB˙ ÈÒBÓÈpÓ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒƒ≈∆¿»¿ƒ¿¬»»
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נו:) (סנהדרין אמרּו ורּבֹותינּו העריֹות, ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָּבעבּור

ּולנח, לאדם היצירה מעת עליהן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשהזהרּו

לא הּכתּוב אבל הזהיר, ּכן אם ענׁש ְֲִִִֵֶַַָָָֹֹׁשּלא

ּתקיא הארץ ּכי יאמר אבל האזהרה, ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹיזּכיר

האל. הּתֹועבֹות ּכל ּתתעב הארץ ּכי ְִֵֵֵֶַַָָָָָאֹותם

‰p‰Âמן היּו ּבלבד ּכנען ארץ אנׁשי לא ¿ƒ≈ְְְִִֵֶֶַַַַָֹ

ּכמעׂשה הזּכיר: והּפרׁשה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻהּמזהרים,

הם ּגם ׁשהיּו ג), ּפסּוק (לעיל מצרים ְְִִֵֵֶֶֶַַָָארץ

אֹותם ּתקיא ולא האּלה, הּתֹועבֹות ּככל ְְִִֵֵֶַָָָָֹעֹוׂשים

ּגֹוייהם, את הּגֹוים ארצֹות ׁשאר ולא מצרים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹארץ

ואמר ּוקדּׁשתּה. הארץ למעלת ּכּלֹו הענין ְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָָֻֻאבל

ׁשּפקד מעת ּכי הארץ, וּתקא (ּכאן): ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּכתּוב

ּכאּלּו להּכרת הּכנענים על ׁשּנגזר עליה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָעֹונּה

ּכענין למעלה, "וּתקיא", אֹו אֹותם, הקיאה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָּכבר

ט). יד (ּבּמדּבר מעליהם צּלם ְֲִִֵֵֶַָָָסר

עּמם. מּקרב העׂשֹות הּנפׁשֹות ונכרתּו ְְְְִִֶֶַַָָָֹ(כט)

רּׁש"י לׁשֹון נכרתים. וימיו נכרת ְְְְְִִִִַַָָָָזרעֹו

ׁשלׁשה ּבּתֹורה ּבכריתֹות והּנה ט). יז ְְְְִִִֵֵַָָ(לעיל

ההּוא האיׁש ונכרת ּבֹו: ׁשּנאמר האחד, ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָענינים.

ונכרתּו ּבהן: ׁשּנאמר והּׁשני ט), ד, ׁשם ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָ(ׁשם

ההוא הּנפׁש ונכרתה (ּכאן), העׂשת ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹהּנפׁשֹות

ּבהן: ׁשּנאמר והּׁשליׁשי ג), כב (להּלן ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָמּלפני

(ּבּמדּבר בּה עֹונה ההוא הּנפׁש ּתּכרת ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּכרת

ל): כג (להּלן הּכּפּורים ּביֹום ואמר לא). ְְְִִַַַָָטו

ואמרּו עּמּה, מּקרב ההוא הּנפׁש את ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָוהאבדּתי

ּבכל ּכרת אֹומר ׁשהּוא לפי (ׁשם): ְְְְִֵֵֶַָָָָּבספרא

אֹומר ּוכׁשהּוא הּוא, מה יֹודע ואיני ְְִֵֵֵֶַַָמקֹום

אבדן. אּלא ׁשאינֹו הּכרת על לּמד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהאבדּתי,

¯e‡·eוהּוא ּדם אֹו חלב האֹוכל ּכי הענין, ≈ְְִִֵֵֶָָָָ

ּתאותֹו ּגברה אבל זכּיֹות, ורּבֹו ְְְֲֲִַַָָָָֻֻצּדיק

וימּות ימיו יּכרתּו ההיא, ּבעברה ונכׁשל ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָעליו

ׁשּׁשים והם זקנה, לימי ׁשּיּגיע קדם ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹּבּנעּורים

חלק לֹו יהיה אבל ּבהּכרת, נפׁשֹו ואין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשנה,

הּטֹובים, למעׂשיו הראּוי ּכפי הּנׁשמֹות ְְְְֲִִַַַָָָָָּבעֹולם

לעֹולם חלק עֹוד לֹו ויהיה היה, צּדיק ְְִִִֵֶֶַָָָָּכי

אמר: ּובזה הּתחּיה, ׁשאחרי העֹולם הּוא ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָהּבא,

ההּוא. האיׁש ְְִִַַָונכרת

¯L‡Âעֹונֹותיו יהיּו ההּוא החמּור החטא עם «¬∆ְְֲִִֵֶַַָָ

ׁשּבעברה הּכרת ענׁש מּזכּיֹותיו, ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֻֻמרּבין

ׁשּתּפרד לאחר החֹוטאת לּנפׁש מּגיע ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהחמּורה

הּנׁשמֹות, עֹולם מחּיי נכרתת והיא הּגּוף, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמן

רֹו הּזה הּכרת ּבאמרֹו:ּובמחּיבי הּכתּוב מז ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֻ

ג), כב (להּלן מּלפני ההיא הּנפׁש ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָונכרתה

עּמּה מּקרב ההוא הּנפׁש את והאבדּתי ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָּוכתיב:

ּבגּופם, ּכרת להם אין ואּלּו ל). כג ְְְֵֵֵֶַָָָָ(להּלן

וגם רּבים, לימים ויּגיעּו ׁשּיחיּו ּפעמים ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָאּלא

טו): ז (קהלת ׁשּכתּוב ּכענין וׂשיבה, זקנה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹעד

ּׁשאמרּו מה וזה ּברעתֹו. מארי רׁשע ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָויׁש

מרּבין ׁשעֹונֹותיו מי אבל יז.): (ר"ה ְֲֲִִֵֶַָָֻרּבֹותינּו

העֹולם אּמֹות ּפֹוׁשעי עֹון ּובכללן ְְְֲִִֵָָָָָֻֻמּזכּיֹותיו

ּבערוה ּכלֹומר ּבעברה, ּפּפא רב ואמר ְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָּבגּופן,

עׂשר ׁשנים ונּדֹונין לּגיהּנם יֹורדין העריֹות, ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹמן

ּכלה ּגּופן חדׁש עׂשר ׁשנים לאחר ְְֵֶֶֶַַָָָָֹֹחדׁש,

ּכּפֹות ּתחת מפּזרּתן ורּוח נׂשרפת, ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָונׁשמתן

וכּו'. הּצּדיקים ְְִִֵַַַרגלי

LÈÂוהּוא ונפׁשֹו, ּגּופֹו ׁשּנכרת חמּור ּכרת ¿≈ְְְְִֵֶַַָָ

ה' ּדבר ּכי לא): טו (ּבּמדּבר ּבֹו ְְֱִִֶַַַַָהּנאמר

הּנפׁש ּתּכרת הּכרת הפר מצותֹו ואת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבזה

הּכרת, יג.): (ׁשבּועֹות ודרׁשּו בּה, עֹונּה ְְֲִִֵַָָָָָההוא

ׁשהּוא לֹומר הּבא, לעֹולם ּתּכרת, הּזה, ִֵֶֶַַַָָָָָָּבעֹולם

נפׁשֹו ּתחיה ׁשלא ּבּקדׁשים, וחּיתֹו ּבנער ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹימּות

הּבא. לעֹולם חלק לּה ואין הּמתים ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבתחּית

אּלא ּבתֹורה הּנאמר הּזה הּכרת ּכפל ְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָואין

ּומגּדף. זרה עבֹודה ְְְֲִֵֵַָָָָּבעניני

e�È˙Ba¯Âׁשבּועֹות ּבמּסכת עֹוד ּבֹו ּדרׁשּו ¿«≈ְְֶֶַָָ

הּפֹורק זה ּבזה, ה' דבר ּכי ְִֵֶַַָָָ(ׁשם):

זה הפר, מצותֹו ואת ּבתֹורה, ּפנים ּומגּלה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל

הּכריתֹות. ּבכל אינֹו אבל ּבׂשר, ּברית ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָהּמפר

הּכרת ׁשל הּכפל ׁשאין ּבּגמרא זה מבאר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוׁשם

אּלא ׁשּבּתֹורה ּכריתֹות חּיבי ּבׁשאר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּתּכרת

הּכתּוב ּכי הּזה, הּכתּוב מן הּנדרׁשים ְְִִִִֵֶַַַַָָָּבאּלּו

הֹוסיפּו והם זרה, עבֹודה ועֹובד ּבמגּדף ְְְֲִִֵֵֵַָָָהּוא
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i"yx£Ï‡¯NÈŒÈ�a ˙„ÚŒÏkŒÏ‡ ¯ac∑(ת"כ רבה. ּתלּויין(ויקרא ּתֹורה ּגּופי ׁשרב מּפני ּבהקהל זֹו ּפרׁשה ׁשּנאמרה מלּמד «≈∆»¬«¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
eÈ‰z.ּבּה ÌÈL„˜∑,העברה ּומן העריֹות מן ּפרּוׁשים רבה)הוּו אּתה(ויקרא ערוה, ּגדר מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל ָ¿…ƒƒ¿ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

קדּׁשה: כא)מֹוצא מקּדׁשכם";(לקמן ה' "אני – וגֹו'" וחללה זנה מקּדׁשֹו";(שם)"אּׁשה ה' אני זרעֹו... יחּלל "ולא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
וגֹו'"(שם) וחללה זנה אּׁשה יהיּו... ."קדׁשים ְְְֲִִִַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(322 'r f"g zegiyÎihewl)

אלקיכם ה' אני קדֹוׁש ּכי ּתהיּו קדׁשים אליהם ואמרּת יׂשראל ּבני עדת ּכל אל ב)ּדּבר (יט, ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
הּמֹותרֹות מן ּפרּוׁשים ׁשּנהיה - ּכללי ּבדבר וצּוה לגמרי, אֹותם ׁשאסר האּסּורים ׁשּפרט אחר הּכתּוב, (רמב"ן)ּבא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּכל את ּכבר ּומקּים נעלית, רּוחנית ּבדרּגא ׁשּנמצא לאדם רק היא הּמֹותרֹות", מן ּפרּוׁשים "להיֹות ׁשהּמצוה לחׁשב יכֹול ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאדם

אל "ּדּבר הּכתּוב מדּגיׁש הּתֹורה. קדֹוׁשּכלמצוֹות "ּכי - הּדבר וטעם מּיׂשראל. אדם ּכל על חלה זֹו מצוה ּגם - יׂשראל" עדת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

להּקּב"ה. להּדמֹות ּכדי עצמֹו את לקּדׁש הּצּוּוי עליו חל - מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשל אלקיו הּוא ׁשהּקּב"ה מאחר ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאני":

ã ycew zegiyn zecewp ã(432 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

ּבּה ּתלּויין ּתֹורה ּגּופי ׁשרב ב)מּפני יט, (רש"י ְְִִֵֵֶָָֹ
ּבלבד זֹו לא ׁשּכן ּבהקהל, נאמרה ּפרׁשתנּו ודוקא ּופרׁשתנּו. נזיקין ּפסחים, מצֹות: ׁשּׁשים המכילֹות ּפרׁשּיֹות ג' ׁשּיׁש רז"ל, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמרּו

הּתֹורהמכילהׁשהיא ּדיני רב אּלא רּבים, ּכלּתלּוייםּדינים ּבעׂשֹותָך קדֹוׁש "היה הרמּב"ם: ּובלׁשֹון ּתהיּו". "קדֹוׁשים הּכללי ּבּצּוּוי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּכללי צּוּוי ּבלי ּגם לקּימן ׁשּנּתן ּכרחָך ועל ּפרׁשתנּו, לפני ׁשּנאמרּו מצֹות יׁש ּכי ּתֹורה", ּגּופי "ׁשּכל נקט ולא עליו". ּׁשּצּויתיָך ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמה

ֶזה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'r b"g g"nyz zeiecreezd mgpn zxez)

אלקיכם ה' אני קדֹוׁש ּכי ּתהיּו קדׁשים אליהם ואמרּת יׂשראל ּבני עדת ּכל אל ב)ּדּבר זֹו(יט, ּפרׁשה ׁשּנאמרה מלּמד ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבּה ּתלּויין ּתֹורה ּגּופי ׁשרב מּפני ּכדי(רש"י)ּבהקהל, יהּודים מקהילים ּכאׁשר זמן: ּולכל מקֹום לכל הֹוראה מּכאן ללמד יׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÓÈ˙Â¯ב Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«
ÈÈ ‡�‡ LÈc˜ È¯‡ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔB‰Ï¿«ƒƒ¿¬≈«ƒ¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

והרׁשעים ּבעּקר הּכֹופרים ְְְְִִִִִַַָָָָָּבּמדרׁשים

(יׁשעיה ּבּקּבלה ּבהם ׁשּנאמר ּוכמֹו ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּמחלטים,

תֹולעּת ּכי כד): לאסו ואּׁשם תמּות לא ם ְְִִַָָָֹֹ

יא (סנהדרין ּבּמׁשנה ׁשּמנּו אֹותם והם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָתכּבה,

חלק להם ׁשאין ואּלּו (ׁשם): ּובּבריתא ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָא)

הּבא. ַָָָלעֹולם

ÔÎÂ,ּבערירּות ּכריתֹות חּיבי ּכל ׁשאין נראה ¿≈ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּכתּוב ּבאֹותן אּלא ּבזרעם, ּכרת ְְְְֵֵֶֶַָָָָָואין

זֹו העריֹות ּכל ׁשהקׁשּו ויּתכן "ערירים". ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָֻּבהן

אין ודם חלב ּכגֹון הּכריתֹות ּבׁשאר אבל ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָלזֹו,

הפרׁש יׁש ל): כג (להּלן אברהם רּבי ּכתב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלנּו.

לפרׁש. אּוכל ולא ונכרתה, ּובין והאבדּתי ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹּבין

והּנכרתת ּתאבד האֹובדת ּכי החכם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיחׁשב

נפׁש. אלהים יּׂשא ולא ְֱִִִֵֶֶָָֹֹּתּכחד,

Ú„˙Âּבּנפׁש הּנזּכרֹות הּכריתֹות ּכי ותׂשּכיל, ¿≈«ְְְְִִִִֶֶַַַַָ

אחרי הּנפׁשֹות ּבקּיּום ּגדֹול ְְֲִִֵַַָָָּבּטחֹון

ּכי הּנׁשמֹות, ּבעֹולם הּׂשכר ּובמּתן ְְְִִַַַַַָָָָָהּמיתה

מּלפני ההוא הּנפׁש ונכרתה :יתּבר ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּבאמרֹו

מּקרב ההוא הּנפׁש ונכרתה ג), כב ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָ(להּלן

החֹוטאת הּנפׁש ּכי יֹורה ל), טו (ּבּמדּבר ְִִֵֶֶֶַַַַָָעּמּה

לא אׁשר הּנפׁשֹות ּוׁשאר ּבעֹונּה, ּתּכרת ְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹהיא

ּולכ העליֹון. ּבּזיו לפניו קּימֹות ּתהיינה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָחטאּו

(ּבּמדּבר בּה עֹונה ההיא הּנפׁש מפרׁש: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

יכריתּנּה. הּוא ּבּה אׁשר העֹון ּכי לא), ְֲִִֶֶֶַָָָטו

ÌÚËÂאׁשר ה' נר האדם נׁשמת ּכי הענין, ¿««ְְֲִִִֵֶַָָָָָ

ׁשּדי, ונׁשמת עליֹון מּפי ּבאּפנּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָֻנּפחה

ּבאּפיו וּיּפח ז): ב (ּבראׁשית ׁשּנאמר ְְְֱִִֵֶֶַַַַָּכמֹו

ּתמּות, ולא ּבענינּה היא והּנה חּיים, ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹנׁשמת

לּה ותהיה הרּכבתּה ׁשּתּפרד מרּכבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻואינּנּה

ראּוי, קּיּומּה אבל ּכּמרּכבים, והפסד הויה ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֻסּבת

הּנבּדלים. הּׂשכלים ּכקּיּום לעד, עֹומד ְְְְִִִִֵַַַָָָוהּוא

CÎÏeּבזכּות ּכי לֹומר הּכתּוב יצטר לא ¿»ְְִִִֵַַָָֹ

ּכי יאמר אבל קּיּומּה, יהיה ְְֲִִִִֶַַָָֹהּמצֹות

מן ותּכרת ותּטמא ּתתּגאל העברֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹּבענׁש

ּבהן ׁשּתפסה הּלׁשֹון והּוא הראּוי, ְְִֶֶַַָָָָָָהּקּיּום

ׁשּמּמּנּו האילן מן הּנכרת ּכענף "ּכרת", ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּתֹורה

(ספרי רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה והּוא ׁשרׁשֹו. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָיהיה

ּכי ׁשלֹום, ועּמּה עּמּה, מּקרב ל): טו ְְִִִֶֶַַַָָָָּבּמדּבר

ׁשאר קּיּום על יֹורה החֹוטאת הּנפׁש ׁשל ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּכרת

ּבׁשלֹום. ׁשהן עּמּה והן חטאּו, ׁשּלא ְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹהּנפׁשֹות

¯·Îeהּיעּודים ּכל ּכי ב) ו (ׁשמֹות ּפרׁשנּו ¿»ְְִִִֵַַָ

ּכּלם ּבהתראֹות אֹו ּבהבטחֹות ְְֶַַַַַָָָָֻׁשּבּתֹורה

מֹופתי ׁשּבדבר הּנסּתרים, הּנּסים מן ְְְְִִִִִִִִֶַַָָָמֹופתּיים

הזהיר ולכן לעֹולם, הּתֹורה ותזהיר ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָּתבטיח

ּתבטיח ולא נּסי, ענין ׁשהּוא ּבכרת ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹּבכאן

ראּוי. ׁשהּוא ְִֶָּבקּיּום

‰p‰Âוׁשׁש ׁשלׁשים הם ׁשּבּתֹורה הּכריתֹות ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶַַָָ

ּבאּסּורי רּבים ּומהם א), א ְְִִִֵֵֶַ(ּכריתֹות

וכן האסּורה, ּבעילה על לֹומר רצֹוני ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָהערוה

עׂשרה ׁשׁש הּבעילה ּבענין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָמיתֹות

והּטעם ּכלל. מיתה הּמאכלים ּבאּסּור ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָואין

ּדין ּבית ּכמיתת הּגדֹולים הענׁשין ְְְֳִִִִִֵַַָָּבהיֹות

העריֹות ׁשּגּלּוי מּפני הּבעילה, ּבעניני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהּכרת

ּבזאת ּכּנזּכר הּתֹורה, אצל מאד נמאס ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹּדבר

וחכמים ּבּכתּוב, רּבים ּובמקֹומֹות ְֲִִִַַַַָָָָָהּפרׁשה

עבֹודה ועֹוד): עד. (סנהדרין לעֹולם ְְְְְֲִִִֶַַָָמזּכירין

יזּכירּו ּדמים, ּוׁשפיכּות עריֹות וגּלּוי ְְְֲִִִִַָָָָזרה

ּדמים, ׁשפיכּות וקדם זרה עבֹודה אחר ְְֲִִֶַַָָָָָֹאֹותּה

ׁשל אלהיהם קו.): (סנהדרין ׁשאמרּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָֹּוכמֹו

ׂשֹו ּגדֹולאּלּו סֹוד לענין ויׁש הּוא. זּמה נא ְְִִֵֵֵָָָָ

היצירה. ְְִַָּבסֹוד

·¯‰Âּבעבּור מא) (ג הּנבֹוכים ּבמֹורה אמר ¿»«ְְֲִֵַַַָ

הּמׁשּגל ּבענין ּגדֹול האדם יצר ְְְֱִִֵֶַַָָָָָהיֹות

רּבי ׁשהם והּדברים רּבה, ּבֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָוהּתאוה

אֹותם. ליּסר ּגדֹול ענׁש צריכים ְְְִִִֵֶַַָָֹהּמכׁשֹולֹות

אמת. זה ְֱֶֶַוגם
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i"yx£'B‚Â eÁaÊ˙ ÈÎÂ∑,הּזה הּזמן ּבתֹו להאכל עלֿמנת אּלא זביחתן ּתהא ׁשּלא ללּמד אּלא זֹו ּפרׁשה נאמרה לא ¿ƒƒ¿¿¿ְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
נאמר ּכבר הרי אכילה זמן להם לקּבע טז)ׁשאם ז וגֹו'"(לעיל קרּבנֹו זבח נדבה אֹו נדר "ואם :.e‰ÁaÊz ÌÎ�ˆ¯Ï∑ ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹƒ¿…¿∆ƒ¿»À

עליכם ירּצה לא ּפסּול, מחׁשבת עליו ּתחׁשבּו ׁשאם לרצֹון, לכם ׁשּיהא נחתֿרּוח, עלֿמנת ּתהא זביחתֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּתחּלת
למדּו∑ÌÎ�ˆ¯Ï.לפני ורּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו; לפי זהּו יג)אפיצימנט"ו, ׁשּפסּול,(חולין ּבקדׁשים לּמתעּסק ׁשּצרימּכאן ְַָƒ¿…¿∆ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

לׁשחט רמב"ן.ׁשּיתּכּון ְְִִֵֶַֹ

(å)éLéìMä íBé-ãò øúBpäå úøçnîe ìëàé íëçáæ íBéa§¯¦§£¤²¥«¨¥−¦¨«¢¨®§©¨Æ©´©§¦¦½
:óøOé Làä¥−¦¨¥«

i"yx£ÏÎ‡È ÌÎÁ·Ê ÌBÈa∑ּכבר לכם ׁשּקבעּתי זה זמן מנת על ּתׁשחטּוהּו .ּכׁשּתזּבחּוהּו ¿ƒ¿¬∆≈»≈ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

(æ):äöøé àì àeä ìebt éLéìMä íBia ìëàé ìëàä íàå§¦²¥«¨¬Ÿ¥«¨¥−©´©§¦¦®¦¬−¬Ÿ¥«̈¤«

i"yx£'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â∑נאמר ּכבר ׁשהרי לזמּנֹו, לחּוץ ענין אינֹו ז)אם מּבׂשרֿזבח(לעיל יאכל האכל "ואם ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
לח ענין ּתנהּו וגֹו'", לֹומרׁשלמיו ּתלמּוד אכילתֹו? על ּכרת חּיבים יהיּו יכֹול למקֹומֹו. האכלת(שם)ּוץ "והּנפׁש : ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

למקֹומֹו חּוץ ּבמחׁשבת הּנׁשחט יצא מחברֹו, ולא מּמּנּו ּתּׂשא", עֹונּה ּכמֹו∑Ïebt.מּמּנּו ד)מתעב, סה "ּומרק(ישעיה : ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹƒְְְַָֹ
ּכליהם" .ּפּגלים ְִִֵֶֻ

(ç)äúøëðå ìlç ýåýé Lã÷-úà-ék àOé Bðåò åéìëàå§«Ÿ§¨Æ£Ÿ´¦½̈¦«¤¬Ÿ¤§Ÿ̈−¦¥®§¦§§¨²
:äénòî àåää Lôpä©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£‡OÈ B�BÚ ÂÈÏÎ‡Â∑,למקֹומֹו חּוץ הּנׁשחט על ּכרת ענּוׁש ואינֹו מדּבר, הּכתּוב ּגמּור כא)ּבנֹותר ׁשּכבר(זבחים ¿…¿»¬ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ׁשוה מּגזרה למדּוהּו ּכרתֹות ּובמּסכת מדּבר. ּגמּור ּבנֹותר וזהּו הּכתּוב. .מעטֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

(è)EãN úàt älëú àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤Æ¤§¦´©§§¤½¯Ÿ§©¤²§©¬¨«§−
:èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå øö÷ì¦§®Ÿ§¤¬¤§¦«§−¬Ÿ§©¥«

ÂÚ¯Ï‡ה ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� ÔeÒk˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿«»√»¿»¿«¬»
:dpÒkz ÔBÎÏ¿ƒ¿À≈

„·˙¯È‰Bו ‡ÓBÈ·e ÏÎ‡˙È ÒÎ�˙È„ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»¿«¿ƒ
:„˜BzÈ ‡¯e�a ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ „Ú ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»««»¿ƒ»»¿»ƒ»

˙ÈÏ˙‡‰ז ‡ÓBÈa ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈¿»¿ƒ»»
:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡e‰ ˜Á¯Ó¿»»»¿≈¿«¬»

„ÈÈח ‡L„e˜ ˙È È¯‡ Ïa˜È d·BÁ dpÏÎÈÈ„e¿≈¿ƒ≈≈¿«≈¬≈»¿»«¿»
:dÓÚÓ ‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ ÏÁ‡«≈¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

Ï‡ט ÔBÎÚ¯‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓ·e¿∆¿»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe „ˆÁÓÏ CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¿»¿»»

:ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹו ּתֹועלת ּבהם ׁשּיהיה להאמין ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָָּבאלילים

יהיּו אבל מהם, יתנּבאּו אׁשר העתידֹות ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּיבאּו

ּתבא ולא ּבעיניו, ותהּו אפס מעׂשיהם וכל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהם

רּבֹותינּו אמרּו וכ עליֹון. ּבגזרת רק ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָעתידֹות

להסּתּכל אסּור עצמן ּדיֹוקנֹות קמט.): ְְְְְִֵַַַָָָ(ׁשּבת

האלילם, אל ּתפנּו אל ׁשּנאמר: מּׁשּום ְֱֱִִִִֶֶֶֶַַָָּבהן,

האּסּור, ּבכלל ּבהן ההסּתּכלּות אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָהכניסּו

ואלהי ואמר ּכלל. ּבענינם ּדעּתֹו יּתן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹׁשּלא

מּׁשעת עליהם להזהיר לכם, תעׂשּו לא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּסכה

ּבּתֹורה יבאּו זרה ּבעבֹודה והאזהרֹות ְְֲֲִַַַָָָָָָָָֹעׂשּיה.

רּבים. ְִִַּבמקֹומֹות

L¯„Ó·eעל הזּכירּו ה) (כד רּבה וּיקרא ¿ƒ¿»ְְִִִַַַָָ

מּפני אֹומר, לוי רּבי הּזֹו: ְִִִֵֵֵַַַָָָהּפרׁשה

ה' אנכי ּבתֹוכּה. ּכלּולין הּדּברֹות ְְְֲִִִֶֶֶַָָֹׁשעׂשרת

ה' אני הכא ּוכתיב ב), כ (ׁשמֹות ְְֱֲִִֶָָֹאלהי

ּוכתיב ג), כ (ׁשם ל יהיה לא ְְְֱִִֵֶֶָֹֹאלהיכם.

מּסכה ואלהי האלילים אל ּתפנּו אל ְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהכא:

ּוכתיב ז), כ (ׁשם תּׂשא לא לכם. תעׂשּו ְֲִִֶַָָָֹֹלא

לּׁשקר. בׁשמי תּׁשבעּו ולא יב) (ּפסּוק ְְְִִִֶַָָָָָֹהכא:

ּוכתיב ח), כ (ׁשם הּׁשּבת יֹום את ְִֶַַָָָזכֹור

אבי את ּכּבד תׁשמרּו. ׁשּבתֹותי ואת ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹהכא:

איׁש הכא: ּוכתיב יב), כ (ׁשם אּמ ְְִִִֶֶָָָואת

יג), כ (ׁשם תרצח לא ּתיראּו. ואביו ְְִִִִַָָָֹאּמֹו

ּדם על תעמד לא טז): (ּפסּוק הכא ְֲִַַַָָָֹֹּוכתיב

הכא ּוכתיב יג), כ (ׁשמֹות תנאף לא .ְְְִִֵֶָָָֹרע

להזנֹותּה. ּבּת אל ּתחּלל אל כט): ְְְְִֵֶַַַָָ(ּפסּוק

ּוכת יג), כ (ׁשמֹות תגנב (ּפסּוקלא הכא יב ְְְִִָָָֹֹ

יג), כ (ׁשמֹות תענה לא ּתגנבּו. לא ְְֲִֶַֹֹֹיא):

רכיל תל לא טז): (ּפסּוק הכא ְִִֵֵָָָָֹּוכתיב

ּוכתיב יד), כ (ׁשמֹות תחמד לא .ְְְְִֶַַֹֹּבעּמי

יח), ּפסּוק (להּלן ּכמֹו לרע ואהבּת ְְְְֲֵַַָָָָָָָהכא:

ּבּמדרׁש. ּכאן ְִַַָָעד

אחרי ּכי ׁשלמים, זבח תזּבחּו וכי ואמר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ(ה)

לאלילים עבֹודה וכל הּזביחה ְְֱֲִִִֶַַָָָָָׁשאסר

לּׁשם ּכּלן העבֹודֹות ּכל ורּקן מּסכה ְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָֹֻולאלהי

ּתזּבחּו לא לּׁשם ּתזּבחּו ּכאׁשר ּכי אמר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֻהמיחד,

לרצֹון עבֹודתכם ׁשּתהיה לרצֹונכם, אּלא ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָלֹו

אדניו אל יתרּצה ּכעבד ּבכם וירצה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹלפניו

לֹו ונרצה ּכלׁשֹון: יצּוּנּו, אׁשר ּכל ְְְְֲֲִִֶֶַַָָּבעׂשֹותֹו

ּכי ּפני ואֹור ד), א (לעיל עליו ְְְִֵֵֶַָָָלכּפר

ּתחׁשבּו ׁשּלא והּטעם, ד). מד (ּתהּלים ְְְְְִִִֶַַַַָֹרציתם

ּתעׂשּו ולא ּתֹועלת, ׁשּום זרה ּבעבֹודה ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיהיה

אּלא ּפרס, לקּבל מנת על הּנכּבד ה' ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָעבֹודת

הראּוי הּוא הּפׁשּוט רצֹונֹו ּכי רצֹונֹו, ְְֲִַַָָָלעׂשֹות

ְְֵַַוהמחּיב.

¯ÓB‡Âקּלים הּקדׁשים ׁשהם ּבׁשלמים, זה ¿≈ְִִִִֵֶֶַַָָָ

ׁשּיׁשמרּו ּבעצמם, לּבעלים ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָהּנאכלים

ׁשּכן וכל רצּויה, ּבכּונה להיֹותם ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָבמחׁשבּתם

מּדתן ׁשהּׁשלמים מּפני אֹו הּקדׁשים. ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבקדׁשי

(זבחים רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו יׂשראל, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשל

והּמׂשּכיל ׁשלמים, נח ּבני הקריבּו לא ְְְְְִִִִֵַַַָֹֹקטז.):

לרצֹונכם יג.): (חּלין אמרּו ורּבֹותינּו ְְְְִִִֵֶַָָֻיבין.

ּבקדׁשים ׁשהּמתעּסק לדעּתכם, ׁשּתזּבחּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָזּבּוחּו,

ָּפסּול.

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy

ּבסגנֹון ּפתיחה ידי על אּלא וכּדֹומה, וענׁשים אזהרֹות ּבאמצעּות אינּה לכְך הּדרְך - ּתֹורה") ("ּגּופי והּמצוֹות הּתֹורה ּבקּיּום ְְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָלזרזם

אני"! קדֹוׁש ּכי ּתהיּו, "קדֹוׁשים - יׂשראל ׁשל מעלתן ּבהדּגׁשת רמב"ןחּיּובי, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ

(â)ýåýé éðà eøîLz éúúaL-úàå eàøéz åéáàå Bnà Léà¦´¦³§¨¦Æ¦½̈§¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡∑:ּומדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו. זהּו ואּמֹו; אביו ּתיראּו מּכם אחד כט)ּכל קידושין כהנים. לי(תורת אין ƒƒ¿»ƒƒ»ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָ
אֹומ ּכׁשהּוא מּנין? אּׁשה איׁש, ּבידֹואּלא סּפק ׁשהאיׁש "איׁש"? נאמר לּמה אםּֿכן, ׁשנים. ּכאן הרי "ּתיראּו", ר: ְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

עליה אחרים רׁשּות אּׁשה אבל e‡¯Èz.לעׂשֹות, ÂÈ·‡Â Bn‡∑ירא ׁשהּבן לפניו ׁשּגלּוי לפי לאב, אם הקּדים ּכאן ְֲֲֲִִֵֶַָָָָƒ¿»ƒƒ»ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
מּפני מאביו, יֹותר אּמֹו את מכּבד ׁשהּבן לפניו ׁשּגלּוי לפי לאם, אב הקּדים ּובּכבֹוד, מאּמֹו. יֹותר אביו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת

ּבדברים e¯ÓLz.ׁשּמׁשּדלּתֹו È˙˙aLŒ˙‡Â∑מֹורא על ׁשהזהרּתי אףֿעלּֿפי לֹומר: אב, למֹורא ׁשּבת ׁשמירת סמ ְְְִִֶַַָ¿∆«¿…«ƒ¿…ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָ
הּמצוֹות ּכל ּבׁשאר וכן לֹו, ּתׁשמע אל הּׁשּבת'! את 'חּלל :ל יאמר אם ‡ÌÎÈ‰Ï.אב, '‰ È�‡∑(ה אּתה(יבמות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ¬ƒ¡…≈∆ַָ

ּדברי. את לבּטל לֹו ּתׁשמע לא לפיכ ּבכבֹודי, חּיבים לו)ואבי קידושין לב. ולא(ב"מ ּבמקֹומֹו, יׁשב לא מֹורא? איזהּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ּומֹוציא מכניס ּומנעיל, מלּביׁש ּומׁשקה, מאכיל ּכבֹוד? ואיזהּו ּדבריו. את יסּתר ולא ּבמקֹומֹו, .ידּבר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

(ã)íëì eNòú àì äëqî éäìàå íìéìàä-ìà eðôz-ìà©¦§Æ¤¨´¡¦¦½¥«Ÿ¥Æ©¥½̈¬Ÿ©«£−¨¤®
:íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÏÈÏ‡‰ŒÏ‡ e�ÙzŒÏ‡∑חׁשּוב(ת"כ)לעבדם הּוא ּכלא – 'אל' לׁשֹון אלילים ..‰ÎqÓ È‰Ï‡Â∑אלילים ּתחּלתן «ƒ¿∆»¡ƒƒְְְְֱִִַָָָֹ≈…≈«≈»ְֱִִִָָ
אלהּות לעׂשֹותן סֹופ אחריהם ּפֹונה אּתה ואם ˙.הם, ‡ÏÌÎÏ eNÚ∑ואם לכם. אחרים ולא לאחרים ּתעׂשּו לא ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹ…«¬»∆ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָֹֹ

נאמר ּכבר הרי לכם?! עֹוׂשין אחרים אבל לעצמכם, ּתעׂשּו לא ג)ּתאמר: כ ולא(שמות ׁשּל לא – "ל יהיה "לא : ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹ
אחרים רמב"ן.ׁשל ֲִֵֶ

ÈÂ˙ג ÔÈÏÁc ÔB‰z È‰e·‡ ÔÓe dn‡ ÔÓ ¯·b¿«ƒƒ≈ƒ¬ƒ¿»¬ƒ¿»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ Ôe¯Ëz ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ≈««»ƒƒƒ¿¬»¿»¡»¬

Ï‡ד ‡ÎzÓc ÔÏÁ„Â ÔÂÚË ¯˙a Ôe�t˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿»««¬»¿«¬»¿«¿»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¬»¿»¡»¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אמרּו ּכבר יׂשראל. ּבני עדת ּכל אל ְְְְֲִֵֵֶַָָָָ(ב)

נאמרה הּזֹו ׁשהּפרׁשה ּכאן) (ת"כ ְֵֶֶֶַַַָָָָָרּבֹותינּו

וזה ּבּה. ּתלּויין ּתֹורה ּגּופי ׁשרב מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹּבהקהל

הזּכרה אבל יׂשראל. ּבני עדת ּכל אל ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֻטעם:

על ּבּה ׁשּידּבר מּפני הּכהנים, ּבתֹורת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹּכאן

הּמׁשּפט ּבּה ׁשּיזּכיר ּומּפני הּׁשלמים, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָקרּבן

הּנזּכרֹות הּתֹועבֹות ּבעֹוׂשי לעׂשֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָׁשּיצּוה

מּפני הּזה ּבּספר הזּכרּו והּתֹועבֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֻוהעריֹות,

הּספר. ּבתחּלת ׁשּכתבנּו ְְִִֵֶֶַַַַַַָהּטעם

.eÈ‰z ÌÈL„˜ּומן העריֹות מן ּפרּוׁשים הוּו ¿ƒƒ¿ְֱֲִִִָָ

מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל ֲֵֵֶֶַָָָָָהעברה,

רּׁש"י. לׁשֹון קדּׁשה. מֹוצא אּתה ערוה ְְְִֵֶֶֶַַָָָֻּגדר

ּפרּוׁשים סתם: ראיתי (ּכאן) ּכהנים ּבתֹורת ְְְֲֲִִִִַָָָָֹאבל

והתקּדׁשּתם מד): יא (לעיל ׁשם ׁשנּו וכן ְְְְְְִִִֵֵֶַָָּתהיּו

ׁשאני ּכׁשם אני, קדֹוׁש ּכי קדׁשים ְְְֲִִִִִִֵֶֶָָֹוהייתם

ׁשאני ּכׁשם קדֹוׁשים, ּתהיּו אּתם ּכ ְְְֲִִִֵֶֶַָָקדֹוׁש

אין ּדעּתי ּולפי ּפרּוׁשים. ּתהיּו אּתם ּכ ְְְְִִִִֵֶַַָָּפרּוׁש

הרב, ּכדברי העריֹות מן לפרׁש הּזֹו ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹהּפריׁשּות

מקֹום ּבכל הּמזּכרת היא הּפריׁשּות ְְְֲִִֶֶַַָָָֻאבל

ּפרּוׁשים. נקראים ׁשּבעליה ְְְְִִִֶֶַַָָָּבּתלמּוד,

ÔÈ�Ú‰Âּובמאכלים ּבעריֹות הזהירה הּתֹורה ּכי ¿»ƒ¿»ְְֲֲִִִִַַַָָָָ

ּבאׁשּתֹו איׁש הּביאה והּתירה ְְְֲִִִִִִַָָָהאסּורים,

הּתאוה ּבעל ימצא ּכן אם והּיין, הּבׂשר ְְֲֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָואכילת

נׁשיו אֹו אׁשּתֹו ּבזּמת ׁשטּוף להיֹות ְְְִִִַָָָָמקֹום

למֹו, ּבׂשר ּבזֹוללי יין ּבסֹובאי ולהיֹות ְְְְְְִִֵֵַַָָָָהרּבֹות,

ּכרצֹונֹו אּסּורוידּבר הזּכר ׁשּלא הּנבלֹות, ּבכל ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֻ

הּתֹורה. ּברׁשּות נבל יהיה והּנה ּבּתֹורה, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָזה

האּסּורים ׁשּפרט אחרי הּכתּוב, ּבא ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּולפיכ

ׁשּנהיה ּכללי ּבדבר וצּוה לגמרי, אֹותם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאסר

ּכענין ּבמׁשּגל, ימעט הּמֹותרֹות, מן ְְְְְְִִִִֵַַָָָּפרּוׁשים

ּתלמידי יהיּו ׁשּלא כב.): (ּברכֹות ְְְְִִֵֶֶַָָֹׁשאמרּו

ולא ּכתרנגֹולין, נׁשֹותיהן אצל מצּויין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹחכמים

הּמצוה ּבקּיּום הּצרי ּכפי אּלא ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָיׁשּתּמׁש

ּכמֹו ּבמעּוטֹו, הּיין מן עצמֹו ויקּדׁש ְְְִִִִִֵֶַַַַמּמּנּו.

ויזּכר קדֹוׁש, הּנזיר ה) ו (ּבּמדּבר הּכתּוב ְְְִִִֶַַַָָָָָָֹׁשּקרא

(ּבראׁשית ּבנח ּבּתֹורה מּמּנּו הּנזּכרֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹהרעֹות

לג). יט (ׁשם ּובלֹוט כא) ְָט

ÔÎÂׁשּלא ּפי על אף הּטמאה מן עצמֹו יפריׁש ¿≈ְְְִִִֶַַַַַָֹֻ

ׁשהזּכירּו ּכמֹו ּבּתֹורה, מּמּנּה ְְְְִִִֶֶַַָָֻהזהרנּו

לּפרּוׁשים, מדרס הארץ עם ּבגדי יח:): ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ(חגיגה

ּבׁשמרֹו ח) ו (ּבּמדּבר קדֹוׁש הּנזיר ׁשּנקרא ְְְְְִִִֶַַָָָָָּוכמֹו

ּולׁשֹונֹו ּפיו יׁשמר וגם ּכן. ּגם הּמת ְְְְִִִֵֵַַַַֹֻמּטמאת

הּדּבּור ּומן הּגּסה האכילה ּברּבּוי ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָמהתּגאל

טז): ט (יׁשעיה הּכתּוב ׁשהזּכיר ּכענין ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָהּנמאס,

עד ּבזה עצמֹו ויקּדׁש נבלה, ּדבר ּפה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹוכל

חּיא רּבי על ׁשאמרּו ּכּמה לפריׁשּות, ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָׁשּיּגיע

מּימיו. ּבטלה ׂשיחה ׂשח ְִִֵֶָָָָָֹׁשּלא

el‡aהּזאת הּמצוה ּבאה ּבהן ּובכּיֹוצא ¿≈ְְִֵֶַַַָָָָֹ

העברֹות ּכל ׁשּפרט אחרי ְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָהּכללית,

זאת ּבכלל ׁשּיּכנס עד לגמרי, אסּורֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשהן

ׁשאמרּו ּכמֹו וגּופֹו, ּבידיו הּנקּיּות ְְְְְִֶַַַָָָָָהּצּואה

ראׁשֹונים, מים אּלּו והתקּדׁשּתם נג:) ְְְְִִִִִֵֶַַָ(ּברכֹות

קדֹוׁש ּכי אחרֹונים, מים אּלּו קדֹוׁשים ְְֲִִִִִִֵֶַַָוהייתם

מצֹות ׁשאּלּו ּפי על אף ּכי ערב, ׁשמן ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָזה

יזהיר, ּבזה ּבכּיֹוצא הּכתּוב עּקר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָמּדבריהם,

ּבני מהמֹון ּופרּוׁשים ּוטהֹורים נקּיים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶׁשּנהיה

ּבמֹותרֹות עצמם מלכלכים ׁשהם ְְְְְִֵֶַַָָָָאדם

ְִִּובכעּורים.

‰ÊÂ,ּבזה ּבכּיֹוצא ולכלל לפרט הּתֹורה ּדר ¿∆ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

מּׂשא ּבכל הּדינין ּפרטי אזהרת אחרי ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָּכי

תגזל ולא תגנב לא אדם, ּבני ׁשּבין ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֹֹּומּתן

ועׂשית ּבכלל: אמר האזהרֹות, ּוׁשאר תֹונּו ְְְְְִִַָָָָָָָֹולא

ּבעׂשה ׁשּיכניס יח), ו (ּדברים והּטֹוב ְְְֲִִֵֶַַַַָָָהּיׁשר

לרצֹון הּדין מּׁשּורת לפנים וכל וההׁשויה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹהּיׁשר

למקֹומֹו ּבהּגיעי (ׁשם) אפרׁש ּכאׁשר ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָחבריו,

הּׁשּבת, ּבענין וכן הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִֵַַַַָָָּברצֹון

ּכללי, ּבעׂשה והּטרחים ּבלאו הּמלאכֹות ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָאסר

כד) כג (להּלן זה אפרׁש ועֹוד ּתׁשּבת. ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר

הּׁשם. ְְֵֶַַּבעזרת

ÌÚËÂ,אלהיכם ה' אני קדֹוׁש ּכי ׁשאמר: הּכתּוב ¿««ֱֲִִֵֶֶַַָָָֹ

ּבהיֹותינּו ּבֹו לדבקה נזּכה ׁשאנחנּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָלֹומר

הראׁשֹון הּדּבּור ּכענין זה והּנה ְְְְִִִִִֵֶַַָקדֹוׁשים.

אּמֹוּבעׂשרת איׁש וצּוה ב). כ (ׁשמֹות הּדּברֹות ְְְֲִִִִֶֶַַָ

יב) כ (שמות ׁשם ּכי ג), (ּפסּוק ּתיראּו ְִִִָָָָואביו

ואמר הּמֹורא. על יצּוה וכאן הּכּבּוד על ְְְִִֶַַַַַַָָָָצּוה

צּוה ח) (ּפסּוק ׁשם ּכי ּתׁשמרּו, ׁשּבתתי ְְְִִִֶַַָָָֹֹואת

ּפרׁשנּו ּוכבר הּׁשמירה. על וכאן הּזכירה ְְְְְִִֵַַַַַָָָָעל

ׁשניהם. ענין ח) כ ְְְִֵֶַ(ׁשמֹות

מּלׁשֹון: והּוא האלילם, אל ּתפנּו אל ואמר ְְְְֱִִִִֶַַָָ(ד)

לבבֹו אׁשר יז), ל (ּדברים לבב יפנה ְְְְְְֲִִִֶֶָָָואם

לּבֹו יפנה ׁשּלא יאמר יז), כט (ׁשם הּיֹום ְִִֶֶֶַַָֹֹֹפנה
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i"yx£'B‚Â eÁaÊ˙ ÈÎÂ∑,הּזה הּזמן ּבתֹו להאכל עלֿמנת אּלא זביחתן ּתהא ׁשּלא ללּמד אּלא זֹו ּפרׁשה נאמרה לא ¿ƒƒ¿¿¿ְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
נאמר ּכבר הרי אכילה זמן להם לקּבע טז)ׁשאם ז וגֹו'"(לעיל קרּבנֹו זבח נדבה אֹו נדר "ואם :.e‰ÁaÊz ÌÎ�ˆ¯Ï∑ ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹƒ¿…¿∆ƒ¿»À

עליכם ירּצה לא ּפסּול, מחׁשבת עליו ּתחׁשבּו ׁשאם לרצֹון, לכם ׁשּיהא נחתֿרּוח, עלֿמנת ּתהא זביחתֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּתחּלת
למדּו∑ÌÎ�ˆ¯Ï.לפני ורּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו; לפי זהּו יג)אפיצימנט"ו, ׁשּפסּול,(חולין ּבקדׁשים לּמתעּסק ׁשּצרימּכאן ְַָƒ¿…¿∆ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

לׁשחט רמב"ן.ׁשּיתּכּון ְְִִֵֶַֹ

(å)éLéìMä íBé-ãò øúBpäå úøçnîe ìëàé íëçáæ íBéa§¯¦§£¤²¥«¨¥−¦¨«¢¨®§©¨Æ©´©§¦¦½
:óøOé Làä¥−¦¨¥«

i"yx£ÏÎ‡È ÌÎÁ·Ê ÌBÈa∑ּכבר לכם ׁשּקבעּתי זה זמן מנת על ּתׁשחטּוהּו .ּכׁשּתזּבחּוהּו ¿ƒ¿¬∆≈»≈ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

(æ):äöøé àì àeä ìebt éLéìMä íBia ìëàé ìëàä íàå§¦²¥«¨¬Ÿ¥«¨¥−©´©§¦¦®¦¬−¬Ÿ¥«̈¤«

i"yx£'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â∑נאמר ּכבר ׁשהרי לזמּנֹו, לחּוץ ענין אינֹו ז)אם מּבׂשרֿזבח(לעיל יאכל האכל "ואם ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
לח ענין ּתנהּו וגֹו'", לֹומרׁשלמיו ּתלמּוד אכילתֹו? על ּכרת חּיבים יהיּו יכֹול למקֹומֹו. האכלת(שם)ּוץ "והּנפׁש : ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

למקֹומֹו חּוץ ּבמחׁשבת הּנׁשחט יצא מחברֹו, ולא מּמּנּו ּתּׂשא", עֹונּה ּכמֹו∑Ïebt.מּמּנּו ד)מתעב, סה "ּומרק(ישעיה : ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹƒְְְַָֹ
ּכליהם" .ּפּגלים ְִִֵֶֻ

(ç)äúøëðå ìlç ýåýé Lã÷-úà-ék àOé Bðåò åéìëàå§«Ÿ§¨Æ£Ÿ´¦½̈¦«¤¬Ÿ¤§Ÿ̈−¦¥®§¦§§¨²
:äénòî àåää Lôpä©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£‡OÈ B�BÚ ÂÈÏÎ‡Â∑,למקֹומֹו חּוץ הּנׁשחט על ּכרת ענּוׁש ואינֹו מדּבר, הּכתּוב ּגמּור כא)ּבנֹותר ׁשּכבר(זבחים ¿…¿»¬ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ׁשוה מּגזרה למדּוהּו ּכרתֹות ּובמּסכת מדּבר. ּגמּור ּבנֹותר וזהּו הּכתּוב. .מעטֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

(è)EãN úàt älëú àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤Æ¤§¦´©§§¤½¯Ÿ§©¤²§©¬¨«§−
:èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå øö÷ì¦§®Ÿ§¤¬¤§¦«§−¬Ÿ§©¥«

ÂÚ¯Ï‡ה ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� ÔeÒk˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿«»√»¿»¿«¬»
:dpÒkz ÔBÎÏ¿ƒ¿À≈

„·˙¯È‰Bו ‡ÓBÈ·e ÏÎ‡˙È ÒÎ�˙È„ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»¿«¿ƒ
:„˜BzÈ ‡¯e�a ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ „Ú ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»««»¿ƒ»»¿»ƒ»

˙ÈÏ˙‡‰ז ‡ÓBÈa ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈¿»¿ƒ»»
:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡e‰ ˜Á¯Ó¿»»»¿≈¿«¬»

„ÈÈח ‡L„e˜ ˙È È¯‡ Ïa˜È d·BÁ dpÏÎÈÈ„e¿≈¿ƒ≈≈¿«≈¬≈»¿»«¿»
:dÓÚÓ ‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ ÏÁ‡«≈¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

Ï‡ט ÔBÎÚ¯‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓ·e¿∆¿»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe „ˆÁÓÏ CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¿»¿»»

:ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹו ּתֹועלת ּבהם ׁשּיהיה להאמין ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָָּבאלילים

יהיּו אבל מהם, יתנּבאּו אׁשר העתידֹות ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּיבאּו

ּתבא ולא ּבעיניו, ותהּו אפס מעׂשיהם וכל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהם

רּבֹותינּו אמרּו וכ עליֹון. ּבגזרת רק ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָעתידֹות

להסּתּכל אסּור עצמן ּדיֹוקנֹות קמט.): ְְְְְִֵַַַָָָ(ׁשּבת

האלילם, אל ּתפנּו אל ׁשּנאמר: מּׁשּום ְֱֱִִִִֶֶֶֶַַָָּבהן,

האּסּור, ּבכלל ּבהן ההסּתּכלּות אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָהכניסּו

ואלהי ואמר ּכלל. ּבענינם ּדעּתֹו יּתן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹׁשּלא

מּׁשעת עליהם להזהיר לכם, תעׂשּו לא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּסכה

ּבּתֹורה יבאּו זרה ּבעבֹודה והאזהרֹות ְְֲֲִַַַָָָָָָָָֹעׂשּיה.

רּבים. ְִִַּבמקֹומֹות

L¯„Ó·eעל הזּכירּו ה) (כד רּבה וּיקרא ¿ƒ¿»ְְִִִַַַָָ

מּפני אֹומר, לוי רּבי הּזֹו: ְִִִֵֵֵַַַָָָהּפרׁשה

ה' אנכי ּבתֹוכּה. ּכלּולין הּדּברֹות ְְְֲִִִֶֶֶַָָֹׁשעׂשרת

ה' אני הכא ּוכתיב ב), כ (ׁשמֹות ְְֱֲִִֶָָֹאלהי

ּוכתיב ג), כ (ׁשם ל יהיה לא ְְְֱִִֵֶֶָֹֹאלהיכם.

מּסכה ואלהי האלילים אל ּתפנּו אל ְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהכא:

ּוכתיב ז), כ (ׁשם תּׂשא לא לכם. תעׂשּו ְֲִִֶַָָָֹֹלא

לּׁשקר. בׁשמי תּׁשבעּו ולא יב) (ּפסּוק ְְְִִִֶַָָָָָֹהכא:

ּוכתיב ח), כ (ׁשם הּׁשּבת יֹום את ְִֶַַָָָזכֹור

אבי את ּכּבד תׁשמרּו. ׁשּבתֹותי ואת ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹהכא:

איׁש הכא: ּוכתיב יב), כ (ׁשם אּמ ְְִִִֶֶָָָואת

יג), כ (ׁשם תרצח לא ּתיראּו. ואביו ְְִִִִַָָָֹאּמֹו

ּדם על תעמד לא טז): (ּפסּוק הכא ְֲִַַַָָָֹֹּוכתיב

הכא ּוכתיב יג), כ (ׁשמֹות תנאף לא .ְְְִִֵֶָָָֹרע

להזנֹותּה. ּבּת אל ּתחּלל אל כט): ְְְְִֵֶַַַָָ(ּפסּוק

ּוכת יג), כ (ׁשמֹות תגנב (ּפסּוקלא הכא יב ְְְִִָָָֹֹ

יג), כ (ׁשמֹות תענה לא ּתגנבּו. לא ְְֲִֶַֹֹֹיא):

רכיל תל לא טז): (ּפסּוק הכא ְִִֵֵָָָָֹּוכתיב

ּוכתיב יד), כ (ׁשמֹות תחמד לא .ְְְְִֶַַֹֹּבעּמי

יח), ּפסּוק (להּלן ּכמֹו לרע ואהבּת ְְְְֲֵַַָָָָָָָהכא:

ּבּמדרׁש. ּכאן ְִַַָָעד

אחרי ּכי ׁשלמים, זבח תזּבחּו וכי ואמר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ(ה)

לאלילים עבֹודה וכל הּזביחה ְְֱֲִִִֶַַָָָָָׁשאסר

לּׁשם ּכּלן העבֹודֹות ּכל ורּקן מּסכה ְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָֹֻולאלהי

ּתזּבחּו לא לּׁשם ּתזּבחּו ּכאׁשר ּכי אמר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֻהמיחד,

לרצֹון עבֹודתכם ׁשּתהיה לרצֹונכם, אּלא ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָלֹו

אדניו אל יתרּצה ּכעבד ּבכם וירצה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹלפניו

לֹו ונרצה ּכלׁשֹון: יצּוּנּו, אׁשר ּכל ְְְְֲֲִִֶֶַַָָּבעׂשֹותֹו

ּכי ּפני ואֹור ד), א (לעיל עליו ְְְִֵֵֶַָָָלכּפר

ּתחׁשבּו ׁשּלא והּטעם, ד). מד (ּתהּלים ְְְְְִִִֶַַַַָֹרציתם

ּתעׂשּו ולא ּתֹועלת, ׁשּום זרה ּבעבֹודה ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיהיה

אּלא ּפרס, לקּבל מנת על הּנכּבד ה' ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָעבֹודת

הראּוי הּוא הּפׁשּוט רצֹונֹו ּכי רצֹונֹו, ְְֲִַַָָָלעׂשֹות

ְְֵַַוהמחּיב.

¯ÓB‡Âקּלים הּקדׁשים ׁשהם ּבׁשלמים, זה ¿≈ְִִִִֵֶֶַַָָָ

ׁשּיׁשמרּו ּבעצמם, לּבעלים ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָהּנאכלים

ׁשּכן וכל רצּויה, ּבכּונה להיֹותם ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָבמחׁשבּתם

מּדתן ׁשהּׁשלמים מּפני אֹו הּקדׁשים. ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבקדׁשי

(זבחים רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו יׂשראל, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשל

והּמׂשּכיל ׁשלמים, נח ּבני הקריבּו לא ְְְְְִִִִֵַַַָֹֹקטז.):

לרצֹונכם יג.): (חּלין אמרּו ורּבֹותינּו ְְְְִִִֵֶַָָֻיבין.

ּבקדׁשים ׁשהּמתעּסק לדעּתכם, ׁשּתזּבחּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָזּבּוחּו,

ָּפסּול.
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"ויראת ּבֹו: נאמר לפיכ נתּכּונּתי, לטֹובה ולֹומר: להּׁשמט ויכֹול לרעה, אֹו לטֹובה זה הּמּכירׁשל ,"מאלהי ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
"ויראת ּבֹו: נאמר ּבֹו, מּכירֹות הּברּיֹות ׁשאר ואין העֹוׂשהּו אדם ׁשל ללּבֹו הּמסּור ּדבר ּכל וכן .ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָמחׁשבֹותי

"רמב"ן.מאלהי ֱֵֶֹ

ß xii` `"i iying mei ß

(åè)øcäú àìå ìã-éðô àOú-àì ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬¨̧¤Æ©¦§½̈«Ÿ¦¨´§¥½̈§¬Ÿ¤§©−
:Eúéîò ètLz ÷ãöa ìBãâ éðt§¥´¨®§¤−¤¦§¬Ÿ£¦¤«

i"yx£ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑ׁשהעול ותֹועבה, חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי עּול, קרּוי הּדין את המקלקל ׁשהּדּין מלּמד …«¬»∆«ƒ¿»ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּתֹועבה, טז)קרּוי כה עול"(דברים עׂשה ּכל וגֹו' ה' תֹועבת "ּכי ׁשּנאמר.: וחרם, ׁשקץ קרּויה כו)והּתֹועבה ז (שם ְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

וגֹו'" ּתׁשּקצּנּו ׁשּקץ ּכמהּו. חרם והיית אלּֿבית תֹועבה Ï„ŒÈ�Ù."ולאֿתביא ‡O˙Œ‡Ï∑(ת"כ)עני ּתאמר: ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ…ƒ»¿≈»ִֶַָֹֹ
ּבנקּיּות מתּפרנס ונמצא ּבּדין אזּכּנּו לפרנסֹו, חּיב והעׁשיר זה ‚„ÏB.הּוא È�t ¯c‰˙ ‡ÏÂ∑עׁשיר ּתאמר: ׁשּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ¿…∆¿«¿≈»ִֶַָֹֹ

גדֹול" ּפני תהּדר "ולא נאמר: לכ ּבּדבר! יׁש ענׁש ּבבׁשּתֹו? ואראה אבּיׁשּנּו היא זה, הּוא ּגדֹולים ּבן זה, .הּוא ְְְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa∑זכּות לכף חבר את ּדן הוי אחר: ּדבר לב)ּכמׁשמעֹו. .(סנהדרין ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆ְְְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָָ

(æè)énòa ìéëø Cìú-àìéðà Eòø íc-ìò ãîòú àì E «Ÿ¥¥³¨¦Æ§©¤½¬Ÿ©«£−Ÿ©©´¥¤®£¦−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£ÏÈÎ¯ CÏ˙Œ‡Ï∑מה לרּגל רעיהם ּבבּתי הֹולכים הרע, לׁשֹון ּומסּפרי מדנים מׁשּלחי ׁשּכל עלֿׁשם אֹומר אני …≈≈»ƒְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לדברי, ּוראיה ּבלע"ז. אשפיימנ"ט רגילה, הֹולכי רכיל', 'הֹולכי נקראים ּבּׁשּוק, לסּפר רע ּיׁשמעּו מה אֹו רע, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָּיראּו

ּוברזל" נחׁשת רכיל "הלכי רכיל", תל "לא 'הליכה': ּבלׁשֹון ּכתּוב ׁשאין 'רכילּות' מצינּו כח)ׁשּלא ו ּוׁשאר(ירמיה ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ
הליכה, ּבֹו ּכתּוב אין הרע ה)לׁשֹון קא רעהּו",(תהילים בּסתר ג)"מלׁשני קכ רמּיה",(שם "לׁשֹון ד): יב מדּברת(שם "לׁשֹון : ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

אחד מּמקֹום ׁשּמֹוצאיהם האֹותּיֹות ׁשּכל ּבגימ"ל, נחלפת ׁשהּכ"ף ּומרּגל, הֹול ׁשהּלׁשֹון אֹומר: אני לכ ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּגדלֹות".
וכן ּבצד"י. וזי"ן ּבלמ"ד, ונּו"ן ּבכ"ף, וקֹו"ף ּבכ"ף, וגימ"ל ּבפ"א, ּבי"ת ּבזֹו; זֹו כח)מתחּלפֹות יט ב "וירּגל(שמואל : ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

וכן רעה, עלי לאמר ּבמרמה רּגל ,"ג)ּבעבּד טו ּכל(תהילים אחר ּומרּגל הּסֹוחר רֹוכל, וכן עלֿלׁשנֹו", רגל "לא : ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
רֹוגל. לׁשֹון 'רֹוכל' נקרא ּבעירֹות, ּתמיד ׁשּמחּזר עלֿׁשם הּנׁשים, ּבהם להתקּׁשט ּבׂשמים הּמֹוכר וכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָסחֹורה,

ּכמֹו קּורצין", תיכֹול "לא ח)ותרּגּומֹו: ג נראה(דניאל מלּכא". ּבי קרצא ּבּה "אכל יהּודיא"; ּדי קרציהֹון "ואכלּו : ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ
על ּומעמידם מקּימים ׁשּדבריו חּזּוק, ּגמר והּוא הלעטה, ׁשּום ּדבריהם המקּבל ּבבית לאכל מׁשּפטם ׁשהיה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּבעיני,

ּבעיניו" "קרץ לׁשֹון קּורצין", "אכילת נקראת: הלעטה ואֹותּה יג)האמת, ו לקרץ(משלי רכיל הֹולכי ּכל ּדר ׁשּכן , ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
הּׁשֹומעים ׁשאר יבינּו ׁשּלא רכילּותן, ּדברי ולרמז ¯EÚ.ּבעיניהם ÌcŒÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï∑יכֹול ואּתה ּבמיתתֹו לראֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ…«¬…««≈∆ְְְִִַָָָ

עליו(ת"כ)להּצילֹו ּבאים לסטים אֹו וחּיה ּבּנהר, טֹובע ּכגֹון: ,.'‰ È�‡∑להּפרע ונאמן ׂשכר, לׁשּלם .נאמן ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ¬ƒְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(125 'r a"lg zegiy ihewl)

רעָך ּדם על תעמד טז)לא להּצילֹו(יט, יכֹול ואּתה ּבמיתתֹו ׁשל(רש"י)לראֹות ּבמיתתֹו" "לראֹות לָך ׁשּנזּדּמן העבּדה עצם ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

נמצאים ּבדֹורנּו לדֹורנּו: הֹוראה ללמד יׁש ּומּכאן זאת. לראֹות הּקּב"ה לָך זּמן ּכְך לׁשם ורק להּצילֹו", יכֹול ׁש"אּתה מֹוכיחה - ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹאדם

‡Ètטו ·q˙ ‡Ï ‡�È„a ¯˜L Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¿ƒ»»ƒ««≈
‡ËLe˜a ‡a¯ Èt‡ ¯c‰˙ ‡ÏÂ ‡�kÒÓƒ¿≈»¿»∆¿««≈«»¿¿»

:C¯·ÁÏ d�È„z¿ƒ≈¿«¿»

ÏÚטז Ìe˜˙ ‡Ï CnÚa ÔÈˆ¯e˜ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ¿«»»¿«
:ÈÈ ‡�‡ C¯·Á„ ‡Óc¿»¿«¿»¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּנין חרׁש, אּלא לי אין חרׁש. תקּלל לא ְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹ(יד)

בעּמ לֹומר: ּתלמּוד אדם, ּכל ְְְְַַַַָָָלרּבֹות

נאמר לּמה ּכן אם כז), כב (ׁשמֹות תאר ְֱִֵֶַָָָֹֹלא

הּמת יצא ּבחּיים, ׁשהּוא מיחד חרׁש מה ְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻחרׁש,

ּבתֹורת ׁשנּוי והּוא רּׁש"י, לׁשֹון ּבחּיים. ְְְִִֵֶַַַַָׁשאינֹו

(ּכאן). ֲִָֹּכהנים

Ï·‡,ּכן אינֹו סו.) (סנהדרין ּבּגמרא הּמדרׁש ¬»ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

הּדּין ּבעם, ּבּנכּבדים הּכתּוב הזהיר ְְִִִִֶַַַַָָָָָָאּלא

לא אלהים כז): כב (ׁשמֹות ׁשאמר ְְֱִִֶַַָָֹֹוהּנׂשיא,

והזהיר וחזר תאר, לא בעּמ ונׂשיא ְְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֹתקּלל

ּומהם החרׁש, והּוא ׁשּבעם ּבאמללים ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ(ּכאן)

הראׁש מן ּכי העם, ׁשאר ּכל אב ּבנין ְְְְִִִִַָָָָָָֹילמדּו

"בעּמ" ּומּלת האזהרה. ּבכלל הּכל הּסֹוף ְְְְְִִַַַַַַַָָָֹועד

עּמנדרׁש מעׂשה ּבעֹוׂשה פה.) (ּבסנהדרין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַ

הרׁשעים. ְְִִָָלהֹוציא

ÏÚÂּכי ּבקללה, החרׁש הזּכיר הּפׁשט, ּדר ¿«ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

יתקּצף ולא יׁשמע ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֵֶַַַַֹֹאף

לֹומר צרי ואין עליו, הּתֹורה הזהירה ְְְְִִִִֵַַָָָָָָּבקללתֹו

ועֹוד, מאד. להם ויחר ׁשּיתּבּיׁשּו ְְְְְְִִִֶֶַַַָֹּבּׁשֹומעים

ּומכׁשיל החרׁש מקּלל ׁשאדם ּבהוה, יזהיר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכי

יבינּו, ולא ידעּו לא ּכי מהם יירא ׁשּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹהעּור

רֹואה ׁשהּוא (ּכאן), מאלהי ויראת ּכן: ְֵֵֵֶֶֶַָָָֹעל

ְִַָהּנסּתרֹות.

ÛÈÒB‰Â,והּדּין הּנׂשיא ּבּמֹוׁשלים, אחר לאו ¿ƒְְִִֵַַַַַָָָ

ּבחדרי לקּללם האנׁשים ׁשּדר ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָּבעבּור

ּובקללת רׁשע. יצא ּבהּׁשפטֹו ּכאׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָמׁשּכבם

העם המֹון ּכי רּבֹות, ּתּקלֹות והּדּין ְֲִִַַַַַָָָָָהּנׂשיא

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy

i"yx£E„N ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï∑ׂשדהּו ּבסֹוף ּפאה ˜ˆE¯È.(ת"כ)ׁשּיּניח Ë˜ÏÂ∑אחת קצירה, ּבׁשעת הּנֹוׁשרים ׁשּבלים …¿«∆¿«»¿ְִֵֵֶַַָָ¿∆∆¿ƒ¿ְְְֳִִִִִַַַַָ
לקט. אינן ׁשלׁש אבל ׁשּתים, ח)אֹו פאה .(ת"כ. ְֲִֵֶֶַָָָֹ

(é)øbìå éðòì èwìú àì Eîøk èøôe ììBòú àì Eîøëå§©§§Æ´Ÿ§¥½¤¬¤©§§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ
:íëéäìà ýåýé éðà íúà áæòz©«£´ŸŸ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑נטף ולא ּכתף לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללת? איזהּו נּכרֹות. והן ׁשּבּה, עֹוללֹות ּתּטל ז)לא Ë¯Ùe.(פאה …¿≈ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֹ∆∆
EÓ¯k∑ּבצירה ּבׁשעת הּנֹוׁשרים ענבים ‡ÌÎÈ‰Ï.ּגרּגרי '‰ È�‡∑,נפׁשֹות אּלא מּכם ּגֹובה ואיני להּפרע. ּדּין «¿¿ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

כב)ׁשּנאמר וגֹו'"(משלי ריבם יריב ה' ּכי וגֹו'... ּתגזלּֿדל "אל :. ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָ

(àé):Búéîòa Léà eøwLú-àìå eLçëú-àìå eáðâz àì−Ÿ¦§®Ÿ§«Ÿ§©«£¬§«Ÿ§©§−¦¬©«£¦«
i"yx£e·�‚z ‡Ï∑הּלמד ּדבר נפׁשֹות; לגֹונב אזהרה הּדּברֹות, ׁשּבעׂשרת תגנב" "לא אבל ממֹון, לגֹונב אזהרה …ƒ¿…ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּביתּֿדין מיתת עליו ׁשחּיבין ּדבר קט)∑eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ.מענינֹו, ׁשּנאמר(ב"ק כב)לפי ה קרן(ויקרא מׁשּלם "וכחׁשּֿבּה", : ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ¿…¿«¬ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָ
תכחׁשּו" "ולא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו ׁשּנאמר∑e¯wL˙Œ‡ÏÂ.וחמׁש. "ונׁשּבע(שם)לפי : ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ¿…¿«¿ְְְֱִִֶֶַַ

תׁשּקרּו" "ולא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו וחמׁש. קרן יׁשּלם .עלֿׁשקר", ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

[ai-`i]£eÚ·M˙Œ‡ÏÂ e¯wL˙Œ‡ÏÂ eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ e·�‚z ‡Ï∑להּׁשבע סֹופ לׁשּקר, סֹופ לכחׁש, סֹופ ּגנבּת, אם …ƒ¿…¿…¿«¬¿…¿«¿¿…ƒ»¿ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
.לּׁשקר ֶֶַ

(áé)éäìà íL-úà zìlçå ø÷Mì éîLá eòáMú-àìåE §«Ÿ¦¨«§¬¦§¦−©¨®¤§¦©§¨²¤¥¬¡Ÿ¤−
:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£ÈÓL· eÚ·M˙Œ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר לפי נאמר? ז)לּמה כ חּיב(שמות יהא לא יכֹול לּׁשוא". אלהי ׁשםֿה' את תּׂשא "לא : ¿…ƒ»¿ƒ¿ƒְְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
לי ׁשּיׁש ׁשם ּכל – לּׁשקר" בׁשמי תּׁשבעּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד הּכּנּויין? ּכל לרּבֹות מּנין המיחד? ׁשם על רמב"ן.אּלא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

(âé)øéëN úlòt ïéìú-àì ìæâú àìå Eòø-úà ÷Lòú-àìŸ©«£¬Ÿ¤¥«£−§´Ÿ¦§®Ÿ«Ÿ¨¦º§ª©¬¨¦²
:ø÷a-ãò Ezà¦§−©«Ÿ¤

i"yx£˜LÚ˙Œ‡Ï∑(ת"כ)ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש הּפעּלה∑ÔÈÏ˙Œ‡Ï.זה על מּוסב נקבה, יֹום∑aŒ„Ú˜¯.לׁשֹון ּבׂשכיר …«¬…ְִֵֶַַָ…»ƒְְְֵַַָָָֻ«…∆ְִִ
אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום הּלילה. ּכל ׂשכרֹו ּגּבּוי זמן לפיכ חּמה, מּׁשּׁשקעה ׁשּיציאתֹו מדּבר, טו)הּכתּוב כד :(דברים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

הּׁשחר, עּמּוד מּׁשּיעלה ּפעּלתֹו ׁשהׁשלמת לילה, ּבׂשכיר מדּבר הּׁשמׁש", עליו קי)"ולאֿתבֹוא ּגּבּוי(ב"מ זמן לפיכ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
מעֹות לבּקׁש עֹונה הּבית, לבעל זמן ּתֹורה ׁשּנתנה לפי הּיֹום; ּכל .ׂשכרֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ãé)úàøéå ìLëî ïzú àì øeò éðôìå Løç ìl÷ú-àì«Ÿ§©¥´¥¥½§¦§¥´¦¥½¬Ÿ¦¥−¦§®Ÿ§¨¥¬¨
éäìàî:ýåýé éðà E ¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£L¯Á Ïl˜˙Œ‡Ï∑לֹומר ּתלמּוד אדם? ּכל לרּבֹות מּנין חרׁש, אּלא לי כז)אין כב אם(שמות תאר". לא בעּמ" : …¿«≈≈≈ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּבחּיים ׁשאינֹו הּמת, יצא ּבחּיים. ׁשהּוא ּכל אף ּבחּיים, ׁשהּוא מיחד, חרׁש מה "חרׁש"? נאמר לּמה È�ÙÏÂ.(ת"כ)ּכן, ְֱִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ¿ƒ¿≈

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ∑(ת"כ)ל וקח ׂשד מכר ּתאמר: אל לֹו. הֹוגנת ׁשאינּה עצה ּתּתן לא ּבּדבר, הּסּומא לפני ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
הימּנּו ונֹוטלּה עליו עֹוקף ואּתה EÈ‰Ï‡Ó.חמֹור, ˙‡¯ÈÂ∑ּדעּתֹו אם לידע לּברּיֹות מסּור אינֹו הּזה ׁשהּדבר לפי ְְְֲֵֵֶַָָָָ¿»≈»≈¡…∆ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

˙ËwÏי ‡Ï CÓ¯Î„ ‡¯˙�Â ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯ÎÂ¿«¿»»¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»»¿«≈
ÈÈ ‡�‡ ÔB‰˙È ˜BaLz È¯Bi‚Ïe ÈÈ�ÚÏ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿»¿¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

˙Ôe¯wLיא ‡ÏÂ Ôe·cÎ˙ ‡ÏÂ Ôe·�‚z ‡Ï»ƒ¿¿¿»¿«¿¿»¿«¿
:d¯·Áa L�‡¡«¿«¿≈

È˙יב ÏÁ˙Â ‡¯˜LÏ ÈÓLa ÔeÚ·M˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈»
:ÈÈ ‡�‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL¿»∆¡»»¬»¿»

˙·È˙יג ‡Ï Òp‡˙ ‡ÏÂ C¯·Á ˙È ˜BLÚ˙ ‡Ï»«¬»«¿»¿»¿«≈»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú C˙ÂÏ ‡¯È‚‡„ ‡¯‚‡«¿»«¬ƒ»¿»»««¿»

Ï‡יד ÈÊÁ ‡Ïc Ì„˜e ÚÓL ‡Ïc ËeÏ˙ ‡Ï»¿¿»»«¿»¿»»≈»
:ÈÈ ‡�‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡Ï˜z ÌÈN¿̇ƒ«¿»¿ƒ¿«≈¡»»¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נאמר, לּמה לּׁשקר. בׁשמי תּׁשבעּו ולא ְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹ(יב)

את תּׂשא לא ז): כ (ׁשמֹות ׁשּנאמר ְְֱִִֶֶֶַָֹלפי

אּלא חּיב יהא לא יכֹול לּׁשוא, אלהי ה' ְְֱֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשם

הּכּנּויין, ּכל לרּבֹות מּנין המיחד, הּׁשם ְְִִִִֵַַַַַַָָֻעל

ּכל לּׁשקר, בׁשמי תּׁשבעּו לא לֹומר ְְְִִִֶַַַָָָֹּתלמּוד

(ּכאן). ּכהנים מּתֹורת רּׁש"י לׁשֹון לי. ׁשּיׁש ְֲִִִִֵֵֶַַָֹׁשם

ÏÚÂהּׁשם הּוא בׁשמי, תּׁשבעּו לא האמת, ּדר ¿«ְְֱִִִֵֶֶֶַָָֹ

הּוא ,אלהי ׁשם את וחּללּת ְְְֱִֵֶֶַַָָֹֻהמיחד,

נאמר וׁשם הּכּנּויין. ּכל נתרּבּו ׁשּמּמּנּו ְְֱֱִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהאלהים

ּבׁשמֹו יּנקהה', לא וכי ,אלהי אתׁשםה' ְְְֱִִִִֵֶֶֶָָֹֹּתחּלה:

יּׁשבע ּכאׁשר ּכי וחּללּת, טעם וזה המיחד. ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָֻהּגדֹול

אלהיו. ׁשם מחּלל יהיה לּׁשקר המיחד ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּבּׁשם



מט miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i iying meil inei xeriy

"ויראת ּבֹו: נאמר לפיכ נתּכּונּתי, לטֹובה ולֹומר: להּׁשמט ויכֹול לרעה, אֹו לטֹובה זה הּמּכירׁשל ,"מאלהי ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
"ויראת ּבֹו: נאמר ּבֹו, מּכירֹות הּברּיֹות ׁשאר ואין העֹוׂשהּו אדם ׁשל ללּבֹו הּמסּור ּדבר ּכל וכן .ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָמחׁשבֹותי

"רמב"ן.מאלהי ֱֵֶֹ

ß xii` `"i iying mei ß

(åè)øcäú àìå ìã-éðô àOú-àì ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬¨̧¤Æ©¦§½̈«Ÿ¦¨´§¥½̈§¬Ÿ¤§©−
:Eúéîò ètLz ÷ãöa ìBãâ éðt§¥´¨®§¤−¤¦§¬Ÿ£¦¤«

i"yx£ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑ׁשהעול ותֹועבה, חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי עּול, קרּוי הּדין את המקלקל ׁשהּדּין מלּמד …«¬»∆«ƒ¿»ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּתֹועבה, טז)קרּוי כה עול"(דברים עׂשה ּכל וגֹו' ה' תֹועבת "ּכי ׁשּנאמר.: וחרם, ׁשקץ קרּויה כו)והּתֹועבה ז (שם ְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

וגֹו'" ּתׁשּקצּנּו ׁשּקץ ּכמהּו. חרם והיית אלּֿבית תֹועבה Ï„ŒÈ�Ù."ולאֿתביא ‡O˙Œ‡Ï∑(ת"כ)עני ּתאמר: ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ…ƒ»¿≈»ִֶַָֹֹ
ּבנקּיּות מתּפרנס ונמצא ּבּדין אזּכּנּו לפרנסֹו, חּיב והעׁשיר זה ‚„ÏB.הּוא È�t ¯c‰˙ ‡ÏÂ∑עׁשיר ּתאמר: ׁשּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ¿…∆¿«¿≈»ִֶַָֹֹ

גדֹול" ּפני תהּדר "ולא נאמר: לכ ּבּדבר! יׁש ענׁש ּבבׁשּתֹו? ואראה אבּיׁשּנּו היא זה, הּוא ּגדֹולים ּבן זה, .הּוא ְְְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa∑זכּות לכף חבר את ּדן הוי אחר: ּדבר לב)ּכמׁשמעֹו. .(סנהדרין ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆ְְְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָָ

(æè)énòa ìéëø Cìú-àìéðà Eòø íc-ìò ãîòú àì E «Ÿ¥¥³¨¦Æ§©¤½¬Ÿ©«£−Ÿ©©´¥¤®£¦−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£ÏÈÎ¯ CÏ˙Œ‡Ï∑מה לרּגל רעיהם ּבבּתי הֹולכים הרע, לׁשֹון ּומסּפרי מדנים מׁשּלחי ׁשּכל עלֿׁשם אֹומר אני …≈≈»ƒְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לדברי, ּוראיה ּבלע"ז. אשפיימנ"ט רגילה, הֹולכי רכיל', 'הֹולכי נקראים ּבּׁשּוק, לסּפר רע ּיׁשמעּו מה אֹו רע, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָּיראּו

ּוברזל" נחׁשת רכיל "הלכי רכיל", תל "לא 'הליכה': ּבלׁשֹון ּכתּוב ׁשאין 'רכילּות' מצינּו כח)ׁשּלא ו ּוׁשאר(ירמיה ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ
הליכה, ּבֹו ּכתּוב אין הרע ה)לׁשֹון קא רעהּו",(תהילים בּסתר ג)"מלׁשני קכ רמּיה",(שם "לׁשֹון ד): יב מדּברת(שם "לׁשֹון : ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

אחד מּמקֹום ׁשּמֹוצאיהם האֹותּיֹות ׁשּכל ּבגימ"ל, נחלפת ׁשהּכ"ף ּומרּגל, הֹול ׁשהּלׁשֹון אֹומר: אני לכ ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּגדלֹות".
וכן ּבצד"י. וזי"ן ּבלמ"ד, ונּו"ן ּבכ"ף, וקֹו"ף ּבכ"ף, וגימ"ל ּבפ"א, ּבי"ת ּבזֹו; זֹו כח)מתחּלפֹות יט ב "וירּגל(שמואל : ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

וכן רעה, עלי לאמר ּבמרמה רּגל ,"ג)ּבעבּד טו ּכל(תהילים אחר ּומרּגל הּסֹוחר רֹוכל, וכן עלֿלׁשנֹו", רגל "לא : ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
רֹוגל. לׁשֹון 'רֹוכל' נקרא ּבעירֹות, ּתמיד ׁשּמחּזר עלֿׁשם הּנׁשים, ּבהם להתקּׁשט ּבׂשמים הּמֹוכר וכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָסחֹורה,

ּכמֹו קּורצין", תיכֹול "לא ח)ותרּגּומֹו: ג נראה(דניאל מלּכא". ּבי קרצא ּבּה "אכל יהּודיא"; ּדי קרציהֹון "ואכלּו : ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ
על ּומעמידם מקּימים ׁשּדבריו חּזּוק, ּגמר והּוא הלעטה, ׁשּום ּדבריהם המקּבל ּבבית לאכל מׁשּפטם ׁשהיה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּבעיני,

ּבעיניו" "קרץ לׁשֹון קּורצין", "אכילת נקראת: הלעטה ואֹותּה יג)האמת, ו לקרץ(משלי רכיל הֹולכי ּכל ּדר ׁשּכן , ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
הּׁשֹומעים ׁשאר יבינּו ׁשּלא רכילּותן, ּדברי ולרמז ¯EÚ.ּבעיניהם ÌcŒÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï∑יכֹול ואּתה ּבמיתתֹו לראֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ…«¬…««≈∆ְְְִִַָָָ

עליו(ת"כ)להּצילֹו ּבאים לסטים אֹו וחּיה ּבּנהר, טֹובע ּכגֹון: ,.'‰ È�‡∑להּפרע ונאמן ׂשכר, לׁשּלם .נאמן ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ¬ƒְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(125 'r a"lg zegiy ihewl)

רעָך ּדם על תעמד טז)לא להּצילֹו(יט, יכֹול ואּתה ּבמיתתֹו ׁשל(רש"י)לראֹות ּבמיתתֹו" "לראֹות לָך ׁשּנזּדּמן העבּדה עצם ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

נמצאים ּבדֹורנּו לדֹורנּו: הֹוראה ללמד יׁש ּומּכאן זאת. לראֹות הּקּב"ה לָך זּמן ּכְך לׁשם ורק להּצילֹו", יכֹול ׁש"אּתה מֹוכיחה - ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹאדם

‡Ètטו ·q˙ ‡Ï ‡�È„a ¯˜L Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¿ƒ»»ƒ««≈
‡ËLe˜a ‡a¯ Èt‡ ¯c‰˙ ‡ÏÂ ‡�kÒÓƒ¿≈»¿»∆¿««≈«»¿¿»

:C¯·ÁÏ d�È„z¿ƒ≈¿«¿»

ÏÚטז Ìe˜˙ ‡Ï CnÚa ÔÈˆ¯e˜ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ¿«»»¿«
:ÈÈ ‡�‡ C¯·Á„ ‡Óc¿»¿«¿»¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּנין חרׁש, אּלא לי אין חרׁש. תקּלל לא ְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹ(יד)

בעּמ לֹומר: ּתלמּוד אדם, ּכל ְְְְַַַַָָָלרּבֹות

נאמר לּמה ּכן אם כז), כב (ׁשמֹות תאר ְֱִֵֶַָָָֹֹלא

הּמת יצא ּבחּיים, ׁשהּוא מיחד חרׁש מה ְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻחרׁש,

ּבתֹורת ׁשנּוי והּוא רּׁש"י, לׁשֹון ּבחּיים. ְְְִִֵֶַַַַָׁשאינֹו

(ּכאן). ֲִָֹּכהנים

Ï·‡,ּכן אינֹו סו.) (סנהדרין ּבּגמרא הּמדרׁש ¬»ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

הּדּין ּבעם, ּבּנכּבדים הּכתּוב הזהיר ְְִִִִֶַַַַָָָָָָאּלא

לא אלהים כז): כב (ׁשמֹות ׁשאמר ְְֱִִֶַַָָֹֹוהּנׂשיא,

והזהיר וחזר תאר, לא בעּמ ונׂשיא ְְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֹתקּלל

ּומהם החרׁש, והּוא ׁשּבעם ּבאמללים ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ(ּכאן)

הראׁש מן ּכי העם, ׁשאר ּכל אב ּבנין ְְְְִִִִַָָָָָָֹילמדּו

"בעּמ" ּומּלת האזהרה. ּבכלל הּכל הּסֹוף ְְְְְִִַַַַַַַָָָֹועד

עּמנדרׁש מעׂשה ּבעֹוׂשה פה.) (ּבסנהדרין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַ

הרׁשעים. ְְִִָָלהֹוציא

ÏÚÂּכי ּבקללה, החרׁש הזּכיר הּפׁשט, ּדר ¿«ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

יתקּצף ולא יׁשמע ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֵֶַַַַֹֹאף

לֹומר צרי ואין עליו, הּתֹורה הזהירה ְְְְִִִִֵַַָָָָָָּבקללתֹו

ועֹוד, מאד. להם ויחר ׁשּיתּבּיׁשּו ְְְְְְִִִֶֶַַַָֹּבּׁשֹומעים

ּומכׁשיל החרׁש מקּלל ׁשאדם ּבהוה, יזהיר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכי

יבינּו, ולא ידעּו לא ּכי מהם יירא ׁשּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹהעּור

רֹואה ׁשהּוא (ּכאן), מאלהי ויראת ּכן: ְֵֵֵֶֶֶַָָָֹעל

ְִַָהּנסּתרֹות.

ÛÈÒB‰Â,והּדּין הּנׂשיא ּבּמֹוׁשלים, אחר לאו ¿ƒְְִִֵַַַַַָָָ

ּבחדרי לקּללם האנׁשים ׁשּדר ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָּבעבּור

ּובקללת רׁשע. יצא ּבהּׁשפטֹו ּכאׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָמׁשּכבם

העם המֹון ּכי רּבֹות, ּתּקלֹות והּדּין ְֲִִַַַַַָָָָָהּנׂשיא
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i"yx£e¯ÓLz È˙wÁŒ˙‡∑לּדבר טעם ׁשאין ,מל ּגזרֹות אּלּו חּקים וגֹו'. ּכלאים תרּביע לא ּבהמּת הן: .ואּלּו ∆À…«ƒ¿…ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
ÌÈ‡Ïk „‚·e∑לא יכֹול יחּדו". ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: לפי נאמר? ואניצילּמה צמר ּגּזי ילּבׁש ∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ואֹומר ונּוז. טוּוי ׁשּוע, ׁשהּוא ּדבר "ׁשעטנז". לֹומר: ּתלמּוד הּלבדים? לרּבֹות מּנין "ּבגד". לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּפׁשּתן?
ּכמֹו: ּבלע"ז, מישטי"ר לחּברֹו. זה עם זה וׁשזּור הּנמלל ּדבר לׁשֹון נּוז יב)אני: ׁשאנּו(מו"ק ּבהֹון', ּדאית לנאזי 'חזין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּופׁשּתים צמר מחּברת מנחם: ּפרׁש "ׁשעטנז", ּולׁשֹון פלישטר"א. ּכּמּוׁש, לׁשֹון .מפרׁשים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr fi zegiy ihewl)

ּכלאים ּתזרע לא יט)ׂשדָך הּצד־הּׁשוה(יט, ּדהּנה לֹומר, ויׁש לקצירה. קֹודמת ׁשּזריעה אף לכלאים, ולקט ּפאה הקּדים לּמה וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ה'. ׁשּקבע הבּדלה על ׁשמירה - הּוא וכלאים ולקט ּפאה ולקטּבין ׁשּיְךּפאה אחד חלקים; לׁשני הּׂשדה יבּול את הבּדיל ה' – ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

לענּיים. ׁשּיְך ואחד הּׂשדה הּמקֹורּכלאיםלבעל היא ולקט ּפאה ׁשל הרּוחנית וההבּדלה ׁשֹונים. למינים הּצמחים את הבּדיל ה' – ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּכלאים. ׁשל הּגׁשמית להבּדלה רמב"ןוהּסּבה ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ

ÔÈ·e¯Úיט ·k¯˙ ‡Ï C¯ÈÚa Ôe¯hz ÈÓÈ˜ ˙È»¿»«ƒ¿¿ƒ»»«¿≈≈ƒ
ÔÈ·e¯Ú Le·Ïe ÔÈ·e¯Ú Ú¯Ê˙ ‡Ï CÏ˜Á«¿»»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ

:CÏÚ ˜qÈ ‡Ï ‡Ê�ËÚL««¿≈»»ƒ«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,CBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â ÌÚËÂלא ּכי הפלגה, ¿««¿»«¿»¿≈¬»ְִַָָֹ

חברֹו את ׁשּיאהב האדם לב ְֱֲֵֵֵֵֶֶַָָָֹיקּבל

עקיבא רּבי ּבא ׁשּכבר ועֹוד, נפׁשֹו. את ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָּכאהבתֹו

סב.). (ב"מ חבר לחּיי קֹודמין חּיי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַולּמד:

ענין ּבכל חברֹו ׁשּיאהב הּתֹורה מצות ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

הּטֹוב. ּבכל נפׁשֹו את יאהב ְְֲֵֶַַַַָֹּכאׁשר

ÔÎzÈÂרע את "ואהבּת אמר ׁשּלא ּבעבּור ¿ƒ»≈ְְֲֲֵֶֶַַַָָָֹ

,לרע ּבמּלת אֹותם והׁשוה ,"ְְְְֲִִֵַָָָּכמֹו

ׁשּיהיה ּדגר, לד) (ּפסּוק ּכמֹו לֹו ואהבּת ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָוכן:

ּכי ּבדעּתֹו, ׁשניהם אהבת להׁשוֹות ְְְְְֲִֵֵֶַַַַּפרּוׁשֹו

ּבדברים רעהּו את אדם ׁשּיאהב רּבים ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּפעמים

וכּיֹוצא ּבחכמה ולא ּבעׁשר להיטיבֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַָָֹֹידּועים,

ׁשּיזּכה יחּפץ ּבּכל, אֹוהבֹו יהיה ואם ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָֹֹּבזה,

ּובדעת וכבֹוד ּובנכסים ּבעׁשר לֹו האהּוב ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹרעהּו

חפץ יהיה אבל אליו, ׁשּיׁשוה ולא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹּובחכמה,

ּבכל מּמּנּו יֹותר הּוא ׁשּיהיה לעֹולם ְְְְִִִֵֶֶֶָָּבלּבֹו

ּפחיתּות ּתהיה ׁשּלא הּכתּוב ויצּוה ְְִִִֶֶֶַַָָֹטֹובה,

הּטֹוב ּברבֹות יאהב אבל ּבלּבֹו, הּזאת ההּקנאה ְְְֲִִִַַַַָָָֹֹ

יּתן ולא לנפׁשֹו, עֹוׂשה אדם ּכאׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹלחברֹו

ּביהֹונתן אמר ּכן ועל ּבאהבה. ְֲִִִֵַַַָָָָָׁשעּורין

אהבֹו, נפׁשֹו אהבת ּכי יז): כ ְְֲֲִֵֵַַַ(ׁשמּואלֿא

(ׁשם ואמר מּלּבֹו הּקנאה מּדת ׁשהסיר ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּבעבּור

וגֹו'. יׂשראל על ּתמל ואּתה יז): ְְְְִִֵַַָָֹכג

ÔÈ�ÚÂרּבֹותינּו ּפרׁשּוהּו ּכבר והּנטירה, הּנקימה ¿ƒ¿«ְְְְְִִֵֵַַַָָָ

חּיּוב ּבֹו ׁשאין ּבדבר ׁשהּוא ּכאן) ְִֵֶֶָָָ(ת"כ

ּכי .קרּדמ הׁשאילני מּגל הׁשאילני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֻממֹון,

ּבנזיקין ּכגֹון ממֹון חברֹו לֹו ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָּבדבר

אבל לֹו, להּניח מחּיב אינֹו ּבהן, ְְְֲִֵֵֶַַַָָָֻוכּיֹוצא

ּכאׁשר מּפסּוק: מּמּנּו, ויׁשּלם ּדין ּבבית ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָֻיתּבעּנּו

מעצמֹו והּוא יט), כד (להּלן ּלֹו יעׂשה ּכן ְְְֵֵֵֶַַָָָָעׂשה

מה אֹו ּׁשּלוה מה יׁשּלם ּכאׁשר לׁשּלם ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָחּיב

נֹוקם ׁשּיהיה נפׁש, ּבענין ׁשּכן וכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּׁשּגזל.

ּפי על מּידֹו, אחיו ּדמי ׁשּיגאל עד לֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָונֹוטר

הּתֹורה. ּבמׁשּפטי הּמֹורים ּדין ְְְִִִֵֵַַָּבית

לא ּבהמּת הן ואּלּו ּתׁשמרּו. חּקֹותי את ְְְְְִֵֵֶֶַֹֹֻ(יט)

ּגזרֹות אּלּו חּקים וגֹו'. ּכלאים ְְְְִִִִֵֵַַַֻתרּביע

ולא רּׁש"י. לׁשֹון לּדבר. טעם ׁשאין ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹמל

וׁשּיהיּו נעלם הּטעם ׁשּיהיה רּבֹותינּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהזּכירּו

אּלא עליהם מׁשיבים העֹולם ואּמֹות הרע ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֻיצר

ואין הּבהמה. ּבכלאי לא ׁשעטנז, ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָֹּבלביׁשת

הּמלכים מלכי מל ּגזרת ׁשּתהיה ּבהם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכּונה

אלֹוּה אמרת ּכל ּכי טעם, ּבלא מקֹום ְְְֱִִַַַַָָֹּבׁשּום

ּגזרת הם החּקים רק ה). ל (מׁשלי ְְְִִֵֵֵַַַָֻצרּופה

ּתֹועלּתם ׁשּיגּלה ּבלי ּבמלכּותֹו יחק אׁשר ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמל

מהרהרין אבל ּבהם, נהנים העם ואין ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָלעם,

ליראת אֹותם ּומקּבלים ּבלּבם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָאחריהם

ה חּקי וכן הםהּמלכּות. הּוא ּברּו ּקדֹוׁש ְְֵֵֵַַַָָֻ

ּבמחׁשבּתם העם ׁשאין ּבּתֹורה לֹו אׁשר ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָהּסֹודֹות

נכֹון ּבטעם ּכּלם אבל ּכּמׁשּפטים, ּבהם ְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָֻנהנים

ׁשלמה. ְְֵֶֶָותֹועלת

ÌÚh‰Â,ּבעֹולם הּמינים ּברא הּׁשם ּכי ּבכלאים, ¿«««ְְִִִִִֵַַַָָָָ

ּובבעלי ּבצמחים הּנפׁשֹות, ּבעלי ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָּבכל

ׁשּיתקּימּו הּתֹולדה ּכח ּבהם ונתן הּתנּועה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנפׁש

יתּבר הּוא ׁשּירצה זמן ּכל לעד ּבהם ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּמינים

למיניהם ׁשּיֹוציאּו ּבכחם וצּוה העֹולם. ְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹּבקּיּום

למינהּו ּבכּלם: ׁשּנאמר לעֹולם, לעד יׁשּתּנּו ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹֻולא

ׁשּנרּביע הּמׁשּכב סּבת צּוה והּנה א). ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ(ּבראׁשית

ּבאים ּכאׁשר הּמינין לקּיּום זֹו עם זֹו ְְֲִִִִִֵֶַַָּבהמֹות

והּמרּכיב ּורבּיה. לפרּיה הּנׁשים על ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָהאנׁשים

ּבראׁשית, ּבמעׂשה ּומכחיׁש מׁשּנה מינין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַׁשני

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הׁשלים ׁשּלא יחׁשב ְְְִִִֶַַָָֹֹּכאּלּו

ּבבריאתֹו לעזר הּוא ויחּפץ ,הּצר ּכל ְְְְֲִִֶַַַָָָֹֹֹּבעֹולמֹו

ּברּיֹות. ּבֹו להֹוסיף עֹולם ְְִִֶָׁשל

ÌÈ�Èn‰Âמּׁשאינֹו מין יֹולידּו לא חּיים ּבבעלי ¿«ƒƒְֲִִִִֵֵֶַַֹ

ׁשּיּולדּו ּבּטבע הּקרֹובים וגם ְְְִִִֶֶַַַַָמינֹו,

לא הם ּכי זרעם יּכרת הּפרדים, ּכגֹון ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹמהם,

ּפעּלת האּלה, הּדברים ׁשני מּצד והּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻיֹולידּו.

וגם ּובטל. נמאס ּדבר ּבּמינים ְְְִִִֵַַַַָָָָָָההרּכבה

אין מינֹו ּבׁשאינֹו מין ירּכיבּו אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָהּצמחים

ׁשני ּבאּסּורם ויהיּו כן, אחרי צֹומח ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָּפרים

ּתזרע לא ׂשד טעם: וזה הּנזּכרים. ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹטעמים

רּבֹותינּו ּדעת על ּבהרּכבה ׁשהּוא ְְְִִֵֶַַַַַָָָּכלאים,

לט.). ִִ(קּדּוׁשין

¯Ò‡Âּבטבעם ׁשּיׁשּתּנּו מּפני זרעים, ּכלאי אף ¿»«ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

ּכל ויהיה מּזה, זה יֹונקים ּבהיֹותם ּבצּורתם ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָּגם

ואסּור מינין. מּׁשני הרּכב ּכאּלּו מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַָֻּגרעין

ׁשּדר מּפני י) כב (ּדברים ּובחמֹור ּבׁשֹור ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹלחרׁש

אחת, ּברפת צמדֹו להביא אדמתֹו עֹובד ְְְְִִֵֶֶַַַָָָּכל

הרּכבה. לידי ְְִֵַָָָֹויבאּו

e�¯·ÁÓeהּוא ּכי הּכלאים, ּבטעם ׁשּמֹוסיף מי ≈«¿≈ְְִִִִִֶַַַַ

המגּדלים הּכחֹות לערּבב ְְְְִֵֶַַַַֹֹׁשּלא

ּׁשאמרּו מּמה מּזה, זה יֹונקים להיֹות ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָהּצמחים

אין סימֹון, רּבי אמר ו): (י רּבה ְִִִִֵֵַַַָָּבבראׁשית

מּזל לֹו ׁשאין מּלמּטה ועׂשב עׂשב ּכל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָל

הּוא הדא ּגדל, לֹו ואֹומר אֹותֹו ּומּכה ְְֲִֵֶַַַָָָּברקיע

ׁשמים חּקֹות הידעּת לג): לח (אּיֹוב ְְֲִִִִַָָָָֻּדכתיב

בארץ. מׁשטרֹו ּתׂשים ְִִִֶָָָָאם

‰p‰Âׁשּינקּו ּבכדי זֹורען אֹו ּכלאים הּמרּכיב ¿ƒ≈ְְְְְִִִִִֵֶַַַָ

אמר ּולכ ׁשמים. חּקֹות מבּטל מּזה ְְִִֵֶֶַַַָָָֻזה

ׁשמים. חּקֹות הם ּכי ּתׁשמרּו, חּקֹותי את ְִִִֵֶֶַַָָֹֻֻּבהם:

מּׁשּום ּפנחס: רּבי מּׁשּום חנינא רּבי אמר ְְֲִִִִִִַַַָָָָוכ

(ירּוׁשלמי עֹולמי את ּבהם ׁשחקקּתי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻחּקים

ּבראׁשית ּבסדר ּכתבּתי ּוכבר ה"ז). פ"א ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּכלאים

ּבעליֹונים, יסֹודֹותם ּכּלם ׁשהּצמחים כו) ְְְִִֶֶַָָָָֻ(א

עד חּיים הּברכה את הּׁשם להם צּוה ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּומּׁשם

ּומערבב מכחיׁש ּכלאים הּמרּכיב והּנה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָהעֹולם.

ּבראׁשית. ְֲִֵֵַמעׂשה

.Ê�ËÚL ÌÈ‡Ïk „‚·eׁשּנאמר לפי נאמר, לּמה ∆∆ƒ¿«ƒ««¿≈ְֱֱִֶֶֶַַָָ

צמר ׁשעטנז תלּבׁש לא יא) כב ְְְִִֵֶֶַַַָֹ(ּדברים

ואניצי צמר ּגּזי ילּבׁש לא יכֹול יחּדו, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּופׁשּתים

את לרּבֹות מּנין ּבגד, לֹומר ּתלמּוד ְְְִִִֵֶֶַַַַָּפׁשּתן,

ׁשֹוע ׁשהּוא ּדבר ׁשעטנז, לֹומר ּתלמּוד ְְְִֵֶַַַַַַָָָהּלבדים,

ּדבר לׁשֹון נֹוז אני ואֹומר (ת"כ). ונֹוז ְְְֲִֵָָָטוּוי

רׁש"י. לׁשֹון לחברֹו, זה עם זה וׁשזּור ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהּנמלל

B�È‡Âא ׁשהּלבדים ּבעיני, מּדברינכֹון אּסּורם ין ¿≈ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

אּלא ׁשאינן סֹופרים, מּדברי אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָּתֹורה

מ"ט) פ"ט (ּכלאים ׁשנינּו וכ ּבלבד, ְְְִִִִַַַָָׁשֹוע

ּובּגמרא ׁשֹוע. ׁשהן מּפני אסּורין ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהּלבדים

טוּוי אֹו ׁשֹוע אֹו ואימא סא:): (נּדה ְְִֵַָָָָאמרּו

זּוטרא ּכמר והלכתא והעלּו: נֹוז, ְְְְְְֱִֶַָָאֹו

ליׁשנא. ּבחד רחמנא ְְְְְְִִִַַַָָָמּדאּפקינהּו

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i iying meil inei xeriy

אּלּו יהּודים ׁשל ּבהּצלתם לעסק החֹובה חלה ואחת אחד ּכל ׁשעל איפֹוא, לדעת, יׁש רּוחנית. טביעה ּבסּכנת יׂשראל מּבני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹרּבים

הּדרּוׁשים הּכחֹות לֹו ׁשּנּתנּו מֹוכיחה ׁשּכזֹו, ּבסּכנה הּנמצאים יהּודים ׁשּיׁשנם ולדעת לראֹות לֹו ׁשּנזּדּמן העבּדה עצם ׁשּכן -ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

רמב"ןלהּצילם! ְִַָ
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:àèç åéìò àOú-àìå§«Ÿ¦¨¬¨−̈¥«§

i"yx£‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡O˙Œ‡ÏÂ∑ּברּבים ּפניו את ּתלּבין רמב"ן.לא ¿…ƒ»»»≈¿ְִִֶַַָָָֹ

(çé)EBîk Eòøì záäàå Enò éða-úà øhú-àìå íwú-àì«Ÿ¦³Ÿ§«Ÿ¦ŸÆ¤§¥´©¤½§¨«©§¨¬§¥«£−¨®
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i"yx£Ìw˙Œ‡Ï∑(כג איני(יומא לֹו: אמר !קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר למחר לאו. לֹו: אמר !מּגל הׁשאילני לֹו: אמר …ƒ…ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
לאו. לֹו: אמר !קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר נטירה? היא ואיזֹו נקימה. היא זֹו – הׁשאלּתני ׁשּלא ּכדר ,ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻמׁשאיל
האיבה ׁשּנֹוטר נטירה, היא זֹו – הׁשאלּתני ׁשּלא ּכמֹות ואיני ,ל הא לֹו: אמר !מּגל הׁשאילני לֹו: אמר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלמחר

נֹוקם ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי EBÓk.ּבלּבֹו, EÚ¯Ï z·‰‡Â∑(ת"כ)ּבּתֹורה ּגדֹול ּכלל זה עקיבא: רּבי .אמר ְִִֵֵֶַַ¿»«¿»¿≈¬»ְֲִִֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(215 'nr fi zegiy ihewl)

ּבּתֹורה ּגדֹול ּכלל יח)זה יט, הקׁשה:(רש"י לטבעא.לרׁש"י המנּגד ּדבר עצמֹו, את ׁשאֹוהב ּכמֹו רעהּו את לאהב לאדם אפׁשר איְך ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

היאבהאדם. ׁשהּמצוה ּומתרץ אֹותן. ּגם ּכֹוללת זֹו מצוה והרי לחברֹו, אדם ׁשּבין הּמצֹות ּבּתֹורה נכּתבּו מּדּוע אתּכלל. הּכֹולל , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּדֹורׁשת היא ואין לחברֹו, אדם ׁשּבין הּמצֹות הּללּורגׁשּכל הּמצֹות קּיּום הּכללּבמעׂשהאּלא את הן ּכדרּכּה, מפרטת, והּתֹורה . ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּפרטיו. את ְְֵֶָָוהן

È˙יז ÁÎB˙ ‡ÁÎB‡ CaÏa CeÁ‡ ˙È È�N˙ ‡Ï»ƒ¿≈»¬¿ƒ»»»«»
:‡·BÁ dÏ Èc ÏÚ Ïa˜˙ ‡ÏÂ C¯·Á«¿»¿»¿«≈«ƒ≈»

CnÚיח È�·Ï e··c ¯h˙ ‡ÏÂ ÌBw˙ ‡Ï»ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿≈«»
:ÈÈ ‡�‡ C˙Âk C¯·ÁÏ ÌÁ¯˙e¿«≈¿«¿»¿»»¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

עליהם, לקּום ויתעֹוררּו אֹותם יׂשנאּו ְְְְְְְֲִִִֵֶָָָּבסכלּותם

ארץ. יעמידּו ּבמׁשּפטם ְְְֲִִֵֶַָָָוהם

ׁשם על אני אֹומר .ּבעּמי רכיל תל לא ְֲִִֵֵֵֵֶַַָֹ(טז)

הרע לׁשֹון ּומסּפרי מדנים מׁשּלחי ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָׁשּכל

אֹו רע ּיראּו מה לרּגל רעיהם ּבבית ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַהֹולכים

הֹולכי נקראים ּבּׁשּוק, לסּפר רע ּיׁשמעּו ְְְְְִִִֵֵַַַַָמה

אנקלּוס: ּתרּגם וכן וכּו'. רגילה הֹולכי ְְְְְְְִִִֵֵֵָָֻרכיל,

ּדיהּודיא קרציהֹון אכלּו קּורצין, תיכּול ְְֲִִֵֵֵַַָָלא

(ב"מ מלּכא ּבי קרצא אכלּו ח), ג ְְְִֵֵַָָָָֻ(ּדנּיאל

ּבבית לאכל מׁשּפטם ׁשהיה ּבעיני, נראה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹפו.).

חּזּוק ּגמר והּוא הלעטה ׁשּום ּדבריהם ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָהמקּבל

ואֹותּה האמת, על ויעמידם מקּימים ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּדבריו

קרץ לׁשֹון קרצין, אכילת נקראת ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹֻהלעטה

רכיל הֹול ּדר ׁשּכן יג), ו (מׁשלי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּבעיניו

יבינּו ׁשּלא רכילּות ּדברי ולרמז ּבעיניו ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹֹֹלקרץ

הרב. לׁשֹון זה ּכל ְְִֶַַָָהּׁשֹומעים.

ÔÈ‡Â,ריח אֹו טעם הּזה ּבּתרּגּום ּׁשּפרׁש ּבּמה ¿≈ְֵֵֶֶֶַַַַַַַַ

לֹו יּׁשבע לא הרכיל מן הּׁשֹומע ִִִִֵַַַָָָֹּכי

ּגם ּומֹופת, אֹות לֹו יּתן ולא ּדבריו ְְֲִִֵֵֶַַָָֹׁשּיאמין

האדֹון יבטיחּנּו לא אדֹוניו אל עבד ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹהּמלׁשין

הּזאת. לאכילה ּטעם ּומה אליו, ְֲִִֵֶַַַַַַָָֹׁשּיׁשמע

מה עׂשה הּצּדיקים ּבהֹודאת ְְְִִֶַַַַַַָָָּונבּוכדנאצר

נׁשּבע ולא לּמלׁשינים האכילם לא ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹֹּׁשעׂשה,

הצדא ׁשאל: אבל להם, האמין לא וגם ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹלהם,

ׁשּיׁשּתחוּו וצּוה יד), ג (ּדניאל וגֹו' מיׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָׁשדר

ּׁשעברּו. מה על מעביר והיה ,ואיל ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָמּכאן

LÂÈ¯„Âּדנּיאל למלׁשיני לֹו מאכיל היה לא ¿«¿»∆ְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

ּדי ּבהן: וכתּוב וראׁש, לענה ְְֲִֶַַָָָֹרק

ואפּלּו כה), ו (ׁשם ּדנּיאל ּדי קרצֹוהי ְֲֲִִִִֵַַַָָאכלּו

אחר ההם, ּבּזמּנים ּכן ׁשּיעׂשה הּדבר אמת ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאם

לּמה ּבעּמ רכיל תל לא אמר: ְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהּכתּוב

ואין ההּוא, הּׁשטּות מנהג אנקלּוס ְְְְְְִִֵַַַַֻיזּכיר

ּבֹו. ענין ְְִַָָָָלאזהרה

Ï·‡אּלא אינּנּו ּבכאן הארמית לׁשֹון עּקר ¬»ְְֲִִֵֶֶָָָָָ

ּבדברי מרּגל והּוא קֹול, הׁשמעת ְְְְְְִֵַַָָֻלׁשֹון

מכלּוליה אכלּויי לאו ועּזא ה.): (ב"ב ְְְֲִִִֵֵַָָָחכמים

קרא יֹונתן ותרּגּום לאכלּויי, ּבעיּו ּגברא ְְְְְְְֵַַַָָָָָָולאו

מּקצה לֹו וׁשרק אכלי, א): נח (יׁשעיה ְְְְְְִֵֵַַַָָָבגרֹון

עליו וּינהם ליה, ויכלי כו): ה (ׁשם ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹהארץ

וכן עליהֹון, ויכלי ל): ׁשם (ׁשם ים ְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָּכנהמת

מׁשמיע ּכל לׁשֹון הּוא והּנה רּבים. ְְְְִִִִֵַַַָּבמקֹומֹות

ולכן מּלֹות, חּתּו ּבלא חפצֹו ׁשּיֹודיע ְְְִִִֵֶֶַָֹקֹול

הּנכנסֹות לעּזים ּבצֹועק ׁשם) (ּבּגמ' ּכן ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹיאמר

והּצֹועק. והּנֹוהם הּׁשֹורק ּכן ויתרּגם ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָּבּׂשדה,

C¯„Âהּמֹוׁשל לפני אֹו ּברּבים לבא הרכילים ¿∆∆ְְִִִִֵֵַַָָָֹ

ויק ּבגרֹונם לרמזוינהמּו ּבעיניהם רצּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶָֹ

ויּגידּו ּבהם ׁשּיפצרּו עד ּדברים ׁשמעּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָּכי

נֹוהמים קרצין, אֹוכלי נקראים ּכן על ְְְֲִִִִֵֵַָָֻאֹותן,

וכן ענינֹו, רכילּות ּתרּגם ואנקלּוס ְְְְְְְְִִִִִֵֵָָֻּברמזים.

לׁשֹון לפרׁש חׁשׁש ולא הארמית, ּבּלׁשֹון ְְְְֲִֵַַָָָָָֹׁשמֹו

הּוא הענין להבין ּכי ּתמיד, ּדרּכֹו וכן ְְְְִִִִֵַַָָָָָהּכתּוב,

אֹותם קֹורין היּו הּקדׁש ּבלׁשֹון אבל ְְֲִִִֵֶַַָָָֹמתּכּון.

ו), ג (שה"ש רֹוכל אבקת מן רכיל", ְְִִֵֵַַָ"הֹולכי

ּכל הֹול הרֹוכל ּכי יב), כו (יחזקאל ְְְִֵֵֵֵֶָָָֻרכּלת

ּומֹוכר והֹול ּומּכאן מּכאן קֹונה ְִִֵֵֶַָָהּיֹום

ׁשּמזּכירין ּכמֹו ּולכאן, לכאן אחרים ְְְְְֲִִִִֵֶַָָּבמקֹומֹות

הּמחזירין רֹוכלין מ"ג): פ"ב (מעׂשרֹות ְְְֲִִִִַַַַָחכמים

ֲַָּבעירֹות.

‰ÊÂ.ּברּבים הֹול הּוא ּכי ,ּבעּמי טעם: ¿∆ְִִֵֶַַַַָ

"רֹוכל", זה ׁשם היה ׁשניהם ּבין ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָּולהבּדיל

ּכמֹו ּבעצמֹו, ּתאר ׁשם רכיל, זה וׁשם ְְְְִֵֵֵֶַַָֹּפֹועל,

ועליו הּוא, ּבנפׁשֹו ּכי הּׁשם ירמז נזיר, ְְְְִִִִֵַַָָָָֹסריס

ָּתׁשּוב.

ׁשּדר ּבעבּור .ּבלבב אחי את תׂשנא לא ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹ(יז)

ּכמֹו ּבלּבם ׂשנאתם את לכּסֹות ְְְְְִִִֵַַָָָהּׂשֹונאים

ׂשֹונא, יּנכר ּבׂשפתו כד): כו (מׁשלי ְְִִִֵֵֵֶַָָָָׁשאמר

את ּתֹוכיח הֹוכח ואמר ּבהוה. הּכתּוב ְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹהזּכיר

אחרת, מצוה ,מּוסר.עמית ּתֹוכחת ללּמדֹו ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָ

ּכאׁשר אׁשם עלי ׁשּיהיה חטא עליו תּׂשא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹולא

לׁשֹון יּטה ולזה אֹותֹו. הֹוכחּת ולא ְְְְְִֶֶֶַָָָֹיחטא

חֹובא, ּדיליּה על תקּבל ולא ׁשאמר: ְְְְִֵֵֶַַַָָָֻאנקלּוס

ּכן ואחרי ׁשּלֹו. ּבחטא ענׁש אּתה ּתקּבל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא

רעהּו את הּׂשֹונא והּנה אֹותֹו. ׁשּתאהב ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹצּוה

עׂשה. מקּים לֹו והאֹוהב ּבלאו, ְְְֲֵֵֵֵַָָעֹובר

ÔBÎp‰Âוהֹוכח ּכמֹו: ּתֹוכיח הֹוכח ּכי ּבעיני, ¿«»ְְְִִִֵֵַַַַ

כא (ּבראׁשית אבימל את ְְֲִִֵֶֶֶַָָאברהם

אחי את ּתׂשנא אל הּכתּוב, ויאמר ְְִִֵַַַָָָֹכה).

אבל ,ּכרצֹונ ׁשּלא ל ּבעׂשֹותֹו ְְְְְֲֲִִֶַָָֹּבלבב

תּׂשא ולא עּמדי, עׂשית ּככה מּדּוע ְִִִִִֶַַָָָָָָֹּתֹוכיחּנּו

ּתּגיד ולא ּבלּב ׂשנאתֹו לכּסֹות חטא ְְְְְְִִִֵַַָָָֹעליו

יׁשּוב אֹו ,ל יתנּצל אֹותֹו ּבהֹוכיח ּכי ְְְְִִִֵַָלֹו,

לֹו. ּותכּפר חטאֹו על ְְְְִֵֶֶַַַויתוּדה

È¯Á‡Âתּטר ולא מּמנּו ינקם ׁשּלא יזהיר ּכן ¿«¬≈ְְְִִִִֵֶֶַֹֹֹֹ

ׁשּלאּבלבב יּתכן ּכי ,ל ּׁשעׂשה מה ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּולפיכ ּבלּבֹו, החטא יזּכר אבל אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵַָָָֹיׂשנא

מּלּבֹו. וחּטאתֹו אחיו ּפׁשע ׁשּימחה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָיזהירּנּו

ּכמֹוהּו. לֹו ׁשּיאהב יצּוה ּכן ְְֲֵֵֶֶַַַָֹואחרי
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i"yx£e¯ÓLz È˙wÁŒ˙‡∑לּדבר טעם ׁשאין ,מל ּגזרֹות אּלּו חּקים וגֹו'. ּכלאים תרּביע לא ּבהמּת הן: .ואּלּו ∆À…«ƒ¿…ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
ÌÈ‡Ïk „‚·e∑לא יכֹול יחּדו". ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: לפי נאמר? ואניצילּמה צמר ּגּזי ילּבׁש ∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ואֹומר ונּוז. טוּוי ׁשּוע, ׁשהּוא ּדבר "ׁשעטנז". לֹומר: ּתלמּוד הּלבדים? לרּבֹות מּנין "ּבגד". לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּפׁשּתן?
ּכמֹו: ּבלע"ז, מישטי"ר לחּברֹו. זה עם זה וׁשזּור הּנמלל ּדבר לׁשֹון נּוז יב)אני: ׁשאנּו(מו"ק ּבהֹון', ּדאית לנאזי 'חזין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּופׁשּתים צמר מחּברת מנחם: ּפרׁש "ׁשעטנז", ּולׁשֹון פלישטר"א. ּכּמּוׁש, לׁשֹון .מפרׁשים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
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ּכלאים ּתזרע לא יט)ׂשדָך הּצד־הּׁשוה(יט, ּדהּנה לֹומר, ויׁש לקצירה. קֹודמת ׁשּזריעה אף לכלאים, ולקט ּפאה הקּדים לּמה וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ה'. ׁשּקבע הבּדלה על ׁשמירה - הּוא וכלאים ולקט ּפאה ולקטּבין ׁשּיְךּפאה אחד חלקים; לׁשני הּׂשדה יבּול את הבּדיל ה' – ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

לענּיים. ׁשּיְך ואחד הּׂשדה הּמקֹורּכלאיםלבעל היא ולקט ּפאה ׁשל הרּוחנית וההבּדלה ׁשֹונים. למינים הּצמחים את הבּדיל ה' – ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּכלאים. ׁשל הּגׁשמית להבּדלה רמב"ןוהּסּבה ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ

ÔÈ·e¯Úיט ·k¯˙ ‡Ï C¯ÈÚa Ôe¯hz ÈÓÈ˜ ˙È»¿»«ƒ¿¿ƒ»»«¿≈≈ƒ
ÔÈ·e¯Ú Le·Ïe ÔÈ·e¯Ú Ú¯Ê˙ ‡Ï CÏ˜Á«¿»»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ

:CÏÚ ˜qÈ ‡Ï ‡Ê�ËÚL««¿≈»»ƒ«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,CBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â ÌÚËÂלא ּכי הפלגה, ¿««¿»«¿»¿≈¬»ְִַָָֹ

חברֹו את ׁשּיאהב האדם לב ְֱֲֵֵֵֵֶֶַָָָֹיקּבל

עקיבא רּבי ּבא ׁשּכבר ועֹוד, נפׁשֹו. את ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָּכאהבתֹו

סב.). (ב"מ חבר לחּיי קֹודמין חּיי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַולּמד:

ענין ּבכל חברֹו ׁשּיאהב הּתֹורה מצות ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

הּטֹוב. ּבכל נפׁשֹו את יאהב ְְֲֵֶַַַַָֹּכאׁשר

ÔÎzÈÂרע את "ואהבּת אמר ׁשּלא ּבעבּור ¿ƒ»≈ְְֲֲֵֶֶַַַָָָֹ

,לרע ּבמּלת אֹותם והׁשוה ,"ְְְְֲִִֵַָָָּכמֹו

ׁשּיהיה ּדגר, לד) (ּפסּוק ּכמֹו לֹו ואהבּת ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָוכן:

ּכי ּבדעּתֹו, ׁשניהם אהבת להׁשוֹות ְְְְְֲִֵֵֶַַַַּפרּוׁשֹו

ּבדברים רעהּו את אדם ׁשּיאהב רּבים ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּפעמים

וכּיֹוצא ּבחכמה ולא ּבעׁשר להיטיבֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַָָֹֹידּועים,

ׁשּיזּכה יחּפץ ּבּכל, אֹוהבֹו יהיה ואם ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָֹֹּבזה,

ּובדעת וכבֹוד ּובנכסים ּבעׁשר לֹו האהּוב ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹרעהּו

חפץ יהיה אבל אליו, ׁשּיׁשוה ולא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹּובחכמה,

ּבכל מּמּנּו יֹותר הּוא ׁשּיהיה לעֹולם ְְְְִִִֵֶֶֶָָּבלּבֹו

ּפחיתּות ּתהיה ׁשּלא הּכתּוב ויצּוה ְְִִִֶֶֶַַָָֹטֹובה,

הּטֹוב ּברבֹות יאהב אבל ּבלּבֹו, הּזאת ההּקנאה ְְְֲִִִַַַַָָָֹֹ

יּתן ולא לנפׁשֹו, עֹוׂשה אדם ּכאׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹלחברֹו

ּביהֹונתן אמר ּכן ועל ּבאהבה. ְֲִִִֵַַַָָָָָׁשעּורין

אהבֹו, נפׁשֹו אהבת ּכי יז): כ ְְֲֲִֵֵַַַ(ׁשמּואלֿא

(ׁשם ואמר מּלּבֹו הּקנאה מּדת ׁשהסיר ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּבעבּור

וגֹו'. יׂשראל על ּתמל ואּתה יז): ְְְְִִֵַַָָֹכג

ÔÈ�ÚÂרּבֹותינּו ּפרׁשּוהּו ּכבר והּנטירה, הּנקימה ¿ƒ¿«ְְְְְִִֵֵַַַָָָ

חּיּוב ּבֹו ׁשאין ּבדבר ׁשהּוא ּכאן) ְִֵֶֶָָָ(ת"כ

ּכי .קרּדמ הׁשאילני מּגל הׁשאילני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֻממֹון,

ּבנזיקין ּכגֹון ממֹון חברֹו לֹו ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָּבדבר

אבל לֹו, להּניח מחּיב אינֹו ּבהן, ְְְֲִֵֵֶַַַָָָֻוכּיֹוצא

ּכאׁשר מּפסּוק: מּמּנּו, ויׁשּלם ּדין ּבבית ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָֻיתּבעּנּו

מעצמֹו והּוא יט), כד (להּלן ּלֹו יעׂשה ּכן ְְְֵֵֵֶַַָָָָעׂשה

מה אֹו ּׁשּלוה מה יׁשּלם ּכאׁשר לׁשּלם ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָחּיב

נֹוקם ׁשּיהיה נפׁש, ּבענין ׁשּכן וכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּׁשּגזל.

ּפי על מּידֹו, אחיו ּדמי ׁשּיגאל עד לֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָונֹוטר

הּתֹורה. ּבמׁשּפטי הּמֹורים ּדין ְְְִִִֵֵַַָּבית

לא ּבהמּת הן ואּלּו ּתׁשמרּו. חּקֹותי את ְְְְְִֵֵֶֶַֹֹֻ(יט)

ּגזרֹות אּלּו חּקים וגֹו'. ּכלאים ְְְְִִִִֵֵַַַֻתרּביע

ולא רּׁש"י. לׁשֹון לּדבר. טעם ׁשאין ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹמל

וׁשּיהיּו נעלם הּטעם ׁשּיהיה רּבֹותינּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהזּכירּו

אּלא עליהם מׁשיבים העֹולם ואּמֹות הרע ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֻיצר

ואין הּבהמה. ּבכלאי לא ׁשעטנז, ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָֹּבלביׁשת

הּמלכים מלכי מל ּגזרת ׁשּתהיה ּבהם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכּונה

אלֹוּה אמרת ּכל ּכי טעם, ּבלא מקֹום ְְְֱִִַַַַָָֹּבׁשּום

ּגזרת הם החּקים רק ה). ל (מׁשלי ְְְִִֵֵֵַַַָֻצרּופה

ּתֹועלּתם ׁשּיגּלה ּבלי ּבמלכּותֹו יחק אׁשר ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמל

מהרהרין אבל ּבהם, נהנים העם ואין ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָלעם,

ליראת אֹותם ּומקּבלים ּבלּבם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָאחריהם

ה חּקי וכן הםהּמלכּות. הּוא ּברּו ּקדֹוׁש ְְֵֵֵַַַָָֻ

ּבמחׁשבּתם העם ׁשאין ּבּתֹורה לֹו אׁשר ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָהּסֹודֹות

נכֹון ּבטעם ּכּלם אבל ּכּמׁשּפטים, ּבהם ְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָֻנהנים

ׁשלמה. ְְֵֶֶָותֹועלת

ÌÚh‰Â,ּבעֹולם הּמינים ּברא הּׁשם ּכי ּבכלאים, ¿«««ְְִִִִִֵַַַָָָָ

ּובבעלי ּבצמחים הּנפׁשֹות, ּבעלי ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָּבכל

ׁשּיתקּימּו הּתֹולדה ּכח ּבהם ונתן הּתנּועה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנפׁש

יתּבר הּוא ׁשּירצה זמן ּכל לעד ּבהם ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּמינים

למיניהם ׁשּיֹוציאּו ּבכחם וצּוה העֹולם. ְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹּבקּיּום

למינהּו ּבכּלם: ׁשּנאמר לעֹולם, לעד יׁשּתּנּו ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹֻולא

ׁשּנרּביע הּמׁשּכב סּבת צּוה והּנה א). ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ(ּבראׁשית

ּבאים ּכאׁשר הּמינין לקּיּום זֹו עם זֹו ְְֲִִִִִֵֶַַָּבהמֹות

והּמרּכיב ּורבּיה. לפרּיה הּנׁשים על ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָהאנׁשים

ּבראׁשית, ּבמעׂשה ּומכחיׁש מׁשּנה מינין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַׁשני

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הׁשלים ׁשּלא יחׁשב ְְְִִִֶַַָָֹֹּכאּלּו

ּבבריאתֹו לעזר הּוא ויחּפץ ,הּצר ּכל ְְְְֲִִֶַַַָָָֹֹֹּבעֹולמֹו

ּברּיֹות. ּבֹו להֹוסיף עֹולם ְְִִֶָׁשל

ÌÈ�Èn‰Âמּׁשאינֹו מין יֹולידּו לא חּיים ּבבעלי ¿«ƒƒְֲִִִִֵֵֶַַֹ

ׁשּיּולדּו ּבּטבע הּקרֹובים וגם ְְְִִִֶֶַַַַָמינֹו,

לא הם ּכי זרעם יּכרת הּפרדים, ּכגֹון ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹמהם,

ּפעּלת האּלה, הּדברים ׁשני מּצד והּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻיֹולידּו.

וגם ּובטל. נמאס ּדבר ּבּמינים ְְְִִִֵַַַַָָָָָָההרּכבה

אין מינֹו ּבׁשאינֹו מין ירּכיבּו אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָהּצמחים

ׁשני ּבאּסּורם ויהיּו כן, אחרי צֹומח ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָּפרים

ּתזרע לא ׂשד טעם: וזה הּנזּכרים. ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹטעמים

רּבֹותינּו ּדעת על ּבהרּכבה ׁשהּוא ְְְִִֵֶַַַַַָָָּכלאים,

לט.). ִִ(קּדּוׁשין

¯Ò‡Âּבטבעם ׁשּיׁשּתּנּו מּפני זרעים, ּכלאי אף ¿»«ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

ּכל ויהיה מּזה, זה יֹונקים ּבהיֹותם ּבצּורתם ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָּגם

ואסּור מינין. מּׁשני הרּכב ּכאּלּו מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַָֻּגרעין

ׁשּדר מּפני י) כב (ּדברים ּובחמֹור ּבׁשֹור ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹלחרׁש

אחת, ּברפת צמדֹו להביא אדמתֹו עֹובד ְְְְִִֵֶֶַַַָָָּכל

הרּכבה. לידי ְְִֵַָָָֹויבאּו

e�¯·ÁÓeהּוא ּכי הּכלאים, ּבטעם ׁשּמֹוסיף מי ≈«¿≈ְְִִִִִֶַַַַ

המגּדלים הּכחֹות לערּבב ְְְְִֵֶַַַַֹֹׁשּלא

ּׁשאמרּו מּמה מּזה, זה יֹונקים להיֹות ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָהּצמחים

אין סימֹון, רּבי אמר ו): (י רּבה ְִִִִֵֵַַַָָּבבראׁשית

מּזל לֹו ׁשאין מּלמּטה ועׂשב עׂשב ּכל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָל

הּוא הדא ּגדל, לֹו ואֹומר אֹותֹו ּומּכה ְְֲִֵֶַַַָָָּברקיע

ׁשמים חּקֹות הידעּת לג): לח (אּיֹוב ְְֲִִִִַָָָָֻּדכתיב

בארץ. מׁשטרֹו ּתׂשים ְִִִֶָָָָאם

‰p‰Âׁשּינקּו ּבכדי זֹורען אֹו ּכלאים הּמרּכיב ¿ƒ≈ְְְְְִִִִִֵֶַַַָ

אמר ּולכ ׁשמים. חּקֹות מבּטל מּזה ְְִִֵֶֶַַַָָָֻזה

ׁשמים. חּקֹות הם ּכי ּתׁשמרּו, חּקֹותי את ְִִִֵֶֶַַָָֹֻֻּבהם:

מּׁשּום ּפנחס: רּבי מּׁשּום חנינא רּבי אמר ְְֲִִִִִִַַַָָָָוכ

(ירּוׁשלמי עֹולמי את ּבהם ׁשחקקּתי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻחּקים

ּבראׁשית ּבסדר ּכתבּתי ּוכבר ה"ז). פ"א ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּכלאים

ּבעליֹונים, יסֹודֹותם ּכּלם ׁשהּצמחים כו) ְְְִִֶֶַָָָָֻ(א

עד חּיים הּברכה את הּׁשם להם צּוה ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּומּׁשם

ּומערבב מכחיׁש ּכלאים הּמרּכיב והּנה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָהעֹולם.

ּבראׁשית. ְֲִֵֵַמעׂשה

.Ê�ËÚL ÌÈ‡Ïk „‚·eׁשּנאמר לפי נאמר, לּמה ∆∆ƒ¿«ƒ««¿≈ְֱֱִֶֶֶַַָָ

צמר ׁשעטנז תלּבׁש לא יא) כב ְְְִִֵֶֶַַַָֹ(ּדברים

ואניצי צמר ּגּזי ילּבׁש לא יכֹול יחּדו, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּופׁשּתים

את לרּבֹות מּנין ּבגד, לֹומר ּתלמּוד ְְְִִִֵֶֶַַַַָּפׁשּתן,

ׁשֹוע ׁשהּוא ּדבר ׁשעטנז, לֹומר ּתלמּוד ְְְִֵֶַַַַַַָָָהּלבדים,

ּדבר לׁשֹון נֹוז אני ואֹומר (ת"כ). ונֹוז ְְְֲִֵָָָטוּוי

רׁש"י. לׁשֹון לחברֹו, זה עם זה וׁשזּור ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהּנמלל

B�È‡Âא ׁשהּלבדים ּבעיני, מּדברינכֹון אּסּורם ין ¿≈ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

אּלא ׁשאינן סֹופרים, מּדברי אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָּתֹורה

מ"ט) פ"ט (ּכלאים ׁשנינּו וכ ּבלבד, ְְְִִִִַַַָָׁשֹוע

ּובּגמרא ׁשֹוע. ׁשהן מּפני אסּורין ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהּלבדים

טוּוי אֹו ׁשֹוע אֹו ואימא סא:): (נּדה ְְִֵַָָָָאמרּו

זּוטרא ּכמר והלכתא והעלּו: נֹוז, ְְְְְְֱִֶַָָאֹו

ליׁשנא. ּבחד רחמנא ְְְְְְִִִַַַָָָמּדאּפקינהּו
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(àë)ìéà ãòBî ìäà çút-ìà ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦³¤£¨Æ©«Ÿ̈½¤¤−©´Ÿ¤¥®¥−
:íLà̈¨«

(áë)Búàhç-ìò ýåýé éðôì íLàä ìéàa ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹§¥³¨«¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©©¨−
ô :àèç øLà Búàhçî Bì çìñðå àèç øLà£¤´¨¨®§¦§©´½¥«©¨−£¤¬¨¨«

i"yx£‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁÓ BÏ ÁÏÒ�Â∑(ט כריתות לט. את(גיטין ּכׁשֹוגגלרּבֹות .הּמזיד ¿ƒ¿«≈«»¬∆»»ְְִֵֵֶַַ

(âë)ízìøòå ìëàî õò-ìk ízòèðe õøàä-ìà eàáú-éëå§¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤§©§¤Æ¨¥´©«£½̈©«£©§¤¬
ìL Béøt-úà Búìøò:ìëàé àì íéìøò íëì äéäé íéðL L ¨§¨−¤¦§®¨´¨¦À¦«§¤¬¨¤²£¥¦−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£B˙Ï¯Ú ÌzÏ¯ÚÂ∑מּמּנּו מּלהנֹות ונסּתם אטּום יהא אטימתֹו; ÌÈÏ¯Ú.ואטמּתם ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈ�L LÏL∑ «¬«¿∆»¿»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ»…»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ
נטיעתֹו מּׁשעת לֹו? מֹונה "יהיה",(ת"כ)מאימתי לֹומר: ּתלמּוד מּתר? יהא ׁשנים ׁשלׁש לאחר הצניעֹו אם יכֹול, . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

יהא .ּבהויתֹו ְֲֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ak zegiy ihewl)

נטיעתֹו מּׁשעת לֹו, מֹונה כג)מאימתי יט, לֹומר,(רש"י ויׁש ּפרֹות. להניב מתחיל ׁשהעץ מעת הּספירה מתחילה אּולי וקׁשה, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּדינים. ׁשני ּכאן ׁשּיׁש רׁש"י למד ּומּזה ּפריֹו". את . . "וערלּתם נאמר ּכבר ׁשהרי לכאֹורה, מיּתר ערלים" לכם "יהיה וערלּתםּדהּנה ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

ּפריֹו את . הּפרֹות.. על אּסּור ערלים– לכם ׁשהּספיהיּו ּומאחר הּפרֹות. אכילת לפני ׁשנים ׁשלׁש לסּפר האדם על חֹובה ירה– ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

הּנטיעה. – ּפעּלתֹו מּׁשעת מתחילה היא עליו, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻמּטלת

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `i mgpn zxez)

החמיׁשית . . הרביעית . . ׁשנים כג־כה)ׁשלׁש ׁשנים(יט, הּתפּלה,ׁשלׁש לעבֹודת רֹומזֹות ּבאכילה, אסּורים הּפרֹות ּבהן – ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשּסביבֹו. למה קׁשר לֹו ואין מריּה קּמי ּכעבּדא אדם עֹומד ׁשּבּה העמידה, ּתפּלת הּפרֹותרביעיתׁשעּקרּה את אֹוכלים ׁשּבּה – ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ּובּמצוֹות. ּבּתֹורה ועֹוסק סביבתֹו עם האדם מתקּׁשר ׁשאז הּמדרׁש, לבית הּכנסת מּבית לּיציאה רֹומזת ּובטהרה, חמיׁשיתּבקדּׁשה ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

הרׁשּות. ּבעניני הּיֹום ּבמׁשְך לעּסּוק רֹומזת חּלין, הם הּפרֹות ׁשּבּה רמב"ן– ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

ÔkLÓכא Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓL‡Ï ¯Îc ‡�ÓÊƒ¿»¿««¬»»

˜„Ìכב ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a ‡�‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿»«¬»»√»
d˙·BÁÓ dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈≈¿≈

:·Á Ècƒ»

‡Ôlכג Ïk Ôe·v˙Â ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡Â«¬≈≈¬¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«
ÔÈ�L ˙Ïz da‡ ˙È ‡˜Á¯ Ôe˜Á¯˙e ÏÎÈÓc¿≈«¿«¬»»»»ƒ≈¿«¿ƒ

:ÏÎ‡˙È ‡Ï ‡„·‡Ï ˜Á¯Ó ÔBÎÏ È‰È¿≈¿¿»»«¬»»»ƒ¿¬≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הפק ּבעלי ּכלֹומר ּבׁשקריהםּובקרין, ר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ

ואמרּו ּובקרּותהֹון, לב): כג (ירמיה ְְְְְְְֲִַַָָָּובפחזּותם

ּתרּגמֹו יא) כג (ׁשמֹות ּונטׁשּתּה ּתׁשמטּנה ְְְְְְְִִִֶַָָּכי

ּבּמׁשנה מקֹום ּבכל וכן ּותבּקרּנּה, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהירּוׁשלמי:

לֹומר ּבּגמרא הרּגילּו אבל ּבבי"ת. ְְְֲִִֵַַַָָָָהּלׁשֹון

מתחּלפֹות האּלה האֹותּיֹות ּכי הפקר, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָמּמּנּו

מה:) (ּפסחים אֹומרים ּכאׁשר ּתמיד, ְְְֲִִִֶֶַָָָאצלם

וכן עּפּוׁש, יז): א (יֹואל פרדֹות עבׁשּו ְְְִִֵֵָֻמן

ׁשהזּכרּתי ּכמֹו הרּבה, ּבמקֹומֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָּבּכתּוב

י). טו (ׁשמֹות ברּוח נׁשפּת ְְְֲַַָָָּבּפסּוק:

Le¯Ùe,הזאת ּבּׁשפחה ׁשאמר הּזה, הּפסּוק ≈ְִֶֶַַַַַָָָֹ

לא לאיׁש נחרפת ׁשהיא ּפי על ְֱִִִֶֶֶֶַַֹאף

ּכלֹומר לֹו, ּתהיה ּבּקרת ּכי לאּׁשה לֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַָֹּתהיה

ּכמׁשּפט יּומתּו ולא אצלֹו, ּתחׁשב ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָֹֻמפקרת

חּפׁשה לא ּכי איׁש, ּבאׁשת והּנֹואפת ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻהּנֹואף

עליה זה יביא אבל ּגמּורה, אׁשּתֹו ְְְֲִִִֶֶָָָָָלהיֹות

ואנקלּוס אליו. נחרפת ׁשהיא ּבעבּור ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֻאׁשם

ּבן יֹונתן ּכלׁשֹון לׁשֹונֹו ּתהא, ּבקֹורתא ְְְְִֵֶֶַָָָָָׁשאמר

ּבקרין. ּבמּלת ד) ט (ׁשֹופטים ְְְִִִִֵַָעּוזיאל

ואטמּתם ּפריֹו. את ערלתֹו וערלּתם ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָ(כג)

ּבֹו.אטימתֹו, מּלהנֹות ונסּתר אטּום יהא ְְְֲִִִֵֵָָָָ

ערל יהיה ּכן, ואם ּפרׁש. ויפה רּׁש"י. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָלׁשֹון

ׁשּנאמר: ּכמֹו לב, סגּור ט), מד (יחזקאל ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַלב

ערלה וכן ח), יג (הֹוׁשע לּבם סגֹור ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָואקרע

אין ואטּומה סגּורה ׁשהיא י), ו (ירמיה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָאזנם

יב), ו (ׁשמֹות ׂשפתים וערל ּבּה, נכנס ְְְֲִִַַַַָָָהּקֹול

ּבגידי ּוסגירּות אטם העּלגּות ּכי ׂשפתים. ְְְְְִִִִִֵֶַָָֹסגּור

ׁש הּׂשפתים ּבגידי ּופעמים יּפתחּוהּלׁשֹון ּלא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

לאּלם ּפי ּפתח ּפתיחה, יּקרא והּדּבּור ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָּכראּוי,

(אּיֹוב ּפיהּו את אּיֹוב ּפתח ח), לא ְִִִִֵֶַָ(מׁשלי

ו), ח (מׁשלי מיׁשרים ׂשפתי ּומפּתח יד), ְְְִִִֵֵַַָָב

ה). ז (מיכה פי ּפתחי ׁשמר חיק ְְִִִִֵֵֶֶֶָֹֹמּׁשכבת

¯ÈkÊ‰Âּבתֹו הּבא ּבפרי אטימּות הּכתּוב ¿ƒ¿ƒְְֲִִִַַָָ

יאמר ולא ּבהנאה, לאסרֹו ׁשנים ְְְֲִֵֵַָָָָָָֹׁשלׁש

ּבתחּלתֹו הּפרי ּביאת ּכי הנאה, אּסּורי ּבׁשאר ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָּכן

הּסמדר ּפּתח ׁשאמר: ּכמֹו ּפתיחה, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָיּקרא

יהיה ׁשנים ׁשלׁש אמר: ּולכ יג), ז ְְִִֶַָָָָ(שה"ש

ּבאילנֹות, סגּורים הּפרֹות ּכאּלּו ערלים, ְְֲִִִִֵֵֶַָָָלכם

סמדר. ּפּתחּו ולא ּפרח הֹוציאּו ְְְִִֶַַָֹֹלא

ÌÚËÂמראׁשית ה' את לכּבד הּזאת, הּמצוה ¿««ְְִִֵֵֵֵַַַָֹ

הּכרם, ּותבּואת העץ מּפרי ּתבּואתנּו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּכל

אחת ׁשנה ּפרי ּכל ׁשּנביא עד מהם נאכל ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹולא

ׁשנים ׁשלׁש ּבתֹו הּפרי אין והּנה לה'. ְְְִִִִִֵֵַַָָהּלּולים

ׁשהּוא לפי הּנכּבד, הּׁשם לפני להקריבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָראּוי

ריח אֹו טעם ּבפריֹו נֹותן האילן ואין ְְְִִֵֵֵַַַָָָמּועט,

ּפרֹות יֹוציאּו לא ורּבן ׁשנים, ׁשלׁש ּבתֹו ְְִִֵָָָֹֻטֹוב

לכּלן נמּתין ּולכ הרביעית. הּׁשנה עד ְְְְְִִִַַַָָָָָָֻּכלל

ׁשּנטענּו הּנטע מן ׁשּנביא עד מהם נאכל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹולא

וׁשם הּׁשם, לפני קדׁש הּטֹוב הראׁשֹון ּפריֹו ְְְִִִֵֵַַָָָָֹּכל

הּזאת והּמצוה ה', ׁשם את ויהּללּו ְְְְִִֵֵַַַָֹֹיאכלּוהּו

הּבּכּורים. למצות ְְִִִַַָּדֹומה

˙Ó‡Âנטיעת ּבתחּלת הּפרי ּכי עֹוד, הּדבר ∆¡∆ְְְִִִִִַַַַָָ

מּזיק מאד ּדבק הּלחּות רב ְִִֵַַַַָָָֹהאילנֹות

לֹו ׁשאין ּכדג לאכילה, טֹוב ואינּנּו ְְֲִֵֵֶֶַַָָלּגּוף,

הּנאסרים והּמאכלים י), יא (לעיל ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָקׂשקׂשת

לּגּוף. ּגם רעים ׁשהם ִֵֶַַַָָּבּתֹורה

·¯‰Âהּנבֹוכים ּבמֹורה טעם ּבזה ּגם נתן ¿»«ְְִֵֶַַַַַָָ

היּו ּכי הּמצֹות, ּברב ּכטעמֹו לז) ְְְֲִִַַָֹ(ג

ולמכּׁשפ ּכּׁשּוףלחרטּמים מיני ההּוא ּבּזמן ים ְְְְְִִִִֵַַַַַַַֻ

ויחׁשבּו האילנֹות, נטיעת ּבעת אֹותם ְְְְְֲִִֵַַַָָָיעׂשּו

קדם ּפריֹו להֹוציא האילן ימהר ּבהם ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּכי

יקריבּו ּובבאֹו עֹולם, ׁשל ּבמנהגֹו הּידּוע ְְְְְִִֶַַַַָָָֹזמּנֹו

ּבׁשמּה ׁשעׂשּו זרה העבֹודה לפני הּפרי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָאת

ּבאּסּור הּתֹורה צּותה ּולכ ההּוא, ְְְִִִַַַָָָהּכּׁשּוף

יבאּו ׁשּלא ׁשנים, ׁשלׁש קדם הּבא ְִִֶֶַַָָָָֹֹֹהּפרי

רּבי ּכי ההם, הרעים הּמעׂשים ֲֲִִִֵֵַַַָָָֻלעׂשֹות

הרביעית, ּבּׁשנה ּפרֹות יביאּו ְִִִִֵַָָָָָָהאילנֹות

לפני אֹותֹו אכלם הפ הּׁשם, לפני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹוׁשּנאכלהּו

זרה. ֲָָָעבֹודה
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:äLtç àì-ék eúîeé àì äéäz úøwa¦¯Ÿ¤¦«§¤²¬Ÿ«§−¦¬Ÿª¨«¨
i"yx£LÈ‡Ï ˙Ù¯Á�∑ּכנענית ּובׁשפחה ּבּמקרא. ּדמיֹון לֹו יֹודע ואיני לאיׁש, ּומיחדת ו)מיעדת ׁשפחה(קידושין ׁשחציּה ∆¡∆∆¿ƒְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

מדּבר הּכתּוב ּבׁשפחה, ׁשּמּתר עברי לעבד המארסת חֹורין ּבת �cÙ˙‰.וחציּה ‡Ï ‰cÙ‰Â∑,ּפדּויה ואינּה ּפדּויה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ¿»¿≈…ƒ¿»»ְְְֵָָָ
ּבכסף 'ּפדיֹון' לט)ּוסתם גיטין LÙÁ‰.(ת"כ. B‡∑ּבׁשטר.‰È‰z ˙¯wa∑לבּקר ּביתּֿדין על יׁש הּוא. ולא לֹוקה היא ְְְִֶֶָÀ¿»ְִָƒ…∆ƒ¿∆ְְִִֵֵֵַַָֹ

ורּבֹותינּו ּגמּורין. קידּוׁשין קּדּוׁשיה ואין חּפׁשה לא ּכי מיתה, לחּיבֹו ׁשּלא הּדבר, יא)את ׁשּמי(כריתות מּכאן, למדּו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ
הּלֹוקה על קֹורין הּמלקין ׁשהּדּינים ּבקריאה, יהא ּבמלקּות נחֿנט)ׁשהּוא כח וגֹו'...(דברים לעׂשֹות תׁשמר "אםֿלא : ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

וגֹו'" אתֿמּכת ה' LtÁ‰.והפלא ‡ÏŒÈk∑(כג אם(מכות הא קּדּוׁשין. קּדּוׁשיה ׁשאין מיתה, עליה חּיב אין לפיכ ְְְְִֶַָֹƒ…À»»ְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
מיתה וחּיב קּדּוׁשין קּדּוׁשיה – רמב"ן.חּפׁשה ְִִִִֶַָָָָָֻ
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Ï·‡:(ּכאן) ּכהנים ּבתֹורת הּׁשנּויה הּבריתא ¬»ְְְֲִַַַַָָָָֹ

הּלבדים, לרּבֹות ּומּנין ּבגד, אּלא לי ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָאין

הּדברים לרּבֹות ּבא ׁשעטנז, לֹומר ְְְְִֵַַַַַַָָּתלמּוד

הזּכר ׁשּלא ׁשעטנז", תלּבׁש מ"ּלא ּבגד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻׁשאינן

ׁשאינֹו ּדבר ׁשאפּלּו עּקר, הּוא והּמדרׁש ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבגד.

הּקֹולע ּכגֹון הּתֹורה, מן ּבכלאים אסּור ְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבגד

ּובלבד ּבזה, וכּיֹוצא חגֹורה מהן ועֹוׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָחּוטין

הּלבדים לֹו ותפס ונֹוז. וטוּוי ׁשֹוע ְְְְְִֵֶַַַָָָׁשּיהא

מּדבריהם אסּורים ׁשהם ּבעלמא, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָלאסמכּתא

ּבגד. ְֵֶֶָואינן

ÔÎÂהּנמלל ּדבר ׁשהּוא ּבׁשֹוע הרב ּׁשּפרׁש מה ¿≈ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

עֹוד כתב הּזה וכּפרּוׁש זה, עם זה ְְִֵֶֶֶַַַָָוׁשזּור

ּכבר סא:), נּדה ה:, (יבמֹות ּבּגמרא ְְְְִֵַָָָָָָּבפרּוׁשיו

ּׁשאמרּו מּמה עֹולה, ּפרּוׁשֹו ׁשאין עליו ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָהׁשיבּו

ּבּציצית העליֹון קׁשר מינּה ׁשמע לט.): ְְְִִִֶֶֶַַָָָ(מנחֹות

ּדאֹוריתא, לאו ּדעּת סלקא ּדאי ְְְְְְְִַַַַָָָָָּדאֹוריתא,

הא לי, לּמה ּבציצית רחמנא ּדׁשרא ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָּכלאים

והּנה חּבּור. אינֹו אחת ּתכיפה הּתֹוכף לן ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָקימא

ּבֹו ונקׁשר מּפׁשּתים ׁשהּוא ׁשהּבגד לנּו ְְְִִִִִֶֶֶֶַָֹּגּלּו

מן ּכלאים הּוא קׁשרים ּבׁשני צמר ׁשל ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָציצית

עם זה וׁשזּור נמלל ׁשאינֹו ּפי על אף ְְִִִֵֶֶַַַָָָהּתֹורה,

ֶזה.

Ï·‡ּובגד הּכתּוב: ׁשאמר הּוא, ּכ הענין ¬»ְִֶֶֶַַָָָָָ

הּנעׂשה ּבגד ׁשּכל לֹומר ׁשעטנז, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָּכלאים

אֹותֹו נלּבׁש לא וׁשזּור וטוּוי ׁשֹוע ׁשהּוא ְְְִִֶַַָָֹמחּוט

ּובמׁש ערּובים. ׁשהּוא (ּדבריםּכלאים ּתֹורה נה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָ

טוּוי ׁשֹוע נלּבׁש ׁשּלא לבאר, הֹוסיף יא) ְְִִֵֶַַָָֹכב

ּכלֹומר יחּדו, ׁשּיהיּו ּופׁשּתים מּצמר ְְְְְִִִִֶֶֶַַָונֹוז

ׁשהּצמר לֹומר ּתכיפֹות, ּבׁשּתי יחד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻמחּברים

ּבפני ונֹוז טוּוי ׁשֹוע מהם מין ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָוהּפׁשּתים

הּוא "יחּדו" ּכי יחּדו, נחּברם לא ְְְְְִַַַַָָָֹעצמֹו

תחרׁש לא י): כב (ּדברים ׁשאמר ּכמֹו ְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹהּכלאים

ּומחּברים קׁשּורים ּכלֹומר יחּדו, ּובחמר ְְְְְֲִִַַַָָֹֻּבׁשֹור

ּכי ּתכיפֹות, ּבׁשּתי הּוא ּבּבגדים והחּבּור ְְְְִִִִִֵַַַַָיחד,

הן ּתכיפֹות ׁשּתי ּכי ּכן, למדּו "יחּדו" ְְְְְִִִֵֵֵַָָמּלׁשֹון

על אף אסּורין ׁשהּכלאים למדּו ּומּׁשם ְְֲִִִִִֶַַַַָָחּבּור,

החּוטין ּבקֹולע אפּלּו אּלא ּבגד, ׁשאינן ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּפי

ּפי על אף אבנטים מהן ועֹוׂשה עבֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָמעׂשה

פ"ט (ּכלאים ׁשּׁשנינּו וכענין אריגה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשאינן

ּפׁשּתן ּבׁשל צמר ׁשל סרט יקׁשר לא ְְְִִֶֶֶֶֶֶָֹֹמ"ט):

מתניו. את ּבֹו ְְֵַָָֹלחּגר

ÔBLÏeהּמרּכבת ּבּתבה מקּצרת מּלה "נֹוז" ¿ְְִֵֶֶֶֶַַָָֻֻ

ּבּה מּמּנּו ׁשאין הּטוּוי ּכמֹו ְִֵֶֶַַָָֹהּזאת,

מּלׁשֹון: נלֹוז, ּדעּתי לפי וענינּה הּטי"ת, ְְְְְִִִִֶַַָָָָאּלא

ּומעּקם מּטה לב), ג (מׁשלי נלֹוז ה' ְְֲִֵֵֶַַַָּתֹועבת

טו), ב (ׁשם ּבמעּגלֹותם ּונלֹוזים ְְְְְִַָָָָּדרכיו.

ּפתּול הּׁשזּור הּדבר ּכן ּכי ּומּטים, ְְִִִֵַַַַָָָָּפתלּתֹולים

מ"ח): פ"ט (ּכלאים ׁשּׁשנינּו ּוכמֹו ְְְִִִֶַָָֻּומעּקם,

ׁשּבּׁשמים אביו ּומליז נלֹוז אֹומר ׁשמעֹון ְְִִִִִֵֶַַַָָָרּבי

עליו, רחמיו מּדרכי הּנכּבד הּׁשם מּטה ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָעליו,

יח (ּתהּלים ּתתּפּתל עּקׁש ועם ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָּכענין

כז).

ÔBLÏ·eלבן מׁשל ּבקצר, ּבֹו מׁשּמׁשין חכמים ƒ¿ְְְְֲִִֶֶַָָָֹ

הּצּפרן את ונטל עליו לּבֹו ׁשּנֹוז ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹמלכים

לּבֹו ׁשּנטה ב), לז (שמו"ר אביו על ְִִֶַַָָָֹלחּתר

ּבמּסכת ּבתלמּוד אמרּו ּומּזה רעה. ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָלדר

ּביה אמרי לא ּדמר מּנּזייתיה (מא:): ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹסנהדרין

להתעּקם רֹוצה היית אם ּכלֹומר מידי, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹולא

ּכלּום. לנגּד יֹודעים היינּו לא הּדברים ְְְְְְְִִִֶַַָָֹּולהּטֹות

הּטיתֹו. ּכלֹומר נלזייתיה, ּכמֹו ְְְְְִִֵֵַַַַָָנּזייתיה

e‰ÊÂהצר ּולפיכ הּזה. ּבענין והּנכֹון האמת ¿∆ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֻ

ׁשאין ּפי על אף ּבציצית ּכלאים ְְְִִִִִִֵֶַַַַלהּתיר

אבל ּתֹורה, ּדין וזהּו ּבגד. ואינֹו ארּוג ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָהּציצית

ּבאחד אּלא עׂשּוי ּׁשאינֹו מה אפּלּו אסרּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָחכמים

ׁשנינּו ּולפיכ נֹוז, אֹו טוּוי אֹו ׁשֹוע אֹו ְִִֵֶַָָָמהם,

ׁשהן מּפני אסּורין הּלבדים ט): ט ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָ(ּכלאים

מּפני אסּורין ּפׁשּתן ּבׁשל צמר ׁשל ּפיף ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָׁשֹועים,

מּדרּבנן. והּכל ּבארּוג. חֹוגרין ְְְִִֵֶַַָָָָֹׁשהן

ÌÚËÂהּתערֹובֹות להרחיק הּבגדים, ּכלאי ¿««ְְְְֲִִִֵַַַַָ

מהן להעׂשֹות הרגילים ואסר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּבּמינין,

ּכי לז) (ג הּנבֹוכים ּבמֹורה אמר והרב ְְְִִֵֶֶַַַָָּבגד.

ּבגד ההּוא ּבּזמן ׁשהיה מּפני הּׁשעטנז, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָטעם

ׁשּבהם הּכׁשפים ּבעלי זרה עבֹודה לכמרי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָידּוע

זה ׁשּמצא ואמר מעׂשיהם, ּכל עֹוׂשים ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָהיּו

ורצּוי ּגדֹול ענין ׁשהיה ּולפי ּבספריהם. ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָּכתּוב

לעבֹודה הרעֹות ּפעּלֹותם ּבֹו ׁשּיפעלּו מאד ְְְֲֲִֶֶַָָָָָֹֻלהם

אדם, מּכל הּתֹורה אֹותֹו ּתרחיק ולּׁשדים ְְִִִֵַַַָָָָָָזרה

ּולהכחיד מעׂשיהם למחֹות ּתבא הּתֹורה ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹּכי

ְִָזכרם.

לאיׁש. מיעדת לאיׁש. נחרפת ׁשפחה והיא ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶָֹ(כ)

רּׁש"י. לׁשֹון ּבּמקרא. ּדמיֹון לֹו יֹודע ְְְְִִִִֵֵַַַָואיני

הייתי ּכאׁשר מּלׁשֹון: הּוא ּכי אלי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָוהּנראה

וכן: נעּורי, ּבימי ד), כט (אּיֹוב חרפי ְְְִִִִֵֵֵַָּבימי

יהיה ׁשּלא ו), כז (ׁשם מּימי לבבי יחרף ְְֱִִִֶֶֶַָָָָֹֹלא

חרף, ימי הּנעּורים ימי ויּקראּו נער. לב ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹלי

ּכנגד הּזקנה וימי הּׁשנים, ּבראׁשית החרף ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכי

האסיף. ימי ׁשהם ְִִֵֵֶַַָָהּקיץ

¯Ó‡È,ידּוע לאיׁש נערה ׁשפחה ׁשהיא הּכתּוב, …«ְְֲִִִֶַַַָָָָ

האיׁש את מׁשרת היא אׁשר הּפילגׁש ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּכי

מׁשרת ּכל ּגם ּכי לֹו, נערה ּתּקרא עּמּה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָויׁשּכב

לאמר חכמים ּבלׁשֹון ּומרּגל נערֹו, יּקרא ְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָֹֻהאדם

והיא עּמֹו. מׁשּמׁשת האיׁש עם הּׁשֹוכבת ְְִִִִֶֶֶֶַַַָעל

לֹו, וידּועה לאיׁש נערה ׁשּנעׂשית ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָנחרפת,

(סנהדרין חכמים ּבלׁשֹון וכן ּבלע"ז, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָמנסיפד"ה

ׁשאינּה והענין, ּדפלניא. רּביתא לּה ּדקרּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָנח:):

לֹו והיא קּדּוׁשין לּה נתן אבל לגמרי, ְְְְֲִִִִֵַַָָָאׁשּתֹו

מׁשּמׁשת. ְְֲֶֶַַָלנערה

.‰È‰z ˙¯waהּדבר לבּקר ּדין ּבית על יׁש ƒ…∆ƒ¿∆ְִֵֵֵַַַָָ

ואין חּפׁשה, לא ּכי מיתה. לחּיבֹו ְְְִִֵֶַָָָֹֹֻׁשּלא

וכן רּׁש"י. לׁשֹון ּגמּורין. קּדּוׁשין ְְְִִִִִֵֶַָקּדּוׁשיה

הּכתּוב יזהיר ּכן ואם המפרׁשים. ּכל ְְְְְִִִֵַַַָָָָאמרּו

איׁש, לאׁשת ּדֹומה ׁשהיא מּפני הּזה, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָּבּבּקּור

ּכי ּבפי, מתֹוק ּפרּוׁשם ואין ּבּה. יטעּו ְְְִִִֵֵַָָָאּולי

חּנם, האדם ימיתּו ולא הּדבר ׁשּיבּקר ְְִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻּבּידּוע

הּמיתֹות. חּיבי ּבכל יבּקרּו ְְְְִֵֵַַַָָוכן

È�‡Âאבל ּבּכתּוב, יחידית מּלה ׁשהיא סֹובר «¬ƒְֲִִִִֵֶַָָָ

ּובדברי ארמית ּבלׁשֹון מרּגלת ְְְְֲִִִֵֶֶָָֻהיא

הבקר, הּלׁשֹון עּקר ּכי הפקר. מּלׁשֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָרּבֹותינּו,

ׁשּמאי ּבית מ"א): פ"ו (ּפאה ׁשאמרּו ְְֵֵֶַַָָּכמֹו

הּלל ּובית הבקר, לענּיים הבקר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַאֹומרים

ּכּׁשמּטה. לעׁשירים אף ׁשּיבקיר עד ְְְֲִִִִִֶַַַַַָאֹומרים

על אֹוכלין מ"ד): פ"ט (ׁשביעית נמי ְְְִִִִַָָָותנן

יֹונתן ותרּגם הּׁשמּור. על לא אבל ְְְֲִֵַַַָָָָָֹֻהּמבקר

סריקין ד): ט (ׁשֹופטים ּופחזים ריקים ְְֲֲִִִִִִֵָֹאנׁשים
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(àë)ìéà ãòBî ìäà çút-ìà ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦³¤£¨Æ©«Ÿ̈½¤¤−©´Ÿ¤¥®¥−
:íLà̈¨«

(áë)Búàhç-ìò ýåýé éðôì íLàä ìéàa ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹§¥³¨«¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©©¨−
ô :àèç øLà Búàhçî Bì çìñðå àèç øLà£¤´¨¨®§¦§©´½¥«©¨−£¤¬¨¨«

i"yx£‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁÓ BÏ ÁÏÒ�Â∑(ט כריתות לט. את(גיטין ּכׁשֹוגגלרּבֹות .הּמזיד ¿ƒ¿«≈«»¬∆»»ְְִֵֵֶַַ

(âë)ízìøòå ìëàî õò-ìk ízòèðe õøàä-ìà eàáú-éëå§¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤§©§¤Æ¨¥´©«£½̈©«£©§¤¬
ìL Béøt-úà Búìøò:ìëàé àì íéìøò íëì äéäé íéðL L ¨§¨−¤¦§®¨´¨¦À¦«§¤¬¨¤²£¥¦−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£B˙Ï¯Ú ÌzÏ¯ÚÂ∑מּמּנּו מּלהנֹות ונסּתם אטּום יהא אטימתֹו; ÌÈÏ¯Ú.ואטמּתם ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈ�L LÏL∑ «¬«¿∆»¿»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ»…»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ
נטיעתֹו מּׁשעת לֹו? מֹונה "יהיה",(ת"כ)מאימתי לֹומר: ּתלמּוד מּתר? יהא ׁשנים ׁשלׁש לאחר הצניעֹו אם יכֹול, . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

יהא .ּבהויתֹו ְֲֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ak zegiy ihewl)

נטיעתֹו מּׁשעת לֹו, מֹונה כג)מאימתי יט, לֹומר,(רש"י ויׁש ּפרֹות. להניב מתחיל ׁשהעץ מעת הּספירה מתחילה אּולי וקׁשה, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּדינים. ׁשני ּכאן ׁשּיׁש רׁש"י למד ּומּזה ּפריֹו". את . . "וערלּתם נאמר ּכבר ׁשהרי לכאֹורה, מיּתר ערלים" לכם "יהיה וערלּתםּדהּנה ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

ּפריֹו את . הּפרֹות.. על אּסּור ערלים– לכם ׁשהּספיהיּו ּומאחר הּפרֹות. אכילת לפני ׁשנים ׁשלׁש לסּפר האדם על חֹובה ירה– ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

הּנטיעה. – ּפעּלתֹו מּׁשעת מתחילה היא עליו, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻמּטלת

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `i mgpn zxez)

החמיׁשית . . הרביעית . . ׁשנים כג־כה)ׁשלׁש ׁשנים(יט, הּתפּלה,ׁשלׁש לעבֹודת רֹומזֹות ּבאכילה, אסּורים הּפרֹות ּבהן – ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשּסביבֹו. למה קׁשר לֹו ואין מריּה קּמי ּכעבּדא אדם עֹומד ׁשּבּה העמידה, ּתפּלת הּפרֹותרביעיתׁשעּקרּה את אֹוכלים ׁשּבּה – ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ּובּמצוֹות. ּבּתֹורה ועֹוסק סביבתֹו עם האדם מתקּׁשר ׁשאז הּמדרׁש, לבית הּכנסת מּבית לּיציאה רֹומזת ּובטהרה, חמיׁשיתּבקדּׁשה ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

הרׁשּות. ּבעניני הּיֹום ּבמׁשְך לעּסּוק רֹומזת חּלין, הם הּפרֹות ׁשּבּה רמב"ן– ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

ÔkLÓכא Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓL‡Ï ¯Îc ‡�ÓÊƒ¿»¿««¬»»

˜„Ìכב ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a ‡�‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿»«¬»»√»
d˙·BÁÓ dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈≈¿≈

:·Á Ècƒ»

‡Ôlכג Ïk Ôe·v˙Â ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡Â«¬≈≈¬¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«
ÔÈ�L ˙Ïz da‡ ˙È ‡˜Á¯ Ôe˜Á¯˙e ÏÎÈÓc¿≈«¿«¬»»»»ƒ≈¿«¿ƒ

:ÏÎ‡˙È ‡Ï ‡„·‡Ï ˜Á¯Ó ÔBÎÏ È‰È¿≈¿¿»»«¬»»»ƒ¿¬≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הפק ּבעלי ּכלֹומר ּבׁשקריהםּובקרין, ר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ

ואמרּו ּובקרּותהֹון, לב): כג (ירמיה ְְְְְְְֲִַַָָָּובפחזּותם

ּתרּגמֹו יא) כג (ׁשמֹות ּונטׁשּתּה ּתׁשמטּנה ְְְְְְְִִִֶַָָּכי

ּבּמׁשנה מקֹום ּבכל וכן ּותבּקרּנּה, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהירּוׁשלמי:

לֹומר ּבּגמרא הרּגילּו אבל ּבבי"ת. ְְְֲִִֵַַַָָָָהּלׁשֹון

מתחּלפֹות האּלה האֹותּיֹות ּכי הפקר, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָמּמּנּו

מה:) (ּפסחים אֹומרים ּכאׁשר ּתמיד, ְְְֲִִִֶֶַָָָאצלם

וכן עּפּוׁש, יז): א (יֹואל פרדֹות עבׁשּו ְְְִִֵֵָֻמן

ׁשהזּכרּתי ּכמֹו הרּבה, ּבמקֹומֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָּבּכתּוב

י). טו (ׁשמֹות ברּוח נׁשפּת ְְְֲַַָָָּבּפסּוק:

Le¯Ùe,הזאת ּבּׁשפחה ׁשאמר הּזה, הּפסּוק ≈ְִֶֶַַַַַָָָֹ

לא לאיׁש נחרפת ׁשהיא ּפי על ְֱִִִֶֶֶֶַַֹאף

ּכלֹומר לֹו, ּתהיה ּבּקרת ּכי לאּׁשה לֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַָֹּתהיה

ּכמׁשּפט יּומתּו ולא אצלֹו, ּתחׁשב ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָֹֻמפקרת

חּפׁשה לא ּכי איׁש, ּבאׁשת והּנֹואפת ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻהּנֹואף

עליה זה יביא אבל ּגמּורה, אׁשּתֹו ְְְֲִִִֶֶָָָָָלהיֹות

ואנקלּוס אליו. נחרפת ׁשהיא ּבעבּור ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֻאׁשם

ּבן יֹונתן ּכלׁשֹון לׁשֹונֹו ּתהא, ּבקֹורתא ְְְְִֵֶֶַָָָָָׁשאמר

ּבקרין. ּבמּלת ד) ט (ׁשֹופטים ְְְִִִִֵַָעּוזיאל

ואטמּתם ּפריֹו. את ערלתֹו וערלּתם ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָ(כג)

ּבֹו.אטימתֹו, מּלהנֹות ונסּתר אטּום יהא ְְְֲִִִֵֵָָָָ

ערל יהיה ּכן, ואם ּפרׁש. ויפה רּׁש"י. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָלׁשֹון

ׁשּנאמר: ּכמֹו לב, סגּור ט), מד (יחזקאל ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַלב

ערלה וכן ח), יג (הֹוׁשע לּבם סגֹור ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָואקרע

אין ואטּומה סגּורה ׁשהיא י), ו (ירמיה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָאזנם

יב), ו (ׁשמֹות ׂשפתים וערל ּבּה, נכנס ְְְֲִִַַַַָָָהּקֹול

ּבגידי ּוסגירּות אטם העּלגּות ּכי ׂשפתים. ְְְְְִִִִִֵֶַָָֹסגּור

ׁש הּׂשפתים ּבגידי ּופעמים יּפתחּוהּלׁשֹון ּלא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

לאּלם ּפי ּפתח ּפתיחה, יּקרא והּדּבּור ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָּכראּוי,

(אּיֹוב ּפיהּו את אּיֹוב ּפתח ח), לא ְִִִִֵֶַָ(מׁשלי

ו), ח (מׁשלי מיׁשרים ׂשפתי ּומפּתח יד), ְְְִִִֵֵַַָָב

ה). ז (מיכה פי ּפתחי ׁשמר חיק ְְִִִִֵֵֶֶֶָֹֹמּׁשכבת

¯ÈkÊ‰Âּבתֹו הּבא ּבפרי אטימּות הּכתּוב ¿ƒ¿ƒְְֲִִִַַָָ

יאמר ולא ּבהנאה, לאסרֹו ׁשנים ְְְֲִֵֵַָָָָָָֹׁשלׁש

ּבתחּלתֹו הּפרי ּביאת ּכי הנאה, אּסּורי ּבׁשאר ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָּכן

הּסמדר ּפּתח ׁשאמר: ּכמֹו ּפתיחה, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָיּקרא

יהיה ׁשנים ׁשלׁש אמר: ּולכ יג), ז ְְִִֶַָָָָ(שה"ש

ּבאילנֹות, סגּורים הּפרֹות ּכאּלּו ערלים, ְְֲִִִִֵֵֶַָָָלכם

סמדר. ּפּתחּו ולא ּפרח הֹוציאּו ְְְִִֶַַָֹֹלא

ÌÚËÂמראׁשית ה' את לכּבד הּזאת, הּמצוה ¿««ְְִִֵֵֵֵַַַָֹ

הּכרם, ּותבּואת העץ מּפרי ּתבּואתנּו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּכל

אחת ׁשנה ּפרי ּכל ׁשּנביא עד מהם נאכל ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹולא

ׁשנים ׁשלׁש ּבתֹו הּפרי אין והּנה לה'. ְְְִִִִִֵֵַַָָהּלּולים

ׁשהּוא לפי הּנכּבד, הּׁשם לפני להקריבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָראּוי

ריח אֹו טעם ּבפריֹו נֹותן האילן ואין ְְְִִֵֵֵַַַָָָמּועט,

ּפרֹות יֹוציאּו לא ורּבן ׁשנים, ׁשלׁש ּבתֹו ְְִִֵָָָֹֻטֹוב

לכּלן נמּתין ּולכ הרביעית. הּׁשנה עד ְְְְְִִִַַַָָָָָָֻּכלל

ׁשּנטענּו הּנטע מן ׁשּנביא עד מהם נאכל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹולא

וׁשם הּׁשם, לפני קדׁש הּטֹוב הראׁשֹון ּפריֹו ְְְִִִֵֵַַָָָָֹּכל

הּזאת והּמצוה ה', ׁשם את ויהּללּו ְְְְִִֵֵַַַָֹֹיאכלּוהּו

הּבּכּורים. למצות ְְִִִַַָּדֹומה

˙Ó‡Âנטיעת ּבתחּלת הּפרי ּכי עֹוד, הּדבר ∆¡∆ְְְִִִִִַַַַָָ

מּזיק מאד ּדבק הּלחּות רב ְִִֵַַַַָָָֹהאילנֹות

לֹו ׁשאין ּכדג לאכילה, טֹוב ואינּנּו ְְֲִֵֵֶֶַַָָלּגּוף,

הּנאסרים והּמאכלים י), יא (לעיל ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָקׂשקׂשת

לּגּוף. ּגם רעים ׁשהם ִֵֶַַַָָּבּתֹורה

·¯‰Âהּנבֹוכים ּבמֹורה טעם ּבזה ּגם נתן ¿»«ְְִֵֶַַַַַָָ

היּו ּכי הּמצֹות, ּברב ּכטעמֹו לז) ְְְֲִִַַָֹ(ג

ולמכּׁשפ ּכּׁשּוףלחרטּמים מיני ההּוא ּבּזמן ים ְְְְְִִִִֵַַַַַַַֻ

ויחׁשבּו האילנֹות, נטיעת ּבעת אֹותם ְְְְְֲִִֵַַַָָָיעׂשּו

קדם ּפריֹו להֹוציא האילן ימהר ּבהם ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּכי

יקריבּו ּובבאֹו עֹולם, ׁשל ּבמנהגֹו הּידּוע ְְְְְִִֶַַַַָָָֹזמּנֹו

ּבׁשמּה ׁשעׂשּו זרה העבֹודה לפני הּפרי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָאת

ּבאּסּור הּתֹורה צּותה ּולכ ההּוא, ְְְִִִַַַָָָהּכּׁשּוף

יבאּו ׁשּלא ׁשנים, ׁשלׁש קדם הּבא ְִִֶֶַַָָָָֹֹֹהּפרי

רּבי ּכי ההם, הרעים הּמעׂשים ֲֲִִִֵֵַַַָָָֻלעׂשֹות

הרביעית, ּבּׁשנה ּפרֹות יביאּו ְִִִִֵַָָָָָָהאילנֹות

לפני אֹותֹו אכלם הפ הּׁשם, לפני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹוׁשּנאכלהּו

זרה. ֲָָָעבֹודה
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אֹומר הּוא וכן ּבארצכם. ולא אחר ּבמקֹום לעׂשֹותן ּפרֹותיה את מזנה הארץ ּכן, ג)עֹוׂשה ג רבבים(ירמיה "וּיּמנעּו : ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
רמב"ן.וגֹו'" ְ

(ì):ýåýé éðà eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£e‡¯Èz ÈLc˜Óe∑(ה ׁשאני(יבמות ואףֿעלּֿפי רגליו; ׁשעל ּובאבק ּובאפנּדתֹו ּבמנעלֹו ולא ּבמקלֹו לא יּכנס לא ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

ׁשּבת ּדֹוחה הּמקּדׁש ּבית ּבנין אין – ּתׁשמרּו" ׁשּבתתי "את – הּמקּדׁש על רמב"ן.מזהירכם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

(àì)eL÷áz-ìà íéðòciä-ìàå úáàä-ìà eðôz-ìà©¦§³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½©§©§−
:íëéäìà ýåýé éðà íäá äàîèì§¨§¨´¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£˙·‡‰ŒÏ‡ e�ÙzŒÏ‡∑ויּדעֹוני לבעלֿאֹוב סה)אזהרה ויּדעֹוני,(סנהדרין מּׁשחיֹו. המדּבר ּפיתֹום זה ּבעלֿאֹוב, . «ƒ¿∆»……ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
מדּבר והעצם ּפיו, לתֹו 'יּדּוע' ׁשּׁשמּה חּיה עצם ּבם,∑‡eL˜·zŒÏ.מכניס ּתעסקּו ׁשאם ּבם, עסּוקים להיֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ«¿«¿ְְֲִִִֶַַָָ

אתכם מתעב ואני לפני מּטּמאין ‡ÌÎÈ‰Ï.אּתם '‰ È�‡∑מחל אּתם מי את ּבמיּדעּו .יפין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָ¬ƒ¡…≈∆ְְֲִִִִֶֶַַ

(áì)éäìàn úàøéå ï÷æ éðt zøãäå íe÷z äáéN éðtîE ¦§¥³¥¨Æ¨½§¨«©§−̈§¥´¨¥®§¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−
ñ :ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£Ìe˜z ‰·ÈN È�tÓ∑(לב קידושין חכמה(ת"כ, ׁשּקנה אּלא זקן אין "זקן", לֹומר: ּתלמּוד אׁשמאי? זקן z¯„‰Â.יכֹול ƒ¿≈≈»»ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ¿»«¿»
Ô˜Ê È�t∑:נאמר לכ ראהּו? ׁשּלא ּכמֹו עיניו יעצים יכֹול ּדבריו. את יסּתר ולא ּבמקֹומֹו יׁשב לא הּדּור? איזהּו ¿≈»≈ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ÈLc˜Óל ˙È·Ïe Ôe¯Ëz ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¿≈«¿¿ƒ
:ÈÈ ‡�‡ ÔÈÏÁc ÔB‰z¿«¬ƒ¬»¿»

˙˙ÔeÚaלא ‡Ï e¯eÎ„e ÔÈca ¯˙a Ôe�t˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔB‰a ‡·‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»¿¬»¿»¡»¬

c‰˙e¯לב Ìe˜z ‡˙È¯B‡a ¯aÒc Ì„˜ ÔÓƒ√»¿««¿«¿»¿¿««
:ÈÈ ‡�‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡·Ò Èt‡«≈»»¿ƒ¿«≈¡»»¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אּורים ׁשאלת ּבלּתי ּדבר עֹוׂשה ׁשאּול היה ְְְִִִֵֶַָָָָָֹולא

נקרבה לו): ּפסּוק (ׁשם ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְֱִִֶֶַָָָותּומים,

ּבּׁשדים ׁשֹואלים היּו והעם האלהים, אל ְֱֲֲִִִֵֶַָָָָֹֹהלם

ואֹוכלים ּומעׂשיהם, ּדרּכם לדעת ּבּכׁשפים ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָאֹו

הּמעׂשה לעׂשֹות הּדם אמרעל ּולכ ההּוא. ְֲֲֶַַַַַַַָָָ

לאמר לׁשאּול וּיּגידּו לג): ּפסּוק (ׁשם ְִֵַַַָָָָֹהּכתּוב

וּיאמר הּדם על לאכל לה' חֹוטאים העם ֱִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּנה

ּתׁשּועה לכם עׂשה הּׁשם הּנה לֹומר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָּבגדּתם,

הּיֹום ּבגידהּגדֹולה אלהים, ללא ׁשֹואלים ואּתם ְְְְֱֲִִִֶַַָָֹֹ

(ּדברים ּומנחׁש מעֹונן אּסּור אפרׁש ועֹוד זֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵַָָהיא

ט). יח

ּבמֹוסר(כט) להזנֹותּה. ּבּת את ּתחּלל ְְְְְִֵֵֶַַַָאל

ולא קּדּוׁשין. לׁשם ׁשּלא ּפנּויה ְְְִִִֵֶָֹֹּבּתֹו

מזּנה הארץ ּכן עֹוׂשה אּתה אם הארץ, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָתזנה

ולא אחר ּבמקֹום לעׂשֹותם ּפרֹותיה ְְֲֵֵֶֶַַָָָֹאת

וּיּמנעּו ג): ג (ירמיה אֹומר הּוא וכן ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָּבארצכם,

זֹונה אּׁשה ּומצח היה לא ּומלקֹוׁש ְְִִִֵַַָָָָֹרבבים

רּׁש"י. לׁשֹון וגֹו'. ל ְְִַָָָהיה

‡ÏÂ,ּבפנּויה ּבּתֹורה זנּות ׁשאין ּדעּתֹו, הבינֹותי ¿…ְְְֲִִִֵֶַַָָ

ּפנּוי סא:) (יבמֹות היא ּפסּוקה ְְֲִֶָָָָָׁשהלכה

עׂשאּה לא איׁשּות לׁשם ׁשּלא ּפנּויה על ְְֲִֵֶַַָָָָֹֹהּבא

איׁש ּובת (נ:) ּבסנהדרין אמרּו ּומפרׁש ְְְְְִִֶַַָָָֹזֹונה.

אפּלּו יכֹול ט), כא (ּולהּלן לזנֹות תחל ּכי ְְֲִִִֵֵֵַָָֹּכהן

ּכתיב, לזנֹות והא נא.) ׁשם (ּבּגמ' והקׁשּו ְְְְְְְִִִַָָָָּפנּויה,

על הּבא ּפנּוי ּדאמר אליעזר ּכרּבי ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָותרצּו:

זֹונה. עׂשאּה איׁשּות לׁשם ׁשּלא ְְֲִֵֶַָָָָֹהּפנּויה

ÔÎÂלהּלן) יּקחּו לא וחללה זֹונה אּׁשה אמרּו. ¿≈ְְֲִִַַָָָָָָָֹ

ּגּירת אּלא ּבפנּויה, ׁשאינֹו ז), ְִִֵֶֶֶָָֹכא

ׁשאין מּמי זנּות ּבעילת ׁשּנבעלה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָֻּומׁשחררת

ּביבמֹות ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבּה, ּתֹופסין ְְְִִִִֶָָָֹקּדּוׁשין

ז) כא (להּלן ּובספרא ר'(ׁשם) זֹונה, אּׁשה : ְְְִַַָָָָָ

אין אֹומרים וחכמים אילֹונית, זֹו אֹומר ְְְֲִִִֵֵַַָָיהּודה

ּבעילת וׁשּנבעלה ּומׁשחררת הּגּיֹורת אּלא ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֻזֹונה

על הּבא ּפנּוי אף אֹומר אליעזר ר' ְֱִֵֶֶַַַָָזנּות.

(ּתמּורה אמרּו וכ איׁשּות. לׁשם ׁשּלא ְְְְְִֵֶַָָָָֹהּפנּויה

כג (ּדברים זֹונה אתנן תביא לא לענין ְְְְִִִֶַַָָָֹכט:)

ּכלל. ּבפנּויה ׁשאינֹו ְְִֵֶָָיט)

Ï·‡(ּכאן) ּכהנים ּבתֹורת הּׁשנּויה הּבריתא ¬»ְְְֲִַַַַָָָָֹ

אֹו (עו.), סנהדרין ּבמּסכת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַוהּנזּכרת

ׁשהיא אֹו הלכה, ואינּה אליעזר ּכרּבי ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשהיא

ּכגֹון איׁשּות, לֹו ׁשאין למי ּבּתֹו את ְְְִִִֵֵֶֶּבמֹוסר

ּדין, ּבית ּומיתֹות ּכריתֹות וחּיבי ועבד ְְְִִִִֵֵֶֶַָּכּותי

ׁשאמרּו: וזהּו חכמים, לדעת זנּות נקרא ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָׁשּזה

איׁשּות, לׁשם ׁשּלא ּפנּויה ּבּתֹו את ְְְִִֵֵֶֶָֹּבמֹוסר

ּביניהם. איׁשּות להיֹות אפׁשר ׁשאי למי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכלֹומר

ÔÎÂולא (ּכאן): ּבספרא ׁשם ּׁשּׁשנינּו מה ¿≈ְְְִֶַַָָָָֹ

והּוא הּפרֹות, הם מזּנים הארץ, ְְְִִֵֵֶֶַַָָתזנה

כתיב מּדלא הארץ, מּמּלת נדרׁש אּגדה, ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּדר

הּכתּוב עּקר אבל הארץ. אנׁשי יזנּו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹולא

הלכֹות ּבעל מנאֹו ּוכבר ׁשני, לאו ְְֲִֵֶַַָָָָׁשהּוא

לאיׁש אזהרה והיא הּלאוין, ּבחׁשּבֹון ְְְְְִִִֶַַָָָָּגדֹולֹות

לׁשם עצמּה ּתמסר ׁשּלא עצמּה ולּבת ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹהּזֹונה

(ת"כ ּבּבריתא ׁשם ׁשאמרּו הּוא ּומּכאן ְְְִֶַַָָָָָזנּות,

לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת היא וכן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹּכאן):

ִאיׁשּות.

ÌÚËÂאביה ּברׁשּות ׁשהּבת ּבעבּור ּכי הּכתּוב, ¿««ְֲִִִֶַַַַָָָ

אֹותּה לקּדׁש ּבנעּוריה רּׁשאי ְְְִֵֶַַַָָוהּוא

נֹותן אֹותּה והמפּתה והאֹונס לחּפה, ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻּולהכניסּה

רּׁשאי ׁשאינּנּו הּכתּוב ּפרׁש לאביה, ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָקנסּה

ּבלאו. מּזה והזהירּו זנּות, ׁשּיהיה למי ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָלמסרּה

עצמםואחרי הּזֹונים ּגם הזהיר האב אזהרת ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָ

והאּׁשה. ְִִָָָהאיׁש

È"M¯Âלהּלן) הּכהנים אל אמר ּבפרׁשת ּכתב ¿«ƒְְֱֲִֶַַַַָָָָֹֹ

יׂשראל ּבעילת ׁשּנבעלה זֹונה, ז). ְְְֲִִִֵֶַָָָכא

אֹו נתין אֹו ּכריתֹות חּיבי ּכגֹון לּה, ְְִִֵַָָָָָהאסּור

ּבכׁשרין, זנּות ׁשאין מּמּנּו הֹודאה וזֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָממזר.

וזה לאוין. חּיבי אף ּבּה מרּבה ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא

וגם סא.). (יבמֹות ּבּגמרא ּבפרּוׁשיו ּגם ְְְְְֵַַַַָָָָּדעּתֹו

וכּותי ּכריתֹות מחּיבי אּלא נכֹון, אינּנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָזה

זֹונה, נעׂשית היא ּבּה קּדּוׁשין ׁשאין ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָועבד

מחּיבי אבל זֹונה, מּׁשּום עליה לֹוקה ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹוכהן

זֹונה אינּה ּומֹואבי ועּמֹוני וגר ממזר ְְְִִִֵֵֵַַָָָָלאוין

הּתרּומה מן ׁשּנפסלה אּלא עליה, לֹוקה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָואינֹו

תהיה ּכי יב): כב (להּלן ּדכתיב הּכהּנה, ְְְְִִִִִֶַַָָֻּומן

ּפסּולה לּה לפסּול ׁשּנבעלה ּכיון זר, ְְְְֲִִֵֶָָָָָָלאיׁש

נעׂשית ׁשּבּכהּנה לאוין ּומחּיבי סח.), ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֻ(יבמֹות

ֲָָחללה.

ּבׁשּבת האזהרֹות ּתׁשמרּו. ׁשּבתתי את ְְְְִֶַַַַָָָֹֹ(ל)

מּפנירּבֹות זרה, ּבעבֹודה ּכמֹו ּבּתֹורה ְְֲִֵַַַָָָָ

מי ּכי הּמצֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה היא ְְְִִִִֶֶֶַַָָׁשּגם

ּבראׁשית ּבמעׂשה מכחיׁש אֹותּה מׁשּמר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָׁשאינֹו

ּכלל. ּתֹורה לֹו ְְֵָָואין

e�È˙Ba¯Ïeיהא יכֹול ּבכאן: אמרּו מדרׁש, ּבהן ¿«≈ְְְְִֵֶָָָָָ

ׁשּבת, ּדֹוחה הּמקּדׁש ּבית ְְִִֵֶַַַָָּבנין

ּומקּדׁשי ּתׁשמרּו ׁשּבתתי את לֹומר ְְְְִִִֶַַַַָֹֹּתלמּוד

(ּכאן). ּכהנים ּבתֹורת ה'. אני ְֲֲִִִַָָֹּתיראּו

ÏÚÂּובׁשּבת הּגדֹול ּבׁשּבת יצּוה האמת, ּדר ¿«ְְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּומֹורא, ׁשמירה ּבֹו וצּוה מקּדׁשֹו, ְְְִִִֶָָָָׁשהּוא

ּבי מלאכת אין הּׁשּבתוהּנה ּדֹוחה הּמקּדׁש ת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּתבין. ּתׂשּכיל ואם ְְְְִִִִַַָָוהּמקּדׁש.
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(ãë):ýåýéì íéìelä Lã÷ Béøt-ìk äéäé úòéáøä äðMáe©¨¨Æ¨«§¦¦½¦«§¤−¨¦§®¬Ÿ¤¦¦−©«Ÿ̈«
i"yx£L„˜ BÈ¯tŒÏk ‰È‰È∑ּבֹו ׁשּכתּוב ׁשני, ל)ּכמעׂשר כז ּמעׂשר(ויקרא מה לה'". קדׁש וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר : ƒ¿∆»ƒ¿…∆ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ נאכל אינֹו כד)ׁשני, ׁשּנֹוׂשאֹו(קידושין הּוא, לה'" "הּלּולים זה ודבר ּכן. זה אף ּבפדיֹון, אּלא ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לּׁשמים ּולהּלל לׁשּבח .ׁשם ְְִֵֵַַַַַָָ

(äë)éñBäì Béøt-úà eìëàz úLéîçä äðMáeíëì ó ©¨¨´©«£¦¦À«Ÿ§Æ¤¦§½§¦¬¨¤−
:íëéäìà ýåýé éðà Búàeáz§«¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£B˙‡e·z ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï∑לכם מבר אני ׁשּבׂשכרּה ּתבּואתֹו, לכם להֹוסיף ּתהיה ׁשּתׁשמרּו, הּזאת הּמצוה ¿ƒ»∆¿»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מצטער אני ׁשנים ארּבע הרי אדם: יאמר ׁשּלא הרע, יצר ּכנגד ּתֹורה ּדּברה אֹומר: עקיבא רּבי היה הּנטיעֹות. ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּפרֹות

ּתבּואתֹו" לכם "להֹוסיף נאמר: לפיכ חּנם, ‰'.ּבֹו È�‡∑הבטחתי לׁשמר ונאמן ּכ על הּמבטיח ה', .אני ְְְֱִִִֶֶַָָָָ¬ƒְְְְֱֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ

(åë):eððBòú àìå eLçðú àì ícä-ìò eìëàú àì¬Ÿ«Ÿ§−©©¨®¬Ÿ§©«£−§¬Ÿ§¥«
i"yx£Ìc‰ŒÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï∑ּבסנהדרין נדרׁש ּפנים ּדמים,(סג)להרּבה זריקת לפני קדׁשים מּבׂשר יאכל ׁשּלא אזהרה ……¿««»ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

הרּבה ועֹוד נפׁשּה, ׁשּתצא טרם חּלין מּבהמת לאֹוכל ˙�eLÁ.ואזהרה ‡Ï∑(סו ּבחלּדה(סנהדרין המנחׁשין אּלּו ּכגֹון ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ…¿«¬ְְְְֲִֵַַָֻ
ּבּדר הפסיקֹו צבי מּפיו, נפלה ּפּתֹו ˙e��BÚ.ּובעֹופֹות; ‡Ï∑להתחיל יפה ּפלֹוני יֹום ׁשאֹומר: וׁשעֹות, עֹונֹות לׁשֹון ְְְְִִִִִִֶֶַָָ…¿≈ְְְְְִִֵֶֶַָָ

לצאת קׁשה ּפלֹונית ׁשעה רמב"ן.מלאכה. ְְִֵָָָָָָָ

(æë)ð÷æ úàt úà úéçLú àìå íëLàø úàt eôwú àì:E ´Ÿ©¦½§©−«Ÿ§¤®§´Ÿ©§¦½¥−§©¬§¨¤«
i"yx£ÌÎL‡¯ ˙‡t eÙw˙ ‡Ï∑(כ סביב,(מכות עגל ראׁשֹו הּקף ונמצא ּולפּדחּתֹו, אזנֹו לאחֹורי צדעיו הּמׁשוה זה …«ƒ¿«…¿∆ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

הרּבה מּצדעיו למעלה ׂשערֹו עּקרי אזניו אחֹורי E�˜Ê.ׁשעל ˙‡t∑(כא ׁשּתים(מכות חמׁש: והן ּוגבּוליו הּזקן סֹוף ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ¿«¿»∆ְְְִֵֵַַָָָָ
ׁשּתי חּבּור מקֹום – ּבסנטרֹו למּטה ואחת ּפאֹות, ׁשּתי ּבֹו ויׁש רחב ׁשהּוא הראׁש, אצל למעלה ּולחי לחי ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבכל

יחד .הּלחיים ְִַַַַָ

(çë)àì ò÷ò÷ úáúëe íëøNáa eðzú àì Lôðì èøNå§¤¤́¨¤À¤³Ÿ¦§Æ¦§©§¤½§´Ÿ¤©«£©½¬Ÿ
:ýåýé éðà íëa eðzú¦§−¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£LÙ�Ï Ë¯NÂ∑מת להם ּכׁשּמת ּבׂשרם מׂשרטין להיֹות אמֹורּיים, ׁשל ּדרּכן ˜Ú˜Ú.ּכן ˙·˙Îe∑(כא ּכתב(מכות ¿∆∆»∆∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ¿…∆«¬«ְַ
לעֹולם מׁשחיר והּוא ּבמחט ׁשּמקעקעֹו לעֹולם, נמחק ׁשאינֹו וׁשקּוע, ד)לׁשֹון∑˜Ú˜Ú.המחּקה כה "והֹוקע(במדבר : ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ«¬«ְְַ

ו)אֹותם"; כא ב פורפויינ"ט(שמואל ּבּקרקע, ּותחּובין מחּקין ונמצאּו עליהם, אֹותם ותֹולין ּבארץ עץ ּתֹוחבין "והֹוקענּום", ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
.ּבלע"ז ְַַ

(èë)õøàä äðæú-àìå dúBðæäì Eza-úà ìlçz-ìà©§©¥¬¤¦§−§©§¨®§«Ÿ¦§¤´¨½̈¤
:änæ õøàä äàìîe¨«§¨¬¨−̈¤¦¨«

i"yx£d˙B�Ê‰Ï EzaŒ˙‡ ÏlÁzŒÏ‡∑קּדּוׁשין לׁשם ׁשּלא לביאה ּפנּויה ּבּתֹו ‰‡¯ı.ּבמֹוסר ‰�Ê˙Œ‡ÏÂ∑אּתה אם «¿«≈∆ƒ¿¿«¿»ְְְְִִִִֵֵֶָָֹ¿…ƒ¿∆»»∆ִַָ

˜„Lכד da‡ Ïk È‰È ‡˙ÚÈ·¯ ‡zL·e¿«»¿ƒ≈»¿≈»ƒ≈…∆
:ÈÈ Ì„˜ ÔÁaLzÀ¿¿»√»¿»

‡daכה ˙È ÔeÏÎÈz ‡˙MÓÁ ‡zL·e¿«»¬ƒ≈»≈¿»ƒ≈
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ dzÏÏÚ ÔBÎÏ ‡ÙÒB‡Ï¿»»¿¬«¿≈¬»¿»¡»¬

ÏÂ‡כו ÔeLÁ�˙ ‡Ï ‡Óc ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿«¿»»¿«¬¿»
:Ôe�BÚ¿̇

È˙כז ÏaÁ˙ ‡ÏÂ ÔBÎLÈ¯„ ‡˙‡t ÔeÙw˙ ‡Ï»«¿»»¿≈¿¿»¿«≈»
:C�˜„„ ‡˙‡t»»¿ƒ¿»

ÔBÎ¯Ò·aכח Ôe�z˙ ‡Ï ˙ÈÓ ÏÚ ÏeaÁÂ¿ƒ«ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿
:ÈÈ ‡�‡ ÔBÎa Ôe�z˙ ‡Ï ÔÈ˙È¯Á ÔÈÓLe¯Â¿¿ƒ¬ƒƒ»ƒ¿¿¬»¿»

˙ÈÚËכט ‡ÏÂ d˙eÈÚË‡Ï Cz¯a ˙È ÏÁ˙ ‡Ï»«≈»¿«»¿«¿¬«¿»ƒ¿≈
:ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ‡Ú¯‡ ÈÏÓ˙˙Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿¿≈«¿»≈«ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נדרׁש ּפנים להרּבה הּדם. על תאכלּו לא ְְְְִִֵַַַַָָֹֹ(כו)

והעֹולה רּׁש"י. לׁשֹון (סג.). ְְְְְִִֶֶַַָּבסנהדרין

ׁשּכלל הּתֹורה, מן ּכּלם ׁשהם הּסגיא לפי ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻמּׁשם

ּכן ואם אחד. ּבלאו הּדם אכילת ּכל ְְֲִִֵֶַַַָָָָָהּכתּוב

לג): יד (ׁשמּואלֿא ּבׁשאּול הּכתּוב ּׁשאמר ְְֵֶַַַָָָמה

ׁשהיּו הּדם, על לאכל לה' חֹוטאים העם ְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹהּנה

הּזה, ּבּלאו הּנכללים הּׁשמֹות מן ּבאחד ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָחֹוטאים

נפׁשּה. ׁשּתצא קדם הּבהמה מן אֹוכלים היּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכי

אל העם וּיעט לב): ּפסּוק (ׁשם ּׁשאמר מה ֶֶֶַַַַַָָָָָזהּו

הּדֹורס ּכעיט ׁשהּוא צאןהּׁשלל, וּיקחּו ואֹוכל, ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

הּדם, על העם וּיאכל ארצה וּיׁשחטּו וגֹו' ְְְֲִַַַַַָָָָָָָֹּובקר

ּדמם ׁשֹופכים ּכׁשהיּו ּבּבהמֹות הּׁשלל ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹמרב

קדם ואֹוכלים אבריהם ּתֹולׁשים היּו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹארצה

ֶָׁשּימּותּו.

ÏÚÂאֹו הּכּׁשּוף מּמיני מין הּוא הּפׁשט, ּדר ¿«ְִִִִֵֶֶַַָ

והיּו מענינֹו. למד ּדבר הּוא ּכי ְְְִִִֵֵַָָָָָָהּקסמים,

והּׁשדים ּבגּמא, אֹותֹו ּומאּספים הּדם ְְְְְִִִֵַַַָָֻׁשֹופכים

ׁשלחנם על ואֹוכלין ּדעּתם, ּכפי ׁשם ְְְְְְְִִִִַַַָָָָֻמתקּבצים

העתידֹות. להם ְֲִִֶַָָלהּגיד

¯L‡ÎÂההּוא ּבּמחנה ׁשאּול עם יׂשראל היּו ¿«¬∆ְֲִִֵֶַַַָָָ

הּפלׁשּתים, מן מאד מתּפחדים ְְְְֲִִִִִַַָֹהיּו
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אֹומר הּוא וכן ּבארצכם. ולא אחר ּבמקֹום לעׂשֹותן ּפרֹותיה את מזנה הארץ ּכן, ג)עֹוׂשה ג רבבים(ירמיה "וּיּמנעּו : ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
רמב"ן.וגֹו'" ְ

(ì):ýåýé éðà eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£e‡¯Èz ÈLc˜Óe∑(ה ׁשאני(יבמות ואףֿעלּֿפי רגליו; ׁשעל ּובאבק ּובאפנּדתֹו ּבמנעלֹו ולא ּבמקלֹו לא יּכנס לא ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

ׁשּבת ּדֹוחה הּמקּדׁש ּבית ּבנין אין – ּתׁשמרּו" ׁשּבתתי "את – הּמקּדׁש על רמב"ן.מזהירכם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

(àì)eL÷áz-ìà íéðòciä-ìàå úáàä-ìà eðôz-ìà©¦§³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½©§©§−
:íëéäìà ýåýé éðà íäá äàîèì§¨§¨´¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£˙·‡‰ŒÏ‡ e�ÙzŒÏ‡∑ויּדעֹוני לבעלֿאֹוב סה)אזהרה ויּדעֹוני,(סנהדרין מּׁשחיֹו. המדּבר ּפיתֹום זה ּבעלֿאֹוב, . «ƒ¿∆»……ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
מדּבר והעצם ּפיו, לתֹו 'יּדּוע' ׁשּׁשמּה חּיה עצם ּבם,∑‡eL˜·zŒÏ.מכניס ּתעסקּו ׁשאם ּבם, עסּוקים להיֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ«¿«¿ְְֲִִִֶַַָָ

אתכם מתעב ואני לפני מּטּמאין ‡ÌÎÈ‰Ï.אּתם '‰ È�‡∑מחל אּתם מי את ּבמיּדעּו .יפין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָ¬ƒ¡…≈∆ְְֲִִִִֶֶַַ

(áì)éäìàn úàøéå ï÷æ éðt zøãäå íe÷z äáéN éðtîE ¦§¥³¥¨Æ¨½§¨«©§−̈§¥´¨¥®§¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−
ñ :ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£Ìe˜z ‰·ÈN È�tÓ∑(לב קידושין חכמה(ת"כ, ׁשּקנה אּלא זקן אין "זקן", לֹומר: ּתלמּוד אׁשמאי? זקן z¯„‰Â.יכֹול ƒ¿≈≈»»ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ¿»«¿»
Ô˜Ê È�t∑:נאמר לכ ראהּו? ׁשּלא ּכמֹו עיניו יעצים יכֹול ּדבריו. את יסּתר ולא ּבמקֹומֹו יׁשב לא הּדּור? איזהּו ¿≈»≈ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ÈLc˜Óל ˙È·Ïe Ôe¯Ëz ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¿≈«¿¿ƒ
:ÈÈ ‡�‡ ÔÈÏÁc ÔB‰z¿«¬ƒ¬»¿»

˙˙ÔeÚaלא ‡Ï e¯eÎ„e ÔÈca ¯˙a Ôe�t˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔB‰a ‡·‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»¿¬»¿»¡»¬

c‰˙e¯לב Ìe˜z ‡˙È¯B‡a ¯aÒc Ì„˜ ÔÓƒ√»¿««¿«¿»¿¿««
:ÈÈ ‡�‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡·Ò Èt‡«≈»»¿ƒ¿«≈¡»»¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אּורים ׁשאלת ּבלּתי ּדבר עֹוׂשה ׁשאּול היה ְְְִִִֵֶַָָָָָֹולא

נקרבה לו): ּפסּוק (ׁשם ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְֱִִֶֶַָָָותּומים,

ּבּׁשדים ׁשֹואלים היּו והעם האלהים, אל ְֱֲֲִִִֵֶַָָָָֹֹהלם

ואֹוכלים ּומעׂשיהם, ּדרּכם לדעת ּבּכׁשפים ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָאֹו

הּמעׂשה לעׂשֹות הּדם אמרעל ּולכ ההּוא. ְֲֲֶַַַַַַַָָָ

לאמר לׁשאּול וּיּגידּו לג): ּפסּוק (ׁשם ְִֵַַַָָָָֹהּכתּוב

וּיאמר הּדם על לאכל לה' חֹוטאים העם ֱִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּנה

ּתׁשּועה לכם עׂשה הּׁשם הּנה לֹומר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָּבגדּתם,

הּיֹום ּבגידהּגדֹולה אלהים, ללא ׁשֹואלים ואּתם ְְְְֱֲִִִֶַַָָֹֹ

(ּדברים ּומנחׁש מעֹונן אּסּור אפרׁש ועֹוד זֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵַָָהיא

ט). יח

ּבמֹוסר(כט) להזנֹותּה. ּבּת את ּתחּלל ְְְְְִֵֵֶַַַָאל

ולא קּדּוׁשין. לׁשם ׁשּלא ּפנּויה ְְְִִִֵֶָֹֹּבּתֹו

מזּנה הארץ ּכן עֹוׂשה אּתה אם הארץ, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָתזנה

ולא אחר ּבמקֹום לעׂשֹותם ּפרֹותיה ְְֲֵֵֶֶַַָָָֹאת

וּיּמנעּו ג): ג (ירמיה אֹומר הּוא וכן ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָּבארצכם,

זֹונה אּׁשה ּומצח היה לא ּומלקֹוׁש ְְִִִֵַַָָָָֹרבבים

רּׁש"י. לׁשֹון וגֹו'. ל ְְִַָָָהיה

‡ÏÂ,ּבפנּויה ּבּתֹורה זנּות ׁשאין ּדעּתֹו, הבינֹותי ¿…ְְְֲִִִֵֶַַָָ

ּפנּוי סא:) (יבמֹות היא ּפסּוקה ְְֲִֶָָָָָׁשהלכה

עׂשאּה לא איׁשּות לׁשם ׁשּלא ּפנּויה על ְְֲִֵֶַַָָָָֹֹהּבא

איׁש ּובת (נ:) ּבסנהדרין אמרּו ּומפרׁש ְְְְְִִֶַַָָָֹזֹונה.

אפּלּו יכֹול ט), כא (ּולהּלן לזנֹות תחל ּכי ְְֲִִִֵֵֵַָָֹּכהן

ּכתיב, לזנֹות והא נא.) ׁשם (ּבּגמ' והקׁשּו ְְְְְְְִִִַָָָָּפנּויה,

על הּבא ּפנּוי ּדאמר אליעזר ּכרּבי ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָותרצּו:

זֹונה. עׂשאּה איׁשּות לׁשם ׁשּלא ְְֲִֵֶַָָָָֹהּפנּויה

ÔÎÂלהּלן) יּקחּו לא וחללה זֹונה אּׁשה אמרּו. ¿≈ְְֲִִַַָָָָָָָֹ

ּגּירת אּלא ּבפנּויה, ׁשאינֹו ז), ְִִֵֶֶֶָָֹכא

ׁשאין מּמי זנּות ּבעילת ׁשּנבעלה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָֻּומׁשחררת

ּביבמֹות ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבּה, ּתֹופסין ְְְִִִִֶָָָֹקּדּוׁשין

ז) כא (להּלן ּובספרא ר'(ׁשם) זֹונה, אּׁשה : ְְְִַַָָָָָ

אין אֹומרים וחכמים אילֹונית, זֹו אֹומר ְְְֲִִִֵֵַַָָיהּודה

ּבעילת וׁשּנבעלה ּומׁשחררת הּגּיֹורת אּלא ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֻזֹונה

על הּבא ּפנּוי אף אֹומר אליעזר ר' ְֱִֵֶֶַַַָָזנּות.

(ּתמּורה אמרּו וכ איׁשּות. לׁשם ׁשּלא ְְְְְִֵֶַָָָָֹהּפנּויה

כג (ּדברים זֹונה אתנן תביא לא לענין ְְְְִִִֶַַָָָֹכט:)

ּכלל. ּבפנּויה ׁשאינֹו ְְִֵֶָָיט)

Ï·‡(ּכאן) ּכהנים ּבתֹורת הּׁשנּויה הּבריתא ¬»ְְְֲִַַַַָָָָֹ

אֹו (עו.), סנהדרין ּבמּסכת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַוהּנזּכרת

ׁשהיא אֹו הלכה, ואינּה אליעזר ּכרּבי ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשהיא

ּכגֹון איׁשּות, לֹו ׁשאין למי ּבּתֹו את ְְְִִִֵֵֶֶּבמֹוסר

ּדין, ּבית ּומיתֹות ּכריתֹות וחּיבי ועבד ְְְִִִִֵֵֶֶַָּכּותי

ׁשאמרּו: וזהּו חכמים, לדעת זנּות נקרא ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָׁשּזה

איׁשּות, לׁשם ׁשּלא ּפנּויה ּבּתֹו את ְְְִִֵֵֶֶָֹּבמֹוסר

ּביניהם. איׁשּות להיֹות אפׁשר ׁשאי למי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכלֹומר

ÔÎÂולא (ּכאן): ּבספרא ׁשם ּׁשּׁשנינּו מה ¿≈ְְְִֶַַָָָָֹ

והּוא הּפרֹות, הם מזּנים הארץ, ְְְִִֵֵֶֶַַָָתזנה

כתיב מּדלא הארץ, מּמּלת נדרׁש אּגדה, ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּדר

הּכתּוב עּקר אבל הארץ. אנׁשי יזנּו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹולא

הלכֹות ּבעל מנאֹו ּוכבר ׁשני, לאו ְְֲִֵֶַַָָָָׁשהּוא

לאיׁש אזהרה והיא הּלאוין, ּבחׁשּבֹון ְְְְְִִִֶַַָָָָּגדֹולֹות

לׁשם עצמּה ּתמסר ׁשּלא עצמּה ולּבת ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹהּזֹונה

(ת"כ ּבּבריתא ׁשם ׁשאמרּו הּוא ּומּכאן ְְְִֶַַָָָָָזנּות,

לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת היא וכן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹּכאן):

ִאיׁשּות.

ÌÚËÂאביה ּברׁשּות ׁשהּבת ּבעבּור ּכי הּכתּוב, ¿««ְֲִִִֶַַַַָָָ

אֹותּה לקּדׁש ּבנעּוריה רּׁשאי ְְְִֵֶַַַָָוהּוא

נֹותן אֹותּה והמפּתה והאֹונס לחּפה, ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻּולהכניסּה

רּׁשאי ׁשאינּנּו הּכתּוב ּפרׁש לאביה, ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָקנסּה

ּבלאו. מּזה והזהירּו זנּות, ׁשּיהיה למי ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָלמסרּה

עצמםואחרי הּזֹונים ּגם הזהיר האב אזהרת ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָ

והאּׁשה. ְִִָָָהאיׁש

È"M¯Âלהּלן) הּכהנים אל אמר ּבפרׁשת ּכתב ¿«ƒְְֱֲִֶַַַַָָָָֹֹ

יׂשראל ּבעילת ׁשּנבעלה זֹונה, ז). ְְְֲִִִֵֶַָָָכא

אֹו נתין אֹו ּכריתֹות חּיבי ּכגֹון לּה, ְְִִֵַָָָָָהאסּור

ּבכׁשרין, זנּות ׁשאין מּמּנּו הֹודאה וזֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָממזר.

וזה לאוין. חּיבי אף ּבּה מרּבה ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא

וגם סא.). (יבמֹות ּבּגמרא ּבפרּוׁשיו ּגם ְְְְְֵַַַַָָָָּדעּתֹו

וכּותי ּכריתֹות מחּיבי אּלא נכֹון, אינּנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָזה

זֹונה, נעׂשית היא ּבּה קּדּוׁשין ׁשאין ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָועבד

מחּיבי אבל זֹונה, מּׁשּום עליה לֹוקה ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹוכהן

זֹונה אינּה ּומֹואבי ועּמֹוני וגר ממזר ְְְִִִֵֵֵַַָָָָלאוין

הּתרּומה מן ׁשּנפסלה אּלא עליה, לֹוקה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָואינֹו

תהיה ּכי יב): כב (להּלן ּדכתיב הּכהּנה, ְְְְִִִִִֶַַָָֻּומן

ּפסּולה לּה לפסּול ׁשּנבעלה ּכיון זר, ְְְְֲִִֵֶָָָָָָלאיׁש

נעׂשית ׁשּבּכהּנה לאוין ּומחּיבי סח.), ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֻ(יבמֹות

ֲָָחללה.

ּבׁשּבת האזהרֹות ּתׁשמרּו. ׁשּבתתי את ְְְְִֶַַַַָָָֹֹ(ל)

מּפנירּבֹות זרה, ּבעבֹודה ּכמֹו ּבּתֹורה ְְֲִֵַַַָָָָ

מי ּכי הּמצֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה היא ְְְִִִִֶֶֶַַָָׁשּגם

ּבראׁשית ּבמעׂשה מכחיׁש אֹותּה מׁשּמר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָׁשאינֹו

ּכלל. ּתֹורה לֹו ְְֵָָואין

e�È˙Ba¯Ïeיהא יכֹול ּבכאן: אמרּו מדרׁש, ּבהן ¿«≈ְְְְִֵֶָָָָָ

ׁשּבת, ּדֹוחה הּמקּדׁש ּבית ְְִִֵֶַַַָָּבנין

ּומקּדׁשי ּתׁשמרּו ׁשּבתתי את לֹומר ְְְְִִִֶַַַַָֹֹּתלמּוד

(ּכאן). ּכהנים ּבתֹורת ה'. אני ְֲֲִִִַָָֹּתיראּו

ÏÚÂּובׁשּבת הּגדֹול ּבׁשּבת יצּוה האמת, ּדר ¿«ְְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּומֹורא, ׁשמירה ּבֹו וצּוה מקּדׁשֹו, ְְְִִִֶָָָָׁשהּוא

ּבי מלאכת אין הּׁשּבתוהּנה ּדֹוחה הּמקּדׁש ת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּתבין. ּתׂשּכיל ואם ְְְְִִִִַַָָוהּמקּדׁש.
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:éLã÷ íL-úà¤¥¬¨§¦«
i"yx£È�tŒ˙‡ Ôz‡∑(ת"כ)ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה ׁשּלי, נכרתין∑LÈ‡a.ּפנאי הּצּבּור ּכל ׁשאין ּבּצּבּור, .ולא ∆≈∆»«ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ»ƒְְִִִִֵֶַַָָֹ

CÏnÏ Ô˙� BÚ¯fÓ Èk∑(סד סנהדרין לֹומר:(ת"כ, ּתלמּוד מּנין? ּובןּֿבּתֹו ּבןּֿבנֹו ּבאׁש", ּבנֹוּֿובּתֹו "מעביר ׁשּנאמר: לפי ƒƒ«¿»««…∆ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
"לּמל מּזרעֹו "ּבתּתֹו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּפסּול זרע ."לּמל נתן מּזרעֹו ‡˙ÈLc˜ÓŒ."ּכי ‡nË ÔÚÓÏ∑את ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹ¿«««≈∆ƒ¿»ƒֶ

ּכלׁשֹון לי, מקּדׁשת ׁשהיא יׂשראל, כג)ּכנסת כא אתֿמקּדׁשי"(לקמן יחּלל "ולא :. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(323 'nr fi zegiy ihewl)

ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ג)ּפֹונה כ, לחזר(רש"י והצרְך הּדם". את האֹוכלת ּבּנפׁש ּפני את "ונתּתי על אחרי ּבפרׁשת ּגם ּפרׁש ּכן ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

זבחיהם את . . יביאּו ("אׁשר לפניו ניחח לריח ּבמקּדׁשֹו קרּבנֹות הקרבת היינּו ה', ׁשל ּב'עסקֹו' מדּבר אחרי ּבפרׁשת ּכי ּכאן, זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻעל

ּבפרׁשתנּו, ּגם ּכְך לפרׁש ׁשּנּתן מחּדׁש ורׁש"י עסקי". מּכל אני "ּפֹונה לפרׁש ׁשּנּתן ּומּובן ניחח"); לריח . . מֹועד אהל ּפתח אל . .ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ה'. ׁשל מיחד 'עסק' על מדּברת ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשאינּה

ã ycew zegiyn zecewp ã(322 'nr fi zegiy ihewl)

ההּוא ּבאיׁש ּפני את אּתן ג)ואני ּבֹו(כ, ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה ׁשּלי, 'ּפנאי'(רש"י)ּפנאי לׁשֹון רק הּוא ׁש"ּפני" מׁשמע, ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

הּפסּוק על ּוכפירּוׁשֹו (ּכתרּגּומֹו), "רּוגזי" ּפרׁש ולא 'ּפנים'. לׁשֹון כא)ולא לב, נאמר(וישלח ׁשם ּכי - רגזֹו") ("אבּטל פניו "אכּפרה ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

הּפסּוק על מּפרּוׁשֹו ּולהעיר יז)"אכּפרה". לד, ּגמּור(תהלים ּבדּיּוק אינֹו לנ"ְך ּפרּוׁשֹו אבל זעם"). ׁשל ּפנים ("ּפני, רע" ּבעֹוׂשי ה' "ּפני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הּתֹורה. על ּפרּוׁשֹו ּכמֹו מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי רמב"ןעל ְְְִִֵֶַַַָָ

Ôe„aÚ˙Âלז È�Èc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבן ּכאיסי הלכה לג.): (ׁשם יֹוחנן רּבי ְְֲִִִֶַַָָָָָואמר

על אפּלּו ׂשיבה ּבכל יצּוה והּנה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָיהּודה.

הּזקן על ויצּוה ויחזר הּבּור, ׁשהּוא ְְְִֵֶֶַַַַַַַָֹאׁשמאי

ויּתכן וחּכים. יּניק ואפּלּו חכמה, הּקֹונה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא

יּניק יתרּגם אבל אנקלּוס, ּדעת ּכן ּגם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֻׁשּיהיה

ּבׂשיבה וגּלי זקן ּדאתא ּבׂשיבה, ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָוחּכים

ּבין הּתֹורה ׂשיבת ּבין הּׂשיבֹות, ּכל ְִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּבכללּה

הּימים. ִֵַַָׂשיבת

את רּׁש"י: לׁשֹון מקּדׁשי. את טּמא למען ְְְִִִֵֶֶַַַַָ(ג)

ּוכבר לי. מקּדׁשת ׁשהיא יׂשראל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֻּכנסת

ּכנסת ּתּטמא אי כא) יח (לעיל זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָרמזּתי

מקּדׁשת ׁשהיא ּבאיׁשיׂשראל הּגדֹול לׁשמֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֻ

ּבמדרׁשים, זה רמזּו ּוכבר יחטא. אׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָאחד

העֹולם מן הּנהנה ּכל לה:): (ּברכֹות ְְֱִֶֶֶַָָָָָׁשאמרּו

הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ּגזל ּכאּלּו ּברכה ּבלא ְְְְִֶַַַָָָָָֹהּזה

ּגֹוזל כד): כח (מׁשלי ׁשּנאמר יׂשראל, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָּוכנסת

ּברּו הּקדֹוׁש אּלא אביו אין וגֹו', ואּמֹו ְְִִִֵֶַָָָָָאביו

הּוא חבר יׂשראל, ּכנסת אּלא אּמֹו ואין ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָהּוא

נבט ּבן לירבעם הּוא חבר מׁשחית, ְְְְִִִֵֶַָָָָלאיׁש

ּכי ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל את ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהחטיא

הּגדֹול, לׁשמֹו עליה ׁשיברכּו ּביצירה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָהחפץ

יתעּלה לאו ואם העֹולם, קּיּום יהיה ְְְִִִִִֶֶַָָָָמּׁשם

מּיׂשראל, הּׁשכינה ּומסּתּלקת הּגדֹול ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּבׁשמֹו

מתעב ׁשהּוא לּמל הּפרי ּכׁשּיקריב ׁשּכן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוכל

ּומׁשּכנֹו. יעקב ּגאֹון ְְֲִֵַָֹאת

‰ÊÂּפסּוק) באבן ירּגמהּו הארץ עם טעם: ¿∆ְְִֶֶַַַָָָָָֻ

ירּגמּו ּבאבן יּומת מֹות אמר לא ּכי ְְְִִֶֶַַָֹב),

הארץ, עם הזּכיר אּלא ּבכּלן, אמר ּכאׁשר ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻאֹותֹו

חּיבין יׂשראל ּכל הארץ אנׁשי ׁשּכל ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלֹומר

גֹורם ּכי יּזיק, לכּלם ּכי ּולסּקלֹו, ְְְְְִִִִֵַַַָֻלהקּדים

ּתרּגם לכ מיׂשראל. ׁשּתסּתּלק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָלּׁשכינה

ירמז הארץ ּכי יׂשראל, ּבית עּמא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻאנקלּוס:

העֹובר אׁשר לארץ לא יׂשראל, ארץ ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹלכל

כה (להּלן הארץ לי ּכי ּוכענין: ּבּה. ְְְִִִֵֶַַָָָָיֹוׁשב

כג).

„BÚÂהּכתּוב ּׁשהזּכיר מּמה סֹודֹו, להבין ּתּוכל ¿ְְִִִִֶַַַָָ

ּבאיׁש ּפני את אּתן ואני :הּמל ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבכרת

(ּפסּוק ּפני את אני וׂשמּתי וכן: (ּכאן), ְְְֲִִֵֶַַַָָָההּוא

ולא אֹותֹו, יכרית והּנֹורא הּגדֹול ׁשמי ּכי ְְְְִִִַַַָָֹה'),

ולא "אני" מּלת וידעֹוני אֹוב ּבכרת ְְְְְֲִִִִִִֵַָֹהזּכיר

הֹודעּת ּוכבר אחר, ּכרת לכלּבׁשּום זה טעם י ְְְְִֵֵֶַַַַָָָ

ִֵמבין.

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iyiy meil inei xeriy

נאמר לּלב הּמסּור ּדבר וכל הּוא, אּלא ּבֹו מּכיר ׁשאין עֹוׂשהּו, ׁשל ללּבֹו מסּור זה ּדבר ׁשהרי ,"מאלהי ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ"ויראת
"מאלהי "ויראת רמב"ן.ּבֹו: ְֱֵֵֶָָֹ

ß xii` a"i iyiy mei ß

(âì):Búà eðBú àì íëöøàa øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¯¦§²¥−§©§§¤®¬Ÿ−Ÿ«
i"yx£e�B˙ ‡Ï∑ּתֹורה ללמד ּבא אּתה ועכׁשו אלילים, עבֹודת עֹובד היית אמׁש לֹו: ּתאמר לא ּדברים; אֹונאת …ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

הּגבּורה מּפי .ׁשּנּתנה ְְִִִֶַָָ

(ãì)øbä íëì äéäé íkî çøæàk|záäàå íëzà øbä §¤§¨´¦¤Á¦«§¤̧¨¤¹©¥´©¨´¦§¤À§¨«©§¨¬
:íëéäìà ýåýé éðà íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék EBîk BìÆ¨½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ׁשּב ‡ÌÎÈ‰Ï.מּום '‰ È�‡∑אני ואלהיו אלהי. ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֵֶַַַֹ¬ƒ¡…≈∆ֱֲִֵֶָֹֹ

(äì):äøeNnáe ì÷Lna äcna ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬−̈¤©¦§¨®©¦¾̈©¦§−̈©§¨«
i"yx£ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑?ּכאן הּׁשנּוי "מׁשּפט" ּומהּו ּבּמׁשּפט", עול תעׂשּו "לא נאמר: ּכבר הרי לּדין, אם …«¬»∆«ƒ¿»ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

וקרּוי הּדין, את ּכמקלקל הּוא הרי ּבּמּדה, ׁשּקר ׁשאם ּדּין, נקרא ׁשהּמֹודד מלּמד והּמׂשּורה; והּמׁשקל הּמּדה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָהיא
הׁשם את ּומחּלל הארץ את מטּמא ּבדּין: האמּורים ּדברים לחמּׁשה וגֹורם ותֹועבה, חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻעּול,

מארצם אֹותם ּומגלה ּבחרב יׂשראל את ּומּפיל הּׁשכינה את הארץ∑cna‰.ּומסּלק מּדת כט)זֹו ב''ב סא. ∑Ï˜Lna.(ב''מ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ«ƒ»ִֶַָָ«ƒ¿»
הּלח∑eNn·e¯‰.ּכמׁשמעֹו מּדת .היא ְְַָ«¿»ִִַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr fk zegiy ihewl)

ּובּמׂשּורה ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט, עול תעׂשּו לה)לא ּבׁשעת(יט, ּבחׁשּבֹונן ּולדקּדק . . הּמאזנים לצּדק עׂשה מצות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
הּמּדה(רמּב"ם)עׂשּיתן אְך ּבּזּולת; התחּׁשבּות על מֹורה הּמדידה ּפעּלת עצם - ּגיסא מחד מנּגדֹות. ּתנּועֹות ׁשּתי יׁש חסרה ּבמּדה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

מּׁשּום ּבהן יׁש ׁשּכן ּבּבית, והחזקתּה עׂשּיתּה את אף אּלא זֹו, ּבמּדה הּׁשּמּוׁש את רק לא הּתֹורה אסרה לכן עול. לֹו ּגֹורמת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹהחסרה

האדם ׁשל עצמֹוערמּומּיּות לבין .ּבינֹו ְְְִֵֵֶַַָָָ

(åì)äéäé ÷ãö ïéäå ÷ãö úôéà ÷ãö-éðáà ÷ãö éðæàî̄Ÿ§¥¤¤́©§¥¤À¤¥¬©¤²¤§¦¬¤−¤¦«§¤´
õøàî íëúà éúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà íëì̈¤®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦
i"yx£˜„ˆŒÈ�·‡∑ּכנגּדן ׁשּׁשֹוקלין הּמׁשקֹולֹות הּיבׁש∑‡ÙÈ˙.הם מּדת הּלח∑‰ÔÈ.היא מּדת היא ‡L¯.זֹו «¿≈∆∆ְְְְִִֵֶֶַָ≈«ִִֵַַָƒִִַַַ¬∆

ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰∑ואני ּבכֹור, ׁשל ׁשאינּה לטּפה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים הבחנּתי אני אחר: ּדבר ּכן. מנת על ≈ƒ∆¿∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבהם מּכירים ׁשאין הּברּיֹות את להֹונֹות ּבמלח מׁשקלֹותיו ׁשּטֹומן מּמי להּפרע .הּנאמן ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr bl mgpn zxez)

לכם יהיה . . צדק לו)איפת (יט, ְִֵֶֶֶֶַָ
לֹו יׁש אם - הּגּוף ּבצרכי 'מּדֹות': ׁשּתי לאדם ׁשּיהיּו ׁשאסּור לפרׁש, ויׁש ואיפה". איפה . . לָך יהיה "לא ּתצא: ּבפרׁשת ּכתיב ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוכן

רחמנא לן ּדאסר "ּכל ּכמאמר ּבהּתר, ּדגמתֹו יׁש אּסּור ּכל והּנה, ּבּמּועט. להסּתּפק נּתן - הּנפׁש ּבצרכי אְך מאתים, רֹוצה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻמנה

צרכי את להחׁשיב יׁש ּבקדּׁשה: ּגם ואיפה' 'איפה יׁשנֹו ּכאן ואף ּכוותיּה". לן הּגּוף.הּנפׁשׁשרא מּצרכי יֹותר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

Ï‡לג ÔBÎÚ¯‡a ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿¬»
:d˙È Ôe�B˙»≈

BÈb¯‡לד ÔBÎÏ È‰È ÔBÎpÓ ‡·ÈvÈk¯ib˙Èc ¿«ƒ»ƒ¿¿≈¿ƒ»¿ƒ¿««
Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ C˙Âk dÏ ÌÁ¯˙e ÔBÎÈ�Èa≈≈¿«≈≈¿»»¬≈«»ƒ¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬

zÁLÓa‡לה ÔÈ„a ¯˜L Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¿ƒƒ¿«¿»
:‡zÏÎÓ·e ‡Ï˜˙Óa¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»

ÔÏÈÎÓלו ËBL˜c ÔÏ˜˙Ó ËBL˜c ÔÂ�Ê‡Ó…¿»»ƒ¿«¿¿»ƒ¿¿ƒ»
ÈÈ ‡�‡ ÔBÎÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈ�È‰Â ËBL˜cƒ¿¿ƒƒƒ¿¿¿¬»¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אׁשמאי, זקן מּפני יכֹול ּתקּום. ׂשיבה מּפני ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָ(לב)

ׁשּקנה אּלא זקן אין זקן, לֹומר ְֵֵֵֶֶַַָָָָָּתלמּוד

(ּכאן), ּכהנים ּתֹורת ּולׁשֹון רּׁש"י. לׁשֹון ְְְֲִִַַָָָֹחכמה.

הּׁשנּוי (לב:):והּוא קּדּוׁשין ּבמּסכת ּבּגמרא ְְְִִֶֶַַַָָָ

ׁשּנאמר חכם, אּלא זקן אין זקן, לֹומר ְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתלמּוד

מּזקני איׁש ׁשבעים לי אספה טז): יא ְְְְִִִִִִִֵֶַָָ(ּבּמדּבר

אּלא זקן אין אֹומר הּגלילי יֹוסי ורּבי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָיׂשראל,

קנני ה' כב): ח (מׁשלי ׁשּנאמר חכמה, ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּקנה

הּמצוה אין ׁשניהם לדברי והּנה ּדרּכֹו. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָראׁשית

ּדסּבר קדם מן ּתרּגם: ואנקלּוס ּבחכם. ְְְְְֳִִֵֶֶַַָָָָֻאּלא

ּומׁשמעּות סבא, אּפי ּותהּדר ּתקּום ְְְְְֵַַַַַָָָָּבאֹוריתא

ּכן. סֹובר הּוא ׁשּגם ְֵֵֶַָָּדבריו

ÌÚÂּפסק לפי הּגמרא מן העֹולה זה, ּכל ¿ƒְְְִִֶֶַַָָָָ

(קּדּוׁשין אמרּו ׁשהרי ּכן, אינֹו ְֲֲִִֵֵֵֶַָָָההלכה

יהּודה ּבן איסי ּבמׁשמע,לב:): ׂשיבה ּכל אֹומר ְְְִִֵֵֶַַָָָ
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(æì)íúéNòå éètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½©«£¦¤−
ô :ýåýé éðà íúàŸ¨®£¦−§Ÿ̈«

ë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éðaî Léà Léà øîàz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥´¦§¨¥»Ÿ©¼¦´¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹
øbä-ïîe|úBî Cìnì Bòøfî ïzé øLà ìàøNéa øbä ¦©¥´©¨´§¦§¨¥À£¤̧¦¥¯¦©§²©−Ÿ¤´

:ïáàá eäîbøé õøàä íò úîeé¨®©¬¨−̈¤¦§§ª¬¨¨«¤
i"yx£¯Ó‡z Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡Â∑האזהרֹות על ÓeÈ˙.ענׁשין ˙BÓ∑(ת"כ)עם ּדין, לבית ּכח אין ואם ּדין; ּבבית ¿∆¿≈ƒ¿»≈…«ְֳִַַָָָ»ְְְִִִֵֵֵַַֹ

אֹותן מסּיעין ‰‡¯ı.הארץ ÌÚ∑(ת"כ)עלֿידי הארץ את לירׁש ׁשעתידין עם אחר: ּדבר הארץ. נבראת ׁשּבגינֹו עם ְְִֶַָָָ«»»∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּללּומצ .וֹות ְִַָ

(â)áøwî Búà ézøëäå àeää Léàa éðt-úà ïzà éðàå©«£¦º¤¥³¤¨©Æ¨¦´©½§¦§©¦¬Ÿ−¦¤´¤
ìlçìe éLc÷î-úà ànè ïòîì Cìnì ïúð Bòøfî ék Bnò©®¦³¦©§Æ¨©´©½Ÿ¤§©À©©¥Æ¤¦§¨¦½§©¥−

:éLã÷ íL-úà¤¥¬¨§¦«
i"yx£È�tŒ˙‡ Ôz‡∑(ת"כ)ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה ׁשּלי, נכרתין∑LÈ‡a.ּפנאי הּצּבּור ּכל ׁשאין ּבּצּבּור, .ולא ∆≈∆»«ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ»ƒְְִִִִֵֶַַָָֹ

CÏnÏ Ô˙� BÚ¯fÓ Èk∑(סד סנהדרין לֹומר:(ת"כ, ּתלמּוד מּנין? ּובןּֿבּתֹו ּבןּֿבנֹו ּבאׁש", ּבנֹוּֿובּתֹו "מעביר ׁשּנאמר: לפי ƒƒ«¿»««…∆ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
"לּמל מּזרעֹו "ּבתּתֹו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּפסּול זרע ."לּמל נתן מּזרעֹו ‡˙ÈLc˜ÓŒ."ּכי ‡nË ÔÚÓÏ∑את ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹ¿«««≈∆ƒ¿»ƒֶ

ּכלׁשֹון לי, מקּדׁשת ׁשהיא יׂשראל, כג)ּכנסת כא אתֿמקּדׁשי"(לקמן יחּלל "ולא :. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(323 'nr fi zegiy ihewl)

ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ג)ּפֹונה כ, לחזר(רש"י והצרְך הּדם". את האֹוכלת ּבּנפׁש ּפני את "ונתּתי על אחרי ּבפרׁשת ּגם ּפרׁש ּכן ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

זבחיהם את . . יביאּו ("אׁשר לפניו ניחח לריח ּבמקּדׁשֹו קרּבנֹות הקרבת היינּו ה', ׁשל ּב'עסקֹו' מדּבר אחרי ּבפרׁשת ּכי ּכאן, זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻעל

ּבפרׁשתנּו, ּגם ּכְך לפרׁש ׁשּנּתן מחּדׁש ורׁש"י עסקי". מּכל אני "ּפֹונה לפרׁש ׁשּנּתן ּומּובן ניחח"); לריח . . מֹועד אהל ּפתח אל . .ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ה'. ׁשל מיחד 'עסק' על מדּברת ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשאינּה

ã ycew zegiyn zecewp ã(322 'nr fi zegiy ihewl)

ההּוא ּבאיׁש ּפני את אּתן ג)ואני ּבֹו(כ, ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה ׁשּלי, 'ּפנאי'(רש"י)ּפנאי לׁשֹון רק הּוא ׁש"ּפני" מׁשמע, ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

הּפסּוק על ּוכפירּוׁשֹו (ּכתרּגּומֹו), "רּוגזי" ּפרׁש ולא 'ּפנים'. לׁשֹון כא)ולא לב, נאמר(וישלח ׁשם ּכי - רגזֹו") ("אבּטל פניו "אכּפרה ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

הּפסּוק על מּפרּוׁשֹו ּולהעיר יז)"אכּפרה". לד, ּגמּור(תהלים ּבדּיּוק אינֹו לנ"ְך ּפרּוׁשֹו אבל זעם"). ׁשל ּפנים ("ּפני, רע" ּבעֹוׂשי ה' "ּפני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הּתֹורה. על ּפרּוׁשֹו ּכמֹו מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי רמב"ןעל ְְְִִֵֶַַַָָ

Ôe„aÚ˙Âלז È�Èc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿
:ÈÈ ‡�‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È�aÓב ¯·b ¯·b ¯ÓÈz Ï‡¯NÈ È�a ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿«¿«ƒ¿≈
ÔzÈ Èc Ï‡¯NÈa Ôe¯Èb˙Èc ‡¯Bib ÔÓe Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈ƒƒ≈
˙È· ‡nÚ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È CÏÓÏ dÚ¯fÓƒ«¿≈¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»≈

dpÓb¯È Ï‡¯NÈ:‡�·‡a ƒ¿»≈ƒ¿¿À≈¿«¿»

ÈˆÈL‡Âג ‡e‰‰ ‡¯·‚a ÈÊ‚e¯ ˙È Ôz‡ ‡�‡Â«¬»∆≈»¿ƒ¿«¿»«∆¡≈≈
ÏÈ„a CÏÓÏ ·‰È dÚ¯fÓ È¯‡ dnÚ BbÓ d˙È»≈ƒ«≈¬≈ƒ«¿≈¿«¿…∆¿ƒ
‡ÓL ˙È ‡lÁ‡Ïe ÈLc˜Ó ˙È ‡·‡ÒÏ¿»»»»«¿¿ƒ¿«»»»¿»

:ÈL„e˜„¿¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבן ּכאיסי הלכה לג.): (ׁשם יֹוחנן רּבי ְְֲִִִֶַַָָָָָואמר

על אפּלּו ׂשיבה ּבכל יצּוה והּנה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָיהּודה.

הּזקן על ויצּוה ויחזר הּבּור, ׁשהּוא ְְְִֵֶֶַַַַַַַָֹאׁשמאי

ויּתכן וחּכים. יּניק ואפּלּו חכמה, הּקֹונה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא

יּניק יתרּגם אבל אנקלּוס, ּדעת ּכן ּגם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֻׁשּיהיה

ּבׂשיבה וגּלי זקן ּדאתא ּבׂשיבה, ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָוחּכים

ּבין הּתֹורה ׂשיבת ּבין הּׂשיבֹות, ּכל ְִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּבכללּה

הּימים. ִֵַַָׂשיבת

את רּׁש"י: לׁשֹון מקּדׁשי. את טּמא למען ְְְִִִֵֶֶַַַַָ(ג)

ּוכבר לי. מקּדׁשת ׁשהיא יׂשראל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֻּכנסת

ּכנסת ּתּטמא אי כא) יח (לעיל זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָרמזּתי

מקּדׁשת ׁשהיא ּבאיׁשיׂשראל הּגדֹול לׁשמֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֻ

ּבמדרׁשים, זה רמזּו ּוכבר יחטא. אׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָאחד

העֹולם מן הּנהנה ּכל לה:): (ּברכֹות ְְֱִֶֶֶַָָָָָׁשאמרּו

הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ּגזל ּכאּלּו ּברכה ּבלא ְְְְִֶַַַָָָָָֹהּזה

ּגֹוזל כד): כח (מׁשלי ׁשּנאמר יׂשראל, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָּוכנסת

ּברּו הּקדֹוׁש אּלא אביו אין וגֹו', ואּמֹו ְְִִִֵֶַָָָָָאביו

הּוא חבר יׂשראל, ּכנסת אּלא אּמֹו ואין ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָהּוא

נבט ּבן לירבעם הּוא חבר מׁשחית, ְְְְִִִֵֶַָָָָלאיׁש

ּכי ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל את ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהחטיא

הּגדֹול, לׁשמֹו עליה ׁשיברכּו ּביצירה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָהחפץ

יתעּלה לאו ואם העֹולם, קּיּום יהיה ְְְִִִִִֶֶַָָָָמּׁשם

מּיׂשראל, הּׁשכינה ּומסּתּלקת הּגדֹול ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּבׁשמֹו

מתעב ׁשהּוא לּמל הּפרי ּכׁשּיקריב ׁשּכן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוכל

ּומׁשּכנֹו. יעקב ּגאֹון ְְֲִֵַָֹאת

‰ÊÂּפסּוק) באבן ירּגמהּו הארץ עם טעם: ¿∆ְְִֶֶַַַָָָָָֻ

ירּגמּו ּבאבן יּומת מֹות אמר לא ּכי ְְְִִֶֶַַָֹב),

הארץ, עם הזּכיר אּלא ּבכּלן, אמר ּכאׁשר ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻאֹותֹו

חּיבין יׂשראל ּכל הארץ אנׁשי ׁשּכל ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלֹומר

גֹורם ּכי יּזיק, לכּלם ּכי ּולסּקלֹו, ְְְְְִִִִֵַַַָֻלהקּדים

ּתרּגם לכ מיׂשראל. ׁשּתסּתּלק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָלּׁשכינה

ירמז הארץ ּכי יׂשראל, ּבית עּמא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻאנקלּוס:

העֹובר אׁשר לארץ לא יׂשראל, ארץ ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹלכל

כה (להּלן הארץ לי ּכי ּוכענין: ּבּה. ְְְִִִֵֶַַָָָָיֹוׁשב

כג).

„BÚÂהּכתּוב ּׁשהזּכיר מּמה סֹודֹו, להבין ּתּוכל ¿ְְִִִִֶַַַָָ

ּבאיׁש ּפני את אּתן ואני :הּמל ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבכרת

(ּפסּוק ּפני את אני וׂשמּתי וכן: (ּכאן), ְְְֲִִֵֶַַַָָָההּוא

ולא אֹותֹו, יכרית והּנֹורא הּגדֹול ׁשמי ּכי ְְְְִִִַַַָָֹה'),

ולא "אני" מּלת וידעֹוני אֹוב ּבכרת ְְְְְֲִִִִִִֵַָֹהזּכיר

הֹודעּת ּוכבר אחר, ּכרת לכלּבׁשּום זה טעם י ְְְְִֵֵֶַַַַָָָ

ִֵמבין.
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ß xii` b"i ycew zay ß

(ç)ýåýé éðà íúà íúéNòå éúwç-úà ízøîLe§©§¤Æ¤ªŸ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦¬§Ÿ̈−
:íëLc÷î§©¦§¤«

(è)úBî Bnà-úàå åéáà-úà ìl÷é øLà Léà Léà-ék¦¦´¦À£¤̧§©¥¯¤¨¦²§¤¦−´
:Ba åéîc ìl÷ Bnàå åéáà úîeé¨®¨¦¯§¦²¦¥−¨¨¬«

i"yx£Ïl˜ Bn‡Â ÂÈ·‡∑(פה סנהדרין מיתה(ת"כ, לאחר Ba.לרּבֹות ÂÈÓc∑ּדמיו" ׁשּנאמר: מקֹום ּכל וכן סקילה, זֹו »ƒ¿ƒƒ≈ְְִַַַָ»»ְְֱִֵֶֶַָָָָָ
מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו ּבם". ּדמיהם אתם ירּגמּו "ּבאבן ּבהם: ׁשּנאמר ויּדעֹוני, מאֹוב ולמדנּו ּבם", "ּדמיהם ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבֹו",

ׁשּיהרג לעצמֹו ּגרם ׁשהּוא הּוא, אּלא מיתתֹו על נענׁש אין בראׁשֹו" "ּדמֹו רמב"ן.ּכמֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(é)úLà-úà óàðé øLà Léà úLà-úà óàðé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¦½£¤¬¦§©−¤¥´¤
:úôàpäå óàpä úîeé-úBî eäòø¥¥®«©¬©Ÿ¥−§©Ÿ¨«¤

i"yx£LÈ‡Â∑לקטן ‡LÈ.ּפרט ˙L‡Œ˙‡ Û‡�È ¯L‡∑(נב סנהדרין יט. לקטן(קידושין ׁשאין למדנּו קטן. לאׁשת ּפרט ¿ƒְְָָָ¬∆ƒ¿«∆≈∆ƒְְְְֵֵֶֶַָָָָָָ
?ל חּיבּתי אׁשתֿאיׁש איזֹו ועל ‡e‰Ú¯Œ˙L.קּדּוׁשין. ˙‡ Û‡�È ¯L‡∑ׁשאין למדנּו, ּגּלּולים. עֹובד לאׁשת ּפרט ְְְִִִִִֵֵֶַַ¬∆ƒ¿«∆≈∆≈≈ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּגּלּולים לעֹובד Ù‡p‰Â˙.קּדּוׁשין Û‡p‰ ˙ÓeÈŒ˙BÓ∑הא מיתה חנקּכל אּלא אינּה סתם, ּבּתֹורה .מּורה ְִִִִֵ««…≈¿«…»∆ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָ

(àé)älb åéáà úåøò åéáà úLà-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¨¦½¤§©¬¨¦−¦¨®
:ía íäéîc íäéðL eúîeé-úBî««§¬§¥¤−§¥¤¬¨«

(áé)ìáz íäéðL eúîeé úBî Búlk-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤©¨½¬«§−§¥¤®¤¬¤
:ía íäéîc eNò̈−§¥¤¬¨«

i"yx£eNÚ Ï·z∑הּבן ּבזרע האב זרע מבלּבלין אחר: לׁשֹון .ּגנאי. ∆∆»ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(188 'nr d zegiy ihewl)

ּבם ּדמיהם עׂשּו ּתבל . . ּכּלתֹו את יׁשּכב אׁשר יב)ואיׁש לח,(כ, וישב רׁש"י (ראה ּכּלתֹו ּתמר את יהּודה נׂשא איְך וקׁשה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

אפֹוא, נֹותנת, הּסברא הּבן". ּבזרע האב זרע "מבלּבלין עׂשּו", "ּתבל הּוא האּסּור טעם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּפסק"). לא יסף, "ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹכו:

ּכאן ׁשּיְך לא ּכן ואם זרעם, את הׁשחיתּו הרי ואֹונן ער ּכן: על יתר לאביו. האּׁשה מּתרת זה, טעם אין ּכאׁשר הּבן, מיתת ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּלאחר

"ּתבל". ׁשל הענין ְִֶֶֶָָָּכל

ÈÈח ‡�‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿«¿¿»¿¬»¿»
:ÔBÎLc˜Ó¿«ƒ¿

‡dnט ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ËeÏÈ Èc ¯·b ¯·‚ È¯‡¬≈¿«¿«ƒ¿»¬ƒ¿»ƒ≈
‡ÏË˜ ËÏ dn‡Â È‰e·‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬ƒ¿ƒ≈«¿»»

:·iÁ«»

‡z˙י ˙È Ûe‚È Èc ¯·b ˙z‡ ˙È Ûe‚È Èc ¯·‚e¿«ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿»ƒ«
:‡zÙi‚Â ‡Ùib ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È d¯·Á«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»»¿««¿»

È¯Ú˙‡יא È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒ∆¿¿»
ÔB‰ÈÂ¯z ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È Èlb È‰e·‡„«¬ƒ«ƒƒ¿¿»»ƒ¿«¿«¿≈

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË¿̃»»«»ƒ

ÏË˜˙È‡יב d˙lk ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿≈ƒ¿¿»»
:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ e„·Ú ‡Ï·z ÔB‰ÈÂ¯z ÔeÏh˜˙Èƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¬»¿»»«»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אביו את יקּלל אׁשר איׁש איׁש ּכי וטעם ְְֲִִִִֵֶֶַַַָ(ט)

ׁשאמר: הּפרׁשה לראׁש יחזר אּמֹו, ְְְִֶֶַַַָָָָֹֹואת

ואמר ג). יט (לעיל ּתיראּו. ואביו אּמֹו ְְְִִִִֵַָָָאיׁש

ּומקּלל וכּו' יׁשמע לא אׁשר איׁש איׁש ּכי ְְְֲִִִִֵֶַַָֹּכאן

יּומת. מֹות ואּמֹו ְִִָָאביו

ÏÚÂ:(ז (ּפסּוק ׁשאמר ּבעבּור האמת, ּדר ¿«ֱֲֶֶֶֶַַָָָ

ה' אני ּכי קדׁשים והייתם ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַֹוהתקּדׁשּתם

מקּדׁשכם, ה' אני ח): (ּבפסּוק ואמר ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָֹאלהיכם,

הּוא ּכי אֹותנּו, המקּדׁש הּוא הּנכּבד הּׁשם ְְִִִֵֵַַַַָָּכי

ּכן אם ׁשמֹו, הּוא מעֹולם וגֹואלנּו ְְֲִִֵֵֵָָאבינּו

הּמׁשּתּתפ את מיתה.המקּלל חּיב ּביצירה ין ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ

סמ אׁשר והּנֹואפת הּנֹואף מׁשּפט טעם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָוזה

זה רמזּתי ּוכבר העריֹות, לכל והקּדימֹו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָלכאן,

יג). כ (ׁשמֹות ְְְַָלמעלה

¯ÈkÊ‰Â,מיתה ּבהן לחּיב העריֹות קצת הּכתּוב ¿ƒ¿ƒְְֲִֵֶַַָָָָָָ

ואּׁשה והּזכר והּכּלה אב ואׁשת איׁש אׁשת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהן

ּובּתּה אּׁשה הּדין והּוא יֿיד), (ּפסּוקים ְְְִִִִִַָָָואּמּה

והּוא האּׁשה, ׁשאר קצת הזּכיר ּכי ּבּתּה, ְְְְִִִִִֵַָָָָּובת

ּבאזהרה, יז) יח (לעיל ׁשם הּנזּכרים לכל ְְְְִִִֵַַַָָָָָָהּדין

הּנזּכרים ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת עצמֹו ׁשאר ׁשּכן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָוכל

זה ּובכל ּבּתֹו. לֹומר צרי ואין י), יח ְְְִִֵֵֶַָָ(לעיל

אֹותן. לחּיב מדרׁשים ְְִִֵַָָעֹוד

ÔÎÂּפסּוקים) ּבמיתה הרביעה חּיּוב הזּכיר ¿≈ְְְְִִִִִִָָָ

ּבנּדה אחר ּכרת והזּכיר וחזר ְְְְִִִֵֵַַָָָטוֿטז).

ּביאה ּגמר ּבלא ּבהעראה לחּיבֹו יח), ְְְְְֲִַַַָָָָֹ(ּפסּוק

הערה מקרּה את ׁשאמר: הּוא נד.), ְְֱֶֶֶַָָָָֹ(יבמֹות

(ּפסּוק אב ואחֹות אם ּבאחֹות וכן יח), ְֲֲֵֵַַָָָ(ּפסּוק

והזּכיר יט). (ּפסּוק הערה ׁשארֹו את ּכי ְְְֱִִִֵֶֶָָיט):

לחּיבם כֿכא), (ּפסּוקים אחיו אׁשת וכן ְְְְִִֵֵֶַָָָּדֹודתֹו

לֹו. היּו אֹו ּבנים לֹו היּו ׁשּלא ּבין ֲִִֵֶַָָָֹּבערירּות

מיּתר, הּוא יז) (ּפסּוק ּבאחֹותֹו הּבא ְְֲֵַַַָָָָֻוהּכרת

ּכרת יצא לּמה יד.): (מּכֹות לרּבֹותינּו ְְְִֵֵַַַָָָָָונדרׁש

וכּו'. ְֲַּבאחֹותֹו

ÏÚÂּבני לעיני ּבכרת: הֹוסיף הּפׁשט ּדר ¿«ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבנער ׁשּתמּות לֹומר יז), (ּפסּוק ְֶַַַָָָֹעּמם

ּכי יחד ויׂשּכילּו ויבינּו ׁשּיראּו ּבענין ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָנפׁשם,

ּבראה. יׂשראל ּוקדֹוׁש זאת עׂשתה ה' ְְְְִֵַָָָָָֹיד

(ÌL) ‡OÈ B�BÚ :ÌÚËÂההּוא החטא ׁשּיהיה , ¿««¬ƒ»»ְְִֵֶֶַַ

לא מעׂשיו ההיא, העת מן ּבֹו ֲִִֵֵַַָָָֹּדבק

הּׁשם יּכהּו ּכי האלה, ּבֹו ורבצה ְְְִִֵֵַַַָָָָָיצליחּו

ּכענין ּבכרת, הׁשמידֹו עד רעים ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָּבתחלּואים

לג.) (ׁשּבת הדרֹוקן.ׁשאמרּו לעברה סימן : ְְֲִֵֶַַַָָָָָ

ּכגֹון האחרים הּכרת חּיבי להזּכיר הצר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֻולא

יח), יח (ׁשם אּׁשה ואחֹות ז) יח (לעיל ְֲִִֵַָָאּמֹו

.הּצרי ּכל הּנזּכרים מן למדנּו ְְְִִִִֶַַַָָָָָׁשּכבר

miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iyiy meil inei xeriy

(ã)Léàä-ïî íäéðéò-úà õøàä íò eîéìòé íìòä íàå§¦¿©§¥´©§¦ÁÁ©̧¨¹̈¤¤¥«¥¤Æ¦¨¦´
:Búà úéîä ézìáì Cìnì Bòøfî Bzúa àeää©½§¦¬¦©§−©®Ÿ¤§¦§¦−¨¦¬Ÿ«

i"yx£eÓÈÏÚÈ ÌÏÚ‰ Ì‡Â∑,קטּנה סנהדרי העלימּו אם הרּבה; ּבדברים ׁשּיעלימּו סֹוף אחד, ּבדבר העלימּו אם ¿ƒ«¿≈«¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּגדֹולה סנהדרי ׁשּיעלימּו .סֹוף ְְְְִֵֶֶַַָ

(ä)ézøëäå BzçtLîáe àeää Léàa éðt-úà éðà ézîNå§©§¦̧£¦¯¤¨©²¨¦¬©−§¦§©§®§¦§©¦̧
úàå Búà|áøwî Cìnä éøçà úBðæì åéøçà íéðfä-ìk Ÿ¹§¥´¨©Ÿ¦´©«£À̈¦§²©«£¥¬©−Ÿ¤¦¤¬¤

:ínò©¨«
i"yx£BzÁtLÓ·e∑מֹוכס ּבּה ׁשּיׁש מׁשּפחה ל ׁשאין ,ללּמד אּלא חטאה? מה מׁשּפחה וכי ׁשמעֹון: רּבי אמר ¿ƒ¿«¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

עליו מחּפין ׁשּכּלם מֹוכסין, ּכּלם ‡˙B.ׁשאין Èz¯Î‰Â∑ּכל יהיּו יכֹול "ּובמׁשּפחּתֹו", ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ְְִִֵֶֶַָָָָֻֻ¿ƒ¿«ƒ…ְְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַָָָָ
ּכל ולא ּבהּכרת אֹותֹו – "אתֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּבהּכרת? ּביּסּוריןהּמׁשּפחה אּלא ּבהּכרת ‡È¯Á.הּמׁשּפחה ˙B�ÊÏ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹƒ¿«¬≈

CÏn‰∑(ת"כ)עבֹודתּה זֹו אין ואפּלּו ,ּבכ ׁשעבדּה אלילים עבֹודת ׁשאר רמב"ן.לרּבֹות «…∆ְְְֱֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

(å)úðæì íéðòciä-ìàå úáàä-ìà äðôz øLà Lôpäå§©¤À¤£¤̧¦§¤³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½¦§−Ÿ
áøwî Búà ézøëäå àåää Lôpa éðt-úà ézúðå íäéøçà©«£¥¤®§¨«©¦³¤¨©Æ©¤´¤©¦½§¦§©¦¬Ÿ−¦¤¬¤

:Bnò©«

(æ):íëéäìà ýåýé éðà ék íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå§¦̧§©¦§¤½¦«§¦¤−§¦®¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌzLc˜˙‰Â∑אלילים עבֹודת ּפריׁשּות .זֹו ¿ƒ¿«ƒ¿∆ְֱֲִִִַ

È˙ד Ï‡¯NÈ ˙È· ‡nÚ ÔeLaÎÈ LaÎÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»≈ƒ¿»≈»
dÚ¯fÓ ·‰È„a ‡e‰‰ ‡¯·b ÔÓ ÔB‰È�ÈÚ≈≈ƒ«¿»«ƒ¿»≈ƒ«¿≈

:d˙È ‡Ïh˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a CÏÓÏ¿…∆¿ƒ¿»¿«»»»≈

‰‰e‡ה ‡¯·‚a ÈÊ‚e¯ ˙È ‡�‡ ÈeL‡Â∆¡«≈¬»»¿ƒ¿«¿»«
ÔÚËc Ïk ˙ÈÂ d˙È ÈˆÈL‡Â È‰B„ÚÒ·eƒ¿»ƒ∆¡≈≈»≈¿»»¿»»
:ÔB‰nÚ BbÓ CÏÓ ¯˙a ÈÚËÓÏ È‰B¯˙a«¿ƒ¿ƒ¿≈»«…∆ƒ«¿

ÈÚËÓÏו e¯eÎ„e ÔÈca ¯˙a È�t˙È Èc L�‡Â∆¡«ƒƒ¿¿≈»«ƒƒ¿¿ƒ¿≈
‡È‰‰ ‡L�‡a ÈÊ‚e¯ ˙È Ôz‡Â ÔB‰È¯˙·«¿≈¿∆≈»¿ƒ«¬»»«ƒ

:dnÚ BbÓ d˙È ÈˆÈL‡Â∆¡≈≈»≈ƒ«≈

ÈÈז ‡�‡ È¯‡ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e ÔeLc˜˙˙Â¿ƒ¿«¿¿«ƒƒ¬≈¬»¿»
:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

עבֹודה ׁשאר לרּבֹות .הּמל אחרי לזנֹות ְְְֲֲִֵֶַַַָָֹ(ה)

ּדר זֹו אין ואפּלּו ּבכ ׁשעבדּה ְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָזרה

ּבסדר עֹוד ּכתב ּוכבר רּׁש"י. לׁשֹון ְְְֲִֵֶַַָָָָעבֹודתּה.

עבֹודה היא ׁשהּמל כא) יח (לעיל מֹות ְֲֲִֵֵֶֶַַָֹאחרי

ׁשּמֹוסר עבֹודתּה היא וזֹו ,מל ׁשּׁשמּה ְְֲִֵֶֶֶָָָָָֹזרה

וכּו'. לּכמרים ְְְִַָּבנֹו

ÏÎÂהעּיּון לפי ּכהגן ּומתּקן עֹולה אינּנּו זה ¿»ְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֻ

האֹומר לדברי ּכי סד.), (סנהדרין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבּגמרא

אֹותֹו ׁשל עבֹודתֹו אין הּוא, זרה עבֹודה ֲֲֵֶֶָָָָֹמל

לא ּכן ׁשאם לּה, הּבנים ּבהעברת זרה ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹעבֹודה

הּוא ׁשהרי ּכלל, זה להזּכיר הּכתּוב ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻהצר

ּכּמה ּבּה ׁשּבאּו זרה עבֹודה עֹובד ְְֲֵֶַַַָָָָָָָּבאזהרת

ּבכלל ּכן ּגם והּוא ּכללּיֹות, ּבּתֹורה ְְְְִִֵַַַַָָָאזהרֹות

איׁש בקרּב יּמצא ּכי ּבפרׁשת: הּנאמר ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהענׁש

אלהי ה' ּבעיני הרע את יעׂשה אׁשר אּׁשה ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאֹו

אחרים אלהים וּיעבד וּיל ּבריתֹו ְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַַֹֹֹלעבר

ּכרחנּו על אבל בֿב). יז (ּדברים להם ְְְֲִִֵֶַַַָָָָוּיׁשּתחּו

לחּיב אּלא הּכתּוב ּבא לא עּקר ׁשּכל ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹנדרׁש

ּבׁשּלא הּזרע העברת ׁשל הּזאת העבֹודה ְֲֲֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל

ׁשם:): (סנהדרין ּבּגמרא אמרּו וכ ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָּכדרּכּה,

ּדמל ּכרת הּוא זרה עבֹודה מל ּדאמר ְְְֲֵֶֶַָָָָָָֹֹּולמאן

והּוא ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבנֹו לּמעביר לי, ְְְְֲִִֶַַַָָָֹלּמה

הצרכּו ׁשּלא ּבֹו האמּורין והאזהרה לענׁש ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹֻהּדין

ּכדרּכּה. ׁשּלא ּבנֹו לּמעביר ְְְֲִֶֶַַַָָֹאּלא

‰‡¯�Âׁשם אינֹו מל לׁשֹון הּזֹו הּדעת ׁשּלפי ¿ƒ¿∆ְְִֵֵֶֶַַַַֹ

נעּבד לכל ׁשם אּלא מיחד, וצלם ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻלפסל

לאלּה. עלי ּותקּבלּנּו ׁשּתמליכהּו ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבכללם,

לּׁשּקּוץ עּמֹון ּבני יקראּו הּזֹו הּדעת ּכפי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַוהּנה

מלּכם, הּוא ּכי ז) יא (מלכיםֿא "מל" ְְִִֶֶֶַָָָֹׁשּלהן

מּלׁשֹון הּוא ּכי נעּבד, לכל ּכֹולל ׁשם ְְְְִִֵֵֶָָוהּוא

ׁשהיא ׁשאמר ז"ל הרב ּכדברי ולא ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹמלכּות.

