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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבם ממוצש"ק, במ"ש שלפלא בעיניהם שאין להם שם הנהלה.

ופלא בעיני על הפליאה, כי הנהלה תוכנה כשמה, שמנהלת את המוסד ובטוב.

ואף שמובן שבעניני טוב וקדושה, תמיד יש מקום להוסיף, ובמילא מחויבים להוסיף, וביחוד שהרי 

קשור עם הקב"ה שהוא אין סוף ובלי גבול האמיתי, ומ"ע מן התורה לדבקה בו, להדבק בדרכיו, אבל כיון 

שהולכים מחיל אל חיל בהתפתחות המוסד, וכנראה במוחש )להשוות המוסד - לפני שנה ושנתים(, הרי זו 

היא הנהלה. וכנ"ל תקותי שלא יסתפקו בההישגים דעד עתה, אלא שיוסיפו כהנה וכהנה, ובפרט שנמצאים 

בשעת הכושר להגדיל ולהרחיב תומ"צ בכלל ובמוסד כהאמור ביחוד, וד"ל.

ויהי רצון שיבשרו טוב בקרוב ממש, ומתאים למה שנדבר עם הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים ובעל 

מרץ בעל מדות מו"ה... וע"ד ההכרח דהנהגה דופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ועד לנחלה בלי מצרים.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ולבשו"ט בכל האמור.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי.

*d"nyz'd xnera b"l .c"qa

ÔÈ·‰Ïהּמאמר ידּוע הּנה יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי ענין ¿»ƒְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
מהר"ׁש אדמּו"ר ׁשל ּבעמר (ּבעל1ּדל"ג ְְֲֶֶַַַַַָָֹ

אריּבער ּדלכּתחּלה ּבּזהר2ההֹוראה ׁשּמצינּו ּדזה ,(3 ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
נֹוראים ּבׁשבחים יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי את ,4ׁשּׁשּבחּו ְְְִִִִִִֶֶַַָָָ

ׁשּבת ליּה קרי הוה יהּודה רּבי ּפני5ּכמֹו ּומאן האדֹון6, ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ
יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ּדא - הּׁשבחים7ה' מענין זה יּובן , ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּוא וכי ּתמּוּה, ּדלכאֹורה ,יתּבר הּבֹורא את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּמׁשּבחים
ׁשּלנּו לּׁשבחים צרי ּבזה8יתּבר הּבאּור וידּוע ,9, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

,יתּבר אליו ּבאיןֿערֹו הם העֹולמֹות ׁשּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָּדלהיֹות
לכן ,יתּבר לגּביּה ירידה היא לעֹולמֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָוההׁשּפעה
הּוא ּבעֹולמֹות להׁשּפיע הרצֹון יתּבר אצלֹו לעֹורר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבכדי
ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה וזהּו הּׁשבחים. 10עלֿידי ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָ

יתּפּלל, ואחרּֿכ מקֹום ׁשל ׁשבחֹו אדם יסּדר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָלעֹולם
צרכיו לבּקׁש הּתֹורה מן מצותֿעׂשה היא ׁשּתפּלה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּדהגם

מּכלֿמקֹום,11מהּקּב"ה ּכח, נתינת הּוא הּתֹורה וצּוּוי , ְְִִִֵַַַַָָָָָֹ
ׁשעלֿידיֿזה מקֹום, ׁשל ׁשבחֹו סּדּור ּתחּלה להיֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָצרי
צרכי את להׁשּפיע הרצֹון יתּבר אצלֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמעֹוררים

ּבןהמׁשּבח ׁשמעֹון לרּבי ּבנֹוגע ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַ
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ב לאור יצא (*g"nyz ± xnera b"l qxhpew. . לאור מוציאים הננו – הבעל"ט בעומר ל"ג "לקראת ,ipy gqt,ldwd zpy,zpy

g"nyz."(1מאמרים כמה שע"ד לומר קרוב – ואילך). מט (ע' תרל"א והחרים בהמשך איתן נחל ענין וביאור "המשכי"jezayד"ה

בעת הרי נשיאינו, אלינו.`ezxinרבותינו הגיעו ולא וסיום פתיחה לו ע'2)נתוספו ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

ועוד. .124 ע' ח"א לקו"ש קנג,3)תריז. שם גם וראה ב. קכד, (זח"ג לרשב"י מהימנא רעיא כמאמר רשב"י, של "ספרו" שהוא

על מהטעמים גם שזהו לומר, ויש הזהר. ספר דאיהו דילך חיבורא בהאי ג) יב, (דניאל הרקיע כזהר יזהירו והמשכילים ועוד) ב.

גו'. יזהירו דוהמשכילים זה בפסוק היא והזהר התקו"ז שהתחלת להריא"ז4)זה דרשב"י" "שבחין ספר וראה הנ"ל. בד"ה הוא כן

ב.5)מרגליות. קמד, כג.6)זח"ג לד, תשא יז. כג, ואילך.7)משפטים נב ע' תרנ"ה קו. ע' תקס"ד בסה"מ נתבאר א. לח, זח"ב

ואילך).8) א קיח, (דרמ"צ פ"ו התפלה מצות שרש להצ"צ בסהמ"צ הלשון במצות9)כ"ה – ובארוכה שם. התפלה מצות שרש

ואילך). ג קג, (ושם א קב, ויחי (בהוספות) תו"א גם וראה ואילך). א (קמח, נא.10)הלל ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע א. לב, ברכות

להצ"צ11) סהמ"צ ואילך. ג שמ, ח"ב שלו דינים בפסקי נדפסו להצ"צ, הרמב"ם על חידושים וראה תפלה. הלכות ריש רמב"ם

א). קטו, (דרמ"צ בתחלתו התפלה מצות שרש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÔÈ·‰Ïשל החסידות תורת לפי הפנימית, המשמעות ÔBÚÓLאת Èa¯ ÔÈ�Ú ¿»ƒƒ¿««ƒƒ¿
¯Ó‡n‰ Úe„È ‰p‰ ,È‡ÁBÈ ÔaהחסידותÏL ¯ÓÚa ‚"Ïc ∆»ƒ≈»«««¬»¿«»…∆∆

L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡1אדמו"רי בשושלת הרביעי האדמו"ר שמואל, רבי «¿«¬»
‡¯ÚaÈ¯חב"ד ‰lÁzÎÏc ‰‡¯B‰‰ ÏÚa)2בעל הוא מהר"ש הרבי «««»»ƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆

של למאפיין שהפך הבא הפתגם

כי אומר העולם הנהגתו: דרך

מלמטה ללכת יכולים לא כאשר

הולכים הרגילה) בדרך (היינו

על להתגבר (כדי מלמעלה

ואני בדרך) שניצבים המכשולים

(להתעלם יש שמלכתחילה אומר

מלמעלה), ו)ללכת מהמכשולים

¯‰fa e�ÈˆnL ‰Êc3 ¿∆∆»ƒ«…«
ÔBÚÓL Èa¯ ˙‡ eÁaML∆ƒ¿∆«ƒƒ¿
ÌÈÁ·La È‡ÁBÈ ¯a«»ƒ¿»ƒ

ÌÈ‡¯B�4‰„e‰È Èa¯ BÓk , »ƒ¿«ƒ¿»
dÈÏ È¯˜ ‰Â‰,לו קורא היה ¬»»ƒ≈

aL5Ô‡Óe˙לרשב"י, מיהו, «»»
È�t6‡c - '‰ ÔB„‡‰זה ¿≈»»»

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯7, «ƒƒ¿∆»
‰Ê Ô·eÈשל המשמעות »∆

והנפלאים הנוראים השבחים

מובנת רשב"י את שבחו בהם

ÔÈ�ÚÓשל והמשמעות התוכן ≈ƒ¿«
˙‡ ÌÈÁaLnL ÌÈÁ·M‰«¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆
‰¯B‡ÎÏc ,C¯a˙È ‡¯Ba‰«≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»

deÓzשאנו השבחים פשר מה »«
הקדושֿברוךֿהוא, את משבחים

CÈ¯ˆ C¯a˙È ‡e‰ ÈÎÂזקוקe�lL ÌÈÁ·MÏ8¯e‡a‰ Úe„ÈÂ , ¿ƒƒ¿»≈»ƒ«¿»ƒ∆»¿»««≈
‰Êa9,,החסידות CB¯ÚŒÔÈ‡aבתורת Ì‰ ˙BÓÏBÚ‰ ÏkL ˙BÈ‰Ïc »∆¿ƒ¿∆»»»≈¿≈¬

ודמיון יחס כל BÓÏBÚÏ˙ללא ‰ÚtL‰‰Â ,C¯a˙È ÂÈÏ‡שלגבי ≈»ƒ¿»≈¿««¿»»»»
שיעור לאין נחותים הם È¯È„‰הקדושֿברוךֿהוא ‡È‰כביכול והשפלה, ƒ¿ƒ»

ÔBˆ¯‰ C¯a˙È BÏˆ‡ ¯¯BÚÏ È„Îa ÔÎÏ ,C¯a˙È dÈa‚Ï¿«≈ƒ¿»≈»≈ƒ¿≈¿≈∆¿ƒ¿»≈»»

˙BÓÏBÚa ÚÈtL‰Ïכביכול ירידה, מצריך שהדבר È„ÈŒÏÚלמרות ‡e‰ ¿«¿ƒ«»»«¿≈
ÌÈÁ·M‰'צדק ה'צמח אדמו"ר (ובלשון להשפיע הרצון את המעוררים שהם «¿»ƒ

לפניו שמשבחים ידי "על מצותיך': 'דרך בספר התפלה" מצות ב"שרש

כו', וחכמתו וגבורתו חסדו שמשבחים כמו הספירות ידי על שפועל פעולתו

נמשך יתברך הוא זה עלֿידי

ספירות... היו"ד לתוך ומאיר

החכם האדם וכמשל

שהוא איך אותו שכשמשבחים

כח מתעורר זה עלֿידי חכם

Ó‰חכמתו...") e‰ÊÂ¿∆«
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M10 ∆»¿«≈«

BÁ·L Ì„‡ ¯cÒÈ ÌÏBÚÏ¿»¿«≈»»ƒ¿
CkŒ¯Á‡Â ÌB˜Ó ÏL∆»¿««»

,Ïlt˙Èשלפני קבעו ולכן ƒ¿«≈
שמונה בתפילת צרכיו בקשת

פסוקי את תחילה יאמרו עשרה

של בשבחו העוסקים דזמרה

‰È‡מקום ‰lÙzL Ì‚‰c«¬«∆¿ƒ»ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚŒ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»
ÂÈÎ¯ˆ Lw·Ï¿«≈¿»»

‰"aw‰Ó11‰¯Bz‰ ÈeeˆÂ , ≈«»»¿ƒ«»
Ák ˙�È˙� ‡e‰לשם כן ואם ¿ƒ«…«

לכך?, בהקדמות צורך יש מה

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒƒ¿
ÏL BÁ·L ¯ecÒ ‰lÁz¿ƒ»ƒƒ¿∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌB˜Ó»∆«¿≈∆
C¯a˙È BÏˆ‡ ÌÈ¯¯BÚÓ¿¿ƒ∆¿ƒ¿»≈
ÈÎ¯ˆ ˙‡ ÚÈtL‰Ï ÔBˆ¯‰»»¿«¿ƒ«∆»¿≈

ÁaLÓ‰חננו שמבקשים ..." שם: צדק' ה'צמח אדמו"ר דברי (וכהמשך «¿«≈«
רפאנו וכן חכמה ספירת ידי על להיות צריכה זו והשפעה כו' חכמה מאתך

סוף אין אור התלבשות תחילה להמשיך צריך ולכן תפארת מדת ידי על

בחכמה התלבשותו עניין לפניו שמהללים ידי על והיינו כנ"ל ותפארת בחכמה

שפוע בהעולמות...").ובתפארת גדולות פעולות ידן על ל
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 פחק...................................... דק פרביאורים לפרקי אבות   )לג

 פטק.............................................חומש לקריאה בציבור  )לד
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 צזק....................לערב שבת קודשהדלקת נרות מצות סדר   )לו



ה

*d"nyz'd xnera b"l .c"qa

ÔÈ·‰Ïהּמאמר ידּוע הּנה יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי ענין ¿»ƒְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
מהר"ׁש אדמּו"ר ׁשל ּבעמר (ּבעל1ּדל"ג ְְֲֶֶַַַַַָָֹ

אריּבער ּדלכּתחּלה ּבּזהר2ההֹוראה ׁשּמצינּו ּדזה ,(3 ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
נֹוראים ּבׁשבחים יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי את ,4ׁשּׁשּבחּו ְְְִִִִִִֶֶַַָָָ

ׁשּבת ליּה קרי הוה יהּודה רּבי ּפני5ּכמֹו ּומאן האדֹון6, ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ
יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ּדא - הּׁשבחים7ה' מענין זה יּובן , ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּוא וכי ּתמּוּה, ּדלכאֹורה ,יתּבר הּבֹורא את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּמׁשּבחים
ׁשּלנּו לּׁשבחים צרי ּבזה8יתּבר הּבאּור וידּוע ,9, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

,יתּבר אליו ּבאיןֿערֹו הם העֹולמֹות ׁשּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָּדלהיֹות
לכן ,יתּבר לגּביּה ירידה היא לעֹולמֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָוההׁשּפעה
הּוא ּבעֹולמֹות להׁשּפיע הרצֹון יתּבר אצלֹו לעֹורר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבכדי
ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה וזהּו הּׁשבחים. 10עלֿידי ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָ

יתּפּלל, ואחרּֿכ מקֹום ׁשל ׁשבחֹו אדם יסּדר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָלעֹולם
צרכיו לבּקׁש הּתֹורה מן מצותֿעׂשה היא ׁשּתפּלה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּדהגם

מּכלֿמקֹום,11מהּקּב"ה ּכח, נתינת הּוא הּתֹורה וצּוּוי , ְְִִִֵַַַַָָָָָֹ
ׁשעלֿידיֿזה מקֹום, ׁשל ׁשבחֹו סּדּור ּתחּלה להיֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָצרי
צרכי את להׁשּפיע הרצֹון יתּבר אצלֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמעֹוררים

ּבןהמׁשּבח ׁשמעֹון לרּבי ּבנֹוגע ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַ
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ב לאור יצא (*g"nyz ± xnera b"l qxhpew. . לאור מוציאים הננו – הבעל"ט בעומר ל"ג "לקראת ,ipy gqt,ldwd zpy,zpy

g"nyz."(1מאמרים כמה שע"ד לומר קרוב – ואילך). מט (ע' תרל"א והחרים בהמשך איתן נחל ענין וביאור "המשכי"jezayד"ה

בעת הרי נשיאינו, אלינו.`ezxinרבותינו הגיעו ולא וסיום פתיחה לו ע'2)נתוספו ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

ועוד. .124 ע' ח"א לקו"ש קנג,3)תריז. שם גם וראה ב. קכד, (זח"ג לרשב"י מהימנא רעיא כמאמר רשב"י, של "ספרו" שהוא

על מהטעמים גם שזהו לומר, ויש הזהר. ספר דאיהו דילך חיבורא בהאי ג) יב, (דניאל הרקיע כזהר יזהירו והמשכילים ועוד) ב.

גו'. יזהירו דוהמשכילים זה בפסוק היא והזהר התקו"ז שהתחלת להריא"ז4)זה דרשב"י" "שבחין ספר וראה הנ"ל. בד"ה הוא כן

ב.5)מרגליות. קמד, כג.6)זח"ג לד, תשא יז. כג, ואילך.7)משפטים נב ע' תרנ"ה קו. ע' תקס"ד בסה"מ נתבאר א. לח, זח"ב

ואילך).8) א קיח, (דרמ"צ פ"ו התפלה מצות שרש להצ"צ בסהמ"צ הלשון במצות9)כ"ה – ובארוכה שם. התפלה מצות שרש

ואילך). ג קג, (ושם א קב, ויחי (בהוספות) תו"א גם וראה ואילך). א (קמח, נא.10)הלל ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע א. לב, ברכות

להצ"צ11) סהמ"צ ואילך. ג שמ, ח"ב שלו דינים בפסקי נדפסו להצ"צ, הרמב"ם על חידושים וראה תפלה. הלכות ריש רמב"ם

א). קטו, (דרמ"צ בתחלתו התפלה מצות שרש
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ÔÈ·‰Ïשל החסידות תורת לפי הפנימית, המשמעות ÔBÚÓLאת Èa¯ ÔÈ�Ú ¿»ƒƒ¿««ƒƒ¿
¯Ó‡n‰ Úe„È ‰p‰ ,È‡ÁBÈ ÔaהחסידותÏL ¯ÓÚa ‚"Ïc ∆»ƒ≈»«««¬»¿«»…∆∆

L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡1אדמו"רי בשושלת הרביעי האדמו"ר שמואל, רבי «¿«¬»
‡¯ÚaÈ¯חב"ד ‰lÁzÎÏc ‰‡¯B‰‰ ÏÚa)2בעל הוא מהר"ש הרבי «««»»ƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆

של למאפיין שהפך הבא הפתגם

כי אומר העולם הנהגתו: דרך

מלמטה ללכת יכולים לא כאשר

הולכים הרגילה) בדרך (היינו

על להתגבר (כדי מלמעלה

ואני בדרך) שניצבים המכשולים

(להתעלם יש שמלכתחילה אומר

מלמעלה), ו)ללכת מהמכשולים

¯‰fa e�ÈˆnL ‰Êc3 ¿∆∆»ƒ«…«
ÔBÚÓL Èa¯ ˙‡ eÁaML∆ƒ¿∆«ƒƒ¿
ÌÈÁ·La È‡ÁBÈ ¯a«»ƒ¿»ƒ

ÌÈ‡¯B�4‰„e‰È Èa¯ BÓk , »ƒ¿«ƒ¿»
dÈÏ È¯˜ ‰Â‰,לו קורא היה ¬»»ƒ≈

aL5Ô‡Óe˙לרשב"י, מיהו, «»»
È�t6‡c - '‰ ÔB„‡‰זה ¿≈»»»

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯7, «ƒƒ¿∆»
‰Ê Ô·eÈשל המשמעות »∆

והנפלאים הנוראים השבחים

מובנת רשב"י את שבחו בהם

ÔÈ�ÚÓשל והמשמעות התוכן ≈ƒ¿«
˙‡ ÌÈÁaLnL ÌÈÁ·M‰«¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆
‰¯B‡ÎÏc ,C¯a˙È ‡¯Ba‰«≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»

deÓzשאנו השבחים פשר מה »«
הקדושֿברוךֿהוא, את משבחים

CÈ¯ˆ C¯a˙È ‡e‰ ÈÎÂזקוקe�lL ÌÈÁ·MÏ8¯e‡a‰ Úe„ÈÂ , ¿ƒƒ¿»≈»ƒ«¿»ƒ∆»¿»««≈
‰Êa9,,החסידות CB¯ÚŒÔÈ‡aבתורת Ì‰ ˙BÓÏBÚ‰ ÏkL ˙BÈ‰Ïc »∆¿ƒ¿∆»»»≈¿≈¬

ודמיון יחס כל BÓÏBÚÏ˙ללא ‰ÚtL‰‰Â ,C¯a˙È ÂÈÏ‡שלגבי ≈»ƒ¿»≈¿««¿»»»»
שיעור לאין נחותים הם È¯È„‰הקדושֿברוךֿהוא ‡È‰כביכול והשפלה, ƒ¿ƒ»

ÔBˆ¯‰ C¯a˙È BÏˆ‡ ¯¯BÚÏ È„Îa ÔÎÏ ,C¯a˙È dÈa‚Ï¿«≈ƒ¿»≈»≈ƒ¿≈¿≈∆¿ƒ¿»≈»»

˙BÓÏBÚa ÚÈtL‰Ïכביכול ירידה, מצריך שהדבר È„ÈŒÏÚלמרות ‡e‰ ¿«¿ƒ«»»«¿≈
ÌÈÁ·M‰'צדק ה'צמח אדמו"ר (ובלשון להשפיע הרצון את המעוררים שהם «¿»ƒ

לפניו שמשבחים ידי "על מצותיך': 'דרך בספר התפלה" מצות ב"שרש

כו', וחכמתו וגבורתו חסדו שמשבחים כמו הספירות ידי על שפועל פעולתו

נמשך יתברך הוא זה עלֿידי

ספירות... היו"ד לתוך ומאיר

החכם האדם וכמשל

שהוא איך אותו שכשמשבחים

כח מתעורר זה עלֿידי חכם

Ó‰חכמתו...") e‰ÊÂ¿∆«
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M10 ∆»¿«≈«

BÁ·L Ì„‡ ¯cÒÈ ÌÏBÚÏ¿»¿«≈»»ƒ¿
CkŒ¯Á‡Â ÌB˜Ó ÏL∆»¿««»

,Ïlt˙Èשלפני קבעו ולכן ƒ¿«≈
שמונה בתפילת צרכיו בקשת

פסוקי את תחילה יאמרו עשרה

של בשבחו העוסקים דזמרה

‰È‡מקום ‰lÙzL Ì‚‰c«¬«∆¿ƒ»ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚŒ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»
ÂÈÎ¯ˆ Lw·Ï¿«≈¿»»

‰"aw‰Ó11‰¯Bz‰ ÈeeˆÂ , ≈«»»¿ƒ«»
Ák ˙�È˙� ‡e‰לשם כן ואם ¿ƒ«…«

לכך?, בהקדמות צורך יש מה

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒƒ¿
ÏL BÁ·L ¯ecÒ ‰lÁz¿ƒ»ƒƒ¿∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌB˜Ó»∆«¿≈∆
C¯a˙È BÏˆ‡ ÌÈ¯¯BÚÓ¿¿ƒ∆¿ƒ¿»≈
ÈÎ¯ˆ ˙‡ ÚÈtL‰Ï ÔBˆ¯‰»»¿«¿ƒ«∆»¿≈

ÁaLÓ‰חננו שמבקשים ..." שם: צדק' ה'צמח אדמו"ר דברי (וכהמשך «¿«≈«
רפאנו וכן חכמה ספירת ידי על להיות צריכה זו והשפעה כו' חכמה מאתך

סוף אין אור התלבשות תחילה להמשיך צריך ולכן תפארת מדת ידי על

בחכמה התלבשותו עניין לפניו שמהללים ידי על והיינו כנ"ל ותפארת בחכמה

שפוע בהעולמות...").ובתפארת גדולות פעולות ידן על ל
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i`geiו oa oerny iax oipr oiadl

יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל מעלתֹו עצם ׁשּמּצד ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹיֹוחאי,
ּדאיןֿ ּבאפן מהם מבּדל ׁשהיה הּתּנאים, ׁשאר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלגּבי
לׁשּבחֹו. הצרכּו ׁשּלֹו, הּׁשפע לעֹורר ּבכדי לכן, ,ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֻערֹו
רּבי ׁשבחי ּדענין ּבּמאמר ּׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָויׁש
הּוא מקֹום, ׁשל ׁשבחֹו מענין יּובן יֹוחאי ּבן ְְְִִִֵֶֶַָָָׁשמעֹון
ׁשּבאיןֿ הׁשּפעה לעֹורר ׁשּבכדי ראיה הבאת על ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבנֹוסף
ּדׁשאר ׁשהאיןֿערֹו ּגם, אּלא לּׁשבחים, צרי ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָערֹו
ּבדגמת הּוא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי לגּבי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻהּתּנאים
ּבּמאמר ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו לּבֹורא. ּדנברא ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהאיןֿערֹו
נֹורא ּדלׁשֹון נֹוראים, ּבׁשבחים אֹותֹו מׁשּבחים ְְְְִִִִִֶַָָָָׁשהיּו
אימה. ׁשּמטיל עד לגמרי, ּבער ׁשּמבּדל ענין על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻמֹורה

ּכתיבÔÈ�Ú‰Âב) ּדהּנה ארץ,12הּוא, מֹוסדי והאיתנים ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ
ּתּנאים אֹותּיֹות המיּסדים13איתנים והם ,14 ְְְִִִִֵֵַַַָָ

ארץ ּבׁשם ׁשּנקראת ׁשּבעלּֿפה הּתֹורה היינּו15את , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
לֹומר ויׁש ׁשּבעלּֿפה. ּבּתֹורה איתן ּבחינת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּממׁשיכים
ּבן ׁשמעֹון רּבי עלֿידי הּוא לּתּנאים איתן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשהמׁשכת
לבין איתן ּבחינת ּבין הּממּצע היה ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֻיֹוחאי,

ּבּמאמר ּבארּכה ּכּמבאר .16הּתּנאים, ְֲֲִַַַַַַָָָָֹֻ

¯e‡·eּבן ׁשמעֹון לרּבי איתן ּדבחינת (הּׁשּיכּות הענין ≈ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ
עצם על קאי ּדאיתן ידּוע, הּנה ְִֵֵֵֶֶַַָָָָיֹוחאי),

ּבאלקּות17הּנׁשמה מאחדת ׁשהיא יחידה, ּבחינת , ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ
ּבן ׁשמעֹון לרּבי ּדאיתן הּׁשּיכּות וזֹוהי הּיחּוד. ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּבתכלית

היה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ּכי הּיחּוד,יֹוחאי, ּבתכלית ְְְִִִִִֶַַַָָָָ
ּבעלמא סימנא אּנא עצמֹו על ׁשאמר קטירא18ּכמֹו ּבחד , ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָ

ּביּה אחידא, ּביּה ּבקּודׁשאּֿבריֿהּוא, ּביּה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָאתקטרנא
אתּדּבקת ּביּה אדֹוניֿאבי19ֿלהיטא, ּבהערֹות [ּכּמבאר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ורּבי והּיחּוד20מֹורי הּבּטּול ׁשהּוא הּלׁשֹונֹות], ג' ענין ְְְְִִִִִֶַַַַַ
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ב.12) ו, ואילך.13)מיכה ב קט, זח"ב גם וראה סע"ב). (מג, תכ"א "מוסדי"14)תקו"ז דפירוש מח, ע' שם והחרים המשך ראה

המייסדים. שהם אם, כי יסוד, לא בתחילתו.15)הוא מח.16)תו"א ע' ראה17)שם לקו"ת וראה ובכ"מ. .73 ע' ה'תש"ג סה"מ

ובכ"מ. א. א.18)יח, רכה, א.19)זח"א רצב, שם א. רפח, (אדר"ז) ואילך.20)זח"ג תסב ע' – א) (רצב, שם לזח"ג לוי"צ בלקוטי
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‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ,הקדושֿברוךֿהוא לגבי שמבואר Ú‚B�aכשם Ìb ‡e‰ ¿«∆∆∆«¿≈«
ÔBÚÓL Èa¯ ÏL B˙ÏÚÓ ÌˆÚ „vnL ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯Ï¿«ƒƒ¿∆»∆ƒ«…∆«¬»∆«ƒƒ¿

Èa‚Ï È‡ÁBÈ Ôaאל Ïc·Óביחס ‰È‰L ,ÌÈ‡pz‰ ¯‡Lונעלה ∆»¿«≈¿»««»ƒ∆»»À¿»
CB¯ÚŒÔÈ‡c ÔÙ‡a Ì‰Óאליהם מצידו שהשפעה כך ודמיון יחס כל ללא ≈∆¿…∆¿≈¬

ירידה ועצומה,היא גדולה

ÚÙM‰ ¯¯BÚÏ È„Îa ,ÔÎÏ»≈ƒ¿≈¿≈«∆«
.BÁaLÏ eÎ¯ˆ‰ ,BlL∆À¿¿¿«¿
·e˙kM ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«∆»

¯Ó‡naהרבי של הנזכר ««¬»
¯Èaמהר"ש ÈÁ·L ÔÈ�Úc¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ

Ô·eÈ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»»
,ÌB˜Ó ÏL BÁ·L ÔÈ�ÚÓ≈ƒ¿«ƒ¿∆»
˙‡·‰ ÏÚ ÛÒB�a ‡e‰¿»«¬»«
¯¯BÚÏ È„ÎaL ‰È‡¿̄»»∆ƒ¿≈¿≈
CB¯ÚŒÔÈ‡aL ‰ÚtL‰«¿»»∆¿≈¬

ÌÈÁ·MÏ CÈ¯ˆאת שיעוררו »ƒ«¿»ƒ
הערך, ריחוק למרות ההשפעה

CB¯ÚŒÔÈ‡‰L ,Ìb ‡l‡∆»«∆»≈¬
והדמיון היחס «¿Lcƒ‡¯העדר

ÔBÚÓL Èa¯ Èa‚Ï ÌÈ‡pz‰««»ƒ¿«≈«ƒƒ¿
‡e‰ È‡ÁBÈ Ôaכך כל פער ∆»

ועצום ‰‡ŒÔÈגדול ˙Ó‚„a¿À¿«»≈
CB¯Úהדמיון c�·¯‡ואי ¬¿ƒ¿»
‡¯BaÏעצום ביניהם שהפער «≈

ויותר גדול יותר רק איננו ו'בורא'

מדובר אלא מהנברא נעלה

לחלוטין. אחרת ∆¿e‰ÊÂבמהות
¯Ó‡na ·e˙kM ‰Ó Ìb««∆»««¬»
B˙B‡ ÌÈÁaLÓ eÈ‰L∆»¿«¿ƒ
ÔBLÏc ,ÌÈ‡¯B� ÌÈÁ·Laƒ¿»ƒ»ƒƒ¿
ÔÈ�Ú ÏÚ ‰¯BÓ ‡¯B�»∆«ƒ¿»

È¯Ó‚Ï C¯Úa Ïc·nLעד ∆À¿»¿∆∆¿«¿≈
אותו ולהשיג להבין ניתן שלא

מאד, ומרומם נפלא והוא כלל

‰ÓÈ‡ ÏÈËnL „Úופחד. «∆≈ƒ≈»
‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â (·¿»ƒ¿»¿ƒ≈

·È˙k12È„ÒBÓ ÌÈ�˙È‡‰Â ¿ƒ¿»≈»ƒ¿≈
,ı¯‡בזוהר ÌÈ‡pzואמרו ˙Bi˙B‡ ÌÈ�˙È‡13ÌÈ„qÈÓ‰ Ì‰Â ,14 ∆∆≈»ƒƒ«»ƒ¿≈«¿«¿ƒ

ומבססים ‡¯ıמחזקים ÌLa ˙‡¯˜pL ‰tŒÏÚaL ‰¯Bz‰ ˙‡15, ∆«»∆¿«∆∆ƒ¿≈¿≈∆∆
Ô˙È‡ ˙�ÈÁa ÌÈÎÈLÓnL e�ÈÈ‰חוזקלשון.‰tŒÏÚaL ‰¯Bza «¿∆«¿ƒƒ¿ƒ«≈»«»∆¿«∆

ÌÈ‡pzÏ Ô˙È‡ ˙ÎLÓ‰L ¯ÓBÏ LÈÂכדי הקדושֿברוךֿהוא מאת ¿≈«∆«¿»«≈»««»ƒ

פה שבעל התורה את לייסד כוח להם ÔBÚÓLשיהיה Èa¯ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«ƒƒ¿
ÌÈ‡pz‰ ÔÈ·Ï Ô˙È‡ ˙�ÈÁa ÔÈa ÚvÓn‰ ‰È‰ ‡e‰L ,È‡ÁBÈ Ôa∆»∆»»«¿À»≈¿ƒ«≈»¿≈««»ƒ
לדרגות ביותר עליון אור של וגילוי המשכה יש כאשר בחסידות, כמבואר

מסויים ודמיון ערך בה שיש דרגתֿביניים מעין ב'ממוצע', צורך יש נמוכות,

לדרגה והן העליונה לדרגה הן

בחינת – (לדוגמה התחתונה

האחרונה הבחינה עליון', 'כתר

מעולם שלמעלה סוף אין באור

בין 'ממוצע' היא האצילות

וה'נאצלים'), ה'מאציל'

‰k¯‡a ¯‡·nk«¿…»«¬À»
¯Ó‡na16היה רשב"י ולכן ««¬»

בחינת את לתנאים להשפיע יכול

בין 'ממוצע' הוא כי 'איתן'

שיתבאר כפי לתנאים, זו בחינה

להלן.

˙eÎiM‰) ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»««»
Èa¯Ï Ô˙È‡ ˙�ÈÁ·cƒ¿ƒ«≈»¿«ƒ
‰p‰ ,(È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ≈
ÏÚ È‡˜ Ô˙È‡c ,Úe„È»«¿≈»»≈«

‰ÓLp‰ ÌˆÚ17˙�ÈÁa , ∆∆«¿»»¿ƒ«
‰„ÈÁÈהכי הבחינה שהיא ¿ƒ»

בחמשת פנימית והכי נעלית

רוח, (נפש, הנשמה של הבחינות

ויחידה), חיה È‰L∆ƒ‡נשמה,
˙ÈÏÎ˙a ˙e˜Ï‡a ˙„Á‡Ó¿À∆∆∆¡…¿«¿ƒ

„eÁi‰כל לה ואין והאחדות «ƒ
משלה. עצמית È‰BÊÂ¿ƒמציאות
Ô˙È‡c ˙eÎiM‰דווקא ««»¿≈»

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯Ï¿«ƒƒ¿∆»
התנאים, משאר ¯Èaיותר Èkƒ«ƒ

‰È‰ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»»»
„eÁi‰ ˙ÈÏÎ˙aוההתאחדות ¿«¿ƒ«ƒ

הקדושֿברוךֿהוא, ¿BÓkעם
‡p‡ BÓˆÚ ÏÚ ¯Ó‡L∆»«««¿¬»

‡ÓÏÚa ‡�ÓÈÒ18סימן אני ƒ»»¿»¿»
ואין (לקדושֿברוךֿהוא, בלבד

עצמי), משל מציאות שום Œ‡L„e˜aלי dÈa ‡�¯Ë˜˙‡ ‡¯ÈË˜ „Áa¿«¿ƒ»ƒ¿««¿»≈¿¿»
‡e‰ŒCÈ¯a,בקדושֿברוךֿהוא בו קשור הריני אחד ‡ÈÁ„‡בקשר dÈa ¿ƒ≈¬ƒ»

אחוז, הריני ËÈ‰Ï‡בו dÈa,להוט הריני ‡˙ac˜˙בו dÈa19הריני בו ≈»ƒ»≈ƒ¿«¿«
Èa¯Âדבוק È¯BÓŒÈ·‡ŒÈ�B„‡ ˙B¯Ú‰a ¯‡·nk]20הגאון כ"ק «¿…»¿∆»¬ƒ¬ƒƒ¿«ƒ
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d"nyz'd xnera b"l

היה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ׁשרּבי ּגם וזהּו הּיחידה. ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמּצד
נׁשמתא ׁשהם ּדאֹורייתא רזין הּתֹורה, ּפנימּיּות ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמקֹור

ּדנׁשמתא21ּדאֹורייתא נׁשמתא ׁשהם ּדרזין ,22ורזין ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָ
יחידה ּבחינת ּגם נכלל לנׁשמתא עֹוד23ׁשּבנׁשמתא ולא . ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹ

לּמּודֹו רב היה (ׁשּבזה ׁשּלֹו הּנגלה לּמּוד ׁשּגם ),24אּלא ְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
אלקּות המׁשכת הּתֹורה, ּפנימּיּות ּדלּמּוד ּבאפן ְְְְֱִִִֶַַַָָָָֹֹהיה

למּטה ּדתֹורה25מּלמעלה נגלה ּבין החּלּוק ּדהּנה . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
הּוא הּתֹורה נתלּבׁשה26לפנימּיּות ּדתֹורה ׁשּנגלה , ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ּברּורים לברר ּבכדי ּגׁשמּיים מהּֿׁשאיןּֿכן27ּבדברים , ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ
והלּמּוד מהתלּבׁשּות, למעלה היא הּתֹורה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָּפנימּיּות
ּברּורים, לברר ּבכדי לא (ּבעּקר הּוא הּתֹורה ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָֹּדפנימּיּות
ּבן ׁשמעֹון רּבי ואצל עליֹונים. אֹורֹות להמׁשי אם), ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַּכי
ׁשּגם ועד הּפנימּיּות, האיר הּנגלה ּבלּמּוד ּגם הּנה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָיֹוחאי,
מּלמעלה אלקּות המׁשכת היה ׁשּלֹו הּנגלה .28ּבלּמּוד ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹ

על יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ּדרּבי העּלּוי הּתּנאים,וזהּו ׁשאר ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
אֹו ּדתֹורה ּבּנגלה אֹו היה עסקם עּקר הּתּנאים, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָּדכל
ּבּנגלה היה עסקם עּקר הּתּנאים, ּדרב ּדתֹורה. ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹּבּנסּתר

היּו מּועטים קּבלה ּדמארי ּכּוּלי29ּדתֹורה, יהּודה ורב , ְְְְִֵֵַַָָָָָָָ
הוה ּבנזיקין ּבּדברים30ּתנּויי נתלּבׁש ׁשּבּתֹורה זה ּדחלק , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

נזיקין, (עניני ּגּופא הּגׁשמי הּזה ׁשּבעֹולם ּתחּתֹונים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהכי
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א.21) קנב, זח"ג סע"א).22)ראה (לט, פכ"ג תרל"ח לברך אדם חייב ובכ"מ.23)המשך ד. ע' במדבר אוה"ת שם. הנ"ל המשך

(24.24 הערה כאן לאגה"ק התניא" בספר "שיעורים וראה א). (קמג, סכ"ו אגה"ק (וראה25)ראה שו ע' שם מה. ע' תרס"ו המשך

להיטא". בי' אחידא בי' כו' אתקטרנא קטירא "בחד עם זה מקשר מה ע' ושם ריט). ע' שם ב26)גם (קמד, שם אגה"ק ראה

ואילך. פי"א עה"ח קונטרס – ובארוכה בענינים27)ואילך). התלבשות צ"ל מ"מ הרי ממילא, בדרך הוא דתורה שהבירור ואף

גם כן הי' (וברשב"י התורה פנימיות ע"י שנעשה הבירור משא"כ ממילא), בדרך הוא הבירור ההתלבשות, (ולאחרי הגשמיים

ע' עטר"ת סה"מ פשע"ז. ח"ב תער"ב המשך גם וראה שוֿז. ע' תרס"ו המשך – התלבשות ע"י שלא הוא שלו) הנגלה בלימוד

ואילך). מו ס"ע ח"ב (לעיל ס"גֿד תשמ"א בשלום פדה ד"ה בארוכה וראה 28.25)קלז. שבהערה תרס"ו ויקרא29)המשך לקו"ת

ספ"ד. יסוה"ת הל' רמב"ם ב. יד, מחגיגה ולהעיר ד. א.30)ד, כ, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הרבי של אביו יצחק לוי רבי הפנימיתÔÈ�Úהמקובל ‚'שלהמשמעות ƒ¿«
˙B�BLl‰,["ו"להיטא "אחידא" "אתקטרנא", – השונים e‰L‡והביטויים «¿∆

המוחלטת כךההתאחדות כדי ‰ÈÁi„‰,עד „vnL „eÁi‰Â Ïeha‰«ƒ¿«ƒ∆ƒ««¿ƒ»
הנשמה. B˜Ó¯עצם ‰È‰ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯L Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆«ƒƒ¿∆»»»¿

של eiÓÈ�t¿ƒƒ˙להתגלות
‡˙ÈÈ¯B‡c ÔÈÊ¯ ,‰¯Bz‰«»»ƒ¿«¿»

התורה �ÓL˙‡סודות Ì‰L∆≈ƒ¿»»
‡˙ÈÈ¯B‡c21של הנשמה ¿«¿»

הנגלה מחלק (בשונה התורה

ה'גוף' בזוהר שנקרא שבתורה

התורה) ÔÈÊ¯cשל ÔÈÊ¯Â¿»ƒ¿»ƒ
עצמן שבסודות ≈∆Ì‰Lהסודות

‡˙ÓL�c ‡˙ÓL�22 ƒ¿»»¿ƒ¿»»
של והפנימיות) (העומק הנשמה

עצמה, ««¿ÓL�aL∆¿ƒ˙‡הנשמה
˙�ÈÁa Ìb ÏÏÎ� ‡˙ÓL�Ï¿ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ«

‰„ÈÁÈ23‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ . ¿ƒ»¿…∆»
BlL ‰Ï‚p‰ „enÏ ÌbL∆«ƒ«ƒ¿∆∆
B„enÏ ·¯ ‰È‰ ‰ÊaL)24 ∆»∆»»…ƒ

הזקן אדמו"ר כדברי רשב"י, של

התניא: שבספר הקודש' ב'אגרת

עסקיהם עיקר כרחך, "על

ת"ר המשניות תורת היה במערה

רבינו עד בימיהם שהיה סדרי

הזהר ספר דאילו הקדוש

בב' לגמור יכול היה והתיקונים

של עיסוקו וגם חדשים..."), וג'

בנגלה ÔÙ‡aרשב"י ‰È‰»»¿…∆
,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�t „enÏc¿ƒ¿ƒƒ«»

פעל שהלימוד hÓÏ‰היינו ‰ÏÚÓlÓ ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰25,כפי «¿»«¡…ƒ¿«¿»¿«»
ומבאר. שהולך

‡e‰ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�ÙÏ ‰¯B˙c ‰Ï‚� ÔÈa ˜elÁ‰ ‰p‰c26, ¿ƒ≈«ƒ≈ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒƒ«»
¯¯·Ï È„Îa ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ‰LaÏ˙� ‰¯B˙c ‰Ï‚pL∆ƒ¿∆¿»ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒƒ¿≈¿»≈

ÌÈ¯e¯a27,הגשמי הזה העולם ענייני עם שהמגע וחסידות בקבלה מבואר ≈ƒ
ומקבלים נוצרו קדושים שאינם הגשמיים הדברים כי הבירורים", "עבודת נקרא

בדברים שימוש עושים וכאשר ורע מטוב מעורבת שהיא נוגה מקליפת חיות

מהרע, הטוב את ובוררים לרע הטוב בין ומבדילים מפרידים שמים לשם אלו

בעבודת קשור שבתורה הנגלה בחלק והלימוד לקדושה אותו מעלים

"ועיקר האמורה): הקודש' 'אגרת (בהמשך הזקן אדמו"ר כדברי הבירורים,

בעיון הוא הלימוד עניין עיקר לכן הניצוצות... לברר הוא והמצות התורה עסק

והיתר באיסור הלכה ופלפול

המותר לברר וטהרה טומאה

ידי על והטמא מהאסור והטהור

כך ולשם הלכה" ופלפול עיון

בהלכות 'מלובשת' התורה חכמת

גשמיים בדברים »Œ‰Óהעוסקות
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�t ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿ƒƒ«»
˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿
שירדה כפי וגם גשמיים בעניינים
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ז d"nyz'd xnera b"l

היה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ׁשרּבי ּגם וזהּו הּיחידה. ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמּצד
נׁשמתא ׁשהם ּדאֹורייתא רזין הּתֹורה, ּפנימּיּות ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמקֹור

ּדנׁשמתא21ּדאֹורייתא נׁשמתא ׁשהם ּדרזין ,22ורזין ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָ
יחידה ּבחינת ּגם נכלל לנׁשמתא עֹוד23ׁשּבנׁשמתא ולא . ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹ

לּמּודֹו רב היה (ׁשּבזה ׁשּלֹו הּנגלה לּמּוד ׁשּגם ),24אּלא ְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
אלקּות המׁשכת הּתֹורה, ּפנימּיּות ּדלּמּוד ּבאפן ְְְְֱִִִֶַַַָָָָֹֹהיה

למּטה ּדתֹורה25מּלמעלה נגלה ּבין החּלּוק ּדהּנה . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
הּוא הּתֹורה נתלּבׁשה26לפנימּיּות ּדתֹורה ׁשּנגלה , ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ּברּורים לברר ּבכדי ּגׁשמּיים מהּֿׁשאיןּֿכן27ּבדברים , ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ
והלּמּוד מהתלּבׁשּות, למעלה היא הּתֹורה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָּפנימּיּות
ּברּורים, לברר ּבכדי לא (ּבעּקר הּוא הּתֹורה ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָֹּדפנימּיּות
ּבן ׁשמעֹון רּבי ואצל עליֹונים. אֹורֹות להמׁשי אם), ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַּכי
ׁשּגם ועד הּפנימּיּות, האיר הּנגלה ּבלּמּוד ּגם הּנה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָיֹוחאי,
מּלמעלה אלקּות המׁשכת היה ׁשּלֹו הּנגלה .28ּבלּמּוד ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹ

על יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ּדרּבי העּלּוי הּתּנאים,וזהּו ׁשאר ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
אֹו ּדתֹורה ּבּנגלה אֹו היה עסקם עּקר הּתּנאים, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָּדכל
ּבּנגלה היה עסקם עּקר הּתּנאים, ּדרב ּדתֹורה. ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹּבּנסּתר

היּו מּועטים קּבלה ּדמארי ּכּוּלי29ּדתֹורה, יהּודה ורב , ְְְְִֵֵַַָָָָָָָ
הוה ּבנזיקין ּבּדברים30ּתנּויי נתלּבׁש ׁשּבּתֹורה זה ּדחלק , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

נזיקין, (עניני ּגּופא הּגׁשמי הּזה ׁשּבעֹולם ּתחּתֹונים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהכי
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הּנּצֹוצֹות ּגם לברר ּבכדי וכּו'), ׁשקר ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָטענֹות
אּלּו ּדתֹורה,31ׁשּבדברים ּבּנסּתר היה עסקם ׁשעּקר ואּלּו . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

רּבי ּכמֹו .ּכ ּכל ּבּנגלה עֹוסקים היּו לא מרּכבה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמעׂשה
הקנה ספר ׁשחיּבר הקנה ּבן ּבּנגלה32נחּוניא הרי , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשמעֹון רּבי מהּֿׁשאיןּֿכן מעט. רק מּמּנּו מּובא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּדתֹורה
הּתֹורה ּבפנימּיּות ׁשעסקֹו זה על נֹוסף הּנה יֹוחאי, ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבן

יֹותר הרּבה נעלה ּבאפן ּדפנימּיּות33היה האֹור המׁשי , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּכּידּוע ּבּנגלה, ארּפא34ּגם ואני מחצּתי ׁשעלֿידי35ּבענין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשּבין המחיצה ונתּבּטלה נתרּפאה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָרּבי
והּנסּתר ׁשהּנגלה ועד ּדאֹורייתא, לסתים ּדתֹורה ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָּגליא

חד. ֵַהם

עלÊŒÈtŒÏÚÂ‰ג) יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ּדרּבי ׁשהעּלּוי יּובן ¿«ƒ∆ְְִִִֶֶַַָָָ
,ׁשּבאיןֿערֹו עּלּוי הּוא הּתּנאים ְֲִִֵֶַַָָּכל
ּדהּנה לׁשּבחֹו. הצרכּו מּמּנּו הּׁשפע לעֹורר ּבכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻׁשּלכן,
עּלּוי הּוא נפׁשֿרּוחֿנׁשמהֿחּיה על ּדיחידה ְִִִִֶֶַַַָָָָָהעּלּוי
לׁשֹון יחידה ׁשּנקראת מּזה ּגם וכּמּובן ,ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּבאיןֿערֹו

לֹו ׁשני ׁשאין מֹורה יחיד ּדתאר ׁשּגם36יחיד, ּדהגם . ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
יחידה)יחי (ּגם הּדרגֹות ה' וכל נברא, (ניצֹוץ) היא דה ְְְְְִִִִִַַָָָָָ

ּכמאמר ּדׁשם ּובאפן ּבּגּוף, הּמלּבׁשת לנפׁש 37ׁשּייכים ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
אףֿעלּֿפיֿכן, ׁשּבּגּוף), (לּנפׁש לּה נקראּו ׁשמֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחמּׁשה
מּבחינת מקּבלת ּׁשהיא מה הּוא יחידה ׁשל ענינּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהרי

ניצֹוץ38יחיד מתלּבׁש ּׁשּבֹו מה הּוא ׁשענינֹו נברא ניצֹוץ , ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָ
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שעד.31) ע' ח"ב דברים אדהאמ"צ מאמרי ד. לח, מקץ תו"א הקנה.p"ye.(32ראה ספר ערך ח"ב להחיד"א הגדולים שם ראה

תרסז).33) ע' ריש ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי בס' דרשב"י הילולא ענין להבין (ד"ה בנסתר" בדורו יחיד המשך34)"שהי'

פכ"ה. תרל"ח לברך אדם לט.35)חייב לב, אמ"ב36)האזינו א. ע, בלק לקו"ת ב. נה, וארא (תו"א ליחיד אחד בין החילוק כידוע

לענין זה מובא שם ובאמ"ב ובלקו"ת פ"ח. הק"ש שם.dcigi.((37שער לב"ר זהר שערי ראה ט. פי"ד, כה,38)ב"ר ראה לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

התייחסות רבות פעמים יש הללו ובהלכות נחותים, וממילא רצויים לא

הטוענים דין בעלי של eÎÂ'למצב ¯˜L ÏL ˙B�ÚË,כמובן זו, שגם ¿»∆∆∆¿
נחותים בדברים התורה של ‰BˆBvp˙'התלבשות' Ìb ¯¯·Ï È„Îa ,(ƒ¿≈¿»≈««ƒ

el‡ ÌÈ¯·„aL31מעלת אודות אור' ב'תורה הזקן אדמו"ר של כביאורו ∆ƒ¿»ƒ≈
בסדר יהודה רב של לימודו

"לזכות שהיה הזכאינזיקין את

להפריד החייב, את ולחייב

החיצונים להפריד בכדי ביניהם,

פועלי כל ויתפרדו מהקדושה

גדול אדם היה יהודא רב און...

שמואל עליו שאמר עד מאד

שהיה אשה... ילוד זה אין

סוף". אין לאור ביטול בחינת

‰È‰ Ì˜ÒÚ ¯wÚL el‡Â¿≈∆ƒ«ƒ¿»»»
‰NÚÓ ,‰¯B˙c ¯zÒpa«ƒ¿»¿»«¬≈
ÌÈ˜ÒBÚ eÈ‰ ‡Ï ,‰·k¯Ó∆¿»»…»¿ƒ
Èa¯ BÓk .Ck Ïk ‰Ï‚pa«ƒ¿∆»»¿«ƒ
¯aÈÁL ‰�˜‰ Ôa ‡È�eÁ�¿¿»∆«»»∆ƒ≈

‰�˜‰ ¯ÙÒ32È¯‰ , ≈∆«»»¬≈
‡·eÓ ‰¯B˙c ‰Ï‚pa«ƒ¿∆¿»»

ËÚÓ ˜¯ epnÓעיקר כי ƒ∆«¿«
בנסתר. היה »Œ‰Óעיסוקו

Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«ƒƒ¿∆
‰Ê ÏÚ ÛÒB� ‰p‰ ,È‡ÁBÈ»ƒ≈»«∆
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�Ùa B˜ÒÚL∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ«»
‰a¯‰ ‰ÏÚ� ÔÙ‡a ‰È‰»»¿…∆«¬∆«¿≈

¯˙BÈ33,התנאים לשאר ביחס ≈
˙eiÓÈ�Ùc ¯B‡‰ CÈLÓ‰ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
שלא נעלה אור שהוא התורה

גשמיים, בעניינים ונתלבש ירד

‰Ï‚pa Ìbשאופן כאמור ««ƒ¿∆
אורות המשיך בנגלה שגם כזה היה רקלימודו פעל ולא ביותר עליונים

הנחותים, הגשמיים הדברים בירור בתורתÚe„ik34את החסידותהמבואר «»«
‡t¯‡ È�‡Â ÈzˆÁÓ ÔÈ�Úa35("מחצתי") מחיצה יש שאמנם היינו ¿ƒ¿«»«¿ƒ«¬ƒ∆¿»
("ארפא) ורופפת חלשה היא ומבדילהאבל חוצצת ¯Èaואינה È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ

‰‡t¯˙� È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLונתרופפה Ïha˙�Â‰נחלשה ƒ¿∆»ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
„ÚÂ ,‡˙ÈÈ¯B‡c ÌÈ˙ÒÏ ‰¯B˙c ‡ÈÏb ÔÈaL ‰ˆÈÁÓ‰«¿ƒ»∆≈«¿»¿»¿»ƒ¿«¿»¿«

„Á Ì‰ ¯zÒp‰Â ‰Ï‚p‰Lלפעולתו שווה הנגלה בלימוד ופעולתו ∆«ƒ¿∆¿«ƒ¿»≈«
והפנימיות. הנסתר בלימוד

ÈelÚ‰L Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ והיתרון‚) Ôaהמעלה ÔBÚÓL Èa¯c ¿«ƒ∆»∆»ƒ¿«ƒƒ¿∆

CB¯ÚŒÔÈ‡aL ÈelÚ ‡e‰ ÌÈ‡pz‰ Ïk ÏÚ È‡ÁBÈנעלהכי איננו »«»««»ƒƒ∆¿≈¬
והשוואה, יחס כל ביניהם שאין כך כדי עד אלא בלבד יחסי באופן מהם

epnÓ ÚÙM‰ ¯¯BÚÏ È„Îa ,ÔÎlLתורתו את לגלות לו ולגרום ∆»≈ƒ¿≈¿≈«∆«ƒ∆
BÁaLÏ eÎ¯ˆ‰דומה שהדבר כך כדי עד כאמור, "נוראים", בשבחים À¿¿¿«¿

הקב"ה את שמשבחים לשבחים

כיכדי השפעתו, את לעורר

הוא לנבראים הבורא בין היחס

כל ללא ערוך' 'אין של יחס

השוואה.

‰„ÈÁÈc ÈelÚ‰ ‰p‰c¿ƒ≈»ƒƒƒ»
כאמור הנשמה, עצם »ÏÚשהיא
‰iÁŒ‰ÓL�ŒÁe¯ŒLÙ�∆∆«¿»»«»

הנשמה של הדרגות שאר שהם

,CB¯ÚŒÔÈ‡aL ÈelÚ ‡e‰ƒ∆¿≈¬
˙‡¯˜pL ‰fÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ∆∆ƒ¿≈
¯‡˙c ,„ÈÁÈ ÔBLÏ ‰„ÈÁÈ¿ƒ»¿»ƒ¿…«
È�L ÔÈ‡L ‰¯BÓ „ÈÁÈ»ƒ∆∆≈≈ƒ

BÏ36החסידות בתורת כמבואר

התארים בין ההבדלים לגבי

על האמורים ו"יחיד" "אחד"

מבטא "יחיד" שהתואר הקב"ה

של יותר ופנימי עמוק ביטול

מאשר והנבראים העולמות

יתכן ל"אחד" כי "אחד" התואר

ואילו לו הדומה שני שיהיה

לו. דומה שאין משמעו "יחיד"

‡È‰ ‰„ÈÁÈ ÌbL Ì‚‰c«¬«∆«¿ƒ»ƒ
‡¯·� (ıBˆÈ�)גם נברא, וכל ƒƒ¿»

מהבורא רחוק הוא ביותר הנעלה

‰B‚¯c˙באיןֿערוך, '‰ ÏÎÂ¿»«¿»
ÌÈÎÈiL (‰„ÈÁÈ Ìb)«¿ƒ»«»ƒ

Ûeba ˙LaÏn‰ LÙ�Ïירד ולא מהתלבשות שלמעלה הנשמה לחלק ולא »∆∆«¿À∆∆«
Ó‡Ók¯למטה, ÌLc ÔÙ‡·e37LÙpÏ) dÏ e‡¯˜� ˙BÓL ‰MÓÁ ¿…∆¿≈¿«¬«¬ƒ»≈ƒ¿¿»«∆∆

(ÛebaLשבחינת האמור פשר מה כן ואם עצמו, הדבר איננו דבר של והשם ∆«
היא לכאורה והרי לאיןֿערוך הדרגות שאר מכל נעלית הנפש, עצם "יחידה",

האמורים? בהיבטים להם ÏLדומה d�È�Ú È¯‰ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈¬≈ƒ¿»»∆
„ÈÁÈ ˙�ÈÁaÓ ˙Ïa˜Ó ‡È‰M ‰Ó ‡e‰ ‰„ÈÁÈ38,ֿהקדשֿברוך ¿ƒ»«∆ƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ«»ƒ

מוחלט בביטול לגביו בטלה המציאות (וכל "יחיד" שהוא כפי בעצמו עדהוא

היא "יחידה" בחינת כן ואם לנבראים) הבורא בין דמיון שום ıBˆÈ�ƒשאין
כזה�·¯‡ נברא �ıBˆÈאבל LaÏ˙Ó BaM ‰Ó ‡e‰ B�È�ÚL ƒ¿»∆ƒ¿»«∆ƒ¿«≈ƒ
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d"nyz'd xnera b"l

הּכללית39ּבֹורא יחידה ּבענין ּבמּכלֿׁשּכן מּובן ּומּזה . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשהיא ּדתֹורה, ּומּכלֿׁשּכן) ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ(ּדכללּות
ועלֿ ּדאֹורייתא, מּנׁשמתא אפילּו ּבאיןֿערֹו ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָנעלית
ההלכֹות היינּו ּדאֹורייתא, מּגּופא ְְְְֲִַַַַַַַָָָָָאחתּֿכּמהֿוכּמה

ׁשּנקראים לעֹורר40ּדתֹורה ּבכדי ולכן, ּתֹורה. ּגּופי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ
יחידה), איתן, (ּבחינת יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ּדרּבי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשפע

עצמֹו ׁשּלצר (העלם ׁשּבזה הּפנימּיּות ּבחינת ),41ּובפרט ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
לנזיקין) ועד ּדתֹורה, (נגלה הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֻׁשּימׁש

ׁשּלהם ׁשהּלּמּוד ּדהתלּבׁשּות42ּדהּתּנאים ּבאפן היה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הׁשּפעה לעֹורר ּבכדי ּכי לׁשּבחֹו, הצרכּו ּברּורים, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֻלברר
ּכּנ"ל. הּׁשבחים, קדימת עלֿידי הּוא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָׁשּבאיןֿערֹו

היה‡Cד) יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ׁשרּבי מּכיון להבין, צרי «ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
עליו יפעלּו אי הּתּנאים, מּׁשאר ּבער ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻמבּדל
ההׁשּפעה ּולחּדׁש לעֹורר ּכדי ועד ׁשּלהם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשבחים
ׁשּמׁשּבחים הּׁשבחים מענין מּובן אינֹו ּוביֹותר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאליהם.
הרי לּנבראים, להׁשּפיע הרצֹון לעֹורר ּבכדי הּבֹורא, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאת
ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ּבעצמּות הּוא הרצֹון ְְְְְְִֵֶַַָָָהתעֹוררּות

מקֹומֹותמהׁשּתלׁשלּות ּבכּמה מהּמבאר ּדעל43ֿ[ּכּמּובן ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֹ
ויתלּבׁש ׁשּימׁש הרצֹון מעֹוררים הּׁשבחים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻידי
מקֹום יתּפסּו ׁשּלנּו ׁשהּׁשבחים ׁשּי והיא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּבּספירֹות],

ּבזה הענין וידּוע איןֿסֹוף. אֹור ּדזה44ּבעצמּות , ְְְְְְִֵֶֶַַָָָ
ענין (ּכֹולל ּדהּנבראים נּוקבין' 'מין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָׁשהעלאת

עלה45הּׁשבחים ׁשּכן לפי הּוא ההמׁשכה, מעֹוררת ( ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
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ובכ"מ. ובכ"מ.39)א. א. כז, ראה בלקו"ת הובא פ"א, אבי"ע) דרושי (שער מב שער ע"ח י,40)ראה חגיגה .21 שבהערה זח"ג

(במשנה). נב.41)א ע' הנ"ל והחרים המשך כנ"ל42)ראה אלקות, המשכת בבחינת הי' שלו הנגלה לימוד שגם ברשב"י, משא"כ

43.9)בפנים. הערה דלעיל 16).44)דרמ"צ ע' ה'תש"ג (סה"מ פ"ו תש"ג עולם אדון ד"ה ואילך. ב קנט, אֿב. קנג, דרמ"צ

תתקעא.45) ע' ח"ב תער"ב המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡¯Ba39,הבחינות שאר לכל "יחידה" בין איןֿערוך אכן הזה הניצוץ ובגלל ≈
באיןֿערוך. מזה זה רחוקים ו"נברא" "בורא" שלfÓe‰כי מעניינה ƒ∆

האדם שנשמת ÔkLŒÏkÓaה"יחידה" Ô·eÓוקלֿוחומר‰„ÈÁÈ ÔÈ�Úa »¿ƒ»∆≈¿ƒ¿«¿ƒ»
,˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏÎc) ˙ÈÏÏk‰הכללי השתלשלות' ה'סדר שכן «¿»ƒƒ¿»«ƒ¿«¿¿

מלמעלה יורד האלוקי האור שבו

גם נחלק הדרגתית בצורה למטה

הפנימי והרובד שונים לרבדים כן

"יחידה" נקרא ביותר העמוק

(ÔkLŒÏkÓeהכללית היחידה ƒ»∆≈
˙ÈÏÚ� ‡È‰L ,‰¯B˙c¿»∆ƒ«¬≈
eÏÈÙ‡ CB¯ÚŒÔÈ‡a¿≈¬¬ƒ

‡˙ÈÈ¯B‡c ‡˙ÓLpÓבחינת ƒƒ¿»»¿«¿»
שבנפש (כשם שבתורה הנשמה

נעלית "יחידה" בחינת האדם

"נשמה"), »»»¿Œ˙Á‡ŒÏÚÂמבחינת
‰nÎÂŒ‰nkשבחינת «»¿«»

לאין נעלית שבתורה ה"יחידה"

ÈÈ¯B‡c˙‡שיעור ‡ÙebÓƒ»¿«¿»
שבתורה, הגוף ¿»‰e�ÈÈבחינת

‰¯B˙c ˙BÎÏ‰‰«¬»¿»
ÌÈ‡¯˜pL40.‰¯Bz ÈÙeb ∆ƒ¿»ƒ≈»

¯¯BÚÏ È„Îa ,ÔÎÏÂאת ¿»≈ƒ¿≈¿≈
של וההשפעה ההתגלות

Ôa ÔBÚÓL Èa¯c ÚÙM‰«∆«¿«ƒƒ¿∆
,Ô˙È‡ ˙�ÈÁa) È‡ÁBÈ»¿ƒ«≈»
˙�ÈÁa Ë¯Ù·e ,(‰„ÈÁÈ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«
ÌÏÚ‰) ‰ÊaL ˙eiÓÈ�t‰«¿ƒƒ∆»∆∆¿≈

BÓˆÚ C¯ˆlL41כמבואר ∆¿…∆«¿
אדמו"ר של הנ"ל במאמר

את שבחו שהתנאים מהר"ש

כדי נפלאים בשבחים רשב"י

החלקים של השפעה לעורר

כלל לגילוי נועדו שלא נעלמים חלקים גם כולל תורתו, של והנעלים הפנימיים

בחינת הגילוי),והיא לצורך ולא עצמו" שלצורך ויתגלהCLÓiL"העלם ∆À¿«
‰¯B˙c ‰Ï‚�) ‰¯Bz‰ „enÏaמהפנימיות נמוכה יותר בדרגה שהוא ¿ƒ«»ƒ¿∆¿»

לנשמה, ביחס גוף ÔÈ˜ÈÊ�Ïכמו „ÚÂנחותים ענינים ונתלבשו ירדו שבו ¿«ƒ¿ƒƒ
לעיל כמבואר Ì‰lLבמיוחד, „enl‰L ÌÈ‡pz‰c (42ÔÙ‡a ‰È‰ ¿««»ƒ∆«ƒ∆»∆»»¿…∆

˙eLaÏ˙‰cגשמיים בעניינים התורה חכמת ÌÈ¯e¯a,של ¯¯·Ï ¿ƒ¿«¿¿»≈≈ƒ
‰ÚtL‰התנאים‰ˆ¯eÎכמבואר ¯¯BÚÏ È„Îa Èk ,BÁaLÏ À¿¿¿«¿ƒƒ¿≈¿≈«¿»»

CB¯ÚŒÔÈ‡aL"ו"יחידה "איתן" ˜„ÓÈ˙מבחינת È„ÈŒÏÚ ‡e‰הקדמת ∆¿≈¬«¿≈¿ƒ«
.Ï"pk ,ÌÈÁ·M‰«¿»ƒ««

Ïc·Ó ‰È‰ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯L ÔÂÈkÓ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ („«»ƒ¿»ƒƒ≈»∆«ƒƒ¿∆»»»À¿»
,ÌÈ‡pz‰ ¯‡MÓ C¯Úaלאין התנאים שאר על שלו והמעלה והיתרון ¿∆∆ƒ¿»««»ƒ

BÚÏ¯¯שיעור È„k „ÚÂ ,Ì‰lL ÌÈÁ·M‰ ÂÈÏÚ eÏÚÙÈ CÈ‡≈ƒ¿¬»»«¿»ƒ∆»∆¿«¿≈¿≈
Ì‰ÈÏ‡ ‰ÚtL‰‰ LcÁÏeלכאורה הערךוהרי וריחוק הפער בגלל ¿«≈««¿»»¬≈∆

לא שלהם השבח דברי הגדול

עליו?. להשפיע אמורים

ÔÈ�ÚÓ Ô·eÓ B�È‡ ¯˙BÈ·e¿≈≈»≈ƒ¿«
˙‡ ÌÈÁaLnL ÌÈÁ·M‰«¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆
¯¯BÚÏ È„Îa ,‡¯Ba‰«≈ƒ¿≈¿≈
ÚÈtL‰Ï ÔBˆ¯‰»»¿«¿ƒ«

,ÌÈ‡¯·pÏהשבחים כיצד «ƒ¿»ƒ
רצון למעלה מעוררים אכן הללו

‰˙e¯¯BÚ˙להשפיע? È¯‰¬≈ƒ¿¿
ÔBˆ¯‰לעולמותלהשפיע »»
‡B¯ונבראים ˙eÓˆÚa ‡e‰¿«¿

‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Óהאור היינו ≈ƒ¿«¿¿

שיורד מהאור הנעלה האינסופי,

ב'סדר בעולמות ונמשך

והדרגתי מסודר השתלשלות'

‰nÎa ¯‡·n‰Ó Ô·enk]«»≈«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó43È„ÈŒÏÚc ¿¿«¿≈

M‰ÌÈ¯¯BÚÓ ÌÈÁ·למעלה «¿»ƒ¿¿ƒ
CLÓiLאת ÔBˆ¯‰»»∆À¿«

˙B¯ÈÙqa LaÏ˙ÈÂשהם ¿ƒ¿«≈«¿ƒ
ויורדת באה שדרכו האמצעי

למטה, מלמעלה ההשפעה

צדק' ה'צמח מדברי לעיל כמובא

ורפואה לחכמה הבקשות לגבי

שמונהֿעשרה], בתפילת וכד'

CiL C‡È‰Âיתכן איך ¿≈««»
e�lL ÌÈÁ·M‰Lהנבראים ∆«¿»ƒ∆»

‡ÛBÒŒÔÈהתחתונים ¯B‡ ˙eÓˆÚa ÌB˜Ó eÒt˙Èשלנו הערך שריחוק ƒ¿¿»¿«¿≈
ודמיון?. יחס כל וללא שיעור לאין הוא לגביו

Úe„ÈÂביאור החסידות Êa‰בתורת ÔÈ�Ú‰44ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰L ‰Êc , ¿»«»ƒ¿»¿∆¿∆∆«¬»««ƒ
ÌÈÁ·M‰ ÔÈ�Ú ÏÏBk) ÌÈ‡¯·p‰c 'ÔÈ·˜e�45˙¯¯BÚÓ ( ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿««¿»ƒ¿∆∆

,‰ÎLÓ‰‰שבספירות המידות בין שהיחס וחסידות בקבלה מבואר ««¿»»
ביןהעליונות ליחס דומה המלכות וספירת ז"א) ובקיצור אנפין" "זעיר (בחינת

וההשפעה המקבל היא והמלכות המשפיע הוא ש"ז"א זה במובן לנקבה זכר

את לקבל מצידה המלכות של ההתעוררות ואילו דכורין" "מיין נקראת מז"א

גם נקראת מלמטה התעוררות כל כלל ובדרך נוקבין" "מין נקראת ההשפעה
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ט d"nyz'd xnera b"l

הּכללית39ּבֹורא יחידה ּבענין ּבמּכלֿׁשּכן מּובן ּומּזה . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשהיא ּדתֹורה, ּומּכלֿׁשּכן) ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ(ּדכללּות
ועלֿ ּדאֹורייתא, מּנׁשמתא אפילּו ּבאיןֿערֹו ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָנעלית
ההלכֹות היינּו ּדאֹורייתא, מּגּופא ְְְְֲִַַַַַַַָָָָָאחתּֿכּמהֿוכּמה

ׁשּנקראים לעֹורר40ּדתֹורה ּבכדי ולכן, ּתֹורה. ּגּופי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ
יחידה), איתן, (ּבחינת יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ּדרּבי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשפע

עצמֹו ׁשּלצר (העלם ׁשּבזה הּפנימּיּות ּבחינת ),41ּובפרט ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
לנזיקין) ועד ּדתֹורה, (נגלה הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֻׁשּימׁש

ׁשּלהם ׁשהּלּמּוד ּדהתלּבׁשּות42ּדהּתּנאים ּבאפן היה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הׁשּפעה לעֹורר ּבכדי ּכי לׁשּבחֹו, הצרכּו ּברּורים, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֻלברר
ּכּנ"ל. הּׁשבחים, קדימת עלֿידי הּוא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָׁשּבאיןֿערֹו

היה‡Cד) יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ׁשרּבי מּכיון להבין, צרי «ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
עליו יפעלּו אי הּתּנאים, מּׁשאר ּבער ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻמבּדל
ההׁשּפעה ּולחּדׁש לעֹורר ּכדי ועד ׁשּלהם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשבחים
ׁשּמׁשּבחים הּׁשבחים מענין מּובן אינֹו ּוביֹותר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאליהם.
הרי לּנבראים, להׁשּפיע הרצֹון לעֹורר ּבכדי הּבֹורא, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאת
ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ּבעצמּות הּוא הרצֹון ְְְְְְִֵֶַַָָָהתעֹוררּות

מקֹומֹותמהׁשּתלׁשלּות ּבכּמה מהּמבאר ּדעל43ֿ[ּכּמּובן ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֹ
ויתלּבׁש ׁשּימׁש הרצֹון מעֹוררים הּׁשבחים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻידי
מקֹום יתּפסּו ׁשּלנּו ׁשהּׁשבחים ׁשּי והיא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּבּספירֹות],

ּבזה הענין וידּוע איןֿסֹוף. אֹור ּדזה44ּבעצמּות , ְְְְְְִֵֶֶַַָָָ
ענין (ּכֹולל ּדהּנבראים נּוקבין' 'מין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָׁשהעלאת

עלה45הּׁשבחים ׁשּכן לפי הּוא ההמׁשכה, מעֹוררת ( ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
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ובכ"מ. ובכ"מ.39)א. א. כז, ראה בלקו"ת הובא פ"א, אבי"ע) דרושי (שער מב שער ע"ח י,40)ראה חגיגה .21 שבהערה זח"ג

(במשנה). נב.41)א ע' הנ"ל והחרים המשך כנ"ל42)ראה אלקות, המשכת בבחינת הי' שלו הנגלה לימוד שגם ברשב"י, משא"כ

43.9)בפנים. הערה דלעיל 16).44)דרמ"צ ע' ה'תש"ג (סה"מ פ"ו תש"ג עולם אדון ד"ה ואילך. ב קנט, אֿב. קנג, דרמ"צ

תתקעא.45) ע' ח"ב תער"ב המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡¯Ba39,הבחינות שאר לכל "יחידה" בין איןֿערוך אכן הזה הניצוץ ובגלל ≈
באיןֿערוך. מזה זה רחוקים ו"נברא" "בורא" שלfÓe‰כי מעניינה ƒ∆

האדם שנשמת ÔkLŒÏkÓaה"יחידה" Ô·eÓוקלֿוחומר‰„ÈÁÈ ÔÈ�Úa »¿ƒ»∆≈¿ƒ¿«¿ƒ»
,˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏÎc) ˙ÈÏÏk‰הכללי השתלשלות' ה'סדר שכן «¿»ƒƒ¿»«ƒ¿«¿¿

מלמעלה יורד האלוקי האור שבו

גם נחלק הדרגתית בצורה למטה

הפנימי והרובד שונים לרבדים כן

"יחידה" נקרא ביותר העמוק

(ÔkLŒÏkÓeהכללית היחידה ƒ»∆≈
˙ÈÏÚ� ‡È‰L ,‰¯B˙c¿»∆ƒ«¬≈
eÏÈÙ‡ CB¯ÚŒÔÈ‡a¿≈¬¬ƒ

‡˙ÈÈ¯B‡c ‡˙ÓLpÓבחינת ƒƒ¿»»¿«¿»
שבנפש (כשם שבתורה הנשמה

נעלית "יחידה" בחינת האדם

"נשמה"), »»»¿Œ˙Á‡ŒÏÚÂמבחינת
‰nÎÂŒ‰nkשבחינת «»¿«»

לאין נעלית שבתורה ה"יחידה"

ÈÈ¯B‡c˙‡שיעור ‡ÙebÓƒ»¿«¿»
שבתורה, הגוף ¿»‰e�ÈÈבחינת

‰¯B˙c ˙BÎÏ‰‰«¬»¿»
ÌÈ‡¯˜pL40.‰¯Bz ÈÙeb ∆ƒ¿»ƒ≈»

¯¯BÚÏ È„Îa ,ÔÎÏÂאת ¿»≈ƒ¿≈¿≈
של וההשפעה ההתגלות

Ôa ÔBÚÓL Èa¯c ÚÙM‰«∆«¿«ƒƒ¿∆
,Ô˙È‡ ˙�ÈÁa) È‡ÁBÈ»¿ƒ«≈»
˙�ÈÁa Ë¯Ù·e ,(‰„ÈÁÈ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«
ÌÏÚ‰) ‰ÊaL ˙eiÓÈ�t‰«¿ƒƒ∆»∆∆¿≈

BÓˆÚ C¯ˆlL41כמבואר ∆¿…∆«¿
אדמו"ר של הנ"ל במאמר

את שבחו שהתנאים מהר"ש

כדי נפלאים בשבחים רשב"י

החלקים של השפעה לעורר

כלל לגילוי נועדו שלא נעלמים חלקים גם כולל תורתו, של והנעלים הפנימיים

בחינת הגילוי),והיא לצורך ולא עצמו" שלצורך ויתגלהCLÓiL"העלם ∆À¿«
‰¯B˙c ‰Ï‚�) ‰¯Bz‰ „enÏaמהפנימיות נמוכה יותר בדרגה שהוא ¿ƒ«»ƒ¿∆¿»

לנשמה, ביחס גוף ÔÈ˜ÈÊ�Ïכמו „ÚÂנחותים ענינים ונתלבשו ירדו שבו ¿«ƒ¿ƒƒ
לעיל כמבואר Ì‰lLבמיוחד, „enl‰L ÌÈ‡pz‰c (42ÔÙ‡a ‰È‰ ¿««»ƒ∆«ƒ∆»∆»»¿…∆

˙eLaÏ˙‰cגשמיים בעניינים התורה חכמת ÌÈ¯e¯a,של ¯¯·Ï ¿ƒ¿«¿¿»≈≈ƒ
‰ÚtL‰התנאים‰ˆ¯eÎכמבואר ¯¯BÚÏ È„Îa Èk ,BÁaLÏ À¿¿¿«¿ƒƒ¿≈¿≈«¿»»

CB¯ÚŒÔÈ‡aL"ו"יחידה "איתן" ˜„ÓÈ˙מבחינת È„ÈŒÏÚ ‡e‰הקדמת ∆¿≈¬«¿≈¿ƒ«
.Ï"pk ,ÌÈÁ·M‰«¿»ƒ««

Ïc·Ó ‰È‰ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯L ÔÂÈkÓ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ („«»ƒ¿»ƒƒ≈»∆«ƒƒ¿∆»»»À¿»
,ÌÈ‡pz‰ ¯‡MÓ C¯Úaלאין התנאים שאר על שלו והמעלה והיתרון ¿∆∆ƒ¿»««»ƒ

BÚÏ¯¯שיעור È„k „ÚÂ ,Ì‰lL ÌÈÁ·M‰ ÂÈÏÚ eÏÚÙÈ CÈ‡≈ƒ¿¬»»«¿»ƒ∆»∆¿«¿≈¿≈
Ì‰ÈÏ‡ ‰ÚtL‰‰ LcÁÏeלכאורה הערךוהרי וריחוק הפער בגלל ¿«≈««¿»»¬≈∆

לא שלהם השבח דברי הגדול

עליו?. להשפיע אמורים

ÔÈ�ÚÓ Ô·eÓ B�È‡ ¯˙BÈ·e¿≈≈»≈ƒ¿«
˙‡ ÌÈÁaLnL ÌÈÁ·M‰«¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆
¯¯BÚÏ È„Îa ,‡¯Ba‰«≈ƒ¿≈¿≈
ÚÈtL‰Ï ÔBˆ¯‰»»¿«¿ƒ«

,ÌÈ‡¯·pÏהשבחים כיצד «ƒ¿»ƒ
רצון למעלה מעוררים אכן הללו

‰˙e¯¯BÚ˙להשפיע? È¯‰¬≈ƒ¿¿
ÔBˆ¯‰לעולמותלהשפיע »»
‡B¯ונבראים ˙eÓˆÚa ‡e‰¿«¿

‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Óהאור היינו ≈ƒ¿«¿¿

שיורד מהאור הנעלה האינסופי,

ב'סדר בעולמות ונמשך

והדרגתי מסודר השתלשלות'

‰nÎa ¯‡·n‰Ó Ô·enk]«»≈«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó43È„ÈŒÏÚc ¿¿«¿≈

M‰ÌÈ¯¯BÚÓ ÌÈÁ·למעלה «¿»ƒ¿¿ƒ
CLÓiLאת ÔBˆ¯‰»»∆À¿«

˙B¯ÈÙqa LaÏ˙ÈÂשהם ¿ƒ¿«≈«¿ƒ
ויורדת באה שדרכו האמצעי

למטה, מלמעלה ההשפעה

צדק' ה'צמח מדברי לעיל כמובא

ורפואה לחכמה הבקשות לגבי

שמונהֿעשרה], בתפילת וכד'

CiL C‡È‰Âיתכן איך ¿≈««»
e�lL ÌÈÁ·M‰Lהנבראים ∆«¿»ƒ∆»

‡ÛBÒŒÔÈהתחתונים ¯B‡ ˙eÓˆÚa ÌB˜Ó eÒt˙Èשלנו הערך שריחוק ƒ¿¿»¿«¿≈
ודמיון?. יחס כל וללא שיעור לאין הוא לגביו

Úe„ÈÂביאור החסידות Êa‰בתורת ÔÈ�Ú‰44ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰L ‰Êc , ¿»«»ƒ¿»¿∆¿∆∆«¬»««ƒ
ÌÈÁ·M‰ ÔÈ�Ú ÏÏBk) ÌÈ‡¯·p‰c 'ÔÈ·˜e�45˙¯¯BÚÓ ( ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿««¿»ƒ¿∆∆

,‰ÎLÓ‰‰שבספירות המידות בין שהיחס וחסידות בקבלה מבואר ««¿»»
ביןהעליונות ליחס דומה המלכות וספירת ז"א) ובקיצור אנפין" "זעיר (בחינת

וההשפעה המקבל היא והמלכות המשפיע הוא ש"ז"א זה במובן לנקבה זכר

את לקבל מצידה המלכות של ההתעוררות ואילו דכורין" "מיין נקראת מז"א

גם נקראת מלמטה התעוררות כל כלל ובדרך נוקבין" "מין נקראת ההשפעה
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i`geiי oa oerny iax oipr oiadl

ּתתּפס ּדהּנבראים נּוקבין' 'מין ׁשהעלאת יתּבר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּברצֹונֹו
העלאת ׁשעלֿידי אּלא עֹוד ולא .יתּבר אצלֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמקֹום
ּבאֹור, ּכביכֹול ׁשּנּוי יהיה ּדהּנבראים נּוקבין' ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָ'מין
ׁשּמּצד אף ּכלל, ׁשאיןֿערֹו למקֹום למּטה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּימׁש
ּדמּכיון ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש מּזה. מבּדל הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻעצמֹו
ּבתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ,46ׁשּנתאּוה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

אדמּו"ר ּכמאמר מהּטעם, למעלה הּוא נתאּוה ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַַַָָּדענין
להיֹות47הּזקן הּנה קׁשיא, קיין איז ּתאוה א אֹויף ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ

ּבתחּתֹונים, ּדירה הּוא ּדלמעלה והּתענּוג ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָׁשהּתאוה
מּמּנּו למּטה ּתחּתֹון ׁשאין 'מין48ּבתחּתֹון העלאת לכן , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּבאֹור ּפֹועלת ּדהּנבראים יׁש49נּוקבין' ולכאֹורה . ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ
(ּבסּדּור הּׁשבחים ׁשל ּככּלם ׁשרּבם מה ּגם ּדזהּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻלהֹוסיף,
ּבענין הם הּתפּלה) קדם ּדזמרה ּבפסּוקי מקֹום ׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשבחֹו
צרי ׁשהּׁשבח לזה [נֹוסף ּכי ּבּנבראים, יתּבר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהׁשּפעתֹו
לעֹורר ּובכדי לעֹורר, ׁשרֹוצים הּׁשפע מעין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַלהיֹות
זה, ּבענין הּׁשבחים להיֹות צריכים למּטה ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָההׁשּפעה
הׁשּפעתֹו יתּבר לפניו ׁשּמׁשּבחים עלֿידי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנה]
ּומגּלים מעֹוררים עלֿידיֿזה הּתחּתֹונים, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָלּנבראים

ּבתחּתֹונים. ּבּדירה ְְְֲִִַַַָהּתענּוג

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂּבן ׁשמעֹון ּדרּבי הּׁשבחים ּבענין ּגם הּוא ¿«∆∆∆ְְְְְִִִִֶַַַַָ
עֹוררּו הּׁשבחים ׁשעלֿידי ּדזה ְְְְִֵֶֶַַָָיֹוחאי,
ּבלּמּוד יחידה) איתן, (ּבחינת ׁשּלֹו הּׁשפע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּימׁש
ּברּורים, לברר היה ׁשּלהם ׁשהּלּמּוד ּדהּתּנאים ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּתֹורה
הּגּלּויים), ענין (על הּברּורים ׁשּבענין הּיתרֹון מּצד ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַהּוא
ּדוקא. הּברּורים ּבענין הּוא ׁשּלמעלה והּתענּוג ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָּדהרצֹון
מֹוסדי ּתּנאים) (אֹותּיֹות והאיתנים ּׁשּכתּוב מה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּדזהּו
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רפל"ו.46) תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא אוה"ת47)ראה גם וראה ז. ס"ע תרס"ו בהמשך הובא

תתקצז. ע' שם.48)בלק מצד49)תניא היא מ"ן" ההעלאת מקום תופס שיהי' באוא"ס ש"החקיקה שם תער"ב מהמשך להעיר

לההתעוררות. קודם הנמלך – זו שבבחינה נמלך. במי ענין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מ"ן"מין היא התחתונים הנבראים מצד השבחים אמירת ובעניננו, נוקבין"

מ"ד 'ÔÈÓהמעורר ˙‡ÏÚ‰L C¯a˙È B�Bˆ¯a ‰ÏÚ ÔkL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆≈»»ƒ¿ƒ¿»≈∆«¬»««ƒ
C¯a˙È BÏˆ‡ ÌB˜Ó Òt˙z ÌÈ‡¯·p‰c 'ÔÈ·˜e�אין שאכן למרות ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿…»∆¿ƒ¿»≈

לנבראים. הבורא בין ערך 'ÔÈÓכל ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ¿…∆»∆«¿≈«¬»««ƒ
‰È‰È ÌÈ‡¯·p‰c 'ÔÈ·˜e�¿ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿∆
,¯B‡a ÏBÎÈ·k ÈepLƒƒ¿»»
ÌB˜ÓÏ ‰hÓÏ CLÓiL∆À¿«¿«»¿»
Û‡ ,ÏÏk CB¯ÚŒÔÈ‡L∆≈¬¿»«
Ïc·Ó ‡e‰ BÓˆÚ „vnL∆ƒ««¿À¿»

‰fÓשהאור העובדה ועצם ƒ∆
שמצד מרוחק כה במקום מאיר

ממנו, ונבדל רחוק הוא עצמו

שינוי באור שיחול מחייבת

כ ביכול.מסוים,

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
‰"aw‰ ‰e‡˙pL ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆ƒ¿«»«»»
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

ÌÈ�BzÁ˙a46,ֿהקדושֿברוך ¿«¿ƒ
שדווקא כביכול, נתאווה, הוא

יהיה ביותר התחתון הזה העולם

אלוקות להתגלות ראוי מקום

השכינה, »¿ÔÈ�Úc¿ƒוהשראת
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰e‡˙�ƒ¿«»¿«¿»

ÌÚh‰Ó,והשגה להבנה שניתן ≈«««
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ¯Ó‡Ók47 ¿«¬««¿«»≈

ÔÈÈ˜ ÊÈ‡ ‰Â‡z ‡ ÛÈB‡««¬»ƒ≈
‡ÈL˜מקום אין תאווה על «¿»

ולשאול קושיות להקשות

BÈ‰Ï˙שאלות, ‰p‰ƒ≈ƒ¿
‚e�Úz‰Â ‰Â‡z‰L∆««¬»¿««¬

‡e‰ ‰ÏÚÓÏcשתהיה ƒ¿«¿»
מקוםÈc¯‰לקדושֿברוךֿהוא ƒ»
השכינה ÌÈ�BzÁ˙a¿«¿ƒ,להשראת

הזה בעולם דווקא עצמם ובהם

והחומרי ¿»¿ÔBzÁ˙aהגשמי
‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»

epnÓ48ÔÎÏ מוסבר, ובלתי מובן בלתי באופן ברצונו עלה שכך כיון ƒ∆»≈
ÌÈ‡¯·p‰c 'ÔÈ·˜e� ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰מקבלי התחתונים מצד התעוררות «¬»««ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ

B‡a¯השפע ˙ÏÚBt49.ויתגלה שיומשך ∆∆»
ÏL ÌlÎk Ìa¯L ‰Ó Ìb e‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆««∆À»¿À»∆

=] ÌB˜Ó ÏL BÁ·L ¯ecÒa) ÌÈÁ·M‰[הקדושֿברוךֿהואÈ˜eÒÙa «¿»ƒ¿ƒƒ¿∆»ƒ¿≈

‰¯ÓÊcהנאמרים‰lÙz‰ Ì„˜המתפלל שבה שמונהֿעשרה תפילת ¿ƒ¿»…∆«¿ƒ»
צרכיו את לו להשפיע מהקדושֿברוךֿהוא ‰B˙ÚtLמבקש ÔÈ�Úa Ì‰ (≈¿ƒ¿««¿»»

ÌÈ‡¯·pa C¯a˙È,דזמרה בפסוקי בהרחבה ÊÏ‰המתוארת ÛÒB�] Èk ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒƒ»¿∆
È„Î·e ,¯¯BÚÏ ÌÈˆB¯L ÚÙM‰ ÔÈÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Á·M‰L∆«∆«»ƒƒ¿≈≈«∆«∆ƒ¿≈ƒ¿≈

‰‰ ¯¯BÚÏ‰hÓÏ ‰ÚtL ¿≈««¿»»¿«»
ÌÈÁ·M‰ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿«¿»ƒ

,‰Ê ÔÈ�Úaכשמבקשים ולכן ¿ƒ¿»∆
בכך הקב"ה את משבחים חכמה

דעת, לאדם חונן שהוא

את משבחים רפואה כשמבקשים

שהוא בכך הקדושֿברוךֿהוא

ורחמן" נאמן מלך ≈p‰ƒ‰]"אֿל
ÂÈ�ÙÏ ÌÈÁaLnL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿«¿ƒ¿»»
B˙ÚtL‰ C¯a˙Èƒ¿»≈«¿»»
,ÌÈ�BzÁz‰ ÌÈ‡¯·pÏ«ƒ¿»ƒ««¿ƒ
ÌÈ¯¯BÚÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿¿ƒ
‰¯Èca ‚e�Úz‰ ÌÈl‚Óe¿«ƒ««¬«ƒ»

ÌÈ�BzÁ˙aאלוקות וממשיכים ¿«¿ƒ
התחתון. הזה בעולם למטה

Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«
Èa¯c ÌÈÁ·M‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««¿»ƒ¿«ƒ
‰Êc ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»¿∆
e¯¯BÚ ÌÈÁ·M‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»ƒ¿

ÚÙM‰ CLÓiLהנעלה ∆À¿««∆«
(ÈÁa�˙והמיוחד BlL∆¿ƒ«

(‰„ÈÁÈ ,Ô˙È‡כלל שבדרך ≈»¿ƒ»
מזו שיעור לאין נעלית דרגה הוא

שיומשך התנאים שאר של

‰Bz¯‰ויתגלה „enÏa¿ƒ«»
„enl‰L ÌÈ‡pz‰c¿««»ƒ∆«ƒ
ÌÈ¯e¯a ¯¯·Ï ‰È‰ Ì‰lL∆»∆»»¿»≈≈ƒ
בדרגה הוא לימודם ולכאורה

של הלימוד מאשר נמוכה יותר

אורות המשכת שפועל רשב"י

vÓ„עליונים, ‡e‰העובדה ƒ«
עבודת דווקא אחרת שמבחינה

בעקבות בא והדבר נעלית יותר עבודה היא והמעלה‰ÔB¯˙iהבירורים «ƒ¿
‚e�Úz‰Â ÔBˆ¯‰c ,(ÌÈÈelb‰ ÔÈ�Ú ÏÚ) ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈ�ÚaL∆¿ƒ¿««≈ƒ«ƒ¿««ƒƒ¿»»¿««¬

‡˜Âc ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈ�Úa ‡e‰ ‰ÏÚÓlLניצוצות את ומעלים שמבררים ∆¿«¿»¿ƒ¿««≈ƒ«¿»
גשמיים. תחתונים בדברים שנפלו הקדושה

,ı¯‡ È„ÒBÓ (ÌÈ‡pz ˙Bi˙B‡) ÌÈ�˙È‡‰Â ·e˙kM ‰Ó e‰Êc¿∆«∆»¿»≈»ƒƒ«»ƒ¿≈∆∆
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d"nyz'd xnera b"l