.ּבכ ועבֹודתּה מל ׁשּׁשמּה זרה ְְֲֲֶֶַָָָָָָָֹעבֹודה

ÔÎÂאחרי "לזנֹות ׁשהצר ּפה ּׁשּכתב מה ¿≈ְְֲִֵֶֶַַַַָֹֻ

ׁשעבדּה זרה עבֹודה ׁשאר לרּבֹות "ְְֲֲֶֶַַָָָָָָֹהּמל

אי ּכן ּגם עבֹודתּה, ּדר זֹו אין ואפּלּו ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָּבכ

לא עצמֹו ׁשּכל ׁשהזּכרנּו, הּטעם מן ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹאפׁשר

ּדרּכֹו, ּבׁשאין לחּיבֹו אּלא ּבמל הּכרת ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹנאמר

ּבמׁשמע. זרה עבֹודה ְְְֲַַָָָָוכל

‡ÏÂּבאֹותּה ּכרת הּכתּוב חּיב ׁשּתאמר יּתכן ¿…ְִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

לֹו ּבּמעביר מל ׁשּׁשמּה זרה ְֲֲִֶֶַַָָָָֹעבֹודה

ּומרקּוליס ּפעֹור אף ּבֹו ורּבה וחזר ּכדרּכֹו, ְְְְְְִִֶַַַַָָֹׁשּלא

ׁשנא מאי ,לכ הּכתּוב יצטר לּמה וכי ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָלכרת,

זרה עבֹודה ּכל מּׁשאר זרה עבֹודה ְֲֲִָָָָָָָָָאֹותּה

לרּבֹות צרי היה ּכן ׁשאם ועֹוד, ְְִִֵֶֶַָָָָָׁשּבעֹולם.

ּבסקילה ּומרקּוליס לפעֹור ּבנֹו מעביר ְְְְֲִִִִִַַָעֹוד

לכרת. אֹותֹו ׁשרּבה ְְִֵֵֶָָּכׁשם

‡l‡ּבין עּקר ּכל מל הּכתּוב הזּכיר לא ∆»ְִִִֵֶַָָָֹֹ

ּכרת ּבענׁש ּבין כא) יח (לעיל ְְְְֵֵֵֶַָָָֹּבאזהרה

(ּכאן), ּכדרּכּהּוסקילה ּבׁשּלא ּבנֹו למעביר אּלא ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ

ׁשּתאמר ּובין ׁשּבעֹולם. זרה עבֹודה ְֲֵֶֶַָָָָָָֹלכל

ׁשּפרׁשנּו, ּכמֹו זרה עבֹודה לכל ׁשם הּוא ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּמל

ׁשּתקרא ידּועה זרה עבֹודה ׁשהיא ׁשּתאמר ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹאֹו

ּבׁשּלא זרה עבֹודה אֹותּה הּכתּוב הזּכיר ,ְְֲִִֶַָָָָָָֹּכ

הּוא הּזה ׁשהחמר לכּלן, הּדין והּוא ְְְְִֶֶֶַַַַָָֹֻּכדרּכּה,

זה ּכל מֹוכיח וכן הּזֹו. הּקׁשה העבֹודה ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָּבעבּור

הּזֹו הּדעת לפי (סד.) סנהדרין ּבמּסכת ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָּבּגמרא

הּוא. זרה עבֹודה ׁשהּמל הרב ֲֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכתב

Ï·‡מל האֹומר ּכדברי ׁשנּויה היא מׁשנתנּו ¬»ְְְְִִִֵֵֵֶָָָֹ

ׁשאינֹו ּכלֹומר היא, זרה עבֹודה ְֲִֵֶַָָָָלאו

הּוא אבל ּכלל, ּכאלּה עליהם ׁשּיקּבל ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֻנעּבד

הּכלב אל החּיים ּבעד לדרׁש ּכּׁשּוף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹּכמעׂשה

לפעֹור ּבנֹו העביר הּזֹו הּדעת ּולפי ההּוא. ְְְֱִִֵֶַַַַַַַהּמת

ּבפרּוׁשיו רּׁש"י ּדברי ּגם ּפטּור. לּמרקּוליס ְְְִִִֵֵַַַַָָאֹו

ׁשּכתבנּו. ּכמֹו הם ּכ ְְְְְִֵֶֶַַָָּבסנהדרין

‡˙È¯a‰Â:(ּכאן) ּכהנים ּבתֹורת הּׁשנּויה ¿«»«¿»ְְֲִַַָָֹ

אחריו הּזנים ּכל ואת אתֹו ְְְֲִִִֵַַַָָֹֹוהכרּתי

זרה עבֹודה ׁשאר לרּבֹות ,הּמל אחרי ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹלזנֹות

"הּמל אחרי "לזנֹות מּיּתּור אינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹּבהּכרת,

הּזה הּכרת ּכי יאמר אבל הרב, מּדברי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכמׁשמע

זרה. עבֹודה לׁשאר אֹותֹו ונדרׁש הּוא, מיּתר ְְְְֲִִָָָָָֹֻֻּכּלֹו

ׁשלׁש סד:): (סההדרין ּבּגמרא ּׁשאמרּו מה ְְְְְִֶֶַַַָָָָוהּוא

ואחת ּכדרּכּה, אחת לּמה, זרה ּבעבֹודה ְְְְֲִַַַַַַָָָָָָּכריתֹות

וקּטּור לזּבח ּכלֹומר ס:), (ׁשם ּכדרּכּה ְְְְְְִִֶַַַָָֹלׁשּלא

למיתה ּכדרּכּה ׁשּלא ׁשּנתרּבּו והׁשּתחויה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹונּסּו

ּולמאן .למל ואחת ּבהּכרת, ּבכאן אֹותן ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּומחּיב

ׁשּלא ּבנֹו לּמעביר הּוא, זרה עבֹודה מל ְְֲֲִֶֶַַַָָָָֹֹּדאמר

ּכמֹו ׁשּבעֹולם, זרה עבֹודה ּבכל ּכלֹומר ְְְְְֲֶַַָָָָָָָּכדרּכּה,

ְְִֶַׁשהזּכרנּו.
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(ç)ýåýé éðà íúà íúéNòå éúwç-úà ízøîLe§©§¤Æ¤ªŸ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦¬§Ÿ̈−
:íëLc÷î§©¦§¤«

(è)úBî Bnà-úàå åéáà-úà ìl÷é øLà Léà Léà-ék¦¦´¦À£¤̧§©¥¯¤¨¦²§¤¦−´
:Ba åéîc ìl÷ Bnàå åéáà úîeé¨®¨¦¯§¦²¦¥−¨¨¬«

i"yx£Ïl˜ Bn‡Â ÂÈ·‡∑(פה סנהדרין מיתה(ת"כ, לאחר Ba.לרּבֹות ÂÈÓc∑ּדמיו" ׁשּנאמר: מקֹום ּכל וכן סקילה, זֹו »ƒ¿ƒƒ≈ְְִַַַָ»»ְְֱִֵֶֶַָָָָָ
מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו ּבם". ּדמיהם אתם ירּגמּו "ּבאבן ּבהם: ׁשּנאמר ויּדעֹוני, מאֹוב ולמדנּו ּבם", "ּדמיהם ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבֹו",

ׁשּיהרג לעצמֹו ּגרם ׁשהּוא הּוא, אּלא מיתתֹו על נענׁש אין בראׁשֹו" "ּדמֹו רמב"ן.ּכמֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(é)úLà-úà óàðé øLà Léà úLà-úà óàðé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¦½£¤¬¦§©−¤¥´¤
:úôàpäå óàpä úîeé-úBî eäòø¥¥®«©¬©Ÿ¥−§©Ÿ¨«¤

i"yx£LÈ‡Â∑לקטן ‡LÈ.ּפרט ˙L‡Œ˙‡ Û‡�È ¯L‡∑(נב סנהדרין יט. לקטן(קידושין ׁשאין למדנּו קטן. לאׁשת ּפרט ¿ƒְְָָָ¬∆ƒ¿«∆≈∆ƒְְְְֵֵֶֶַָָָָָָ
?ל חּיבּתי אׁשתֿאיׁש איזֹו ועל ‡e‰Ú¯Œ˙L.קּדּוׁשין. ˙‡ Û‡�È ¯L‡∑ׁשאין למדנּו, ּגּלּולים. עֹובד לאׁשת ּפרט ְְְִִִִִֵֵֶַַ¬∆ƒ¿«∆≈∆≈≈ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּגּלּולים לעֹובד Ù‡p‰Â˙.קּדּוׁשין Û‡p‰ ˙ÓeÈŒ˙BÓ∑הא מיתה חנקּכל אּלא אינּה סתם, ּבּתֹורה .מּורה ְִִִִֵ««…≈¿«…»∆ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָ

(àé)älb åéáà úåøò åéáà úLà-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¨¦½¤§©¬¨¦−¦¨®
:ía íäéîc íäéðL eúîeé-úBî««§¬§¥¤−§¥¤¬¨«

(áé)ìáz íäéðL eúîeé úBî Búlk-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤©¨½¬«§−§¥¤®¤¬¤
:ía íäéîc eNò̈−§¥¤¬¨«

i"yx£eNÚ Ï·z∑הּבן ּבזרע האב זרע מבלּבלין אחר: לׁשֹון .ּגנאי. ∆∆»ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(188 'nr d zegiy ihewl)

ּבם ּדמיהם עׂשּו ּתבל . . ּכּלתֹו את יׁשּכב אׁשר יב)ואיׁש לח,(כ, וישב רׁש"י (ראה ּכּלתֹו ּתמר את יהּודה נׂשא איְך וקׁשה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

אפֹוא, נֹותנת, הּסברא הּבן". ּבזרע האב זרע "מבלּבלין עׂשּו", "ּתבל הּוא האּסּור טעם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּפסק"). לא יסף, "ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹכו:

ּכאן ׁשּיְך לא ּכן ואם זרעם, את הׁשחיתּו הרי ואֹונן ער ּכן: על יתר לאביו. האּׁשה מּתרת זה, טעם אין ּכאׁשר הּבן, מיתת ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּלאחר

"ּתבל". ׁשל הענין ְִֶֶֶָָָּכל

ÈÈח ‡�‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿«¿¿»¿¬»¿»
:ÔBÎLc˜Ó¿«ƒ¿

‡dnט ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ËeÏÈ Èc ¯·b ¯·‚ È¯‡¬≈¿«¿«ƒ¿»¬ƒ¿»ƒ≈
‡ÏË˜ ËÏ dn‡Â È‰e·‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬ƒ¿ƒ≈«¿»»

:·iÁ«»

‡z˙י ˙È Ûe‚È Èc ¯·b ˙z‡ ˙È Ûe‚È Èc ¯·‚e¿«ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿»ƒ«
:‡zÙi‚Â ‡Ùib ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È d¯·Á«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»»¿««¿»

È¯Ú˙‡יא È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒ∆¿¿»
ÔB‰ÈÂ¯z ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È Èlb È‰e·‡„«¬ƒ«ƒƒ¿¿»»ƒ¿«¿«¿≈

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË¿̃»»«»ƒ

ÏË˜˙È‡יב d˙lk ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿≈ƒ¿¿»»
:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ e„·Ú ‡Ï·z ÔB‰ÈÂ¯z ÔeÏh˜˙Èƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¬»¿»»«»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אביו את יקּלל אׁשר איׁש איׁש ּכי וטעם ְְֲִִִִֵֶֶַַַָ(ט)

ׁשאמר: הּפרׁשה לראׁש יחזר אּמֹו, ְְְִֶֶַַַָָָָֹֹואת

ואמר ג). יט (לעיל ּתיראּו. ואביו אּמֹו ְְְִִִִֵַָָָאיׁש

ּומקּלל וכּו' יׁשמע לא אׁשר איׁש איׁש ּכי ְְְֲִִִִֵֶַַָֹּכאן

יּומת. מֹות ואּמֹו ְִִָָאביו

ÏÚÂ:(ז (ּפסּוק ׁשאמר ּבעבּור האמת, ּדר ¿«ֱֲֶֶֶֶַַָָָ

ה' אני ּכי קדׁשים והייתם ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַֹוהתקּדׁשּתם

מקּדׁשכם, ה' אני ח): (ּבפסּוק ואמר ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָֹאלהיכם,

הּוא ּכי אֹותנּו, המקּדׁש הּוא הּנכּבד הּׁשם ְְִִִֵֵַַַַָָּכי

ּכן אם ׁשמֹו, הּוא מעֹולם וגֹואלנּו ְְֲִִֵֵֵָָאבינּו

הּמׁשּתּתפ את מיתה.המקּלל חּיב ּביצירה ין ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ

סמ אׁשר והּנֹואפת הּנֹואף מׁשּפט טעם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָוזה

זה רמזּתי ּוכבר העריֹות, לכל והקּדימֹו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָלכאן,

יג). כ (ׁשמֹות ְְְַָלמעלה

¯ÈkÊ‰Â,מיתה ּבהן לחּיב העריֹות קצת הּכתּוב ¿ƒ¿ƒְְֲִֵֶַַָָָָָָ

ואּׁשה והּזכר והּכּלה אב ואׁשת איׁש אׁשת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהן

ּובּתּה אּׁשה הּדין והּוא יֿיד), (ּפסּוקים ְְְִִִִִַָָָואּמּה

והּוא האּׁשה, ׁשאר קצת הזּכיר ּכי ּבּתּה, ְְְְִִִִִֵַָָָָּובת

ּבאזהרה, יז) יח (לעיל ׁשם הּנזּכרים לכל ְְְְִִִֵַַַָָָָָָהּדין

הּנזּכרים ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת עצמֹו ׁשאר ׁשּכן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָוכל

זה ּובכל ּבּתֹו. לֹומר צרי ואין י), יח ְְְִִֵֵֶַָָ(לעיל

אֹותן. לחּיב מדרׁשים ְְִִֵַָָעֹוד

ÔÎÂּפסּוקים) ּבמיתה הרביעה חּיּוב הזּכיר ¿≈ְְְְִִִִִִָָָ

ּבנּדה אחר ּכרת והזּכיר וחזר ְְְְִִִֵֵַַָָָטוֿטז).

ּביאה ּגמר ּבלא ּבהעראה לחּיבֹו יח), ְְְְְֲִַַַָָָָֹ(ּפסּוק

הערה מקרּה את ׁשאמר: הּוא נד.), ְְֱֶֶֶַָָָָֹ(יבמֹות

(ּפסּוק אב ואחֹות אם ּבאחֹות וכן יח), ְֲֲֵֵַַָָָ(ּפסּוק

והזּכיר יט). (ּפסּוק הערה ׁשארֹו את ּכי ְְְֱִִִֵֶֶָָיט):

לחּיבם כֿכא), (ּפסּוקים אחיו אׁשת וכן ְְְְִִֵֵֶַָָָּדֹודתֹו

לֹו. היּו אֹו ּבנים לֹו היּו ׁשּלא ּבין ֲִִֵֶַָָָֹּבערירּות

מיּתר, הּוא יז) (ּפסּוק ּבאחֹותֹו הּבא ְְֲֵַַַָָָָֻוהּכרת

ּכרת יצא לּמה יד.): (מּכֹות לרּבֹותינּו ְְְִֵֵַַַָָָָָונדרׁש

וכּו'. ְֲַּבאחֹותֹו

ÏÚÂּבני לעיני ּבכרת: הֹוסיף הּפׁשט ּדר ¿«ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבנער ׁשּתמּות לֹומר יז), (ּפסּוק ְֶַַַָָָֹעּמם

ּכי יחד ויׂשּכילּו ויבינּו ׁשּיראּו ּבענין ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָנפׁשם,

ּבראה. יׂשראל ּוקדֹוׁש זאת עׂשתה ה' ְְְְִֵַָָָָָֹיד

(ÌL) ‡OÈ B�BÚ :ÌÚËÂההּוא החטא ׁשּיהיה , ¿««¬ƒ»»ְְִֵֶֶַַ

לא מעׂשיו ההיא, העת מן ּבֹו ֲִִֵֵַַָָָֹּדבק

הּׁשם יּכהּו ּכי האלה, ּבֹו ורבצה ְְְִִֵֵַַַָָָָָיצליחּו

ּכענין ּבכרת, הׁשמידֹו עד רעים ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָּבתחלּואים

לג.) (ׁשּבת הדרֹוקן.ׁשאמרּו לעברה סימן : ְְֲִֵֶַַַָָָָָ

ּכגֹון האחרים הּכרת חּיבי להזּכיר הצר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֻולא

יח), יח (ׁשם אּׁשה ואחֹות ז) יח (לעיל ְֲִִֵַָָאּמֹו

.הּצרי ּכל הּנזּכרים מן למדנּו ְְְִִִִֶַַַָָָָָׁשּכבר



`miyecwÎixgס zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy

(çé)dúåøò-úà älâå äåc äMà-úà ákLé-øLà LéàåÂ§¦Â£¤¦§©̧¤¦¹̈¨À̈§¦¨³¤¤§¨¨Æ
eúøëðå äéîc øB÷î-úà äúlb àåäå äøòä dø÷î-úà¤§Ÿ̈´¤«¡½̈§¦¾¦§¨−¤§´¨¤®¨§¦§§¬

:ínò áøwî íäéðL§¥¤−¦¤¬¤©¨«
i"yx£‰¯Ú‰∑מּגזרת "זעוה" ּכמֹו ּדבר, לׁשם ּבּתבה יֹורדת והּוא"ו הּוא, ּגּלּוי "ערוה", לׁשֹון ּכל וכן הּגּלה, (אסתר ∆¡»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

רּבֹותינּוט) ּבּה נחלקּו זֹו והעראה אח. מּגזרת "אחוה" וכן ולאֿזע", "ולאֿקם נה): נׁשיקת(יבמות זֹו אֹומרים: יׁש . ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
עטרה הכנסת זֹו אֹומרים: ויׁש .ׁשּמׁש, ְְְֲִֵַַַָָָָ

(èé)éáà úBçàå Enà úBçà úåøòåék älâú àì E §¤§©̧£¯¦§²©«£¬¨¦−´Ÿ§©¥®¦¯
:eàOé íðåò äøòä BøàL-úà¤§¥²¤«¡−̈£Ÿ¨¬¦¨«

i"yx£En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯ÚÂ∑ּבין האב, מן ואּמֹו אביו אחֹות על ּבין עליהן, ׁשהזהר לֹומר ּבאזהרתן. הּכתּוב ׁשנה ¿∆¿«¬ƒ¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
האב מן אביו אחי אׁשת על אּלא הזהר, לא אביו אחי אׁשת ערות אבל האם. מן אחיֹותיהן .על ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

(ë)íàèç älb Bãc úåøò Búãc-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤´Ÿ̈½¤§©¬Ÿ−¦¨®¤§¨¬
:eúîé íéøéøò eàOé¦¨−£¦¦¬¨ª«

i"yx£B˙„cŒ˙‡ ·kLÈ ¯L‡∑(נד ערירי(יבמות הליכת ּבענׁש ׁשהּוא למעלה, האמּור 'ּכרת' על ללּמד ּבא הּזה .הּמקרא ¬∆ƒ¿«∆…»ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ÌÈ¯È¯Ú∑לֹו ודֹומה ולד; ּבלא ב)ּכתרּגּומֹו: טו –(בראשית ּבנים לֹו אין קֹוברן, – ּבנים לֹו יׁש ערירי". הֹול "ואנכי : ¬ƒƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ּבׁשעת לֹו יהיּו אם ימתּו", "ערירים יהיּו"; "ערירים ימתּו", "ערירים אּלּו: מקראֹות ּבׁשני ׁשּנה לכ ּבנים. ּבלא ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹֻֻמת
ּכמֹו ימיו ּכל יהיה עברה, ּבׁשעת לֹו אין ׁשאם יהיּו", "ערירים ּבחּייו; ׁשּקֹוברן לפי ּכׁשּימּות, לֹו יהיּו לא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעברה,

עכׁשו .ׁשהּוא ְֶַָ

(àë)úåøò àåä äcð åéçà úLà-úà çwé øLà Léàå§¦À£¤¬¦©²¤¥¬¤¨¦−¦¨´¦®¤§©¬
:eéäé íéøéøò älb åéçà̈¦²¦−̈£¦¦¬¦«§«

i"yx£‰c�‡Â‰∑מפרׁשת ׁשהעראה ּכנּדה, ּבּה העראה לאסר ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּומאּוסה. היא מנּדה הּזאת הּׁשכיבה ƒ»ƒְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
הערה" מקֹורּה "את .ּבה: ְֱֶֶָָָ

Èl‚ÈÂיח ‡˙·‡BÒ ‡˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¬»»ƒ«≈
˙È Èl‚˙ ‡È‰Â Èlb d�Ï˜ ˙È d˙È¯Ú ˙È»∆¿¿«»¿»««ƒ¿ƒ¿«≈»
BbÓ ÔB‰ÈÂ¯z ÔeˆÈzLÈÂ ‡‰Óc ˙·‡BÒ¬«¿»»¿ƒ¿≈«¿≈ƒ

:ÔB‰nÚ«¿

˙‚Èlיט ‡Ï Ce·‡ ˙Á‡Â Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯ÚÂ¿∆¿«¬«ƒ»«¬«»»¿«≈
:ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb d·È¯˜ ˙È È¯‡¬≈»»ƒ≈«ƒ¿∆¿«¿

È¯Ú˙כ È‰e·‡ Á‡ ˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ««¬ƒ∆¿«
„ÏÂ ‡Ïa ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb È‰e·‡ Á‡«¬ƒ«ƒ¿∆¿«¿¿»¿»

:Ôe˙eÓÈ¿

‰È‡כא ‡˜Á¯Ó È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»ƒ«¬ƒ¿»»»ƒ
:ÔB‰È „ÏÂ ‡Ïa Èlb È‰eÁ‡„ ‡˙È¯Ú∆¿¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,‡e‰ „ÒÁ ÌÚËÂ,חרּפה המפרׁשים, ּדעת על ¿««∆∆ְְְִֶַַַַָָ

להם יהיה ּבטבעם ּכּלם האנׁשים ְְְֲִִִִֶֶָָָָָֻּכי

ּכלׁשֹון והּוא הּזה. המכער ּבחטא ּוכלימה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹּבׁשת

לנּו היא חרּפה ּכי אנקלּוס ׁשּתרּגם ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֻארּמית

ויֹונתן היא. חּסּודא ארי יד): לד ְְֲִִִֵֵָָָ(ּבראׁשית

ב): יא (ׁשמּואלֿא חרּפה וׂשמּתיה ְְְְְִִֵֵֶַָָּתרּגם

מּפני יא): ז רּבה (רּות חכמים ּובלׁשֹון ְְֲִִִִֵַָָָחיסּודא.

(מׁשלי ׁשמע יחּסד ּפן וכן: ּברּבים. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשחסּדֹו

אחר. סֹוד ּבגּלֹות חרּפה ל יעׂשה י), ְְְְֲֵֶֶַַַָכה

,ÌnÚ È�a È�ÈÚÏ e˙¯Î�Â ÌÚËÂאּתה לאמר ¿««¿ƒ¿¿¿≈≈¿≈«»ֵַָֹ

ּבהביאֹו עֹונ יגּלה וה' ּבּסתר זה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָּתעׂשה

ּכן והזּכיר ,עּמ ּבני ּכל לעיני ענׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹעלי

ּבכל הּדין והּוא חדרים, ּבחדרי הּנעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָּבחטא

כט). יח (לעיל הזּכרּתי ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֶַַַהּכריתֹות

�BÚ ‰lb B˙Á‡ ˙Â¯Ú ÌÚËÂ,‡OÈ Bּגּלה ואם ¿««∆¿«¬…ƒ»¬ƒ»ְִִָ

לבּדֹו, הּוא יּׂשא עֹונֹו ּבאנס אחֹותֹו ְְְֲֲִֶֶַַָֹערות

ערות ּכי טעמֹו, ּדעּתי ועל אברהם. רּבי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָּכדברי

ּכמֹו: הּנזּכרים, מן אחד ּכל יּׂשא עֹונֹו ּגּלה ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֹאחתֹו

יט). (ּפסּוק יּׂשאּו עֹונם הערה ׁשארֹו את ְֱֲִִֵֶֶָָָָּכי

ÔBÎp‰Â,ּכמׁשמעֹו ׁשהּוא חסד ּבמּלת ּבעיני ¿«»ְְְְִֵֶֶֶַַַָ

ּכאן (ת"כ ז"ל רּבֹותינּו ּדעת ְֵֵַַַָוכן

חסד האחים ׁשאר ּכי יאמר, נח:). ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹוסנהדרין

ּבּקרֹובים ּכי ערוה, לגּלּוי ראּויין ואין ְְְְְִִִִֵֶַָהּוא,

יזּכיר ּובאחים הּבׂשר, ׁשאר מּפני טעם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָיזּכיר

עצמֹו מֹוׁש איׁש ויהיה ּביניהם. אׁשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַהחסד

(ּתהּלים תפּלה ואני ּכדר הּוא אֹו עּמֹו. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָואחר

הנני כג), ט (ּדנּיאל אּתה חמּודֹות ּכי ד), ְֲִִִִֵָָָקט

מּלת מהן ׁשּיחסר לא), נ (ירמיה זדֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָאלי

ִאיׁש.

B‡אׁשר ואיׁש יאמר, ּבתארֹו. האיׁש ְְְֲֳִִֶֶֶַַָָֹׁשּיכּנה

איׁש ערותּה את וראה אחֹותֹו את ְְֲִִֶֶֶַָָָָיּקח

עֹונֹו ּגּלה אחתֹו ערות ּכי ונכרתּו הּוא ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָֹחסד

נפׁשֹו ּגֹומל להיֹותֹו ראּוי היה ּכי הזּכיר ְְְִִִִִֵַָָָָיּׂשא,

היה ּכי אכזרי. ׁשארֹו עֹוכר והּוא חסד, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָאיׁש

האחים ׁשּיעׂשּו החסד עּמּה ׁשּיעׂשה ֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָראּוי

אֹותּה, ועֹוכר ּפֹוגם והּוא לבעל, ְְְְִֵֵַַַָָלהּׂשיאּה

אחיו ערות ּכמֹו: ּבּזכר, הּסרחֹון יתלה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּכתּוב

כא). (ּפסּוק יהיּו ערירים ְֲִִִִָָּגּלה

ÔÎÂכה (מׁשלי ׁשֹומע יחּסד ּפן ּדעּתי: על ¿≈ְְְְִִֵֵֶֶַַַַ

ׁשמרּת ׁשּלא חסד, ּכל מּמ יסיר ְְִִֶֶֶַָָָָֹי),

לדּׁשנֹו ּכמּלת: סֹודֹו, ל ׁשּמסר רע את ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָחסּד

(אּיֹוב תׁשרׁש ּתבּואתי ּובכל ג), כז ְְְְִִֵָָָ(ׁשמֹות

אצלי הּוא רחֹוק ּכי ּבהן, וכּיֹוצא יב), ְְִִֵֶֶַָָלא

הּקד ּבלׁשֹון חסד מּלת מׁשּמׁשלהיֹות ׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַֹ

מׁשּבחים והּכתּובים האּלה, ְְְְִִִִֵֶַַַָּבהּפּוכים

ּבלׁשֹון חּסּודא אבל חסד. ּבמּלת ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָּומתּפּללים

מבּדיל הּלׁשֹון אֹותֹו וגם אחרת, לׁשֹון ְְֲִִֶֶַַַַָָָארמית

וזה חסּדא (תיוב"ע) מתרּגם זה ְְְְִֵֵֶֶֶָָֻּביניהם,

חּסּודא. ְְִָָֻמתרּגם

·˙ÎÂחּטאת לאּמים חסד ּכי: חננאל, רּבנּו ¿»«ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֻ

ּדעּתי ּולפי חרּפה. לׁשֹון לד) יד ְְְְְִִִֵֶַָ(מׁשלי

נזּכרים וחסד צדקה ּכי ּתהּפּוכֹות. לׁשֹון זה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָּגם

הּנזּכרים הּתאֹומים האחים והם ההּוא, ְְְִִִִֵַַַַַָָָּבּפסּוק

כא (ׁשם וחסד צדקה רדף ּכמֹו מקֹום, ְְְֵֶָָָָָָָֹּבכל

ּבארץ ּוצדקה ּומׁשּפט חסד עׂשה ה' אני ְְֲִִֶֶֶֶָָָָָֹכא),

ּדעּתי, על הּכתּוב ּפׁשט אבל כג). ט ְְְְֲִִַַַַָָָ(ירמיה

לאּמים וחסד יעׂשה, ּכאׁשר ּגֹוי ּתרֹומם ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָֻצדקה

miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy

(âé)eNò äáòBz äMà éákLî øëæ-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤̧¦§©³¤¨¨Æ¦§§¥´¦½̈«¥¨¬¨−
:ía íäéîc eúîeé úBî íäéðL§¥¤®¬¨−§¥¤¬¨«

i"yx£‰M‡ È·kLÓ∑(נה ּבׁשפֹופרת(סנהדרין ּכמכחֹול .מכניס ƒ¿¿≈ƒ»ְְְְִִִֶֶַ

(ãé)Làa àåä änæ dnà-úàå äMà-úà çwé øLà Léàå§¦À£¤̧¦©¯¤¦¨²§¤¦−̈¦¨´¦®¨¥º
:íëëBúa änæ äéäú-àìå ïäúàå Búà eôøNé¦§§³ŸÆ§¤§¤½§Ÿ¦«§¤¬¦−̈§«§¤«

i"yx£Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙ¯NÈ∑(עה נאסרה(סנהדרין ולא ּבהּתר נׂשאּה ׁשהרי יׂשרפּו, הראׁשֹונה אׁשּתֹו לֹומר יכֹול אּתה אי ƒ¿¿…¿∆¿∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁש מרּבֹותינּו ויׁש ואּמּה. חמֹותֹו את ׁשּנׂשא לאּסּור, ׁשּתיהן ּכאן הּכתּובין ואּמּה אּׁשה אּלא ּכאןעליו, אין אֹומרים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
אחת "הן", הּוא: יוני ולׁשֹון מהן; אחת את "אתהן"? ּומהּו חמֹותֹו, .אּלא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

(åè)-úàå úîeé úBî äîäáa BzáëL ïzé øLà Léàå§¦À£¤̧¦¥¯§¨§²¦§¥−̈´¨®§¤
:eâøäz äîäaä©§¥−̈©«£«Ÿ

i"yx£e‚¯‰z ‰Ó‰a‰Œ˙‡Â∑לפיכ ידּה, על ּתּקלה לאדם ׁשּבאה מּפני אּלא חטאה? מה ּבהמה חטא, אדם אם ¿∆«¿≈»«¬…ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבּדבר ּכּיֹוצא עברה. לעבר לחברֹו רעה וגֹורם לרע טֹוב ּבין להבחין ׁשּיֹודע לאדם, קלֿוחמר ּתּסקל. הּכתּוב: ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאמר

אֹומר ב)אּתה יב ואינן(דברים רֹואין ׁשאינן אילנֹות, ּומה וחמר: קל ּדברים הרי אתּֿכלֿהּמקמֹות", ּתאּבדּון "אּבד : ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מיתה, לדרכי חּיים מּדר חברֹו את הּמּטה וכּלה, ׂשרף הׁשחת, ּתֹורה: אמרה ידם, על ּתּקלה ׁשּבאת על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשֹומעין,

וכּמה ּכּמה אחת .על ְַַַַַָָ

(æè)dúà äòáøì äîäa-ìk-ìà áø÷z øLà äMàå§¦À̈£¤̧¦§©³¤¨§¥¨Æ§¦§¨´Ÿ½̈
:ía íäéîc eúîeé úBî äîäaä-úàå äMàä-úà zâøäå§¨«©§¨¬¤¨«¦¨−§¤©§¥¨®¬¨−§¥¤¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(168 'nr gi zegiy ihewl)

ידּה על ּתּקלה לאדם ׁשּבאה טו)מּפני כ, וכאׁשר(רש"י האדם, את לׁשּמׁש נבראה הּבהמה אּלא ענׁש, ּבגדר זה ׁשאין והינּו, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לּסּוס ׁשּמּגיע ותּקּון" ּב"ּתֹועלת הּׂשכר לגּבי הּוא וכן ּבעֹולם. למציאּותּה מקֹום אין - ּתּקלה לֹו ּגֹורמת אּלא אֹותֹו מׁשּמׁשת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָאינּנה

ּכל ׂשכר לקּפח ׁשּלא ּכדי טפל, ּדרְך זהּו אם ּכי לֹו, הּמּגיע הּתֹועלת ּבׁשביל אינֹו . . הּסּוס "ּבריאת לאדם: מרּכבה ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹמּמה

האדם" טֹובת ּבׁשביל . . אּלא dxez)ּברּיה, ihewl). ְְִִִֶַָָָָָ

(æé)Bnà-úá-Bà åéáà-úa Búçà-úà çwé-øLà Léàå§¦´£¤¦©´¤£Ÿ¿©¨¦´«©Â¦Â
àeä ãñç Búåøò-úà äàøú-àéäå dúåøò-úà äàøå§¨¨̧¤¤§¨¹̈§¦«¦§¤³¤¤§¨Æ¤´¤½
:àOé Bðåò älb Búçà úåøò ínò éða éðéòì eúøëðå§¦̧§§½§¥¥−§¥´©¨®¤§©¯£Ÿ²¦−̈£Ÿ¬¦¨«

i"yx£‡e‰ „ÒÁ∑ּומדרׁשֹו 'חּסּודא'. חרּפה, ארּמי: נח)לׁשֹון הּמקֹום(סנהדרין עׂשה חסד אחֹותֹו?! נׂשא קין ּתאמר: אם : ∆∆ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר מּמּנּו, עֹולמֹו פט)לבנֹות יּבנה"(תהלים חסד "עֹולם רמב"ן.: ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ

‡z˙‡יג È·kLÓ ‡¯eÎc ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»
ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È ÔB‰ÈÂ¯z e„·Ú ‡z·ÚBz∆¿»¬»«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿«¿

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË¿̃»»«»ƒ

Úˆ˙יד dn‡ ˙ÈÂ ‡˙z‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»ƒ¿»¿»ƒ«≈«
‡ÏÂ Ô‰˙ÈÂ d˙È Ôe„˜BÈ ‡¯e�a ‡È‰ ÔÈ‡ËÁƒ¿ƒƒ¿»¿»≈¿»¿∆¿»

:ÔBÎÈ�Èa ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ È‰¿̇≈¬«ƒ¿ƒ≈≈

ÏË˜˙È‡טו ‡¯ÈÚ·a dz·ÎL ÔzÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»
:ÔeÏË˜z ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿»¿ƒ»ƒ¿¿

daטז ËÏLÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÏ ·¯˜˙ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿»¿ƒ»¿ƒ¿««
‡ÏË˜˙È ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡˙z‡ ˙È ÏBË˜˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¿¿»»

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ ÔeÏh˜˙Èƒ¿«¿¿»»«»ƒ

·˙יז B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»¬»≈«¬ƒ«
d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁ˙ ‡È‰Â d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁÈÂ dn‡ƒ≈¿∆¡≈»∆¿¿«¿ƒ∆¡≈»∆¿¿≈
˙È¯Ú ÔB‰nÚ È�a È�ÈÚÏ ÔeˆÈzLÈÂ ‡e‰ ‡�Ï¿̃»»¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈«¿∆¿«

:Ïa˜È d·BÁ Èlb d˙Á‡¬»≈«ƒ≈¿«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּכתּוב הזּכיר אחתֹו. את יּקח אׁשר ואיׁש ְְֲֲִִִִֶֶַַָֹ(יז)

ּבּה לֹו ׁשאין ּפי על אף ּבאחֹותֹו ֲִִֵֶַַַָָקיחה

ּבבית אחֹותֹו עם האח ּכי ּבעבּור ְֲֲִִִִִַַָָקּדּוׁשין,

ּתאותֹו עליו יגּבר וכאׁשר יחד, ׁשֹוכנים ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָאחד

לבא צרי ואינֹו אליו, אֹותּה וימׁש ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹֹיּקחּנּה

הּכתּוב ּדר וכן זֹונה. אּׁשה אל ּכבא ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאליה

ואּמּה אּׁשה ּכי הּמתיחדים, ּבכל קיחה ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָלהזּכיר

יח (לעיל ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת יד), ְְְִֵַַָָָ(ּבפסּוק

ואׁשת יח), ּפסּוק (ׁשם ואחֹותּה ואּׁשה ְְֲִֵֶַָָָָיז),

לא וכן: ּבּבית. עּמֹו ּכּלן כא), (ּפסּוק ְִִִֵַַָָָֹֻאחיו

א). כג (ּדברים אביו אׁשת את איׁש ְִִִִֵֵֶַָָיּקח

d˙Â¯Ú ˙‡ ‰‡¯Â ¯Ó‡Âהּכתּוב ּכי מּוסר, ּדר ¿»«¿»»∆∆¿»»ִֶֶַָָ

ּגּלּוי הּבעילה יקרא ּפעם ּבעריֹות, ְְְֲִִִֶַַַַַָָָיכּנה

ערותּה. את תגּלה לא ּברּבן: יאמר ּכאׁשר ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻערוה,

מּמנהג ּכעניןוזה ׁשּליה, מגּלים ׁשהם הּזֹונים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

ג (נחּום ּפני על ׁשּולי וגּליתי ְֱִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּנאמר:

אליה ּובא ּביאה: אֹותּה יכּנה ּופעם ְִֵֶֶַַַָָָָה),

(ּבראׁשית עלינּו לבֹוא יג), כב (ּדברים ְְְִִֵֵֵָָָָּוׂשנאּה

אל וּיבא לא), יח),יט לח (ׁשם לֹו וּתהר יה ֵֶַַַַָָָֹ

יכּנה ּובכאן ׁשכיבה, יקראּנּה רּבים ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּופעמים

יׁשנים אחֹותֹו עם האח ּכי ּבראּיה, ְְֲִִִִִֵָָָָאֹותּה

אֹותּה יכּנה וכן ׁשּולים. לגּלֹות צרי ואין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָיחד

אׁשּתֹו חּוה את ידע והאדם ּכלׁשֹון: ְְְִִִִֶַַָָָָָָּבידיעה,

לח (ׁשם לדעּתּה עֹוד יסף ולא א), ד ְְְַַָָָָֹ(ׁשם

טז). כד (ׁשם ידעּה לא ואיׁש ּבתּולה ְְְִָָָָֹכו),

,B˙Â¯Ú ˙‡ ‰‡¯˙ ‡È‰Â ¯Ó‡Âהיא ׁשּגם ¿»«¿ƒƒ¿∆∆∆¿»ִֶַ

לעׂשֹות ורצתה ערותֹו ּבלּבּה ְְְְְֲִֶַָָָָָָחמדה

ּכל ּכי ּבעבּור ּבלבד, ּבאחֹות זה והזּכיר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָּכן.

ערותּה לגּלֹות האיׁש יקרב ּכאׁשר ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָהעריֹות

ּתתרחק לרצֹונּה יהיה לא אם ּכי הּוא, ְְְְִִִִִִֵֶַָָֹלרצֹונּה

אּולי עּמּה הּיׁשן ּבאח אבל ותצעק, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָמּמּנּו

ׁשהיא הזּכיר ּכן על ּבּה, יערה מּדעּתּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

ערותֹו. ּתראה היא ְְִִֶֶַָּגם
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(çé)dúåøò-úà älâå äåc äMà-úà ákLé-øLà LéàåÂ§¦Â£¤¦§©̧¤¦¹̈¨À̈§¦¨³¤¤§¨¨Æ
eúøëðå äéîc øB÷î-úà äúlb àåäå äøòä dø÷î-úà¤§Ÿ̈´¤«¡½̈§¦¾¦§¨−¤§´¨¤®¨§¦§§¬

:ínò áøwî íäéðL§¥¤−¦¤¬¤©¨«
i"yx£‰¯Ú‰∑מּגזרת "זעוה" ּכמֹו ּדבר, לׁשם ּבּתבה יֹורדת והּוא"ו הּוא, ּגּלּוי "ערוה", לׁשֹון ּכל וכן הּגּלה, (אסתר ∆¡»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

רּבֹותינּוט) ּבּה נחלקּו זֹו והעראה אח. מּגזרת "אחוה" וכן ולאֿזע", "ולאֿקם נה): נׁשיקת(יבמות זֹו אֹומרים: יׁש . ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
עטרה הכנסת זֹו אֹומרים: ויׁש .ׁשּמׁש, ְְְֲִֵַַַָָָָ

(èé)éáà úBçàå Enà úBçà úåøòåék älâú àì E §¤§©̧£¯¦§²©«£¬¨¦−´Ÿ§©¥®¦¯
:eàOé íðåò äøòä BøàL-úà¤§¥²¤«¡−̈£Ÿ¨¬¦¨«

i"yx£En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯ÚÂ∑ּבין האב, מן ואּמֹו אביו אחֹות על ּבין עליהן, ׁשהזהר לֹומר ּבאזהרתן. הּכתּוב ׁשנה ¿∆¿«¬ƒ¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
האב מן אביו אחי אׁשת על אּלא הזהר, לא אביו אחי אׁשת ערות אבל האם. מן אחיֹותיהן .על ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

(ë)íàèç älb Bãc úåøò Búãc-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤´Ÿ̈½¤§©¬Ÿ−¦¨®¤§¨¬
:eúîé íéøéøò eàOé¦¨−£¦¦¬¨ª«

i"yx£B˙„cŒ˙‡ ·kLÈ ¯L‡∑(נד ערירי(יבמות הליכת ּבענׁש ׁשהּוא למעלה, האמּור 'ּכרת' על ללּמד ּבא הּזה .הּמקרא ¬∆ƒ¿«∆…»ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ÌÈ¯È¯Ú∑לֹו ודֹומה ולד; ּבלא ב)ּכתרּגּומֹו: טו –(בראשית ּבנים לֹו אין קֹוברן, – ּבנים לֹו יׁש ערירי". הֹול "ואנכי : ¬ƒƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ּבׁשעת לֹו יהיּו אם ימתּו", "ערירים יהיּו"; "ערירים ימתּו", "ערירים אּלּו: מקראֹות ּבׁשני ׁשּנה לכ ּבנים. ּבלא ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹֻֻמת
ּכמֹו ימיו ּכל יהיה עברה, ּבׁשעת לֹו אין ׁשאם יהיּו", "ערירים ּבחּייו; ׁשּקֹוברן לפי ּכׁשּימּות, לֹו יהיּו לא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעברה,

עכׁשו .ׁשהּוא ְֶַָ

(àë)úåøò àåä äcð åéçà úLà-úà çwé øLà Léàå§¦À£¤¬¦©²¤¥¬¤¨¦−¦¨´¦®¤§©¬
:eéäé íéøéøò älb åéçà̈¦²¦−̈£¦¦¬¦«§«

i"yx£‰c�‡Â‰∑מפרׁשת ׁשהעראה ּכנּדה, ּבּה העראה לאסר ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּומאּוסה. היא מנּדה הּזאת הּׁשכיבה ƒ»ƒְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
הערה" מקֹורּה "את .ּבה: ְֱֶֶָָָ

Èl‚ÈÂיח ‡˙·‡BÒ ‡˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¬»»ƒ«≈
˙È Èl‚˙ ‡È‰Â Èlb d�Ï˜ ˙È d˙È¯Ú ˙È»∆¿¿«»¿»««ƒ¿ƒ¿«≈»
BbÓ ÔB‰ÈÂ¯z ÔeˆÈzLÈÂ ‡‰Óc ˙·‡BÒ¬«¿»»¿ƒ¿≈«¿≈ƒ

:ÔB‰nÚ«¿

˙‚Èlיט ‡Ï Ce·‡ ˙Á‡Â Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯ÚÂ¿∆¿«¬«ƒ»«¬«»»¿«≈
:ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb d·È¯˜ ˙È È¯‡¬≈»»ƒ≈«ƒ¿∆¿«¿

È¯Ú˙כ È‰e·‡ Á‡ ˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ««¬ƒ∆¿«
„ÏÂ ‡Ïa ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb È‰e·‡ Á‡«¬ƒ«ƒ¿∆¿«¿¿»¿»

:Ôe˙eÓÈ¿

‰È‡כא ‡˜Á¯Ó È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»ƒ«¬ƒ¿»»»ƒ
:ÔB‰È „ÏÂ ‡Ïa Èlb È‰eÁ‡„ ‡˙È¯Ú∆¿¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,‡e‰ „ÒÁ ÌÚËÂ,חרּפה המפרׁשים, ּדעת על ¿««∆∆ְְְִֶַַַַָָ

להם יהיה ּבטבעם ּכּלם האנׁשים ְְְֲִִִִֶֶָָָָָֻּכי

ּכלׁשֹון והּוא הּזה. המכער ּבחטא ּוכלימה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹּבׁשת

לנּו היא חרּפה ּכי אנקלּוס ׁשּתרּגם ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֻארּמית

ויֹונתן היא. חּסּודא ארי יד): לד ְְֲִִִֵֵָָָ(ּבראׁשית

ב): יא (ׁשמּואלֿא חרּפה וׂשמּתיה ְְְְְִִֵֵֶַָָּתרּגם

מּפני יא): ז רּבה (רּות חכמים ּובלׁשֹון ְְֲִִִִֵַָָָחיסּודא.

(מׁשלי ׁשמע יחּסד ּפן וכן: ּברּבים. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשחסּדֹו

אחר. סֹוד ּבגּלֹות חרּפה ל יעׂשה י), ְְְְֲֵֶֶַַַָכה

,ÌnÚ È�a È�ÈÚÏ e˙¯Î�Â ÌÚËÂאּתה לאמר ¿««¿ƒ¿¿¿≈≈¿≈«»ֵַָֹ

ּבהביאֹו עֹונ יגּלה וה' ּבּסתר זה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָּתעׂשה

ּכן והזּכיר ,עּמ ּבני ּכל לעיני ענׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹעלי

ּבכל הּדין והּוא חדרים, ּבחדרי הּנעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָּבחטא

כט). יח (לעיל הזּכרּתי ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֶַַַהּכריתֹות

�BÚ ‰lb B˙Á‡ ˙Â¯Ú ÌÚËÂ,‡OÈ Bּגּלה ואם ¿««∆¿«¬…ƒ»¬ƒ»ְִִָ

לבּדֹו, הּוא יּׂשא עֹונֹו ּבאנס אחֹותֹו ְְְֲֲִֶֶַַָֹערות

ערות ּכי טעמֹו, ּדעּתי ועל אברהם. רּבי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָּכדברי

ּכמֹו: הּנזּכרים, מן אחד ּכל יּׂשא עֹונֹו ּגּלה ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֹאחתֹו

יט). (ּפסּוק יּׂשאּו עֹונם הערה ׁשארֹו את ְֱֲִִֵֶֶָָָָּכי

ÔBÎp‰Â,ּכמׁשמעֹו ׁשהּוא חסד ּבמּלת ּבעיני ¿«»ְְְְִֵֶֶֶַַַָ

ּכאן (ת"כ ז"ל רּבֹותינּו ּדעת ְֵֵַַַָוכן

חסד האחים ׁשאר ּכי יאמר, נח:). ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹוסנהדרין

ּבּקרֹובים ּכי ערוה, לגּלּוי ראּויין ואין ְְְְְִִִִֵֶַָהּוא,

יזּכיר ּובאחים הּבׂשר, ׁשאר מּפני טעם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָיזּכיר

עצמֹו מֹוׁש איׁש ויהיה ּביניהם. אׁשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַהחסד

(ּתהּלים תפּלה ואני ּכדר הּוא אֹו עּמֹו. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָואחר

הנני כג), ט (ּדנּיאל אּתה חמּודֹות ּכי ד), ְֲִִִִֵָָָקט

מּלת מהן ׁשּיחסר לא), נ (ירמיה זדֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָאלי

ִאיׁש.

B‡אׁשר ואיׁש יאמר, ּבתארֹו. האיׁש ְְְֲֳִִֶֶֶַַָָֹׁשּיכּנה

איׁש ערותּה את וראה אחֹותֹו את ְְֲִִֶֶֶַָָָָיּקח

עֹונֹו ּגּלה אחתֹו ערות ּכי ונכרתּו הּוא ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָֹחסד

נפׁשֹו ּגֹומל להיֹותֹו ראּוי היה ּכי הזּכיר ְְְִִִִִֵַָָָָיּׂשא,

היה ּכי אכזרי. ׁשארֹו עֹוכר והּוא חסד, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָאיׁש

האחים ׁשּיעׂשּו החסד עּמּה ׁשּיעׂשה ֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָראּוי

אֹותּה, ועֹוכר ּפֹוגם והּוא לבעל, ְְְְִֵֵַַַָָלהּׂשיאּה

אחיו ערות ּכמֹו: ּבּזכר, הּסרחֹון יתלה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּכתּוב

כא). (ּפסּוק יהיּו ערירים ְֲִִִִָָּגּלה

ÔÎÂכה (מׁשלי ׁשֹומע יחּסד ּפן ּדעּתי: על ¿≈ְְְְִִֵֵֶֶַַַַ

ׁשמרּת ׁשּלא חסד, ּכל מּמ יסיר ְְִִֶֶֶַָָָָֹי),

לדּׁשנֹו ּכמּלת: סֹודֹו, ל ׁשּמסר רע את ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָחסּד

(אּיֹוב תׁשרׁש ּתבּואתי ּובכל ג), כז ְְְְִִֵָָָ(ׁשמֹות

אצלי הּוא רחֹוק ּכי ּבהן, וכּיֹוצא יב), ְְִִֵֶֶַָָלא

הּקד ּבלׁשֹון חסד מּלת מׁשּמׁשלהיֹות ׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַֹ

מׁשּבחים והּכתּובים האּלה, ְְְְִִִִֵֶַַַָּבהּפּוכים

ּבלׁשֹון חּסּודא אבל חסד. ּבמּלת ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָּומתּפּללים

מבּדיל הּלׁשֹון אֹותֹו וגם אחרת, לׁשֹון ְְֲִִֶֶַַַַָָָארמית

וזה חסּדא (תיוב"ע) מתרּגם זה ְְְְִֵֵֶֶֶָָֻּביניהם,

חּסּודא. ְְִָָֻמתרּגם

·˙ÎÂחּטאת לאּמים חסד ּכי: חננאל, רּבנּו ¿»«ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֻ

ּדעּתי ּולפי חרּפה. לׁשֹון לד) יד ְְְְְִִִֵֶַָ(מׁשלי

נזּכרים וחסד צדקה ּכי ּתהּפּוכֹות. לׁשֹון זה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָּגם

הּנזּכרים הּתאֹומים האחים והם ההּוא, ְְְִִִִֵַַַַַָָָּבּפסּוק

כא (ׁשם וחסד צדקה רדף ּכמֹו מקֹום, ְְְֵֶָָָָָָָֹּבכל

ּבארץ ּוצדקה ּומׁשּפט חסד עׂשה ה' אני ְְֲִִֶֶֶֶָָָָָֹכא),

ּדעּתי, על הּכתּוב ּפׁשט אבל כג). ט ְְְְֲִִַַַַָָָ(ירמיה

לאּמים וחסד יעׂשה, ּכאׁשר ּגֹוי ּתרֹומם ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָֻצדקה



סב
íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì íéùåã÷-úåî éøçà úùøôì äøèôäë ÷øô ìà÷æçéá

ëá:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåâýåýé éðãà øîà äk íäìà zøîàå ìàøNé éð÷æ-úà øac íãà-ïa ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈©¥º¤¦§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½

:äåäé éðãà íàð íëì Løcà-íà éðà-éç íéàa ízà éúà Løãìäãíãà-ïa èBtLúä íúà ètLúä £¦§¬ŸŸ¦−©¤´¨¦®©¨̧¦Æ¦¦¨¥´¨¤½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«£¦§´ŸŸ½̈£¦§−¤¨¨®

:íréãBä íúBáà úárBz-úàäéãé àOàå ìàøNéá éøça íBéa äåäé éðãà øîà-äk íäéìà zøîàå ¤«£¬Ÿ£−̈«¦¥«§¨«©§¨´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼§Æ¨«¢¦´§¦§¨¥½¨«¤¨´¨¦À

:íëéäìà ýåýé éðà øîàì íäì éãé àOàå íéøöî õøàa íäì òãeàå á÷ré úéa òøæìåàeää íBia §¤̧©Æ¥´©£½Ÿ¨«¦¨©¬¨¤−§¤´¤¦§¨®¦¨«¤¨̧¨¦³¨¤Æ¥½Ÿ£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©´©À

àéä éáö Láãe áìç úáæ íäì ézøz-øLà õøà-ìà íéøöî õøàî íàéöBäì íäì éãé éúàNð̈¨³¦¨¦Æ¨¤½§«¦−̈¥¤´¤¦§®̈¦¤¤¹¤£¤©´§¦¨¤À¨©³¨¨Æ§©½§¦¬¦−

:úBöøàä-ìëìæ:íëéäìà ýåýé éðà eànhz-ìà íéøöî éìelâáe eëéìLä åéðér éöewL Léà íäìà øîàå §¨¨«£¨«¨«Ÿ©´£¥¤À¦´¦¥³¥¨Æ©§¦½§¦¥¬¦§©−¦©¦©¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

çì eáà àìå éá-eøîiåøîàå eáær àì íéøöî éìelb-úàå eëéìLä àì íäéðér éöewL-úà Léà éìà rîL ©©§¦À§³Ÿ¨Æ¦§´Ÿ©¥©½¦´¤¦¥³¥«¥¤Æ´Ÿ¦§¦½§¤¦¥¬¦§©−¦´Ÿ¨¨®¨«Ÿ©º

ì:íéøöî õøà CBúa íäa étà úBlëì íäéìr éúîç CtLèéðérì ìçä ézìáì éîL ïrîì Nràå ¦§¯Ÿ£¨¦´£¥¤À§©³©¦Æ¨¤½§−¤¬¤¦§¨«¦¨©̧©¸§©´©§¦½§¦§¦¬¥¥²§¥¥¬

:íéøöî õøàî íàéöBäì íäéðérì íäéìà ézrãBð øLà íëBúá änä-øLà íéBbäéõøàî íàéöBàå ©¦−£¤¥´¨§®̈£¤̧©³§¦£¥¤Æ§¥´¥¤½§«¦−̈¥¤¬¤¦§¨«¦¨«¦¥−¥¤´¤

:øaãnä-ìà íàáàå íéøöîàéíúBà äNré øLà íúBà ézrãBä éètLî-úàå éúBwç-úà íäì ïzàå ¦§®̈¦¨«£¦¥−¤©¦§¨«¨«¤¥³¨¤Æ¤ª©½§¤¦§¨©−©´§¦®̈£¤̧©£¤¬¨²

:íäa éçå íãàäáéýåýé éðà ék úrãì íäéðéáe éðéa úBàì úBéäì íäì ézúð éúBúaL-úà íâå ¨«¨−̈¨©¬¨¤«§©³¤©§©Æ¨©´¦¨¤½¦«§´§½¥¦−¥«¥¤®¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íLc÷îâéíúà äNré øLà eñàî éètLî-úàå eëìä-àì éúBwça øaãna ìûøNé-úéá éá-eøîiå §©§¨«©©§¦̧¥«¦§¨¥¹©¦§À̈§ª©̧«Ÿ¨¹̈§¤¦§¨©´¨À̈£¤Á©«£¤̧Ÿ¨³

ì øîàå ãàî eìlç éúúaL-úàå íäa éçå íãàä:íúBlëì øaãna íäéìr éúîç CtLãéïrîì äNràå ¨¨¨Æ¨©´¨¤½§¤©§Ÿ©−¦§´§®Ÿ¨«Ÿ©º¦§¸Ÿ£¨¦¯£¥¤²©¦§−̈§©¨«¨¤«¡¤−§©´©

:íäéðérì íéúàöBä øLà íéBbä éðérì ìçä ézìáì éîLåèézìáì øaãna íäì éãé éúàNð éðà-íâå §¦®§¦§¦³¥¥Æ§¥¥´©¦½£¤¬«¥¦−§¥«¥¤«§©£¦À¨¨¯¦¨¦²¨¤−©¦§®̈§¦§¦Á

:úBöøàä-ìëì àéä éáö Láãe áìç úáæ ézúð-øLà õøàä-ìà íúBà àéáäæèeñàî éètLîa ïré ¨¦̧¹̈¤¨¨´¤£¤¨©À¦¨©³¨¨Æ§©½§¦¬¦−§¨¨«£¨«©¹©§¦§¨©´¨À̈

:Cìä íaì íäéìelâ éøçà ék eìlç éúBúaL-úàå íäá eëìä-àì éúBwç-úàåæéíäéìr éðér ñçzå §¤ª©ÆŸ¨«§´¨¤½§¤©§©−¦¥®¦²©«£¥¬¦«¥¤−¦¨¬Ÿ¥«©¨¯¨¥¦²£¥¤−

:øaãna äìk íúBà éúéNr-àìå íúçMîçéeëìz-ìà íëéúBáà éweça øaãna íäéða-ìà øîàå ¦©«£¨®§«Ÿ¨¦¯¦¨²¨−̈©¦§¨«¨«Ÿ©³¤§¥¤Æ©¦§½̈§¥³£«¥¤Æ©¥¥½

:eànhz-ìà íäéìelâáe eøîLz-ìà íäéètLî-úàåèééètLî-úàå eëì éúBwça íëéýìà ýåýé éðà §¤¦§§¥¤−©¦§®Ÿ§¦«¥¤−©¦©¨«£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§ª©−¥®§¤¦§¨©¬

:íúBà eNrå eøîLë:íëéýìà ýåýé éðà ék úrãì íëéðéáe éðéa úBàì eéäå eLc÷ éúBúaL-úàå ¦§−©«£¬¨«§¤©§©−©¥®§¨³§Æ¥¦´¥«¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

çö÷ 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì íéùåã÷-éøçà úùøôì äøèôä

miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy

(áë)íúéNòå éètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½©«£¦¤−
íëúà àéáî éðà øLà õøàä íëúà àé÷ú-àìå íúàŸ¨®§«Ÿ¨¦³¤§¤Æ¨½̈¤£¤̧£¦¹¥¦¬¤§¤²

ì änL:da úáL ¨−¨¨¤¬¤¨«

(âë)ék íëéðtî çlLî éðà-øLà éBbä úwça eëìú àìå§³Ÿ¥«§Æ§ª´Ÿ©½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤®¦³
:ía õ÷àå eNò älà-ìk-úà¤¨¥̧¤Æ¨½¨«¨ª−¨«

i"yx£ı˜‡Â∑ּכמֹו מאּוס, כז)לׁשֹון ּבמזֹונֹו(בראשית קץ ׁשהּוא ּכאדם ּבחּיי", "קצּתי :. »»Àְְְְְְִִִֶַַַָָָ

(ãë)äpðzà éðàå íúîãà-úà eLøéz ízà íëì øîàå̈«Ÿ©´¨¤À©¤»¦«§´¤©§¨¨¼©«£¦º¤§¤³¨
íëéäìà ýåýé éðà Láãe áìç úáæ õøà dúà úLøì íëì̈¤Æ¨¤´¤Ÿ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

:íénòä-ïî íëúà ézìcáä-øLà£¤¦§©¬§¦¤§¤−¦¨«©¦«

(äë)óBòä-ïéáe äàîhì äøähä äîäaä-ïéa ízìcáäå§¦§©§¤º¥«©§¥¨³©§Ÿ̈Æ©§¥½̈¥«¨¬
óBòáe äîäaa íëéúLôð-úà eöwLú-àìå øähì àîhä©¨¥−©¨®Ÿ§«Ÿ§©§¸¤©§«Ÿ¥¤¹©§¥¨´¨À
:ànèì íëì ézìcáä-øLà äîãàä Nîøz øLà ìëáe§ŸÆ£¤´¦§´Ÿ¨«£¨½̈£¤¦§©¬§¦¨¤−§©¥«

i"yx£‰‡ÓhÏ ‰¯‰h‰ ‰Ó‰a‰ŒÔÈa ÌzÏc·‰Â∑אּלא הם, ונּכרין מבּדלין ׁשהרי לחמֹור, ּפרה ּבין לֹומר צרי אין ¿ƒ¿«¿∆≈«¿≈»«¿…»«¿≈»ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ׂשערה מלא לחציֹו? רּבֹו ּבין וכּמה חציֹו, לנׁשחט סימן ׁשל רּבֹו ׁשּנׁשחט ּבין ,ל לטמאה ל טהֹורה .ּבין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻ

‡nËÏ ÌÎÏ ÈzÏc·‰Œ¯L‡∑לאסר. ¬∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿«≈ֱֶֹ

(åë)íëúà ìcáàå ýåýé éðà LBã÷ ék íéLã÷ éì íúééäå¦«§¦³¤¦Æ§¦½¦¬¨−£¦´§Ÿ̈®¨«©§¦¬¤§¤²
:éì úBéäì íénòä-ïî¦¨«©¦−¦«§¬¦«

i"yx£ÈÏ ˙BÈ‰Ï ÌÈnÚ‰ŒÔÓ ÌÎ˙‡ Ïc·‡Â∑ׁשל אּתם הרי לאו, ואם ׁשּלי, אּתם הרי מהם, מבּדלים אּתם אם »«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒƒ¿ƒְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
אפׁשי "אי חזיר'! ּבבׂשר קצה 'נפׁשי אדם: יאמר ׁשּלא מּנין אֹומר: עזריה ּבן אלעזר רּבי וחבריו. ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹנבּוכדנאצר
מןֿהעּמים אתכם "ואבּדל לֹומר: ּתלמּוד עלי'? ּגזר ׁשּבּׁשמים ואבי אעׂשה ּומה 'אפׁשי, יאמר: אבל ּכלאים'! ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹללּבׁש

ׁשמים מלכּות על עליו ּומקּבל העברה מן ּפֹורׁש לׁשמי, מהם הבּדלתכם ׁשּתהא לי", .להיֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr f zegiy ihewl)

לי להיֹות העּמים מן אתכם כו)ואבּדיל ׁשמים(כ, מלכּות על עליו ּומקּבל העברה מן כו)ּפֹורׁש כ, ּבחסידּות,(רש"י מבאר ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

קּבלת מּתֹוְך מחילה לבּקׁש לֹו ּדי ּבזּולתֹו, ּפגע ׁשאם לחׁשב, אדם עלּול זה לפי החּקים. ּכמֹו על, ּבקּבלת לקּים יׁש מׁשּפטים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻׁשּגם

ּוכפי לחברֹו, אדם ּבין יׁשר ׁשל ענין ּכל לֹו אכּפת להיֹות וצריְך רעֹות, מּדֹות לאדם ׁשּיהיּו ׁשאסּור מאליו, מּובן אבל . . ּגרידא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹעל

" לֹומר יׁש הּׂשכל מּצד רע ׁשהּוא ּדבר ׁשעל הרמּב"ם על.איׁשּכתב קּבלת מּתֹוְך לעׂשֹות יׁש זה ׁשּכל אּלא אפׁשי". ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(æë)úBî éðòcé Bà áBà íäá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦´«¦À̈¦¦«§¤̧¨¤¬²¬¦§Ÿ¦−´
:ía íäéîc íúà eîbøé ïáàa eúîeé¨®¨¤²¤¦§§¬Ÿ¨−§¥¤¬¨«

i"yx£'B‚Â ·B‡ Ì‰· ‰È‰ÈŒÈk∑ּבלא מזיד ּבסקילה, – והתראה עדים 'ּכרת': ּולמעלה 'מיתה' ּבהם נאמר ּכאן ƒƒ¿∆»∆¿ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
'ּכרת': ּבהם ׁשּנאמר מיתֹות חּיבי ּבכל וכן חּטאת. – וׁשגגתם ּבהּכרת, – ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהתראה

סימן. זה"ב מ"י סימן. ונג"ה פסוקים, קדושיםס"ד פרשת חסלת

Ôe„aÚ˙Âכב È�Èc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿
ÏÚÓ ‡�‡ Èc ‡Ú¯‡ ÔBÎ˙È Ô˜B¯˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙È»¿¿»¿≈»¿«¿»ƒ¬»»≈

:da ·zÓÏ Ônz ÔBÎ˙È»¿«»¿ƒ««

ÈÏ‚Óכג ‡�‡ Èc ‡iÓÓÚ ÈÒBÓÈ�a ÔeÎ‰˙ ‡ÏÂ¿»¿»¿ƒ≈«¿«»ƒ¬»«¿≈
˜ÈÁ¯Â e„·Ú ÔÈl‡ Ïk ˙È È¯‡ ÔBÎÈÓ„˜ ÔÓƒ√»≈¬≈»»ƒ≈¬»¿»ƒ

:ÔB‰˙È È¯ÓÈÓ≈¿ƒ»¿

‡¯ÔB‰Úכד ˙È Ôe˙¯Èz Ôez‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿«ƒ¿»«¿¬
‡„·Ú ‡Ú¯‡ d˙È ˙¯ÈÓÏ ÔBÎÏ dp�z‡ ‡�‡Â«¬»∆¿ƒ«¿¿≈«»««¿»»¿»
˙ÈL¯Ù‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ L·„e ·ÏÁ¬»¿»¬»¿»¡»¬ƒ«¿≈ƒ

:‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ«¿«»

ÔÈ·eכה ‡·‡ÒÓÏ ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa ÔÈa ÔeL¯Ù˙Â¿«¿¿≈¿ƒ»«¿»ƒ¿»»»≈
˙È ÔeˆwL˙ ‡ÏÂ ÈÎ„Ï ‡·‡ÒÓ ‡ÙBÚ»¿»»»ƒ¿≈¿»¿«¿»
LÁ¯˙ Èc ÏÎ·e ‡ÙBÚ·e ‡¯ÈÚ·a ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈ƒ¿ƒ»¿»¿…ƒ«¿≈

:‡·‡ÒÏ ÔBÎÏ ˙ÈL¯Ù‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿≈ƒ¿¿»»»

ÈÈכו ‡�‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc˜ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e¿√»««ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»
ÔÈÁÏÙ ÈÂ‰ÓÏ ‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È ˙ÈL¯Ù‡Â¿«¿≈ƒ»¿ƒ«¿«»¿∆¡≈»¿ƒ

:ÈÓ„√̃»»

‡Bכז ÔÈca ÔB‰· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈¿ƒƒ
ÔeÓb¯È ‡�·‡a ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È ¯eÎc¿ƒ¿¿»»ƒ¿«¿¿«¿»ƒ¿¿

Ù:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ ÔB‰˙ÈÙÙ »¿¿»»«»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבצדקה ּכי יאמר, יעׂשּוהּו. לא ּכאׁשר ְֲֲִִֶַַַַָָָֹֹחּטאת

ּומכׁשֹולם. ּגֹוי ּכל רֹוממּות ְְְִֶֶָָּובחסד

B‡,ׁשּיעׂשּנּה המיחד הּגֹוי ּתרֹומם צדקה ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹֻיאמר,

עֹוׂשים ואינם ּבחסד חֹוטאים רּבים ְְְְִִִִֵֶֶַָֻּולאּמים

(מׁשלי לֹו סמּו הּוא הּזה הּפסּוק ודמיֹון ְְְִִֵֶַַָָאֹותֹו.

ּכסילים ּובקרב חכמה ּתנּוח נבֹון ּבלב לג): ְְְְִִֵֶֶַָָָָיד

ּכל ּכי ּבקרּבם, ׁשאינּה ּתּודע ׁשּפרּוׁשֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּתּודע,

ואין הם ּכסילים ּכי ּבמעׂשיהם יּכירּום ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַרֹואיהם

הענין. ּבׁשלילּות ׁשניהם והם ּתבּונה, ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָּבהם
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`xiiסד 'f oey`x mei Ð dn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ז' ראשון יום
פרקמה ,cq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåò äî ÷øô,128 'nr cr.íúàîåè

äî ÷øtmiiwl icedil el xyt` cvik ,owfd epiax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
dpyiyke ;'d zad`e 'd z`xi ± ald zecn ybx jezn ,"jaala" zeevne dxez

eze` `ian dfe d"awda waczdl epevxa yie d"awdl dad` icedilcenll

f` dyrp ± d"awda waczn ok` `ed jk ici lry iptn ,zeevn miiwle dxez

ly ote`a zeevnde dxezd meiw

jezn dyrp xacd ;"dnyl"

zeig ozepd ,iniptÎiznyp ybxd

.zeevn eneiwae dxez ecenila

,mcewd wxta epcnly itk ,e`

d"awdl dad` didzy xyt`

,dpnn d`vezky ,dfk ote`a

,zeevn miiwne dxez cnel `ed

,d"awdl gex zgp mexbl ick

lkk zeyrl lczynd oa enk

zgp eia`l mexbl ezlkia xy`

izy od 'd z`xie 'd zad` .gex

dxeabe cqg zecnd1zcn ,

ly ezcn `id dad`de cqgd

ly ezcn `id d`xide dxeabd zcne ,"iade` mdxa`" `xwpy ,epia` mdxa`

epax xiaqi ,cenll micner ep` eze` ,d"n wxta ."wgvi cgt" ± epia` wgvi

- ,onyl zeevne dxez miiwl icedi ly ezexyt`a sqep ote` epyiy ,owfd

ziy`xd ziyilyd dcnd zexxerzd ici lr ,`ede ± iniptÎiznyp ybx jezn

.(epia` awri ly ezcn ,zx`tzd zcn `idy) mingxd zcn ,ytpd ly

lr zepngxd zcn z` epeirxa xxerl eilr ,zeevne dxez eneiw iptl ,xnelk

dbxcl ± xzeia ddeabd dbixcna exewnn cxiy ,eznyp ly iwl`d uevipd

zilkz wegxe "dtilw"n ezeig z` lawnd ,seba yalzdl ,xzeia dpezgzd

,eizeaygn ici lr dpikyd zelbl mxb `ed m` ,mb dne ;d"awdn wegix

jezne .xzei dlecb ± eznyp lr zepngxd f`y ,miaehÎ`ld eiyrne eixeaic

dxez ici lr ,oky ,zeevn miiwie dxez cnli ,eznyp lr df zepngx ybx

seq oi` xe`a dxewnl ,dze` dignd iwl`d uevipde dnypd day ,zeevne

.`ed jexa

ì úBöîe äøBza ÷ñòì ,Léà éðôì øLé Cøc Lé ãBò,ïîL- ¥¤¤¨¨¦§¥¦©£Ÿ©¨¦§¦§¨
,dnype al ly inipt ybx jezneðéáà á÷òé ìL Búcî éãé ìò©§¥¦¨¤©£Ÿ¨¦

,íéîçøä úcî àéäL ,íBìMä åéìò:`id jxcde -øøBòì ¨¨©¨¤¦¦©¨©£¦§¥
älçz BzáLçîa,zeevne dxez miiwn `edy iptl ±íéaø íéîçø §©£©§§¦¨©£¦©¦

,BLôð äiçnä úeäìà õBöéð ìò 'ä éðôì,ziwl`d -øLà± ¦§¥©¦¡Ÿ©§©¤©§£¤
eznyp ly iwl`d uevipdY BøB÷nî ãøé,`edyíéiçä éiç ¨©¦§©¥©©¦

,ïéîìò ìk àlînä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàlk z` `lnnd - ¥¨©§©¥¨¨§¦
ote`ae zeyalzda d`ad zinipt zeiga mze` digne zenlerd

,mi`xapl m`zen,ïéîìò ìk ááBñåzenlerd lk z` siwn - §¥¨¨§¦
dzeida mda zlrete ,mi`xapd on dlrnly zeiga mze` digne

nl,mdn dlr,áéLç àìk dén÷ àlëåaygp `l ,eiabl lkd - §ª¨©¥§¨¨¦
ixd ± melkl lkd aygp ,`ed jexa seq oi` znerl .dne`nl

digne miigd iig `edy ,`ed jexa seq oi` ly ef dlrp dbixcna

miaygp mi`xapde zenlerd lk eiable ,mi`xapde zenlerd lk z`

xewn `ed my ± melkl

znyp ly iwl`d uevipd

,uevipd cxi myne ,icedi

àëLî"a Laìúðå§¦§©¥§¨§¨
,"àéåçc`xwpd ,seba -2 §¦§¨
`kyn",ygpd xer ± "`iegc

Î"`kyn" `xwp sebd ,oky

enk ,ytpl yeal ,xer

xyae xer" :aezky

`iegc ("`kyn")e ;"ipyialz

akxend yeal edfy ,epiid

,sebd ,oky .ygpn ,"`ieg"n

ici lr ekekif xcrda

uweyn `ed ,dcear

`"l wxta x`ean xacdy itk ,arezne3uevipd yalzd dfk sebae -

,iwl`díìBòä ék ,÷çøää úéìëúa Cìnä éðt øBàî ÷Bçøä̈¨¥§¥©¤¤§©§¦©¤§¥¦¨¨
Y úBqbä úBtìwä úéìëz àeä äfäxzei daxd `ed dfd mlerd ©¤©§¦©§¦©©

,miipgexd zenlerd ly zeqbd zetilwd lk xy`n qb,'eë.ile`" -

"'ek" dlnay ± `"hily x"enc` w"k zxrd ± "e"lta k"ynl dpeekd

mlerdy xn`p my ,"`ipz"a e"l wxta xaecnl owfd epax oeekzn

exe` xzqd oipra epnn dhnl oezgz oi`y dbixcna oezgz" `ed dfd

`xg` `xhqe zetilw `ln `edy cr ltekne letk jyege jxazi

ly dbep ztilwn zeig lawn sebdy oeeikne ."'ek ynn 'd cbp ody

jka dlecb dcixie ,d"awdn wegixd zilkza `edy ixd ,dfd mlerd

daiq meyn da yi dnvr dcixid .dfk seba yalzdl iwl`d uevipl

mb z`fe ,dnypd ly iwl`d uevipd lry dlecbd zepngxl dwitqn

.daygna `l elit`e ,xeaicae dyrna `hg `l mc` eze`y drya

¯ ,èøôáe,eznyp lr dlecb zepngx ly ybxa `lnziìò økæiLk ¦§¨§¤¦§Ÿ©
íéáBè àì øLà ,BúBéä íBiî åéúBáLçîe åéøeaãå åéNòî ìk̈©£¨§¦¨©§§¨¦¡£¤Ÿ¦

Y Cìî"e ,änä,mlerdíéèäøa øeñà4- ""àçî éèéäøa"5- , ¥¨¤¤¨¨§¨¦§¨¦¥Ÿ¨
svxamiaehÎ`ld mixedxdde zeaygnd mde ,genay zeaygnd

.d"awd ,mler ly ekln lekiak "xeyw" mda ixd ,gena mixaerdék¦
"Búìçð ìáç á÷òé"6"dlgp"d ly "lag"d od l`xyi zenyp - , ©£Ÿ¤¤©£¨

dlrnl xeyw cg`d ecvy ,lagd enk ,"milag" oeyln "lag" .ely

jynp ± lagd ly oezgzd edvwa mikyenyke ,dhnl ± ipyd ecve

,icedi ly eznypl qgia ,lekiak ,mb jk ± oeilrd dvwd mb `linn

enk) dnypd ly xzeia oeilrd wlgde y`xd ik ,"lag" z`xwpd
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ההפכי". לצד מדבר שהרי ו.4.וכו' ז, השירים –5.שיר ת"ו" בהוספות ˘ËÈÏ"‡"תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰..6.ט לב, דברים

לשבוע פרשת אחו"ק תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ז' אייר
מפרק לט

עד סוף פרק מג 

יום רביעי - י' אייר
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום שני - ח' אייר
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום חמישי - י"א אייר
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שלישי - ט' אייר
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שישי - י"ב אייר
מפרק סו

עד סוף פרק סח

שבת קודש - י"ג אייר
פרק כ 

מפרק סט עד סוף פרק עא

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 



סה xii` 'f oey`x mei Ð dn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ז' ראשון יום
פרקמה ,cq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåò äî ÷øô,128 'nr cr.íúàîåè

äî ÷øtmiiwl icedil el xyt` cvik ,owfd epiax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
dpyiyke ;'d zad`e 'd z`xi ± ald zecn ybx jezn ,"jaala" zeevne dxez

eze` `ian dfe d"awda waczdl epevxa yie d"awdl dad` icedilcenll

f` dyrp ± d"awda waczn ok` `ed jk ici lry iptn ,zeevn miiwle dxez

ly ote`a zeevnde dxezd meiw

jezn dyrp xacd ;"dnyl"

zeig ozepd ,iniptÎiznyp ybxd

.zeevn eneiwae dxez ecenila

,mcewd wxta epcnly itk ,e`

d"awdl dad` didzy xyt`

,dpnn d`vezky ,dfk ote`a

,zeevn miiwne dxez cnel `ed

,d"awdl gex zgp mexbl ick

lkk zeyrl lczynd oa enk

zgp eia`l mexbl ezlkia xy`

izy od 'd z`xie 'd zad` .gex

dxeabe cqg zecnd1zcn ,

ly ezcn `id dad`de cqgd

ly ezcn `id d`xide dxeabd zcne ,"iade` mdxa`" `xwpy ,epia` mdxa`

epax xiaqi ,cenll micner ep` eze` ,d"n wxta ."wgvi cgt" ± epia` wgvi

- ,onyl zeevne dxez miiwl icedi ly ezexyt`a sqep ote` epyiy ,owfd

ziy`xd ziyilyd dcnd zexxerzd ici lr ,`ede ± iniptÎiznyp ybx jezn

.(epia` awri ly ezcn ,zx`tzd zcn `idy) mingxd zcn ,ytpd ly

lr zepngxd zcn z` epeirxa xxerl eilr ,zeevne dxez eneiw iptl ,xnelk

dbxcl ± xzeia ddeabd dbixcna exewnn cxiy ,eznyp ly iwl`d uevipd

zilkz wegxe "dtilw"n ezeig z` lawnd ,seba yalzdl ,xzeia dpezgzd

,eizeaygn ici lr dpikyd zelbl mxb `ed m` ,mb dne ;d"awdn wegix

jezne .xzei dlecb ± eznyp lr zepngxd f`y ,miaehÎ`ld eiyrne eixeaic

dxez ici lr ,oky ,zeevn miiwie dxez cnli ,eznyp lr df zepngx ybx

seq oi` xe`a dxewnl ,dze` dignd iwl`d uevipde dnypd day ,zeevne

.`ed jexa

ì úBöîe äøBza ÷ñòì ,Léà éðôì øLé Cøc Lé ãBò,ïîL- ¥¤¤¨¨¦§¥¦©£Ÿ©¨¦§¦§¨
,dnype al ly inipt ybx jezneðéáà á÷òé ìL Búcî éãé ìò©§¥¦¨¤©£Ÿ¨¦

,íéîçøä úcî àéäL ,íBìMä åéìò:`id jxcde -øøBòì ¨¨©¨¤¦¦©¨©£¦§¥
älçz BzáLçîa,zeevne dxez miiwn `edy iptl ±íéaø íéîçø §©£©§§¦¨©£¦©¦

,BLôð äiçnä úeäìà õBöéð ìò 'ä éðôì,ziwl`d -øLà± ¦§¥©¦¡Ÿ©§©¤©§£¤
eznyp ly iwl`d uevipdY BøB÷nî ãøé,`edyíéiçä éiç ¨©¦§©¥©©¦

,ïéîìò ìk àlînä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàlk z` `lnnd - ¥¨©§©¥¨¨§¦
ote`ae zeyalzda d`ad zinipt zeiga mze` digne zenlerd

,mi`xapl m`zen,ïéîìò ìk ááBñåzenlerd lk z` siwn - §¥¨¨§¦
dzeida mda zlrete ,mi`xapd on dlrnly zeiga mze` digne

nl,mdn dlr,áéLç àìk dén÷ àlëåaygp `l ,eiabl lkd - §ª¨©¥§¨¨¦
ixd ± melkl lkd aygp ,`ed jexa seq oi` znerl .dne`nl

digne miigd iig `edy ,`ed jexa seq oi` ly ef dlrp dbixcna

miaygp mi`xapde zenlerd lk eiable ,mi`xapde zenlerd lk z`

xewn `ed my ± melkl

znyp ly iwl`d uevipd

,uevipd cxi myne ,icedi

àëLî"a Laìúðå§¦§©¥§¨§¨
,"àéåçc`xwpd ,seba -2 §¦§¨
`kyn",ygpd xer ± "`iegc

Î"`kyn" `xwp sebd ,oky

enk ,ytpl yeal ,xer

xyae xer" :aezky

`iegc ("`kyn")e ;"ipyialz

akxend yeal edfy ,epiid

,sebd ,oky .ygpn ,"`ieg"n

ici lr ekekif xcrda

uweyn `ed ,dcear

`"l wxta x`ean xacdy itk ,arezne3uevipd yalzd dfk sebae -

,iwl`díìBòä ék ,÷çøää úéìëúa Cìnä éðt øBàî ÷Bçøä̈¨¥§¥©¤¤§©§¦©¤§¥¦¨¨
Y úBqbä úBtìwä úéìëz àeä äfäxzei daxd `ed dfd mlerd ©¤©§¦©§¦©©

,miipgexd zenlerd ly zeqbd zetilwd lk xy`n qb,'eë.ile`" -

"'ek" dlnay ± `"hily x"enc` w"k zxrd ± "e"lta k"ynl dpeekd

mlerdy xn`p my ,"`ipz"a e"l wxta xaecnl owfd epax oeekzn

exe` xzqd oipra epnn dhnl oezgz oi`y dbixcna oezgz" `ed dfd

`xg` `xhqe zetilw `ln `edy cr ltekne letk jyege jxazi

ly dbep ztilwn zeig lawn sebdy oeeikne ."'ek ynn 'd cbp ody

jka dlecb dcixie ,d"awdn wegixd zilkza `edy ixd ,dfd mlerd

daiq meyn da yi dnvr dcixid .dfk seba yalzdl iwl`d uevipl

mb z`fe ,dnypd ly iwl`d uevipd lry dlecbd zepngxl dwitqn

.daygna `l elit`e ,xeaicae dyrna `hg `l mc` eze`y drya

¯ ,èøôáe,eznyp lr dlecb zepngx ly ybxa `lnziìò økæiLk ¦§¨§¤¦§Ÿ©
íéáBè àì øLà ,BúBéä íBiî åéúBáLçîe åéøeaãå åéNòî ìk̈©£¨§¦¨©§§¨¦¡£¤Ÿ¦

Y Cìî"e ,änä,mlerdíéèäøa øeñà4- ""àçî éèéäøa"5- , ¥¨¤¤¨¨§¨¦§¨¦¥Ÿ¨
svxamiaehÎ`ld mixedxdde zeaygnd mde ,genay zeaygnd

.d"awd ,mler ly ekln lekiak "xeyw" mda ixd ,gena mixaerdék¦
"Búìçð ìáç á÷òé"6"dlgp"d ly "lag"d od l`xyi zenyp - , ©£Ÿ¤¤©£¨

dlrnl xeyw cg`d ecvy ,lagd enk ,"milag" oeyln "lag" .ely

jynp ± lagd ly oezgzd edvwa mikyenyke ,dhnl ± ipyd ecve

,icedi ly eznypl qgia ,lekiak ,mb jk ± oeilrd dvwd mb `linn

enk) dnypd ly xzeia oeilrd wlgde y`xd ik ,"lag" z`xwpd
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íéøîà éèå÷éì
ãåò äî ÷øô÷åñòì ùéà éðôì øùé êøã ùé

åúãî é"ò ïîùì úåöîå äøåúá
åúáùçîá øøåòì 'éîçøä úãî àéäù ä"òà á÷òé ìù
äéçîä úåäìà õåöéð ìò 'ä éðôì íéáø íéîçø äìçú
àìîîä ä"á ñ"à íééçä ééç åøå÷îî ãøé øùà åùôð
áéùç àìë äéî÷ àìåëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë
êìîä éðô øåàî ÷åçøä àéåçã àëùîá ùáìúðå
úåñâä 'åôéì÷ä úéìëú àåä æä"åòä éë ÷çøää úéìëúá
åéúåáùçîå åéøåáãå åéùòî ìë ìò øåëæéùë èøôáå 'åë
íéèäøá øåñà êìîå äîä íéáåè àì øùà åúåéä íåéî
êùåîä ìùîëå .åúìçð ìáç á÷òé éë àçåî éèéäøá
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.1– "– א קכג, טו. באגה"ק כמבואר – וגבורה ביראה וכן החיצוניות. – חסד הפנימיות, – ˘ËÈÏ"‡."אהבה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.2כנ"ל

מהזהר. – ˘ËÈÏ"‡:3.פל"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שזהו יל"פ אם בפל"א אף‰ÌÚËצ"ע משכא˘‰ÔÈ�Úכאן, דנק' – כפשוטו נ"ל ויותר אמת,

פל"א. ראה בשיקוץ שהוא מפני – ודחויא – יא י' איוב – להנשמה לבוש שהגוף ע"ש –Ô‡ÎÂכוונתו כבע"ח¯˜אין למעליותא "משכא",

ההפכי". לצד מדבר שהרי ו.4.וכו' ז, השירים –5.שיר ת"ו" בהוספות ˘ËÈÏ"‡"תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰..6.ט לב, דברים



`xiiסו 'h iyily mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ט' שלישי יום
פרקמו ,dq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êøã ùéå åî ÷øô,dq 'nr cr:êìîä

¯ ,äáLçîamb oke ,dxeza xedxdd ici lr ,d"awd lyäNòîe §©£¨¨©£¤
Ymc`d ly,äNòîa,d"awd ly -¯ ,úBönä äNòî àeäLlr §©£¤¤©£¥©¦§

dyrnd zpigaa icedi ly dyrnd micg`zn ,zeevn ziiyr ici

.dlrnly,ãñçå ä÷ãvä äNòî èøôáeozep icediy ici lry - ¦§¨©£¥©§¨¨¨¤¤
ziyrp ,cqg dyere dwcv

oia zcgein zecg`zd

zpiga oial ely dyrnd

.d"awd ly dyrndãñçc§¤¤
,àðéîé àòBøczcn ,oky - §¨§¦¨

dlrnl lekiak `id cqgd

ly cqgde ,"zipnid rexfd"

`rexc"l "ilk" `ed ± mc`d

d"awd ly "`pini13àeäå .§
Lnî ÷eaç úðéça14- , §¦©¦©¨

cg`y ,mc`a xacdy enk

jk ± ad`pd z` wagn ade`d ,"weaig" `ed ,ely dad`d iiehian

,cqge dwcv dyery icedid z` ,dlrnly cqgd wagn lekiak

áeúkL Bîk15,"éð÷açz Bðéîéå" :`idy ,d"awd ly "epini ci" - §¤¨¦¦§©§¥¦
,ize` zwagn ,dlrnly cqge oini zpigaøeaãa äøBzä ÷ñòå§¥¤©¨§¦

ïeiòä úáLçîe,dxezay lkya -Y .Lnî ïé÷éLð úðéça ïä ©£¤¤¨¦¥§¦©§¦¦©¨
mc`d ly exeaic eay ote`d :mipte`d ipya `ed cegid o`k ,oky

xeaicd ici lr `a "cegi"dy) dxez edfy ,dlrnly xeaica cg`zn

gex) "`gexa `gex" ly cegide ;(dxez ixacaezaygn ± (gexa

ici lr ,dlrnly lkyae daygna micg`zn mc`d ly elkye

zpiga idefe ,d"awd ly elkye eznkg `idy ,dxezd lky zpad

ynn "oiwiyp"16.ìò ,äpäå§¦¥©
Y äæ éãéxxeri icediy §¥¤

,eznyp lr mingx

`iaz ef mingx zexxerzde

meiwle dxez cenill eze`

ici lr ixd ± zeevn

- ef mingx zexxerzdìBëé̈
äáäà" úðéçáì àáì̈Ÿ¦§¦©©£¨
,Baì úelbúäa "äaø- ©¨§¦§©¦

dad`d z` eala yibxiy

,d"awdl dlecbd

áéúëãk17:aezky enk -,"íäøáà úà äãt øLà á÷òéì"- §¦§¦§©£Ÿ£¤¨¨¤©§¨¨
ly ezcny drya :`id ,icedi ly eytp zeipgexa df weqt zernyn

ixd ± dzelble "dzectl" mikixve ,mlrda ,dad`d zcn ,mdxa`

ici lry ,ef zelbzde dict lretd `ed ,mingxd zcn `edy ,awri

,mdxa` ly ezcn ± dad`d z` milbn ± mingx zexxerzdBîk§
:øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥

.åî ÷øtmiiwl cvik ,ztqep jxc ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
awri ly ezcn ,mingxd zcna ± ald ybx jezn ,"jaala" zeevne dxez

miiwl ,df ybx jezne ,eznyp xewn lre eznyp lr zepngx xxerl :epia`

xewn z` `ivedle dxewnl dnypd z` aiydl ick ,zeevne dxez

Î`ld eiyrne eixeaic ,eizeaygn awr ,myl dlbedy ,zelbn dnypd

.miaeh

ztqep jxc zniiwy ,owfd epax xiaqi ,cenll miligzn ep` eze` ,e"n wxta

ly zxzeqnd ezad` z` xxerl ± (c`n c`n daexwe) ytp lkl deeyd

ef dad`e .d"awdl zadlyÎadl zad` jez eala zelbzda didzy ,icedi

miiniptd ,minxebd lk z` gvple cenrl oke ,zeevne dxez meiwl eze` `iaz

myky ± ezeppeazd ici lr ,z`fe .'d zcear ipiprl mirixtnd ,miipevigde

,`linn ,oinfn df ixd ± dwfg dad` zlefl dlbn edyinyk ,mc`d rahay

mc` `ed dad`d z` dlbny df m` cgeinae ;eil` zlefdn zxfeg dad`

i`cea ixd ,xzeia zegp mc` `ed dad`d z` milbn eitlky dfe ,xzeia lecb

dcnae ,df jxc lr ± lecbd mc`l dwenr zxfeg dad` ea xacd xxeri

,d`xdy zlaben izlade dlecbd dad`l qgia zeidl jixv ,daxda daexn

mipeilrd lkn mda xga d"awdy dnn lgd ,l`xyi ipal d"awd ,d`xne

d`xn ef dad` .zeevnde dxezd z` mdl ozpe mixvnn m`ived ,mipezgze

,d"awd ly ef ezad` lr i`ceay ixd ± mipnfd lka l`xyi ipal d"awd

lk z` wliq d"awdy myke ;d"awdl dlecb dad` l`xyi ipaa xxerl

l`xyi ipal ,oezgzd mc`l ezad` llba ,mlerd z`ixal zeripnd

minxebd z` wlql l`xyi ipa lr jk ± (h"n wxta dkex`a x`eank)

,xz`d ilb lrn "`ipz"d ixeriya) cenll elgdyk .'d zcearl mirixtnd

iaxd l` ze`ad zel`yd z` xtqd xagn dptd ,e"n wxt (zixad zevx`a

zcn cvn dceara ± d"n wxta wiqtn recn ,dxe`kl oaen `l :`"hily

minkc dad`d mb `ld ik ± ?dad` cvny dcear ipte` oia ± zx`tzd

xy` xnel mewn yi m`de .dad` zexxerzdc ote` `ed (e"n wxtc) miptd

xacn o`ke ,"c`n aexw" mdy mdilr xn`y mipte`a xaic o`k cry iptn

ji` ,oiadl mikixv `teb df dxe`kl xy`) "c`n c`n" aexw `edy ote`a

ly mipipr dnka opeazdl mikixv dfa mby xg`n ± "c`n c`n" aexw `ed

iaxd dpr jk lr ."?('eke minevnvd lk uegp didy ji`e jxazi ezlecb

:(eil` mikiiy mixacdy oipr lka mb wxtd jynda ealey mixacd) `"hily

`ed mb f"ka ± xzei dkenp mc`d 'ixcny s`y ± r"r z"pyn lk"

zeppeazdl v"`y :jtidl x`an o`k .'eke x"ied` xxerl leki

aexwe ,zeppeazdd zellk cvn ± lkl deey ,(rah f"dy) zcgein

(mieey ocic oecipa `"`y oeik) c`n (dlrna mieey eid m`a 'it`)

zpade 'ixcny lk ± ef dad`a wx .onwlck ± c`nd lr sqep c`ne

x`eank ± dad`d z` xxerl xzei aexw ,xzei dkenp mc`d

(3 lecb (2 jln ,dlrna mieey (1 :zebxc k"ek zekix`a lynda

."'eke 'eke ltye (4 dfape (3 heicd (2 ipyd dvwae ,axe
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íéøîà éèå÷éì
äùòî àåäù äùòîá äùòîå äáùçîá äáùçî
àòåøã ãñçã .ãñçå ä÷ãöä äùòî èøôáå .úåöîä
.éð÷áçú åðéîéå ù"îë ùîî ÷åáéç 'éçá àåäå àðéîé
ïé÷éùð 'éçá ïä ïåéòä úáùçîå øåáãá äøåúä ÷ñòå
äáø äáäà 'éçáì àåáì ìåëé äæ é"ò äðäå .ùîî
íäøáà úà äãô øùà á÷òéì áéúëãë åáì úåìâúäá

:à"îá ù"îë
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.13:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰למש"כ בי' – סל"ב אגה"ק – בימין נכלל הגוף ˘Ë¯Ù·Â"..14:‡"ËÈÏ"וכל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰והדיוק"

˘ÓÓ."(ספ"ד (לעיל חיבוק נק' תורה ע"י גם כי יל"פ ו.15.– ב, השירים ˘ËÈÏ"‡:16.שיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הדיוק"˘ÓÓכי יל"פ –

ספמ"ט". ג"כ וראה כדלעיל, נשיקין, המצות ע"י גם כב.17.בכללות כט, ישעי'

xii` 'g ipy mei Ð dn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ח' שני יום

,128 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...á÷òé ÷ùéå ä"ùæå,128 'nr cr:à"îá

wlgde ,`ed jexa seq oi`a ,xewna xeyw (lagd ly oeilrd dvwd

dnypd z` mikyenyk ixd ± seba yeal ,dnypd "lag" ly oezgzd

jkl yi ± mirx zeaygne mixeaic ,miyrn ly zelba (sebay)

dxeywd dnypd xewn lr ,dnypd "lag" y`x lr mb drtyd

,dlrnlCLBnä ìLîëå§¦§©©¥
Y ìáçamikyenyky §¤¤

,jynp ,oezgzd dvwa

± oeilrd wlgd mb ,xen`k

dnypd "lag"l qgia mb jk

,icedi ly,'eëåile`" - §
± "dkex`a x`anc d"t daeyzd zxb`l ezpeekx"enc` w"k zxrd

..`"hilyY .äðéëMä úeìb ãBñ àeäåeixeaic ,eiyrn ici lry §¨©§¦¨
zetilwd zelba eznyp z` micixend ,icedi ly mirxd eizeaygne

± .zelba lekiak `id (dnypd xewn) dpikyd mby xacd rityn ±

xzeia lecb ybx ea xxeri df ,dfa xdxdie jk lr xkfii mc`yk ,ixd

,zepngx ly df ybx jezne ,eznyp xewn lre eznyp lr zepngx ly

dcg`le eznyp z` oci lr zelrdl ick ,zeevn miiwie dxez cnli

.`ed jexa seq oi`aY äæ ìòå`vnp dnypd xewn mby ,epcnly dn §©¤
,eilr dlecb zepngx okl xy`e ,zelbaøîàð7'ä ìà áBLéå" : ¤¡©§¨¤

,"eäîçøéå- 'd lr mgxie ezernyny -ìò íéaø íéîçø øøBòì ¦©£¥§¥©£¦©¦©
:áéúëãk ,eðzà ïëBMä 'ä íLaezky enk -8:CBúa ízà ïëMä" ¥©¥¦¨§¦§¦©Ÿ¥¦¨§

."íúàîèipayk elit`y ± ª§Ÿ¨
melye qg mi`vnp l`xyi

f` mb ,d`neh ly avna

,mz` okeyd 'ied my epyi

zepngx xxerl eilr okle

edf .'ied my lr dlecb

l` aeyie daeyz dyriy ± "edngxie 'ied l` aeyie" :weqtd yexit

r mingx xxeriy ici lr ,"edngxie" ici lr ,'iedxewn 'ied my l

.'ied mynwlg mdl`xyi ipa ± "enr 'ied wlg" ixdy ,l`xyi zenyp

mingx ,ikaae dlitza biyd epia` awri cvik ,owfd epax xiaqi oldl

,mdiyrn llba zelba eidi l`xyi ipayky ,l`xyi lkl miax

meiwe dxez cenil ici lr zelbdn e`vei ,mdizeaygne mdixeaic

:`ed jexa seq oi` mr ecg`zie ,zeevn

áeúkä øîàL eäæå9,"jáiå Bì÷ úà àOiå ,ìçøì á÷òé ÷Miå" : §¤¤¨©©¨©¦©©£Ÿ§¨¥©¦¨¤Ÿ©¥§§
,úBîLpä ìk øB÷î ,ìàøNé úñðk àéä ìçø ék-zekln" ¦¨¥¦§¤¤¦§¨¥§¨©§¨

,"lgx" mya z`xwp ,zenypd lk xewn ,"zeliv`cBúcîa á÷òéå§©£Ÿ§¦¨
øøBòîä àeä ,úeìéöàaL íéîçøä úcî àéäL ,äðBéìòä̈¤§¨¤¦¦©¨©£¦¤¨£¦©§¥

,äéìò íéaø íéîçø- ©£¦©¦¨¤¨
mingxd zcn `edy ,awri

mingx xxern ,"zeliv`"c

xewn ± lgx lr miax

.l`xyi zenypúà àOiå"©¦¨¤
"Bì÷-øB÷îì äìòîì Ÿ§©§¨¦§

,íéðBéìòä íéîçøä- ¨©£¦¨¤§¦
zecn b"i ly mingxd

dlrnl mdy ,mingxd

mingxd zcnn daxda

zcn ,oky ,"zeliv`"c

`id ,"zeliv`"c mingxd

,"mler" ly mingx zcn

,eli`e ,zlaben `id ixde

xewn mde :zelaben opi`e "mler"n dlrnl od mingxd zecn b"i

,"zeliv`d mler" ly mingxd ly mb ,mingxdáà" àø÷pä©¦§¨©
,íøB÷îe "íéîçøäz`xwp "zeliv`d mler" ly mingxd zcn - ¨©£¦§¨

zecn b"i ly mingxd zcne ,ongx `edy a`d ,"ongxd a`"

mingxd xewne a`d ± "mingxd a`" z`xwp mingxd10onfa okly)

± .("ongxd a`" `le ,"mingxd a`" mixne` ,cgein oevx zr ly

,ezcn z` dlrn awri ± "'ebe awri `yie" :weqtd yexit edf

,mingxd zecn b"i ly mingxl ,"zeliv`d mler" ly mingxd

Y "jáiå"ick ,dka awriéLîäìe øøBòìíMî Cmingxdn ± ©¥§§§¥§©§¦¦¨
,milaben izlad mipeilrdìòå úBîLpä ìk ìò íéaø íéîçø©£¦©¦©¨©§¨§©

,ìàøNé úñðk øB÷î§§¤¤¦§¨¥
òäìïúeìbî ïúBì11, §©£¨¦¨¨

ïBéìòä ãeçéa ïãçéìe§©£¨©¦¨¤§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨
Y àéäL ,ïé÷éLð úðéçáa¦§¦©§¦¦¤¦

,"oiwiyp" zpigaúe÷acúà¦§©§
,àçeøa àçeøzewac - ¨§¨

,gexa gexáeúkL Bîk12: §¤¨
,"eäét úB÷éLpî éð÷Mé"- ¦¨¥¦¦§¦¦

zywan l`xyi zqpk

ipa ly "cegi"dy ,d"awdn

didi d"awd mr l`xyi

."oiwiyp" ly ote`a

(dtl dtn) "edit zewiyp"a

ly zewiac mb `l` ,dtl dtny zipevigd zewiacd wx `l dpyi

jk ± .ezlef ly dtd lada cg` ly dtd lad ly ,(gex) "`gex"

dxez ici lr ,d"awdl dnyp oia "oiwiyp" ly cegia mb xacd

- zeevne,"äëìä Bæ ¯ 'ä øáã"a íãàä øeac úeøM÷úä ,eðéäc§©§¦§©§¦¨¨¨¦§©£¨¨
dtn oiwiyp" ly zewiacd enk edfe ,d"awd ly exeaic edfy -

,"dtlY ïëåzecg`zda mb xac eze`Y äáLçî,mc`d ly §¥©£¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áåùéå øîàð æ"òå .äðéëùä úåìâ ãåñ àåäå 'åëå ìáçá
ïëåùä 'ä íù ìò íéáø íéîçø øøåòì åäîçøéå 'ä ìà

.íúàîåè êåúá íúà ïëåùä áéúëãë åðúà

ä"ùæå
àéä ìçø éë .êáéå åìå÷ úà àùéå ìçøì á÷òé ÷ùéå
åúãîá á÷òéå .úåîùðä ìë øå÷î ìàøùé úñðë
øøåòîä àåä úåìéöàáù íéîçøä úãî àéäù äðåéìòä
øå÷îì äìòîì åìå÷ úà àùéå .äéìò íéáø íéîçø
êáéå .íøå÷îå íéîçøä áà '÷ðä íéðåéìòä íéîçøä
úåîùðä ìë ìò íéáø íéîçø íùî êéùîäìå øøåòì
ïãçééìå ïúåìâî ïúåìòäì ìàøùé úñðë øå÷î ìòå
àéäù ïé÷éùð 'éçáá ä"á ñ"à øåà ïåéìòä ãåçéá
åäéô úå÷éùðî éð÷ùé ù"îë àçåøá àçåø úå÷áãúà
ïëå äëìä åæ 'ä øáãá íãàä øåáã úåøù÷úä åðééäã
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סז xii` 'h iyily mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ט' שלישי יום
פרקמו ,dq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êøã ùéå åî ÷øô,dq 'nr cr:êìîä

¯ ,äáLçîamb oke ,dxeza xedxdd ici lr ,d"awd lyäNòîe §©£¨¨©£¤
Ymc`d ly,äNòîa,d"awd ly -¯ ,úBönä äNòî àeäLlr §©£¤¤©£¥©¦§

dyrnd zpigaa icedi ly dyrnd micg`zn ,zeevn ziiyr ici

.dlrnly,ãñçå ä÷ãvä äNòî èøôáeozep icediy ici lry - ¦§¨©£¥©§¨¨¨¤¤
ziyrp ,cqg dyere dwcv

oia zcgein zecg`zd

zpiga oial ely dyrnd

.d"awd ly dyrndãñçc§¤¤
,àðéîé àòBøczcn ,oky - §¨§¦¨

dlrnl lekiak `id cqgd

ly cqgde ,"zipnid rexfd"

`rexc"l "ilk" `ed ± mc`d

d"awd ly "`pini13àeäå .§
Lnî ÷eaç úðéça14- , §¦©¦©¨

cg`y ,mc`a xacdy enk

jk ± ad`pd z` wagn ade`d ,"weaig" `ed ,ely dad`d iiehian

,cqge dwcv dyery icedid z` ,dlrnly cqgd wagn lekiak

áeúkL Bîk15,"éð÷açz Bðéîéå" :`idy ,d"awd ly "epini ci" - §¤¨¦¦§©§¥¦
,ize` zwagn ,dlrnly cqge oini zpigaøeaãa äøBzä ÷ñòå§¥¤©¨§¦

ïeiòä úáLçîe,dxezay lkya -Y .Lnî ïé÷éLð úðéça ïä ©£¤¤¨¦¥§¦©§¦¦©¨
mc`d ly exeaic eay ote`d :mipte`d ipya `ed cegid o`k ,oky

xeaicd ici lr `a "cegi"dy) dxez edfy ,dlrnly xeaica cg`zn

gex) "`gexa `gex" ly cegide ;(dxez ixacaezaygn ± (gexa

ici lr ,dlrnly lkyae daygna micg`zn mc`d ly elkye

zpiga idefe ,d"awd ly elkye eznkg `idy ,dxezd lky zpad

ynn "oiwiyp"16.ìò ,äpäå§¦¥©
Y äæ éãéxxeri icediy §¥¤

,eznyp lr mingx

`iaz ef mingx zexxerzde

meiwle dxez cenill eze`

ici lr ixd ± zeevn

- ef mingx zexxerzdìBëé̈
äáäà" úðéçáì àáì̈Ÿ¦§¦©©£¨
,Baì úelbúäa "äaø- ©¨§¦§©¦

dad`d z` eala yibxiy

,d"awdl dlecbd

áéúëãk17:aezky enk -,"íäøáà úà äãt øLà á÷òéì"- §¦§¦§©£Ÿ£¤¨¨¤©§¨¨
ly ezcny drya :`id ,icedi ly eytp zeipgexa df weqt zernyn

ixd ± dzelble "dzectl" mikixve ,mlrda ,dad`d zcn ,mdxa`

ici lry ,ef zelbzde dict lretd `ed ,mingxd zcn `edy ,awri

,mdxa` ly ezcn ± dad`d z` milbn ± mingx zexxerzdBîk§
:øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥

.åî ÷øtmiiwl cvik ,ztqep jxc ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
awri ly ezcn ,mingxd zcna ± ald ybx jezn ,"jaala" zeevne dxez

miiwl ,df ybx jezne ,eznyp xewn lre eznyp lr zepngx xxerl :epia`

xewn z` `ivedle dxewnl dnypd z` aiydl ick ,zeevne dxez

Î`ld eiyrne eixeaic ,eizeaygn awr ,myl dlbedy ,zelbn dnypd

.miaeh

ztqep jxc zniiwy ,owfd epax xiaqi ,cenll miligzn ep` eze` ,e"n wxta

ly zxzeqnd ezad` z` xxerl ± (c`n c`n daexwe) ytp lkl deeyd

ef dad`e .d"awdl zadlyÎadl zad` jez eala zelbzda didzy ,icedi

miiniptd ,minxebd lk z` gvple cenrl oke ,zeevne dxez meiwl eze` `iaz

myky ± ezeppeazd ici lr ,z`fe .'d zcear ipiprl mirixtnd ,miipevigde

,`linn ,oinfn df ixd ± dwfg dad` zlefl dlbn edyinyk ,mc`d rahay

mc` `ed dad`d z` dlbny df m` cgeinae ;eil` zlefdn zxfeg dad`

i`cea ixd ,xzeia zegp mc` `ed dad`d z` milbn eitlky dfe ,xzeia lecb

dcnae ,df jxc lr ± lecbd mc`l dwenr zxfeg dad` ea xacd xxeri

,d`xdy zlaben izlade dlecbd dad`l qgia zeidl jixv ,daxda daexn

mipeilrd lkn mda xga d"awdy dnn lgd ,l`xyi ipal d"awd ,d`xne

d`xn ef dad` .zeevnde dxezd z` mdl ozpe mixvnn m`ived ,mipezgze

,d"awd ly ef ezad` lr i`ceay ixd ± mipnfd lka l`xyi ipal d"awd

lk z` wliq d"awdy myke ;d"awdl dlecb dad` l`xyi ipaa xxerl

l`xyi ipal ,oezgzd mc`l ezad` llba ,mlerd z`ixal zeripnd

minxebd z` wlql l`xyi ipa lr jk ± (h"n wxta dkex`a x`eank)

,xz`d ilb lrn "`ipz"d ixeriya) cenll elgdyk .'d zcearl mirixtnd

iaxd l` ze`ad zel`yd z` xtqd xagn dptd ,e"n wxt (zixad zevx`a

zcn cvn dceara ± d"n wxta wiqtn recn ,dxe`kl oaen `l :`"hily

minkc dad`d mb `ld ik ± ?dad` cvny dcear ipte` oia ± zx`tzd

xy` xnel mewn yi m`de .dad` zexxerzdc ote` `ed (e"n wxtc) miptd

xacn o`ke ,"c`n aexw" mdy mdilr xn`y mipte`a xaic o`k cry iptn

ji` ,oiadl mikixv `teb df dxe`kl xy`) "c`n c`n" aexw `edy ote`a

ly mipipr dnka opeazdl mikixv dfa mby xg`n ± "c`n c`n" aexw `ed

iaxd dpr jk lr ."?('eke minevnvd lk uegp didy ji`e jxazi ezlecb

:(eil` mikiiy mixacdy oipr lka mb wxtd jynda ealey mixacd) `"hily

`ed mb f"ka ± xzei dkenp mc`d 'ixcny s`y ± r"r z"pyn lk"

zeppeazdl v"`y :jtidl x`an o`k .'eke x"ied` xxerl leki

aexwe ,zeppeazdd zellk cvn ± lkl deey ,(rah f"dy) zcgein

(mieey ocic oecipa `"`y oeik) c`n (dlrna mieey eid m`a 'it`)

zpade 'ixcny lk ± ef dad`a wx .onwlck ± c`nd lr sqep c`ne

x`eank ± dad`d z` xxerl xzei aexw ,xzei dkenp mc`d

(3 lecb (2 jln ,dlrna mieey (1 :zebxc k"ek zekix`a lynda

."'eke 'eke ltye (4 dfape (3 heicd (2 ipyd dvwae ,axe
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íéøîà éèå÷éì
äùòî àåäù äùòîá äùòîå äáùçîá äáùçî
àòåøã ãñçã .ãñçå ä÷ãöä äùòî èøôáå .úåöîä
.éð÷áçú åðéîéå ù"îë ùîî ÷åáéç 'éçá àåäå àðéîé
ïé÷éùð 'éçá ïä ïåéòä úáùçîå øåáãá äøåúä ÷ñòå
äáø äáäà 'éçáì àåáì ìåëé äæ é"ò äðäå .ùîî
íäøáà úà äãô øùà á÷òéì áéúëãë åáì úåìâúäá

:à"îá ù"îë
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`xiiסח 'i iriax mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר י' רביעי יום

,dq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéøáãä ìëë äðäå,130 'nr cr.'åëå àôåâå

àaìc à÷îòî Lôðå álî Lnî Lôpä úeøM÷úäawnern ± §¦§©§©¤¤©¨¦¥¨¤¤¥¨§¨§¦¨
,aldBaì íà óàå ,õ÷ ïéàìd`xn eil` ,heyt mc` eze` ly ± §¥¥§©¦¦

`ed ,efk dad` jlnd¯ ïáàä áìkxxerzn jk lk zelwa `le §¥¨¤¤
± zlefl dad` iybxa eal

:z`f lkañné ñnä,eal ± ¨¥¦©
CtzLúå ,íéîì äéäå§¨¨§©¦§¦§©¥
Lôpä úBìëa íénk BLôð©§©©¦¦§©¤¤
¯ :Cìnä úáäàì Lnî©¨§©£©©¤¤
eala xxerzzy dad`d

eytpy ,ote`a didz ,jlnl

lky ,owfd epax xiaqi oldl .jlnd l` ytpd zelka jtzyz

dlrp dcnae ,mpyi ,mce xya jln ly ,lyna mixen`d mihxtd

ly lecbd jlnd ,d"awd ,miklnd ikln jln ly ,lynpa ,xzeia

eidy drya ,l`xyi mrl efk dlecb dad` d`xdy ,mlerd lk

mze` dlrde myn m`ivede ,mixvna mzeida ,xzeia zegpd avna

xzeia zelrpd zebixcnl

ici lry ,dxez ozn zrya

ipa micg`zn zeevne dxez

xzeia dlrpd dcna l`xyi

f` wx `le .zecg`zd ly

,dry lkae onf lka `l`

oial d"awd oia df avn miiw

mink" ly ote`a ,xen`d lka zewnrzdd jkitle ± l`xyi ipa

.d"awdl xzeia dlecb dad` ,l`xyi ipaa zxxern ± "miptl miptd

:"`ipz"d oeylaeälàä íéøácä ìëk ,äpäåjlnd lyna ehxety ± §¦¥§¨©§¨¦¨¥¤
,miyp` ltye heicdde lecbd¯ ,äfä ïBéfçä ìëëedad`d ote`a §¨©¦¨©¤
,heicd eze`l d`xn jlndyïéàì íéìôk éìôëa ãàî øúé ìBãâå§¨¨¥§Ÿ§¦§¥¦§©¦§¥

¯ ,õ÷,jlnd lyna miriten mixacdy itkn.eðéäìà eðì äNò± ¥¨¨¨¡Ÿ¥
,l`xyi ipal d`xd d"awd

ila ,daxda dlecb dad`

dad`d ote` xy`n ,leab

.lynayïéà Búlãâì ék¦¦§ª¨¥
¯ ,ø÷çd"awd ly ezlecb ¥¤

zpade xwgn dlrnl `id

md mixacdy ± jk ,lkyd

lecb jln lyna mdy enk

ezelcb ,lynpay `l` ,axe

`id ,d"awd ,jlnd ly

xy`n jexrÎoi`a dlrnl

xaecny ,lynl d`eeydae ;lecbd mce xya jlnd ly ezelcb

daxda jlen `edy ,"axe" mb `l` "lecb" wx `l `edy jlna

oi`a xzei daxe dlecb dcna df my `l` ,jk lynpa mb ± zepicn

- oky ,jexr¯ ,ïéîìò ìk ááBñå ïéîìò ìk àlîî eäéàåd"awd §¦§©¥¨¨§¦§¥¨¨§¦
;zenlerd lk z` siwne `lnn¯ ,ì"æ é"øàäå LBãwä øäfî òãBðå§©¦Ÿ©©¨§¨£¦©

,zece`úBìëéää éeaømler lka zeillk zebixcn md "zelkid" ± ¦©¥¨
,mipeilrd zenlerdn

,øtñî ïéà ãò úBîìBòäå§¨¨©¥¦§¨
àBaø ìëéäå íìBò ìëáe§¨¨§¥¨¦
õ÷ ïéàì íéëàìî úBááø§¨©§¨¦§¥¥
áeúkL Bîëe ,úéìëúå§©§¦§¤¨

àøîba4¯ áéúk :aezk5: ©§¨¨§¦
¯ ,"åéãeãâì øtñî Léä"£¥¦§¨¦§¨
mik`lnd icecbl xtqn yid

?elyáéúëexg` weqte ± §¦
xne`6:ïéôìà óìà"¤¤©§¦

ïááø Baøå ,déðeLnLé§©§¥§¦¦§¨
¯ ,"eë éäBîã÷micner zeaax `eaixe ,eze` miynyn mitl` sl` ¢¨¦

xtqndy `l` ,laben xtqn miiwy ,ipyd weqtdn gken ,ixd ;eiptl
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àáìã à÷îåòî ùôðå áìî ùîî ùôðä úåøù÷úäá
íéîì äéäå ñîé ñîä ïáàä áìë åáì íà óàå .õ÷ ïéàì
úáäàì ùîî ùôðä úåìëá íéîë åùôð êôúùúå

:êìîä

äæä ïåéæçä ìëëå äìàä íéøáãä ìëë äðäå
åðì äùò õ÷ ïéàì íééìôë éìôëá ãàî øúé ìåãâå
ááåñå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ø÷ç ïéà åúìåãâì éë åðéäìà
úåìëéää éåáéø ì"æ é"øàäå ÷ä"æî òãåðå ïéîìò ìë
àåáéø ìëéäå íìåò ìëáå øôñî ïéà ãò úåîìåòäå
áéúë 'îâá ù"îëå .úéìëúå õ÷ ïéàì íéëàìî úåááø
åáéøå äéðåùîùé ïéôìà óìà áéúëå åéãåãâì øôñî ùéä
ãåãâ øôñî 'åëå ïéôìà óìà éðùîå 'åë éäåîã÷ ïááø
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"קרוב אלא "קרוב", שזה בלבד זו ולא הדברÓ‡„הקב"ה, "קרוב מזו: ויתירה ,"„‡Ó „‡Ó.(אהבה של זה בסוג מתבטא הזקן שרבנו (כפי "

טבע זה הרי שכן, הפנים, כמים של הכללית ההתבוננות מצד נפש" לכל "שוה חוזרת;‡ÏÎ·„Áהיא אהבה בו מעוררת – לו שמראים שאהבה ,

" קרובה גם והיא במעלה, שווים כששניהם גם הדבר" ששניהםÓ‡„ו"קרוב שייך לא הרי ישראל, ובני הקב"ה של בנמשל שבעניננו מחמת ,"

לישראל, הקב"ה של אהבתו שעל הדבר ודאי הרי כך שפל, לאיש אהבה מראה ורב גדול כשמלך במשל, כמו זהו אלא, במעלה, שווים יהיו

" פעם ועוד להקב"ה; אהבה בהם האדםÓ‡„לעורר של והבנתו שמדריגתו שככל בכך, מיוחדת זו אהבה שכן, – הראשון ל"מאד" בנוסף "

הדבר קרוב – יותר אהבהÂÈ˙¯נחותות בו לעורר – לו מראה שהקב"ה האהבה אותו מחייבת יותר, נחות שהוא ככל שהרי האהבה, את לעורר

כשמעורר – "מלך" אהבה); מעורר זה אז (שגם במעלה שווים כששניהם במשל: הנזכרות השונות בדרגות מודגש זה דבר להקב"ה. גדולה

שזה בודאי – מלך הוא האהבה,האהבה את שמראים מי אל השני, בקצה גם וכך יותר. ועוד עוד – ורב יותר, עוד – גדול חוזרת; אהבה מעורר

"שפל – מזו ויתירה "נבזה", – כן על יתר "הדיוט", הוא – כל ראשית אלא, למלך, שווה הוא שאין בלבד זו שלא שונות: דרגות כן גם נזכרות

מאד", "מאד זה ולכן בו. האהבה את ויותר יותר לעורר עליה – ובהשגתו במדריגתו למטה שהוא ככל הרי פנים, כל על הלאה. וכך אנשים",

שזה בודאי – יותר נחות הוא אם מזו, יתירה אלא, – לאדם מהקב"ה היא האהבה אלא במעלה, דומה היא שאין "מאד", שזה בלבד זו שלא

בפרקים שכן, הקודמים. בפרקים שלמדנו ה' אהבת לעורר איך הדרכים לגבי זה, שבפרק ב"דרך" החידוש זהו חוזרת. אהבה בו לעורר צריך

דובר נחותות,˘‡ÂÏÈÙהקודמים האדם של והשגתו מדריגתו Ê‡˙אם ÏÎ·,להיפך מוסבר, כאן ואילו, וכו'. ה' ויראת ה' אהבת לעורר בכוחו יש

אם כי מיוחדת, ל"התבוננות" זקוק הוא אין כאמור, שכן, האהבה, את לעורר יותר בכוחו – יותר נחותות האדם של והשגתו שמדריגתו שככל

האהבה. את לעורר צריך זה ויותר יותר – יותר נחות שהוא שככל מחייב, הרי – כאמור – וזה הפנים", "כמים של לענין לב" חגיגה4.ל"שימת

ב. ג.5.יג, כה, י.6.איוב ז, דניאל

xii` 'h iyily mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áBø÷å ,Lôð ìëì äåL ,Léà éðôì øLé Cøc Léå,ixyt`e ± §¥¤¤¨¨¦§¥¦¨¨§¨¤¤§¨
äòe÷zä äáäàä øBà øéàäìe øøBòì ,ãàî ãàî øácä©¨¨§Ÿ§Ÿ§¥§¨¦¨©£¨©§¨

¯ ,Baìa úøzñîe`id `l` ,icedi lk ly eala zniiw ef dad` §ª¤¤§¦
,dzelbl c`n c`n xacd aexwe ± zxzeqnó÷úa äøéàî úBéäì¦§§¦¨§Ÿ¤

øBàäøòBa Làk d ¨§¥¥¨
¯ ,Bçîe Baì úelbúäacr §¦§©¦Ÿ

eilr lrtz `idyøñîì¦§Ÿ
Bãàîe Bôeâå 'äì BLôð± ©§©§§Ÿ

dyrii df xaceáì ìëa§¨¥
¯ ,ãàîe Lôð ìëáe§¨¤¤§Ÿ
ly zlaben izla zexiqna

,ytpd mvràaìc à÷îòî¥¨§¨§¦¨
,ald wnern ±úîàa¤¡¤
èøôáe ,Bzîàìlbeqn ± ©£¦¦§¨

,ef dad` xxerl mc`d

òîL úàéø÷ úòLa¦§©§¦©§©
.øàaúiL Bîk ,äéúBëøáe¦§¤¨§¤¦§¨¥
zcgeind zekiiyd ,onwl ±

dizekxae rny z`ixw ly

.ef dad` zelbzdl¯ ,àeäå§
:`id ,ef dad` zelbl jxcd

Baì ìà íéNé øLàk± ©£¤¨¦¤¦
mc` wnrzi xy`k

,zepivxaøîàM äî©¤¨©
áeúkä1íéðtä íénk" : ©¨©©¦©¨¦

ìà íãàä áì ïk ,íéðtì©¨¦¥¥¨¨¨¤
Leøt ;"íãàä2Bîk , ¨¨¨¥§

íéðtä úøeöå úeîãkL¤¦§§©©¨¦
ïk ,íéna äàøî íãàäL¤¨¨¨©§¤©©¦¥
dúBà íéna íL Bì äàøð¦§¤¨©©¦¨

Y dîöò äøeömc`yk ¨©§¨
mc`d ly miptÎzxev dze` mina ztwzyn ,mina lkzqn

,mina ztwzyn miptd ly zipevigd dxevd wx `le ;lkzqnd

,zeiniptd ytpd zerepze zeybx mi`hand miptd ieez mb `l`

,dnecke avr ,dgny enkBúáäàa ïîàpä íãàä áì Lnî äëk̈¨©¨¥¨¨¨©¤¡¨§©£¨
åéìà Bøáç áìa äáäà úøøBòî Bæ äáäàä éøä ,øçà Léàì§¦©¥£¥¨©£¨§¤¤©£¨§¥£¥¥¨

¯ ,äæì äæ íéðîàð íéáäBà úBéäì ïk íbdad`d ybx meiw mvr ©¥¦§£¦¤¡¨¦¤¨¤
ztwzyn ealay ,ad`pa zxfeg dad` xxern ,ipyl cg` ly eala

;oey`xd ade`l dad` dxfg.åéìà Bøáç úáäà äàBøLk èøôa¦§¨§¤¤©£©£¥¥¨
`ed `l` ,cala ald iybxa zx`yp dpi` ipyl ezad`yk ±

xxern i`cea df ixd ± ipyd ipirl mb d`xizy ezad` z` d`xn

.eil` ipya dad`óà ,íãà ìk úcîa âeäpä òáè eäæ ,äpäå§¦¥¤¤©©¨§¦©¨¨¨©
.äìòîa íéåL íäéðL íà¦§¥¤¨¦§©£¨
mc` `ed cg`dy `l ±

,heyt mc` ipyde lecb

dze`a md mdipy `l`

mb ± cnrn eze`ae dlrn

ly ezad`y xacd irah f`

dad` ipya zxxern cg`d

.zxfegänk úçà ìòå§©©©©¨
Cìî íà ,änëådfi` ± §©¨¦¤¤

?jlnáøå ìBãblr jln ± ¨§©
zeax zepicnäàøî©§¤

Búáäà- ?dad` efi`e ± ©£¨
äîeöòäå äìBãbäinle ± ©§¨§¨£¨

dlecb dad` d`xn `ed

- ?ef dnevreèBéãä Léàì§¦¤§
ìeðîe íéLðà ìôLe äæáðå§¦§¤§©£¨¦§ª¨

¯ ,ätLàa ìhnä,cvik ©ª¨¨©§¨
jlnd d`xn mikxc el`ae

- ?dlecbd ezad` z`

åéìà ãøBéåyi` eze` l` ± §¥¥¨
,'eke dfape heicdíB÷nî¦§

,åcçé åéøN ìk íò BãBák§¦¨¨¨©§¨
,BútLàî Bîéøîe Bîé÷îe§¦§¦¥©§¨
ìëéä Bìëéäì Bñéðëîe©§¦§¥¨¥©

¯ ,Cìnäjlnd lkidae ©¤¤
eze` qipkn `ed ,envrøãç¤¤

¯ ,øãçî íéðôìexcga ¦§¦¥¤¤
,iyi`de ihxtdì ñðëð øNå ãáò ìk ïéàL íB÷îãçéúîe ,íL ¨¤¥¨¤¤§©¦§¨§¨¦§©¥

÷eMðå ÷eaçå ézîà áeø÷å ãeçéa íL Bnòeze` wagn jlnd ± ¦¨§¦§¥£¦¦§¦§¦
,ewypne jlnd z` wagn `ede ,ewypneàçeøa àçeø úe÷acúàå§¦§©§¨§¨
,gexa gex micg`zne miwaczn mde ±Y Lôðå áì ìëajlnyke §¨¥¨¤¤

,dfk zegp mc`l dfk lecb aexiwe efk dlecb dad` d`xn dfk lecb

- ixdäìeôk äáäàä àìénî øøBòúzL änëå änk úçà ìò©©©©¨§©¨¤¦§¥¦¥¨¨©£¨§¨
ä Lôð ìà äfä íéLðà ìôLe èBéãää áìa úìtëîeCìn3, §ª¤¤§¥©¤§§©£¨¦©¤¤¤¤©¤¤
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íéøîà éèå÷éì
ùéå åî ÷øôùôð ìëì äåù ùéà éðôì øùé êøã

øøåòì ãàî ãàî øáãä áåø÷å
úåéäì åáìá úøúåñîå äòå÷úä äáäàä øåà øéàäìå
åçåîå åáì úåìâúäá äøòåá ùàë äøåà ó÷åúá äøéàî
ãàîå ùôð ìëáå áì ìëá åãåàîå åôåâå 'äì åùôð øåñîì
ù"÷ úòùá èøôáå åúéîàì úîàá àáìã à÷îåòî
åáì ìà íéùé øùàë àåäå .øàáúéù åîë äéúåëøáå
íãàä ìà íãàä áì ïë íéðôì íéðôä íéîë 'åúëä ù"î
ïë íéîá äàøî íãàäù íéðôä úøåöå úåîãëù åîë 'éô
áì ùîî äëë äîöò äøåö äúåà íéîá íù åì äàøð
åæ äáäàä éøä øçà ùéàì åúáäàá ïîàðä íãàä
íéáäåà úåéäì ë"â åéìà åøéáç áìá äáäà úøøåòî
.åéìà åøéáç úáäà äàåøùë èøôá äæì äæ íéðîàð
íäéðù íà óà íãà ìë úãîá âåäðä òáè åäæ äðäå
áøå ìåãâ êìî íà äîëå äîë úçà ìòå äìòîá íéåù
äæáðå èåéãä ùéàì äîåöòäå äìåãâä åúáäà äàøî
'å÷îî åéìà ãøåéå äôùàá ìèåîä ìååðîå íéùðà ìôùå
åúôùàî åîéøîå åîé÷îå åéãçé åéøù ìë íò åãåáë
íå÷î øãçî íéðôì øãç êìîä ìëéä åìëéäì åñéðëîå
ãåçéá íù åîò ãçééúîå íùì ñðëð øùå ãáò ìë ïéàù
àçåøá àçåø úå÷áãúàå ÷åùéðå ÷åáéçå éúéîà áåøé÷å
äìåôë äáäàä àìéîî øøåòúúù å"ëàò ùôðå áì ìëá
êìîä ùôð ìà äæä íéùðà ìôùå èåéãää áìá úìôåëîå
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יט.1. כז, התרגום2.משלי פי' לשלול זה האם וגו'": הפנים "כמים הפסוק שמביא אחר "פירוש" בתיבת הכוונה מה שאל: זה, ספר מחבר

"פנים – המצודות כמו מרומז וצורה" "דמות בתיבות (לכאורה פירושם? על גם הוספה בזה שיש או והמצודות? רש"י כמו לפרש רק וכו'

לשלול היא וגו') הפנים כמים הפסוק (שאחר "פירוש" "תיבת שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה כך על וכו'"). ‰ËÂ˘Ùשוחקות 'ÈÙ‰איך ועצ"ע .

– וגו' ומוסר חכמה לדעת בתחלתו: ככתוב הוא משלי דס' ענינו כי – בכתוב. שבתניא הפי' ובמילאÓÏÏ„ליישב וכו'. להתנהג ואיך מוסר

פי' זה כתוב (‰Â¯‡‰גם כן לפנים, הפנים משליˆ"Ïשכמים ס' מוסרי בשארי וכמו וכיו"ב. טובה תחת רעה לשלם ולא האדם, אל האדם לב (

בהם. קשה עבודה דוקא שצ"ל מהם וכמה לקיימם, יוכל שבקל כמה מהם –ÏÏÎ 'È‡¯ ÏÎ ÔÈ‡Â.לנדו"ד˘¯ÙÓÂ"כמים" שהדמיון הפי' אדה"ז

" כן בטבע, זהו כי אחרת, וא"א – לפנים הפנים שכמים שכמו הפרטים, בכל הוא –ÏÎ ˙„Ó· ‚Â‰�‰ Ú·Ëלעבודה (ואפי' זקוק˜Ï‰אדם" אין

הפי' אדה"ז לפי' מחשבות). ב' לחשוב שא"א אחר בענין כשחושב משא"כ לזה, לב שימת ורק –‰‡¯Â‰‰Âכיון בדא"פ: כמים˘·Ú·Ëי"ל

אגה"ק וראה כו' ינסה ג"כ – שונאו חבירו לע"ע אם ואפילו בחבירו) גם יפעול שעי"ז (כיון באהבתו ביותר להשתדל עליו – גו' לב כן גו'

ב'". את3.סו"ס לאהוב נפש" לכל "שוה – זו בדרך מדוע יובן, הפרק) בהתחלת שהובאה (בהערה שליט"א הרבי לומד – לכך בהתאם



סט xii` 'i iriax mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר י' רביעי יום

,dq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéøáãä ìëë äðäå,130 'nr cr.'åëå àôåâå

àaìc à÷îòî Lôðå álî Lnî Lôpä úeøM÷úäawnern ± §¦§©§©¤¤©¨¦¥¨¤¤¥¨§¨§¦¨
,aldBaì íà óàå ,õ÷ ïéàìd`xn eil` ,heyt mc` eze` ly ± §¥¥§©¦¦

`ed ,efk dad` jlnd¯ ïáàä áìkxxerzn jk lk zelwa `le §¥¨¤¤
± zlefl dad` iybxa eal

:z`f lkañné ñnä,eal ± ¨¥¦©
CtzLúå ,íéîì äéäå§¨¨§©¦§¦§©¥
Lôpä úBìëa íénk BLôð©§©©¦¦§©¤¤
¯ :Cìnä úáäàì Lnî©¨§©£©©¤¤
eala xxerzzy dad`d

eytpy ,ote`a didz ,jlnl

lky ,owfd epax xiaqi oldl .jlnd l` ytpd zelka jtzyz

dlrp dcnae ,mpyi ,mce xya jln ly ,lyna mixen`d mihxtd

ly lecbd jlnd ,d"awd ,miklnd ikln jln ly ,lynpa ,xzeia

eidy drya ,l`xyi mrl efk dlecb dad` d`xdy ,mlerd lk

mze` dlrde myn m`ivede ,mixvna mzeida ,xzeia zegpd avna

xzeia zelrpd zebixcnl

ici lry ,dxez ozn zrya

ipa micg`zn zeevne dxez

xzeia dlrpd dcna l`xyi

f` wx `le .zecg`zd ly

,dry lkae onf lka `l`

oial d"awd oia df avn miiw

mink" ly ote`a ,xen`d lka zewnrzdd jkitle ± l`xyi ipa

.d"awdl xzeia dlecb dad` ,l`xyi ipaa zxxern ± "miptl miptd

:"`ipz"d oeylaeälàä íéøácä ìëk ,äpäåjlnd lyna ehxety ± §¦¥§¨©§¨¦¨¥¤
,miyp` ltye heicdde lecbd¯ ,äfä ïBéfçä ìëëedad`d ote`a §¨©¦¨©¤
,heicd eze`l d`xn jlndyïéàì íéìôk éìôëa ãàî øúé ìBãâå§¨¨¥§Ÿ§¦§¥¦§©¦§¥

¯ ,õ÷,jlnd lyna miriten mixacdy itkn.eðéäìà eðì äNò± ¥¨¨¨¡Ÿ¥
,l`xyi ipal d`xd d"awd

ila ,daxda dlecb dad`

dad`d ote` xy`n ,leab

.lynayïéà Búlãâì ék¦¦§ª¨¥
¯ ,ø÷çd"awd ly ezlecb ¥¤

zpade xwgn dlrnl `id

md mixacdy ± jk ,lkyd

lecb jln lyna mdy enk

ezelcb ,lynpay `l` ,axe

`id ,d"awd ,jlnd ly

xy`n jexrÎoi`a dlrnl

xaecny ,lynl d`eeydae ;lecbd mce xya jlnd ly ezelcb

daxda jlen `edy ,"axe" mb `l` "lecb" wx `l `edy jlna

oi`a xzei daxe dlecb dcna df my `l` ,jk lynpa mb ± zepicn

- oky ,jexr¯ ,ïéîìò ìk ááBñå ïéîìò ìk àlîî eäéàåd"awd §¦§©¥¨¨§¦§¥¨¨§¦
;zenlerd lk z` siwne `lnn¯ ,ì"æ é"øàäå LBãwä øäfî òãBðå§©¦Ÿ©©¨§¨£¦©

,zece`úBìëéää éeaømler lka zeillk zebixcn md "zelkid" ± ¦©¥¨
,mipeilrd zenlerdn

,øtñî ïéà ãò úBîìBòäå§¨¨©¥¦§¨
àBaø ìëéäå íìBò ìëáe§¨¨§¥¨¦
õ÷ ïéàì íéëàìî úBááø§¨©§¨¦§¥¥
áeúkL Bîëe ,úéìëúå§©§¦§¤¨

àøîba4¯ áéúk :aezk5: ©§¨¨§¦
¯ ,"åéãeãâì øtñî Léä"£¥¦§¨¦§¨
mik`lnd icecbl xtqn yid

?elyáéúëexg` weqte ± §¦
xne`6:ïéôìà óìà"¤¤©§¦

ïááø Baøå ,déðeLnLé§©§¥§¦¦§¨
¯ ,"eë éäBîã÷micner zeaax `eaixe ,eze` miynyn mitl` sl` ¢¨¦

xtqndy `l` ,laben xtqn miiwy ,ipyd weqtdn gken ,ixd ;eiptl
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àáìã à÷îåòî ùôðå áìî ùîî ùôðä úåøù÷úäá
íéîì äéäå ñîé ñîä ïáàä áìë åáì íà óàå .õ÷ ïéàì
úáäàì ùîî ùôðä úåìëá íéîë åùôð êôúùúå

:êìîä

äæä ïåéæçä ìëëå äìàä íéøáãä ìëë äðäå
åðì äùò õ÷ ïéàì íééìôë éìôëá ãàî øúé ìåãâå
ááåñå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ø÷ç ïéà åúìåãâì éë åðéäìà
úåìëéää éåáéø ì"æ é"øàäå ÷ä"æî òãåðå ïéîìò ìë
àåáéø ìëéäå íìåò ìëáå øôñî ïéà ãò úåîìåòäå
áéúë 'îâá ù"îëå .úéìëúå õ÷ ïéàì íéëàìî úåááø
åáéøå äéðåùîùé ïéôìà óìà áéúëå åéãåãâì øôñî ùéä
ãåãâ øôñî 'åëå ïéôìà óìà éðùîå 'åë éäåîã÷ ïááø
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"קרוב אלא "קרוב", שזה בלבד זו ולא הדברÓ‡„הקב"ה, "קרוב מזו: ויתירה ,"„‡Ó „‡Ó.(אהבה של זה בסוג מתבטא הזקן שרבנו (כפי "

טבע זה הרי שכן, הפנים, כמים של הכללית ההתבוננות מצד נפש" לכל "שוה חוזרת;‡ÏÎ·„Áהיא אהבה בו מעוררת – לו שמראים שאהבה ,

" קרובה גם והיא במעלה, שווים כששניהם גם הדבר" ששניהםÓ‡„ו"קרוב שייך לא הרי ישראל, ובני הקב"ה של בנמשל שבעניננו מחמת ,"

לישראל, הקב"ה של אהבתו שעל הדבר ודאי הרי כך שפל, לאיש אהבה מראה ורב גדול כשמלך במשל, כמו זהו אלא, במעלה, שווים יהיו

" פעם ועוד להקב"ה; אהבה בהם האדםÓ‡„לעורר של והבנתו שמדריגתו שככל בכך, מיוחדת זו אהבה שכן, – הראשון ל"מאד" בנוסף "

הדבר קרוב – יותר אהבהÂÈ˙¯נחותות בו לעורר – לו מראה שהקב"ה האהבה אותו מחייבת יותר, נחות שהוא ככל שהרי האהבה, את לעורר

כשמעורר – "מלך" אהבה); מעורר זה אז (שגם במעלה שווים כששניהם במשל: הנזכרות השונות בדרגות מודגש זה דבר להקב"ה. גדולה

שזה בודאי – מלך הוא האהבה,האהבה את שמראים מי אל השני, בקצה גם וכך יותר. ועוד עוד – ורב יותר, עוד – גדול חוזרת; אהבה מעורר

"שפל – מזו ויתירה "נבזה", – כן על יתר "הדיוט", הוא – כל ראשית אלא, למלך, שווה הוא שאין בלבד זו שלא שונות: דרגות כן גם נזכרות

מאד", "מאד זה ולכן בו. האהבה את ויותר יותר לעורר עליה – ובהשגתו במדריגתו למטה שהוא ככל הרי פנים, כל על הלאה. וכך אנשים",

שזה בודאי – יותר נחות הוא אם מזו, יתירה אלא, – לאדם מהקב"ה היא האהבה אלא במעלה, דומה היא שאין "מאד", שזה בלבד זו שלא

בפרקים שכן, הקודמים. בפרקים שלמדנו ה' אהבת לעורר איך הדרכים לגבי זה, שבפרק ב"דרך" החידוש זהו חוזרת. אהבה בו לעורר צריך

דובר נחותות,˘‡ÂÏÈÙהקודמים האדם של והשגתו מדריגתו Ê‡˙אם ÏÎ·,להיפך מוסבר, כאן ואילו, וכו'. ה' ויראת ה' אהבת לעורר בכוחו יש

אם כי מיוחדת, ל"התבוננות" זקוק הוא אין כאמור, שכן, האהבה, את לעורר יותר בכוחו – יותר נחותות האדם של והשגתו שמדריגתו שככל

האהבה. את לעורר צריך זה ויותר יותר – יותר נחות שהוא שככל מחייב, הרי – כאמור – וזה הפנים", "כמים של לענין לב" חגיגה4.ל"שימת

ב. ג.5.יג, כה, י.6.איוב ז, דניאל



`xiiע `"i iying mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר י"א חמישי יום

,130 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åðùã÷ øùà ù"æå,eq 'nr cr.íäééçá

ìàîNe ïéîé :úBðéça§¦¨¦§Ÿ
ïéc ãñç ïäL ,òöîàå§¤§©¤¥¤¤¦

¯ ,íéîçøody zeevn opyi ©£¦
zeevn yie ,"oini" zpigan

jke ,"l`ny" zpigan ody

`id "oini" zpiga .d`ld

:mde ,irvn`d ewd ,mingx ± "rvn`"e ,oice dxeab ± "l`ny" ,cqg

.'eëå àôeâå ïéòBøc ïéøz,zipni rexf ± cqg ,sebe "zerexf" izy ± §¥§¦§¨§

,zil`ny rexf ± dxeab

myk ,ixd .seb ± mingxe

`hazn mc` ly eweaigy

exag z` wagn `edy jka

jk ,etebae eizerexf izya

oixz"dy ,dlrnl mb

,zeevnay ,dlrnly ,sebde ± "`teb"e ,zerexfd izy ± "oirexc

.zeevnd z` miiwnd icedid z` "miwagn"

¯ :íéøîBàL eäæå:devn meiw lr mikxany dkxaaeðLc÷ øLà" §¤¤§¦£¤¦§¨
¯ ,"åéúBöîad"awdycwnoeyln "epycw" .eizeevna epze` §¦§¨

z` ixd" ± dy` miycwny drya mixne`y enk ,oiyeciw

zycewn:`ed xacd zeevna mb ,oky ,"äMà Lc÷îä íãàk§¨¨©§©¥¦¨
ãeçéa Bnò úãçéî úBéäì¦§§ª¤¤¦§¦
áeúkL Bîk ,øeîb9: ¨§¤¨

øNáì eéäå BzLàa ÷áãå"§¨©§¦§§¨§¨¨
Y "ãçào`k yiy ,ixd ¤¨

mdy cr ,d`ln zecg`zd

."cg` xyal" miidpäëk̈¨
Lnîlry "cegi"d enk ± ©¨

,oiyeciw iciïk ìò øúéå§¤¤©¥
Lôð ãeçé àeä ,õ÷ ïéàì§¥¥¦¤¤
äøBza ú÷ñBòä úéäìàä̈¡Ÿ¦¨¤¤©¨
úéðeiçä Lôðå úBöîe¦§§¤¤©¦¦
,ìéòì íéøkæpä ïäéLeáìe§¥¤©¦§¨¦§¥

¯micg`zn mlek mdy

.àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa§¥¨
oi`l xzi" `ed df cegi ±

.dy`e yi` ly cegidn "uw

cegid z` oiivn owfd epax

iptn ,dy`e yi` ly

cegid ote` edf zeinybay

x`ezn dfe ,xzeia wfgd

.oiyeciw oeylaïëìå§¨¥
äæ ãeçé ,"íéøéMä øéL"a íBìMä åéìò äîìL ìéLîäly ± ¦§¦§ŸŸ¨¨©¨§¦©¦¦¦¤

,zeevne dxez ici lr d"awde l`xyi¯ ,älëå ïúç ãeçéì:`edy §¦¨¨§©¨
ä÷éáãa,zipevig `idy zewiac ±äöéôçåinipt `edy "utg"a ± ¦§¦¨©£¦¨
,xzei cer.÷eMðå ÷eaçaly ecegia mpyi ,mixen`d mixacd lk ± §¦§¦

"awd mr icedidlndy :lirl epcnl .zeevne dxez miiwn `edyk d

"cegi"dy ,dhnl xacdy enk ,"oiyeciw" oeyln `ed "epycw"

"epycw" dlnay ,owfd epax xiaqi oldl ."oiyeciw" ici lr dyrp

dbixcnl mb mipeekzn ,o`kdyecwadlrzne icedi ycwzn da ,

zenlerdn dlrnly "ycw" zbixcn ± zeevne dxez ici lr

:zenlern zlcaene¯ :íéøîBàL eäæå:devn lr mikxanykøLà" §¤¤§¦£¤
¯ ,"åéúBöîa eðLc÷dlndyepycw,drnynúìòîì eðìòäL ¦§¨§¦§¨¤¤¡¨§©£©

àeä-Ceøa-LBãwä ìL BúMã÷ àéäL ,àeä-Ceøa ïBéìòä Lã÷Ÿ¤¨¤§¨¤¦§ª¨¤©¨¨
äMã÷e ,Bîöòáe BãBáëa± ¦§§©§§ª¨

,"dyecw" dlndì àéäïBL ¦§
-LBãwäM äî ,äìcáä©§¨¨©¤©¨
ìcáî àeä àeä-Ceøa± ¨ª§¨

,dlrnleàéäå ,úBîìBòäî¥¨¨§¦
,"ïéîìò ìk ááBñ" úðéça§¦©¥¨¨§¦

¯,zenlerd lk siwnäî©
,ïäa Laìúäì ìBëé BðéàM¤¥¨§¦§©¥¨¤

¯yalzdl ezlekia oi`

`l` ,zenlera zeinipta

,zenlera rityne lret

± mdn dlrnl ezeida

,dyecw ly ef dbixcnl

ici lr l`xyi ipa milrzn

.zeevnãeçé éãé ìò ék¦©§¥¦
øBàa dúeìlkúäå Lôpä©¤¤§¦§©§¨§
éøä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨£¥
úâøãîe úìòîa àéä¦§©£©©§¥©
àeä-Ceøa óBñ-ïéà úMã÷§ª©¥¨
úãçéúnL øçàî ,Lnî± ©¨¥©©¤¦§©¤¤

,ytpdBa úìlkúîe¦§©¤¤
áeúkL eäæå .Lnî íéãçàì eéäå ,Cøaúé10íéLã÷ éì íúééäå" : ¦§¨¥§¨©£¨¦©¨§¤¤¨¦§¦¤¦§Ÿ¦

¯ ,"éì úBéäì íénòä ïî íëúà ìcáàå ,'ä éðà LBã÷ ékweqtd ¦¨£¦¨©§¦¤§¤¦¨©¦¦§¦
ly ezyecwl dze` xywne ,l`xyi ipa ly mzyecwl mrh ozep

dxez ici lr l`xyi ipa milrzn dil` ,"oeilrd ycew" ± d"awd

dlcad oeyla ynzyne siqen weqtd .miycwzn md dae zeevne

;dlcad ± drnyn "dyecw"y ,"lica`e" ±øîBàå11úà íúéNòå" : §¥©£¦¤¤
¯ ;"'Bâå íëéäìà 'ä éðà íëéäìàì íéLã÷ íúééäå éúBöî ìk̈¦§¨¦§¦¤§Ÿ¦¥Ÿ¥¤£¦¡Ÿ¥¤§

el wx zcgein didzy ,dy` ycwn mc`y enk12.ìò ék ,Leøt¥¦©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïéøú íéîçø ïéã ãñç ïäù òöîàå ìàîùå ïéîé 'éçá
.'åëå àôåâå ïéòåøã

íãàë åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"æå
ù"îë øåîâ ãåçéá åîò úãçåéî úåéäì äùà ùã÷îä
ïë ìò øúéå ùîî äëë .ãçà øùáì åéäå åúùàá ÷áãå
úåöîå äøåúá ú÷ñåòä úéäìàä ùôð ãåçé àåä õ÷ ïéàì
ïëìå .ä"á ñ"à øåàá ì"ðä ïäéùåáìå úéðåéçä ùôðå
ãåçéì äæ ãåçé íéøéùä øéùá ä"ò äîìù ìéùîä
.÷åùéðå ÷åáéçá äöéôçå ä÷éùç ä÷éáãá äìëå ïúç
ùãå÷ úìòîì åðìòäù åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"æå
åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìù åúùåã÷ àéäù ä"á ïåéìòä
ìãáåî àåä ä"á÷äù äî äìãáä ïåùì àéä äùåã÷å
ìåëé åðéàù äî ïéîìò ìë ááåñ 'éçá àéäå úåîìåòäî
øåàá äúåììëúäå ùôðä ãåçé é"ò éë .ïäá ùáìúäì
ä"á ñ"à úùåã÷ úâøãîå úìòîá àéä éøä ä"á ñ"à
íéãçàì åéäå 'úé åá úììëúîå úãçééúîù øçàî ùîî
ìéãáàå 'ä éðà ùåã÷ éë íéùåã÷ éì íúééäå ù"æå .ùîî
ìë úà íúéùòå øîåàå éì úåéäì íéîòä ïî íëúà
'åâå íëéäìà 'ä éðà íëéäìàì íéùåã÷ íúééäå éúåöî
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כד.9. ב, ו.10.בראשית כ, מ.11.ויקרא טו, ˘ËÈÏ"‡12.במדבר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰קדושה (ל' אני קדוש כי גו' והייתם הפסוקים: ג' "י"ל :

קדושים הבדלה, ל' – ואבדיל העליון) המקדשÌÎÈ˜Ï‡Ïקדש כאדם –Â˙˘‡,לשמי או בשבילי פי' עיקר הא' דפסוק אינו·‡È�ÙÂ[לי שלכן –

ישראל]". עם ביחד – אלקיכם משא"כ בפ"ע קדושה שג"ז אני קדוש כי וכדמסיים וכיו"ב – לעולם זז

xii` 'i iriax mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xtqn mdl oi`y aezk oey`xd weqta eli`e ,xzeia axe lecb `ed

llk?épLîe:zvxzn `xnbde ±øtñî ¯ "'eëå ïéôìà óìà" §©¥¤¤©§¦§¦§©
¯ ,ãçà ãeãbxaecnd "'eke oitl` sl`" ipyd weqta aezky dn §¤¨

,cg` mik`ln dpgnay mihxtd xtqnaïéà ¯ åéãeãâì ìáà£¨¦§¨¥
¯ ,øtñîoey`xd weqta ¦§¨

± "eicecb" lr xaecn

xtqn oi` mdle ,zepgn

.llkàìk dén÷ ílëå§ª¨©¥§¨
¯ ,éáéLç Lnîdl` lke ©¨£¦¥

melkl miaygp ,mixen`d

,d"awd iablíéìèáe§¥¦
ìehák ,Lnî úeàéöna©§¦©¨§¦
éaâì Lnî ãçà øeac¦¤¨©¨§©¥
úøaãîä Lôpä úeäî̈©¤¤©§©¤¤

¯ ,dúeîöòåzllek ytpd §©§¨
,xeaicd gek z`ãBòa§

døeac äéäL,ytpd ly ± ¤¨¨¦¨
Bà dzáLçîa ïéãò£©¦§©£©§¨
,álä úcîçå ïBöøa¦§§¤§©©¥
¯ :úeëéøàa ìéòì økæpk©¦§¨§¥©£¦
zekix`a x`azpy itk

dnk cr ,`"ke 'k miwxta

jxr cigie cg` xeaicl oi`

z` `hia xak mc`dy ixg`l mb ,zxacnd ytpd iabl llk

xeaicdyk oky lke ,(dnvrl ze`ivnk zi`xp `id f`y) dlnd

`vnp xeaicdyk - ,jkn xzeie ,zxacnd ytpd jeza oiicr `vnp

ald zcnga oiicr `vnp xeaicdyk ± jkn xzeie ,daygna oiicr

iptl ayeg `edy dn xacn mc` ,oky ,xeaicd raep dl` lkny)

± mye (xacl eala ok iptl cnege dvex `edy dne daygna df

mb jk ;ze`ivnl llk ybxp epi`e ixnbl lha df cg`e cigi xeaic

zenlerd ,mik`lnd miige mixvep epnn ,xeaicd ,dlrnl

ze`ivna lha `ed `linne ,exewna cinz lelk ± mi`xapde

;ixnblílëå,mik`lnd lk ±¯ ,"BãBák íB÷î äià" :íéìàBL §ª¨£¦©¥§§
,d"awd ly"BãBák õøàä ìë àìî" :íéðBòå7¯"ux`d lk" §¦§Ÿ¨¨¨¤§

- oezgzd ,dfd mlerl dpeekd¯ ,Bnò ìàøNé íä`ln d"awd ¥¦§¨¥©
.my l`xyi ipa ly mze`vnid ici lr ± "eceak"a ux`d lk z`

úà àeä-Ceøa-LBãwä çépä ékzenlerd ±úàå íéðBéìòä± ¦¦¦©©¨¨¤¨¤§¦§¤
zenlerd¯ ,íéðBzçzämipezgze mipeilrd zenlerd oi` :xnelk ©©§¦

,mlerd z`ixaa d"awd ly dpeekd zilkz mieednøça àìå§Ÿ¨©
,õøàä úåøò ,íéøönî íàéöBäå ,Bnò ìàøNéa íà ék ílëa§ª¨¦¦§¦§¨¥©§¦¨¦¦§©¦¤§©¨¨¤

¯ ,äàîhäå àîäfä íB÷îz`fe ;l`xyi ipa e`vnp my §©ª£¨§©ª§¨
heicd"d z` `ivene dlrn jlndy ,lyna xn`py dnl d`eeyda

mixvnn mze` `ived d"awde ± dty`n "miyp` ltyeìò àìŸ©
¯ ,'eë éãé ìò àìå Càìî éãé`xap `edy ,j`ln ici lr `l §¥©§¨§Ÿ©§¥

zbixcn `edy ,gily ici lr `le ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera

,"zeliv`d mler"ãøé Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwä àlà¤¨©¨¨¦§§©§¨©

ìáeúkL Bîk ,íL8¯ ,"'Bâå Bìéväì ãøàå" :ip` :xne` d"awd §¨§¤¨¨¥¥§©¦§
mixd jlndy ixg`y ,lyna enke .elivdl mixvnl izcxi invr

cgiizd mye elkidl eqipkde e`iad ,"dty`"n "heicd yi`"d z`

xacd jk ± 'eke "weyipe weaiga izin` aexiwe xenb cegi"a ez`

- lynpa mbíáø÷ì éãk§¥§¨§¨
,ézîà ãeçéå áeø÷a åéìà¥¨§¥§¦£¦¦
Lnî Lôpä úeøM÷úäa§¦§©§©¤¤©¨
didz icedi ly eytpy ±

mb jke ,d"awda dxeyw

,lekiak d"awd iabl

iytp `p`" :dxezd zxne`

iy`x) "ziadi ziazk

d"awdy (ikp` :zeaiz

,"iytp" z` qipkd ,lekiak

dxeza ,ely ytpd z`

,l`xyi liayaúðéçáa¦§¦©
¯ ,äôì ät ïé÷éLðeity §¦¦¤§¤

"dt"d mr cg`zi icedi ly

,dlrnly "xeaic"deøaãì§©¥
¯ ,äëìä Bæ 'ä øáãdrya §©£¨¨

,dxez cnele xacn icediy

xeaica exeaic cg`zn

"oiwiyp" zpigaa ,dlrnly

,sqep cegi ,mcewd wxta xen`k ,epyi "oiwiyp"ay myke ;dtl dt

xacd jk ± ipyd ly mr zcg`zn cg`d ly "gex"dy ,xzei inipt

:dxezl qgia mb¯ ,àçeøa àçeø úe÷acúàåzecg`zde zewiac §¦§©§¨§¨
,dlrnly "gex" zpiga mr mc`d "gex"äøBzä úâOä àéä¦©¨©©¨

¯ ,Búîëçå BðBöø úòéãéå,dbyd jezn dxez micnely drya ¦¦©§§¨§¨
ly eznkge epevx z` jka mircei ,dxezd lky z` oiadl ick

edf ,leqt e` xyk df xacy ,dxez ly dkldd wqt ± d"awd

,dkld dze`ay "lky"de ;xacd didi jky dvex d"awdy ,oevxd

,d"awd ly eznkg `ed¯ ,Lnî ãç àlëcly eznkge epevx §ª¨©©¨
micg`zn ,dxez ici lre ± envr d"awd mr cg` xac md d"awd

.envr lekiak d"awd mr ,gexa gex ,l`xyi ipaúðéçáa íâå§©¦§¦©
¯ ,÷eaçici lr ,d"awd mr cg`zne cgiizn icediy "cegi"d ¦

z` wagn mc` lynl enk ,"weaig" zpigaa mb `ed ,zeevne dxez

- eizerexfae eteba exagç"îøa úBiNòî úBönä íei÷ àeä± ¦©¦§©£¦¦§¨
248¯ ,íéøáàzeevn miiwn icediy drya ,f`y ± mc`a mpyiy ¥¨¦

g"nxy ,"weaig" ly oipr meyn jka yi ,eixa` g"nxa ,zeiyrn

;eixa` g"nx z` miwagn ,lekiak dlrnly mixa`dç"îøc¦§¨
àkìîc ïéøáà ç"îø ïä ïéãewt248 od dyrdÎzeevn 248 ± ¦¦¥§¨¥¨¦§©§¨

,lekiak dlrnly ,"jln"d ixa`¯ ,ìéòì økæpkenky ,b"k wxta ©¦§¨§¥
,di`xd gekl ilk ± oird :ely ytpa gekl ilk `ed mc` xa`y

ilk `id devn lk ,mb jk ,d`ld jke ,drinyd gekl ± ofe`d

miiwi icediy dvexy ,oeilrd oevxd ly zcgein dkyndl cgein

.devn dze`ïé÷ìçð ììk Cøãå,dyrdÎzeevn 248 ±ììLL §¤¤§¨¤§¨¦§¨Ÿ
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íéøîà éèå÷éì
ùîî àìë äéî÷ íìåëå øôñî ïéà åéãåãâì ìáà ãçà
ùîî 'à øåáã ìåèéáë ùîî úåàéöîá íéìèáå éáéùç
äéäù ãåòá äúåîöòå úøáãîä ùôðä úåäî éáâì
ì"ðë áìä úãîçå ïåöøá åà äúáùçîá ïééãò äøåáéã
íéðåòå åãåáë íå÷î äéà íéìàåù íìåëå :úåëéøàá
ä"á÷ä çéðä éë .åîò ìàøùé íä åãåáë õøàä ìë àìî
íà éë íìåëá øçá àìå íéðåúçúä úàå íéðåéìòä úà
íå÷î õøàä úåøò íéøöîî íàéöåäå åîò ìàøùéá
ä"á÷ä àìà 'åë é"ò àìå êàìî é"ò àì äàîåèäå àîäåæä
éãë 'åâå åìéöäì ãøàå ù"îë íùì ãøé åîöòáå åãåáëá
ùôðä úåøù÷úäá éúéîà ãåçéå áåøé÷á åéìà íáø÷ì
äëìä åæ 'ä øáã øáãì äôì äô ïé÷éùð 'éçáá ùîî
úòéãéå äøåúä úâùä àéä àçåøá àçåø úå÷áãúàå
àåä ÷åáéç 'éçáá íâå .ùîî ãç àìåëã åúîëçå åðåöø
ïä ïéãå÷éô ç"îøã íéøáà ç"îøá úåéùòî úåöîä íåé÷
ùìùì ïé÷ìçð ììë êøãå .ì"æðë àëìîã ïéøáà ç"îø
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ג.7. ו, ח.8.ישעי' ג, שמות



עי xii` `"i iying mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר י"א חמישי יום

,130 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åðùã÷ øùà ù"æå,eq 'nr cr.íäééçá

ìàîNe ïéîé :úBðéça§¦¨¦§Ÿ
ïéc ãñç ïäL ,òöîàå§¤§©¤¥¤¤¦

¯ ,íéîçøody zeevn opyi ©£¦
zeevn yie ,"oini" zpigan

jke ,"l`ny" zpigan ody

`id "oini" zpiga .d`ld

:mde ,irvn`d ewd ,mingx ± "rvn`"e ,oice dxeab ± "l`ny" ,cqg

.'eëå àôeâå ïéòBøc ïéøz,zipni rexf ± cqg ,sebe "zerexf" izy ± §¥§¦§¨§

,zil`ny rexf ± dxeab

myk ,ixd .seb ± mingxe

`hazn mc` ly eweaigy

exag z` wagn `edy jka

jk ,etebae eizerexf izya

oixz"dy ,dlrnl mb

,zeevnay ,dlrnly ,sebde ± "`teb"e ,zerexfd izy ± "oirexc

.zeevnd z` miiwnd icedid z` "miwagn"

¯ :íéøîBàL eäæå:devn meiw lr mikxany dkxaaeðLc÷ øLà" §¤¤§¦£¤¦§¨
¯ ,"åéúBöîad"awdycwnoeyln "epycw" .eizeevna epze` §¦§¨

z` ixd" ± dy` miycwny drya mixne`y enk ,oiyeciw

zycewn:`ed xacd zeevna mb ,oky ,"äMà Lc÷îä íãàk§¨¨©§©¥¦¨
ãeçéa Bnò úãçéî úBéäì¦§§ª¤¤¦§¦
áeúkL Bîk ,øeîb9: ¨§¤¨

øNáì eéäå BzLàa ÷áãå"§¨©§¦§§¨§¨¨
Y "ãçào`k yiy ,ixd ¤¨

mdy cr ,d`ln zecg`zd

."cg` xyal" miidpäëk̈¨
Lnîlry "cegi"d enk ± ©¨

,oiyeciw iciïk ìò øúéå§¤¤©¥
Lôð ãeçé àeä ,õ÷ ïéàì§¥¥¦¤¤
äøBza ú÷ñBòä úéäìàä̈¡Ÿ¦¨¤¤©¨
úéðeiçä Lôðå úBöîe¦§§¤¤©¦¦
,ìéòì íéøkæpä ïäéLeáìe§¥¤©¦§¨¦§¥

¯micg`zn mlek mdy

.àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa§¥¨
oi`l xzi" `ed df cegi ±

.dy`e yi` ly cegidn "uw

cegid z` oiivn owfd epax

iptn ,dy`e yi` ly

cegid ote` edf zeinybay

x`ezn dfe ,xzeia wfgd

.oiyeciw oeylaïëìå§¨¥
äæ ãeçé ,"íéøéMä øéL"a íBìMä åéìò äîìL ìéLîäly ± ¦§¦§ŸŸ¨¨©¨§¦©¦¦¦¤

,zeevne dxez ici lr d"awde l`xyi¯ ,älëå ïúç ãeçéì:`edy §¦¨¨§©¨
ä÷éáãa,zipevig `idy zewiac ±äöéôçåinipt `edy "utg"a ± ¦§¦¨©£¦¨
,xzei cer.÷eMðå ÷eaçaly ecegia mpyi ,mixen`d mixacd lk ± §¦§¦

"awd mr icedidlndy :lirl epcnl .zeevne dxez miiwn `edyk d

"cegi"dy ,dhnl xacdy enk ,"oiyeciw" oeyln `ed "epycw"

"epycw" dlnay ,owfd epax xiaqi oldl ."oiyeciw" ici lr dyrp

dbixcnl mb mipeekzn ,o`kdyecwadlrzne icedi ycwzn da ,

zenlerdn dlrnly "ycw" zbixcn ± zeevne dxez ici lr

:zenlern zlcaene¯ :íéøîBàL eäæå:devn lr mikxanykøLà" §¤¤§¦£¤
¯ ,"åéúBöîa eðLc÷dlndyepycw,drnynúìòîì eðìòäL ¦§¨§¦§¨¤¤¡¨§©£©

àeä-Ceøa-LBãwä ìL BúMã÷ àéäL ,àeä-Ceøa ïBéìòä Lã÷Ÿ¤¨¤§¨¤¦§ª¨¤©¨¨
äMã÷e ,Bîöòáe BãBáëa± ¦§§©§§ª¨

,"dyecw" dlndì àéäïBL ¦§
-LBãwäM äî ,äìcáä©§¨¨©¤©¨
ìcáî àeä àeä-Ceøa± ¨ª§¨

,dlrnleàéäå ,úBîìBòäî¥¨¨§¦
,"ïéîìò ìk ááBñ" úðéça§¦©¥¨¨§¦

¯,zenlerd lk siwnäî©
,ïäa Laìúäì ìBëé BðéàM¤¥¨§¦§©¥¨¤

¯yalzdl ezlekia oi`

`l` ,zenlera zeinipta

,zenlera rityne lret

± mdn dlrnl ezeida

,dyecw ly ef dbixcnl

ici lr l`xyi ipa milrzn

.zeevnãeçé éãé ìò ék¦©§¥¦
øBàa dúeìlkúäå Lôpä©¤¤§¦§©§¨§
éøä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨£¥
úâøãîe úìòîa àéä¦§©£©©§¥©
àeä-Ceøa óBñ-ïéà úMã÷§ª©¥¨
úãçéúnL øçàî ,Lnî± ©¨¥©©¤¦§©¤¤

,ytpdBa úìlkúîe¦§©¤¤
áeúkL eäæå .Lnî íéãçàì eéäå ,Cøaúé10íéLã÷ éì íúééäå" : ¦§¨¥§¨©£¨¦©¨§¤¤¨¦§¦¤¦§Ÿ¦

¯ ,"éì úBéäì íénòä ïî íëúà ìcáàå ,'ä éðà LBã÷ ékweqtd ¦¨£¦¨©§¦¤§¤¦¨©¦¦§¦
ly ezyecwl dze` xywne ,l`xyi ipa ly mzyecwl mrh ozep

dxez ici lr l`xyi ipa milrzn dil` ,"oeilrd ycew" ± d"awd

dlcad oeyla ynzyne siqen weqtd .miycwzn md dae zeevne

;dlcad ± drnyn "dyecw"y ,"lica`e" ±øîBàå11úà íúéNòå" : §¥©£¦¤¤
¯ ;"'Bâå íëéäìà 'ä éðà íëéäìàì íéLã÷ íúééäå éúBöî ìk̈¦§¨¦§¦¤§Ÿ¦¥Ÿ¥¤£¦¡Ÿ¥¤§

el wx zcgein didzy ,dy` ycwn mc`y enk12.ìò ék ,Leøt¥¦©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïéøú íéîçø ïéã ãñç ïäù òöîàå ìàîùå ïéîé 'éçá
.'åëå àôåâå ïéòåøã

íãàë åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"æå
ù"îë øåîâ ãåçéá åîò úãçåéî úåéäì äùà ùã÷îä
ïë ìò øúéå ùîî äëë .ãçà øùáì åéäå åúùàá ÷áãå
úåöîå äøåúá ú÷ñåòä úéäìàä ùôð ãåçé àåä õ÷ ïéàì
ïëìå .ä"á ñ"à øåàá ì"ðä ïäéùåáìå úéðåéçä ùôðå
ãåçéì äæ ãåçé íéøéùä øéùá ä"ò äîìù ìéùîä
.÷åùéðå ÷åáéçá äöéôçå ä÷éùç ä÷éáãá äìëå ïúç
ùãå÷ úìòîì åðìòäù åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"æå
åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìù åúùåã÷ àéäù ä"á ïåéìòä
ìãáåî àåä ä"á÷äù äî äìãáä ïåùì àéä äùåã÷å
ìåëé åðéàù äî ïéîìò ìë ááåñ 'éçá àéäå úåîìåòäî
øåàá äúåììëúäå ùôðä ãåçé é"ò éë .ïäá ùáìúäì
ä"á ñ"à úùåã÷ úâøãîå úìòîá àéä éøä ä"á ñ"à
íéãçàì åéäå 'úé åá úììëúîå úãçééúîù øçàî ùîî
ìéãáàå 'ä éðà ùåã÷ éë íéùåã÷ éì íúééäå ù"æå .ùîî
ìë úà íúéùòå øîåàå éì úåéäì íéîòä ïî íëúà
'åâå íëéäìà 'ä éðà íëéäìàì íéùåã÷ íúééäå éúåöî
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כד.9. ב, ו.10.בראשית כ, מ.11.ויקרא טו, ˘ËÈÏ"‡12.במדבר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰קדושה (ל' אני קדוש כי גו' והייתם הפסוקים: ג' "י"ל :

קדושים הבדלה, ל' – ואבדיל העליון) המקדשÌÎÈ˜Ï‡Ïקדש כאדם –Â˙˘‡,לשמי או בשבילי פי' עיקר הא' דפסוק אינו·‡È�ÙÂ[לי שלכן –

ישראל]". עם ביחד – אלקיכם משא"כ בפ"ע קדושה שג"ז אני קדוש כי וכדמסיים וכיו"ב – לעולם זז



`xiiעב a"i iyiy mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,"Cnò ãéîz éðà",d"awd mrLôpä ãeçé òðBî øîçä ïéà ék £¦¨¦¦¨¦¥©Ÿ¤¥©¦©¤¤
¯ ,ïéîìò ìk àlînä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa,zenlerd lk §¥¨©§©¥¨¨§¦

ly zelbzdd z` wx repnl "xneg"d ly egeka .mewn lka `vnpe

zcg`zn `idy ji` ytpa ybxene ielb didi `ly ,ytpa "cegi"d

meiw zrya seq oi` xe` mr

mvr z` ,eli`e .devn

"xneg"d geka oi` "cegi"d

.repnláeúkL Bîëe17: §¤¨
éLçé àì CLç íb"C ©Ÿ¤Ÿ©£¦

äæáe ."jnîdna ± ¦¤¨¨¤
icedi lkly ,epcnly

zkynp ,devn miiwnd

ycew"n dyecw ,eznypa

ly cegi deedzne "oeilrd

,`ed jexa seq oi` xe`

yibxn `ed oi`yk mb ,z`fe

cegid z`e dyecwd z`

lv` xacdy itk ,eytpa

,wicvøeqà Lðò øîç ïáeé¨Ÿ¤Ÿ¤¦
¯ ,Lôð ìëì äåMä çñôa õîçå úBúaLa äëàìîyper eze` §¨¨§©¨§¨¥§¤©©¨¤§¨¤¤

wicvl ribn didy xengzaya dk`ln dyer melyeÎqg did el

,"ux`d mr"le "xea"l ribn xeng yper eze` ,gqta ung lke` e`

- ?dnl jk lke ,zexiar oze` dyer `edykøea Lôða óàL éôì§¦¤©§¤¤
BLôða ïBcðå ,áBè íBéå úaL úMã÷ øBà øéàî øeîb õøàä íòå§©¨¨¤¨¥¦§ª©©¨§§¦§©§

úøëa,gqta ung zlik` lr ±äìé÷ñedk`ln ziiyr lr ± §¨¥§¦¨
,zayaBæ äMã÷ ìelç ìò18¯ ,dxi`nd,xen`ky oeeikne ;ytpa ©¦§ª¨

zexnlyoi`y`edyibxn`id z`f lka ,dyecwadxi`n,eytpa

,dyecwa yibxn epi`y inl mb xeng yper eze` ozip recn oaen okl

dxi`nd bgd e` zayd zyecwa ,jk ici lr ,mbet `ed mb ,oky

.eytpaõîç eäMî íâå±,gqtaäö÷î ìeèìè Bà19¯,zaya §©©¤¨¥¦§ª§¤
BLôð ìòL äMãwa íâBt,ux`d mr ly ±Bîkmbet xacdy ± ¥©§ª¨¤©©§§

eðlëì úçà äøBz ék ,÷écvä Lôð úMã÷aipa lk itlk ± ¦§ª©¤¤©©¦¦¨©©§ª¨
,zaya dk`ln zeyrl xeqi`e oic eze` miiw ,deey dcna ,l`xyi

zexnly ,epcnl ,mipt lk lr .dnecke ,gqta ung lek`l e`

zkynpd dyecwa yibxn ippi`y zexnl ± "rc` `le xra ip`e"y

"e ,devn ici lr ytpazendaipi`e dnda zpigaa ip` ± "jnr iziid

`idy itk weica ux`dÎmra dyecwd zkynp z`f lka ± yibxn

ixg`) okn xg`l cin xne` weqtdy itk ,mkgÎcinlza zkynp

,jk oldl xaqen xacd ."jnr cinz ip`e" ± ("jnr iziid zenda"

" weqtd xne` oklyazend`le) miax oeyl ± zenda "jnr iziid

ick ,("jnr iziid dnda"

meiw ici lry yibcdl

,"dnda" ly ote`a zeevn

,dybxde zrcn dhnly

dpigaa xacd xeyw

,dybxde zrcn dlrnly

z`xwp ef dpiga mby

da oi`y iptn ,"dnda"

drnyn oi`y `l` ,"zrc"

ik ,"zrc"n dhnl `idy

,"zrc"n dlrnl `idy m`

oeyla zernynd efe

± (miax oeyl) "zenda"

± dndaa zepiga izy

dhnly "dnda" zpigay

."zrc"n dlrnly "dnda" zpigaa dxeyw ,"zrc"näîe]©
ì "úBîäa" áeúkMY íéaø ïBLdf iptl ynzyn `edyk ¤¨§¥§©¦

cigi oeyla"xra ip`e"" :okn xg`l cin oke ,ip`e,"cinzænøì§©¥
ãñç ììBkä ,ïBéìòä úòc úðéça íb Cøaúé åéðôì ék¦§¨¨¦§¨¥©§¦©©©¨¤§©¥¤¤

úéðôeb äiNòå úBîäák äîãð ,äøeáâediyrd mler enk `l ± §¨¦§¤¦§¥©£¦¨¨¦
"zipteb diyr"k m` ik ,ipgexdBîk ,óBñ-ïéà-øBà éaâì§©¥¥§

áeúkL20¯ ,"úéNò äîëça ílk" :oeyld z` qgiiny ixd ¤¨ª¨§¨§¨¨¦¨
diyr enk `id dnkg mby iptn ,("ziyr dnkga") dnkgl diyr

,d"awd iabl¯ ,"äaø äîäa" àø÷ðådhnly dnda zpiga `l §¦§¨§¥¨©¨
,"zrc"n dlrnly ef m` ik ,"zrc"níB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨

àeäå ,øçà,mipeilrd zenya ±ï"a íLmy itexivn cg` ± ©¥§¥©
,o"a `xwpd (52) a"p dler 'iedéðôlL "äîäa" àiøèîéâa§¦©§¦¨§¥¨¤¦§¥

úeìéöàä"zeliv`d mler"n dlrnly -.[meiwa mby ixd ¨£¦
yibxdl ilane zrcl ilan ,"dnda"e "xra" zpigaa zeevn

zpigal ilk mc` ynyn ± dyrn zrya ytpa zkynpd dyecwa

rc"n dlrnly "dnda"ly "zrc"l ± ?zrc ly beq dfi`le - ,"z

."zeliv`d mler"
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íéøîà éèå÷éì
ìë àìîîä ä"á ñ"à øåàá ùôðä ãåçé òðåî øîåçä
ïáåé äæáå .êîî êéùçé àì êùåç íâ ù"îëå ïéîìò
çñôá õîçå úåúáùá äëàìî øåñéà ùðåò øîåç
øåîâ õøàä íòå øåá ùôðá óàù éôì ùôð ìëì äåùä
úøëá åùôðá ïåãéðå è"éå úáù úùåã÷ øåà øéàî
åà õîç åäùî íâå .åæ äùåã÷ ìåìéç ìò äìé÷ñå
úùåã÷á åîë åùôð ìòù äùåã÷á íâåô äö÷åî ìåèìè
úåîäá ù"îå] .åðìåëì úçà äøåú éë ÷éãöä ùôð
ïåéìòä úòã 'éçá íâ 'úé åéðôì éë æîøì íéáø ïåùì
øåà éáâì úéðôåâ äééùòå úåîäáë äîãð â"åç ììåëä
ù"îë äáø äîäá '÷ðå úéùò äîëçá íìåë ù"îë ñ"à
:[úåìéöàä éðôìù ä"îäá 'îéâá ï"á íù àåäå .à"îá
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מדבר ÂÓˆÚשאסף „Ú·הייתי ב"בהמות מוסיף מה אדע" ולא בער "ואני כופל) (וכאן אבינה (שאז) אֿל מקדשי אל אבוא עד בעיני היא דעמל ,

כפשוטו, אינו דהפי' צ"ל וע"כ ÓÂÏÎ¯עמך"? ‡Ï‡מה מובן ועפ"ז – כו'. כבהמה אני עמך בהיותי דאפילו אלא עוד ולא וגו' בער דאני ,

– והטעם כאן; להמדובר שייכות להם שאין אף אדע" ולא בער "ואני התיבות גם בתניא הפשוט".˘‰Ôשהובאו כפי' דלא 17.המוכיחות

יב. קלט, ˘ËÈÏ"‡18.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו שלכאורה (מה יובן "עי"ז :ÏÏÎÂ ÏÏÎאיסור וכרת) (סקילה עונש חומר (1 (

שמץ שעכ"פ (ואת"ל שויו"ט) מקדושת בו שורה אין – ע"ה ולכאורה זה, בזמן ששורה הקדושה את (דמחלל בפסח וחמץ בשבתות מלאכה

מנהו שמץ רק יש שבע"ה (אף נפש לכל השווה הוא) שהחומר זה (2 מובן, אינו עדיין בע"ה, גם ישנו – שבצדיק דשויו"ט מהקדושה מנהו

עבירה גופה "אין בשבת דמלאכה דוקא שויו"ט מאיסור ראי' דמביא הדיוק להמתיק יש וכו'). ‰Â‡מהקדושה ‡Ï‡'ירוש) עבירה" עבר (האדם)

איסור שזהו הנ"ל) שבת (בירושלמי אחרונים כמה לבאור ובפרט ג) פי"ג, לגברא".‚·¯‡שבת גברא בין חילוק אין בזה גם ובכ"ז חפצא) (ולא

.19‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ומביא תמז. ר"ס שח ר"ס מה"ת): (ולא חכמים איסור הם דשניהם שלו בשו"ע לשיטתו – שניהם "משווה :

וצדיק". לע"ה בשווה אסרו רבנן שגם כד.20.– קד, תהלים

xii` a"i iyiy mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר י"ב שישי יום

,eq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùã÷ä çåøá óñà ù"æå,132 'nr cr:[úåìéöàä

¯ ,íëlL dBìà éðéøä úBönä íei÷ éãé,l`xyi ipa lyBîk± §¥¦©¦§£¥¦¡©¤¨¤§
:`xwp d"awdyïk àø÷pL ,"'eëå ÷çöé éäìà íäøáà éäìà"¡Ÿ¥©§¨¨¡Ÿ¥¦§¨§¤¦§¨¥

¯ ,Cøaúé Bì äákøî úðéça eéä úBáàäL éðtîeid zea`d ¦§¥¤¨¨¨§¦©¤§¨¨¦§¨¥
akexl dlhad "dakxn" enk d"awdl milhae mlek lk mixeqn

lk dakxnl oi`y ,dilr

ly epevx xy`n xg` oevx

,akexdíéììëðå íéìèáe§¥¦§¦§¨¦
¯ ,BøBàa.d"awd lyäëëå §§¨¨

ìàøNiî Lôð ìëa àeä§¨¤¤¦¦§¨¥
äøBzä ÷ñò úòLa¦§©¥¤©¨

.úBönäådyrn zryay ± §©¦§
exe`a llkpe lha `ed

did df zea`a ;jxazi

ipa x`ya eli`e ,cinz

avna micner md ,l`xyi

wx dfkdryamiwqer mdy

.zeevnae dxezaeáiç ïëìå§¨¥¦§
ì"æø13éðtî ãîòìå íe÷ì ©©¨§©£Ÿ¦§¥

íà óà ,äåöîa ÷ñBò ìk,devnd miiwn ±,õøàä íòå øea àeä ¨¥§¦§¨©¦§©¨¨¤
¯`edy drya lynl enk ,devn miiwn `edy drya ,z`f lka

,eiptn mewl mikixv ,mixekia `ianïëBMä 'ä éðtî eðéäå§©§¦§¥©¥
.Bæ äòLa BLôða Laìúîeokle ,devnd z` miiwn `edy ± ¦§©¥§©§§¨¨

,eiptn mewl mikixv¯ ,úLbøî BLôð ïéàL ÷ødyecwadxeyd ©¤¥©§©§¤¤
- ?dnl jk lke ,devn miiwn `edy drya eytpaøîçä Cñî éðtî¦§¥§©©Ÿ¤
éðôebä,eytp dyeal ea ± ©¨¦

éLçîe ,Ckcæð àlLéðéò C ¤Ÿ¦§©¥©£¦¥¥
úBàøî" úBàøî Lôpä©¤¤¥§©§
úBáàä Bîk ,"íéäìà¡Ÿ¦§¨¨
íîìBò eàøL ïäa àöBiëå§©¥¨¤¤¨¨¨

,`ad mlerd ±.íäéiça± §©¥¤
,dfdÎmlera mzeida mby

zeielbzd zea`d e`x

d`ex dnypdy ,zeiwl`

iptn ,z`fe ± `adÎmlera

`le jkefn did mteby

jk ;zewl` lr xizqd

icedi lk leki did zn`a

,devn eneiw zrya ze`xl

ze`xl ,eytp ipirl xyt`n epi`e xizqnd ,ely iptebd xnegd `lel

.devn miiwn `edy drya eytpa zkynpd dyecwd z`

óñà øîàL eäæå14ìàøNé úñðk ìk ãòa Lãwä çeøa §¤¤¨©¨¨§©©Ÿ¤§©¨§¤¤¦§¨¥
äìBbaL15¯ :dcna md ,dyecwe zewl` lr dxzqdde mlrdd ¤©¨

:sq` xn` ,zelbd onf lre ± zelb ly onfa xzei dwfgøòá éðàå"©£¦©©
øîBìk ,"Cnò ãéîz éðàå ,Cnò éúééä úBîäa ,òãà àìå16óàL §Ÿ¥¨§¥¨¦¦¦¨©£¦¨¦¦¨§©¤©

äîäák éðàL ét ìò©¦¤£¦¦§¥¨
¯ ,Enò éúBéäadrya mby ¦§¦¦§

,devn miiwn ip`y

ip` ± jz` ize` zcg`nd

,dndal dnecòãà àìå§Ÿ¥©
ãeçé éLôða Lébøà àìå§Ÿ©§¦§©§¦¦

¯ ,äæ,d"awd mr iytp ly ¤
,devn ly dneiw ici lr

did ,jka izybxd el ixdy

- ritydl jixv xacd

äéìò ìtzL,ytpd lr ± ¤¦Ÿ¨¤¨
Ck øçàå ,älçz ãçôå äúîéàzlawn ytpd dzid ±äáäà ¥¨¨¨©©§¦¨§©©¨©£¨

íéâeðòúa äaø,zewl`n beprz ytpl yi day dad` ±Bà± ©¨§©£¦
,dad`¯ ,Là éôLøk,zewl`l,íøîç CkcæpL íé÷écvä úcîk §¦§¥¥§¦©©©¦¦¤¦§©¥¨§¨

¯,"cegi"d z` miyibxn ,ok` ,md ,devn miniiwn miwicvdy drya

rityn df xace ,devnd ici lr d"awd mr zcg`zn ytpd ji`

xzeia dlecb dad` ± okn xg`le ,cgte `xen dligza ,ytpa

miyibxn mpi`y ,"rc` `le" zpigaa mdy dl` ,mxa ;d"awdl

devnd meiw zrya "cegi"a

mda xxern xacd oi` ±

,dad`e d`xiòãBpëå± §©©
,recikeì àeä úòcLïBL ¤©©§

àeäå ,Lôpa äLbøä± ©§¨¨©¤¤§
ybxde "zrc"d zpiga

,ytpayäøeáâe ãñç ììBk¥¤¤§¨
Y"dxeab"e ,dad` ± "cqg"

opyiy dryay ± d`xi ±

,xxern df ,dybxde zrc

dax dad` ,xen`k

oeeikn ,j` .cgte dzni` ± d`xie ,y` ityxk dad` e` ,mibeprza

xacd oi` ± dybxdde zrcd ia oi`yk ,"rc` `le xra ip`e"y

,j` ± "zrc"d on mi`ad dad`e `xen ia xxernïë ét ìò óà©©¦¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éäìà åîë íëìù äåìà éðéøä úåöîä íåé÷ é"ò éë 'éô
åéä úåáàäù éðôî ïë àø÷ðù 'åëå ÷çöé éäìà íäøáà
äëëå .åøåàá íéììëðå íéìèáå 'úé åì äáëøî 'éçá
úåöîäå äøåúä ÷ñò úòùá ìàøùéî ùôð ìëá àåä
äåöîá ÷ñåò ìë éðôî ãåîòìå íå÷ì ì"æø åáééç ïëìå
ïëåùä 'ä éðôî åðééäå õøàä íòå øåá àåä íà óà
úùâøî åùôð ïéàù ÷ø åæ äòùá åùôðá ùáìúîå
éðéò êéùçîå êëãæð àìù éðôåâä øîåçä êñî éðôî
ïäá àöåéëå úåáàä åîë íéäìà úåàøî úåàøî ùôðä

.íäééçá íîìåò åàøù

ãòá ùã÷ä çåøá óñà ù"æå
úåîäá òãà àìå øòá éðàå äìåâáù ìàøùé úñðë ìë
éðàù ô"òàù øîåìë .êîò ãéîú éðàå êîò éúééä
ãåçé éùôðá ùéâøà àìå òãà àìå êîò éúåéäá äîäáë

æäáäà ë"çàå äìçú ãçôå äúîéà äéìò ìåôúù ä
êëãæðù 'é÷éãöä úãîë ùà éôùøë åà íéâåðòúá äáø
àåäå ùôðá äùâøä ïåùì àåä úòãù òãåðëå íøîåç
ïéà éë êîò ãéîú éðà ë"ôòà .äøåáâå ãñç ììåë
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א.13. לג, קדושין כבֿכג.14.ראה עג, ˘ËÈÏ"‡15.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ויל"פ וכו'. ושברוה"ק הכתוב אמר מי לציין בתניא רגיל "אינו :

בנ"י בשם עכ"פ עצמו, בעד כו', לו וטוב רשע בשאלת מדבר שאסף שלפ"ז) הפסוקים פי' מוכרח (וכן הפשוט פי' ÙÓ„ÎÂ¯˘בדא"פ: ,Â¯Â„·˘:

ומפרש כ"כ. מסתיר החומר הי' לא הרי ואז קיים. שביהמ"ק אֿל, מקדשי אל הוא:„Ï‡אבוא ˘‡Ó¯כן ‰ÊÂ(כדלקמן עמך" הייתי "בהמות (גם

הקודש ברוח זה) אמר אבל רש"י. לי' גריס לא בסד"ע דגם מוכח עולם, סדר רש"י שם ומדמזכיר א. יד, מגילה רש"י – נביא הי' שלא (אף אסף

(שעי"ז – נביא) הוי דלא שם, ברש"י הובא בגמרא, שמפורש אף דדניאל מהעתידות וכדמוכח נביאים. שאינם אלה גם – עי"ז עתידות (שיודעים

לאח"ז)". שנים כמה זה שהי' (אף שבגולה כנס"י כל בעד ודיבר) ˘ËÈÏ"‡16.ידע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰וכהפסוקים הפשוט כפי' "לא :Ê"ÙÏ˘,



עג xii` a"i iyiy mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,"Cnò ãéîz éðà",d"awd mrLôpä ãeçé òðBî øîçä ïéà ék £¦¨¦¦¨¦¥©Ÿ¤¥©¦©¤¤
¯ ,ïéîìò ìk àlînä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa,zenlerd lk §¥¨©§©¥¨¨§¦

ly zelbzdd z` wx repnl "xneg"d ly egeka .mewn lka `vnpe

zcg`zn `idy ji` ytpa ybxene ielb didi `ly ,ytpa "cegi"d

meiw zrya seq oi` xe` mr

mvr z` ,eli`e .devn

"xneg"d geka oi` "cegi"d

.repnláeúkL Bîëe17: §¤¨
éLçé àì CLç íb"C ©Ÿ¤Ÿ©£¦

äæáe ."jnîdna ± ¦¤¨¨¤
icedi lkly ,epcnly

zkynp ,devn miiwnd

ycew"n dyecw ,eznypa

ly cegi deedzne "oeilrd

,`ed jexa seq oi` xe`

yibxn `ed oi`yk mb ,z`fe

cegid z`e dyecwd z`

lv` xacdy itk ,eytpa

,wicvøeqà Lðò øîç ïáeé¨Ÿ¤Ÿ¤¦
¯ ,Lôð ìëì äåMä çñôa õîçå úBúaLa äëàìîyper eze` §¨¨§©¨§¨¥§¤©©¨¤§¨¤¤

wicvl ribn didy xengzaya dk`ln dyer melyeÎqg did el

,"ux`d mr"le "xea"l ribn xeng yper eze` ,gqta ung lke` e`

- ?dnl jk lke ,zexiar oze` dyer `edykøea Lôða óàL éôì§¦¤©§¤¤
BLôða ïBcðå ,áBè íBéå úaL úMã÷ øBà øéàî øeîb õøàä íòå§©¨¨¤¨¥¦§ª©©¨§§¦§©§

úøëa,gqta ung zlik` lr ±äìé÷ñedk`ln ziiyr lr ± §¨¥§¦¨
,zayaBæ äMã÷ ìelç ìò18¯ ,dxi`nd,xen`ky oeeikne ;ytpa ©¦§ª¨

zexnlyoi`y`edyibxn`id z`f lka ,dyecwadxi`n,eytpa

,dyecwa yibxn epi`y inl mb xeng yper eze` ozip recn oaen okl

dxi`nd bgd e` zayd zyecwa ,jk ici lr ,mbet `ed mb ,oky

.eytpaõîç eäMî íâå±,gqtaäö÷î ìeèìè Bà19¯,zaya §©©¤¨¥¦§ª§¤
BLôð ìòL äMãwa íâBt,ux`d mr ly ±Bîkmbet xacdy ± ¥©§ª¨¤©©§§

eðlëì úçà äøBz ék ,÷écvä Lôð úMã÷aipa lk itlk ± ¦§ª©¤¤©©¦¦¨©©§ª¨
,zaya dk`ln zeyrl xeqi`e oic eze` miiw ,deey dcna ,l`xyi

zexnly ,epcnl ,mipt lk lr .dnecke ,gqta ung lek`l e`

zkynpd dyecwa yibxn ippi`y zexnl ± "rc` `le xra ip`e"y

"e ,devn ici lr ytpazendaipi`e dnda zpigaa ip` ± "jnr iziid

`idy itk weica ux`dÎmra dyecwd zkynp z`f lka ± yibxn

ixg`) okn xg`l cin xne` weqtdy itk ,mkgÎcinlza zkynp

,jk oldl xaqen xacd ."jnr cinz ip`e" ± ("jnr iziid zenda"

" weqtd xne` oklyazend`le) miax oeyl ± zenda "jnr iziid

ick ,("jnr iziid dnda"

meiw ici lry yibcdl

,"dnda" ly ote`a zeevn

,dybxde zrcn dhnly

dpigaa xacd xeyw

,dybxde zrcn dlrnly

z`xwp ef dpiga mby

da oi`y iptn ,"dnda"

drnyn oi`y `l` ,"zrc"

ik ,"zrc"n dhnl `idy

,"zrc"n dlrnl `idy m`

oeyla zernynd efe

± (miax oeyl) "zenda"

± dndaa zepiga izy

dhnly "dnda" zpigay

."zrc"n dlrnly "dnda" zpigaa dxeyw ,"zrc"näîe]©
ì "úBîäa" áeúkMY íéaø ïBLdf iptl ynzyn `edyk ¤¨§¥§©¦

cigi oeyla"xra ip`e"" :okn xg`l cin oke ,ip`e,"cinzænøì§©¥
ãñç ììBkä ,ïBéìòä úòc úðéça íb Cøaúé åéðôì ék¦§¨¨¦§¨¥©§¦©©©¨¤§©¥¤¤

úéðôeb äiNòå úBîäák äîãð ,äøeáâediyrd mler enk `l ± §¨¦§¤¦§¥©£¦¨¨¦
"zipteb diyr"k m` ik ,ipgexdBîk ,óBñ-ïéà-øBà éaâì§©¥¥§

áeúkL20¯ ,"úéNò äîëça ílk" :oeyld z` qgiiny ixd ¤¨ª¨§¨§¨¨¦¨
diyr enk `id dnkg mby iptn ,("ziyr dnkga") dnkgl diyr

,d"awd iabl¯ ,"äaø äîäa" àø÷ðådhnly dnda zpiga `l §¦§¨§¥¨©¨
,"zrc"n dlrnly ef m` ik ,"zrc"níB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨

àeäå ,øçà,mipeilrd zenya ±ï"a íLmy itexivn cg` ± ©¥§¥©
,o"a `xwpd (52) a"p dler 'iedéðôlL "äîäa" àiøèîéâa§¦©§¦¨§¥¨¤¦§¥

úeìéöàä"zeliv`d mler"n dlrnly -.[meiwa mby ixd ¨£¦
yibxdl ilane zrcl ilan ,"dnda"e "xra" zpigaa zeevn

zpigal ilk mc` ynyn ± dyrn zrya ytpa zkynpd dyecwa

rc"n dlrnly "dnda"ly "zrc"l ± ?zrc ly beq dfi`le - ,"z

."zeliv`d mler"
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íéøîà éèå÷éì
ìë àìîîä ä"á ñ"à øåàá ùôðä ãåçé òðåî øîåçä
ïáåé äæáå .êîî êéùçé àì êùåç íâ ù"îëå ïéîìò
çñôá õîçå úåúáùá äëàìî øåñéà ùðåò øîåç
øåîâ õøàä íòå øåá ùôðá óàù éôì ùôð ìëì äåùä
úøëá åùôðá ïåãéðå è"éå úáù úùåã÷ øåà øéàî
åà õîç åäùî íâå .åæ äùåã÷ ìåìéç ìò äìé÷ñå
úùåã÷á åîë åùôð ìòù äùåã÷á íâåô äö÷åî ìåèìè
úåîäá ù"îå] .åðìåëì úçà äøåú éë ÷éãöä ùôð
ïåéìòä úòã 'éçá íâ 'úé åéðôì éë æîøì íéáø ïåùì
øåà éáâì úéðôåâ äééùòå úåîäáë äîãð â"åç ììåëä
ù"îë äáø äîäá '÷ðå úéùò äîëçá íìåë ù"îë ñ"à
:[úåìéöàä éðôìù ä"îäá 'îéâá ï"á íù àåäå .à"îá
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מדבר ÂÓˆÚשאסף „Ú·הייתי ב"בהמות מוסיף מה אדע" ולא בער "ואני כופל) (וכאן אבינה (שאז) אֿל מקדשי אל אבוא עד בעיני היא דעמל ,

כפשוטו, אינו דהפי' צ"ל וע"כ ÓÂÏÎ¯עמך"? ‡Ï‡מה מובן ועפ"ז – כו'. כבהמה אני עמך בהיותי דאפילו אלא עוד ולא וגו' בער דאני ,

– והטעם כאן; להמדובר שייכות להם שאין אף אדע" ולא בער "ואני התיבות גם בתניא הפשוט".˘‰Ôשהובאו כפי' דלא 17.המוכיחות

יב. קלט, ˘ËÈÏ"‡18.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו שלכאורה (מה יובן "עי"ז :ÏÏÎÂ ÏÏÎאיסור וכרת) (סקילה עונש חומר (1 (

שמץ שעכ"פ (ואת"ל שויו"ט) מקדושת בו שורה אין – ע"ה ולכאורה זה, בזמן ששורה הקדושה את (דמחלל בפסח וחמץ בשבתות מלאכה

מנהו שמץ רק יש שבע"ה (אף נפש לכל השווה הוא) שהחומר זה (2 מובן, אינו עדיין בע"ה, גם ישנו – שבצדיק דשויו"ט מהקדושה מנהו

עבירה גופה "אין בשבת דמלאכה דוקא שויו"ט מאיסור ראי' דמביא הדיוק להמתיק יש וכו'). ‰Â‡מהקדושה ‡Ï‡'ירוש) עבירה" עבר (האדם)

איסור שזהו הנ"ל) שבת (בירושלמי אחרונים כמה לבאור ובפרט ג) פי"ג, לגברא".‚·¯‡שבת גברא בין חילוק אין בזה גם ובכ"ז חפצא) (ולא

.19‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ומביא תמז. ר"ס שח ר"ס מה"ת): (ולא חכמים איסור הם דשניהם שלו בשו"ע לשיטתו – שניהם "משווה :

וצדיק". לע"ה בשווה אסרו רבנן שגם כד.20.– קד, תהלים



`xiiעד b"i ycew zay mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,"éúBà" øîBìk"xdef"a ,ik4,dxez ± "dnexz" dlnd z` yxtn §©¦
mei mirax`l dpzipy dxezd ± "'n dxez"n zakxen ,dnexz dlnd

mi`a ,dxez ici lr ,"dnexz" ici lry ,my "xdef"a x`eane ±

d z` ,ize` egwz ,"il egwie"l,envr d"awøîéîì déì éåäådide ± ©£¥¥§¥©
:xnel eilr¯ ,"äîeøúe"§¨

oeekn "il"y oeeikn ± "e"`e"a

± "dnexz"e ,d"awdl

weqtd lr did ,dxezl

,"dnexze il egwie" xnel

jxazi eze` egwiyeici lr)

(ici lr ± "dnexze" ± ?dn

- dxezàlëc íeMî àlà¤¨¦§ª¨
¯ ,ãç.cg` xac lkd ©

cg` xac md dxeze d"awd

,"dnexze" aezk `l okle ±

zernynd dzid f` ik

cg` xac `ed "il"y

,sqep xac (dxez) dnexze

xac md ± "dnexz il" `l`

.cg`íL ïiò,"xdf"a ± ©¥¨
eäæå .[áèéäíéøîBàL5: ¥¥§¤¤§¦

eðéäìà 'ä eðì ïzzå"©¦¤¨¡Ÿ¥
¯ ,"'eë äáäàaepl ozp ,l`xyil d"awd ly ezad` cvn :xnelk §©£¨

dwl` ± epiwl` 'd didiy ,dpzneplyez` micge`n didpy ,

,jxaziéðt øBàa ék"äæìå ."'eë eðéäìà 'ä eðì zúð E,okle ± ¦§¨¤¨©¨¨¡Ÿ¥§¨¤
± zinvrd ezcear ici lr eze` biyn icediy oipr df oi`y oeeikn

zeidl dvegpd dbixcna `vnp cg` lk `ly ,xnel mewn yi ,f`y

dwl` `xwi d"awdy jk icil cr ,d"awd mr cge`nelym` ik ±

ezbxce eavn dpyn `l dyexil qgiae ,dpzne dyexi ly oipr df

enk ;yxei edixd ± "yxei" ly byena llkp wx `ed m` ± yxeid ly

ly dceard zeki`e zenka ielz `edy ,xky enk dppi` dpzn ok

,okl ± jk lr rbiiziy ilan ,dpzna el ozip df m` ik ,xkyd lawn

:oldl xaqeiy itke ,l`xyin cg` lkl jiiyy oipr edfòðBî ïéà¥¥©
¯ ,Cøaúé BøBàå Bãeçéa Lôpä úe÷ácî eðìicedi ly eytpy ¨¦§¥©¤¤§¦§¦§¨¥

rpniy dn oi` ± `ed jexa seq oi` xe` mr zcge`ne dweac didz

- jkn¯ ,ïBöøä àlà,calañç ììk äöBø íãàä ïéà íàL ¤¨¨¨¤¦¥¨¨¨¤§¨©
¯ ,'eë Ba ä÷áãì íBìLå.df cegi ea oi` ,f`äöBøL ãiî ìáà §¨§¨§¨£¨¦¨¤¤

éLîîe ìa÷îe'ä eðéäìà 'ä" øîBàå Cøaúé Búeäìà åéìò C §©¥©§¦¨¨¡Ÿ¦§¨¥§¥¡Ÿ¥
éúéà çeøc ,Cøaúé Bãeçéa BLôð úììëð àìénî éøä ¯ "ãçà¤¨£¥¦¥¨¦§¤¤©§§¦¦§¨¥§©©§¦

éLîàå çeøçeø C6¯ ,,oky ± gex dkiynne gex d`ian gex ©§©§¦©
oevxd zexxerzde "gex"dzexxerzde "gex" d`ian ,mc` ly

xg`l ,dkiynne ,dlrnln

jyniiy ,mc`a "gex" ,okn

.d"awda weac didieàéäå§¦
,ytpl qgia ±úðéça§¦©
.íéøöî úàéöéoipr ± §¦©¦§©¦

miny zekln ler zlaw

ze`hazde rny z`ixwa

ecegia weac zeidl oevxd

z`ivi oipr df ± d"awd ly

z`vei ytpdy ,mixvn

mr zcg`zne sebd zelbn

.d"awdeðwz ïëìå± §¨¥¦§
xnel ,minkgdúLøẗ¨©

úòLa íéøöî úàéöé§¦©¦§©¦¦§©
¯ à÷åc òîL úàéø÷cgi §¦©§©©§¨
,rny z`ixw mr,óà©

Y àéäLzxin`e zxikf ¤¦
,mixvn z`ivi zyxtäåöî¦§¨
àúéàãk ,òîL úàéø÷ úåöîî àìå ,dîöò éðôaenk ± ¦§¥©§¨§Ÿ¦¦§©§¦©§©¦§¦¨

`aenyíé÷ñBôe àøîba7¯ ,ipta devn `id mixvn z`iviy ©§¨¨§¦
- ?cgi oxne`l epinkg exed ,`eti` ,recn ,dnvréðtî àlà¤¨¦§¥

.Lnî ãçà øác ïäL,rny z`ixwa miny zekln ler zlaw ± ¤¥¨¨¤¨©¨
ler zlaw ici lr ,oky ,ynn cg` xac md ,mixvn z`ivi oipre

,zeipgexa mixvn z`ivi oipr xvep ,rny z`ixwa miny zekln

.sebd zelabdn z`vei ziwl`d ytpdyt óBña ïëåúàéöé úLø §¥§¨¨©§¦©
Bîk ïk íb eðéäå ,"íëéäìà 'ä éðà" ïk íb íiñî íéøöî¦§©¦§©¥©¥£¦¡Ÿ¥¤§©§©¥§

¯ :ìéòì øàaúpL'd ip`" dyrp ± mixvn z`ivi ici lry ¤¦§¨¥§¥
lkay ,ixd .d"awd mr cg`zn icediy ,mkly dwl` ,"mkiwl`

dad`d ,xen`ky myke ± mixvn z`ivi oipr icedia yi mei

xxerl dkixv mixvn z`ivi zrya l`xyi ipal d"awd d`xdy

jk ,d"awdl dlecb dad` "miptl miptd mink" l`xyi ipaa

iehia icil d`a ,jka mby ,mei lkay mixvn z`ivi xxerl dkixv

.l`xyi ipal d"awd ly dlecbd ezad`
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íéøîà éèå÷éì
éúåà øîåìë éìã] äîåøúìäå"íåùî àìà äîåøúå ì

ò ãç àìåëã"ä ùæå :[áèé"åðéäìà 'ä åðì ïúúå ù
éë 'åë äáäàáäæìå 'åë åðéäìà 'ä åðì úúð êéðô øåàá
åðì òðåî ïéàïåöøä àìà 'úé åøåàå åãåçéá ùôðä úå÷éáãî

ç ììë äöåø íãàä ïéà íàù"åá ä÷áãì åìáà .'åë
'ä øîåàå 'úé åúåäìà åéìò êéùîîå ìá÷îå äöåøù ãéî

àìéîî éøä ãçà 'ä åðéäìàçåøã 'úé åãåçéá åùôð úììëð
ïëìå íéøöî úàéöé 'éçá àéäå çåø êéùîàå çåø éúééà

åð÷ú÷ úòùá íéøöî úàéöé 'ô"àéäù óà .à÷ååã ù
÷ úåöîî àìå äîöò éðôá äåöî"àøîâá àúéàãë ù

'ô óåñá ïëå .ùîî ãçà øáã ïäù éðôî àìà íé÷ñåôå
â íééñî íéøöî úàéöé"íëéäìà 'ä éðà ëíâ åðééäå
æîùîë ïë":ì
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א.4. קעט, ג התפילה.5.חלק ב.6.בנוסח קסב, ב חלק אֿב.7.זהר סעי' סז סי' או"ח שו"ע א. כא, ברכות

xii` b"i ycew zay mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר י"ג קודש שבת יום
פרקמז ,132 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëá äðäå æî ÷øô,fq 'nr cr:ì"ùîë

.æî ÷øtmc` lkl deeyd ztqep jxc ,xiaqdl owfd epax lgd e"n wxta ¤¤
dxez miiwi ef dad` jezn xy`e ,d"awdl dlecb dad`l ribdl ,l`xyin

mraha mindy enk :"miptl miptd mink" ly dad`d `ide ± zeevne

mc`d al" mb jk ,mind jez l` elkzqda d`xn mc`y miptd z` mitwyn

ade` cg`y drya ± "mc`l

`edyk cgeinae ,ipyd z`

rityn xacd ,ef ezad` d`xn

dad` ea xxerzzy ipyd lr

mb ,raha `ed xacd .eil`

.dlrna mieey miyp`d ipyyk

lecb jlnyk ,jk xacdy i`cee

mc`l dlecb dad` d`xn axe

enewnl eil` cxei ,ltye heyt

e`iane eze` dlrn ,zegpd

,jlnd lkiday ihxtd excgl

ez` cgiizn `ed mye

,xacd xexa ± dwfg zecg`zda

zegpd mc`a xxeri dfy

,jlnl dlecb dad` ,ltyde

zad`l ytpd zelk icil cr

,xiaqd owfd epaxe .jlnd

ehxety mihxtd lkky

dyr ± mdn xzei daxde ± ltyd mc`d l` lecbd jlnd ly ezad`a

mixvna xzeia zegpd avna l`xyi ipa zeiday ,l`xyi ipa epz` d"awd

cxi envrae eceaka jxazi `edy ,efk dlecb dad` d"awd epl d`xd ±

lry ,dxez ozn zrya ,miiniptd eixcgl ep`iadl ick ,mixvnn eplivdl

ly xzeia dlecbd dcna ,d"awda icedi cg`zn ± zeevne dxez ici

ezkxaa xne` icediy ,"epycw" dlnd z` owfd epax yxit jka .zecg`zd

cegia ez` didzy dy` ycwnd mc`k ,"oiyeciw" oeyln `idy ,devn lr

,dyecw ly dpeilrd dbixcnd lr "epycw" dlnd zaqen ok enk ;xenb

"epycw" dlnd dxen oke .devn meiw ici lr icedi ycwzn da ,oeilrd ycew

lr minxene milcaen miyrp l`xyi ipay dlcadd lr ,(dlcad oeyln)

dlrnl `ide zlcaend d"awd ly ezyecw enk ,zeevn meiw ici

.zenlerdn

xiaqdl owfd epax jiynn ,cenll micner ep` eze` ,f"n wxta

miyxec cvik :uxzle :(`"hily iaxd zxrd oeylae)meikz`

dlrnln dad`d z`y drya ,miptl miptd mink ly dad`d

e`xdiptlepax xiaqn ,`l` ?mixvn z`ivi zrya ,mipy itl`

miptd mink ly dad`d zeidl dkixve dlekiy cala ef `ly ,owfd

xkfipy ici lr ,miptlzrkcxi ,dxez ozne mixvn z`ivi zryay

,l`xyil dlecb dad` d`xd d"awd :xnelk) 'ek envra d"awd

cvn mb m` ik ,(envrae eceaka mdil` "ezcixi"adedd,oky ±

.meie mei lka mixvn z`ivi dpyi ± "d cxi"e mixvn z`ivi znbec

Bîöò úBàøì íãà áiç ,íBéå íBé ìëå ,øBãå øBc ìëa ,äpäå§¦¥§¨¨§¨§©¨¨¨¦§©§

.íéøönî íBiä àöé àeä elàk,"'eke mc` aiig xece xec lka" ± §¦¨¨©¦¦§©¦
lke" :siqen owfd epaxe ,('d dpyn 'i wxt migqt) dpynd oeyl `ed

mb m` ik ,mixvn z`ivi ly oiprd epyi xec lka wx `ly ,"meie mei

,mixvn z`ivi oipr ,icedi ly zipgexd ezceara yi ,mei lkaàéäå§¦
úéäìàä Lôð úàéöé§¦©¤¤¨¡Ÿ¦
àëLî ,óebä øñànî¦©£©©¨§¨

¯ ,àéåçc± "ygpd xer" §¦§¨
d`a ytpd ly dzeig ,oky

ytpd iabl okle ,dtilwdn

zelbl sebd aygp ,ziwl`d

ytpde ± xdeq ziale

zelbd on z`vei ziwl`d

,xq`ndeãeçéa ììkì¦¨¥§¦
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨

éãé ìòäøBzä ÷ñò ©§¥¥¤©¨
¯ ,ììëa úBönäåici lry §©¦§¦§¨

miiwne dxez cnel icediy

eytp z`vei ,zeevn

,sebd zelbn ziwl`d

seq oi` xe` mr zcg`zne

dyrp cgeinae ± `ed jexa

lawn `edy ici lr df xac

:"`ipz"d oeylae .rny z`ixw zrya miny zekln ler envr lr

daL ,òîL úàéø÷a íéîL úeëìî úìa÷a èøôáez`ixwa ± ¦§¨§©¨©©§¨©¦¦§¦©§©¤¨
`ed rnyéLîîe ìa÷î:Bøîàa ,Leøôa Cøaúé Bãeçé åéìò C §©¥©§¦¨¨¦¦§¨¥§¥§¨§

¯ ,ìéòì øàaúpL Bîëe ,"ãçà 'ä eðéäìà 'ä",mcewd wxtaék ¡Ÿ¥¤¨§¤¦§¨¥§¥¦
äéäL éôì ,"'eëå íäøáà éäìà" Bîk àeä "eðéäìà"mdxa` ± ¡Ÿ¥§¡Ÿ¥©§¨¨§§¦¤¨¨

,epia`øa óBñ-ïéà øBà ãeçéa ììëðå ìèa¯ ;àeä-Ceawry ¨¥§¦§¨§¦¥¨
jk ,"mdxa` iwl`" d"awd `xwp ,d"awd mr ezecg`zde elehia

meiw ici lr ,oky ,icedi lk ly dwl`d ± "epiwl`" d"awd `xwp

.`ed jexa seq oi` xe` mr cge`ne lha icedi ± devníäøáàL ÷ø©¤©§¨¨
äæì äëæ,`ed jexa seq oi` xe` mr cge`n zeidl ±åéNòîa ¨¨¨¤§©£¨

¯ ,äâøãîì äâøãnî Lãwa Bëeläådbixcnl dlrzdy cr §¦©Ÿ¤¦©§¥¨§©§¥¨
,`ed jexa seq oi` xe` mr cge`ne lha zeidl ,dpeilrdBîk§

áeúkL1¯ ,"'Bâå òñðå Cìä íøáà òqiå" :jld mdxa` ,dabpd ¤¨©¦©©§¨¨Ÿ§¨Ÿ©§
dbixcnd lr fnxnd ,"dabpd" ribdy cr dbixcnl dbixcnn

ici lr `a df mdxa`ay ixd ± d"awdl dad`a xzeia dpeilrd

.zinvrd ezceareðçðà ìáà,mdxa` ipa ±àéä äðzîe äMøé £¨£©§§ª¨©¨¨¦
eðì ïúpL ,eðì,d"awd ±da Léaìäå ,BúøBz úà,dxeza ±BðBöø ¨¤¨©¨¤¨§¦§¦¨§

úéìëúa Cøaúé Búeîöòå Búeäîa íéãçéîä ,Cøaúé Búîëçå§¨§¨¦§¨¥©§ª¨¦§¨§©§¦§¨¥§©§¦
¯ ,ãeçiä,jxazi ez` cg` xac md epevxe eznkgy ,jkäæ éøäå ©¦©£¥¤

¯ ,ìBëéák Bîöò úà eðì ïúð elàkcnel icediy dn ici lr §¦¨©¨¤©§¦§¨
.jxazi ez` cg`zie jxazi eze` "gwi" zeevn miiwne dxezBîk§

LBãwä øäfa áeúkL2÷eñt ìò3"éì"c] "äîeøz éì eç÷éå" : ¤¨©Ÿ©©¨©¨§¦§¦§¨§¦
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íéøîà éèå÷éì
äðäå æî ÷øôáééç íåéå íåé ìëå øåãå øåã ìëá

àöé àåä åìéàë åîöò úåàøì íãà
àéäå .íéøöîî íåéäøñàîî úéäìàä ùôð úàéöé

à øåà ãåçéá ììëéì àéåçã àëùî óåâä"á ñ"ò ä"÷ñò é
äøåúäíéîù úåëìî úìá÷á èøôáå ììëá úåöîäå

÷á"ùåøéôá 'úé åãåçé åéìò êéùîîå ìá÷î äáù ù
ùîëå .ãçà 'ä åðéäìà 'ä åøîàá"àåä åðéäìà éë ì

ìèá äéäù éôì 'åëå íäøáà éäìà åîëãåçéá ììëðå
à øåà"á ñ"åëåìéäå åéùòîá äæì äëæ íäøáàù ÷ø ä

îë .äâøãîì äâøãîî ùãå÷á"êåìä íøáà òñéå ù
ïúðù åðì àéä äðúîå äùåøé åðçðà ìáà :'åâå òåñðå

úà åðìíéãçåéîä 'úé åúîëçå åðåöø äá ùéáìäå åúøåú
éøäå ãåçéä úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîáïúð åìàë äæ

îë .ìåëéáë åîöò úà åðì"ò ÷ä"æá ù"éì åç÷éå ô
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ט.1. יב, ב.2.בראשית קא, ב ב.3.חלק כה, שמות
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.sebd zelabdn z`vei ziwl`d ytpdyt óBña ïëåúàéöé úLø §¥§¨¨©§¦©
Bîk ïk íb eðéäå ,"íëéäìà 'ä éðà" ïk íb íiñî íéøöî¦§©¦§©¥©¥£¦¡Ÿ¥¤§©§©¥§

¯ :ìéòì øàaúpL'd ip`" dyrp ± mixvn z`ivi ici lry ¤¦§¨¥§¥
lkay ,ixd .d"awd mr cg`zn icediy ,mkly dwl` ,"mkiwl`

dad`d ,xen`ky myke ± mixvn z`ivi oipr icedia yi mei

xxerl dkixv mixvn z`ivi zrya l`xyi ipal d"awd d`xdy

jk ,d"awdl dlecb dad` "miptl miptd mink" l`xyi ipaa

iehia icil d`a ,jka mby ,mei lkay mixvn z`ivi xxerl dkixv

.l`xyi ipal d"awd ly dlecbd ezad`
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היום יום . . . עו

ה'תש"גז אייר, כב לעומריום רביעי

חומש: אמור, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: וכולם . . . סו א"ס ב"ה.

ּדּור. ֲאָבל נֹוֲהִגין  ּסִ ר ּבַ ית ֲאׁשֶ ִהְלכֹות ִציּצִ תּוב ּבְ ּכָ יו, ּוְכמֹו ׁשֶ דֹול ֵאין ָצִריְך ְלַכּסֹות ֹראׁשֹו ַעד ּפִ ית ּגָ ֲעִטיַפת ַטּלִ ּבַ
ם ָהֵעיַנִים. דֹול ּגַ ית ּגָ ּלִ ל ַהּטַ ֶחְלקֹו ָהֶעְליֹון ׁשֶ ְלַכּסֹות ּבְ

ף ְליֹום. ף ְליֹום ּדַ בּוִעים – ּדַ עּוִרים ַהּקְ ֶכת סֹוָטה – נֹוָסף ַעל ׁשִ ִפיָרה ַמּסֶ יֵמי ַהּסְ נֹוֲהִגים ִלְלֹמד ּבִ

ה'תש"גח אייר, כג לעומריום חמישי

חומש: אמור, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: ולכן המשיל . . . סו בחייהם.

א שליח איז דָאך איין זאך מיט דעם משלח, - ע"ד המבואר בענין שהמלאך נקרא 
בשם ה' ממש כשהוא שליח מלמעלה, ומכל שכן נשמות, ומבואר שבנשמות הוא עוד 
במעלה יתרה. - והנה חסידים זיינען שלוחים פון רבי'ן, פון אלטען רבי'ן, איז אז מ'טוט, 
איז מען מקושר, איז דאמָאלט איז ער אין אלץ מקושר: עס געהט א חסיד, עסט א חסיד, 

שלָאפט א חסיד.

הּוא  ׁשֶ ׁש ּכְ ם ה' ַמּמָ ׁשֵ ְלָאְך ִנְקָרא ּבְ ַהּמַ ִעְנַין ׁשֶ ֹבָאר ּבְ ֶרְך ַהּמְ ַח – ַעל ּדֶ ּלֵ ׁשַ ִליַח הּוא ְמֻאָחד ִעם ַהּמְ ׁשָ
ַמֲעָלה ְיֵתָרה. מֹות הּוא עֹוד ּבְ ׁשָ ּנְ ּבַ מֹות, ּוְמֹבָאר ׁשֶ ן ְנׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ַמְעָלה, ּוִמּכָ ִליַח ִמּלְ ׁשָ

ִרים  ִרים; ְוָאז ְמֻקּשָׁ ּפֹוֲעִלים ֲהֵרי ְמֻקּשָׁ ֵקן, ּוְכׁשֶ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ י, ׁשֶ לּוֵחי ָהַרּבִ ה ֲחִסיִדים ֵהם ׁשְ ְוִהּנֵ
ן ָחִסיד. ּכֹל: הֹוֵלְך ָחִסיד, אֹוֵכל ָחִסיד, ָיׁשֵ ּבַ

ה'תש"גט אייר, כד לעומריום ששי

חומש: אמור, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: וז"ש אסף . . . האצילות.

ר ָהָאָדם רֹוֶאה אֹו ׁשֹוֵמַע, הּוא הֹוָרַאת ַהְנָהָגה  ָבר ְוָדָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ ם טֹוב ָאַמר: ּכָ ַעל ׁשֵ מֹוֵרנּו ַהּבַ
ֲעבֹוַדת ה'. ֶרְך ּבַ יל ִמּכֹל, ּדֶ ּכִ ֲעבֹוַדת ה'. ְוֶזהּו ִעְנַין ָהֲעבֹוָדה, ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ ּבַ

ה'תש"גי אייר, כה לעומרשבת

חומש: אמור, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק מז. והנה . . . כמש"ל.

רּוָסה. ַלח ַעל ַהּפְ ַלח, ְוֹלא ִלְזרֹוק ַהּמֶ ּמֶ ָעִמים ּבַ ֹלׁש ּפְ רּוַסת ַהּמֹוִציא ׁשָ יל ּפְ ַנֲהִגיָנן ]=ָאנּו נֹוֲהִגים[ ְלַהְטּבִ

בּועֹות תקנ"ה  ַחג ַהּשָׁ ַמח ֶצֶדק": יֹום ב' ּדְ ר ַה"ּצֶ עּוָדה ִסּפֵ ּסְ ּבַ בּועֹות תרכ"א  ַחג ַהּשָׁ יֹום ב' ּדְ
עּוָדה  ּסְ בּועֹות תקכ"ח ּבַ ַחג ַהּשָׁ יֹום ב' ּדְ ֵקן( : ּבְ נּו ַהּזָ י )ַרּבֵ עּוָדה ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ּסְ ּבַ
ירּות  ׁשֹון ַסּפִ ם הּוא ִמּלְ ם ָלֶכם", ּוְסַפְרּתֶ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש(, "ּוְסַפְרּתֶ ּגִ י )ַהּמַ ת מֹוִרי ְוַרּבִ בֹוד ְקֻדּשַׁ ָאַמר ּכְ
ת ֲאֹדִני ָאִבי  בֹוד ְקֻדּשַׁ ֵען ּכְ ּשָׁ ִהיר. ַוּיִ ֶכם" ּבָ ְהֶיה ַה"ּלָ ּיִ ם ָלֶכם", ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ּוְבִהירּות. "ּוְסַפְרּתֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



עז היום יום . . . 
דֹוָלה.  ְדֵבקּות ּגְ בֹות ּבִ ל ד' ּבָ ּגּון ׁשֶ ֵקן[ ַעל ְזרֹועֹות ָקְדׁשֹו, ַוְיׁשֹוֵרר ֶאת ַהּנִ י ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ֶכם"? ְותֹוְך  ִרים ֶאת ַה"ּלָ ה ְמַסּפְ ֵאָלה: ּוַבּמֶ ל ׁשְ ִנּגּון ׁשֶ דֹוׁש, ַוּיֹאֶמר – ּבְ יּהַ ֶאת ֹראׁשֹו ַהּקָ ְך ִהְגּבִ ַאַחר ּכָ
ה  ל ִמּדָ ּכָ ּדֹות, ׁשֶ ַבע ַהּמִ ֵברּור ׁשֶ ִמימֹות, ּבְ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ ׁשֶ ׁשּוָבה: ּבְ ל ּתְ ִנּגּון ׁשֶ ּבּור ָאַמר – ּבְ ֵדי ּדִ ּכְ
רּור. ת ֵאיָנּה ְצִריָכה ּבֵ ּבָ ׁשַ תֹות, ּדְ ּבָ ַבע ׁשַ ּדֹות ַעְצָמם ִיְהיּו ׁשֶ ַבע ַהּמִ ַבע, ְוׁשֶ לּוָלה ִמּשֶׁ ְהֶיה ּכְ ה ּתִ ּוִמּדָ

ה'תש"גיא אייר, כו לעומריום ראשון

חומש: בהר, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק מח. והנה . . . ־134־ למקורן.

ה: ִפּלָ ּתְ אֹוְמִרים ּבַ
ֵני ְכתּוִבים. ח – ׁשְ ַפּתָ ֵציֵרי ְוֹלא ּבְ ְוֵכן – ּבְ

ְרִדי בֹור. ח – ִמּיָ ַפּתָ ָקַמץ ְוֹלא ּבְ יָתִני – ּבְ ִחּיִ

ֵציֵרי – ַרב טּוְבָך. ֶסגֹול ְוֹלא ּבְ ֶזֶכר – ַזִין ּבְ
ים. ָקַמץ – ְכִפּתִ ח ְוֹלא ּבְ ַפּתָ ִליְך ַקְרחֹו – ּבְ ַמׁשְ

ֶמת. ּוַמְלכּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ָלַעד ַקּיֶ

ה'תש"גיב אייר, כז לעומריום שני

חומש: בהר, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה פרטיות . . . ־134־ חשיבי.

ה: ִפּלָ ּתְ אֹוְמִרים ּבַ
ית ְקמּוָצה. ִליׁשִ ֶמּנּו ַמֲאָמר – ֵמ"ם ׁשְ

תּוָחה. יֹום כּו' ֶנֱאַמר – ֵמם ּפְ ּכְ
י ָעָפר ֲאַנְחנּו. ְמֻלאפּום – ּכִ ָזכּור – ּבִ

תּוָחה.  ה ּפְ גּוׁשָ יו ּדְ ָבא, ּתָ ׁשְ תּוָחה, ָלֵמד ּבִ ִני – ֵטית ּפְ ּוְנַטְלּתַ
ִסיר. ְוַאֲהָבְתָך ֹלא ָתסּור – ְוֹלא ַאל ּתָ

ה'תש"גיג אייר, כח לעומריום שלישי

חומש: בהר, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: וככה ממש . . . ־סח־ ותכלית.
ֲחנּון. ִמְנָחה אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

ע  ְך', ּדַ ַמְעָלה ִמּמָ ע ַמה ּלְ ָהָיה אֹוֵמר ַמֲאָמִרים ְקָצִרים – ָאַמר: 'ּדַ ִנים ׁשֶ אֹוָתם ַהּשָׁ ֵקן – ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֲעבֹוַדת ָהָאָדם. לּוי ּבַ ּתָ ָך, ׁשֶ ַפְרצּוִפים ּוְסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות, ַהּכֹל הּוא ִמּמְ ׁש ְלַמְעָלה ּבְ ּיֵ ל ַמה ּשֶׁ י ּכָ ּכִ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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להעיד. יכול אינו בטיסה הירח את הרואה אך גבוה), בנין גג

(כמשקפת, אופטיים באמצעים להשתמש שאין נראה וכן

אף השמים גרמי את לזהות ניתן שבאמצעותם וכדומה) טלסקופ

ראייה, תיתכן האם לברר מנת על בהם להיעזר ניתן אך ביום,

הרמב"ם ה"א)כדברי פ"ו, היו(להלן הראיה, פי על שעושין "בזמן :

בדקדוק החמה עם הירח בה שיתקבץ שעה ויודעין מחשבין

או הירח יראה אם לידע כדי עושים, שהאצטגנינין כדרך הרבה,

יראה". לא

(298 'nr ,b"k oinegz)

ה'תשע"ב אייר י' רביעי יום ארוכה קדושה - חודש ראש ימי שני

:ÂŒ‰ ˙ÂÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰úçà íòt©©©©

eãîò ...Lc÷na eì÷ì÷úðå ,íéaøòä ïéa ãò àBálî íéãòä eäzLð¦§©¨¥¦¦¨©¥¨©§©¦§¦§©§§©¦§¨¨§

...äçðnä ãò àlà Lãçä úeãò íéìa÷î eéäé àlL eðé÷úäå ,ïéc úéa¥¦§¦§¦¤Ÿ¦§§©§¦¥©Ÿ¤¤¨©©¦§¨

øçîìe ,Lã÷ íBiä BúBà ïéâäBð ¯ äìòîìe äçðnä ïî íéãò eàa íàå§¦¨¥¦¦©¦§¨§©§¨£¦©Ÿ¤§¨¨

.Lã÷Ÿ¤

ב)במשנה ל, אך(ר"ה מדובר, חודש ראש באיזה מבואר לא

שכתבו שם)(רש"ייש פנ"י וראה שם, השנומאירי בראש זה ה.שהיה

זה לפי שם)והוסיפו אלא(טו"א עדים מקבלים שאין התקנה שגם ,

העלולה התקלה כי השנה, ראש לגבי רק היא המנחה עד

השיר לגבי היא המנחה לאחר העדים קבלת ידי על להיווצר

ומאחר חול. יום של מזה השונה התמיד, קרבן בהקרבת הנאמר

של שיר אמרו היום שנתקדש ידעו לא התמיד הקרבת ובעת

ואין התמיד לקרבן מיוחד שיר אין חדשים ראשי בשאר אך חול,

לתקלה. חשש

ומשמע השנה ראש את כלל מזכיר אינו כאן הרמב"ם אך

התקלה שלדבריו ועוד החודשים. כל על היא התקנה שלדעתו

של תמיד אחר להקריבו שאסור מוסף קרבן לגבי היא שנוצרה

חודש. ראש בכל שייכת זו ותקלה הערביים, בין

למעשה: מינה' ו'נפקא

עד נזכר ולא חודש ראש של במנחה ויבוא' 'יעלה השוכח

ר"ח שבמוצאי משום תשלומין, תפילת מתפלל אינו הלילה,

אך שיחזור. בכך כלום יתקן ולא ויבוא יעלה לומר יכול אינו

אברהם' ה'מגן סקט"ז)כתב קח חודש(סי' ראש גם הוא בלילה שאם

שהחסיר. את ויתקן ויבוא יעלה לומר יכול אז כי יחזור,

רק היא חודש ראש ימים שני עשיית כך: על שתמהו ויש

ולומר תשלומין תפילת ולהתפלל לחזור לו אין כן ואם מספק,

הרי חודש, ראש היה ביום אם נפשך: ממה ויבוא יעלה בה

שביום הרי חודש ראש בלילה ואם חודש ראש אינו כבר בלילה

יעלה אמר שלא בכך כלום החסיר ולא חודש ראש היה לא

יחזור? ולמה ויבוא,

הצל"ח ב)ומיישב כו, כ'יומא(ברכות נחשב השנה ראש :

משום שהרי ודאי, בתורת קדושים הימים שני וכאילו אריכתא'

היום אותו נוהגים ולמעלה, מהמנחה עדים באו שאם התקנה,

ר"ה אינו שהיום לנו ידוע שכבר ואע"פ קודש, ולמחר קודש

מחמת רק אינה שהתקנה ונמצא ר"ה, בקדושת בו לנהוג תיקנו

כל לגבי נאמרה התקנה הרמב"ם שלדעת האמור ולפי ספק.

ר"ח ימי שני נחשבים הטעם מאותו בר"ה, רק ולא החדשים

בודאי הוא בשניהם ויבוא יעלה אמירת וחיוב בודאי כקדושים

מספק. ולא

ה'תשע"ב אייר י"א חמישי יום חודש? ראש או חודש סוף - בחודש ל'

:·Œ‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰äòeîMä étî¦¦©§¨

Cëéôì .úBòL áMçî äzà éàå ,Lãçì áMçî äzà íéîiL ,eãîì̈§¤¨¦©¨§©¥§Ÿ¤§¦©¨§©¥¨§¦¨

...àìî Lãçå øñç Lãç íäî ,äðálä éLãç ïéNBò¦¨§¥©§¨¨¥¤Ÿ¤¨¥§Ÿ¤¨¥

מהחודש כחלק נמנה בחודש השלושים יום אחד, מצד

הוא ומאידך במרֿחשוון), א' ולא בתשרי, ל' (למשל: החולף

הבא. החודש של חודש' כ'ראש נחשב

עשרים הוא הלבנה חודש שלמעשה לפי הוא הדבר וטעם

חציו – השלושים יום את לחלק היה וראוי ומחצה, יום ותשעה

מחשב אתה ש"ימים אלא הבא, לחודש וחציו הקודם לחודש

אחד חודש שיהא תיקנו ולכן שעות", מחשב אתה ואי לחודש

לחודש יום חצי 'תורם' החסר שהחודש כך חסר ואחד מלא

אך שלושים. על עומד והשני יום ותשעה לעשרים ויורד השני

קודש השלושים יום של שמקצתו מאחר הרי היום קדושת לענין

קודש כולו ל"ב)– סי' הרי"ד שו"ת .(ראה

כיום נמנה השלושים שיום שחידש מהראשונים יש ואמנם,

הבא לחודש צ"בֿד)א' סי' סנהדרין פסקי ח"ד זרוע עצמו(אור והאוסר ,

הראבי"ה אך בכלל חודש דראש א' אין זה לחודש סי'ביין (ח"ד

למנותתתקי"ט) אבותינו מנהג לשנות לבלתי הדבר "וכשר כתב

ליום התייחסות למצוא ניתן עדיין אך כיום. נהוג וכן שני" מיום

בשנה כסלו בר"ח שנולד מי הבא: החודש כתחילת בחודש ל'

ר"ח, יומיים יש שלו ברֿהמצווה ובשנת ר"ח אחד יום רק שהיה

ל' שהוא דר"ח א' ביום מצווה בר נעשה הפוסקים רוב לדעת

סי'חשוון סקמ"ה)(משנ"ב .נ"ה

סיבוב את במדויק משקפת אינה החודש ימי שקביעות נמצא

שדינים זה לפי שכתבו ויש ומחצה). יום כ"ט (שהוא הירח

ימי קביעות לפי נקבעים אינם הירח של במיקומו התלויים

מסויים בתאריך דם הרואה וכגון: המולד. לפי אלא החודש

לחשוש וצריכה לראיה הגורם הוא זה שתאריך יתכן לחודש,

במצבו תלוי זה ודין ומאחר הבא, בחודש יום באותו לראיה

הוא אין האשה) של מצבה על (המשפיעה הירח של המציאותי

המולד פי על נקבע אלא דין בית ידי על החודש בקביעות תלוי

הבית ג')(בדק שער הרשב"אז', אך שם), הבית שבכוח(משמרת סובר

יום על דין בית וקביעת הטבע, על להשליך דין בית קביעת

בהתאם. להגיב לאשה לגרום עשויה בחודש א' כיום מסוים
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ה'תשע"ב אייר ז' ראשון יום 'הפסק'? של שיעורו מה

:·È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ÎÂÒ ˙ÂÎÏ‰äkqa áLéì ñðkiL ïîæ ìk̈§©¤¦¨¥¥¥©ª¨

áLéì eðeöå åéúBåöîa eðLc÷ øLà' áLiL íã÷ Cøáî ,äòáL ìk̈¦§¨§¨¥Ÿ¤¤¥¥£¤¦§¨§¦§¨§¦¨¥¥

.'äkqa©ª¨

לענייניו גמורה יציאה היוצא שדווקא משנה' ה'מגיד וכתב

או חברו עם לדבר יצא אם אבל מברך, לאלתר לחזור כדי ולא

בברכה לחייבו יציאה זו אין שעתו לצורך לסוכה דבר להביא

כשיחזור.

המקובלת ההלכה תרלט)והנה, סו"ס בשו"ע שנפסק כדעת(כפי היא

תם סוכהרבינו ברא"ש א)(הובא בשעתמה, הסוכה על שמברכים ,

בסוכה. שעושים הדברים שאר כל נפטרו זו ובברכה הסעודה,

על שלא גמורה יציאה רק ר"ת לשיטת האם הדעות ונחלקו

גם שמא או הבאה, בסעודה בברכה מחייבת לאלתר לחזור מנת

הבאה בסעודה בברכה חייב יהיה גמורה יציאה 'שערבלא (ראה

פו) אות תרלט סי' .הציון'

הזקן סי"ג)ואדמו"ר תרלט שנייה(סי' אכילה על שמברך הכריע

אכילה להתחלת ראשונה אכילה גמר בין הסוכה מן "כשיצא

לשעה אחר אלא לאלתר חזר ולא לסוכה חוץ שם ושהה אחרונה

עלֿדעת גמורה ביציאה ביניהם הפסיק לא אם אבל ושתים...

ומהו אחרונה". אכילה על לברך צריך אין – לאלתר לחזור שלא

מקורו? ומה ושתים" שעה "לאחר השיעור גדר

הרבי: מבאר

הוא להתחלה לחזור לחייבו השיעור ותפילה, שמע בקריאת

כולה" לגמור קד)"בכדי וסי' סה סי' זהו(שו"ע רבינו שלדעת ונראה .

מברכים סוכה גבי ולכן: הדעת'. 'היסח של בשיעור ויסוד עיקר

שיעור הוא שנייה בברכה לחייבו השיעור כן ואם בסעודה רק

על – מאריכים ויש שעה הוא הרגיל דרך שעל סעודה אכילת

הגמרא ב)פי נה, שיוצאים(ברכות וכיון יותר – בשולחנו' 'המאריך

ושתים". שעה "לאחר הוא שהשיעור רבינו קבע שעה, מכלל

לסוכה בחזרה בברכה המחייב לסוכה חוץ השהייה חיוב כלומר,

בסעודתו. שוהה שהוא הזמן כפי אחד בכל תלוי נוספת לסעודה

שעתיים. – ולמאריכים שעה, - לרוב

(2 'nr fh zeciqgd xe`a .i"x 'nr b"g ycew zexb`)

ה'תשע"ב אייר ח' שני יום מחייבת ההתחלה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÏ˜˘ ˙ÂÎÏ‰ïzì åéáà ìéçúäL ïè÷̈¨¤¦§¦¨¦¦¥

.÷ñBt Bðéà áeL ,ì÷Mä úéöçî åéìò̈¨©£¦©¤¤¥¥

אברהם' ה'מגן מפרש הדבר סק"ב)בטעם תע סי' כי(או"ח ,

בפירוש יאמר אם זה ולפי כנדר, זה הרי כן לנהוג כשהתחיל

ויתכן בו. לחזור יוכל נדר בתור עצמו על הדבר את מקבל שאינו

השקל", מחצית עליו ליתן אביו "שהתחיל מהלשון זאת לדייק

כן עשה שמלכתחילה היינו אחת", פעם עליו "ששקל ולא

בעתיד כן לנהוג להמשיך מנת על התחלה סי'בתורת שמחה (זכר

.עז)

הזקן אדמו"ר כתב ס"ה)וכן שם בכורות(או"ח תענית לגבי

והיה בנה בעד אחת פעם התענית אם יולדת... "וכן פסח: בערב

כנדר". עליה זה תענית הרי לעולם... כן לנהוג בדעתה אז

מנהג באיזה אחת פעם הנהגה שאף זו מהלכה שלמדו ויש

כנדר כז)(אפיקימחייבת קנג, או"ח אדה"זמגינים בדברי מבואר וכן ,

התרת בנוסח האומרים על תמה ערוך' שולחן וב'קיצור הנ"ל.

אי "...או שהרינדרים: פעמים", שלוש שנהגתי טובה הנהגה זו

מחייבת. בלבד אחת פעם גם

הכולל' ה'שער סק"ג)ומבאר :(פמ"א

אין בקביעות, כן להמשיך מנת על מלכתחילה נהג לא כאשר

היה אם אך פעמים, בשלוש וזהו בו כשרגיל אלא מחייב המנהג

הנהגתו – אחת פעם אפילו בפועל ונהג לעולם כן לנהוג בדעתו

התרת בנוסח אדה"ז של לשונו מדיוק גם מובן וכן מחייבת.

בלבי וגמרתי שנדרתי או מפי, שיצא שפתי מוצא "וכל נדרים:

התניתי ולא פעמים שלוש שנהגתי או מצוה... איזו לעשות

שנדר נדר היינו – שפתי" מוצא "וכל כלומר: נדר'". 'בלי שיהא

הוציא לא אפילו היינו – בלבי" וגמרתי שנדרתי "או במפורש,

מתוך זאת עשה אבל אחת, פעם אפילו נהג אלא בשפתיו

– פעמים" שלוש שנהגתי "או כן. לנהוג להמשיך דעת גמירות

להמשיך. בדעתו גמר שלא אף

אחת פעם אפילו השקל שבמחצית לכך הטעם זה, ולפי

כוונה מתוך היינו לשקול", ש"התחיל כיון היא מחייבת

כאמור. להבא, גם להמשיך

ה'תשע"ב אייר ט' שלישי יום אופטיים באמצעים הירח ראיית על עדות

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˘„Á‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰ïéòáB÷å ïéáMçî ïéà¥§©§¦§§¦
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אחד בליל לירח נזקקין ש"אין העובדה וכן זו, דרישה

ה"ג)ושלשים" המשנה(לעיל ביסוד א)עומדת כב, השנה "שעל(ראש :

החדש". לעדות ויוצאין השבת את מחללין ויום לילה מהלך

קובעת ישראל בארץ רק חודשים ולקבוע לחשב והמגבלה

הרמב"ם שמציין כפי לכך, ראוי בארץ מקום כל שלא גם,

יח)בהלכה בפרק כללי(להלן את ופירט הראיה בגבולות דן שבה

אלו "ודברים שם: סיים אך לארץ, וממערב ממזרח הראיה

משפטי כל להגיד אלא אינן ומערב, מזרח בערי שביארנו

בני או מזרח בני שיהיו לא ולהאדירה, תורה להגדיל הראייה

לעולם אלא כלום. להם תועיל או הירח ראיית על סומכין מערב

שגם מכאן ישראל". שבארץ דין בית קידוש על אלא סומכין אין

מרחקים לעבור ניתן ויום לילה של במהלך כאשר בימינו,

לארץ מזרחית במדינה הירח יראה שאם כיון הרי ארוכים,

לראות המעיד צריך עדיין – ישראל בארץ שנראה ודאי ישראל,

החודש. חידוש על להעיד יוכל אז ורק ישראל, בארץ הירח את

או גבוה הר על (אף הארץ על עומד כשהוא לראותה חייב וכן
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להעיד. יכול אינו בטיסה הירח את הרואה אך גבוה), בנין גג

(כמשקפת, אופטיים באמצעים להשתמש שאין נראה וכן

אף השמים גרמי את לזהות ניתן שבאמצעותם וכדומה) טלסקופ

ראייה, תיתכן האם לברר מנת על בהם להיעזר ניתן אך ביום,

הרמב"ם ה"א)כדברי פ"ו, היו(להלן הראיה, פי על שעושין "בזמן :

בדקדוק החמה עם הירח בה שיתקבץ שעה ויודעין מחשבין

או הירח יראה אם לידע כדי עושים, שהאצטגנינין כדרך הרבה,

יראה". לא
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ה'תשע"ב אייר י' רביעי יום ארוכה קדושה - חודש ראש ימי שני
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ב)במשנה ל, אך(ר"ה מדובר, חודש ראש באיזה מבואר לא

שכתבו שם)(רש"ייש פנ"י וראה שם, השנומאירי בראש זה ה.שהיה

זה לפי שם)והוסיפו אלא(טו"א עדים מקבלים שאין התקנה שגם ,

העלולה התקלה כי השנה, ראש לגבי רק היא המנחה עד

השיר לגבי היא המנחה לאחר העדים קבלת ידי על להיווצר

ומאחר חול. יום של מזה השונה התמיד, קרבן בהקרבת הנאמר

של שיר אמרו היום שנתקדש ידעו לא התמיד הקרבת ובעת

ואין התמיד לקרבן מיוחד שיר אין חדשים ראשי בשאר אך חול,

לתקלה. חשש

ומשמע השנה ראש את כלל מזכיר אינו כאן הרמב"ם אך

התקלה שלדבריו ועוד החודשים. כל על היא התקנה שלדעתו

של תמיד אחר להקריבו שאסור מוסף קרבן לגבי היא שנוצרה

חודש. ראש בכל שייכת זו ותקלה הערביים, בין

למעשה: מינה' ו'נפקא

עד נזכר ולא חודש ראש של במנחה ויבוא' 'יעלה השוכח

ר"ח שבמוצאי משום תשלומין, תפילת מתפלל אינו הלילה,

אך שיחזור. בכך כלום יתקן ולא ויבוא יעלה לומר יכול אינו

אברהם' ה'מגן סקט"ז)כתב קח חודש(סי' ראש גם הוא בלילה שאם

שהחסיר. את ויתקן ויבוא יעלה לומר יכול אז כי יחזור,

רק היא חודש ראש ימים שני עשיית כך: על שתמהו ויש

ולומר תשלומין תפילת ולהתפלל לחזור לו אין כן ואם מספק,

הרי חודש, ראש היה ביום אם נפשך: ממה ויבוא יעלה בה

שביום הרי חודש ראש בלילה ואם חודש ראש אינו כבר בלילה

יעלה אמר שלא בכך כלום החסיר ולא חודש ראש היה לא

יחזור? ולמה ויבוא,

הצל"ח ב)ומיישב כו, כ'יומא(ברכות נחשב השנה ראש :

משום שהרי ודאי, בתורת קדושים הימים שני וכאילו אריכתא'

היום אותו נוהגים ולמעלה, מהמנחה עדים באו שאם התקנה,

ר"ה אינו שהיום לנו ידוע שכבר ואע"פ קודש, ולמחר קודש

מחמת רק אינה שהתקנה ונמצא ר"ה, בקדושת בו לנהוג תיקנו

כל לגבי נאמרה התקנה הרמב"ם שלדעת האמור ולפי ספק.

ר"ח ימי שני נחשבים הטעם מאותו בר"ה, רק ולא החדשים

בודאי הוא בשניהם ויבוא יעלה אמירת וחיוב בודאי כקדושים

מספק. ולא

ה'תשע"ב אייר י"א חמישי יום חודש? ראש או חודש סוף - בחודש ל'
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מהחודש כחלק נמנה בחודש השלושים יום אחד, מצד

הוא ומאידך במרֿחשוון), א' ולא בתשרי, ל' (למשל: החולף

הבא. החודש של חודש' כ'ראש נחשב

עשרים הוא הלבנה חודש שלמעשה לפי הוא הדבר וטעם

חציו – השלושים יום את לחלק היה וראוי ומחצה, יום ותשעה

מחשב אתה ש"ימים אלא הבא, לחודש וחציו הקודם לחודש

אחד חודש שיהא תיקנו ולכן שעות", מחשב אתה ואי לחודש

לחודש יום חצי 'תורם' החסר שהחודש כך חסר ואחד מלא

אך שלושים. על עומד והשני יום ותשעה לעשרים ויורד השני

קודש השלושים יום של שמקצתו מאחר הרי היום קדושת לענין

קודש כולו ל"ב)– סי' הרי"ד שו"ת .(ראה

כיום נמנה השלושים שיום שחידש מהראשונים יש ואמנם,

הבא לחודש צ"בֿד)א' סי' סנהדרין פסקי ח"ד זרוע עצמו(אור והאוסר ,

הראבי"ה אך בכלל חודש דראש א' אין זה לחודש סי'ביין (ח"ד

למנותתתקי"ט) אבותינו מנהג לשנות לבלתי הדבר "וכשר כתב

ליום התייחסות למצוא ניתן עדיין אך כיום. נהוג וכן שני" מיום

בשנה כסלו בר"ח שנולד מי הבא: החודש כתחילת בחודש ל'

ר"ח, יומיים יש שלו ברֿהמצווה ובשנת ר"ח אחד יום רק שהיה

ל' שהוא דר"ח א' ביום מצווה בר נעשה הפוסקים רוב לדעת

סי'חשוון סקמ"ה)(משנ"ב .נ"ה

סיבוב את במדויק משקפת אינה החודש ימי שקביעות נמצא

שדינים זה לפי שכתבו ויש ומחצה). יום כ"ט (שהוא הירח

ימי קביעות לפי נקבעים אינם הירח של במיקומו התלויים

מסויים בתאריך דם הרואה וכגון: המולד. לפי אלא החודש

לחשוש וצריכה לראיה הגורם הוא זה שתאריך יתכן לחודש,

במצבו תלוי זה ודין ומאחר הבא, בחודש יום באותו לראיה

הוא אין האשה) של מצבה על (המשפיעה הירח של המציאותי

המולד פי על נקבע אלא דין בית ידי על החודש בקביעות תלוי

הבית ג')(בדק שער הרשב"אז', אך שם), הבית שבכוח(משמרת סובר

יום על דין בית וקביעת הטבע, על להשליך דין בית קביעת

בהתאם. להגיב לאשה לגרום עשויה בחודש א' כיום מסוים
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הּסּכה‡. מן ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים טמטּוםנׁשים . ְְְֲִִִִִַַַָָָֻֻ
נקבה]ואנּדרֹוגינֹוס ספקי זכר מי[ספקי וכן מּספק. חּיבים , ְְְְִִִִֵֵַַָָ

לאּמֹו, צרי ׁשאינֹו קטן חּיב. חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחציֹו
ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבּסּכה חּיב - ׁשׁש ּכבן חמׁש ּכבן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשהּוא

ּבמצוֹות. לחּנכֹו
aleledkeqexteyzekld

ְְְְִַ
ׁשּיׁש·. חֹולה ולא הּסּכה; מן ּפטּורין ּומׁשּמׁשיהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻחֹולים

ּבעיניו. חׁש ואפּלּו ּבראׁשֹו, חׁש אפּלּו אּלא סּכנה, ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹּבֹו
מׁשּמׁשיו ולא הּוא, - הּסּכה מן ּפטּור הּואמצטער, ואיזה ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

מּפני אֹו הרּוח, מּפני ּבּסּכה ליׁשן יכֹול ׁשאינֹו זה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻמצטער?
הריח. מּפני אֹו ּבהן, וכּיֹוצא והּפרעֹוׁשין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּזבּובין

הּׁשֹוׁשבינין‚. וכל וחתן, ּבּסּכה. חּיב הטובים]האבל, ,[ידידיו ְְְִִֵַַַָָָָָָָֻ
הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת ּכל הּסּכה מן ּפטּורין - חּפה ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻוכל

ּבּלילה.„. ּבין ּבּיֹום ּבין הּסּכה, מן ּפטּורין מצוה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻׁשלּוחי
ּבּלילה; וחּיבין ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, ּדרכים ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֻהֹולכי
וחּיבים ּבּלילה הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, ּדרכים ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻהֹולכי
וחּיבים ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, העיר ׁשֹומרי ְְְִִִִֵַַַַַָָָֻּבּיֹום.
ּבּלילה הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, העיר ׁשֹומרי ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָֻּבּלילה;
ּבין ּבּיֹום ּבין ּפטּורין ּופרּדסין, ּגּנֹות ׁשֹומרי ּבּיֹום. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָוחּיבים
לּׁשֹומר ׁשּיׁש הּגּנב ידע סּכה, הּׁשֹומר יעׂשה ׁשאם - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻּבּלילה

אחר מּמקֹום ויגנב ויבֹוא קבּוע, .מקֹום ְְְִִֵַַָָָָֹ
וׁשֹותה‰. אֹוכל ׁשּיהיה ּבּסּכה? היׁשיבה מצות היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּכיצד

ּכדר ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין הּימים ׁשבעת ּכל ּבּסּכה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻודר
הּימים ׁשבעת וכל הּׁשנה. ימֹות ּבׁשאר ּבביתֹו ּדר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהּוא
"ּבּסּכת ׁשּנאמר: קבע, סּכתֹו ואת עראי ּביתֹו את אדם ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻעֹוׂשה
הּנאֹות, ּומּצעֹות הּנאים ּכלים ּכיצד? ימים". ׁשבעת ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּתׁשבּו
ּכלי אבל ּבּסּכה; וכֹוסֹות, אׁשיׁשֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּוכלי ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻֻּבּסּכה;

האכילה]אכילה לּסּכה.[לאחר חּוץ ּוקערֹות, קדרֹות ּכגֹון , ְְְֲִֵַָָָֻ
לּסּכה. חּוץ מּניחּה קטּנה, סּכה היתה ואם ּבּסּכה; ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָֻֻֻהּמנֹורה,

.Âׁשבעה ּכל ּבּסּכה ויׁשנים וׁשֹותין ּביןאֹוכלין ּבּיֹום ּבין , ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֻ
אּלא ׁשבעה, ּכל לּסּכה חּוץ סעּודה לאכל ואסּור ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבּלילה.
ואין מעט; יתר אֹו ּפחֹות אֹו ּכביצה עראי, אכילת אכל ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאם
מים לׁשּתֹות ּומּתר עראי. ׁשנת אפּלּו לּסּכה, חּוץ ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֻֻיׁשנים
יׁשּתה ולא עצמֹו על ׁשּיחמיר ּומי לּסּכה; חּוץ ּפרֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֻולאכל

מׁשּבח. זה הרי מים, אפּלּו לּסּכה ְֲֲִִֵֶַַָָֻֻחּוץ
.Êאכל אפּלּו חֹובה; ּבּסּכה, הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבליל ְֲֲִִִֵַַָָָָָֻאכילה

לאכל רצה רׁשּות: ,ואיל מּכאן חֹובתֹו. ידי יצא ּפת, ְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּכּזית
ּפרֹות אּלא ׁשבעה ּכל אֹוכל אינֹו רצה, ּבּסּכה; סֹועד ְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻסעּודה,
ּבּפסח מּצה אכילת ּכדין אֹוכל, - לּסּכה חּוץ קליֹות .אֹו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻ

.Áאֹו הּבית ּבתֹו וׁשלחנֹו ּבּסּכה, ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהיה ְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻֻמי
ּבּסּכה; אכל לא ּוכאּלּו אסּור, זה הרי - ואכל לּסּכה, ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻחּוץ
אחר יּמׁש ׁשּמא ּגזרה - הּסּכה ּבתֹו ׁשלחנֹו ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻעד

ּגדֹולה ּבסּכה ואפּלּו .ׁשלחנֹו, ְְְֲִַָָָֻֻ
.Ëקֹורא הּימים, ׁשבעת ּוכׁשּמבין[בתורה]ּכל הּסּכה; ּבתֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻ

ּדעּתֹו ׁשּתהיה ּכדי לּסּכה, חּוץ יבין ׁשּיקרא, ּבּמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּומדקּדק
חּוץ אֹו ּבּסּכה, להתּפּלל רצה - הּמתּפּלל עליו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻמיּׁשבת

ַָֻלּסּכה.
.Èמּתר מאימתי הּבית. לתֹו נכנס זה הרי ּגׁשמים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻירדּו

טּפֹות הּסּכה לתֹו מּׁשּירדּו לתֹולפּנֹות? יּפלּו ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻ
ּפֹול ׁשל לתבׁשיל אפּלּו יּפסד, מהר]הּתבׁשיל .[שמתקלקל ְְְֲִִִִֵֶַַַָ

ּופסקּו לביתֹו ונכנס ּגׁשמים, וירדּו ּבּסּכה אֹוכל ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻהיה
ׁשּיגמר עד לּסּכה, לחזר אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹֻהּגׁשמים
הּבית לתֹו ונכנס ּבּלילה, ּגׁשמים וירדּו יׁשן היה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָסעּודתֹו.
אֹותֹו ּכל לּסּכה לחזר אֹותֹו מטריחין אין - הּגׁשמים ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֻּופסקּו

הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבביתֹו יׁשן אּלא ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּלילה,
.‡Èיּתיר לא ּבׁשחרית, הּׁשביעי ּבּיֹום מּלאכל [יפרק]ּגמר ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ

הּמנחה מן אֹותן ּומפּנה ּכליו את הּוא מֹוריד אבל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻסּכתֹו;
לפּנֹות מקֹום לֹו אין בסוכה]ּולמעלה. לאכול ּפֹוחת[ונאלץ , ְְְֵֵַַָָ

מהסכך]ּבּה ארּבעה[מוריד על הצר[להיכר]ארּבעה ואם . ְְְְִַַַַָָָָָֻ
ׁשבעה. ּכל ׁשּמצותּה ּבּסּכה; לאכל צרי - הּיֹום ּבׁשאר ְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻלסעד

.·Èׁשּיׁשב קדם מבר ׁשבעה, ּכל ּבּסּכה ליׁשב ׁשּיּכנס זמן ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכל
קּדׁשנּו טֹוב'אׁשר יֹום ּובלילי ּבּסּכה'. ליׁשב וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ

הּזמן על ּכ ואחר הּסּכה, על מבר ,[שהחיינו]הראׁשֹון, ְְְִֵַַַַַַַָָָָֻ
ּומבר מעּמד, מקּדׁש נמצא הּכֹוס; על הּברכֹות ּכל ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָֻּומסּדר
היה וכזה הּזמן. על מבר ּכ ואחר ויֹוׁשב, ּבּסּכה' ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ'ליׁשב
חג ׁשל ראׁשֹון ּבלילי מעּמד לקּדׁש ספרד, ורּבי רּבֹותי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֻמנהג

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַֻהּסּכֹות,
.‚Èׁשמֹונה ּבּסּכה יֹוׁשבין ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן

עצרת,ימים. ׁשמיני ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא הּׁשמיני ּובּיֹום ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָ
טמטּום וכן ּבּסּכה'. 'ליׁשב מברכין ואין ּבּה ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָֻֻיֹוׁשבין
ׁשהן מּפני ּבּסּכה', 'ליׁשב מברכין אין לעֹולם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואנּדרֹוגינֹוס,

מּספק. מברכין ואין מּספק, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָחּיבים
.„Èאין אֹותּה. ּומפּנה ּכליו מֹוריד הּׁשמיני, ּבּיֹום מּלאכל ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּגמר

לּה מכניס קטּנה, היתה אם - ּכליו את להֹוריד מקֹום ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָלֹו
וכּיֹוצאמנֹורה ּוקערֹות קדרֹות לּה מכניס ּגדֹולה, היתה ואם ; ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

מּפני מצותּה; נגמרה וׁשּכבר ּפסּולּה, להּכיר ּכדי - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבהן
ּולפסלּה. ּבּה לפחֹות יכֹול ואינֹו טֹוב, יֹום ְְְְִֵֶָָָָׁשהּוא

.ÂËּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין סּכה, עׂשה ׁשּלא סּכהמי עֹוׂשה - ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻֻ
סּכה, עֹוׂשה ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו מֹועד; ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶָֻֻּבחּלֹו

ׁשבעה. ּכל החג;ׁשּמצותּה ימי ׁשמֹונת ּכל אסּורין סּכה, עצי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
נאֹותין אין ,סכ עצי ּבין ּדפנֹות, עצי לדבר[נהנים]ּבין מהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָ

מקצת הּסּכה ּכּלֹו ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני הּימים, ׁשמֹונת ּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻֻאחר
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ה'תשע"ב אייר י"ב שישי יום השנה תקופות ארבע

Y Ë ˜¯Ù ,˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰.úéììë äîã÷ä

באורך הוא חלק כל חלקים. ל-4 מתחלקים החמה ימות 365

הרבעון של ראשיתו 'תקופה'. מכונה: והוא ומשהו, יום 91 של

תשרי' 'תקופת א. הן: התקופות ארבעת התקופה'. 'יום נקרא

(טבתֿשבטֿאדר), טבת' 'תקופת ב. סתיו; (תשריֿחשווןֿכסלו),

'תקופת ד. אביב; (ניסןֿאיירֿסיון), ניסן' 'תקופת ג. חורף;

קיץ. (תמוזֿאבֿאלול), תמוז'

לכן, לירח. השמש בין התאמה לבצע נדרש העברי הלוח

כאשר לדוגמה: הלבנה. שנת מול אל החמה שנת את מחשבים

(ו15ֿ בניסן ט"ו אחרי חל האביב) (תקופת ניסן" "תקופת יום

מעברים טבת"), "תקופת בתוך הם ניסן של הראשונים הימים

השנה. את

חז"ל אומרים לכך ב)בנוגע יא, סימנים(סנהדרין שלושה "על :

ועל התבואה), בשלה לא (אם האביב על השנה: את מעברין

ועל העצרת), מזמן יותר בישולם נתאחר (אם האילן פירות

אין אחד ועל מעברין השלושה) (מתוך שניים על התקופה.