רצֹון מּלׁשֹון ארץ ּגם50ארץ, ׁשּי ׁשארץ מּזֹו ויתירה , ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו וּתׁשֹוקקיה,51לתׁשּוקה הארץ ּפקדּת ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ

ּדוקא, ּבארץ הּוא ׁשּלמעלה ותענּוג ּותׁשּוקה ְְְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָּדהרצֹון
ּדנזיקין, הענינים ּבברּור ּובפרט הּגׁשמּיים, ּדברים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַָָָָּבברּור

ארץ מֹוסדי האיתנים עלֿידי ועלֿידי52ׁשּנעׂשה . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מענין ׁשּלמעלה הּתֹורה ּדפנימּיּות האֹור ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָהמׁשכת
להאיתנים יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל ּתֹורתֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּברּורים,
ּבענין ּגם ּתֹוספת להם נמׁש (ׁשעלֿידיֿזה ארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמֹוסדי

ּבאֹור ּיתרֹון נעׂשה עלֿידיֿזה יתרֹון53הּברּורים), ּכי , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָ
החׁש (ּברּור) מן הּוא ׁשעלֿידי54האֹור אּלא עֹוד ולא . ְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

הּׁשפע הּברּורים) (ענין ארץ מֹוסדי להאיתנים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנמׁש
הּברּורים), מענין ׁשּלמעלה (אֹור יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּדרּבי
ּדאֹור והּמעלה יׁשר ּדאֹור הּמעלה הּמעלֹות, ב' ְְְְֲֲֲֶַַַַַַָָָָָיׁשנן

ּבתיּובּתא צּדיקּיא לאתבא ועלּֿדר הּמעלה55חֹוזר, , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּתׁשּובה. ּדבעלי והּמעלה ְְְְֲֲִִֵַַַַָָּדצּדיקים

הּזהרLÈÂה) מאמר עם זה הוה56לקּׁשר חדא זמנא ¿≈ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ
ּדרּבי לקּמיּה אתּו למיטרא, עלמא ְְְְְִִִֵַַָָָָָצרי
ועלֿידי חברּיא, ּוׁשאר חזקּיה ורּבי ייסא רּבי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשמעֹון

ּבּפסּוק להם ׁשבת57ׁשּדרׁש ּנעים ּומה ּטֹוב מה הּנה ִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ה'צמח אדמּו"ר ּבדרּוׁשי ּומבאר מטר, ירד גֹו' ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹאחים

מהר"ׁש58צדק' ּבן59ואדמּו"ר ׁשמעֹון ׁשרּבי ּדהגם , ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָ
ּתֹורה אמירת עלֿידי הּגׁשמים ירידת המׁשי ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָיֹוחאי
ּגם לזה צרי היה מּכלֿמקֹום למּטה, מלמעלה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבדר
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שם.50) מהרז"ו ובפי' ח פ"ה, רכו).51)ב"ר (ע' שם לתהלים אור) (יהל אוה"ת וראה י. סה, שבדרך52)תהלים בבירור משא"כ

ואילך). שמח ס"ע תרס"ו (המשך הכוונה" אמיתית עדיין נשלם "אינו דהרשב"י הנגלית התורה עסק ע"י עד"ז53)ממילא ראה

הת דפנימיות ההמשכה שע"י ט, סעיף ואילך) פד ס"ע ח"ב (לעיל תשמ"א בניך וכל בפנימיותד"ה עילוי נעשה דתורה, לנגלה ורה

ס"ח.54)התורה. לחושך ביחס אור ערך הערכיםֿחב"ד ספר וראה יג. ב, קהלת הכתוב לשון שמע"צp"ye.(55ע"פ בלקו"ת הובא

ב. קנג, זח"ג וראה א'קכט. ע' ח"ג דברים אדהאמ"צ במאמרי ובהנסמן סע"ב. נ, שה"ש ב. ע"ב.56)צב, ריש נט, תהלים57)ח"ג

לזהר לוי"צ לקוטי דלהלן. תרכ"ז וסה"מ באוה"ת נתבארה גשמים, לירידת דוקא זה פסוק על תורה דאמירת –השייכות א. קלג,

ואילך). רצו (ע' תתקכד].58)שם ע' אחרי ב כרך להצ"צ הזהר בביאורי גם [נדפס רנז ע' ויקרא עדר.59)אוה"ת ע' תרכ"ז סה"מ
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רגיל) רצון מאשר יותר חזקה ושאיפה e˙kL·השתוקקות BÓk51z„˜t ¿∆»»«¿»
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לעיל, ŒÏÚכמבואר ‰NÚpL∆«¬»«
È„Èהתנאים של התורה לימוד ¿≈
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ÌÈ¯e¯a‰ידי על הנפעלים «≈ƒ

שלהם התורה ŒÏÚלימוד ,(«
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¯B‡a53נוספת המשכה ויש »
שהיה מכפי נעלה יותר אור של
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התנאים, לשאר Èkƒמרשב"י
ÔB¯˙Èה ‰e‡ותוספת ¯B‡ ƒ¿»

CLÁ‰ (¯e¯a) ÔÓ54 ƒ≈«…∆
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מלמעלה שיורד האור כאשר ואילו סוף, אין באור למקורו ביחס מצומצם אור
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יי d"nyz'd xnera b"l

רצֹון מּלׁשֹון ארץ ּגם50ארץ, ׁשּי ׁשארץ מּזֹו ויתירה , ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו וּתׁשֹוקקיה,51לתׁשּוקה הארץ ּפקדּת ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ

ּדוקא, ּבארץ הּוא ׁשּלמעלה ותענּוג ּותׁשּוקה ְְְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָּדהרצֹון
ּדנזיקין, הענינים ּבברּור ּובפרט הּגׁשמּיים, ּדברים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַָָָָּבברּור

ארץ מֹוסדי האיתנים עלֿידי ועלֿידי52ׁשּנעׂשה . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מענין ׁשּלמעלה הּתֹורה ּדפנימּיּות האֹור ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָהמׁשכת
להאיתנים יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל ּתֹורתֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּברּורים,
ּבענין ּגם ּתֹוספת להם נמׁש (ׁשעלֿידיֿזה ארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמֹוסדי

ּבאֹור ּיתרֹון נעׂשה עלֿידיֿזה יתרֹון53הּברּורים), ּכי , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָ
החׁש (ּברּור) מן הּוא ׁשעלֿידי54האֹור אּלא עֹוד ולא . ְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

הּׁשפע הּברּורים) (ענין ארץ מֹוסדי להאיתנים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנמׁש
הּברּורים), מענין ׁשּלמעלה (אֹור יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּדרּבי
ּדאֹור והּמעלה יׁשר ּדאֹור הּמעלה הּמעלֹות, ב' ְְְְֲֲֲֶַַַַַַָָָָָיׁשנן

ּבתיּובּתא צּדיקּיא לאתבא ועלּֿדר הּמעלה55חֹוזר, , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּתׁשּובה. ּדבעלי והּמעלה ְְְְֲֲִִֵַַַַָָּדצּדיקים

הּזהרLÈÂה) מאמר עם זה הוה56לקּׁשר חדא זמנא ¿≈ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ
ּדרּבי לקּמיּה אתּו למיטרא, עלמא ְְְְְִִִֵַַָָָָָצרי
ועלֿידי חברּיא, ּוׁשאר חזקּיה ורּבי ייסא רּבי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשמעֹון

ּבּפסּוק להם ׁשבת57ׁשּדרׁש ּנעים ּומה ּטֹוב מה הּנה ִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ה'צמח אדמּו"ר ּבדרּוׁשי ּומבאר מטר, ירד גֹו' ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹאחים

מהר"ׁש58צדק' ּבן59ואדמּו"ר ׁשמעֹון ׁשרּבי ּדהגם , ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָ
ּתֹורה אמירת עלֿידי הּגׁשמים ירידת המׁשי ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָיֹוחאי
ּגם לזה צרי היה מּכלֿמקֹום למּטה, מלמעלה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבדר
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שם.50) מהרז"ו ובפי' ח פ"ה, רכו).51)ב"ר (ע' שם לתהלים אור) (יהל אוה"ת וראה י. סה, שבדרך52)תהלים בבירור משא"כ

ואילך). שמח ס"ע תרס"ו (המשך הכוונה" אמיתית עדיין נשלם "אינו דהרשב"י הנגלית התורה עסק ע"י עד"ז53)ממילא ראה

הת דפנימיות ההמשכה שע"י ט, סעיף ואילך) פד ס"ע ח"ב (לעיל תשמ"א בניך וכל בפנימיותד"ה עילוי נעשה דתורה, לנגלה ורה

ס"ח.54)התורה. לחושך ביחס אור ערך הערכיםֿחב"ד ספר וראה יג. ב, קהלת הכתוב לשון שמע"צp"ye.(55ע"פ בלקו"ת הובא

ב. קנג, זח"ג וראה א'קכט. ע' ח"ג דברים אדהאמ"צ במאמרי ובהנסמן סע"ב. נ, שה"ש ב. ע"ב.56)צב, ריש נט, תהלים57)ח"ג

לזהר לוי"צ לקוטי דלהלן. תרכ"ז וסה"מ באוה"ת נתבארה גשמים, לירידת דוקא זה פסוק על תורה דאמירת –השייכות א. קלג,

ואילך). רצו (ע' תתקכד].58)שם ע' אחרי ב כרך להצ"צ הזהר בביאורי גם [נדפס רנז ע' ויקרא עדר.59)אוה"ת ע' תרכ"ז סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÔBˆ¯ ÔBLlÓ ı¯‡50,שרצתה ארץ, שמה נקרא למה ז"ל חכמינו כמאמר ∆∆ƒ¿»
קונה רצון eL˙Ï˜‰לעשות Ìb CiL ı¯‡L BfÓ ‰¯È˙ÈÂשהיא) ƒ≈»ƒ∆∆∆«»«ƒ¿»

רגיל) רצון מאשר יותר חזקה ושאיפה e˙kL·השתוקקות BÓk51z„˜t ¿∆»»«¿»
‰È˜˜BLzÂ ı¯‡‰,לתשוקה רצון בין קשר שיש eL˙e˜‰הרי ÔBˆ¯‰c »»∆«¿¿∆»¿»»¿»

‡e‰ ‰ÏÚÓlL ‚e�Ú˙Â¿«¬∆¿«¿»
¯e¯·a ,‡˜Âc ı¯‡a»»∆«¿»¿≈
ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ««¿ƒƒ

e¯·a¯התחתונים, Ë¯Ù·eƒ¿»¿≈
ÔÈ˜ÈÊ�c ÌÈ�È�Ú‰דרגה שהם »ƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ

עצמם, הגשמיים בדברים נמוכה

לעיל, ŒÏÚכמבואר ‰NÚpL∆«¬»«
È„Èהתנאים של התורה לימוד ¿≈

È„ÒBÓהנקראים ÌÈ�˙È‡‰»≈»ƒ¿≈
ı¯‡52. »∆

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿»«»
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�Ùcƒ¿ƒƒ«»
ÔÈ�ÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«

,ÌÈ¯e¯a‰אור B˙¯Bzשהוא «≈ƒ»
Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÏL∆«ƒƒ¿∆
È„ÒBÓ ÌÈ�˙È‡‰Ï ,È‡ÁBÈ»¿»≈»ƒ¿≈

ı¯‡התנאים שאר הם ∆∆
Ì‰Ï CLÓ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL)∆«¿≈∆ƒ¿»»∆

˙ÙÒBzועילויÔÈ�Úa Ìb ∆∆«¿ƒ¿«
ÌÈ¯e¯a‰ידי על הנפעלים «≈ƒ

שלהם התורה ŒÏÚלימוד ,(«
ÔB¯˙i ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆ƒ¿

¯B‡a53נוספת המשכה ויש »
שהיה מכפי נעלה יותר אור של

האור של ההמשכה קודם

התנאים, לשאר Èkƒמרשב"י
ÔB¯˙Èה ‰e‡ותוספת ¯B‡ ƒ¿»

CLÁ‰ (¯e¯a) ÔÓ54 ƒ≈«…∆
מהרע. הטוב של CLÓpLוההפרדה È„ÈŒÏÚL ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ¿…∆»∆«¿≈∆ƒ¿«
ı¯‡ È„ÒBÓ ÌÈ�˙È‡‰Ïאת פועל שלהם התורה (שלימוד ÔÈ�Úהתנאים ¿»≈»ƒ¿≈∆∆ƒ¿«

‰ÏÚÓlL ¯B‡) È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯c ÚÙM‰ (ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒ«∆«¿«ƒƒ¿∆»∆¿«¿»
Ô�LÈ ,(ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈ�ÚÓ'ב זה ידי שעל ובגילוי ‰BÏÚn˙בהשפעה ≈ƒ¿««≈ƒ∆¿»««¬

ÊBÁ¯,יחד, ¯B‡c ‰ÏÚn‰Â ¯LÈ ¯B‡c ‰ÏÚn‰יורד האור כאשר ««¬»¿»»¿««¬»¿≈
נקרא הוא לדרגה מדרגה הרגיל ההשתלשלות בסדר למטה מלמעלה ונמשך

הוא ולמטה ומתמעט הולך הרי לדרגה מדרגה בא שהוא ומאחר ישר" "אור

מלמעלה שיורד האור כאשר ואילו סוף, אין באור למקורו ביחס מצומצם אור

כדור או אבן (כמו למעלה ועולה חוזר כך ואחר (כביכול) ליעדו מגיע למטה

נזרקו) שמשם למקום ועפים חוזרים מכך וכתוצאה בחוזקה בקיר הפוגעים

וככל חוזר". "אור נקרא הוא

מתרחב אורו יותר, עולה שהוא

חוזר הוא שהרי ומתרבה

כללי ובאופן למקורו, ומתקרב

ל"אור נמשלה הצדיקים עבודת

תשובה בעלי של ועבודתם ישר"

חוזר" ל"אור ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂנמשלה
בא שמשיח הזוהר דברי

‡i˜Ècˆ ‡·˙‡Ï¿«»»«ƒ«»
‡z·eÈ˙a55את להשיב ƒ¿¿»

שיש ומאחר בתשובה, הצדיקים

בעבודת מיוחדות מעלות

מעלות יש שני ומצד הצדיקים

תשובה, בעלי בעבודת מיוחדות

גם לצדיקים נוסף כאשר הרי

שילוב כאן יש התשובה עניין

המעלות שתי «¬»»‰ÏÚn‰של
ÈÏÚ·c ‰ÏÚn‰Â ÌÈ˜Ècˆc¿«ƒƒ¿««¬»¿«¬≈

‰·eLzיחד .גם ¿»
ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‰¿≈¿«≈∆ƒ

¯‰f‰ ¯Ó‡Ó56‡�ÓÊ «¬««…«ƒ¿»
‡ÓÏÚ CÈ¯ˆ ‰Â‰ ‡„Á»»¬»»ƒ»¿»

,‡¯ËÈÓÏהיה אחת פעם ¿ƒ¿»
ירדו (ולא לגשם צריך העולם

dÈn˜Ïגשמים) e˙‡באו »¿«≈
לגשם) זקוקים שהיו (האנשים

¯Èaלפני ÔBÚÓL Èa¯c¿«ƒƒ¿«ƒ
¯‡Le ‰i˜ÊÁ Èa¯Â ‡ÒÈÈ≈»¿«ƒƒ¿ƒ»¿»

‡i¯·Á,(הזו החבורה בני נוספים (תנאים L¯cLהחברים È„ÈŒÏÚÂ ∆¿«»¿«¿≈∆»«
Ì‰Ïתורה דברי יוחאי בר שמעון eÒta57‰Óe˜רבי ·Bh ‰Ó ‰p‰ »∆«»ƒ≈««

¯"eÓ„‡ ÈLe¯„a ¯‡·Óe ,¯ËÓ „¯È 'B‚ ÌÈÁ‡ ˙·L ÌÈÚp»ƒ∆∆«ƒ»«»»¿…»ƒ¿≈«¿
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰58L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡Â59Ôa ÔBÚÓL Èa¯L Ì‚‰c , «∆«∆∆¿«¿«¬»«¬«∆«ƒƒ¿∆
CÈLÓ‰ È‡ÁBÈאת Bz¯‰ופעל ˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ÌÈÓLb‰ ˙„È¯È »ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ«¿≈¬ƒ«»

Ï ‰ÏÚÓÏÓ C¯„aÌb ‰ÊÏ CÈ¯ˆ ‰È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰hÓ ¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»ƒ»»»»»ƒ¿∆«
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i`geiיב oa oerny iax oipr oiadl

ׁשּׁשּבחּו והּׁשבחים החברּיא ׁשל נּוקבין' 'מין ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָהעלאת
יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון ּברּבי יתרֹון ּפעלּו ׁשעלֿידיֿזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָאֹותֹו,

מּתלמידי ׁשהּׁשּייכּות60עלּֿדר לֹומר, ויׁש מּכּלן. יֹותר ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
כתיב ּבמטר ּכי היא, ּגׁשמים לירידת זה לא61ּדענין ּכי ְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָֹ

הּמטר ּדירידת האדמה, את לעבד אין ואדם גֹו' ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹהמטיר
עבֹודת עלֿידי ּובפרט האדם, עבֹודת עלֿידי ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָהיא

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר הּפסּוק62הּתׁשּובה, יערף63על ְְֲֲֵַַַַַַַַָָֹ
יֹורד, מטר מּיד ערּפן את הּברּיֹות ׁשברּו גֹו', לקחי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּכּמטר
ּבן ׁשמעֹון ּדרּבי ּתֹורה אמירת עלֿידי הּמטר ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּובירידת
נּוקבין' 'מין והעלאת למּטה) (מלמעלה ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָיֹוחאי
הּמעלה הּמעלֹות, ב' היּו למעלה) (מּלמּטה ְְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָָּדתלמידיו

ּתׁשּובה. ּדבעלי והּמעלה ְְְְֲֲִִֵַַַַָָּדצּדיקים

‰¯B‡ÎÏÂׁשמעֹון ּדרּבי הּׁשפע ּדהמׁשכת להֹוסיף, יׁש ¿ƒ¿»ְְְְְִִִֵֶַַַַַָ
להאיתנים יחידה) איתן, (ּבחינת יֹוחאי ְְְִִִֵֵֶַָָָָָּבן

א הּמבארמֹוסדי עלּֿדר הּוא הּברּורים, ענין ּבׁשביל רץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
אחר ׁשהּיחידה64ּבמקֹום ּדזה ׁשּבּנפׁש, יחידה ּבענין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

אדם ׁשל אּמֹותיו ּבד' ׁשּלכן65מתּפּׁשטת ׁשל66, אּמֹות ד' ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
מקֹום ּבכל לֹו קֹונֹות מּדעּתֹו67אדם ׁשּלא הּוא68ּגם , ְְִֶַַָָָָֹ

ּבהם ׁשּמּנח חפץ לקנֹות ּבכדי ּדבר69ּדוקא הקניית , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
לבררֹו ּבכדי האדם, ׁשל לרׁשּותֹו לאדם) (ׁשּמחּוץ ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָּגׁשמי
הּברּור ּכי ׁשמים, לׁשם ּבֹו ׁשּיׁשּתּמׁש עלֿידי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּולזּככֹו
הּוא ועלּֿדרֿזה ּב'עצם'. מּגיע ּדוקא ּגׁשמּיים ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּדדברים
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א.60) ז, ה.61)תענית ב, יד.62)בראשית פי"ג, ב.63)ב"ר לב, עיי"ש.64)האזינו כ. סעיף החסידות תורת של ענינה קונטרס

בשלח65) – החדשה [בהוצאה א רנה, שמות תו"ח סע"ב). (יג, פכ"א הציצית שער ואילך). ג (מד, פמ"בֿמג הק"ש שער אמ"ב

א'שעו. ע' ח"ד דברים תמד. ע' ח"ב ויקרא אדהאמ"צ מאמרי ואילך. סע"ב שם, ב]. קעט, ויקראp"ye.(66ח"א אדהאמ"צ מאמרי

א.67)שם. יו"ד, לי'68)ב"מ ניחא דלא עלי' שנפל עי"ז דעתי' דגלי (אף עלי' דנפל משום גרע ולא רסח: ר"ס חו"מ רמ"א ראה

אמות). ד' קנין בתורת קונות69)לקנות אינן אמות שד' סכ"ח) – שם (ב"מ והרא"ש ארבע) ד"ה שם (ב"מ להתוס' ס"ל שלכן

כחצירו עשאום לא כי – כחצירו חכמים שעשאום אף – סק"ט) סרמ"ג חו"מ ש"ך ראה – ומתנה (ובמכירה xacבגניבה lklכ"א ,

וכיו"ב). (מציאה מסויימים באופנים החפץ קנין לצורך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

'ÔÈ·˜e� ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰,כנ"ל מלמטה, ‰i¯·Á‡התעוררות ÏLחבריו «¬»««ƒ¿ƒ∆«∆¿«»
ÔB¯˙Èהתנאים eÏÚt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,B˙B‡ eÁaML ÌÈÁ·M‰Â¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆«¿≈∆»¬ƒ¿

È„ÈÓÏzÓ C¯cŒÏÚ ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯a60ÔlkÓ ¯˙BÈואם ¿«ƒƒ¿∆»«∆∆ƒ«¿ƒ«≈ƒÀ»
גם הדברים שני של שילוב היה הגשמים להורדת רשב"י של בפעולתו כן

ידי (על למטה מלמעלה המשכה

ישר") "אור – התורה אמירת

ידי על שבאה המשכה וגם

ידי (על מלמטה התעוררות

"אור – החבריא של פעולתם

חוזר").

˙eÎÈiM‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆««»
‰Ê ÔÈ�Úcשני שילוב של ¿ƒ¿»∆

האמורים »È¯ÈÏƒƒ„˙הדברים
ÌÈÓLbדווקאÈk ,‡È‰ ¿»ƒƒƒ
¯ËÓaהגשם È˙Î61·ירידת ¿»»¿ƒ

ימי ששת בתיאור בתורה כתוב

הבריאהÈkבראשית בתחילת ƒ
לא ‚B'עדיין ¯ÈËÓ‰ֿהקדוש ֹƒ¿ƒ

הארץ על גשם ברוךֿהוא

˙‡ „·ÚÏ ÔÈ‡ Ì„‡Â¿»»«ƒ«¬…∆
¯Ën‰ ˙„È¯Èc ,‰Ó„‡‰»¬»»ƒƒ««»»

‡È‰מלמעלה שפע המשכת ƒ
Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»

È„ÈŒÏÚלמטה, Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈
¯Ó‡Ók ,‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»¿«¬«

Ï"Ê e�È˙Ba¯62ÏÚ «≈««
˜eÒt‰63¯Ënk Û¯ÚÈ «»«¬…«»»

˙Bi¯a‰ e¯·L ,'B‚ ÈÁ˜Ïƒ¿ƒ»¿«¿ƒ
Ôt¯Ú מורה‡˙ העורף והרי ∆»¿»

ההתקרבות והיפך סירוב על

קשה "עם ככתוב וההתבטלות

שכאשר מלמד והכתוב עורף, בלשון גם מתפרש "יערף" הפסוק ולשון עורף"

היינו הקדושֿברוךֿהוא, כלפי ומתבטלות שלהם הישות את מבטלות הבריות

התשובה,ע ‡ÈÓ¯˙בודת È„ÈŒÏÚ ¯Ën‰ ˙„È¯È·e ,„¯BÈ ¯ËÓ „iÓƒ«»»≈ƒƒ««»»«¿≈¬ƒ«
) È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯c ‰¯Bzהמשכה של פעולה כאמור שהיא »¿«ƒƒ¿∆»

�ÔÈ·˜e'והתגלות ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰Â (‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓמצד התעוררות ƒ¿«¿»¿«»¿«¬»««ƒ¿ƒ
(המקבל ÂÈ„ÈÓÏ˙cפעולה ידי על והתגלות המשכה hÓlÓ‰שגורמת ¿«¿ƒ»ƒ¿«»

˙BÏÚn‰ '· eÈ‰ (‰ÏÚÓÏ,יחד‰ÏÚn‰Â ÌÈ˜Ècˆc ‰ÏÚn‰ ¿«¿»»««¬««¬»¿«ƒƒ¿««¬»
,‰·eLz ÈÏÚ·cרשב"י של באורו אור תוספת בהמשכת שהוא כפי ¿«¬≈¿»

לתנאים. מההמשכה כתוצאה

Ôa ÔBÚÓL Èa¯c ÚÙM‰ ˙ÎLÓ‰c ,ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»««∆«¿«ƒƒ¿∆
,Ô˙È‡ ˙�ÈÁa) È‡ÁBÈ»¿ƒ«≈»
È„ÒBÓ ÌÈ�˙È‡‰Ï (‰„ÈÁÈ¿ƒ»¿»≈»ƒ¿≈

ı¯‡התנאים ÏÈ·Laשאר ∆∆ƒ¿ƒ
ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈ�Úוהפרדת בירור ƒ¿««≈ƒ

ניצוצות והעלאת מהרע הטוב

הגשמיים, שבדברים הקדושה

¯‡·n‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆«¿…»
¯Á‡ ÌB˜Óa64ÔÈ�Úa ¿»«≈¿ƒ¿«

‰Êc ,LÙpaL ‰„ÈÁÈ¿ƒ»∆«∆∆¿∆
‰„ÈÁi‰Lעצם שבנפש, ∆«¿ƒ»

ומאירהËMt˙Ó˙הנשמה ƒ¿«∆∆
ÏL(ברוחניות) ÂÈ˙Bn‡ '„a¿«»∆

Ì„‡65,בחסידות כמבואר »»
לכך הפנימי ההסבר גם שזה

בשבת טלטול באיסורי שגם

כי אמות, ארבע של שיעור נקבע

"מקומו גדר זהו רוחנית מבחינה

שלו הנשמה עצם שבו אדם" של

ופועלת ומתפשטת מאירה

ÔÎlL66ÏL ˙Bn‡ '„ ∆»≈«∆
ÏÎa BÏ ˙B�B˜ Ì„‡»»¿»

ÌB˜Ó67ובחצר בבית רק ולא »
ברשות אפילו אלא לו ששייכים

BzÚcÓהרבים ‡lL Ìb68 «∆…ƒ«¿
לקנות מתכווין איננו אם אפילו

כגון לידו, שנמצא בדבר ולזכות

הנה לידו, שנפלה כללבמציאה

B�˜Ïזה È„Îa ‡˜Âc ‡e‰Ì‰a ÁpnL ıÙÁ אמותיו,69˙ ד' בתוך «¿»ƒ¿≈ƒ¿≈∆∆À»»∆
Ì„‡‰ ÏL B˙eL¯Ï (Ì„‡Ï ıeÁnL) ÈÓLb ¯·c ˙ÈÈ�˜‰כך «¿»«»»«¿ƒ∆ƒ»»»ƒ¿∆»»»

הבית' 'בעל להיות הופך והוא קניינו נעשה B¯¯·Ïעליו,שהדבר È„Îaƒ¿≈¿»¿
BÎkÊÏeהגשמי הדבר Èkאת ,ÌÈÓL ÌLÏ Ba LnzLiL È„ÈŒÏÚ ¿«¿«¿≈∆ƒ¿«≈¿≈»«ƒƒ

'ÌˆÚ'a ÚÈbÓ ‡˜Âc ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„c ¯e¯a‰עמוקה הכי בבחינה «≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«¿»«ƒ«»∆∆
הקניין ולכן הבירור את הפועל באדם והן כביכול, למעלה, הן פנימית והכי
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d"nyz'd xnera b"l

יֹוחאי), ּבן ׁשמעֹון רּבי (ּתֹורת ּדתֹורה ּב'ּיחידה' ְְְִִִֶַַַַָָָּגם
הּברּורים. ענין ּבׁשביל ונמׁשכת מתעֹוררת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַׁשהיא

ׁשהיּוÈtŒÏÚÂו) ׁשהּׁשבחים זה ּגם יּובן הּנ"ל ּכל ¿«ƒְִֶֶֶַַַַָָָָ
יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי את ְְְִִִֶֶַַָמׁשּבחים
רּבי הם ההׁשּפעה את לעֹורר ּבכדי ּבּמאמר) ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ(ׁשּמביא
רּבי ּדא הוי' האדֹון ּפני ּומאן ׁשּבת, ליּה קארי ְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָיהּודה
המׁשכת מרּמזת אּלּו ּבׁשבחים ּכי יֹוחאי, ּבן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשמעֹון
ׁשההמׁשכה מּזֹו ויתירה למּטה, (ּבער (ׁשּמבּדל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהעליֹון

ּדהּנה הּתחּתֹון. עבֹודת עלֿידי ּכתיב70היא ּכי71ּבׁשּבת ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָ
ּבגרמיּה מּלה קדׁש היא, היא72קדׁש ׁשהּׁשּבת היינּו , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ואףֿעלּֿפיֿ הּמעׂשה, ימי לׁשׁשת ּבער וׁשּלא ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֻמבּדלת
וׁשּלאח ׁשּלפניו ּבּימים הּׁשּבת מּקדּׁשת נמׁש ריו,כן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ּבתר הּוא ד' יֹום ועד ׁשּבּתא, קמי הּוא ואיל ד' ְְְִֵֵַַַַָָָָּדמּיֹום
ּכּוּלהּו73ׁשּבּתא מתּברכין מיּניּה ׁשּׁשּבת לזה נֹוסף , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
היֹות74יֹומין ּדעם לאדם, ּבנֹוגע הּוא ועלּֿדרֿזה . ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָ

וקּיימא מּקדׁשא היא הּׁשּבת75ׁשּׁשּבת ׁשּקדּׁשת ּדמּכיון , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
(ּכּנ"ל), ּבגרמיּה מּלה קדׁש ּביֹותר, נעלית קדּׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻהיא
ּכח נּתן אףֿעלּֿפיֿכן אדם, ידי ּתפיסת ּבּה ׁשּי ְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹאין

הּׁשּבת ּבקדּׁשת להֹוסיף הּׁשּבת76ליׂשראל יֹום את זכֹור , ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּדׁשּבת,77לקּדׁשֹו ּבּתענּוג ּגם מֹוסיפים ׁשּיׂשראל ועד , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָ

ז"ל רּבֹותינּו הּׁשּבת.78ּכלׁשֹון את הּמעּנג ּכל ְְִֵֵֶַַַַַַָָ
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נבֿנג.70) ע' הנ"ל והחרים המשך ראה להלן יד.71)בהבא לא, ב.72)תשא צד, וראה73)זח"ג א. עז, גיטין סע"א. קו, פסחים

השבוע של הראשונים ימים שג' ס"ח: סרצ"ט או"ח אדה"ז ובשו"ע ס"ו. סקמ"ג אה"ע שו"ע הכ"ג. פ"ט גירושין הל' רמב"ם

הבאה. השבת שלפני ימים נקראים האחרונים ימים ג' אבל . . השבת שאחר ימים א.74)נקראים פח, ב. סג, יז,75)זח"ב ביצה

ע"ד76)א. – השבת ביום אור יתרון נעשה המעשה ימי שבששת העבודה דע"י ,9ֿ58 שבהע' תרכ"ז וסה"מ אוה"ת עד"ז ראה

ברשב"י. יתרון נעשה דהחברייא מ"ן העלאת ח.77)שע"י כ, סע"א.78)יתרו קיח, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מהיחידה שנובעת פעולה ידי על הוא בירורם לצורך הגשמיים הדברים של

הנשמה. עצם שהיא B˙c¯‰שבנפש '‰„ÈÁi'a Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆««¿ƒ»¿»
˙ÎLÓ�Â ˙¯¯BÚ˙Ó ‡È‰L ,(È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙¯Bz)««ƒƒ¿∆»∆ƒƒ¿∆∆¿ƒ¿∆∆

‰ÌÈ¯e¯aדווקא ÔÈ�Ú ÏÈ·Laשאר של הלימוד ועניין תוכן כאמור שזהו ƒ¿ƒƒ¿««≈ƒ
התנאים.

Ô·eÈ Ï"p‰ Ïk ÈtŒÏÚÂ (Â¿«ƒ»««»
eÈ‰L ÌÈÁ·M‰L ‰Ê Ìb«∆∆«¿»ƒ∆»
ÔBÚÓL Èa¯ ˙‡ ÌÈÁaLÓ¿«¿ƒ∆«ƒƒ¿
‡È·nL) È‡ÁBÈ Ôa∆»∆≈ƒ
˙‡ ¯¯BÚÏ È„Îa (¯Ó‡na««¬»ƒ¿≈¿≈∆

Ì‰ ‰ÚtL‰‰השבחים ««¿»»≈
- האחד e‰È„‰הבאים, Èa«̄ƒ¿»
dÈÏ È¯‡˜לרשב"י לו, קרא »ƒ≈

,˙aLהשני Ô‡Óeוהשבח «»»
c‡מיהו 'ÈÂ‰ ÔB„‡‰ È�t¿≈»»¬»»»
È‡ÁBÈ,זה Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆»

˙Ên¯Ó el‡ ÌÈÁ·La Èkƒƒ¿»ƒ≈¿À∆∆
ÔBÈÏÚ‰ ˙ÎLÓ‰האור) «¿»«»∆¿

ביותר C¯Úaהנעלה Ïc·nL∆À¿»¿∆∆
שיעור) לאין היא ומעלתו

BfÓ ‰¯È˙ÈÂ ,‰hÓÏהיינו ¿«»ƒ≈»ƒ
עוד חידוש שהוא יותרעניין

והוא ההמשכה מעצם נעלה

È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ«¿≈
ÔBzÁz‰ ˙„B·Úשלמרות ¬«««¿

ריחוק מהעליון, ערכו ריחוק

להביא בכוחו שיעור, לאין ופער

של וההתגלות ההתעוררות את

נעלית. הכי ההמשכה

נרמז הדבר כיצד ומבאר והולך

ה'": האדון פני ו"מאן שבת אלה, ענינים p‰c70·È˙k‰בשני ˙aLa71 ¿ƒ≈¿«»¿ƒ
dÈÓ¯‚a ‰lÓ L„˜ ,‡È‰ L„˜ Èk72,החגים שעל הזוהר כדברי ƒ…∆ƒ…∆ƒ»¿«¿≈

קידוש לפי החגים זמני את הקובעים הם ישראל בני כי קדש", "מקראי נאמר

בחסידות כך על (ומבואר עצמה בפני כמילה "קדש" נאמר בשבת החודש,

ואילו והשגה מהבנה שלמעלה עונג ישנו בשבת שלכן צו) פרשת תורה (לקוטי

יותר גדולה שקדושתה ובשבת והשגה, מהבנה שנובעת שמחה ישנה בחגים

מותרת, נפש אוכל מלאכת ובחג אסורה מלאכה ‰È‡כל ˙aM‰L e�ÈÈ‰«¿∆««»ƒ
והיא קדושה של גבוהה ÈÓÈבדרגה ˙LLÏ C¯Úa ‡lLÂ ˙Ïc·ÓÀ¿∆∆¿∆…¿∆∆¿≈∆¿≈

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰NÚn‰הערך ריחוק M„wÓ˙למרות CLÓ� ««¬∆¿««ƒ≈ƒ¿»ƒ¿À«
ÈÓ˜ ‡e‰ CÏÈ‡Â '„ ÌBiÓc ,ÂÈ¯Á‡lLÂ ÂÈ�ÙlL ÌÈÓia ˙aM‰««»«»ƒ∆¿»»¿∆¿«¬»¿ƒ¿≈»»≈

‡zaL,השבת zaL‡לפני ¯˙a ‡e‰ '„ ÌBÈ „ÚÂ73,השבת אחרי ««»¿«»«««»
סוף עד להבדיל רשאי שבת במוצאי הבדיל שלא מי שלכן ז"ל חכמינו כדברי

הימים שלושת כי שלישי יום

נקראים השבוע של הראשונים

ÊÏ‰השבת""אחרי ÛÒB�»¿∆
ÔÈÎ¯a˙Ó dÈpÈÓ ˙aML∆«»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÓBÈ e‰lek74ממנה ¿ƒ
הרי השבוע, ימות כל מתברכים

והפער הערך ריחוק שלמרות

השבת בין וההבדלה העצום

יש זאת בכל השבוע, ימי לשאר

השפעה ויש קשר ביניהם

החול. לימי »¿ŒÏÚÂמהשבת
‰ÊŒC¯cבין ליחס בדומה ∆∆∆

השבוע לימי ‰e‡השבת
Ú‚B�aשל שבתהליחס ¿≈«

˙aML ˙BÈ‰ ÌÚc ,Ì„‡Ï»»»¿ƒ¡∆«»
‡ÓÈi˜Â ‡L„wÓ ‡È‰75 ƒƒ«¿»¿«»»

ללא עצמה מצד ועומדת קדושה

האדם מצד כלשהי פעולה

החגים מקדושת (בשונה

על החדשים בקידוש שקשורה

הזה), בעולם דין בית ידי

˙aM‰ ˙M„wL ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆¿À«««»
,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ� ‰M„˜ ‡È‰ƒ¿À»«¬≈¿≈

dÈÓ¯‚a ‰lÓ L„˜בפני …∆ƒ»¿«¿≈
קדושה(Ï"pk),עצמה היינו ««

בגורם תלויה בלתי עצמית

ולכן �Ôzכלשהו ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ì„‡ È„È ˙ÒÈÙz da CiL ÔÈ‡≈«»»¿ƒ«¿≈»»««ƒ≈ƒ»
˙aM‰ ˙M„˜a ÛÈÒB‰Ï Ï‡¯NÈÏ Ák76נוספת קדושה לה ולהעניק …«¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿À«««»

ישראל בני נצטוו ולכן עצמה, מצד בה קיימת ‰aM˙שלא ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ»∆««»
BLc˜Ï77,השבת בקדושת תוספת גורמת האדם שזכירת ÚÂ„היינו ¿«¿¿«

ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiLאלא השבת בקדושת רק aLc˙לא ‚e�Úza Ìb ∆ƒ¿»≈ƒƒ«««¬¿«»
האדם, מעבודת כתוצאה ולא עליון הוא בשבת התענוג שמקור ¿ÔBLÏkƒאף

Ï"Ê e�È˙Ba¯78˙aM‰ ˙‡ ‚pÚn‰ Ïk(במינו מיוחד לשכר (זוכה «≈«»«¿«≈∆««»
בשבת. שיש התענוג בעניין מוסיף שהאדם זה במובן גם לפרשו שיש
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יֹוחאי), ּבן ׁשמעֹון רּבי (ּתֹורת ּדתֹורה ּב'ּיחידה' ְְְִִִֶַַַַָָָּגם
הּברּורים. ענין ּבׁשביל ונמׁשכת מתעֹוררת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַׁשהיא

ׁשהיּוÈtŒÏÚÂו) ׁשהּׁשבחים זה ּגם יּובן הּנ"ל ּכל ¿«ƒְִֶֶֶַַַַָָָָ
יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי את ְְְִִִֶֶַַָמׁשּבחים
רּבי הם ההׁשּפעה את לעֹורר ּבכדי ּבּמאמר) ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ(ׁשּמביא
רּבי ּדא הוי' האדֹון ּפני ּומאן ׁשּבת, ליּה קארי ְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָיהּודה
המׁשכת מרּמזת אּלּו ּבׁשבחים ּכי יֹוחאי, ּבן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשמעֹון
ׁשההמׁשכה מּזֹו ויתירה למּטה, (ּבער (ׁשּמבּדל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהעליֹון

ּדהּנה הּתחּתֹון. עבֹודת עלֿידי ּכתיב70היא ּכי71ּבׁשּבת ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָ
ּבגרמיּה מּלה קדׁש היא, היא72קדׁש ׁשהּׁשּבת היינּו , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ואףֿעלּֿפיֿ הּמעׂשה, ימי לׁשׁשת ּבער וׁשּלא ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֻמבּדלת
וׁשּלאח ׁשּלפניו ּבּימים הּׁשּבת מּקדּׁשת נמׁש ריו,כן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ּבתר הּוא ד' יֹום ועד ׁשּבּתא, קמי הּוא ואיל ד' ְְְִֵֵַַַַָָָָּדמּיֹום
ּכּוּלהּו73ׁשּבּתא מתּברכין מיּניּה ׁשּׁשּבת לזה נֹוסף , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
היֹות74יֹומין ּדעם לאדם, ּבנֹוגע הּוא ועלּֿדרֿזה . ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָ

וקּיימא מּקדׁשא היא הּׁשּבת75ׁשּׁשּבת ׁשּקדּׁשת ּדמּכיון , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
(ּכּנ"ל), ּבגרמיּה מּלה קדׁש ּביֹותר, נעלית קדּׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻהיא
ּכח נּתן אףֿעלּֿפיֿכן אדם, ידי ּתפיסת ּבּה ׁשּי ְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹאין

הּׁשּבת ּבקדּׁשת להֹוסיף הּׁשּבת76ליׂשראל יֹום את זכֹור , ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּדׁשּבת,77לקּדׁשֹו ּבּתענּוג ּגם מֹוסיפים ׁשּיׂשראל ועד , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָ

ז"ל רּבֹותינּו הּׁשּבת.78ּכלׁשֹון את הּמעּנג ּכל ְְִֵֵֶַַַַַַָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

נבֿנג.70) ע' הנ"ל והחרים המשך ראה להלן יד.71)בהבא לא, ב.72)תשא צד, וראה73)זח"ג א. עז, גיטין סע"א. קו, פסחים

השבוע של הראשונים ימים שג' ס"ח: סרצ"ט או"ח אדה"ז ובשו"ע ס"ו. סקמ"ג אה"ע שו"ע הכ"ג. פ"ט גירושין הל' רמב"ם

הבאה. השבת שלפני ימים נקראים האחרונים ימים ג' אבל . . השבת שאחר ימים א.74)נקראים פח, ב. סג, יז,75)זח"ב ביצה

ע"ד76)א. – השבת ביום אור יתרון נעשה המעשה ימי שבששת העבודה דע"י ,9ֿ58 שבהע' תרכ"ז וסה"מ אוה"ת עד"ז ראה

ברשב"י. יתרון נעשה דהחברייא מ"ן העלאת ח.77)שע"י כ, סע"א.78)יתרו קיח, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מהיחידה שנובעת פעולה ידי על הוא בירורם לצורך הגשמיים הדברים של

הנשמה. עצם שהיא B˙c¯‰שבנפש '‰„ÈÁi'a Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆««¿ƒ»¿»
˙ÎLÓ�Â ˙¯¯BÚ˙Ó ‡È‰L ,(È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙¯Bz)««ƒƒ¿∆»∆ƒƒ¿∆∆¿ƒ¿∆∆

‰ÌÈ¯e¯aדווקא ÔÈ�Ú ÏÈ·Laשאר של הלימוד ועניין תוכן כאמור שזהו ƒ¿ƒƒ¿««≈ƒ
התנאים.

Ô·eÈ Ï"p‰ Ïk ÈtŒÏÚÂ (Â¿«ƒ»««»
eÈ‰L ÌÈÁ·M‰L ‰Ê Ìb«∆∆«¿»ƒ∆»
ÔBÚÓL Èa¯ ˙‡ ÌÈÁaLÓ¿«¿ƒ∆«ƒƒ¿
‡È·nL) È‡ÁBÈ Ôa∆»∆≈ƒ
˙‡ ¯¯BÚÏ È„Îa (¯Ó‡na««¬»ƒ¿≈¿≈∆

Ì‰ ‰ÚtL‰‰השבחים ««¿»»≈
- האחד e‰È„‰הבאים, Èa«̄ƒ¿»
dÈÏ È¯‡˜לרשב"י לו, קרא »ƒ≈

,˙aLהשני Ô‡Óeוהשבח «»»
c‡מיהו 'ÈÂ‰ ÔB„‡‰ È�t¿≈»»¬»»»
È‡ÁBÈ,זה Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆»

˙Ên¯Ó el‡ ÌÈÁ·La Èkƒƒ¿»ƒ≈¿À∆∆
ÔBÈÏÚ‰ ˙ÎLÓ‰האור) «¿»«»∆¿

ביותר C¯Úaהנעלה Ïc·nL∆À¿»¿∆∆
שיעור) לאין היא ומעלתו

BfÓ ‰¯È˙ÈÂ ,‰hÓÏהיינו ¿«»ƒ≈»ƒ
עוד חידוש שהוא יותרעניין

והוא ההמשכה מעצם נעלה

È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ«¿≈
ÔBzÁz‰ ˙„B·Úשלמרות ¬«««¿

ריחוק מהעליון, ערכו ריחוק

להביא בכוחו שיעור, לאין ופער

של וההתגלות ההתעוררות את

נעלית. הכי ההמשכה

נרמז הדבר כיצד ומבאר והולך

ה'": האדון פני ו"מאן שבת אלה, ענינים p‰c70·È˙k‰בשני ˙aLa71 ¿ƒ≈¿«»¿ƒ
dÈÓ¯‚a ‰lÓ L„˜ ,‡È‰ L„˜ Èk72,החגים שעל הזוהר כדברי ƒ…∆ƒ…∆ƒ»¿«¿≈

קידוש לפי החגים זמני את הקובעים הם ישראל בני כי קדש", "מקראי נאמר

בחסידות כך על (ומבואר עצמה בפני כמילה "קדש" נאמר בשבת החודש,

ואילו והשגה מהבנה שלמעלה עונג ישנו בשבת שלכן צו) פרשת תורה (לקוטי

יותר גדולה שקדושתה ובשבת והשגה, מהבנה שנובעת שמחה ישנה בחגים

מותרת, נפש אוכל מלאכת ובחג אסורה מלאכה ‰È‡כל ˙aM‰L e�ÈÈ‰«¿∆««»ƒ
והיא קדושה של גבוהה ÈÓÈבדרגה ˙LLÏ C¯Úa ‡lLÂ ˙Ïc·ÓÀ¿∆∆¿∆…¿∆∆¿≈∆¿≈

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰NÚn‰הערך ריחוק M„wÓ˙למרות CLÓ� ««¬∆¿««ƒ≈ƒ¿»ƒ¿À«
ÈÓ˜ ‡e‰ CÏÈ‡Â '„ ÌBiÓc ,ÂÈ¯Á‡lLÂ ÂÈ�ÙlL ÌÈÓia ˙aM‰««»«»ƒ∆¿»»¿∆¿«¬»¿ƒ¿≈»»≈

‡zaL,השבת zaL‡לפני ¯˙a ‡e‰ '„ ÌBÈ „ÚÂ73,השבת אחרי ««»¿«»«««»
סוף עד להבדיל רשאי שבת במוצאי הבדיל שלא מי שלכן ז"ל חכמינו כדברי

הימים שלושת כי שלישי יום

נקראים השבוע של הראשונים

ÊÏ‰השבת""אחרי ÛÒB�»¿∆
ÔÈÎ¯a˙Ó dÈpÈÓ ˙aML∆«»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÓBÈ e‰lek74ממנה ¿ƒ
הרי השבוע, ימות כל מתברכים

והפער הערך ריחוק שלמרות

השבת בין וההבדלה העצום

יש זאת בכל השבוע, ימי לשאר

השפעה ויש קשר ביניהם

החול. לימי »¿ŒÏÚÂמהשבת
‰ÊŒC¯cבין ליחס בדומה ∆∆∆

השבוע לימי ‰e‡השבת
Ú‚B�aשל שבתהליחס ¿≈«

˙aML ˙BÈ‰ ÌÚc ,Ì„‡Ï»»»¿ƒ¡∆«»
‡ÓÈi˜Â ‡L„wÓ ‡È‰75 ƒƒ«¿»¿«»»

ללא עצמה מצד ועומדת קדושה

האדם מצד כלשהי פעולה

החגים מקדושת (בשונה

על החדשים בקידוש שקשורה

הזה), בעולם דין בית ידי

˙aM‰ ˙M„wL ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆¿À«««»
,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ� ‰M„˜ ‡È‰ƒ¿À»«¬≈¿≈

dÈÓ¯‚a ‰lÓ L„˜בפני …∆ƒ»¿«¿≈
קדושה(Ï"pk),עצמה היינו ««

בגורם תלויה בלתי עצמית
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ישראל בני נצטוו ולכן עצמה, מצד בה קיימת ‰aM˙שלא ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ»∆««»
BLc˜Ï77,השבת בקדושת תוספת גורמת האדם שזכירת ÚÂ„היינו ¿«¿¿«

ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiLאלא השבת בקדושת רק aLc˙לא ‚e�Úza Ìb ∆ƒ¿»≈ƒƒ«««¬¿«»
האדם, מעבודת כתוצאה ולא עליון הוא בשבת התענוג שמקור ¿ÔBLÏkƒאף

Ï"Ê e�È˙Ba¯78˙aM‰ ˙‡ ‚pÚn‰ Ïk(במינו מיוחד לשכר (זוכה «≈«»«¿«≈∆««»
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‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ,'הוי האדֹון ּפני מאן ּבענין ּגם הּוא ¿«∆∆∆ְְְֲִֵַַָָָָָ
וׁשם הּמפרׁש ׁשם העצם, ׁשם הּוא ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹּדהוי'

ּבׁשם79המיחד נקרא יתּבר ׁשהּוא זה מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר הּוא אדנ'80אדֹון, לקרֹות נאה ל ְְְֲִֵֶַַַַָָ

הּוא אד' ׁשּׁשם לזה ּדנֹוסף ,ּברּיֹותי לכל אדֹון ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָׁשאּתה
הּמלכּות ׁשּיֹורדת81ּבספירת ּכמֹו – ּגּופא ּובמלכּות , ְְְְְִִֶֶֶַַַַָ

עליהם,82ּבבריאה אדֹון ולהיֹות העֹולמֹות את להּוֹות , ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
ּברּיֹותי לכל אדֹון ׁשאּתה ז"ל רּבֹותינּו מּלׁשֹון ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנה

אד' ׁשהּׁשם מׁשמע ּדוקא), נבראים83(ּברּיֹותי על הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּבעלמא ּברּיֹות ׁשהם ּבפׁשטּות,84אּלּו אדֹון [ּובדגמת ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָֻ

האדֹוןׁשה ּפני וענין ּדוקא]. עבדים על הּוא אדֹון ּתאר ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
אד' ּבחינת עם העצם) (ׁשם ּדהוי' ההתאחּדּות הּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהוי'
ראּיה ׁשּבמצות מה ּגם וזהּו .(ּברּיֹותי לכל ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ(אדֹון

אמרּו85ּכתיב ּדהּנה הוי'. האדֹון ּפני את זכּור ּכל יראה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ
ז"ל ּדנֹוסף86רּבֹותינּו לראֹות, ּבא ּכ ליראֹות ׁשּבא ּכׁשם ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּבמּוחׁש אלקּות רֹואים היּו לרגל העלּיה ׁשּבעת ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹלזה
ּגם היתה והראּיה מהּׂשגה), למעלה הּוא ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָ(ּדראּיה
את גֹו' יראה ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדאלקּות הּפנימּיּות ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּבבחינת
(מּלמּטה ּבאלקּות האדם ׁשראּית מּזֹו, יתרה הּנה גֹו', ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּפני
ּכׁשם ּדּלמעלה, הראּיה ּכמֹו האפן ּבאֹותֹו היתה ְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹלמעלה)
פנימו יחזּו יׁשר לראֹות, ּבא ּכ ליראֹות ,87ׁשּבא ְֱִֵֵֶֶָָָָָָָֹ

יׁשר, הם ׁשּלמעלה והראּיה ׁשּלמּטה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהראּיה
האדֹון88ּבהׁשוואה ּפני את גֹו' יראה ּבזה נאמר ולכן . ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
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(79.234 ע' חט"ו בלקו"ש ד.80)נסמן פי"ז, רפ"ז.81)ב"ר בראשית.82)שעהיוה"א ר"פ ממק"מ ב, לב, אמור שבזה83)לקו"ת

(ראה למוחקו שמותר "כינוי" ורק הקדושים שמות מז' שאינו האדון) פני מאן (שבפסוק "האדון" ועאכו"כ שם. במדרש מדובר

ה"ה). פ"ו יסוה"ת הל' לב.84)רמב"ם פרק תניא יז.85)ראה כג, משפטים וראה כג. לד, יראה86)תשא תוד"ה וראה א. ב, חגיגה

ז.87)שם. יא, ואילך.88)תהלים ב קג, וירא אוה"ת וראה ואילך. ד כג, ראה לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,'ÈÂ‰ ÔB„‡‰ È�t Ô‡Ó ÔÈ�Úa Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂהשני העניין ¿«∆∆∆«¿ƒ¿«»¿≈»»¬»»
מתורתו להם להשפיע רצון בו לעורר כדי רשב"י את שיבחו התנאים שבו

„ÁÈÓ‰ ÌLÂ L¯Ùn‰ ÌL ,ÌˆÚ‰ ÌL ‡e‰ 'ÈÂ‰c79,מבין «¬»»≈»∆∆≈«¿…»¿≈«¿À»
נקר שהקדושֿברוךֿהוא השונים הקדושים בןהשמות השם הוי' שם בהם, א

ה"א, יו"ד, האותיות ארבעת

שהוא בכך מתייחד ה"א, וא"ו

שמתייחס שם - העצם שם

ולא בעצמו לקדושֿברוךֿהוא

שם והספירות, המידות לאחת

בהלכה שמצינו כמו – המפורש

יסודי הל' (רמב"ם ה' מברך לגבי

ששאר – המיוחד ושם התורה),

(כמבואר בו כלולים השמות

וחסידות) ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óבקבלה
‡¯˜� C¯a˙È ‡e‰L ‰Ê Ôk≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»

‡e‰ ,ÔB„‡ ÌLaזה הרי ¿≈»
נמוכות יותר לדרגות מתייחס

¯e�È˙Baבאלוקות ¯Ó‡Ók¿«¬««≈
Ï"Ê80˙B¯˜Ï ‰‡� EÏ «¿»∆ƒ¿

ÏÎÏ ÔB„‡ ‰z‡L '�„‡∆«»»¿»
,EÈ˙Bi¯aמדובר שלא היינו ¿ƒ∆

בעצמו הקדושֿברוךֿהוא על

שהוא כפי לבריותאלא מתייחס

'„‡ ÌML ‰ÊÏ ÛÒB�c¿»¿∆∆≈
–אֿדֿנֿי ÈÙÒa¯˙היינו ‡e‰ƒ¿ƒ«

˙eÎÏn‰81הספירה שהיא ««¿
תחתונה, והכי אחרונה הכי

‡Ùeb ˙eÎÏÓ·e– עצמה ¿«¿»
˙„¯BiL BÓkממקומה ¿∆∆∆
האצילות È¯·a82‡‰בעולם ƒ¿ƒ»

מעולם שלמטה הבריאה לעולם

כדי היא הזו והירידה האצילות,

,Ì‰ÈÏÚ ÔB„‡ ˙BÈ‰ÏÂ ˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ˙Be‰Ïשהמושג מובן זה ומכל ¿«∆»»¿ƒ¿»¬≈∆
הוי'"אדון" משם נמוכה יותר בדרגה הם "אד'" זה‰p‰והשם לכל בנוסף ƒ≈

Ï"Ê e�È˙Ba¯ ÔBLlÓכך על הוא אדני ÏÎÏשהשם ÔB„‡ ‰z‡L ƒ¿«≈«∆«»»¿»
) EÈ˙Bi¯aכפי הנבראים מכוניםהיינו ÚÓLÓשהם ,(‡˜Âc EÈ˙Bi¯a ¿ƒ∆¿ƒ∆«¿»«¿«

'„‡ ÌM‰L83‡ÓÏÚa ˙Bi¯a Ì‰L el‡ ÌÈ‡¯·� ÏÚ ‡e‰84 ∆«≈«ƒ¿»ƒ≈∆≈¿ƒ¿»¿»
הקדושֿברוךֿ של בריותיו היותם שמלבד כך כדי עד נחותים נבראים כלומר

אחרת מעלה כל להם אין aהוא ÔB„‡ ˙Ó‚„·e]¯‡z‰L ,˙eËLÙ ¿À¿«»¿«¿∆«…«
‡˜Âc ÌÈ„·Ú ÏÚ ‡e‰ ÔB„‡מהעבדים הנעלים העם, כלל לגבי ואילו »«¬»ƒ«¿»

וכד' מלך התואר ישנו ישנו]הפשוטים, ו"אדון" "הוי'" שבין ריחוקונמצא

מאד. ‰ÈÂ'גדול ÔB„‡‰ È�t ÔÈ�ÚÂשני של וחיבור שילוב על המורה ¿ƒ¿«¿≈»»¬»»
‰‰˙‡ecÁ˙העניינים ‡e‰וההתחברות(ÌˆÚ‰ ÌL) 'ÈÂ‰cהנעלה «ƒ¿«¿«¬»»≈»∆∆
‡„'ביותר ˙�ÈÁa ÌÚביותר הנחותה ברמה לנבראים המתייחס השם ƒ¿ƒ«

.(EÈ˙Bi¯a ÏÎÏ ÔB„‡)»¿»¿ƒ∆
˙ÂˆÓaL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿ƒ¿«

‰i‡¯לרגל לעלות החובה ¿ƒ»
הקדושֿברוךֿהוא לפני ולהראות

המקדש כתובÈ˙k85·בבית ¿ƒ
‡˙בתורה E¯eÎÊ Ïk ‰‡¯È≈»∆»¿¿∆

‰p‰c .'ÈÂ‰ ÔB„‡‰ È�t¿≈»»¬»»¿ƒ≈
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡86 »¿«≈«

‡aL ÌLkלרגל העולה האדם ¿≈∆»
˙B‡¯ÈÏֿהקדושֿברוך בפני ≈»

a‡הוא Ckהאדם˙B‡¯Ïאת »»ƒ¿
ÊÏ‰הקדושֿברוךֿהוא, ÛÒB�c¿»¿∆

eÈ‰ Ï‚¯Ï ‰iÏÚ‰ ˙ÚaL∆¿≈»¬ƒ»»∆∆»
בני ‡e˜Ï˙ישראלכל ÌÈ‡B¯ƒ¡…

LÁeÓaדבר שרואים כפי ¿»
‰e‡מוחשי ‰i‡¯c)ƒ¿ƒ»

‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓÏכאשר ¿«¿»≈«»»
נקלט הוא בעיניים דבר רואים

יותר הרבה בצורה האדם בנפש

מאשר ומוחשית פנימית עמוקה,

ומבינים כך על שומעים כאשר

באמצעות הדברים את ומשיגים

באלוקותi‡¯‰Â‰השכל), ¿»¿ƒ»
העליה בעת ראו ישראל שבני

Ìbלרגל ‰˙È‰וקליטה ראיה »¿»«
ביותר ופנימית »ÈÁ·aƒ¿ƒ�˙עמוקה

BÓk ˙e˜Ï‡c ˙eiÓÈ�t‰«¿ƒƒ∆¡…¿
È�t ˙‡ 'B‚ ‰‡¯È ·e˙kL∆»≈»∆∆¿≈

,'B‚וחיצוניות נמוכות בדרגות רק לא הייתה שהראייה מלמד "פני" והביטוי

ופנימיות נעלות בדרגות אלא ‰‡„Ìבאלוקות ˙i‡¯L ,BfÓ ‰¯˙È ‰p‰ƒ≈¿≈»ƒ∆¿ƒ«»»»
‰i‡¯‰ BÓk ÔÙ‡‰ B˙B‡a ‰˙È‰ (‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ) ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒ¿«»¿«¿»»¿»¿»…∆¿»¿ƒ»

˙B‡¯ÈÏ ‡aL ÌLk ,‰ÏÚÓlcהקב"ה B‡¯Ï˙בפני ‡a Ckאת ƒ¿«¿»¿≈∆»≈»»»ƒ¿
כמו ראיה, של סוג באותו הכתובהקב"ה ובלשון כביכול, שלמעלה, הראיה

ÂÓÈ�Ù eÊÁÈ ¯LÈ87Ì‰ ‰ÏÚÓlL ‰i‡¯‰Â ‰hÓlL ‰i‡¯‰L , »»∆¡»≈…∆»¿ƒ»∆¿«»¿»¿ƒ»∆¿«¿»≈
‰‡ÂÂL‰a ,¯LÈ88.דרגה Êa‰באותה ¯Ó‡� ÔÎÏÂזו ‚B'בראיה ‰‡¯È »»¿«¿»»¿»≈∆¡«»∆≈»∆

,'ÈÂ‰ ÔB„‡‰ È�t של‡˙ וחיבור שילוב "אדון"היינו עם È„Îa"הוי'" Èk ∆¿≈»»¬»»ƒƒ¿≈
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d"nyz'd xnera b"l

עם ׁשּלמּטה ּדהראּיה ההתאחּדּות ׁשּתהיה ּבכדי ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהוי',
האדֹון ּבחינת המׁשכת עלֿידי הּוא ׁשּלמעלה, ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָהראּיה

הוי'. עם דאדֹון התאחדּות ְְֲֲֲִִַָָָָָהוי',

LÈÂקרּבן הבאת ּגם נכללת ראּיה ּדבמצות להֹוסיף, ¿≈ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ראּיה) ריקם.89(עֹולת ּפני יראּו ולא ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ

ׁשעלֿידי הּברּורים, ּדעבֹודת העּלּוי ּגדל נראה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבזה
אחת ׁשּלדעה [ועד ּגׁשמי קרּבן להיֹות90הבאת צרי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
הּבהמה מן אּלא העֹוף מן לא עלֿידיֿזה91הּקרּבן ,[ ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה ּגּלּוי ּפני, יראּו ּדראּיה,ּדוקא ּובאפן ּדאלקּות ּפנימּיּות ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
פנימֹו. יחזּו יׁשר לבחינת ְְֱִִֵֶַַָָָועד

רּביÈtŒÏÚÂז) ּדהסּתּלקּות הּקׁשר ּגם יּובן הּנ"ל ּכל ¿«ƒְְְִִֶֶַַַַַַָָ
ועד העמר, ספירת עם יֹוחאי ּבן ְְְִִִֶֶַַָָֹׁשמעֹון
ּתֹורה יׂשראל מנהג (עלּֿפי נקרא הסּתּלקּותֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָׁשּיֹום

ּבעמר92היא ל"ג ּבׁשם ּדהעבֹודה93) הּוא, והענין . ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹ
הּבהמית ּדנפׁש הּמּדֹות ּברּור היא העמר ,94ּדספירת ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

זֹו ּבמצוה ּדוקא זה), מּצד (ואּדרּבא, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָואףֿעלּֿפיֿכן
ּכי95אֹומרים העֹולמֹות, ּבכל רב ׁשפע יׁשּפע זה ידי ועל ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻ

ּוממׁשיכה מעלה, למעלה מּגעת ּדוקא הּברּורים ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַַָָָָעבֹודת
ׁשפע אּלא ּבלבד הארה ׁשהּוא אֹור לא ׁשפע, ְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּׁשם

הּדבר מהּות ולהיֹותֹו96ׁשהּוא רב. ׁשפע – מּזֹו ויתירה , ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
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חגיגה.89) הל' ריש רמב"ם טו. שם, הבהמה".90)משפטים מן ובין העוף מן "בין ה"א פ"א שם ברמב"ם אבל א. ז, חגיגה ראה

אחרת. גירסא היתה שלהרמב"ם שם, כס"מ בהמה".91)וראה בשר מבחי' למעלה "הם שהעופות ב) (לג, בהעלותך לקו"ת ראה

.1295 ע' ח"ד לקו"ש תי. ע' ענינים אדה"ז מאמרי מנהג92)וראה ושם: ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה היא.`epizeaראה תורה

פ"ד פסחים ירושלמי וראה היא. תורה והמנהג :153 ע' מדורא ישנים ובמנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד ברמ"א הובא במהרי"ל ועד"ז

93.337)ה"א. ע' ח"ז לקו"ש גם את94)ראה והניף ד"ה ואילך). ב (לה, העומר את והניף וד"ה וספרתם ד"ה אמור לקו"ת ראה

ואילך. 99 ע' חי"ב לקו"ש וראה ועוד. ה'תש"א. במדבר דש"פ משכני ד"ה ואילך). תנח (ע' ח"ב במדבר אדהאמ"צ במאמרי העומר

ספה"ע.95) אחרי שאומרים פנ"ג96)בהתפלה ח"א תער"ב המשך ואילך. קעג ע' תרס"ו המשך ואילך. קיד ע' ענינים אוה"ת ראה

ואילך). תמא (ע' ואילך ס"ג אור ערך ב כרך הערכיםֿחב"ד ספר וראה ואילך. צה) .p"ye(ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,‰ÏÚÓlL ‰i‡¯‰ ÌÚ ‰hÓlL ‰i‡¯‰c ˙ecÁ‡˙‰‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«ƒ¿«¿¿»¿ƒ»∆¿«»ƒ»¿ƒ»∆¿«¿»
שוות הראיות ששתי לומר שניתן כך כדי ÈÁa�˙עד ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿»«¿ƒ«

,'ÈÂ‰ ÔB„‡‰יש שבה בחינה ‰ÈÂ'אותה ÌÚ ÔB„‡„ ˙e„Á‡˙‰היינו »»¬»»ƒ¿«¬¿»ƒ¬»»
ויש חיבור שנפעל בענייננו, וכן נמוכה, דרגה עם נעלית הכי דרגה בין חיבור

של הראיה בין כביכול, השוואה,
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טו d"nyz'd xnera b"l

עם ׁשּלמּטה ּדהראּיה ההתאחּדּות ׁשּתהיה ּבכדי ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהוי',
האדֹון ּבחינת המׁשכת עלֿידי הּוא ׁשּלמעלה, ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָהראּיה

הוי'. עם דאדֹון התאחדּות ְְֲֲֲִִַָָָָָהוי',

LÈÂקרּבן הבאת ּגם נכללת ראּיה ּדבמצות להֹוסיף, ¿≈ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ראּיה) ריקם.89(עֹולת ּפני יראּו ולא ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ

ׁשעלֿידי הּברּורים, ּדעבֹודת העּלּוי ּגדל נראה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבזה
אחת ׁשּלדעה [ועד ּגׁשמי קרּבן להיֹות90הבאת צרי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
הּבהמה מן אּלא העֹוף מן לא עלֿידיֿזה91הּקרּבן ,[ ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה ּגּלּוי ּפני, יראּו ּדראּיה,ּדוקא ּובאפן ּדאלקּות ּפנימּיּות ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
פנימֹו. יחזּו יׁשר לבחינת ְְֱִִֵֶַַָָָועד

רּביÈtŒÏÚÂז) ּדהסּתּלקּות הּקׁשר ּגם יּובן הּנ"ל ּכל ¿«ƒְְְִִֶֶַַַַַַָָ
ועד העמר, ספירת עם יֹוחאי ּבן ְְְִִִֶֶַַָָֹׁשמעֹון
ּתֹורה יׂשראל מנהג (עלּֿפי נקרא הסּתּלקּותֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָׁשּיֹום

ּבעמר92היא ל"ג ּבׁשם ּדהעבֹודה93) הּוא, והענין . ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹ
הּבהמית ּדנפׁש הּמּדֹות ּברּור היא העמר ,94ּדספירת ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

זֹו ּבמצוה ּדוקא זה), מּצד (ואּדרּבא, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָואףֿעלּֿפיֿכן
ּכי95אֹומרים העֹולמֹות, ּבכל רב ׁשפע יׁשּפע זה ידי ועל ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻ

ּוממׁשיכה מעלה, למעלה מּגעת ּדוקא הּברּורים ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַַָָָָעבֹודת
ׁשפע אּלא ּבלבד הארה ׁשהּוא אֹור לא ׁשפע, ְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּׁשם

הּדבר מהּות ולהיֹותֹו96ׁשהּוא רב. ׁשפע – מּזֹו ויתירה , ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
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חגיגה.89) הל' ריש רמב"ם טו. שם, הבהמה".90)משפטים מן ובין העוף מן "בין ה"א פ"א שם ברמב"ם אבל א. ז, חגיגה ראה

אחרת. גירסא היתה שלהרמב"ם שם, כס"מ בהמה".91)וראה בשר מבחי' למעלה "הם שהעופות ב) (לג, בהעלותך לקו"ת ראה

.1295 ע' ח"ד לקו"ש תי. ע' ענינים אדה"ז מאמרי מנהג92)וראה ושם: ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה היא.`epizeaראה תורה

פ"ד פסחים ירושלמי וראה היא. תורה והמנהג :153 ע' מדורא ישנים ובמנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד ברמ"א הובא במהרי"ל ועד"ז

93.337)ה"א. ע' ח"ז לקו"ש גם את94)ראה והניף ד"ה ואילך). ב (לה, העומר את והניף וד"ה וספרתם ד"ה אמור לקו"ת ראה

ואילך. 99 ע' חי"ב לקו"ש וראה ועוד. ה'תש"א. במדבר דש"פ משכני ד"ה ואילך). תנח (ע' ח"ב במדבר אדהאמ"צ במאמרי העומר

ספה"ע.95) אחרי שאומרים פנ"ג96)בהתפלה ח"א תער"ב המשך ואילך. קעג ע' תרס"ו המשך ואילך. קיד ע' ענינים אוה"ת ראה

ואילך). תמא (ע' ואילך ס"ג אור ערך ב כרך הערכיםֿחב"ד ספר וראה ואילך. צה) .p"ye(ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,‰ÏÚÓlL ‰i‡¯‰ ÌÚ ‰hÓlL ‰i‡¯‰c ˙ecÁ‡˙‰‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«ƒ¿«¿¿»¿ƒ»∆¿«»ƒ»¿ƒ»∆¿«¿»
שוות הראיות ששתי לומר שניתן כך כדי ÈÁa�˙עד ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿»«¿ƒ«
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מכל כלולה מהן אחת שכל כפי המידות שבע כל את ומתקנים מבררים

"מלכות עד העומר לספירת הראשון ביום שבחסד" מ"חסד השבע,

ספירת בסיום שבמלכות"

≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒהעומר,
עוסקים שלכאורה למרות

המידות בירור נחותים, בדברים

הבהמית הנפש של טובות הלא
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BÊ ‰ÂˆÓa ‡˜Âcמצות «¿»¿ƒ¿»
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הספירה לאחר מיוחדת בתפילה
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במצוות דוגמתו מצינו שלא

B·Ú„˙אחרות Èkƒ¬«
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נחותים נבראים ולהעלות לתקן
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e‰L‡היא ¯B‡ ‡Ï…∆
ÚÙL ‡l‡ „·Ïa ‰¯‡‰∆»»ƒ¿«∆»∆«
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בלבד הארה משמעו ש"אור"

השמש זו שאין השמש קרני שמפיצים האור לדוגמא כמו האור, ממקור

פנימית התלבשות ללא בא האור (ולכן ממנה והארה זיו רק אלא עצמה

התגלות הוא "שפע" ואילו בשווה) האשפה ובמקום המלך בארמון ומאיר

שהיא לתלמיד מרב וחכמה שכל השפעת כמו הדבר מהות של והשפעה

השפעת את להתאים נדרש הרב (ולכן הדבר ממהות לפיהשפעה השכל

התלמיד) של הקליטה B˙BÈ‰ÏÂיכולת .·¯ ÚÙL Y BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆««¿ƒ¿
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i`geiטז oa oerny iax oipr oiadl

לכן רב, ונׁשּפע97ׁשפע נמׁש הּוא ׁשּבֹו) הרּבּוי (מּצד ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּזה ּובעֹולם הּתחּתֹון, הּזה לעֹולם עד העֹולמֹות, ְְֶֶַַַַַָָָָָָָּבכל
ויׁש מּמּנּו. למּטה ּתחּתֹון ׁשאין ּתחּתֹון הכי לּמקֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּגּופא
ּדיֹום ּגּופא, [ּובהם הּספירה ּדימי הּקׁשר ׁשּזהּו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלֹומר
העמר ּדספירת העבֹודה ותׁשלּום סֹוף ּבעמר, ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹהּל"ג

הּמּדֹות ּכי98ּבעּקרי יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי להסּתּלקּות [ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ
ּולבּטל לרּפא היתה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָעבֹודתֹו
מּלמעלה ּולהמׁשי הענינים, ּכל ׁשּבין הּמחּצֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָאת
ארץ. ּבבחינת איתן מּבחינת מּטה, למּטה עד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמעלה
ּבעמר, ּבל"ג הסּתּלקּותֹו ּביֹום ּבגלּוי עֹומד זה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹוענין

הּזקן לאדמּור הּקדׁש' ּב'אּגרת ׁשּביֹום99ּכּמבאר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּכ הּנה ימיההסּתּלקּות ּבמׁש עבד אׁשר האדם עבֹודת ל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

וכּמבאר ּומקֹורּה, ּבׁשרׁשּה ׁשהיא ּכפי ּבגלּוי עֹומדת ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹחּייו
לאדמּו"ר ּבּסּדּור ּבעמר ל"ג ּבדרּוׁשי ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻּבארּכה

.100האמצעי ְִֶָָ

ÔÈ�ÚÂּכפׁשּוטּה לׂשמחה עד מּטה למּטה נמׁש .101זה ¿ƒ¿»ְְְְְִִִֶַַַָָָָָ
עד ּביֹותר, ּגדֹולה ׂשמחה נמׁשכת ׁשּמּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָועד

ּגדר הּפֹורצת עֹולם102לׂשמחה ׂשמחת את103, הּפֹורצת , ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
והּׁשלמה האמּתית הּגאּלה את ּומביאה הּגלּות, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּגדרי
צּדיקּיא לאתבא אתא ּדמׁשיח צדקנּו, מׁשיח ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָעלֿידי

הּמעינֹות,55ּבתיּובּתא הפצת ענין עם ּגם קׁשּור וזה . ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָ
חּוצה מעינֹותי לכׁשּיפּוצּו מר אתי ּבמהרה104אימתי , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּדידן ּובעגלא מּמׁש, .105ּבימינּו ְֲִֵַַָָָָָ
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פי"בֿג.97) מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי אֿב. רמח, הסוכות שער דא"ח) (עם סידור הל"ג98)ראה שער דא"ח) (עם סידור

א. דש, כח.99)בעומר וסי' וביאורו ז"ך ואילך.100)סי' א דש, אייר101)שם מס' מ"ח פ"ז. ספה"ע) (שער כב שער פע"ח ראה

קיז. ע' ריש הזקן אדמו"ר אגרותֿקודש וראה גדולה. שמחה מ"ז: ושם מ"ו. פ"א דרשב"יוסיון הילולא ענין להבין ד"ה וראה

סה"מ ואילך); תרסו (ע' ח"ב ויקרא אדהאמ"צ מאמרי ואילך); ריח ע' ענינים באוה"ת – הגהות ועם ואילך, קא (ע' תקס"ד בסה"מ

לקו"ש וראה צדיקים. מיתת על תענית שנקבע אף דרשב"י ההילולא ביום שמחה שעושין בטעם – ועוד ואילך), רסא (ע' תרנ"ד

וש"נ. בהערה. 343 ע' ועוד.102)ח"ז ואילך. רכד) ע' תרנ"ז (סה"מ 49 ס"ע תרנ"ז תשמח שמח המשך י.103)ראה לה, ישעי'

יא. קה"ת).104)נא, הוצאת טוב שם כתר ס' בריש גם (נדפסה דהבעש"ט הידועה 105.61)אגה"ק הערה 23 ע' ח"ט לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÔÎÏ ,·¯ ÚÙL97ÚtL�Â CLÓ� ‡e‰ (BaL Èea¯‰ „vÓ) ∆««»≈ƒ«»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿»
,˙BÓÏBÚ‰ ÏÎaתיעצר שההשפעה ‰f‰מבלי ÌÏBÚÏ „Ú ¿»»»«»»«∆

‡Ùeb ‰f‰ ÌÏBÚ·e ,ÔBzÁz‰מגיעה ‰ÈÎההשפעה ÌB˜nÏ ««¿»»«∆»«»¬ƒ
.epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L ÔBzÁz«¿∆≈«¿¿«»ƒ∆

¯Lw‰ e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆«∆∆
Ì‰·e] ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈcƒ≈«¿ƒ»»∆

‡Ùeb,עצמם הספירה בימי »
ÛBÒ ,¯ÓÚa ‚"l‰ ÌBÈc¿««»…∆
‰„B·Ú‰ ÌeÏL˙Â¿«¿»¬»
È¯wÚa ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒcƒ¿ƒ«»…∆¿ƒ¿≈

˙Bcn‰98עיקר המידותכי «ƒ
כיון ההוד, בספירת מסתיים

ומלכות, יסוד הבאות, שהספירות

להמשיך כדי בעיקר נועדו

ואם הלאה, השפע את ולהוריד

בעומר ל"ג יום של הספירה כן

סיום היא שבהוד" "הוד שהיא

ספירת של העבודה עיקר

¯Èaהעומר ˙e˜lzÒ‰Ï [¿ƒ¿«¿«ƒ
Èk ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ
ÔBÚÓL Èa¯ ÏL B˙„B·Ú¬»∆«ƒƒ¿
‡t¯Ï ‰˙È‰ È‡ÁBÈ Ôa∆»»¿»¿«≈
˙BvÁn‰ ˙‡ Ïh·Ïe¿«≈∆«¿ƒ

,ÌÈ�È�Ú‰ Ïk ÔÈaLכפי ∆≈»»ƒ¿»ƒ
את שביטל לעיל שהובא

דתורה נגלה שבין המחיצה

בין איחד וכן בתורה לנסתר

ועליונות גבוהות הכי דרגות

תחתונות CÈLÓ‰Ïe¿«¿ƒלדרגות
„Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»«¿»«
˙�ÈÁaÓ ,‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»ƒ¿ƒ«

Ô˙È‡,היחידה בחינת שהיא ≈»
מעלה" ‡¯ı"למעלה ˙�ÈÁ·a."מטה "למטה Ê‰שהיא ÔÈ�ÚÂפעולתו ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿»∆

האמור, והשילוב החיבור את לפעול רשב"י ÌBÈaשל ÈeÏ‚a „ÓBÚ≈¿»¿
¯"eÓ„‡Ï 'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡·nk ,¯ÓÚa ‚"Ïa B˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿¿«»…∆«¿…»¿ƒ∆∆«…∆¿«¿

Ô˜f‰99„·Ú ¯L‡ Ì„‡‰ ˙„B·Ú Ïk ‰p‰ ˙e˜lzÒ‰‰ ÌBÈaL «»≈∆¿«ƒ¿«¿ƒ≈»¬«»»»¬∆»«

ÂÈiÁ ÈÓÈ CLÓaהיא ואז לשלמותה ÈÙkמגיעה ÈeÏ‚a ˙„ÓBÚ ¿∆∆¿≈«»∆∆¿»¿ƒ
,d¯B˜Óe dL¯La ‡È‰Lקודם שקיים הגוף מצד והסתר העלם ללא ∆ƒ¿»¿»¿»

תלמידיו על הצדיק של השפעתו ההסתלקות לאחר דווקא ולכן ההסתלקות

הזה בעולם בחייו מאשר גדולה Ï"‚יותר ÈLe¯„a ‰k¯‡a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»«¬À»ƒ¿≈«
¯"eÓ„‡Ï ¯ecqa ¯ÓÚa»…∆«ƒ¿«¿

ÈÚˆÓ‡‰100. »∆¿»ƒ
‰Ê ÔÈ�ÚÂנעלה שהוא אף ¿ƒ¿»∆

שורש על מדובר שהרי ביותר,

הצדיק נפש של «¿CLÓ�ƒומקור
‰hÓ ‰hÓÏלאמור בדומה ¿«»«»

והתאחדות חיבור אודות לעיל

התחתוןהדרגות עם עליונות הכי

ÁÓNÏ‰ביותר „Ú«¿ƒ¿»
dËeLÙk101‰fnL „ÚÂ . ƒ¿»¿«∆ƒ∆

‰ÏB„b ‰ÁÓN ˙ÎLÓ�ƒ¿∆∆ƒ¿»¿»
‰ÁÓNÏ „Ú ,¯˙BÈa¿≈«¿ƒ¿»

¯„b ˙ˆ¯Bt‰102שהיא כיון «∆∆»≈
הגורמת במיוחד גדולה שמחה

הנהגתו את לשנות לאדם

לתת למשל, כמו, הרגילה

וכיו"ב, מרגילותו יותר לצדקה

ÌÏBÚ ˙ÁÓN103שמחה ƒ¿«»
הפסק, לה שאין נצחית

˙ˆ¯Bt‰ומבטלתÈ¯„b ˙‡ «∆∆∆ƒ¿≈
˙‡ ‰‡È·Óe ,˙eÏb‰«»¿ƒ»∆
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡b‰«¿À»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
‡˙‡ ÁÈLÓc ,e�˜„ƒ̂¿≈¿»ƒ«»»
‡i˜Ècˆ ‡·˙‡Ï¿«»»«ƒ«»

‡z·eÈ˙a55את להשיב בא ƒ¿¿»
שתהיה כך בתשובה הצדיקים

בעלי של העבודה מעלת גם להם

הקודמת. המציאות מגדרי יציאה שעניינה ÌbהגאולהÊÂ‰תשובה ¯eL˜ ¿∆»«
,˙B�ÈÚn‰ ˙ˆÙ‰ ÔÈ�Ú ÌÚשאלתו על לבעלֿשםֿטוב המשיח כמענה ƒƒ¿«¬»«««¿»

‰ˆeÁ EÈ˙B�ÈÚÓ eˆeÙiLÎÏ ¯Ó È˙‡ È˙ÓÈ‡104‰¯‰Óa , ≈»«»ƒ«ƒ¿∆»«¿¿∆»ƒ¿≈»
Ô„Èc ‡Ï‚Ú·e ,LnÓ e�ÈÓÈa105.שלנו המושגים לפי שלנו, במהירות ¿»≈«»«¬»»ƒ»
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.d"nyz'd (dgpn zltz ixg`l) xnera b"l zgiy .c"qa

מוגה בלתי

כל‡. אצל בגילוי הבאה ביותר, גדולה שמחה – יוחאי בן שמעון רבי של שמחתו יום הוא בעומר ל"ג
כידוע אליו, האריז"ל1השייכים בכתבי וכמסופר בשמחתו, ישמחו אליו השייכים שכל וצוה אחד2שרצה אודות

בעומר, בל"ג "נחם" שאמר על יוחאי בן שמעון רבי עליו שהקפיד יום, בכל "נחם" תפלת לומר רגיל שהיה
שמחתו. יום

– בשמחתו לשמוח צריכים ובמילא, אליו, השייכים הם l`xyinומי cg`e cg` lk:

הדין" מן כולו העולם כל את לפטור אני "יכול אמר: יוחאי בן שמעון הנמצא3רבי דור אפילו כלומר, ,

הצדיקים של זכותם מספיקה שלא הירידה, גדלה כך כדי ועד כפרה, של לענין הוא זקוק שלכן כו' ירוד במצב
ד"אם ובני"mipyבדרגא אני "אית3הן יותר, גדולה בזכות צורך יש אלא ,cgדכתיב הוא יסוד4ואנא וצדיק

אני5עולם" "יכול יוחאי בן שמעון רבי אומר כזה ומצב במעמד גם הנה –xehtl."'כו כולו העולם כל את

" שכאשר בודאיlekiומובן הרי – כו'" לפטור הקב"הlvpnyאני שברא מה ש"כל לכך (בהתאם זה כח
לבטלה" אחד דבר ברא לא היינו,6בעולמו הפועל, אל הכח מן להביאו (lreta mxhetyכל סובל אני ("בזכותי

הדין"oxheteעוונותיהם ).7מן

עם עצמו את מקשר יוחאי בן שמעון שרבי xecdומכיון ipan cg`e cg` lkגופא בזה הרי – כו' לפוטרן כדי
של שייכותם xecdמודגשת ipa lkצריכים ולכן, יוחאי, בן שמעון רבי בשמחתו.mlekעם לשמוח

בזה:·. להוסיף ויש
(מכיון אליו שייכותם מפני יוחאי בן שמעון רבי של בשמחתו לשמוח צריכים הדור בני שכל האמור על נוסף

גם הרי – עמהם) עצמו את מקשר יוחאי בן שמעון oiprdשרבי okezשמעון דרבי הקשר ביטוי לידי בא שבו
" דורו, בני כל עם יוחאי oicdבן on oxhetlלידי מביא ,"dlecb dgnyש מזו גדולה שמחה לך אין שכן, –mixhtp

בלתיֿרצויים! ענינים מכל

של זכותו נעלה: הכי ענין עלֿידי – היא נפטרים בה שהדרך i`geiובפרט oa oerny iax!"עולם יסוד "צדיק ,

ש גם i`geiומה oa oerny iaxזאת ומכריז מielbaאומר חלק נעשים ודבריו ,dtÎlray dxez,"חיים "תורת –
"תורת – זה עם וביחד בחיים, השמחה.`znהוראה בענין יותר עוד מוסיף זה שכל ,"

בני של ושייכות בקשר יותר עוד מוסיפה כו' לפוטרן יוחאי בן שמעון רבי של שפעולתו – גיסא לאידך וכן
לפוטרם): כדי עמהם עצמו את שמקשר העובדה עצם (מלבד יוחאי בן שמעון רבי עם הדור

– היא כו') (לפוטרן יוחאי בן שמעון רבי של עלֿידיekxcaפעולתו – למטה דמלמעלה באופן ,dxezd8.

דאורייתא" "נשמתא התורה, פנימיות – גופא יוחאי9ובתורה בן שמעון רבי שהרי – דתורה נגלה עם ביחד ,

דתורה. שבנגלה בהלכות התנאים אחד הוא

הקשר כי – יוחאי בן שמעון רבי עם הדור בני דכל הקשר את יותר עוד ומחזק מוסיף זה הרי שכן, ומכיון
נפלא"ezxezשעלֿידי ד"יחוד באופן הם10הוא שייכים ובמילא, .xzei cerשל i`geiלשמחתו oa oerny iax.

.‚– זה שביום מובן, זה heytומכל xac.גדולה בשמחה להיות כולם שצריכים הוא
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מוגה בלתי

כל‡. אצל בגילוי הבאה ביותר, גדולה שמחה – יוחאי בן שמעון רבי של שמחתו יום הוא בעומר ל"ג
כידוע אליו, האריז"ל1השייכים בכתבי וכמסופר בשמחתו, ישמחו אליו השייכים שכל וצוה אחד2שרצה אודות

בעומר, בל"ג "נחם" שאמר על יוחאי בן שמעון רבי עליו שהקפיד יום, בכל "נחם" תפלת לומר רגיל שהיה
שמחתו. יום

– בשמחתו לשמוח צריכים ובמילא, אליו, השייכים הם l`xyinומי cg`e cg` lk:

הדין" מן כולו העולם כל את לפטור אני "יכול אמר: יוחאי בן שמעון הנמצא3רבי דור אפילו כלומר, ,

הצדיקים של זכותם מספיקה שלא הירידה, גדלה כך כדי ועד כפרה, של לענין הוא זקוק שלכן כו' ירוד במצב
ד"אם ובני"mipyבדרגא אני "אית3הן יותר, גדולה בזכות צורך יש אלא ,cgדכתיב הוא יסוד4ואנא וצדיק

אני5עולם" "יכול יוחאי בן שמעון רבי אומר כזה ומצב במעמד גם הנה –xehtl."'כו כולו העולם כל את

" שכאשר בודאיlekiומובן הרי – כו'" לפטור הקב"הlvpnyאני שברא מה ש"כל לכך (בהתאם זה כח
לבטלה" אחד דבר ברא לא היינו,6בעולמו הפועל, אל הכח מן להביאו (lreta mxhetyכל סובל אני ("בזכותי

הדין"oxheteעוונותיהם ).7מן

עם עצמו את מקשר יוחאי בן שמעון שרבי xecdומכיון ipan cg`e cg` lkגופא בזה הרי – כו' לפוטרן כדי
של שייכותם xecdמודגשת ipa lkצריכים ולכן, יוחאי, בן שמעון רבי בשמחתו.mlekעם לשמוח

בזה:·. להוסיף ויש
(מכיון אליו שייכותם מפני יוחאי בן שמעון רבי של בשמחתו לשמוח צריכים הדור בני שכל האמור על נוסף

גם הרי – עמהם) עצמו את מקשר יוחאי בן שמעון oiprdשרבי okezשמעון דרבי הקשר ביטוי לידי בא שבו
" דורו, בני כל עם יוחאי oicdבן on oxhetlלידי מביא ,"dlecb dgnyש מזו גדולה שמחה לך אין שכן, –mixhtp

בלתיֿרצויים! ענינים מכל

של זכותו נעלה: הכי ענין עלֿידי – היא נפטרים בה שהדרך i`geiובפרט oa oerny iax!"עולם יסוד "צדיק ,

ש גם i`geiומה oa oerny iaxזאת ומכריז מielbaאומר חלק נעשים ודבריו ,dtÎlray dxez,"חיים "תורת –
"תורת – זה עם וביחד בחיים, השמחה.`znהוראה בענין יותר עוד מוסיף זה שכל ,"

בני של ושייכות בקשר יותר עוד מוסיפה כו' לפוטרן יוחאי בן שמעון רבי של שפעולתו – גיסא לאידך וכן
לפוטרם): כדי עמהם עצמו את שמקשר העובדה עצם (מלבד יוחאי בן שמעון רבי עם הדור

– היא כו') (לפוטרן יוחאי בן שמעון רבי של עלֿידיekxcaפעולתו – למטה דמלמעלה באופן ,dxezd8.
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נפלא"ezxezשעלֿידי ד"יחוד באופן הם10הוא שייכים ובמילא, .xzei cerשל i`geiלשמחתו oa oerny iax.

.‚– זה שביום מובן, זה heytומכל xac.גדולה בשמחה להיות כולם שצריכים הוא
גדר" פורצת ש"שמחה שבוודאי11ומכיון כזו, גדולה שמחה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שמחה, של ענין כל –
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צועק כאשר שאפילו כך, כדי ועד חסֿושלום, ולמנוע להפריע שיכול ענין שישנו נדמה כאשר אפילו – [זאת
הרמב"ם פסקֿדין ישנו הרי – רוצה" ובפנימיות12"איני זהdvexשבאמת אין רוצה", "איני שצועק ומה הוא,

בדרכו – זה ענין וגם ולבטלו, להסירו רק וצריכים ליהודי, שייכות לו שאין חיצוני דבר בו שנדבק מפני אלא
aשל oerny iaxi`gei oעלֿידי למטה, דמלמעלה באופן היא שעבודתו וכלdxezd(כנ"ל), נועם דרכי ש"דרכיה ,

שלום" ],13נתיבותיה

שנוגע מה זה שכן, זה, ומקום זה לזמן עד והמקום, הזמן גדרי את פורצת זו שמחה באופןeiykrהרי ,

טפי" ,14ד"זהיר

לעיני החזקה" "יד ספרו את הרמב"ם וחותם מסיים שבו הזמן" ל"אותו באים – חדא") ("זימנא זה ומזמן
ד"עלמא הענינים שגם היינו, מכסים", לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כו' הזמן "ובאותו ישראל: כל
כח כפי בוראם דעת "ישיגו – האדם עם המתאחדת השגה של באופן יבואו מכסים") לים ("כמים דאתכסיא"

האדם",

לבב. וטוב שמחה ומתוך טפחים, מעשרה למטה

***

יוחאי.„. בן שמעון רבי ענין להבין המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר

***

.Ïאמירת לאחרי ולכן, האחרונים, בזמנים כרגיל הצדקה, בענין ההתוועדות את לסיים יש – לזה ...ובהמשך
דנתינת הזמן עדיין זה הרי ובמילא, המנחה, לתפילת עדיין השייך זמן – ערבית תפילת ולפני אחרונה, ברכה

ואחת.15הצדקה אחד כל עבור דולר של שטר ה"טנקיסטים" באמצעות יחלקו -
ז"ל חכמינו אמרו עליה הצדקה, מצות בזכות אשר הגאולה",16ויהיֿרצון את שמקרבת צדקה "גדולה :

חוצה", מעינותיך ד"יפוצו באופן להתגלות עד התורה, פנימיות התגלות זמן – בעומר בל"ג ובפרט
צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה ממש בקרוב נזכה משיחא, מלכא מר אתי קא שעלֿידיֿזה

טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם היעוד קיום – ובפשטות
ראשם" על עולם "שמחת – לבב וטוב שמחה .17ומתוך

.‡Ïאודותם דובר שכבר למרות שכן, – ה"מבצעים" אודות להזכיר יש כן ואחד...xzeiכמו פעמים ממאה
בגו! דברים יש בוודאי ה"מבצעים", אודות בהתוועדות הוזכר שלא שמכיון החושבים כאלו ישנם מכלֿמקום,

דחומרות". "חומרות או דקולות" "קולות "חומרות", או "קולות" לחפש יש ובמילא,
ה"מבצעים": אודות פעם עוד עתה נזכיר ובכן,

מבצע תפילין, מבצע תורה, מבצע זולתו, וחינוך עצמו חינוך ישראל, דאחדות לאופן עד ישראל אהבת
האכילה כשרות מבצע טוב', ו'יום שבת נרות מבצע וחכמיה, יבנה – ספרים מלא בית צדקה, מבצע מזוזה,
מספריֿתורה באחד אות ירכוש יהודי שכל – הכלליים ספריֿתורה כתיבת מבצע המשפחה, טהרת מבצע ושתיה,

הידועים, השיעורים מאופני באחד הרמב"ם דלימוד והמבצע אלו,

"עד לצעוק – "אלקים18והעיקר זוכים19מתי"... עלֿידיֿזה שכן, אֿל"... תשקוט ואל תחרש אל לך דמי אל
ישובו גדול "קהל ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם מבצע – בעצמו הקב"ה שיעשה גדול הכי למבצע

ובבנותינו"20הנה" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ,21,

ממש. בימינו במהרה דידן, בעגלא
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בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' לשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי". זשוריצי "ניע אחת). פעם – הד' (בבא הזקן אדמו"ר ניגון הכנה. ניגון לנגן צוה ָואחרֿכך

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק

המקדש"]. בית "שיבנה לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל – ערבית ותפילת הדולרים, חלוקת לאחרי
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בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' לשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי". זשוריצי "ניע אחת). פעם – הד' (בבא הזקן אדמו"ר ניגון הכנה. ניגון לנגן צוה ָואחרֿכך

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק

המקדש"]. בית "שיבנה לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל – ערבית ותפילת הדולרים, חלוקת לאחרי
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט סיון, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה מנחם ישראל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ד סיון עם המצורף אליו, ות"ח ת"ח על תשורתו, מאמרי ומכתבי 

קדש של רבותינו נשיאינו הק', ובודאי ימשיך במנהגו שלו הטוב בזה, וידוע מאמר חז"ל מילתא אלבישייהו 

יקירא ובפרט שהמדובר בתורתם של רבותינו נשיאינו, וק"ל.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בזה, בטוב הנראה והנגלה...

נתקבל הביכל כת"י, בראשו ח"א דספר התניא בשינוים מהנדפס - ולאחרי כן מאמרי אדמוה"ז. 

ות"ח ת"ח ביותר וביותר ע"ז.

הערתו שאפשר, שזהו נעתק מהמזויפים - לא נראה לי כלל, כי אין שם שינוי המזיק, אלא שכנראה, 

נלקה בחסר, ואולי חסרים עלים מספר באיזהו מקומן. וי"ל שזהו ממהדו"ק דהתניא. ואכ"מ.

במ"ש עוה"פ בהנוגע לענין ובנוחו - הנה מתחלה הי' נראה אשר השואל מתכוון לבירור האמת, 

ומעונין בתשובה לקושיתו, אבל מכתבו במכתבו זה המשך השאלות ששאלו, כנראה שאין זה כלל הכיון 

- כ"א להקשות, ומובנת הפליאה והתמי' הכי גדולה, כשבאים בשאלה )ואפשר גם בקושיא( בנוגע לרבנו 

הזקן בעל התניא והשו"ע, המקובל בתוככי כל ישראל, אף בין אלו שנוהגים כרבותיהם הם, ה"ז האופן - 

העדר יחס של "כבוד", ז.א. אשר קודם שמקשה ושואל אינו מעיין ומתבונן, האם יש אחיזה עכ"פ בהשאלה 

והקושיא, ומזה מובנת גם הפליאה עליו, במ"ש "האם יש מה להשיב על שאלת הנ"ל", והרי בעצמו הי' לו 

להשיב שאין כאן שאלה כלל. ופשיטא שאין מקום לשאול דוקא מעבר לים.

וכיון שאיני יודע הסיבה למה לא ענה כאמור, הנה עוה"פ בקצרה אענה על כתבו, על ראשון ראשון.

א( המקשה "בענין אל תבהל וגו' הנה אינו שייך בפסוקי דאורייתא" - מובן שאין לזה כל יסוד, 

שהרי הנ"ל הוא פסוק בתנ"ך, ובמילא מתיחס גם לפסוקי תנ"ך, ולא עוד אלא שמוכרח הדבר מפשוטו של 

מקרא, שהרי אינו אומר שהדברים אינם אמיתים או שאינם רצוים, כ"א שצריך להיות דברים מעטים ולא 

מרובים, ז.א. שהחסרון הוא רק בריבוי שלא מן ההכרח, ותו לא מידי, אלא שבפסוק השני מוסיף עוד ענין 

שברוב דברים יכול לבוא לעוד ענינים וק"ל.

מובן   - הפסק"  מחשש  אלא  וכיו"ב  דאורייתא  בפסוקי  אדמוה"ז  השמיט  לא  מקום  "בשום  ב( 

שטחית, הנה רבו המקומות מלספר, דלא  שהנ"ל אין לו שחר, כי הרואה סידור רבנו הזקן אפילו ראי' 

כהנ"ל בהפסק, שהשמיט רבנו פסוקים וכו', אף שנוהגים לאומרם בכו"כ נוסחאות.
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בחוקותי.3) פ' זו בשבת שקורין בא"י משא"כ בחו"ל.

יוד.4) למשנה דפרשתנו שייכות שם לקו"ש ראה

וישב.5) ר"פ
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נהגו שלא על סתצ"ג) או"ח אדה"ז ושו"ע סב,ceak(טושו"ע (יבמות זל"ז
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לקו"ש ראה המשניות. לחלוקת בנוגע (גם הנכונה גירסא לקבוע – בסידור"

בהערה). 155 ע' ח"ד [המתורגם]
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בעומר.9) הל"ג שער סדור פ"ז. ספה"ע שער .n"kaeפע"ח

א.10) ריח, זח"א ועייג"כ ב. רצו, זח"ג

עא,11) קה"ת הוצאת לקו"ת שבסו"ס בהערות וראה א. כח, אחרי לקו"ת

א]. קכה, – ושלאח"ז תשד"מ [בהוצאות ב

סע"א).12) (קמז, זך לסי' ביאור אגה"ק אדה"ז לשון

(בנוגע13) שם סידור כח. סי' שם וביאורו. זך סי' דש,i"ayxlאגה"ק (

ואילך. סע"ב

כ.14) כה, פרשתנו

א.15) כו, פרשתנו רש"י לשון

וש"נ.16) א. כ, קידושין

מז.17) כה, פרשתנו

ועוד.18) ע"ב. ריש שם, קידושין עה"פ. מתו"כ עה"פ. פרש"י

ע'19) ח"ז [המתורגם] בלקו"ש בארוכה נת' עה"פ. מתו"כ א. כו, רש"י

ואילך. 187

.l"end .dpey`xd mrta ef dgiy ly xe`l d`ved zpyl miqgiizn f"g`l d`ade ef dxrd (*

ואתחיל בתחלת הסידור, ואסתפק רק בהשוואה עם נוסח ספרד )והרבה עוד יותר יש בהשוואה 

לנוסח אשכנז(:

במצות הנחת תפילין, לא הביא הפסוק, וארשתיך לי וכו', השמיט פתח אלי', פרשת הכיור, ועד"ז 

בעוד כ"מ, בברכת המזון בסופו וכו'.

הי' מביאו  לא  ובכ"ז אדמו"ר הזקן הביאו. הנה אפילו באם  יהללו,  לא הביא בסידורו  רי"ק  ג( 

בכל  וכן  הבעש"ט,  )ומתלמידי(  ע"פ  שהוא  מרשקוב  הר"ש  בסידור  הוא  מובא  הנה  בסידורו,  הרי"ק 

הסידורים מתחיל מסידור רב עמרם גאון, ומה זו קושיא על אדמו"ר הזקן? ועוד וג"ז עיקר, המראה על 

אופן השאלה והקושיא, שבסידור הרי"ק הובא יהללו, עיין בתפלת שבת. וכנראה שהמקשה ראה בתפלת 

חול ולא מצא שם יהללו, ונפל על המציאה. ולא השגיח שבתפלת חול לא הובאה כלל החזרת הס"ת להיכל, 

ז.א. שבאם לומד המקשה בסידור הרי"ק הענינים ככתבם, צ"ל עפ"ז שלהרי"ק אין להחזיר הס"ת להיכל 

בימות החול!

בברכה לבשו"ט תכה"י בענינים הכללים ובענינים הפרטים גם יחד.

 ב"ה,  כ"ג אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביהם מט' אייר ושלאחריו, ובהנוגע למוסד החינוך כבר עניתי רשמית ע"ש 

ההנהלה במענה להמכתב שגם הוא הי' חתום עליו.

ביחס  תלוי  ובמ"ש שהכל  בהנוגע לשאר הפעולות,  הוא  אותו המצב  להוסיף שלצערי הרב  ובזה 

והתנהגות דאיש אחד, מובנת הפליאה דיחיד ורבים הלכה כרבים הרי אין זה גזירת הכתוב כי אם ענין 

ובפעולה  פלוני  בענין  מציאותם  ע"ד  להודיע  צריכים  שהרבים  שמובן  אלא  להמציאות,  ומתאים  שכלי 

גם  חסר  בקצת,  עכ"פ  אלו,  בשתי  וכשחסר  אודותה,  והודעה  פעילות  ע"י  הוא  בזה  שההודעה  פלונית, 

בההלכה כרבים, וכיון שלעת הצורך מזדמנים כולם יחד, וכנראה ממה שחתמו כולם במכתב בהנוגע לבית 

הספר, פשיטא שעליהם להזדמן יחד ולדון על המצב בכללות, שככתבו המצב בכ"ז בא כתוצאה מזה ולא 

"שאין לשנות לטוב בהנוגע להבא".

ולאחרונה מובן שעלי להגיב בחזקה על סיום מכתבו, שאני מקשר הפרנסה המינימלית בפעולות 

בכרם חב"ד וכו', נוסף על הנקודה העיקרית שהזן ומפרנס לכל הוא השי"ת בורא עולם ומנהיגו, ב( הנה 

פשוט ג"כ )ותקותי שאיש לא יחשדני אחרת( שאיחולי, שיהיו מזוני רוויחי לכאו"א בפועל למטה מעשרה 

טפחים, ולא לקשר זה עם איזה ענינים שיהיו.

ומה שכתבתי בשייכות שני הענינים, היתה רק הבעת חוות דעתי בהנוגע להמצב כפי שרואה הנני 

אותו, ולא שאני המקשר ומתנה תנאים ח"ו ולא רק בהנוגע לעניני פרנסה אלא גם אפילו למזוני רוויחי 

כנ"ל.

וכיון שנמצאים אנו בימי ספירת העומר, שסופרים הימים לא במספר סדורי ראשון ושני, אלא 

במספר כוללי שני ימים וכו' ז.א. שגם ההארה דיום הקודם מצטרפת להארה דיום זה ופעולותי', הנה יהי 

רצון שיתקבצו החפץ הטוב של כאו"א מאנ"ש אשר במחנם הט' והרצון הטוב ופעולות הטובות שבהצטרף 

כולם יחד, בודאי שיוכלו לבטל ההעלמות וההסתרים ולהפיץ המעינות במחנם ובסביבתם, תורת החסידות 

הדרכותי' ומנהגי' בחוגים ההולכים ומתרחבים ומתוך שמחה וטוב לבב בהרחבת הדעת ובהרחבת הפרנסה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

אגרות קודש
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נוהגין1) (ושם: בסידורו הזקן הנסמןxnelאדמו"ר וראה אבות). פרקי

.2 ,1 הערה 185 ע' ח"ז [המתורגם] בלקו"ש

תשל"ח*.2)

בחוקותי.3) פ' זו בשבת שקורין בא"י משא"כ בחו"ל.

יוד.4) למשנה דפרשתנו שייכות שם לקו"ש ראה

וישב.5) ר"פ

רע"ק6) תלמידי מיתת פסקה שבו – בעומר דל"ג השייכות על נוסף

נהגו שלא על סתצ"ג) או"ח אדה"ז ושו"ע סב,ceak(טושו"ע (יבמות זל"ז

("יהי י"ב למשנה – כו'ceakב) jxagתלמידך ceakeבחדא"ג ועפמ"ש כו'").

כבוד על מהם כ"א חש ד"לא שם יבמות כבודdxezמהרש"א דאין חבירו של

ג"כ וראה כו'"). התורה את המכבד ("כל ו' למשנה גם שייך – תורה" אלא

קפז. ס"ע בהר אוה"ת

טה"ד7) הוא (ולכאורה יב משנה הוא ווילנא ובש"ס אדה"ז. בסידור

בשינוים. – דאבות דפוסים ובכמה טו). משנה שם חסרה שהרי דמוכח,

אדמו"ר הדפיסם הטעם שמזה ש"אפשר ג) (פ"ל, הכולל שער וראה

לקו"ש ראה המשניות. לחלוקת בנוגע (גם הנכונה גירסא לקבוע – בסידור"

בהערה). 155 ע' ח"ד [המתורגם]

פיה"מ8) ב. ב, שבועות משמו ד"ה רש"י – רשב"י הוא ר"ש דסתם

קהלת ביל"ש הוא מפורש ובנדו"ד הששי". "הפרק ד"ה בהקדמה להרמב"ם

תתקעג. רמז

בעומר.9) הל"ג שער סדור פ"ז. ספה"ע שער .n"kaeפע"ח

א.10) ריח, זח"א ועייג"כ ב. רצו, זח"ג

עא,11) קה"ת הוצאת לקו"ת שבסו"ס בהערות וראה א. כח, אחרי לקו"ת

א]. קכה, – ושלאח"ז תשד"מ [בהוצאות ב

סע"א).12) (קמז, זך לסי' ביאור אגה"ק אדה"ז לשון

(בנוגע13) שם סידור כח. סי' שם וביאורו. זך סי' דש,i"ayxlאגה"ק (

ואילך. סע"ב

כ.14) כה, פרשתנו

א.15) כו, פרשתנו רש"י לשון

וש"נ.16) א. כ, קידושין

מז.17) כה, פרשתנו

ועוד.18) ע"ב. ריש שם, קידושין עה"פ. מתו"כ עה"פ. פרש"י

ע'19) ח"ז [המתורגם] בלקו"ש בארוכה נת' עה"פ. מתו"כ א. כו, רש"י

ואילך. 187

.l"end .dpey`xd mrta ef dgiy ly xe`l d`ved zpyl miqgiizn f"g`l d`ade ef dxrd (*
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מאשר יותר הרבה העולם, עלֿפני ומרוממים התעלותם,

נושבת". מ"ארץ ההיפך שהוא בכלל, במדבר

תורה מתן מטרת שאדרבה: הוא, לכך איננהההסבר

העולם מן מנותקים ויהיו סיני", "בהר ישארו שישראל

וינהגו נושבת" ל"ארץ שיכנסו להיפך: אלא, הטבע, ומחיי

ההידרדרות של אפשרות ישנה שבה הטבע, בדרך

יתגברו סיני" "בהר להם שניתן ובכח – בפרשה המוזכרת

שבטבע. האלוקות הסתרת על

מאפשר שבטבע ההעלם dxezdאמנם itlהשאלה את

הנס על סומכין אין (שהרי נאכל" מה תאמרו אך20"וכי ,(

הטבע, על ולהתגבר להתחזק כח נותנת התורה זאת, בכל

בשנה לכם ברכתי את "וציויתי ziyiyd"21–iptlואף

לשלש "תבואה בידו שיש האדם רואה כבר השמיטה שנת

.19השנים"

משועבד הוא התורה פי שעל לגוי, שנמכר מי ואף

אבל כמותו", אני "אף למחשבה האפשרות וקיימת לרבו

אומרת אחד22התורה אף יהדות שבעניני תעשו...", "לא

היהודי. על שולט אינו

כתרים "ג' שמעון רבי מאמר של תוכנו לכך ודומה

טוב" שם ש"כתר גביהן", על עולה טוב שם וכתר הן...

טובים" "מעשים עלֿידי ליהודי שיש הטוב השם :23הוא

ש" נאמר שמעון רבי אשרezxezezepn`"24על עד ,

הפוסקים ובספרי בגמרא מובאים וחביריו" 25"רשב"י

אומנותו", ש"תורתו למי כדוגמא

`edeובתורה התורה, מעלת על מסתכלים שאין אומר

" של החשיבות על שלxzkעצמה השלמות שיא – תורה"

טוב שם "כתר אלא – אומנותו תורתו יהודי: אצל התורה

היא התורה מטרת כי גביהן", על עולה טובים) (מעשים

טובים". "מעשים לידי להגיע

.‚
?"‰¯Â˙ ¯˙Î" ÏÚ ‰ÏÂÚ "·ÂË Ì˘ ¯˙Î" ÚÂ„Ó

הסבר: נדרש לכאורה

ועיקר אומנותם, תורתם שאין העולם, אנשי רוב לגבי

חז"ל`eppiעסקם (כדברי כרביdaxd"26בתורה עשו

הם אלא בידן), עלתה ולא כרשב"י בידן, ועלתה ישמעאל

oiah"מארי oicaer,מובן טובים), מעשים בעלי =) "

mlv`yמ"כתר יותר גבוהה מעלה הוא טוב" שם "כתר

יוחאי, בר שמעון שרבי לומר, יתכן כיצד אבל, תורה"

ezepne` ezxezyתלמידו והוא עקיבא27, רבי הסובר28של ,

גדול" גביהן"29ש"תלמוד על עולה טוב שם ש"כתר יאמר ,

תורה" מ"כתר נעלה –30?

אין יוחאי בר שמעון רבי לפי שגם מובן, אמנם

בתורה טובים"31להסתפק "מעשים גם והכרחיים ויותר32, ,

ב"ירושלמי" כנאמר רשב"י33מכך, מודה ולא :oiwiqtny

– סוכה...? לעשות התורה) (מלימוד

אומנותו" ש"תורתו מי שאצל היא הכוונה לכאורה אך

טובים מעשים גם להיות עובדין34צריכים ש"מארי כשם ,

ללמוד חייבים שחריתdxez35טבין" אחד פרק לפחות ,
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ב.20) קיב, ב. קיא, זח"א ב. סד, פסחים ראה

כא.21) כה, פרשתנו

א.22) כו, פרשתנו

תערב:23) ע' ב') (כרך בחקותי ובאוה"ת המשנה. מפרשי כו"כ* ראה

.67 הערה לקמן וראה מעשיות. מצות מקיים דפי' כש"ט

וראה24) ה"ח. פ"ו תפילה הל' ברמב"ם (ועד"ז שם בשבת – א. יא, שבת

ושו"ע בטושו"ע אבל "אומנותן". – הבאה) שבהערה ת"ת להל' והערות במ"מ

לכאורה שהרי וצע"ק, "אומנתם". – הבאה) (שבהערה "אומנותם"אדה"ז צ"ל

אומנות). (לשון

לאדה"ז25) ת"ת הל' קו. סו"ס או"ח אדה"ז ושו"ע טושו"ע שם. שבת

ס"דֿה. פ"ד

ב.26) לה, ברכות

דייך27) (ר"ע) א"ל ה"ב): (פ"א סנה' ירושלמי ראה – שבהם והמיוחד

כוחך. מכירין ובוראך שאני

דרע"ק.28) אליבא וכולהו רע"א): (פו, מסנהדרין ולהעיר

כהסיום29) (לא שכוונתו רפ) ע' רסח. (ע' ואתחנן ובאוה"ת ב. מ, קידושין

דזהmlek"נענו כ"א) – מעשה" לידי מביא שהתלמוד גדול תלמוד ואמרו

גם הוא גדול וראהilelשתלמוד מעשה". לידי ד"מביא `f"dcהענין wqt

ת"ת של מ"ע ס"ג): שם ת"ת dnvr(הל' cvnהמצות משאר גדולה ג"כ היא

כנגד שקולה שאינה לידיlk(רק מביא שהתלמוד משום אלא כולן המצות

כו'). מעשה

ואילך.30) רעו ע' ואתחנן אוה"ת ויגש ר"פ (אוה"ת הידוע ע"פ לתרץ אין

הוראות באבות, זה מאמר שנקבע מזה כי – גדול מעשה יהי' דלעת"ל ועוד)

dzr.דלעת"ל הזמן קודם הוא גביהן על עולה שכש"ט שזה מוכח, ,

כתר31) כאן שאמר מה ודאי כאן: אבות (למהר"ל) חיים דרך גם ראה

כלל. הוא כתר לא גוונא כהאי דודאי מעשים לו כשאין אמרו לא תורה

משום32) אר"י א: יז, מב"ק ובגמ"חi"ayxלהעיר בתורה העוסק כל ..

כו'. שבטים שני לנחלת זוכה

סה"ב.33) פ"א שבת סה"ב. פ"א ברכות

(34– המצוה) תחסר (ולא אחרים ע"י לעשותה שאפשר `oiובמצוה

(ושם, שם לאדה"ז ת"ת הל' ה"ד. פ"ג ת"ת הל' רמב"ם ב. ט, (מו"ק מפסיקין

ש"ת"ת מפני למעשה עכשיו נוגע שאינו מלימוד גם מפסיקין dnvrשאין cvn

מצות")). משאר גדולה ג"כ היא

או"ח35) אדה"ז שו"ע רמו. ר"ס יו"ד טושו"ע ה"ח. פ"א ת"ת הל' רמב"ם

בזה. דינים פרטי פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' וראה קנה. ר"ס

.eteqae c"tx f"dc`l z"z 'lda e`aed ± c"txe ,b"tx ely z"z 'ld d`xe ."b"r dler h"yk" `iad `ly cid 'qa mb lif` 'izhiyle .'eke m"anxdl n"dita k"`yn (*
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ערבית אחד מי36ופרק שאצל לכך ההסבר מהו אך .

הטובים המעשים אומנותו מלימודmilrpשתורתו יותר

?37התורה

.„
‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· Ì‚Ù Y ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ È‡

מדברי מובן שהדבר לומר, היה ניתן לכאורה

רשב"י מודה "ולא השאלה לאחר דלעיל: ה"ירושלמי"

"ולית ב"ירושלמי": שואלים סוכה...?", לעשות שמפסיקין

לעשות... מנת על הלמד סובר) אינו (=האם לרשב"י ליה

– נברא"? שלא לו נוח לעשות שלא שהלמד

לא סוכה" "לעשות כדי להפסיק שצריך למדים, ומכך

צורך שיש מפני מכך,mbרק יותר אלא המצוות, במעשה

מטרת לעשות".cenildזוהי מנת על "למד ,

יותר גדולה חשיבות המצוות שלמעשה מובן ומכך

.38מהלימוד

צריך להיפך: הם הדברים דבר, של לאמיתתו אך

כדי מצוה, עשיית למען dxezdלהפסיק cenilyיהיה

zeevndמפניle`כראוי, zeaiygאיננו ה"למד" אם שהרי ,

פגם זהו "לעשות", עצמו.cenilaכדי

בהרחבה שהוסבר הזקן39כפי אדמו"ר דברי על

תורה תלמוד שצריך40בהלכות הדין את מסביר הוא ששם ,

יכולה שאינה מצוה לקיים כדי התורה לימוד את להפסיק

שאמרו כמו האדם, כל זה כי אחרים: עלֿידי להיעשות

ואם41חכמים טובים, ומעשים תשובה – חכמה תכלית ,

נמצא כן, עושה שבכךcnlyאינו – לעשות... שלא

כדי ללמוד להפסיק שצריך להסביר, הזקן אדמו"ר מתכוון

ה" תכלית שזוהי מפני מצוה ולכןdnkgלקיים עצמה, "

נמצא כן, עושה אינו כלומר,cnly"אם לעשות". שלא

מצוה לצורך התורה לימוד באמצע מפסיק הוא אין כאשר

הרי אחרים), עלֿידי להיעשות יכולה הואcenild(שאינה

פגום.

שתכלית אומרים, שחז"ל הםzenlyeיוצא, החכמה

אבל טובים, ומעשים התורהmilrpהם`oiתשובה .42מן

אומר מדוע השאלה: ומתעוררת חוזרת i"ayxולפיֿזה

גביהן"? על עולה טוב שם ש"כתר

.‰
‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ˙ÂÂˆÓ‰ ÈÓÈÈ˜Ó Ì‚
עשיית היא הבריאה תכלית הוא: לכך mlerdההסבר

ומובן, יתברך, לה' ה'lkyלדירה עבודת של הדרכים

המצות מעשה רק לא – זו מטרה לביצוע 43הכרחיות

ואף התורה, לימוד גם אלא גשמיים, בדברים המתקיימות

העולם, מן לגמרי מנותקים שבה אומנותו, תורתו של הדרך

יתברך. לה' לדירה העולם עשיית למען היא

הוא לכך ההסברים כלל44אחד ישנו חבוש45: ש"אין ,

ישראל אצל היתה אילו כך, ואם עצמו", הדרךwxמתיר

שקועים בהיותם מעשים ביצוע לאjezaשל הם העולם,

לזכך יכולים העלםmnexleהיו של המצב מן העולם 46את

" של העבודה בכיוון גם הכרח יש לכן "zehytzdוהסתר.

העולם. עלֿפני והתרוממות הגשמיות, מן

והם אומנותם, שתורתם מי עלֿידי ניתן לכך הכח

אצל עבודה של זה כיוון ליישם אצלlkצריכים ישראל,

להתמסר עליהם שבהם שבזמנים טבין", עובדין "מארי

אחד ופרק שחרית אחד פרק רק ולו התורה, ללימוד

הלימוד47ערבית שבשעת הרי לימודם48, דרךdze`aיהא

לו שאין מי לימודmeyכשל מלבד אחרות ודאגות אומנות,

התורה.
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ד'.36) סעיף שם לאדה"ז ת"ת הל' סע"ב. צט, מנחות

מאמר37) מיi"ayxראה כל כו' הם כתרים "ג' (ב)) א פ"ז, (קה"ר *

לאחת זכה לא כאילו לתורה זכה שלא וכל לשלשתן זכה כאילו לתורה שזוכה

– דמהepi`eמהן" שם, מת"כ וראה גביהן. על עולה וכש"ט שם** מסיים

אבות במס' במשנה מ"ש שזה "י"ל – כו'" לתורה שזוכה מי "כל שמסיים

.67 הערה לקמן וראה הטוב"***. שם התורה כי גביהון על עולה שכש"ט

תוס'38) ראה אבל עדיף. מעשה אלמא א: יז, ב"ק מביא ד"ה פרש"י ע"ד

תלמוד. ד"ה שם וקידושין שם,

ואילך.39) 149 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש

ס"ג.40) פ"ד

א.41) יז, ברכות

על42) התורה (במעלת ג"כ וראה סע"א). (מט, ספל"ז תניא עייג"כ

פכ"ג, פ"ה, תניא – .cereהמצות)

ועוד.43) סוס"ט. סוס"ה. אגה"ק ועייג"כ ובכ"מ. פל"ז. תניא ראה

(44.194 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא

וש"נ.45) ב. ה, ברכות

ובכ"מ.46) ד. לז, שלח לקו"ת – העלם לשון דעולם

גו'i"ayxcולהעיר47) ימוש לא מצות דיוצאין שם) (מנחות המ"ד הוא

צח, מג"א (תו"א רפ"ג לאדה"ז ת"ת בהל' קו"א וראה וערבית. שחרית בק"ש

ואילך. 266 ס"ע ח"ג [המתורגם] לקו"ש וראה ג).

תורה48) ניתנה שלא ד) טז, בשלח (מכילתא רז"ל מאמר מובן שעפ"ז

זה עם וביחד המן לאוכלי (ל'e`k"`אלא התורה נותן ומברך בת"ת מחוייב

וכו'. הווה)

.i"ayxn epi` l"pd zenewna la` ± (c"tx) f"dc`le (b"tx) m"anxdl z"z 'lda `aed .`nwzz fnx ilyn y"li .k ,gi gxw ixtq .a ,ar `neia `zi` df xn`n c"r (*

.'ek zeklne dpedkn aeh my aiag 'ek zixad oex`n aeh my aiag" i"ayx xn`n `aed (b) f"g`ly `wqita la` (**

elit` zekln xzk 'ek ozep elit` cvik dpedk xzk) zeklne dpedk xzk lr dxez xzk zlrne mixzk 'bd wx yxtn k"g`e y"x xn`n `iany ,`"ntx p"xc`n xirdle (***

.b"deya 23 dxrd lirl `aed m"anx d`xe .('ek lehie `eai lehil dvexd lk 'ek dxez xzk la` 'ek ozep
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ערבית אחד מי36ופרק שאצל לכך ההסבר מהו אך .

הטובים המעשים אומנותו מלימודmilrpשתורתו יותר

?37התורה

.„
‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· Ì‚Ù Y ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ È‡

מדברי מובן שהדבר לומר, היה ניתן לכאורה

רשב"י מודה "ולא השאלה לאחר דלעיל: ה"ירושלמי"

"ולית ב"ירושלמי": שואלים סוכה...?", לעשות שמפסיקין

לעשות... מנת על הלמד סובר) אינו (=האם לרשב"י ליה

– נברא"? שלא לו נוח לעשות שלא שהלמד

לא סוכה" "לעשות כדי להפסיק שצריך למדים, ומכך

צורך שיש מפני מכך,mbרק יותר אלא המצוות, במעשה

מטרת לעשות".cenildזוהי מנת על "למד ,

יותר גדולה חשיבות המצוות שלמעשה מובן ומכך

.38מהלימוד

צריך להיפך: הם הדברים דבר, של לאמיתתו אך

כדי מצוה, עשיית למען dxezdלהפסיק cenilyיהיה

zeevndמפניle`כראוי, zeaiygאיננו ה"למד" אם שהרי ,

פגם זהו "לעשות", עצמו.cenilaכדי

בהרחבה שהוסבר הזקן39כפי אדמו"ר דברי על

תורה תלמוד שצריך40בהלכות הדין את מסביר הוא ששם ,

יכולה שאינה מצוה לקיים כדי התורה לימוד את להפסיק

שאמרו כמו האדם, כל זה כי אחרים: עלֿידי להיעשות

ואם41חכמים טובים, ומעשים תשובה – חכמה תכלית ,

נמצא כן, עושה שבכךcnlyאינו – לעשות... שלא

כדי ללמוד להפסיק שצריך להסביר, הזקן אדמו"ר מתכוון

ה" תכלית שזוהי מפני מצוה ולכןdnkgלקיים עצמה, "

נמצא כן, עושה אינו כלומר,cnly"אם לעשות". שלא

מצוה לצורך התורה לימוד באמצע מפסיק הוא אין כאשר

הרי אחרים), עלֿידי להיעשות יכולה הואcenild(שאינה

פגום.

שתכלית אומרים, שחז"ל הםzenlyeיוצא, החכמה

אבל טובים, ומעשים התורהmilrpהם`oiתשובה .42מן

אומר מדוע השאלה: ומתעוררת חוזרת i"ayxולפיֿזה

גביהן"? על עולה טוב שם ש"כתר

.‰
‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ˙ÂÂˆÓ‰ ÈÓÈÈ˜Ó Ì‚
עשיית היא הבריאה תכלית הוא: לכך mlerdההסבר

ומובן, יתברך, לה' ה'lkyלדירה עבודת של הדרכים

המצות מעשה רק לא – זו מטרה לביצוע 43הכרחיות

ואף התורה, לימוד גם אלא גשמיים, בדברים המתקיימות

העולם, מן לגמרי מנותקים שבה אומנותו, תורתו של הדרך

יתברך. לה' לדירה העולם עשיית למען היא

הוא לכך ההסברים כלל44אחד ישנו חבוש45: ש"אין ,

ישראל אצל היתה אילו כך, ואם עצמו", הדרךwxמתיר

שקועים בהיותם מעשים ביצוע לאjezaשל הם העולם,

לזכך יכולים העלםmnexleהיו של המצב מן העולם 46את

" של העבודה בכיוון גם הכרח יש לכן "zehytzdוהסתר.

העולם. עלֿפני והתרוממות הגשמיות, מן

והם אומנותם, שתורתם מי עלֿידי ניתן לכך הכח

אצל עבודה של זה כיוון ליישם אצלlkצריכים ישראל,

להתמסר עליהם שבהם שבזמנים טבין", עובדין "מארי

אחד ופרק שחרית אחד פרק רק ולו התורה, ללימוד

הלימוד47ערבית שבשעת הרי לימודם48, דרךdze`aיהא

לו שאין מי לימודmeyכשל מלבד אחרות ודאגות אומנות,

התורה.
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ד'.36) סעיף שם לאדה"ז ת"ת הל' סע"ב. צט, מנחות

מאמר37) מיi"ayxראה כל כו' הם כתרים "ג' (ב)) א פ"ז, (קה"ר *

לאחת זכה לא כאילו לתורה זכה שלא וכל לשלשתן זכה כאילו לתורה שזוכה

– דמהepi`eמהן" שם, מת"כ וראה גביהן. על עולה וכש"ט שם** מסיים

אבות במס' במשנה מ"ש שזה "י"ל – כו'" לתורה שזוכה מי "כל שמסיים

.67 הערה לקמן וראה הטוב"***. שם התורה כי גביהון על עולה שכש"ט

תוס'38) ראה אבל עדיף. מעשה אלמא א: יז, ב"ק מביא ד"ה פרש"י ע"ד

תלמוד. ד"ה שם וקידושין שם,

ואילך.39) 149 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש

ס"ג.40) פ"ד

א.41) יז, ברכות

על42) התורה (במעלת ג"כ וראה סע"א). (מט, ספל"ז תניא עייג"כ

פכ"ג, פ"ה, תניא – .cereהמצות)

ועוד.43) סוס"ט. סוס"ה. אגה"ק ועייג"כ ובכ"מ. פל"ז. תניא ראה

(44.194 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא

וש"נ.45) ב. ה, ברכות

ובכ"מ.46) ד. לז, שלח לקו"ת – העלם לשון דעולם

גו'i"ayxcולהעיר47) ימוש לא מצות דיוצאין שם) (מנחות המ"ד הוא

צח, מג"א (תו"א רפ"ג לאדה"ז ת"ת בהל' קו"א וראה וערבית. שחרית בק"ש

ואילך. 266 ס"ע ח"ג [המתורגם] לקו"ש וראה ג).

תורה48) ניתנה שלא ד) טז, בשלח (מכילתא רז"ל מאמר מובן שעפ"ז

זה עם וביחד המן לאוכלי (ל'e`k"`אלא התורה נותן ומברך בת"ת מחוייב

וכו'. הווה)

.i"ayxn epi` l"pd zenewna la` ± (c"tx) f"dc`le (b"tx) m"anxdl z"z 'lda `aed .`nwzz fnx ilyn y"li .k ,gi gxw ixtq .a ,ar `neia `zi` df xn`n c"r (*

.'ek zeklne dpedkn aeh my aiag 'ek zixad oex`n aeh my aiag" i"ayx xn`n `aed (b) f"g`ly `wqita la` (**

elit` zekln xzk 'ek ozep elit` cvik dpedk xzk) zeklne dpedk xzk lr dxez xzk zlrne mixzk 'bd wx yxtn k"g`e y"x xn`n `iany ,`"ntx p"xc`n xirdle (***

.b"deya 23 dxrd lirl `aed m"anx d`xe .('ek lehie `eai lehil dvexd lk 'ek dxez xzk la` 'ek ozep
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מלימודו להפסיק יוכל אומנותו שתורתו שיהודי כדי

לחשוב לו די אין אחרים, יהודים עם לפעילות ולהתמסר

הזולת, עם למעשה להתעסק מיד צריך הוא כאשר עלֿכך

יתכן, לימוד, של בעבודה בתמידות שרוי בהיותו אז, כי

הלימוד מן להתנתק עצמו את לשכנע יוכל לא שהוא

מ"תורתו יותר נמוכה בדרגה שהם אנשים עם ולהתעסק

אומנותו".

צריך envrלפיכך dxezd cenil,בכוונה חדור להיות

על השפעה היא הלימוד סוגmlerdשתכלית ויישום ,

אחרים. אצל גם אומנותו תורתו של העבודה

למוסבר רבי49[בדומה של המיוחדת מעלתו על

בשלום" ויצא בשלום "נכנס אשר כאחרים50עקיבא, שלא ,

בשלום יצאו ולא לפרדס" "נכנסו "יצא51אשר הוא אשר ,

ש" מפני "רצוא",qpkpבשלום" – לפרדס כניסתו בשלום":

אל להגיע בכוונה "בשלום", היתה – העולם מן יציאתו

בשלום"]. "ויצא – ולכן העולם, לתוך ה"שוב"

(לגבי ה"ירושלמי" דברי את להסביר אפשר לפיֿזה

למען אומנותו" ש"תורתו מי ואפילו התורה, לימוד הפסקת

) שמפסיקין... רשב"י מודה "ולא – מצוה) )jyndaeעשיית

להסביר, ויש לעשות...". מנת על הלמד לרשב"י ליה ולית

רק סוכה לעשיית להפסיק שיש הדברים, כוונת שאין

dyrnlשרק או מתממשתzilkzבלבד, הלימוד

הוא עצמו ה"למד" מכך: יותר אלא בפועל, ב"לעשות"

"zpn lrמורגש להיות צריך הלימוד בעצם כבר לעשות".

בלתי יהיה כן ואילולא "לעשות", היא הלימוד שכוונת

הלימוד. את להפסיק הצורך בעת אפשרי,

.Ê
ÏÚ ˙ÂÏÚ˙‰ È„ÈŒÏÚ È¯˘Ù‡ ‰˘ÚÓ Ì˘Ï „ÂÓÈÏ

˙ÂÏ·‚Ó‰
הלימוד כאשר לשאול: אפשר של`eppiאבל באופן

כאשר אומנותו, העולם,`oiתורתו מעניני לגמרי מנותקים

אודות עצמו הלימוד בעת לחשוב שיתכן להבין אפשר

הזולת. אל לעולם, הירידה

כיצד אומנותו, שתורתו מי אודות מדובר כאשר אבל

לימוד שבזמן ההתעסקותdfkייתכן על לחשוב יוכל הוא ,

דגנך" ב"ואספת ששקוע מי סתירה52עם זאת הרי –53?

הוא לכך מן54ההסבר (=יציאה "רצוא" של הכיוונים :

(=התישבות ו"שוב" הפוכיםjezaהעולם) נראים העולם)

ואילו ההשתלשלות, וסדר הנבראים הגבלות מצד רק

הוא כאשר ההגבלות, עלֿפני מתעלה יהודי lhaznכאשר

הרי לכך, בהתאם פעולותיו כל את ומבצע ה' רצון כלפי

הוא ב"שוב" והן ב"רצוא" הן הפנימי מצבו :ddfאז

zelhazd'ה .55לרצון

כמותו אדם של שלוחו נוספת: מלך56דוגמא ועבד ,

jln57דברים הם והעבודה השליחות כאשר הן ,

בדרגת הן כאשר והן והמלך, המשלח למעלת המתאימים

והעבד. השליח

הפכים, נושא שהוא יתברך, עצמותו מצד יתרֿעלֿכן:

שני `zgייתכנו zaa mipeeikd58.

לשם אומנתו תורתו של באופן לומדים כאשר ולפיכך:

invr beprzעל עת באותה לחשוב אפשרי בלתי אכן ,

זה באופן תורה לומדים כאשר אבל "שוב". של הכוונה

דירה לו לעשות הקדושֿברוךֿהוא כוונת את לממש כדי

יכול היהודי בבתֿאחת: ההפכים שני ייתכנו אז בתחתונים,

חדור להיות עת ובאותה בתורה, לגמרי שקוע להיות

העסקים. בעלי על להשפיע לימודו שמטרת בידיעה

.Á
ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ‡Ù¯Ó Y ‰�˘ ‰¯˘Ú ˘ÂÏ˘ ¯Á‡Ï È"·˘¯

רשב"י: אצל נמצא זה ענין

בגמרא י"ב59מסופר לאחר המערה מן יצא שכאשר ,

ובזריעה, בחרישה עסוקים אנשים ראה וכאשר שנה,

מקום כל שעה, בחיי ועוסקין עולם חיי מניחין "אמר:

השלושֿ השנה לאחר ורק נשרף". מיד עיניהם שנותנין
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לקו"ש49) רס). ע' תר"נ תרמ"וֿ (סה"מ בסופו תרמ"ט מות, אחרי ד"ה

.251 ע' ח"ג [המתורגם]

שם).50) ע"י ה"א. פ"ב שם הירושלמי (כגירסת ב יד, חגיגה

שם.51) ירושלמי שם. חגיגה

ב.52) לה, ברכות יד. יא, עקב

בה"רצוא"53) שצ"ל ה"שוב" כוונת (לענין שם מות אחרי ד"ה גם ראה

הפכים). דשני ואיחוד חיבור שהוא

(54.133 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש גם ראה

(55– המיוחד תלמידו (דרשב"י דרע"ק* א) כ, (יתרו מהמכילתא להעיר

בלקו"ש (נת' הן עונין בל"ת והן בעשה דהן אומר (65 הערה לקמן וראה

(קה"ת בהגש"פ נדפס לפסחים (הא') הדרן ואילך. 131 ע' ח"ו [המתורגם]

ואילך). תסה ע' תשמ"וֿז)

וש"נ.56) (במשנה). ב לד, ברכות

ועוד57) ח. יב, בהעלותך יח. טו, לך פרש"י ז. א, דברים (ורש"י) ספרי

כמלך). מלך עבד ב: מז, (ובשבועות

(58.68 ע' להצ"צ החקירה בס' הובא תיח. סי' הרשב"א שו"ת ראה

ב.59) לג, שבת

.(my zekxa) ux` jxc bdpn oda bdpd jpbc ztq`e xne`d `ede ± l`rnyi 'x k"`yn (*

xnera b"l - xda zyxt - zegiyÎihewl

רבי מסי הוי אלעזר, רבי מחי דהוה היכא "כל עשרה

שמעון) רבי ריפא אלעזר, רבי שהכה מקום (=כל שמעון

ואתה": אני לעולם די בני, לו: אמר

תורה (בעוסקי לעולם "די באמירה אני60ההדגשה (

תורה"`dppiואתה" "עוסקי יהיו הם שרק שמספיק ,

שאצלםl`ואחרים שמספיק אלא בתורה, ח"ו יעסקו

כדי אומנתו, תורתו של עבודה זוmyiilהיתה עבודה

mleraדי" –mlerl."

שנים: י"ג לבין י"ב שבין בהבדל רמוז שזה לומר, ויש

(י"ב ההשתלשלות" "סדר על מורה שניםֿעשר המספר

ועוד אלכסון, גבולי י"ב חדשים, שלוש61ֿראשי והמספר ,(

ההשתלשלות לסדר מעל הוא לפיכך:62עשרה .

כאשר השתלשלות, – עשר" "שנים של הדרגה מצד

עולם חיי "מניחין אומרים הפכים, ו"שוב" "רצוא"

אין – שעה" בחיי לבין`cegiועוסקין עולם" "חיי בין

וזרעי" ש"כרבי אלה אצל שגם שעה", (=חורשים63"חיי

עולם". ל"חיי התמסרות של העבודה תיתכן וזרעים)

עשרה" "שלש של הדרגה מצד התנהגות64רק נבעה ,

"הוי שמעון"iqnשל אלא65רבי העולם, מן להינתק לא ,

העולםtxl`להיפך, העבודהmyiil–66את את בעולם

תורה". "עוסקי של

.Ë
È"·˘¯ È¯·„Ï ¯·Ò‰‰

עולה טוב שם "וכתר שמעון רבי לדברי גם ההסבר זהו

"מעשים של לענין בפנימיות, היא, הכוונה גביהן": על

עצמו התורה לימוד שבתוך התמסרות67טובים" –

mixg`l,אומנותו שתורתו מי תורה", "כתר אצל שגם ,

טובים. מעשים של עבודה תהיה

כאשר גביהן": על עולה טוב שם "כתר sqepaולכן

אומנותו,envrlללימוד תורתו תורה", "כתר של באופן

" odiabמתווסף lr"68ש"כתר כלומר, טוב", שם "כתר גם

הוא מלכות") וכתר כהונה "כתר גם (וכך עצמו תורה"

הוא אז – לאחרים התמסרות – טוב" "שם של באופן

התורה לימוד מטרת את מממש הוא .69"עולה",

נקבע רשב"י של זה מאמר לומר: יש הרמז ובדרך

b"i dpynkטוב שם "כתר של שהענין לרמוז, כדי בפרק,

היותו לאחר רשב"י אצל התקיים גביהן" על ylyעולה

dxyrכדלעיל.70שנה "י"ג", של הדרגה מצד במערה,

.È
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לעיל האמור כל שבין הקשר את להבין אפשר בכך

בעומר: ל"ג לבין
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לעולם.60) די ד"ה שם רש"י

ועוד.61) ואילך. א ז, בראשית אוה"ת ביאורם ראה

במספר62) הן – (ועוד) הרחמים מדות בראשיתbiשלכן אוה"ת וראה .

העיבור. חודש בענין ואילך) סע"ב (שם,

שם.63) שבת הגמרא לשון

ולבנה64) דשמש חיבור שענינו – ד"זו" א) (יד, בראשית מאוה"ת להעיר

עיי"ש. יג, בגימטריא –

של65) מדותיו מתרומות תרומות "מדותי א) סז, (גיטין אמר הרי ר"ש כי

ש" (רבו)" (התבודדותqpkpרע"ק למערה שהכניסה ס"ו), בפנים (כנ"ל בשלום"

[המתורגם] לקו"ש וראה ה"שוב". אח"כ שיהי' כדי היתה רצוא) – מהעולם

.215 ע' ח"ד

לתקוני"66) דבעי מילתא איכא "אמר כ"א בנו, ר"א" ד"מחי היכא רק ולא

.267 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש וראה העמוד). בסוף שם (שבת

דכתר67) א) (פ"ג, סוכות מלקו"ת ולהעיר כאן. להרמב"ם פיה"מ גם עיין

" הו"ע טוב אדמו"רlecbcenlzשם מו"ח כ"ק שיחת מעשה": לידי שמביא

הריקודים הו"ע דכש"ט (13 הערה 193 ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש (נעתקה

).dxezd(שמחתzetwdבשעת

הערה הנ"ל מאמר עם דרשב"י זה מאמר לתווך יש בפנים המבואר וע"פ

התורה. במעלת פרט (גם) הוא טוב" שם "כתר כי – 37

לזח"א68) ובלקולוי"צ ואילך. 193 ס"ע ח"ד [המתורגם] לקו"ש גם ראה

אלא כתרים מהג' למטה שהוא משמע גביהן על עולה וכש"ט מהלשון כב: ע'

גביהן. על שעולה

פרט69) (גם) הוא טוב" שם ב"כתר ר"ש שכוונת – בפנים המבואר ע"פ

דלכאורה: זו, משנה חלוקת טעם ג"כ לבאר יש – התורה בלימוד

בתלמוד זהיר "הוי יהודה ר' למאמר זה מאמר בין השייכות מהי א)

זדון"? עולה תלמוד ששגגת

– הפוך בסדר צ"ל הי' המאמרים "וכתרdligznב) ר"ש aehמאמר my

משנה לתוכן שקרוב גביהן" על וכבודf"ptlyעולה כו' תלמידך כבוד "יהי

מ"ו), שם אבות – מכובד כו' המכבד כל (והרי כו'" ר"יk"g`eחברך מאמר

משנה לתוכן שקרוב כו'" בתלמוד זהיר שחבירךf"g`ly"הוי כו' גולה "הוי

deniwi?(כאן לאבות אבות נחלת (וראה כו'" בידך (התלמוד)

המדברים ראש שהוא מפני ה"ז – לר"ש* קודם שר"י בכ"מ שמצינו [ואף

ר"ש אחדים שבמקומות מה ומתורץ י"ל ועפ"ז – ב). לג, מפניmcew(שבת –

המדברים)**:iptlשהי' לראש ר"י נתמנה (שאז דשבת העובדא

ספר70) ב. יב, בא (ראב"ע "שנה" לשון גם היא ד"משנה" להעיר

שנה). ע' ולהרד"ק ג'נאח בן יונה לר' השרשים

.'d dpyn olic wxta `nbecl d`x ± dnvr zg` dpyna elit`e ;('` wxt cal) a"eike mipnfd xcq t"r excqp llka zea`c mixn`nd m` r"li la` (*

.y"x mcwed n"kay dn mb dyw f"trc ± siqedl cere .i"xc exec ixg`l xeca i"ayxy dteqa n"dita m"anxd zncwd lr eywd xake (**

i"x l"v f`y ± (ynn cg` oipra mb ± ile`e) zg` daiqna mxeaicyk wx jiiy df la`y`xcvne .cg` oipra xeac `le llka daiqn o`k oi` ± c"ecpa la` 'ekokez

.[l"pk ,jetd xcqa eidiy xzei mi`zn mixn`nd

oeyln) dcedi 'xy `l` ;dvxpd cenil ote`a zexidfd ± mixn`nd ipyl cg` okez ik ,oaen mipta x`eand t"red`cedxacn (zligza" lr xidfdl jixvy dceardzbby

.(zlefda lertl) "aeh my xzk"c ote`a l"v df cenil mby ,ezpne` ezxezc (± `ed ecenilk) ote`a cenil c"r xacn i"ayx eli`e ,"cenlz



כה xnera b"l - xda zyxt - zegiyÎihewl

רבי מסי הוי אלעזר, רבי מחי דהוה היכא "כל עשרה

שמעון) רבי ריפא אלעזר, רבי שהכה מקום (=כל שמעון

ואתה": אני לעולם די בני, לו: אמר

תורה (בעוסקי לעולם "די באמירה אני60ההדגשה (

תורה"`dppiואתה" "עוסקי יהיו הם שרק שמספיק ,

שאצלםl`ואחרים שמספיק אלא בתורה, ח"ו יעסקו

כדי אומנתו, תורתו של עבודה זוmyiilהיתה עבודה

mleraדי" –mlerl."

שנים: י"ג לבין י"ב שבין בהבדל רמוז שזה לומר, ויש

(י"ב ההשתלשלות" "סדר על מורה שניםֿעשר המספר

ועוד אלכסון, גבולי י"ב חדשים, שלוש61ֿראשי והמספר ,(

ההשתלשלות לסדר מעל הוא לפיכך:62עשרה .

כאשר השתלשלות, – עשר" "שנים של הדרגה מצד

עולם חיי "מניחין אומרים הפכים, ו"שוב" "רצוא"

אין – שעה" בחיי לבין`cegiועוסקין עולם" "חיי בין

וזרעי" ש"כרבי אלה אצל שגם שעה", (=חורשים63"חיי

עולם". ל"חיי התמסרות של העבודה תיתכן וזרעים)

עשרה" "שלש של הדרגה מצד התנהגות64רק נבעה ,

"הוי שמעון"iqnשל אלא65רבי העולם, מן להינתק לא ,

העולםtxl`להיפך, העבודהmyiil–66את את בעולם

תורה". "עוסקי של

.Ë
È"·˘¯ È¯·„Ï ¯·Ò‰‰

עולה טוב שם "וכתר שמעון רבי לדברי גם ההסבר זהו

"מעשים של לענין בפנימיות, היא, הכוונה גביהן": על

עצמו התורה לימוד שבתוך התמסרות67טובים" –

mixg`l,אומנותו שתורתו מי תורה", "כתר אצל שגם ,

טובים. מעשים של עבודה תהיה

כאשר גביהן": על עולה טוב שם "כתר sqepaולכן

אומנותו,envrlללימוד תורתו תורה", "כתר של באופן

" odiabמתווסף lr"68ש"כתר כלומר, טוב", שם "כתר גם

הוא מלכות") וכתר כהונה "כתר גם (וכך עצמו תורה"

הוא אז – לאחרים התמסרות – טוב" "שם של באופן

התורה לימוד מטרת את מממש הוא .69"עולה",

נקבע רשב"י של זה מאמר לומר: יש הרמז ובדרך

b"i dpynkטוב שם "כתר של שהענין לרמוז, כדי בפרק,

היותו לאחר רשב"י אצל התקיים גביהן" על ylyעולה

dxyrכדלעיל.70שנה "י"ג", של הדרגה מצד במערה,
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לעיל האמור כל שבין הקשר את להבין אפשר בכך

בעומר: ל"ג לבין
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לעולם.60) די ד"ה שם רש"י

ועוד.61) ואילך. א ז, בראשית אוה"ת ביאורם ראה

במספר62) הן – (ועוד) הרחמים מדות בראשיתbiשלכן אוה"ת וראה .

העיבור. חודש בענין ואילך) סע"ב (שם,

שם.63) שבת הגמרא לשון

ולבנה64) דשמש חיבור שענינו – ד"זו" א) (יד, בראשית מאוה"ת להעיר

עיי"ש. יג, בגימטריא –

של65) מדותיו מתרומות תרומות "מדותי א) סז, (גיטין אמר הרי ר"ש כי

ש" (רבו)" (התבודדותqpkpרע"ק למערה שהכניסה ס"ו), בפנים (כנ"ל בשלום"

[המתורגם] לקו"ש וראה ה"שוב". אח"כ שיהי' כדי היתה רצוא) – מהעולם

.215 ע' ח"ד

לתקוני"66) דבעי מילתא איכא "אמר כ"א בנו, ר"א" ד"מחי היכא רק ולא

.267 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש וראה העמוד). בסוף שם (שבת

דכתר67) א) (פ"ג, סוכות מלקו"ת ולהעיר כאן. להרמב"ם פיה"מ גם עיין

" הו"ע טוב אדמו"רlecbcenlzשם מו"ח כ"ק שיחת מעשה": לידי שמביא

הריקודים הו"ע דכש"ט (13 הערה 193 ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש (נעתקה

).dxezd(שמחתzetwdבשעת

הערה הנ"ל מאמר עם דרשב"י זה מאמר לתווך יש בפנים המבואר וע"פ

התורה. במעלת פרט (גם) הוא טוב" שם "כתר כי – 37

לזח"א68) ובלקולוי"צ ואילך. 193 ס"ע ח"ד [המתורגם] לקו"ש גם ראה

אלא כתרים מהג' למטה שהוא משמע גביהן על עולה וכש"ט מהלשון כב: ע'

גביהן. על שעולה

פרט69) (גם) הוא טוב" שם ב"כתר ר"ש שכוונת – בפנים המבואר ע"פ

דלכאורה: זו, משנה חלוקת טעם ג"כ לבאר יש – התורה בלימוד

בתלמוד זהיר "הוי יהודה ר' למאמר זה מאמר בין השייכות מהי א)

זדון"? עולה תלמוד ששגגת

– הפוך בסדר צ"ל הי' המאמרים "וכתרdligznב) ר"ש aehמאמר my

משנה לתוכן שקרוב גביהן" על וכבודf"ptlyעולה כו' תלמידך כבוד "יהי

מ"ו), שם אבות – מכובד כו' המכבד כל (והרי כו'" ר"יk"g`eחברך מאמר

משנה לתוכן שקרוב כו'" בתלמוד זהיר שחבירךf"g`ly"הוי כו' גולה "הוי

deniwi?(כאן לאבות אבות נחלת (וראה כו'" בידך (התלמוד)

המדברים ראש שהוא מפני ה"ז – לר"ש* קודם שר"י בכ"מ שמצינו [ואף

ר"ש אחדים שבמקומות מה ומתורץ י"ל ועפ"ז – ב). לג, מפניmcew(שבת –

המדברים)**:iptlשהי' לראש ר"י נתמנה (שאז דשבת העובדא

ספר70) ב. יב, בא (ראב"ע "שנה" לשון גם היא ד"משנה" להעיר

שנה). ע' ולהרד"ק ג'נאח בן יונה לר' השרשים

.'d dpyn olic wxta `nbecl d`x ± dnvr zg` dpyna elit`e ;('` wxt cal) a"eike mipnfd xcq t"r excqp llka zea`c mixn`nd m` r"li la` (*

.y"x mcwed n"kay dn mb dyw f"trc ± siqedl cere .i"xc exec ixg`l xeca i"ayxy dteqa n"dita m"anxd zncwd lr eywd xake (**

i"x l"v f`y ± (ynn cg` oipra mb ± ile`e) zg` daiqna mxeaicyk wx jiiy df la`y`xcvne .cg` oipra xeac `le llka daiqn o`k oi` ± c"ecpa la` 'ekokez

.[l"pk ,jetd xcqa eidiy xzei mi`zn mixn`nd

oeyln) dcedi 'xy `l` ;dvxpd cenil ote`a zexidfd ± mixn`nd ipyl cg` okez ik ,oaen mipta x`eand t"red`cedxacn (zligza" lr xidfdl jixvy dceardzbby

.(zlefda lertl) "aeh my xzk"c ote`a l"v df cenil mby ,ezpne` ezxezc (± `ed ecenilk) ote`a cenil c"r xacn i"ayx eli`e ,"cenlz
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הרי72ב"זהר"71נאמר רשב"י, של הסתלקותו שביום

ברזין ביותר גבוהות להשגות הגיע עצמו שהוא לכך בנוסף

גם73דאורייתא הוא ,dlibדלא קדישין "מילין לתלמידיו

עתה). עד גילינו שלא קדושים (=דברים השתא" עד גליאן

לגבי רשב"י של הכללית עבודתו לדרך בהתאם וזאת,

גילו לא התורה, ברזי שעסקו אחרים תנאים התורה: רזי

לאחרים היה74אותם רשב"י של ענינו ואילו .cegi`בין

ה"גליא" לבין התורה75ה"סתים" חלק את גילה הוא –

לאיחוד דומה שזה לומר ויש העולם. מן ונעלה "רז" שהוא

שעה". "חיי לבין עולם" "חיי בין

.‡È
ÈÈÁ" ÔÈ·Ï "ÌÏÂÚ ÈÈÁ" ÔÈ· „ÂÁÈ‡ :¯‰· ˙˘¯Ù

"‰Ú˘
שעה" "חיי לבין לעולם שמעל עולם" "חיי בין החיבור

בהר: פרשת של התוכן הוא

של בענינים מתעסקים כאשר שגם מודגש, בפרשה

מן הנעלה סיני" "בהר זאת עם ביחד קיים וטבע, "ארץ"

סיני, בהר מפרשת חלק הם אלו ענינים מכך: ויותר הטבע,

סיני. בהר תורה מתן כוונת מביצוע

כולה, את הכולל הפרשה, בתחילת מתבטא זה דבר

החתום אחר הולך (והכל ):76ובסופה

שמיטה, מצות על מדובר הפרשה בתחילת

אדמה, בעבודת המתעסק יהודי אצל שגם שמשמעותה,

מה תאמרו "וכי לשאול עשוי הוא התורה שלפי באופן

לה'" "שבת שהיא שנה תהיה כדלעיל, שבה77נאכל", ,

התורה ללימוד סיני", ל"בהר יתמסר דאגות,78הוא ללא ,

שם עליו ומשפיע מאיר דיוק: וביתר אומנותו. שתורתו כמי

"שבת – לטבע.dl'הוי"ה שמעל – "

("על יותר גדול חידוש זה בענין יש הפרשה ובסוף

מוחלטת ירידה שזוהי לנכרי" ש"נמכר מי שאפילו הסדר"),

קיימת אשר עד לנכרי משתעבד שהוא לעולם, יחסית גם

– כמותו" אני "אף יאמר שהוא אמת בתורת אפשרות

התורה אומרת כך על ש"לא79גם בלבד זו שלא ,

בעניני היהודי על לשלוט יכול אינו אחד שאף תעשו...",

לשלםתו נאמן ה', "אני – מכך יותר אלא ומצוות, רה

:80שכר"

ומתגלה למטה יורד האלוקי שהאור מראה, השכר ענין

להשגתו. ויורד האדם, אצל מאיר המצוה, קיום עלֿידי

פני על להתעלות יכול לנכרי שנמכר מי אפילו כלומר,

לטבע שמעל ה'", ל"אני ולהגיע לרבו, .81השעבוד

,c"kyze b"kyz a"eda t"y zegiyn)
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וש"נ.71) ואילך, 131 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה – זה סעיף לכללות

א.72) רצא, שם גם וראה ב. רפ"ז, אד"ז

נד73) ס"ע תרל"א והחרים המשך סע"ב. דש, בעומר הל"ג שער סדור

ואילך.

א.74) יג, חגיגה רע"א. קיט, פסחים גם וראה ב. קה, זח"ג

לברך75) אדם חייב המשך ועייג"כ ואילך. נב ע' שם והחרים המשך

פכ"ה. תרל"ח

א.76) יב, ברכות

ב.77) כה, פרשתנו

עה"פ.78) ועוד ספורנו ראה

(79c"reאת לפטור אני "יכול ב) מה, (סוכה שאמר ברשב"י מצינו זה

הוא ועונש דין עליהם שיש אלה שגם – הדין" מן כולו העולם אותםxhetכל

הם התורה שעונשי הענין ג"כ כולל לקו"שoewiz(שזה וראה להנענש).

ואילך. 388 ע' לקמן ואילך. 267 ס"ע ח"ג [המתורגם]

כי80) העונש, ענין "אלקיכם", בכתוב אומר ואינו וברש"י. פרשתנו סוף

בו. שייך אינו

(81.196ֿ7 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה ראה



כז

מצות דרבנן

השבע מצות דרבנן הן במלכות )ותרי"ג מצות התורה 
הן בז"א(.

זהו שהן מדבריהם, עולם הדיבור, מלכות1.
והן שבע, כי מלכות היא בחינת בת שבע, אלישבע2.
)תורת לוי יצחק עמ' שיב(

נישואין

איש  יחוד  לגבי  מיוחדת  מעלה  יש  שמונה  למספר 
ואשה.

ח' — רומז על הוי' אדני, שיש בהם שמונה אותיות, 
והוא הוא יחוד ז"א ונוקבא, והוי' בהיכל קדשו3.

והוא  שמונה,  המספר  נרמז  הנישואין  ובהתחלת 
והשבע  יחד  והכלה  החתן  על  החופפת  )אחת(  חופה 

ברכות.
ח' — היא בינה, הספירה השמינית,

ו' — היא חופפת על ז"א, בחינת זכר,
פה — וגם על מלכות, מלכות פה4, בחינת נקבה.

בלבד,  מלכות  על  החופפת  חופה,  בחינת  עוד  ויש 
והוא הדעק טוך. והוא מה שתפארת דז"א נעשה כתר 

למלכות5.
)ליקוטים ואגרות עמ' שפה(

דור ישרים יבורך6.

על  רומז  מנצפ"ך,  פעמים  ב'  מספר   — ישרי"ם 
גבורות.

דור ישרים יבורך — היינו שהגבורות נמתקו לגמרי, 
ואז הם מעולים מהחסדים.

)ליקוטים ואגרות עמ' שכה(

1( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.
2( עיין זח"ג לח, ב ובמקדש מלך ורמ"ז שם.

3( חבקוק ב, כ.
4( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.
5( לקוטי תורה שיר השירים מז, ד. 

6( תהלים קיב, ב.

מצא אשה, מצא טוב7.

מצא — תיבה זו רומזת על יחוד זכר ונקבה.
הולד,  יצירת  קודם  יום  הארבעים  הוא   — מ' 

שמכריזין בת פלוני לפלוני8.
צ"א — גימטריא הוי"ה אדנ"י, רומז על זכר ונקבה.
)ליקוטים ואגרות עמ' רב(

אמונת, זה סדר זרעים9.

כלומר, קיום מצות זרעים, שהוא ענין הזיווג, כדברי 
רז"ל10 על הפסוק11 בבקר זרע את זרעך, הוא רק בדרך 
אמונה, ולא בשכל אנושי. כי על פי שכל די לו להפקיע 
את עצמו ולפרנס את עצמו, ולמה לו לקחת רחיים על 
צווארו, רק הוא מפני אמונה שלמעלה מן השכל לגמרי.

אשה  ומה'  אבות  נחלת  והון  בית  שכתוב12  זהו 
משכלת.

בית והון — יכול להיות מאבות, מוחין.
דלעילא,  הוי'  משם  הוא  זיווג,   — משכלת  אשה 

שלמעלה ממוחין13.
)ליקוטים ואגרות עמ' קצז(

האשה נקנית בשלשה דרכים, בכסף בשטר ובביאה14.

כסף — הוא חסד, קו הימין.
שטר — הוא גבורה, קו השמאל.

ביאה — היא תפארת, קו האמצעי15.
שהחוט  התיקון,  שבעולם  קוים  השלשה  והיינו 
המשולש לא במהרה ינתק16, היפך עולם התהו, שהיה 

רק בבחינת שני קוים, פירוד, שניתק במהרה.
)ליקוטים ואגרות עמ' שטו(

7( משלי יח, כב. נוסח התנאים.
8( סוטה ב, א.

9( שבת לא, א.
10( יבמות סב, ב. 

11( קהלת יא, ו.
12( משלי יט, יד.

13( ועיין בראשית רבה ריש פרשת ויצא.
14( קידושין פ"א מ"א.

15( ראה אור התורה ויצא קעה, ב.
16( קהלת ד, יב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כח
חוברת ח

שתדלנות בקזיל ארדא
נסיעה בחזרה הביתה, מכמה טעמים: כדי  ועלי היה להתחיל לחשוב על  לו הזמן,  בינתיים אץ 
לשמור על הדירה, כדי לנצל את השפע הגשמי שבעיר ולא לאבד את הקשרים במקום, וכדי לדאוג 
למשלוח חבילות מזון לבעלי באמצעות תחבולות שונות - חבילות שיכולות היו להישלח רק מערים 

שבהן ישנם יותר מוצרים.

לא הכל יכלו לשלוח חבילות ל"פושע" שכזה, שכן היתה בכך משום סכנה לשולח; אולם במקרה 
זה גילו אנשים רבים דרגות גבוהות ביותר של טוב לב, ופעלו לשם כך במסירות נפש, כשהם מעמידים 
עצמם בסכנה ממשית. ישלם ה' שכרם הטוב על כך. בחזרתי לביתי דאגתי לכך ככל שהיה באפשרותי.

לנסיעתי חזרה הביתה היה טעם נוסף - פשוט, כדי שמספר האוכלים יקטן באחד, וכך יהיה צורך 
לדאוג למזון רק עבור אדם אחד. החלטנו איפוא שאסע בחזרה לביתי.

באותם ימים החלו לפקוד את הכפר גלי חום כבדים, וחששתי שאם אשאיר את בעלי שם לבדו 
קזיל ארדא כדי להשתדל במשרדי  נסעתי איפוא לעיר המחוז  יוכל להחזיק מעמד.  - לא  זו  בתקופה 
הנ.ק.וו.ד., מתוך תקווה שיסכימו להעביר אותו לעיר זו, שבה היה קיבוץ יהודי של יהודי בוכרה, ובכלל 

- תנאי החיים שם היו טובים יותר מבציאילי.

בקזיל ארדא היו רב ושוחט - שני אחים שעבדו בשעות היום בצחצוח נעליים1 כשהם יושבים על 
שרפרף ברחוב, כנהוג באותם מקומות, וכשסיימו את עבודתם - עסקו במשרותיהם הרוחניות.

בקזיל ארדא פגשתי גם יהודי מיקטרינוסלב, שהוגלה לשם באשמת בורגנות2, ולאחר שסיים לרצות 
את תקופת גלותו - הקים בעיר עסק מצליח והעביר אליה את משפחתו. הוא הכיר אותנו, כמובן, ורצה 
לסייע לי ככל שהיה ביכולתו, אבל לאכול אצלו לא יכולתי, מטעמי כשרות. הוא הפנה אותי לשוחט 
מהומיל, גולה לשעבר, שנמנע ממנו לשוב לעירו ולכן השתקע שם אף הוא. אכלתי איפוא אצל השוחט, 

והתגוררתי אצל היהודי מיקטרינוסלב.

בקזיל ארדא שהיתי עשרה ימים, שבמהלכם חיפשתי עצות שונות כדי להצליח במשימתי להעביר 
לשם את בעלי. בין השאר הגשתי בקשה - שנכתבה על ידי עורך דין גדול, שמכריי המליצו לי עליו - 
בהתבסס על כך שבעלי אינו בקו הבריאות, ושהוא זקוק לטיפולים רפואיים הקיימים רק בעיר הגדולה.

פעמים  שלוש  הליכה  שכללה  בעיר,  שלי  ההמתנה  תקופת  ולאחר  השתדלנות,  כל  לאחר  אולם 
למשרדי הנ.ק.וו.ד. וחילופי שאלות ותשובות דיפלומטיים - קיבלתי מענה, שלפיו כל הדרוש לבעלי 
מבחינה רפואית ישנו גם בציאילי, ואין צורך להעביר אותו לעיר אחרת. בסוד נודע לי שעל תיק האסיר 

של בעלי הופיעה הוראה בכתב: אסור לו לגור בין יהודים!

ככל שהדבר לא היה נעים - נאלצתי להכיר בכך שהמצב יישאר ללא שינוי. מחוסר ברירה, קניתי 
אי אלו דברים שלא ניתן היה להשיגם בציאילי, ונסעתי לשם בחזרה.

כשהמצב אינו טוב, ומנסים לשנות אותו קמעא, והניסוי אינו מוביל לתוצאות טובות - ההשפעה על 
מצב הרוח היא קשה מאוד. אך "בלעתי" גם אכזבה זו.

סיכמתי עם אחד הגולים, יהודי, שיעבור לגור עם בעלי בחדרו, כדי שלא יישאר תמיד לבדו.

1( ראה לקמן ע' 000.
2( כינוי למעמד בעלי העסקים והמקצועות החופשיים )בניגוד למעמד הפועלים(, שהיה פסול בעיני השלטונות הסובייטיים.

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



כט
שבתון  שבת  השביעית  ובשנה   – ד  כה, 
יהיה לארץ שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא 

תזמור

בעבודת  מותרין  שיהו  התקינו  דינו  ובית  גמליאל  רבן  א. 
הארץ עד ראש השנה.

תוספתא שביעית פרק א הלכה א.

רבן גמליאל ובית דינו התקינו וכו', לפום מאי דמסיק רב 
ישמעאל  כר'  ס"ל  וב"ד  דר"ג  ד'  דף  דמ"ק  רפ"ק  בגמ'  אשי 
דמדאורייתא ליכא איסור כלל לחרוש כל ערב שביעית אלא 
דהלכה למשה מסיני היא, שבזמן הבית אסור בעבודה ל' יום 
לפני ראש השנה, ושמאי והלל הוסיפו על ההלכה וגזרו שיהו 
העצרת.  עד  האילן  ובשדה  הפסח  עד  הלבן  בשדה  אסורין 
שהתנו  מעיקרא  שם  למ"ש  צריכינן  לא  המסקנא  ולפי 
בדידהו כל הרוצה לבטל יבא ויבטל, שחששו שמא יתקלקלו 
הקרקעות ע"ש, אלא לא תקנו שמאי והלל אלא להוסיף על 
התוספת  שייך  שלא  ההלכה  בזמן  דוקא  ומיהו  ההלכה  זמן 

אלא היכא דאיכא העיקר.
דומיא  התקינו  הכא  דקתני  מאי  לפרש  צריכים  ולפ"ז 
יוחנן בן זכאי )סוכה מא.(  דההיא דמפרש תלמודא גבי רבן 
דיום הנף מאי התקין דרש והתקין, ה"נ דרשו כמ"ש התו' שם 
המים  ניסוך  עם  שביעית  לתוספת  יש  שייכות  מאי  דדייקי 
המים  ניסוך  נטיעות  עשר  הדדי  כי  להו  שונה  מקום  דבכל 
וערבה הלכה למשה מסיני אלא למילף מה ניסוך המים דוקא 

בזמן הבית אף תוספת שביעית לא אסיר אלא בזמן הבית.
נמצא דבמהרה יבנה בית המקדש1 ויחזור הדבר לאיסורו 
ג'  דין  בין  נפקותא  דאיכא  באופן  השנה  ראש  לפני  יום  ל' 

1( עיין עוד בענין זה ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת אמור סימן קט, ובהנסמן 

שם. פרשת שמיני סימן סט, ובהנסמן שם. פרשת קדושים סימן קלא. ועוד.

והיינו  גמליאל,  רבן  תקנת  לאחר  אפילו  וכו'  ובעשר  אילנות 
טעמא דהרמב"ם ז"ל בפרק ג' אף על גב דפסק כתקנת רבן 

גמליאל מכל מקום פסק גם כן לדין ג' אילנות וכו'.
חסדי דוד2 על תוספתא, ועיין גם כן רבינו נתן אדלר ז"ל 

מס' שביעית פ"ב מ"א

כה, מו – והתנחלתם אתם לבניכם אחריכם 
בני  ובאחיכם  תעבדו  בהם  לעלם  אחזה  לרשת 

ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך

ביישוב  כתב  שבת  מסכת  ריש  הרשב"א  בחידושי  ב. 
קושית תוס' דבחצי עבד ליכא עשה דלעולם בהם תעבודו, 
ושיח יצחק ריש חגיגה תמה עליו מש"ס דגטין ל"ח דמדמה 

ש"ס שפחה גמורה לחצי שפחה וחצי בן חורין.
וכבר ידע פרמכ"ת מה שדרכי לתרץ על קו' זו ואשתקד 
אמרתי סברא מחודשת בענין זה די"ל דלא שייך לעולם בהם 
תעבודו אלא היכי דשייך והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם 
לרשת אחוזה והיינו עבד הראוי לולדות שבניו ובני בניו יהיו 
עבד עולם לבניו אחריו ובוודאי שאין לחלק בזה בין עבדים 
שיולידו  שראוי  ממין  שהוא  כל  וכדומה  ואיילונית  סריסים 
לאדון, משא"כ מי שחציו עבד דלא משכחת לי' ולדות לאדון 
בהם  לעולם  נמי  שייך  ולא  אחוזה  לרשת  שייך  לא  ממילא 

תעבודו, זה נ"ל.
המקדש  יבנה  דמהרה  חורין  בן  וחצי  שפחה  בחצי  וא"כ 
שפיר  שייך  שלו  הולדות  ויהי'  עברי  לעבד  למוסרה  ויכול 
לעולם בהם תעבודו ושפיר מדמה ש"ס שפחה גמורה לחצי 

שפחה לענין זה.
שו"ת חתם סופר אהע"ז סי' קנא

2( ר' דוד פאדרו ז"ל, מח"ס משכיל לדוד על פירש"י עה"ת, ועוד.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח

אגרות קודש
 ב"ה,  ה' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום החמישי, בו כותב ע"ד הפרעות שיש לו בשינה וכו' ושאל דעת רופא ולע"ע 

לא עזר לו.

וכן את התפילין שלו שתהיינה כשרות כדין,  הנה לכל לראש צריך לבדוק את המזוזות בדירתו 

ובכל יום חול קודם תפלת הבוקר יפריש פרוטות אחדות לצדקה, ואחרי התפלה בכל יום גם בש"ק ויום 

טוב, יאמר השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - ומה טוב שלא רק ביום ילבש טלית 

קטן בדוק בציציותיו אלא גם יישן בטלית קטן וכדברי האריז"ל בזה )הובאו ע"י רבנו הזקן בסידורו הל' 

ציצית(, ואז תקותי חזקה שיסתדרו עניניו.

אלא שכיון שלכל דבר צריכה להיות אחיזה בטבע, ובטח הרופא יתן לו איזה כדורים וכיו"ב, יקחם 

כהוראת הרופא, אבל יסיח דעתו לגמרי מענין הפרעות הנ"ל ואז כנ"ל לאט לאט במשך זמן לא ארוך יחזור 

לאיתנו ככל האדם, וככל שיסיח דעתו יותר ויוסיף בבטחונו בהשי"ת בורא עולם ומנהיגו יתוסף בברכות 

השי"ת והצלחתו בהנ"ל ובכל עניניו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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àë(à)ïøäà éða íéðäkä-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¡¬Ÿ¤©«Ÿ£¦−§¥´©«£®Ÿ
:åénòa ànhé-àì Lôðì íäìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤½§¤¬¤«Ÿ¦©−̈§©¨«

i"yx£ÌÈ�‰k‰ŒÏ‡ ¯Ó‡∑(ת"כ פ"ה, הּקטּנים(יבמות על ּגדֹולים להזהיר ואמרּת, אמר :.Ô¯‰‡ È�a∑(לה יכֹול(קידושין ¡…∆«…¬ƒְְְְְְֱִִִַַַַַָָֹ¿≈«¬…ָ
הּכהנים לֹומר: ּתלמּוד ‡‰¯Ô.חללים? È�a∑ּבמׁשמע מּומין ּבעלי ‡‰¯Ô.אף È�a∑אהרן ּבנֹות nhÈŒ‡Ï‡.ולא ְֲֲִִַַַָֹ¿≈«¬…ְְֲִֵַַַָ¿≈«¬…ְְֲַֹֹ…ƒ«»

ÂÈnÚa∑(ת"כ)מצוה מת יצא עּמיו, ּבתֹו ׁשהּמת .ּבעֹוד ¿«»ְְְִֵֵֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr fl zegiy ihewl)

הּקטּנים על ּגדֹולים א)להזהיר כא, (רש"י ְְְְִִִַַַַ
ּבניו ואל אהרן אל מׁשה "וידּבר נאמר להּלן ּדהּנה לבאר, ויׁש לכאֹורה. ּכמיּתרֹות נראֹות הּמתחיל ּבּדּבּור הּכהנים" "אל ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻהּתבֹות

על קאי אליהם" ׁש"ואמרּת לפרׁש אין לּמה קׁשה: זה ּולפי הּכהנים". על ּדין ּבית "להזהיר מפרׁש ורׁש"י יׂשראל", ּבני ּכל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹואל

"אל ׁשּנאמר ּכיון אבל ּדין? הּכהניםהּכהניםּבית על לׁשמר מזהרים הּגדֹולים הּכהנים להם: מתיחסת ׁש"אליהם" מּובן ," ְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻ

רמב"ןהּקטּנים. ְִַַ

(á)ì-íà ékBzáìe Bðáìå åéáàìe Bnàì åéìà áøwä BøàL ¦µ¦¦§¥½©¨−Ÿ¥¨®§¦´§¨¦½§¦§¬§¦−
:åéçàìe§¨¦«

i"yx£B¯‡LÏŒÌ‡ Èk∑(ת"כ)אׁשּתֹו אּלא "ׁשארֹו" .אין ƒƒƒ¿≈ְְִֵֵֶָ

‡‰¯Ôא È�a ‡i�‰ÎÏ ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿»¬«»¿≈«¬…
:dnÚa ·‡zÒÈ ‡Ï ˙ÈÓ ÏÚ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿«ƒ»ƒ¿»«¿«≈

È‰e·‡ÏÂב dn‡Ï dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï Ô‰l‡∆»≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈¿ƒ≈¿«¬ƒ
:È‰eÁ‡ÏÂ dz¯·ÏÂ d¯·ÏÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּקטּנים. על ּגדֹולים להזהיר ואמרּת. אמר ְְְְְְֱִִִַַַַַָָֹ(א)

קיד.). (יבמֹות רּבֹותינּו מּדברי רּׁש"י ְְְִִִֵֵַַָלׁשֹון

ּבטמאת נסּיע ׁשּלא לֹומר הּזאת ְְְְְֶַַַַַַָָָֹֹֻוהאזהרה

רּבֹות אזהרֹות ּבזה ּובאּו ּבּידים. ְְִִֶַַַַַַָָָָהּקטּנים

ּבדם (ׁשם) רּבֹותינּו מדרׁש ּכפי ְְְִִֵַַַָָָּבּתֹורה

וט אּסּוריןּובׁשרצים לכל נלמד ּומהם מאה, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֻ

עליו ׁשּיעברּו מהן ּבאחד נסּיע ׁשּלא ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבּתֹורה

אין עצמן לדעת הם יעׂשּו אם אבל ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָהּקטּנים,

להפריׁשם. עליהם מצּוין ְְְֲִִֵֶַָָֻאנּו

ÌÚËÂהּכהנים אל אמר מדרׁשֹו, ּפי על הּכתּוב ¿««ְֱֲִִִֶַַַָָֹֹ

יּטמאּו, ׁשּלא אליהם ותאמר ְְְְֲִֵֶֶַַָֹֹֹותחזר

ּכל ׁשּיהיּו להזהירם ׁשּיצּוה האזהרֹות, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָורּבּוי

הּקטּנים. ּגם מּזה נׁשמרים אהרן ְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹּבני

¯Ó‡Âאל אמר הּפׁשט, ּבדר אברהם רּבי ¿»«ְְְֱִֶֶֶַַַָָָֹ

ּכי למעלה, הּנזּכרת הּפרׁשה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹהּכהנים

ואמרּת העם, את והּמזהירין הּתֹורה מֹורי ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהם

ואינֹו לׁשמרם. חּיבים לבּדם ׁשהם הּמצֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָלהם

ָנכֹון.

ÏÚÂּכמֹו אמר טעם הּכתּוב, ּבפׁשט ּדעּתי ¿«ְְְֱִִַַַַַָֹ

ב), ה (ּתהּלים ה' האזינה אמרי ְֲֲִִִֵַַַָָּדּבר.

וכן: כא). כב (מׁשלי אמת אמרים וכן: ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָּדברי,

כד (יהֹוׁשע ה' אמרי ּכל את ׁשמעה היא ְְְִִִֵֵַָָָֻּכי

(ׁשמֹות אליו ודּברּת ּפרעה אל ּבא ּוכתיב: ְְְְְִִֵֶַַָָֹֹכז).

אהרן אל מׁשה וידּבר ואמרּת, ּכמֹו א), ְְְְֲֵֶֶַַַַָָֹט

קחּו הּנֹותרים ּבניו איתמר ואל אלעזר ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָואל

וּיאמר. ּכמֹו יב), י (לעיל הּמנחה ְְְִֵֶֶַַָֹאת

ÔÎÂיׂשראל ּבני אל ּדּבר הרּבה: ּבמקֹומֹות ¿≈ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

אׁשר ּבּפרׁשּיֹות נאמר והּוא אליהם, ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָואמרּת

הענין, לחמר אֹו מאד, להם להזהיר ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹירצה

יאמר: וכן ּבהּנה, לחטא מרּגלים להיֹותם ְְְְְִִֵֵַַָָָֹֹֻאֹו

וכמֹוהּו: אליהם. ואמרּת הּכהנים אל ְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹאמר

אל ואמרּת הל יׂשראל אלהי ה' אמר ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹּכה

אמר ּכה אליו ואמרּת יהּודה מל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹצדקּיהּו

אל ּדּבר ׁשּטעמֹו ב), לד (ירמיה וגֹו' ְְְֲִֵֶֶַַָה'

אל הּתקעית האּׁשה וּתאמר וכן: ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹצדקּיהּו,

וּתׁשּתחּו ארצה אּפיה על וּתּפל ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמל

ד), יד (ׁשמּואלֿב הּמל הֹוׁשעה ְִֵֶֶֶַַָֹוּתאמר

הֹוׁשיעה וּתאמר הּמל אל האּׁשה וּתדּבר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכמֹו

.ֶֶַהּמל

‰p‰Âאליהם ואמרּת הּכהנים אל אמר טעם ¿ƒ≈ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָֹֹ

אליהם, ואמרּת הּכהנים אל ּדּבר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכטעם

וענינֹו, אליהם, ואמרּת יׂשראל ּבני אל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדּבר

ּכענין ּככה, להם ותאמר ּבׁשמי העם אל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּדּבר

ּפרעה אל כו).ּבא ז (ׁשמֹות אליו ואמרּת ְְְְֵֶַַָָָֹֹ

יׂשראל" ּבני אל "ּדּבר טעם ּכי יאמרּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹורּבים

ׁשּיתאּספּו יׂשראל ּבני אל ּדּבר קריאה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכטעם

אל אמר וכן ּככה, אליהם ותאמר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאלי

ויׁשמעּו. ׁשּיּקבצּו ְְְְֲִִִֶַָֹהּכהנים

,ÌÈ�‰k‰ ÌÚËÂּבעניני הם אׁשר ּבּמצֹות ּכי ¿«««…¬ƒְְְֲִִִֵֵֶַָ

ּבניו, ואל אהרן אל יאמר: ְְֲֶֶַַַָָָָֹֹהּקרּבנֹות

הענינים ּכי "הּכהנים", ּבׁשם יזּכירם ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹולא

ּבכאן אבל הּקדׁש, ּבמעלֹות אֹו ּבקרּבנֹות ְְְְֲֲֵֶַַַָָָָֹההם

ּבעת אפּלּו לעֹולם ּבמת יּטמאּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹיזהיר

ּבעצמם, להם מעלה והיא ּבּמקּדׁש, יבאּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ּבעבּור ּכי לאמר הּכהנים, הּכתּוב הזּכיר ְְֲֲִִִִֵַַַָָֹֹּולכ

להם יאמר אלהינּו ּומׁשרתי ה' ּכהני ְְֱֲֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹׁשהם

יּטמאּו ולא ּבעצמם ּוגדּלה ּכבֹוד ְְְְְְֲִִֶַָָָָֹֻׁשּינהגּו

הּכלל מן מּוצאים החללים והּנה ְְְֲִִִִֵַַָָָָלעֹולם.

ֶַהּזה.

,‡nhÈ ‡Ï ÌÚËÂיּטּמא ׁשּלא להם ׁשּתאמר ¿««…ƒ«»ִֶֶֶַַָָֹֹ

יּמׁש אֹו ּבעּמיו. לּנפׁש מהם אחד ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכל

ד), (ּבּפסּוק למּטה הּמזּכר ּבעּמיו" "ּבעל ְְְְֶַַַַַָָָָֻאל

וטעם ּבעּמיו. הּבעל יּטּמא לא לנפׁש ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָֹוׁשעּורֹו:

(ׁשמּואלֿב יהּודה מּבעלי ּכמֹו: ּבעּמיו, ְְְְֲִֵֵַַַַָָּבעל

הּנכּבדים ח), טז (יׁשעיה גֹוים ּבעלי ב), ְְְֲִִִֵַַַָָו

עּמֹו אין ּבעליו מּלׁשֹון: האדֹונים, אֹו ְְֲִִִֵֶָָָָּבהם,

ּכי ז), ּפסּוק (ׁשם הּבית ּבעל יג), כב ְִִַַַַָָ(ׁשמֹות

אדֹונים. יּקראּו ְְֲִִִִַָָהּנכּבדים

,¯Ó‡Èאת להחל ּבעּמיו נכּבד יּטּמא לא …«ְְְִִֵֵַַָָָָֹ

הּכהן, למעלת ּכי הּכתּוב יפרׁש ְְְֲִֵֵַַַַָָֹּכבֹודֹו.

והּנכּבד הּגדֹול להיֹות ראּוי ׁשהּוא ְְְֲִִֶַַַָָָּבעבּור

ּבטמאת מעלתֹו יחּלל ׁשּלא יזהירּנּו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֻּבעּמיו,

על יעלה ׁשּלא ּבזה, הּכתּוב ויתּכּון ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּמתים.

אל ּבבאם אּלא האזהרה ׁשאין לֹומר ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּדעּתנּו

הּפרׁשה ּבכל וכן ּבּקדׁש, לׁשרת מֹועד ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאהל

היא אביה את למעלתם, הּכל ּכי ְְֲִִִִֶַַַָָָָֹיזהיר,

(ּפסּוק זרעֹו יחּלל ולא ט), (ּפסּוק ְְְְֵֶֶַַַָָֹמחּללת

יסּתאב לא אנקלּוס: ׁשל ּתרּגּומֹו וכן ְְְְְִֵֶַַָָֻטו).