מעוברת". זו הרי עיברוה, ואם מעברין;

l`eny ztewzהוא חמה שנת של לאורכה הראשון המקור –

רב). של וחברו הנשיא יהודה ר' של (תלמידו שמואל האמורא

שלמות שעות ו-6 יום 365 הוא השנה אורך שמואל: לדעת

יום 91 'תקופה' כל מכילה לכך, בהתאם היוליאני). בלוח (כמו

שעות א)ו7.5ֿ נו, שנה(עירובין בכל מתאחרת ניסן תקופת כן ואם ,

באותו בדיוק מתחילה התקופה שנים 28 בכל שעות. ו-6 ביום

הלוח של מלא מסלול מסתיים וכך שעה, ובאותה בשבוע יום

שמואל. תקופת לפי החמה שנת עם העברי

`c` ax ztewzזו קביעה על מסתמך אינו הלוח למעשה, –

אדא רב תקופת על אחר, חשבון על בעיקר אלא שמואל, של

5 יום, 365 היא החמה שנת זה, חשבון לפי רב). של (תלמידו

רגעים ו48ֿ בשעה) החלקים 1080 (מתוך חלקים 779 שעות,

רב חשבון לפי תקופה, כל של אורכה רגעים). 76 יש (כשבחלק

רגעים ו31ֿ חלקים 519 שעות, 7 יום, 91 הוא פ"י)אדא, .(להלן,

חלקים, ב20ֿ שמואל מתקופת אפוא קצרה אדא רב תקופת

הדקה. ושישית כדקה שהם בקירוב,

ה'תשע"ב אייר י"ג קודש שבת ניסית והנהגה טבעית הנהגה

:‡ ‰ÎÏ‰ ·È ˜¯Ù ,˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰LîMä Cìäî©£©©¤¤
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ארבעת את היוצר והוא כשנה, נמשך השמש של סיבובה

מאידך, החדשים. קביעת על השפעה לו אין אך השנה, תקופות

שנה בין המבדיל דבר בו ואין לחודשים רק שייך הלבנה סיבוב

לשנה.

עזרא' ה'אבן מסביר ב)בכך יב, הזה(בא "החודש הפסוק את

והכתוב בתשרי הוא לשנים השנה ראש חדשים": ראש לכם

החדשים למנין ראשון שהוא ניסן על ישראל,'mkl'מדבר עם –

ללבנה. המונים

את מבטאים והלבנה השמש מהלך העניינים, פנימיות לפי

הק של ההנהגות עלשתי החוזר השמש מהלך בעולם: ב"ה

בה שאין הטבע הנהגת את מסמל קבוע שנתי במחזור עצמו

ומתחדש ליום מיום משתנה שאורה הלבנה ומהלך שינויים,

שלעתים הניסית ההנהגה את מסמל חידוש) (מלשון חודש מדי

בעולם. מתגלית

נאמר י"א)ובמדרש פט"ו, בעולמו(שמו"ר הקב"ה "משבחר :

ראש בו קבע ובניו ביעקב וכשבחר ושנים, חדשים ראשי בו קבע

הקב"ה "בחר - ה'עקידה' בעל ומבאר גאולה", של חודש

העולם, בבריאת שנקבעה הטבעית ההנהגה היא בעולמו"

ובניו" ביעקב ו"משבחר תשרי, בחודש הוא זו להנהגה וה'ראש'

הוא זו להנהגה ו'ראש' ישראל, עם לצורך הניסית ההנהגה היא

ממצרים. היציאה חודש ניסן, בחודש

חודש וניסן: תשרי לחודשים ההנהגות שתי בין השייכות וזו

הטבעית, ההנהגה – השמש למהלך השנה ראש הוא תשרי

ההנהגה - הלבנה למהלך השנה ראש הוא ניסן חודש ואילו

הניסית.
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הּסּכה‡. מן ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים טמטּוםנׁשים . ְְְֲִִִִִַַַָָָֻֻ
נקבה]ואנּדרֹוגינֹוס ספקי זכר מי[ספקי וכן מּספק. חּיבים , ְְְְִִִִֵֵַַָָ

לאּמֹו, צרי ׁשאינֹו קטן חּיב. חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחציֹו
ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבּסּכה חּיב - ׁשׁש ּכבן חמׁש ּכבן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשהּוא

ּבמצוֹות. לחּנכֹו
aleledkeqexteyzekld

ְְְְִַ
ׁשּיׁש·. חֹולה ולא הּסּכה; מן ּפטּורין ּומׁשּמׁשיהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻחֹולים

ּבעיניו. חׁש ואפּלּו ּבראׁשֹו, חׁש אפּלּו אּלא סּכנה, ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹּבֹו
מׁשּמׁשיו ולא הּוא, - הּסּכה מן ּפטּור הּואמצטער, ואיזה ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

מּפני אֹו הרּוח, מּפני ּבּסּכה ליׁשן יכֹול ׁשאינֹו זה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻמצטער?
הריח. מּפני אֹו ּבהן, וכּיֹוצא והּפרעֹוׁשין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּזבּובין

הּׁשֹוׁשבינין‚. וכל וחתן, ּבּסּכה. חּיב הטובים]האבל, ,[ידידיו ְְְִִֵַַַָָָָָָָֻ
הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת ּכל הּסּכה מן ּפטּורין - חּפה ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻוכל

ּבּלילה.„. ּבין ּבּיֹום ּבין הּסּכה, מן ּפטּורין מצוה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻׁשלּוחי
ּבּלילה; וחּיבין ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, ּדרכים ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֻהֹולכי
וחּיבים ּבּלילה הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, ּדרכים ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻהֹולכי
וחּיבים ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, העיר ׁשֹומרי ְְְִִִִֵַַַַַָָָֻּבּיֹום.
ּבּלילה הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, העיר ׁשֹומרי ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָֻּבּלילה;
ּבין ּבּיֹום ּבין ּפטּורין ּופרּדסין, ּגּנֹות ׁשֹומרי ּבּיֹום. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָוחּיבים
לּׁשֹומר ׁשּיׁש הּגּנב ידע סּכה, הּׁשֹומר יעׂשה ׁשאם - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻּבּלילה

אחר מּמקֹום ויגנב ויבֹוא קבּוע, .מקֹום ְְְִִֵַַָָָָֹ
וׁשֹותה‰. אֹוכל ׁשּיהיה ּבּסּכה? היׁשיבה מצות היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּכיצד

ּכדר ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין הּימים ׁשבעת ּכל ּבּסּכה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻודר
הּימים ׁשבעת וכל הּׁשנה. ימֹות ּבׁשאר ּבביתֹו ּדר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהּוא
"ּבּסּכת ׁשּנאמר: קבע, סּכתֹו ואת עראי ּביתֹו את אדם ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻעֹוׂשה
הּנאֹות, ּומּצעֹות הּנאים ּכלים ּכיצד? ימים". ׁשבעת ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּתׁשבּו
ּכלי אבל ּבּסּכה; וכֹוסֹות, אׁשיׁשֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּוכלי ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻֻּבּסּכה;

האכילה]אכילה לּסּכה.[לאחר חּוץ ּוקערֹות, קדרֹות ּכגֹון , ְְְֲִֵַָָָֻ
לּסּכה. חּוץ מּניחּה קטּנה, סּכה היתה ואם ּבּסּכה; ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָֻֻֻהּמנֹורה,

.Âׁשבעה ּכל ּבּסּכה ויׁשנים וׁשֹותין ּביןאֹוכלין ּבּיֹום ּבין , ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֻ
אּלא ׁשבעה, ּכל לּסּכה חּוץ סעּודה לאכל ואסּור ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבּלילה.
ואין מעט; יתר אֹו ּפחֹות אֹו ּכביצה עראי, אכילת אכל ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאם
מים לׁשּתֹות ּומּתר עראי. ׁשנת אפּלּו לּסּכה, חּוץ ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֻֻיׁשנים
יׁשּתה ולא עצמֹו על ׁשּיחמיר ּומי לּסּכה; חּוץ ּפרֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֻולאכל

מׁשּבח. זה הרי מים, אפּלּו לּסּכה ְֲֲִִֵֶַַָָֻֻחּוץ
.Êאכל אפּלּו חֹובה; ּבּסּכה, הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבליל ְֲֲִִִֵַַָָָָָֻאכילה

לאכל רצה רׁשּות: ,ואיל מּכאן חֹובתֹו. ידי יצא ּפת, ְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּכּזית
ּפרֹות אּלא ׁשבעה ּכל אֹוכל אינֹו רצה, ּבּסּכה; סֹועד ְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻסעּודה,
ּבּפסח מּצה אכילת ּכדין אֹוכל, - לּסּכה חּוץ קליֹות .אֹו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻ

.Áאֹו הּבית ּבתֹו וׁשלחנֹו ּבּסּכה, ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהיה ְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻֻמי
ּבּסּכה; אכל לא ּוכאּלּו אסּור, זה הרי - ואכל לּסּכה, ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻחּוץ
אחר יּמׁש ׁשּמא ּגזרה - הּסּכה ּבתֹו ׁשלחנֹו ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻעד

ּגדֹולה ּבסּכה ואפּלּו .ׁשלחנֹו, ְְְֲִַָָָֻֻ
.Ëקֹורא הּימים, ׁשבעת ּוכׁשּמבין[בתורה]ּכל הּסּכה; ּבתֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻ

ּדעּתֹו ׁשּתהיה ּכדי לּסּכה, חּוץ יבין ׁשּיקרא, ּבּמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּומדקּדק
חּוץ אֹו ּבּסּכה, להתּפּלל רצה - הּמתּפּלל עליו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻמיּׁשבת

ַָֻלּסּכה.
.Èמּתר מאימתי הּבית. לתֹו נכנס זה הרי ּגׁשמים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻירדּו

טּפֹות הּסּכה לתֹו מּׁשּירדּו לתֹולפּנֹות? יּפלּו ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻ
ּפֹול ׁשל לתבׁשיל אפּלּו יּפסד, מהר]הּתבׁשיל .[שמתקלקל ְְְֲִִִִֵֶַַַָ

ּופסקּו לביתֹו ונכנס ּגׁשמים, וירדּו ּבּסּכה אֹוכל ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻהיה
ׁשּיגמר עד לּסּכה, לחזר אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹֻהּגׁשמים
הּבית לתֹו ונכנס ּבּלילה, ּגׁשמים וירדּו יׁשן היה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָסעּודתֹו.
אֹותֹו ּכל לּסּכה לחזר אֹותֹו מטריחין אין - הּגׁשמים ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֻּופסקּו

הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבביתֹו יׁשן אּלא ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּלילה,
.‡Èיּתיר לא ּבׁשחרית, הּׁשביעי ּבּיֹום מּלאכל [יפרק]ּגמר ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ

הּמנחה מן אֹותן ּומפּנה ּכליו את הּוא מֹוריד אבל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻסּכתֹו;
לפּנֹות מקֹום לֹו אין בסוכה]ּולמעלה. לאכול ּפֹוחת[ונאלץ , ְְְֵֵַַָָ

מהסכך]ּבּה ארּבעה[מוריד על הצר[להיכר]ארּבעה ואם . ְְְְִַַַַָָָָָֻ
ׁשבעה. ּכל ׁשּמצותּה ּבּסּכה; לאכל צרי - הּיֹום ּבׁשאר ְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻלסעד

.·Èׁשּיׁשב קדם מבר ׁשבעה, ּכל ּבּסּכה ליׁשב ׁשּיּכנס זמן ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכל
קּדׁשנּו טֹוב'אׁשר יֹום ּובלילי ּבּסּכה'. ליׁשב וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ

הּזמן על ּכ ואחר הּסּכה, על מבר ,[שהחיינו]הראׁשֹון, ְְְִֵַַַַַַַָָָָֻ
ּומבר מעּמד, מקּדׁש נמצא הּכֹוס; על הּברכֹות ּכל ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָֻּומסּדר
היה וכזה הּזמן. על מבר ּכ ואחר ויֹוׁשב, ּבּסּכה' ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ'ליׁשב
חג ׁשל ראׁשֹון ּבלילי מעּמד לקּדׁש ספרד, ורּבי רּבֹותי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֻמנהג

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַֻהּסּכֹות,
.‚Èׁשמֹונה ּבּסּכה יֹוׁשבין ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן

עצרת,ימים. ׁשמיני ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא הּׁשמיני ּובּיֹום ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָ
טמטּום וכן ּבּסּכה'. 'ליׁשב מברכין ואין ּבּה ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָֻֻיֹוׁשבין
ׁשהן מּפני ּבּסּכה', 'ליׁשב מברכין אין לעֹולם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואנּדרֹוגינֹוס,

מּספק. מברכין ואין מּספק, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָחּיבים
.„Èאין אֹותּה. ּומפּנה ּכליו מֹוריד הּׁשמיני, ּבּיֹום מּלאכל ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּגמר

לּה מכניס קטּנה, היתה אם - ּכליו את להֹוריד מקֹום ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָלֹו
וכּיֹוצאמנֹורה ּוקערֹות קדרֹות לּה מכניס ּגדֹולה, היתה ואם ; ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

מּפני מצותּה; נגמרה וׁשּכבר ּפסּולּה, להּכיר ּכדי - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבהן
ּולפסלּה. ּבּה לפחֹות יכֹול ואינֹו טֹוב, יֹום ְְְְִֵֶָָָָׁשהּוא

.ÂËּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין סּכה, עׂשה ׁשּלא סּכהמי עֹוׂשה - ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻֻ
סּכה, עֹוׂשה ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו מֹועד; ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶָֻֻּבחּלֹו

ׁשבעה. ּכל החג;ׁשּמצותּה ימי ׁשמֹונת ּכל אסּורין סּכה, עצי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
נאֹותין אין ,סכ עצי ּבין ּדפנֹות, עצי לדבר[נהנים]ּבין מהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָ

מקצת הּסּכה ּכּלֹו ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני הּימים, ׁשמֹונת ּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻֻאחר
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ּבׁשּבת להיֹות ׁשּיֹוםׁשחל ּבוּדאי ׁשּידעּו מקֹומֹות ּבׁשאר וכן ; ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
הרחֹוקין הּמקֹומֹות אבל יׂשראל. ּבארץ החג, יֹום הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָזה
הּלּולב נֹוטלין היּו לא חדׁש, ראׁש ּבקביעת יֹודעין היּו ְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹֹׁשּלא

ִֵָמּספק.
.ÊÈהּלּולב את לּטל חכמים אסרּו הּמקּדׁש, ּבית ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומּׁשחרב

את ׁשּקּדׁשּו יׂשראל ארץ ּבני ואפּלּו הראׁשֹון, ּבּיֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת
הּגבּולין ּבני מּפני ׁשאינן[שבמקומות]החדׁש, הרחֹוקין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

זה, ּבדבר ׁשוין הּכל ׁשּיהיּו ּכדי - החדׁש ּבקביעת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹיֹודעין
וחּיּוב הֹואיל נֹוטלין; אין ואּלּו ּבׁשּבת נֹוטלין אּלּו יהיּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָֹולא
להּתלֹות מקּדׁש ׁשם ואין הּוא, אחד מקֹום ּבכל ראׁשֹון ְְְְִִִֵֶָָָָָָיֹום

ּבֹו.
.ÁÈה ּפי על עֹוׂשין ׁשהּכל הּזה מקדשיםחׁשּבֹוןּובּזמן [ולא ְְִִֶֶֶַַַַַַֹ

הראיה] פי ּבׁשּבתעל יּנטל ׁשּלא ׁשהיה, ּכמֹות הּדבר נׁשאר -ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּביֹום ואפּלּו יׂשראל ּבארץ ולא ּבּגבּולין לא ּכלל, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹלּולב
ּוכבר החדׁש. ּבקביעת יֹודעין ׁשהּכל ּפי על ואף ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹֹראׁשֹון,
ׁשּמא ּגזרה, - ּבׁשּבת הּלּולב ּבנטילת האּסּור ׁשעּקר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבארנּו,

הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְֲִִִֶַַַַַָיעבירּנּו
.ËÈוכל לּולב; ּבנטילת חּיב ּובסּכה, ּבׁשֹופר ׁשחּיב ְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻּכל

חּיב לנענע, הּיֹודע קטן מּלּולב. ּפטּור וסּכה, מּׁשֹופר ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָֻהּפטּור
ּבמצוֹות.ּבלּולב לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ְְְְְְְְִִִִֵֵַָ

.Îחּוץ אחרת ערבה ּבּמקּדׁש ׁשּמביאין מּסיני, למׁשה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלכה
ׁשּבּלּולב ּבערבהמערבה חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ואין , ְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָ

אחד. ּבבד אחד עלה אפּלּו וׁשעּורּה, ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבּלּולב;
.‡Îהיּו הּימים מּׁשבעת ויֹום יֹום ּבכל מצותּה? היתה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָּכיצד

מרּבּיֹות צדדי[ענפים]מביאין על אֹותן וזֹוקפין ערבה, ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֻ
ׁשהיּו ּובעת הּמזּבח; ּגּבי על ּכפּופין וראׁשיהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמזּבח,
חל ותֹוקעין. ּומריעין ּתֹוקעין אֹותּה, וסֹודרין אֹותּה ְְְְְְְִִִִִִִָָָמביאין
ּכן אם אּלא ערבה; זֹוקפין אין החג, ּבתֹו להיֹות ׁשּבת ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָיֹום

ּב אֹותּה זֹוקפין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשביעי יֹום ּכדיחל ׁשּבת, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
מצוה. ׁשהיא ְְְְִִֶַָָלפרסמּה

.·Î,לּמקּדׁש ׁשּבת מערב אֹותּה מביאין עֹוׂשין? היּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד
יכמׁשּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל ּבגיגּיֹות אֹותּה [יבלו]ּומּניחין ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹ

העם ּובאין הּמזּבח, ּגּבי על אֹותּה זֹוקפין ּולמחר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהעלין.
יֹום. ּבכל ׁשעֹוׂשין ּכדר אֹותּה ונֹוטלין מּמּנה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָולֹוקחין
אֹותּה נֹוטלין אין - ּבּתֹורה ּבפרּוׁש ואינּה הֹואיל - זֹו ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָוערבה
ּבלבד הּׁשביעי ּבּיֹום אּלא לּמקּדׁש, זכר החג ימי ׁשבעת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל
אחד ּבד לֹוקח עֹוׂשה? ּכיצד הּזה. ּבּזמן אֹותּה ׁשּנֹוטלין ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּוא
על ּבּה וחֹובט ׁשּבּלּולב, מערבה חּוץ הרּבה, ּבּדין ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָאֹו
ׁשּדבר - ּברכה ּבלא ׁשלׁש, אֹו ּפעמים הּכלי על אֹו ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּקרקע

הּוא. נביאים מנהג ְְִִִֶַזה
.‚Îּבידיהן ּבלּולביהן הּמזּבח את מּקיפין היּו ויֹום יֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבכל

ּנא" הֹוׁשיעה ה', "אּנא ואֹומרין: אחת, הּׁשביעיּפעם ּובּיֹום . ְְְִִִִַַַַַַָָָָ
ּבכל יׂשראל נהגּו ּוכבר ּפעמים. ׁשבע הּמזּבח את ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּקיפין
אֹותּה ּומּקיפין הּכנסת, ּבית ּבאמצע ּתבה להּניח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּמקֹומֹות,
לּמקּדׁש. זכר - הּמזּבח את מּקיפין ׁשהיּו ּכדר יֹום, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבכל

.„Î,ׁשחרית מּביתֹו אדם יֹוצא ּבירּוׁשלים: הּמנהג היה ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּכ
ּבידֹו; והּוא ּומתּפּלל, הּכנסת לבית ונכנס ּבידֹו; ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָולּולבֹו

ּוכׁשּיּכנס ּבידֹו. והּוא אבלים, ּולנחם חֹולים לבּקר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָויֹוצא
עבּדֹו ּביד אֹו ּבנֹו ּביד לביתֹו מׁשּלחֹו .לּמדרׁש, ְְְְְְְְִֵַַַַַָ

.‰Îּומחזירּתּו ּבעלּה, אֹו ּבנּה מּיד הּלּולב אּׁשה ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָמקּבלת
ּבׁשּבת לּולב נֹוטלין ׁשהיּו ּבזמן ּבׁשּבת, טֹובלּמים ּוביֹום ; ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָ

ּובּמֹועד הּמים, על המועד]מֹוסיפין הּמים.[חול מחליפין ֲִִִִִִֵַַַַַַַ
.ÂÎאּלא ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּבֹו; להריח אסּור ׁשּבּלּולב, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהדס

אבל ּבֹו. להריח אסּור יהיה לּמצוה, והקצה והֹואיל ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֻלהריח,
מאכילה לּמצוה הקצה ׁשהרי ּבֹו, להריח מּתר .אתרֹוג, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻ

.ÊÎׁשהקצה מּפני - ׁשביעי יֹום ּכל אתרֹוג לאכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָֹֻואסּור
ּובּזמן לאכלּה; מּתר ּובּׁשמיני, לכּלֹו. הקצה הּיֹום, ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻֻֻלמקצת
לּולב נֹוטלין ׁשאין ּפי על אף ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה
ּבּׁשמיני אסּור ׁשהיה ּכדר ּבּׁשמיני, אסּור האתרֹוג ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבּׁשמיני,
ׁשביעי. ספק ׁשהּוא הּספק מּפני ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבזמן
יֹוצא ואחת אחת ּכל - ימים לׁשבעה אתרֹוגין ׁשבעה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָהפריׁש

למחר ואֹוכלּה ליֹומּה, .ּבּה ְְְְָָָָָ

ח ¤¤ּפרק

ואתרֹוג,‡. וערבה והדס לּולב ׁשהן האּלּו, מינין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָארּבעה
יאּוׁש לאחר אפּלּו ּגנּוב אֹו ּגזּול אֹו יבׁש, מהן אחד ,ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

מאׁשרה ׁשהיה זרה]אֹו עבודה לשם על[נטיעה אף הּנעבדת ֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
- הּנּדחת עיר ׁשל ׁשהיה אֹו מּלעבדּה, האׁשרה ׁשּבּטלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּפי
יּטל לא זרה, עבֹודה ׁשל מהן אחד היה ּפסּול. זה ֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹהרי

ּכמּוׁש היה יצא. נטל, ואם ליבׁש,[נבול]לכּתחּלה; ּגמר ולא ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֹ
ּכׁשר; הּיבׁש לּולב הּסּכנה, ּבׁשעת אֹו הּדחק ּובׁשעת ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָּכׁשר.

הּמינין. ׁשאר לא ְֲִִַָָֹאבל
טבל·. וׁשל טמאה ּתרּומה וׁשל ערלה ׁשל [שלאאתרֹוג ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

ומעשרות] תרומות ּדמאיהופרש ׁשל ּפסּול; הארץ, עם [של ְֶַָ
ומעשר] בתרומה חייבו נכסיושחז"ל ׁשּיפקיר ׁשאפׁשר ּכׁשר, ,ְְְִֵֶֶֶַָָָָ

ּתרּומה ׁשל אתרֹוג ּדמאי. לאכל לֹו ׁשּמּתר עני, ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻויהיה
יכׁשירֹו ׁשּמא יּטל, לא - ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר וׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹטהֹורה

במים]לטמאה שמירתו ּכׁשר[בעת נטל, ואם ;. ְְְִֵַָָָֻ
נסּדק‚. ּפסּול. ראׁשֹו, ׁשּנקטם לאורכו]לּולב העליון [עלהו ְְִִֶַַָָֹ

ּפסּול. ּכׁשנים, ׁשּיראּו עד מּזה זה סדקיו ׁשני נתרחקּו אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
חטֹורת ּבעל ּכגב ׁשדרֹו ׁשהרי לפניו, עקם ,[גיבנת]היה ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ

נעקם ּברּיתֹו. היא ׁשּזֹו ּכׁשר, - לאחֹוריו עקם היה ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּפסּול;
נּדלּדלּו ולא מּזה זה עליו נפרדּו ּפסּול. צדדיו, מּׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלאחד

לגמרי] החרּיֹות[נפרדו הגדולים]ּכעלי ּכׁשר;[הענפים , ֲֲִֵֵַַָ
החרּיֹות, ּכעלי לּולב ׁשל מּׁשדרֹו ׁשּיּדלּדלּו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָנפרצּו,

ָּפסּול.
ׁשנים„. ּגדלין ּגדלין, ּכׁשהם הּוא: ּכ לּולב ׁשל עלין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּברּית

הּנקרא הּוא הּדבּוקין, עלין ׁשני ּכל וגב מּגּבן, ּודבּוקין ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָׁשנים
ּפסּול הּתיֹומת, נחלקה אחת'ּתיֹומת'. אחת עליו היּו . ְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָ

עליו היּו לא ּפסּול. ּתיֹומת, להן היה ולא ּברּיתֹו ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹמּתחּלת
אם - זה ּתחת זה אּלא הּלּולבין, ּכל ּכדר זה ּגב על ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָזה
ׁשל ׁשדרֹו ּכל ׁשּנמצא מּמּנּו, ׁשּלמעלה לעּקר מּגיע זה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹראׁש
לצד מּגיע זה ׁשל ראׁשֹו אין ואם ּכׁשר; ּבעליו, מכּסה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלּולב

ּפסּול. זה, ׁשל ִֶֶָָעּקרֹו
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ׁשמיני, ׁשל הּׁשמׁשֹות לבין והקצת והֹואיל הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻעד
הּיֹום. לכל ְְַָָֻהקצת

.ÊËאסּור לנאֹותּה, ּכדי ּבּסּכה ׁשּתֹולין ּומׁשקין אכלין ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻוכן
ׁשּתלין, ּבׁשעה עליהן התנה ואם ׁשמֹונה; ּכל מהן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלהסּתּפק

ּבֹודל 'איני הּׁשמׁשֹות'[נבדל]ואמר: ּבין ּכל יו"טמהן [של ְְִֵֵֵֵֶַַָָָ
לאהראשון] ׁשהרי - ׁשּירצה עת ּבכל מהן מסּתּפק זה הרי ,ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

נחׁשבּו ולא הּסּכה קדּׁשת עליהן חלה ולא אֹותן, ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻֻהקצה
ְָּכמֹותּה.

ז ¤¤ּפרק

ּתמרים"‡. חרּיֹות"ּכּפֹות הן ּבּתֹורה, ׁשל[ענפים]האמּורים ְֲֲִִִֵֶַַָָָ
אּלא ּולכאן, לכאן העלין ׁשּיתּפרדּו קדם ּכׁשּיצמחּו, ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹּדקל

'לּולב'. הּנקרא והּוא ׁשרביט; ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָּכׁשּיהיה
הדר"·. עץ עץ"ּפרי "וענף אתרֹוג. הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְְִֵֵֶַַַַָָָָָ

חֹופין ׁשעליו ההדס הּוא ּבּתֹורה, האמּור את[מכסים]עבת" ֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
אחד; ּבגבעֹול ּכן על יתר אֹו עלין ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹעצֹו,
הּׁשליׁשי והעלה זה, ּכנגד זה ּבׁשוה העלין ׁשני היּו אם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָאבל
ׁשֹוטה'. 'הדס נקרא אּלא עבת, זה אין - מהן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלמעלה

נחל"‚. על"ערבי הּגדל ּדבר ּכל אינן ּבּתֹורה, האמּורֹות ְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּלֹו עלה נחל'; 'ערבי הּנקרא הּוא ידּוע מין אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּנחל,

חלק[ארוך]מׁשּו ּופיו פגימות], וזה[ללא אדם, ׁשּלֹו וקנה , ְְִֶֶֶָָָָָֹ
נאמר לכ הּנחלים, על ּגדל זה מין ורב 'ערבה'. הּנקרא ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּוא
ּכׁשר. ּבהרים, אֹו ּבּמדּבר ּגדל היה ואפּלּו נחל"; ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ"ערבי

ּופיו„. עגל ׁשּלֹו ׁשעלה אּלא לערבה, ּדֹומה אחר מין ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹויׁש
למּסר הּנקרא[משור]ּדֹומה הּוא וזה אדם; אינֹו ׁשּלֹו וקנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּלּה העלה ּפי ׁשאין ערבה מין ויׁש ּפסּולה. והיא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ'צפצפה',
ּכמֹו מאד עד קטּנים ּתלמים ּבֹו יׁש אּלא ּכמּסר, ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹחלק
הּׁשמּועה מּפי האּלּו, הּדברים וכל ּכׁשר. וזה קטן; מּגל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּפי

נתּפרׁשּו. רּבנּו ְְִִֵֶַָֹמּמׁשה
א‰. מינין זה;ּלּוארּבעה את זה ּומעּכבין הן, אחת מצוה - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מֹוסיפין ואין מהן, ּפֹוחתין ואין לּולב'. 'מצות נקראים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻוכּלן
מין ּתחּתיו מביאין אין מהן, אחד נמצא לא ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעליהן;

לֹו. הּדֹומה ֵֶַַאחר
.Âולעׂשֹות וערבה, והדס לּולב לאגד הּמבחר מן ְְְֱֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹֻמצוה

אחת אגּדה מברׁשלׁשּתן ּבהן, לצאת נֹוטלן ּוכׁשהּוא . ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
לֹו סמּוכין וכּלן הֹואיל לּולב', נטילת 'על [טפליםּתחּלה ְְְְִִִִַַָָָֻ

גובהו] מפני ּבימינֹואליו הּזאת האגּדה נֹוטל ּכ ואחר ,ְֲִִֵַַַָָָֹֻ
למּטה עּקריהן ׁשּיהיּו ּגדילתן ּדר ונֹוטלן ּבׂשמאלֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹואתרֹוג
אחד ּונטלן אגדן לא ואם לאויר. למעלה וראׁשיהן ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹלארץ
אם אבל אצלֹו; מצּויין ארּבעּתן ׁשּיהיּו והּוא, - יצא ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאחד,

אחד, מין ׁשחסרֹו אֹו אחד מין אּלא לֹו היה עדלא יּטל לא ֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ
הּׁשאר. ְְִֶַָָׁשּימצא

.Êּבּדי ּוׁשני אחד, ואתרֹוג אחד, לּולב מהן? נֹוטל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכּמה
ּכדי ּבהדס, להֹוסיף רצה ואם הדס. ּבּדי ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹערבה,

ּג אגּדה ׁשארׁשּיהיה אבל הּוא. הּמצוה ונֹואי מֹוסיף; - דֹולה ְְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָֻ
ואם מהן; ּגֹורעין ואין מנינם, על מֹוסיפין אין - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָהּמינין

ּפסל. [לא] ּגרע, אֹו ִַַָָהֹוסיף

.Áמארּבעה ּפחֹות אין לּולב, מהן? מין ּכל אר ׁשעּור ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכּמה
מּׁשדרֹוטפחים - ּומדידתֹו ּכׁשר; ׁשהּוא, ּכל אר היה ואם ; ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹ

מּׁשלׁשה ּפחֹות אין וערבה, והדס העלים. מראׁש לא ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹּבלבד,
ּבכל אין אפּלּו ּכׁשרים. ׁשהן, ּכל ארּכין היּו ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָֻטפחים;
ּבראׁש ׁשּיהיּו והּוא, - ּכׁשר לחין, עלין ׁשלׁשה אּלא ּובד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבד
יֹוצא לּולב ׁשל ׁשדרֹו ׁשּיהיה צרי הּלּולב, אגד ואם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּבד.

יתר אֹו טפח והערבה ההדס אין[לגובה]מן אתרֹוג, וׁשעּור . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל ּגדֹול היה ואם מּכביצה; ְְִִֵֵֶָָָָָָָּפחֹות

.Ëּבין ּכאחת ׁשהגּביהן ּבין - אּלּו מינין ארּבעה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּׁשּיגּביּה
זה אחר ׁשּיגּביהןּבזה והּוא, יצא; - ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

יצא לא ּגדילתן, ּדר ׁשּלא אבל ּגדילתן; ּומצוהּדר . ְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
ואתרֹוג ּבימין מינין ׁשלׁשה ׁשל אגּדה ׁשּיגּביּה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻּכהלכתּה,
ׁשלׁש הּלּולב וינענע ויֹוריד, ויעלה ויביא ויֹולי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹּבׂשמאל,

ורּוח. רּוח ּבכל ְְִַַָָָּפעמים
.Èּומביא ּפעמים, ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש ּומנענע מֹולי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹּכיצד?

וירידה ּבעלּיה, וכן ּפעמים; ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש .ּומנענע ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ
ּכי לה', ּב"הֹודּו ההּלל קריאת ּבׁשעת ּומביא? מֹולי ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָוהיכן
הּיֹום וכל ּנא". הֹוׁשיעה ה', ּוב"אּנא וסֹוף, ּתחּלה ְְְִִַָָָָָָָטֹוב",

ּבּלילה. נּטל ואינֹו לּולב; לנטילת ְְְִִִֵֵַַַַָָָּכׁשר
.‡Èּגימֹון זֹו לאגּדה חוט]עׂשה אֹו[כרך זהב, וׁשל ּכסף ׁשל ְֲִֶֶֶֶַָָָָָֻ

אחר, ּדבר ידי על לקיחה יצא; - ּונטלּה סדין עליה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָׁשּכר
ׁשּכל - הּדּור ודר ּכבֹוד ּדר ׁשּיהיה והּוא, לקיחה. ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשמּה
האּלּו הּמינין את נתן אם אבל חֹוצץ; אינֹו לנאֹותֹו, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהּוא

חֹובתֹו. ידי יצא לא ּונטלּה, ּבקדרה אֹו ְְְְִִֵֵָָָָָָָֹּבעציץ
.·Èו ההדס עם הּלּולב את הּלּולבאגד ּבין והבּדיל הערבה, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

הבּדיל חֹוצץ; זה הרי - ּבּה וכּיֹוצא ּבמטלית ההדס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָּובין
חֹוצץ אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין חֹוצץ, אינֹו - הדס ּבעלי .ּביניהן ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַ

ּבמׁשיחה אֹו ּבחּוט הּלּולב את לאגד לֹו מין[חבל]ויׁש וכל , ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹ
מעּכבת. אגידתֹו ואין הֹואיל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָׁשּירצה,

.‚Èּבכל ּבלבד חג ׁשל הראׁשֹון ּבּיֹום להּנטל לּולב, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמצות
לכם "ּולקחּתם ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ואפּלּו זמן, ּובכל ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָמקֹום
ויֹום יֹום ּבכל אֹותֹו נֹוטלין לבּדֹו ּובּמקּדׁש הראׁשֹון". ְְְְְִִִַַַָָָּבּיֹום
אלהיכם ה' לפני "ּוׂשמחּתם ׁשּנאמר: החג, ימי ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשבעת
נּטל אינֹו - החג ּבתֹו להיֹות הּׁשּבת יֹום חל ימים". ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָׁשבעת
ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ּבידֹו יֹוליכּנּו ׁשּמא ּגזרה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבׁשּבת;

ּבּׁשֹופר. ׁשּגזרּו ּכמֹו ְְִֶַַָָָהרּבים,
.„Èׁשהּוא מּפני הראׁשֹון? טֹוב ּביֹום זֹו ּגזרה ּגזרּו לא ְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹולּמה

ּבגבּולין ואפּלּו הּתֹורה מן מקומות]מצוה ׁשאין[שאר נמצא . ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ
חּיב אדם אין החג ימי ׁשּבׁשאר ׁשוה, הּימים ׁשאר ודין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּדינֹו

ּבּמקּדׁש. אּלא לּולב ְִִֶַָָָֹלּטל
.ÂËּבכל נּטל לּולב ׁשּיהיה התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשחרב

לּמקּדׁש זכר החג, ימי ׁשבעת ּכל יֹוםמקֹום וכל ;מבר ויֹום ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּפני לּולב', נטילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
הּתּקנֹות ּכל עם זֹו, ותּקנה סֹופרים. מּדברי מצוה ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהיא
- הּמקּדׁש ּבית מּׁשחרב זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהתקין

ליׁשנן. הּדברים יחזרּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּוכׁשּיּבנה
.ÊËראׁשֹון ּביֹום נּטל לּולב היה קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּבזמן
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ּבׁשּבת להיֹות ׁשּיֹוםׁשחל ּבוּדאי ׁשּידעּו מקֹומֹות ּבׁשאר וכן ; ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
הרחֹוקין הּמקֹומֹות אבל יׂשראל. ּבארץ החג, יֹום הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָזה
הּלּולב נֹוטלין היּו לא חדׁש, ראׁש ּבקביעת יֹודעין היּו ְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹֹׁשּלא

ִֵָמּספק.
.ÊÈהּלּולב את לּטל חכמים אסרּו הּמקּדׁש, ּבית ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומּׁשחרב

את ׁשּקּדׁשּו יׂשראל ארץ ּבני ואפּלּו הראׁשֹון, ּבּיֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת
הּגבּולין ּבני מּפני ׁשאינן[שבמקומות]החדׁש, הרחֹוקין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

זה, ּבדבר ׁשוין הּכל ׁשּיהיּו ּכדי - החדׁש ּבקביעת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹיֹודעין
וחּיּוב הֹואיל נֹוטלין; אין ואּלּו ּבׁשּבת נֹוטלין אּלּו יהיּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָֹולא
להּתלֹות מקּדׁש ׁשם ואין הּוא, אחד מקֹום ּבכל ראׁשֹון ְְְְִִִֵֶָָָָָָיֹום

ּבֹו.
.ÁÈה ּפי על עֹוׂשין ׁשהּכל הּזה מקדשיםחׁשּבֹוןּובּזמן [ולא ְְִִֶֶֶַַַַַַֹ

הראיה] פי ּבׁשּבתעל יּנטל ׁשּלא ׁשהיה, ּכמֹות הּדבר נׁשאר -ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּביֹום ואפּלּו יׂשראל ּבארץ ולא ּבּגבּולין לא ּכלל, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹלּולב
ּוכבר החדׁש. ּבקביעת יֹודעין ׁשהּכל ּפי על ואף ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹֹראׁשֹון,
ׁשּמא ּגזרה, - ּבׁשּבת הּלּולב ּבנטילת האּסּור ׁשעּקר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבארנּו,

הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְֲִִִֶַַַַַָיעבירּנּו
.ËÈוכל לּולב; ּבנטילת חּיב ּובסּכה, ּבׁשֹופר ׁשחּיב ְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻּכל

חּיב לנענע, הּיֹודע קטן מּלּולב. ּפטּור וסּכה, מּׁשֹופר ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָֻהּפטּור
ּבמצוֹות.ּבלּולב לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ְְְְְְְְִִִִֵֵַָ

.Îחּוץ אחרת ערבה ּבּמקּדׁש ׁשּמביאין מּסיני, למׁשה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלכה
ׁשּבּלּולב ּבערבהמערבה חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ואין , ְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָ

אחד. ּבבד אחד עלה אפּלּו וׁשעּורּה, ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבּלּולב;
.‡Îהיּו הּימים מּׁשבעת ויֹום יֹום ּבכל מצותּה? היתה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָּכיצד

מרּבּיֹות צדדי[ענפים]מביאין על אֹותן וזֹוקפין ערבה, ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֻ
ׁשהיּו ּובעת הּמזּבח; ּגּבי על ּכפּופין וראׁשיהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמזּבח,
חל ותֹוקעין. ּומריעין ּתֹוקעין אֹותּה, וסֹודרין אֹותּה ְְְְְְְִִִִִִִָָָמביאין
ּכן אם אּלא ערבה; זֹוקפין אין החג, ּבתֹו להיֹות ׁשּבת ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָיֹום

ּב אֹותּה זֹוקפין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשביעי יֹום ּכדיחל ׁשּבת, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
מצוה. ׁשהיא ְְְְִִֶַָָלפרסמּה

.·Î,לּמקּדׁש ׁשּבת מערב אֹותּה מביאין עֹוׂשין? היּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד
יכמׁשּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל ּבגיגּיֹות אֹותּה [יבלו]ּומּניחין ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹ

העם ּובאין הּמזּבח, ּגּבי על אֹותּה זֹוקפין ּולמחר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהעלין.
יֹום. ּבכל ׁשעֹוׂשין ּכדר אֹותּה ונֹוטלין מּמּנה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָולֹוקחין
אֹותּה נֹוטלין אין - ּבּתֹורה ּבפרּוׁש ואינּה הֹואיל - זֹו ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָוערבה
ּבלבד הּׁשביעי ּבּיֹום אּלא לּמקּדׁש, זכר החג ימי ׁשבעת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל
אחד ּבד לֹוקח עֹוׂשה? ּכיצד הּזה. ּבּזמן אֹותּה ׁשּנֹוטלין ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּוא
על ּבּה וחֹובט ׁשּבּלּולב, מערבה חּוץ הרּבה, ּבּדין ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָאֹו
ׁשּדבר - ּברכה ּבלא ׁשלׁש, אֹו ּפעמים הּכלי על אֹו ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּקרקע

הּוא. נביאים מנהג ְְִִִֶַזה
.‚Îּבידיהן ּבלּולביהן הּמזּבח את מּקיפין היּו ויֹום יֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבכל

ּנא" הֹוׁשיעה ה', "אּנא ואֹומרין: אחת, הּׁשביעיּפעם ּובּיֹום . ְְְִִִִַַַַַַָָָָ
ּבכל יׂשראל נהגּו ּוכבר ּפעמים. ׁשבע הּמזּבח את ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּקיפין
אֹותּה ּומּקיפין הּכנסת, ּבית ּבאמצע ּתבה להּניח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּמקֹומֹות,
לּמקּדׁש. זכר - הּמזּבח את מּקיפין ׁשהיּו ּכדר יֹום, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבכל

.„Î,ׁשחרית מּביתֹו אדם יֹוצא ּבירּוׁשלים: הּמנהג היה ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּכ
ּבידֹו; והּוא ּומתּפּלל, הּכנסת לבית ונכנס ּבידֹו; ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָולּולבֹו

ּוכׁשּיּכנס ּבידֹו. והּוא אבלים, ּולנחם חֹולים לבּקר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָויֹוצא
עבּדֹו ּביד אֹו ּבנֹו ּביד לביתֹו מׁשּלחֹו .לּמדרׁש, ְְְְְְְְִֵַַַַַָ

.‰Îּומחזירּתּו ּבעלּה, אֹו ּבנּה מּיד הּלּולב אּׁשה ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָמקּבלת
ּבׁשּבת לּולב נֹוטלין ׁשהיּו ּבזמן ּבׁשּבת, טֹובלּמים ּוביֹום ; ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָ

ּובּמֹועד הּמים, על המועד]מֹוסיפין הּמים.[חול מחליפין ֲִִִִִִֵַַַַַַַ
.ÂÎאּלא ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּבֹו; להריח אסּור ׁשּבּלּולב, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהדס

אבל ּבֹו. להריח אסּור יהיה לּמצוה, והקצה והֹואיל ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֻלהריח,
מאכילה לּמצוה הקצה ׁשהרי ּבֹו, להריח מּתר .אתרֹוג, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻ

.ÊÎׁשהקצה מּפני - ׁשביעי יֹום ּכל אתרֹוג לאכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָֹֻואסּור
ּובּזמן לאכלּה; מּתר ּובּׁשמיני, לכּלֹו. הקצה הּיֹום, ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻֻֻלמקצת
לּולב נֹוטלין ׁשאין ּפי על אף ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה
ּבּׁשמיני אסּור ׁשהיה ּכדר ּבּׁשמיני, אסּור האתרֹוג ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבּׁשמיני,
ׁשביעי. ספק ׁשהּוא הּספק מּפני ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבזמן
יֹוצא ואחת אחת ּכל - ימים לׁשבעה אתרֹוגין ׁשבעה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָהפריׁש

למחר ואֹוכלּה ליֹומּה, .ּבּה ְְְְָָָָָ

ח ¤¤ּפרק

ואתרֹוג,‡. וערבה והדס לּולב ׁשהן האּלּו, מינין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָארּבעה
יאּוׁש לאחר אפּלּו ּגנּוב אֹו ּגזּול אֹו יבׁש, מהן אחד ,ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

מאׁשרה ׁשהיה זרה]אֹו עבודה לשם על[נטיעה אף הּנעבדת ֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
- הּנּדחת עיר ׁשל ׁשהיה אֹו מּלעבדּה, האׁשרה ׁשּבּטלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּפי
יּטל לא זרה, עבֹודה ׁשל מהן אחד היה ּפסּול. זה ֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹהרי

ּכמּוׁש היה יצא. נטל, ואם ליבׁש,[נבול]לכּתחּלה; ּגמר ולא ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֹ
ּכׁשר; הּיבׁש לּולב הּסּכנה, ּבׁשעת אֹו הּדחק ּובׁשעת ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָּכׁשר.

הּמינין. ׁשאר לא ְֲִִַָָֹאבל
טבל·. וׁשל טמאה ּתרּומה וׁשל ערלה ׁשל [שלאאתרֹוג ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

ומעשרות] תרומות ּדמאיהופרש ׁשל ּפסּול; הארץ, עם [של ְֶַָ
ומעשר] בתרומה חייבו נכסיושחז"ל ׁשּיפקיר ׁשאפׁשר ּכׁשר, ,ְְְִֵֶֶֶַָָָָ

ּתרּומה ׁשל אתרֹוג ּדמאי. לאכל לֹו ׁשּמּתר עני, ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻויהיה
יכׁשירֹו ׁשּמא יּטל, לא - ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר וׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹטהֹורה

במים]לטמאה שמירתו ּכׁשר[בעת נטל, ואם ;. ְְְִֵַָָָֻ
נסּדק‚. ּפסּול. ראׁשֹו, ׁשּנקטם לאורכו]לּולב העליון [עלהו ְְִִֶַַָָֹ

ּפסּול. ּכׁשנים, ׁשּיראּו עד מּזה זה סדקיו ׁשני נתרחקּו אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
חטֹורת ּבעל ּכגב ׁשדרֹו ׁשהרי לפניו, עקם ,[גיבנת]היה ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ

נעקם ּברּיתֹו. היא ׁשּזֹו ּכׁשר, - לאחֹוריו עקם היה ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּפסּול;
נּדלּדלּו ולא מּזה זה עליו נפרדּו ּפסּול. צדדיו, מּׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלאחד

לגמרי] החרּיֹות[נפרדו הגדולים]ּכעלי ּכׁשר;[הענפים , ֲֲִֵֵַַָ
החרּיֹות, ּכעלי לּולב ׁשל מּׁשדרֹו ׁשּיּדלּדלּו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָנפרצּו,

ָּפסּול.
ׁשנים„. ּגדלין ּגדלין, ּכׁשהם הּוא: ּכ לּולב ׁשל עלין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּברּית

הּנקרא הּוא הּדבּוקין, עלין ׁשני ּכל וגב מּגּבן, ּודבּוקין ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָׁשנים
ּפסּול הּתיֹומת, נחלקה אחת'ּתיֹומת'. אחת עליו היּו . ְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָ

עליו היּו לא ּפסּול. ּתיֹומת, להן היה ולא ּברּיתֹו ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹמּתחּלת
אם - זה ּתחת זה אּלא הּלּולבין, ּכל ּכדר זה ּגב על ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָזה
ׁשל ׁשדרֹו ּכל ׁשּנמצא מּמּנּו, ׁשּלמעלה לעּקר מּגיע זה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹראׁש
לצד מּגיע זה ׁשל ראׁשֹו אין ואם ּכׁשר; ּבעליו, מכּסה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלּולב

ּפסּול. זה, ׁשל ִֶֶָָעּקרֹו
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לא והּדל ירּבה, לא "העׁשיר ׁשּנאמר: ּכסף, הּׁשקל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמחצית
ּולמחר מעט הּיֹום רּבֹות, ּבפעמים נֹותנֹו ואינֹו וגֹו'". ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָימעיט

אחת. ּפעם ּכאחת, ּכּלֹו נֹותנֹו אּלא ְְְֶַַַַַַַָֻמעט,
ּבאֹונס·. ּבּתֹורה האמּור ּכסף ׁשםמנין ּובמֹוציא ּובמפּתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבּתֹורה; מקֹום ּבכל הּנאמר ׁשקל הּוא עבד, והֹורג ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָרע
חכמים הֹוסיפּו ּוכבר ׂשעֹורה. ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹּומׁשקלֹו,
ּבזמן 'סלע' הּנקרא הּמטּבע ּכמׁשקל מׁשקלֹו ועׂשּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעליו,
וארּבע מאֹות ׁשלׁש הּסלע? מׁשקל הּוא וכּמה ׁשני; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּבית

ּבינֹונּיֹות. ׂשעֹורה ְְִִֵָּוׁשמֹונים
ּדינרין‚. ארּבעה היה מעיןסלע ׁשׁש והּדינר היא, ּומעה, ; ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

ּפּונדיֹונין; ׁשני היתה ּומעה 'ּגרה', רּבנּו מׁשה ּבימי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהּנקראת
נמצא ּבאּסר. מּׁשמֹונה אחת ּופרּוטה אּסרים, ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּופּונדיֹון
ּומׁשקל ׂשעֹורֹות; עׂשרה ׁשׁש הּגרה, והיא הּמעה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמׁשקל
ׂשעֹורה. חצי הּפרּוטה ּומׁשקל ׂשעֹורֹות, ארּבע ְְְְְֲִִִַַַַָָָָהאּסר

סלעים,„. ׁשּתי מׁשקלֹו ׁשהיה ׁשם, היה אחר מטּבע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָועֹוד
ׁשאמרנּו ּכּלן הּמטּבעֹות ואּלּו 'ּדרּכֹון'. הּנקרא היה ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻוהּוא
מקֹום; ּבכל ּבהן ׁשּמׁשערין הן מהן, אחד ּכל מׁשקל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּובארנּו
ּבכל מׁשקלם לפרׁש צרי אהיה ׁשּלא ּכדי ּבארנּום, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּוכבר

.מקֹום ָ
ׁשל‰. מטּבע מחצית ׁשּיּתן מצותּה – זֹו הּׁשקל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצית

הּקדׁש; מּׁשקל ּגדֹול מטּבע אֹותֹו היה אפּלּו הּזמן, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
מׁשה ּבימי ׁשהיה הּׁשקל מחצי ּפחֹות ׁשֹוקל אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּולעֹולם

ׂשעֹורה וׁשּׁשים מאה מׁשקלֹו ׁשהיה .רּבנּו, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
.Âואחד אחד ּכל היה ּדרּכֹונֹות, זמן ׁשל ּמטּבע ׁשהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבזמן

הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן סלע; ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָנֹותן
הּסלע, חצי ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן איׁש ּכל היה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָסלעים,
היה הּסלע, חצי הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן ּדינרין; ׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהּוא

ה חצי אֹותֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ואחד אחד ּסלע.ּכל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מחצי ּפחֹות הּׁשקל, ּבמחצית יׂשראל ׁשקלּו לא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּומעֹולם

ּתֹורה ׁשל .ׁשקל ֶֶֶָ
.Êּכהנים הּׁשקל, מחצית לּתן חּיבין ויׂשראליםהּכל לוּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ולא עבדים, ולא נׁשים, לא אבל מׁשחררים. ועבדים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֹֹֻוגרים
מחצית ׁשּנתנּו הּגֹוים אבל מהן. מקּבלין נתנּו, ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָקטּנים;
עליו לּתן אביו ׁשהתחיל קטן מהן. מקּבלין אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשקל,
ׁשנה ּבכל עליו נֹותן אּלא ּפֹוסק, אינֹו ׁשּוב הּׁשקל, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמחצית

עצמֹו. על ויּתן ׁשּיגּדיל עד ְְְְִִֵֶַַַַָָוׁשנה,
.Áהּבית ּבפני אּלא נֹוהגין אינן ׁשהּמקּדׁשהּׁשקלים, ּובזמן . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבחּוצה ּבין יׂשראל, ּבארץ ּבין הּׁשקלים, את נֹותנין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָקּים,
נֹוהגין. אינן יׂשראל ּבארץ אפּלּו חרב, ׁשהּוא ּובזמן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלארץ;

.Ëמׁשמיעין ּבאדר ּכדי[מכריזים]ּבאחד הּׁשקלים, על ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
לּתן. עתיד ויהיה ׁשּלֹו, הּׁשקל מחצית ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיכין

הּׁשלחנין יׁשבּו ּבֹו, עׂשר מדינה[הגובים]ּבחמּׁשה ּבכל ְְְְֲִִִַַָָָָָָָֻ
מּמּנּו, יקּבלּו להם, ׁשּיּתן מי ּכל ּבנחת; ותֹובעין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּומדינה,
ּבֹו, ועׂשרים ּבחמּׁשה לּתן. אֹותֹו ּכֹופין אין נתן, ׁשּלא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּומי
נתן ׁשּלא מי את ּכֹופין ,ואיל ּומּכאן לגּבֹות, ּבּמקּדׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹיׁשבּו
ולֹוקח אֹותֹו, ממׁשּכנין - יּתן ׁשּלא מי וכל ׁשּיּתן; יןעד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹ

ּכסּותֹו.[משכונו]עבֹוטֹו ואפּלּו ּכרחֹו, ּבעל ְְְֲֲִַַָ

.Èאֹו לּתן, ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - ּבׁשקלים חּיב ׁשאינֹו מי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכל
את ממׁשּכנין ואין אֹותֹו. ממׁשּכנין אין - לּתן עתיד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָהּוא

ׁשלֹום ּדרכי מּפני לעֹולם, מקּבליןהּכהנים ּכׁשּיּתנּו, אּלא ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּיּתנּו. עד אֹותן ותֹובעין ְְְִִֵֶֶַָמהן,

ב ¤¤ּפרק

ּכֹונסין‡. ּבכל[אוספים]ּכיצד הּׁשקלים? את הּׁשלחנין ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ
הּתבה ׁשּולי - ּתבֹות ׁשּתי לפניהם מּניחין ּומדינה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמדינה
ּכדי ׁשֹופר, ּכמין מּלמעלה צר ּופיה מּלמּטה, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָרחבין

ּבנחת מהן לּקח אפׁשר יהיה ולא לתֹוכן, .[בקלות]ׁשּיׁשליכּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשל ׁשקלים ּבּה ׁשּמּניחין אחת ּתבֹות? ׁשּתי עֹוׂשין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָולּמה
ׁשּגֹובין ׁשעברה, ׁשנה ׁשקלי ּבּה מּניחין והּׁשנּיה זֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשנה

ׁשעברה. ּבּׁשנה ׁשקל ׁשּלא ְִִֶֶַַָָָָָֹמּמי
ּתבה·. ּכל ּתבֹות, עׂשרה ׁשלׁש ּתמיד לפניהן היה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּובּמקּדׁש

ׁשֹופר ׁשנהּכמין לׁשקלי ׁשנּיה, זֹו; ׁשנה לׁשקלי ראׁשֹונה, - ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָ
אֹוׁשעברה; ּתֹורים ׁשּתי קרּבן עליו ׁשּיׁש מי לכל ׁשליׁשית, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּדמיהן מׁשלי חּטאת, ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשני
ּבלבד, העֹוף עֹולת עליו ׁשּיׁש מי לכל רביעית, זֹו; ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָלתבה
ּבהן לקנֹות ׁשהתנּדב למי חמיׁשית, זֹו; לתבה ּדמיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמׁשלי
ללבֹונה; מעֹות ׁשהתנּדב למי ׁשּׁשית, לּמערכה; ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָעצים
למֹותר ׁשמינית, לּכּפרת; זהב ׁשהתנּדב למי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשביעית,
והֹותיר חּטאת ולקח לחּטאתֹו מעֹות ׁשהפריׁש ּכגֹון ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָחּטאת,
אׁשם; למֹותר ּתׁשיעית, לתֹוכּה; הּׁשאר יׁשלי הּמעֹות, ְְְְְִִִִַַַַָָָָָמן

קּני למֹותר יונה]עׂשירית, בוני תורים וזבֹות[- זבים ְְֲִִִִֵַָָ
עׂשרה, ׁשּתים נזיר; קרּבנֹות למֹותר עׂשרה, אחת ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָויֹולדֹות;
מעֹות ׁשהתנּדב למי עׂשרה, ׁשלׁש מצרע; אׁשם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלמֹותר

ּבהמה. ְְֵַָלעֹולת
על‚. ּכתּוב הּתבה, ּבתֹו מעֹותיו ׁשּיהיּו ּדבר ּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָוׁשם

מּבחּוץ הּמֹותרֹות,הּתבה ּכל על הּוא ּדין ּבית ּותנאי . ְִִֵֵַַַַַָָָ
הּנמצאֹות הּמעֹות ׁשּכל למד, נמצאת ּבהמה. עֹולת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיקרבּו
לּכהנים, ועֹורֹותיהן ּבהמה; לעֹולת האחרֹונֹות, הּתבֹות ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבׁשׁש
יּלקח ׁשליׁשית, ׁשּבתבה הּמעֹות וכל העֹורֹות. ּכל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּכׁשאר
ּכּלן וׁשּברביעית, חּטאֹות. וחצין עֹולֹות, חצין - עֹופֹות ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֻּבהן

העֹוף. ַָעֹולת
אֹותם„. מׁשּלחין הּׁשקלים, ּכׁשּגֹובין ּומדינה מדינה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּבכל

לּמקּדׁש ׁשלּוחין לצרףּביד להם ויׁש אֹותן[להחליף]; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
לּמקּדׁש, מתקּבץ והּכל .הּדר מּׂשאֹוי מּפני זהב, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבדינרי

אֹותֹו וסֹוגריןּומּניחין ּבּמקּדׁש, הּלׁשכֹות מן אחת ּבלׁשּכה ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָ
מּכל ּוממּלאין חֹותמֹות. עליה וחֹותמין ּבמפּתחֹות, ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּדלתֹותיה
ּכל ׁשעּור - ּגדֹולֹות קּפֹות ׁשלׁש ׁשם, ׁשּיתקּבצּו ְְְְִִִֶַַָָָָֹֻהּׁשקלים
אֹותֹו מּניחין והּׁשאר, סאין; ּתׁשע ׁשּתכיל ּכדי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻקּפה,
הּלׁשּכה'; 'ּתרּומת הּנקרא הּוא הּקּפֹות, ׁשּבתֹו וזה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֻּבּלׁשּכה.
'ׁשירי הּנקרא הּוא ּבּקּפֹות, ּׁשּיׁש מה על יתר ׁשם ׁשּיּׁשאר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוזה

ְִַָהּלׁשּכה'.
את‰. ּתֹורמין ּבּׁשנה ּפרקים ּבראׁש[-מ]ּבׁשלׁשה - הּלׁשּכה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֹ

אחריו, אֹו טֹוב יֹום קדם ּתׁשרי חדׁש ּובראׁש ניסן, ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹחדׁש
אחד אֹותּה? ּתֹורמין וכיצד יֹום. עׂשר ּבחמּׁשה עצרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוקדם
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ּכׁשר‰. ראׁשֹו, ׁשּנקטם נׁשּתּירּו{.הדס אם - עליו רב נׁשרּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
ּבקן עלין גדילה]ׁשלׁשה ּכׁשר[מקום עליו}אחד, (נפרצו ְְִֵֵֶָָָָֹ
ענביו היּו הקטנים][פירפסול). אםותיו - מעליו מרּבֹות ְֲִֵָָָָָֻ

ואם ּפסּול, ׁשחרֹות, אֹו אדּמֹות היּו ואם ּכׁשר; ְְְְֲִִֵָָָֹֻֻירּקֹות,
ׁשהּוא לפי טֹוב, ּביֹום אֹותן ממעטין ואין ּכׁשר. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָמעטן,
זה הרי לאכילה, אחר ׁשּלּקטן אֹו ולּקטן, עבר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכמתּקן;

ֵָּכׁשר.
.Âּכׁשרה ראׁשּה, ׁשּנקטם עליהערבה נפרצּו [נפרדו. ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּפסּולה.מהקנה] ,ְָ
.Êמפּלׁש נקב ׁשּנּקב לעבר]אתרֹוג ּפסּול;[מעבר ׁשהּוא, ּכל ְְִֶֶֶֶֶַָָָֻ

ּכאּסר היה אם - מפּלׁש ׁשאינֹו איסר]ונקב הנקרא [כמטבע ְְְִִֵֶֶֶָָָָֻ
הראׁש והּוא ּדּדֹו, נּטל ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל חסר ּפסּול. יתר, ְִֵֵֶַַָָָָָָֹאֹו
ּבאילן ּבֹו ּתלּוי ׁשהּוא העץ נּטל ּפסּול. ּבֹו, ׁשּׁשֹוׁשנּתֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּקטן
חזזית עלת ּפסּול. - ּגּמה מקֹומֹו ונׁשאר האתרֹוג, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻמעּקר

יבלת] ואם[כעין ּפסּול. מקֹומֹות, ּוׁשלׁשה ּבׁשנים אם - ְְְְִִִִַָָָָֹעליו
ּדּדֹו על עלת ואם ּפסּול; רּבֹו, על עלת אם - אחד ְְִִֶַַַָָָָָָָֻּבמקֹום

נקלף ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל ׁשאי[הקרום]אפּלּו ׁשּלֹו נֹוהחיצֹון ְֲִִִֵֶֶֶַַָָ
נקלף אם - ּברּיתֹו ׁשהיא ּכמֹות ירק יּׁשאר אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמחּסרֹו,

ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל מּמּנּו נׁשאר ואם ּפסּול; ְְִִִֵֶֶַָָָֻּכּלֹו,
.Áּתפּוח ׁשהּוא ממים]אתרֹוג ּכבּוׁש[נפוח סרּוח, ,[בחומץ], ְֶֶַַָָָ

מנּמר[מבושל]ׁשלּוק לבן, ׁשחר, צבעים], ּככרתן[כמה ירק , ְְִֵָָָָָָָֹֹֻ
ירק] ּבדפּוס[מין ּגּדלֹו ּפסּול. מסוימת]- בצורה [מסגרת ְְִִָ

אף - ּברּיתֹו ּכמין עׂשהּו ּפסּול. אחרת, ּברּיה ּכמין ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָועׂשהּו
הּתיֹום ּכׁשר. ּדּפין, ּדּפין ׁשעׂשהּו ּפי מחוברים]על [אתרוגים ְִִִֵֶַַַַָָָ

בשל]והּבסר ּכעין[שאינו ׁשּלהן ׁשהאתרֹוגין מקֹום ּכׁשר. , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
מעּוטה מעט]ׁשחרּות שחור ׁשחרין[- היּו ואם ּכׁשרין; , ְְְְֲִִִֵַָָֹ

מקֹום. ּבכל ּפסּול זה הרי ּכּוׁשי, ּכאדם ְְְֲִֵֵֶָָָָָּביֹותר
.Ëׁשהן ׁשאמרנּו אּלּו אֹוּכל ׁשּבארנּו, מּומין מּפני ּפסּולין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּוגנבה ּגזל טֹובמּפני ּביֹום אבל ּבלבד; ראׁשֹון טֹוב ּביֹום - ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
מּׁשּום ׁשהיא והּפסלנּות ּכׁשר. הּכל הּימים, ׁשאר עם ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשני
ּבין - ּבאכילה אסּור אתרֹוג ׁשאֹותֹו מּפני אֹו זרה, ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָעבֹודה

ּפסּול. הּימים, ּבׁשאר ּבין ראׁשֹון טֹוב ְְִִִֵַָָָּביֹום
.Èראׁשֹון טֹוב ּביֹום יֹוצא אדם חברֹואין ׁשל ּבלּולבֹו חג ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ

מנת על לֹו נתנֹו מּתנה. לֹו ׁשּיּתנּנּו עד מּמּנּו, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיׁשאלּנּו
על ׁשּמּתנה ּומחזירֹו, חֹובתֹו ידי ּבֹו יֹוצא זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלהחזירֹו
יצא, לא - החזירֹו לא ואם מּתנה; ׁשמּה להחזיר ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹמנת

ּכגזּול ואינֹוׁשּנמצא קֹונה ׁשהּקטן לקטן, אֹותֹו נֹותנין ואין . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אינֹו לֹו, החזירֹו ׁשאם ונמצא הּתֹורה, מן לאחרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמקנה
ׁשּבֹו מינין מארּבעת ומין מין ּכל ואחד הּלּולב, ואחד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחֹוזר.
ראׁשֹון. טֹוב ּביֹום ּבֹו יֹוצאין אין ׁשאּול, מהן אחד היה אם -ְְִִִֵֵֶֶָָָָ

.‡Èמהן אחד אין - ּבׁשּתפּות אתרֹוג אֹו לּולב ׁשּקנּו ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻֻׁשּתפין
ּבמּתנה. חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ּבראׁשֹון, חֹובתֹו ידי ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָיֹוצא

הּבית מּתפּוסת אתרֹוגין ׁשּקנּו חלוקתה]האחין לפני ,[ירושה ְְִִִִֶֶַַַַָָ
ואין לאכלֹו, יכֹול אם - ּבֹו ויצא אתרֹוג מהן אחד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָונטל
יצא, לא - מקּפידין היּו ואם יצא; - ּבכ מקּפידין ְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֹהאחין
ּפריׁש וזה אתרֹוג זה קנה ואם מּתנה. חלקם לֹו ׁשּיּתנּו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָעד

פרי] מּתפּוסת[מין ּפריׁש אֹו ורּמֹון אתרֹוג ּכאחד ׁשּקנּו אֹו ,ְְְְִִִֶֶֶַָָָ

ואף ּבמּתנה, חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ּבאתרֹוג, יֹוצא אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּבית
עליו. מקּפידין אין אכלֹו, ׁשאם ּפי ְֲִִִִֵֶַַָָָעל

.·Èּבהן לׂשמח מצוה הּמֹועדֹות ׁשּכל ּפי על ּבחגאף , ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר: יתרה, ׂשמחה ּבּמקּדׁש ׁשם היתה ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּסּכֹות
היּו ּכיצד ימים". ׁשבעת אלהיכם ה' לפני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ"ּוׂשמחּתם
מקֹום ּבּמקּדׁש מתּקנין היּו הראׁשֹון טֹוב יֹום ערב ְְְִִִִֶֶַַָָָָעֹוׂשין?
אּלּו יתערבּו ׁשּלא ּכדי מּלמּטה, ולאנׁשים מּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלּנׁשים
וכן הראׁשֹון; טֹוב יֹום מּמֹוצאי לׂשמח ּומתחילין אּלּו. ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹעם
מאחר מתחילין מֹועד, ׁשל חּלֹו מימי ויֹום יֹום ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּבכל
ּכל עם הּיֹום ׁשאר לׂשמח הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיקריבּו

ְַַָהּלילה.
.‚Èהחליל זֹו? ׂשמחה היתה ּבכּנֹורוהיא ּומנּגנין מּכה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

יֹודע ׁשהּוא ׁשיר ּבכלי ואחד אחד וכל ּובמצלּתים, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּובנבלים
ּומטּפחין ּומסּפקין ורֹוקדין ּבּפה. ּבּפה, ׁשּיֹודע ּומי ּבֹו; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַלנּגן
ואֹומרים ׁשּיֹודע, ּכמֹו ואחד אחד ּכל ּומכרּכרין ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּומפּזזין
את לא ּדֹוחה אינּה זֹו וׂשמחה ותׁשּבחֹות. ׁשירֹות ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹּדברי

טֹוב. יֹום את ולא ְֶַַָֹהּׁשּבת,
.„Èעּמי אֹותּה עֹוׂשין היּו ולא זֹו. ּבׂשמחה להרּבֹות ְְְְְְִִִֵַַָָָָֹמצוה

יׂשראל חכמי ּגדֹולי אּלא - ׁשּירצה מי וכל וראׁשיהארץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הם מעׂשה, ואנׁשי והּזקנים והחסידים והּסנהדרין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַהיׁשיבֹות

ּומסּפקין מרּקדין חגׁשהיּו ּבימי ּבּמקּדׁש ּומׂשּמחים ּומנּגנין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָ
ּבאים ּכּלם - והּנׁשים האנׁשים העם, ּכל אבל ְֲֲִִִַַָָָָָָָָָֻֻהּסּכֹות;

ולׁשמע. ְְְִִַֹלראֹות
.ÂËּובאהבת הּמצוֹות ּבעׂשּית אדם ׁשּיׂשמח ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָׁשהּׂשמחה

עצמֹו הּמֹונע וכל היא; ּגדֹולה עבֹודה ּבהם, ׁשּצּוה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאל
מּמּנּו להּפרע ראּוי זֹו, לאמּׂשמחה אׁשר "ּתחת ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּמגיס וכל לבב". ּובטּוב ּבׂשמחה אלהי ה' את ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעבדּת
אּלּו ּבמקֹומֹות ּבעיניו ּומתּכּבד לעצמֹו, ּכבֹוד וחֹולק ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָּדעּתֹו,
ּתתהּדר "אל ואמר: ׁשלמה הזהיר זה ועל וׁשֹוטה. חֹוטא -ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ

."מל ְִֵֶֶלפני
.ÊËהּוא - אּלּו ּבמקֹומֹות ּגּופֹו ּומקל עצמֹו, הּמׁשּפיל ְְְְִִֵֵֵַַַָוכל

מאהבה העֹובד המכּבד אֹומר:הּגדֹול יׂשראל מל ּדוד וכן . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
הּגדּלה ואין ּבעיני". ׁשפל והייתי מּזאת, עֹוד ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ"ּונקּלתי
מפּזז ּדוד והּמל" ׁשּנאמר: ה', לפני לׂשמח אּלא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהּכבֹוד

ה'". לפני ְְְִֵֵַּומכרּכר
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב אייר ח' שני יום
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ּבכל ׁשקל מחצית איׁש ּכל לּתן והיא אחת, עׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור ְְִִִֵֵָָָָׁשנה.

א ¤¤ּפרק

מחצית‡. מּיׂשראל איׁש ּכל לּתן הּתֹורה, מן עׂשה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָמצות
- הּצדקה מן הּמתּפרנס עני אפּלּו וׁשנה; ׁשנה ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּׁשקל
ונֹותן ּכתפֹו, ׁשעל ּכסּות מֹוכר אֹו מאחרים וׁשֹואל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָחּיב,
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לא והּדל ירּבה, לא "העׁשיר ׁשּנאמר: ּכסף, הּׁשקל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמחצית
ּולמחר מעט הּיֹום רּבֹות, ּבפעמים נֹותנֹו ואינֹו וגֹו'". ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָימעיט

אחת. ּפעם ּכאחת, ּכּלֹו נֹותנֹו אּלא ְְְֶַַַַַַַָֻמעט,
ּבאֹונס·. ּבּתֹורה האמּור ּכסף ׁשםמנין ּובמֹוציא ּובמפּתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבּתֹורה; מקֹום ּבכל הּנאמר ׁשקל הּוא עבד, והֹורג ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָרע
חכמים הֹוסיפּו ּוכבר ׂשעֹורה. ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹּומׁשקלֹו,
ּבזמן 'סלע' הּנקרא הּמטּבע ּכמׁשקל מׁשקלֹו ועׂשּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעליו,
וארּבע מאֹות ׁשלׁש הּסלע? מׁשקל הּוא וכּמה ׁשני; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּבית

ּבינֹונּיֹות. ׂשעֹורה ְְִִֵָּוׁשמֹונים
ּדינרין‚. ארּבעה היה מעיןסלע ׁשׁש והּדינר היא, ּומעה, ; ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

ּפּונדיֹונין; ׁשני היתה ּומעה 'ּגרה', רּבנּו מׁשה ּבימי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהּנקראת
נמצא ּבאּסר. מּׁשמֹונה אחת ּופרּוטה אּסרים, ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּופּונדיֹון
ּומׁשקל ׂשעֹורֹות; עׂשרה ׁשׁש הּגרה, והיא הּמעה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמׁשקל
ׂשעֹורה. חצי הּפרּוטה ּומׁשקל ׂשעֹורֹות, ארּבע ְְְְְֲִִִַַַַָָָָהאּסר

סלעים,„. ׁשּתי מׁשקלֹו ׁשהיה ׁשם, היה אחר מטּבע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָועֹוד
ׁשאמרנּו ּכּלן הּמטּבעֹות ואּלּו 'ּדרּכֹון'. הּנקרא היה ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻוהּוא
מקֹום; ּבכל ּבהן ׁשּמׁשערין הן מהן, אחד ּכל מׁשקל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּובארנּו
ּבכל מׁשקלם לפרׁש צרי אהיה ׁשּלא ּכדי ּבארנּום, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּוכבר

.מקֹום ָ
ׁשל‰. מטּבע מחצית ׁשּיּתן מצותּה – זֹו הּׁשקל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצית

הּקדׁש; מּׁשקל ּגדֹול מטּבע אֹותֹו היה אפּלּו הּזמן, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
מׁשה ּבימי ׁשהיה הּׁשקל מחצי ּפחֹות ׁשֹוקל אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּולעֹולם

ׂשעֹורה וׁשּׁשים מאה מׁשקלֹו ׁשהיה .רּבנּו, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
.Âואחד אחד ּכל היה ּדרּכֹונֹות, זמן ׁשל ּמטּבע ׁשהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבזמן

הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן סלע; ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָנֹותן
הּסלע, חצי ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן איׁש ּכל היה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָסלעים,
היה הּסלע, חצי הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן ּדינרין; ׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהּוא

ה חצי אֹותֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ואחד אחד ּסלע.ּכל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מחצי ּפחֹות הּׁשקל, ּבמחצית יׂשראל ׁשקלּו לא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּומעֹולם

ּתֹורה ׁשל .ׁשקל ֶֶֶָ
.Êּכהנים הּׁשקל, מחצית לּתן חּיבין ויׂשראליםהּכל לוּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ולא עבדים, ולא נׁשים, לא אבל מׁשחררים. ועבדים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֹֹֻוגרים
מחצית ׁשּנתנּו הּגֹוים אבל מהן. מקּבלין נתנּו, ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָקטּנים;
עליו לּתן אביו ׁשהתחיל קטן מהן. מקּבלין אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשקל,
ׁשנה ּבכל עליו נֹותן אּלא ּפֹוסק, אינֹו ׁשּוב הּׁשקל, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמחצית

עצמֹו. על ויּתן ׁשּיגּדיל עד ְְְְִִֵֶַַַַָָוׁשנה,
.Áהּבית ּבפני אּלא נֹוהגין אינן ׁשהּמקּדׁשהּׁשקלים, ּובזמן . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבחּוצה ּבין יׂשראל, ּבארץ ּבין הּׁשקלים, את נֹותנין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָקּים,
נֹוהגין. אינן יׂשראל ּבארץ אפּלּו חרב, ׁשהּוא ּובזמן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלארץ;

.Ëמׁשמיעין ּבאדר ּכדי[מכריזים]ּבאחד הּׁשקלים, על ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
לּתן. עתיד ויהיה ׁשּלֹו, הּׁשקל מחצית ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיכין

הּׁשלחנין יׁשבּו ּבֹו, עׂשר מדינה[הגובים]ּבחמּׁשה ּבכל ְְְְֲִִִַַָָָָָָָֻ
מּמּנּו, יקּבלּו להם, ׁשּיּתן מי ּכל ּבנחת; ותֹובעין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּומדינה,
ּבֹו, ועׂשרים ּבחמּׁשה לּתן. אֹותֹו ּכֹופין אין נתן, ׁשּלא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּומי
נתן ׁשּלא מי את ּכֹופין ,ואיל ּומּכאן לגּבֹות, ּבּמקּדׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹיׁשבּו
ולֹוקח אֹותֹו, ממׁשּכנין - יּתן ׁשּלא מי וכל ׁשּיּתן; יןעד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹ

ּכסּותֹו.[משכונו]עבֹוטֹו ואפּלּו ּכרחֹו, ּבעל ְְְֲֲִַַָ

.Èאֹו לּתן, ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - ּבׁשקלים חּיב ׁשאינֹו מי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכל
את ממׁשּכנין ואין אֹותֹו. ממׁשּכנין אין - לּתן עתיד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָהּוא

ׁשלֹום ּדרכי מּפני לעֹולם, מקּבליןהּכהנים ּכׁשּיּתנּו, אּלא ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּיּתנּו. עד אֹותן ותֹובעין ְְְִִֵֶֶַָמהן,

ב ¤¤ּפרק

ּכֹונסין‡. ּבכל[אוספים]ּכיצד הּׁשקלים? את הּׁשלחנין ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ
הּתבה ׁשּולי - ּתבֹות ׁשּתי לפניהם מּניחין ּומדינה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמדינה
ּכדי ׁשֹופר, ּכמין מּלמעלה צר ּופיה מּלמּטה, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָרחבין

ּבנחת מהן לּקח אפׁשר יהיה ולא לתֹוכן, .[בקלות]ׁשּיׁשליכּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשל ׁשקלים ּבּה ׁשּמּניחין אחת ּתבֹות? ׁשּתי עֹוׂשין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָולּמה
ׁשּגֹובין ׁשעברה, ׁשנה ׁשקלי ּבּה מּניחין והּׁשנּיה זֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשנה

ׁשעברה. ּבּׁשנה ׁשקל ׁשּלא ְִִֶֶַַָָָָָֹמּמי
ּתבה·. ּכל ּתבֹות, עׂשרה ׁשלׁש ּתמיד לפניהן היה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּובּמקּדׁש

ׁשֹופר ׁשנהּכמין לׁשקלי ׁשנּיה, זֹו; ׁשנה לׁשקלי ראׁשֹונה, - ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָ
אֹוׁשעברה; ּתֹורים ׁשּתי קרּבן עליו ׁשּיׁש מי לכל ׁשליׁשית, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּדמיהן מׁשלי חּטאת, ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשני
ּבלבד, העֹוף עֹולת עליו ׁשּיׁש מי לכל רביעית, זֹו; ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָלתבה
ּבהן לקנֹות ׁשהתנּדב למי חמיׁשית, זֹו; לתבה ּדמיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמׁשלי
ללבֹונה; מעֹות ׁשהתנּדב למי ׁשּׁשית, לּמערכה; ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָעצים
למֹותר ׁשמינית, לּכּפרת; זהב ׁשהתנּדב למי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשביעית,
והֹותיר חּטאת ולקח לחּטאתֹו מעֹות ׁשהפריׁש ּכגֹון ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָחּטאת,
אׁשם; למֹותר ּתׁשיעית, לתֹוכּה; הּׁשאר יׁשלי הּמעֹות, ְְְְְִִִִַַַַָָָָָמן

קּני למֹותר יונה]עׂשירית, בוני תורים וזבֹות[- זבים ְְֲִִִִֵַָָ
עׂשרה, ׁשּתים נזיר; קרּבנֹות למֹותר עׂשרה, אחת ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָויֹולדֹות;
מעֹות ׁשהתנּדב למי עׂשרה, ׁשלׁש מצרע; אׁשם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלמֹותר

ּבהמה. ְְֵַָלעֹולת
על‚. ּכתּוב הּתבה, ּבתֹו מעֹותיו ׁשּיהיּו ּדבר ּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָוׁשם

מּבחּוץ הּמֹותרֹות,הּתבה ּכל על הּוא ּדין ּבית ּותנאי . ְִִֵֵַַַַַָָָ
הּנמצאֹות הּמעֹות ׁשּכל למד, נמצאת ּבהמה. עֹולת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיקרבּו
לּכהנים, ועֹורֹותיהן ּבהמה; לעֹולת האחרֹונֹות, הּתבֹות ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבׁשׁש
יּלקח ׁשליׁשית, ׁשּבתבה הּמעֹות וכל העֹורֹות. ּכל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּכׁשאר
ּכּלן וׁשּברביעית, חּטאֹות. וחצין עֹולֹות, חצין - עֹופֹות ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֻּבהן

העֹוף. ַָעֹולת
אֹותם„. מׁשּלחין הּׁשקלים, ּכׁשּגֹובין ּומדינה מדינה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּבכל

לּמקּדׁש ׁשלּוחין לצרףּביד להם ויׁש אֹותן[להחליף]; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
לּמקּדׁש, מתקּבץ והּכל .הּדר מּׂשאֹוי מּפני זהב, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבדינרי

אֹותֹו וסֹוגריןּומּניחין ּבּמקּדׁש, הּלׁשכֹות מן אחת ּבלׁשּכה ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָ
מּכל ּוממּלאין חֹותמֹות. עליה וחֹותמין ּבמפּתחֹות, ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּדלתֹותיה
ּכל ׁשעּור - ּגדֹולֹות קּפֹות ׁשלׁש ׁשם, ׁשּיתקּבצּו ְְְְִִִֶַַָָָָֹֻהּׁשקלים
אֹותֹו מּניחין והּׁשאר, סאין; ּתׁשע ׁשּתכיל ּכדי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻקּפה,
הּלׁשּכה'; 'ּתרּומת הּנקרא הּוא הּקּפֹות, ׁשּבתֹו וזה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֻּבּלׁשּכה.
'ׁשירי הּנקרא הּוא ּבּקּפֹות, ּׁשּיׁש מה על יתר ׁשם ׁשּיּׁשאר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוזה

ְִַָהּלׁשּכה'.
את‰. ּתֹורמין ּבּׁשנה ּפרקים ּבראׁש[-מ]ּבׁשלׁשה - הּלׁשּכה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֹ

אחריו, אֹו טֹוב יֹום קדם ּתׁשרי חדׁש ּובראׁש ניסן, ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹחדׁש
אחד אֹותּה? ּתֹורמין וכיצד יֹום. עׂשר ּבחמּׁשה עצרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוקדם
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יּפלּו והראׁשֹונים אחרת; לׁשנה להן עֹולים ואין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשקלים,
ׁשעברה. ׁשנה לׁשקלי יּפלּו והאחרֹונים הּׁשנה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָלׁשקלי

.Ëחּיב הּוא ׁשהרי ׂשכר, ׁשֹומר ּביד ׁשקליהם את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלחּו
לסטים ׁשּלקחּום ּכגֹון ּבאנס, מּמּנּו ואבדּו ואבדה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבגנבה
הּתרּומה ׁשּנתרמה אחר אם רֹואים: - ּפטּור ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻמזּינים,
- ּפטּורים העיר ּובני לּגזּברים, הּׁשליח נׁשּבע ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָנאנס,
ּוברׁשּות לּגבֹות, העתיד ועל הּגבּוי על ּתֹורם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּתֹורם
לא הרי - לעׂשֹות? להם היה מה העיר, ּובני הן; ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהקּדׁש
אבל ואבדה, ּבגנבה חּיב ׁשהּוא ׂשכר, לׁשֹומר אּלא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמסרּו
עדין הּתרּומה, ׁשּנתרמה קדם אבדּו ואם מצּוי. אינֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהאנס
והם העיר, לאנׁשי נׁשּבע והּׁשליח הם, העיר ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּברׁשּות
החזירּום ּכ ואחר ׁשנית, ׁשקלים וגבּו נׁשּבע ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשּלמין.
אחרת; לׁשנה להן עֹולים ואין ׁשקלים, ואּלּו אּלּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּלסטים
ׁשאֹומר, מי יׁש ׁשעברה. ׁשנה לׁשקלי יּפלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהּׁשנּיים
הּׁשקלים הם הּׁשנה, לׁשקלי ׁשּיּפלּו הראׁשֹונים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהּׁשקלים
ׁשאֹומר מי ויׁש וחזרּו; נאנסּו אֹו ואבדּו ּבּתחּלה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנּגבּו
ּתחּלה הּגזּבר ליד ׁשהּגיעּו הם הראׁשֹונים, ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּׁשקלים

בשנית] העיר בני .[שנתנו

.Èאֹותֹו לׁשקל לּׁשלחני להֹוליכֹו לחברֹו ׁשקל חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻהּנֹותן
ידֹו בשבילו]על השקל מחצית ידי[לתת על ּוׁשקלֹו הל , ְְֵַַַָָָ
עצמו]עצמֹו נתרמהּכדי[בשביל אם - אֹותֹו ימׁשּכנּו ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶַַָֹ

שבלשכה]הּתרּומה הּׁשֹוקל[מהשקלים מעל ׁשּזה[השליח], ; ְֵֶֶַַַָָ
לּגבֹות, העתיד על ּתרמּו ׁשּכבר הּוא, הקּדׁש ּברׁשּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּׁשקל
הּׁשקל. ּבזה ונהנה ההקּדׁש, ּבממֹון עצמֹו הּציל זה ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָונמצא
לחברֹו לּתן חּיב והּוא מעל; לא הּתרּומה, נתרמה לא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹואם
ּוׁשקלֹו, ׁשקל חצי הּגֹונב אֹו הּגֹוזל וכן לֹו. ׁשּנתן ׁשקל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָחצי

חמׁש להֹוסיף אֹו ׁשנים, לּבעלים לׁשּלם חּיב והּוא [אםיצא; ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ
והודה] לשקר .נשבע

.‡È,ּתרּומה ונתרמה ההקּדׁש, מן הּׁשקל מחצית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנֹותן
מּמּנה זו]ּכׁשּיסּתּפקּו מתרומה קרבן כשיקריבו יתחּיב[- - ְְְְִִִֵֶֶַַָ

ׁשני, מעׂשר מּמעֹות נתנֹו הּׁשקל. מחצית ידי ויצא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמעילה,
ּכנגּדֹו ּכנגּדֹו[פדיונו]יאכל יאכל ׁשביעית, מּדמי ּבירּוׁשלים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹ

ּכלּום. עׂשה לא הּנּדחת, עיר ׁשל היּו ׁשביעית. ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֻּבקדּׁשת
.·Èונמצא ּבֹו, חּיב ׁשהּוא וסבּור ׁשקלֹו חּיבהּמפריׁש ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

- אחד אּלא חּיב ׁשאינֹו ונמצא ׁשנים, הּמפריׁש קדׁש. לא -ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
האחד אחת, ּבבת ואם קדׁש; לא האחרֹון זה, אחר ּבזה ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאם

ׁשקלים מֹותר והּׁשני יּפלׁשקלים ומת, ׁשקלֹו הפריׁש . ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָֹ
ְִָָלנדבה.

.‚Èׁשהיה אֹו לׁשקלי', 'אּלּו ואמר: ּבידֹו, מעֹות ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ללּקט ּוכׁשהתחיל ּפרּוטה, ּפרּוטה אֹו מעה מעה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָמלּקט
ּכיס, מלא לּקט אפּלּו - לׁשקלי' מעֹות מלּקט 'הריני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹאמר:
ׁשּמֹותר חּלין; והּׁשאר ּבֹו, חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי מהן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻנֹותן

חּלין - .הּׁשקלים ְִִַָֻ
.„Èנדבה ׁשל לתבה ׁשקלים ׁשל ּתבה ּבין ׁשּנמצאּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָמעֹות

יּפלּו לנדבה, קרֹוב לׁשקלים; יּפלּו לׁשקלים, קרֹוב -ְְְְְִִִִִִִָָָָָָ
ּכּלּה ׁשהּנדבה מּפני - לנדבה יּפלּו למחצה, מחצה ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻלנדבה;

ולדברים לעֹולֹות מהם מסּתּפקין והּׁשקלים לאּׁשים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָעֹולה
.אחרים ֲִֵ

.ÂËיּפלּו ותבה, ּתבה ּכל ּבין הּנמצאֹות הּמעֹות ּכל ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָוכן
ללבֹונה עצים ּבין אם - למחצה מחצה נמצאּו ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַָָָָלּקרֹוב.

קּנים ּבין ללבֹונה; יּפלּו יונה]נמצאּו, ובני לגֹוזלי[תורים ְְְְְְִִִִִֵֵָ
הּקרֹוב, אחר הֹולכין הּכלל: זה עֹולה. לגֹוזלי יּפלּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָעֹולה,
ּבהר הּנמצאֹות הּמעֹות וכל להחמיר. למחצה, מחצה ְְְְְְְֱֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻּבכּלן;
הּלׁשּכה, מּתרּומת מעֹות מֹוציא הּגזּבר ׁשאין חּלין; - ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּבית

לּקרּבנֹות. ׁשּלֹוקח הּבהמֹות על מחּללן ׁשהּוא ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָעד
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הּלׁשּכה‡. השקלים]ּתרּומת לֹוקחין[חצאי ּבּה? ּיעׂשה מה , ְְְִִֵֶַַַָָָ
הּצּבּור קרּבנֹות וכל והּמּוספין, יֹום, ּכל ׁשל ּתמידין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמּמּנה
העצים, וכן הּקרּבנֹות; ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין והּמלח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונסּכיהם,
והּקטרת ּבדמים; אּלא מצאּו ולא עצים הביאּו לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאם
הּפנים, לחם עֹוׂשי ּוׂשכר הּפנים ולחם עֹוׁשיה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּוׂשכר

הּמׁשּתּלח וׂשעיר אדּמה, ּופרה הּלחם, ּוׁשּתי [ביוםוהעמר, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
אּלּוהכיפורים] ּכל - קרניו ּבין ׁשּקֹוׁשרים זהֹורית ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַָָָולׁשֹון

הּלׁשּכה. מּתרּומת ְְִִִַַָָּבאין
ּדבר·. העלם ּפר עבֹודה[שוגג]אבל ּוׂשעירי צּבּור, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ

להם ּגֹובין ּכּתחּלה - מיוחדת]זרה ּבאין[מגבית ואינן , ְְִִִֵֶַָָָָָָ
עׂשּויֹות, ּבנין ּתחת - היכל ׁשל ּפרֹוכֹות הּלׁשּכה. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמּתרּומת
אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי אּלא הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואינן
ּוכלי הּמנֹורה הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין ׁשערים, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּפרֹוכֹות

הּנסכ מּמֹותר ׁשּיבֹואּו מצותן ּכליׁשרת, ּובהלכֹות - ים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ואם הּנסכים; מֹותר הּוא מה יתּבאר ּבֹו, והעֹובדים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּמקּדׁש
ּבגדי הּלׁשּכה. מּתרּומת יבֹואּו נסכים, מֹותר להם היה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלא
הּכהנים ּכל ּבגדי ׁשאר ּבין ּגדֹול, ּכהן ּבגדי ּבין - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹֻּכהּנה

הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין הּכל - ּבּמקּדׁש ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹׁשעֹובדין
ּבקרֹוב‚. לּה חּוצה אֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאֹות הּבהמֹות ְְְִִִֵַַַָָָָָָּכל

הּמקּדׁשין ּבפסּולי ׁשּיתּבאר ּכמֹו עֹולֹות, הּבאֹות -מּמּנה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
עֹולתֹו ׁשּׁשלח ּגֹוי וכן הּלׁשּכה; מּתרּומת ּבאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנסּכיהן
נסכיה יבֹואּו - נסכים ּדמי עּמּה ׁשלח ולא אחרת, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּמדינה

הּלׁשּכה. ְְִִַַָמּתרּומת
מּׁשּלֹו;„. קרבין נסכים, לֹו יׁש אם - זבחים והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּגר

הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין לאו, מּנּוואם ולא ׁשּמת, ּגדֹול ּכהן . ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
הּלׁשּכה. מּתרּומת החבּתין את מקריבין - ּתחּתיו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָאחר

חכמים[בודקי]מבּקרי ותלמידי ׁשּבירּוׁשלים, מּומין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
הלכֹות להם והמלּמדים לּכהנים, ׁשחיטה הלכֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹהמלּמדים

ּבניהן המגּדלֹות ונׁשים -[בטהרה]קמיצה, אדּמה לפרה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ
ׂשכרם? הּוא וכּמה הּלׁשּכה; מּתרּומת ׂשכרם נֹוטלין ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֻּכּלם

ּדין. ּבית להם ׁשּיפסקּו ְְִִֵֶֶַָָּכּמה
ׁשֹומרין‰. ּדין ּבית ׂשֹוכרין הפקר, ׁשהיא הּׁשמּטה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנת

ׁשּצמחּו ספיחים מקצת ׁשּיביאּו[מאליהם]ׁשּיׁשמרּו ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ
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והּוא ּבחּוץ; עֹומדים והּׁשֹומרין הּלׁשּכה, מן לפנים ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָנכנס
ּתרם'! ּתרם! 'ּתרם! לֹו: אֹומרים והן 'אתרם'? להם: ְְְְְְִֵֵֶֶָֹֹֹֹאֹומר
ּכל קטּנֹות, קּפֹות ׁשלׁש ממּלא ּכ ואחר ּפעמים. ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹֹֻׁשלׁשה
הּגדֹולֹות; קּפֹות הּׁשלׁש מאֹותן סאין ׁשלׁש מכילה מהן ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻֻקּפה

ׁשּיכלּו עד מהן להסּתּפק ּכדי לחּוץ, יתרוקנו]ּומֹוציאן -]. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
הּׁשלׁש מן הּקטּנֹות קּפֹות הּׁשלׁש אֹותן ּוממּלא ְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֻוחֹוזר

ּומסּתּפקין עצרת, קדם ׁשנּיה ּפעם [משתמשים]הּגדֹולֹות ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹ
ׁשּיכלּו. עד ְִֵֶֶַמהן

.Âהּקּפֹות הּׁשלׁש מן ׁשליׁשית ּפעם אֹותן ּוממּלא ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻוחֹוזר
חדׁש ראׁש עד ׁשּיכלּו, עד מהן ּומסּתּפקין ּבתׁשרי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹהּגדֹולֹות

ּתֹורמין ניסן, חדׁש ּובראׁש חדׁשהניסן. לאמּתרּומה . ְְְֲִִִִֶָָָָָֹֹֹ
עד וכלּו הּגדֹולֹות, קּפֹות ׁשּבׁשלׁש הּׁשקלים להם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהסּפיקּו

הּלׁשּכה. מּׁשירי ותֹורמין חֹוזרין - ניסן הּגיע ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹׁשּלא
.Ê,לחּוץ ּומֹוציאן ּבהן ּתֹורם ׁשהּוא הּקטּנֹות קּפֹות ְִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש

'ּגימל' 'ּבית', 'אלף', עליהן מןּכתּוב ׁשּיסּתּפקּו ּכדי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ואחר הּׁשנּיה, מן מסּתּפקין ּכ ואחר ׁשּתכלה, עד ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָהראׁשֹונה
האחת מהּקּפה ראׁשֹונה ותֹורם הּׁשליׁשית. מן מסּתּפקין ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻּכ
הּׁשנּיה ותֹורם ּבמטּפחת; הּגדֹולה אֹותּה ּומחּפה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּגדֹולה,
ותֹורם ּבמטּפחת. אֹותּה ּומחּפה הּׁשנּיה, הּגדֹולה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמהּקּפה
אֹותּה מחּפה ואינֹו הּׁשליׁשית, הּגדֹולה מהּקּפה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּׁשליׁשית
ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ויתחיל סּים, ׁשּבּה נּכרת ׁשּתהיה ּכדי -ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הּגדֹולה מן הראׁשֹונה ותֹורם עצרת, קדם ּכׁשּיּכנס ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשנּיה
הּגדֹולה מן הּׁשנּיה ותֹורם אֹותּה; ּומחּפה מגּלה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיתה
ותֹורם אֹותּה; ּומחּפה ּתחּלה, ּבראׁשֹונה מּמּנה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּתרם
- אֹותּה מחּפה ואינֹו לּה, הּסמּוכה הּגדֹולה מן ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּׁשליׁשית
ּכׁשּיּכנס ׁשליׁשית ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ׁשּיתחיל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדי
ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּתֹורם ׁשּנמצא עד ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָּבתׁשרי;

הּגדֹולֹות. מן ואחת אחת מּכל ְְְִִַַַַַַַָהּקטּנֹות,
.Áהראׁשֹונה את ּתֹורם אּלּו, קּפֹות ׁשלׁש ּתֹורם ְִֵֵֵֶֶָָָֹֻּכׁשהּוא

הּמּקפין הּכרּכין לׁשם והּׁשנּיה, יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלׁשם
ּבבל[הסמוכים] לׁשם והּׁשליׁשית, יׂשראל; ּכל ּולׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלּה

הר הּמדינֹות ּולׁשם מדי יׂשראל.ּולׁשם ּכל ׁשאר ּולׁשם חֹוקֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָ
.Ë,ּבּלׁשּכה ׁשּיׁש הּגבּוי על לתרם מתּכּון ּתֹורם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהּוא

- לּגבֹות העתיד ועל לּלׁשּכה, הּגיע לא ׁשעדין הּגבּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹועל
על ּכּפרה מהן, להסּתּפק ׁשהֹוציאן הּׁשקלים אּלּו ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכדי
מהן ונתרמה לּלׁשּכה ׁשקליהן ּכל הּגיעּו ּוכאּלּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיׂשראל,

זֹו .ּתרּומה ְָ
.Èלהחּבֹות ׁשאפׁשר ּבבגד יּכנס לא לתרם, הּתֹורם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשּיּכנס

ּבתפּלה[להחביא] ולא ּבסנּדל, ולא ּבמנעל, ולא ּכסף, [-ּבֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֹ
ויאמרּו:תפילין] העם, אֹותֹו יחׁשדּו ׁשּמא - ּבקמיע ולא ,ְְְְְְֵֶַַָָָָֹֹ

עּמֹו היּו ּומדּברים ּכׁשּתרמּה'; ּתחּתיו הּלׁשּכה מּמעֹות ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ'החּביא
ואף ּפיו. לתֹו יּתן ׁשּלא ּכדי - ׁשּיצא ׁשעה עד ׁשּיּכנס ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמּׁשעה
לא להֹון, נבהל ׁשהּוא מי אֹו עני - ּכ ּכל ׁשּנזהרים ּפי ְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֹעל
ּומּיׂשראל". מה' נקּיים "והייתם ׁשּנאמר: החׁשד, מּפני ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹיתרם

ג ¤¤ּפרק

צריכ‡. הּכל - הּׁשקלים אחדחציי ּכל ׁשּיּתן ּכדי להם, ין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הֹול אדם ּכׁשהיה ,לפיכ ּבֹו; חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָואחד
ּומצרף הּׁשלחני לֹו[פורט]אצל יּתן חציין, ּבׁשני ׁשקל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
הּׁשקל על חילוף]ּתֹוספת נקראת[דמי הּתֹוספת ואֹותּה , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

חּיבין ׁשניהם, על ׁשקל ׁשּנתנּו ׁשנים ,לפיכ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'קֹולּבֹון'.
.[אחד]ּבקֹולּבֹון ְְ

ׁשני·. אֹו נׁשים ׁשּתי ּכגֹון ּבּׁשקלים, חּיב ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל
היה אם וכן הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין - ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָעבדים

יד על החּיב ונתן ּפטּור, ואחד חּיב הּפטּור[בשביל]אחד ְְֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּפטּור - עבד אֹו אּׁשה, ועל עליו ׁשקל ׁשּנתן איׁש ּכגֹון -ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
על והּׁשֹוקל הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין הּכהנים, וכן הּקֹולּבֹון. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַֹמן

הּקֹולּבֹון. מן ּפטּור הּכהן, ְִֵַַַָֹיד
עירֹו‚. ּבן על אֹו ׁשכנֹו, על אֹו העני, ועל עליו ׁשקל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹותן

חצי נתן ׁשהרי הּקֹולּבֹון, מן ּפטּור מּתנה, להם נתנֹו אם -ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
חצי להם נתן ואם ּבׁשקלים. להרּבֹות ּכדי מּתנה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשקל

ידם על לֹו[בשבילם]הּׁשקל ׁשּיחזירּו עד הלואה, ּדר ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבקֹולּבֹון. חּיב - ידם ְְְְִֶַָָָָּכׁשּתמצא

וכן„. אביהם, להם ּׁשהּניח מה חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחים
הּקֹולּבֹון. מן ּפטּורין - ׁשניהם ידי על ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּׁשּתפים
ּבמעֹות ונתנּו ׁשּנׂשאּו ּבׁשּתפין אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֻּבּמה

הּמעֹות עין ונׁשּתּנה שבהםהּׁשּתפּות, הכספים [נתחלפו ְְִֵַַַָָָֻ
וערבהשתתפו] מעֹותיו, וזה מעֹותיו זה הביא אם אבל ּום; ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָ

חּיבין אּלּו הרי - הֹוציאּום ולא הּמעֹות נׁשּתּנּו לא ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹֹועדין
- ונׁשּתּתפּו וחזרּו חלקּו, זמן ואחר ונתנּו נׂשאּו ְְְְְְְְְְְְְִַַַַָָָָּבקֹולּבֹון.
האחרֹונה, זֹו ּבׁשּתפּות ויּתנּו ׁשּיּׂשאּו עד ּבקֹולּבֹון; ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻחּיבין

הּמעֹות. ְְִַַָויׁשּתּנּו
וחלקּו‰. ּוכספים, ּבהמה להם ׁשהיה והּׁשּתפין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהאחין

חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף ּבקֹולּבֹון, חּיבים - ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹּבּכספים
מן ּפטּורין - הּכספים חלקּו ולא הּבהמה, חלקּו ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹהּבהמה;
הם 'הרי אֹומרים: ואין הּכספים, ׁשּיחלקּו עד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָהּקֹולּבֹון

לחלּקה' .עֹומדים ְֲִַָֻ
.Âהּׁשקל מחצית לֹו ׁשּיחׁשב ּכדי להקּדׁש ׁשקל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּנֹותן

החציים מן ּׁשּנגּבה מּמה ׁשקל חצי ויּטל ּבּה, חּיב ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא
אחרים] הּׁשקל[מאנשים היה ׁשאּלּו קֹולּבֹונֹות; ׁשני חּיב -ְְִֵֶֶֶַַָָָ

אחד. קֹולּבֹון חּיב היה לׁשקלים, ְְִִֶַָָָָָֻּכּלֹו
.Êּבמחצית נֹותנין ׁשהיּו ּבזמן הּקֹולּבֹון? ׁשעּור הּוא ְְְְֲִִִִֶַַַַָָּכּמה

אחד ׁשהּוא מעה, חצי הּקֹולּבֹון היה - ּדינרין ׁשני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּׁשקל
מּזה. ּפחֹות הּקֹולּבֹון נּתן לא ּומעֹולם ּבדינר; עׂשר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמּׁשנים
הּׁשלחנים אֹותן מּניחין אּלא ּכׁשקלים, אינן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻוהּקֹולּבֹונֹות

ההקּדׁש מהן ׁשּיסּתּפק עד עצמן, .ּבפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
.Áלּגזּבר ׁשּימסרּנּו עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ׁשקלֹו ׁשאבד .מי ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

אבדּו אֹו ונגנבּו ׁשליח, ּביד ׁשקליהם את ׁשּׁשלחּו העיר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבני
ּכדין ונפטר, להם נׁשּבע זה הרי - הּוא חּנם ׁשֹומר אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
ׁשנּיה. ּפעם ׁשקליהם ונֹותנים חֹוזרים והם חּנם; ׁשֹומר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכל
רצֹוננּו אין מׁשּלמים, ואנּו 'הֹואיל העיר: אנׁשי אמרּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָואם
להן; ׁשֹומעים אין - לנּו' נאמן ׁשהּוא הּׁשליח, ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיּׁשבע
נמצאּו ׁשבּועה. ּבלא יֹוצא הקּדׁש ׁשאין היא, חכמים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּתּקנת
ואּלּו אּלּו - הּׁשליח ׁשּנׁשּבע אחר הראׁשֹונים ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשקלים
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יּפלּו והראׁשֹונים אחרת; לׁשנה להן עֹולים ואין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשקלים,
ׁשעברה. ׁשנה לׁשקלי יּפלּו והאחרֹונים הּׁשנה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָלׁשקלי

.Ëחּיב הּוא ׁשהרי ׂשכר, ׁשֹומר ּביד ׁשקליהם את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלחּו
לסטים ׁשּלקחּום ּכגֹון ּבאנס, מּמּנּו ואבדּו ואבדה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבגנבה
הּתרּומה ׁשּנתרמה אחר אם רֹואים: - ּפטּור ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻמזּינים,
- ּפטּורים העיר ּובני לּגזּברים, הּׁשליח נׁשּבע ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָנאנס,
ּוברׁשּות לּגבֹות, העתיד ועל הּגבּוי על ּתֹורם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּתֹורם
לא הרי - לעׂשֹות? להם היה מה העיר, ּובני הן; ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהקּדׁש
אבל ואבדה, ּבגנבה חּיב ׁשהּוא ׂשכר, לׁשֹומר אּלא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמסרּו
עדין הּתרּומה, ׁשּנתרמה קדם אבדּו ואם מצּוי. אינֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהאנס
והם העיר, לאנׁשי נׁשּבע והּׁשליח הם, העיר ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּברׁשּות
החזירּום ּכ ואחר ׁשנית, ׁשקלים וגבּו נׁשּבע ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשּלמין.
אחרת; לׁשנה להן עֹולים ואין ׁשקלים, ואּלּו אּלּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּלסטים
ׁשאֹומר, מי יׁש ׁשעברה. ׁשנה לׁשקלי יּפלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהּׁשנּיים
הּׁשקלים הם הּׁשנה, לׁשקלי ׁשּיּפלּו הראׁשֹונים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהּׁשקלים
ׁשאֹומר מי ויׁש וחזרּו; נאנסּו אֹו ואבדּו ּבּתחּלה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנּגבּו
ּתחּלה הּגזּבר ליד ׁשהּגיעּו הם הראׁשֹונים, ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּׁשקלים

בשנית] העיר בני .[שנתנו

.Èאֹותֹו לׁשקל לּׁשלחני להֹוליכֹו לחברֹו ׁשקל חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻהּנֹותן
ידֹו בשבילו]על השקל מחצית ידי[לתת על ּוׁשקלֹו הל , ְְֵַַַָָָ
עצמו]עצמֹו נתרמהּכדי[בשביל אם - אֹותֹו ימׁשּכנּו ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶַַָֹ

שבלשכה]הּתרּומה הּׁשֹוקל[מהשקלים מעל ׁשּזה[השליח], ; ְֵֶֶַַַָָ
לּגבֹות, העתיד על ּתרמּו ׁשּכבר הּוא, הקּדׁש ּברׁשּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּׁשקל
הּׁשקל. ּבזה ונהנה ההקּדׁש, ּבממֹון עצמֹו הּציל זה ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָונמצא
לחברֹו לּתן חּיב והּוא מעל; לא הּתרּומה, נתרמה לא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹואם
ּוׁשקלֹו, ׁשקל חצי הּגֹונב אֹו הּגֹוזל וכן לֹו. ׁשּנתן ׁשקל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָחצי

חמׁש להֹוסיף אֹו ׁשנים, לּבעלים לׁשּלם חּיב והּוא [אםיצא; ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ
והודה] לשקר .נשבע

.‡È,ּתרּומה ונתרמה ההקּדׁש, מן הּׁשקל מחצית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנֹותן
מּמּנה זו]ּכׁשּיסּתּפקּו מתרומה קרבן כשיקריבו יתחּיב[- - ְְְְִִִֵֶֶַַָ

ׁשני, מעׂשר מּמעֹות נתנֹו הּׁשקל. מחצית ידי ויצא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמעילה,
ּכנגּדֹו ּכנגּדֹו[פדיונו]יאכל יאכל ׁשביעית, מּדמי ּבירּוׁשלים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹ

ּכלּום. עׂשה לא הּנּדחת, עיר ׁשל היּו ׁשביעית. ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֻּבקדּׁשת
.·Èונמצא ּבֹו, חּיב ׁשהּוא וסבּור ׁשקלֹו חּיבהּמפריׁש ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

- אחד אּלא חּיב ׁשאינֹו ונמצא ׁשנים, הּמפריׁש קדׁש. לא -ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
האחד אחת, ּבבת ואם קדׁש; לא האחרֹון זה, אחר ּבזה ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאם

ׁשקלים מֹותר והּׁשני יּפלׁשקלים ומת, ׁשקלֹו הפריׁש . ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָֹ
ְִָָלנדבה.

.‚Èׁשהיה אֹו לׁשקלי', 'אּלּו ואמר: ּבידֹו, מעֹות ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ללּקט ּוכׁשהתחיל ּפרּוטה, ּפרּוטה אֹו מעה מעה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָמלּקט
ּכיס, מלא לּקט אפּלּו - לׁשקלי' מעֹות מלּקט 'הריני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹאמר:
ׁשּמֹותר חּלין; והּׁשאר ּבֹו, חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי מהן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻנֹותן

חּלין - .הּׁשקלים ְִִַָֻ
.„Èנדבה ׁשל לתבה ׁשקלים ׁשל ּתבה ּבין ׁשּנמצאּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָמעֹות

יּפלּו לנדבה, קרֹוב לׁשקלים; יּפלּו לׁשקלים, קרֹוב -ְְְְְִִִִִִִָָָָָָ
ּכּלּה ׁשהּנדבה מּפני - לנדבה יּפלּו למחצה, מחצה ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻלנדבה;

ולדברים לעֹולֹות מהם מסּתּפקין והּׁשקלים לאּׁשים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָעֹולה
.אחרים ֲִֵ

.ÂËיּפלּו ותבה, ּתבה ּכל ּבין הּנמצאֹות הּמעֹות ּכל ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָוכן
ללבֹונה עצים ּבין אם - למחצה מחצה נמצאּו ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַָָָָלּקרֹוב.

קּנים ּבין ללבֹונה; יּפלּו יונה]נמצאּו, ובני לגֹוזלי[תורים ְְְְְְִִִִִֵֵָ
הּקרֹוב, אחר הֹולכין הּכלל: זה עֹולה. לגֹוזלי יּפלּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָעֹולה,
ּבהר הּנמצאֹות הּמעֹות וכל להחמיר. למחצה, מחצה ְְְְְְְֱֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻּבכּלן;
הּלׁשּכה, מּתרּומת מעֹות מֹוציא הּגזּבר ׁשאין חּלין; - ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּבית

לּקרּבנֹות. ׁשּלֹוקח הּבהמֹות על מחּללן ׁשהּוא ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָעד

ה'תשע"ב אייר ט' שלישי יום
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הּלׁשּכה‡. השקלים]ּתרּומת לֹוקחין[חצאי ּבּה? ּיעׂשה מה , ְְְִִֵֶַַַָָָ
הּצּבּור קרּבנֹות וכל והּמּוספין, יֹום, ּכל ׁשל ּתמידין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמּמּנה
העצים, וכן הּקרּבנֹות; ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין והּמלח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונסּכיהם,
והּקטרת ּבדמים; אּלא מצאּו ולא עצים הביאּו לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאם
הּפנים, לחם עֹוׂשי ּוׂשכר הּפנים ולחם עֹוׁשיה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּוׂשכר

הּמׁשּתּלח וׂשעיר אדּמה, ּופרה הּלחם, ּוׁשּתי [ביוםוהעמר, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
אּלּוהכיפורים] ּכל - קרניו ּבין ׁשּקֹוׁשרים זהֹורית ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַָָָולׁשֹון

הּלׁשּכה. מּתרּומת ְְִִִַַָָּבאין
ּדבר·. העלם ּפר עבֹודה[שוגג]אבל ּוׂשעירי צּבּור, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ

להם ּגֹובין ּכּתחּלה - מיוחדת]זרה ּבאין[מגבית ואינן , ְְִִִֵֶַָָָָָָ
עׂשּויֹות, ּבנין ּתחת - היכל ׁשל ּפרֹוכֹות הּלׁשּכה. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמּתרּומת
אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי אּלא הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואינן
ּוכלי הּמנֹורה הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין ׁשערים, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּפרֹוכֹות

הּנסכ מּמֹותר ׁשּיבֹואּו מצותן ּכליׁשרת, ּובהלכֹות - ים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ואם הּנסכים; מֹותר הּוא מה יתּבאר ּבֹו, והעֹובדים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּמקּדׁש
ּבגדי הּלׁשּכה. מּתרּומת יבֹואּו נסכים, מֹותר להם היה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלא
הּכהנים ּכל ּבגדי ׁשאר ּבין ּגדֹול, ּכהן ּבגדי ּבין - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹֻּכהּנה

הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין הּכל - ּבּמקּדׁש ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹׁשעֹובדין
ּבקרֹוב‚. לּה חּוצה אֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאֹות הּבהמֹות ְְְִִִֵַַַָָָָָָּכל

הּמקּדׁשין ּבפסּולי ׁשּיתּבאר ּכמֹו עֹולֹות, הּבאֹות -מּמּנה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
עֹולתֹו ׁשּׁשלח ּגֹוי וכן הּלׁשּכה; מּתרּומת ּבאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנסּכיהן
נסכיה יבֹואּו - נסכים ּדמי עּמּה ׁשלח ולא אחרת, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּמדינה

הּלׁשּכה. ְְִִַַָמּתרּומת
מּׁשּלֹו;„. קרבין נסכים, לֹו יׁש אם - זבחים והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּגר

הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין לאו, מּנּוואם ולא ׁשּמת, ּגדֹול ּכהן . ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
הּלׁשּכה. מּתרּומת החבּתין את מקריבין - ּתחּתיו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָאחר

חכמים[בודקי]מבּקרי ותלמידי ׁשּבירּוׁשלים, מּומין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
הלכֹות להם והמלּמדים לּכהנים, ׁשחיטה הלכֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹהמלּמדים

ּבניהן המגּדלֹות ונׁשים -[בטהרה]קמיצה, אדּמה לפרה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ
ׂשכרם? הּוא וכּמה הּלׁשּכה; מּתרּומת ׂשכרם נֹוטלין ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֻּכּלם

ּדין. ּבית להם ׁשּיפסקּו ְְִִֵֶֶַָָּכּמה
ׁשֹומרין‰. ּדין ּבית ׂשֹוכרין הפקר, ׁשהיא הּׁשמּטה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנת

ׁשּצמחּו ספיחים מקצת ׁשּיביאּו[מאליהם]ׁשּיׁשמרּו ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ

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



ycegdפח yeciw zekld - xii` 'h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אין אֹו ׁשלׁשים, ליל ׁשהּוא ּבזמּנֹו הּירח ׁשּיראה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאפׁשר
לעדים ּומצּפים יֹוׁשבים ׁשּיראה, ׁשאפׁשר ידעּו אם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאפׁשר.
ּודרׁשּום עדים, ּבאּו אם ׁשלׁשים. יֹום ׁשהּוא ּכּלֹו, הּיֹום ְְִִִֵֶַָָָֹֻּכל

ונאמנּו ּכהלכה, לחשבון]ּדבריהם[אומתו]וחקרּום [בהצלבה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
מׁשלימים - עדים ּבאּו ולא נראה, לא ואם אֹותֹו; מקּדׁשין -ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹֹ
ׁשאין ּבחׁשּבֹון ידעּו ואם מעּבר. החדׁש ויהיה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֻׁשלׁשים,
מצּפים ואין ׁשלׁשים, יֹום יֹוׁשבים אין - ׁשּיראה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹאפׁשר
אֹו ׁשקר, עדי ׁשהן ּבוּדאי יּודע - עדים ּבאּו ואם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלעדים;
הּוּדאית הּלבנה ואינּה העבים, מן לבנה ּדמּות להם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּנראת

.[האמיתית]

.Êאם וידעּו ׁשּיחּׁשבּו ּדין, ּבית על הּתֹורה מן עׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָמצות
ׁשּיקּדׁשּו עד העדים, את וׁשּידרׁשּו יראה, לא אֹו הּירח ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיראה

החדׁש הּואאת יֹום זה ּבאי העם, ׁשאר ויֹודיעּו ויׁשלחּו ; ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
ׁשּנאמר: הּמֹועדֹות, הם יֹום זה ּבאי ׁשּידעּו ּכדי החדׁש, ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹראׁש

"ו ונאמר: קדׁש", מקראי אתם ּתקראּו את"אׁשר ׁשמרּת ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
למֹועדּה". הּזאת ְֲַַָָֹֻהחּקה

.Áאּלא ׁשנים ּומעּברים חדׁשים וקֹובעין מחּׁשבין ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָאין
יׂשראל ה'ּבארץ ּודבר תֹורה, ּתצא מּצּיֹון "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּבארץ ונסמ ּבחכמה, ּגדֹול אדם היה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָמירּוׁשלים".
ּכמֹותֹו יׂשראל ּבארץ הּניח ולא לארץ, לחּוצה ויצא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹיׂשראל,
לארץ; ּבחּוצה ׁשנים ּומעּבר חדׁשים וקֹובע מחּׁשב זה הרי -ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ואין ּכמֹותֹו, ּגדֹול אדם יׂשראל ּבארץ ׁשּנעׂשה לֹו נֹודע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואם
ּבחּוצה ּולעּבר לקּבע אסּור זה הרי - מּמּנּו ּגדֹול לֹומר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹצרי

ּכלּום. עׂשה לא ועּבר, וקבע עבר ואם ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹלארץ;

ב ¤¤ּפרק

ּכׁשרים‡. אנׁשים ׁשני אּלא החדׁש, ראׁש לעדּות ּכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין
הרי - ועבדים נׁשים אבל ודבר; ּדבר ּבכל להעיד ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָָהראּויין
את ׁשראּו ּובנֹו אב מעידים. ואין עדּות, ּפסּולי ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָהם
החדׁש ׁשעדּות מּפני לא - להעיד ּדין לבית ילכּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּירח,
מּפני ּפסּול מהם אחד יּמצא ׁשאם אּלא ּבקרֹובים, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּכׁשרה
עם הּׁשני יצטרף הּפסלנּות, מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּגזלן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא
על אף - סֹופרים מּדברי לעדּות הּפסּול וכל ויעיד; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָאחר,

החדׁש לעדּות ּפסּול הּתֹורה, מן ּכׁשר ׁשהּוא .ּפי ְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
החדׁש·. ּבעדּות מדקּדקין ׁשאין ּתֹורה, ראוּדין מתי [לחקור ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

שהרי] ונמצאּווהיכן, עדים, ּפי על החדׁש את קּדׁשּו אפּלּו .ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹ
ּבראׁשֹונה היּו לפיכ מקּדׁש; זה הרי - זֹו ּבעדּות ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֻזֹוממין
יׂשראל ׁשּכל מּיׂשראל, אדם מּכל החדׁש עדּות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמקּבלים
מּׁשּקלקלּו ּפסּול. ׁשּזה ל ׁשּיּודע עד ּכׁשרּות, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָּבחזקת
- ראּו לא והם ׁשראּו, להעיד אנׁשים ׂשֹוכרים והיּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹהּמינים,
מעדים אּלא החדׁש, עדּות ּדין ּבית יקּבלּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹהתקינּו
ּדֹורׁשים וׁשּיהיּו ּכׁשרים, ׁשהם אֹותן ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשּמּכירים

ּבעדּותן. ְְְִֵָוחֹוקרים
יֹודעים‚. ּדין ּבית יהיּו לא אם ,העדים[מכירים]לפיכ את ְְְִִִִִִֵֵֶָָֹ

עם ּבּה ׁשּנראה העיר אנׁשי מׁשּלחין - הּירח את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשראּו
ּדין לבית אֹותן ׁשּמזּכין אחרים עדים ׁשראּו, [מעידיםהעדים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

כשרותם] ּכעל ואחר הן, ּכׁשרין ׁשאּלּו אֹותן ְְִִִֵֵֵֶַַָָּומֹודיעין
מהן. ְְִֵֶַמקּבלין

ּבהם,„. מחּׁשבין ׁשהאצטגנינין ּבּדרכים מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבית
ּבצפֹון ּתהיה אם זה, ּבחדׁש ּכׁשּתראה הּלבנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹויֹודעים
ּולהיכן קצרה, אֹו רחבה ּתהיה ואם ּבדרֹומּה, אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּׁשמׁש

קרניה ראׁשי אורה]יהיּו קרני העדים[- ּוכׁשּיבֹואּו נֹוטין. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
אֹו ּבצפֹון אֹותּה, ראיתם 'ּכיצד אֹותם: ּבֹודקים ְְְְִִִֵֶַָָָָלהעיד,

ּגבֹוהה היתה ּכּמה נֹוטֹות? קרניה היּו להיכן [מןּבדרֹום? ְְְְְֵֶַַָָָָָָָָ
היתהאופק] וכּמה עיניכם, נמצאּוּבראּית אם רחבה'? ה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ואם אֹותם; מקּבלים ּבחׁשּבֹון, ּׁשּנֹודע למה מכּונין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּדבריהם
אֹותם. מקּבלים אין מכּונין, ּדבריהם נמצאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻלא

'ראינּוהּו‰. העדים: הירח]אמרּו 'ּבעבים[בבואת אֹו ּבּמים' ְְִִִִֵֶַַָָָ
לעננים] 'ּבעׁשׁשית'[מבעד אֹו זכוכית]' בכלי אֹו[משתקפת , ֲִָָ

ּבּמים אֹו ּבעׁשׁשית אֹו ּבעבים ּומקצתֹו ּברקיע מקצתֹו ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשראּו
אחד: אמר זאת. ראּיה על מקּדׁשין ואין ראּיה, זֹו אין -ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
'ּכמֹו הּׁשני: ואמר קֹומֹות', ׁשּתי ּכמֹו ּבעיני ּגבֹוּה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ'ראיתיו
'ּכמֹו האחד: אמר מצטרפים; - ּגבֹוּה' היה קֹומֹות ְְְִִֶַַָָָָָָָָֹׁשלׁש
מצטרפים; אין - חמׁש' 'ּכמֹו אֹומר: והּׁשני קֹומֹות', ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹׁשלׁש
יהיה אֹו ּכמֹותֹו, ׁשּיעיד ׁשני עם מהם האחד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָּומצטרף

אחת. קֹומה ֵֵֶַַָּביניהם
.Âונתּכּוּנּו ּבֹו ׁשהתּבֹונּנּו וכיון ּכּונה, ּבלא 'ראינּוהּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאמרּו:

ואין עדּות, זֹו אין - ראינּוהּו' לא ׁשּוב להעיד, ְְְְִִִֵֵֵָֹלראֹותֹו
והלכּו ּכּלבנה, ונראּו נתקּׁשרּו עבים ׁשּמא עליה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמקּדׁשים

ׁשחריתלהם ועׂשרים ּתׁשעה ּביֹום 'ראינּוהּו עדים: אמרּו . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבליל ּבּמערב ערבית ּוראינּוהּו הּׁשמׁש, ׁשּתעלה קדם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבּמזרח
ׁשהרי זֹו, ראּיה על ּומקּדׁשין נאמנים, אּלּו הרי - ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשלׁשים'
אין ּבׁשחרית, ׁשראּוהּו ׁשאמרּו הראּיה אבל ּבזמּנֹו; ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָראּוהּו

ּובי ׁשחרית, לראּית אחראים אנּו ׁשאין לּה, דּוענזקקין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ראּוהּו אם וכן ּכּלבנה. להם ונראה ׁשּנתקּׁשרּו, הם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהעבים
ׁשאין נאמנים; אּלּו הרי - נראה לא עּבּורֹו ּובליל ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹּבזמּנֹו,

ּבלבד. ׁשלׁשים ליל לראּית אּלא אחראים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאנּו
.Êׁשראה להעיד ׁשראּוי מי ּכל החדׁש? עדּות מקּבלין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכיצד

ּכּלם אֹותם מכניסים ּדין ּובית ּדין; לבית ּבא הּירח, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאת
העם ׁשּיהיּו ּכדי ּגדֹולֹות, סעּודֹות להם ועֹוׂשים אחד, ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָלמקֹום

וזּוג לבֹוא. אֹותֹו[עדים]רגילים ּבֹודקים ראׁשֹון, ׁשּבא ְְְִִִִֶָָ
וׁשֹואלים הּגדֹול, את מכניסים ׁשאמרנּו. ּבּבדיקֹות ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָראׁשֹון
חברֹו; את מכניסים לחׁשּבֹון, מכּונים ּדבריו נמצאּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו;
הּזּוגֹות, ּכל ּוׁשאר קּימת. עדּותם מכּונים, ּדבריהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻנמצאּו
ּכדי אּלא להם, ׁשּצריכים לא - ּדברים ראׁשי אֹותם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשֹואלים

נפׁש ּבפחי יצאּו לבֹוא.[מאוכזבים]ׁשּלא רגילין ׁשּיהיּו ּכדי , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
.Á:אֹומר ּדין ּבית ראׁש העדּות, ׁשּתתקּים אחר ,ּכ ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואחר

מקּדׁש' 'מקּדׁש, אחריו: עֹונים העם וכל ואין'מקּדׁש', . ְְְְְֲִֵַָָָָָָָֻֻֻ
אּלא מחּׁשבים ואין ּבׁשלׁשה, אּלא החדׁש את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמקּדׁשים

ּבזמּנֹו ׁשּנראה חדׁש אּלא מקּדׁשים ואין ל']ּבׁשלׁשה, .[ליל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מקּדׁש. אינֹו ּבּלילה, קּדׁשּוהּו ואם ּבּיֹום; אּלא מקּדׁשים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻואין
ּדין ּבית אמרּו ולא יׂשראל, וכל ּדין ּבית ראּוהּו ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹאפּלּו
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החדׁש; מן אּלא ּבאים ׁשאינן הּלחם, ּוׁשּתי העמר ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמהם
הּלׁשּכה. מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין הּׁשֹומרין, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָואּלּו

.Âמּׁשּום ּגזרה לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם לׁשמר ׁשהתנּדב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָֹמי
להם ּתּקנּו לפיכ מהם. ויּטלּום יבֹואּו ׁשּמא זרֹוע, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבעלי
מאֹותֹו הּכל ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּלׁשּכה, מן ׂשכר ׁשּיּטלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחכמים

ׁשם ׁשֹומרין ׁשאּלּו הדברמקֹום מתפרסם השכר [משום ְִֵֶָָ
הן] .שלהקדש

.Êמּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין ׁשּבירּוׁשלים, ספרים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָמּגיהי
ׂשכרןהּלׁשּכה נֹוטלין ּבירּוׁשלים, הּגזלנין את ׁשּדנין ּדּינין ; ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

מנה ּתׁשעים ּתׁשעים נֹוטלין? היּו וכּמה הּלׁשּכה. ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמּתרּומת
- רצּו ׁשּלא ּפי על אף - להם הסּפיקּו לא ואם ׁשנה; ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹּבכל
ּביתם. ּובני ּובניהם ּונׁשיהם הם צרּכן, ּכדי להם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָמֹוסיפין

.Áׁשעליו הּמׁשחה, להר הּבית מהר עֹוׂשין היּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכבׁש
אדּמה ּפרה עליומֹוציאין ׁשּמֹוציאין ּכבׁש, עֹוׂשין היּו וכן , ְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻ

מזּבח וכן הּלׁשּכה. מּׁשירי נעׂשים ּוׁשניהם הּמׁשּתּלח; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָׂשעיר
הּלׁשּכה מּׁשירי ּבאין - והעזרֹות וההיכל, אּמתהעֹולה, . ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ

ׁשּבירּוׁשלים[תעלת] בעזרה]הּמים וחֹומת[העוברת , ְִִִֶַַַַָ
מּׁשירי ּבאין - העיר צרכי וכל מגּדלֹותיה, וכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָירּוׁשלים,
לעׂשֹות אֹו האּלּו, לּדברים מעֹות ׁשהתנּדב וגֹוי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהּלׁשּכה.

ּתֹוׁשב ּגר ואפּלּו מּמּנּו, מקּבלין אין - ּבחּנם [גויעּמהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מצוות] ז' ּביתשקיבל לבנֹות ולנּו לכם "לא ׁשּנאמר: ,ְְֱִִֶֶֶַַָָֹ

וזּכרֹון ּוצדקה חלק אין "ולכם ונאמר: וגֹו'", ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלאלהינּו
ִִַָּבירּוׁשלים".

.Ë- הּלׁשּכה ׁשירי מֹותר וכן הּלׁשּכה, ּתרּומת ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָמֹותר
הּוא ּדין ּבית ׁשּתנאי עֹולֹות; ּכּלן ויקרבּו זכרים, ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָֻלֹוקחים
עֹולת לא אבל ּבהמה; עֹולת ׁשּיקרבּו הּמֹותרֹות, ּכל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹעל

הּבאיןהעֹוף העֹולֹות ואּלּו עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ׁשאין , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
לּמזּבח'. 'קיץ הּנקראים הם הּׁשקלים, ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָמּמֹותר

.Èמֹוציאין הּצּבּור, קרּבנֹות לכל להם הסּפיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָֹׁשקלים
הּבית ּבדק אין אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי להם הראּוי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת

הּמזּבח מּקדׁשי לֹו הראּוי את .מֹוציא ְְִִִֵֵֶַַָָָ
.‡Èהּצּבּור קרּבנֹות מקריבין אין ניסן, חדׁש ראׁש ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמּׁשּיּגיע

מן לֹוקחין חדׁשה, ּבאה לא ואם חדׁשה; מּתרּומה ְְְֲֲִִִִֶָָָָָָָָֹאּלא
עּמהןהיׁשנה ויׁש ניסן, חדׁש ראׁש הּגיע אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּומֹוציאין אֹותן ּפֹודין - יׁשנה מּתרּומה לתמידים ְְְְִִִִִִִֵָָָָּבהמֹות
לתרּומה ּדמיהן ויּפלּו ּתמימין, ׁשהן ּפי על אף לחּלין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻאֹותן
על הּוא ּדין ּבית ׁשּתנאי הּמזּבח; את ּבּה ׁשּמקּיצין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁשנה
להן, צריכים יהיּו לא ׁשאם לתמידין, ׁשּלֹוקחין הּבהמֹות ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹּכל

לחּלין. ְְִֵֻיצאּו
.·Èחדׁש ראׁש מּׁשּיּגיע הּקטרת ּבמֹותר עֹוׂשין היּו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹוכ

מחּללים האּמנים[פודים]ניסן: ׂשכר על [מפטמיאֹותֹו ְְְִִִַַַָָָֻ
ונֹוטליןהקטורת] הּמזּבח, לקיץ הּׂשכר מעֹות וחֹוזרין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

את ולֹוקחין וחֹוזרין ּבׂשכרם, הּקטרת מֹותר ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֻהאּמנים
מּמעֹות להקריבּה ּכדי - חדׁשה מּתרּומה מהם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
מקטירין חדׁשה, ּתרּומה להם אין ואם חדׁשה. ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָּתרּומה

יׁשנה. מּתרּומה ְְִָָָָאֹותּה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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הּוא יֹום ּבאיזה ולקּבע ּולידע לחּׁשב והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹמצות
- זֹו מצוה ּובאּור הּׁשנה. מחדׁשי וחדׁש חדׁש ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּתחּלת

אּלּו. ּבפרקים
הלכותקידושהחודש

ְִִֵָ

א ¤¤ּפרק

הם‡. הּׁשנה הּלבנהחדׁשי קא]חדׁשי בעמוד ערכו ,[ראה ְְְֵֵֵַַָָָָָָ
לכם הּזה "החדׁש ונאמר: ּבחדׁשֹו", חדׁש "עלת ְְְֱֱֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּברּו הּקדֹוׁש לֹו 'הראה חכמים: אמרּו ּכ - חדׁשים" ְְֲֳִִֶַָָָָָָָֹראׁש
ּכזה לֹו: ואמר לבנה, ּדמּות הּנבּואה ּבמראה למׁשה ְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹהּוא
החּמה, ׁשני הן - מחּׁשבין ׁשאנּו והּׁשנים וקּדׁש'. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָראה

האביב". חדׁש את "ׁשמֹור ֱִֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:
קרֹוב·. הּלבנה? ׁשנת על החּמה ׁשנת יתרה מעטוכּמה -] ְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָ

הּתֹוספתפחות] מן ּכׁשּיתקּבץ ,לפיכ יֹום. עׂשר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאחד
- מעט יֹותר אֹו מעט ּפחֹות אֹו יֹום, ׁשלׁשים ּכמֹו ְְְְִֵַַַָֹֹהּזאת
חדׁש, עׂשר ׁשלׁשה הּׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אחד, חדׁש ְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹמֹוסיפין
הּׁשנה להיֹות אפׁשר ׁשאי מעּברת'; 'ׁשנה הּנקראת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻוהיא
הּׁשנה" "לחדׁשי ׁשּנאמר: ימים, וכ וכ חדׁש עׂשר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשנים

ימים. מֹונה אּתה ואין לׁשנה, מֹונה אּתה חדׁשים -ְְֳִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשני‚. ּכמֹו נראית ואינּה וחדׁש, חדׁש ּבכל נסּתרת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהּלבנה

ׁשּתדּבק קדם אחד יֹום ּכמֹו יתר, אֹו ּפחֹות אֹו [בקוימים ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּתדּבקמקביל] אחר אחד יֹום ּוכמֹו החדׁש, ּבסֹוף ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבּׁשמׁש

אחר ּבערב ׁשּתראה ּובליל ּבערב. ּבּמערב ותראה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּׁשמׁש;
ּתׁשעה הּיֹום מאֹותֹו ּומֹונין החדׁש, ּתחּלת הּוא - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּנסּתרה
יֹום יהיה ׁשלׁשים, ליל הּירח יראה ואם יֹום. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹועׂשרים
יֹום החדׁש ראׁש יהיה יראה, לא ואם החדׁש; ראׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹֹׁשלׁשים
ואין ׁשעבר. מחדׁש ׁשלׁשים יֹום ויהיה ּוׁשלׁשים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹאחד
ׁשּלא ּבין ׁשּנראה ּבין ּוׁשלׁשים, אחד ּבליל לּירח ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹנזקקין

יֹום. ׁשלׁשים על יֹותר לבנה חדׁש ל ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹנראה;
ּבליל„. הּירח ויראה יֹום, ועׂשרים ּתׁשעה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחדׁש

' נקרא - חסרׁשלׁשים קא]'חדׁש בעמוד ערכו לא[ראה ואם ; ְְְִִִֵֶָָֹֹֹ
'חדׁש נקרא - יֹום ׁשלׁשים ׁשעבר החדׁש ויהיה הּירח, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹיראה
הּוא ׁשלׁשים, ּבליל ׁשּיראה וירח מלא'. 'חדׁש ונקרא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻמעּבר',
ּוׁשלׁשים, אחד ּבליל נראה ואם ּבזמּנֹו'; ׁשּנראה 'ירח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּנקרא
ּבליל ׁשּנראה 'ירח נקרא הּוא - ׁשלׁשים ּבליל נראה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹולא

ִעּבּורֹו'.
ּבראׁשית‰. ׁשּבת ּכמֹו אדם, לכל מסּורה הּירח ראּית ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָאין

השנה] אּלא[שבתות ּבּׁשביעי. וׁשֹובת ׁשּׁשה מֹונה אחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּכל
אֹותֹו ויקּבעּו ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו עד מסּור, הּדבר ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלבית

חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא - חדׁש ראׁש "החדׁשהּיֹום ׁשּנאמר: , ְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹ
"לכם". מסּורה ּתהיה זֹו עדּות לכם", ְְִֵֶֶֶֶַָָָהּזה

.Âׁשּמחּׁשבים ּכדר ּבחׁשּבֹונֹות מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַּבית
בכוכבים]האצטגנינין חוזים הּכֹוכבים[- מקֹומֹות ׁשּיֹודעין , ְְְְִִִִִֶַַָָ

ּומדקּדקים וחֹוקרים אם[בחישובים]ּומהלכם, ׁשּידעּו עד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
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אין אֹו ׁשלׁשים, ליל ׁשהּוא ּבזמּנֹו הּירח ׁשּיראה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאפׁשר
לעדים ּומצּפים יֹוׁשבים ׁשּיראה, ׁשאפׁשר ידעּו אם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאפׁשר.
ּודרׁשּום עדים, ּבאּו אם ׁשלׁשים. יֹום ׁשהּוא ּכּלֹו, הּיֹום ְְִִִֵֶַָָָֹֻּכל

ונאמנּו ּכהלכה, לחשבון]ּדבריהם[אומתו]וחקרּום [בהצלבה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
מׁשלימים - עדים ּבאּו ולא נראה, לא ואם אֹותֹו; מקּדׁשין -ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹֹ
ׁשאין ּבחׁשּבֹון ידעּו ואם מעּבר. החדׁש ויהיה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֻׁשלׁשים,
מצּפים ואין ׁשלׁשים, יֹום יֹוׁשבים אין - ׁשּיראה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹאפׁשר
אֹו ׁשקר, עדי ׁשהן ּבוּדאי יּודע - עדים ּבאּו ואם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלעדים;
הּוּדאית הּלבנה ואינּה העבים, מן לבנה ּדמּות להם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּנראת

.[האמיתית]

.Êאם וידעּו ׁשּיחּׁשבּו ּדין, ּבית על הּתֹורה מן עׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָמצות
ׁשּיקּדׁשּו עד העדים, את וׁשּידרׁשּו יראה, לא אֹו הּירח ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיראה

החדׁש הּואאת יֹום זה ּבאי העם, ׁשאר ויֹודיעּו ויׁשלחּו ; ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
ׁשּנאמר: הּמֹועדֹות, הם יֹום זה ּבאי ׁשּידעּו ּכדי החדׁש, ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹראׁש

"ו ונאמר: קדׁש", מקראי אתם ּתקראּו את"אׁשר ׁשמרּת ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
למֹועדּה". הּזאת ְֲַַָָֹֻהחּקה

.Áאּלא ׁשנים ּומעּברים חדׁשים וקֹובעין מחּׁשבין ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָאין
יׂשראל ה'ּבארץ ּודבר תֹורה, ּתצא מּצּיֹון "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּבארץ ונסמ ּבחכמה, ּגדֹול אדם היה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָמירּוׁשלים".
ּכמֹותֹו יׂשראל ּבארץ הּניח ולא לארץ, לחּוצה ויצא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹיׂשראל,
לארץ; ּבחּוצה ׁשנים ּומעּבר חדׁשים וקֹובע מחּׁשב זה הרי -ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ואין ּכמֹותֹו, ּגדֹול אדם יׂשראל ּבארץ ׁשּנעׂשה לֹו נֹודע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואם
ּבחּוצה ּולעּבר לקּבע אסּור זה הרי - מּמּנּו ּגדֹול לֹומר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹצרי

ּכלּום. עׂשה לא ועּבר, וקבע עבר ואם ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹלארץ;

ב ¤¤ּפרק

ּכׁשרים‡. אנׁשים ׁשני אּלא החדׁש, ראׁש לעדּות ּכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין
הרי - ועבדים נׁשים אבל ודבר; ּדבר ּבכל להעיד ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָָהראּויין
את ׁשראּו ּובנֹו אב מעידים. ואין עדּות, ּפסּולי ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָהם
החדׁש ׁשעדּות מּפני לא - להעיד ּדין לבית ילכּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּירח,
מּפני ּפסּול מהם אחד יּמצא ׁשאם אּלא ּבקרֹובים, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּכׁשרה
עם הּׁשני יצטרף הּפסלנּות, מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּגזלן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא
על אף - סֹופרים מּדברי לעדּות הּפסּול וכל ויעיד; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָאחר,

החדׁש לעדּות ּפסּול הּתֹורה, מן ּכׁשר ׁשהּוא .ּפי ְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
החדׁש·. ּבעדּות מדקּדקין ׁשאין ּתֹורה, ראוּדין מתי [לחקור ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

שהרי] ונמצאּווהיכן, עדים, ּפי על החדׁש את קּדׁשּו אפּלּו .ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹ
ּבראׁשֹונה היּו לפיכ מקּדׁש; זה הרי - זֹו ּבעדּות ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֻזֹוממין
יׂשראל ׁשּכל מּיׂשראל, אדם מּכל החדׁש עדּות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמקּבלים
מּׁשּקלקלּו ּפסּול. ׁשּזה ל ׁשּיּודע עד ּכׁשרּות, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָּבחזקת
- ראּו לא והם ׁשראּו, להעיד אנׁשים ׂשֹוכרים והיּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹהּמינים,
מעדים אּלא החדׁש, עדּות ּדין ּבית יקּבלּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹהתקינּו
ּדֹורׁשים וׁשּיהיּו ּכׁשרים, ׁשהם אֹותן ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשּמּכירים

ּבעדּותן. ְְְִֵָוחֹוקרים
יֹודעים‚. ּדין ּבית יהיּו לא אם ,העדים[מכירים]לפיכ את ְְְִִִִִִֵֵֶָָֹ

עם ּבּה ׁשּנראה העיר אנׁשי מׁשּלחין - הּירח את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשראּו
ּדין לבית אֹותן ׁשּמזּכין אחרים עדים ׁשראּו, [מעידיםהעדים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

כשרותם] ּכעל ואחר הן, ּכׁשרין ׁשאּלּו אֹותן ְְִִִֵֵֵֶַַָָּומֹודיעין
מהן. ְְִֵֶַמקּבלין

ּבהם,„. מחּׁשבין ׁשהאצטגנינין ּבּדרכים מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבית
ּבצפֹון ּתהיה אם זה, ּבחדׁש ּכׁשּתראה הּלבנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹויֹודעים
ּולהיכן קצרה, אֹו רחבה ּתהיה ואם ּבדרֹומּה, אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּׁשמׁש

קרניה ראׁשי אורה]יהיּו קרני העדים[- ּוכׁשּיבֹואּו נֹוטין. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
אֹו ּבצפֹון אֹותּה, ראיתם 'ּכיצד אֹותם: ּבֹודקים ְְְְִִִֵֶַָָָָלהעיד,

ּגבֹוהה היתה ּכּמה נֹוטֹות? קרניה היּו להיכן [מןּבדרֹום? ְְְְְֵֶַַָָָָָָָָ
היתהאופק] וכּמה עיניכם, נמצאּוּבראּית אם רחבה'? ה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ואם אֹותם; מקּבלים ּבחׁשּבֹון, ּׁשּנֹודע למה מכּונין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּדבריהם
אֹותם. מקּבלים אין מכּונין, ּדבריהם נמצאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻלא

'ראינּוהּו‰. העדים: הירח]אמרּו 'ּבעבים[בבואת אֹו ּבּמים' ְְִִִִֵֶַַָָָ
לעננים] 'ּבעׁשׁשית'[מבעד אֹו זכוכית]' בכלי אֹו[משתקפת , ֲִָָ

ּבּמים אֹו ּבעׁשׁשית אֹו ּבעבים ּומקצתֹו ּברקיע מקצתֹו ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשראּו
אחד: אמר זאת. ראּיה על מקּדׁשין ואין ראּיה, זֹו אין -ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
'ּכמֹו הּׁשני: ואמר קֹומֹות', ׁשּתי ּכמֹו ּבעיני ּגבֹוּה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ'ראיתיו
'ּכמֹו האחד: אמר מצטרפים; - ּגבֹוּה' היה קֹומֹות ְְְִִֶַַָָָָָָָָֹׁשלׁש
מצטרפים; אין - חמׁש' 'ּכמֹו אֹומר: והּׁשני קֹומֹות', ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹׁשלׁש
יהיה אֹו ּכמֹותֹו, ׁשּיעיד ׁשני עם מהם האחד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָּומצטרף

אחת. קֹומה ֵֵֶַַָּביניהם
.Âונתּכּוּנּו ּבֹו ׁשהתּבֹונּנּו וכיון ּכּונה, ּבלא 'ראינּוהּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאמרּו:

ואין עדּות, זֹו אין - ראינּוהּו' לא ׁשּוב להעיד, ְְְְִִִֵֵֵָֹלראֹותֹו
והלכּו ּכּלבנה, ונראּו נתקּׁשרּו עבים ׁשּמא עליה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמקּדׁשים

ׁשחריתלהם ועׂשרים ּתׁשעה ּביֹום 'ראינּוהּו עדים: אמרּו . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבליל ּבּמערב ערבית ּוראינּוהּו הּׁשמׁש, ׁשּתעלה קדם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבּמזרח
ׁשהרי זֹו, ראּיה על ּומקּדׁשין נאמנים, אּלּו הרי - ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשלׁשים'
אין ּבׁשחרית, ׁשראּוהּו ׁשאמרּו הראּיה אבל ּבזמּנֹו; ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָראּוהּו

ּובי ׁשחרית, לראּית אחראים אנּו ׁשאין לּה, דּוענזקקין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ראּוהּו אם וכן ּכּלבנה. להם ונראה ׁשּנתקּׁשרּו, הם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהעבים
ׁשאין נאמנים; אּלּו הרי - נראה לא עּבּורֹו ּובליל ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹּבזמּנֹו,

ּבלבד. ׁשלׁשים ליל לראּית אּלא אחראים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאנּו
.Êׁשראה להעיד ׁשראּוי מי ּכל החדׁש? עדּות מקּבלין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכיצד

ּכּלם אֹותם מכניסים ּדין ּובית ּדין; לבית ּבא הּירח, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאת
העם ׁשּיהיּו ּכדי ּגדֹולֹות, סעּודֹות להם ועֹוׂשים אחד, ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָלמקֹום

וזּוג לבֹוא. אֹותֹו[עדים]רגילים ּבֹודקים ראׁשֹון, ׁשּבא ְְְִִִִֶָָ
וׁשֹואלים הּגדֹול, את מכניסים ׁשאמרנּו. ּבּבדיקֹות ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָראׁשֹון
חברֹו; את מכניסים לחׁשּבֹון, מכּונים ּדבריו נמצאּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו;
הּזּוגֹות, ּכל ּוׁשאר קּימת. עדּותם מכּונים, ּדבריהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻנמצאּו
ּכדי אּלא להם, ׁשּצריכים לא - ּדברים ראׁשי אֹותם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשֹואלים

נפׁש ּבפחי יצאּו לבֹוא.[מאוכזבים]ׁשּלא רגילין ׁשּיהיּו ּכדי , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
.Á:אֹומר ּדין ּבית ראׁש העדּות, ׁשּתתקּים אחר ,ּכ ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואחר

מקּדׁש' 'מקּדׁש, אחריו: עֹונים העם וכל ואין'מקּדׁש', . ְְְְְֲִֵַָָָָָָָֻֻֻ
אּלא מחּׁשבים ואין ּבׁשלׁשה, אּלא החדׁש את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמקּדׁשים

ּבזמּנֹו ׁשּנראה חדׁש אּלא מקּדׁשים ואין ל']ּבׁשלׁשה, .[ליל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מקּדׁש. אינֹו ּבּלילה, קּדׁשּוהּו ואם ּבּיֹום; אּלא מקּדׁשים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻואין
ּדין ּבית אמרּו ולא יׂשראל, וכל ּדין ּבית ראּוהּו ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹאפּלּו
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אֹותֹו ּדין ּבית קּדׁשּו לא ׁשעדין ּפי על אף הּירח, ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנראה
ּבוּדאי למחר ׁשהרי יצאּו, החדׁש, ונראה הֹואיל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהחדׁש;

ּדין. ּבית אֹותֹו ְְִִֵַמקּדׁשין
.‡Èאת עֹוׂשין היּו מּגיעין, הּׁשלּוחין ׁשהיּו מקֹום ְִִִִֶֶַַָָָָּכל

טֹוב יֹום ּומקֹומֹות[ביום]הּמֹועדֹות ּבּתֹורה; ּכּכתּוב אחד, ְֲֶַַַָָָ
ׁשני עֹוׂשין היּו אליהם, מּגיעין הּׁשלּוחים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרחֹוקים
ּבית ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעים ׁשאינם לפי - הּספק מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָימים

הּוא. יֹום זה אי החדׁש, ראׁש ִֵֶֶַֹֹּדין
.·Èהיּו ולא ניסן, ׁשלּוחי אליהן מּגיעין ׁשהיּו מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיׁש

ּפסח ׁשּיעׂשּו היה הּדין ּומן ּתׁשרי; ׁשלּוחי אליהן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּגיעין
אחד, טֹוב יֹוםיֹום ּבאיזה וידעּו ׁשלּוחין להם הּגיעּו ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

ימים, ׁשני הּסּכֹות חג ׁשל טֹוב יֹום ויעׂשּו חדׁש, ראׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֻנקּבע
ּבּמֹועדֹות, לחלק ׁשּלא ּוכדי ׁשלּוחין. אליהן הּגיעּו לא ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹֹׁשהרי
לֹו, מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין מקֹום ׁשּכל חכמים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהתקינּו

ימים ׁשני עצרת.עֹוׂשין ׁשל טֹוב יֹום אפּלּו , ְֲֲִִִֵֶֶֶָ
.‚È- ימים ׁשני ּתׁשרי? לׁשלּוחי ניסן ׁשלּוחי ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָוכּמה

ׁשהּוא מּפני ּבתׁשרי, ּבאחד מהּלכין אינם ּתׁשרי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּׁשלּוחי
הּכּפּורים. יֹום ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּבעׂשירי ולא טֹוב, ְְֲִִִִִֵֶַַֹיֹום

.„Èאחד אפּלּו אּלא ׁשנים, להיֹותם צריכין הּׁשלּוחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאין
ּתּגר אפּלּו אּלא ּבלבד, ׁשליח ולא העם[סוחר]נאמן. מּׁשאר ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

את ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבית מּפי ׁשמעּתי 'אני ואמר: לדרּכֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּבא
ּפיו; על הּמֹועדֹות את ּומתּקנין נאמן, - ּפלֹוני' ּביֹום ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָֹהחדׁש
נאמן ּכׁשר אחד ועד הּוא, להּגלֹות העׂשּוי ּדבר זה ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָׁשּדבר

ָָעליו.
.ÂË,עדים ּבאּו ולא ׁשלׁשים יֹום ּכל ׁשּיׁשבּו ּדין ְְְִִִֵֵֶָָָֹֹּבית

ּבּנׁשף השחר]והׁשּכימּו עלות ּכמֹו[קודם החדׁש את ועּברּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹ
עדים ּבאּו ימים חמּׁשה אֹו ארּבעה ואחר זה, ּבפרק ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו
ׁשלׁשים, ליל ׁשהּוא ּבזמּנֹו החדׁש את ׁשראּו והעידּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹרחֹוקים

מאּימין - החדׁש ּבסֹוף ּבאּו אימה]ואפּלּו עליהם[מטילין ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹ
עליהם ּומטריחין ּבׁשאלֹות, אֹותם ּומטריפים ּגדֹול ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָאּיּום
ׁשּלא ּדין ּבית ּומׁשּתּדלין ּבעדּותן, ּומדקּדקין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹּבבדיקֹות

'מעּבר' ׁשמֹו ויצא הֹואיל זה, חדׁש .יקּדׁשּו ְְְְְִֶֶַָָָֹֻ
.ÊËוהרי מכּונת, ונמצאת ּבעדּותם העדים עמדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻואם

ּונבֹונים ידּועים אנׁשים נתבלבלו]העדים ונחקרה[ולא , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָ
החדׁש לאֹותֹו ּומֹונין וחֹוזרין אֹותֹו, מקּדׁשין - ּכראּוי ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹהעדּות

ּבלילֹו. הּירח ונראה הֹואיל ׁשלׁשים, ְְְְִִִִֵֵַַָָֹמּיֹום
.ÊÈּדין ּבית הצרכּו סיבה]ואם זה[מאיזו חדׁש להּניח ְְְְִִִֵֶֶַַֹֻ

העדים אּלּו ׁשּיבֹואּו קדם ּכׁשהיה עדיםמעּבר, הגיעו [ואח"כ ְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ
ו] משנים לא זאת למרות החודש, את לחסר יש עדותם -שלפי

ויׁש .'לצר החדׁש את 'מעּברין ׁשאמרּו: הּוא וזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹמּניחין;
'לעֹולם ואֹומר: זה ּבדבר ׁשחֹולק מי הּגדֹולים החכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמן
מקּדׁשין, - עדים ּובאּו הֹואיל ;לצר החדׁש את מעּברין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹאין

עליהם' מאּימין עדותםואין לדחות כדי אותם מבלבלים [אין ְְְֲִֵֵֶַ
החודש] את .ולעבר

.ÁÈּבׁשאר אּלא זה ּבדבר החכמים מחלקת ׁשאין לי, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹיראה
ׁשּבאּו ותׁשרי ניסן ּבעדי אֹו ותׁשרי, ניסן מן חּוץ ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהחדׁשים,
זמן ועבר ּׁשּנעׂשה, מה נעׂשה ׁשּכבר הרגלים, ׁשעברּו ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחר

ותׁשרי ּבניסן העדים ּבאּו אם אבל הּמֹועדֹות; ּוזמן ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּקרּבנֹות
ּכלל, עליהם מאּימין ואין עדּותם, מקּבלין החדׁש, חצי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹקדם
ּבזמּנֹו ׁשראּוהּו החדׁש על ׁשהעידּו עדים על מאּימין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשאין

לעּברֹו .ּכדי ְְְֵַ
.ËÈעדים על מאּימין עדּותם,[הוכחשה]ׁשּנתקלקלהאבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

- החדׁש ויתעּבר העדּות ּתתקּים ׁשּלא נֹוטה הּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהרי
עליהם המכחישים]מאּימין העדּות,[על ׁשּתתקּים ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ

העדים את להזים עדים ּבאּו אם וכן ּבזמּנֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויתקּדׁש
מאּימין אּלּו הרי - ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו קדם ּבזמּנֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשראּוהּו
ּבזמּנֹו. החדׁש ויתקּדׁש ההזּמה, ּתתקּים ׁשּלא עד הּמזּמין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹעל
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ואין‡. חדׁש; ּבּה ׁשּמֹוסיפין הּׁשנה היא מעּברת, ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשנה
- אדרין ׁשני ׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אדר, אּלא לעֹולם ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָמֹוסיפין

ׁשני ואדר ראׁשֹון מּפניאדר זה? חדׁש מֹוסיפין מה ּומּפני . ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
"ׁשמֹור ׁשּנאמר: זמן, ּבאֹותֹו הּפסח ׁשּיהיה ּכדי האביב, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָזמן
ולּולא האביב. ּבזמן זה חדׁש ׁשּיהיה האביב", חדׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
החּמה, ּבימֹות ּפעמים ּבא הּפסח היה - הּזה החדׁש ְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהֹוספת

הּגׁשמים. ּבימֹות ְְִִִַָָּופעמים
ה·. על - הּׁשנה את מעּברין סימנין ׁשלׁשה [ראהּתקּופהעל ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹ

קא] בעמוד ּביתערכו ּכיצד? האילן. ּפרֹות ועל האביב, ועל ,ְְִִֵֵֵַַַָָָָ
ניסן ּתקּופת ּתהיה אם ויֹודעין: מחּׁשבין, האביב]ּדין -] ְְְְְְִִִִִִֶַַָ

הּׁשנה, אֹותּה מעּברין - זה זמן אחר אֹו ּבניסן, עׂשר ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָּבׁשּׁשה
ׁש ּכדי ׁשני, אדר ניסן אֹותֹו האביב;ויעׂשּו ּבזמן הּפסח ּיהיה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

אחר. לסימן חֹוׁשׁשין ואין ּומעּברין, סֹומכין זה סימן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָועל
עדין‚. אּלא האביב, הּגיע לא ׁשעדין ּדין ּבית ראּו אם ְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוכן

הּוא מלבוא]אפל ׁשּדרּכם[מתאחר האילן, ּפרֹות צמחּו ולא , ְְְִֵֵֶַָָָָָֹ
ּומעּברין אּלּו, סימנין ׁשני על סֹומכין - הּפסח ּבזמן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹלצמח
ּבניסן, עׂשר לׁשּׁשה קדם ׁשהּתקּופה ּפי על ואף הּׁשנה; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאת
מּמּנּו להקריב מצּוי האביב ׁשּיהיה ּכדי מעּברין, הם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
הּפרֹות ׁשּיהיּו ּוכדי ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה הּתנּופה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעמר

האביב. זמן ּכל ּכדר ְְְִִֶֶַָָָצֹומחין
יהּודה,„. ארץ על - ּבאביב סֹומכין היּו ארצֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹועל

ּבׁשּתי האביב הּגיע ואם הּגליל. ועל הּירּדן, עבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
הּגיע ואם מעּברין; אין - הּגיע לא ּובאחת מאּלּו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹארצֹות
לא עדין אם מעּברין, - ּבׁשּתים הּגיע ולא מהן, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹּבאחת

האילן ּפרֹות ׁשּמעּבריןצמחּו העּקר ׁשהם הּדברים הם ואּלּו . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
חּמה. ׁשני הּׁשנים להיֹות ּכדי ְְְְִִִִֵֵַַָָָּבׁשבילם,

ּבׁשבילם,‰. מעּברין ּדין ּבית ׁשהיּו אחרים ּדברים ׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָויׁש
ואין מתּקנין, ׁשאינן הּדרכים מּפני הן: ואּלּו ;הּצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמּפני

לע יכֹולין בפסח]לֹותהעם עד[לרגל הּׁשנה, את מעּברין - ְְְֲִִֶַַַַָָָָ
ׁשּנהרסּו, הּגׁשרים ּומּפני הּדרכים. ויתּקנּו הּגׁשמים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיפסקּו
מסּכנים אֹו העם, את ּומֹונעין מפסיקין הּנהרֹות ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָונמצאּו
הּגׁשרים. ׁשּיתּקנּו עד הּׁשנה, את מעּברין - ּומתים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעצמן
מקֹום להם ואין ּבּגׁשמים, ׁשאבדּו ּפסחים ּתּנּורי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּומּפני
ׁשּיבנּו עד הּׁשנה, את מעּברין - ּפסחיהם את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָלצלֹות
מּמקֹומם ׁשּנעקרּו יׂשראל ּגלּיֹות ּומּפני וייבׁשּו. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהּתּנּורים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

ycegd yeciw zekld - xii` 'i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּנחקרּו אֹו ּוׁשלׁשים, אחד ליל ׁשחׁשכה עד ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻ'מקּדׁש'
ׁשחׁשכה עד 'מקּדׁש' לֹומר ּדין ּבית הסּפיקּו ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהעדים,
החדׁש ויהיה אֹותֹו, מקּדׁשין אין - ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹליל
אף ּוׁשלׁשים, אחד יֹום אּלא חדׁש ראׁש יהיה ולא ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֻמעּבר,
אּלא קֹובעת, הראּיה ׁשאין ׁשלׁשים; ּבליל ׁשּנראה ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

ׁשּקֹובעים. הם 'מקּדׁש' ׁשאמרּו ּדין ְְְִִֵֵֶֶָָֻּבית
.Ëועׂשרים ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף עצמם ּדין ּבית אםראּוהּו - ְְְְְִִִִֵֶַָָָ

אֹומרים ּדין ּבית - ׁשלׁשים ּבליל ּכֹוכב יצא לא ְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹעדין
ׁשלׁשים, ּבליל ראּוהּו ואם הּוא. יֹום ׁשעדין מקּדׁש', ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹֻֻ'מקּדׁש,
אצל ּדּינים ׁשני מֹוׁשיבים למחר - ּכֹוכבים ׁשני ׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחר
ויקּדׁשּוהּו הּׁשלׁשה, ּבפני הּׁשנים הם ויעידּו מהם, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאחד

ְַָֹהּׁשלׁשה.
.È,מטעין ּבין ׁשֹוגגין, ּבין - החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ּדין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֻּבית

אנּוסין הּמֹועדֹותּבין לתּקן הּכל וחּיבין מקּדׁש, זה הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻ
לסמ חּיב ׁשּטעּו, ידע ׁשּזה ּפי על אף ּבֹו; ׁשּקּדׁשּו יֹום ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
לׁשמר ׁשּצּוה ּומי להם, אּלא מסּור הּדבר ׁשאין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹעליהם,
ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: - עליהם לסמ צּוה הּוא ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹהּמֹועדֹות,

ָֹאתם".

ה'תשע"ב אייר י' רביעי יום
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מקֹום‡. ּובין ּביניהן היה אם - החדׁש את ׁשראּו ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעדים
הֹולכין ּפחֹות, אֹו ויֹום לילה מהל ּדין ּבית ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש

עדּותןּומ ׁשאין ילכּו, לא ּכן, על יתר ּביניהן היה ואם עידין; ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
החדׁש נתעּבר ׁשּכבר מֹועלת, ׁשלׁשים יֹום .אחר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּדין·. לבית הֹולכין אּלּו הרי - החדׁש את ׁשראּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹעדים
ׁשּבת היה ואפּלּו אתםלהעיד, ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּׁשּבת. את ּדֹוחה 'מֹועד', ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָּבמֹועדם";
חדׁש ראׁש ועל ניסן חדׁש ראׁש על אּלא מחּללין אין ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלפיכ

הּמֹועדֹות ּתּקנת מּפני ּבלבד, שלּתׁשרי תקני [קיום ְְְֲִִִֵֵַַַַָ
ּכּלם,המועדים] על מחּללין קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן ;ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ

את ּדֹוחה ׁשהּוא חדׁש, ראׁש ׁשּבכל מּוסף קרּבן ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמּפני
ַַָהּׁשּבת.

.‚- הּׁשּבת את החדׁש את ׁשראּו העדים ׁשּמחּללים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשם
אֹותם ׁשּמזּכים העדים עּמהם מחּללים עלּכ [מעידים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

אתכשרותם] מּכירים ּדין ּבית היּו לא אם ּדין, ְִִִִִֵֵֶַָֹּבבית
ׁשּמֹודיע זה היה ואפּלּו ּדין[מכשיר]הרֹואים; לבית אֹותן ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

יּמצא ׁשּמא מּספק, ּומחּלל עּמהם הֹול זה הרי - אחד ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעד
עּמֹו. ויצטרף ְְִִֵֵַָאחר

.„- חֹולה הּׁשּבת ּבליל החדׁש את ׁשראה העד ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
אֹורב להן יׁש ואם ּבמּטה. ואפּלּו החמֹור, על אֹותֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָמרּכיבים

האורבים] ואם[אנשים זין; ּכלי ּבידם העדים לֹוקחים ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּדר
ּד ראּוהּוהיתה ואפּלּו מזֹונֹות. ּבידם לֹוקחים רחֹוקה, ר ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָ

ּכ אנחנּו, ׁשראינּוהּו 'ּכׁשם יאמרּו: לא - לּכל ונראה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹֹּגדֹול
ּכל אּלא הּׁשּבת'; את לחּלל צריכין אנּו ואין אחרים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָראּוהּו
הּמקֹום ּובין ּבינֹו ויהיה להעיד, ראּוי ויהיה החדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיראה

לחּלל עליו מצוה ּפחֹות, אֹו ויֹום לילה ּדין ּבית ּבֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּקבּוע
ּולהעיד. וליל הּׁשּבת, ְְִֵֵֶַַָָאת

ׁשלׁשים.‰. יֹום ּכל החדׁש עדּות מקּבלים היּו ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּבראׁשֹונה
הערּבים, ּבין עד מּלבֹוא העדים נׁשּתהּו אחת ְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָּפעם

הגיעו]ּבּמקּדׁש[נבוכו]ונתקלקלּו שהעדים ידעּו[לפני ולא ְְְְְְְִִַַָָֹ
יבֹואּו ׁשּמא הערּבים, ּבין ׁשל עֹולה יעׂשּו אם - ּיעׂשּו ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמה
ּבין ׁשל ּתמיד אחר הּיֹום מּוסף ׁשּיקריבּו אפׁשר ואי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעדים,
עדּות מקּבלים יהיּו ׁשּלא והתקינּו ּדין, ּבית עמדּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹהערּבים.
להקריב ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיהא ּכדי הּמנחה, עד אּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהחדׁש

ונסּכיהם. הערּבים, ּבין ׁשל ותמיד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמּוספין
.Âּבין ׁשל ּתמיד עֹוׂשין - עדים ּבאּו ולא מנחה, הּגיע ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹואם

אֹותֹו נֹוהגין - ּולמעלה הּמנחה מן עדים ּבאּו ואם ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהערּבים;
ׁשּלא לפי למחר, מּוסף ּומקריבין קדׁש, ּולמחר קדׁש, ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹהּיֹום

מנחה אחר אֹותֹו מקּדׁשין התקיןהיּו הּמקּדׁש, ּבית מּׁשחרב . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
מקּבלין ׁשּיהיּו ּדינֹו, ּובית זּכאי ּבן יֹוחנן החדׁשרּבן עדּות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּיֹום ּבסֹוף ׁשלׁשים יֹום עדים ּבאּו ואפּלּו ּכּלֹו, הּיֹום ְְֲִִִֵַַַָָֹֻּכל
יֹום ּומקּדׁשין עדּותם מקּבלין החּמה, לׁשקיעת ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָסמּו

ּבלבד. ְְִִַֹׁשלׁשים
.Êּכל עדים ּבאּו ׁשּלא מּפני החדׁש, את ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכׁשּמעּברין

מּוכן למקֹום עֹולין היּו - ׁשלׁשים סעּודהיֹום ּבֹו ועֹוׂשין , ְְְְִִִָָָָֹ
לׁשם עֹולין ואין חדׁש. ראׁש ׁשהּוא ּוׁשלׁשים אחד ְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹּביֹום
לסעּודה עֹולין ואין הּׁשמׁש; עלֹות קדם ּבּנׁשף אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּלילה,
וקטנית, ּדגן ּבפת אּלא לּה עֹולין ואין מעׂשרה; ּפחֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָזֹו
עּבּור ׁשל מצוה סעּודת היא וזֹו הּסעּודה. ּבעת ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָואֹוכלין

מקֹום. ּבכל האמּורה ְֲֶַָָָָֹהחדׁש
.Áהיּו החדׁש, את מקּדׁשין ּדין ּבית ּכׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹונה

מּׂשּואֹות אבוקות]מּׂשיאין ההרים[מדליקים [בלילּבראׁשי ְִִִֵֶַַָָ
ואחד] -שלושים הּכּותים מּׁשּקלקלּו הרחֹוקים; ׁשּידעּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָּכדי

ׁשּיהּו התקינּו - העם להטעֹות ּכדי מּׂשּואֹות מּׂשיאין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהיּו
אינם אּלּו ּוׁשלּוחים לרּבים. ּומֹודיעין יֹוצאין ְְְִִִִִִֵֵַָָׁשלּוחים
מחּללין ׁשאין - ׁשּבת לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמחּללין

ּבלבד לקּדׁשֹו אּלא לקּימֹו, הּׁשּבת שמקדשתאת העדות [על ְְְְְִֶֶַַַַַָָ
.החודש]

.Ëמּפני ניסן, על יֹוצאין: ׁשלּוחין היּו חדׁשים ׁשּׁשה ְְְֳִִִִִִֵַַָָָָעל
ראׁש מּפני אלּול, ועל הּתענית. מּפני אב, ועל ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹהּפסח.
נֹודע אם - לאלּול ׁשלׁשים ּביֹום מצּפין ׁשּיׁשבּו ּכדי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשנה,
קדׁש הּיֹום אֹותֹו נֹוהגים ׁשלׁשים, יֹום ּדין ּבית ׁשּקּדׁשּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹלהם

נֹוהגים להם, נֹודע לא ואם ויֹוםּבלבד; קדׁש ׁשלׁשים יֹום ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹֹֹ
ועל ּתׁשרי. ׁשלּוחי להם ׁשּיבֹואּו עד קדׁש, ּוׁשלׁשים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאחד
ועל חנּכה. מּפני ּכסלו, ועל הּמֹועדֹות. ּתּקנת מּפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻּתׁשרי,
על יֹוצאין - קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן הּפּורים. מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָאדר,

קטן ּפסח מּפני שני]אּיר, -]. ְִִֵֶַָָָ
.Èראׁש ּביֹום אּלא יֹוצאין אין - ּתׁשרי ּוׁשלּוחי ניסן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹׁשלּוחי

ּדין ּבית מּפי ׁשּיׁשמעּו עד הּׁשמׁש, ׁשּתעלה אחר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹחדׁש,
ּכמֹו ועׂשרים, ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף ּדין ּבית קּדׁשּו ואם ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָֻ'מקּדׁש';

מּבערב.ׁשאמרנּו יֹוצאין - 'מקּדׁש' ּדין ּבית מּפי וׁשמעּו , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
אחר מּבערב לצאת להם יׁש - חדׁשים הּׁשּׁשה ׁשאר ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּוׁשלּוחי
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אֹותֹו ּדין ּבית קּדׁשּו לא ׁשעדין ּפי על אף הּירח, ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנראה
ּבוּדאי למחר ׁשהרי יצאּו, החדׁש, ונראה הֹואיל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהחדׁש;

ּדין. ּבית אֹותֹו ְְִִֵַמקּדׁשין
.‡Èאת עֹוׂשין היּו מּגיעין, הּׁשלּוחין ׁשהיּו מקֹום ְִִִִֶֶַַָָָָּכל

טֹוב יֹום ּומקֹומֹות[ביום]הּמֹועדֹות ּבּתֹורה; ּכּכתּוב אחד, ְֲֶַַַָָָ
ׁשני עֹוׂשין היּו אליהם, מּגיעין הּׁשלּוחים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרחֹוקים
ּבית ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעים ׁשאינם לפי - הּספק מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָימים

הּוא. יֹום זה אי החדׁש, ראׁש ִֵֶֶַֹֹּדין
.·Èהיּו ולא ניסן, ׁשלּוחי אליהן מּגיעין ׁשהיּו מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיׁש

ּפסח ׁשּיעׂשּו היה הּדין ּומן ּתׁשרי; ׁשלּוחי אליהן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּגיעין
אחד, טֹוב יֹוםיֹום ּבאיזה וידעּו ׁשלּוחין להם הּגיעּו ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

ימים, ׁשני הּסּכֹות חג ׁשל טֹוב יֹום ויעׂשּו חדׁש, ראׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֻנקּבע
ּבּמֹועדֹות, לחלק ׁשּלא ּוכדי ׁשלּוחין. אליהן הּגיעּו לא ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹֹׁשהרי
לֹו, מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין מקֹום ׁשּכל חכמים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהתקינּו

ימים ׁשני עצרת.עֹוׂשין ׁשל טֹוב יֹום אפּלּו , ְֲֲִִִֵֶֶֶָ
.‚È- ימים ׁשני ּתׁשרי? לׁשלּוחי ניסן ׁשלּוחי ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָוכּמה

ׁשהּוא מּפני ּבתׁשרי, ּבאחד מהּלכין אינם ּתׁשרי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּׁשלּוחי
הּכּפּורים. יֹום ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּבעׂשירי ולא טֹוב, ְְֲִִִִִֵֶַַֹיֹום

.„Èאחד אפּלּו אּלא ׁשנים, להיֹותם צריכין הּׁשלּוחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאין
ּתּגר אפּלּו אּלא ּבלבד, ׁשליח ולא העם[סוחר]נאמן. מּׁשאר ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

את ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבית מּפי ׁשמעּתי 'אני ואמר: לדרּכֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּבא
ּפיו; על הּמֹועדֹות את ּומתּקנין נאמן, - ּפלֹוני' ּביֹום ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָֹהחדׁש
נאמן ּכׁשר אחד ועד הּוא, להּגלֹות העׂשּוי ּדבר זה ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָׁשּדבר

ָָעליו.
.ÂË,עדים ּבאּו ולא ׁשלׁשים יֹום ּכל ׁשּיׁשבּו ּדין ְְְִִִֵֵֶָָָֹֹּבית

ּבּנׁשף השחר]והׁשּכימּו עלות ּכמֹו[קודם החדׁש את ועּברּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹ
עדים ּבאּו ימים חמּׁשה אֹו ארּבעה ואחר זה, ּבפרק ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו
ׁשלׁשים, ליל ׁשהּוא ּבזמּנֹו החדׁש את ׁשראּו והעידּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹרחֹוקים

מאּימין - החדׁש ּבסֹוף ּבאּו אימה]ואפּלּו עליהם[מטילין ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹ
עליהם ּומטריחין ּבׁשאלֹות, אֹותם ּומטריפים ּגדֹול ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָאּיּום
ׁשּלא ּדין ּבית ּומׁשּתּדלין ּבעדּותן, ּומדקּדקין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹּבבדיקֹות

'מעּבר' ׁשמֹו ויצא הֹואיל זה, חדׁש .יקּדׁשּו ְְְְְִֶֶַָָָֹֻ
.ÊËוהרי מכּונת, ונמצאת ּבעדּותם העדים עמדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻואם

ּונבֹונים ידּועים אנׁשים נתבלבלו]העדים ונחקרה[ולא , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָ
החדׁש לאֹותֹו ּומֹונין וחֹוזרין אֹותֹו, מקּדׁשין - ּכראּוי ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹהעדּות

ּבלילֹו. הּירח ונראה הֹואיל ׁשלׁשים, ְְְְִִִִֵֵַַָָֹמּיֹום
.ÊÈּדין ּבית הצרכּו סיבה]ואם זה[מאיזו חדׁש להּניח ְְְְִִִֵֶֶַַֹֻ

העדים אּלּו ׁשּיבֹואּו קדם ּכׁשהיה עדיםמעּבר, הגיעו [ואח"כ ְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ
ו] משנים לא זאת למרות החודש, את לחסר יש עדותם -שלפי

ויׁש .'לצר החדׁש את 'מעּברין ׁשאמרּו: הּוא וזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹמּניחין;
'לעֹולם ואֹומר: זה ּבדבר ׁשחֹולק מי הּגדֹולים החכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמן
מקּדׁשין, - עדים ּובאּו הֹואיל ;לצר החדׁש את מעּברין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹאין

עליהם' מאּימין עדותםואין לדחות כדי אותם מבלבלים [אין ְְְֲִֵֵֶַ
החודש] את .ולעבר

.ÁÈּבׁשאר אּלא זה ּבדבר החכמים מחלקת ׁשאין לי, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹיראה
ׁשּבאּו ותׁשרי ניסן ּבעדי אֹו ותׁשרי, ניסן מן חּוץ ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהחדׁשים,
זמן ועבר ּׁשּנעׂשה, מה נעׂשה ׁשּכבר הרגלים, ׁשעברּו ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחר

ותׁשרי ּבניסן העדים ּבאּו אם אבל הּמֹועדֹות; ּוזמן ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּקרּבנֹות
ּכלל, עליהם מאּימין ואין עדּותם, מקּבלין החדׁש, חצי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹקדם
ּבזמּנֹו ׁשראּוהּו החדׁש על ׁשהעידּו עדים על מאּימין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשאין

לעּברֹו .ּכדי ְְְֵַ
.ËÈעדים על מאּימין עדּותם,[הוכחשה]ׁשּנתקלקלהאבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

- החדׁש ויתעּבר העדּות ּתתקּים ׁשּלא נֹוטה הּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהרי
עליהם המכחישים]מאּימין העדּות,[על ׁשּתתקּים ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ

העדים את להזים עדים ּבאּו אם וכן ּבזמּנֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויתקּדׁש
מאּימין אּלּו הרי - ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו קדם ּבזמּנֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשראּוהּו
ּבזמּנֹו. החדׁש ויתקּדׁש ההזּמה, ּתתקּים ׁשּלא עד הּמזּמין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹעל

ד ¤¤ּפרק

ואין‡. חדׁש; ּבּה ׁשּמֹוסיפין הּׁשנה היא מעּברת, ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשנה
- אדרין ׁשני ׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אדר, אּלא לעֹולם ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָמֹוסיפין

ׁשני ואדר ראׁשֹון מּפניאדר זה? חדׁש מֹוסיפין מה ּומּפני . ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
"ׁשמֹור ׁשּנאמר: זמן, ּבאֹותֹו הּפסח ׁשּיהיה ּכדי האביב, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָזמן
ולּולא האביב. ּבזמן זה חדׁש ׁשּיהיה האביב", חדׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
החּמה, ּבימֹות ּפעמים ּבא הּפסח היה - הּזה החדׁש ְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהֹוספת

הּגׁשמים. ּבימֹות ְְִִִַָָּופעמים
ה·. על - הּׁשנה את מעּברין סימנין ׁשלׁשה [ראהּתקּופהעל ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹ

קא] בעמוד ּביתערכו ּכיצד? האילן. ּפרֹות ועל האביב, ועל ,ְְִִֵֵֵַַַָָָָ
ניסן ּתקּופת ּתהיה אם ויֹודעין: מחּׁשבין, האביב]ּדין -] ְְְְְְִִִִִִֶַַָ

הּׁשנה, אֹותּה מעּברין - זה זמן אחר אֹו ּבניסן, עׂשר ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָּבׁשּׁשה
ׁש ּכדי ׁשני, אדר ניסן אֹותֹו האביב;ויעׂשּו ּבזמן הּפסח ּיהיה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

אחר. לסימן חֹוׁשׁשין ואין ּומעּברין, סֹומכין זה סימן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָועל
עדין‚. אּלא האביב, הּגיע לא ׁשעדין ּדין ּבית ראּו אם ְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוכן

הּוא מלבוא]אפל ׁשּדרּכם[מתאחר האילן, ּפרֹות צמחּו ולא , ְְְִֵֵֶַָָָָָֹ
ּומעּברין אּלּו, סימנין ׁשני על סֹומכין - הּפסח ּבזמן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹלצמח
ּבניסן, עׂשר לׁשּׁשה קדם ׁשהּתקּופה ּפי על ואף הּׁשנה; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאת
מּמּנּו להקריב מצּוי האביב ׁשּיהיה ּכדי מעּברין, הם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
הּפרֹות ׁשּיהיּו ּוכדי ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה הּתנּופה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעמר

האביב. זמן ּכל ּכדר ְְְִִֶֶַָָָצֹומחין
יהּודה,„. ארץ על - ּבאביב סֹומכין היּו ארצֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹועל

ּבׁשּתי האביב הּגיע ואם הּגליל. ועל הּירּדן, עבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
הּגיע ואם מעּברין; אין - הּגיע לא ּובאחת מאּלּו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹארצֹות
לא עדין אם מעּברין, - ּבׁשּתים הּגיע ולא מהן, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹּבאחת

האילן ּפרֹות ׁשּמעּבריןצמחּו העּקר ׁשהם הּדברים הם ואּלּו . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
חּמה. ׁשני הּׁשנים להיֹות ּכדי ְְְְִִִִֵֵַַָָָּבׁשבילם,

ּבׁשבילם,‰. מעּברין ּדין ּבית ׁשהיּו אחרים ּדברים ׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָויׁש
ואין מתּקנין, ׁשאינן הּדרכים מּפני הן: ואּלּו ;הּצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמּפני

לע יכֹולין בפסח]לֹותהעם עד[לרגל הּׁשנה, את מעּברין - ְְְֲִִֶַַַַָָָָ
ׁשּנהרסּו, הּגׁשרים ּומּפני הּדרכים. ויתּקנּו הּגׁשמים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיפסקּו
מסּכנים אֹו העם, את ּומֹונעין מפסיקין הּנהרֹות ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָונמצאּו
הּגׁשרים. ׁשּיתּקנּו עד הּׁשנה, את מעּברין - ּומתים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעצמן
מקֹום להם ואין ּבּגׁשמים, ׁשאבדּו ּפסחים ּתּנּורי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּומּפני
ׁשּיבנּו עד הּׁשנה, את מעּברין - ּפסחיהם את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָלצלֹות
מּמקֹומם ׁשּנעקרּו יׂשראל ּגלּיֹות ּומּפני וייבׁשּו. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהּתּנּורים
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הּׁשמּועה ּומּפי חדׁשים"; ראׁש לכם הּזה "החדׁש ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹואהרן:
הּדבר: ּפרּוׁש הּוא ׁשּכ רּבנּו, מּמׁשה מאיׁש איׁש ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלמדּו
אחריהן העֹומד ּולכל "לכם", מסּורה ּתהיה זֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָעדּות
אין יׂשראל, ּבארץ סנהדרין ׁשם ׁשאין ּבזמן אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמקֹומן.
ׁשאנּו זה ּבחׁשּבֹון אּלא ׁשנים, מעּברין ואין חדׁשים ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָָקֹובעין

הּיֹום. ּבֹו ְְִַַמחּׁשבין
ׁשּיׁש·. ׁשּבזמן - הּוא מּסיני למׁשה הלכה זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר

סנהדרין, ׁשם ׁשאין ּובזמן הראּיה; על קֹובעין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָסנהדרין,
הּיֹום ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו זה חׁשּבֹון על נזקקיןקֹובעין ואין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

זה ּבחׁשּבֹון ּבֹו ׁשּקֹובעין יֹום ׁשּיהיה ּפעמים אּלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָלראּיה,
וזה ּביֹום. אחריו אֹו ּביֹום, לֹו קדם אֹו הראּיה, יֹום ְְְְֲִֶֶַָָָֹהּוא

ּפלא - ּביֹום לראּיה קדם ׁשהן[נדיר]ׁשּיהיה ּובארצֹות הּוא, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ
יׂשראל. ארץ ְְֲִֵֶֶַַָלמערב

מּסֹוף‚. זה? ּבחׁשּבֹון לחּׁשב יׂשראל ּכל התחילּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי
ׁשם נׁשאר ולא יׂשראל, ארץ ׁשחרבה ּבעת ּתלמּוד, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחכמי
חכמי ּבימי וכן מׁשנה, חכמי ּבימי אבל קבּוע; ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָּבית

ורבא אּביי ימי עד היּוּתלמּוד יׂשראל ארץ קביעת על - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ְִסֹומכין.

סנהדר„. היּוּכׁשהיתה - הראּיה על קֹובעין והן קּימת, ין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשלּוחי אליהן ׁשּמּגיעין הּמקֹומֹות וכל יׂשראל ארץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבני
הּמקֹומֹות ּוׁשאר ּבלבד; אחד יֹום טֹובים ימים עֹוׂשין ְְְְִִִִִֵֶַַָָָּתׁשרי,
ׁשני עֹוׂשין היּו אליהן, מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהרחֹוקֹות
ארץ ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי מּספק, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹימים

החדׁש את .יׂשראל ְִֵֶֶַָֹ
יׂשראל‰. ארץ ׁשל ּדין ּובית סנהדרין, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבּזמן

הּמקֹומֹות ּבכל ׁשּיהיּו הּדין מן היה זה, חׁשּבֹון על ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָקֹובעין
ׁשּבחּוצה הרחֹוקֹות הּמקֹומֹות אפּלּו אחד, טֹוב יֹום ְְְֲִִֶֶַָָָעֹוׂשין
אחד חׁשּבֹון על ׁשהּכל - יׂשראל ארץ ּבני ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלארץ,

אבל וקֹובעין; ּבמנהגסֹומכין ׁשּיּזהרּו היא, חכמים ּתּקנת ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַָָָָ
ׁשּבידיהם. ֲִֵֵֶֶֶאבֹותיהם

.Âאליו מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי היּו ׁשּלא מקֹום ּכל ,ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלפיכ
הּזה, ּבּזמן ואפּלּו ימים, ׁשני יעׂשּו יֹוצאין, הּׁשלּוחין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָּכׁשהיּו
על קֹובעין יׂשראל ארץ ׁשּבני ּבזמן עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּכמֹו
אחד יֹום עֹוׂשין הּזה, ּבּזמן יׂשראל ארץ ּובני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהראּיה;
ׁשני טֹוב יֹום נמצא ימים. ׁשני עׂשּו לא ׁשּמעֹולם ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכמנהגן,
ּדבר ׁשּתּקנּו סֹופרים מּדברי הּזה, ּבּזמן ּבּגלּיֹות עֹוׂשין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאנּו

.זה ֶ
.Ê,הראּיה על קֹובעין ׁשהיּו ּבזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹיֹום

טֹובים ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין יׂשראל ארץ ּבני רב ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹהיּו
את ּדין ּבית ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹמּספק,

טֹוב ּביֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ׁשאין .החדׁש, ְְְִִֵֶֶַַֹ
.Áאפ אּלא עֹוד, ּביתולא מקֹום ׁשהּוא עצמּה ּבירּוׁשלים ּלּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשני הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב יֹום עֹוׂשין היּו רּבֹות ּפעמים ְְִִִֵֶַַָָָָֹּדין,
נֹוהגין ׁשלׁשים, יֹום ּכל עדים ּבאּו לא ׁשאם טֹובים, ְֲִִִִִִֵֶָָָֹֹימים

קדׁש ּולמחר קדׁש לעדים ׁשּמצּפין הּיֹום ּבאֹותֹו והֹואילהיּו ; ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
התקינּו הראּיה, ּבזמן ואפּלּו ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָוהיּו
ימים, ׁשני ּתמיד אֹותֹו יׂשראל ארץ ּבני אפּלּו עֹוׂשין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשּיהיּו

יֹום ׁשאפּלּו למדּת, הּנה החׁשּבֹון. על ׁשּקֹובעין הּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבּזמן
סֹופרים. מּדברי הּזה, ּבּזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹטֹוב

.Ëאם ּכיצד? הּמקֹום. ּבקריבת ּתלּויה אחד יֹום עׂשּית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאין
ּפחֹות, אֹו ימים חמּׁשה מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו מקֹום ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָיהיה
ׁשאנׁשי אֹומרין אין - ׁשלּוחין להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבוּדאי
ׁשהיּו לנּו יאמר ׁשּמי אחד; טֹוב יֹום עֹוׂשין זה ִִֶֶֶֶַָָָָֹמקֹום
יֹוצאין הּׁשלּוחין היּו לא ׁשּמא זה? למקֹום יֹוצאין ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹהּׁשלּוחין
לקּבע ׁשחזרּו ואחר יׂשראל, ׁשם היּו ׁשּלא מּפני זה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלמקֹום
ׁשני לעׂשֹות חּיבין ׁשהן יׂשראלים ׁשם יׁשבּו החׁשּבֹון, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

חרּום ׁשהיה מּפני אֹו ּבין[סכנה]ימים; ׁשהיה ּכדר ,ּבּדר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
הּגֹוים ׁשהיּו מּפני אֹו מׁשנה; חכמי ּבימי וגליל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָיהּודה

ּביניהם. לעבר הּׁשלּוחין את ְְֲִִֵֵֶֶַַֹמֹונעין
.Èּבני ּכל היּו הּמקֹום, ּבקריבת ּתלּוי הּדבר היה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָואּלּו

ׁשלּוחי להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשהרי אחד, יֹום עֹוׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמצרים
אּלא אׁשקלֹון ּדר על ּומצרים ירּוׁשלים ּבין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתׁשרי,

סּוריא רב וכן ּפחֹות; אֹו ימים ׁשמֹונה למדּת,מהל הא . ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹ
קרֹוב. הּמקֹום ּבהיֹות ּתלּוי הּדבר ְִֵֶַַָָָָָׁשאין

.‡Èׁשּיׁש מקֹום ּכל הּוא: ּכ זֹו, ּדר על זה ּדבר עּקר ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנמצא
- ּגמּורים ימים עׂשרה על יתר מהל ירּוׁשלים ּובין ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָּבינֹו
ּכל ׁשלּוחי ׁשאין מּקדם; ּכמנהגם לעֹולם, ימים ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹעֹוׂשין
ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו למקֹום אּלא מּגיעין, ותׁשרי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּתׁשרי
ּובין ׁשּבינֹו מקֹום וכל ּפחֹות. אֹו ימים עׂשרה ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָמהל

ּפחֹות אֹו ּבׁשוה ימים עׂשרה מהל ׁשהיּוירּוׁשלים ׁשאפׁשר , ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מארץ הּמקֹום אֹותֹו אם רֹואים: - אליו מּגיעין ְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשלּוחין
ּכגֹון ׁשני, ּבכּבּוׁש הראּיה ּבׁשעת יׂשראל ּבּה ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיׂשראל
עֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ּוטבריה ונב ויבנה ולד ּוׁשפרעם ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאּוׁשא
צֹור ּכגֹון מּסּוריא, הּמקֹום אֹותֹו ואם ּבלבד. אחד ְְְְִִִֶַַָָָיֹום
ּכגֹון לארץ, מחּוצה אֹו ּבהן, וכּיֹוצא ואׁשקלֹון ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָודּמׂשק
אבֹותיהן ּכמנהג עֹוׂשין - ּבהן וכּיֹוצא ּומֹואב ועּמֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצרים
ׁשני ימים, ׁשני ואם אחד; יֹום אחד, יֹום אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּבידיהן:

ִָימים.
.·È,מעׂשרה ּפחֹות אֹו עׂשרה ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָמקֹום

עיר ׁשהיא אֹו מנהג, להם ואין לארץ חּוצה אֹו סּוריא ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָוהּוא
ּבֹו ׁשּׁשכנּו מקֹום אֹו יׂשראל, ארץ ּבמדּבר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנתחּדׁשה
יֹום וכל העֹולם. רב ּכמנהג ימים ׁשני עֹוׂשין - עּתה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹיׂשראל

מּדב ׁשני ראׁשטֹוב ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ואפּלּו - סֹופרים רי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַֹ
הּזה ּבּזמן אֹותֹו עֹוׂשין ׁשהּכל .הּׁשנה, ְִֶֶַַַַַָָֹ

.‚È,ּבעירֹו ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן מחּׁשבין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
לא - ּפלֹוני ּביֹום טֹוב ויֹום ּפלֹוני, יֹום חדׁש ׁשראׁש ְְְְְְִִִֶֶֹֹֹואֹומרין
ׁשאין סֹומכין, אנּו עליו ולא קֹובעין אנּו ׁשּלנּו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹּבחׁשּבֹון

לארץ ּבחּוצה חדׁשים וקֹובעין ׁשנים אנּומעּברין ואין ; ְְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָ
וזה ּוקביעתם. יׂשראל ארץ ּבני חׁשּבֹון על אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָסֹומכין,
ׁשעל יֹודעין ׁשאנּו ּכיון ּבלבד: הּדבר לגּלֹות מחּׁשבין, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאנּו
ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום לידע מחּׁשבין אנּו סֹומכין, הם זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָחׁשּבֹון
יׂשראל ארץ ּבני ּובקביעת הּוא; יֹום איזה יׂשראל ארץ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבני
חׁשּבֹון מּפני לא טֹוב, יֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֹֹֹאֹותֹו

מחּׁשבין. ְְִֶַָׁשאנּו
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לירושלים] ללכת -[התחילו לירּוׁשלים הּגיעּו לא ועדין ,ֲִִִִִַַַָֹ
להּגיע. ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה, את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעּברין

.Âמּפני ולא הּׁשלג, מּפני לא הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאבל
מּמקֹומם נעקרּו לא ׁשעדין יׂשראל ּגלּיֹות מּפני ולא ,הּצּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּכהנים רב אֹו הּקהל רב ׁשהיּו ּכגֹון - הּטמאה מּפני ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻולא
לּטהר ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָטמאים,
הּׁשנה את עּברּו ואם ּבטמאה; יעׂשה אּלא ּבטהרה, ְְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻויעׂשּו

מעּברת. זֹו הרי הּטמאה, ְְְֲִֵֵֶֶַָֻֻמּפני
.Ê,ּכלל ּבׁשבילם הּׁשנה את מעּברין ׁשאין ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׁש

סעד אֹותם עֹוׂשין סיבתאבל על לציבור הסברה [תוספת ֲִַַָָ
[- ׁשּצריכההעיבור כך]לׁשנה אֹו[בין הּתקּופה מּפני עּבּור ְְְְִִִֵֶַָָָָ

הּגדיים מּפני הן: ואּלּו האילן; ּופרֹות האביב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָמּפני
הּגֹוזלֹות ּומּפני מעט, ׁשהם אֹו נֹולדּו לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּטלאים

ראיה] כעולת להביאן מעּברין[שאפשר אין ּפרחּו. ְְְִֵֶַָֹׁשּלא
לּפ מצּויין והּטלאים הּגדיים ׁשּיהיּו ּכדי אּלּו סחים,ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

העֹוף; ּבקרּבן ׁשּנתחּיב למי אֹו לראּיה מצּויין ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּגֹוזלֹות
לּׁשנה. סעד אֹותם עֹוׂשין ֲִַַַָָָָאבל

.Áצריכה זֹו 'ׁשנה אֹומרין: לּׁשנה? סעד אֹותם עֹוׂשין ְְִִִֵַַַַָָָָָָּכיצד
האילן ּופרֹות האביב מּפני אֹו ׁשּמׁשכה, הּתקּופה מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָעּבּור

רּכים' והּגֹוזלֹות קטּנים ׁשהּגדיים ועֹוד, הּגיעּו; .ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹ
.Ëיאמר ּכיצד? לּה. ּבמזּמנין אּלא הּׁשנה, את מעּברין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאין

'היּו הּסנהדרין: מן ּופלֹוני לפלֹוני הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָֹראׁש
זֹו ׁשנה אם ונדע ונראה ׁשּנחּׁשב ּפלֹוני, למקֹום ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמזּמנין
ּבלבד, ׁשּזּמנּו ואֹותן עּבּור'; צריכה אינּה אֹו עּבּור, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻצריכה

אֹותּה ׁשּמעּברין מתחיליןהן אֹותּה? מעּברין ּובכּמה . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
אֹותם. ׁשּסמכּו מּמי ּגדֹולה, סנהדרי מּכלל ּדּינין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבׁשלׁשה
לאו', אם עּבּור צריכה אם נראה ולא נׁשב 'לא ׁשנים: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹאמרּו
אמרּו ּבמעּוטֹו; יחיד ּבטל - ונבּדק' 'נׁשב אֹומר: ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹואחד
עֹוד מֹוסיפין - נׁשב' 'לא אֹומר: ואחד ונראה', 'נׁשב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹׁשנים:

ּבּדבר. ונֹותנין ונֹוׂשאים המזּמנים, מן ְְְְְְִִִִִַַַָָָֻׁשנים
.Èאינּה' אֹומרין: ּוׁשלׁשה עּבּור', 'צריכה אֹומרים: ְְְְְִִִִִֵַָָָֹׁשנים

'צריכה', אֹומרין: ׁשלׁשה ּבמעּוטם; ׁשנים ּבטלּו - ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֹצריכה'
מן ׁשנים מֹוסיפין - עּבּור' צריכה 'אינּה אֹומרין: ְְְְִִִִִִִִֵַַָָּוׁשנים
ּגמרּו אם ּבׁשבעה. וגֹומרין ונֹותנין ונֹוׂשאין לּה, ְְְְְְְְְְִִִִִִַָָָָֻהמזּמנין

נחלקּוּכ ואם ּׁשּגמרּו; ּכמה עֹוׂשין לעּבר, ׁשּלא אֹו לעּבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּלם
לעּבר ׁשּלא ּבין לעּבר ּבין הרב, אחר הֹולכים -וצרי . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ׁשבעים ׁשל יׁשיבה ראׁש ׁשהּוא הּגדֹול ּדין ּבית ראׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּיהיה
זֹו הרי לעּבר, ּבׁשלׁשה ּגמרּו ואם הּׁשבעה; מּכלל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹואחד,
ּובעּבּור ׁשּירצה. אֹו עּמהם, הּנׂשיא ׁשּיהיה והּוא - ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֻמעּברת

הּצד מן מתחילין שבדינים]הּׁשנה, החדׁש,[הקטן ּולקּדּוׁש ; ְְִִִִֶַַַַַָָֹ
הּגדֹול. מן ְִִִַַָמתחילין

.‡È:ּגדֹול ּכהן ולא ,מל לא הּׁשנה לעּבּור מֹוׁשיבין ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאין
ּבׁשבילן נֹוטה ּדעּתֹו ׁשּמא ּומלחמֹותיו, חילֹותיו מּפני - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמל
לא ׁשּמא הּצּנה, מּפני - ּגדֹול וכהן לעּבר; ׁשּלא אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹלעּבר
הּקר ּבימי ּתׁשרי יבֹוא ׁשּלא ּכדי לעּבר, נֹוטה ּדעּתֹו ,ּתהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

טבילֹות. חמׁש הּכּפּורים ּביֹום טֹובל ְְְִִִֵֵַָוהּוא
.·Èּבדר 'נׂשיא', הּנקרא והּוא הּגדֹול, ּדין ּבית ראׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיה

ירצה אם ּתנאי, על אּלא אֹותּה מעּברין אין - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָרחֹוקה
מעּברת אינּה רצה, לא מעּברת; זֹו הרי ורצה, ּבא .הּנׂשיא. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשהּׁשכינה יהּודה, ּבארץ אּלא הּׁשנה את מעּברין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואין
ּבּגליל, עּברּוה ואם תדרׁשּו"; "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָּבתֹוכּה,
אינּה ּבּלילה, עּברּוה ואם ּבּיֹום; אּלא מעּברין ואין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻמעּברת.

.מעּברת ְֶֶֻ
.‚È,מעּברת ּתהיה ׁשנה זֹו אי ולידע לחּׁשב ּדין לבית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻיׁש

'ׁשנה אֹומרין אין אבל ׁשנים, ּכּמה אפּלּו ׁשּירצּו, עת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
'ׁשנה ׁשאֹומרין הּוא הּׁשנה ראׁש אחר אּלא מעּברת'; ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּפלֹונית

הּדחק מּפני - זה ודבר מעּברת'. ּבׁשעתזֹו ׁשּלא אבל ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
הּוא ּבאדר אּלא מעּברת, ׁשהיא מֹודיעין אין ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּדחק,
אדר אּלא ניסן אינֹו הּבא וחדׁש מעּברת, זֹו 'ׁשנה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשאֹומרין
- מעּברת' ׁשּתּכנס זֹו 'ׁשנה הּׁשנה, ראׁש לפני אמרּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשני'.

זֹו. ּבאמירה מעּברת ְֲִֵֶֶַָָֻאינּה
.„Èאין - הּׁשנה עדין עּברּו ולא ּבאדר, ׁשלׁשים יֹום ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹהּגיע

חדׁש ראׁש להיֹות ראּוי הּיֹום ׁשאֹותֹו ּכלל; אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹמעּברין
ואם לעּבר. יכֹולים אינם עּברּו, ולא ניסן ּומּׁשּיּכנס ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹניסן,
עדים ּבאּו מעּברת. זֹו הרי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻעּברּוה
את מקּדׁשין אּלּו הרי - הּירח על והעידּו ׁשעּברּוה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחר
ואּלּו ׁשני; אדר חדׁש ראׁש ויהיה ׁשלׁשים, ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֹהחדׁש
מעּברין, היּו לא ׁשּוב - הּׁשנה את ׁשּיעּברּו קדם ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹקּדׁשּוהּו

ּבניסן מעּברין .ׁשאין ְְְִִֵֶַָ
.ÂËלבית רצים ׁשהּכל רעבֹון, ּבׁשנת הּׁשנה את מעּברין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאין

לאּסּור זמן להם להֹוסיף אפׁשר ואי ולחיֹות, לאכל ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָֹהּגרנֹות
הקרבתהחדׁש עד שהוא חדשה, תבואה אכילת [=איסור ֶָָ

בניסן] בט"ז ההעומר ׁשּיד ּבׁשביעית, מעּברין ואין ּכל. ְְְְִִִִֵֶַַַֹ
הּספיחין[הורסת]ׁשֹולטת מאליהם]על יּמצאּו[הגדלים ולא , ְְְִִִֶֶַַָֹ

הּלחם ּוׁשּתי העמר מהספיחים]לקרּבן היּו[שבאים ּורגילין ; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשביעית. ּבערב ְְְִִֵֶֶַלעּבר

.ÊËּבׁשנת מעּברין 'אין חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה לי, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה
הּצר מּפני ּבהם יעּברּו ׁשּלא - ּובׁשביעית' אםרעבֹון אבל ; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

מּפני אֹו הּתקּופה, מּפני להתעּבר ראּויה הּׁשנה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָהיתה
זמן. ּבכל לעֹולם מעּברין - האילן ּופרֹות ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהאביב

.ÊÈלכל אּגרֹות ּכֹותבין הּׁשנה, את ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכׁשּמעּברין
מה ּומּפני ׁשעּברּוה, אֹותם ּומֹודיעים הרחֹוקים, ְְְְִִִִִֵֶַָָָָהּמקֹומֹות

לׁשֹון ועל בשם]עּברּוה; להם:[- ואֹומר נכּתבֹות, הּנׂשיא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
רצּו - 'וכ ּכ זֹו ׁשנה על והֹוספנּו וחברי, אני ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ'ׁשהסּכמּתי
העּבּור ׁשחדׁש יֹום, ׁשלׁשים רצּו יֹום, ועׂשרים ְְְְִִִִֶֶֶָָָֹֹּתׁשעה
הרחֹוקים לאנׁשים חסר, אֹו מלא להֹוסיפֹו ּדין לבית ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָהרׁשּות
אם עֹוׂשים, הם הראּיה לפי - הם אבל אֹותם; ְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָׁשּמֹודיעין

חסר. אם ִֵֵָָמלא

ה ¤¤ּפרק

ועּבּור‡. הראּיה, על החדׁש ראׁש מּקביעת ׁשאמרנּו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּכל
אּלא אֹותֹו עֹוׂשין אין - הּצר מּפני אֹו הּזמן מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשנה

הּסמּוכים ּדין ּבית אֹו יׂשראל, ׁשּבארץ ׁשּבארץסנהדרין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
לה ׁשּנתנּו למׁשהיׂשראל נאמר ׁשּכ רׁשּות; הּסנהדרין ן ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
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הּׁשמּועה ּומּפי חדׁשים"; ראׁש לכם הּזה "החדׁש ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹואהרן:
הּדבר: ּפרּוׁש הּוא ׁשּכ רּבנּו, מּמׁשה מאיׁש איׁש ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלמדּו
אחריהן העֹומד ּולכל "לכם", מסּורה ּתהיה זֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָעדּות
אין יׂשראל, ּבארץ סנהדרין ׁשם ׁשאין ּבזמן אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמקֹומן.
ׁשאנּו זה ּבחׁשּבֹון אּלא ׁשנים, מעּברין ואין חדׁשים ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָָקֹובעין

הּיֹום. ּבֹו ְְִַַמחּׁשבין
ׁשּיׁש·. ׁשּבזמן - הּוא מּסיני למׁשה הלכה זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר

סנהדרין, ׁשם ׁשאין ּובזמן הראּיה; על קֹובעין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָסנהדרין,
הּיֹום ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו זה חׁשּבֹון על נזקקיןקֹובעין ואין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

זה ּבחׁשּבֹון ּבֹו ׁשּקֹובעין יֹום ׁשּיהיה ּפעמים אּלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָלראּיה,
וזה ּביֹום. אחריו אֹו ּביֹום, לֹו קדם אֹו הראּיה, יֹום ְְְְֲִֶֶַָָָֹהּוא

ּפלא - ּביֹום לראּיה קדם ׁשהן[נדיר]ׁשּיהיה ּובארצֹות הּוא, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ
יׂשראל. ארץ ְְֲִֵֶֶַַָלמערב

מּסֹוף‚. זה? ּבחׁשּבֹון לחּׁשב יׂשראל ּכל התחילּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי
ׁשם נׁשאר ולא יׂשראל, ארץ ׁשחרבה ּבעת ּתלמּוד, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחכמי
חכמי ּבימי וכן מׁשנה, חכמי ּבימי אבל קבּוע; ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָּבית

ורבא אּביי ימי עד היּוּתלמּוד יׂשראל ארץ קביעת על - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ְִסֹומכין.

סנהדר„. היּוּכׁשהיתה - הראּיה על קֹובעין והן קּימת, ין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשלּוחי אליהן ׁשּמּגיעין הּמקֹומֹות וכל יׂשראל ארץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבני
הּמקֹומֹות ּוׁשאר ּבלבד; אחד יֹום טֹובים ימים עֹוׂשין ְְְְִִִִִֵֶַַָָָּתׁשרי,
ׁשני עֹוׂשין היּו אליהן, מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהרחֹוקֹות
ארץ ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי מּספק, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹימים

החדׁש את .יׂשראל ְִֵֶֶַָֹ
יׂשראל‰. ארץ ׁשל ּדין ּובית סנהדרין, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבּזמן

הּמקֹומֹות ּבכל ׁשּיהיּו הּדין מן היה זה, חׁשּבֹון על ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָקֹובעין
ׁשּבחּוצה הרחֹוקֹות הּמקֹומֹות אפּלּו אחד, טֹוב יֹום ְְְֲִִֶֶַָָָעֹוׂשין
אחד חׁשּבֹון על ׁשהּכל - יׂשראל ארץ ּבני ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלארץ,

אבל וקֹובעין; ּבמנהגסֹומכין ׁשּיּזהרּו היא, חכמים ּתּקנת ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַָָָָ
ׁשּבידיהם. ֲִֵֵֶֶֶאבֹותיהם

.Âאליו מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי היּו ׁשּלא מקֹום ּכל ,ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלפיכ
הּזה, ּבּזמן ואפּלּו ימים, ׁשני יעׂשּו יֹוצאין, הּׁשלּוחין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָּכׁשהיּו
על קֹובעין יׂשראל ארץ ׁשּבני ּבזמן עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּכמֹו
אחד יֹום עֹוׂשין הּזה, ּבּזמן יׂשראל ארץ ּובני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהראּיה;
ׁשני טֹוב יֹום נמצא ימים. ׁשני עׂשּו לא ׁשּמעֹולם ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכמנהגן,
ּדבר ׁשּתּקנּו סֹופרים מּדברי הּזה, ּבּזמן ּבּגלּיֹות עֹוׂשין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאנּו

.זה ֶ
.Ê,הראּיה על קֹובעין ׁשהיּו ּבזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹיֹום

טֹובים ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין יׂשראל ארץ ּבני רב ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹהיּו
את ּדין ּבית ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹמּספק,

טֹוב ּביֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ׁשאין .החדׁש, ְְְִִֵֶֶַַֹ
.Áאפ אּלא עֹוד, ּביתולא מקֹום ׁשהּוא עצמּה ּבירּוׁשלים ּלּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשני הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב יֹום עֹוׂשין היּו רּבֹות ּפעמים ְְִִִֵֶַַָָָָֹּדין,
נֹוהגין ׁשלׁשים, יֹום ּכל עדים ּבאּו לא ׁשאם טֹובים, ְֲִִִִִִֵֶָָָֹֹימים

קדׁש ּולמחר קדׁש לעדים ׁשּמצּפין הּיֹום ּבאֹותֹו והֹואילהיּו ; ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
התקינּו הראּיה, ּבזמן ואפּלּו ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָוהיּו
ימים, ׁשני ּתמיד אֹותֹו יׂשראל ארץ ּבני אפּלּו עֹוׂשין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשּיהיּו

יֹום ׁשאפּלּו למדּת, הּנה החׁשּבֹון. על ׁשּקֹובעין הּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבּזמן
סֹופרים. מּדברי הּזה, ּבּזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹטֹוב

.Ëאם ּכיצד? הּמקֹום. ּבקריבת ּתלּויה אחד יֹום עׂשּית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאין
ּפחֹות, אֹו ימים חמּׁשה מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו מקֹום ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָיהיה
ׁשאנׁשי אֹומרין אין - ׁשלּוחין להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבוּדאי
ׁשהיּו לנּו יאמר ׁשּמי אחד; טֹוב יֹום עֹוׂשין זה ִִֶֶֶֶַָָָָֹמקֹום
יֹוצאין הּׁשלּוחין היּו לא ׁשּמא זה? למקֹום יֹוצאין ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹהּׁשלּוחין
לקּבע ׁשחזרּו ואחר יׂשראל, ׁשם היּו ׁשּלא מּפני זה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלמקֹום
ׁשני לעׂשֹות חּיבין ׁשהן יׂשראלים ׁשם יׁשבּו החׁשּבֹון, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

חרּום ׁשהיה מּפני אֹו ּבין[סכנה]ימים; ׁשהיה ּכדר ,ּבּדר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
הּגֹוים ׁשהיּו מּפני אֹו מׁשנה; חכמי ּבימי וגליל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָיהּודה

ּביניהם. לעבר הּׁשלּוחין את ְְֲִִֵֵֶֶַַֹמֹונעין
.Èּבני ּכל היּו הּמקֹום, ּבקריבת ּתלּוי הּדבר היה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָואּלּו

ׁשלּוחי להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשהרי אחד, יֹום עֹוׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמצרים
אּלא אׁשקלֹון ּדר על ּומצרים ירּוׁשלים ּבין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתׁשרי,

סּוריא רב וכן ּפחֹות; אֹו ימים ׁשמֹונה למדּת,מהל הא . ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹ
קרֹוב. הּמקֹום ּבהיֹות ּתלּוי הּדבר ְִֵֶַַָָָָָׁשאין

.‡Èׁשּיׁש מקֹום ּכל הּוא: ּכ זֹו, ּדר על זה ּדבר עּקר ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנמצא
- ּגמּורים ימים עׂשרה על יתר מהל ירּוׁשלים ּובין ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָּבינֹו
ּכל ׁשלּוחי ׁשאין מּקדם; ּכמנהגם לעֹולם, ימים ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹעֹוׂשין
ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו למקֹום אּלא מּגיעין, ותׁשרי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּתׁשרי
ּובין ׁשּבינֹו מקֹום וכל ּפחֹות. אֹו ימים עׂשרה ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָמהל

ּפחֹות אֹו ּבׁשוה ימים עׂשרה מהל ׁשהיּוירּוׁשלים ׁשאפׁשר , ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מארץ הּמקֹום אֹותֹו אם רֹואים: - אליו מּגיעין ְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשלּוחין
ּכגֹון ׁשני, ּבכּבּוׁש הראּיה ּבׁשעת יׂשראל ּבּה ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיׂשראל
עֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ּוטבריה ונב ויבנה ולד ּוׁשפרעם ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאּוׁשא
צֹור ּכגֹון מּסּוריא, הּמקֹום אֹותֹו ואם ּבלבד. אחד ְְְְִִִֶַַָָָיֹום
ּכגֹון לארץ, מחּוצה אֹו ּבהן, וכּיֹוצא ואׁשקלֹון ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָודּמׂשק
אבֹותיהן ּכמנהג עֹוׂשין - ּבהן וכּיֹוצא ּומֹואב ועּמֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצרים
ׁשני ימים, ׁשני ואם אחד; יֹום אחד, יֹום אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּבידיהן:

ִָימים.
.·È,מעׂשרה ּפחֹות אֹו עׂשרה ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָמקֹום

עיר ׁשהיא אֹו מנהג, להם ואין לארץ חּוצה אֹו סּוריא ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָוהּוא
ּבֹו ׁשּׁשכנּו מקֹום אֹו יׂשראל, ארץ ּבמדּבר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנתחּדׁשה
יֹום וכל העֹולם. רב ּכמנהג ימים ׁשני עֹוׂשין - עּתה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹיׂשראל

מּדב ׁשני ראׁשטֹוב ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ואפּלּו - סֹופרים רי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַֹ
הּזה ּבּזמן אֹותֹו עֹוׂשין ׁשהּכל .הּׁשנה, ְִֶֶַַַַַָָֹ

.‚È,ּבעירֹו ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן מחּׁשבין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
לא - ּפלֹוני ּביֹום טֹוב ויֹום ּפלֹוני, יֹום חדׁש ׁשראׁש ְְְְְְִִִֶֶֹֹֹואֹומרין
ׁשאין סֹומכין, אנּו עליו ולא קֹובעין אנּו ׁשּלנּו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹּבחׁשּבֹון

לארץ ּבחּוצה חדׁשים וקֹובעין ׁשנים אנּומעּברין ואין ; ְְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָ
וזה ּוקביעתם. יׂשראל ארץ ּבני חׁשּבֹון על אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָסֹומכין,
ׁשעל יֹודעין ׁשאנּו ּכיון ּבלבד: הּדבר לגּלֹות מחּׁשבין, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאנּו
ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום לידע מחּׁשבין אנּו סֹומכין, הם זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָחׁשּבֹון
יׂשראל ארץ ּבני ּובקביעת הּוא; יֹום איזה יׂשראל ארץ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבני
חׁשּבֹון מּפני לא טֹוב, יֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֹֹֹאֹותֹו

מחּׁשבין. ְְִֶַָׁשאנּו
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.‚È'ב עליו ותֹוסיף מחזֹור, ּתחּלת מֹולד ידּוע ל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּכׁשּיהיה
וכן ׁשאחריו; הּמחזֹור ּתחּלת מֹולד ל יצא תקצ"ה, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָי"ו
אמרנּו, ּוכבר העֹולם. סֹוף עד ּומחזֹור, מחזֹור ּכל ְְֲֲַַַַַָָָָָמֹולד
ּומֹולד ר"ד. ה' ב' היה הראׁשֹון הּמחזֹור ּתחּלת ְֲִִֶַַַַַָָָׁשּמֹולד

הּׁשנה. אֹותּה ׁשל ּתׁשרי מֹולד הּוא ְִֵֶַַַָָָָָהּׁשנה,
.„Èּכל ּומֹולד ׁשּתרצה, ׁשנה ּכל מֹולד ּתדע הּזאת ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּובּדר

לבֹוא. ׁשעתידים מּׁשנים אֹו ׁשעברּו, מּׁשנים ׁשּתרצה, ְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹחדׁש
אֹותם ותעׂשה וגמרּו, ׁשעברּו יצירה ׁשני ּתּקח ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?
הּמחזֹורין מנין ותדע עׂשרה, ּתׁשע עׂשרה ּתׁשע ׁשל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַמחזֹורין
נׁשלם; לא ׁשעדין מּמחזֹור ׁשעברּו הּׁשנים ּומנין ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעברּו,
ּפׁשּוטה ׁשנה ּולכל תקצ"ה, י"ו ב' ּומחזֹור מחזֹור לכל ְְְְֲֲִַַַָָָָָותּקח
מעּברת ׁשנה ּולכל תתע"ו, ח' ד' נׁשלם ׁשּלא הּמחזֹור ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּׁשני
ׁשעֹות, החלקים ותׁשלים הּכל, ּותקּבץ תקפ"ט, כ"א ְְְֲִִֵַַַַָָֹה'
ׁשבעה; ׁשבעה ּתׁשליכם והּימים ימים, הּׁשעֹות ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָותׁשלים
ׁשנה מֹולד הּוא והחלקים, הּׁשעֹות ּומן הּימים מן ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָוהּנׁשאר

מֹולדּה. לידע ְִֵֶֶַָָׁשּתרצה
.ÂËחדׁש ראׁש מֹולד הּוא זה, ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא הּׁשנה ְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמֹולד

מרחׁשון; מֹולד יצא תשצ"ג, י"ב א' עליו ּוכׁשּתֹוסיף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּתׁשרי.
מֹולד יצא תשצ"ג, י"ב א' מרחׁשון מֹולד על ְְְִֵֵֶֶַַַַָּוכׁשּתֹוסיף
העֹולם. סֹוף עד זה, אחר זה וחדׁש חדׁש לכל וכן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכסלו;

ז ¤¤ּפרק

זה‡. חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ראׁש לעֹולם קֹובעין ,אין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹ
- ׁשּבת ּבערב ולא ּבׁשּבת, ּברביעי ולא ּבׁשּבת, ּבאחד ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלא
מּׁשלׁשה ּבאחד ּתׁשרי מֹולד ּכׁשּיהיה אּלא אד"ו; להן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹסימן
ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום החדׁש ראׁש קֹובעין האּלּו, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹימים
ּתׁשרי חדׁש ראׁש קֹובעין ּבׁשּבת, ּבאחד הּמֹולד ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהרי
חדׁש ראׁש קֹובעין ּברביעי, הּמֹולד יהיה ואם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָֹֹּבׁשני;
חדׁש ראׁש קֹובעין ּבׁשּׁשי, הּמֹולד יהיה ואם ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֹֹּבחמיׁשי;

ְִִִּבׁשביעי.
הּיֹום,·. מחצי למעלה אֹו הּיֹום ּבחצי הּמֹולד יהיה אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָוכן

ׁשהיה הרי ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום חדׁש ראׁש ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹקֹובעין
ׁשעֹות, ׁשׁש על יתר אֹו ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשׁש הּׁשני ּבּיֹום ִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּמֹולד
חצי קדם הּמֹולד יהיה ואם ּבׁשליׁשי. חדׁש ראׁש ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָֹֹֹקֹובעין
יֹום ּבאֹותֹו החדׁש ראׁש קֹובעין - אחד ּבחלק אפּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹהּיֹום,
אד"ו מימי הּיֹום אֹותֹו יהיה ׁשּלא והּוא, עצמֹו; .הּמֹולד ְְְִִֵֶֶַַַָֹ

לּיֹום‚. ויּדחה חצֹות, אחר אֹו הּיֹום ּבחצֹות הּמֹולד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָּכׁשּיהיה
זה הרי - אד"ו מימי ׁשּלאחריו יֹום יהיה אם - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּלאחריו
ּבּׁשליׁשי קבּוע החדׁש ראׁש ויהיה אחריו, לׁשּלאחר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹנדחה
ּבחצֹות ּבׁשּבת הּמֹולד ׁשּיהיה הרי ּכיצד? הּמֹולד. ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּיֹום
ׁשּמֹולדּה ּבׁשנה החדׁש ראׁש קֹובעין - י"ח ז' סימן ְְִִֶֶַַָָָָָֹֹהּיֹום,
אֹו ּבחצֹות ּבּׁשליׁשי הּמֹולד היה אם וכן ּבׁשּבת; ּבׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכזה,

ּבׁשּבת. ּבחמיׁשי החדׁש ראׁש קֹובעין חצֹות, ְְֲֲִִִֶַַַַַָֹֹאחר
ּבתׁשע„. ׁשליׁשי ּבליל זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא ּתׁשרי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמֹולד

עׂשירית, מּׁשעה חלקים וארּבעה ּומאתים ּבּלילה ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָָׁשעֹות
ּפׁשּוטה, ׁשנה היתה אם - זה על יֹותר אֹו ר"ד, ט' ג' ְְִִֵֶַָָָָָָָסימנּה

ּבׁשנה ּבׁשליׁשי אֹותֹו קֹובעין ואין החדׁש, ראׁש את ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹּדֹוחין
ּבׁשּבת ּבחמיׁשי אּלא .זֹו, ְֲִִֶַַָָ

ּבּיֹום‰. ׁשעֹות ּבׁשלׁש ׁשני ּביֹום ּתׁשרי מֹולד יצא אם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹוכן
רביעית, מּׁשעה חלקים ותׁשעה ּוׁשמֹונים מאֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָוחמׁש
אֹותּה היתה אם - ּכן על יתר אֹו תקפ"ט, ט"ו ב' ְִִֵֵַָָָָָָסימנּה
ׁשעברה לּה הּסמּוכה הּׁשנה ׁשהיתה המעּברת, מֹוצאי ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻהּׁשנה
אּלא זֹו, ּבׁשנה ּבׁשני החדׁש ראׁש קֹובעין אין - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻמעּברת

.ּבׁשליׁשי ְִִִ
.Âלחמיׁשי ׁשּתּדחה ׁשאמרנּו הּפׁשּוטה הּׁשנה מֹולד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

ּפחֹות אֹו ר"ג ט' ג' סימנּה ׁשּיצא ּכגֹון אחד, חלק ְִֵֶֶֶָָָָָָָּפחֹות
מֹוצאי מֹולד היה אם וכן ּבׁשליׁשי; אֹותּה קֹובעין - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמּזה
אֹו תקפ"ח ט"ו ב' סימנּה ׁשהיה ּכגֹון חלק, ּפחֹות ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻהמעּברת
ראׁש קביעת ּדר נמצא ּבׁשני. אֹותּה קֹובעין - מּזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּפחֹות
הּמֹולד ותדע ּתחׁשב הּוא: ּכ זה, חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחדׁש
הּלילה, מן אֹו הּיֹום מן ׁשעֹות ּובכּמה יהיה, יֹום זה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבאי
הּקביעה יֹום הּוא הּמֹולד ויֹום הּׁשעה. מן חלקים ְְְֲִִִַַַַָָָָָָּובכּמה
ּבערב אֹו ּברביעי אֹו ּבׁשּבת ּבאחד היה ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלעֹולם,

ּב הּמֹולד היה אם אֹו הּיֹוםׁשּבת, בעמודחצֹות ערכו [ראה ֲִַַַַָָָָ
היהקא] אם אֹו חצֹות, אחר חלקיםאֹו וארּבעה ּבמאתים ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָ

ׁשנה והיתה זה על יֹותר אֹו ׁשליׁשי מּליל עׂשירית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָמּׁשעה
ּוׁשמֹונים ּתׁשעה מאֹות ּבחמׁש הּמֹולד ׁשהיה אֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּפׁשּוטה,
ּפׁשּוטה הּׁשנה והיתה ׁשני מּיֹום רביעית מּׁשעה ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָָחלקים

- המעּברת האּלּו,ׁשאחר ּדברים מארּבעה אחד יארע ׁשאם ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּלאחראין אֹו ׁשּלאחריו ּבּיֹום אּלא הּמֹולד, ּביֹום קֹובעין ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכדר ְְֲֵֶֶֶַַָאחריו,
.Êלפי אד"ו? ּבימי זה ּבחׁשּבֹון קֹובעין אין מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָּומּפני

והּׁשמׁש הּירח לקּבּוץ הּוא הּזה הּלּוכםּבׁשהחׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
קא]האמצעי בעמוד ערכו ּב[ראה לא האמּתי, [ראהמקֹומם ְְֲִִִִֶָָָָֹ

קא] בעמוד קביעהערכו יֹום עׂשּו לפיכ ׁשהֹודענּו; ּכמֹו ,ְְְְִִֶַָָָ
האמּתי קּבּוץ ּביֹום לפּגע ּכדי ּדחּיה, בעמודויֹום ערכו [ראה ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹ

ּבקא] ּדֹוחין, ּברביעי קֹובעין, ּבׁשליׁשי ּכיצד? חמיׁשי. ְְְֲִִִִִִִִִִֵַַ
ּדֹוחין, ּבׁשּבת ּבאחד קֹובעין, ּבׁשּבת ּדֹוחין, ּבׁשּׁשי ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָקֹובעין,

קֹובעין. ְְִִֵּבׁשני
.Áהעּקר זה הּוא האּלּו, ּדחּיֹות הארּבע ׁשאר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָועּקר

לּדבר, ּוראיה אמצעי; ּבמהל הּזה ׁשהחׁשּבֹון ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאמרנּו,
ּופעמים לחמיׁשי, ויּדחה ׁשליׁשי ּבליל יהיה הּמֹולד ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
ּבליל ולא אּלא עֹוד, ולא חמיׁשי. ּבליל ירח יהיה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹרּבֹות
אּלא אמּתי קּבּוץ והּירח הּׁשמׁש נתקּבצּו ׁשּלא מּכלל ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשי,

ֲִִַּבחמיׁשי.

ח ¤¤ּפרק

וחלקים‡. ּומחצה יֹום ועׂשרים ּתׁשעה - לבנה ׁשל ,חדׁשּה ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ
ּבמקצת יהיה החדׁש ׁשראׁש לֹומר אפׁשר ואי ׁשּבארנּו. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכמֹו
מהּבא, ּומקצתֹו ׁשעבר מחדׁש הּיֹום מקצת ׁשּיהיה עד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּיֹום,
ׁשּימים למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ימים" חדׁש "עד ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ׁשעֹות. מחּׁשב אּתה ואי לחדׁש, מחּׁשב ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹאּתה
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ׁשעה‡. ויֹודעין מחּׁשבין היּו הראּיה, על ׁשעֹוׂשין ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבזמן
ה"מולד"] ּבדקּדּוק[נפגש]ׁשּיתקּבץ[של החּמה עם הּירח ּבּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

מדוייק]הרּבה ׁשהאצטגנינין[בחישוב ּכדר החוזים, -] ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ
יראה.בכוכבים] לא אֹו הּירח יראה אם לידע ּכדי ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעֹוׂשין,

החׁשּבֹון אֹותֹו זה]ּותחּלת לחשבון החׁשּבֹון[הבסיס הּוא , ְְְִֶֶַַַ
ּבקרּוב ּבלא[בממוצע]ׁשּמחּׁשבין קּבּוצם ׁשעת ויֹודעין ְְְְְְְִִִֵֶַַָֹ

האמצעי, ּבמהלכם אּלא ּדקּדּוק ּבלא קּבּוצם ּוׁשעת ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹּדקּדּוק;
' הּנקרא קא]'מֹולדהּוא בעמוד ערכו החׁשּבֹון[ראה ועּקרי . ְְְְִִֵֶַַָָ

הראּיה, על ׁשּיקּבעּו ּדין ּבית ׁשם ׁשאין ּבזמן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמחּׁשבין
'עּבּור'; הּנקרא הּוא - הּיֹום מחּׁשבין ׁשאנּו חׁשּבֹון ְְְְְִִִֶֶַַַָָוהּוא

הן: ְֵֵואּלּו
והּלילהה·. קא]ּיֹום בעמוד ערכו ועׂשרים[ראה ארּבע , ְְְְְִֶַַַַַָ

ּבּלילה. עׂשרה ּוׁשּתים ּבּיֹום, עׂשרה ׁשּתים זמן, ּבכל ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשעֹות
ל מחּלקת חלקיםוהּׁשעה, ּוׁשמֹונים בעמודאלף ערכו [ראה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָֻ

ּבֹוקא] יׁש זה ׁשּמנין לפי זה? למנין הּׁשעה חלקּו ולּמה ;ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
וׁשמין ּורביע וחמׁש[ושמינית]חצי ּותׁשיע, ּוׁשתּות ּוׁשליׁש , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָֹ

הּׁשמֹות. אּלּו לכל יׁש חלקים והרּבה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָועּׂשּור,
עד[יפגש]מּׁשּיתקּבץ‚. זה, חׁשּבֹון לפי והחּמה הּירח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּב ׁשנּיה ּפעם בעמודהאמצעיםמהלכׁשּיתקּבצּו ערכו [ראה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָ
מּיֹוםקא] ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים יֹום ועׂשרים ּתׁשעה -ְְְְְִִִֵֵֶֶָָ

חלקים ותׁשעים ׁשלׁשה מאֹות ּוׁשבע לילֹו, מּתחּלת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָֹֹׁשלׁשים
ּומֹולד, מֹולד ּכל ׁשּבין הּזמן הּוא וזה עׂשרה; ׁשלׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשעת

לבנה. ׁשל חדׁשּה הּוא ְְְֶֶָָָָוזה
לבנה„. ׁשל קא]ׁשנה בעמוד ערכו ׁשנים[ראה ּתהיה אם - ְְְִִֵֶֶָָָָ

וארּבעה מאֹות ׁשלׁש ּכללּה יהיה - אּלּו מחדׁשים חדׁש ְְְְְֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹעׂשר
וׁשבעים וׁשּׁשה מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות ּוׁשמֹונה יֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָוחמּׁשים

מע ּתהיה ואם עׂשרחלקים; ׁשלׁשה הּׁשנה ותהיה ּברת, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
ואחת יֹום ּוׁשמֹונים ׁשלׁשה מאֹות ׁשלׁש ּכללּה יהיה - ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹחדׁש
ּוׁשנת חלקים. ּוׁשמֹונים ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָועׂשרים
ׁשעֹות. וׁשׁש יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש היא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹהחּמה,

ּתֹוספת החּמהנמצא קא]ׁשנת בעמוד ערכו ׁשנת[ראה על ְְְִֶֶַַַַַָָ
ימים עׂשרה וארּבעההּלבנה, ּומאתים ׁשעֹות ועׂשרים ואחת ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָָ

ֲִָחלקים.
.‰ׁשהם[תחלק]ּכׁשּתׁשלי ׁשבעה, ׁשבעה הּלבנה חדׁש ימי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּוׁשבעימי ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים אחד יֹום יּׁשאר - הּׁשבּוע ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

תשצ"ג; י"ב א' להם סימן חלקים, ותׁשעים ּוׁשלׁשה ְְְֲִִִִֵֶָָָָֹמאֹות
ׁשנת ימי ּכׁשּתׁשלי וכן הּלבנה. חדׁש ׁשארית היא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹוזֹו
מּמּנה יּׁשאר - היא ּפׁשּוטה ׁשנה אם - ׁשבעה ׁשבעה ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָָָהּלבנה
וׁשבעים וׁשּׁשה מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות ּוׁשמֹונה ימים ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָארּבעה
ׁשנה ׁשארית היא וזֹו תתע"ו; ח' ד' להם סימן ְְֲִִִִֵֶָָָָָחלקים,
חמּׁשה ׁשאריתּה ּתהיה - היא מעּברת ׁשנה ואם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻּפׁשּוטה.
ּוׁשמֹונים ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות ועׂשרים ואחת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָימים

תקפ"ט. כ"א ה' להם סימן ֲִִֶָָָחלקים,

.Âעליו ותֹוסיף החדׁשים, מן חדׁש מֹולד ידּוע עּמ ְְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּיהיה
יֹום זה ּבאי ותדע ׁשאחריו, מֹולד יצא - תשצ"ג י"ב ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָא'

יהיה. חלקים ּובכּמה ׁשעה זֹו ּובאי הּׁשבּוע ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמימי
.Êּבא ניסן מֹולד ׁשהיה הרי ׁשעֹותּכיצד? ּבחמׁש ּבׁשּבת חד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּכׁשּתֹוסיף ק"ז. ה' א' להם סימן חלקים, וׁשבעה ּומאה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָּבּיֹום
מֹולד יצא - תשצ"ג י"ב א' והּוא לבנה, חדׁש ׁשארית ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹעליו
חלקים, מאֹות ּותׁשע ּבּלילה ׁשעֹות חמׁש ׁשליׁשי ּבליל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָאּיר
חדׁש העֹולם, סֹוף עד זֹו ּדר ועל תת"ק. ה' ג' להם ְִֶֶֶֶַַָָָָֹסימן

חדׁש. ֶַַֹאחר
.Áׁשאריתּה ותֹוסיף זֹו, ׁשנה מֹולד ידּוע עּמ ּכׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכן

ואם הּפׁשּוטה, ׁשארית היא ּפׁשּוטה אם - הּמֹולד ימי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָעל
ׁשנה מֹולד ל יצא - המעּברת ׁשארית היא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻמעּברת
והּמֹולד העֹולם. סֹוף עד ׁשנה, אחר ׁשנה וכן ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּלאחריה.
ראׁשֹונה ּבׁשנה ׁשהיה מֹולד הּוא ּתתחיל, ׁשּמּמּנּו ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָהראׁשֹון
ּומאתים ּבּלילה ׁשעֹות חמׁש ׁשני ּבליל היה והּוא יצירה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשל
ּתחּלת היא ּומּמּנּו ר"ד; ה' ב' להם סימן חלקים, ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָוארּבעה

ְֶַהחׁשּבֹון.
.Ëּכׁשּתֹוסיף הּמֹולד, מהם ׁשּתדע האּלּו החׁשּבֹונֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבכל

ּוׁשמֹונים, אלף החלקים מן ּכׁשּיתקּבץ ׁשארית, עם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשארית
ּוכׁשּיתקּבץ הּׁשעֹות; למנין אֹותֹו ותֹוסיף אחת ׁשעה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָּתׁשלים
למנין ותֹוסיף יֹום ּתׁשלים ועׂשרים, ארּבע הּׁשעֹות ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָמן
ּתׁשלי ׁשבעה, על יֹותר הּימים מן ּוכׁשּיתקּבץ ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּימים;
לידע מחּׁשבין אנּו ׁשאין - הּׁשאר ותּניח הּמנין מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשבעה
ּובאיזֹו הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה לידע אּלא הּימים, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמנין

הּמֹולד. יהיה חלק ואיזה ְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשעה
.Èמעּברֹות ׁשנים ׁשבע מהן ׁשּיהיּו ׁשנה, עׂשרה ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל

' נקרא - ּפׁשּוטֹות עׂשרה בעמוד'מחזֹורּוׁשּתים ערכו [ראה ְְְְֲִֵֵֶַָ
מניןקא] מקּבץ ׁשאּתה ׁשּבזמן זה? מנין על סמכנּו ולּמה ;ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּוׁשעֹותיהן מעּברֹות וׁשבע ּפׁשּוטֹות ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻימי
ּוׁשמֹונ אלף ּכל ותׁשלים וכלוחלקיהן, ׁשעה, חלקים ים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּתמצא - הּימים למנין ותֹוסיף יֹום, ׁשעֹות ועׂשרים ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָארּבע
ׁשלׁש מהן ׁשנה ׁשּכל החּמה, מּׁשני ׁשנה עׂשרה ּתׁשע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּכל
יּׁשאר ולא ּבׁשוה. ׁשעֹות וׁשׁש יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹמאֹות
מּׁשעה חּוץ זֹו, ׁשנה עׂשרה ּתׁשע ּבכל החּמה ימי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמּמנין
א' להם סימן חלקים, וחמּׁשה ּוׁשמֹונים מאֹות וארּבע ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאחת

תפ"ה.
.‡È,הּלבנה חדׁשי ּכּלם החדׁשים ּכזה, ׁשהּוא ּבמחזֹור ְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻנמצא

ׁשּבכל המעּברֹות הּׁשנים והּׁשבע החּמה; ׁשני ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻוהּׁשנים
מן ׁשליׁשית ׁשנה הם זה, חׁשּבֹון לפי ּומחזֹור ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָמחזֹור
ארּבע ּוׁשנת עׂשרה אחת ּוׁשנת ּוׁשמינית, וׁשּׁשית ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַהּמחזֹור

עׂשרה ּתׁשע ּוׁשנת עׂשרה ׁשבע ּוׁשנת .עׂשרה ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַ
.·Èׁשנה עׂשרה מּׁשּתים ׁשנה ּכל ׁשארית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשּתקּבץ

מּׁשבע ׁשנה ּכל ּוׁשארית תתע"ו, ח' ד' ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַַָָָהּפׁשּוטֹות,
הּכל ותׁשלי תקפ"ט, כ"א ה' ׁשהּוא המעּברֹות, ְְְִִֶַַַָָֹֻׁשנים
וחמׁש ׁשעֹות עׂשרה וׁשׁש ימים ׁשני יּׁשאר - ׁשבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשבעה
תקצ"ה; י"ו ב' להם סימן חלקים, ותׁשעים וחמּׁשה ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָמאֹות

הּמחזֹור. ׁשארית הּוא ְְֲִֵֶַַוזה
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.‚È'ב עליו ותֹוסיף מחזֹור, ּתחּלת מֹולד ידּוע ל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּכׁשּיהיה
וכן ׁשאחריו; הּמחזֹור ּתחּלת מֹולד ל יצא תקצ"ה, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָי"ו
אמרנּו, ּוכבר העֹולם. סֹוף עד ּומחזֹור, מחזֹור ּכל ְְֲֲַַַַַָָָָָמֹולד
ּומֹולד ר"ד. ה' ב' היה הראׁשֹון הּמחזֹור ּתחּלת ְֲִִֶַַַַַָָָׁשּמֹולד

הּׁשנה. אֹותּה ׁשל ּתׁשרי מֹולד הּוא ְִֵֶַַַָָָָָהּׁשנה,
.„Èּכל ּומֹולד ׁשּתרצה, ׁשנה ּכל מֹולד ּתדע הּזאת ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּובּדר

לבֹוא. ׁשעתידים מּׁשנים אֹו ׁשעברּו, מּׁשנים ׁשּתרצה, ְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹחדׁש
אֹותם ותעׂשה וגמרּו, ׁשעברּו יצירה ׁשני ּתּקח ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?
הּמחזֹורין מנין ותדע עׂשרה, ּתׁשע עׂשרה ּתׁשע ׁשל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַמחזֹורין
נׁשלם; לא ׁשעדין מּמחזֹור ׁשעברּו הּׁשנים ּומנין ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעברּו,
ּפׁשּוטה ׁשנה ּולכל תקצ"ה, י"ו ב' ּומחזֹור מחזֹור לכל ְְְְֲֲִַַַָָָָָותּקח
מעּברת ׁשנה ּולכל תתע"ו, ח' ד' נׁשלם ׁשּלא הּמחזֹור ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּׁשני
ׁשעֹות, החלקים ותׁשלים הּכל, ּותקּבץ תקפ"ט, כ"א ְְְֲִִֵַַַַָָֹה'
ׁשבעה; ׁשבעה ּתׁשליכם והּימים ימים, הּׁשעֹות ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָותׁשלים
ׁשנה מֹולד הּוא והחלקים, הּׁשעֹות ּומן הּימים מן ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָוהּנׁשאר

מֹולדּה. לידע ְִֵֶֶַָָׁשּתרצה
.ÂËחדׁש ראׁש מֹולד הּוא זה, ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא הּׁשנה ְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמֹולד

מרחׁשון; מֹולד יצא תשצ"ג, י"ב א' עליו ּוכׁשּתֹוסיף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּתׁשרי.
מֹולד יצא תשצ"ג, י"ב א' מרחׁשון מֹולד על ְְְִֵֵֶֶַַַַָּוכׁשּתֹוסיף
העֹולם. סֹוף עד זה, אחר זה וחדׁש חדׁש לכל וכן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכסלו;

ז ¤¤ּפרק

זה‡. חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ראׁש לעֹולם קֹובעין ,אין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹ
- ׁשּבת ּבערב ולא ּבׁשּבת, ּברביעי ולא ּבׁשּבת, ּבאחד ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלא
מּׁשלׁשה ּבאחד ּתׁשרי מֹולד ּכׁשּיהיה אּלא אד"ו; להן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹסימן
ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום החדׁש ראׁש קֹובעין האּלּו, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹימים
ּתׁשרי חדׁש ראׁש קֹובעין ּבׁשּבת, ּבאחד הּמֹולד ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהרי
חדׁש ראׁש קֹובעין ּברביעי, הּמֹולד יהיה ואם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָֹֹּבׁשני;
חדׁש ראׁש קֹובעין ּבׁשּׁשי, הּמֹולד יהיה ואם ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֹֹּבחמיׁשי;

ְִִִּבׁשביעי.
הּיֹום,·. מחצי למעלה אֹו הּיֹום ּבחצי הּמֹולד יהיה אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָוכן

ׁשהיה הרי ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום חדׁש ראׁש ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹקֹובעין
ׁשעֹות, ׁשׁש על יתר אֹו ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשׁש הּׁשני ּבּיֹום ִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּמֹולד
חצי קדם הּמֹולד יהיה ואם ּבׁשליׁשי. חדׁש ראׁש ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָֹֹֹקֹובעין
יֹום ּבאֹותֹו החדׁש ראׁש קֹובעין - אחד ּבחלק אפּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹהּיֹום,
אד"ו מימי הּיֹום אֹותֹו יהיה ׁשּלא והּוא, עצמֹו; .הּמֹולד ְְְִִֵֶֶַַַָֹ

לּיֹום‚. ויּדחה חצֹות, אחר אֹו הּיֹום ּבחצֹות הּמֹולד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָּכׁשּיהיה
זה הרי - אד"ו מימי ׁשּלאחריו יֹום יהיה אם - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּלאחריו
ּבּׁשליׁשי קבּוע החדׁש ראׁש ויהיה אחריו, לׁשּלאחר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹנדחה
ּבחצֹות ּבׁשּבת הּמֹולד ׁשּיהיה הרי ּכיצד? הּמֹולד. ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּיֹום
ׁשּמֹולדּה ּבׁשנה החדׁש ראׁש קֹובעין - י"ח ז' סימן ְְִִֶֶַַָָָָָֹֹהּיֹום,
אֹו ּבחצֹות ּבּׁשליׁשי הּמֹולד היה אם וכן ּבׁשּבת; ּבׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכזה,

ּבׁשּבת. ּבחמיׁשי החדׁש ראׁש קֹובעין חצֹות, ְְֲֲִִִֶַַַַַָֹֹאחר
ּבתׁשע„. ׁשליׁשי ּבליל זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא ּתׁשרי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמֹולד

עׂשירית, מּׁשעה חלקים וארּבעה ּומאתים ּבּלילה ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָָׁשעֹות
ּפׁשּוטה, ׁשנה היתה אם - זה על יֹותר אֹו ר"ד, ט' ג' ְְִִֵֶַָָָָָָָסימנּה

ּבׁשנה ּבׁשליׁשי אֹותֹו קֹובעין ואין החדׁש, ראׁש את ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹּדֹוחין
ּבׁשּבת ּבחמיׁשי אּלא .זֹו, ְֲִִֶַַָָ

ּבּיֹום‰. ׁשעֹות ּבׁשלׁש ׁשני ּביֹום ּתׁשרי מֹולד יצא אם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹוכן
רביעית, מּׁשעה חלקים ותׁשעה ּוׁשמֹונים מאֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָוחמׁש
אֹותּה היתה אם - ּכן על יתר אֹו תקפ"ט, ט"ו ב' ְִִֵֵַָָָָָָסימנּה
ׁשעברה לּה הּסמּוכה הּׁשנה ׁשהיתה המעּברת, מֹוצאי ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻהּׁשנה
אּלא זֹו, ּבׁשנה ּבׁשני החדׁש ראׁש קֹובעין אין - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻמעּברת

.ּבׁשליׁשי ְִִִ
.Âלחמיׁשי ׁשּתּדחה ׁשאמרנּו הּפׁשּוטה הּׁשנה מֹולד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

ּפחֹות אֹו ר"ג ט' ג' סימנּה ׁשּיצא ּכגֹון אחד, חלק ְִֵֶֶֶָָָָָָָּפחֹות
מֹוצאי מֹולד היה אם וכן ּבׁשליׁשי; אֹותּה קֹובעין - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמּזה
אֹו תקפ"ח ט"ו ב' סימנּה ׁשהיה ּכגֹון חלק, ּפחֹות ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻהמעּברת
ראׁש קביעת ּדר נמצא ּבׁשני. אֹותּה קֹובעין - מּזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּפחֹות
הּמֹולד ותדע ּתחׁשב הּוא: ּכ זה, חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחדׁש
הּלילה, מן אֹו הּיֹום מן ׁשעֹות ּובכּמה יהיה, יֹום זה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבאי
הּקביעה יֹום הּוא הּמֹולד ויֹום הּׁשעה. מן חלקים ְְְֲִִִַַַַָָָָָָּובכּמה
ּבערב אֹו ּברביעי אֹו ּבׁשּבת ּבאחד היה ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלעֹולם,

ּב הּמֹולד היה אם אֹו הּיֹוםׁשּבת, בעמודחצֹות ערכו [ראה ֲִַַַַָָָָ
היהקא] אם אֹו חצֹות, אחר חלקיםאֹו וארּבעה ּבמאתים ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָ

ׁשנה והיתה זה על יֹותר אֹו ׁשליׁשי מּליל עׂשירית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָמּׁשעה
ּוׁשמֹונים ּתׁשעה מאֹות ּבחמׁש הּמֹולד ׁשהיה אֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּפׁשּוטה,
ּפׁשּוטה הּׁשנה והיתה ׁשני מּיֹום רביעית מּׁשעה ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָָחלקים

- המעּברת האּלּו,ׁשאחר ּדברים מארּבעה אחד יארע ׁשאם ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּלאחראין אֹו ׁשּלאחריו ּבּיֹום אּלא הּמֹולד, ּביֹום קֹובעין ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכדר ְְֲֵֶֶֶַַָאחריו,
.Êלפי אד"ו? ּבימי זה ּבחׁשּבֹון קֹובעין אין מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָּומּפני

והּׁשמׁש הּירח לקּבּוץ הּוא הּזה הּלּוכםּבׁשהחׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
קא]האמצעי בעמוד ערכו ּב[ראה לא האמּתי, [ראהמקֹומם ְְֲִִִִֶָָָָֹ

קא] בעמוד קביעהערכו יֹום עׂשּו לפיכ ׁשהֹודענּו; ּכמֹו ,ְְְְִִֶַָָָ
האמּתי קּבּוץ ּביֹום לפּגע ּכדי ּדחּיה, בעמודויֹום ערכו [ראה ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹ

ּבקא] ּדֹוחין, ּברביעי קֹובעין, ּבׁשליׁשי ּכיצד? חמיׁשי. ְְְֲִִִִִִִִִִֵַַ
ּדֹוחין, ּבׁשּבת ּבאחד קֹובעין, ּבׁשּבת ּדֹוחין, ּבׁשּׁשי ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָקֹובעין,

קֹובעין. ְְִִֵּבׁשני
.Áהעּקר זה הּוא האּלּו, ּדחּיֹות הארּבע ׁשאר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָועּקר

לּדבר, ּוראיה אמצעי; ּבמהל הּזה ׁשהחׁשּבֹון ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאמרנּו,
ּופעמים לחמיׁשי, ויּדחה ׁשליׁשי ּבליל יהיה הּמֹולד ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
ּבליל ולא אּלא עֹוד, ולא חמיׁשי. ּבליל ירח יהיה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹרּבֹות
אּלא אמּתי קּבּוץ והּירח הּׁשמׁש נתקּבצּו ׁשּלא מּכלל ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשי,

ֲִִַּבחמיׁשי.

ח ¤¤ּפרק

וחלקים‡. ּומחצה יֹום ועׂשרים ּתׁשעה - לבנה ׁשל ,חדׁשּה ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ
ּבמקצת יהיה החדׁש ׁשראׁש לֹומר אפׁשר ואי ׁשּבארנּו. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכמֹו
מהּבא, ּומקצתֹו ׁשעבר מחדׁש הּיֹום מקצת ׁשּיהיה עד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּיֹום,
ׁשּימים למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ימים" חדׁש "עד ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ׁשעֹות. מחּׁשב אּתה ואי לחדׁש, מחּׁשב ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹאּתה
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יצא הּמחזֹור, מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן מֹולד ּבאיזֹועל ל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּׁשנה אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש ּובכּמה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשעה
אחד למנֹות ּתתחיל ּומּמּנה מחזֹור. ּבאֹותֹו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָהראׁשֹונה
ּותקּופה. ּתקּופה לכל ּומחצה, ׁשעֹות וׁשבע יֹום ְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָותׁשעים
ּכ ׁשנת ׁשהיא זֹו ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָואם
הּׁשלמים הּמחזֹורין לכל קח ּבֹו, עֹומד ׁשאּתה ּבּמחזֹור ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָוכ
מחזֹור; לכל חלקים ּוׁשמֹונים וחמּׁשה מאֹות וארּבע ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָׁשעה
ימים עׂשרה הּמחזֹור, מן ׁשּׁשלמּו הּגמּורֹות הּׁשנים ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָּולכל
ׁשנה; לכל חלקים וארּבעה ּומאתים ׁשעֹות ועׂשרים ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָואחת
וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ׁשבעה מּמּנּו ותגרע הּכל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוקּבץ
לבנה חדׁשי ּתׁשליכם והּׁשאר חלקים, וארּבעים ׁשנים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמאֹות
ׁשלׁש מאֹות ּוׁשבע ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים יֹום ועׂשרים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹּתׁשעה
אֹותֹו ּתֹוסיף לבנה, מחדׁש ּפחֹות והּנׁשאר חלקים. ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹותׁשעים
ׁשל ניסן ּתקּופת זמן ותדע הּׁשנה, אֹותּה ׁשל ניסן מֹולד ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
ּתקּופת ׁשעה. ּובכּמה היא ּבחדׁש יֹום ּבכּמה הּׁשנה, ְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹאֹותּה
הּלילה, ּבתחּלת אֹו אּלא לעֹולם אינּה זה, חׁשּבֹון לפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָניסן
ּותקּופת הּיֹום; ּבחצי אֹו הּיֹום, ּבתחּלת אֹו הּלילה, ּבחצי ְְְֲֲִִִִַַַַַַַַָאֹו
אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשבע אֹו אּלא אינּה לעֹולם ְְֱֵֶֶֶַַָָָָָּתּמּוז,
ּתׁשרי, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, אחת ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשעה
ּבין ׁשעֹות, ּבׁשלׁש אֹו ׁשעֹות, ּבתׁשע אֹו אּלא אינּה ְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹלעֹולם
אֹו אּלא אינּה לעֹולם טבת, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבּיֹום,
ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, ׁשעֹות ּבארּבע אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ְְְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעׂשר
ּובאיזֹו הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה לידע ּתרצה אם ּבּלילה. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבין
מּׁשנת ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים קח - הּתקּופה ּתהיה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָׁשעה
ועׂשרים ׁשמֹונה הּכל והׁשל ׁשּתרצה, ׁשנה עד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיצירה
לכל קח ועׂשרים, מּׁשמֹונה ּפחֹות והּנׁשאר ועׂשרים; ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָׁשמֹונה
עליו והֹוסף הּכל, וקּבץ ׁשעֹות, וׁשׁש אחד יֹום וׁשנה ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹׁשנה
ּומן הּימים מן והּנׁשאר ׁשבעה; ׁשבעה הּכל והׁשל ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹׁשלׁשה,
ולאׁשר ּבׁשּבת. אחד ליל מּתחּלת למנֹותֹו ּתתחיל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשעֹות,

ּבֹו החׁשּבֹון, מֹוסיפיןיּגיע ולּמה ניסן. ּתקּופת ּתהיה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
היתה היצירה ׁשנת ׁשל ראׁשֹונה ׁשּתקּופה לפי ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה?

רביעי. ליל ְְִִִִֵַּבתחּלת
ׁשלׁשים‰. ׁשנת ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ׁשרצינּו הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכיצד?

מאֹות ד'תתקל]ּותׁשע שנת -]- ליצירה אלפים וארּבעת ְְְְֲִִֵַַַַַָָ
ּתּׁשאר ועׂשרים, ׁשמֹונה ועׂשרים ׁשמֹונה הּכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכׁשּתׁשלי
עליו ותֹוסיף ׁשעֹות, וׁשׁש אחד יֹום לּה ּתּקח אחת; ְְִִֵֶַַַָָָָָָָׁשנה
ׁשעֹות ׁשׁש חמיׁשי ּבליל ניסן, ּתקּופת נמצאת ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹׁשלׁשה,
ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּלילה.
ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף חמיׁשי; מּיֹום ּומחצה ּבׁשעה ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּתּמּוז
מּיֹום ׁשעֹות ּבתׁשע ּתׁשרי ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָׁשעֹות
ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָחמיׁשי;
עליה ּוכׁשּתֹוסיף ׁשּׁשי; מּליל ּומחצה ׁשעֹות ּבארּבע ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָטבת
יֹום ּבתחּלת הּבאה ניסן ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשבע
ּתקּופה. אחר ּתקּופה העֹולם, סֹוף עד זֹו, ּדר ועל ְְְִִֶֶַַַַָָָָׁשּׁשי.

.Âניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש יֹום ּבכּמה לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאם
ּתהיה, הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה ּתחּלה ּתדע - זֹו ׁשנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל
ּגמּורֹות ׁשנים וכּמה זֹו, ׁשנה ׁשל ניסן יּקבע יֹום ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּובאיזה

על ותֹוסיף עׂשר, אחד ׁשנה לכל ותּקח הּמחזֹור; מן ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעברּו
ׁשלׁשים הּכל והׁשל אּלּו, ּבזמּנים ימים ׁשבעה הּימים ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹסכּום
מראׁש למנֹותֹו ּתתחיל מּׁשלׁשים, ּפחֹות והּנׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹֹֹׁשלׁשים;
הֹוסף לאו, ואם מּוטב; הּתקּופה, ליֹום יּגיע אם ניסן. ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹחדׁש
ׁשּיּגיע עד הּמנין, על ימים ׁשלׁשה אֹו ימים ׁשני אֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹיֹום
למנֹות ּתתחיל מעּברת, הּׁשנה ּתהיה ואם הּתקּופה. ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֻליֹום
הּיֹום ּבאֹותֹו החׁשּבֹון, ׁשּיּגיע ולּיֹום ׁשני; אדר חדׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹמראׁש

הּתקּופה. ּתהיה החדׁש ְְִִֶֶַַָֹמן
.Êׁש הרי ּתקּופתּכיצד? ּתהיה ּבחדׁש ּבכּמה לידע רצינּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּתׁשיעית ׁשנה ׁשהיא מאֹות, ּותׁשע ׁשלׁשים ׁשנת ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹניסן
ּבּה נקּבע ניסן חדׁש ראׁש מצאנּו - וׁשּׁשים מאתים ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹמּמחזֹור
זֹו ׁשנה ׁשהיתה ּולפי ּבחמיׁשי, ניסן ּותקּופת ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָּבחמיׁשי,
ּכׁשּתּקח ׁשמֹונה; הּגמּורֹות הּׁשנים יהיּו לּמחזֹור, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָּתׁשיעית
ׁשמֹונה הּימים ּכל יהיּו יֹום, עׂשר אחד מהן ׁשנה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָלכל
ּתׁשלי ותׁשעים; חמּׁשה הּכל הרי ׁשבעה, ּתֹוסיף ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָֹּוׁשמֹונים;
ּכׁשּתתחיל ימים; חמּׁשה נׁשארּו ׁשלׁשים, ׁשלׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָֹֹֹהּכל
יּגיע ּבחמיׁשי, ׁשהיה ניסן חדׁש מראׁש ימים חמּׁשה ְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלמנֹות
ּבׁשּבת, ּבׁשני הּתקּופה ׁשאין ידענּו ּוכבר ׁשני. ליֹום ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהחׁשּבֹון
ׁשּתּגיע עד יֹום, אחר יֹום ּתֹוסיף לפיכ ּבחמיׁשי; ְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָאּלא
ּבׁשנה ניסן ּתקּופת נמצאת - הּתקּופה יֹום ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלחמיׁשי
ּבכל ּתעׂשה הּזאת הּדר ועל ניסן. מחדׁש ׁשמיני ּביֹום ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹזֹו,

וׁשנה. ְָָָָׁשנה
.Áליֹום ׁשּתּגיע עד יֹום אחר יֹום 'ּתֹוסיף ׁשאמרנּו ְְִִֶֶֶַַַַַַָזה

אחד יֹום אּלא להֹוסיף צרי ּתהיה לא לעֹולם ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹהּתקּופה',
להֹוסיף צרי ׁשּתהיה הּוא, ּגדֹול ּופלא ׁשלׁשה; אֹו ׁשנים ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹאֹו
ּתדע זה, על יתר להֹוסיף צרי ׁשאּתה מצאת ואם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָארּבעה.