ּכהנים ּובתֹורת לאחלּותיּה. בעמיּה ְְְֲֲִֵֵַַַַָֹרּבא

ׁשּכתב ּכמֹו ּבאׁשּתֹו, ּבבעל נדרׁש ד) ְְְְְְִִֶַַַַָָ(ּבּפסּוק

ִַרּׁש"י.

xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i oey`x meil inei xeriy

(â)Léàì äúéä-àì øLà åéìà äáBøwä äìeúaä Búçàìå§©«£Ÿ³©§¨Æ©§¨´¥½̈£¤¬Ÿ¨«§¨−§¦®
:ànhé dì̈−¦©¨«

i"yx£‰·B¯w‰∑הארּוסה את ס)לרּבֹות יבמות LÈ‡Ï.(ת"כ. ‰˙È‰Œ‡Ï ¯L‡∑למׁשּכב.‡nhÈ dÏ∑צז)מצוה יבמות .(ת"כ. «¿»ְֲֶַָָ¬∆…»¿»¿ƒְְִָ»ƒ«»ְִָ

(ã):Blçäì åénòa ìòa ànhé àì¬Ÿ¦©−̈©´©§©¨®§¥−©«
i"yx£‡ÏBlÁ‰Ï ÂÈnÚa ÏÚa ‡nhÈ∑(ת"כ)ּפׁשּוטֹו וכן עּמֹו. ּבעֹודּה ּבּה מחּלל ׁשהּוא ּפסּולה, לאׁשּתֹו יּטּמא לא …ƒ«»««¿«»¿≈«ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻ

'ׁשאר' ּובאיזה מצוה. מת ׁשאינּה קֹוברין, לּה ׁשּיׁש עּמיו, ּבתֹו ׁשהּוא ּבעֹוד ּבׁשארֹו, ּבעל יּטּמא לא מקרא: ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשל
מּכהּנתֹו הּוא להתחּלל 'להחּלֹו', ׁשהיא ּבאֹותֹו .אמרּתי? ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ

(ä)eçlâé àì íð÷æ úàôe íLàøa äçø÷ eçø÷é-àì«Ÿ¦§§³¨§¨Æ§Ÿ½̈§©¬§¨−̈´Ÿ§©¥®
:úèøN eèøNé àì íøNááe¦̧§¨½̈¬Ÿ¦§§−¨¨«¤

i"yx£‰Á¯˜ eÁ¯˜ÈŒ‡Ï∑(ת"כ)אּלא ?ּכ על הזהרּו יׂשראל אף והלא מת. כ)על מכות לו. ּביׂשראל(קידושין ׁשּנאמר לפי …ƒ¿¿»¿»ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
א) יד מהּכהנים(דברים יׂשראל ויּלמדּו "ּבראׁשם". לֹומר: ּתלמּוד הראׁש? ּכל על חּיב יהא לא יכֹול עיניכם". "ּבין :ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ּבמׁשמע, הראׁש ּכל להּלן אף הראׁש, ּכל ּכאן מה "קרחה", ּביׂשראל להלן ונאמר "קרחה" ּכאן נאמר ׁשוה: ְְְְְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבגזרה
מת על ּכאן אף מת, על ּלהּלן ּומה ּבראׁש, ׁשּיּקרח מקֹום eÁl‚È.ּכל ‡Ï Ì�˜Ê ˙‡Ùe∑ּביׂשראל ׁשּנאמר (לעיללפי ְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ¿«¿»»…¿«≈ְְְֱִִֵֶֶַָ

הּקרּוייט) ּדבר על אּלא חּיב ׁשאינֹו יגּלחּו", "לא נאמר: לכ ּוברהיטני? ּבמלקט לּקטֹו יכֹול תׁשחית". "ולא :ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּתער וזהּו הׁשחתה, ּבֹו ויׁש Ë¯N˙."ּגּלּוח" eË¯NÈ ‡Ï Ì¯N··e∑ּביׂשראל ׁשּנאמר כח)לפי יט לנפׁש(לעיל "וׂשרט : ְְְִֵֶַַַַָָƒ¿»»…ƒ¿¿»»∆ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

על לחּיב – ׂשרטת" יׂשרטּו "לא לֹומר: ּתלמּוד אחת? אּלא חּיב יהא לא ׂשריטֹות, חמׁש ׂשרט יכֹול תּתנּו". ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹלא
ׂשרטת ׁשהיא יֹודע ואני – יׂשרטּו" "לא לכּתב: לֹו ׁשהיה לדרׁש, היא יתרה זֹו ׁשּתבה ּוׂשריטה; ׂשריטה .ּכל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ

(å)ék íäéäìà íL eìlçé àìå íäéäìàì eéäé íéLã÷§¦³¦«§Æ¥´Ÿ¥¤½§´Ÿ§©§½¥−¡«Ÿ¥¤®¦Á
:Lã÷ eéäå íáéø÷î íä íäéäìà íçì ýåýé éMà-úà¤¦¥̧§Ÿ̈¹¤¯¤¡«Ÿ¥¤²¥¬©§¦¦−§¨¬«Ÿ¤

i"yx£eÈ‰È ÌÈL„˜∑(ת"כ)ּבכ ּדין ּבית יקּדיׁשּום ּכרחם רמב"ן.על ¿…ƒƒ¿ְְְִִֵַַָָָ

(æ)àì dLéàî äLeøb äMàå eçwé àì äììçå äðæ äMà¦¨̧Ÿ¨³©«£¨¨Æ´Ÿ¦½̈§¦¨²§¨¬¥«¦¨−´Ÿ
:åéäìàì àeä Lã÷-ék eçwé¦®̈¦«¨¬−¥«Ÿ¨«

i"yx£‰�Ê∑אֹו ּכרתֹות, חּיבי ּכגֹון לּה, האסּור יׂשראל ּבעילת ׁשּנבעלה …»ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ממזר אֹו סא)נתין, ּגרּוׁשה∑ÏÏÁ‰.(יבמות ּבת אֹו ּגדֹול, מּכהן אלמנה ּבת ּכגֹון ׁשּבּכהּנה, הּפסּולים מן ׁשּנֹולדה ְִֵַָ¬»»ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

הדיֹוט, מּכהן עז)וחלּוצה לּכהּנה(קידושין הּפסּולים מן אחד ּביאת עלֿידי הּכהּנה מן ׁשּנתחּללה .וכן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻֻ

(ç)éäìà íçì-úà-ék BzLc÷åLã÷ áéø÷î àeä E §¦̧©§½¦«¤¤¬¤¡Ÿ¤−´©§¦®¨Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà LBã÷ ék Cl-äéäé¦«§¤½̈¦´¨½£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£BzLc˜Â∑ׁשּיגרׁש עד ויּסרהּו הלקהּו לגרׁש, רצה לא ׁשאם פח)עלּֿכרחֹו, ClŒ‰È‰È.(יבמות L„˜∑ּבֹו נהג ¿ƒ«¿ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ»…ƒ¿∆»ְֹ
ּבּסעּדה ראׁשֹון ּולבר ּדבר ּבכל ראׁשֹון לפּתח רמב"ן.(ת"כ)קדּׁשה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻֻ

‰Â˙ג ‡Ï Èc dÏ ‡·È¯˜c ‡zÏ˙a d˙Á‡ÏÂ¿«¬»≈¿À¿»¿»ƒ»≈ƒ»¬«
:·‡zÒÈ dÏ ¯·‚Ïƒ¿»«ƒ¿»»

d˙eÏÁ‡Ï:ד dnÚ· ‡a¯ ·‡zÒÈ ‡Ï»ƒ¿»««»¿«≈¿«¬≈

Ùe‡˙‡ה ÔB‰LÈ¯a Ë¯Ó ÔeË¯ÓÈ ‡Ï»ƒ¿¿¿«¿≈¿»»
ÔeÏaÁÈ ‡Ï ÔB‰¯N··e ÔeÁl‚È ‡Ï ÔB‰�˜„„¿ƒ¿¿»¿«¿¿ƒ¿¿»¿«¿

:ÏeaÁƒ

ÔelÁÈו ‡ÏÂ ÔB‰‰Ï‡ Ì„˜ ÔB‰È ÔÈLÈc«̃ƒƒ¿√»¡»¬¿»¿«
Ôa¯˜ ÈÈ„ ‡i�a¯˜ ˙È È¯‡ ÔB‰‰Ï‡c ‡ÓL¿»∆¡»¬¬≈»À¿¿«»«¿»À¿»
:ÔÈLÈc˜ ÔB‰ÈÂ ÔÈ·È¯˜Ó Ôep‡ ÔB‰‰Ï‡¡»¬ƒ«¿ƒƒƒ«ƒƒ

z‡Â˙‡ז Ôe·qÈ ‡Ï ‡ÏlÁÓe ‡ÈÚËÓ ‡˙z‡ƒ¿»«¿¬»¿«¿»»ƒ¿¿ƒ¿»
‡e‰ LÈc˜ È¯‡ Ôe·qÈ ‡Ï dÏÚaÓ ‡Î¯˙Ócƒ¿»¿»ƒ«¿«»ƒ¿¬≈«ƒ

:d‰Ï‡ Ì„√̃»¡»≈

Ó˜¯·ח ‡e‰ C‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È È¯‡ dpLc˜˙e¿«¿ƒ≈¬≈»À¿«¡»»¿»≈
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡�‡ LÈc˜ È¯‡ CÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈»¬≈«ƒ¬»¿»¿«ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

היא הּקדּׁשה לאלהיהם. יהיּו קדׁשים ְְְִִִֵֵֶַָֹֻ(ו)

מעלה ׁשל ּבּסדר ּפרׁשּתי ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּפריׁשּות,

ליׂשראל ּבּמּתר ׁשאפּלּו יאמר ב). יט ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֻ(לעיל

הּמתים מּטמאת יּבדלּו ּפרּוׁשים, הּכהנים ְְְְֲִִִִִִֵַַַָֹֻיהיּו

ּבטהרה להם הגּונֹות ׁשאינן הּנׁשים ְְֲֳִִֵֵֶֶַָָָָָונּׂשּואי

ְִִּובנקּיּות.

עם מקּדׁשכם, ה' אני קדֹוׁש ּכי וטעם ְְְֲִִִִֶַַַָ(ח)

אל אמר החל: ּכאׁשר ידּבר, ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַֹֹהּכהנים

הּכהנים ּכּלכם, מקּדׁשכם, ה' אני אֹו ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַֹֹֻהּכהנים.

לחם מקריב ׁשהּוא מאחר ּכי והּטעם, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָוהעם.

מקּדׁש אני ידֹו על ּכי ,ל יהיה קדֹוׁש ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹאלהי

ויּתכן ּבמקּדׁשכם. ׁשכינתי ּומׁשרה ּכּלכם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻאת



לי xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i oey`x meil inei xeriy

(â)Léàì äúéä-àì øLà åéìà äáBøwä äìeúaä Búçàìå§©«£Ÿ³©§¨Æ©§¨´¥½̈£¤¬Ÿ¨«§¨−§¦®
:ànhé dì̈−¦©¨«

i"yx£‰·B¯w‰∑הארּוסה את ס)לרּבֹות יבמות LÈ‡Ï.(ת"כ. ‰˙È‰Œ‡Ï ¯L‡∑למׁשּכב.‡nhÈ dÏ∑צז)מצוה יבמות .(ת"כ. «¿»ְֲֶַָָ¬∆…»¿»¿ƒְְִָ»ƒ«»ְִָ

(ã):Blçäì åénòa ìòa ànhé àì¬Ÿ¦©−̈©´©§©¨®§¥−©«
i"yx£‡ÏBlÁ‰Ï ÂÈnÚa ÏÚa ‡nhÈ∑(ת"כ)ּפׁשּוטֹו וכן עּמֹו. ּבעֹודּה ּבּה מחּלל ׁשהּוא ּפסּולה, לאׁשּתֹו יּטּמא לא …ƒ«»««¿«»¿≈«ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻ

'ׁשאר' ּובאיזה מצוה. מת ׁשאינּה קֹוברין, לּה ׁשּיׁש עּמיו, ּבתֹו ׁשהּוא ּבעֹוד ּבׁשארֹו, ּבעל יּטּמא לא מקרא: ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשל
מּכהּנתֹו הּוא להתחּלל 'להחּלֹו', ׁשהיא ּבאֹותֹו .אמרּתי? ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ

(ä)eçlâé àì íð÷æ úàôe íLàøa äçø÷ eçø÷é-àì«Ÿ¦§§³¨§¨Æ§Ÿ½̈§©¬§¨−̈´Ÿ§©¥®
:úèøN eèøNé àì íøNááe¦̧§¨½̈¬Ÿ¦§§−¨¨«¤

i"yx£‰Á¯˜ eÁ¯˜ÈŒ‡Ï∑(ת"כ)אּלא ?ּכ על הזהרּו יׂשראל אף והלא מת. כ)על מכות לו. ּביׂשראל(קידושין ׁשּנאמר לפי …ƒ¿¿»¿»ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
א) יד מהּכהנים(דברים יׂשראל ויּלמדּו "ּבראׁשם". לֹומר: ּתלמּוד הראׁש? ּכל על חּיב יהא לא יכֹול עיניכם". "ּבין :ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ּבמׁשמע, הראׁש ּכל להּלן אף הראׁש, ּכל ּכאן מה "קרחה", ּביׂשראל להלן ונאמר "קרחה" ּכאן נאמר ׁשוה: ְְְְְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבגזרה
מת על ּכאן אף מת, על ּלהּלן ּומה ּבראׁש, ׁשּיּקרח מקֹום eÁl‚È.ּכל ‡Ï Ì�˜Ê ˙‡Ùe∑ּביׂשראל ׁשּנאמר (לעיללפי ְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ¿«¿»»…¿«≈ְְְֱִִֵֶֶַָ

הּקרּוייט) ּדבר על אּלא חּיב ׁשאינֹו יגּלחּו", "לא נאמר: לכ ּוברהיטני? ּבמלקט לּקטֹו יכֹול תׁשחית". "ולא :ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּתער וזהּו הׁשחתה, ּבֹו ויׁש Ë¯N˙."ּגּלּוח" eË¯NÈ ‡Ï Ì¯N··e∑ּביׂשראל ׁשּנאמר כח)לפי יט לנפׁש(לעיל "וׂשרט : ְְְִֵֶַַַַָָƒ¿»»…ƒ¿¿»»∆ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

על לחּיב – ׂשרטת" יׂשרטּו "לא לֹומר: ּתלמּוד אחת? אּלא חּיב יהא לא ׂשריטֹות, חמׁש ׂשרט יכֹול תּתנּו". ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹלא
ׂשרטת ׁשהיא יֹודע ואני – יׂשרטּו" "לא לכּתב: לֹו ׁשהיה לדרׁש, היא יתרה זֹו ׁשּתבה ּוׂשריטה; ׂשריטה .ּכל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ

(å)ék íäéäìà íL eìlçé àìå íäéäìàì eéäé íéLã÷§¦³¦«§Æ¥´Ÿ¥¤½§´Ÿ§©§½¥−¡«Ÿ¥¤®¦Á
:Lã÷ eéäå íáéø÷î íä íäéäìà íçì ýåýé éMà-úà¤¦¥̧§Ÿ̈¹¤¯¤¡«Ÿ¥¤²¥¬©§¦¦−§¨¬«Ÿ¤

i"yx£eÈ‰È ÌÈL„˜∑(ת"כ)ּבכ ּדין ּבית יקּדיׁשּום ּכרחם רמב"ן.על ¿…ƒƒ¿ְְְִִֵַַָָָ

(æ)àì dLéàî äLeøb äMàå eçwé àì äììçå äðæ äMà¦¨̧Ÿ¨³©«£¨¨Æ´Ÿ¦½̈§¦¨²§¨¬¥«¦¨−´Ÿ
:åéäìàì àeä Lã÷-ék eçwé¦®̈¦«¨¬−¥«Ÿ¨«

i"yx£‰�Ê∑אֹו ּכרתֹות, חּיבי ּכגֹון לּה, האסּור יׂשראל ּבעילת ׁשּנבעלה …»ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ממזר אֹו סא)נתין, ּגרּוׁשה∑ÏÏÁ‰.(יבמות ּבת אֹו ּגדֹול, מּכהן אלמנה ּבת ּכגֹון ׁשּבּכהּנה, הּפסּולים מן ׁשּנֹולדה ְִֵַָ¬»»ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

הדיֹוט, מּכהן עז)וחלּוצה לּכהּנה(קידושין הּפסּולים מן אחד ּביאת עלֿידי הּכהּנה מן ׁשּנתחּללה .וכן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻֻ

(ç)éäìà íçì-úà-ék BzLc÷åLã÷ áéø÷î àeä E §¦̧©§½¦«¤¤¬¤¡Ÿ¤−´©§¦®¨Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà LBã÷ ék Cl-äéäé¦«§¤½̈¦´¨½£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£BzLc˜Â∑ׁשּיגרׁש עד ויּסרהּו הלקהּו לגרׁש, רצה לא ׁשאם פח)עלּֿכרחֹו, ClŒ‰È‰È.(יבמות L„˜∑ּבֹו נהג ¿ƒ«¿ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ»…ƒ¿∆»ְֹ
ּבּסעּדה ראׁשֹון ּולבר ּדבר ּבכל ראׁשֹון לפּתח רמב"ן.(ת"כ)קדּׁשה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻֻ

‰Â˙ג ‡Ï Èc dÏ ‡·È¯˜c ‡zÏ˙a d˙Á‡ÏÂ¿«¬»≈¿À¿»¿»ƒ»≈ƒ»¬«
:·‡zÒÈ dÏ ¯·‚Ïƒ¿»«ƒ¿»»

d˙eÏÁ‡Ï:ד dnÚ· ‡a¯ ·‡zÒÈ ‡Ï»ƒ¿»««»¿«≈¿«¬≈

Ùe‡˙‡ה ÔB‰LÈ¯a Ë¯Ó ÔeË¯ÓÈ ‡Ï»ƒ¿¿¿«¿≈¿»»
ÔeÏaÁÈ ‡Ï ÔB‰¯N··e ÔeÁl‚È ‡Ï ÔB‰�˜„„¿ƒ¿¿»¿«¿¿ƒ¿¿»¿«¿

:ÏeaÁƒ

ÔelÁÈו ‡ÏÂ ÔB‰‰Ï‡ Ì„˜ ÔB‰È ÔÈLÈc«̃ƒƒ¿√»¡»¬¿»¿«
Ôa¯˜ ÈÈ„ ‡i�a¯˜ ˙È È¯‡ ÔB‰‰Ï‡c ‡ÓL¿»∆¡»¬¬≈»À¿¿«»«¿»À¿»
:ÔÈLÈc˜ ÔB‰ÈÂ ÔÈ·È¯˜Ó Ôep‡ ÔB‰‰Ï‡¡»¬ƒ«¿ƒƒƒ«ƒƒ

z‡Â˙‡ז Ôe·qÈ ‡Ï ‡ÏlÁÓe ‡ÈÚËÓ ‡˙z‡ƒ¿»«¿¬»¿«¿»»ƒ¿¿ƒ¿»
‡e‰ LÈc˜ È¯‡ Ôe·qÈ ‡Ï dÏÚaÓ ‡Î¯˙Ócƒ¿»¿»ƒ«¿«»ƒ¿¬≈«ƒ

:d‰Ï‡ Ì„√̃»¡»≈

Ó˜¯·ח ‡e‰ C‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È È¯‡ dpLc˜˙e¿«¿ƒ≈¬≈»À¿«¡»»¿»≈
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡�‡ LÈc˜ È¯‡ CÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈»¬≈«ƒ¬»¿»¿«ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

היא הּקדּׁשה לאלהיהם. יהיּו קדׁשים ְְְִִִֵֵֶַָֹֻ(ו)

מעלה ׁשל ּבּסדר ּפרׁשּתי ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּפריׁשּות,

ליׂשראל ּבּמּתר ׁשאפּלּו יאמר ב). יט ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֻ(לעיל

הּמתים מּטמאת יּבדלּו ּפרּוׁשים, הּכהנים ְְְְֲִִִִִִֵַַַָֹֻיהיּו

ּבטהרה להם הגּונֹות ׁשאינן הּנׁשים ְְֲֳִִֵֵֶֶַָָָָָונּׂשּואי

ְִִּובנקּיּות.

עם מקּדׁשכם, ה' אני קדֹוׁש ּכי וטעם ְְְֲִִִִֶַַַָ(ח)

אל אמר החל: ּכאׁשר ידּבר, ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַֹֹהּכהנים

הּכהנים ּכּלכם, מקּדׁשכם, ה' אני אֹו ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַֹֹֻהּכהנים.

לחם מקריב ׁשהּוא מאחר ּכי והּטעם, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָוהעם.

מקּדׁש אני ידֹו על ּכי ,ל יהיה קדֹוׁש ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹאלהי

ויּתכן ּבמקּדׁשכם. ׁשכינתי ּומׁשרה ּכּלכם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻאת



`xenלב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i oey`x meil inei xeriy

(è)úìlçî àéä äéáà-úà úBðæì ìçú ék ïäk Léà úáe©Æ¦´Ÿ¥½¦¬¥¥−¦§®¤¨¦̧¨Æ¦´§©¤½¤
ñ :óøOz Làä¥−¦¨¥«

i"yx£˙B�ÊÏ ÏÁ˙ Èk∑.הּנּׂשּואין מן אֹו הארּוסין מן אֹו וזנתה, ּבעל זיקת ּבּה ׁשהיתה זנּות, עלֿידי ּכׁשּתתחּלל ƒ≈≈ƒ¿ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
נא)ורּבֹותינּו ּבפנּויה(סנהדרין הּכתּוב ּדּבר ׁשּלא מֹודים והּכל ּבּדבר, ÏlÁÓ˙.נחלקּו ‡È‰ ‰È·‡Œ˙‡∑(נב חּללה(סנהדרין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ∆»ƒ»ƒ¿«∆∆ְִָ

ׁש ּכבֹודֹו, את ּגּדל!ּובּזתה ׁשּזֹו ארּור ילד, ׁשּזֹו ארּור עליו: .אֹומרים ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

(é)BLàø-ìò ÷öeé-øLà åéçàî ìBãbä ïäkäå|ïîL §©Ÿ¥Á©¨¸¥«¤¹̈£¤©¬©Ÿ´¤³¤
BLàø-úà íéãâaä-úà Laìì Bãé-úà àlîe äçLnä©¦§¨Æ¦¥´¤¨½¦§−¤©§¨¦®¤ŸÆ

:íøôé àì åéãâáe òøôé àì́Ÿ¦§½̈§¨¨−¬Ÿ¦§«Ÿ
i"yx£Ú¯ÙÈ ‡Ï∑(ת"כ)יֹום מּׁשלׁשים יֹותר ּפרע? ּגּדּול ואיזהּו אבל, על ּפרע יגּדל רמב"ן.לא …ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

(àé):ànhé àì Bnàìe åéáàì àáé àì úî úLôð-ìk ìòå§©²¨©§¬Ÿ¥−´Ÿ¨®Ÿ§¨¦¬§¦−¬Ÿ¦©¨«
i"yx£˙Ó ˙LÙ�ŒÏk ÏÚÂ∑הּמת Ó˙.ּבאהל ˙LÙ�∑(לח ּבאהל(נזיר ׁשּמטּמא הּמת, מן ּדם רביעית ÂÈ·‡Ï.להביא ¿«»«¿…≈ְֵֶַֹ«¿…≈ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ¿»ƒ

‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe∑(ת"כ מח. מצוה(שם מת לֹו להּתיר אּלא ּבא .לא ¿ƒ…ƒ«»ְְִִֵֶַָָָֹ

(áé)åéäìà Lc÷î úà ìlçé àìå àöé àì Lc÷nä-ïîe¦©¦§¨Æ´Ÿ¥¥½§´Ÿ§©¥½¥−¦§©´¡Ÿ¨®
:ýåýé éðà åéìò åéäìà úçLî ïîL øæð ék¦¿Â¥¤¤´¤¦§©¯¡Ÿ¨²¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ŒÔÓe∑(לז נזיר מקריב(ת"כ, ּגדֹול ׁשּכהן רּבֹותינּו למדּו מּכאן ועֹוד הּמּטה, אחר הֹול אינֹו ƒ«ƒ¿»…≈≈ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
עבֹודה עֹובד אּלא הּמקּדׁש מן לצאת צרי אינֹו ואּמֹו, אביו מתּו אם אף מׁשמעֹו: וכן ‡˙.אֹונן. ÏlÁÈ ‡ÏÂ ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ¿…¿«≈≈

Lc˜Ó∑חּלל אֹונן, ׁשעבד הדיֹוט ּכהן הא הּכתּוב; לֹו ׁשהּתיר העבֹודה, את ּבכ מחּלל רמב"ן.ׁשאינֹו ƒ¿«ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

M„wÓ˙ט ÈÚËÓÏ ÏÁ˙˙ È¯‡ Ô‰k ¯·b ˙·e«¿«»≈¬≈ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿À«
:„˜Bzz ‡¯e�a ‡ÏÁzÓ ‡È‰ ‡‰e·‡¬»ƒƒ«¬»¿»ƒ»

ÏÚי ˜È¯zÈ Èc È‰BÁ‡Ó ‡a¯˙‡„ ‡�‰ÎÂ¿«¬»¿ƒ¿«»≈¬ƒƒƒ»ƒ«
d�a¯˜ ˙È ·È¯˜ È„Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ dLÈ≈̄≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»À¿»≈
Èa¯È ‡Ï dLÈ¯ ˙È ‡iLe·Ï ˙È LaÏÓÏ¿ƒ¿«»¿«»»≈≈»¿«≈

:ÚÊ·È ‡Ï È‰BLe·Ïe Úe¯Ù≈«¿ƒ»ƒ¿«

È‰e·‡Ïיא ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡˙Ó ˙LÙ� Ïk ÏÚÂ¿«»«¿«≈»»≈«¬ƒ
:·‡zÒÈ ‡Ï dn‡Ïe¿ƒ≈»ƒ¿»»

È˙יב ÏÁÈ ‡ÏÂ ˜BtÈ ‡Ï ‡Lc˜Ó ÔÓeƒ«¿¿»»ƒ¿»«≈»
‡˙e·¯ ÁLÓ ÏÈÏk È¯‡ d‰Ï‡„ ‡Lc˜Ó«¿¿»∆¡»≈¬≈¿ƒ¿«¿»

:ÈÈ ‡�‡ È‰BÏÚ d‰Ï‡„∆¡»≈¬ƒ¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּוכבר הּפסּוק, לראׁש ׁשּיחזר האמת ּדר ְְְֱֶֶֶֶַַַָָָֹֹעל

ְִֵָנתּפרׁש.

נפׁשת ּכל ועל וגֹו' יפרע לא ראׁשֹו את ְְְְִֶַַָָֹֹֹ(יֿיא)

יאמר מת, נפׁשת עם לפניו נמׁש ְְְִִֵֵַַַָָֹֹמת.

ולא מת, נפׁשֹות ּכל על יפרם ולא יפרע ְְְְְִִֵֶַַַָֹֹֹֹׁשּלא

עליו. ָָָֹיבא

אחר הֹול אינֹו יצא. לא הּמקּדׁש ּומן ְִִֵֵֵֵַַַָֹ(יב)

ועֹוד יט.) וסנהדרין ּכאן (ת"כ ְְְְִִֶַַָָהּמּטה.

ּגדֹול ׁשּכהן טז.) (זבחים רּבֹותינּו למדּו ְְִִֵֵֶַָָָָֹמּכאן

אביו מתּו אם אף מׁשמעֹו, וכן אֹונן. ְְְִִִֵֵֵַַַָָמקריב

עֹובד אּלא הּמקּדׁש, מן לצאת צרי אינֹו ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָואּמֹו

ׁשאינֹו אלהיו, מקּדׁש את יחּלל ולא ְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָֹֹעבֹודה.

ּכׁשהּוא עבד אם העבֹודה את ּבכ ְְְֲִֵֵֶַַָָָָמחּלל

הדיֹוט הא לעבד, הּכתּוב לֹו ׁשהּתיר ְֲִִֵֶֶַַָָֹאֹונן,

רּׁש"י. לׁשֹון חּלל. אֹונן ְִִֵֵֶַַָׁשעבד

È�Le,זה על זה הם חלּוקים הּללּו הּמדרׁשים ¿≈ְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשאינֹו ּגדֹול ּבכהן הּתיר הּכתּוב ְִִִֵֵֶֶַָָֹׁשאם

ּכהדיֹוט אנינּותֹו מּפני הּמקּדׁש מן לצאת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָצרי

אין ּכן אם אֹונן, ּכׁשהּוא לעבד הּוא יכֹול ְֲֲִֵֵֵֶַָָֹאבל

וכן הּמּטה. אחר יצא ׁשּלא ּכלל אזהרה ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבכאן

הּזה הּלׁשֹון ּכפי אלהיו מקּדׁש את יחּלל ְְְֱִִֵֵֶַַַַָָֹֹלא

ּוללּמד מחּללת, עבֹודתֹו ׁשאין לֹומר אּלא ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻאינֹו

הּכתּוב ּכן ואם חּלל, אֹונן ׁשעבד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשההדיֹוט

ההלכֹות ּובעלי אזהרה, ולא ׁשלילֹות ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹהּזה

ּובהלכֹות ּפסּוקֹות ּבהלכֹות ּבלאוין ְְְֲֲִַַָָָָמנאּוהּו

ְּגדֹולֹות.

„BÚÂהּבריתא ו) י לה, ח (לעיל ּכתבּתי ׁשּכבר ¿ְְְְִֵֶַַַָָָָ

לג) ח (לעיל ּכהנים ּבתֹורת ׁשנּויה ְְְֲִִֵֶַָֹׁשהיא

ּגמּור, לאו ׁשהּוא ּבּה ּומּפתחּומפרׁש ּכדקּתני: ְְִִִֶֶַָָָָָָֹ

עבֹודה ּבׁשעת יכֹול (ׁשם), תצאּו לא מֹועד ְְֲִֵֵֶַָָָֹֹאהל

הּמקּדׁש ּומן לֹומר ּתלמּוד עבֹודה, ּבׁשעת ְְְְֲִִִֶַַַַָָֹוׁשּלא

ואין יֹוצא אינֹו אימתי יחּלל, ולא יצא ְְְֵֵֵֵֵֵֵַַָֹֹלא

לי אין וקּתני עבֹודה. ּבׁשעת אֹומר הוי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַָָמחּלל

ׁשאם הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ּובניו אהרן ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא

לכל מּנין מיתה, חּיבין עבֹודה ּבׁשעת ְְְֲִִִִִַַַָָָָָיצאּו

לאו הּוא והרי וכּו'. הּדֹורֹות ׁשּבכל ְְֲֲִֵֶַַַָָֹהּכהנים

ויצא. עבֹודה יּניח ׁשּלא אזהרה ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹּגמּור,

CÎÈÙÏ,חכמים ּדברי ּכל לקּים ּכדי אֹומר אני ¿ƒ»ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָ

ּגדֹול ּבכהן יזהיר הּזה הּכתּוב ְְִִֵֶֶַַַַָָֹׁשעּקר

ּכל על עבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן יצא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּלא

ׁשּיעזב הּמקּדׁש את יחּלל ולא מת, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹנפׁשֹות

הּמקּדׁש ּכבֹוד יהיה אבל הּמת, לכבֹוד ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָעבֹודתֹו

ואהבתֹו הּמת מּכבֹוד עליו ּגדֹול ְְֲֲִֵַַַָָָָָועבֹודתֹו

ּדבר ללא עבֹודתֹו מּניח ׁשאם ׁשּכן וכל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹאֹותֹו.

הּכתּוב הזהירֹו אבל הּזה, ּבּלאו ׁשעֹובר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָויֹוצא

אֹונן, ּכׁשהּוא העבֹודה לֹו להּתיר הּמת ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָּבענין

מרצֹון יּניחּנּה אם לֹו מּתרת ׁשהיא ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻּומאחר

ּפרּוׁש הּוא וזה הּמקּדׁש. חּלּול יהיה ְְְְִִִֵֶֶַַָעצמֹו

ּבּיֹום ויהי ּבסדר ּכתבּתיו ּוכבר הּזה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָהּכתּוב

ו). (י ְִִַהּׁשמיני

„BÚÂׁשל ׁשני ּבפרק רּבֹותינּו ׁשּנחלקּו מצינּו ¿ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

מנא אֹונן ואמרּו: (טז.) זבחים ְְְִֵֶֶַָָָָמּסכת

לא הּמקּדׁש ּומן ּדכתיב: עבֹודה, ּדמחיל ְְְֲִִִִִַָָָָֹלן

ורּבי חּלל. יצא ׁשּלא אחר הא יחּלל, ולא ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹיצא

את הקריבּו הּיֹום הן מהכא, אמר ְֳִִִִֵֵֶַַָָָאּלעאי

הקרבּתי, אני יט), י (לעיל עלתם ואת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹחּטאתם

ורּבי וכּו', ׁשּפיר אקרבּו אינהּו ּדאי ְְְְְְְִִִִִַַַָמּכלל

לא הּמקּדׁש ּומן אמר לא טעמא מאי ְְִִִִַַַַָָָָֹֹאּלעאי

יצא ׁשּלא אחר הא ּכתיב מי ל אמר ְִִֵֵֶַַַָָָָָֹיצא,

ִֵחּלל.

ÔÈ�Ú‰Âּכי ּכי אזהרהלֹומר, הּכתּוב ׁשאמר ון ¿»ƒ¿»ְִֵֶַַַַָָָָָ

יחּלל ולא יצא ׁשּלא ּגדֹול ְְְֵֵֵֵֶַָֹֹֹּבכהן

הדיֹוט לכהן אין אֹותּה, ּבהּניחֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָֹהעבֹודה

ראיה ּומּכאן ּכׁשּיעבד. ׁשּיחּלל הּזה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּמׁשמע

ּגדֹול לכהן העבֹודה להּתיר רׁשּות ׁשאינּנּו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹעֹוד

היה ּכי ,ּבכ מחּללת עבֹודתֹו ׁשאין ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֻּולהֹודיעֹו
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אֹותּה. מחּלל הדיֹוט ׁשּכהן ּבוּדאי מּזה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹיֹוצא

‰p‰Âהּפרּוׁש ּדעת על ּכי ּבפׁשּוטֹו, מּזה יראה ¿ƒ≈ְְִִִִֵֶֶַַַַ

ׁשאינֹו ּגדֹול ּבכהן ׁשלילֹות הּוא ְְִִֵֵֶָָֹהראׁשֹון

מּפני אבל רּׁש"י, ּכלׁשֹון עבֹודתֹו, ְְְֲֲִִִֵֵַַָָמחּלל

ׁשהם נאמר אזהרה, ׁשהּוא מפרׁשת ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּבריתא

ּבכהן אּלא האזהרה ׁשאין מאחר ּכי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיסּברּו

העבֹודה, ּומּניח יֹוצא ׁשההדיֹוט ּומּכלל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָּגדֹול,

ּכׁשרה היתה ואּלּו מחּללת, ׁשהיא נלמד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֻמּזה

ּכהנים ּבתֹורת ׁשנּויה וכ להּניחּה. לֹו יּתיר ְְְְֲִִִַַַָָָֹֹלא

עבֹודתֹו עבד ׁשאם ּומּנין (ּכאן): הּזאת ֲִִִֶַַַַָָָָָָֹּבּפרׁשה

מקּדׁש את יחּלל ולא לֹומר ּתלמּוד ְְְְְִֵֵֵַַַַָֹּכׁשרה,

ּפסּולה. עבֹודתֹו ׁשעבד הדיֹוט ּכהן הא ְְֱֲֵֶֶַָָָָָֹֹאלהיו,

‡È‚q‰Âהּמקּדׁש ּומן (יט.): ּבסנהדרין ׁשּׁשנּויה ¿«À¿»ְְְְְִִִֶֶַַָָ

הּמּטה אחר יֹוצא ׁשאינֹו יצא, ִֵֵֵֵֶַַַָֹלא

נגלין הם נגלה, והּוא נכסין הם אּלא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָעּמהם

יהּודה ורּבי מאיר, רּבי ּדברי נכסה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָוהּוא

ׁשּנאמר: ּכלל, הּמקּדׁש מן יֹוצא אינֹו ְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָאֹומר

רּבי ׁשל ּבטעמֹו ּופרׁשּו יצא, לא הּמקּדׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹּומן

וכיון יצא, לא מּקדּׁשתֹו הּמקּדׁש ּומן ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֹֻמאיר,

יהּודה ורּבי למנּגע, אתי לא הּכרא ליה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּדאית

אסמכּתא זה ּכל ונגע. מקרי ּדלמא מרריה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָאּגב

סלסּו הנהיגּו הם ׁשּלאמּדבריהם, ּגדֹול ּבכהן ל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָֹֹ

מּטּמא אינֹו ׁשהּוא לפי הּמּטה אחר ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָיצא

ּבהן, יּגע ׁשּמא מתֹו על ּבהּול ואדם ְְִִֵֶֶַַַָָָָָלּקרֹובים,

נ (ּבראׁשית אביו ּפני על יֹוסף וּיּפל ְְְְִִִִֵֵֵַַַָֹּכענין:

מּטּמא, הּוא קרֹוביו על הדיֹוט ּכהן אבל ְְֲִֵֵֶַַָָֹא),

זה וכל להן, ׁשּיּטּמא ּבהּול אינֹו אחרים ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָועל

אֹותּה וסמכּו מּדבריהם, מעלה ּגדֹול ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹּבכהן

וכ ּבּתלמּוד. האסמכּתֹות ּכדר הּזה ְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָלּכתּוב

אמרּו ה"א): (פ"ד ּבסנהדרין ּבּתֹוספּתא ְְְְְִִֶֶַַָָָָמצאתי

אּלא יצא לא הּמקּדׁש מן אין יהּודה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹלרּבי

ּבירּוׁשלמי ׁשם ועֹוד ּבלבד. עבֹודה ְְְְֲִִִִַַַָָּבׁשעת

הזּכרתם. מקֹום ּכאן אין ראיֹות, ה"א) ְְְֵַָָָָָ(פ"ב

אבל ּפרּוׁש יּקח. ּבבתּוליה אּׁשה והּוא ְְֲִִִֵֶָָָָ(יג)

עׂשה. מּכלל הּבא לאו והּוא ּבעּולה, ְְְֲִֵַָָָָֹלא

והּפסּולֹות. האלמנה על ּבלאו הזהיר ּכן ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָואחרי

לצּוֹות אּׁשה, יּקח מעּמיו ּבתּולה אם ּכי ְְְִִִִֵַַַַָָָָואמר:

(יֹומא רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו ׁשּיּקחּנּה, ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָעליו

הּבתּולה. על ּומצּוה האלמנה על מזהר ְְְְֶַַַַָָָָָֻֻעג.):

ּבתּולה, אם ּכי (ּכאן), ּכהנים ּבתֹורת ׁשנּו ְְְֲִִִַָָָָֹוכ

הּבתּולה. על מצּוה ׁשהּוא ְְְֵֶֶַַַָֻמלּמד

נׂשא אם הא ּבעּמיו. זרעֹו יחּלל ולא ְְְְִֵַַַָָָָֹ(טו)

מּדין חלל מּמּנּה זרעֹו הּפסּולֹות מן ְְִִִִֶַַַַָָָאחת

לׁשלילֹות הרב ּפרׁשֹו רּׁש"י. לׁשֹון ּכהּנה, ְְְְְִִִֵַַַָָֻֻקדּׁשת

זרעֹו. יתחּלל ׁשּלא יּקח לא אּלה את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבלבד,

ÏÚÂ.ׁשני לאו הּוא עח.) (קּדּוׁשין רּבֹותינּו ּדעת ¿«ִִִֵֵַַַָ

אחת ׁשּתים, לֹוקה ּובעל קּדׁש אמרּו: ְְְִִֵֶַַַַָָָוכ

ואמרּו יחּלל. לא מּׁשּום ואחת יּקח לא ְְְְִִִֵַַַָָֹֹמּׁשּום

יחּלל.(ׁשם) לא מּׁשּום לֹוקה קּדׁש ולא ּבעל : ְְִִֵֵֶַַָָֹֹ

ּכטעם: ּכן ּגם להם ונדרׁש לאוין. ׁשני הם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוהּנה

יּקח, לא ּטעם מה לֹוקה, אינֹו ּבעל ולא ְִִֵֵֶַַַַָָֹֹקּדׁש

לא אּלה את ּפרּוׁשֹו: ּכן אם יחּלל. לא ְִִֵֵֵֵֶֶַֹֹמּׁשּום

ּומאלינּו זרעֹו, יחּלל ּבלא מזהירֹו אני ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹיּקח

מחּלל. הּוא הּפסּולֹות מן ׁשהּזרע ְְְִִֶֶַַַַָֻנלמד

אמר לא .מּזרע איׁש אהרן אל ּדּבר ְֲֲִִֵֶַַַַָֹֹ(יז)

ּכאׁשר ּבניו" ואל אהרן אל "ּדּבר ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָֹּבכאן

צּוה ׁשם ּכי והּטעם, ּכּלן. ּבּפרׁשּיֹות ְִִִַַַַַָָָָָֹֻיאמר

(לעיל העלה ּתֹורת זאת הּקרּבנֹות: ְְְִֵַַָָָָָָֹֹּבפרׁשּיֹות

יח) ּפסּוק (ׁשם החּטאת ּתֹורת וזאת ב), ְַַַָָָֹו

ּבכאן אבל ּבזה, וכּיֹוצא א), ז (ׁשם ְְְֲֵֶַָָָָָָָוהאׁשם

ראּוי ּבניו" ואל אהרן אל "ּדּבר אמר ְֲִֵֶֶַַַָָָָֹאם

ירצה ולא לדֹורֹותיכם", מּכם "איׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַֹֹׁשּיאמר

ּכי הּמּומין, ּבתֹורת עצמֹו אהרן את ְְְְֲִִִֵַַַַַֹלהזהיר

ּבֹו, יהיה לא ּומּום יפה ּכּלֹו ה' קדֹוׁש ְְֲִֶֶַָֹֹֻאהרן

אֹותם ויזהיר ׁשּיֹורם זרעֹו על יזהירּנּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָאבל

ְָלדֹורֹותם.

˙L¯Ù·eּדּבר ב): כב (להּלן ּבסמּו הּטמאה ¿»»«ְְְֵַַַָָָֻ

מּקדׁשי ויּנזרּו ּבניו ואל אהרן ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹאל

טמאת ארע ּבאהרן ׁשּגם יּתכן ּכי יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻבני

להזּכיר ּבא וכאׁשר ּבׁשרץ. אֹו ּבמת ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָהּמּגע

איׁש ד): ּפסּוק (ׁשם ואמר חזר והּזֹוב ְְִַַַַַַָָָָָהּצרעת

ּכי ּבגּופֹו זה יארע לא ּכי אהרן, מּזרע ְֱֲִִִִֶֶֶַַַֹֹאיׁש

הּפרׁשה ּבסֹוף ואמר הּוא. צבאֹות ה' ְְְְַַַַָָָָָמלא

ּבניו, ואל אהרן אל מׁשה וידּבר כד): ְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹ(ּפסּוק

מּפיו ׁשּיקחּו ּבניו את ּגם להזהיר מׁשה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשרצה

להזהיר יׂשראל, לבני ּכן ואמר ּביתּתֹורה. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ

.ּכ על יׂשראל ׁשל ְִִֵֶַָָּדין

˙¯B˙·eּכל מצאתי: כא) ּפסּוק (להּלן ּכהנים ¿«ְֲִִַָָָָָֹ

ׁשּנאמר לפי לֹומר, ּתלמּוד מה ְְֱִִֶֶַַַַאיׁש

אהרן זרעֹו, אּלא לי אין אהרן, זרע ְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹֹ(ׁשם):

ּבֹו אׁשר איׁש כל ּכי לֹומר ּתלמּוד מּנין, ְְֲִִִִֶַַַַָעצמֹו

זרע ד): (כב ׁשם ׁשנּו וכן יח). (ּפסּוק ְֵֶַָָָמּום

מּנין, עצמֹו אהרן זרעֹו, אּלא לי אין ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָֹֹאהרן,

ּופרּוׁש (ׁשם). זב אֹו צרּוע והּוא לֹומר ְְֵַַַָָָּתלמּוד

ּכי מּבניו, ּתחּתיו הּגדֹול הּכהן עצמֹו" ְְֲִִֵַַַַַָָָָֹֹ"אהרן

יּתיר אּולי ּגדֹול לכהן האנינּות ׁשהּתיר ְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹּבעבּור

ׁשּתרמז אֹו לרּבֹותֹו. והצר והּצרעת, הּמּום ְְְְְִֶַַַַַַָֹֻלֹו
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אֹותּה. מחּלל הדיֹוט ׁשּכהן ּבוּדאי מּזה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹיֹוצא

‰p‰Âהּפרּוׁש ּדעת על ּכי ּבפׁשּוטֹו, מּזה יראה ¿ƒ≈ְְִִִִֵֶֶַַַַ

ׁשאינֹו ּגדֹול ּבכהן ׁשלילֹות הּוא ְְִִֵֵֶָָֹהראׁשֹון

מּפני אבל רּׁש"י, ּכלׁשֹון עבֹודתֹו, ְְְֲֲִִִֵֵַַָָמחּלל

ׁשהם נאמר אזהרה, ׁשהּוא מפרׁשת ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּבריתא

ּבכהן אּלא האזהרה ׁשאין מאחר ּכי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיסּברּו

העבֹודה, ּומּניח יֹוצא ׁשההדיֹוט ּומּכלל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָּגדֹול,

ּכׁשרה היתה ואּלּו מחּללת, ׁשהיא נלמד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֻמּזה

ּכהנים ּבתֹורת ׁשנּויה וכ להּניחּה. לֹו יּתיר ְְְְֲִִִַַַָָָֹֹלא

עבֹודתֹו עבד ׁשאם ּומּנין (ּכאן): הּזאת ֲִִִֶַַַַָָָָָָֹּבּפרׁשה

מקּדׁש את יחּלל ולא לֹומר ּתלמּוד ְְְְְִֵֵֵַַַַָֹּכׁשרה,

ּפסּולה. עבֹודתֹו ׁשעבד הדיֹוט ּכהן הא ְְֱֲֵֶֶַָָָָָֹֹאלהיו,

‡È‚q‰Âהּמקּדׁש ּומן (יט.): ּבסנהדרין ׁשּׁשנּויה ¿«À¿»ְְְְְִִִֶֶַַָָ

הּמּטה אחר יֹוצא ׁשאינֹו יצא, ִֵֵֵֵֶַַַָֹלא

נגלין הם נגלה, והּוא נכסין הם אּלא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָעּמהם

יהּודה ורּבי מאיר, רּבי ּדברי נכסה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָוהּוא

ׁשּנאמר: ּכלל, הּמקּדׁש מן יֹוצא אינֹו ְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָאֹומר

רּבי ׁשל ּבטעמֹו ּופרׁשּו יצא, לא הּמקּדׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹּומן

וכיון יצא, לא מּקדּׁשתֹו הּמקּדׁש ּומן ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֹֻמאיר,

יהּודה ורּבי למנּגע, אתי לא הּכרא ליה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּדאית

אסמכּתא זה ּכל ונגע. מקרי ּדלמא מרריה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָאּגב

סלסּו הנהיגּו הם ׁשּלאמּדבריהם, ּגדֹול ּבכהן ל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָֹֹ

מּטּמא אינֹו ׁשהּוא לפי הּמּטה אחר ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָיצא

ּבהן, יּגע ׁשּמא מתֹו על ּבהּול ואדם ְְִִֵֶֶַַַָָָָָלּקרֹובים,

נ (ּבראׁשית אביו ּפני על יֹוסף וּיּפל ְְְְִִִִֵֵֵַַַָֹּכענין:

מּטּמא, הּוא קרֹוביו על הדיֹוט ּכהן אבל ְְֲִֵֵֶַַָָֹא),

זה וכל להן, ׁשּיּטּמא ּבהּול אינֹו אחרים ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָועל

אֹותּה וסמכּו מּדבריהם, מעלה ּגדֹול ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹּבכהן

וכ ּבּתלמּוד. האסמכּתֹות ּכדר הּזה ְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָלּכתּוב

אמרּו ה"א): (פ"ד ּבסנהדרין ּבּתֹוספּתא ְְְְְִִֶֶַַָָָָמצאתי

אּלא יצא לא הּמקּדׁש מן אין יהּודה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹלרּבי

ּבירּוׁשלמי ׁשם ועֹוד ּבלבד. עבֹודה ְְְְֲִִִִַַַָָּבׁשעת

הזּכרתם. מקֹום ּכאן אין ראיֹות, ה"א) ְְְֵַָָָָָ(פ"ב

אבל ּפרּוׁש יּקח. ּבבתּוליה אּׁשה והּוא ְְֲִִִֵֶָָָָ(יג)

עׂשה. מּכלל הּבא לאו והּוא ּבעּולה, ְְְֲִֵַָָָָֹלא

והּפסּולֹות. האלמנה על ּבלאו הזהיר ּכן ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָואחרי

לצּוֹות אּׁשה, יּקח מעּמיו ּבתּולה אם ּכי ְְְִִִִֵַַַַָָָָואמר:

(יֹומא רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו ׁשּיּקחּנּה, ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָעליו

הּבתּולה. על ּומצּוה האלמנה על מזהר ְְְְֶַַַַָָָָָֻֻעג.):

ּבתּולה, אם ּכי (ּכאן), ּכהנים ּבתֹורת ׁשנּו ְְְֲִִִַָָָָֹוכ

הּבתּולה. על מצּוה ׁשהּוא ְְְֵֶֶַַַָֻמלּמד

נׂשא אם הא ּבעּמיו. זרעֹו יחּלל ולא ְְְְִֵַַַָָָָֹ(טו)

מּדין חלל מּמּנּה זרעֹו הּפסּולֹות מן ְְִִִִֶַַַַָָָאחת

לׁשלילֹות הרב ּפרׁשֹו רּׁש"י. לׁשֹון ּכהּנה, ְְְְְִִִֵַַַָָֻֻקדּׁשת

זרעֹו. יתחּלל ׁשּלא יּקח לא אּלה את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבלבד,

ÏÚÂ.ׁשני לאו הּוא עח.) (קּדּוׁשין רּבֹותינּו ּדעת ¿«ִִִֵֵַַַָ

אחת ׁשּתים, לֹוקה ּובעל קּדׁש אמרּו: ְְְִִֵֶַַַַָָָוכ

ואמרּו יחּלל. לא מּׁשּום ואחת יּקח לא ְְְְִִִֵַַַָָֹֹמּׁשּום

יחּלל.(ׁשם) לא מּׁשּום לֹוקה קּדׁש ולא ּבעל : ְְִִֵֵֶַַָָֹֹ

ּכטעם: ּכן ּגם להם ונדרׁש לאוין. ׁשני הם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוהּנה

יּקח, לא ּטעם מה לֹוקה, אינֹו ּבעל ולא ְִִֵֵֶַַַַָָֹֹקּדׁש

לא אּלה את ּפרּוׁשֹו: ּכן אם יחּלל. לא ְִִֵֵֵֵֶֶַֹֹמּׁשּום

ּומאלינּו זרעֹו, יחּלל ּבלא מזהירֹו אני ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹיּקח

מחּלל. הּוא הּפסּולֹות מן ׁשהּזרע ְְְִִֶֶַַַַָֻנלמד

אמר לא .מּזרע איׁש אהרן אל ּדּבר ְֲֲִִֵֶַַַַָֹֹ(יז)

ּכאׁשר ּבניו" ואל אהרן אל "ּדּבר ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָֹּבכאן

צּוה ׁשם ּכי והּטעם, ּכּלן. ּבּפרׁשּיֹות ְִִִַַַַַָָָָָֹֻיאמר

(לעיל העלה ּתֹורת זאת הּקרּבנֹות: ְְְִֵַַָָָָָָֹֹּבפרׁשּיֹות

יח) ּפסּוק (ׁשם החּטאת ּתֹורת וזאת ב), ְַַַָָָֹו

ּבכאן אבל ּבזה, וכּיֹוצא א), ז (ׁשם ְְְֲֵֶַָָָָָָָוהאׁשם

ראּוי ּבניו" ואל אהרן אל "ּדּבר אמר ְֲִֵֶֶַַַָָָָֹאם

ירצה ולא לדֹורֹותיכם", מּכם "איׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַֹֹׁשּיאמר

ּכי הּמּומין, ּבתֹורת עצמֹו אהרן את ְְְְֲִִִֵַַַַַֹלהזהיר

ּבֹו, יהיה לא ּומּום יפה ּכּלֹו ה' קדֹוׁש ְְֲִֶֶַָֹֹֻאהרן

אֹותם ויזהיר ׁשּיֹורם זרעֹו על יזהירּנּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָאבל

ְָלדֹורֹותם.

˙L¯Ù·eּדּבר ב): כב (להּלן ּבסמּו הּטמאה ¿»»«ְְְֵַַַָָָֻ

מּקדׁשי ויּנזרּו ּבניו ואל אהרן ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹאל

טמאת ארע ּבאהרן ׁשּגם יּתכן ּכי יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻבני

להזּכיר ּבא וכאׁשר ּבׁשרץ. אֹו ּבמת ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָהּמּגע

איׁש ד): ּפסּוק (ׁשם ואמר חזר והּזֹוב ְְִַַַַַַָָָָָהּצרעת

ּכי ּבגּופֹו זה יארע לא ּכי אהרן, מּזרע ְֱֲִִִִֶֶֶַַַֹֹאיׁש

הּפרׁשה ּבסֹוף ואמר הּוא. צבאֹות ה' ְְְְַַַַָָָָָמלא

ּבניו, ואל אהרן אל מׁשה וידּבר כד): ְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹ(ּפסּוק

מּפיו ׁשּיקחּו ּבניו את ּגם להזהיר מׁשה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשרצה

להזהיר יׂשראל, לבני ּכן ואמר ּביתּתֹורה. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ

.ּכ על יׂשראל ׁשל ְִִֵֶַָָּדין

˙¯B˙·eּכל מצאתי: כא) ּפסּוק (להּלן ּכהנים ¿«ְֲִִַָָָָָֹ

ׁשּנאמר לפי לֹומר, ּתלמּוד מה ְְֱִִֶֶַַַַאיׁש

אהרן זרעֹו, אּלא לי אין אהרן, זרע ְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹֹ(ׁשם):

ּבֹו אׁשר איׁש כל ּכי לֹומר ּתלמּוד מּנין, ְְֲִִִִֶַַַַָעצמֹו

זרע ד): (כב ׁשם ׁשנּו וכן יח). (ּפסּוק ְֵֶַָָָמּום

מּנין, עצמֹו אהרן זרעֹו, אּלא לי אין ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָֹֹאהרן,

ּופרּוׁש (ׁשם). זב אֹו צרּוע והּוא לֹומר ְְֵַַַָָָּתלמּוד

ּכי מּבניו, ּתחּתיו הּגדֹול הּכהן עצמֹו" ְְֲִִֵַַַַַָָָָֹֹ"אהרן

יּתיר אּולי ּגדֹול לכהן האנינּות ׁשהּתיר ְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹּבעבּור

ׁשּתרמז אֹו לרּבֹותֹו. והצר והּצרעת, הּמּום ְְְְְִֶַַַַַַָֹֻלֹו
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(çé)Bà øeò Léà áø÷é àì íeî Ba-øLà Léà-ìë ék¦¬¨¦²£¤¬−´Ÿ¦§¨®¦³¦¥Æ´
:òeøN Bà íøç Bà çqô¦¥½©¬¨ª−¬¨«©

i"yx£·¯˜È ‡Ï ÌeÓ BaŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎ Èk∑ּכמֹו ׁשּיקרב, ּדין ח)אינֹו א לפחת"(מלאכי נא "הקריבהּו :.Ì¯Á∑ ƒ»ƒ¬∆…ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ»À
מד) ּכאחת(בכורות עיניו ׁשּתי ׁשּכֹוחל העינים, ׁשּתי ּבין ׁשקּוע Úe¯N.ׁשחטמֹו B‡∑:מחברֹו ּגדֹול מאבריו ׁשאחד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ»«ֲֵֵֵֵֶֶָָָָ

מחברּתּה ארּכה אחת ׁשֹוקֹו אֹו קטּנה, אחת ועינֹו ּגדֹולה אחת רמב"ן.עינֹו ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ

(èé):ãé øáL Bà ìâø øáL Bá äéäé-øLà Léà Bà́¦½£¤¦«§¤¬−¤´¤¨®¤−¤¬¤¨«

(ë)Bà úôlé Bà áøâ Bà Bðéòa ìláz Bà ÷ã-Bà ïaâ-Bà«¦¥´©½−§©ª´§¥®³¨¨Æ´©¤½¤−
:CLà çBøî§¬©¨«¤

i"yx£Ôa‚ŒB‡∑וׁשֹוכב אר ׂשערן עיניו ׁשּגביני ּבלע"ז, לט)∑‡ŒB„˜.שוריצליו"ש ׁשּקֹורין(בכורות ּדק ּבעיניו לֹו ׁשּיׁש ƒ≈ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ«ְִֵֵֶֶָֹ
ּכמֹו מ)טיל"א, כּדק"(ישעיה "הּנֹוטה :.Ïl·z B‡∑ּופֹוסק הּלבן מן הּנמׁש לבן חּוט ּכגֹון: העין, את המבלּבל ּדבר ְֶַַֹ¿«Àְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

ותרּגּום ּבּׁשחֹור. ונכנס העגל את ּפֹוסק הּזה והחּוט פרוניל"א, ׁשּקֹוראים הּׁשחֹור, את הּמּקיף עגל ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּבּסירא,
'חּלזֹון', הּבכֹור: ּבמּומי יׂשראל חכמי ּכּנּוהּו וכן החּוט; אֹותֹו לתֹולעת ּדֹומה ׁשהּוא חּלזֹון, לׁשֹון "חּליז", ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ"ּתבּלּול",

'ענב' לח)'נחׁש' ÙlÈÂ˙‚¯.(בכורות היא∑· יּלפת, ּומּבחּוץ. מּבפנים הּיבׁש ׁשחין החרס, זֹו ּגרב, הם: ׁשחין מיני ֵָָָ»»¿«∆∆ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּובמקֹום מּבפנים; ויבׁש מּבחּוץ לח והּוא הּמיתה, יֹום עד והֹולכת ׁשּמלּפפת "יּלפת"? נקראת ולּמה הּמצרית. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחזזית

ׁשּנאמר מּבפנים, ויבׁש מּבחּוץ הּלח "ׁשחין", לגרב קֹורא כח)אחר אצל(דברים ּגרב ּכׁשּסמּו – ּובחרס" "ּובּגרב : ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבבכֹורֹות מפרׁש ּכ "גרב"; לחרס קֹורא יּלפת, אצל סמּו ּוכׁשהּוא "ּגרב", ליּלפת קֹורא ‡CL.(מ"ד)חרס, ÁB¯Ó∑ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ¿«»∆

ּכמֹו "ּפחדין" ּכתּותין. ׁשּלֹו ׁשּביצים מרּססין, ׁשּפחדיו ּפחדין" "מרס הּתרּגּום: מ)לפי יׂשרגּו"(איוב פחדיו "גידי :. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

(àë)Lbé àì ïäkä ïøäà òøfî íeî Ba-øLà Léà-ìk̈¦º£¤´À¦¤̧©Æ©«£´Ÿ©Ÿ¥½´Ÿ¦©½
àì åéäìà íçì úà Ba íeî ýåýé éMà-úà áéø÷äì§©§¦−¤¦¥´§Ÿ̈®´½¥µ¤´¤¡Ÿ½̈¬Ÿ

:áéø÷äì Lbé¦©−§©§¦«
i"yx£ÌeÓ BaŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑(ת"כ)מּומין ׁשאר Ba.לרּבֹות ÌeÓ∑– מּומֹו עבר אם הא ּפסּול; – ּבֹו מּומֹו ּבעֹוד »ƒ¬∆ְְְִִַַָָָָ

‡ÂÈ‰Ï.ּכׁשר ÌÁÏ∑"לחם" קרּוי מאכל .ּכל ֵָ∆∆¡…»ֲֶֶַָָָ

(áë):ìëàé íéLãwä-ïîe íéLãwä éLãwî åéäìà íçì¤´¤¡Ÿ½̈¦¨§¥−©¢¨¦®¦©¢¨¦−Ÿ¥«
i"yx£ÌÈL„w‰ ÈL„wÓ∑הּקדׁשים קדׁשי ÏÎ‡È.אּלּו ÌÈL„w‰ ÔÓe∑,הּקדׁשים קדׁשי נאמרּו ואם קּלים. קדׁשים אּלּו ƒ»¿≈«√»ƒְֳִֵֵַָָƒ«√»ƒ…≈ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָ

קּלים? קדׁשים נאמרּו קא)לּמה זבחים ׁשּמצינּו(ת"כ. מּום, ּבעל יאכל הּקדׁשים ּבקדׁשי אֹומר: הייתי נאמרּו, לא אם ְְְְֱֱֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מצינּו ׁשּלא יאכל, לא קּלים קדׁשים ׁשל וׁשֹוק ּבחזה אבל הּמּלּואים, ּבׂשר מׁשה ׁשאכל לזר, ּבהן,ׁשהּתרּו חֹולק זר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

ּבזבחים מפרׁש ּכ קּלים. קדׁשים נאמרּו לכ. ְְְְֱִִִִֶַָָָָָָֹ

b·¯יח ·¯˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d· Èc ¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»¿«ƒ≈»»ƒ¿»¿«
:ÚÈ¯N B‡ ÌÈ¯Á B‡ ¯È‚Á B‡ ¯ÈeÚ«ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ«

z·¯יט B‡ ‡Ï‚¯ ¯·z d· È‰È Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ¿≈≈¿««¿»¿«
:‡„È¿»

‚¯·Ôכ B‡ d�ÈÚa ÊÈlÁ B‡ ‡w„ B‡ ÔÈ·‚ B‡¿ƒÀ»ƒƒ¿≈≈«¿»
:ÔÈ„Át Ò¯Ó B‡ ÔÊÊÁ B‡¬»»¿≈«¬ƒ

Ô¯‰‡cכא ‡Ú¯fÓ ‡ÓeÓ d· Èc ¯·b Ïk»¿«ƒ≈»ƒ«¿»¿«¬…
ÈÈ„ ‡i�a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï ·¯˜È ‡Ï ‡�‰k«¬»»ƒ¿«¿»»»»À¿»«»«¿»
·¯˜È ‡Ï d‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È d· ‡ÓeÓ»≈»À¿«¡»≈»ƒ¿«

:‡·¯˜Ï¿»»»

ÔÓeכב ‡iL„e˜ L„wÓ d‰Ï‡ Ôa¯À̃¿«¡»≈ƒ…∆¿«»ƒ
:ÏeÎÈÈ ‡iL„e˜¿«»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּתֹורה ּתסמ לא ּכי עצמֹו, אהרן ְְֲִִִַַַָֹֹֹּדין

אהרן על ּכּסתה אבל הּנס, על ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹּבאזהרֹותיה

ּכן. לֹו יארע ׁשּלא לנּו ולרמז ְְְֱִִֵֶֶַָֹֹלכבֹודֹו,

ּבין ׁשקּוע ׁשחטמֹו ּכל ׂשרּוע. אֹו חרם ְֵֶַַָָָָָֻ(יח)

ּכאחת. עיניו ׁשּתי ׁשּכֹוחל העינים ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּתי

ּובּגמרא (ּכאן) ּכהנים ּובתֹורת רּׁש"י. ְְְֲִִַַַָָָֹלׁשֹון

ׁשקּוע, ׁשחטמֹו חרּום ׁשנינּו: (מג:) ְְִִֶַָָָָּדבכֹורֹות

מּנין, נֹוטף, חטמֹו סֹולד, חטמֹו ּבלּום, ְְְִִֵֵַָָָָחטמֹו

אין אֹומר יֹוסי אּבא חרם. אֹו לֹומר ְִֵֵַַַָָֻּתלמּוד

אמרּו ּכאחת. עיניו ׁשּתי הּכֹוחל אּלא ְְְֵֵֵֶַַַָָָָחרּום

ׁשּתי לכחל יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף הפלגּת, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹלֹו

ּכאחת. ְֵַַָעיניו

,Ì¯Á ÔBLÏeיחרם אׁשר חרם ּכל מּלׁשֹון ¿»Àְֲֳִֵֶֶַָָ

עריהם את והחרמּתי כט), כז ְְְֲִֵֶֶַַַָָ(להּלן

ּכי חרּום, ויּקרא חרּבן, ענין ב), כא ְְְְִִִִֵַַָָָָֻ(ּבּמדּבר

קכ.): (יבמֹות ׁשאמרּו ּכמֹו ּפנים, הדרת ְְְְִֶֶַַַָָָֹהחטם

החטם, עם ּפנים ּפרצּוף על אּלא מעידין ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹאין

האדם ּבני ּכתאר חטמֹו אין צּורתֹוואׁשר ְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹ

ֲֵָחרבה.

(Î ˜eÒt) Ôab B‡ ÌÚËÂמּלת אל נמׁש ¿««ƒ≈»ְִִֶַַ

ּדק אֹו ּבעינֹו ּגּבן ׁשהּוא אֹו ְְִֵֵֵֶַ"ּבעינֹו",

ׁשֹוכבֹות עיניו ׁשּגּבֹות והּוא ּבעינֹו, ּתבּלל ְְְְֵֵֶַַָֻאֹו

יג), מג (יחזקאל הּמזּבח ּגב מּלׁשֹון: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַעליהן,

ג). קכט (ּתהּלים חרׁשים חרׁשּו ּגּבי ְְְִִִִַַָֹעל

¯ÈkÊ‰Âאֹו עּור האברים, ּבחסרֹון הּמּום ּתחּלה ¿ƒ¿ƒְְְֲִִִֵֶַָָָ

החרם, ּכגֹון ּבקטנּות, ּכן ואחרי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָֻפּסח,

ּבׁשברֹון ּכ ואחר הּׂשרּוע. ּכגֹון ְְְְְִֶַַַַָָֹּובגדל,

ּכיון עּמֹו, אבריו ׁשּכל ּפי על אף ֲֲִִֵֶַַָָָָָָהעצמֹות,

אפּלּו ּפסל ּכ ואחר ּפסּול. העצם ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּנׁשּבר

ּבעיניו ואׁשר הּגּבן ּכגֹון הּתאר, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹּבכעּור

ׁשּיהיה צרי ּכי הּגּוף, ּבבׂשר ּכ ואחר ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָהּגרעינין.

אׁשר הרּוח ּבעל הֹוסיף ּכן ואחרי וחלק. ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָנקי

נהּוג חלי ׁשהּוא ּפי על אף ּבֹו, נפּוחים ְִִִֵֶַַָָֹּביציו

ורּבֹותינּו ּבּבׂשר. אֹו ּבעצם מּום ואינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּבזקנים,

נלמדים רּבים מּומים ז) ו ּפרקים (ּבכֹורֹות ְְְֲִִִִִֵַָָּבארּו

להן. אבֹות ּבּתֹורה הּנזּכרים ּכי ְִִִֵֵֶֶַַָָָָמאּלה,

xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h ipy meil inei xeriy

(âë)íeî-ék Lbé àì çaænä-ìàå àáé àì úëøtä-ìà Cà©´¤©¨¹Ÿ¤´Ÿ¨ÀŸ§¤©¦§¥²©¬Ÿ¦©−¦´
:íLc÷î ýåýé éðà ék éLc÷î-úà ìlçé àìå Ba®§³Ÿ§©¥Æ¤¦§¨©½¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£˙Î¯t‰ŒÏ‡ C‡∑הּפרכת ׁשעל הּזאֹות ׁשבע ‰ÁaÊn.להּזֹות Ï‡Â∑ּומפרׁש להּכתב, הצרכּו ּוׁשניהם החיצֹון; «∆«»…∆ְֶֶֶַַַַַָָֹ¿∆«ƒ¿≈«ְְְְְִִֵֵֶַָָֹֻ
ּכהנים ‡˙ÈLc˜ÓŒ.ּבתֹורת ÏlÁÈ ‡ÏÂ∑להּפסל מחּללת עבֹודתֹו עבד, .ׁשאם ְֲִַֹ¿…¿«≈∆ƒ¿»«ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֻ

(ãë)éða-ìk-ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®§¤¨§¥−
ô :ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ ¯a„ÈÂ∑הּזאת Ï‡¯NÈ.הּמצוה È�a ÏkŒÏ‡Â 'B‚Â Ô¯‰‡ŒÏ‡∑הּכהנים על ּביתּֿדין .(ת"כ)להזהיר «¿«≈…∆ְִַַָֹ∆«¬…¿¿∆»¿≈ƒ¿»≈ְְֲִִִֵַַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr fl zegiy ihewl)

הּכהנים על ּדין ּבית כד)להזהיר כא, זריזים(רש"י הּכהּנה ּבעבֹודת ּכׁשעסּוקים ׁשרק לבאר, ויׁש הן". זריזין "ּכהנים הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֻ

(ּגם מקֹום ּבכל להיֹות ׁשּצריכה זהירּות חּתּון, ואּסּורי מּטמאה ּבזהירּות מדּבר ּפסּוקנּו אְך עליהם. הּקדׁש עבֹודת יראת ּכי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻהם,

לזרזם. צרְך יׁש ולכן - הּכהּנה מעבֹודת הּבאה זריזּות ּכאן ואין קּים), הּמקּדׁש ּבית ּכׁשאין (ּגם זמן ּובכל לארץ) ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻּבחּוץ

áë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé-éðá éLãwî eøæpéå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¦¨«§Æ¦¨§¥´§¥«¦§¨¥½
éðà éì íéLc÷î íä øLà éLã÷ íL-úà eìlçé àìå§¬Ÿ§©§−¤¥´¨§¦®£¤̧¥¯©§¦¦²¦−£¦¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£e¯ÊpÈÂ∑אֹומר הּוא וכן ּפריׁשה; אּלא 'נזירה' ז)אין יד מאחרי";(יחזקאל "וּיּנזר ד): א יפרׁשּו(ישעיה אחֹור", "נזרּו : ¿ƒ»¿ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

קדׁשי, אתֿׁשם יחּללּו ולא לי, מקּדׁשים הם אׁשר ּבניֿיׂשראל מּקדׁשי ויּנזרּו אחר: ּדבר טמאתן. ּבימי הּקדׁשים ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻמן
ודרׁשהּו הּמקרא Ó˜.סרס Ì‰ ¯L‡ÈÏ ÌÈLc∑עצמן ּכהנים קדׁשי רמב"ן.לרּבֹות ְְְִֵֵַָָָ¬∆≈«¿ƒƒƒְְְֲִֵַַָָֹ

(â)Léà-ìk íëéúøãì íäìà øîà|-ìkî áø÷é-øLà ¡´Ÿ£¥¤À§Ÿ¸Ÿ¥¤¹¨¦´£¤¦§©´¦¨
ýåýéì ìàøNé-éðá eLéc÷é øLà íéLãwä-ìà íëòøæ©§£¤À¤©¢¨¦Æ£¤̧©§¦³§¥«¦§¨¥Æ©«Ÿ̈½
:ýåýé éðà éðôlî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå§ª§¨−¨¨®§¦§§º̈©¤¯¤©¦²¦§¨©−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£·¯˜ÈŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑ּבלׁשֹון ּבטמאה קדׁשים אכילת אזהרת ׁשּנאמרה מצינּו וכן אכילה. אּלא זֹו 'קריבה' אין »ƒ¬∆ƒ¿«ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
לאֿתּגע" קדׁש "ּבכל ד)'נגיעה': יב ׁשוה(לעיל מּגזרה רּבֹותינּו ּולמדּוה לאֹוכל; אזהרה מח)– לֹומר(זבחים אפׁשר ואי . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

לא חּיב, הּנגיעה על ואם זֹו, אצל זֹו ּכרתֹות ׁשּתי אהרן", את ּב"צו האכילה על ּכרת נאמר ׁשהרי הּנגיעה, על ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשחּיב
מּׁשּיכׁשר "יקרב"? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן, חּיב? נֹוגע יׁש וכי ּכהנים: ּבתֹורת נדרׁש וכן האכילה; על לחּיבֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֻֻהצר

ּתאמר ואם מּתיריו. קרבּו ּכן אם אּלא טמאה מּׁשּום עליו חּיבין ׁשאין לּמה?להּקרב, ּכהנים ּבטמאת ּכרתֹות ׁשלׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻ
וכּו' לפרט ואחת לכלל אחת 'ׁשבּועֹות' ּבמּסכת נדרׁשּו ז)ּכבר ÂÈÏÚ.(שבועות B˙‡ÓËÂ∑יכֹול עליו. האדם וטמאת ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ¿À¿»»»ְְַָָָָָָֻ

אּתה מּמׁשמעֹו ּכרח על מדּבר? הּכתּוב הּטמא את ׁשאכל ּובטהֹור עליו, ּבׂשר ׁשל וטמאתֹו מדּבר, הּכתּוב ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻּבבׂשר
ּבטבילה טהרה לֹו ׁשּיׁש האדם וזהּו מדּבר. הּכתּוב מּמּנּו ּפֹורחת ׁשּטמאתֹו ּבמי B‚Â'.למד, ‰˙¯Î�Â∑זה מּצד יכֹול ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ¿ƒ¿¿»¿ִֶַָ

אני מקֹום ּבכל – ה'" "אני לֹומר: ּתלמּוד אחר? ּבמקֹום ויתיּׁשב מּמקֹומֹו יּכרת זה, .לצד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

Ï‡כג ‡Áa„ÓÏe ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡zÎ¯ÙÏ Ì¯a¿«¿»À¿»»≈¿«¿¿»»
ÈLc˜Ó ˙È ÏÁÈ ‡ÏÂ d· ‡ÓeÓ È¯‡ ·¯˜Èƒ¿«¬≈»≈¿»«≈»«¿¿«

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÌÚÂכד È‰B�a ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È�a Ïk»¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔeL¯tÈÂב È‰B�a ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿
‡ÓL ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡iL„ewÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿«»¿»
:ÈÈ ‡�‡ ÈÓ„˜ ÔÈLc˜Ó Ôep‡ Èc ÈL„e˜„¿¿ƒƒƒ¿«¿ƒ√»«¬»¿»

ÏkÓג ·¯˜È Èc ¯·b Ïk ÔBÎÈ¯„Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿¿»≈»¿«ƒƒ¿«ƒ»
Ï‡¯NÈ È�a ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜Ï ÔBÎÈ�a¿≈¿¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·‡ÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿…¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:ÈÈ ‡�‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ‡È‰‰«ƒƒ√»«¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מקּדׁשים הם אׁשר קדׁשי ׁשם את יחּללּו ולא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ(ב)

מּקדׁשי ויּנזרּו ודרׁשהּו, הּמקרא סרס ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָלי.

יחּללּו ולא לי מקּדׁשים הם אׁשר יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹבני

לרּבֹות לי, מקּדׁשים הם אׁשר קדׁשי. ׁשם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָאת

נפרׁש ואם רּׁש"י. לׁשֹון עצמן. ּכהנים ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹקדׁשי

צר אין עצמן, ּבּכהנים לי מקּדׁשים הם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹאׁשר

מּקדׁשי ויּנזרּו הּכתּוב: יאמר אבל הּזה, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹלּסרּוס

קדׁשי, ׁשם את ּבהם יחּללּו ולא יׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹבני

אׁשר את יחּללּו ׁשּלא לי, מקּדׁשים הם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹואׁשר

לי. מקּדיׁשים עצמם ּובניו ְְֲִִִַַַָָָֹאהרן

˙¯B˙·eויּנזרּו נדרׁש: הּוא ּכ (ּכאן) ּכהנים ¿«ְְְֲִִִַָָָֹ

ּבני קדׁשי על יׂשראל, בני ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָמּקדׁשי

ואין וטמא, נֹותר ּפּגּול מּׁשּום חּיבים ְְְִִִִֵֵֵַָָָָיׂשראל

וטמא. נֹותר ּפּגּול מּׁשּום ּגֹוים קדׁשי על ְְִִִִֵֵַַָָָָחּיבים

יׂשראל, קדׁשי אּלא לי אין יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָקדׁשי

הם אׁשר לֹומר ּתלמּוד מּנין, עצמן ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָקדׁשי

ולא ּכּלם, את לרּבֹות ה', אני לי ְְְֲִִִִֶַַָֹֻמקּדׁשים

ּכלל. הּמקרא סרּוס ׁשם ְְְִֵַַָָָֻהזּכר



לה xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h ipy meil inei xeriy

(âë)íeî-ék Lbé àì çaænä-ìàå àáé àì úëøtä-ìà Cà©´¤©¨¹Ÿ¤´Ÿ¨ÀŸ§¤©¦§¥²©¬Ÿ¦©−¦´
:íLc÷î ýåýé éðà ék éLc÷î-úà ìlçé àìå Ba®§³Ÿ§©¥Æ¤¦§¨©½¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£˙Î¯t‰ŒÏ‡ C‡∑הּפרכת ׁשעל הּזאֹות ׁשבע ‰ÁaÊn.להּזֹות Ï‡Â∑ּומפרׁש להּכתב, הצרכּו ּוׁשניהם החיצֹון; «∆«»…∆ְֶֶֶַַַַַָָֹ¿∆«ƒ¿≈«ְְְְְִִֵֵֶַָָֹֻ
ּכהנים ‡˙ÈLc˜ÓŒ.ּבתֹורת ÏlÁÈ ‡ÏÂ∑להּפסל מחּללת עבֹודתֹו עבד, .ׁשאם ְֲִַֹ¿…¿«≈∆ƒ¿»«ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֻ

(ãë)éða-ìk-ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®§¤¨§¥−
ô :ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ ¯a„ÈÂ∑הּזאת Ï‡¯NÈ.הּמצוה È�a ÏkŒÏ‡Â 'B‚Â Ô¯‰‡ŒÏ‡∑הּכהנים על ּביתּֿדין .(ת"כ)להזהיר «¿«≈…∆ְִַַָֹ∆«¬…¿¿∆»¿≈ƒ¿»≈ְְֲִִִֵַַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr fl zegiy ihewl)

הּכהנים על ּדין ּבית כד)להזהיר כא, זריזים(רש"י הּכהּנה ּבעבֹודת ּכׁשעסּוקים ׁשרק לבאר, ויׁש הן". זריזין "ּכהנים הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֻ

(ּגם מקֹום ּבכל להיֹות ׁשּצריכה זהירּות חּתּון, ואּסּורי מּטמאה ּבזהירּות מדּבר ּפסּוקנּו אְך עליהם. הּקדׁש עבֹודת יראת ּכי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻהם,

לזרזם. צרְך יׁש ולכן - הּכהּנה מעבֹודת הּבאה זריזּות ּכאן ואין קּים), הּמקּדׁש ּבית ּכׁשאין (ּגם זמן ּובכל לארץ) ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻּבחּוץ

áë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé-éðá éLãwî eøæpéå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¦¨«§Æ¦¨§¥´§¥«¦§¨¥½
éðà éì íéLc÷î íä øLà éLã÷ íL-úà eìlçé àìå§¬Ÿ§©§−¤¥´¨§¦®£¤̧¥¯©§¦¦²¦−£¦¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£e¯ÊpÈÂ∑אֹומר הּוא וכן ּפריׁשה; אּלא 'נזירה' ז)אין יד מאחרי";(יחזקאל "וּיּנזר ד): א יפרׁשּו(ישעיה אחֹור", "נזרּו : ¿ƒ»¿ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

קדׁשי, אתֿׁשם יחּללּו ולא לי, מקּדׁשים הם אׁשר ּבניֿיׂשראל מּקדׁשי ויּנזרּו אחר: ּדבר טמאתן. ּבימי הּקדׁשים ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻמן
ודרׁשהּו הּמקרא Ó˜.סרס Ì‰ ¯L‡ÈÏ ÌÈLc∑עצמן ּכהנים קדׁשי רמב"ן.לרּבֹות ְְְִֵֵַָָָ¬∆≈«¿ƒƒƒְְְֲִֵַַָָֹ

(â)Léà-ìk íëéúøãì íäìà øîà|-ìkî áø÷é-øLà ¡´Ÿ£¥¤À§Ÿ¸Ÿ¥¤¹¨¦´£¤¦§©´¦¨
ýåýéì ìàøNé-éðá eLéc÷é øLà íéLãwä-ìà íëòøæ©§£¤À¤©¢¨¦Æ£¤̧©§¦³§¥«¦§¨¥Æ©«Ÿ̈½
:ýåýé éðà éðôlî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå§ª§¨−¨¨®§¦§§º̈©¤¯¤©¦²¦§¨©−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£·¯˜ÈŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑ּבלׁשֹון ּבטמאה קדׁשים אכילת אזהרת ׁשּנאמרה מצינּו וכן אכילה. אּלא זֹו 'קריבה' אין »ƒ¬∆ƒ¿«ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
לאֿתּגע" קדׁש "ּבכל ד)'נגיעה': יב ׁשוה(לעיל מּגזרה רּבֹותינּו ּולמדּוה לאֹוכל; אזהרה מח)– לֹומר(זבחים אפׁשר ואי . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

לא חּיב, הּנגיעה על ואם זֹו, אצל זֹו ּכרתֹות ׁשּתי אהרן", את ּב"צו האכילה על ּכרת נאמר ׁשהרי הּנגיעה, על ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשחּיב
מּׁשּיכׁשר "יקרב"? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן, חּיב? נֹוגע יׁש וכי ּכהנים: ּבתֹורת נדרׁש וכן האכילה; על לחּיבֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֻֻהצר

ּתאמר ואם מּתיריו. קרבּו ּכן אם אּלא טמאה מּׁשּום עליו חּיבין ׁשאין לּמה?להּקרב, ּכהנים ּבטמאת ּכרתֹות ׁשלׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻ
וכּו' לפרט ואחת לכלל אחת 'ׁשבּועֹות' ּבמּסכת נדרׁשּו ז)ּכבר ÂÈÏÚ.(שבועות B˙‡ÓËÂ∑יכֹול עליו. האדם וטמאת ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ¿À¿»»»ְְַָָָָָָֻ

אּתה מּמׁשמעֹו ּכרח על מדּבר? הּכתּוב הּטמא את ׁשאכל ּובטהֹור עליו, ּבׂשר ׁשל וטמאתֹו מדּבר, הּכתּוב ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻּבבׂשר
ּבטבילה טהרה לֹו ׁשּיׁש האדם וזהּו מדּבר. הּכתּוב מּמּנּו ּפֹורחת ׁשּטמאתֹו ּבמי B‚Â'.למד, ‰˙¯Î�Â∑זה מּצד יכֹול ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ¿ƒ¿¿»¿ִֶַָ

אני מקֹום ּבכל – ה'" "אני לֹומר: ּתלמּוד אחר? ּבמקֹום ויתיּׁשב מּמקֹומֹו יּכרת זה, .לצד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

Ï‡כג ‡Áa„ÓÏe ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡zÎ¯ÙÏ Ì¯a¿«¿»À¿»»≈¿«¿¿»»
ÈLc˜Ó ˙È ÏÁÈ ‡ÏÂ d· ‡ÓeÓ È¯‡ ·¯˜Èƒ¿«¬≈»≈¿»«≈»«¿¿«

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÌÚÂכד È‰B�a ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È�a Ïk»¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔeL¯tÈÂב È‰B�a ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿
‡ÓL ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡iL„ewÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿«»¿»
:ÈÈ ‡�‡ ÈÓ„˜ ÔÈLc˜Ó Ôep‡ Èc ÈL„e˜„¿¿ƒƒƒ¿«¿ƒ√»«¬»¿»

ÏkÓג ·¯˜È Èc ¯·b Ïk ÔBÎÈ¯„Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿¿»≈»¿«ƒƒ¿«ƒ»
Ï‡¯NÈ È�a ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜Ï ÔBÎÈ�a¿≈¿¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·‡ÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿…¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:ÈÈ ‡�‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ‡È‰‰«ƒƒ√»«¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מקּדׁשים הם אׁשר קדׁשי ׁשם את יחּללּו ולא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ(ב)

מּקדׁשי ויּנזרּו ודרׁשהּו, הּמקרא סרס ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָלי.

יחּללּו ולא לי מקּדׁשים הם אׁשר יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹבני

לרּבֹות לי, מקּדׁשים הם אׁשר קדׁשי. ׁשם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָאת

נפרׁש ואם רּׁש"י. לׁשֹון עצמן. ּכהנים ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹקדׁשי

צר אין עצמן, ּבּכהנים לי מקּדׁשים הם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹאׁשר

מּקדׁשי ויּנזרּו הּכתּוב: יאמר אבל הּזה, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹלּסרּוס

קדׁשי, ׁשם את ּבהם יחּללּו ולא יׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹבני

אׁשר את יחּללּו ׁשּלא לי, מקּדׁשים הם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹואׁשר

לי. מקּדיׁשים עצמם ּובניו ְְֲִִִַַַָָָֹאהרן

˙¯B˙·eויּנזרּו נדרׁש: הּוא ּכ (ּכאן) ּכהנים ¿«ְְְֲִִִַָָָֹ

ּבני קדׁשי על יׂשראל, בני ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָמּקדׁשי

ואין וטמא, נֹותר ּפּגּול מּׁשּום חּיבים ְְְִִִִֵֵֵַָָָָיׂשראל

וטמא. נֹותר ּפּגּול מּׁשּום ּגֹוים קדׁשי על ְְִִִִֵֵַַָָָָחּיבים

יׂשראל, קדׁשי אּלא לי אין יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָקדׁשי

הם אׁשר לֹומר ּתלמּוד מּנין, עצמן ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָקדׁשי

ולא ּכּלם, את לרּבֹות ה', אני לי ְְְֲִִִִֶַַָֹֻמקּדׁשים

ּכלל. הּמקרא סרּוס ׁשם ְְְִֵַַָָָֻהזּכר



`xenלו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h ipy meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(852 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

מּלפני ההיא הּנפׁש ג)ונכרתה הּוא(כב, . . ּבחרּת "ּובנּו ּבּגּוף: הּקּב"ה ּבחר ּתֹורה ׁשּבמּתן ּבּתניא, החמרימבאר הּנדמההּגּוף , ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּבֹו הּגּוף, מעלת ּגדל ּומּצד ּדֹומים). ּדברים ׁשני ּבין היא על־ׂשכלית, היינּו אמּתית, ּבחירה (ּכי העֹולם" אּמֹות לגּופי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבחמרּיּותֹו

נׁשמה הּמתים, ּבתחּית הּוא הּׂשכר עּקר הּקּב"ה, "ונכרתהּבגּוףּבחר ּכאׁשר ּגם ּכרת: ּבענׁש מדּגׁשת זֹו ׁשּמעלה לֹומר, ויׁש "הּנפׁש. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

לּגּוף. ׁשּיְך זה אין –ֵֶַַָ

(ã)íéLãwa áæ Bà òeøö àeäå ïøäà òøfî Léà Léà¦´¦º¦¤´©©«£ÀŸ§³¨¸©Æ´½̈©¢¨¦Æ
Léà Bà Lôð-àîè-ìëa òâpäå øäèé øLà ãò ìëàé àì́ŸŸ©½©−£¤´¦§¨®§©Ÿ¥̧©Æ§¨§¥¤½¤´¦½

:òøæ-úáëL epnî àöz-øLà£¤¥¥¬¦¤−¦§©¨«©
i"yx£LÙ�Œ‡ÓËŒÏÎa∑ּבמת ׁשּנטמא .ּבמי ¿»¿≈∆∆ְְְִִֵֶָ

(ä)íãàá Bà Bì-àîèé øLà õøL-ìëa òbé øLà Léà-Bà¦Æ£¤´¦©½§¨¤−¤£¤´¦§¨®³§¨¨Æ
:Búàîè ìëì Bì-àîèé øLà£¤´¦§¨½§−Ÿª§¨«

i"yx£BÏ ‡ÓËÈ ¯L‡ ı¯LŒÏÎa∑ּבכעדׁשהּבׁשעּור לטּמא, ·‡„Ì.(ת"כ)הראּוי B‡∑ּבמת.BÏŒ‡ÓËÈ ¯L‡∑ ¿»∆∆¬∆ƒ¿»ְְְֲִֵַַָָָָ¿»»ְֵ¬∆ƒ¿»
ּכזית וזהּו לטּמא, B˙‡ÓË.ּכׁשעּורֹו ÏÎÏ∑ויֹולדת נּדה וזבה, ּבזב נֹוגע .לרּבֹות ְְְְִִֵֶַַ¿…À¿»ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

(å)ìëàé àìå áøòä-ãò äàîèå Ba-òbz øLà Lôð¤µ¤£¤´¦©½§¨«§−̈©¨¨®¤§³ŸŸ©Æ
:íéna BøNa õçø-íà ék íéLãwä-ïî¦©¢¨¦½¦²¦¨©¬§¨−©¨«¦

i"yx£BaŒÚbz ¯L‡ LÙ�∑הּללּו הּטמאים מן .ּבאחד ∆∆¬∆ƒ«ְְִִֵֶַַָָ

(æ)Bîçì ék íéLãwä-ïî ìëàé øçàå øäèå LîMä àáe¨¬©¤−¤§¨¥®§©©ÆŸ©´¦©¢¨¦½¦¬©§−
:àeä«

i"yx£ÌÈL„w‰ŒÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â∑(עד הּׁשמׁש(יבמות ּבהערב לאכלּה ׁשּמּתר ּבתרּומה, ּביבמֹות, ‰ÌÈL„w.נדרׁש ÔÓ∑ ¿««…«ƒ«√»ƒְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻƒ«√»ƒ
הּקדׁשים ּכל .ולא ְֳִַָָֹ

(ç):ýåýé éðà dá-äàîèì ìëàé àì äôøèe äìáð§¥¨¯§¥¨²¬ŸŸ©−§¨§¨¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£d·Œ‰‡ÓËÏ ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ù¯Ëe ‰Ï·�∑לּה ׁשאין טהֹור עֹוף נבלת אכל ׁשאם ּכאן, הזהיר הּטמאה לענין ¿≈»¿≈»……«¿»¿»»ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ׁשּיׁש מי "ּוטרפה", לֹומר וצרי ּבּקדׁשים. לאכל אסּור הּבליעה, ּבבית אכילה טמאת אּלא ּומּׂשא, מּגע ְְְְְְֱֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻטמאת
טרפה ּבמינֹו ׁשאין טמא, עֹוף נבלת יצא טרפה, רמב"ן.ּבמינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

‡Bד ¯È‚Ò ‡e‰Â Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ¯·b ¯·b¿«¿«ƒ«¿»¿«¬…¿¿ƒ
Èk„È Èc „Ú ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡iL„e˜a ·È‡„»ƒ¿¿«»»≈«ƒƒ¿≈
˜Bt˙ Èc ¯·‚ B‡ ‡LÙ� ‡ÓË ÏÎa ·¯˜È„e¿ƒ¿«¿»¿≈«¿»¿«ƒƒ

:‡Ú¯Ê ˙·ÎL dpÓƒ≈ƒ¿««¿»

zÒÈ‡·ה Èc ‡LÁ¯ ÏÎa ·¯˜È Èc ¯·‚ B‡¿«ƒƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ¿»«
:d˙·‡Ò ÏÎÏ dÏ ·‡zÒÈ Èc ‡L�‡· B‡ dÏ≈«¬»»ƒƒ¿»«≈¿……¿≈

¯LÓ‡ו „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ da ·¯˜È Èc L�‡¡«ƒƒ¿«≈ƒ≈¿»»««¿»
d¯N· ÈÁÒ‡ Ô‰l‡ ‡iL„e˜ ÔÓ ÏeÎÈÈ ‡ÏÂ¿»≈ƒ¿«»∆»≈«¿≈ƒ¿≈

:‡iÓa¿«»

ÔÓז ÏeÎÈÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ ‡LÓL ÏÚÓ·e¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿≈»«≈≈ƒ
:‡e‰ dÓÁÏ È¯‡ ‡iL„e˜¿«»¬≈«¿≈

·dח ‡·‡zÒ‡Ï ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡¯È·˙e ‡ÏÈ·�¿ƒ»¿ƒ»»≈¿ƒ¿»»»«
:ÈÈ ‡�‡¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏÚÂאני לי מקּדׁשים הם אׁשר האמת, ּדר ¿«ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָ

ּכי לֹו, המקּדׁש הּׁשם יחּללּו ׁשּלא ְְְִֵֶַַַָֹֻה',

ּבפרׁשת זה רמזּתי ּוכבר ה', ּבמקּדׁש ְְְְְְִִֶַַַָָָָׁשמֹו

תרּומה. לי ְְְִִָויקחּו

יאמר בּה. לטמאה יאכל לא ּוטרפה נבלה ְְְְֵֵַַָָָָָֹֹֹ(ח)

יּטמא ׁשּלא ּוטרפה, נבלה מאכילת ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּיּזהר

יאכל ולא הּקדׁשים מן להּנזר ויצטר ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹּבּה

הּׁשמׁש ּובא ּבּמים ּבׂשרֹו ׁשּירחץ עד ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָּבהם

ְֵָוטהר.

,ÌÚh‰Âלכל האדם טמאת ׁשהזּכיר ּבעבּור ¿«««ְְְֲִִֶַַָָָָֻ

והּזֹוב הּצרעת הזּכיר ּכי ְְְִִִַַַַָָֻטמאֹותיו,

וׁשכבת הּמת, וטמאת והּנקבה, הּזכר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻׁשּיכלל

הּקדׁשים מן להזהיר חזר והּׁשרץ, ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּזרע,

התראה ּדר ּבהם והזהיר הּנבלֹות, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻּבטמאת

האדם ׁשּנפׁש ּבעבּור ּכי והּטעם, ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבאכילתן.

ּבנבלה ּתקּוץ ולא הּׁשרצים ּבאכילת ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹקצה

ּבהוה. הּטמאה על הזהיר ְְְִִֵֶַַַָָֹֻּוטרפה,

‰Ù¯h‰Âוהּדב הארי טרפת ּכאן, הּנזּכרת ¿«¿≈»ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ

מחּייםׁשהמית ּכי ּבּׂשדה, אֹותּה ִִִֵֵֶֶַַָָ

מן הּבהמה ׁשּתּטרף מעת ּכי ּתטמא, ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹלא

לאחר ּבין מחּיים ּבין טרפה ּתּקרא ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהארי

ּכּלם, הּטמאֹות ּכל ּכאן הזּכיר והּנה ְְְִִִִֵַָָָָֻֻמיתה.

לּה ׁשאין ׁשאמר אחר הּטמאה הּבהמה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכי

ּבּיֹום ויהי ּבסדר ּפרׁשּתי ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָׁשחיטה,

ּבכלל היא הּנה כד), יא (לעיל ְְְִִִִִֵֵַַהּׁשמיני

ּפׁשּוטֹו. ּדר וזה ְְְֵֶֶֶָנבלה.

(Ô‡k Î"˙) BL¯„Óeהּקדׁשים לענין ּכן ּגם ƒ¿»»ְְִִֵַַַָָ

עֹוף ּובנבלת ּכאן, הזהיר ְְְְְִִִַָָֻּבטמאה

מּגע טמאת לּה ׁשאין מדּבר הּכתּוב ְְֵֵֶַַַַָָָָֻטהֹור

לאכל ואסרֹו הּבליעה, ּבית טמאת אּלא ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָֹֻּומּׂשא

ּבמינֹו ׁשּיׁש מי ּוטרפה לֹומר וצרי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבּקדׁשים.

ּבמינֹו ׁשאין טמא עֹוף נבלת יצא ְְְִִֵֵֵֶַָָָָטרפה,

רּבּו נבלֹות ׁשאר וטמאת רׁש"י. ּכלׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵַַָָֻטרפה,

ּבׁשרץ יּגע אׁשר (ּכאן): ּכהנים ּבתֹורת ְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹאֹותם

לרּבֹות מּנין הּׁשרץ, אּלא לי אין ה), ְִִִֵֶֶֶַַַָָ(ּפסּוק

ּבכל. לֹומר ּתלמּוד הּנבלה, ְְְֵֵַַַָָאת

xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h ipy meil inei xeriy

(è)Bá eúîe àèç åéìò eàNé-àìå ézøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬−
:íLc÷î ýåýé éðà eäìlçé ék¦´§©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Èz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑הּגּוף ּבטמאת ּתרּומה ·B.מּלאכל e˙Óe∑(פג ׁשמים(סנהדרין ּבידי מיתה ׁשהיא .למדנּו, ¿»¿∆ƒ¿«¿ƒְְְֱִֶַַָֹֻ≈ְִִִִֵֶַַָָָ

(é)ìëàé-àì øéëNå ïäk áLBz Lã÷ ìëàé-àì øæ-ìëå§¨−̈ŸŸ́©®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−Ÿ¬Ÿ©
:Lã÷«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒ‡Ï∑(פג ּבּה(סנהדרין ּדּבר הענין ׁשּכל מדּבר, הּכתּוב ÈÎNÂ¯.ּבתרּומה Ô‰k ·LBz∑ׁשל ּתֹוׁשבֹו ……«…∆ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ«…≈¿»ƒֶָ
עד לֹו קנּוי ׁשהּוא נרצע, זה "ּתֹוׁשב"? ואיזהּו ּדבּוק. ׁשהּוא לפי ּפּתח, נקּוד זה "ּתֹוׁשב" לפיכ ּוׂשכירֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכהן
לאכל לאדֹוניו קנּוי ּגּופֹו ׁשאין ּכאן, ולּמד הּכתּוב ּבא ּבׁשׁש. ׁשּיֹוצא ׁשנים, קנין קנּוי זה "ׂשכיר"? ואיזהּו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּיֹובל.

.ּבתרּומתֹו ְִָ

(àé)ãéìéå Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é-ék ïäëå§Ÿ¥À¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©´©§½−´Ÿ©®¦¦´
:Bîçìá eìëàé íä Búéa¥½¥−«Ÿ§¬§©§«

i"yx£LÙ� ‰�˜ÈŒÈk Ô‰ÎÂ∑לגּופֹו ׁשּקנּוי ּכנעני B˙Èa.עבד „ÈÏÈÂ∑ּבתרּומה אֹוכלת ּכהן ואׁשת הּׁשפחֹות. ּבני אּלּו ¿…≈ƒƒ¿∆∆∆ְְֲִֶֶֶַָƒƒ≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ּבּספרי וגֹו'", ּבבית "ּכלֿטהֹור אחר: מּמקרא למד ועֹוד ּכסּפֹו. קנין היא ׁשאף הּזה, הּמקרא .מן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

(áé)íéLãwä úîeøúa àåä øæ Léàì äéäú ék ïäk-úáe©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−§¦´¨®¦¾¦§©¬©¢¨¦−
:ìëàú àì¬ŸŸ¥«

i"yx£¯Ê LÈ‡Ï∑ויׂשראל .ללוי ¿ƒ»ְְְִִֵֵָ

(âé)dì ïéà òøæå äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk-úáe©Ÿ¥Á¦̧¦«§¤¹©§¨¨´§À̈§¤»©»¥´¨¼
øæ-ìëå ìëàz äéáà íçlî äéøeòðk äéáà úéa-ìà äáLå§¨º̈¤¥³¨¦̧¨Æ¦§¤½¨¦¤¬¤¨¦−¨Ÿ¥®§¨¨−

:Ba ìëàé-àìŸ¬Ÿ©«
i"yx£‰Le¯‚e ‰�ÓÏ‡∑הּזר האיׁש dÏ.מן ÔÈ‡ Ú¯ÊÂ∑פז)מּמּנּו אסּורה∑LÂ·‰.(יבמות מּמּנּו, זרע לּה יׁש אם הא «¿»»¿»ִִַָָ¿∆«≈»ִֶ¿»»ֲִִֵֶֶַָָָ

קּים ׁשהּזרע זמן ּכל Ba.ּבתרּומה ÏÎ‡ÈŒ‡Ï ¯ÊŒÏÎÂ∑ּבתרּומה ׁשּמּתר האֹונן, את להֹוציא אּלא ּבא זרּותלא ; ְְִֶֶַַַַָָָ¿»»……«ְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֻ
אנינּות ולא ל .אמרּתי ְְְֲִִַָֹ

(ãé)ïúðå åéìò BúéLîç óñéå äââLa Lã÷ ìëàé-ék Léàå§¦¾¦«Ÿ©¬−Ÿ¤¦§¨¨®§¨©³£¦«¦Æ¨½̈§¨©¬
:Lãwä-úà ïäkì©Ÿ¥−¤©«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒÈk∑ּתרּומה.L„w‰Œ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙�Â∑(ת"כ)אּלא מעֹות לֹו ּפֹורע ׁשאינֹו קדׁש, להיֹות הראּוי ּדבר ƒ…«…∆ְָ¿»««…≈∆«…∆ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּתרּומה נעׂשין והן חּלין, ׁשל רמב"ן.ּפרֹות ְְֲִִֵֵֶַָֻ

(åè)eîéøé-øLà úà ìàøNé éða éLã÷-úà eìlçé àìå§´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬£¤¨¦−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â eÏlÁÈ ‡ÏÂ∑לזרים רמב"ן.להאכילם ¿…¿«¿¿ְְֲִִַָָ

ÔeÏa˜Èט ‡ÏÂ È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿»¿«¿
‡�‡ dplÁÈ È¯‡ da Ôe˙eÓÈÂ ‡·BÁ È‰BÏÚ¬ƒ»ƒ≈¬≈¿«À≈¬»

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ¿»¿«ƒ¿

Bz˙·‡י ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï È�BlÁ ÏÎÂ¿»ƒ«»≈¿»»»
:‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡�‰Î„¿«¬»«¬ƒ»»≈¿»

‰e‡יא dtÒk ÔÈ�˜ LÙ� È�˜È È¯‡ Ô‰ÎÂ¿»≈¬≈ƒ¿≈¿«ƒ¿««¿≈
:dÓÁÏa ÔeÏÎÈÈ Ôep‡ d˙Èa „ÈÏÈÂ da ÏeÎÈÈ≈≈ƒƒ≈≈ƒ≈¿¿«¿≈

‰È‡יב È�BlÁ ¯·‚Ï È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈ƒ¿«ƒ»ƒ
:ÏeÎÈ˙ ‡Ï ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡a¿«¿»¿«»»≈

e·¯יג ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡ È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈«¿¿»¿»¿»«
‡‰˙eÈ·¯k ‡‰e·‡ ˙È·Ï ·e˙˙e dÏ ˙ÈÏ≈«¿¿≈¬»¿«¿»»
‡Ï È�BlÁ ÏÎÂ ÏeÎÈz ‡‰e·‡„ ‡ÓÁlÓƒ«¿»«¬»≈¿»ƒ«»

:da ÏeÎÈÈ≈≈

ÛÒBÈÂיד eÏLa ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈≈¿»¿»¿≈
:‡L„e˜ ˙È ‡�‰ÎÏ ÔzÈÂ È‰BÏÚ dLÓeÁ¿≈¬ƒƒ≈¿«¬»»¿»

È˙טו Ï‡¯NÈ È�·c ‡iL„e˜ ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈»
:ÈÈ Ì„˜ ÔeL¯ÙÈ Ècƒ«¿¿√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

להיֹות הראּוי ּדבר הּקדׁש. את לּכהן ונתן ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ(יד)

ּפרֹות אּלא מעֹות לֹו ּפֹורע ׁשאין ֵֵֵֶֶֶַָָֹקדׁש,

רּׁש"י. לׁשֹון ּתרּומה. נעׂשים והם חּלין ְְְֲִִִֵֶַַָֻׁשל

ויסף קדׁש יאכל ּכי הּכתּוב: טעם ְְִִֵֶַַַַַָָֹֹוהּנה

את לּכהן ונתן ההּוא הּקדׁש על ְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹחמׁשיתֹו

ׁשּקראֹו ּומּפני והחמׁש. הּקרן ׁשהּוא הּזה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּקדׁש

הראּוי ּבדבר ּכתרּומה נעׂשה ׁשהּוא למדנּו ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹקדׁש

ּומדרׁשֹו. ּבפׁשּוטֹו הּנכֹון וזהּו .ְְְְִִֶַָָָלכ

CÎÂ,הּקדׁש את לּכהן ונתן אברהם: רּבי ּכתב ¿»ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ונתן מּלת ׁשּתהיה אֹו הּקדׁש. עם ְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹטעמֹו

אֹומר: הּוא וכן עּמּה, ואחרת עצמּה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָמֹוׁשכת

הּקדׁש. את ונתן לּכהן ונתן עליו חמׁשיתֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹויסף

עליו מּלת ּבעבּור ,צר אין ּדעּתי .ּולפי ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

יׂשראל. ּבני קדׁשי את יחּללּו ולא ְְְְְְִֵֵֵֶַָָֹ(טוֿטז)

עֹון אֹותם והּׂשיאּו לזרים. ְְְֲֲִִִִַָָָלהאכילם



לז xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h ipy meil inei xeriy

(è)Bá eúîe àèç åéìò eàNé-àìå ézøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬−
:íLc÷î ýåýé éðà eäìlçé ék¦´§©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Èz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑הּגּוף ּבטמאת ּתרּומה ·B.מּלאכל e˙Óe∑(פג ׁשמים(סנהדרין ּבידי מיתה ׁשהיא .למדנּו, ¿»¿∆ƒ¿«¿ƒְְְֱִֶַַָֹֻ≈ְִִִִֵֶַַָָָ

(é)ìëàé-àì øéëNå ïäk áLBz Lã÷ ìëàé-àì øæ-ìëå§¨−̈ŸŸ́©®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−Ÿ¬Ÿ©
:Lã÷«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒ‡Ï∑(פג ּבּה(סנהדרין ּדּבר הענין ׁשּכל מדּבר, הּכתּוב ÈÎNÂ¯.ּבתרּומה Ô‰k ·LBz∑ׁשל ּתֹוׁשבֹו ……«…∆ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ«…≈¿»ƒֶָ
עד לֹו קנּוי ׁשהּוא נרצע, זה "ּתֹוׁשב"? ואיזהּו ּדבּוק. ׁשהּוא לפי ּפּתח, נקּוד זה "ּתֹוׁשב" לפיכ ּוׂשכירֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכהן
לאכל לאדֹוניו קנּוי ּגּופֹו ׁשאין ּכאן, ולּמד הּכתּוב ּבא ּבׁשׁש. ׁשּיֹוצא ׁשנים, קנין קנּוי זה "ׂשכיר"? ואיזהּו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּיֹובל.

.ּבתרּומתֹו ְִָ

(àé)ãéìéå Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é-ék ïäëå§Ÿ¥À¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©´©§½−´Ÿ©®¦¦´
:Bîçìá eìëàé íä Búéa¥½¥−«Ÿ§¬§©§«

i"yx£LÙ� ‰�˜ÈŒÈk Ô‰ÎÂ∑לגּופֹו ׁשּקנּוי ּכנעני B˙Èa.עבד „ÈÏÈÂ∑ּבתרּומה אֹוכלת ּכהן ואׁשת הּׁשפחֹות. ּבני אּלּו ¿…≈ƒƒ¿∆∆∆ְְֲִֶֶֶַָƒƒ≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ּבּספרי וגֹו'", ּבבית "ּכלֿטהֹור אחר: מּמקרא למד ועֹוד ּכסּפֹו. קנין היא ׁשאף הּזה, הּמקרא .מן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

(áé)íéLãwä úîeøúa àåä øæ Léàì äéäú ék ïäk-úáe©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−§¦´¨®¦¾¦§©¬©¢¨¦−
:ìëàú àì¬ŸŸ¥«

i"yx£¯Ê LÈ‡Ï∑ויׂשראל .ללוי ¿ƒ»ְְְִִֵֵָ

(âé)dì ïéà òøæå äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk-úáe©Ÿ¥Á¦̧¦«§¤¹©§¨¨´§À̈§¤»©»¥´¨¼
øæ-ìëå ìëàz äéáà íçlî äéøeòðk äéáà úéa-ìà äáLå§¨º̈¤¥³¨¦̧¨Æ¦§¤½¨¦¤¬¤¨¦−¨Ÿ¥®§¨¨−

:Ba ìëàé-àìŸ¬Ÿ©«
i"yx£‰Le¯‚e ‰�ÓÏ‡∑הּזר האיׁש dÏ.מן ÔÈ‡ Ú¯ÊÂ∑פז)מּמּנּו אסּורה∑LÂ·‰.(יבמות מּמּנּו, זרע לּה יׁש אם הא «¿»»¿»ִִַָָ¿∆«≈»ִֶ¿»»ֲִִֵֶֶַָָָ

קּים ׁשהּזרע זמן ּכל Ba.ּבתרּומה ÏÎ‡ÈŒ‡Ï ¯ÊŒÏÎÂ∑ּבתרּומה ׁשּמּתר האֹונן, את להֹוציא אּלא ּבא זרּותלא ; ְְִֶֶַַַַָָָ¿»»……«ְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֻ
אנינּות ולא ל .אמרּתי ְְְֲִִַָֹ

(ãé)ïúðå åéìò BúéLîç óñéå äââLa Lã÷ ìëàé-ék Léàå§¦¾¦«Ÿ©¬−Ÿ¤¦§¨¨®§¨©³£¦«¦Æ¨½̈§¨©¬
:Lãwä-úà ïäkì©Ÿ¥−¤©«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒÈk∑ּתרּומה.L„w‰Œ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙�Â∑(ת"כ)אּלא מעֹות לֹו ּפֹורע ׁשאינֹו קדׁש, להיֹות הראּוי ּדבר ƒ…«…∆ְָ¿»««…≈∆«…∆ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּתרּומה נעׂשין והן חּלין, ׁשל רמב"ן.ּפרֹות ְְֲִִֵֵֶַָֻ

(åè)eîéøé-øLà úà ìàøNé éða éLã÷-úà eìlçé àìå§´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬£¤¨¦−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â eÏlÁÈ ‡ÏÂ∑לזרים רמב"ן.להאכילם ¿…¿«¿¿ְְֲִִַָָ

ÔeÏa˜Èט ‡ÏÂ È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿»¿«¿
‡�‡ dplÁÈ È¯‡ da Ôe˙eÓÈÂ ‡·BÁ È‰BÏÚ¬ƒ»ƒ≈¬≈¿«À≈¬»

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ¿»¿«ƒ¿

Bz˙·‡י ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï È�BlÁ ÏÎÂ¿»ƒ«»≈¿»»»
:‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡�‰Î„¿«¬»«¬ƒ»»≈¿»

‰e‡יא dtÒk ÔÈ�˜ LÙ� È�˜È È¯‡ Ô‰ÎÂ¿»≈¬≈ƒ¿≈¿«ƒ¿««¿≈
:dÓÁÏa ÔeÏÎÈÈ Ôep‡ d˙Èa „ÈÏÈÂ da ÏeÎÈÈ≈≈ƒƒ≈≈ƒ≈¿¿«¿≈

‰È‡יב È�BlÁ ¯·‚Ï È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈ƒ¿«ƒ»ƒ
:ÏeÎÈ˙ ‡Ï ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡a¿«¿»¿«»»≈

e·¯יג ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡ È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈«¿¿»¿»¿»«
‡‰˙eÈ·¯k ‡‰e·‡ ˙È·Ï ·e˙˙e dÏ ˙ÈÏ≈«¿¿≈¬»¿«¿»»
‡Ï È�BlÁ ÏÎÂ ÏeÎÈz ‡‰e·‡„ ‡ÓÁlÓƒ«¿»«¬»≈¿»ƒ«»

:da ÏeÎÈÈ≈≈

ÛÒBÈÂיד eÏLa ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈≈¿»¿»¿≈
:‡L„e˜ ˙È ‡�‰ÎÏ ÔzÈÂ È‰BÏÚ dLÓeÁ¿≈¬ƒƒ≈¿«¬»»¿»

È˙טו Ï‡¯NÈ È�·c ‡iL„e˜ ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈»
:ÈÈ Ì„˜ ÔeL¯ÙÈ Ècƒ«¿¿√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

להיֹות הראּוי ּדבר הּקדׁש. את לּכהן ונתן ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ(יד)

ּפרֹות אּלא מעֹות לֹו ּפֹורע ׁשאין ֵֵֵֶֶֶַָָֹקדׁש,

רּׁש"י. לׁשֹון ּתרּומה. נעׂשים והם חּלין ְְְֲִִִֵֶַַָֻׁשל

ויסף קדׁש יאכל ּכי הּכתּוב: טעם ְְִִֵֶַַַַַָָֹֹוהּנה

את לּכהן ונתן ההּוא הּקדׁש על ְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹחמׁשיתֹו

ׁשּקראֹו ּומּפני והחמׁש. הּקרן ׁשהּוא הּזה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּקדׁש

הראּוי ּבדבר ּכתרּומה נעׂשה ׁשהּוא למדנּו ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹקדׁש

ּומדרׁשֹו. ּבפׁשּוטֹו הּנכֹון וזהּו .ְְְְִִֶַָָָלכ

CÎÂ,הּקדׁש את לּכהן ונתן אברהם: רּבי ּכתב ¿»ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ונתן מּלת ׁשּתהיה אֹו הּקדׁש. עם ְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹטעמֹו

אֹומר: הּוא וכן עּמּה, ואחרת עצמּה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָמֹוׁשכת

הּקדׁש. את ונתן לּכהן ונתן עליו חמׁשיתֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹויסף

עליו מּלת ּבעבּור ,צר אין ּדעּתי .ּולפי ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

יׂשראל. ּבני קדׁשי את יחּללּו ולא ְְְְְְִֵֵֵֶַָָֹ(טוֿטז)

עֹון אֹותם והּׂשיאּו לזרים. ְְְֲֲִִִִַָָָלהאכילם



`xenלח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyily meil inei xeriy

(æè)ék íäéLã÷-úà íìëàa äîLà ïåò íúBà eàéOäå§¦¦³¨Æ£´Ÿ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®¦²
:íLc÷î ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Ì˙B‡ e‡ÈO‰Â∑.עליהם ונאסרּו וקדׁשּו ּתרּומה לׁשם ׁשהבּדלּו – קדׁשיהם את ּבאכלם עֹון יטענּו עצמם את ¿ƒƒ»ְְְְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
ּכן ּתרּגמֹו לצר ׁשּלא ּבסֹואבא", "ּבמיכלהֹון ׁשּתרּגם: ‡Ì˙B.ואּונקלֹוס e‡ÈO‰Â∑ׁשהיה את"ים מּׁשלׁשה אחד זה ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹ¿ƒƒ»ְִִֶֶֶֶָָָָֹ

וכן עצמֹו. ּבאדם ׁשּמדּברים ּבּתֹורה, ּדֹורׁש יׁשמעאל יג)רּבי ו יביא(במדבר הּוא אתֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום : ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
וכן עצמֹו; ו)את לד ּבּספרי(דברים נדרׁש ּכ עצמֹו, את קבר הּוא – בּגי" אתֹו "וּיקּבר :. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

ß xii` f"h iyily mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øLà ìàøNéa øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà íäìà£¥¤®¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´§¦§¨¥À£¤̧
eáéø÷é-øLà íúBáãð-ìëìe íäéøãð-ìëì Bðaø÷ áéø÷é©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ§¨¦§½̈£¤©§¦¬

:äìòì ýåýéì©«Ÿ̈−§Ÿ¨«
i"yx£Ì‰È¯„�∑(ב עלי(חולין זֹו∑�„·Ì˙B.הרי רמב"ן.הרי ƒ¿≈∆ֲֵַָƒ¿»ֲֵ

(èé):íéfòáe íéáNka ø÷aa øëæ íéîz íëðöøì¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈©§¨¦−¨«¦¦«
i"yx£ÌÎ�ˆ¯Ï∑הראּוי ואיזהּו ּבלע"ז; אפיישמנ"ט לרצֹון, לכם ׁשּיהא לפני, אתכם לרּצֹות הראּוי ּדבר הביאּו ƒ¿…¿∆ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ÌÈfÚ·e.לרצֹון? ÌÈ·Nka ¯˜aa ¯ÎÊ ÌÈÓz∑אּלא ּבמּום, נפסל ואינֹו וזכרּות ּתּמּות צרי אין העֹוף ּבעֹולת אבל ְָ»ƒ»»«»»«¿»ƒ»ƒƒְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
אבר .ּבחסרֹון ְְֵֶָ

ÔB‰ÏÎÈÓaטז ÔÈ·BÁ ÔÈÂÚ ÔB‰ÈÏÚ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¬≈¬»»ƒ¿≈»¿
ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÔB‰ÈL„e˜ ˙È ‡·‡BÒa¿¬»»¿≈¬≈¬»¿»

:ÔB‰Lc˜Ó¿«ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:יז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È�aיח Ïk ÌÚÂ È‰B�a ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈
ÏÎÏ d�a¯˜ ·¯˜È Èc Ï‡¯NÈ· ‡¯Bib ÔÓeƒƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈À¿»≈¿»
ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc ÔB‰˙·„� ÏÎÏe ÔB‰È¯„�ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¿√»¿»

:‡˙ÏÚÏ«¬»»

È¯B˙aיט ‡¯eÎc ÌÈÏL ÔBÎÏ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¿¿ƒ¿»¿≈
:‡ifÚ·e ‡i¯Ó‡a¿ƒ¿«»¿ƒ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

את ּבאכלם עֹון ׁשּיטענּו עצמם, את ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָאׁשמה.

ונאסרּו וקּדׁשּו ּתרּומה לׁשם ׁשהבּדלּו ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֻהּקדׁשים

ּבסֹואבא, ּבמיכלהֹון ׁשּתרּגם ואנקלּוס ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָֻעליהם.

ז"ל. רׁש"י לׁשֹון כן. ּתרּגמֹו לצר ְְְְִִֵֶֶַֹֹׁשּלא

‡ÏÂׁשּזה מּדבריו יראה ּכי ּדעּתֹו, הבינֹותי ¿…ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָ

יאכילּו ׁשּלא הּוא ּבּכהנים אזהרה ְֲֲִִֶַַַַָָָֹֹהּלאו

ׁשּיהיה ׁשּנפרׁש ראּוי ּכן ואם לזרים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָהּתרּומה

הּכהנים ׁשּיטעינּו ליׂשראל, ּכּנּוי אֹותם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹוהּׂשיאּו

הּקדׁשים, יאכלּו ּכאׁשר אׁשמה עֹון ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹליׂשראל

ּבעצמם לדרׁשֹו יׁשמעאל רּבי הצר ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָֻולּמה

הּלאו זה הזּכר ׁשּלא ועֹוד יג). ו נׂשא ְְְִִֶֶַַָָֹֹֻ(ספרי

ּכבׁשאר ּכן לעׂשֹות אסּור הּוא אּלא ְְְֲִֵֶַַַָָָּבּתלמּוד,

האּסּורין. ִִָָּכל

Ï·‡נמׁש יׂשראל ּבני ּכי הּכתּוב טעם ¬»ְְְִִִֵֵַַַַָָ

את יׂשראל ּבני יחּללּו ולא ְְְְְְְִֵֵֶַַָָֹלמעלה,

והּוא לה', ירימּו אׁשר את יׂשראל ּבני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָקדׁשי

ּבעבּור קדׁש, יאכל ׁשּלא ּבזר ׁשנית ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֹאזהרה

את והּׂשיאּו ואמר: הענׁש ּבֹו להזּכיר ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹׁשּירצה

קדׁשיהם. את יאכלּו ּכאׁשר וגֹו' ְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹעצמם

טבל, ּבאכל יּתּורֹו מּפני ּדרׁשּוהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹורּבֹותינּו

ׁשהּוא טבל לאֹוכל מּנין פג.): (סנהדרין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָאמרּו

ּבני קדׁשי את יחּללּו ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹּבמיתה,

לתרם ּבעתידין לה', ירימּו אׁשר את ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָֹיׂשראל

מּתרּומה. חּלּול חּלּול ויּליף מדּבר, ְְְִִִִֵַַַָָהּכתּוב

Ï·‡,יחּללּו ולא מצאתי: (ּכאן) ּכהנים ּבתֹורת ¬»ְְְְֲִִַַָָָֹֹ

הּׁשֹותה. ואת הּס את קדׁשילהביא את ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

קרן חּיבין יׂשראל ּבני קדׁשי על יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני

וחמׁש. קרן ּגֹוים קדׁשי על חּיבין ואין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹוחמׁש,

ּתלמּוד ׁשּבּטבל, הּתרּומה על חּיבין יהּו ְְְִֶֶֶַַַַַָָָיכֹול

הם הּמּורם על לה', ירימּו אׁשר את ֲִֵֵֶַַַַָָלֹומר

ׁשּבּטבל. הּתרּומה על חּיבין ואין ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָחּיבים

על ׁשאף מלּמד אׁשמה, עֹון אֹותם ְְְֲִִֵֶַַַַָָוהּׂשיאּו

מיתה. חּיבין ִִֶֶַַָָהּטבל

‰ÊÂאֹומר ׁשאני אּלא הּגמרא. ּכדר אינֹו ¿∆ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשתּיה ּכי אסמכּתא, והּׁשֹותה הּס ְְְְִִִֶַַַַָָָרּבּוי

מפרׁש ּכ מּדרּבנן, וסיכה אכילה, ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹּבכלל

ּומּפני ה"א). פ"ב ׁשני (מעׂשר ְְֲִִִִֵֵֵַַּבירּוׁשלמי

יׂשראל ּבני קדׁשי את יחּללּו ולא ּבטבל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשאמר

ּדרׁשּו לה', מּמּנּו להרים עתידין ׁשהם ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָּבעבּור

הּטבל, לא קדׁש הּנקרא הּוא ׁשהּמּורם ְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמּזה

ּבׁשגגה קדׁש יאכל ּכי ּבכלל אינּנּו ּכן ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹואם

וׁשנה: חזר ּולכ ּבחמׁש. ׁשּיתחּיב יד) ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ(ּפסּוק

על ׁשאף מלּמד אׁשמה, עֹון אֹותם ְְְֲִִֵֶַַַַָָוהּׂשיאּו

היא ׁשּבטבל הּתרּומה ּכי מיתה, חּיבין ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָהּטבל

ּבטבל, הּזה הּכתּוב ּכי והּכלל ּכאן. ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהזּכרה

וחזר הּמּורם, הּקדׁש על ּתחּלה וענׁש ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹוהזהיר

מדרׁש ּכפי ּבעתיד, ׁשּירימּו על ְְְְִִִִִִֶֶַַָָוהזהיר

ֵַרּבֹותינּו.

נדריהם, נדבֹותם. ּולכל נדריהם לכל ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָ(יח)

הרי האֹומר נדבֹותם, עלי. הרי ְֲֲִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר

ׁשאמר ּבעבּור ּבעיני, והּנראה רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָזֹו.

וכן לנדבה, אֹו נדר לפּלא כא) (ּפסּוק ְְְִֵֵֶֶַַָָָָהּכתּוב

נס ּבפרׁשת מקֹום ּבכל טויאמר (ּבּמדּבר כים ְְְְִִַַַָָָָָָֹ

(להּלן נפׁשת ּבערּכ נדר יפלא ּכי וכן: ח), ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹג

ּכי ב), ו (ּבּמדּבר נזיר ּבפרׁשת וכן ב), ְְְִִִֵַַָָָָכז

ׁשּיּדר מּמּנּו, ׁשּיּפלא ּדבר על הּבא הּוא ִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּנדר

להּצילני להפליא עּמי ּתעׂשה אם לֹו ּבּצר ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַלה'

ׁשלמים, אֹו עֹולה אביא הּזאת הּצרה ְִִִַַָָָָָֹמן

אלהים יהיה אם לאמר נדר יעקב וּיּדר ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹֹּכענין:

לה' נדר יׂשראל וּיּדר כ), כח (ּבראׁשית ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָעּמדי

וּידרּו ב), כא (ּבּמדּבר ּתּתן נתן אם ְְִִִִֵַַַַָָֹֹוּיאמר

ּכּלם. וכן טז), א (יֹונה ְְִֵָָָֻנדרים

e�È˙Ba¯Âזהּו אי מ"א): פ"א (קּנים אמרּו ¿«≈ְִִֵֶָ

נדבה, עֹולה. עלי הרי האֹומר ְֲֵֵֶֶַָָָָָנדר,

לנדבה, נדר ּבין ּומה עֹולה. זֹו הרי ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָהאֹומר

להּגיד וכּו', ּבאחריּותֹו חּיב נגנב אֹו מת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָנדר

ּבצרתם הּנֹודרים ּדר ּכי ׁשּביניהם. ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהחּלּוק

לעׂשֹות עלי ּבזה עּמדי אלהים יהיה אם ְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלאמר

סתם, נדבה יּקרא לא וזה זבח, אֹו ְְְִֵֶֶַָָָָָֹעֹולה

ּבעת ּכי נדבה, הּוא מּיד ויּתן יפריׁשּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָואׁשר

אֹותֹו. רּוחֹו נדבה ְַַַָָהּמּתן

‰p‰Âאֹו עֹולה ׁשּיקריב ּבין ּכי הּכתּוב אמר ¿ƒ≈ְִִֵֶַַַָָָ

xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyily meil inei xeriy

(ë):íëì äéäé ïBöøì àì-ék eáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®¦¬Ÿ§¨−¦«§¤¬¨¤«

(àë)Bà øãð-àlôì ýåýéì íéîìL-çáæ áéø÷é-ék Léàå§¦À¦«©§¦³¤«©§¨¦Æ©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ´
àì íeî-ìk ïBöøì äéäé íéîz ïàvá Bà ø÷aa äáãðì¦§¨½̈©¨−̈´©®Ÿ¨¦³¦«§¤Æ§¨½¨−¬Ÿ

:Ba-äéäé¦«§¤«
i"yx£¯„�Œ‡lÙÏ∑ּבדּבּורֹו .להפריׁש ¿«≈∆∆ְְְִִַ

(áë)úôlé Bà áøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøeò©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ´©¤½¤
älà eáéø÷ú-àì-ìò íäî eðzú-àì äMàå ýåýéì «Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À«Ÿ¦§¬¥¤²©

:ýåýéì çaænä©¦§¥−©©«Ÿ̈«
i"yx£˙¯eÚ∑עּורת ׁשל מּום ּבֹו יהא ׁשּלא נקבה, ּבלׁשֹון עּורֹון מּום, ׁשל ּדבר e·L¯.ׁשם B‡∑יהיה ∑ıe¯Á.לא «∆∆ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ»ְִֶֹ»

לה) נפּגמה(בכורות אֹו ׁשּנסּדקה ׂשפתֹו וכן ׁשּנפּגם, אֹו ׁשּנסּדק עין ׁשל ּבלע"זו∑ÏaÈ˙.ריס חזזית,∑b¯·.רוא"ה מין ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ«∆∆ְַַ»»ֲִִָ
ּכמֹו "יּלפת", ּולׁשֹון יּלפת; כט)וכן טז רפּואה(שופטים לּה ׁשאין מיתה, יֹום עד ּבֹו ׁשאחּוזה ׁשמׁשֹון", "וּילּפת :. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

e·È¯˜˙Œ‡Ï∑ּדמן זריקת ועל ׁשחיטתן ועל הקדׁשן על להזהיר ּפעמים, ו)ׁשלׁשה e�z˙Œ‡Ï.(תמורה ‰M‡Â∑אזהרת …«¿ƒְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ¿ƒ∆…ƒ¿ְַַָ
.הקטרתן ְַָָָ

(âë)øãðìe Búà äNòz äáãð èeì÷å òeøN äNå øBLå§¬¨¤−¨´©§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½§¥−¤
:äöøé àì¬Ÿ¥«̈¤«

i"yx£Úe¯N∑מחברֹו ּגדֹול קלּוטֹות∑ËeÏ˜Â.אבר ‡˙B.ּפרסֹותיו ‰NÚz הּבית∑�„·‰ (ת"כ)∑Ïe�„¯.לבדק »«ֲֵֵֵָָ¿»ְְַָ¿»»«¬∆…ְִֶֶַַ¿≈∆
È¯ˆ‰.לּמזּבח ‡Ï∑הּמזּבח הקּדׁש זה אֹומר: הוי לרּצֹות? ּבא הקּדׁש רמב"ן.איזה ְִֵַַ…≈»∆ְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

Ï‡כ È¯‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ‡ÓeÓ d· Èc Ïk…ƒ≈»»¿»¿¬≈»
:ÔBÎÏ È‰È ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¿≈¿

ÈÈכא Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� ·¯˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈¿»≈ƒ¿«¿«»√»¿»
‡�Ú· B‡ È¯B˙a ‡z·„�Ï B‡ ‡¯„� ‡L¯ÙÏ¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿≈¿»»
:d· È‰È ‡Ï ‡ÓeÓ Ïk ‡ÂÚ¯Ï È‰È ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿«¬»»»»¿≈≈

‚¯·Ôכב B‡ ÔÏaÈ B‡ ˜ÈÒÙ B‡ ¯È·˙ B‡ ¯ÈeÚ«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»«¿»
‡�a¯˜Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔÊÊÁ B‡¬»»»¿»¿ƒ≈√»¿»¿À¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔB‰pÓ Ôe�z˙ ‡Ï»ƒ¿ƒ¿««¿¿»√»¿»

aÚz„כג ‡z·„� ¯ÈqÁÂ ¯ÈzÈ ¯n‡Â ¯B˙Â¿¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿«¿»«¿≈
:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡¯„�Ïe d˙È»≈¿ƒ¿»»¿≈¿«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹותם ׁשּיקריב אֹו צרתֹו, על נדר אׁשר ְְֲִִֶֶַַַָָָָָׁשלמים

ּכי נחׁשב אּולי ּתמים, יהיה רּוחֹו, ְְְְִִִִֶַַַָֹּבנדבת

הּנדבה. מן יֹותר ּתמים להיֹותֹו ראּוי ְְִִִֵֶֶַַָָָָהּנדר

הּכתּוב. טעם ְֶַַַָוזה

לא ּולנדר הּבית. לבדק אתֹו. ּתעׂשה נדבה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ(כג)

לרּצֹות ׁשּבא הקּדׁש זהּו אי לּמזּבח, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָירצה,

ּולפי רּׁש"י. לׁשֹון מזּבח. הקּדׁש זה אֹומר ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַהוי

לא ּולנדר אתֹו ּתעׂשה נדבה ׁשּנדרׁש: צרי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹזה

לבדק נדר אֹו נדבה אֹותֹו ׁשּנעׂשה יאמר, ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹירצה,

ּבין אין ּכי הּמזּבח, על לרצֹון לא אבל ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹהּבית,

מּתריןנדר ׁשניהם ּכלּום, הּזה ּבענין ּונדבה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

זה הזּכיר ּוכבר לּמזּבח. ואסּורין הּבית ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָלבדק

נדבֹותם ּולכל נדריהם לכל ּבעֹולה: ְְְְְִִֵֶַָָָָָהּכתּוב,

לנדבה אֹו נדר לפּלא ּובׁשלמים: יח), ְְְִִִֵֶֶַָָָָ(ּפסּוק

ּכהנים ּבתֹורת רּבֹותינּו מדרׁש וכ כא). ְְְֲִִֵַַַָָֹ(ּפסּוק

ָ(ּכאן).

ÔÎzÈÂּבעבּור ּכי הּמקרא, לׁשֹון ּביּׁשּוב ׁשּנתּקן ¿ƒ»≈ְְְְֲִִִֵֶַַַָ

ׁשאמר ּכמֹו הּבית, לבדק הּנדבֹות ְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹׁשרב

הביאּו לב נדיב ּכל כב): לה (ׁשמֹות ְְְִִִֵֵַָֹּבּמׁשּכן

ּבּמקּדׁש וכן כד), ׁשם (ׁשם ה' ּתרּומת ְְְִֵֵַַָָָאת

התנּדבּתי, לבבי ּביׁשר אני יז) כט ְְְְֲִִִִֶַַָֹ(ד"הֿא

לבית הּנדבה עם ד): א (עזרא ׁשני ּבבית ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָוכן

(מלכיםֿב הּבית ּבבדק ּכתּוב וכן ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹהאלהים,

איׁש לב על יעלה אׁשר ּכסף ּכל ה): ֲֲִֶֶֶֶֶַַֹיב

הּנדבה. והּוא ה', ּבית ְְְִֵַָָָלהביא

,ÌÚh‰Âרק חּיּוב הּבית ּבדק ּבענין אין ּכי ¿«««ְְִִִִֵֶֶַַַַ

לבדק הּנֹותנים ּומנהג הּנפׁש, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַנדבת

לפיכ לבנין". זֹו "הרי יביאּו ּבנדבה ּכי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָהּבית

הּבית, לבדק הּוא סתם נדבה ׁשּיזּכיר מקֹום ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּכמֹו ׁשלמים לזבח אֹו לעֹולה ּבֹו ׁשּיפרׁש ְְְְְִֵֶֶַַָָָעד

יחֿכא). (ּבפסּוקים למעלה ְְְְִִִִֶַָׁשהזּכיר

¯„p‰Âאזּבח ל הּמזּבח, לקדׁשי סתם יאמר ¿«∆∆ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָֹ

לה' נדרי יז), קטז (ּתהּלים ּתֹודה ְְִִֶַַַָָזבח

(ׁשם ה' ּבית ּבחצרֹות עּמֹו לכל נא נגדה ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָאׁשּלם

נדרי ל אׁשּלם בעֹולֹות בית אבא יחֿיט), ְְְְֲֵֵַָָָָֹׁשם

יג) סו ּתֹודת(ׁשם אׁשּלם נדרי אלהים עלי , ְֱֲִֵֶַַָָָֹֹ

יביאּו, ּבנדרים לּמזּבח והּנֹותנים יג), נו (ׁשם ְְְְִִִִִֵַַַָָָָל

ּבעֹולה. לפניו אבא אלהים יצליחני ְְְֱִִִִֵַָָָָֹֹאם

CÎÈÙÏeׂשה אֹו וׁשֹור ּבכאן: הּכתּוב יאמר ¿ƒ»ְְֶַַָָֹ

לכל אתֹו, ּתעׂשה נדבה וקלּוט ְְְֲֶַַָָָָָֹׂשרּוע

ּכמֹו ירצה, לא לה' ּולנדר לּבֹו, ידבּנּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹאׁשר

לרצֹון לא ּכי תקריבּו לא כ) (ּבּפסּוק ְְְִִֶַַָָָֹֹׁשאמר

ּתקריב "נדבה הּכתּוב אמר לא ּכי לכם, ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹיהיה

אמר אבל הּפרׁשה, ּבכל הּבא ּכּלׁשֹון ְֲַַַַָָָָָָָָאֹותֹו"

אׁשר ּכל מּמּנּו אּתה ּתעׂשה ּכלֹומר אתֹו ְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַָָֹּתעׂשה

לרצֹון לנדר אבל ,ּבכח לעׂשֹות יד ְְְְֲֲֲִֶֶַָָָָָֹּתמצא

יהיה. ְִֶֹלא

eÎ¯ˆ‰Âּבׁשּום יּתכן לא ּכי ,ּכ לאמר חכמים ¿À¿¿ְֲִִִֵֵָָָֹֹ

הּגרב ּכּלם הּמּומים ׁשּיהיּו ְִִִֶַַָָָָֻּפנים

ּבכל אסּורין והּכתּות הּמעּו ואפּלּו ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָוהּיּלפת

הּׂשרּוע ויהיה ּבנדבה, ּובין ּבנדר ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָקרּבן

ולא ּבמּקצתן, ּומּתרין ּבמּקצתן אסּורין ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָֹֻוהּקלּוט

כא (לעיל הּמקריבים ּבמּומי ּבּתֹורה ּככה ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָיּמצא

ּבּקרּבנֹות, לחּלק ב) כב (ׁשם ּובטמאה ְְְְֵַַָָָָֻטזֿכג)

"ּתקריב ּכמֹו אינּנּו אתֹו ּתעׂשה ּכי אמרּו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹּולכ

אֹותֹו".

ÔÎzÈÂמּתר וקלּוט ׂשרּוע וׂשה ׁשֹור ּכי ׁשאמר ¿ƒ»≈ְְִֶֶַַָָָָֻ

אבל זה", "הרי לאמר נדבה ְֲֲֲֵֵֶַָָָֹלעׂשתֹו

יביאּנּו אם ׂשה" אֹו ׁשֹור עלי "הרי נדר ְֲִִִֵֶֶַַָָאם

ונאמר מּנדרֹו. ּפטּור ואינּנּו לֹו ירצה לא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמׁשחת

ּכי הּבית, לבדק ׁשּׁשניהם רּבֹותינּו ּדר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַעל

אמת וזה אֹותֹו", "ּתקריב ּכמֹו אתֹו ּתעׂשה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַֹאין

ספק. ּבלי ְִֵָהּוא

¯ÈkÊ‰Âהּנ הּתר הּביתהּכתּוב לבדק דבה ¿ƒ¿ƒְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּביצירה מּומין ׁשהן וקלּוט ְְְִִֵֶַַָָָּבׂשרּוע

הּקטּנים, הּמקרה מּומי ׁשּכן וכל הּבטן, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמן

והּׁשבּור, עינֹו, ּבׁשּכהתה עּורֹון ּבֹו אׁשר ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָעּורת,

והּיּלפת. הּגרב ּבעל לֹומר צרי ְְִֵֶֶַַַַַַָָָואין

ÔÎzÈÂאֹו ׁשבּור אֹו עּורת ּדבק, הּכתּוב ּכי ¿ƒ»≈ִֵֶֶַַָָָ

וכל יּלפת אֹו ּגרב אֹו יּבלת אֹו ְֶֶֶֶַַָָָָחרּוץ

לכל ּתעׂשה נדבה וקלּוט, ׂשרּוע וׂשה ְְְֲֶֶַַָָָָָָׁשֹור

ׁשאפּלּו מהן, אחד ירצה לא ּולנדר מאּלה, ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹאחד

ירדּו. ְֵָעלּו

˙¯B˙·eּכל לרּבֹות מּנין (ּכאן): ּכהנים ¿«ְֲִִִַַָָֹ

לֹומר ּתלמּוד וׂשה, ׁשּבׁשֹור ְְְִֶֶַַַָהּפסּולין
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(ë):íëì äéäé ïBöøì àì-ék eáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®¦¬Ÿ§¨−¦«§¤¬¨¤«

(àë)Bà øãð-àlôì ýåýéì íéîìL-çáæ áéø÷é-ék Léàå§¦À¦«©§¦³¤«©§¨¦Æ©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ´
àì íeî-ìk ïBöøì äéäé íéîz ïàvá Bà ø÷aa äáãðì¦§¨½̈©¨−̈´©®Ÿ¨¦³¦«§¤Æ§¨½¨−¬Ÿ

:Ba-äéäé¦«§¤«
i"yx£¯„�Œ‡lÙÏ∑ּבדּבּורֹו .להפריׁש ¿«≈∆∆ְְְִִַ

(áë)úôlé Bà áøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøeò©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ´©¤½¤
älà eáéø÷ú-àì-ìò íäî eðzú-àì äMàå ýåýéì «Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À«Ÿ¦§¬¥¤²©

:ýåýéì çaænä©¦§¥−©©«Ÿ̈«
i"yx£˙¯eÚ∑עּורת ׁשל מּום ּבֹו יהא ׁשּלא נקבה, ּבלׁשֹון עּורֹון מּום, ׁשל ּדבר e·L¯.ׁשם B‡∑יהיה ∑ıe¯Á.לא «∆∆ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ»ְִֶֹ»

לה) נפּגמה(בכורות אֹו ׁשּנסּדקה ׂשפתֹו וכן ׁשּנפּגם, אֹו ׁשּנסּדק עין ׁשל ּבלע"זו∑ÏaÈ˙.ריס חזזית,∑b¯·.רוא"ה מין ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ«∆∆ְַַ»»ֲִִָ
ּכמֹו "יּלפת", ּולׁשֹון יּלפת; כט)וכן טז רפּואה(שופטים לּה ׁשאין מיתה, יֹום עד ּבֹו ׁשאחּוזה ׁשמׁשֹון", "וּילּפת :. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

e·È¯˜˙Œ‡Ï∑ּדמן זריקת ועל ׁשחיטתן ועל הקדׁשן על להזהיר ּפעמים, ו)ׁשלׁשה e�z˙Œ‡Ï.(תמורה ‰M‡Â∑אזהרת …«¿ƒְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ¿ƒ∆…ƒ¿ְַַָ
.הקטרתן ְַָָָ

(âë)øãðìe Búà äNòz äáãð èeì÷å òeøN äNå øBLå§¬¨¤−¨´©§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½§¥−¤
:äöøé àì¬Ÿ¥«̈¤«

i"yx£Úe¯N∑מחברֹו ּגדֹול קלּוטֹות∑ËeÏ˜Â.אבר ‡˙B.ּפרסֹותיו ‰NÚz הּבית∑�„·‰ (ת"כ)∑Ïe�„¯.לבדק »«ֲֵֵֵָָ¿»ְְַָ¿»»«¬∆…ְִֶֶַַ¿≈∆
È¯ˆ‰.לּמזּבח ‡Ï∑הּמזּבח הקּדׁש זה אֹומר: הוי לרּצֹות? ּבא הקּדׁש רמב"ן.איזה ְִֵַַ…≈»∆ְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

Ï‡כ È¯‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ‡ÓeÓ d· Èc Ïk…ƒ≈»»¿»¿¬≈»
:ÔBÎÏ È‰È ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¿≈¿

ÈÈכא Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� ·¯˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈¿»≈ƒ¿«¿«»√»¿»
‡�Ú· B‡ È¯B˙a ‡z·„�Ï B‡ ‡¯„� ‡L¯ÙÏ¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿≈¿»»
:d· È‰È ‡Ï ‡ÓeÓ Ïk ‡ÂÚ¯Ï È‰È ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿«¬»»»»¿≈≈

‚¯·Ôכב B‡ ÔÏaÈ B‡ ˜ÈÒÙ B‡ ¯È·˙ B‡ ¯ÈeÚ«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»«¿»
‡�a¯˜Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔÊÊÁ B‡¬»»»¿»¿ƒ≈√»¿»¿À¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔB‰pÓ Ôe�z˙ ‡Ï»ƒ¿ƒ¿««¿¿»√»¿»

aÚz„כג ‡z·„� ¯ÈqÁÂ ¯ÈzÈ ¯n‡Â ¯B˙Â¿¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿«¿»«¿≈
:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡¯„�Ïe d˙È»≈¿ƒ¿»»¿≈¿«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹותם ׁשּיקריב אֹו צרתֹו, על נדר אׁשר ְְֲִִֶֶַַַָָָָָׁשלמים

ּכי נחׁשב אּולי ּתמים, יהיה רּוחֹו, ְְְְִִִִֶַַַָֹּבנדבת

הּנדבה. מן יֹותר ּתמים להיֹותֹו ראּוי ְְִִִֵֶֶַַָָָָהּנדר

הּכתּוב. טעם ְֶַַַָוזה

לא ּולנדר הּבית. לבדק אתֹו. ּתעׂשה נדבה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ(כג)

לרּצֹות ׁשּבא הקּדׁש זהּו אי לּמזּבח, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָירצה,

ּולפי רּׁש"י. לׁשֹון מזּבח. הקּדׁש זה אֹומר ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַהוי

לא ּולנדר אתֹו ּתעׂשה נדבה ׁשּנדרׁש: צרי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹזה

לבדק נדר אֹו נדבה אֹותֹו ׁשּנעׂשה יאמר, ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹירצה,

ּבין אין ּכי הּמזּבח, על לרצֹון לא אבל ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹהּבית,

מּתריןנדר ׁשניהם ּכלּום, הּזה ּבענין ּונדבה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

זה הזּכיר ּוכבר לּמזּבח. ואסּורין הּבית ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָלבדק

נדבֹותם ּולכל נדריהם לכל ּבעֹולה: ְְְְְִִֵֶַָָָָָהּכתּוב,

לנדבה אֹו נדר לפּלא ּובׁשלמים: יח), ְְְִִִֵֶֶַָָָָ(ּפסּוק

ּכהנים ּבתֹורת רּבֹותינּו מדרׁש וכ כא). ְְְֲִִֵַַַָָֹ(ּפסּוק

ָ(ּכאן).

ÔÎzÈÂּבעבּור ּכי הּמקרא, לׁשֹון ּביּׁשּוב ׁשּנתּקן ¿ƒ»≈ְְְְֲִִִֵֶַַַָ

ׁשאמר ּכמֹו הּבית, לבדק הּנדבֹות ְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹׁשרב

הביאּו לב נדיב ּכל כב): לה (ׁשמֹות ְְְִִִֵֵַָֹּבּמׁשּכן

ּבּמקּדׁש וכן כד), ׁשם (ׁשם ה' ּתרּומת ְְְִֵֵַַָָָאת

התנּדבּתי, לבבי ּביׁשר אני יז) כט ְְְְֲִִִִֶַַָֹ(ד"הֿא

לבית הּנדבה עם ד): א (עזרא ׁשני ּבבית ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָוכן

(מלכיםֿב הּבית ּבבדק ּכתּוב וכן ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹהאלהים,

איׁש לב על יעלה אׁשר ּכסף ּכל ה): ֲֲִֶֶֶֶֶַַֹיב

הּנדבה. והּוא ה', ּבית ְְְִֵַָָָלהביא

,ÌÚh‰Âרק חּיּוב הּבית ּבדק ּבענין אין ּכי ¿«««ְְִִִִֵֶֶַַַַ

לבדק הּנֹותנים ּומנהג הּנפׁש, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַנדבת

לפיכ לבנין". זֹו "הרי יביאּו ּבנדבה ּכי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָהּבית

הּבית, לבדק הּוא סתם נדבה ׁשּיזּכיר מקֹום ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּכמֹו ׁשלמים לזבח אֹו לעֹולה ּבֹו ׁשּיפרׁש ְְְְְִֵֶֶַַָָָעד

יחֿכא). (ּבפסּוקים למעלה ְְְְִִִִֶַָׁשהזּכיר

¯„p‰Âאזּבח ל הּמזּבח, לקדׁשי סתם יאמר ¿«∆∆ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָֹ

לה' נדרי יז), קטז (ּתהּלים ּתֹודה ְְִִֶַַַָָזבח

(ׁשם ה' ּבית ּבחצרֹות עּמֹו לכל נא נגדה ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָאׁשּלם

נדרי ל אׁשּלם בעֹולֹות בית אבא יחֿיט), ְְְְֲֵֵַָָָָֹׁשם

יג) סו ּתֹודת(ׁשם אׁשּלם נדרי אלהים עלי , ְֱֲִֵֶַַָָָֹֹ

יביאּו, ּבנדרים לּמזּבח והּנֹותנים יג), נו (ׁשם ְְְְִִִִִֵַַַָָָָל

ּבעֹולה. לפניו אבא אלהים יצליחני ְְְֱִִִִֵַָָָָֹֹאם

CÎÈÙÏeׂשה אֹו וׁשֹור ּבכאן: הּכתּוב יאמר ¿ƒ»ְְֶַַָָֹ

לכל אתֹו, ּתעׂשה נדבה וקלּוט ְְְֲֶַַָָָָָֹׂשרּוע

ּכמֹו ירצה, לא לה' ּולנדר לּבֹו, ידבּנּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹאׁשר

לרצֹון לא ּכי תקריבּו לא כ) (ּבּפסּוק ְְְִִֶַַָָָֹֹׁשאמר

ּתקריב "נדבה הּכתּוב אמר לא ּכי לכם, ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹיהיה

אמר אבל הּפרׁשה, ּבכל הּבא ּכּלׁשֹון ְֲַַַַָָָָָָָָאֹותֹו"

אׁשר ּכל מּמּנּו אּתה ּתעׂשה ּכלֹומר אתֹו ְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַָָֹּתעׂשה

לרצֹון לנדר אבל ,ּבכח לעׂשֹות יד ְְְְֲֲֲִֶֶַָָָָָֹּתמצא

יהיה. ְִֶֹלא

eÎ¯ˆ‰Âּבׁשּום יּתכן לא ּכי ,ּכ לאמר חכמים ¿À¿¿ְֲִִִֵֵָָָֹֹ

הּגרב ּכּלם הּמּומים ׁשּיהיּו ְִִִֶַַָָָָֻּפנים

ּבכל אסּורין והּכתּות הּמעּו ואפּלּו ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָוהּיּלפת

הּׂשרּוע ויהיה ּבנדבה, ּובין ּבנדר ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָקרּבן

ולא ּבמּקצתן, ּומּתרין ּבמּקצתן אסּורין ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָֹֻוהּקלּוט

כא (לעיל הּמקריבים ּבמּומי ּבּתֹורה ּככה ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָיּמצא

ּבּקרּבנֹות, לחּלק ב) כב (ׁשם ּובטמאה ְְְְֵַַָָָָֻטזֿכג)

"ּתקריב ּכמֹו אינּנּו אתֹו ּתעׂשה ּכי אמרּו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹּולכ

אֹותֹו".

ÔÎzÈÂמּתר וקלּוט ׂשרּוע וׂשה ׁשֹור ּכי ׁשאמר ¿ƒ»≈ְְִֶֶַַָָָָֻ

אבל זה", "הרי לאמר נדבה ְֲֲֲֵֵֶַָָָֹלעׂשתֹו

יביאּנּו אם ׂשה" אֹו ׁשֹור עלי "הרי נדר ְֲִִִֵֶֶַַָָאם

ונאמר מּנדרֹו. ּפטּור ואינּנּו לֹו ירצה לא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמׁשחת

ּכי הּבית, לבדק ׁשּׁשניהם רּבֹותינּו ּדר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַעל

אמת וזה אֹותֹו", "ּתקריב ּכמֹו אתֹו ּתעׂשה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַֹאין

ספק. ּבלי ְִֵָהּוא

¯ÈkÊ‰Âהּנ הּתר הּביתהּכתּוב לבדק דבה ¿ƒ¿ƒְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּביצירה מּומין ׁשהן וקלּוט ְְְִִֵֶַַָָָּבׂשרּוע

הּקטּנים, הּמקרה מּומי ׁשּכן וכל הּבטן, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמן

והּׁשבּור, עינֹו, ּבׁשּכהתה עּורֹון ּבֹו אׁשר ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָעּורת,

והּיּלפת. הּגרב ּבעל לֹומר צרי ְְִֵֶֶַַַַַַָָָואין

ÔÎzÈÂאֹו ׁשבּור אֹו עּורת ּדבק, הּכתּוב ּכי ¿ƒ»≈ִֵֶֶַַָָָ

וכל יּלפת אֹו ּגרב אֹו יּבלת אֹו ְֶֶֶֶַַָָָָחרּוץ

לכל ּתעׂשה נדבה וקלּוט, ׂשרּוע וׂשה ְְְֲֶֶַַָָָָָָׁשֹור

ׁשאפּלּו מהן, אחד ירצה לא ּולנדר מאּלה, ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹאחד

ירדּו. ְֵָעלּו

˙¯B˙·eּכל לרּבֹות מּנין (ּכאן): ּכהנים ¿«ְֲִִִַַָָֹ

לֹומר ּתלמּוד וׂשה, ׁשּבׁשֹור ְְְִֶֶַַַָהּפסּולין
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(ãë)ýåýéì eáéø÷ú àì úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe¨³§¨Æ§¨´§¨½¬Ÿ©§¦−©«Ÿ̈®
:eNòú àì íëöøàáe§©§§¤−¬Ÿ©«£«

i"yx£˙e¯ÎÂ ˜e˙�Â ˙e˙ÎÂ CeÚÓe∑ּבּגיד אֹו ּבּיד∑CeÚÓ.ּבּביצים מעּוכין מּמעּוe˙k∑˙.ּביציו יֹותר ּכתּוׁשים »¿»¿»¿»ִִֵַַ»ְִֵַָָ»ְִִֵָ
לה) נתלׁש∑�˙e˜.(בכורות לא והּכיס הּכיס, ּבתֹו הם נתּונים אבל ּבהן, ׁשּתלּויים חּוטים ׁשּנפסקּו עד ּבּיד, .ּתלּוׁשין »ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
˙e¯ÎÂ∑ּבּכיס ועֹודן ּבּכלי 'ּכתיׁשה'∑CeÚÓe.ּכרּותין לׁשֹון ּבארּמית לׁשֹונֹו זהּו מריס", "ודי ∑e˙ÎÂ˙.ּתרּגּומֹו: ¿»ְְְִִִַַָ»ְְְְְְֲִִִִֶַַַָ¿»

ּכמֹו רסיס", "ודי ו)ּתרּגּומֹו: ּבקי(עמוס רסיסים הּגדֹול "הּבית וכן: ּדּקֹות", ב)עֹות פ המרּסס(שבת Ï‡.קנה ÌÎˆ¯‡·e ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֻ¿«¿¿∆…
eNÚ˙∑ׁשאי ּבארצכם; אׁשר ּכל לרּבֹות "ּבארצכם", נאמר: לכ טמאה; ואפּלּו וחּיה, ּבהמה ׁשּום לסרס זה ּדבר «¬ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּבארץ ּבין נֹוהגת הּגּוף חֹובת וכל הּוא, הּגּוף חֹובת סרּוס ׁשהרי ּבארץ, אּלא הּסרּוס על נצטּוּו לא לֹומר: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאפׁשר
לארץ ּבחּוצה .ּבין ְֵֶָָָ

(äë)-ìkî íëéäìà íçì-úà eáéø÷ú àì øëð-ïa ãiîe¦©´¤¥À̈¬Ÿ©§¦²¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−¦¨
ñ :íëì eöøé àì ía íeî íäa íúçLî ék älà¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ´½̈¬Ÿ¥«̈−¨¤«

i"yx£¯Î�ŒÔa „iÓe∑ׁשּלא ואףֿעלּֿפי מּום; ּבעל לֹו ּתקריבּו לא לּׁשמים, להקריבֹו ּכהן ּביד קרּבן ׁשהביא נכרי ƒ«∆≈»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
ׁשּבּׂשדֹות ּבּבמה נֹוהגת זאת אבר, מחּסרי אםּֿכן אּלא נח ּבני לקרּבן מּומים ּבעלי ו)נאסרּו הּמזּבח(תמורה על אבל , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

מהם, ּתקּבלּו ּתמימה אבל ּתקריבּוה, לא יג)ׁשּבּמׁשּכן הּנכרים,(חולין את לרּבֹות איׁש", "איׁש למעלה: נאמר לכ ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּכיׂשראל ּונדבֹות נדרים ÌÎÏ.חּבּולהֹון∑Ì˙ÁLÓ.ׁשּנֹודרים eˆ¯È ‡Ï∑עליכםל .כּפר ְְְְְִִִֵֶָָָ»¿»»ְִ…≈»»∆ְֲֵֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr l zegiy ihewl)

הּגֹוים את לרּבֹות איׁש, כה)איׁש כב, לקּבל(רש"י מּתר ּומּדּוע הּבית, ּבדק לחּזּוק נדבה אֹו נדר מּגֹוי מקּבלים אין הרי וקׁשה, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן. הּמקּדׁשמּמּנּו אְךּבית ּבבנּיתֹו. ּגֹוי לׁשּתף ואין ּביׂשראל, הּׁשכינה להׁשראת ּבמקֹוםהּמזּבחנֹועד עמד ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

להקריב זּכאי ונח, אדם מּזרע ּגֹוי, וגם קרּבנֹות; ונח אדם הקריבּו וׁשם הּבריאה, מּתחּלת קרּבנֹות והקרבת ּכּפרה ּכמקֹום ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּנקּבע

קרּבן. ְָָָָעליו

(åë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æë)úçz íéîé úòáL äéäå ãìeé ék æò-Bà áNë-Bà øBĹ¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬¨¦−©´©
:ýåýéì äMà ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe Bnà¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«̈¤¾§¨§©¬¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£„ÏeÈ Èk∑ּדפן ליֹוצא ב)ּפרט לח .(חולין ƒƒ»≈ְְֵֶָֹ

(çë):ãçà íBéa eèçLú àì Bða-úàå Búà äN-Bà øBLå§−¤®Ÿ´§¤§½¬Ÿ¦§£−§¬¤¨«

i"yx£B�aŒ˙‡Â B˙‡∑(עח חולין לׁשחט(ת"כ, ּומּתר ּבזכרים נֹוהג ואינֹו הּבת, אֹו והּבן האם לׁשחט ׁשאסּור ּבנקבה, נֹוהג …¿∆¿ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
והּבן B�aŒ˙‡Â.האב B˙‡∑(פב ּבמׁשמע(שם ואֹותֹו ּבנֹו רמב"ן.אף ְֵַָָ…¿∆¿ְְְְַַָ

(èë):eçaæz íëðöøì ýåýéì äãBz-çáæ eçaæú-éëå§¦«¦§§¬¤«©¨−©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«

i"yx£eÁaÊz ÌÎ�ˆ¯Ï∑?הרצֹון ּומהּו לכם. לרצֹון ׁשּתהא הּזהרּו זביחתכם, ÌBiaÏÎ‡È.ּתחּלת ‡e‰‰∑ּבא לא ƒ¿…¿∆ƒ¿»ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ««≈»≈ָֹ

‚ÈÊ¯כד È„Â ÛÈÏL È„Â ÒÈÒ¯ È„Â ÒÈ¯Ó È„Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔBÎÚ¯‡·e ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ ‡Ï»¿»¿√»¿»¿«¿¬»«¿¿

˜¯Ôaכה ˙È Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓeƒ««¿ƒ»¿»¿»À¿«
ÔB‰a ÔB‰ÏeaÁ È¯‡ ÔÈl‡ ÏkÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ»ƒ≈¬≈ƒ¿¿

‡ÓeÓ:ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ÂÚ¯Ï ‡Ï ÔB‰· »¿»¿«¬»¿¿

ÓÈÓÏ¯:כו ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È‰ÈÂכז „ÈÏÈ˙È È¯‡ ‡fÚ B‡ ¯n‡ B‡ ¯Bzƒ»ƒ»¬≈ƒ¿¿ƒƒ≈
‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBiÓe dn‡ ¯˙a ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ»«ƒ≈ƒ»¿ƒ»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡·¯˜Ï ÈÚ¯zÈ ‡l‰Ïe¿«»ƒƒ¿≈¿»»»À¿»»√»¿»

˙ÔeÒkכח ‡Ï d¯·ÏÂ dÏ ‡˙ÈN B‡ ‡˙¯B˙Â¿¿»≈»«¿ƒ¿«»ƒ¿
:„Á ‡ÓBÈa¿»«

ÂÚ¯Ï‡כט ÈÈ Ì„˜ ‡˙„Bz ˙ÒÎ� ÔeÒk˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿»√»¿»¿«¬»
:dpÒkz ÔBÎÏ¿ƒ¿À≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּפסּולין ּכל לרּבֹות וקלּוט, ׂשרּוע וׂשה ְְְְִֶַַַָָָָוׁשֹור

ּבכלל עֹוד (ׁשם) רּבֹותינּו וכללּו וׂשה. ְְְְִֵֶֶַַָָָׁשּבׁשֹור

לכל לנדבה יעׂשה ׁשהּוא אֹותֹו, ּתעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָנדבה

ׁשהּמקּדיׁש הּתמימים, לא אבל ירצה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָֹאׁשר

ּבעׂשה. עֹובר הּבית לבדק ְֲִֵֵֶֶַַַָאֹותן

ׁשאסּור ּבנקבה, נֹוהג ּבנֹו. ואת אתֹו ְְְִֵֵֶֶָָֹ(כח)

ואינֹו והּבת, האם אֹו והּבן האם ְְְְִֵֵֵֵַַַָָֹלׁשחט

לׁשֹון והּבן. האב לׁשחט ּומּתר ּבזכרים, ְְְְִִִֵֵַָָָָֹֻנֹוהג

אין האֹומר ּכדברי הלכה הרב ּפֹוסק ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָרּׁש"י.

ּדעת וכן עט.), (חּלין האב לזרע ְְְִִֵֶַַַָָֻחֹוׁשׁשין

ואת אֹותֹו ּבדין ּבּגמרא הּנכֹון והּוא ְְְְְְִֵַַָָָֻאנקלּוס,

ְּבנֹו.

Ï·‡ּביחּוד הּנקבה ּכׁשּמזּכיר הּכתּוב ּדר ¬»ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

ראּוי היה ּכן ואם ּפרה, אֹותּה ְְִִֵָָָָָָלקרֹות

ואת אֹותּה ּכׂשּבה אֹו ּופרה הּכתּוב, ְְִֶֶַַָָָָָֹׁשּיאמר

אֹו ּכׂשב אֹו ׁשֹור ׁשהזּכיר מּפני אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶָָּבנּה,

ׁשבעת והיה והּבן האם והזּכיר יּולד, ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָעז

הּנזּכרין ּבּמינין ּכי אמר אּמֹו, ּתחת ְִִִִִִִַַַַַָָָימים

ּבהן, אחרת מצוה עֹוד וׂשה ׁשֹור ׁשהם ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהאלּו

ּביֹום יׁשחטּו לא הּנזּכרים ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵַָֹּכי

ֶָאחד.

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"i iriax meil inei xeriy

ּפסּול, מחׁשבת ּבֹו ּתחׁשבּו ׁשאם למחר, לאכלֹו מנת על ּתׁשחטּוהּו אל ּכן, מנת על ׁשחיטה ׁשּתהא אּלא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלהזהיר
ׁשּפרט ואףֿעלּֿפי קדׁשים. ּבׁשחיטת ׁשּפסּול לּמתעּסק מּכאן לדעּתכם; "לרצנכם", אחר: ּדבר לרצֹון. לכם יהא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלא

ּבזמּנן לאכלן מנת על זביחתן ׁשּתהא אחד, ליֹום ּבּנאכלין ּופרט חזר ימים, לׁשני .ּבּנאכלים ְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

(ì):ýåýé éðà ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àì ìëàé àeää íBia©³©Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÏÎ‡È ‡e‰‰ ÌBia∑כתיב ּכבר אכילה, זמן לּה לקּבע ׁשאם ּכן, מנת על ׁשחיטה ׁשּתהא אּלא להזהיר ּבא לא ««≈»≈ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
טו) ז וגֹו'"(לעיל ׁשלמיו ּתֹודת זבח "ּובׂשר :.'‰ È�‡∑ּבעיני יקל ואל הּדבר על ּגזר מי .ּדע, ְְְֶַַַָָ¬ƒְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

(àì):ýåýé éðà íúà íúéNòå éúåöî ízøîLe§©§¤Æ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£Ìz¯ÓLe∑(ת"כ)הּמׁשנה הּמעׂשה∑Ì˙ÈNÚÂ.זֹו רמב"ן.זה ¿«¿∆ְִַָ«¬ƒ∆ֲֶֶַַ

(áì)éða CBúa ézLc÷ðå éLã÷ íL-úà eìlçú àìå§³Ÿ§©§Æ¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−§¥´
:íëLc÷î ýåýé éðà ìàøNé¦§¨¥®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£eÏlÁ˙ ‡ÏÂ∑מסר "ונקּדׁשּתי"? לֹומר ּתלמּוד מה תחּללּו", "ולא ׁשּנאמר: מּמׁשמע מזידין. ּדברי על לעבר ¿…¿«¿ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹ
מנת על עצמֹו ימסר עצמֹו מֹוסר ּוכׁשהּוא יׂשראל"; ּבני ּבתֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּביחיד? יכֹול ׁשמי. וקּדׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹעצמ

הּמֹוסר ׁשּכל עצמןלמּות, מסרּו ׁשּלא ועזריה, מיׁשאל ּבחנניה, מצינּו ׁשּכן נס; לֹו עֹוׂשין אין הּנס, מנת על עצמֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר הּנס, מנת יח)על ג וגֹו'"(דניאל להויֿל "ידיע מּציל: ולא מּציל וגֹו'", מלּכא להואֿל ידיע לא "והן :. ְְְְְְְְֱֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz `yz t"y zgiy)

יׂשראל ּבני ּבתֹוְך לב)ונקּדׁשּתי עֹוׂשה,(כב, ּׁשהּוא "מה חז"ל אמרּו ליׂשראל" ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ּדבריו "מּגיד הּפסּוק על ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

"הּׁשם סֹוטה אּׁשה מׁשקים ׁשּכאׁשר מצינּו, ּכְך: הּׁשם, קּדּוׁש על נפׁש מסירת ׁשל החּיּוב זה, ּבצּוּוי ואף לעׂשֹות". ליׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָאֹומר

ׁשלֹום. להׁשּכין ּכדי ּכביכֹול, נפׁש', 'מסירת מּתֹוְך הּקדֹוׁש ׁשמֹו על מוּתר ׁשהּקּב"ה הרי לאׁשּתֹו". איׁש ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות רמב"ןנמחק ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(âì)íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà àéöBnä©¦³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®
ô :ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÌÎ˙‡ ‡ÈˆBn‰∑ּכן מנת ‰'.על È�‡∑ׂשכר לׁשּלם .נאמן «ƒ∆¿∆ְֵַָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ß xii` f"i iriax mei ß

âë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ýåýé éãòBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½
:éãòBî íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−«£¨«

i"yx£'‰ È„ÚBÓ 'B‚Â Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ ¯ac∑על הּׁשנה את ׁשּמעּברים ּבהם; מלּמדין יׂשראל ׁשּיהיּו מֹועדֹות, עׂשה «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿¬≈ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
לירּוׁשלים הּגיעּו לא ועדין לרגל, לעלֹות מּמקֹומן ׁשּנעקרּו רמב"ן.ּגלּיֹות ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

Ú„ל dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«ƒ¿¬≈»«¿¬ƒ≈«
:ÈÈ ‡�‡ ‡¯Ù«̂¿»¬»¿»

ÈÈ:לא ‡�‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â È„Bwt Ôe¯h˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«¿¿»¿¬»¿»

Lc˜˙‡Âלב ÈL„e˜„ ‡ÓL ˙È ÔeÏlÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿»¿¿«¿ƒ¿««
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡�‡ Ï‡¯NÈ È�a B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÈÂ‰ÓÏלג ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡c¿«ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈
:ÈÈ ‡�‡ ‡‰Ï‡Ï ÔBÎÏ¿≈»»¬»¿»

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

i„ÚBÓ‡ב ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬«»
ÔÈl‡ LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ ÔB‰˙È ÔeÚ¯Ú˙ Èc ÈÈ„«¿»ƒ¿»¿»¿¿»¿≈«ƒƒ≈

:È„ÚBÓ Ôep‡ƒ¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

את(לא) יזהיר ּבכאן מצֹותי, ּוׁשמרּתם ְְְְְְִִֶֶַַַַַָוטעם

ּבּקרּבנֹות ׁשּיּזהרּו הּמצֹות, לׁשמר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹיׂשראל

ויֹום ׁשבעה קדם הּזמן ּובמחּסרי ְְְְְִִִֵֶַַַָֹֻּבּמּומים

והּתֹודה הּזבחים ולעׂשֹות האם, ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָׁשּנׁשחטה

ּוכבר ּביחד. הּמצֹות ּכל ויכלל לרצֹון, ְְְְְְְְִִַַַָָָָָֹּולׁשחטם

(לעיל ּובּמׁשּפטים ּבחּקים למעלה ּכן ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֻהזּכיר

מׁשּפטי. ּכל ואת חּקתי ּכל את ּוׁשמרּתם לז): ְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֻיט

,ÈL„˜ ÌL ˙‡ eÏlÁ˙ ‡ÏÂ ¯Ó‡Âלהית ¿»«¿…¿«¿∆≈»¿ƒְִֹ

ׁשאמר ּכמֹו לה', מׁשחת וזֹובח נֹוכל ְְְֵֵֶֶַַַָָָָּבכם

את יחּללּו ולא ב): ּפסּוק (לעיל אהרן ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹֹּבבני

אֹו הּטמאה מן ּבקרּבנֹות ׁשּיזהיר קדׁשי, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻׁשם

ִַהּמּומין.

על יׂשראל, ּבני ּבתֹו ונקּדׁשּתי וטעם ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָ(לב)

עׂשה, מצות ּכאן) (ת"כ רּבֹותינּו ְֲִֵֵַַַַָּדעת

ולא עליהן להרג ּבמצֹות ׁשמֹו את ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָֹׁשּנקּדׁש

מצרים מארץ אתכם הּמֹוציא טעם וזה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹנעבר.

ּכל יכלל טעם ׁשהּוא לאלהים לכם ְְִִִֵֶֶַַָָֹֹלהיֹות

ּבעבּור עליהם ׁשמֹו לקּדׁש ׁשראּוי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָהּמצֹות,

מּמצרים. ּגאלנּו אׁשר עבדיו ְְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָׁשאנחנּו

עסק לּכהנים אין יׂשראל. ּבני אל ּדּבר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ(ב)

ליׂשראל מאׁשר יֹותר הּמֹועדֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָּבענין

אהרן הּזאת ּבּפרׁשה הזּכיר לא ּכן על ְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹּבהם,

ּכאחד, ּכּלם את ׁשּיכלל יׂשראל ּבני רק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּובניו

הּזאת. ּבּפרׁשה הּמּוספים קרּבנֹות ּפרׁש לא ְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹּכי
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ּפסּול, מחׁשבת ּבֹו ּתחׁשבּו ׁשאם למחר, לאכלֹו מנת על ּתׁשחטּוהּו אל ּכן, מנת על ׁשחיטה ׁשּתהא אּלא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלהזהיר
ׁשּפרט ואףֿעלּֿפי קדׁשים. ּבׁשחיטת ׁשּפסּול לּמתעּסק מּכאן לדעּתכם; "לרצנכם", אחר: ּדבר לרצֹון. לכם יהא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלא

ּבזמּנן לאכלן מנת על זביחתן ׁשּתהא אחד, ליֹום ּבּנאכלין ּופרט חזר ימים, לׁשני .ּבּנאכלים ְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

(ì):ýåýé éðà ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àì ìëàé àeää íBia©³©Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÏÎ‡È ‡e‰‰ ÌBia∑כתיב ּכבר אכילה, זמן לּה לקּבע ׁשאם ּכן, מנת על ׁשחיטה ׁשּתהא אּלא להזהיר ּבא לא ««≈»≈ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
טו) ז וגֹו'"(לעיל ׁשלמיו ּתֹודת זבח "ּובׂשר :.'‰ È�‡∑ּבעיני יקל ואל הּדבר על ּגזר מי .ּדע, ְְְֶַַַָָ¬ƒְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

(àì):ýåýé éðà íúà íúéNòå éúåöî ízøîLe§©§¤Æ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£Ìz¯ÓLe∑(ת"כ)הּמׁשנה הּמעׂשה∑Ì˙ÈNÚÂ.זֹו רמב"ן.זה ¿«¿∆ְִַָ«¬ƒ∆ֲֶֶַַ

(áì)éða CBúa ézLc÷ðå éLã÷ íL-úà eìlçú àìå§³Ÿ§©§Æ¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−§¥´
:íëLc÷î ýåýé éðà ìàøNé¦§¨¥®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£eÏlÁ˙ ‡ÏÂ∑מסר "ונקּדׁשּתי"? לֹומר ּתלמּוד מה תחּללּו", "ולא ׁשּנאמר: מּמׁשמע מזידין. ּדברי על לעבר ¿…¿«¿ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹ
מנת על עצמֹו ימסר עצמֹו מֹוסר ּוכׁשהּוא יׂשראל"; ּבני ּבתֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּביחיד? יכֹול ׁשמי. וקּדׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹעצמ

הּמֹוסר ׁשּכל עצמןלמּות, מסרּו ׁשּלא ועזריה, מיׁשאל ּבחנניה, מצינּו ׁשּכן נס; לֹו עֹוׂשין אין הּנס, מנת על עצמֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר הּנס, מנת יח)על ג וגֹו'"(דניאל להויֿל "ידיע מּציל: ולא מּציל וגֹו'", מלּכא להואֿל ידיע לא "והן :. ְְְְְְְְֱֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz `yz t"y zgiy)

יׂשראל ּבני ּבתֹוְך לב)ונקּדׁשּתי עֹוׂשה,(כב, ּׁשהּוא "מה חז"ל אמרּו ליׂשראל" ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ּדבריו "מּגיד הּפסּוק על ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

"הּׁשם סֹוטה אּׁשה מׁשקים ׁשּכאׁשר מצינּו, ּכְך: הּׁשם, קּדּוׁש על נפׁש מסירת ׁשל החּיּוב זה, ּבצּוּוי ואף לעׂשֹות". ליׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָאֹומר

ׁשלֹום. להׁשּכין ּכדי ּכביכֹול, נפׁש', 'מסירת מּתֹוְך הּקדֹוׁש ׁשמֹו על מוּתר ׁשהּקּב"ה הרי לאׁשּתֹו". איׁש ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות רמב"ןנמחק ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(âì)íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà àéöBnä©¦³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®
ô :ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÌÎ˙‡ ‡ÈˆBn‰∑ּכן מנת ‰'.על È�‡∑ׂשכר לׁשּלם .נאמן «ƒ∆¿∆ְֵַָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ß xii` f"i iriax mei ß

âë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ýåýé éãòBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½
:éãòBî íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−«£¨«

i"yx£'‰ È„ÚBÓ 'B‚Â Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ ¯ac∑על הּׁשנה את ׁשּמעּברים ּבהם; מלּמדין יׂשראל ׁשּיהיּו מֹועדֹות, עׂשה «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿¬≈ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
לירּוׁשלים הּגיעּו לא ועדין לרגל, לעלֹות מּמקֹומן ׁשּנעקרּו רמב"ן.ּגלּיֹות ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

Ú„ל dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«ƒ¿¬≈»«¿¬ƒ≈«
:ÈÈ ‡�‡ ‡¯Ù«̂¿»¬»¿»

ÈÈ:לא ‡�‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â È„Bwt Ôe¯h˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«¿¿»¿¬»¿»

Lc˜˙‡Âלב ÈL„e˜„ ‡ÓL ˙È ÔeÏlÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿»¿¿«¿ƒ¿««
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡�‡ Ï‡¯NÈ È�a B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÈÂ‰ÓÏלג ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡c¿«ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈
:ÈÈ ‡�‡ ‡‰Ï‡Ï ÔBÎÏ¿≈»»¬»¿»

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

i„ÚBÓ‡ב ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬«»
ÔÈl‡ LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ ÔB‰˙È ÔeÚ¯Ú˙ Èc ÈÈ„«¿»ƒ¿»¿»¿¿»¿≈«ƒƒ≈

:È„ÚBÓ Ôep‡ƒ¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

את(לא) יזהיר ּבכאן מצֹותי, ּוׁשמרּתם ְְְְְְִִֶֶַַַַַָוטעם

ּבּקרּבנֹות ׁשּיּזהרּו הּמצֹות, לׁשמר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹיׂשראל

ויֹום ׁשבעה קדם הּזמן ּובמחּסרי ְְְְְִִִֵֶַַַָֹֻּבּמּומים

והּתֹודה הּזבחים ולעׂשֹות האם, ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָׁשּנׁשחטה

ּוכבר ּביחד. הּמצֹות ּכל ויכלל לרצֹון, ְְְְְְְְִִַַַָָָָָֹּולׁשחטם

(לעיל ּובּמׁשּפטים ּבחּקים למעלה ּכן ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֻהזּכיר

מׁשּפטי. ּכל ואת חּקתי ּכל את ּוׁשמרּתם לז): ְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֻיט

,ÈL„˜ ÌL ˙‡ eÏlÁ˙ ‡ÏÂ ¯Ó‡Âלהית ¿»«¿…¿«¿∆≈»¿ƒְִֹ

ׁשאמר ּכמֹו לה', מׁשחת וזֹובח נֹוכל ְְְֵֵֶֶַַַָָָָּבכם

את יחּללּו ולא ב): ּפסּוק (לעיל אהרן ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹֹּבבני

אֹו הּטמאה מן ּבקרּבנֹות ׁשּיזהיר קדׁשי, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻׁשם

ִַהּמּומין.

על יׂשראל, ּבני ּבתֹו ונקּדׁשּתי וטעם ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָ(לב)

עׂשה, מצות ּכאן) (ת"כ רּבֹותינּו ְֲִֵֵַַַַָּדעת

ולא עליהן להרג ּבמצֹות ׁשמֹו את ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָֹׁשּנקּדׁש

מצרים מארץ אתכם הּמֹוציא טעם וזה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹנעבר.