ּבדקּדּוק. ותחׁשב ותחזר ּבחׁשּבֹון, ְְְְְְְִִֶֶַַַָָֹֹׁשּטעית

י ¤¤ּפרק

מרביע‡. ּפחֹות ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא למי החּמה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשנת
יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר יׂשראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹמחכמי
ּוׁשמֹונה חלקים ותׁשעים ׁשבעה מאֹות ּותׁשע ׁשעֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָוחמׁש
ּולפי ּבחלק. וׁשבעים מּׁשּׁשה אחד והרגע, רגע; ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוארּבעים
הּלבנה ׁשנת על החּמה ׁשנת ּתֹוספת ּתהיה זה, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָחׁשּבֹון

ּומ ׁשעה ועׂשרים ואחת ימים חלקעׂשרה ועׂשרים ואחד אה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
רגע וארּבעים ולאּוׁשמֹונה מ"ח. קכ"א כ"א י' להן סימן - ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ

ּבכל אּלא ּכלל, עׂשרה ּתׁשע ׁשל ּבּמחזֹור ּתֹוספת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּתמצא
הּפׁשּוטֹות הּלבנה ׁשני עם החּמה ׁשני יׁשלמּו מהם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָמחזֹור

ְְַָֻוהמעּברֹות.
ותׁשעים·. אחד זה, חׁשּבֹון לפי ּותקּופה ּתקּופה ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּבין

ואחד חלקים עׂשר ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום
ּוכׁשּתדע ל"א. תקי"ט ז' צ"א להם סימן - רגע ְְִִֵֶֶֶַַָָֹּוׁשלׁשים
מנין רגע מאֹותֹו ּתחׁשב היתה, אימתי הּתקּופֹות מן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתקּופה
ּבתקּופת ׁשּבארנּו הּדר על ׁשאחריה, ּתקּופה ותדע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה,

רביע. ׁשהיא ְִִֶַַָָהּׁשנה
ׁשל‚. ראׁשֹונה ּבׁשנה היתה זה, חׁשּבֹון לפי ניסן ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָּתקּופת

ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ּבתׁשע ניסן מֹולד קדם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיצירה
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ּתׁשעה·. חסר חדׁש מהם הּלבנה, חדׁשי עֹוׂשין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלפיכ
זה על יתר לבנה ׁשל ׁשחדׁשּה ּפי על ואף ּבלבד, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועׂשרים
ׁשל ׁשחדׁשּה ּפי על ואף יֹום, מּׁשלׁשים מלא וחדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבׁשעֹות,
ׁשעֹות, ּבחדׁש לחּׁשב ׁשּלא ּכדי - ּבׁשעֹות מּזה ּפחֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלבנה

ׁשלמים. ימים ְִִֵֶָָאּלא
ּומחצה‚. יֹום ועׂשרים ּתׁשעה לבנה ׁשל חדׁשּה היה ְְְְְֱִִִֶֶֶָָָָָָָָאּלּו

ׁשנת ימי והיּו חסר, וחדׁש מלא חדׁש הּׁשנים ּכל היּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבלבד,
חדׁשים ׁשּׁשה יֹום, וחמּׁשים ארּבעה מאֹות ׁשלׁש ְְְֲֳִִִִֵַַַָָָָָָֹהּלבנה
חדׁש ּבכל ׁשּיׁש החלקים מּפני אבל מלאים; וׁשּׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹחסרים
עד וימים, ׁשעֹות מהם יתקּבץ הּיֹום, חצי על יֹותר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוחדׁש
הּמלאים, על יֹותר חסרים חדׁשים הּׁשנים מקצת ְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּיהיּו

החסרים על יֹותר מלאים חדׁשים הּׁשנים .ּובמקצת ְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַַָָָ
ּבחׁשּבֹון„. חדׁש ראׁש אֹותֹו עֹוׂשין לעֹולם ׁשלׁשים, ְְְְִִֶֶָֹֹֹיֹום

ראׁש ׁשלׁשים יֹום יהיה חסר, ׁשעבר החדׁש היה אם ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹזה:
יֹום יהיה מלא, ׁשעבר החדׁש היה ואם הּבא. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהחדׁש

חדׁש ראׁש ויהיהׁשלׁשים חדׁש, ראׁש ּומקצתֹו הֹואיל , ְְְְִִִִֶֶֶָֹֹֹֹֹ
ראׁש ּוׁשלׁשים אחד יֹום ויהיה ׁשעבר; הּמלא החדׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּתׁשלּום
ּולפיכ הּקביעה. יֹום והּוא הּמנין, הּוא ּומּמּנּו הּבא, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹהחדׁש
אחד יֹום אחד חדׁש זה, ּבחׁשּבֹון חדׁשים ראׁשי ְְֳִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹעֹוׂשין

ימים. ׁשני אחד וחדׁש ְְְִִֵֶֶַָָֹּבלבד,
.‰ּכ זה, חׁשּבֹון לפי והחסרים הּמלאים החדׁשים ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָסדר

חסר; לעֹולם טבת, וחדׁש מלא; לעֹולם ּתׁשרי, ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָֹהּוא:
הּסדר. על חסר ואחד מלא אחד חדׁש ,ואיל ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּומּטבת

חסר אדר מלא, ׁשבט חסר, טבת אּירּכיצד? מלא, ניסן , ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָָ
ּובּׁשנה חסר. אלּול מלא, אב חסר, ּתּמּוז מלא, סיון ֱִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָחסר,

חסר. ׁשני ואדר מלא, ראׁשֹון אדר ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻהמעּברת,
.Âּפעמים - וכסלו מרחׁשון ׁשהם החדׁשים, ׁשני ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנׁשארּו

ּופעמיםיהיּו חסרים, ׁשניהם יהיּו ּופעמים מלאים, ׁשניהם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
ׁשני ּבּה ׁשּיהיּו וׁשנה ׁשלם. וכסלו חסר מרחׁשון ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיהיה
וׁשנה 'ׁשלמים'; חדׁשיה ׁשּנקראּו היא מלאים, אּלּו ְְְְְֳֳִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָחדׁשים
'חסרין'; חדׁשיה נקראּו חסרים, אּלּו חדׁשים ׁשני ּבּה ְְְְֲֲֳֳִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּיהיּו
חדׁשיה נקראּו מלא, וכסלו חסר מרחׁשון ּבּה ׁשּיהיה ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָוׁשנה

.'ּכסדרן' ְְִָ
.Êאֹו חסרים, אֹו מלאים, חדׁשיה אם הּׁשנה, ידיעת ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדר

ׁשּנקּבע יֹום ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ - זה חׁשּבֹון לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכסדרן
ׁשּבארנּו ּכמֹו חדׁשיה, סּדּור לידע ׁשּתרצה הּׁשנה ראׁש ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו
ׁשּלאחריה, הּׁשנה ראׁש ּבֹו ׁשּיּקבע יֹום ותדע ׁשביעי; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבפרק
וׁשל זֹו ׁשל הּקביעה מּיֹום חּוץ ׁשּביניהן הּימים מנין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּותחּׁשב
חסרים; הּׁשנה חדׁשי יהיּו ימים, ׁשני ּביניהם ּתמצא אם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָזֹו.
ּתמצא ואם ּכסדרם; יהיּו ימים, ׁשלׁשה ּביניהם ּתמצא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָֹואם

ׁשלמים. יהיּו ימים, ארּבעה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָּביניהם
.Áלידע ׁשּתרצה הּׁשנה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

ּתמצא אם - מעּברת היתה אם אבל ּפׁשּוטה. חדׁשיה ְְְְֲֳִִִִֶֶֶָָָָָָָֻסּדּור
ארּבעה ׁשּלאחריה ׁשנה קביעת יֹום ּובין קביעתּה יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבין
ּתמצא ואם חסרים; המעּברת ׁשנה אֹותּה חדׁשי יהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻימים,
ׁשּׁשה, ּביניהם ּתמצא ואם ּכסדרם; יהיּו חמּׁשה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּביניהם

ׁשלמים. ְְִִֵיהיּו

.Ëוהיה זֹו, ׁשנה חדׁשי סּדּור לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכיצד?
ׁשּלאחריה הּׁשנה וראׁש ּפׁשּוטה, והיא ּבחמיׁשי הּׁשנה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹראׁש
זֹו ׁשּׁשנה ידענּו ימים, ׁשלׁשה ּביניהן נמצא ּבׁשּבת; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבׁשני
ּבׁשליׁשי, ׁשּלאחריה הּׁשנה ראׁש היה ואּלּו ּכסדרם. ְְְְְֲֳִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹחדׁשיה

זֹו ׁשנה חדׁשי זֹוהיּו ּבׁשנה הּׁשנה ראׁש היה ואּלּו ׁשלמים; ְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָָֹ
ׁשנה חדׁשי היּו ּבׁשּבת, ּבׁשליׁשי ׁשּלאחריה ּובּׁשנה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּבׁשּבת,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו המעּברת, לּׁשנה ּתחּׁשב זֹו ּדר ועל חסרין. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻזֹו

.Èּבחׁשּבֹון ּתטעה ׁשּלא ּכדי עליהם ׁשּתסמ סימנין ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹיׁש
החׁשּבֹון זה עּקרי על ּבנּויין והן הּׁשנה, חדׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָסּדּור
ׁשנה ּכל הן: ואּלּו ּדרּכם; ׁשּבארנּו והּדחּיֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּקביעֹות
לפי ּכסדרם לעֹולם ּתהיה ּבׁשליׁשי, ּבּה הּׁשנה ראׁש ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹׁשּיהיה
הּׁשנה ראׁש יהיה ואם מעּברת; ּבין ּפׁשּוטה, ּבין זה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻחׁשּבֹון
ּבפׁשּוטה, ּבין לעֹולם, ּכסדרם ּתהיה לא ּבׁשני, אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹּבׁשּבת
ּפׁשּוטה אם - ּבחמיׁשי הּׁשנה ראׁש יהיה ואם ּבמעּברת; ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבין
ואם זה, חׁשּבֹון לפי חסרים חדׁשיה ׁשּיהיּו אפׁשר אי ְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָהיא,
חׁשּבֹון לפי ּכסדרם חדׁשיה ׁשּיהיּו אפׁשר אי היא, ְְְְְְְֳִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָֻמעּברת

ֶזה.

ה'תשע"ב אייר י"ב שישי יום
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החּמה‡. קא]ׁשנת בעמוד ערכו יׂשראל[ראה מחכמי יׁש - ְְְִֵֵֵֵַַַַָָ
ּורביע יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹׁשהּוא
ּפחֹות ׁשהיא אֹומר, ׁשהּוא מהם ויׁש ׁשעֹות; ׁשׁש ׁשהּוא ְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָיֹום,
ּבדבר מחלקת ּביניהם יׁש ּופרס, יון חכמי וכן הּיֹום. ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמרביע

ֶזה.
יֹום·. וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹמי

ׁשעה ׁשנה, עׂשרה ּתׁשע ׁשל מחזֹור מּכל יּׁשאר יֹום, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּורביע
ּוׁשאחת וחמּׁשה מאֹות ׁשאמרנּו.וארּבע ּכמֹו חלקים, מֹונים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָ

ׁשעֹות וׁשבע יֹום ותׁשעים אחד לתקּופה, ּתקּופה ּבין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָויהיה
ּומּׁשּתדע ׁשעה; ׁשעהוחצי ואיזֹו יֹום ּבאיזה אחת ּתקּופה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּומן ׁשאחריה, הּׁשנּיה לּתקּופה מּמּנה למנֹות ּתתחיל ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהיא,
העֹולם. סֹוף עד לּׁשליׁשית, ְְִִִַַַָָָהּׁשנּיה

קא]ניסןּתקּופת‚. בעמוד ערכו והחלק[ראה הּׁשעה היא , ְְִִֵֶַַַָָָ
לתחּלת הּׁשמׁש ּבֹו קא]מּזלׁשּתּכנס בעמוד ערכו [ראה ְִִִֵֶֶֶַַַַָ

סרטן; מּזל ּבתחּלת הּׁשמׁש היֹות ּתּמּוז, ּותקּופת ְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָטלה;
ּותקּופת מאזנים; מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות ּתׁשרי, ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַֹֹּותקּופת
היתה ניסן ּותקּופת ּגדי. מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹטבת,
ניסן מֹולד קדם זה, חׁשּבֹון לפי יצירה ׁשל הראׁשֹונה ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּׁשנה
וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשבעה

קא]חלקים בעמוד ערכו תרמ"ב.[ראה ט' ז' סימנּה - ֲִִָָָ
ּכּמה„. ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ הּתקּופה, חׁשּבֹון ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּדר

עד היצירה מּׁשנת ׁשלמים בעמודמחזֹורמחזֹורין ערכו [ראה ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָ
וארּבעקא] אחת ׁשעה מהם מחזֹור לכל וקח ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּתרצה,

ׁשעֹות, החלקים ּכל וקּבץ חלקים; ּוׁשמֹונים וחמּׁשה ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָמאֹות
ׁשעֹות ותׁשע ימים ׁשבעה הּכל מן ותגרע ימים, הּׁשעֹות ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹוכל
אֹותֹו ּתֹוסיף והּׁשאר חלקים; וארּבעים ּוׁשנים מאֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָוׁשׁש
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wfg zxecdn jezn

יצא הּמחזֹור, מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן מֹולד ּבאיזֹועל ל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּׁשנה אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש ּובכּמה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשעה
אחד למנֹות ּתתחיל ּומּמּנה מחזֹור. ּבאֹותֹו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָהראׁשֹונה
ּותקּופה. ּתקּופה לכל ּומחצה, ׁשעֹות וׁשבע יֹום ְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָותׁשעים
ּכ ׁשנת ׁשהיא זֹו ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָואם
הּׁשלמים הּמחזֹורין לכל קח ּבֹו, עֹומד ׁשאּתה ּבּמחזֹור ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָוכ
מחזֹור; לכל חלקים ּוׁשמֹונים וחמּׁשה מאֹות וארּבע ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָׁשעה
ימים עׂשרה הּמחזֹור, מן ׁשּׁשלמּו הּגמּורֹות הּׁשנים ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָּולכל
ׁשנה; לכל חלקים וארּבעה ּומאתים ׁשעֹות ועׂשרים ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָואחת
וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ׁשבעה מּמּנּו ותגרע הּכל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוקּבץ
לבנה חדׁשי ּתׁשליכם והּׁשאר חלקים, וארּבעים ׁשנים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמאֹות
ׁשלׁש מאֹות ּוׁשבע ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים יֹום ועׂשרים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹּתׁשעה
אֹותֹו ּתֹוסיף לבנה, מחדׁש ּפחֹות והּנׁשאר חלקים. ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹותׁשעים
ׁשל ניסן ּתקּופת זמן ותדע הּׁשנה, אֹותּה ׁשל ניסן מֹולד ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
ּתקּופת ׁשעה. ּובכּמה היא ּבחדׁש יֹום ּבכּמה הּׁשנה, ְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹאֹותּה
הּלילה, ּבתחּלת אֹו אּלא לעֹולם אינּה זה, חׁשּבֹון לפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָניסן
ּותקּופת הּיֹום; ּבחצי אֹו הּיֹום, ּבתחּלת אֹו הּלילה, ּבחצי ְְְֲֲִִִִַַַַַַַַָאֹו
אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשבע אֹו אּלא אינּה לעֹולם ְְֱֵֶֶֶַַָָָָָּתּמּוז,
ּתׁשרי, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, אחת ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשעה
ּבין ׁשעֹות, ּבׁשלׁש אֹו ׁשעֹות, ּבתׁשע אֹו אּלא אינּה ְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹלעֹולם
אֹו אּלא אינּה לעֹולם טבת, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבּיֹום,
ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, ׁשעֹות ּבארּבע אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ְְְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעׂשר
ּובאיזֹו הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה לידע ּתרצה אם ּבּלילה. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבין
מּׁשנת ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים קח - הּתקּופה ּתהיה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָׁשעה
ועׂשרים ׁשמֹונה הּכל והׁשל ׁשּתרצה, ׁשנה עד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיצירה
לכל קח ועׂשרים, מּׁשמֹונה ּפחֹות והּנׁשאר ועׂשרים; ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָׁשמֹונה
עליו והֹוסף הּכל, וקּבץ ׁשעֹות, וׁשׁש אחד יֹום וׁשנה ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹׁשנה
ּומן הּימים מן והּנׁשאר ׁשבעה; ׁשבעה הּכל והׁשל ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹׁשלׁשה,
ולאׁשר ּבׁשּבת. אחד ליל מּתחּלת למנֹותֹו ּתתחיל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשעֹות,

ּבֹו החׁשּבֹון, מֹוסיפיןיּגיע ולּמה ניסן. ּתקּופת ּתהיה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
היתה היצירה ׁשנת ׁשל ראׁשֹונה ׁשּתקּופה לפי ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה?

רביעי. ליל ְְִִִִֵַּבתחּלת
ׁשלׁשים‰. ׁשנת ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ׁשרצינּו הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכיצד?

מאֹות ד'תתקל]ּותׁשע שנת -]- ליצירה אלפים וארּבעת ְְְְֲִִֵַַַַַָָ
ּתּׁשאר ועׂשרים, ׁשמֹונה ועׂשרים ׁשמֹונה הּכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכׁשּתׁשלי
עליו ותֹוסיף ׁשעֹות, וׁשׁש אחד יֹום לּה ּתּקח אחת; ְְִִֵֶַַַָָָָָָָׁשנה
ׁשעֹות ׁשׁש חמיׁשי ּבליל ניסן, ּתקּופת נמצאת ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹׁשלׁשה,
ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּלילה.
ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף חמיׁשי; מּיֹום ּומחצה ּבׁשעה ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּתּמּוז
מּיֹום ׁשעֹות ּבתׁשע ּתׁשרי ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָׁשעֹות
ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָחמיׁשי;
עליה ּוכׁשּתֹוסיף ׁשּׁשי; מּליל ּומחצה ׁשעֹות ּבארּבע ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָטבת
יֹום ּבתחּלת הּבאה ניסן ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשבע
ּתקּופה. אחר ּתקּופה העֹולם, סֹוף עד זֹו, ּדר ועל ְְְִִֶֶַַַַָָָָׁשּׁשי.

.Âניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש יֹום ּבכּמה לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאם
ּתהיה, הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה ּתחּלה ּתדע - זֹו ׁשנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל
ּגמּורֹות ׁשנים וכּמה זֹו, ׁשנה ׁשל ניסן יּקבע יֹום ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּובאיזה

על ותֹוסיף עׂשר, אחד ׁשנה לכל ותּקח הּמחזֹור; מן ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעברּו
ׁשלׁשים הּכל והׁשל אּלּו, ּבזמּנים ימים ׁשבעה הּימים ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹסכּום
מראׁש למנֹותֹו ּתתחיל מּׁשלׁשים, ּפחֹות והּנׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹֹֹׁשלׁשים;
הֹוסף לאו, ואם מּוטב; הּתקּופה, ליֹום יּגיע אם ניסן. ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹחדׁש
ׁשּיּגיע עד הּמנין, על ימים ׁשלׁשה אֹו ימים ׁשני אֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹיֹום
למנֹות ּתתחיל מעּברת, הּׁשנה ּתהיה ואם הּתקּופה. ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֻליֹום
הּיֹום ּבאֹותֹו החׁשּבֹון, ׁשּיּגיע ולּיֹום ׁשני; אדר חדׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹמראׁש

הּתקּופה. ּתהיה החדׁש ְְִִֶֶַַָֹמן
.Êׁש הרי ּתקּופתּכיצד? ּתהיה ּבחדׁש ּבכּמה לידע רצינּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּתׁשיעית ׁשנה ׁשהיא מאֹות, ּותׁשע ׁשלׁשים ׁשנת ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹניסן
ּבּה נקּבע ניסן חדׁש ראׁש מצאנּו - וׁשּׁשים מאתים ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹמּמחזֹור
זֹו ׁשנה ׁשהיתה ּולפי ּבחמיׁשי, ניסן ּותקּופת ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָּבחמיׁשי,
ּכׁשּתּקח ׁשמֹונה; הּגמּורֹות הּׁשנים יהיּו לּמחזֹור, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָּתׁשיעית
ׁשמֹונה הּימים ּכל יהיּו יֹום, עׂשר אחד מהן ׁשנה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָלכל
ּתׁשלי ותׁשעים; חמּׁשה הּכל הרי ׁשבעה, ּתֹוסיף ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָֹּוׁשמֹונים;
ּכׁשּתתחיל ימים; חמּׁשה נׁשארּו ׁשלׁשים, ׁשלׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָֹֹֹהּכל
יּגיע ּבחמיׁשי, ׁשהיה ניסן חדׁש מראׁש ימים חמּׁשה ְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלמנֹות
ּבׁשּבת, ּבׁשני הּתקּופה ׁשאין ידענּו ּוכבר ׁשני. ליֹום ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהחׁשּבֹון
ׁשּתּגיע עד יֹום, אחר יֹום ּתֹוסיף לפיכ ּבחמיׁשי; ְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָאּלא
ּבׁשנה ניסן ּתקּופת נמצאת - הּתקּופה יֹום ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלחמיׁשי
ּבכל ּתעׂשה הּזאת הּדר ועל ניסן. מחדׁש ׁשמיני ּביֹום ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹזֹו,

וׁשנה. ְָָָָׁשנה
.Áליֹום ׁשּתּגיע עד יֹום אחר יֹום 'ּתֹוסיף ׁשאמרנּו ְְִִֶֶֶַַַַַַָזה

אחד יֹום אּלא להֹוסיף צרי ּתהיה לא לעֹולם ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹהּתקּופה',
להֹוסיף צרי ׁשּתהיה הּוא, ּגדֹול ּופלא ׁשלׁשה; אֹו ׁשנים ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹאֹו
ּתדע זה, על יתר להֹוסיף צרי ׁשאּתה מצאת ואם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָארּבעה.

ּבדקּדּוק. ותחׁשב ותחזר ּבחׁשּבֹון, ְְְְְְְִִֶֶַַַָָֹֹׁשּטעית

י ¤¤ּפרק

מרביע‡. ּפחֹות ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא למי החּמה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשנת
יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר יׂשראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹמחכמי
ּוׁשמֹונה חלקים ותׁשעים ׁשבעה מאֹות ּותׁשע ׁשעֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָוחמׁש
ּולפי ּבחלק. וׁשבעים מּׁשּׁשה אחד והרגע, רגע; ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוארּבעים
הּלבנה ׁשנת על החּמה ׁשנת ּתֹוספת ּתהיה זה, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָחׁשּבֹון

ּומ ׁשעה ועׂשרים ואחת ימים חלקעׂשרה ועׂשרים ואחד אה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
רגע וארּבעים ולאּוׁשמֹונה מ"ח. קכ"א כ"א י' להן סימן - ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ

ּבכל אּלא ּכלל, עׂשרה ּתׁשע ׁשל ּבּמחזֹור ּתֹוספת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּתמצא
הּפׁשּוטֹות הּלבנה ׁשני עם החּמה ׁשני יׁשלמּו מהם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָמחזֹור

ְְַָֻוהמעּברֹות.
ותׁשעים·. אחד זה, חׁשּבֹון לפי ּותקּופה ּתקּופה ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּבין

ואחד חלקים עׂשר ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום
ּוכׁשּתדע ל"א. תקי"ט ז' צ"א להם סימן - רגע ְְִִֵֶֶֶַַָָֹּוׁשלׁשים
מנין רגע מאֹותֹו ּתחׁשב היתה, אימתי הּתקּופֹות מן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתקּופה
ּבתקּופת ׁשּבארנּו הּדר על ׁשאחריה, ּתקּופה ותדע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה,

רביע. ׁשהיא ְִִֶַַָָהּׁשנה
ׁשל‚. ראׁשֹונה ּבׁשנה היתה זה, חׁשּבֹון לפי ניסן ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָּתקּופת

ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ּבתׁשע ניסן מֹולד קדם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיצירה
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ּוכׁשּתקּבץ הּמעלֹות; על אֹותּה ותֹוסיף מעלה, ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָאֹותֹו
מאֹות ׁשלׁש וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹותן ּתׁשלי ְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹהּמעלֹות,
הּוא ּולמּטה, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש והּנׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹוׁשּׁשים,

לחׁשּבֹון. ְְְִֶֶׁשּתֹופסין
.‡Èאם - מּמנין מנין לגרע ּכׁשּתרצה ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻוכל

אפּלּו מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על יתר אֹותֹו ׁשּגֹורעין זה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָיהיה
מאֹות ׁשלׁש מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על ּתֹוסיף - אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹּבחלק
מּמּנּו. הּמנין זה לגרע אפׁשר ׁשּיהא ּכדי מעלֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשּׁשים

.·Èמעלֹות מאתים לגרע החׁשּבֹון ׁשהצריכ הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכיצד?
מּמאה מ', נ' ר' סימן ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
- ל' כ' ק' סימנן ׁשנּיֹות, ּוׁשלׁשים חלקים ועׂשרים ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָֹמעלֹות
ארּבע הּמעלֹות יהיּו וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש הּמאה על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹּתֹוסיף
ּתבֹוא הּׁשנּיֹות. מן הּׁשנּיֹות לגרע ותתחיל וׁשּׁשים; ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹמאֹות
מן אחד חלק ּתרים אפׁשר; אי מּׁשלׁשים, ארּבעים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלגרע
על ותֹוסיף ׁשנּיֹות, ׁשּׁשים אֹותֹו ותעׂשה החלקים, ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָעׂשרים
הארּבעים, מהם ּתגרע ּתׁשעים; הּׁשנּיֹות ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹהּׁשלׁשים,
חלקים החמּׁשים לגרע ותחזר ׁשנּיֹות. חמּׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַָָֹֹיּׁשאר
אחד חלק מהם הרימֹות ׁשּכבר חלקים, עׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמּתׁשעה
עׂשר; מּתׁשעה חמּׁשים לגרע אפׁשר ואי - ׁשנּיֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָֹועׂשיתֹו
ׁשּׁשים אֹותּה ותעׂשה הּמעלֹות, מן אחת מעלה ּתרים ,ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָלפיכ
ּתׁשעה החלקים ונמצאּו עׂשר, הּתׁשעה על ותֹוסיף ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָָָחלקים,
ועׂשרים ּתׁשעה יּׁשאר החמּׁשים, מהן ּתגרע ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָוׁשבעים;
מאֹות ארּבע מן מעלֹות הּמאתים לגרע ותחזר ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָֹֹחלקים.
ועׂשיתּה אחת מעלה הרימֹות ׁשּכבר מעלֹות, וחמּׁשים ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָותׁשע
ונמצא מעלֹות. וחמּׁשים ותׁשע מאתים יּׁשאר ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָחלקים;
וגרעֹון. ּגרעֹון ּבכל זֹו, ּדר ועל נ'. כ"ט רנ"ט סימנֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָהּׁשאר,

והּירח, ְֵֶֶַַַָהּׁשמׁש
,(‚È)ואחד אחד ּכל מהל - ּכֹוכבים הּׁשבעה ׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָוכן

ּכבדּות ולא קּלּות, לא ּבֹו אין ׁשוה: מהל ׁשּלֹו, ּבּגלּגל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמהן
למחר, מהלכֹו ּכמֹו אמׁש, מהלכֹו ּכמֹו הּיֹום, ּכמהלכֹו אּלא -ְְְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָ
אף מהם, אחד ּכל ׁשל וגלּגּלֹו ויֹום. יֹום ּבכל מהלכֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָּכמֹו

ּבאמצעֹו הארץ אין העֹולם, את מּקיף ׁשהּוא ּפי .על ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
.„Èּתער אם ,המזלות]לפיכ לגלגל ביחס מהל[תשווה ְֲֲִִַַַָֹ

ּבאמצעֹו, ׁשהארץ העֹולם את הּמּקיף לּגלּגל מהם אחד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכל
הּמּזלֹותׁשהּוא קא]ּגלּגל בעמוד ערכו הּלּוכֹו,[ראה יׁשּתּנה - ְְִִֶֶַַַַַָ

על יֹותר אֹו ּפחֹות הּמּזלֹות ּבגלּגל זה ּביֹום מהלכֹו ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָונמצא
למחר. מהלכֹו על אֹו אמׁש ְֲֲֶֶַַַָָָָמהלכֹו

.ÂËהּירח אֹו הּׁשמׁש אֹו הּכֹוכב ׁשּמהּל הּׁשוה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמהל
' הּנקרא הּוא הּמהלּבגלּגּלֹו, בעמוד'אמצע ערכו [ראה ְְְְֲִֶַַַַַַָָ

יֹותרקא] ּפעמים ׁשהּוא הּמּזלֹות ּבגלּגל ׁשּיהיה והּמהל ;ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ה הּוא - חסר האמּתיּופעמים קא]ּמהל בעמוד ערכו ,[ראה ְֲֲִִִֵַַָָָָ

האמּתי. הּירח מקֹום אֹו הּׁשמׁש מקֹום יהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּובֹו
.ÊËאמרנּו ּבהלכֹותּכבר מבארים ׁשאנּו הּדרכים ׁשאּלּו , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

עׂשינּו ,לפיכ ּבלבד; הּירח ראּית לחׁשּבֹון אּלא אינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלּו,
החשבון]העּקר יתחיל שממנו הרמב"ם מתקופת [תאריך ִָָ

חמיׁשי ליל מּתחּלת זה, לחׁשּבֹון לעֹולם מתחילין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּמּמּנּו
ׁשבע ׁשנת ׁשהיא - זֹו מּׁשנה ניסן לחדׁש ׁשליׁשי יֹום ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּיֹומֹו

ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשנת ׁשהיא וׁשּׁשים, מאתים מּמחזֹור ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹעׂשרה
ּתׁשע ׁשנת ׁשהיא ליצירה, אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָּותׁשע
ּתׁשע ׁשנת ׁשהיא לׁשטרֹות, ואלף מאֹות וארּבע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּוׁשמֹונים
קֹוראים ׁשאנּו הּׁשנה היא וזֹו ׁשני. ּבית לחרּבן ואלף ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּומאה

זה. ּבחׁשּבֹון העּקר' 'ׁשנת ְְְִֶֶַָָָאֹותּה
.ÊÈּבארץ אּלא ּתהיה לא ׁשהראּיה ּכמֹוּולפי יׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

עיר על ּבנּויים זה חׁשּבֹון ּדרכי ּכל עׂשינּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו,
ׁשּׁשה ּבכמֹו אֹותּה הּסֹובבין הּמקֹומֹות ולׁשאר ְְְְְְִִִִִַַַָָָָירּוׁשלים,
ּובאים ּתמיד, הּירח את רֹואין ׁשּבהם - ימים ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשבעה
הּׁשוה הּקו מּתחת נֹוטה הּוא זה ּומקֹום ּדין. ּבבית ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומעידים
ׁשּתים ּבכמֹו צפֹונית, רּוח ּכנגד העֹולם ּבאמצע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהמסּבב
ועׂשרים; ּתׁשע ועד ּוׁשלׁשים, חמׁש עד - מעלֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹּוׁשלׁשים

מ נֹוטה הּוא הּיּׁשּובוכן קא]אמצע בעמוד ערכו ּכנגד[ראה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַ
ׁשבע עד - מעלֹות ועׂשרים ארּבע ּבכמֹו מערב, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָרּוח

ועׂשרים. אחת ועד ְְְְְִִֶֶַַַועׂשרים,

ה'תשע"ב אייר י"ג קודש שבת יום

יב ¤¤ּפרק

ועׂשרים‡. ארּבע ׁשהּוא אחד, ּביֹום האמצעי הּׁשמׁש ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהל
ׁשנּיֹות ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים ּתׁשעה סימנםׁשעֹות, - ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָ

ואחד מעלֹות ּתׁשע ימים, ּבעׂשרה מהלכּה נמצא ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָנט"ח.
נ"א ט' סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים וׁשלׁש חלקים ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָֹוחמּׁשים
מעלֹות ותׁשעים ׁשמֹונה יֹום, ּבמאה מהלכּה ונמצא ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָכ"ג.
סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ְְְְֲֲִִִִִִַָָָָָֹֹֹּוׁשלׁשה
אחר יֹום, ּבאלף מהלכּה ׁשארית ונמצא נ"ג. ל"ג ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָצ"ח
ׁשּבארנּו, ּכמֹו מעלֹות וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּתׁשלי
חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות וׁשּׁשים וחמׁש ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹמאתים
ׁשארית ונמצא נ'. ל"ח רס"ה סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְֲִִִִִִֵַָָָוחמּׁשים
מעלֹות ּוׁשלׁשים ׁשׁש מאה יֹום, אלפים ּבעׂשרת ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמהלכּה
כ"ח קל"ו סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים ועׂשרים ְְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָּוׁשמֹונה
מנין לכל מהלכּה ותֹוציא ּתכּפל הּזה, הּדר ועל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹכ'.
אצל ידּועים סימנין לעׂשֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָׁשּתרצה;

-למהלכּה עׂשרה עד ּולארּבעה, ולׁשלׁשה, ימים, לׁשני ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹ
מּוכנין ידּועים סימנין ל להיֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָּתעׂשה.
- מאה עד ּולארּבעים, ולׁשלׁשים, יֹום, לעׂשרים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹלמהלכּה
יֹום מהל ׁשּידעּת מאחר וידּוע, הּוא ּגלּוי ודבר ְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתעׂשה;

מהל ,אצל וידּוע מּוכן להיֹות הּוא וראּוי אמצעאחד. ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָ
קא]הּׁשמׁש בעמוד ערכו ולׁשלׁש[ראה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ְְְְְְִִִֶֶֶַָֹ

ּבזמן הּלבנה ׁשנת ימי ׁשהם יֹום, וחמּׁשים וארּבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמאֹות
ׁשּבזמן סדּורה'; 'ׁשנה הּנקראת והיא - ּכסדרם ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשחדׁשיה
עלי קל החׁשּבֹון יהיה מּוכנין, אּלּו אמצעּיֹות ל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו
מּליל ּגמּורים יֹום ועׂשרים ׁשּתׁשעה לפי הּירח, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָלראּית
וחדׁש חדׁש ּבכל וכן הּבא; חדׁש ׁשל הראּיה ליל עד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹהראּיה
ּבכל חפצנּו ׁשאין יתר, ולא יֹום ועׂשרים מּתׁשעה ּפחֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹאין
הראּיה מּליל וכן ּבלבד. הראּיה לדעת אּלא החׁשּבֹונֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאּלּו
הּבאה, לּׁשנה החדׁש לאֹותֹו הראּיה ליל עד זה חדׁש ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשל
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לעֹולם היא וכן תרמ"ב. ט' להם סימן - חלקים ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָוארּבעים
ּבתׁשע ניסן מֹולד קדם מחזֹור, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ׁשנה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבכל

חלקים. וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְֲִִִֵֵַַָָָׁשעֹות
הּמחזֹור,„. מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּכׁשּתדע

מאֹות וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע יֹום ותׁשעים אחד מּמּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּתחׁשב
ּתקּופה לכל רגע ּוׁשלׁשים ואחד חלקים עׂשר ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹותׁשעה

הּמחזֹור. סֹוף עד ְֲַַַָּותקּופה,
זה,‰. חׁשּבֹון לפי ניסן ּתקּופת ּתהיה מתי לידע ּתרצה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאם

לכל ותּקח הּמחזֹור, מן ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים ּתחּלה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּתדע
ּכל וקּבץ מ"ח; קכ"א כ"א י' והיא ּתֹוספּתּה, מהן ְְְִֵֵֶַַָָָָׁשנה

ימים,הרגעים הּׁשעֹות וכל ׁשעֹות, החלקים וכל חלקים, ְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָָ
וׁשׁש ׁשעֹות ּתׁשע הּכל מן ותגרע ּבּמֹולדֹות; ׁשּתחׁשב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכדר
חדׁשי ּתׁשליכֹו - והּנׁשאר חלקים, וארּבעים ּוׁשנים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָמאֹות
מֹולד על אֹותֹו ּתֹוסיף לבנה, חדׁש ּבֹו ׁשאין והּנׁשאר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹלבנה;
ּתקּופת ּתהיה הּמנין, ּבֹו ׁשּיּגיע ּוברגע ׁשנה. אֹותּה ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָניסן

הּׁשנה. אֹותּה ׁשל ִֶַָָָָניסן
.Âסֹומכין היּו זֹו ּתקּופה חׁשּבֹון ׁשעל הּדברים, לי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָמראין

ׁשהן מצּוי, הּגדֹול ּדין ׁשּבית ּבעת הּׁשנה עּבּור ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלענין
הּוא זה, ׁשחׁשּבֹון לפי - הּצר מּפני אֹו הּזמן, מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹמעּברין
ׁשּנתּבארּו מּדברים קרֹוב והּוא הראׁשֹון, מן יֹותר ְְְֱֲִִִִִֵֶֶָָָָָהאמת
ׁשנת ּבֹו ׁשהיתה הראׁשֹון החׁשּבֹון מן יֹותר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבאצטגנינּות

יֹום. ּורביע יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ְְְֲִִִִֵַַַַָָֹהחּמה
.Êּבקרּוב הּכל ּדרּכם, ׁשּבארנּו האּלּו הּתקּופֹות ׁשּתי ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹוחׁשּבֹון

אבל האמּתי; ּבמקֹומּה לא האמצעי, הּׁשמׁש ּובמהל ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּוא,
אּלּו, ּבזמּנים ניסן ּתקּופת ּתהיה - האמּתי הּׁשמׁש ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּבמקֹום
זה, ּבחׁשּבֹון ׁשּיֹוצאין הּתקּופֹות ׁשּתי קדם ימים ׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹּבכמֹו
ׁשּמחּׁשב למי ּבין ּגמּור, יֹום רביע ׁשּמחּׁשב מי ּבחׁשּבֹון ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבין

יֹום. מרביע ְְִֵַָלפחֹות

יא ¤¤ּפרק

מחּׁשבין‡. היּו ּדין ׁשּבית אּלּו, ּבהלכֹות ׁשאמרנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלפי
יראה לא אֹו הּירח יראה אם ויֹודעים [בלילּבדקּדּוק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

לדברישלושים] ּתאב ולּבֹו נכֹונה ׁשרּוחֹו מי ׁשּכל ידענּו -ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
הּסֹודֹות על ולעמד העיבור]החכמֹות לידע[של יתאּוה , ְְְֲִֵֶַַַַַַָֹ

יראה אם אדם ׁשּידע עד - ּבהם ׁשּמחּׁשבין הּדרכים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹותן
יראה. לא אֹו זה, ּבליל ְֵֵֵֶֶַַָָֹהּירח

חכמי·. ּבין ּגדֹולֹות מחלֹוקֹות ּבהם יׁש החׁשּבֹון, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָודרכי
הּתקּופֹות חׁשּבֹון על ׁשחקרּו הּקדמֹונים הקפתהּגֹוים [זמן ְְְְִִֶֶַַַַַָ

ומתמטיקה]והּגימטרּיֹותהשמש] חכמים[הנדסה ואנׁשים . ְְֲֲִִִִַַַָָ
להם ונֹולדּו ּדברים מהם ונתעּלמּו ּבהם, נׁשּתּבׁשּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּגדֹולים
הּנכֹונה ּבּדר ּפגע ולא הרּבה, ׁשּמדקּדק מי ויׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹספקֹות;
חרׂש והעלה אּדירים, ּבמים צלל אּלא הּירח, ראּית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבחׁשּבֹון

ְָּבידֹו.
למקצת‚. נֹודע והחקירֹות, הּבדיקֹות ורב הּימים אר ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹֹּולפי

אּלּו ּבעּקרים לנּו ׁשּיׁש ועֹוד, זה; חׁשּבֹון ּדרכי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהחכמים
הידּועים ּבּספרים נכּתבּו ׁשּלא ּוראיֹות החכמים מּפי ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹקּבלֹות
חׁשּבֹון ּדרכי לבאר ּבעיני ּכׁשר הּדברים, אּלּו ּכל ּומּפני ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלּכל.

לּבֹו ׁשּמלאֹו מי לכל נכֹון ׁשּיהיה ּכדי אלזה, לקרבה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ
אֹותּה. לעׂשֹות ְֲַַָָָהּמלאכה

אנּו„. ׁשאין מּפני ,ּבעיני קּלים אּלּו ּדרכים יהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָואל
רחֹוקים ּדרכים הּדרכים, ׁשאּלּו הּזה; ּבּזמן להם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָצריכין

והּוא הם, העּבּורועמּקים קא]סֹוד בעמוד ערכו ׁשהיּו[ראה ְֲִִֵֶַָָֻ
לכל אֹותֹו מֹוסרין ואינן אֹותֹו, יֹודעים הּגדֹולים ְְְְְֲִִִִֵַַָָָהחכמים

א נבֹונים. לסמּוכים אּלא ׁשאיןאדם ּבזמן החׁשּבֹון זה בל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אפּלּו הּיֹום, ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו הראּיה על לקּבע ּדין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹּבית
ארּבעה ּבׁשלׁשה סֹופֹו, עד מּגיעין רּבן ּבית ׁשל ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּתינֹוקֹות

ִָימים.
יׂשראל‰. מחכמי אֹו האּמֹות, מחכמי חכם יתּבֹונן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמא

לראּית ּבהן מחּׁשב ׁשאני אּלּו ּבדרכים יון, חכמת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלמדּו
ּדעּתֹו על ויעלה הּדרכים, ּבמקצת מעט קרּוב ויראה - ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּירח
קרּוב. הּדר ּבאֹותּה ׁשּיׁש ידענּו ולא זה ּדבר מּמּנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנתעּלם
ּבֹו, ּדקּדקנּו ׁשּלא ּדבר ּכל אּלא - ּדעּתֹו על זה יעלה ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאל

הּגימטרּיֹות ּבעּקרי ׁשּידענּו ּבראיֹות[החשבונות]מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
חֹוׁשׁשין ואין הראּיה, ּבידיעת מפסיד זה ּדבר ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּברּורֹות,

ּבֹו. ּדקּדקנּו לא לפיכ ְְְִִַָֹלֹו;
.Âמחׁשּבֹון מעט חּסרֹון הּדרכים מן ּבדר ּכׁשּיראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָוכן

ּכנגּדֹו ׁשּיׁש לפי זה; עׂשינּו ּבכּונה - הּדר לאֹותּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהראּוי
קרֹובים ּבדרכים לאמּתֹו הּדבר ׁשּיצא עד אחרת, ּבדר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיתרֹון
רגיל ׁשאינֹו האדם יּבהל ׁשּלא ּכדי - אר חׁשּבֹון ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹּבלא
הּירח. ּבראּית מֹועילין ׁשאין החׁשּבֹונֹות ּברב אּלּו, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבדברים

.Êחׁשּבֹונֹות לכל ּתחּלה אֹותם לידע אדם ׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָהעּקרים
ּדברים לׁשאר ּבין הראּיה, חׁשּבֹון לדרכי ּבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאצטגנינּות,

הּגלּגל, הם: אּלּו וׁשּׁשים- מאֹות ּבׁשלׁש מחּלק ְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻ
קא]מעלֹות בעמוד ערכו ׁשלׁשים[ראה ּומּזל מּזל ּכל ; ְֲִַַַָָָֹ

וכל טלה. מּזל מּתחּלת וההתחלה ערכומעלהמעלֹות, [ראה ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָ
קא] ׁשּׁשיםבעמוד וחלק, חלק וכל חלקים; ׁשּׁשים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּומעלה,

ּתדקּדק וכן ׁשליׁשּיֹות. ׁשּׁשים ּוׁשנּיה, ׁשנּיה וכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָׁשנּיֹות;
ׁשּתרצה. זמן ּכל ּותחּלק ְְְְִֵֶֶֶַַַָהחׁשּבֹון,

.Áּבּגלּגל מקֹומֹו ּפלֹוני ׁשּכֹוכב ּבחׁשּבֹון ל יצא אם ,ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָלפיכ
ּתדע ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָֹּבׁשבעים
עׂשרה אחת מעלת ּבחצי ּתאֹומים ּבמּזל הּוא זה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּכֹוכב
ׁשֹור ּומּזל מעלֹות, ׁשלׁשים טלה ׁשּמּזל לפי - זה ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹמּמּזל
ּתאֹומים, מּמּזל ּומחצה מעלֹות עׂשר נׁשאר ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָֹׁשלׁשים,

האחרֹון. הּמעלה מחצי ׁשנּיֹות ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָוארּבעים
.Ëּב מקֹומֹו יצא אם קא]ּגלּגלוכן בעמוד ערכו [ראה ְְְִֵַַַָָ

ּדלי ּבמּזל זה ׁשּכֹוכב ּתדע מעלֹות, ועׂשרים מאֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבׁשלׁש
וסדר הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ּדר ועל ּבֹו. מעלה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבעׂשרים
אריה, סרטן, ּתאֹומים, ׁשֹור, טלה, הּוא: ּכ ְְְִֵֶַַַַָָָָהּמּזלֹות,

ּדגים. ּדלי, ּגדי, קׁשת, עקרב, מאזנים, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹּבתּולה,
.Èאֹו לׁשארית ׁשארית ּכׁשּתקּבץ ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּבכל

הּׁשנּיֹות מינֹו: עם מין ּכל ּתקּבץ - מנין על מנין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּכׁשּתֹוסיף
הּמעלֹות. עם והּמעלֹות החלקים, עם והחלקים הּׁשנּיֹות, ְְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַַַַָָעם
ותֹוסיף חלק ּתׂשים ׁשּׁשים, הּׁשנּיֹות מן ׁשּיתקּבץ זמן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָוכל
ּתׂשים - ׁשּׁשים החלקים מן ׁשּיתקּבץ וכל החלקים; ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹעל
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ּוכׁשּתקּבץ הּמעלֹות; על אֹותּה ותֹוסיף מעלה, ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָאֹותֹו
מאֹות ׁשלׁש וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹותן ּתׁשלי ְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹהּמעלֹות,
הּוא ּולמּטה, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש והּנׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹוׁשּׁשים,

לחׁשּבֹון. ְְְִֶֶׁשּתֹופסין
.‡Èאם - מּמנין מנין לגרע ּכׁשּתרצה ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻוכל

אפּלּו מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על יתר אֹותֹו ׁשּגֹורעין זה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָיהיה
מאֹות ׁשלׁש מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על ּתֹוסיף - אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹּבחלק
מּמּנּו. הּמנין זה לגרע אפׁשר ׁשּיהא ּכדי מעלֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשּׁשים

.·Èמעלֹות מאתים לגרע החׁשּבֹון ׁשהצריכ הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכיצד?
מּמאה מ', נ' ר' סימן ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
- ל' כ' ק' סימנן ׁשנּיֹות, ּוׁשלׁשים חלקים ועׂשרים ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָֹמעלֹות
ארּבע הּמעלֹות יהיּו וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש הּמאה על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹּתֹוסיף
ּתבֹוא הּׁשנּיֹות. מן הּׁשנּיֹות לגרע ותתחיל וׁשּׁשים; ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹמאֹות
מן אחד חלק ּתרים אפׁשר; אי מּׁשלׁשים, ארּבעים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלגרע
על ותֹוסיף ׁשנּיֹות, ׁשּׁשים אֹותֹו ותעׂשה החלקים, ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָעׂשרים
הארּבעים, מהם ּתגרע ּתׁשעים; הּׁשנּיֹות ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹהּׁשלׁשים,
חלקים החמּׁשים לגרע ותחזר ׁשנּיֹות. חמּׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַָָֹֹיּׁשאר
אחד חלק מהם הרימֹות ׁשּכבר חלקים, עׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמּתׁשעה
עׂשר; מּתׁשעה חמּׁשים לגרע אפׁשר ואי - ׁשנּיֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָֹועׂשיתֹו
ׁשּׁשים אֹותּה ותעׂשה הּמעלֹות, מן אחת מעלה ּתרים ,ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָלפיכ
ּתׁשעה החלקים ונמצאּו עׂשר, הּתׁשעה על ותֹוסיף ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָָָחלקים,
ועׂשרים ּתׁשעה יּׁשאר החמּׁשים, מהן ּתגרע ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָוׁשבעים;
מאֹות ארּבע מן מעלֹות הּמאתים לגרע ותחזר ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָֹֹחלקים.
ועׂשיתּה אחת מעלה הרימֹות ׁשּכבר מעלֹות, וחמּׁשים ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָותׁשע
ונמצא מעלֹות. וחמּׁשים ותׁשע מאתים יּׁשאר ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָחלקים;
וגרעֹון. ּגרעֹון ּבכל זֹו, ּדר ועל נ'. כ"ט רנ"ט סימנֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָהּׁשאר,

והּירח, ְֵֶֶַַַָהּׁשמׁש
,(‚È)ואחד אחד ּכל מהל - ּכֹוכבים הּׁשבעה ׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָוכן

ּכבדּות ולא קּלּות, לא ּבֹו אין ׁשוה: מהל ׁשּלֹו, ּבּגלּגל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמהן
למחר, מהלכֹו ּכמֹו אמׁש, מהלכֹו ּכמֹו הּיֹום, ּכמהלכֹו אּלא -ְְְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָ
אף מהם, אחד ּכל ׁשל וגלּגּלֹו ויֹום. יֹום ּבכל מהלכֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָּכמֹו

ּבאמצעֹו הארץ אין העֹולם, את מּקיף ׁשהּוא ּפי .על ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
.„Èּתער אם ,המזלות]לפיכ לגלגל ביחס מהל[תשווה ְֲֲִִַַַָֹ

ּבאמצעֹו, ׁשהארץ העֹולם את הּמּקיף לּגלּגל מהם אחד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכל
הּמּזלֹותׁשהּוא קא]ּגלּגל בעמוד ערכו הּלּוכֹו,[ראה יׁשּתּנה - ְְִִֶֶַַַַַָ

על יֹותר אֹו ּפחֹות הּמּזלֹות ּבגלּגל זה ּביֹום מהלכֹו ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָונמצא
למחר. מהלכֹו על אֹו אמׁש ְֲֲֶֶַַַָָָָמהלכֹו

.ÂËהּירח אֹו הּׁשמׁש אֹו הּכֹוכב ׁשּמהּל הּׁשוה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמהל
' הּנקרא הּוא הּמהלּבגלּגּלֹו, בעמוד'אמצע ערכו [ראה ְְְְֲִֶַַַַַַָָ

יֹותרקא] ּפעמים ׁשהּוא הּמּזלֹות ּבגלּגל ׁשּיהיה והּמהל ;ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ה הּוא - חסר האמּתיּופעמים קא]ּמהל בעמוד ערכו ,[ראה ְֲֲִִִֵַַָָָָ

האמּתי. הּירח מקֹום אֹו הּׁשמׁש מקֹום יהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּובֹו
.ÊËאמרנּו ּבהלכֹותּכבר מבארים ׁשאנּו הּדרכים ׁשאּלּו , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

עׂשינּו ,לפיכ ּבלבד; הּירח ראּית לחׁשּבֹון אּלא אינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלּו,
החשבון]העּקר יתחיל שממנו הרמב"ם מתקופת [תאריך ִָָ

חמיׁשי ליל מּתחּלת זה, לחׁשּבֹון לעֹולם מתחילין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּמּמּנּו
ׁשבע ׁשנת ׁשהיא - זֹו מּׁשנה ניסן לחדׁש ׁשליׁשי יֹום ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּיֹומֹו

ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשנת ׁשהיא וׁשּׁשים, מאתים מּמחזֹור ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹעׂשרה
ּתׁשע ׁשנת ׁשהיא ליצירה, אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָּותׁשע
ּתׁשע ׁשנת ׁשהיא לׁשטרֹות, ואלף מאֹות וארּבע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּוׁשמֹונים
קֹוראים ׁשאנּו הּׁשנה היא וזֹו ׁשני. ּבית לחרּבן ואלף ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּומאה

זה. ּבחׁשּבֹון העּקר' 'ׁשנת ְְְִֶֶַָָָאֹותּה
.ÊÈּבארץ אּלא ּתהיה לא ׁשהראּיה ּכמֹוּולפי יׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

עיר על ּבנּויים זה חׁשּבֹון ּדרכי ּכל עׂשינּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו,
ׁשּׁשה ּבכמֹו אֹותּה הּסֹובבין הּמקֹומֹות ולׁשאר ְְְְְְִִִִִַַַָָָָירּוׁשלים,
ּובאים ּתמיד, הּירח את רֹואין ׁשּבהם - ימים ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשבעה
הּׁשוה הּקו מּתחת נֹוטה הּוא זה ּומקֹום ּדין. ּבבית ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומעידים
ׁשּתים ּבכמֹו צפֹונית, רּוח ּכנגד העֹולם ּבאמצע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהמסּבב
ועׂשרים; ּתׁשע ועד ּוׁשלׁשים, חמׁש עד - מעלֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹּוׁשלׁשים

מ נֹוטה הּוא הּיּׁשּובוכן קא]אמצע בעמוד ערכו ּכנגד[ראה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַ
ׁשבע עד - מעלֹות ועׂשרים ארּבע ּבכמֹו מערב, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָרּוח

ועׂשרים. אחת ועד ְְְְְִִֶֶַַַועׂשרים,

ה'תשע"ב אייר י"ג קודש שבת יום

יב ¤¤ּפרק

ועׂשרים‡. ארּבע ׁשהּוא אחד, ּביֹום האמצעי הּׁשמׁש ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהל
ׁשנּיֹות ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים ּתׁשעה סימנםׁשעֹות, - ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָ

ואחד מעלֹות ּתׁשע ימים, ּבעׂשרה מהלכּה נמצא ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָנט"ח.
נ"א ט' סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים וׁשלׁש חלקים ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָֹוחמּׁשים
מעלֹות ותׁשעים ׁשמֹונה יֹום, ּבמאה מהלכּה ונמצא ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָכ"ג.
סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ְְְְֲֲִִִִִִַָָָָָֹֹֹּוׁשלׁשה
אחר יֹום, ּבאלף מהלכּה ׁשארית ונמצא נ"ג. ל"ג ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָצ"ח
ׁשּבארנּו, ּכמֹו מעלֹות וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּתׁשלי
חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות וׁשּׁשים וחמׁש ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹמאתים
ׁשארית ונמצא נ'. ל"ח רס"ה סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְֲִִִִִִֵַָָָוחמּׁשים
מעלֹות ּוׁשלׁשים ׁשׁש מאה יֹום, אלפים ּבעׂשרת ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמהלכּה
כ"ח קל"ו סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים ועׂשרים ְְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָּוׁשמֹונה
מנין לכל מהלכּה ותֹוציא ּתכּפל הּזה, הּדר ועל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹכ'.
אצל ידּועים סימנין לעׂשֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָׁשּתרצה;

-למהלכּה עׂשרה עד ּולארּבעה, ולׁשלׁשה, ימים, לׁשני ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹ
מּוכנין ידּועים סימנין ל להיֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָּתעׂשה.
- מאה עד ּולארּבעים, ולׁשלׁשים, יֹום, לעׂשרים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹלמהלכּה
יֹום מהל ׁשּידעּת מאחר וידּוע, הּוא ּגלּוי ודבר ְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתעׂשה;

מהל ,אצל וידּוע מּוכן להיֹות הּוא וראּוי אמצעאחד. ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָ
קא]הּׁשמׁש בעמוד ערכו ולׁשלׁש[ראה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ְְְְְְִִִֶֶֶַָֹ

ּבזמן הּלבנה ׁשנת ימי ׁשהם יֹום, וחמּׁשים וארּבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמאֹות
ׁשּבזמן סדּורה'; 'ׁשנה הּנקראת והיא - ּכסדרם ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשחדׁשיה
עלי קל החׁשּבֹון יהיה מּוכנין, אּלּו אמצעּיֹות ל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו
מּליל ּגמּורים יֹום ועׂשרים ׁשּתׁשעה לפי הּירח, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָלראּית
וחדׁש חדׁש ּבכל וכן הּבא; חדׁש ׁשל הראּיה ליל עד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹהראּיה
ּבכל חפצנּו ׁשאין יתר, ולא יֹום ועׂשרים מּתׁשעה ּפחֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹאין
הראּיה מּליל וכן ּבלבד. הראּיה לדעת אּלא החׁשּבֹונֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאּלּו
הּבאה, לּׁשנה החדׁש לאֹותֹו הראּיה ליל עד זה חדׁש ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשל
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עׂשר„. הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת היא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָוכּמה
עׂשרים יהיה ואם חלקים; עׂשרים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָמעלֹות,
ׁשלׁשים יהיה ואם חלקים; ארּבעים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹמעלֹות,
יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָמעלֹות,
עׂשר וחמּׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָארּבעים
אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, חמּׁשים יהיה ואם ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָחלקים;
ּתהיה מעלֹות, ׁשּׁשים יהיה ואם חלקים; ועׂשרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַָָותׁשעה
ׁשבעים יהיה ואם חלקים; וארּבעים ואחד אחת מעלה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמנתֹו
חלקים; וחמּׁשים ואחד אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָמעלֹות,
וׁשבעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשמֹונים יהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָואם
מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ּתׁשעים יהיה ואם חלקים; ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָוחמּׁשים
מאה, יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה אחת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָמעלה
ואם חלקים; וחמּׁשים ּוׁשמֹונה אחת מעלה מנתֹו ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָּתהיה
וחמּׁשים ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ועׂשר, מאה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹיהיה
אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ועׂשרים, מאה יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָחלקים;
ּתהיה ּוׁשלׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹוחמּׁשה
מאה יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמנתֹו
חלקים; עׂשר ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָוארּבעים,
וחלק אחת מעלה מנתֹו ּתהיה וחמּׁשים, מאה יהיה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואם
וארּבעים ׁשנים מנתֹו ּתהיה וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאחד;
ועׂשרים אחד מנתֹו ּתהיה וׁשבעים, מאה יהיה ואם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָחלקים;
ּכמֹו מנה לֹו אין ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים מאה יהיה ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָחלקים;
האמּתי. מקֹומּה הּוא האמצעי, הּׁשמׁש מקֹום אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבארנּו,

ע‰. יֹותר הּמסלּול ּתגרעהיה - מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה ל ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָ
הרי ּכיצד? מנתֹו. ותדע מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹאֹותֹו
מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאתים הּמסלּול ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשהיה
ׁשּמנת הֹודענּו, ּוכבר מעלֹות; וׁשּׁשים מאה יּׁשאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָוׁשּׁשים,
מנת וכן - חלקים וארּבעים ׁשנים מעלֹות, וׁשּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָמאה

חלקים. וארּבעים ׁשנים ְְְֲִִִִַַַַָָָהּמאתים,
.Âאֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול היה אם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹוכן

ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים; יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּׁשלׁש
וכן - חלקים וארּבעים ואחד אחת מעלה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּׁשים
מנין ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. מאֹות הּׁשלׁש מנת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ְִָּומנין.
.Êידעּת ּוכבר - מעלֹות וׁשּׁשים חמׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרי

ּומנת חלק, וארּבעים ואחד אחת מעלה היא הּׁשּׁשים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמנת
נמצא חלקים; וחמּׁשים ואחד אחת מעלה היא ְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָהּׁשבעים,
יהיה הּמעלֹות חׁשּבֹון ּולפי חלקים, עׂשרה הּמנֹות ׁשּתי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבין
חמׁש ׁשהּוא הּמסלּול מנת ויהיה - אחד חלק מעלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלכל

חלקים. וארּבעים וׁשּׁשה אחת מעלה ְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָוׁשּׁשים,
.Áמעלה מנתֹו היתה וׁשּׁשים, ׁשבע הּמסלּול היה אּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוכן

ּבכל ּתעׂשה זֹו ּדר ועל חלק. וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחת
ּבחׁשּבֹון ּבין העׂשרֹות, עם אחדים ּבמנינֹו ׁשּיהיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמסלּול

הּירח. ּבחׁשּבֹון ּבין ְְֵֵֶֶֶַַַָהּׁשמׁש
.Ëּבתחּלת האמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

ּתֹוציא - זֹו מּׁשנה ּתּמּוז לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה הּׁשּבת ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹליל

ּכמֹו כ"ה ל"ז ק"ה וסימנֹו הּזאת, לעת ּתחּלה הּׁשמׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹאמצע
י הּזאת, לעת הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ותֹוציא לׁשּבארנּו; צא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

יצא האמצעי, מן הּגבּה מקֹום ותגרע כ"ג. מ"ה פ"ו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹסימנֹו
חלקים וחמּׁשים ּוׁשנים מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה הּמסלּול ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָל
מסלּול ּבכל ּתקּפיד ואל ב'. נ"ב י"ח סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְִִִֵַַַָָָּוׁשּתי
ּתפנה אל מּׁשלׁשים ּפחֹות יהיּו אם אּלא החלקים, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹעל
מעלה אֹותם ּתחּׁשב יֹותר, אֹו ׁשלׁשים היּו ואם ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹאליהם;
יהיה ,לפיכ הּמסלּול. מעלֹות מנין על אֹותּה ותֹוסיף ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָאחת,
הּדר על מנתֹו ותהיה מעלֹות, עׂשרה ּתׁשע זה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָמסלּול

חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ְְְֲִִֵֶַָָֹׁשּבארנּו
.Èּתגרע ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּזה ׁשהּמסלּול ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּולפי

יּׁשאר הּׁשמׁש, מאמצע חלקים ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּמנה
ועׂשרים וחמׁש חלקים וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות וארּבע ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמאה
האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ונמצא כ"ה. נ"ט ק"ד סימנם - ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָׁשנּיֹות
ּפחֹות ּבֹו, מעלֹות עׂשרה ּבחמׁש סרטן ּבמּזל זה, ליל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבתחּלת
ולא הּׁשמׁש, ּבמקֹום לא ּכלל, הּׁשנּיֹות אל ּתפנה ואל ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹׁשנּיֹות.
על חקר אּלא - הראּיה חׁשּבֹונֹות ּבׁשאר ולא הּירח, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבמקֹום
עׂשה לׁשלׁשים, קרֹוב הּׁשנּיֹות יהיּו ואם ּבלבד; ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָֹהחלקים

החלקים. על והֹוסיפֹו חלק ְֲִִֵֶַַָָאֹותם
.‡Èיֹום ּתדע ׁשּתרצה, עת ּבכל הּׁשמׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומאחר

הּבאֹות ּתקּופֹות ּבין ׁשּתרצה, ּתקּופה ּכל האמּתי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּתקּופה
מּׁשנים ׁשעברּו ּתקּופֹות ּבין התחלנּו, ׁשּמּמּנּו זה עּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאחר

ְִַקדמֹונּיֹות.

יד ¤¤ּפרק

.‡- לֹו יׁש אמצעּיים מהלכים ׁשני עצמֹוהּירח, הּירח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
קטן ּבגלּגל ּומהלכֹומסּבב העֹולם, את מּקיף ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

' נקרא הּקטן הּגלּגל ּבאֹותֹו הּמסלּולהאמצעי [ראה'אמצע ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
קא] בעמוד ּגדֹולערכו ּבגלּגל מסּבב עצמֹו הּקטן והּגלּגל ;ְְְְְְֵַַַַַַַַָָָ

הּקטן ּגלּגל ׁשל זה אמצעי ּומהל העֹולם, את ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמּקיף
הּנקרא הּוא העֹולם, את הּמּקיף הּגדֹול הּגלּגל ְְְִִֶַַַַַַַָָָָּבאֹותֹו

הּירח' קא]'אמצע בעמוד ערכו הּירח[ראה אמצע מהל . ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
וחמׁש חלקים ועׂשרה מעלֹות עׂשרה ׁשלׁש אחד, ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּביֹום

ל"ה. י' י"ג סימנם - ׁשנּיֹות ְְִִִָָֹּוׁשלׁשים
מעלֹות·. ּוׁשלׁשים ואחת מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹנמצא

קל"א סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים וארּבעים ְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָָוחמּׁשה
וׁשבע מאתים יֹום, ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמ"ה
ועׂשרים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָֹֹֹּוׁשלׁשים
ּבאלף מהלכֹו ׁשארית ונמצא כ"ג. ל"ח רל"ז סימנם - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָׁשנּיֹות
חלקים ועׂשרים ּוׁשלׁשה מעלֹות עׂשרה וׁשׁש מאתים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹיֹום,
מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. כ"ג רי"ו סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
חלקים וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ׁשלׁש יֹום, אלפים ְֲֲֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹּבעׂשרת
מהלכֹו ׁשארית ונמצא כ'. נ"ח ג' סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָועׂשרים
חלקים וׁשּׁשה מעלֹות ועׂשרים ׁשּתים יֹום, ועׂשרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָּבתׁשעה
ׁשארית ונמצא נ"ו. ו' כ"ב סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָוׁשׁש
מעלֹות וארּבעים וארּבע מאֹות ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה ְְְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָֹמהלכֹו
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ּומהל וׁשנה. ׁשנה ּבכל וכן אחד; ויֹום ׁשנה אֹו סדּורה ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָָָָׁשנה
ועׂשרים ׁשמֹונה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה האמצעי ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָהּׁשמׁש
כ"ח סימנן - אחת ּוׁשנּיה חלקים ּוׁשלׁשים וחמּׁשה ְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹמעלֹות
ּוׁשמֹונה מאֹות ׁשלׁש סדּורה, לׁשנה ּומהלכּה א'; ְְְְֲֵֶַָָָָָֹל"ה
עׂשרה וחמׁש חלקים וחמּׁשים וחמּׁשה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָוארּבעים

ט"ו. נ"ה שמ"ח סימנן - ְִִָָׁשנּיֹות
ּב·. יׁש אחת הּׁשמׁש'נקּדה קא]'גלּגל בעמוד ערכו ,[ראה ְְְֵֶֶַַַַַָֻ

ּבּה, הּכֹוכב ׁשּיהיה ּבעת ּכֹוכבים, הּׁשבעה ּגלגּלי ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכן
ּגלּגל ׁשל הּנקּדה ואֹותּה מאדֹו; ּכל הארץ מעל ּגבֹוּה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻיהיה
ּבׁשוה, סֹובבת הּירח, מן חּוץ הּכֹוכבים ּוׁשאר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש
זֹו, ּונקּדה אחת. מעלה ּבקרּוב, ׁשנה ׁשבעים ּבכל ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָֻּומהלכּה

'ּגבּה'. הּנקראת הּׁשמׁשהיא -ּגבּה קא] בעמוד ערכו [ראה ְִִֵֶֶַַַַֹֹ
ׁשהיא ׁשנּיה, וחצי אחת ׁשנּיה ימים, עׂשרה ּבכל ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָמהלכּה
עׂשרה חמׁש יֹום, ּבמאה מהלכֹו נמצא ׁשליׁשּיֹות; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשלׁשים
ׁשנּיֹות; ּוׁשלׁשים חלקים ׁשני יֹום, ּבאלף ּומהלכֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָֹׁשנּיֹות,
ונמצא חלקים. ועׂשרים חמּׁשה יֹום, אלפים ּבעׂשרת ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָּומהלכֹו
ּבׁשנה ּומהלכֹו ׁשנּיֹות; ארּבע יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָמהלכֹו
ׁשּמּמּנּו ׁשהעּקר אמרנּו, ּכבר ׁשנּיֹות. וחמּׁשים ׁשלׁש ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹסדּורה,
ׁשּיֹומֹו חמיׁשי ליל מּתחּלת הּוא זה, ּבחׁשּבֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָההתחלה
מאֹות ּותׁשע ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה מּׁשנת ניסן לחדׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֹׁשליׁשי
האמצעי ּבמהלכּה הּׁשמׁש ּומקֹום ליצירה. אלפים ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָוארּבעת
ּוׁשּתים חלקים ּוׁשלׁשה מעלֹות ּבׁשבע הּזה, ּבעּקר ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהיה
ּגבּה ּומקֹום ל"ב; ג' ז' סימנן - טלה מּמּזל ׁשנּיֹות ְְְִִִִֶַַַָָָֹֹּוׁשלׁשים
וחמּׁשה מעלֹות ועׂשרים ּבׁשׁש זה, ּבעּקר היה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשמׁש
סימנם - ּתאֹומים מּמּזל ׁשנּיֹות ּוׁשמֹונה חלקים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָוארּבעים
ּבמהלכּה הּׁשמׁש מקֹום לידע ּכׁשּתרצה ח'. מ"ה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָכ"ו
יֹום ׁשּמּתחּלת הּימים מנין ּתּקח ׁשּתרצה, זמן ּבכל ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהאמצעי
ּבאֹותן האמצעי מהלכּה ותֹוציא ׁשּתרצה, הּיֹום עד ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהעּקר
העּקר, על הּכל ותֹוסיף ׁשהֹודענּו; הּסימנין מן ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָֹהּימים
הּׁשמׁש מקֹום הּוא והּיֹוצא, מינֹו. עם מין ּכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָּותקּבץ
לידע ׁשרצינּו הרי ּכיצד? הּיֹום. לאֹותֹו האמצעי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבמהלכּה
ארּבעה ׁשּיֹומֹו הּׁשּבת ליל ּבתחּלת האמצעי הּׁשמׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמקֹום
מצינּו - העּקר ׁשנת ׁשהיא זֹו, מּׁשנה ּתּמּוז לחדׁש יֹום ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹעׂשר
לידע רֹוצים ׁשאנּו זה יֹום ּתחּלת עד העּקר מּיֹום הּימים ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמנין
למאה מהלכּה אמצע לקחנּו יֹום; מאה ּבֹו, הּׁשמׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמקֹום
ג' ז' ׁשהּוא העּקר, על והֹוספנּו נ"ג, ל"ג צ"ח ׁשהּוא ְְִֶֶַַָָיֹום,
ּוׁשלׁשים וׁשבעה מעלֹות וחמׁש מאה החׁשּבֹון, מן יצא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹל"ב.
כ"ה; ל"ז ק"ה סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים וחמׁש ְְְְֲִִִִֵֶָָָָחלקים
סרטן ּבמּזל זה, ליל ּבתחּלת אמצעי ּבמהל מקֹומּה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָונמצא
מּמע חלקים ּוׁשלׁשים וׁשבעה ּבֹו מעלֹות עׂשרה לתּבחמׁש ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

יהיה ּפעמים זה, ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא והאמצע עׂשרה. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשׁש
אֹו ּבׁשעה, החּמה ׁשקיעת קדם אֹו ּבׁשוה, הּלילה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּבתחּלת
ּבּׁשמׁש לֹו ּתחּוׁש לא זה ודבר ּבׁשעה; החּמה ׁשקיעת ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר

זה קרּוב מׁשלימים אנּו ׁשהרי הראּיה, ['מעגלים'ּבחׁשּבֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּתעׂשהבחשבון] הּזאת הּדר ועל הּירח. לאמצע ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹּכׁשּנחׁשב

ׁשּתקּבץ - ׁשנים אלף אחר ואפּלּו ׁשּתרצה, עת לכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּתמיד
האמצעי; הּמקֹום ל יצא העּקר, על ותֹוסיף הּׁשארית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכל

מאחר - וכֹוכב ּכֹוכב ּכל ּובאמצע הּירח, ּבאמצע ּתעׂשה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָוכן
ׁשּמּמּנּו העּקר ותדע הּוא, ּכּמה אחד ּביֹום מהלכֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתדע
ותֹוסיף ׁשּתרצה והּימים הּׁשנים לכל מהלכֹו ּותקּבץ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּתתחיל,
ּתעׂשה וכן אמצעי. ּבמהל מקֹומֹו ל ויצא העּקר, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
על הּׁשנים אֹו הּימים ּבאֹותם מהלכֹו ּתֹוסיף - הּׁשמׁש ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבגבּה
וכן ׁשּתרצה. הּיֹום לאֹותֹו הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ל יצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהעּקר,
מעּקר חּוץ מּמּנּו ׁשּתתחיל אחר עּקר ל לעׂשֹות ּתרצה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאם
ּבתחּלת עּקר אֹותֹו ׁשּיהיה ּכדי זֹו, ּבׁשנה מּמּנּו ׁשהתחלנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָזה
הרׁשּות - הּמאֹות מן מאה ּבתחּלת אֹו ידּוע, מחזֹור ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָׁשנת
מּׁשנים מּמּנּו ׁשּתתחיל העּקר להיֹות ּתרצה ואם .ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָּביד
הּדר - זה מעּקר ׁשנים ּכּמה לאחר אֹו זה, עּקר קדם ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשעברּו
לׁשנה הּׁשמׁש מהל ידעּת ּכבר ?הּדר היא ּכיצד ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָידּועה.
אחד. ליֹום ּומהלכּה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ּומהלכּה ְְְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָסדּורה,
על יתרה היא ׁשלמים, ׁשחדׁשיה ׁשהּׁשנה ידּוע, ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָודבר
מן חסרה היא חסרין, ׁשחדׁשיה והּׁשנה אחד; יֹום ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּסדּורה
חדׁשיה יהיּו אם המעּברת, והּׁשנה אחד. יֹום ְְְְֳִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּסדּורה
ואם יֹום; ׁשלׁשים הּסדּורה הּׁשנה על יתרה ּתהיה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּכסדרן,
ּוׁשלׁשים אחד הּסדּורה על יתרה היא ׁשלמים, חדׁשיה ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהיּו
ּתׁשעה הּסדּורה על יתרה היא חסרין, חדׁשיה היּו ואם ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָָָיֹום;

ּו יֹום. ּתֹוציאועׂשרים ידּועים, האּלּו הּדברים ׁשּכל מאחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ותֹוסיף ׁשּתרצה, והּימים הּׁשנים לכל הּׁשמׁש אמצע ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמהל
מּׁשנים ׁשּתרצה לּיֹום אמצעּה ל יצא - ׁשעׂשינּו העּקר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעל
האמצע ּתגרע אֹו עּקר; הּיֹום אֹותֹו ותעׂשה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָהּבאֹות,
ׁשּתרצה לּיֹום העּקר ל ויצא ׁשעׂשינּו, העּקר מן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשהֹוצאת
ּתעׂשה וכזה עּקר. אמצע אֹותֹו ותעׂשה ׁשעברּו, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשנים
ּוכבר .ל ידּועים יהיּו אם הּכֹוכבים, ּוׁשאר הּירח ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבאמצע
לכל הּׁשמׁש אמצע ׁשּתדע ׁשּכׁשם ּדברינּו, מּכלל ל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנתּבאר
יֹום לכל אמצעּה ּתדע ּכ הּבאים, מּימים ׁשּתרצה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָיֹום

ׁשעברּו. מּימים ְְִִִֶֶֶָָׁשּתרצה

יג ¤¤ּפרק

לידע‡. ּתרצה האמּתיאם הּׁשמׁש בעמודמקֹום ערכו [ראה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָ
ּתחּלהקא] ּתֹוציא ׁשּתרצה, יֹום האמצעיּבכל [ראהמקֹומּה ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָ

קא] בעמוד ותֹוציאערכו ׁשּבארנּו, הּדר על הּיֹום ְְְִֵֶֶֶַַַַלאֹותֹו
מּמקֹום הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ותגרע הּׁשמׁש, ּגבּה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַֹֹמקֹום

' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמצעי. מסלּולהּׁשמׁש ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ
קא]'הּׁשמׁש בעמוד ערכו .[ראה ֶֶַ

יהיה·. אם הּׁשמׁש: מסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָותראה
ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות מנתהּמסלּול ְְְְֲִִִֵַַַַַָָ

קא]הּמסלּול בעמוד ערכו האמצעי;[ראה הּׁשמׁש מּמקֹום ְְְִִֶֶֶַַַָָ
ׁשלׁש עד מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר הּמסלּול יהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹואם
הּׁשמׁש מקֹום על הּמסלּול מנת ּתֹוסיף וׁשּׁשים, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַמאֹות
מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר ּׁשּיהיה ּומה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהאמצעי.

האמּתי. הּמקֹום ֲִִַָָהּוא
מאה‚. הּמסלּול יהיה ׁשאם ׁשלׁשודע, אֹו ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

האמצעי הּמקֹום יהיה אּלא מנה, לֹו אין - וׁשּׁשים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאֹות
האמּתי. הּמקֹום ֲִִַָָהּוא
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עׂשר„. הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת היא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָוכּמה
עׂשרים יהיה ואם חלקים; עׂשרים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָמעלֹות,
ׁשלׁשים יהיה ואם חלקים; ארּבעים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹמעלֹות,
יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָמעלֹות,
עׂשר וחמּׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָארּבעים
אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, חמּׁשים יהיה ואם ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָחלקים;
ּתהיה מעלֹות, ׁשּׁשים יהיה ואם חלקים; ועׂשרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַָָותׁשעה
ׁשבעים יהיה ואם חלקים; וארּבעים ואחד אחת מעלה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמנתֹו
חלקים; וחמּׁשים ואחד אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָמעלֹות,
וׁשבעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשמֹונים יהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָואם
מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ּתׁשעים יהיה ואם חלקים; ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָוחמּׁשים
מאה, יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה אחת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָמעלה
ואם חלקים; וחמּׁשים ּוׁשמֹונה אחת מעלה מנתֹו ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָּתהיה
וחמּׁשים ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ועׂשר, מאה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹיהיה
אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ועׂשרים, מאה יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָחלקים;
ּתהיה ּוׁשלׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹוחמּׁשה
מאה יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמנתֹו
חלקים; עׂשר ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָוארּבעים,
וחלק אחת מעלה מנתֹו ּתהיה וחמּׁשים, מאה יהיה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואם
וארּבעים ׁשנים מנתֹו ּתהיה וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאחד;
ועׂשרים אחד מנתֹו ּתהיה וׁשבעים, מאה יהיה ואם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָחלקים;
ּכמֹו מנה לֹו אין ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים מאה יהיה ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָחלקים;
האמּתי. מקֹומּה הּוא האמצעי, הּׁשמׁש מקֹום אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבארנּו,

ע‰. יֹותר הּמסלּול ּתגרעהיה - מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה ל ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָ
הרי ּכיצד? מנתֹו. ותדע מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹאֹותֹו
מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאתים הּמסלּול ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשהיה
ׁשּמנת הֹודענּו, ּוכבר מעלֹות; וׁשּׁשים מאה יּׁשאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָוׁשּׁשים,
מנת וכן - חלקים וארּבעים ׁשנים מעלֹות, וׁשּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָמאה

חלקים. וארּבעים ׁשנים ְְְֲִִִִַַַַָָָהּמאתים,
.Âאֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול היה אם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹוכן

ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים; יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּׁשלׁש
וכן - חלקים וארּבעים ואחד אחת מעלה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּׁשים
מנין ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. מאֹות הּׁשלׁש מנת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ְִָּומנין.
.Êידעּת ּוכבר - מעלֹות וׁשּׁשים חמׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרי

ּומנת חלק, וארּבעים ואחד אחת מעלה היא הּׁשּׁשים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמנת
נמצא חלקים; וחמּׁשים ואחד אחת מעלה היא ְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָהּׁשבעים,
יהיה הּמעלֹות חׁשּבֹון ּולפי חלקים, עׂשרה הּמנֹות ׁשּתי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבין
חמׁש ׁשהּוא הּמסלּול מנת ויהיה - אחד חלק מעלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלכל

חלקים. וארּבעים וׁשּׁשה אחת מעלה ְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָוׁשּׁשים,
.Áמעלה מנתֹו היתה וׁשּׁשים, ׁשבע הּמסלּול היה אּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוכן

ּבכל ּתעׂשה זֹו ּדר ועל חלק. וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחת
ּבחׁשּבֹון ּבין העׂשרֹות, עם אחדים ּבמנינֹו ׁשּיהיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמסלּול

הּירח. ּבחׁשּבֹון ּבין ְְֵֵֶֶֶַַַָהּׁשמׁש
.Ëּבתחּלת האמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

ּתֹוציא - זֹו מּׁשנה ּתּמּוז לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה הּׁשּבת ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹליל

ּכמֹו כ"ה ל"ז ק"ה וסימנֹו הּזאת, לעת ּתחּלה הּׁשמׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹאמצע
י הּזאת, לעת הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ותֹוציא לׁשּבארנּו; צא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

יצא האמצעי, מן הּגבּה מקֹום ותגרע כ"ג. מ"ה פ"ו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹסימנֹו
חלקים וחמּׁשים ּוׁשנים מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה הּמסלּול ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָל
מסלּול ּבכל ּתקּפיד ואל ב'. נ"ב י"ח סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְִִִֵַַַָָָּוׁשּתי
ּתפנה אל מּׁשלׁשים ּפחֹות יהיּו אם אּלא החלקים, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹעל
מעלה אֹותם ּתחּׁשב יֹותר, אֹו ׁשלׁשים היּו ואם ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹאליהם;
יהיה ,לפיכ הּמסלּול. מעלֹות מנין על אֹותּה ותֹוסיף ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָאחת,
הּדר על מנתֹו ותהיה מעלֹות, עׂשרה ּתׁשע זה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָמסלּול

חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ְְְֲִִֵֶַָָֹׁשּבארנּו
.Èּתגרע ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּזה ׁשהּמסלּול ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּולפי

יּׁשאר הּׁשמׁש, מאמצע חלקים ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּמנה
ועׂשרים וחמׁש חלקים וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות וארּבע ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמאה
האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ונמצא כ"ה. נ"ט ק"ד סימנם - ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָׁשנּיֹות
ּפחֹות ּבֹו, מעלֹות עׂשרה ּבחמׁש סרטן ּבמּזל זה, ליל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבתחּלת
ולא הּׁשמׁש, ּבמקֹום לא ּכלל, הּׁשנּיֹות אל ּתפנה ואל ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹׁשנּיֹות.
על חקר אּלא - הראּיה חׁשּבֹונֹות ּבׁשאר ולא הּירח, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבמקֹום
עׂשה לׁשלׁשים, קרֹוב הּׁשנּיֹות יהיּו ואם ּבלבד; ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָֹהחלקים

החלקים. על והֹוסיפֹו חלק ְֲִִֵֶַַָָאֹותם
.‡Èיֹום ּתדע ׁשּתרצה, עת ּבכל הּׁשמׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומאחר

הּבאֹות ּתקּופֹות ּבין ׁשּתרצה, ּתקּופה ּכל האמּתי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּתקּופה
מּׁשנים ׁשעברּו ּתקּופֹות ּבין התחלנּו, ׁשּמּמּנּו זה עּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאחר

ְִַקדמֹונּיֹות.

יד ¤¤ּפרק

.‡- לֹו יׁש אמצעּיים מהלכים ׁשני עצמֹוהּירח, הּירח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
קטן ּבגלּגל ּומהלכֹומסּבב העֹולם, את מּקיף ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

' נקרא הּקטן הּגלּגל ּבאֹותֹו הּמסלּולהאמצעי [ראה'אמצע ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
קא] בעמוד ּגדֹולערכו ּבגלּגל מסּבב עצמֹו הּקטן והּגלּגל ;ְְְְְְֵַַַַַַַַָָָ

הּקטן ּגלּגל ׁשל זה אמצעי ּומהל העֹולם, את ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמּקיף
הּנקרא הּוא העֹולם, את הּמּקיף הּגדֹול הּגלּגל ְְְִִֶַַַַַַַָָָָּבאֹותֹו

הּירח' קא]'אמצע בעמוד ערכו הּירח[ראה אמצע מהל . ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
וחמׁש חלקים ועׂשרה מעלֹות עׂשרה ׁשלׁש אחד, ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּביֹום

ל"ה. י' י"ג סימנם - ׁשנּיֹות ְְִִִָָֹּוׁשלׁשים
מעלֹות·. ּוׁשלׁשים ואחת מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹנמצא

קל"א סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים וארּבעים ְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָָוחמּׁשה
וׁשבע מאתים יֹום, ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמ"ה
ועׂשרים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָֹֹֹּוׁשלׁשים
ּבאלף מהלכֹו ׁשארית ונמצא כ"ג. ל"ח רל"ז סימנם - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָׁשנּיֹות
חלקים ועׂשרים ּוׁשלׁשה מעלֹות עׂשרה וׁשׁש מאתים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹיֹום,
מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. כ"ג רי"ו סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
חלקים וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ׁשלׁש יֹום, אלפים ְֲֲֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹּבעׂשרת
מהלכֹו ׁשארית ונמצא כ'. נ"ח ג' סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָועׂשרים
חלקים וׁשּׁשה מעלֹות ועׂשרים ׁשּתים יֹום, ועׂשרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָּבתׁשעה
ׁשארית ונמצא נ"ו. ו' כ"ב סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָוׁשׁש
מעלֹות וארּבעים וארּבע מאֹות ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה ְְְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָֹמהלכֹו
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אמרּו ועֹוד מאהבה. אּלא ּתעׂשּו לא עֹוׂשים, ׁשאּתם ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל
ּבׂשכר ולא "ּבמצֹותיו", - מאד" חפץ "ּבמצֹותיו ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֹחכמים:
ּתלמידיהן לנבֹוני מצּוין החכמים ּגדֹולי היּו וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצוֹותיו.
הרב את המׁשּמׁשים ּכעבדים ּתהיּו אל ּביחּוד: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּומׂשּכיליהן
הרב את המׁשּמׁשין ּכעבדים היּו אּלא טֹובה; לקּבל מנת ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
ראּוי הרב, ׁשהּוא מּפני אּלא - ּכלּום לקּבל ׁשּלא מנת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

מאהבה. עבדּו ּכלֹומר, ְְְְֲִֵַַַָלׁשּמׁשֹו;
ּתּגיע‰. ׁשּלא ּכדי אֹו ׂשכר, לקּבל ּכדי ּבּתֹורה העֹוסק ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל

עֹוס זה הרי - ּפרענּות העֹוסקעדיו וכל לׁשמּה. ׁשּלא ּבּה ק ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ
אדֹון אהבת מּפני אּלא ׂשכר, לקּבל ולא ליראה, לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבּה
ואמרּו לׁשמּה. ּבּה עֹוסק זה הרי - ּבּה ׁשּצּוה הארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּכל
- לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, אדם יעסק 'לעֹולם ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹֹחכמים:

לׁשמּה' ּבא לׁשמּה, ׁשּלא ּכׁשּמלּמדיןׁשּמּתֹו ,לפיכ את. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
אֹותן מלּמדין אין הארץ, עּמי ּוכלל הּנׁשים ואת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּקטּנים

ּדעּתןאּלא ׁשּתרּבה עד ׂשכר, לקּבל ּוכדי מּיראה לעבד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מעט; מעט זה רז להן מגּלין יתרה, חכמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויתחּכמּו
וידעּוהּו ׁשּיּׂשיגּוהּו עד ּבנחת, זה לענין אֹותן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּומרּגילין

מאהבה. ְְֲֵַַַָויעבדּו
.Âנקׁשרתּדבר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אהבת ׁשאין ּוברּור, ידּוע ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּיׁשּגה עד אדם, ׁשל ויעזב[יעסוק]ּבלּבֹו ּכראּוי ּתמיד ּבּה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
לבב "ּבכל ואמר: ׁשּצּוה ּכמֹו מּמּנה, חּוץ ׁשּבעֹולם ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָּכל

ׁשּידעהּו ּבדעה אּלא ;"נפׁש כךּובכל ידיעתו [כגודל ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָ
מעט,אהבתו] מעט אם האהבה: ּתהיה - הּדעה ּפי ועל .ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

עצמֹו ליחד אדם צרי ,לפיכ הרּבה. הרּבה [להתמסר]ואם ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
קֹונֹו את לֹו הּמֹודיעין ּותבּונֹות ּבחכמֹות ּולהׂשּכיל ְְְְְְִִִִֶַַָָלהבין
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהּׂשיג, להבין ּבאדם ׁשּיׁש ּכח ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכפי

הּתֹורה. ְֵַָיסֹודי

ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ראׁשֹון, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
יסֹודי הלכֹות ּפרקים: וארּבעים ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפרקים
הלכֹות ּפרקים; ׁשבעה ּדעֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָהּתֹורה,
ׁשנים זרה, עבֹודה הלכֹות ּפרקים; ׁשבעה ּתֹורה, ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָּתלמּוד

ּפרקים עׂשרה ּתׁשּובה, הלכֹות ּפרקים; .עׂשר ְְְְֲִִִָָָָָָָ

ה'תשע"ב אייר ח' שני יום

עֹולם אל ה', .ּבׁשם ְֵֵָ

ׂשיחתי היא הּיֹום ּכל ,תֹורת אהבּתי .מה ְִִִִֶַַָָָָָ
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הלכֹות ׁשמע, קרּית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהלכֹותיו
ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּכהנים, ּוברּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּתפּלה

מילה). הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות
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ּבּיֹום. ּפעמים ׁשמע קרּית לקרֹות והיא אחת, עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א ¤¤ּפרק

ּובּבקר,‡. ּבערב - ׁשמע קרּית קֹוראין יֹום ּבכל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹּפעמים
אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה - "ּובקּומ ּובׁשכּב" ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנאמר:
וזה עֹומדין, אדם ּבני ׁשּדר ּובׁשעה לילה, הּוא וזה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשֹוכבין,

יֹום. הּוא
ּפרׁש·. ׁשלׁש קֹורא? הּוא "ׁשמע",ּומה והן: אּלּו, ּיֹות ְְִֵֵֵַַָָָֹ

ּפרׁשת לקרֹות ּומקּדימין ּו"וּיאמר". ׁשמע", אם ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹּו"והיה
ואהבתֹו הּׁשם יחּוד על צּוּוי ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ"ׁשמע",

תורה]ותלמּודֹו תלמוד ׁשהּוא[מצוות ייחוד], העּקר[מצוות ְְִֶַָָ
ּבּה ׁשּיׁש ׁשמע", אם "והיה ואחריה ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּגדֹול
ׁשּגם "ציצית", ּפרׁשת ּכ ואחר ּכּלן. הּמצוֹות ׁשאר על ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֻצּוּוי

הּמצוֹות. ּכל זכירת על צּוּוי ּבּה יׁש ְְִִִִֵַַַָָהיא
אֹותּה‚. קֹוראין ּבּלילה, נֹוהגת ציצית מצות ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָאף

להזּכיר ּומצוה מצרים; יציאת זכרֹון ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּלילה,
יֹום את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: ּובּיֹום, ּבּלילה מצרים ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹיציאת

"חּיי ימי ּכל מצרים, מארץ ּפרׁשּיֹותצאת ׁשלׁש ּוקריאת . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשמע'. 'קרּית הּנקרא הּוא זה, סדר על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָאּלּו

אֹומר„. ראׁשֹון, ּפסּוק ּגֹומר ּכׁשהּוא - ׁשמע קרּית ְְְִִֵֵֵֶַַַָהּקֹורא
וקֹורא וחֹוזר ועד'; לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָּבלחׁש:
ּכן? קֹורין ולּמה סֹופּה. עד ,"אלהי ה' את "ואהבּת ְְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָֹּכדרּכֹו
ּבניו את אבינּו יעקב ׁשּקּבץ ׁשּבׁשעה ּבידינּו, היא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹמסרת
ּדר ועל הּׁשם, יחּוד על וזרזם צּום מיתתֹו, ּבׁשעת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמצרים
להם: ואמר אֹותם וׁשאל אביו. ויצחק אברהם ּבּה ׁשהל ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָה'

ּפסלת ּבכם יׁש ׁשּמא באמונתכם]'ּבני, עֹומד[פגם ׁשאינֹו מי , ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
מׁשה לנּו ׁשאמר ּכענין - העֹולם'? ּכל אדֹון ּביחּוד ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹעּמי
לֹו: ואמרּו ּכּלם ענּו וגֹו'". אּׁשה אֹו איׁש ּבכם יׁש "ּפן ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻרּבנּו:
מּמּנּו, ׁשמע ּכלֹומר: - אחד" ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹ"ׁשמע,

אח ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! 'ּברּואבינּו ואמר: הּזקן ּפתח ד. ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
לֹומר יׂשראל ּכל נהגּו לפיכ ועד'. לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשם

זה. ּפסּוק אחר הּזקן, יׂשראל ּבֹו ׁשּׁשּבח זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשבח
ּולאחריה.‰. לפניה מבר ׁשמע, קרּית קֹורא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשהּקֹורא

מבר ּובּלילה, לאחריה; ואחת לפניה ׁשּתים מבר ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּבּיֹום,
לאחריה ּוׁשּתים לפניה .ׁשּתים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָ

.Âלּה,ּברכה ׁשנּיה אֹור'; 'יֹוצר ּבּיֹום, ׁשּלפניה ראׁשֹונה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ
ּוברכה ויּציב'. 'אמת אחריה, וׁשל אהבּתנּו'; עֹולם ְְְְֱֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָ'אהבת
'אהבת לּה, ׁשנּיה ערבים'; 'מעריב ּבּלילה, ׁשּלפניה ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָראׁשֹונה
אחריה, ׁשל ראׁשֹונה ּוברכה אהבּת'; יׂשראל עּמ ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָעֹולם

'הׁשּכיבנּו'. לּה, ׁשנּיה אמּונה'; ְְֱֱִִֵֶַָָָ'אמת
.Êּבּה ּפֹותח - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ׁשּלפניה, ראׁשֹונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּברכה

ּבכל חֹותם - ּברכֹותיה ּוׁשאר ;'ּב'ברּו ּבּה וחֹותם ,'ְְְְְְִֵֵֶָָָָָָּב'ברּו
ׁשאר עם אּלּו, ּברכֹות ּפתיחה. להם ואין ,'ּב'ברּו מהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאחת
ּדינֹו ּובית עזרא - יׂשראל ּכל ּבפי הערּוכֹות הּברכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָּכל
עליהן: להֹוסיף ולא מהן, לפחת רּׁשאי אדם ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּתּקנּום;
לחּתם, ׁשּלא רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לחּתם ׁשהתקינּו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹמקֹום

מקֹוםּומקֹום לחּתם; רּׁשאי אינֹו לחּתם, ׁשּלא ׁשהתקינּו ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
ּומקֹום לפּתח, רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לפּתח ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹׁשהתקינּו
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להם, סימן - ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשלׁש חלקים ועׂשרים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָֹוׁשּׁשה
ׁשנים אֹו ימים מנין לכל ּתכּפל זֹו, ּדר ועל מ"ג. כ"ו ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹשמ"ד

ְִֶֶׁשּתרצה.
מעלֹות‚. עׂשרה ׁשלׁש אחד, ּביֹום הּמסלּול אמצע ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָֹּומהל

סימ - ׁשנּיֹות וחמּׁשים וארּבע חלקים נ"ד.ּוׁשלׁשה ג' י"ג נם ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹ
ּתׁשעה מעלֹות ּוׁשלׁשים מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָֹנמצא
ונמצא ל"ט. ק"ל סימנם - ׁשנּיֹות ּבלא חלקים ְְְְְֲִִִִִָָָָֹֹּוׁשלׁשים
מעלֹות ועׂשרים וׁשׁש מאתים יֹום, ּבמאה מהלכֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשארית
סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָֹותׁשעה
מאה יֹום, ּבאלף מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ"ג. כ"ט ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָרכ"ו
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַַָָוארּבע
אלפים ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. נ"ח ק"ד ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם
וארּבעים ּוׁשמֹונה מעלֹות ועׂשרים ותׁשע מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹיֹום,
ונמצא כ'. מ"ח שכ"ט סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים ְְְְְֲִִִִִֶָָָָחלקים
מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשארית
ד'. נ"ג י"ח סימנם - ׁשנּיֹות וארּבע חלקים וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹּוׁשלׁשה

וחמׁש„. מאֹות ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָֹונמצא
י"ג. ש"ה סימנם - חלקים ּבלא ׁשנּיֹות עׂשרה ּוׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹֹמעלֹות
העּקר ׁשהּוא חמיׁשי ליל ּבתחּלת היה הּירח אמצע ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמקֹום
עׂשר וארּבעה אחת מעלה ׁשֹור ּבמּזל אּלּו, ְְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָלחׁשּבֹונֹות
ואמצע מ"ג. י"ד א' סימנם - ׁשנּיֹות וׁשלׁש ארּבעים ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹחלקים
ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשמֹונים ארּבע זה, ּבעּקר היה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָהּמסלּול
כ"ח פ"ד סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים ּוׁשּתים חלקים ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָועׂשרים

ׁשהּוא והאמצע הּירח, אמצע מהל ׁשּתדע מאחר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָמ"ב.
עת ּבכל הּירח אמצע מקֹום ּתדע ּתֹוסיף, ׁשעליו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהעּקר
ׁשּתֹוציא ואחר הּׁשמׁש; ּבאמצע ׁשעׂשית ּדר על ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּתרצה,
ודע ּבּׁשמׁש, התּבֹונן - ׁשּתרצה הּלילה לתחּלת הּירח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָאמצע

הּוא. מּזל זה ְֵֶַָּבאי
טלה,‰. מּזל חצי עד ּדגים מּזל מחצי הּׁשמׁש היתה ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאם

מחצי הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּתּניח
הּירח אמצע על ּתֹוסיף ּתאֹומים, מּזל ּתחּלת עד טלה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָמּזל
מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָחמּׁשה
הּירח אמצע על ּתֹוסיף אריה, מּזל ּתחּלת עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָּתאֹומים
עד אריה מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשלׁשים
עׂשר חמּׁשה הּירח אמצע על ּתֹוסיף ּבתּולה, מּזל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָחצי
מּזל חצי עד ּבתּולה מּזל מחצי הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָחלקים;
הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע הּנח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמאזנים,
מאמצע ּתגרע קׁשת, מּזל ּתחּלת עד מאזנים מּזל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹמחצי
מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּירח
ׁשלׁשים הּירח מאמצע ּתגרע ּדלי, מּזל ּתחּלת עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹקׁשת
ּדגים, חצי עד ּדלי מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָחלקים;

חלקים עׂשר חמּׁשה הּירח מאמצע .ּתגרע ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
.Â,מּמּנּו ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּומה

לאחר הּירח אמצע הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח ְְְִֵֶֶַַַַַַַָאֹו
ׁשּתֹוציא הּזמן ּבאֹותֹו ׁשעה ׁשליׁש ּבכמֹו החּמה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָׁשקיעת
הראּיה'. לׁשעת הּירח 'אמצע הּנקרא הּוא וזה לֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהאמצע
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עֹוׂשה‡. 'הריני אדם: יאמר ועֹוסקאל הּתֹורה מצוֹות ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּכדי אֹו ּבּה, הּכתּובֹות הּברכֹות ׁשאקּבל ּכדי ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבחכמתּה,
ׁשהזהירה העברֹות מן ואפרׁש הּבא; העֹולם לחּיי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאזּכה
אֹו ּבּתֹורה, הּכתּובֹות הּקללֹות מן ׁשאּנצל ּכדי מהן, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתֹורה

הּבא' העֹולם מחּיי אּכרת ׁשּלא ה'ּכדי את לעבד ראּוי אין . ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ואינּה מּיראה; עֹובד הּוא זֹו, ּדר על ׁשהעֹובד זֹו! ּדר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעל
על ה' את עֹובד ואין החכמים. מעלת ולא הּנביאים, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹמעלת
אֹותן ׁשּמחּנכין והּקטּנים, והּנׁשים הארץ עּמי אּלא זֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדר

מאהבה ויעבדּו ּדעּתן ׁשּתרּבה עד מּיראה, .לעבד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
מאהבה·. ּבּתֹורההעֹובד עֹוסק ּבנתיבֹות, והֹול ּובּמצוֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

ולא הרעה, יראת מּפני לא ּבעֹולם, ּדבר מּפני לא - ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹהחכמה
אמת, ׁשהיא מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה; לירׁש ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכדי

לבֹוא הּטֹובה ּומעלה(בגללה)}ּבכללּה{וסֹוף היא. זֹו ְְֲִִַַָָָָָ

לּה זֹוכה חכם ּכל ואין מאד, עד ּגדֹולה מעלתמעלה והיא . ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּלא לפי 'אֹוהבֹו', הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקראֹו אבינּו, ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹאברהם
ּברּו הּקדֹוׁש ּבּה ׁשּצּונּו הּמעלה והיא מאהבה. אּלא ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעבד
ּובזמן ."אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: מׁשה, ידי על ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּוא
הּמצוֹות ּכל יעׂשה מּיד הראּויה, אהבה ה' את ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיאהב

ֲֵַָמאהבה.
אהבה‚. ה' את ׁשּיאהב הּוא הראּויה? האהבה היא ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָוכיצד

מאד עד עּזה יתרה, קׁשּורהּגדֹולה נפׁשֹו ׁשּתהא עד , ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשֹוגה ונמצא ה', חֹולי][הוגהּבאהבת ּכאלּו - ּתמיד ּבּה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ׁשהּוא אּׁשה אֹותּה מאהבת ּפנּויה ּדעּתן ׁשאין ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאהבה,
ׁשהּוא ּבׁשעה ּבין ּבקּומֹו, ּבין ּבׁשכבֹו ּבין ּתמיד, ּבּה ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָׁשֹוגה
וׁשֹוגין אֹוהביו, ּבלב ה' אהבת ּתהיה מּזה יתר וׁשֹותה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹוכל
והּוא ."נפׁש ּובכל לבב "ּבכל ׁשּצּונּו: ּכמֹו ּתמיד, ְְְְְְְְִִֶַָָָָָָּבּה
ׁשיר וכל אני"; אהבה חֹולת "ּכי מׁשל: ּדר אמר ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּׁשלמה

זה. לענין הּוא מׁשל - ְְִִִֶַָָָהּׁשירים
ּתֹורה„. למד הריני ּתאמר, ׁשּמא הראׁשֹונים: חכמים ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹאמרּו

ׁשאקּבל ּבׁשביל רּבי, ׁשאּקרא ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבׁשביל
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אמרּו ועֹוד מאהבה. אּלא ּתעׂשּו לא עֹוׂשים, ׁשאּתם ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל
ּבׂשכר ולא "ּבמצֹותיו", - מאד" חפץ "ּבמצֹותיו ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֹחכמים:
ּתלמידיהן לנבֹוני מצּוין החכמים ּגדֹולי היּו וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצוֹותיו.
הרב את המׁשּמׁשים ּכעבדים ּתהיּו אל ּביחּוד: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּומׂשּכיליהן
הרב את המׁשּמׁשין ּכעבדים היּו אּלא טֹובה; לקּבל מנת ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
ראּוי הרב, ׁשהּוא מּפני אּלא - ּכלּום לקּבל ׁשּלא מנת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

מאהבה. עבדּו ּכלֹומר, ְְְְֲִֵַַַָלׁשּמׁשֹו;
ּתּגיע‰. ׁשּלא ּכדי אֹו ׂשכר, לקּבל ּכדי ּבּתֹורה העֹוסק ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל

עֹוס זה הרי - ּפרענּות העֹוסקעדיו וכל לׁשמּה. ׁשּלא ּבּה ק ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ
אדֹון אהבת מּפני אּלא ׂשכר, לקּבל ולא ליראה, לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבּה
ואמרּו לׁשמּה. ּבּה עֹוסק זה הרי - ּבּה ׁשּצּוה הארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּכל
- לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, אדם יעסק 'לעֹולם ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹֹחכמים:

לׁשמּה' ּבא לׁשמּה, ׁשּלא ּכׁשּמלּמדיןׁשּמּתֹו ,לפיכ את. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
אֹותן מלּמדין אין הארץ, עּמי ּוכלל הּנׁשים ואת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּקטּנים

ּדעּתןאּלא ׁשּתרּבה עד ׂשכר, לקּבל ּוכדי מּיראה לעבד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מעט; מעט זה רז להן מגּלין יתרה, חכמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויתחּכמּו
וידעּוהּו ׁשּיּׂשיגּוהּו עד ּבנחת, זה לענין אֹותן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּומרּגילין

מאהבה. ְְֲֵַַַָויעבדּו
.Âנקׁשרתּדבר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אהבת ׁשאין ּוברּור, ידּוע ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּיׁשּגה עד אדם, ׁשל ויעזב[יעסוק]ּבלּבֹו ּכראּוי ּתמיד ּבּה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
לבב "ּבכל ואמר: ׁשּצּוה ּכמֹו מּמּנה, חּוץ ׁשּבעֹולם ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָּכל

ׁשּידעהּו ּבדעה אּלא ;"נפׁש כךּובכל ידיעתו [כגודל ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָ
מעט,אהבתו] מעט אם האהבה: ּתהיה - הּדעה ּפי ועל .ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

עצמֹו ליחד אדם צרי ,לפיכ הרּבה. הרּבה [להתמסר]ואם ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
קֹונֹו את לֹו הּמֹודיעין ּותבּונֹות ּבחכמֹות ּולהׂשּכיל ְְְְְְִִִִֶַַָָלהבין
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהּׂשיג, להבין ּבאדם ׁשּיׁש ּכח ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכפי

הּתֹורה. ְֵַָיסֹודי

ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ראׁשֹון, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
יסֹודי הלכֹות ּפרקים: וארּבעים ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפרקים
הלכֹות ּפרקים; ׁשבעה ּדעֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָהּתֹורה,
ׁשנים זרה, עבֹודה הלכֹות ּפרקים; ׁשבעה ּתֹורה, ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָּתלמּוד

ּפרקים עׂשרה ּתׁשּובה, הלכֹות ּפרקים; .עׂשר ְְְְֲִִִָָָָָָָ

ה'תשע"ב אייר ח' שני יום

עֹולם אל ה', .ּבׁשם ְֵֵָ

ׂשיחתי היא הּיֹום ּכל ,תֹורת אהבּתי .מה ְִִִִֶַַָָָָָ
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הלכֹות ׁשמע, קרּית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהלכֹותיו
ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּכהנים, ּוברּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּתפּלה

מילה). הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות
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ּבּיֹום. ּפעמים ׁשמע קרּית לקרֹות והיא אחת, עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א ¤¤ּפרק

ּובּבקר,‡. ּבערב - ׁשמע קרּית קֹוראין יֹום ּבכל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹּפעמים
אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה - "ּובקּומ ּובׁשכּב" ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנאמר:
וזה עֹומדין, אדם ּבני ׁשּדר ּובׁשעה לילה, הּוא וזה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשֹוכבין,

יֹום. הּוא
ּפרׁש·. ׁשלׁש קֹורא? הּוא "ׁשמע",ּומה והן: אּלּו, ּיֹות ְְִֵֵֵַַָָָֹ

ּפרׁשת לקרֹות ּומקּדימין ּו"וּיאמר". ׁשמע", אם ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹּו"והיה
ואהבתֹו הּׁשם יחּוד על צּוּוי ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ"ׁשמע",

תורה]ותלמּודֹו תלמוד ׁשהּוא[מצוות ייחוד], העּקר[מצוות ְְִֶַָָ
ּבּה ׁשּיׁש ׁשמע", אם "והיה ואחריה ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּגדֹול
ׁשּגם "ציצית", ּפרׁשת ּכ ואחר ּכּלן. הּמצוֹות ׁשאר על ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֻצּוּוי

הּמצוֹות. ּכל זכירת על צּוּוי ּבּה יׁש ְְִִִִֵַַַָָהיא
אֹותּה‚. קֹוראין ּבּלילה, נֹוהגת ציצית מצות ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָאף

להזּכיר ּומצוה מצרים; יציאת זכרֹון ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּלילה,
יֹום את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: ּובּיֹום, ּבּלילה מצרים ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹיציאת

"חּיי ימי ּכל מצרים, מארץ ּפרׁשּיֹותצאת ׁשלׁש ּוקריאת . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשמע'. 'קרּית הּנקרא הּוא זה, סדר על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָאּלּו

אֹומר„. ראׁשֹון, ּפסּוק ּגֹומר ּכׁשהּוא - ׁשמע קרּית ְְְִִֵֵֵֶַַַָהּקֹורא
וקֹורא וחֹוזר ועד'; לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָּבלחׁש:
ּכן? קֹורין ולּמה סֹופּה. עד ,"אלהי ה' את "ואהבּת ְְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָֹּכדרּכֹו
ּבניו את אבינּו יעקב ׁשּקּבץ ׁשּבׁשעה ּבידינּו, היא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹמסרת
ּדר ועל הּׁשם, יחּוד על וזרזם צּום מיתתֹו, ּבׁשעת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמצרים
להם: ואמר אֹותם וׁשאל אביו. ויצחק אברהם ּבּה ׁשהל ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָה'

ּפסלת ּבכם יׁש ׁשּמא באמונתכם]'ּבני, עֹומד[פגם ׁשאינֹו מי , ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
מׁשה לנּו ׁשאמר ּכענין - העֹולם'? ּכל אדֹון ּביחּוד ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹעּמי
לֹו: ואמרּו ּכּלם ענּו וגֹו'". אּׁשה אֹו איׁש ּבכם יׁש "ּפן ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻרּבנּו:
מּמּנּו, ׁשמע ּכלֹומר: - אחד" ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹ"ׁשמע,

אח ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! 'ּברּואבינּו ואמר: הּזקן ּפתח ד. ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
לֹומר יׂשראל ּכל נהגּו לפיכ ועד'. לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשם

זה. ּפסּוק אחר הּזקן, יׂשראל ּבֹו ׁשּׁשּבח זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשבח
ּולאחריה.‰. לפניה מבר ׁשמע, קרּית קֹורא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשהּקֹורא

מבר ּובּלילה, לאחריה; ואחת לפניה ׁשּתים מבר ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּבּיֹום,
לאחריה ּוׁשּתים לפניה .ׁשּתים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָ

.Âלּה,ּברכה ׁשנּיה אֹור'; 'יֹוצר ּבּיֹום, ׁשּלפניה ראׁשֹונה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ
ּוברכה ויּציב'. 'אמת אחריה, וׁשל אהבּתנּו'; עֹולם ְְְְֱֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָ'אהבת
'אהבת לּה, ׁשנּיה ערבים'; 'מעריב ּבּלילה, ׁשּלפניה ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָראׁשֹונה
אחריה, ׁשל ראׁשֹונה ּוברכה אהבּת'; יׂשראל עּמ ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָעֹולם

'הׁשּכיבנּו'. לּה, ׁשנּיה אמּונה'; ְְֱֱִִֵֶַָָָ'אמת
.Êּבּה ּפֹותח - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ׁשּלפניה, ראׁשֹונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּברכה

ּבכל חֹותם - ּברכֹותיה ּוׁשאר ;'ּב'ברּו ּבּה וחֹותם ,'ְְְְְְִֵֵֶָָָָָָּב'ברּו
ׁשאר עם אּלּו, ּברכֹות ּפתיחה. להם ואין ,'ּב'ברּו מהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאחת
ּדינֹו ּובית עזרא - יׂשראל ּכל ּבפי הערּוכֹות הּברכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָּכל
עליהן: להֹוסיף ולא מהן, לפחת רּׁשאי אדם ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּתּקנּום;
לחּתם, ׁשּלא רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לחּתם ׁשהתקינּו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹמקֹום

מקֹוםּומקֹום לחּתם; רּׁשאי אינֹו לחּתם, ׁשּלא ׁשהתקינּו ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
ּומקֹום לפּתח, רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לפּתח ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹׁשהתקינּו
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הּלׁשֹון, ׁשּבאֹותּה ׁשּבּוׁש מּדברי להּזהר צרי - לׁשֹון ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
אם הּקדׁש, ּבלׁשֹון ׁשּמדקּדק ּכמֹו הּלׁשֹון, ּבאֹותּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּומדקּדק

הּקדׁש. ּבלׁשֹון ְִֶַָָֹקרא
.‡Èלמפרע הפוך]הּקֹורא ּדברים[בסדר ּבּמה יצא. לא , ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

לפרׁשה ּפרׁשה הקּדים אם אבל הּפסּוקים. ּבסדר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָאמּורים?
ׁשאינּה לפי ׁשּיצא, אֹומר אני - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבּתֹורה לּה בתורהסמּוכה מופיעות אינן הפרשיות [ג' ְַָָָ
זהבסמיכות] הרי ׁשנּיה, ּפעם ּוקראֹו וחזר ּפסּוק קרא .ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשמע', 'ׁשמע ׁשּקרא ּכגֹון ּוכפלּה, אחת מּלה קרא ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻמגּנה;
אֹותֹו. ְְִַמׁשּתקין

.·Èסרּוגין סרּוג[בהפסקות]קראּה ּבין ׁשהה אפּלּו יצא; , ְֲִִֵֵֵָָָָָָ
הּסדר. על ׁשּיקרא והּוא, יצא; - ּכּלּה את לגמר ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלסרּוג
- ּבׁשנה נרּדם ולא ער לא ׁשאינֹו מי והּוא מתנמנם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹקראּה

ראׁשֹון. ּבפסּוק ער ׁשּיהא ּובלבד, ְְְִִֵֵֶַָָָיצא;
.‚È,וקֹורא חֹוזר - קרא לא ספק ׁשמע, קרּית קרא ְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹספק

לֹו ונסּתּפק ׁשּקרא, ידע אם אבל ּולאחריה. לפניה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּומבר
ּומבר חֹוזר אינֹו - ּבר לא אֹו ּולאחריה לפניה ּבר .אם ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

וטעה מילה]קרא ׁשּטעה;[דילג לּמקֹום יחזר מּמּנּו, נעלם ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ואיזֹו הׁשלים ּפרׁשה איזֹו יֹודע ואינֹו לפרׁשה, ּפרׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָּבין
ה' את "ואהבּת ׁשהּוא ראׁשֹון, לפרק חֹוזר - להתחיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָצרי

."ֱֶֹאלהי
.„Èלראׁש חֹוזר - ּפסק היכן ידע ולא הּפרק, ּבאמצע ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹטעה

הּואהּפרק אם יֹודע ואינֹו "ּוכתבּתם", קֹורא היה . ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשמע" אם ׁשּב"והיה ּב"ּוכתבּתם" אֹו ׁשּב"ׁשמע" ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹּב"ּוכתבּתם"
ׁשּקרא אחר לֹו נסּתּפק ואם ׁשּב"ׁשמע"; ל"ּוכתבּתם" חֹוזר -ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
.הֹול הּוא לׁשֹונֹו הרּגל ׁשעל חֹוזר, אינֹו - ירּבּו" ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַ"למען

.ÂËּבין היה אם - ּבֹו ּפגעּו אֹו ּבאחרים, ּופגע קֹורא ְֲִִֵֵֵַַָָָָָָהיה
- לפרק וׁשֹואלּפרק ּומתחיל ׁשהּוא[רק]ּפֹוסק מי ּבׁשלֹום ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַ

ּגדֹול ׁשהּוא מי אֹו רּבֹו, אֹו ּבאביו ׁשּפגע ּכגֹון ּבכבֹודֹו, ְְְִִִֶֶַַַָָָָחּיב
ׁשלֹום. לֹו ׁשּנתן אדם לכל ׁשלֹום ּומׁשיב ּבחכמה; ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָמּמּנּו

.ÊËלׁשאל ּומתחיל ּפֹוסק אינֹו - הּפרק ּבאמצע קֹורא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהיה
מי ּבׁשלֹום אּנסאּלא אֹו מל ּכגֹון מּמּנּו, מתירא ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

אביו[חמסן] ּכגֹון ּבכבֹודֹו, חּיב ׁשהּוא מי אבל ּבהן; ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ׁשלֹום. לֹו ּומׁשיב ּפֹוסק ּתחּלה, ׁשלֹום לֹו נתן אם - רּבֹו ְִִִֵֵַַָָָָאֹו

.ÊÈּבין לׁשנּיה, ראׁשֹונה ּברכה ּבין הּפרקים: ּבין הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָואּלּו
"והיה ּבין ׁשמע", אם ל"והיה "ׁשמע" ּבין ל"ׁשמע", ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹׁשנּיה

ל"וּיאמר" ׁשמע" ויּציב",אם ל"אמת "וּיאמר" ּבין אבל . ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
מּפני לׁשאל אּלא יפסיק ולא הּפרק, ּכאמצע הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

הּכבֹוד. מּפני ּולהׁשיב ְְְִִִֵַַָָָהּיראה,

ה'תשע"ב אייר י' רביעי יום

ג ¤¤ּפרק

הּגיע‡. ׁשּיקרא. קדם ּבמים ידיו רֹוחץ ׁשמע, קרּית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּקֹורא
לבּקׁש ויל קריאתּה יאחר לא - מים מצא ולא קריאה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֹזמן

ּבצרֹור ידיו מקּנח אּלא ּבקֹורה[אבן]הּמים, אֹו ּבעפר אֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
וקֹורא.[קרש] ּבהן, ְְֵֵֶַָוכּיֹוצא

על·. אף הּכּסא, ּבבית ולא הּמרחץ; ּבבית לא קֹורין, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאין
צֹואה ּבֹו ׁשאין עצמֹוּפי הּמת ּבצד ולא הּקברֹות, ּבבית ולא ; ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

א הּקבר מן אּמֹות ארּבע הרחיק ואם מּתר- הּמת, מן ֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֻ
וקֹורא. חֹוזר ּבֹו, קֹורין ׁשאין ּבמקֹום ׁשּקרא מי וכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָלקרֹות.

מּתר‚. - ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ועדין ׁשהּוכן החדׁש, הּכּסא ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבית
ּכנגּדֹו ׁשמע קרּית מּתרלקרֹות חדׁש, מרחץ ּבתֹוכֹו. לא אבל , ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֻ

זּמן - ּבּתים ׁשני היּו ּבתֹוכֹו. לבית[יעד]לקרֹות מהן אחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
הזמינֹו אם ספק הּׁשני הרי - 'וזה' הּׁשני: על ואמר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּכּסא,

הכסא] בית ּבֹו[לשם קֹוראין אין ,לפיכ הזמינֹו; לא אֹו ,ְְְִִִִֵָֹ
ׁשניהן הרי - זה' 'וגם אמר: יצא. - קרא ואם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכּתחּלה,
ׁשּבני הּמקֹום והּוא הּמרחץ, חצר ּבהן. קֹוראין ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמזּמנין,
ׁשמע. קרּית ּבֹו לקרֹות מּתר - לבּוׁשין ּבֹו עֹומדין ְְְְְִִִִַַָָָֻאדם

קדׁש„. מּדברי ׁשהּוא ענין ּכל אּלא ּבלבד, ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא
אמרֹו ואפּלּו הּכּסא, ּובבית הּמרחץ ּבבית לאמרֹו אסּור -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבלּבֹו להרהר אפּלּו אּלא ּבלבד, לאמרֹו ולא חל. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹּבלׁשֹון

הּכּסא ּבבית ּתֹורה הּטּנפת,ּבדברי ּובמקֹום הּמרחץ, ּובבית , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
אסּור. - רגלים מי אֹו צֹואה ּבֹו ׁשּיׁש הּמקֹום ְְִֵֵֶַַַָָָוהּוא

הּכּסא‰. ּבבית הּקדׁש ּבלׁשֹון לאמרן מּתר חל, ׁשל .ּדברים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּכּנּויים מּתרוכן - ּבהן וכּיֹוצא ונאמן וחּנּון רחּום ּכגֹון , ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

הּׁשמֹות והן המיחדין, הּׁשמֹות אבל הּכּסא; ּבבית [ז'לאמרן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
הקב"ה] הּכּסאשמות ּבבית להזּכירן אסּור - נמחקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאין

האסּור מּדבר להפריׁש לֹו נזּדּמן ואם הּיׁשן. הּמרחץ ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּובבית
קדׁש ּבלׁשֹון ואפּלּו מפריׁש, - הּכּסא ּבבית אֹו הּמרחץ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבבית

קדׁש. ְְְִֵֶֹּובעניני
.Âׁשּיׁש ּבזמן וחזירים ּכלבים וצֹואת האדם, [מעורב]צֹואת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

אסּור - אּלּו ּכגֹון רע ׁשריחּה צֹואה וכל עֹורֹות, ְְְֵֵֶַָָָָָּבתֹוכן
מי אבל אדם. רגלי מי ּכנגד וכן ּכנגּדן. ׁשמע קרּית ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלקרֹות
ּכּזית לאכל יכֹול ׁשאינֹו קטן ּכנגּדן. קֹוראין ּבהמה, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹרגלי

ּבכדי זמן]ּדגן, -[בשיעור ּדגן ּביצים ּכׁשלׁש הּגדֹול ׁשּיאכל ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
רגליו. מּמימי ולא מּצֹואתֹו, לא מרחיקין ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹאין

.Êואם ּכנגּדּה; לקרֹות אסּור ּכחרׂש, יבׁשה צֹואה ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָהיתה
הרי - ּתתּפרר זרקּה ׁשאם עד מּכחרׂש, יֹותר יבׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהיתה
ּבּקרקע ׁשּנבלעּו רגלים מי ּכנגּדּה. לקרֹות ּומּתר ּכעפר, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהיא
רּׁשּומן אין ואם ּכנגּדן; לקרֹות אסּור נּכר, רּׁשּומן היה אם -ְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָ

מּתר .נּכר, ִָָֻ
.Áארּבע יקרא? ּכ ואחר רגלים ּומּמי מּצֹואה ירחיק ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָּכּמה

אֹואּמֹות לאחֹוריו ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשּלא עד מהן מרחיק - ּפניו ּכנגד היּו אם אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּצדדיו;

יקרא. ּכ ואחר אֹותן, ְְְִִֶַַָָָיראה
.Ë.ׁשוה ּבמקֹום ּבּבית, עּמהן ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה

מהם נמּו אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה מקֹום ׁשם היה אם ְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָָאבל
נפסק ׁשהרי וקֹורא, הּמקֹום ּבצד יׁשב - טפחים ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעׂשרה

רע ריח לֹו יּגיע ׁשּלא והּוא, עלּביניהן; ּכלי ּכפה אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
- ּבּבית עּמֹו ׁשהן ּפי על אף - רגלים מימי על אֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּצֹואה,

עּמהן. לקרֹות ּומּתר ּכקבּורין, אּלּו ְְֲִִִִֵֵֶָָֻהרי
.Èּפי על אף - זכּוכית ׁשל מחּצה הּצֹואה ּובין ּבינֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהיה

ּבצּדּה. לקרֹות מּתר הּזכּוכית, מאחֹורי אֹותּה רֹואה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשהּוא
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ׁשל ּכללֹו לפּתח. ׁשּלא רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לפּתח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשהתקינּו
מּמטּבע המׁשּנה ּכל ונוסח]ּדבר: חכמים[צורה ׁשּטבעּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשאינֹו וכל ּכּמטּבע. ּומבר וחֹוזר טֹועה, זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבברכֹות
לא - ּבערבית אמּונה' ו'אמת ּבׁשחרית, ויּציב' 'אמת ְְְְֱֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹאֹומר

חֹובתֹו. ידי ְֵָָָיצא
.Áּבין ּבּיֹום ּבין ראׁשֹונה, לברכה ׁשנּיה ּברכה ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָהקּדים

סדר ׁשאין לפי יצא; - לאחריה ּבין לפניה ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּלילה,
ערבים'לּברכֹות 'מעריב וסּים אֹור', 'יֹוצר ּפתח - ּבׁשחרית . ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ

יצא. - אֹור' ּב'יֹוצר וסּים ערבים', ּב'מעריב ּפתח יצא; לא -ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹ
אֹור' ּב'יֹוצר וסּים ערבים', ּב'מעריב ּפתח אם - ּבערבית ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָוכן
יצא; - ערבים' ּב'מעריב וסּים אֹור', ּב'יֹוצר ּפתח יצא; לא -ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹ

חתימתן. אחר הֹולכֹות הּברכֹות, ְְֲִֶַַַָָָָׁשּכל
.Ëיציאת מּׁשעת מצותּה ּבּלילה? ׁשמע קרּית זמן הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָאיזה

ׁשּלאהּכֹוכבים עד וקרא ואחר, עבר ואם הּלילה. חצי עד , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּׁשחר עּמּוד השמש]עלה עלות שלפני האור יצא[ניצנוץ - ַַַַָָָָ

ׁש חֹובתֹו; אתידי להרחיק ּכדי אּלא חצֹות', 'עד אמרּו ּלא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּפׁשיעה. מן ְִִַָָָָהאדם

.È,הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה אחר ערבית ׁשל ׁשמע קרּית ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָהּקֹורא
היה ּכן אם אּלא חֹובתֹו, ידי יצא לא - החּמה הנץ ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹקדם
ּבעת ׁשּקרא ואנּוס ּבהן. וכּיֹוצא חֹולה אֹו ׁשּכֹור ּכגֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָאנּוס,

'הׁשּכיבנּו' מבר אינֹו .זה, ְְִֵֵֵֶַָ
.‡Èקדם לקרֹות ׁשּיתחיל מצותּה ּבּיֹום? זמּנּה הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹואיזה

עם אחרֹונה ּברכה ּולבר לקרֹות ׁשּיגמר ּכדי החּמה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהנץ
ׁשעה עּׂשּור ּכמֹו זה, וׁשעּור החּמה; דקות]הנץ קדם[כשש ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

-ׁשּתעלה הּׁשמׁש ׁשעלתה אחר וקרא אחר, ואם הּׁשמׁש. ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
למי ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשלׁש סֹוף עד ׁשעֹונתּה חֹובתֹו; ידי ְְִֵֶַַָָָָָָָֹיצא

ואחר. ְֵֶַַָׁשעבר
.·Èׁשעלה אחר ׁשחרית ׁשל ׁשמע קרּית וקרא ׁשהקּדים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמי

יצא החּמה, ׁשּתנץ קדם ׁשהׁשלים ּפי על אף - הּׁשחר ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹעּמּוד
חֹובתֹו לּדרידי לצאת מׁשּכים ׁשהיה ּכגֹון הּדחק, ּובׁשעת . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הּׁשחר. עּמּוד מּׁשּיעלה לכּתחּלה קֹורא -ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָ
.‚Èלא - אנּוס היה אפּלּו ּבּיֹום, ׁשעֹות ׁשלׁש אחר ֲִֵַַַַָָָָָֹֹהּקֹורא

ּכקֹורא הּוא הרי אּלא ּבעֹונתּה, ׁשמע קרּית חֹובת ידי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיצא
ּולּבּתֹורה לפניה הּוא ּומבר אחר; אפּלּו הּיֹום, ּכל אחריה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשעֹות. ׁשלׁש אחר ְַַָָָָֹוקרא

ה'תשע"ב אייר ט' שלישי יום

ב ¤¤ּפרק

ׁשהּוא:‡. ראׁשֹון ּבפסּוק לּבֹו ּכּון ולא ׁשמע, את ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹהּקֹורא
חֹובתֹו; ידי יצא לא - אחד" ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! ְְְֱִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ"ׁשמע,
ּבּתֹורה קֹורא היה אפּלּו יצא. לּבֹו, ּכּון לא אם - ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹוהּׁשאר
יצא; - קריאה ּבעֹונת האּלּו הּפרׁשּיֹות את מּגיּה אֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּכדרּכֹו,

ראׁשֹון ּבפסּוק לּבֹו את ׁשּכּון .והּוא, ְְִִִֵֶֶָ
ּכדרּכן·. קֹורין אדם ּביןּכל מהּלכין, ּבין עֹומדין, ּבין - ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

קרּית לקרֹות ואסּור ּבהמה. ּגּבי על רֹוכבין ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָׁשֹוכבין,

טּוחֹות ּופניו מּטל והּוא מׁשל[דבוקות]ׁשמע, אֹו ּבּקרקע, ְְְְַַַַָָָָֻֻ
צּדֹו; על ׁשֹוכב והּוא הּוא, קֹורא אבל למעלה. ּופניו ּגּבֹו ְְְֲִֵֵַַַַָָָָעל
צּדֹו, על להתהּפ יכֹול ואינֹו הרּבה, ּבׂשר ּבעל היה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָואם

וקֹורא. לצּדֹו, מעט נֹוטה - חֹולה ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַָָאֹו
ראׁשֹון,‚. ּבפסּוק עֹומד - רגליו על מהּל ׁשהיה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָמי

מהּל והּוא קֹורא ּומעיריןוהּׁשאר אֹותֹו מצערין - יׁשן היה . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ
אנסּתּו אם ,ואיל ּומּכאן ראׁשֹון; ּפסּוק ׁשּיקרא עד ְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאֹותֹו,

אֹותֹו. מצערין אין ְֲִֵֵַָׁשנה,
ּפרׁשה„. ׁשּיקרא עד מפסיק - ּבמלאכה עֹוסק ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

ּכּלּה ּבפרׁשהראׁשֹונה מּמלאכּתן ּבטלין האּמנין וכן ; ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָֻֻ
והּוא קֹורא והּׁשאר, עראי. קריאת ּתהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹראׁשֹונה,
ּבראׁש אֹו האילן ּבראׁש עֹומד היה אפּלּו ּבמלאכּתֹו. ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֹעֹוסק

ּולאחריה. לפניה ּומבר ּבמקֹומֹו, קֹורא - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּכתל
ּפֹוסק‰. - ׁשמע קרּית זמן והּגיע ּתֹורה, ּבתלמּוד עֹוסק ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָהיה

ּולאחריה לפניה ּומבר -וקֹורא; רּבים ּבצרכי עֹוסק היה . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עת נׁשאר אם ויקרא, עסקיהן; יגמר אּלא יפסיק, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלא

ְִלקרֹות.
.Âעֹוסק ׁשהיה אֹו ּבמרחץ, ׁשהיה אֹו ּבאכילה, עֹוסק ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהיה

ּבעֹורֹות מהּפ ׁשהיה אֹו עובדו]ּבתסּפרת, אם אֹו[לבודקן , ְְְְִֵֶֶַָָֹ
ואם ׁשמע. קרּית קֹורא ּכ ואחר ּגֹומר, - ּבדין עֹוסקין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשהיּו
זה הרי - וקרא ּופסק הּקריאה, זמן יעבר ׁשּמא מתירא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיה

ְָֻמׁשּבח.
.Êולקרֹות ּולהתּכּסֹות לעלֹות יכֹול אם - לטּבל ׁשּירד ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמי

מתירא היה ואם ויקרא. ויתּכּסה יעלה החּמה, ׁשּתנץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקדם
עֹומד ׁשהּוא ּבּמים יתּכּסה ׁשּיקרא, קדם החּמה ּתנץ ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמא

ויקרא רּבהן ׁשריחן ּבמים לא יתּכּסה ולא ּבמי. ולא ע, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
פשתן]הּמׁשרה בהם צלּולין[ששרו ּבמים ולא ,[שקופים]; ְְְְִִִַַָֹ

עכּורין ּבמים הּוא מתּכּסה אבל ּבהן. נראית ׁשערותֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּפני
צלולים] ּבמקֹומֹו.[שאינם וקֹורא רע, ריחן ְְִֵֵֵֶַָׁשאין

.Áיקרץ ולא ּבעיניו, ירמז לא - ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֹֹֹהּקֹורא
ּבאצּבעֹותיו יראה ולא קריאתּבׂשפתיו, ּתהיה ׁשּלא ּכדי , ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

זה הרי חֹובתֹו, ידי ׁשּיצא ּפי על אף - ּכן עׂשה ואם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעראי.
לא ואם קֹורא; ּכׁשהּוא לאזנֹו, להׁשמיע וצרי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻמגּנה.
לא ואם ּבאֹותּיֹותיה; לדקּדק וצרי יצא. לאזנֹו, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהׁשמיע

יצא. ְִֵָָּדקּדק,
.Ëהחזק ירּפה ׁשּלא יּזהר מדקּדק? ולא[הדגוש]ּכיצד , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

מודגש]הרפה[ידגיש]יחּזק יניד[שאינו ולא שווא; [יעשה ְְִֵֶַָָָֹ
הנח]הּנחנע] שווא לּתן[את צרי ,לפיכ הּנד. יניח ולא , ְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּתבה סֹוף מהן ׁשאחת הּדֹומֹות אֹותֹות ׁשּתי ּכל ּבין ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָרוח
- "לבב "ּבכל ּכגֹון: לּה, הּסמּוכה ּתבה ּתחּלת ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָוהאחרת
"ואבדּתם וכן ;"לבב" וקֹורא וחֹוזר וׁשֹוהה, "ּבכל", ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָקֹורא

לבאר וצרי ּפתיל". "הּכנף ׁשל[להתיז]מהרה", זין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
להא וצרי ׁשּימליכהּו"ּתזּכרּו". ּכדי "אחד", ׁשל ּבדלת רי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

וצרי העֹולם; רּוחֹות ארּבע ועל הארץ ועל הּׁשמים ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָעל
חד'. 'אי ּכאֹומר יהיה ׁשּלא ּכדי ּבחית, לחטף ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹׁשּלא

.Èמּכירּה ׁשהּוא לׁשֹון ּבכל ׁשמע את אדם והּקֹוראקֹורא ; ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
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הּלׁשֹון, ׁשּבאֹותּה ׁשּבּוׁש מּדברי להּזהר צרי - לׁשֹון ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
אם הּקדׁש, ּבלׁשֹון ׁשּמדקּדק ּכמֹו הּלׁשֹון, ּבאֹותּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּומדקּדק

הּקדׁש. ּבלׁשֹון ְִֶַָָֹקרא
.‡Èלמפרע הפוך]הּקֹורא ּדברים[בסדר ּבּמה יצא. לא , ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

לפרׁשה ּפרׁשה הקּדים אם אבל הּפסּוקים. ּבסדר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָאמּורים?
ׁשאינּה לפי ׁשּיצא, אֹומר אני - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבּתֹורה לּה בתורהסמּוכה מופיעות אינן הפרשיות [ג' ְַָָָ
זהבסמיכות] הרי ׁשנּיה, ּפעם ּוקראֹו וחזר ּפסּוק קרא .ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשמע', 'ׁשמע ׁשּקרא ּכגֹון ּוכפלּה, אחת מּלה קרא ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻמגּנה;
אֹותֹו. ְְִַמׁשּתקין

.·Èסרּוגין סרּוג[בהפסקות]קראּה ּבין ׁשהה אפּלּו יצא; , ְֲִִֵֵֵָָָָָָ
הּסדר. על ׁשּיקרא והּוא, יצא; - ּכּלּה את לגמר ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלסרּוג
- ּבׁשנה נרּדם ולא ער לא ׁשאינֹו מי והּוא מתנמנם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹקראּה

ראׁשֹון. ּבפסּוק ער ׁשּיהא ּובלבד, ְְְִִֵֵֶַָָָיצא;
.‚È,וקֹורא חֹוזר - קרא לא ספק ׁשמע, קרּית קרא ְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹספק

לֹו ונסּתּפק ׁשּקרא, ידע אם אבל ּולאחריה. לפניה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּומבר
ּומבר חֹוזר אינֹו - ּבר לא אֹו ּולאחריה לפניה ּבר .אם ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

וטעה מילה]קרא ׁשּטעה;[דילג לּמקֹום יחזר מּמּנּו, נעלם ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ואיזֹו הׁשלים ּפרׁשה איזֹו יֹודע ואינֹו לפרׁשה, ּפרׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָּבין
ה' את "ואהבּת ׁשהּוא ראׁשֹון, לפרק חֹוזר - להתחיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָצרי

."ֱֶֹאלהי
.„Èלראׁש חֹוזר - ּפסק היכן ידע ולא הּפרק, ּבאמצע ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹטעה

הּואהּפרק אם יֹודע ואינֹו "ּוכתבּתם", קֹורא היה . ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשמע" אם ׁשּב"והיה ּב"ּוכתבּתם" אֹו ׁשּב"ׁשמע" ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹּב"ּוכתבּתם"
ׁשּקרא אחר לֹו נסּתּפק ואם ׁשּב"ׁשמע"; ל"ּוכתבּתם" חֹוזר -ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
.הֹול הּוא לׁשֹונֹו הרּגל ׁשעל חֹוזר, אינֹו - ירּבּו" ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַ"למען

.ÂËּבין היה אם - ּבֹו ּפגעּו אֹו ּבאחרים, ּופגע קֹורא ְֲִִֵֵֵַַָָָָָָהיה
- לפרק וׁשֹואלּפרק ּומתחיל ׁשהּוא[רק]ּפֹוסק מי ּבׁשלֹום ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַ

ּגדֹול ׁשהּוא מי אֹו רּבֹו, אֹו ּבאביו ׁשּפגע ּכגֹון ּבכבֹודֹו, ְְְִִִֶֶַַַָָָָחּיב
ׁשלֹום. לֹו ׁשּנתן אדם לכל ׁשלֹום ּומׁשיב ּבחכמה; ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָמּמּנּו

.ÊËלׁשאל ּומתחיל ּפֹוסק אינֹו - הּפרק ּבאמצע קֹורא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהיה
מי ּבׁשלֹום אּנסאּלא אֹו מל ּכגֹון מּמּנּו, מתירא ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

אביו[חמסן] ּכגֹון ּבכבֹודֹו, חּיב ׁשהּוא מי אבל ּבהן; ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ׁשלֹום. לֹו ּומׁשיב ּפֹוסק ּתחּלה, ׁשלֹום לֹו נתן אם - רּבֹו ְִִִֵֵַַָָָָאֹו

.ÊÈּבין לׁשנּיה, ראׁשֹונה ּברכה ּבין הּפרקים: ּבין הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָואּלּו
"והיה ּבין ׁשמע", אם ל"והיה "ׁשמע" ּבין ל"ׁשמע", ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹׁשנּיה

ל"וּיאמר" ׁשמע" ויּציב",אם ל"אמת "וּיאמר" ּבין אבל . ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
מּפני לׁשאל אּלא יפסיק ולא הּפרק, ּכאמצע הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

הּכבֹוד. מּפני ּולהׁשיב ְְְִִִֵַַָָָהּיראה,

ה'תשע"ב אייר י' רביעי יום

ג ¤¤ּפרק

הּגיע‡. ׁשּיקרא. קדם ּבמים ידיו רֹוחץ ׁשמע, קרּית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּקֹורא
לבּקׁש ויל קריאתּה יאחר לא - מים מצא ולא קריאה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֹזמן

ּבצרֹור ידיו מקּנח אּלא ּבקֹורה[אבן]הּמים, אֹו ּבעפר אֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
וקֹורא.[קרש] ּבהן, ְְֵֵֶַָוכּיֹוצא

על·. אף הּכּסא, ּבבית ולא הּמרחץ; ּבבית לא קֹורין, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאין
צֹואה ּבֹו ׁשאין עצמֹוּפי הּמת ּבצד ולא הּקברֹות, ּבבית ולא ; ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

א הּקבר מן אּמֹות ארּבע הרחיק ואם מּתר- הּמת, מן ֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֻ
וקֹורא. חֹוזר ּבֹו, קֹורין ׁשאין ּבמקֹום ׁשּקרא מי וכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָלקרֹות.

מּתר‚. - ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ועדין ׁשהּוכן החדׁש, הּכּסא ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבית
ּכנגּדֹו ׁשמע קרּית מּתרלקרֹות חדׁש, מרחץ ּבתֹוכֹו. לא אבל , ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֻ

זּמן - ּבּתים ׁשני היּו ּבתֹוכֹו. לבית[יעד]לקרֹות מהן אחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
הזמינֹו אם ספק הּׁשני הרי - 'וזה' הּׁשני: על ואמר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּכּסא,

הכסא] בית ּבֹו[לשם קֹוראין אין ,לפיכ הזמינֹו; לא אֹו ,ְְְִִִִֵָֹ
ׁשניהן הרי - זה' 'וגם אמר: יצא. - קרא ואם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכּתחּלה,
ׁשּבני הּמקֹום והּוא הּמרחץ, חצר ּבהן. קֹוראין ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמזּמנין,
ׁשמע. קרּית ּבֹו לקרֹות מּתר - לבּוׁשין ּבֹו עֹומדין ְְְְְִִִִַַָָָֻאדם

קדׁש„. מּדברי ׁשהּוא ענין ּכל אּלא ּבלבד, ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא
אמרֹו ואפּלּו הּכּסא, ּובבית הּמרחץ ּבבית לאמרֹו אסּור -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבלּבֹו להרהר אפּלּו אּלא ּבלבד, לאמרֹו ולא חל. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹּבלׁשֹון

הּכּסא ּבבית ּתֹורה הּטּנפת,ּבדברי ּובמקֹום הּמרחץ, ּובבית , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
אסּור. - רגלים מי אֹו צֹואה ּבֹו ׁשּיׁש הּמקֹום ְְִֵֵֶַַַָָָוהּוא

הּכּסא‰. ּבבית הּקדׁש ּבלׁשֹון לאמרן מּתר חל, ׁשל .ּדברים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּכּנּויים מּתרוכן - ּבהן וכּיֹוצא ונאמן וחּנּון רחּום ּכגֹון , ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

הּׁשמֹות והן המיחדין, הּׁשמֹות אבל הּכּסא; ּבבית [ז'לאמרן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
הקב"ה] הּכּסאשמות ּבבית להזּכירן אסּור - נמחקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאין

האסּור מּדבר להפריׁש לֹו נזּדּמן ואם הּיׁשן. הּמרחץ ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּובבית
קדׁש ּבלׁשֹון ואפּלּו מפריׁש, - הּכּסא ּבבית אֹו הּמרחץ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבבית

קדׁש. ְְְִֵֶֹּובעניני
.Âׁשּיׁש ּבזמן וחזירים ּכלבים וצֹואת האדם, [מעורב]צֹואת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

אסּור - אּלּו ּכגֹון רע ׁשריחּה צֹואה וכל עֹורֹות, ְְְֵֵֶַָָָָָּבתֹוכן
מי אבל אדם. רגלי מי ּכנגד וכן ּכנגּדן. ׁשמע קרּית ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלקרֹות
ּכּזית לאכל יכֹול ׁשאינֹו קטן ּכנגּדן. קֹוראין ּבהמה, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹרגלי

ּבכדי זמן]ּדגן, -[בשיעור ּדגן ּביצים ּכׁשלׁש הּגדֹול ׁשּיאכל ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
רגליו. מּמימי ולא מּצֹואתֹו, לא מרחיקין ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹאין

.Êואם ּכנגּדּה; לקרֹות אסּור ּכחרׂש, יבׁשה צֹואה ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָהיתה
הרי - ּתתּפרר זרקּה ׁשאם עד מּכחרׂש, יֹותר יבׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהיתה
ּבּקרקע ׁשּנבלעּו רגלים מי ּכנגּדּה. לקרֹות ּומּתר ּכעפר, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהיא
רּׁשּומן אין ואם ּכנגּדן; לקרֹות אסּור נּכר, רּׁשּומן היה אם -ְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָ

מּתר .נּכר, ִָָֻ
.Áארּבע יקרא? ּכ ואחר רגלים ּומּמי מּצֹואה ירחיק ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָּכּמה

אֹואּמֹות לאחֹוריו ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשּלא עד מהן מרחיק - ּפניו ּכנגד היּו אם אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּצדדיו;

יקרא. ּכ ואחר אֹותן, ְְְִִֶַַָָָיראה
.Ë.ׁשוה ּבמקֹום ּבּבית, עּמהן ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה

מהם נמּו אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה מקֹום ׁשם היה אם ְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָָאבל
נפסק ׁשהרי וקֹורא, הּמקֹום ּבצד יׁשב - טפחים ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעׂשרה

רע ריח לֹו יּגיע ׁשּלא והּוא, עלּביניהן; ּכלי ּכפה אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
- ּבּבית עּמֹו ׁשהן ּפי על אף - רגלים מימי על אֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּצֹואה,

עּמהן. לקרֹות ּומּתר ּכקבּורין, אּלּו ְְֲִִִִֵֵֶָָֻהרי
.Èּפי על אף - זכּוכית ׁשל מחּצה הּצֹואה ּובין ּבינֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהיה

ּבצּדּה. לקרֹות מּתר הּזכּוכית, מאחֹורי אֹותּה רֹואה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשהּוא
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קרּית קֹורין העם ּכל לפניהם, מּטל הּמת אין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלהסּפד.
ׁשּיקּבר עד לקרֹות חּיב ׁשאינֹו ודֹומם, יֹוׁשב והאבל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשמע;

.מתֹו ֵ
.Âוכל ּתנחּומין, לקּבל האבלים וחזרּו הּמת, את ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָקברּו

ּבֹו ׁשעֹומדין לּמקֹום הּקבר מּמקֹום אחריהן הֹולכין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהעם
העם יכֹולין אם - ּתנחּומים לקּבל ׁשּורה לעׂשֹות ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָהאבלים,

אחד ּפסּוק אפּלּו ולגמר לּׁשּורה,להתחיל ׁשּיּגיעּו קדם ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
האבלים, את ינחמּו אּלא יתחילּו, לא לאו, ואם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹיתחילּו;
העֹומדין אדם ּבני לקרֹות. יתחילּו מהן ׁשּיּפטרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואחר
ּפטּורין - האבלים ּפני את רֹואין ׁשהן הּפנימּיים, - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבּׁשּורה
האבלים, את רֹואין ואינן הֹואיל - והחיצֹונים ׁשמע; ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָמּקרּית

ּבמקֹומן. ׁשמע ּבקרּית ְְְִִִִַַַָָחּיבין
.Êרצה אם - ׁשמע קרּית מּלקרֹות ּפטּור ׁשהּוא מי ְְְִִִִִֶַַָָָָּכל

קֹורא ולקרֹות, עצמֹו על ּדעּתֹולהחמיר ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַ
מבהל מּלקרֹות הּפטּור זה היה אם אבל עליו. ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֻמיּׁשבת

ּדעּתֹו. ׁשּתתיּׁשב עד לקרֹות, רּׁשאי אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָותמּה
.Áלפניה ּומברכין ׁשמע, ּבקרּית חּיבין הּטמאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

לעלֹות להן ׁשאפׁשר ּפי על אף ּבטמאתן, והן ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּולאחריה
וזבה ּבנּדה אֹו ּבׁשרץ הּנֹוגעין ּכגֹון ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻמּטמאתן
יקרא ׁשּלא ּתּקנּו, ּדינֹו ּובית ועזרא ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּומׁשּכבן
ּפׁשטה ולא ׁשּיטּבל; עד הּטמאין, מּׁשאר לבּדֹו קרי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבעל
ּבּה לעמד הּצּבּור ּברב ּכח היה ולא יׂשראל, ּבכל זֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּתּקנה
ּבּתֹורה לקרֹות יׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר ּבטלה. לפיכ -ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָ

קר ּתֹורהולקרֹות ּדברי ׁשאין לפי קראין, ּבעלי והן ׁשמע, ּית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
לעֹולם. ּבטהרתן עֹומדין אּלא טמאה, ְְְְְְֳִִֶַָָָָָָֻמקּבלין

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב אייר י"ב שישי יום

mipdM zMxaE dNtY zFkld¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦
ּבתפּלה ה' את לעבד אחת, עׂשה: מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיׁש

יֹום ּובאּורּבכל יֹום. ּבכל יׂשראל את ּכהנים לבר ׁשנּיה, ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְְִִִֵֵֵָׁשּתי

א ¤¤ּפרק

את‡. "ועבדּתם ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל להתּפּלל עׂשה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמצות
היא - זֹו ׁשעבֹודה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - אלהיכם" ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָֹה'
'איזֹו חכמים: אמרּו לבבכם"; ּבכל "ּולעבדֹו ונאמר: ְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָּתפּלה,
מן הּתפּלֹות מנין ואין ּתפּלה'. זֹו ׁשּבּלב? עבֹודה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהיא
לּתפּלה ואין הּתֹורה. מן הּזאת הּתפּלה מׁשנה ואין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּתֹורה,

הּתֹורה. מן קבּוע ְִַַַָָזמן
ּבּתפּלה·. חּיבין ועבדים נׁשים ,מצותּולפיכ ׁשהיא לפי , ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָ

- הּוא ּכ זֹו, מצוה חּיּוב אּלא ּגרמּה. הּזמן ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹעׂשה
ׁשל ׁשבחֹו ּומּגיד יֹום, ּבכל ּומתחּנן מתּפּלל אדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיהא
להם צרי ׁשהּוא צרכיו ׁשֹואל ּכ ואחר הּוא, ּברּו ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש

על לה' והֹודיה ׁשבח נֹותן ּכ ואחר ּובתחּנה, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבבּקׁשה
ּכחֹו. ּכפי אחד ּכל לֹו; ׁשהׁשּפיע ְְִִִֶֶַַָָָֹהּטֹובה

ערל‚. היה ואם ּובּקׁשה; ּבתחּנה מרּבה רגיל, היה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָאם
להתפלל]ׂשפתים רגיל עת[שאינו ּובכל יכלֹו ּכפי מדּבר , ְְְְְִִֵֵַַָָָ

יׁש - יכלּתֹו ּכפי אחד ּכל הּתפּלֹות, מנין וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּירצה.
הרּבה. ּפעמים ׁשּמתּפּלל ויׁש ּבּיֹום, אחת ּפעם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָׁשּמתּפּלל
וכן ׁשּיהיה. מקֹום ּבכל הּמקּדׁש, נכח מתּפללין היּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהּכל

עזרא. עד רּבנּו מּמׁשה ּתמיד, הּדבר ְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהיה
נתערבּו„. הרׁשע, נבּוכדנאצר ּבימי יׂשראל ׁשּגלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכיון

הּגֹוים;ּבפרס ּבארצֹות ּבנים להם ונֹולדּו האּמֹות, ּוׁשאר ויון ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻ
ואחד אחד ּכל ׂשפת והיתה ׂשפתם, נתּבלּבלה הּבנים ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָואֹותן
יכֹול אינֹו מדּבר, ׁשהיה וכיון הרּבה. מּלׁשֹונֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמערבת
ׁשּנאמר: ּבׁשּבּוׁש, אּלא אחת ּבלׁשֹון צרכיו ּכל ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָלדּבר

יהּודית"ּובניהם לדּבר מּכירים ואינם אׁשּדֹודית, מדּבר חצי , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
מתּפּלל, מהם אחד ּכׁשהיה זה, ּומּפני ועם". עם וכלׁשֹון -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשבח להּגיד אֹו חפציו לׁשאל לׁשֹונֹו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹּתקצר
וכיון אחרֹות. לׁשֹונֹות עּמּה ׁשּיערב עד הּקדׁש, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּוא
עׂשרה ׁשמֹונה להם ותּקנּו עמדּו ,ּכ ּדינֹו ּובית עזרא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשראה
וׁשלׁש לה'; ׁשבח ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש הּסדר: על ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹּברכֹות
הּדברים ּכל ׁשאלת ּבהן יׁש ואמצעּיֹות, הֹודיה; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחרֹונֹות,

אבֹות ּכמֹו עיקריים]ׁשהן ואיׁש,[דברים איׁש חפצי לכל ְְְִִֵֵֶֶָָָ
וילמדּו הּכל, ּבפי ערּוכֹות ׁשּיהיּו ּכדי - ּכּלן הּצּבּור ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֻּולצרכי

העּלגים אּלּו ּתפּלת ותהיה ּבמהרה, יודעיםאֹותן [שאינם ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
תפילתם] הּצחה.לערוך הּלׁשֹון ּבעלי ּכתפּלת ׁשלמה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּתפּלה

ּבפי הּסדּורֹות והּתפּלֹות הּברכֹות ּכל ּתּקנּו זה, ענין ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּומּפני
העּלג. ּבפי ערּוכה ּברכה ענין, ּכל ׁשּיהא ּכדי - יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָּכל

הּקרּבנֹות‰. ּכמנין הּתפּלֹות מנין ׁשּיהא ּתּקנּו, ׁשּתיוכן - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום וכל ּתמידין. ׁשני ּכנגד יֹום, ּבכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּתפּלֹות
ּותפּלה מּוסף. קרּבן ּכנגד ׁשליׁשית ּתפּלה ּבֹו ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָמּוסף,
ׁשחרית'; 'ּתפּלת הּנקראת היא ּבקר, ׁשל ּתמיד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּכנגד
'ּתפּלת הּנקראת היא הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ׁשּכנגד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּותפּלה
'ּתפּלת הּנקראת היא הּמּוספין, ׁשּכנגד ּותפּלה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמנחה';

ִַָהּמּוספין'.
.Â,ּבּלילה אחת ּתפּלה מתּפּלל אדם ׁשּיהא התקינּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

מתאּכלין הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אברי [נשרפים]ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
על מֹוקדּה על העלה "היא ׁשּנאמר: הּלילה, ּכל ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹוהֹולכין
ובקר "ערב ׁשּנאמר: ּכענין הּבקר", עד הּלילה, ּכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּמזּבח
ּכתפּלת חֹובה ערבית ּתפּלת ואין ואהמה". אׂשיחה ְְְְְְֱֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָוצהרים,
מקֹומֹות ּבכל יׂשראל ּכל נהגּו כן ּפי על ואף ּומנחה; ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָׁשחרית
ּכתפּלת עליהם וקּבלּוה ערבית, להתּפּלל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמֹוׁשבֹותיהם

ָחֹובה.
.Êלׁשקיעת סמּו הּמנחה ּתפּלת אחר ּתפּלה ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָוכן

ּובּקׁשה ּתחּנה להֹוסיף ּכדי ּבלבד, הּתענית ּביֹום ,החּמה, ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
ּכלֹומר נעילה', 'ּתפּלת נקראת הּתפּלה וזֹו הּתענית. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָמּפני
ׁשאין לפי ונסּתרה; הּׁשמׁש ּבעד ׁשמים ׁשערי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָננעלּו

החּמה. לׁשקיעת סמּו אּלא אֹותּה, ְְְִִִִֶַַַַָָָָמתּפללין
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לקרֹות מּתר אחת, ּפעם ׁשל רגלים מי לתֹו מים רביעית ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָֻנתן
אּמֹות ארּבע ּבתֹו .עּמהן ְְִֶַַַָ

.‡Èוקֹורא הּגּמה, על ּבסנּדלֹו עֹומד - ּבגּמה צֹואה :היתה ְְְְְֵֵַַַָָָָָָֻֻ
מעּוטה צֹואה ּכנגּדֹו היתה ּבּה. נֹוגע סנּדלֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהּוא,
ׁשּתתּכּסה, עד עבה רק עליה רֹוקק - טּפה ּכמֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּביֹותר,

נטיׁשת היתה ּבׂשרֹו[לכלוך]וקֹורא. על ידיוצֹואה אֹו , ְְְְִֵַַָָָָָָ
קטנן מּפני ּכלל, רע ריח להן היה ולא הּכּסא, מּבית ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻמטּנפֹות

ריח להן ׁשאין לפי לקרֹות, מּתר - יביׁשתן אםאֹו אבל רע. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ּבמקֹומּה הטבעת]היתה נראית[בפי ׁשאינּה ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

לקרֹות אסּור יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ונראית הֹואיל עֹומד, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָּכׁשהּוא
ריח לּה ויׁש היא לחה ׁשהּצֹואה מּפני יפה, יפה ׁשּיקּנח ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעד
ידיו היּו אם לקרֹות לֹו ׁשאסּור הֹורּו, ּגאֹונים וכּמה ְְְִִִֶַַָָָָָרע.

לעׂשֹות. ראּוי וכ ְְֲַָָָֻמטּנפֹות;
.·Èעּקר לֹו ׁשּיׁש רע מוחשי-ממשי]ריח ממקור -[שנודף ִֵֵֶַַָ

לא ואם הריח; ּפסק אם וקֹורא, אּמֹות ארּבע מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמרחיק
מי ּכגֹון עּקר, לֹו וׁשאין ׁשּפֹוסק. מקֹום עד מרחיק ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּפסק,
הרּוח, ׁשּתכלה מקֹום עד מרחיק - מּלמּטה רּוח מּמּנּו ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיצא

ּגרף רעי[כלי]וקֹורא. ועביט[צואה]ׁשל מימי[כלי], ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶָָ
ׁשאין ּפי על ואף ּכנגּדן, ׁשמע קרּית לקרֹות אסּור - ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָרגלים
הּכּסא. ּכבית ׁשהם מּפני רע; ריח להם ואין ּכלּום ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבהן

.‚Èאסּור - הּמים ּפני על ׁשטה ׁשהיתה ּכגֹון עֹוברת, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָצֹואה
וא עֹוברת. ּכצֹואה חזיר, ּופי ּכנגּדּה; לקרֹותלקרֹות סּור ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָ
אּמֹות ארּבע מּמּנּו ׁשּיעברּו עד .ּכנגּדן, ְְְְִֶֶֶַַַַַַָ

.„Èעל ידיו יּניח לא - הּטּנפת למקֹום והּגיע קֹורא, ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ויקרא מקֹום.[בלחש]ּפיו מאֹותֹו ׁשּיעבר עד יפסיק אּלא , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּתכלה עד יפסיק - מּלמּטה רּוח מּמּנּו ׁשּיצאת הּקֹורא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן
הרע]ּבאׁשּה ּתֹורה.[הריח ּבדברי וכן לקריאתֹו; וחֹוזר , ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

ׁשמע, קרּית לּה ׁשּמפסיק ּפי על אף - מחברֹו רּוח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָיצאת
ּתֹורה. ּדברי לּה מפסיק ְְִִֵֵַָָאינֹו

.ÂËׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק ּבּבית, ׁשמע קרּית קֹורא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהיה
היה לקרֹות. מּתר זה הרי - ׁשם אין אֹו רגלים מי אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻצֹואה
- ׁשם אין אֹו צֹואה ׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק ּבאׁשּפה, ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָקֹורא
הּטּנפת. מקֹום ׁשהיא האׁשּפה ׁשחזקת ׁשּיבּדק; עד יקרא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלא

לקרֹות מּתר ּבאׁשּפה, אפּלּו - רגלים מי ספק .אבל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֻ
.ÊËׁשּירחיק עד רגלים ּומי צֹואה ּכנגד לקרֹות ׁשאסּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכׁשם

ּפניו ׁשּיחזיר עד הערוה, ּכנגד לקרֹות אסּור ּכ ּגֹוי- אפּלּו ; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
זכּוכית ׁשל מחּצה ואפּלּו ערותן. ּכנגד יקרא לא קטן, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹאֹו
עד לקרֹות, אסּור הערוה, את רֹואה והּוא הֹואיל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָמפסקת,
יסּתּכל לא ,לפיכ ערוה. האּׁשה, ּגּוף וכל ּפניו. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיחזיר
מגּלה היה אם - אׁשּתֹו אפּלּו קֹורא; ּכׁשהּוא האּׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻּבגּוף

מּגּופּה המכוסים]טפח ּכנגּדּה.[ממקומות יקרא לא , ְְְִִֶֶַָָָֹ
.ÊÈהּוא ּכ - אחרים ערוֹות ּכנגד לקרֹות אסּור ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָּוכׁשם

עד ערם, ּכׁשהּוא יקרא לא ערותֹו. ּכנגד לקרֹות ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֹאסּור
ערותֹו עלׁשּיכּסה ׂשק אֹו עֹור אֹו ּבגד ׁשל חגֹורה היתה . ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

והּוא, לקרֹות; לֹו מּתר ערם, ּגּופֹו ׁשּׁשאר ּפי על אף - ְְְְִִֶַַָָָָָֹֻמתניו
ּבערותֹו נֹוגע עקבֹו יהיה מקופלותׁשּלא ורגליו [כשיושב ְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹ

ּבטּליתֹותחתיו] חֹוצץ - ערם והיה ּבטּליתֹו, יׁשן היה .ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹ

מּפני ויקרא, מּצּוארֹו יחץ לא אבל וקֹורא; לּבֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹמּתחת
חגֹור. ּבלא ׁשּקרא ּכמי ונמצא הערוה, את רֹואה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשּלּבֹו

.ÁÈאסּור מהן אחד ּכל - אחת ּבטּלית יׁשנים ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשנים
טּלית ׁשּתהא עד לּבֹו, מּתחת ׁשּכּסה ּפי על אף ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָלקרֹות,

ּביניהן מּמתניומפסקת זה ּבבׂשר זה ּבׂשר יּגע ׁשּלא ּכדי , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּקטּנים ּביתֹו ּובני ּבניו אֹו אׁשּתֹו, עם יׁשן היה ואם ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּולמּטה.
ּפי על אף ,לפיכ מהן; מרּגיׁש ואינֹו ּכגּופֹו, ּגּופן הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
וקֹורא. לּבֹו, מּתחת וחֹוצץ ּפניו מחזיר ּבהן, נֹוגע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבׂשרֹו

.ËÈּבן הּזכר ׁשּיהיה עד זה? לענין קטּנים הם אימתי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעד
ׁשנה עׂשרה אחת ּבת והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּתים

אחד "ׁשדיםויֹום ּגדֹולים, ּכתבנית ּתבניתם ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
טּלית ׁשּתפסיק עד יקרא, לא ּכ ואחר צּמח". ּוׂשער ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹנכנּו
צּמח", ּוׂשער נכנּו "ׁשדים היּו לא עדין אם אבל ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּביניהן.
ׁשּיהיה עד - הפסק צרי ואינֹו ּבׂשר ּבקרּוב עּמהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָקֹורא
ׁשּתים ּבת והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּזכר

אחד. ויֹום ׁשנה ְְֵֶֶָָָעׂשרה

ה'תשע"ב אייר י"א חמישי יום

ד ¤¤ּפרק

ׁשמע‡. מּקרּית ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים ּומלּמדיןנׁשים ; ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָ
לפניה ּומברכין ּבעֹונתּה, אֹותּה לקרֹות הּקטּנים ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָאת
ונחּפז טרּוד לּבֹו ׁשהיה מי ּבמצוֹות. לחּנכן ּכדי ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּולאחריה,
חתן ,לפיכ ׁשמע. מּקרּית ּפטּור הּמצוֹות, מּכל מצוה ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָּבדבר
לפי עליה; ׁשּיבֹוא עד ׁשמע, מּקרּית ּפטּור - ּבתּולה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנׂשא
עד ׁשהה ואם ּבתּולים. ימצא לא ׁשּמא ּפנּויה, ּדעּתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין
,ואיל ׁשּבת מּמֹוצאי לקרֹות חּיב ּבעל, ולא ׁשּבת ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹמֹוצאי

ּגס ולּבֹו ּדעּתֹו, נתקררה ׁשּלא[מורגל]ׁשהרי ּפי על אף ּבּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ַָּבעל.

עֹוסק·. ׁשהּוא ּפי על אף - הּבעּולה את הּנֹוׂשא ְֲִֵֵֶֶַַַַָָאבל
את ׁשּמׁשּבׁש ּדבר לֹו ואין הֹואיל לקרֹות, חּיב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבמצוה,

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּדעּתֹו. ְְֵֵֶַַָֹ
מּקרּית‚. ּפטּור - עליו להתאּבל חּיב ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמי

ׁשּיקּברּנּו עד ואםׁשמע לקרֹות. ּפנּויה ּדעּתֹו ׁשאין מּפני , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
מּקרּית ּפטּור מתֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף - הּמת את מׁשּמר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיה
והּׁשני מׁשּמר, האחד - ׁשנים הּׁשֹומרים היּו ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשמע;

ונׁשמט[מסתלק]נׁשמט ּומׁשּמר, וחֹוזר וקֹורא, אחר למקֹום ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ
ׁשמע. מּקרּית ּפטּור למת, קבר החֹופר וכן וקֹורא. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהאחר

ׁשמע,„. קרּית לזמן סמּו לקברֹו הּמת את מֹוציאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאין
ּגדֹול אדם היה ּכן אם והּגיעאּלא והֹוציאּוהּו, התחילּו ואם . ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָ

צר לּמּטה ׁשּיׁש ּכל - הּמת את מלּוין והן הּקריאה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹזמן
חּלּופיהן וחּלּופי וחּלּופיהן הּמּטה נֹוׂשאי ּכגֹון ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבהן,

המיטה] נושאי את היּו[המחליפים ּבין הּמּטה, לפני היּו ּבין ,ְִִֵֵֵַָָָ
צר לּמּטה ׁשאין הּמלּוים ּוׁשאר ּפטּורין; - הּמּטה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאחר

חּיבין. ִֶַָָּבהן,
ּבזמן‰. - ׁשמע קרּית זמן והּגיע ּבהסּפד, עֹוסקין ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהיּו

וחֹוזרין וקֹוראין אחד אחד נׁשמטים לפניהן, מּנח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהּמת
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קרּית קֹורין העם ּכל לפניהם, מּטל הּמת אין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלהסּפד.
ׁשּיקּבר עד לקרֹות חּיב ׁשאינֹו ודֹומם, יֹוׁשב והאבל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשמע;

.מתֹו ֵ
.Âוכל ּתנחּומין, לקּבל האבלים וחזרּו הּמת, את ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָקברּו

ּבֹו ׁשעֹומדין לּמקֹום הּקבר מּמקֹום אחריהן הֹולכין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהעם
העם יכֹולין אם - ּתנחּומים לקּבל ׁשּורה לעׂשֹות ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָהאבלים,

אחד ּפסּוק אפּלּו ולגמר לּׁשּורה,להתחיל ׁשּיּגיעּו קדם ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
האבלים, את ינחמּו אּלא יתחילּו, לא לאו, ואם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹיתחילּו;
העֹומדין אדם ּבני לקרֹות. יתחילּו מהן ׁשּיּפטרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואחר
ּפטּורין - האבלים ּפני את רֹואין ׁשהן הּפנימּיים, - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבּׁשּורה
האבלים, את רֹואין ואינן הֹואיל - והחיצֹונים ׁשמע; ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָמּקרּית

ּבמקֹומן. ׁשמע ּבקרּית ְְְִִִִַַַָָחּיבין
.Êרצה אם - ׁשמע קרּית מּלקרֹות ּפטּור ׁשהּוא מי ְְְִִִִִֶַַָָָָּכל

קֹורא ולקרֹות, עצמֹו על ּדעּתֹולהחמיר ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַ
מבהל מּלקרֹות הּפטּור זה היה אם אבל עליו. ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֻמיּׁשבת

ּדעּתֹו. ׁשּתתיּׁשב עד לקרֹות, רּׁשאי אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָותמּה
.Áלפניה ּומברכין ׁשמע, ּבקרּית חּיבין הּטמאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

לעלֹות להן ׁשאפׁשר ּפי על אף ּבטמאתן, והן ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּולאחריה
וזבה ּבנּדה אֹו ּבׁשרץ הּנֹוגעין ּכגֹון ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻמּטמאתן
יקרא ׁשּלא ּתּקנּו, ּדינֹו ּובית ועזרא ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּומׁשּכבן
ּפׁשטה ולא ׁשּיטּבל; עד הּטמאין, מּׁשאר לבּדֹו קרי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבעל
ּבּה לעמד הּצּבּור ּברב ּכח היה ולא יׂשראל, ּבכל זֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּתּקנה
ּבּתֹורה לקרֹות יׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר ּבטלה. לפיכ -ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָ

קר ּתֹורהולקרֹות ּדברי ׁשאין לפי קראין, ּבעלי והן ׁשמע, ּית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
לעֹולם. ּבטהרתן עֹומדין אּלא טמאה, ְְְְְְֳִִֶַָָָָָָֻמקּבלין

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב אייר י"ב שישי יום

mipdM zMxaE dNtY zFkld¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦
ּבתפּלה ה' את לעבד אחת, עׂשה: מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיׁש

יֹום ּובאּורּבכל יֹום. ּבכל יׂשראל את ּכהנים לבר ׁשנּיה, ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְְִִִֵֵֵָׁשּתי

א ¤¤ּפרק

את‡. "ועבדּתם ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל להתּפּלל עׂשה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמצות
היא - זֹו ׁשעבֹודה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - אלהיכם" ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָֹה'
'איזֹו חכמים: אמרּו לבבכם"; ּבכל "ּולעבדֹו ונאמר: ְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָּתפּלה,
מן הּתפּלֹות מנין ואין ּתפּלה'. זֹו ׁשּבּלב? עבֹודה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהיא
לּתפּלה ואין הּתֹורה. מן הּזאת הּתפּלה מׁשנה ואין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּתֹורה,

הּתֹורה. מן קבּוע ְִַַַָָזמן
ּבּתפּלה·. חּיבין ועבדים נׁשים ,מצותּולפיכ ׁשהיא לפי , ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָ

- הּוא ּכ זֹו, מצוה חּיּוב אּלא ּגרמּה. הּזמן ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹעׂשה
ׁשל ׁשבחֹו ּומּגיד יֹום, ּבכל ּומתחּנן מתּפּלל אדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיהא
להם צרי ׁשהּוא צרכיו ׁשֹואל ּכ ואחר הּוא, ּברּו ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש

על לה' והֹודיה ׁשבח נֹותן ּכ ואחר ּובתחּנה, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבבּקׁשה
ּכחֹו. ּכפי אחד ּכל לֹו; ׁשהׁשּפיע ְְִִִֶֶַַָָָֹהּטֹובה

ערל‚. היה ואם ּובּקׁשה; ּבתחּנה מרּבה רגיל, היה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָאם
להתפלל]ׂשפתים רגיל עת[שאינו ּובכל יכלֹו ּכפי מדּבר , ְְְְְִִֵֵַַָָָ

יׁש - יכלּתֹו ּכפי אחד ּכל הּתפּלֹות, מנין וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּירצה.
הרּבה. ּפעמים ׁשּמתּפּלל ויׁש ּבּיֹום, אחת ּפעם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָׁשּמתּפּלל
וכן ׁשּיהיה. מקֹום ּבכל הּמקּדׁש, נכח מתּפללין היּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהּכל

עזרא. עד רּבנּו מּמׁשה ּתמיד, הּדבר ְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהיה
נתערבּו„. הרׁשע, נבּוכדנאצר ּבימי יׂשראל ׁשּגלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכיון

הּגֹוים;ּבפרס ּבארצֹות ּבנים להם ונֹולדּו האּמֹות, ּוׁשאר ויון ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻ
ואחד אחד ּכל ׂשפת והיתה ׂשפתם, נתּבלּבלה הּבנים ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָואֹותן
יכֹול אינֹו מדּבר, ׁשהיה וכיון הרּבה. מּלׁשֹונֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמערבת
ׁשּנאמר: ּבׁשּבּוׁש, אּלא אחת ּבלׁשֹון צרכיו ּכל ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָלדּבר

יהּודית"ּובניהם לדּבר מּכירים ואינם אׁשּדֹודית, מדּבר חצי , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
מתּפּלל, מהם אחד ּכׁשהיה זה, ּומּפני ועם". עם וכלׁשֹון -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשבח להּגיד אֹו חפציו לׁשאל לׁשֹונֹו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹּתקצר
וכיון אחרֹות. לׁשֹונֹות עּמּה ׁשּיערב עד הּקדׁש, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּוא
עׂשרה ׁשמֹונה להם ותּקנּו עמדּו ,ּכ ּדינֹו ּובית עזרא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשראה
וׁשלׁש לה'; ׁשבח ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש הּסדר: על ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹּברכֹות
הּדברים ּכל ׁשאלת ּבהן יׁש ואמצעּיֹות, הֹודיה; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחרֹונֹות,

אבֹות ּכמֹו עיקריים]ׁשהן ואיׁש,[דברים איׁש חפצי לכל ְְְִִֵֵֶֶָָָ
וילמדּו הּכל, ּבפי ערּוכֹות ׁשּיהיּו ּכדי - ּכּלן הּצּבּור ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֻּולצרכי

העּלגים אּלּו ּתפּלת ותהיה ּבמהרה, יודעיםאֹותן [שאינם ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
תפילתם] הּצחה.לערוך הּלׁשֹון ּבעלי ּכתפּלת ׁשלמה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּתפּלה

ּבפי הּסדּורֹות והּתפּלֹות הּברכֹות ּכל ּתּקנּו זה, ענין ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּומּפני
העּלג. ּבפי ערּוכה ּברכה ענין, ּכל ׁשּיהא ּכדי - יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָּכל

הּקרּבנֹות‰. ּכמנין הּתפּלֹות מנין ׁשּיהא ּתּקנּו, ׁשּתיוכן - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום וכל ּתמידין. ׁשני ּכנגד יֹום, ּבכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּתפּלֹות
ּותפּלה מּוסף. קרּבן ּכנגד ׁשליׁשית ּתפּלה ּבֹו ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָמּוסף,
ׁשחרית'; 'ּתפּלת הּנקראת היא ּבקר, ׁשל ּתמיד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּכנגד
'ּתפּלת הּנקראת היא הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ׁשּכנגד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּותפּלה
'ּתפּלת הּנקראת היא הּמּוספין, ׁשּכנגד ּותפּלה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמנחה';

ִַָהּמּוספין'.
.Â,ּבּלילה אחת ּתפּלה מתּפּלל אדם ׁשּיהא התקינּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

מתאּכלין הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אברי [נשרפים]ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
על מֹוקדּה על העלה "היא ׁשּנאמר: הּלילה, ּכל ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹוהֹולכין
ובקר "ערב ׁשּנאמר: ּכענין הּבקר", עד הּלילה, ּכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּמזּבח
ּכתפּלת חֹובה ערבית ּתפּלת ואין ואהמה". אׂשיחה ְְְְְְֱֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָוצהרים,
מקֹומֹות ּבכל יׂשראל ּכל נהגּו כן ּפי על ואף ּומנחה; ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָׁשחרית
ּכתפּלת עליהם וקּבלּוה ערבית, להתּפּלל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמֹוׁשבֹותיהם

ָחֹובה.
.Êלׁשקיעת סמּו הּמנחה ּתפּלת אחר ּתפּלה ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָוכן

ּובּקׁשה ּתחּנה להֹוסיף ּכדי ּבלבד, הּתענית ּביֹום ,החּמה, ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
ּכלֹומר נעילה', 'ּתפּלת נקראת הּתפּלה וזֹו הּתענית. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָמּפני
ׁשאין לפי ונסּתרה; הּׁשמׁש ּבעד ׁשמים ׁשערי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָננעלּו

החּמה. לׁשקיעת סמּו אּלא אֹותּה, ְְְִִִִֶַַַַָָָָמתּפללין
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וּתלּמדנּו ,צדק מׁשּפטי 'וּתֹודיענּו ּככה: ּבּלילה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָרביעית
ּוכבֹוד ׁשּבת קדּׁשת אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ,רצֹונ חּקי ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֻֻלעׂשֹות
טֹוב יֹום לקדּׁשת ׁשּבת קדּׁשת ּובין הרגל, וחגיגת טֹוב ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֻֻיֹום
קּדׁשּת; ימים מּׁשׁשת והּקדֹוׁש הּגדֹול הּׁשביעי ויֹום ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהבּדלּת,

לׂשמחה' מֹועדים אלהינּו, ה' לנּו ׁשּבתוּתּתן ּובמֹוצאי . ְְְֱֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ
אף חֹונן', ּב'אּתה מבּדיל - הּׁשנה ּכל ׁשל טֹוב יֹום ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּובמֹוצאי

הּכֹוס. על מבּדיל ׁשהּוא ּפי ְִִֶַַַַעל
.‚È'הּנּסים 'על ּבהֹודיה מֹוסיפין ּופּורים, ׁשּבתּבחנּכה ; ְֲִִִִִַַַַָָָָֻ

ּכמֹו ּבמּוסף, הּנּסים על מזּכיר ּופּורים, ּבחנּכה להיֹות ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֻׁשחלה
ּתפּלֹות. ּבׁשאר ְְְִִִֶַָׁשּמזּכיר

.„Èּב'ׁשֹומע מֹוסיף - ׁשהתעּנה יחיד אפּלּו הּתענּיֹות, ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּבימי
עננּו' אלהינּו, ה' 'עננּו, ּברכהּתפּלה': אֹומרּה צּבּור ּוׁשליח . ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵַָָָָֹ

ּבעת 'העֹונה ּבּה: וחֹותם ל'רֹופא', 'ּגֹואל' ּבין עצמּה ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבפני
מֹוסיפין - ּבאב ּבתׁשעה ּברכֹות. עׂשרים מתּפּלל ונמצא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָצרה'.
עּמ יׂשראל ועל עלינּו אלהינּו ה' 'רחם ירּוׁשלים': ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּב'בֹונה

הּׁשֹוממה'. החרבה האבלה העיר ,עיר ירּוׁשלים ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָועל
.ÂËׁשנּיה ּבברכה אֹומר הּגׁשמים, ימֹות הּגׁשם';ּכל 'מֹוריד ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

'מֹוריד אֹומר מאימתי הּטל'. 'מֹוריד החּמה, ִִִֵֵֵַַַַָָָּובימֹות
חג ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ׁשל הּמּוספין מּתפּלת ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּגׁשם'?

ּפסח;[סוכות] ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל ׁשחרית ּתפּלת עד ,ְֲִִִֶֶֶַַַַָ
אֹומר ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל הּמּוספין ְִִִִֵֶֶֶַַַָָּומּתפּלת

הּטל'. ִַָ'מֹוריד

.ÊËּבברּכת הּגׁשמים את ׁשֹואלין ּבמרחׁשון, ימים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָמּׁשבעה
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּגׁשם. ׁשּמזּכיר זמן ּכל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשנים,

ּבׁשנער אבל יׂשראל; ּובמצרים[בבל]ּבארץ ּובסּוריא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
הּגׁשמים את ׁשֹואלין להן, והּדֹומין לאּלּו הּסמּוכין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּומקֹומֹות

ּתׁשרי. ּתקּופת אחר ׁשּׁשים ְְְִִִֵַַַּביֹום
.ÊÈאּיי ּכגֹון החּמה, ּבימֹות לגׁשמים צריכין ׁשהן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמקֹומֹות

צריכין ׁשהן ּבעת הּגׁשמים את ׁשֹואלין - הרחֹוקים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּים
ּתפּלה' ּב'ׁשֹומע ׁשנילהן, טֹוב יֹום עֹוׂשין ׁשהן ּומקֹומֹות . ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ראׁשֹון יֹום ׁשל מּוסף ּבתפּלת הּגׁשם' 'מֹוריד אֹומר - ְִִִִִֵֶֶֶַַָָימים
הּגׁשמים. ימֹות ּכל והֹול ּומתּפּלל עצרת, ׁשמיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשל

.ÁÈ;'הּקדֹוׁש 'האל ׁשליׁשית ּבברכה חֹותם - ּכּלּה הּׁשנה ְְִִִֵֵַַָָָָָָָָֻּכל
ּובעׂשרת ּומׁשּפט'. צדקה אֹוהב מל' עׂשרה, אחת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּובברּכת
חֹותם - הּכּפּורים יֹום מֹוצאי עד הּׁשנה ׁשּמראׁש ִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּימים
הּמל' עׂשרה, ּובאחת הּקדֹוׁש'; הּמל' ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבׁשליׁשית

ְִַָהּמׁשּפט'.
.ËÈּבברכה להֹוסיף אּלּו ימים ּבעׂשרה ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָיׁש

הרחמן'; אב כמֹו 'מי ּובּׁשנּיה, לחּיים'; 'זכרנּו ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָראׁשֹונה
'רחמי 'זכר עׂשרה, ׁשמֹונה ּבברּכת ּומֹוסיפיןּומֹוסיפין ; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַֹ

ׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש וכן חּיים'. 'ּובספר אחרֹונה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבברכה
ּתן 'ּובכן ׁשליׁשית, ּבברכה אּלּו ימים ּבעׂשרת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלהֹוסיף
ּפׁשּוט מנהג הּכּפּורים, ּוביֹום הּׁשנה ּבראׁש אבל ;'ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹּפחּד

.'ּפחּד ּתן 'ּובכן ּבּׁשליׁשית להֹוסיף ְְְְְִִִֵֵַַהּוא

�
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ה'תשע"ב אייר ז' ראשון יום

.ËÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ט ולׂשמֹוחהּמצוה לּולב לּטֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
לכם "ּולקחּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלפני

וגֹו'" הראׁשֹון n)ּבּיֹום ,bk `xwie)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵַָָָָ
וׁשם סּכה. ּבמּסכת חֹובה(n`.)זֹו זֹו מצוה ׁשאין נתּבאר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל ּבלבד; ּבּמקּדׁש אּלא ימים ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָׁשבעת
הּנׁשים ואין מןֿהּתֹורה. חֹובה היא ּבלבד הראׁשֹון ְְִִִִִֵַַַַָָָָּבּיֹום

זֹו. ּבמצוה ְְִַָָחּיבֹות

ה'תשע"ב אייר ח' שני יום

.‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקע"א הּׁשקלהּמצוה מחצית לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
לה'" נפׁשֹו ּכפר איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹּכלֿׁשנה,

(ai ,l zeny)"יּתנּו "זה ואמר ,(bi ,my)הּנׁשים ׁשאין ּוברּור, . ְְִִֵֶֶַַָָָ
עלֿ "ּכלֿהעֹובר אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ּבמצוה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָחּיבֹות

opi`y(my)הּפקדים" miyp e`vi Ð `avl cwtpy in lk) ְִַֻ
(zecwtpהמיחדת ּבמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: g)לּה, dpyn g wxt),נתּבאר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
הּבית. ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמצוה

ה'תשע"ב אייר ט' שלישי יום

.‚�˜ .‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשלישיזֿט'אייר

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� ‡"Ú˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הקנ"ג חדׁשיםהּמצוה לקּדׁש יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
החדׁש קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים (zriawּולחּׁשב ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָֹ

("yeciw" `xwp ycgÎy`x meiהחדׁש" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְִֶֶַַָֹ
חדׁשים" ראׁש לכם a)הּזה ,ai zeny)נאמר ּובפרּוׁש ,y`x) ְֱֳִֵֶֶֶַַָָֹ

(.ak dpydזֹו מצוה ּכלֹומר: לכם", מסּורה ּתהא זֹו "עדּות :ְְְְִֵֵֶַָָָ
ּבראׁשית ּכׁשּבת ואחד לכלֿאחד מסּורה (zayd.אינּה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

(ziy`xa dyrnn `ed jexa yecwd zay day myÎlr―

ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי וׁשֹובת ימים ׁשּׁשה מֹונה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכלֿאחד
יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש יעׂשּנּו אתֿהּלבנה הרֹואה ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּכלֿאדם

הּתֹורני dxezd)ּבחׁשּבֹון inkg erawy itk geld iaeyig) ְִֶַַָ
אחר ׁשהאביב יראה אֹו חדׁש, ראׁש zeaiqdויעׂשה zg`) ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

(dpyd xeairlוזּולתֹו(zxg` daiq e`)להתחּׁשב ּׁשראּוי מּמה ְְְִִֵֶַַָָ

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

mipdk zkxae dltz zekld - xii` b"i ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Áוׁשחרית ערבית ׁשלׁש, - יֹום ּבכל הּתפּלֹות ְְְְְְֲִִִִַַַָָֹנמצאּו
ארּבע, - חדׁשים ּובראׁשי ּובמֹועדים ּובׁשּבתֹות ְְְְְֲֳִִִֵַַַָָָָּומנחה;
חמׁש, - הּכּפּורים ּוביֹום הּמּוספין; ּותפּלת יֹום ּכל ׁשל ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשלׁש

נעילה. ּותפּלת אּלּו ְְְִִֵַַַָארּבע
.Ëאּלּו עליהןּתפּלֹות מֹוסיפין אבל מהן, ּפֹוחתין אין -: ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָ

וכל ּבידֹו. הרׁשּות ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ׁשּיתּפּלל אדם רצה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֻאם
צרי ,לפיכ נדבֹות. מקריב ּכמֹו ׁשּיֹוסיף, הּתפּלֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָאֹותן

מן[יוסיף]ׁשּיחּדׁש ּוברכה ּברכה ּבכל ּבּתפּלה ּדבר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
- אחת ּבברכה אפּלּו חּדׁש ואם הּברכה, מעין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאמצעּיֹות,
ראׁשֹונֹות וׁשלׁש חֹובה. ולא נדבה, ׁשהיא להֹודיע ּכדי ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּדּיֹו,
ּפֹוחתין ואין ּבהן, מֹוסיפין אין לעֹולם - אחרֹונֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹוׁשלׁש

ּדבר. ּבהן מׁשּנין ואין ְְִֵֵֶֶַָָָמהן,
.Èהּצּבּור ׁשאין לפי נדבה, ּתפּלת מתּפללין הּצּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָאין

ׁשּתים מּוסף יחיד אפּלּו יתּפּלל ולא נדבה; קרּבן ,מביאין ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹ
קרּבן מתנּדבין ׁשאין לפי נדבה, ואחת הּיֹום חֹובת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָאחת
ּתפּלת להתּפּלל ׁשאסּור ׁשהֹורה, מי הּגאֹונים מן ויׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּוסף.
נדבה, ּבהן מקריבין ׁשאין לפי טֹובים, וימים ּבׁשּבתֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָנדבה

ּבלבד. הּיֹום חֹובת ְִֶַַַָאּלא

ה'תשע"ב אייר י"ג קודש שבת יום

ב ¤¤ּפרק

מצרין‡. והיּו ּביׂשראל, הּמינים רּבּו ּגמליאל, רּבן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבימי
ה' מאחרי לׁשּוב אֹותן ּומסיתין ׁשּזֹוליׂשראל, ׁשראה וכיון . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

והתקין ּדינֹו, ּובית הּוא עמד אדם, ּבני צרכי מּכל ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָּגדֹולה
הּמינים; לאּבד ה' מּלפני ׁשאלה ּבּה ׁשּתהיה אחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּברכה
נמצאּו הּכל. ּבפי ערּוכה ׁשּתהיה ּכדי ּבּתפּלה, אֹותּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוקבע

ּברכֹות. עׂשרה ּתׁשע ׁשּבּתפּלה, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָהּברכֹות
אדם·. מתּפּלל יֹום, ׁשּבכל אּלּו ּתפּלֹות מּׁשלׁש ּתפּלה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבכל

אמּורים? ּדברים ּבּמה הּסדר. על אּלּו ּברכֹות עׂשרה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתׁשע
לקרֹות ּתמהר ּולׁשֹונֹו מכּונת ּדעּתֹו היהּבׁשּמצא אם אבל ; ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש מתּפּלל - לׁשֹונֹו ׁשּקצרה אֹו ודחּוק, ְְְְִִֵֶַָָָָָֹטרּוד
ידי ויצא אחרֹונֹות, וׁשלׁש האמצעּיֹות, ּכל מעין אחת ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּוברכה

ָחֹובתֹו.
ה'‚. 'הביננּו האמצעּיֹות: ּכל מעין ׁשּתּקנּו הּברכה היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוזֹו

לסֹולח ,ליראת לבבנּו את ּומֹול ,ּדרכי את לדעת ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאלהינּו
וׁשּכננּו ודּׁשננּו מּמכאֹוב, רחקנּו ּגאּולים, להיֹות לנּו, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַָהיה
ּבדעּת והּתֹועים ּתקּבץ, מארּבע ּונפּוצים ,ארצ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַּבנאֹות
ּבבנין צּדיקים ויׂשמחּו ,יד ּתניף הרׁשעים ועל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָיּׁשפטּו,
ּובעריכת עבּד לדוד קרן ּובהצמחת ,היכל ּובתּקּון ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעיר
נדּבר טרם ּתענה, ואּתה נקרא טרם ;מׁשיח יׁשי לבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָנר
ּפֹודה וצּוקה, צרה עת ּבכל עֹונה הּוא אּתה ּכי ּתׁשמע, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָואּתה

ּתפּלה' ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו צרה. מּכל .ּומּציל ְִִִֵַַַָָָָָָ
ּבימֹות„. אבל החּמה; ּבימֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲִִִִֶַַַָָָּבּמה

מ אינֹו - ׁשאלההּגׁשמים לֹומר ׁשּצרי מּפני 'הביננּו', תּפּלל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּׁשנים ומטר"]ּבברּכת טל וימים["ותן ׁשּבתֹות ּבמֹוצאי וכן . ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

הבּדלה לֹומר ׁשּצרי מּפני 'הביננּו', מתּפּלל אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָטֹובים
הּדעת. ְֵַַַּבחֹונן

ּתפּלה‰. ּבכל ּברכֹות ׁשבע מתּפּלל טֹובים, וימים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבׁשּבתֹות
ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש - הּיֹום אֹותֹו ׁשל ּתפּלֹות מארּבע ְְְִִִֵֶַַַָָֹּותפּלה
הּיֹום אֹותֹו מעין אמצעית ּוברכה אחרֹונֹות, .וׁשלׁש ְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹ
הּׁשּבת'; 'מקּדׁש אמצעית: ּבברכה חֹותמין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבׁשּבתֹות,
היה ואם והּזמּנים'. יׂשראל 'מקּדׁש ּבּה: חֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּוברגלים,
ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש ּבּה: חֹותמין טֹוב, ויֹום ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָׁשּבת
הארץ, ּכל על מל' ּבּה: חֹותמין הּׁשנה, ּבראׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹוהּזמּנים'.
ּבּה: חֹותם ׁשּבת, היה ואם הּזּכרֹון'; ויֹום יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָמקּדׁש
הּזּכרֹון'. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל'ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

.Â;ּומנחה וׁשחרית ערבית ּבתפּלת אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָּבּמה
ּברכֹות ּתׁשע מתּפּלל הּׁשנה, ראׁש ׁשל הּמּוספין ּתפּלת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאבל
וׁשלׁש יֹום, ּכל ׁשל אחרֹונֹות וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש -ְְֲִֶַָָָָֹֹֹ

ׁשנּיהאמצעּיֹות מלכּיֹות, ענינּה האמצעּיֹות מן ראׁשֹונה . ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֻ
מענינּה. מהן אחת ּבכל חֹותם ׁשֹופרֹות; ׁשליׁשית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָזכרֹונֹות,

.Êׁשבע ּתפּלֹות, מחמׁש ּתפּלה ּבכל מתּפּלל הּכּפּורים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּביֹום
מעין ואמצעיֹות אחרֹונֹות, וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹּברכֹות

ויֹוםהּיֹום יׂשראל מקּדׁש הארץ, ּכל על מל' ּבּה: וחֹותם , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מהן: ּתפּלה ּבכל חֹותם ּבׁשּבת, להיֹות חל ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהּכּפּורים';
הּכּפּורים'. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

.Á;וׁשנה ׁשנה ּכל ׁשל צֹום ּביֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶַָָָָָָּבּמה
הּמּוספין ּתפּלת מתּפּלל הּיֹובל, ׁשנת ׁשל צֹום ּביֹום ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָאבל
אֹותן והן הּׁשנה, ראׁש ּבמּוסף ׁשהתּפּלל ּכמֹו ּברכֹות, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּתׁשע
אֹותן, מתּפללין ואין יתר. ולא ּפחֹות ּבלא עצמן, ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹהּברכֹות

נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן .אּלא ְִֵֵֶֶַַָ
.Ëהּתפּלֹות מן ּתפּלה ראׁשֹונה,ּבכל לברכה קדם ּפֹותח , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּוכׁשהּוא ."ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח, ׂשפתי "אדני, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹואֹומר:
והגיֹון פי, אמרי לרצֹון "יהיּו אֹומר: הּתפּלה, ּבסֹוף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָחֹותם
לאחֹוריו. צֹועד ּכ ואחר וגֹואלי"; צּורי ה', ;לפני - ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָלּבי

.Èערבית מתּפּלל - מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָֻּבראׁשי
הּימים ּכׁשאר ּברכֹות, עׂשרה ּתׁשע ּומנחה ואֹומרוׁשחרית ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבמּוסף ויבֹוא'. יעלה אבֹותינּו, ואלהי 'אלהינּו ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּבעבֹודה:
מ מֹועד, ׁשל ּביֹוםחּלֹו ׁשּמתּפּלל ּכמֹו הּמּוסף ּתפּלת תּפּלל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ

ראׁשֹונֹות ׁשלׁש ּברכֹות, ׁשבע מתּפּלל חדׁשים, ּובראׁשי ְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָֹטֹוב;
וחֹותם חדׁש, ראׁש קרּבן מעין אמצעית אחרֹונֹות, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹוׁשלׁש

חדׁשים'. וראׁשי יׂשראל 'מקּדׁש ְְְֳִִֵֵֵַָָָָּבּה:
.‡Èחדׁש ראׁש וכן מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּבת

ׁשבע ּומנחה וׁשחרית ערבית מתּפּלל - ּבׁשּבת להיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשחל
ּבעבֹודה. ויבֹוא' 'יעלה ואֹומר הּׁשּבתֹות, ּכׁשאר ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָּברכֹות
ּומׁשלים ׁשּבת, ּבענין אמצעית ּבברכה מתחיל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָּבמּוסף

הברכה] סיום הּיֹום[לקראת קדּׁשת ואֹומר ׁשּבת, ְְְְִֵַַַַָֻּבענין
הּׁשּבת 'מקּדׁש חדׁשים: ּבראׁשי ּבּה וחֹותם הּברכה, ְְְְְְֳִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבאמצע
ּכמֹו ּבּה חֹותם מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים'; וראׁשי ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶָָָָֻויׂשראל

ּבׁשּבת. להיֹות ׁשחל טֹוב ּביֹום ְְְִֵֶֶַָָׁשחֹותם
.·Èּברכה מתּפּלל ּבּׁשּבת, ּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָויֹום
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וּתלּמדנּו ,צדק מׁשּפטי 'וּתֹודיענּו ּככה: ּבּלילה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָרביעית
ּוכבֹוד ׁשּבת קדּׁשת אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ,רצֹונ חּקי ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֻֻלעׂשֹות
טֹוב יֹום לקדּׁשת ׁשּבת קדּׁשת ּובין הרגל, וחגיגת טֹוב ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֻֻיֹום
קּדׁשּת; ימים מּׁשׁשת והּקדֹוׁש הּגדֹול הּׁשביעי ויֹום ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהבּדלּת,

לׂשמחה' מֹועדים אלהינּו, ה' לנּו ׁשּבתוּתּתן ּובמֹוצאי . ְְְֱֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ
אף חֹונן', ּב'אּתה מבּדיל - הּׁשנה ּכל ׁשל טֹוב יֹום ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּובמֹוצאי

הּכֹוס. על מבּדיל ׁשהּוא ּפי ְִִֶַַַַעל
.‚È'הּנּסים 'על ּבהֹודיה מֹוסיפין ּופּורים, ׁשּבתּבחנּכה ; ְֲִִִִִַַַַָָָָֻ

ּכמֹו ּבמּוסף, הּנּסים על מזּכיר ּופּורים, ּבחנּכה להיֹות ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֻׁשחלה
ּתפּלֹות. ּבׁשאר ְְְִִִֶַָׁשּמזּכיר

.„Èּב'ׁשֹומע מֹוסיף - ׁשהתעּנה יחיד אפּלּו הּתענּיֹות, ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּבימי
עננּו' אלהינּו, ה' 'עננּו, ּברכהּתפּלה': אֹומרּה צּבּור ּוׁשליח . ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵַָָָָֹ

ּבעת 'העֹונה ּבּה: וחֹותם ל'רֹופא', 'ּגֹואל' ּבין עצמּה ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבפני
מֹוסיפין - ּבאב ּבתׁשעה ּברכֹות. עׂשרים מתּפּלל ונמצא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָצרה'.
עּמ יׂשראל ועל עלינּו אלהינּו ה' 'רחם ירּוׁשלים': ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּב'בֹונה

הּׁשֹוממה'. החרבה האבלה העיר ,עיר ירּוׁשלים ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָועל
.ÂËׁשנּיה ּבברכה אֹומר הּגׁשמים, ימֹות הּגׁשם';ּכל 'מֹוריד ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

'מֹוריד אֹומר מאימתי הּטל'. 'מֹוריד החּמה, ִִִֵֵֵַַַַָָָּובימֹות
חג ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ׁשל הּמּוספין מּתפּלת ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּגׁשם'?

ּפסח;[סוכות] ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל ׁשחרית ּתפּלת עד ,ְֲִִִֶֶֶַַַַָ
אֹומר ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל הּמּוספין ְִִִִֵֶֶֶַַַָָּומּתפּלת

הּטל'. ִַָ'מֹוריד

.ÊËּבברּכת הּגׁשמים את ׁשֹואלין ּבמרחׁשון, ימים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָמּׁשבעה
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּגׁשם. ׁשּמזּכיר זמן ּכל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשנים,

ּבׁשנער אבל יׂשראל; ּובמצרים[בבל]ּבארץ ּובסּוריא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
הּגׁשמים את ׁשֹואלין להן, והּדֹומין לאּלּו הּסמּוכין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּומקֹומֹות

ּתׁשרי. ּתקּופת אחר ׁשּׁשים ְְְִִִֵַַַּביֹום
.ÊÈאּיי ּכגֹון החּמה, ּבימֹות לגׁשמים צריכין ׁשהן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמקֹומֹות

צריכין ׁשהן ּבעת הּגׁשמים את ׁשֹואלין - הרחֹוקים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּים
ּתפּלה' ּב'ׁשֹומע ׁשנילהן, טֹוב יֹום עֹוׂשין ׁשהן ּומקֹומֹות . ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ראׁשֹון יֹום ׁשל מּוסף ּבתפּלת הּגׁשם' 'מֹוריד אֹומר - ְִִִִִֵֶֶֶַַָָימים
הּגׁשמים. ימֹות ּכל והֹול ּומתּפּלל עצרת, ׁשמיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשל

.ÁÈ;'הּקדֹוׁש 'האל ׁשליׁשית ּבברכה חֹותם - ּכּלּה הּׁשנה ְְִִִֵֵַַָָָָָָָָֻּכל
ּובעׂשרת ּומׁשּפט'. צדקה אֹוהב מל' עׂשרה, אחת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּובברּכת
חֹותם - הּכּפּורים יֹום מֹוצאי עד הּׁשנה ׁשּמראׁש ִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּימים
הּמל' עׂשרה, ּובאחת הּקדֹוׁש'; הּמל' ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבׁשליׁשית

ְִַָהּמׁשּפט'.
.ËÈּבברכה להֹוסיף אּלּו ימים ּבעׂשרה ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָיׁש

הרחמן'; אב כמֹו 'מי ּובּׁשנּיה, לחּיים'; 'זכרנּו ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָראׁשֹונה
'רחמי 'זכר עׂשרה, ׁשמֹונה ּבברּכת ּומֹוסיפיןּומֹוסיפין ; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַֹ

ׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש וכן חּיים'. 'ּובספר אחרֹונה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבברכה
ּתן 'ּובכן ׁשליׁשית, ּבברכה אּלּו ימים ּבעׂשרת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלהֹוסיף
ּפׁשּוט מנהג הּכּפּורים, ּוביֹום הּׁשנה ּבראׁש אבל ;'ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹּפחּד

.'ּפחּד ּתן 'ּובכן ּבּׁשליׁשית להֹוסיף ְְְְְִִִֵֵַַהּוא

�
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ה'תשע"ב אייר ז' ראשון יום

.ËÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ט ולׂשמֹוחהּמצוה לּולב לּטֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
לכם "ּולקחּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלפני

וגֹו'" הראׁשֹון n)ּבּיֹום ,bk `xwie)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵַָָָָ
וׁשם סּכה. ּבמּסכת חֹובה(n`.)זֹו זֹו מצוה ׁשאין נתּבאר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל ּבלבד; ּבּמקּדׁש אּלא ימים ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָׁשבעת
הּנׁשים ואין מןֿהּתֹורה. חֹובה היא ּבלבד הראׁשֹון ְְִִִִִֵַַַַָָָָּבּיֹום

זֹו. ּבמצוה ְְִַָָחּיבֹות

ה'תשע"ב אייר ח' שני יום

.‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקע"א הּׁשקלהּמצוה מחצית לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
לה'" נפׁשֹו ּכפר איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹּכלֿׁשנה,

(ai ,l zeny)"יּתנּו "זה ואמר ,(bi ,my)הּנׁשים ׁשאין ּוברּור, . ְְִִֵֶֶַַָָָ
עלֿ "ּכלֿהעֹובר אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ּבמצוה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָחּיבֹות

opi`y(my)הּפקדים" miyp e`vi Ð `avl cwtpy in lk) ְִַֻ
(zecwtpהמיחדת ּבמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: g)לּה, dpyn g wxt),נתּבאר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
הּבית. ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמצוה

ה'תשע"ב אייר ט' שלישי יום

.‚�˜ .‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשלישיזֿט'אייר

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� ‡"Ú˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הקנ"ג חדׁשיםהּמצוה לקּדׁש יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
החדׁש קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים (zriawּולחּׁשב ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָֹ

("yeciw" `xwp ycgÎy`x meiהחדׁש" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְִֶֶַַָֹ
חדׁשים" ראׁש לכם a)הּזה ,ai zeny)נאמר ּובפרּוׁש ,y`x) ְֱֳִֵֶֶֶַַָָֹ

(.ak dpydזֹו מצוה ּכלֹומר: לכם", מסּורה ּתהא זֹו "עדּות :ְְְְִֵֵֶַָָָ
ּבראׁשית ּכׁשּבת ואחד לכלֿאחד מסּורה (zayd.אינּה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

(ziy`xa dyrnn `ed jexa yecwd zay day myÎlr―

ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי וׁשֹובת ימים ׁשּׁשה מֹונה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכלֿאחד
יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש יעׂשּנּו אתֿהּלבנה הרֹואה ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּכלֿאדם

הּתֹורני dxezd)ּבחׁשּבֹון inkg erawy itk geld iaeyig) ְִֶַַָ
אחר ׁשהאביב יראה אֹו חדׁש, ראׁש zeaiqdויעׂשה zg`) ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

(dpyd xeairlוזּולתֹו(zxg` daiq e`)להתחּׁשב ּׁשראּוי מּמה ְְְִִֵֶַַָָ
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אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה אּלא ― חדׁש ויֹוסיף ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבֹו
ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ּדוקא הּגדֹול ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבית
ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת הראּיה הּיֹום ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאצלינּו

מח הּקרּבנֹות הקרבת ּובזהׁשּבטלה הּמקּדׁש. העּדר מת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים הּמינים ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָטעּו
עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ּכלֿהרּבנים לא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּגם
הּיֹום מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבחׁשכת
לעׂשֹותֹו מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ְְְֲֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻויֹודעים
ּובהעּדר הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ (jenqdחכמים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
(jklּבחּוצה חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבארץ

ּבּתלמּוד ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלארץ,
(.bq zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ―(y)ּתמיד ּכמעט ְְִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּיקּבעּו והם יׂשראל, ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבית
ּובהתקּבצם אצלם המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו ְְְְְְְֳִִִִִֶַַַַָָָָָָֻחדׁשים

ַָיחד.

ידעּוהּו ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹויׁש
ׁשאנּו זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשּבידינּו העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּׁשבים
ּבגלל לא ― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹואֹומרים
ׁשּבית מּפני אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹחׁשּבֹוננּו
ראׁש אֹו חג זה יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּדין
חג, הּיֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹחדׁש,
על זֹו ּפעּלתם ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּוא

ּבּקּבלה לנּו ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון (y`xּפי ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
(.dk dpydאתם "אׁשרּֿתקראּו :(a ,bk `xwie)לי אין ― ְְֲִִֵֶָֹ

ׁשהם הם יאמרּו אׁשר ּכלֹומר: אּלּו", אּלא ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָֹמֹועדֹות
ּכמֹו מּטעין, אפּלּו אנּוסין אפּלּו ׁשֹוגגין אפּלּו ְְֲֲֲֲֲִִִִִִָֻמֹועדֹות,

חׁשּב הּיֹום עֹוׂשים אנּו ואין ּבקּבלה. לנּו ּכדיׁשּבא אּלא ֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּבסדר ּכיון ארץֿיׂשראל, ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו אתֿהּיֹום ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנדע
ועל ּבראּיה; לא ― הּיֹום וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו ְְְְְְְִִִִֶַַַַָֹזה
חׁשּבֹוננּו ואין חׁשּבֹוננּו. על לא ― סֹומכים אנּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹקביעתם

מּלתא לגּלֹויי epnfa)אּלא rawp xaky xac zelbl)זה והבן , ְְְִֵֵֶֶַָָָ
ֵֵהיטב.

ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
אתֿ יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית

― יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
אפן, ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹהרי
ולקּבֹוע ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפי
"ּכי ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָָחדׁשים

מירּוׁשלם" ּודברֿה' תֹורה ּתצא b)מּצּיֹון ,a diryi)ואם . ְְִִִִִֵֵַָָָ
ׁשּבענין הּתלמּוד ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָיתּבֹונן
ספק. ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו לֹו יתּבאר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה,
הּסדר יסֹודֹות על הּמֹורֹות הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּנה
ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ראׁשי ּבידיעת עליו סֹומכים ְְֳִִִִִִֵֶַָָָָָָׁשאנּו
מּימים למֹועדּה הּזאת אתֿהחּקה "וׁשמרּת אמרּו: ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמאּלה

i)ימימה" ,bi zeny)אמרּו .(i`gei oa oerny iaxc `zlikn): ְִָָָ
הּסמּו ּבּפרק אּלא אתֿהּׁשנה מעּברין ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ"מלּמד

gqt)לּמֹועד" crenl jenqd Ð xc` ycega)ואמרּו(my): ְְֵַָ
מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא אתֿהחדׁש מעּברין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ"מּנין
ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? אּלא ְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאתֿהחדׁש

הּׁשנה" "לחדׁשי יתעּלה: a)ואמר ,ai my)אמרּו ,dlibn) ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ
(.d"ימים מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב אּתה "חדׁשים :ְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ׁשההֹוספה מׁשמע ―ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ימים" "חדׁש k`)ואמר: ,`i xacna)אּתה "ימים אמרּו: ― ְְִִֶַַָָָָָֹ

"ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין לחדׁש ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹמחּׁשב
האביב" `)אתֿחדׁש ,fh mixac)ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ― ְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור ְְְְְִִִֶֶַָָָָָחֹובה
gxid)חּמה jldn lr qqean miycgd aeyigy zexnl)ּוכבר . ְַָָ

מּסנהדרין א' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָנתּבארּו
(.`i)הּׁשנה ראׁש ּבברכֹות(a.)ּובמּסכת .(bq.)וגם ְְְִֶֶַַַָָָֹ

ה'תשע"ב אייר י' רביעי יום

ה'תשע"ב אייר י"א חמישי יום

ה'תשע"ב אייר י"ב שישי יום

ה'תשע"ב אייר י"ג קודש שבת יום

.‚�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםרביעֿישבתקודשי'ֿי"גאייר
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קיי לקסיקון מושגים המוזכרים בהלכות קידוש החודש
 סדר הערכים הוא לפי א-ב, בהשמטת קידומות דקדוקיות )ה, ב, ל, ש, ו(.

על גליון הרמב"ם שולבו הפניות ללקסיקון זה 

אורך השלישי   - לאחר הוספה או גריעה של מעגל הירח מאורך שני, מקבלים את האורך השלישי.
אורך ראשון   - ההפרש בין מקום השמש האמיתי למקום הירח האמיתי.
אורך שני   - ההפרש בין מקום השמש למקום הירח כפי שנראה לעין.

אלף ושמונים חלקים   - השעה מתחלקת ל- 1080 חלקים )יחידות זמן(..
אמצע הירח   - מיקום הירח בגלגל הגדול, כאילו אין גלגל הקפה.

אמצע המהלך   - מהלך הכוכב ביחס לגלגל שלו.
אמצע המסלול   - מיקום הירח בגלגל ההקפה.

אמצע הישוב   - בזמנם לא ידעו על חצי הכדור המערבי, וירושלים היתה באמצע חצי הכדור המזרחי, נוטה למערב..
אמצע השמש   - מהלך הממוצע של השמש.

גובה השמש   - מקום שבו השמש נמצאת בנקודה הרחוקה מכדור הארץ.
גלגל   - כדור 'שקוף' המקיף את כדור הארץ מכל צדדיו )כמו גלדי בצל(, בכל גלגל קבוע .

גלגל המזלות   - גלגל רוחני בשמים שבו קבועים קבוצות כוכבים שכל קבוצה מסמלת מזל.
גלגל השמש   - כדור 'שקוף' המקיף את כדור הארץ שבו קבועה השמש.

גלגל, מוחלק בשלוש מאות
- כל כדור או חישוק מחולק ל - 360 חלקים, שכל חלק נקרא מעלה. ושישים מעלות   

הילוכם האמצעי   - חשבון ממוצע ולא מדויק .
זנב   - נקודת החיבור של גלגל הירח עם גלגל השמש.

חודש חסר   - חודש בן 29 יום.
חודשי הלבנה   - משך זמן שבין מפגש אחד של הירח והשמש, לבין מפגש שני.

חלקים   - השעה מתחלקת ל - 1080 חלקים.
חצות היום   - הזמן שבו השמש נמצאת בדיוק מעל ראשו של אדם.

יום ו)ה(לילה   -  הרמב"ם חילק באופן קבוע את היום והלילה, ל - 12 שעות יום, ו - 12 שעות לילה, בין בקיץ ובין בחורף, 
כשהלילה מתחיל בשעה 6 אחה"צ.
מהלך האמיתי   - מהלך הכוכב ביחס לגלגל המזלות.

מהלך /מהלכם/ האמצעי   - חשבון ממוצע ולא מדויק.
מולד   - הזמן שבו הירח נמצא בקו ישר עם השמש וכדור הארץ.

מזל   - קבוצה של כוכבים בצורות שונות הפרוסים בגלגל השמיני.
מחזור   - יחידה של 19 שנים שחוזרת על עצמה בקביעת השנים הפשוטות והמעוברות.

מנת גובה המדינה   - מרחק ירושלים מקו המשוה, ויש שינויים בשקיעת הירח אם הוא צפונית לגלגל המזלות או דרומית לו.
מנת המסלול   - הסטייה שבין מקום האמצעי לבין מיקומה האמיתי.

מנת מסלול הרוחב   - המרחק ברוחב שבין הירח לגלגל המזלות.
מסלול הנכון   - מרחק הירח מגובה גלגל ההקפה.

מסלול הרוחב   - מרחק הירח ממקום הראש.
מסלול השמש   - ההפרש שבין מיקום השמש לבין הנקודה שבה היא מרוחקת מכדור הארץ.

מעגל הירח   - השינוי שבין מקום הירח בגלגל המזלות, לבין הנקודה בגלגל המזלות שביחד איתה שוקעת הירח.
מעלה   - חלק אחד מתוך 360 חלקים שמקיפים כל כדור.

מקום הירח האמיתי   - חשבון שעל פיו יודעים את מיקומו המדויק של הירח.
- חשבון שעל פיו יודעים את מיקומו המדויק של השמש. מקום השמש האמיתי  

מקומה האמצעי   - מקום לא מדויק אלא ממוצע של אותו כוכב בשמים.
מקומם האמיתי   - מקום האמיתי של הכוכב בשמים, )ולא הממוצע(.
מרחק הכפול   - המרחק שבין מקום הירח לבין מקום גובה הירח.

נלוז   - השינוי שבין מקום הירח בגלגל המזלות לבין הנקודה בגלגל המזלות שביחד איתה שוקע הירח.
סוד העיבור   - חשבונות שעל פיהם בנוי הלוח העיברי - שהיו במשך שנים בסוד.

עגולה   - העיגול - המסלול.
קיבוץ האמיתי   - מולד האמיתי, כשהשמש והירח נמצאים באותו קו לרואה מכדור הארץ.

קיצי הראייה   - גבולות הראיה, וזה תלוי בשני גורמים א. זמן שהירח גלוי לעין ב. המרחק שבין השמש לירח.
קשת הראייה   - מרחק האמיתי בין השמש והירח לרואה אותם מכדור הארץ.

ראש   - נקודת החיבור של גלגל הירח עם גלגל השמש.
רוחב הירח   - נטית הירח לצפון השמש או לדרומה.

רוחב ראשון   - מסלול הירח ביחס למסלול השמש, צפוני או דרומי.
רוחב שני   - מחשב את ההבדל בין מרכז הארץ לבין האדם הרואה את הרוחב הראשון.

שנת )ה(חמה   - זמן שבו השמש מקיפה סיבוב שלם סביב כדור הארץ.
שנת /שנה של/לבנה   - זמן שבו הירח מקיף 12 פעם את כדור הארץ.

תקופה   - משך זמן שבו השמש מקיפה רבע סיבוב סביב כדור הארץ.
תקופת ניסן   - הזמן שבו השמש עומדת בתחילת מזל טלה.
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יום ראשון ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

       
         
         
         
          
          

           
       

           
         

           
           

          
          

          
           
           


           

          
          

            
            

           
 

           
        

         
           
            

       
         

           
          

       
          
          

        
     

         
      

          
          

         
     

          
     

          
           

          

         
         

          
          

           
         

   
         

        
          

         
      

        
         

          
          

        
        

        
        

            
         

         
         

       
        

         
           

           
          

         
         

         
         
         
          
           
         
           


         

       
       

          
           
          

          
          

         
        









































































































































































































אגרות קודש

]י"ב אייר תשי"ז[

...מובן שיכול ללמוד עם התלמידים גם ע"י כתיבה על לוח וכיו"ב. וכבר פשט הלימוד באופן כזה 

בכ"מ.
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום ראשון ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר



קטו יום ראשון ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

          
      

           
          

           
          
          
           

  
         

        
        

         
          

         
            

         
            

             
         

         


           
          

         
           

         
          

        
           

     
          

         
          

           
   

          
           

          
        

  
         

          
            
          
           
            

         
        

       
       

    
           

         
             

         
           

          
         

   
           

       
        

   
        

        
     

        
       

        
       

  

















































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מו"ה שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מכ"ח אייר עם המצורף רשימת התלמידים.

בעת  השיחות  את  כאן  הרושמים  שי'  מהת'  שיבקשו  עתה,  עד  כזה  עשו  לא  באם  הי'  ומהנכון 

ההתועדות, שימציאו להם השיחות בענין דופרצת בלימוד, שתקותי שיוכל לנצלם וכן הנהלת תו"ת בכלל 

תוכנם להתחזקות הלימוד והגברתו, ויהי רצון שיהיו דברים היוצאין מן הלב שאז נכנסין אל הלב ופועלים 

פעולתם.

ויהי רצון שגם פעולה זו תהי' באופן דופרצת...

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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יום שני ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום שני ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר



קיט יום שני ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

            
        

         
            

           
      

       
      

         
       

         
   

       
          

         
          

     
       

         
         

         
      

        
         

       
          

       
            

        
           

         
          
         

            
        

         
        

         
          

  
         

          
         

         

            
  

         
           

           
     

          
          

   
       

        
        

         
          

           
         

           
        

         
  

      
          

       
         

      
        

          
  

   

   
          
         

      
       
       

        
        
       

          
          









































































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

... מובן וגם פשוט שנכון במאוד ענין הנחת תפלין דר"ת. וחיזוק בזה ה"ה גם מוסיף חיזוק בקיום 

מרז"ל )מנחות מד, סע"ב( כל המניח תפלין מאריך ימים.
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יום שלישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
        

        
      

          
         

         
         

          
        

           
          

          
         

         
          

         
          

      
        

       
         

           
         

     
       

           
       

         
         

          
        

       
           


         

      
          

           
           

         
     

          
         

         
        

           
       

       
        

          
            

          
         

        
           

        
          

        
          

         
         

         
          

        
        

       
         

        
         

         
          

        
         

         
         

        
           

































































































































































             

          
        

         
         

          
      

        
          

          
         

         

           
         

      
        

          
            

            
         
        

   











































המשך ביאור למס' סוטה ליום חמשה ועשרים לעומר עמ' א
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dlirn(ipy meil)

,odkl mipzipe mipindïéôøèöîel` lk,øBñàì äæ íò äæm` oebke ¦§¨§¦¤¦¤¤¡
ick mdn cg`a did `le oileg ly dqir jezl mdn xe`y ltp

k cgi mleka did la` ,dvngldlik`a zxq`p ,devnige dvngl ic
,mixflLîBçä úà ïäéìò áéiçìe`l m` s`y ,mdn lk`y xfl - §©¥£¥¤¤©¤

miey cgi mlek eid m` mewn lkn ,dhext dey mdn cg`a did
lk`y xf oick einelyz lr yneg siqedl aiig cgi mleka dhext
el` lky meyn `edy `xnba yxetn ,mitxhvny mrhde ,dnexz

.dnexza zebdepd zekldd lk mda mibdepe ,dnexz miiexw
:df mr df mixeqi` sexiva sqep oic dpynd zcnlníéìebétä ìk̈©¦¦

mdn xihwdl e` lek`l mdizeceara aygy zepaxwd ipin lk ly
,mpnfl uegäæ íò äæ ïéôøèöîz` zxk aiigl zifk xeriyl ¦§¨§¦¤¦¤

,bbeya lke`l z`hg e` cifna mdn lkeg`dåokíéøúBpä ìk §¨©¨¦
,mzlik` onf xg`l mxyan xzepy zepaxwd lknyäæ ïéôøèöî¦§¨§¦¤

äæ íò.mdn lke`d z` z` aiigl zifk xeriyl ¦¤

àøîâ
dpyna miiepnd mixacd mitxhvny mrhd edn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .da zexkfpd zekldlàîòè éàîmrhd edn - ©©£¨
oileg xeq`l dpyna epnpy mixacd lk cgi mitxhvny jkl
`l yneg aeig ixdy ,ynega mlke`d xf aiigl e` mda eaxrzpy
oiprl s`e ,dnexz mpi` mixekiae dlge ,dnexza `l` dxeza xn`p
oi`y zxaeqd mi`pz zrc dpyi `ld ,mda eaxrzpy oileg xeq`l
zvxzn .ea eaxrzpy xzid xeq`l cgi mitxhvn mipey mixeqi`

:`xnbdeälek,dpyna miiepnd mixacd lk -äîeøz eøwéà- §¦§§¨
oky ,dnexz miiexwy dxeza ep`vnáéúk älç éabda xn`p - ©¥©¨§¦

(k eh xacna)'äîeøú eîéøz älç íëéúBñéøò úéLàø'eyelzyk - ¥¦£¦¥¤©¨¨¦§¨

oke ,dnexz dziy`xn enixz mkzqir z`eøwéà énð íéøekéa éab©¥¦¦©¦¦§
àéðúc ,äîeøzweqta xn`py dn eyxcy `ziixaa epipyy enk - §¨§©§¨

(fi ai mixac),'Eãé úîeøúe'yelàdíéøekéameyn jk miiexwy §©¨¤¥¦¦
weqta ci oeyl mz`ada dxn`py(c ek my).'LcIn `pHd odMd gwle' ,§¨©©Ÿ¥©¤¤¦¨¤

:`xnbd dtiqenðéà ìáàC,dpyna miiepnd mixacd x`y la` - £¨¦¨
,i`nc ly xyrn znexze xyrn znexze dnexz mdyàëéøö àìŸ§¦¨

heyt xacy ,cgi mitxhvny weqtn mda cenll epl jxev oi` -
.dnexz miiexw mnvr md ixdy `ed

xeq`l el` mixac lk mitxhvny dpynd dxn`y dn x`azp jkae
mlek miaeyg dnexz miiexw el` lky meyny ,mda eaxrzpy oileg
mlekay ,yneg mlke`d xfd z` aiigl mitxhvn oke ,cg` xeqi`k

.dnexza dxeza yxetny enk ,mlke`d xfl yneg aeig bdep

äðùî
dfn df mipeyd mixeqi` ipin sexiv ipic xe`iaa dkiynn dpynd

:cgiúBìéápä ìkdnk ly,ezny miig ilraBæ íò Bæ úBôøèöî ¨©§¥¦§¨§¦
,dliap zlik`ay e`l lr zewln mlke`d z` aiigl ,zifk xeriyl

äæ íò äæ ïéôøèöî íéö÷Mä ìëåz` zewln aiigl zifk xeriyl §¨©§¨¦¦§¨§¦¤¦¤
.uxy zlik` ly e`l meyn mlke`d

àøîâ
dpynd ixac m` miwlegd mi`xen`d zehiy d`ian `xnbd
m`e ,zelapd ipin lka miwqer cgi zelap dnk mitxhvny
xeriyl `ny e` ,mzlik`ay e`ld xeqi` xeriyl mb mitxhvn
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כד עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום שלישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קכג יום שלישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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ick mdn cg`a did `le oileg ly dqir jezl mdn xe`y ltp

k cgi mleka did la` ,dvngldlik`a zxq`p ,devnige dvngl ic
,mixflLîBçä úà ïäéìò áéiçìe`l m` s`y ,mdn lk`y xfl - §©¥£¥¤¤©¤

miey cgi mlek eid m` mewn lkn ,dhext dey mdn cg`a did
lk`y xf oick einelyz lr yneg siqedl aiig cgi mleka dhext
el` lky meyn `edy `xnba yxetn ,mitxhvny mrhde ,dnexz

.dnexza zebdepd zekldd lk mda mibdepe ,dnexz miiexw
:df mr df mixeqi` sexiva sqep oic dpynd zcnlníéìebétä ìk̈©¦¦

mdn xihwdl e` lek`l mdizeceara aygy zepaxwd ipin lk ly
,mpnfl uegäæ íò äæ ïéôøèöîz` zxk aiigl zifk xeriyl ¦§¨§¦¤¦¤

,bbeya lke`l z`hg e` cifna mdn lkeg`dåokíéøúBpä ìk §¨©¨¦
,mzlik` onf xg`l mxyan xzepy zepaxwd lknyäæ ïéôøèöî¦§¨§¦¤

äæ íò.mdn lke`d z` z` aiigl zifk xeriyl ¦¤

àøîâ
dpyna miiepnd mixacd mitxhvny mrhd edn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .da zexkfpd zekldlàîòè éàîmrhd edn - ©©£¨
oileg xeq`l dpyna epnpy mixacd lk cgi mitxhvny jkl
`l yneg aeig ixdy ,ynega mlke`d xf aiigl e` mda eaxrzpy
oiprl s`e ,dnexz mpi` mixekiae dlge ,dnexza `l` dxeza xn`p
oi`y zxaeqd mi`pz zrc dpyi `ld ,mda eaxrzpy oileg xeq`l
zvxzn .ea eaxrzpy xzid xeq`l cgi mitxhvn mipey mixeqi`

:`xnbdeälek,dpyna miiepnd mixacd lk -äîeøz eøwéà- §¦§§¨
oky ,dnexz miiexwy dxeza ep`vnáéúk älç éabda xn`p - ©¥©¨§¦

(k eh xacna)'äîeøú eîéøz älç íëéúBñéøò úéLàø'eyelzyk - ¥¦£¦¥¤©¨¨¦§¨

oke ,dnexz dziy`xn enixz mkzqir z`eøwéà énð íéøekéa éab©¥¦¦©¦¦§
àéðúc ,äîeøzweqta xn`py dn eyxcy `ziixaa epipyy enk - §¨§©§¨

(fi ai mixac),'Eãé úîeøúe'yelàdíéøekéameyn jk miiexwy §©¨¤¥¦¦
weqta ci oeyl mz`ada dxn`py(c ek my).'LcIn `pHd odMd gwle' ,§¨©©Ÿ¥©¤¤¦¨¤

:`xnbd dtiqenðéà ìáàC,dpyna miiepnd mixacd x`y la` - £¨¦¨
,i`nc ly xyrn znexze xyrn znexze dnexz mdyàëéøö àìŸ§¦¨

heyt xacy ,cgi mitxhvny weqtn mda cenll epl jxev oi` -
.dnexz miiexw mnvr md ixdy `ed

xeq`l el` mixac lk mitxhvny dpynd dxn`y dn x`azp jkae
mlek miaeyg dnexz miiexw el` lky meyny ,mda eaxrzpy oileg
mlekay ,yneg mlke`d xfd z` aiigl mitxhvn oke ,cg` xeqi`k

.dnexza dxeza yxetny enk ,mlke`d xfl yneg aeig bdep

äðùî
dfn df mipeyd mixeqi` ipin sexiv ipic xe`iaa dkiynn dpynd

:cgiúBìéápä ìkdnk ly,ezny miig ilraBæ íò Bæ úBôøèöî ¨©§¥¦§¨§¦
,dliap zlik`ay e`l lr zewln mlke`d z` aiigl ,zifk xeriyl

äæ íò äæ ïéôøèöî íéö÷Mä ìëåz` zewln aiigl zifk xeriyl §¨©§¨¦¦§¨§¦¤¦¤
.uxy zlik` ly e`l meyn mlke`d

àøîâ
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המשך ביאור למס' מעילה ליום שני עמ' ב
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יום רביעי י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
        

         
         

      
         

          
       

         
         

          
         

           
  

        
       
           

          
         

          
          

           
         

         
       

        
    

         
        
         

         
           

          
          

        
          

          
        

          
       

         
          

         
         

          
         


       

           
          

         
             

         
          

  
         

         
         

         
          

          
       

         
         

       
          

            
             
             
          

          
      

        
           

         
          

          
            

         
         

         
        

          
             

         
             

    
        

        
        

       
            

        
       

          
           

         
   

         
         

            
           

           
         

         
            
           

        
      

          
       

         
      
      

          
         









































































































































































































































המשך בעמוד כק
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כה עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום רביעי י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר



קכו
             

           
          

   
        

           
  

           
          

         
         

          
         

        
         

         
          

        
         

         
     









































     

      
      
       
     

     
    

      
      

     
      

            
           


























                        
                            
                           
                           

      
      
      
     
     
     
      
      
      
      

    
           
              
             

                          
                          
                         
                            
                            
                          
                          

         
                         

                          
                          
                         
                          
                              

                         
                            
                         
                          
                           
                           
                           
                           

                           
                         
                         

                      
                          
                         
                         
                       
                         

       






































































































        
   

         
       
      
        

        
       

















סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כה עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום רביעי י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר



קכז יום רביעי י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
          

   
        

           
  

           
          

         
         

          
         

        
         

         
          

        
         

         
     









































אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י אייר, תשי"ט

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים 

ש. ב. שי' המכונה ד"ר אולמן.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו עם העתקה מה שכתב להרב... שי' ובטח ידוע גם לו אשר בכמה מכ"ע 

הנדפסים באידיש בארצוה"ב, פרסמו בהנוגע לשיטתו של פרויד מעין ההערכה אודותה מזכיר במכתבו.

וכבר אמרתי, ע"פ אחד היסודות משיטת החסידות, שאין בעולם רע בלא טוב, שהשטחיות בה 

מצטיינים כו"כ מחוגי הקוראים מכ"ע, אף שתכונה רעה היא ביותר, שהרי השטחיות יש בה גרעון אפילו 

לגבי העדר הידיעה, כיון שתופסים את הענין לפעמים הכי קרובות שלא לאמיתתו ומסלפים אותו.

וענינים  המכ"ע  כותבי  רוב  שבעוה"ר  כיון  בה,  צפונה  רבה  טובה  ההווה  במצב  גיסא  מאידך 

הנדפסים, מוטב להם שלא היו רואים אור הדפוס והפרסום והפסדם מרובה ותועלתם בספק גדול, מועילה 

השטחיות למעט ההיזק וההפסד, וברוב הפעמים תופסים ענין הנדפס רק כסנסציא, ובפרט בנדון כהאמור, 

וכטבע בנ"א למחרתו מחפשים סנסציא אחרת, וישן מפני חדש תוציאו.

ובודאי למותר להעיר אשר בהמכ"ע שנדפס המאמר הנ"ל ישנם מאמרים שהם בנגוד גדול יותר 

ליהדות המסורתית מאשר ההערכה ע"ד הנ"ל...

בכבוד ובברכה.



יום חמישי י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקכח

ביאורים למסכת סוטה דף כו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

       
          

         
         

        
         

         
        
           

           
          

         
           

         
            

          
            

           
          

           
         

         
   

           
        

           
         

         
        

        
        

      
      

         
        

       
         

         
         

      
         

         
          

      
        

        
   

         


       
          

          
            

         

        
         

        
         

          
          

        
    

         
         

       
        


      
        

   
          

          
         

       
           

           
         

 
     

       
 

       
         

       
        

           
   

        
       

           
         

          
          

          
         

          
     

   
        
         

          
         

          
           

          
        

 

























































































































































































































קכט
     

        
         

        
         

      
      

      
     
     
     
    

     
     

     
      

     
     
    
       
      
       
      
      

    
   
     

    
      

    
    

     
       
      

      
     

     
     

       
      
     
      

  






















































































          
        

            
              
      

     
   
      
       
      
      
      
       
      
      
     
     
      
     
      
      
     
       

   
     
     
      

   
   

   
    

     
       
      
    
     
      
      
     
      
      
       
       
      
      
      
     
      
      
      
     
     
                            

                         
                         

                           
                            

          






















































































































        
        
       
      
       
        
        

       
       
        
       
        
       
        
        
         
       
      
       
       
       
         
        
       

      
      
       
       
        
        
              
             
            
              
            
              











































































סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קלי יום חמישי י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
       

     
          

             
          

           
             
             

 
           

        
        

    
         

            
         

           
       

         
            
         

     
          

          
        

         
            

            
          

        
           

             
      

         
         

         
            

         
            

      
           

        
         

         
          

   
           

          
       

        
      

       
          

          
           

        
         

          
     

         
          

          
        
         

          
            

         
          

       
         

          
         

           
         

           
         

         
       

           
      

         
          

    
          

            
  

        
         

          
           

        
       

           
   

         
          
           

           
       

           
           

    
        
          

           
        

       
        

        
        

            
            

        
       

           









































































































































































































































המשך בעמוד כלו

     

          
            

            
             

     
      

     
       
     

     
       

    
      
      

     
       

      
      

      
      

     
      

       
      

    
      
      
      
       

     
      

     
       

     
       

      
     
      
      
     
       
       
       
      
     

    
    

     
     

     
      

     
     
       

      
      

      
                    

                     
                   

                         
             































































































































            
          
             
             

      
    
     
      
      
       
    
     

  
     

    
     
      
      

      
    

      
       
      
     
      

   
      
      

     
     
     
     
     
      

 
   

    
       
      
       

 
     

    
      
     
       

    
      
      
     
     
     
     
     
      




















































































































       
        
        
         
      
        
       
         
       
        
         
         
      
      
        
      
         
         
        
       
       
         
        
        
        
       
       
       
        

         
        

         
      
       

        
        
       

        
       
        





















































































יום שישי י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקלב

ביאורים למסכת סוטה דף כז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
          

           
           

         
           

           
         

        
         

   
       

          
          

          
         


          

         
        

          
          
          


        

           
           

       
         

          
            

            
          

          
         

        
          

         
        

          
     

       
       

       
         

         
       

         
        

         
           
          

       
          

     
         

          
          

          
           

          
           

        
        

       


          
   

         
       

          
        

         
         





















































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון, בו כותב בהנוגע להמשך לימודו.

יחד  וענין  יחד,  גם  והחסידות  הנגלה  לומדים תורת  בה  בישיבה,  ללמוד  וגם פשוט שעליו  ומובן 

מובן, כי בלימוד הנגלה צ"ל ניכר שלומד אברך חסידותי, ובלימוד החסידות צ"ל ניכר שלומד זה שחלק 

בענין אשרי מי שבא לכאן  וכמובן מהמבואר באיזהו מקומות ומהם בלקו"ת  לו בלימוד הנגלה כדבעי. 

ותלמודו בידו, שבשנים דיוק בדבר צ"ל תלמוד )כפשוטו - נגלה( ובידו דוקא שלא נשאר למטה בעולם הזה 

)תניא ריש פרק מ"ם( וק"ל.

בברכה לבשו"ט.
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קלד
     

       

  

         
       

   
     

     
    

     
       

     
      
     
       
      
      
     

     

       
     
     
      
      
      
      
     
       
     

     
      

      
      

     
     

      
       
     
      

     
    

     
      
     

    
      

     
     

     
      

    
   

    
      

      
        

     
     

   
    























































































































              
            
           
            

       
     
      
        
        
        

     
     
      
      

 

  

    
   
     
       
      
     
      
       
        
     
       
     
      
      
       
      
      
     
      
       
      
      
       
       
      
      
      
      
     
       
      
     
      
      
       
     
      

   












































































































         
           
        
         

 

  
       

     
      
         
      
       
         
       
       

          
         
        
        
        
        
       
        
       
        
         
       
         
       
       

          
        
        
         
        
        
        
       

          
          

             
          





















































































סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קלה יום שישי י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
             

           
         

            
    

          
         

         
         

  

   

           
             
       

    
          

           
      
        

      
         
        

        
        


           

        
         

        
       

     
            

          
          

         


          
          

         
         

       
         

          
          

       
           

         
        

        
         

          
          

         
            

         
            

           
            

          
           
           
         

            
          

             
          

      
 

        
         

   









































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מעש"ק בהעלותך.

ויהי רצון אשר מתאים לתאריך מכתבו בפרשת השבוע בה נאמר, דבר אל אהרן גו' בהעלותך את 

הנרות, ופירשו רז"ל עד שתהא שלהבת עולה מאלי'.

הנה ימלא גם הוא תפקידו )שכאו"א מבנ"י הוא חלק מממלכת כהנים וגוי קדוש( באופנו, להדליק 

נר ה' נשמת אדם בבנ"י שבא עמהם במגע, פעם אחר פעם, עד שתהא שלהבת עולה מאלי'.



קלו
      

          
           

            
         

    
     

     
      

    
     
      

      

      
     
     
      
      
    

      
    

    
     

    
      
      
     
     

     
     

     
     

     
   

      
     

     
     

     
     

    
    
      
      

      
      

     
     
      
     
      

    
       
     
     

     
      

     
      

     
      

      
           
            

 


































































































































           
           

         
          
    
       
      
      
      
      
      
     
     

    
     

    
      
      
      
      
       
       
       
      
      

  
     

    
       
      
       
    
      
     
       
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
      
     

     
      
      
       
     
     
       
           
            

    


































































































































          
    

        
       
       
        
       
      
       
      
       
      
     
      
       
      
       
        
       
       
       
        
        
         
       
        

         
        
        
       
        
       
         

       
      
        
      
       
       
       
       

         
        
       

























































































שבת קודש י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
             

        
             

          
         

        
          


      
         

         
       

      
      

   
        

        
         


       

        
         

       
       

        
        

        


        
          

          
         

        
         

        
    

         
           

       
        

         
        

        
         

          
       

           
            

           
           

          
        

        
          

        
        

          
         

        
        

          
      

       
     

      
        

          
         

        
     

        


        
          

        
        

           
            

 
       

         
           

           
           

            
       











































































































































































             

           
        

         
           

          
         

         
         

          
        

       

           
    

        
            

           
         

            
          

        
    











































המשך ביאור למס' סוטה ליום ששה ועשרים לעומר עמ' ב



קלז
      

          
           

            
         

    
     

     
      

    
     
      

      

      
     
     
      
      
    

      
    

    
     

    
      
      
     
     

     
     

     
     

     
   

      
     

     
     

     
     

    
    
      
      

      
      

     
     
      
     
      

    
       
     
     

     
      

     
      

     
      

      
           
            

 


































































































































           
           

         
          
    
       
      
      
      
      
      
     
     

    
     

    
      
      
      
      
       
       
       
      
      

  
     

    
       
      
       
    
      
     
       
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
      
     

     
      
      
       
     
     
       
           
            

    


































































































































          
    

        
       
       
        
       
      
       
      
       
      
     
      
       
      
       
        
       
       
       
        
        
         
       
        

         
        
        
       
        
       
         

       
      
        
      
       
       
       
       

         
        
       

























































































סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כח עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר



קלח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dlirn(iriax meil)

LãwaLdyrpy [ycew ly-]ìeñt,elk`lnáeúkä àadf weqt - ¤©Ÿ¤¨¨©¨
ïzéìxeqi` lihdl -úìéëà ìò äNòú àì,Bmb cenll yi jkne ¦¥Ÿ©£¤©£¦¨

cgi mlek ellkp ixdy ,xeriykl cgi miycwd ileqt lk etxhviy
.df weqta

äðùî
mipey miwyne milke` ipin sexiv ipic xe`iaa dkiynn dpynd

:zepey zeklde ze`nehe mixeqi` oiprl cg` xeriylìëBàä̈¤
àîèpLrbpy ici lräàîehä áàa,'a`' zbxcna `idy d`neha - ¤¦§¨§©©§¨

åxg` lke`àîèpLrbpy ici lräàîehä ãìåad`neha - §¤¦§¨¦§©©§¨
jkitle ,'a`' zbxcnay ze`nehd zg`a drbpy ici lr d`nhpy
`ide ,dci lr d`nhpy d`nehd on xzei dlw dz`neh zbxcn

y el` milke` ipy oic ,a`d gkn `ad clek 'cle' diexwïéôøèöî¦§¨§¦
äæ íò äæmilke` xeriy `edy ,dviak xeriyl,ànèì`nhne ¤¦¤§©¥

el` d`neh zebxcn ipyn sxevnd df xeriyad`nehd zbxcn §
`idyd,íäéðLaL ìw`l ef dviaka rbepd lke`dy ,xnelke ©¤¦§¥¤

`le ,d`nehl ipya rbepd lke` oick ,d`nehl iyily `l` dyrp
o`k oi`y oeikny ,d`nehl oey`xa rbepk d`nehl ipy dyrp
lke`d sexiva `l` ecala d`nehl oey`xn `nhl mly xeriy

`edyipy ea rbepd z` zeyrl oey`xd gka oi` ,d`nehl ipy
.d`nehl

ìkipiníéìëBàämi`nh mdyì ,äæ íò äæ ïéôøèöîoiprlìBñô ¨¨¨¦¦§¨§¦¤¦¤§§
miycwe dnexz zlik`läéiåbä úàmilke`d on lk`y mc`d seb - ¤©§¦¨

mi`nhdk`edy df oiprl mxeriyñøt éöçá`idy xkk ivg - §©£¦§¨
zivgne ,zg` dcerq xeriy `ed dzivgne ,zecerq izy xeriy

.mi`nh milke` ici lr sebd leqt xeriy `ed ef xkk ly divg
xeriy oiprl milke`d lk mitxhvn oke,úBceòñ ézL ïBæîák§¦§§¥§

xeriyd `edyáeøéòìuegn zaya z`vl dvexd axrl jixvy §¥
.megzl

åxeriyl mitxhvn ok,äöéaëoiprl.ïéìëBà úàîeè ànèì §©¥¨§©¥§©¨¦
åxeriyl mitxhvn ok,úøâBøbëmilke` xeriy `edyìaiigzd §©§¤¤§

meyn mdilrúaL úàöBämiaxd zeyxl cigid zeyxn d`ved - ¨©©¨
.zaya zexeq`d zek`ln zea` h"ln `idy ,jtidl e`

åxeriyl mitxhvn okúáúBkëaiigzny xeriyd `edy ,dxnz - §©¤¤

lke`d eaíéøetkä íBéa. §©¦¦
zekldl cg` xeriyl mipey miwyn sexiv oic dpynd zx`an dzr
xeriyn mipey mdy mda mibdepd mixeriyle ,mda zebdepd

:milke`dìkipinïéôøèöî ,ïé÷Lnäcgi,Bæ íò BæoiprlìBñôì ¨©©§¦¦§¨§¦¦¦§
äéiåbä úàzlik`l mi`nh miwyn dzeyd mc`d seb leqt - ¤©§¦¨

,mi`nh milke` oiprl lirl x`azpy enk miycwe dnexz
df leqt xeriy miwynayaziizyúéòéáø.mi`nhd miwynd on ¦§¦¦

åxeriyl mitxhvn okàîâeì àìîë,eit `elnk -xeriyd `edy §¦§Ÿ§¨
dzeyd ea aiigzny.íéøetkä íBéa§©¦¦

àøîâ
`nhl oey`x lke` mr ipy lke` sxhvny dn mrh zx`an `xnbd

:xg` lke`íòh äî ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðzsxhvny df oic ©§¨©¦¦§¥©©©
meyn ,oey`x lke` mr ipy lke`ì øLôàL`edy lke`éðM ¤¤§¨©¥¦

äNòiLzbxcna xg` lke` `nhiy -,ïBLàøsxhvdl ie`x jkitle ¤©£¤¦
ke`d didiy xyt`y xnel oerny iax zpeeky `xnbd dxaqe .enrl

dywn jkitle ,d`nehl oey`x zbxcna d`nehl ipya rbpy
,`xnbdïBLàø éðL ãéáò à÷ éîedyriy jk didiy xyt` ike - ¦¨¨¦¥¦¦

,d`nehl oey`x ea rbpy lke`d z` d`nehl ipy lke`àì àä̈Ÿ
øLôàon ez`neh zbxcna cxeiy `nhpd oic mewn lka oky - ¤§¨

.`nhnd on xeng `nhpd didiy xyt` ji`e ,`nhndàáø øîà̈©¨¨
`l` ,oywnd xaqy enk oerny iax zpeek oi`y ,ef `iyew uxzl

øîà÷ éëä,xnel ezpeek jk -íøb éîd`nehìlke`d,éðMikeåàì ¨¦¨¨©¦¨©©¥¦¨
d lke`dïBLàø`ay oeikne ,ez`neh z` el mxebd `ed ea rbpy ¦

ipyd gkay lk `nhl oey`xd enr sxhvn oey`x gkn ipyd
oick `nhl oey`xd xeriy z` milydl leki ipyd oi` la` ,`nhl
,ipy gkn `a oey`xd oi` `ldy ,ipy ea rbepd z` dyerd oey`x

.exeriy z` milydl ie`x ipyd oi` jkleøîà éMà áøuxzl ©©¦¨©
mitxhvn jkitly ,ef `iyewéðLå ïBLàørbepd z` zeyrl cgi ¦§¥¦

y meyn ,iyily mdaéLéìL éaâì,d`nehl iyily z`neh itlk - §©¥§¦¦
ipyde oey`xd ixdïeðéà àz÷éa àãç éða,md cg` zia ipak - §¥£¨¦§¨¦

,oey`xd gkn `a ipyd `ldy cg` mewnn mi`a mdipyy xnelk
.cgi sxhvdl md miie`x jkitle
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר



קלט שבת קודש י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
         

           
         

        
          

           
          

          
          

  
          

          
        

           
         

 
         
          
         

        
       

           
          

         
           

   
       

























































"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dlirn(iriax meil)

LãwaLdyrpy [ycew ly-]ìeñt,elk`lnáeúkä àadf weqt - ¤©Ÿ¤¨¨©¨
ïzéìxeqi` lihdl -úìéëà ìò äNòú àì,Bmb cenll yi jkne ¦¥Ÿ©£¤©£¦¨

cgi mlek ellkp ixdy ,xeriykl cgi miycwd ileqt lk etxhviy
.df weqta

äðùî
mipey miwyne milke` ipin sexiv ipic xe`iaa dkiynn dpynd

:zepey zeklde ze`nehe mixeqi` oiprl cg` xeriylìëBàä̈¤
àîèpLrbpy ici lräàîehä áàa,'a`' zbxcna `idy d`neha - ¤¦§¨§©©§¨

åxg` lke`àîèpLrbpy ici lräàîehä ãìåad`neha - §¤¦§¨¦§©©§¨
jkitle ,'a`' zbxcnay ze`nehd zg`a drbpy ici lr d`nhpy
`ide ,dci lr d`nhpy d`nehd on xzei dlw dz`neh zbxcn

y el` milke` ipy oic ,a`d gkn `ad clek 'cle' diexwïéôøèöî¦§¨§¦
äæ íò äæmilke` xeriy `edy ,dviak xeriyl,ànèì`nhne ¤¦¤§©¥

el` d`neh zebxcn ipyn sxevnd df xeriyad`nehd zbxcn §
`idyd,íäéðLaL ìw`l ef dviaka rbepd lke`dy ,xnelke ©¤¦§¥¤

`le ,d`nehl ipya rbepd lke` oick ,d`nehl iyily `l` dyrp
o`k oi`y oeikny ,d`nehl oey`xa rbepk d`nehl ipy dyrp
lke`d sexiva `l` ecala d`nehl oey`xn `nhl mly xeriy

`edyipy ea rbepd z` zeyrl oey`xd gka oi` ,d`nehl ipy
.d`nehl

ìkipiníéìëBàämi`nh mdyì ,äæ íò äæ ïéôøèöîoiprlìBñô ¨¨¨¦¦§¨§¦¤¦¤§§
miycwe dnexz zlik`läéiåbä úàmilke`d on lk`y mc`d seb - ¤©§¦¨

mi`nhdk`edy df oiprl mxeriyñøt éöçá`idy xkk ivg - §©£¦§¨
zivgne ,zg` dcerq xeriy `ed dzivgne ,zecerq izy xeriy

.mi`nh milke` ici lr sebd leqt xeriy `ed ef xkk ly divg
xeriy oiprl milke`d lk mitxhvn oke,úBceòñ ézL ïBæîák§¦§§¥§

xeriyd `edyáeøéòìuegn zaya z`vl dvexd axrl jixvy §¥
.megzl

åxeriyl mitxhvn ok,äöéaëoiprl.ïéìëBà úàîeè ànèì §©¥¨§©¥§©¨¦
åxeriyl mitxhvn ok,úøâBøbëmilke` xeriy `edyìaiigzd §©§¤¤§

meyn mdilrúaL úàöBämiaxd zeyxl cigid zeyxn d`ved - ¨©©¨
.zaya zexeq`d zek`ln zea` h"ln `idy ,jtidl e`

åxeriyl mitxhvn okúáúBkëaiigzny xeriyd `edy ,dxnz - §©¤¤

lke`d eaíéøetkä íBéa. §©¦¦
zekldl cg` xeriyl mipey miwyn sexiv oic dpynd zx`an dzr
xeriyn mipey mdy mda mibdepd mixeriyle ,mda zebdepd

:milke`dìkipinïéôøèöî ,ïé÷Lnäcgi,Bæ íò BæoiprlìBñôì ¨©©§¦¦§¨§¦¦¦§
äéiåbä úàzlik`l mi`nh miwyn dzeyd mc`d seb leqt - ¤©§¦¨

,mi`nh milke` oiprl lirl x`azpy enk miycwe dnexz
df leqt xeriy miwynayaziizyúéòéáø.mi`nhd miwynd on ¦§¦¦

åxeriyl mitxhvn okàîâeì àìîë,eit `elnk -xeriyd `edy §¦§Ÿ§¨
dzeyd ea aiigzny.íéøetkä íBéa§©¦¦

àøîâ
`nhl oey`x lke` mr ipy lke` sxhvny dn mrh zx`an `xnbd

:xg` lke`íòh äî ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðzsxhvny df oic ©§¨©¦¦§¥©©©
meyn ,oey`x lke` mr ipy lke`ì øLôàL`edy lke`éðM ¤¤§¨©¥¦

äNòiLzbxcna xg` lke` `nhiy -,ïBLàøsxhvdl ie`x jkitle ¤©£¤¦
ke`d didiy xyt`y xnel oerny iax zpeeky `xnbd dxaqe .enrl

dywn jkitle ,d`nehl oey`x zbxcna d`nehl ipya rbpy
,`xnbdïBLàø éðL ãéáò à÷ éîedyriy jk didiy xyt` ike - ¦¨¨¦¥¦¦

,d`nehl oey`x ea rbpy lke`d z` d`nehl ipy lke`àì àä̈Ÿ
øLôàon ez`neh zbxcna cxeiy `nhpd oic mewn lka oky - ¤§¨

.`nhnd on xeng `nhpd didiy xyt` ji`e ,`nhndàáø øîà̈©¨¨
`l` ,oywnd xaqy enk oerny iax zpeek oi`y ,ef `iyew uxzl

øîà÷ éëä,xnel ezpeek jk -íøb éîd`nehìlke`d,éðMikeåàì ¨¦¨¨©¦¨©©¥¦¨
d lke`dïBLàø`ay oeikne ,ez`neh z` el mxebd `ed ea rbpy ¦

ipyd gkay lk `nhl oey`xd enr sxhvn oey`x gkn ipyd
oick `nhl oey`xd xeriy z` milydl leki ipyd oi` la` ,`nhl
,ipy gkn `a oey`xd oi` `ldy ,ipy ea rbepd z` dyerd oey`x

.exeriy z` milydl ie`x ipyd oi` jkleøîà éMà áøuxzl ©©¦¨©
mitxhvn jkitly ,ef `iyewéðLå ïBLàørbepd z` zeyrl cgi ¦§¥¦

y meyn ,iyily mdaéLéìL éaâì,d`nehl iyily z`neh itlk - §©¥§¦¦
ipyde oey`xd ixdïeðéà àz÷éa àãç éða,md cg` zia ipak - §¥£¨¦§¨¦

,oey`xd gkn `a ipyd `ldy cg` mewnn mi`a mdipyy xnelk
.cgi sxhvdl md miie`x jkitle
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המשך ביאור למס' מעילה ליום רביעי עמ' ב



hnקמ wxt mildz - miaezk

mildzhn`kÎbi

.èîâé:eîãð úBîäak ìLîð ïéìé-ìa ø÷éa íãàåãéeöøé íäéôa | íäéøçàå Bîì ìñk íkøã äæ §¨¨´−¦¨©¨¦®¦§©−©§¥´¦§«¤´−©§¨¥´¤¨®§©«£¥¤Ã§¦¤−¦§´
:äìñåèì | ïàvkø÷aì | íéøLé íá ecøiå íòøé úåî ezL ìBàLáéúë)íøéöå(ìBàL úBláì íøeöå ¤«¨©³Ÿ¦§´©»¨³¤¦Å§¥¬©¦§»¨³§¨¦¸©ÀŸ¤−§¨§©¬§¹À
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(‚È).¯˜È·,ותפארת יקר לשון�Ï˘Ó.:(סא"א)לשון

דממה:�„ÂÓ.משל: Ì‰È¯Á‡Âשטות:ÏÒÎ.(È„)לשון
.‰ÏÒ Âˆ¯È Ì‰ÈÙ·ויספרו בהם ידברו אחריהם והבאים

לראשונים: אירע מה דברים,Âˆ¯È.בפיהם הרצאת לשון

רשעים של דרכם זה פירשו וחז"ל בלע"ז, רטרירונ"ש

כסליהם על להם יש חלב למו כסל אבל אבודים שסופם

מרעתם לשוב אותם יועצות ואינן כליותיהם את ומכסות

למות שסופם ששכחו על להם היא שכחה תאמר ושמא

תמיד אחריתם יום כלומר ירצו בפיהם ואחריהם ת"ל

ממנו: חרדים ואין ˘˙Â.(ÂË)בפיהם ÏÂ‡˘Ï Ô‡ˆÎ
התי"ו דגשות שתו לשאול, הם כן לדיר המתאסף כצאן

של שתותיה לשון שותתו לשאול שנייה תי"ו במקום

פיהם בשמים שתו וכן התחתונה למדרגה (לקמןשאול

לשונםע"ג) פיהם בשמים קבעו שתות, לשון הוא גם

ÌÚ¯È.הרע: ˙ÂÓעל תתמה ואל יאכלם, המות מלאך

אחר במקום מצינו שכן זו אכילה יח)לשון יאכל(איוב

ברזל הירוע כמו רציצה לשון ל"א מות, בכור (ירמיהבדיו

Ï·˜¯.:טו) ÌÈ¯˘È Ì· Â„¯ÈÂכשיזרח הגאולה ליום

ועסותם שנא' כמו בהם רודים יהיו ישראל של בקרם

וגו' מלאכי)רשעים ˘‡ÏÂ.:(סוף ˙ÂÏ·Ï Ì¯ÂˆÂצורתם

רשעים אינםשל והם כלה גיהנם השאול, את תבלה

ÂÏ.כלים: ÏÂ·ÊÓמוציא והקב"ה מדור להם מהיות

שנאמ' אותם ומלהטת מנרתקה אותם(שם)חמה וליהט

ידיהם שפשטו על לו מזבול פירשו ורבותינו הבא, היום

בהמ"ק: את שהחריבו ÙÈ„‰(ÊË)בזבול ÌÈ‰Ï‡ Í‡
.È˘Ù�נפשי יפדה אלהים אזני, למשל שהטיתי אני אבל

בדרכיו: ללכת בחיי יקחני כי שאול אל אלך שלא

(ËÈ).Í¯·È ÂÈÈÁ· Â˘Ù� ÈÎנפשו את מברך הרשע

אבל רעה שום יאונך לא נפשי עליך שלום ואומר בחייו

כן: עליו אומרים אין ÍÏ.אחרים ·ÈËÈ˙ ÈÎ Í„ÂÈÂואתה

את לישר לנפשך תטיב כי יודוך הכל לדברי תשמע אם

‡·ÂÈ˙Â.(Î)דרכך: ¯Â„ „Ú ימיך˙·‡ כשתשלים

רשע של אבותיו הרשעים דור את ותראה תבא ותמות

אור: יראו לא נצח עד אשר בגיהנם ‡„Ì(Î‡)נידונים
.ÔÈ·È ‡ÏÂ ¯˜È·בה ילך שאם לפניו נתונה החיים דרך

הטוב: את מבין אינו נכבד הרי

cec zcevn
(‚È).¯˜È· Ì„‡Âשילין עשרו ביקר בוטח האדם אין הלא

העושר: הוא מה וא"כ הבוקר עד בעשרו�Ï˘Ó.עמו הבוטח
והענין הדעת בחסרון אליהם ודומים לבהמות נמשל הוא

גמור: לדמיון „¯ÌÎ.(È„)כפול ‰Êלעצמם להחזיק מנהגם כן
בה: ולבטוח העושר עם להתהלל הזאת הכסילות את

.Ì‰È¯Á‡לעולם ירצו המה גם אחריהם הבאים בניהם אף
העושר: עם להתהלל אבותיהם פי אלÔ‡ˆÎ.(ÂË)באמרי הנאסף הצאן כמו הגוף עם הנפש לכלות למיתה המה ועומדים

הגוף: עם הנפש תכלה בקבר כי וכל מכל ישברם והמות בשאול להשימם כולם יאספו כן נפשותם עם הגופות Â„¯ÈÂ.הדיר
וזריחתם: בקרם עת בבוא הישרים בם ימשלו עתם יבוא כאשר בחייהם מהםÌ¯ÂˆÂ.אף ישאר ולא בשאול להרקב יובא וחזקם

מהנפש: ולא מהגוף לא ÂÏ.מאומה ÏÂ·ÊÓ:השאול אל יובא שלו המדור ˘‡ÏÂ.(ÊË)מן „ÈÓהגוף עם נפשי תכלה לבל
ÏÒ‰.בקברי: È�Á˜È ÈÎ:עולם עד למעלה עמו גנוזה להיות יקח נפשי ˙È¯‡.(ÊÈ)את Ï‡:העשיר קנאת בעבור תדאג אל
(ÁÈ).ÏÎ‰כל אין ולרש וכן לא וכלל יב)כלל È¯„.:(ש"ב ‡Ï:הקבר �Â˘Ù.(ËÈ)אל ÈÎחייו בימי עצמו נפש ברך לבד הוא

יודוך: הכל אז בעוה"ב לך להיטיב מעשיך תטיב כאשר אתה אבל מזולת נתברך לא אבל לי יהיה שלום Â‚Â'.(Î)ואמר ‡Â·˙
עוה"ב: אור ראו לא נצח שעד תבין אז הון לאסוף חמדתם כל היתה ג"כ אשר אבותיו דור גמול עד אף להשכיל תבוא כאשר

(‡Î).¯˜È· Ì„‡נמשל שהוא בו ולבטוח חמדתו כל בו ישים לבל יבין ולא העושר ביקר הוא אשר האדם כי תבין אף ר"ל
גמור: דמיון הדעת ביתרון להם ודומים לבהמות

oeiv zcevn
(‚È).¯˜È·:יקר דמיון:�„ÂÓ.מלשון מל'ÏÒÎ.(È„)מלשון

רצון:Âˆ¯È.להם:ÂÓÏ.כסילות: שמו:˘˙Â.(ÂË)מלשון
.ÌÚ¯È:ישברם.Â„¯ÈÂ:וימשלו.Ì¯ÂˆÂור"ל צור מלשון
ורקבון:ÂÏ·Ï˙.חזקם: בליה כמוÏÂ·ÊÓ.מלשון מדור ענין

לך זבול ח)בית :(מ"א

xe` ldi
אדם איןיג ב' קנ"א שבת נדמו. כבהמות נמשל ילין בל ביקר

נמשל שנאמר כבהמה לה שנדמה עד באדם שולטת חיה
דהיינו כפול הוא פשוטו דלפי מהרש"א וכ' נדמו. כבהמות
שהחיה ממשלה מלשון נמשל דרשו ולכך נדמו היינו נמשל
בפ"ד כ"ה עכ"ל כו' כבהמה האדם לה שנדמה ע"י בו מושלת

ע"ב: דל"ח דסנהדרין
קמ"גזח"ב נשא זח"ג א'. קע"ט ה' פרק בספד"צ תרומה ס"פ

אדם פסוק ע"א. רל"ח דף פינחס סע"ב ר"ז דף בלק סע"ב
בא כי שם וילן ע"פ ויצא בפ' נתבאר במד"ר ע"ז ומ"ש ביקר

השמש:

bk wxt aÎl`eny - mi`iap
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(„).˘Ó˘ Á¯ÊÈ ¯˜Â· ¯Â‡ÎÂגדולתי שתלך והבטיחני

ואור: הולך אשר נוגה כאור וגדל, Ï‡הלוך ¯˜Â·
.˙Â·Ú:אפל שאינו ı¯‡Ó.אור ‡˘„ ¯ËÓÓ ‰‚Â�Ó

עלי צח כחום ממטר, הבא מנוגה יותר בוקרי מאיר

והשמש דשאים, מלאה הארץ על יורד כשהמטר אור,

ממטר הבא מנוגה יותר פתרונו, וכן ומבהיק. עליו זורח

מארץ: דשא ‡Ï.(‰)של ÌÚ È˙È· ÔÎ ‡Ï ÈÎשיהא

עבות: ÌÏÂÚ.בוקרי ˙È¯· ÈÎ,לי שם אשר התורה

ושמורה: ביתי בכל ıÙÁ.ערוכה ÏÎÂ ÈÚ˘È ÏÎ ÈÎ
קצר: מקרא זה והרי לפניו, מוכנים Ï‡צרכי ÈÎ

.ÁÈÓˆÈברית כי אחר: דבר מלכותי. אחר למלך עוד

ערוכה והברית קיימת, מלכותי להיות לביתי, שם עולם

הנביאים: כל בפי ÂÓ�„.(Â)בכל, ıÂ˜Îקרדו"ן

אשר עד מתקשה, וסופו ונד, נע רך שבקטנותו בלע"ז,

יקחוהו: ביד ÏÓÈ‡.(Ê)לא Ì‰· Ú‚È ˘È‡Âצריך

לקצצו: זיין בכלי ידו וימלא ברזל, בשרו את שילבש

.˙·˘· ÂÙ¯˘È ÛÂ¯˘ ˘‡·Âאלא תקנה שם ואין

אין הרשעים כך כנגדם, ולהתחמם ולשבת שריפה,

בגיהנם: שריפה אלא תקנה, יושב·˘·˙.להם הקב"ה

הדין: כסא על

cec zcevn
(„).¯˜Â· ¯Â‡ÎÂלהמשיל סיבה היא כזה המושל לומר: רצה

סיבה הוא אשר המזרח, בפאת המאיר הבוקר אור כמו היראה,
יהיה לא הבקר כשאור אבל השמש, אחריו לשיזרח ידוע
ידועה סיבה הבוקר אור אין מעונן, כשיהיה כי בעבים, מעונן

יכסנו: הענן כי נראה, יהיה לא כי השמש, Â�Ó‚‰לזריחת
.¯ËÓÓ,כאלה במושלים הדבר וכן הארץ, מן דשא להצמיח הסיבה באה יחד משניהם אשר השמים, וממטר השמש מנוגה כמו

צדיק כן ויכסנו, הענן יבוא כי בזריחתו, לשיתמיד סיבה זו אין השמש, לזריחת ידועה סיבה היא הבוקר אור אשר אף כי
אם כי היראה תמשול לא ומטרהמושל, השמש שנוגה וכמו מותו, אחרי לא אף הממשלה, ממנו בסור ולא הוא, ימשול בעוד

חבירו המושל אם היראה, להמשיל יוכל לא מושל, אחד צדיק כן זה, בלא זה ולא דשא, להצמיח סיבה יחד המה השמים
בידו: ומוחה נגדו ·È˙È.(‰)עומד ÔÎ ‡Ï ÈÎ:האל יראת הממשלת עם היא כן לא מלכותי, בית ממשלת ÌÏÂÚאלא ˙È¯· ÈÎ

.ÈÏ Ì˘:היא עולם וברית לבדו, לי שם המלוכה ·ÏÎ.ממשלת ‰ÎÂ¯Úביד ונתנה מלוכה היותה על בה, תלוי הכל לומר: רצה
שאין השמים, ומטר השמש לנוגה ידמו אשר נגדו, עומד חבירו כאשר האחד ביד הכח שאין מושלים כממשלת ואינה אחד,

הדשא: להצמיח חבירו זולת אחד ביד כממשלתÂÓ˘Â¯‰.הכח ואינה לדור, מדור ולזרעי לי שמורה היא הלא המלוכה גם
השמש, לזריחת ידועה סיבה שהיא הבוקר, לאור ידמה אשר בטלים, ומעשיו תוסר בחייו או תמות, עמו אשר מושל שאר

יכסהו: הענן ÈÚ˘È.ובבוא ÏÎ ÈÎכל תבוא ידינו על כן וכמו תבוא, זרעי ידי על או ידי על כי ישעי, היא הבאה, הישע כל כי
מבלעדינו: למלכות מי יצמיח לא כי לומר:ÏÚÈÏ·Â.(Â)חפץ, רצה מונד, כקוץ יהיו כולם וחבריו, כירבעם בליעל, בית אבל

מהלכם: בדרך למקום ממקום אותו מנידים אשר אדם, ברגלי המונד הקוץ ÂÁ˜È.כמו „È· ‡Ï ÈÎהבולטים החדודים בעבור כי
ממקום אותו ומנידים אדם, ברגלי מונח הוא כרחו בעל ולזה מיוחד, מקום אל הדרך מן לסלקו ביד לקחתו אפשר אי בו,

רב: זמן על בליעל בית תעמוד לא כן וכמו אחד, במקום רב זמן יונח ולא ·‰Ì.(Ê)למקום, Ú‚È ˘È‡Âבית אולם לומר: רצה
מהם אחד כל של והגוף ובחנית, בחרב לרעה, איש יגע בהם כי איש, יד בו תגע לא אשר הזה להקוץ דומה תהיה לא הבליעל

החנית: להב אחר בו תבוא הנצב עץ וגם החניתות, מברזל מלא Â‚Â'.יהיה Û¯˘ ˘‡·Âיושבת בעת ישרפו, אש בתבערת
להם: והדומים ואחאב ירבעם בבית היה וכן למו, זכר יושבת בעבור לומר, רצה או מלכותם.

oeiv zcevn
(„).˙Â·Ú:עננים.‰‚Â�Ó:וזריחה הארה חציר:„˘‡.ענין
(‰).‰ÎÂ¯Ú:סדור נדידה:Ó�„.(Â)רצון:ıÙÁ.ענין מלשון

.Ì‰ÏÎ:כל כמו·˘·˙.(Ê)מלשון בטול, ד)ענין יד :(ישעיהו

נוגש: שבת
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(‚È).¯˜È·,ותפארת יקר לשון�Ï˘Ó.:(סא"א)לשון

דממה:�„ÂÓ.משל: Ì‰È¯Á‡Âשטות:ÏÒÎ.(È„)לשון
.‰ÏÒ Âˆ¯È Ì‰ÈÙ·ויספרו בהם ידברו אחריהם והבאים

לראשונים: אירע מה דברים,Âˆ¯È.בפיהם הרצאת לשון

רשעים של דרכם זה פירשו וחז"ל בלע"ז, רטרירונ"ש

כסליהם על להם יש חלב למו כסל אבל אבודים שסופם

מרעתם לשוב אותם יועצות ואינן כליותיהם את ומכסות

למות שסופם ששכחו על להם היא שכחה תאמר ושמא

תמיד אחריתם יום כלומר ירצו בפיהם ואחריהם ת"ל

ממנו: חרדים ואין ˘˙Â.(ÂË)בפיהם ÏÂ‡˘Ï Ô‡ˆÎ
התי"ו דגשות שתו לשאול, הם כן לדיר המתאסף כצאן

של שתותיה לשון שותתו לשאול שנייה תי"ו במקום

פיהם בשמים שתו וכן התחתונה למדרגה (לקמןשאול

לשונםע"ג) פיהם בשמים קבעו שתות, לשון הוא גם

ÌÚ¯È.הרע: ˙ÂÓעל תתמה ואל יאכלם, המות מלאך

אחר במקום מצינו שכן זו אכילה יח)לשון יאכל(איוב

ברזל הירוע כמו רציצה לשון ל"א מות, בכור (ירמיהבדיו

Ï·˜¯.:טו) ÌÈ¯˘È Ì· Â„¯ÈÂכשיזרח הגאולה ליום

ועסותם שנא' כמו בהם רודים יהיו ישראל של בקרם

וגו' מלאכי)רשעים ˘‡ÏÂ.:(סוף ˙ÂÏ·Ï Ì¯ÂˆÂצורתם

רשעים אינםשל והם כלה גיהנם השאול, את תבלה

ÂÏ.כלים: ÏÂ·ÊÓמוציא והקב"ה מדור להם מהיות

שנאמ' אותם ומלהטת מנרתקה אותם(שם)חמה וליהט

ידיהם שפשטו על לו מזבול פירשו ורבותינו הבא, היום

בהמ"ק: את שהחריבו ÙÈ„‰(ÊË)בזבול ÌÈ‰Ï‡ Í‡
.È˘Ù�נפשי יפדה אלהים אזני, למשל שהטיתי אני אבל

בדרכיו: ללכת בחיי יקחני כי שאול אל אלך שלא

(ËÈ).Í¯·È ÂÈÈÁ· Â˘Ù� ÈÎנפשו את מברך הרשע

אבל רעה שום יאונך לא נפשי עליך שלום ואומר בחייו

כן: עליו אומרים אין ÍÏ.אחרים ·ÈËÈ˙ ÈÎ Í„ÂÈÂואתה

את לישר לנפשך תטיב כי יודוך הכל לדברי תשמע אם

‡·ÂÈ˙Â.(Î)דרכך: ¯Â„ „Ú ימיך˙·‡ כשתשלים

רשע של אבותיו הרשעים דור את ותראה תבא ותמות

אור: יראו לא נצח עד אשר בגיהנם ‡„Ì(Î‡)נידונים
.ÔÈ·È ‡ÏÂ ¯˜È·בה ילך שאם לפניו נתונה החיים דרך

הטוב: את מבין אינו נכבד הרי

cec zcevn
(‚È).¯˜È· Ì„‡Âשילין עשרו ביקר בוטח האדם אין הלא

העושר: הוא מה וא"כ הבוקר עד בעשרו�Ï˘Ó.עמו הבוטח
והענין הדעת בחסרון אליהם ודומים לבהמות נמשל הוא

גמור: לדמיון „¯ÌÎ.(È„)כפול ‰Êלעצמם להחזיק מנהגם כן
בה: ולבטוח העושר עם להתהלל הזאת הכסילות את

.Ì‰È¯Á‡לעולם ירצו המה גם אחריהם הבאים בניהם אף
העושר: עם להתהלל אבותיהם פי אלÔ‡ˆÎ.(ÂË)באמרי הנאסף הצאן כמו הגוף עם הנפש לכלות למיתה המה ועומדים

הגוף: עם הנפש תכלה בקבר כי וכל מכל ישברם והמות בשאול להשימם כולם יאספו כן נפשותם עם הגופות Â„¯ÈÂ.הדיר
וזריחתם: בקרם עת בבוא הישרים בם ימשלו עתם יבוא כאשר בחייהם מהםÌ¯ÂˆÂ.אף ישאר ולא בשאול להרקב יובא וחזקם

מהנפש: ולא מהגוף לא ÂÏ.מאומה ÏÂ·ÊÓ:השאול אל יובא שלו המדור ˘‡ÏÂ.(ÊË)מן „ÈÓהגוף עם נפשי תכלה לבל
ÏÒ‰.בקברי: È�Á˜È ÈÎ:עולם עד למעלה עמו גנוזה להיות יקח נפשי ˙È¯‡.(ÊÈ)את Ï‡:העשיר קנאת בעבור תדאג אל
(ÁÈ).ÏÎ‰כל אין ולרש וכן לא וכלל יב)כלל È¯„.:(ש"ב ‡Ï:הקבר �Â˘Ù.(ËÈ)אל ÈÎחייו בימי עצמו נפש ברך לבד הוא

יודוך: הכל אז בעוה"ב לך להיטיב מעשיך תטיב כאשר אתה אבל מזולת נתברך לא אבל לי יהיה שלום Â‚Â'.(Î)ואמר ‡Â·˙
עוה"ב: אור ראו לא נצח שעד תבין אז הון לאסוף חמדתם כל היתה ג"כ אשר אבותיו דור גמול עד אף להשכיל תבוא כאשר

(‡Î).¯˜È· Ì„‡נמשל שהוא בו ולבטוח חמדתו כל בו ישים לבל יבין ולא העושר ביקר הוא אשר האדם כי תבין אף ר"ל
גמור: דמיון הדעת ביתרון להם ודומים לבהמות

oeiv zcevn
(‚È).¯˜È·:יקר דמיון:�„ÂÓ.מלשון מל'ÏÒÎ.(È„)מלשון

רצון:Âˆ¯È.להם:ÂÓÏ.כסילות: שמו:˘˙Â.(ÂË)מלשון
.ÌÚ¯È:ישברם.Â„¯ÈÂ:וימשלו.Ì¯ÂˆÂור"ל צור מלשון
ורקבון:ÂÏ·Ï˙.חזקם: בליה כמוÏÂ·ÊÓ.מלשון מדור ענין

לך זבול ח)בית :(מ"א

xe` ldi
אדם איןיג ב' קנ"א שבת נדמו. כבהמות נמשל ילין בל ביקר

נמשל שנאמר כבהמה לה שנדמה עד באדם שולטת חיה
דהיינו כפול הוא פשוטו דלפי מהרש"א וכ' נדמו. כבהמות
שהחיה ממשלה מלשון נמשל דרשו ולכך נדמו היינו נמשל
בפ"ד כ"ה עכ"ל כו' כבהמה האדם לה שנדמה ע"י בו מושלת

ע"ב: דל"ח דסנהדרין
קמ"גזח"ב נשא זח"ג א'. קע"ט ה' פרק בספד"צ תרומה ס"פ

אדם פסוק ע"א. רל"ח דף פינחס סע"ב ר"ז דף בלק סע"ב
בא כי שם וילן ע"פ ויצא בפ' נתבאר במד"ר ע"ז ומ"ש ביקר

השמש:
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Bì:Lã÷ úéòéáø dëBúì ézLøôä–ïîàð.úBònãîä ïîL écëå ïéé éck–íécaäå úBzbä úòLa íäéìò ïéðîàð, ¦§©§¦§¨§¦¦Ÿ¤¤¡¨©¥©¦§©¥¤¤©§ª¨¤¡¨¦£¥¤§¨©©¦§©©¦
íBé íéòáL úBzbì íã÷å. §Ÿ¤©¦¦§¦

äíéðôìå úéòéãBnä ïî–ñøç éìk ìò ïéðîàð;õeçìå úéòéãBnä ïî–íéðîàð ïéà.ãöék?øëBî àeäL øcwä ¦©¦¦§¦§¦¤¡¨¦©§¥¤¤¦©¦¦§©¥¤¡¨¦¥©©©¨¤¥
úBøãwä,úéòéãBnä ïî íéðôì ñðëð,íéç÷Blä ïäå úBøãwä ïäå øcwä àeä–ïîàð;àöé–ïîàð Bðéà. ©§¥¦§©¦§¦¦©¦¦©©¨§¥©§¥§¥©§¦¤¡¨¨¨¥¤¡¨

:äøäèá äîåøúä ùéøôäì éãë ïîùäå ïééä úééùò úòá íäéìë úà íéøäèî íãà éðá ìëù éôì ,äîåøúä ìò óà ïéðîàð ,ãáá íéúéæä.'eke zezbd exarøçàì
øáòù.äøåäè àéäù øîåàå øáç ïäëì äîåøú ìù ïîù ìù åà ïéé ìù úéáç õøàä íò àéáäå ,ãáä úéáá íéúéæä úøéöò ïîæ åà øéöáä ïîæepnn dplawi `l

:ïîàð åðéà íéãáäå úåúéâä øçàìã ,äøåäè ú÷æçá.d`ad zbl dgipn la`æàå äàáä úâì åæ úéáç çéðî ,ïîàð åðéà íéãáäå úåúâä øçàìù òãåéù õøàä íò
:äéìò ïîàð àåä äòù äúåàáã ,ïäëì äðúåð.ziriaxíéëñðì ïéé âåìäon`p:äîåøúà éîð ïîéäî ùãå÷à ïîéäîã åâîã .úéáçä ìë ìòony icke oii ick

.zernecndõøàä íòã â"òà ,íéøåäè ïäù íéãëä ìò íâ øîåì àáå ,äæá äæ ïéòîåãîå ïéáøåòî ùãå÷å äîåøúå ïéìåç àëéà àúùäå ,íéëñðì åìáè úà øäèîä
,íéãëàå äîåøúà éîð ïîéäî ùãå÷à ïîéäîã åâîã ,íåé íéòáù úåúâä úòù íãå÷ åìéôà íéãëä ìò äéì ïðéðîäî àðãéàä ,úåúâä úòùá åìéôà íéãëä ìò ïîàð åðéà
íåé íéòáù íøäèìå íéìëä úà ïéîæäì àåä àîìòã àçøåàã íåùî ,è÷ðã íåé íéòáùå .áø÷ àåäå äàîåè ú÷æçá íäî åäåøéòù íéãëä åéäéù ùãå÷ì àåä éàðâã

:úåúâä íãå÷
d.miptle ziricend onúåñåë ïåâë ,íé÷ãä ñøç éìë ïäî ç÷éì õøàä éîò íéøã÷ íéðîàð ,íéìùåøé ãöì ,íéðôìå åðîî .ìéî å"è íéìùåøéî ÷åçø êøë úéòéãåî

ìò äøéæâ íéøæåâ ïéàù ,íäéìò åøæâ àìå íåðéîàä êëéôì ,úåøã÷ì àìå ãéñì àì ,ïùòä éðôî ,úåðåùáë ïéùåò ïéà íéìùåøéáå .íä àìá à"àù éôì .úåðåúé÷å úåøã÷
:äá ãåîòì ïéìåëé ïéàù øåáöä.xcwd `edáùåéä õøàä íò øçà øã÷ ãéì íøñî íà ìáà ,åðéîàäì àìù à"àù éôì ,åðéîàä ãáìá åì úéòéãåîì õåçî ïàéáäù éî

:åäåðéîàä àì ,íéðôì åà úéòéãåîá.zexcwd ode:íéðôì åà úéòéãåîá áùåéù øçà øã÷ ìù úåøã÷ íäîò óøöì ïîàð åðéàå .ïîàð àåä àéáäù úåøã÷ ïúåà ìò
.oigweld ode:íéøçà íéç÷åì ìöà àìå .íìöà øã÷ä ïîàð ,íàéáäù åäåàøù íéøáç.`vi:ïîàð åðéà ,åéøåçàì áåùì úéòéãåîä ïî

`xephxa yexit

זו חבית מניח נאמ�, אינו והבדי� הגתות שלאחר היודע האר� ע� –

שעה שבאותה לכה�, יתננה ואז הבאה, בשנה בגת הענבי� דריכת לזמ�

ממנו, יקבלנה אשתקד של שהיא מכירה שהכה� פי על וא� עליה. נאמ�

והבדי� הגתות בשעת טומאה משו� גזרו ומושבשלא משכב מטמאי (הל'

ב). BÏיא, ¯Ó‡ Ì‡Â:הגתות בשעת שלא לכה� האר� ע� –ÈzL¯Ù‰ ¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ
L„˜ ˙ÈÚÈ·¯ dÎB˙Ïלנסכי הלוג רביעית זו חבית בתו� הפרשתי – ¿»¿ƒƒ…∆

להפריש צרי� שהיה התרומה כשיעור בחבית שיש כלומר המזבח,

בתוכה היא ועדיי� לנסכי�, שהפרישה יתירה רביעית (המאירי),ועוד

ÔÓ‡�הקודש על נאמ� שהוא שמתו� טהורה, שהיא החבית, כל על – ∆¡»
התרומה. על א� נאמ� ברישא, ששנינו כמו ÔÓLשבה, ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck«≈«ƒ¿«≈∆∆

˙BÚn„Ó‰�מה הופרשו לא שעדיי� שמ�, או יי� מלאי� כדי� – «¿À»
להפריש כדי טהרת� על שמר האר� שע� וראינו ומעשרות, תרומה

וקודש ותרומה חולי� ונמצא למנחות, שמ� או המזבח לנסכי יי� מה�

אלו(miaxern)מדומעי� ורש"י),בכדי� Ì‰ÈÏÚ(גמרא ÔÈ�Ó‡�עמי – ∆¡»ƒ¬≈∆
ÌÈca‰Âהאר�, ˙Bzb‰ ˙ÚLa�הכדי על ג� ה� שנאמני� כלומר – ¿»««ƒ¿««ƒ

שבכדי�, הקודש על שנאמני� שמתו� טהורי�, שה� לומר עצמ�

שעירוהו הכדי� שיהיו לקודש הוא שגנאי הכדי�, על ג� ה� נאמני�

המזבח, על קרב והוא טומאה, בחזקת ÌÈÚ·Lמה� ˙BzbÏ Ì„˜Â¿…∆«ƒƒ¿ƒ
ÌBÈ�ה נאמני� יו�, שבעי� עד והבדי� הגיתות שעת קוד� ואפילו –

ולטהר� הכדי� את להכי� היה שדרכ� לפי הללו, הכדי� טהרת על

והבדי� הגיתות קוד� יו� שבעי� והשמ� היי� ורש"י;בשביל (גמרא

רמב"�).

ה ה נ ש מ ר ו א ב

מבקודש. בתרומה שיש אחרת בחומרה ללמד מוסיפה משנתנו

˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓעשר חמשה מירושלי� הרחוקה המודיעי�, מעיר – ƒ«ƒƒ
ב),מיל צג, פסחי� ירושלי�,ÌÈ�ÙÏÂ(גמרא לצד –ÔÈ�Ó‡��קדרי – ¿ƒ¿ƒ∆¡»ƒ

האר�, Ò¯Áעמי ÈÏk ÏÚ,�בה וכיוצא וכוסות קדרות כגו� הדקי�, – «¿≈∆∆
לומר נאמני� אינ� אבל לקודש, ה� וראויי� בטהרה שעשא� לומר

בכלי צור� שהיה לפי במפרשי�, מבואר הטע� לתרומה. טהורי� שה�

בה� שאפו או שבישלו חרס כלי שכל הקדשי�, בשביל הרבה חרס

נותר, ונעשה בה� שנבלע הקודש מחמת אות� שוברי� היו קדשי�

שכתוב כא):כמו ו, וכיו�(ויקרא יישבר", בו תבושל אשר חרש "וכלי

קדרי� אצל הכלי� את קוני� היו "חברי�", קדרי� מוצאי� היו שלא

לא בירושלי� שכ� לירושלי�, המודיעי� בי� יושבי� שהיו האר�, עמי

ה מפני כבשונות, עושי� הקלוהיו הלכ� לקדרות, ולא לסיד לא עש�,

גזרו ולא ולפני�, המודיעי� מ� שה� הקדרי� לאות� להאמי� חכמי�

שאי� הציבור, על גזירה גוזרי� שאי� קודש, לעני� טומאה עליה�

בה לעמוד המאירי).יכולי� ıeÁÏÂ(רש"י; ˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓאבל – ƒ«ƒƒ¿«
ולחו�, המודיעי� �‡ÌÈ�Óמעיר ÔÈ‡ליקח ואסור הכלי�, טהרת על – ≈∆¡»ƒ

הקודש. לש� �Ò�Îמה� ,˙B¯„w‰ ¯ÎBÓ ‡e‰L ¯cw‰ ?„ˆÈk≈«««»∆≈«¿≈ƒ¿«
,ÌÈÁ˜Bl‰ Ô‰Â ˙B¯„w‰ Ô‰Â ¯cw‰ ‡e‰ ,˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓ ÌÈ�ÙÏƒ¿ƒƒ«ƒƒ««»¿≈«¿≈¿≈«¿ƒ

ÔÓ‡�–מפרש:רש"יxcwd `ed�מחו קדרותיו שהביא קדר אותו – ∆¡»
מסר� א� אבל טהורות, שה� לומר עליה� נאמ� בלבד הוא למודיעי�,

נאמ�; האחר אי� ולפני�, המודיעי� מ� או במודיעי� היושב אחר לקדר

zexcwd ode,�נאמ הוא בלבד עליה� הביא�, שהוא הקדירות אות� –

מ� או במודיעי� היושב אחר קדר של קדירות עמה� לצר� נאמ� ואינו

ולפני�; migweldהמודיעי� ode�ע בא הקדר את שראו אות� –

ראוהו. שלא אחרי� אצל לא אבל אצל�, הוא נאמ� –Èˆ‡קדירותיו, »»
ולחו�, המודיעי� �‡ÔÓמ� B�È‡�מפרשי ויש קדירותיו. על ש� – ≈∆¡»

אחרת: בדר� הסיפא zexcwdאת ode xcwd `ed ziricend on miptl qpkp

migweld ode�וה הקדירות אות� וה� הקדר אותו שהוא פי על א� –

לומר הקדרות על נאמ� היה לא למודיעי� שמחו� הלוקחי�, אות�

הוא הרי המודיעי�, מ� לפני� משנכנס מקו� מכל טהורות, on`p.שה�

`viשוב ולחו�, המודיעי� on`p,מ� epi`אלא תלויה הנאמנות שאי�

נאמ� אינו אחר מקו� ובכל נאמ�, זה שבמקו� (הרמב"�;במקו�,

המאירי).

בגמרא: ברייתא מובאת עצמה מודיעי� ueglk.בדי� minrt miptlk minrt miricen"

`vei xcw ?cvik(�למודיעי ונכנס המודיעי� מ� qpkp(מלפני� xage�מחו (שבא

– למודיעי�) ונכנס עלmiptlkלמודיעי� לומר במודיעי� הוא שנאמ� (היינו

לא וא� לאחוריו, עוד יחזור לא שהקדר לפי לקודש, טהורות שה� קדירותיו

עוד). ימצאהו לא עכשיו ueglk,יקח ± oi`vei mdipy e` miqpkp mdipy�שניה שא�

שימשיכו עד להמתי� אפשר הרי למודיעי�, ונכנסי� למודיעי� מחו� באי�

הקדר את ומצא הואיל יוצאי�, שניה� וא� ולפני�; המודיעי� מ� ויהיו דרכ�

וכל במודיעי�; א� ממנו יקח לא שוב ממנו, לקח ולא ולפני� המודיעי� מ�

המודיעי�, מ� לפני� להיכנס עומד והקדר הואיל יוצא, וחבר נכנס קדר שכ�

ש�. ממנו ויקח החבר יחזור

izdw - zex`ean zeipyn
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âäîeøza úBáàñî íéãéa ïéáeâð íéìëà ïéìëBà,Lãwa àG ìáà.Lãwì äìéáè ïéëéøö íéøetk øqçîe ïðBàä,ìáà §¦Ÿ¨¦§¦§¨©¦§Ÿ¨©§¨£¨©Ÿ¤¨¥§ª©¦¦§¦¦§¦¨©Ÿ¤£¨
äîeøzì àG. ©§¨

ãäîeøza øîç,äðMä úBîé ìk ïîLå ïéé úøäè ìò íéðîàð äãeäéaL,äîeøzä ìò óà íécaäå úBzbä úòLáe. Ÿ¤©§¨¤¦¨¤¡¨¦©©£©©¦¨¤¤¨§©¨¨§¨©©¦§©©¦©©©§¨
äîeøz ìL ïéé ìL úéáç Bì eàéáäå íécaäå úBzbä eøáò–epnî äpìa÷é àG;äàaä úâì dçépî ìáà.øîà íàå ¨§©¦§©©¦§¥¦¨¦¤©¦¤§¨§©§¤¨¦¤£¨©¦¨§©©¨¨§¦¨©

b.dnexza zea`eqn micia miaebp milke` oilke`áçúù éî .ùãå÷ä íò àì ìáà äîåøúä íò úåáàåñî íéãéá ïéáåâð ïéìåç ìù íéìëåà ïéìëåà ,øîà÷ éëä
ìöá åà ïåðö ìåëàì ù÷áå ,øëøë åà ùåë é"ò åéôá ùãå÷ ìù ïéìëåà åîöò àåä áçúù åà ,úåáàåñî åéãé ìëåàä äæå ,úåøåäè íéãéá åéôá ùãå÷ ìù ïéìëåà åøéáç åì
ùãå÷ ìù ïéìëåàá úåáàåñî åéãéá òâé àîù ,ùãå÷ä íò íìëàé àìù ïðáø øåæâ ä"ôà ,ïéìåçä úà úåàîèî äàîåèì úåéðùä úåáàåñî íéãé ïéàù ,ïäîò ïéìåç ìù
åéä ,íäéìò ïé÷ùî åéùëò äéä åìéàù ,íéáåâð è÷ð éëäìå .òâð àìå øéäæ ïðéøîà àìà ,åæ äìòî åùò àì ,úåìñåô úåáàåñîä íéãéäù ô"òà ,äîåøú ïéðòìå .åéôáù

ïéìåçä úà ïéùåòå íéãéä úîçî íéðåùàø íéùòð ïé÷ùîä:äúåà íéìñåô åéôáù äîåøúá ïéòâåðùëå ,íééðùe`d.op:åúîá àîèð àìùxqegne.mixetkìáèù
:åéúåðáø÷ àéáä àìå åùîù áéøòäå.dliah oikixvøñåçîå .äìéáè ïðáø åäðéëøöà ùãå÷á íéøåñà åéä àðãéàä ãòã ïåéë .ùãå÷ ìåëàì äöø íà åðáø÷ àéáéù øçàì

:äòéâðá ìñåô åðéà ìåëàì øåñàù ô"òà ïðåàäå .äòéâðá ùãå÷ä úà ìñåô íéøåôë.dnexza `l la`øåñà ïðåàã â"òàå .äîåøúá íéøúåî ïðåàå íéøåôë øñåçîã
ùãå÷ ìëàé àì øæ ìëåî äéì ïðéáøîã ,äîåøúá àåä øúåî ,éðù øùòîá(á"ë àø÷éå):úåðéðà àìå êì éúøîà úåøæ ,

c.'eke oipn`p dcediayàéáäì øùôà äéä àìå ,äúéä äãåäé õøà íéìùåøéå ,äãåäéì ìéìâ ïéá ú÷ñôî äúéä íééúåë õøà ìù äòåöøù éôì ,äãåäéá è÷ð éëäì
:íéëñðì åàéáäì øùôà äéä àì ìéìâáù íéøáç ìù åìéôàå ,íéîòä õøà ìò äàîåè åøæâù éôì äãåäéì ìéìâä õøàî ùãå÷zeni lk onye oii zxdh lr oipn`p

.dpydåìà ïîùå ïéé øîà íà ìáà .ø÷ùî àìå øäãæî ùãå÷ã àøîåç íåùîã ,íìåòì ïîàð ,úåçðîì àåäå øåäè äæ ïîù ,íéëñðì àåäå øåäè äæ ïéé øîàù õøàä íò
:äá éø÷ùî àîìã ïðéùééçå õøàä éîò éðéòá øåîç äîåøú úàîåè øåñà ïéàù ,ïîàð åðéà ,äîåøúì ïäå íéøåäè.micade zezbd zryaeíéøöåòù úòáå øéöáä úòá

`xephxa yexit
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התרומה. על לקודש חכמי� שעשו במעלות ממשיכה משנתנו

ÔÈÏÎB‡,לאכול מותר –ÔÈ·e‚� ÌÈÏÎ‡באו שלא יבשי�, מאכלי� – ¿ƒ…»ƒ¿ƒ
טומאה, לקבל הוכשרו ולא מי� B·‡ÒÓ˙עליה� ÌÈ„Èa,טמאות – ¿»«ƒ¿…»

‰Óe¯zaהוכשרו ולא הואיל אותה, מטמאות אינ� הידיי� שהרי – «¿»
טומאה, לקבל L„waהאוכלי� ‡G Ï·‡טומאה מקבל שהקודש – ¬»«…∆

שכ� מי�, עליו באו לא ezxyknאפילו ycewd zaig�א טומאה, לקבל

אפילו לאכול לו אסור טמאות שידיו מי ולפיכ� מי�, הכשר בלא

שאסור ללמדנו כא� באה לא שמשנתנו מבואר, בגמרא יבשי�. קדשי�

הקודש שחיבת היא ידועה זו הלכה שהרי נגובי�, קודש מאכלי לאכול

להשמיענו היא באה אלא מי�, בלא א� טומאה לקבל (לפימכשרת

הרמב"�), טהורפירוש שאד� כגו� קודש, של באוכלי� נגע לא שאפילו

שמא גזירה אסור, מקו� מכל במזלג, נטל� שהוא או פיו, לתו� תחב�

הטמאות בידיו אות� ויטול במי�, שהדיח� חולי� מאכלי עמה� יאכל

לפי בר�, – שבפיו. הקודש את יטמאו פיו לתו� וכשיכניס� ויטמא�,

של לפירש"יפירושו (וכ� בדר�הברטנוראבגמרא משנתנו מתפרשת (

טומאה, לקבל הוכשרו שלא לאוכלי� המשנה כוונת שאי� לגמרי, אחרת

באוכלי� הוא המדובר מי�אלא ידי על א� טומאה לקבל שהוכשרו

הוא: כ� המשנה ופירוש הקודש, חיבת מחמת miaebpא� milke` oilke`

רטובי�, אינ� שעכשיו כלומר יבשי�, חולי� לאכול מותר –micia

,zea`eqn,הקודש ע� לא אבל התרומה, ע� יחד לטומאה, שניות שה�

לתו� חבירו לו שתחב או במזלג קודש של האוכלי� את שנטל כגו�

שאי� פי על שא� עמה�, חולי� של בצל או צנו� לאכול ורצה פיו

מסואבות מכלידיי� החולי�, את מטמאות לטומאה) שניות (שה�

המסואבות בידיו יגע שמא הקודש, ע� יאכל� שלא חכמי� גזרו מקו�

שא� זו, מעלה עשו לא תרומה לעני� אבל שבפיו. קודש של באוכלי�

למעלה ששנינו כמו התרומה, את פוסלות המסואבות שהידיי� פי על

גזרו לא מקו� מכל בתרומה, לטומאה שלישי עושה לטומאה ששני

אומרי� שאנו פיו, שבתו� תרומה של באוכלי� יגע שמא חכמי�

שאילו נגובי�", "אוכלי� המשנה ונקטה יגע. ולא שייזהר בתרומה

מחמת ראשוני� נעשי� שעליה� המשקי� היו עכשיו, לחי� היו

לטומאה, בשני נוגעי� שאפילו המשקי� על חכמי� שגזרו הידיי�,

"כל ז): ח, (פרה, ששנו כמו לטומאה", "ראשו� נעשי� ה� הרי

תחילה להיות משקי� מטמא התרומה את d`nehl),הפוסל oey`x epiid)

שבתו� בתרומה נוגעי� וכשה� לטומאה, שני החולי� את ועושי�

אותה. פוסלי� ה� הרי מקרוביו‰‡Ô�Bפיו אחד לו שמת מי – »≈
מ� "אונ�" נקרא הוא המיתה יו� כל עליה�, להתאבל חייב שהוא

המיתה יו� שלאחר בלילה ואמנ� בקדשי�, לאכול ואסור התורה

א� קדשי� יאכל שלא גזרו חכמי� אבל מדרבנ�, אלא אונ� אינו

ÌÈ¯etkבלילה, ¯qÁÓe,שמשו והעריב שטבל מצורע או זב כגו� – ¿À«ƒƒ
טבילתו, למחרת לכפרתו קרבנות שיביא עד בקדשי� לאכול לו שאסור

L„wÏ ‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆעל א� אנינותו, זמ� שנגמר לאחר האונ� – ¿ƒƒ¿ƒ»«…∆
קרבנותיו,פי שהביא לאחר כפורי� מחוסר וכ� במתו, נטמא שלא

אסורי� היו עכשיו ועד שהואיל בקדשי�, לאכול כדי טבילה צריכי�

ידעו, לא וה� ונטמאו דעת� הסיחו שמא חוששי� קדשי�, באכילת

לקודש. טבילה חכמי� הצריכו� Óe¯zÏ‰לפיכ� ‡G Ï·‡�שהאונ – ¬»«¿»
למחוסר מותר וכ� אנינותו, בזמ� א� התרומה את לאכול מותר

כפרתו. קרבנות שהביא קוד� בתרומה לאכול הכיפורי�

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ללמד, משנתנו באה התרומה, על בקודש חכמי� שעשו המעלות למעלה שנשנו לאחר

בקדשי�. שאינ� חומרות בתרומה שיש

‰Óe¯za ¯ÓÁ,מבקודש –‰„e‰ÈaL,יהודה באר� –ÌÈ�Ó‡�– …∆«¿»∆ƒ»∆¡»ƒ
האר�, ÔÓLÂעמי ÔÈÈ ˙¯‰Ë ÏÚ,�קדשי לעני� –‰�M‰ ˙BÓÈ Ïk ««¬««ƒ»∆∆»¿«»»

המזבח", נסכי לש� בטהרה שמרתיו זה "יי� לומר: האר� ע� שנאמ� –

נזהרי� הקודש חומרת שמשו� מנחות", לש� בטהרה שמרתיו זה "שמ�

אלו ושמ� "יי� שאמר: האר� ע� אבל משקרי�. ואינ� האר� עמי

חמור התרומה טומאת איסור שאי� נאמ�, אינו לתרומה", וה� טהורי�,

ביהודה שדווקא מבואר, בגמרא בה. משקרי� שמא וחוששי� בעיניה�

הכותי� אר� של שרצועה לפי בגליל, לא אבל קדשי�, לעני� נאמני�

ושמ� יי� מש� להביא היה אפשר ואי ליהודה, גליל בי� מפסקת היתה

העמי�. אר� על טומאה שגזרו מפני נסכי�, לש� »«¿ÚL·e˙לירושלי�
ÌÈca‰Â ˙Bzb‰�הזיתי עצירת ובזמ� בגת הענבי� דריכת בזמ� – «ƒ¿««ƒ

הבד, ‰mipn`p‰Óe¯zבבית ÏÚ Û‡שאז לפי טהורה, שהיא לומר – «««¿»
ב תרומה להפריש כדי כליה�, את מטהרי� ‰Bzb˙טהרה.הכל e¯·Ú»¿«ƒ

ÌÈca‰Â�הזיתי עצירת זמ� או בגת הענבי� דריכת זמ� שעבר לאחר – ¿««ƒ
הבד, BÏבבית e‡È·‰Âטהרת על (השומר "חבר" לכה� האר� עמי – ¿≈ƒ
Óe¯z‰התרומה), ÏL ÔÈÈ ÏL ˙È·Á,טהורה שהיא ואמרו –‡G »ƒ∆«ƒ∆¿»

epnÓ ‰pÏa˜Èבחזקת האר� מע� החבית את הכה� יקבל לא – ¿«¿∆»ƒ∆
נאמ�; אינו והבדי� הגתות שלאחר ‰a‡‰טהורה, ˙‚Ï dÁÈpÓ Ï·‡¬»«ƒ»¿««»»

izdw - zex`ean zeipyn
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Bì:Lã÷ úéòéáø dëBúì ézLøôä–ïîàð.úBònãîä ïîL écëå ïéé éck–íécaäå úBzbä úòLa íäéìò ïéðîàð, ¦§©§¦§¨§¦¦Ÿ¤¤¡¨©¥©¦§©¥¤¤©§ª¨¤¡¨¦£¥¤§¨©©¦§©©¦
íBé íéòáL úBzbì íã÷å. §Ÿ¤©¦¦§¦

äíéðôìå úéòéãBnä ïî–ñøç éìk ìò ïéðîàð;õeçìå úéòéãBnä ïî–íéðîàð ïéà.ãöék?øëBî àeäL øcwä ¦©¦¦§¦§¦¤¡¨¦©§¥¤¤¦©¦¦§©¥¤¡¨¦¥©©©¨¤¥
úBøãwä,úéòéãBnä ïî íéðôì ñðëð,íéç÷Blä ïäå úBøãwä ïäå øcwä àeä–ïîàð;àöé–ïîàð Bðéà. ©§¥¦§©¦§¦¦©¦¦©©¨§¥©§¥§¥©§¦¤¡¨¨¨¥¤¡¨

:äøäèá äîåøúä ùéøôäì éãë ïîùäå ïééä úééùò úòá íäéìë úà íéøäèî íãà éðá ìëù éôì ,äîåøúä ìò óà ïéðîàð ,ãáá íéúéæä.'eke zezbd exarøçàì
øáòù.äøåäè àéäù øîåàå øáç ïäëì äîåøú ìù ïîù ìù åà ïéé ìù úéáç õøàä íò àéáäå ,ãáä úéáá íéúéæä úøéöò ïîæ åà øéöáä ïîæepnn dplawi `l

:ïîàð åðéà íéãáäå úåúéâä øçàìã ,äøåäè ú÷æçá.d`ad zbl dgipn la`æàå äàáä úâì åæ úéáç çéðî ,ïîàð åðéà íéãáäå úåúâä øçàìù òãåéù õøàä íò
:äéìò ïîàð àåä äòù äúåàáã ,ïäëì äðúåð.ziriaxíéëñðì ïéé âåìäon`p:äîåøúà éîð ïîéäî ùãå÷à ïîéäîã åâîã .úéáçä ìë ìòony icke oii ick

.zernecndõøàä íòã â"òà ,íéøåäè ïäù íéãëä ìò íâ øîåì àáå ,äæá äæ ïéòîåãîå ïéáøåòî ùãå÷å äîåøúå ïéìåç àëéà àúùäå ,íéëñðì åìáè úà øäèîä
,íéãëàå äîåøúà éîð ïîéäî ùãå÷à ïîéäîã åâîã ,íåé íéòáù úåúâä úòù íãå÷ åìéôà íéãëä ìò äéì ïðéðîäî àðãéàä ,úåúâä úòùá åìéôà íéãëä ìò ïîàð åðéà
íåé íéòáù íøäèìå íéìëä úà ïéîæäì àåä àîìòã àçøåàã íåùî ,è÷ðã íåé íéòáùå .áø÷ àåäå äàîåè ú÷æçá íäî åäåøéòù íéãëä åéäéù ùãå÷ì àåä éàðâã

:úåúâä íãå÷
d.miptle ziricend onúåñåë ïåâë ,íé÷ãä ñøç éìë ïäî ç÷éì õøàä éîò íéøã÷ íéðîàð ,íéìùåøé ãöì ,íéðôìå åðîî .ìéî å"è íéìùåøéî ÷åçø êøë úéòéãåî

ìò äøéæâ íéøæåâ ïéàù ,íäéìò åøæâ àìå íåðéîàä êëéôì ,úåøã÷ì àìå ãéñì àì ,ïùòä éðôî ,úåðåùáë ïéùåò ïéà íéìùåøéáå .íä àìá à"àù éôì .úåðåúé÷å úåøã÷
:äá ãåîòì ïéìåëé ïéàù øåáöä.xcwd `edáùåéä õøàä íò øçà øã÷ ãéì íøñî íà ìáà ,åðéîàäì àìù à"àù éôì ,åðéîàä ãáìá åì úéòéãåîì õåçî ïàéáäù éî

:åäåðéîàä àì ,íéðôì åà úéòéãåîá.zexcwd ode:íéðôì åà úéòéãåîá áùåéù øçà øã÷ ìù úåøã÷ íäîò óøöì ïîàð åðéàå .ïîàð àåä àéáäù úåøã÷ ïúåà ìò
.oigweld ode:íéøçà íéç÷åì ìöà àìå .íìöà øã÷ä ïîàð ,íàéáäù åäåàøù íéøáç.`vi:ïîàð åðéà ,åéøåçàì áåùì úéòéãåîä ïî

`xephxa yexit

זו חבית מניח נאמ�, אינו והבדי� הגתות שלאחר היודע האר� ע� –

שעה שבאותה לכה�, יתננה ואז הבאה, בשנה בגת הענבי� דריכת לזמ�

ממנו, יקבלנה אשתקד של שהיא מכירה שהכה� פי על וא� עליה. נאמ�

והבדי� הגתות בשעת טומאה משו� גזרו ומושבשלא משכב מטמאי (הל'

ב). BÏיא, ¯Ó‡ Ì‡Â:הגתות בשעת שלא לכה� האר� ע� –ÈzL¯Ù‰ ¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ
L„˜ ˙ÈÚÈ·¯ dÎB˙Ïלנסכי הלוג רביעית זו חבית בתו� הפרשתי – ¿»¿ƒƒ…∆

להפריש צרי� שהיה התרומה כשיעור בחבית שיש כלומר המזבח,

בתוכה היא ועדיי� לנסכי�, שהפרישה יתירה רביעית (המאירי),ועוד

ÔÓ‡�הקודש על נאמ� שהוא שמתו� טהורה, שהיא החבית, כל על – ∆¡»
התרומה. על א� נאמ� ברישא, ששנינו כמו ÔÓLשבה, ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck«≈«ƒ¿«≈∆∆

˙BÚn„Ó‰�מה הופרשו לא שעדיי� שמ�, או יי� מלאי� כדי� – «¿À»
להפריש כדי טהרת� על שמר האר� שע� וראינו ומעשרות, תרומה

וקודש ותרומה חולי� ונמצא למנחות, שמ� או המזבח לנסכי יי� מה�

אלו(miaxern)מדומעי� ורש"י),בכדי� Ì‰ÈÏÚ(גמרא ÔÈ�Ó‡�עמי – ∆¡»ƒ¬≈∆
ÌÈca‰Âהאר�, ˙Bzb‰ ˙ÚLa�הכדי על ג� ה� שנאמני� כלומר – ¿»««ƒ¿««ƒ

שבכדי�, הקודש על שנאמני� שמתו� טהורי�, שה� לומר עצמ�

שעירוהו הכדי� שיהיו לקודש הוא שגנאי הכדי�, על ג� ה� נאמני�

המזבח, על קרב והוא טומאה, בחזקת ÌÈÚ·Lמה� ˙BzbÏ Ì„˜Â¿…∆«ƒƒ¿ƒ
ÌBÈ�ה נאמני� יו�, שבעי� עד והבדי� הגיתות שעת קוד� ואפילו –

ולטהר� הכדי� את להכי� היה שדרכ� לפי הללו, הכדי� טהרת על

והבדי� הגיתות קוד� יו� שבעי� והשמ� היי� ורש"י;בשביל (גמרא

רמב"�).

ה ה נ ש מ ר ו א ב

מבקודש. בתרומה שיש אחרת בחומרה ללמד מוסיפה משנתנו

˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓעשר חמשה מירושלי� הרחוקה המודיעי�, מעיר – ƒ«ƒƒ
ב),מיל צג, פסחי� ירושלי�,ÌÈ�ÙÏÂ(גמרא לצד –ÔÈ�Ó‡��קדרי – ¿ƒ¿ƒ∆¡»ƒ

האר�, Ò¯Áעמי ÈÏk ÏÚ,�בה וכיוצא וכוסות קדרות כגו� הדקי�, – «¿≈∆∆
לומר נאמני� אינ� אבל לקודש, ה� וראויי� בטהרה שעשא� לומר

בכלי צור� שהיה לפי במפרשי�, מבואר הטע� לתרומה. טהורי� שה�

בה� שאפו או שבישלו חרס כלי שכל הקדשי�, בשביל הרבה חרס

נותר, ונעשה בה� שנבלע הקודש מחמת אות� שוברי� היו קדשי�

שכתוב כא):כמו ו, וכיו�(ויקרא יישבר", בו תבושל אשר חרש "וכלי

קדרי� אצל הכלי� את קוני� היו "חברי�", קדרי� מוצאי� היו שלא

לא בירושלי� שכ� לירושלי�, המודיעי� בי� יושבי� שהיו האר�, עמי

ה מפני כבשונות, עושי� הקלוהיו הלכ� לקדרות, ולא לסיד לא עש�,

גזרו ולא ולפני�, המודיעי� מ� שה� הקדרי� לאות� להאמי� חכמי�

שאי� הציבור, על גזירה גוזרי� שאי� קודש, לעני� טומאה עליה�

בה לעמוד המאירי).יכולי� ıeÁÏÂ(רש"י; ˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓאבל – ƒ«ƒƒ¿«
ולחו�, המודיעי� �‡ÌÈ�Óמעיר ÔÈ‡ליקח ואסור הכלי�, טהרת על – ≈∆¡»ƒ

הקודש. לש� �Ò�Îמה� ,˙B¯„w‰ ¯ÎBÓ ‡e‰L ¯cw‰ ?„ˆÈk≈«««»∆≈«¿≈ƒ¿«
,ÌÈÁ˜Bl‰ Ô‰Â ˙B¯„w‰ Ô‰Â ¯cw‰ ‡e‰ ,˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓ ÌÈ�ÙÏƒ¿ƒƒ«ƒƒ««»¿≈«¿≈¿≈«¿ƒ

ÔÓ‡�–מפרש:רש"יxcwd `ed�מחו קדרותיו שהביא קדר אותו – ∆¡»
מסר� א� אבל טהורות, שה� לומר עליה� נאמ� בלבד הוא למודיעי�,

נאמ�; האחר אי� ולפני�, המודיעי� מ� או במודיעי� היושב אחר לקדר

zexcwd ode,�נאמ הוא בלבד עליה� הביא�, שהוא הקדירות אות� –

מ� או במודיעי� היושב אחר קדר של קדירות עמה� לצר� נאמ� ואינו

ולפני�; migweldהמודיעי� ode�ע בא הקדר את שראו אות� –

ראוהו. שלא אחרי� אצל לא אבל אצל�, הוא נאמ� –Èˆ‡קדירותיו, »»
ולחו�, המודיעי� �‡ÔÓמ� B�È‡�מפרשי ויש קדירותיו. על ש� – ≈∆¡»

אחרת: בדר� הסיפא zexcwdאת ode xcwd `ed ziricend on miptl qpkp

migweld ode�וה הקדירות אות� וה� הקדר אותו שהוא פי על א� –

לומר הקדרות על נאמ� היה לא למודיעי� שמחו� הלוקחי�, אות�

הוא הרי המודיעי�, מ� לפני� משנכנס מקו� מכל טהורות, on`p.שה�

`viשוב ולחו�, המודיעי� on`p,מ� epi`אלא תלויה הנאמנות שאי�

נאמ� אינו אחר מקו� ובכל נאמ�, זה שבמקו� (הרמב"�;במקו�,

המאירי).

בגמרא: ברייתא מובאת עצמה מודיעי� ueglk.בדי� minrt miptlk minrt miricen"

`vei xcw ?cvik(�למודיעי ונכנס המודיעי� מ� qpkp(מלפני� xage�מחו (שבא

– למודיעי�) ונכנס עלmiptlkלמודיעי� לומר במודיעי� הוא שנאמ� (היינו

לא וא� לאחוריו, עוד יחזור לא שהקדר לפי לקודש, טהורות שה� קדירותיו

עוד). ימצאהו לא עכשיו ueglk,יקח ± oi`vei mdipy e` miqpkp mdipy�שניה שא�

שימשיכו עד להמתי� אפשר הרי למודיעי�, ונכנסי� למודיעי� מחו� באי�

הקדר את ומצא הואיל יוצאי�, שניה� וא� ולפני�; המודיעי� מ� ויהיו דרכ�

וכל במודיעי�; א� ממנו יקח לא שוב ממנו, לקח ולא ולפני� המודיעי� מ�

המודיעי�, מ� לפני� להיכנס עומד והקדר הואיל יוצא, וחבר נכנס קדר שכ�

ש�. ממנו ויקח החבר יחזור

izdw - zex`ean zeipyn
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:ãéîú éðôì.dliah miperh:ìâøä úàîåè éðôî.rwxwk ody iptn zyegpd gafne adfd gafnn uegçáæîå .äîãà çáæî åúàø÷ äøåúäù úùåçðä çáæî
áéúë áäæä('â øáãîá):åá åòâð àìã ïøîà àä ïçìùå .äæì äæ úåçáæî ù÷úà ,úåçáæîäå äøåðîä.oitevn ody iptnïéëéøöù ïéøîåàå ïéàîèî íéîëçå ,øîà÷ éëä

úùçðå áäæ ïéôåöî íäù éôì äìéáè ïéëéøö ïéàã àîòèã à"ëçå øçà 'éô .úçðì ïééåùòä õò éìë íåùî ïøäèì ùé ïéôåöî ååä àì éàã ,ïéôåöî ïäù éðôî íä íâ äìéáè
:áùåîå áëùî éàîèî úåëìäá í"áîøä 'éô êë .ãáìá àúìîã àîòèá àìà à"ø ìò éâéìô àìå ,ïéàîèî ïðéàù úçðì ïééåùòä õò éìëë ååäå ,ïäéáâì ìéèá ïééåôöå

z e n a i z k q n

``.odizexv zexhet miyp dxyr yngøîàðù ,úåøåèô ïäéúù ,íéðá àìá úîå íéùð éúù åìå åéçàì äàåùð ïäî úçà äúéä íàù(ç"é àø÷éå)ìà äùàå
äá øîàðù åúîáé åìéôàù êãîìì àìà ,äéìò øîåì ãåîìú ïéàù ,äéìò äúåøò úåìâì øåøöì ç÷ú àì äúåçà(ä"ë íéøáã),äúåçà ìà äùà àéä íà ,äéìò àáé äîáé

`xephxa yexit

Lc˜naכמו ברגל, בה� שנגעו האר� עמי מטומאת לטהר� כדי – «ƒ¿»
הקודמת, במשנה Ì‰Ïשבארנו ÔÈ¯ÓB‡Âברגל האר� עמי לכהני� – ¿¿ƒ»∆

(B�n·e¯‰)(רש"י), ÔÁÏMa eÚbz ‡HL e¯‰f‰�אי הגמרא לפי – ƒ»¬∆ƒ¿«À¿»«¿»
"ובמנורה" תיבת במשנתנו ב),גורסי� כו, חגיגה –e‰e‡nË˙e(עיי� ¿«¿

בו שנאמר משו� הרגל, לאחר השולח� את להטביל אפשר שאי לפי

ל): כה, פני�(שמות לח� השולח� על cinz"ונתת iptlשמצוות וכיו� ,"

היה אפשר אי הרי אחד, רגע אפילו מהשולח� יסור שלא הפני� לח�

טבילה. לש� ממקומו Ì‰Ïלסלקו LÈ ,Lc˜na eÈ‰L ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆»«ƒ¿»≈»∆
ÌÈLÈÏLe ÌÈi�L�כלי) כמותו שניי� או אחד עוד היה כלי לכל – ¿ƒƒ¿ƒƒ

Ô‰ÈzÁzברזרבה), ÌÈi�L e‡È·È ÌÈ�BL‡¯‰ e‡ÓË� Ì‡L�א – ∆ƒƒ¿¿»ƒƒ»ƒ¿ƒƒ«¿≈∆
כותבי�, יש תחתיו. (מהרזרבה) אחר מביאי� היו הכלי� אחד נטמא

טבילה טעו� נטמא א� שהרי אחד, עוד היה שולח� ("תפארתשאפילו

אחדישראל") אלא היה לא שולח� שאמנ� סוברי�, ויש בש�, (המאירי

מפרשי�). ÏÈ·Ë‰קצת ÔÈ�eÚË Lc˜na eÈ‰L ÌÈÏk‰ Ïkלאחר – »«≈ƒ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»
הדי� והוא ברגל, בה� שנגעו האר� עמי מטומאת לטהר� כדי הרגל,

השנה ימות בכל נטמאו ‰f‰·(המאירי),א� ÁaÊnÓ ıeÁשעמד – ƒƒ¿««»»
‰Ápבהיכל, ÁaÊÓe˙L,בעזרה שעמד –Ô‰L È�tÓÚ˜¯wk– ƒ¿««¿…∆ƒ¿≈∆≈««¿«

כתוב הנחושת כא):שבמזבח כ, il",(שמות dyrz dnc` gafn"�ומכא

הנחושת, למזבח הושווה הזהב ומזבח כאדמה, טומאה מקבל שאינו

לא):שנאמר ג, לזה,zegafnde"המנורה(במדבר זה המזבחות הוקשו – "

ÈÏ‡ Èa¯ È¯·c:ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ .¯ÊÚÔÈtˆÓ Ô‰L È�tÓשני – ƒ¿≈«ƒ¡ƒ∆∆«¬»ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈¿Àƒ
החכמי�: בדברי בגמרא נאמרו `cg,פירושי� yexit�חולקי שהחכמי�

טבילה, צריכי� המזבחות שא� וסוברי�, אליעזר רבי odyעל iptn

,oitevn�מקבלי היו לא ובנחושת בזהב מצופי� היו לא שאילו כלומר

לנחת העשוי ע� כלי שכל lhlhidl),טומאה, `le enewna cinz gepl)

שנאמר טומאה, מקבל לב):אינו יא, מה�(ויקרא יפול אשר "וכל

(mivxydn)יטמא urבמות� ilk lknאו עור או בגד מהwyאו – "

כיו� אבל וריק�, מלא מיטלטל כל א� וריק� מלא מיטלטל שק

טומאה מקבלי� ה� הרי ונחושת), (זהב מתכת מצופי� שהמזבחות

הרגל. לאחר טבילה טעוני� ה� א� הלכ� מתכת, `xg,ככלי yexit

לדבריו, אחר טע� נותני� אלא אליעזר, רבי על חולקי� אינ� שחכמי�

טבילה, טעוני� mitevnשאינ� mdy iptn�לטע צור� אי� כלומר –

כלי שה� מפני טומאה, מקבלי� שאינ� הטע� אלא כקרקע שה� מפני

בטל וציפויי� ובנחושת, בזהב מצופי� אלא ואינ� לנחת העשוי ע�

שלדעת משנתנו, של כפשוטה זה, פירוש לפי מבארי� ויש לגביה�.

ובנחושת, בזהב מצופי� שה� מפני טומאה מקבלי� אינ� חכמי�

עצמו והציפוי בציפויי�, אלא נוגעת אינה הטומאה בה� וכשנוגעת

טומאה מקבל כלי�אינו הל' מהרמב"� שמביא מה טוב" יו� "תוספות (עיי�

ד). ד,

במשנתנו ששנינו ogleya"מה erbz `ly exdfd :mdl mixne`e",רש"י לפי בארנו

עומד השולח� שהרי בכלל, האר� לעמי ולא האר�, עמי לכהני� שאומרי�

מפרש: הרמב"� אבל ש�. להיכנס אסורי� וישראלי� mdlבהיכל mixne`e"

..."ogleya erbz `ly exdfd :milbx ilerl ogleyd z` mi`xny drya ux`d inr l`xyil

שלדעת למל�" "משנה בעל ש� ומבאר יא), יא, ומושב משכב מטמאי (הל'

רגלי�. לעולי אתו ומראי� להיכל מחו� השולח� את מוציאי� היו הרמב"�

בירושלמי. מפורש וכ�
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החליצה, ומ� הייבו� מ� פטורה ערווה, משו� היב� על האסורה שיבמה הקדמנו, כבר

ומ� הייבו� מ� המת, האח של הנשי� שאר את היינו צרותיה, את היא פוטרת וא�

צרותיה�, צרות ואת צרותיה� את הפוטרות עריות, עשרה חמש מונה משנתנו החליצה.

החליצה. ומ� הייבו� מ�

ÌÈL� ‰¯NÚ LÓÁ�משו ליב� אסורות שה� להל�, המנויות – ¬≈∆¿≈»ƒ
ÔÓeערווה, ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ,Ô‰È˙B¯ˆ ˙B¯ˆÂ Ô‰È˙B¯ˆ ˙B¯ËBt¿»≈∆¿»»≈∆ƒ«¬ƒ»ƒ
Ìeai‰נשואה מה� אחת היתה שא� למסכתנו, בפתיחה שבארנו כמו – «ƒ

ה� נקראות והרי אחרת, אשה לו והיתה לזו"zexv"לאחיו, (שמואלזו

ו), א, שתיה�א לייבו�, לפניו הנשי� שתי ונפלו בני�, בלא אחיו ומת

איסור משו� פטורה והאחת שהואיל הייבו�, ומ� החליצה מ� פטורות

שאי� אח, עוד לו היה וא� צרתה. את ג� פוטרת היא הרי ערווה,

ומת אחרת, אשה ולו הערווה, צרת לו ונתייבמה קרובותיו, היבמות

מ� פטורות שתיה� לייבו�, לפניו נשיו ונפלו בני�, בלא הוא א�

פוטרת וזו הערווה, צרת היתה מה� אחת שהרי הייבו�, ומ� החליצה

הערווה, של צרתה צרת את היינו האחרת, את ‰ÌÏBÚג� ÛBÒ „Ú«»»
למסכתנו בפתיחה הבאנו וכבר וכו'. צרותיה� צרות צרות אפילו –

(ולא הייבו�" ומ� החליצה "מ� נקטה משנתנו כ�. על אחדי� טעמי�

היא שכ� למסכתנו), בפתיחה שנקטנו כמו החליצה", ומ� הייבו� "מ�

ששנו כמו ייבו�, למצוות קודמת חליצה שמצוות להשמיענו, רוצה

בראשונה, – חליצה למצוות קודמת ייבו� "מצוות ז): א, (בכורות

אמרו: מצוה, לש� מתכווני� שאי� ועכשיו מצוה; לש� מתכווני� שהיו

ייבו�" למצוות קודמת חליצה טוב").מצוות יו� "תוספות ועיי� (גמרא;

izdw - zex`ean zeipyn
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åúéaä CBúì eñðëpL ïéàabä,íéìkä úà eøéæçäL íéápbä ïëå–øîBì ïéðîàð:eðòâð àG.ìò ïéðîàð íéìLeøéáe ©©¨¦¤¦§§§©©¦§¥©©¨¦¤¤¡¦¤©¥¦¤¡¨¦©¨©§¦¨©¦¤¡¨¦©
Lãwä,äîeøzä ìò óà ìâøä úòLáe. ©Ÿ¤§¨©¨¤¤©©©§¨

æBúqòa ìéçúnäå Búéáç úà çúBtä,ìâøä áb ìò–äãeäé éaøøîBà:øîâé.íéîëçåíéøîBà:øîâé àG.øáòMî ©¥©¤¨¦§©©§¦§¦¨©©¨¤¤©¦§¨¥¦§Ÿ©£¨¦§¦¦§Ÿ¦¤¨©
äøæòä úøäè ìò ïéøéáòî eéä ìâøä.éML íBéa ìâøä øáò,ïéøéáòî eéä àG,úaMä ãBák éðtî.äãeäé éaøøîBà: ¨¤¤¨©£¦¦©©£©¨£¨¨¨©¨¤¤§¦¦¨©£¦¦¦§¥§©©¨©¦§¨¥

éLéîç íBéa àG óà,ïééeðt íéðäkä ïéàL. ©§£¦¦¤¥©Ÿ£¦§¦
çäøæòä úøäè ìò íéøéáòî ãöék?Lc÷na eéäL íéìkä úà ïéìéaèî,íäì ïéøîBàå:ïçìMa eòbz àHL eøäfä ¥©©£¦¦©©£©¨£¨¨©§¦¦¤©¥¦¤¨©¦§¨§§¦¨¤¦¨£¤¦§©ª§¨

e.mi`abd:åèåáò èåáòì úéáä êåúì åñðëðå .úåéðåðøàå íéñî ìàøùéî úåáâì íìåòä úåîåà éëìîì íéàáâ ïäù ìàøùé.miapbd oke:íåøéæçäå ñøç éìë åáðâù
.eprbp `l xnel mipn`p:äàøé úîçî àì ,íîöòî åùòù äáåùú úîçî íåøéæçäù àåäå .åëåúì.ycewd lr mipn`p milyexiaeñøç éìë ìë ìò íéðîàð

:íäéìò åøæâ àìå íåðéîàä êëéôì ,íéìùåøéá úåðåùáë ïéùåò ïéàù éôì ,ùãå÷ì ïéøåäè ïäù øîåì ,íéðè÷ ïéá íéìåãâ ïéá.dnexzd lr s` lbxd zryaeøîàã
àø÷(à"é 'ë íéèôåù):àéä äôéñà úòù ìâøå ,íéøáç íìåë äôéñà úòùá íàø÷ áåúëä ,íéøáç ãçà ùéàë øéòä ìà ìàøùé ùéà ìë óñàéå
f.eziag z` gzetd:õøàä éîò åá åùîùîå ,ìâøá íéìùåøéá ïéé øåëîì åúéáç çúôù øáç.xenbi `làì ïéøåäè ïä ìâøä úòùáù ô"òàù .ìâøä øçàì

ïäá åòâðù éðôî ,äøæòä éìë ïéìéáèî ìâøä øçàì ïéúéðúîá ïðéøîàãë ,òøôîì ïòâî àîè ìâøä øçàì ìáà ,íéøáç ìëä ìâøä úòùáù àìà ,úéîìåò äøäè ïúøäèù
:é"øë äëìä ïéàå .íéìâø éìåòì éåöî ïåæî ïéàå ìéçúé àì àåä óà øåîâé àì øîåà äúà íà ,øáñ øåîâé øîàã é"øå .ìâøá õøàä éîò.dxfrd zxdh lr oixiarn

:ìâøá ïäá åòâðù õøàä éîò úàîåèî äøæòä úà øäèìå ïìéáèäì ïîå÷îî íéìëä úà ïéøéáòî.zayd ceak iptnúáù éëøöá ÷ñòúäì ïéëéøö íéðäëä åéäù
:åúéáá ùéà.'d meil `l s`àéöåäì ïéãåøèù ,ïìéáèäì áåè íåé éàöåî íåéì ïééåðô íéðäëä ïéàù éôì .úáùä øçàì ãò ïúåà ïéìéáèî ïéà ,'ä íåéì ìâøä øáò íà óà

:é"øë äëìä ïéàå .äëøòîä ìù ïùã ìë ìâøä úåîé ìë íù åöá÷ù ,çáæîä òöîàá çåôúä ìòù ïùãä úà
g.mdl oixne`e.ìâøá õøàä éîòì.oglya erbz `ly exdfdäéá áéúëã åîå÷îî å÷ìñì à"àù ,ìâøä øçàì åìéáèäì åìëåé àìù éôì(ç"ë úåîù)íéðô íçì

`xephxa yexit

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈ‡ab‰,�האר עמי וה� המלכות, מטע� המסי� גובי –eÒ�ÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿
˙Èa‰ CB˙Ï,המס על משכו� ליטול –˙‡ e¯ÈÊÁ‰L ÌÈ·pb‰ ÔÎÂ ¿««ƒ¿≈««»ƒ∆∆¡ƒ∆

ÌÈÏk‰,�לבעליה והחזירו� תשובה ועשו חרס כלי שגנבו –ÔÈ�Ó‡� «≈ƒ∆¡»ƒ
e�Ú‚� ‡G :¯ÓBÏאלא נגעו שלא לומר נאמני� שהגבאי� כלומר – «»«¿

נאמני� הגנבי� וכ� טהורי�; הכלי� שאר ונמצא כמשכו�, שנטלו בכלי�

לפי טהורי�, ה� והרי בתוכ�, נגעו שלא שהחזירו�, הכלי� על לומר

יש מגב�. מיטמאי� אינ� חרס אבלשכלי לקודש שנאמני� מפרשי�,

"חומר בעני� ללמד מוסיפה ומשנתנו לתרומה, (רש"י;"dnexzaלא

לתרומההמאירי) א� נאמני� שאלו מפרשי�, ויש רמב"�).. (תוספות;

L„w‰ ÏÚ ÔÈ�Ó‡� ÌÈÏLe¯È·e�שנאמני מבואר, בגמרא בברייתא – ƒ»«ƒ∆¡»ƒ««…∆
לומר קטני�, בי� גדולי� בי� חרס, כלי כל על בירושלי� האר� עמי

ולפני� המודיעי� שמ� שנינו, ה במשנה שכ� לקודש; טהורי� שה�

ללמד, משנתנו ובאה בלבד, קטני� חרס כלי על האר� עמי נאמני�

שאי� לפי גדולי�, חרס כלי על א� ה� נאמני� עצמה שבירושלי�

וכיו� הרבה, בה מצויי� חרס כלי ואי� בירושלי� כבשונות עושי�

חכמי� ש� גזרו לא הלכ� גדולי�, חרס בכלי ג� במקדש צור� שהיה

וכבר נאמני�; אינ� הרבה, לכלי� צריכה שאינה לתרומה, אבל עליה�.

מה משקרי�, ואינ� נזהרי� האר� עמי הקודש חומרת שמשו� ביארנו,

בטהרתה. שמקילי� בתרומה, כ� ‰¯‚Ïשאי� ˙ÚL·e�מטהרי שהכל – ¿»«»∆∆
בירושלי�, האר� עמי נאמני� לרגל, ועולי� ‰Óe¯z‰עצמ� ÏÚ Û‡«««¿»

הכתוב על זה סמכו בגמרא יא):– כ, l`xyi(שופטי� yi` lk sq`ie"

"mixag cg` yi`k xird l`�כול אסיפה בשעת הכתוב קרא� –

,"mixag"ברגל טהורי� האר� עמי שא� ומכא� היא, אסיפה שעת ורגל

ה"חברי�". כמו

ז ה נ ש מ ר ו א ב

עמי וא� הרגל, בשעת כ"חברי�" נחשבי� ישראל שכל הקודמת, במשנה ששנינו לאחר

דנה לרגל, ועולי� עצמ� מטהרי� שהכל לפי ה�, טהורי� ומאכליה� וכליה� האר�

ונשתייר ברגל האר� עמי בה� שנגעו בירושלי� "חבר" חנווני של באוכלי� משנתנו

לא מה� הרגל.לו חר

B˙È·Á ˙‡ Á˙Bt‰ממנה למכור חביתו את שפתח "חבר" חנווני – «≈«∆»ƒ
בחבית, נוגעי� האר� עמי לקוחות והיו הרגל, לעולי בירושלי� יי�

Ï‚¯‰ ·b ÏÚ ,B˙qÚa ÏÈÁ˙n‰Âשהתחיל "חבר" אופה וכ� – ¿««¿ƒ¿ƒ»««»∆∆

עיסתו dt`n)למכור ixac),בה נוגעי� האר� עמי והיו Èa«̄ƒברגל,
¯Ó‚È :¯ÓB‡ ‰„e‰Èיגמור העיסה, מ� או היי� מ� נשתייר א� – ¿»≈ƒ¿…

ברגל האר� עמי של שנגיעת� טהרה, בחזקת הרגל לאחר ג� למכר�

ובגמרא טהורי�. הכל שברגל לפי מטמאה, ב)אינה יא, מבואר(ביצה

ומעיסתו מיינו למכור יתחיל לא א� לגמור, לו נתיר לא שא� טעמו,

יהא לא כ� ידי ועל הרגל, לאחר מה� לו יישאר שמא מחשש ברגל,

הרגלי�. לעולי מצוי Ó‚È¯מזו� ‡G :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂלמכור – «¬»ƒ¿ƒƒ¿…
בה� שנגעו לפי טהרה, בחזקת הרגל לאחר העיסה את או היי� את

כטהורי�, נחשבו הרגל שבשעת פי על וא� הרגל, בשעת האר� עמי

חוששי� הרגל, משעבר אבל שעה, לאותה אלא נוהג טהרת� די� אי�

למפרע. ג� minkgk.לטומאת� dkldeÔÈ¯È·ÚÓ eÈ‰ Ï‚¯‰ ¯·ÚMÓƒ∆»«»∆∆»«¬ƒƒ
ממקומ� המקדש כלי את ברטנורא),– ‰ÊÚ¯‰(רש"י; ˙¯‰Ë ÏÚ– ««¬«»¬»»

האר� עמי מטומאת העזרה את ולטהר הכלי� את להטביל כדי כלומר

לטומאת� חוששי� שכ� הבאה), במשנה (כמבואר ברגל בה� שנגעו

לעיל. שבארנו כמו oixiarnמפרש:המאירילמפרע, eid�מכריזי שהיו –

קול" "ויעבירו מלשו� העזרה, את לטהר ו)ביניה� לו, מביא(שמות כ�

מפרשי�: שיש ועוסקי�mixiarnהמאירי אחר דבר כל שמניחי� –

הכלי מפרשי�:בטבילת ויש המצוות". על מעבירי� "אי� מלשו� ,�

לעשיית�". "עובר מלשו� זו, למלאכה מיד שמקדימי� כלומר מקדימי�,

ÈML ÌBÈa Ï‚¯‰ ¯·Úהיה הרגל של האחרו� טוב שיו� כלומר – »«»∆∆¿ƒƒ
חמישי, ÔÈ¯È·ÚÓביו� eÈ‰ ‡G,ששי ביו� העזרה טהרת על –È�tÓ »«¬ƒƒƒ¿≈
˙aM‰ „B·k,�בבתיה השבת צרכי בהכנת טרודי� הכהני� שהיו – ¿««»

השבת. לאחר עד הכלי� טהרת את דוחי� ‡ÓB¯:הלכ� ‰„e‰È Èa«̄ƒ¿»≈
ÈLÈÓÁ ÌBÈa ‡G Û‡כלומר חמישי, ביו� הרגל עבר א� א� – «¿¬ƒƒ

העזרה טהרת על מעבירי� היו לא רביעי, ביו� היה האחרו� טוב שיו�

השבת, לאחר ÔÈÈe�tעד ÌÈ�‰k‰ ÔÈ‡Lלעסוק החמישי ביו� – ∆≈«…¬ƒ¿ƒ
שנצטבר הדש� בהוצאת טרודי� שהיו בגמרא ומבואר הכלי�; בטבילת

ב, (תמיד ברגל אותו מדשני� היו שלא לפי הרגל, ימות כל במזבח

השבת. כבוד מפני בכ� עוסקי� היו לא הרי הששי וביו� oi`eב);

.dcedi iaxk dkld

ח ה נ ש מ ר ו א ב

טהרת על מעבירי� היו הרגל "משעבר הקודמת: במשנה ששנינו מה לבאר באה משנתנו

העזרה".

eÈ‰L ÌÈÏk‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËÓ ?‰¯ÊÚ‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÌÈ¯È·ÚÓ „ˆÈk≈««¬ƒƒ««¬«»¬»»«¿ƒƒ∆«≈ƒ∆»

izdw - zex`ean zeipyn
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eäeànèúe (äøBðnáe).Lc÷na eéäL íéìkä ìk,íéLéìLe íéiðL íäì Lé,ïäézçz íéiðL eàéáé íéðBLàøä eàîèð íàL. ©§¨§©§¨©¥¦¤¨©¦§¨¥¨¤§¦¦§¦¦¤¦¦§§¨¦¦¨¦§¦¦©§¥¤
äìéáè ïéðeòè Lc÷na eéäL íéìkä ìk,úLçpä çaæîe áäfä çaænî õeç,ò÷øwk ïäL éðtî;éøácøæòéìà éaø. ¨©¥¦¤¨©¦§¨§¦§¦¨¦¦§©©¨¨¦§©©§Ÿ¤¦§¥¤¥©©§©¦§¥©¦¡¦¤¤

íéîëçåíéøîBà:ïétöî ïäL éðtî. ©£¨¦§¦¦§¥¤¥§ª¦
‰ ‚ È ‚ Á ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

c r e n x c q j l r o x c d
z e n a i z k q n

ï å ù à ø ÷ ø ô

àïäéúBøö úBøöå ïäéúBøö úBøèBt íéLð äøNò Lîç,íeaiä ïîe äöéìçä ïî,íìBòä óBñ ãò.ïä elàå:Bza,úáe £¥¤§¥¨¦§¨¥¤§¨¨¥¤¦©£¦¨¦©¦©¨¨§¥¥¦©

:ãéîú éðôì.dliah miperh:ìâøä úàîåè éðôî.rwxwk ody iptn zyegpd gafne adfd gafnn uegçáæîå .äîãà çáæî åúàø÷ äøåúäù úùåçðä çáæî
áéúë áäæä('â øáãîá):åá åòâð àìã ïøîà àä ïçìùå .äæì äæ úåçáæî ù÷úà ,úåçáæîäå äøåðîä.oitevn ody iptnïéëéøöù ïéøîåàå ïéàîèî íéîëçå ,øîà÷ éëä

úùçðå áäæ ïéôåöî íäù éôì äìéáè ïéëéøö ïéàã àîòèã à"ëçå øçà 'éô .úçðì ïééåùòä õò éìë íåùî ïøäèì ùé ïéôåöî ååä àì éàã ,ïéôåöî ïäù éðôî íä íâ äìéáè
:áùåîå áëùî éàîèî úåëìäá í"áîøä 'éô êë .ãáìá àúìîã àîòèá àìà à"ø ìò éâéìô àìå ,ïéàîèî ïðéàù úçðì ïééåùòä õò éìëë ååäå ,ïäéáâì ìéèá ïééåôöå

z e n a i z k q n

``.odizexv zexhet miyp dxyr yngøîàðù ,úåøåèô ïäéúù ,íéðá àìá úîå íéùð éúù åìå åéçàì äàåùð ïäî úçà äúéä íàù(ç"é àø÷éå)ìà äùàå
äá øîàðù åúîáé åìéôàù êãîìì àìà ,äéìò øîåì ãåîìú ïéàù ,äéìò äúåøò úåìâì øåøöì ç÷ú àì äúåçà(ä"ë íéøáã),äúåçà ìà äùà àéä íà ,äéìò àáé äîáé

`xephxa yexit

Lc˜naכמו ברגל, בה� שנגעו האר� עמי מטומאת לטהר� כדי – «ƒ¿»
הקודמת, במשנה Ì‰Ïשבארנו ÔÈ¯ÓB‡Âברגל האר� עמי לכהני� – ¿¿ƒ»∆

(B�n·e¯‰)(רש"י), ÔÁÏMa eÚbz ‡HL e¯‰f‰�אי הגמרא לפי – ƒ»¬∆ƒ¿«À¿»«¿»
"ובמנורה" תיבת במשנתנו ב),גורסי� כו, חגיגה –e‰e‡nË˙e(עיי� ¿«¿

בו שנאמר משו� הרגל, לאחר השולח� את להטביל אפשר שאי לפי

ל): כה, פני�(שמות לח� השולח� על cinz"ונתת iptlשמצוות וכיו� ,"

היה אפשר אי הרי אחד, רגע אפילו מהשולח� יסור שלא הפני� לח�

טבילה. לש� ממקומו Ì‰Ïלסלקו LÈ ,Lc˜na eÈ‰L ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆»«ƒ¿»≈»∆
ÌÈLÈÏLe ÌÈi�L�כלי) כמותו שניי� או אחד עוד היה כלי לכל – ¿ƒƒ¿ƒƒ

Ô‰ÈzÁzברזרבה), ÌÈi�L e‡È·È ÌÈ�BL‡¯‰ e‡ÓË� Ì‡L�א – ∆ƒƒ¿¿»ƒƒ»ƒ¿ƒƒ«¿≈∆
כותבי�, יש תחתיו. (מהרזרבה) אחר מביאי� היו הכלי� אחד נטמא

טבילה טעו� נטמא א� שהרי אחד, עוד היה שולח� ("תפארתשאפילו

אחדישראל") אלא היה לא שולח� שאמנ� סוברי�, ויש בש�, (המאירי

מפרשי�). ÏÈ·Ë‰קצת ÔÈ�eÚË Lc˜na eÈ‰L ÌÈÏk‰ Ïkלאחר – »«≈ƒ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»
הדי� והוא ברגל, בה� שנגעו האר� עמי מטומאת לטהר� כדי הרגל,

השנה ימות בכל נטמאו ‰f‰·(המאירי),א� ÁaÊnÓ ıeÁשעמד – ƒƒ¿««»»
‰Ápבהיכל, ÁaÊÓe˙L,בעזרה שעמד –Ô‰L È�tÓÚ˜¯wk– ƒ¿««¿…∆ƒ¿≈∆≈««¿«

כתוב הנחושת כא):שבמזבח כ, il",(שמות dyrz dnc` gafn"�ומכא

הנחושת, למזבח הושווה הזהב ומזבח כאדמה, טומאה מקבל שאינו

לא):שנאמר ג, לזה,zegafnde"המנורה(במדבר זה המזבחות הוקשו – "

ÈÏ‡ Èa¯ È¯·c:ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ .¯ÊÚÔÈtˆÓ Ô‰L È�tÓשני – ƒ¿≈«ƒ¡ƒ∆∆«¬»ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈¿Àƒ
החכמי�: בדברי בגמרא נאמרו `cg,פירושי� yexit�חולקי שהחכמי�

טבילה, צריכי� המזבחות שא� וסוברי�, אליעזר רבי odyעל iptn

,oitevn�מקבלי היו לא ובנחושת בזהב מצופי� היו לא שאילו כלומר

לנחת העשוי ע� כלי שכל lhlhidl),טומאה, `le enewna cinz gepl)

שנאמר טומאה, מקבל לב):אינו יא, מה�(ויקרא יפול אשר "וכל

(mivxydn)יטמא urבמות� ilk lknאו עור או בגד מהwyאו – "

כיו� אבל וריק�, מלא מיטלטל כל א� וריק� מלא מיטלטל שק

טומאה מקבלי� ה� הרי ונחושת), (זהב מתכת מצופי� שהמזבחות

הרגל. לאחר טבילה טעוני� ה� א� הלכ� מתכת, `xg,ככלי yexit

לדבריו, אחר טע� נותני� אלא אליעזר, רבי על חולקי� אינ� שחכמי�

טבילה, טעוני� mitevnשאינ� mdy iptn�לטע צור� אי� כלומר –

כלי שה� מפני טומאה, מקבלי� שאינ� הטע� אלא כקרקע שה� מפני

בטל וציפויי� ובנחושת, בזהב מצופי� אלא ואינ� לנחת העשוי ע�

שלדעת משנתנו, של כפשוטה זה, פירוש לפי מבארי� ויש לגביה�.

ובנחושת, בזהב מצופי� שה� מפני טומאה מקבלי� אינ� חכמי�

עצמו והציפוי בציפויי�, אלא נוגעת אינה הטומאה בה� וכשנוגעת

טומאה מקבל כלי�אינו הל' מהרמב"� שמביא מה טוב" יו� "תוספות (עיי�

ד). ד,

במשנתנו ששנינו ogleya"מה erbz `ly exdfd :mdl mixne`e",רש"י לפי בארנו

עומד השולח� שהרי בכלל, האר� לעמי ולא האר�, עמי לכהני� שאומרי�

מפרש: הרמב"� אבל ש�. להיכנס אסורי� וישראלי� mdlבהיכל mixne`e"

..."ogleya erbz `ly exdfd :milbx ilerl ogleyd z` mi`xny drya ux`d inr l`xyil

שלדעת למל�" "משנה בעל ש� ומבאר יא), יא, ומושב משכב מטמאי (הל'

רגלי�. לעולי אתו ומראי� להיכל מחו� השולח� את מוציאי� היו הרמב"�

בירושלמי. מפורש וכ�

‰ ‚ È ‚ Á ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò
˙ Â Ó · È ˙ Î Ò Ó
א ה נ ש מ ר ו א ב

החליצה, ומ� הייבו� מ� פטורה ערווה, משו� היב� על האסורה שיבמה הקדמנו, כבר

ומ� הייבו� מ� המת, האח של הנשי� שאר את היינו צרותיה, את היא פוטרת וא�

צרותיה�, צרות ואת צרותיה� את הפוטרות עריות, עשרה חמש מונה משנתנו החליצה.

החליצה. ומ� הייבו� מ�

ÌÈL� ‰¯NÚ LÓÁ�משו ליב� אסורות שה� להל�, המנויות – ¬≈∆¿≈»ƒ
ÔÓeערווה, ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ,Ô‰È˙B¯ˆ ˙B¯ˆÂ Ô‰È˙B¯ˆ ˙B¯ËBt¿»≈∆¿»»≈∆ƒ«¬ƒ»ƒ
Ìeai‰נשואה מה� אחת היתה שא� למסכתנו, בפתיחה שבארנו כמו – «ƒ

ה� נקראות והרי אחרת, אשה לו והיתה לזו"zexv"לאחיו, (שמואלזו

ו), א, שתיה�א לייבו�, לפניו הנשי� שתי ונפלו בני�, בלא אחיו ומת

איסור משו� פטורה והאחת שהואיל הייבו�, ומ� החליצה מ� פטורות

שאי� אח, עוד לו היה וא� צרתה. את ג� פוטרת היא הרי ערווה,

ומת אחרת, אשה ולו הערווה, צרת לו ונתייבמה קרובותיו, היבמות

מ� פטורות שתיה� לייבו�, לפניו נשיו ונפלו בני�, בלא הוא א�

פוטרת וזו הערווה, צרת היתה מה� אחת שהרי הייבו�, ומ� החליצה

הערווה, של צרתה צרת את היינו האחרת, את ‰ÌÏBÚג� ÛBÒ „Ú«»»
למסכתנו בפתיחה הבאנו וכבר וכו'. צרותיה� צרות צרות אפילו –

(ולא הייבו�" ומ� החליצה "מ� נקטה משנתנו כ�. על אחדי� טעמי�

היא שכ� למסכתנו), בפתיחה שנקטנו כמו החליצה", ומ� הייבו� "מ�

ששנו כמו ייבו�, למצוות קודמת חליצה שמצוות להשמיענו, רוצה

בראשונה, – חליצה למצוות קודמת ייבו� "מצוות ז): א, (בכורות

אמרו: מצוה, לש� מתכווני� שאי� ועכשיו מצוה; לש� מתכווני� שהיו

ייבו�" למצוות קודמת חליצה טוב").מצוות יו� "תוספות ועיי� (גמרא;

izdw - zex`ean zeipyn
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áïäéúBøö úBøèBt ãöék?åéçàì äàeNð elàä úBéøòä ìkî úçà Bà Bza äúéä,úøçà äMà Bìå,úîå–íLk ¥©§¨¥¤¨§¨¦©©¦¨¨£¨¨¥§¨§¨¦§¦¨©¤¤¨¥§¥
äøeèt BzaL,äøeèt dúøö Ck.éðMä åéçàì úàOðå Bza úøö äëìä,úøçà äMà Bìå,úîå–Bza úøvL íLk ¤¦§¨¨¨¨¨§¨¨§¨¨©¦§¦¥§¨¦©¥¦§¦¨©¤¤¨¥§¥¤¨©¦

äøeèt,äøeèt dúøö úøö Ck,äàî ïä elôà.úBøzî ïäéúBøö eúî íà ãöék?úBéøòä ìkî úçà Bà Bza äúéä §¨¨¨©¨¨¨§¨£¦¥¥¨¥©¦¥¨¥¤ª¨¨§¨¦©©¦¨¨£¨
åéçàì äàeNð elàä,úøçà äMà Bìå;Bza äúî,äLøbúð Bà,åéçà úî Ck øçàå–úøzî dúøö.ïàîì äìBëéä ìëå ¨¥§¨§¨¦§¦¨©¤¤¥¨¦¦§¨§¨§©©¨¥¨¦¨¨¨ª¤¤§¨©§¨§¨¥

äðàî àGå–úîaéúî àGå úöìBç dúøö. §¥£¨¨¨¨¤¤§¦§©¤¤

:íéùðä øàù úåøòë äôåâî èìåá åðéà íå÷î åúåàù øîåìë íéùðë íéòî éìåôéù äì ïéàå ùéàë.'eke xnel leki dz` i`e,åéçàì åàùéðù íãå÷ øçàî åãìé øáëù
ã"îë äì øáñ ,ïäéúåøö úåøèåôù íéùðä ììëá åîà áéùç àìã ïãéã àðúå .äðè÷ àìà úðàîî ïéàå ,ïä úåìåãâ éøäù ,àëéì éîð ïåàéîå .åäðéð úåéðåìéà åàì êëìä
àìá úåîéùëå ,åéáàî åéçàì åîà àùðúðù øùôà ,äëìä àéäå ,åéáà úúåôîå åéáà úñåðà íãà àùåð øîåàä éøáãì ìáà .åéáà úúåôîå åéáà úñåðà àùåð íãà ïéàù

:äëìä ïëå .ïäî úçà åîàå ,ïäéúåøö úåøèåô íéùð æ"è åàöîðå .íåáéì äðá éðôì úìôåð åîà úàöîð íéðá
a.dxeht ezay myk.àåä àìà çà íù ïéàå ,åì äøåñà éøäù:äøåèô äúøö êë.ipyd eig`l z`yipe eza zxv dkldïäéúùù øçà çà ùéã àëéä

áéúëã ,äøåèô äéðùäå úçàä úîáéúîå ,íåáé úåöî ïàë ùé éøäù ,úåøåèô ïðéàå ,åì úåøúåî(ä"ë íéøáã).íéúá éúù äðåá ïéàå äðåá àåä ãçà úéá ,åéçà úéá úà
:åéðôì åìôðå åøæçå íéðá àìá úîå úøçà äùà åìå åúá úøö úà éðùä åéçà íáé íàå.dxeht eza zxvy mykêë .ïåùàøä åéçà úìéôð úòùî åéìò äøñàðù

:äúøö úøèåô äåøò úøöù ,äúøèåô åæù ,äøåèô ,úøçàä éðùä åéçà úùà ,äúøö úøö.d`n md elit`eåéçàì äîáéúðå åúá ìù äúøö úøö äëìäå ,íéçà
:íìåòì ïëå .äæ ìò úåøåñà ïäéúù ,íéðá àìá úîå úøçà äùà åìå ,éùéìùä.zxzen dzxv:äúøö äðéà íåáé ú÷éæ úòùá éøäù .íáéúäì.o`nl dlekid lke

íáéúäìå ,äöéìçä ïî äúøö úøèåô äðéà ,ïðáøãî àìà äðéà äìù ä÷éæå ïðáøãî àìà ïðéà äéùåãé÷å ìéàåä ,åéçà úîå ,äðàéî àìå ïàîì äìåëéå ,äåøòä äðè÷ àéäù
:äåøò úøöë úéàøðù ,äøåñà

`xephxa yexit

בגט, ‡Bi�BÏÈ˙מאחיו e‡ˆÓpL B‡–zipelii`שאינה אשה היינו ∆ƒ¿¿«¿ƒ
(זכר), "איל" מלשו� כ� מכונה והיא ברייתה, מטבע ללדת מסוגלת

שנאמר ייבו�, בת אינה איילונית שהיא וכל אשה. סימני לה שאי� לפי

ו): כה, הבכור(דברי� clz"והיה xy`,יולדת שאינה לאיילונית פרט ,"

ששנינו וזהו החליצה, מ� ג� פטורה היא הרי ייבו�, בת שאינה וכל

`zeipeliiכא�: e`vnpy e`�ואינ איילוניות נמצאו שהעריות היינו –

הללו המקרי� בכל ייבו�; B¯zÓ˙בנות Ô‰È˙B¯ˆ,לו להתייב� – »≈∆À»
בעני� ערווה. של צרותיה ה� אי� לייבו�, לפניו שנופלות שבשעה

`zeipelii,עריות e`vnpyהמשנה בלשו� מדייקי� "e`vnpy",יש

איילונית, שהיא מתחילה בה הכיר שלא בכגו� כא� שמדובר ומפרשי�,

אי� הלכ� אשתו, היתה לא כאילו היא והרי טעות, מקח מקחו ונמצא

ערווה צרות אחיו של הנשי� רש"י)שאר בגמרא,(גמרא; פסקו אבל .

מקחו היה שלא ונמצא כשנשאה, אחיו בה הכיר שאפילו היא שהלכה

בת אינה ואיילונית שהואיל מותרות, צרותיה מקו� מכל טעות, מקח

ייבו�. לעני� צרותיה קרויות הנשי� שאר אי� ÏBÎÈייבו�, ‰z‡ È‡Â¿ƒ«»»
,˙Bi�BÏÈ‡ e‡ˆÓpL :ÂÈÓÁ Ì‡·e B˙BÓÁ Ì‡·e B˙BÓÁa ¯ÓBÏ««¬¿≈¬¿≈»ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ

e�‡nL :B‡שהרי איילוניות", "שנמצאו בה� לומר יכולי� אי� – ∆≈¬
אפשר אי וכ� יולדת; איילונית ואי� לאחיו, שנישאו קוד� ילדו כבר

ו ה�, גדולות הרי ילדו, וכבר שהואיל "שמיאנו", בה� ממאנתלומר אי�

קטנה. אלא

אביו אנוסת נושא אד� שאי� א), יא, (להל� יהודה רבי כדעת היא משנתנו

צרותיה�. את שפוטרות הנשי� בכלל "אמו" מונה אינה הלכ� אביו, ומפותת

ומפותת אביו אנוסת אד� שנושא (ש�), הסוברי� כחכמי� היא ההלכה אבל

אנוסת את ראוב� שנשא כגו� אחיו, אשת אמו שתהיה אפשר זה ולפי אביו,

בלא ראוב� וכשמת אנוסה, אותה לו שילדה מאביו, אחיו הוא ושמעו� אביו,

ההלכה שלפי הרי לייבו�. שמעו� לפני שמעו� של אמו נופלת נמצאת בני�,

צרותיה�, את הפוטרות נשי� עשרה שש מה�.en`eיש אחת

ב ה נ ש מ ר ו א ב

פוטרת שערווה ש�, ששנינו מה להדגי� באה והיא הקודמת המשנה המש� היא זו משנה

הייבו�. ומ� החליצה מ� צרתה וצרת צרתה את

˙B¯ËBt „ˆÈk,הקודמת במשנה שנימנו העריות, עשרה חמש – ≈«¿
Ô‰È˙B¯ˆ?�הייבו ומ� החליצה מ� צרותיה�, וצרות –Bza ‰˙È‰ »≈∆»¿»ƒ

ÂÈÁ‡Ï ‰‡eN� el‡‰ ˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡ B‡של בתו כגו� – ««ƒ»»¬»»≈¿»¿»ƒ
אחיו, לשמעו� נשואה ‡Á¯˙ראוב� ‰M‡ BÏÂהיתה ולשמעו� – ¿ƒ»«∆∆

ראוב�, של בתו מלבד אשה שתיÓÂ˙עוד ונפלו בני�, בלא שמעו� – »≈
לייבו�, ראוב� לפני וצרתה, ראוב� של בתו היינו שמעו�, של נשיו

‰¯eËt BzaL ÌLkהיא אסורה שהרי הייבו�, ומ� החליצה מ� – ¿≈∆ƒ¿»
ערווה, משו� eËt¯‰לו d˙¯ˆ Ckכמו הייבו�, ומ� החליצה מ� – »»»»¿»

למסכתנ בפתיחה הטע� ÂÈÁ‡Ïו.שבארנו ˙‡O�Â Bza ˙¯ˆ ‰ÎÏ‰»¿»»«ƒ¿ƒ≈¿»ƒ
È�M‰,לו מותרות היבמות ושתי לשמעו�, אחר אח היה א� שכ� – «≈ƒ

וכגו� למסכתנו), בפתיחה שבארנו (כמו מה� אחת לייב� חייב הוא הרי

ונתייבמה ראוב� של בתו צרת הלכה שמעו�, של השני אחיו הוא שלוי

‡Á¯˙ללוי, ‰M‡ BÏÂ,יבמתו מלבד אשה עוד ללוי והיתה –˙ÓÂ ¿ƒ»«∆∆»≈
לייבו�, ראוב� לפני לוי של נשיו שתי ונפלו בני�, בלא לוי ג� –

‰¯eËt Bza ˙¯vL ÌLkעליו שנאסרה הייבו�, ומ� החליצה מ� – ¿≈∆»«ƒ¿»
משמעו�, לייבו� לו שנפלה ˆ¯˙dבשעה ˙¯ˆ Ckהאחרת אשתו – »»«»»»

לוי, הטע�eËt¯‰של בארנו וכבר הייבו�; ומ� החליצה מ� – ¿»
היא הרי בתו, מצרת ראוב� זיקת שנפקעה שכיו� למסכתנו), (בפתיחה

צרתה; את הפוטרת ערווה ככל ודינה אחיו, אשת משו� עליו נאסרה

כמו המקרא, מ� זה למדי� ויש צרתה. את פוטרת ערווה צרת הלכ�

למסכתנו; בפתיחה כבר Ó‡‰שהבאנו Ô‰ elÙ‡�א כגו� אחי�, – ¬ƒ≈≈»
נתייבמה ראוב�, בת של צרתה צרת היינו לוי, של האחרת אשתו

אסורות שתיה� בני�, בלא יהודה ומת אחרת, אשה ולו אחיה�, ליהודה

את היינו צרתה, את היא א� פוטרת בתו של צרתה שצרת ראוב�, על

שבארנו (מהטע� הייבו� ומ� החליצה מ� יהודה, של האחרת האשה

לעול�. וכ� B¯zÓ˙לעיל), Ô‰È˙B¯ˆ e˙Ó Ì‡ „ˆÈkששנינו כפי – ≈«ƒ≈»≈∆À»
א: zexzen?במשנה odizexv ,'eke eyxbzp e` ep`n e` ezn m`‰˙È‰»¿»

ÂÈÁ‡Ï ‰‡eN� el‡‰ ˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡ B‡ Bzaשבארנו כמו – ƒ««ƒ»»¬»»≈¿»¿»ƒ
אחיו, לשמעו� נשואה ראוב� של בתו שהיתה כגו� ‡M‰לעיל, BÏÂ¿ƒ»

˙¯Á‡;�ראוב של בתו מלבד אשה, עוד ולשמעו� –Bza ‰˙Ó– «∆∆≈»ƒ
ראוב�, של בתו שמעו� על �˙L¯b‰מתה B‡,�משמעו –Ck ¯Á‡Â ƒ¿»¿»¿««»

ÂÈÁ‡ ˙Ó,�בני בלא שמעו� מת –d˙¯ˆשהיתה שמעו� של אשתו – ≈»ƒ»»»
ראוב�, של בתו צרת שבשעהzÓ¯˙תחילה לפי לראוב�, להתייב� – À∆∆

אחיו, בחיי מתה שכבר בתו, של צרתה היא אי� לייבו�, לו שנזקקה

ממנו, שנתגרשה Ô‡ÓÏאו ‰ÏBÎÈ‰ ÏÎÂ�עדיי הערווה שהיבמה – ¿»«¿»¿»≈
בעלה, בחיי למא� יכולה והיתה היא, Ó‡�‰קטנה ‡GÂ,בעלה ומת – ¿≈¬»

˙ˆÏBÁ d˙¯ˆ�אינ קטנה יתומה שקידושי החליצה, מעשה עושה – »»»∆∆
סופרי�, מדברי אלא אינה לייבו� זיקתה וא� סופרי�, מדברי אלא

החליצה. מ� צרתה את פוטרת אינה ÓaÈ˙Ó˙הלכ� ‡GÂכמבואר – ¿ƒ¿«∆∆
גזרו ולכ� בתו, כצרת נראית לייבו� נפילה שמשעת לפי בגמרא, הטע�

יבואו שלא מתייבמת, צרתה אי� ביב�, ממאנת בתו שאפילו חכמי�

ערווה. בצרת לזלזל

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn oey`x wxt zenai zkqn

Bza,Bða úáe,BzLà úa,dða úáe,dza úáe,BúBîç,BúBîç íàå,åéîç íàå,Bnàî BúBçà,Bnà úBçàå,úBçàå ¦©§©¦§©§¨©¦¨£§¥£§¥¨¦£¥¦©£¦©£
BzLà,Bnàî åéçà úLàå,BîìBòa äéä àHL åéçà úLàå,Búlëå;ïäéúBøö úBøöå ïäéúBøö úBøèBt elà éøä,ïî ¦§§¥¤¨¦¥¦§¥¤¨¦¤¨¨§¨§©¨£¥¥§¨¥¤§¨¨¥¤¦

íeaiä ïîe äöéìçä,íìBòä óBñ ãò.eúî íà ïlëå,eðàî Bà,eLøbúð Bà,úBiðBìéà eàöîpL Bà–úBøzî ïäéúBøö. ©£¦¨¦©¦©¨¨§ª¨¦¥¥£¦§¨§¤¦§§©§¦¨¥¤ª¨
åéîç íàáe BúBîç íàáe BúBîça øîBì ìBëé äzà éàå:úBiðBìéà eàöîpL,Bà:eðànL. §¦©¨¨©©£§¥£§¥¨¦¤¦§§©§¦¤¥£

àìå äúøö àìå àéä àì ç÷ú àì òîùîã .øåøöì ì"ú ,ïéðî äúøö úøö .øåöì ì"ú ,ïéðî äúøö ,àéä àìà éì ïéàå .úøë ïäá ùéù úåéøò øàùì ïéãä àåäå .ç÷ú àì
:äúøö úøö.'eke eza zae ezaáéúëã ïåéëã .åúùà úá åðééä åúùàî åúá åìéàã ,åðá úáå åúá úá ïëå ,åúñåðàî åúáá(ç"é àø÷éå)àðù àì ,äúáå äùà úåøò

êúá úá åà êðá úá úåøòî à÷ôð àìà ,òîùî ïéùåã÷ éãé ìò äùàã ,àø÷ éàäî ÷éôð àì åúñåðàî åúá ìáà .øçà ùéàî àðù àìå åðîéä(:íù):m`e ezeng
.eing m`e zeng:åéîç íàå åúåîç íàå åúåîç äæ ììëá ùéå ,äúá úá úàå äðá úá úà äìâú àì äúáå äùà úåøò íåùî ,åì úåøåñà åìà ìë.en`n ezeg`

àì éîð àëä íàä ïî ïéàù éô ìò óà áàä ïî ïìäì äî ,á÷òé éðáî äåçà äåçà ïðéôìéã ,áàä ïî åéçàá àìà íåáé ïéàù .åîà úåçà ïëå .úîå åéáàî åéçàì úàùéðù
:àðù.en`n eig` zy`eåîàî åéçà úùà äìçú äúéäù éôì åì äøåñàå .íåáéì åéðôì äìôðå íéðá àìá úîå ,åìöà úéøëð äúéäù ,åéáàî åéçà äàùéðå úîù

áéúëã ,úéîìåò åì äøåñàå(íù):íàä ïî ïéá áàä ïî ïéá êéçà ïðéùøãå ,êéçà úùà úåøòid `ly eig` zy`e.enlera dãìåðå ,íéðá àìá úîù ïáåàø ïåâë
ïåòîùì úàùéðù ïáåàø úùàù éôì ,úåøåèô ïäéúù ,éåì éðôì ïäéúù åìôðå ,íéðá àìá úîå úøçà äùà åìå åúùà úà ïåòîù íáéå ,éåì åîùå äúéî øçàì çà åì

øîàðù ,éåì íåáéî áåúëä äèòéîù éôì ,úøëá éåìì äøåñà(ä"ë íéøáã)éåì ìò äøñàð ïáåàø úîùë êëìä .íìåòá úçà äáéùé íäì äúéäù ,åéãçé êéçà åáùé éë
:äøåñà äúøö êë äøåñà àéäù íùëå .ïáåàø úîçî åì äøåñà ,åîìåòá äéäù ïåòîù éàåùéð çëî äìôð äúòù ô"òàå .íéðá åì ùéù çà úùàë íìåò øåñéà.ezlke

:åðá úîù øçà åìéôàå íìåò øåñéà åéìò äøåñà åúìëå .åéçà äàùðå ,åðá úîù.ezn m` olekeïéàù ô"òàå .åá äðàéîù åà åéçà úúéî íãå÷ åúá äúîù ïåâë
,äá úåùø äéáàì ïéà áåùù ,äðè÷ äãåòá äùøâúðå øçàì äéáà äàéùäù ïåâë ,äéáà ééçá äðàéîù äì úçëùî ,äéçàå äîà äåàéùäù äðè÷ äîåúéá àìà ïåàéî
úåòè ç÷î äç÷îù úéðåìéà äàöîð åà ,åðîî äùøâúð åà åéçàá äðàéî íàå .áàä ééçá äîåúé ïî÷ì äì ïðéø÷ã ,ïåàéîá äàöåé æà ,äðè÷ äãåòá äéáà éçàì úàùéðå

:úîáéúî äúøö ,íìåòî åéçà úùà äúéä àì åìéàëå.zipeli`äáò äìå÷å íéðîéñ äì ïéàå íéùðë íéãù äì ïéàù ,íéùøåôî äéðîéñå .ïàöä ïî øëæä .ìéà ïåùì

`xephxa yexit

החליצה, מ� א� פטורה הייבו� מ� תורה מדי� שפטורה כל מקו� מכל

למסכתנו. בפתיחה הטע� כבר שבארנו ‰Ôכמו el‡Âעשרה חמש – ¿≈≈
הייבו�: ומ� החליצה מ� וכו' צרותיה� את הפוטרות Bzaƒ,העריות

B�a ˙·e ,Bza ˙·e–ezaמאשתו לו שנולדה בתו בי� : היינו «ƒ«¿
וכ� מ"אנוסתו"; לו שנולדה בתו ובי� בקידושי�, לו ezaהנשואה za

epa zae"מ"אנוסתו אפילו בתו(תוספות)– את שמעו� נשא א� כגו� ;

שבתו כש� אחרות, נשי� ג� והניח בני�, בלא ומת אחיו, ראוב� של

באיסור עליו ונאסרות פטורות, כול� כ� הייבו�, ומ� החליצה מ� פטורה

אח. dzaאשת ˙·e ,d�a ˙·e ,BzL‡ ˙aבת לאשתו כשיש – «ƒ¿«¿»«ƒ»
עליו; אסורה הבת של בתה וא� עליו, אסורה הבת הקוד�, מבעלה

שנאמר עליו, אסורה הב� של בתו הקוד�, מבעלה ב� לאשתו כשיש וכ�

יז): יח, בתה(ויקרא בת ואת בנה בת את תגלה, לא ובתה אשה "ערות

ערותה". לגלות תקח במשנתנורש"ילא ששנינו שמה "eza"מפרש,

וכ� מ"אנוסתו", בתו epa"היינו zae eza za"מאשתו בתו שאילו ,

היינו בקידושי� לו `ezy"הנשואה za":שכתוב שכיו� ,dy` zexr"

"dlbz `l dzaeומכל הקוד�, מבעלה לה שיש בתה אפילו משמע ,

שנאמר ממה למדי� מ"אנוסתו" בתו בר�, ממנו. שילדה בתה שכ�

י): ש�, ערות�".(ש� תגלה לא בת� בת או בנ� בת –B˙BÓÁ"ערות ¬
כגו� בני�, בלא אחיו ומת לאחיו, ונישאה בעלה, שמת אשתו, א�

מת והוא אחיו, לראוב� בעלה) מות (אחרי שמעו� של חמותו שנישאה

א� לייבו�, שמעו� לפני נפלה שמעו� של שחמותו ונמצא בני�, בלא

הייבו�, ומ� החליצה מ� פטורה שחמותו כש� נשי�, עוד ראוב� הניח

לפרש רוצי� יש הייבו�; ומ� החליצה מ� פטורות צרותיה "ezeng"כ�

כ� ואחר ומתה, אחיו ראוב� של בתו את שמעו� שנשא כגו� כפשוטו,

שמעו� לפני נופלת שמעו� של חמותו ונמצאת בני�, בלא ראוב� מת

איגר);לייבו� עקיבא רבי תוספות ועיי� ישראל", B˙BÓÁ,("תפארת Ì‡Â¿≈¬
ÂÈÓÁ Ì‡Âאלו כל אשתו; של אביה וא� –m`e ,ezeng m`e ,ezeng) ¿≈»ƒ

(eingואת בנה בת את תגלה, לא ובתה אשה "ערות משו� לו אסורות

מוסבה כ� שלמטה, דורות על אזהרה שמפורשת שכש� בתה..." בת

שלמעלה דורות על א);האזהרה עה, סנהדרי� גמרא Bn‡Ó(עיי� B˙BÁ‡¬≈ƒ
אחותו; ואינה הואיל לו, מותרת היא שהרי מאביו, לאחיו שנישאה –

לייבו�, לפניו נופלת מאמו אחותו נמצאת בני�, בלא אחיו מת וא�

ומ� החליצה מ� צרותיה את א� פוטרת הריהי לו, אסורה שהיא וכיו�

‡Bnהייבו�; ˙BÁ‡Â,מאביו לאחיו שנישאה –,BzL‡ ˙BÁ‡Â «¬ƒ«¬ƒ¿

Bn‡Ó ÂÈÁ‡ ˙L‡Â,�הא מצד רק שמעו� של אחיו לוי שהיה כגו� – ¿≈∆»ƒ≈ƒ
היא שהרי מאביו, שמעו� של אחיו לראוב�, אשתו נישאה לוי, וכשמת

לייבו�, אחיו שמעו� לפני נשיו ונפלו בני�, בלא ראוב� ומת לו, מותרת

היינו לוי, אשת תחילה שהיתה זו ג� en`n,וביניה� eig` zy`והיא

שנאמר לו, טז):אסורה יח, ודרשו:(ויקרא תגלה", לא אחי� אשת "ערות

jig`את מוציאה ייבו� מצוות ואמנ� הא�; מ� ובי� האב מ� בי� –

ייבו� מצוות אי� אבל ערווה, איסור מכלל בני�) בלא (שמת האח אשת

ולא למסכתנו, בפתיחה כבר שהבאנו כמו האב, מ� אח באשת אלא

וא� לעול�, לו אסורה מאמו אחיו שאשת ומכא� הא�; מ� אח באשת

את ופוטרת פטורה היא הרי לעיל, שבארנו כמו לייבו�, לפניו נפלה

הייבו�. ומ� החליצה מ� BÓÏBÚaצרותיה ‰È‰ ‡HL ÂÈÁ‡ ˙L‡Â¿≈∆»ƒ∆»»¿»
ייבו�, בתורת אינו וזה נולד, שהוא קוד� בני� בלא אחיו שמת היינו –

ה):שנאמר כה, mdn"(דברי� cg` zne ecgi mig` eayi ik"ודרשו וגו',

בעול�. אחת ישיבה לה� שהיתה לאחי� אלא ייבו� שאי� חכמי�,

והניח בני�, בלא מת הוא וא� בעולמו, עמו שהיה אחר אח ייבמה וא�

האח לפני עכשיו נפלו וכול� שייבמה, אחיו אשת מלבד נשי� עוד

היא הרי לו, אסורה וזו הואיל הראשו�, האח של בעולמו היה שלא

א). ב, להל� (כמבואר הייבו� ומ� החליצה מ� צרותיה את א� פוטרת

B˙lÎÂ�לשמעו נישאה בנו) (אשת וכלתו ראוב�, של בנו שמת כגו� – ¿«»
שמעו� נשי ונפלו בני�, בלא שמעו� ומת נשי�, עוד לשמעו� והיו אחיו,

היא הרי ערווה, משו� לו אסורה וכלתו הואיל לייבו�, ראוב� לפני

הייבו�; ומ� החליצה מ� צרותיה את ג� ‡elפוטרת È¯‰חמש – ¬≈≈
במשנתנו, שנימנו העריות ˆ¯Ô‰È˙B,עשרה ˙B¯ˆÂ Ô‰È˙B¯ˆ ˙B¯ËBt¿»≈∆¿»»≈∆

ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ.לעיל שבארנו כמו – ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ«»»
ÔlÎÂ,הללו העריות כל –e˙Ó Ì‡נשואות שהיו כלומר אחיו, בחיי – ¿À»ƒ≈

בחייו, מתו אבל e�‡Óלאחיו, B‡שהשיאוה מאביה יתומה קטנה שכ� – ≈¬
למא� קטנה, בעודה בידה, הרשות חכמי� תקנת לפי אחיה, או אמה

בלא ממנו יוצאת והיא בעלה, ע� לחיות רוצה שאינה ולומר בבעלה

ונתקדשו מאביה� יתומות קטנות היו שהעריות מדובר, כא� וא� גט;

מיאו� ייתכ� בבתו וא� בו. ומיאנו אחיה�, או אמותיה� ידי על לאחיו

היא והרי קטנה, בעודה ממנו ונתגרשה לאחד אביה שהשיאה כגו�

a`d"נקראת iiga dnezi"ונישאה והלכה בה, רשות לאביה אי� ששוב ,

שא� במיאו�, מיתתו קוד� ממנו ויצאה קטנה, בעודה אביה לאחי

קטנה; שהיא זמ� כל בבעלה למא� יכולה זה �˙eL¯bבכגו� B‡– ƒ¿»¿

izdw - zex`ean zeipyn
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áïäéúBøö úBøèBt ãöék?åéçàì äàeNð elàä úBéøòä ìkî úçà Bà Bza äúéä,úøçà äMà Bìå,úîå–íLk ¥©§¨¥¤¨§¨¦©©¦¨¨£¨¨¥§¨§¨¦§¦¨©¤¤¨¥§¥
äøeèt BzaL,äøeèt dúøö Ck.éðMä åéçàì úàOðå Bza úøö äëìä,úøçà äMà Bìå,úîå–Bza úøvL íLk ¤¦§¨¨¨¨¨§¨¨§¨¨©¦§¦¥§¨¦©¥¦§¦¨©¤¤¨¥§¥¤¨©¦

äøeèt,äøeèt dúøö úøö Ck,äàî ïä elôà.úBøzî ïäéúBøö eúî íà ãöék?úBéøòä ìkî úçà Bà Bza äúéä §¨¨¨©¨¨¨§¨£¦¥¥¨¥©¦¥¨¥¤ª¨¨§¨¦©©¦¨¨£¨
åéçàì äàeNð elàä,úøçà äMà Bìå;Bza äúî,äLøbúð Bà,åéçà úî Ck øçàå–úøzî dúøö.ïàîì äìBëéä ìëå ¨¥§¨§¨¦§¦¨©¤¤¥¨¦¦§¨§¨§©©¨¥¨¦¨¨¨ª¤¤§¨©§¨§¨¥

äðàî àGå–úîaéúî àGå úöìBç dúøö. §¥£¨¨¨¨¤¤§¦§©¤¤

:íéùðä øàù úåøòë äôåâî èìåá åðéà íå÷î åúåàù øîåìë íéùðë íéòî éìåôéù äì ïéàå ùéàë.'eke xnel leki dz` i`e,åéçàì åàùéðù íãå÷ øçàî åãìé øáëù
ã"îë äì øáñ ,ïäéúåøö úåøèåôù íéùðä ììëá åîà áéùç àìã ïãéã àðúå .äðè÷ àìà úðàîî ïéàå ,ïä úåìåãâ éøäù ,àëéì éîð ïåàéîå .åäðéð úåéðåìéà åàì êëìä
àìá úåîéùëå ,åéáàî åéçàì åîà àùðúðù øùôà ,äëìä àéäå ,åéáà úúåôîå åéáà úñåðà íãà àùåð øîåàä éøáãì ìáà .åéáà úúåôîå åéáà úñåðà àùåð íãà ïéàù

:äëìä ïëå .ïäî úçà åîàå ,ïäéúåøö úåøèåô íéùð æ"è åàöîðå .íåáéì äðá éðôì úìôåð åîà úàöîð íéðá
a.dxeht ezay myk.àåä àìà çà íù ïéàå ,åì äøåñà éøäù:äøåèô äúøö êë.ipyd eig`l z`yipe eza zxv dkldïäéúùù øçà çà ùéã àëéä

áéúëã ,äøåèô äéðùäå úçàä úîáéúîå ,íåáé úåöî ïàë ùé éøäù ,úåøåèô ïðéàå ,åì úåøúåî(ä"ë íéøáã).íéúá éúù äðåá ïéàå äðåá àåä ãçà úéá ,åéçà úéá úà
:åéðôì åìôðå åøæçå íéðá àìá úîå úøçà äùà åìå åúá úøö úà éðùä åéçà íáé íàå.dxeht eza zxvy mykêë .ïåùàøä åéçà úìéôð úòùî åéìò äøñàðù

:äúøö úøèåô äåøò úøöù ,äúøèåô åæù ,äøåèô ,úøçàä éðùä åéçà úùà ,äúøö úøö.d`n md elit`eåéçàì äîáéúðå åúá ìù äúøö úøö äëìäå ,íéçà
:íìåòì ïëå .äæ ìò úåøåñà ïäéúù ,íéðá àìá úîå úøçà äùà åìå ,éùéìùä.zxzen dzxv:äúøö äðéà íåáé ú÷éæ úòùá éøäù .íáéúäì.o`nl dlekid lke

íáéúäìå ,äöéìçä ïî äúøö úøèåô äðéà ,ïðáøãî àìà äðéà äìù ä÷éæå ïðáøãî àìà ïðéà äéùåãé÷å ìéàåä ,åéçà úîå ,äðàéî àìå ïàîì äìåëéå ,äåøòä äðè÷ àéäù
:äåøò úøöë úéàøðù ,äøåñà

`xephxa yexit

בגט, ‡Bi�BÏÈ˙מאחיו e‡ˆÓpL B‡–zipelii`שאינה אשה היינו ∆ƒ¿¿«¿ƒ
(זכר), "איל" מלשו� כ� מכונה והיא ברייתה, מטבע ללדת מסוגלת

שנאמר ייבו�, בת אינה איילונית שהיא וכל אשה. סימני לה שאי� לפי

ו): כה, הבכור(דברי� clz"והיה xy`,יולדת שאינה לאיילונית פרט ,"

ששנינו וזהו החליצה, מ� ג� פטורה היא הרי ייבו�, בת שאינה וכל

`zeipeliiכא�: e`vnpy e`�ואינ איילוניות נמצאו שהעריות היינו –

הללו המקרי� בכל ייבו�; B¯zÓ˙בנות Ô‰È˙B¯ˆ,לו להתייב� – »≈∆À»
בעני� ערווה. של צרותיה ה� אי� לייבו�, לפניו שנופלות שבשעה

`zeipelii,עריות e`vnpyהמשנה בלשו� מדייקי� "e`vnpy",יש

איילונית, שהיא מתחילה בה הכיר שלא בכגו� כא� שמדובר ומפרשי�,

אי� הלכ� אשתו, היתה לא כאילו היא והרי טעות, מקח מקחו ונמצא

ערווה צרות אחיו של הנשי� רש"י)שאר בגמרא,(גמרא; פסקו אבל .

מקחו היה שלא ונמצא כשנשאה, אחיו בה הכיר שאפילו היא שהלכה

בת אינה ואיילונית שהואיל מותרות, צרותיה מקו� מכל טעות, מקח

ייבו�. לעני� צרותיה קרויות הנשי� שאר אי� ÏBÎÈייבו�, ‰z‡ È‡Â¿ƒ«»»
,˙Bi�BÏÈ‡ e‡ˆÓpL :ÂÈÓÁ Ì‡·e B˙BÓÁ Ì‡·e B˙BÓÁa ¯ÓBÏ««¬¿≈¬¿≈»ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ

e�‡nL :B‡שהרי איילוניות", "שנמצאו בה� לומר יכולי� אי� – ∆≈¬
אפשר אי וכ� יולדת; איילונית ואי� לאחיו, שנישאו קוד� ילדו כבר

ו ה�, גדולות הרי ילדו, וכבר שהואיל "שמיאנו", בה� ממאנתלומר אי�

קטנה. אלא

אביו אנוסת נושא אד� שאי� א), יא, (להל� יהודה רבי כדעת היא משנתנו

צרותיה�. את שפוטרות הנשי� בכלל "אמו" מונה אינה הלכ� אביו, ומפותת

ומפותת אביו אנוסת אד� שנושא (ש�), הסוברי� כחכמי� היא ההלכה אבל

אנוסת את ראוב� שנשא כגו� אחיו, אשת אמו שתהיה אפשר זה ולפי אביו,

בלא ראוב� וכשמת אנוסה, אותה לו שילדה מאביו, אחיו הוא ושמעו� אביו,

ההלכה שלפי הרי לייבו�. שמעו� לפני שמעו� של אמו נופלת נמצאת בני�,

צרותיה�, את הפוטרות נשי� עשרה שש מה�.en`eיש אחת

ב ה נ ש מ ר ו א ב

פוטרת שערווה ש�, ששנינו מה להדגי� באה והיא הקודמת המשנה המש� היא זו משנה

הייבו�. ומ� החליצה מ� צרתה וצרת צרתה את

˙B¯ËBt „ˆÈk,הקודמת במשנה שנימנו העריות, עשרה חמש – ≈«¿
Ô‰È˙B¯ˆ?�הייבו ומ� החליצה מ� צרותיה�, וצרות –Bza ‰˙È‰ »≈∆»¿»ƒ

ÂÈÁ‡Ï ‰‡eN� el‡‰ ˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡ B‡של בתו כגו� – ««ƒ»»¬»»≈¿»¿»ƒ
אחיו, לשמעו� נשואה ‡Á¯˙ראוב� ‰M‡ BÏÂהיתה ולשמעו� – ¿ƒ»«∆∆

ראוב�, של בתו מלבד אשה שתיÓÂ˙עוד ונפלו בני�, בלא שמעו� – »≈
לייבו�, ראוב� לפני וצרתה, ראוב� של בתו היינו שמעו�, של נשיו

‰¯eËt BzaL ÌLkהיא אסורה שהרי הייבו�, ומ� החליצה מ� – ¿≈∆ƒ¿»
ערווה, משו� eËt¯‰לו d˙¯ˆ Ckכמו הייבו�, ומ� החליצה מ� – »»»»¿»

למסכתנ בפתיחה הטע� ÂÈÁ‡Ïו.שבארנו ˙‡O�Â Bza ˙¯ˆ ‰ÎÏ‰»¿»»«ƒ¿ƒ≈¿»ƒ
È�M‰,לו מותרות היבמות ושתי לשמעו�, אחר אח היה א� שכ� – «≈ƒ

וכגו� למסכתנו), בפתיחה שבארנו (כמו מה� אחת לייב� חייב הוא הרי

ונתייבמה ראוב� של בתו צרת הלכה שמעו�, של השני אחיו הוא שלוי

‡Á¯˙ללוי, ‰M‡ BÏÂ,יבמתו מלבד אשה עוד ללוי והיתה –˙ÓÂ ¿ƒ»«∆∆»≈
לייבו�, ראוב� לפני לוי של נשיו שתי ונפלו בני�, בלא לוי ג� –

‰¯eËt Bza ˙¯vL ÌLkעליו שנאסרה הייבו�, ומ� החליצה מ� – ¿≈∆»«ƒ¿»
משמעו�, לייבו� לו שנפלה ˆ¯˙dבשעה ˙¯ˆ Ckהאחרת אשתו – »»«»»»

לוי, הטע�eËt¯‰של בארנו וכבר הייבו�; ומ� החליצה מ� – ¿»
היא הרי בתו, מצרת ראוב� זיקת שנפקעה שכיו� למסכתנו), (בפתיחה

צרתה; את הפוטרת ערווה ככל ודינה אחיו, אשת משו� עליו נאסרה

כמו המקרא, מ� זה למדי� ויש צרתה. את פוטרת ערווה צרת הלכ�

למסכתנו; בפתיחה כבר Ó‡‰שהבאנו Ô‰ elÙ‡�א כגו� אחי�, – ¬ƒ≈≈»
נתייבמה ראוב�, בת של צרתה צרת היינו לוי, של האחרת אשתו

אסורות שתיה� בני�, בלא יהודה ומת אחרת, אשה ולו אחיה�, ליהודה

את היינו צרתה, את היא א� פוטרת בתו של צרתה שצרת ראוב�, על

שבארנו (מהטע� הייבו� ומ� החליצה מ� יהודה, של האחרת האשה

לעול�. וכ� B¯zÓ˙לעיל), Ô‰È˙B¯ˆ e˙Ó Ì‡ „ˆÈkששנינו כפי – ≈«ƒ≈»≈∆À»
א: zexzen?במשנה odizexv ,'eke eyxbzp e` ep`n e` ezn m`‰˙È‰»¿»

ÂÈÁ‡Ï ‰‡eN� el‡‰ ˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡ B‡ Bzaשבארנו כמו – ƒ««ƒ»»¬»»≈¿»¿»ƒ
אחיו, לשמעו� נשואה ראוב� של בתו שהיתה כגו� ‡M‰לעיל, BÏÂ¿ƒ»

˙¯Á‡;�ראוב של בתו מלבד אשה, עוד ולשמעו� –Bza ‰˙Ó– «∆∆≈»ƒ
ראוב�, של בתו שמעו� על �˙L¯b‰מתה B‡,�משמעו –Ck ¯Á‡Â ƒ¿»¿»¿««»

ÂÈÁ‡ ˙Ó,�בני בלא שמעו� מת –d˙¯ˆשהיתה שמעו� של אשתו – ≈»ƒ»»»
ראוב�, של בתו צרת שבשעהzÓ¯˙תחילה לפי לראוב�, להתייב� – À∆∆

אחיו, בחיי מתה שכבר בתו, של צרתה היא אי� לייבו�, לו שנזקקה

ממנו, שנתגרשה Ô‡ÓÏאו ‰ÏBÎÈ‰ ÏÎÂ�עדיי הערווה שהיבמה – ¿»«¿»¿»≈
בעלה, בחיי למא� יכולה והיתה היא, Ó‡�‰קטנה ‡GÂ,בעלה ומת – ¿≈¬»

˙ˆÏBÁ d˙¯ˆ�אינ קטנה יתומה שקידושי החליצה, מעשה עושה – »»»∆∆
סופרי�, מדברי אלא אינה לייבו� זיקתה וא� סופרי�, מדברי אלא

החליצה. מ� צרתה את פוטרת אינה ÓaÈ˙Ó˙הלכ� ‡GÂכמבואר – ¿ƒ¿«∆∆
גזרו ולכ� בתו, כצרת נראית לייבו� נפילה שמשעת לפי בגמרא, הטע�

יבואו שלא מתייבמת, צרתה אי� ביב�, ממאנת בתו שאפילו חכמי�

ערווה. בצרת לזלזל

izdw - zex`ean zeipyn



aקמח dpyn ipy wxt zenai zkqn

ïéànèî elàå,elà éab ìò elà úBøäè ïéNBò eòðîð àG. §¥§©§¦¦§§¦§¨¥©©¥¥
é ð ù ÷ ø ô

àBîìBòa äéä àHL åéçà úLà ãöék?íéçà éðL,íäî ãçà úîe,çà ïäì ãìBðå,úLà úà éðMä íaé Ck øçàå ¥©¥¤¨¦¤¨¨§¨§¥©¦¥¤¨¥¤§©¨¤¨§©©¨¦¥©¥¦¤¥¤
åéçà,úîå–BîìBòa äéä àHL åéçà úLà íeMî úàöBé äðBLàøä,dúøö íeMî äiðMäå.øîàî da äNò,úîå– ¨¦¨¥¨¦¨¥¦¥¤¨¦¤¨¨§¨§©§¦¨¦¨¨¨¨¨¨©£¨¨¥

úîaéúî àGå úöìBç äiðL. §¦¨¤¤§¦§©¤¤
áíéçà éðL,ïäî ãçà úîe,åéçà úLà úà éðMä íaéå,çà ïäì ãìBð Ck øçàå,úîå–íeMî úàöBé äðBLàøä §¥©¦¥¤¨¥¤§¦¥©¥¦¤¥¤¨¦§©©¨©¨¤¨¨¥¨¦¨¥¦

BîìBòa äéä àHL åéçà úLà,dúøö íeMî äiðMäå.øîàî da äNò,úîå–úîaéúî àGå úöìBç äiðMä.ïBòîL éaø ¥¤¨¦¤¨¨§¨§©§¦¨¦¨¨¨¨¨¨©£¨¨¥©§¦¨¤¤§¦§©¤¤©¦¦§
øîBà:äöøiL ïäî Bæéàì íaéî,äöøiL ïäî Bæéàì õìBç Bà. ¥§©¥§¥¥¤¤¦§¤¥§¥¥¤¤¦§¤

éú àì ,åããåâúú àì ïàë éø÷ ,íéøñåà ììä úéáåéðù ìáà .ììä úéáë íéøåî âìôå éàîù úéáë íéøåî âìô úçà øéòá ãçà ïéã úéá ïåâë ,éðùîå .úåãåâà úåãåâà åùò
:äá ïì úéì úåøééò éúùá íéðéã éúá éðù ù"ëå ,úçà øéòá íéðéã éúá

a`.'eke eig` zy` cvik:äúøö úøèåô.g` odl clepe:åîìåòá äéä àìù åéçà úùà íåùî äøåñà åéìòå ,íáéì ä÷å÷æ äàöîåz` ipyd mai k"g`e
.eig` zy`:úøçà äùà åìå.zne:íéðá àìá.dpey`xd:åîìåòá äéä àìù åéçà úùà íåùî úàöåé ,úçà íòô øáë åéðôì äìôðù ,ïåùàøä úùà àéädyr

.da:úîù äæ.xn`näøåîâ ùéà úùàë úåéäì íáéì úéð÷ð äîáéä ïéàù ,íéøôåñ éøáãî àìà íéøåîâ ïéùåãé÷ íðéà óñë ìù ïéùåãé÷ äîáéáå .óñëá äùãé÷ù ùåøéô
:úîù ãò äñðëì ÷éôñä àì äæå ,äéìò àáéù ãò.zvleg dipy:àéä ùîî äúøö åàìã ,äåøò úøö íåùî äøèôî àìå.znaizn `leúö÷î äðå÷ øîàîã íåùî

:úîáéúî àìå úöìåç íéøåîâ ïéùåã÷ íù ïéàù íå÷î ìëå .úö÷îá äåøò úøö äì àéåäå
a.zne:íáéîä.dvxiy efi`l mainå .äúøáç úøèåôåãìåðùëù ïåéë ù"ø øîà÷å ,'åëå äøåñà äðåùàøä éðú÷ã éà÷ àùéøà àìà ,éà÷ øîàî äá äùòà åàì

`xephxa yexit

eÚ�Ó�להיותel‡ Èab ÏÚ el‡ ˙B¯‰Ë ÔÈNBÚלשאול כלומר – ƒ¿¿ƒ¿»≈««≈≈
שהיו לעיל, שבארנו מהטע� בטהרה, בה� להשתמש מאלו, אלו כלי�

המשנה ובאה בה�. שמקילי� בדברי� נהגו כיצד לאלו אלו מודיעי�

שנאמר מה לקיי� בזה, זה נוהגי� היו וריעות שחיבה (זכריהללמדנו,

יט): אהבו"ח, והשלו� ב)"האמת יד, יבמות .(גמרא

א ה נ ש מ ר ו א ב

בפרק ששנינו הייבו�, ומ� החליצה מ� צרותיה� את הפוטרות הנשי� עשרה חמש בי�

נימנית א, משנה enlera",א did `ly eig` zy`".עניינה לבאר משנתנו ובאה

BÓÏBÚa ‰È‰ ‡HL ÂÈÁ‡ ˙L‡ „ˆÈkהחליצה מ� צרתה פוטרת – ≈«≈∆»ƒ∆»»¿»
הייבו�? ‡ÌÈÁומ� È�L,�ושמעו ראוב� כגו� –Ì‰Ó „Á‡ ˙Óe ¿≈«ƒ≈∆»≈∆

לייבו�, שמעו� לפני אשתו ונפלה בני�, בלא ראוב�, כגו� –„ÏB�Â¿«
Á‡ Ô‰Ï,יבמתו את שמעו� שייב� קוד� ראוב�, מיתת לאחר יהודה, – »∆»

שנאמר בעולמו, היה שלא אחיו אשת משו� יהודה על אסורה היא הרי

הייבו� ה):בפרשת כה, ecgi"(דברי� mig` eayi ik"אלא ייבו� אי� –

אח ישיבה לה� שהיתה אבאחי� בפרק כבר שבארנו כמו בעול�, ת

א, ‡ÂÈÁמשנה ˙L‡ ˙‡ È�M‰ ÌaÈ Ck ¯Á‡Â�ייב שמעו� – ¿««»ƒ≈«≈ƒ∆≈∆»ƒ
אחרת, אשה ולו אחיו, ראוב� של אשתו הואÓÂ˙את א� שמעו�, – »≈

לייבו�, אחיו יהודה לפני נשיו שתי ונפלו בני�, –‰¯‡BL�‰בלא »ƒ»
לשמעו�, ונתייבמה לייבו� פע� נפלה שכבר ראוב�, של אשתו היינו

˙‡ˆBÈ,חליצה ובלא ייבו� בלא –‰È‰ ‡HL ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓ ≈ƒ≈∆»ƒ∆»»
BÓÏBÚa,אח אשת משו� לעול� לו שאסורה –‰i�M‰Âאשתו – ¿»¿«¿ƒ»

חליצה, ובלא ייבו� בלא היא א� יוצאת שמעו�, של ÌeMÓƒהשנייה
d˙¯ˆוזהו בעולמו; היה שלא אחיו אשת של צרתה שהיא מפני – »»»

מ� צרתה פוטרת בעולמו היה שלא אחיו שאשת א), א, (לעיל ששנינו

הייבו�. ומ� Ó‡Ó¯החליצה da ‰NÚבתורה כתוב כה,– (דברי� »»»«¬»
התורהה): שמ� למדי�, מכא� לאשה", לו ולקחה עליה יבוא "יבמה

אבל בביאה, אלא דבר, לכל כאשתו להיות ליב�, נקנית היבמה אי�

בפני לה ויאמר בשטר, או בכס� תחילה אותה שיקדש תיקנו חכמי�

המאמר ואי� "מאמר"; הנקרא וזהו בזה", לי מקודשת את "הרי עדי�:

סופרי�. מדברי קניי� מקצת אלא הביאה, כמו גמור קניי� ביבמה קונה

בלבד, מאמר ביבמתו עשה שמעו� שא� ללמד, איפוא, באה, משנתנו

בשטר, או בכס� שלאÓÂ˙שקידשה ונמצא עליה, שבא קוד� – »≈
גמור, בקניי� לו היינוi�L‰ניקנתה שמעו�, של השנייה אשתו – ¿ƒ»

יבמתו, של לפיÏBÁˆ˙צרתה ערווה, צרת משו� נפטרת ואינה – ∆∆
ממש, צרתה היא ÓaÈ˙Ó˙שאי� ‡GÂמכל קונה שהמאמר לפי – ¿ƒ¿«∆∆

במקצת. ערווה צרת היא והרי קניי�, מקצת ביבמה מקו�

ב ה נ ש מ ר ו א ב

האח שנולד בכגו� דנה והיא בעולמו, היה שלא אחיו באשת לעסוק מוסיפה משנתנו

נתייבמה. כבר אחיו שאשת לאחר

ÌÈÁ‡ È�L,�ושמעו ראוב� –˙‡ È�M‰ ÌaÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ¿≈«ƒ≈∆»≈∆¿ƒ≈«≈ƒ∆
ÂÈÁ‡ ˙L‡אשת את שמעו� וייב� בני�, בלא ראוב� שמת כגו� – ≈∆»ƒ

אחרת, אשה לו ויש ‡Áראוב�, Ô‰Ï „ÏB� Ck ¯Á‡Â,יהודה –˙ÓÂ ¿««»«»∆»»≈
שייבמה הראשונה היבמה היינו נשיו, שתי יהודה לפני ונפלו שמעו�, –

שמעו�, של ואשתו ראוב�‰¯‡BL�‰שמעו� של אשתו היינו – »ƒ»
לשמעו�, חליצה,BÈˆ‡˙שנתייבמה ובלא ייבו� בלא –˙L‡ ÌeMÓ ≈ƒ≈∆

BÓÏBÚa ‰È‰ ‡HL ÂÈÁ‡לא יהודה, שנולד שבשעה פי על א� – »ƒ∆»»¿»
לשמעו�, נתייבמה כבר שהרי לייבו�, זקוקה ראוב� של אשתו היתה

מכל בעולמו, שהיה אח אשת אצלו זו הרי משמעו�, לפניו וכשנופלת

אחיו אשת די� הראשונה, הייבו� זיקת מחמת ממנה, נפקע לא מקו�

הייבו� בפרשת שנאמר בעולמו, היה ה):שלא כה, לו(דברי� "ולקחה

עליהdnaieלאשה הראשוני� ייבומי� עדיי� – שא�(גמרא)" כלומר ,

"ולקחה הכתוב שאמר אחר שהרי יבמה, נקראת עדיי� שכנסה, פי על

"ויבמה", הלשו� עוד הוסי� לאשה" הנישואי�לו אחר שג� ומכא�

והרי מראוב�, הייבו� זיקת עליה נמשכת עדיי� כ� וא� יבמה, נקראת

בעולמו; היה שלא אחיו אשת ליהודה בלאi�M‰Â‰היא יוצאת – ¿«¿ƒ»
חליצה, ובלא ˆ¯˙dייבו� ÌeMÓשבארנו כמו צרתה, שהיא מפני – ƒ»»»
הקודמת. ÓÂ˙במשנה ,¯Ó‡Ó da ‰NÚאת קידש שמעו� א� – »»»«¬»»≈

שמת, עד לכנסה הספיק ולא בשטר, או בכס� ÏBÁˆ˙יבמתו ‰i�M‰«¿ƒ»∆∆
˙ÓaÈ˙Ó ‡GÂמדברי קניי� מקצת אלא בה קונה המאמר שאי� – ¿ƒ¿«∆∆

משו� נפטרת אינה הלכ� במקצת, ערווה צרת אלא היא ואי� סופרי�,

כבר שבארנו כמו מתייבמת, אינה אבל חליצה, וצריכה ערווה צרת

הקודמת. iL¯ˆ‰,במשנה Ô‰Ó BÊÈ‡Ï ÌaÈÓ :¯ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿≈¿«≈¿≈≈∆∆ƒ¿∆
‰ˆ¯iL Ô‰Ó BÊÈ‡Ï ıÏBÁ B‡קמא תנא על חולק שמעו� רבי – ≈¿≈≈∆∆ƒ¿∆

של אשתו את שמעו� ייב� שכבר לאחר יהודה נולד שא� וסובר,

אי� שמעו� וכשמת מראוב�, הייבו� זיקת לגמרי ממנה נפקעה ראוב�,

אח אשת אצלו זו והרי שמעו�, נישואי מחמת אלא לפניו נופלת היא

izdw - zex`ean zeipyn
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âelàî úBøeîç úBéøò LL,íéøçàì úBàeNpL éðtî–úBøzî ïäéúBøö:Bnà,åéáà úLàå,åéáà úBçàå,BúBçà ¥£¨£¥¥¦§¥¤§©£¥¦¨¥¤ª¨¦§¥¤¨¦©£¨¦£
åéáàî,åéáà éçà úLàå,åéáàî åéçà úLàå. ¥¨¦§¥¤£¦¨¦§¥¤¨¦¥¨¦

ãéànL úéaíéçàì úBøvä ïéøézî,ìlä úéáeíéøñBà.eöìç–éànL úéaäpäkä ïî ïéìñBt,ìlä úéáeíéøéLëî. ¥©©©¦¦©¨¨©¦¥¦¥§¦¨§¥©©§¦¦©§ª¨¥¦¥©§¦¦
eîaéúð–éànL úéaíéøéLëî,ìlä úéáeïéìñBt.ïéøézî elàå ïéøñBà elàL ét ìò óà,ïéøéLëî elàå ïéìñBt elà, ¦§©§¥©©©§¦¦¥¦¥§¦©©¦¤¥§¦§¥©¦¦¥§¦§¥©§¦¦

eòðîð àGéànL úéaíéLð àOlîìlä úéaî,àGåéànL úéaî ìlä úéa;ïéøäèî elà eéäL úBàîhäå úBøähä ìk ¦§§¥©©¦¦¨¨¦¦¥¦¥§¥¦¥¦¥©©¨©§¨§©ª§¤¨¥§©£¦

b.el`n zexeng zeixr yy,ïäìù àøîåç àéä äîå.mixg`l ze`eypy,äæ ìöà íéøëð ïäù ïäéìòá åúî íàå ,åéáàî äæ ìù åéçàì àùðéäì úåìåëé ïðéàå
åìôðå íéðá àìá úîå ,åéçàì äøéáòá åàùéð íà ,ùøéô ïåîéî øá äùî åðéáøå .åéçàî íåáéì åéðôì úìôåðá àìà äøåñà äåøò úøö ïéàù ,äæì àùðéì úåøúåî ïäéúåøö

:úåéøò ïúåàá åéçàì ïéñôåú ïéùåã÷ åéä àìå ìéàåä ,äåøò úåøö åìà ïéàù ,úåøúåî ïäéúåøö ,åéðôì íåáéì.en`åì àéä éøäù ,åéáàî åéçàì àùðäì äìåëé äðéà
:åéáàî åéçàì àùðäì äìåëé àéäù ,äúøö úøèåô åîà àìà ,äëìä ïë ïéàù éúùøéô ìéòìå .äøåñà åéáà úñåðàù øîåàä éøáãì ,áàä úùàzy` ,eia` zy`

.eia`n eig`[íéðá åì äéäù]eia` zeg`eúåøçà íéùð íäìå íéøçà íåàùð íàå .íìåòì äæ ìò íåáé ãö íäá ïéàå ,åéìò úåøåñàù åîë åéçàì úåøåñà ïìåë ,
:úåøúåî ïäéúåøö íéðá àìá úîå äøéáòá åéçà íúåà àùð íà ïëå .äæì àùðéì úåøúåî ïäéúåøö ,åúîå

c.oixizn i`ny zia:øåøöìã äùøã êä åäì úéìã .åéçàì íáéúäì äåøò úøö.evlg:íéçàä ïî úåøöä.oilqet i`ny ziaïúöéìçù ,äðåäëä ïî úåøöä
:äöéìç.oixiykn lld ziae:éøëð ïî úöìåçë àéä éøäå ,äúéä êøåöì àìù ïúöéìçù.enaizp:ïéçàì.oixiykn i`ny ziaåðîìàúð íà íéðäëì ïúåà

:íäéîáéî.milqet lld ziae:ïäëì äøåñà äðåæå äðåæ äàùò äì øåñàì äìòáðäå ,íäì øåñàì åìòáðù.erpnp `lúéá éøáãë åîáéúðù úåøöä éðáù ô"òàå
åéäù éôì ,ù"áî íéùð àùéìî ä"á åòðîð àì ë"ôòà ,íä íéøæîî úåúéøë éáééç éðáå ,úøëá çà úùàå íäéìò íä çà úùà øåñéàá éøäù ,ä"áì íä íéøæîî éàîù

:ïäî ïéùøåôå úåøöä ïî úåàáä ïúåà íäì íéòéãåî.el` iab lr el`íéçàì úåøöä úà ïéøéúî éàîù úéá ïðúã àäà êéøô àøîâáå .åìàì åìà íäéìë íéìéàùî

`xephxa yexit

ג ה נ ש מ ר ו א ב

˙BÈ¯Ú LL,�להל המנויות –el‡Ó ˙B¯eÓÁעריות עשרה מחמש – ≈¬»¬≈≈
א, במשנה ozxneg?שנימנו idneÌÈ¯Á‡Ï ˙B‡eNpL È�tÓששש – ƒ¿≈∆¿«¬≈ƒ

שה� לפי לאחרי�, אלא מאביו, לאחיו להינשא יכולות אינ� אלו עריות

לאחרי�, נישאו א� ולכ� האב, מ� האחי� כל על ערווה משו� אסורות

˙B¯zÓ Ô‰È˙B¯ˆ,לו להינשא צרותיה� מותרות בעליה�, מתו א� – »≈∆À»
מאחיו לייבו� לפניו בנופלת אלא אסורה ערווה צרת ויש(רש"י)שאי� .

zexzenמפרשי�: odizexv�לראוב נישאה אלו עריות משש אחת שא� –

לפני ראוב� נשי ונפלו בני�, בלא ומת אחרת, אשה לו והיתה בעבירה,

צרתה מקו� מכל לו אסורה שהערווה פי על א� לייבו�, אחיו שמעו�

ערווה, צרת היא שאי� לפי מתייבמת, או חולצת והיא לו, מותרת

ערווה באותה תופסי� אחיו קידושי היו ולא od.(רמב"�)הואיל el`e

:zeixrd yyBn‡שנאמר מאביו, לאחיו א� להינשא היא שאסורה – ƒ
ח): יח, שמשנתנו(ויקרא הזכרנו וכבר תגלה". לא אבי� אשת "ערוות

ההלכה אבל אסורה. אביו שאנוסת א) יא, (להל� יהודה רבי כדעת היא

לאחיו להינשא יכולה שאמו ונמצא מותרת, אביו שאנוסת כחכמי�, היא

במשנה שנימנו הנשי� עשרה חמש כדי� צרתה, פוטרת והיא מאביו,

‡·ÂÈא; ˙L‡Âשהבאנו כמו האב, מ� האחי� לכל היא שאסורה – ¿≈∆»ƒ
לעיל; ‡·ÂÈהפסוק ˙BÁ‡Âשנאמר יב):– יח, אחות(ויקרא "ערות «¬»ƒ

תגלה"; לא ÂÈ·‡Óאבי� B˙BÁ‡שנאמר ט):– ש�, "ערות(ש� ¬≈»ƒ
תגלה"; לא ‡·ÂÈאחות�... ÈÁ‡ ˙L‡Âשנאמר יד):– ש�, "ערות(ש� ¿≈∆¬ƒ»ƒ

היא"; דודת� תקרב, לא אשתו אל תגלה, לא אבי� ‡ÂÈÁאחי ˙L‡Â¿≈∆»ƒ
ÂÈ·‡Óאו אחיו, שגירשה שנאמר– ומת, בני� לו טז):שהיו ש�, (ש� ≈»ƒ

כש� מאביו לאחיו אסורות אלו כל תגלה"; לא אחי� אשת "ערות

נישאו א� לפיכ� לייבו�. לפניו שיפלו אפשר ואי עליו, שאסורות

בלא אחיו ומת בעבירה, לאחיו נישאו א� או בעליה�, ומתו לאחרי�

לעיל. שבארנו כמו לו, מותרות צרותיה� – בני�

ד ה נ ש מ ר ו א ב

פוטרות נשי� עשרה "חמש א: במשנה ששנינו הלכה שאותה ללמד, באה משנתנו

בית בה נחלקו שכ� הלל, בית לדעת אלא אינה הייבו�", ומ� החליצה מ� צרותיה�...

הלל. ובית שמאי

˙B¯v‰ ÔÈ¯ÈzÓ È‡nL ˙Èaשנימנו העריות עשרה חמש של – ≈«««ƒƒ«»
א, עצמ�ÌÈÁ‡Ïבמשנה שהעריות פי על א� לאחי�, להתייב� – »«ƒ

שחמש א, במשנה ששנינו מה על חולקי� שמאי שבית לה�, אסורות

סוברי� ואינ� הייבו�, ומ� החליצה מ� צרותיה� פוטרות העריות עשרה

כערווה. הערווה צרת ‡ÌÈ¯ÒBשדי� Ïl‰ ˙È·eשל הצרות את – ≈ƒ≈¿ƒ
יש א. במשנה ששנינו כמו לאחי�, להתייב� העריות עשרה חמש

שנאמר שמאי, בית של טעמ� בגמרא ה):מבארי� כה, "לא(דברי�

– זר" לאיש החוצה המת אשת שאיננהdvegdתהיה החיצונה, היינו

פנימית שיש מכלל "החוצה" שכתוב וכיו� ליב�, dnrקרובה yiy)

± mail daexwd dy` cerלאיש)רש"י תהיה... "לא התורה: ואמרה ,

זה מפסוק למדי� הלל בית בר�, מתייבמת. ערווה שצרת מכא� זר",

אחר טע� בגמרא אומרי� ויש ביבמה; תופסי� זר של קידושי� שאי�

ב). יג, יבמות (עיי� שמאי בית העריות,eˆÏÁלדעת של הצרות – »¿
החליצה, מעשה ‰p‰k‰שעשו ÔÓ ÔÈÏÒBt È‡nL ˙Èa�פוסלי – ≈««¿ƒƒ«¿À»

לחליצה הצרות היו זקוקות לדעת� שהרי לכה�, מלהינשא הצרות את

לכה� אסורה שחלוצה היא והלכה היא, גמורה חליצה וחליצת� זו,

ד), ב, (להל� ÌÈ¯ÈLÎÓכגרושה Ïl‰ ˙È·eלהינשא אות� מתירי� – ≈ƒ≈«¿ƒƒ
זו ואי� היתה, לצור� שלא שחליצת� לפי שחלצו, פי על א� לכה�

חליצה. נתאלמנו�˙eÓaÈנקראת כ� ואחר לאחי�, העריות צרות – ƒ¿«¿
ÌÈ¯ÈLÎÓמיבמיה�, È‡nL ˙Èaנתייבמו שהרי לכה�, אות� מתירי� – ≈«««¿ƒƒ

ÔÈÏÒBtבדי�. Ïl‰ ˙È·e�ולדעת שהואיל לכה�, מלהינשא אות� – ≈ƒ≈¿ƒ
שנעשית לה שאסור למי שנבעלה אשה כדי� דינ� באיסור, נתייבמו

לכה� אסורה וזונה ז).זונה, כא, ‡ÔÈ¯ÒB(ויקרא el‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿ƒ
ÔÈ¯ÈzÓ el‡Â,�לאחי להתייב� העריות צרות את אוסרי� הלל בית – ¿≈«ƒƒ

במשנתנו זו פיסקה גורסי� שאי� ויש אות�; מתירי� שמאי (עיי�ובית

טוב"), יו� ÔÈ¯ÈLÎÓ"תוספות el‡Â ÔÈÏÒBt el‡צרות חלצו שא� – ≈¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
בית נתייבמו, וא� מכשירי�; הלל ובית פוסלי� שמאי בית העריות,

לאלו, פסולות לאלו הכשרות ונמצאו מכשירי�, שמאי ובית פוסלי� הלל

Ïl‰ ˙ÈaÓ ÌÈL� ‡OlÓ È‡nL ˙Èa eÚ�Ó� ‡Gחששו ולא – ƒ¿¿≈««ƒƒ»»ƒƒ≈ƒ≈
עד לאחרי� אסורה ולדעת� מחליצה, פטרוה הלל שבית ערווה, לצרת

È‡nLשתחלו�, ˙ÈaÓ Ïl‰ ˙Èa ‡GÂהצרות שבני פי על א� – ¿≈ƒ≈ƒ≈««
באיסור שהרי הלל, בית לדברי ה� ממזרי� שמאי, בית כדברי שנתייבמו

ממזרי� כריתות חייבי ובני כרת, עונשה אח ואשת עליה�, ה� אח אשת

ומבואר שמאי; מבית נשי� מלישא הלל בית נמנעו לא מקו� מכל ה�,

בגמרא א),הטע� יד, מודיעי(יבמות שהיו נהגולפי כיצד לאלו, אלו �

בה�. שמחמירי� בדברי� ייכשלו שלא כדי למעשה, «Ïkהלכה
ÔÈ‡nËÓ el‡Â ÔÈ¯‰ËÓ el‡ eÈ‰L ˙B‡Óh‰Â ˙B¯‰h‰לא – «¿»¿«À¿∆»≈¿«¬ƒ¿≈¿«¿ƒ

מקו� שמכל הלל, בית ובי� שמאי בית בי� פירוד לידי G‡הביאו

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéànèî elàå,elà éab ìò elà úBøäè ïéNBò eòðîð àG. §¥§©§¦¦§§¦§¨¥©©¥¥
é ð ù ÷ ø ô

àBîìBòa äéä àHL åéçà úLà ãöék?íéçà éðL,íäî ãçà úîe,çà ïäì ãìBðå,úLà úà éðMä íaé Ck øçàå ¥©¥¤¨¦¤¨¨§¨§¥©¦¥¤¨¥¤§©¨¤¨§©©¨¦¥©¥¦¤¥¤
åéçà,úîå–BîìBòa äéä àHL åéçà úLà íeMî úàöBé äðBLàøä,dúøö íeMî äiðMäå.øîàî da äNò,úîå– ¨¦¨¥¨¦¨¥¦¥¤¨¦¤¨¨§¨§©§¦¨¦¨¨¨¨¨¨©£¨¨¥

úîaéúî àGå úöìBç äiðL. §¦¨¤¤§¦§©¤¤
áíéçà éðL,ïäî ãçà úîe,åéçà úLà úà éðMä íaéå,çà ïäì ãìBð Ck øçàå,úîå–íeMî úàöBé äðBLàøä §¥©¦¥¤¨¥¤§¦¥©¥¦¤¥¤¨¦§©©¨©¨¤¨¨¥¨¦¨¥¦

BîìBòa äéä àHL åéçà úLà,dúøö íeMî äiðMäå.øîàî da äNò,úîå–úîaéúî àGå úöìBç äiðMä.ïBòîL éaø ¥¤¨¦¤¨¨§¨§©§¦¨¦¨¨¨¨¨¨©£¨¨¥©§¦¨¤¤§¦§©¤¤©¦¦§
øîBà:äöøiL ïäî Bæéàì íaéî,äöøiL ïäî Bæéàì õìBç Bà. ¥§©¥§¥¥¤¤¦§¤¥§¥¥¤¤¦§¤

éú àì ,åããåâúú àì ïàë éø÷ ,íéøñåà ììä úéáåéðù ìáà .ììä úéáë íéøåî âìôå éàîù úéáë íéøåî âìô úçà øéòá ãçà ïéã úéá ïåâë ,éðùîå .úåãåâà úåãåâà åùò
:äá ïì úéì úåøééò éúùá íéðéã éúá éðù ù"ëå ,úçà øéòá íéðéã éúá

a`.'eke eig` zy` cvik:äúøö úøèåô.g` odl clepe:åîìåòá äéä àìù åéçà úùà íåùî äøåñà åéìòå ,íáéì ä÷å÷æ äàöîåz` ipyd mai k"g`e
.eig` zy`:úøçà äùà åìå.zne:íéðá àìá.dpey`xd:åîìåòá äéä àìù åéçà úùà íåùî úàöåé ,úçà íòô øáë åéðôì äìôðù ,ïåùàøä úùà àéädyr

.da:úîù äæ.xn`näøåîâ ùéà úùàë úåéäì íáéì úéð÷ð äîáéä ïéàù ,íéøôåñ éøáãî àìà íéøåîâ ïéùåãé÷ íðéà óñë ìù ïéùåãé÷ äîáéáå .óñëá äùãé÷ù ùåøéô
:úîù ãò äñðëì ÷éôñä àì äæå ,äéìò àáéù ãò.zvleg dipy:àéä ùîî äúøö åàìã ,äåøò úøö íåùî äøèôî àìå.znaizn `leúö÷î äðå÷ øîàîã íåùî

:úîáéúî àìå úöìåç íéøåîâ ïéùåã÷ íù ïéàù íå÷î ìëå .úö÷îá äåøò úøö äì àéåäå
a.zne:íáéîä.dvxiy efi`l mainå .äúøáç úøèåôåãìåðùëù ïåéë ù"ø øîà÷å ,'åëå äøåñà äðåùàøä éðú÷ã éà÷ àùéøà àìà ,éà÷ øîàî äá äùòà åàì

`xephxa yexit

eÚ�Ó�להיותel‡ Èab ÏÚ el‡ ˙B¯‰Ë ÔÈNBÚלשאול כלומר – ƒ¿¿ƒ¿»≈««≈≈
שהיו לעיל, שבארנו מהטע� בטהרה, בה� להשתמש מאלו, אלו כלי�

המשנה ובאה בה�. שמקילי� בדברי� נהגו כיצד לאלו אלו מודיעי�

שנאמר מה לקיי� בזה, זה נוהגי� היו וריעות שחיבה (זכריהללמדנו,

יט): אהבו"ח, והשלו� ב)"האמת יד, יבמות .(גמרא

א ה נ ש מ ר ו א ב

בפרק ששנינו הייבו�, ומ� החליצה מ� צרותיה� את הפוטרות הנשי� עשרה חמש בי�

נימנית א, משנה enlera",א did `ly eig` zy`".עניינה לבאר משנתנו ובאה

BÓÏBÚa ‰È‰ ‡HL ÂÈÁ‡ ˙L‡ „ˆÈkהחליצה מ� צרתה פוטרת – ≈«≈∆»ƒ∆»»¿»
הייבו�? ‡ÌÈÁומ� È�L,�ושמעו ראוב� כגו� –Ì‰Ó „Á‡ ˙Óe ¿≈«ƒ≈∆»≈∆

לייבו�, שמעו� לפני אשתו ונפלה בני�, בלא ראוב�, כגו� –„ÏB�Â¿«
Á‡ Ô‰Ï,יבמתו את שמעו� שייב� קוד� ראוב�, מיתת לאחר יהודה, – »∆»

שנאמר בעולמו, היה שלא אחיו אשת משו� יהודה על אסורה היא הרי

הייבו� ה):בפרשת כה, ecgi"(דברי� mig` eayi ik"אלא ייבו� אי� –

אח ישיבה לה� שהיתה אבאחי� בפרק כבר שבארנו כמו בעול�, ת

א, ‡ÂÈÁמשנה ˙L‡ ˙‡ È�M‰ ÌaÈ Ck ¯Á‡Â�ייב שמעו� – ¿««»ƒ≈«≈ƒ∆≈∆»ƒ
אחרת, אשה ולו אחיו, ראוב� של אשתו הואÓÂ˙את א� שמעו�, – »≈

לייבו�, אחיו יהודה לפני נשיו שתי ונפלו בני�, –‰¯‡BL�‰בלא »ƒ»
לשמעו�, ונתייבמה לייבו� פע� נפלה שכבר ראוב�, של אשתו היינו

˙‡ˆBÈ,חליצה ובלא ייבו� בלא –‰È‰ ‡HL ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓ ≈ƒ≈∆»ƒ∆»»
BÓÏBÚa,אח אשת משו� לעול� לו שאסורה –‰i�M‰Âאשתו – ¿»¿«¿ƒ»

חליצה, ובלא ייבו� בלא היא א� יוצאת שמעו�, של ÌeMÓƒהשנייה
d˙¯ˆוזהו בעולמו; היה שלא אחיו אשת של צרתה שהיא מפני – »»»

מ� צרתה פוטרת בעולמו היה שלא אחיו שאשת א), א, (לעיל ששנינו

הייבו�. ומ� Ó‡Ó¯החליצה da ‰NÚבתורה כתוב כה,– (דברי� »»»«¬»
התורהה): שמ� למדי�, מכא� לאשה", לו ולקחה עליה יבוא "יבמה

אבל בביאה, אלא דבר, לכל כאשתו להיות ליב�, נקנית היבמה אי�

בפני לה ויאמר בשטר, או בכס� תחילה אותה שיקדש תיקנו חכמי�

המאמר ואי� "מאמר"; הנקרא וזהו בזה", לי מקודשת את "הרי עדי�:

סופרי�. מדברי קניי� מקצת אלא הביאה, כמו גמור קניי� ביבמה קונה

בלבד, מאמר ביבמתו עשה שמעו� שא� ללמד, איפוא, באה, משנתנו

בשטר, או בכס� שלאÓÂ˙שקידשה ונמצא עליה, שבא קוד� – »≈
גמור, בקניי� לו היינוi�L‰ניקנתה שמעו�, של השנייה אשתו – ¿ƒ»

יבמתו, של לפיÏBÁˆ˙צרתה ערווה, צרת משו� נפטרת ואינה – ∆∆
ממש, צרתה היא ÓaÈ˙Ó˙שאי� ‡GÂמכל קונה שהמאמר לפי – ¿ƒ¿«∆∆

במקצת. ערווה צרת היא והרי קניי�, מקצת ביבמה מקו�

ב ה נ ש מ ר ו א ב

האח שנולד בכגו� דנה והיא בעולמו, היה שלא אחיו באשת לעסוק מוסיפה משנתנו

נתייבמה. כבר אחיו שאשת לאחר

ÌÈÁ‡ È�L,�ושמעו ראוב� –˙‡ È�M‰ ÌaÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ¿≈«ƒ≈∆»≈∆¿ƒ≈«≈ƒ∆
ÂÈÁ‡ ˙L‡אשת את שמעו� וייב� בני�, בלא ראוב� שמת כגו� – ≈∆»ƒ

אחרת, אשה לו ויש ‡Áראוב�, Ô‰Ï „ÏB� Ck ¯Á‡Â,יהודה –˙ÓÂ ¿««»«»∆»»≈
שייבמה הראשונה היבמה היינו נשיו, שתי יהודה לפני ונפלו שמעו�, –

שמעו�, של ואשתו ראוב�‰¯‡BL�‰שמעו� של אשתו היינו – »ƒ»
לשמעו�, חליצה,BÈˆ‡˙שנתייבמה ובלא ייבו� בלא –˙L‡ ÌeMÓ ≈ƒ≈∆

BÓÏBÚa ‰È‰ ‡HL ÂÈÁ‡לא יהודה, שנולד שבשעה פי על א� – »ƒ∆»»¿»
לשמעו�, נתייבמה כבר שהרי לייבו�, זקוקה ראוב� של אשתו היתה

מכל בעולמו, שהיה אח אשת אצלו זו הרי משמעו�, לפניו וכשנופלת

אחיו אשת די� הראשונה, הייבו� זיקת מחמת ממנה, נפקע לא מקו�

הייבו� בפרשת שנאמר בעולמו, היה ה):שלא כה, לו(דברי� "ולקחה

עליהdnaieלאשה הראשוני� ייבומי� עדיי� – שא�(גמרא)" כלומר ,

"ולקחה הכתוב שאמר אחר שהרי יבמה, נקראת עדיי� שכנסה, פי על

"ויבמה", הלשו� עוד הוסי� לאשה" הנישואי�לו אחר שג� ומכא�

והרי מראוב�, הייבו� זיקת עליה נמשכת עדיי� כ� וא� יבמה, נקראת

בעולמו; היה שלא אחיו אשת ליהודה בלאi�M‰Â‰היא יוצאת – ¿«¿ƒ»
חליצה, ובלא ˆ¯˙dייבו� ÌeMÓשבארנו כמו צרתה, שהיא מפני – ƒ»»»
הקודמת. ÓÂ˙במשנה ,¯Ó‡Ó da ‰NÚאת קידש שמעו� א� – »»»«¬»»≈

שמת, עד לכנסה הספיק ולא בשטר, או בכס� ÏBÁˆ˙יבמתו ‰i�M‰«¿ƒ»∆∆
˙ÓaÈ˙Ó ‡GÂמדברי קניי� מקצת אלא בה קונה המאמר שאי� – ¿ƒ¿«∆∆

משו� נפטרת אינה הלכ� במקצת, ערווה צרת אלא היא ואי� סופרי�,

כבר שבארנו כמו מתייבמת, אינה אבל חליצה, וצריכה ערווה צרת

הקודמת. iL¯ˆ‰,במשנה Ô‰Ó BÊÈ‡Ï ÌaÈÓ :¯ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿≈¿«≈¿≈≈∆∆ƒ¿∆
‰ˆ¯iL Ô‰Ó BÊÈ‡Ï ıÏBÁ B‡קמא תנא על חולק שמעו� רבי – ≈¿≈≈∆∆ƒ¿∆

של אשתו את שמעו� ייב� שכבר לאחר יהודה נולד שא� וסובר,

אי� שמעו� וכשמת מראוב�, הייבו� זיקת לגמרי ממנה נפקעה ראוב�,

אח אשת אצלו זו והרי שמעו�, נישואי מחמת אלא לפניו נופלת היא

izdw - zex`ean zeipyn
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ב: עמ' כח אברהם:דף אצל מצוות קיום בענין ממשיכה קּייםהגמרא רב ִֵַַָאמר
ׁשּנאמר ּכּוּלּה הּתֹורה ּכל אבינּו ה)אברהם כו ׁשמע(שם אׁשר 'עקב ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

וגו' ּבקלי כלאברהם את שקיים ומכאן ותֹורתי'. חּקֹותי מצֹותי מׁשמרּתי וּיׁשמר ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָֹֹֹֻ

לרב,התורה. חּייא ּבר ׁשימי רב ליּה רקואימאאמר שקיים נאמר אולי - ְְִִִֵֵַַַַָָָ
מצֹות קושייתו:ׁשבע לשון על הגמרא מקשה ה'. בקול ששמע נחשב ובזה נח, בני ְִֶַ

מצוות שבע רק שקיים לומר אפשר מילהאיך נּמי איּכא מבארתהא שקיים. ִִִַָָָ
היא, שימי רב קושיית רקואימאהגמרא: מצֹותשקיים נחׁשבע מתרצתּומילה.בני ְְִִֵֶַָָ

ליּההגמרא: שימי,אמר לרב ּכןרב שכתובאם מה ומילה, מצוות שבע רק שקיים ִֵֵַָ
לי, לּמה ותֹורתי' שקיים'מצֹותי נלמד ומהיתור אלו, מצוות ששמר יודעים כבר הרי ְְִִַָָָֹ

התורה. כל את

ואיּתימא [רבא] (רב) שאמראמר אומרים ויש אב- אברהם קּיים אּׁשי, ינּורב ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ
ּתבׁשילין, עירּובי בסיני,אףאפיּלּו למשה נאמרה ולא חכמים ׁשּנאמרשתיקנוה ְֱֲִִִֵֵֶֶַַ

שקיים'ּתֹורתי' ללמד רבים, ּתֹורה[-בין]אחתבלשון ואחת ׁשּבכתב ּתֹורה ְְִֶַַַַָָָָֹ
ּפה, תבשילין.ׁשּבעל עירוב כגון היינו פה שבעל ותורה ְֶֶַ

ּתיּמּורבברייתא,ּתניא ּדֹומה אינֹו אֹומר, לתמררּבי ודומה הזקוף האור עמוד - ְִִֵֵֶַַָ
ועֹולה מּתמר לבנה ׁשל ּתיּמּור חּמה, ׁשל לתיּמּור לבנה אחדבמקוםׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּולכאןוּכמּקל, לכאן מפציע חּמה ׁשל מתרצתּתיּמּור מקומות. בכמה ונראה ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
יׁשמעאל,הגמרא: רּבי ּדבי שטעוּתנא היה,היום הּמעּוּנן הלבנהיֹום עמוד שאף ְְְִִֵֵַַָָָָָָ

ּולכאן.עולה לכאן ְְְִַַָָּומפציע
זּוהמא נחמן, רב מעונןּדׁשימׁשא[-חום]אמר חזקקׁשיביום יותר מׁשימׁשא- ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָ

זה,וסימניְךעצמה. ּדחּלאּדנלזכור יוצא,-א הריח שאין סתומה חומץ חבית ְְִַָָָָָ
יוצא החום העבים בין נקב כשיש מעונן ביום וכן חזק, ריח יוצא קטן נקב בה וכשנוקבים

בחוזק. משם

ּדׁשימׁשא העננים,ׁשברירי שבין השמש קרני דהיינו השמש, סינוור קשים-קׁשּו- ְְְִִֵַָָ
יותר בהם המסתכל השמש.מּׁשימׁשאלאדם מאור זה,וסימניְך- -ּדילפאלזכור ְְְִִִִָָָָ

במים. גופו כל נכנס מאם יותר לאדם מפריע מים של דק זרם

א: עמ' כט עבירהדף זנות,הרהּורי מחשבות יותרקׁשּו- הגוף את ומכחישות קשות - ְֲִֵֵָָ
זאת,וסימניְךעצמה,מעבירה ּדביׂשראלזכור לאדםריחא קשה צלוי בשר ריח - ְְְֲִִֵֵֵָָָָָ

לו. שמתאוה

ּדקייטא הקיץׁשילהי סוף יותרקׁשיא- החום בו קשה עצמו,מּקייטא- מהקיץ - ְְְְְִִֵַַַָָָ
קל, בחום וניזוק מתחמם הוא ועכשיו בקיץ, נתחממו כבר הבריות וגוף שהעולם כיון

זאת,וסימניְך ׁשגיראלזכור זמןּתּנּורא לאחר שנית להסיקו ורוצה שהוסק, תנור - ְְִִַָָָָ
מועטים. בעצים להסיקו קל מועט,

ּדסיתוא זהאיׁשּתא שחולי בידוע החורף, בימות הגוף את שמקדיח חולי -קׁשיא- ְְְְִִַָָָ
י הקדחתמּדקייטאותרקשה הצליחה הקור אף על שאם כיון שבקיץ, הקדחת מחום - ְְִַָ

קשה. חולי שזה סימן הגוף את זאת,וסימניְךלחמם קריראלזכור קר,ּתּנּורא תנור - ְְִִַָָָָ
מרובים. בעצים חזק שהיסקו ידוע כשיסיקוהו אבל להסיקו, שקשה

ּבעּתיקּתא ושכחמיגמר למד שכבר ישן, דבר ללמוד יותרקׁשיא- קשה מחּדּתא- ְְְְְִִֵַַַַָָָ
למד, לא שעדיין חדש דבר מללמוד זאת,וסימניְך- טינאלזכור ּבר בןטינא טיט - ְִִִַָָָָ

מחומר טיט מלגבל שניה פעם לגבלו קשה יותר והתקשה אותו שגיבלו ישן טיט דהיינו טיט,

חדש.
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øîàðù ,úîáéúî(íù).íéãáòì àìå íéøâì äåçà ïéàù ,úîáéúî àìå úöìåç àì ,øøçåùî ãáò úùàå øâ úùàå .íéðá íäì úåéäì éåàø ïéàù åìàì èøô ,åì ïéà ïáå
:úåîáéúî åà úåöìåç åà ,äð÷æå äø÷ò ìáà.dzeg`äåøò ìù.dznai `idykàéäù ïåâë äåøò íåùî åéìò äøåñà úçàäå åéçà éðùî úåéçà éúù åì åìôðù ïåâë

åúìë åà åúåîçznaizn e` zvleg:àéä åú÷å÷æ åàì äåøòã íåùî ,åú÷å÷æ úåçàá òâô àì àúùäã
c.zeipyïéàå åéáà íàå ,ãáìá åîà éáà íàå ,÷ñôä äì ïéàå åîà íà ,ïä åìàå .íéîëç éøáã òåîùì äåöîù ,äåöî øåñéà åàø÷ðå .íäéìò íéøôåñ åøæâù .úåéøòì

åðá úìëå ,áàä ïî ïéá íàä ïî ïéá íàä éçà úùàå ,íàä ïî áàä éçà úùàå ,ãáìá åîà éáà úùàå ,÷ñôä äì ïéàå åéáà éáà úùàå ,[åéáà éáà íàå] ,÷ñôä äì
íàå ,åúùà íà íà íàå ,åúùà éáà íà íàå ,åúùà úá úá úáå ,åúùà ïá úá úáå ,åúá ïá úáå ,åðá ïá úáå ,åúá úá úáå ,åðá úá úáå ,åúá úìëå ,÷ñôä äì ïéàå

:åúùà éáà áà íàå ,åúùà íà áà.lecb odkl dpnl`:åéðôì åúùà äìôðå èåéãää åéçà úîù.heicd odkl dvelge dyexbàùðå úîä åéçà øáòù ïåâë
éà íåìë àìá äøèôìå .åì äøåñà àéä éøäù ,àì éîåáé ìáà .ïéåàì éáééçá ïéñôåú ïéùåã÷ã íåùî ïéùåã÷ äá åì åñôú éøäù ,äöéìç äëéøö úîùëå ,äöåìçå äùåøâ

àî äì ïðéôìéã ,äøèôîì åàì íéìà àìã ,øùôà:úøëá àéäù äùà úåç

`xephxa yexit

מעירי�, המפרשי� – מה�. לאחת חול� או מייב� הלכ� בעולמו, שהיה

כא� המשנה נוקטת מקו� מכל נעלו, את חולצת שהיבמה פי על שא�

להתירה להתכוו� צרי� והוא הואיל "חול�" לשו� אחרי� ובמקומות

ישראל").בחליצה "תפארת טוב"; יו� ("תוספות

ג ה נ ש מ ר ו א ב

‰Â¯Ú ¯eq‡ ‡È‰L Ïk :‰Ó·Èa e¯Ó‡ ÏÏkאסורה שהיבמה – ¿»»¿«¿»»»∆ƒƒ∆¿»
בפרק שנימנו הנשי� עשרה חמש כמו ערווה, איסור משו� היב� על

א, משנה ÓaÈ˙Ó˙א ‡GÂ ˙ˆÏBÁ ‡G.צרתה ולא היא לא –d¯eq‡ ∆∆¿ƒ¿«∆∆ƒ»
‰M„˜ ¯eq‡Â ,‰ÂˆÓ ¯eq‡הוא ליב� היבמה של שאיסורה כל – ƒƒ¿»¿ƒ¿À»

איסו או מצוה הבאה,איסור במשנה כמבואר קדושה GÂ‡ר ˙ˆÏBÁ∆∆¿
˙ÓaÈ˙Óבלא לפטרה אבל מתייבמת, אינה לו ואסורה שהואיל – ƒ¿«∆∆

שגזרו אלא ייבו�, בת היא הרי תורה מדי� שהרי אפשר, אי כלו�

ביאת שהיא שנייה ביאה משו� מצוה) (שהיא ראשונה בביאה חכמי�

מתייבמת.(גמרא)איסור ולא חולצת הלכ� ,d˙BÁ‡,ערווה של – ¬»
dzÓ·È ‡È‰Lמתו ושניה� אחיות, שתי שנשאו אחי� שני כגו� – ∆ƒ¿ƒ¿»

לו אסורה מה� ואחת השלישי, אחיה� לפני לייבו� ונפלו בני�, בלא

חמותו, שהיא כגו� ערווה, ÓaÈ˙Ó˙משו� B‡ ˙ˆÏBÁשתי שכ� – ∆∆ƒ¿«∆∆
שהיא לפי לו, להתייב� מה� אחת כל אסורה יב�, לפני שנפלו אחיות

כאחות היא והרי לייבו�, לו הזקוקה יבמתו אחות היינו זקוקתו, אחות

מה� שאחת זה בכגו� אבל ג), פרק בתחילת להל� (כמבואר אשתו

מותר לייבו�, לו זקוקה שאינה ונמצא ערווה, באיסור היב� על אסורה

אינה שערווה לפי זקוקתו, אחות נקראת שאינה אחותה, את לייב� לו

ששנינו: וזהו ערווה)`dzegזקוקתו; `e(של zvleg ,dznai `idy

.znaizn

נקראת חלצה, שלא או נתייבמה שלא זמ� כל שזיקתה"dwewf"יבמה וכיו� .

ואח, אח כל שלגבי אחותה, את לישא לה� אסור האחי�, מ� אחד כל על חלה

היא. זקוקתו אחות

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ולא חולצת קדושה, איסור או מצוה איסור שאיסורה יבמה שכל שנינו הקודמת במשנה

קדושה". ו"איסור מצוה" "איסור מהו לפרש משנתנו ובאה מתייבמת;

‰ÂˆÓ ¯eq‡:היינו הקודמת, במשנה ששנינו –È¯·cÓ ˙Bi�L ƒƒ¿»¿ƒƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ�מדי ה� אסורות אלא תורה, מדי� עריות שאינ� הנשי� – ¿ƒ

וכו' בתו כלת בנו, כלת אביו, א� אמו, א� כגו� לעריות", (עיי�"שניות

א), כא, יבמות הסופרי�גמרא עליה� diyxtneשגזרו dxezd inkg)

(mipey`xdוהוסיפו שבתורה, ערווה מאיסור האד� את להרחיק כדי ,

"איסור שנקראות מבואר, בגמרא התורה. מ� האסורות העריות על אות�

חכמי�. דברי לשמוע שמצוה משו� ˜„M‰מצוה", ¯eq‡ששנינו – ƒ¿À»
היינו: הקודמת, ÏB„bבמשנה Ô‰ÎÏ ‰�ÓÏ‡�כה אחיו, שמת כגו� – «¿»»¿…≈»

אלמנה משו� עליו אסורה היא והרי לפניו, אשתו ונפלה (ויקראהדיוט,

יד); ‰„ËBÈכא, Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯bונשא אחיו שעבר כגו� – ¿»«¬»¿…≈∆¿
לכה� האסורה ז),גרושה כא, לכה�(ש� אסורה שהיא חלוצה שנשא או

לייבו�; לפניו ונפלו בני�, בלא ומת סופרי�, È˙�e�‰מדברי ˙¯ÊÓÓ«¿∆∆¿ƒ»
Ï‡¯NÈÏכמבואר) העריות מאחת שנולדה היינו ממזרת, אחיו שנשא – ¿ƒ¿»≈

יהושע, בימי שנתגיירו הגבעוני� מ� אשה היינו נתינה, או יג), ד, להל�

בה� שנאמר משו� "נתיני�" כז):ונקראי� ט, יהושע...mpzie"(יהושע

שלא דוד, כ� ואחר יהושע, עליה� וגזר מי�", ושואבי עצי� חוטבי

בה� להתחת� שאסור כלומר ישראל, בקהל א)יבואו עט, יבמות ,(גמרא

לייבו�, לפניו הנתינה או הממזרת ÊÓÓÏe¯ונפלה ÔÈ˙�Ï Ï‡¯NÈ ˙·e«ƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿≈
נקראי� אלו שכל מבואר, בגמרא –,"dyecw xeqi`"שנאמר משו�

הכהני�" אל "אמור ו�ז)בפרשת כא, לאֿלהיה�...:(ויקרא יהיו "קדושי�

שאי� כלומר יקחו" לא מאשה גרושה ואשה יקחו לא וחללה זונה אשה

משו� הוא איסור� אלא משפחה, קירבת משו� ערווה איסור אלו בכל

כמו קדושת�, על לשמור הוזהרו ישראל וא� המשפחה. יחוס קדושת

ב):שנאמר יט, קדושה"(ויקרא ב"איסור נכללו הלכ� תהיו", "קדושי�

כל מקו� מכל ולממזר. לנתי� ישראל ובת לישראל ונתינה ממזרת ג�

הקודמת. במשנה הטע� שבארנו כמו חולצות, אבל מתייבמות, אינ� אלו

izdw - zex`ean zeipyn



קני `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב: עמ' כח אברהם:דף אצל מצוות קיום בענין ממשיכה קּייםהגמרא רב ִֵַַָאמר
ׁשּנאמר ּכּוּלּה הּתֹורה ּכל אבינּו ה)אברהם כו ׁשמע(שם אׁשר 'עקב ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

וגו' ּבקלי כלאברהם את שקיים ומכאן ותֹורתי'. חּקֹותי מצֹותי מׁשמרּתי וּיׁשמר ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָֹֹֹֻ

לרב,התורה. חּייא ּבר ׁשימי רב ליּה רקואימאאמר שקיים נאמר אולי - ְְִִִֵֵַַַַָָָ
מצֹות קושייתו:ׁשבע לשון על הגמרא מקשה ה'. בקול ששמע נחשב ובזה נח, בני ְִֶַ

מצוות שבע רק שקיים לומר אפשר מילהאיך נּמי איּכא מבארתהא שקיים. ִִִַָָָ
היא, שימי רב קושיית רקואימאהגמרא: מצֹותשקיים נחׁשבע מתרצתּומילה.בני ְְִִֵֶַָָ

ליּההגמרא: שימי,אמר לרב ּכןרב שכתובאם מה ומילה, מצוות שבע רק שקיים ִֵֵַָ
לי, לּמה ותֹורתי' שקיים'מצֹותי נלמד ומהיתור אלו, מצוות ששמר יודעים כבר הרי ְְִִַָָָֹ

התורה. כל את

ואיּתימא [רבא] (רב) שאמראמר אומרים ויש אב- אברהם קּיים אּׁשי, ינּורב ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ
ּתבׁשילין, עירּובי בסיני,אףאפיּלּו למשה נאמרה ולא חכמים ׁשּנאמרשתיקנוה ְֱֲִִִֵֵֶֶַַ

שקיים'ּתֹורתי' ללמד רבים, ּתֹורה[-בין]אחתבלשון ואחת ׁשּבכתב ּתֹורה ְְִֶַַַַָָָָֹ
ּפה, תבשילין.ׁשּבעל עירוב כגון היינו פה שבעל ותורה ְֶֶַ

ּתיּמּורבברייתא,ּתניא ּדֹומה אינֹו אֹומר, לתמררּבי ודומה הזקוף האור עמוד - ְִִֵֵֶַַָ
ועֹולה מּתמר לבנה ׁשל ּתיּמּור חּמה, ׁשל לתיּמּור לבנה אחדבמקוםׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּולכאןוּכמּקל, לכאן מפציע חּמה ׁשל מתרצתּתיּמּור מקומות. בכמה ונראה ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
יׁשמעאל,הגמרא: רּבי ּדבי שטעוּתנא היה,היום הּמעּוּנן הלבנהיֹום עמוד שאף ְְְִִֵֵַַָָָָָָ

ּולכאן.עולה לכאן ְְְִַַָָּומפציע
זּוהמא נחמן, רב מעונןּדׁשימׁשא[-חום]אמר חזקקׁשיביום יותר מׁשימׁשא- ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָ

זה,וסימניְךעצמה. ּדחּלאּדנלזכור יוצא,-א הריח שאין סתומה חומץ חבית ְְִַָָָָָ
יוצא החום העבים בין נקב כשיש מעונן ביום וכן חזק, ריח יוצא קטן נקב בה וכשנוקבים

בחוזק. משם

ּדׁשימׁשא העננים,ׁשברירי שבין השמש קרני דהיינו השמש, סינוור קשים-קׁשּו- ְְְִִֵַָָ
יותר בהם המסתכל השמש.מּׁשימׁשאלאדם מאור זה,וסימניְך- -ּדילפאלזכור ְְְִִִִָָָָ

במים. גופו כל נכנס מאם יותר לאדם מפריע מים של דק זרם

א: עמ' כט עבירהדף זנות,הרהּורי מחשבות יותרקׁשּו- הגוף את ומכחישות קשות - ְֲִֵֵָָ
זאת,וסימניְךעצמה,מעבירה ּדביׂשראלזכור לאדםריחא קשה צלוי בשר ריח - ְְְֲִִֵֵֵָָָָָ

לו. שמתאוה

ּדקייטא הקיץׁשילהי סוף יותרקׁשיא- החום בו קשה עצמו,מּקייטא- מהקיץ - ְְְְְִִֵַַַָָָ
קל, בחום וניזוק מתחמם הוא ועכשיו בקיץ, נתחממו כבר הבריות וגוף שהעולם כיון

זאת,וסימניְך ׁשגיראלזכור זמןּתּנּורא לאחר שנית להסיקו ורוצה שהוסק, תנור - ְְִִַָָָָ
מועטים. בעצים להסיקו קל מועט,

ּדסיתוא זהאיׁשּתא שחולי בידוע החורף, בימות הגוף את שמקדיח חולי -קׁשיא- ְְְְִִַָָָ
י הקדחתמּדקייטאותרקשה הצליחה הקור אף על שאם כיון שבקיץ, הקדחת מחום - ְְִַָ

קשה. חולי שזה סימן הגוף את זאת,וסימניְךלחמם קריראלזכור קר,ּתּנּורא תנור - ְְִִַָָָָ
מרובים. בעצים חזק שהיסקו ידוע כשיסיקוהו אבל להסיקו, שקשה

ּבעּתיקּתא ושכחמיגמר למד שכבר ישן, דבר ללמוד יותרקׁשיא- קשה מחּדּתא- ְְְְְִִֵַַַַָָָ
למד, לא שעדיין חדש דבר מללמוד זאת,וסימניְך- טינאלזכור ּבר בןטינא טיט - ְִִִַָָָָ

מחומר טיט מלגבל שניה פעם לגבלו קשה יותר והתקשה אותו שגיבלו ישן טיט דהיינו טיט,

חדש.
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:dyw ileg `edyàú÷éúòá øîâéî
àúãçî äù÷ezrc giqde cnly in .

gkyy dn cenlle xefgl dyw gkye

:cnl `ly dnn xzeiàðéè êéðîéñå
àðéè øáhihn eze` milaeby hih .

xzei elabl dyw oyi lzek xneg

:ycg xtr ly hihn
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äìèéá àìã.yexita ieb dlhia `l ixdy Ðúøúåî øîà ùé÷ì ùéødlhiac Ð

.xayiz `ly dnvr dlivd `ly ,dlvn `l dteb `id :iebd xn` xninc ,eala iebd

ïìéà ìù äéôåâî øáúéàãdcear epiidc ,owd dyre oli` ly mitprd on xaiy Ð

.d`pda xzenc rnync ,"fizi" ipzwe ,iebd dlhia `lc dil`n dxazypy dxfàì
àîìòî íéöò óåòä éúééàã.ow dyre Ð

éîð à÷éã`le oipdp `l" ycwd iab ipzwc Ð

mivr izii`c `nlya zxn` i` ."oilren

li`ed ,opaxcn ,oipdp `l ikdl Ð `nlrn

Ð oilren `le ,i`w ycwd ly oli` lre

.'eke zxn` i` `l` .`nlrn izii`c li`ed

äéôåâî øáúéàã êì àîéà íìåòìi`n`e Ð

oilren `l?oileciba ycwd iab `kd Ð

,opiwqr ycwedy (o`kn) xg`l oi`ad

wcinl `kile .oileciba dlirn oi` :xaqwe

`le ,dil`n dxazypy dxf dcearl `kdn

.opgei iaxl `iywopgei [iax xn` eda`] iaxe

envr owa e`l Ð "fizi" i`dl uxzn Ð

ow ,dxy`c dtebn xazi`c oeikc `l` ,ixiin

"dpwa fizi" i`n `l` .d`pda xeq` envr?
ikd] :`pixg` `pyil .ixiinw migext`a Ð

da ipzwc meyn .eprny `le ,[`xazqn inp

oli`a dlriy rnync Ð "lwyn dilwyil"

on dpdi `ly xyt` i` `de ,ecia edgwie

.oli`dïàëå ïàë íéçåøôàly oli`a oia Ð

oikixv opi`y itl .dxy` ly oiae ycwd

la` .oivexy mewn lka oigxety ,oli`l

,iciip `lc meyn ,oixeq` o`ke o`k Ð mivia

oigext`e .inc envr oli`ke oli`l oikixve

opi`e ozvep dlcb `l oiicry ,on`l oikixvy

.ixiq`e ,inc miviak Ð gextl oileki

äðùîíéöòä úà åç÷ìù ïéøáæâäon Ð

.zexew jxevl oileg ly xridíéöòá ïéìòåî
.zexewl mie`xd onvr Ðéåôùá àìå.dxewd on yxgd dtyny zxeqpd Ðäééáðå

`le ,oipal jixvd xac `l` eyicwde epw `l mixafbdy itl .odly oilr epiid Ð

.diiape diietyàøîâïéùéã÷î êë øçàå ìåçá ïéðåá ìàåîù øîàodyk ,xnelk Ð

ikxv lk oigwel eid e` ,oileg ly zernn oipad ikxv lk oipew eid ,ziad wcaa oipea

ly zernn oi`ian eidy .ok eze` oiyicwn eid oipad xnbpy xg`le .dpn`a oipad

:xne`e ,oipne`d xkye oipaa oipne`d egiaydy gayde oipad lk inc xeriyk ycwd

,oilegl e`vi zernde ,yecw `vnpe ."dfd oipad lr elld zerna yiy dyecw legz"

xete ,oipaa oipne`d egiaydy gayd elligy dnn oipne`d xky odn oirxeteoir

odl epin`dy oze`l e` oipad ikxev oda epdpy oileg ly zern odn eely oze`l

.oipad ikxvàîòè éàîlega oipea Ð?,ziad wcal zern acpznc o`nc meyn

oileg ly xac oda zepwl leki epi` aey ,edl yicwnc oeike .edl yicwn xzl`l

ediy Ð 'eke "legz" jk xn`iy jixv jkitl .oda lren did xkendy itl ,`icda

.xkend icil e`eaiy mcew oillegn
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úøúåî,dlvn `l dteb `id" :xne` ,dze` caery iebd :yexit Ð xn` xnin

.dlhiay recia jklde .dinza !?"dlvn icicl

äøùàáù(efd) eyrpy mipwd exaypy Ð dtebn xaz`c e`l i`n dpwa fizi

dcear `nl` .xzen envr owde ,"dpwa fizi" xn`we ,dxy`d sebn

:ipyne !zxzen Ð dil`n dxazypy dxf

ziyrpy ,xnelk Ð `nlrn iziinwc ,`l

ikd i`" .oli`d sebn `le mixg` mipwn owd

Ð "oilren `le oipdp `l i`n` ycwd ly

ly oli`n owd oi`y oeikc ,jixt "oipdp `l"`

xazi`a ixiin `l` ?oipdp `l i`n` ,ycwd

ilren `l i`n` :`niz ike .dtebn`kd ?o

.mileciba dlirn oi` :xaqwe ,mileciba ixiin

ixiinc :yexit Ð "`xazqn inp ikd"

izii`c jzrc `wlq i`c ,dtebn xazi`a

lwyn dilwyil ?dpwa fizi i`n` ,`nlrn

`l` !lwn `la ecia owd lehi ,xnelk Ð

jkle ,dtebn `xazi`c ixiinc dpin rny

iz` `nlc ,ecia lwn lehil dil ixy `l

`dc .xayp `ly dxiy`d sebn lwyinl

oixaegnd mze`l minec exaypy mipw mze`

,`nlrn izii`a ixiin ded i` la` .dxy`l

xfbinl `kiiy `l ,dxy`d sebl inc `lc

i`ce `l` .dnvr dxiy`n liwy `nlc eh`

i`n` :xn`z m`e .dtebn xazi`c ixiin

xazi`a ixii`c ef dgked xnel jxved

iab xn`wcn xity `gken xak `d ,dtebn

dgkedc :xnel yi !?oipdp `l ycwd ly

ikid ikc `inec ,ici lr `l` epi` dpey`x

,dtebn xazi`y ycwd lya ixiinc

lya ixiin ok enk ,"oipdp `l" xn`wcn

iziin eiykr la` .dtebn xazi`a dxy`

,"dpwa fizi" xn`wcn ,dxy`c dtebn

dil`n dxazypy dxf dcear xn`c opgei iaxl `iywe ,dtebn xazi`a ixiinc

"oigext` fizi" .`nlrn izii`c mlerl :opgei ax xn` ,`a` ax xn` ,ipyne !dxeq`

xn`wc `dc .icin iieyw`l `kil ,`nlrn `zii`ck elit`e ,oizipzn ,xnelk Ð

i`ne .dxiy` iab oia ycwd iab oia d`pda xeq` owd i`cec ,ow` i`w `l Ð "fizi"

,dxy` iab oia ycwd iab oia d`pda mixzen migext`dy ,migext` fizi Ð ?"fizi"

`ki`c Ð cia edpilwyilc iieyw`l `kilc .lkd `gip `zyde .dinwl xn`ck

,envr ow` "fizi" i`wc jzrc `wlqck `de :xn`z m`e .dxy`a dlri `ny yginl

i`cec :xnel yie ?"dlri `ny" xn`w `le ,edl lwy `l i`n` dil `iyw ied

ecia owd lehil oiekiy dlri `ny yginl `kil ,envr owd "fizi" xn`wc `xwirn

yginl `ki` i`cec ,migext`` "fizi" i`wc `zyd la` .dxy` iab lr diilr `la

md ik ,dlri `l m` owd `la migext`d lehil jk lk gep oi` ik ,dlri `ny

`l dpwa fiznc oeikc ,migext`d z` dpwa fizdl jixv jkle ,o`ke o`k mihnyp

cneryk s` dpwa mfizdl lw xacd ik ,dpwa fizdl ick dxy`a zelrl jxhvi

oeik ,envr owd on s` oipdp `l ycwd ly i`n` izk` :xn`z m`e .rwxw iab lr

,oli`a mixaegnd mze` eh` `nlrn izii`ca s` xfbinl jiiyc oeik :xn`z m`e .oli`a mixaegnd mipwa itelgi`l ez` `nlc opixfbc :xnel yi ?`nlrn izii`ca ixiinc

ok m`:`xwirn jixt ded ikde ,ziyixtck xfbinl jiiyc xity rci mlerl :xnel yi ?ziyixtck ,xfbnl xity jiiy `de ,"oipdp `l ycwd ly i`n`" jixt ded i`n `xwirn

i`n` jixt ded jkle ,icin eda opixfb `le d`pda xzenc owc ,mipw` i`w "dpwa fizi"c jzrc `wlq `xwirn `dc .opixfb `le ,dxiy` iab enk oipdp `l i`n` ycwd ly

mixzen migext`d la` ,jenqa yxtnck miviad s`e .o`ke o`k xeq` envr owdc ,od miey ycwd ly oli`e dxy`c `zyd la` .dxy` lyn xzei ycwd iab opiyiig

iz` `nlc opixfb `kde `kdc ,md miey dxy`e ycwdc ,icin jxtinl `kil jkld .jenqa yxt`y enk ,ycwd lya oicd `ede ,dxy`c migext`a "fizi" opzc ,o`ke o`k

.dteq cre dy`xn ef `ibeq yxtl digiy uxt iax axd epiax ixenl d`xp jk .ziyixtck ,oli`l mixaegnd mipwa itelg`lïéçåøôàoia :yexit Ð oixzen o`ke o`k

"oipdp `l la`" ycwd iab oicd `ede .migext`` i`w Ð "dpwa fizi" xn`wc `de .jenqa yxtnck ,on`l oikixv oi`e miig gex oda zi`c oeik ,ycwd lya oia dxy`a

irac meyn ,ycwd iab "oipdp `l" `pz ikdlc :xnel yi ?ycwd iab `xeqi`l ipzwe dxy` iab `xizdl opz i`n`e :xn`z m`e .dxy` iab oicd `ede ,miviae ow` i`w Ð

.wgvi epiax ixenl d`xp jk .d`pda migext` ixy ikd elit` ,dxf dcear ly `edy c`n qe`n xac iedc ab lr s`c ,dxy` iab ipzw "dpwa fizn"e ."oilren oi`" ipzinl

ïéðåáÐ ?mrh i`n .oipad lk dyrpy cr ,oipa zeyrl eacpzpy ycwd ly zern mda oipzep eid `le .dtwda oipea eid ,oipea eidyk :yexit Ð oiyicwn jk xg`e lega

yicwn ded i`e ,xnelk Ð "mxkya oipne`l edl aidie oipa` zernd zyecw legiz xn`e edl yicwn zern acpznc o`n" .mipa`d oipa inwn yicwn did `l dnl ,xnelk

lr zernd zyecw llgn ,lega dpeay dzr la` .dk`lnd lr llgzn ycwd oi`y ,ycwd ly zernn oipne`d xky rextl leki did `l ok m` ,oipa inwn mipa`l edl

`xza wxt opixn` `d :xn`z m`e .mze` epwy dnk mipa` xkny inl zern rxete .oilegl e`vie ellgzpy zernd oze`n mipne`d xky jk xg` mirxete ,oipad lk

zia ale ,xeav zacpa d`ay dkyld znexz ip`yc :xnel yi ?`kdc oipne`d xkyn `py i`ne ,dkyld znexzn oxky oilhep milyexiay mixtq idibn :(`,ew) zeaezkc

.xeavl mxqenl myicwd elit` ,cigi zacp ycwda dpzn oic zia al xnel jiiy `l la` .mdilr dpzn oic
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc dlirn(oey`x meil)

àøîâ
miakek zcear m`d zwelgn d`ian `xnbddil`n dxazypy

:epzpyn xe`iaa ewlgp df itle ,d`pda zxzenøîzéàxn`p - ¦§©
,yxcnd ziaaäéìàî äøazLpL íéáëBk úãBáòdxay `le £©¨¦¤¦§©§¨¥¥¤¨
,dlhal dpeekaäøeñà øîà ïðçBé éaø,dxf dcear lk oick d`pda ©¦¨¨¨©£¨

úøzeî øîà Lé÷ì Léøå.d`pda §¥¨¦¨©¤¤
:mzwelgn mrh z` zx`an `xnbdäøeñà øîà ïðçBé éaø,d`pda ©¦¨¨¨©£¨

meyníéáëBk ãáBò dìha àìc`id dxazypy s` jkle ,yexita §Ÿ¦§¨¥¨¦
.dxeq`úøzeî øîà Lé÷ì Léøådlhia dxazypyk ik ,d`pda §¥¨¦¨©¤¤

c ,eaila miakek caerdøîà øîéî,ddinza eaila xne` -àéä ¥©¨©¦
z` [dxf dceard-]äìvî àì dôeblivdl dleki dpi` dnvr z` - ¨Ÿ©§¨
,xayz `ly ickéì äìvî éãéãì.livdl lkez ize` m`d - §¦¦©§¨¦

:epzpynn opgei iax lr dywn `xnbddéáéúéà[dywd-]Léø ¥¦¥¥
,ïðçBé éaøì Lé÷ì,epzpyna epipyïwämixetiv lyL`vnpLàøa ¨¦§©¦¨¨©¥¤§Ÿ

ïéìòBî ïéàå ïéðäð ïéà ,Lc÷ä ìL ïìéàäow la` .epnnäøéLàaL ¨¦¨¤¤§¥¥¤¡¦§¥£¦¤©£¥¨
,d`pda xzen dxiy` ly oli` y`xa -eæézéowd lr dki -äð÷a ©¦§¨¤

.epnn dpdie letiy ick [lwna-]éàî,dpynd zpeek `id dn -åàì ©¨
dzpeek oi` m`d -dôebî øazéàcdxiy`d itprn dyrpd owa - §¦§©¦¨

,dil`n dxazypy miakek zcear epiidc ,xetivd dxayyéðz÷å- §¨¨¥
y dpynd dazke,äð÷a æézégkene ,d`pda xzen owdy xnelk ©¦§¨¤

opgei iax lr dywe ,zxzen dil`n dxazypy miakek zceary
.xqe`d

:`xnbd zvxznàìivrn dyrpd owa zwqer dpynd oi` - Ÿ
`l` ,dxiy`déúééàcxetivd d`iady -íéöòd`pda mixzend §©§¥¥¦

àîìòîdycige .dpiw z` dzpa mdne ,mlera xg` mewnn - ¥¨§¨
s` zepdil `eai `ny miyyeg `le owdn zepdil xzeny dpynd

.d`pda xeq`d oli`d seb ivrn
dyrpd owa zwqer dpyndy gikene df uexiz dgec yiwl yix

:dxiy`d ivrnéëä éàowa zwqer dpyndy ,ok xn`p m` - ¦¨¦
,xg` mewnn mi`ad mixzend mivrn dyrpdéànà`yixa recn - ©©

oli`a `vnpy owa ,dpynd ly,Lc÷ä ìLy ,epipyïéàå ïéðäð ïéà ¤¤§¥¥¤¡¦§¥
,ïéìòBî`ny eyyg `le ,d`pda xzed dxiy`ay owy enk ixde £¦

mb jk ,ow mdn dyriy url mixaegny mipwdn envr oli`dn dpdi
ixdy ,d`pda xzen `die xefbp `ly ozep oicd ycwd oli`ay owa

.mixzend mivrn dyrpàlàown zepdil zxqe` epzpyny dfn ¤¨
,ycwd ly oli`d ivrn dyrpd owa xaecny ,gken ,ycwd oli`ay

dyrpy meyn `ed ,lrn `l owdn dpdpdy mrhdeïéàaä ïéìecéâa§¦¦©¨¦
ïàkî øçàì,ycwed oli`dy xg`l elcby mitprn -øáñ÷å`pzd §©©¦¨§¨¨©
,dpynd lyïéìecéâa ïéìòBî ïéàj` ,oli`d ycwedy xg`l elcby ¥£¦§¦¦

ok m`e .opaxcn d`pda mixeq` md ,ycwd ivr mde zeid mewn lkn
itprn dyrpy owa xaecn dxiy`ay owa dpynd ly `tiqa s`
zceary ,d`pda xzen owdy dfn dgkedd zxfege ,dxiy`d
xaeqd opgei iax lr dywe ,zlhazn dil`n dxazypy miakek

.dxeq`e zlhazn dpi`y
.'dtebn xazi`'a zwqer epzpyny ztqep di`x d`ian `xnbd

:zwiicne `xnbd dtiqenàøazñî énð éëäxazqn mb jk - ¨¦©¦¦§©§¨
,dxiy`d itprn dyrp owdy zwqer dpynd ly `tiqdyéàc§¦

Czòc à÷ìñjzrc lr dler m`y -àîìòî éúééàcdyrp owdy - ¨§¨©§¨§©§¥¥¨§¨
,dxiy`dn `le mixzen mivrnì ,'äð÷a æézé' éànàì÷Lî déì÷L ©©©¦§¨¤¦§§¥¦§¨

-ivrn dyrp owdy gxken `l` ,lwn `la ecia owd z` lehi
`eai `ny ,micia owd z` lehi `ly minkg exfb jkle ,dxiy`d
ivrn eyrpy owd ivrl minecd mixaegnd dxiy`d ivrn lehie

dxiy`ddil`n dxazypy miakek zceary yiwl yixk gkene .

,d`pda xzen `ed dxiy` ivrn dyrp owdy s` jkle ,zxzen
.xqe`d opgei iax lr dywe

:opgei iax zrcl dpynd z` zayiin `xnbdøîà eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¨©
íìBòì ,ïðçBé éaømivrn dyrpd owa zwqer dpyndéúééàc- ©¦¨¨§¨§©§¥
xetivd d`iadyàîìòî,miey dxiy` oice ycwd oice ,mlerdn - ¥¨§¨

meyn ,d`pda xeq` ycwdde dxiy`d itprn dyrp `ly df ow mbe
,d`pda mixeq`d mixaegnd mitprdn lehi `ny exfbyéàîezpeek ©

dpynd,'æézé'fiziy `l ,d`pda xzen dxiy`ay owdy rnyny ©¦
y `l` ,d`pda xeq` envr owd ,xen`ky ,owd z`æézéick eiab lr ©¦

d egxtiyíéçBøôàoia d`pda mixzen migext`dy ,oli`dn e`vie ¤§¦
`ny yeygl yiy meyn ,micia mlhi `le ,dxiy`a oiae ycwda
dxiy` ivrn dyrpy ow df itle .d`pda xeq`d oli`d lr dlri
dxeq` dil`n dxazypy miakek zceary oeik ,d`pda xeq`

.opgei iax zhiyke
:mivial migext` oia zwlgn `xnbdéaøì á÷òé éaø déì øîà̈©¥©¦©£Ÿ§©¦

íéçBøôà ,äéîøé,migext` owa eid m` -ïàëå ïàkly oli`a oia - ¦§§¨¤§¦¨§¨
,dxiy` ly oli`a oiae ycwd,ïéøzeîmilecb migext`dy oeiky ¨¦

,oli`d enk mxq`l oi`e oli`d z` mikixv md oi` ,serl milekie
migext`d z` lehil ick dpwa fiziy dpyna epipy jk lre

la` .mixzendíéöéa,owd jeza mi`vnpyïàëå ïàkoli`a oia - ¥¦¨§¨
,dxiy`a oiae ycwd,ïéøeñà,oli`d ici lr mixnyp mdy oeiky £¦

.oli`d oick mpic `diy minkg exfb
íà ,éMà áø øîàdïéëéøö íéçBøôàoiicr,ïnàìmiphw mdy ¨©©©¦¦¤§¦§¦¦§¦¨

,xzeiaeîc íéöéákexq`iy mdilr exfby ,mivia enk mpic - §¥¦¨
.oli`d enk d`pda

äðùî
:ycwd ivra dlirn ipic x`al dkiynn epzpyníéøaæbäly ©¦§¨¦

ycwdeç÷lL[epwy-]íéöò,zexew mdn zeyrl oileg ly xrin ¤¨§¥¦
íéöòa ïéìòBî,zexewl miie`xy oeik ,mnvràì ïéìòBî ïéàå £¦¨¥¦§¥£¦Ÿ

ééetéMa,dxewd z` mixqpnyk zltepd zxeqpa -äéiápa àìå- ©¦§Ÿ©§¦¨
dzid `l ycwd jxevl mivrd z` epwyky meyn ,mivrd ilra
oi` milrde zxeqpde ,ycwdl jixvy dn wx ycweiy mzpeek

.jxev mda ycwdl

àøîâ
wx eze` miyicwn eid ,ycwd jxevl oipa mipeayky zx`an `xnbd

:dpapy xg`l,ìàeîL øîà,ziad wca liaya oipa mipeaykïéðBa ¨©§¥¦
ìBçaeidy e` ,mieel eidy oileg zernn ,oipad ikxv lk z` mipew - ©

,dtwda mipewCk øçàåeid oipad xnbpykïéLéc÷îlr oipad z` §©©¨©§¦¦
xky mekqke oipad lk inc mekqk ycwd zern migwel eidy ici
zernd lr yiy dyecwd legzy mixne`e ,oipad z` epay mipne`d
,oilegl mi`vei zernde ycwzn oipad did jk ici lre ,oipad lr

.mipne`d xky z`e oipad ze`ved z` mda mirxeteàîòè éàî©©£¨
,ok eyrc oeikïàî[iny-]úBòî ácðúîcziad wcaleäì Léc÷î ©§¦§©¥¨©§¦§

lr xkenl minlyn mixafbd eid m` jkle ,macep `edy drya cin
,zerndn dpdiyk lren xkend did ,mziipw zrya cin oipad ikxv

,legl dn lr zerna yiy dyecwl oi` el enliyyky oeik(øîàã)
å]jkl[øîà,jk xafbd xne` -ìeçézellgzi -úMeã÷dúBòî §¨©¥§©¨

ïéðaà,iepa xaky oipad lr -åf`ïøëNa ïéðneàì ïBäì áéäéozi - ©¦§¨§¨¦§¨¨¦¦§¨¨
inl mlyi s`e ,mzgxh xkya mipne`l oileg xak mdy zernd z`

.oipad ikxv z` zepwl ick sqk mdn eely
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קנג oifge` mipy` cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

äìèéá àìã.yexita ieb dlhia `l ixdy Ðúøúåî øîà ùé÷ì ùéødlhiac Ð

.xayiz `ly dnvr dlivd `ly ,dlvn `l dteb `id :iebd xn` xninc ,eala iebd

ïìéà ìù äéôåâî øáúéàãdcear epiidc ,owd dyre oli` ly mitprd on xaiy Ð

.d`pda xzenc rnync ,"fizi" ipzwe ,iebd dlhia `lc dil`n dxazypy dxfàì
àîìòî íéöò óåòä éúééàã.ow dyre Ð

éîð à÷éã`le oipdp `l" ycwd iab ipzwc Ð

mivr izii`c `nlya zxn` i` ."oilren

li`ed ,opaxcn ,oipdp `l ikdl Ð `nlrn

Ð oilren `le ,i`w ycwd ly oli` lre

.'eke zxn` i` `l` .`nlrn izii`c li`ed

äéôåâî øáúéàã êì àîéà íìåòìi`n`e Ð

oilren `l?oileciba ycwd iab `kd Ð

,opiwqr ycwedy (o`kn) xg`l oi`ad

wcinl `kile .oileciba dlirn oi` :xaqwe

`le ,dil`n dxazypy dxf dcearl `kdn

.opgei iaxl `iywopgei [iax xn` eda`] iaxe

envr owa e`l Ð "fizi" i`dl uxzn Ð

ow ,dxy`c dtebn xazi`c oeikc `l` ,ixiin

"dpwa fizi" i`n `l` .d`pda xeq` envr?
ikd] :`pixg` `pyil .ixiinw migext`a Ð

da ipzwc meyn .eprny `le ,[`xazqn inp

oli`a dlriy rnync Ð "lwyn dilwyil"

on dpdi `ly xyt` i` `de ,ecia edgwie

.oli`dïàëå ïàë íéçåøôàly oli`a oia Ð

oikixv opi`y itl .dxy` ly oiae ycwd

la` .oivexy mewn lka oigxety ,oli`l

,iciip `lc meyn ,oixeq` o`ke o`k Ð mivia

oigext`e .inc envr oli`ke oli`l oikixve

opi`e ozvep dlcb `l oiicry ,on`l oikixvy

.ixiq`e ,inc miviak Ð gextl oileki

äðùîíéöòä úà åç÷ìù ïéøáæâäon Ð

.zexew jxevl oileg ly xridíéöòá ïéìòåî
.zexewl mie`xd onvr Ðéåôùá àìå.dxewd on yxgd dtyny zxeqpd Ðäééáðå

`le ,oipal jixvd xac `l` eyicwde epw `l mixafbdy itl .odly oilr epiid Ð

.diiape diietyàøîâïéùéã÷î êë øçàå ìåçá ïéðåá ìàåîù øîàodyk ,xnelk Ð

ikxv lk oigwel eid e` ,oileg ly zernn oipad ikxv lk oipew eid ,ziad wcaa oipea

ly zernn oi`ian eidy .ok eze` oiyicwn eid oipad xnbpy xg`le .dpn`a oipad

:xne`e ,oipne`d xkye oipaa oipne`d egiaydy gayde oipad lk inc xeriyk ycwd

,oilegl e`vi zernde ,yecw `vnpe ."dfd oipad lr elld zerna yiy dyecw legz"

xete ,oipaa oipne`d egiaydy gayd elligy dnn oipne`d xky odn oirxeteoir

odl epin`dy oze`l e` oipad ikxev oda epdpy oileg ly zern odn eely oze`l

.oipad ikxvàîòè éàîlega oipea Ð?,ziad wcal zern acpznc o`nc meyn

oileg ly xac oda zepwl leki epi` aey ,edl yicwnc oeike .edl yicwn xzl`l

ediy Ð 'eke "legz" jk xn`iy jixv jkitl .oda lren did xkendy itl ,`icda

.xkend icil e`eaiy mcew oillegn
øúåî
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úøúåî,dlvn `l dteb `id" :xne` ,dze` caery iebd :yexit Ð xn` xnin

.dlhiay recia jklde .dinza !?"dlvn icicl

äøùàáù(efd) eyrpy mipwd exaypy Ð dtebn xaz`c e`l i`n dpwa fizi

dcear `nl` .xzen envr owde ,"dpwa fizi" xn`we ,dxy`d sebn

:ipyne !zxzen Ð dil`n dxazypy dxf

ziyrpy ,xnelk Ð `nlrn iziinwc ,`l

ikd i`" .oli`d sebn `le mixg` mipwn owd

Ð "oilren `le oipdp `l i`n` ycwd ly

ly oli`n owd oi`y oeikc ,jixt "oipdp `l"`

xazi`a ixiin `l` ?oipdp `l i`n` ,ycwd

ilren `l i`n` :`niz ike .dtebn`kd ?o

.mileciba dlirn oi` :xaqwe ,mileciba ixiin

ixiinc :yexit Ð "`xazqn inp ikd"

izii`c jzrc `wlq i`c ,dtebn xazi`a

lwyn dilwyil ?dpwa fizi i`n` ,`nlrn

`l` !lwn `la ecia owd lehi ,xnelk Ð

jkle ,dtebn `xazi`c ixiinc dpin rny

iz` `nlc ,ecia lwn lehil dil ixy `l

`dc .xayp `ly dxiy`d sebn lwyinl

oixaegnd mze`l minec exaypy mipw mze`

,`nlrn izii`a ixiin ded i` la` .dxy`l

xfbinl `kiiy `l ,dxy`d sebl inc `lc

i`ce `l` .dnvr dxiy`n liwy `nlc eh`

i`n` :xn`z m`e .dtebn xazi`c ixiin

xazi`a ixii`c ef dgked xnel jxved

iab xn`wcn xity `gken xak `d ,dtebn

dgkedc :xnel yi !?oipdp `l ycwd ly

ikid ikc `inec ,ici lr `l` epi` dpey`x

,dtebn xazi`y ycwd lya ixiinc

lya ixiin ok enk ,"oipdp `l" xn`wcn

iziin eiykr la` .dtebn xazi`a dxy`

,"dpwa fizi" xn`wcn ,dxy`c dtebn

dil`n dxazypy dxf dcear xn`c opgei iaxl `iywe ,dtebn xazi`a ixiinc

"oigext` fizi" .`nlrn izii`c mlerl :opgei ax xn` ,`a` ax xn` ,ipyne !dxeq`

xn`wc `dc .icin iieyw`l `kil ,`nlrn `zii`ck elit`e ,oizipzn ,xnelk Ð

i`ne .dxiy` iab oia ycwd iab oia d`pda xeq` owd i`cec ,ow` i`w `l Ð "fizi"

,dxy` iab oia ycwd iab oia d`pda mixzen migext`dy ,migext` fizi Ð ?"fizi"

`ki`c Ð cia edpilwyilc iieyw`l `kilc .lkd `gip `zyde .dinwl xn`ck

,envr ow` "fizi" i`wc jzrc `wlqck `de :xn`z m`e .dxy`a dlri `ny yginl

i`cec :xnel yie ?"dlri `ny" xn`w `le ,edl lwy `l i`n` dil `iyw ied

ecia owd lehil oiekiy dlri `ny yginl `kil ,envr owd "fizi" xn`wc `xwirn

yginl `ki` i`cec ,migext`` "fizi" i`wc `zyd la` .dxy` iab lr diilr `la

md ik ,dlri `l m` owd `la migext`d lehil jk lk gep oi` ik ,dlri `ny

`l dpwa fiznc oeikc ,migext`d z` dpwa fizdl jixv jkle ,o`ke o`k mihnyp

cneryk s` dpwa mfizdl lw xacd ik ,dpwa fizdl ick dxy`a zelrl jxhvi

oeik ,envr owd on s` oipdp `l ycwd ly i`n` izk` :xn`z m`e .rwxw iab lr

,oli`a mixaegnd mze` eh` `nlrn izii`ca s` xfbinl jiiyc oeik :xn`z m`e .oli`a mixaegnd mipwa itelgi`l ez` `nlc opixfbc :xnel yi ?`nlrn izii`ca ixiinc

ok m`:`xwirn jixt ded ikde ,ziyixtck xfbinl jiiyc xity rci mlerl :xnel yi ?ziyixtck ,xfbnl xity jiiy `de ,"oipdp `l ycwd ly i`n`" jixt ded i`n `xwirn

i`n` jixt ded jkle ,icin eda opixfb `le d`pda xzenc owc ,mipw` i`w "dpwa fizi"c jzrc `wlq `xwirn `dc .opixfb `le ,dxiy` iab enk oipdp `l i`n` ycwd ly

mixzen migext`d la` ,jenqa yxtnck miviad s`e .o`ke o`k xeq` envr owdc ,od miey ycwd ly oli`e dxy`c `zyd la` .dxy` lyn xzei ycwd iab opiyiig

iz` `nlc opixfb `kde `kdc ,md miey dxy`e ycwdc ,icin jxtinl `kil jkld .jenqa yxt`y enk ,ycwd lya oicd `ede ,dxy`c migext`a "fizi" opzc ,o`ke o`k

.dteq cre dy`xn ef `ibeq yxtl digiy uxt iax axd epiax ixenl d`xp jk .ziyixtck ,oli`l mixaegnd mipwa itelg`lïéçåøôàoia :yexit Ð oixzen o`ke o`k

"oipdp `l la`" ycwd iab oicd `ede .migext`` i`w Ð "dpwa fizi" xn`wc `de .jenqa yxtnck ,on`l oikixv oi`e miig gex oda zi`c oeik ,ycwd lya oia dxy`a

irac meyn ,ycwd iab "oipdp `l" `pz ikdlc :xnel yi ?ycwd iab `xeqi`l ipzwe dxy` iab `xizdl opz i`n`e :xn`z m`e .dxy` iab oicd `ede ,miviae ow` i`w Ð

.wgvi epiax ixenl d`xp jk .d`pda migext` ixy ikd elit` ,dxf dcear ly `edy c`n qe`n xac iedc ab lr s`c ,dxy` iab ipzw "dpwa fizn"e ."oilren oi`" ipzinl

ïéðåáÐ ?mrh i`n .oipad lk dyrpy cr ,oipa zeyrl eacpzpy ycwd ly zern mda oipzep eid `le .dtwda oipea eid ,oipea eidyk :yexit Ð oiyicwn jk xg`e lega

yicwn ded i`e ,xnelk Ð "mxkya oipne`l edl aidie oipa` zernd zyecw legiz xn`e edl yicwn zern acpznc o`n" .mipa`d oipa inwn yicwn did `l dnl ,xnelk

lr zernd zyecw llgn ,lega dpeay dzr la` .dk`lnd lr llgzn ycwd oi`y ,ycwd ly zernn oipne`d xky rextl leki did `l ok m` ,oipa inwn mipa`l edl

`xza wxt opixn` `d :xn`z m`e .mze` epwy dnk mipa` xkny inl zern rxete .oilegl e`vie ellgzpy zernd oze`n mipne`d xky jk xg` mirxete ,oipad lk

zia ale ,xeav zacpa d`ay dkyld znexz ip`yc :xnel yi ?`kdc oipne`d xkyn `py i`ne ,dkyld znexzn oxky oilhep milyexiay mixtq idibn :(`,ew) zeaezkc

.xeavl mxqenl myicwd elit` ,cigi zacp ycwda dpzn oic zia al xnel jiiy `l la` .mdilr dpzn oic
xzen
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äøæ äãBáò ,øîúéàäøazLpL:øîà ïðçBé éaø ,äéìàî ¦§©£¨¨¨¤¦§©§¨¥¥¤¨©¦¨¨¨©
äøeñà øîà ïðçBé éaø .úøzeî :øîà Lé÷ì Léøå ,äøeñà£¨§¥¨¦¨©¤¤©¦¨¨¨©£¨

¯àìcdìhaøîà øîéî ,úøzeî :øîà Lé÷ì Léøå .éBb §¨¦§¨§¥¨¦¨©¤¤¥©£©
¯Léø déáéúéà !?éì äìöî éãéãì ,äìöî àì dôeb àéä¦¨¨©§¨§¦¦©§¨¦¥¦¥¥

Lc÷ä ìL ïìéàä LàøaL ïwä :ïðçBé éaøì Lé÷ì¯ïéà ¨¦§©¦¨¨©¥¤§Ÿ¨¦¨¤¤§¥¥
äøéLàaL ,ïéìòBî ïéàå ïéðäð¯åàì éàî .äð÷a æézé¯ ¤¡¦§¥£¦¤©£¥¨©¦§¨¤©¨

øaúéàc!"äð÷a æézé" éðú÷å ,dôebî¯íéöò éúééàc ,àì §¦§©¦¨§¨¨¥©¦§¨¤¨§©§¥¥¦
.àîìòî¯ïéàå ïéðäð ïéà Lc÷ä ìL éànà ,éëä éà ¥¨§¨¦¨¦©©¤¤§¥¥¤¡¦§¥

àlà ?ïéìòBîïéìecéâaïéà :øáñ÷å ,ïàkî øçàì ïéàaä £¦¤¨§¦¦©¨¦§©©¦¨§¨¨©¥
Czòc à÷ìñ éàc ,àøazñî éîð éëä .ïéìecéâa ïéìòBî£¦§¦¦¨¦©¦¦§©§¨§¦¨§¨©§¨

ì ?äð÷a æézé éànà ,àîìòî éúééàc!ì÷Lî déì÷L §©§¥¥¨§¨©©©¦§¨¤¦§§¥¦§©
,àîìòî éúééàc íìBòì :ïðçBé éaø øîà ,eäaà éaø øîà£©©¦©¨£©©¦¨¨§¨§©§¥¥¨§¨

"æézé" éàîe¯.íéçBøôà æézééaøì á÷òé éaø déì øîà ©©¦©¦¤§¦£©¥©¦©£Ÿ§©¦
íéçBøôà :äéîøé¯íéöéa ,ïéøzeî ïàëå ïàk¯ïàëå ïàk ¦§§¨¤§¦¨§¨¨¦¥¦¨§¨

ïnàì ïéëéøö íéçBøôà íà :éLà áø øîà .ïéøeñà¯ £¦¨©©©¦¦¤§¦§¦¦§¦¨
íéöéák.eîcäðùîíéöò eç÷lL íéøaæbä¯ïéìòBî §¥¦¨©¦§¨¦¤¨§¥¦£¦

àì ïéìòBî ïéàå ,íéöòaééetéLaàìå.äéiáðaàøîâ ¨¥¦§¥£¦Ÿ§¦¥§Ÿ¦§¦¨
éàî .ïéLéc÷î Ck øçàå ìBça ïéðBa :ìàeîL øîà̈©§¥¦©§©©¨©§¦¦©

ïàî ?àîòèácðúîc" :øîàc ,eäì Lc÷î ,úBòîìBçéz ©§¨©§¦§©¥¨§©¥§©£©¥
úBòî úMeã÷,"ïéðaà.ïøëNa ïéðneàì ïBäì áéäéå §©¨©¦§¨§¨¥§¨¨¦¦§¨¨
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מעילה.  פרק שלישי - ולד חטאת דף יד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                              תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc dlirn(oey`x meil)

àøîâ
miakek zcear m`d zwelgn d`ian `xnbddil`n dxazypy

:epzpyn xe`iaa ewlgp df itle ,d`pda zxzenøîzéàxn`p - ¦§©
,yxcnd ziaaäéìàî äøazLpL íéáëBk úãBáòdxay `le £©¨¦¤¦§©§¨¥¥¤¨
,dlhal dpeekaäøeñà øîà ïðçBé éaø,dxf dcear lk oick d`pda ©¦¨¨¨©£¨

úøzeî øîà Lé÷ì Léøå.d`pda §¥¨¦¨©¤¤
:mzwelgn mrh z` zx`an `xnbdäøeñà øîà ïðçBé éaø,d`pda ©¦¨¨¨©£¨

meyníéáëBk ãáBò dìha àìc`id dxazypy s` jkle ,yexita §Ÿ¦§¨¥¨¦
.dxeq`úøzeî øîà Lé÷ì Léøådlhia dxazypyk ik ,d`pda §¥¨¦¨©¤¤

c ,eaila miakek caerdøîà øîéî,ddinza eaila xne` -àéä ¥©¨©¦
z` [dxf dceard-]äìvî àì dôeblivdl dleki dpi` dnvr z` - ¨Ÿ©§¨
,xayz `ly ickéì äìvî éãéãì.livdl lkez ize` m`d - §¦¦©§¨¦

:epzpynn opgei iax lr dywn `xnbddéáéúéà[dywd-]Léø ¥¦¥¥
,ïðçBé éaøì Lé÷ì,epzpyna epipyïwämixetiv lyL`vnpLàøa ¨¦§©¦¨¨©¥¤§Ÿ

ïéìòBî ïéàå ïéðäð ïéà ,Lc÷ä ìL ïìéàäow la` .epnnäøéLàaL ¨¦¨¤¤§¥¥¤¡¦§¥£¦¤©£¥¨
,d`pda xzen dxiy` ly oli` y`xa -eæézéowd lr dki -äð÷a ©¦§¨¤

.epnn dpdie letiy ick [lwna-]éàî,dpynd zpeek `id dn -åàì ©¨
dzpeek oi` m`d -dôebî øazéàcdxiy`d itprn dyrpd owa - §¦§©¦¨

,dil`n dxazypy miakek zcear epiidc ,xetivd dxayyéðz÷å- §¨¨¥
y dpynd dazke,äð÷a æézégkene ,d`pda xzen owdy xnelk ©¦§¨¤

opgei iax lr dywe ,zxzen dil`n dxazypy miakek zceary
.xqe`d

:`xnbd zvxznàìivrn dyrpd owa zwqer dpynd oi` - Ÿ
`l` ,dxiy`déúééàcxetivd d`iady -íéöòd`pda mixzend §©§¥¥¦

àîìòîdycige .dpiw z` dzpa mdne ,mlera xg` mewnn - ¥¨§¨
s` zepdil `eai `ny miyyeg `le owdn zepdil xzeny dpynd

.d`pda xeq`d oli`d seb ivrn
dyrpd owa zwqer dpyndy gikene df uexiz dgec yiwl yix

:dxiy`d ivrnéëä éàowa zwqer dpyndy ,ok xn`p m` - ¦¨¦
,xg` mewnn mi`ad mixzend mivrn dyrpdéànà`yixa recn - ©©

oli`a `vnpy owa ,dpynd ly,Lc÷ä ìLy ,epipyïéàå ïéðäð ïéà ¤¤§¥¥¤¡¦§¥
,ïéìòBî`ny eyyg `le ,d`pda xzed dxiy`ay owy enk ixde £¦

mb jk ,ow mdn dyriy url mixaegny mipwdn envr oli`dn dpdi
ixdy ,d`pda xzen `die xefbp `ly ozep oicd ycwd oli`ay owa

.mixzend mivrn dyrpàlàown zepdil zxqe` epzpyny dfn ¤¨
,ycwd ly oli`d ivrn dyrpd owa xaecny ,gken ,ycwd oli`ay

dyrpy meyn `ed ,lrn `l owdn dpdpdy mrhdeïéàaä ïéìecéâa§¦¦©¨¦
ïàkî øçàì,ycwed oli`dy xg`l elcby mitprn -øáñ÷å`pzd §©©¦¨§¨¨©
,dpynd lyïéìecéâa ïéìòBî ïéàj` ,oli`d ycwedy xg`l elcby ¥£¦§¦¦

ok m`e .opaxcn d`pda mixeq` md ,ycwd ivr mde zeid mewn lkn
itprn dyrpy owa xaecn dxiy`ay owa dpynd ly `tiqa s`
zceary ,d`pda xzen owdy dfn dgkedd zxfege ,dxiy`d
xaeqd opgei iax lr dywe ,zlhazn dil`n dxazypy miakek

.dxeq`e zlhazn dpi`y
.'dtebn xazi`'a zwqer epzpyny ztqep di`x d`ian `xnbd

:zwiicne `xnbd dtiqenàøazñî énð éëäxazqn mb jk - ¨¦©¦¦§©§¨
,dxiy`d itprn dyrp owdy zwqer dpynd ly `tiqdyéàc§¦

Czòc à÷ìñjzrc lr dler m`y -àîìòî éúééàcdyrp owdy - ¨§¨©§¨§©§¥¥¨§¨
,dxiy`dn `le mixzen mivrnì ,'äð÷a æézé' éànàì÷Lî déì÷L ©©©¦§¨¤¦§§¥¦§¨

-ivrn dyrp owdy gxken `l` ,lwn `la ecia owd z` lehi
`eai `ny ,micia owd z` lehi `ly minkg exfb jkle ,dxiy`d
ivrn eyrpy owd ivrl minecd mixaegnd dxiy`d ivrn lehie

dxiy`ddil`n dxazypy miakek zceary yiwl yixk gkene .