ּכל יכלל טעם ׁשהּוא לאלהים לכם ְְִִִֵֶֶַַָָֹֹלהיֹות

ּבעבּור עליהם ׁשמֹו לקּדׁש ׁשראּוי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָהּמצֹות,

מּמצרים. ּגאלנּו אׁשר עבדיו ְְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָׁשאנחנּו

עסק לּכהנים אין יׂשראל. ּבני אל ּדּבר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ(ב)

ליׂשראל מאׁשר יֹותר הּמֹועדֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָּבענין

אהרן הּזאת ּבּפרׁשה הזּכיר לא ּכן על ְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹּבהם,

ּכאחד, ּכּלם את ׁשּיכלל יׂשראל ּבני רק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּובניו

הּזאת. ּבּפרׁשה הּמּוספים קרּבנֹות ּפרׁש לא ְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹּכי
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(â)úaL éòéáMä íBiáe äëàìî äNòz íéîé úLL¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©³
àåä úaL eNòú àì äëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBúaL©¨Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¨¨−´Ÿ©«£®©¨¬¦Æ

ô :íëéúáLBî ìëa ýåýéì©«Ÿ̈½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LL∑את חּלל ּכאּלּו עליו מעלין הּמֹועדֹות, את המחּלל ׁשּכל ללּמד מֹועדֹות? אצל ׁשּבת ענין מה ≈∆»ƒְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

הּׁשּבתֹות את קּים ּכאּלּו עליו מעלין הּמֹועדֹות, את המקּים וכל .הּׁשּבתֹות, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

(ã)íúà eàø÷z-øLà Lã÷ éàø÷î ýåýé éãòBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½¦§¨¥−®Ÿ¤£¤¦§§¬Ÿ−̈
:íãòBîa§«£¨«

i"yx£'‰ È„ÚBÓ ‰l‡∑החדׁש ּבקּדּוׁש מדּבר וכאן ׁשנה, ּבעּבּור מדּבר .למעלה ≈∆¬≈ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr fh zegiy ihewl)

ּבמֹועדם אתם ּתקראּו ד)אׁשר למעלה,(כג, ה'ּירח' מן נׁשּתלׁשל הּירח ּדהּנה לבאר, ויׁש מּוטעין". אפּלּו "אּתם, ּדרׁשּו: רז"ל ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מּזה ּכי למּטה, הּמֹולד לפי חדׁש ראׁש קֹובעים ׁשאנּו אּלא למעלה; ה'מֹולד' מּצד ּבעּקר היא חדׁש לראׁש הּמֹולד יֹום ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּוקביעת

למעלה; ה'מֹולד' יֹום ׁשּזהּו הּוא סימן אחר, ּביֹום חדׁש ראׁש קבעּו ּדין ּבית ׁשּכאׁשר אפֹוא, מּובן למעלה. ה'מֹולד' הּוא ׁשאז ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹיֹודעים

ּבֹו. יׁשּתּקף ׁשהּדבר ראּוי העֹולם ׁשאין ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּלא

(ä)íéaøòä ïéa Lãçì øNò äòaøàa ïBLàøä Lãça©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´¨«©§¨®¦
:ýåýéì çñt¤−©©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa∑ּולמעלה ׁשעֹות Ï‰'.מּׁשׁש ÁÒt∑"ּפסח" ׁשּׁשמֹו קרּבן .הקרבת ≈»«¿»ƒְְִֵַָָ∆««ְְְֶֶַַַָָָ

ÓBÈ·e‡ג ‡„È·Ú „·Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡˙·L ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿»»¿»««ƒ»
ÏÎa ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˙aL Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«¿»ƒ√»¿»¿…

:ÔBÎÈ�·˙BÓ¿»≈

˙ÔeÚ¯Úד Èc LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»¿»¿≈«ƒƒ¿»¿
:ÔB‰È�ÓÊa ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿≈

Á¯ÈÏ‡ה ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa¿«¿»«¿»»¿«¿¿««¿»¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡iLÓL ÔÈa≈ƒ¿«»ƒ¿»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï·‡ּכהנים ּבתֹורת ּכאן הּמֹועדים הזּכיר ¬»ְְֲֲִִִִַַָֹ

וירמז הּקרּבנֹות, ימי ׁשהם ְְְְֲִֵֵֶַַָָֹּבעבּור

לה', אּׁשה והקרבּתם ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָאליהם

מֹועד אּלה לז): (ּפסּוק הּפרׁשה ּבסֹוף יואמר ְְֲֵֵֶַַָָָָָ

להקריב קדׁש מקראי אתם ּתקראּו אׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹה'

לא אבל ּונסכים, זבח ּומנחה עלה לה' ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֹאּׁשה

ׁשּינהגּו רצה ׁשּלא הּמּוספים, לבאר ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹהארי

ּבּמדּבר. ְִֶַָָלהם

È¯Á‡Âהּפקּודים ּבחמׁש הארץ ּבאי ׁשּמנה ¿«¬≈ְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ

(ּבּמדּבר הארץ ּתחלק לאּלה ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוצּוה:

ּפנחס ּבפרׁשת ּכּלם הּמּוספים ּבאר נג), ְְִִֵֵַַָָָָָֻכו

ּכן ועל ּולדֹורֹות. מּיד ּבארץ אֹותם ְְֲִֵֶֶַַָָָָׁשּיעׂשּו

וּיעׂש לד): טז (לעיל הּכּפּורים ּביֹום ְְִִֵַַַַַָאמר

ּבּמדּבר. ּכן ׁשעׂשה מׁשה, את ה' צּוה ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכאׁשר

¯ÈkÊ‰Âּפסּוקים) העמר ּכבׂש הּזֹו ּבּפרׁשה ¿ƒ¿ƒְִֶֶֶַַָָָָֹ

ּכי יח), (ּפסּוק עצרת וכבׂשי ְְֲִִֵֶֶָיבֿיג)

ּבאים ׁשהן ּבארץ, אּלא ינהגּו ׁשּלא ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבּידּוע

תבאּו ּכי י): (ּפסּוק ּבֹו ׁשאמר הּלחם ְִִֶֶֶַַַָָָֹּבגלל

אבל וגֹו', קצירּה את ּוקצרּתם הארץ ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָאל

מּיד. נֹוהגים עצמם ְֲִִִַַָָָהּימים

¯ÈkÊ‰Âאתם ּתקראּו אׁשר ה' ּבמֹועדי הּׁשּבת ¿ƒ¿ƒְְְֲֲִֵֶַַָָֹ

מֹועד יֹום הּוא ׁשּגם קדׁש, ְִֵֵֶֶַָֹמקראי

ׁשאר הבּדיל ּכן ואחר קדׁש. מקרא אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹנקרא

ואמר: מּמּנּו אתםהּמֹועדֹות ּתקראּו אׁשר ְְְֲֲִִֶֶַַָָֹ

הּׁשבּוע מן יֹום זה ּבאי ּכלֹומר ְְְֲִֵֶַַַָָּבמֹועדם,

יבא ּביֹומֹו הּוא, קבּוע הּׁשּבת ּכי ּבֹו, ְִִֶַַַַָָָֹׁשּיּגיעּו

ּדעת ועל ּבמֹועדֹו. אֹותֹו לקרא נצטר ְְְְֲִִֵַַַָֹֹלא

ּבמֹועדם, אתם ּתקראּו אׁשר ּכאן) (ת"כ ְְְֲֲִֵֶַָָָֹרּבֹותינּו

מֹועדים. להם אּתם ׁשּתקראּו לעּבּורים, ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָרמז

ÔBÎp‰Âּתקראּו אׁשר ה' מֹועדי ּפרּוׁש ּכי ּבעיני ¿«»ְְְֲֲִִֵֵֵֶַ

מֹועדי, הם אּלה קדׁש מקראי ְֲִֵֵֵֶֶָָָֹֹאתם

הראׁשֹון ּבחדׁש ּבּפרׁשּיֹות, למּטה הּנזּכרים ְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹעל

אחרת: ּפעם ׁשם חזר ולכן ה), (ּפסּוק ְְֵֶֶַַַַָָָָוגֹו'

ׁשהפסיק ּבעבּור ד), (ּפסּוק ה' מֹועדי ְֲֲִִֵֵֶֶַָאּלה

אׁשר ה' מֹועדי אמר: והּנה הּׁשּבת. ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָּבענין

מֹועדי הם אּלה קדׁש מקראי אתם ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹֹּתקראּו

לעׂשֹות ּתׁשמרּו הּׁשּבת אבל עבֹודה, ְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָּבמלאכת

ּכי ׁשּבעֹולם, מלאכה מּכל ׁשּבתֹון ׁשּבת ְִִֶַַַָָָָָָָאֹותּה

ּבכאן עֹוד וירמז רּבֹות. ּפעמים ּבׁשּבת ְְְְְְִִִַַַָָָֹיזהיר

ּתּדחה לא הּמֹועדים מן ּבאחד ּבבאֹו ּגם ְְֲִִִִֶֶַַָָֹֹּכי

נפׁש. אכל ּבּה ֲֶֶֶַָֹלעׂשֹות

e‰ÓÎÂלעׂשת ה' צּוה אׁשר הּדברים אּלה ¿»…ְֲֲִִֵֶֶַַָָֹ

וכליו הּמׁשּכן על א), לה (ׁשמֹות ְְְִֵַַָָָֹאתם

ּבׁשּבת: והפסיק הּׁשנּיה, ּבּפרׁשה יזּכיר ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָאׁשר

בֿג), (ּפסּוקים וגֹו' מלאכה ּתעׂשה ימים ְְְִִֵֵֶֶָָָָׁשׁשת

הּדבר זה דֿה): ּפסּוקים (ׁשם ואמר ְְְִֶַַַָָָָָוחזר

והיא ּתרּומה, מאּתכם קחּו ה' צּוה ְְְְֲִִִֵֶֶָָאׁשר

ּבּה ׁשהפסיק ּבעבּור ּכי הראׁשֹונה, ְְֲִִִִִֶַַָָָָהּמצוה

ּבראׁשֹונה. ּולהתחיל לחזר ְְְְִִַַַָָֹֻהצר

‰È‡¯eּבׁשּבת הזּכיר ׁשּלא הּזה, לּפרּוׁש ¿»»ְְִִֵֶֶַַַָֹ

יזּכיר ּכאׁשר לה'" אּׁשה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַ"והקרבּתם

הּפרׁשה ּבסֹוף ואמר ּומֹועד, מֹועד ְְְֵֵַַָָָָָּבכל

מקראי וגֹו' ה' מֹועדי אּלה לזֿלח): ְְְֲִִֵֵֵֶָ(ּפסּוקים

ׁשּבתֹות מּלבד וגֹו' לה' אּׁשה להקריב ְְְְְִִִֶֶַַַַֹקדׁש

ה'. מֹועדי ּבכלל הּׁשּבתֹות ׁשאין ְֲִֵֵֶַַַָה',

‰È‡¯eהּׁשנּיה ּבּפרׁשה אמר לא ּכי עֹוד, ¿»»ְִִַַַָָָָָֹ

ּכאׁשר ּלאמר" מׁשה אל ה' "וידּבר ד) ְֲֵֵֶֶֶַַַָֹ(ּפסּוק

הראׁשֹון הּדּבּור ּכי ּומֹועד, מֹועד ּבכל ְִִִֵֵַַָָָאמר

להם ׁשהזּכיר אּלא הּמֹועדים, מצות היה ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָהּוא

לבאר לא הּמֹועדים, ּדין מּמּנּו לׁשלל ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹהּׁשּבת

"והקרבּת ּבֹו אמר לא ולכן ותֹורֹותיו, םמצֹותיו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

והזּכירה ּבּמֹועדים, אמר ּכאׁשר לה'" ְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָאּׁשה

ׁשּלא והּנדבֹות הּנדרים עם לח) (ּבפסּוק ְְְְִִֶַַַָָָֹּבּסֹוף

חכמים מדרׁש וזהּו ּפרׁשּתי. ּכאׁשר ּכאן" ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָנזּכרּו

אצל ׁשּבת ענין מה ּכאן): (ת"כ ְְִֵֶֶַַָָָָׁשאמרּו

מֹועדי ּבכלל הּׁשּבת אין ּכי וכּו', ְְֲֲִִֵֵַַַַָהּמֹועדֹות

להם. הּכתּוב סמכֹו רק ּכלל, ְְֶַַָָָָה'

,L„˜ È‡¯˜Ó ÌÚËÂּכּלם הּזה ּבּיֹום ׁשּיהיּו ¿««ƒ¿»≈…∆ְִֶֶַַָֻ

מצוה ּכי אֹותֹו, לקּדׁש ונאספים ְְְְֱִִִִֵֶַָָקרּואים

ּביֹום האלהים ּבבית להּקבץ יׂשראל על ְְְְֱִִִִֵֵֵַָָָֹהיא

והּלל ּבתפּלה ּבפרהסיא הּיֹום לקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָמֹועד

מׁשּתה, יֹום אֹותֹו ולעׂשֹות נקּיה, ּבכסּות ְְְְֲִִִֵֶַָָלאל

אכלּו לכּו י): ח (נחמיה ּבּקּבלה ׁשּנאמר ְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָּכמֹו

לאין מנֹות וׁשלחּו ממּתּקים ּוׁשתּו ְְְְְְִִִֵַַַַָמׁשמּנים

ּתעצבּו ואל לאדנינּו הּיֹום קדֹוׁש ּכי לֹו ְֲִֵֵֵַַַָָָֹנכֹון

קדׁש מקרא והּנה מעּזכם. היא ה' חדות ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֻּכי

אחרי טז), א (ּבּמדּבר העדה קרּואי ְְְֲִִֵֵֵַַָָָמּלׁשֹון:

על וכן: יג), ט (ׁשמּואלֿא הּקראים יאכלּו ְְְְִֵֵֵַַֹֻכן

ה), ד (יׁשעיה מקראה ועל צּיֹון הר מכֹון ְְְְְִִֶַַַָָָָּכל

קרּואי ּבהם ׁשּיתקּבצּו ׁשם ׁשּנקראים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָהּמקֹומֹות

ֵָָהעדה.

ÒeÏ˜�‡Âאתכם יקרא אׁשר מּלׁשֹון עׂשאֹו ¿À¿¿ְְְֲֲִִֶֶֶָָ

א) מט (ּבראׁשית הּימים ְְֲִִִֵַַָּבאחרית

ּבכל מארע, אֹותםלׁשֹון ּתעׂשּו ׁשּיארעּו יֹום ְְְְֲֶֶֶַָָָֹ

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"i iriax meil inei xeriy

(å)ýåýéì úBvnä âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¤½©¬©©−©«Ÿ̈®
:eìëàz úBvî íéîé úòáL¦§©¬¨¦−©¬Ÿ¥«

(æ)úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©Æ¨«¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáòרמב"ן £Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

bÁ‡ו ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
¯Èht ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ÈhÙc¿«ƒ«»√»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ

:ÔeÏÎÈz≈¿

Ïkז ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ¿≈¿»
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

כח ּבּמדּבר (ספרי אמרּו ז"ל ורּבֹותינּו ְְְְִִִֵֶַַָָֹקדׁש.

נקּיה, ּובכסּות ּובמׁשּתה ּבמאכל ארעם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָיח):

הּימים, ׁשאר ּכחק אצל חּקם יהא ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹֻּכלֹומר

לׁשּנֹותם קדׁש ׁשל מקרא להם ּתעשה ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָֹאבל

ּדעת זה וגם לקדׁש, מחל ּובמלּבּוׁש ְְְְְֲֵֶֶַַַַַָֹֹּבמאכל

ְְֻאנקלּוס.

הּמלאכֹות אפּלּו עבֹודה. מלאכת ּכל ְְֲֲִֶֶַָָָ(ז)

חסרֹון ׁשּיׁש ,וצר עבֹודה לכם ְְֲֲֵֶֶֶֶַָָֹהחׁשּובֹות

ּכ האבד. ּדבר ּכגֹון ׁשּלהן, ּבּבּטלה ְִֵֶֶַַָָָָָָָָּכיס

ּדקּתני: לו) כג (להּלן ּכהנים מּתֹורת ְְְֲִִִִֵַַַָָָֹהבנּתי

ּבמלאכת אסּור יהא מֹועד ׁשל חּלֹו אף ְְִֵֵֶֶֶַָָֻיכֹול

רּׁש"י. לׁשֹון וכּו'. ְְֲִַָעבֹודה

ep�È‡Âהּכתּוב ׁשּיאמר ּטעם מה ּכי ּכלל, נכֹון ¿≈∆ְִֶַַַַַָָָֹ

ויבאּו האבד, ּדבר מלאכת ּתעׂשה ְְֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹלא

ראּוי ּכן ואם וחמר מּקל הּמלאכֹות ְְְִִֵֶַַָָָָֹׁשאר

הרי ּכן ׁשאם ועֹוד, ּכן. ּבׁשּבת אף ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּיאמר

ּבדבר ׁשּמּתר ּבּתֹורה רמּוז מֹועד ׁשל ְֵֶֶַָָָָָֻֻחּלֹו

מסרּה לא יח.): (חגיגה אמרּו והם ְְְֲִֵֵָָָָָָֹהאבד,

איזֹו רמז ּבּתֹורה ׁשאין לחכמים, אּלא ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב

ּולׁשֹון אסּורה. מלאכה ואיזֹו מּתרת ְְְְֲֵֶֶָָָָָֻמלאכה

והּׁשּמּוׁשים,עבֹודה הּמלאכֹות ּכל הּוא ּכֹולל ְְֲִִֵַַָָָ

ועבד יא), יב (מׁשלי לחם יׂשּבע אדמתֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹעבד

איבי את ועבדּת יח), טו (ּדברים ׁשנים ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹׁשׁש

מקֹום ּבׁשּום מׁשּמׁש ואינֹו מח), כח ְְְֵֵַָָ(ׁשם

לא הּיֹום ּתעׂשה לא ׁשאם ּבלבד האבד ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבדבר

למחר. ְֵֶָָָּתעׂשה

Ï·‡ׁשאינּה מלאכה ּכל עבֹודה, מלאכת ּפרּוׁש ¬»ְְֲֵֵֶֶֶָָָָָ

ׁשׁשת ׁשּנאמר: ּכענין נפׁש, אכל ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹלצר

כ (ׁשמֹות מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבד ְְְְֲִִֶַַָָָָֹימים

ונעבדּתם יד), א (ׁשם ּבּׂשדה עבֹודה ּובכל ְְְֱֲֶֶֶַַָָָָט),

אדמה עבד היה וקין ט), לו (יחזקאל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹונזרעּתם

נפׁש ּבאכל ׁשהיא ּומלאכה ב), ד ְְְִִֵֶֶֶֶָָֹ(ּבראׁשית

עבֹודה. מלאכת לא הנאה מלאכת ְְֲֲִֶֶֶֶָָָֹהיא

‰ÊÂׁשאמר הּמּצֹות ּבחג ּכי ּבּתֹורה, מתּבאר ¿∆ְְִִֵֶַַַַַָָָ

לא מלאכה ּכל טז): יב (ׁשמֹות ְְְִָָָָֹּתחּלה

לכל יאכל אׁשר א לפרׁש: הצר בהם ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיעׂשה

ימים ּכל ּובׁשאר לכם, יעׂשה לבּדֹו הּוא ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָנפׁש

לא עבדה מלאכת ּכל ויאמר: יקּצר ְְְֲִֵֶֶַַָָֹֹֹטֹובים

נפׁש, אכל ׁשאינּנּה מלאכה ּכל לאסר ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹתעׂשּו,

יאמר ולא ּבהן. מּתר נפׁש ׁשאכל ְְִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻּולהֹודיע

טֹובים ימים ׁשאר מּכל ּבאחד לעֹולם ְְְִִִֶַָָָָָָהּכתּוב

אכל הּתר ּבהם יפרׁש ולא מלאכה", ְְְֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ"ּכל

זה. על ילּמד עבֹודה מלאכת ּכי ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָנפׁש,

Ï·‡ּבחג ח) טז (ּדברים הּבכֹור ּכל ּבפרׁשת ¬»ְְְְִַַַָָָָ

לה' עצרת הּׁשביעי ּובּיֹום אמר: ְֲִִֶֶַַַַַַָהּמּצֹות

מּפני והּטעם, מלאכה, תעׂשה לא ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָֹֹאלהי

הצר ולא נפׁש, אכל ּבפרּוׁש ּבֹו הּתיר ְְְְִִֵֶֶֶֶַָֹֹֻׁשּכבר

והזּכיר עבדה", מלאכת "ּכל ּבֹו ְְְֲִִֶֶַָָֹֹלאמר

ּכמֹו מלאכה" "ּכל אמר ולא סתם. ְְְְְַָָָָָָָֹ"מלאכה"

הּכּפּורים ויֹום ג) ּפסּוק (לעיל ּבׁשּבת ְְְֱִִֵֶֶַַַָָׁשּנאמר

מלאכה ּתעׂשה לא הּכּונה ּכי כח), ּפסּוק ְְֲִֶַַַַָָָָָָֹ(להּלן

עליה. הזהרּתי ְְֲִִֶֶַָָאׁשר

·˙ÎÂמּגיד עבֹודה, מלאכת ּכל חננאל: רּבי ¿»«ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָ

נפׁש, אכל ּבמלאכת אּלא מּתר ְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹֻׁשאינֹו

ּובּיֹום אחר: ּבמקֹום הּזה ּבענין ְְְְִִִֵֶַַַָָָּכדכתיב

מלאכה ּכל לכם יהיה קדׁש מקרא ְְְִִִֶֶֶָָָָָָֹהראׁשֹון

ׁשּמזּכיר ּומּפני טז), יב (ׁשמֹות בהם יעׂשה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹלא

אׁשר א לפרׁש: הצר מלאכה" "ּכל ְְְֲֵֶַַָָָָָֻׁשם

ּפרּוׁש לכם. יעׂשה לבּדֹו הּוא נפׁש לכל ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיאכל

לעבֹודת הּמׁשּתּמרת מלאכה עבדה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹמלאכת

וכּיֹוצא וחפירה ּוקצירה זריעה ּכגֹון ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָקנין,

עבֹודה. מלאכת אינּה נפׁש אכל אבל ְֲֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹּבהם,

לׁשֹונֹו. ְֶזה

‡˙È¯a‰Âּכ לו) כג (להּלן ּכהנים ׁשּבתֹורת ¿«»«¿»ְְֲִֶַַָָֹ

המדקּדקֹות: ּבּנסחאֹות ׁשנּויה ְְְְִַַָָָֻֻהיא

על ללּמד ּבא זה הרי תעׂשּו, לא מלאכה ְְֲֲֵֵֶַַַָָָָֹּכל

יהּו יכֹול ּבמלאכה. אסּורין ׁשהן מֹועד ְְְֲִִֵֵֵֶָָָימי

לֹומר ּתלמּוד עבֹודה, מלאכת ּבכל ְְְֲֲִֶֶַַָָאסּורין

ימי ואין עבֹודה מלאכת ּבכל אסּור הּוא ְְְְֲֵֵֶֶָָָהּוא,

רּבי ּדברי עבֹודה, מלאכת ּבכל אסּורין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָמֹועד

ּתלמּוד מה אֹומר עקיבא רּבי הּגלילי. ְְֲִִִִִֵַַַַָיֹוסי

מקראי אתם ּתקראּו אׁשר ה' מֹועדי אּלה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹלֹומר

טֹובים ימים לענין אם לז), ּפסּוק (להּלן ְְְִִִִֶַַָָָֹקדׁש

לּמה ּכן אם אמּורים, טֹובים ימים ּכבר ְֲֲִִִִֵֵָָָָהרי

מקראי אתם ּתקראּו אׁשר ה' מֹועדי אּלה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹנאמר

ּבעׂשּית אסּורין ׁשהן מֹועד ימי אּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַֹקדׁש,

עבֹודה, מלאכת ּבכל אסּורין יהּו יכֹול ְְְְֲֲִֶֶָָָָָמלאכה,

וכּו'. הּוא לֹומר ְְַַּתלמּוד

,dLe¯teתעׂשּו לא ּדֹורׁש הּגלילי יֹוסי ׁשר' ≈»ְֲִִִֵֶַַֹ

ּפסּוקים (להּלן ה' מֹועדי ְְֲִֵֵֶַָאּלה

מלאכה עׂשּית אֹוסר ׁשהּכתּוב לֹומר ְֲִֵֶַַַָָָלוֿלז),

ּבאּסּור ׁשוין ּכּלן ׁשּיהּו יכֹול ּכּלם. ה' ְְְֲִִֵֶָָָָֻֻּבמֹועדי

ּוׁשמיני, ּכראׁשֹון עבֹודה מלאכת ּבכל ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָויאסרּו

אּלה תעׂשּו לא עבֹודה מלאכת ּכל ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָֹֹונדרׁש

ּפניו, ולפני לפניו נדרׁש ׁשהּמקרא ה', ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָמֹועדי

עבֹודה מלאכת ּכל היא עצרת הּכתּוב ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָמעט

מלאכת ּבכל עצּור ׁשמיני לו), (ּפסּוק תעׂשּו ְְְֲִִֶֶַָָָֹלא

מלאכת ּבכל אסּור מֹועד ׁשל חּלֹו ואין ְְְֲֲֵֶֶֶָָָֻעבֹודה

"לא ׁשאמר ּבלבד, ּבמלאכה אּלא ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹעבֹודה

לּה רמז ולא הּכתּוב הזּכירּה ולא ְְְֲִִַַַָָָָֹֹתעׂשּו",

ּגם רׁש"י ּגרסת ּולפי לחכמים. ּומסרּה ְְְְֲִִִִַַַַָָָָּכלל

מתּפרׁשת. היא ּכ ְִִֵֶֶָָּכן

‡˙È¯a‰Â,(.יח) חגיגה ּבּגמרא ׁשנּויה היא הּזֹו ¿«»«¿»ְְֲִִַַָָָָ

לא עבֹודה מלאכת ּכל ְְֲִֶֶָָָָֹּדקּתני:

ּבעׂשּית ׁשאסּור מֹועד ׁשל חּלֹו על לּמד ֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֻתעׂשּו,

עקיבא רּבי הּגלילי. יֹוסי רּבי ּדברי ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָמלאכה,

ׁשנּו וׁשם וכּו'. עצּוראֹומר ּׁשביעי מה עֹוד, ְְְִִֵַָָָ

ּבכל עצּור ּׁשביעי מה אי עצּור. ׁשּׁשי ְְִִִִִַַָָָאף

ּתלמּוד מלאכה, ּבכל עצּור ׁשּׁשי אף ְְְְִִַַָָָָָָמלאכה,

ואין מלאכה ּבכל עצּור ׁשביעי הּׁשביעי, ְְְְְִִִִֵַַָָָָלֹומר

הּכתּוב מסרּה ׁשּלא מלאכה, ּבכל עצּור ְְְִִֶַַָָָָָָָֹהּׁשּׁשי

וכּו'. לחכמים ְֲִֶַָָאּלא

e�Lּבתֹורת וׁשנּו מלאכה", ּב"כל ּבּגמרא »ְְְְְַַָָָָָָ

ׁשּתפסּו עבֹודה", מלאכת "ּבכל ְְְֲֲִֶֶֶָָָֹּכהנים

ּביֹום לֹומר ׁשאין הּכתּוב, לׁשֹון ּבּמדרׁש ְְְִֵֶֶַַַָָָלהם

מלאכת "ּבכל אּלא מלאכה" "ּבכל ְְְְֶֶֶָָָָָטֹוב

ׁשּיֹום נתּכּונּו, אחד לדבר ּוׁשניהם ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָעבֹודה",

ׁשל וחּלֹו עבֹודה, מלאכת ּבכל אסּור ְְְֲֶֶֶָָָֻטֹוב

אבל עבֹודה מלאכת ּבכל אסּור אינֹו ְְֲֲֵֵֶֶָָָָמֹועד

ּבּתֹורה, נתּפרׁשה ׁשּלא מלאכה ּבכל הּוא ְְְְִֶַָָָָָָָֹאסּור

לחכמים. הּכתּוב ְֲִַַָָָָּומסרּה

(Á ÊË ÌÈ¯·c) È¯ÙÒ·e,אֹומר יׁשמעאל רּבי ¿ƒ¿ƒ¿»ƒְִִֵֵַָ

אסּורין מֹועד ׁשּימי למדנּו ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַָֹלפי

ּתאכל ימים ׁשׁשת לֹומר ּתלמּוד ְְִִֵֶַַַָָָֹּבמלאכה,

ּׁשביעי מה (ׁשם), עצרת הּׁשביעי ּובּיֹום ְְֲִִִִֶֶַַַַָמּצֹות

עצּור ּׁשביעי מה אי עצּור, ׁשּׁשי אף ְִִִִִַַָָָעצּור

מלאכה, ּבכל עצּור ׁשּׁשי אף מלאכה ְְְְִִַָָָָָָָּבכל

ּבכל עצּור ׁשביעי הּׁשביעי, לֹומר ְְְְִִִִַַַָָּתלמּוד

וגם מלאכה. ּבכל עצּור הּׁשּׁשי ואין ְְְְְִִֵַַָָָָָָמלאכה

ּבעניני הארכנּו הרי ׁשאמרנּו. הּׁשּטה ּכפי ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָזֹו

ּדברי להעלֹות הּזה ּבענין הּׁשנּיֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻהּבריתֹות

מה והּנכֹון הּברּור הּפרּוׁש עם ז"ל ְִֵֵַַַַַָָרּבֹותינּו

האּלּו. ּבּכתּובים ְְִֵֶַַָָּׁשאמרנּו

ÌÚÂמּבריתא ּדברינּו, על קׁשיא מצאתי זה ּכל ¿ƒְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻ

ּכל יח): כח (ּבּמדּבר ּבספרי ְְְְִִִַַָָָהּׁשנּויה

ׁשאסּור מּגיד (ׁשם), תעׂשּו לא עבדה ְֲֲִֶֶֶַַָָָֹֹמלאכת

נפׁש, אכל ּבֹו להּתיר מּנין מלאכה, ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹּבעׂשּית

ו קדׁש, מקרא ּכאן (ׁשמֹותנאמר להּלן נאמר ְְְְֱֱִֶֶֶַַַָָָֹ

אכל ּבֹו להּתיר ּלהּלן מה קדׁש, מקרא טז) ְְְִִֶֶַַַָָֹֹיב

נפׁש. אכל ּבֹו להּתיר ּכאן אף ְִֶֶֶֶֶַַָֹנפׁש,

‰‡¯�Âז"ל רּבֹותינּו אצל "עבֹודה" ּכי לי ¿ƒ¿∆ֲִִֵֵֶַָ

לאחר, ּבֹו עֹובד ׁשאדם ועמל ְְֵֵֶַַָָָָֹטרח

עבד לט), כה (וּיקרא עבד, עבֹודת ְְֲִִֶֶֶַַָָמּלׁשֹון

עבדּו כה), ט (ּבראׁשית לאחיו יהיה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָעבדים

עבדה עבדת וכן ד), יד (ׁשם ּכדרלעמר ְְְֲֲֵֶֶַָָָָֹֹֹאת

טרח ּכל עבֹודת מז), ד (ּבּמדּבר מּׂשא ְֲֲִַַַַַַָָָֹֹועבדת

היה ּכן, ואם ּבּכתף. מּׂשא ועבֹודת ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבאהל

להנאת עֹוׂשה ׁשאדם קּלֹות ׁשּמלאכֹות ְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָּבאפׁשר
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כח ּבּמדּבר (ספרי אמרּו ז"ל ורּבֹותינּו ְְְְִִִֵֶַַָָֹקדׁש.

נקּיה, ּובכסּות ּובמׁשּתה ּבמאכל ארעם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָיח):

הּימים, ׁשאר ּכחק אצל חּקם יהא ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹֻּכלֹומר

לׁשּנֹותם קדׁש ׁשל מקרא להם ּתעשה ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָֹאבל

ּדעת זה וגם לקדׁש, מחל ּובמלּבּוׁש ְְְְְֲֵֶֶַַַַַָֹֹּבמאכל

ְְֻאנקלּוס.

הּמלאכֹות אפּלּו עבֹודה. מלאכת ּכל ְְֲֲִֶֶַָָָ(ז)

חסרֹון ׁשּיׁש ,וצר עבֹודה לכם ְְֲֲֵֶֶֶֶַָָֹהחׁשּובֹות

ּכ האבד. ּדבר ּכגֹון ׁשּלהן, ּבּבּטלה ְִֵֶֶַַָָָָָָָָּכיס

ּדקּתני: לו) כג (להּלן ּכהנים מּתֹורת ְְְֲִִִִֵַַַָָָֹהבנּתי

ּבמלאכת אסּור יהא מֹועד ׁשל חּלֹו אף ְְִֵֵֶֶֶַָָֻיכֹול

רּׁש"י. לׁשֹון וכּו'. ְְֲִַָעבֹודה

ep�È‡Âהּכתּוב ׁשּיאמר ּטעם מה ּכי ּכלל, נכֹון ¿≈∆ְִֶַַַַַָָָֹ

ויבאּו האבד, ּדבר מלאכת ּתעׂשה ְְֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹלא

ראּוי ּכן ואם וחמר מּקל הּמלאכֹות ְְְִִֵֶַַָָָָֹׁשאר

הרי ּכן ׁשאם ועֹוד, ּכן. ּבׁשּבת אף ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּיאמר

ּבדבר ׁשּמּתר ּבּתֹורה רמּוז מֹועד ׁשל ְֵֶֶַָָָָָֻֻחּלֹו

מסרּה לא יח.): (חגיגה אמרּו והם ְְְֲִֵֵָָָָָָֹהאבד,

איזֹו רמז ּבּתֹורה ׁשאין לחכמים, אּלא ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב

ּולׁשֹון אסּורה. מלאכה ואיזֹו מּתרת ְְְְֲֵֶֶָָָָָֻמלאכה

והּׁשּמּוׁשים,עבֹודה הּמלאכֹות ּכל הּוא ּכֹולל ְְֲִִֵַַָָָ

ועבד יא), יב (מׁשלי לחם יׂשּבע אדמתֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹעבד

איבי את ועבדּת יח), טו (ּדברים ׁשנים ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹׁשׁש

מקֹום ּבׁשּום מׁשּמׁש ואינֹו מח), כח ְְְֵֵַָָ(ׁשם

לא הּיֹום ּתעׂשה לא ׁשאם ּבלבד האבד ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבדבר

למחר. ְֵֶָָָּתעׂשה

Ï·‡ׁשאינּה מלאכה ּכל עבֹודה, מלאכת ּפרּוׁש ¬»ְְֲֵֵֶֶֶָָָָָ

ׁשׁשת ׁשּנאמר: ּכענין נפׁש, אכל ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹלצר

כ (ׁשמֹות מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבד ְְְְֲִִֶַַָָָָֹימים

ונעבדּתם יד), א (ׁשם ּבּׂשדה עבֹודה ּובכל ְְְֱֲֶֶֶַַָָָָט),

אדמה עבד היה וקין ט), לו (יחזקאל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹונזרעּתם

נפׁש ּבאכל ׁשהיא ּומלאכה ב), ד ְְְִִֵֶֶֶֶָָֹ(ּבראׁשית

עבֹודה. מלאכת לא הנאה מלאכת ְְֲֲִֶֶֶֶָָָֹהיא

‰ÊÂׁשאמר הּמּצֹות ּבחג ּכי ּבּתֹורה, מתּבאר ¿∆ְְִִֵֶַַַַַָָָ

לא מלאכה ּכל טז): יב (ׁשמֹות ְְְִָָָָֹּתחּלה

לכל יאכל אׁשר א לפרׁש: הצר בהם ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיעׂשה

ימים ּכל ּובׁשאר לכם, יעׂשה לבּדֹו הּוא ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָנפׁש

לא עבדה מלאכת ּכל ויאמר: יקּצר ְְְֲִֵֶֶַַָָֹֹֹטֹובים

נפׁש, אכל ׁשאינּנּה מלאכה ּכל לאסר ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹתעׂשּו,

יאמר ולא ּבהן. מּתר נפׁש ׁשאכל ְְִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻּולהֹודיע

טֹובים ימים ׁשאר מּכל ּבאחד לעֹולם ְְְִִִֶַָָָָָָהּכתּוב

אכל הּתר ּבהם יפרׁש ולא מלאכה", ְְְֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ"ּכל

זה. על ילּמד עבֹודה מלאכת ּכי ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָנפׁש,

Ï·‡ּבחג ח) טז (ּדברים הּבכֹור ּכל ּבפרׁשת ¬»ְְְְִַַַָָָָ

לה' עצרת הּׁשביעי ּובּיֹום אמר: ְֲִִֶֶַַַַַַָהּמּצֹות

מּפני והּטעם, מלאכה, תעׂשה לא ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָֹֹאלהי

הצר ולא נפׁש, אכל ּבפרּוׁש ּבֹו הּתיר ְְְְִִֵֶֶֶֶַָֹֹֻׁשּכבר

והזּכיר עבדה", מלאכת "ּכל ּבֹו ְְְֲִִֶֶַָָֹֹלאמר

ּכמֹו מלאכה" "ּכל אמר ולא סתם. ְְְְְַָָָָָָָֹ"מלאכה"

הּכּפּורים ויֹום ג) ּפסּוק (לעיל ּבׁשּבת ְְְֱִִֵֶֶַַַָָׁשּנאמר

מלאכה ּתעׂשה לא הּכּונה ּכי כח), ּפסּוק ְְֲִֶַַַַָָָָָָֹ(להּלן

עליה. הזהרּתי ְְֲִִֶֶַָָאׁשר

·˙ÎÂמּגיד עבֹודה, מלאכת ּכל חננאל: רּבי ¿»«ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָ

נפׁש, אכל ּבמלאכת אּלא מּתר ְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹֻׁשאינֹו

ּובּיֹום אחר: ּבמקֹום הּזה ּבענין ְְְְִִִֵֶַַַָָָּכדכתיב

מלאכה ּכל לכם יהיה קדׁש מקרא ְְְִִִֶֶֶָָָָָָֹהראׁשֹון

ׁשּמזּכיר ּומּפני טז), יב (ׁשמֹות בהם יעׂשה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹלא

אׁשר א לפרׁש: הצר מלאכה" "ּכל ְְְֲֵֶַַָָָָָֻׁשם

ּפרּוׁש לכם. יעׂשה לבּדֹו הּוא נפׁש לכל ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיאכל

לעבֹודת הּמׁשּתּמרת מלאכה עבדה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹמלאכת

וכּיֹוצא וחפירה ּוקצירה זריעה ּכגֹון ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָקנין,

עבֹודה. מלאכת אינּה נפׁש אכל אבל ְֲֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹּבהם,

לׁשֹונֹו. ְֶזה

‡˙È¯a‰Âּכ לו) כג (להּלן ּכהנים ׁשּבתֹורת ¿«»«¿»ְְֲִֶַַָָֹ

המדקּדקֹות: ּבּנסחאֹות ׁשנּויה ְְְְִַַָָָֻֻהיא

על ללּמד ּבא זה הרי תעׂשּו, לא מלאכה ְְֲֲֵֵֶַַַָָָָֹּכל

יהּו יכֹול ּבמלאכה. אסּורין ׁשהן מֹועד ְְְֲִִֵֵֵֶָָָימי

לֹומר ּתלמּוד עבֹודה, מלאכת ּבכל ְְְֲֲִֶֶַַָָאסּורין

ימי ואין עבֹודה מלאכת ּבכל אסּור הּוא ְְְְֲֵֵֶֶָָָהּוא,

רּבי ּדברי עבֹודה, מלאכת ּבכל אסּורין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָמֹועד

ּתלמּוד מה אֹומר עקיבא רּבי הּגלילי. ְְֲִִִִִֵַַַַָיֹוסי

מקראי אתם ּתקראּו אׁשר ה' מֹועדי אּלה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹלֹומר

טֹובים ימים לענין אם לז), ּפסּוק (להּלן ְְְִִִִֶַַָָָֹקדׁש

לּמה ּכן אם אמּורים, טֹובים ימים ּכבר ְֲֲִִִִֵֵָָָָהרי

מקראי אתם ּתקראּו אׁשר ה' מֹועדי אּלה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹנאמר

ּבעׂשּית אסּורין ׁשהן מֹועד ימי אּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַֹקדׁש,

עבֹודה, מלאכת ּבכל אסּורין יהּו יכֹול ְְְְֲֲִֶֶָָָָָמלאכה,

וכּו'. הּוא לֹומר ְְַַּתלמּוד

,dLe¯teתעׂשּו לא ּדֹורׁש הּגלילי יֹוסי ׁשר' ≈»ְֲִִִֵֶַַֹ

ּפסּוקים (להּלן ה' מֹועדי ְְֲִֵֵֶַָאּלה

מלאכה עׂשּית אֹוסר ׁשהּכתּוב לֹומר ְֲִֵֶַַַָָָלוֿלז),

ּבאּסּור ׁשוין ּכּלן ׁשּיהּו יכֹול ּכּלם. ה' ְְְֲִִֵֶָָָָֻֻּבמֹועדי

ּוׁשמיני, ּכראׁשֹון עבֹודה מלאכת ּבכל ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָויאסרּו

אּלה תעׂשּו לא עבֹודה מלאכת ּכל ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָֹֹונדרׁש

ּפניו, ולפני לפניו נדרׁש ׁשהּמקרא ה', ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָמֹועדי

עבֹודה מלאכת ּכל היא עצרת הּכתּוב ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָמעט

מלאכת ּבכל עצּור ׁשמיני לו), (ּפסּוק תעׂשּו ְְְֲִִֶֶַָָָֹלא

מלאכת ּבכל אסּור מֹועד ׁשל חּלֹו ואין ְְְֲֲֵֶֶֶָָָֻעבֹודה

"לא ׁשאמר ּבלבד, ּבמלאכה אּלא ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹעבֹודה

לּה רמז ולא הּכתּוב הזּכירּה ולא ְְְֲִִַַַָָָָֹֹתעׂשּו",

ּגם רׁש"י ּגרסת ּולפי לחכמים. ּומסרּה ְְְְֲִִִִַַַַָָָָּכלל

מתּפרׁשת. היא ּכ ְִִֵֶֶָָּכן

‡˙È¯a‰Â,(.יח) חגיגה ּבּגמרא ׁשנּויה היא הּזֹו ¿«»«¿»ְְֲִִַַָָָָ

לא עבֹודה מלאכת ּכל ְְֲִֶֶָָָָֹּדקּתני:

ּבעׂשּית ׁשאסּור מֹועד ׁשל חּלֹו על לּמד ֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֻתעׂשּו,

עקיבא רּבי הּגלילי. יֹוסי רּבי ּדברי ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָמלאכה,

ׁשנּו וׁשם וכּו'. עצּוראֹומר ּׁשביעי מה עֹוד, ְְְִִֵַָָָ

ּבכל עצּור ּׁשביעי מה אי עצּור. ׁשּׁשי ְְִִִִִַַָָָאף

ּתלמּוד מלאכה, ּבכל עצּור ׁשּׁשי אף ְְְְִִַַָָָָָָמלאכה,

ואין מלאכה ּבכל עצּור ׁשביעי הּׁשביעי, ְְְְְִִִִֵַַָָָָלֹומר

הּכתּוב מסרּה ׁשּלא מלאכה, ּבכל עצּור ְְְִִֶַַָָָָָָָֹהּׁשּׁשי

וכּו'. לחכמים ְֲִֶַָָאּלא

e�Lּבתֹורת וׁשנּו מלאכה", ּב"כל ּבּגמרא »ְְְְְַַָָָָָָ

ׁשּתפסּו עבֹודה", מלאכת "ּבכל ְְְֲֲִֶֶֶָָָֹּכהנים

ּביֹום לֹומר ׁשאין הּכתּוב, לׁשֹון ּבּמדרׁש ְְְִֵֶֶַַַָָָלהם

מלאכת "ּבכל אּלא מלאכה" "ּבכל ְְְְֶֶֶָָָָָטֹוב

ׁשּיֹום נתּכּונּו, אחד לדבר ּוׁשניהם ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָעבֹודה",

ׁשל וחּלֹו עבֹודה, מלאכת ּבכל אסּור ְְְֲֶֶֶָָָֻטֹוב

אבל עבֹודה מלאכת ּבכל אסּור אינֹו ְְֲֲֵֵֶֶָָָָמֹועד

ּבּתֹורה, נתּפרׁשה ׁשּלא מלאכה ּבכל הּוא ְְְְִֶַָָָָָָָֹאסּור

לחכמים. הּכתּוב ְֲִַַָָָָּומסרּה

(Á ÊË ÌÈ¯·c) È¯ÙÒ·e,אֹומר יׁשמעאל רּבי ¿ƒ¿ƒ¿»ƒְִִֵֵַָ

אסּורין מֹועד ׁשּימי למדנּו ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַָֹלפי

ּתאכל ימים ׁשׁשת לֹומר ּתלמּוד ְְִִֵֶַַַָָָֹּבמלאכה,

ּׁשביעי מה (ׁשם), עצרת הּׁשביעי ּובּיֹום ְְֲִִִִֶֶַַַַָמּצֹות

עצּור ּׁשביעי מה אי עצּור, ׁשּׁשי אף ְִִִִִַַָָָעצּור

מלאכה, ּבכל עצּור ׁשּׁשי אף מלאכה ְְְְִִַָָָָָָָּבכל

ּבכל עצּור ׁשביעי הּׁשביעי, לֹומר ְְְְִִִִַַַָָּתלמּוד

וגם מלאכה. ּבכל עצּור הּׁשּׁשי ואין ְְְְְִִֵַַָָָָָָמלאכה

ּבעניני הארכנּו הרי ׁשאמרנּו. הּׁשּטה ּכפי ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָזֹו

ּדברי להעלֹות הּזה ּבענין הּׁשנּיֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻהּבריתֹות

מה והּנכֹון הּברּור הּפרּוׁש עם ז"ל ְִֵֵַַַַַָָרּבֹותינּו

האּלּו. ּבּכתּובים ְְִֵֶַַָָּׁשאמרנּו

ÌÚÂמּבריתא ּדברינּו, על קׁשיא מצאתי זה ּכל ¿ƒְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻ

ּכל יח): כח (ּבּמדּבר ּבספרי ְְְְִִִַַָָָהּׁשנּויה

ׁשאסּור מּגיד (ׁשם), תעׂשּו לא עבדה ְֲֲִֶֶֶַַָָָֹֹמלאכת

נפׁש, אכל ּבֹו להּתיר מּנין מלאכה, ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹּבעׂשּית

ו קדׁש, מקרא ּכאן (ׁשמֹותנאמר להּלן נאמר ְְְְֱֱִֶֶֶַַַָָָֹ

אכל ּבֹו להּתיר ּלהּלן מה קדׁש, מקרא טז) ְְְִִֶֶַַַָָֹֹיב

נפׁש. אכל ּבֹו להּתיר ּכאן אף ְִֶֶֶֶֶַַָֹנפׁש,

‰‡¯�Âז"ל רּבֹותינּו אצל "עבֹודה" ּכי לי ¿ƒ¿∆ֲִִֵֵֶַָ

לאחר, ּבֹו עֹובד ׁשאדם ועמל ְְֵֵֶַַָָָָֹטרח

עבד לט), כה (וּיקרא עבד, עבֹודת ְְֲִִֶֶֶַַָָמּלׁשֹון

עבדּו כה), ט (ּבראׁשית לאחיו יהיה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָעבדים

עבדה עבדת וכן ד), יד (ׁשם ּכדרלעמר ְְְֲֲֵֶֶַָָָָֹֹֹאת

טרח ּכל עבֹודת מז), ד (ּבּמדּבר מּׂשא ְֲֲִַַַַַַָָָֹֹועבדת

היה ּכן, ואם ּבּכתף. מּׂשא ועבֹודת ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבאהל

להנאת עֹוׂשה ׁשאדם קּלֹות ׁשּמלאכֹות ְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָּבאפׁשר
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(ç)éòéáMä íBia íéîé úòáL ýåýéì äMà ízáø÷äå§¦§©§¤¬¦¤²©«Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³©§¦¦Æ
ô :eNòú àì äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î¦§¨½Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

i"yx£'B‚Â ‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑ו ּפינחס; ּבפרׁשת האמּורים הּמּוספין הּמּוספיןהם ׁשאין ,ל לֹומר ּכאן? נאמרּו לּמה ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆¿ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
זה את זה Ï‰'.מעּכבין ‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑הבא ואילים, ּפרים אין ואם אילים. הבא ּפרים, אין אם מקֹום: מּכל ְְִֶֶֶַ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆«ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָ

ÌÈÓÈ.ּכבׂשים ˙Ú·L∑ּכל וכן ּבלע"ז, שטיינ"א ימים; ׁשל ׁשבּוע הּוא, ּדבר ׁשם "ׁשבעת", ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְִָƒ¿«»ƒְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
"ׁשלׁשת" "חמׁשת", "ׁשׁשת", "ׁשמֹונת", Ú·„‰.לׁשֹון ˙Î‡ÏÓ∑,וצר עבֹודה לכם החׁשּובֹות מלאכֹות אפּלּו ְְְֲֵֵֶֶֶַֹ¿∆∆¬…»ְֲֲֲִֶֶַָָָָֹ

יהא מֹועד ׁשל חּלֹו אף יכֹול ּדקתני: ּכהנים, מּתֹורת הבנּתי ּכ האבד, ּדבר ּכגֹון ׁשּלהן, ּבּבּטלה ּכיס חסרֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשּיׁש
וכּו' עבֹודה ּבמלאכת רמב"ן.אסּור ְְֲִֶֶָָ

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)õøàä-ìà eàáú-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤
íúàáäå døéö÷-úà ízøö÷e íëì ïúð éðà øLà£¤³£¦ÆŸ¥´¨¤½§©§¤−¤§¦¨®©«£¥¤¬

:ïäkä-ìà íëøéö÷ úéLàø øîò-úà¤²Ÿ¤¥¦¬§¦«§¤−¤©Ÿ¥«
i"yx£ÌÎ¯Èˆ˜ ˙ÈL‡¯∑לּקציר ראׁשֹונה ּכמֹו∑ÓÚ¯.ׁשּתהא ׁשמּה, היתה ּכ האיפה, יח)עׂשירית טז "וּימּדּו(שמות : ≈ƒ¿ƒ¿∆ְִִֵֶַָָ…∆ְְְֲִִֵַָָָָָָָֹ

רמב"ן.בעמר" ֶָֹ

(àé)éðäåúaMä úøçnî íëðöøì ýåýé éðôì øîòä-úà ó §¥¦¯¤¨²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ©©½̈
:ïäkä epôéðé§¦¤−©Ÿ¥«

i"yx£ÛÈ�‰Â∑(סא ּומֹוריד(מנחות מעלה רעֹות, רּוחֹות לעצר – ּומביא מֹולי ּומֹוריד; מעלה ּומביא, מֹולי ּתנּופה ּכל ¿≈ƒְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
רעים טללים לעצר –.ÌÎ�ˆ¯Ï∑לכם לרצֹון יהיה הּזה, ּכּמׁשּפט ּתקריבּו ‰aM˙.אם ˙¯ÁnÓ∑(סו מּמחרת(שם ְֲִִַָָֹƒ¿…¿∆ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָƒ»√«««»ֳִַָ

א ׁשאם ּפסח, ׁשל הראׁשֹון איזהּויֹוםֿטֹוב יֹודע אּתה אי ּבראׁשית, ׁשּבת אֹומר רמב"ן.ּתה ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ÔÈÓBÈח ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»ƒ¿»ƒ
˙„È·Ú Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ»ƒƒ«

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÓÈÓÏ¯:ט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èי ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
Ôe„ˆÁ˙Â ÔBÎÏ ·‰È ‡�‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬¿«¿»ƒ¬»»≈¿¿«¿¿
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נפׁש, אכל ׁשאינם ּפי על ואף מּתרֹות ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻעצמֹו

ּבֹו עֹובד ׁשהּׁשּמׁש מרּבה נפׁש אכל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֻוׁשּיהיה

הּזה ׁשההּתר מּנין ׁשאל, ּכן ועל אסּור. ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלרּבֹו

נפׁש אכל ּכל ׁשּנּתיר עד נפׁש, ּבאכל ְִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹהּוא

הּמלאכֹות, ׁשאר ּכל ונאסר ּבטרח, ְְְְֱֲִֶַַָָָֹֹאפּלּו

אקרּו, עבֹודה מלאכת ׁשּבהם הּקּלֹות ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָׁשאפּלּו

ׁשּׁשם ׁשוה, לגזרה קדׁש מקרא לֹומר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּתלמּוד

להּתר. נפׁש אכל וכל לאּסּור מלאכה ּכל ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹּבאה

È˙È‡¯Âא ּדתני: טז) יב (ׁשמֹות ּבּמכילתא ¿»ƒƒְְְְִֵַַָָ

נפׁש אכל ּכל נפׁש, לכל יאכל ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹאׁשר

יֹום ּדֹוחה עבֹודה ּכל ואין טֹוב יֹום ְֲֵֶָָָּדֹוחה

ׁשּבת, ּדֹוחה נפׁש אכל ּכל מּקצת ויהא ְִִֵֶֶֶֶַָָָֹטֹוב.

עבֹודה ּכל ׁשאין ּבמקֹום אם ּומה נֹותן, ְְֲִִֵֵֶַָָָָוהּדין

טֹוב, יֹום ּדֹוחה נפׁש אכל ּכל טֹוב יֹום ֶֶֶֶָָֹּדֹוחה

ּדין אינֹו ׁשּבת ּדֹוחה עבֹודה ׁשּמּקצת ְֲִִֵֶֶַָָָָמקֹום

הּׁשּבת, את ּדֹוחה נפׁש אכל מּקצת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיהא

מּקצת נפׁש, לכל יאכל אׁשר לֹומר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּתלמּוד

אכל מּקצת ואין הּׁשּבת את ּדֹוחה ְְֲִֵֶֶַַָָָָֹעבֹודה

הּׁשּבת. את ּדֹוחה ֵֶֶֶַַָנפׁש

Le¯Ùeּתמידין הּיֹום חֹובת ּכגֹון עבֹודה, מּקצת ≈ְְְֲִִִַַָָ

יֹום ּדֹוחה עבֹודה ּכל ואין ְֲִֵָָָָּומּוספין,

מּקצת אבל נדבה. עֹולת אֹו ּונדבֹות נדרים ְְְְֲִִַָָָָָָטֹוב

נפ ׁשּירמזאכל אּלא ּפרּוׁשֹו, לי נתּברר לא ׁש ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹ

ּבדֹומה ּגדֹול ּבטרח ׁשהּבא ּׁשאמרנּו, ְְְְֶֶֶַַַַָָָֹלמה

ּכמנהגֹו ּבנקל והּבא אּסּור, ּבכלל יהיה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלעבֹודה

ּכדי מּקצתֹו אֹו מּתר. יהיה לעצמֹו אדם ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻׁשל

והּכלל לתענּוג. מרּבין ּתבׁשילין וכּלֹו ְְְְְְֲִִִַַַַָָֻֻחּייו,

נפׁש. אכל להּתיר ׁשהּוא עבֹודה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָֹּבמלאכת

יאמר ימים. ׁשבעת לה' אּׁשה והקרבּתם ְְְְִִִִֶֶַַַַָֹ(ח)

אּׁשה להקריב חג הּימים ׁשבעת ּכל ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָׁשּיהיּו

ּוׁשביעי. ּכראׁשֹון ּבמלאכה להאסר לא ְְְְִִִִֵֵַָָָֹלה',

להזּכירֹו עתיד הּוא ּכי האּׁשה, ּפרׁש ְְְִִִִֵֵֶַָָֹולא

(סֹוף הּמֹועדים אּׁשי לכל מיחדת ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻּבפרׁשה

ּוכפי ּבהן, ׁשּינהגּו רצה ּכאׁשר ּפנחס), ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָּפרׁשת

רּבֹותינּו ּומדרׁש ב). ּפסּוק (לעיל ּׁשּפרׁשּתי ְְְִִֵֵֵֶַַַַָמה

מּכל אּׁשה ּבהן ׁשּנקריב לֹומר ּכאן) ְִִִֶֶֶַַָָָ(ת"כ

הּמּוספין ּכל לנּו ׁשאין ּפי על אף ִִֵֶַַַָָָָמקֹום

הּוא. ונכֹון ְְִֵָׁשלמים.

ּכי אלהם ואמרּת יׂשראל ּבני אל ּדּבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ(י)

ּבכאן ׁשּיחּדׁש ּבעבּור הארץ. אל ְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹתבאּו

מּלבד חדׁשה, מצוה הּמֹועדים מן אחד ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָּבכל

מֹועד ּבכל ּתתיחד קדׁש, והּמקרא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹהּׁשּבתֹון

ּבני אל ּדּבר ּבּה: ׁשּיזהיר עצמּה ּבפני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפרׁשה

ּתלּוי זמּנֹו הּׁשבּועֹות ׁשחג ּומּפני ְְְִִֵֵֶַַַָָָיׂשראל.

ׁשּיֹום ּובעבּור אחת. ּבפרׁשה הּכל אמר ְֲֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבעמר,

ּוׁשניהם אחד, ּבחדׁש הּכּפּורים ויֹום ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹהּזּכרֹון

לא לּׁשבים, וכּפרתם העֹונֹות ּבדין אחד ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹמענין

ּכי יׂשראל, ּבני אל ּדּבר הּכּפּורים ּביֹום ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָאמר

ׁשּתי מהן ועׂשה הראׁשֹון. ּבּדּבּור לֹו ְְְִִִֵֵֶַַָָָיסּפיק

ׁשֹונים. ענינים ׁשהם ְִִִִֵֶָָָּפרׁשּיֹות,

d¯Èˆ˜ ˙‡ Ìz¯ˆ˜e ÌÚËÂּתקצרּו ׁשּלא , ¿««¿«¿∆∆¿ƒ»ְְִֶֹ

ותביאּו העמר ׁשּתקצרּו עד קציר ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹּבארץ

מהחל וכן: הּכהן, אל קצירכם ראׁשית ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹאֹותֹו

ט), טז (ּדברים לסּפר ּתחל ּבּקמה ְְְִִֵֵֶַָָָָֹחרמׁש

להניף אסּור ּכי קמה, ּבׁשּום חרמׁש ל ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָמהחל

לסּפר. ׁשּתחל יֹום עד הּקמה על ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹחרמׁש

יֹום מּמחרת הּכהן. יניפּנּו הּׁשּבת מּמחרת ְֳֳִִִֵֶַַַַַָָָֹ(יא)

אֹומר אּתה ׁשאם ּפסח, ׁשל הראׁשֹון ִִֵֶֶֶַַָָטֹוב

רּׁש"י. לׁשֹון איזהּו. יֹודע אּתה אי ּבראׁשית ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָׁשּבת

מה ּכי ּבּגמרא, ׁשּבראיֹות ּגדֹולה ׁשּזֹו ְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָּובאמת

הארץ אל תבאּו ּכי הּכתּוב ׁשּיאמר ִֶֶֶַַַַָָָָֹֹּטעם

ׁשּבת מּמחרת העמר ּתביאּו קצירּה את ְְְֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּוקצרּתם

הּׁשנה מן זמן ׁשּבאיזה ּבמׁשמע יׁש ּכי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבראׁשית,

העמר הּכהן יניף קצירּה ונקצר לארץ ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹׁשּנבא

ּביאתנּו אחרי ׁשּתהיה הראׁשֹונה הּׁשּבת ְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּמחרת

ׁשּיּמנה זמן הּׁשבּועֹות לחג אין והּנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלארץ,

ּבּׁשנים נדע לא הּזה ּדר על ועֹוד, ְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹמּמּנּו.

החל מּיֹום רק לסּפר, נחל מתי ּכן אחרי ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹהּבאֹות

ּתהּו. ּדברי ואּלה רצֹוננּו, ּכפי ּבּקמה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹחרמׁש
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Ï·‡ּכפי טֹוב יֹום הּׁשּבת מּמחרת יהיה אם ¬»ְְֳִִִִֶַַַָָ

ּכי ּכהגן, הענין יבא רּבֹותינּו, ְִִֵֶַַַַָָָָֹֹקּבלת

ׁשּנעׂשה וֿח) (ּבּפסּוקים ּתחּלה הּכתּוב ְְֲִִִֶֶַַַָָָצּוה

ּובּיֹום ימים, ׁשבעת הּמּצֹות חג הראׁשֹון ְִִִֶַַַַַַָָֹּבחדׁש

וכל ׁשּבתֹון, הּׁשביעי ּובּיֹום ׁשּבתֹון ְְִִִַַַַָָָָהראׁשֹון

אמר ּכן ואחר נעׂשה, לא עבֹודה ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָֹמלאכת

הארץ אל נבא ּכאׁשר ּכי טֿיא) ְֲִִֶֶֶַַָָָֹ(ּבּפסּוקים

עמר הּנזּכרת הּזאת הּׁשּבת מּמחרת ְֳִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹנביא

ּכאן, הּנזּכרת הראׁשֹונה הּׁשּבת והיא ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָהּתנּופה,

לארץ. ּובחּוצה ּבּמדּבר העמר ינהג ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹולּמד

Ï·‡(טז (ּפסּוק הּׁשביעית הּׁשּבת מּמחרת ¬»ְֳִִִַַַַָָָ

טו) (ּפסּוק ׁשּבתֹות לפרׁשוׁשבע יּתכן לא ְְִֵֵֶַַָָָָֹ

לׁשֹון אנקלּוס ּבֹו ּתרּגם אבל טֹוב, יֹום ְְְְֲִֵָָֻאֹותם

אחד. ּבפסּוק לׁשֹונֹות ׁשּתי יהיּו ּכן ואם ְְְְְִִֵֵֶַָָָׁשבּוע.

ּכמֹו: צחּות, ּדר הּוא ּכי אמרּו ְְְְְִִֶֶַַָָוהמפרׁשים

להם עירים ּוׁשלׁשים עירים ׁשלׁשים על ְְְֲֲִִִִִֶַָָָֹרכבים

ט) טז (ּדברים אחר ּובמקֹום ד). י ְְְִִֵַָָ(ׁשֹופטים

יצאי עם הּׁשּבת ּבאי וכן ׁשבעת, ׁשבעה ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹֻּפרׁש:

מתי וכן: ׁשבּוע, ט), יא (מלכיםֿב ְְִֵַַַַָָָָהּׁשּבת

ונפּתחה והּׁשּבת ּׁשבר ונׁשּבירה החדׁש ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹיעבר

ׁשבעה ּבכל ׁשּיׁש ּבעבּור ּכי ה), ח (עמֹוס ְְֲִִֵֶַָָָָּבר

יּקרא מּמּנּו, הּימים וחׁשּבֹון אחת ׁשּבת ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָימים

ּומרּגל ידּוע לׁשֹון והּוא אחד. ׁשּבת אחד ְְֶֶַַַָָָָָָָֻׁשבּוע

ּדין ּבית ּבׁשּבת ׁשּפעמים רּבֹותינּו: ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָּבדברי

ב.). (ּכתּבֹות ּבעירֹות ְְֲִַָֻיֹוׁשבין

ÔÎzÈÂ,ׁשבּוע ּבּפרׁשה הּנזּכר הּׁשּבת ּכל ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּביֹום ּכי לֹומר הּׁשּבת מּמחרת טעם ְְְֳִִִֶַַַַַַָָויהיה

אם ּבמנינֹו, הּׁשבּוע לעׂשֹות יתחיל העמר ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹהנפת

ׁשעבר, הּׁשבּוע מּמחרת ההּוא הּיֹום יהיה ְֳִִֵֶֶַַַַַַָָָּכן

ׁשבּוע מּמחרת הּתנּופה יֹום יהיה אמר, ְְְֳִִִֶַַַַָָָָּכאּלּו

עד ׁשּיסּפר, לּׁשבּועֹות וראׁשֹון העֹוברים, ְְְִִִִֶַַַָָָֹלּימים

ׁשהזּכיר ּובעבּור ׁשּבתֹות. ׁשבע ְְֲִִִֶֶֶַַַַָׁשּיׁשלים

ׁשּיניף אמר יֹום, עׂשר ּובחמּׁשה ו): ְֲִִֶַַָָָָָָ(ּבפסּוק

מּמּנּו ויסּפר הּנזּכר, הּׁשבּוע מּמחרת העמר ְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹאת

עׂשר, ארּבעה ּביֹום לטעֹות ואין ׁשּבתֹות. ְְְְִֵֶַַַָָָָָׁשבע

ה). (ּפסּוק הערּבים ּבין רק: מּמּנּו הזּכיר לא ְְִִִִִֵֶַַָָָֹּכי

(ÂË ˜eÒt) ‰�ÈÈ‰z ˙ÓÈÓz ÌÚËÂהּׁשּבת ּכי , ¿««¿ƒ…ƒ¿∆»»ִַַָ

ׁשלמה. ׁשּבת ּתּקרא הּימים ׁשׁשת ְִִִֵֵֵֶַַָָָָעם

הּׁשּבת מּמחרת הּׁשּבת.ּופרּוׁש ּבמחרת ּכמֹו ְְֳֳִֵַַַַַַָָָָ

ּתסּפרּו הּׁשביעית הּׁשּבת מּמחרת עד ְְְְֳִִִִֵַַַַַָָוכן:

יאכל [הקריבֹו] (ההּוא) ּביֹום וכן: טז), ְְְִֵֵֵַַָָ(ּפסּוק

יבא לא ּכי ואמרּו טז). ז (לעיל ְְְֳִִֵָָָָֹֹּומּמחרת

וּיׁשב מּמחרת ויהי ּומחרת, מחר ּבמּלת ְְֳֳִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבי"ת

וּיעׂש יג), יח (ׁשמֹות העם את לׁשּפט ְְִֶֶַַַָָֹמׁשה

וכן ו), ט (ׁשם מּמחרת הּזה הּדבר את ְֳִֵֶֶַַָָָָָה'

ָֻּכּלם.

לכם ּולקחּתם ּכמֹו: לכם ּוספרּתם וטעם ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָ(טו)

ּולקיחה ספירה ׁשּתהא מ), ּפסּוק ְְְְִִֵֶַָָָָ(להּלן

חׁשּבֹונֹו, ויזּכיר ּבפיו ׁשּימנה ואחד, אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָלכל

(לעיל לֹו וספר ּכן: ואין רּבֹותינּו. קּבלּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָּכאׁשר

ּדזבין, כח) ּפסּוק (ׁשם לּה וספרה יג), ְְְִָָָָָָטו

ׁשּלא אּלא ּבטמאתם, עֹומדים רצּו אם ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹֻׁשהרי

ּדיֹובל, ח) כה (להּלן ל וספרּת וכן: ְְְְְְְְִֵֵַַָָָיׁשּכחּוהּו.

ּתׁשּכח. ׁשּלא ּבּמסּפר ְְִִִֵֶֶַַָָֹׁשּתּזהר

˙¯B˙·e.ּדין ּבבית ,ל וספרּת (ׁשם): ּכהנים ¿«ְְְְֲִִֵַָָָֹ

ּבית ׁשּיהיּו לֹומר ּבא אם ידעּתי ְְְִִִֵֶַַָָֹולא

ּבראׁש וׁשבּועֹות ׁשנים לסּפר חּיבין הּגדֹול ְְְִִִִַַָָָָֹֹּדין

ּבספירת ׁשּנעׂשה ּכמֹו עליהן ּולבר ׁשנה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכל

ויקּדׁשּו ּבּמנין ּדין ּבית ׁשּיּזהרּו לֹומר אֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹהעמר,

החמּׁשים. ְֲִִַַׁשנת

‰p‰Âיֹום עד הּתנּופה מּיֹום הּימים מסּפר ¿ƒ≈ְְִִִַַַַָָ

מּׁשנֹות הּׁשנים ּכמסּפר קדׁש ְְְְִִִִֶַַָָֹמקרא

על אחד, ּבהם והּטעם הּיֹובל, עד ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָהּׁשמּטה

ׁשּבתֹות ׁשבע ׁשּיסּפר יֹום חמּׁשים ּתסּפרּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹּכן:

הּנסּפר החמּׁשים יֹום ויקּדׁש יֹום וארּבעים ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָּתׁשע

ּתמימת, טעם וזה ּביֹובל. ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹּבידֹו,

ּכטעם יֹותר, ולא ּפחֹות לא מכּונֹות ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹֻׁשּתהיינה

(ּבּמדּב יהיּו ּכמֹוּתמימם ׁשהּיתר יט), כח ר ְְְְִִִִֶֶֶַַָ

ּתמים. אינּנּו ִֵֵֶֶָָהחסר

‰p‰Âּבתחּלת לסּפר ׁשּיתחיל הּפרׁשה, טעם ¿ƒ≈ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹ

קצירֹו ראׁשית ויביא ׂשעֹורים, ְְְְִִִִִֵָקציר

ויׁשלים קרּבן, עליו ויקריב לּׁשם, מנחה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכרמל

ּבעּתֹו, ּגדיׁש ּכעלֹות חּטים קציר ּבתחּלת ְְְְֲִִִִִִִִַַָָמסּפרֹו

(ּפסּוקים לּׁשם מנחה חּטים סלת מּמּנּו ְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹויביא

ּולכ יחֿכ). (ׁשם עליו. קרּבן ויביא ְְְִָָָָָָָטזֿיז)
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(áé)íéîz Nák øîòä-úà íëôéðä íBéa íúéNòå©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤¨®Ÿ¤¤´¤¨¦¯
:ýåýéì äìòì BúðL-ïa¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«

i"yx£N·k .Ì˙ÈNÚÂ∑ּבא הּוא לעמר .חֹובה «¬ƒ∆∆∆ֶָָָֹ

(âé)ýåýéì äMà ïîMá äìeìa úìñ íéðøNò éðL Búçðîe¦§¨Á§¥̧¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬©¤²¤¦¤¬©«Ÿ̈−
ççéð çéø:ïéää úòéáø ïéé Bkñðå ¥´©¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«

i"yx£B˙Á�Óe∑נסכיו ÌÈ�¯NÚ.מנחת È�L∑היתה ‰‰ÔÈ.ּכפּולה ˙ÚÈ·¯ ÔÈÈ BkÒ�Â∑(פט ׁשּמנחתֹו(מנחות אףֿעלּֿפי ƒ¿»ְְִַָָ¿≈∆¿…ƒְְָָָ¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«ƒְִִֶַַָ
ּכפּולים נסכיו אין .ּכפּולה ְְְִֵָָָ

(ãé)äfä íBiä íöò-ãò eìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå§¤Á¤Á§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´©¤½
íëéúøãì íìBò úwç íëéäìà ïaø÷-úà íëàéáä ãò©µ£¦´£¤½¤¨§©−¡«Ÿ¥¤®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

ñ :íëéúáLî ìëa§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÈÏ˜Â∑ּבּתּנּור אֹותֹו ׁשּמיּבׁשין ר מּכרמל עׂשּוי גרניילי"ש∑ÏÓ¯ÎÂ.קמח ׁשּקֹורין קליֹות ÌÎÈ˙·LÓ.הן ÏÎa∑ ¿»ƒְְְִִֶֶֶַַַַַַָ¿«¿∆ְִֵֶָ¿……¿…≈∆

לו) ללּמד,(קידושין אּלא ּבא לא אֹומרים: ויׁש לארץ, ּבחּוצה נֹוהג ׁשהחדׁש מּכאן ׁשּלמדּו יׁש יׂשראל: חכמי ּבֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹנחלקּו
וחּלקּו מּׁשּכבׁשּו ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא החדׁש על נצטּוּו .ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

(åè)íëàéáä íBiî úaMä úøçnî íëì ízøôñe§©§¤³¨¤Æ¦¨«¢©´©©½̈¦Æ£¦´£¤½
:äðééäz úîéîz úBúaL òáL äôeðzä øîò-úà¤−Ÿ¤©§¨®¤¬©©¨−§¦¬Ÿ¦«§¤«¨

i"yx£˙aM‰ ˙¯ÁnÓ∑יֹוםֿטֹוב ÈÈ‰z�‰.מּמחרת ˙ÓÈÓz∑אינן ּכן לא ׁשאם מּבערב, ּומֹונה ׁשּמתחיל מלּמד ƒ»√«««»ֳִַָ¿ƒ…ƒ¿∆»ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
רמב"ן.ּתמימֹות ְִ

ÓeÚ¯‡יב ˙È ÔBÎ˙eÓ¯‡„ ‡ÓBÈa Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿»«¬»¿»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚÏ dzL ¯a ÌÈÏL ¯n‡ƒ«¿ƒ««≈«¬»»√»¿»

ÏÈÙc‡יג ‡zÏÒ ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z d˙Á�Óeƒ¿»≈¿≈∆¿ƒÀ¿»¿ƒ»
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ÁLÓ·ƒ¿«À¿»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:‡�È‰ ˙eÚ·¯ ‡¯ÓÁ dkÒ�Â¿ƒ¿≈«¿»«¿ƒ»

Ô¯kיד „Ú ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÎe¯Ùe ÈÏ˜e ÌÁÏe¿≈¿ƒ≈»»≈¿«¿«
ÔBÎ‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È ÔBÎÈ‡B˙È‡ „Ú ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈««¿≈»À¿«¡»¬

:ÔBÎÈ�·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿…¿»≈

ÌBiÓטו ‡·Ë ‡ÓBÈ ¯˙aÓ ÔBÎÏ Ôe�Ó˙Â¿ƒ¿¿ƒ»«»»»ƒ
‡Ú·L ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ ˙È ÔBÎÈ‡B˙È‡«¿≈»¿»«¬»»ƒ¿»

:ÔÈÂ‰È ÔÈÓÏL ÔÈÚe·L»ƒ«¿ƒ¿∆¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï·‡ּכפי טֹוב יֹום הּׁשּבת מּמחרת יהיה אם ¬»ְְֳִִִִֶַַַָָ

ּכי ּכהגן, הענין יבא רּבֹותינּו, ְִִֵֶַַַַָָָָֹֹקּבלת

ׁשּנעׂשה וֿח) (ּבּפסּוקים ּתחּלה הּכתּוב ְְֲִִִֶֶַַַָָָצּוה

ּובּיֹום ימים, ׁשבעת הּמּצֹות חג הראׁשֹון ְִִִֶַַַַַַָָֹּבחדׁש

וכל ׁשּבתֹון, הּׁשביעי ּובּיֹום ׁשּבתֹון ְְִִִַַַַָָָָהראׁשֹון

אמר ּכן ואחר נעׂשה, לא עבֹודה ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָֹמלאכת

הארץ אל נבא ּכאׁשר ּכי טֿיא) ְֲִִֶֶֶַַָָָֹ(ּבּפסּוקים

עמר הּנזּכרת הּזאת הּׁשּבת מּמחרת ְֳִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹנביא

ּכאן, הּנזּכרת הראׁשֹונה הּׁשּבת והיא ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָהּתנּופה,

לארץ. ּובחּוצה ּבּמדּבר העמר ינהג ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹולּמד

Ï·‡(טז (ּפסּוק הּׁשביעית הּׁשּבת מּמחרת ¬»ְֳִִִַַַַָָָ

טו) (ּפסּוק ׁשּבתֹות לפרׁשוׁשבע יּתכן לא ְְִֵֵֶַַָָָָֹ

לׁשֹון אנקלּוס ּבֹו ּתרּגם אבל טֹוב, יֹום ְְְְֲִֵָָֻאֹותם

אחד. ּבפסּוק לׁשֹונֹות ׁשּתי יהיּו ּכן ואם ְְְְְִִֵֵֶַָָָׁשבּוע.

ּכמֹו: צחּות, ּדר הּוא ּכי אמרּו ְְְְְִִֶֶַַָָוהמפרׁשים

להם עירים ּוׁשלׁשים עירים ׁשלׁשים על ְְְֲֲִִִִִֶַָָָֹרכבים

ט) טז (ּדברים אחר ּובמקֹום ד). י ְְְִִֵַָָ(ׁשֹופטים

יצאי עם הּׁשּבת ּבאי וכן ׁשבעת, ׁשבעה ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹֻּפרׁש:

מתי וכן: ׁשבּוע, ט), יא (מלכיםֿב ְְִֵַַַַָָָָהּׁשּבת

ונפּתחה והּׁשּבת ּׁשבר ונׁשּבירה החדׁש ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹיעבר

ׁשבעה ּבכל ׁשּיׁש ּבעבּור ּכי ה), ח (עמֹוס ְְֲִִֵֶַָָָָּבר

יּקרא מּמּנּו, הּימים וחׁשּבֹון אחת ׁשּבת ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָימים

ּומרּגל ידּוע לׁשֹון והּוא אחד. ׁשּבת אחד ְְֶֶַַַָָָָָָָֻׁשבּוע

ּדין ּבית ּבׁשּבת ׁשּפעמים רּבֹותינּו: ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָּבדברי

ב.). (ּכתּבֹות ּבעירֹות ְְֲִַָֻיֹוׁשבין

ÔÎzÈÂ,ׁשבּוע ּבּפרׁשה הּנזּכר הּׁשּבת ּכל ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּביֹום ּכי לֹומר הּׁשּבת מּמחרת טעם ְְְֳִִִֶַַַַַַָָויהיה

אם ּבמנינֹו, הּׁשבּוע לעׂשֹות יתחיל העמר ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹהנפת

ׁשעבר, הּׁשבּוע מּמחרת ההּוא הּיֹום יהיה ְֳִִֵֶֶַַַַַַָָָּכן

ׁשבּוע מּמחרת הּתנּופה יֹום יהיה אמר, ְְְֳִִִֶַַַַָָָָּכאּלּו

עד ׁשּיסּפר, לּׁשבּועֹות וראׁשֹון העֹוברים, ְְְִִִִֶַַַָָָֹלּימים

ׁשהזּכיר ּובעבּור ׁשּבתֹות. ׁשבע ְְֲִִִֶֶֶַַַַָׁשּיׁשלים

ׁשּיניף אמר יֹום, עׂשר ּובחמּׁשה ו): ְֲִִֶַַָָָָָָ(ּבפסּוק

מּמּנּו ויסּפר הּנזּכר, הּׁשבּוע מּמחרת העמר ְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹאת

עׂשר, ארּבעה ּביֹום לטעֹות ואין ׁשּבתֹות. ְְְְִֵֶַַַָָָָָׁשבע

ה). (ּפסּוק הערּבים ּבין רק: מּמּנּו הזּכיר לא ְְִִִִִֵֶַַָָָֹּכי

(ÂË ˜eÒt) ‰�ÈÈ‰z ˙ÓÈÓz ÌÚËÂהּׁשּבת ּכי , ¿««¿ƒ…ƒ¿∆»»ִַַָ

ׁשלמה. ׁשּבת ּתּקרא הּימים ׁשׁשת ְִִִֵֵֵֶַַָָָָעם

הּׁשּבת מּמחרת הּׁשּבת.ּופרּוׁש ּבמחרת ּכמֹו ְְֳֳִֵַַַַַַָָָָ

ּתסּפרּו הּׁשביעית הּׁשּבת מּמחרת עד ְְְְֳִִִִֵַַַַַָָוכן:

יאכל [הקריבֹו] (ההּוא) ּביֹום וכן: טז), ְְְִֵֵֵַַָָ(ּפסּוק

יבא לא ּכי ואמרּו טז). ז (לעיל ְְְֳִִֵָָָָֹֹּומּמחרת

וּיׁשב מּמחרת ויהי ּומחרת, מחר ּבמּלת ְְֳֳִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבי"ת

וּיעׂש יג), יח (ׁשמֹות העם את לׁשּפט ְְִֶֶַַַָָֹמׁשה

וכן ו), ט (ׁשם מּמחרת הּזה הּדבר את ְֳִֵֶֶַַָָָָָה'

ָֻּכּלם.

לכם ּולקחּתם ּכמֹו: לכם ּוספרּתם וטעם ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָ(טו)

ּולקיחה ספירה ׁשּתהא מ), ּפסּוק ְְְְִִֵֶַָָָָ(להּלן

חׁשּבֹונֹו, ויזּכיר ּבפיו ׁשּימנה ואחד, אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָלכל

(לעיל לֹו וספר ּכן: ואין רּבֹותינּו. קּבלּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָּכאׁשר

ּדזבין, כח) ּפסּוק (ׁשם לּה וספרה יג), ְְְִָָָָָָטו

ׁשּלא אּלא ּבטמאתם, עֹומדים רצּו אם ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹֻׁשהרי

ּדיֹובל, ח) כה (להּלן ל וספרּת וכן: ְְְְְְְְִֵֵַַָָָיׁשּכחּוהּו.

ּתׁשּכח. ׁשּלא ּבּמסּפר ְְִִִֵֶֶַַָָֹׁשּתּזהר

˙¯B˙·e.ּדין ּבבית ,ל וספרּת (ׁשם): ּכהנים ¿«ְְְְֲִִֵַָָָֹ

ּבית ׁשּיהיּו לֹומר ּבא אם ידעּתי ְְְִִִֵֶַַָָֹולא

ּבראׁש וׁשבּועֹות ׁשנים לסּפר חּיבין הּגדֹול ְְְִִִִַַָָָָֹֹּדין

ּבספירת ׁשּנעׂשה ּכמֹו עליהן ּולבר ׁשנה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכל

ויקּדׁשּו ּבּמנין ּדין ּבית ׁשּיּזהרּו לֹומר אֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹהעמר,

החמּׁשים. ְֲִִַַׁשנת

‰p‰Âיֹום עד הּתנּופה מּיֹום הּימים מסּפר ¿ƒ≈ְְִִִַַַַָָ

מּׁשנֹות הּׁשנים ּכמסּפר קדׁש ְְְְִִִִֶַַָָֹמקרא

על אחד, ּבהם והּטעם הּיֹובל, עד ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָהּׁשמּטה

ׁשּבתֹות ׁשבע ׁשּיסּפר יֹום חמּׁשים ּתסּפרּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹּכן:

הּנסּפר החמּׁשים יֹום ויקּדׁש יֹום וארּבעים ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָּתׁשע

ּתמימת, טעם וזה ּביֹובל. ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹּבידֹו,

ּכטעם יֹותר, ולא ּפחֹות לא מכּונֹות ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹֻׁשּתהיינה

(ּבּמדּב יהיּו ּכמֹוּתמימם ׁשהּיתר יט), כח ר ְְְְִִִִֶֶֶַַָ

ּתמים. אינּנּו ִֵֵֶֶָָהחסר

‰p‰Âּבתחּלת לסּפר ׁשּיתחיל הּפרׁשה, טעם ¿ƒ≈ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹ

קצירֹו ראׁשית ויביא ׂשעֹורים, ְְְְִִִִִֵָקציר

ויׁשלים קרּבן, עליו ויקריב לּׁשם, מנחה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכרמל

ּבעּתֹו, ּגדיׁש ּכעלֹות חּטים קציר ּבתחּלת ְְְְֲִִִִִִִִַַָָמסּפרֹו

(ּפסּוקים לּׁשם מנחה חּטים סלת מּמּנּו ְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹויביא

ּולכ יחֿכ). (ׁשם עליו. קרּבן ויביא ְְְִָָָָָָָטזֿיז)
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(æè)íBé íéMîç eøtñz úòéáMä úaMä úøçnî ãò©´¦¨«¢©³©©¨Æ©§¦¦½¦§§−£¦¦´®
:ýåýéì äLãç äçðî ízáø÷äå§¦§©§¤²¦§¨¬£¨¨−©«Ÿ̈«

i"yx£˙ÚÈ·M‰ ˙aM‰∑ׁשביעתא ׁשבּועתא e¯tÒz.ּכתרּגּומֹו: ˙ÚÈ·M‰ ˙aM‰ ˙¯ÁnÓ „Ú∑עד ּבכלל,ולא ««»«¿ƒƒְְְְֲִֵַָָ«ƒ»√«««»«¿ƒƒƒ¿¿ְְִַָֹ
יֹום ותׁשעה ארּבעים Ï‰'.והן ‰L„Á ‰Á�Ó Ìz·¯˜‰Â ÌBÈ ÌÈMÓÁ∑:אני ואֹומר ּתקריבּוה, החמּׁשים ּבּיֹום ְְְְִִֵַָָ¬ƒƒ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿»¬»»«ְְֲֲִִִִֵַַַָ

הּוא מסרס ּומקרא ּתסּפרּו; חמּׁשים, יֹום ׁשהּוא הּׁשביעית, הּׁשּבת מּמחרת עד ּפׁשּוטֹו: אבל מדרׁשֹו, Á�Ó‰.זהּו ְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹƒ¿»
‰L„Á∑ּכל ּכׁשאר אינּה העמר! מנחת קרבה הרי ּתאמר: ואם החדׁש. מן ׁשהּובאה הראׁשֹונה, הּמנחה היא ¬»»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

הּׂשעֹורים מן ּבאה ׁשהיא רמב"ן.הּמנחֹות, ְְִִִֶַַָָָ

(æé)eàéáz íëéúáLBnî|íéðøNò éðL íézL äôeðz íçì ¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¤´¤§À̈§©̧¦Æ§¥´¤§Ÿ¦½
:ýåýéì íéøeka äðéôàz õîç äðééäz úìñ́Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−¥«¨¤®¨¦¦−©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÎÈ˙·LBnÓ∑לארץ מחּוצה Ùe�z‰.ולא ÌÁÏ∑החדׁשה הּמנחה היא וזֹו ּגבּה, לׁשם הּמּורם ּתרּומה לחם ƒ¿…≈∆ְִֶָָָֹ∆∆¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
למעלה החדׁש∑ÌÈ¯eka.האמּורה מן ּתּקרב לא הּׂשעֹורים מן הּבאה קנאֹות למנחת אף הּמנחֹות, לכל ראׁשֹונה ְְֲַָָָƒƒְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּלחם לׁשּתי רמב"ן.קדם ְִֵֶֶֶַֹ

(çé)éða íîéîz íéNák úòáL íçlä-ìò ízáø÷äå§¦§©§¤´©©¤À¤¦§©̧§¨¦³§¦¦Æ§¥´
ýåýéì äìò eéäé íéðL íìéàå ãçà ø÷a-ïa øôe äðL̈½̈©¯¤¨¨²¤−̈§¥¦´§¨®¦¦«§³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½

:ýåýéì ççéð-çéø äMà íäékñðå íúçðîe¦§¨¨Æ§¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÁl‰ŒÏÚ∑לּלחם חֹובה הּלחם, Ì‰ÈkÒ�Â.ּבגלל Ì˙Á�Óe∑ּבהמה ּבכל המפרׁשים ּונסכים מנחה ּכמׁשּפט ««∆∆ְִֶֶֶֶַַַָƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ

נסכים טו)ּבפרׁשת והּנסכים:(במדבר הּמנחה; היא זֹו לּכבׂש", ועּׂשרֹון לאיל עׂשרֹונים ּוׁשני לּפר, עׂשרֹונים "ׁשלׁשה : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ה ּורביעית לאיל ההין ּוׁשליׁשית לּפר, ההין לּכבׂשחצי .הין ְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָ

Ôe�Ózטז ‡˙ÚÈ·L ‡˙Úe·L ¯˙aÓ „Ú«ƒ»«¿¬»¿ƒ≈»ƒ¿
Ì„˜ ‡z„Á ‡˙Á�Ó Ôe·¯˜˙e ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁ«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¬«»√»

:ÈÈ¿»

ÔÈz¯zיז ‡˙eÓ¯‡ ÌÁÏ Ôe˙Èz ÔBÎÈ�·˙BnÓƒ¿»≈«¿¿≈¬»»«¿≈
ÚÈÓÁ ÔÈÂ‰È ‡zÏÒ ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z (ÔˆÈ¯‚)¿ƒ«¿≈∆¿ƒÀ¿»¿∆¿»¬ƒ«

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ÔÈÙ‡˙Èƒ¿«¿»ƒƒ√»¿»

ÔÈÓÏLיח ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L ‡ÓÁÏ ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿««¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÔB‰È ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â „Á È¯Bz ¯a ¯B˙Â ‡�L È�a¿≈¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿≈¿
Ôa¯˜ ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óe ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ¬»»√»¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבגלל הם ּכי ּבּפרׁשה, האּלה הּקרּבנֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהזּכיר

הזּכיר ולא הּזה, ּבחג העּקר ׁשהם ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּמנחֹות

ּבׁשאר הזּכירם לא ּכאׁשר ּבהן, ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹהּמּוספין

ֲִַהּמֹועדים.

ה' ּבית יּובא ׁשּלא חדׁשה, מנחה וטעם ְְֲִֵֶַַָָָָֹ(טז)

ׁשּפרׁשּו ּכמֹו זאת, ׁשּיביאּו עד ְְְִִֵֶֶַָָֹמנחה

חּקת לֹומר והצר פג:). (מנחֹות ְְְֵַַַַָֻֻרּבֹותינּו

החדׁש ּבאּסּור מׁשבתיכם ּבכל לדרתיכם ְְְְִֵֵֶֶֶָָָֹֹֹֹֹעֹולם

(ּפסּוק הּׁשבּועֹות חג ּובׁשביתת יד) ְִִַַַָָָ(ּפסּוק

ּובמנחה העמר ּבהנפת ּתלּוי ׁשהּוא מּפני ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹכא),

ּבחּוצה ּגלּותנּו אחרי ׁשאפּלּו לֹומר ְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָחדׁשה,

החדׁש ּכי ּבהם, יצּוה ּומנחה, עמר ׁשאין ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלארץ

מקֹום. ּבכל הּתֹורה מן ְִַָָָָאסּור

‡ÏÂּבחג וכן הּזּכרֹון, ּביֹום ּכן להזּכיר הצר ¿…ְְְְְְִִֵֵַַַַָֻ

ּבכל הזּכיר לא מא) (ּפסּוק ְְִִַָֹֹֻהּסּכֹות

(ּפסּוק הּכּפּורים ּביֹום ּכן והזּכיר ְְְְִִִִֵֵֶַָֹמֹוׁשבתיכם.