,d`pda xzen `ed dxiy` ivrn dyrp owdy s` jkle ,zxzen
.xqe`d opgei iax lr dywe

:opgei iax zrcl dpynd z` zayiin `xnbdøîà eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¨©
íìBòì ,ïðçBé éaømivrn dyrpd owa zwqer dpyndéúééàc- ©¦¨¨§¨§©§¥
xetivd d`iadyàîìòî,miey dxiy` oice ycwd oice ,mlerdn - ¥¨§¨

meyn ,d`pda xeq` ycwdde dxiy`d itprn dyrp `ly df ow mbe
,d`pda mixeq`d mixaegnd mitprdn lehi `ny exfbyéàîezpeek ©

dpynd,'æézé'fiziy `l ,d`pda xzen dxiy`ay owdy rnyny ©¦
y `l` ,d`pda xeq` envr owd ,xen`ky ,owd z`æézéick eiab lr ©¦

d egxtiyíéçBøôàoia d`pda mixzen migext`dy ,oli`dn e`vie ¤§¦
`ny yeygl yiy meyn ,micia mlhi `le ,dxiy`a oiae ycwda
dxiy` ivrn dyrpy ow df itle .d`pda xeq`d oli`d lr dlri
dxeq` dil`n dxazypy miakek zceary oeik ,d`pda xeq`

.opgei iax zhiyke
:mivial migext` oia zwlgn `xnbdéaøì á÷òé éaø déì øîà̈©¥©¦©£Ÿ§©¦

íéçBøôà ,äéîøé,migext` owa eid m` -ïàëå ïàkly oli`a oia - ¦§§¨¤§¦¨§¨
,dxiy` ly oli`a oiae ycwd,ïéøzeîmilecb migext`dy oeiky ¨¦

,oli`d enk mxq`l oi`e oli`d z` mikixv md oi` ,serl milekie
migext`d z` lehil ick dpwa fiziy dpyna epipy jk lre

la` .mixzendíéöéa,owd jeza mi`vnpyïàëå ïàkoli`a oia - ¥¦¨§¨
,dxiy`a oiae ycwd,ïéøeñà,oli`d ici lr mixnyp mdy oeiky £¦

.oli`d oick mpic `diy minkg exfb
íà ,éMà áø øîàdïéëéøö íéçBøôàoiicr,ïnàìmiphw mdy ¨©©©¦¦¤§¦§¦¦§¦¨

,xzeiaeîc íéöéákexq`iy mdilr exfby ,mivia enk mpic - §¥¦¨
.oli`d enk d`pda

äðùî
:ycwd ivra dlirn ipic x`al dkiynn epzpyníéøaæbäly ©¦§¨¦

ycwdeç÷lL[epwy-]íéöò,zexew mdn zeyrl oileg ly xrin ¤¨§¥¦
íéöòa ïéìòBî,zexewl miie`xy oeik ,mnvràì ïéìòBî ïéàå £¦¨¥¦§¥£¦Ÿ

ééetéMa,dxewd z` mixqpnyk zltepd zxeqpa -äéiápa àìå- ©¦§Ÿ©§¦¨
dzid `l ycwd jxevl mivrd z` epwyky meyn ,mivrd ilra
oi` milrde zxeqpde ,ycwdl jixvy dn wx ycweiy mzpeek

.jxev mda ycwdl

àøîâ
wx eze` miyicwn eid ,ycwd jxevl oipa mipeayky zx`an `xnbd

:dpapy xg`l,ìàeîL øîà,ziad wca liaya oipa mipeaykïéðBa ¨©§¥¦
ìBçaeidy e` ,mieel eidy oileg zernn ,oipad ikxv lk z` mipew - ©

,dtwda mipewCk øçàåeid oipad xnbpykïéLéc÷îlr oipad z` §©©¨©§¦¦
xky mekqke oipad lk inc mekqk ycwd zern migwel eidy ici
zernd lr yiy dyecwd legzy mixne`e ,oipad z` epay mipne`d
,oilegl mi`vei zernde ycwzn oipad did jk ici lre ,oipad lr

.mipne`d xky z`e oipad ze`ved z` mda mirxeteàîòè éàî©©£¨
,ok eyrc oeikïàî[iny-]úBòî ácðúîcziad wcaleäì Léc÷î ©§¦§©¥¨©§¦§

lr xkenl minlyn mixafbd eid m` jkle ,macep `edy drya cin
,zerndn dpdiyk lren xkend did ,mziipw zrya cin oipad ikxv

,legl dn lr zerna yiy dyecwl oi` el enliyyky oeik(øîàã)
å]jkl[øîà,jk xafbd xne` -ìeçézellgzi -úMeã÷dúBòî §¨©¥§©¨

ïéðaà,iepa xaky oipad lr -åf`ïøëNa ïéðneàì ïBäì áéäéozi - ©¦§¨§¨¦§¨¨¦¦§¨¨
inl mlyi s`e ,mzgxh xkya mipne`l oileg xak mdy zernd z`

.oipad ikxv z` zepwl ick sqk mdn eely
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xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dlirn(oey`x meil)

:dpynn l`eny lr dywn `xnbdéáéúéîlr daiyid ipa eywd - ¥¦¥
dpyna epipy ,l`eny(d"n c"t milwy),úøèwä øúBîepwy zxhw - ©©§Ÿ¤

y`x ribde ,zncewd dpya dkyld z` enxzy zernn dipnnq z`
`ay oeik dxhwdl ie`x dxzen oi`e ,dzvwn xzepe oqip yceg

,zncewd dpyd ilwynBa ïéNBò eéä äî,exihwdl elkeiy ickeéä ¤¨¦¨
äpnî ïéLéøôîz` ,[zxehwd xzenn-]ïéðneàä øëNwcal oipead ©§¦¦¦¤¨§©¨¨¦

,ziadåeiddúBà ïéìlçîxkyl eyixtdy zxehwd xzen z`-] §§©§¦¨
,[mipne`dúBòî ìòxkyl ecrEiy oileg,ïéðneàäel` zerne ©¨¨¨¦

mipne`d egiaydy dn lr mzyecw z` elligy ici lr xak ellgzp
,oipaaxzen d`vi ,el` zern lr zxehwd xzen lelig ici lre

,zxehwd mewna eycwzpe exfg zernde ,oilegl zxehwdïéðúBðå§§¦
dúBà[zllegnd zxehwd xzen z`-]ïéðneàìecty ziad wca ly ¨¨¨¦

zxehwd xzen z` mxky zerna,ïéìèBðå ïéøæBçåxfeg xafbd - §§¦§§¦
dpewedúBàmdn [zxehwd xzen z`-]äLãç äîeøzîilwyn - ¨¦§¨£¨¨

xzeny `vnp df ici lre ,dycgd dpyd ly dkyld znexz
dpya dxihwdl milekie ,dycg dnexz zernn d`a zxehwd

.dycgd
:dziiyew zniiqn `xnbdå,xn`y l`eny ixack xeaqp m` §

xg`l wxe ,leg oiicr `edyk eze` mipea ,ycwdl oipa mipeayky
,oipad z` miyicwn iepa `edyéànàxzen z` llgl mikixv eid ©©

,mipne`d egiaydy gayd lr ellgzpy zernd lr zxehwd
délçéìzxehwd xzen z` llgp -ïéðaà`edy envr oipad lr - ¦©¥©¦§¨

oipea'y gken `l` .edeyicwde eziipa z` exnby mcew leg oiicr
eid oipad liaya mivrde mipa`d z` epwy cin okle ,'ycewa
zxehwd xzen zyecw z` llgl mcia did `le ,mze` miyicwn
lega mipea' xn`y l`eny ixack `le ,mipne`d xky lr `l`

.'miyicwn jk xg`e
:`xnbd zvxznïéða àkéà àìc,oipa ef dpya ycwd epa `ly - §Ÿ¦¨¦§¨

.oipad lr zxehwd xzen z` zectl zexyt` oi` jkle
:`xnbd dywnúBòî àäål ycwd mlyny,éðz÷ ïéðneàägkene §¨¨¨¨¦¨¨¥

mlyl mikixv eid `l ,ok `l m`y ,ycwdl oipa dpy dze`a epay
mipne`l xky.

lega eze` mipea eid s`e ycwdl oipa epa ok`y :`xnbd zvxzn
`l` ,l`eny ixackúBòî øeòéLk ïéða àkéìcepay oipady - §¥¨¦§¨§¦¨

zectl mileki `l jkle ,zxehwd xzen ly ieeyd z` ea oi` ycwd

mipne`d xkya la` ,dpy dze`a epay oipad lr zxehwd xzen z`
.zxehwd xzen ly mincd xeriyk did

:`xnbd dywnLc÷ä ìàeîL øîàäåyäåL ìò BìléçL äðî äåL §¨¨©§¥¤§¥¨¤¨¤¤¦§©¨¤
,ìleçî äèeøt,zxehwd ly ieeya dey `l oipady s` ok m`e §¨§¨

:`xnbd zvxzn .eilr ellgl xyt`ãáò éàc éléî éðäl`eny - ¨¥¦¥§¦£©
lr dpn dey llig xak m`y ,xnelk ,carica wx el` mixac xn`

la` ,llegn `ed ixd dhext deyàì älçzëìdpn dey millgn §©§¦¨Ÿ
xzen z` millgn eid jkle ,ciqti `l ycwdy ick dhext dey lr
.envr oipad lr `le mdly ieeyd lka mipne`d zern lr zxehwd

:lega ycwdl mipea recn sqep mrh d`ian `xnbd,øîà àtt áø©¨¨¨©
àîòè eðééämrhd edf -ìBça ïéðBácy oeik ,ycwdl mipeaykàì ©§©£¨§¦©Ÿ

éøîà ,úøMä éëàìîì äøBz äðzð,minkg exn`e -éòa àîìc ¦§¨¨§©§£¥©¨¥¨§¦¦§¨¨¥
eäééìò àâæe àbæéîì,zayl evxi dipad zrya milretd `ny - §¦§¨§¨£©§

e ,mze` mipeay mipa`d iab lr eayieàLãe÷a àða éàzrya m`e - ¦§¨§§¨
,miyecw mipa`de mivrd eidi dipadàLãe÷a ìéòî÷c çëzLéà- ¦§§©§¨¨¦§§¨

mze` eyicwiy epwiz jkl ,ycewa elrny `vnpexnbiy xg`l wx
.mzepal

:epzpynn `tt ax lr dywn `xnbdïðz,epzpyna epipy -ïéøaæbä §©©¦§¨¦
íéöòä úà eç÷lL,ycwd jxevl oileg ly xrinïéàå ,ïäa ïéìòBî ¤¨§¤¨¥¦£¦¨¤§¥

ééetéMa àì ïéìòBî,zxeqpa -äéiápa àìådywn .milra - £¦Ÿ©¦§Ÿ©§¦¨
:`xnbdéànàåe miyecw mivrd recn -énð àëä ,ïäa ïéìòBî §©©£¦¨¤¨¨©¦
ãáòéì`l mixafbd mze` epwiy xg`l s`y minkg epwzie eyriy - ¤¡©

mda ecarie ,eycwzi,ìBçac oeik ,eycwei jk xg`eéøîàexn`iy - ©¨§¦
eyygieïBäéìò àâæe àbæéîì éòa àîìãczrya milretd `ny - §¦§¨¨¥§¦§¨§¨£¥

,mze` mipeay mivrd iab lr eayie ,zayl evxi dipadçëzLéàå§¦§§©
ìòBî à÷cmilretd miíéLãwa. §¨£¦©¨¨¦

:`xnbd zvxznéà ,àtt áø øîàxaecn did m` -ïàkîc íéöòa ¨©©¨¨¦§¥¦§¦¨
Cìéàå,onf xg`l mda ynzydl ezrcy -énð éëäyeygl yiy §¥©¨¦©¦

,seqal wx eyicwi `l mze`e ,mda elrni `nyïðz ék àlà¤¨¦§©
ïéúéðúîamilreny,íéöòal ezpeekykdéîBéceze`a mzepal - §©§¦¦§¥¦§¥

mze` dpeay oeik mab lr ayi `ny yeygl oi`y ,mze` dpwy mei
.cin

úàèç ãìå êìò ïøãä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dlirn(ipy meil)

.da zbdepopgei iax ixac :`xnbd zxxaneéàîamiycw el`a - §©
,mixen` mdúéaä ÷ãa éLã÷a àîéìéà`l` mteba mzyecw oi`y ¦¥¨§¨§¥¤¤©©¦

,ycwd jxevl eidiy mdincaék eléôàénð eúîxnel ie`x oi` £¦¦¥©¦
m` elit` ixdy ,dlirn mda bdpz `lyàäé àìmpicàlàote`ak Ÿ§¥¤¨

Léc÷àc[yicwdy-]úéaä ÷ãáì ätLàqe`n xac `idy s`y §©§¦©§¨§¤¤©©¦
mewn lkn ,hren dkxreäìéòî da úéà åàìoi`y xn`z m`d - ¨¦¨§¦¨

minc dl yie oeikny i`ce ixdy ,jk meyn dlirn oic da bdep
wca iycw ly ef dlap s`e ,dlirn da yi ycwd jxevl miie`xd

,dpnn dpey dpi` ezny ziadàlàopgei iax ixacy yxtl gxkda ¤¨
mixen`a,çaæî éLã÷,i`pi iax ixacl dywi ok m`eikeàúééøBàc ¨§¥¦§¥©§©§¨

,äìéòî eäa úéà éîiycwa llk zbdep dlirn oi` eixacl `lde ¦¦§§¦¨

xg`y xnel opgei iax jxved dnle ,mdiiga elit` dxezd on gafn
.dlirn mda oi` ezny

.dzr cr epxaqy itk myexit oi`y i`pi iax ixac zayiin `xnbd
:`xnbd zvxznéàpé éaø éác éøîà à÷ éëä àlàeyxcn ziaa - ¤¨¨¦¨¨§¦§¥©¦©©

,i`pi iax lyàø÷ éàäîe' ,ea xn`py,''d iWcTn dbbWA d`hg ¥©§¨§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥
dpéî ïðéòîL úéaä ÷ãa éLã÷mda zbdepy epnn cenll yi - ¨§¥¤¤©©¦¨§¦¨¦¨

la` ,deab jxevl mleky ''d iycw' `xwidl miie`x mdy ,dlirn
çaæî éLã÷,mipdkl mb wlg mda yiydpéî ïðéòîL àìoi` - ¨§¥¦§¥©Ÿ¨§¦¨¦¨

zbdep ok it lr s` mpn`e ,dlirn mda bdpzy df weqtn cenll
xn`py xg` weqtn ok mda epcnly ,dlirn mda(ci ak `xwie)Wi`e'§¦

.'WcTd z` odMl ozpe eilr FziWng sqie dbbWA Wcw lk`i iM¦Ÿ©Ÿ¤¦§¨¨§¨©£¦¦¨¨§¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤
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oifge` mipya cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

úøè÷ä øúåîoiyer eid dn ,dpn ynge miyy ze`n yly lr x`yp didy dn Ð

da?dnexzn axw `ade ,ycg opirac ,dxhwdl diie`x oi` ,oqip qpkpy xg`lc

.dycgäðîî ïéùéøôî:jzrc `wlq `wc .oipne`d xky cbpk zxhwd xzenn Ð

mivrd lr dipw zrya ycwd zern oillgn eid cin ,oipad ikxv epwyk xzl`lc

,epwy oipad ikxv lk lre mipa`d lre

.oipaa oipeay oipne`d xky `l la` ,oirxete

eidy gayd on ueg ,ycw did lkdy

mei lkae .mei lka oipaa oigiayn mipne`d

xeriyk ycwd zern `ian xafbd did

,mei eze`a oipaa oipne`d egiaydy gayd

oipne`d egiaydy gayd lr oze` llgne

lka ok oiyerc `nrh epiide .mei eze`a oipaa

acpznc o`nc :lirl oxn`c meyn Ð mei

.ycw oipade ,oileg zernd eide .'eke zern

zernd odl ozep xafbd did `l la`

`l` znlzyn dpi` zexikyc ,xzl`l

lk oiyer eid oke .oipad xnbiyk ,seqal

lr zxhwd xzen my did `l oiicre ,gayd

xzen my yiy ,oqip ribnyk la` .zernd

Ð dycg dnexzn egwell oikixvc ,zxhwd

zern oze` lr zxhwd xzen eze` oillgn

gayd lr lligy ,xafbd cia yiy oileg

zerne ,leg zxhwd iede .oipne`d egiaydy

oigwele oixfege ,dlgzak ozyecwl exfg

i`e .dycg dnexzn oipne`d on zxhwd

zern lr dllgl jxev dn :jl `iyw

!xzl`l oipne`l zxhwl dazil ,mipne`d

lk xeriyk xzen i`da `kilc ,`iyw `l `d

.ikd icar ikdl .oipne`d xkyêúòã à÷ìñ éàålega oipeac ,l`eny xn`ck Ð

:ipyne .'eke miyixtn i`n`e ,envr oipa` zxhwl dlgil ,miyicwn jk xg`eàìã
ïéðá àëéà.melk dze` epa `ly Ðéðú÷ ïéðîåàä úåòî ìò àäåepac `nl` Ð

oipa `kilc `l` ,oipa epa i`ce Ð oi` .oipa.zern xeriyéúëàå`zi` m` Ð

oipaa oipne`d egiaydy herin eze` lr ,oipa `zxet `edd` dlgil ,l`enycl

xn`c zxhwd inc xeriyk ied `lc ab lr s` ,egiaydy dn lr ellgiy xg`l

.'eke ycwd l`enyàì äìçúëì ìáàoipne`d zern lr dze` oillgn jkld Ð

.calaúøùä éëàìîì äøåú äðúð àìã ìåçá ïéðåáã àîòè åðééä øîà àôô áø
ira `nlcc" .lren `vnpe ,dngd iptn oipac `leha oipnf iazi `lc xyt` i`c Ð

.odn dpdp `vnp ,odilr ayie jxved m`y ,xnelk Ð "oedilr `bfinlíéöòá éà
éîð éëä êìéàå ïàëîã,daexn onf cr oipaa ozepal ezrc oi`c mivra i` ,xnelk Ð

`we oedilr aizi `nlc yginl `ki`c ,oipaa epaiy cr edl opiycwn `lc inp ikd

.lirnäéîåéã íéöòá ïéìòåîã ïéúéðúîá ïðú éë àìàmeia ea ozepal ezrcy Ð

xzl`l edl epae li`ed ,oedilr `bfnl iz` `nlc yginl `kil `zydc ,megwly

.oipaa meia ea
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øúåîzeni oipnk oipn dynge miyye ze`n yly zg`k oinhtn eid Ð zxhwd

oipn dyly cere .axra eivge xwaa eivg ,mei lka zxhw xihwdl dngd

miyyl mrt :(a,e zezixk) mzd xn`ck ,zxhwd on xzep dide ,mixetkd mei jxevl

ivgl mixiyd oiler eid ,xnelk ,mi`vg [oinhtn] (`a) eid dpy mirayl e` dpy

eid dn :oizrnyc jd i`w dlre .zxhwd

oipne`d xky oiyixtn ?xzen eze`n oiyer

mixg` ici lr oze` dkfne ,dkyld zernn

mze` lr zxhwd millgne ,oipne`d liaya

oiqpkpe .oipne`d liaya mda dkfy zernd

dnexz zyecwa zxhwd zyecwa zernd

eze` oipzepe ,oilegl `vei zxhwde ,dpyi

oigwele mixfege ,mxkya oipne`l zxhwd

jkle .dkyld znexzn oipne`d cin oze`

xyt` i`y itl ,ok zeyrl jixv did

.d`ad dpyl dpyi dnexzn zxehw xihwdl

elligy ok zeyrl ewwfed dnle :xn`z m`e

llgl mdl did ,oipne`d zern lr zxhwd

`viy zxhwd lr dycg dnexz ly zern

itl ,ith sicr ikdac :xnel yi !oilegl xak

.ith ripv iede ,ynn xknne gwn jxc `edy

iz` Ð ok oiyer eid `l m` :inp i`

zyecw llgl xefgl o`k yiy ,ileyxzi`l

la` .zxhwd lr dycg dnexz ly zern

iz` `l Ð cil cil yixtn `edy dzr

,xnelk !"oipa` dilgil ?i`n`e" .ileyxzi`l

,lega oipea xn`c l`enycl dil zi` i`

mze` ellgi ,dl` lk zeyrl odl dnl

ellgie exfgie oilegl `vie oipad lr zxhwd

llgle mxky yixtdl oikixv eid dnle !zxhw dze` lr dycg dnexz ly zern

!oipaa miweqry :rnyn ,ipzw "oipne`d zern" `de :jixte .oipa `kilc :ipyne .'ek

oipa yi i`cec inp ikd oi` :yexit Ð zxhw ly zern xeriyk oipa `kilc :ipyne

jixv jkle ,zxhw ly (ony) zern xeriyk oipa oi` j` ,"mipne`d" ipzwcn ,leg

ike :xn`z m`e .mipne`d xkyl zxhwd xeriyk dkyld znexzn zern yixtdl

yiy ,xeiv zepne`a :xnel yi ?oipad lr daexn `ed oipad xkyy jk zeidl xyt`

oipad zern xeriyk oipa `kilc ,eyexit ikd :inp i` .oipa zernn xzei oipne`l xky

miaiigy xkya ixiinc :miyxtn yie .oeir jixve ,oipad mry oipne`d xky ilel

oipa `kilc oeik jkld .oipa yi zvw j` ,ziyrp `l oiicry dk`ln liaya oipne`l

llgl xyt` i` ,zxhwd ycwl mivexy dpyd seqa zxhwd xeriyk iepa oiicr

xy` dk`lnd zeyrl mdl ozil cizry oipne`d xky lk miyixtn la` .eilr

wp ikdle .xak eligzdi`pb did Ð llk oipa `kil i`c ,zvw oipa `ki`c `zlin h

ekxvedy jezn `l` .cizrd oipne`d xky lr dkyld znexzn zern yixtdl

.cizrd lr daxd yixtdl i`pb epi` ,hrend oxky liaya oipne`d jxevl yixtdl

oileki oi` ixdy ,inc exnby ink Ð dk`lna eligzd o`kny itl :i"yx xn` cere

.mda xefgl

øîàäådne ,xnelk Ð llegn dhext dey lr elligy dpn dey ycwd l`eny

la` ,caric Ð ilin ipd :ipyne ?zern xeriyk oipa `kil i` jka

xyt`e ,`l Ð ycwdl `ciqt `kilc ,miiw ycwnd zia oi`y onfa la` ,ycwdl `ciqt `ki`c ,miiw ycwnd ziay onfa `wece .ycwdc `ciqt meyn ,`l Ð dlgzkl

,miiw ycwnd ziac oeik mewn lknc :xnel yie ?ycwdl mixfeg elld zxhwd ixiy ixdy ,ycwdl `ciqt mey `kil inp `kd :xn`z m`e .dhext dey lr dlgzkl llgl

`ciqt `ki`c zenewn aex eh` (`nlc) opixfbc ,llegn epi` mewn lkn Ð `ciqt `kil `kdc ab lr s` ,ycwdl `ciqt `ki`c `nlra dhext dey lr millgn eid m`e

.ycwdl `ciqt oipr meya jiiy `l mzdc ,llgl xyt` miiw ycwnd zia oi`y onfa xn`wc mzdc `iddl inc `le .`peeb i`dka ycwdlàìzxyd ik`lnl dxez dpzip

.oilreny `vnpe ,mipa`d lr jenql milretd mikixvy minrty .ediilr `bfinl iz` `nlc ,lega car ik dnegd on epdi `ly xdfil xyt` i`e Ð

éà.mdilr jenqln xdfil mileki hren onfae ,dgiwld meia mzepal egwly mivr ,xnelk Ð dineic mivra opiwqr i`na `kd inp ikd jli`e o`knc mivra
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?Ba ïéNBò eéä äî úøèwä øúBî :éáéúéî¯ïéLéøôî eéä ¥¦¦©©§Ÿ¤¤¨¦¨©§¦¦
,ïéðneàä øëN äpnîïéìlçîe,ïéðneàä úBòî ìò dúBà ¦¤¨§©¨¨¦§©§¦¨©§¨¨¦

äîeøzî dúBà ïéìèBðå ïéøæBçå ,ïéðneàì dúBà ïéðúBðå§§¦¨¨¨¦§§¦§§¦¨¦§¨
?éànàå .äLãçdéìçéì!ïéðaà¯.ïéða àkéà àìc¯àäå £¨¨§©©¦§¥©¦§¨§¨¦¨¦§¨§¨

!éðú÷ "ïéðneàä úBòî"¯.úBòî øeòéLk ïéða àkéìc §¨¨¦¨¨¥§¥¨¦§¨§¦¨
äåL ìò BìléçL äðî äåL Lc÷ä :ìàeîL øîàäå§¨¨©§¥¤§¥¨¤¨¤¤¦§©¨¤

äèeøt¯!ìleçî¯éléî éðä¯älçzëì ,ãáò éàc¯.àì §¨§¨¨¥¦¥§¦£©§©§¦¨¨
àîòè eðééä :øîà àtt áøïéðBácìBça¯äðzð àì ©©¨£©©§©§¨§¦©Ÿ¦§¨

àâæe ,àâæéîì éòa àîìc ,éøîà .úøMä éëàìîì äøBz¨§©§£¥©¨¥¨§¦¦§¨¨¥§¦§¨§¨
éà ,eäééìòàðaàLãe÷a¯.àLãe÷a ìéòî÷c çkzLéà £©§¦§¨§§¨¦§©©§¨¨¥§§¨

íéöòä úà eç÷lL ïéøaæbä :ïðz¯ïéàå ,ïäa ïéìòBî §©©¦§¨¦¤¨§¤¨¥¦£¦¨¤§¥
?ïäa ïéìòBî éànàå .déiáða àìå ééetéLa àì ïéìòBî£¦Ÿ§¦¥§Ÿ¦§¦¨§©©£¦¨¤
àâæe ,àâæéîì éòa àîìãc éøîà ,ìBça ãáòéì éîð àëä̈¨©¦¦£©©¨§¦§¦§¨¨¥§¦§¨§¨

,ïäéìòçkzLéàåéà :àtt áø øîà !íéLãwa ìòBî à÷c £¥¤§¦§©©§¨¥©¨¨¦£©©©¨¦
Cìéàå ïàkîc íéöòa¯ïéúéðúîa ïðz ék àlà ,éîð éëä §¥¦§¦¨§¥¨¨¦©¦¤¨¦§©§©§¦¦
¯.déîBéc íéöòa§¥¦§¥
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dlirn(oey`x meil)

:dpynn l`eny lr dywn `xnbdéáéúéîlr daiyid ipa eywd - ¥¦¥
dpyna epipy ,l`eny(d"n c"t milwy),úøèwä øúBîepwy zxhw - ©©§Ÿ¤

y`x ribde ,zncewd dpya dkyld z` enxzy zernn dipnnq z`
`ay oeik dxhwdl ie`x dxzen oi`e ,dzvwn xzepe oqip yceg

,zncewd dpyd ilwynBa ïéNBò eéä äî,exihwdl elkeiy ickeéä ¤¨¦¨
äpnî ïéLéøôîz` ,[zxehwd xzenn-]ïéðneàä øëNwcal oipead ©§¦¦¦¤¨§©¨¨¦

,ziadåeiddúBà ïéìlçîxkyl eyixtdy zxehwd xzen z`-] §§©§¦¨
,[mipne`dúBòî ìòxkyl ecrEiy oileg,ïéðneàäel` zerne ©¨¨¨¦

mipne`d egiaydy dn lr mzyecw z` elligy ici lr xak ellgzp
,oipaaxzen d`vi ,el` zern lr zxehwd xzen lelig ici lre

,zxehwd mewna eycwzpe exfg zernde ,oilegl zxehwdïéðúBðå§§¦
dúBà[zllegnd zxehwd xzen z`-]ïéðneàìecty ziad wca ly ¨¨¨¦

zxehwd xzen z` mxky zerna,ïéìèBðå ïéøæBçåxfeg xafbd - §§¦§§¦
dpewedúBàmdn [zxehwd xzen z`-]äLãç äîeøzîilwyn - ¨¦§¨£¨¨

xzeny `vnp df ici lre ,dycgd dpyd ly dkyld znexz
dpya dxihwdl milekie ,dycg dnexz zernn d`a zxehwd

.dycgd
:dziiyew zniiqn `xnbdå,xn`y l`eny ixack xeaqp m` §

xg`l wxe ,leg oiicr `edyk eze` mipea ,ycwdl oipa mipeayky
,oipad z` miyicwn iepa `edyéànàxzen z` llgl mikixv eid ©©

,mipne`d egiaydy gayd lr ellgzpy zernd lr zxehwd
délçéìzxehwd xzen z` llgp -ïéðaà`edy envr oipad lr - ¦©¥©¦§¨

oipea'y gken `l` .edeyicwde eziipa z` exnby mcew leg oiicr
eid oipad liaya mivrde mipa`d z` epwy cin okle ,'ycewa
zxehwd xzen zyecw z` llgl mcia did `le ,mze` miyicwn
lega mipea' xn`y l`eny ixack `le ,mipne`d xky lr `l`

.'miyicwn jk xg`e
:`xnbd zvxznïéða àkéà àìc,oipa ef dpya ycwd epa `ly - §Ÿ¦¨¦§¨

.oipad lr zxehwd xzen z` zectl zexyt` oi` jkle
:`xnbd dywnúBòî àäål ycwd mlyny,éðz÷ ïéðneàägkene §¨¨¨¨¦¨¨¥

mlyl mikixv eid `l ,ok `l m`y ,ycwdl oipa dpy dze`a epay
mipne`l xky.

lega eze` mipea eid s`e ycwdl oipa epa ok`y :`xnbd zvxzn
`l` ,l`eny ixackúBòî øeòéLk ïéða àkéìcepay oipady - §¥¨¦§¨§¦¨

zectl mileki `l jkle ,zxehwd xzen ly ieeyd z` ea oi` ycwd

mipne`d xkya la` ,dpy dze`a epay oipad lr zxehwd xzen z`
.zxehwd xzen ly mincd xeriyk did

:`xnbd dywnLc÷ä ìàeîL øîàäåyäåL ìò BìléçL äðî äåL §¨¨©§¥¤§¥¨¤¨¤¤¦§©¨¤
,ìleçî äèeøt,zxehwd ly ieeya dey `l oipady s` ok m`e §¨§¨

:`xnbd zvxzn .eilr ellgl xyt`ãáò éàc éléî éðäl`eny - ¨¥¦¥§¦£©
lr dpn dey llig xak m`y ,xnelk ,carica wx el` mixac xn`

la` ,llegn `ed ixd dhext deyàì älçzëìdpn dey millgn §©§¦¨Ÿ
xzen z` millgn eid jkle ,ciqti `l ycwdy ick dhext dey lr
.envr oipad lr `le mdly ieeyd lka mipne`d zern lr zxehwd

:lega ycwdl mipea recn sqep mrh d`ian `xnbd,øîà àtt áø©¨¨¨©
àîòè eðééämrhd edf -ìBça ïéðBácy oeik ,ycwdl mipeaykàì ©§©£¨§¦©Ÿ

éøîà ,úøMä éëàìîì äøBz äðzð,minkg exn`e -éòa àîìc ¦§¨¨§©§£¥©¨¥¨§¦¦§¨¨¥
eäééìò àâæe àbæéîì,zayl evxi dipad zrya milretd `ny - §¦§¨§¨£©§

e ,mze` mipeay mipa`d iab lr eayieàLãe÷a àða éàzrya m`e - ¦§¨§§¨
,miyecw mipa`de mivrd eidi dipadàLãe÷a ìéòî÷c çëzLéà- ¦§§©§¨¨¦§§¨

mze` eyicwiy epwiz jkl ,ycewa elrny `vnpexnbiy xg`l wx
.mzepal

:epzpynn `tt ax lr dywn `xnbdïðz,epzpyna epipy -ïéøaæbä §©©¦§¨¦
íéöòä úà eç÷lL,ycwd jxevl oileg ly xrinïéàå ,ïäa ïéìòBî ¤¨§¤¨¥¦£¦¨¤§¥

ééetéMa àì ïéìòBî,zxeqpa -äéiápa àìådywn .milra - £¦Ÿ©¦§Ÿ©§¦¨
:`xnbdéànàåe miyecw mivrd recn -énð àëä ,ïäa ïéìòBî §©©£¦¨¤¨¨©¦
ãáòéì`l mixafbd mze` epwiy xg`l s`y minkg epwzie eyriy - ¤¡©

mda ecarie ,eycwzi,ìBçac oeik ,eycwei jk xg`eéøîàexn`iy - ©¨§¦
eyygieïBäéìò àâæe àbæéîì éòa àîìãczrya milretd `ny - §¦§¨¨¥§¦§¨§¨£¥

,mze` mipeay mivrd iab lr eayie ,zayl evxi dipadçëzLéàå§¦§§©
ìòBî à÷cmilretd miíéLãwa. §¨£¦©¨¨¦

:`xnbd zvxznéà ,àtt áø øîàxaecn did m` -ïàkîc íéöòa ¨©©¨¨¦§¥¦§¦¨
Cìéàå,onf xg`l mda ynzydl ezrcy -énð éëäyeygl yiy §¥©¨¦©¦

,seqal wx eyicwi `l mze`e ,mda elrni `nyïðz ék àlà¤¨¦§©
ïéúéðúîamilreny,íéöòal ezpeekykdéîBéceze`a mzepal - §©§¦¦§¥¦§¥

mze` dpeay oeik mab lr ayi `ny yeygl oi`y ,mze` dpwy mei
.cin
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dlirn(ipy meil)

.da zbdepopgei iax ixac :`xnbd zxxaneéàîamiycw el`a - §©
,mixen` mdúéaä ÷ãa éLã÷a àîéìéà`l` mteba mzyecw oi`y ¦¥¨§¨§¥¤¤©©¦

,ycwd jxevl eidiy mdincaék eléôàénð eúîxnel ie`x oi` £¦¦¥©¦
m` elit` ixdy ,dlirn mda bdpz `lyàäé àìmpicàlàote`ak Ÿ§¥¤¨

Léc÷àc[yicwdy-]úéaä ÷ãáì ätLàqe`n xac `idy s`y §©§¦©§¨§¤¤©©¦
mewn lkn ,hren dkxreäìéòî da úéà åàìoi`y xn`z m`d - ¨¦¨§¦¨

minc dl yie oeikny i`ce ixdy ,jk meyn dlirn oic da bdep
wca iycw ly ef dlap s`e ,dlirn da yi ycwd jxevl miie`xd

,dpnn dpey dpi` ezny ziadàlàopgei iax ixacy yxtl gxkda ¤¨
mixen`a,çaæî éLã÷,i`pi iax ixacl dywi ok m`eikeàúééøBàc ¨§¥¦§¥©§©§¨

,äìéòî eäa úéà éîiycwa llk zbdep dlirn oi` eixacl `lde ¦¦§§¦¨

xg`y xnel opgei iax jxved dnle ,mdiiga elit` dxezd on gafn
.dlirn mda oi` ezny

.dzr cr epxaqy itk myexit oi`y i`pi iax ixac zayiin `xnbd
:`xnbd zvxznéàpé éaø éác éøîà à÷ éëä àlàeyxcn ziaa - ¤¨¨¦¨¨§¦§¥©¦©©

,i`pi iax lyàø÷ éàäîe' ,ea xn`py,''d iWcTn dbbWA d`hg ¥©§¨§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥
dpéî ïðéòîL úéaä ÷ãa éLã÷mda zbdepy epnn cenll yi - ¨§¥¤¤©©¦¨§¦¨¦¨

la` ,deab jxevl mleky ''d iycw' `xwidl miie`x mdy ,dlirn
çaæî éLã÷,mipdkl mb wlg mda yiydpéî ïðéòîL àìoi` - ¨§¥¦§¥©Ÿ¨§¦¨¦¨

zbdep ok it lr s` mpn`e ,dlirn mda bdpzy df weqtn cenll
xn`py xg` weqtn ok mda epcnly ,dlirn mda(ci ak `xwie)Wi`e'§¦

.'WcTd z` odMl ozpe eilr FziWng sqie dbbWA Wcw lk`i iM¦Ÿ©Ÿ¤¦§¨¨§¨©£¦¦¨¨§¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤
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המשך ביאור למס' מעילה ליום שני עמ' א

oifge` mipya cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

úøè÷ä øúåîoiyer eid dn ,dpn ynge miyy ze`n yly lr x`yp didy dn Ð

da?dnexzn axw `ade ,ycg opirac ,dxhwdl diie`x oi` ,oqip qpkpy xg`lc

.dycgäðîî ïéùéøôî:jzrc `wlq `wc .oipne`d xky cbpk zxhwd xzenn Ð

mivrd lr dipw zrya ycwd zern oillgn eid cin ,oipad ikxv epwyk xzl`lc

,epwy oipad ikxv lk lre mipa`d lre

.oipaa oipeay oipne`d xky `l la` ,oirxete

eidy gayd on ueg ,ycw did lkdy

mei lkae .mei lka oipaa oigiayn mipne`d

xeriyk ycwd zern `ian xafbd did

,mei eze`a oipaa oipne`d egiaydy gayd

oipne`d egiaydy gayd lr oze` llgne

lka ok oiyerc `nrh epiide .mei eze`a oipaa

acpznc o`nc :lirl oxn`c meyn Ð mei

.ycw oipade ,oileg zernd eide .'eke zern

zernd odl ozep xafbd did `l la`

`l` znlzyn dpi` zexikyc ,xzl`l

lk oiyer eid oke .oipad xnbiyk ,seqal

lr zxhwd xzen my did `l oiicre ,gayd

xzen my yiy ,oqip ribnyk la` .zernd

Ð dycg dnexzn egwell oikixvc ,zxhwd

zern oze` lr zxhwd xzen eze` oillgn

gayd lr lligy ,xafbd cia yiy oileg

zerne ,leg zxhwd iede .oipne`d egiaydy

oigwele oixfege ,dlgzak ozyecwl exfg

i`e .dycg dnexzn oipne`d on zxhwd

zern lr dllgl jxev dn :jl `iyw

!xzl`l oipne`l zxhwl dazil ,mipne`d

lk xeriyk xzen i`da `kilc ,`iyw `l `d

.ikd icar ikdl .oipne`d xkyêúòã à÷ìñ éàålega oipeac ,l`eny xn`ck Ð

:ipyne .'eke miyixtn i`n`e ,envr oipa` zxhwl dlgil ,miyicwn jk xg`eàìã
ïéðá àëéà.melk dze` epa `ly Ðéðú÷ ïéðîåàä úåòî ìò àäåepac `nl` Ð

oipa `kilc `l` ,oipa epa i`ce Ð oi` .oipa.zern xeriyéúëàå`zi` m` Ð

oipaa oipne`d egiaydy herin eze` lr ,oipa `zxet `edd` dlgil ,l`enycl

xn`c zxhwd inc xeriyk ied `lc ab lr s` ,egiaydy dn lr ellgiy xg`l

.'eke ycwd l`enyàì äìçúëì ìáàoipne`d zern lr dze` oillgn jkld Ð

.calaúøùä éëàìîì äøåú äðúð àìã ìåçá ïéðåáã àîòè åðééä øîà àôô áø
ira `nlcc" .lren `vnpe ,dngd iptn oipac `leha oipnf iazi `lc xyt` i`c Ð

.odn dpdp `vnp ,odilr ayie jxved m`y ,xnelk Ð "oedilr `bfinlíéöòá éà
éîð éëä êìéàå ïàëîã,daexn onf cr oipaa ozepal ezrc oi`c mivra i` ,xnelk Ð

`we oedilr aizi `nlc yginl `ki`c ,oipaa epaiy cr edl opiycwn `lc inp ikd

.lirnäéîåéã íéöòá ïéìòåîã ïéúéðúîá ïðú éë àìàmeia ea ozepal ezrcy Ð

xzl`l edl epae li`ed ,oedilr `bfnl iz` `nlc yginl `kil `zydc ,megwly

.oipaa meia ea
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øúåîzeni oipnk oipn dynge miyye ze`n yly zg`k oinhtn eid Ð zxhwd

oipn dyly cere .axra eivge xwaa eivg ,mei lka zxhw xihwdl dngd

miyyl mrt :(a,e zezixk) mzd xn`ck ,zxhwd on xzep dide ,mixetkd mei jxevl

ivgl mixiyd oiler eid ,xnelk ,mi`vg [oinhtn] (`a) eid dpy mirayl e` dpy

eid dn :oizrnyc jd i`w dlre .zxhwd

oipne`d xky oiyixtn ?xzen eze`n oiyer

mixg` ici lr oze` dkfne ,dkyld zernn

mze` lr zxhwd millgne ,oipne`d liaya

oiqpkpe .oipne`d liaya mda dkfy zernd

dnexz zyecwa zxhwd zyecwa zernd

eze` oipzepe ,oilegl `vei zxhwde ,dpyi

oigwele mixfege ,mxkya oipne`l zxhwd

jkle .dkyld znexzn oipne`d cin oze`

xyt` i`y itl ,ok zeyrl jixv did

.d`ad dpyl dpyi dnexzn zxehw xihwdl

elligy ok zeyrl ewwfed dnle :xn`z m`e

llgl mdl did ,oipne`d zern lr zxhwd

`viy zxhwd lr dycg dnexz ly zern

itl ,ith sicr ikdac :xnel yi !oilegl xak

.ith ripv iede ,ynn xknne gwn jxc `edy

iz` Ð ok oiyer eid `l m` :inp i`

zyecw llgl xefgl o`k yiy ,ileyxzi`l

la` .zxhwd lr dycg dnexz ly zern

iz` `l Ð cil cil yixtn `edy dzr

,xnelk !"oipa` dilgil ?i`n`e" .ileyxzi`l

,lega oipea xn`c l`enycl dil zi` i`

mze` ellgi ,dl` lk zeyrl odl dnl

ellgie exfgie oilegl `vie oipad lr zxhwd

llgle mxky yixtdl oikixv eid dnle !zxhw dze` lr dycg dnexz ly zern

!oipaa miweqry :rnyn ,ipzw "oipne`d zern" `de :jixte .oipa `kilc :ipyne .'ek

oipa yi i`cec inp ikd oi` :yexit Ð zxhw ly zern xeriyk oipa `kilc :ipyne

jixv jkle ,zxhw ly (ony) zern xeriyk oipa oi` j` ,"mipne`d" ipzwcn ,leg

ike :xn`z m`e .mipne`d xkyl zxhwd xeriyk dkyld znexzn zern yixtdl

yiy ,xeiv zepne`a :xnel yi ?oipad lr daexn `ed oipad xkyy jk zeidl xyt`

oipad zern xeriyk oipa `kilc ,eyexit ikd :inp i` .oipa zernn xzei oipne`l xky

miaiigy xkya ixiinc :miyxtn yie .oeir jixve ,oipad mry oipne`d xky ilel

oipa `kilc oeik jkld .oipa yi zvw j` ,ziyrp `l oiicry dk`ln liaya oipne`l

llgl xyt` i` ,zxhwd ycwl mivexy dpyd seqa zxhwd xeriyk iepa oiicr

xy` dk`lnd zeyrl mdl ozil cizry oipne`d xky lk miyixtn la` .eilr

wp ikdle .xak eligzdi`pb did Ð llk oipa `kil i`c ,zvw oipa `ki`c `zlin h

ekxvedy jezn `l` .cizrd oipne`d xky lr dkyld znexzn zern yixtdl

.cizrd lr daxd yixtdl i`pb epi` ,hrend oxky liaya oipne`d jxevl yixtdl

oileki oi` ixdy ,inc exnby ink Ð dk`lna eligzd o`kny itl :i"yx xn` cere

.mda xefgl

øîàäådne ,xnelk Ð llegn dhext dey lr elligy dpn dey ycwd l`eny

la` ,caric Ð ilin ipd :ipyne ?zern xeriyk oipa `kil i` jka

xyt`e ,`l Ð ycwdl `ciqt `kilc ,miiw ycwnd zia oi`y onfa la` ,ycwdl `ciqt `ki`c ,miiw ycwnd ziay onfa `wece .ycwdc `ciqt meyn ,`l Ð dlgzkl

,miiw ycwnd ziac oeik mewn lknc :xnel yie ?ycwdl mixfeg elld zxhwd ixiy ixdy ,ycwdl `ciqt mey `kil inp `kd :xn`z m`e .dhext dey lr dlgzkl llgl

`ciqt `ki`c zenewn aex eh` (`nlc) opixfbc ,llegn epi` mewn lkn Ð `ciqt `kil `kdc ab lr s` ,ycwdl `ciqt `ki`c `nlra dhext dey lr millgn eid m`e

.ycwdl `ciqt oipr meya jiiy `l mzdc ,llgl xyt` miiw ycwnd zia oi`y onfa xn`wc mzdc `iddl inc `le .`peeb i`dka ycwdlàìzxyd ik`lnl dxez dpzip

.oilreny `vnpe ,mipa`d lr jenql milretd mikixvy minrty .ediilr `bfinl iz` `nlc ,lega car ik dnegd on epdi `ly xdfil xyt` i`e Ð

éà.mdilr jenqln xdfil mileki hren onfae ,dgiwld meia mzepal egwly mivr ,xnelk Ð dineic mivra opiwqr i`na `kd inp ikd jli`e o`knc mivra
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`oifgeקנו mipy` cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

äðùîäìéòîì,lrn Ð dhext deya gafn iycw ipin ipyn dpdp m`y Ð

e` ,`nh e` lebit e` xzep meyn odilr aiigl Ð zifkl inp oitxhvne

.uega dlrn meyn aiigl Ð (zifkl)äæ íò äæ ïéôøèöî úéáä ÷ãá éùã÷Ð

,ziad wca iycwa ibdp `l ipdc meyn ,oda oi` Ð `nhe xzepe lebt la` ,dlirnl

.edpip minc zyecwe÷ãá éùã÷å çáæî éùã÷
äìéòîì äæ íò äæ ïéôøèöî úéáäla` Ð

dl bilt `w ikd meyne .xg` xacl `l

iycwe onvr ipta gafn iycw ipzc ,oizipzn

.onvr ipta ziad wcaàøîâéàðé áø øîà
àúøååçîzxeegna" enk ,`ed xexa xac Ð

.(`,bq) xifp ,"eilrïéàùoaxw oiaiig Ð

.'eke opz 'eke dlirn:uxzneïðáøãî`ed

`l la` ,gafn iycwa dlirn eda zi`c

.`ziixe`cnäéç àéäùë úàèçä ïî äðäðä
íåâôéù ãò ìòî àìdilr akxy oebk Ð

dlirn onwlc oiwxita yxtnck ,dyigkde

`niiwc ,ixiin men zlra z`hgac (`,hi)

,ycwdl ciqtdy Ð lrn jkitl ,incl

dpdpy oeik ,dzn `idyke .dincn zgty

e`lc ,lrn Ð mbt `ly it lr s` ,dpnn

miycwd z` oicet oi`y ,`niiw incl

"lrn" i`d .(`,hk migqt) mialkl olik`dl

.opaxcn Ð inpáéñð à÷ àø÷ àäåÐ

.[lrn `ziixe`cnc] opireny`léãéî åàöé
äøåú øáã äìéòîiycw" aizkc meyn Ð

'd`l Ð eznc oeike ,".'d iycwl efgéàîáå
ziad wca iycwa `nil` ,`ler ixiinw Ð

`l .dlirn icin e`vi `l inp ezn elit` Ð

dycw `l in ,dty` yicw`c `l` `di

dlirn da zi`c ,dincl?i`c inp ikd !

dznc ab lr s` ,ziad wcal dnda yicw`

.dlirn da zi`e ,mincl inp dycw Ðàìà
éøééî çáæî éùã÷áã àèéùôxg`le Ð

llkn ,dxez xac dlirn icin e`vi dzin

,`ziixe`cn dlirn oda yi Ð odiigac

.i`pi iaxl `iyweéàðé éáø êì øîà,oi` Ð

dlirn eda zi` inp gafn iycwa i`ce

'd iycw" i`dn la` ,`ziixe`cn`xwac "

dipin opirny `l "lrn lernz ik ytp"c

`l` .'dl oixeegnc ,ziad wca iycw `l`

zi` gafn iycwc ol `wtp `pixg` `xwn

ycw lk`i ik yi`e" :aizkc ,dlirn eda

.ixiin ycw lkac Ð (ak `xwie) 'ebe "dbbya
äðùî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

éùã÷xyane zif ivg ef dler xya lk` m` Ð dlirnl df mr df oitxhvn gafn

(a,gi) onwl xn`c o`nl oke .dlirn oaxw aiig Ð zif ivg zxg` dler

.aiig Ð efn dhext dey ivge efn dhext dey ivg lk` m` ,dhext deya dlirnc

áééçìåaiig Ð dfn zif ivge dfn zif ivg lk` m`y Ð `nhe xzepe lebit meyn

df mr df oitxhvn ziad wca iycw .zxk

dlirnlivge dfn xeriy ivg dpdp m`e ,

.lrn Ð dfn xeriyãçàcg`e gafn iycw

zif ivgk dpdp m`y Ð 'ek ziad wca iycw

xyan zif ivgke gafn iycw xya

.oitxhvn Ð ziad wcal dycwedy

àúùägafn iycw cg`" ipzw Ð xnel yi

"oitxhvn ziad wca iycw cg`e

mr gafn iycw" ,oizipznc `tiqa ipzwck

`yix ipzw i`n`e !?`irain "gafn iycw

ike ,dnzn `w i`ne :xn`z m`e ?oizipznc

oda dpeyy zenewn daxda zeipyn jxc oi`

jixtc :xnel yi ?"ef s`e ef"a oiprd dfa

iycw cg`"c ,`id `tiq llkn `yixc meyn

lka rnyn "ziad wca iycw cg`e gafn

,ziad wca iycw mr gafn iycw oia Ð oipr

iycw oia ,gafn iycw mr gafn iycw oia

oi` ok m`e .ziad wca iycw mr ziad wca

zepyl dvex did m` ."ef s` ef"c dhiy df

iycw" `tiqa ipzinl dil ded Ð "ef s` ef"a

."ziad wca iycw mr oitxhvn gafníåùî
xzepe lebit meyn eilr aiigle dlr ipzwc

.ikd `ki` `l ziad wca iycwac Ð `nhe

okl ,xnelk Ð "dil bilt `w ikd meyn"

`lc meyn ,dnvrl dpey`x `aaa d`py

"lebit meyn dilr aiigle" ipzinl jiiy ded

oeike .ziad wca iycw da ipzwc `tiq iab

ediicegl gafn iycw mr gafn iycw ipzwc

wca iycwa `peeb i`dk inp `pz ,`aa cga

.edl opirny `tiqnc ab lr s`e ,ziad

àúøååçî`ed xeegne xexa xac :xnel Ð

zi` Ð gafn iycw la` ,df

zil jkld ,milral eda zi`e mipdkl oda

.mipdkl dxer Ð inp dlere .dlirn eda

xn`wc cr ,`aeh dlr jixt jenqae

dfn ik xnel dvx i`pi iaxlc `pwqna

.gafn iycwa dlirn ol `wtp `l weqtd

xn` (a,al) dxenz idliya `de :xn`z m`e

'd iycwn" xn`py ,cala dlera `l` dxezd on zyxetn dlirn oi`c i`pi iax,"

`kde ,ziad wca iycwn xzei dlirn zyxetn gafn iycwac `kti` rnyn `nl`

'd iycwn"c weqtd jezn rnyn i`ce `dc ,ziad wca iwet`l dlera xn`w `l :eyexit ikdc ,iccd` eyw `lc xnel yi ?`kti` xn`wmda yi ziad wca iycwa "

yxetn dlirn oi` :mzdc eyexit ikde .dler enk myl micgein mpi`y ,zyxetn dlirn mda oi` my`e z`hgc xnel i`pi iax `a `l` .`d` biltc o`n `kile ,dlirn

'd iycw" ixwi`c ,dler iwet`l iz` `l Ð "ziad wca iycw lr `l`" xn`wc `kde .dlera `l` gafn iycwaoi` Ð mipdkl dxerc ab lr s`e ,gafnl daixw `idy ,"

`zlin ziad wca iycwac ,ziad wca lr `l` dlirn meyn oiaiig oi` :`kd xn`w ikde .my`e z`hg iwet`l `l` iz` `le .xwir daxwdc mewn lknc ,melk jka

eda zi`e mipdkl eda zi` gafn iycwa la`" xn`wc `d epiide .dlera eda `l` dlirn `kilc `wiqt `zlin `ied `l gafn iycwa la` .dlirn eda zi`c `id `wiqt

.lilk dleky oeik ,"myl zcgein" xity `ixwin dlerc ,my`e z`hg epiidc ,dlirn zilc `ed ipda ,xnelk ,"gafnlàéäùëÐ mbt `d Ð mebtiy cr lrn `l dig

.dlirn eda zi`

åìéôàådie`x Ð dty` ,inc in :lecb odkd miig epax dywde .dty`n irxb `lc ,dlirn xity jiiyc ,xnelk Ð 'ek dty` iyecw`c `l` `di `l [inp] (edl) ezn ik

ocinrdc opiwqr `l in :inp i` .dcnrd llka eid `l ziad wca iycw xaqw `nyc :xnel yi ?dkxrde dcnrd xa e`lc ,`ed oeict xa e`l Ð i`d la` ,zectl

olik`dl miycwd z` oicet oi`" xn`c meyn ,lrn `lc dil wetiz :xn`z m`e .dlirn icin e`vic `ler xn`w ikd elit`e ,ezny cr miign ozectl witqd `le ,miign

,oicet Ð ze`pd x`yl la` ,mialkl olik`dl `wec ,my yxitck :xnel yi !dlirn `kilc (`,hk migqt) "dry lk" wxta opixn` ziad wca iycwa elit`e ,"mialkl

.dlirn ezny miycwa `kd jiiy ikdle .eliyaz zgz owiqdl oebk ,ziad wca iycwa (oebk)éàäî'd iycwn"c `xwn ,xnelk Ð opirny ziad wca iycw `xw`wtp `l "

aiqp `w `xw `de" qxb `l` ,"alg lk `ipzde" lirl opiqxb `lc miyxtn yie ."alg lk"c lirlc `xwn gafn iycw ol `wtpe ,gafn iycw `le ,ziad wca iycw `l` ol

digiy ixenl d`xp edin ."mxei xy`k"n minly gafl geyn odk xt yiwnc ,dlirn `ki`c (`,fiw oileg) "xyad lk" wxt seqa ,`xwn witn `w i`pi iax :yexit Ð "dl

yic `pwqna dipin iwtnc `xw epiide ,"alg lk"c `xwn jixt `l` ,`nlra `zknq`e xn`w opaxcnc dil `hiyt Ð i`pi iaxn witn `lc `de ,"alg lk `ipzde" qxbc

'd iycwn"c `xw edpiwt`c oeikc :xnel yi ?milw miycw ixeni`a `l` `xw ixii` `l `de ,miycw iycw dipin dil `wtp j`ide :xn`z m`e .gafn iycwa dlirn`iddn ,"

.ixenl d`xp ok .miycw lka dil opinwen `l` llk dipin iyxc `l `nl` ,myl oicgeind miycw `wecc lirl xn`wc `yxc
dyng
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ïéà ,àzøåeçî :éàpé éaø øîà .déì âéìt à÷ éëä íeMî¦¨¦¨¨¥¥£©©¦©©§©©§¨¥
äìBòå úéaä ÷ãá éLã÷ ìò àlà äìéòî íeMî ïéáéiç©¨¦¦§¦¨¤¨©¨§¥¤¤©©¦§¨

?àîòè éàî .ãáìa¯ìòî ìòîú ék Lôð" àø÷ øîàc ¦§©©©§¨©£©§¨¤¤¦¦§Ÿ©©
éLãwîä'"¯,äìéòî ïäa Lé 'äì ïéãçeéîä íéLã÷ ¦¨§¥¨¨¦©§¨¦©¥¨¤§¦¨

çaæî éLã÷ ìáà¯íéðäkì eäa úéàúéàå.íéìòaì eäa £¨¨§¥¦§¥©¦§©Ÿ£¦§¦§©§¨¦
!"äìéòîì äæ íò äæ ïéôøèöî çaæî éLã÷" :ïðz¯ §©¨§¥¦§¥©¦§¨§¦¤¦¤¦§¦¨

íéLã÷ éLã÷" .ïðaøcîïèçML"ïäa íéìòBî íBøca¯ ¦§©¨©¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨£¦¨¤
ìòî àì äiç àéäLk úàhçä ïî äðäpä" ïðz .ïðaøcî¦§©¨©§©©¤¡¤¦©©¨§¤¦©¨Ÿ¨©
!"ìòî àeäL ìk äðäpL ïåék äúî àéäLk .íBbôiL ãò©¤¦§§¤¦¥¨¥¨¤¤¡¨¨¤¨©

¯.ïðaøcî¯àúééøBàcîeìk" :øîBà éaø ,àéðúäå ?àì ¦§©¨©¦§©§¨¨§¨©§¨©¦¥¨
'äì áìç"¯!äìéòîì íél÷ íéLã÷ éøeîéà úBaøì ¥¤©§©¥¥¨¨¦©¦¦§¦¨

¯.ïðaøcî¯?dì áéñð à÷ àø÷ àäå¯àzëîñà ¦§©¨©§¨§¨¨¨¥¨©§©§¨
.àîìòa¯íéLã÷ :ïðçBé éaø øîà ,àleò øîà àäå §¨§¨§¨£©¨£©©¦¨¨¨¨¦

àîéìéà ,éàîa .äøBz øác äìéòî éãéî eàöé eúnL¤¥¨§¦¥§¦¨§©¨§©¦¥¨
úéaä ÷ãá éLã÷a¯àlà àäé àì ,éîð eúî ék eléôà §¨§¥¤¤©©¦£¦¦¥©¦¨§¥¤¨

.äìéòî da úéà åàì ,úéaä ÷ãáì ätLà Léc÷àã§©§¥©§¨§¤¤©©¦¨¦¨§¦¨
àlà ?äìéòî eäa úéà éî ,àúééøBàc çaæî éLã÷ àlà¤¨¨§¥¦§¥©§©§¨¦¦§§¦¨¤¨

àø÷ éàäî :éàpé éaø éác éøîà à÷ éëä¯÷ãá éLã÷ ¨¦¨¨§¦§¥©¦©©¥©§¨¨§¥¤¤
çaæî éLã÷ ,dpéî ïéòîL úéaä¯.dpéî ïéòîL àì ©©¦¨§¦¦¨¨§¥¦§¥©¨¨§¦¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dlirn(ipy meil)

çáæî éùã÷ ¯ éòéáø ÷øô
mixeqi`a eilr miaiigzny xeriyl sexiv zeklda wqer df wxt
mly xeriy eilr xary xeqi`a did `ly dxwna ,dxezay mipey
mixac ipin dnk xeriyd milydl etxhvdy `l` ,cg` xacn
sexivd ipic xe`iaa dpynd dgzt dligz .xeqi` eze`a mixeq`d
mb eyxtzp jk ab`e ,ef zkqna oecpd oiprd `idy dlirn oiprl
oiprl oke miycwa mibdepd mixg` mixeqi`a sexivd zekld

.dxezay mixg` mixeqi`

äðùî
çaæî éLã÷,gafnd lr maixwdl miycwend zepaxwd -ïéôøèöî ¨§¥¦§¥©¦§¨§¦
äæ íò äæmdn cg` oin -minly mr dler oebke ,xg` oin mr, ¤¦¤
äìéòîì,dhext ivg deya cg` lkn mdn mipin ipyn dpdp m`y - ¦§¦¨

eilr miaiigzny xeriyd `edy dhext xeriyl cgi md mitxhvn
,zelirn my`íäéìò áéiçìexaera z`hg e` cifna xaera zxk §©¥£¥¤

,bbeyaíeMîxeqi`,ìebétmdn lk`y miycwd el` elbtzp m` ¦¦
ezlik` onfl ueg mxyan lek`l mdizecearn zg`a aygy ici lr

,mzhigy zxgnl dxhwdl mdn ie`xdn xihwdl e`åmitxhvn ok §
eid m` mzlik` lr aiigzdl zifk xeriyl cgiøúBðonf xary ¨

,epick miycwd on cg` lkl dxezd mdl drawy mzlik`åok §
lke`d mc`d did m` mdilr aiigzdl zifk xeriyl mitxhvn

.àîè̈¥
:df mr df miycw sexiv ipica sqep oic dpynd zx`an÷ãa éLã÷̈§¥¤¤

úéaä,ycwnd zia oewiz ikxvl eycwedyäæ íò äæ ïéôøèöîm` ©©¦¦§¨§¦¤¦¤
cgi mitxhvn ,dhext ivg deya cg` lka zeycwd ipyn dpdp
ixeqi` oiprl sexiv la` ,zelirn my` dilr aiigzdl dhext deyl
`l` mibdep dl` mixeqi` oi`y ,mda jiiy epi` `nhe xzep lebit

.gafnd lr miaxwd miycwa
:cgi miycw ipin sexiv oica dpynd zcnln cereçaæî éLã÷ ãçà¤¨¨§¥¦§¥©

úéaä ÷ãa éLã÷ ãçàåcg` lke md zeyecw ipin ipyy it lr s` §¤¨¨§¥¤¤©©¦
mewn lkn ,xg` jxevl cner mdnäìéòîì äæ íò äæ ïéôøèöîm` ¦§¨§¦¤¦¤¦§¦¨
.cgi mdipyn dhext xeriyk dpdp

àøîâ
gafn iycwa yxtl dpynd dkxved dnl x`al d`a `xnbd

:`xnbd dywn .dlirnl df mr df mitxhvnyøîBì Lé àzLä- ©§¨¥©
oeikn ,zeywdl dzr jl yi,éðz÷cyéLã÷ ãçàå çaæî éLã÷ ãçà §¨¨¥¤¨¨§¥¦§¥©§¤¨¨§¥

úéaä ÷ãaab lr s` ,dlirnl df mr df mitxhvnéàäciycw - ¤¤©©¦§©
mzyecw ,gafnéàäå ,óebä úMeã÷mzyecw ,ziad wca iycw - §©©§©
,íéîc úMeã÷,efl ef zeey odizeyecw oi`y `vnpeeéëä eléôà §©¨¦£¦¨¦

çaæî éLã÷ íò çaæî éLã÷ ,äæ íò äæ ïéôøèöî éðz÷mzyecwy ¨¨¥¦§¨§¦¤¦¤¨§¥¦§¥©¦¨§¥¦§¥©
,deyàéòaéî.:`xnbd zvxzndìò éðz÷c íeMîly df oic lr - ¦©§¨¦§¨¨¥£¨

,df mr df gafn iycw sexiv,àîèå øúBð ìebét íeMî ïäéìò áéiçì§©¥£¥¤¦¦¨§¨¥
,ziad wca iycw mr mitxhvny dnn cenll epleki `l df sexivy

éëä àkéà àì úéaä ÷ãa éLã÷coi` ziad wca iycwa ixdy - §¨§¥¤¤©©¦Ÿ¦¨¨¦
,llk mibdep el` mixeqi`oiprl zifk xeriy milydl mileki mpi`e

,el` mixeqi`déì âéìt à÷ éëä íeMî`pzd jxved jkitl - ¦¨¦¨¨¦¥
mb mitxhvny cnll ick ,envr ipta gafn iycw sexiv oic yxtl

.mdiabl mitxhvn ziad wca iycw oi`y el` mixeqi` oiprl
dxeza xen`d weqtdny xn`y i`pi iax ixac d`ian `xnbd

dlirn zyxta(eh d `xwie)gafn iycwa dlirn bdpzy cenll oi`
xnel ezrc ok` m` eixaca `xnbd dpce ,ziad wca iycwa `l`

:dxezd on gafn iycwa zbdep dlirn oi`y,éàpé éaø øîà̈©©¦©©
àzøåeçîicia `ed xexa xac -,yïéáéiç ïéàzelirn my` `iadl §©©§¨¥©¨¦

minelyzd lr yneg siqedleäìéòî íeMî,miycwa lrnyàlà ¦§¦¨¤¨
,úéaä ÷ãa éLã÷ ìòålr ok,ãáìa äìBòeycwedy migaf lr `le ©¨§¥¤¤©©¦§¨¦§¨

.zepaxw x`yl,ok cnl epnny eixac xewn z` i`pi iax yxtne
,àîòè éàîàø÷ øîàcycwda dlirn oic da yxtzpy dyxta ©©£¨§¨©§¨

(my)ìòî ìBòîú ék Lôð'dbbWA d`hge,''ä éLãwîyi jkne ¤¤¦¦§©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥
cenllyïéãçeéîä íéLã÷ixnbl'äì,deab jxevl -ïäa Lé ¨¨¦©§¨¦©¥¨¤

kì eäa úéà çaæî éLã÷ ìáà ,äìéòîíéðäd`pd mda yi - §¦¨£¨¨§¥¦§¥©¦§©Ÿ£¦
miler mpi`e mipdkl milk`pd xekae my`e z`hg xyak ,mipdkl

,minlye dcez xya ly weye dfg oke ,deablíéìòaì eäa úéàå- §¦§©§¨¦
milwd miycwd lk ly xya x`yk ,milral wlg mda yie
oi`y el` miycway cenll yi ef dyxcne ,mdilral milk`py
s` jkitle ,llk dlirn zyxt mda dxn`p `l deabl mlek

.mda zbdep dlirn oi` gafnd lr dxhwdl mpicy mdixeni`
mb dlirn yiy ef zkqna zeipyn dnkn gikedl zywan `xnbd

:i`pi iax ixac yxtl dzr epxaqy itk `lye ,gafn iycwa,ïðz§©
ipin dnkyì äæ íò äæ ïéôøèöî çaæî éLã÷ie`xd xeriy ¨§¥¦§¥©¦§¨§¦¤¦¤§

xeqi` zngn eilr aiigzdl,äìéòîxeqi` yiy jkn gken ixde §¦¨
ea zxacny df dlirn xeqi` :`xnbd dgec .gafn iycwa dlirn

`l` epi` epzpynïðaøcî,iycw mitxhvny dpynd dxn`y dne ¦§©¨¨
,ycwdd on dpdpy dn mlyl lrend z` aiigl epiid ,cgi gafn
oi` dxezd ony ,ef dlirn lr aiigzi `l ynege zelirn my` la`

.llk mda zbdep dlirn
epipyy dpynd on ,i`pi iax ixack `ly gikedl `xnbd dqpn cer

lirl(.a):íBøca ïèçML íéLã÷ éLã÷oetva hgyidl mpick `ly ¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨
(.fn migaf),dlik`l mipdkl mxya xzed `l jk meyne ,,ïäa íéìòBî£¦¨¤

lren mda dpdpd ixd heicdl dlik`l exzed `ly oeikny
dhigya zrwet dyecwd oi`y ,miign mdilr dzidy mzyecwa
iycwa zbdep dlirny gken jkne ,dlik`l xyad dxizn dpi`y

`l` dpi` ef dlirn mb :`xnbd dgec .gafn.ïðaøcî¦§©¨¨
:gikedl dqpn aey `xnbdïðz(.gi),úàhçä ïî äðäpä`idy §©©¤¡¤¦©©¨

,men zlraíBbôiL ãò ìòî àì äiç àéäLk,diieyn zegtie da §¤¦©¨Ÿ¨©©¤¦§
llkd itke(my)milren oi` mbtidl ekxce mbt ea jiiyy xac lky

z`hge ,eieyn zgite ea mbt m` `l` ,cala epnn dpdpy d`pda ea
,oeictl diieyn zegtl mxeb da mbety ici lr `id men zlray ef
zegtl mxebd mbta `l` cal d`pda da dlirn oi` jkitle

men zlra e` dninz z`hgn dpdp m` la` ,diieyn,äúî àéäLk§¤¦¥¨
àeäL ìk äðäpL ïåék,mbt `la elit`e dhext deyd d`pda epiide ¥¨¤¤¡¤¨¤

,ìòî`ed llk ixdy ,oeictl die`x dpi` dzne xg`ny(.hk migqt) ¨©
oeictl zcner dpi`y oeikne ,mialkl mlik`dl miycw micet oi`y

,mbt da jiiy oi`e minc dl oi`zndaa dlirn yiy jkn gken ixde
`l` dpi` ef dpyna dxen`d dlirnd mby :`xnbd dgec .z`hg

.ïðaøcî¦§©¨¨
:i`pi iax ixac xexiaa `xnbd dkiynnàì àúééøBàcîem`d - ¦§©§¨Ÿ

iycwa llk dlirn oi` dxezd ony xnel i`pi iax zrcy xyt`
,gafn,øîBà éaø ,àéðúäåmilw miycw ixeni`a xn`py weqtdy §¨©§¨©¦¥

(fh b `xwie),''äì áìç ìk'`aíél÷ íéLã÷ éøeîéà úBaøìxg`l ¨¥¤©§©¥¥¨¨¦©¦
gafnd lr zelrl miie`x mdy mcd zwixf,äìéòîìgken ixde ¦§¦¨

mb :`xnbd dgec .`ziixe`cn gafn iycwa dlirn yiy o`kn
`l` dpi` ef `ziixaa dxen`d dlirn.ïðaøcî`xnbd zxfeg ¦§©¨¨

,opaxcn dlirnl ezpeeky iax ixac yxtl xyt` ji` :dywneàäå§¨
dì áéñð à÷ àø÷zvxzn .weqtd zyxcn eixac z` cnl ixde - §¨¨¨¦¨

`l` dpi` eixaca iax xikfdy ef dyxcy :`xnbdàzëîñà©§©§¨
àîìòaixeni`a dlirn zbdepy df weqtn `iady `ed jnq - §¨§¨

`l` gafn iycwa llk dlirn oi` dxezd on la` ,milw miycw
.minkg zpwzn

dlirn oi`y i`pi iax ixac yxtl epxaqy dn lr cer dywn `xnbd
:`xnbd dywn .gafn iycwa dxezd on llkøîà àleò øîà àäå§¨¨©¨¨©

,ïðçBé éaøzenda,äøBz øác äìéòî éãéî eàöé eúnL íéLã÷ ©¦¨¨¨¨¦¤¥¨§¦¥§¦¨§©¨
xn`p dlirn zyxtay meyn(eh d `xwie),''d iWcTn dbbWA d`hge'§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥

,ycwdl zlreze jxev mey cer da oi`y dzny miycw zndae
miycwd z` micet oi`y dkldd itk die`x dpi` oeictl s`y

''d iycw' z`xwp dpi` jkitle ,mialkl mlik`dldlirn oi`e
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המשך בעמוד כנה



קנז oifge` mipy` cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

äðùîäìéòîì,lrn Ð dhext deya gafn iycw ipin ipyn dpdp m`y Ð

e` ,`nh e` lebit e` xzep meyn odilr aiigl Ð zifkl inp oitxhvne

.uega dlrn meyn aiigl Ð (zifkl)äæ íò äæ ïéôøèöî úéáä ÷ãá éùã÷Ð

,ziad wca iycwa ibdp `l ipdc meyn ,oda oi` Ð `nhe xzepe lebt la` ,dlirnl

.edpip minc zyecwe÷ãá éùã÷å çáæî éùã÷
äìéòîì äæ íò äæ ïéôøèöî úéáäla` Ð

dl bilt `w ikd meyne .xg` xacl `l

iycwe onvr ipta gafn iycw ipzc ,oizipzn

.onvr ipta ziad wcaàøîâéàðé áø øîà
àúøååçîzxeegna" enk ,`ed xexa xac Ð

.(`,bq) xifp ,"eilrïéàùoaxw oiaiig Ð

.'eke opz 'eke dlirn:uxzneïðáøãî`ed

`l la` ,gafn iycwa dlirn eda zi`c

.`ziixe`cnäéç àéäùë úàèçä ïî äðäðä
íåâôéù ãò ìòî àìdilr akxy oebk Ð

dlirn onwlc oiwxita yxtnck ,dyigkde

`niiwc ,ixiin men zlra z`hgac (`,hi)

,ycwdl ciqtdy Ð lrn jkitl ,incl

dpdpy oeik ,dzn `idyke .dincn zgty

e`lc ,lrn Ð mbt `ly it lr s` ,dpnn

miycwd z` oicet oi`y ,`niiw incl

"lrn" i`d .(`,hk migqt) mialkl olik`dl

.opaxcn Ð inpáéñð à÷ àø÷ àäåÐ

.[lrn `ziixe`cnc] opireny`léãéî åàöé
äøåú øáã äìéòîiycw" aizkc meyn Ð

'd`l Ð eznc oeike ,".'d iycwl efgéàîáå
ziad wca iycwa `nil` ,`ler ixiinw Ð

`l .dlirn icin e`vi `l inp ezn elit` Ð

dycw `l in ,dty` yicw`c `l` `di

dlirn da zi`c ,dincl?i`c inp ikd !

dznc ab lr s` ,ziad wcal dnda yicw`

.dlirn da zi`e ,mincl inp dycw Ðàìà
éøééî çáæî éùã÷áã àèéùôxg`le Ð

llkn ,dxez xac dlirn icin e`vi dzin

,`ziixe`cn dlirn oda yi Ð odiigac

.i`pi iaxl `iyweéàðé éáø êì øîà,oi` Ð

dlirn eda zi` inp gafn iycwa i`ce

'd iycw" i`dn la` ,`ziixe`cn`xwac "

dipin opirny `l "lrn lernz ik ytp"c

`l` .'dl oixeegnc ,ziad wca iycw `l`

zi` gafn iycwc ol `wtp `pixg` `xwn

ycw lk`i ik yi`e" :aizkc ,dlirn eda

.ixiin ycw lkac Ð (ak `xwie) 'ebe "dbbya
äðùî
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éùã÷xyane zif ivg ef dler xya lk` m` Ð dlirnl df mr df oitxhvn gafn

(a,gi) onwl xn`c o`nl oke .dlirn oaxw aiig Ð zif ivg zxg` dler

.aiig Ð efn dhext dey ivge efn dhext dey ivg lk` m` ,dhext deya dlirnc

áééçìåaiig Ð dfn zif ivge dfn zif ivg lk` m`y Ð `nhe xzepe lebit meyn

df mr df oitxhvn ziad wca iycw .zxk

dlirnlivge dfn xeriy ivg dpdp m`e ,

.lrn Ð dfn xeriyãçàcg`e gafn iycw

zif ivgk dpdp m`y Ð 'ek ziad wca iycw

xyan zif ivgke gafn iycw xya

.oitxhvn Ð ziad wcal dycwedy

àúùägafn iycw cg`" ipzw Ð xnel yi

"oitxhvn ziad wca iycw cg`e

mr gafn iycw" ,oizipznc `tiqa ipzwck

`yix ipzw i`n`e !?`irain "gafn iycw

ike ,dnzn `w i`ne :xn`z m`e ?oizipznc

oda dpeyy zenewn daxda zeipyn jxc oi`

jixtc :xnel yi ?"ef s`e ef"a oiprd dfa

iycw cg`"c ,`id `tiq llkn `yixc meyn

lka rnyn "ziad wca iycw cg`e gafn

,ziad wca iycw mr gafn iycw oia Ð oipr

iycw oia ,gafn iycw mr gafn iycw oia

oi` ok m`e .ziad wca iycw mr ziad wca

zepyl dvex did m` ."ef s` ef"c dhiy df

iycw" `tiqa ipzinl dil ded Ð "ef s` ef"a

."ziad wca iycw mr oitxhvn gafníåùî
xzepe lebit meyn eilr aiigle dlr ipzwc

.ikd `ki` `l ziad wca iycwac Ð `nhe

okl ,xnelk Ð "dil bilt `w ikd meyn"

`lc meyn ,dnvrl dpey`x `aaa d`py

"lebit meyn dilr aiigle" ipzinl jiiy ded

oeike .ziad wca iycw da ipzwc `tiq iab

ediicegl gafn iycw mr gafn iycw ipzwc

wca iycwa `peeb i`dk inp `pz ,`aa cga

.edl opirny `tiqnc ab lr s`e ,ziad

àúøååçî`ed xeegne xexa xac :xnel Ð

zi` Ð gafn iycw la` ,df

zil jkld ,milral eda zi`e mipdkl oda

.mipdkl dxer Ð inp dlere .dlirn eda

xn`wc cr ,`aeh dlr jixt jenqae

dfn ik xnel dvx i`pi iaxlc `pwqna

.gafn iycwa dlirn ol `wtp `l weqtd

xn` (a,al) dxenz idliya `de :xn`z m`e

'd iycwn" xn`py ,cala dlera `l` dxezd on zyxetn dlirn oi`c i`pi iax,"

`kde ,ziad wca iycwn xzei dlirn zyxetn gafn iycwac `kti` rnyn `nl`

'd iycwn"c weqtd jezn rnyn i`ce `dc ,ziad wca iwet`l dlera xn`w `l :eyexit ikdc ,iccd` eyw `lc xnel yi ?`kti` xn`wmda yi ziad wca iycwa "

yxetn dlirn oi` :mzdc eyexit ikde .dler enk myl micgein mpi`y ,zyxetn dlirn mda oi` my`e z`hgc xnel i`pi iax `a `l` .`d` biltc o`n `kile ,dlirn

'd iycw" ixwi`c ,dler iwet`l iz` `l Ð "ziad wca iycw lr `l`" xn`wc `kde .dlera `l` gafn iycwaoi` Ð mipdkl dxerc ab lr s`e ,gafnl daixw `idy ,"

`zlin ziad wca iycwac ,ziad wca lr `l` dlirn meyn oiaiig oi` :`kd xn`w ikde .my`e z`hg iwet`l `l` iz` `le .xwir daxwdc mewn lknc ,melk jka

eda zi`e mipdkl eda zi` gafn iycwa la`" xn`wc `d epiide .dlera eda `l` dlirn `kilc `wiqt `zlin `ied `l gafn iycwa la` .dlirn eda zi`c `id `wiqt

.lilk dleky oeik ,"myl zcgein" xity `ixwin dlerc ,my`e z`hg epiidc ,dlirn zilc `ed ipda ,xnelk ,"gafnlàéäùëÐ mbt `d Ð mebtiy cr lrn `l dig

.dlirn eda zi`

åìéôàådie`x Ð dty` ,inc in :lecb odkd miig epax dywde .dty`n irxb `lc ,dlirn xity jiiyc ,xnelk Ð 'ek dty` iyecw`c `l` `di `l [inp] (edl) ezn ik

ocinrdc opiwqr `l in :inp i` .dcnrd llka eid `l ziad wca iycw xaqw `nyc :xnel yi ?dkxrde dcnrd xa e`lc ,`ed oeict xa e`l Ð i`d la` ,zectl

olik`dl miycwd z` oicet oi`" xn`c meyn ,lrn `lc dil wetiz :xn`z m`e .dlirn icin e`vic `ler xn`w ikd elit`e ,ezny cr miign ozectl witqd `le ,miign

,oicet Ð ze`pd x`yl la` ,mialkl olik`dl `wec ,my yxitck :xnel yi !dlirn `kilc (`,hk migqt) "dry lk" wxta opixn` ziad wca iycwa elit`e ,"mialkl

.dlirn ezny miycwa `kd jiiy ikdle .eliyaz zgz owiqdl oebk ,ziad wca iycwa (oebk)éàäî'd iycwn"c `xwn ,xnelk Ð opirny ziad wca iycw `xw`wtp `l "

aiqp `w `xw `de" qxb `l` ,"alg lk `ipzde" lirl opiqxb `lc miyxtn yie ."alg lk"c lirlc `xwn gafn iycw ol `wtpe ,gafn iycw `le ,ziad wca iycw `l` ol

digiy ixenl d`xp edin ."mxei xy`k"n minly gafl geyn odk xt yiwnc ,dlirn `ki`c (`,fiw oileg) "xyad lk" wxt seqa ,`xwn witn `w i`pi iax :yexit Ð "dl

yic `pwqna dipin iwtnc `xw epiide ,"alg lk"c `xwn jixt `l` ,`nlra `zknq`e xn`w opaxcnc dil `hiyt Ð i`pi iaxn witn `lc `de ,"alg lk `ipzde" qxbc

'd iycwn"c `xw edpiwt`c oeikc :xnel yi ?milw miycw ixeni`a `l` `xw ixii` `l `de ,miycw iycw dipin dil `wtp j`ide :xn`z m`e .gafn iycwa dlirn`iddn ,"

.ixenl d`xp ok .miycw lka dil opinwen `l` llk dipin iyxc `l `nl` ,myl oicgeind miycw `wecc lirl xn`wc `yxc
dyng
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÷éLã,äìéòîì äæ íò äæ ïéôøèöî çaæîáéiçìe ¨§¥¦§¥©¦§¨§¦¤¦¤¦§¦¨§©¥
÷ãá éLã÷ .àîèå øúBðå ìebét íeMî íäéìò£¥¤¦¦§¨§¨¥¨§¥¤¤
éLã÷ ãçàå çaæî éLã÷ ãçà .äæ íò äæ ïéôøèöî úéaä©©¦¦§¨§¦¤¦¤¤¨¨§¥¦§¥©§¤¨¨§¥

.äìéòîì äæ íò äæ ïéôøèöî úéaä ÷ãáàøîâàzLä ¤¤©©¦¦§¨§¦¤¦¤¦§¦¨¨§¨
÷ãá éLã÷ ãçàå çaæî éLã÷ ãçà" éðú÷c øîBì Lé¥©§¨¨¥¤¨¨§¥¦§¥©§¤¨¨§¥¤¤
eléôà ,íéîc úMeã÷ éàäå óebä úMeã÷ éàäc ,"úéaä©©¦§©§©©§©§©¨¦£¦
éLã÷ íò çaæî éLã÷ ,"äæ íò äæ ïéôøèöî" éðú÷ éëä̈¦¨¨¥¦§¨§¦¤¦¤¨§¥¦§¥©¦¨§¥
íeMî ïäéìò áéiçì" dìò éðú÷c íeMî !àéòaéî çaæî¦§¥©¦¨£¨¦§¨¨¥£¨§©¥£¥¤¦
,éëä àkéà àì úéaä ÷ãá éLã÷c ,"àîèå øúBð ìebét¦¨§¨¥§¨§¥¤¤©©¦¨¦¨¨¦
ïéà ,àzøåeçî :éàpé éaø øîà .déì âéìt à÷ éëä íeMî¦¨¦¨¨¥¥£©©¦©©§©©§¨¥
äìBòå úéaä ÷ãá éLã÷ ìò àlà äìéòî íeMî ïéáéiç©¨¦¦§¦¨¤¨©¨§¥¤¤©©¦§¨

?àîòè éàî .ãáìa¯ìòî ìòîú ék Lôð" àø÷ øîàc ¦§©©©§¨©£©§¨¤¤¦¦§Ÿ©©
éLãwîä'"¯,äìéòî ïäa Lé 'äì ïéãçeéîä íéLã÷ ¦¨§¥¨¨¦©§¨¦©¥¨¤§¦¨

çaæî éLã÷ ìáà¯íéðäkì eäa úéàúéàå.íéìòaì eäa £¨¨§¥¦§¥©¦§©Ÿ£¦§¦§©§¨¦
!"äìéòîì äæ íò äæ ïéôøèöî çaæî éLã÷" :ïðz¯ §©¨§¥¦§¥©¦§¨§¦¤¦¤¦§¦¨

íéLã÷ éLã÷" .ïðaøcîïèçML"ïäa íéìòBî íBøca¯ ¦§©¨©¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨£¦¨¤
ìòî àì äiç àéäLk úàhçä ïî äðäpä" ïðz .ïðaøcî¦§©¨©§©©¤¡¤¦©©¨§¤¦©¨Ÿ¨©
!"ìòî àeäL ìk äðäpL ïåék äúî àéäLk .íBbôiL ãò©¤¦§§¤¦¥¨¥¨¤¤¡¨¨¤¨©

¯.ïðaøcî¯àúééøBàcîeìk" :øîBà éaø ,àéðúäå ?àì ¦§©¨©¦§©§¨¨§¨©§¨©¦¥¨
'äì áìç"¯!äìéòîì íél÷ íéLã÷ éøeîéà úBaøì ¥¤©§©¥¥¨¨¦©¦¦§¦¨

¯.ïðaøcî¯?dì áéñð à÷ àø÷ àäå¯àzëîñà ¦§©¨©§¨§¨¨¨¥¨©§©§¨
.àîìòa¯íéLã÷ :ïðçBé éaø øîà ,àleò øîà àäå §¨§¨§¨£©¨£©©¦¨¨¨¨¦

àîéìéà ,éàîa .äøBz øác äìéòî éãéî eàöé eúnL¤¥¨§¦¥§¦¨§©¨§©¦¥¨
úéaä ÷ãá éLã÷a¯àlà àäé àì ,éîð eúî ék eléôà §¨§¥¤¤©©¦£¦¦¥©¦¨§¥¤¨

.äìéòî da úéà åàì ,úéaä ÷ãáì ätLà Léc÷àã§©§¥©§¨§¤¤©©¦¨¦¨§¦¨
àlà ?äìéòî eäa úéà éî ,àúééøBàc çaæî éLã÷ àlà¤¨¨§¥¦§¥©§©§¨¦¦§§¦¨¤¨

àø÷ éàäî :éàpé éaø éác éøîà à÷ éëä¯÷ãá éLã÷ ¨¦¨¨§¦§¥©¦©©¥©§¨¨§¥¤¤
çaæî éLã÷ ,dpéî ïéòîL úéaä¯.dpéî ïéòîL àì ©©¦¨§¦¦¨¨§¥¦§¥©¨¨§¦¦¨

äðùî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

מעילה.  פרק רביעי - קדשי מזבח דף טו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                              תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dlirn(ipy meil)

çáæî éùã÷ ¯ éòéáø ÷øô
mixeqi`a eilr miaiigzny xeriyl sexiv zeklda wqer df wxt
mly xeriy eilr xary xeqi`a did `ly dxwna ,dxezay mipey
mixac ipin dnk xeriyd milydl etxhvdy `l` ,cg` xacn
sexivd ipic xe`iaa dpynd dgzt dligz .xeqi` eze`a mixeq`d
mb eyxtzp jk ab`e ,ef zkqna oecpd oiprd `idy dlirn oiprl
oiprl oke miycwa mibdepd mixg` mixeqi`a sexivd zekld

.dxezay mixg` mixeqi`

äðùî
çaæî éLã÷,gafnd lr maixwdl miycwend zepaxwd -ïéôøèöî ¨§¥¦§¥©¦§¨§¦
äæ íò äæmdn cg` oin -minly mr dler oebke ,xg` oin mr, ¤¦¤
äìéòîì,dhext ivg deya cg` lkn mdn mipin ipyn dpdp m`y - ¦§¦¨

eilr miaiigzny xeriyd `edy dhext xeriyl cgi md mitxhvn
,zelirn my`íäéìò áéiçìexaera z`hg e` cifna xaera zxk §©¥£¥¤

,bbeyaíeMîxeqi`,ìebétmdn lk`y miycwd el` elbtzp m` ¦¦
ezlik` onfl ueg mxyan lek`l mdizecearn zg`a aygy ici lr

,mzhigy zxgnl dxhwdl mdn ie`xdn xihwdl e`åmitxhvn ok §
eid m` mzlik` lr aiigzdl zifk xeriyl cgiøúBðonf xary ¨

,epick miycwd on cg` lkl dxezd mdl drawy mzlik`åok §
lke`d mc`d did m` mdilr aiigzdl zifk xeriyl mitxhvn

.àîè̈¥
:df mr df miycw sexiv ipica sqep oic dpynd zx`an÷ãa éLã÷̈§¥¤¤

úéaä,ycwnd zia oewiz ikxvl eycwedyäæ íò äæ ïéôøèöîm` ©©¦¦§¨§¦¤¦¤
cgi mitxhvn ,dhext ivg deya cg` lka zeycwd ipyn dpdp
ixeqi` oiprl sexiv la` ,zelirn my` dilr aiigzdl dhext deyl
`l` mibdep dl` mixeqi` oi`y ,mda jiiy epi` `nhe xzep lebit

.gafnd lr miaxwd miycwa
:cgi miycw ipin sexiv oica dpynd zcnln cereçaæî éLã÷ ãçà¤¨¨§¥¦§¥©

úéaä ÷ãa éLã÷ ãçàåcg` lke md zeyecw ipin ipyy it lr s` §¤¨¨§¥¤¤©©¦
mewn lkn ,xg` jxevl cner mdnäìéòîì äæ íò äæ ïéôøèöîm` ¦§¨§¦¤¦¤¦§¦¨
.cgi mdipyn dhext xeriyk dpdp

àøîâ
gafn iycwa yxtl dpynd dkxved dnl x`al d`a `xnbd

:`xnbd dywn .dlirnl df mr df mitxhvnyøîBì Lé àzLä- ©§¨¥©
oeikn ,zeywdl dzr jl yi,éðz÷cyéLã÷ ãçàå çaæî éLã÷ ãçà §¨¨¥¤¨¨§¥¦§¥©§¤¨¨§¥

úéaä ÷ãaab lr s` ,dlirnl df mr df mitxhvnéàäciycw - ¤¤©©¦§©
mzyecw ,gafnéàäå ,óebä úMeã÷mzyecw ,ziad wca iycw - §©©§©
,íéîc úMeã÷,efl ef zeey odizeyecw oi`y `vnpeeéëä eléôà §©¨¦£¦¨¦

çaæî éLã÷ íò çaæî éLã÷ ,äæ íò äæ ïéôøèöî éðz÷mzyecwy ¨¨¥¦§¨§¦¤¦¤¨§¥¦§¥©¦¨§¥¦§¥©
,deyàéòaéî.:`xnbd zvxzndìò éðz÷c íeMîly df oic lr - ¦©§¨¦§¨¨¥£¨

,df mr df gafn iycw sexiv,àîèå øúBð ìebét íeMî ïäéìò áéiçì§©¥£¥¤¦¦¨§¨¥
,ziad wca iycw mr mitxhvny dnn cenll epleki `l df sexivy

éëä àkéà àì úéaä ÷ãa éLã÷coi` ziad wca iycwa ixdy - §¨§¥¤¤©©¦Ÿ¦¨¨¦
,llk mibdep el` mixeqi`oiprl zifk xeriy milydl mileki mpi`e

,el` mixeqi`déì âéìt à÷ éëä íeMî`pzd jxved jkitl - ¦¨¦¨¨¦¥
mb mitxhvny cnll ick ,envr ipta gafn iycw sexiv oic yxtl

.mdiabl mitxhvn ziad wca iycw oi`y el` mixeqi` oiprl
dxeza xen`d weqtdny xn`y i`pi iax ixac d`ian `xnbd

dlirn zyxta(eh d `xwie)gafn iycwa dlirn bdpzy cenll oi`
xnel ezrc ok` m` eixaca `xnbd dpce ,ziad wca iycwa `l`

:dxezd on gafn iycwa zbdep dlirn oi`y,éàpé éaø øîà̈©©¦©©
àzøåeçîicia `ed xexa xac -,yïéáéiç ïéàzelirn my` `iadl §©©§¨¥©¨¦

minelyzd lr yneg siqedleäìéòî íeMî,miycwa lrnyàlà ¦§¦¨¤¨
,úéaä ÷ãa éLã÷ ìòålr ok,ãáìa äìBòeycwedy migaf lr `le ©¨§¥¤¤©©¦§¨¦§¨

.zepaxw x`yl,ok cnl epnny eixac xewn z` i`pi iax yxtne
,àîòè éàîàø÷ øîàcycwda dlirn oic da yxtzpy dyxta ©©£¨§¨©§¨

(my)ìòî ìBòîú ék Lôð'dbbWA d`hge,''ä éLãwîyi jkne ¤¤¦¦§©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥
cenllyïéãçeéîä íéLã÷ixnbl'äì,deab jxevl -ïäa Lé ¨¨¦©§¨¦©¥¨¤

kì eäa úéà çaæî éLã÷ ìáà ,äìéòîíéðäd`pd mda yi - §¦¨£¨¨§¥¦§¥©¦§©Ÿ£¦
miler mpi`e mipdkl milk`pd xekae my`e z`hg xyak ,mipdkl

,minlye dcez xya ly weye dfg oke ,deablíéìòaì eäa úéàå- §¦§©§¨¦
milwd miycwd lk ly xya x`yk ,milral wlg mda yie
oi`y el` miycway cenll yi ef dyxcne ,mdilral milk`py
s` jkitle ,llk dlirn zyxt mda dxn`p `l deabl mlek

.mda zbdep dlirn oi` gafnd lr dxhwdl mpicy mdixeni`
mb dlirn yiy ef zkqna zeipyn dnkn gikedl zywan `xnbd

:i`pi iax ixac yxtl dzr epxaqy itk `lye ,gafn iycwa,ïðz§©
ipin dnkyì äæ íò äæ ïéôøèöî çaæî éLã÷ie`xd xeriy ¨§¥¦§¥©¦§¨§¦¤¦¤§

xeqi` zngn eilr aiigzdl,äìéòîxeqi` yiy jkn gken ixde §¦¨
ea zxacny df dlirn xeqi` :`xnbd dgec .gafn iycwa dlirn

`l` epi` epzpynïðaøcî,iycw mitxhvny dpynd dxn`y dne ¦§©¨¨
,ycwdd on dpdpy dn mlyl lrend z` aiigl epiid ,cgi gafn
oi` dxezd ony ,ef dlirn lr aiigzi `l ynege zelirn my` la`

.llk mda zbdep dlirn
epipyy dpynd on ,i`pi iax ixack `ly gikedl `xnbd dqpn cer

lirl(.a):íBøca ïèçML íéLã÷ éLã÷oetva hgyidl mpick `ly ¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨
(.fn migaf),dlik`l mipdkl mxya xzed `l jk meyne ,,ïäa íéìòBî£¦¨¤

lren mda dpdpd ixd heicdl dlik`l exzed `ly oeikny
dhigya zrwet dyecwd oi`y ,miign mdilr dzidy mzyecwa
iycwa zbdep dlirny gken jkne ,dlik`l xyad dxizn dpi`y

`l` dpi` ef dlirn mb :`xnbd dgec .gafn.ïðaøcî¦§©¨¨
:gikedl dqpn aey `xnbdïðz(.gi),úàhçä ïî äðäpä`idy §©©¤¡¤¦©©¨

,men zlraíBbôiL ãò ìòî àì äiç àéäLk,diieyn zegtie da §¤¦©¨Ÿ¨©©¤¦§
llkd itke(my)milren oi` mbtidl ekxce mbt ea jiiyy xac lky

z`hge ,eieyn zgite ea mbt m` `l` ,cala epnn dpdpy d`pda ea
,oeictl diieyn zegtl mxeb da mbety ici lr `id men zlray ef
zegtl mxebd mbta `l` cal d`pda da dlirn oi` jkitle

men zlra e` dninz z`hgn dpdp m` la` ,diieyn,äúî àéäLk§¤¦¥¨
àeäL ìk äðäpL ïåék,mbt `la elit`e dhext deyd d`pda epiide ¥¨¤¤¡¤¨¤

,ìòî`ed llk ixdy ,oeictl die`x dpi` dzne xg`ny(.hk migqt) ¨©
oeictl zcner dpi`y oeikne ,mialkl mlik`dl miycw micet oi`y

,mbt da jiiy oi`e minc dl oi`zndaa dlirn yiy jkn gken ixde
`l` dpi` ef dpyna dxen`d dlirnd mby :`xnbd dgec .z`hg

.ïðaøcî¦§©¨¨
:i`pi iax ixac xexiaa `xnbd dkiynnàì àúééøBàcîem`d - ¦§©§¨Ÿ

iycwa llk dlirn oi` dxezd ony xnel i`pi iax zrcy xyt`
,gafn,øîBà éaø ,àéðúäåmilw miycw ixeni`a xn`py weqtdy §¨©§¨©¦¥

(fh b `xwie),''äì áìç ìk'`aíél÷ íéLã÷ éøeîéà úBaøìxg`l ¨¥¤©§©¥¥¨¨¦©¦
gafnd lr zelrl miie`x mdy mcd zwixf,äìéòîìgken ixde ¦§¦¨

mb :`xnbd dgec .`ziixe`cn gafn iycwa dlirn yiy o`kn
`l` dpi` ef `ziixaa dxen`d dlirn.ïðaøcî`xnbd zxfeg ¦§©¨¨

,opaxcn dlirnl ezpeeky iax ixac yxtl xyt` ji` :dywneàäå§¨
dì áéñð à÷ àø÷zvxzn .weqtd zyxcn eixac z` cnl ixde - §¨¨¨¦¨

`l` dpi` eixaca iax xikfdy ef dyxcy :`xnbdàzëîñà©§©§¨
àîìòaixeni`a dlirn zbdepy df weqtn `iady `ed jnq - §¨§¨

`l` gafn iycwa llk dlirn oi` dxezd on la` ,milw miycw
.minkg zpwzn

dlirn oi`y i`pi iax ixac yxtl epxaqy dn lr cer dywn `xnbd
:`xnbd dywn .gafn iycwa dxezd on llkøîà àleò øîà àäå§¨¨©¨¨©

,ïðçBé éaøzenda,äøBz øác äìéòî éãéî eàöé eúnL íéLã÷ ©¦¨¨¨¨¦¤¥¨§¦¥§¦¨§©¨
xn`p dlirn zyxtay meyn(eh d `xwie),''d iWcTn dbbWA d`hge'§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥

,ycwdl zlreze jxev mey cer da oi`y dzny miycw zndae
miycwd z` micet oi`y dkldd itk die`x dpi` oeictl s`y

''d iycw' z`xwp dpi` jkitle ,mialkl mlik`dldlirn oi`e
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xcde"קנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dlirn(ipy meil)

äðùî
iycwa mpyiy mipeyd mipind sexiv ipic x`al dkiynn dpynd

:el` miycwa mibdepd mixeqi`d lk oiprl gafníéøác äMîç- £¦¨§¨¦
mpyiy gafnd lr miaxwd mipinäæ íò äæ ïéôøèöî ,äìBòa- ¨¨¦§¨§¦¤¦¤

xeriyk uega dlrd m` bbeya z`hge cifna zxk mdilr aiigzdl
m` e` ,cgi mlekn zifk lk`e lebit eid m` oke ,cgi mlekn zifk
,`nh mc` mlk` m` e` ,mdn lk`e gafd zhigy zxgnl cr exzep
sexiva dhext deya dpdp m` dlirn meyn mdilr aiigzdl oke

mde ,cgi mlekøNaä,dlerd znda lyáìçäå,dayúìBqäåly ©¨¨§©¥¤§©¤
,dnr d`ad mikqpd zgpnïîMäå ïéiäå.mikqpd zgpn lyäMLå §©©¦§©¤¤§¦¨

mpyi mixacäãBzamde ,el` mixeqi` lkl sxhvdl miie`xd - ©¨
ïîMäå ïéiäå úìBqäå ,áìçäå ,øNaädcezd ikqp ly,íçläå`ad ©¨¨§©¥¤§©¤§©©¦§©¤¤§©¤¤

sxhvn mgl enr `ay dcez oaxway ,dfa epl ycgzpe ,dcezd mr
.el` mixeqi`l `ed mb

àøîâ
,epzpyn gqepa mi`xen`d cia dzidy zxg` `qxib d`ian `xnbd

:ze`qxibd on dpekpd `qxibd z` zxxaneàðeä áø déì éðúî©§¥¥©¨
àáøì,epiptl `idyn xg` gqepa ef dpyn `axl `ped ax dpy - §¨¨

íìBòa íéøác äMîç'['dlera' epiptly dpynd gqep itk `le] £¦¨§¨¦¨¨
,'äæ íò äæ ïéôøèöîd`ay ,df gqep itl dpynd ixac zernyne ¦§¨§¦¤¦¤

cgi sxhvdl milekid mixac ipin dyng mpyi zepaxway xnel
.`nhe xzep lebit ixeqi` oiprldéì øîà,`ped axl `axíìBòa ¨©¥¨¨

úøîà à÷ipin lka oi`y dpynd dxn` jky xnel dz` xeaq ike - ¨¨§©
,cgi mitxhvnd mixac dyng `l` mleray zepaxwdéðz÷ àäå- §¨¨¨¥

zxacnd dpynd jynda epipy ixdeäãBzaL íéøác äML ,äãBúa§¨¦¨§¨¦¤©¨
,äãBú éîçìå ïîMäå ïéiäå úìBqäå áìçäå øNaäxac epiptl ixde ©¨¨§©¥¤§©¤§©©¦§©¤¤§©§¥¨

oi`y dpynd dxn`y xyt` ji`e ,mdnr sxhvdl ie`xd iyy
.el` mixeqi`l sxhvdl miie`xd mixac dyng `l` mleraøîà̈©

déìok`e ,jixack zn`d ,`axl `ped axéðzdpynd gqepa dpy - ¥§¦
,'äìBòa'oi` dlera ok`y ,miayein dpynd ixac ef `qxib itle ¨¨
g `l`mgl dnr `ay dceza la` ,sxhvdl miie`xd mixac dyn

.mixac dyy da mitxhvn
sexiv oic dpyp da mby `ziixa dpynd ixacl dkinqn `xnbd

:df mr df miycwd ipinn mipey mipinàäì àðéðzo`k epipy - §¦¨§¨
df oic epzpynaïðaø eðúcxya ,`ziixaa mi`pzd epyy -äìBò §¨©¨¨¨

,äéøeîéàå,zeilkde cakd zxzeie algd mdyúéfëì ïéôøèöî §¥¤¨¦§¨§¦§©©¦
õeça ïúBìòäìm` bbeya z`hge cifna zxk mdilr aiigzdl - §©£¨©

,dxfrl ueg gafnd lr dxhwdl zifk mdn dlrdåokïäéìò áéiçì §§©¥£¥¤
ìebét íeMîdlerd zecearn zg`a aygy daygna elbtzp m` ¦¦

,jk xg` dpnn lk`e xgnl dpnn xihwdlåxg` mdn lk` m` ok §
eyrpyå ,øúBðmc` mdn lk` m` ok.àîè ¨§¨¥

zepaxwa `le dlera df oic `ziixad dhwp recn zxxan `xnbd
:`xnbd zwiicn .mixg`éðz÷sxhvny df oic `ziixaa dpyp - ¨¨¥
,mixeni`d mr gafd xyaïéà äìBòarnyne ,bdep `ed dleray - ¨¨¦

y jknàì íéîìLamr mda sxhvn xyad oi`e ,bdep epi` - ¦§¨¦Ÿ
:`xnbd dywn .mixeni`dàîìLa`l` df oic bdep oi`y dn oaen - ¦§¨¨

oiprl dlera,õeça ïúBìòäìixdyàéä ìéìëc äìBòdxyay - §©£¨©¨§¨¦¦
,gafnd lr xhwp elekïéôøèöîmr sxhvdl `ed leki jkitl - ¦§¨§¦

la` ,uega d`lrd xeriyl mixeni`díéîìLodn dler oi`y §¨¦
,gafnd lr dxhwdl,ïéôøèöî àìxdy`ed llk i(.hw migaf)oi`y Ÿ¦§¨§¦

gafnd lr axwidl ie`xd xaca `l` ueg z`lrda zxk aeig
,miptaàlàoiprl,àîèå øúBðå ìebét íeMî ïäéìò áéiçìdywi ¤¨§©¥£¥¤¦¦§¨§¨¥
jk lráéiçî àì éànà íéîìLminlya mb xn`p `l recn - §¨¦©©Ÿ¦©©

,el` mixeqi` oiprl mixeni`de xyad mda etxhviyïðúäåixde - §¨§©
oldl dpyna epipyìëå äæ íò äæ ïéôøèöî íéìebétä ìk'¨©¦¦¦§¨§¦¤¦¤§¨

'Bæ íò Bæ úBôøèöî úBøúBpämitxhvny dpynd ixac zernyne ©¨¦§¨§¦
dnkn elit`e mixeni`n ode xyan od xzepe lebit ipin lk cgi

.zepaxw
:`iyewd uxezz eitly xg` ote`a `ziixad ixac zx`an `xnbd

àîéà àlày xnel dzpeeky `ziixad ixac x`ae xen` -äìBò ¤¨¥¨¨
ícä úà ïäéìò ÷Bøæéì úéfëì äæ íò äæ ïéôøèöî äéøeîéàå- §¥¤¨¦§¨§¦¤¦¤§©©¦¦§£¥¤¤©¨

dkldd oiprl xn`p `ziixaa xn`pd xyad mr mixeni`d sexivy
xhwp zeidl ie`xd on zifk epiptl miiw m` `l` wxfp oaxw mc oi`y
df zifk leki dleray `ziixad dxn` jk lre ,gafnd lr epnn
,gafnd lr mixhwp mdipyy oeik ,cgi mixeni`ne xyan mb sxhvdl
minlya eli`y ,`weec dlera df oic `ziixad dhwp jkitle
,mixeni`d mr sxhvi `l ok` ,dxhwdl `le dlik`l epic mxyay
cnerd on e` dxhwdl cnerd on elek zeidl jixv df zifky iptn

.cgi dlik`le dxhwdl cnerd on sxhvn epi`e ,dlik`ledn
,`nhe xzep lebit ixeqi` oiprl `ed df sexivy `ziixad dxn`y

dfa dpeekdy,'åëå áéiç ícä úà ÷Bøæéì ïéôøèöîc ïåék¥¨§¦§¨§¦¦§¤©¨©¨
,oick enc wxfpy oaxwa `l` mdilr miaiig oi` el` mixeqi`y
,mixeni`e xyan sxevnd zifk lr wxfp mnc oi`y minlya jkitle
ef oi` df zifk lr mnc wxf m` s`y ,el` mixeqi` mda ebdpi `l
mixeni`e xyan zifk lr wxfp dncy dlera la` ,dxiyk dwixf

.el` mixeqi` da ebdpiy ef dwixf lirez ,cgi
:`xnbd zxxandì éðz÷ ïàîezipyp mi`pzd on in zrcae - ©¨¨¥¨

,ef `ziixaàéä òLBäé éaø,ryedi iax zrck -òLBäé éaø ,àéðúc ©¦§ª©¦§©§¨©¦§ª©
L äøBzaL íéçáfä ìk ,øîBàzwixf mcew mdixeni`e mxya eca` ¥¨©§¨¦¤©¨¤

mcdeøNa úéfk ïäî øéizLð,dlik`l ie`xdåmdn xiizyp m` ok ¦§©¥¥¤©©¦¨¨§
,áìç úéfkícä úà ÷øBæ`l` mdn xiizyp `l m` la` ,epick ©©¦¥¤¥¤©¨

,ícä úà ÷øBæ Bðéà áìç úéæ éöçëå øNa úéæ éöçkdnn cnl jky ©£¦©¦¨¨§©£¦©¦¥¤¥¥¤©¨
xn`py(fk ai mixac)xUAde Lidl` 'd gAfn lr KtXi Ligaf mce'§©§¨¤¦¨¥©¦§©¡Ÿ¤§©¨¨

xzip xyad didi m` `l` gafnd lr ozip mcd oi`y 'lk`YŸ¥
xn`py dnny ,daxwdl mixeni`d mixzip m` e` ,eci lr dlik`l

`xwie)(e fixihwde crFn ld` gzR 'd gAfn lr mCd z` odMd wxfe'§¨©©Ÿ¥¤©¨©¦§©¤©Ÿ¤¥§¦§¦
zxhwd lr s` wxfp zeidl mcd ie`xy epcnl ''dl ggip gixl algd©¥¤§¥©¦Ÿ©©
`l ,dxhwde dlik` xeriy `edy zifk o`k oi` m` la` ,mixeni`
zifk xeriy o`k yi m` s`e ,dwixfl ie`x mcd oi` ,algn `le xyan
gafn zlik` `idy dxhwde mc` zlik` oi`y iptn ,cgi mdipyn

,cgi mitxhvnåjk rxi` m` mle`eléôà ,äìBòaxiizyp `l m` §¨¨£¦
`l`dlekL éðtî ,ícä úà ÷øBæ ,áìç úéæ éöçëå øNa úéæ éöçk©£¦©¦¨¨§©£¦©¦¥¤¥¤©¨¦§¥¤¨

mixhwp dixeni` ode dxya odìéìko`k yiy `vnpe ,gafnd lr ¨¦
.eilr wxfil mcd ie`x jkitle ,gafn zlik`l zifk
eilr wleg xfril` iax mle` ,ryedi iax zrc df lk(.fr migqt)xaeqe

`le xyad `l miniiw oi` xy`k s` gafnd lr wxfidl mcd ie`xy
x`yl dler oia df oipra yxtd mey oi`y eixacl `vnpe ,algd
cinrdl dkxved `ziixad z` `xnbd dyxity dn itle ,zepaxw

.ryedi iax zrck ef `ziixa
:`ziixad cer dtiqenåm`jk rxi`,äçðnaúîéi÷ dlek eléôà §©¦§¨£¦¨©¤¤

,melk dpnn ca`p `le÷Bøæé àìm`d :`xnbd zl`ey .mcd z` Ÿ¦§
oaxwl `ziixad zpeek,äçðîdézãéáò éàîmcl yi zekiiy efi` - ¦§¨©£¦§¥

:`xnbd zvxzn .dgpna,àtt áø øîàl dpeekd ef dgpnúçðî ¨©©¨¨¦§©
íéëñðeca` m`y cnll `ziixad d`a dilre ,oaxwd mr d`ad §¨¦

,enr d`ad mikqpd zgpn `l` xiizyp `le eixeni`e oaxwd xya
.oaxwd sebn dpi`y iptn ,mcd z` dilr wexfi `l

äðùî
zyxtn ,df mr df miycw sexiv ipic lirl dpynd dx`iay dn ab`

:dxezay mixeqi` x`y sexiv ipic mb dpyndäîeøzädnexz - ©§¨
,ux`d ilecibn zyxtend dlecbøNòî úîeøúelry xyrn - §©©£¥

odkl ezzle el ozipd oey`x xyrnn yixtdl ield,øNòî úîeøúe§©©£¥
éàîc ìL,i`ncd on yxtedy oey`x xyrnn zyxtend dnexz - ¤§©

,oick oxyir m` epl wtqy ux`d mr ly zexit mdyälçäå- §©©¨
,odkl zpzipe dqird on zyxtendíéøekéaäåzrayn miyxtend - §©¦¦
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oifge` mipya cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

äðùîúìñäå áìçäå øùáä äæ íò äæ ïéôøèöî äìåòá íéøáã äùîçepiid Ð

meyn aiigl zifka df mr df oitxhvn onyde oiide dnr d`ad dgpn

`pzc ab lr s`e .inp dlirn meyne ,`nhe xzepe lebt meyn aiigle ,uega dlrn

opireny`l Ð `d ipzinl jixhvi` ,"df mr df oitxhvn gafn iycw" inp `yix

ab lr s` ,oitxhvn oiie zlqe xyac ,`zeax

.edpip `pixg` `pincäãåúáù íéøáã äùù
.`nhe xzepe lebitl df mr df oitxhvn Ð

inp epiid ,dcez iab ipzwc inp zlq i`de

opixn`ck ,dcezd mr d`ad mikqp zgpn

(a,v) "zecn izy" wxta zegpn zkqna

dil witnc ,mikqp zgpn dperh inp dcezc

."gaf e`"nàøîâúøîà÷ íìåòáÐ

mixac dyng mleray migafd lka :rnync

.`l eze ,df mr df oitxhvnyäéì øîàå
ïéôøèöîù íéøáã äùù äá ùéù äãåú éøäå

äæ íò äæoi`y itl Ð aiyg `w `l mce Ð

,`nha `le lebta `l dizile ,minca oilren

.(a,fiw oileg) "xyad lk" wxta opixn`ck

íéøáã äùîç àëéà äìåòá éðú àìà
øçà íå÷îá àìå ïéôøèöîä:xg` oipr Ð

xac lkacn Ð zxn`w "mlera" ,iax el xn`

`de ,mixac dyng el` oitxhvn mleray

`le ixiin migafac rnync ,"dceza" ipzw

.oilegaúéæëì ïéôøèöî äéøåîéàå äìåò
õåçá åúåìòäìxya zif ivgk xihwn i`c Ð

mdilr aiig Ð uega oixeni` zif ivgke

,zifka opira dxhwde .uega xihwn meyn

migaf) opixn`e ,"lk`i lk`d m`e" aizkck

zg` ,xacn aezkd zelik` izya :(a,gk

zlik` dn .gafn zlik` zg`e mc` zlik`

gafn zlik` s` ,zifka Ð mc`.zifka Ð

ïéôøèöî àéä ìéìëã äìåòalgde xyad Ð

lilk opi`c minly la` ,uega dxhwd aiigl

.oixeni`l itxhvn `l Ðïäéìò áééçì àìà
àîèå øúåðå ìåâéô íåùîi`n` minlya Ð

xzepe lebit meyn aiigl zifka oitxhvn `l

`nheàîéà àìà ?dixeni`e dler Ð

iaxe .mcd z` odilr wexfl zifkl oitxhvn

.'eke `ipzc ,`id ryediìéìë äìåëùdn Ð

ryedi iaxc dinrhe .migafd x`ya ok oi`y

lk`d m`e" aizkc meyn :migaf x`ya

zelik` izyac lirl opixn`ck ,"lk`i

oi`c dil `xiaq ikd meyn .xacn aezkd

zifk odn xiizyiy cr mcd z` odilr oiwxef

Ð alg zifk e`] ,mc` zlik` epiidc Ð xya

,xya zif ivg] la` .[gafn zlik` epiidc

e`lc ,alg zif ivge [mc` zlik` `idc

oi`c ,eilr wxef epi` Ð `ed mc` zlik`

Ð alg zif ivgke xya zif ivgk elit` ,mc` zlik` da zilc dler la` .oitxhvn

.oitxhvnàîéé÷ äìåë åìéôà äçðîáå.wexfi `l Ð xyad on melk my oi`e Ð

äéúãéáò éàî äçðîdgpn dperh dwixf i`n Ðíéëñð úçðî àôô áø øîà ?Ð

d`ad dgpn dze`a Ð 'eke "`niiw dlek elit` dgpnae" xn`wc i`d ,xnelk

gaf icdae li`ed :jzrc `wlq `wc .'ebe "zlq mzgpne" :aizkck ,xn`w mikqpa

dilr wexfi Ð melk xyad on xiizyp `lc ab lr s`e .`inc gafc `tebk Ð `iiz`w

.`lc ,ol rnyn `w .mcd z`äðùîäîåøúä.d`nn ixz ,dlecb dnexz epiid Ð

øùòî úîåøúå.xyrnd on xyrn epiid Ðéàîã ìù øùòî úîåøúåcg` `edy Ð

.d`nnøåñàì äæ íò äæ ïéôøèöî íéøåëáäå äìçäåjezl olekn ltp m`y Ð

.dxeq` Ð ungl ick ea yie oileg ly dqirïìåëî ìëåàì ïéôøèöîådeya Ð

.ynegd z` odilr aiigl dbbya dhextàøîâàîòè éàîdlg oitxhvn Ð

.dnexzd mr mixekaeêðéà ìáà."dnexz" exwin `dc ,df mr df oitxhvnc iiezi`l `xw ikixv `l jpd x`y ,xnelk Ðäðùîåæ íò åæ úåôøèöî úåìéáðä ìëÐ

a zlap mr d`nh dnda zlap elit` :`zyd rnyn .zifkl.zifk odn lke`l df mr df oitxhvn mivxyd lke .dxedh dndàøîâ
øîà
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äùîç.lif`e edl yxtn Ð 'ek dlera mixacéðúîdyng daxl `ped ax dil

xn` `ede ,"dlera" qxbc ,dpynd zqxiba dreh did Ð mlera mixac

?mixac dyng `l` mlera oi` ike ,xnelk Ð zxn`w "mlera" :dil xn` ."mlera"

ja xefg ,xnelk Ð "dleray" ipz `l` :wiqne !"dcezay mixac dyy" ipzw `de

."dlera" qixbe

àîìùá`ied lilkc dler uega ezelrdl

dlrd m` :yexit Ð oitxhvn

,aiig Ð mixeni` oia xya oia ,zifk uega

.mixeni` enk aeyg lkde ,lilk dleky iptn

zifk uega dlrd :yexit ,`l Ð minly

ixdy ,xeht Ð mixeni`e xya oia ,minlyn

xac lr `l` ueg z`lrd lr aiig epi`

hgeyd" wxt mzd `zi`ck ,mipta lawzny

epi` minly xyae ,(a,`iw migaf) "dlrnde

mr df oitxhvn oilebitd lk :opzde .gafnl

dler" :`ni` `l` !xyae oixeni` elit`e ,df

Ð "mcd z` dilr wexfl oitxhvn dixeni`e

mixeni`n zif ivg x`ype ca` m`y ,xnelk

eli`k mcd wxef Ð dlerd xya on zif ivge

zlik` lkd ixdy ,mdn cg`n zifk x`yp

la` .df mr df sxhvdl mdl yie ,gafn

zlik` Ð mixeni`dy .`l Ð minlya

mc` zlik`e ,mc` zlik` Ð xyae ,gafn

iax ?ipne .mitxhvn `l gafn zlik`e

.'ek "migafd lk" `ipzc ,`id ryedi

lr s` ,mc yi :xn`c xfrl` iaxcn iwet`le

ipzwc `de .opira `l dicicl .xya oi`y it

Ð "`nhe xzepe lebit meyn dilr aiigl"

.xyaa dlgzkl mcd z` eilr wexfl epiid

Ð `nhe xzepe lebit meyn eilr miaiig

eaxw" dia ixwe ,lebita ezraew dwixfdy

."oixizn

úéæëalg zifk e` Ð alg zifke xya

.xn`wäçðîÐ dizciar i`n

ax xn` ?`kd `kiiy mc zwixf i`n ,xnelk

mr gaf yiy :yexit Ð mikqp zgpn :`tt

jzrc `wlqe .gafd lk ca`e ,dgpnd

zgz `id ixde ,`niiw dgpndc oeikc :`pin`

rnyn `w .wexfie ,mixeni`d zgz e` xyad

.`lc ,oläîåøúäÐ 'ek xyrn znexze

exwi` ipd lkc meyn :`nrh yxtn `xnba

."dnexz"

ìëxak Ð 'ek mixzepd lke 'eke milebitd

ipzinl irac icii`e ,`yixa dil `pz

mivxyd lke zetxhvn zeliapd lk"

."milebitd lk" inp `pz ,"zetxhvn

ìáàdnexz :yexit Ð `kixv `l jpd

ly xyrn znexze xyrn znexze

mdy `ed heyt xac ixdy ,xnelk .itxhvnc `nrh i`n iyextl jixv `l i`nc

."dnexz" mi`xwp onvrìë.xn`w i`n oiprl yxtn `xnba Ð zeliapdìë
.[zxg`] dlap xya mr ef dlap xya ,xnelk Ð ef mr ef zetxhvn zeliapdøîà

zetxhvn zeliapd lk :oizipzna xn`w ikde Ð d`neh oiprl `l` epy `l ax

.onvrl mi`nhe onvrl mixedh `l` ,oitxhvn `l Ð dlik` oiprl la` ,d`nehl

dliap meyn la` ,d`neh meyn Ð d`nh xeqi`e ,dlap meyn Ð dxedhc xeqi`c

m`e .oitxhvn inp dlik`l :xn` iele .xeqi` lr lg xeqi` oi` :xaqwc ,`kil Ð

lr lg xeqi`a ibiltc opixn`c ,`nlra i`pzc `zbelta iele ax ibilt ike :xn`z

lr lg xeqi` `pz i`d xaqw :ipyn `we iq` axl jenqa jixtcn `d ?xeqi`

oi`c `kd ibiltc i`xen` edlekl edl zi` `nl` ,xeqi`
xeqi`
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קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dlirn(ipy meil)

äðùî
iycwa mpyiy mipeyd mipind sexiv ipic x`al dkiynn dpynd

:el` miycwa mibdepd mixeqi`d lk oiprl gafníéøác äMîç- £¦¨§¨¦
mpyiy gafnd lr miaxwd mipinäæ íò äæ ïéôøèöî ,äìBòa- ¨¨¦§¨§¦¤¦¤

xeriyk uega dlrd m` bbeya z`hge cifna zxk mdilr aiigzdl
m` e` ,cgi mlekn zifk lk`e lebit eid m` oke ,cgi mlekn zifk
,`nh mc` mlk` m` e` ,mdn lk`e gafd zhigy zxgnl cr exzep
sexiva dhext deya dpdp m` dlirn meyn mdilr aiigzdl oke

mde ,cgi mlekøNaä,dlerd znda lyáìçäå,dayúìBqäåly ©¨¨§©¥¤§©¤
,dnr d`ad mikqpd zgpnïîMäå ïéiäå.mikqpd zgpn lyäMLå §©©¦§©¤¤§¦¨

mpyi mixacäãBzamde ,el` mixeqi` lkl sxhvdl miie`xd - ©¨
ïîMäå ïéiäå úìBqäå ,áìçäå ,øNaädcezd ikqp ly,íçläå`ad ©¨¨§©¥¤§©¤§©©¦§©¤¤§©¤¤

sxhvn mgl enr `ay dcez oaxway ,dfa epl ycgzpe ,dcezd mr
.el` mixeqi`l `ed mb

àøîâ
,epzpyn gqepa mi`xen`d cia dzidy zxg` `qxib d`ian `xnbd

:ze`qxibd on dpekpd `qxibd z` zxxaneàðeä áø déì éðúî©§¥¥©¨
àáøì,epiptl `idyn xg` gqepa ef dpyn `axl `ped ax dpy - §¨¨

íìBòa íéøác äMîç'['dlera' epiptly dpynd gqep itk `le] £¦¨§¨¦¨¨
,'äæ íò äæ ïéôøèöîd`ay ,df gqep itl dpynd ixac zernyne ¦§¨§¦¤¦¤

cgi sxhvdl milekid mixac ipin dyng mpyi zepaxway xnel
.`nhe xzep lebit ixeqi` oiprldéì øîà,`ped axl `axíìBòa ¨©¥¨¨

úøîà à÷ipin lka oi`y dpynd dxn` jky xnel dz` xeaq ike - ¨¨§©
,cgi mitxhvnd mixac dyng `l` mleray zepaxwdéðz÷ àäå- §¨¨¨¥

zxacnd dpynd jynda epipy ixdeäãBzaL íéøác äML ,äãBúa§¨¦¨§¨¦¤©¨
,äãBú éîçìå ïîMäå ïéiäå úìBqäå áìçäå øNaäxac epiptl ixde ©¨¨§©¥¤§©¤§©©¦§©¤¤§©§¥¨

oi`y dpynd dxn`y xyt` ji`e ,mdnr sxhvdl ie`xd iyy
.el` mixeqi`l sxhvdl miie`xd mixac dyng `l` mleraøîà̈©

déìok`e ,jixack zn`d ,`axl `ped axéðzdpynd gqepa dpy - ¥§¦
,'äìBòa'oi` dlera ok`y ,miayein dpynd ixac ef `qxib itle ¨¨
g `l`mgl dnr `ay dceza la` ,sxhvdl miie`xd mixac dyn

.mixac dyy da mitxhvn
sexiv oic dpyp da mby `ziixa dpynd ixacl dkinqn `xnbd

:df mr df miycwd ipinn mipey mipinàäì àðéðzo`k epipy - §¦¨§¨
df oic epzpynaïðaø eðúcxya ,`ziixaa mi`pzd epyy -äìBò §¨©¨¨¨

,äéøeîéàå,zeilkde cakd zxzeie algd mdyúéfëì ïéôøèöî §¥¤¨¦§¨§¦§©©¦
õeça ïúBìòäìm` bbeya z`hge cifna zxk mdilr aiigzdl - §©£¨©

,dxfrl ueg gafnd lr dxhwdl zifk mdn dlrdåokïäéìò áéiçì §§©¥£¥¤
ìebét íeMîdlerd zecearn zg`a aygy daygna elbtzp m` ¦¦

,jk xg` dpnn lk`e xgnl dpnn xihwdlåxg` mdn lk` m` ok §
eyrpyå ,øúBðmc` mdn lk` m` ok.àîè ¨§¨¥

zepaxwa `le dlera df oic `ziixad dhwp recn zxxan `xnbd
:`xnbd zwiicn .mixg`éðz÷sxhvny df oic `ziixaa dpyp - ¨¨¥
,mixeni`d mr gafd xyaïéà äìBòarnyne ,bdep `ed dleray - ¨¨¦

y jknàì íéîìLamr mda sxhvn xyad oi`e ,bdep epi` - ¦§¨¦Ÿ
:`xnbd dywn .mixeni`dàîìLa`l` df oic bdep oi`y dn oaen - ¦§¨¨

oiprl dlera,õeça ïúBìòäìixdyàéä ìéìëc äìBòdxyay - §©£¨©¨§¨¦¦
,gafnd lr xhwp elekïéôøèöîmr sxhvdl `ed leki jkitl - ¦§¨§¦

la` ,uega d`lrd xeriyl mixeni`díéîìLodn dler oi`y §¨¦
,gafnd lr dxhwdl,ïéôøèöî àìxdy`ed llk i(.hw migaf)oi`y Ÿ¦§¨§¦

gafnd lr axwidl ie`xd xaca `l` ueg z`lrda zxk aeig
,miptaàlàoiprl,àîèå øúBðå ìebét íeMî ïäéìò áéiçìdywi ¤¨§©¥£¥¤¦¦§¨§¨¥
jk lráéiçî àì éànà íéîìLminlya mb xn`p `l recn - §¨¦©©Ÿ¦©©

,el` mixeqi` oiprl mixeni`de xyad mda etxhviyïðúäåixde - §¨§©
oldl dpyna epipyìëå äæ íò äæ ïéôøèöî íéìebétä ìk'¨©¦¦¦§¨§¦¤¦¤§¨

'Bæ íò Bæ úBôøèöî úBøúBpämitxhvny dpynd ixac zernyne ©¨¦§¨§¦
dnkn elit`e mixeni`n ode xyan od xzepe lebit ipin lk cgi

.zepaxw
:`iyewd uxezz eitly xg` ote`a `ziixad ixac zx`an `xnbd

àîéà àlày xnel dzpeeky `ziixad ixac x`ae xen` -äìBò ¤¨¥¨¨
ícä úà ïäéìò ÷Bøæéì úéfëì äæ íò äæ ïéôøèöî äéøeîéàå- §¥¤¨¦§¨§¦¤¦¤§©©¦¦§£¥¤¤©¨

dkldd oiprl xn`p `ziixaa xn`pd xyad mr mixeni`d sexivy
xhwp zeidl ie`xd on zifk epiptl miiw m` `l` wxfp oaxw mc oi`y
df zifk leki dleray `ziixad dxn` jk lre ,gafnd lr epnn
,gafnd lr mixhwp mdipyy oeik ,cgi mixeni`ne xyan mb sxhvdl
minlya eli`y ,`weec dlera df oic `ziixad dhwp jkitle
,mixeni`d mr sxhvi `l ok` ,dxhwdl `le dlik`l epic mxyay
cnerd on e` dxhwdl cnerd on elek zeidl jixv df zifky iptn

.cgi dlik`le dxhwdl cnerd on sxhvn epi`e ,dlik`ledn
,`nhe xzep lebit ixeqi` oiprl `ed df sexivy `ziixad dxn`y

dfa dpeekdy,'åëå áéiç ícä úà ÷Bøæéì ïéôøèöîc ïåék¥¨§¦§¨§¦¦§¤©¨©¨
,oick enc wxfpy oaxwa `l` mdilr miaiig oi` el` mixeqi`y
,mixeni`e xyan sxevnd zifk lr wxfp mnc oi`y minlya jkitle
ef oi` df zifk lr mnc wxf m` s`y ,el` mixeqi` mda ebdpi `l
mixeni`e xyan zifk lr wxfp dncy dlera la` ,dxiyk dwixf

.el` mixeqi` da ebdpiy ef dwixf lirez ,cgi
:`xnbd zxxandì éðz÷ ïàîezipyp mi`pzd on in zrcae - ©¨¨¥¨

,ef `ziixaàéä òLBäé éaø,ryedi iax zrck -òLBäé éaø ,àéðúc ©¦§ª©¦§©§¨©¦§ª©
L äøBzaL íéçáfä ìk ,øîBàzwixf mcew mdixeni`e mxya eca` ¥¨©§¨¦¤©¨¤

mcdeøNa úéfk ïäî øéizLð,dlik`l ie`xdåmdn xiizyp m` ok ¦§©¥¥¤©©¦¨¨§
,áìç úéfkícä úà ÷øBæ`l` mdn xiizyp `l m` la` ,epick ©©¦¥¤¥¤©¨

,ícä úà ÷øBæ Bðéà áìç úéæ éöçëå øNa úéæ éöçkdnn cnl jky ©£¦©¦¨¨§©£¦©¦¥¤¥¥¤©¨
xn`py(fk ai mixac)xUAde Lidl` 'd gAfn lr KtXi Ligaf mce'§©§¨¤¦¨¥©¦§©¡Ÿ¤§©¨¨

xzip xyad didi m` `l` gafnd lr ozip mcd oi`y 'lk`YŸ¥
xn`py dnny ,daxwdl mixeni`d mixzip m` e` ,eci lr dlik`l

`xwie)(e fixihwde crFn ld` gzR 'd gAfn lr mCd z` odMd wxfe'§¨©©Ÿ¥¤©¨©¦§©¤©Ÿ¤¥§¦§¦
zxhwd lr s` wxfp zeidl mcd ie`xy epcnl ''dl ggip gixl algd©¥¤§¥©¦Ÿ©©
`l ,dxhwde dlik` xeriy `edy zifk o`k oi` m` la` ,mixeni`
zifk xeriy o`k yi m` s`e ,dwixfl ie`x mcd oi` ,algn `le xyan
gafn zlik` `idy dxhwde mc` zlik` oi`y iptn ,cgi mdipyn

,cgi mitxhvnåjk rxi` m` mle`eléôà ,äìBòaxiizyp `l m` §¨¨£¦
`l`dlekL éðtî ,ícä úà ÷øBæ ,áìç úéæ éöçëå øNa úéæ éöçk©£¦©¦¨¨§©£¦©¦¥¤¥¤©¨¦§¥¤¨

mixhwp dixeni` ode dxya odìéìko`k yiy `vnpe ,gafnd lr ¨¦
.eilr wxfil mcd ie`x jkitle ,gafn zlik`l zifk
eilr wleg xfril` iax mle` ,ryedi iax zrc df lk(.fr migqt)xaeqe

`le xyad `l miniiw oi` xy`k s` gafnd lr wxfidl mcd ie`xy
x`yl dler oia df oipra yxtd mey oi`y eixacl `vnpe ,algd
cinrdl dkxved `ziixad z` `xnbd dyxity dn itle ,zepaxw

.ryedi iax zrck ef `ziixa
:`ziixad cer dtiqenåm`jk rxi`,äçðnaúîéi÷ dlek eléôà §©¦§¨£¦¨©¤¤

,melk dpnn ca`p `le÷Bøæé àìm`d :`xnbd zl`ey .mcd z` Ÿ¦§
oaxwl `ziixad zpeek,äçðîdézãéáò éàîmcl yi zekiiy efi` - ¦§¨©£¦§¥

:`xnbd zvxzn .dgpna,àtt áø øîàl dpeekd ef dgpnúçðî ¨©©¨¨¦§©
íéëñðeca` m`y cnll `ziixad d`a dilre ,oaxwd mr d`ad §¨¦

,enr d`ad mikqpd zgpn `l` xiizyp `le eixeni`e oaxwd xya
.oaxwd sebn dpi`y iptn ,mcd z` dilr wexfi `l

äðùî
zyxtn ,df mr df miycw sexiv ipic lirl dpynd dx`iay dn ab`

:dxezay mixeqi` x`y sexiv ipic mb dpyndäîeøzädnexz - ©§¨
,ux`d ilecibn zyxtend dlecbøNòî úîeøúelry xyrn - §©©£¥

odkl ezzle el ozipd oey`x xyrnn yixtdl ield,øNòî úîeøúe§©©£¥
éàîc ìL,i`ncd on yxtedy oey`x xyrnn zyxtend dnexz - ¤§©

,oick oxyir m` epl wtqy ux`d mr ly zexit mdyälçäå- §©©¨
,odkl zpzipe dqird on zyxtendíéøekéaäåzrayn miyxtend - §©¦¦
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המשך בעמוד כקק

oifge` mipya cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

äðùîúìñäå áìçäå øùáä äæ íò äæ ïéôøèöî äìåòá íéøáã äùîçepiid Ð

meyn aiigl zifka df mr df oitxhvn onyde oiide dnr d`ad dgpn

`pzc ab lr s`e .inp dlirn meyne ,`nhe xzepe lebt meyn aiigle ,uega dlrn

opireny`l Ð `d ipzinl jixhvi` ,"df mr df oitxhvn gafn iycw" inp `yix

ab lr s` ,oitxhvn oiie zlqe xyac ,`zeax

.edpip `pixg` `pincäãåúáù íéøáã äùù
.`nhe xzepe lebitl df mr df oitxhvn Ð

inp epiid ,dcez iab ipzwc inp zlq i`de

opixn`ck ,dcezd mr d`ad mikqp zgpn

(a,v) "zecn izy" wxta zegpn zkqna

dil witnc ,mikqp zgpn dperh inp dcezc

."gaf e`"nàøîâúøîà÷ íìåòáÐ

mixac dyng mleray migafd lka :rnync

.`l eze ,df mr df oitxhvnyäéì øîàå
ïéôøèöîù íéøáã äùù äá ùéù äãåú éøäå

äæ íò äæoi`y itl Ð aiyg `w `l mce Ð

,`nha `le lebta `l dizile ,minca oilren

.(a,fiw oileg) "xyad lk" wxta opixn`ck

íéøáã äùîç àëéà äìåòá éðú àìà
øçà íå÷îá àìå ïéôøèöîä:xg` oipr Ð

xac lkacn Ð zxn`w "mlera" ,iax el xn`

`de ,mixac dyng el` oitxhvn mleray

`le ixiin migafac rnync ,"dceza" ipzw

.oilegaúéæëì ïéôøèöî äéøåîéàå äìåò
õåçá åúåìòäìxya zif ivgk xihwn i`c Ð

mdilr aiig Ð uega oixeni` zif ivgke

,zifka opira dxhwde .uega xihwn meyn

migaf) opixn`e ,"lk`i lk`d m`e" aizkck

zg` ,xacn aezkd zelik` izya :(a,gk

zlik` dn .gafn zlik` zg`e mc` zlik`

gafn zlik` s` ,zifka Ð mc`.zifka Ð

ïéôøèöî àéä ìéìëã äìåòalgde xyad Ð

lilk opi`c minly la` ,uega dxhwd aiigl

.oixeni`l itxhvn `l Ðïäéìò áééçì àìà
àîèå øúåðå ìåâéô íåùîi`n` minlya Ð

xzepe lebit meyn aiigl zifka oitxhvn `l

`nheàîéà àìà ?dixeni`e dler Ð

iaxe .mcd z` odilr wexfl zifkl oitxhvn

.'eke `ipzc ,`id ryediìéìë äìåëùdn Ð

ryedi iaxc dinrhe .migafd x`ya ok oi`y

lk`d m`e" aizkc meyn :migaf x`ya

zelik` izyac lirl opixn`ck ,"lk`i

oi`c dil `xiaq ikd meyn .xacn aezkd

zifk odn xiizyiy cr mcd z` odilr oiwxef

Ð alg zifk e`] ,mc` zlik` epiidc Ð xya

,xya zif ivg] la` .[gafn zlik` epiidc

e`lc ,alg zif ivge [mc` zlik` `idc

oi`c ,eilr wxef epi` Ð `ed mc` zlik`

Ð alg zif ivgke xya zif ivgk elit` ,mc` zlik` da zilc dler la` .oitxhvn

.oitxhvnàîéé÷ äìåë åìéôà äçðîáå.wexfi `l Ð xyad on melk my oi`e Ð

äéúãéáò éàî äçðîdgpn dperh dwixf i`n Ðíéëñð úçðî àôô áø øîà ?Ð

d`ad dgpn dze`a Ð 'eke "`niiw dlek elit` dgpnae" xn`wc i`d ,xnelk

gaf icdae li`ed :jzrc `wlq `wc .'ebe "zlq mzgpne" :aizkck ,xn`w mikqpa

dilr wexfi Ð melk xyad on xiizyp `lc ab lr s`e .`inc gafc `tebk Ð `iiz`w

.`lc ,ol rnyn `w .mcd z`äðùîäîåøúä.d`nn ixz ,dlecb dnexz epiid Ð

øùòî úîåøúå.xyrnd on xyrn epiid Ðéàîã ìù øùòî úîåøúåcg` `edy Ð

.d`nnøåñàì äæ íò äæ ïéôøèöî íéøåëáäå äìçäåjezl olekn ltp m`y Ð

.dxeq` Ð ungl ick ea yie oileg ly dqirïìåëî ìëåàì ïéôøèöîådeya Ð

.ynegd z` odilr aiigl dbbya dhextàøîâàîòè éàîdlg oitxhvn Ð

.dnexzd mr mixekaeêðéà ìáà."dnexz" exwin `dc ,df mr df oitxhvnc iiezi`l `xw ikixv `l jpd x`y ,xnelk Ðäðùîåæ íò åæ úåôøèöî úåìéáðä ìëÐ

a zlap mr d`nh dnda zlap elit` :`zyd rnyn .zifkl.zifk odn lke`l df mr df oitxhvn mivxyd lke .dxedh dndàøîâ
øîà
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äùîç.lif`e edl yxtn Ð 'ek dlera mixacéðúîdyng daxl `ped ax dil

xn` `ede ,"dlera" qxbc ,dpynd zqxiba dreh did Ð mlera mixac

?mixac dyng `l` mlera oi` ike ,xnelk Ð zxn`w "mlera" :dil xn` ."mlera"

ja xefg ,xnelk Ð "dleray" ipz `l` :wiqne !"dcezay mixac dyy" ipzw `de

."dlera" qixbe

àîìùá`ied lilkc dler uega ezelrdl

dlrd m` :yexit Ð oitxhvn

,aiig Ð mixeni` oia xya oia ,zifk uega

.mixeni` enk aeyg lkde ,lilk dleky iptn

zifk uega dlrd :yexit ,`l Ð minly

ixdy ,xeht Ð mixeni`e xya oia ,minlyn

xac lr `l` ueg z`lrd lr aiig epi`

hgeyd" wxt mzd `zi`ck ,mipta lawzny

epi` minly xyae ,(a,`iw migaf) "dlrnde

mr df oitxhvn oilebitd lk :opzde .gafnl

dler" :`ni` `l` !xyae oixeni` elit`e ,df

Ð "mcd z` dilr wexfl oitxhvn dixeni`e

mixeni`n zif ivg x`ype ca` m`y ,xnelk

eli`k mcd wxef Ð dlerd xya on zif ivge

zlik` lkd ixdy ,mdn cg`n zifk x`yp

la` .df mr df sxhvdl mdl yie ,gafn

zlik` Ð mixeni`dy .`l Ð minlya

mc` zlik`e ,mc` zlik` Ð xyae ,gafn

iax ?ipne .mitxhvn `l gafn zlik`e

.'ek "migafd lk" `ipzc ,`id ryedi

lr s` ,mc yi :xn`c xfrl` iaxcn iwet`le

ipzwc `de .opira `l dicicl .xya oi`y it

Ð "`nhe xzepe lebit meyn dilr aiigl"

.xyaa dlgzkl mcd z` eilr wexfl epiid

Ð `nhe xzepe lebit meyn eilr miaiig

eaxw" dia ixwe ,lebita ezraew dwixfdy

."oixizn

úéæëalg zifk e` Ð alg zifke xya

.xn`wäçðîÐ dizciar i`n

ax xn` ?`kd `kiiy mc zwixf i`n ,xnelk

mr gaf yiy :yexit Ð mikqp zgpn :`tt

jzrc `wlqe .gafd lk ca`e ,dgpnd

zgz `id ixde ,`niiw dgpndc oeikc :`pin`

rnyn `w .wexfie ,mixeni`d zgz e` xyad

.`lc ,oläîåøúäÐ 'ek xyrn znexze

exwi` ipd lkc meyn :`nrh yxtn `xnba

."dnexz"

ìëxak Ð 'ek mixzepd lke 'eke milebitd

ipzinl irac icii`e ,`yixa dil `pz

mivxyd lke zetxhvn zeliapd lk"

."milebitd lk" inp `pz ,"zetxhvn

ìáàdnexz :yexit Ð `kixv `l jpd

ly xyrn znexze xyrn znexze

mdy `ed heyt xac ixdy ,xnelk .itxhvnc `nrh i`n iyextl jixv `l i`nc

."dnexz" mi`xwp onvrìë.xn`w i`n oiprl yxtn `xnba Ð zeliapdìë
.[zxg`] dlap xya mr ef dlap xya ,xnelk Ð ef mr ef zetxhvn zeliapdøîà

zetxhvn zeliapd lk :oizipzna xn`w ikde Ð d`neh oiprl `l` epy `l ax

.onvrl mi`nhe onvrl mixedh `l` ,oitxhvn `l Ð dlik` oiprl la` ,d`nehl

dliap meyn la` ,d`neh meyn Ð d`nh xeqi`e ,dlap meyn Ð dxedhc xeqi`c

m`e .oitxhvn inp dlik`l :xn` iele .xeqi` lr lg xeqi` oi` :xaqwc ,`kil Ð

lr lg xeqi`a ibiltc opixn`c ,`nlra i`pzc `zbelta iele ax ibilt ike :xn`z

lr lg xeqi` `pz i`d xaqw :ipyn `we iq` axl jenqa jixtcn `d ?xeqi`

oi`c `kd ibiltc i`xen` edlekl edl zi` `nl` ,xeqi`
xeqi`
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`oifgeקס mipy` cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

åðù àì áø øîàd`nh dnda zlap elit` :rnync ,ef mr ef zetxhvn zelapc Ð

(`i `xwie) aizk ediiexzac ,oda rbepd d`neh oiprl `l` ,dxedh dnda zlap mr

"dlap lk elk`z `l" meyn dilr aiigl ,dlik` oiprl la` ."`nhi dzlapa rbepd"

,ef mr ef zetxhvn onvr ipta mixedh zelap `l` .oitxhvn `l Ð (ci mixac)

xeqi` oiprl la`) onvr ipta ze`nh zelape

lr lg xeqi` oi`c ,(oitxhvn `l Ð dlik`

xeqi` lr liige dlap xeqi` iz` `lc ,xeqi`

.oitxhvn `l jkld ,d`nh dndaøîà éåìå
éôøèöî éîð äìéëàì åìéôà:xaqwc Ð

meyn zg` :mizy aiige ,xeqi` lr lg xeqi`

.dlap meyn zg`e ,d`nh dndaàëéà
áøãà àâéìô éñà áøã àä éøîàãopivne Ð

iq` ax xn`wc i`d (xaqwc) `nwe`l

(meyn) Ð "dnvrl d`nhe dnvrl dxedh"

miwene .dlik` oiprl oiae d`neh oiprl oiac

zelapd lk" ipzc oizipznl iq` ax

oi`nhe onvr ipta oixedh epiid Ð "zetxhvn

epiide .d`neh oiprl elit`e ,onvr ipta

,`bilt `l :ixn`c `ki`e] ."axc` `bilt"

ike .axck iq` axcl inp inwe`l [opivnc

oiprl Ð "onvrl oixedh" iq` ax xn`w

,oitxhvnc inp ikd Ð d`nehl la` ,dlik`

.axk epiideìîâ ééçå äøô úúéîm`y Ð

lnbn zif ivg jzge dzn dxtn zif ivg lhp

meyn `l ,aiigl oitxhvn mpi` Ð mlk`e ig

igd on xa` meyn `le ,dxt zzinc dlap

.ig lnbn `adíäéðù úúéî àäzn lnbn zif ivge dzn dxtn zif ivg lhpy Ð

xn`wc ,axc` `biltc xn`c o`nc `ail` iq` axl `iywe ,d`nehl oitxhvn Ð

,ikextl ivn `l axl la` .onvrl zexedhe onvrl ze`nh inp d`neh oiprl elit`

.xn`w d`neh oiprl Ð oitxhvn mdizy zzin `dc `iwec `dl inwe`l ivn axc

ïéôøèöî ïäéðù ééç àä àîéà.igd on xa` zifkl Ðàéä äãåäé éáø éðîåxn`c Ð

.d`nha inp bdep igd on xa`c (`,`w oileg) "dypd cib" wxtaïäéðù úúéî ìáà
éôøèöî àì [éàî].onvrl ze`nhe onvrl zexedhc meyn Ðïë íài`n` Ð

`d ,zn dfe ig dfc meyn "oitxhvn oi` lnb iige dxt zzin" `ziixa ipze hidx

:ikd ipzile .mizn mdipyc ab lr s` ,"oitxhvn oi` odipy zzin elit`" opixn`

lnb iige dxt zzin" ipzcnc i`ce `l` !"oitxhvn oi` mdipy Ð lnbe dxt zzin"

.iq` axl `iywe ,oitxhvn Ð odipy zzin `dc dil `xiaqc llkn ,"oitxhvn opi`

'åëå äøô úéæ éöç àéðú ãåòåoiiga oia ,lnbn zif ivge dxtn zif ivg la` Ð

ipzwc lirlc `ziixa i`dc `tiq epiide .oitxhvn Ð odipy zzina oia ,oiig odipyy

."lnb iige dxt zzin"àùéø àéù÷:zwiicc ,'eke "lnb iige dxt zzin" ipzwc Ð

diiga oia dxtn zif ivg la`" ipzwc `tiq `d` ,oitxhvn `l Ð odipy zzin `d

,odipy zzin ztxhvn Ð `tiqcn :dpin rny e`l `l` !"oitxhvn Ð dzzina oia

.axc` `biltc ixn`c `ki`l iq` axl `iywe ,odipy zzin ztxhvn Ð inp `yixa

øåñéà ìò ìç øåñéà øáñ÷ àðú éàä éñà áø êì øîàxeqi` `ki`c ab lr s`c Ð

il `xiaq `l` ,ikd il `xiaq `le .oitxhvn ikdl ,dlap xeqi` `ki` ,d`nh ly

zzin" `yixa ipzwc `de .oitxhvn oi` Ð odipy zzine ,xeqi` lr lg xeqi` oi`c

iz` `lc ,d`nh dndalc igd on xa`e dlap epiid Ð "oitxhvn oi` lnb iige dxt

"diiga dxtn zif ivg" `tiq ipzwc `de .igd on xa` xeqi`` liige dlap xeqi`

xeqi` `l` ,dlap xeqi` `kil d`nh dndaac ,dlap xeqi` `kil mzd Ð 'eke

" ipzwc `yix `dc ,`tiq` `yix dyw :xg` oipr .igd on xa`e d`nh dndaivg

ipzwc `tiq `dl dyw "oitxhvn oi` Ð dzzina lnbn [zif] ivge diiga dxtn zif

ipzwc `dc ."oitxhvn Ð dzzina oia diiga oia lnbn zif ivge dxtn zif ivg la`"

."oitxhvn" ipzwe ,dzxag iige `cg zzina oia :dil rnyn "dzzina oia diiga oia"

,xninl jl zi` i`n `l` :xn`w ikde .oitxhvn odipy zzinc dpin rny e`l `l`

oia diiga [oia]" ipzwc `tiq `dl iyextl jixv ikd Ð `tiql `yix iywiz `lc

axl `iywe .oitxhvnc ipzwe ,odipy zzina oia dzzina oia :ikd uixz ,"dzzina

inp d`nehl elit`c iq` axl dil `xiaqc rnync ,axc` `biltc `pyil jdl iq`

.oitxhvn oi`'åëå øáñ àðú éàä éñà áø êì øîà.dxend on `le Ð
øîà
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lg xeqi` oi` xn`c o`nl ixii` edlek i`cec :yxtl d`xpe !xeqi` lr lg xeqi`

dcen `kd ,xeqi` lr lg xeqi` oi` `nlrac ab lr s` :jl xn` iele .xeqi` lr

ebe] dliap alge" :(f `xwie) aizkc ,dlapa `xw ilbc ,xeqi` lr lg xeqi`clek`e ['

oicd `ede ,alg xeqi` lr legie dliap xeqi` `ai :dxn` dxezd Ð "edelk`z `l

iq` axe .d`nh` dliap xeqi` inp liigc

.onvr ipta oi`nhe onvr ipta mixedh :xne`

oiprlc xaqwe ,axc` `bilt :ixn`c `ki`

i`ne :xn`z m`e .itxhvn `l inp d`neh

epyxitck Ð dlik` oiprl gpizdc ,`nrh

d`neh oiprl `l` ,md mixeqi` ipyc lirl

dxedh xeqi` `de ?itxhvn `l i`n` Ð

oeik xaqwc :xnel yi !d`neh meyn d`nhe

inp d`neh oiprl ,itxhvn `l dlik` oiprlc

oizipzna ipzw `de :xn`z m`e .itxhvn `l

lkl itxhvnc :rnync "zeliapd lk"

ixiinc :xnel yi ?d`neh oiprl zegtd

d`nha e` ,dxte fr oebk dxedhe dxedha

`de :xn`z m`e .xenge lnb oebk d`nhe

dey ez`nehe exeriyy lk" oizipzna ipzw

d`neh ly oia zeliapd lke ,"oitxhvn Ð

yi !dey exeriye ez`neh dxedh ly oia

,mivxya `l` oitxhvn xn`w `lc :xnel

dndaa la`] .dlik` oiprl miwelg oi`y

d`nh e` dxedh oebk [dlik` oiprl dwelgc

.itxhvnc xn`w `l `da Ðàëéàåixn`c

ipta mixedh" xn`wc `de Ð axc` bilt `l

.axl dcen d`neh oiprl la` ,xn`w dlik` oiprl Ð "onvr ipta oi`nhe onvr

éáéúéîÐ oitxhvn mdipy zzin `d df mr df oitxhvn oi` lnb iige dxt zzin

iwen axc meyn ,axl jixt `l la` .axc` biltc xn`wc `pyill iq` axl dywe

`nl` ,"iq` ax jl xn`" jenqa xn`wcn dxe`kl rnyn oke .d`neh oiprl dl

`d jgxk lr `de ,d`neh oiprl ax dl iwen ivn ikidc ,eze .jixtw `wec iq` axl

ivg lk` m`y ,xn`w dlik` oiprl Ð "oitxhvn oi` lnb iige dxt zzin" xn`wc

`le dlap meyn `l aiigzdl oitxhvn oi` Ð ig lnbn zif ivge dzn dxtn zif

xn`ck ,d`neh mey `kiiy `l lnb iigac ,ixiin `l d`neh oiprlc .d`neh meyn

:xnel yie ?`nhn epi` igd on yxetd xyac (a,gkw oileg) "ahexde xerd" wxta

zxeza mzd xn`ck ,d`neh dia `kiiyc ,igd on xa` epiid `kdc "lnb iig"c

,sexiv il dnl ,ok m` :xn`z m`e .dlapc `inec `iede ,oitilg el oi`y itl ,mipdk

oicib xya `diy opira mewn lknc :xnel yi ?xeriy el oi`c mzd opixn` `d

sexiv jixv jkle ,`kil xya la` ,zenvre oicib `zi`ca ixiin `kde .zenvre

opixn` `de ,"oitxhvn odipy iig `d" igc `w ikid :`iyw mewn lkne .`nhiy mcew

xaer epi` Ð uegan ewlg m` mly xa`a s`c ,(a,bw my) "dypd cib" wxt seqa

elk`e mipyl xa`d wlg m`c `nl` .eilripyn zifk oky lke .xeht Ð elek

`kd ixiin jgxk lrc dpin rny `l` !xehtc ,dfn xa` ivge dfn xa` ivg ,mixa`

ikd oi`c :xnel yie ?iq` axl jixtc enk axl jixt `l i`n` ok m`e ,dlik` oiprl

lral dil `xiaqc meyn Ð "iq` ax jl xn`" xn`wc `de ,axl elit` jixtc inp

`lc cenlzddil `gip inp `nrh i`dn Ð iq` axl `gipc ikid ike ,axc` bilt

iq` axe ax ok m` ,axc` `bilt `lc oeyld itlc :digiy ixen xne` cere .axl

.ecinlz did `edy ,xn`w axc dinyn iq` axe ,cg` lkd

éáøåigd on xa`c (a,`w oileg) "dypd cib" wxta xn`wc :yexit Ð `id dcedi

,dxedhae d`nha bdepc igd on xyal oicd `ede ,dxedhae d`nha bdep

hidxc `ixi` i`n .igd on xa` meyne ,dlik`a aiigzdl mdipy iig oitxhvn jkle

oeyle ."lnb iige dxt zzin" hwpc `ixi` i`n ,xnelk Ð "lnb iige dxt zzin" ipze

."zenewn x`yn `ed dpeyn dlirn" ivewn dyn epaxãåòåÐ 'ek zif ivg `ipz

zzinc dpin rny `nl`" .`tiq` `yix `iyw Ð oitxhvn 'ek dxtn zif ivg la`

oia mzzina oia" `ziixa jdc `tiqa xn`wc `d s` :yexit Ð "oitxhvn mdipy

dywz ok m` .oitxhvnc ,`kti` e` dxt zzine lnb iig oebk :xnel dvex "mdiiga

mdipy zzina oia :xnel yie .oitxhvn mdipy zzina dpin rny `l` !`tiq` `yix

iedizc iywiz `lc `ziixad ayiil ick wx df oi` ,ikd xn`wc `de .mdiiga oia

,zn cg`e ig cg` :xnel dvex odiiga oia mzzina oia `d ded i` `dc ,`zyayn

lirl epyxitck Ð xeqi` lr lg xeqi` oi` xn`c o`nl `pin`w `p`e ,xeqi` lr lg xeqi` `pz i`d xaqw :iq` ax jl xn` .`ed mdipy zzin xity gken mewn lkn

.xeqi` lr lg xeqi` oi` xn`c o`nc `ail` ibilt i`xen` edlekc
i`n
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äìéëà ïéðòì ìáà ,äàîeè ïéðòì àlà eðL àì¯ Ÿ¨¤¨§¦§©§¨£¨§¦§©£¦¨
,ïîöò éðôa ïéøBäèíéàîèe:øîà éåìå .ïîöò éðôa §¦¦§¥©§¨§¥¦¦§¥©§¨§¥¦¨©

íéøBäè :øîà éñà áøå .ïéôøèöî éîð äìéëàì eléôà£¦©£¦¨©¦¦§¨§¦§©©¦¨©§¦
,áøcà àâéìt :éøîàc àkéà .ïîöòì ïéàîèe ,ïîöòì§©§¨§¥¦§©§¨¦¨§¨§¦§¦¨©§©
éiçå äøt úúéî :éáéúéî .àâéìt àì :éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦¨§¦¨¥¦¥¦©¨¨§©¥

ìîâ¯íäéðL úúéî àä ,äæ íò äæ ïéôøèöî ïéà ¨¨¥¦§¨§¦¤¦¤¨¦©§¥¤
¯íäéðL éiç àä :àîéà !éñà áøì àéL÷å ,ïéôøèöî¦§¨§¦§©§¨§©©¦¥¨¨©¥§¥¤
¯épîe ,ïéôøèöî¯ïî øáà :øîàc ,àéä äãeäé éaø ¦§¨§¦©¦©¦§¨¦©£©¥¤¦

?éàî íäéðL úúéî ìáà .äàîèa âäBð éçä¯àì ©©¥¦§¥¨£¨¦©§¥¤©¨
äøt úúéî éðúå èéäøc àéøéà éàî ïk íà ,éôøèöî¦§¨§¦¦¥©¦§¨§¨¥§¨¥¦©¨¨
,ãBòå !éôøèöî àì íäéðL úúéî eléôà àä ,ìîâ éiçå§©¥¨¨¨£¦¦©§¥¤¨¦§¨§¦§

ìîb úéæ éöçå äéiça äøt úéæ éöç :àéðzdúúéîa¯ ©§¨£¦©¦¨¨§©¤¨©£¦©¦¨¨§¦¨¨
úéæ éöçå äøtî úéæ éöç ìáà ,ïéôøèöî ïéàìîbîïéa , ¥¦§¨§¦£¨£¦©¦¦¨¨©£¦©¦¦¨¨¥

dúúéîa ïéa äéiça¯!àôéqà àLéø àéL÷ .ïéôøèöî §©¤¨¥§¦¨¨¦§¨§¦©§¨¥¨©¥¨
íäéðL úúéî :dpéî òîL åàì àlà¯øîà !ïéôøèöî ¤¨¨§©¦¨¦©§¥¤¦§¨§¦£©

.øeqéà ìò ìç øeqéà øáñ àpz éàä :éñà áø Cì̈©©¦©©¨¨©¦¨©¦
øîà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc dlirn(iyily meil)

eðL àì,ef mr ef zeliapd lk zetxhvny epzpynaïéðòì àlà Ÿ¨¤¨§¦§©
äàîeè,zelapa zbdepdïéðòì ìáàlr zewln aiigzdläìéëà §¨£¨§¦§©£¦¨

ilra zlap `l` ,zifk xeriyl zetxhvn zeliapd lk oi` ,mxyan
miigïîöò éðôa ïéøBäèmeyn mdilr zewll zifkl cgi mitxhvn §¦¦§¥©§¨

,dlap zlik` ly e`lemiig ilraïéàîèmitxhvnïîöò éðôa §¥¦¦§¥©§¨
oi` la` ,d`nh dnda zlik` ly e`l meyn mdilr zewll zifkl
lr lg xeqi` oi`'y oeikn ,dlap zlik`ay e`l meyn mdilr miaiig
dnda xeqi` mdilr yi xak mdiiga mceray xg`ne ,'xeqi`

pi` jkitle ,mzena mdilr lg dlap xeqi` oi` ,d`nhmiie`x m
e`l meyn eilr zewll zifkl zexedh zenda mr sxhvdl

.dlap zlik`ayì eléôà ,øîà éåìåxeqi` oiprénð äìéëà §¥¦¨©£¦§£¦¨©¦
ïéôøèöîxeqi`y xaeqy ,enrhe ,zexedh mr ze`nh zenda zelap ¦§¨§¦

xeqi` meyn mb ze`nh zendaa yi jkitle ,xg` xeqi` lr lg
xeqi` xeriy milydl zexedh zelap mr sxhvdl zeie`xe ,dlap

.dføîà éqà áøåzetxhvn zelapd lky epzpyna xn`py dny §©©¦¨©
y eyexitíéøBäèmitxhvn.ïîöòì ïéàîèe ïîöòì §¦§©§¨§¥¦§©§¨

:iq` ax ixaca miyexit ipy d`ian `xnbdéøîàc àkéàdny - ¦¨§¨§¥
,cgi mi`nhe mixedh mitxhvn oi`y iq` ax xn`yáøcà àâéìt- §¦¨©§©

epi` mewn lkn ,jk xn` ax mby s`y ,ax ixac lr zwelgna xn`p
mb mitxhvny xaeq d`neh oiprl la` ,dlik` oiprl `l` ok xaeq
dlik` oia eixaca wlig `l iq` ax eli`e ,mi`nh mr mixedh

.mitxhvn mpi` d`neh oiprl mby xaeqy meyn ,d`nehlàkéàå§¦¨
àâéìt àì ,éøîàcoi`y xn`y dne ,ax lr wleg iq` ax oi` - §¨§¦Ÿ§¦¨

`ed mb ezpeek ,mnvrl mi`nhe mnvrl mixedh `l` mitxhvn
.mitxhvny dcen d`neh oiprl la` ,dlik` oiprl

:iq` ax ixac lr dywn `xnbdìîb éiçå äøt úúéî ,éáéúéî- ¥¦¥¦©¨¨§©¥¨¨
,ig lnbn zif ivge dzn dxtn zif ivg lhpäæ íò äæ ïéôøèöî ïéà¥¦§¨§¦¤¦¤

ixdy ,igd on xa` xeqi` oiprl `le dlap xeqi` oiprl `l ,zifkl
a oi`y meyn ,d`neh oiprl `l s`e ,mdn cg`n zifk o`k oi`xy
,`ziixad ixacn `xnbd zwiicne ,dlapk `nhn igd on yxetdàä̈

`l` etxhvi `ly `ziixad dxikfd `ly dnn gken ixd -
zn cg`de ig cg`dykayíäéðL úúéîzif ivg sxiv m` - ¦©§¥¤
y ,mizn mdyk mdipynéqà áøì àéL÷å ,ïéôøèöîitl xn`y ¦§¨§¦§©§¨§©©¦

.mitxhvn mpi` oipr meyly oey`x oeyl
`l` ,jixack `ziixad on wiicz `l :`xnbd zvxznàîéàxen` - ¥¨

,dpnn wiiceàäa lnbd on zif ivge dxtd on zif ivg ylz m`éiç ¨©¥
ïéôøèöî ,íäéðL,igd on xa` xeqi` meyn eilr aiigzdl zifkl §¥¤¦§¨§¦

`weec dixac dhwpy dna wiicl `ziixad dpeekzpy `ed dfe
dfa s`y ,mdipy zzin hrnl d`a `l la` ,lnb iige dxt zzina

.iq` ax ixacke mitxhvn mpi`eef `ziixa df itlépîin zrck - ©¦
,zkled `idøîàc ,àéä äãeäé éaø(:`w oileg)âäBð éçä ïî øáà ©¦§¨¦§¨©¥¤¦©©¥

adnda.äàîè ¦§¥¨
:`ziixad ixac weicn uexizd zxzeq `xnbdìáàylzpd xya £¨

a mdnéàî íäéðL úúéîy ,jvexiz itl ea xnel dvxz dn -àì ¦©§¥¤©Ÿ
éôøèöî,iq` ax ixackeïk íà,jixacl dywièéäøc àéøéà éàî ¦§¨§¦¦¥©¦§¨§¨¦

éðúå`weec epeyl zvexna `pzd dpyy df edn -éiçå äøt úúéî §¨¥¦©¨¨§©¥
,éôøèöî àì íäéðL úúéî eléôà àä ,ìîbeprinydl did lekie ¨¨¨£¦¦©§¥¤Ÿ¦§¨§¦

jk dpy `ly dnne ,etxhvi `l dfa mby mdipy zzina mb eixac
.mitxhvn ea s`y df ote` mb eixaca hrnl `ay gken

ixac jynd gkn iq` ax ixac lr uexizd zegcl dtiqen `xnbd
:`ziixadàéðz ãBòå,zxkfpd `ziixad ixac jynda epipy -éöç §©§¨£¦

úéæxyanäøtdpnn ylzpyúéæ éöçå äéiçaxyanìîbylzpy ©¦¨¨§©¤¨©£¦©¦¨¨
dpnnìîbî úéæ éöçå äøtî úéæ éöç ìáà ,ïéôøèöî ïéà dúúéîa§¦¨¨¥¦§¨§¦£¨£¦©¦¦¨¨©£¦©¦¦¨¨

mdn eylzpyäéiça ïéae lnbde dxtd iiga -dúúéîa ïéa- ¥§©¤¨¥§¦¨¨
,mdipy zzina,ïéôøèöîok m`eàLéø àéL÷wiicl lirl epxn`y ¦§¨§¦©§¨¥¨

mitxhvn mpi` mdipy zzinay epnnàôéqàx`ean day ©¥¨
,mitxhvnyåàì àlài`ce -dpéî òîLyïéôøèöî íäéðL úúéî ¤¨¨§©¦¨¦©§¥¤¦§¨§¦

,`yixa `ziixad dpeekzp mb jkly gxkdae ,`tiqa x`eany enk
xack `ly dpnn gkene.iq` ax i

:`xnbd zvxznøîàuxzi -àpz éàä ,éqà áø Cìdf `pz - ¨©¨©©¦©©¨
ef `ziixa dpyyøáñyøeqéà ìò ìç øeqéà,xg`ezrc jkitle ¨©¦¨©¦

,`ziixad on gkenk dlap xeqi`l mi`nhe mixedh mitxhvny
oi`y dne ,mi`nha mb dlap xeqi` bdep ok` ezrcly meyn
dlap xeqi` oi`y meyn ,jtidl e` lnb zzine dxt iiga mitxhvn
zzin xg`l s` exeqi` oi`e ,diiga dpnn yxetd xa` lr lg
mly xeriy o`k oi`y `vnpe ,igd on xa` meyn `l` dndad
eixacy ,iq` ax ixac lr ef `ziixan zeywdl oi`e .cg` xeqi`n
,'xeqi` lr lg xeqi` oi`' mixaeqd mixg` mi`pz zhiya mikled
mitxhvn mpi` jkitle ,dlap xeqi` meyn mi`nha oi` mdixacle

.mixedh zlap mr
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אייר, תשי"ט

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שמואל מנחם מענדל שי'

שלום וברכה!

שתצליחנה  רצון  ויהי  האחרונים,  השבועות  במשך  מפעולות  ר"פ  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

הפעולות באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, ובודאי למותר להאריך בגודל הזכות של המשתדלים בזה, 

ויהי רצון שיקוים בהם שכר מצוה מצוה ומצוה גוררת מצוה, שילכו מחיל אל חיל בפעולות האמורות, ועד 

לופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ועד לנחלה בלי מצרים. והרי השנה הזאת שבת היא לה' וכשפועלים בה 

ברוחניות הענינים הנרמזים בשש שנים תזרע, כידוע שכללות עניניהם תורה ולימודה, שלימוד מביא לידי 

מעשה, אז מתקרבים למדריגה עוד נעלית יותר, משבת לה' - לשבת שבתון, וכסדר הפסוקים בריש פרשה 

בהר. עיין ג"כ לקו"ת בהר ד"ה ושבתה, ספר מאמרי אדמו"ר מוהר"ש דשנת תרכ"ז ד"ה ושבתה ובסופו 

- שבת שבתון זהו כמו לעתיד לבוא ליום שכולו שבת. וכמבואר בהמשך של ר"ה תרס"ו שגם בלע"ל זהו 

הדרגא הכי ראשונה במעלה.

בברכה לבשו"ט בטוב הנראה והנגלה.

מ. שניאורסאהן



קסי oifge` mipy` cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

åðù àì áø øîàd`nh dnda zlap elit` :rnync ,ef mr ef zetxhvn zelapc Ð

(`i `xwie) aizk ediiexzac ,oda rbepd d`neh oiprl `l` ,dxedh dnda zlap mr

"dlap lk elk`z `l" meyn dilr aiigl ,dlik` oiprl la` ."`nhi dzlapa rbepd"

,ef mr ef zetxhvn onvr ipta mixedh zelap `l` .oitxhvn `l Ð (ci mixac)

xeqi` oiprl la`) onvr ipta ze`nh zelape

lr lg xeqi` oi`c ,(oitxhvn `l Ð dlik`

xeqi` lr liige dlap xeqi` iz` `lc ,xeqi`

.oitxhvn `l jkld ,d`nh dndaøîà éåìå
éôøèöî éîð äìéëàì åìéôà:xaqwc Ð

meyn zg` :mizy aiige ,xeqi` lr lg xeqi`

.dlap meyn zg`e ,d`nh dndaàëéà
áøãà àâéìô éñà áøã àä éøîàãopivne Ð

iq` ax xn`wc i`d (xaqwc) `nwe`l

(meyn) Ð "dnvrl d`nhe dnvrl dxedh"

miwene .dlik` oiprl oiae d`neh oiprl oiac

zelapd lk" ipzc oizipznl iq` ax

oi`nhe onvr ipta oixedh epiid Ð "zetxhvn

epiide .d`neh oiprl elit`e ,onvr ipta

,`bilt `l :ixn`c `ki`e] ."axc` `bilt"

ike .axck iq` axcl inp inwe`l [opivnc

oiprl Ð "onvrl oixedh" iq` ax xn`w

,oitxhvnc inp ikd Ð d`nehl la` ,dlik`

.axk epiideìîâ ééçå äøô úúéîm`y Ð

lnbn zif ivg jzge dzn dxtn zif ivg lhp

meyn `l ,aiigl oitxhvn mpi` Ð mlk`e ig

igd on xa` meyn `le ,dxt zzinc dlap

.ig lnbn `adíäéðù úúéî àäzn lnbn zif ivge dzn dxtn zif ivg lhpy Ð

xn`wc ,axc` `biltc xn`c o`nc `ail` iq` axl `iywe ,d`nehl oitxhvn Ð

,ikextl ivn `l axl la` .onvrl zexedhe onvrl ze`nh inp d`neh oiprl elit`

.xn`w d`neh oiprl Ð oitxhvn mdizy zzin `dc `iwec `dl inwe`l ivn axc

ïéôøèöî ïäéðù ééç àä àîéà.igd on xa` zifkl Ðàéä äãåäé éáø éðîåxn`c Ð

.d`nha inp bdep igd on xa`c (`,`w oileg) "dypd cib" wxtaïäéðù úúéî ìáà
éôøèöî àì [éàî].onvrl ze`nhe onvrl zexedhc meyn Ðïë íài`n` Ð

`d ,zn dfe ig dfc meyn "oitxhvn oi` lnb iige dxt zzin" `ziixa ipze hidx

:ikd ipzile .mizn mdipyc ab lr s` ,"oitxhvn oi` odipy zzin elit`" opixn`

lnb iige dxt zzin" ipzcnc i`ce `l` !"oitxhvn oi` mdipy Ð lnbe dxt zzin"

.iq` axl `iywe ,oitxhvn Ð odipy zzin `dc dil `xiaqc llkn ,"oitxhvn opi`

'åëå äøô úéæ éöç àéðú ãåòåoiiga oia ,lnbn zif ivge dxtn zif ivg la` Ð

ipzwc lirlc `ziixa i`dc `tiq epiide .oitxhvn Ð odipy zzina oia ,oiig odipyy

."lnb iige dxt zzin"àùéø àéù÷:zwiicc ,'eke "lnb iige dxt zzin" ipzwc Ð

diiga oia dxtn zif ivg la`" ipzwc `tiq `d` ,oitxhvn `l Ð odipy zzin `d

,odipy zzin ztxhvn Ð `tiqcn :dpin rny e`l `l` !"oitxhvn Ð dzzina oia

.axc` `biltc ixn`c `ki`l iq` axl `iywe ,odipy zzin ztxhvn Ð inp `yixa

øåñéà ìò ìç øåñéà øáñ÷ àðú éàä éñà áø êì øîàxeqi` `ki`c ab lr s`c Ð

il `xiaq `l` ,ikd il `xiaq `le .oitxhvn ikdl ,dlap xeqi` `ki` ,d`nh ly

zzin" `yixa ipzwc `de .oitxhvn oi` Ð odipy zzine ,xeqi` lr lg xeqi` oi`c

iz` `lc ,d`nh dndalc igd on xa`e dlap epiid Ð "oitxhvn oi` lnb iige dxt

"diiga dxtn zif ivg" `tiq ipzwc `de .igd on xa` xeqi`` liige dlap xeqi`

xeqi` `l` ,dlap xeqi` `kil d`nh dndaac ,dlap xeqi` `kil mzd Ð 'eke

" ipzwc `yix `dc ,`tiq` `yix dyw :xg` oipr .igd on xa`e d`nh dndaivg

ipzwc `tiq `dl dyw "oitxhvn oi` Ð dzzina lnbn [zif] ivge diiga dxtn zif

ipzwc `dc ."oitxhvn Ð dzzina oia diiga oia lnbn zif ivge dxtn zif ivg la`"

."oitxhvn" ipzwe ,dzxag iige `cg zzina oia :dil rnyn "dzzina oia diiga oia"

,xninl jl zi` i`n `l` :xn`w ikde .oitxhvn odipy zzinc dpin rny e`l `l`

oia diiga [oia]" ipzwc `tiq `dl iyextl jixv ikd Ð `tiql `yix iywiz `lc

axl `iywe .oitxhvnc ipzwe ,odipy zzina oia dzzina oia :ikd uixz ,"dzzina

inp d`nehl elit`c iq` axl dil `xiaqc rnync ,axc` `biltc `pyil jdl iq`

.oitxhvn oi`'åëå øáñ àðú éàä éñà áø êì øîà.dxend on `le Ð
øîà
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lg xeqi` oi` xn`c o`nl ixii` edlek i`cec :yxtl d`xpe !xeqi` lr lg xeqi`

dcen `kd ,xeqi` lr lg xeqi` oi` `nlrac ab lr s` :jl xn` iele .xeqi` lr

ebe] dliap alge" :(f `xwie) aizkc ,dlapa `xw ilbc ,xeqi` lr lg xeqi`clek`e ['

oicd `ede ,alg xeqi` lr legie dliap xeqi` `ai :dxn` dxezd Ð "edelk`z `l

iq` axe .d`nh` dliap xeqi` inp liigc

.onvr ipta oi`nhe onvr ipta mixedh :xne`

oiprlc xaqwe ,axc` `bilt :ixn`c `ki`

i`ne :xn`z m`e .itxhvn `l inp d`neh

epyxitck Ð dlik` oiprl gpizdc ,`nrh

d`neh oiprl `l` ,md mixeqi` ipyc lirl

dxedh xeqi` `de ?itxhvn `l i`n` Ð

oeik xaqwc :xnel yi !d`neh meyn d`nhe

inp d`neh oiprl ,itxhvn `l dlik` oiprlc

oizipzna ipzw `de :xn`z m`e .itxhvn `l

lkl itxhvnc :rnync "zeliapd lk"

ixiinc :xnel yi ?d`neh oiprl zegtd

d`nha e` ,dxte fr oebk dxedhe dxedha

`de :xn`z m`e .xenge lnb oebk d`nhe

dey ez`nehe exeriyy lk" oizipzna ipzw

d`neh ly oia zeliapd lke ,"oitxhvn Ð

yi !dey exeriye ez`neh dxedh ly oia

,mivxya `l` oitxhvn xn`w `lc :xnel

dndaa la`] .dlik` oiprl miwelg oi`y

d`nh e` dxedh oebk [dlik` oiprl dwelgc

.itxhvnc xn`w `l `da Ðàëéàåixn`c

ipta mixedh" xn`wc `de Ð axc` bilt `l

.axl dcen d`neh oiprl la` ,xn`w dlik` oiprl Ð "onvr ipta oi`nhe onvr

éáéúéîÐ oitxhvn mdipy zzin `d df mr df oitxhvn oi` lnb iige dxt zzin

iwen axc meyn ,axl jixt `l la` .axc` biltc xn`wc `pyill iq` axl dywe

`nl` ,"iq` ax jl xn`" jenqa xn`wcn dxe`kl rnyn oke .d`neh oiprl dl

`d jgxk lr `de ,d`neh oiprl ax dl iwen ivn ikidc ,eze .jixtw `wec iq` axl

ivg lk` m`y ,xn`w dlik` oiprl Ð "oitxhvn oi` lnb iige dxt zzin" xn`wc

`le dlap meyn `l aiigzdl oitxhvn oi` Ð ig lnbn zif ivge dzn dxtn zif

xn`ck ,d`neh mey `kiiy `l lnb iigac ,ixiin `l d`neh oiprlc .d`neh meyn

:xnel yie ?`nhn epi` igd on yxetd xyac (a,gkw oileg) "ahexde xerd" wxta

zxeza mzd xn`ck ,d`neh dia `kiiyc ,igd on xa` epiid `kdc "lnb iig"c

,sexiv il dnl ,ok m` :xn`z m`e .dlapc `inec `iede ,oitilg el oi`y itl ,mipdk

oicib xya `diy opira mewn lknc :xnel yi ?xeriy el oi`c mzd opixn` `d

sexiv jixv jkle ,`kil xya la` ,zenvre oicib `zi`ca ixiin `kde .zenvre

opixn` `de ,"oitxhvn odipy iig `d" igc `w ikid :`iyw mewn lkne .`nhiy mcew

xaer epi` Ð uegan ewlg m` mly xa`a s`c ,(a,bw my) "dypd cib" wxt seqa

elk`e mipyl xa`d wlg m`c `nl` .eilripyn zifk oky lke .xeht Ð elek

`kd ixiin jgxk lrc dpin rny `l` !xehtc ,dfn xa` ivge dfn xa` ivg ,mixa`

ikd oi`c :xnel yie ?iq` axl jixtc enk axl jixt `l i`n` ok m`e ,dlik` oiprl

lral dil `xiaqc meyn Ð "iq` ax jl xn`" xn`wc `de ,axl elit` jixtc inp

`lc cenlzddil `gip inp `nrh i`dn Ð iq` axl `gipc ikid ike ,axc` bilt

iq` axe ax ok m` ,axc` `bilt `lc oeyld itlc :digiy ixen xne` cere .axl

.ecinlz did `edy ,xn`w axc dinyn iq` axe ,cg` lkd

éáøåigd on xa`c (a,`w oileg) "dypd cib" wxta xn`wc :yexit Ð `id dcedi

,dxedhae d`nha bdepc igd on xyal oicd `ede ,dxedhae d`nha bdep

hidxc `ixi` i`n .igd on xa` meyne ,dlik`a aiigzdl mdipy iig oitxhvn jkle

oeyle ."lnb iige dxt zzin" hwpc `ixi` i`n ,xnelk Ð "lnb iige dxt zzin" ipze

."zenewn x`yn `ed dpeyn dlirn" ivewn dyn epaxãåòåÐ 'ek zif ivg `ipz

zzinc dpin rny `nl`" .`tiq` `yix `iyw Ð oitxhvn 'ek dxtn zif ivg la`

oia mzzina oia" `ziixa jdc `tiqa xn`wc `d s` :yexit Ð "oitxhvn mdipy

dywz ok m` .oitxhvnc ,`kti` e` dxt zzine lnb iig oebk :xnel dvex "mdiiga

mdipy zzina oia :xnel yie .oitxhvn mdipy zzina dpin rny `l` !`tiq` `yix

iedizc iywiz `lc `ziixad ayiil ick wx df oi` ,ikd xn`wc `de .mdiiga oia

,zn cg`e ig cg` :xnel dvex odiiga oia mzzina oia `d ded i` `dc ,`zyayn

lirl epyxitck Ð xeqi` lr lg xeqi` oi` xn`c o`nl `pin`w `p`e ,xeqi` lr lg xeqi` `pz i`d xaqw :iq` ax jl xn` .`ed mdipy zzin xity gken mewn lkn

.xeqi` lr lg xeqi` oi` xn`c o`nc `ail` ibilt i`xen` edlekc
i`n
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äìéëà ïéðòì ìáà ,äàîeè ïéðòì àlà eðL àì¯ Ÿ¨¤¨§¦§©§¨£¨§¦§©£¦¨
,ïîöò éðôa ïéøBäèíéàîèe:øîà éåìå .ïîöò éðôa §¦¦§¥©§¨§¥¦¦§¥©§¨§¥¦¨©

íéøBäè :øîà éñà áøå .ïéôøèöî éîð äìéëàì eléôà£¦©£¦¨©¦¦§¨§¦§©©¦¨©§¦
,áøcà àâéìt :éøîàc àkéà .ïîöòì ïéàîèe ,ïîöòì§©§¨§¥¦§©§¨¦¨§¨§¦§¦¨©§©
éiçå äøt úúéî :éáéúéî .àâéìt àì :éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦¨§¦¨¥¦¥¦©¨¨§©¥

ìîâ¯íäéðL úúéî àä ,äæ íò äæ ïéôøèöî ïéà ¨¨¥¦§¨§¦¤¦¤¨¦©§¥¤
¯íäéðL éiç àä :àîéà !éñà áøì àéL÷å ,ïéôøèöî¦§¨§¦§©§¨§©©¦¥¨¨©¥§¥¤
¯épîe ,ïéôøèöî¯ïî øáà :øîàc ,àéä äãeäé éaø ¦§¨§¦©¦©¦§¨¦©£©¥¤¦

?éàî íäéðL úúéî ìáà .äàîèa âäBð éçä¯àì ©©¥¦§¥¨£¨¦©§¥¤©¨
äøt úúéî éðúå èéäøc àéøéà éàî ïk íà ,éôøèöî¦§¨§¦¦¥©¦§¨§¨¥§¨¥¦©¨¨
,ãBòå !éôøèöî àì íäéðL úúéî eléôà àä ,ìîâ éiçå§©¥¨¨¨£¦¦©§¥¤¨¦§¨§¦§

ìîb úéæ éöçå äéiça äøt úéæ éöç :àéðzdúúéîa¯ ©§¨£¦©¦¨¨§©¤¨©£¦©¦¨¨§¦¨¨
úéæ éöçå äøtî úéæ éöç ìáà ,ïéôøèöî ïéàìîbîïéa , ¥¦§¨§¦£¨£¦©¦¦¨¨©£¦©¦¦¨¨¥

dúúéîa ïéa äéiça¯!àôéqà àLéø àéL÷ .ïéôøèöî §©¤¨¥§¦¨¨¦§¨§¦©§¨¥¨©¥¨
íäéðL úúéî :dpéî òîL åàì àlà¯øîà !ïéôøèöî ¤¨¨§©¦¨¦©§¥¤¦§¨§¦£©

.øeqéà ìò ìç øeqéà øáñ àpz éàä :éñà áø Cì̈©©¦©©¨¨©¦¨©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc dlirn(iyily meil)

eðL àì,ef mr ef zeliapd lk zetxhvny epzpynaïéðòì àlà Ÿ¨¤¨§¦§©
äàîeè,zelapa zbdepdïéðòì ìáàlr zewln aiigzdläìéëà §¨£¨§¦§©£¦¨

ilra zlap `l` ,zifk xeriyl zetxhvn zeliapd lk oi` ,mxyan
miigïîöò éðôa ïéøBäèmeyn mdilr zewll zifkl cgi mitxhvn §¦¦§¥©§¨

,dlap zlik` ly e`lemiig ilraïéàîèmitxhvnïîöò éðôa §¥¦¦§¥©§¨
oi` la` ,d`nh dnda zlik` ly e`l meyn mdilr zewll zifkl
lr lg xeqi` oi`'y oeikn ,dlap zlik`ay e`l meyn mdilr miaiig
dnda xeqi` mdilr yi xak mdiiga mceray xg`ne ,'xeqi`

pi` jkitle ,mzena mdilr lg dlap xeqi` oi` ,d`nhmiie`x m
e`l meyn eilr zewll zifkl zexedh zenda mr sxhvdl

.dlap zlik`ayì eléôà ,øîà éåìåxeqi` oiprénð äìéëà §¥¦¨©£¦§£¦¨©¦
ïéôøèöîxeqi`y xaeqy ,enrhe ,zexedh mr ze`nh zenda zelap ¦§¨§¦

xeqi` meyn mb ze`nh zendaa yi jkitle ,xg` xeqi` lr lg
xeqi` xeriy milydl zexedh zelap mr sxhvdl zeie`xe ,dlap

.dføîà éqà áøåzetxhvn zelapd lky epzpyna xn`py dny §©©¦¨©
y eyexitíéøBäèmitxhvn.ïîöòì ïéàîèe ïîöòì §¦§©§¨§¥¦§©§¨

:iq` ax ixaca miyexit ipy d`ian `xnbdéøîàc àkéàdny - ¦¨§¨§¥
,cgi mi`nhe mixedh mitxhvn oi`y iq` ax xn`yáøcà àâéìt- §¦¨©§©

epi` mewn lkn ,jk xn` ax mby s`y ,ax ixac lr zwelgna xn`p
mb mitxhvny xaeq d`neh oiprl la` ,dlik` oiprl `l` ok xaeq
dlik` oia eixaca wlig `l iq` ax eli`e ,mi`nh mr mixedh

.mitxhvn mpi` d`neh oiprl mby xaeqy meyn ,d`nehlàkéàå§¦¨
àâéìt àì ,éøîàcoi`y xn`y dne ,ax lr wleg iq` ax oi` - §¨§¦Ÿ§¦¨

`ed mb ezpeek ,mnvrl mi`nhe mnvrl mixedh `l` mitxhvn
.mitxhvny dcen d`neh oiprl la` ,dlik` oiprl

:iq` ax ixac lr dywn `xnbdìîb éiçå äøt úúéî ,éáéúéî- ¥¦¥¦©¨¨§©¥¨¨
,ig lnbn zif ivge dzn dxtn zif ivg lhpäæ íò äæ ïéôøèöî ïéà¥¦§¨§¦¤¦¤

ixdy ,igd on xa` xeqi` oiprl `le dlap xeqi` oiprl `l ,zifkl
a oi`y meyn ,d`neh oiprl `l s`e ,mdn cg`n zifk o`k oi`xy
,`ziixad ixacn `xnbd zwiicne ,dlapk `nhn igd on yxetdàä̈

`l` etxhvi `ly `ziixad dxikfd `ly dnn gken ixd -
zn cg`de ig cg`dykayíäéðL úúéîzif ivg sxiv m` - ¦©§¥¤
y ,mizn mdyk mdipynéqà áøì àéL÷å ,ïéôøèöîitl xn`y ¦§¨§¦§©§¨§©©¦

.mitxhvn mpi` oipr meyly oey`x oeyl
`l` ,jixack `ziixad on wiicz `l :`xnbd zvxznàîéàxen` - ¥¨

,dpnn wiiceàäa lnbd on zif ivge dxtd on zif ivg ylz m`éiç ¨©¥
ïéôøèöî ,íäéðL,igd on xa` xeqi` meyn eilr aiigzdl zifkl §¥¤¦§¨§¦

`weec dixac dhwpy dna wiicl `ziixad dpeekzpy `ed dfe
dfa s`y ,mdipy zzin hrnl d`a `l la` ,lnb iige dxt zzina

.iq` ax ixacke mitxhvn mpi`eef `ziixa df itlépîin zrck - ©¦
,zkled `idøîàc ,àéä äãeäé éaø(:`w oileg)âäBð éçä ïî øáà ©¦§¨¦§¨©¥¤¦©©¥

adnda.äàîè ¦§¥¨
:`ziixad ixac weicn uexizd zxzeq `xnbdìáàylzpd xya £¨

a mdnéàî íäéðL úúéîy ,jvexiz itl ea xnel dvxz dn -àì ¦©§¥¤©Ÿ
éôøèöî,iq` ax ixackeïk íà,jixacl dywièéäøc àéøéà éàî ¦§¨§¦¦¥©¦§¨§¨¦

éðúå`weec epeyl zvexna `pzd dpyy df edn -éiçå äøt úúéî §¨¥¦©¨¨§©¥
,éôøèöî àì íäéðL úúéî eléôà àä ,ìîbeprinydl did lekie ¨¨¨£¦¦©§¥¤Ÿ¦§¨§¦

jk dpy `ly dnne ,etxhvi `l dfa mby mdipy zzina mb eixac
.mitxhvn ea s`y df ote` mb eixaca hrnl `ay gken

ixac jynd gkn iq` ax ixac lr uexizd zegcl dtiqen `xnbd
:`ziixadàéðz ãBòå,zxkfpd `ziixad ixac jynda epipy -éöç §©§¨£¦

úéæxyanäøtdpnn ylzpyúéæ éöçå äéiçaxyanìîbylzpy ©¦¨¨§©¤¨©£¦©¦¨¨
dpnnìîbî úéæ éöçå äøtî úéæ éöç ìáà ,ïéôøèöî ïéà dúúéîa§¦¨¨¥¦§¨§¦£¨£¦©¦¦¨¨©£¦©¦¦¨¨

mdn eylzpyäéiça ïéae lnbde dxtd iiga -dúúéîa ïéa- ¥§©¤¨¥§¦¨¨
,mdipy zzina,ïéôøèöîok m`eàLéø àéL÷wiicl lirl epxn`y ¦§¨§¦©§¨¥¨

mitxhvn mpi` mdipy zzinay epnnàôéqàx`ean day ©¥¨
,mitxhvnyåàì àlài`ce -dpéî òîLyïéôøèöî íäéðL úúéî ¤¨¨§©¦¨¦©§¥¤¦§¨§¦

,`yixa `ziixad dpeekzp mb jkly gxkdae ,`tiqa x`eany enk
xack `ly dpnn gkene.iq` ax i

:`xnbd zvxznøîàuxzi -àpz éàä ,éqà áø Cìdf `pz - ¨©¨©©¦©©¨
ef `ziixa dpyyøáñyøeqéà ìò ìç øeqéà,xg`ezrc jkitle ¨©¦¨©¦

,`ziixad on gkenk dlap xeqi`l mi`nhe mixedh mitxhvny
oi`y dne ,mi`nha mb dlap xeqi` bdep ok` ezrcly meyn
dlap xeqi` oi`y meyn ,jtidl e` lnb zzine dxt iiga mitxhvn
zzin xg`l s` exeqi` oi`e ,diiga dpnn yxetd xa` lr lg
mly xeriy o`k oi`y `vnpe ,igd on xa` meyn `l` dndad
eixacy ,iq` ax ixac lr ef `ziixan zeywdl oi`e .cg` xeqi`n
,'xeqi` lr lg xeqi` oi`' mixaeqd mixg` mi`pz zhiya mikled
mitxhvn mpi` jkitle ,dlap xeqi` meyn mi`nha oi` mdixacle

.mixedh zlap mr
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xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dlirn(iyily meil)

aiigzdl mivxy zlik` xeriy oipra ax ixac d`ian `xnbd
:e`l xeqi`a mdilríéöøL úìéëà ,áø øîà äãeäé áø øîàoi` ¨©©§¨¨©©£¦©§¨¦

åéìò ä÷Bì`l`úéfëad`neh oiprly s`e ,dxezay mixeqi` lkak ¤¨¨§©©¦
.dycrka mxeriy mda zbdepdàîòè éàîdlik`l s`y xn`p `l ©©£¨

,dycrka mxeriy didieäa áéúk äìéëàoie`lay meyn - £¦¨§¦§
.zifkn zegta dlik` oi`e ,dlik` oeyl xn`p mivxya mixen`d

:ax ixac lr dywn `xnbddén÷ àðéðç éaø øa éñBé éaø éðúäå§¨¨¥©¦¥©©¦£¦¨©¥
,ïðçBé éaøcdxeza xn`p(dk k `xwie)äîäaä ïéa ízìcáäå' §©¦¨¨§¦§©§¤¥©§¥¨

úà eöwLú àìå øBähì àîhä óBòä ïéáe äàîhì äøBähä©§¨©§¥¨¥¨©¨¥©¨§Ÿ§©§¤
øLà äîãàä NBîøz øLà ìëáe óBòáe äîäaa íëéúBLôð©§¥¤©§¥¨¨§Ÿ£¤¦§¨£¨¨£¤

,'ànèì íëì ézìcáäy dnne,äìéëàa áeúkä çútxn`py dny ¦§©§¦¨¤§©¥¨©©¨©£¦¨
,dlik`a jiiyd oeyl `ed 'mkizeytp z` evwyz `le' weqta

,`ed dlik` ici lr ytp uewiyyäàîeèa íéiñåxy`' xn`py dna §¦¥§§¨
y jkn cenll yi ,'`nhl mkl izlcadäàîeh äîdxeriy ©§¨

äìéëà óà ,äLãòëamivxya `id mb dxeriydéñl÷å .äLãòëa §¨£¨¨©£¦¨§¨£¨¨§¦§¥
ïðçBé éaø,eiptl dzpypy ef `ziixa ixac z` opgei iax gaiye - ©¦¨¨

,mzenk xaeqy jkn gkeneáøãì àéL÷åmivxy xeriyy xn`y §©§¨¦§©
:`xnbd zvxzn .zifka dlik` oiprlïàk ,àéL÷ àì`ziixaa - Ÿ©§¨¨

da xaecnd ,dycrka mxeriyy zxne`dïúúéîamivxyd ly §¦¨¨
dycrka mxeriy dlik`l s` jkle ,dycrka d`neh mda zbdepy

eli`e ,`ziixaa xn`pd ywidd meynïàkxne`d ax ixaca - ¨
mda xaecnd ,zifka mxeriyyïäéiçad`neh oi`y mivxyd ly §©¥¤

oiprl mb jkitle ,dycrk xeriy f` mda xn`p `le ,mda zbdep
.dxezay mixeqi` lkk zifka mxeriy dlik`

:df uexiz lr dywn iia`áø àäå ,ééaà déì øîàxeriyy xn`y ¨©¥©©¥§¨©
,zifka mivxy zlik`éà÷ ïéúéðúnàepzpyn lr eixac exn`p - ©©§¦¦¨¥

eixacy myky ,df mr df mitxhvn mivxyd lky zxne`d
lirl mixen`d(`"r)sexivl dlik` oiprl zelap sexiv oia wlgl

zlik` xeriya el` eixac mb jk ,epzpyn lr exn`p d`neh oiprl
dpynd dxn` eilry xeriydy cnlle ,epzpyn lr exn`p mivxy

,zifka `ed el mitxhvnyïéúéðúîeoic zx`and epzpyn `lde - ©§¦¦
éðz÷ ,íéöøMä ìk`id zwqer -,ïúúéîa eléôàda dpyp `ldy ¨©§¨¦¨¨¥£¦§¦¨¨

dpeekd da mixkfpd mivxyd mby xazqne ,zelap z`neh oic mb
,mizn mdyk mb mda.(éàäî àúøeôe éàäî àúøet àkéàc åàì)¨§¦¨§¨¥©§¨¥©

:iia` ziiyew z` sqei ax uxznóñBé áø déì øîà,iia`làéää ¨©¥©¥©¦
à÷eic,dpynd lr miaqen ax ixacy epnn zcnly df weic -Cìéc ¦¨¦¨
àeäip` xaeqy meyn ,df weicl yyeg ipi` ,xnelke ,`di jly -

yøîà÷ àîìòa àzòîL áøipta `xnink eixac z` ax xn` - ©§©§¨§¨§¨¨¨©
zxacn ok` dpyndy s` jkitle ,dpynd ixac lr `le dnvr
mivxya md mb mixen` ax ixacy jkn gikedl oi` mizn mivxya
opgei iax ixacl mdn dxizq oi`e ,miig mivxya exn`p `l` ,mizn

.dycrka dlik`l mxeriyy mizn mivxya xn`y
:opgei iax ixac lr dywne zxfeg `xnbdïðçBé éaø déñl÷åike - §¦§¥©¦¨¨

`pipg xa iqei iax eiptl dpyy `ziixad ixac z` opgei iax qliw
`ed mb xaeqy gken jkn `lde ,dycrka mivxy zlik` xeriyy

jk lre ,okéáéúéî,`ziixaa epipy ,daiyid ipa eywd -ïéøáéàä ¥¦¥¨¥¨¦
,mi`nhn mdy miig ilra ly minlyøeòéL ïäì ïéà,mz`nehl ¥¨¤¦

eäìáð úéfkî úeçt eléôà,dz`neh xeriy `edyúeçôe £¦¨¦©©¦§¥¨¨
õøMä ïî äLãòkî,ez`neh xeriy `edy,ïéànèîxa`y meyn ¦©£¨¨¦©¤¤§©§¦

.xeriykn zegta s` `nhl zeaiyg ea yie `ed mlyéaø øîàå§¨©©¦
,ïðçBézegta `nhl mly xa` aeyg d`neh oiprly it lr s`y ¨¨

mewn lkn ,xeriyknïäéìò ïé÷Bì ïéàmzlik` lr -,úéfëa àlà ¥¦£¥¤¤¨§©©¦
mzlik` xeriy mivxy s`y opgei iax zrcy jkn x`ean ixde
z` opgei iax qliw recn ok m` dywe ,zifka `ed mdilr zewll
mb dycrka mxeriyy eiptl dpyy `pipg xa iqei iax ixac

.dlik`làáø øîà,ef `iyew uxzláeúkä øac ïéìcáeîa- ¨©¨¨§§¨¦¦¥©¨
yenxz xy` lkae serae dndaa mkizeytp z` evwyz `le' weqtd
dpyy `ziixad dcnl epnny '`nhl mkl izlcad xy` dnc`d
ezligza xn`p ,dycrka mivxy zlik` xeriyy `pipg xa iqei iax
,milcaend mivxya `l` xacn epi`y cenll yi jkne ,'mzlcade'

mpicy dxeza mixen`d mivxyd dpeny mdemivxy x`yn lcaen
xeriyy `ziixa dze` dxn`y `ed dl`ae ,d`neh mda yiy jka
ixace ,mivxy x`ya `l la` ,mz`neh xeriyk dycrka mzlik`
x`ya mixacn zifka `l` mivxy zlik` lr miwel oi`y opgei iax

.el` mivxy dpenya `le mivxy
:`ax uexiz lr dywn dad` xa `c` axøa àãà áø déì øîà̈©¥©£¨©

äzòî àlà ,àáøì äáäà`ly 'mYlCade' xn`py dnn epcnly - ©£¨§¨¨¤¨¥©¨§¦§©§¤
lcaen mpicy miig ilraa `l` d`nehl dlik` weqtd deyd

a ,mixg`néâìôéì énð äîäada mb wlgp -úìcáeî ïéadnda - §¥¨©¦¦§§¦¥§¤¤
,dlik`a zxzen `idy jka zenda x`yn lcaen dpicy dxedh

ìdndaúìcáeî dðéàLexkfp jkly xn`pe ,d`nh dnda xnelk - §¤¥¨§¤¤
xeriyd oi`y cnll ick ,zexedhe ze`nh zenda mb df weqta
dnda la` ,dxedh dndaa `l` dlik` xeriyk zifka d`nehl

.dviaka d`nehl dxeriy `di d`nh
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oifge` mipya cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

úéæëá àìà ïäéìò ä÷åì åðéà íéöøù úìéëà áø øîà äãåäé áø øîà`le Ð

.dycrkaåäá áéúë äìéëà àîòè éàî,(`i `xwie) "md uwy ik melk`z `l" Ð

.zifkn dzegt dpi` dlik`eäìéëàá áåúëä çúô(k `xwie my) aizkc i`dc Ð

.diytp uwyn Ð edl lik` ikc ,dlik`a epiid Ð "mkizeytp z` evwyz `le"íééñå
äàîåèámy) "`nhl mkl izlcad xy`" Ð

Ð uxy z`neh dn :jl xnel `l` .(`xwie

odilr dwel Ð dlik` s` ,dycrka

.dycrkaïðçåé éáø äéñì÷åipzc i`dl Ð

dcedi axl `iywe ,`pipg iax xa iqei iax

."zifka" xn`c ax xn`ïàë àéù÷ àì
ïúúéîá ïàë ïäééçáÐ "zifk" ipzc `d Ð

lik` ik la` ,odiiga ediipin lik` ik epiid

,iwl dycrka elit` Ð ozzina ediipin

.d`nehc `inecéà÷ ïéúéðúîà éîð áø àäå
ax xn`wc meyn ,`ed ikdc irci `pne Ð

`idde ,"dlik` oiprl `l` epy `l" lirl

zelapd lk"` ,i`w oizipzn` i`ce

zlik`" ax xn`wc `d inp `kd ."oitxhvn

,oizipzn` i`w "zifka odilr dwel mivxy

oizipzne ."df mr df oitxhvn mivxyd lk"`

zelapd lk" ipzw `dc ,ixiin `w ozzina Ð

oeike .ozzina epiidc ,"ef mr ef zetxhvn

inp ax xn`wc `dc llkn ,oizipzn` i`wc

axcl `vxzn ikide ,ozzina i`w "zifka"

odiiga'åëå àúøåô àëéàã ?eprny `l Ð

.eyexitàåää ééáàì óñåé áø äéì øîà
àéä êìéã à÷åéã`wc `weic i`d ,xnelk Ð

eze` `di jly ,i`w oizipzn` axc zwiic

zlik`" xn`c axc il `xiaq `le .wecwc

.xn`w `nlra `zrny `l` ,oizipzn` i`w `l 'eke "mivxy,ïðçåé éáø äéñì÷å
éáéúéîzlik`c dil `xiaqc rnync ,opgei iax diqlwc lirl xn`wc `d lr Ð

.`zyd dil aizen ,dycrka mivxyøåòéù íäì ïéà íéøáàä`edy lk xa`c Ð

`edy ,uxyd on mly xa` e` ,zelap oiprl zifkn zegt `ed elit` ,mly `ed m`

xeriyk oda oi`y it lr s` ,oinly oixai` ode li`edc .oi`nhn Ð dycrkn zegt

.iaiygc meyn ,oi`nhn Ðúéæëá àìà ïäéìò ä÷åì ïìëåàä ïéà ïðçåé éáø øîàå
i`ce `ziixa jde ,"oixai`d"c `ziixa i`d` i`w opgei iaxc rnyn `zyde Ð

`l` oiwel oi`" opgei iax xn`e ,"zelap zifkn zegt elit`" ipzwc ,ixiinw ozzina

,dycrka odilr oiwelc `pipg iax xa iqei iaxc `dl opgei iax diqlw ikide ,"zifka

ixiinw ozzinac inp dl `pniwe`c?!ïðçåé éáøãà ïðçåé éáøã àéù÷åàáø øîà
áåúëä øáã ïéìãáåîás` ,dycrka d`neh dn" `iddl opgei iax diqlwc `dc Ð

jpda ,"mzlcade" oda aizkc ipda .aezkd xac oilcaena Ð "dycrka dlik`

on xzei d`neh oiprl oixenge mivxy x`yn oilcaeny dxezay mivxy dpeny

rnync ,`xw xn`w edpdae .dpeny ipd `l` llk enhn `l mixg`c ,mixg`d

i`w `l "zifka `l` odilr oiwel oi`" opgei iax xn`c i`de .dycrka inp dlik`c

oiwel oi`c opgei iax xn`w ,oilcaen opi`y mivxya ixiin i`ce `ziixac ,`ziixa`

.zifka `l` odilräúòî àìàoia `xeriy ipync ,aezkd xac oilcaenac Ð

,`xw cga mivxyl `pngx dyiwde li`ed ,inp dnda .oilcaen opi`yl oilcaen

xy` lka 'ebe mzlcade" aizkc ,mivxyl dxedh dnda zlape d`nh dnda zlap

dpi`yl zlcaen oia ipyc ,edpiyw` ikdlc inp `nip Ð 'ebe "dnc`d yenxz

dndal .zlcaena epiid Ð zifka d`nhn dlapc xn`wc `dc :ikd `nile .zlcaen

la` .dlik`a zxzenc ,ze`nh zendan zlcaeny Ð "zlcaen" dl ixw dxedh

`ki`c cr ,zifkn ith `ki`c cr d`nhn `l Ð zlcaen dpi`y ,d`nh dnda
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éàî.zifka dlik` mzqe Ð eda aizk dlik` `nrhçúôd`neha miiqe dlik`a

[z`] evwyz `le (dxedhl d`nhd) dndad oia (mz`) mzlcade" :aizkc Ð

aezkd gzt" jl ixd Ð "dnc`d yenxz xy` lkae serae dndaa mkizeytp

"`nhl [mkl] (mze`) izlcad xy`" aizke .dlik`a jiiy ytp uewiyc ,"dlik`a

miiq" epiide ,dribpa mixg` `nhl epiidc Ð

'ek "dycrka d`neh dn :xnel" ."d`neha

miiqe dlik`a aezkd gzt ikdl ,xnelk Ð

xeriyk dlik` xeriy :jl xnel ,d`neha

opiyxcck ,dycrka Ð d`neh dn .d`neh

minkg exriye ,"mda" "mdn" :(`,`i dbibg)

.dycrka eziixa zlgz hnegäéñì÷åiax

xciqy `pipg iax xa iqei iaxl Ð opgei

xn`c axl `iyw ok m`e ,eiptl `ziixad

`xazqnc ,`xab` `xab `le ."zifka"

mbe ,biltc o`n `kilc meyn axc `nrh

.i`xwn `zlin witn

ïàë,xnelk Ð mdiiga o`k ozzina

Ð dycrka d`neh `ki`c ,ozzina

.d`neh xeriyk exeriy dlik` xeqi` :ixn`

dwelc :ixn` Ð d`neh `kil ,miiga la`

ax `de iia` dil xn`" .zifka ezlik` lr

dxn` ax `lde ,xnelk Ð "i`w oizipzn`

,"mivxyd lk"c epizpyn lr dizlinl

dil] xn`" .mdiiga oia mzzina oia ixiinc

xehpw oeyl Ð "`ed jlic `edd [sqei ax

wqr il oi`e didi jly df weic ,xnelk .`ed

,xnelk Ð "xn`w `nlra `zrny ax" .ea

.i`w oizipzn` `le ,diytp it`a `zlin

`inec oizipzn` i`wc dizrc `wlq iia`e

."d`neh oiprl `l` epy `l"c lirlc `iddcäéñì÷å.dinza Ð opgei iax

!df lr daeyz yi `lde ?opgei iax qliw ike ,xnelk Ð 'eke "mixa`d iaizin"

opirac ab lr s` Ð "xeriy mdl oi` mixa`d" .opgei iaxc` opgei iaxc `iywc

iax xn`e" .xeriy mey opira `l mixa`a mewn lkn ,dycrka uxyae zifk dlapa

"zifka `l` odilr oiwel oi` :opgei,ipyil :xn`z m`e .ibq dycrka xn`w lirle Ð

,ozzina ixiin inp `kd (`nlr ilekc) :xnel yie ?"odiiga Ð o`k ,ozzina Ð o`k"

."oi`nhn" xn`wcn ,dzina ixiinc ,(`d) i`w mixa`c `ziixa`cøîà`ax

epiid Ð "d`nehk exeqi`" opgei iax xn`c `d ,xnelk Ð aezkd xac oilcaena

iax xn`wc `de .dycrka oz`nehc mivxy dpeny ,xnelk ,dyxtay milcaen

,`nhln mixedh mdy ,ixiin mivxy x`ya Ð "zifka `l` mdilr oiwel oi`" opgei

,mdiiga Ð o`k" lirl ipy ik :xn`z m`e ."d`nehk exeqi`" xnel oda jiiy `le

yi ?`kd ik "oilcaen opi`ya Ð o`k ,oilcaena Ð o`k" ipyil ,"ozzina Ð o`k

?ax ol rnyn `wc dizeax i`n ,oilcaen oi`a lirlc axc `d ixiin i`c :xnel

opgei iax ,ok m`c :`iyw edin !dxezay oixeqi` lk` dedc icin ,zifk irac `hiyt

:`iyw cere ?d`neh jiiy `lc ,mivxy x`ya ixiinc oeik ,ol rnyn `w i`n inp

ixiinc i`n` i`w `l ok m` ,mivxy x`ya `kdc opgei iaxc jd ixiinc ok m`c

:eyexit ikdc d`xp jkl ?"oi`nhn" ipzwcn ,oilcaend mivxy dpenya `ziixaa

iab `l` d`nehl dlik` aezkd yiwd `l ,xnelk Ð "aezkd xac oilcaena"

dnda la` .mixg`d on oilcaeny mivxy dpeny oebk ,dlcad eda jiiyc mivxy

`le .zifk opirac opgei iax xn`wc `ed dndaae ,dz`nehl dzlik` dywed `l

.dlapc mixa`` `l` ,uxyd on dycrkn zegt` i`w `l ,`ziixac ilin lk` i`w

mewn lkn ,zifkn zegt elit` ipdn Ð d`neh oiprlc ab lr s`c :ol rnyn `we

dpi`yl zlcaen oia beltl inp dnda" :jixt df lre .zifk opira Ð dlik` oiprl

oilcaen iabe ,oilcaen opi`l oilcaen oia oibltn mivxy iabc ikid ik Ð "zlcaen

.d`nehl dlik` iyew`l ol ded ,dnda iab inp ikd .d`nehl dlik` iywn Ð

ipzwc `de ."xeriy mdl oi` mixa`d" ipzwck ,`edy lka epiidc ,d`nehk dxeqi` `diy Ð dnda zlap xa` oiprl dpin `wtpe ,`xw i`da mivxyl ywzi` dnda `dc

,xnelk Ð "evwyz lal `pngx edl yiwn ik" :ipyne .zifk (xa`) iraiz `l dnda iablc ,xnelk `l` ,`wec e`l "zelcaen opi`yl" Ð "zelcaen opi`yl zelcaen oia"

opi`yl oilcaen oia ibeltl `kilc ,"izlcad xy`"c `xw ixiin `l Ð dnda la` ."`nhl mkl izlcad xy`" i`w ediilrc ,mivxya epiid ,d`nehl dlik` opiywnc `d

d`nehl dlik` iieyw`l `kil ok m`e ,zenda` `xwc `tiq i`w `l ,dlcad eda `kiiy `lc oeik ,jkld .ze`nhn Ð ze`nh oia zexedh oia ,zendad lk ixdy ,oilcaen

d`nehl dlik` iyew`l `kilc xity rci `l ike ?jzrc `wlq i`n `xwirnc :c`n wegc df yexite ."evwyz la"l `weec epiid ,mivxyl dnda yewzi` ike .dnda iab

d`nehl dlik` iyew`l `kilc i`ce `d ,xnelk Ð "oilcaen opi`yl oilcaen oia beltil inp dnda" :eyexit ikd `xwirnc d`xp jkl ?dlcad eda jiiyc mivxya `l`

ol ded inp dnda iab ,dlcad eda jiiyc meyn d`nehl dlik` ywzi` mivxy iabc oeik mewn lkn `l` .dlcad da jiiy `l dnda iabc d`xpc ,`ywidaxninl

lal `weec epiid mivxye dndal `pngx edl yiwd ik" :ipyne ?`xw i`da iccdl eywzi` mivxye dnda `dc ,zifk iraz `l mixa` iabe ,d`nehk dzlik` xeqi`c

.uxyk dnda ied `l Ð d`nehk dlik` zeyrl oiprl la` ,"evwyz la"c e`l mdipya yiy Ð "evwyz
mivxyd
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åéìò ä÷Bì íéöøL úìéëà :áø øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©£¦©§¨¦¤¨¨
éñBé éaø éðúäå .eäa áéúk 'äìéëà' ?àîòè éàî ,úéfëa§©©¦©©§¨£¦¨§¦§§¨¨¥©¦¥

" :ïðçBé éaøc dén÷ àðéðç éaø øaízìcáäåäîäaä ïéa ©©¦£¦¨©¥§©¦¨¨§¦§©§¤¥©§¥¨
àîhä óBòä ïéáe äàîhì äøähäøähìeöwLú àìå ©§Ÿ̈©§¥¨¥¨©¨¥©¨Ÿ§Ÿ§©§

äîãàä Nîøú øLà ìëáe óBòáe äîäaa íëéúLôð úà¤©§Ÿ¥¤©§¥¨¨§Ÿ£¤¦§Ÿ¨£¨¨
øLàézìcáääìéëàa áeúkä çút ,"ànèì íëì £¤¦§©§¦¨¤§©¥¨©©¨©£¦¨

äàîeh äî ,äàîeèa íéiñå¯äìéëà óà ,äLãòëa¯ §¦¥§§¨©§¨§©£¨¨©£¦¨
,äLãòëadéñl÷å,àéL÷ àì !áøãì àéL÷å ,ïðçBé éaø §©£¨¨§¦§¥©¦¨¨§©§¨¦§©¨©§¨

ïàk¯ïúúéîaïàk ,¯áø àäå :ééaà déì øîà .ïäéiça ¨§¦¨¨¨§©¥¤£©¥©©¥§¨©
ìk" ïéúéðúîe ,éà÷ ïéúéðúnàíéöøMäéðú÷ "¯eléôà ©©§¦¦¨¥©§¦¦¨©§¨¦¨¨¥£¦

øîà .éàäî àzøeôe éàäî àzøet àkéàc ,åàì ïúúéîa§¦¨¨¨§¦¨§¨¥©§¨¥©£©
áø ,àeä Cìéc ,à÷eic àéää :óñBé áø déì¯àúòîL ¥©¥©¦¦¨¦¨©§©£¨

.øîà÷ àîìòaïéøáéàä :éáéúéî .ïðçBé éaø déñl÷åïéà §¨§¨¨¨©§¦§¥©¦¨¨¥¦¥¨¥¨¦¥
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dlirn(iyily meil)

aiigzdl mivxy zlik` xeriy oipra ax ixac d`ian `xnbd
:e`l xeqi`a mdilríéöøL úìéëà ,áø øîà äãeäé áø øîàoi` ¨©©§¨¨©©£¦©§¨¦

åéìò ä÷Bì`l`úéfëad`neh oiprly s`e ,dxezay mixeqi` lkak ¤¨¨§©©¦
.dycrka mxeriy mda zbdepdàîòè éàîdlik`l s`y xn`p `l ©©£¨

,dycrka mxeriy didieäa áéúk äìéëàoie`lay meyn - £¦¨§¦§
.zifkn zegta dlik` oi`e ,dlik` oeyl xn`p mivxya mixen`d

:ax ixac lr dywn `xnbddén÷ àðéðç éaø øa éñBé éaø éðúäå§¨¨¥©¦¥©©¦£¦¨©¥
,ïðçBé éaøcdxeza xn`p(dk k `xwie)äîäaä ïéa ízìcáäå' §©¦¨¨§¦§©§¤¥©§¥¨

úà eöwLú àìå øBähì àîhä óBòä ïéáe äàîhì äøBähä©§¨©§¥¨¥¨©¨¥©¨§Ÿ§©§¤
øLà äîãàä NBîøz øLà ìëáe óBòáe äîäaa íëéúBLôð©§¥¤©§¥¨¨§Ÿ£¤¦§¨£¨¨£¤

,'ànèì íëì ézìcáäy dnne,äìéëàa áeúkä çútxn`py dny ¦§©§¦¨¤§©¥¨©©¨©£¦¨
,dlik`a jiiyd oeyl `ed 'mkizeytp z` evwyz `le' weqta

,`ed dlik` ici lr ytp uewiyyäàîeèa íéiñåxy`' xn`py dna §¦¥§§¨
y jkn cenll yi ,'`nhl mkl izlcadäàîeh äîdxeriy ©§¨

äìéëà óà ,äLãòëamivxya `id mb dxeriydéñl÷å .äLãòëa §¨£¨¨©£¦¨§¨£¨¨§¦§¥
ïðçBé éaø,eiptl dzpypy ef `ziixa ixac z` opgei iax gaiye - ©¦¨¨

,mzenk xaeqy jkn gkeneáøãì àéL÷åmivxy xeriyy xn`y §©§¨¦§©
:`xnbd zvxzn .zifka dlik` oiprlïàk ,àéL÷ àì`ziixaa - Ÿ©§¨¨

da xaecnd ,dycrka mxeriyy zxne`dïúúéîamivxyd ly §¦¨¨
dycrka mxeriy dlik`l s` jkle ,dycrka d`neh mda zbdepy

eli`e ,`ziixaa xn`pd ywidd meynïàkxne`d ax ixaca - ¨
mda xaecnd ,zifka mxeriyyïäéiçad`neh oi`y mivxyd ly §©¥¤

oiprl mb jkitle ,dycrk xeriy f` mda xn`p `le ,mda zbdep
.dxezay mixeqi` lkk zifka mxeriy dlik`

:df uexiz lr dywn iia`áø àäå ,ééaà déì øîàxeriyy xn`y ¨©¥©©¥§¨©
,zifka mivxy zlik`éà÷ ïéúéðúnàepzpyn lr eixac exn`p - ©©§¦¦¨¥

eixacy myky ,df mr df mitxhvn mivxyd lky zxne`d
lirl mixen`d(`"r)sexivl dlik` oiprl zelap sexiv oia wlgl

zlik` xeriya el` eixac mb jk ,epzpyn lr exn`p d`neh oiprl
dpynd dxn` eilry xeriydy cnlle ,epzpyn lr exn`p mivxy

,zifka `ed el mitxhvnyïéúéðúîeoic zx`and epzpyn `lde - ©§¦¦
éðz÷ ,íéöøMä ìk`id zwqer -,ïúúéîa eléôàda dpyp `ldy ¨©§¨¦¨¨¥£¦§¦¨¨

dpeekd da mixkfpd mivxyd mby xazqne ,zelap z`neh oic mb
,mizn mdyk mb mda.(éàäî àúøeôe éàäî àúøet àkéàc åàì)¨§¦¨§¨¥©§¨¥©

:iia` ziiyew z` sqei ax uxznóñBé áø déì øîà,iia`làéää ¨©¥©¥©¦
à÷eic,dpynd lr miaqen ax ixacy epnn zcnly df weic -Cìéc ¦¨¦¨
àeäip` xaeqy meyn ,df weicl yyeg ipi` ,xnelke ,`di jly -

yøîà÷ àîìòa àzòîL áøipta `xnink eixac z` ax xn` - ©§©§¨§¨§¨¨¨©
zxacn ok` dpyndy s` jkitle ,dpynd ixac lr `le dnvr
mivxya md mb mixen` ax ixacy jkn gikedl oi` mizn mivxya
opgei iax ixacl mdn dxizq oi`e ,miig mivxya exn`p `l` ,mizn

.dycrka dlik`l mxeriyy mizn mivxya xn`y
:opgei iax ixac lr dywne zxfeg `xnbdïðçBé éaø déñl÷åike - §¦§¥©¦¨¨

`pipg xa iqei iax eiptl dpyy `ziixad ixac z` opgei iax qliw
`ed mb xaeqy gken jkn `lde ,dycrka mivxy zlik` xeriyy

jk lre ,okéáéúéî,`ziixaa epipy ,daiyid ipa eywd -ïéøáéàä ¥¦¥¨¥¨¦
,mi`nhn mdy miig ilra ly minlyøeòéL ïäì ïéà,mz`nehl ¥¨¤¦

eäìáð úéfkî úeçt eléôà,dz`neh xeriy `edyúeçôe £¦¨¦©©¦§¥¨¨
õøMä ïî äLãòkî,ez`neh xeriy `edy,ïéànèîxa`y meyn ¦©£¨¨¦©¤¤§©§¦

.xeriykn zegta s` `nhl zeaiyg ea yie `ed mlyéaø øîàå§¨©©¦
,ïðçBézegta `nhl mly xa` aeyg d`neh oiprly it lr s`y ¨¨

mewn lkn ,xeriyknïäéìò ïé÷Bì ïéàmzlik` lr -,úéfëa àlà ¥¦£¥¤¤¨§©©¦
mzlik` xeriy mivxy s`y opgei iax zrcy jkn x`ean ixde
z` opgei iax qliw recn ok m` dywe ,zifka `ed mdilr zewll
mb dycrka mxeriyy eiptl dpyy `pipg xa iqei iax ixac

.dlik`làáø øîà,ef `iyew uxzláeúkä øac ïéìcáeîa- ¨©¨¨§§¨¦¦¥©¨
yenxz xy` lkae serae dndaa mkizeytp z` evwyz `le' weqtd
dpyy `ziixad dcnl epnny '`nhl mkl izlcad xy` dnc`d
ezligza xn`p ,dycrka mivxy zlik` xeriyy `pipg xa iqei iax
,milcaend mivxya `l` xacn epi`y cenll yi jkne ,'mzlcade'

mpicy dxeza mixen`d mivxyd dpeny mdemivxy x`yn lcaen
xeriyy `ziixa dze` dxn`y `ed dl`ae ,d`neh mda yiy jka
ixace ,mivxy x`ya `l la` ,mz`neh xeriyk dycrka mzlik`
x`ya mixacn zifka `l` mivxy zlik` lr miwel oi`y opgei iax

.el` mivxy dpenya `le mivxy
:`ax uexiz lr dywn dad` xa `c` axøa àãà áø déì øîà̈©¥©£¨©

äzòî àlà ,àáøì äáäà`ly 'mYlCade' xn`py dnn epcnly - ©£¨§¨¨¤¨¥©¨§¦§©§¤
lcaen mpicy miig ilraa `l` d`nehl dlik` weqtd deyd

a ,mixg`néâìôéì énð äîäada mb wlgp -úìcáeî ïéadnda - §¥¨©¦¦§§¦¥§¤¤
,dlik`a zxzen `idy jka zenda x`yn lcaen dpicy dxedh

ìdndaúìcáeî dðéàLexkfp jkly xn`pe ,d`nh dnda xnelk - §¤¥¨§¤¤
xeriyd oi`y cnll ick ,zexedhe ze`nh zenda mb df weqta
dnda la` ,dxedh dndaa `l` dlik` xeriyk zifka d`nehl

.dviaka d`nehl dxeriy `di d`nh
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה סיון, תשי"ט

ברוקלין.

 צעירי אגודת חב"ד סניף מאנטרעאל ועד מחנה גן ישראל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

וגו' בהעלותך את הנרות, מבשר טוב ע"ד  במענה למכתבם מיום החמישי, פרשת דבר אל אהרן 

פתיחת המחנה בשבוע זה.

יהי רצון שיהי' בהצלחה הכי גדולה הן בגשמיות והן ברוחניות.

ומתאים להכתוב דבר אל אהרן )אשר כאו"א מישראל הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש( בהעלותך 

את הנרות - נר ה' נשמת אדם - עד שתהא שלהבת עולה מאלי', הנה יקוים זה בכל אלו הנמצאים במחנה 

גן ישראל אשר זאת תהי' עבודתם של כל העובדים ומתעסקים, שליט"א.

בברכת הצלחה ולבשו"ט.

oifge` mipya cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

úéæëá àìà ïäéìò ä÷åì åðéà íéöøù úìéëà áø øîà äãåäé áø øîà`le Ð

.dycrkaåäá áéúë äìéëà àîòè éàî,(`i `xwie) "md uwy ik melk`z `l" Ð

.zifkn dzegt dpi` dlik`eäìéëàá áåúëä çúô(k `xwie my) aizkc i`dc Ð

.diytp uwyn Ð edl lik` ikc ,dlik`a epiid Ð "mkizeytp z` evwyz `le"íééñå
äàîåèámy) "`nhl mkl izlcad xy`" Ð

Ð uxy z`neh dn :jl xnel `l` .(`xwie

odilr dwel Ð dlik` s` ,dycrka

.dycrkaïðçåé éáø äéñì÷åipzc i`dl Ð

dcedi axl `iywe ,`pipg iax xa iqei iax

."zifka" xn`c ax xn`ïàë àéù÷ àì
ïúúéîá ïàë ïäééçáÐ "zifk" ipzc `d Ð

lik` ik la` ,odiiga ediipin lik` ik epiid

,iwl dycrka elit` Ð ozzina ediipin

.d`nehc `inecéà÷ ïéúéðúîà éîð áø àäå
ax xn`wc meyn ,`ed ikdc irci `pne Ð

`idde ,"dlik` oiprl `l` epy `l" lirl

zelapd lk"` ,i`w oizipzn` i`ce

zlik`" ax xn`wc `d inp `kd ."oitxhvn

,oizipzn` i`w "zifka odilr dwel mivxy

oizipzne ."df mr df oitxhvn mivxyd lk"`

zelapd lk" ipzw `dc ,ixiin `w ozzina Ð

oeike .ozzina epiidc ,"ef mr ef zetxhvn

inp ax xn`wc `dc llkn ,oizipzn` i`wc

axcl `vxzn ikide ,ozzina i`w "zifka"

odiiga'åëå àúøåô àëéàã ?eprny `l Ð

.eyexitàåää ééáàì óñåé áø äéì øîà
àéä êìéã à÷åéã`wc `weic i`d ,xnelk Ð

eze` `di jly ,i`w oizipzn` axc zwiic

zlik`" xn`c axc il `xiaq `le .wecwc

.xn`w `nlra `zrny `l` ,oizipzn` i`w `l 'eke "mivxy,ïðçåé éáø äéñì÷å
éáéúéîzlik`c dil `xiaqc rnync ,opgei iax diqlwc lirl xn`wc `d lr Ð

.`zyd dil aizen ,dycrka mivxyøåòéù íäì ïéà íéøáàä`edy lk xa`c Ð

`edy ,uxyd on mly xa` e` ,zelap oiprl zifkn zegt `ed elit` ,mly `ed m`

xeriyk oda oi`y it lr s` ,oinly oixai` ode li`edc .oi`nhn Ð dycrkn zegt

.iaiygc meyn ,oi`nhn Ðúéæëá àìà ïäéìò ä÷åì ïìëåàä ïéà ïðçåé éáø øîàå
i`ce `ziixa jde ,"oixai`d"c `ziixa i`d` i`w opgei iaxc rnyn `zyde Ð

`l` oiwel oi`" opgei iax xn`e ,"zelap zifkn zegt elit`" ipzwc ,ixiinw ozzina

,dycrka odilr oiwelc `pipg iax xa iqei iaxc `dl opgei iax diqlw ikide ,"zifka

ixiinw ozzinac inp dl `pniwe`c?!ïðçåé éáøãà ïðçåé éáøã àéù÷åàáø øîà
áåúëä øáã ïéìãáåîás` ,dycrka d`neh dn" `iddl opgei iax diqlwc `dc Ð

jpda ,"mzlcade" oda aizkc ipda .aezkd xac oilcaena Ð "dycrka dlik`

on xzei d`neh oiprl oixenge mivxy x`yn oilcaeny dxezay mivxy dpeny

rnync ,`xw xn`w edpdae .dpeny ipd `l` llk enhn `l mixg`c ,mixg`d

i`w `l "zifka `l` odilr oiwel oi`" opgei iax xn`c i`de .dycrka inp dlik`c

oiwel oi`c opgei iax xn`w ,oilcaen opi`y mivxya ixiin i`ce `ziixac ,`ziixa`

.zifka `l` odilräúòî àìàoia `xeriy ipync ,aezkd xac oilcaenac Ð

,`xw cga mivxyl `pngx dyiwde li`ed ,inp dnda .oilcaen opi`yl oilcaen

xy` lka 'ebe mzlcade" aizkc ,mivxyl dxedh dnda zlape d`nh dnda zlap

dpi`yl zlcaen oia ipyc ,edpiyw` ikdlc inp `nip Ð 'ebe "dnc`d yenxz

dndal .zlcaena epiid Ð zifka d`nhn dlapc xn`wc `dc :ikd `nile .zlcaen

la` .dlik`a zxzenc ,ze`nh zendan zlcaeny Ð "zlcaen" dl ixw dxedh

`ki`c cr ,zifkn ith `ki`c cr d`nhn `l Ð zlcaen dpi`y ,d`nh dnda
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éàî.zifka dlik` mzqe Ð eda aizk dlik` `nrhçúôd`neha miiqe dlik`a

[z`] evwyz `le (dxedhl d`nhd) dndad oia (mz`) mzlcade" :aizkc Ð

aezkd gzt" jl ixd Ð "dnc`d yenxz xy` lkae serae dndaa mkizeytp

"`nhl [mkl] (mze`) izlcad xy`" aizke .dlik`a jiiy ytp uewiyc ,"dlik`a

miiq" epiide ,dribpa mixg` `nhl epiidc Ð

'ek "dycrka d`neh dn :xnel" ."d`neha

miiqe dlik`a aezkd gzt ikdl ,xnelk Ð

xeriyk dlik` xeriy :jl xnel ,d`neha

opiyxcck ,dycrka Ð d`neh dn .d`neh

minkg exriye ,"mda" "mdn" :(`,`i dbibg)

.dycrka eziixa zlgz hnegäéñì÷åiax

xciqy `pipg iax xa iqei iaxl Ð opgei

xn`c axl `iyw ok m`e ,eiptl `ziixad

`xazqnc ,`xab` `xab `le ."zifka"

mbe ,biltc o`n `kilc meyn axc `nrh

.i`xwn `zlin witn

ïàë,xnelk Ð mdiiga o`k ozzina

Ð dycrka d`neh `ki`c ,ozzina

.d`neh xeriyk exeriy dlik` xeqi` :ixn`

dwelc :ixn` Ð d`neh `kil ,miiga la`

ax `de iia` dil xn`" .zifka ezlik` lr

dxn` ax `lde ,xnelk Ð "i`w oizipzn`

,"mivxyd lk"c epizpyn lr dizlinl

dil] xn`" .mdiiga oia mzzina oia ixiinc

xehpw oeyl Ð "`ed jlic `edd [sqei ax

wqr il oi`e didi jly df weic ,xnelk .`ed

,xnelk Ð "xn`w `nlra `zrny ax" .ea

.i`w oizipzn` `le ,diytp it`a `zlin

`inec oizipzn` i`wc dizrc `wlq iia`e

."d`neh oiprl `l` epy `l"c lirlc `iddcäéñì÷å.dinza Ð opgei iax

!df lr daeyz yi `lde ?opgei iax qliw ike ,xnelk Ð 'eke "mixa`d iaizin"

opirac ab lr s` Ð "xeriy mdl oi` mixa`d" .opgei iaxc` opgei iaxc `iywc

iax xn`e" .xeriy mey opira `l mixa`a mewn lkn ,dycrka uxyae zifk dlapa

"zifka `l` odilr oiwel oi` :opgei,ipyil :xn`z m`e .ibq dycrka xn`w lirle Ð

,ozzina ixiin inp `kd (`nlr ilekc) :xnel yie ?"odiiga Ð o`k ,ozzina Ð o`k"

."oi`nhn" xn`wcn ,dzina ixiinc ,(`d) i`w mixa`c `ziixa`cøîà`ax

epiid Ð "d`nehk exeqi`" opgei iax xn`c `d ,xnelk Ð aezkd xac oilcaena

iax xn`wc `de .dycrka oz`nehc mivxy dpeny ,xnelk ,dyxtay milcaen

,`nhln mixedh mdy ,ixiin mivxy x`ya Ð "zifka `l` mdilr oiwel oi`" opgei

,mdiiga Ð o`k" lirl ipy ik :xn`z m`e ."d`nehk exeqi`" xnel oda jiiy `le

yi ?`kd ik "oilcaen opi`ya Ð o`k ,oilcaena Ð o`k" ipyil ,"ozzina Ð o`k

?ax ol rnyn `wc dizeax i`n ,oilcaen oi`a lirlc axc `d ixiin i`c :xnel

opgei iax ,ok m`c :`iyw edin !dxezay oixeqi` lk` dedc icin ,zifk irac `hiyt

:`iyw cere ?d`neh jiiy `lc ,mivxy x`ya ixiinc oeik ,ol rnyn `w i`n inp

ixiinc i`n` i`w `l ok m` ,mivxy x`ya `kdc opgei iaxc jd ixiinc ok m`c

:eyexit ikdc d`xp jkl ?"oi`nhn" ipzwcn ,oilcaend mivxy dpenya `ziixaa

iab `l` d`nehl dlik` aezkd yiwd `l ,xnelk Ð "aezkd xac oilcaena"

dnda la` .mixg`d on oilcaeny mivxy dpeny oebk ,dlcad eda jiiyc mivxy

`le .zifk opirac opgei iax xn`wc `ed dndaae ,dz`nehl dzlik` dywed `l

.dlapc mixa`` `l` ,uxyd on dycrkn zegt` i`w `l ,`ziixac ilin lk` i`w

mewn lkn ,zifkn zegt elit` ipdn Ð d`neh oiprlc ab lr s`c :ol rnyn `we

dpi`yl zlcaen oia beltl inp dnda" :jixt df lre .zifk opira Ð dlik` oiprl

oilcaen iabe ,oilcaen opi`l oilcaen oia oibltn mivxy iabc ikid ik Ð "zlcaen

.d`nehl dlik` iyew`l ol ded ,dnda iab inp ikd .d`nehl dlik` iywn Ð

ipzwc `de ."xeriy mdl oi` mixa`d" ipzwck ,`edy lka epiidc ,d`nehk dxeqi` `diy Ð dnda zlap xa` oiprl dpin `wtpe ,`xw i`da mivxyl ywzi` dnda `dc

,xnelk Ð "evwyz lal `pngx edl yiwn ik" :ipyne .zifk (xa`) iraiz `l dnda iablc ,xnelk `l` ,`wec e`l "zelcaen opi`yl" Ð "zelcaen opi`yl zelcaen oia"

opi`yl oilcaen oia ibeltl `kilc ,"izlcad xy`"c `xw ixiin `l Ð dnda la` ."`nhl mkl izlcad xy`" i`w ediilrc ,mivxya epiid ,d`nehl dlik` opiywnc `d

d`nehl dlik` iieyw`l `kil ok m`e ,zenda` `xwc `tiq i`w `l ,dlcad eda `kiiy `lc oeik ,jkld .ze`nhn Ð ze`nh oia zexedh oia ,zendad lk ixdy ,oilcaen

d`nehl dlik` iyew`l `kilc xity rci `l ike ?jzrc `wlq i`n `xwirnc :c`n wegc df yexite ."evwyz la"l `weec epiid ,mivxyl dnda yewzi` ike .dnda iab

d`nehl dlik` iyew`l `kilc i`ce `d ,xnelk Ð "oilcaen opi`yl oilcaen oia beltil inp dnda" :eyexit ikd `xwirnc d`xp jkl ?dlcad eda jiiyc mivxya `l`

ol ded inp dnda iab ,dlcad eda jiiyc meyn d`nehl dlik` ywzi` mivxy iabc oeik mewn lkn `l` .dlcad da jiiy `l dnda iabc d`xpc ,`ywidaxninl

lal `weec epiid mivxye dndal `pngx edl yiwd ik" :ipyne ?`xw i`da iccdl eywzi` mivxye dnda `dc ,zifk iraz `l mixa` iabe ,d`nehk dzlik` xeqi`c

.uxyk dnda ied `l Ð d`nehk dlik` zeyrl oiprl la` ,"evwyz la"c e`l mdipya yiy Ð "evwyz
mivxyd
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`oifgeקסד mipy` cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

àðîçø åäðéù÷à éë äéì øîàibeltl e`l ,mivxyl dxedhe d`nh dnda Ð

`we ."evwyz la"l `l` ,zlcaen dpi`y dliapl oia zlcaen dliap oia `xeriy

Ð mivxy cg`e ,dxedh dnda zlap zg`e ,d`nh dnda zlap zg`c ol rnyn

e`ln cal d`nh dnda zlapa e`l iyet`le .inp "evwyz la" meyn olke`d aiign

e`le "evwyz `l"c e`l `ki`c ,dlapc

.d`nh dndacäðùîåøùáå õøùä íãÐ

.`nhl dycrkl oitxhvnéáø øîà ììë
ïéåù åøåòéùå åúàîåèù ìë òùåäéoebk Ð

.xakre cleg e` ,dlape dlapàìå åúàîåè
åøåòéùdey oz`nehc ,dlape uxy oebk Ð

Ð exeriy `le ,axr z`neh oiied odipyc Ð

uxye] zifka dz`neh xeriy dlapc

.[dycrkaåúàîåè àìåzne dlap oebk] Ð

ez`neh `ied zn ,[zifka oi`nhn ediiexz Ð

.axr z`neh `l` `ied `l dlape ,rayàì
åøåòéù àìå åúàîåè,uxye zn oebk Ð

cr ez`nehe dycrka exeriy Ð uxyc

ez`nehe zifka exeriy Ð zne ,axrd

.drayàøîâ'åëå ïéðç áø øîà,xnelk Ð

Ð "oitxhvn xyade uxyd mc" ipzwc `d

yxity envr uxy eze` ly exya `wec

`le .cg` uxyn xyae mc iedc ,mcd epnn

la` ,xg` uxyn xyade cg` uxyn mcdy

.sxhvn `l Ð mivxy ipyn ez` i`íéàîèä
uxy elit` sxhvny cnln ,`xizi `"d Ð

ivgke df uxyn xeriy ivgk ,xnelk .uxye

xeriy ivg ,oitxhvn Ð xg` uxyn xeriy

.oitxhvn Ð xakrn xeriy ivge clegn

.opgei iaxl `iyweåìåëá ïàë óñåé áø øîà
åúö÷îá ïàë,oinily olek mivxy eed i` Ð

ivg yxite ,zeny ipyn oia cg` mWn oia¥

mc dfn e` ,dfn xeriy ivge dfn xeriy

,aeyg mewnn ez`c oeik Ð xya dfne

vxyd ediieexzc,iaiyge edpip oinily mi

epiid Ð 'eke oipg iax xn`c `de .oitxhvn

`l` oinily mivxyd eed `lc ,ozvwna

yxite ,o`ka gpen cg`e cg` lk ly ezvwn

ez` `le li`ed Ð dfn xyae dfn mc

itxhvn `le iaiyg `l ,oinily mivxyn

uxy eze` xya mr `l` ,xyad mr mcd

.mcd epnn yxityàøîéú àðîåol ipyc Ð

.ezvwnl elek oiaäôöøä ìò êôùðÐ

.qxthw enewn dide dnily mc ziriax

,dwlg dzid dtvxdy Ð "dtvx" hwp ikdle

.mcd hytzpe ,oexcnk `iedcìò ìäéà
åúö÷îlr ldi` `lc meyn ,xedh Ð ezvwn lr dgyy oebk ,mc ziriax ly Ð

.xeriyd lkåìåë ìò ìäéà.`nh mc ly ziriaxd lr Ðàðéðç áø øîà àäå
äá ñéâäù íã úéòéáøqibd ikc ab lr s`e .xedh Ð xkxka e` yeka da jtdy Ð

jci` ipzw i`n`e .ea qibnd eze` ,"xedh" ipzw ,elek lr lid`i `ly xyt` i` da

."`nh Ð elek lr ldi`" `ziixaåúö÷îá ïàë åìåëá ïàë äðéî òîù åàì àìà
znn mc ziriax i`d iz`c `kid epiid ,"`nh Ð elek lr ldi`" ipzwc i`dc Ð

`lc `kid epiid ,"xedh Ð da qibdy" ipzwc `de .ld`a `nhnc aiyg ikdle ,mly

yxite ,zn zvwn my gpen didy .ezvwnn `viy `l` ,mly znn df ziriax `a

,aiyg `l Ð mly znn `a epi`e li`ed ,ziriax dia zi`c ab lr s` .mc eze` epnn

.iax xn` oke .ld`a `nhn epi`e'åâå íëì äæå áéúëã äéì øîàxzein `xw i`de Ð

mi`nhd dl`" (`i `xwie) `pixg` `xw aizk `dc ,ikd dia yxcinl ,`yxcl `ed

."mklåì åøîà.`izn iax ly eicinlz `izn iaxl Ðéàçåé ïá åì íéëçxak Ð

.df xac xnel rceiy i`gei oa mkgzpêåøò ãåîìolpne .ezrcn dxn` `le Ð

.'eke cg` mrty .`kdn ,iqei iax xa xfrl` iaxn dcnlcéîå÷ øôéñågliby Ð

`ly ick ,oiyer miebdy zixela oirk eixg` ly xryd gipde ,egvn lry xryd

.icedi `edy ea exikiáéåà åì ùéù éî.ipriy epevx e` xiyriy epevx Ð
àåäù
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íéöøùä.'ebe xakrde ,clegd :mivxy dpeny oebk Ð df mr df oitxhvnìë
.dliape dliap ,uxye uxy oebk Ð oitxhvn oiey exeriye ez`nehy

`le .ld`a dey d`nehy ,znd on zifke znd on xa` oebk Ð exeriy `le ez`neh

uxy Ð exeriy `le ez`neh `l .`edy lka xa`e xyaa `nhn zifkc ,exeriy

.dlapeøîà`d :yexit Ð 'ek oipg ax

exyae uxyd mc" oizipzna xn`wc

,uxya mcd cera `weec epiid Ð "oitxhvn

oi` Ð uxyd xyan mcd yxit la`

:`pipg iax xa iqei iax aizn" .oitxhvn

uxy elit`e ,oitxhvny cnln Ð "mi`nhd"

ipyn oia cg` myn oia ,mce uxy ,uxye

ipy Ð "zeny ipy" :yexit Ð "zeny

mc sxhvn f` ,xakre cleg enk ,mivxy

uxyd mc oky lke ,xg` uxy mr uxyd

ax xn`" .yxit ik elit` oitxhvny exyae

`d ,xnelk Ð "ezvwna o`k eleka o`k :sqei

ly mc oitxhvny `ziixaa `kd xn`c

`weec epiid Ð xg` uxy xyae df uxy

aeyg efe ,mly uxyn mcd yxity ,eleka

oi`c oizipzn iab xn`c `de .sxhvdl

epiid Ð ea ecer ok m` `l` sxhvn

cg` xa`n `l` mcd yxit `ly ,ezvwna

.sxhvdl aeyg epi` f`e ,zg` dkizgn e`

`ayk oia welig yiy Ð "`xniz `pne"

?mly epi`y uxyn `ayk oia mly uxyn

dnewn dide dtvxd lr jtyp ,`ipzck"

znd mc ziriax jtyp :yexit Ð "qxthw

,cg` mewna akrzn did `le ,oexcn mewna

lr lid`d" .hrn o`ke hrn o`k `l`

lk lr lid`d `ly itl Ð "xedh Ð ezvwn

lr ldi`y Ð "elek lr ldi`" .mcd ziriax

eilr eci ldi`y oebk ,mcd jtypy mewn lk

xaqwc .ziriax lr ldi` f`c ,`nh Ð

mewnay mcl sxhvn df mewnay mcdy

.xg`àäåqibdy mc ziriax opgei iax xn`

dpwa e` ska mcd qibn :yexit Ð xedh ea

dh Ðdpwd rla `ly xyt` i`y itl ,xe

opixn` `d ,xedh i`n`e .ziriax x`yi `le

`ly it lr s` ,`nh Ð ezvwn lr ldi`

?[cg` mewna] ziriaxd lk lr lid`d

`d Ð "ezvwna o`k ,eleka o`k ,`l`"

epiid Ð "`nh ezvwn lr ldi`" opixn`c

.mly znn `a mc eze`yk ,xnelk .eleka

zvwnn `ayk Ð xedh opgei iaxc `de

:eyexitl `iywe .mly znn `a `le ,znd

,xya ira sexiv i`n ,uxyd xyaa mcdy ,xnelk 'ek ecera dil iwenc oeikc

i`d iziz `kidn :`iyw cere !mlern yxit `ly oeik ,dileka dia `pixw "uxyd"

znn `a il dn mly znn `a il dn ,ziriax `ki`c oeik ,ezvwnl elekac welig

"ixirf ax xn` oipg ax xn`" opiqxbc :oe`b miqp epiax yxity enk d`xp jkl ?xqg

mcd eze` `diy jixv ,('eke dxen`d) iqei 'x xn` ixirf iax xn` :yexit Ð 'ek

sxhvn epi` Ð df uxy ly mc la` ,xnelk .epnn dlcap xyady uxyd eze`n

`icda xn`wc ,zeny ipy mi`ay `iddn jixt df lre .xg` uxy xya mr

Ð "ezvwna o`k eleka o`k" :ipyne .mivxy ipyn mi`ay it lr s`e ,oitxhvnc

rbpy oebk Ð mivxy ipyn mi`ac ab lr s` ,oitxhvnc mzd xn`wc `d :yexit

oebk Ð mivxy ipyn `le cg` uxyn `wecc ixirf xn`wc `de .xyaae mca eleka

oitxhvnc cg` uxyn md ikc xn`w ikdle .xyaa e` mca ,ezvwna `l` rbp `ly

,cge cg lk Ð mivxy ipyn mdyk la` .cg`k oixaegn xyade mcd eli`k iedc Ð

rbp oia eleka rbp oia ikda ibeltl `ki`c Ð "`xniz `pne" .`ed envr ipta xac

oia welig yiy `nl` Ð 'ek "xedh ezvwn lr ldi` 'ek jtyp `ipzck" .ezvwna

m` :xn`z m`e .dribpa wlgl yiy oicd `ede ,ezvwn lr ldi`l elek lr ldi`

i`c meyn :ivewn xyd yxit ?'ek "mc ziriax opgei iax xn`de" ez iziin i`n` ok

"xedh ezvwn lr ldi`" `kd xn`c `dc xninl ivn ded ,opgei iaxc `idd `l

.ezvwna `l` rbp `ly oeik ,xedh `ed mewn lkne ,ziriaxa s` ixiinc ,opgei iaxc `d iziin ikdle .ziriax `kilc oebk Ðáéúëãe"iec `xeziin Ð `nhd mkl dfe

."`nhd"c `"dn e` ,yixcw "dfe"cíéëç.envrl mkgzp ,xnelk Ð igei oa diløôéñåxkpzdl ick dyr Ð inewmixtqn mpi` micediy ,icedi `edy ea exiki `ly

.inewåøîà.dxfbd lhal zeyrl aehe xacd oekp ,xnelk Ð ziahåìéàgelyl invrl mixne` mz`y enk ,"dbixdl jpa oz" xnel mz` oileki Ð miiw `ztlg `a` did

xn` jkle ,xaca okzqi ot zeklnd zni` xeara `l` ,exeara jk xne` did `ly xaeq did oerny iaxe .epyipri `ny ip` `xie ,oqrk `edy igei oa oerny iax mr ipa
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BúàîehL ìk :òLBäé éaø øîà ììk .äæ íòBøeòéLå ¦¤§¨¨©©¦§ª©¨¤§¨§¦
ïéåL¯àìå BøeòéL ,BøeòéL àìå Búàîeè .ïéôøèöî ¨¦¦§¨§¦§¨§Ÿ¦¦§Ÿ

BøeòéL Búàîeè àì ,Búàîeè¯.ïéôøèöî ïéààøîâ §¨Ÿ§¨¦¥¦§¨§¦
øa éñBé éaø øîà ïëå ,àøéòæ áø øîà ,ïéðç áø øîà̈©©¨¦¨©©§¥¨§¥¨©©¦¥©

"ïéàîhä" :àðéðç éaø¯eléôàå .ïéôøèöî ïäL ãnìî ©¦£¦¨©§¥¦§©¥¤¥¦§¨§¦©£¦
!úBîL éðMî ïéa ãçà íMî ïéa ,íãå õøL ,õøLå õøL¤¤§¤¤¤¤§¨¥¦¥¤¨¥¦§¥¥

ïàk ,àéL÷ àì :óñBé áø øîà¯ïàk ,Bleëa¯Búö÷îa. ¨©©¥¨©§¨¨§¨§¦§¨
?àøîéz àðîe¯äéäå ,ätöøä ìò CtLð :àéðúcî §¨¥§¨¦§©§¨¦§©©¨¦§¨§¨¨
.ñøôè÷ dîB÷îBúö÷î ìò ìäéà¯ìò ìäéà ,øBäè §¨§©§¥¦¥©¦§¨¨¦¥©

Blek¯àäå ,íc úö÷î àîéìéà ?"Búö÷î" éàî .àîè̈¥©¦§¨¦¥¨¦§¨¨§¨
íc úéòéáø :éaø øîà ,àðéðç éaø øîàñébäLda¯ ¨©©¦£¦¨¨©©¦§¦¦¨¤¦¦¨
ïàk :dpéî òîL åàì àlà !äøBäè¯ïàk ,Bleëa¯ §¨¤¨¨§©¦¨¨§¨

éaø úà Løç ïa àéúî éaø ìàL .dpéî òîL ,Búö÷îa§¦§¨§©¦¨¨©©¦¨§¨¤¨¨¤©¦
àeäL íéöøL íãì ïépî :éîBø øéòa éàçBé ïa ïBòîL¦§¤©¨¦¦¦©¦§©§¨¦¤
eøîà ."àîhä íëì äæå" àø÷ øîàc :déì øîà ?àîè̈¥£©¥©£©§¨§¤¨¤©¨¥¨§
ãeîìz :íäì øîà .éàçBé ïa déì íékç :åéãéîìz Bì©§¦¨©¦¥¤©¨©¨¤©§

.éñBé éaø øa øæòìà éaø ìL åéôa CeøòíòtLúçà ¨§¦¤©¦¤§¨¨©©¦¥¤©©©©
àlLå ,úaMä úà eøîLé àlL äøæb úeëìnä äøæb̈§¨©©§§¥¨¤Ÿ¦§§¤©©¨§¤Ÿ

,íäéða úà eìeîéeìòáiLåïáeàø éaø Cìä .úBcð úà ¨¤§¥¤§¤¦§£¤¦¨©©¦§¥
ïaéìaBøèñéàøîà .íänò áLéå Cìäå ,éîB÷ øtéñå , ¤¦§§§¦§¦¥¦§¨©§¨©¦¨¤¨©

,áéBà Bì LiL éî :íäìéðòé.éðòé :Bì eøîà ?øéLòé Bà ¨¤¦¤¥¥¥¨¦©£¦¨§¥¨¦
.eðòiL éãk ,úaLa äëàìî eNòé àì ,ïk íà :íäì øîà̈©¨¤¦¥Ÿ©£§¨¨§©¨§¥¤¥¨

:eøîà:íäì øîàå øæç .deìèáe .ìèáéì .øîà úéáè ¨§¨¦£©¦§©©§¨©§¨©¨¤
.Léçëé :Bì eøîà ?àéøáé Bà Léçëé ,áéBà Bì LiL éî¦¤¥¥©§¦©§¦¨§©§¦

íäéða eìeîé ,ïk íà :íäì øîàìäðBîL,íéîéeLéçëéå. ¨©¨¤¦¥¨§¥¤¦§¨¨¦§©§¦
LiL éî :íäì øîàå øæç .deìèáe ,øîà úéáè :eøîà̈§¨¦£©©§¨©§¨©¨¤¦¤¥
,ïk íà .èòîúé :Bì eøîà ?èòîúé Bà äaøé ,áéBà Bì¥¦§¤¦§©¥¨§¦§©¥¦¥
Ba eøékä .deìèáe ,øîà úéáè :eøîà .úBcð eìòáé àìŸ¦§£¦¨§¨¦£©©§¦¦

Cìé éî :eøîà .íeøéæçä ,éãeäé àeäLìháéå?úBøæbä ¤§¦¤¡¦¨§¦¥¥¦©¥©§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dlirn(iriax meil)

:dad` xa `c` ax ziiyew z` `ax uxznLéwî à÷ ék ,déì øîà̈©¥¦¨©¦
àðîçømr cgi ze`nhe zexedh zenda df weqta eywedy dn - ©£¨¨

xn`p ,mivxyìe`ld mda bdep ze`nhae zexedh zelapa mby cnl §
ìá`le' -eöwLúUFnxY xW` lkaE sFraE dndAA mkizFWtp z` ©§Ÿ§©§¤©§¥¤©§¥¨¨§Ÿ£¤¦§

mdn cg` lka mixen`d mie`ld caln ,df weqta xen`d 'dnc`d̈£¨¨
,enewnaì ìáàïéøeòéL,mz`neh xeriy dpzyiy xnel -,àìoi` £¨§¦¦Ÿ

.df weqtn jk cenll

äðùî
,cgi mipey ze`nehe mixeqi` sexiv oic xe`iaa dkiynn dpynd

:mxya mr mivxy mc sexiv oic epzpyn zx`aneøNaäå õøMä íc©©¤¤§©¨¨
äæ íò äæ ïéôøèöî.mivxy z`neh xeriy `edy dycrk xeriyl ¦§¨§¦¤¦¤

mr ef ze`nehd lk sexiv oic ielz eay llkd dpynd zx`an cer
:ef,òLBäé éaø øîà ììkìk`nhnd xacBúàîehLxneg - §¨¨©©¦§ª©Ÿ¤§¨

,mini dray z`neh e` axr z`neh m` ,eci lr d`ad d`nehd
BøeòéLå`nhlïéåLivg oebke ,enr dtxhvpy zxg`d d`nehd mr §¦¨¦

cleg xyan dycr ivg e` ,zxg` dlapn zif ivge zg` dlapn zif
,xakr xyan divgeïéôøèöîlr cg`d xeriy milydl df mr df ¦§¨§¦

xnega `l` xg`d `nhnl dey oi` m` la` ,xg`d iciBúàîeè§¨
àìåa,BøeòéLaxr z`neh mdipy z`nehy dlape uxy oebke - §Ÿ¦

dnda zlap xeriye dycrka d`nehl uxy xeriy la` ,`id
a el deyy e` ,zifkaàìå BøeòéLa,Búàîeèya oebkeznd on x ¦§Ÿ§¨

mz`neh zbxcn oi` la` ,zifka mdipy xeriyy dnda zlap xyae
z` d`nhn dpi` dlape ,mini dray ea rbepd z` `nhn zny ,dey

el dey epi` m` oke ,cg` meil `l` da rbepdàìa[àìå] Búàîeè Ÿ§¨§Ÿ
a,BøeòéL,zifkae dray z`neh `nhn zndy ,uxye zn oebke ¦

el` lk ,dycrkae cg` meil `nhn uxydeïéôøèöî ïéàcg`d ¥¦§¨§¦
.xg`d mr

àøîâ
mipte`a epzpyn ixac micinrnd mi`xen`d ixac d`ian `xnbd

:cala minieqnBae (ïëå) àøéòæ áø øîà ïéðç áø øîàdn - ¨©©£¦¨©©§¦¨−
xya mr `l` epi` ,xyad mr uxyd mc sxhvny dpyna xn`py

.sxhvn epi` xg` uxy mr la` ,epnn `viy uxy eze`
:`ziixan `xirf ax ixac lr dywn `pipg xa iqei iaxéaø áéúBî¦©¦

àðéðç éaø øa éñBéepipyy `ziixad on `xirf ax ixac lr zeywdl ¥©©¦£¦¨
weqta xn`p ,da(`l `i `xwie)dne ,'uxXd lkA mkl mi`nHd dN`'¥¤©§¥¦¨¤§¨©¨¤

xn`pyïäL ãnìî 'ïéàîhä'miweqta mixkfpd mivxyd zpeny - ©§¥¦§©¥¤¥
my mincewdïéôøèöî,d`nehl df mr dfõøL eléôàåcg`õøLå ¦§¨§¦©£¦¤¤§¤¤

e` ,xg`ãçà íMî ïéa ,íãå õøLoebke ,mivxy ly cg` oinn - ¤¤¨¨¥¦¥¤¨
,xg` xakr mr xakr e` xg` cleg mr clegúBîL éðMî ïéa- ¥¦§¥¥

dler ixd ef `ziixane ,xakr mr cleg oebke ,mivxy ly mipin ipyn
mivxy ipyn md xy`k elit` uxy xya mr uxy mc sxhvny

.`xirf ax ixack `lye ,mipey mipinneóñBé áø øîà`iyew uxzl ¨©©¥
,efïàk ,àéL÷ àìuxy mr mb uxyd mc sxhvny `ziixad ixac - Ÿ©§¨¨

mixacn ,xg`Bleëamivxyd ipy epiptl o`k eid xy`k - §
,dycrkn zegt xya mdn cg`n yxit jk xg`e ,mzenilya
md minly mcera epiptl eidy meyny ,dycrkn zegt mc xg`dne

e .cgi mivxy dnkn mb sexiv mdl lirene ,xzei miaeygïàk- ¨
`ay uxyd mr uxyd mc sexiva `xirf ax dcinrdy epizpyna

dpynd zxacny iptn edf ,`weec epnnBúö÷îae`a `l xy`k - §¦§¨
mda oi` df ote`ay ,miwlgl ecxtzpy xg`l `l` mivxyd epiptl
uxyn xya mr cg` uxyn mc sexiv mdl liren oi`e ,zeaiyg

.xg`
:sqei ax ly eweligl xewn d`ian `xnbdàøîéz àðîewlgl - §¨¥§¨

,jkàéðúcî,znd on mc ziriax oiprl `ziixaa epipyy dnn - ¦§©§¨
CtLðmcddîB÷î äéäå ,ätöøä ìòef dtvx lyñøôè÷oexcn - ¦§©©¨¦§¨§¨¨§¨§©§¥

,rteynìäéàeteba mc` lid`d m` -Búö÷î ìòoebke ,df mc ly ¦¥©¦§¨
,dtvxd lr xfetnd mcd zvwn lrn stekzde dgyyøBäèmeyn ¨

m`e ,mc ziriax lr lid`d `lyàîè ,Blek ìò ìäéàixdy ¦¥©¨¥
:`xnbd zxxan .mly xeriy lr lid`déàîdna dpeekd `id dn - ©

`ziixad dxn`yàîéìéà ,Búö÷îoia wlgl d`ay xn`p m` - ¦§¨¦¥¨
lr ldi`íc úv÷î,jk lr dyw ,elek lr ldi` oialéaø øîà àäå ¦§¨¨§¨¨©©¦

íc úéòéáø ,éaø øîà àðéðçznd on `adda ñéâäLda jtidy - £¦¨¨©©¦§¦¦¨¤¥¦¨
,dkeza agzy dpwaäøBäè,jk ici lr `nhp `l qibnd mc`d - §¨

`vnpe ,dpwd jeza mcd on hrn rlap i`ce jetidd ici lry meyn
i`ce ilkay mca qibd xy`ky s`e ,ilka mc ziriax cer o`k oi`y
mewna elek mcd oi`y meyn `nhp `l mewn lkn ,elek lr lid`d
mcd zvwn rbep oiicry s`e ,ea qibdy dpwa rela ezvwny cg`
xy`ky `ziixad dxn` recn dywe .ilkay mcl dpwa relad

.cg` mewna mcd lk oi`y s` `nh elek lr lid`nòîL åàì àlà¤¨¨§©
dpéîxacn d`ad d`neh oia epxn`y weligd jk jezn gken - ¦¨

y ,ef `iyew mb ayiizz jkae ,ezvwnn d`ad d`nehl mlyïàk- ¨
`nh cg` mewna dpi`y mc ziriax lr lid`ny zxne`d `ziixad

zxacnamcd `ay ote`nBleë,mly znn -eïàkiax ixaca - §¨
mixacn ,mc ziriaxa qibna `pipgamcd `ay ote`nBúö÷îly §¦§¨

:`xnbd dwiqn .zndpéî òîL.jk gikedl yi ok` - §©¦¨
mivxy mcy oicd xewna i`gei oa oerny iax ixac d`ian `xnbd

:`nhn,éîBøa éàçBé ïa ïBòîL éaø úà Løç ïa àéúî éaø ìàL̈©©¦©§¨¤¨¨¤©¦¦§¤©§¦
àîè àeäL íéöøL íãì ïépî.mxyakdéì øîàiax el aiyd - ¦©¦§©§¨¦¤¨¥¨©¥

dnn epcnl jky ,i`gei oa oernyàø÷ øîàc(hk `i `xwie)íëì äæå' §¨©§¨§¤¨¤
àîhäxg` `ldy ,`ed xzein df weqte ,'ux`d lr uxXd uxXA ©¨¥©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤

lkA mkl mi`nHd dN`' aey my xn`p ,mivxyd zpeny my epnpy¥¤©§¥¦¨¤§¨
mc z` zeaxl `a '`nhd mkl dfe' dligz xn`py dne ,'uxXd©¨¤

.exyak `nhny uxydBì eøîàyxg oa `izn iaxl,åéãéîìz ¨§©§¦¨
éàçBé ïa déì íékçxzeia i`gei oa oerny iax mkgzpy ep` mi`ex - ©¦¥¤©

.miaezkd zyxcn df oic cenll yxc dtiyíäì øîàoa `izn iax ¨©¨¤
`l` ,ezrcn ef dyxc i`gei xa oerny iax ycig `ly ,yxgãeîìz©§

Ceøòef dyxc `id,éñBé éaø øa øæòìà éaø ìL åéôaiax dlaiwe ¨§¦¤©¦¤§¨¨©©¦¥
.oldl x`eanke ,epnn i`gei oa oerny

i`gei oa oerny iax laiwy dler ekezny dyrn d`ian `xnbd
:iqei xa xfrl` iaxn '`nhd mkl dfe' zyxcäøæb úçà íòtL¤©©©©¨§¨

äòLøä úeëìn ãîL,l`xyi ipa lr,úaMä úà eøîLé àlL §¨©§¨§¨¨¤Ÿ¦§§¤©©¨
ïa ïáeàø éaø Cìä .úBcð úà eìòáiLå ,íäéða úà eìeîé àlLå§¤Ÿ¨¤§¥¤§¤¦§£¤¦¨©©¦§¥¤

øtéñå ,éìaBøèñéàdiexwd zxetqza exry z`,éîB÷`ideglbny ¦§§¨¦§¦¥¦
eixeg`ny xryd z` gipne eipt cvny xryd z`miiebd jxck

,icedi `edy ea exiki `ly ick ,jk xtzqdl mibdepdáLéå Cìäå§¨©§¨©
íänò.zeklnd ilecb mr -íäì øîà,zeklnd ilecbl oae`x iax ¦¨¤¨©¨¤

,áéBà Bì LiL éîy zevxl ekxc m`déðòéeaie`Bàyeøîà .øéLòé ¦¤¤¥¥¨¦¥¨¥¨§
,Bìy zevxl ekxc i`ceïk íà ,íäì øîà .éðòéxzei gepy mkixack ¥¨¦¨©¨¤¦¥

y ahen ixd ,eaie` ipriy mc`leNòé àìl`xyiäëàìî`le Ÿ©£§¨¨
mzk`lna exkzyi,eðòiL éãk úaMa`ly mdilr mzxfb recne ©©¨§¥¤¥¨
.zayd z` exnyieøîà,zeklnd ilecbøîà úéáèmiaeh - ¨§¨¦¨©

ef dxifb die`xe ,eixac mipekpeå ,ìèaéìok`øîàå øæç .äeìhácer ¦¨¥§©§¨¨©§¨©
,áéBà Bì LiL éî ,íäìy zevxl ekxc m`dBà Léçëéy.àéøáé ¨¤¦¤¥¥©§¦©§¦

,Bì eøîày zevxl ekxc i`ceïk íà ,íäì øîà .Léçëémkixack ¨§©§¦¨©¨¤¦¥
y ahen ixd ,eaie` yigkiy zevxl mc` jxcyíäéða eìeîé̈§¥¤

ìå ,íéîé äðBîLjkaeLéçëé`ly mdilr mzxfb recne ,mdipa ¦§¨¨¦§©§¦
.mdipa z` elenieøîà,zeklnd ilecbøîà úéáèmipekpe miaeh - ¨§¨¦¨©

,eixacäeìháe.ef dxifbl mbíäì øîàå øæç,cer,áéBà Bì LiL éî ©§¨¨©§¨©¨¤¦¤¤¥
y zevxl ekxc m`däaøéeaie`Bày,Bì eøîà .èòîúéekxc i`ce ¦§¤¦§©¥¨§

y zevxl.èòîúé,oae`x iax mdl xn`ïk íày ahen ixdàì ¦§©¥¦¥Ÿ
,úBcð eìòáémdl mxebe ,diaxe dixta weqrln md mihrnn jkay ¦§£¦

.ehrnziy xacdeøîà,zeklnd ilecbøîà úéáèmipekpe miaeh - ¨§¨¦¨©
,eixacäeìháeokn xg`l mle` .ef dxifbl mbeøékäzeklnd ilecb ©§¨¦¦

Bailaexhqi` oa oae`x iaxa -,éãeäé àeäLezpeek dzid `le ¤§¦
jkitle ,mdilrn zexifbd xiardl micedid zaehl `l` eixaca

íeøéæçä.zexkfpd zexifbd zylyl -eøîàz` ,xecay minkgd ¤¡¦¨§
éîy gelyl ie`x.úBøæbä ìháéå Cìé ¦¥¥¦©¥©§¥
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קסה oifge` mipy` cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

àðîçø åäðéù÷à éë äéì øîàibeltl e`l ,mivxyl dxedhe d`nh dnda Ð

`we ."evwyz la"l `l` ,zlcaen dpi`y dliapl oia zlcaen dliap oia `xeriy

Ð mivxy cg`e ,dxedh dnda zlap zg`e ,d`nh dnda zlap zg`c ol rnyn

e`ln cal d`nh dnda zlapa e`l iyet`le .inp "evwyz la" meyn olke`d aiign

e`le "evwyz `l"c e`l `ki`c ,dlapc

.d`nh dndacäðùîåøùáå õøùä íãÐ

.`nhl dycrkl oitxhvnéáø øîà ììë
ïéåù åøåòéùå åúàîåèù ìë òùåäéoebk Ð

.xakre cleg e` ,dlape dlapàìå åúàîåè
åøåòéùdey oz`nehc ,dlape uxy oebk Ð

Ð exeriy `le ,axr z`neh oiied odipyc Ð

uxye] zifka dz`neh xeriy dlapc

.[dycrkaåúàîåè àìåzne dlap oebk] Ð

ez`neh `ied zn ,[zifka oi`nhn ediiexz Ð

.axr z`neh `l` `ied `l dlape ,rayàì
åøåòéù àìå åúàîåè,uxye zn oebk Ð

cr ez`nehe dycrka exeriy Ð uxyc

ez`nehe zifka exeriy Ð zne ,axrd

.drayàøîâ'åëå ïéðç áø øîà,xnelk Ð

Ð "oitxhvn xyade uxyd mc" ipzwc `d

yxity envr uxy eze` ly exya `wec

`le .cg` uxyn xyae mc iedc ,mcd epnn

la` ,xg` uxyn xyade cg` uxyn mcdy

.sxhvn `l Ð mivxy ipyn ez` i`íéàîèä
uxy elit` sxhvny cnln ,`xizi `"d Ð

ivgke df uxyn xeriy ivgk ,xnelk .uxye

xeriy ivg ,oitxhvn Ð xg` uxyn xeriy

.oitxhvn Ð xakrn xeriy ivge clegn

.opgei iaxl `iyweåìåëá ïàë óñåé áø øîà
åúö÷îá ïàë,oinily olek mivxy eed i` Ð

ivg yxite ,zeny ipyn oia cg` mWn oia¥

mc dfn e` ,dfn xeriy ivge dfn xeriy

,aeyg mewnn ez`c oeik Ð xya dfne

vxyd ediieexzc,iaiyge edpip oinily mi

epiid Ð 'eke oipg iax xn`c `de .oitxhvn

`l` oinily mivxyd eed `lc ,ozvwna

yxite ,o`ka gpen cg`e cg` lk ly ezvwn

ez` `le li`ed Ð dfn xyae dfn mc

itxhvn `le iaiyg `l ,oinily mivxyn

uxy eze` xya mr `l` ,xyad mr mcd

.mcd epnn yxityàøîéú àðîåol ipyc Ð

.ezvwnl elek oiaäôöøä ìò êôùðÐ

.qxthw enewn dide dnily mc ziriax

,dwlg dzid dtvxdy Ð "dtvx" hwp ikdle

.mcd hytzpe ,oexcnk `iedcìò ìäéà
åúö÷îlr ldi` `lc meyn ,xedh Ð ezvwn lr dgyy oebk ,mc ziriax ly Ð

.xeriyd lkåìåë ìò ìäéà.`nh mc ly ziriaxd lr Ðàðéðç áø øîà àäå
äá ñéâäù íã úéòéáøqibd ikc ab lr s`e .xedh Ð xkxka e` yeka da jtdy Ð

jci` ipzw i`n`e .ea qibnd eze` ,"xedh" ipzw ,elek lr lid`i `ly xyt` i` da

."`nh Ð elek lr ldi`" `ziixaåúö÷îá ïàë åìåëá ïàë äðéî òîù åàì àìà
znn mc ziriax i`d iz`c `kid epiid ,"`nh Ð elek lr ldi`" ipzwc i`dc Ð

`lc `kid epiid ,"xedh Ð da qibdy" ipzwc `de .ld`a `nhnc aiyg ikdle ,mly

yxite ,zn zvwn my gpen didy .ezvwnn `viy `l` ,mly znn df ziriax `a

,aiyg `l Ð mly znn `a epi`e li`ed ,ziriax dia zi`c ab lr s` .mc eze` epnn

.iax xn` oke .ld`a `nhn epi`e'åâå íëì äæå áéúëã äéì øîàxzein `xw i`de Ð

mi`nhd dl`" (`i `xwie) `pixg` `xw aizk `dc ,ikd dia yxcinl ,`yxcl `ed

."mklåì åøîà.`izn iax ly eicinlz `izn iaxl Ðéàçåé ïá åì íéëçxak Ð

.df xac xnel rceiy i`gei oa mkgzpêåøò ãåîìolpne .ezrcn dxn` `le Ð

.'eke cg` mrty .`kdn ,iqei iax xa xfrl` iaxn dcnlcéîå÷ øôéñågliby Ð

`ly ick ,oiyer miebdy zixela oirk eixg` ly xryd gipde ,egvn lry xryd

.icedi `edy ea exikiáéåà åì ùéù éî.ipriy epevx e` xiyriy epevx Ð
àåäù

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

íéöøùä.'ebe xakrde ,clegd :mivxy dpeny oebk Ð df mr df oitxhvnìë
.dliape dliap ,uxye uxy oebk Ð oitxhvn oiey exeriye ez`nehy

`le .ld`a dey d`nehy ,znd on zifke znd on xa` oebk Ð exeriy `le ez`neh

uxy Ð exeriy `le ez`neh `l .`edy lka xa`e xyaa `nhn zifkc ,exeriy

.dlapeøîà`d :yexit Ð 'ek oipg ax

exyae uxyd mc" oizipzna xn`wc

,uxya mcd cera `weec epiid Ð "oitxhvn

oi` Ð uxyd xyan mcd yxit la`

:`pipg iax xa iqei iax aizn" .oitxhvn

uxy elit`e ,oitxhvny cnln Ð "mi`nhd"

ipyn oia cg` myn oia ,mce uxy ,uxye

ipy Ð "zeny ipy" :yexit Ð "zeny

mc sxhvn f` ,xakre cleg enk ,mivxy

uxyd mc oky lke ,xg` uxy mr uxyd

ax xn`" .yxit ik elit` oitxhvny exyae

`d ,xnelk Ð "ezvwna o`k eleka o`k :sqei

ly mc oitxhvny `ziixaa `kd xn`c

`weec epiid Ð xg` uxy xyae df uxy

aeyg efe ,mly uxyn mcd yxity ,eleka

oi`c oizipzn iab xn`c `de .sxhvdl

epiid Ð ea ecer ok m` `l` sxhvn

cg` xa`n `l` mcd yxit `ly ,ezvwna

.sxhvdl aeyg epi` f`e ,zg` dkizgn e`

`ayk oia welig yiy Ð "`xniz `pne"

?mly epi`y uxyn `ayk oia mly uxyn

dnewn dide dtvxd lr jtyp ,`ipzck"

znd mc ziriax jtyp :yexit Ð "qxthw

,cg` mewna akrzn did `le ,oexcn mewna

lr lid`d" .hrn o`ke hrn o`k `l`

lk lr lid`d `ly itl Ð "xedh Ð ezvwn

lr ldi`y Ð "elek lr ldi`" .mcd ziriax

eilr eci ldi`y oebk ,mcd jtypy mewn lk

xaqwc .ziriax lr ldi` f`c ,`nh Ð

mewnay mcl sxhvn df mewnay mcdy

.xg`àäåqibdy mc ziriax opgei iax xn`

dpwa e` ska mcd qibn :yexit Ð xedh ea

dh Ðdpwd rla `ly xyt` i`y itl ,xe

opixn` `d ,xedh i`n`e .ziriax x`yi `le

`ly it lr s` ,`nh Ð ezvwn lr ldi`

?[cg` mewna] ziriaxd lk lr lid`d

`d Ð "ezvwna o`k ,eleka o`k ,`l`"

epiid Ð "`nh ezvwn lr ldi`" opixn`c

.mly znn `a mc eze`yk ,xnelk .eleka

zvwnn `ayk Ð xedh opgei iaxc `de

:eyexitl `iywe .mly znn `a `le ,znd

,xya ira sexiv i`n ,uxyd xyaa mcdy ,xnelk 'ek ecera dil iwenc oeikc

i`d iziz `kidn :`iyw cere !mlern yxit `ly oeik ,dileka dia `pixw "uxyd"

znn `a il dn mly znn `a il dn ,ziriax `ki`c oeik ,ezvwnl elekac welig

"ixirf ax xn` oipg ax xn`" opiqxbc :oe`b miqp epiax yxity enk d`xp jkl ?xqg

mcd eze` `diy jixv ,('eke dxen`d) iqei 'x xn` ixirf iax xn` :yexit Ð 'ek

sxhvn epi` Ð df uxy ly mc la` ,xnelk .epnn dlcap xyady uxyd eze`n

`icda xn`wc ,zeny ipy mi`ay `iddn jixt df lre .xg` uxy xya mr

Ð "ezvwna o`k eleka o`k" :ipyne .mivxy ipyn mi`ay it lr s`e ,oitxhvnc

rbpy oebk Ð mivxy ipyn mi`ac ab lr s` ,oitxhvnc mzd xn`wc `d :yexit

oebk Ð mivxy ipyn `le cg` uxyn `wecc ixirf xn`wc `de .xyaae mca eleka

oitxhvnc cg` uxyn md ikc xn`w ikdle .xyaa e` mca ,ezvwna `l` rbp `ly

,cge cg lk Ð mivxy ipyn mdyk la` .cg`k oixaegn xyade mcd eli`k iedc Ð

rbp oia eleka rbp oia ikda ibeltl `ki`c Ð "`xniz `pne" .`ed envr ipta xac

oia welig yiy `nl` Ð 'ek "xedh ezvwn lr ldi` 'ek jtyp `ipzck" .ezvwna

m` :xn`z m`e .dribpa wlgl yiy oicd `ede ,ezvwn lr ldi`l elek lr ldi`

i`c meyn :ivewn xyd yxit ?'ek "mc ziriax opgei iax xn`de" ez iziin i`n` ok

"xedh ezvwn lr ldi`" `kd xn`c `dc xninl ivn ded ,opgei iaxc `idd `l

.ezvwna `l` rbp `ly oeik ,xedh `ed mewn lkne ,ziriaxa s` ixiinc ,opgei iaxc `d iziin ikdle .ziriax `kilc oebk Ðáéúëãe"iec `xeziin Ð `nhd mkl dfe

."`nhd"c `"dn e` ,yixcw "dfe"cíéëç.envrl mkgzp ,xnelk Ð igei oa diløôéñåxkpzdl ick dyr Ð inewmixtqn mpi` micediy ,icedi `edy ea exiki `ly

.inewåøîà.dxfbd lhal zeyrl aehe xacd oekp ,xnelk Ð ziahåìéàgelyl invrl mixne` mz`y enk ,"dbixdl jpa oz" xnel mz` oileki Ð miiw `ztlg `a` did

xn` jkle ,xaca okzqi ot zeklnd zni` xeara `l` ,exeara jk xne` did `ly xaeq did oerny iaxe .epyipri `ny ip` `xie ,oqrk `edy igei oa oerny iax mr ipa
eli`
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?àøîéz àðîe¯äéäå ,ätöøä ìò CtLð :àéðúcî §¨¥§¨¦§©§¨¦§©©¨¦§¨§¨¨
.ñøôè÷ dîB÷îBúö÷î ìò ìäéà¯ìò ìäéà ,øBäè §¨§©§¥¦¥©¦§¨¨¦¥©

Blek¯àäå ,íc úö÷î àîéìéà ?"Búö÷î" éàî .àîè̈¥©¦§¨¦¥¨¦§¨¨§¨
íc úéòéáø :éaø øîà ,àðéðç éaø øîàñébäLda¯ ¨©©¦£¦¨¨©©¦§¦¦¨¤¦¦¨
ïàk :dpéî òîL åàì àlà !äøBäè¯ïàk ,Bleëa¯ §¨¤¨¨§©¦¨¨§¨

éaø úà Løç ïa àéúî éaø ìàL .dpéî òîL ,Búö÷îa§¦§¨§©¦¨¨©©¦¨§¨¤¨¨¤©¦
àeäL íéöøL íãì ïépî :éîBø øéòa éàçBé ïa ïBòîL¦§¤©¨¦¦¦©¦§©§¨¦¤
eøîà ."àîhä íëì äæå" àø÷ øîàc :déì øîà ?àîè̈¥£©¥©£©§¨§¤¨¤©¨¥¨§
ãeîìz :íäì øîà .éàçBé ïa déì íékç :åéãéîìz Bì©§¦¨©¦¥¤©¨©¨¤©§

.éñBé éaø øa øæòìà éaø ìL åéôa CeøòíòtLúçà ¨§¦¤©¦¤§¨¨©©¦¥¤©©©©
àlLå ,úaMä úà eøîLé àlL äøæb úeëìnä äøæb̈§¨©©§§¥¨¤Ÿ¦§§¤©©¨§¤Ÿ

,íäéða úà eìeîéeìòáiLåïáeàø éaø Cìä .úBcð úà ¨¤§¥¤§¤¦§£¤¦¨©©¦§¥
ïaéìaBøèñéàøîà .íänò áLéå Cìäå ,éîB÷ øtéñå , ¤¦§§§¦§¦¥¦§¨©§¨©¦¨¤¨©

,áéBà Bì LiL éî :íäìéðòé.éðòé :Bì eøîà ?øéLòé Bà ¨¤¦¤¥¥¥¨¦©£¦¨§¥¨¦
.eðòiL éãk ,úaLa äëàìî eNòé àì ,ïk íà :íäì øîà̈©¨¤¦¥Ÿ©£§¨¨§©¨§¥¤¥¨

:eøîà:íäì øîàå øæç .deìèáe .ìèáéì .øîà úéáè ¨§¨¦£©¦§©©§¨©§¨©¨¤
.Léçëé :Bì eøîà ?àéøáé Bà Léçëé ,áéBà Bì LiL éî¦¤¥¥©§¦©§¦¨§©§¦

íäéða eìeîé ,ïk íà :íäì øîàìäðBîL,íéîéeLéçëéå. ¨©¨¤¦¥¨§¥¤¦§¨¨¦§©§¦
LiL éî :íäì øîàå øæç .deìèáe ,øîà úéáè :eøîà̈§¨¦£©©§¨©§¨©¨¤¦¤¥
,ïk íà .èòîúé :Bì eøîà ?èòîúé Bà äaøé ,áéBà Bì¥¦§¤¦§©¥¨§¦§©¥¦¥
Ba eøékä .deìèáe ,øîà úéáè :eøîà .úBcð eìòáé àìŸ¦§£¦¨§¨¦£©©§¦¦

Cìé éî :eøîà .íeøéæçä ,éãeäé àeäLìháéå?úBøæbä ¤§¦¤¡¦¨§¦¥¥¦©¥©§¥
êìé
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מעילה.  פרק רביעי - קדשי מזבח דף יז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                              תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dlirn(iriax meil)

:dad` xa `c` ax ziiyew z` `ax uxznLéwî à÷ ék ,déì øîà̈©¥¦¨©¦
àðîçømr cgi ze`nhe zexedh zenda df weqta eywedy dn - ©£¨¨

xn`p ,mivxyìe`ld mda bdep ze`nhae zexedh zelapa mby cnl §
ìá`le' -eöwLúUFnxY xW` lkaE sFraE dndAA mkizFWtp z` ©§Ÿ§©§¤©§¥¤©§¥¨¨§Ÿ£¤¦§

mdn cg` lka mixen`d mie`ld caln ,df weqta xen`d 'dnc`d̈£¨¨
,enewnaì ìáàïéøeòéL,mz`neh xeriy dpzyiy xnel -,àìoi` £¨§¦¦Ÿ

.df weqtn jk cenll

äðùî
,cgi mipey ze`nehe mixeqi` sexiv oic xe`iaa dkiynn dpynd

:mxya mr mivxy mc sexiv oic epzpyn zx`aneøNaäå õøMä íc©©¤¤§©¨¨
äæ íò äæ ïéôøèöî.mivxy z`neh xeriy `edy dycrk xeriyl ¦§¨§¦¤¦¤

mr ef ze`nehd lk sexiv oic ielz eay llkd dpynd zx`an cer
:ef,òLBäé éaø øîà ììkìk`nhnd xacBúàîehLxneg - §¨¨©©¦§ª©Ÿ¤§¨

,mini dray z`neh e` axr z`neh m` ,eci lr d`ad d`nehd
BøeòéLå`nhlïéåLivg oebke ,enr dtxhvpy zxg`d d`nehd mr §¦¨¦

cleg xyan dycr ivg e` ,zxg` dlapn zif ivge zg` dlapn zif
,xakr xyan divgeïéôøèöîlr cg`d xeriy milydl df mr df ¦§¨§¦

xnega `l` xg`d `nhnl dey oi` m` la` ,xg`d iciBúàîeè§¨
àìåa,BøeòéLaxr z`neh mdipy z`nehy dlape uxy oebke - §Ÿ¦

dnda zlap xeriye dycrka d`nehl uxy xeriy la` ,`id
a el deyy e` ,zifkaàìå BøeòéLa,Búàîeèya oebkeznd on x ¦§Ÿ§¨

mz`neh zbxcn oi` la` ,zifka mdipy xeriyy dnda zlap xyae
z` d`nhn dpi` dlape ,mini dray ea rbepd z` `nhn zny ,dey

el dey epi` m` oke ,cg` meil `l` da rbepdàìa[àìå] Búàîeè Ÿ§¨§Ÿ
a,BøeòéL,zifkae dray z`neh `nhn zndy ,uxye zn oebke ¦

el` lk ,dycrkae cg` meil `nhn uxydeïéôøèöî ïéàcg`d ¥¦§¨§¦
.xg`d mr

àøîâ
mipte`a epzpyn ixac micinrnd mi`xen`d ixac d`ian `xnbd

:cala minieqnBae (ïëå) àøéòæ áø øîà ïéðç áø øîàdn - ¨©©£¦¨©©§¦¨−
xya mr `l` epi` ,xyad mr uxyd mc sxhvny dpyna xn`py

.sxhvn epi` xg` uxy mr la` ,epnn `viy uxy eze`
:`ziixan `xirf ax ixac lr dywn `pipg xa iqei iaxéaø áéúBî¦©¦

àðéðç éaø øa éñBéepipyy `ziixad on `xirf ax ixac lr zeywdl ¥©©¦£¦¨
weqta xn`p ,da(`l `i `xwie)dne ,'uxXd lkA mkl mi`nHd dN`'¥¤©§¥¦¨¤§¨©¨¤

xn`pyïäL ãnìî 'ïéàîhä'miweqta mixkfpd mivxyd zpeny - ©§¥¦§©¥¤¥
my mincewdïéôøèöî,d`nehl df mr dfõøL eléôàåcg`õøLå ¦§¨§¦©£¦¤¤§¤¤

e` ,xg`ãçà íMî ïéa ,íãå õøLoebke ,mivxy ly cg` oinn - ¤¤¨¨¥¦¥¤¨
,xg` xakr mr xakr e` xg` cleg mr clegúBîL éðMî ïéa- ¥¦§¥¥

dler ixd ef `ziixane ,xakr mr cleg oebke ,mivxy ly mipin ipyn
mivxy ipyn md xy`k elit` uxy xya mr uxy mc sxhvny

.`xirf ax ixack `lye ,mipey mipinneóñBé áø øîà`iyew uxzl ¨©©¥
,efïàk ,àéL÷ àìuxy mr mb uxyd mc sxhvny `ziixad ixac - Ÿ©§¨¨

mixacn ,xg`Bleëamivxyd ipy epiptl o`k eid xy`k - §
,dycrkn zegt xya mdn cg`n yxit jk xg`e ,mzenilya
md minly mcera epiptl eidy meyny ,dycrkn zegt mc xg`dne

e .cgi mivxy dnkn mb sexiv mdl lirene ,xzei miaeygïàk- ¨
`ay uxyd mr uxyd mc sexiva `xirf ax dcinrdy epizpyna

dpynd zxacny iptn edf ,`weec epnnBúö÷îae`a `l xy`k - §¦§¨
mda oi` df ote`ay ,miwlgl ecxtzpy xg`l `l` mivxyd epiptl
uxyn xya mr cg` uxyn mc sexiv mdl liren oi`e ,zeaiyg

.xg`
:sqei ax ly eweligl xewn d`ian `xnbdàøîéz àðîewlgl - §¨¥§¨

,jkàéðúcî,znd on mc ziriax oiprl `ziixaa epipyy dnn - ¦§©§¨
CtLðmcddîB÷î äéäå ,ätöøä ìòef dtvx lyñøôè÷oexcn - ¦§©©¨¦§¨§¨¨§¨§©§¥

,rteynìäéàeteba mc` lid`d m` -Búö÷î ìòoebke ,df mc ly ¦¥©¦§¨
,dtvxd lr xfetnd mcd zvwn lrn stekzde dgyyøBäèmeyn ¨

m`e ,mc ziriax lr lid`d `lyàîè ,Blek ìò ìäéàixdy ¦¥©¨¥
:`xnbd zxxan .mly xeriy lr lid`déàîdna dpeekd `id dn - ©

`ziixad dxn`yàîéìéà ,Búö÷îoia wlgl d`ay xn`p m` - ¦§¨¦¥¨
lr ldi`íc úv÷î,jk lr dyw ,elek lr ldi` oialéaø øîà àäå ¦§¨¨§¨¨©©¦

íc úéòéáø ,éaø øîà àðéðçznd on `adda ñéâäLda jtidy - £¦¨¨©©¦§¦¦¨¤¥¦¨
,dkeza agzy dpwaäøBäè,jk ici lr `nhp `l qibnd mc`d - §¨

`vnpe ,dpwd jeza mcd on hrn rlap i`ce jetidd ici lry meyn
i`ce ilkay mca qibd xy`ky s`e ,ilka mc ziriax cer o`k oi`y
mewna elek mcd oi`y meyn `nhp `l mewn lkn ,elek lr lid`d
mcd zvwn rbep oiicry s`e ,ea qibdy dpwa rela ezvwny cg`
xy`ky `ziixad dxn` recn dywe .ilkay mcl dpwa relad

.cg` mewna mcd lk oi`y s` `nh elek lr lid`nòîL åàì àlà¤¨¨§©
dpéîxacn d`ad d`neh oia epxn`y weligd jk jezn gken - ¦¨

y ,ef `iyew mb ayiizz jkae ,ezvwnn d`ad d`nehl mlyïàk- ¨
`nh cg` mewna dpi`y mc ziriax lr lid`ny zxne`d `ziixad

zxacnamcd `ay ote`nBleë,mly znn -eïàkiax ixaca - §¨
mixacn ,mc ziriaxa qibna `pipgamcd `ay ote`nBúö÷îly §¦§¨

:`xnbd dwiqn .zndpéî òîL.jk gikedl yi ok` - §©¦¨
mivxy mcy oicd xewna i`gei oa oerny iax ixac d`ian `xnbd

:`nhn,éîBøa éàçBé ïa ïBòîL éaø úà Løç ïa àéúî éaø ìàL̈©©¦©§¨¤¨¨¤©¦¦§¤©§¦
àîè àeäL íéöøL íãì ïépî.mxyakdéì øîàiax el aiyd - ¦©¦§©§¨¦¤¨¥¨©¥

dnn epcnl jky ,i`gei oa oernyàø÷ øîàc(hk `i `xwie)íëì äæå' §¨©§¨§¤¨¤
àîhäxg` `ldy ,`ed xzein df weqte ,'ux`d lr uxXd uxXA ©¨¥©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤

lkA mkl mi`nHd dN`' aey my xn`p ,mivxyd zpeny my epnpy¥¤©§¥¦¨¤§¨
mc z` zeaxl `a '`nhd mkl dfe' dligz xn`py dne ,'uxXd©¨¤