ּכאׁשר ּבּקרּבנֹות ּכּפרתנּו ׁשּתלה ּבעבּור ּכי ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָלא),

ּכי ּבכאן אמר מֹות, אחרי ּבפרׁשת ְְְֲִִִֵַַַָָָָהזּכיר

הּוא ּכּפּורים יֹום ּכי מקֹום, ּבכל נֹוהג ְִִִִֵָָאּסּורֹו

הּמלאכה, ּובׁשביתת ּבעּנּוי עליכם ואיןלכּפר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ

מּמּנּו. ּכּפרה מעּכבין ְְְִִֶַַַָָָָהּקרּבנֹות

ÔÎÂעֹולם "חּקת הּמּצֹות ּבחג ּבכאן הזּכר לא ¿≈ְְְַַַַַָָֹֻֻ

ּבפרׁשת אבל לדרתיכם", מֹוׁשבתיכם ְְְְֲֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹּבכל

כ) יז יד ּפסּוקים יב (ׁשמֹות לכם הּזה ְְִֶֶֶַַָֹהחדׁש

מּפני ּכן, עלהזּכיר ּבפסח הּדבר ׁשם ׁשּתלה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הצר ח): יב (ׁשם יאכלּוהּו, ּומרֹורים ְְְִַַָֹֻמּצֹות

מֹוׁשבתיכם. ּבכל עֹולם חּקת ׁשּיהיה ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹֻלֹומר

¯ÈkÊ‰Âּפסּוק (לעיל מֹוׁשבתיכם ּבכל ּבׁשּבת. ¿ƒ¿ƒְְְְֵֵֶַָָֹֹ

מלאכה ׁשהּתרה מּפני והּטעם ְְְְִֵֶַַַָָָֻג),

האּסּור ׁשּינהג אֹומר ּומּוספין, ּבתמידין ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָּבּמקּדׁש

עֹולם חּקת ּבֹו: נאמר לא ּכי מֹוׁשבֹותינּו, ְְֱִֵֶַַָָֹֻּבכל

לֹומר אּלא אינּנּו ּכי מׁשבתיכם, ּבכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹלדֹורֹותיכם

אמרּו וכ הּׁשם. ּבבית לא מֹוׁשבתיכם ְְְְְֵֵֵֶַָָֹֹֹּבכל

אּתה אי ּבּמֹוׁשבֹות ג): לה (וּיקהל ְְְִִֵַַַַַָָָּבּמכילתא

הּמקּדׁש. ּבבית מבעיר אּתה אבל ְְְְֲִִִֵַַַַָָָמבעיר

ÔÎÂלדרתיכם עֹולם חּקת יז) ג (לעיל נאמר ¿≈ְְֱֵֵֶֶַַָֹֹֻ

ּכי ודם, חלב ּבאּסּור מֹוׁשבתיכם ְְְְִִֵֵֶֶָֹֹּבכל

ּבמּסכת אמרּו וכן הּקרּבנֹות. מּפני נאסר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָהּוא

ּבחלב רחמנא ּדכתב מֹוׁשבתיכם (לז:): ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹקּדּוׁשין

הֹואיל אּמינא ּדעּת סלקא לי, לּמה ְְְִִִַַַָָָָָָודם

קרּבן ּדאּכא ּבּזמן ּכתיב ּדקרּבנֹות ְְְְְְְְִִִַַָָָָָָָּובענינא

לן. מׁשמע קא לא, קרּבן ּדליּכא ּבּזמן ְְְְֵֵַַַַָָָָָֹאין

ÌLÂּבׁשּבת רחמנא ּדכתב מֹוׁשבתיכם אמרּו: ¿»ְְְְְֵֶַַַָָָָָֹ

ּדעּת סלקא לי, לּמה ג) ּפסּוק ְְְִֵַַָָָָָ(לעיל

ּתּבעי ּכתיבא ּדמֹועדֹות ּובענינא הֹואיל ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָאּמינא

והּכלל, לן. מׁשמע קא ּכמֹועדֹות, ּדין ּבית ְְְְֲִִֵַַַָָָקּדּוׁש

חֹובת ׁשהן הּמצֹות ּבכל ּכן ּבּתֹורה יזּכיר לא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹּכי

ענין. צר מּפני רק ְְִִֵֶַַָֹהּגּוף

‰Ùe�z ÌÁÏ e‡È·z ÌÎÈ˙·LBnÓ .ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿…≈∆»ƒ∆∆¿»
(ÊÈ ˜eÒt),"מֹוׁשבתיכם "מּכל ּכמֹו »ְְִֵֶֹֹ

חּוצה להֹוציא מֹוׁשבתיכם", "מארץ טעמֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָֹאבל

תבאּו ּכי ב) טו (ּבּמדּבר ׁשּנאמר ּכמֹו ְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹלארץ,

וכ לכם. נתן אני אׁשר מֹוׁשבתיכם ארץ ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹאל

והּיחיד הּצּבּור קרּבנֹות ּכל פג:) (מנחֹות ְְְִִִַַָָָָָָׁשנינּו

העמר מן חּוץ לארץ, וחּוצה הארץ מן ְִִִֶֶֶָָָָָָָֹּבאין

ּבא עמר האֹומר לדברי ואפּלּו הּלחם. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּוׁשּתי

הּלחם ּבׁשּתי מֹודה פד.), (ׁשם לארץ ְִִֵֶֶֶֶַָָָָמחּוצה

הארץ. מן אּלא ּבאין ִִֵֶֶֶָָָָָׁשאינן

חמץ, ׁשּתהיינה הּכתּוב צּוה ּתאפינה. חמץ ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ(יז)

ׁשמר קציר חּקֹות ּכי לּׁשם ּתֹודה ׁשהם ְִִִֵֵֶַַָָָֻלפי

חמץ. לחם על יבא ּתֹודה וקרּבן ְְֵֶֶַַָָָָָֹלנּו,

ÈÏe‡Âמּדת אל ׁשּירמז מּפני החמץ אסּור ¿«ְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

הּיין יּקרא ּכאׁשר חמץ נקרא ּכי ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּדין,

ו (ּבּמדּבר ׁשכר וחמץ יין חמץ יקהה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאׁשר

(ּתהּלים וחֹומץ מעּול מּלׁשֹון: נגזר והּלׁשֹון ְְְְְְִִִִֵֵַַַָג),

וכן יאכלּו, ולא טעמם מהם נגזל ּכי ד), ְְְְֲִִֵֵֶַַָֹֹעא

ויאבד יכעס כא), עג (ׁשם לבבי יתחּמץ ְְְְִִִִֵַַָָֹֹּכי

לּׁשם לרצֹון ׁשהּקרּבנֹות ּובעבּור מּמּנּו. ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָטעמֹו

הּיד להם אׁשר הּדברים מן יבאּו לא ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֻהּנכּבד,

מן יבאּו לא וכן הּטבעים, לׁשּנֹות ְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹהחזקה

מן רק הּדבׁש, ּכגֹון לגמרי המתּקים ְְְְְְִִִֵַַַַַַָֻהּדברים

ּבבריאת אמרּו ּכאׁשר הּמזּוגים, ְְְְֲִִִִֶַַַַָָהּדברים

רחמים מּדת ׁשּתף טו): יב (ב"ר ֲִִִֵַַָָהעֹולם

ּובראֹו. הּדין ְְִִַַָּבמּדת

‰p‰Âּתֹורה מּתן יֹום ׁשהּוא הּׁשבּועֹות ּבחג ¿ƒ≈ְֶַַַַָָ

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"i iying meil inei xeriy

(èé)éða íéNáë éðLe úàhçì ãçà íéfò-øéòN íúéNòå©«£¦¤²§¦«¦¦¬¤¨−§©¨®§¥¯§¨¦²§¥¬
:íéîìL çáæì äðL̈−̈§¤¬©§¨¦«

i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN Ì˙ÈNÚÂ∑(מה מנחות והּׂשעיר(ת"כ. הּכבׂשים ׁשבעת הם ּכאן, האמּורים והּׂשעיר הּכבׂשים ׁשבעת יכֹול «¬ƒ∆¿ƒƒƒְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָ
לעצמן; ואּלּו לעצמן אּלּו מעּתה: אמר הם. אינן ואילים, ּפרים אצל מּגיע ּכׁשאּתה הּפקּודים'? ּב'חּמׁש ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻהאמּורים

לּמּוספין ואּלּו הּלחם ּבגלל קרבּו .אּלּו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

(ë)éðäåïäkä ó|éðôì äôeðz íéøkaä íçì ìò íúà §¥¦´©Ÿ¥´Ÿ¿̈©Á¤̧¤©¦ª¦³§¨Æ¦§¥´
:ïäkì ýåýéì eéäé Lã÷ íéNák éðL-ìò ýåýé§Ÿ̈½©§¥−§¨¦®²Ÿ¤¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«

i"yx£‰Ùe�z .Ì˙‡ Ô‰k‰ ÛÈ�‰Â∑(סב עלֿׁשני(מנחות לֹומר: ּתלמּוד ּכּלם? יכֹול מחּיים. ּתנּופה ׁשּטעּונין מלּמד ¿≈ƒ«…≈…»¿»ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
eÈ‰È.ּכבׂשים L„˜∑קדׁשים קדׁשי ׁשהן ּבׁשלמיֿצּבּור, לֹומר הזקק קּלים, קדׁשים ׁשּׁשלמיֿיחיד .לפי ְִָ…∆ƒ¿ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

(àë)úàø÷eíöòa í|íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä íBiä §¨¤º§¤´¤©´©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½
-ìëa íìBò úwç eNòú àì äãáò úëàìî-ìk̈§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®ª©¬¨²§¨

:íëéúøãì íëéúáLBî«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«

(áë)EãN úàt älëú-àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤º¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³¨«§Æ
íúà áæòz øbìå éðòì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå Eøö÷a§ª§¤½§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ©«£Ÿ́Ÿ½̈

ô :íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎ¯ˆ˜·e∑לּתנם הּכתּוב ראה מה יֹוסף: ּברּבי אבּדימי רּבי אמר לאוין. ּבׁשני עליהן לעבר וׁשנה, חזר ¿À¿¿∆ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשכחה לקט הּנֹותן ׁשּכל ללּמד מּכאן? וחג ויֹוםֿהּכּפּורים וראׁשֿהּׁשנה מּכאן, ועצרת ּפסח הרגלים: ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבאמצע
ּבתֹוכֹו קרּבנֹותיו עליו והקריב ּביתֿהּמקּדׁש ּבנה ּכאּלּו עליו מעלין ּכראּוי, לעני פ"ד)∑ÊÚz·.ּופאה לפניהם(פאה הּנח ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָ«¬…ְִֵֶַַ

מהם לאחד לסּיע ל ואין ילקטּו, ‡ÌÎÈ‰Ï.והם '‰ È�‡∑ׂשכר לׁשּלם .נאמן ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָ¬ƒ¡…≈∆ְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr fi zegiy ihewl)

הּמקּדׁש ּבית ּבנה ּכאּלּו . . ּופאה ׁשכחה לקט כב)הּנֹותן כג, ולא(רש"י ּדוקא, אּלּו ּבמצֹות זֹו מעלה קּימת מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

להיֹות יכֹולה צדקה ואּלּו הּׂשדה; ּבעל ׁשל ּכּפיו מּיגיע ּכתֹוצאה צֹומחים ּופאה ׁשכחה לקט ׁשּכן לֹומר, ויׁש ּבכלל. צדקה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבמצות

הנאה; טֹובת הּׂשדה לבעל ואין ּבׁשוה, הענּיים לכל ׁשּייכים ּופאה ׁשכחה לקט ועֹוד: זאת ּגדֹול. מאמץ ּבלי הרויח ׁשהּנֹותן ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמּכסף

ּבטֹובתֹו. חפץ ׁשהּוא ּבעני לבחר אדם יכֹול ּבצדקה רמב"ןואּלּו ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָֹ

ß xii` g"i iying mei ß

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)ãçàa éòéáMä Lãça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´
:Lã÷-àø÷î äòeøz ïBøëæ ïBúaL íëì äéäé Lãçì©ÀŸ¤¦«§¤³¨¤Æ©¨½¦§¬§−̈¦§¨«Ÿ¤

i"yx£‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ∑(לב ּופסּוקי(ר"ה זכרֹונֹות ּפסּוקי אילזכרֹון ּתחּתיו ׁשּקרב יצחק, עקדת לכם לזּכר .ׁשֹופרֹות, ƒ¿¿»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

Á„יט ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ Ôe„aÚ˙Â‡˙‡hÁÏ ¿«¿¿¿ƒ«ƒ≈«¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ï ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯˙e¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿«»

i¯eka‡כ ÌÁÏ ÏÚ ÔB‰˙È ‡�‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»»¿«¿≈ƒ«»
‡L„e˜ ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡¬»»√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿»

:‡�‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰È¿√»¿»¿«¬»

˜LÈcכא Ú¯ÚÓ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ÔeÚ¯Ú˙e¿»¿ƒ¿«»»≈¿»««ƒ
ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È¿≈¿»ƒƒ«»¿»»«¿¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈ�·˙BÓ ÏÎa ÌÏÚ»»¿»¿»≈¿»≈

Ï‡כב ÔBÎÚ¯‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓ·e¿∆¡»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe C„ˆÁÓa CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¡»»¿»»
˜BaLz È¯Bi‚Ïe ÈÈ�ÚÏ ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»¡»¬

ÓÈÓÏ¯:כג ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Á¯Èa‡כד ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡ÁÈ� ÔBÎÏ È‰È ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿«¿»¿≈¿¿»»

:LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡·aÈ Ô¯Îec¿««»»¿»««ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

העצרת. יֹום הּוא ּכי ּתֹודה, ּבדין הּקרּבן ְְֲִִִֶֶַָָָָָיביא

רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה סֹוד וזה יבין. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָוהּמׂשּכיל

ּתֹודה וקרּבן ּבטלין הּקרּבנֹות ּכל ג): ט ְְְְִֵַַָָָָָ(ויק"ר

ּכענין וחמץ, מּצה ּבֹו ּכי וכּו', לעֹולם ּבטל ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָאינֹו

הּבא. ַָָָּבעֹולם

תכּלה. לא ארצכם קציר את ּובקצרכם ְְְְְְְִֶֶֶֶַַֹֻ(כב)

עליהם לעבר וׁשנהּבהם, חזר רּׁש"י: ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹלׁשֹון

ּבעבּור הּטעם ּכי אמר אברהם ורּבי לאוין. ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָּבׁשני

ׁשּלא הזהיר חּטים, קציר ּבּכּורי הּׁשבּועֹות חג ְְִִִִִִִֵֶַַָֹּכי

ההם. ּבּימים לעׂשֹות ּׁשּצּויתי מה ְֲִִִִִֵֶַַַַָָּתׁשּכח

ÔBÎp‰Âארצכם קציר את ּובקצרכם ּכי ּבעיני ¿«»ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַֻ

הּפרׁשה ּבראׁש הּנזּכר לּקציר ְְִִֶֶַַַָָָָָֹרמז

הארץ אל ּכׁשּתבאּו ּכי יאמר, י), ְְִֶֶֶַָָָָֹֹ(ּבפסּוק

תכּלה לא קצירכם ראׁשית העמר את ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּוקצרּתם

ּתלּקט ולא העמר לצר ההּוא הּׂשדה ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹּפאת



מז xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"i iying meil inei xeriy

(èé)éða íéNáë éðLe úàhçì ãçà íéfò-øéòN íúéNòå©«£¦¤²§¦«¦¦¬¤¨−§©¨®§¥¯§¨¦²§¥¬
:íéîìL çáæì äðL̈−̈§¤¬©§¨¦«

i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN Ì˙ÈNÚÂ∑(מה מנחות והּׂשעיר(ת"כ. הּכבׂשים ׁשבעת הם ּכאן, האמּורים והּׂשעיר הּכבׂשים ׁשבעת יכֹול «¬ƒ∆¿ƒƒƒְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָ
לעצמן; ואּלּו לעצמן אּלּו מעּתה: אמר הם. אינן ואילים, ּפרים אצל מּגיע ּכׁשאּתה הּפקּודים'? ּב'חּמׁש ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻהאמּורים

לּמּוספין ואּלּו הּלחם ּבגלל קרבּו .אּלּו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

(ë)éðäåïäkä ó|éðôì äôeðz íéøkaä íçì ìò íúà §¥¦´©Ÿ¥´Ÿ¿̈©Á¤̧¤©¦ª¦³§¨Æ¦§¥´
:ïäkì ýåýéì eéäé Lã÷ íéNák éðL-ìò ýåýé§Ÿ̈½©§¥−§¨¦®²Ÿ¤¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«

i"yx£‰Ùe�z .Ì˙‡ Ô‰k‰ ÛÈ�‰Â∑(סב עלֿׁשני(מנחות לֹומר: ּתלמּוד ּכּלם? יכֹול מחּיים. ּתנּופה ׁשּטעּונין מלּמד ¿≈ƒ«…≈…»¿»ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
eÈ‰È.ּכבׂשים L„˜∑קדׁשים קדׁשי ׁשהן ּבׁשלמיֿצּבּור, לֹומר הזקק קּלים, קדׁשים ׁשּׁשלמיֿיחיד .לפי ְִָ…∆ƒ¿ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

(àë)úàø÷eíöòa í|íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä íBiä §¨¤º§¤´¤©´©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½
-ìëa íìBò úwç eNòú àì äãáò úëàìî-ìk̈§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®ª©¬¨²§¨

:íëéúøãì íëéúáLBî«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«

(áë)EãN úàt älëú-àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤º¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³¨«§Æ
íúà áæòz øbìå éðòì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå Eøö÷a§ª§¤½§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ©«£Ÿ́Ÿ½̈

ô :íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎ¯ˆ˜·e∑לּתנם הּכתּוב ראה מה יֹוסף: ּברּבי אבּדימי רּבי אמר לאוין. ּבׁשני עליהן לעבר וׁשנה, חזר ¿À¿¿∆ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשכחה לקט הּנֹותן ׁשּכל ללּמד מּכאן? וחג ויֹוםֿהּכּפּורים וראׁשֿהּׁשנה מּכאן, ועצרת ּפסח הרגלים: ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבאמצע
ּבתֹוכֹו קרּבנֹותיו עליו והקריב ּביתֿהּמקּדׁש ּבנה ּכאּלּו עליו מעלין ּכראּוי, לעני פ"ד)∑ÊÚz·.ּופאה לפניהם(פאה הּנח ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָ«¬…ְִֵֶַַ

מהם לאחד לסּיע ל ואין ילקטּו, ‡ÌÎÈ‰Ï.והם '‰ È�‡∑ׂשכר לׁשּלם .נאמן ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָ¬ƒ¡…≈∆ְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr fi zegiy ihewl)

הּמקּדׁש ּבית ּבנה ּכאּלּו . . ּופאה ׁשכחה לקט כב)הּנֹותן כג, ולא(רש"י ּדוקא, אּלּו ּבמצֹות זֹו מעלה קּימת מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

להיֹות יכֹולה צדקה ואּלּו הּׂשדה; ּבעל ׁשל ּכּפיו מּיגיע ּכתֹוצאה צֹומחים ּופאה ׁשכחה לקט ׁשּכן לֹומר, ויׁש ּבכלל. צדקה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבמצות

הנאה; טֹובת הּׂשדה לבעל ואין ּבׁשוה, הענּיים לכל ׁשּייכים ּופאה ׁשכחה לקט ועֹוד: זאת ּגדֹול. מאמץ ּבלי הרויח ׁשהּנֹותן ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמּכסף

ּבטֹובתֹו. חפץ ׁשהּוא ּבעני לבחר אדם יכֹול ּבצדקה רמב"ןואּלּו ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָֹ

ß xii` g"i iying mei ß

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)ãçàa éòéáMä Lãça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´
:Lã÷-àø÷î äòeøz ïBøëæ ïBúaL íëì äéäé Lãçì©ÀŸ¤¦«§¤³¨¤Æ©¨½¦§¬§−̈¦§¨«Ÿ¤

i"yx£‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ∑(לב ּופסּוקי(ר"ה זכרֹונֹות ּפסּוקי אילזכרֹון ּתחּתיו ׁשּקרב יצחק, עקדת לכם לזּכר .ׁשֹופרֹות, ƒ¿¿»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

Á„יט ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ Ôe„aÚ˙Â‡˙‡hÁÏ ¿«¿¿¿ƒ«ƒ≈«¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ï ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯˙e¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿«»
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‡L„e˜ ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡¬»»√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿»

:‡�‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰È¿√»¿»¿«¬»
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ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È¿≈¿»ƒƒ«»¿»»«¿¿¿«
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:LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡·aÈ Ô¯Îec¿««»»¿»««ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

העצרת. יֹום הּוא ּכי ּתֹודה, ּבדין הּקרּבן ְְֲִִִֶֶַָָָָָיביא

רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה סֹוד וזה יבין. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָוהּמׂשּכיל

ּתֹודה וקרּבן ּבטלין הּקרּבנֹות ּכל ג): ט ְְְְִֵַַָָָָָ(ויק"ר

ּכענין וחמץ, מּצה ּבֹו ּכי וכּו', לעֹולם ּבטל ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָאינֹו

הּבא. ַָָָּבעֹולם

תכּלה. לא ארצכם קציר את ּובקצרכם ְְְְְְְִֶֶֶֶַַֹֻ(כב)

עליהם לעבר וׁשנהּבהם, חזר רּׁש"י: ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹלׁשֹון

ּבעבּור הּטעם ּכי אמר אברהם ורּבי לאוין. ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָּבׁשני

ׁשּלא הזהיר חּטים, קציר ּבּכּורי הּׁשבּועֹות חג ְְִִִִִִִֵֶַַָֹּכי

ההם. ּבּימים לעׂשֹות ּׁשּצּויתי מה ְֲִִִִִֵֶַַַַָָּתׁשּכח

ÔBÎp‰Âארצכם קציר את ּובקצרכם ּכי ּבעיני ¿«»ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַֻ

הּפרׁשה ּבראׁש הּנזּכר לּקציר ְְִִֶֶַַַָָָָָֹרמז

הארץ אל ּכׁשּתבאּו ּכי יאמר, י), ְְִֶֶֶַָָָָֹֹ(ּבפסּוק

תכּלה לא קצירכם ראׁשית העמר את ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּוקצרּתם

ּתלּקט ולא העמר לצר ההּוא הּׂשדה ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹּפאת
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ׁשֹופרֹות ּופסּוקי זכרֹונֹות ּפסּוקי כד)זכרֹון כג, עצמּה,(רש"י מהּתקיעה יֹותר ּפֹועלת היא מּדרּבנן, רק היא הּפסּוקים ׁשאמירת אף ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

מעלת מּצד - ּתֹורהוזאת הּׁשנהּדברי ּבראׁש עּתה נמׁשְך . . לעתיד ׁשּיהיה הּגּלּוי ׁש"אמּתית ּבחסידּות, וכּמבאר מצוה. קּיּום על ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

" הּׁש"ס ּבלׁשֹון וטריא מהּׁשקלא להעיר ויׁש ׁשֹופרֹות". (ּפסּוקי) הּקּב"הּבאמירת "ּכלאמר ּכאן: ּוברמּב"ן כּו'". מלכיֹות לפני אמרּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

רׁש"י. מפרׁשי ּוראה מּדבריהם". אסמכּתא רמב"ןזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

את ההיא הּמצוה ּתדחה ׁשּלא לֹומר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּלקט,

האּלה. ִֵֶַָָהּלאוין

ׁשביתה יֹום ׁשּיהיה ׁשּבתֹון. לכם יהיה ְְְִִִֶֶֶֶַָָָ(כד)

כד:) (ׁשּבת רּבֹותינּו ואמרּו ּבֹו. ְְֵַַַָָָלנּוח

ּביֹוםׁשּבתֹון מלאכה העֹוׂשה והּנה הּוא. עׂשה ְְְֲִֵֵֶַָָָָ

מקּים ּבֹו והּׁשֹובת ועׂשה, ּבלאו עֹובר ְְְֲֵֵֵֵַַַָטֹוב

זה הקׁשּו ּכּלם הּמֹועדֹות ּדעּתם, ועל ְְְֲֲֵֶַַַָָֻֻעׂשה.

ולא הּמּצֹות ּבחג ׁשּבתֹון נאמר לא ּכי ְְֱִֶֶַַַַַָָֹֹלזה,

ֲֶֶַּבעצרת.

(Ë ‡a) ‡˙ÏÈÎÓ·eהחדׁש ּבפרׁשת ראיתי ƒ¿ƒ¿»…ְִִֶַַָָָֹ

את ּוׁשמרּתם יב): (ׁשמֹות ְְְֶֶֶַַהּזה

ּכבר והלא נאמר, לּמה יז) יב (ׁשם הּזה ְֱֲֶֶַַַַָָָָֹהּיֹום

ּפסּוק (ׁשם בהם יעׂשה לא מלאכה ּכל ְֱֵֶֶֶַָָָָָָָֹנאמר:

מלאכה, מּׁשּום ׁשהן ּדברים אּלא לי אין ְְִִִֵֵֶֶָָָָטז),

לֹומר ּתלמּוד מּנין, ׁשבּות מּׁשּום ׁשהן ְְְִִִִֵֶַַַָּדברים

ׁשהן ּדברים להביא הּזה, הּיֹום את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָּוׁשמרּתם

יהא מֹועד ׁשל חלֹו אף יכֹול ׁשבּות. ְְִֵֵֶַָֹמּׁשּום

לֹומר ּתלמּוד נֹותן, והּדין ׁשבּות, מּׁשּום ְְְִִֵַַַָאסּור

והּנה לט). כט (להּלן ׁשּבתֹון הראׁשֹון ְְִִֵַַַָָָּבּיֹום

מּדברים אפּלּו לגמרי ּבֹו לׁשּבת ׁשּבתֹון ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹידרׁשּו

ותֹולדֹותיהן. מלאכֹות מאבֹות ְְְֲֵֵֵֶֶָָׁשאינן

Ï·‡ׁשהּוא ּתאמר ׁשאם זה, לי נתּברר לא ¬»ְִִִֵֶֶֶַָֹֹ

ּבּלׁשֹון ׁשּיאמרּו ּטעם מה ְְְֶַַַַַַָָֹאסמכּתא,

על לעֹולם נאמר ּבלׁשֹונם "ׁשבּות" ּכי ְְְֱִִֶֶַַַָָהּזה,

ׁשהן ּדברים לֹומר יּתכן והיא ּדבריהם, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשל

ׁשּיהּו מּנין ּדבריהם ׁשל ׁשבּות מּׁשּום ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַאסּורין

לׁשנֹות האסמכּתֹות ודר הּכתּוב. מן ְְְְֲִִִֶֶַַַָָאסּורין

ׁשהּוא זה ּדבר ׁשּיאמרּו לא הּתֹורה, מן ְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשהם

לֹו היה אבל הּתֹורה, מן מּנין סֹופרים ְְֲִִִִִִֵַַָָָָמּדברי

לֹומר ּתלמּוד מּנין, מלאכה ׁשאינן ּדברים ְְְִִִֵֶַַַַָָָָלֹומר

ַָׁשּבתֹון.

‰‡¯�Âמן ׁשּנצטּוינּו לֹומר הּזה ׁשהּמדרׁש ¿ƒ¿∆ְְִִִִֶֶֶַַַַָ

טֹוב ּביֹום מנּוחה לנּו להיֹות ְְְִַָָָהּתֹורה

ּכל ׁשּיטרח לא מלאכה, ׁשאינן מּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹאפּלּו

הּפרֹות ולׁשקל הּתבּואֹות, למּדד ְְְְִִֵַַַֹֹהּיֹום

הּכלים ּולפּנֹות יין, החבּיֹות ּולמּלא ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָוהּמּתכֹות

למקֹום, ּומּמקֹום לבית מּבית האבנים ְְְֲִִִִִַַַָָָָוגם

נעּולֹות ּודלתֹות חֹומה מּקפת עיר היתה ְְְְִִֶֶָָָָֻואם

יין ואף החמֹורים, על עֹומסים יהיּו ְְְְֲִִִִַַַַַַָּבּלילה

טֹוב, ּביֹום יביא מּׂשא וכל ּותאנים ְְְֲִִִֵַַָָָָוענבים

ותהיה ּוממּכר, מּקח לכל מלא הּׁשּוק ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָויהיה

על והּׁשלחנים מּקיף, והחנוני ּפתּוחה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֻהחנּות

הּפֹועלים ויהיּו לפניהם, והּזהּובים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֻׁשלחנם

ּכחל עצמם ּומׂשּכירין למלאכּתן ְְְְְִִִִִַַַַַָָֹמׁשּכימין

הּימים והּתרּו ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻלדברים

ׁשּבכל עצמּה, הּׁשּבת ואפּלּו האּלּו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָהּטֹובים

ּתֹורה אמרה לכ מלאכה. מּׁשּום ּבהם אין ְְְִֵֶֶָָָָָָָזה

יֹום לא ּומנּוחה, ׁשביתה יֹום ׁשּיהיה ְְְִִֶֶַָָָֹׁשּבתֹון,

ויפה. טֹוב ּפרּוׁש וזהּו ְְֵֶֶַָֹטרח.

È¯Á‡Âּדרּבי אחריתי ּבמכילתא ראיתי ּכן ¿«¬≈ְְְֲִִִִִִִֵַַָָ

ּבּה ׁשּׁשנּו טז) (יב יֹוחאי ּבן ְִֶֶַָָׁשמעֹון

על ׁשחּיבין מלאכה אּלא לי אין אחר: ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשֹון

מינּה על חּיבין ׁשאין מלאכה חּטאת, ְִִִֵֶַַַָָָָָָמינּה

ולא אילן על עֹולין לא ּכגֹון מּנין, ְְִִִִַַַָָֹֹחּטאת

ּפני על ׁשטין ולא ּבהמה ּגּבי על ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹרֹוכבים

ּתלמּוד מטּפחין, ולא מסּפקים ולא ְְְְְְְִִִַַַַַֹֹהּמים

ּדמצוה ּדרׁשּות, אּלא לי אין מלאכה. ּכל ְְְְִִִֵֶַָָָָָלֹומר

ואין מעריכין ואין מקּדיׁשין ׁשאין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַמּנין,

ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מגּביהין ואין ְְְְְִִִִֵַַַַָמחרימין

היא זה ּוכענין ׁשבּות. ׁשּבתֹון, לֹומר ְְְְִִֶַַַָָּתלמּוד

ּביֹום כט) טז (לעיל ּכהנים ּבתֹורת ְְְְֲִֵַָֹׁשנּויה

חלּוקֹות הּבריתֹות ׁשאּלּו ּפי על ואף ְְֲִִִֵֶַַַַַָהּכּפּורים.

נתּכּונּו, אחד לדבר ׁשּמא ּובמדרׁשיהן, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּבלׁשֹונן

ּדרּבנן. לׁשבּות אסמכּתא ְְְְְִִַַַָָָָלהביא

ÏkÓeהּבריתא ּפרּוׁש ׁשּיהיה ּבין מקֹום, ƒ»ְְִֵֵֶֶַַָָָ

ּכּלן ׁשהן אֹו ׁשאמרנּו, ּכמֹו ְְִֵֶֶַָָָָֻהראׁשֹונה

ׁשּתהיה הּוא, ּכ ׁשּבתֹון ּפרּוׁש אבל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָאסמכּתֹות,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו והעמל הּטרח מן מנּוחה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹלנּו

מאד. וטֹוב הגּון ענין ְְְְִָָֹוהּוא

‰p‰Âוענׁש ּבלאו ּבׁשּבת הּמלאכֹות על הזהרּו ¿ƒ≈ְְְְְֲֶַַַָָָֹֻ

ּבעׂשה, והעמל והּטרחים ּומיתה, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּכרת

ּבעׂשה. והּטרח ּבלאו הּמלאכה טֹוב ְְְְֲֵַַַַָָָֹּוביֹום

מעׂשֹות יג): נח (יׁשעיה הּנביא אמר ְְֲִִֵֶַַַָָָּומּמּנּו

ׁשּבת וכן: ּדבר. ודּבר חפצ מּמצֹוא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָּדרכי

ׁשל ׁשּבת ד), כה (להּלן לארץ יהיה ְְִֶֶֶַַַָָָָָׁשּבתֹון

ּכלל. אֹותּה יעבד ולא יחרׁש ׁשּלא ְְְְֲֶַַָָָֹֹֹֹמנּוחה,

מּׁשּום מֹועד ׁשל ּבחלֹו ׁשאין ּׁשּדרׁשּו מה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹוזהּו

ּכל מּדבריהם ׁשאּלּו הּתֹורה, מן וזה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָׁשבּות.

ועֹוׂשה לּגֹוי אֹומר אינֹו עֹוׂשה ׁשאינֹו ְֵֵֵֶֶֶַָָּדבר

החמירּו ּדאמירה ּבׁשבּות ׁשאפּלּו יב.), ְְֲֲִִִִֶֶַָ(מו"ק

ָּבּה.

.‰Úe¯z ÔB¯ÎÊׁשֹופרֹות ּופסּוקי זכרֹונֹות ּפסּוקי ƒ¿¿»ְְְִֵֵָ

ּתחּתיו ׁשּקרב יצחק עקדת לכם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹלזּכר

ּגם להביא הרב צרי והיה רּׁש"י. לׁשֹון ְְְִִִִַַַַָָָָָאיל.

ׁשּיזּכיר יּתכן ׁשּלא הּמדרׁש, מן הּמלכּיֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּפסּוקי

יזּכיר ולא וׁשֹופרֹות הּזכרֹונֹות ּפסּוקי ְְְְְִִֵַַַָָֹהּכתּוב

והיּו מּפסּוק: אֹותם ּדרׁשּו ּוכבר ְְְְִַַָָָָָֻהּמלכּיֹות.

אלהיכם ה' אני אלהיכם לפני לזּכרֹון ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹלכם

ה' אני לֹומר ּתלמּוד ׁשאין י), י ְְֲִִֵֶַַַָ(ּבּמדּבר

אלהיכם, ה' אני לֹומר ּתלמּוד ּומה ְֱֱֲִֵֵֶֶַַַֹֹאלהיכם,

אֹומר ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל אב ּבנין זה ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

הּמלכּיֹות, את להם סֹומ אּתה ְְִֵֵֶַַַָָֻזכרֹונֹות

ראׁש ּובמּסכת (ּכאן) ּכהנים ּבתֹורת ְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹּכדאיתא

(לב.). ַָָהּׁשנה

Ï·‡אמרּו ּומפרׁש מּדבריהם, אסמכּתא זה ּכל ¬»ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

ואין ׁשּתֹוקעין למקֹום הֹולכין לד:): ְְְְִִֵֶָָ(ׁשם

הא ּפׁשיטא, ׁשּמברכין, למקֹום ְְְְְִִִֶָָָָהֹולכין

ּגב על ּדאף צריכה לא ּדרּבנן, והא ְְְְְְִַַַַַָָָָָֹּדאֹוריתא

ספק. והא וּדאי ְְֵַַָָָּדהא

‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ Ï·‡יהיה ּתרּועה יֹום ּכמֹו: ¬»ƒ¿¿»ְְְִֶָ

ּבּיֹום ׁשּנריע יאמר א), כט (ּבּמדּבר ְִִֶֶַַַַָָָֹלכם

ׁשּנאמר ּכמֹו הּׁשם, לפני לזּכרֹון לנּו ויהיה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּזה

לכם והיּו ּבחצצרת ּותקעּתם י): י (ׁשם ְְְְְֲֶֶַַַָָָָֹֹלהּלן

אלהיכם. לפני ְְֱִִֵֵֶָֹלזּכרֹון

¯e·Ú·eׂשמחתכם ּוביֹום ׁשם. ׁשאמר «¬ְְְִֶֶַַָָ

חדׁשכם ּובראׁשי ְְְֲֵֵֵֶֶָָּובמֹועדיכם

זבחי ועל עלתיכם על ּבחצצרת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַֹֹֹֹּותקעּתם

ואחרי ּבלבד, הּזה ּבּמֹועד צּוה וכאן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשלמיכם,

יא) (ּבּפסּוק הּנהּכן אּׁשה, והקרבּתם אמר: ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשהיא ההיא, הּתרּועה אינּה הּזאת ְְִִֵֶַַַַָָָֹהּתרּועה

הּקרּבן, על אינּה וזאת הּקרּבן. על ְְְְֲֵַַַַַָָָָָֹּבחצֹוצרֹות

ּבּׁשֹופר, והיא יׂשראל, ּבכל חֹובה היא ְְְֲִִִֵַָָָָָאבל

ּוסתם חצֹוצרֹות, לעׂשֹות עדין צּוהּו לא ְְֲֲֲִִִַַָָֹּכי

(להּלן ׁשּנאמר ּכמֹו היא, ּבּׁשֹופר ּתרּועה ְְְֱִֶֶַַַָָָָּכל

ּתרּועה. ׁשֹופר והעברּת ט): ְְְֲַַַָָכה

‡ÏÂלּמה הּזאת, הּמצוה טעם הּכתּוב ּפרׁש ¿…ְִֵַַַַַַָָָָֹ

הּׁשם לפני זּכרֹון נצטר ולּמה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָהּתרּועה,

יצּוה ולּמה הּימים, מּׁשאר יֹותר הּזה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבּיֹום

ּבחדׁשֹו ׁשהּוא מּפני אבל קדׁש. מקרא ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָֹלהיֹותֹו

ׁשּבֹו נראה החדׁש ּבראׁש הּכּפּורים יֹום ְְִִִֶֶֶֶַַֹֹׁשל

עּמים, ידין ּבם ּכי ,יתּבר לפניו ּדין ְְְִִִִִִֶַַָָָָָיהיה

ואחרי צדק, ׁשֹופט לּכּסא יׁשב הּׁשנה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּבראׁש

רמז עבדיו. לפׁשע יּׂשא הּימים ּבעׂשרת ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכן

מּפי ּביׂשראל נֹודע ּכאׁשר הענין ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהּכתּוב

קדֹוׁשים. ואבֹות ְְְִִִַָהּנביאים

ÏÚÂׁשעמדה היא ּתרּועה האמת, ּדר ¿«ְְֱִֶֶֶֶָָָָ

טז): פט (ּתהּלים ׁשּנאמר ולנּו, ְְֱֲִִֵֶֶַַָלאבֹותינּו

ׁשּכתּוב ּוכענין תרּועה, יֹודעי העם ְְְְְִֵֵֶַָָָָָאׁשרי

איׁש הּׁשם ּכי מלחמה, ּתרּועת יט): ד ְְְְִִִִֵַַָָָ(ירמיה

ׁשּיהיה לכם, יהיה ּתרּועה יֹום ּכן, אם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָמלחמה.

מקרא ּתרּועה זכרֹון וכן לנּו, לתרּועה ְְְְְִִִֵַָָָָהּיֹום

הּוא ּולפיכ ּבתרּועה, הּזּכרֹון ׁשּיהיה ְְְִִִִֶֶֶַָָָֹקדׁש,

ּכי ׁשֹופר, להזּכיר הצר ולא קדׁש. ְְְְְִִִֶַַָָֹֹֻמקרא

הּוא והּנה ּבֹו, והּתרּועה ּביֹום רמז ְְְְִֵֶֶַַָָהּׁשֹופר

ּומּפני מלחמה. ּתרּועת לא ּברחמים ּדין ְְְְֲִִִִֵַַָָֹיֹום

ּביד קּבלה ׁשּכבר הּתרּועה, הּכתּוב הזּכיר ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָזה

רּבנּו מׁשה עד רֹואים יׂשראל וכל ְְִִֵֵֵֶַַַָָרּבֹותינּו

לאחריה. ּופׁשּוטה לפניה ּפׁשּוטה ּתרּועה ְְְְְֲֶֶֶַָָָָָָָׁשּכל

הּתקיעֹות יזּכיר ולא ּתרּועה הּכתּוב יזּכיר ְְְְְְִִִַַַַָָָָֹולּמה

הּכּפּורים, ּביֹום ולא הּׁשנה ּבראׁש לא ְְְְִִַַָָָֹֹֹּכלל,

הּׁשֹופר והּוא הּזּכרֹון היא הּתקיעה ,אבל ְְֲִִִַַַָָָָ

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"i iying meil inei xeriy
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מן ּכלּולה ׁשהיא ּומּפני ּכׁשמּה, ְְְְְִִִִֵֶַָָָוהּתרּועה

ּולפיכ ּולאחריה. לפניה ּתקיעה ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָהרחמים,

ּכי ירּומּו ּבצדקה ּכי תרּועה, ּביֹודעי ְְְְִִִֵַָָָָָאמר

הּכל ּכי מבאר זה והּנה אּתה. עּזמֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻתפארת

מתיחד הּׁשנה ּבראׁש אּלא ּבּתׁשּובה, ְְְִֵֶַַַָָָָָֹּתלּוי

הּכּפּורים ּוביֹום עֹולמֹו, ּומנהיג הּדין ְְְִִִִִַַַַָּבמּדת

לב:): (ר"ה מאמרם והּוא הרחמים, ְְֲֲִִַַַָָָּבמּדת

יֹום הּׁשנה ראׁש וכּו', ּדין ּכּסא על יֹוׁשב ְִִֵֵֶֶַַָָֹמל

ּבּדין. רחמים יֹום הּכּפּורים ויֹום ּברחמים ְְֲֲִִִִִִַַַַּדין

ÔÓeּבּמּסעֹות הּכתּוב טעם ּתבין ׁשּפרׁשנּו הענין ƒְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ

למסעיהם, יתקעּו ּתרּועה ז): ו י ְְְְְְִִֵֶַַָָ(ּבּמדּבר

ּכי תריעּו, ולא ּתתקעּו הּקהל את ְְְְְִִִִֶַַָָָֹּובהקהיל

(ׁשמֹות האלהים מלא וּיּסע ּכתּוב: ְְְְֱִִֵֶַַַַַָָֹּבמסעיהם

מׂשנאי וינסּו איבי ויפצּו וכתּוב: יט), ְְְְְְֶֶַָָָֹֻֻיד

ּבעׂשי ה' ּפני ּכטעם: לה), י (ּבּמדּבר ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹמּפני

נאמר הּקהל את ּובהקהיל יז), לד (ּתהּלים ְְְֱִִִֵֶַַַָָָרע

ויהי ּכטעם רבבֹות, ה' ׁשּובה לו): י ְְְֲִִִַַַַָָ(ּבּמדּבר

(ּדברים יחד עם ראׁשי ּבהתאּסף מל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻביׁשרּון

ליֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין הּימים ועׂשרת ה). ְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹלג

ּביֹום ּכי ספירֹות, לעׂשר ירמז ְְְְִִִִִֶֶַֹהּכּפּורים

צבאֹות ה' ויגּבּה ּבהם יתעּלה ְְְְִִִִֶֶַַַָָהּכּפּורים

אֹות ּבזה יׁש וגם ּבּקּבלה, ּכּידּוע ְְִֵֶַַַַַַָָָָָּבּמׁשּפט,

ּבֹו ּכי מאזנים, מּזלֹו הּזה ׁשהחדׁש ְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּׁשמים,

לה'. מׁשּפט ּומאזני ְְִֵֶֶַָֹּפלס

ורּקין אכין ּכל לחדׁש. ּבעׂשֹור א ְִִֶֶַַַַָָֹ(כז)

סנהדרין יז: (ר"ה מעּוטין ְְִִִֶֶַַָׁשּבּתֹורה

על מכּפר ואינֹו הּׁשבים על הּוא מכּפר ְְְִֵֵֵַַַַַָמט.),

רּׁש לׁשֹון ׁשבים. רּבֹותינּוׁשאינן מּדברי "י ְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

טעם יהיה ּכן ואם יג.). וׁשבּועֹות ּכאן ְְְְִִֵֶַַָָ(ּבת"כ

לכּלכם לכם יהיה לחדׁש ּבאחד ּכי ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּכתּוב

לפניו, נּדֹונין ּכּלכם ׁשּתהיּו ּתרּועה זכרֹון ְְְְְִִִִֶֶָָָֻיֹום

יֹום הּזה לחדׁש ּבעׂשֹור למּקצתכם יהיה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹא

ִִַהּכּפּורים.

‰p‰Âחּטאתי נא ׂשא וכן: "ּבלבד", ּכטעם הּוא ¿ƒ≈ְְְִִֵַַַַָָָ

א הרק וכן יז), י (ׁשמֹות הּפעם ְְֲֵַַַַַַא

וכן: ּבמׁשה, הבלבד ב), יב (ּבּמדּבר ְְְְְֲִִֵֶֶַַָּבמׁשה

(ּפסּוק הּׁשביעי לחדׁש יֹום עׂשר ּבחמּׁשה ְֲִִִֶַַַַָָָָֹא

חג את ּתחּגּו עׂשר ּבחמּׁשה ּבלבד יאמר ְֲִִֶַַַַָָָָֹֹלט),

חגיגה ׁשאין רצּופים, לא ימים, ׁשבעת ְְֲִִִִֵֶַָָֹה'

הּמצֹות ּבכל ּתפרׁשּנּו הּזה ּובּדר ׁשּבת. ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָּדֹוחה

טרף טרף א וכמהּו: רּבֹותינּו. קּבלת ְְִֵַַַַָָָָֹֹֹּכפי

אחר ענין ּבֹו נעׂשה ׁשּלא כח), מד ְְֲִִֵֵֶַַָָֹ(ּבראׁשית

ּובני יׂשראל בני היּו ּכי וכן: הּטרף. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָלבד

ּכי מּנערתיהם ּבעיני הרע עׂשים א ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹֻיהּודה

ל), לב (ירמיה אתי מכעסים א יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹבני

אחר. ּדבר יעׂשּו ֲֵֶַַָָֹׁשּלא

ÏÚÂ,הענין לאּמת אכן, טעמֹו א הּפׁשט ּדר ¿«ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּכאדם אכן יד), ב (ׁשמֹות הּדבר נֹודע ְְֵֵַַָָָָָָאכן

לחדׁש ּבעׂשֹור אכן ז). פב (ּתהּלים ְְִִֵֶֶַָָֹּתמּותּון

הענין, ּבאמּתת הבטחה הּוא הּכּפּורים ְְֲִִִִַַַַָָָָיֹום

ּבעׂשר אמנם הּדין יֹום לחדׁש ּבאחד ְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹיאמר,

נפׁשֹותיכם את ּתעּנּו ּכן על ּכּפּורים יֹום ְְִִֵֵֵֶֶַַַַֹלחדׁש

תעׂשּו. לא מלאכה ְְֲַָָָֹוכל

.ÔÎÂ,(יד כט (ּבראׁשית אּתה ּובׂשרי עצמי א ¿≈ְְְִִִֵַַָָָ

לב), כב (מלכיםֿא הּוא יׂשראל מל ְְִִֵֶֶַָָא

(ּתהּלים לבב לברי אלהים ליׂשראל טֹוב ְְְְֱִִִִֵֵֵַָָָֹא

ּתׁשמרּו ׁשּבתתי את א ּפרּוׁש: וכן א). ְְְִֵֵֶַַַֹֹעג

צּוי הּנה יג) לא ּבמלאכת(ׁשמֹות אתכם תי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶ

וכן לעֹולם. ּתׁשמרּו ׁשּבתתי את אכן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹֹהּמׁשּכן

ּבהם. ּתׂשּכיל אם הּזה ּבּדר ל יתּפרׁשּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻּכּלם

המפרׁשים אמרּו הּזה. הּיֹום ּבעצם ְְְְִֶֶֶַַַָָ(כח)

ולחם וכן: הּזה, הּיֹום ּבגּוף ְְְֵֵֶֶֶֶַַׁשּפרּוׁשֹו

הּזה הּיֹום עצם עד תאכלּו לא וכרמל ְְְְִֶֶֶֶַַַַָֹֹוקלי

הּׁשמים ּוכעצם וכן: הּיֹום, ּגּוף עד יד), ְְִֵֶֶַַַַָָ(ּפסּוק

הּׁשמים. ּגּוף י), כד (ׁשמֹות ְִַַַָָֹלטהר

‡ÏÂהּזה הּיֹום עצם אל ׁשּירמז לפרׁש נּוכל ¿…ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ּדברים (ספרי רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶַָָֹוכחֹו,

נח ּבא הּזה הּיֹום ּבעצם ּבּפסּוק מח) ְֶֶֶַַַַָָֹלב

ה' הֹוציא הּזה הּיֹום ּבעצם יג), ז ְְִִֵֶֶֶַַ(ּבראׁשית

ּכתּוב ּכי נא), יב (ׁשמֹות יׂשראל ּבני ְְְִִֵֵֶָָאת

עד מערב ּבערב לחדׁש ּבתׁשעה לב) ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ(ּפסּוק

מקרא הּזה הּיֹום ּבעצם ּוקראתם וכן: ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָערב.

ּבכלל. הּלילה ּגם כא) (ּפסּוק ְְִֶַַַָָָֹקדׁש

‰p‰Âּבׁשּבת הּזה" הּיֹום "ּבעצם הזּכיר לא ¿ƒ≈ְְְִִֶֶֶַַַָֹ

(לעיל הּׁשבּועֹות ּבחג רק ּבּמֹועדים, ְְְֲִֵַַַַָֹולא

ּבאּסּור וכן (ּכאן), הּכּפּורים ּוביֹום כא) ְְְִִִֵַָָּפסּוק

הּזה. הּיֹום עצם עד יד) (ּפסּוק אמר ֶֶֶֶַַַַָָָָהחדׁש

ׁשאמר ּבעבּור ּכי הּדבר, ּבטעם ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָוהּנראה

הּתנּופה עמר את הביאכם מּיֹום ְְֲֲִִֶֶֶַָָֹּבׁשבּועֹות:

והקרבּתם ואמר: יֹום, חמּׁשים ּתסּפרּו ְְְְְְְֲִִִִֶַַָוגֹו'

הענין וגמר ּתביאּו מּמֹוׁשבתיכם חדׁשה, ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹמנחה

ּבּקרּבנֹות, לצּוֹות והארי טוֿיז), ְְְְֱִִֶַַָָ(ּפסּוקים

ה יחֿכ) כא):(ּפסּוקים (ּבפסּוק לֹומר צר ְְְִַַָֻ

ּכי קדׁש, מקרא הּזה הּיֹום ּבעצם ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹּוקראתם

מלאכה, ּבעׂשּית ואסּור קדֹוׁש הּוא הּיֹום ְְֲִַַַָָָָּגּוף

ּבּקרּבנֹות. ולא ּבעמר ּתלּוי ְְְֵֶֶַָָָָֹֹואינּנּו

ÔÎÂ:(כז (ּפסּוק ׁשאמר מּפני הּכּפּורים, ּביֹום ¿≈ְְִִִֵֶַַָָ

אּׁשה והקרבּתם נפׁשתיכם את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹועּניתם

הּכּפרה עֹוד ּתלה מֹות אחרי ּובפרׁשת ְֲֵַַַַַָָָָָָלה',

הצר ּכן מּפני הּמׁשּתּלח, ּובּׂשעיר ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻּבּקרּבנֹות

ּבגּוף תעׂשּו לא מלאכה וכל (ּכאן): ְְְֲַַָָָָֹלֹומר

לכּפר ּבגּופֹו הּוא ּכּפּורים יֹום ּכי ההּוא, ְְִִִֵַַַהּיֹום

הּקרּבנֹות. ּכּפרת מּלבד ְְֲִֵֶַַַַָָָעליכם,

ÔÎÂּפסּוק (לעיל ּבחדׁש הּזה" הּיֹום עצם "עד ¿≈ְֵֶֶֶַַַַָָָ

הביאכם יֹום ׁשהּוא הּזה הּיֹום ּגּוף עד ֲֲִֶֶֶַַַיד),

הּקרּבן יבא לא ׁשאפּלּו אלהיכם, קרּבן ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹאת

החדׁש להיֹות הּזה, הּיֹום ּבגּוף נֹוהגת ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָהּמצוה

אמרֹו טעם וזה לאחריו. ּומּתר לפניו ְְְְֲֶַַַָָָָָָֻאסּור

ּבכל לדרתיכם עֹולם חּקת יד): ְְֵֶַָָֹֹֹֻ(ּפסּוק

טז). (ּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ְְְִֵֵֶֶַָֹֹמׁשבתיכם,

e�‡ˆÓeהּיֹום "ּבעצם הּכתּוב ׁשהזּכיר עֹוד »»ְְִִֶֶֶַַָ

לעּתים נגזרים ּבענינים ְְְְִִִִִִֶַָָהּזה"

נח ּבא הּזה הּיֹום ּבעצם ּבנח: אמר ְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻמזּמנים,

הּזה הּיֹום ּבעצם ויהי יג), ז (ּבראׁשית ְְְְִִֵֶֶֶַַַוגֹו'

יב (ׁשמֹות מצרים מארץ ה' צבאֹות ּכל ְְְְִִִֵֶֶָָָיצאּו
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מן ּכלּולה ׁשהיא ּומּפני ּכׁשמּה, ְְְְְִִִִֵֶַָָָוהּתרּועה

ּולפיכ ּולאחריה. לפניה ּתקיעה ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָהרחמים,

ּכי ירּומּו ּבצדקה ּכי תרּועה, ּביֹודעי ְְְְִִִֵַָָָָָאמר

הּכל ּכי מבאר זה והּנה אּתה. עּזמֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻתפארת

מתיחד הּׁשנה ּבראׁש אּלא ּבּתׁשּובה, ְְְִֵֶַַַָָָָָֹּתלּוי

הּכּפּורים ּוביֹום עֹולמֹו, ּומנהיג הּדין ְְְִִִִִַַַַָּבמּדת

לב:): (ר"ה מאמרם והּוא הרחמים, ְְֲֲִִַַַָָָּבמּדת

יֹום הּׁשנה ראׁש וכּו', ּדין ּכּסא על יֹוׁשב ְִִֵֵֶֶַַָָֹמל

ּבּדין. רחמים יֹום הּכּפּורים ויֹום ּברחמים ְְֲֲִִִִִִַַַַּדין

ÔÓeּבּמּסעֹות הּכתּוב טעם ּתבין ׁשּפרׁשנּו הענין ƒְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ

למסעיהם, יתקעּו ּתרּועה ז): ו י ְְְְְְִִֵֶַַָָ(ּבּמדּבר

ּכי תריעּו, ולא ּתתקעּו הּקהל את ְְְְְִִִִֶַַָָָֹּובהקהיל

(ׁשמֹות האלהים מלא וּיּסע ּכתּוב: ְְְְֱִִֵֶַַַַַָָֹּבמסעיהם

מׂשנאי וינסּו איבי ויפצּו וכתּוב: יט), ְְְְְְֶֶַָָָֹֻֻיד

ּבעׂשי ה' ּפני ּכטעם: לה), י (ּבּמדּבר ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹמּפני

נאמר הּקהל את ּובהקהיל יז), לד (ּתהּלים ְְְֱִִִֵֶַַַָָָרע

ויהי ּכטעם רבבֹות, ה' ׁשּובה לו): י ְְְֲִִִַַַַָָ(ּבּמדּבר

(ּדברים יחד עם ראׁשי ּבהתאּסף מל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻביׁשרּון

ליֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין הּימים ועׂשרת ה). ְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹלג

ּביֹום ּכי ספירֹות, לעׂשר ירמז ְְְְִִִִִֶֶַֹהּכּפּורים

צבאֹות ה' ויגּבּה ּבהם יתעּלה ְְְְִִִִֶֶַַַָָהּכּפּורים

אֹות ּבזה יׁש וגם ּבּקּבלה, ּכּידּוע ְְִֵֶַַַַַַָָָָָּבּמׁשּפט,

ּבֹו ּכי מאזנים, מּזלֹו הּזה ׁשהחדׁש ְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּׁשמים,

לה'. מׁשּפט ּומאזני ְְִֵֶֶַָֹּפלס

ורּקין אכין ּכל לחדׁש. ּבעׂשֹור א ְִִֶֶַַַַָָֹ(כז)

סנהדרין יז: (ר"ה מעּוטין ְְִִִֶֶַַָׁשּבּתֹורה

על מכּפר ואינֹו הּׁשבים על הּוא מכּפר ְְְִֵֵֵַַַַַָמט.),

רּׁש לׁשֹון ׁשבים. רּבֹותינּוׁשאינן מּדברי "י ְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

טעם יהיה ּכן ואם יג.). וׁשבּועֹות ּכאן ְְְְִִֵֶַַָָ(ּבת"כ

לכּלכם לכם יהיה לחדׁש ּבאחד ּכי ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּכתּוב

לפניו, נּדֹונין ּכּלכם ׁשּתהיּו ּתרּועה זכרֹון ְְְְְִִִִֶֶָָָֻיֹום

יֹום הּזה לחדׁש ּבעׂשֹור למּקצתכם יהיה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹא

ִִַהּכּפּורים.

‰p‰Âחּטאתי נא ׂשא וכן: "ּבלבד", ּכטעם הּוא ¿ƒ≈ְְְִִֵַַַַָָָ

א הרק וכן יז), י (ׁשמֹות הּפעם ְְֲֵַַַַַַא

וכן: ּבמׁשה, הבלבד ב), יב (ּבּמדּבר ְְְְְֲִִֵֶֶַַָּבמׁשה

(ּפסּוק הּׁשביעי לחדׁש יֹום עׂשר ּבחמּׁשה ְֲִִִֶַַַַָָָָֹא

חג את ּתחּגּו עׂשר ּבחמּׁשה ּבלבד יאמר ְֲִִֶַַַַָָָָֹֹלט),

חגיגה ׁשאין רצּופים, לא ימים, ׁשבעת ְְֲִִִִֵֶַָָֹה'

הּמצֹות ּבכל ּתפרׁשּנּו הּזה ּובּדר ׁשּבת. ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָּדֹוחה

טרף טרף א וכמהּו: רּבֹותינּו. קּבלת ְְִֵַַַַָָָָֹֹֹּכפי

אחר ענין ּבֹו נעׂשה ׁשּלא כח), מד ְְֲִִֵֵֶַַָָֹ(ּבראׁשית

ּובני יׂשראל בני היּו ּכי וכן: הּטרף. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָלבד

ּכי מּנערתיהם ּבעיני הרע עׂשים א ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹֻיהּודה

ל), לב (ירמיה אתי מכעסים א יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹבני

אחר. ּדבר יעׂשּו ֲֵֶַַָָֹׁשּלא

ÏÚÂ,הענין לאּמת אכן, טעמֹו א הּפׁשט ּדר ¿«ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּכאדם אכן יד), ב (ׁשמֹות הּדבר נֹודע ְְֵֵַַָָָָָָאכן

לחדׁש ּבעׂשֹור אכן ז). פב (ּתהּלים ְְִִֵֶֶַָָֹּתמּותּון

הענין, ּבאמּתת הבטחה הּוא הּכּפּורים ְְֲִִִִַַַַָָָָיֹום

ּבעׂשר אמנם הּדין יֹום לחדׁש ּבאחד ְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹיאמר,

נפׁשֹותיכם את ּתעּנּו ּכן על ּכּפּורים יֹום ְְִִֵֵֵֶֶַַַַֹלחדׁש

תעׂשּו. לא מלאכה ְְֲַָָָֹוכל

.ÔÎÂ,(יד כט (ּבראׁשית אּתה ּובׂשרי עצמי א ¿≈ְְְִִִֵַַָָָ

לב), כב (מלכיםֿא הּוא יׂשראל מל ְְִִֵֶֶַָָא

(ּתהּלים לבב לברי אלהים ליׂשראל טֹוב ְְְְֱִִִִֵֵֵַָָָֹא

ּתׁשמרּו ׁשּבתתי את א ּפרּוׁש: וכן א). ְְְִֵֵֶַַַֹֹעג

צּוי הּנה יג) לא ּבמלאכת(ׁשמֹות אתכם תי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶ

וכן לעֹולם. ּתׁשמרּו ׁשּבתתי את אכן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹֹהּמׁשּכן

ּבהם. ּתׂשּכיל אם הּזה ּבּדר ל יתּפרׁשּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻּכּלם

המפרׁשים אמרּו הּזה. הּיֹום ּבעצם ְְְְִֶֶֶַַַָָ(כח)

ולחם וכן: הּזה, הּיֹום ּבגּוף ְְְֵֵֶֶֶֶַַׁשּפרּוׁשֹו

הּזה הּיֹום עצם עד תאכלּו לא וכרמל ְְְְִֶֶֶֶַַַַָֹֹוקלי

הּׁשמים ּוכעצם וכן: הּיֹום, ּגּוף עד יד), ְְִֵֶֶַַַַָָ(ּפסּוק

הּׁשמים. ּגּוף י), כד (ׁשמֹות ְִַַַָָֹלטהר

‡ÏÂהּזה הּיֹום עצם אל ׁשּירמז לפרׁש נּוכל ¿…ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ּדברים (ספרי רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶַָָֹוכחֹו,

נח ּבא הּזה הּיֹום ּבעצם ּבּפסּוק מח) ְֶֶֶַַַַָָֹלב

ה' הֹוציא הּזה הּיֹום ּבעצם יג), ז ְְִִֵֶֶֶַַ(ּבראׁשית

ּכתּוב ּכי נא), יב (ׁשמֹות יׂשראל ּבני ְְְִִֵֵֶָָאת

עד מערב ּבערב לחדׁש ּבתׁשעה לב) ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ(ּפסּוק

מקרא הּזה הּיֹום ּבעצם ּוקראתם וכן: ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָערב.

ּבכלל. הּלילה ּגם כא) (ּפסּוק ְְִֶַַַָָָֹקדׁש

‰p‰Âּבׁשּבת הּזה" הּיֹום "ּבעצם הזּכיר לא ¿ƒ≈ְְְִִֶֶֶַַַָֹ

(לעיל הּׁשבּועֹות ּבחג רק ּבּמֹועדים, ְְְֲִֵַַַַָֹולא

ּבאּסּור וכן (ּכאן), הּכּפּורים ּוביֹום כא) ְְְִִִֵַָָּפסּוק

הּזה. הּיֹום עצם עד יד) (ּפסּוק אמר ֶֶֶֶַַַַָָָָהחדׁש

ׁשאמר ּבעבּור ּכי הּדבר, ּבטעם ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָוהּנראה

הּתנּופה עמר את הביאכם מּיֹום ְְֲֲִִֶֶֶַָָֹּבׁשבּועֹות:

והקרבּתם ואמר: יֹום, חמּׁשים ּתסּפרּו ְְְְְְְֲִִִִֶַַָוגֹו'

הענין וגמר ּתביאּו מּמֹוׁשבתיכם חדׁשה, ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹמנחה

ּבּקרּבנֹות, לצּוֹות והארי טוֿיז), ְְְְֱִִֶַַָָ(ּפסּוקים

ה יחֿכ) כא):(ּפסּוקים (ּבפסּוק לֹומר צר ְְְִַַָֻ

ּכי קדׁש, מקרא הּזה הּיֹום ּבעצם ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹּוקראתם

מלאכה, ּבעׂשּית ואסּור קדֹוׁש הּוא הּיֹום ְְֲִַַַָָָָּגּוף

ּבּקרּבנֹות. ולא ּבעמר ּתלּוי ְְְֵֶֶַָָָָֹֹואינּנּו

ÔÎÂ:(כז (ּפסּוק ׁשאמר מּפני הּכּפּורים, ּביֹום ¿≈ְְִִִֵֶַַָָ

אּׁשה והקרבּתם נפׁשתיכם את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹועּניתם

הּכּפרה עֹוד ּתלה מֹות אחרי ּובפרׁשת ְֲֵַַַַַָָָָָָלה',

הצר ּכן מּפני הּמׁשּתּלח, ּובּׂשעיר ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻּבּקרּבנֹות

ּבגּוף תעׂשּו לא מלאכה וכל (ּכאן): ְְְֲַַָָָָֹלֹומר

לכּפר ּבגּופֹו הּוא ּכּפּורים יֹום ּכי ההּוא, ְְִִִֵַַַהּיֹום

הּקרּבנֹות. ּכּפרת מּלבד ְְֲִֵֶַַַַָָָעליכם,

ÔÎÂּפסּוק (לעיל ּבחדׁש הּזה" הּיֹום עצם "עד ¿≈ְֵֶֶֶַַַַָָָ

הביאכם יֹום ׁשהּוא הּזה הּיֹום ּגּוף עד ֲֲִֶֶֶַַַיד),

הּקרּבן יבא לא ׁשאפּלּו אלהיכם, קרּבן ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹאת

החדׁש להיֹות הּזה, הּיֹום ּבגּוף נֹוהגת ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָהּמצוה

אמרֹו טעם וזה לאחריו. ּומּתר לפניו ְְְְֲֶַַַָָָָָָֻאסּור

ּבכל לדרתיכם עֹולם חּקת יד): ְְֵֶַָָֹֹֹֻ(ּפסּוק

טז). (ּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ְְְִֵֵֶֶַָֹֹמׁשבתיכם,

e�‡ˆÓeהּיֹום "ּבעצם הּכתּוב ׁשהזּכיר עֹוד »»ְְִִֶֶֶַַָ

לעּתים נגזרים ּבענינים ְְְְִִִִִִֶַָָהּזה"

נח ּבא הּזה הּיֹום ּבעצם ּבנח: אמר ְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻמזּמנים,

הּזה הּיֹום ּבעצם ויהי יג), ז (ּבראׁשית ְְְְִִֵֶֶֶַַַוגֹו'

יב (ׁשמֹות מצרים מארץ ה' צבאֹות ּכל ְְְְִִִֵֶֶָָָיצאּו
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(èë)äfä íBiä íöòa äpòú-àì øLà Lôpä-ìë ék¦³¨©¤̧¤Æ£¤´«Ÿ§ª¤½§¤−¤©´©¤®
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(ì)äfä íBiä íöòa äëàìî-ìk äNòz øLà Lôpä-ìëå§¨©¤À¤£¤³©«£¤Æ¨§¨½̈§¤−¤©´©¤®
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i"yx£Èz„·‡‰Â∑ּכ' אֹומר ׁשהּוא עללפי לּמד "והאבדּתי", אֹומר ּכׁשהּוא הּוא? מה יֹודע ואיני מקֹום, ּבכל רת' ¿«¬«¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
אבדן אּלא ׁשאינֹו .הּכרת, ְֵֵֶֶַָָָָ

(àì)ìëa íëéúøãì íìBò úwç eNòú àì äëàìî-ìk̈§¨−̈´Ÿ©«£®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ
:íëéúáLî«§«Ÿ¥¤«

i"yx£'B‚Â ‰Î‡ÏÓ Ïk∑יֹום ּכמלאכת לילה מלאכת על להזהיר אֹו הרּבה, ּבלאוין עליו .לעבר »¿»»¿ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(áì)íëéúLôð-úà íúépòå íëì àeä ïBúaL úaL©©̧©¨¬Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
eúaLz áøò-ãò áøòî áøòa Lãçì äòLúa§¦§¨³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤¥¤´¤©¤½¤¦§§−

ô :íëzaL©©§¤«

ß xii` h"i iyiy mei ß

(âì):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãì)Lãçì íBé øNò äMîça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À©³Ÿ¤
:ýåýéì íéîé úòáL úBkqä âç äfä éòéáMä©§¦¦Æ©¤½©¯©ª²¦§©¬¨¦−©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(417 'nr a zegiy ihewl)

ימים ׁשבעת הּסּכֹות לד)חג (כג, ְִִַַַָֻ
הּמיחדת מּמעלתּה נֹובע ׁשהּדבר לֹומר, ויׁש הּמינים. ארּבעת נטילת מצות ׁשם על לא ּדוקא, סּכה מצות ׁשם על נקּבע החג ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻׁשם

ÓBÈ‡כט Ô¯Îa ÈpÚ˙Ó ‡Ï Èc ‡L�‡ ÏÎ È¯‡¬≈»¬»»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«»
ÈˆÈzLÈÂ ÔÈ„‰:‡‰nÚÓ »≈¿ƒ¿≈≈≈«»»

ÓBÈ‡ל Ô¯Îa ‡„È·Ú Ïk „aÚ˙ Èc L�‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ«¿≈»ƒƒ»ƒ¿«»
:dnÚ BbÓ ‡È‰‰ ‡L�‡ ˙È „·B‡Â ÔÈ„‰»≈¿≈»¬»»«ƒƒ««

ÔBÎÈ¯„Ïלא ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Ú Ïk»ƒƒ»»«¿¿¿«»»¿»≈
:ÔBÎÈ�·˙BÓ ÏÎa¿…¿»≈

È˙לב ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡e‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»¿¿«»
‡LÓ¯Ó ‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ ‡ÚL˙a ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»¿«¿»≈«¿»

:ÔBÎÁÈ� ÔeÁe�z ‡LÓ¯ „Ú««¿»¿¿«¬

ÓÈÓÏ¯:לג ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÓÁa‡לד ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡bÁ ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»¿ƒ»»»≈«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ‡ilËÓ„ƒ¿««»ƒ¿«ƒ√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּזה הּיֹום ּבעצם מׁשה אל ה' וידּבר ְְֵֶֶֶֶֶַַַַמא),

מחֿמט). לב (ּדברים העברים הר אל ְֲֲִִֵֶַָָָעלה

ÌÚh‰Âּבּתבה נח ׁשהכניס ׁשּיּתכן מּפני ּבאלּו, ¿«««ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

וכן והעֹוף, החּיה מן הרּבה לכן ְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹקדם

לכן קדם מּמצרים יׂשראל מּקצת ׁשּיצאּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹיּתכן

העני נגמר ההּוא ההּואּובּיֹום לּיֹום קדם וכן ן, ְְְִִֵֶַַַַַָָֹ

ּובּיֹום ההיא ּבעלּיה רּבנּו למׁשה צּואה ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָהיתה

ׁשהיּו ּבכּלן הּכתּוב ּפרׁש לכ עלה. ְְֵֵֶַַָָָָָָֻההּוא

מּתחּלה ּבהם ׁשהתחל לא ההּוא, הּיֹום ְְְִִֶֶַַַָָֹֻּבגּוף

ּבגּוף היה הּכל רק ההּוא, ּבּיֹום ענינם ְְְְִִַַַַַָָָָֹונׁשלם

אברהם נּמֹול הּזה הּיֹום ּבעצם וכן: הּזה. ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּיֹום

ּביֹום רב עם ׁשּנּמֹולּו כו), יז (ּבראׁשית ְְְִִֵֶַַוגֹו'

ּבמצֹות. זריזּותֹו להּגיד ְְְְִִִֶַָאחד

ÔÎÂ,ותקּפֹו ּכחֹו ּדבר ּכל עצם ּכי עֹוד לי נראה ¿≈ְְְִִִֶֶֶָָָָֹ

יז), ח (ּדברים ידי ועצם ּכחי מּלׁשֹון: ְְְְִִִִִֶַָָֹֹנגזר

ימּות זה וכן: לו), סח (ּתהּלים ותעצמֹות ְְְֲִִֵֶַָֹֻעז

ׁשלמּותֹו, ּבתקף כג), כא (אּיֹוב ּתּמֹו ְְְִֵֶֶֶֹֻּבעצם

יּקראּו ותקּפֹו הּגּוף מֹוסדֹות ׁשהעצמֹות ְְְְֲֲִֶַַָָָָּובעבּור

י), כד (ׁשמֹות לטהר הּׁשמים ּכעצם והּנה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹּכן.

טהר ּכחזק וחזקה ּברּורה ׁשראּו הּדבר ְְֲֳֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּטהרת

"עצם הּנזּכרים ּבּימים יזּכיר ּולכ ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּׁשמים.

אחר ּבדבר לא ּבעצמם, ּבהם הענין ּכי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹהּיֹום",

ּבהם. יקריבּו אׁשר הּקרּבנֹות ׁשהּוא ּבהם, ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָנֹוסף

ÔÎÂּבקרנֹו הדין, יֹומא ּבקרן אנקלּוס: אמר ¿≈ְְְְְִֵַַַָָָֻ

קרני וכל מּלׁשֹון: וכחֹו, ּבגּופֹו יֹום, ְְְְְִֵֶַָֹׁשל

וקרן מגּני יא), עה (ּתהּלים אגּדע ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָרׁשעים

ׁשהּכח ּבעבּור ּכי ג), כב (ׁשמּואלֿב ְְֲִִִֵֶַַַֹיׁשעי

חכמים ּובלׁשֹון קרנֹו. הּדבר ּגּוף יקראּו ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָּבּקרנים

ואינֹו הּקרן את מׁשּלם מ"א): פ"ז ְְְֵֵֵֶֶַַ(ּתרּומֹות

החמׁש. את ְֵֵֶַַֹמׁשּלם

LÈÂ,אחד והּכל ּבכ"ף, ּבכרן ּבּתרּגּום ּגֹורסין ¿≈ְְְְְִִֶַַַַָָֹ

ויׁשּתּמׁשּו ׁשוים, וקֹובע ּכֹובע ּבּכתּוב ְְְְִִִַַַַָָּכי

מּולא נגזר ּבכ"ף, עּכבה לׁשֹון ּבכל ְְְְְֲִִִַַָָָָָֹחכמים

ּכי ויאמרּו:יעּקבם ד), לז (אּיֹוב קֹולֹו יּׁשמע ְְְְִִִֵַַָֹ

ּתכׁשיטין, מן ג) ז ּכתּבֹות (ּתֹוספּתא ְְְְִִִִֵֶַַָֻמתקּׁשט

מן מ"ז) פ"ב (ּפאה נמלים קרסמּוה ְְְְְִִִֵָָָָואמרּו:

והּנאמר יד). פ (ּתהּלים מּיער חזיר ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָיכרסמּנה

ּגם הּזה" הּיֹום "ּבעצם הּנזּכרים ְְְִִֶֶֶַַַַַָּבּמקֹומֹות

ענינים ׁשהם ההּוא, הּיֹום ּבכח ּפרּוׁשֹו ְְִִֵֵֵֶַַַָֹּכן

לפיכ עֹולם, ׁשל ּכמנהגֹו אחד ּביֹום יעׂשּו ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹלא

העֹוף וכל הּבהמה וכל החּיה ּכל ּכי ְְְִֵַַַַָָָָָָָאמר

הּיֹום ּבכח נאספּו האדמה על רֹומׂש ְְְֲֵֶֶַַַָָָָֹוכל

צּוה הּוא ּפיו ּכי עליהם האל ּבגזרת ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָההּוא

לא וכן טז). לד (יׁשעיה קּבצן הּוא ְְְְְִֵַָָֹורּוחֹו

לבד הּגברים רגלי אלף מאֹות ׁשׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָיאספּו

רק מצרים, מארץ אחד ּכאיׁש ויצאּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָמּטף

עליֹון. מּפי ּכן עליו הּנגזר ההּוא הּיֹום ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּבכח

ÔÎÂׁשּנצטּוה ּבּיֹום ּכי להּגיד רּבנּו, מׁשה ּבענין ¿≈ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i iyiy meil inei xeriy

זֹו. מצוה החג.א.ׁשל מּׁשּקּדׁש מּיד חלה הּמיניםב.היא ארּבעת נטילת מצות ּכן ּׁשאין (מה החג ימי ׁשבעת ּכל ּבמׁשְך חלה היא ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

הראׁשֹון). ּבּיֹום רק הּתֹורה) (מן והּלילה.ג.חלה הּיֹום ׁשעֹות ּכל לקּימּה נּתן ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָ

(äì)àì äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ
:eNòú©«£«

i"yx£L„˜Œ‡¯˜Ó∑ּובמׁשּתה ּבמאכל – טֹובים ימים ּובׁשאר ּובתפּלה, נקּיה ּבכסּות קּדׁשהּו הּכּפּורים] [ּביֹום ƒ¿»…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּובתפּלה נקּיה .ּובכסּות ְְְִִִִָָ

(åì)éðéîMä íBia ýåýéì äMà eáéø÷z íéîé úòáL¦§©´¨¦½©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´©§¦¦¿
úøöò ýåýéì äMà ízáø÷äå íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨ŸÁ¤Á¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³©«Ÿ̈Æ£¤¤́

:eNòú àì äãáò úëàìî-ìk àåä¦½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
i"yx£‡Â‰ ˙¯ˆÚ∑,להּפטר זמּנן ׁשהּגיע ּכיון ימים. וכ לכ לסעּדה ּבניו את ׁשּזּמן ּכמל אצלי אתכם עצרּתי ¬∆∆ƒְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

ּפרדתכם עלי קׁשה אחד, יֹום עֹוד עּמי עּכבּו מּכם, ּבבּקׁשה ּבני, Ú·„‰.אמר: ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ׁשהיא מלאכה אפּלּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ»¿∆∆¬…»ְֲִִֶָָ
ׁש לכם, ּבּדברעבֹודה ּכיס חסרֹון יׁש ּתעׂשּוה, לא ˙eNÚ.אם ‡Ï∑ּבמלאכת אסּור יהא מֹועד ׁשל חּלֹו אף יכֹול ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ…«¬ְְִֵֵֶֶֶַָָֻ

"הוא" לֹומר: ּתלמּוד .עבֹודה? ְֲִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'r a"g zegiyÎihewl)

היא עצרת . . הּׁשמיני לו)ּבּיֹום (כג, ְֲִִִֶֶַַ
ּפרידתכם עלי קׁשה אחד, יֹום עֹוד עּמי עּכבּו ּבני, . . אצלי אתכם (רש"י)עצרּתי ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

עּמם. נמצא ותמיד יׂשראל, מּבני נפרד לא ּפעם אף ׁשהּקּב"ה לֹומר, ויׁש "ּפרידתנּו"? צ"ל היה "ּפרידתכם", הּלׁשֹון מהּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלכאֹורה

עלי" "קׁשה אֹומר והּקּב"ה ּובאחדּות. יחד הּסּכֹות חג ימי ּכל ׁשהיּו לאחר מהּׁשני, אחד יׂשראל ּבני ּפרידת הּכּונה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּו"ּפרידתכם"

עכׁשו עד אחד", יֹום עֹוד עּמי "עּכבּו והּפתרֹון ּבאחדּות. יׂשראל ּכׁשּבני רק חלֹות הּקּב"ה ׁשל ׁשּברכֹותיו היֹות "ּפרידתכם", ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבגלל

יחד הּׁשהּיה עצם מּלבד סּבה ׁשּום ללא אחד" יֹום עֹוד עּמי "עּכבּו עכׁשו וכּדֹומה, הּסּכֹות חג סּבֹות מּפני ּבאחדּות היּו יׂשראל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻּבני

רמב"ןּבאחדּות. ְְַ

È·Ú„˙לה Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÈÈלו Ì„˜ ‡�a¯˜ Ôe·¯˜z ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»¿À¿»»√»¿»
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
Ïk ÔB‰z L�k ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»¿≈¿»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׂשימה יׂשראל ּבני את ולּמדּה ּוכתבּה ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָּבׁשירה

ּכל את לדּבר ויכל יט) לא (ּדברים ְְְְִִֵֶֶַַַָָּבפיהם

עליו נגזר מה) לב (ׁשם האּלה ׁשּיעלההּדברים ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

העברים, הר אל ּבֹו ׁשהּגזרה ההּוא הּיֹום ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹּבכח

ענין והּוא ׁשם, ועלה הּברכה וזאת ְְְְְְִַַָָָָָָָֹואמר

ועצּומֹו ּבכחֹו נעׂשה אבל רּבים לימים ְְְֲֲִִִַַָָָָֹראּוי

עׂשר ּוׁשמנה מאֹות ׁשלׁש מילת וכן יֹום. ְְְִֵֵֶַָָָֹׁשל

הּוא, מה' אברהם ּבבית אחד ּביֹום ְְְִֵֵֶַָָָאיׁש

ּפׁשעּו ואבֹותם הּמה ג): (ב יחזקאל ְְְְֲֵֵֶַַָָָָואמר

ּבּכלל הּיֹום להכניס הּזה, הּיֹום עצם עד ְְְִִֶֶֶַַַַַַָבי

ׁשהּוא ּדחדׁש, הּזה הּיֹום עצם עד וכן ְְֵֶֶֶֶַַַַָָההּוא.

ותקּפֹו. ּכחֹו הּדבר ּגּוף ּכי ּבכלל, ועד ְְְְִִַַַָָָָֹעד

e�È˙Ba¯Âּבעצם" מּלׁשֹון ּכאן) (ת"כ ּדרׁשּו ¿«≈ְְְִֶֶָָ

ׁשל עּצּומֹו ּדמֹועדים הּזה" ְֲִִֶֶַַהּיֹום

צאתם עד הּכֹוכבים צאת מעת ּכלֹומר ְִֵֵֵֵַַַָָיֹום,

הּתֹוספ למעט הּמחרת, להֹוסיףּבליל ׁשּלמדּו ת ְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַָָָ

לב ּדברים (ּבספרי וידרׁשּו הּקדׁש. על ְְְְְְִִִִֵֶַַָֹֹמחל

ׁשל ּבעּצּומֹו ּומׁשה מצרים ּוביציאת ּבנח ְְְִִִִִֶֶַַַֹמח)

רּׁש"י ּוכתבֹו ּבספרי ּכדאיתא הּיֹום, ּבחצי ְְְְֲִִִִִִַַַָָיֹום

(ׁשם). האזינּו ְֲִַַָָָּבפרׁשת

ּכמל לפני, אתכם עצרּתי היא. עצרת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָ(לו)

ימים, וכ לכ לּסעּדה ּבניו את ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֻׁשּזּמן

מּכם ּבבּקׁשה אמר לּפטר זמּנן ׁשהּגיע ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיון

ּפרדתכם. עלי ׁשּקׁשה אחד יֹום עֹוד עּמי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעּכבּו

רּבה. ּבוּיקרא ׁשנּויה זֹו ואּגדה רּׁש"י. ְְְְְִִַַַַָָָָָלׁשֹון

ÏÚÂאת ה' עׂשה ימים ׁשׁשת ּכי האמת, ּדר ¿«ֱִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

ויֹום יא), כ (ׁשמֹות הארץ ואת ְְְִֶֶַַָָָהּׁשמים

ּוכנסת זּוג, ּבן לֹו ואין ׁשּבת הּוא ְְְִִֵֶֶֶַַָהּׁשביעי

הארץ, ואת ׁשּנאמר: זּוגֹו, ּבת היא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל

נעצר ׁשם ּכי היא, עצרת ׁשמינית. היא ְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָוהּנה

ַֹהּכל.

‰eˆÂּבקדּׁשה ימים ׁשבעה הּמּצֹות ּבחג ¿ƒ»ְְְִִִַַַָָָֻ

קדֹוׁשים ּכּלם ּכי ּולאחריהם ְְְֲִִִֵֵֶֶַָֻלפניהם

יֹום וארּבעים ּתׁשעים מּמּנּו ּומנה ה', ְְְְִִִִֶַָָָָּובתֹוכם

ׁשמיני יֹום וקּדׁש עֹולם, ּכימי ׁשבּועֹות ְְְִִִִִֵֵָָָׁשבעה

ּבינתים הּספּורים והּימים חג, ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּכׁשמיני

ּבחג, והּׁשמיני הראׁשֹון ּבין מֹועד ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶַָָֻּכחּלֹו

אּׁשֹו את ּבֹו ׁשהראם ּתֹורה מּתן יֹום ְְִֵֶֶַַָָוהּוא

האׁש. מּתֹו ׁשמעּו ּודבריו ְְְִֵַָָָָָהּגדֹולה

CÎÏeחג מקֹום ּבכל ז"ל רּבֹותינּו יקראּו ¿»ְְְִֵַַָָ

ׁשמיני ּכיֹום הּוא ּכי עצרת, ְְֲִִִֶֶַָהּׁשבּועֹות

(חגיגה מאמרם וזהּו ּכן. הּכתּוב ׁשּקראֹו חג ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל

ּפז"ר לענין הּוא עצמֹו ּבפני רגל ׁשמיני ְְְְְִִִִֵֶֶַַיז.):

ּדראׁשֹון ותׁשלּומין הּואקש"ב. ּכי הּוא, ְְְִִִַ

ׁשּלהם. ּכאחדּות ואינֹו הראׁשֹונים ְְֲִִִֵֶֶַָָָאצילּות

טז (ּדברים הּבכֹור ּכל ּבפרׁשת יזּכיר ְְְְְִִַַַָָָָָּולכ

הּׁשבעֹות וחג הּמּצֹות חג רגלים, ּבׁשלׁש ְְְִַַַַַָָָֻטוֿטז)

הּׁשמיני, יזּכיר ולא ימים, ׁשבעת הּסּכֹות ְְְְְִִִִִַַַַַָֹֻוחג

זה והּנה וגֹו', זכּור כל יראה אמר ׁשם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּכי

ְָֹמבאר.
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זֹו. מצוה החג.א.ׁשל מּׁשּקּדׁש מּיד חלה הּמיניםב.היא ארּבעת נטילת מצות ּכן ּׁשאין (מה החג ימי ׁשבעת ּכל ּבמׁשְך חלה היא ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

הראׁשֹון). ּבּיֹום רק הּתֹורה) (מן והּלילה.ג.חלה הּיֹום ׁשעֹות ּכל לקּימּה נּתן ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָ

(äì)àì äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ
:eNòú©«£«

i"yx£L„˜Œ‡¯˜Ó∑ּובמׁשּתה ּבמאכל – טֹובים ימים ּובׁשאר ּובתפּלה, נקּיה ּבכסּות קּדׁשהּו הּכּפּורים] [ּביֹום ƒ¿»…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּובתפּלה נקּיה .ּובכסּות ְְְִִִִָָ

(åì)éðéîMä íBia ýåýéì äMà eáéø÷z íéîé úòáL¦§©´¨¦½©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´©§¦¦¿
úøöò ýåýéì äMà ízáø÷äå íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨ŸÁ¤Á¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³©«Ÿ̈Æ£¤¤́

:eNòú àì äãáò úëàìî-ìk àåä¦½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
i"yx£‡Â‰ ˙¯ˆÚ∑,להּפטר זמּנן ׁשהּגיע ּכיון ימים. וכ לכ לסעּדה ּבניו את ׁשּזּמן ּכמל אצלי אתכם עצרּתי ¬∆∆ƒְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

ּפרדתכם עלי קׁשה אחד, יֹום עֹוד עּמי עּכבּו מּכם, ּבבּקׁשה ּבני, Ú·„‰.אמר: ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ׁשהיא מלאכה אפּלּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ»¿∆∆¬…»ְֲִִֶָָ
ׁש לכם, ּבּדברעבֹודה ּכיס חסרֹון יׁש ּתעׂשּוה, לא ˙eNÚ.אם ‡Ï∑ּבמלאכת אסּור יהא מֹועד ׁשל חּלֹו אף יכֹול ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ…«¬ְְִֵֵֶֶֶַָָֻ

"הוא" לֹומר: ּתלמּוד .עבֹודה? ְֲִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'r a"g zegiyÎihewl)

היא עצרת . . הּׁשמיני לו)ּבּיֹום (כג, ְֲִִִֶֶַַ
ּפרידתכם עלי קׁשה אחד, יֹום עֹוד עּמי עּכבּו ּבני, . . אצלי אתכם (רש"י)עצרּתי ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

עּמם. נמצא ותמיד יׂשראל, מּבני נפרד לא ּפעם אף ׁשהּקּב"ה לֹומר, ויׁש "ּפרידתנּו"? צ"ל היה "ּפרידתכם", הּלׁשֹון מהּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלכאֹורה

עלי" "קׁשה אֹומר והּקּב"ה ּובאחדּות. יחד הּסּכֹות חג ימי ּכל ׁשהיּו לאחר מהּׁשני, אחד יׂשראל ּבני ּפרידת הּכּונה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּו"ּפרידתכם"

עכׁשו עד אחד", יֹום עֹוד עּמי "עּכבּו והּפתרֹון ּבאחדּות. יׂשראל ּכׁשּבני רק חלֹות הּקּב"ה ׁשל ׁשּברכֹותיו היֹות "ּפרידתכם", ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבגלל

יחד הּׁשהּיה עצם מּלבד סּבה ׁשּום ללא אחד" יֹום עֹוד עּמי "עּכבּו עכׁשו וכּדֹומה, הּסּכֹות חג סּבֹות מּפני ּבאחדּות היּו יׂשראל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻּבני

רמב"ןּבאחדּות. ְְַ

È·Ú„˙לה Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÈÈלו Ì„˜ ‡�a¯˜ Ôe·¯˜z ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»¿À¿»»√»¿»
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
Ïk ÔB‰z L�k ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»¿≈¿»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׂשימה יׂשראל ּבני את ולּמדּה ּוכתבּה ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָּבׁשירה

ּכל את לדּבר ויכל יט) לא (ּדברים ְְְְִִֵֶֶַַַָָּבפיהם

עליו נגזר מה) לב (ׁשם האּלה ׁשּיעלההּדברים ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

העברים, הר אל ּבֹו ׁשהּגזרה ההּוא הּיֹום ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹּבכח

ענין והּוא ׁשם, ועלה הּברכה וזאת ְְְְְְִַַָָָָָָָֹואמר

ועצּומֹו ּבכחֹו נעׂשה אבל רּבים לימים ְְְֲֲִִִַַָָָָֹראּוי

עׂשר ּוׁשמנה מאֹות ׁשלׁש מילת וכן יֹום. ְְְִֵֵֶַָָָֹׁשל

הּוא, מה' אברהם ּבבית אחד ּביֹום ְְְִֵֵֶַָָָאיׁש

ּפׁשעּו ואבֹותם הּמה ג): (ב יחזקאל ְְְְֲֵֵֶַַָָָָואמר

ּבּכלל הּיֹום להכניס הּזה, הּיֹום עצם עד ְְְִִֶֶֶַַַַַַָבי

ׁשהּוא ּדחדׁש, הּזה הּיֹום עצם עד וכן ְְֵֶֶֶֶַַַַָָההּוא.

ותקּפֹו. ּכחֹו הּדבר ּגּוף ּכי ּבכלל, ועד ְְְְִִַַַָָָָֹעד

e�È˙Ba¯Âּבעצם" מּלׁשֹון ּכאן) (ת"כ ּדרׁשּו ¿«≈ְְְִֶֶָָ

ׁשל עּצּומֹו ּדמֹועדים הּזה" ְֲִִֶֶַַהּיֹום

צאתם עד הּכֹוכבים צאת מעת ּכלֹומר ְִֵֵֵֵַַַָָיֹום,

הּתֹוספ למעט הּמחרת, להֹוסיףּבליל ׁשּלמדּו ת ְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַָָָ

לב ּדברים (ּבספרי וידרׁשּו הּקדׁש. על ְְְְְְִִִִֵֶַַָֹֹמחל

ׁשל ּבעּצּומֹו ּומׁשה מצרים ּוביציאת ּבנח ְְְִִִִִֶֶַַַֹמח)

רּׁש"י ּוכתבֹו ּבספרי ּכדאיתא הּיֹום, ּבחצי ְְְְֲִִִִִִַַַָָיֹום

(ׁשם). האזינּו ְֲִַַָָָּבפרׁשת

ּכמל לפני, אתכם עצרּתי היא. עצרת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָ(לו)

ימים, וכ לכ לּסעּדה ּבניו את ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֻׁשּזּמן

מּכם ּבבּקׁשה אמר לּפטר זמּנן ׁשהּגיע ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיון

ּפרדתכם. עלי ׁשּקׁשה אחד יֹום עֹוד עּמי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעּכבּו

רּבה. ּבוּיקרא ׁשנּויה זֹו ואּגדה רּׁש"י. ְְְְְִִַַַַָָָָָלׁשֹון

ÏÚÂאת ה' עׂשה ימים ׁשׁשת ּכי האמת, ּדר ¿«ֱִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

ויֹום יא), כ (ׁשמֹות הארץ ואת ְְְִֶֶַַָָָהּׁשמים

ּוכנסת זּוג, ּבן לֹו ואין ׁשּבת הּוא ְְְִִֵֶֶֶַַָהּׁשביעי

הארץ, ואת ׁשּנאמר: זּוגֹו, ּבת היא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל

נעצר ׁשם ּכי היא, עצרת ׁשמינית. היא ְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָוהּנה

ַֹהּכל.