.exyak `nhny uxydBì eøîàyxg oa `izn iaxl,åéãéîìz ¨§©§¦¨
éàçBé ïa déì íékçxzeia i`gei oa oerny iax mkgzpy ep` mi`ex - ©¦¥¤©

.miaezkd zyxcn df oic cenll yxc dtiyíäì øîàoa `izn iax ¨©¨¤
`l` ,ezrcn ef dyxc i`gei xa oerny iax ycig `ly ,yxgãeîìz©§

Ceøòef dyxc `id,éñBé éaø øa øæòìà éaø ìL åéôaiax dlaiwe ¨§¦¤©¦¤§¨¨©©¦¥
.oldl x`eanke ,epnn i`gei oa oerny

i`gei oa oerny iax laiwy dler ekezny dyrn d`ian `xnbd
:iqei xa xfrl` iaxn '`nhd mkl dfe' zyxcäøæb úçà íòtL¤©©©©¨§¨

äòLøä úeëìn ãîL,l`xyi ipa lr,úaMä úà eøîLé àlL §¨©§¨§¨¨¤Ÿ¦§§¤©©¨
ïa ïáeàø éaø Cìä .úBcð úà eìòáiLå ,íäéða úà eìeîé àlLå§¤Ÿ¨¤§¥¤§¤¦§£¤¦¨©©¦§¥¤

øtéñå ,éìaBøèñéàdiexwd zxetqza exry z`,éîB÷`ideglbny ¦§§¨¦§¦¥¦
eixeg`ny xryd z` gipne eipt cvny xryd z`miiebd jxck

,icedi `edy ea exiki `ly ick ,jk xtzqdl mibdepdáLéå Cìäå§¨©§¨©
íänò.zeklnd ilecb mr -íäì øîà,zeklnd ilecbl oae`x iax ¦¨¤¨©¨¤

,áéBà Bì LiL éîy zevxl ekxc m`déðòéeaie`Bàyeøîà .øéLòé ¦¤¤¥¥¨¦¥¨¥¨§
,Bìy zevxl ekxc i`ceïk íà ,íäì øîà .éðòéxzei gepy mkixack ¥¨¦¨©¨¤¦¥

y ahen ixd ,eaie` ipriy mc`leNòé àìl`xyiäëàìî`le Ÿ©£§¨¨
mzk`lna exkzyi,eðòiL éãk úaMa`ly mdilr mzxfb recne ©©¨§¥¤¥¨
.zayd z` exnyieøîà,zeklnd ilecbøîà úéáèmiaeh - ¨§¨¦¨©

ef dxifb die`xe ,eixac mipekpeå ,ìèaéìok`øîàå øæç .äeìhácer ¦¨¥§©§¨¨©§¨©
,áéBà Bì LiL éî ,íäìy zevxl ekxc m`dBà Léçëéy.àéøáé ¨¤¦¤¥¥©§¦©§¦

,Bì eøîày zevxl ekxc i`ceïk íà ,íäì øîà .Léçëémkixack ¨§©§¦¨©¨¤¦¥
y ahen ixd ,eaie` yigkiy zevxl mc` jxcyíäéða eìeîé̈§¥¤

ìå ,íéîé äðBîLjkaeLéçëé`ly mdilr mzxfb recne ,mdipa ¦§¨¨¦§©§¦
.mdipa z` elenieøîà,zeklnd ilecbøîà úéáèmipekpe miaeh - ¨§¨¦¨©

,eixacäeìháe.ef dxifbl mbíäì øîàå øæç,cer,áéBà Bì LiL éî ©§¨¨©§¨©¨¤¦¤¤¥
y zevxl ekxc m`däaøéeaie`Bày,Bì eøîà .èòîúéekxc i`ce ¦§¤¦§©¥¨§

y zevxl.èòîúé,oae`x iax mdl xn`ïk íày ahen ixdàì ¦§©¥¦¥Ÿ
,úBcð eìòáémdl mxebe ,diaxe dixta weqrln md mihrnn jkay ¦§£¦

.ehrnziy xacdeøîà,zeklnd ilecbøîà úéáèmipekpe miaeh - ¨§¨¦¨©
,eixacäeìháeokn xg`l mle` .ef dxifbl mbeøékäzeklnd ilecb ©§¨¦¦

Bailaexhqi` oa oae`x iaxa -,éãeäé àeäLezpeek dzid `le ¤§¦
jkitle ,mdilrn zexifbd xiardl micedid zaehl `l` eixaca

íeøéæçä.zexkfpd zexifbd zylyl -eøîàz` ,xecay minkgd ¤¡¦¨§
éîy gelyl ie`x.úBøæbä ìháéå Cìé ¦¥¥¦©¥©§¥
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xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dlirn(iriax meil)

ãneìî àeäL ,éàçBé ïa ïBòîL éaø Cìélibx -,íéqðaeyrp ixdy ¥¥©¦¦§¤©¤§¨§¦¦
`ed ie`xe ,inex xqiw zni`n dxrna xzzqd xy`k miqp dnk el
exn` .zexifbd lehial ezegily gilvdl qp eci lr dzr mb dyriy

:minkgdCìé éî åéøçàåenr jli ,exn` ,enr zeelzdl ceréaø §©£¨¦¥¥©¦
éñBé éaø íäì øîà .éñBé éaø øa øæòìàly eia` `edy ,`ztlg oa ¤§¨¨©©¦¥¨©¨¤©¦¥

,xfrl` iaxàzôìç àaà äéä eléàå[iqei iax ly eia` `edy]íéi÷ §¦¨¨©¨£©§¨©¨
ike ,miiga -ïéìBëémziidða ïz Bì øîBì ízàEzegilyl zkll §¦©¤©¥¦§

`eal dpkq da yiy efìici,äâéøäznkqn izrc oi` ip` oke ¦£¦¨
.ef zegilya ipa okzqiy,ïBòîL éaø íäì øîàxnel leki ip` mb ¨©¨¤©¦¦§

y jkàaà éàçBé äéä eléà[oerny iax ly eia`],íéi÷mziid ike ¦¨¨©©¨©¨
ða ïz Bì øîBì ízà ïéìBëé,äâéøäì Eippdy mz` mi`ex ixde §¦©¤©¥¦§©£¦¨

s`e ,l`xyi lrn zerxd zexifbd lhal ick ef dpkql invr qipkn
.jk zeyrl mdl ie`x inr sxhvdl miwewfd mixg`léaø eäì øîà̈©§©¦

éñBé,minkglàðìéæà àðàiax ipa `le ip` jl`y xzei ahen - ¥£¨¨¦§¨
ipa jli m`y ,xfrl`ïBòîL éaø déì Léðò àîìcepyipri `ny - ¦§¨¨¦¥©¦¦§

,ie`xk eceaka xdfi `l m` oerny iaxàðéôzñî à÷cip` yyegy §¨¦§§¥¨
.jkndéìò ìéa÷oerny iax eilr laiw -déLðòéì àìc`ly - ©¥£¥§Ÿ¦©§¥

e ,epyipriéëä eléôà,epyipri `ly oerny iax eilr laiwy s` - £¦¨¦
dzngny jynda zx`eand daiq mkxca drxi` mewn lkndéLðò©§¥

xiqd epyipri `ly eilr laiwy xkfp xy`ky `l` ,eze` ypr -
.oldl x`eank yperd eilrn

Cøca ïéëläî eéäLkl` `eal,inexBæ äìàL äìàLðzxkfpd §¤¨§©§¦©¤¤¦§£¨§¥¨
lirlåét íwò ,àîè àeäL õøMä íãì ïépî ,íäéðôadpiy -éaø ¦§¥¤¦©¦§©©¤¤¤¨¥¦¥¦©¦

éñBé éaø øa øæòìàaiyde mx lewa xacl ezelibx itkn exeaic z` ¤§¨¨©©¦¥
`die ezaeyza i`gei xa oerny iax yibxi `ly ick ,dyigla

,eax iptl dkld dxenkøîàåxn`py dnn df oic cnlpy l`eyl §¨©
(hk `i `xwie).'àîhä íëì äæå'oerny iax jka yibxd ok it lr s`e §¤¨¤©¨¥

e ,eilr citwdeéúôN úîé÷òî ,ïBòîL éaø déì øîàEjixacn - ¨©¥©¦¦§¥£¦©§¨¤
dyigla zxaicyäzà íëç ãéîìzL økéð äzàl`eyl zaydy ©¨¦¨¤©§¦¨¨©¨

citwd jkitle ,jax ipta dkld zixedy ziyr dti `ly `l` ,obedk
- xn`e eilr oerny iaxåéáà ìöà ïaä øBæçé ìàok`e ,melya ©©£©¥¥¤¨¦

dhpe dxkq`a xfrl` iax dlgy oerny iax ly ezctwd dnxb
`ly iqei iax eia`l gihady oerny iax xkfp jk xg`y `l` ,zenl

.`txzpe eilr lltzde epyipri
inex xirl eribd xy`kBúàø÷ì àöéoerny iax lyïBéìîz ïa- ¨¨¦§¨¤§©§

m`d ,xfrl` iaxe oerny iaxl l`ye ,jk iexwd cyíëðBöøyàBáà §§¤¨
íënò.zexifbd lhal mkcia riiql jlnd lkidlïBòîL éaø äëa ¦¨¤¨¨©¦¦§

,df cy ici lr l`xyi ly mzreyi lblbzzy exrv zngn,øîàå§¨©
äî`l` dpi`y zixvnd xbdàaà úéa ìL äçôM,epia` mdxa` - ©¦§¨¤¥©¨

dì ïncæðdkxvlCàìîminyd onìLíéîòt Lzrced jxevl ¦§©¥¨©§¨¨Ÿ§¨¦
didy oky lk ok m`e ,minyd on dricedl eywiay mixac dyly

,mdxa` ly erxfn ep`y l`xyi jxeve ikxvl jk zeidl ie`xåeli` §
àì éðà`l s` j`ln ikxvl oncfiy izikf.úçà íòtok it lr s`e £¦Ÿ©©©©

ici lr yegl oi`y xn`y meyn ,cyd enr `eaiy oerny iax mikqd
`l` dreyid didz iníB÷î ìkî ñpä àáé.`eaiyàeä íéã÷ ¨Ÿ©¥¦¨¨§¦

e ,jlnd zial mdiptl `eal df cy micwdøñé÷c dézøáa ìò- ¨¦§©¥§¥¨
e`iaiy zxne`e zwrev dzide drbzype ,jlnd za ly dteba qpkpe

.dze`txl eciay i`gei xa oerny iax z` dil`íúä àèî ék- ¦§¨¨¨
,jlnd zial oerny iax `a xy`køîàcyl oerny iax,ïBéìîz ïa ¨©¤§©§

déì eø÷c ïåéëå ,àö ïBéìîz ïa ,àöiax el e`xw xy`k cine - ¥¤§©§¥§¥¨§¨¥
,xfrl` iaxe oernyìæà ÷ôp.el jlde xqiwd za ly dtebn `vi - §©£©

ïBäì øîàmdl xikdy jezn xfrl` iaxe oerny iaxl xqiwd xn` - ¨©§
,mci lr eza d`txzpy lr daeheìéàLipnn eywa -úéàc äî ìk §¦¨©§¦

ìàLéîì ïBëì,ywal mkpevxay -déæðâì eäðéìéiòåmqipkde - §§¦§©§©§¦§§¦§¥
eifpblìeòác ìk ìB÷L.lehil mpevxy dn lk myn elhiy - ¦§¨§¨

àøbéà àeää eçkLàda miaezk eidy zxbi` dze` z` e`vn - ©§¨©¦§¨
,lirl zexen`d l`xyi lr exfbpy zexifbdäeì÷Ldegwl - ©§¨

,äeòø÷å.da eazkpy zexfbd elha jkae §¨§¨

,`xnbd dtiqeneéñBé éaø øa øæòìà éaø øîàc eðééäådyrnly - §©§§¨©©¦¤§¨¨©©¦¥
xn`y dna iqei iax xa xfrl` iax zpeek xkfpd df(.fp `nei)oiprl
,miycwd ycw oial lkidd oia dlicand zkextdäéúéàø éðà£¦§¦¦¨

íéîc étéè änk äéìò eåäå ,éîBøamcnodkd didy ze`fdd §¦©£¨¤¨©¨¦¥¨¦
,my yxetnk miiniptd mixirye mixt mcn dilr dfn lecbd
d`x inexay zeklnd ifpbl qpkdl dyrn eze`a dyxed xy`ky
zia z` eaixgdy miinexd ici lr myl d`aedy zkextd z` f`

.ycwnd

äðùî
cgi ze`nehe mixeqi` dnk sexiv ipic xe`iaa dkiynn dpynd

:mz`neh xeriylìebétäziiyra aygy ici lr elbtzpy miycw - ©¦
dlik`a mixeq`y mpicy ,mzlik` onf xg` mdn lek`l mzecear
mda rbepdy minkg mda epwiz cere ,zxk aiig cifna mdn lke`de
elqtp miycwa e` dnexza eicia jk xg` rbp m`e ,eici e`nhp

,jk ici lr mlk`lnøúBpäåmdy ,mzlik` onf xary miycw - §©¨
minkg epwiz mda mbe ,zxk mdilr miaiige dlik`a dzr mixeq`

,mda rbepl mici z`nehïéôøèöî ïéàoebke ,mz`neh xeriyl cgi ¥¦§¨§¦
eici e`nhp `l ,xzepn xeriy ivgke lebitn xeriy ivgka rbp m`

,ef dribpaïäL éðtîxzepde lebitd -úBîL éðLoi`e ,xeqi` ly ¦§¥¤¥§¥¥
z` `nhl minkg zpwz eilr legzy cg` lkn mly xeriy o`k

.micid
:sqep oic dpynd d`ianõøMämiiepnd mivxy dpenyn xya - ©¤¤

dxeza(l-hk `i `xwie),mda rbepd z` mi`nhnyäìápäåxya - §©§¥¨
e` ea rbepd z` `nhny `ed mb epicy dhigy `la dzny dnda

,eze` `yepd z`ä ïëåoicxya sexiva mbäìápdlapzpy dndan §¥©§¥¨
únä øNáe`yepd e` ea rbepd z` `nhn `ed mby zn mc` - §©©¥

mdn cg` lkn xeriy ivg epiptl did m` ,eze`äæ ïéôøèöî ïéà¥¦§¨§¦¤
ànèì äæ íò,dlap xyane uxyny xeriyd i`vg ipya rbepd z` ¦¤§©¥

.znd xyane dlap xyany xeriyd i`vg ipy `yepd e` rbepd oke
xeriyd i`vg ipy e`nhi `lea eléôàxeriyd,ïäéðLaL ìw £¦§©¤¦§¥¤

uxydy `vnpe ,zifka dlape dycrka exeriy uxy ixdy ,xnelke
m` s`y dpynd zcnln jkae ,hren xeriya `nhny xzei xeng
yi dlapd on zifkn zegt mr uxyd xyany dycrd ivg sexiva
xzei xeng epicy uxyd xya milyiy mixne` oi` ,mly zifk epiptl
dlap xya sexiv oiprl oke .xzei lw `edy dlapd xya xeriy z`
dray `nh ea rbepdy xzei xeng epic znd xyay ,znd xya mr
lr s`e ,axrd cr `l` `nh epi` dlapd xyaa rbepd eli`e ,mini
milydl `l s` xengd znd xyany zifd ivg sexiv lirei `l ok it
sxevnd zifka rbepd `nhi `le ,lwd dlapd xya xeriy z`

.axr z`neh `l s` mdipyn

àøîâ
lebitd oi`y dpynd ixac exn`p oipr dfi`l zx`an `xnbd

:df mr df mitxhvn xzepdeeðL àì ,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥Ÿ¨
,cgi mitxhvn xzepde lebitd oi`y df oic mi`pzdì àlàoipr ¤¨§

íéãiä úàîeèmigqta x`eank xzepe lebita zbdepd(:kw)mxeriye , §©©¨©¦
xzepde lebitd oi`y epipyy `ed jkae ,dviaka ef d`neh oiprl

,df xeriyl cgi mitxhvnàéä ïðaøcîcdpi` ef d`neh xwiry - §¦§©¨¨¦
mly xeriy o`k oi` xy`k jk minkg exfb `le ,minkg zxifbn `l`

,dxifbl dxifb df ixdy ,cg` xeqi`nïéðòì ìáàxeqi`äìéëà £¨§¦§©£¦¨
xzepe lebitayïéôøèöîyi m` oebke ,zifka `edy exeriyl mdipy ¦§¨§¦

aiigzi ,zifkl exeriy z` milyn xzepe ,lebitn zifkn zegt o`k
ixack `xnbd dgiken .lebit zlik` xeqi` meyn zewln elke`d

:`ziixan l`enyàéðúc,`ziixaa epipy jky -,øîBà øæòéìà éaø §©§¨©¦¡¦¤¤¥
dxeza xn`p(cl hk zeny)cr mgNd onE mi`NOd xUAn xzEi m`e'§¦¦¨¥¦§©©¦ª¦¦©¤¤©

W`A xzFPd z` YtxUe xwAd,'àeä Lã÷ ék ìëàé àìxn`py dne ©Ÿ¤§¨©§¨¤©¨¨¥Ÿ¥¨¥¦Ÿ¤
y ,epnn yexcl ick xn`pe ,xzein '`Ed Wcw iM lk`i `l'ìkxac Ÿ¥¨¥¦Ÿ¤Ÿ
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oifge` mipya cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

íéñðá ãîåìî àåäù"oiwilcn dna" wxta opiqxbck ,dxrna miqp el eyrpy Ð

.(a,bl zay)àúôìç àáà äéä åìéà.iqei iax ly eia` Ðïú øîåì íúà ïéìåëé
äâéøäì êðá.dbixdl ipa oz`y il xnel oileki mz` oi` jk .dinza Ðåäì øîà

éñåé éáødf xacae .ipal i`gei oa oerny iax dil yipr `nlc `pitzqn Ðip`

ip` `xiizny ,miaie`d cgtn xzei `xiizn

.epyiprie xac mey liaya eilr qerki `ny

åéìò ìáé÷yipr `lc i`gei oa oerny iax Ð

,onwl opixn`ck ,diypr ok it lr s`e .dil

.'ek oad xefgi l` :dil xn`cåéô í÷éòÐ

mx lew xn` `ly .iqei iax xa xfrl` iax

libx didy zenkn eit mwir `l` ,ebdpnk

iax yibxi `ly ,dyigla xn`e ,xacl

.eiptl dkld dxenk `diy ,i`gei oa oerny

,i`gei oa oerny iax ea yibxd ok it lr s`e

Ð "xkip dz` jizty zniwrn" :el xn`e

,dz` mkgy xkipe ,daeyz zaydy izi`x

l` ,iptl zixede li`ed la` .aiydl zrciy

ikid `zcb`a yxtn jci`e .eyprc ,'ek xefgi

iax xkfpy cr ,zenl eytp dhpc :`caer ded

exifgn `diy eia`l xn`y i`gei oa oerny

`txzp j`ide .mingx eilr ywae ,melyl

.mzd yxtnïåéìîú ïáoixewy cy Ð

.o"eihep*àáà [úéá] ìù äçôùxbd Ð

minrt ylyc .mik`ln dyly dl epncfp

.(fh ziy`xa) dyxta "j`ln" aizkìàò
øñé÷ã äéúøáázwrev dzide ,drbzype Ð

,"i`gei oa oerny iax z` il e`iad" zxne`e

.mzd yxtn dlek jci`e ,dry lkaçëùà
àúøâéà àéääzexifb oild da iaizkc Ð

.lirl oxn`c[éîåø] øéòá äéúéàø éðàÐ

xtaxqiwd ziaa dze` d`xy ,ixiinw zke

ly xirye xtn minc itih dnk dilr eide

(did `le) ,dilr dfedy mixetkd mei

.ef cva ef oitihd eid `ly ,silvnkäðùî
ïäéðùáù ì÷á åìéôàzegtc ,xnelk Ð

zifkl milydl sxhvn epi` uxyc dycrkn

oky lke .lw `edc dlapdpi` dliapc

epiidc ,uxyc dycrkn zegtl ztxhvn

sxhvn epi` zn ly zif ivg oke .xeng xeriy

z`neh `nhl elit` ,dlap ly zif ivgl

.axràøîâåðù àìopi` xzepe lebitc Ð

,mici z`nehl `l` (zif ivgl) oitxhvn

migqt zkqna opixn`ck .`id opaxcnc

z` oi`nhn ediy lebte xzepa exfby (a,kw)

ilvr meyn e` ,dpedk icyg meyn ,micid

oitxhvn opi` ,`id opaxc dxfbc oeike .dpedk

.`zpwzl `zpwz opicar `lc .mici z`nehl

,xzepe lebitc dxfb `d `id opaxcnc oeikc

.dxfbl dxfb `ied Ð oitxhvnc zxn` i`äìéëà ïéðòì ìáàmeyn eilr oiaiig Ð elk`e ,zifkl enilyn xzepe ,lebit zifkn zegt `ki` i`c ,oitxhvn Ð xzepe lebitc Ð

meyn eilr aiigl df mr df oitxhvn Ð dfn zif ivge dfn zif ivg ied i`c iax el xn`e .xzep meyn eilr aiig Ð elk`e ,zifkl enilyn lebite ,xzepc aex ied i` oke .lebit

.lebit meyne xzepíä ùã÷ éë.'eke aezkd `a ,lebte xzep oebk ,leqt ycway lkc `wtp "lk`i `l"ne ,dlik`l oitxhvn odipyc rnyn Ðäðùîáàá àîèðù ìëåàä
äàîåèäipydy jxck ,iyily zeyrl cgi oitxhvne .ipy epiidc ,odipyay lwa `nhl df mr df oitxhvn Ð ipy `edc d`nehd clea `nhpy lke`de ,oey`x cle `edc Ð

.odipyay xeng epiid ok m`c ,ipy dyery oey`x enk ipy eyriy ikdl oitxhvn `l la` .odipyay lw `edc ,dyeràøîâíòè äî ïåòîù áø øîà àéðúoitxhvn Ð

.oey`x dyriy ipyl xyt`y itl ,ipy cle mr oey`x cleøùôà àì àäå,ciar `l inp ipy elit`c .da `veik dyery d`neh epivn `lc ,mlerl oey`x ciarl ipyc Ð

.ciar `l oey`xc oky lkeïéôøèöî íòè äî àìàoey`x e`l ,d`neh icil `eaiy ipyl mxb inc meyn Ð!?ikdle ,oey`x ik ied ,d`neh dilr iz` oey`x gknc oeike

.oitxhvnåäðéð àú÷éá àãç éðáoitxhvnc eey xn` ikdl .oey`x gkn iz` ipyc ,`cgn i`xwn iz` ipye oey`x ediieexzc ,xnelk .(mivxy dpenyn) od cg` zian Ð

."oepi` `zwa `cg ipa" xn`e siqen iy` axc ,oeyl iepiy `l` ediipia `kil iy` axl `ax oia .iyily oiyerc odipyay lwk df mr df
äðùî
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iax dil yipr `nlc ,ilf` `p`" :iqei iax aiyde .'ek miiw `a` igei did eli`

,qerkl gep oerny iaxe ,aiydl xdnne ,xrp `edy Ð "`pitzqn ixal oerny

xfrl` iax jld mewn lkne .'ek "jxca mikldn mdyk" .`ed hren xaca citwne

.epyipri `ly el xcp oerny iaxy inlyexia yxtnck ,iqei iaxaí÷òxdin Ð eit

.aiydlìàÐ eia` lv` oad xefgi

xkfpyke .`xkq` ezfg`y :yxtn inlyexia

,eia` [l` eaiydl] dpzdy lr oerny iax

.`txzpe eilr lltzpe xfg

àöé`ed `ed eze` Ð oeilnz oa ez`xwl

ohw wepiz enke ,frla jehnl oixewy

.oda uvelzdl miypd oia libxe ,`edøîà
.qp `ai ici lre Ð mknr `ea` mkpevx

`a` zia ly dgty :xn`e oerny iax dka"

xbd lr Ð "minrt yly j`ln dl oncfp

j`ln" [my] (fh ziy`xa) aizkck ,ok xn`

dz`xy cnln Ð minrt yly "(myd)

Ð "zg` mrt `l ip`" .mik`ln dyly

.zg` mrt il oncfiy ie`x ipi` ip`e ,xnelk

qpd `ai ,xnelk Ð "mewn lkn qpd `ai"

lr ,`ed micw" .df heicd ici lr ,mewn lkn

seba qpkpe mdiptl `ed jld Ð "xqiwc zaa

iaxe oerny iax mzdl ehn ik" .xqiw za

zgpa Ð "`v oeilnz oa el exn` xfrl`

,dfa mixg`d eyibxi `ly ,hlae el exn`

.exn` `ed dltz ici lry exaqieåøîà
jlnd zia ipa `d :yexit Ð 'ek eli` oedl

.ok exn`àéääìzxfb ly `xbi` Ð `xbi`

.zeklnd

åðééäåip` iqei iax xa xfrl` iax xn`c

zkextd lr Ð [inex] xira dizi`x

d`xy did o`kay dry dze`ae .ok xn`

dzr wx [inex] xira didy epivn `ly ,eze`

.my dze` d`xe jlnd xve`a didy
ipz
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àeäL ,éàçBé ïa ïBòîL éaø Cìéãneìî.íéqðaåéøçàå ¥¥©¦¦§¤©¤§¨§¦¦§©£¨
?Cìé éî¯:éñBé éaø íäì øîà .éñBé éaø øa øæòìà éaø ¦¥¥©¦¤§¨¨©©¦¥¨©¨¤©¦¥

ïz" Bì øîBì ízà ïéìBëé ,íéi÷ àzôìç àaà äéä eléàå§¦¨¨©¨£©§¨©¨§¦©¤©¥
ðaíäì øîà ?"äâéøäì EøéàçBé äéä eléà :ïBòîL ' ¦§©£¦¨¨©¨¤¦§¦¨¨©

ða ïz" Bì øîBì ízà ïéìBëé ,íéi÷ àaà?"äâéøäì E ©¨©¨§¦©¤©¥¦§©£¦¨
àðà :éñBé éaø eäì øîàïéìæàéaø déì Léðò àîìc , £©§©¦¥£¨¨§¦¦§¨¨¥¥©¦

àìc déìò ìéa÷ .àðéôzñî à÷c ,ïBòîLdéLðòéìeléôà , ¦§§¨¦§©¥¨©¥£¥§¨¦©§¥£¦
éëädéLðòBæ äìàL äìàLð Cøca ïéëläî eéäLk . ¨¦©§¥§¤¨§©§¦©¤¤¦§£¨§¥¨

éaø åét íwò ?àîè àeäL õøMä íãì ïépî :íäéðôa¦§¥¤¦©¦§©©¤¤¤¨¥¦¥¦©¦
øîà ."àîhä íëì äæå" :øîàå ,éñBé éaø øa øæòìà¤§¨¨©©¦¥§¨©§¤¨¤©¨¥£©

:ïBòîL éaø déìúîé÷òîéúôNøkéð äzà EãéîìzL ¥©¦¦§¥£¦©§¨¤©¨¦¨¤©§¦
ïa Búàø÷ì àöé .åéáà ìöà ïaä øBæçé ìà ,äzà íëç̈¨©¨©©£©¥¥¤¨¦¨¨¦§¨¤
:øîàå ïBòîL éaø äëa ?íënò àBáà íëðBöø :ïBéìîz§©§§§¤¨¦¨¤¨¨©¦¦§§¨©

àaà úéa ìL äçôM äî¯ìL Càìî dì ïncæðL ©¦§¨¤¥©¨¦§©¥¨©§¨¨
.íB÷î ìkî ñpä àáé ?úçà íòt àì éðàå ,íéîòt§¨¦©£¦Ÿ©©©©¨Ÿ©¥¦¨¨

ìò ,àeä íéã÷dézøáa:øîà ,íúä àèî ék .øñé÷c ¨¥©¦§©¥§¥¨¦§¨¨¨£©
déì eø÷c ïåéëå !àö ,ïBéìîz ïa !àö ,ïBéìîz ïa¯÷ôð ¤§©§¥¤§©§¥§¥¨§¨¥§©
ïBëì úéàc äî ìk eìéàL :ïBäì øîà .ìæà.ìàLéîì £©£©§§¦¨¨§¦§§¦§©

eäðéìééòådéæðâìì ,,àøâéà àeää eçkLà .eòác ìk ìB÷L §¨§¦§¦§¨¥¦§¨§¨©§¨©¦§¨
äeì÷Läeòø÷e:éñBé éaø øa øæòìà éaø øîàc eðééäå . §©¨§¨¨§©§©£©©¦¤§¨¨©©¦¥

.íéîã étéè änk äéìò eåäå ,éîBø øéòa äéúéàø éðà£¦§¦¦¨¨¦¦§¨¨¤¨©¨¦¥¨¦
äðùîìebétäøúBpäå¯éðL ïäL éðtî ,ïéôøèöî ïéà ©¦§©¨¥¦§¨§¦¦§¥¤¥§¥

õøMä .úBîLäìápäåúnä øNáe äìápä ïëå ,¯ïéà ¥©¤¤§©§¥¨§¥©§¥¨§©©¥¥
ìwa eléôà ,ànèì äæ íò äæ ïéôøèöîïäéðLaL.àøîâ:ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà ¦§¨§¦¤¦¤§©¥£¦©©¤¦§¥¤¨©©§¨¨©§¥

úàîeèì àlà eðL àìäìéëà ïéðòì ìáà ,àéä ïðaøcîc íéãiä¯éaø ,àéðúc ,ïéôøèöî Ÿ¨¤¨§§©©¨©¦§¦§©¨©¦£¨§¦§©£¦¨¦§¨§¦§©§¨©¦
"àeä Lã÷ ék ìëàé àì" øîBà øæòéìà¯ìò äNòz àì ïzéì áeúkä àa ,ìeñt LãwaL ìk ¡¦¤¤¥Ÿ¥¨¥¦Ÿ¤¨¤©Ÿ¤¨¨©¨¦¥Ÿ©£¤©

.BúìéëàäðùîìëBàäàîèpLäàîehä áàaàîèpLåäàîehä ãìåa¯íò äæ ïéôøèöî £¦¨¨¤¤¦§¨§©©§¨§¤¦§¨¦§©©§¨¦§¨§¦¤¦
ìwa ànèì äæíäéðLaLäéiåbä ìBñôì ,äæ íò äæ ïéôøèöî íéìëBàä ìk .¯éöçákñøô, ¤§©¥©©¤¦§¥¤¨¨¨¦¦§¨§¦¤¦¤¦§©§¦¨§©£¦§©

ïBæîákúBãeòñ ézL¯áeøéòì,äöéaëå¯,ïéìëBà úàîeè ànèìúøâBøbëå¯,úaL úàöBäì §¦§§¥§¨¥§©¥¨§©¥§©¨¦§©§¤¤§¨©©¨
úáúBkëå¯äéiåbä úà ìBñôì ,Bæ íò Bæ ïéôøèöî ïé÷Lnä ìk .íéøetkä íBéa¯úéòéáøa, §©¤¤§©¦¦¨©©§¦¦§¨§¦¦¦§¤©§¦¨¨§¦¦
àìîëåàîâeì¯.íéøetkä íBéaàøîâ?íòh äî :øîBà ïBòîL éaø ,àéðz¯øLôàL §¦§Ÿ§¨§©¦¦©§¨©¦¦§¥©©©¤¤§¨

éî ,øîà÷ éëä :àáø øîà !øLôà àì àä ?ïBLàø éðL ãéáò à÷ éîe .ïBLàø äNòiL éðMì©¥¦¤©£¤¦¦¨¨¥¥¦¦¨¨¤§¨£©¨¨¨¦¨¨©¦
éLéìL éaâì éðLå ïBLàø :øîà éLà áø !?ïBLàø åàì ?éðMì íøb¯àãç éðaàú÷éa.ïepéà ¨©©¥¦¨¦©©¦£©¦§¥¦§©¥§¦¦§¥£¨¦§¨¦
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dlirn(iriax meil)

ãneìî àeäL ,éàçBé ïa ïBòîL éaø Cìélibx -,íéqðaeyrp ixdy ¥¥©¦¦§¤©¤§¨§¦¦
`ed ie`xe ,inex xqiw zni`n dxrna xzzqd xy`k miqp dnk el
exn` .zexifbd lehial ezegily gilvdl qp eci lr dzr mb dyriy

:minkgdCìé éî åéøçàåenr jli ,exn` ,enr zeelzdl ceréaø §©£¨¦¥¥©¦
éñBé éaø íäì øîà .éñBé éaø øa øæòìàly eia` `edy ,`ztlg oa ¤§¨¨©©¦¥¨©¨¤©¦¥

,xfrl` iaxàzôìç àaà äéä eléàå[iqei iax ly eia` `edy]íéi÷ §¦¨¨©¨£©§¨©¨
ike ,miiga -ïéìBëémziidða ïz Bì øîBì ízàEzegilyl zkll §¦©¤©¥¦§

`eal dpkq da yiy efìici,äâéøäznkqn izrc oi` ip` oke ¦£¦¨
.ef zegilya ipa okzqiy,ïBòîL éaø íäì øîàxnel leki ip` mb ¨©¨¤©¦¦§

y jkàaà éàçBé äéä eléà[oerny iax ly eia`],íéi÷mziid ike ¦¨¨©©¨©¨
ða ïz Bì øîBì ízà ïéìBëé,äâéøäì Eippdy mz` mi`ex ixde §¦©¤©¥¦§©£¦¨

s`e ,l`xyi lrn zerxd zexifbd lhal ick ef dpkql invr qipkn
.jk zeyrl mdl ie`x inr sxhvdl miwewfd mixg`léaø eäì øîà̈©§©¦

éñBé,minkglàðìéæà àðàiax ipa `le ip` jl`y xzei ahen - ¥£¨¨¦§¨
ipa jli m`y ,xfrl`ïBòîL éaø déì Léðò àîìcepyipri `ny - ¦§¨¨¦¥©¦¦§

,ie`xk eceaka xdfi `l m` oerny iaxàðéôzñî à÷cip` yyegy §¨¦§§¥¨
.jkndéìò ìéa÷oerny iax eilr laiw -déLðòéì àìc`ly - ©¥£¥§Ÿ¦©§¥

e ,epyipriéëä eléôà,epyipri `ly oerny iax eilr laiwy s` - £¦¨¦
dzngny jynda zx`eand daiq mkxca drxi` mewn lkndéLðò©§¥

xiqd epyipri `ly eilr laiwy xkfp xy`ky `l` ,eze` ypr -
.oldl x`eank yperd eilrn

Cøca ïéëläî eéäLkl` `eal,inexBæ äìàL äìàLðzxkfpd §¤¨§©§¦©¤¤¦§£¨§¥¨
lirlåét íwò ,àîè àeäL õøMä íãì ïépî ,íäéðôadpiy -éaø ¦§¥¤¦©¦§©©¤¤¤¨¥¦¥¦©¦

éñBé éaø øa øæòìàaiyde mx lewa xacl ezelibx itkn exeaic z` ¤§¨¨©©¦¥
`die ezaeyza i`gei xa oerny iax yibxi `ly ick ,dyigla

,eax iptl dkld dxenkøîàåxn`py dnn df oic cnlpy l`eyl §¨©
(hk `i `xwie).'àîhä íëì äæå'oerny iax jka yibxd ok it lr s`e §¤¨¤©¨¥

e ,eilr citwdeéúôN úîé÷òî ,ïBòîL éaø déì øîàEjixacn - ¨©¥©¦¦§¥£¦©§¨¤
dyigla zxaicyäzà íëç ãéîìzL økéð äzàl`eyl zaydy ©¨¦¨¤©§¦¨¨©¨

citwd jkitle ,jax ipta dkld zixedy ziyr dti `ly `l` ,obedk
- xn`e eilr oerny iaxåéáà ìöà ïaä øBæçé ìàok`e ,melya ©©£©¥¥¤¨¦

dhpe dxkq`a xfrl` iax dlgy oerny iax ly ezctwd dnxb
`ly iqei iax eia`l gihady oerny iax xkfp jk xg`y `l` ,zenl

.`txzpe eilr lltzde epyipri
inex xirl eribd xy`kBúàø÷ì àöéoerny iax lyïBéìîz ïa- ¨¨¦§¨¤§©§

m`d ,xfrl` iaxe oerny iaxl l`ye ,jk iexwd cyíëðBöøyàBáà §§¤¨
íënò.zexifbd lhal mkcia riiql jlnd lkidlïBòîL éaø äëa ¦¨¤¨¨©¦¦§

,df cy ici lr l`xyi ly mzreyi lblbzzy exrv zngn,øîàå§¨©
äî`l` dpi`y zixvnd xbdàaà úéa ìL äçôM,epia` mdxa` - ©¦§¨¤¥©¨

dì ïncæðdkxvlCàìîminyd onìLíéîòt Lzrced jxevl ¦§©¥¨©§¨¨Ÿ§¨¦
didy oky lk ok m`e ,minyd on dricedl eywiay mixac dyly

,mdxa` ly erxfn ep`y l`xyi jxeve ikxvl jk zeidl ie`xåeli` §
àì éðà`l s` j`ln ikxvl oncfiy izikf.úçà íòtok it lr s`e £¦Ÿ©©©©

ici lr yegl oi`y xn`y meyn ,cyd enr `eaiy oerny iax mikqd
`l` dreyid didz iníB÷î ìkî ñpä àáé.`eaiyàeä íéã÷ ¨Ÿ©¥¦¨¨§¦

e ,jlnd zial mdiptl `eal df cy micwdøñé÷c dézøáa ìò- ¨¦§©¥§¥¨
e`iaiy zxne`e zwrev dzide drbzype ,jlnd za ly dteba qpkpe

.dze`txl eciay i`gei xa oerny iax z` dil`íúä àèî ék- ¦§¨¨¨
,jlnd zial oerny iax `a xy`køîàcyl oerny iax,ïBéìîz ïa ¨©¤§©§

déì eø÷c ïåéëå ,àö ïBéìîz ïa ,àöiax el e`xw xy`k cine - ¥¤§©§¥§¥¨§¨¥
,xfrl` iaxe oernyìæà ÷ôp.el jlde xqiwd za ly dtebn `vi - §©£©

ïBäì øîàmdl xikdy jezn xfrl` iaxe oerny iaxl xqiwd xn` - ¨©§
,mci lr eza d`txzpy lr daeheìéàLipnn eywa -úéàc äî ìk §¦¨©§¦

ìàLéîì ïBëì,ywal mkpevxay -déæðâì eäðéìéiòåmqipkde - §§¦§©§©§¦§§¦§¥
eifpblìeòác ìk ìB÷L.lehil mpevxy dn lk myn elhiy - ¦§¨§¨

àøbéà àeää eçkLàda miaezk eidy zxbi` dze` z` e`vn - ©§¨©¦§¨
,lirl zexen`d l`xyi lr exfbpy zexifbdäeì÷Ldegwl - ©§¨

,äeòø÷å.da eazkpy zexfbd elha jkae §¨§¨

,`xnbd dtiqeneéñBé éaø øa øæòìà éaø øîàc eðééäådyrnly - §©§§¨©©¦¤§¨¨©©¦¥
xn`y dna iqei iax xa xfrl` iax zpeek xkfpd df(.fp `nei)oiprl
,miycwd ycw oial lkidd oia dlicand zkextdäéúéàø éðà£¦§¦¦¨

íéîc étéè änk äéìò eåäå ,éîBøamcnodkd didy ze`fdd §¦©£¨¤¨©¨¦¥¨¦
,my yxetnk miiniptd mixirye mixt mcn dilr dfn lecbd
d`x inexay zeklnd ifpbl qpkdl dyrn eze`a dyxed xy`ky
zia z` eaixgdy miinexd ici lr myl d`aedy zkextd z` f`

.ycwnd

äðùî
cgi ze`nehe mixeqi` dnk sexiv ipic xe`iaa dkiynn dpynd

:mz`neh xeriylìebétäziiyra aygy ici lr elbtzpy miycw - ©¦
dlik`a mixeq`y mpicy ,mzlik` onf xg` mdn lek`l mzecear
mda rbepdy minkg mda epwiz cere ,zxk aiig cifna mdn lke`de
elqtp miycwa e` dnexza eicia jk xg` rbp m`e ,eici e`nhp

,jk ici lr mlk`lnøúBpäåmdy ,mzlik` onf xary miycw - §©¨
minkg epwiz mda mbe ,zxk mdilr miaiige dlik`a dzr mixeq`

,mda rbepl mici z`nehïéôøèöî ïéàoebke ,mz`neh xeriyl cgi ¥¦§¨§¦
eici e`nhp `l ,xzepn xeriy ivgke lebitn xeriy ivgka rbp m`

,ef dribpaïäL éðtîxzepde lebitd -úBîL éðLoi`e ,xeqi` ly ¦§¥¤¥§¥¥
z` `nhl minkg zpwz eilr legzy cg` lkn mly xeriy o`k

.micid
:sqep oic dpynd d`ianõøMämiiepnd mivxy dpenyn xya - ©¤¤

dxeza(l-hk `i `xwie),mda rbepd z` mi`nhnyäìápäåxya - §©§¥¨
e` ea rbepd z` `nhny `ed mb epicy dhigy `la dzny dnda

,eze` `yepd z`ä ïëåoicxya sexiva mbäìápdlapzpy dndan §¥©§¥¨
únä øNáe`yepd e` ea rbepd z` `nhn `ed mby zn mc` - §©©¥

mdn cg` lkn xeriy ivg epiptl did m` ,eze`äæ ïéôøèöî ïéà¥¦§¨§¦¤
ànèì äæ íò,dlap xyane uxyny xeriyd i`vg ipya rbepd z` ¦¤§©¥

.znd xyane dlap xyany xeriyd i`vg ipy `yepd e` rbepd oke
xeriyd i`vg ipy e`nhi `lea eléôàxeriyd,ïäéðLaL ìw £¦§©¤¦§¥¤

uxydy `vnpe ,zifka dlape dycrka exeriy uxy ixdy ,xnelke
m` s`y dpynd zcnln jkae ,hren xeriya `nhny xzei xeng
yi dlapd on zifkn zegt mr uxyd xyany dycrd ivg sexiva
xzei xeng epicy uxyd xya milyiy mixne` oi` ,mly zifk epiptl
dlap xya sexiv oiprl oke .xzei lw `edy dlapd xya xeriy z`
dray `nh ea rbepdy xzei xeng epic znd xyay ,znd xya mr
lr s`e ,axrd cr `l` `nh epi` dlapd xyaa rbepd eli`e ,mini
milydl `l s` xengd znd xyany zifd ivg sexiv lirei `l ok it
sxevnd zifka rbepd `nhi `le ,lwd dlapd xya xeriy z`

.axr z`neh `l s` mdipyn

àøîâ
lebitd oi`y dpynd ixac exn`p oipr dfi`l zx`an `xnbd

:df mr df mitxhvn xzepdeeðL àì ,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥Ÿ¨
,cgi mitxhvn xzepde lebitd oi`y df oic mi`pzdì àlàoipr ¤¨§

íéãiä úàîeèmigqta x`eank xzepe lebita zbdepd(:kw)mxeriye , §©©¨©¦
xzepde lebitd oi`y epipyy `ed jkae ,dviaka ef d`neh oiprl

,df xeriyl cgi mitxhvnàéä ïðaøcîcdpi` ef d`neh xwiry - §¦§©¨¨¦
mly xeriy o`k oi` xy`k jk minkg exfb `le ,minkg zxifbn `l`

,dxifbl dxifb df ixdy ,cg` xeqi`nïéðòì ìáàxeqi`äìéëà £¨§¦§©£¦¨
xzepe lebitayïéôøèöîyi m` oebke ,zifka `edy exeriyl mdipy ¦§¨§¦

aiigzi ,zifkl exeriy z` milyn xzepe ,lebitn zifkn zegt o`k
ixack `xnbd dgiken .lebit zlik` xeqi` meyn zewln elke`d

:`ziixan l`enyàéðúc,`ziixaa epipy jky -,øîBà øæòéìà éaø §©§¨©¦¡¦¤¤¥
dxeza xn`p(cl hk zeny)cr mgNd onE mi`NOd xUAn xzEi m`e'§¦¦¨¥¦§©©¦ª¦¦©¤¤©

W`A xzFPd z` YtxUe xwAd,'àeä Lã÷ ék ìëàé àìxn`py dne ©Ÿ¤§¨©§¨¤©¨¨¥Ÿ¥¨¥¦Ÿ¤
y ,epnn yexcl ick xn`pe ,xzein '`Ed Wcw iM lk`i `l'ìkxac Ÿ¥¨¥¦Ÿ¤Ÿ
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המשך בעמוד כלט

oifge` mipya cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

íéñðá ãîåìî àåäù"oiwilcn dna" wxta opiqxbck ,dxrna miqp el eyrpy Ð

.(a,bl zay)àúôìç àáà äéä åìéà.iqei iax ly eia` Ðïú øîåì íúà ïéìåëé
äâéøäì êðá.dbixdl ipa oz`y il xnel oileki mz` oi` jk .dinza Ðåäì øîà

éñåé éáødf xacae .ipal i`gei oa oerny iax dil yipr `nlc `pitzqn Ðip`

ip` `xiizny ,miaie`d cgtn xzei `xiizn

.epyiprie xac mey liaya eilr qerki `ny

åéìò ìáé÷yipr `lc i`gei oa oerny iax Ð

,onwl opixn`ck ,diypr ok it lr s`e .dil

.'ek oad xefgi l` :dil xn`cåéô í÷éòÐ

mx lew xn` `ly .iqei iax xa xfrl` iax

libx didy zenkn eit mwir `l` ,ebdpnk

iax yibxi `ly ,dyigla xn`e ,xacl

.eiptl dkld dxenk `diy ,i`gei oa oerny

,i`gei oa oerny iax ea yibxd ok it lr s`e

Ð "xkip dz` jizty zniwrn" :el xn`e

,dz` mkgy xkipe ,daeyz zaydy izi`x

l` ,iptl zixede li`ed la` .aiydl zrciy

ikid `zcb`a yxtn jci`e .eyprc ,'ek xefgi

iax xkfpy cr ,zenl eytp dhpc :`caer ded

exifgn `diy eia`l xn`y i`gei oa oerny

`txzp j`ide .mingx eilr ywae ,melyl

.mzd yxtnïåéìîú ïáoixewy cy Ð

.o"eihep*àáà [úéá] ìù äçôùxbd Ð

minrt ylyc .mik`ln dyly dl epncfp

.(fh ziy`xa) dyxta "j`ln" aizkìàò
øñé÷ã äéúøáázwrev dzide ,drbzype Ð

,"i`gei oa oerny iax z` il e`iad" zxne`e

.mzd yxtn dlek jci`e ,dry lkaçëùà
àúøâéà àéääzexifb oild da iaizkc Ð

.lirl oxn`c[éîåø] øéòá äéúéàø éðàÐ

xtaxqiwd ziaa dze` d`xy ,ixiinw zke

ly xirye xtn minc itih dnk dilr eide

(did `le) ,dilr dfedy mixetkd mei

.ef cva ef oitihd eid `ly ,silvnkäðùî
ïäéðùáù ì÷á åìéôàzegtc ,xnelk Ð

zifkl milydl sxhvn epi` uxyc dycrkn

oky lke .lw `edc dlapdpi` dliapc

epiidc ,uxyc dycrkn zegtl ztxhvn

sxhvn epi` zn ly zif ivg oke .xeng xeriy

z`neh `nhl elit` ,dlap ly zif ivgl

.axràøîâåðù àìopi` xzepe lebitc Ð

,mici z`nehl `l` (zif ivgl) oitxhvn

migqt zkqna opixn`ck .`id opaxcnc

z` oi`nhn ediy lebte xzepa exfby (a,kw)

ilvr meyn e` ,dpedk icyg meyn ,micid

oitxhvn opi` ,`id opaxc dxfbc oeike .dpedk

.`zpwzl `zpwz opicar `lc .mici z`nehl

,xzepe lebitc dxfb `d `id opaxcnc oeikc

.dxfbl dxfb `ied Ð oitxhvnc zxn` i`äìéëà ïéðòì ìáàmeyn eilr oiaiig Ð elk`e ,zifkl enilyn xzepe ,lebit zifkn zegt `ki` i`c ,oitxhvn Ð xzepe lebitc Ð

meyn eilr aiigl df mr df oitxhvn Ð dfn zif ivge dfn zif ivg ied i`c iax el xn`e .xzep meyn eilr aiig Ð elk`e ,zifkl enilyn lebite ,xzepc aex ied i` oke .lebit

.lebit meyne xzepíä ùã÷ éë.'eke aezkd `a ,lebte xzep oebk ,leqt ycway lkc `wtp "lk`i `l"ne ,dlik`l oitxhvn odipyc rnyn Ðäðùîáàá àîèðù ìëåàä
äàîåèäipydy jxck ,iyily zeyrl cgi oitxhvne .ipy epiidc ,odipyay lwa `nhl df mr df oitxhvn Ð ipy `edc d`nehd clea `nhpy lke`de ,oey`x cle `edc Ð

.odipyay xeng epiid ok m`c ,ipy dyery oey`x enk ipy eyriy ikdl oitxhvn `l la` .odipyay lw `edc ,dyeràøîâíòè äî ïåòîù áø øîà àéðúoitxhvn Ð

.oey`x dyriy ipyl xyt`y itl ,ipy cle mr oey`x cleøùôà àì àäå,ciar `l inp ipy elit`c .da `veik dyery d`neh epivn `lc ,mlerl oey`x ciarl ipyc Ð

.ciar `l oey`xc oky lkeïéôøèöî íòè äî àìàoey`x e`l ,d`neh icil `eaiy ipyl mxb inc meyn Ð!?ikdle ,oey`x ik ied ,d`neh dilr iz` oey`x gknc oeike

.oitxhvnåäðéð àú÷éá àãç éðáoitxhvnc eey xn` ikdl .oey`x gkn iz` ipyc ,`cgn i`xwn iz` ipye oey`x ediieexzc ,xnelk .(mivxy dpenyn) od cg` zian Ð

."oepi` `zwa `cg ipa" xn`e siqen iy` axc ,oeyl iepiy `l` ediipia `kil iy` axl `ax oia .iyily oiyerc odipyay lwk df mr df
äðùî
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iax dil yipr `nlc ,ilf` `p`" :iqei iax aiyde .'ek miiw `a` igei did eli`

,qerkl gep oerny iaxe ,aiydl xdnne ,xrp `edy Ð "`pitzqn ixal oerny

xfrl` iax jld mewn lkne .'ek "jxca mikldn mdyk" .`ed hren xaca citwne

.epyipri `ly el xcp oerny iaxy inlyexia yxtnck ,iqei iaxaí÷òxdin Ð eit

.aiydlìàÐ eia` lv` oad xefgi

xkfpyke .`xkq` ezfg`y :yxtn inlyexia

,eia` [l` eaiydl] dpzdy lr oerny iax

.`txzpe eilr lltzpe xfg

àöé`ed `ed eze` Ð oeilnz oa ez`xwl

ohw wepiz enke ,frla jehnl oixewy

.oda uvelzdl miypd oia libxe ,`edøîà
.qp `ai ici lre Ð mknr `ea` mkpevx

`a` zia ly dgty :xn`e oerny iax dka"

xbd lr Ð "minrt yly j`ln dl oncfp

j`ln" [my] (fh ziy`xa) aizkck ,ok xn`

dz`xy cnln Ð minrt yly "(myd)

Ð "zg` mrt `l ip`" .mik`ln dyly

.zg` mrt il oncfiy ie`x ipi` ip`e ,xnelk

qpd `ai ,xnelk Ð "mewn lkn qpd `ai"

lr ,`ed micw" .df heicd ici lr ,mewn lkn

seba qpkpe mdiptl `ed jld Ð "xqiwc zaa

iaxe oerny iax mzdl ehn ik" .xqiw za

zgpa Ð "`v oeilnz oa el exn` xfrl`

,dfa mixg`d eyibxi `ly ,hlae el exn`

.exn` `ed dltz ici lry exaqieåøîà
jlnd zia ipa `d :yexit Ð 'ek eli` oedl

.ok exn`àéääìzxfb ly `xbi` Ð `xbi`

.zeklnd

åðééäåip` iqei iax xa xfrl` iax xn`c

zkextd lr Ð [inex] xira dizi`x

d`xy did o`kay dry dze`ae .ok xn`

dzr wx [inex] xira didy epivn `ly ,eze`

.my dze` d`xe jlnd xve`a didy
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`oifgeקסח mipy` cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïéôøèöî íøëä éàìëå äìøòä.xzepe lebt iab opixn`ck Ðàøîâ
úåëîì àåäù ìë àéðúäåi`nl ok m`e ,e`la xaer Ð `edy lk dlik`d Ð

oitxhvn?äðùîãâáä.zerav` yly lr zerav` yly `nhn `edy Ð÷ùäå
.migth drax` lr migth drax` exeriy Ðãâáä,epnid lwy wyl sxhvn Ð

cg`e cg` lk oke .drax` lr drax`l

xerl sxhvn wyc :epnid lwl sxhvn

lr dyyl utnl xerde ,dyng lr dyngl

mr lwd `l la` .epnid lwl epiidc ,dyy

wyde cbad" ;ikd edl `pz ikdlc .xengd

."df mr df oitxhvn olek 'ek xerde wyd

áùåîá àîèì ïéåàø ïäù éðôîiptn Ð

Ð mdipy oia cg` xeriy olek oia yiyky

.oitxhvn jkld ,eilr ayen `nhil oie`x

àøîâïìåëî òöé÷ àðújzg m`y Ð

cbadn ,oizipzna opzc ipd lkn edyn olekn

.cba olekn dyre ,utnne xerne wyne

äùìù áëùîìeilr ayig m` ,xnelk Ð

yi m` .zqka extezl oebk ,akynl ezeyrl

ie`xe li`ed ,dyly lr dyly cba eze`a

`nhn Ð rxwpy zqkl i`lh epnn zeyrl

.akyn meynáùåîì åáùéç íàåezeyrl Ð

gth lr gth cba eze`a yi m` .cbal i`lh

.af meyn `nhn Ðäæéçàìayig m` Ð

`nhn Ð dfig`l eilrelit`.`edy lka

ãîåò ïëù ùé÷ì ùéø øîà äæéçàì éàî
äìååðì.mibxe`l cba eze` ie`x oky Ð

e` oiaeqa bix` ly dehnd wilgn `edy

`edy lk cba jxek .ewfgl ick xac meya

.hegd epkzgi `ly eilr oibdl erav` lr

erav` lr jexkl Ð "dleepl cner" epiide

,dbix` `id "dleep"e .oihegd dehne bxe`yk

dgky` :(`,cl) oihib zkqna opixn`ck

.dleepe `azicíéðàú éööå÷ì éåàøå ìéàåä
lk cba oikxek mip`zd z` oikzgnyky Ð

,mip`zd yaca eklklzi `ly mdici lr edc

.d`neh lawn jkld

çáæî éùã÷ êìò ïøãä

äðùîìòî íâô àìù éô ìò óà äðäðä
xaca oia :jzrc `wlq `w Ð

mebtl ekxcy [xaca oiae ,mebtl ekxc oi`y]

.lrn dpdpy oeikc `aiwr iax xn`wíâô åá ùéù.mbtil ekxcy ,xnelk Ðãöéë
.mbt ea oi`y xac `ed Ðàìè÷ äðúðzrah e` ,dx`eva ycwd ly adf ly wpr Ð

.dciaáäæ ìù ñåëá äúù åàoinbtp opi`y ,mbt eda oi` ipd lk .ycwd ly Ð

eda opixryn ikide .lrn Ð dhext dey odn dpdpy oeik `l` ,jka?:oicne` ikd

cakzdl dzynd zial okiledl elldk oihiykz el`yiy ozil dy` dvex dnk

.oda dynzypy d`pd xeriy ycwdl znlyne ,odaíâô åá ùéù øáã ìëåoebk Ð

cr lrn `l Ð mbtil oicnere li`ed ,mecxwa rwia e` zilha dqk e` welg dyal

.dhext deya oda mebtiyàøîâåá ùéù øáãá íéîëçì àáé÷ò éáø äãåîå àðú
íâô.mbt xza `l` ,d`pd xza opilf` `lc .epnbtiykl `l` lrn `l Ðêéøôå

`hiyte ,mebtiy cr lrn `lc mbt ea yiy xaca opaxl `aiwr iax dcenc ok m` Ð

,opax epiid ok m` ,mbt ea oi`y xaca Ð lrn dpdpy oeik `aiwr iax xn`wc `yixc

ibltin `w i`nae?äàòéöî ùåáìá àáø øîà.ixnbl uegan dil yial `lc Ð

inp `eddc Ð exyal jenq miptan ixnbl `le .xzl`l mbt Ð oevigd yealnc

oiae oeilrd yealn oia mizpia yaely yeala `l` .xyal jkgzny ,xzl`l mibt

.daexn onf cr mbtp epi`y Ð oezgzdàìîìîå,xzeia wcy ozyt ly cba Ð

,wc jk lky Ð [`blte] `febn` ik iedc gznpe llnpd xac :(`,hp) oihib opixn`ck

mixwi eincy itle .[ivge] feb`n xzei lecb jxkd oi` ,cgia elek eze` oikxekyky

ea oi`e ,mbti `ly daxd exnyne ,minrt e` dpya mrt `l` eyael epi` ,daxd

oinbtp opi`y mixac eede li`ed :xaq `aiwr iax ,ibilt `dae .daexn onf cr mbt

ea oi`y xack ied Ð xzl`l inbt `lc oeik ,onf xg`l inbtc ab lr s` ,xzl`l

:ixaq opaxe .mbt `lc ab lr s` ,dhext deyk epnn dpdpy oeik ea oilrenc ,mbt

.mebtiy cr lrn `l Ð mewn lkn mbt ea yie li`edùôð.dlirna xen`d Ðïëå
íéìòáä éøçà åðæéå 'åâå åìòîéå øîåà àåä.dxf dcearl mewnd on mnvr epiyy Ð
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éðú:xn`w (a,gq) dxf dcear zkqnc `xza wxtac dniz Ð sxvl oikixv oi`

opzc ,dinrhl oerny iax :ipyne !xqzile ,xeqi`l xzid sxhvil ,oerny iaxl

oi`"c rnyn `nl` ,"oitxhvn oi` :xne` oerny iax ,mxkd i`lke dlxrd"

dxf dcear zkqnc `eddc :xnel yie !ynn oitxhvn oi`c xnel dvex "oitxhvn

oi`"c `edd `l` ,`kdc jd epiid e`l

seqa iziinc zg` dpync `tiqac "oitxhvn

mipy oilaz"c (a,ht zay) "`aiwr iax" wxt

oerny iax" ,`tiqa `ipze ."zeny dylye

oipin ipy e` ,cg` oinn zeny ipy :xne`

:xnel dvexe ."oitxhvn oi` Ð cg` myn

cg` xeqi` mdipy oi`c oeik ,oitxhvn oi`c

wc `le ,oeyld xviw cenlzde .cg` oinn

ira sexiv i`n :xn`z m`e .dpynd on zvw

yi ?zeknl `edy lk dil zi` `de ,mzd

.elke`e ,oira xeqi`dyk `weec epiidc :xnel

oebk ,zeaexrza `edy ixiin mzd la`

i`d ikae ,cgi eaxrzpy mxkd i`lke dlxr

.zeknl `edy lk oerny iax xn` `l `peeb

(a,dl) xifpa `xw il dnl ,ok `l m`c

mye ?xeqi`l sxhvn xzidl (a,bn) migqtae

dvex (a,ht) zayc `idda mzde .izyxit

inlyexia ipzwck ,cgia eaxrzpy :xnel

ly xyrn znexze dnexzd `iddc `yixa

mr df oitxhvn ,d`ne cg`a oiler Ð i`nc

`l `dc ,eaxrzp `la ixiin `kd la` .df

."d`ne cg`a oiler" ipzwãâáä'eke wyde

dcia yiy zbxe`d jxc :yexit Ð dleepl

,i`cn xzei zwlgn didz `ly ,micba i`la

.mip`z ivvew oke

çáæî éùã÷ êìò ïøãä

äðäðäit lr s` ycwdd on dhext dey

`xnba yxtn Ð lrn mbt `ly

.mbt ea yiy xaca `aiwr iax dcenc

.minkge `aiwr iax ibilt i`na yxtne

,ciax `id `lhw Ð "dx`eva `lhw dpzp"

."`lhw" :mbxezn "dcrv`" inlyexiae

Ð "lrn dpdpy oeik ,adf ly qeka dzy"

dqk ,welga yal" .mbt ea oi`y xacy itl

.mebtiy cr lrn `l Ð mecxwa rwa ,zilha

,"mebtiy cr lrn `l Ð z`hgd on dpdpd

.`xnba dl yxtnéàîáirvn` yeal :yexit Ð ilnlne irvn` yeala ibltinw

.daxd mbet Ð xyal jenq ,oezgzd oke .i`cn xzei mbet `edy dpeilr iwet`l Ð

:ixaq opaxc ,ibilt `dae .mbet `ed daexn onfl la` ,mbet epi` Ð irvn` la`

`aiwr iaxe .mebtiy cr oilren oi`e ,`ed mbt ea yiy xac Ð mibt dinwlc oeik

`rivn `yeal :miyxtn yie .`ed mbet epi`y xac Ð mibt `l `zydc [oeik] :xaq

,`ed mbt ea yiy xacc :ixaq opax .miptl cr xkip epi` la` ,cin mbt ea yi Ð

qxhpewd yxite .`ed mbt ea oi`y xac :xaq `aiwr iaxe .mebtiy cr ea oilren oi`

`kidc ,mdnr oicd ik iaxl d`xpe .(miptl ea gken zenyde) xwir oexg` oeyl

`zi`ck ,`nlr ilekl `ed mbt ea oi`y xac Ð mbti onwle dzr mbt ea oi`c

?`ed inebti` xa e`l `adce :"adf ly qeka dzy"c `idd lr jixtc dinwl

'ek dnibt `ki` `l in ,xzl`l mbte dpdp `ki` `lc idp :wiqnc cr .'eke dinza

xac" adf ly qekl oizipzna dil ixw ikd elit`e ,dnibt `ki` dinwl ,xnelk Ð

.biltc o`n `kile ,"mbt ea oi`y

àìîìîå.`febn` iblte `febn`k iede wc cba `edy yxtn (`,hp) oihiba Ð

.d`rivn yealk ied Ð mbt ea yiy xac oiprle

ïéàdlirnycw zeyxn ,zeyxl zeyxn lr .legl ycwn :yexit Ð iepiy `l`

zwqere dlra zgpny Ð iepiy dyer `idy dheqn di`x iziine .leg zeyxl

.dl i`pbe ,oileg `edy xaca zwacne

øîåàåÐ milrad ixg` epfie mdizea` idl`a ('da l`xyi ipa) elrnie

,dpdp `wecc :`pin` ded ,dheqn i`c :xnel yie ?"xne`e" i`n dniz

ycwdc zern oebk ,d`pd `la iepiy la` .dxiard on zipdpy dheqc `inec

e` oa` iab oizipzna opzck e` ,envrl utg mda gwely ,oilegl `ivenc

d`vedd on dpdp eteb oi`c ,"lrn `ed exiagl dpzp" ycwd ly dxew
envr
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dlirn(iying meil)

äðùî
:cg` xeriyl mipey mixeqi` sexiv ipic xe`iaa dkiynn dpynd

äìøòämpicy ezrihpl mipy yly jez elcby oli` zexit - ¨¨§¨
,d`pdae dlik`a mixeq`yíøkä éàìëåipine miptbn gnevd - §¦§¥©¤¤

,d`pdae dlik`a mixeq`y zeaexrza erxfpy mirxfäæ ïéôøèöî¦§¨§¦¤
äæ íò.dwele mitxhvn ,zif ivg dfne zif ivg dfn lk` m` -éaø ¦¤©¦

,ïéôøèöî ïéà øîBà ïBòîL.dwel epi`e ¦§¥¥¦§¨§¦

àøîâ
:oerny iax lr dywn `xnbdéøö éîeéôeøöì ïBòîL éaø Cike - ¦¨¦©¦¦§§¨¥

oerny iax xaeq mxkd i`lkne dlxrn zifkn zegt lk`y ote`a
,zewln eaiigl ick mtexiva jxev yiy,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúäå§¨©§¨©¦¦§¥

zlik`àeäL ìkdic dxezay mixeqi` lknìdilr aiigzd,úBkî ¨¤§©
aiigl la` ,dbbya z`hg eaiigl `l` exn`p `l mixeriydy itl

:`xnbd zvxzn .xeriy xn`p `l cifna lke`l zewlnéðzyxt - §¦
y ezpeeky oerny iax ixac,óøöì ïéëéøö ïéàdwel ezrcly xg`n ¥§¦¦§¨¥

.`edy lk zlik` lr

äðùî
milk zkqna x`ean(a"n f"kt)dnecde micbae bix` ipin xeriyy

lawn cbad oi`y ,dfa llkde ,welg d`neh zlaw oiprl mdl
xzei wce jx cbady lkke ,yinyzl `ed ie`x xy`k `l` d`neh
,rbn z`nehl micbae bix` ipin xeriye .xzei ohw xeriya `ed ie`x
dyly lr dylya qxcn z`neh oiprle ,zerav` yly lr ylya
drax` exeriy ,xzei dar `edy mifr xryn ieyrd wyde .migth
dyng lr dynga ,wyn xzei dar `edy xerde .migth drax` lr
lr dyya ,inb e` mipw e` milag ly zlvgn `edy utne .migth

:df mr df el` mipin sexiv x`az o`k dpynd .migth dyyãâaä©¤¤
ozyt e` xnvn ieyrd,÷OäåokeøBòäå ÷Oä,dig e` dnda ly §©©©©§¨

okeäæ íò äæ ïéôøèöî ïlek ,õtnäå øBòäz` cg`d milydl ¨§©©¨¨¦§¨§¦¤¦¤
.xg`d xeriyíòh äî ,ïBòîL éaø øîàel` mipin mitxhvn ¨©©¦¦§©©©

lirl epipy `lde ,dfn df welg mxeriyy(.fi)mxeriy oi`y lky
,mitxhvn mpi` deyáLBîa ànhéì ïéeàø ïäL éðtîm`y meyn - ¦§¥¤¥§¦¦©¥§¨

odilr ayil ick zephw zekizg mdn sxiv,gth lr gth oleka yie ,
el` mixeriye ,oldl `ziixaa x`eank qxcn z`neh zlawn
dzyrp `le odn dpncfpy dkizga `l` exn`p `l lirl mixen`d
oiprl mb mtexiv liren ,df oiprl mitxhvne li`ede .zcgein dpeeka

.zcgein dpeeka eyrp `lyk mda xen`d xeriyd znlyd

àøîâ
:oerny iax ixac eyxtzi dixac jezny `ziixa d`ian `xnbd

,àðzm`òvé÷jzg -ïlekîcba dpyna mixen`d mipind lkn - ¨¨¦©¦¨
otxive ,utne xer wyákLîì ãâa ïäî äNòådf cba lr ayge - §¨¨¥¤¤¤§¦§¨

lawn ,daikyl zcreind zqka i`lh edyriy ici lr eilr akyl
a qxcn z`nehìLäLx`azpy enke ,migth dyly lr §Ÿ¨

`la epncfpy el` mipinn zekizga `l` exn`p `l mixeriydy
ef dkizg owiz m`e .dpeekìjxeváLBîcbal i`lh dzeyrl - §¨
a dxeriy ,daiyil cgeindçôèdpwiz m`e .gth lrìjxeväæéçà ¤©§£¦¨

a dxeriy ,oldl x`eaiy dn da feg`l -.eäL ìk:`xnbd zxxan ¨¤
àî'äæéçàì' é.`edy lk cba el ie`xy dfig`d yinyz edn -øîà ©©£¦¨¨©

äìåeðì ãîBò ïkL ,éàpé éaø øîà Lé÷ì Léøzryay ,dbix`l - ¥¨¦¨©©¦©©¤¥¥§©§¨
mibxe`d jxc okle ,wqtidl milelre mihegd migznp dbix`d
jk dyerd jxce ,mwfgl ick wc xac x`ya e` oiaeqa mwilgdl
ekzgi `ly eizerav` lr obdl dphw cba zkizg erav` lr jexkl

:df cba ie`xy sqep yinyz d`ian `xnbd .hegd ici lràúéðúîa§©§¦¨
íéðàz éööB÷ì éeàøå ìéàBä ,àðzzrya mdici lr jexkl mkxcy ¨¨¦§¨§§¥§¥¦

.mip`zd yaca eklklzi `ly ick ,ohw cba mip`zd zvivw

çáæî éùã÷ êìò ïøãä

ùã÷ää ïî äðäðä ¯ éùéîç ÷øô

äðùî
dpdpd lr dlirn iaeig milg mipte` dfi`a zx`an epzpyn

:ycwdnLc÷ää ïî äðäpäxeriykäèeøt äåLàlL ét ìò óà , ©¤¡¤¦©¤§¥¨¤§¨©©¦¤Ÿ
íâtdpdpy oeik mewn lkn ,ez`pd zngn ycwdd cqtp `ly - ¨©
,ìòîoaxw `iadle ,yneg ztqeza dpdpy dn ycwdl mlyl aiige ¨©

,ezxtklBa LiL øác ìk ,íéøîBà íéîëçå .àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦¨¨¨¤¤
,íât,yeniyd zngn mbtidl ekxcy utgn dpdp ,xnelkìòî àì §¨Ÿ¨©

íBbôiL ãò.dhext deyaíât Ba ïéàLåekxc oi`y utga la` - ©¤¦§§¤¥§¨
,yeniyd zngn mbtidl,äðäpL ïåékmbt `ly it lr s`ìòî. ¥¨¤¤¡¨¨©

:dpynd zx`anãöék`weec cvike mbty `la s` aeigd lg ¥©
,mbtykäðúðdy`àìè÷,ycwd ly ['wpr' iexwd adfn hiykz-] ¨§¨©§¨
,døàeöadpzpy e`úòaèycwd ly adf,dãéae`ñBëa äúL §©¨¨©©©§¨¨¨¨§

ycwd,áäæ ìL,zeynzyda mbtp adfd oi`y xg`näðäpL ïåék ¤¨¨¥¨¤¤¡¨
,ìòîm` la` .mbt `ly s`÷eìça Láìe` ,ycwd lyäqkenvr ¨©¨©§¨¦¨
úélèae` ,ycwd lyòwéaoileg ivríBcø÷ali`ed ,ycwd ly §©¦¦©§©§

,mbtidl mkxc el` mixace.íBbôiL ãò ìòî àìŸ¨©©¤¦§
mb minrte mbtyk `weec lrn minrty mipte` cer d`ian dpynd

:mbty `laúàhçä ïî äðäpä,,äiç àéäLk,dilr akxy oebkàì ©¤¡¤¦©©¨§¤¦©¨Ÿ
íBbôiL ãò ìòîdaikxd ici lr dxya ygkiy -dpdp m` la` . ¨©©¤¦§

z`hgn,äúî àéäLk,men zlra oia dninz dzn oiaäðäpL ïåék §¤¦¥¨¥¨¤¤¡¨
ìòî,mbt `ly s`,diictl zcner dpi` dzny ycwd znday ¨©

.mbty `ll mb ea milreny ,mbt ea oi`y xack dpic jkitl

àøîâ
:dpyna minkge `aiwr iax zwelgna dpc `xnbdàðzepipy - ¨¨

,`ziixaaíéîëçì àáé÷ò éaø äãBîlrendy,íât Ba LiL øáãa ¤©¦£¦¨©£¨¦§¨¨¤¤§¨
`aiwr iax dcen m` :`xnbd zxne` .mbt ok m` `l` lrn `ly
xn`y dny gxkda ixd ,mebtiy cr lrn `l mbt ea yiy xacy
,mbtidl ekxc oi`y xaca epiid 'lrn mbt `ly it lr s`' dpyna
yiy xacy exn`y dpyna minkg zhiy `id ef ixdy ,dyw ok m`e

e ,mebtiy cr lrn `l mbt eaéâìôéî à÷ éàîaminkg ewlgp dna - §©¨¦§§¦
:`xnbd zvxzn .`aiwr iaxeàáø øîà`id mzwelgnLeáìa ¨©¨¨¦§

äàòéöîekxcy ipevigd oeilrd yealnd oia miyaely [irvn`-] §¦£¨
yealnd oiae ,milzkd jekiga dpey`x dyiala cin mbtidl
zngn dpey`x dyiala cin mbtp `ed s`y ,exya lry iniptd

,daexn onf cr mbtp epi` irvn`d yeald la` ,drifdeok enk
a ewlgpìîàìîeilra ax eieyy itly ,xzeia wc ozyt ly cba - ©§§¨

`l` eze` miyael mpi`e mbti `ly xzeia mixdfpe eilr mixney
iax xaqe .daexn onf cr mbtdl ekxc oi`e dpya miinrt e` mrt
mbt ea oi`y xack mpic cin minbtp el` micba oi`e li`edy `aiwr
onf xg`le li`edy mixaeq minkge ,lrn mbt `ly it lr s`y

.mebtiy cr lrn `le mbt ea yiy xack mpic ,mbtdl mkxc
xn`p ycwda dlirn oipra xacnd aezka `xwie zyxta(eh d `xwie),

d`ian `xnbd .'mXd iWcTn dbbWA d`hge lrn lrnz iM Wtp'¤¤¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥©¥
:df weqt zyxecd `ziixa,ïðaø eðzdlirn oipra xn`p,'Lôð' ¨©¨¨¤¤

y ernyneàéNpä ãçàå ãéçiä ãçà[jln-]çéLnä ãçàåodk - ¤¨©¨¦§¤¨©¨¦§¤¨©¨¦©
lka mzlirn lr aiigzdl dey mpic ,dgynd onya gynpy lecb

.dyxta mixen`d mipicd
:weqt eze`a xn`p cer,'ìòî ìòîú ék',`ziixad zyxtneïéà ¦¦§Ÿ©©¥

ìòîmewn lkaéepL àlàz` dpiy ycwd ly utga ynzyndy , ©©¤¨¦
,leg zk`ln ea dyre deab jxevl cnry ,eceriøîBà àeä ïëå§¥¥

(ai d xacna),dheq zyxtaBá äìòîe BzLà äèNú ék Léà Léà'¦¦¦¦§¤¦§¨£¨
,'ìòîzaikya dlra zaiky dzpiyy ,iepiy ly dyrn `ede ¨©

.dlreaå`ed okøîBà(dk d '` i"dc),éäìàa eìòîiå' §¥©¦§£¥Ÿ¥
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קסט oifge` mipy` cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïéôøèöî íøëä éàìëå äìøòä.xzepe lebt iab opixn`ck Ðàøîâ
úåëîì àåäù ìë àéðúäåi`nl ok m`e ,e`la xaer Ð `edy lk dlik`d Ð

oitxhvn?äðùîãâáä.zerav` yly lr zerav` yly `nhn `edy Ð÷ùäå
.migth drax` lr migth drax` exeriy Ðãâáä,epnid lwy wyl sxhvn Ð

cg`e cg` lk oke .drax` lr drax`l

xerl sxhvn wyc :epnid lwl sxhvn

lr dyyl utnl xerde ,dyng lr dyngl

mr lwd `l la` .epnid lwl epiidc ,dyy

wyde cbad" ;ikd edl `pz ikdlc .xengd

."df mr df oitxhvn olek 'ek xerde wyd

áùåîá àîèì ïéåàø ïäù éðôîiptn Ð

Ð mdipy oia cg` xeriy olek oia yiyky

.oitxhvn jkld ,eilr ayen `nhil oie`x

àøîâïìåëî òöé÷ àðújzg m`y Ð

cbadn ,oizipzna opzc ipd lkn edyn olekn

.cba olekn dyre ,utnne xerne wyne

äùìù áëùîìeilr ayig m` ,xnelk Ð

yi m` .zqka extezl oebk ,akynl ezeyrl

ie`xe li`ed ,dyly lr dyly cba eze`a

`nhn Ð rxwpy zqkl i`lh epnn zeyrl

.akyn meynáùåîì åáùéç íàåezeyrl Ð

gth lr gth cba eze`a yi m` .cbal i`lh

.af meyn `nhn Ðäæéçàìayig m` Ð

`nhn Ð dfig`l eilrelit`.`edy lka

ãîåò ïëù ùé÷ì ùéø øîà äæéçàì éàî
äìååðì.mibxe`l cba eze` ie`x oky Ð

e` oiaeqa bix` ly dehnd wilgn `edy

`edy lk cba jxek .ewfgl ick xac meya

.hegd epkzgi `ly eilr oibdl erav` lr

erav` lr jexkl Ð "dleepl cner" epiide

,dbix` `id "dleep"e .oihegd dehne bxe`yk

dgky` :(`,cl) oihib zkqna opixn`ck

.dleepe `azicíéðàú éööå÷ì éåàøå ìéàåä
lk cba oikxek mip`zd z` oikzgnyky Ð

,mip`zd yaca eklklzi `ly mdici lr edc

.d`neh lawn jkld

çáæî éùã÷ êìò ïøãä

äðùîìòî íâô àìù éô ìò óà äðäðä
xaca oia :jzrc `wlq `w Ð

mebtl ekxcy [xaca oiae ,mebtl ekxc oi`y]

.lrn dpdpy oeikc `aiwr iax xn`wíâô åá ùéù.mbtil ekxcy ,xnelk Ðãöéë
.mbt ea oi`y xac `ed Ðàìè÷ äðúðzrah e` ,dx`eva ycwd ly adf ly wpr Ð

.dciaáäæ ìù ñåëá äúù åàoinbtp opi`y ,mbt eda oi` ipd lk .ycwd ly Ð

eda opixryn ikide .lrn Ð dhext dey odn dpdpy oeik `l` ,jka?:oicne` ikd

cakzdl dzynd zial okiledl elldk oihiykz el`yiy ozil dy` dvex dnk

.oda dynzypy d`pd xeriy ycwdl znlyne ,odaíâô åá ùéù øáã ìëåoebk Ð

cr lrn `l Ð mbtil oicnere li`ed ,mecxwa rwia e` zilha dqk e` welg dyal

.dhext deya oda mebtiyàøîâåá ùéù øáãá íéîëçì àáé÷ò éáø äãåîå àðú
íâô.mbt xza `l` ,d`pd xza opilf` `lc .epnbtiykl `l` lrn `l Ðêéøôå

`hiyte ,mebtiy cr lrn `lc mbt ea yiy xaca opaxl `aiwr iax dcenc ok m` Ð

,opax epiid ok m` ,mbt ea oi`y xaca Ð lrn dpdpy oeik `aiwr iax xn`wc `yixc

ibltin `w i`nae?äàòéöî ùåáìá àáø øîà.ixnbl uegan dil yial `lc Ð

inp `eddc Ð exyal jenq miptan ixnbl `le .xzl`l mbt Ð oevigd yealnc

oiae oeilrd yealn oia mizpia yaely yeala `l` .xyal jkgzny ,xzl`l mibt

.daexn onf cr mbtp epi`y Ð oezgzdàìîìîå,xzeia wcy ozyt ly cba Ð

,wc jk lky Ð [`blte] `febn` ik iedc gznpe llnpd xac :(`,hp) oihib opixn`ck

mixwi eincy itle .[ivge] feb`n xzei lecb jxkd oi` ,cgia elek eze` oikxekyky

ea oi`e ,mbti `ly daxd exnyne ,minrt e` dpya mrt `l` eyael epi` ,daxd

oinbtp opi`y mixac eede li`ed :xaq `aiwr iax ,ibilt `dae .daexn onf cr mbt

ea oi`y xack ied Ð xzl`l inbt `lc oeik ,onf xg`l inbtc ab lr s` ,xzl`l

:ixaq opaxe .mbt `lc ab lr s` ,dhext deyk epnn dpdpy oeik ea oilrenc ,mbt

.mebtiy cr lrn `l Ð mewn lkn mbt ea yie li`edùôð.dlirna xen`d Ðïëå
íéìòáä éøçà åðæéå 'åâå åìòîéå øîåà àåä.dxf dcearl mewnd on mnvr epiyy Ð
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éðú:xn`w (a,gq) dxf dcear zkqnc `xza wxtac dniz Ð sxvl oikixv oi`

opzc ,dinrhl oerny iax :ipyne !xqzile ,xeqi`l xzid sxhvil ,oerny iaxl

oi`"c rnyn `nl` ,"oitxhvn oi` :xne` oerny iax ,mxkd i`lke dlxrd"

dxf dcear zkqnc `eddc :xnel yie !ynn oitxhvn oi`c xnel dvex "oitxhvn

oi`"c `edd `l` ,`kdc jd epiid e`l

seqa iziinc zg` dpync `tiqac "oitxhvn

mipy oilaz"c (a,ht zay) "`aiwr iax" wxt

oerny iax" ,`tiqa `ipze ."zeny dylye

oipin ipy e` ,cg` oinn zeny ipy :xne`

:xnel dvexe ."oitxhvn oi` Ð cg` myn

cg` xeqi` mdipy oi`c oeik ,oitxhvn oi`c

wc `le ,oeyld xviw cenlzde .cg` oinn

ira sexiv i`n :xn`z m`e .dpynd on zvw

yi ?zeknl `edy lk dil zi` `de ,mzd

.elke`e ,oira xeqi`dyk `weec epiidc :xnel

oebk ,zeaexrza `edy ixiin mzd la`

i`d ikae ,cgi eaxrzpy mxkd i`lke dlxr

.zeknl `edy lk oerny iax xn` `l `peeb

(a,dl) xifpa `xw il dnl ,ok `l m`c

mye ?xeqi`l sxhvn xzidl (a,bn) migqtae

dvex (a,ht) zayc `idda mzde .izyxit

inlyexia ipzwck ,cgia eaxrzpy :xnel

ly xyrn znexze dnexzd `iddc `yixa

mr df oitxhvn ,d`ne cg`a oiler Ð i`nc

`l `dc ,eaxrzp `la ixiin `kd la` .df

."d`ne cg`a oiler" ipzwãâáä'eke wyde

dcia yiy zbxe`d jxc :yexit Ð dleepl

,i`cn xzei zwlgn didz `ly ,micba i`la

.mip`z ivvew oke

çáæî éùã÷ êìò ïøãä

äðäðäit lr s` ycwdd on dhext dey

`xnba yxtn Ð lrn mbt `ly

.mbt ea yiy xaca `aiwr iax dcenc

.minkge `aiwr iax ibilt i`na yxtne

,ciax `id `lhw Ð "dx`eva `lhw dpzp"

."`lhw" :mbxezn "dcrv`" inlyexiae

Ð "lrn dpdpy oeik ,adf ly qeka dzy"

dqk ,welga yal" .mbt ea oi`y xacy itl

.mebtiy cr lrn `l Ð mecxwa rwa ,zilha

,"mebtiy cr lrn `l Ð z`hgd on dpdpd

.`xnba dl yxtnéàîáirvn` yeal :yexit Ð ilnlne irvn` yeala ibltinw

.daxd mbet Ð xyal jenq ,oezgzd oke .i`cn xzei mbet `edy dpeilr iwet`l Ð

:ixaq opaxc ,ibilt `dae .mbet `ed daexn onfl la` ,mbet epi` Ð irvn` la`

`aiwr iaxe .mebtiy cr oilren oi`e ,`ed mbt ea yiy xac Ð mibt dinwlc oeik

`rivn `yeal :miyxtn yie .`ed mbet epi`y xac Ð mibt `l `zydc [oeik] :xaq

,`ed mbt ea yiy xacc :ixaq opax .miptl cr xkip epi` la` ,cin mbt ea yi Ð

qxhpewd yxite .`ed mbt ea oi`y xac :xaq `aiwr iaxe .mebtiy cr ea oilren oi`

`kidc ,mdnr oicd ik iaxl d`xpe .(miptl ea gken zenyde) xwir oexg` oeyl

`zi`ck ,`nlr ilekl `ed mbt ea oi`y xac Ð mbti onwle dzr mbt ea oi`c

?`ed inebti` xa e`l `adce :"adf ly qeka dzy"c `idd lr jixtc dinwl

'ek dnibt `ki` `l in ,xzl`l mbte dpdp `ki` `lc idp :wiqnc cr .'eke dinza

xac" adf ly qekl oizipzna dil ixw ikd elit`e ,dnibt `ki` dinwl ,xnelk Ð

.biltc o`n `kile ,"mbt ea oi`y

àìîìîå.`febn` iblte `febn`k iede wc cba `edy yxtn (`,hp) oihiba Ð

.d`rivn yealk ied Ð mbt ea yiy xac oiprle

ïéàdlirnycw zeyxn ,zeyxl zeyxn lr .legl ycwn :yexit Ð iepiy `l`

zwqere dlra zgpny Ð iepiy dyer `idy dheqn di`x iziine .leg zeyxl

.dl i`pbe ,oileg `edy xaca zwacne

øîåàåÐ milrad ixg` epfie mdizea` idl`a ('da l`xyi ipa) elrnie

,dpdp `wecc :`pin` ded ,dheqn i`c :xnel yie ?"xne`e" i`n dniz

ycwdc zern oebk ,d`pd `la iepiy la` .dxiard on zipdpy dheqc `inec

e` oa` iab oizipzna opzck e` ,envrl utg mda gwely ,oilegl `ivenc

d`vedd on dpdp eteb oi`c ,"lrn `ed exiagl dpzp" ycwd ly dxew
envr
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äðùîíøkä éàìëå äìøòä¯.äæ íò äæ ïéôøèöî ¨¨§¨§¦§¥©¤¤¦§¨§¦¤¦¤
.ïéôøèöî ïéà :øîBà ïBòîL éaøàøîâéøö éîeéaø C ©¦¦§¥¥¦§¨§¦¦§¦©¦

ïBòîLéôeøöìàeäL ìk :øîBà ïBòîL éaø ,àéðúäå ? ¦§¦§¥§¨©§¨©¦¦§¥¨¤
.óøöì ïéëéøö ïéà :éðz !úBkîìäðùîãâaä÷Oäå, §©§¦¥§¦¦§¨¥©¤¤§©©

÷OäøBòäåõtnäå øBòä ,¯;äæ íò äæ ïéôøèöî ïlek ©©§¨¨§©©¨¨¦§¨§¦¤¦¤
íòh äî :ïBòîL éaø øîà¯àîhéì ïéeàø ïäL éðtî ¨©©¦¦§©©©¦§¥¤¥§¦¦¨¥

áLBîa.àøîâìL ïlekî òvé÷ :àðzïäî äNòå ,äL §¨¨¨¦¥©¦¨§¨§¨¨¥¤
,ãâaákLîì¯ìL,äLáLBîì¯,çôèäæéçàì¯ ¤¤§¦§¨§¨§¨¤©©£¦¨

éaø øîà ,Lé÷ì Léø øîà ?"äæéçàì" éàî .eäL ìk̈¤©©£¦¨¨©¥¨¦¨©©¦
ìéàBä :àðz àúéðúîa .äìååðì ãîBò ïkL :éàpééeàøå ©©¤¥¥§©§¨§©§¦¨¨¨¦§¨

éööB÷ì.íéðàú §§¥§¥¦

ïøãäéùã÷ êìòçáæî

äðäpäíât àlL ét ìò óà ,äèeøt äåL Lc÷ää ïî ©¤¡¤¦©¤§¥¨¤§¨©©¦¤Ÿ¨©
¯:íéøîBà íéîëçå .àáé÷ò éaø éøác ,ìòî̈©¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦

íât Ba LiL øác ìk¯Ba ïéàLå ,íBbôiL ãò ìòî àì ¨¨¨¤¥§¨Ÿ¨©©¤¦§§¤¥
íât¯?ãöék .ìòî äðäpL ïåék¯,døàeöa àìè÷ äðúð §¨¥¨¤¤¡¨¨©¥©¨§¨§¨¨§©¨¨

äðäpL ïåék ,áäæ ìL ñBëa äúL ,dãéa úòaè¯.ìòî ©©©§¨¨¨¨§¤¨¨¥¨¤¤¡¨¨©
Láì÷eìçaòwéa ,úélèa äqk ,íBcø÷a¯ìòî àì ¨©§¨¦¨§©¦¦¥©§ª§Ÿ¨©

äiç àéäLk ,úàhçä ïî äðäpä .íBbôiL ãò¯àì ©¤¦§©¤¡¤¦©©¨§¤¦©¨Ÿ
äúî àéäLk ,íBbôiL ãò ìòî¯.ìòî äðäpL ïåék ¨©©¤¦§§¤¦¥¨¥¨¤¤¡¨¨©

àøîâBa LiL øáãa íéîëçì àáé÷ò éaø äãBî :àðz̈¨¤©¦£¦¨©£¨¦§¨¨¤¥
?éâìtéî à÷ éàîa .íât:àáø øîàLeáìaäàòéöî §¨§©¨¦©§¦£©¨¨¦§§¦¨¨
"Lôð" :ïðaø eðz .àìîìîe¯,àéNpä ãçàå ,ãéçiä ãçà ©§¨¨¨©¨©¤¤¤¨©¨¦§¤¨©¨¦

.çéLnä ãçàå"ìòî ìòîú ék"¯ìòî ïéà §¤¨©¨¦©¦¦§Ÿ©©¥©©
ék Léà Léà" øîBà àeä ïëå ,éepL àlà¤¨¦§¥¥¦¦¦

BzLà äèNú" øîBàå ,"ìòî Bá äìòîeeìòîiåéäìàa ¦§¤¦§¨£¨¨©§¥©¦§£¥Ÿ¥
íäéúáà
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מעילה.  פרק רביעי - קדשי מזבח דף יח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                              תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dlirn(iying meil)

äðùî
:cg` xeriyl mipey mixeqi` sexiv ipic xe`iaa dkiynn dpynd

äìøòämpicy ezrihpl mipy yly jez elcby oli` zexit - ¨¨§¨
,d`pdae dlik`a mixeq`yíøkä éàìëåipine miptbn gnevd - §¦§¥©¤¤

,d`pdae dlik`a mixeq`y zeaexrza erxfpy mirxfäæ ïéôøèöî¦§¨§¦¤
äæ íò.dwele mitxhvn ,zif ivg dfne zif ivg dfn lk` m` -éaø ¦¤©¦

,ïéôøèöî ïéà øîBà ïBòîL.dwel epi`e ¦§¥¥¦§¨§¦

àøîâ
:oerny iax lr dywn `xnbdéøö éîeéôeøöì ïBòîL éaø Cike - ¦¨¦©¦¦§§¨¥

oerny iax xaeq mxkd i`lkne dlxrn zifkn zegt lk`y ote`a
,zewln eaiigl ick mtexiva jxev yiy,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúäå§¨©§¨©¦¦§¥

zlik`àeäL ìkdic dxezay mixeqi` lknìdilr aiigzd,úBkî ¨¤§©
aiigl la` ,dbbya z`hg eaiigl `l` exn`p `l mixeriydy itl

:`xnbd zvxzn .xeriy xn`p `l cifna lke`l zewlnéðzyxt - §¦
y ezpeeky oerny iax ixac,óøöì ïéëéøö ïéàdwel ezrcly xg`n ¥§¦¦§¨¥

.`edy lk zlik` lr

äðùî
milk zkqna x`ean(a"n f"kt)dnecde micbae bix` ipin xeriyy

lawn cbad oi`y ,dfa llkde ,welg d`neh zlaw oiprl mdl
xzei wce jx cbady lkke ,yinyzl `ed ie`x xy`k `l` d`neh
,rbn z`nehl micbae bix` ipin xeriye .xzei ohw xeriya `ed ie`x
dyly lr dylya qxcn z`neh oiprle ,zerav` yly lr ylya
drax` exeriy ,xzei dar `edy mifr xryn ieyrd wyde .migth
dyng lr dynga ,wyn xzei dar `edy xerde .migth drax` lr
lr dyya ,inb e` mipw e` milag ly zlvgn `edy utne .migth

:df mr df el` mipin sexiv x`az o`k dpynd .migth dyyãâaä©¤¤
ozyt e` xnvn ieyrd,÷OäåokeøBòäå ÷Oä,dig e` dnda ly §©©©©§¨

okeäæ íò äæ ïéôøèöî ïlek ,õtnäå øBòäz` cg`d milydl ¨§©©¨¨¦§¨§¦¤¦¤
.xg`d xeriyíòh äî ,ïBòîL éaø øîàel` mipin mitxhvn ¨©©¦¦§©©©

lirl epipy `lde ,dfn df welg mxeriyy(.fi)mxeriy oi`y lky
,mitxhvn mpi` deyáLBîa ànhéì ïéeàø ïäL éðtîm`y meyn - ¦§¥¤¥§¦¦©¥§¨

odilr ayil ick zephw zekizg mdn sxiv,gth lr gth oleka yie ,
el` mixeriye ,oldl `ziixaa x`eank qxcn z`neh zlawn
dzyrp `le odn dpncfpy dkizga `l` exn`p `l lirl mixen`d
oiprl mb mtexiv liren ,df oiprl mitxhvne li`ede .zcgein dpeeka

.zcgein dpeeka eyrp `lyk mda xen`d xeriyd znlyd

àøîâ
:oerny iax ixac eyxtzi dixac jezny `ziixa d`ian `xnbd

,àðzm`òvé÷jzg -ïlekîcba dpyna mixen`d mipind lkn - ¨¨¦©¦¨
otxive ,utne xer wyákLîì ãâa ïäî äNòådf cba lr ayge - §¨¨¥¤¤¤§¦§¨

lawn ,daikyl zcreind zqka i`lh edyriy ici lr eilr akyl
a qxcn z`nehìLäLx`azpy enke ,migth dyly lr §Ÿ¨

`la epncfpy el` mipinn zekizga `l` exn`p `l mixeriydy
ef dkizg owiz m`e .dpeekìjxeváLBîcbal i`lh dzeyrl - §¨
a dxeriy ,daiyil cgeindçôèdpwiz m`e .gth lrìjxeväæéçà ¤©§£¦¨

a dxeriy ,oldl x`eaiy dn da feg`l -.eäL ìk:`xnbd zxxan ¨¤
àî'äæéçàì' é.`edy lk cba el ie`xy dfig`d yinyz edn -øîà ©©£¦¨¨©

äìåeðì ãîBò ïkL ,éàpé éaø øîà Lé÷ì Léøzryay ,dbix`l - ¥¨¦¨©©¦©©¤¥¥§©§¨
mibxe`d jxc okle ,wqtidl milelre mihegd migznp dbix`d
jk dyerd jxce ,mwfgl ick wc xac x`ya e` oiaeqa mwilgdl
ekzgi `ly eizerav` lr obdl dphw cba zkizg erav` lr jexkl

:df cba ie`xy sqep yinyz d`ian `xnbd .hegd ici lràúéðúîa§©§¦¨
íéðàz éööB÷ì éeàøå ìéàBä ,àðzzrya mdici lr jexkl mkxcy ¨¨¦§¨§§¥§¥¦

.mip`zd yaca eklklzi `ly ick ,ohw cba mip`zd zvivw

çáæî éùã÷ êìò ïøãä

ùã÷ää ïî äðäðä ¯ éùéîç ÷øô

äðùî
dpdpd lr dlirn iaeig milg mipte` dfi`a zx`an epzpyn

:ycwdnLc÷ää ïî äðäpäxeriykäèeøt äåLàlL ét ìò óà , ©¤¡¤¦©¤§¥¨¤§¨©©¦¤Ÿ
íâtdpdpy oeik mewn lkn ,ez`pd zngn ycwdd cqtp `ly - ¨©
,ìòîoaxw `iadle ,yneg ztqeza dpdpy dn ycwdl mlyl aiige ¨©

,ezxtklBa LiL øác ìk ,íéøîBà íéîëçå .àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦¨¨¨¤¤
,íât,yeniyd zngn mbtidl ekxcy utgn dpdp ,xnelkìòî àì §¨Ÿ¨©

íBbôiL ãò.dhext deyaíât Ba ïéàLåekxc oi`y utga la` - ©¤¦§§¤¥§¨
,yeniyd zngn mbtidl,äðäpL ïåékmbt `ly it lr s`ìòî. ¥¨¤¤¡¨¨©

:dpynd zx`anãöék`weec cvike mbty `la s` aeigd lg ¥©
,mbtykäðúðdy`àìè÷,ycwd ly ['wpr' iexwd adfn hiykz-] ¨§¨©§¨
,døàeöadpzpy e`úòaèycwd ly adf,dãéae`ñBëa äúL §©¨¨©©©§¨¨¨¨§

ycwd,áäæ ìL,zeynzyda mbtp adfd oi`y xg`näðäpL ïåék ¤¨¨¥¨¤¤¡¨
,ìòîm` la` .mbt `ly s`÷eìça Láìe` ,ycwd lyäqkenvr ¨©¨©§¨¦¨
úélèae` ,ycwd lyòwéaoileg ivríBcø÷ali`ed ,ycwd ly §©¦¦©§©§

,mbtidl mkxc el` mixace.íBbôiL ãò ìòî àìŸ¨©©¤¦§
mb minrte mbtyk `weec lrn minrty mipte` cer d`ian dpynd

:mbty `laúàhçä ïî äðäpä,,äiç àéäLk,dilr akxy oebkàì ©¤¡¤¦©©¨§¤¦©¨Ÿ
íBbôiL ãò ìòîdaikxd ici lr dxya ygkiy -dpdp m` la` . ¨©©¤¦§

z`hgn,äúî àéäLk,men zlra oia dninz dzn oiaäðäpL ïåék §¤¦¥¨¥¨¤¤¡¨
ìòî,mbt `ly s`,diictl zcner dpi` dzny ycwd znday ¨©

.mbty `ll mb ea milreny ,mbt ea oi`y xack dpic jkitl

àøîâ
:dpyna minkge `aiwr iax zwelgna dpc `xnbdàðzepipy - ¨¨

,`ziixaaíéîëçì àáé÷ò éaø äãBîlrendy,íât Ba LiL øáãa ¤©¦£¦¨©£¨¦§¨¨¤¤§¨
`aiwr iax dcen m` :`xnbd zxne` .mbt ok m` `l` lrn `ly
xn`y dny gxkda ixd ,mebtiy cr lrn `l mbt ea yiy xacy
,mbtidl ekxc oi`y xaca epiid 'lrn mbt `ly it lr s`' dpyna
yiy xacy exn`y dpyna minkg zhiy `id ef ixdy ,dyw ok m`e

e ,mebtiy cr lrn `l mbt eaéâìôéî à÷ éàîaminkg ewlgp dna - §©¨¦§§¦
:`xnbd zvxzn .`aiwr iaxeàáø øîà`id mzwelgnLeáìa ¨©¨¨¦§

äàòéöîekxcy ipevigd oeilrd yealnd oia miyaely [irvn`-] §¦£¨
yealnd oiae ,milzkd jekiga dpey`x dyiala cin mbtidl
zngn dpey`x dyiala cin mbtp `ed s`y ,exya lry iniptd

,daexn onf cr mbtp epi` irvn`d yeald la` ,drifdeok enk
a ewlgpìîàìîeilra ax eieyy itly ,xzeia wc ozyt ly cba - ©§§¨

`l` eze` miyael mpi`e mbti `ly xzeia mixdfpe eilr mixney
iax xaqe .daexn onf cr mbtdl ekxc oi`e dpya miinrt e` mrt
mbt ea oi`y xack mpic cin minbtp el` micba oi`e li`edy `aiwr
onf xg`le li`edy mixaeq minkge ,lrn mbt `ly it lr s`y

.mebtiy cr lrn `le mbt ea yiy xack mpic ,mbtdl mkxc
xn`p ycwda dlirn oipra xacnd aezka `xwie zyxta(eh d `xwie),

d`ian `xnbd .'mXd iWcTn dbbWA d`hge lrn lrnz iM Wtp'¤¤¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥©¥
:df weqt zyxecd `ziixa,ïðaø eðzdlirn oipra xn`p,'Lôð' ¨©¨¨¤¤

y ernyneàéNpä ãçàå ãéçiä ãçà[jln-]çéLnä ãçàåodk - ¤¨©¨¦§¤¨©¨¦§¤¨©¨¦©
lka mzlirn lr aiigzdl dey mpic ,dgynd onya gynpy lecb

.dyxta mixen`d mipicd
:weqt eze`a xn`p cer,'ìòî ìòîú ék',`ziixad zyxtneïéà ¦¦§Ÿ©©¥

ìòîmewn lkaéepL àlàz` dpiy ycwd ly utga ynzyndy , ©©¤¨¦
,leg zk`ln ea dyre deab jxevl cnry ,eceriøîBà àeä ïëå§¥¥

(ai d xacna),dheq zyxtaBá äìòîe BzLà äèNú ék Léà Léà'¦¦¦¦§¤¦§¨£¨
,'ìòîzaikya dlra zaiky dzpiyy ,iepiy ly dyrn `ede ¨©

.dlreaå`ed okøîBà(dk d '` i"dc),éäìàa eìòîiå' §¥©¦§£¥Ÿ¥
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xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dlirn(iying meil)

'íéìòaä éøçà eðæiå íäéúBáà,lra dnyy dxf dcearl ecar - £¥¤©¦§©£¥©§¨¦
.dxf dcear cearl mewnd zcearn mnvr epiyy ,iepiy ef dlirne
zx`an .ycwda dlirn oipra xn`pd z` yexcl dkiynn `ziixad

,xn`p `l eli` ik ,'d`hge' weqta xn`p jkl :`ziixadìBëéin ¨
yíâtycwdd z`äðäð àìå,lrn ycwd ly cba rxwy oebk ,epnn ¨©§Ÿ¤¡¨

my xen`d iepiyde ,dxf dcearl dlirnd z` aezkd dnic ixdy
.d`pd `la mbt `edBày inäðäðyeniya mbtidl ekxcy utgn ¤¡¨

íât àìå,dheql dlirnd z` aezkd dnic ixdy ,lrny leki ,eze` §Ÿ¨©
.mbt `la d`pd `id da dxen`d dlirndeò÷øwì øaeçîáe- ¦§¨©©§©

ycwd ly oli`a oilreny leki,rwxwl xaegndäNòL çéìLáe¦§¦¤¨¨
,BúeçéìL,ycwdd on lehiy gily gly m`y leki ,xnelk §¦

.lrn `l glynde ,envr zrcn dyr eli`k lrn gilydy
øîBì ãeîìz-aezkd epcnln,'äàèçå'eyxce,dey dxifb jkn ©§©§¨§¨

äîeøúa 'àèç' øîàð(al gi xacna),'`hg eilr E`Uz `le'øîàðå ¤¡©¥§¦§¨§Ÿ¦§¨¨¥§§¤¡©
,äìéòîa 'àèç''d`hge',(my)dyy [dlirnl dnexzn-] jkn epcnl ¥§¦§¦¨§¨§¨

.` :mixacäîeøúa øeîàä àèç äî`ed ,yneg eilr oiaiigy ©¥§¨¨¦§¨
d `weecå íâBtmb,äðäðxn`p oky(ci ak `xwie)'ebe lk`i iM Wi`e' , ¥§¤¡¤§¦¦Ÿ©

d`pd `la dlik`l xyt` i`e ,'odMl ozpe eilr FziWng sqie§¨©£¦¦¨¨§¨©©Ÿ¥
.a .dnibteäðäð íâtL éîe`y xfe -`ede mbetd `ed dnexz lk ¦¤¨©¤¡¨
.b .dpdpdäðäð Ba íâBtL øáãáeeze`a od d`pdde dnibtde - §¨¨¤¥¤¡¤

.c .lk`y zifkBúàðäå Búîéâôemi`aãçàk.d .onf eze`a - §¦¨©£¨¨§¤¨
ò÷øwä ïî Leìúáemixaegnd zexit lr dlg dnexzd oi`y - §¨¦©©§©

.e .rwxwl,BúeçéìL äNòL çéìLáed`eazd lra oi` ,xnelk ¦§¦©¤¨¨§¦
.exear mexziy gily zepnl leki `l` ez`eaz mexzl jixv envr

óàaäìéòîa øeîàä àèç`diy jixv .` :elld mixac dyy ea yi ©¥§¨¨¦§¦¨
,äðäðå íâBt.a .epnn dpdi mbe utgd mbtiy ,xnelkåy jixvéî ¥§¤¡¤§¦

íâtLy df `ed,äðäðrwiay oebk ,exiag dpdpe cg` mbt m` la` ¤¨©¤¡¨
`ed dpdp `ly mecxwd mbtpe exiag ly mivr ycwd ly mecxwa

.b .lrn `l ,exiag `l`åy jixv,äðäð Ba íâBtL øáãam` `le §§¨¨¤¥¤¡¤
la` ycwd ly xg` xac mbte ,mbt `le ycwd ly cg` xacn dpdp

.c .dpdp `lãçàk Búàðäå Búîéâôely xacn dpdp m` `le - §¦¨©£¨¨§¤¨
.d .d`pd `la enbt xgnle ,meid mbt `le ycwdïî Leìúáe§¨¦

ò÷øwä.e .rwxwl xaegnd ycwdn dpdp m` `le -çéìLáe ©©§©¦§¦©
,ycwd lyn lehil eglyyBúeçéìL äNòLaiig ,deehvpy enk ¤¨¨§¦

le glynd.dxiar xacl gily yi dlirna ik ,gilyd `
.dnexzl minec mpi`y dlirn ly mipey miaeig daxn `ziixad

,dnexzn dlirn ipic micnly xg`n `ny :`ziixad zxxanéì ïéà¥¦
lerniyàlàd,ìëBà,dpdp mbe mbt mby,dnexza epivn oky ¤¨¥
äðäð(å)mbt `leïépî ,íât Ba ïéàL øáãaoipn ok enke .lrny §¤¡¤§¨¨¤¥§¨¦©¦

.` :oldlc mipte`a mb milrenyBøáç úìéëàå Búìéëàdey gwl - £¦¨©£¦©£¥
.a .exiagl divg lik`de divg lk`e ycwd ly dhextBúééðä£¨¨

Bøáç úééðäåozpe dhext ivgk dpdpe ycwd ly dhext dey gwl - ©£¨©£¥
.b .`ed dpdpe xg`d ivgd z` exiaglBøáç úìéëàå Búàðäjq - £¨¨©£¦©£¥

.c .dhext ivgk exiag lik`de dhext ivga ycwd ly onya
Bøáç úééðäå Búìéëàz` jqe dhext ivga ycwd ly ony lk` - £¦¨©£¨©£¥
,dhext ivgka exiagïéôøèönLly ez`pd e` ezlik`íò äæ ¤¦§¨§¦¤¦
ly ez`pd e` ezlik`äæe .lrne,äaeøî ïîæì eléôàelit` ,xnelk ¤£¦¦§©§¤

exiag z` dpdd e` lik`de zixgya xeriy ivgk dpdp e` lk` m`
,axrl xeriy ivgkïépî.lrne miyrnd mitxhvn dfa s`yãeîìz ¦©¦©§

øîBì-aezkd epcnln,'ìòî ìBòîz'lrenyíB÷î ìkîlka - ©¦§©©¦¨¨
zetxhvda `l` cg` dyrna xeriyd lk dyrp `l m` mb ,ote`

.onf yxtdae miyp` ipy
,dnexzl dlirn dywedy xg`n ,`xnbd zxxan :dipy dyxcéà¦

äîay enk xn`p `ny -ézL óøéö àì äîeøúa øeîàä àèç ©¥§¨¨¦§¨Ÿ¥©§¥
ãçàk úBìéëà-ly mly xeriy lk`iy xfd jixv aiigzdl icky £¦§¤¨

dpiipra aezkk qxt zlik` ick jez zifk(ci ak `xwie),'lk`i iM Wi`e'§¦¦Ÿ©
,zifkn dzegt dlik` oi`eóøéö àì äìéòîa øeîàä àèç óà©¥§¨¨¦§¦¨Ÿ¥©

[etxhvi-]ïépî ,ãçàk úBìéëà ézLm`yíBiä ìëàxeriy ivg §¥£¦§¤¨¦©¦¨©©
øçîì ìëàå,lrne zetxhvn ody ,zelik` izy epiidc xeriy ivg §¨©§¨¨

äaeøî ïîæì eléôàåe` mipy dlik`l dlik` oia oizndy oebk - ©£¦¦§©§¤
,mini dyly,'ìòî ìBòîú' øîBì ãeîìzdlirn lr aiiglìkî ©§©¦§©©¦¨

íB÷î-ote` lka.`edy ¨
:ziyily dyxcäî éàay enk xn`p `ny -øeîàä 'àèç' ¦©¥§¨¨

ãçàk Búàðäå Búîéât äîeøúadyrne cg` mc`a mly xeriy - ¦§¨§¦¨©£¨¨§¤¨
xeriy cg` onfa dpdpe lk` m` `l` aiig epi` dlirna s` ,cg`

,ecal mlyBøáç úìéëàå Búìéëàì ïépî,zetxhvn odyeléôàå ¦©¦©£¦¨©£¦©£¥©£¦
wx ezlik` xeriy milyd `l m`ìL ãòå ïàkîíéðL Lïépî`edy ¦¨§©¨Ÿ¨¦¦©¦

,aiig,'ìòî ìBòîú' øîBì ãeîìzdlirn lr aiiglíB÷î ìkî- ©§©¦§©©¦¨¨
.`edy ote` lka
:ziriax dyxcäî éàa enky xn`p m`d -äîeøúa øeîàä àèç ¦©¥§¨¨¦§¨

dnexzd zlik` lr yneg ztqeza aiigziy ep`vn `l
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oifge` mipya cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

äðäð àìå íâô ìåëérxwy oebk ,dpdp `le mbtc `kid lren `di leki ,xnelk Ð

d`pd `kile iepiy `ki`c ,dxf dcearc "elrnie"c `inec ycwd ly cbaàäé åà ?
íâô àìå äðäðùë ìòåîdnebt ixdy ,mbt `le dpdpc dheqa ogky`c ikid ik Ð

.`id dlirne ,`id dleray ,zcnereò÷ø÷ì øáåçîù øáãá åàly oli`a oebk Ð

lra ly ezegily dyry gilyae .ycwd

dyr eli`y enk gilyd lerniy leki ,ziad

.envr zrcnøîàðå äàèçå øîåì ãåîìú
äîåøúá àèçdn ."`hg eilr e`yz `le" Ð

ine ,dpdpe mbet Ð dnexza xen`d "`hg"

,dnexzd mbty envr `edc Ð dpdp mbty

.dpnn dpdp envr `edåá íâåôù øáãáå
äðäð.xg` xaca `le Ðåúàðäå åúîéâôå
ãçàëez`pd" opixn`ck ,zg` drya Ð

."dey exeriaeò÷ø÷ä ïî ùåìúáåÐ

aizkc ,yelza `l` zbdep dpi` dnexzc

.obci`c epiid Ð "jpbc ziy`x" :(gi mixac)

åúåçéìù äùòù çéìùáå,mxz ikc Ð

.dnexz `iedc `ed ziad lra ly ezrcn

äðäðå íâåô äìéòîá øåîàä àèç óàÐ

rxwy oebk ,dpdp `le mbt iwet`l ,lrn

yal e` ycwd ly oi`xiydpdpy ,welg`le

ivgk dpdpc ,oizipzna ipzwc jci`e ,mbt

.lrn `lc ,xeriyúçàë äàðäå äîéâôåÐ

`d mbet ihernlxgnl dpdpe ,dhext `pci

.dhextåúåçéìù äùòù çéìùlra ly Ð

`ly gilyl hxt .lrn ziad lrac ,ziad

`ly Ð envr zrcn `l` ezegily dyr

.ziad lra lrnäðäðå ìëåà àìà éì ïéàÐ

ogky` `l Ð dnexzn silic oeikc ,oxn`ck

ik yi`e" :(ak `xwie) aizkc ,lke` `l`

.'ebe "dbbya ycw lk`iúìéëàå åúìéëà
åøéáç,ycwdd on dhext dey gwly oebk Ð

e` .exiagl divg lik`de ,divg `ed lk`e

"exag zlik`e ez`pde" .`ed dpdpe ,xg`d ivgd exagl ozpe ,xeriy ivgk `ed dpdp

oke .elk`e ,xg`d ivgd exagl ozpe ,dhext ivga ycwd ly onyn jqy oebk Ð

.lke`a `l` mbet meya ixiin `l `kde .rxtnläáåøî ïîæì åìéôàålk`y oebk Ð

cenlz ?aiig dpdpd `die oitxhvny oipn ,axrl exiage zixgya xeriy ivg df

.daix Ð "lrn lernz" :xnelúåìéëà éúù óøéö àì äîåøúá øåîàä àèç äî éà
úçàë,'ebe "ycw lk`i ik yi`e" :aizkck ,zifka ira [zg`] dlik` `l` Ð

sxivc ol `niiw op`e .zg`k zelik` izy sxiv `l dlirna s` .ixiin `w dnexzac

xgnl lk`e ,xeriy ivg meid lk` m`y xne` dz` oipne .zg`k zelik` izy da

elit`e ,zelik` izy epiidc ,xeriy ivgaiig `edy daexn onflàúìéî àä ?Ð

mipy xg`l oia rnyn `kdc i`dc .lirlc daexn onfl `kdc daexn onf oia `ki`

`l` rnyn `l lirlc `edde ,"xgnl lk`e meid lk`" dia ipzwc .mini dyly e`

."xgnl lk`e meid lk`" `pz `lc ,cg` meiaåìéôàå.ezlik` xeriy milyd `l Ð

ïéðî íéðù ùìù ãòå ïàëîaiig `edy Ð?
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iepiy iedc dxf dcear iabc dlirn ol rnyn `w .dlirn dfa oi`c `ni` envr

zeyxl ezcearne `ed jexa yecwd zeyxn envr dpyny ,d`pd `la zeyx

zeyxl ycwd zeyxn dpynyk dlirna `ia` ip` s` .dfa dpdp epi`c ,dxf dcear

it lr s` ,lrny Ð heicdl ycwd ly mivtg li`yne ozepe xken oebk ,heicd

iabc dlirn iziile :xn`z m`e .dpdp epi`y

:xnel yie ?dheqn wezyle ,dxf dcear

`la elit`c opireny`l ,dheqn jixhvi`c

ikd elit` ,ycwd ly xafb oebk ,zeyx iepiy

oebk ,mbt `la elit`e ,lrn Ð dpdp m`

epivn `l `de .oizipznc zrahe `lhw

`ki` dxf dcearc ,dxf dcearn slinl

ly ezcear gipny ,zeyxl zeyxn iepiy

ikdl .dxf dcear caere `ed jexa yecwd

ikid dheqne :xn`z m`e .dheqn jixhvi`

dheqa `lde ,zeyx iepiy `la d`pd sili

?lread zeyxl lrad zeyxn iepiy `ki`

,zeyx iepiy `kil i`ce dheqac :xnel yie

dna dlra z` dgipn dpi` `id ixdy

,iziin dxf dcearn la` .eizgz dpfny

dcear caere jlede ycwd zcear gipny

dpi` dheqc dlirnc oeik :xn`z m`e .dxf

xn`w i`n ok m` ,zeyx iepiy diexw

`ed oke ,iepiy `l` dlirn oi`" `ziixaa

"dlrne ezy` dhyz ik yi` yi`" xne`

dcearc dlirn` jnq xwirc :xnel yie ?'ebe

digxe` ab` mewn lkne ,seqal iziinc dxf

`kiiyc opireny`l ,dheqc dlirn iziin

`lae iepiy `la dpdpa ycwda dlirn

:inp i` .onwl wiqnck dheqc `inec ,dnibt

ziyixtck ,dheqa `kil zeyx iepiyc idp

mewn lkn ,jka lrad zeyxn d`vei dpi`y

oi`" `ziixaa xn`w ikde .zvw iepiy `ki`

.mipt ipyc :yexit Ð "iepiy `l` dlirn

,xafb oebk ,zeyx iepiy `la elit` ,ycwdd on dpdp enk ,d`pdc iepiy ,cg`d

oke .heicdl zexeq` eize`pd lk ycwdy oeik ,iepiy ied mewn lknc .dnibt `lae

cere .ziyixtcke ,'ebe "ezy` dhyz ik" aizkc ,dheq iab da `veik dlirn epivn

ycwd zeyxn `iveny Ð zeyxl zeyxn iepiy oebk ,d`pd mey `la ,xg` iepiy yi

,heicd zeyxl dpzypy cine .dl`yde dpizpe dxikn oebk ,heicd zeyxl qipkne

`ly it lr s` ,heicdl heicdn oipwe dikf aeygy dyrn heicdd da dyry epiidc

enk ibqc dxf dcearc "elrnie"n iziin df iepiy lre .dpdp,zeyxl zeyxn iepiy

.digiy ixen wcwc jk .d`pd `la izyxitckìåëé`le mbet [e`] mbt `le dpdp

dpi`y ,dheqn dlirn opitli [jzrc `wlq] mbet `le dpdp :yexit Ð 'eke dpdp

m`e .ycwd iab `nip ikdc `inece .dlra z` dyer `idy zepf ly dliraa dnbet

opitlic mbt `la dpdp xehtl dnexzn iziin i`n mbe ?xn`wc ["leki"] i`n :xn`z

?aiig Ð mbt `la dpdpc ,zrah `lhw dpzpc `id oizipzn `de ,dheqn dlirn

`kde .mbt `la ez`pde eyinyz jxcy ,mbt ea oi`y xaca Ð oizipznc :xnel yie

xaca s` ,xac lka aiig mbt `la dpdp leki :xn`w ikde .i`w mbt ea yiy xaca Ð

leki :xn`w ikde .i`w mbt ea yiy xac` Ð `kde) .mbt `la dpdp ycwdc (dnk) xehtl dlik` epiidc ,dnibt ici lr d`pd jxcy ,dnexzn inp iziine .mbt ea yiy

wqiz ikid ok m` ,ixiin mbt ea yiy xacac oeik :xn`z m`e .welge mecxw oebk (mbt jxc eyinyzy xaca iziine) .mbt ea yiy xaca (s` xac lka aiig mbt `la dpdp

ded ,dnexzc dey dxfbn opitlic `herin e`l i` mewn lknc :xnel yie ?ziyixtck ,mbt ea oi`y xacl `l` `inc `l dheq `lde ,dheqc dlirnn diaeigl `zrc`

oi` `py `l ok m` ,edpiaiigl `xw citw d`pd`c oeik :xnel `ed `xaqc meyn .dheql inc `lc ab lr s` ,mbt ea yiy xaca elit` ,mbt `la dpdp lk dheqn opitli

dizrc` wqiz dpdp `le mbt :yexit Ð dpdp `le mbt .'eke "leki dpdp `le mbt" iab xnel jixv `peeb i`dke .wlgl ,dnexz jixhv` ikdl .mbt ea yi `py `le mbt ea

oebk ,dpdp `la mbet aiigl dlirna `ia` ip` s` .dxf dcear caery dfa llk dpdp epi`e .ladd ixg` jlede miig midl`n jledy ,llgne mbety dxf dcearn slinl

`iveny oebk iyextl `kilc .izyxitck epiid xn`wc mbt jgxk lre .exayn e` mina e` xe`l ekilyne ycwd ly mivtg lhepy oebk .ceai`l ekilyne ycwd wifn

,xehtl dnexzn iziin ik ok m`c ,ikd xninl `kil dfa .xqge cqtp ycwdy itl Ð dnibt dil ixwe ,dl`y e` dpzne dxikn ici lr ,heicd zeyxl eqipkne ycwd zeyxn

`ed Ðexagl dpzp" inp opz mbe .dxf dcearc dlirnn opitli dteb `idc .lren `ed ixd ,heicd zeyxl dqpkde ycwd zeyxn d`ved zeyx iepiy `ki`c oeik i`ce `d

izyxitck ,zeyx iepiy inp `ki` dxf dcear mbta `lde ,dxf dcearn slinl ira ikid dteb `ide :xn`z m`e .ziyixtck ,zeyx iepiy `la wifna ixiin i`ce `l` ."lrn

zeyx iepiy `la elit` ,ok m`e .`pngx citw ycwdc `ciqte `nbt` `l` ,zeyx iepiy meyn e`l `xwc `citw xwirc `pin` jzrc `wlq mewn lknc :xnel yie ?lirl

.digiy ixen wcwc jk .wlgl dnexz jixhv` ikdl .iaeigl `pin` jzrc `wlq inpäîciqtny dnibt `la dlik`l xyt` i`e ,"lk`i ik" aizkdc Ð dpdpe mbet dnexz

:zeywdl oi`e .wifn oebk ,zeyx iepiy `kilc `kid dpdp `la mbt iwet`le ,mbt ea yiy xaca mbt `la dpdp iwet`l .dnexza xeht dpdp `la mbet mbe .odkd on dnexzd

.jenqa onwl jixvn cenlzdc ?jci`n wezyle dnexz aezklåúìéëàzlik`" iyextl `kilc .exiag ly eit jezl ozpy ,exiag z` lik`dy ixiin Ð exiag zlik`e

dlirna ilin ipd ,dnexzn "`hg" "`hg" opitlick ,dlirn iab dxiar xacl zegily yic ab lr s` ,`zil `d Ð ycwdd on lek`l exiag devy ,zegily ici lr "exiag

,aiigzn dfe dpdp df dlek dxezd lka epivn `l :(`,bn oiyecw) "ycwn yi`d" wxt opixn`ck ,`l Ð d`pde dlik` ici lr d`ad dlirna la` ,d`ved ici lr d`ad

,lek`le lehil exiag z` devy oebke ,zegily ici lr mb xnel yi `ny :inp i` .digiy ixenl d`xp jk .`ztqeza my yxitcke ,"algd z` lek`e `v egelyl xne`d" iab

.digiy ixenl d`xp jk .`ztqeza my yxitck .dlik`d mcew lrne ,diipw Ð diab`cne
diyw`
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íäéúáà,äðäð àìå íât ìBëé ."íéìòaä éøçà eðæiå £Ÿ¥¤©¦§©£¥©§¨¦¨¨©§Ÿ¤¡¨
,íât àìå äðäð Bàøaeçîáe,ò÷øwìäNòL çéìLáe ¤¡¨§Ÿ¨©¦§¨©©§©§¨¦©¤¨¨

?BúeçéìL¯"àèç" øîàð ."äàèçå" øîBì ãeîìz §¦©§©§¨§¨¤¡©¥§
"àèç" øîàðå ,äîeøúaäìéòîaøeîàä "àèç" äî . ¦§¨§¤¡©¥§¦§¦¨©¥§¨¨

äîeøúa¯éîe ;äðäðå íâBtíâtL,íâBtL øácáe ;äðäð ¦§¨¥§¤¡¤¦¤¨©¤¡¨©¨¨¤¥
;äðäð BaBúîéâôeBúàðäå;ãçàkLeìúáe;ò÷øwä ïî ¤¡¤§¦¨©£¨¨§¤¨§¨¦©©§©

äìéòîa øeîàä "àèç" óà .BúeçéìL äNòL çéìLáe¯ §¨¦©¤¨¨§¦©¥§¨¨¦§¦¨
;äðäð Ba íâBtL øácáe ;äðäð íâtL éîe ;äðäðå íâBt¥§¤¡¤¦¤¨©¤¡¨©¨¨¤¥¤¡¤
çéìLáe ;ò÷øwä ïî Leìúáe ;ãçàk Búàðäå Búîéâôe§¦¨©£¨¨§¤¨§¨¦©©§©§¨¦©
Ba ïéàL øáãa äðäðå .ìëBà àlà éì ïéà .BúeçéìL äNòL¤¨¨§¦¥¦¤¨¥§¤¡¤§¨¨¤¥

Búééðä ,Bøáç úìéëàå Búìéëà ?ïépî ,íâtúééðäå,Bøáç §¨¦©¦£¦¨©£¦©£¥£¨¨©£¨©£¥
,Bøáç úééðäå Búìéëà ,Bøáç úìéëàå BúàðäïéôøèönL £¨¨©£¦©£¥£¦¨©£¨©£¥¤¦§¨§¦

ìòîú" :øîBì ãeîìz ?ïépî ,äaeøî ïîæì eléôà äæ íò äæ¤¦¤£¦¦§©§¤¦©¦©§©¦§Ÿ
"ìòî¯äîeøúa øeîàä "àèç" äî éà .íB÷î ìkî¯àì ©©¦¨¨¦©¥§¨¨¦§¨Ÿ

äìéòîa øeîàä "àèç" óà ,ãçàk úBìéëà ézL óøéö¥¥§¥£¦§¤¨©¥§¨¨¦§¦¨
¯ìëàå íBiä ìëà ïépî .ãçàk úBìéëà ézL óøéö àìŸ¥¥§¥£¦§¤¨¦©¦¨©©§¨©

"ìòî ìòîú" :øîBì ãeîìz ?äaeøî ïîæì eléôàå ,øçîì§¨¨©£¦¦§©§¤©§©¦§Ÿ©©
¯äîeøúa øeîàä "àèç" äî éà .íB÷î ìkî¯Búîéât ¦¨¨¦©¥§¨¨¦§¨§¦¨

ïépî .ãçàk BúàðäåBúìéëàìeléôàå ,Bøáç úìéëàå ©£¨¨§¤¨¦©¦©£¦¨©£¦©£¥©£¦
ìL ãòå ïàkîìòîú" :øîBì ãeîìz ?ïépî ,íéðL L ¦¨§©¨¨¦¦©¦©§©¦§Ÿ

"ìòî¯äîeøúa øeîàä "àèç" äî éà .íB÷î ìkî ©©¦¨¨¦©¥§¨¨¦§¨
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מעילה.  פרק חמישי - הנהנה מן ההקדש דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                     רש"י



קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dlirn(iying meil)

'íéìòaä éøçà eðæiå íäéúBáà,lra dnyy dxf dcearl ecar - £¥¤©¦§©£¥©§¨¦
.dxf dcear cearl mewnd zcearn mnvr epiyy ,iepiy ef dlirne
zx`an .ycwda dlirn oipra xn`pd z` yexcl dkiynn `ziixad

,xn`p `l eli` ik ,'d`hge' weqta xn`p jkl :`ziixadìBëéin ¨
yíâtycwdd z`äðäð àìå,lrn ycwd ly cba rxwy oebk ,epnn ¨©§Ÿ¤¡¨

my xen`d iepiyde ,dxf dcearl dlirnd z` aezkd dnic ixdy
.d`pd `la mbt `edBày inäðäðyeniya mbtidl ekxcy utgn ¤¡¨

íât àìå,dheql dlirnd z` aezkd dnic ixdy ,lrny leki ,eze` §Ÿ¨©
.mbt `la d`pd `id da dxen`d dlirndeò÷øwì øaeçîáe- ¦§¨©©§©

ycwd ly oli`a oilreny leki,rwxwl xaegndäNòL çéìLáe¦§¦¤¨¨
,BúeçéìL,ycwdd on lehiy gily gly m`y leki ,xnelk §¦

.lrn `l glynde ,envr zrcn dyr eli`k lrn gilydy
øîBì ãeîìz-aezkd epcnln,'äàèçå'eyxce,dey dxifb jkn ©§©§¨§¨

äîeøúa 'àèç' øîàð(al gi xacna),'`hg eilr E`Uz `le'øîàðå ¤¡©¥§¦§¨§Ÿ¦§¨¨¥§§¤¡©
,äìéòîa 'àèç''d`hge',(my)dyy [dlirnl dnexzn-] jkn epcnl ¥§¦§¦¨§¨§¨

.` :mixacäîeøúa øeîàä àèç äî`ed ,yneg eilr oiaiigy ©¥§¨¨¦§¨
d `weecå íâBtmb,äðäðxn`p oky(ci ak `xwie)'ebe lk`i iM Wi`e' , ¥§¤¡¤§¦¦Ÿ©

d`pd `la dlik`l xyt` i`e ,'odMl ozpe eilr FziWng sqie§¨©£¦¦¨¨§¨©©Ÿ¥
.a .dnibteäðäð íâtL éîe`y xfe -`ede mbetd `ed dnexz lk ¦¤¨©¤¡¨
.b .dpdpdäðäð Ba íâBtL øáãáeeze`a od d`pdde dnibtde - §¨¨¤¥¤¡¤

.c .lk`y zifkBúàðäå Búîéâôemi`aãçàk.d .onf eze`a - §¦¨©£¨¨§¤¨
ò÷øwä ïî Leìúáemixaegnd zexit lr dlg dnexzd oi`y - §¨¦©©§©

.e .rwxwl,BúeçéìL äNòL çéìLáed`eazd lra oi` ,xnelk ¦§¦©¤¨¨§¦
.exear mexziy gily zepnl leki `l` ez`eaz mexzl jixv envr

óàaäìéòîa øeîàä àèç`diy jixv .` :elld mixac dyy ea yi ©¥§¨¨¦§¦¨
,äðäðå íâBt.a .epnn dpdi mbe utgd mbtiy ,xnelkåy jixvéî ¥§¤¡¤§¦

íâtLy df `ed,äðäðrwiay oebk ,exiag dpdpe cg` mbt m` la` ¤¨©¤¡¨
`ed dpdp `ly mecxwd mbtpe exiag ly mivr ycwd ly mecxwa

.b .lrn `l ,exiag `l`åy jixv,äðäð Ba íâBtL øáãam` `le §§¨¨¤¥¤¡¤
la` ycwd ly xg` xac mbte ,mbt `le ycwd ly cg` xacn dpdp

.c .dpdp `lãçàk Búàðäå Búîéâôely xacn dpdp m` `le - §¦¨©£¨¨§¤¨
.d .d`pd `la enbt xgnle ,meid mbt `le ycwdïî Leìúáe§¨¦

ò÷øwä.e .rwxwl xaegnd ycwdn dpdp m` `le -çéìLáe ©©§©¦§¦©
,ycwd lyn lehil eglyyBúeçéìL äNòLaiig ,deehvpy enk ¤¨¨§¦

le glynd.dxiar xacl gily yi dlirna ik ,gilyd `
.dnexzl minec mpi`y dlirn ly mipey miaeig daxn `ziixad

,dnexzn dlirn ipic micnly xg`n `ny :`ziixad zxxanéì ïéà¥¦
lerniyàlàd,ìëBà,dpdp mbe mbt mby,dnexza epivn oky ¤¨¥
äðäð(å)mbt `leïépî ,íât Ba ïéàL øáãaoipn ok enke .lrny §¤¡¤§¨¨¤¥§¨¦©¦

.` :oldlc mipte`a mb milrenyBøáç úìéëàå Búìéëàdey gwl - £¦¨©£¦©£¥
.a .exiagl divg lik`de divg lk`e ycwd ly dhextBúééðä£¨¨

Bøáç úééðäåozpe dhext ivgk dpdpe ycwd ly dhext dey gwl - ©£¨©£¥
.b .`ed dpdpe xg`d ivgd z` exiaglBøáç úìéëàå Búàðäjq - £¨¨©£¦©£¥

.c .dhext ivgk exiag lik`de dhext ivga ycwd ly onya
Bøáç úééðäå Búìéëàz` jqe dhext ivga ycwd ly ony lk` - £¦¨©£¨©£¥
,dhext ivgka exiagïéôøèönLly ez`pd e` ezlik`íò äæ ¤¦§¨§¦¤¦
ly ez`pd e` ezlik`äæe .lrne,äaeøî ïîæì eléôàelit` ,xnelk ¤£¦¦§©§¤

exiag z` dpdd e` lik`de zixgya xeriy ivgk dpdp e` lk` m`
,axrl xeriy ivgkïépî.lrne miyrnd mitxhvn dfa s`yãeîìz ¦©¦©§

øîBì-aezkd epcnln,'ìòî ìBòîz'lrenyíB÷î ìkîlka - ©¦§©©¦¨¨
zetxhvda `l` cg` dyrna xeriyd lk dyrp `l m` mb ,ote`

.onf yxtdae miyp` ipy
,dnexzl dlirn dywedy xg`n ,`xnbd zxxan :dipy dyxcéà¦

äîay enk xn`p `ny -ézL óøéö àì äîeøúa øeîàä àèç ©¥§¨¨¦§¨Ÿ¥©§¥
ãçàk úBìéëà-ly mly xeriy lk`iy xfd jixv aiigzdl icky £¦§¤¨

dpiipra aezkk qxt zlik` ick jez zifk(ci ak `xwie),'lk`i iM Wi`e'§¦¦Ÿ©
,zifkn dzegt dlik` oi`eóøéö àì äìéòîa øeîàä àèç óà©¥§¨¨¦§¦¨Ÿ¥©

[etxhvi-]ïépî ,ãçàk úBìéëà ézLm`yíBiä ìëàxeriy ivg §¥£¦§¤¨¦©¦¨©©
øçîì ìëàå,lrne zetxhvn ody ,zelik` izy epiidc xeriy ivg §¨©§¨¨

äaeøî ïîæì eléôàåe` mipy dlik`l dlik` oia oizndy oebk - ©£¦¦§©§¤
,mini dyly,'ìòî ìBòîú' øîBì ãeîìzdlirn lr aiiglìkî ©§©¦§©©¦¨

íB÷î-ote` lka.`edy ¨
:ziyily dyxcäî éàay enk xn`p `ny -øeîàä 'àèç' ¦©¥§¨¨

ãçàk Búàðäå Búîéât äîeøúadyrne cg` mc`a mly xeriy - ¦§¨§¦¨©£¨¨§¤¨
xeriy cg` onfa dpdpe lk` m` `l` aiig epi` dlirna s` ,cg`

,ecal mlyBøáç úìéëàå Búìéëàì ïépî,zetxhvn odyeléôàå ¦©¦©£¦¨©£¦©£¥©£¦
wx ezlik` xeriy milyd `l m`ìL ãòå ïàkîíéðL Lïépî`edy ¦¨§©¨Ÿ¨¦¦©¦

,aiig,'ìòî ìBòîú' øîBì ãeîìzdlirn lr aiiglíB÷î ìkî- ©§©¦§©©¦¨¨
.`edy ote` lka
:ziriax dyxcäî éàa enky xn`p m`d -äîeøúa øeîàä àèç ¦©¥§¨¨¦§¨

dnexzd zlik` lr yneg ztqeza aiigziy ep`vn `l
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

רב פעלים הרב יוסף ע. שי'

שלום וברכה!

שיקדיש  מקום  יש  ואולי  האטלקית.  בסגנונו  מצטיין  שליט"א  אביו  אשר  מכבר  לא  שמעתי   ...

ולאורח  דוקא  בפועל  לקיום מצות מעשיות  בהנוגע  )וקלי הסגנון(  לכתיבת מאמרים קלי ההבנה  מזמנו 

חיים מסורתי בחיי היום יום - בשביל הנוער והצעירים דוברי איטלקית ומתאים לתכונות נפשם.

הדגשתי ע"ד קלות כו' כנ"ל - כי ב' הספרים מאביו שישנם אצלי - לפי ידיעתי בשפה זו )שאינה 

מספיקה ופשיטא שאיני מומחה בה כלל( - מתאימים לרמה גבוהה הרבה יותר - הן בידיעת השפה והן 

בידיעות בכלל.

oifge` mipya cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

äðäð àìå íâô ìåëérxwy oebk ,dpdp `le mbtc `kid lren `di leki ,xnelk Ð

d`pd `kile iepiy `ki`c ,dxf dcearc "elrnie"c `inec ycwd ly cbaàäé åà ?
íâô àìå äðäðùë ìòåîdnebt ixdy ,mbt `le dpdpc dheqa ogky`c ikid ik Ð

.`id dlirne ,`id dleray ,zcnereò÷ø÷ì øáåçîù øáãá åàly oli`a oebk Ð

lra ly ezegily dyry gilyae .ycwd

dyr eli`y enk gilyd lerniy leki ,ziad

.envr zrcnøîàðå äàèçå øîåì ãåîìú
äîåøúá àèçdn ."`hg eilr e`yz `le" Ð

ine ,dpdpe mbet Ð dnexza xen`d "`hg"

,dnexzd mbty envr `edc Ð dpdp mbty

.dpnn dpdp envr `edåá íâåôù øáãáå
äðäð.xg` xaca `le Ðåúàðäå åúîéâôå
ãçàëez`pd" opixn`ck ,zg` drya Ð

."dey exeriaeò÷ø÷ä ïî ùåìúáåÐ

aizkc ,yelza `l` zbdep dpi` dnexzc

.obci`c epiid Ð "jpbc ziy`x" :(gi mixac)

åúåçéìù äùòù çéìùáå,mxz ikc Ð

.dnexz `iedc `ed ziad lra ly ezrcn

äðäðå íâåô äìéòîá øåîàä àèç óàÐ

rxwy oebk ,dpdp `le mbt iwet`l ,lrn

yal e` ycwd ly oi`xiydpdpy ,welg`le

ivgk dpdpc ,oizipzna ipzwc jci`e ,mbt

.lrn `lc ,xeriyúçàë äàðäå äîéâôåÐ

`d mbet ihernlxgnl dpdpe ,dhext `pci

.dhextåúåçéìù äùòù çéìùlra ly Ð

`ly gilyl hxt .lrn ziad lrac ,ziad

`ly Ð envr zrcn `l` ezegily dyr

.ziad lra lrnäðäðå ìëåà àìà éì ïéàÐ

ogky` `l Ð dnexzn silic oeikc ,oxn`ck

ik yi`e" :(ak `xwie) aizkc ,lke` `l`

.'ebe "dbbya ycw lk`iúìéëàå åúìéëà
åøéáç,ycwdd on dhext dey gwly oebk Ð

e` .exiagl divg lik`de ,divg `ed lk`e

"exag zlik`e ez`pde" .`ed dpdpe ,xg`d ivgd exagl ozpe ,xeriy ivgk `ed dpdp

oke .elk`e ,xg`d ivgd exagl ozpe ,dhext ivga ycwd ly onyn jqy oebk Ð

.lke`a `l` mbet meya ixiin `l `kde .rxtnläáåøî ïîæì åìéôàålk`y oebk Ð

cenlz ?aiig dpdpd `die oitxhvny oipn ,axrl exiage zixgya xeriy ivg df

.daix Ð "lrn lernz" :xnelúåìéëà éúù óøéö àì äîåøúá øåîàä àèç äî éà
úçàë,'ebe "ycw lk`i ik yi`e" :aizkck ,zifka ira [zg`] dlik` `l` Ð

sxivc ol `niiw op`e .zg`k zelik` izy sxiv `l dlirna s` .ixiin `w dnexzac

xgnl lk`e ,xeriy ivg meid lk` m`y xne` dz` oipne .zg`k zelik` izy da

elit`e ,zelik` izy epiidc ,xeriy ivgaiig `edy daexn onflàúìéî àä ?Ð

mipy xg`l oia rnyn `kdc i`dc .lirlc daexn onfl `kdc daexn onf oia `ki`

`l` rnyn `l lirlc `edde ,"xgnl lk`e meid lk`" dia ipzwc .mini dyly e`

."xgnl lk`e meid lk`" `pz `lc ,cg` meiaåìéôàå.ezlik` xeriy milyd `l Ð

ïéðî íéðù ùìù ãòå ïàëîaiig `edy Ð?
ãò
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iepiy iedc dxf dcear iabc dlirn ol rnyn `w .dlirn dfa oi`c `ni` envr

zeyxl ezcearne `ed jexa yecwd zeyxn envr dpyny ,d`pd `la zeyx

zeyxl ycwd zeyxn dpynyk dlirna `ia` ip` s` .dfa dpdp epi`c ,dxf dcear

it lr s` ,lrny Ð heicdl ycwd ly mivtg li`yne ozepe xken oebk ,heicd

iabc dlirn iziile :xn`z m`e .dpdp epi`y

:xnel yie ?dheqn wezyle ,dxf dcear

`la elit`c opireny`l ,dheqn jixhvi`c

ikd elit` ,ycwd ly xafb oebk ,zeyx iepiy

oebk ,mbt `la elit`e ,lrn Ð dpdp m`

epivn `l `de .oizipznc zrahe `lhw

`ki` dxf dcearc ,dxf dcearn slinl

ly ezcear gipny ,zeyxl zeyxn iepiy

ikdl .dxf dcear caere `ed jexa yecwd

ikid dheqne :xn`z m`e .dheqn jixhvi`

dheqa `lde ,zeyx iepiy `la d`pd sili

?lread zeyxl lrad zeyxn iepiy `ki`

,zeyx iepiy `kil i`ce dheqac :xnel yie

dna dlra z` dgipn dpi` `id ixdy

,iziin dxf dcearn la` .eizgz dpfny

dcear caere jlede ycwd zcear gipny

dpi` dheqc dlirnc oeik :xn`z m`e .dxf

xn`w i`n ok m` ,zeyx iepiy diexw

`ed oke ,iepiy `l` dlirn oi`" `ziixaa

"dlrne ezy` dhyz ik yi` yi`" xne`

dcearc dlirn` jnq xwirc :xnel yie ?'ebe

digxe` ab` mewn lkne ,seqal iziinc dxf

`kiiyc opireny`l ,dheqc dlirn iziin

`lae iepiy `la dpdpa ycwda dlirn

:inp i` .onwl wiqnck dheqc `inec ,dnibt

ziyixtck ,dheqa `kil zeyx iepiyc idp

mewn lkn ,jka lrad zeyxn d`vei dpi`y

oi`" `ziixaa xn`w ikde .zvw iepiy `ki`

.mipt ipyc :yexit Ð "iepiy `l` dlirn

,xafb oebk ,zeyx iepiy `la elit` ,ycwdd on dpdp enk ,d`pdc iepiy ,cg`d

oke .heicdl zexeq` eize`pd lk ycwdy oeik ,iepiy ied mewn lknc .dnibt `lae

cere .ziyixtcke ,'ebe "ezy` dhyz ik" aizkc ,dheq iab da `veik dlirn epivn

ycwd zeyxn `iveny Ð zeyxl zeyxn iepiy oebk ,d`pd mey `la ,xg` iepiy yi

,heicd zeyxl dpzypy cine .dl`yde dpizpe dxikn oebk ,heicd zeyxl qipkne

`ly it lr s` ,heicdl heicdn oipwe dikf aeygy dyrn heicdd da dyry epiidc

enk ibqc dxf dcearc "elrnie"n iziin df iepiy lre .dpdp,zeyxl zeyxn iepiy

.digiy ixen wcwc jk .d`pd `la izyxitckìåëé`le mbet [e`] mbt `le dpdp

dpi`y ,dheqn dlirn opitli [jzrc `wlq] mbet `le dpdp :yexit Ð 'eke dpdp

m`e .ycwd iab `nip ikdc `inece .dlra z` dyer `idy zepf ly dliraa dnbet

opitlic mbt `la dpdp xehtl dnexzn iziin i`n mbe ?xn`wc ["leki"] i`n :xn`z

?aiig Ð mbt `la dpdpc ,zrah `lhw dpzpc `id oizipzn `de ,dheqn dlirn

`kde .mbt `la ez`pde eyinyz jxcy ,mbt ea oi`y xaca Ð oizipznc :xnel yie

xaca s` ,xac lka aiig mbt `la dpdp leki :xn`w ikde .i`w mbt ea yiy xaca Ð

leki :xn`w ikde .i`w mbt ea yiy xac` Ð `kde) .mbt `la dpdp ycwdc (dnk) xehtl dlik` epiidc ,dnibt ici lr d`pd jxcy ,dnexzn inp iziine .mbt ea yiy

wqiz ikid ok m` ,ixiin mbt ea yiy xacac oeik :xn`z m`e .welge mecxw oebk (mbt jxc eyinyzy xaca iziine) .mbt ea yiy xaca (s` xac lka aiig mbt `la dpdp

ded ,dnexzc dey dxfbn opitlic `herin e`l i` mewn lknc :xnel yie ?ziyixtck ,mbt ea oi`y xacl `l` `inc `l dheq `lde ,dheqc dlirnn diaeigl `zrc`

oi` `py `l ok m` ,edpiaiigl `xw citw d`pd`c oeik :xnel `ed `xaqc meyn .dheql inc `lc ab lr s` ,mbt ea yiy xaca elit` ,mbt `la dpdp lk dheqn opitli

dizrc` wqiz dpdp `le mbt :yexit Ð dpdp `le mbt .'eke "leki dpdp `le mbt" iab xnel jixv `peeb i`dke .wlgl ,dnexz jixhv` ikdl .mbt ea yi `py `le mbt ea

oebk ,dpdp `la mbet aiigl dlirna `ia` ip` s` .dxf dcear caery dfa llk dpdp epi`e .ladd ixg` jlede miig midl`n jledy ,llgne mbety dxf dcearn slinl

`iveny oebk iyextl `kilc .izyxitck epiid xn`wc mbt jgxk lre .exayn e` mina e` xe`l ekilyne ycwd ly mivtg lhepy oebk .ceai`l ekilyne ycwd wifn

,xehtl dnexzn iziin ik ok m`c ,ikd xninl `kil dfa .xqge cqtp ycwdy itl Ð dnibt dil ixwe ,dl`y e` dpzne dxikn ici lr ,heicd zeyxl eqipkne ycwd zeyxn

`ed Ðexagl dpzp" inp opz mbe .dxf dcearc dlirnn opitli dteb `idc .lren `ed ixd ,heicd zeyxl dqpkde ycwd zeyxn d`ved zeyx iepiy `ki`c oeik i`ce `d

izyxitck ,zeyx iepiy inp `ki` dxf dcear mbta `lde ,dxf dcearn slinl ira ikid dteb `ide :xn`z m`e .ziyixtck ,zeyx iepiy `la wifna ixiin i`ce `l` ."lrn

zeyx iepiy `la elit` ,ok m`e .`pngx citw ycwdc `ciqte `nbt` `l` ,zeyx iepiy meyn e`l `xwc `citw xwirc `pin` jzrc `wlq mewn lknc :xnel yie ?lirl

.digiy ixen wcwc jk .wlgl dnexz jixhv` ikdl .iaeigl `pin` jzrc `wlq inpäîciqtny dnibt `la dlik`l xyt` i`e ,"lk`i ik" aizkdc Ð dpdpe mbet dnexz

:zeywdl oi`e .wifn oebk ,zeyx iepiy `kilc `kid dpdp `la mbt iwet`le ,mbt ea yiy xaca mbt `la dpdp iwet`l .dnexza xeht dpdp `la mbet mbe .odkd on dnexzd

.jenqa onwl jixvn cenlzdc ?jci`n wezyle dnexz aezklåúìéëàzlik`" iyextl `kilc .exiag ly eit jezl ozpy ,exiag z` lik`dy ixiin Ð exiag zlik`e

dlirna ilin ipd ,dnexzn "`hg" "`hg" opitlick ,dlirn iab dxiar xacl zegily yic ab lr s` ,`zil `d Ð ycwdd on lek`l exiag devy ,zegily ici lr "exiag

,aiigzn dfe dpdp df dlek dxezd lka epivn `l :(`,bn oiyecw) "ycwn yi`d" wxt opixn`ck ,`l Ð d`pde dlik` ici lr d`ad dlirna la` ,d`ved ici lr d`ad

,lek`le lehil exiag z` devy oebke ,zegily ici lr mb xnel yi `ny :inp i` .digiy ixenl d`xp jk .`ztqeza my yxitcke ,"algd z` lek`e `v egelyl xne`d" iab

.digiy ixenl d`xp jk .`ztqeza my yxitck .dlik`d mcew lrne ,diipw Ð diab`cne
diyw`

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

íäéúáà,äðäð àìå íât ìBëé ."íéìòaä éøçà eðæiå £Ÿ¥¤©¦§©£¥©§¨¦¨¨©§Ÿ¤¡¨
,íât àìå äðäð Bàøaeçîáe,ò÷øwìäNòL çéìLáe ¤¡¨§Ÿ¨©¦§¨©©§©§¨¦©¤¨¨

?BúeçéìL¯"àèç" øîàð ."äàèçå" øîBì ãeîìz §¦©§©§¨§¨¤¡©¥§
"àèç" øîàðå ,äîeøúaäìéòîaøeîàä "àèç" äî . ¦§¨§¤¡©¥§¦§¦¨©¥§¨¨

äîeøúa¯éîe ;äðäðå íâBtíâtL,íâBtL øácáe ;äðäð ¦§¨¥§¤¡¤¦¤¨©¤¡¨©¨¨¤¥
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`oifgeקעב mipy` cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

ìåçì ùã÷ää ïî àöéù ãò.oilegl d`iven `ed ,dnexzd z` lke`yky itl Ð

ipiwe oiaf ipiw odn dpwe ycwd zernn gwly oebk ,ycwl ycwn `ivend oipn

`iady e` ,dkyld znexzl lewyl aiig `edy elwy odn lwyy e` ,zeclei

`iady oeike ,"ycwl ycwn" epiidc ,ycwd on eny`e ez`hgixac ,lrn Ð dxfrl

e` z`hg aiiginc o`nc :xaqwc .oerny iax

cr ezeixg`a aiig `ed mlerl Ð my`

xhtp Ð e`iady oeike ,dxfrl ep`iaiy

ycwn `ivenc inp i`d s` .ezeixg`n

ezaeg ici `vi Ð dxfrl e`iady oeik ,ycwl

.lrne ,zeixg` iciíìåòì øáñ äãåäé éáøå
íãä ÷åøæéù ãò åúåéøçàá áééç àåäs` Ð

zeixg` ici `vie mcd wxfpy oeik ,inp `kd

Ð ezaeg ici ea `vic oeikc .lrn Ð ezaeg

iaxl ,lrnc oipne .inc oilegl e`ivedy enk

dil zi`ck dcedi iaxle dil zi`ck oerny?
.daix Ð "lrn lernz" xnel cenlzìåëéù

éàîhrnl jzrc `wlq ded dn ,xnelk Ð

dlirnn geyn e` `iyp?olekc `hiyt

cigi oia rnyn "ytp"e ,aizk "ytp"c ,oiaiig

.geyne `iyp oiaàðîçø øîà àîéúã åäî
øæ ìò åðîî ïúé øùàå äçùîä ïîù éáâ
äéååâá çùîéà àäã àåä øæ åàì çåùî éàäå
llka ied `lc `pin` jzrc `wlq Ð

ied inp giync "ytp"c ol rnyn `w ,dlirn

.dlirn llkaàðîçø äéù÷à,xnelk Ð

dlirnl `pngx diyw`c lirl opixn`

ikide .lirl opixn`ck ,dxf dcearle dheql

dheql diyw` inc?Zs` dheqc ikid ikc

dnebt dheqc ,lrn Ð dnbt `lc ab lr

,dleraa `l` zbdep dpi`c ,`id zcnere

dheq) opixn`e ,"jyi` icrlan" aizkck

epiide ,lreal lrad zlira dncwy (a,ck

."lrn ea dlrne" aizk ikd elit`e ,dlera

äãéá úòáè äðúð íà éîð ùã÷ä éáâs` Ð

.dlrn Ð eznbt `lc ab lréåðéù äéá úéàã ãòã äøæ äãåáòì àðîçø äéù÷àÐ

,oileg ivr mecxwa rwiac cr inp ycwd iab ,dxf dcearl dpikyn envr dpyny

.dnbtc ,rwiac cr ,lrn `l Ð leg zk`lnl ycw zk`lnn dpiyc`pngx diyw`

dnexzlhxt Ð dnexz dn ,ikdl dnexzn "`hg" "`hg" sili :lirl opixn`ck Ð

iab s` .aiig epi`y ,odn dpdp `le dnexz ly oiwyn e` oilke` jty m`y ,wifnl

xeht Ð epnn dpdp `le ektyy ,dil wifn ik dlik` xac icin lk ,inp ycwd

dil wifn ik ,`ed dlik` xa e`lc icina s` inp oicd `edc :iax ol xn`e .dlirnn

,"lk`i ik" dnexza aizkc meyn `l` .dpdiy cr dlirn aeig oi`c ,xeht Ð

."dlik` xac lk" ycwd iab inp xn` ,dlik` aeig `l` `kil dnexzacàáäãå
àåä éîåâôéà øá åàìcr" dia ipzw `le ,"lrn Ð dpdpy oeik" oizipzn ipzwc Ð

.mbtin `lc ok m`e ,`ed dnibt xa e`lc `nl` ,"mebtiyïåðã äéúìëã àáäã
ìæà àëéäìdl ozpyke .ezlkl oihiykze daxd adf ozpe ,did xiyr mc` oep Ð

.mbtil ieyr inp adf `nl` .elwynn xqg `vnpe elwy onf xg`le ,elwyäéì øîà
Ð "jizlk oiinxc `kidl" xqgc i`ce `nlcc ,dpin rnynl `kil `dn :ciaf ax Ð

ze`veny mewn lka eze` zekilyn `l` adf eze` zexnyn eid `ly itl ,xnelk

.xqg jk liaya ,ie`xk odihiykz zexnyn opi`y jizelk zeyery jxck ,eze`

.xqgp epi` Ð dti xnzynd adf la`ãåòå,`ed xqgznc xnel cenlz m` Ð

mbet epi`y Ð "xzl`l mbte dpdp `ki` `lc idpc" .lrn Ð dpdpy oeik ikd elit`

dia zilc `pin`w inc Ð "dnibt dia zil in mlerl" ,epnn dpdpy drya cin

mlerl dnibt?.lrn Ð dpdpy oeik jkld ,dnibt dia zil xzl`lc oeike .xqgzne jled onf xg`l la` ,dnibt dia zilc `pin`w xzl`läîéîú äîäá úàèçá éãëî
éøééîz`hg s` .lrn Ð dhexta ea dpdpy oeik `l` ,dnibt xza dia lif` `l ikd meyne ,inebti`l i`w `l adf ly qekc ikid ikc ."adf ly qek" epiid ,oizipzn Ð

da carnl ivn mbt i`n ,"mebtiy cr" xn`w i`n`e .da lernl Ð dpnn dpdpy oeik ,`id diict za e`l ,daxwdl `niiwc ,dninz?i`d ,dygk`c cr dlr aikx elit`c

.dnibt zxez da oi`e ,dxtkl `ifg dyegk oia dpiny oia dndac ,gafnl dnbt `lc ,mbt my ied `lïðé÷ñò íåî úìòá úàèçá ïéúéðúî àôô áø øîà`niiwc Ð

Ð dhext deya dpdpy oeik dzn `idyk" ipzwc `tiqe .dhext deya mebtiy cr lrn `l jkld ,`ed mbt ea yiy xace ,dincn zgite dyigkdy ,dnbtc oeike .diictl

."mebtiy cr" da ipz `l jkld .(`,hk migqt) mialkl olik`dl miycwd z` oicet oi`c ,`id oeict za e`l Ð dznc oeikc ,men zlraa oia dninza oia ixiin "lrn
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äéù÷à`lc mbet :yexit Ð wifnl hxt lk`i ik aizkc dnexzl `pngx.dpdp

`ziixad zlgza xn`wck ,opiaiign ded ,dnexzc [`ywid] `l i`c

.lirl epyxitck ,dxf dcearn dil opitlic meyn ,'eke "dpdp `le mbt leki" xn`wc

Ð xehtl dnexzc ywide ,`aeigl dihwp dheqc `yiwdc `py i`n :zeywdl oi`

dheqc `yiwd ,`zi`ck `de `zi`ck `dc

ea oi`y xaca mbt `la dpdp aiigl `iz`

lk opixht ded dheqc `yiwd ilel ,mbt

ded dnexzc `yiwd `lnli`e .dpdp

,dxf dcearn dpdp `la mbt aiigzn

`l recn :xn`z m`e .lirl izyxitck

,dnexz iab mbt `la dpdpc xeht mb xikfd

dpdp leki" lirl `zi`ck dnexzn inp `dc

meyn :xnel yie ?lirl izyxitck ,"mbt `le

mbt `la dpdp `ki` `dc .dil opiwqt `lc

dil opitlic ,mbt ea oi`y xaca oebk ,aiigc

iab Ð `iyw `d ,`iyw i` `l` .dheqn

hwpc cr ,xehtl `yiwd hwpc dxf dcear

`dc ,aeig oiprl xikfdl el did xehtl

d`veda dlirn aeig ol `wtp dxf dcearn

dxikn oebk ,heicd zeyxl ycwd zeyxn

`l `dc .d`pd `la mb dl`ye dpzne

oediexzac ,dnexzn `le dheqn `l ,opirny

,xn`w inp ikdc :xnel yie ?d`pd `ki`

Ð iepiy `ki`c cre ,dxf dcearl diyw`

aiign zeyx iepiyac dxf dcearn ,xnelk

opireny` `gxe` ab`e .d`pd mey `la

ycwd zeyxn d`veda iepiy iexw epi`c

ea dkfie heicd zeyxl qpkiy cr ,cegl

lirl epyxitcke ,rewa ici lr heicdd

.`ped axc `ail` `zeax opirny`c

äéù÷àÐ "lk`i ik" Ð dnexzl `pngx

,dlik` xac icin Ð ycwd s` ,wifnl hxt

`wec rnyn :dniz .xeht Ð dil wifn ik

wxtac `iywe ,xeht wifn ied dlik` icinc

,dlirn oda yi `d ,"dlirn oda oi`y miqkp" opz dpyna (a,h) `nw `aac `nw

ipzwc ,`yixc "oiwifp zea` drax`"` i`we .xeht Ð miycw iycw e` miycw epiidc

ibilt `lc ,oyd df dran xn`c o`nl elit`e .wifnd mc` epiidc ,"drand" eda

ikc ,opireny`l ezrcl "lk`i ik"c hwpc `pzc :wgvi epiax epiax axd yxite !dfa

,dnexz ly ony oebk siqedl yie .xeht Ð dqb dlik` oebk ,wfid jxc lik` inp

`rivn `aa 'qez zetqez oiire .a,dl zekxa] "oikxan cvik" wxt `zi`ck ,xehtc

.['eke "hxt" ligznd xeac a,hv

àáäãåxac" dil ixwc ,"adf ly qek"c oizipzn` .dinza Ð `ed inebti` xa e`l

."mbt ea oi`yàáäã.`ed `iyewc `pwqn Ð lf` okid oepc dizlkc

ly ezlk adf :yexit Ð "oepc dizlkc `adc" ,`ed mbt ea oi`y xac i` ,xnelk

oiinxc ikid `adc i`d `nlc" :dil xcdne ?"lf` okid" ,oep `xwpd xiyr eze`

eze` zekilyn eidc ,jly zelk eyry dnk dadfn dzyr `ny ,xnelk Ð "jizlk

.zekilyn Ð "oiinxc" .daxd mbet dide ,xnyp epi`y xg` mewna e` zepelga

éãëîxac Ð mininz eidy oeik :yexit Ð adf ly qek epiid dninz dndaa i`

ea oi`y,dze` miaixwn ixdy ,melk jka cqtp oi` Ð dygk elit`c ,`ed mbt

einc Ð exkenl `a m`y ,eincl cnerd xaca `l` mbt jiiy `lc .da `veie

ea yiy xac df oi` Ð axwil jka cqtp epi`e ,axwil cnerd xaca la` .mizgtp

.mizegt dincc ,xknil zcner `zydc Ð "men zlraa" :ipyne .mbt
ikd
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ïBâk ,Lãwì Lãwä ïî .ìBçì Lãwä ïî àöiL ãò©¤¥¥¦©Ÿ¤©¦©Ÿ¤©Ÿ¤§
íéáæ épé÷ ç÷ìépé÷å,Bì÷L ì÷Lå ,úBãìBé épé÷å úBáæ ¨©¦¥¨¦§¦¥¨§¦¥§§¨©¦§

àéöBäL ïåék ,Lc÷ää ïî BîLàå Búàhç àéáäå¯ §¥¦©¨©£¨¦©¤§¥¥¨¤¦
÷BøæiL ãò :øîBà äãeäé éaø .ïBòîL éaø éøác ,ìòî̈©¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©¤¦§

"ìòî ìòîú" :øîBì ãeîìz ?ïépî .ícä¯.íB÷î ìkî ©¨¦©¦©§©¦§Ÿ©©¦¨¨
"Lôð" :øî øîà¯ãçàå àéNpä ãçàå ãéçiä ãçà ¨©¨¤¤¤¨©¨¦§¤¨©¨¦§¤¨

çeLnä!áéúk "Lôð" ,àèéLt ?éàî ìBëiL .òîLîa ©¨©§©§©¤¨©§¦¨¤¤§¦
,"øæ ìò epnî ïzé øLàå" àðîçø øîà :àîéúc eäî©§¥¨£©©£¨¨©£¤¦¥¦¤©¨

àäc ,àeä øæ åàì éàäåçLîéà.ïì òîLî à÷ ,déåeâa §©¨¨§¨¦§©§©¥¨©§©¨
dL÷àå,äèBñì àðîçøäãBáòìå,äøæäîeøúìåäèBñì . §©§¨©£¨¨§¨§©£¨¨¨§¦§¨§¨

¯éîð Lc÷ä éab .íât àìc áb ìò óàc¯úòaè äðúð §©©©§¨¨©©¥¤§¥©¦¨§¨©©©
,dãéaäìòîäøæ äãBáòì àðîçø dLwà ék .¯ãòc §¨¨¨£¨¦©§¨©£¨¨©£¨¨¨§©

éîð Lc÷ä éab ,éepéL da úéàc¯ãòòwéácíBcø÷a §¦¨¦©¥¤§¥©¦©§¦¥©§ª§
íbôéåíeâôeäîeøz äî ,äîeøúì àðîçø dLwà .ék" §¦§Ÿ¨©§¨©£¨¨¦§¨©§¨¦
"ìëàé¯éîð Lc÷ä éab ,÷éfnì èøt¯,äìéëà øác ìk Ÿ©§¨©©¦©¥¤§¥©¦¨§©£¦¨

"àìè÷ äðúð ãöék" .øeèt ,déì ÷éfî ékåëdéì øîà .' ¦©¦¥¨¥©¨§¨§¨¨£©¥
:ãéáæ áøì àðäk áøàáäãeøa åàìéîeâôéààäå ?àeä ©¨£¨§©§¦§©¨¨©¦§¥§¨

àîìc :déì øîà ?ìæà àëéäì ,ïeðc déúìëc àáäc©£¨§©§¥¦§¥¨£©£©¥¦§¨
àáäcïééîøcéúìkCäðäð àkéà àìc éäð :ãBòå .àeä ©£¨§¨§¨©§¦§§¦§¨¦¨¤¡¨
íâôeäðäpä" ?äîéât àkéà àì éî íìBòì ,øzìàì ¨©§©§©§¨¦¨¦¨§¦¨©¤¡¤

"úàhçä ïîåëåäîéîz äîäáa éà ,éãkî .'¯eðééä ¦©©¨¦§¦¦¦§¥¨§¦¨©§
.ïðé÷ñò íeî úìòáa :àtt áø øîà !áäæ ìL ñBk¤¨¨£©©©¨§©£©¨§¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc dlirn(iyiy meil)

àöiL ãò[dnexzd d`viy ote`a `l` epi`-]ìBçì Lãwä ïî- ©¤¥¥¦©Ÿ¤§
`le ,ok xn`p dlirna s` ,oilegl d`iven `ed dnexz zlik`ay
s` lrny oipn ,leg ixacl ycwda ynzyd ok m` `l` lerni

d`vedaLã÷ì Lãwä ïî,ycwd ikxvl ycwda ynzydy -ïBâk ¦©Ÿ¤§Ÿ¤§
yç÷ìycwd zerna [dpw-]úBãìBé épé÷å úBáæ épé÷å íéáæ épé÷- ¨©¦¥¨¦§¦¥¨§¦¥§

mda eaiigzd zcleid e` dafd e` afdy dpei ipa ipy e` mixez izy
ycwd zern lhpy e` .exdhpy xg`lì÷Låz`Bì÷Lmpzp - §¨©¦§

.dkyld znexzl dpy lk ozil aiigy lwyd zivgn zaeglåm` ok §
BîLàå Búàhç àéáämda aiegn didy -ïî[zernn-],Lc÷ää ¥¦©¨©£¨¦©¤§¥

àéöBäL ïåék,ycwd zernn dpwy epaxw z` dxfrl `iady - ¥¨¤¦
,ìòîel`ïBòîL éaø éøácaeig xq ezaegl oaxw yixtndy xaeqy ¨©¦§¥©¦¦§

dpdp eay dxfrl d`ada lrn ok lre ,dxfrl e`iadyn ezeixg`
.ycwddnãeäé éaø,øîBà äxq epi` oaxwd lr zeixg` aeig ©¦§¨¥
milradn÷BøæiL ãòz`ícälral xtkzp jkay ,gafnd lr ©¤¦§©¨

`ziixad zniiqn .mcd zwixfa `l` lren epi` ok lre ,e`hg oaxwd
:dyxcd z`ïépîoerny iaxl ,lrn ycewl ycewn `ivend s`y ¦©¦

.ezhiy itk cg` lk dcedi iaxle,'ìòî ìBòîú' øîBì ãeîìz©§©¦§©©
dlirn lr aiigl,íB÷î ìkîycwd oenn z`ved lr mb ,xnelk ¦¨¨

.ycwdl
lirl d`aedy `ziixad ixac zligza dpc `xnbd(.gi):øî øîà- ¨©©

dlirna aezkdny ,lirl `ziixaa `aed'Lôð'y ,epcnlãçà ¤¤¤¨
àéNpä ãçàå ãéçiä[jln-],çeLnä ãçàåmlekòîLîaoic - ©¨¦§¤¨©¨¦§¤¨©¨©§©§©

.dyxta mixen`d mipica mzlirn ici lr aiigzdl dey mlek
:`xnbd zl`ey,éàî ìBëiLhxtl `ziixad dkxved dnl ,xnelk ¤¨©

iadl leki did dn ,z`f`ld ,aezkd zpeeka zerhl ep`àèéLt§¦¨
oky ,rnyna mleky,áéúk 'Lôð'oia ytp el yiy in lk ernyne ¤¤§¦

:`xnbd zvxzn .geyne `iyp oia cigiàîéúc eäî`dz `ny - ©§¥¨
e xg`ny ,xnel xeaqàðîçø øîà(bl l zeny)dgynd ony iabl ¨©©£¨¨

[eipae oxd`e eilke okynd ea egynpy] dyn dyryïzé øLàå'©£¤¦¥
øæ ìò epnî,'eiOrn zxkpeéàäå-lecbd odkd dfeàeä øæ åàì- ¦¤©¨§¦§©¥©¨§©¨¨

,xfk dgynd ony iabl aygp epi`déeåâa çLîéà àäcixdy - §¨¦§©§©¥
epiid jk ,dgynd ony iabl zexf llka epi`y myke ,ea gynp

,lrn ycew lya ynzyd m`y xnel mixeaqïì òîLî à÷`pzd ¨©§©¨
.dlirn llka `edy

:`ziixad ixaca oecl dkiynn `xnbdàðîçø dLwàådxezd - §©§¨©£¨¨
,mixac dylyl ycwda dlirnd z` dyiwdúãBáòìå ,äèBñì§¨§©£©

.äîeøúìå ,íéáëBkepcnl dlirna cgein xac dfi` `xnbd zx`an ¨¦§¦§¨
dlirnd dywed :ywid lkn,äèBñìdheqa enky ,epcnllóàc §¨§©

íât àìc áb ìòdiyrn `xwp ote` lka ,dziihqa znbtp dpi`y - ©©§Ÿ¨©
,dlirnénð Lc÷ä éabepi`y utg df didy calae ,mbty `la lrn ©¥¤§¥©¦

m` okle ,mbtidl ieyräðúðdy`úòaèycwd ly adf,dãéas` ¨§¨©©©§¨¨
,dnbt `ly it lr.äìòî̈£¨
àðîçø dLwà ékywidde -íéáëBk úãBáòìenky ,epcnll `a ¦©§¨©£¨¨©£©¨¦
miakek zcearaéepéL da úéàc ãòcxen`d dlirnd dyrny - §©§¦¨¦

,miakek zcearl dpikyn envr dpyny ,mbte iepiy ea yi da
,miny ceaka mbet lekiakeéaba dlirnénð Lc÷äiabl xacd ok - ©¥¤§¥©¦

lrn `ly ,mbtidl ieyr `edy ycwd ly mecxwa ynzyndãò©

íBcøwa òwéác,leg zk`lnl ycew zk`lnn iepiy edfy oileg ivr §¦©©©§
íâtéåmecxwd seb.íeâôe §¦¨¥¨

eàðîçø dLwàdlirnd z`,äîeøúì,epcnll ickäî[enk-] ©§¨©£¨¨¦§¨©
aäîeøzxn`p dlke`d xf oipray(ci ak `xwie)é ék','ìëàmiyxece §¨¦Ÿ©

÷éfîì èøtjteyd la` ,yneg aiig d`pd dyrn lr `weecy - §¨§©¦
,yneg aiig epi` odn dpdp `le dnexz ly oiwyn e` oilke`éab©¥

énð Lc÷ä,ycwd iabl xacd ok -déì ÷éfî ék ,äìéëà øác ìk ¤§¥©¦¨§©£¦¨¦©¦¥
ycwd ixac x`y wifnl oicd `ede] dlik`l ie`xd xac wifnd -

[mdn dpdpy `la lk`n ixac mpi`yøeètaeig oi`y ,dlirnn ¨
.dpdiy cr dlirn

:dpyna epipy .dpynd ixaca oecl zxaer `xnbdãöékxac `ed ¥©
,mbtidl ekxc oi`yàìè÷ äðúðe dx`eva [adf ly wpr-],'åëdzy ¨§¨©§¨

:`xnbd zl`ey .lrn dpdpy oeik ,adf ly qekaàðäk áø déì øîà̈©¥©©£¨
å ,ãéáæ áøìikàeä éîebtéà øa åàì àáäãmpi` adf ilk ike - §©§¦§©£¨¨©¦©¥

,mbtidl miieyrå`ldïeðc déúlëc àáäc àädidy adf eze` - §¨©£¨§©§¥§
lwye ,ezlkl mihiykze adf ozpe xiyr mc` didy ,oep ly ezlkl
,mlwynn exqgy `vnpe lwye xfg onf xg`le dl ozpyk mze`

ìæà àëéäìieyr adf mby gken `l` ,zgtpy adfd jld okidl - §¥¨£©
ycwd xac oick adf ilk oicy dpyna epipy recn ok m`e ,mbtidl

.mbtidl cner epi`y
:`xnbd zvxzndéì øîà,zegv oeyla `pdk axl ciaf axàîìc ¨©¥©¦§¨

éúlk ïééîøc àáäcàeä Cmewn eze`l `edd adfd jldy okzi - ©£¨§¨§¨©§¨
ly adfdny ,xnelk .odihiykz z` my jilydl zelibx jizelky
eze` zxnyn dzid `ly itl ,dne`n gikedl oi` oep ly ezlk

evazeyery jxck oncfnd mewn lka eze` dgipn `l` die`xd dx
epi` dti xnzynd adf mzq la` ,mlwynn exqg jk lyae ,jizelk

.mbt ea oi`y xack mpicy dpyna epipy okle ,xqgp
:sqep uexiz d`ian `xnbdãBòåaiyd,`pdk axl ciaf axàìc éäð §§¦§Ÿ

,øzìàì íâôe äðäð àkéàoi`y gken epzpynny mbd ,xnelk ¦¨¤¡¨¨©§©§©
drya cin xqgp epi`y `l` dfn gikedl oi` la` ,xqgp adfd

,lrn enbt `le epnn dpdpd jkle ,epnn mipdpyàì éî íìBòì§¨¦Ÿ
äîéât àkéàlv`e ,mbtp adfd oi` mlerly dfn gikedl yi ike - ¦¨§¦¨

.exqgp jkle ax onf xg`l xacd did ,oep ly ezlk
:z`hgd on dpdpd iabl dpynd ixaca dpc `xnbdïî äðäpä©¤¡¤¦

úàhçämebtiy cr lrn `l dig `idyk.'åëå:`xnbd zl`ey ©©¨
,mebtiy cr z`hgn dpdpd lrn `l recnéà éãkîxaecn m` - ¦§¦¦

äîéîz äîäáaminca dzectl xyt` i` ixd ,men da oi`y ¦§¥¨§¦¨
ygki m` mb ik ,dnibt zxez da oi`y `vnpe ,daxwdl zcnere
,dnbtp `le dxtkl `id die`x ,ez`pd zngn dinc ezgtie dxya

ok m`eáäæ ìL ñBk eðééäadf ly qek oick dpic didiy ie`x - ©§¤¨¨
cr lrn `ly dpyna epipy recne ,lrn mbt `le dpdp m` mby

.mebtiy
:`xnbd zvxznøîàïðé÷ñò íeî úìòáa ,àtt áøepzpyn - ¨©©¨¨§©£©¨§¦©
z`hga zwqer,diictl zcnere daxwdl dlqtpy men da ltpy

dpic jke ,dpeict inc ezgtp ,dygky oeike ,xg` oaxw epwi dincae
.mebtiy cr lrn `ly mbt ea yiy xack
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קעג oifge` mipy` cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

ìåçì ùã÷ää ïî àöéù ãò.oilegl d`iven `ed ,dnexzd z` lke`yky itl Ð

ipiwe oiaf ipiw odn dpwe ycwd zernn gwly oebk ,ycwl ycwn `ivend oipn

`iady e` ,dkyld znexzl lewyl aiig `edy elwy odn lwyy e` ,zeclei

`iady oeike ,"ycwl ycwn" epiidc ,ycwd on eny`e ez`hgixac ,lrn Ð dxfrl

e` z`hg aiiginc o`nc :xaqwc .oerny iax

cr ezeixg`a aiig `ed mlerl Ð my`

xhtp Ð e`iady oeike ,dxfrl ep`iaiy

ycwn `ivenc inp i`d s` .ezeixg`n

ezaeg ici `vi Ð dxfrl e`iady oeik ,ycwl

.lrne ,zeixg` iciíìåòì øáñ äãåäé éáøå
íãä ÷åøæéù ãò åúåéøçàá áééç àåäs` Ð

zeixg` ici `vie mcd wxfpy oeik ,inp `kd

Ð ezaeg ici ea `vic oeikc .lrn Ð ezaeg

iaxl ,lrnc oipne .inc oilegl e`ivedy enk

dil zi`ck dcedi iaxle dil zi`ck oerny?
.daix Ð "lrn lernz" xnel cenlzìåëéù

éàîhrnl jzrc `wlq ded dn ,xnelk Ð

dlirnn geyn e` `iyp?olekc `hiyt

cigi oia rnyn "ytp"e ,aizk "ytp"c ,oiaiig

.geyne `iyp oiaàðîçø øîà àîéúã åäî
øæ ìò åðîî ïúé øùàå äçùîä ïîù éáâ
äéååâá çùîéà àäã àåä øæ åàì çåùî éàäå
llka ied `lc `pin` jzrc `wlq Ð

ied inp giync "ytp"c ol rnyn `w ,dlirn

.dlirn llkaàðîçø äéù÷à,xnelk Ð

dlirnl `pngx diyw`c lirl opixn`

ikide .lirl opixn`ck ,dxf dcearle dheql

dheql diyw` inc?Zs` dheqc ikid ikc

dnebt dheqc ,lrn Ð dnbt `lc ab lr

,dleraa `l` zbdep dpi`c ,`id zcnere

dheq) opixn`e ,"jyi` icrlan" aizkck

epiide ,lreal lrad zlira dncwy (a,ck

."lrn ea dlrne" aizk ikd elit`e ,dlera

äãéá úòáè äðúð íà éîð ùã÷ä éáâs` Ð

.dlrn Ð eznbt `lc ab lréåðéù äéá úéàã ãòã äøæ äãåáòì àðîçø äéù÷àÐ

,oileg ivr mecxwa rwiac cr inp ycwd iab ,dxf dcearl dpikyn envr dpyny

.dnbtc ,rwiac cr ,lrn `l Ð leg zk`lnl ycw zk`lnn dpiyc`pngx diyw`

dnexzlhxt Ð dnexz dn ,ikdl dnexzn "`hg" "`hg" sili :lirl opixn`ck Ð

iab s` .aiig epi`y ,odn dpdp `le dnexz ly oiwyn e` oilke` jty m`y ,wifnl

xeht Ð epnn dpdp `le ektyy ,dil wifn ik dlik` xac icin lk ,inp ycwd

dil wifn ik ,`ed dlik` xa e`lc icina s` inp oicd `edc :iax ol xn`e .dlirnn

,"lk`i ik" dnexza aizkc meyn `l` .dpdiy cr dlirn aeig oi`c ,xeht Ð

."dlik` xac lk" ycwd iab inp xn` ,dlik` aeig `l` `kil dnexzacàáäãå
àåä éîåâôéà øá åàìcr" dia ipzw `le ,"lrn Ð dpdpy oeik" oizipzn ipzwc Ð

.mbtin `lc ok m`e ,`ed dnibt xa e`lc `nl` ,"mebtiyïåðã äéúìëã àáäã
ìæà àëéäìdl ozpyke .ezlkl oihiykze daxd adf ozpe ,did xiyr mc` oep Ð

.mbtil ieyr inp adf `nl` .elwynn xqg `vnpe elwy onf xg`le ,elwyäéì øîà
Ð "jizlk oiinxc `kidl" xqgc i`ce `nlcc ,dpin rnynl `kil `dn :ciaf ax Ð

ze`veny mewn lka eze` zekilyn `l` adf eze` zexnyn eid `ly itl ,xnelk

.xqg jk liaya ,ie`xk odihiykz zexnyn opi`y jizelk zeyery jxck ,eze`

.xqgp epi` Ð dti xnzynd adf la`ãåòå,`ed xqgznc xnel cenlz m` Ð

mbet epi`y Ð "xzl`l mbte dpdp `ki` `lc idpc" .lrn Ð dpdpy oeik ikd elit`

dia zilc `pin`w inc Ð "dnibt dia zil in mlerl" ,epnn dpdpy drya cin

mlerl dnibt?.lrn Ð dpdpy oeik jkld ,dnibt dia zil xzl`lc oeike .xqgzne jled onf xg`l la` ,dnibt dia zilc `pin`w xzl`läîéîú äîäá úàèçá éãëî
éøééîz`hg s` .lrn Ð dhexta ea dpdpy oeik `l` ,dnibt xza dia lif` `l ikd meyne ,inebti`l i`w `l adf ly qekc ikid ikc ."adf ly qek" epiid ,oizipzn Ð

da carnl ivn mbt i`n ,"mebtiy cr" xn`w i`n`e .da lernl Ð dpnn dpdpy oeik ,`id diict za e`l ,daxwdl `niiwc ,dninz?i`d ,dygk`c cr dlr aikx elit`c

.dnibt zxez da oi`e ,dxtkl `ifg dyegk oia dpiny oia dndac ,gafnl dnbt `lc ,mbt my ied `lïðé÷ñò íåî úìòá úàèçá ïéúéðúî àôô áø øîà`niiwc Ð

Ð dhext deya dpdpy oeik dzn `idyk" ipzwc `tiqe .dhext deya mebtiy cr lrn `l jkld ,`ed mbt ea yiy xace ,dincn zgite dyigkdy ,dnbtc oeike .diictl

."mebtiy cr" da ipz `l jkld .(`,hk migqt) mialkl olik`dl miycwd z` oicet oi`c ,`id oeict za e`l Ð dznc oeikc ,men zlraa oia dninza oia ixiin "lrn
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äéù÷à`lc mbet :yexit Ð wifnl hxt lk`i ik aizkc dnexzl `pngx.dpdp

`ziixad zlgza xn`wck ,opiaiign ded ,dnexzc [`ywid] `l i`c

.lirl epyxitck ,dxf dcearn dil opitlic meyn ,'eke "dpdp `le mbt leki" xn`wc

Ð xehtl dnexzc ywide ,`aeigl dihwp dheqc `yiwdc `py i`n :zeywdl oi`

dheqc `yiwd ,`zi`ck `de `zi`ck `dc

ea oi`y xaca mbt `la dpdp aiigl `iz`

lk opixht ded dheqc `yiwd ilel ,mbt

ded dnexzc `yiwd `lnli`e .dpdp

,dxf dcearn dpdp `la mbt aiigzn

`l recn :xn`z m`e .lirl izyxitck

,dnexz iab mbt `la dpdpc xeht mb xikfd

dpdp leki" lirl `zi`ck dnexzn inp `dc

meyn :xnel yie ?lirl izyxitck ,"mbt `le

mbt `la dpdp `ki` `dc .dil opiwqt `lc

dil opitlic ,mbt ea oi`y xaca oebk ,aiigc

iab Ð `iyw `d ,`iyw i` `l` .dheqn

hwpc cr ,xehtl `yiwd hwpc dxf dcear

`dc ,aeig oiprl xikfdl el did xehtl

d`veda dlirn aeig ol `wtp dxf dcearn

dxikn oebk ,heicd zeyxl ycwd zeyxn

`l `dc .d`pd `la mb dl`ye dpzne

oediexzac ,dnexzn `le dheqn `l ,opirny

,xn`w inp ikdc :xnel yie ?d`pd `ki`

Ð iepiy `ki`c cre ,dxf dcearl diyw`

aiign zeyx iepiyac dxf dcearn ,xnelk

opireny` `gxe` ab`e .d`pd mey `la

ycwd zeyxn d`veda iepiy iexw epi`c

ea dkfie heicd zeyxl qpkiy cr ,cegl

lirl epyxitcke ,rewa ici lr heicdd

.`ped axc `ail` `zeax opirny`c

äéù÷àÐ "lk`i ik" Ð dnexzl `pngx

,dlik` xac icin Ð ycwd s` ,wifnl hxt

`wec rnyn :dniz .xeht Ð dil wifn ik

wxtac `iywe ,xeht wifn ied dlik` icinc

,dlirn oda yi `d ,"dlirn oda oi`y miqkp" opz dpyna (a,h) `nw `aac `nw

ipzwc ,`yixc "oiwifp zea` drax`"` i`we .xeht Ð miycw iycw e` miycw epiidc

ibilt `lc ,oyd df dran xn`c o`nl elit`e .wifnd mc` epiidc ,"drand" eda

ikc ,opireny`l ezrcl "lk`i ik"c hwpc `pzc :wgvi epiax epiax axd yxite !dfa

,dnexz ly ony oebk siqedl yie .xeht Ð dqb dlik` oebk ,wfid jxc lik` inp

`rivn `aa 'qez zetqez oiire .a,dl zekxa] "oikxan cvik" wxt `zi`ck ,xehtc

.['eke "hxt" ligznd xeac a,hv

àáäãåxac" dil ixwc ,"adf ly qek"c oizipzn` .dinza Ð `ed inebti` xa e`l

."mbt ea oi`yàáäã.`ed `iyewc `pwqn Ð lf` okid oepc dizlkc

ly ezlk adf :yexit Ð "oepc dizlkc `adc" ,`ed mbt ea oi`y xac i` ,xnelk

oiinxc ikid `adc i`d `nlc" :dil xcdne ?"lf` okid" ,oep `xwpd xiyr eze`

eze` zekilyn eidc ,jly zelk eyry dnk dadfn dzyr `ny ,xnelk Ð "jizlk

.zekilyn Ð "oiinxc" .daxd mbet dide ,xnyp epi`y xg` mewna e` zepelga

éãëîxac Ð mininz eidy oeik :yexit Ð adf ly qek epiid dninz dndaa i`

ea oi`y,dze` miaixwn ixdy ,melk jka cqtp oi` Ð dygk elit`c ,`ed mbt

einc Ð exkenl `a m`y ,eincl cnerd xaca `l` mbt jiiy `lc .da `veie

ea yiy xac df oi` Ð axwil jka cqtp epi`e ,axwil cnerd xaca la` .mizgtp

.mizegt dincc ,xknil zcner `zydc Ð "men zlraa" :ipyne .mbt
ikd
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ïBâk ,Lãwì Lãwä ïî .ìBçì Lãwä ïî àöiL ãò©¤¥¥¦©Ÿ¤©¦©Ÿ¤©Ÿ¤§
íéáæ épé÷ ç÷ìépé÷å,Bì÷L ì÷Lå ,úBãìBé épé÷å úBáæ ¨©¦¥¨¦§¦¥¨§¦¥§§¨©¦§

àéöBäL ïåék ,Lc÷ää ïî BîLàå Búàhç àéáäå¯ §¥¦©¨©£¨¦©¤§¥¥¨¤¦
÷BøæiL ãò :øîBà äãeäé éaø .ïBòîL éaø éøác ,ìòî̈©¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©¤¦§

"ìòî ìòîú" :øîBì ãeîìz ?ïépî .ícä¯.íB÷î ìkî ©¨¦©¦©§©¦§Ÿ©©¦¨¨
"Lôð" :øî øîà¯ãçàå àéNpä ãçàå ãéçiä ãçà ¨©¨¤¤¤¨©¨¦§¤¨©¨¦§¤¨

çeLnä!áéúk "Lôð" ,àèéLt ?éàî ìBëiL .òîLîa ©¨©§©§©¤¨©§¦¨¤¤§¦
,"øæ ìò epnî ïzé øLàå" àðîçø øîà :àîéúc eäî©§¥¨£©©£¨¨©£¤¦¥¦¤©¨

àäc ,àeä øæ åàì éàäåçLîéà.ïì òîLî à÷ ,déåeâa §©¨¨§¨¦§©§©¥¨©§©¨
dL÷àå,äèBñì àðîçøäãBáòìå,äøæäîeøúìåäèBñì . §©§¨©£¨¨§¨§©£¨¨¨§¦§¨§¨

¯éîð Lc÷ä éab .íât àìc áb ìò óàc¯úòaè äðúð §©©©§¨¨©©¥¤§¥©¦¨§¨©©©
,dãéaäìòîäøæ äãBáòì àðîçø dLwà ék .¯ãòc §¨¨¨£¨¦©§¨©£¨¨©£¨¨¨§©

éîð Lc÷ä éab ,éepéL da úéàc¯ãòòwéácíBcø÷a §¦¨¦©¥¤§¥©¦©§¦¥©§ª§
íbôéåíeâôeäîeøz äî ,äîeøúì àðîçø dLwà .ék" §¦§Ÿ¨©§¨©£¨¨¦§¨©§¨¦
"ìëàé¯éîð Lc÷ä éab ,÷éfnì èøt¯,äìéëà øác ìk Ÿ©§¨©©¦©¥¤§¥©¦¨§©£¦¨

"àìè÷ äðúð ãöék" .øeèt ,déì ÷éfî ékåëdéì øîà .' ¦©¦¥¨¥©¨§¨§¨¨£©¥
:ãéáæ áøì àðäk áøàáäãeøa åàìéîeâôéààäå ?àeä ©¨£¨§©§¦§©¨¨©¦§¥§¨

àîìc :déì øîà ?ìæà àëéäì ,ïeðc déúìëc àáäc©£¨§©§¥¦§¥¨£©£©¥¦§¨
àáäcïééîøcéúìkCäðäð àkéà àìc éäð :ãBòå .àeä ©£¨§¨§¨©§¦§§¦§¨¦¨¤¡¨
íâôeäðäpä" ?äîéât àkéà àì éî íìBòì ,øzìàì ¨©§©§©§¨¦¨¦¨§¦¨©¤¡¤

"úàhçä ïîåëåäîéîz äîäáa éà ,éãkî .'¯eðééä ¦©©¨¦§¦¦¦§¥¨§¦¨©§
.ïðé÷ñò íeî úìòáa :àtt áø øîà !áäæ ìL ñBk¤¨¨£©©©¨§©£©¨§¦©
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מעילה.  פרק חמישי - הנהנה מן ההקדש דף יט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                              תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc dlirn(iyiy meil)

àöiL ãò[dnexzd d`viy ote`a `l` epi`-]ìBçì Lãwä ïî- ©¤¥¥¦©Ÿ¤§
`le ,ok xn`p dlirna s` ,oilegl d`iven `ed dnexz zlik`ay
s` lrny oipn ,leg ixacl ycwda ynzyd ok m` `l` lerni

d`vedaLã÷ì Lãwä ïî,ycwd ikxvl ycwda ynzydy -ïBâk ¦©Ÿ¤§Ÿ¤§
yç÷ìycwd zerna [dpw-]úBãìBé épé÷å úBáæ épé÷å íéáæ épé÷- ¨©¦¥¨¦§¦¥¨§¦¥§

mda eaiigzd zcleid e` dafd e` afdy dpei ipa ipy e` mixez izy
ycwd zern lhpy e` .exdhpy xg`lì÷Låz`Bì÷Lmpzp - §¨©¦§

.dkyld znexzl dpy lk ozil aiigy lwyd zivgn zaeglåm` ok §
BîLàå Búàhç àéáämda aiegn didy -ïî[zernn-],Lc÷ää ¥¦©¨©£¨¦©¤§¥

àéöBäL ïåék,ycwd zernn dpwy epaxw z` dxfrl `iady - ¥¨¤¦
,ìòîel`ïBòîL éaø éøácaeig xq ezaegl oaxw yixtndy xaeqy ¨©¦§¥©¦¦§

dpdp eay dxfrl d`ada lrn ok lre ,dxfrl e`iadyn ezeixg`
.ycwddnãeäé éaø,øîBà äxq epi` oaxwd lr zeixg` aeig ©¦§¨¥
milradn÷BøæiL ãòz`ícälral xtkzp jkay ,gafnd lr ©¤¦§©¨

`ziixad zniiqn .mcd zwixfa `l` lren epi` ok lre ,e`hg oaxwd
:dyxcd z`ïépîoerny iaxl ,lrn ycewl ycewn `ivend s`y ¦©¦

.ezhiy itk cg` lk dcedi iaxle,'ìòî ìBòîú' øîBì ãeîìz©§©¦§©©
dlirn lr aiigl,íB÷î ìkîycwd oenn z`ved lr mb ,xnelk ¦¨¨

.ycwdl
lirl d`aedy `ziixad ixac zligza dpc `xnbd(.gi):øî øîà- ¨©©

dlirna aezkdny ,lirl `ziixaa `aed'Lôð'y ,epcnlãçà ¤¤¤¨
àéNpä ãçàå ãéçiä[jln-],çeLnä ãçàåmlekòîLîaoic - ©¨¦§¤¨©¨¦§¤¨©¨©§©§©

.dyxta mixen`d mipica mzlirn ici lr aiigzdl dey mlek
:`xnbd zl`ey,éàî ìBëiLhxtl `ziixad dkxved dnl ,xnelk ¤¨©

iadl leki did dn ,z`f`ld ,aezkd zpeeka zerhl ep`àèéLt§¦¨
oky ,rnyna mleky,áéúk 'Lôð'oia ytp el yiy in lk ernyne ¤¤§¦

:`xnbd zvxzn .geyne `iyp oia cigiàîéúc eäî`dz `ny - ©§¥¨
e xg`ny ,xnel xeaqàðîçø øîà(bl l zeny)dgynd ony iabl ¨©©£¨¨

[eipae oxd`e eilke okynd ea egynpy] dyn dyryïzé øLàå'©£¤¦¥
øæ ìò epnî,'eiOrn zxkpeéàäå-lecbd odkd dfeàeä øæ åàì- ¦¤©¨§¦§©¥©¨§©¨¨

,xfk dgynd ony iabl aygp epi`déeåâa çLîéà àäcixdy - §¨¦§©§©¥
epiid jk ,dgynd ony iabl zexf llka epi`y myke ,ea gynp

,lrn ycew lya ynzyd m`y xnel mixeaqïì òîLî à÷`pzd ¨©§©¨
.dlirn llka `edy

:`ziixad ixaca oecl dkiynn `xnbdàðîçø dLwàådxezd - §©§¨©£¨¨
,mixac dylyl ycwda dlirnd z` dyiwdúãBáòìå ,äèBñì§¨§©£©

.äîeøúìå ,íéáëBkepcnl dlirna cgein xac dfi` `xnbd zx`an ¨¦§¦§¨
dlirnd dywed :ywid lkn,äèBñìdheqa enky ,epcnllóàc §¨§©

íât àìc áb ìòdiyrn `xwp ote` lka ,dziihqa znbtp dpi`y - ©©§Ÿ¨©
,dlirnénð Lc÷ä éabepi`y utg df didy calae ,mbty `la lrn ©¥¤§¥©¦

m` okle ,mbtidl ieyräðúðdy`úòaèycwd ly adf,dãéas` ¨§¨©©©§¨¨
,dnbt `ly it lr.äìòî̈£¨
àðîçø dLwà ékywidde -íéáëBk úãBáòìenky ,epcnll `a ¦©§¨©£¨¨©£©¨¦
miakek zcearaéepéL da úéàc ãòcxen`d dlirnd dyrny - §©§¦¨¦

,miakek zcearl dpikyn envr dpyny ,mbte iepiy ea yi da
,miny ceaka mbet lekiakeéaba dlirnénð Lc÷äiabl xacd ok - ©¥¤§¥©¦

lrn `ly ,mbtidl ieyr `edy ycwd ly mecxwa ynzyndãò©

íBcøwa òwéác,leg zk`lnl ycew zk`lnn iepiy edfy oileg ivr §¦©©©§
íâtéåmecxwd seb.íeâôe §¦¨¥¨

eàðîçø dLwàdlirnd z`,äîeøúì,epcnll ickäî[enk-] ©§¨©£¨¨¦§¨©
aäîeøzxn`p dlke`d xf oipray(ci ak `xwie)é ék','ìëàmiyxece §¨¦Ÿ©

÷éfîì èøtjteyd la` ,yneg aiig d`pd dyrn lr `weecy - §¨§©¦
,yneg aiig epi` odn dpdp `le dnexz ly oiwyn e` oilke`éab©¥

énð Lc÷ä,ycwd iabl xacd ok -déì ÷éfî ék ,äìéëà øác ìk ¤§¥©¦¨§©£¦¨¦©¦¥
ycwd ixac x`y wifnl oicd `ede] dlik`l ie`xd xac wifnd -

[mdn dpdpy `la lk`n ixac mpi`yøeètaeig oi`y ,dlirnn ¨
.dpdiy cr dlirn

:dpyna epipy .dpynd ixaca oecl zxaer `xnbdãöékxac `ed ¥©
,mbtidl ekxc oi`yàìè÷ äðúðe dx`eva [adf ly wpr-],'åëdzy ¨§¨©§¨

:`xnbd zl`ey .lrn dpdpy oeik ,adf ly qekaàðäk áø déì øîà̈©¥©©£¨
å ,ãéáæ áøìikàeä éîebtéà øa åàì àáäãmpi` adf ilk ike - §©§¦§©£¨¨©¦©¥

,mbtidl miieyrå`ldïeðc déúlëc àáäc àädidy adf eze` - §¨©£¨§©§¥§
lwye ,ezlkl mihiykze adf ozpe xiyr mc` didy ,oep ly ezlkl
,mlwynn exqgy `vnpe lwye xfg onf xg`le dl ozpyk mze`

ìæà àëéäìieyr adf mby gken `l` ,zgtpy adfd jld okidl - §¥¨£©
ycwd xac oick adf ilk oicy dpyna epipy recn ok m`e ,mbtidl

.mbtidl cner epi`y
:`xnbd zvxzndéì øîà,zegv oeyla `pdk axl ciaf axàîìc ¨©¥©¦§¨

éúlk ïééîøc àáäcàeä Cmewn eze`l `edd adfd jldy okzi - ©£¨§¨§¨©§¨
ly adfdny ,xnelk .odihiykz z` my jilydl zelibx jizelky
eze` zxnyn dzid `ly itl ,dne`n gikedl oi` oep ly ezlk

evazeyery jxck oncfnd mewn lka eze` dgipn `l` die`xd dx
epi` dti xnzynd adf mzq la` ,mlwynn exqg jk lyae ,jizelk

.mbt ea oi`y xack mpicy dpyna epipy okle ,xqgp
:sqep uexiz d`ian `xnbdãBòåaiyd,`pdk axl ciaf axàìc éäð §§¦§Ÿ

,øzìàì íâôe äðäð àkéàoi`y gken epzpynny mbd ,xnelk ¦¨¤¡¨¨©§©§©
drya cin xqgp epi`y `l` dfn gikedl oi` la` ,xqgp adfd

,lrn enbt `le epnn dpdpd jkle ,epnn mipdpyàì éî íìBòì§¨¦Ÿ
äîéât àkéàlv`e ,mbtp adfd oi` mlerly dfn gikedl yi ike - ¦¨§¦¨

.exqgp jkle ax onf xg`l xacd did ,oep ly ezlk
:z`hgd on dpdpd iabl dpynd ixaca dpc `xnbdïî äðäpä©¤¡¤¦

úàhçämebtiy cr lrn `l dig `idyk.'åëå:`xnbd zl`ey ©©¨
,mebtiy cr z`hgn dpdpd lrn `l recnéà éãkîxaecn m` - ¦§¦¦

äîéîz äîäáaminca dzectl xyt` i` ixd ,men da oi`y ¦§¥¨§¦¨
ygki m` mb ik ,dnibt zxez da oi`y `vnpe ,daxwdl zcnere
,dnbtp `le dxtkl `id die`x ,ez`pd zngn dinc ezgtie dxya

ok m`eáäæ ìL ñBk eðééäadf ly qek oick dpic didiy ie`x - ©§¤¨¨
cr lrn `ly dpyna epipy recne ,lrn mbt `le dpdp m` mby

.mebtiy
:`xnbd zvxznøîàïðé÷ñò íeî úìòáa ,àtt áøepzpyn - ¨©©¨¨§©£©¨§¦©
z`hga zwqer,diictl zcnere daxwdl dlqtpy men da ltpy

dpic jke ,dpeict inc ezgtp ,dygky oeike ,xg` oaxw epwi dincae
.mebtiy cr lrn `ly mbt ea yiy xack
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xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dlirn(iyiy meil)

äðùî
däðäðwx dzid ez`pde ,ycwdl jiiyd cba yaly oebk ,ycwdd on ¤¡¨

éöçák[ivg xeriyk-],äèeøt`edy aiignd xeriyn zegt `edy §©£¦§¨
lirl x`eank dhext(.gi),íâôeeieyn zigtde erxwy -éöçk ¨©©£¦

äèeøtäðäpL Bà .ycwdd on,ãçà øáãa ,äèeøt äåLaoebk §¨¤¤¡¨§¨¤§¨§¨¨¤¨
,enbt `le xdfpe ycwd ly cba yalyøáãa äèeøt äåLa íâôe¨©§¨¤§¨§¨¨

,øçà.ycwd ly dwyn jtyy oebkäåLa äðäiL ãò ,ìòî àì ©¥Ÿ¨©©¤¤¡¤§¨¤
ãçà øáãa ,äèeøt äåLa íbôéå äèeøtx`eank .utg eze`a - §¨§¦§Ÿ§¨¤§¨§¨¨¤¨

lirl(:gi)mbty meyn `l` aiig xfd oi`y dnexzl dlirn dywedy
.lk`y zifk eze`n dpdpe

:mda elrny xg`l ycwd ivtg oic x`al zxaer dpyndìòBî ïéà¥¥
ìòBî øçàef xg` ef zelirn izy oi` -ïéLc÷enamixaca - ©©¥©§¨¦

xzene oilegl utgd `vi zg` mrt lrny xg`ly ,'dl miycwend
,d`pdaàlàa lrend zlef -äîäadninzgafn iycw `idy ¤¨§¥¨

,ãáìa úøL éìëe,mzyecwa mix`yp mda elrny xg`l mb el`y §¥¨¥¦§¨
.aiig mda lrne xfg m`eäîäa éab ìò áëø ,ãöékycwd ly ¥©¨©©©¥§¥¨

,daxwdl zcnerdBøáç àáeokn xg`láëøådze` lr `ed s` ¨£¥§¨©
,dndaBøáç àáeiyilydáëøå,dilr.eìòî ïlek,dfa `veik ¨£¥§¨©¨¨£
äúLcg`áäæ ìL ñBëa,zxy ilk dzidyBøáç àáeokn xg`l ¨¨§¤¨¨¨£¥
äúLå,qek dze`n `ed s`Bøáç àáeiyilyd.eìòî ïlek ,äúLå §¨¨¨£¥§¨¨¨¨£

,dfa `veikìzLxnv e` xryúàhçä ïîmbte dninz `idy ¨©¦©©¨
,dieyaBøáç àáeeixg`ìúåL,z`hg dze`n `ed s`Bøáç àáe ¨£¥§¨©¨£¥

iyilydìúåL,dpnn.eìòî ïlekmrhdoeikny ,`ed mleka §¨©¨¨£
on dndad dygk m` mb ,oeictl `le zexiyle daxwdl micnery
,melk mcerin ezgtp `l ,da dzyy qekd dnbtp m` mbe ,daikxd

.`nw `pz zrc `id ef .mzyecwa md ixde,øîBà éaøs`øác ìk ©¦¥¨¨¨
íât] (ïåéãô) Bì ïéàLdnibta lqtp epi`y -,[,oeict el oi`y meyn ¤¥§¨

e ,dndal dnec `ed ixd.ìòBî øçà ìòBî Ba Léx`azi `xnbae ¤¥©©¥
.iaxe `nw `pz ewlgp dna

àøîâ
zl`ey .mzwelgn zx`ane ,dpynd lr miwleg d`ian `xnbd

:`xnbdïéúéðúî épîxg` lren yiy epzpyn diepy in zrck - ©¦©§¦¦
:`xnbd daiyn .zxy ilka mb lrenïéà ,àéðúc .àéä äéîçð éaø©¦§¤§¨¦§©§¨¥

ìòBî øçà ìòBîef xg` ef zelirn izy oi` -,ãáìa äîäáa àlà ¥©©¥¤¨¦§¥¨¦§¨
ef ,ztqep dlirn oi` ,zxy ilk elit`e ycwd ivtg x`ya la`

.`nw `pz zhiy,øîBà äéîçð éaøaúøL éìëe äîäalren yi ©¦§¤§¨¥§¥¨§¥¨¥
.lren xg`

:`xnbd zl`eyàn÷ àpúc àîòè éàîlren xg` lren oi`y ©©£¨§©¨©¨
:`xnbd daiyn .cala dndaa `l`øáñ÷oica dxeza yxcdy ¨¨©

lren xg` lrenáéúk äîäác àðééðòa,miycwen x`ya `le §¦§¨¨¦§¥¨§¦
okide .mixac x`ya `le lren xg` lren yi dndaa `weec jkitl

,dxeza df oic aezkáéúëcdlirn zyxta(fh d `xwie)xRki odMde' , ¦§¦§©Ÿ¥§©¥
eilríLàä ìéàa,zexzein 'my`d li`a' zeaizde ,'Fl glqpe ¨¨§¥¨¨¨§¦§©

ly weqta xn`p xaky'ebe minY li` 'dl FnW` z` `iade' df ipt§¥¦¤£¨©©¦¨¦
xtki odkde' xn`p eli`ke dyxcl el` zeaiz eazkp `l` ,'mW`l§¨¨
my` `xwp dlirnd xg`l s`y oeike ,'my`d li`a lrny lr
hwpcne ,lren xg` lren ea yi jkle ,ezyecwa `ed oiicry rnyn
x`yay llkn ,miycwen x`y `le dnda oin `edy li` aezkd

.lren xg` lren oi` miycwen
:dingp iax zrc z` zx`an `xnbdäéîçð éaøåilka mby siqedy §©¦§¤§¨

,lren xg` lren yi zxy,Cì øîàzxy ilk azkp `ly mbdy ¨©¨
oicn lren xg` lren ea yi weqta,øîBçå ì÷yíàmixacíéøçà ©¨¤¦£¥¦

àéáîdf zxy ilkïúMeã÷ìlren mda yiy dxeng dyecwl - ¥¦¦§¨¨
migafa epipy oky ,lren xg`(.ft),oaxwl ie`xe zxy ilka ozipdy

,sebd zyecwa ycwznàeä[zxy ilk-]ïkL ìk àì Bîöò©§Ÿ¨¤¥
.lren xg` lren da yiy ef dyecwa ycwziy

:dpyna epipy'åë Lé ïBéãt Bì ïéàL øác ìk øîBà éaølren ea ©¦¥¨¨¨¤¥¦§¤
.lren xg`

:`xnbd zl`ey .dpyna iaxe `nw `pz ewlgp dna zx`an `xnbd

,àn÷ àpz eðééä` okyxg` lren yiy mrhd `nw `pz zrcl s ©§©¨©¨
.ewlgp dnae ,oeict mdl oi`y meyn zxy ilke dndaa lren

:`xnbd daiyneäééðéa àkéà àáø øîàoiprl mdipia lcad yi - ¨©¨¨¦¨¥©§
íéöò.gafnl mc` acpzdyéìò éøä øîBàä ,ïðaø eðúc`iadl ¥¦§¨©¨¨¨¥£¥¨©
íéöò,gafnlúBçôé àì[zegt `iai `l-]ïéøéæâ éðMîipy - ¥¦Ÿ¦§¦§¥§¦¦

eidie ,dkxrnd lr mixcqn eidy oixifbd zcnk zelecb zeirwa
.gafnd iab lr mixhwend mipzip mdilry dkxrnd ivr jxevl

`ziixaa df cnlpe(:ew zegpn)aezkdn(` a `xwie)oAxw aixwz iM Wtpe' ,§¤¤¦©§¦¨§©
mivr oiacpzny cnll d`ae ,zxzein 'oaxw' zaizy ,'dgpn¦§¨

.`nw `pz zrc ef .dkxrnlíéöò ,øîBà éaømnvrïä ïaø÷- ©¦¥¥¦¨§¨¥
ilr ixd xn` m`e ,eihxt lkl xenb oaxw eidiy myicwdl lekiy

,gafnd iab lr maixwn odk ,gafnl el` mivr ixifb ipyïéðeòèe§¦
çìîaezkk dgpnl dneca(bi a `xwie)'glnY glOA Lzgpn oAxw lke' ¤©§¨¨§©¦§¨§©¤©¦§¨
.'ebe[äLbä] (äôåðú) ïéðeòèeda xn`py dgpnl dneca(g a my) §¦©¨¨

zinexc oxwl dyibn dvinwd iptly epiide ,'gAfOd l` DWiBde'§¦¦¨¤©¦§¥©
.gafnd ly ziaxrn

e`xwp mivry iax zrcly ,iaxe dpynay `nw `pz ewlgp dfae
lr ayi m`e ,lren xg` lren mda yi ,sebd zyecwa miyecwe oaxw
`pze .elrn mdipy mdilr ayie xg` `a okn xg`le elld mivr

aeq `nwwca zyecwa miyecw mivry `ziixaay opax zrck x
.lren xg` lren mda oi` ok lre ,ziad

:iax zrcl mivr oaxwa sqep oic d`ian `xnbdéøáãì ,àáø øîà̈©¨¨§¦§¥
éaøif` ,od oaxw mnvr mivry xne`díéöòelldíéöò ïéðeòè ©¦¥¦§¦¥¦

.zepaxw x`ya dxeza ep`vny enk ,odilr oxihwdl mixg`øîàå§¨©
éaø éøáãì ,àtt áødybd mkixvne dgpnl mivr oaxw yiwny ©¨¨§¦§¥©¦
mze` ok enk ,dgpnkäöéî÷ ïéëéøö íéöòmyrie mwqxiy ,dgpnk ¥¦§¦¦§¦¨

.unewd xihwie evnew `eln mdn lehie miwc mivrl
,iaxe dpynay `nw `pz ewlgp dna xg` xe`ia d`ian `xnbd
miweqtn epcnl miycw oeict oipra :oldlck micwp mixacd zpadle

(ai-`i fk `xwie)dilbx lr dcinrdl mikixv ycwd znda micetyky
ok lre ,ycwdd cin dzectl `ad ozi df z`e ,diey z` jixrdle
oky ,xawz `l` dze` oicet oi` jxrzy mcew dndad dzn m`

.cenrl dleki dpi` dzin xg`l
aezkd xn` dkxrde dcnrd oicay `l`(`i fk `xwie),'d`nh dnda'

dxenza mi`pz ewlgpe(:al)dycwedy d`nh dndal dpeekd m`d
dndal dpeekd e` ,dkxrde dcnrd dperhd `ide ziad wcal

daxwdl d`nh `idy men da ltpe gafnl dycwedy dxedh`ide
z` `tt ax x`an ef zwelgn it lre .dkxrde dcnrd dperhd

.iaxl epzpyn ly `nw `pz oiay zwelgnd
ïéîéîz çaæî éLã÷ ,øîà àtt áødaxwdl mie`xdéìòa eNòðå ©¨¨¨©¨§¥¦§¥©§¦¦§©£©£¥

ïéîeî,oeict ici lr oilegl z`vl micnere elqtpeïèçLe øáòå ¦§¨©§¨¨
,ectpy mcew mzyecwa mceraeäééðéa àkéàlcad yi df xaca - ¦¨¥©§

,iaxl `nw `pz oiaàéðúäå,`ziixaa epipyy itke -çaæî éLã÷ §¨©§¨¨§¥¦§¥©
ïèçLe øáòå ïéîeî éìòa eNòðå ïéîéîzmxh,ectpyøîBà éaø §¦¦§©£©£¥¦§¨©§¨¨©¦¥

`l` dpwz mdl oi`eøáwézaeg ezrcly .mc` mda dpdi `ly ick ¦¨¥
ehgypy oeike ,gafn iycwa mb `id oeictl mcew dkxrde dcnrd
lky xg`ne ,oeict mdl oi` ,dkxrde dcnrd mda miiwl xyt` i`e
xg` lren mda yi ,dlirn ici lr oilegl `vei epi` oeict el oi`y

.lren
,íéøîBà íéîëçådhigy iptl m`ct `leãté,dhigy xg`l ©£¨¦§¦¦¨

wca iycwa `l` dkxrde dcnrd aezkd jixvd `l mzrcly
,dkxrde dcnrd `la mzectl xyt` gafn iycw la` ,ziad
dlirny `vnp oeictl miycwd micner oiicr mzrcly xg`ne

.lren xg` lren mda oi`e oilegl oz`iven oeict mcew

äðùî
ìèðycwd ly xafb,Lc÷ä ìL äøB÷ Bà ïáàoda ynzydl ick ¨©¤¤¨¤¤§¥

,ely mdy xeaq dide ,eikxvlìòî àì äæ éøäoky ,ef dlihpa £¥¤Ÿ¨©
md oiicr yeniy mey `la ezia jeza lehlhae ycwd zeyx ezeyx

.dligzak ycwd zeyxa
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äðùîäèåøô éöçáë äðäðivg xeriyk ea dpdpe ,ycwd ly cba yaly oebk Ð

.dhextäèåøô éöçá íâôå.dhext ivg xeriyk enbte ,erxwy Ðåà
ãçà øáãá äèåøô äåùá äðäðù.mbR `le ,mbt ea yiy Ðäèåøô äåùá íâôå ¨©

øçà øáãádey dpdiy cr ,lrn `l df ixd Ð odn dpdp `le dwyn jtyy oebk Ð

.cg` xaca dhext deya mebtie dhext

xaqwe ,mbt ea yiy xaca ixiin `kde

.cg`k ez`pde eznibtc opira dnexzkcïéà
äîäá àìà ïéùã÷åîá ìòåî øçà ìòåî

ãáìá úøù éìëå çáæî éùã÷ãe`l ipd Ð

elit`y .edpip inebti` ipa `le ,iniiw incl

ylz e` ,dyigkde dnda iab lr akx

`le ,oaxwl `id die`x oiicr Ð dxnvn

dyegk oiae dpiny oiac ,gafnl jka dlqt

jkld .dnibt zxez da oi`e ,daxwdl `ifg

lren da yi jkld ,`niiw dzyecwa izk`

,adf ly qeka cg` dzy oke .lren xg`

`id sebd zyecwc oeik ,enbte ezgti` elit`

Ð `niiw diictl e`lc ,minc zyecw `le

.lren xg` lren ea yie ,zexiyl i`w oiicr

íâô åì ïéàù øáã ìë øîåà éáøepi`y Ð

oeict el oi`y xac lk epiidc ,dnibta lqtp

Ð oizipzna oxn`c zxy ilke dnda ipd ik

i`n yxtn `xnbae .lren xg` lren ea yi

.opaxl iax oia `ki`àøîâàðééðòá øáñ÷
àáéúëã àåä äîäáãx`ya `le ,dlirn Ð

odkd) eilr xtki [odkde]" aizkc .ilin(

`xizi "my`d li`a" i`de ,"my`d li`a

`nipe ,"my` li`" dlgz xn`p xaky ,`ed

li`a" ,`l eze "odkd eilr xtke" `xw

il dnl "my`d?dna eilr xtky xnel

:rnync ,epnn dpdpy my`d li`a lrny

,"my`" iexw Ð minrt d`n ea lrn elit`

`pngx azkcne .dry lk dlirn ea yiy

llkn Ð ilin x`y `le ,dlirn iab dnda

.cala dndaa `l` lren xg` lren oi`c

äéîçð éáødlirnl zxy ilk siqenc Ð

oi`ian mixg` m`" :xnege lwn edl iziin

ixing zxy ilkc oeik ,xnelk Ð "ozyecwl

oda yie ,dyecwl mixg` oi`iany jk lk

.xac lka oiycwn zxy ilkc (`,ft migaf) ol `niiw ikdc ,dlirnåîöò àåäÐ

xg` lren ea `diy jk lk yecw `diy oky lk `l ,adf ly qek oebk ,zxy ilk

.lren'åëå íéöò éìò éøä øîåàä ïðáø åðúã íéöò åäééðéá àëéàopz ikdc Ð

`l Ð mivr ilr ixd xne`d" :(a,ew) "oexyr ilr ixd xne`d" wxta zegpn zkqna

.mivr oiacpzny cnln Ð oaxw :opax epz ,`xnba opixn`e ."mivr ixifb ipyn zegti

dnke?."mivrd oaxw lr epltd zelxebde" :xne` `ed oke ,oixifb ipy Ðøîåà éáø
äùâä ïéðåòèå çìî ïéðåòèå ïä ïáø÷ íéöòoi`y xac ied ,"oaxw" edl ixwc iaxl Ð

xfge ,odilr ayi m`y .lren xg` lren oda yie ,sebd zyecw iycwe mbt eaxg`

iycwk eed `l ,"oaxw" edl exw `lc opaxle .lren xg` lren oda yi Ð odilr ayie

iniiw `lc o`nk ence ,mbt ea yiy xac eede ,ziad wca iycwk eed `l` ,gafn

.lren xg` lren oda oi`e Ð incl `l`éáø éøáãì àáø øîà,"oaxw" edl ixwc Ð

.oaxw x`y enk ,odilr oxihwdl mixg` mivr oiperh mivr oze`äöéî÷ ïéëéøöåÐ

oiperhy dgpnl edl yiwne li`edc .dlgz xihwie evnewa hrn mivrd on gwiy

.dvinw inp oiperh ,dybde glnøîà àôô áøÐ.ediipia `ki` 'eke gafn iycw

àéðúäåcr ohgye xare ,oinen ilra eyrpe oininz gafn iycw" ,`zegipa Ð

dcnrd llka eid lkd :xaq `wc meyn Ð "exawi :xne` iax .ectp `ly

xg` dpnn dpdpd ,lren xg` lren oda yi jkld .diict edl zile li`ed ,exawi jkld Ð ezn `dc ,dkxrde dcnrda xyt` `l ipde ,gafn iycw elit` ,dkxrde

.dhigyåãôé íéøîåà íéîëçå.lren xg` lren oda oi` Ð diict eda zi`e edpip minc zyecwc oeike ,dkxrde dcnrd era `lc Ð
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éëäxaca dhexta dpdpy e` ,dhext ivga mbte dhext ivga dpdp" Ð opiqxb

dhext dey dpdiy cr ,lrn `l df ixd Ð xg` xaca dhexta mbte cg`

xacac dnexzn opitlic ,`nrh yxtn `xnbae ."cg` xaca dhext dey mebtie

.dpdp ea mbtyïéà`ipzc :dniz Ð cala zxy ilke dnda `l` lren xg` lren

`ae] ycwd ly mecxwa [rwa]" `ztqeza

mlek Ð ea rwae exag `ae ,ea rwae [exag

zxy ilk mecxwac xninl `kile ."elrn

,exagl dpzp" `tiqa mzd ipz `dc ,ixiin

`l ipyde ,lrn oey`xd Ð exagl exage

mzdc yxtne ."elrn mlek" dlerae ,"lrn

dnc ,exifgd rway xg`l oebk :opiwqr i`na

`l eli`k ycwd ly `ed ixd Ð exifgdy

oixafba mzdc yxtn wgvi epiaxe .elrn

meya oilegl e`vi `l mlerlc ,opiwqr

.ezeyxn dp`iveiy cr dlirn

éáøel oi`y] (mbt ea yiy) xac lk xne`

Ð lren xg` lren meyn ea yi [oeict

.`xnba dil yxtn

éàî`piipra xaqw `nw `pzc `nrh

Ð my`d li`a [aizkc] aizk dndac

eilr xtki (xy`)" (d `xwie) aizkc :yexit

`xw aizkdc ,xzeine ,"my`d li`a

xtki xy`" azkinl ivn dede ,`pixg`

Ð iz` `yxcl dpin rny `l` ,"eilr

xg` dlirn `ki` my` li`a `weec ,xninl

iaxl d`xp .zxy ilka `l la` ,dlirn

oilegl `vei `edy opax ixaqc yxtl jixvc

oi` m`c .oeict el yi ok m`e ,dlirn ici lr

`l i`n`e ,oilegl `vi `l ok m` ,oeict

`xaq oi`e ?cg` lrny xg`n ea elrni

:jl xn` dingp iaxe" .`xw ilbc dfa xnel

"dyecw icil `ian mixg`l m` ,xnege lw

.ekezay dna ycwn zxy ilkdy :yexit Ð

`vi `ly :yexit Ð "oky lk `l envr `ed"

dcen mewn lkn la` .dlirn ici lr oilegl

meyn ip`y dlirn iab `l` ,oeict el yic

i`d jiiy `l `ny ,oeict oiprle .xnege lw

dil `irain "my`d li`a"e ,xnege lw

.`zixg` `yxcløîåàämivr ilr ixd

unewd" wxt mzd yxtne Ð dtepz oiperhe gln oiperhe oixifb ipyn zegti `l

zeyrl mivr jixve ,dgpn enk dvinw mikixv mivr iax ixaclc (a,k zegpn) "dax

xac lk :xaq iaxc .oizipzna opaxe iax ok ibilt `zyde .da mxihwdle dkxrn

mivrc ,zxy ilke dnda enk ,lren xg` lren oda yi ,mivr oebk ,mbt ea oi`y

.lren xg` lren mda oi`e ,`ed oaxw e`lc ixaq opaxe .`ed xenb oaxwéùã÷
:xne` iax" .`zegipa Ð `ipzde ediipia `ki` oinen ilra eyrpe mininz gafn

`l :ixaqwc Ð "ecti :mixne` minkge" .dkxrde dcnrd opira :xaqwc Ð "exawi

opira xn`c iaxc `ail`c ,opaxe iax oia ibilt `zyd .dkxrde dcnrd opira

mda yi ,jkld .lwa mictp mpi` ixdy ,ediizyecw `nil` ok m` ,dkxrde dcnrd

,mininz eidyk dlgznyk itl Ð dil ixw "mbt ea oi`y xac"e .lren xg` lren

,ediizyecw mil` `lc ,lren xg` lren oi` :ixaq opaxe .mbt ea oi`y xac eid

.dkxrde dcnrd ilan mictp md ixdyìèð`l df ixd ycwd ly dxew e` oa`

oilegl oi`vei opi`y ,opiwqr xafbl el zexeqnd mipa`a dl iwen `xnba Ð lrn

zeyxa `idy onf lky .ezlihpa ycwd zeyxn `iven epi`y itl ,xafbd zlihpa

.ezeyxn d`iveiy cr ,ycwd zeyxa `id ixd xafbd
dpzp
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äðùîBà ,äèeøô éöçk íâôe äèeøô éöçák äðäð¤¡¨§©£¦§¨¨©©£¦§¨
äèeøt äåLa íâôe ãçà øáãa äèeøt äåLa äðäpL¤¤¡¨§¨¤§¨§¨¨¤¨¨©§¨¤§¨

øçà øáãa¯ãò ,ìòî àìäðäiLäèeøt äåLa §¨¨©¥Ÿ¨©©¤¥¨¤§¨¤§¨
ìòBî øçà ìòBî ïéà .ãçà øáãa äèeøt äåLa íbôéå§¦§Ÿ§¨¤§¨§¨¨¤¨¥¥©©¥
?ãöék .ãáìa úøL éìëe äîäa àlà ,ïéLc÷eîa¯ §§¨¦¤¨§¥¨§¥¨¥¦§©¥©

áëøå Bøáç àáe ,áëøå Bøáç àáe ,äîäa éab ìò áëø̈©©©¥§¥¨¨£¥§¨©¨£¥§¨©
¯,äúLå Bøáç àáe ,áäæ ìL ñBëa äúL .eìòî ïlek¨¨£¨¨§¤¨¨¨£¥§¨¨

äúLå Bøáç àáå¯ìz .eìòî ïlek,úàhçä ïî L ¨£¥§¨¨¨¨£¨©¦©©¨
ìúå Bøáç àáeìúå Bøáç àáe ,LL¯.eìòî ïlek ¨£¥§¨©¨£¥§¨©¨¨£

ïBéãt Bì ïéàL øác ìk :øîBà éaø¯ìòBî Ba Lé ©¦¥¨¨¨¤¥¦§¥¥
.ìòBî øçààøîâ?ïéúéðúî éðî¯,àéä äéîçð éaø ©©¥©¦©§¦¦©¦§¤§¨¦

éaø .ãáìa äîäaa àlà ìòBî øçà ìòBî ïéà :àéðúc§©§¨¥¥©©¥¤¨©§¥¨¦§©©¦
?àn÷ àpúc àîòè éàî .úøL éìëe äîäa :øîBà äéîçð§¤§¨¥§¥¨§¥¨¥©©§¨§©¨©¨

:øáñ÷àðééðòaáéúk äîäác."íLàä ìéàa" áéúëc ¨¨©§¦§¨¨¦§¥¨§¦¦§¦§¥¨¨¨
àéáî íéøçà íà ,øîBçå ì÷ :Cì øîà äéîçð éaøå§©¦§¤§¨£©¨©¨¤¦£¥¦¥¦

Bîöò àeä ,ïúMeã÷ì¯ìk øîBà éaø" !ïkL ìk àì ¦§¨¨©§Ÿ¨¤¥©¦¥¨
"Lé ïBéãt Bì ïéàL øácåëøîà !àn÷ àpz eðééä .' ¨¨¤¥¦§¥©§©¨©¨£©

éìò éøä" øîBàä :ïðaø eðúc .íéöò eäééðéa àkéà :àáø̈¨¦¨¥©§¥¦§¨©¨©¨¥£¥¨©
"íéöò¯ïaø÷ íéöò :øîBà éaø .ïéøéæâ éðMî úBçôé àì ¥¦Ÿ¦§¦§¥§¦¦©¦¥¥¦¨§¨

éaø éøáãì :àáø øîà .äôeðz ïéðeòèe ,çìî ïéðeòèe ,ïä¥§¦¤©§¦§¨¨©¨¨§¦§¥©¦
¯éaø éøáãì :àtt áø øîàå .íéöò ïéðeòè íéöò¯ ¥¦§¦¥¦§¨©©©¨§¦§¥©¦

,ïéîéîz çaæî éLã÷ :øîà àtt áø .äöéî÷ ïéëéøö íéöò¥¦§¦¦§¦¨©©¨£©¨§¥¦§¥©§¦¦
eNòðå:àéðúäå .eäééðéa àkéà ,ïèçLe øáòå ,ïéîeî éìòa §©£©£¥¦§¨©§¨¨¦¨¥©§§¨©§¨

.ïèçLe øáòå ,ïéîeî éìòa eNòðå ,ïéîéîz çaæî éLã÷̈§¥¦§¥©§¦¦§©£©£¥¦§¨©§¨¨
.eãté :íéøîBà íéîëçå .eøáwé :øîBà éaøäðùî ©¦¥¦¨§©£¨¦§¦¦¨

Lc÷ä ìL äøB÷ Bà ïáà ìèð¯.ìòî àì äæ éøä ¨©¤¤¨¤¤§¥£¥¤Ÿ¨©
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dlirn(iyiy meil)

äðùî
däðäðwx dzid ez`pde ,ycwdl jiiyd cba yaly oebk ,ycwdd on ¤¡¨

éöçák[ivg xeriyk-],äèeøt`edy aiignd xeriyn zegt `edy §©£¦§¨
lirl x`eank dhext(.gi),íâôeeieyn zigtde erxwy -éöçk ¨©©£¦

äèeøtäðäpL Bà .ycwdd on,ãçà øáãa ,äèeøt äåLaoebk §¨¤¤¡¨§¨¤§¨§¨¨¤¨
,enbt `le xdfpe ycwd ly cba yalyøáãa äèeøt äåLa íâôe¨©§¨¤§¨§¨¨

,øçà.ycwd ly dwyn jtyy oebkäåLa äðäiL ãò ,ìòî àì ©¥Ÿ¨©©¤¤¡¤§¨¤
ãçà øáãa ,äèeøt äåLa íbôéå äèeøtx`eank .utg eze`a - §¨§¦§Ÿ§¨¤§¨§¨¨¤¨

lirl(:gi)mbty meyn `l` aiig xfd oi`y dnexzl dlirn dywedy
.lk`y zifk eze`n dpdpe

:mda elrny xg`l ycwd ivtg oic x`al zxaer dpyndìòBî ïéà¥¥
ìòBî øçàef xg` ef zelirn izy oi` -ïéLc÷enamixaca - ©©¥©§¨¦

xzene oilegl utgd `vi zg` mrt lrny xg`ly ,'dl miycwend
,d`pdaàlàa lrend zlef -äîäadninzgafn iycw `idy ¤¨§¥¨

,ãáìa úøL éìëe,mzyecwa mix`yp mda elrny xg`l mb el`y §¥¨¥¦§¨
.aiig mda lrne xfg m`eäîäa éab ìò áëø ,ãöékycwd ly ¥©¨©©©¥§¥¨

,daxwdl zcnerdBøáç àáeokn xg`láëøådze` lr `ed s` ¨£¥§¨©
,dndaBøáç àáeiyilydáëøå,dilr.eìòî ïlek,dfa `veik ¨£¥§¨©¨¨£
äúLcg`áäæ ìL ñBëa,zxy ilk dzidyBøáç àáeokn xg`l ¨¨§¤¨¨¨£¥
äúLå,qek dze`n `ed s`Bøáç àáeiyilyd.eìòî ïlek ,äúLå §¨¨¨£¥§¨¨¨¨£

,dfa `veikìzLxnv e` xryúàhçä ïîmbte dninz `idy ¨©¦©©¨
,dieyaBøáç àáeeixg`ìúåL,z`hg dze`n `ed s`Bøáç àáe ¨£¥§¨©¨£¥

iyilydìúåL,dpnn.eìòî ïlekmrhdoeikny ,`ed mleka §¨©¨¨£
on dndad dygk m` mb ,oeictl `le zexiyle daxwdl micnery
,melk mcerin ezgtp `l ,da dzyy qekd dnbtp m` mbe ,daikxd

.`nw `pz zrc `id ef .mzyecwa md ixde,øîBà éaøs`øác ìk ©¦¥¨¨¨
íât] (ïåéãô) Bì ïéàLdnibta lqtp epi`y -,[,oeict el oi`y meyn ¤¥§¨

e ,dndal dnec `ed ixd.ìòBî øçà ìòBî Ba Léx`azi `xnbae ¤¥©©¥
.iaxe `nw `pz ewlgp dna

àøîâ
zl`ey .mzwelgn zx`ane ,dpynd lr miwleg d`ian `xnbd

:`xnbdïéúéðúî épîxg` lren yiy epzpyn diepy in zrck - ©¦©§¦¦
:`xnbd daiyn .zxy ilka mb lrenïéà ,àéðúc .àéä äéîçð éaø©¦§¤§¨¦§©§¨¥

ìòBî øçà ìòBîef xg` ef zelirn izy oi` -,ãáìa äîäáa àlà ¥©©¥¤¨¦§¥¨¦§¨
ef ,ztqep dlirn oi` ,zxy ilk elit`e ycwd ivtg x`ya la`

.`nw `pz zhiy,øîBà äéîçð éaøaúøL éìëe äîäalren yi ©¦§¤§¨¥§¥¨§¥¨¥
.lren xg`

:`xnbd zl`eyàn÷ àpúc àîòè éàîlren xg` lren oi`y ©©£¨§©¨©¨
:`xnbd daiyn .cala dndaa `l`øáñ÷oica dxeza yxcdy ¨¨©

lren xg` lrenáéúk äîäác àðééðòa,miycwen x`ya `le §¦§¨¨¦§¥¨§¦
okide .mixac x`ya `le lren xg` lren yi dndaa `weec jkitl

,dxeza df oic aezkáéúëcdlirn zyxta(fh d `xwie)xRki odMde' , ¦§¦§©Ÿ¥§©¥
eilríLàä ìéàa,zexzein 'my`d li`a' zeaizde ,'Fl glqpe ¨¨§¥¨¨¨§¦§©

ly weqta xn`p xaky'ebe minY li` 'dl FnW` z` `iade' df ipt§¥¦¤£¨©©¦¨¦
xtki odkde' xn`p eli`ke dyxcl el` zeaiz eazkp `l` ,'mW`l§¨¨
my` `xwp dlirnd xg`l s`y oeike ,'my`d li`a lrny lr
hwpcne ,lren xg` lren ea yi jkle ,ezyecwa `ed oiicry rnyn
x`yay llkn ,miycwen x`y `le dnda oin `edy li` aezkd

.lren xg` lren oi` miycwen
:dingp iax zrc z` zx`an `xnbdäéîçð éaøåilka mby siqedy §©¦§¤§¨

,lren xg` lren yi zxy,Cì øîàzxy ilk azkp `ly mbdy ¨©¨
oicn lren xg` lren ea yi weqta,øîBçå ì÷yíàmixacíéøçà ©¨¤¦£¥¦

àéáîdf zxy ilkïúMeã÷ìlren mda yiy dxeng dyecwl - ¥¦¦§¨¨
migafa epipy oky ,lren xg`(.ft),oaxwl ie`xe zxy ilka ozipdy

,sebd zyecwa ycwznàeä[zxy ilk-]ïkL ìk àì Bîöò©§Ÿ¨¤¥
.lren xg` lren da yiy ef dyecwa ycwziy

:dpyna epipy'åë Lé ïBéãt Bì ïéàL øác ìk øîBà éaølren ea ©¦¥¨¨¨¤¥¦§¤
.lren xg`

:`xnbd zl`ey .dpyna iaxe `nw `pz ewlgp dna zx`an `xnbd

,àn÷ àpz eðééä` okyxg` lren yiy mrhd `nw `pz zrcl s ©§©¨©¨
.ewlgp dnae ,oeict mdl oi`y meyn zxy ilke dndaa lren

:`xnbd daiyneäééðéa àkéà àáø øîàoiprl mdipia lcad yi - ¨©¨¨¦¨¥©§
íéöò.gafnl mc` acpzdyéìò éøä øîBàä ,ïðaø eðúc`iadl ¥¦§¨©¨¨¨¥£¥¨©
íéöò,gafnlúBçôé àì[zegt `iai `l-]ïéøéæâ éðMîipy - ¥¦Ÿ¦§¦§¥§¦¦

eidie ,dkxrnd lr mixcqn eidy oixifbd zcnk zelecb zeirwa
.gafnd iab lr mixhwend mipzip mdilry dkxrnd ivr jxevl

`ziixaa df cnlpe(:ew zegpn)aezkdn(` a `xwie)oAxw aixwz iM Wtpe' ,§¤¤¦©§¦¨§©
mivr oiacpzny cnll d`ae ,zxzein 'oaxw' zaizy ,'dgpn¦§¨

.`nw `pz zrc ef .dkxrnlíéöò ,øîBà éaømnvrïä ïaø÷- ©¦¥¥¦¨§¨¥
ilr ixd xn` m`e ,eihxt lkl xenb oaxw eidiy myicwdl lekiy

,gafnd iab lr maixwn odk ,gafnl el` mivr ixifb ipyïéðeòèe§¦
çìîaezkk dgpnl dneca(bi a `xwie)'glnY glOA Lzgpn oAxw lke' ¤©§¨¨§©¦§¨§©¤©¦§¨
.'ebe[äLbä] (äôåðú) ïéðeòèeda xn`py dgpnl dneca(g a my) §¦©¨¨

zinexc oxwl dyibn dvinwd iptly epiide ,'gAfOd l` DWiBde'§¦¦¨¤©¦§¥©
.gafnd ly ziaxrn

e`xwp mivry iax zrcly ,iaxe dpynay `nw `pz ewlgp dfae
lr ayi m`e ,lren xg` lren mda yi ,sebd zyecwa miyecwe oaxw
`pze .elrn mdipy mdilr ayie xg` `a okn xg`le elld mivr

aeq `nwwca zyecwa miyecw mivry `ziixaay opax zrck x
.lren xg` lren mda oi` ok lre ,ziad

:iax zrcl mivr oaxwa sqep oic d`ian `xnbdéøáãì ,àáø øîà̈©¨¨§¦§¥
éaøif` ,od oaxw mnvr mivry xne`díéöòelldíéöò ïéðeòè ©¦¥¦§¦¥¦

.zepaxw x`ya dxeza ep`vny enk ,odilr oxihwdl mixg`øîàå§¨©
éaø éøáãì ,àtt áødybd mkixvne dgpnl mivr oaxw yiwny ©¨¨§¦§¥©¦
mze` ok enk ,dgpnkäöéî÷ ïéëéøö íéöòmyrie mwqxiy ,dgpnk ¥¦§¦¦§¦¨

.unewd xihwie evnew `eln mdn lehie miwc mivrl
,iaxe dpynay `nw `pz ewlgp dna xg` xe`ia d`ian `xnbd
miweqtn epcnl miycw oeict oipra :oldlck micwp mixacd zpadle

(ai-`i fk `xwie)dilbx lr dcinrdl mikixv ycwd znda micetyky
ok lre ,ycwdd cin dzectl `ad ozi df z`e ,diey z` jixrdle
oky ,xawz `l` dze` oicet oi` jxrzy mcew dndad dzn m`

.cenrl dleki dpi` dzin xg`l
aezkd xn` dkxrde dcnrd oicay `l`(`i fk `xwie),'d`nh dnda'

dxenza mi`pz ewlgpe(:al)dycwedy d`nh dndal dpeekd m`d
dndal dpeekd e` ,dkxrde dcnrd dperhd `ide ziad wcal

daxwdl d`nh `idy men da ltpe gafnl dycwedy dxedh`ide
z` `tt ax x`an ef zwelgn it lre .dkxrde dcnrd dperhd

.iaxl epzpyn ly `nw `pz oiay zwelgnd
ïéîéîz çaæî éLã÷ ,øîà àtt áødaxwdl mie`xdéìòa eNòðå ©¨¨¨©¨§¥¦§¥©§¦¦§©£©£¥

ïéîeî,oeict ici lr oilegl z`vl micnere elqtpeïèçLe øáòå ¦§¨©§¨¨
,ectpy mcew mzyecwa mceraeäééðéa àkéàlcad yi df xaca - ¦¨¥©§

,iaxl `nw `pz oiaàéðúäå,`ziixaa epipyy itke -çaæî éLã÷ §¨©§¨¨§¥¦§¥©
ïèçLe øáòå ïéîeî éìòa eNòðå ïéîéîzmxh,ectpyøîBà éaø §¦¦§©£©£¥¦§¨©§¨¨©¦¥

`l` dpwz mdl oi`eøáwézaeg ezrcly .mc` mda dpdi `ly ick ¦¨¥
ehgypy oeike ,gafn iycwa mb `id oeictl mcew dkxrde dcnrd
lky xg`ne ,oeict mdl oi` ,dkxrde dcnrd mda miiwl xyt` i`e
xg` lren mda yi ,dlirn ici lr oilegl `vei epi` oeict el oi`y

.lren
,íéøîBà íéîëçådhigy iptl m`ct `leãté,dhigy xg`l ©£¨¦§¦¦¨

wca iycwa `l` dkxrde dcnrd aezkd jixvd `l mzrcly
,dkxrde dcnrd `la mzectl xyt` gafn iycw la` ,ziad
dlirny `vnp oeictl miycwd micner oiicr mzrcly xg`ne

.lren xg` lren mda oi`e oilegl oz`iven oeict mcew

äðùî
ìèðycwd ly xafb,Lc÷ä ìL äøB÷ Bà ïáàoda ynzydl ick ¨©¤¤¨¤¤§¥

,ely mdy xeaq dide ,eikxvlìòî àì äæ éøäoky ,ef dlihpa £¥¤Ÿ¨©
md oiicr yeniy mey `la ezia jeza lehlhae ycwd zeyx ezeyx

.dligzak ycwd zeyxa
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oifge` mipya cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

äðùîäèåøô éöçáë äðäðivg xeriyk ea dpdpe ,ycwd ly cba yaly oebk Ð

.dhextäèåøô éöçá íâôå.dhext ivg xeriyk enbte ,erxwy Ðåà
ãçà øáãá äèåøô äåùá äðäðù.mbR `le ,mbt ea yiy Ðäèåøô äåùá íâôå ¨©

øçà øáãádey dpdiy cr ,lrn `l df ixd Ð odn dpdp `le dwyn jtyy oebk Ð

.cg` xaca dhext deya mebtie dhext

xaqwe ,mbt ea yiy xaca ixiin `kde

.cg`k ez`pde eznibtc opira dnexzkcïéà
äîäá àìà ïéùã÷åîá ìòåî øçà ìòåî

ãáìá úøù éìëå çáæî éùã÷ãe`l ipd Ð

elit`y .edpip inebti` ipa `le ,iniiw incl

ylz e` ,dyigkde dnda iab lr akx

`le ,oaxwl `id die`x oiicr Ð dxnvn

dyegk oiae dpiny oiac ,gafnl jka dlqt

jkld .dnibt zxez da oi`e ,daxwdl `ifg

lren da yi jkld ,`niiw dzyecwa izk`

,adf ly qeka cg` dzy oke .lren xg`

`id sebd zyecwc oeik ,enbte ezgti` elit`

Ð `niiw diictl e`lc ,minc zyecw `le

.lren xg` lren ea yie ,zexiyl i`w oiicr

íâô åì ïéàù øáã ìë øîåà éáøepi`y Ð

oeict el oi`y xac lk epiidc ,dnibta lqtp

Ð oizipzna oxn`c zxy ilke dnda ipd ik

i`n yxtn `xnbae .lren xg` lren ea yi

.opaxl iax oia `ki`àøîâàðééðòá øáñ÷
àáéúëã àåä äîäáãx`ya `le ,dlirn Ð

odkd) eilr xtki [odkde]" aizkc .ilin(

`xizi "my`d li`a" i`de ,"my`d li`a

`nipe ,"my` li`" dlgz xn`p xaky ,`ed

li`a" ,`l eze "odkd eilr xtke" `xw

il dnl "my`d?dna eilr xtky xnel

:rnync ,epnn dpdpy my`d li`a lrny

,"my`" iexw Ð minrt d`n ea lrn elit`

`pngx azkcne .dry lk dlirn ea yiy

llkn Ð ilin x`y `le ,dlirn iab dnda

.cala dndaa `l` lren xg` lren oi`c

äéîçð éáødlirnl zxy ilk siqenc Ð

oi`ian mixg` m`" :xnege lwn edl iziin

ixing zxy ilkc oeik ,xnelk Ð "ozyecwl

oda yie ,dyecwl mixg` oi`iany jk lk

.xac lka oiycwn zxy ilkc (`,ft migaf) ol `niiw ikdc ,dlirnåîöò àåäÐ

xg` lren ea `diy jk lk yecw `diy oky lk `l ,adf ly qek oebk ,zxy ilk

.lren'åëå íéöò éìò éøä øîåàä ïðáø åðúã íéöò åäééðéá àëéàopz ikdc Ð

`l Ð mivr ilr ixd xne`d" :(a,ew) "oexyr ilr ixd xne`d" wxta zegpn zkqna

.mivr oiacpzny cnln Ð oaxw :opax epz ,`xnba opixn`e ."mivr ixifb ipyn zegti

dnke?."mivrd oaxw lr epltd zelxebde" :xne` `ed oke ,oixifb ipy Ðøîåà éáø
äùâä ïéðåòèå çìî ïéðåòèå ïä ïáø÷ íéöòoi`y xac ied ,"oaxw" edl ixwc iaxl Ð

xfge ,odilr ayi m`y .lren xg` lren oda yie ,sebd zyecw iycwe mbt eaxg`

iycwk eed `l ,"oaxw" edl exw `lc opaxle .lren xg` lren oda yi Ð odilr ayie

iniiw `lc o`nk ence ,mbt ea yiy xac eede ,ziad wca iycwk eed `l` ,gafn

.lren xg` lren oda oi`e Ð incl `l`éáø éøáãì àáø øîà,"oaxw" edl ixwc Ð

.oaxw x`y enk ,odilr oxihwdl mixg` mivr oiperh mivr oze`äöéî÷ ïéëéøöåÐ

oiperhy dgpnl edl yiwne li`edc .dlgz xihwie evnewa hrn mivrd on gwiy

.dvinw inp oiperh ,dybde glnøîà àôô áøÐ.ediipia `ki` 'eke gafn iycw

àéðúäåcr ohgye xare ,oinen ilra eyrpe oininz gafn iycw" ,`zegipa Ð

dcnrd llka eid lkd :xaq `wc meyn Ð "exawi :xne` iax .ectp `ly

xg` dpnn dpdpd ,lren xg` lren oda yi jkld .diict edl zile li`ed ,exawi jkld Ð ezn `dc ,dkxrde dcnrda xyt` `l ipde ,gafn iycw elit` ,dkxrde

.dhigyåãôé íéøîåà íéîëçå.lren xg` lren oda oi` Ð diict eda zi`e edpip minc zyecwc oeike ,dkxrde dcnrd era `lc Ð
äðùî
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éëäxaca dhexta dpdpy e` ,dhext ivga mbte dhext ivga dpdp" Ð opiqxb

dhext dey dpdiy cr ,lrn `l df ixd Ð xg` xaca dhexta mbte cg`

xacac dnexzn opitlic ,`nrh yxtn `xnbae ."cg` xaca dhext dey mebtie

.dpdp ea mbtyïéà`ipzc :dniz Ð cala zxy ilke dnda `l` lren xg` lren

`ae] ycwd ly mecxwa [rwa]" `ztqeza

mlek Ð ea rwae exag `ae ,ea rwae [exag

zxy ilk mecxwac xninl `kile ."elrn

,exagl dpzp" `tiqa mzd ipz `dc ,ixiin

`l ipyde ,lrn oey`xd Ð exagl exage

mzdc yxtne ."elrn mlek" dlerae ,"lrn

dnc ,exifgd rway xg`l oebk :opiwqr i`na

`l eli`k ycwd ly `ed ixd Ð exifgdy

oixafba mzdc yxtn wgvi epiaxe .elrn

meya oilegl e`vi `l mlerlc ,opiwqr

.ezeyxn dp`iveiy cr dlirn

éáøel oi`y] (mbt ea yiy) xac lk xne`

Ð lren xg` lren meyn ea yi [oeict

.`xnba dil yxtn

éàî`piipra xaqw `nw `pzc `nrh

Ð my`d li`a [aizkc] aizk dndac

eilr xtki (xy`)" (d `xwie) aizkc :yexit

`xw aizkdc ,xzeine ,"my`d li`a

xtki xy`" azkinl ivn dede ,`pixg`

Ð iz` `yxcl dpin rny `l` ,"eilr

xg` dlirn `ki` my` li`a `weec ,xninl

iaxl d`xp .zxy ilka `l la` ,dlirn

oilegl `vei `edy opax ixaqc yxtl jixvc

oi` m`c .oeict el yi ok m`e ,dlirn ici lr

`l i`n`e ,oilegl `vi `l ok m` ,oeict

`xaq oi`e ?cg` lrny xg`n ea elrni

:jl xn` dingp iaxe" .`xw ilbc dfa xnel

"dyecw icil `ian mixg`l m` ,xnege lw

.ekezay dna ycwn zxy ilkdy :yexit Ð

`vi `ly :yexit Ð "oky lk `l envr `ed"

dcen mewn lkn la` .dlirn ici lr oilegl

meyn ip`y dlirn iab `l` ,oeict el yic

i`d jiiy `l `ny ,oeict oiprle .xnege lw

dil `irain "my`d li`a"e ,xnege lw

.`zixg` `yxcløîåàämivr ilr ixd

unewd" wxt mzd yxtne Ð dtepz oiperhe gln oiperhe oixifb ipyn zegti `l

zeyrl mivr jixve ,dgpn enk dvinw mikixv mivr iax ixaclc (a,k zegpn) "dax

xac lk :xaq iaxc .oizipzna opaxe iax ok ibilt `zyde .da mxihwdle dkxrn

mivrc ,zxy ilke dnda enk ,lren xg` lren oda yi ,mivr oebk ,mbt ea oi`y

.lren xg` lren mda oi`e ,`ed oaxw e`lc ixaq opaxe .`ed xenb oaxwéùã÷
:xne` iax" .`zegipa Ð `ipzde ediipia `ki` oinen ilra eyrpe mininz gafn

`l :ixaqwc Ð "ecti :mixne` minkge" .dkxrde dcnrd opira :xaqwc Ð "exawi

opira xn`c iaxc `ail`c ,opaxe iax oia ibilt `zyd .dkxrde dcnrd opira

mda yi ,jkld .lwa mictp mpi` ixdy ,ediizyecw `nil` ok m` ,dkxrde dcnrd

,mininz eidyk dlgznyk itl Ð dil ixw "mbt ea oi`y xac"e .lren xg` lren

,ediizyecw mil` `lc ,lren xg` lren oi` :ixaq opaxe .mbt ea oi`y xac eid

.dkxrde dcnrd ilan mictp md ixdyìèð`l df ixd ycwd ly dxew e` oa`

oilegl oi`vei opi`y ,opiwqr xafbl el zexeqnd mipa`a dl iwen `xnba Ð lrn

zeyxa `idy onf lky .ezlihpa ycwd zeyxn `iven epi`y itl ,xafbd zlihpa

.ezeyxn d`iveiy cr ,ycwd zeyxa `id ixd xafbd
dpzp
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äðùî[ìòî] àåä åøáçì äðúð.oilegl d`ivedy ,lrn ozepd Ðàøîâéàî
àðùlrnc Ð exagl dpzp ik `py i`ne ,lrn `lc Ð `ed dlhp ikc Ð?øáæâá

åì úåøåñîäezeyxa oiicr Ð `ed elhp ikc ,opiwqr dxew eze` e` oa` eze` Ð

xn edpiy ixd ,exagl dpzp ik la` .dlgznk edpip ycwd zeyxae ,mdycwd zey

.lrne ,legläðéùã ïåéë.dkzge dzgity Ð

dpiy ixdy ,lrn Ð oipaa d`pay :inp i`

.dze`äáåøà éô ìò äçéðäù`idyk Ð

dgpd `l` ,melk d`pa `ly ,dnily

cr lrn `l jkld .da carc `ed `nlra

`pyil) .dhext deya dizgz xeciy

zexit dide ,daex` it mzqy oebk (`pixg`

Ð ikd epnn dpdp eiykre ,daex`d zgz

oibdy oeikc .mdilr micxei minybd oi`y

.lrn Ð dhext deya odilräì éðáã ïåéëå
ìòî úäéîÐ dpac oeik :(lirl) ipzw ikd Ð

aiyg ,oipaa `id zxaegny it lr s`c .lrn

.dlirn da zi`e ,yelzk dlàîéìÐ

yelzk Ð exaigc ab lr s`c ,lrn `kdcn

:xn`c ,axl dil riiqn epiide .inc

ab lr s`c ,exq` Ð zial degzynd

Ð dxf dcear oiprl ,`ed rwxwl xaegnc

`l Ð inc xaegnk :zxn` i`c .inc yelzk

:(`,dn dxf dcear) opixnb ikdc .dixq`

mixdd `le Ð "mixdd lr mdidl`"

`l Ð inc xaegnk :zxn` i`e .mdidl`

Ð inc xaegnk i`e .xdc `inec iedc ,xq`p

`dc ,dlirn dfa zi` `l dlirn oiprl inp

.rwxwl xaegna oilren oi`íìåòì`ni` Ð

xaegnkc ,exq` `l zial degzyndc jl

xaegnk Ð ciqa dl ipac oeik inp ikde .inc

da oilren i`n` ,ok m` :zxn` i`e .inc?Ð

dxez dxq` mipirl d`xpd d`pdc meyn

d`pd ,oipaa d`pay ef dxewe .dlirna

.oilren ikdle ,`id mipirl zi`xpdàîéìÐ

Ð e`pay it lr s` ,lrnc `kd opixn`cn

ly ziaa xcd" dil riiqn ,inc yelzk

.inc yelzkc ,"lrn Ð ycwdùéø øîà
ùé÷ì,inc xaegnk zia :jl `ni` mlerl Ð

i`n` ,ok m` :zxn` m`e .riiqz `l `kdne

lrn?mriqde mipa`d yicwdya mzd

zryac oeikc .o`pa jk xg`e ,yelza odyk

aeyc ab lr s` jkld ,yelz ded ycwd

.dlirn ea yi Ð `ed xaegnc e`paà÷å
åàðá ìáà ÷ééãi`n ,xaegn didy xg`l eyicwd seqale Ð?,ok m` .lrn `l

ziaa xcd" ipze hidx i`n`."lrn `l Ð ycwd ly dxrn ly'åë éøîà`d Ð

"dxrn ly zia" hwp ikd meyn la` .lrn `l i`cec ,ipzinl ivn ded inp ikd i`ce

.(diipzinl dil `a ikd `wiqt) ikdl .dlirn da zil mlerlc dil `wiqtc meyn Ð

äéì à÷éñô àì àîìòã íéðáà ìù úéáseqale e`pa oia yxtd yic ,`zlin Ð

seqale eyicwd `wec mlerle .diipz `l ikdl .e`pa seqale eyicwd oia eyicwd

.inc yelzkc ,dlirn ea yi e`pa
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äðúð,exagl dpzp ikn oilegl `viy itl .xafb :yexit Ð lrn `ed exagl

.ezeyxn d`ivedyäàðá:`xnba yxetn Ð lrn `l df ixd ezia jeza

d`pw Ð iepiy da dyr i`c .daex` it lr dgipd `l` ,dze` dpiy `ly oebk

.oilegl d`vie ,xafbdäðúð`aa) "adfd" wxta Ð lrn ugx `ly it lr s` olal

yiwl yixl reiq dpin iziin (`,gn `rivn

wiice .dxezd on zyxetn dkiyn opixn`c

,dkiyn `xqgin `lc Ð ola `wec :dpin

cr lrn `l Ð zeipne` ilra x`y la`

xac xn`c opgei iaxl mewn lkne .jiync

ivnc ,dpin aizen `l Ð zepew zern dxez

x`ya i`ce mzdc ,ieb olaa `newe`l

oeikc .jiync cr lrn `l zeipne`

dpew Ð ieba ,zepew zern Ð l`xyiac

:(`,bi) zexekaa `zi`ck ,dkiyna

.`cga Ð ieble ,`cga l`xyil Ð "jzinrl"

,yiwl yixl `zriiq ied ikd elit`e

`inec ,ieb olaa rnzyn `l dxe`klc

mzdc Ð "exagl dpzp" ipzwc lirlc

."exag" ipzwcn ,ixiin l`xyiaàåäù
Ð uegx qpkd gezt ugxnd ixd el xne`

,ia akrn xacd oi` :xn`i olad ,xnelk

.zernd dpw ,ok m`e .oken lkd ixdy

åúìéëàlke` :yexit Ð exag zlik`e

exagl lik`de ,dhext ivga

oebk Ð "exag ziipde eziipd" .dhext ivga

,dhext ivga ycwd ly onya envr jqy

"df mr df oitxhvn" .dhext ivga exag jqe

.daexn onfl elit`e Ð

éàîlhp ikc Ð exag `py i`ne `ed `py

xafba" ?lrn Ð exagl dpzp ,'ek lrn `l Ð

.oizipzna izyxitck dlek Ð "el zexeqnd

äîì`w .lrn Ð dpac oeik Ð xeciy cr il

dzzqy ixiin "d`pa"c `zyd jzrc `wlq

!d`pwe ,iepiy da dyry jl ixd ,dpwize

Ð "daex` it lr dgipdyk :ax xn`" ,ipyne

`le ,okl mcewn zpwezn dzidyk :yexit

,daex` it lr dgipd wx ,iepiy mey da dyr

ipac oeike" .dti dxagzpy cr hiha dgihne

xg`l ,xnelk .`zegipa Ð "lrn `din dil

,dhext dey dizgz xc m` da lren d`pay

Ð rwxwl xaegna dlirn oi`c ab lr s`

.yelz ied :xaqwe ,exaig seqale yelz epiid

àîéìzial degzynd xn`c axl riiqn

.(iiepyl ivn dedc oicd `ede) yelz ied Ð exaig seqale yelz :xaq `wc Ð exq`

seqale yelz mlerl ,xnelk Ð "dxez dxq` mipirl z`xpd d`pd" :dil igce

Ð mipirl z`xpd d`pd dil dedc meyn `kd ip`ye ,xaegn ied Ð exaig

.uegan `id zxkp daex`dyøãä:`nl` Ð lrn dpdpy oeik ycwd ly ziaa

ied Ð exaig seqale yelzz`xpd d`pd :iiepyl ivn dedc oicd `ede .yelz

mzdc Ð "e`pa seqale eyicwdyk mzd :yiwl yix xn`" ,ipyne .ip`y mipirl

,ok [m`] lr :dnize .mcew eyicwdy oeik lrn (`le) ,xaegn ied xn`c o`nl elit`

`nwe`le dil igc `l i`n` ,"axl dil riiqn `nil ,lrn ipac oeike" xn`wc lirl

i`d ipd` `l Ð eyicwd seqale e`pa la` ,e`pa seqale eyicwdyk oizipznl

meyn `l` ,ipdn `lc dil `xiaq eyicwd jk xg`e e`pac s`c :xnel yie] ?`nrh

ziaa xcd"n `zriiq iziinc xity iz` `zyde .[xeq`c `ed mipirl d`xpd d`pd

jzrc `wlq `wc Ð "ip`y mipirl z`xpd d`pd" iiegcl ivn `le ,"ycwd ly

yix igc ike .`nrh `edd dil ipdn `lc ,eyicwd seqale e`paa ixiinc `zyd

.`ed mipirl d`xpd d`pd mrhn Ð "e`pa seqale eyicwdyk" yiwl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dlirn(ycew zay meil)

la`dðúðdpzna dxewd e` oa`d z` -àeä ,Bøáçì[ozepd-] §¨¨©£¥
,ìòî,oilegl d`ived exiagl dzpizpay ,exiag da dkfynBøáçå ¨©©£¥

,ìòî àìi`yx ,lren xg` lren oi` ziad wca iycway oeiky Ÿ¨©
m` la` .lrni `le dvxiy dn dxewa e` oa`a dzr zeyrl exiag

dàðadxewl e` oa`løeãiL ãò ìòî àì äæ éøä ,Búéa CBúa §¨¨§¥£¥¤Ÿ¨©©¤¨
äézçzez`pd `dze minybd e` dngd on eilr obzeaxeriyäåL ©§¤¨§¨¤
.äèeøt§¨

ìèðeikxvlLc÷ä ìL äèeøtzgpendezeyxa,ely `idy xeaqe ¨©§¨¤¤§¥
,ìòî àì äæ éøäm` la`Bøáçì dðúð,dpznaàeä[ozepd-],ìòî £¥¤Ÿ¨©§¨¨©£¥¨©

,oilegl d`ived exiagl dzpizpa ik.ìòî àì Bøáçå©£¥Ÿ¨©
m`edðúð[ef dhextl-]ïlaìz` ynyne ugxnd zia xney - §¨¨©©¨

ziaa epvgxiy xkya el dpzpe ,exky cg` lkn lhepe uegxl mi`ad
,ugxndL ét ìò óàoiicrìòî ,õçø àlef dhextay ,cin ozepd ©©¦¤Ÿ¨©¨©

olad da dkefe ,ea xefgl leki epi`e dk`lnl olad el carzyp
itl ,ecivn dripn oi` ixdy ,ugxy mxh s` exkyaàeäL[olad-] ¤

Bì øîBàozepl -éðôì çeút õçønä éøä'.'õBçøe ñðkä Eoeike ¥£¥©¤§¨¨©§¨¤¦¨¥§
.cin lrne oilegl d`ived dhextd ozepy `vnp olad da dkfy

:dlirna sqep oic zx`an dpyndBøáç úìéëàå Búìéëàgwl - £¦¨©£¦©£¥
divg lik`de divg `ed lk`e dhext deya lk`n xac ycwdn

e` .exiaglBøáç úééðäå Búééðäivga dpdpe ycew ly onya jq - £¨¨©£¨©£¥
e` ,dhext ivga exiag z` jqe dhextBøáç úééðäå Búìéëàlk` - £¦¨©£¨©£¥

cwd ly onye` ,dhext ivga exiag z` jqe dhext ivga yBúééðä£¨¨
Bøáç úìéëàåexiag z` lik`de dhext ivga ycwd ly onya jq - ©£¦©£¥
.dhext ivgaïéôøèöîly ez`pd e` ezlik`íò äæe` ezlik` ¦§¨§¦¤¦
ly ez`pd,äæ,lrne,äaeøî ïîæì eléôàådpdp e` lk`y oebk ¤©£¦¦§©§¤

e` xgnl xeriy ivgk exiag z` dpdd e` lik`de meid xeriy ivgk
mitxhvn ,cg` mlrda miyrnd eide mipy yely xg`l elit`

.ezlirn lr eaiigl elld miyrnd

àøîâ
`ly `ed lhp oia ,dpyna x`eand weligd edn zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .lrny exiagl dpzpl ,lrnéàîe àeä àðL éàî©§¨©
Bøéáç àðLdlirn ef oi`y envr ikxvl lhpyk epic dpey recn - §¨£¥

d`ived envrl dlhpyk mb `lde ,dlirn `idy exiagl ozpn
:`xnbd zvxzn .ezeyxl d`iade ycwd zeyxn,ìàeîL øîà̈©§¥

ïðé÷ñò Bì úBøeñîä øaæâaycwd ly xafba zwqer epzpyn - §¦§¨©§¨§¦©
od envrl olhp m` jkitl ,el` dxewe oa` xenyl el exqnpy
m`ived exiagl mpzp m` wxe ,lrn `le dligzak ycwd zeyxa

.lrne legl ycwd zeyxn
:dpyna epipyáéiç Bðéà ,Búéa CBúa dàðadlirna'eëxeciy cr §¨¨§¥¥©¨

.dhext deya dizgz
:`xnbd zl`eyéì änìoizndläézçz øeãiL ãò,lerniy ick ¨¨¦©¤¨©§¤¨

ixddéðLc ïåékoa`d ly diaere dkxe`a zzql jxvedy - ¥¨§©§¨
miiepiya d`pw ,gihe hiha drawy oeik e` ,ezia bbl dni`zdl

cine ,elld.ìòî:`xnbd zvxznáø øîàzxacn epzpynïBâk ¨©¨©©§
äaeøà ét ìò dçépäLweaic `lae zeziq `la dnily `idy zenk ¤¦¦¨©¦£¨

cr lrn `l jkitl ,dvxiy zr lka myn dwlql lekie ,gihe hiha
minybe ,daex`d zgz mipezp eizexit eidy xaecne .dizgz xeciy
jkn dpdpe minybd iptn mdilr dpibd z`fd oa`de ,mdilr mitlec

.dhext deya
yelz oica dkld dixacn gikedl ozip m`d zxxan `xnbd

:`xnbd zxne` .exaig seqalydì éðác ïåéëå-`ixhe `lwy jezn §¥¨§¨¥¨
oipal hiha oa`d z` xafbd xaig m`y ,rnyna yi efúäéîlr-] ¦©

[mipt lk,ìòîxack oa`d ziyrp oipal xeaigd ici lry it lr s` ¨©
lirl exn`y rwxwl xaegnd(:gi),dlirn ea oi`ydéì òéiñî àîéì¥¨§©©¥

áøì,axl reiq dfn yiy xn`p m`d -áø øîàcdxf dceara(:fn) §©§¨©©
úéaì äåçzLnäel degzyde del`a ezia z` eilr laiwy in -, ©¦§©£¤©©¦

Bøñàd`pdaoickzxaegnd dxf dceary s`e .dnvr dxf dcear £¨
exaigy yelz xacy xaeq ax mewn lkn ,zxq`p dpi` rwxwl
xq`p jkitl ,zeyelz mipa`n dyrp df ziae ,yelzk aygp
xeaqp m`y iptn ,o`kn eixack gikedl ozipe ,el degzydyk

oi` xen`k oky ,lren xafbd did `l ,xaegnk aygp exaige yelzy
.rwxwl xaegna dlirn

:`xnbd dgec,à÷éà áøc déøa àçà áø øîàyelz mlerl ¨©©£¨§¥§©¦¨
mrhde .exq` `l zial degzynde xaegnk aygp rwxwl exaigy

y meyn `ed ,oipal dxaigyk lrnyäøñà íéðéòì úàøpä äàðä£¨¨©¦§¥¨¥©¦¨§¨
äøBzdxnbpy mxha cer zxkip ziad oipa lr ztqezde ,dlirna ¨

.lrn jkitle ,oa`d dxagzpe dk`lnd
:`ziixan axk gikedl dvex `xnbddéì òéiñî àîéìaxl ¥¨§©©¥

,da epipyy `ziixanäpnî äðäpL ïåék Lc÷ä ìL úéáa øcä©¨§©¦¤¤§¥¥¨¤¤¡¤¦¤¨
,ìòîeid eizexewe oipad ipa`y oeik j` ,rwxwl xaegn ziady s`e ¨©

:`xnbd dgec .ax ixacke ,yelzk ziad aygp ,zeyelzLéø øîà̈©¥
,Lé÷ìziaa xcdy mrhde ,xaegnd xack md oipad ipa` mlerl ¨¦

,lrn ycwd lyíúäxaecn `ziixaa -BLéc÷äLayicwdyk - ¨¨§¤¦§¦
,ezia z` odn dpay mcew ziad ipa` z`óBqáìe[okn xg`le-] §©

.Bàðaxg`neoic oda lge zeyelz mipa`d eid ycwd zryay §¨
yelz oic mdilr x`yp ,xaegn eyrpe o`pay xg`l s` jkl ,dlirn

.dlirn iabl
:`xnbd zxne` .axl reiqd z` dgcy yiwl yix lr dywn `xnbd

ìáàdligz m`BàðazialóBqáìexaegn didy xg`l -,BLéc÷ä £¨§¨§©¦§¦
éàîm`d ,ekeza xcd oic dn -,ìòî àì,dyw ok m`àéøéà éàî ©Ÿ¨©©¦§¨

éðúå èéäø,eixac jynda `pzd hwp recn -äøòî ìL úéáa øcä ¨¦§¨¥©¨§©¦¤§¨¨
mlern jk zxaegn dzidy xevd zxwpaìòî àì`idy iptn Ÿ¨©

,xaegna dlirnàîéìzia oipra eidi jynda eixacy ie`xd on - ¥¨
,xn`ie ,ea gzty mipa` lyóBqáìe BàðaL íéðáà ìL úéáa øcä©¨§©¦¤£¨¦¤§¨§©

,ìòî àì ,BLéc÷ähwp `ly jkne ,jzrcl oicd jk dfa mb ixdy ¦§¦Ÿ¨©
s`e mcew did dn welig oi`y xaqy gken ,xehtl df ote` `pzd

.dlirn ea yie yelzk epic eyicwd seqale e`pa
:yiwl yix lr dl`yy dn lr daiyn `xnbdéøîà-ipa eaiyd ¨§¦

ik ,mipa` ly zia eixac jynda `pzd hwp `ly mrhd ,daiyid
àädxrn ly zia -déì à÷éñtoi` mlerly dweqt ea dkldd - ¨§¦¨¥

la` .ziy`xa ini zyyn cnere xaegn `ed ixdy ,dlirn eaàä̈
,mipa` ly zia -déì à÷éñt àìyi oky dweqt ea dkldd oi` - Ÿ§¦¨¥

jk xg`e e`pa m`e lrn e`pa seqale eyicwd m`y ,mizaa yxtd
zia hwp jkle dxvw oeyla xacl `pzd sicrde .lrn `l eyicwd
e`pa seqale eyicwda `weec ezrcl s` mlerl la` ,dxrn ly

.dlirn ea yie yelzk aygp

äðäðä êìò ïøãä

äùòù çéìùä ¯ éùù ÷øô

äðùî
:lrn in ,lernl gily glyy mc`a dpc epzpynäNòL çéìMä©¨¦©¤¨¨

BúeçéìL`le ,oilegl ycwd xac `ivedl el xn`y ziad lra ly §¦
,dpiy,ìòî úéaä ìòa,dlirna dxiar xacl zegily yiy meyn ©©©©¦¨©

m` la` .lrn glynd eli`k aygpeäNò àìz` gilyd Ÿ¨¨
,BúeçéìL,ziad lra el xn`y dnn dpiy `l`,ìòî çéìMäoeiky §¦©¨¦©¨©

dpynd .lrend `ede egely epi` ,glynd el xn`y dn dyr `ly
:ezegily dyr `ly gilyl `nbec d`ian,ãöékziad lral did ¥©

,ycwd lyn cake xyaeBì øîà[egelyl-]øNa ïzil yiy ¨©¥¨¨
,íéçøBàìyd dpiyegil,ãák íäì ïúðåziad lra el xn`y e` ¨§¦§¨©¨¤¨¥

ozãákdpiye ,migxe`l,ìòî çéìMä ,øNa íäì ïúðåepi` caky ¨¥§¨©¨¤¨¨©¨¦©¨©
.ezegily dyr `ly `vnpe ,xya llka

oke ,el xn`py dn lr ezrcn gilyd siqed ea dxwn d`ian dpynd
:migxe`dBì øîà,gilyl ziad lraíäì ïz[migxe`l-]xyan ¨©¥¨¤

[ycwd ly dide] ilka il yiyäëéúç äëéúçlkl zg` dkizg - £¦¨£¦¨
,mdn cg`àeäå[gilyd-]øîBàmigxe`líézL eìèizy - §¥§§©¦

,mkn cg` lk zekizg,eìèð íäå,mdn cg` lkìLL,zekizg §¥¨§¨Ÿ
.eìòî ílekdkizg oilegl `ivedl gily gly ik lrn ziad lra ¨¨£

`ived ik lrn gilyde .ezegily dzyrpe ,mdn cg` lkl zg`
.ziad lra ly ezegilya dllkp `ly dipyd dkizgd z` oilegl
.mnvr zrc lr dzidy ziyilyd dkizgd zlik`a elrn migxe`de
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קעז oifge` mipy` cenr k sc ± oey`x wxtzereay

äðùî[ìòî] àåä åøáçì äðúð.oilegl d`ivedy ,lrn ozepd Ðàøîâéàî
àðùlrnc Ð exagl dpzp ik `py i`ne ,lrn `lc Ð `ed dlhp ikc Ð?øáæâá

åì úåøåñîäezeyxa oiicr Ð `ed elhp ikc ,opiwqr dxew eze` e` oa` eze` Ð

xn edpiy ixd ,exagl dpzp ik la` .dlgznk edpip ycwd zeyxae ,mdycwd zey

.lrne ,legläðéùã ïåéë.dkzge dzgity Ð

dpiy ixdy ,lrn Ð oipaa d`pay :inp i`

.dze`äáåøà éô ìò äçéðäù`idyk Ð

dgpd `l` ,melk d`pa `ly ,dnily

cr lrn `l jkld .da carc `ed `nlra

`pyil) .dhext deya dizgz xeciy

zexit dide ,daex` it mzqy oebk (`pixg`

Ð ikd epnn dpdp eiykre ,daex`d zgz

oibdy oeikc .mdilr micxei minybd oi`y

.lrn Ð dhext deya odilräì éðáã ïåéëå
ìòî úäéîÐ dpac oeik :(lirl) ipzw ikd Ð

aiyg ,oipaa `id zxaegny it lr s`c .lrn

.dlirn da zi`e ,yelzk dlàîéìÐ

yelzk Ð exaigc ab lr s`c ,lrn `kdcn

:xn`c ,axl dil riiqn epiide .inc

ab lr s`c ,exq` Ð zial degzynd

Ð dxf dcear oiprl ,`ed rwxwl xaegnc

`l Ð inc xaegnk :zxn` i`c .inc yelzk

:(`,dn dxf dcear) opixnb ikdc .dixq`

mixdd `le Ð "mixdd lr mdidl`"

`l Ð inc xaegnk :zxn` i`e .mdidl`

Ð inc xaegnk i`e .xdc `inec iedc ,xq`p

`dc ,dlirn dfa zi` `l dlirn oiprl inp

.rwxwl xaegna oilren oi`íìåòì`ni` Ð

xaegnkc ,exq` `l zial degzyndc jl

xaegnk Ð ciqa dl ipac oeik inp ikde .inc

da oilren i`n` ,ok m` :zxn` i`e .inc?Ð

dxez dxq` mipirl d`xpd d`pdc meyn

d`pd ,oipaa d`pay ef dxewe .dlirna

.oilren ikdle ,`id mipirl zi`xpdàîéìÐ

Ð e`pay it lr s` ,lrnc `kd opixn`cn

ly ziaa xcd" dil riiqn ,inc yelzk

.inc yelzkc ,"lrn Ð ycwdùéø øîà
ùé÷ì,inc xaegnk zia :jl `ni` mlerl Ð

i`n` ,ok m` :zxn` m`e .riiqz `l `kdne

lrn?mriqde mipa`d yicwdya mzd

zryac oeikc .o`pa jk xg`e ,yelza odyk

aeyc ab lr s` jkld ,yelz ded ycwd

.dlirn ea yi Ð `ed xaegnc e`paà÷å
åàðá ìáà ÷ééãi`n ,xaegn didy xg`l eyicwd seqale Ð?,ok m` .lrn `l

ziaa xcd" ipze hidx i`n`."lrn `l Ð ycwd ly dxrn ly'åë éøîà`d Ð

"dxrn ly zia" hwp ikd meyn la` .lrn `l i`cec ,ipzinl ivn ded inp ikd i`ce

.(diipzinl dil `a ikd `wiqt) ikdl .dlirn da zil mlerlc dil `wiqtc meyn Ð

äéì à÷éñô àì àîìòã íéðáà ìù úéáseqale e`pa oia yxtd yic ,`zlin Ð

seqale eyicwd `wec mlerle .diipz `l ikdl .e`pa seqale eyicwd oia eyicwd

.inc yelzkc ,dlirn ea yi e`pa

ùã÷ää ïî äðäðä êìò ïøãä

çéìùä:dyry.åúåçéìù äùò àìgilyd a"dra el xn`y dnn dpiy `l`

:lrn.øùá ïú`ede dkizg dkizg mdl oz el xn` ycwd ly

ezegily dyrpy itl lrn a"dra .elrn olek 'b 'b elhp mde 'a 'a elh xne`

:ezrcn '` siqed '`e '` lky elrn oigxe`de gilyde '` dkizgaàøîâ
ïàî
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äðúð,exagl dpzp ikn oilegl `viy itl .xafb :yexit Ð lrn `ed exagl

.ezeyxn d`ivedyäàðá:`xnba yxetn Ð lrn `l df ixd ezia jeza

d`pw Ð iepiy da dyr i`c .daex` it lr dgipd `l` ,dze` dpiy `ly oebk

.oilegl d`vie ,xafbdäðúð`aa) "adfd" wxta Ð lrn ugx `ly it lr s` olal

yiwl yixl reiq dpin iziin (`,gn `rivn

wiice .dxezd on zyxetn dkiyn opixn`c

,dkiyn `xqgin `lc Ð ola `wec :dpin

cr lrn `l Ð zeipne` ilra x`y la`

xac xn`c opgei iaxl mewn lkne .jiync

ivnc ,dpin aizen `l Ð zepew zern dxez

x`ya i`ce mzdc ,ieb olaa `newe`l

oeikc .jiync cr lrn `l zeipne`

dpew Ð ieba ,zepew zern Ð l`xyiac

:(`,bi) zexekaa `zi`ck ,dkiyna

.`cga Ð ieble ,`cga l`xyil Ð "jzinrl"

,yiwl yixl `zriiq ied ikd elit`e

`inec ,ieb olaa rnzyn `l dxe`klc

mzdc Ð "exagl dpzp" ipzwc lirlc

."exag" ipzwcn ,ixiin l`xyiaàåäù
Ð uegx qpkd gezt ugxnd ixd el xne`

,ia akrn xacd oi` :xn`i olad ,xnelk

.zernd dpw ,ok m`e .oken lkd ixdy

åúìéëàlke` :yexit Ð exag zlik`e

exagl lik`de ,dhext ivga

oebk Ð "exag ziipde eziipd" .dhext ivga

,dhext ivga ycwd ly onya envr jqy

"df mr df oitxhvn" .dhext ivga exag jqe

.daexn onfl elit`e Ð

éàîlhp ikc Ð exag `py i`ne `ed `py

xafba" ?lrn Ð exagl dpzp ,'ek lrn `l Ð

.oizipzna izyxitck dlek Ð "el zexeqnd

äîì`w .lrn Ð dpac oeik Ð xeciy cr il

dzzqy ixiin "d`pa"c `zyd jzrc `wlq

!d`pwe ,iepiy da dyry jl ixd ,dpwize

Ð "daex` it lr dgipdyk :ax xn`" ,ipyne

`le ,okl mcewn zpwezn dzidyk :yexit

,daex` it lr dgipd wx ,iepiy mey da dyr

ipac oeike" .dti dxagzpy cr hiha dgihne

xg`l ,xnelk .`zegipa Ð "lrn `din dil

,dhext dey dizgz xc m` da lren d`pay

Ð rwxwl xaegna dlirn oi`c ab lr s`

.yelz ied :xaqwe ,exaig seqale yelz epiid

àîéìzial degzynd xn`c axl riiqn

.(iiepyl ivn dedc oicd `ede) yelz ied Ð exaig seqale yelz :xaq `wc Ð exq`

seqale yelz mlerl ,xnelk Ð "dxez dxq` mipirl z`xpd d`pd" :dil igce

Ð mipirl z`xpd d`pd dil dedc meyn `kd ip`ye ,xaegn ied Ð exaig

.uegan `id zxkp daex`dyøãä:`nl` Ð lrn dpdpy oeik ycwd ly ziaa

ied Ð exaig seqale yelzz`xpd d`pd :iiepyl ivn dedc oicd `ede .yelz

mzdc Ð "e`pa seqale eyicwdyk mzd :yiwl yix xn`" ,ipyne .ip`y mipirl

,ok [m`] lr :dnize .mcew eyicwdy oeik lrn (`le) ,xaegn ied xn`c o`nl elit`

`nwe`le dil igc `l i`n` ,"axl dil riiqn `nil ,lrn ipac oeike" xn`wc lirl

i`d ipd` `l Ð eyicwd seqale e`pa la` ,e`pa seqale eyicwdyk oizipznl

meyn `l` ,ipdn `lc dil `xiaq eyicwd jk xg`e e`pac s`c :xnel yie] ?`nrh

ziaa xcd"n `zriiq iziinc xity iz` `zyde .[xeq`c `ed mipirl d`xpd d`pd

jzrc `wlq `wc Ð "ip`y mipirl z`xpd d`pd" iiegcl ivn `le ,"ycwd ly

yix igc ike .`nrh `edd dil ipdn `lc ,eyicwd seqale e`paa ixiinc `zyd

.`ed mipirl d`xpd d`pd mrhn Ð "e`pa seqale eyicwdyk" yiwl

ùã÷ää ïî äðäðä êìò ïøãä

çéìùä:dnexzn `hg `hg opitlic (:gi sc) oiwxit jci`a lirl opixn`ck .lrn ziad lra ezegily dyryøîàmdl ozpe cak cak mdl ozpe migxe`l xya oz el

:el devy ziad lra ly ezegily dyr `l ixdy .lrn gily xya
o`n
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Bøáçì dðúð¯CBúa dàða .ìòî àì Bøáçå ,ìòî àeä §¨¨©£¥¨©©£¥Ÿ¨©§¨¨§
Búéa¯.äèeøt äåLa äézçz øeãiL ãò ,ìòî àì äæ éøä ¥£¥¤Ÿ¨©©¤¨©§¤¨§¨¤§¨

Lc÷ä ìL äèeøt ìèð¯Bøáçì dðúð .ìòî àì äæ éøä ¨©§¨¤¤§¥£¥¤Ÿ¨©§¨¨©£¥
¯àlL ét ìò óà ,ïláì dðúð .ìòî àì Bøáçå ,ìòî àeä¨©©£¥Ÿ¨©§¨¨§©¨©©¦¤Ÿ

õçø¯éðôì çeút õçønä éøä" Bì øîBà àeäL ,ìòî,E ¨©¨©¤¥£¥©¤§¨¨©§¨¤
ñðkäõBçøeúééðäå Búééðä ,Bøáç úìéëàå Búìéëà ."! ¦¨¥§£¦¨©£¦©£¥£¨¨©£¨©

Bøáç úìéëàå Búééðä ,Bøáç úééðäå Búìéëà ,Bøáç¯ £¥£¦¨©£¨©£¥£¨¨©£¦©£¥
.äaeøî ïîæì eléôàå ,äæ íò äæ ïéôøèöîàøîâéàî ¦§¨§¦¤¦¤©£¦¦§©§¤©

øaæâa :ìàeîL øîà ?Bøéáç àðL éàîe àeä àðL§¨©§¨£¥£©§¥§¦§¨
"áéiç Bðéà Búéa CBúa dàða" .ïðé÷ñò Bì úBøeñnäåë.' ©§¨§¦©§¨¨§¥¥©¨

ïåék ?äézçz øeãiL ãò éì änìdéðLc¯!ìòîøîà ¨¨¦©¤¨©§¤¨¥¨§¨§¥¨©¨©
ïBâk :áødçépäLúäéî ,dì éðác ïåéëå .äaeøà ét ìò ©§¤¦¦¨©¦£¨§¥¨§¨¦¨¦©

úéáì äåçzLnä :áø øîàc ,áøì déì òéiñî àîéì .ìòî̈©¥¨§©©¥§©©£©©©¦§©£¤§©¦
¯äàðä :à÷éà áøc déøa àçà áø øîà .Bøñàúàøpä £¨£©©©¨§¥§©¦¨£¨¨©¦§¥

ìL úéáa øcä :déì òéiñî àîéì .äøBz äøñà íéðéòì̈¥©¦¨§¨¨¥¨§©©¥©¨§©¦¤
Lc÷ä¯íúä :Lé÷ì Léø øîà .ìòî ,äpnî äðäpL ïåék ¤§¥¥¨¤¤¡¨¦¤¨¨©£©¥¨¦¨¨

¯BLéc÷äLa,BLéc÷ä óBqáìe Bàða ìáà .Bàða óBqáìe §¤¦§¦§©§¨£¨§¨§©¦§¦
ìL úéáa øcä" éðúå èéäø àéøéà éàî .ìòî àì ?éàî©Ÿ¨©©¦§¨¨¥§¨¥©¨§©¦¤

"äøòî¯BàðaL íéðáà ìL úéáa øcä" àîéì ,ìòî àì §¨¨Ÿ¨©¥¨©¨§©¦¤£¨¦¤§¨
BLéc÷ä óBqáìe¯àä :éøîà !"ìòî àì¯,déì à÷éñt §©¦§¦Ÿ¨©¨§¦¨§¦¨¥

àä¯.déì à÷éñt àì ¨¨§¦¨¥

ïøãäùã÷ää ïî äðäðä êìò

çéìMääNò àì ,ìòî úéaä ìòa BúeçéìL äNòL ©¨¦¤¨¨§¦©©©©¦¨©Ÿ¨¨
ïz Bì øîà ,ãöék ,ìòî çéìMä ,BúeçéìL§¦©¨¦©¨©¥©¨©¥

,íéçøBàì øNa,øNa íäì ïúðå ãák ,ãák íäì ïúðå ¨¨¨§¦§¨©¨¤¨¥¨¥§¨©¨¤¨¨
àeäå äëéúç äëéúç íäì ïz Bì øîà ,ìòî çéìMä©¨¦©¨©¨©¥¨¤£¦¨£¦¨§

ìL ,eìèð íäå íézL eìè øîBà.eìòî ílek L ¥§§©¦§¥¨§¨Ÿ¨¨£
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מעילה.  פרק חמישי - הנהנה מן ההקדש דף כ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                              תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dlirn(ycew zay meil)

la`dðúðdpzna dxewd e` oa`d z` -àeä ,Bøáçì[ozepd-] §¨¨©£¥
,ìòî,oilegl d`ived exiagl dzpizpay ,exiag da dkfynBøáçå ¨©©£¥

,ìòî àìi`yx ,lren xg` lren oi` ziad wca iycway oeiky Ÿ¨©
m` la` .lrni `le dvxiy dn dxewa e` oa`a dzr zeyrl exiag

dàðadxewl e` oa`løeãiL ãò ìòî àì äæ éøä ,Búéa CBúa §¨¨§¥£¥¤Ÿ¨©©¤¨
äézçzez`pd `dze minybd e` dngd on eilr obzeaxeriyäåL ©§¤¨§¨¤
.äèeøt§¨

ìèðeikxvlLc÷ä ìL äèeøtzgpendezeyxa,ely `idy xeaqe ¨©§¨¤¤§¥
,ìòî àì äæ éøäm` la`Bøáçì dðúð,dpznaàeä[ozepd-],ìòî £¥¤Ÿ¨©§¨¨©£¥¨©

,oilegl d`ived exiagl dzpizpa ik.ìòî àì Bøáçå©£¥Ÿ¨©
m`edðúð[ef dhextl-]ïlaìz` ynyne ugxnd zia xney - §¨¨©©¨

ziaa epvgxiy xkya el dpzpe ,exky cg` lkn lhepe uegxl mi`ad
,ugxndL ét ìò óàoiicrìòî ,õçø àlef dhextay ,cin ozepd ©©¦¤Ÿ¨©¨©

olad da dkefe ,ea xefgl leki epi`e dk`lnl olad el carzyp
itl ,ecivn dripn oi` ixdy ,ugxy mxh s` exkyaàeäL[olad-] ¤

Bì øîBàozepl -éðôì çeút õçønä éøä'.'õBçøe ñðkä Eoeike ¥£¥©¤§¨¨©§¨¤¦¨¥§
.cin lrne oilegl d`ived dhextd ozepy `vnp olad da dkfy

:dlirna sqep oic zx`an dpyndBøáç úìéëàå Búìéëàgwl - £¦¨©£¦©£¥
divg lik`de divg `ed lk`e dhext deya lk`n xac ycwdn

e` .exiaglBøáç úééðäå Búééðäivga dpdpe ycew ly onya jq - £¨¨©£¨©£¥
e` ,dhext ivga exiag z` jqe dhextBøáç úééðäå Búìéëàlk` - £¦¨©£¨©£¥

cwd ly onye` ,dhext ivga exiag z` jqe dhext ivga yBúééðä£¨¨
Bøáç úìéëàåexiag z` lik`de dhext ivga ycwd ly onya jq - ©£¦©£¥
.dhext ivgaïéôøèöîly ez`pd e` ezlik`íò äæe` ezlik` ¦§¨§¦¤¦
ly ez`pd,äæ,lrne,äaeøî ïîæì eléôàådpdp e` lk`y oebk ¤©£¦¦§©§¤

e` xgnl xeriy ivgk exiag z` dpdd e` lik`de meid xeriy ivgk
mitxhvn ,cg` mlrda miyrnd eide mipy yely xg`l elit`

.ezlirn lr eaiigl elld miyrnd

àøîâ
`ly `ed lhp oia ,dpyna x`eand weligd edn zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .lrny exiagl dpzpl ,lrnéàîe àeä àðL éàî©§¨©
Bøéáç àðLdlirn ef oi`y envr ikxvl lhpyk epic dpey recn - §¨£¥

d`ived envrl dlhpyk mb `lde ,dlirn `idy exiagl ozpn
:`xnbd zvxzn .ezeyxl d`iade ycwd zeyxn,ìàeîL øîà̈©§¥

ïðé÷ñò Bì úBøeñîä øaæâaycwd ly xafba zwqer epzpyn - §¦§¨©§¨§¦©
od envrl olhp m` jkitl ,el` dxewe oa` xenyl el exqnpy
m`ived exiagl mpzp m` wxe ,lrn `le dligzak ycwd zeyxa

.lrne legl ycwd zeyxn
:dpyna epipyáéiç Bðéà ,Búéa CBúa dàðadlirna'eëxeciy cr §¨¨§¥¥©¨

.dhext deya dizgz
:`xnbd zl`eyéì änìoizndläézçz øeãiL ãò,lerniy ick ¨¨¦©¤¨©§¤¨

ixddéðLc ïåékoa`d ly diaere dkxe`a zzql jxvedy - ¥¨§©§¨
miiepiya d`pw ,gihe hiha drawy oeik e` ,ezia bbl dni`zdl

cine ,elld.ìòî:`xnbd zvxznáø øîàzxacn epzpynïBâk ¨©¨©©§
äaeøà ét ìò dçépäLweaic `lae zeziq `la dnily `idy zenk ¤¦¦¨©¦£¨

cr lrn `l jkitl ,dvxiy zr lka myn dwlql lekie ,gihe hiha
minybe ,daex`d zgz mipezp eizexit eidy xaecne .dizgz xeciy
jkn dpdpe minybd iptn mdilr dpibd z`fd oa`de ,mdilr mitlec

.dhext deya
yelz oica dkld dixacn gikedl ozip m`d zxxan `xnbd

:`xnbd zxne` .exaig seqalydì éðác ïåéëå-`ixhe `lwy jezn §¥¨§¨¥¨
oipal hiha oa`d z` xafbd xaig m`y ,rnyna yi efúäéîlr-] ¦©

[mipt lk,ìòîxack oa`d ziyrp oipal xeaigd ici lry it lr s` ¨©
lirl exn`y rwxwl xaegnd(:gi),dlirn ea oi`ydéì òéiñî àîéì¥¨§©©¥

áøì,axl reiq dfn yiy xn`p m`d -áø øîàcdxf dceara(:fn) §©§¨©©
úéaì äåçzLnäel degzyde del`a ezia z` eilr laiwy in -, ©¦§©£¤©©¦

Bøñàd`pdaoickzxaegnd dxf dceary s`e .dnvr dxf dcear £¨
exaigy yelz xacy xaeq ax mewn lkn ,zxq`p dpi` rwxwl
xq`p jkitl ,zeyelz mipa`n dyrp df ziae ,yelzk aygp
xeaqp m`y iptn ,o`kn eixack gikedl ozipe ,el degzydyk

oi` xen`k oky ,lren xafbd did `l ,xaegnk aygp exaige yelzy
.rwxwl xaegna dlirn

:`xnbd dgec,à÷éà áøc déøa àçà áø øîàyelz mlerl ¨©©£¨§¥§©¦¨
mrhde .exq` `l zial degzynde xaegnk aygp rwxwl exaigy

y meyn `ed ,oipal dxaigyk lrnyäøñà íéðéòì úàøpä äàðä£¨¨©¦§¥¨¥©¦¨§¨
äøBzdxnbpy mxha cer zxkip ziad oipa lr ztqezde ,dlirna ¨

.lrn jkitle ,oa`d dxagzpe dk`lnd
:`ziixan axk gikedl dvex `xnbddéì òéiñî àîéìaxl ¥¨§©©¥

,da epipyy `ziixanäpnî äðäpL ïåék Lc÷ä ìL úéáa øcä©¨§©¦¤¤§¥¥¨¤¤¡¤¦¤¨
,ìòîeid eizexewe oipad ipa`y oeik j` ,rwxwl xaegn ziady s`e ¨©

:`xnbd dgec .ax ixacke ,yelzk ziad aygp ,zeyelzLéø øîà̈©¥
,Lé÷ìziaa xcdy mrhde ,xaegnd xack md oipad ipa` mlerl ¨¦

,lrn ycwd lyíúäxaecn `ziixaa -BLéc÷äLayicwdyk - ¨¨§¤¦§¦
,ezia z` odn dpay mcew ziad ipa` z`óBqáìe[okn xg`le-] §©

.Bàðaxg`neoic oda lge zeyelz mipa`d eid ycwd zryay §¨
yelz oic mdilr x`yp ,xaegn eyrpe o`pay xg`l s` jkl ,dlirn

.dlirn iabl
:`xnbd zxne` .axl reiqd z` dgcy yiwl yix lr dywn `xnbd

ìáàdligz m`BàðazialóBqáìexaegn didy xg`l -,BLéc÷ä £¨§¨§©¦§¦
éàîm`d ,ekeza xcd oic dn -,ìòî àì,dyw ok m`àéøéà éàî ©Ÿ¨©©¦§¨

éðúå èéäø,eixac jynda `pzd hwp recn -äøòî ìL úéáa øcä ¨¦§¨¥©¨§©¦¤§¨¨
mlern jk zxaegn dzidy xevd zxwpaìòî àì`idy iptn Ÿ¨©

,xaegna dlirnàîéìzia oipra eidi jynda eixacy ie`xd on - ¥¨
,xn`ie ,ea gzty mipa` lyóBqáìe BàðaL íéðáà ìL úéáa øcä©¨§©¦¤£¨¦¤§¨§©

,ìòî àì ,BLéc÷ähwp `ly jkne ,jzrcl oicd jk dfa mb ixdy ¦§¦Ÿ¨©
s`e mcew did dn welig oi`y xaqy gken ,xehtl df ote` `pzd

.dlirn ea yie yelzk epic eyicwd seqale e`pa
:yiwl yix lr dl`yy dn lr daiyn `xnbdéøîà-ipa eaiyd ¨§¦

ik ,mipa` ly zia eixac jynda `pzd hwp `ly mrhd ,daiyid
àädxrn ly zia -déì à÷éñtoi` mlerly dweqt ea dkldd - ¨§¦¨¥

la` .ziy`xa ini zyyn cnere xaegn `ed ixdy ,dlirn eaàä̈
,mipa` ly zia -déì à÷éñt àìyi oky dweqt ea dkldd oi` - Ÿ§¦¨¥

jk xg`e e`pa m`e lrn e`pa seqale eyicwd m`y ,mizaa yxtd
zia hwp jkle dxvw oeyla xacl `pzd sicrde .lrn `l eyicwd
e`pa seqale eyicwda `weec ezrcl s` mlerl la` ,dxrn ly

.dlirn ea yie yelzk aygp

äðäðä êìò ïøãä

äùòù çéìùä ¯ éùù ÷øô

äðùî
:lrn in ,lernl gily glyy mc`a dpc epzpynäNòL çéìMä©¨¦©¤¨¨

BúeçéìL`le ,oilegl ycwd xac `ivedl el xn`y ziad lra ly §¦
,dpiy,ìòî úéaä ìòa,dlirna dxiar xacl zegily yiy meyn ©©©©¦¨©

m` la` .lrn glynd eli`k aygpeäNò àìz` gilyd Ÿ¨¨
,BúeçéìL,ziad lra el xn`y dnn dpiy `l`,ìòî çéìMäoeiky §¦©¨¦©¨©

dpynd .lrend `ede egely epi` ,glynd el xn`y dn dyr `ly
:ezegily dyr `ly gilyl `nbec d`ian,ãöékziad lral did ¥©

,ycwd lyn cake xyaeBì øîà[egelyl-]øNa ïzil yiy ¨©¥¨¨
,íéçøBàìyd dpiyegil,ãák íäì ïúðåziad lra el xn`y e` ¨§¦§¨©¨¤¨¥

ozãákdpiye ,migxe`l,ìòî çéìMä ,øNa íäì ïúðåepi` caky ¨¥§¨©¨¤¨¨©¨¦©¨©
.ezegily dyr `ly `vnpe ,xya llka

oke ,el xn`py dn lr ezrcn gilyd siqed ea dxwn d`ian dpynd
:migxe`dBì øîà,gilyl ziad lraíäì ïz[migxe`l-]xyan ¨©¥¨¤

[ycwd ly dide] ilka il yiyäëéúç äëéúçlkl zg` dkizg - £¦¨£¦¨
,mdn cg`àeäå[gilyd-]øîBàmigxe`líézL eìèizy - §¥§§©¦

,mkn cg` lk zekizg,eìèð íäå,mdn cg` lkìLL,zekizg §¥¨§¨Ÿ
.eìòî ílekdkizg oilegl `ivedl gily gly ik lrn ziad lra ¨¨£

`ived ik lrn gilyde .ezegily dzyrpe ,mdn cg` lkl zg`
.ziad lra ly ezegilya dllkp `ly dipyd dkizgd z` oilegl
.mnvr zrc lr dzidy ziyilyd dkizgd zlik`a elrn migxe`de

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119



`oifgeקעח mipya cenr k sc ± oey`x wxtzereay

åäðéð éìéî éúøú àçéìù äéá êìîéîã àúìéî ìëã àðú ïàîipn :xn`w ikd Ð

ziad lran le`yle dilr ikelni`l `gilyl jixvc `zln lk rnync ,oizipzn

on xya el gwil ziad lra edev m`y oebk .e`l m` edevy eze` mewna edgwi m`

s`c .e`l m` epgwi m` el`eyl el xefgl jixv eiykry ,cak `l` `vn `le weyd

jlninc oeik ,`ed xya oin elekc ab lr

ikd inp oizipznc .edpip ilin ixz Ð dilr

gilyd" ipzwcn ,edpip ilin ixzc rnyn

i`n` gily Ð edpip `zlin `cg i`c ."lrn

lrn?ziad lra ly ezegily ciar `w `d!
ilin ixz `nl` Ð "lrn" ipzwcn `l`

`d ipne ,edpip?éáøë àìã àãñç áø øîà
øúåî ÷øéä ïî øãåðä ïðúã àéä àáé÷ò

øñåà àáé÷ò éáøå ïéòåìéãáoin :xaqwc Ð

el exn` ,mixcp zkqna opixn`e .od cg`

gw" egelyl xne` mc` `lde :`aiwr iaxl

`l` iz`vn `l" el xne`e `a `ede ,"wxi il

`pixg` `pin ,jlninc oeik `nl` Ð "oirelc

`ede" :odl xn`e .oirelca xzen ikdl ,`ed

ab lr s`c cnl ip` myn ,xnelk Ð "xacd

`ed melk" .`id `zlin `cg Ð jilninc

,"ziphw `l` iz`vn `l wxi xne`e xfeg

,"oirelc `l` iz`vn `l" xn`c oeik `l`

Ð "ziphw `l` iz`vn `l" xne` epi`e

ab lr s`e .od wxi llka oirelcc `nl`

iaxl dil `xiaq ,`gily ediilr jlninc

iaxk `lc epiide ,edpip `zlin `cgc `aiwr

.`aiwràéä àáé÷ò éáø àîéú åìéôàÐ

iptn :lrn Ð cak odl ozp ikc `nrh epiide

ikelni` ira `l inc ,ezrcn odl ozpy

`l e` cak mdl ozi m` ziad lraa!?oeike

inkc ,gilyd lrn ikd meyn ,jilni` `lc

opixn`c meyn `le .inc ezrcn odl ozpy

.edpip `zlin `cg `l` ,edpip ilin ixzc

éðîçð øîà÷ øéôù:ikd uixzc iia` epiid Ð

ikelni`l ira `l ,inp `aiwr iaxk elit`!?
àáé÷ò éáøã äéìò âéìôã àðú ïàîÐ

`gily dilr jlninc ilin lkc dil `xiaqc

edpip ilin ixz Ð?ïáø 'åëå øùáä ïî øãåðä ïðúã àåä ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø
ãáëáå äð÷áå íéìâøáå ùàøá øéúî ìàéìîâ ïá ïåòîùilin ixz :xaqwc `nl` Ð

.edpipùð øá åàì ïåäéìëåàå øùá åàì íééáø÷inca mze` dpewe olke`d ,xnelk Ð

miiaxw `xhil gwele xyad gipne ,fefa xya `xhil zepwl leki m`y ,xya x`y

.mc` lk lv` yipi` xa e`l Ð fefaúåôåò øùá àðù éàî àî÷ àðúìåxq`c Ð

.xqe` ikdle ,`ed xya oine 'eke libxc meyn ,mibc xyan ithàôô áø øîàÐ

lka Ð xcp ikc .xcpc opiwqr dfwd meiac meyn Ð zeter xyaa xeq` ikd meyn

,xcp `l i`ce Ð dfwd meia ea el oie`x opi`y la` ,meia ea lek`l el ie`xy xya

.mibc oebkïàî éàä ìàåîù øîàã ìåëéð éîð àøôéö úåôåòá øåñà éàîà éëä éà
øëåñîã,`nei `edd lik` `lc `nl` Ð 'eke `xtiv lik`e ditzka mc fiwdy Ð

`xtiv ikd meyn Ð "lekip `l inp `xtiv" eda aizkc mixtq ipdae .dipin xcp `le

.dipin xcp `le ,dfwd meia lkinl yipi` libx `l inpçéìî øùá ìòipy glna Ð

.ytpd z` aiyn epi` aeyc ,zg` dlile miniàôô áø øîà àìà(epi`) ikdl Ð

lke` epi` `edy ,dipir dil oiaiikc `neia xyad on xcpc Ð zeter xyaa xeq`

xq`p jkld .lik` Ð zeter xya elit` ,xya oin lk la` .mipirl miywy ,mibc

:(a,cp) mixcp zkqna opixn`c `de .mibca xzene ,lek`l el ie`xy xya oin lka

oiligznyk ,`pir zlgza epiid Ð `pirl `nq oep ,rnync ,o"iir j"nq o"ep oniq

.mibc edl iyw Ð `lke` seqa la` .ae`kl mipirdéñåî äðéî òîù[çéìù] éåä åéøáã ìò ódil `xiaqc llkn ,lrn inp ziad lrac rnync ,"elrn olek" ipzwcn Ð

ezegily lr siqen i`ce `l` .lren ziad lrad did `l Ð ezegily xwer ied i`c .iedc `ed eixac lr siqen `nl` .ziad lrac ezegily xwr `l gilyc oizipznc `pzl

xn` in .mipy it `edy ,`xek dil oiafe ,"`rx`c `kzil il oiaf lif" digelyl xn`c o`n i`d :(a,gv) zeaezk zkqna ol `irainc `d `kdn heytze .`edlr siqen opi

melk gweld dpw `le ,ied eixac lr xaer e` .(`xek dilek gily) dpwe dizegily gily xwr `le ,ied glyn ly eixacúùù áø øîà ?`kdc ,heytiz `l `kdn Ð

jci`e ,"izrcn jci`e ,ziad lra ly ezrcn cg`d ,zekizg izy mkl elh" :migxe`l `gily xn` ikdc .ezrcn gily xn`c meyn Ð lrn inp ziad lrac `nrh epiid

lrn ziad lrac `hiyt `d (ikd i`) :`niz ike .lrn jkle ,dizegily `ciarzi`e ,ied siqen i`ce `kdc .ozrcn egwl?
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ïàîlrayky .xyae cak oebk Ð oiied ilin ixz dilr jilninc icin lkc `pz

,`ian Ð caka utg m` ,ea jlnp gilyd ,xya `iadl egelyl dev ziad

,cak `iade "xya `ad" ziad lra xn`c `kde .`ian did `l Ð jlnp `la la`

iaxk `lc `cqg ax xn` !edpip ilin ixz ok m` ,"ezegily dyr `l" oizipzna opz

mixcp) "wxid on xcepd" wxt opzc ,`aiwr

Ð "oirelca xzen Ð [wxid on xcepd]" :(`,cp

iaxe" .`ed wxi e`l oirelcc :opax ixaqwc

mzde .`ed wxi :xaqwc Ð "xqe` `aiwr

,`aiwr iaxl el exn` :ediizbelt yxtn

`ede ,"wxi il gw" egelyl xne` mc` `lde

:yexit Ð "oirelc `l` iz`vn `l" xne`

,wxi ded i`c .`ed `pixg` `zlin `nl`

`l` iz`vn `l" gily xcdn i`n`

el did `l` ,jlndl el did `l ?"oirelc

`zlin lkc opax ixaq `wc !cin gwil

.edpip ilin ixz Ð gilyd dilr jlninc

mdl aiyd :yexit Ð "ixac ok :edl xn`"

ip` myn ,xnelk Ð "mzxac ok" ,`aiwr iax

iz`vn `l" xne` melk .ixacl di`x `ian

aiyn ike ,xnelk Ð dinza "ziphw `l`

itl `l` ?mdl aiyn epi` dnle !?jk mdl

oin mc` l`y m`y .mlerd bdpn df oi`y

`l` .xg` oin lr el oiaiyn oi` ,cg`

llka ziphwd oi`e ,od wxi llka oirelcdy

aiyn jkitl jgxk lr jl ixd :yexit Ð wxi

oirelcdy itl ,"oirelc `l` iz`vn `l" el

itl ,"ziphiw" el aiyn epi`e .wxi llka

`aiwr iax xaqw `nl` .wxi llka epi`y

ixz ied `l inp ,gily dilr jilni`c icinc

.dizeek `lc `iz` oizipzn ok m`e .ilin

ééáà`l in `aiwr iax `niz elit` xn`

jlnp `ly oeik :yexit Ð ikelni` ira

lra zrcn dpiy Ð dev `ly cak `iade

.ezegily dyr `l dlirn iab jkld ,ziad

íééáø÷,dpin `wtpe Ð edpip xya e`l

ik dlik`l miie`x eid `l m`y

oi` ik ,zerh gwn jka oi` Ð mialkl m`

.mc` ipan epi` olke`d :yexit Ð "ypi` xa e`l odilke`e" .olke`l mc` jxc

àîåéáon xcepd" wxt xn`c `de .mibc lik` `lc Ð opiwqr dipir dil oiaiikc

zlgza Ð o`k" :ipyne ,dil jixt mzd Ð `pirl `nq `pep :(a,my) "wxid

:miyxtn yie ,oird ileg zlgz :miyxtn yi "`lke` dleka Ð o`k ,`lke`

dleka mi`ay Ð o`k ,dcerqd zlgza mibcdy Ð o`k ,xnelk .dcerq Ð "`lke`"

.dcerqdòîùdpnl`" wxt zeaezka Ð [gily] ied ezegily lr siqen dpin

il oiaf" egelyl xn` ,edl `irai`" :`zi` ikde ,`ira jd `zi` (a,gv) "zipefip

:`nlc e` .dpw `din `kzile ,ied eixac lr siqen ?i`n .`xek oafe lf`e ,"`kzil

egelyl xn` ik ,oizipzna inp ikde ."?ipw `l inp `kzile ,ied eixac lr xiarn

lr xiarn ied zeaezkc `idda i` Ð "mizy elh" xne` `ede ,"cg` mdl oz"

dl iziin (my) zeaezka mzde .ezegily dyr `l xninl ol ded `kd ,eixac

zrcl oey`xd" :mdl yxit Ð "izrcn :gily xn`c ,zyy ax xn`" .`kdc `iddl

zxeza Ð oey`xd ,yly elhp mde ."ezrcn dipyde ,izeev xy`k ziad lra

oke .mzrcl Ð ziyilyde ,gilyd zegily zxeza Ð dipyde ,ziad lra zegily

elit` :yexit Ð "ziad lrac dizegily gily xwr `nizc edn" .ozlihpa eyxit

.ol rnyn `w Ð dizrcn xn` ik
xn`
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àøîâàúléî ìëc àpz ïàîCìîéîc¯ çéìL dìò ©©¨§¨¦§¨§¦§©£¨¨¦©
.àáé÷ò éaøk àìc :àcñç áø øîà ?ïééåä éléî ézøz©§¥¦¥¨§¨£©©¦§¨§¨§©¦£¦¨

øãBpä :ïðúcøzeî ¯ ÷øiä ïîïéòeléãaàáé÷ò éaøå , ¦§©©¥¦©¨¨¨§¦¦§©¦£¦¨
éòa àì éî ,àáé÷ò éaø àîéz eléôà :øîà ééaà .øñBà¥©©¥£©£¦¥¨©¦£¦¨¦¨¨¥

éëeìîéàìøétL :eäì øîà ,àáøc dén÷ ïðaø eøîà ék !? §¦§¥¦¨§©¨©©¥§¨¨£©§©¦
ïaø ?àáé÷ò éaøc déìò âéìôc àpz ïàî !éðîçð øîà÷̈¨©©§¨¦©©¨§¨¥£¥§©¦£¦¨©¨
øeñà ¯ øNaä ïî øãBpä :àéðúc ,àéä ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¦§©§¨©¥¦©¨¨¨
,ãákáe ,äðwa ,íéìâøáe Làøa øeñàå .øNá éðéî ìëa§¨¦¥¨¨§¨¨Ÿ¨©§©¦©¨¤©¨¥
.íéáâçå íéâc øNáa øzeîe ,úBôåò øNáa øeñàå ,áláe©¥§¨¦§©¨¦§©¨¦©£¨¦
,äðwa ,íéìâøáe Làøa øézî ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥©¦¨Ÿ¨©§©¦©¨¤

,úBôBòáe ,ãákáeíéâcáeíéáâçáe.ïBòîL ïaø äéä ïëå ©¨¥¨©¨¦©£¨¦§¥¨¨©¨¦§
:øîBà ìàéìîb ïaíééáø÷åàì ïäéìëBàå ,ïä øNa åàì ¤©§¦¥¥§¨©¦¨¨¨¥§§¥¤¨

.Léðéà øa¯?úBôBò øNáa àðL éàî ,àn÷ àpúìe¯ ©¦¦§©¨©¨©§¨¦§©
àì" øîàc Léðéà ìéâøc íeMîéçkLà,àúåéçc àøNa ¦§¨¦¦¦©£©¨©§§¦¦§¨§¥¨¨

Léðéà ãéáò éîð éëä ,éëä éà ."àøtéöc àøNa éàúàå©£©¦§¨§¦¨¨¦¨¦¨¦©¦¨¥¦¦
!"íéâc éàúàå ,àúåéçc àøNa éçkLà àì" àøîéîì§¥§¨¨©§§¦¦§¨§¥¨¨©£©¨¦
Léðéà ìéëà àìc ,ïðé÷ñò äæwä íBéa :àtt áø øîà£©©©¨§©¨¨¨§¦©§¨¨¥¦¦

.íéâc¯:ìàeîL øîàc ,ìeëéð àì éîð àøtéö ,éëä éà ¨¦¦¨¦¦¨¨©¦¨¥©£©§¥
àøtéö ìëàå øëBñîc¯déaéì çøtàøtéök:àéðz ,ãBòå . ¦§©§¨©¦¨¨¨©¦¥§¦¨¨§©§¨
ìò àì íc ïéæéwî ïéàíéâcäìò àìå ,úBôBòä ìò àìå , ¥©¦¦¨Ÿ©©¨¦§Ÿ©¨§Ÿ©

déì ïéáééëc àîBéa :àtt áø øîà àlà !çéìî øNä¨¨¦©¤¨£©©©¨§¨§¨§¦¥
.íéâc ìéëà àìc ,ïðé÷ñò déðéò"äëéúç Bì ïz Bì øîà" ¥¥¨§¦©§¨¨¥¨¦¨©¥£¦¨

åëéñBî :dpéî òîL .'BúeçéìL ìò ó¯áø øîà !çéìL éåä §©¦¨¦©§¦¨¥¨¦©£©©
."ézòcî úçàå Bzòcî úçà ìBè" çéìL øîàc :úLL¥¤©£©¨¦©©©¦©§§©©¦©§¦
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dlirn(ycew zay meil)

àøîâ
:`xnbd zl`ey .epzpyn ly `pzd zhiy z` zxxan `xnbdïàî©

àpzzxaeqy ,epzpyn ly zirvn`d `aad z` dpyy `pzd in - ©¨
çéìL dìò Cìîéîc àúléî ìëclky -dehvdy gilyy ,xac §¨¦§¨§¦§©£¨¨¦©

gken ,e`iadl m` glyna jlnidle xefgl libx mieqn oinn `iadl
y dfnïééåä éléî ézøzdehvdy oinde `edd xacd ,md mipin ipy - ©§¥¦¥¨§¨

rnyne .jlnidl ilan e`ian gilyd did cg` oinn eid m` ik ,eilr
zzl ziad lra edeivy gilyy zxne`y dnn ,dpynd zxaeq jky
ixacn dpiyy meyn ,lrn ,jtidl oke ,cak mdl ozpe xya migxe`l
mc`y meyn dfy jgxk lre ,mipin ipy md cake xyay ,ziad lra
m` glyna jlnidle xefgl libx ,cak wx `vne xya zepwl glypy

:`xnbd daiyn .e`iadl,àcñç áø øîàly zirvn`d `aad ¨©©¦§¨
epzpynàáé÷ò éaøk àìcxefgl libx gilydy xac lky xaeqd - §Ÿ§©¦£¦¨

.glynd el xn`y oind llka `ed eilr jlnidleïðúcepipyy - ¦§©
mixcp zkqna(.cp),øãBpäzepdil `ly,ïéòeléãa øzeî ,÷øiä ïî ©¥¦©¨¨¨§¦¦

,dnc`d ixt `l` mc` ipa oeyla wxi mi`xwp mpi`y oeikéaøå§©¦
øñBà àáé÷òmd mb mc` ipa oeylay xaeqy ,mirelca xcepd z` £¦¨¥

,`aiwr iax zrca my dpyna x`eane .wxi llkaglypdy dny
zepwl m`d glyna jlnidle xefgl libx `vn `le wxi zepwl
millkp jkitle ,epinn miaygpy jkl dgked `weec ef ,mirelc
libx gilydy oeiky mixaeq minkg mle` .wxi oeylay xcp xeqi`a

.epinn epi`y gken jlnidlàáé÷ò éaø àîéz eléôà ,øîà ééaà©©¥¨©£¦¥¨©¦£¦¨
xn`z elit` -,`aiwr iax zhiyl mb `id ef `aayéòa àì éî¦Ÿ¨¥

éëeìîéàì`l ike -lral xefgl ,xya `vn `lyk ,gilyd jixv §¦§¥
jlnp `ly oeike .migxe`l cak `iadl m`d ea jlnidle ziad
,egily `ed oi`e envr zrc lr cakd z` `iady `vnp ,ziad lraa

:`xnbd zxtqn .lrn okleàáøc dén÷ ïðaø äeøîà ékexn`yk - ¦¨§¨©¨¨©¥§¨¨
,`aiwr iax zhiyl mb `id epzpyny iia` ixac z` minkgdiptl

,`axeäì øîà,`ax mdl xn` -éðîçð øîà÷ øétLxn` dti - ¨©§©¦¨¨©©§¨¦
.iia`

.mixcpa dpyna `aiwr iax lr wlegy `pzd `ed in zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøc déìò âéìôc àpz ïàî`ed in - ©©¨§¨¦£¥§©¦£¦¨

,mirelca xzen wxid on xcepdy xaeqe `aiwr iax lr wlegy `pzd
epi` eilr jlnidle xefgl libx gilydy xac lky hwepy jezn

:`xnbd daiyn .glynd el xn`y oind llkaïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤
øãBpä ,àéðúc .àéä ìàéìîbzepdil `lyìëa øeñà ,øNaä ïî ©§¦¥¦§©§¨©¥¦©¨¨¨§¨

,øNá éðéî,dig xyaa oiae o`v xyaa oiae xwa xyaa oiamleky ¦¥¨¨
,xya mi`xwpíéìâøáe Làøa øeñàå,dndad ilbxae y`xa - §¨¨Ÿ¨©§©¦

,úBôBò øNáa øeñàå ,áláe ãákáe ,äðwa,dl`d mixacd lky ©¨¤©¨¥©¥§¨¦§©
lke ,m`iadl m` mdilr jlnidl libx `vn `le xya zepwl glypd

eilr jlnp gilydy dn`ed ixd,xya llkaíéâc øNáa øzeîe¨¦§©¨¦
ãákáe äðwa íéìâøáe Làøa øézî ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .íéáâçå©£¨¦©¨¦§¤©§¦¥©¦¨Ÿ¨©§©¦©¨¤©¨¥

,úBôBòáejlnpe xfeg ok m` `l` m`ian gilyd oi` dl` mixacy ¨
llka epi` eilr jlnidle xefgl jixv gilydy xac lke ,mdilr

,xcepd ly epeylíéáâçáe íéâcáe`pz s`e ,xya llka md oi`y ©¨¦©£¨¦
.mda xzeny dcen `nw

:l`ilnb oa oerny oax xn`y sqep xac d`ian `ziixadäéä ïëå§¥¨¨
øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaømiiniptd mixai`d oipra sqep xac ©¨¦§¤©§¦¥¥

,dndad lyïä øNa åàì íééáø÷mpi` dndad ly miiaxwd - §¨©¦¨¨¨¥
,xyad x`ykLéðéà øa åàì ïäéìëBàåoa epi` mze` lke`y ine - §§¥¤¨©¦¦

xign eze`a lawl leki didyk mze` dpewy iny ,xnelk .mc`

mc` oa aygp `ed oi` ,efk zenka xya.mc` ipa mzq lv`
xzen `ed recn ,sera xeq`y `nw `pz zhiy itl zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .mibcaàðL éàî ,àn÷ àpúìempic dpey recn - §©¨©¨©§¨
ixd ,mipeyd xyad ibeq lyxaeqúBôBò øNáaxyaa llkpy ¦§©

Léðéà ìéâøc íeMîx -,xya zepwl glypd mc` libøîàc- ¦§¨¦¦¦§¨©
,xn`iyàøtéöc àøNa éàúàå àúåéçc àøNa éçkLà àì`l - Ÿ©§©¦¦§¨§¥¨¨©£©¦§¨§¦§¨

mc` ipa zrcay ,epiidc ,ser xya iz`ade dig ly xya iz`vn
,'xya' oeyla ser llkpeéëä éà,ok m` -énð éëämb jk -ãéáò ¦¨¦¨¦©¦£¦

Léðéàxya zepwl glypy mc` ieyr -àøîéîì,xnel -àì ¦¦§¥§¨Ÿ
íéâc éàúàå àúåéçc àøNa éçkLàdig ly xya iz`vn `l - ©§©¦¦§¨§¥¨¨©£©¨¦

zvxzn .ef oeyla millkp md mby `eti` gkene ,mibc iz`ade
:`xnbdïðé÷ñò äæwä íBéa ,àtt áø øîàmeia xcpy xaecn - ¨©©¨¨§©¨¨¨§¦©

,mc fiwdy`id jxcdeíéâc Léðéà ìéëà àìcmc` lke` `ly - §Ÿ¨¦¦¦¨¦
ie`xy xacn `l` xcp `ly xazqne ,el miwifny oeik df meia mibc
mb envr xeq`l ezpeek dzid `l xyan xcpyke ,excp meia el

:`xnbd dywn .mibcaéëä éàxcpy `ziixaa xaecny jk m` - ¦¨¦
df meia ixd ,mc fiwdy meiaìeëéð (àì) énð àøtéözeter mb - ¦§¨©¦Ÿ¥

,lek`l libx epi`àøtéö ìëàå øëBñîc ,ìàeîL øîàcfiwnd - §¨©§¥¦§©§¨©¦§¨
miitzkdn mc,ser xya lk` okn xg`leàøtéök déaéì çøt- ¨©¦¥§¦§¨

meiay xazqn ok m`e .slrzne ylgpy epiidc ,xetivk eal gxet
,mei eze`a el miie`x `l md mb ixdy ,xcp `l zetern mb mc fiwdy

.zetera xeq`y `nw `pz xaq recne,àéðz ãBòåy,íc ïéæé÷î ïéà §©§¨¥§¦¦¨
,eteb z` miwfgnd mixac dfwdd xg`l lek`l el yi ok m` `l`

la`àìmc mifiwníéâcä ìò,dfwdd xg` mibc lek`l zpn lr - Ÿ©©¨¦
ìò àìåzpnlek`lúBôBòä,dfwdd xg`çéìî øNa ìò àìå- §Ÿ©¨§Ÿ©¨¨¨¦©

dlile mini ipy glna ddzydy xya dfwdd xg` lek`l zpn lr
.dfwdd llba ylgpy sebd z` miwfgn mpi` el` mixacy ,cg`

:`xnbd zvxzn,àtt áø øîà àlà`nw `pz xaeqy dny ¤¨¨©©¨¨
,mdilr jlnidl libx gilydy elit` mibca xzen xyan xcepdy

ïðé÷ñò déðéò déì ïéáééëc àîBéameia xcpy xaecn -el zea`eky §¨§¨§¦¥¥¥¨§¦©
`id jxcde ,eipiríéâc ìéëà àìcdf meia mibc mc` lke` `ly - §Ÿ¨¦¨¦

oeik mibcn xcp `ly xazqne ,miipird ilegl miwifn mibcdy oeik
.el miie`x mpi` `linny

:dpyna epipyBì øîà,gilyl ziad lraBì ïz[migxe`l-] ¨©¥
'åë äëéúç`ede ,dkizgmlek ,yly elhp mde ,mizy elh xne` £¦¨

.elrn
:ea ewtzqdy wtq iabl epzpynn gikedl xyt` m`d dpc `xnbd

dpéî òîLy o`kn gken -éñBî,çéìL éåä BúeçéìL ìò ó,epiidc §©¦¨¦©§¦¨¥¨¦©
,dlecb xzei zenka dyre znieqn zenka zeyrl dehvpy gilyy

.dilr siqedy `l` ezegily z` dyry aygpxn`y gilydy
ziad lra deivy dnn xzei egwiy migxe`laygp eli` ,mdl xnel

did `l ixd ,dze` lhane ziad lra ly ezegily z` xwerk jka
aygpy jgxk lr `l` .ezegily dzyrp `ly oeik lren ziad lra
:`xnbd dgec .dilr siqed wxe glynd ly ezegily z` dyry

,úLL áø øîàcinrdl xyt`y oeik ,epzpynn z`f gikedl oi` ¨©©¥¤
ote`a epzpyn z`çéìL øîàc,gxe`lìBèdkizgBzòcî úçà §©©¨¦©©©¦©§

,jl zzl il xn` jky ,ziad lra lyådkizgúçàgwz ztqep §©©
,ézòcîel zzl ziad lra ici lr dehvpy gxe`l xn`y xg`ny ¦©§¦

lren ziad lrae ,ezegily z` jka miiwy i`ce ,zg` dkizg
dyxny ztqepd dkizgde .gxe`d ici lr dkizg dze` zlik`a

.ziad lra ly ezegily llka dpi` ,zgwl gxe`l gilyd
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oifge` mipya cenr k sc ± oey`x wxtzereay

åäðéð éìéî éúøú àçéìù äéá êìîéîã àúìéî ìëã àðú ïàîipn :xn`w ikd Ð

ziad lran le`yle dilr ikelni`l `gilyl jixvc `zln lk rnync ,oizipzn

on xya el gwil ziad lra edev m`y oebk .e`l m` edevy eze` mewna edgwi m`

s`c .e`l m` epgwi m` el`eyl el xefgl jixv eiykry ,cak `l` `vn `le weyd

jlninc oeik ,`ed xya oin elekc ab lr

ikd inp oizipznc .edpip ilin ixz Ð dilr

gilyd" ipzwcn ,edpip ilin ixzc rnyn

i`n` gily Ð edpip `zlin `cg i`c ."lrn

lrn?ziad lra ly ezegily ciar `w `d!
ilin ixz `nl` Ð "lrn" ipzwcn `l`

`d ipne ,edpip?éáøë àìã àãñç áø øîà
øúåî ÷øéä ïî øãåðä ïðúã àéä àáé÷ò

øñåà àáé÷ò éáøå ïéòåìéãáoin :xaqwc Ð

el exn` ,mixcp zkqna opixn`e .od cg`

gw" egelyl xne` mc` `lde :`aiwr iaxl

`l` iz`vn `l" el xne`e `a `ede ,"wxi il

`pixg` `pin ,jlninc oeik `nl` Ð "oirelc

`ede" :odl xn`e .oirelca xzen ikdl ,`ed

ab lr s`c cnl ip` myn ,xnelk Ð "xacd

`ed melk" .`id `zlin `cg Ð jilninc

,"ziphw `l` iz`vn `l wxi xne`e xfeg

,"oirelc `l` iz`vn `l" xn`c oeik `l`

Ð "ziphw `l` iz`vn `l" xne` epi`e

ab lr s`e .od wxi llka oirelcc `nl`

iaxl dil `xiaq ,`gily ediilr jlninc

iaxk `lc epiide ,edpip `zlin `cgc `aiwr

.`aiwràéä àáé÷ò éáø àîéú åìéôàÐ

iptn :lrn Ð cak odl ozp ikc `nrh epiide

ikelni` ira `l inc ,ezrcn odl ozpy

`l e` cak mdl ozi m` ziad lraa!?oeike

inkc ,gilyd lrn ikd meyn ,jilni` `lc

opixn`c meyn `le .inc ezrcn odl ozpy

.edpip `zlin `cg `l` ,edpip ilin ixzc

éðîçð øîà÷ øéôù:ikd uixzc iia` epiid Ð

ikelni`l ira `l ,inp `aiwr iaxk elit`!?
àáé÷ò éáøã äéìò âéìôã àðú ïàîÐ

`gily dilr jlninc ilin lkc dil `xiaqc

edpip ilin ixz Ð?ïáø 'åëå øùáä ïî øãåðä ïðúã àåä ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø
ãáëáå äð÷áå íéìâøáå ùàøá øéúî ìàéìîâ ïá ïåòîùilin ixz :xaqwc `nl` Ð

.edpipùð øá åàì ïåäéìëåàå øùá åàì íééáø÷inca mze` dpewe olke`d ,xnelk Ð

miiaxw `xhil gwele xyad gipne ,fefa xya `xhil zepwl leki m`y ,xya x`y

.mc` lk lv` yipi` xa e`l Ð fefaúåôåò øùá àðù éàî àî÷ àðúìåxq`c Ð

.xqe` ikdle ,`ed xya oine 'eke libxc meyn ,mibc xyan ithàôô áø øîàÐ

lka Ð xcp ikc .xcpc opiwqr dfwd meiac meyn Ð zeter xyaa xeq` ikd meyn

,xcp `l i`ce Ð dfwd meia ea el oie`x opi`y la` ,meia ea lek`l el ie`xy xya

.mibc oebkïàî éàä ìàåîù øîàã ìåëéð éîð àøôéö úåôåòá øåñà éàîà éëä éà
øëåñîã,`nei `edd lik` `lc `nl` Ð 'eke `xtiv lik`e ditzka mc fiwdy Ð

`xtiv ikd meyn Ð "lekip `l inp `xtiv" eda aizkc mixtq ipdae .dipin xcp `le

.dipin xcp `le ,dfwd meia lkinl yipi` libx `l inpçéìî øùá ìòipy glna Ð

.ytpd z` aiyn epi` aeyc ,zg` dlile miniàôô áø øîà àìà(epi`) ikdl Ð

lke` epi` `edy ,dipir dil oiaiikc `neia xyad on xcpc Ð zeter xyaa xeq`

xq`p jkld .lik` Ð zeter xya elit` ,xya oin lk la` .mipirl miywy ,mibc

:(a,cp) mixcp zkqna opixn`c `de .mibca xzene ,lek`l el ie`xy xya oin lka

oiligznyk ,`pir zlgza epiid Ð `pirl `nq oep ,rnync ,o"iir j"nq o"ep oniq

.mibc edl iyw Ð `lke` seqa la` .ae`kl mipirdéñåî äðéî òîù[çéìù] éåä åéøáã ìò ódil `xiaqc llkn ,lrn inp ziad lrac rnync ,"elrn olek" ipzwcn Ð

ezegily lr siqen i`ce `l` .lren ziad lrad did `l Ð ezegily xwer ied i`c .iedc `ed eixac lr siqen `nl` .ziad lrac ezegily xwr `l gilyc oizipznc `pzl

xn` in .mipy it `edy ,`xek dil oiafe ,"`rx`c `kzil il oiaf lif" digelyl xn`c o`n i`d :(a,gv) zeaezk zkqna ol `irainc `d `kdn heytze .`edlr siqen opi

melk gweld dpw `le ,ied eixac lr xaer e` .(`xek dilek gily) dpwe dizegily gily xwr `le ,ied glyn ly eixacúùù áø øîà ?`kdc ,heytiz `l `kdn Ð

jci`e ,"izrcn jci`e ,ziad lra ly ezrcn cg`d ,zekizg izy mkl elh" :migxe`l `gily xn` ikdc .ezrcn gily xn`c meyn Ð lrn inp ziad lrac `nrh epiid

lrn ziad lrac `hiyt `d (ikd i`) :`niz ike .lrn jkle ,dizegily `ciarzi`e ,ied siqen i`ce `kdc .ozrcn egwl?
åäî
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ïàîlrayky .xyae cak oebk Ð oiied ilin ixz dilr jilninc icin lkc `pz

,`ian Ð caka utg m` ,ea jlnp gilyd ,xya `iadl egelyl dev ziad

,cak `iade "xya `ad" ziad lra xn`c `kde .`ian did `l Ð jlnp `la la`

iaxk `lc `cqg ax xn` !edpip ilin ixz ok m` ,"ezegily dyr `l" oizipzna opz

mixcp) "wxid on xcepd" wxt opzc ,`aiwr

Ð "oirelca xzen Ð [wxid on xcepd]" :(`,cp

iaxe" .`ed wxi e`l oirelcc :opax ixaqwc

mzde .`ed wxi :xaqwc Ð "xqe` `aiwr

,`aiwr iaxl el exn` :ediizbelt yxtn

`ede ,"wxi il gw" egelyl xne` mc` `lde

:yexit Ð "oirelc `l` iz`vn `l" xne`

,wxi ded i`c .`ed `pixg` `zlin `nl`

`l` iz`vn `l" gily xcdn i`n`

el did `l` ,jlndl el did `l ?"oirelc

`zlin lkc opax ixaq `wc !cin gwil

.edpip ilin ixz Ð gilyd dilr jlninc

mdl aiyd :yexit Ð "ixac ok :edl xn`"

ip` myn ,xnelk Ð "mzxac ok" ,`aiwr iax

iz`vn `l" xne` melk .ixacl di`x `ian

aiyn ike ,xnelk Ð dinza "ziphw `l`

itl `l` ?mdl aiyn epi` dnle !?jk mdl

oin mc` l`y m`y .mlerd bdpn df oi`y

`l` .xg` oin lr el oiaiyn oi` ,cg`

llka ziphwd oi`e ,od wxi llka oirelcdy

aiyn jkitl jgxk lr jl ixd :yexit Ð wxi

oirelcdy itl ,"oirelc `l` iz`vn `l" el

itl ,"ziphiw" el aiyn epi`e .wxi llka

`aiwr iax xaqw `nl` .wxi llka epi`y

ixz ied `l inp ,gily dilr jilni`c icinc

.dizeek `lc `iz` oizipzn ok m`e .ilin

ééáà`l in `aiwr iax `niz elit` xn`

jlnp `ly oeik :yexit Ð ikelni` ira

lra zrcn dpiy Ð dev `ly cak `iade

.ezegily dyr `l dlirn iab jkld ,ziad

íééáø÷,dpin `wtpe Ð edpip xya e`l

ik dlik`l miie`x eid `l m`y

oi` ik ,zerh gwn jka oi` Ð mialkl m`

.mc` ipan epi` olke`d :yexit Ð "ypi` xa e`l odilke`e" .olke`l mc` jxc

àîåéáon xcepd" wxt xn`c `de .mibc lik` `lc Ð opiwqr dipir dil oiaiikc

zlgza Ð o`k" :ipyne ,dil jixt mzd Ð `pirl `nq `pep :(a,my) "wxid

:miyxtn yie ,oird ileg zlgz :miyxtn yi "`lke` dleka Ð o`k ,`lke`

dleka mi`ay Ð o`k ,dcerqd zlgza mibcdy Ð o`k ,xnelk .dcerq Ð "`lke`"

.dcerqdòîùdpnl`" wxt zeaezka Ð [gily] ied ezegily lr siqen dpin

il oiaf" egelyl xn` ,edl `irai`" :`zi` ikde ,`ira jd `zi` (a,gv) "zipefip

:`nlc e` .dpw `din `kzile ,ied eixac lr siqen ?i`n .`xek oafe lf`e ,"`kzil

egelyl xn` ik ,oizipzna inp ikde ."?ipw `l inp `kzile ,ied eixac lr xiarn

lr xiarn ied zeaezkc `idda i` Ð "mizy elh" xne` `ede ,"cg` mdl oz"

dl iziin (my) zeaezka mzde .ezegily dyr `l xninl ol ded `kd ,eixac

zrcl oey`xd" :mdl yxit Ð "izrcn :gily xn`c ,zyy ax xn`" .`kdc `iddl

zxeza Ð oey`xd ,yly elhp mde ."ezrcn dipyde ,izeev xy`k ziad lra

oke .mzrcl Ð ziyilyde ,gilyd zegily zxeza Ð dipyde ,ziad lra zegily

elit` :yexit Ð "ziad lrac dizegily gily xwr `nizc edn" .ozlihpa eyxit

.ol rnyn `w Ð dizrcn xn` ik
xn`
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המזון ברכת ולברך לגמרי סעודתו להפסיק לו אין מקום ומכל
שיהא כדי סעודתו ויגמור מיד יקדש אלא שיתבאר מטעם

שלאחריו: סעודה במקום הקידוש

Èשיקדש קודם הפת לכסות השלחן על מפה לפרוס וצריך
על עתה הובאה כאלו הפת שתתראה כדי יסירנה ואח"כ

בקידוש: שהזכיר שבת לכבוד השלחן

‡Èאם זה קידוש של כוס על הגפן פרי בורא לברך צריך ואין
נפטר קידוש של זה יין שגם זו בסעודה היין על בירך כבר
הקידוש שלאחר המזון בתוך ששותה היין על וגם ברכה באותה
לברך צריך אין הפת על מקדש אם וכן זה מטעם לברך צריך אין
על קידש אם אבל הקידוש מברכת יתחיל אלא המוציא עליה
הואיל הקידוש אחר שיאכל פת על המוציא לברך צריך הכוס
אפשר שאי כלום לטעום לו אפשר אי הקידוש אמירת ובשעת

כאחד. ולדבר לאכול לו

חשובה תפלתו שאין סעודתו באמצע למתפלל דומה ואינו
לפי אח"כ שיאכל פת על המוציא ולברך לחזור להטעינו הפסק
בשעה באכילה אסור היה שלא כיון סעודתו נגמרה לא שעדיין
והיה שהתפלל בשעה אוכל היה רוצה היה ואם שהתפלל
סעודתו לגמור ביום שהות היה לא אם ואפילו אח"כ מתפלל
ואסור ולהתפלל סעודתו להפסיק הוא שחייב אח"כ ולהתפלל
שמא קבע אכילת אלא עליו נאסר לא מקום מכל עוד לאכול לו
מותרת היתה בעלמא טעימה אבל התפלה זמן ויעבור בה ימשך
בסעודה הפסק חשובה תפלתו אין ולפיכך שהתפלל בשעה לו
התפלה זמן שהגיע מפני אלא אכילה עליו נאסרה שלא (ועוד
עליו נאסרה כאן אבל הראשונה לקביעותו חוזר כך ואחר
כמו לאחריה ולא האכילה לפני הקידוש שיהא כדי האכילה
אחר שכשאוכל האכילות שתי מחלק הקידוש הרי א"כ שנתבאר
נאסר הקידוש זמן שהגיע מיד אחרת) סעודה נחשבת היא כך
סעודתו כבר נגמרה כאלו ונעשה בעלמא טעימה אפילו עליו
לא אמירתו שבשעת כיון הפסק הקידוש אמירת חשובה לכך

סעודתו. גמר אחר אמרו והוא כלום לאכול יכול היה

לברך צריך אין קידוש אחר ששותהו אע"פ קידוש של היין אבל
אין עדיין ואז הקידוש אמירת קודם הוא ברכתו שזמן כיון עליו
בקידוש הוא חכמים שתקנת להאומרים ואף מפסקת אמירה שם
כמו תחלה היין ברכת עליו שיברכו כוס הטעון דבר וכל
כמו לקידוש הראשונה ברכה מועלת ק"צ בסי' שנתבאר
ובשעה הואיל ולברך לחזור צריך שאין הנהנין לברכת שמועלת
קודם הטעימה איסור מפני סעודה וסילוק גמר חשובה שהיא
עדיין נסתלקה ולא המפסקת אמירה עדיין היתה לא קידוש
הכוס על דעתו הרי הקידוש אמירת ובשעת הראשונה ברכה
ואינה השתיה לצורך היא הקידוש ואמירת מיד לשתותו שבידו
על מקדש לכל הפסק חשובה שאינה כמו לזה הפסק חשובה
שבשעת הכוס על שקידש לאחר שאוכל בפת משא"כ הכוס
וסילוק גמר שעת שהיתה אמירתו כקודם הוא הקידוש אמירת

סעודה.

משהגיע האכילה עליו שנאסר שמה ואומרים זה על חולקין ויש
לאכול שבדעתו כיון הסעודה גמר נחשב זה אין הקידוש זמן
מונע הקידוש שחיוב אלא מדעתו אוכל היה עכשיו וגם אח"כ
לפיכך לאכילתו יחזור שיקדש אחר דהיינו המונע וכשיסור אותו
ואין מפסקת התפלה שאין כמו מפסקת הקידוש אמירת אין

המוציא. ולברך לחזור צריך

ליזהר לו יש נפש בעל כל מקום ומכל להקל ברכות וספק
המזון ברכת ויברך סעודתו ויפסיק כך לידי לבא שלא לכתחלה

היום: קידוש זמן שיגיע קודם

·Èהמזון ברכת ונברך הכוס לנו תנו עדיין אמר כשלא זה וכל
בין הקידוש זמן קודם כן שאמר בין כבר כן אמר אם אבל
של כוס על הגפן פרי בורא לברך הוא צריך זמנו שהגיע אחר

מחמ משתיה דעתו הסיח שהרי המזון.קידוש ברכת ת

וכן המוציא עליה לברך צריך אין הפת על מקדש אם אבל
הפת על המוציא לברך צריך אין הכוס על קידש אם אפילו
חשובה אינה ונברך לנו תנו שאמירת לפי הקידוש אחר שאוכל
שנתבאר כמו בלבד שתיה לענין אלא אכילה לענין הדעת היסח

קע"ט. בסי'

אפילו המוציא לברך צריך אחרונים במים ידיו כבר נטל אם אבל
שצריך הכוס על קידש שאם שכן וכל עליה שמקדש הפת על
אחרונים מים שנטילת אח"כ שאוכל הפת על המוציא לברך
שלכתחלה ואף שם כמ"ש אכילה לענין גם הדעת היסח חשובה
אע"פ אחרונים מים נטילת אחר כלל ולשתות לאכול שלא טוב
יחזור המזון ברכת קודם ואח"כ ושתייתו אכילתו על שמברך
שיקדש טוב יותר כאן מקום מכל שם כמ"ש אחרונים מים ויטול
שבת סעודת במקום הקידוש שיהא כדי אחריו מעט ויאכל מיד
שאם מפני אח"כ ויקדש מיד בהמ"ז שיברך ממה שלאחריו

רבות. במחלוקות יכנס כן יעשה

המזון ברכת כוס על הגפן פרי בורא שיברך אומרים שיש
קידוש של כוס על הגפן פרי בורא שוב יברך ולא ויטעמנו
של מכוס כלום יטעום שלא אומרים ויש זו בברכה נפטר שכבר
בורא עליו יברך לא ולפיכך עדיין קידש לא שהרי המזון ברכת
ואז קידוש של מכוס שיטעום לאחר עד יניחנו אלא הגפן פרי
אותו שיקדש שניהם ידי לצאת לו אפשר ואי ממנו ג"כ יטעום
המזון שברכת לפי המזון ברכת עליו שבירך עצמו כוס אותו על
ואין עצמו בפני מצוה הוא והקידוש עצמה בפני קדושה היא
חבילות מצות עושין שאין אחת כוס על קדושות ב' אומרים

חבילות.

מכל כוס בלא המזון ברכת ומברך יחידי מיסב הוא אם ואף
יוצא שאינו אומרים יש המזון ברכת אחר מיד יקדש אם מקום
במקום הקידוש שיהא מיד ויאכל יחזור כן אם אלא חובתו ידי
ברכה היא המזון ברכת שבירך מה וא"כ שלאחריו שבת סעודת
אחר שיברך המזון בברכת ליפטר יכול היה שהרי צריכה שאינה
לפי ולאכול לחזור צריך שאין אומרים שיש ואף השניה אכילה
אחריה שכשיקדש כבר שאכל סעודה על לסמוך יוכל שבדיעבד
החול סעודת שהיא אע"פ סעודה במקום קידוש זה הרי מיד
לבא שלא ליזהר צריך הראשונה לסברא לחוש כדי מקום מכל

כך. לידי

ויאכל ויחזור ויקדש מפה יפרוס אחרונים מים שנטל אע"פ אלא
ואח"כ שלאחריו שבת סעודת במקום הקידוש שיהא כדי מעט
לא אם שכן וכל המזון ברכת ויברך אחרונים מים ויטול יחזור
סעודתו גמר שכבר אע"פ כן לעשות שצריך עדיין ידיו נטל
זמן שהגיע עד המזון ברכת לברך הספיק שלא אלא יום מבעוד
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כז סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

1

2

3

4

5

`zax `zkld

ùåãé÷ä øçà [âòצריך אין - בכוס יין מעט נשאר אם -

הגפן פרי בורא לוגמיו169לברך מכמלא יותר נשאר ואם ,
אחרת. כוס כלל להביא צריך אין

ùåãé÷ä øçà [ãòאו שלפניו, בבקבוק נוסף יין יש אם -

- בארגז הבית באותו אפילו או שלפניו, המסובים בכוסות
שוב לברך צריך ואין לוגמיו כמלא ממנו .170ישתה

úéøçùá øëùá [äòכוס להביא עליו מחמירים לא ולכך -

המוציא בברכת יסתפק אלא - אחרת .171שכר

åìéôàù [åò.לכתחלה שאפילו הגיה: השלחן בקונטרס -

úôä ìò [æòוכגון - בשחרית בשכר קצה אינה נפשו ואם -
שכר כוס עוד להביא עליו עוד, לשתות בדעתו שהיה

.172ולשתותה

úôä ìò [çòהפת בברכת קידוש חובת ידי שיוצא וכיון -
הפת ברכת קודם מאומה לטעום יכול אין -173.

zetqede mipeiv

(168:Á"‰ Ë"Ù ÔÈ�‰�‰ ˙Î¯· ¯„Òונשפך הכוס על בירך אם
צריך אינו לשתיה שהוכן לפניו העומד מהקנקן וממלא וחוזר
לשתות או לאכול בבירור עליו דעתו שהיתה והוא ולברך לחזור
אבל עליו שבירך מה מידו נופל היה לא אם אף שלפניו ממה

הברכה. בשעת שבידו מה על אלא חלה הברכה אין בסתם
היין169) מן מעט ישתה ואז יין, של אחרת כוס קודם ויביא

האחרת, מהכוס לוגמיו כמלא ישתה לאחריו ומיד בכוס, שנשאר
מין כלה שלא זמן (דכל הגפן' פרי 'בורא לברך יצטרך ולא
שלא אע"פ זה ממין עוד לו כשמביאין לברך צריך אין הראשון
לשתות שלא מפורש דעתו היה אא"כ מפורש, דעתו עליו היה
מהיין יוסיף לא אבל האחר. כוס על יברך ואז נמלך, דהוי
בספק ייכנס שאז משום - בכוס שנשאר המעט על לו שיביאו

כג. ס"ק עט סימן השלחן בדי לאו). אם לברך צריך אם
עט170) סימן השלחן בבדי מבואר וכן הבא, בסעיף כדמשמע

כד, ס"ק

שנתבאר כפי ינהג לוגמיו' 'כמלא שיעור שלפניו ביין אין ואם
אם כי נשאר ולא שבכוסו היין שנשפך במי הקודמת בהערה

יין. מעט
אם171) אבל יין, לו שאין משום השכר על שמקדש ומשמע

- היין על קידוש עשה אם או בו, קצה נפשו שאין יין לו יש
(לכתחלה). עליה לברך אחרת כוס להביא יש

מהלשון172) כן שמדייק כה, ס"ק עט סימן השלחן בדי
לברך צריך אין שאם משמע - עליו' לברך אחר כוס 'להביא
ולשתות, להביא עליו - עוד לשתות בדרכו שהיה כגון עליו

בשחרית. בשכר קצה נפשו שאין מוכח שהרי
כה.173) ס"ק עט סימן השלחן בדי
(174:‡È ÛÈÚÒיש ביוקר; שהיין אלו במדינות מקום ומכל

- מדינה חמר שהוא המשקה על לקדש יום של בקידוש להקל
חמר כוס על בתחלה שמברך דכיון בביתו, יין לו יש אם אף

הכל. לדברי בזה יוצא - הפת על ואח"כ - מדינה

•

zay zekld - jexr ogley

Ëהקידוש זמן משהגיע מים אפילו כלום לטעום חכמים אסרו
היום שנתקדש השמשות בין משהגיע דהיינו שיקדש עד

יום. מבעוד ערבית התפלל אם יום מבעוד אפילו או מספק

סעו לקבוע אלא אסרו לא זמן להם הקבוע מצות שכל דהואע"פ
אבל הזמן ויעבור בסעודה ימשך שמא גזרה משום זמנן משהגיע
הזמן ויעבור ימשך שמא בה לחוש שאין מותר בעלמא טעימה
שעיקר לפי יותר החמירו בהבדלה וכן בקידוש מקום מכל
וסמוך השבת לכניסת סמוך דהיינו זמנם בתחלת הוא מצותן

ליציאתו.

להפסיק צריך יום מבעוד ולשתות לאכול התחיל אם ואפילו
של אפילו המצות כל שבשאר ואע"פ השמשות בין כשיגיע
צריך אין המצוה שהגיע קודם דהיינו בהיתר התחיל אם תורה
שמע לקריאת להפסיק צריך אין ג"כ זה ומטעם להפסיק
לו התירו לא היום בקידוש מקום מכל זמנן כשיגיע ולתפלה
במקום נתקן הקידוש שעיקר לפי אח"כ ולקדש סעודתו לגמור
לשבת וקראת שנאמר לאחריה ולא לה וקודם שבת של סעודה
שם שיתענג במקום דהיינו עונג במקום חכמים ודרשו עונג

מלפניה. הקידוש קריאת תהא שם שבת בסעודת
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המזון ברכת ולברך לגמרי סעודתו להפסיק לו אין מקום ומכל
שיהא כדי סעודתו ויגמור מיד יקדש אלא שיתבאר מטעם

שלאחריו: סעודה במקום הקידוש

Èשיקדש קודם הפת לכסות השלחן על מפה לפרוס וצריך
על עתה הובאה כאלו הפת שתתראה כדי יסירנה ואח"כ

בקידוש: שהזכיר שבת לכבוד השלחן

‡Èאם זה קידוש של כוס על הגפן פרי בורא לברך צריך ואין
נפטר קידוש של זה יין שגם זו בסעודה היין על בירך כבר
הקידוש שלאחר המזון בתוך ששותה היין על וגם ברכה באותה
לברך צריך אין הפת על מקדש אם וכן זה מטעם לברך צריך אין
על קידש אם אבל הקידוש מברכת יתחיל אלא המוציא עליה
הואיל הקידוש אחר שיאכל פת על המוציא לברך צריך הכוס
אפשר שאי כלום לטעום לו אפשר אי הקידוש אמירת ובשעת

כאחד. ולדבר לאכול לו

חשובה תפלתו שאין סעודתו באמצע למתפלל דומה ואינו
לפי אח"כ שיאכל פת על המוציא ולברך לחזור להטעינו הפסק
בשעה באכילה אסור היה שלא כיון סעודתו נגמרה לא שעדיין
והיה שהתפלל בשעה אוכל היה רוצה היה ואם שהתפלל
סעודתו לגמור ביום שהות היה לא אם ואפילו אח"כ מתפלל
ואסור ולהתפלל סעודתו להפסיק הוא שחייב אח"כ ולהתפלל
שמא קבע אכילת אלא עליו נאסר לא מקום מכל עוד לאכול לו
מותרת היתה בעלמא טעימה אבל התפלה זמן ויעבור בה ימשך
בסעודה הפסק חשובה תפלתו אין ולפיכך שהתפלל בשעה לו
התפלה זמן שהגיע מפני אלא אכילה עליו נאסרה שלא (ועוד
עליו נאסרה כאן אבל הראשונה לקביעותו חוזר כך ואחר
כמו לאחריה ולא האכילה לפני הקידוש שיהא כדי האכילה
אחר שכשאוכל האכילות שתי מחלק הקידוש הרי א"כ שנתבאר
נאסר הקידוש זמן שהגיע מיד אחרת) סעודה נחשבת היא כך
סעודתו כבר נגמרה כאלו ונעשה בעלמא טעימה אפילו עליו
לא אמירתו שבשעת כיון הפסק הקידוש אמירת חשובה לכך

סעודתו. גמר אחר אמרו והוא כלום לאכול יכול היה

לברך צריך אין קידוש אחר ששותהו אע"פ קידוש של היין אבל
אין עדיין ואז הקידוש אמירת קודם הוא ברכתו שזמן כיון עליו
בקידוש הוא חכמים שתקנת להאומרים ואף מפסקת אמירה שם
כמו תחלה היין ברכת עליו שיברכו כוס הטעון דבר וכל
כמו לקידוש הראשונה ברכה מועלת ק"צ בסי' שנתבאר
ובשעה הואיל ולברך לחזור צריך שאין הנהנין לברכת שמועלת
קודם הטעימה איסור מפני סעודה וסילוק גמר חשובה שהיא
עדיין נסתלקה ולא המפסקת אמירה עדיין היתה לא קידוש
הכוס על דעתו הרי הקידוש אמירת ובשעת הראשונה ברכה
ואינה השתיה לצורך היא הקידוש ואמירת מיד לשתותו שבידו
על מקדש לכל הפסק חשובה שאינה כמו לזה הפסק חשובה
שבשעת הכוס על שקידש לאחר שאוכל בפת משא"כ הכוס
וסילוק גמר שעת שהיתה אמירתו כקודם הוא הקידוש אמירת

סעודה.

משהגיע האכילה עליו שנאסר שמה ואומרים זה על חולקין ויש
לאכול שבדעתו כיון הסעודה גמר נחשב זה אין הקידוש זמן
מונע הקידוש שחיוב אלא מדעתו אוכל היה עכשיו וגם אח"כ
לפיכך לאכילתו יחזור שיקדש אחר דהיינו המונע וכשיסור אותו
ואין מפסקת התפלה שאין כמו מפסקת הקידוש אמירת אין

המוציא. ולברך לחזור צריך

ליזהר לו יש נפש בעל כל מקום ומכל להקל ברכות וספק
המזון ברכת ויברך סעודתו ויפסיק כך לידי לבא שלא לכתחלה

היום: קידוש זמן שיגיע קודם

·Èהמזון ברכת ונברך הכוס לנו תנו עדיין אמר כשלא זה וכל
בין הקידוש זמן קודם כן שאמר בין כבר כן אמר אם אבל
של כוס על הגפן פרי בורא לברך הוא צריך זמנו שהגיע אחר

מחמ משתיה דעתו הסיח שהרי המזון.קידוש ברכת ת

וכן המוציא עליה לברך צריך אין הפת על מקדש אם אבל
הפת על המוציא לברך צריך אין הכוס על קידש אם אפילו
חשובה אינה ונברך לנו תנו שאמירת לפי הקידוש אחר שאוכל
שנתבאר כמו בלבד שתיה לענין אלא אכילה לענין הדעת היסח

קע"ט. בסי'

אפילו המוציא לברך צריך אחרונים במים ידיו כבר נטל אם אבל
שצריך הכוס על קידש שאם שכן וכל עליה שמקדש הפת על
אחרונים מים שנטילת אח"כ שאוכל הפת על המוציא לברך
שלכתחלה ואף שם כמ"ש אכילה לענין גם הדעת היסח חשובה
אע"פ אחרונים מים נטילת אחר כלל ולשתות לאכול שלא טוב
יחזור המזון ברכת קודם ואח"כ ושתייתו אכילתו על שמברך
שיקדש טוב יותר כאן מקום מכל שם כמ"ש אחרונים מים ויטול
שבת סעודת במקום הקידוש שיהא כדי אחריו מעט ויאכל מיד
שאם מפני אח"כ ויקדש מיד בהמ"ז שיברך ממה שלאחריו

רבות. במחלוקות יכנס כן יעשה

המזון ברכת כוס על הגפן פרי בורא שיברך אומרים שיש
קידוש של כוס על הגפן פרי בורא שוב יברך ולא ויטעמנו
של מכוס כלום יטעום שלא אומרים ויש זו בברכה נפטר שכבר
בורא עליו יברך לא ולפיכך עדיין קידש לא שהרי המזון ברכת
ואז קידוש של מכוס שיטעום לאחר עד יניחנו אלא הגפן פרי
אותו שיקדש שניהם ידי לצאת לו אפשר ואי ממנו ג"כ יטעום
המזון שברכת לפי המזון ברכת עליו שבירך עצמו כוס אותו על
ואין עצמו בפני מצוה הוא והקידוש עצמה בפני קדושה היא
חבילות מצות עושין שאין אחת כוס על קדושות ב' אומרים

חבילות.

מכל כוס בלא המזון ברכת ומברך יחידי מיסב הוא אם ואף
יוצא שאינו אומרים יש המזון ברכת אחר מיד יקדש אם מקום
במקום הקידוש שיהא מיד ויאכל יחזור כן אם אלא חובתו ידי
ברכה היא המזון ברכת שבירך מה וא"כ שלאחריו שבת סעודת
אחר שיברך המזון בברכת ליפטר יכול היה שהרי צריכה שאינה
לפי ולאכול לחזור צריך שאין אומרים שיש ואף השניה אכילה
אחריה שכשיקדש כבר שאכל סעודה על לסמוך יוכל שבדיעבד
החול סעודת שהיא אע"פ סעודה במקום קידוש זה הרי מיד
לבא שלא ליזהר צריך הראשונה לסברא לחוש כדי מקום מכל

כך. לידי

ויאכל ויחזור ויקדש מפה יפרוס אחרונים מים שנטל אע"פ אלא
ואח"כ שלאחריו שבת סעודת במקום הקידוש שיהא כדי מעט
לא אם שכן וכל המזון ברכת ויברך אחרונים מים ויטול יחזור
סעודתו גמר שכבר אע"פ כן לעשות שצריך עדיין ידיו נטל
זמן שהגיע עד המזון ברכת לברך הספיק שלא אלא יום מבעוד

הקידוש:
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.ïéîìòì àìîîå ááåñ
מאתו החיות השפעת על קאי חייך" הוא "כי
ובשתי העולמות, את ולהחיות לברוא יתברך
כל הממלא אור שני), (פרק לעיל שנזכרו המדריגות
הארה רק הם דשניהם עלמין, כל הסובב ואור עלמין
אינו יתברך ועצמותו מהותו משא"כ יתברך, ממנו לבד
שהוא ית' עליו לומר שייך ולא כלל עלמין בגדר

עלמין". כל "סובב אפילו

úåîìåòäù äî úå÷ìàä ø÷éò àéä äæ àì éë
.'úé åðîî íúåéç íéìá÷îå åðîî íéåäúî

יש לברוא ויכולתו בכוחו יתברך הוא שרק אע"פ
לברוא שיכולתו הקב"ה של זו גדלות מקום מכל מאין,
זה דאין העיקרית, גדלותו את מבטאת אינה מאין יש
העיקרית, ושלימותו מעלתו היינו - האלקות" "עיקר

יתברך. אצלו לגמרי טפל ענין רק אלא

øçàìå íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà éøäù
àøåá äéä àì åìéà íâå ,ùîî äåùá àøáðù

.'úé åéðôì äåù ìëä äéä úåîìåòä
תופ אינו העולמות בריאת אצלוענין כלל מקום ס

הי' העולמות את בורא הקב"ה הי' לא אילו שגם ית',
עד הוא "אתה שאומרים וכפי יתברך, לפניו שווה הכל
העולם", משנברא הוא אתה העולם, נברא שלא
שנברא קודם ממש בשווה הכל יתברך שאצלו פירוש,
(וכן עוה"ז דבריאת העולם, שנברא ולאחר העולם
שינוי שום פועלת אינה העליונים) העולמות כל בריאת
לא ה' אני (וכמ"ש ליש מאין בהבראם יתברך בו
מקום תופס אינו הבריאה ענין שכל לפי והיינו שניתי),

יתברך. ומהותו בעצמותו

äøàä ÷ø åäæ úåîìåòä äåäîå äéçîù äî àìà
ùé äàéøáä '÷ð êëìã à"îá ù"îëå .'úé åðîî
äøàä é"ò ÷ø àåä ùéä úååäúä úðéçáù ,ïéàî

.êøáúé åúåîöòå åúåäî éáâì ïéà '÷ðù ,ãáì
רק הוא העולמות את ובורא המהווה האלקי הכח
יתברך), ועצמותו מהותו (ולא יתברך ממנו הארה
בביטוי הפירושים אחד שזהו אחר במקום וכמבואר
הבריאה הלא מובן, אינו דלכאורה מאין", יש "בריאה
מדוע וא"כ הכל", ממך "כי וכמ"ש יתברך, ממנו היא
ה"יש" הוא יתברך הוא והלא "מאין", שנבראו אומרים

האמיתי? וה"מצוי"

את המחי' הבורא האלקי שהכח הוא, התירוץ אלא
לבד, הארה אלא שאינו לפי "אין", נקרא העולמות

ועצמותו מהותו לגבי וחשיבות ערך שום לה שאין
יתברך.

שאינו השמש כדור גוף לגבי השמש אור וע"ד
שינוי שום פועלת שאינה השמש מן לבד הארה אלא
הוא אם בין בשמש ושינוי נפק"מ שום דאין בשמש,
או תוקפו בכל הארץ אל מגיע אורו שאין המעונן יום
עצום וחום שרב כשיש הקיץ באמצע בהיר יום הוא
שום עושים אינם באור אלו שינויים דכל - בעולם
"הארה כי האור, של מקורו השמש, כדור בגוף שינוי
להיות ב"מאור", שינוי שום עושה אינה לבד"
כדור גוף של ועצמותו מגופו חלק אינו ש"הארה"

("אפשיין"). בעלמא הארה רק השמש

הוא העולמות את ומחי' הבורא האלקי הכח וכך
שינוי שום פועלת שאינה יתברך מאתו לבד הארה רק
העולם נברא שלא עד הוא "אתה ולפיכך יתברך, בו

ממש". בשוה שנברא ולאחר

åðééä äúàå ,ùåøéô ,íìåë úà äéçî äúàå ù"îëå
,úåàöåî 'äå å"éú ãòå 'àî 'ä øáã úåéúåà á"ë

.íìåë úà äéçî úåéúåàä éãé ìòù
לבד הארה אלא אינה העולמות שחיות זה ענין
כל דחיות כולם", את מחי' "ואתה הכתוב בלשון נרמז

מ היא אותיותהנבראים היינו "אתה' פירוש: "אתה",
כי אותיות, כ"ב על רמז והוא ה"א, אות בתוספת א"ת
והה' תי"ו, ועד מאל"ף עצמן האותיות הן - א"ת
האותיות. נוצרות שמהן הפה מוצאות חמש על רומזת
כל נתהוו יתברך, דיבורו שהן אלו, אותיות ידי ועל
כל פיו וברוח נעשו שמים ה' "בדבר כמ"ש הנבראים,

בעשרה שנינו (וכן העולם).מאמרותצבאם" נברא

íãàá úåéúåàä åîë ,ãáì äøàä ÷ø íä úåéúåàäå
.'åë ùôðä éùåáì ÷ø ïä

ומחי' הבורא האלקי שהכח שנתבאר מה גם וזהו
אותיות) כ"ב על הרומז "אתה", (בחינת הנבראים את
לבד, הארה רק הן "אותיות" שהרי לבד, הארה רק הוא
בשם שנקראות שבאדם, הדיבור האותיות וכמו

להנפש. "לבוש"

של בלבו וחמדה אהבה איזו "כשנופלת ולדוגמא:
בה ולהרהר לחשב המוח אל מהלב שעולה קודם אדם
אל בלב וחשיקה פשוט חפץ רק עדיין אותיות בה אין
מהלב ועולה כשחוזר דרק אצלו", הנחמד ההוא הדבר
אל מכח תאותו להוציא איך בה ולהרהר "לחשב למוח
אותיות נולדה בכאן הרי . . המאכל להשיג הפועל
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‚Èאפילו הקידוש זמן שהגיע אחר לברך והתחיל עבר ואם
המזון בברכת שבת של יזכיר לא משחשכה לברך התחיל
יזכיר האיך יום מבעוד בחול שגמר הסעודה על שמברך דכיון
שאינו אע"פ הלילה תוך עד סעודתו משך אם אבל שבת של בה
לא שעדיין אע"פ המזון בברכת שבת של להזכיר צריך רשאי

מאליה. שבת קדושת עליו חלה שכבר קידש

שצריך סעודתו וגמר וקידש מפה פירס שאם לומר צריך (ואין
מפה ופירס החמיר אם אפילו המזון בברכת שבת של להזכיר
ברכת מברך וגם הקידוש זמן שהגיע קודם יום מבעוד וקידש

שבת): קדושת עליו חלה שקידש דכיון יום מבעוד המזון

„Èבא ואמרו יום מבעוד הסעודה גמר אחר שותין שהיו שנים
הקידוש זמן עדיין הגיע שלא אע"פ היום קידוש ונקדש
ולשתות לחזור רוצים ואם שיקדשו עד לשתות עליהם נאסר
הגפן פרי בורא ולברך לחזור הם צריכים רשאים שאינם אע"פ
אם אבל שיקדשו עד משתיה דעתם הסיחו לקדש שאמרו שכיון
כמו קידוש של כוס על לברך צריכים אינם מיד מקדשים
של מכוס דעתם הסיחו לא זו באמירה שהרי למעלה שנתבאר

קידוש:

ÂËוטעם עבר או שכח אם קידוש קודם לטעום שאסור אע"פ
ואסור שנזכר מיד לקדש צריך גמורה סעודה אכל אפילו
הגפן פרי בורא יברך ולא שיקדש עד משנזכר כלום לטעום לו
הפת על מקדש אם וכן יין על כבר בירך אם קידוש של כוס על
הכוס על מקדש אם ואף כבר בירך אם המוציא לברך צריך אין
שנתבאר כמו אח"כ שאוכל הפת על המוציא לברך צריך אין
אחר עוד לאכול צריך אין סעודתו שגמר אחר נזכר (ואם למעלה
דכיון שלאחריו שבת סעודת במקום הקידוש שיהא כדי הקידוש
נקראת היא הרי השבת שנכנס אחר משחשכה הסעודה שאכל
שבת). סעודת במקום קידש הרי אחריה וכשמקדש שבת סעודת

המ שבירך אחר נזכר לאואם המוציא פרוסת שטעם קודם וציא
תהא שלא כדי קידוש קודם מהפת לטעום ויצטרך היין על יקדש
לפניו אין אם ואף הפת על יקדש אלא לבטלה המוציא ברכת
ואף הפסק זה אין לפניו שיביאו עד להמתין וצריך משנה לחם
כיון כלל הפסק זה אין לו שיביאו להם ולומר לדבר יצטרך אם

קס"ז: בסימן שנתבאר וכמו הסעודה לצורך שהוא

טֿטו סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

•
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ìò ÷ø ,ùôð úøéñî ìò íòè äøåúá øëæð àì ïëìå
êé÷ìà 'éåä úà äáäàì ù"îë íòè øîàð äáäà
ïåéë ,ùôð úøéñî ìò íòè äæ ïéàå ,êééç àåä éë
àåä ùôð úøéñî éøäå ,êééç àåä éë àåä íòèäù

.ãâðî åééç êéìùäì
השכל מן למעלה היא נפש שמסירת מאחר
נפש, מסירת על טעם בתורה מצינו לא לכן והדעת,
שכלי טעם שיש לומר מתאים השם אהבת על דרק
אלקיך הוי" את "לאהבה וכמ"ש האהבה, סיבת שהיא
הוא שהקב"ה ומשיג מבין דכשאדם חייך", הוא כי
ותשוקה באהבה ממילא בדרך מתעורר חייו, מקור
נפשו. חיי מקור שזהו מאחר יתברך אליו להתקרב

סיבה אינה חייך" הוא ד"כי זו הסברה אולם
נפש מסירת שהרי יתברך, עבורו נפשו ימסור שהאדם

ההיפךלהשליךשענינה הוא יתברך עבורו מנגד חייו
חייך". הוא "כי של

בכל הנז' לאהבה המעוררים ה"טעמים כל וכן
נפש". מסירת על טעם זה אין . . החכמים ספרי

ùôð úøéñî ìò ìëùå íòè êééù ïéàù ïéðòä àìà
.úòãä ïî äìòîìù äðéçáî ç÷ìð ùôð úøéñîä éë

שייך לא נפש,שוםובאמת מסירת על בשכל טעם
את המחזק ענין על רק להסכים יכול השכל שהרי

מציאותו, את המאבד דבר על לא אבל האדם מציאות
שלמעלהולפיכך מבחינה מקורו נפש המסירת ענין כל

הדעת. מן

הדעת, מן למעלה היא נפש שמסירת זה, ענין -

ופושעי שבקלים קל "אפילו דהרי בחוש, גם רואים
ואף כו' הרוב על ה' קדושת על נפשם מוסרים ישראל
וגם ה'. גדולת יודעים ואין הארץ ועמי בורים הם אם
ה'] [בגדולת כלל בה' מתבוננים אין שיודעים במעט
כלל.. בה' והתבוננות דעת מחמת נפשם מוסרים ואין
אחד בה' לכפור כלל אפשר שאי דבר הוא כאילו רק

כלל". ומענה וטענה טעם שום בלי

שהקב שמה זה, פי על ""[והנה, חייךה אינההוא "

מנגד חייו וישליך נפשו ימסור שהאדם מספקת סיבה

והקב ישראל בני בין שהקשר מזה, מובן ית', ה"עבורו

יותר עמוק קשר הוא נפש, המסירת כח בא שממנו

הקב עם ש"מהקשר זה בגלל חייך"ה ."הוא

ומבאר:] שהולך וזהו

'úé àåäù äî åðééä êééç àåä éë ùåøéô äðä éë
äéçî æ"éòù ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë àìîî
àìîî úðéçáã ìéòì 'úð øáëå ,ïéîìò ìë äåäîå
åúåäî ìáà ,'úé åðîî ãáì äøàä ÷ø àåä ááåñå
úåéäì åìéôà ììë ïéîìò øãâá åðéà 'úé åúåîöòå
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.ïéîìòì àìîîå ááåñ
מאתו החיות השפעת על קאי חייך" הוא "כי
ובשתי העולמות, את ולהחיות לברוא יתברך
כל הממלא אור שני), (פרק לעיל שנזכרו המדריגות
הארה רק הם דשניהם עלמין, כל הסובב ואור עלמין
אינו יתברך ועצמותו מהותו משא"כ יתברך, ממנו לבד
שהוא ית' עליו לומר שייך ולא כלל עלמין בגדר

עלמין". כל "סובב אפילו

úåîìåòäù äî úå÷ìàä ø÷éò àéä äæ àì éë
.'úé åðîî íúåéç íéìá÷îå åðîî íéåäúî

יש לברוא ויכולתו בכוחו יתברך הוא שרק אע"פ
לברוא שיכולתו הקב"ה של זו גדלות מקום מכל מאין,
זה דאין העיקרית, גדלותו את מבטאת אינה מאין יש
העיקרית, ושלימותו מעלתו היינו - האלקות" "עיקר

יתברך. אצלו לגמרי טפל ענין רק אלא

øçàìå íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà éøäù
àøåá äéä àì åìéà íâå ,ùîî äåùá àøáðù

.'úé åéðôì äåù ìëä äéä úåîìåòä
תופ אינו העולמות בריאת אצלוענין כלל מקום ס

הי' העולמות את בורא הקב"ה הי' לא אילו שגם ית',
עד הוא "אתה שאומרים וכפי יתברך, לפניו שווה הכל
העולם", משנברא הוא אתה העולם, נברא שלא
שנברא קודם ממש בשווה הכל יתברך שאצלו פירוש,
(וכן עוה"ז דבריאת העולם, שנברא ולאחר העולם
שינוי שום פועלת אינה העליונים) העולמות כל בריאת
לא ה' אני (וכמ"ש ליש מאין בהבראם יתברך בו
מקום תופס אינו הבריאה ענין שכל לפי והיינו שניתי),

יתברך. ומהותו בעצמותו

äøàä ÷ø åäæ úåîìåòä äåäîå äéçîù äî àìà
ùé äàéøáä '÷ð êëìã à"îá ù"îëå .'úé åðîî
äøàä é"ò ÷ø àåä ùéä úååäúä úðéçáù ,ïéàî

.êøáúé åúåîöòå åúåäî éáâì ïéà '÷ðù ,ãáì
רק הוא העולמות את ובורא המהווה האלקי הכח
יתברך), ועצמותו מהותו (ולא יתברך ממנו הארה
בביטוי הפירושים אחד שזהו אחר במקום וכמבואר
הבריאה הלא מובן, אינו דלכאורה מאין", יש "בריאה
מדוע וא"כ הכל", ממך "כי וכמ"ש יתברך, ממנו היא
ה"יש" הוא יתברך הוא והלא "מאין", שנבראו אומרים

האמיתי? וה"מצוי"

את המחי' הבורא האלקי שהכח הוא, התירוץ אלא
לבד, הארה אלא שאינו לפי "אין", נקרא העולמות

ועצמותו מהותו לגבי וחשיבות ערך שום לה שאין
יתברך.

שאינו השמש כדור גוף לגבי השמש אור וע"ד
שינוי שום פועלת שאינה השמש מן לבד הארה אלא
הוא אם בין בשמש ושינוי נפק"מ שום דאין בשמש,
או תוקפו בכל הארץ אל מגיע אורו שאין המעונן יום
עצום וחום שרב כשיש הקיץ באמצע בהיר יום הוא
שום עושים אינם באור אלו שינויים דכל - בעולם
"הארה כי האור, של מקורו השמש, כדור בגוף שינוי
להיות ב"מאור", שינוי שום עושה אינה לבד"
כדור גוף של ועצמותו מגופו חלק אינו ש"הארה"

("אפשיין"). בעלמא הארה רק השמש

הוא העולמות את ומחי' הבורא האלקי הכח וכך
שינוי שום פועלת שאינה יתברך מאתו לבד הארה רק
העולם נברא שלא עד הוא "אתה ולפיכך יתברך, בו

ממש". בשוה שנברא ולאחר

åðééä äúàå ,ùåøéô ,íìåë úà äéçî äúàå ù"îëå
,úåàöåî 'äå å"éú ãòå 'àî 'ä øáã úåéúåà á"ë

.íìåë úà äéçî úåéúåàä éãé ìòù
לבד הארה אלא אינה העולמות שחיות זה ענין
כל דחיות כולם", את מחי' "ואתה הכתוב בלשון נרמז

מ היא אותיותהנבראים היינו "אתה' פירוש: "אתה",
כי אותיות, כ"ב על רמז והוא ה"א, אות בתוספת א"ת
והה' תי"ו, ועד מאל"ף עצמן האותיות הן - א"ת
האותיות. נוצרות שמהן הפה מוצאות חמש על רומזת
כל נתהוו יתברך, דיבורו שהן אלו, אותיות ידי ועל
כל פיו וברוח נעשו שמים ה' "בדבר כמ"ש הנבראים,

בעשרה שנינו (וכן העולם).מאמרותצבאם" נברא

íãàá úåéúåàä åîë ,ãáì äøàä ÷ø íä úåéúåàäå
.'åë ùôðä éùåáì ÷ø ïä

ומחי' הבורא האלקי שהכח שנתבאר מה גם וזהו
אותיות) כ"ב על הרומז "אתה", (בחינת הנבראים את
לבד, הארה רק הן "אותיות" שהרי לבד, הארה רק הוא
בשם שנקראות שבאדם, הדיבור האותיות וכמו

להנפש. "לבוש"

של בלבו וחמדה אהבה איזו "כשנופלת ולדוגמא:
בה ולהרהר לחשב המוח אל מהלב שעולה קודם אדם
אל בלב וחשיקה פשוט חפץ רק עדיין אותיות בה אין
מהלב ועולה כשחוזר דרק אצלו", הנחמד ההוא הדבר
אל מכח תאותו להוציא איך בה ולהרהר "לחשב למוח
אותיות נולדה בכאן הרי . . המאכל להשיג הפועל
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c"agקפד i`iyp epizeax zxezn

להתגלות ישראל בני זכו זה ביטול ידי ועל סיני.
תורה. דמתן האלקות

נתעוררו ישראל שכל אחשורוש, בימי הי' וכך
זמן לגבי שאת ביתר ועוד נפש, ומסירת ביטול בבחינת

תורה. מתן

çë úîçî äæ ìåèá äéä äøåú ïúîá éë
íéîëå ,'åë øä íäéìò äôëù àìéòìã àúåøòúàä
ãöî ìåèáä äéä ùåøåùçà éîéá ìáà ,'åë íéðôä

.äìçú àúúìã àúåøòúà úðéçá ,íîöò
תורה מתן זמן לגבי הפורים בימי היתרון טעם
כח מחמת זה ביטול הי' תורה במתן כי הוא,
עליהם "כפה בפירוש וכמשנת"ל דלעילא, האתערותא
מחמת להשם באהבה נתעוררו שבנ"י כגיגית', הר
לפנים", הפנים "כמים בבחינת מלמעלה, האהבה גילוי

ויגיעתם; עבודתם פרי זה ביטול הי' ולא

מצד הביטול להם בא אחשורוש, בימי משא"כ
אתערותא בחינת ובחירתם, עבודתם ידי על עצמם,
התגלות של זמן אז הי' לא (שהרי תחלה דלתתא
פנים הסתר אז שורר הי' אדרבה, העליונה, אהבה

נורא).

ïåéìò íå÷îî àåä æ"éò êùîðù äëùîää íâ ïëìå
.øúåé

מתן זמן לגבי הפורים בימי מעלה שיש כשם
היתה הפורים בימי שרק בנ"י, מצד תורתנו

גם מעלה יש כך ויגיעתם, עבודתם מצד ההתעוררות

לגבימ הפורים בימי שנמשך האלקי האור מדריגת צד

כאן צדק' ה'צמח בהגהת וכמבואר תורתנו, מתן זמן

הבאה מלמעלה) (ההתעוררות דלעילא" דה"אתערותא

(עבודת דלתתא" מ"אתערותא וכתוצאה לאחרי

מה"אתערותא יותר עליונה ממדריגה היא האדם),

עבודת הקדמת בלי חנם חסד בתור שבאה דלעילא"

העליונה אהבה בגילוי שהתחיל תורה, (כבמתן האדם

כנ"ל).

äìçúä ,åìçä ÷ø '÷ð äøåú ïúîáù éåìéâäù ãò
àø÷ðù ,íéøåôá íäì êùîðù äëùîää øåà éáâì

.øîâä åäæù ìá÷å
נקרא תורה שמתן הטעם יותר בעומק יובן ובזה

קבלת גמר נחשב שאז הפורים, ימי לגבי "החלו" בשם

שבמתן ישראל, של במצבם להמעלה דנוסף התורה.

דלעילא האתערותא כח מחמת רק הביטול בא תורה

מצד גם הנה - עצמם מצד הביטול הי' הפורים ובימי

תורה מתן נקרא מלמעלה שנגלה האלקי האור מדריגת

כי הפורים, ימי לגבי לבד ו"תחילה" "החלו" בשם

רקותכלית"גמר" הי' "וקבל") (שנקרא ההמשכה

ממהותו לישראל נמשך אז שרק הפורים, בימי

ממש. יתברך ועצמותו

.'åë íéãåäéä ìá÷å åäæå
e wxt yipi` aiig d''c
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dxe` ixry

זאתÂ‰�‰(ו) בהתבוננות היטב והלב המוח העמקת ע"י
למס"נ והוא בכללות כ"ע סובב דבחי' השני'

אז כנ"ל ממש כ"עבאח"פ סובב מבחי' יומשך ודאי עי"ז
הזרוע אור דבחי' העליון אור בחי' בכלל הוי"ה שם שהוא
גם האדם נשמת על חיוורא נהורא שנקרא עליון לצדיק
ממש הוי"ה נרי אתה כי מ"ש והוא שבישראל קטן בניצוץ
דקאי ראשי עלי נרו בהלו וכמ"ש נרי תאיר אתה כי וכן
הוי"ה שם בבחי' שהוא הזה העליון אור בחי' על הכל
במס"נ כאו"א על האלקי אור יאיר שמשם ממש דאצילות
דשמע ביח"ע דוקא הזאת התבוננות ע"י באח"פ שלו
אלקות בחי' שהוא המאיר אור הנקרא והוא כו' ישראל
ממש נפשך בכל אלקיך הוי"ה את ואהבת אמר וע"ז ממש

ממש חייך הוא כי אלקיך הוי"ה את לאהבה וכמו כו'
כל דנשמת העצמות אור חיי כל מחצב מקור שמשם לפי
בהתבוננות ולבו דעתו להעמיק אדם יוכל איך אך כו' חי
שהוא מאחר ממש ב"ה א"ס עצמות שהוא הכללי דסוכ"ע
א' והרי כנ"ל העולמות חיי כל ממקור גם מעלה למעלה
(אפי' כלל דלמת"ב וסדכ"ס עילאין כל על עילאה דאנת
אין והשגה דבמח' ידוע הענין כו') דא"ק הקדומה מח'
ברצון אבל ממש ית' במהו"ע וכלל כלל והשגה תפיסה
והתכללות דביקות בו להיות שנתפס הוא ועצמי הפשוט
נפשך בכל מ"ש והוא ממש בו בו לדבקה כמ"ש ממש
ועוד וד"ל ממש אשא נפשי ה' אליך כו' נפשי כלתה וכמו
אחר ית' במהו"ע דבוק או"א כל יהיה ידו שעל דבר יש
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המדברים ועם עם כלשון אותיות שהן במוח
שאותיות נמצא העולם". ענייני כל בהם והמהרהרים

שבלב. לחמדה "לבוש" רק הן

ידן שעל שהאותיות ושכל, בחכמה הוא וכן
עצמו השכל מגוף חלק אינן שכלית סברא מסבירים
ערך שום להם שאין להשכל, חיצוני לבוש רק אלא
כבר היודע קטן לילד אפשר שלכן עצמו. להשכל
כל את לקרוא ואפילו עמוק פלפול להעתיק לכתוב,
מהשכל מאומה להבין מבלי בדיוק, והתיבות האותיות
כל את ש"תפס" ונמצא אלו, ותיבות באותיות המלובש
בתוך המלובש (השכל) מהדבר מאומה לו ואין הלבוש
השכל לגבי בעלמא הארה רק הן האותיות כי הלבוש.
כדור מגוף לבד הארה שהוא השמש אור (מעין עצמו

השמש).

úðéçáî íâ äìòîì àåä 'úé åúåîöòå åúåäî ë"àå
."êééç àåä éë" øëæðä åæ äâøãîå

äáäàì êùîð äæîå ,ááåñå àìîî åúåéä ÷ø åäæ éë
.àéðúá ù"îë êéúéåà éùôð ù"îëå ,êééç àåä éë
הנבראים לכל החיים מקור הוא שהקב"ה זה
"ממלא" הנקרא הקב"ה של אורו רק חייך")הוא ("הוא

אלקותו"סו של זו במדריגה ההתבוננות ידי ועל בב",
הוא כי אלקיך ה' את "לאהבה אהבה, באדם נולדת
בספר וכמבואר אויתיך", "נפשי נאמר זה ועל חייך",
"נפשי ופירוש הקב"ה, על קאי ד"נפשי" התניא,
האמתיים, וחיי נפשי ה' שאתה ד"מפני הוא, אויתיך"
כאדם לך ותאב מתאווה שאני פירוש אויתיך, לכך

נפשו". לחיי המתאוה

àìù êùîð ãâðî åééç êéìùäì ùôð úøéñîä ìáà
ééçî äìòîì àåäù ,'úé åúåîöòå åúåäîî ãøôéì
íãå÷ àåä äúàå éáéùç ùîî àìë äéî÷å ,íééçä

.'åë àøáðù
מנגד חייו להשליך שענינה נפש, המסירת אבל
למהותו מהביטול נמשך חייו), וביטול איבוד (היינו
ענין מכל לגמרי למעלה שהוא כפי יתברך ועצמותו
מן לגמרי למעלה שהוא והיינו (כנ"ל), הבריאה

ענין כל של המקור שהיא האלקית החייםההארה

החיים"). ("חיי

כלומר:

מגדר למעלה (שהוא ית' ומהותו עצמותו מצד
יתברך, בלעדו מציאות לאיזו מקום שום אין הבריאה)

הוא שאתה מאחר חשיבי, ממש כלא קמי' דכולא
שקודם כשם הרי ממש, בשוה ומשנברא שנברא קודם
כך מלבדו, כלל מציאות שום היתה לא העולם שנברא
ועצמותו מהותו לגבי הרי העולם, משנברא עתה
שום אין החיים") מחיי למעלה ("שהוא יתברך

כלל. מציאות

ית' ועצמותו מהותו עם בנ"י של הקשר מצד ולכן,
ית', שמו קדושת על נפשו את למסור מוכן ה"ה
ועצמותו ממהותו נפרד להיות רוצה שאינו דלהיות
מקום, תפיסת שום וחייו למציאותו אין ששם יתברך,

יתברך. עבורו חייו את לאבד מוכן כן על

ïëìå ,ìàøùéî 'à ìë çëá ùéù àåä äæ ìë äðäå
ìàøùé ìë ìöà ùîî ìòåôá ùôð úøéñî æà äéä

.êøáúé åúåãçàî ãøôéì àìù
אחד כל אצל בכח ישנו נפש מסירת של זה כח
כח נתגלה ואסתר מרדכי ובימי מישראל. ואחד
ליפרד שלא ישראל כל אצל ממש בפועל נפש המסירת
היו לא ח"ו כופרים היו ש"אם (כנ"ל יתברך מאחדותו

כלום"). להם עושים

øå÷î äéä éëãøî éë ,éëãøî øîàî úàå åäæå
.ì"ðë éãåäé ùéà ,ìåèáä

מאמר "ואת מודגש שבמגילה הטעם גם וזהו
של היו ההם בימים וההוראות שהציוויים גו'", מרדכי
בדור בנ"י ראש הי' שהוא משום רק זה שאין מרדכי,

שחי שעניןההוא משום אלא בדבריו, לשמוע יבים
של מכוחו בא ההם בימים שנדרש נפש המסירת
"מקור להיותו יהודי" "איש שנקרא הצדיק, מרדכי

הביטול".

ïúîáù ,úåùòì åìçä øùà úà íéãåäéä ìá÷å åäæå
äçøô øåáã ìë ìòå ,òîùðì äùòð åîéã÷äù äøåú
êëìù ,ùôð úøéñîå ìåèá úðéçá àåäù ,íúîùð
éîéá äéä êëå .úå÷ìà úåìâúä ,äøåú ïúîì åëæ

.úàù øúéá äæä ìåèáä ùåøåùçà
ימי בין והשייכות הקשר גם מובן הנ"ל כל פי על
ישראל כל נתעוררו שבשניהם תורה, מתן לזמן הפורים
יתברך: אליו נפש ומסירת ביטול של בתנועה ממש
לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בזה - תורה במתן
דבור כל על וכן העליון, לרצון הביטול ענין שהוא
נפש המסירת ענין ע"ד שהוא נשמתן, פרחה ודבור
כדי מהן פרחה שנשמתן יתברך), עבורו חייו (מסירת
הר במעמד להם שנתגלה יתברך באורו ולהכלל ליבטל
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להתגלות ישראל בני זכו זה ביטול ידי ועל סיני.
תורה. דמתן האלקות

נתעוררו ישראל שכל אחשורוש, בימי הי' וכך
זמן לגבי שאת ביתר ועוד נפש, ומסירת ביטול בבחינת

תורה. מתן

çë úîçî äæ ìåèá äéä äøåú ïúîá éë
íéîëå ,'åë øä íäéìò äôëù àìéòìã àúåøòúàä
ãöî ìåèáä äéä ùåøåùçà éîéá ìáà ,'åë íéðôä

.äìçú àúúìã àúåøòúà úðéçá ,íîöò
תורה מתן זמן לגבי הפורים בימי היתרון טעם
כח מחמת זה ביטול הי' תורה במתן כי הוא,
עליהם "כפה בפירוש וכמשנת"ל דלעילא, האתערותא
מחמת להשם באהבה נתעוררו שבנ"י כגיגית', הר
לפנים", הפנים "כמים בבחינת מלמעלה, האהבה גילוי

ויגיעתם; עבודתם פרי זה ביטול הי' ולא

מצד הביטול להם בא אחשורוש, בימי משא"כ
אתערותא בחינת ובחירתם, עבודתם ידי על עצמם,
התגלות של זמן אז הי' לא (שהרי תחלה דלתתא
פנים הסתר אז שורר הי' אדרבה, העליונה, אהבה

נורא).

ïåéìò íå÷îî àåä æ"éò êùîðù äëùîää íâ ïëìå
.øúåé

מתן זמן לגבי הפורים בימי מעלה שיש כשם
היתה הפורים בימי שרק בנ"י, מצד תורתנו

גם מעלה יש כך ויגיעתם, עבודתם מצד ההתעוררות

לגבימ הפורים בימי שנמשך האלקי האור מדריגת צד

כאן צדק' ה'צמח בהגהת וכמבואר תורתנו, מתן זמן

הבאה מלמעלה) (ההתעוררות דלעילא" דה"אתערותא

(עבודת דלתתא" מ"אתערותא וכתוצאה לאחרי

מה"אתערותא יותר עליונה ממדריגה היא האדם),

עבודת הקדמת בלי חנם חסד בתור שבאה דלעילא"

העליונה אהבה בגילוי שהתחיל תורה, (כבמתן האדם

כנ"ל).

äìçúä ,åìçä ÷ø '÷ð äøåú ïúîáù éåìéâäù ãò
àø÷ðù ,íéøåôá íäì êùîðù äëùîää øåà éáâì

.øîâä åäæù ìá÷å
נקרא תורה שמתן הטעם יותר בעומק יובן ובזה

קבלת גמר נחשב שאז הפורים, ימי לגבי "החלו" בשם

שבמתן ישראל, של במצבם להמעלה דנוסף התורה.

דלעילא האתערותא כח מחמת רק הביטול בא תורה

מצד גם הנה - עצמם מצד הביטול הי' הפורים ובימי

תורה מתן נקרא מלמעלה שנגלה האלקי האור מדריגת

כי הפורים, ימי לגבי לבד ו"תחילה" "החלו" בשם

רקותכלית"גמר" הי' "וקבל") (שנקרא ההמשכה

ממהותו לישראל נמשך אז שרק הפורים, בימי

ממש. יתברך ועצמותו

.'åë íéãåäéä ìá÷å åäæå
e wxt yipi` aiig d''c
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.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

זאתÂ‰�‰(ו) בהתבוננות היטב והלב המוח העמקת ע"י
למס"נ והוא בכללות כ"ע סובב דבחי' השני'

אז כנ"ל ממש כ"עבאח"פ סובב מבחי' יומשך ודאי עי"ז
הזרוע אור דבחי' העליון אור בחי' בכלל הוי"ה שם שהוא
גם האדם נשמת על חיוורא נהורא שנקרא עליון לצדיק
ממש הוי"ה נרי אתה כי מ"ש והוא שבישראל קטן בניצוץ
דקאי ראשי עלי נרו בהלו וכמ"ש נרי תאיר אתה כי וכן
הוי"ה שם בבחי' שהוא הזה העליון אור בחי' על הכל
במס"נ כאו"א על האלקי אור יאיר שמשם ממש דאצילות
דשמע ביח"ע דוקא הזאת התבוננות ע"י באח"פ שלו
אלקות בחי' שהוא המאיר אור הנקרא והוא כו' ישראל
ממש נפשך בכל אלקיך הוי"ה את ואהבת אמר וע"ז ממש

ממש חייך הוא כי אלקיך הוי"ה את לאהבה וכמו כו'
כל דנשמת העצמות אור חיי כל מחצב מקור שמשם לפי
בהתבוננות ולבו דעתו להעמיק אדם יוכל איך אך כו' חי
שהוא מאחר ממש ב"ה א"ס עצמות שהוא הכללי דסוכ"ע
א' והרי כנ"ל העולמות חיי כל ממקור גם מעלה למעלה
(אפי' כלל דלמת"ב וסדכ"ס עילאין כל על עילאה דאנת
אין והשגה דבמח' ידוע הענין כו') דא"ק הקדומה מח'
ברצון אבל ממש ית' במהו"ע וכלל כלל והשגה תפיסה
והתכללות דביקות בו להיות שנתפס הוא ועצמי הפשוט
נפשך בכל מ"ש והוא ממש בו בו לדבקה כמ"ש ממש
ועוד וד"ל ממש אשא נפשי ה' אליך כו' נפשי כלתה וכמו
אחר ית' במהו"ע דבוק או"א כל יהיה ידו שעל דבר יש
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c"agקפו i`iyp epizeax zxezn

.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈ�Ú‰Âנקודים שעקודים בכהאריז"ל איתא הנה כי
בריאה עקודים בי"ע, עולמות ג' הוא וברודים
הוא דפרטות אצי' שהוא ברודים יצירה, נקודים דכללות,
שייך הוא דאריך שחכמה בהרמ"ז כמשנ"ת דכללות עשי'
דכללות, בי"ע נמשך דפרטיות בי"ע בירור וע"י לאצי',

מה דוגמא ע"ד ידענווהוא עשר גאון האי מרב ששאלו
מדה"ר, הי"ג מהו וא"כ ידענו לא עשר שלשה ע"ס
אור מצוחצח אור צח אור ראשים ראשי ג' שהוא והשיב
דשמעון ובברייתא מהיו"ד, גבוהים הג' וא"כ קדמון,
היו"ד וא"כ בי"ע כנגד הוא שהשלשה איתא הצדיק
שהיו מהמשנה לדבריו ראי' להביא ואפשר מהג', גבוהים
דינא לענין קל הי' ראשונים והשלשה תעניות י"ג מתענין

כנגד הוא שהג' הרי במשנה, כמבואר אחרונים מהעשרה
שאפ"ל מוכרח אינו אך חומרות. כ"כ בהם אין ולכן בי"ע
ראשים ראשי ג' נגד הוא ראשונים תעניתים שהג' שלפי
שהוא גבוה בחי' לגבי כי חומרות, כ"כ בהם אין לכן
שהוא מה וכל גזירות כ"כ שייך אין מאתעדל"ת למעלה
אינם באמת אך יתירא, חומרא לנהוג צריך יותר למטה
ראשי הג' נמשך עי"ז דבי"ע בירור ע"י כי חלוקים
ראשי הג' שנמשך אומר גאון האי שרב ונמצא ראשים,
שע"י עבודה סדר מפרש הצדיק דשמעון וברייתא ראשים,
שפעל ע"י וכמ"כ ראשים, ראשי הג' נמשך בי"ע בירור
בי"ע עולמות הג' נתגלה עי"ז בבי"ע מ"ן העלאת יעקב

דכללות.

dpal lwn awri el gwie
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.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úåìéöàã úåøéôñá äìáâää ïôåà
íâåשהם כפי 'אדם'úåìéöàáהספירות נקראים הם ששם

úåøéôñ øùòã òãåðëå ,äìáâä úðéçáî äìòîì äæ éøä
úåìéöàã,מוגבלת לא היא עצמה בפני ספירה כל הרי

הרי וכו' בינה וזה חכמה שזה הגדרה שם שיש למרות

סופית אין בינה היא והבינה סופית אין חכמה היא החכמה

ïëו íâ àø÷ðå ïúåèùôúäì óåñ ïéàיצירה 53øùòבספר
äî éìá úåøéôñהגבלה בלי כלומר מהות) åë',(בלי

äøéöé øôñá àúéàãëå54óåñ íäì ïéàù øùò ïúãî–

úðéçááפירושו, øùòã øåòéùå äãî úðéçáá ïäù åîë íâù
íéãçåéî íéúåäîנפרדת בחינה היא ספירה íäשכל éøä

øçà.הספירות íå÷îá áåúëù åîëå 'åë óåñ ïéà úðéçáá
íä éøä íå÷î ìëîåדאצילות הספירות -íãà øåéö úðéçáá

אליהו בפתח בזוהר àðéîéוכהלשון àòåøã ãñç(ימין (זרוע

àìàîù àòåøã äøåáâ(שמאל àçåî(זרוע äîëç 'åë(מוח)

úðéçáá àá øåàäù éìëá øåà úåùáìúä úðéçáá ,'åë
ïôåà éôìù úãçåéî éìë øåà ìëì ùéù ,'åë éìëäá àñéôú
à÷åã äîëçä øåàì éìë àåä äîëçä éìëã ,øåàä àåä äæë
äøåáâå ãñç úåãîäá ïëå ,'åë à÷åã äðéáä øåàì äðéáä éìëå

.'åë úãçåéî éìë øåà ìëì ùéù 'åë
å úåâéøãî é÷åìéç íéìëá ùéù òãåðëåלזהההוכחהåîë

íééç õòá áåúëù55הזוהר דברי חד56על וחיוהו "איהו
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ב.53. משנה א, פרק

ד'.54. משנה שם,

בו55. שיש ביארנו דאצילות בז"א כי דע חיים: העץ לשון וזה
בבחי' נחלקים מנוקדות הויות ט' ובתוכם גוף הנקרא לבושים מיני ג'
כי דע אמנם השמות בשער כנזכר נרנ"ח שהם והרוחניות הפנימיות
כנזכר א' ספירה רוחניות הוא הוי"ה כל כי א' קשר הם הויות אלו כל
יהיה ולא א' בהוי"ה נרנ"ח של אלו בחי' ד' נכללו איך וא"כ שם
והפנימיות רוחניות זה כל כי הוא הטעם אמנם מהד' א' לכל הוי"ה
ד' כל של לנשמה נשמה והיא חיה בחי' והיא לבדה א' בחי' רק אינו
שבה חיה וי' שבה יחידה בחי' שבה י' וקוץ בכללם אבי"ע העולמות
בחינת הם כולם ואמנם שבה נפש ה' שבה רוח וו' נשמה ראשונה וה'
בחי' הה' כל כוללת בלבד א' הוי"ה היא וע"כ העולמות לכל חיה
עולם על הנאמר עשית בחכמה כולם וזה וספירה ספירה שבכל האלו
לבושים הג' ואמנם העולמות כל בכללות חיה היא חכמה כי אצילות

העולמות כל של נר"ן בחינת הם כולם דאצילות דז"א כלים הנקרא
כי שלה גופים אלו ג' נקרא חיה בערך אבל בע"ה כמ"ש דבי"ע כולם
החיה שהוא לחכמה גופני בית נקרא נשמה שהיא בינה אפי' הרי
שבכל הז"א של נשמה רוח הנפש כי העולה כלל והנפש הרוח ומכ"ש
וחיה שם אשר בז"א אצילות בעולם כלים ג' הנקראים הם עולמות
דז"א ונשמה פנימיות הנקרא היא העולמות כל של אנפין דזעיר
כמ"ש חד אינון וכלים עצמות האצילות למה תבין ובזה דאצילות
שהם שגרמוהי לפי בהון חד וגרמוהי וחיוהי ג' דף תקונים בהקדמת
כל של נשמה רוח נפש הנקרא גמור רוחניות בחי' הם דאצילות כלים

אל כלים נקראים ואינן חיוהיהעולמות וזהו חיוהי הנקרא חיה לגבי א
כל וע"ס) (נ"א וע"כ היטב זה והבן הנ"ל החיה אל לרמז וגרמוהי

אלקות. ממש הכלים כי גמור אלקות הוא האצילות
בהקדמה.56. זוהר תיקוני

c"ag i`iyp epizeax zxezn

במ"ש והוא כנ"ל הפשוט הרצון בנקודת במס"נ שיתפעל
הוא אנכי פי' היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו
ולמעלה הנ"ל הכללי כ"ע סובב בחי' דהיינו שאנכי מי
היום מצוך אנכי אשר הוא ממש ית' מהו"ע שהוא מזה
ממש ב"ה א"ס עצמות בחי' שאין לפי הוא והענין דוקא
מעשיות מצות ע"י כ"א ממש למטה גילוי לידי בא
לפי העליונות המדרגות כל סוף שהוא דוקא בעוה"ז
התחלות כל תחלת דהיינו דוקא בסופן תחלתן שנעוץ
הנקרא שזהו בפ"מ דמצוה המעשה שהוא הכל בסוף
שמור מצותיו ואת כו' דבר סוף כמ"ש ממש הוי"ה ארחות
חכם יתהלל אל בענין (וכידוע דלעילא האדם כל זה כי
ממש אותי וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת כ"א כו'
חפצתי באלה כי דוקא בארץ וצדקה ומשפט חסד לעשות
בחי' ממש אנכי אשר וזהו כו') ממש הקדום ורצון בחפץ
והיום דוקא מתגלה הוא בפ"מ במצות היום מצוך מהו"ע
שהן כמו ולא כו' לעשותם היום ז"ל כמ"ש דוקא בעוה"ז
מעשה בסוף אלא עליונים בעולמות ביח"ע ברוחניות

לפי והוא דוקא בגשמיות הריבפ"מ עליונים שעולמות
ע"י ב"ה א"ס מאור עו"ע ההשתלשלות בסדר באים הן
שיתגלה אפשר אי ודאי זה שמפני כידוע צימצומים ריבוי
כנ"ל כלל דלמת"ב בגילוי ממש ית' מהו"ע מבחינת בהם
ירידה בדרך אלא עו"ע השתלשלות בדרך שלא רק
בגשמיות בפ"מ המצות במעשה כמו לבד והתלבשות
ערך רוממות לעצם כי בגלוי למטה לבא שיכול הוא דוקא

כ"א כלל השתלשלות בדרך יבא לא עצמו דא"ס האור
וכידוע כלל בהדרגה שלא דוקא למטה התלבשות בדרך
לבא יוכל יותר יותר גבוה הגבוה שכל מקום בכל הכלל
לשבת המגביהי וכמ"ש דוקא נמוך היותר במקום בירידה
אשר בית איזה א' וכן כו' מרום אני וכתיב כו' המשפילי
שכינתו צמצם ועכ"ז יכלכלוהו לא ושה"ש השמים כי כו'
בענין הוא וכך גשמי ומקום בהיכל הארון בדי בין
אשר וז"ש בפ"מ מצוה בכל ממש א"ס אור התלבשות
ענין (וזהו כו' בעוה"ב למחר ולא דוקא היום מצוך אנכי
כלי והוא הנר שבאור דברים ד' על הנוסף החמישי דבר
אור ותורה מצוה נר כי וכמ"ש הכל המחזיק עצמו הנר
בחי' שזהו תורה דאור ומקור עיקר לכל מחזיק הנר הרי
לפי כנ"ל ממש הוי"ה אור גילוי שהוא המאיר אור
וד"ל) דוקא מצוה נר שנק' הכלי שהוא דוקא שנתב"ס
גילוי להמשיך יש שבכחם בתו"מ המעשה בחי' והנה
בחי' הוא כנ"ל ממש הוי"ה דשם אור להאיר ית' מהו"ע
אור גלוי יבא דוקא שמחמתו הפתילה אחר שנמשך השמן
צלילת לפ"ע שהוא נה"ח שנק' המאיר דאור העליון
כו' האור את ומושך בפתילה שנשאב לפי כנ"ל השמן
ונה"א דנ"ח הללו אור גווני ב' לגלוי בא השמן דמן וכנ"ל
דברי שהוא דוקא האלה הדברי' והיו מ"ש והיינו כו'
(וכמ"ש כו' בפ"מ שיבואו היום מצוך אנכי אשר התורה
המצות מעשה כל כולל שהוא כו' וקשרתם כו' ושננתם

כידוע): דוקא
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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

,‰¯Â·‚‰Âיצרו את הכובש גיבור איזהו ארז"ל הנה
מלוכד ברוחו ומושל מגיבור א"א טוב שנאמר
צריך כו' עבודתו וע"י טבעי' מדות באדם יש הנה כי עיר

ו יצרו את שכובש כו' גיבור בחי' זהו אותם הופךלהפוך
ית' הוא שגם ע"ב ס"ט דף ביומא ארז"ל והנה כו' אותו
יפלא ולכאורה כעסו), הגי' (ובע"י כביכול יצרו את כובש
יצרו כי הוא והענין למעלה יצרו את כובש ל' שייך איך
את הכובש מ"ש צ"ל מתחלה והנה הגבורה מדת על קאי
כלל גבורה אינו זה דלכאור' מגיבור א"א טוב שנאמר יצרו
כו' הגבורה מדת שהוא יצרו את כובש אדרבה אם כי
מדת דהנה הוא והענין שמואל, המדרש הקשה זו וקושי'
למעשה והנה צמצום בחי' שהוא הדין מדת הוא הגבורה
כו' המידה שיהפוך המכון ועיקר היותר היא הצמצום מדת

טוב וזהו כו' תתהפך אעפ"כ הגבורה מדת שהיא אף והיינו
לרשעי') (אף אף מאריך בחי' והיינו כו' מגיבור א"א
לזה וראי' כידוע. כו' נעלה היותר ומדריגות מבחי' וממשיך
בגבורות ואם שנה שבעי' בהם שנותינו ימי ממ"ש היא
בני שאר שדרך לו' שייך איך יפלא ולכאו' שנה שמונים
יכול גבורה מבחי' שנמשך ואם שנה שבעי' לחיות אדם
הוא והענין כו' הגבורה ממדת היפך זה הלא שנה פ' לחיות
למעלה היא שנה פ' בחי' אבל מיו"ד כלול כ"א שנה ע' כי
ע"י בחי' מאיר שבה בינה בחי' התגלות שהיא מהמידות
שפי' לעיל כמ"ש פי' שנה פ' בגבורות אם וזהו וא"א,
למטה גם נמשך ולכן כו' אף מאריך בחי' היינו גבורה
וכמ"כ וד"ל שנה שמונים לחיות יכול ולכן יותר השפעה
כו'. טבעי' המידות להפוך פי' אף להאריך ג"כ האדם צריך
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קפז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈ�Ú‰Âנקודים שעקודים בכהאריז"ל איתא הנה כי
בריאה עקודים בי"ע, עולמות ג' הוא וברודים
הוא דפרטות אצי' שהוא ברודים יצירה, נקודים דכללות,
שייך הוא דאריך שחכמה בהרמ"ז כמשנ"ת דכללות עשי'
דכללות, בי"ע נמשך דפרטיות בי"ע בירור וע"י לאצי',

מה דוגמא ע"ד ידענווהוא עשר גאון האי מרב ששאלו
מדה"ר, הי"ג מהו וא"כ ידענו לא עשר שלשה ע"ס
אור מצוחצח אור צח אור ראשים ראשי ג' שהוא והשיב
דשמעון ובברייתא מהיו"ד, גבוהים הג' וא"כ קדמון,
היו"ד וא"כ בי"ע כנגד הוא שהשלשה איתא הצדיק
שהיו מהמשנה לדבריו ראי' להביא ואפשר מהג', גבוהים
דינא לענין קל הי' ראשונים והשלשה תעניות י"ג מתענין

כנגד הוא שהג' הרי במשנה, כמבואר אחרונים מהעשרה
שאפ"ל מוכרח אינו אך חומרות. כ"כ בהם אין ולכן בי"ע
ראשים ראשי ג' נגד הוא ראשונים תעניתים שהג' שלפי
שהוא גבוה בחי' לגבי כי חומרות, כ"כ בהם אין לכן
שהוא מה וכל גזירות כ"כ שייך אין מאתעדל"ת למעלה
אינם באמת אך יתירא, חומרא לנהוג צריך יותר למטה
ראשי הג' נמשך עי"ז דבי"ע בירור ע"י כי חלוקים
ראשי הג' שנמשך אומר גאון האי שרב ונמצא ראשים,
שע"י עבודה סדר מפרש הצדיק דשמעון וברייתא ראשים,
שפעל ע"י וכמ"כ ראשים, ראשי הג' נמשך בי"ע בירור
בי"ע עולמות הג' נתגלה עי"ז בבי"ע מ"ן העלאת יעקב

דכללות.
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úåìéöàã úåøéôñá äìáâää ïôåà
íâåשהם כפי 'אדם'úåìéöàáהספירות נקראים הם ששם

úåøéôñ øùòã òãåðëå ,äìáâä úðéçáî äìòîì äæ éøä
úåìéöàã,מוגבלת לא היא עצמה בפני ספירה כל הרי

הרי וכו' בינה וזה חכמה שזה הגדרה שם שיש למרות

סופית אין בינה היא והבינה סופית אין חכמה היא החכמה

ïëו íâ àø÷ðå ïúåèùôúäì óåñ ïéàיצירה 53øùòבספר
äî éìá úåøéôñהגבלה בלי כלומר מהות) åë',(בלי

äøéöé øôñá àúéàãëå54óåñ íäì ïéàù øùò ïúãî–

úðéçááפירושו, øùòã øåòéùå äãî úðéçáá ïäù åîë íâù
íéãçåéî íéúåäîנפרדת בחינה היא ספירה íäשכל éøä

øçà.הספירות íå÷îá áåúëù åîëå 'åë óåñ ïéà úðéçáá
íä éøä íå÷î ìëîåדאצילות הספירות -íãà øåéö úðéçáá

אליהו בפתח בזוהר àðéîéוכהלשון àòåøã ãñç(ימין (זרוע

àìàîù àòåøã äøåáâ(שמאל àçåî(זרוע äîëç 'åë(מוח)

úðéçáá àá øåàäù éìëá øåà úåùáìúä úðéçáá ,'åë
ïôåà éôìù úãçåéî éìë øåà ìëì ùéù ,'åë éìëäá àñéôú
à÷åã äîëçä øåàì éìë àåä äîëçä éìëã ,øåàä àåä äæë
äøåáâå ãñç úåãîäá ïëå ,'åë à÷åã äðéáä øåàì äðéáä éìëå

.'åë úãçåéî éìë øåà ìëì ùéù 'åë
å úåâéøãî é÷åìéç íéìëá ùéù òãåðëåלזהההוכחהåîë

íééç õòá áåúëù55הזוהר דברי חד56על וחיוהו "איהו
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ב.53. משנה א, פרק

ד'.54. משנה שם,

בו55. שיש ביארנו דאצילות בז"א כי דע חיים: העץ לשון וזה
בבחי' נחלקים מנוקדות הויות ט' ובתוכם גוף הנקרא לבושים מיני ג'
כי דע אמנם השמות בשער כנזכר נרנ"ח שהם והרוחניות הפנימיות
כנזכר א' ספירה רוחניות הוא הוי"ה כל כי א' קשר הם הויות אלו כל
יהיה ולא א' בהוי"ה נרנ"ח של אלו בחי' ד' נכללו איך וא"כ שם
והפנימיות רוחניות זה כל כי הוא הטעם אמנם מהד' א' לכל הוי"ה
ד' כל של לנשמה נשמה והיא חיה בחי' והיא לבדה א' בחי' רק אינו
שבה חיה וי' שבה יחידה בחי' שבה י' וקוץ בכללם אבי"ע העולמות
בחינת הם כולם ואמנם שבה נפש ה' שבה רוח וו' נשמה ראשונה וה'
בחי' הה' כל כוללת בלבד א' הוי"ה היא וע"כ העולמות לכל חיה
עולם על הנאמר עשית בחכמה כולם וזה וספירה ספירה שבכל האלו
לבושים הג' ואמנם העולמות כל בכללות חיה היא חכמה כי אצילות

העולמות כל של נר"ן בחינת הם כולם דאצילות דז"א כלים הנקרא
כי שלה גופים אלו ג' נקרא חיה בערך אבל בע"ה כמ"ש דבי"ע כולם
החיה שהוא לחכמה גופני בית נקרא נשמה שהיא בינה אפי' הרי
שבכל הז"א של נשמה רוח הנפש כי העולה כלל והנפש הרוח ומכ"ש
וחיה שם אשר בז"א אצילות בעולם כלים ג' הנקראים הם עולמות
דז"א ונשמה פנימיות הנקרא היא העולמות כל של אנפין דזעיר
כמ"ש חד אינון וכלים עצמות האצילות למה תבין ובזה דאצילות
שהם שגרמוהי לפי בהון חד וגרמוהי וחיוהי ג' דף תקונים בהקדמת
כל של נשמה רוח נפש הנקרא גמור רוחניות בחי' הם דאצילות כלים

אל כלים נקראים ואינן חיוהיהעולמות וזהו חיוהי הנקרא חיה לגבי א
כל וע"ס) (נ"א וע"כ היטב זה והבן הנ"ל החיה אל לרמז וגרמוהי

אלקות. ממש הכלים כי גמור אלקות הוא האצילות
בהקדמה.56. זוהר תיקוני

c"ag i`iyp epizeax zxezn

במ"ש והוא כנ"ל הפשוט הרצון בנקודת במס"נ שיתפעל
הוא אנכי פי' היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו
ולמעלה הנ"ל הכללי כ"ע סובב בחי' דהיינו שאנכי מי
היום מצוך אנכי אשר הוא ממש ית' מהו"ע שהוא מזה
ממש ב"ה א"ס עצמות בחי' שאין לפי הוא והענין דוקא
מעשיות מצות ע"י כ"א ממש למטה גילוי לידי בא
לפי העליונות המדרגות כל סוף שהוא דוקא בעוה"ז
התחלות כל תחלת דהיינו דוקא בסופן תחלתן שנעוץ
הנקרא שזהו בפ"מ דמצוה המעשה שהוא הכל בסוף
שמור מצותיו ואת כו' דבר סוף כמ"ש ממש הוי"ה ארחות
חכם יתהלל אל בענין (וכידוע דלעילא האדם כל זה כי
ממש אותי וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת כ"א כו'
חפצתי באלה כי דוקא בארץ וצדקה ומשפט חסד לעשות
בחי' ממש אנכי אשר וזהו כו') ממש הקדום ורצון בחפץ
והיום דוקא מתגלה הוא בפ"מ במצות היום מצוך מהו"ע
שהן כמו ולא כו' לעשותם היום ז"ל כמ"ש דוקא בעוה"ז
מעשה בסוף אלא עליונים בעולמות ביח"ע ברוחניות

לפי והוא דוקא בגשמיות הריבפ"מ עליונים שעולמות
ע"י ב"ה א"ס מאור עו"ע ההשתלשלות בסדר באים הן
שיתגלה אפשר אי ודאי זה שמפני כידוע צימצומים ריבוי
כנ"ל כלל דלמת"ב בגילוי ממש ית' מהו"ע מבחינת בהם
ירידה בדרך אלא עו"ע השתלשלות בדרך שלא רק
בגשמיות בפ"מ המצות במעשה כמו לבד והתלבשות
ערך רוממות לעצם כי בגלוי למטה לבא שיכול הוא דוקא

כ"א כלל השתלשלות בדרך יבא לא עצמו דא"ס האור
וכידוע כלל בהדרגה שלא דוקא למטה התלבשות בדרך
לבא יוכל יותר יותר גבוה הגבוה שכל מקום בכל הכלל
לשבת המגביהי וכמ"ש דוקא נמוך היותר במקום בירידה
אשר בית איזה א' וכן כו' מרום אני וכתיב כו' המשפילי
שכינתו צמצם ועכ"ז יכלכלוהו לא ושה"ש השמים כי כו'
בענין הוא וכך גשמי ומקום בהיכל הארון בדי בין
אשר וז"ש בפ"מ מצוה בכל ממש א"ס אור התלבשות
ענין (וזהו כו' בעוה"ב למחר ולא דוקא היום מצוך אנכי
כלי והוא הנר שבאור דברים ד' על הנוסף החמישי דבר
אור ותורה מצוה נר כי וכמ"ש הכל המחזיק עצמו הנר
בחי' שזהו תורה דאור ומקור עיקר לכל מחזיק הנר הרי
לפי כנ"ל ממש הוי"ה אור גילוי שהוא המאיר אור
וד"ל) דוקא מצוה נר שנק' הכלי שהוא דוקא שנתב"ס
גילוי להמשיך יש שבכחם בתו"מ המעשה בחי' והנה
בחי' הוא כנ"ל ממש הוי"ה דשם אור להאיר ית' מהו"ע
אור גלוי יבא דוקא שמחמתו הפתילה אחר שנמשך השמן
צלילת לפ"ע שהוא נה"ח שנק' המאיר דאור העליון
כו' האור את ומושך בפתילה שנשאב לפי כנ"ל השמן
ונה"א דנ"ח הללו אור גווני ב' לגלוי בא השמן דמן וכנ"ל
דברי שהוא דוקא האלה הדברי' והיו מ"ש והיינו כו'
(וכמ"ש כו' בפ"מ שיבואו היום מצוך אנכי אשר התורה
המצות מעשה כל כולל שהוא כו' וקשרתם כו' ושננתם

כידוע): דוקא
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

,‰¯Â·‚‰Âיצרו את הכובש גיבור איזהו ארז"ל הנה
מלוכד ברוחו ומושל מגיבור א"א טוב שנאמר
צריך כו' עבודתו וע"י טבעי' מדות באדם יש הנה כי עיר

ו יצרו את שכובש כו' גיבור בחי' זהו אותם הופךלהפוך
ית' הוא שגם ע"ב ס"ט דף ביומא ארז"ל והנה כו' אותו
יפלא ולכאורה כעסו), הגי' (ובע"י כביכול יצרו את כובש
יצרו כי הוא והענין למעלה יצרו את כובש ל' שייך איך
את הכובש מ"ש צ"ל מתחלה והנה הגבורה מדת על קאי
כלל גבורה אינו זה דלכאור' מגיבור א"א טוב שנאמר יצרו
כו' הגבורה מדת שהוא יצרו את כובש אדרבה אם כי
מדת דהנה הוא והענין שמואל, המדרש הקשה זו וקושי'
למעשה והנה צמצום בחי' שהוא הדין מדת הוא הגבורה
כו' המידה שיהפוך המכון ועיקר היותר היא הצמצום מדת

טוב וזהו כו' תתהפך אעפ"כ הגבורה מדת שהיא אף והיינו
לרשעי') (אף אף מאריך בחי' והיינו כו' מגיבור א"א
לזה וראי' כידוע. כו' נעלה היותר ומדריגות מבחי' וממשיך
בגבורות ואם שנה שבעי' בהם שנותינו ימי ממ"ש היא
בני שאר שדרך לו' שייך איך יפלא ולכאו' שנה שמונים
יכול גבורה מבחי' שנמשך ואם שנה שבעי' לחיות אדם
הוא והענין כו' הגבורה ממדת היפך זה הלא שנה פ' לחיות
למעלה היא שנה פ' בחי' אבל מיו"ד כלול כ"א שנה ע' כי
ע"י בחי' מאיר שבה בינה בחי' התגלות שהיא מהמידות
שפי' לעיל כמ"ש פי' שנה פ' בגבורות אם וזהו וא"א,
למטה גם נמשך ולכן כו' אף מאריך בחי' היינו גבורה
וכמ"כ וד"ל שנה שמונים לחיות יכול ולכן יותר השפעה
כו'. טבעי' המידות להפוך פי' אף להאריך ג"כ האדם צריך
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c"agקפח i`iyp epizeax zxezn

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבֹו הטּביע והּמּתכֹות החם, טבע הּוא ְְִִֶַַַַַַָָָָֹּברּו
האׁש אל ּבקרּוב הּמּתכֹות ּכאׁשר ּכן על ההתחּממּות, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָטבע
טבע הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבֹו הטּביע הּנפׁש ּכן מתחּמם, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּוא
חי הּגּוף הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבגזרת ּכן על להחיֹות, ְְֲִֵֵַַַַַַַַָָהחּיּות
לחּלק ׁשּי ׁשאינֹו אי מּובן מּזה אׁשר מּמילא, ּבדר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמהּנפׁש
יּוקׁשה ּכן ואם להראׁש, העקב ּבין הּגּוף את ׁשּמחּיה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבחּיּות

לתת מּכמֹו רֹותחים ּבמים העקב להכניס יֹותר ּבנקל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלּמה
ּכמֹו ּכ ּכל מרּגיׁש אינֹו העקב ולּמה ראׁשֹו, על רֹותחים ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמים

ָֹהראׁש.
.¯ev˜מר עלה ּבגֹורלנּו ּובאׁשר ׁשיחנא. ּגמלא לפּום ƒְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

ּכי זה, על להתגּבר ּכחֹות לנּו יׁש ּבוּדאי ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹהּגלּות,
הרעֹות. ּתצא לא עליֹון ְִִֵֵֶָָֹמּפי

] 'b [mFi][zWxRd"txz ,xI` `"i ,xn` ¨¨©¡Ÿ¦¨
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המשיך הרי התורה, בלימוד בעבודתו הרשב"י והנה

הוא ברוך סוף אין אור עצמות המשכת שבתורה בגליא

אצלו נקראת שהתורה עד התורה עם והתעצם בתורה,

לתלמידיו וכדאמר מדות, (למדו22בשם מדותי שנו בניי

ר' של מדותיו מתרומות תרומות שמדותי רש"י) תורתי,

ר' של משנותיו מעיקר ותרמתים (בחרתים עקיבא

במעלת דהנה רש"י) ברירה, אחר ברירה והיינו עקיבא,

בגמרא אמרו עקיבא בלום23ר' אוצר על24שהוא שמורה

במעלת נשגבה היותר המעלה שזהוא וכידוע הסדר,

מעולה, בסדר מסודר שכל דבר כל להיות ההשכלה,

מקרא עקיבא, ר' של הלימוד סדר היה כזה ובאופן

יפה בסדר וסדרם ואגדה, מדרש הלכה סברא משנה

אוצר בלום, אוצר נקרא טעמא ומהאי לתלמידיו, ללמדם

במאד, ונפלאים עמוקים שכלים ידיעות הרבה הכולל

בין מחיצה לעשות שכלו דעת עומק הגביר מקום ומכל

הוא וכן שם, בפירש"י וכמבואר והשכלה, השכלה

והתקשרותה נפשו עליית בענין עקיבא ר' של עבודתו

וכמבואר מסודר, בסדר כן גם היה העליונים בהפרצופים

בשלום נכנס עקיבא ר' הנה לפרדס, שנכנסו ד' בענין

לפי תרמ"ט מות, אחרי בד"ה (ומבואר בשלום ויצא

הוא הרצוא דפנימיות בהרצוא, יותר גבוה במדרי' שעלה

הבירורים, בעבודת לאלקות כלים לעשות למטה שוב

דאפילו והיינו יצרה) דוקא לשבת אלא בראה לתהו שלא

במדריגת הי' השם, קידוש על נפש המסירת בעת

ור' עילאה יחודא בחינת ישראל שמע שאמר ההשגה,

בני לרשב"י קרא מובהק25עקיבא תלמיד הי' שהרשב"י

תלמידיו. ומעיקרי
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מ הכלל בעסקנות מקובלת שיטה להם יש חב"ד נשיאי כ"ק אדמו"רהוד הראשון, אבינו כ"ק הוד

נפלא. באורח יסדה אשר הזקן

קדשו דברי :5וזה

בארץ אחד גוי אחד,6ישראל ה' מיט פארבונדן איז וועלט ערדישער דער אין אויך ישראל עם דער ,ַ

עניני הנה לכן רוחניות. גשמיות פון מאכט ישראל עם דער און גשמיות, רוחניות פון מאכט ַַהשי"ת
ישראל. עם של המוסרי מעמד עם זרוע שלובי הולכים ישראל עם של הכלכלי המצב

הכלל עסקנות מטעם ידועה במדה מוצאו ומעין הקונטרס כי –7ולהיות לתאר בהכרח הנה ,

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד של נשיאותו בימי הכלל עסקנות של הכללי המצב את – מאכן ַַבעקאנט
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.2 הערה לעיל וראה אלול. כז יום" ב"היום הועתק (5

כא. יז, הימיםֿא דברי כג. ז, שמואלֿב (6

ומעין (קונטרס ואילך שכג ע' כה. ע' ח"ז אגרותֿקודש ראה (7

ואילך). 4 ע'

c"ag i`iyp epizeax zxezn

- חיות זה חיוהי המילולי (במובן חד" וגרמוהי איהו
הגוף) - עצמות זה וגרמוהי úðéçáנשמה, àåä éäåéçã

å ,úåãî úðéçá éäåîøâå ïéçåîäזאתלעומתùãå÷ä úøâàá57

בתניא הזקן האדמו"ר אחרàúéàשל àåäבאופן éäåéçã
,íéìëä úðéçá éäåîøâå øåàäלדברי סתירה זה ולכאורה

המידות. זה והגרמוהי המוחין זה שחיוהי חיים' ה'עץ

הכלים בין ההבדל כללי באופן דהנה הוא, לסתירה והיישוב

והכלי סוף לאין וביטול קירבה מבטא שהאור האור, לבין

האורות על הכוונה חיוהי ולכן וישות, ריחוק מהåמבטא

המוחין על הולך שזה חיים' ב'עץ íâשאמר ïéçåîáã åðééä

íäù éäåéç úðéçáá íä íéìëäועדינים ìòåדקים øåàä åîë
å ,'åë ïéçåîä øåà éåìéâì íéìë íä ïëהרי גרמוהי, בענין כן

האר"י שאמר ומה הכלים, על הולך זה גרמוהי באמת

ש כוונתו המידות זה éäåîøâשגרמוהי åàø÷ðù úåãîã íéìë
.'åë úåãîä øåàì ÷ø íéìë íäזה כי המוחין לאור ולא

יותר נמוכה ברמה של.כלים שהמוח האר"י: כוונת וזוהי

לכלי. ביחס אור כמו שהוא ללב ביחס זך כך כל הוא האדם

הבדלי יש עצמם הכלים שבתוך הוכחה מכאן מקום, מכל

לכלי המוחין כלי בין ההפרש את שרואים כפי איכויות,

המידות.
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איתאּבּגמרp‰Â‰ג) א)א מז, ּגמלא(ּכתּבֹות "לפּום ¿ƒ≈ְְְְִַַָָָָֻ
הּגמל ּכח "לפי ז"ל: רׁש"י ּופרׁש ְִִִֵֵַַַַָָָָֹׁשיחנא",
ּבטרחֹות ּבא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אין ּדהלא מּׂשא", ְְֲִִֵַַַַָָָָָֹיטעינּוהּו
ּומאחר ּכחֹו, לפי אּלא האדם על ּבא ואינֹו ּבריֹותיו, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹעם
החֹוחים מּפני הּנה מׁשיחא, ּבעקבֹות הינּו הּגלּות ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָּדבזמן
מּׁשּום אׁשר ּומצוֹות, הּתֹורה את לקּים מאד קׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹוהּקֹוצים
ּכאּלה נמצאּו ּתֹורה ולֹומדי אלקים הּיראי ּבין ּגם הּנה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹזה
יכּסה החׁש אׁשר הּזאת, ּובעת הּזה ּבּזמן אׁשר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹהאֹומרים
ּדחי, אל מּדחי יֹורדים לּצלן רחמנא יֹום אל ּומּיֹום ְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָארץ,

א)וכאמּור ּכן(איכה על מחמּדיה", ּכל על צר ּפרׂש "ידֹו ְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
ּונתיבֹות ּדרכים למצא יכריח הּזמן ּכי לֹומר ּברּוחם ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָֹנֹופלים
אבל והּמצות, הּתֹורה אל הּלבבֹות לקרב ׁשֹונים ְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבאפנים
לנּו ונתן ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר אלקים הוי' ּכן, אינֹו ְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹהאמת
ּדֹורֹותינּו על וכאׁשר היא, נצחית הּלזאת הּתֹורה אמת, ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹּתֹורת
וחמה, ּבאף נרּדפים להיֹות הּגלּות, מר ּגֹורל עלה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָאּלה
הּוא ּובוּדאי הרעֹות, ּתצא לא עליֹון מּפי ּכי לדעת ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹעלינּו
עם ּבטרחֹות ּבא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אין ּכי ּכחנּו, ְְִִִִֵֵַָָָָֹלפי
הּוא וּדאי ודבר ּכחם, לפי אּלא עליהם נֹותן ואינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבריֹותיו,
ּומעּכב מֹונע ּכל נגד לעמד הּכח ּביׂשראל יׁשנֹו עּתה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹאׁשר
ׁשהיה מּכמֹו עז ויתר ׂשאת ּביתר והּמצות הּתֹורה את ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּלקּים
יֹותר הּגלּות ּבזמן ׁשּיׁש נפׁש הּמסירת ּכח והּוא הּבית, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹּבזמן

רֹואים הננּו ּגׁשמי, מׁשל ּפי על זה ויּובן הּבית. ּבזמן ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָמּכמֹו
ּבהׁשואה אצלֹו ׁשוים ּגּופֹו אברי ּכל ּכי עם ׁשהאדם, ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּבמּוחׁש
לֹו ּבנקל מקֹום ּומּכל ענינֹו, לפי ואחד אחד ּכל ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָּגמּורה
רֹותחים, ּבמים ראׁשֹו מּלתת רֹותחים ּבמים העקב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹלהכניס

אנׁשי אינֹווהּנה ׁשהעקב מּפני זה, על הּטעם אֹומרים העֹולם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּכאב יֹותר מרּגיׁש ּדהראׁש הראׁש, ּכמֹו ּכאב ּכ ּכל ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹֹמרּגיׁש
אינֹו העקב מה מּפני מּובן, אינֹו ּגּופא זה אמנם העקב. ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָמּכמֹו

נאמ אם הראׁש, ּכמֹו ּכ ּכל ּכאב מּפנימרּגיׁש הּוא ׁשהּטעם ר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
ּכן אינֹו מהּנפׁש, ּכ ּכל חּיּות ּבֹו אין העקב10ׁשהעקב ׁשהרי , ֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבתניא וכדאיתא מהּנפׁש, חי ׁשהראׁש ּכמֹו מהּנפׁש חי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּוא
מזגֹו לפי לֹו הראּוי וכח חּיּות מקּבל אבר וכל נא, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּפרק
והרגלים לדּבר והּפה לׁשמע והאזן לראֹות העין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּותכּונתֹו,
הּגּוף ּבכל מתּפּׁשט אֹותֹו המחּיה הּנפׁש חּיּות ּדהרי ,ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָלהלֹו
חלק נמצא אינֹו ׁשּבראׁש ּדכמֹו ּבהראׁש, ּכמֹו ּבהעקב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹּבׁשוה,
חלק אין ּבהעקב כן ּכמֹו הּנה חּיּות, ּבלא עצם אֹו מח ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּבׂשר

וידּוע חּיּות, ּבלא ועצם אין11ּבׂשר מהּנפׁש חי ּׁשהּגּוף ּדמה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּוא ׁשהּנפׁש אם ּכי הּגּוף, את להחיֹות מתעּסק ׁשהּנפׁש ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַזה
הּנפׁש הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּגזרת ּפי על ּכאׁשר כן על ּבעצם, ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָחי
הּמּתכֹות ּכמֹו ּבזה, והּמׁשל מּמּנּו. חי הּגּוף הרי ּבּגּוף ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמתלּבׁש
ׁשהאׁש לֹומר אין הרי האׁש, אל ּבקרּוב ּבהּמצאֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמתחּמם
הּקדֹוׁש ּבֹו הטּביע האׁש ּכי אּלא הּמּתכֹות, את ׁשּמחּמם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעסקֹו

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

סוף10) נתן דרבי אבות כן גם וראה א. נא, בנזיר קצת עיון צריך
לד. סימן א חלק הרגצובי) (להגאון פענח צפנת שו"ת לא, פרק

ה'ש"ת11) חיים מקור עמך כי המתחיל דיבור [מאמר] ראה

חייב המתחיל דיבור יג). עמוד [11 עמ' [ה'ש"ת המאמרים (בספר
נד). (קונטרס תש"ח אינש
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הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבֹו הטּביע והּמּתכֹות החם, טבע הּוא ְְִִֶַַַַַַָָָָֹּברּו
האׁש אל ּבקרּוב הּמּתכֹות ּכאׁשר ּכן על ההתחּממּות, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָטבע
טבע הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבֹו הטּביע הּנפׁש ּכן מתחּמם, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּוא
חי הּגּוף הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבגזרת ּכן על להחיֹות, ְְֲִֵֵַַַַַַַַָָהחּיּות
לחּלק ׁשּי ׁשאינֹו אי מּובן מּזה אׁשר מּמילא, ּבדר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמהּנפׁש
יּוקׁשה ּכן ואם להראׁש, העקב ּבין הּגּוף את ׁשּמחּיה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבחּיּות

לתת מּכמֹו רֹותחים ּבמים העקב להכניס יֹותר ּבנקל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלּמה
ּכמֹו ּכ ּכל מרּגיׁש אינֹו העקב ולּמה ראׁשֹו, על רֹותחים ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמים

ָֹהראׁש.
.¯ev˜מר עלה ּבגֹורלנּו ּובאׁשר ׁשיחנא. ּגמלא לפּום ƒְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

ּכי זה, על להתגּבר ּכחֹות לנּו יׁש ּבוּדאי ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹהּגלּות,
הרעֹות. ּתצא לא עליֹון ְִִֵֵֶָָֹמּפי
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המשיך הרי התורה, בלימוד בעבודתו הרשב"י והנה

הוא ברוך סוף אין אור עצמות המשכת שבתורה בגליא

אצלו נקראת שהתורה עד התורה עם והתעצם בתורה,

לתלמידיו וכדאמר מדות, (למדו22בשם מדותי שנו בניי

ר' של מדותיו מתרומות תרומות שמדותי רש"י) תורתי,

ר' של משנותיו מעיקר ותרמתים (בחרתים עקיבא

במעלת דהנה רש"י) ברירה, אחר ברירה והיינו עקיבא,

בגמרא אמרו עקיבא בלום23ר' אוצר על24שהוא שמורה

במעלת נשגבה היותר המעלה שזהוא וכידוע הסדר,

מעולה, בסדר מסודר שכל דבר כל להיות ההשכלה,

מקרא עקיבא, ר' של הלימוד סדר היה כזה ובאופן

יפה בסדר וסדרם ואגדה, מדרש הלכה סברא משנה

אוצר בלום, אוצר נקרא טעמא ומהאי לתלמידיו, ללמדם

במאד, ונפלאים עמוקים שכלים ידיעות הרבה הכולל

בין מחיצה לעשות שכלו דעת עומק הגביר מקום ומכל

הוא וכן שם, בפירש"י וכמבואר והשכלה, השכלה

והתקשרותה נפשו עליית בענין עקיבא ר' של עבודתו

וכמבואר מסודר, בסדר כן גם היה העליונים בהפרצופים

בשלום נכנס עקיבא ר' הנה לפרדס, שנכנסו ד' בענין

לפי תרמ"ט מות, אחרי בד"ה (ומבואר בשלום ויצא

הוא הרצוא דפנימיות בהרצוא, יותר גבוה במדרי' שעלה

הבירורים, בעבודת לאלקות כלים לעשות למטה שוב

דאפילו והיינו יצרה) דוקא לשבת אלא בראה לתהו שלא

במדריגת הי' השם, קידוש על נפש המסירת בעת

ור' עילאה יחודא בחינת ישראל שמע שאמר ההשגה,

בני לרשב"י קרא מובהק25עקיבא תלמיד הי' שהרשב"י

תלמידיו. ומעיקרי
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מ הכלל בעסקנות מקובלת שיטה להם יש חב"ד נשיאי כ"ק אדמו"רהוד הראשון, אבינו כ"ק הוד

נפלא. באורח יסדה אשר הזקן

קדשו דברי :5וזה

בארץ אחד גוי אחד,6ישראל ה' מיט פארבונדן איז וועלט ערדישער דער אין אויך ישראל עם דער ,ַ

עניני הנה לכן רוחניות. גשמיות פון מאכט ישראל עם דער און גשמיות, רוחניות פון מאכט ַַהשי"ת
ישראל. עם של המוסרי מעמד עם זרוע שלובי הולכים ישראל עם של הכלכלי המצב

הכלל עסקנות מטעם ידועה במדה מוצאו ומעין הקונטרס כי –7ולהיות לתאר בהכרח הנה ,

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד של נשיאותו בימי הכלל עסקנות של הכללי המצב את – מאכן ַַבעקאנט
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.2 הערה לעיל וראה אלול. כז יום" ב"היום הועתק (5

כא. יז, הימיםֿא דברי כג. ז, שמואלֿב (6

ומעין (קונטרס ואילך שכג ע' כה. ע' ח"ז אגרותֿקודש ראה (7

ואילך). 4 ע'
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חדשים איזה משך בליובאוויטש וישב לליובאוויטש, שבאו

האברכים לכל צו יצא האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד ומאת

עיר בכל להתעכב צריכים מסעם בדרך אשר לביתם הנוסעים

אחד בשם ולחזור יומים או יום מסעם, בדרך אשר ומושב

בליובאוויטש. שמעו אשר חסידות המאמרים

כ"ק הוד אצל ביחידות ר"ה החסיד הרה"ג הרה"צ בהיות

צאתו קודם הנה שדבר, מה ודבר נסעו, טרם האמצעי אדמו"ר

בהפקודה יעשה מה האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד את שאל

למקום הקרובים וישובים בעירות עובר בהיותו האמורה,

יראים הם שם היושבים מהאנשים ככולא רובא אשר מגורו

בכלל, התורה בידיעת מושג שום להם אין אבל ושלמים,

בפרט. חסידות ובידיעת

ואמר, חדא, כשעה התעמק האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד

אחד אב הנשמה ומצד הנשמה, את מעורר חסידות דברי

ונוזלים וכתיב נשמה, די הערט חסידות רעהט מי אז לכולנו,

די אז און שבנשמה, ובינה וחכ' ונו"ן, ל"ב הם לבנון לבנון, מן

איז ואס הנשמה הארת דער אין ונוטף נוזל איז הערט נשמה

פון טוב, ועשה דעם אין חיזוק א וערט עס און גוף דעם מחי'

ל"ת. שס"ה פון מרע סור דעם אין און מ"ע רמ"ח

כמה הנה שנה ועשרים מאה על יותר עברו עתה ועד מאז

החוזרי של לאורם נהנו ירבו, כן בישראל ורבבות אלפים

בקיום וזריזות שמים יראת בעניני והתחזקו חסידות, מאמרי

טובות ומדות ברבים, לתורה עתים קביעות מעשיות, המצות

ישראל. באהבת

ילדיו ובריאות תחי' זוג' בריאות בריאותו יחזק השי"ת

בסדר ולהסתדר הישרה בדרך ללכת לבבם את ויחזק שי'

בגו"ר. טוב רוב תחזינה ועיניהם מאושרים חיים

ובמדה האפשרי בזמן הנה שי' הר"י של התחייבותו וע"ד

פרנסתו לו יזמין יתברך והשם בזה, בעזה"י אראה האפשרית

והעבודה. התורה בהרבצת ויצליח ובמנוחה בריוח

הדו"ש. ידידו
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כ"ק הוד של הקדושה עבודתו את להעריך כוונתי ואין בפרט, ומעין הקונטרס הופעת ובזמן בכלל

הוד בחיי – תרל"חֿמ"ב – שנים חמש – שנים ושלש בארבעים – הכלל בעסקנות הרה"ק אאמו"ר

תרמ"ג תשרי – שנה וחצי ושלשים ושבע זיע"א, נבג"מ זצוקללה"ה מהר"ש הרה"ק אדמו"ר אביו 8כ"ק

לקונטרס ומבוא נתיב יאיר אלא זה מאמרי ואין כללית, בסקירה גם אף נשיאותו, בימי – תר"ף ניסן –

ומעין.

[קדש] בהררי יסודתה חב"ד נשיאי כ"ק הוד עסקנות כי להיות שיטת9אמנם הקדשים קדש עד

האחרון קדשו יום עד שנים שמונה בן היותו מאז שנה כששים במשך יסדה אשר הזקן אדמו"ר כ"ק הוד

התקופות דין. עלמא –10בחיי ומחוץ – המתנגדים – מבית ומלחמה הפרעה בפתילי ושזורה שונות

במצב כללית סקירה על נוסף ההיא, מהתקופה כללית סקירה בעזה"י לתת מוכרח הנני ,– המשכילים

קצרות. בסקירות חב"ד נשיאי כ"ק הוד מתקופות כן ואחרי ההוא, בזמן והמוסרי התורני
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תרמ"ג. תשרי יג נסתלק מהר"ש אדמו"ר כ"ק (8

א. פז, תהלים ע"פ (9

התקופות10) דיןדין. אוצ"ל: בתקופות.,:

•
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תרצ"ה אייר ט' ב"ה

וורשא

ותפארת תהלה לשם הנודע הרה"ג ידידי אל

שי' מענדיל מנחם מוהר"ר אי"א וו"ח

וברכה. שלום

העבר חגה"פ לפני ימים שני באתי אנכי מכתבו, על במענה

מעט ת"ל בריאותי מצב בחיו"ש, שי' ב"ב את מצאתי ת"ל

ובשמירת ברפואות להתעסק עלי עדין אבל שהי' מכמו הוטב

ח"ו להצטער ושלא הנפש מנוחת לי דרוש לראש ולכל דיעט,

המכתבים רוב אשר עלי, העמוס מכל לידידי וידוע כלל,

ובתוכם ונחלתו עמו על וירחם יחוס יתברך השם צער, מלאים

בכל השי"ת ויעזרם יברכם שהם מקום בכל שי' אנ"ש על

בגו"ר. להם המצטרך

שלמה, רפואה בברכת ברכתו קראתי אמן ובעניית בתודה

ברפואה, יחיו עליהם ד' אנ"ש ברכת את ויקים השי"ת ויעזר

החסידים של וקרנם החסידות קרן בהתרוממות הטוב חפצם

וברוחניות. בגשמיות שי'

הוא שבעזה"י מאחר הספרים עסק אדות שאלתו בדבר

העסק בעל ובדבר להחזיקו, להשתדל צריכים לפרנסה כלי

כשורה הכל יהי' כי יעזר השי"ת בזה, לדון מרחוק כבד

בגו"ר. טובה בהסתדרות הכל בעזה"י יסתדר ובמהרה

שכונות השלשה בצירוף הרבנות הצעת דבר במאד ונהניתי

אל מהכח בקרוב שיבא השי"ת ויעזור במכתבו, האמורים

לו רב ידיו ובעזה"י וברוחניות, בגשמיות להצלחה טוב הפועל

הנה הקרוב בעתיד אשר אפונה ולא הבריות, את לקרב

בהנהגותיו יכירו אשר כל כי וידידיו, אוהביו יתרבו בעזה"י

ימלא יתברך והשם ביותר, אליו יתקרבו ובשיחותיו בדבוריו

ולטעום הרחבה מתוך ועבודה בתורה להתעסק לבבו משאלות

אמרי עפ"י בלבנו החקוק המושג כפי ישראל ארץ של בטעמה

אבותינו כ"ק והוד הגדול רבינו כ"ק הוד הקדשים קדש

ארץ במעלת זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים רבותנו

ישראל.

הוא חוזר כי המשמחת הידיעה לי היתה מיוחדת שמחה

שלישית. בסעודה ש"ק בכל חסידות מאמרי

הבלתי אלו לפני השכלה בדברי לדבר עליו כבד כי ומ"ש

קאזעווניקאוו נ"ע זאב דוב ר' החסיד הרה"ג הנה בזה, רגילים

ר' החסיד הרה"ג הרה"צ בשם לי ספר מיעקאטערינאסלאוו

הזקן רבינו כ"ק הוד עם דבר לא הוא כי מפאריטש זצ"ל הלל

ל שענה בלבד, קולו הוד את שמע אם כי מחשבהפנים, על ו

כ"ק הוד שנסע עד הזמן לו הספיק לא ביחידות ולכנוס שלו,

מקומו. כאן ואין ארוך בזה הספור ההוא, מהמלון

הרה"ג הרה"צ של בדעתו היתה הלזו ההזדמנות אחרי

הי' והוא - הזקן רבנו כ"ק להוד לליאדי לנסוע ר"ה, החסיד

מרדכי ר' מוהר"ר אאזמו"ר כ"ק הרה"צ להרה"ק נוסע כבר

למקום הסמוכות בהעירות בא שהי' מטשערנאבול, זצוק"ל

חלוש בהיותו אמנם הר"ה, החסיד הרה"ג הרה"צ של מגורתו

ובתוך רב, זמן משך שעבר עד לזמן מזמן זה הניח בבריאותו

את עזב הגדול רבנו כ"ק והוד הצרפתית המלחמה באתה כך

ליאדי.

והתיישב הלבנה ברוסיא האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד בבוא

הראשונים מן ר"ה החסיד הרה"ג הרה"צ הי' בליובאוויטש
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חדשים איזה משך בליובאוויטש וישב לליובאוויטש, שבאו

האברכים לכל צו יצא האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד ומאת

עיר בכל להתעכב צריכים מסעם בדרך אשר לביתם הנוסעים

אחד בשם ולחזור יומים או יום מסעם, בדרך אשר ומושב

בליובאוויטש. שמעו אשר חסידות המאמרים

כ"ק הוד אצל ביחידות ר"ה החסיד הרה"ג הרה"צ בהיות

צאתו קודם הנה שדבר, מה ודבר נסעו, טרם האמצעי אדמו"ר

בהפקודה יעשה מה האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד את שאל

למקום הקרובים וישובים בעירות עובר בהיותו האמורה,

יראים הם שם היושבים מהאנשים ככולא רובא אשר מגורו

בכלל, התורה בידיעת מושג שום להם אין אבל ושלמים,

בפרט. חסידות ובידיעת

ואמר, חדא, כשעה התעמק האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד

אחד אב הנשמה ומצד הנשמה, את מעורר חסידות דברי

ונוזלים וכתיב נשמה, די הערט חסידות רעהט מי אז לכולנו,

די אז און שבנשמה, ובינה וחכ' ונו"ן, ל"ב הם לבנון לבנון, מן

איז ואס הנשמה הארת דער אין ונוטף נוזל איז הערט נשמה

פון טוב, ועשה דעם אין חיזוק א וערט עס און גוף דעם מחי'

ל"ת. שס"ה פון מרע סור דעם אין און מ"ע רמ"ח

כמה הנה שנה ועשרים מאה על יותר עברו עתה ועד מאז

החוזרי של לאורם נהנו ירבו, כן בישראל ורבבות אלפים

בקיום וזריזות שמים יראת בעניני והתחזקו חסידות, מאמרי

טובות ומדות ברבים, לתורה עתים קביעות מעשיות, המצות

ישראל. באהבת

ילדיו ובריאות תחי' זוג' בריאות בריאותו יחזק השי"ת

בסדר ולהסתדר הישרה בדרך ללכת לבבם את ויחזק שי'

בגו"ר. טוב רוב תחזינה ועיניהם מאושרים חיים

ובמדה האפשרי בזמן הנה שי' הר"י של התחייבותו וע"ד

פרנסתו לו יזמין יתברך והשם בזה, בעזה"י אראה האפשרית

והעבודה. התורה בהרבצת ויצליח ובמנוחה בריוח

הדו"ש. ידידו
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים 

ובעל מדות מו"ה ניסן שי'

שלום וברכה!

את  שליט"א,  הרה"ג  הרבנים  חבריו  עם  ביחד  הבחינה,  אודות  אייר  מה'  מכתבו  לקבל  לי  נעם 

תלמידי הישיבה תומכי תמימים, מיסודם ובהנהלתם של כ"ק רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, 

ושמחתי לתוצאות הבחינות וחוו"ד בהנוגע להידיעות של התלמידים שי'.

כלשונו  המורה,  חיים,  מלאות  והתשובות  השקו"ט  אשר  העיקרית,  הנקודה  על  שביחוד  ומובן 

במכתבו, אשר לומדים באהבה.

ויהי רצון אשר רבות בשנים יבשר כת"ר וכן חבריו הרבנים שליט"א, מלימוד תורתנו תורת חיים 

מתוך אהבת השם ואהבת התורה, וביחוד בהנוגע לתלמידי ישיבת תומכי תמימים, אשר מיסדי הישיבה 

קבעו מטרת חינוכם להעשות נרות-להאיר מחשכי עולם קטן )זה האדם( וגם עולם כפשוטו, על ידי שיגדילו 

תורה אור ויאדירו אותה, מתוך המאור שבתורה, זוהי פנימיות התורה.

וכשם שגרם רוב קורת רוח, הנה, במדתו של נותן התורה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה, 

ישבע בקורת רוח ונחת רוח מיו"ח שי' וגם מעצמו.

בכבוד וברכה ובפ"ש חבריו הרבנים שליט"א.
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המפרשים: כקושיית סתירה, לכאורה קיים המשנה בלשון

לקנות אפשר שאי נראה ארץ, דרך אין תורה אין אם באמרו כי

ואחר מקודם, התורה קניית אליה שקדמה לא אם הדרךֿארץ

התורה לקנות אפשר שאי תורה, אין ארץ דרך אין אם אומר כך

ארץ דרך מתחילה אליה שקדם לא ?1אם

אלא ואיחור, בקדימה מדובר אין שאמנם שתירצו, יש

זה בלא לזה אפשר ואי יחד, שניהם את שבחרה2שצריכים ומה .

ישראל בני שרוב משום הוא דוקא, בתורה להתחיל המשנה

הרוב על שהתורה ומכיון לתורה, מאשר יותר ארץ לדרך שייכים

ארץ" דרך ה"בעלי לאלו המשנה מדברת תחילה לכן תדבר,

המשנה מדברת ואח"כ ארץ! דרך אין תורה אין שאם שידעו,

תורה. אין ארץ דרך אין שאם שידעו המיעוט, שהם תורה" ל"בעלי

אין קמח אין "אם המשנה סוף מובן לא זה שלפי אלא

זה שאין לומר צריך כאן שגם קמח", אין תורה אין אם תורה

יחד, שניהם אם כי ואיחור, אבלקדימה זה. בלא לזה אפשר ואי

פי על שהרי לתורה, קמח להקדמת טעם להסביר אפשר היאך

כך: לפרש צריך הנ"ל פירוש

לרוב מדברים ראשית לכן תדבר, הרוב על שהתורה מכיון

ואח"כ תורה, אין - קמח אין שאם תורה" ה"בעלי ישראל בני

לדאבוננו והרי קמח. אין תורה אין שאם קמח" ה"בעלי למיעוט

אותם להזהיר שצריך תורה בעלי הם שהרוב לומר אפשר אי

תורה. אין קמח אין שאם

בתורה, היא וההתחלה שהעיקר להיפך, לפרש נראה כן ועל

דבר שום אין תורה שבלי לומר המשנה וכוונת במשנה, כהסדר

שיש נאמר שלא כדי אלא ארץ" דרך אין תורה, אין "אם ולכן

ארץ, דרך אין ש"אם המשנה מבהירה לכן לבד, בתורה להסתפק

להיות צריך הוא אבל ארץ. דרך גם צריך ולכן תורה" אין

התורה. על ומיוסד מושתת

אחו"ק) פרשת - תשל"א קודש (שיחות

לכאורה, לשורשים. ומעשים לענפים, חכמה משווה התנא

החכמה שהרי - בדיוק הפוכה להיות צריכה היתה ההשוואה

לפי מכן; לאחר רק שבאים המעשים לכל והשורש המקור היא

לענפים?! והמעשים לשורשים החכמה להשוות היה ראוי זה

הגמרא דברי את להביא יש הענין זו3להבנת "שורש ,

ושורשים ענף משווים כיצד לעיין, ויש הגוף". זה וענף הנשמה

הגוף השורשים, מן צומחים הענפים בעוד שכן, ונשמה; לגוף

יחדיו)? שחוברו שונים נבראים הם (אלא הנשמה מן נברא אינו

הגמרא כוונת אין הגוף", זה "ענף באומרה הוא: ההסבר

ו"מתלבש" היורד (עצמה) הנשמה מן לחלק אלא הגשמי, לגוף

הגוף כי4בתוך ל"ענף", הגמרא משווה בנשמה הזה החלק את .

הנשמה, של עיקרי חלק באותו הוא זה חלק של השורש אמנם

בגוף.5שכידוע להתלבש למטה יורד אינו

גוף על בהשפעתם מתבטא הנשמה חלקי שני בין ההבדל

מוגבל הוא הגשמי, בגוף ש"מתלבש" בנשמה החלק האדם:

מוגבלת. הגוף על השפעתו גם ועלֿכן הגוף) למגבלות (בהתאם

הוא בגוף, "מתלבש" שאיננו בנשמה חלק אותו זאת לעומת

של בדרך - עליו השפעתו גם וממילא הגוף ממגבלות למעלה

מוגבלת. בלתי היא - "מקיף"

חלק לאותו שיש ההשפעה האדם: בעבודת הוא זה עלֿדרך

מוגבלת השפעה היא האדם, על בגוף, המתלבש בנשמה

מתלבש שאינו הנפש, עיקר זאת לעומת ודעת". טעם ש"עלֿפי

ולה לביטול האדם את מביא באופןבגוף, לקב"ה תמסרות

ודעת. מטעם למעלה מגבלות, כל ללא מוחלט,

אינה (שכאמור, הנשמה בעיקר שמקורה זו, ביטול דרגת

עול". "קבלת של בדרך ה' בעבודת במיוחד מתבטאת מוגבלת)

שלמעלה באופן לקב"ה והתמסרות ביטול מסמלת כזאת עבודה

ענין את מסמל שזה והגבלה מדידה מכל ולמעלה ודעת מטעם

המעשה.

לענפים, חכמה המשווה המשנה, דברי מובנים זה לפי

לשורשים: - ומעשה

מקורה - "חכמתו" - האדם שכל על המבוססת ה' עבודת

ל"ענף" ומשול הגשמי בגוף ה"מתלבש" הנשמה חלק באותו

קבלת = המעשה עבודת זאת לעומת הנשמה. מעיקר הנמשך

הגשמי בגוף "מתלבש" שאינו הנשמה בעיקר מקורה - עול

ל"שורשים". המשול

(1210 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

שמואל.1) יו''ט.2)מדרש תוספות ב.3)עיין קי, והאמונה4)סנהדרין היחוד (שער הגוף'' משינויי שינויים ומקבלת שמתפעלת ''עד

ב.5)פ''ז). מ, שלח לקוטי-תורה
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:áéáñ çaænä úBðø÷-ìrèéícä-ïî åéìr äfäå ©©§¬©¦§¥−©¨¦«§¦¨̧¨¨¯¦©¨²

éða úàîhî BLc÷å Bøäèå íéîrt òáL Bòaöàa§¤§¨−¤´©§¨¦®§¦«£´§¦§½¦ª§−Ÿ§¥¬
:ìàøNéëãrBî ìäà-úàå Lãwä-úà øtkî älëå ¦§¨¥«§¦¨Æ¦©¥´¤©½Ÿ¤§¤¬Ÿ¤¥−

:éçä øérOä-úà áéø÷äå çaænä-úàåàëCîñå §¤©¦§¥®©§¦§¦−¤©¨¦¬¤¨«§¨©̧
ézL-úà ïøäàáéúëåãééø÷øérOä Làø-ìr åéãé ©«£¹Ÿ¤§¥´¨À̈©´Ÿ©¨¦»

-úàå ìàøNé éða úðår-ìk-úà åéìr äcåúäå éçä©©¼§¦§©¨´¨À̈¤¨£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½§¤
Làø-ìr íúà ïúðå íúàhç-ìëì íäérLt-ìk̈¦§¥¤−§¨©Ÿ®̈§¨©³Ÿ¨Æ©´Ÿ

:äøaãnä ézr Léà-ãéa çlLå øérOäáëàNðå ©¨¦½§¦©²§©¦¬¦¦−©¦§¨«¨§¨¨̧
çlLå äøæb õøà-ìà íúðår-ìk-úà åéìr øérOä©¨¦¬¨¨²¤¨£ŸŸ−̈¤¤´¤§¥®̈§¦©¬

:øaãna øérOä-úàâëãrBî ìäà-ìà ïøäà àáe ¤©¨¦−©¦§¨«¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½
Lãwä-ìà Bàáa Láì øLà ãaä éãâa-úà èLôe¨©Æ¤¦§¥´©½̈£¤¬¨©−§Ÿ´¤©®Ÿ¤

:íL íçépäåãëíB÷îa íéná BøNa-úà õçøå §¦¦−̈¨«§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ§¨´
Búìr-úà äNrå àöéå åéãâa-úà Láìå LBã÷̈½§¨©−¤§¨¨®§¨À̈§¨¨³¤«Ÿ¨Æ

:írä ãráe Bãra øtëå írä úìò-úàå§¤Ÿ©´¨½̈§¦¤¬©«£−§©¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(92 'r a"ig zegiyÎihewl)

'‰ È�ÙÏ Ì˙·¯˜a Ô¯‰‡ È�a È�L ˙BÓ È¯Á‡(א (טז, «¬≈¿≈¿≈«¬…¿»¿»»ƒ¿≈

מאד לדרּגה ּבעבֹודתם הּגיעּו אהרן ׁשּבני ּבחסידּות ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻמסּבר

את להכיל יכֹול היה לא ׁשּגּופם עד ה', אל ּבקרבתם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹנעלית

מּמׁש, הּנפׁש" ל"כלֹות ּובאּו לּקּב"ה, העצּומה והאהבה ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּתׁשּוקה

צּוּוים עם - מֹות' 'אחרי - הּתֹורה ּבאה ּובכ"ז נׁשמתם. ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּיצאה

ׁשל ּביֹותר הּנעלית הּדרּגא לאחרי ׁשּגם לֹומר, נֹוספֹות, ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָואזהרֹות

ּגבּול ואין נֹוספֹות, ּבדרּגֹות לעלֹות מקֹום יׁש עדין אהרן, ְְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָֹּבני

ה'. ֲַַּבעבֹודת

éðùäë:äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
åëå åéãâa ñaëé ìæàærì øérOä-úà çlLîäåõçø §©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈§¨©¬

:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«
æëøLà úàhçä øérN | úàå úàhçä øt úàå§¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´©«©À̈£¤̧

õeçî-ìà àéöBé Lãwa øtëì íîc-úà àáeä¨³¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤¦−¤¦´
-úàå íøNa-úàå íúør-úà Làá eôøNå äðçnì©©«£¤®§¨«§´¨¥½¤«ŸŸ¨¬§¤§¨−̈§¤

:íLøtçë-úà õçøå åéãâa ñaëé íúà óøOäå ¦§¨«§©¥´Ÿ½̈§©¥´§¨½̈§¨©¬¤
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNaèëäúéäå §¨−©®̈¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«§¨«§¨¬

Lãçì øBNra éréáMä Lãça íìBò úwçì íëì̈¤−§ª©´®̈©´Ÿ¤Â©§¦¦Â¤«¨¸©¹Ÿ¤



קצג ipy ,oey`x - fh - miyecwÎixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éøçà úùøô
íéùåã÷-

æèïåùàøàäLî-ìà ýåýé øaãéåéða éðL úBî éøçà ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½©«£¥´½§¥−§¥´
:eúîiå ýåýé-éðôì íúáø÷a ïøäàáýåýé øîàiå ©«£®Ÿ§¨§¨¨¬¦§¥«§Ÿ̈−©¨ª«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹

éçà ïøäà-ìà øac äLî-ìàúr-ìëá àáé-ìàå E ¤¤À©¥»¤©«£´Ÿ¨¦¼¼§©¨³Ÿ§¨¥Æ
øLà úøtkä éðt-ìà úëøtì úéaî Lãwä-ìà¤©½Ÿ¤¦¥−©¨®Ÿ¤¤§¥̧©©¹Ÿ¤£¤³
:úøtkä-ìr äàøà ïðra ék úeîé àìå ïøàä-ìr©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦µ¤«¨½̈¥«¨¤−©©©«Ÿ¤

âúàhçì ø÷a-ïa øôa Lãwä-ìà ïøäà àáé úàæa§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¯¤¨¨²§©−̈
:äìòì ìéàåããá-éñðëîe Laìé Lã÷ ãa-úðúk §©¬¦§Ÿ¨«§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈¦§§¥©»

ðöé ãa úôðöîáe øbçé ãa èðáàáe BøNa-ìr eéäéó ¦«§´©§¨¼§©§¥¬©Æ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ
:íLáìe BøNa-úà íéna õçøå íä Lã÷-éãâa¦§¥´Ÿ¤¥½§¨©¬©©²¦¤§¨−§¥¨«

äíéfr éøérN-éðL çwé ìàøNé éða úãr úàîe¥¥À£©Æ§¥´¦§¨¥½¦©²§¥«§¦¥¬¦¦−
:äìòì ãçà ìéàå úàhçìåøt-úà ïøäà áéø÷äå §©¨®§©¬¦¤−̈§Ÿ¨«§¦§¦¯©«£²Ÿ¤©¬

:Búéa ãráe Bãra øtëå Bì-øLà úàhçä(éåì) ©«©−̈£¤®§¦¤¬©«£−§©¬¥«
æýåýé éðôì íúà ãéîräå íøérOä éðL-úà ç÷ìå§¨©−¤§¥´©§¦¦®§¤«¡¦³Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:ãrBî ìäà çútçíøérOä éðL-ìr ïøäà ïúðå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¨©¯©«£²Ÿ©§¥¬©§¦¦−
:ìæàærì ãçà ìøBâå ýåýéì ãçà ìøBb úBìøb«Ÿ̈®¨³¤¨Æ©«Ÿ̈½§¨¬¤−̈©«£¨¥«

èìøBbä åéìr äìr øLà øérOä-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦³©«£ŸÆ¤©¨¦½£¤̧¨¨¬¨¨²©−̈
ýåýéì:úàhç eäNråéåéìr äìr øLà øérOäå ©«Ÿ̈®§¨−̈©¨«§©¨¦À£¤Á¨¨̧¨¨³

åéìr øtëì ýåýé éðôì éç-ãîré ìæàærì ìøBbä©¨Æ©«£¨¥½¨«¢©©²¦§¥¬§Ÿ̈−§©¥´¨®̈
ì:äøaãnä ìæàærì Búà çlLàéïøäà áéø÷äå §©©¬Ÿ²©«£¨¥−©¦§¨«¨§¦§¦¸©«£¹Ÿ

Búéa ãráe Bãra øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà¤©³©«©¨Æ£¤½§¦¤¬©«£−§©´¥®
:Bì-øLà úàhçä øt-úà èçLå(ìàøùé)áéç÷ìå §¨©²¤©¬©«©−̈£¤«§¨©´

ýåýé éðôlî çaænä ìrî Là-éìçb äzçnä-àìî§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³©¦§¥̧©Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½
úéaî àéáäå äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìîe§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−©®̈§¥¦−¦¥¬

:úëøtìâéýåýé éðôì Làä-ìr úøèwä-úà ïúðå ©¨«Ÿ¤§¨©¯¤©§²Ÿ¤©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®
úeãrä-ìr øLà úøtkä-úà úøèwä ïðr | äqëå§¦¨´£©´©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−

:úeîé àìåãééðt-ìr Bòaöàá äfäå øtä ícî ç÷ìå §¬Ÿ¨«§¨©Æ¦©´©½̈§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬
íéîrt-òáL äfé úøtkä éðôìå äîã÷ úøtkä©©−Ÿ¤¥®§¨§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²

:Braöàa ícä-ïîåèúàhçä øérN-úà èçLå ¦©−̈§¤§¨«§¨©º¤§¦³©«©¨Æ
äNrå úëøtì úéaî-ìà Bîc-úà àéáäå írì øLà£¤´¨½̈§¥¦Æ¤¨½¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´
-ìr Búà äfäå øtä íãì äNr øLàk Bîc-úà¤¨À©«£¤³¨¨Æ§©´©½̈§¦¨¬Ÿ²©

:úøtkä éðôìå úøtkäæèúàîhî Lãwä-ìr øtëå ©©−Ÿ¤§¦§¥¬©©«Ÿ¤§¦¤´©©ÀŸ¤¦ª§ŸÆ
äNré ïëå íúàhç-ìëì íäérLtîe ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¦¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¥³©«£¤Æ

:íúàîè CBúa ízà ïëMä ãrBî ìäàìæé-ìëå §´Ÿ¤¥½©Ÿ¥´¦½̈§−ª§Ÿ¨«§¨

Lãwa øtëì Bàáa ãrBî ìäàa | äéäé-àì íãà̈º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À§Ÿ²§©¥¬©−Ÿ¤
ìä÷-ìk ãráe Búéa ãráe Bãra øtëå Búàö-ãr©¥®§¦¤³©«£Æ§©´¥½§©−¨§©¬

:ìàøNé(ìåçá ë''ò)çéýåýé-éðôì øLà çaænä-ìà àöéå ¦§¨¥«§¨À̈¤©¦§¥²©£¤¬¦§¥«§Ÿ̈−
øtä ícî ç÷ìå åéìr øtëåïúðå øérOä ícîe §¦¤´¨¨®§¨©º¦©³©¨Æ¦©´©¨¦½§¨©²
:áéáñ çaænä úBðø÷-ìrèéícä-ïî åéìr äfäå ©©§¬©¦§¥−©¨¦«§¦¨̧¨¨¯¦©¨²

éða úàîhî BLc÷å Bøäèå íéîrt òáL Bòaöàa§¤§¨−¤´©§¨¦®§¦«£´§¦§½¦ª§−Ÿ§¥¬
:ìàøNéëãrBî ìäà-úàå Lãwä-úà øtkî älëå ¦§¨¥«§¦¨Æ¦©¥´¤©½Ÿ¤§¤¬Ÿ¤¥−

:éçä øérOä-úà áéø÷äå çaænä-úàåàëCîñå §¤©¦§¥®©§¦§¦−¤©¨¦¬¤¨«§¨©̧
ézL-úà ïøäàáéúëåãééø÷øérOä Làø-ìr åéãé ©«£¹Ÿ¤§¥´¨À̈©´Ÿ©¨¦»

-úàå ìàøNé éða úðår-ìk-úà åéìr äcåúäå éçä©©¼§¦§©¨´¨À̈¤¨£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½§¤
Làø-ìr íúà ïúðå íúàhç-ìëì íäérLt-ìk̈¦§¥¤−§¨©Ÿ®̈§¨©³Ÿ¨Æ©´Ÿ

:äøaãnä ézr Léà-ãéa çlLå øérOäáëàNðå ©¨¦½§¦©²§©¦¬¦¦−©¦§¨«¨§¨¨̧
çlLå äøæb õøà-ìà íúðår-ìk-úà åéìr øérOä©¨¦¬¨¨²¤¨£ŸŸ−̈¤¤´¤§¥®̈§¦©¬

:øaãna øérOä-úàâëãrBî ìäà-ìà ïøäà àáe ¤©¨¦−©¦§¨«¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½
Lãwä-ìà Bàáa Láì øLà ãaä éãâa-úà èLôe¨©Æ¤¦§¥´©½̈£¤¬¨©−§Ÿ´¤©®Ÿ¤

:íL íçépäåãëíB÷îa íéná BøNa-úà õçøå §¦¦−̈¨«§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ§¨´
Búìr-úà äNrå àöéå åéãâa-úà Láìå LBã÷̈½§¨©−¤§¨¨®§¨À̈§¨¨³¤«Ÿ¨Æ

:írä ãráe Bãra øtëå írä úìò-úàå§¤Ÿ©´¨½̈§¦¤¬©«£−§©¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(92 'r a"ig zegiyÎihewl)

'‰ È�ÙÏ Ì˙·¯˜a Ô¯‰‡ È�a È�L ˙BÓ È¯Á‡(א (טז, «¬≈¿≈¿≈«¬…¿»¿»»ƒ¿≈

מאד לדרּגה ּבעבֹודתם הּגיעּו אהרן ׁשּבני ּבחסידּות ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻמסּבר

את להכיל יכֹול היה לא ׁשּגּופם עד ה', אל ּבקרבתם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹנעלית

מּמׁש, הּנפׁש" ל"כלֹות ּובאּו לּקּב"ה, העצּומה והאהבה ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּתׁשּוקה

צּוּוים עם - מֹות' 'אחרי - הּתֹורה ּבאה ּובכ"ז נׁשמתם. ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּיצאה

ׁשל ּביֹותר הּנעלית הּדרּגא לאחרי ׁשּגם לֹומר, נֹוספֹות, ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָואזהרֹות

ּגבּול ואין נֹוספֹות, ּבדרּגֹות לעלֹות מקֹום יׁש עדין אהרן, ְְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָֹּבני

ה'. ֲַַּבעבֹודת

éðùäë:äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
åëå åéãâa ñaëé ìæàærì øérOä-úà çlLîäåõçø §©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈§¨©¬

:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«
æëøLà úàhçä øérN | úàå úàhçä øt úàå§¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´©«©À̈£¤̧

õeçî-ìà àéöBé Lãwa øtëì íîc-úà àáeä¨³¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤¦−¤¦´
-úàå íøNa-úàå íúør-úà Làá eôøNå äðçnì©©«£¤®§¨«§´¨¥½¤«ŸŸ¨¬§¤§¨−̈§¤

:íLøtçë-úà õçøå åéãâa ñaëé íúà óøOäå ¦§¨«§©¥´Ÿ½̈§©¥´§¨½̈§¨©¬¤
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNaèëäúéäå §¨−©®̈¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«§¨«§¨¬

Lãçì øBNra éréáMä Lãça íìBò úwçì íëì̈¤−§ª©´®̈©´Ÿ¤Â©§¦¦Â¤«¨¸©¹Ÿ¤



iyilyקצד - gi ,fi - miyecwÎixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eNrú àì äëàìî-ìëå íëéúLôð-úà eprz§©´¤©§«Ÿ¥¤À§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½
:íëëBúa øbä øbäå çøæàäìøtëé äfä íBiá-ék ¨´¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«¦«©¬©¤²§©¥¬

ýåýé éðôì íëéúàhç ìkî íëúà øäèì íëéìr£¥¤−§©¥´¤§¤®¦ŸÆ©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−
:eøäèzàì-úà íúéprå íëì àéä ïBúaL úaL ¦§¨«©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤

:íìBò úwç íëéúLôðáìçLîé-øLà ïäkä øtëå ©§«Ÿ¥¤®ª©−¨«§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤¦§©´
Láìå åéáà úçz ïäëì Bãé-úà àlîé øLàå BúàŸÀ©«£¤³§©¥Æ¤¨½§©¥−©´©¨¦®§¨©²

:Lãwä éãâa ãaä éãâa-úàâìLc÷î-úà øtëå ¤¦§¥¬©−̈¦§¥¬©«Ÿ¤§¦¤Æ¤¦§©´
ìrå øtëé çaænä-úàå ãrBî ìäà-úàå Lãwä©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤©¦§¥−©§©¥®§©¯

:øtëé ìäwä ír-ìk-ìrå íéðäkäãìúàf-äúéäå ©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈§©¥«§¨«§¨¸Ÿ
-ìkî ìàøNé éða-ìr øtëì íìBò úwçì íëì̈¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³¦§¨¥Æ¦¨
ýåýé äeö øLàk Nriå äðMa úçà íúàhç©Ÿ½̈©©−©¨¨®©©¾©©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàôæéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¤¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
áìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½

:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ íäéìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ
âî Léà LéàáNë-Bà øBL èçLé øLà ìàøNé úéa ¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬¤²¤

:äðçnì õeçî èçLé øLà Bà äðçna ær-Bà¥−©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−©©«£¤«
ãïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãrBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ

íc àeää Léàì áLçé íc ýåýé ïkLî éðôì ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ¨´
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ãrBî ìäà çút ýåýé çaæî-ìr ícä-úà ïäkä©Ÿ¥³¤©¨Æ©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤¥®

:ýåýéì ççéð çéøì áìçä øéè÷äåæãBò eçaæé-àìå §¦§¦´©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§«Ÿ¦§§¬Æ
úwç íäéøçà íéðæ íä øLà íøérOì íäéçáæ-úà¤¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬Ÿ¦−©«£¥¤®ª©¬

:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(987 'r b"g zegiyÎihewl)

e˙ÓiÂ '‰ È�ÙÏ Ì˙·¯˜a Ô¯‰‡ È�a È�L ˙BÓ È¯Á‡(א (טז, «¬≈¿≈¿≈«¬…¿»¿»»ƒ¿≈«»À

ויׁש וּימתּו'? . . מֹות 'אחרי - הּלׁשֹון ּכפל מהּו להקׁשֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֻיׁש

ּבני אהרן: ּבני ׁשל חטאם היה מה החסידּות, ּפרּוׁש עלּֿפי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבאר

ואהבה לקרבה אֹותם ׁשהביאה מאד, נעלית לדרּגא התעּלּו ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹאהרן

ּביציאת הּנפׁש, לכלֹות אֹותם ׁשהביאה עד לּקּב"ה, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעצּומה

רצֹון הּקּב"ה, רצֹון זה ׁשאין היה וחטאם הּגּוף. מן ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּנׁשמה

יחד א הּקּב"ה, אל ויתקרבּו יׁשּתֹוקקּו יׂשראל ׁשּבני הּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה

ּפי על לּקּב"ה. לדירה אֹותֹו ויהפכּו הּזה, ּבעֹולם ׁשּיּׁשארּו זה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָעם

ּכתֹוצאה הּגיע אהרן ּבני ׁשני מֹות ּבּפסּוק, הּכפילּות מּובנת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹזה

ּבני ׁשל חטאם את מתאר ה'וּימתּו' וּימתּו', ה' לפני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻמ'ּבקרבתם

נׁשמתם. ׁשּיצאה עד לה' ׁשהתקרבּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹאהרן,

éùéìùçìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½
-Bà äìò äìré-øLà íëBúa øeâé-øLà øbä-ïîe¦©¥−£¤¨´§¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈
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:úøké åéìëà-ìkåèäìáð ìëàz øLà Lôð-ìëå ¨«Ÿ§−̈¦¨¥«§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ
àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå øbáe çøæàa äôøèe§¥½̈¨«¤§−̈©¥®§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦§¨¥¬

:øäèå áørä-ãræèõçøé àì BøNáe ñaëé àì íàå ©¨¤−¤§¨¥«§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−´Ÿ¦§¨®
:Bðår àNðåôçéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå §¨−̈£Ÿ«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

áýåýé éðà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìàâda-ízáLé øLà íéøöî-õøà äNrîk ¡«Ÿ¥¤«§©«£¥¯¤«¤¦§©²¦£¤¬§©§¤−̈

àéáî éðà øLà ïrðk-õøà äNrîëe eNrú àì́Ÿ©«£®§©«£¥´¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧
:eëìú àì íäéúwçáe eNrú àì änL íëúà¤§¤¬¨̧¨̧´Ÿ©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«

ãøîLz éúwç-úàå eNrz éètLî-úàúëìì e ¤¦§¨©¯©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−¨¤¤́
:íëéäìà ýåýé éðà íäaäéúwç-úà ízøîLe ¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§©§¤³¤ªŸ©Æ

éðà íäa éçå íãàä íúà äNré øLà éètLî-úàå§¤¦§¨©½£¤̧©«£¤¬Ÿ¨²¨«¨−̈¨©´¨¤®£¦−
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:ýåýé éðà äåør úBlâìñæéáà úåørúåørå E §©´¤§¨®£¦−§Ÿ̈«¤§©¬¨¦²§¤§©¬
:dúåør älâú àì àåä Enà älâú àì Enàñ ¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«
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iriax - hi - miyecwÎixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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L„w‰ Ï‡ Ô¯‰‡ ‡B·È ˙‡Êa(ג (טז, ¿…»«¬…∆«…∆

ÔBL‡¯‰ ˙ÈaÏ ÊÓ¯ ,¯NÚÂ ˙B‡Ó Úa¯‡ BlL ‡i¯ËÓÈb :˙‡Êa¿…ƒ«¿ƒ»∆«¿«≈»∆∆∆∆««ƒ»ƒ

(רש"י)

(לאחר ואכּלם" ּבהם אּפי ויחר לי הּניחה "ועּתה הּפסּוק ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָעל

מׁשה ׁשהתּפּלל ׁשמענּו לא עדין רׁש"י: אֹומר העגל), ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹחטא

והֹודיעֹו ּפתח, לֹו ּפתח ּכאן אּלא לי? הּניחה אֹומר והּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעליהם,

זה ּדר ועל יכּלם". לא עליהם, יתּפּלל ׁשאם ּבֹו, ּתלּוי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּדבר

ראׁשֹון, לבית רמז - ועׂשר מאֹות ארּבע ׁשּבּכתּוב, הרמז ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבעניננּו,

יחטאּו, ולא לּקּב"ה, יׁשמעּו ׁשאם יׂשראל, לבני ּפתח ּפתיחת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

יּׁשאר הראׁשֹון הּמקּדׁש ּובית הּׁשנים, מסּפר ׁשל ההגּבלה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻּתבּטל

ְִִנצחי.

éòéáøáëäárBz äMà éákLî ákLú àì øëæ-úàå§¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦¨®«¥−̈
:àåäâëdá-äàîèì EzáëL ïzú-àì äîäa-ìëáe ¦«§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬§¨§§−§¨§¨¨®

:àeä ìáz dráøì äîäá éðôì ãîrú-àì äMàå§¦À̈Ÿ©«£ºŸ¦§¥¯§¥¨²§¦§−̈¤¬¤«
ãëeàîèð älà-ìëá ék älà-ìëa eànhz-ìà©¦©§−§¨¥®¤¦³§¨¥̧¤Æ¦§§´

:íëéðtî çlLî éðà-øLà íéBbääëõøàä àîèzå ©¦½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤«©¦§¨´¨½̈¤
:äéáLé-úà õøàä à÷zå äéìr dðår ã÷ôàå̈«¤§¬Ÿ£Ÿ−̈¨¤®¨©¨¦¬¨−̈¤¤«§¤«¨

åëìå éètLî-úàå éúwç-úà ízà ízøîLeà §©§¤´©¤À¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ
øbä øbäå çøæàä älàä úárBzä ìkî eNrú©«£½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−©¨¬

:íëëBúaæë-éLðà eNr ìàä úárBzä-ìk-úà ék §«§¤«¦µ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬©§¥«
:õøàä àîèzå íëéðôì øLà õøàäçëàé÷ú-àìå ¨−̈¤£¤´¦§¥¤®©¦§−̈¨¨«¤§«Ÿ¨¦³

-úà äà÷ øLàk dúà íëànèa íëúà õøàä̈¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−Ÿ¨®©«£¤¬¨¨²¤

:íëéðôì øLà éBbäèëìkî äNré øLà-ìk ék ©−£¤¬¦§¥¤«¦µ¨£¤´©«£¤½¦¬Ÿ
áøwî úNòä úBLôpä eúøëðå älàä úárBzä©«¥−Ÿ¨¥®¤§¦§§²©§¨¬¨«Ÿ−¦¤¬¤

:ínrìúBNr ézìáì ézøîLî-úà ízøîLe ©¨«§©§¤´¤¦§©§¦À§¦§¦̧£¹
eànhú àìå íëéðôì eNrð øLà úárBzä úBwçî¥«ª³©«¥ŸÆ£¤´©«£´¦§¥¤½§¬Ÿ¦©§−

:íëéäìà ýåýé éðà íäattt ¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
.ïîéñ å"ãò .ïîéñ ì"ë é"ë ,íé÷åñô 'ô

íéùåã÷ úùøô

èéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìk-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤¨
ék eéäz íéLã÷ íäìà zøîàå ìûøNé-éða úãr£©¯§¥«¦§¨¥²§¨«©§¨¬£¥¤−§¦´¦«§®¦´

:íëéäìà ýåýé éðà LBã÷âeàøéz åéáàå Bnà Léà ¨½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦´¦³§¨¦Æ¦½̈
:íëéäìà ýåýé éðà eøîLz éúúaL-úàåã-ìà §¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©

íëì eNrú àì äëqî éäìàå íìéìàä-ìà eðôz¦§Æ¤¨´¡¦¦½¥«Ÿ¥Æ©¥½̈¬Ÿ©«£−¨¤®
:íëéäìà ýåýé éðàäýåýéì íéîìL çáæ eçaæú éëå £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§¦¯¦§§²¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®
:eäçaæz íëðöøìåúøçnîe ìëàé íëçáæ íBéa ¦§«Ÿ§¤−¦§¨ª«§¯¦§£¤²¥«¨¥−¦¨«¢®̈

óøOé Làa éLéìMä íBé-ãr øúBpäå:æìëàä íàå §©¨Æ©´©§¦¦½¨¥−¦¨¥«§¦²¥«¨¬Ÿ
:äöøé àì àeä ìebt éLéìMä íBia ìëàéçåéìëàå ¥«¨¥−©´©§¦¦®¦¬−¬Ÿ¥«̈¤«§«Ÿ§¨Æ

Lôpä äúøëðå ìlç ýåýé Lã÷-úà-ék àOé Bðår£Ÿ´¦½̈¦«¤¬Ÿ¤§Ÿ̈−¦¥®§¦§§¨²©¤¬¤
:äénrî àåääèàì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe ©¦−¥«©¤«¨§ª§§¤Æ¤§¦´©§§¤½¯Ÿ

:èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå øö÷ì EãN úàt älëú§©¤²§©¬¨«§−¦§®Ÿ§¤¬¤§¦«§−¬Ÿ§©¥«
ééðrì èwìú àì Eîøk èøôe ììBòú àì Eîøëå§©§§Æ´Ÿ§¥½¤¬¤©§§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³

:íëéäìà ýåýé éðà íúà áærz øbìåàéeáðâz àì §©¥Æ©«£´ŸŸ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«−Ÿ¦§®Ÿ
:Búéîra Léà eøwLú-àìå eLçëú-àìåáé-àìå §«Ÿ§©«£¬§«Ÿ§©§−¦¬©«£¦«§«Ÿ

éäìà íL-úà zìlçå ø÷Mì éîLá eòáMúéðà E ¦¨«§¬¦§¦−©®̈¤§¦©§¨²¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬
:ýåýéâéïéìú-àì ìæâú àìå Erø-úà ÷Lrú-àì §Ÿ̈«Ÿ©«£¬Ÿ¤¥«£−§´Ÿ¦§®Ÿ«Ÿ¨¦º

:ø÷a-ãr Ezà øéëN úlrtãéLøç ìl÷ú-àì §ª©¬¨¦²¦§−©«Ÿ¤«Ÿ§©¥´¥¥½
éäìàî úàøéå ìLëî ïzú àì øer éðôìåéðà E §¦§¥´¦¥½¬Ÿ¦¥−¦§®Ÿ§¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−£¦¬

:ýåýé§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(124 'r f"kg zegiyÎihewl)

‰f‰ ÌBia . . ‰¯Êb ı¯‡ Ï‡ Ì˙�BÚ Ïk ˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÈÚO‰ ‡N�Â¿»»«»ƒ»»∆»¬…»∆∆∆¿≈»««∆

ÌÎÈ˙‡hÁ ÏkÓ ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ(כבֿל (טז, ¿«≈¬≈∆¿«≈∆¿∆ƒ»«…≈∆

האדם אם ּגם הּקּלֹות, העברֹות על מכּפר הּמׁשּתּלח ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָׂשעיר

יֹום ׁשל עּצּומֹו ואּלּו הרמּב"ם). (לדעת ּתׁשּובה עׂשה לא ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹעצמֹו

ּכּפרת ּביניהם, והחּלּוק ּתׁשּובה. עֹוׂשה האדם אם רק מכּפר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּכּפּור

לתׁשּובת זקּוקים לא לכן עצמן, העברֹות על היא הּמׁשּתּלח ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹׂשעיר

מתנּגד האדם אם ולכן האדם, על היא ּכּפּור יֹום ּכּפרת א ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָהאדם.

ּכּפּור. יֹום ּכּפרת מֹועילה לא ּבתׁשּובה, ׁשב ואינֹו זֹו, ְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלכּפרה



קצה iriax - hi - miyecwÎixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éáàéáà øàL älâú àì E:àåä Eñâéúåør ¨¦−´Ÿ§©¥®§¥¬¨¦−¦«¤§©¬
:àåä Enà øàL-ék älâú àì Enà-úBçàñ £«¦§−´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−¦«

ãééáà-éçà úåør÷ú àì BzLà-ìà älâú àì Eáø ¤§©¬£¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈
:àåä Eúãcñåèða úLà älâú àì Eúlk úåørE Ÿ̈«§−¦«¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤¦§Æ

:dúåør älâú àì àåäñæèéçà-úLà úåøràì E ¦½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ
éçà úåør älâú:àåä Eñæéàì dzáe äMà úåør §©¥®¤§©¬¨¦−¦«¤§©¬¦¨²¦−̈´Ÿ

úBlâì çwú àì dza-úa-úàå dða-úa-úà älâú§©¥®¤©§º̈§¤©¦À̈³Ÿ¦©Æ§©´
:àåä änæ äpä äøàL dúåørçédúçà-ìà äMàå ¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨¦¨¬¦«§¦¨¬¤£Ÿ−̈

:äéiça äéìr dúåør úBlâì øøöì çwú àì́Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯¤§¨¨²¨¤−¨§©¤«¨
èéúBlâì áø÷ú àì dúàîè úcða äMà-ìàå§¤¦−̈§¦©´ª§¨®̈´Ÿ¦§©½§©−

:dúåørëEzáëL ïzú-àì Eúéîr úLà-ìàå ¤§¨¨«§¤¥̧¤Æ£¦´§½«Ÿ¦¥¬§¨§§−
:dá-äàîèì òøæìàëøéáräì ïzú-àì Erøfîe §®̈©§¨§¨¨«¦©§£¬«Ÿ¦¥−§©«£¦´

éäìà íL-úà ìlçú àìå Cìnì:ýåýé éðà E ©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'r b"g e"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

L„w‰ Ï‡ Ô¯‰‡ ‡B·È ˙‡Êa(ג (טז, ¿…»«¬…∆«…∆

ÔBL‡¯‰ ˙ÈaÏ ÊÓ¯ ,¯NÚÂ ˙B‡Ó Úa¯‡ BlL ‡i¯ËÓÈb :˙‡Êa¿…ƒ«¿ƒ»∆«¿«≈»∆∆∆∆««ƒ»ƒ

(רש"י)

(לאחר ואכּלם" ּבהם אּפי ויחר לי הּניחה "ועּתה הּפסּוק ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָעל

מׁשה ׁשהתּפּלל ׁשמענּו לא עדין רׁש"י: אֹומר העגל), ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹחטא

והֹודיעֹו ּפתח, לֹו ּפתח ּכאן אּלא לי? הּניחה אֹומר והּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעליהם,

זה ּדר ועל יכּלם". לא עליהם, יתּפּלל ׁשאם ּבֹו, ּתלּוי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּדבר

ראׁשֹון, לבית רמז - ועׂשר מאֹות ארּבע ׁשּבּכתּוב, הרמז ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבעניננּו,

יחטאּו, ולא לּקּב"ה, יׁשמעּו ׁשאם יׂשראל, לבני ּפתח ּפתיחת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

יּׁשאר הראׁשֹון הּמקּדׁש ּובית הּׁשנים, מסּפר ׁשל ההגּבלה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻּתבּטל

ְִִנצחי.

éòéáøáëäárBz äMà éákLî ákLú àì øëæ-úàå§¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦¨®«¥−̈
:àåäâëdá-äàîèì EzáëL ïzú-àì äîäa-ìëáe ¦«§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬§¨§§−§¨§¨¨®

:àeä ìáz dráøì äîäá éðôì ãîrú-àì äMàå§¦À̈Ÿ©«£ºŸ¦§¥¯§¥¨²§¦§−̈¤¬¤«
ãëeàîèð älà-ìëá ék älà-ìëa eànhz-ìà©¦©§−§¨¥®¤¦³§¨¥̧¤Æ¦§§´

:íëéðtî çlLî éðà-øLà íéBbääëõøàä àîèzå ©¦½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤«©¦§¨´¨½̈¤
:äéáLé-úà õøàä à÷zå äéìr dðår ã÷ôàå̈«¤§¬Ÿ£Ÿ−̈¨¤®¨©¨¦¬¨−̈¤¤«§¤«¨

åëìå éètLî-úàå éúwç-úà ízà ízøîLeà §©§¤´©¤À¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ
øbä øbäå çøæàä älàä úárBzä ìkî eNrú©«£½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−©¨¬

:íëëBúaæë-éLðà eNr ìàä úárBzä-ìk-úà ék §«§¤«¦µ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬©§¥«
:õøàä àîèzå íëéðôì øLà õøàäçëàé÷ú-àìå ¨−̈¤£¤´¦§¥¤®©¦§−̈¨¨«¤§«Ÿ¨¦³

-úà äà÷ øLàk dúà íëànèa íëúà õøàä̈¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−Ÿ¨®©«£¤¬¨¨²¤

:íëéðôì øLà éBbäèëìkî äNré øLà-ìk ék ©−£¤¬¦§¥¤«¦µ¨£¤´©«£¤½¦¬Ÿ
áøwî úNòä úBLôpä eúøëðå älàä úárBzä©«¥−Ÿ¨¥®¤§¦§§²©§¨¬¨«Ÿ−¦¤¬¤

:ínrìúBNr ézìáì ézøîLî-úà ízøîLe ©¨«§©§¤´¤¦§©§¦À§¦§¦̧£¹
eànhú àìå íëéðôì eNrð øLà úárBzä úBwçî¥«ª³©«¥ŸÆ£¤´©«£´¦§¥¤½§¬Ÿ¦©§−

:íëéäìà ýåýé éðà íäattt ¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
.ïîéñ å"ãò .ïîéñ ì"ë é"ë ,íé÷åñô 'ô

íéùåã÷ úùøô

èéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìk-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤¨
ék eéäz íéLã÷ íäìà zøîàå ìûøNé-éða úãr£©¯§¥«¦§¨¥²§¨«©§¨¬£¥¤−§¦´¦«§®¦´

:íëéäìà ýåýé éðà LBã÷âeàøéz åéáàå Bnà Léà ¨½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦´¦³§¨¦Æ¦½̈
:íëéäìà ýåýé éðà eøîLz éúúaL-úàåã-ìà §¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©

íëì eNrú àì äëqî éäìàå íìéìàä-ìà eðôz¦§Æ¤¨´¡¦¦½¥«Ÿ¥Æ©¥½̈¬Ÿ©«£−¨¤®
:íëéäìà ýåýé éðàäýåýéì íéîìL çáæ eçaæú éëå £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§¦¯¦§§²¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®
:eäçaæz íëðöøìåúøçnîe ìëàé íëçáæ íBéa ¦§«Ÿ§¤−¦§¨ª«§¯¦§£¤²¥«¨¥−¦¨«¢®̈

óøOé Làa éLéìMä íBé-ãr øúBpäå:æìëàä íàå §©¨Æ©´©§¦¦½¨¥−¦¨¥«§¦²¥«¨¬Ÿ
:äöøé àì àeä ìebt éLéìMä íBia ìëàéçåéìëàå ¥«¨¥−©´©§¦¦®¦¬−¬Ÿ¥«̈¤«§«Ÿ§¨Æ

Lôpä äúøëðå ìlç ýåýé Lã÷-úà-ék àOé Bðår£Ÿ´¦½̈¦«¤¬Ÿ¤§Ÿ̈−¦¥®§¦§§¨²©¤¬¤
:äénrî àåääèàì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe ©¦−¥«©¤«¨§ª§§¤Æ¤§¦´©§§¤½¯Ÿ

:èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå øö÷ì EãN úàt älëú§©¤²§©¬¨«§−¦§®Ÿ§¤¬¤§¦«§−¬Ÿ§©¥«
ééðrì èwìú àì Eîøk èøôe ììBòú àì Eîøëå§©§§Æ´Ÿ§¥½¤¬¤©§§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³

:íëéäìà ýåýé éðà íúà áærz øbìåàéeáðâz àì §©¥Æ©«£´ŸŸ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«−Ÿ¦§®Ÿ
:Búéîra Léà eøwLú-àìå eLçëú-àìåáé-àìå §«Ÿ§©«£¬§«Ÿ§©§−¦¬©«£¦«§«Ÿ

éäìà íL-úà zìlçå ø÷Mì éîLá eòáMúéðà E ¦¨«§¬¦§¦−©®̈¤§¦©§¨²¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬
:ýåýéâéïéìú-àì ìæâú àìå Erø-úà ÷Lrú-àì §Ÿ̈«Ÿ©«£¬Ÿ¤¥«£−§´Ÿ¦§®Ÿ«Ÿ¨¦º

:ø÷a-ãr Ezà øéëN úlrtãéLøç ìl÷ú-àì §ª©¬¨¦²¦§−©«Ÿ¤«Ÿ§©¥´¥¥½
éäìàî úàøéå ìLëî ïzú àì øer éðôìåéðà E §¦§¥´¦¥½¬Ÿ¦¥−¦§®Ÿ§¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−£¦¬

:ýåýé§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(124 'r f"kg zegiyÎihewl)

‰f‰ ÌBia . . ‰¯Êb ı¯‡ Ï‡ Ì˙�BÚ Ïk ˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÈÚO‰ ‡N�Â¿»»«»ƒ»»∆»¬…»∆∆∆¿≈»««∆

ÌÎÈ˙‡hÁ ÏkÓ ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ(כבֿל (טז, ¿«≈¬≈∆¿«≈∆¿∆ƒ»«…≈∆

האדם אם ּגם הּקּלֹות, העברֹות על מכּפר הּמׁשּתּלח ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָׂשעיר

יֹום ׁשל עּצּומֹו ואּלּו הרמּב"ם). (לדעת ּתׁשּובה עׂשה לא ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹעצמֹו

ּכּפרת ּביניהם, והחּלּוק ּתׁשּובה. עֹוׂשה האדם אם רק מכּפר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּכּפּור

לתׁשּובת זקּוקים לא לכן עצמן, העברֹות על היא הּמׁשּתּלח ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹׂשעיר

מתנּגד האדם אם ולכן האדם, על היא ּכּפּור יֹום ּכּפרת א ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָהאדם.

ּכּפּור. יֹום ּכּפרת מֹועילה לא ּבתׁשּובה, ׁשב ואינֹו זֹו, ְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלכּפרה
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éùéîçåèìã-éðô àOú-àì ètLna ìår eNrú-àìŸ©«£¬¨̧¤Æ©¦§½̈«Ÿ¦¨´§¥½̈
:Eúéîr ètLz ÷ãöa ìBãâ éðt øcäú àìåæè-àì §¬Ÿ¤§©−§¥´¨®§¤−¤¦§¬Ÿ£¦¤««Ÿ

énra ìéëø CìúEéðà Erø íc-ìr ãîrú àì ¥¥³¨¦Æ§©¤½¬Ÿ©«£−Ÿ©©´¥¤®£¦−
:ýåýéæééçà-úà àðNú-àìáìa EçéëBz çëBä Eá §Ÿ̈««Ÿ¦§¨¬¤¨¦−¦§¨¤®¥³©¦̧©Æ

:àèç åéìr àOú-àìå Eúéîr-úàçé-àìå íwú-àì ¤£¦¤½§«Ÿ¦¨¬¨−̈¥«§«Ÿ¦³Ÿ§«Ÿ
:ýåýé éðà EBîk Erøì záäàå Enr éða-úà øhú¦ŸÆ¤§¥´©¤½§¨«©§¨¬§¥«£−¨®£¦−§Ÿ̈«

èéíéàìk réaøú-àì Ezîäa eøîLz éúwç-úà¤ªŸ©»¦§Ÿ ¼¼§¤§§Æ«Ÿ©§¦´©¦§©½¦
àì æðèrL íéàìk ãâáe íéàìk òøæú-àì EãN̈«§−«Ÿ¦§©´¦§¨®¦¤³¤¦§©̧¦Æ©«©§¥½¬Ÿ

éìr äìré:Eëòøæ-úáëL äMà-úà ákLé-ék Léàå ©«£¤−¨¤«Â§¦Â¦«¦§©̧¤¦¹̈¦§©¤À©
àì äcôäå Léàì úôøçð äçôL àåäåBà äúcôð §¦³¦§¨Æ¤«¡¤´¤§¦½§¨§¥Æ´Ÿ¦§½̈¨¬

àì-ék eúîeé àì äéäz úøwa dì-ïzð àì äLôçª§−̈´Ÿ¦©®̈¦¯Ÿ¤¦«§¤²¬Ÿ«§−¦¬Ÿ
:äLtçàëìäà çút-ìà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ª¨«¨§¥¦³¤£¨Æ©«Ÿ̈½¤¤−©´Ÿ¤

:íLà ìéà ãrBîáëíLàä ìéàa ïäkä åéìr øtëå ¥®¥−¨¨«§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹§¥³¨«¨¨Æ
Bì çìñðå àèç øLà Búàhç-ìr ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½©©¨−£¤´¨¨®§¦§©´½

ô :àèç øLà Búàhçîâëõøàä-ìà eàáú-éëå ¥«©¨−£¤¬¨¨«§¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤
Béøt-úà Búìør ízìørå ìëàî õr-ìk ízrèðe§©§¤Æ¨¥´©«£½̈©«£©§¤¬¨§¨−¤¦§®

ìL:ìëàé àì íéìør íëì äéäé íéðL LãëäðMáe ¨´¨¦À¦«§¤¬¨¤²£¥¦−¬Ÿ¥«¨¥«©¨¨Æ
:ýåýéì íéìelä Lã÷ Béøt-ìk äéäé úréáøä̈«§¦¦½¦«§¤−¨¦§®¬Ÿ¤¦¦−©«Ÿ̈«

äëéñBäì Béøt-úà eìëàz úLéîçä äðMáeíëì ó ©¨¨´©«£¦¦À«Ÿ§Æ¤¦§½§¦¬¨¤−
íëéäìà ýåýé éðà Búàeáz:åëícä-ìr eìëàú àì §«¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¬Ÿ«Ÿ§−©©®̈
:eððBòú àìå eLçðú àìæëíëLàø úàt eôwú àì ¬Ÿ§©«£−§¬Ÿ§¥«´Ÿ©¦½§©−«Ÿ§¤®

ð÷æ úàt úà úéçLú àìå:Eçëàì Lôðì èøNå §´Ÿ©§¦½¥−§©¬§¨¤«§¤´¤¨¤À¤³Ÿ
éðà íëa eðzú àì ò÷r÷ úáúëe íëøNáa eðzú¦§Æ¦§©§¤½§´Ÿ¤©«£©½¬Ÿ¦§−¨¤®£¦−

:ýåýéèëäðæú-àìå dúBðæäì Eza-úà ìlçz-ìà §Ÿ̈«©§©¥¬¤¦§−§©§¨®§«Ÿ¦§¤´
:änæ õøàä äàìîe õøàäìeøîLz éúúaL-úà ¨½̈¤¨«§¨¬¨−̈¤¦¨«¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ
:ýåýé éðà eàøéz éLc÷îeàìúáàä-ìà eðôz-ìà ¦§¨¦−¦®̈£¦−§Ÿ̈«©¦§³¤¨«ŸŸÆ

ýåýé éðà íäá äàîèì eL÷áz-ìà íéðòciä-ìàå§¤©¦§Ÿ¦½©§©§−§¨§¨´¨¤®£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìàáìï÷æ éðt zøãäå íe÷z äáéN éðtî ¡«Ÿ¥¤«¦§¥³¥¨Æ¨½§¨«©§−̈§¥´¨¥®

éäìàn úàøéå:ýåýé éðà Eñ §¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r ,`"nyz oqip `"i lil zgiy)

¯ÈË˜‰Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t '‰ ÁaÊÓ ÏÚ Ìc‰ ˙‡ Ô‰k‰ ˜¯ÊÂ¿»««…≈∆«»«ƒ¿«∆«…∆≈¿ƒ¿ƒ

'‰Ï ÁÁÈ� ÁÈ¯Ï ·ÏÁ‰(ו (יז, «≈∆¿≈«ƒ…««

לה' לקרּבן עלּיתם מּלבד ׁשּמּוׁש, ּבכל אסּורים והחלב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּדם

ּכח את מסּמל החלב הּבֹורא: ּבעבֹודת הענין ּבאּור ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹּבּמזּבח.

הּיצר ׁשּבֹו. וההתלהבּות הּלהט את מסּמל והּדם ׁשּבאדם, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָהּתענּוג

עם להׁשּתּמׁש ׁשּצרי ספק אין האדם, ּכלּפי לטען יכֹול ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהרע

ּגם מּתר א ׁשּבקדּׁשה, לדברים ׁשּבאדם וההתלהבּות ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻהּתענּוג

מלּמדת ּכ על הּזה. העֹולם ועניני רׁשּות, לעניני ּבהם ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלהׁשּתּמׁש

את - הּמזּבח על להקריב חּיבים והחלב הּדם את הּתֹורה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאֹותנּו

לדברים ורק א לׁשמר יׁש ׁשּבאדם וההתלהבּות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּתענּוג

אחרת. מּטרה לׁשּום ולא ְְְִֶֶֶַַָָָֹֻׁשּבקדּׁשה,

éùùâì:Búà eðBú àì íëöøàa øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¯¦§²¥−§©§§¤®¬Ÿ−Ÿ«
ãìíëzà øbä | øbä íëì äéäé íkî çøæàk§¤§¨´¦¤Á¦«§¤̧¨¤¹©¥´©¨´¦§¤À

íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék EBîk Bì záäàå§¨«©§¨¬Æ¨½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤´¤¦§®̈¦
:íëéäìà ýåýé éðàäìètLna ìår eNrú-àì £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬−̈¤©¦§®̈

:äøeNnáe ì÷Lna äcnaåì÷ãö-éðáà ÷ãö éðæàî ©¦¾̈©¦§−̈©§¨«¯Ÿ§¥¤¤́©§¥¤À¤
íëéäìà ýåýé éðà íëì äéäé ÷ãö ïéäå ÷ãö úôéà¥¬©¤²¤§¦¬¤−¤¦«§¤´¨¤®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

íéøöî õøàî íëúà éúàöBä-øLà:æìízøîLe £¤¥¬¦¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦§©§¤³
éðà íúà íúéNrå éètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½©«£¦¤−Ÿ®̈£¦−

:ýåýéôëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå §Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
áìàøNé éðaî Léà Léà øîàz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥´¦§¨¥»Ÿ©¼¦´¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹

Cìnì Bòøfî ïzé øLà ìûøNéa øbä | øbä-ïîe¦©¥´©¨´§¦§¨¥À£¤̧¦¥¯¦©§²©−Ÿ¤
:ïáàá eäîbøé õøàä ír úîeé úBîâïzà éðàå ´¨®©¬¨−̈¤¦§§ª¬¨¨«¤©«£¦º¤¥³

ék Bnr áøwî Búà ézøëäå àeää Léàa éðt-úà¤¨©Æ¨¦´©½§¦§©¦¬Ÿ−¦¤´¤©®¦³
ìlçìe éLc÷î-úà ànè ïrîì Cìnì ïúð Bòøfî¦©§Æ¨©´©½Ÿ¤§©À©©¥Æ¤¦§¨¦½§©¥−

:éLã÷ íL-úàãõøàä ír eîéìré íìrä íàå ¤¥¬¨§¦«§¦¿©§¥´©§¦ÁÁ©̧¨¹̈¤
Cìnì Bòøfî Bzúa àeää Léàä-ïî íäéðér-úà¤¥«¥¤Æ¦¨¦´©½§¦¬¦©§−©®Ÿ¤

:Búà úéîä ézìáìäLéàa éðt-úà éðà ézîNå §¦§¦−¨¦¬Ÿ«§©§¦̧£¦¯¤¨©²¨¦¬
íéðfä-ìk | úàå Búà ézøëäå BzçtLîáe àeää©−§¦§©§®§¦§©¦̧Ÿ¹§¥´¨©Ÿ¦´

:ínr áøwî Cìnä éøçà úBðæì åéøçàåLôpäå ©«£À̈¦§²©«£¥¬©−Ÿ¤¦¤¬¤©¨«§©¤À¤
úðæì íéðòciä-ìàå úáàä-ìà äðôz øLà£¤̧¦§¤³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½¦§−Ÿ
Búà ézøëäå àåää Lôpa éðt-úà ézúðå íäéøçà©«£¥¤®§¨«©¦³¤¨©Æ©¤´¤©¦½§¦§©¦¬Ÿ−

:Bnr áøwîæéðà ék íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå ¦¤¬¤©«§¦̧§©¦§¤½¦«§¦¤−§¦®¦²£¦¬
:íëéäìà ýåýé§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr g zegiy ihewl)

ÈÏÚ ¯Êb ÌÈÓMaL È·‡L ‰NÚ‡ ‰Óe ,ÈLÙ‡(כו כ, (רש"י ∆¿ƒ»∆¡∆∆»ƒ∆«»«ƒ»«»«

חזיר (ּכגֹון ּבחּקים רק אמּורים ׁשהּדברים הרמּב"ם, ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָֻּכתב

ּגנבה (ּכגֹון הּׂשכל מּצד ּגם רע ׁשהּוא ּבדבר אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוכלאים),

" לֹומר יׁש ּׁשאמרּו‡Èּורציחה) מה לבאר אפׁשר זה ּולפי אפׁשי". ְִֵַָƒְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ

מחתּול", צניעּות למדים היינּו ּתֹורה, נּתנה לא "אלמלי ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹרז"ל

את לקּים ׁשּיׁש ,ללּמד אּלא מינּה? נפקא למאי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּדלכאֹורה,

מּצד ּבכ רֹוצה ׁשהאדם ּכזה ּבאפן ּבצניעּות הּקׁשּורֹות ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּמצֹות

" אפׁשי".‡Èעצמֹו, ְַƒְִֶ

xihtn ,iriay - k - miyecwÎixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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éîc øB÷î-úà äúlb àåäåáøwî íäéðL eúøëðå ä §¦¾¦§−̈¤§´¨¤®¨§¦§§¬§¥¤−¦¤¬¤
:ínrèééáà úBçàå Enà úBçà úåøråàì E ©¨«§¤§©̧£¯¦§²©«£¬¨¦−´Ÿ

:eàOé íðår äørä BøàL-úà ék älâúëLéàå §©¥®¦¯¤§¥²¤«¡−̈£Ÿ¨¬¦¨«§¦À
íàèç älb Bãc úåør Búãc-úà ákLé øLà£¤³¦§©Æ¤´Ÿ̈½¤§©¬Ÿ−¦®̈¤§¨¬

:eúîé íéøéør eàOéàëúLà-úà çwé øLà Léàå ¦−̈£¦¦¬¨ª«§¦À£¤¬¦©²¤¥¬¤
:eéäé íéøéør älb åéçà úåør àåä äcð åéçà̈¦−¦¨´¦®¤§©¬¨¦²¦−̈£¦¦¬¦«§«

áëéètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½
éðà øLà õøàä íëúà àé÷ú-àìå íúà íúéNrå©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¦³¤§¤Æ¨½̈¤£¤̧£¦¹

ì änL íëúà àéáî:da úáLâëúwça eëìú àìå ¥¦¬¤§¤²−̈¨¨¤¬¤¨«§³Ÿ¥«§Æ§ª´Ÿ
älà-ìk-úà ék íëéðtî çlLî éðà-øLà éBbä©½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤®¦³¤¨¥̧¤Æ

:ía õ÷àå eNrãëeLøéz ízà íëì øîàå ¨½¨«¨ª−¨«¨«Ÿ©´¨¤À©¤»¦«§´
õøà dúà úLøì íëì äpðzà éðàå íúîãà-úà¤©§¨¨¼©«£¦º¤§¤³¨¨¤Æ¨¤´¤Ÿ½̈¤²¤
ézìcáä-øLà íëéäìà ýåýé éðà Láãe áìç úáæ̈©¬¨−̈§¨®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¦§©¬§¦

:íénrä-ïî íëúàäëäîäaä-ïéa ízìcáäå ¤§¤−¦¨«©¦«§¦§©§¤º¥«©§¥¨³

-àìå øähì àîhä óBòä-ïéáe äàîhì äøähä©§Ÿ̈Æ©§¥½̈¥«¨¬©¨¥−©¨®Ÿ§«Ÿ
øLà ìëáe óBòáe äîäaa íëéúLôð-úà eöwLú§©§¸¤©§«Ÿ¥¤¹©§¥¨´¨À§ŸÆ£¤´
:ànèì íëì ézìcáä-øLà äîãàä Nîøz¦§´Ÿ¨«£¨½̈£¤¦§©¬§¦¨¤−§©¥«

åëìcáàå ýåýé éðà LBã÷ ék íéLã÷ éì íúééäå¦«§¦³¤¦Æ§¦½¦¬¨−£¦´§Ÿ̈®¨«©§¦¬
:éì úBéäì íénrä-ïî íëúàæëäMà-Bà Léàå ¤§¤²¦¨«©¦−¦«§¬¦«§¦´«¦À̈

ïáàa eúîeé úBî éðòcé Bà áBà íäá äéäé-ék¦¦«§¤̧¨¤¬²¬¦§Ÿ¦−´¨®¨¤²¤
:ía íäéîc íúà eîbøéttt ¦§§¬Ÿ−̈§¥¤¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .45 'r d"g zegiy ihewl)

EnÚa ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡Ï(טז (יט, …≈≈»ƒ¿«∆

¯ÓB‡L ‰ÊÂ BÏa˜n‰Â B¯ÓB‡‰" :˙‚¯B‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ‰LÏL¿…»¿»«∆∆»¿¿«¿«¿¿∆∆≈

"ÂÈÏÚ(רמּב"ם) »»ְַַ

ׁשאֹומר "זה את ּגם הרע לׁשֹון הֹורגת מּדּוע להקׁשֹות: ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָיׁש

ּתכּונתֹו לֹומר: ויׁש ּבּמעׂשה? חלק ּכל נטל לא הּוא והרי ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹעליו",

ולכן, נסּתרים, לכן קדם ׁשהיּו ּדברים לגּלֹות היא הּדּבּור ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשל

אדם ׁשל הרעים ּומעׂשיו ּתכּונֹותיו על מדּברים אנׁשים ׁשני ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכאׁשר

ּובכ ּגּלּוי, לידי יבֹואּו אּלּו ׁשּתכּונֹות ּבכ ּגֹורמים הם - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָׁשליׁשי

נזק. לֹו ְִֵֶָנגרם

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

øéèôîäëäàîhì äøähä äîäaä-ïéa ízìcáäå§¦§©§¤º¥«©§¥¨³©§Ÿ̈Æ©§¥½̈
-úà eöwLú-àìå øähì àîhä óBòä-ïéáe¥«¨¬©¨¥−©¨®Ÿ§«Ÿ§©§¸¤
Nîøz øLà ìëáe óBòáe äîäaa íëéúLôð©§«Ÿ¥¤¹©§¥¨´¨À§ŸÆ£¤´¦§´Ÿ

:ànèì íëì ézìcáä-øLà äîãàäåëéì íúééäå ¨«£¨½̈£¤¦§©¬§¦¨¤−§©¥«¦«§¦³¤¦Æ
-ïî íëúà ìcáàå ýåýé éðà LBã÷ ék íéLã÷§¦½¦¬¨−£¦´§Ÿ̈®¨«©§¦¬¤§¤²¦

:éì úBéäì íénräæëíäá äéäé-ék äMà-Bà Léàå ¨«©¦−¦«§¬¦«§¦´«¦À̈¦¦«§¤̧¨¤¬
íúà eîbøé ïáàa eúîeé úBî éðòcé Bà áBà²¬¦§Ÿ¦−´¨®¨¤²¤¦§§¬Ÿ−̈

:ía íäéîcttt §¥¤¬¨«
.ïîéñ á"äæ é"î .ïîéñ ä"âðå ,íé÷åñô ã"ñ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .45 'r d"g zegiy ihewl)

EnÚa ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡Ï(טז (יט, …≈≈»ƒ¿«∆

¯ÓB‡L ‰ÊÂ BÏa˜n‰Â B¯ÓB‡‰" :˙‚¯B‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ‰LÏL¿…»¿»«∆∆»¿¿«¿«¿¿∆∆≈

"ÂÈÏÚ(רמּב"ם) »»ְַַ

ׁשאֹומר "זה את ּגם הרע לׁשֹון הֹורגת מּדּוע להקׁשֹות: ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָיׁש

ּתכּונתֹו לֹומר: ויׁש ּבּמעׂשה? חלק ּכל נטל לא הּוא והרי ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹעליו",

ולכן, נסּתרים, לכן קדם ׁשהיּו ּדברים לגּלֹות היא הּדּבּור ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשל

אדם ׁשל הרעים ּומעׂשיו ּתכּונֹותיו על מדּברים אנׁשים ׁשני ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכאׁשר

ּובכ ּגּלּוי, לידי יבֹואּו אּלּו ׁשּתכּונֹות ּבכ ּגֹורמים הם - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָׁשליׁשי

נזק. לֹו ְִֵֶָנגרם
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קצח
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:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
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diptl dxhtdd zkxa
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,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨
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ר
לוח זמנים לשבוע פרשת אמור בארץ ישראל - אחרי קדושים 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
5:545:498:428:399:149:1110:2210:2019:2219:2619:4719:5219:0520:02באר שבע )ק(

5:515:458:408:379:129:0910:2110:1819:2419:2819:4919:5418:5820:05חיפה )ק( 

5:505:458:408:379:119:0810:2010:1719:2319:2719:4819:5318:4620:01ירושלים )ק( 

5:545:498:428:399:149:1110:2210:2019:2319:2719:4819:5219:0620:04תל אביב )ק(

5:355:258:408:359:119:0610:2510:2120:1020:1820:4220:5219:5921:08אוסטריה וינה )ק(

6:567:019:029:059:359:3710:2910:3017:3817:3218:0517:5817:1518:09אוסטרליה מלבורן )ח(

5:435:348:448:409:179:1210:2910:2620:0620:1420:3820:4619:5520:50אוקראינה אודסה )ק(

5:105:008:148:098:468:4110:009:5619:4319:5120:1520:2519:3220:29אוקראינה דונייצק )ק(

5:205:108:258:208:578:5210:1010:0719:5520:0320:2720:3719:4420:41אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:425:318:488:429:209:1510:3510:3120:2420:3420:5821:0920:1421:13אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:335:228:408:359:129:0610:2710:2320:1820:2820:5321:0320:0821:07אוקראינה קייב )ק(

6:116:029:129:079:449:3910:5610:5320:3120:3821:0221:1020:1921:26איטליה מילאנו )ק(

6:006:008:348:339:049:0310:0610:0618:2218:2218:4418:4318:0418:47אקוואדור קיטו )ח(

7:267:309:339:3610:0610:0811:0111:0218:1518:0918:4018:3517:5218:46ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:258:3110:3010:3311:0111:0411:5511:5618:5918:5219:2719:2018:3519:24ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:076:009:018:579:349:3010:4410:4120:0120:0720:2820:3519:4820:39ארה״ב בולטימור )ק(

5:535:458:498:459:219:1710:3210:2919:5420:0120:2320:2919:4220:42ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:545:468:498:459:229:1810:3210:2919:5420:0020:2220:2919:4120:42ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:266:189:249:209:569:5111:0711:0420:3420:4121:0321:1020:2221:24ארה״ב דטרויט )ק(

6:376:329:249:219:569:5311:0411:0120:0020:0420:2520:2919:4620:40ארה״ב היוסטן )ק(

6:015:558:528:499:249:2010:3310:3019:4019:4420:0520:1119:2620:21ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:436:389:269:239:589:5611:0511:0319:5419:5720:1820:2119:3820:31ארה״ב מיאמי )ק(

5:495:418:448:409:179:1310:2810:2519:4919:5620:1820:2519:3720:40ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:445:368:438:389:149:1010:2510:2219:5219:5920:2120:2819:4020:41ארה״ב שיקאגו )ק(

6:356:369:019:029:309:3110:3010:3018:2518:2218:4718:4418:0518:48בוליביה לה פאס )ח(

6:166:059:239:189:569:5011:1111:0621:0421:1421:3921:5020:5422:11בלגיה אנטוורפן )ק(

6:166:059:249:189:569:5011:1111:0721:0521:1421:3921:5020:5522:09בלגיה בריסל )ק(

5:165:048:318:259:038:5610:2010:1520:3120:4321:1021:2320:2321:27בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:216:248:398:409:109:1110:0810:0917:4617:4218:0918:0517:2518:12ברזיל ס.פאולו )ח(

6:076:098:258:268:568:579:549:5517:3317:2917:5617:5217:1217:59ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:315:208:418:359:139:0710:2810:2420:2520:3521:0021:1120:1521:31בריטניה לונדון )ק(

5:345:228:478:409:189:1210:3510:3020:3920:5021:1721:2920:3021:51בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:355:248:468:409:189:1210:3310:2920:3320:4421:0921:2120:2421:25גרמניה ברלין )ק(

6:005:499:089:029:399:3410:5410:5020:4620:5621:2021:3120:3621:35גרמניה פרנקפורט )ק(

6:246:278:428:439:129:139:559:5417:4617:4218:1018:0517:2518:09דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:106:068:488:469:219:1910:2610:2419:0219:0419:2519:2718:4619:31הודו בומביי )ח(

6:056:018:448:429:169:1410:2210:2018:5919:0119:2219:2418:4319:28הודו פונה )ח(

5:275:178:308:259:028:5710:1510:1119:5620:0420:2820:3719:4520:41הונגריה בודפשט )ק(

6:025:548:578:539:309:2610:4010:3720:0220:0820:3020:3719:4920:41טורקיה איסטנבול )ק(

6:286:219:219:179:539:5011:0311:0020:1720:2320:4420:5020:0420:54יוון אתונה )ק(
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רי
לוח זמנים לשבוע פרשת אמור בארץ ישראל - אחרי קדושים 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
5:505:408:518:469:249:1910:3710:3320:1520:2320:4620:5520:0420:59מולדובה קישינב )ק(

7:016:589:469:4410:1610:1411:2211:2020:0720:0920:2920:3219:5020:36מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:187:259:179:209:509:5310:4210:4417:3517:2718:0317:5517:1117:59ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:205:158:088:058:398:369:469:4418:4318:4619:0719:1118:2719:15נפאל קטמנדו )ח(

6:556:549:249:239:569:5510:5810:5719:0919:0919:3119:3018:5119:34סינגפור סינגפור )ח(

5:044:538:168:108:478:4110:039:5820:0320:1320:3920:5019:5420:54פולין ורשא )ק(

6:136:148:348:349:079:0710:0610:0617:5817:5618:2018:1817:3818:22פרו לימה )ח(

6:276:189:299:2410:019:5611:1311:1020:5020:5721:2121:2920:3821:44צרפת ליאון )ק(

6:296:199:359:3010:0710:0111:2111:1721:0721:1621:4021:5020:5722:08צרפת פריז )ק(

5:385:378:148:138:448:439:479:4618:0918:0918:3118:3117:5118:35קולומביה בוגוטה )ח(

6:086:009:089:039:409:3510:5110:4820:2220:2920:5220:5920:1021:14קנדה טורונטו )ק(

5:415:328:428:389:149:1010:2710:2320:0320:1020:3320:4219:5120:57קנדה מונטריאול )ק(

5:565:498:448:419:179:1410:2610:2319:3019:3519:5620:0219:1620:06קפריסין לרנקה )ק(

5:455:319:038:569:349:2710:5210:4721:1021:2221:5022:0421:0222:27רוסיה מוסקבה )ח(

6:055:569:089:039:409:3510:5310:4920:3220:4021:0421:1320:2121:17רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

6:075:589:129:079:439:3810:5710:5320:4020:4821:1221:2120:2921:36שוייץ ציריך )ק(

5:555:528:308:299:039:0110:0710:0618:3618:3718:5819:0018:1919:04תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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