‰eˆÂּבקדּׁשה ימים ׁשבעה הּמּצֹות ּבחג ¿ƒ»ְְְִִִַַַָָָֻ

קדֹוׁשים ּכּלם ּכי ּולאחריהם ְְְֲִִִֵֵֶֶַָֻלפניהם

יֹום וארּבעים ּתׁשעים מּמּנּו ּומנה ה', ְְְְִִִִֶַָָָָּובתֹוכם

ׁשמיני יֹום וקּדׁש עֹולם, ּכימי ׁשבּועֹות ְְְִִִִִֵֵָָָׁשבעה

ּבינתים הּספּורים והּימים חג, ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּכׁשמיני

ּבחג, והּׁשמיני הראׁשֹון ּבין מֹועד ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶַָָֻּכחּלֹו

אּׁשֹו את ּבֹו ׁשהראם ּתֹורה מּתן יֹום ְְִֵֶֶַַָָוהּוא

האׁש. מּתֹו ׁשמעּו ּודבריו ְְְִֵַָָָָָהּגדֹולה

CÎÏeחג מקֹום ּבכל ז"ל רּבֹותינּו יקראּו ¿»ְְְִֵַַָָ

ׁשמיני ּכיֹום הּוא ּכי עצרת, ְְֲִִִֶֶַָהּׁשבּועֹות

(חגיגה מאמרם וזהּו ּכן. הּכתּוב ׁשּקראֹו חג ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל

ּפז"ר לענין הּוא עצמֹו ּבפני רגל ׁשמיני ְְְְְִִִִֵֶֶַַיז.):

ּדראׁשֹון ותׁשלּומין הּואקש"ב. ּכי הּוא, ְְְִִִַ

ׁשּלהם. ּכאחדּות ואינֹו הראׁשֹונים ְְֲִִִֵֶֶַָָָאצילּות

טז (ּדברים הּבכֹור ּכל ּבפרׁשת יזּכיר ְְְְְִִַַַָָָָָּולכ

הּׁשבעֹות וחג הּמּצֹות חג רגלים, ּבׁשלׁש ְְְִַַַַַָָָֻטוֿטז)

הּׁשמיני, יזּכיר ולא ימים, ׁשבעת הּסּכֹות ְְְְְִִִִִַַַַַָֹֻוחג

זה והּנה וגֹו', זכּור כל יראה אמר ׁשם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּכי

ְָֹמבאר.
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(æì)Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà ýåýé éãòBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½£¤¦§§¬Ÿ¨−¦§¨¥´®Ÿ¤
íBé-øác íéëñðe çáæ äçðîe äìò ýåýéì äMà áéø÷äì§©§¦¸¦¤¹©«Ÿ̈ÀŸ¨¯¦§¨²¤¬©§¨¦−§©¬

:BîBéa§«
i"yx£‰Á�Óe ‰ÏÚ∑(מד העֹולה(מנחות עם הּקרבה נסכים BÓBÈa.מנחת ÌBÈ ¯·c∑'הּפקּודים ּב'חּמׁש הּקצּוב .חק …»ƒ¿»ְְְִִִֵַַָָָָ¿«¿ְְִַַַָֹֻ

BÓBÈaŒÌBÈ ¯·c∑קרּבנֹו ּבטל יֹומֹו, עבר אם .הא ¿«¿ְִֵַָָָָָ

(çì)ãálîe íëéúBðzî ãálîe ýåýé úúaL ãálî¦§©−©§´Ÿ§Ÿ̈®¦§©´©§«¥¤À¦§©³
:ýåýéì eðzz øLà íëéúáãð-ìk ãálîe íëéøãð-ìk̈¦§¥¤Æ¦§©Æ¨¦§´Ÿ¥¤½£¤¬¦§−©«Ÿ̈«

(èì)íëtñàa éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîça Cà©¿©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À§¨§§¤Æ
íBia íéîé úòáL ýåýé-âç-úà ebçz õøàä úàeáz-úà¤§©´¨½̈¤¨¬Ÿ¤©§Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³

Mä íBiáe ïBúaL ïBLàøä:ïBúaL éðéî ¨«¦Æ©¨½©¬©§¦¦−©¨«
i"yx£ebÁz .ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa C‡∑הֹואיל ,"א" לֹומר: ּתלמּוד הּׁשּבת? את ּתדחה יכֹול לחגיגה. ׁשלמים קרּבן ««¬ƒ»»»»…ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשבעה ּכל ּתׁשלּומין לּה ‰‡¯ı.ויׁש ˙‡e·zŒ˙‡ ÌÎtÒ‡a∑מּכאן אסיפה. ּבזמן ּבא זה ׁשביעי חדׁש ׁשּיהא ְְְִִֵַָָָ¿»¿¿∆∆¿«»»∆ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
החרף אֹו הּקיץ ּבאמצע ׁשהּוא ּפעמים העּבּור, אין ׁשאם הּׁשנים, את לעּבר חגיגה∑ebÁz.ׁשּנצטּוּו Ú·L˙.ׁשלמי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ»…ְֲִֵַָƒ¿«

ÌÈÓÈ∑(י אחד(חגיגה יֹום אתֹו, וחּגתם לֹומר: ּתלמּוד ׁשבעה? ּכל מביאן יהא יכֹול ּבזה. יביא ּבזה, הביא לא אם »ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
לתׁשלּומין "ׁשבעה"? נאמר ולּמה יֹותר. ולא רמב"ן.ּבמׁשמע ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹ

(î)útk øãä õò éøt ïBLàøä íBia íëì ízç÷ìe§©§¤̧¨¤¹©´¨«¦À§¦¸¥³¨¨Æ©´Ÿ
ðòå íéøîzýåýé éðôì ízçîNe ìçð-éáøòå úáò-õò ó §¨¦½©«£©¬¥«¨−Ÿ§©§¥¨®©§©§¤À¦§¥²§Ÿ̈¬

:íéîé úòáL íëéäìà¡«Ÿ¥¤−¦§©¬¨¦«
i"yx£¯„‰ ıÚ È¯t∑(לד ׁשוה(סוכה ּופריֹו עצֹו ׁשּטעם אתרֹוג∑‰„¯.עץ וזהּו לׁשנה מּׁשנה ּבאילנֹו tk˙.הּדר ¿ƒ≈»»ְִֵֵֶֶַַָ»»ְְְְִִֶֶַָָָָָָ«…

ÌÈ¯Óz∑ו אחתחסר אּלא ׁשאינּה לּמד ÚŒıÚ·˙."ו; Û�ÚÂ∑הדס וזהּו וכחבלים, ּכעבֹותֹות קלּועים ׁשענפיו ¿»ƒִֵֵֵֶֶַַָָָָ«¬«≈»…ְְְֲֲֲֲִִֶֶַַַָָָ
קליעה ּכמין .העׂשּוי ְְִִֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .165 'r `"g f"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

הראׁשֹון ּבּיֹום לכם מ)ּולקחּתם 'ראׁשֹון(כג, ּדכתיב מׁשיח, ׁשל ולׁשמֹו . . ראׁשֹון לׁשלׁשה זכּו 'ראׁשֹון' ׁשלׁשה ּבׂשכר ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
הּנם' הּנה א)לצּיֹון ה, הּג(פסחים ׁשּסּבת ּכמאמרידּוע, יׂשראל, ואחדּות אהבת ידי על ּתבֹוא הּגאּלה ואּלּו חּנם, ׂשנאת היא לּות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

ארּבעת לאחדּות ּכּידּוע, הרֹומזת, - הּמינים ארּבעת ׁשּנטילת ונמצא, אחת". אגּודה ּכּלם ׁשּיהיּו עד נגאלין יׂשראל "אין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻחז"ל

הּׁשלמה. ּבּגאּלה מׁשיח", ׁשל "ׁשמֹו ּגּלּוי לידי הּמביאה היא - אחת" "אגּדה נעׂשים ׁשּכּלם ּכְך ׁשּביׂשראל, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻהּסּוגים

ÔB‰˙Èלז ÔeÚ¯Ú˙ Èc ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»ƒ¿»¿»¿
‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡·¯˜Ï LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ¿»¿≈«ƒ¿»»»À¿»»√»¿»¬»»
ÌBÈ Ì‚˙t ÔÈÎeq�Â ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ� ‡˙Á�Óeƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

Ïkלח ¯·e ÔBÎÈ˙�zÓ ¯·e ÈÈ„ ‡iaL ¯a«««»«¿»««¿»≈«»
:ÈÈ Ì„˜ Ôe�z˙ Èc ÔBÎÈ˙·„� Ïk ¯·e ÔBÎÈ¯„�ƒ¿≈«»ƒ¿»≈ƒƒ¿√»¿»

Á¯ÈÏ‡לט ‡ÓBÈ ¯NÚ ‡LÓÁa Ì¯a¿«¿«¿»¬«»¿«¿»
ÔebÁz ‡Ú¯‡ ˙ÏÏÚ ˙È ÔBÎÈL�ÎÓa ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿ƒ¿¿≈»¬«««¿»¿«
‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ˙È»«»√»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿»»

‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e ‡ÁÈ�:‡ÁÈ� ¿»»¿»¿ƒ»»¿»»

‡ÏÈ�‡מ È¯t ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ÔBÎÏ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¿¿»«¿»»≈≈ƒ»»
ÏÁ�c ÔÈ·¯ÚÂ ÔÈq„‰Â ÔÈalÏÂ ÔÈ‚B¯˙‡∆¿ƒ¿À«ƒ«¬«ƒ¿«¿ƒƒ¿»
:ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

חדׁש ׁשּיהא הארץ. ּתבּואת את ּבאסּפכם ְְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָֹ(לט)

ׁשּנצטּוּו מּכאן אספה, ּבזמן זה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשביעי

ּפעמים העּבּור אין ׁשאם הּׁשנים, את ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלעּבר

לׁשֹון החרף. אֹו הּקיץ ּבאמצע ּבא ְְְִֶֶֶַַַַָֹׁשהּוא

את עּבר (ּכאן): ּכהנים ּתֹורת ּולׁשֹון ְֲִִֵֵַַַָֹרּׁש"י.

יכֹול הּפרֹות, ּבאספת החג ׁשּתעׂשה ֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשנים

טז (ּדברים לֹומר ּתלמּוד הּפרֹות, ּכל ְְֲִֵֵַַַַַָָּבאספת

,ּגרנ ּכל לא מּגרנ ,ּומּיקב מּגרנ ְְְְְְְִִִִֶָָָָֹיג)

יכֹול מּגרנ ּבאספ אי .יקב ּכל לא ,ְְְְְְְְִִִִִֶָָָָֹּומּיקב

ּתבּואת את ּבאסּפכם לֹומר ּתלמּוד ְְְְְְִֶֶַַַָָמּקצת,

הּׁשנה את לעּבר הׁשּתּדל ּכיצד, הא ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהארץ,

הּפרֹות. ּכל אספת ּברב החג ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּתעׂשה

¯·Îeהאביב מחדׁש העּבּור כא.) (ר"ה למדּו ¿»ְִִֵֶָָָָֹ

על לּמד ׁשם אבל א). טז ְֲִִֵַָָָ(ּדברים

ׁשנּו ׁשּכ האלן, ּפרֹות על לּמד וכאן ְִִִֵֵֶַָָָָָָָהאביב,

ּדברים ׁשלׁשה על יא:): (סנהדרין ְְְְֲִִִֶַַָָָחכמים

ּפרֹות ועל האביב על הּׁשנה, את ְְְִִֵֵַַַַָָָָמעּברין

נלמד העּבּור והּנה הּתקּופה. ועל ְְְְִִִִֵַַַָָָָהאילן

אספה. ּבזמן הּזה ׁשהחג ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָמאליו,

Ï·‡מֹועדי אּלה ׁשּיאמר: הּכתּוב, ׁשיטת ענין ¬»ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹ

קדׁש מקראי ּכּלם אתם ּתקראּו אׁשר ְְְֲִִֵֶֶָָָֹֹֻה'

חמּׁשה ּביֹום אכן לה', אּׁשה ּבכּלם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻלהקריב

עת ׁשהּוא ּבעבּור הּזה הּׁשביעי לחדׁש ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹעׂשר

ה' חג את ּתחּגּו הארץ ּתבּואת את ְְְֶֶֶֶַַָָָָֹאסּפכם

ּבּיֹום ּבכאן: לֹומר והֹוסיף ימים. ְְְְִִִַַַָָּבׁשבעת

ׁשּבתֹון, הּׁשמיני ּובּיֹום ׁשּבתֹון ְִִִַַַַָָָהראׁשֹון

(ּפסּוק ּפרׁשּתי ּכאׁשר ּבהם, ותנּוחּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּתׁשּבתּו

הּׁשם לפני לׂשמח ׁשּתֹוסיפּו עֹוד ואמר ְְְִִִֵֵֶַַַָֹכד).

ׂשמחה זמן הּוא ּכי ימים, ׁשבעת ואתרֹוג ְְְְְְִִִִֶַַָָָּבלּולב

מעׂשה ּובכל ּתבּואת ּבכל אֹות הּׁשם ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָׁשּבר

לפניו. ׂשמח א והיית ,ְְִֵֶַַָָָָָָידי

'‰ ‚Á ˙‡ ebÁz ÌÚËÂלתת לפניו ׁשּתחּגּו ¿««»…∆«ְֵֶָָָָֹ

ּכי אסף מעׂשיכם, על לׁשמֹו ְֲִִֵֶֶַַָָֹהֹודאה

אתֹו וחּגתם מא): (ּפסּוק עֹוד ואמר וחזר ְְְֶַַַָָָָֹֹּבא.

מב). (ּפסּוק ּתׁשבּו ּבּסּכת אליו: לסמ לה', ְְִֵֵַַַָָֹֹֻחג

ּבּׁשנה ימים ׁשבעת חג אתֹו וחּגתם ְְְֲִִֶַַַַַָָָֹֹוטעמֹו,

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i iyiy meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(350 'nr hi zegiy ihewl)

הראׁשֹון ּבּיֹום לכם מ)ּולקחּתם ּתעׂשה(כג, הּסּכֹות "חג נאמר ּבסּכֹות ואּלּו "לכם", נאמר ּדהּנהלָךּכאן לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם ." ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻ

ׁשהאחדּות והינּו ׁשֹונים, מינים נׁשארים הם אְך זֹו; ּבמצוה מתאחדים ׁשּכּלם יׂשראל, ּבבני סּוגים ארּבעה מסּמלים הּמינים ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻארּבעת

"ראּויים ּכמאמר אחד, ּכגּוף אמּתית, ּבאחדּות יׂשראל ּכל את מאחדת הּסּכה ואּלּו אחד. לגּוף אֹותם הֹופכת ואינּה חיצֹונית ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהיא

אחת". ּבסּכה ליׁשב יׂשראל רמב"ןּכל ְְִֵֵֵַַָָָֻ

(àî)úwç äðMa íéîé úòáL ýåýéì âç Búà íúbçå§©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½¦§©¬¨¦−©¨¨®ª©³
:Búà ebçz éòéáMä Lãça íëéúøãì íìBò¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤©§¦¦−¨¬ŸŸ«

(áî)eáLé ìàøNéa çøæàä-ìk íéîé úòáL eáLz úkqa©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´¨¦®¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½¥«§−
:úkqa©ª«Ÿ

i"yx£Á¯Ê‡‰∑אזרח הּגרים(ת"כ)∑Ï‡¯NÈa.זה את רמב"ן.לרּבֹות »∆¿»ְֶֶָ¿ƒ¿»≈ְִֵֶַַ

ÔÈÓBÈמא ˙Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È ÔebÁ˙e¿«»≈«»√»¿»«¿«ƒ
‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡zLa¿«»¿«»»¿»≈¿«¿»¿ƒ»»

:d˙È ÔebÁz¿«»≈

ÈvÈ·‡מב Ïk ÔÈÓBÈ ˙Ú·L Ôe·˙È˙ ‡ilËÓaƒ¿««»≈¿«¿«ƒ»«ƒ»
:‡ilËÓa Ôe·˙È Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈¿ƒ¿««»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יׁשבּו ּביׂשראל האזרח וכל ּבּסּכֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּתׁשבּו

וׂשמחה ּבלּולב ׁשבעה חג ׁשּיעׂשּו לֹומר ְְְְֲִִֶַַַַָָָֹֻּבּסּכת,

מה לה', חג אתֹו וחּגתם ּומדרׁשֹו: ְְְִֶַַַַָָֹֹֻּובּסּכה.

טו): טז (ּדברים ׁשּנאמר לפי לֹומר, ְְְֱִִֶֶַַַָּתלמּוד

חגיגה יּטען יכֹול ,אלהי לה' ּתחג ימים ְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשבעת

ּבתֹורת וכּו'. אתֹו לֹומר ּתלמּוד ׁשבעה, ְְְְִַַַָָֹּכל

(ּכאן). ֲִָֹּכהנים

ׁשוה. ּופריֹו עצֹו ׁשּטעם הדר. עץ ּפרי ְְִִֵֵֶֶַַָָָ(מ)

וזה לׁשנה, מּׁשנה ּבאילנֹו הּדר ְְְִִֶַָָָָָָָָהדר,

ׁשעׂשּו אסמכּתֹות והן רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְְִֵֶֶַַַָאתרֹוג.

ורּבי לקּבלתם. לה.) סּכה ּכאן, (ת"כ ְְִֵַַַָָָָָֻרּבֹותינּו

עץ ּפרי אין ּכי אמרּו והאמת ּכתב: ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָאברהם

ּבאילנֹו הּדר ּבֹו ודרׁשּו מּמּנּו, הדר ְְְִִֵֶַָָָָָיֹותר

ְְַַָאסמכּתא.

ÔBÎp‰Âארמית ּבלׁשֹון הּנקרא האילן ּכי ּבעיני ¿«»ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ

הדר, הּקדׁש ּבלׁשֹון ׁשמֹו נקרא ְְְְִִֶֶַָָָֹאתרֹוג

נחמדּכי ּכדמּתרּגמינן חמּדה, אתרֹוג ּפרּוׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

לא למחזי, ּדמרגג ט): ב (ּבראׁשית ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַֹלמראה

ואמרינן: תרֹוג, לא יח): ה (ּדברים ְְְְִִֵַַָָָֹתחמד

והדר חמּדה ּולׁשֹון נכסין, ארג ׁשפר ְְְְְִִִֶַַַָָָָמּכל

אחד, ּבׁשם והּפרי העץ ונקרא ּבּטעם. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשוים

רּמֹון אגֹוז ּתאנה הּפרֹות ּברב הּמנהג ּכן ְְְֱִִִֵֵֵַַָָֹּכי

ׁשניהם והּפרי העץ ׁשם זה וכן וזּולתם, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָזית

הדר. הּקדׁש ּובלׁשֹון אתרֹוג, ְְֲִִֶֶַַָָָֹּבארמית

BËeLÙeעץ ּפרי לנּו ׁשּנּקח יאמר מקרא ׁשל ¿ְְִִִֵֶֶַַָָֹ

אחד וענף ּתמרים ּכּפֹות ונּקח ְְְִִֶַַָָָָָָהדר

הם והּנה נחל, מערבי אחד וענף עבֹות ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָמעץ

אל מחּבר ּתמרים ּכּפֹות ּכי מין, מּכל ְְִִִִֶֶַָָָָֻאחד

היא הלכה ּכי הרּבים, ׁשהם לכם ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּולקחּתם

ׁשּלּולב ּכׁשם לד:): (סּכה ׁשאֹומר עקיבא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻּכרּבי

אחת. וערבה אחד הדס ּכ אחד ואתרֹוג ְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד

מחּבר רּבים, ּבלׁשֹון ּבכּלן אנקלּוס ּתרּגם ְְְְְְְִִִֵַָָָֻֻֻּולכ

הּמצוה ּובטעם הרּבים. ׁשהם לכם ּולקחּתם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאל

האּגדֹות ּדר על ב:) (ּתענית אמרּו ְֲִֶֶַַַַָָָֹהּזאת

הּמים. על לרּצֹות ּבאין הּללּו ְִִִִֶַַַַַַָָׁשהּמינין

ÏÚÂהּפרי הּוא הדר עץ ּפרי האמת, ּדר ¿«ְְֱִִֵֶֶֶַָָָ

הראׁשֹון, אדם חטא ּובֹו הּתאוה, רב ֲִֶַַָָָָָָֹׁשּבֹו

טֹוב ּכי האּׁשה וּתרא ו): ג (ּבראׁשית ְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּנאמר

ונחמד לעינים הּוא תאוה וכי למאכל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָהעץ

והּנה וּתאכל. מּפריֹו וּתּקח להׂשּכיל ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֹהעץ

ׁשאר עם לפניו נרצה ואנחנּו לבּדֹו, ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהחטא

הּקו הראׁש, הּוא ּתמרים וכּפֹות ְְִִִַַַַָָֹהּמינים.

עבת עץ וענף ּכּלם, על וגבֹוּה ּכפּול ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהאמצעי

ׁשּנאמר: ּכענין אחד, ּבבד ספירֹות לׁשלׁש ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָרמז

כד), מט (ׁשם יעקב אביר נחלמידי וערבי ְְֲֲִִֵֵַַַָָֹ

לרכב סּלּו ה): סח (ּתהּלים ׁשּנאמר ְְְֱִִִֵֶֶַָָֹֹּכענין

הרחמים. ּבמּדת הּדין מּדת יתערבּו ּכי ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָּבערבֹות,

עּמהם האתרֹוג ׁשאין ותדע ּתבין ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּומּכאן

ּכנגד הּוא ּכי ּבהם, מעּכב והּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֻּבאגּדה,

ותׁשלּומין עצמֹו ּבפני רגל ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָהעצרת

ּבּפעל. אחד ולא ּבּכח אחד הם והּנה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּדראׁשֹון,

זה. טעם לו) (ּבּפסּוק ּפרׁשּתי ְְְִֵֶַַַָָּוכבר

‰p‰Âהּׁשם חג את ּתחּגּו הּפרׁשה, ּכל טעם ¿ƒ≈ֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּבראׁשית, ׁשּבמעׂשה ימים ׁשבעת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָהּגדֹול

ׁשּנאמר: ּכענין עצרת, הּׁשמיני להם ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָותסמכּו

ּבאֹותן וגם א). ו (ּתהּלים הּׁשמינית על ְְְְְִִִִֵַַַַַַָלמנּצח

והּלּולב הדר, עץ ּפרי ּבהם ּתקחּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָהּׁשבעה

ּבּׁשמיני אבל האתרֹוג. הקּדים ּולכ ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָֻּבאגּדה,

הדר. עצמֹו הּוא ּכי ,צרי ְִִֵַָָָאינֹו

‰ÊÂימים ׁשבעת לה' חג אתֹו וחּגתם טעם ¿∆ְְִִֶַַַַַַָֹֹ

הּׁשנה, עם הּימים ׁשבעת ׁשּתחּגּו ְִִִֶַַַַָָָָָָֹּבּׁשנה,

(אּיֹוב ׁשמים וחּוג מּלׁשֹון: והּקפה, סּבּוב ְְְְִִִִִַַַָָָענין

יג), מד (יׁשעיה יתארהּו ּובּמחּוגה יד), ְְְְֳֵַַָָָכב

רמזּו ּוכבר ה). מב (ּתהּלים חֹוגג המֹון ְְְְִִֵֵָָָוכן

(ל רּבה ּבוּיקרא אמרּו הּזה, הּסֹוד ְְְִֵֶַַַַַָָָרּבֹותינּו

ׁשּנאמר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש זה הדר עץ ּפרי ְֱִֵֶֶֶַַָָָָט):

ּתמרים ּכּפת לפניו. והדר הֹוד ו) צו ְְְְִִִַָָָָָֹ(ּתהּלים

יג): צב (ׁשם ׁשּנאמר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ֱֶֶֶַַָָָזה

הּקדֹוׁש זה עבת עץ וענף יפרח. ּכּתמר ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹצּדיק

עמד והּוא ח): א (זכריה ׁשּנאמר הּוא ְְְֱֵֶֶַַָָֹּברּו

זה נחל וערבי ּבּמצלה. אׁשר ההדּסים ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבין

ה): סח (ּתהּלים ׁשּנאמר הּוא ּברּו ְֱִִֶֶַַָָהּקדֹוׁש

ּבערבֹות. לרכב ֲֵָָָֹֹסּלּו

BL¯„Ó·eמאי הּקנה, ּבן נחניה רּבי ׁשל ¿ƒ¿»ְְִֶֶֶַַַָָֻ

ּפרי ּכדמּתרּגמינן: הדר, עץ ְְְְִִִִֵֵֵַָָָּפרי

הינּו הדר, ּומאי ולּולבין. אתרֹוגין ְְְִִִֶַַָָָָָאילנא

ּדכתיב הּׁשירים ׁשיר הדר והינּו הּכל, ְְְֲֲִִִִִַַַַַֹהדר

וגֹו'. ׁשחר ּכמֹו הּנׁשקפה זאת מי י): (ו ְְְְִִַַָָָֹּבהּו

אּלא הדר ּתקרי אל הדר, ׁשמֹו נקרא ְְְְִִִֶַָָָָָָָָולּמה

הּלּולב מאגד נפרד ׁשהּוא אתרֹוג זה ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָהּדר,

אגּוד והּוא ּבֹו, אּלא קּימת לּולב מצות ְְְִֵֶֶֶַַָָָואין

יחד ּכּלם ועם הּוא אחד ּכל ׁשעם הּכל ְִִִֶֶַַַָָָֹֻעם

וענף הׁשדרה. חּוט ּכנגד לּולב, ּומאי ְְֲִֶֶַַַַָָהּוא.

לאדם מׁשל רּבֹו, את חֹופין ׁשענפיו עבת, ְֲִֵֵֶָָָָָָָֹֻעץ

עבת לׂשמאל ענף ראׁשֹו, על יגן ְְִִֵֶַָָָָָֹֹֹׁשּבזרֹועֹותיו

ּבֹו נאמר ולּמה ּבאמצע. עץ נמצא ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָלימין

נחל, ערבי ּומאי האילן. ׁשרׁש ׁשהּוא ְִֵֵֶֶַַַַָָֹ"עץ"

ׁשּׁשמֹו ּבֹו קבּועים ׁשהם הּמקֹום ׁשם ְְִֵֵֶֶַַָעל

הלכים הּנחלים ּכל ז): א (קהלת ּדכתיב ְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹנחל,

זה אֹומר הוי ים ניהּו ּומאי וגֹו', הּים ְֱִֵֵֶֶַַָָאל

אּלּו מּכל ּומּדה מּדה ּדכל לן ּומנא ְְִִִֵֶָָָָָָָאתרֹוג.

יט): כא (ּבּמדּבר ׁשּנאמר נחל, אקרי ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָהּׁשבעה

אּלא נחליאל ּתקרי אל נחליאל, ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּמּתנה

ׁשלׁשה ּדעת על הּזה והּמדרׁש וכּו'. אל ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָנחלי

אחד, ואתרֹוג אחד לּולב ערבֹות ּוׁשּתי ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָהדּסים

ה לדברי הלכה ּכּלם.והיא והראׁשֹונים ּגאֹונים ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָֻ

את להֹוציא האזרח, אזרח. זה אזרח. ְְְְִֶֶֶֶֶָָָָ(מב)

ׁשל עׂשר מחמּׁשה ּתלמד ׁשּלא ְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹהּנׁשים,

ּביׂשראל, ּכמּצה. ּבסּכה לחּיבן הּמּצֹות ְְְְְְִֵַַַַַָָָָֻחג

ּכהנים ּובתֹורת רּׁש"י. לׁשֹון הּגרים. ְְְֲִִִֵַַַַֹלרּבֹות

את להֹוציא האזרח, אזרח. זה אזרח, ְְְְִֶֶֶֶֶָָָָָ(ּכאן):

ועבדים הּגרים את לרּבֹות האזרח, ּכל ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנׁשים.

ְְִָֻמׁשחררים.

BËeLÙeמּפני הּקּבלה, ּדר על מקרא ׁשל ¿ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

כט): טו (ּבּמדּבר הּכתּוב ְִֶַַַָָָׁשאמר

הארץ, ּולאזרח לּגר לכם יהיה אחת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתֹורה

ה', לפני יהיה ּכּגר ּככם טו): טו (ׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָואמר

ּכל מקֹום ּבכל ּולהזּכיר להׁשיב יצטר ְְְְְִִִֵַָָָָָֹלא

ּביׂשראל, האזרח ּכל ואמר: והּגר, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאזרח

ועד מּגדֹולם מּיׂשראל הּוא אׁשר ּכל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָּכאֹומר

לדּור הּבית מּבני ּבאחד ּדי יהיה ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹקטּנם,

יׁשבּו ּכּלם אבל ּבּבתים, יׁשבּו והּׁשאר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָֻֻּבּסּכה

רענן ּכאזרח אׁשר ּכל ׁשּיאמר: ויּתכן ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּבּסּכֹות.

.ּדר על והֹולכי יּמים מפרׂשי להֹוציא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָּבביתֹו,



נג xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i iyiy meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(350 'nr hi zegiy ihewl)

הראׁשֹון ּבּיֹום לכם מ)ּולקחּתם ּתעׂשה(כג, הּסּכֹות "חג נאמר ּבסּכֹות ואּלּו "לכם", נאמר ּדהּנהלָךּכאן לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם ." ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻ

ׁשהאחדּות והינּו ׁשֹונים, מינים נׁשארים הם אְך זֹו; ּבמצוה מתאחדים ׁשּכּלם יׂשראל, ּבבני סּוגים ארּבעה מסּמלים הּמינים ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻארּבעת

"ראּויים ּכמאמר אחד, ּכגּוף אמּתית, ּבאחדּות יׂשראל ּכל את מאחדת הּסּכה ואּלּו אחד. לגּוף אֹותם הֹופכת ואינּה חיצֹונית ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהיא

אחת". ּבסּכה ליׁשב יׂשראל רמב"ןּכל ְְִֵֵֵַַָָָֻ

(àî)úwç äðMa íéîé úòáL ýåýéì âç Búà íúbçå§©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½¦§©¬¨¦−©¨¨®ª©³
:Búà ebçz éòéáMä Lãça íëéúøãì íìBò¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤©§¦¦−¨¬ŸŸ«

(áî)eáLé ìàøNéa çøæàä-ìk íéîé úòáL eáLz úkqa©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´¨¦®¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½¥«§−
:úkqa©ª«Ÿ

i"yx£Á¯Ê‡‰∑אזרח הּגרים(ת"כ)∑Ï‡¯NÈa.זה את רמב"ן.לרּבֹות »∆¿»ְֶֶָ¿ƒ¿»≈ְִֵֶַַ

ÔÈÓBÈמא ˙Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È ÔebÁ˙e¿«»≈«»√»¿»«¿«ƒ
‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡zLa¿«»¿«»»¿»≈¿«¿»¿ƒ»»

:d˙È ÔebÁz¿«»≈

ÈvÈ·‡מב Ïk ÔÈÓBÈ ˙Ú·L Ôe·˙È˙ ‡ilËÓaƒ¿««»≈¿«¿«ƒ»«ƒ»
:‡ilËÓa Ôe·˙È Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈¿ƒ¿««»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יׁשבּו ּביׂשראל האזרח וכל ּבּסּכֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּתׁשבּו

וׂשמחה ּבלּולב ׁשבעה חג ׁשּיעׂשּו לֹומר ְְְְֲִִֶַַַַָָָֹֻּבּסּכת,

מה לה', חג אתֹו וחּגתם ּומדרׁשֹו: ְְְִֶַַַַָָֹֹֻּובּסּכה.

טו): טז (ּדברים ׁשּנאמר לפי לֹומר, ְְְֱִִֶֶַַַָּתלמּוד

חגיגה יּטען יכֹול ,אלהי לה' ּתחג ימים ְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשבעת

ּבתֹורת וכּו'. אתֹו לֹומר ּתלמּוד ׁשבעה, ְְְְִַַַָָֹּכל

(ּכאן). ֲִָֹּכהנים

ׁשוה. ּופריֹו עצֹו ׁשּטעם הדר. עץ ּפרי ְְִִֵֵֶֶַַָָָ(מ)

וזה לׁשנה, מּׁשנה ּבאילנֹו הּדר ְְְִִֶַָָָָָָָָהדר,

ׁשעׂשּו אסמכּתֹות והן רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְְִֵֶֶַַַָאתרֹוג.

ורּבי לקּבלתם. לה.) סּכה ּכאן, (ת"כ ְְִֵַַַָָָָָֻרּבֹותינּו

עץ ּפרי אין ּכי אמרּו והאמת ּכתב: ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָאברהם

ּבאילנֹו הּדר ּבֹו ודרׁשּו מּמּנּו, הדר ְְְִִֵֶַָָָָָיֹותר

ְְַַָאסמכּתא.

ÔBÎp‰Âארמית ּבלׁשֹון הּנקרא האילן ּכי ּבעיני ¿«»ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ

הדר, הּקדׁש ּבלׁשֹון ׁשמֹו נקרא ְְְְִִֶֶַָָָֹאתרֹוג

נחמדּכי ּכדמּתרּגמינן חמּדה, אתרֹוג ּפרּוׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

לא למחזי, ּדמרגג ט): ב (ּבראׁשית ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַֹלמראה

ואמרינן: תרֹוג, לא יח): ה (ּדברים ְְְְִִֵַַָָָֹתחמד

והדר חמּדה ּולׁשֹון נכסין, ארג ׁשפר ְְְְְִִִֶַַַָָָָמּכל

אחד, ּבׁשם והּפרי העץ ונקרא ּבּטעם. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשוים

רּמֹון אגֹוז ּתאנה הּפרֹות ּברב הּמנהג ּכן ְְְֱִִִֵֵֵַַָָֹּכי

ׁשניהם והּפרי העץ ׁשם זה וכן וזּולתם, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָזית

הדר. הּקדׁש ּובלׁשֹון אתרֹוג, ְְֲִִֶֶַַָָָֹּבארמית

BËeLÙeעץ ּפרי לנּו ׁשּנּקח יאמר מקרא ׁשל ¿ְְִִִֵֶֶַַָָֹ

אחד וענף ּתמרים ּכּפֹות ונּקח ְְְִִֶַַָָָָָָהדר

הם והּנה נחל, מערבי אחד וענף עבֹות ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָמעץ

אל מחּבר ּתמרים ּכּפֹות ּכי מין, מּכל ְְִִִִֶֶַָָָָֻאחד

היא הלכה ּכי הרּבים, ׁשהם לכם ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּולקחּתם

ׁשּלּולב ּכׁשם לד:): (סּכה ׁשאֹומר עקיבא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻּכרּבי

אחת. וערבה אחד הדס ּכ אחד ואתרֹוג ְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד

מחּבר רּבים, ּבלׁשֹון ּבכּלן אנקלּוס ּתרּגם ְְְְְְְִִִֵַָָָֻֻֻּולכ

הּמצוה ּובטעם הרּבים. ׁשהם לכם ּולקחּתם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאל

האּגדֹות ּדר על ב:) (ּתענית אמרּו ְֲִֶֶַַַַָָָֹהּזאת

הּמים. על לרּצֹות ּבאין הּללּו ְִִִִֶַַַַַַָָׁשהּמינין

ÏÚÂהּפרי הּוא הדר עץ ּפרי האמת, ּדר ¿«ְְֱִִֵֶֶֶַָָָ

הראׁשֹון, אדם חטא ּובֹו הּתאוה, רב ֲִֶַַָָָָָָֹׁשּבֹו

טֹוב ּכי האּׁשה וּתרא ו): ג (ּבראׁשית ְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּנאמר

ונחמד לעינים הּוא תאוה וכי למאכל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָהעץ

והּנה וּתאכל. מּפריֹו וּתּקח להׂשּכיל ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֹהעץ

ׁשאר עם לפניו נרצה ואנחנּו לבּדֹו, ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהחטא

הּקו הראׁש, הּוא ּתמרים וכּפֹות ְְִִִַַַַָָֹהּמינים.

עבת עץ וענף ּכּלם, על וגבֹוּה ּכפּול ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהאמצעי

ׁשּנאמר: ּכענין אחד, ּבבד ספירֹות לׁשלׁש ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָרמז

כד), מט (ׁשם יעקב אביר נחלמידי וערבי ְְֲֲִִֵֵַַַָָֹ

לרכב סּלּו ה): סח (ּתהּלים ׁשּנאמר ְְְֱִִִֵֶֶַָָֹֹּכענין

הרחמים. ּבמּדת הּדין מּדת יתערבּו ּכי ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָּבערבֹות,

עּמהם האתרֹוג ׁשאין ותדע ּתבין ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּומּכאן

ּכנגד הּוא ּכי ּבהם, מעּכב והּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֻּבאגּדה,

ותׁשלּומין עצמֹו ּבפני רגל ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָהעצרת

ּבּפעל. אחד ולא ּבּכח אחד הם והּנה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּדראׁשֹון,

זה. טעם לו) (ּבּפסּוק ּפרׁשּתי ְְְִֵֶַַַָָּוכבר

‰p‰Âהּׁשם חג את ּתחּגּו הּפרׁשה, ּכל טעם ¿ƒ≈ֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּבראׁשית, ׁשּבמעׂשה ימים ׁשבעת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָהּגדֹול

ׁשּנאמר: ּכענין עצרת, הּׁשמיני להם ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָותסמכּו

ּבאֹותן וגם א). ו (ּתהּלים הּׁשמינית על ְְְְְִִִִֵַַַַַַָלמנּצח

והּלּולב הדר, עץ ּפרי ּבהם ּתקחּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָהּׁשבעה

ּבּׁשמיני אבל האתרֹוג. הקּדים ּולכ ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָֻּבאגּדה,

הדר. עצמֹו הּוא ּכי ,צרי ְִִֵַָָָאינֹו

‰ÊÂימים ׁשבעת לה' חג אתֹו וחּגתם טעם ¿∆ְְִִֶַַַַַַָֹֹ

הּׁשנה, עם הּימים ׁשבעת ׁשּתחּגּו ְִִִֶַַַַָָָָָָֹּבּׁשנה,

(אּיֹוב ׁשמים וחּוג מּלׁשֹון: והּקפה, סּבּוב ְְְְִִִִִַַַָָָענין

יג), מד (יׁשעיה יתארהּו ּובּמחּוגה יד), ְְְְֳֵַַָָָכב

רמזּו ּוכבר ה). מב (ּתהּלים חֹוגג המֹון ְְְְִִֵֵָָָוכן

(ל רּבה ּבוּיקרא אמרּו הּזה, הּסֹוד ְְְִֵֶַַַַַָָָרּבֹותינּו

ׁשּנאמר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש זה הדר עץ ּפרי ְֱִֵֶֶֶַַָָָָט):

ּתמרים ּכּפת לפניו. והדר הֹוד ו) צו ְְְְִִִַָָָָָֹ(ּתהּלים

יג): צב (ׁשם ׁשּנאמר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ֱֶֶֶַַָָָזה

הּקדֹוׁש זה עבת עץ וענף יפרח. ּכּתמר ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹצּדיק

עמד והּוא ח): א (זכריה ׁשּנאמר הּוא ְְְֱֵֶֶַַָָֹּברּו

זה נחל וערבי ּבּמצלה. אׁשר ההדּסים ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבין

ה): סח (ּתהּלים ׁשּנאמר הּוא ּברּו ְֱִִֶֶַַָָהּקדֹוׁש

ּבערבֹות. לרכב ֲֵָָָֹֹסּלּו

BL¯„Ó·eמאי הּקנה, ּבן נחניה רּבי ׁשל ¿ƒ¿»ְְִֶֶֶַַַָָֻ

ּפרי ּכדמּתרּגמינן: הדר, עץ ְְְְִִִִֵֵֵַָָָּפרי

הינּו הדר, ּומאי ולּולבין. אתרֹוגין ְְְִִִֶַַָָָָָאילנא

ּדכתיב הּׁשירים ׁשיר הדר והינּו הּכל, ְְְֲֲִִִִִַַַַַֹהדר

וגֹו'. ׁשחר ּכמֹו הּנׁשקפה זאת מי י): (ו ְְְְִִַַָָָֹּבהּו

אּלא הדר ּתקרי אל הדר, ׁשמֹו נקרא ְְְְִִִֶַָָָָָָָָולּמה

הּלּולב מאגד נפרד ׁשהּוא אתרֹוג זה ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָהּדר,

אגּוד והּוא ּבֹו, אּלא קּימת לּולב מצות ְְְִֵֶֶֶַַָָָואין

יחד ּכּלם ועם הּוא אחד ּכל ׁשעם הּכל ְִִִֶֶַַַָָָֹֻעם

וענף הׁשדרה. חּוט ּכנגד לּולב, ּומאי ְְֲִֶֶַַַַָָהּוא.

לאדם מׁשל רּבֹו, את חֹופין ׁשענפיו עבת, ְֲִֵֵֶָָָָָָָֹֻעץ

עבת לׂשמאל ענף ראׁשֹו, על יגן ְְִִֵֶַָָָָָֹֹֹׁשּבזרֹועֹותיו

ּבֹו נאמר ולּמה ּבאמצע. עץ נמצא ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָלימין

נחל, ערבי ּומאי האילן. ׁשרׁש ׁשהּוא ְִֵֵֶֶַַַַָָֹ"עץ"

ׁשּׁשמֹו ּבֹו קבּועים ׁשהם הּמקֹום ׁשם ְְִֵֵֶֶַַָעל

הלכים הּנחלים ּכל ז): א (קהלת ּדכתיב ְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹנחל,

זה אֹומר הוי ים ניהּו ּומאי וגֹו', הּים ְֱִֵֵֶֶַַָָאל

אּלּו מּכל ּומּדה מּדה ּדכל לן ּומנא ְְִִִֵֶָָָָָָָאתרֹוג.

יט): כא (ּבּמדּבר ׁשּנאמר נחל, אקרי ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָהּׁשבעה

אּלא נחליאל ּתקרי אל נחליאל, ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּמּתנה

ׁשלׁשה ּדעת על הּזה והּמדרׁש וכּו'. אל ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָנחלי

אחד, ואתרֹוג אחד לּולב ערבֹות ּוׁשּתי ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָהדּסים

ה לדברי הלכה ּכּלם.והיא והראׁשֹונים ּגאֹונים ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָֻ

את להֹוציא האזרח, אזרח. זה אזרח. ְְְְִֶֶֶֶֶָָָָ(מב)

ׁשל עׂשר מחמּׁשה ּתלמד ׁשּלא ְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹהּנׁשים,

ּביׂשראל, ּכמּצה. ּבסּכה לחּיבן הּמּצֹות ְְְְְְִֵַַַַַָָָָֻחג

ּכהנים ּובתֹורת רּׁש"י. לׁשֹון הּגרים. ְְְֲִִִֵַַַַֹלרּבֹות

את להֹוציא האזרח, אזרח. זה אזרח, ְְְְִֶֶֶֶֶָָָָָ(ּכאן):

ועבדים הּגרים את לרּבֹות האזרח, ּכל ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנׁשים.

ְְִָֻמׁשחררים.

BËeLÙeמּפני הּקּבלה, ּדר על מקרא ׁשל ¿ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

כט): טו (ּבּמדּבר הּכתּוב ְִֶַַַָָָׁשאמר

הארץ, ּולאזרח לּגר לכם יהיה אחת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתֹורה

ה', לפני יהיה ּכּגר ּככם טו): טו (ׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָואמר

ּכל מקֹום ּבכל ּולהזּכיר להׁשיב יצטר ְְְְְִִִֵַָָָָָֹלא

ּביׂשראל, האזרח ּכל ואמר: והּגר, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאזרח

ועד מּגדֹולם מּיׂשראל הּוא אׁשר ּכל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָּכאֹומר

לדּור הּבית מּבני ּבאחד ּדי יהיה ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹקטּנם,

יׁשבּו ּכּלם אבל ּבּבתים, יׁשבּו והּׁשאר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָֻֻּבּסּכה

רענן ּכאזרח אׁשר ּכל ׁשּיאמר: ויּתכן ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּבּסּכֹות.

.ּדר על והֹולכי יּמים מפרׂשי להֹוציא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָּבביתֹו,



`xenנד zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k ycew zayl inei xeriy

(âî)éða-úà ézáLBä úBkqá ék íëéúøã eòãé ïòîì§©»©»¥«§´Ÿ«Ÿ¥¤¼¦´©ªÀ©̧§¦Æ¤§¥´
:íëéäìà ýåýé éðà íéøöî õøàî íúBà éàéöBäa ìàøNé¦§¨¥½§«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£Èz·LB‰ ˙Bkq· Èk∑(יא כבֹוד(סוכה רמב"ן.ענני ƒ«À«¿ƒְֵַָ

(ãî)ýåýé éãòî-úà äLî øaãéåô :ìàøNé éða-ìà ©§©¥´¤½¤«Ÿ£¥−§Ÿ̈®¤§¥−¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(355 'nr gi zegiy ihewl)

יׂשראל ּבני אל ה' מֹועדי את מׁשה מד)וידּבר יׂשראל(כג, ּבני אל מׁשה "וּיאמר ּכתיב ּפנחס ּבפרׁשת הּמֹועדים ּפרׁשת ּבסֹוף ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

אף מאליו: מּובן החּדּוׁש ׁשּכאן לֹומר, ויׁש ּכאן. ּכן ּׁשאין מה ּבּכתּוב; החּדּוׁש את מבאר ורׁש"י מׁשה", את ה' צּוה אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּככל

ּפנחס, ּבפרׁשת אְך ּבארץ. הּתלּויֹות הּפרׁשה הלכֹות את ּגם מּיד מׁשה מסר הּמׁשּכן, חנּכת לאחר קצר זמן נאמרה אמֹור ְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשּפרׁשת

ּכמיּתר. נראה הּפסּוק לארץ, הּכניסה לפני קצר זמן רמב"ןׁשּנאמרה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ß xii` 'k ycew zay ß

ãë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éìà eç÷éå ìàøNé éða-úà åöæ úéæ ïîL Eúéúk C ©º¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹¤´¤©¬¦²̈¨¦−
:ãéîz øð úìòäì øBànì©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�aŒ˙‡ Âˆ∑,הּמׁשּכן מלאכת סדר על אּלא נאמרה לא ּתצּוה" "ואּתה ּופרׁשת הּנרֹות; מצות ּפרׁשת זֹו «∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּכ על יׂשראל ּבני את לצּוֹות סֹופ ואּתה, מׁשמע; וכן הּמנֹורה, צר CÊ.לפרׁש ˙ÈÊ ÔÓL∑יֹוצאים ׁשמנים ׁשלׁשה ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ∆∆«ƒ»ְְְִִָָֹ

ּבמנחֹות מפרׁשים והן ,"ז" קרּוי הראׁשֹון הּזית: כו)מן ּכהנים(דף עֹולת∑ÈÓz„.ּובתֹורת ּכמֹו ללילה, מּלילה ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ»ƒְְְְִַַַָָ
ליֹום מּיֹום אּלא ׁשאינּה רמב"ן.ּתמיד ְִִֵֶֶָָָ

È��Úמג ˙eÈlËÓ· È¯‡ ÔBÎÈ¯c ÔeÚcÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈ƒ¿«»¬»≈
ÔB‰˙È È˙e˜t‡a Ï‡¯NÈ È�a ˙È ˙È·˙B‡≈ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿«»ƒ»¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬

„ÈÈמד ‡i„ÚBÓ ¯„Ò ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»¿«¬«»«¿»
:Ï‡¯NÈ È�·Ï ÔepÙl‡Â¿«≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈב È�a ˙È „wt‡˙ÈÊ ÁLÓ CÏ Ôe·qÈÂ «≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«≈»
‡i�ÈˆB· ‡˜Ï„‡Ï ‡¯‰�‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„«¿»»ƒ»¿«¿»»¿«¿»»ƒ«»

:‡¯È„z¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ענני יׂשראל. ּבני את הֹוׁשבּתי בּסּכֹות ּכי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֻ(מג)

ּבעיני הּנכֹון והּוא רּׁש"י. לׁשֹון ְְְִֵַַַָָּכבֹוד.

את הּדֹורֹות ׁשּידעּו ׁשּיצּוה הּפׁשט, ּדר ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָעל

להפליא, עּמהם עׂשה אׁשר הּגדֹול ה' מעׂשי ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָּכל

ׁשּנאמר ּכענין ּכּסּכה, ּכבֹודֹו ּבענני אֹותם ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּׁשּכן

הר מכֹון ּכל על ה' ּוברא הֿו): ד ְְְַַַָָָָ(יׁשעיה

אׁש ונגּה ועׁשן יֹומם ענן מקראה ועל ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹצּיֹון

וסּכה חּפה, ּכבֹוד ּכל על ּכי לילה ְְִֶַָָָָָָָָֻֻלהבה

ׁשּכבר ּומּפני וגֹו'. מחרב יֹומם לצל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָֹּתהיה

האׁש ועּמּוד יֹומם עליהם ה' ׁשענן ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָּפרׁש

סתם: אמר הֹוׁשבּתי,ּבּלילה, בּסּכֹות ּכי ְְְִִַַַַַָָָֻ

עליהם. להגן סּכֹות ּכבֹודי ענני להם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשעׂשיתי

‰p‰Âיציאת ּבזכרֹון החּמה ימֹות ּבתחּלת צּוה ¿ƒ≈ְְְְְִִִִִַַַַָָ

ּבזכרֹון וצּוה ּובמֹועדֹו, ּבחדׁשֹו ְְְְְְְֲִִִִַָָמצרים

עמידתם ימי ּכל להם הּנעׂשה הּקּים ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנס

ּדעת ועל הּגׁשמים. ימֹות ּבתחּלת ְְְְְִִִִַַַַַַָָּבּמדּבר,

יא:), (סּכה להם עׂשּו מּמׁש סּכֹות ֵֶַָָָָָֻֻהאֹומר

ּכמנהג הּקר מּפני החרף ּבתחּלת לעׂשֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹהחּלּו

והּזּכרֹון, הּזה. ּבּזמן ּבהן צּוה ולכן ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמחנֹות,

ּבבית ּבאּו לא ּבּמדּבר, ׁשהיּו ויזּכרּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּידעּו

והּׁשם ׁשנה, ארּבעים מצאּו לא מֹוׁשב ְְְְִִֵַַָָָָָֹועיר

ּדבר. חסרּו לא עּמהם ְִֶָָָָָָֹהיה

אל ה' מֹועדי את מׁשה וידּבר וטעם ְְֲֵֵֶֶֶַַַַ(מד)

מעלה ׁשל הּפרׁשּיֹות ּכי יׂשראל. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּבני

אל ּבהן ידּבר ּומׁשה ּובניו, ּבאהרן ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹאזהרֹות

ּגם אחריהם יזּכיר ּופעמים ּבניו, ואל ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹאהרן

מּומין ּפרׁשת ּבסֹוף ׁשאמר ּכמֹו יׂשראל, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּבני

ואל אהרן אל מׁשה וידּבר כד): כא ְְְֲֵֵֶֶֶַַַֹ(לעיל

ׁשּלא ּפי על אף ּכי יׂשראל, ּבני ּכל ואל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבניו

(ׁשם מּזרע איׁש אהרן אל ּדּבר אּלא: ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹנצטּוה

יׂשראל ׁשל ּדין ּבית להזהיר רצה יז), ְְְִִִֵֵֶַָָָָּפסּוק

.ּכ ַָעל

ÈÏe‡Â,מּומיו על מכּסה ׁשאדם מּפני הּטעם, ¿«ְְִֵֶֶַַַַַָָָ

העבֹודה, מן להּפסל רֹוצה הּכהן ְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹואין

ּבית יזהיר ּכן ועל לֹו, ּוכלּמה היא ּבׁשת ְְְִִִִֵֵֶַַָֹּכי

את ׁשּדּבר אמר ּבכאן אבל זה. ּבענין ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָּדין

לא ּכאחד, לכּלם יׂשראל ּבני אל ה' ְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָֹֻמֹועדי

ׁשהאזהרה מּפני והּטעם, אהרן. ּבני ּבהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיחד

ּבׁשּבתֹות לׁשּבת הּפרׁשּיֹות עּקר ּכי ׁשוה, ְְְִִִִַַַָָָָָָֹֻּבכּלם

נזּכר ולא קדׁש, מקרא ולקרתם ְְְְְְֲִִִִֶַָָֹֹֹּובמֹועדים

(ּפסּוקים העמר קרּבן לבד הּקרּבנֹות מן ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹּבהן

ׁשהם יחֿכ) (ּפסּוקים הּלחם ּוׁשּתי ְְִֵֵֶֶֶַיבֿיג)

ּובּפ יֹוםהּגֹורמים, ׁשל הּקרּבנֹות עּקר רׁשה ְְִִֶַַַַָָָָָ

אהרן אל ּדּבר ב): טז (לעיל אמר ְֲִִֵֵֶַַַַָֹהּכּפּורים

.ִָאחי

e�È˙Ba¯Âמׁשה וידּבר ּכאן): (ת"כ ּבֹו ּדרׁשּו ¿«≈ְְֵֶַַָָ

מלּמד יׂשראל, ּבני אל ה' מֹועדי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָאת

ּפסח הלכֹות ליׂשראל להם אֹומר מׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהיה

החג והלכֹות ּבעצרת עצרת והלכֹות ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַָּבפסח

ההּוא ּבּלׁשֹון ּבֹו, ׁשֹומע ׁשהּוא ּבּלׁשֹון ֵֶֶַַַַָָָּבחג,

הּוא ּגם ואנקלּוס הּפרׁשּיֹות. ּכל להם ְְְִֵֶַַָָָָֻאֹומר

סדר ית מׁשה ּומליל ׁשאמר: לזה, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָנתּכּון

לרמז ּדעּתֹו ּכי והּנראה ואּלפנּון. ּדה' ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹמֹועדּיא

הּנמסר העּבּור ּבתּקּוני הּמֹועדֹות סדר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּלּמדם

אתם ּתקראּו ּב"אׁשר ונרמז ּבסיני, ּפה על ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹלֹו

לּמדם והּוא ד) ּפסּוק (לעיל קדׁש", ְְְְִִֵֵֶָָָֹמקראי

העּבּור. ּבסֹוד המקּבל הּסדר ּכל ּפה ְְִֵֶֶַַַָָָֻעל

הּנרֹות, מצות ּפרׁשת זֹו יׂשראל. ּבני את צו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ(ב)

לא כ) כז (ׁשמֹות ּתצּוה ואּתה ְְְֶַַַָָָֹּופרׁשת

לפרׁש הּמׁשּכן מלאכת סדר על אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָנאמרה

לצּוֹות סֹופ ואּתה מׁשמעּה: וכ הּמנֹורה, ְְְְְְֶַַַַָָָָָֹצר

ואינּנּו רּׁש"י. לׁשֹון .ּכ על יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָאת

סמּוכה ההיא הּפרׁשה ׁשאין ּבעיני, ְְִֵֵֶַַַָָָָָנכֹון

כה): מ (ׁשם נאמר ּוכבר הּמנֹורה. ְְְֱֶַַַָָָָָלפרׁשת

מׁשה, את ה' צּוה ּכאׁשר ה' לפני הּנרת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹוּיעל

ּכבר. ונעׂשים נזּכרים והּמעׂשה הּמצוה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָוהּנה

Ï·‡ׁשּׁשם ּדברים, לׁשני הּזאת הּפרׁשה צר ¬»ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבני מאת ּתרּומה אלי ויקחּו ְְְְִִֵֵֵֵֶָָצּוה

אּתֹו נמצא אׁשר איׁש ּכל מאת ּכלֹומר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָיׂשראל,

הּמׁשּכן, ּתרּומת ׁשאר עם לּמאֹור ז זית ְְְִִִֶֶַַַַָָָָׁשמן

ׁשּנאמר ּכמֹו עׂשּו כזֿכח):וכן לה (ׁשם ְְֱֵֶֶַָָ

הּׁשמן ואת הּבׂשם ואת וגֹו' הביאּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹוהּנׂשאם

כא) כז (ׁשם ׁשם ׁשאמר ּפי על ואף ְְִֶַַַָָָָלמאֹור.

ההדלקה, על הּוא לדרתם", עֹולם ְְַַַַָָָָֹֹֻ"חּקת

הּנׂשיאים ׁשהביאּו ההּוא הּׁשמן ּכלה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָועכׁשו

צּבּור מּׁשל יׂשראל ּבני ׁשּיקחּו וצּוה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָנדבה,

הראׁשֹון, ּכּׁשמן ּכתית ז זית ׁשמן ְִִִֶֶֶֶַַַָָָלדֹורֹותם

יט (ּבּמדּבר אדּמה פרה אלי ויקחּו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻּכטעם:

xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k ycew zayl inei xeriy

(â)ïøäà Búà Cøòé ãòBî ìäàa úãòä úëøôì õeçî¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹§´Ÿ¤¥À©«£ŸÁŸ¸©«£¹Ÿ
:íëéúøãì íìBò úwç ãéîz ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî¥¤¯¤©²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®ª©¬¨−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙„Ú‰ ˙Î¯ÙÏ∑."עדּות" קרּוי ׁשהּוא הארֹון ת"כ)ׁשּלפני כב. עדּות(שבת ׁשהּוא מערבי, נר על ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ¿»…∆»≈Àְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכ ׁשמן ּבּה ׁשנֹותן ּביׂשראל, ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי מסּיםלכל היה ּובּה מתחיל היה ּומּמּנה חברֹותיה, .מּדת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

¯˜a „Ú ·¯ÚÓ Ô¯‰‡ B˙‡ C¯ÚÈ∑(ת"כ)לג חצי חכמים: וׁשערּו הּלילה, ּכל למּדת הראּויה עריכה אֹותֹו יער «¬……«¬…≈∆∆«…∆ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִַַַַָָָָָָֹֹ
להם הקּבעה זֹו ּומּדה טבת, ּתקּופת ללילי אף ּכדאי והן ונר, נר .לכל ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

(ã)ýåýé éðôì úBøpä-úà Cøòé äøähä äøðnä ìò©µ©§Ÿ̈´©§Ÿ̈½©«£−Ÿ¤©¥®¦§¥¬§Ÿ̈−
ô :ãéîz̈¦«

i"yx£‰¯‰h‰ ‰¯�n‰∑האפר מן ּתחּלה ּומדּׁשנּה ׁשּמטהרּה מנֹורה, ׁשל טהרּה על אחר: ּדבר טהֹור. זהב .ׁשהיא «¿…»«¿…»ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

(ä)éðL úBlç äøNò íézL dúà úéôàå úìñ zç÷ìå§¨«©§¨´½Ÿ¤§¨«¦¨´Ÿ½̈§¥¬¤§¥−©®§¥Æ
:úçàä älçä äéäé íéðøNò¤§Ÿ¦½¦«§¤−©«©¨¬¨«¤¨«

(å)ïçìMä ìò úëøònä LL úBëøòî íézL íúBà zîNå§©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−¥´©©«£¨®¤©²©ª§¨¬
:ýåýé éðôì øähä©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ LL∑האחת הּמערכה חּלֹות ‰h‰¯.ׁשׁש ÔÁÏM‰∑ׁשל טהרֹו על אחר: ּדבר טהֹור. זהב ׁשל ≈««¬»∆ֲֵַַַַַָָָ«À¿»«»…ֳֵֶֶַַָָָָָָ
הּׁשלחן ּגּבי מעל הּלחם את מגּביהין הּסניפין יהיּו ׁשּלא ת"כ)ׁשלחן, צ"ו. .(מנחות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻ

(æ)äøkæàì íçlì äúéäå äkæ äðáì úëøònä-ìò zúðå§¨«©¨¬©©©«£¤−¤§Ÿ¨´©¨®§¨«§¨³©¤̧¤Æ§©§¨½̈
:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ŒÏÚ z˙�Â∑אחת לכל קמץ מלא לבֹונה ּבזיכי ׁשני היּו הּמערכֹות מּׁשּתי אחת ּכל ∑È‰Â˙‰.על ¿»«»«««¬∆∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ¿»¿»
הּזאת kÊ‡Ï¯‰.הּלבֹונה ÌÁlÏ∑ׁשּבת ּבכל אֹותֹו ּכׁשּמסּלקין נקטרת הּלבֹונה אּלא ּכלּום, לגבּה הּלחם מן ׁשאין ְַַָֹ«∆∆¿«¿»»ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לּמנחה אזּכרה ׁשהּוא ּכּקמץ למעלה, נזּכר הּוא ׁשעלֿידּה לּלחם, לזּכרֹון והיא .וׁשּבת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(ç)ãéîz ýåýé éðôì epëøòé úaMä íBéa úaMä íBéa§¸©©¹̈§´©©À̈©«©§¤²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®
:íìBò úéøa ìàøNé-éða úàî¥¥¬§¥«¦§¨¥−§¦¬¨«

(è)Lã÷ ék Lã÷ íB÷îa eäìëàå åéðáìe ïøäàì äúéäå§¨«§¨Æ§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−§¨´¨®¦¿ŸÁ¤Á
ñ :íìBò-÷ç ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷̈«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«

i"yx£‰˙È‰Â∑היא מנחה ּבכלל הּתבּואה מן הּבא ּדבר ׁשּכל הּזאת, ׁשהּוא∑e‰ÏÎ‡Â.הּמנחה הּלחם, על מּוסב ¿»¿»ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ«¬»Àֶֶֶַַָ
זכר רמב"ן.לׁשֹון ְָָ

ÓÊ�‡ג ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò„ ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓƒ»»¿»À¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯Ùˆ „Ú ‡LÓ¯Ó Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ«¿«»≈«¬…≈«¿»««¿»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡¯È„z¿ƒ»¿«»»¿»≈

˜„Ìד ‡i�ÈˆBa ˙È ¯cÒÈ ‡˙ÈÎ„ ‡z¯�Ó ÏÚ«¿«¿»»ƒ»«¿«»ƒ«»√»
:‡¯È„z ÈÈ¿»¿ƒ»

ÔˆÈ¯bה È¯NÚ ‡z¯z d˙È ÈÙÈ˙Â ‡zÏÒ ·q˙Â¿ƒ«À¿»¿≈≈»««¿»∆¿≈¿ƒ»
:‡„Á ‡zˆÈ¯b È‰z ÔÈ�B¯ÒÚ ÔÈ¯z¿≈∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¬»

ÏÚו ‡¯„Ò ˙ÈL ÔÈ¯„Ò ÔÈz¯z ÔB‰˙È ÈeL˙e¿«ƒ»¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÈÎ„ ‡¯B˙t»»«¿»√»¿»

ÌÁÏÏז È‰˙e ‡˙ÈÎ„ ‡z�·Ï ‡¯„Ò ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«ƒ¿»¿À¿»»ƒ»¿≈ƒ¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡z¯k„‡Ï¿ƒ¿«¿»À¿»»√»¿»

dp¯cÒÈח ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡˙aL„ ‡ÓBÈa¿»¿«¿»¿»¿«¿»«¿¿ƒ≈
:ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ È�a Ì„˜ ÔÓ ‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»ƒ√»¿≈ƒ¿»≈¿«»»

˜LÈcט ¯˙‡a dpÏÎÈÂ È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰˙e¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿À≈«¬««ƒ
ÌÈ˜ ÈÈ„ ‡i�a¯wÓ dÏ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒ≈ƒÀ¿»«»«¿»¿«

:ÌÏÚ»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּצּבּור. ויביאּוה אֹותּה ׁשּיבּקׁשּו ÌLÂב), ְְִִִֶַַָָ¿»
(‡Î ÊÎ ˙BÓL)אתֹו יער אּלא: אמר לא עֹוד ¿ֲֶַַָָֹֹֹ

אֹו הּמנֹורה על ּבמׁשמע והיה וגֹו', ּובניו ְְְְְֲַַַַַָָָָָֹאהרן

היה ּכאׁשר ּתאבד אֹו ּתּׁשבר אם מנֹורה ְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹּבלא

(ּפסּוק ּבפרּוׁש אמר ועכׁשו הּגֹולה, מן ְְְְִֵַַַָָָָָּבׁשּובם

על אּלא ידליקּו ׁשּלא הּטהֹורה, הּמנרה על ְְְִֶֶַַַַַָָָֹֹד):

ּכאן): (ת"כ רּבֹותינּו ּומדרׁש הּטהֹורה. ְְְִֵַַַָָָמנֹורה

מנֹורה, ׁשל טהרּה על הּטהֹורה, הּמנֹורה ְְְֳֶַַַַָָָָָעל

את יער ּובצרֹורֹות. ּבקיסמים יסמכם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָֹֹׁשּלא

ויכניס. מּבחּוץ יתּקן ׁשּלא ה', לפני ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹהּנרֹות

ּבטמאה. אף ּתמיד, ּבׁשּבת. אף ְְְִִַַַָָָָֻּתמיד,

ׁשּכל הּזאת, הּמנחה ּולבניו. לאהרן והיתה ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ(ט)

הּוא. מנחה ּבכלל הּתבּואה מן הּבא ְְְִִִַַַָָָָָּדבר

ויּתכן רּׁש"י. לׁשֹון הּלחם. על מּוסב ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻואכלהּו,

ועל הּמערכֹות. מן אחת ּכל על והיתה ְְְֲִִַַַַַַָָָָּכי

עֹולם, ּברית ּולבניו לאהרן והיתה האמת, ְְְְְֱֲִֶֶֶַָָָָָָֹּדר

והּׁשלֹום החּיים אּתֹו היתה ּבריתי :ְְְְִִִִֶֶַַַָָָּכדר

ה). ב ְִַָ(מלאכי



נה xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k ycew zayl inei xeriy

(â)ïøäà Búà Cøòé ãòBî ìäàa úãòä úëøôì õeçî¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹§´Ÿ¤¥À©«£ŸÁŸ¸©«£¹Ÿ
:íëéúøãì íìBò úwç ãéîz ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî¥¤¯¤©²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®ª©¬¨−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙„Ú‰ ˙Î¯ÙÏ∑."עדּות" קרּוי ׁשהּוא הארֹון ת"כ)ׁשּלפני כב. עדּות(שבת ׁשהּוא מערבי, נר על ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ¿»…∆»≈Àְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכ ׁשמן ּבּה ׁשנֹותן ּביׂשראל, ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי מסּיםלכל היה ּובּה מתחיל היה ּומּמּנה חברֹותיה, .מּדת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

¯˜a „Ú ·¯ÚÓ Ô¯‰‡ B˙‡ C¯ÚÈ∑(ת"כ)לג חצי חכמים: וׁשערּו הּלילה, ּכל למּדת הראּויה עריכה אֹותֹו יער «¬……«¬…≈∆∆«…∆ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִַַַַָָָָָָֹֹ
להם הקּבעה זֹו ּומּדה טבת, ּתקּופת ללילי אף ּכדאי והן ונר, נר .לכל ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

(ã)ýåýé éðôì úBøpä-úà Cøòé äøähä äøðnä ìò©µ©§Ÿ̈´©§Ÿ̈½©«£−Ÿ¤©¥®¦§¥¬§Ÿ̈−
ô :ãéîz̈¦«

i"yx£‰¯‰h‰ ‰¯�n‰∑האפר מן ּתחּלה ּומדּׁשנּה ׁשּמטהרּה מנֹורה, ׁשל טהרּה על אחר: ּדבר טהֹור. זהב .ׁשהיא «¿…»«¿…»ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

(ä)éðL úBlç äøNò íézL dúà úéôàå úìñ zç÷ìå§¨«©§¨´½Ÿ¤§¨«¦¨´Ÿ½̈§¥¬¤§¥−©®§¥Æ
:úçàä älçä äéäé íéðøNò¤§Ÿ¦½¦«§¤−©«©¨¬¨«¤¨«

(å)ïçìMä ìò úëøònä LL úBëøòî íézL íúBà zîNå§©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−¥´©©«£¨®¤©²©ª§¨¬
:ýåýé éðôì øähä©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ LL∑האחת הּמערכה חּלֹות ‰h‰¯.ׁשׁש ÔÁÏM‰∑ׁשל טהרֹו על אחר: ּדבר טהֹור. זהב ׁשל ≈««¬»∆ֲֵַַַַַָָָ«À¿»«»…ֳֵֶֶַַָָָָָָ
הּׁשלחן ּגּבי מעל הּלחם את מגּביהין הּסניפין יהיּו ׁשּלא ת"כ)ׁשלחן, צ"ו. .(מנחות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻ

(æ)äøkæàì íçlì äúéäå äkæ äðáì úëøònä-ìò zúðå§¨«©¨¬©©©«£¤−¤§Ÿ¨´©¨®§¨«§¨³©¤̧¤Æ§©§¨½̈
:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ŒÏÚ z˙�Â∑אחת לכל קמץ מלא לבֹונה ּבזיכי ׁשני היּו הּמערכֹות מּׁשּתי אחת ּכל ∑È‰Â˙‰.על ¿»«»«««¬∆∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ¿»¿»
הּזאת kÊ‡Ï¯‰.הּלבֹונה ÌÁlÏ∑ׁשּבת ּבכל אֹותֹו ּכׁשּמסּלקין נקטרת הּלבֹונה אּלא ּכלּום, לגבּה הּלחם מן ׁשאין ְַַָֹ«∆∆¿«¿»»ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לּמנחה אזּכרה ׁשהּוא ּכּקמץ למעלה, נזּכר הּוא ׁשעלֿידּה לּלחם, לזּכרֹון והיא .וׁשּבת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(ç)ãéîz ýåýé éðôì epëøòé úaMä íBéa úaMä íBéa§¸©©¹̈§´©©À̈©«©§¤²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®
:íìBò úéøa ìàøNé-éða úàî¥¥¬§¥«¦§¨¥−§¦¬¨«

(è)Lã÷ ék Lã÷ íB÷îa eäìëàå åéðáìe ïøäàì äúéäå§¨«§¨Æ§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−§¨´¨®¦¿ŸÁ¤Á
ñ :íìBò-÷ç ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷̈«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«

i"yx£‰˙È‰Â∑היא מנחה ּבכלל הּתבּואה מן הּבא ּדבר ׁשּכל הּזאת, ׁשהּוא∑e‰ÏÎ‡Â.הּמנחה הּלחם, על מּוסב ¿»¿»ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ«¬»Àֶֶֶַַָ
זכר רמב"ן.לׁשֹון ְָָ

ÓÊ�‡ג ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò„ ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓƒ»»¿»À¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯Ùˆ „Ú ‡LÓ¯Ó Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ«¿«»≈«¬…≈«¿»««¿»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡¯È„z¿ƒ»¿«»»¿»≈

˜„Ìד ‡i�ÈˆBa ˙È ¯cÒÈ ‡˙ÈÎ„ ‡z¯�Ó ÏÚ«¿«¿»»ƒ»«¿«»ƒ«»√»
:‡¯È„z ÈÈ¿»¿ƒ»

ÔˆÈ¯bה È¯NÚ ‡z¯z d˙È ÈÙÈ˙Â ‡zÏÒ ·q˙Â¿ƒ«À¿»¿≈≈»««¿»∆¿≈¿ƒ»
:‡„Á ‡zˆÈ¯b È‰z ÔÈ�B¯ÒÚ ÔÈ¯z¿≈∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¬»

ÏÚו ‡¯„Ò ˙ÈL ÔÈ¯„Ò ÔÈz¯z ÔB‰˙È ÈeL˙e¿«ƒ»¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÈÎ„ ‡¯B˙t»»«¿»√»¿»

ÌÁÏÏז È‰˙e ‡˙ÈÎ„ ‡z�·Ï ‡¯„Ò ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«ƒ¿»¿À¿»»ƒ»¿≈ƒ¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡z¯k„‡Ï¿ƒ¿«¿»À¿»»√»¿»

dp¯cÒÈח ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡˙aL„ ‡ÓBÈa¿»¿«¿»¿»¿«¿»«¿¿ƒ≈
:ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ È�a Ì„˜ ÔÓ ‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»ƒ√»¿≈ƒ¿»≈¿«»»

˜LÈcט ¯˙‡a dpÏÎÈÂ È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰˙e¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿À≈«¬««ƒ
ÌÈ˜ ÈÈ„ ‡i�a¯wÓ dÏ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒ≈ƒÀ¿»«»«¿»¿«

:ÌÏÚ»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּצּבּור. ויביאּוה אֹותּה ׁשּיבּקׁשּו ÌLÂב), ְְִִִֶַַָָ¿»
(‡Î ÊÎ ˙BÓL)אתֹו יער אּלא: אמר לא עֹוד ¿ֲֶַַָָֹֹֹ

אֹו הּמנֹורה על ּבמׁשמע והיה וגֹו', ּובניו ְְְְְֲַַַַַָָָָָֹאהרן

היה ּכאׁשר ּתאבד אֹו ּתּׁשבר אם מנֹורה ְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹּבלא

(ּפסּוק ּבפרּוׁש אמר ועכׁשו הּגֹולה, מן ְְְְִֵַַַָָָָָּבׁשּובם

על אּלא ידליקּו ׁשּלא הּטהֹורה, הּמנרה על ְְְִֶֶַַַַַָָָֹֹד):

ּכאן): (ת"כ רּבֹותינּו ּומדרׁש הּטהֹורה. ְְְִֵַַַָָָמנֹורה

מנֹורה, ׁשל טהרּה על הּטהֹורה, הּמנֹורה ְְְֳֶַַַַָָָָָעל

את יער ּובצרֹורֹות. ּבקיסמים יסמכם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָֹֹׁשּלא

ויכניס. מּבחּוץ יתּקן ׁשּלא ה', לפני ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹהּנרֹות

ּבטמאה. אף ּתמיד, ּבׁשּבת. אף ְְְִִַַַָָָָֻּתמיד,

ׁשּכל הּזאת, הּמנחה ּולבניו. לאהרן והיתה ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ(ט)

הּוא. מנחה ּבכלל הּתבּואה מן הּבא ְְְִִִַַַָָָָָּדבר

ויּתכן רּׁש"י. לׁשֹון הּלחם. על מּוסב ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻואכלהּו,

ועל הּמערכֹות. מן אחת ּכל על והיתה ְְְֲִִַַַַַַָָָָּכי

עֹולם, ּברית ּולבניו לאהרן והיתה האמת, ְְְְְֱֲִֶֶֶַָָָָָָֹּדר

והּׁשלֹום החּיים אּתֹו היתה ּבריתי :ְְְְִִִִֶֶַַַָָָּכדר

ה). ב ְִַָ(מלאכי



`xenנו zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k ycew zayl inei xeriy

(é)CBúa éøöî Léà-ïa àeäå úéìàøNé äMà-ïa àöiå©¥¥Æ¤¦¨´¦§§¥¦½§Æ¤¦´¦§¦½§−
:éìàøNiä Léàå úéìàøNiä ïa äðçna eöpiå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½¤µ©¦§§¥¦½§¦−©¦§§¥¦«

i"yx£˙ÈÏ‡¯NÈ ‰M‡ŒÔa ‡ˆiÂ∑(ת"כ)מּפרׁשה אֹומר: ּברכיה רּבי יצא, מעֹולמֹו אֹומר: לוי רּבי יצא? מהיכן «≈≈∆ƒ»ƒ¿¿≈ƒְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ
ׁשל צֹוננת ּפת ׁשּמא יֹום, ּבכל חּמה ּפת לאכל הּמל ּדר יערכּנּו", הּׁשּבת "ּביֹום ואמר: לגלג יצא; ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּלמעלה
אמרּו ּדן, מחנה ּבתֹו אהלֹו לּטע ּבא מחּיב: יצא מׁשה ׁשל ּדינֹו מּבית אמרה: ּומתניתא ּבתמיהה. ימים? ְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻּתׁשעה

לֹו: אמרּו אני! ּדן מּבני להם: אמר לכאן? ּטיב מה ב)לֹו: נכנס(במדבר ּכתיב. אבתם" לבית באתת עלּֿדגלֹו "איׁש : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
וגּדף עמד מחּיב; ויצא מׁשה ׁשל ּדינֹו È¯ˆÓ.לבית LÈ‡ŒÔa∑מׁשה ׁשהרג הּמצרי Ï‡¯NÈ.הּוא È�a CB˙a∑ ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ∆ƒƒ¿ƒְִִֶֶַַָֹ¿¿≈ƒ¿»≈

ׁשּנתּגּיר Ána�‰.מלּמד eˆpiÂ∑הּמחנה עסקי ‰ÈÏ‡¯Ni.על LÈ‡Â∑אהלֹו מּטע ּבֹו ׁשּמחה ׁשּכנגּדֹו, רמב"ן.זה ְְִֵֵֶַַ«ƒ»««¬∆ְֲִֵֶַַַ¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒְְֳִִֶֶֶֶַָָ

(àé)eàéáiå ìl÷éå íMä-úà úéìàøNiä äMàä-ïa áwiåÂ©¦ÂŸ¤¨«¦¨̧©¦§§¥¦³¤©¥Æ©§©¥½©¨¦¬
:ïã-ähîì éøác-úa úéîìL Bnà íLå äLî-ìà BúàŸ−¤¤®§¥¬¦²§Ÿ¦¬©¦§¦−§©¥¨«

i"yx£·wiÂ∑,"ּופרׁש" פז)ּכתרּגּומֹו: מּסיני(סנהדרין ׁשּׁשמע המפרׁש ׁשם והּוא וגּדף, המיחד ׁשם ‡Bn.ׁשּנקב ÌLÂ «ƒ…ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ¿≈ƒ
È¯·cŒ˙a ˙ÈÓÏL∑ׁשל זֹונהׁשבחן היתה לבּדה ׁשהיא לֹומר לזֹו, הּכתּוב ׁשּפרסמּה ּדהות∑ÈÓÏL˙.יׂשראל ¿…ƒ«ƒ¿ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ¿…ƒֲַָ

הּכל ּבׁשלֹום ׁשֹואלת ּבדברים, מפטּפטת עליכֹון'! 'ׁשלם ,'על 'ׁשלם ,'על 'ׁשלם ּדּברנית∑È¯·cŒ˙a.ּפטּפטה: ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ«ƒ¿ƒְִַָ
קלקלה לפיכ אדם, ּכל עם מדּברת לׁשבטֹו.∑Ô„Œ‰hÓÏ.היתה, ּגנאי לאביו, ּגנאי לֹו, ּגנאי ּגֹורם ׁשהרׁשע מּגיד ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָ¿«≈»ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבֹו לא)ּכּיֹוצא לׁשבטֹו(שמות ׁשבח לאביו, ׁשבח לֹו, ׁשבח למּטהֿדן", אחיסמ ּבן "אהליאב :. ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(áé)ô :ýåýé ét-ìò íäì Løôì øîLna eäçépiå©©¦ª−©¦§¨®¦§¬¨¤−©¦¬§Ÿ̈«
i"yx£e‰ÁÈpiÂ∑;אחד ּבפרק היּו ׁשּׁשניהם עּמֹו, מקֹוׁשׁש הּניחּו ולא עח)לבּדֹו ּבמיתה,(סנהדרין ׁשהמקֹוׁשׁש היּו ויֹודעים ««ƒÀְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

לא)ׁשּנאמר נאמר(שמות לכ מיתה, ּבאיזֹו להם ּפרׁש לא אבל יּומת", מֹות "מחּלליה לד): טו פרׁש(במדבר לא "ּכי : ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
לאו אם מיתה חּיב אם יֹודעים היּו ׁשּלא להם", "לפרׁש אֹומר: הּוא ּבמקּלל אבל לֹו"; .מהּֿיעׂשה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz qgpt t"y zgiy)

ה' ּפי על להם לפרׂש ּבמׁשמר יב)וּיּניחּוהּו ׁשהיה(כד, זמן "ׁשּכל רׁש"י: מפרׁש לכם" ה' יצּוה מה ואׁשמעה "עמדּו הּפסּוק על ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לֹומר, ויׁש מּיד. זאת לברר יכֹול היה מׁשה והרי ענׁשֹו, ׁשּיתּברר עד המקּלל את ּכלאּו לּמה וקׁשה: הּׁשכינה". עם מדּבר היה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹרֹוצה,

מׁשה צּפה טֹובה,ׁשּׁשם ּבענׁש,לבׂשֹורה מדּבר ּכאן ואּלּו ה'. את וׁשאל מהר לכן הּפסח; להקרבת נֹוסף מֹועד ׁשּיׁש ה' הֹודעת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ּלעׂשֹות. מה לֹו יֹורה ׁשה' עד ּבמעצר הסּתּפק ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָולכן

b·¯י ¯a ‡e‰Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ ¯a ˜Ù�e¿««ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿«
¯a ‡˙È¯LÓa Bˆ�e Ï‡¯NÈ È�a B‚a ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿¿≈ƒ¿»≈¿¿«¿ƒ»«

:Ï‡¯NÈ ¯a ‡¯·‚Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ¿»≈

Êb¯‡Âיא ‡ÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ ¯a L¯Ùe»≈«ƒ¿»«ƒ¿»≈»¿»¿«¿≈
˙ÈÓÏL dn‡ ÌeLÂ ‰LÓ ˙ÂÏ d˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»≈¿»…∆¿ƒ≈¿…ƒ

:Ô„„ ‡Ë·LÏ È¯·c ˙a«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»

ÔB‰Ïיב L¯t˙Èc „Ú ‡¯hÓ ˙È·a È‰B¯q‡Â¿«¿ƒ¿≈«¿»«¿ƒ¿»«¿
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ«¿≈«≈¿»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבתֹו וּיצא טעמֹו יׂשראלית. אּׁשה ּבן וּיצא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ(י)

(אסּתר העיר ּבתֹו וּיצא וכן: יׂשראל, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָּבני

א) אלד מֹוׁשבֹו מּמקֹום אֹו מּביתֹו יצא ּכי ,ְִִִֵֶָָָ

מּמקֹומֹו אֹו מאהלֹו יצא זה וכן העיר, ְְֳִִֵֵֶָָָָּתֹו

ּכי ּבּמחנה, וטעם ׁשם. וּיּנצּו העם ּבתֹו ְְֲִִֶַַַַַָָָָָּובא

ותפׂשּו רּבים וׁשמעּו ּבּמחנה, הּמריבה ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָהיתה

הזּכיר וטעם האהלה. מׁשה אל אתֹו וּיביאּו ְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּבֹו

מעלה ׁשל מּפרׁשה האֹומר ּכדברי ּבכאן, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָזה

אּׁשי על ּבׂשפתיו חטא ּכי ג), לב (ויק"ר ְִִִֵַָָָָָָיצא

ׁשניהם, וּיּנצּו הּיׂשראלי, האיׁש והֹוכיחֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָה'

ּבנפׁשֹו. וקּלל אּפֹו ְְְִִֵַַַַוּיחר

,ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡Â ˙ÈÏ‡¯Ni‰ Ôa ÌÚËÂ¿««∆«ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
יׂשראל ּבת על הּבא הּגֹוי ּכי ְְִִֵַַַַָָלהֹורֹות

ׁשּפסקנּו ּפי על ואף יׂשראלי. אינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּולד

יׂשראל ּבת על הּבא ּדגֹוי מה.) (יבמֹות ְְְְִֵַַַַָָָָָּבּגמרא

הרי איׁש, ּבאׁשת ּבין ּבפנּויה ּבין ּכׁשר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהּולד

ׁשהּוא הּולד את מזהמין מז.) (ּבכֹורֹות ְְְֲִֵֶַַָָָאמרּו

ּבׁשמֹו יׂשראלי ׁשאינֹו ׁשּכן וכל לכהּנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֻּפגּום

ּכי: הארץ, ּובנחלת ּבּדגלים הּיחס ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָלענין

כו (ּבּמדּבר ּבהן ּכתּוב אבתם מּטֹות ְְֲִִֶַַָָָָֹלׁשמֹות

נה).

‰Óeּבני ּבתֹו (ּכאן): ּכהנים ּבתֹורת ּׁשאמר «ְְְֲִֵֶַַָָֹ

ׁשּיצטר אינֹו ׁשּנתּגּיר, מלּמד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיׂשראל,

לברית ׁשּנכנסּו יׂשראל ּככל אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָּבגרּות,

מּתן ּבׁשעת ּדמים והרצאת ּוטבילה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָּבמילה

ׁשהל לֹומר נתּכּונּו אבל ט.), (ּכריתֹות ְְְֲִִֶַַַָָָּתֹורה

ּבתֹו טעם: וזה ּביׂשראל. ונדּבק אּמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָאחרי

ללכת רצה ולא עּמהם ׁשהיה יׂשראל, ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּבני

ּׁשאמרּו מה וכן מצרי. להיֹות אביו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָאחרי

(ּכאן): ּכהנים היּוּבתֹורת ׁשּלא ּפי על אף ְֲִִֶַַַָָֹֹ

ּכדברי ּכממזר, היה הּוא ׁשעה ּבאֹותּה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָממזרים

ּכׁשר. הּולד והלכה ׁשנּויה, היא ְֲִִֵַַָָָָָָָיחיד

ÌÈ˙Ù¯v‰Âמּפני הּגרּות טעם ּכי אֹומרים ¿«»¿»ƒְְִִִֵֵַַַ

והיה ּתֹורה, מּתן קדם ְֶֶַַָָָָָֹׁשהיה

(יבמֹות ּׁשאמרּו מּמה הּזכר, אחר ליל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָמׁשּפטֹו

נֹולד וכאׁשר הּזכר, אחר הל ּבאּמֹות ְֲֶַַַַַַָָָָֻעח:)

אבל ּבדינֹו, היה מצרי ּכי אֹותֹו מלּו לא ְְֲִִִִֶָָָָֹזה

ונּמֹול. לדעּתֹו נתּגּיר ְְְְְִִֵֶַַַָּכׁשּגדל

ÔÈ‡Âּבּברית אברהם ׁשּבא מעת ּכי ,ּכ ּדעּתי ¿≈ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּוכמֹו יתחּׁשבּו, לא ּובּגֹוים יׂשראל, ְְְְִִִֵַַָָֹהיּו

יׂשראל ודילמא יח.): (קּדּוׁשין ּבעׂשו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשאמר

מּתן לאחר אם הּדבר, וחמר וקל ׁשאני. ְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹמּומר

מחּיבי אברהם ּבת על הּבא ׁשהּכּותי ְִֵֵֶַַַַַַָָָָָּתֹורה

טהֹורה מקוה היא קּדּוׁשין ּבּה לֹו ואין ְְְִִִִִֵֶָָָלאוין

לא ּכמֹוה, להיֹות ולדּה את להכׁשיר ְְְְִִֵַָָָָָֹֻלאּמֹות

ולדּה מטהרת ׁשּתהא הּתֹורה קדם ׁשּכן ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכל

אברהם, ׁשל ּכזרעֹו ּבמילה לחּיבֹו ּכמֹוה ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָלהיֹות

יׂשראל. ּבני מּכלל ְְְְְִִִֵֵֶַָויהיה

xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k ycew zayl inei xeriy

(âé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãé)-ìë eëîñå äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà àöBä¥´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½§¨«§¯¨
:äãòä-ìk Búà eîâøå BLàø-ìò íäéãé-úà íéòîMä©«Ÿ§¦²¤§¥¤−©Ÿ®§¨«§¬Ÿ−¨¨«¥¨«

i"yx£ÌÈÚÓM‰∑העדים הּדּינים∑Ïk.אּלּו את נענׁשים∑‡˙Ì‰È„ÈŒ.להביא אנּו ואין ,ּבראׁש ּדמ' לֹו: אֹומרים «…¿ƒִֵֵָ»ְִִֶַַָָ∆¿≈∆ְְְְְֱִִֵֶָָָֹ
!'ל ּגרמּת ׁשאּתה ,ּבמיתת.‰„Ú‰ŒÏk∑(ת"כ)ּכמֹותֹו אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן העדה, ּכל .ּבמעמד ְְְְִֶַַָָָָ»»≈»ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(166 'nr f zegiy ihewl)

העדה ּכל אֹותֹו ורגמּו . . לּמחנה מחּוץ אל המקּלל את יד)הֹוצא העדה(כד, ּכל התחיל(רש"י)ּבמעמד המקּלל ׁשל חטאֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

אהלֹו את להקים רצה מצרי איׁש ּבן היֹותֹו אף ׁשעל ּבסקילהּבתֹוְךּבכְך, נענׁש ּכְך ועל העדה. ׁשל לחלק להפְך ּובכְך יׂשראל, מחנה ְְְְְְְְְֱֱֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

מּדה.מחּוץ ּכנגד מּדה – העדה ּבמעמד לּמחנה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

(åè)ìl÷é-ék Léà Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦¬¦²¦«§©¥¬
:Bàèç àNðå åéäìà¡Ÿ−̈§¨¨¬¤§«

i"yx£B‡ËÁ ‡N�Â∑התראה ּכׁשאין .ּבכרת, ¿»»∆¿ְְְֵֵֶַָָָ

(æè)äãòä-ìk Bá-eîbøé íBâø úîeé úBî ýåýé-íL á÷ðå§Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´½̈¨¬¦§§−¨¨«¥¨®
:úîeé íL Bá÷ða çøæàk øbk©¥Æ¨«¤§½̈§¨§¬¥−¨«

i"yx£ÌL ·˜�Â∑ּבכּנּוי המקּלל ולא הּׁשם, את ׁשּיפרׁש עד חּיב ּכמֹו∑Â�˜·.אינֹו קללה, ח)לׁשֹון כג "מה(במדבר : ¿…≈≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ¿…≈ְְְָָָ
.אּקב" ֶֹ

(æé):úîeé úBî íãà Lôð-ìk äké ék Léàå§¦¾¦¬©¤−¨¤´¤¨¨®−¨«

i"yx£‰kÈ Èk LÈ‡Â∑ׁשּנאמר יב)לפי כא מּנין?(שמות וקטן אּׁשה האיׁש, את ׁשהרג אּלא לי אין וגֹו'", איׁש "מּכה : ¿ƒƒ«∆ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
אדם" "ּכלֿנפׁש לֹומר: .ּתלמּוד ְֶֶַַָָָ

(çé):Lôð úçz Lôð äpîlLé äîäa-Lôð äkîeרמב"ן ©¥¬¤«¤§¥−̈§©§¤®¨¤−¤©¬©¨«¤

(èé)äNòé ïk äNò øLàk Búéîòa íeî ïzé-ék Léàå§¦¾¦«¦¥¬−©«£¦®©«£¤´¨½̈¥−¥¨¬¤
Bl: «

(ë)øLàk ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò øáL úçz øáL¤ µ¤©´©¤½¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®©«£¤̧
:Ba ïúpé ïk íãàa íeî ïzé¦¥¬Æ¨«¨½̈¥−¦¨¬¤«

i"yx£Ba Ô˙pÈ Ôk∑ּבֹו ּכתיב לכ ּכעבד, אֹותֹו ׁשמין ממֹון; ּתׁשלּומי אּלא מּמׁש, מּום נתינת ׁשאינֹו רּבֹותינּו ּפרׁשּו ≈ƒ»∆ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ליד מּיד הּנתּון ּדבר – 'נתינה' .לׁשֹון ְְְִִַָָָָָָ

(àë):úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨¨−¨«

i"yx£‰pÓlLÈ ‰Ó‰· ‰kÓe∑חּבּורה ּבּה ּבעֹוׂשה ּדּבר וכאן ּבהמה, ּבהֹורג ּדּבר ÓeÈ˙.למעלה Ì„‡ ‰kÓe∑ «≈¿≈»¿«¿∆»ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ«≈»»»
למּכה להּקיׁשֹו ּובא הּכתּוב, ּדּבר ואּמֹו אביו ּובמּכה "נפׁש". ּכאן נאמר ׁשּלא חּבּורה, ּבֹו עׂשה אּלא הרגֹו לא ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאפּלּו
ׁשהמקּללֹו ׁשּמצינּו לפי מיתה: אחר למּכה ּפרט מחּיים, ואּמֹו, אביו מּכה אף מחּיים, ּבהמה, ּמּכה מה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּבהמה:

ÓÈÓÏ¯:יג ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔeÎÓÒÈÂיד ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ Êb¯‡c ˙È ˜t‡«≈»¿«¿≈¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿¿
ÔeÓb¯ÈÂ dLÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È eÚÓL Èc Ïk»ƒ¿»»¿≈«≈≈¿ƒ¿¿

:‡zL�k Ïk d˙È»≈»¿ƒ¿»

Ècטו ¯·b ¯·b ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ È�a ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¿«ƒ
:d·BÁ Ïa˜ÈÂ d‰Ï‡ Ì„˜ Êb¯È«¿≈√»¡»≈ƒ«≈≈

Ìb¯Óטז ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È ÈÈ„ ‡ÓL L¯Ù È„Â¿ƒ»≈¿»«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈ƒ¿«
‡·ÈvÈk ‡¯Bi‚k ‡zL�k Ïk da ÔeÓb¯Èƒ¿¿≈»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«ƒ»

:ÏË˜˙È ‡ÓL d˙eL¯Ùa¿»»≈¿»ƒ¿¿≈

„‡�L‡יז ‡LÙ� Ïk ÏBË˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ¿»«¿»«¬»»
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

�ÏBË˜È„e‡LÙיח dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa LÙ� ¿ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿ƒ««¿»
:‡LÙ� ÛÏÁ¬««¿»

Ú·„יט È„ ‡Ók d¯·Áa ‡ÓeÓ ÔzÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ≈»¿«¿≈¿»ƒ¬«
:dÏ „·Ú˙È Ôk≈ƒ¿¬∆≈

pL‡כ ‡�ÈÚ ÛÏÁ ‡�ÈÚ ‡¯·z ÛÏÁ ‡¯·z«¿»√««¿»≈»√«≈»ƒ»
Ôk ‡L�‡a ‡ÓeÓ ÔzÈ È„ ‡Ók ‡pL ÛÏÁ√«ƒ»¿»ƒƒ≈»«¬»»≈

:da ·‰È˙Èƒ¿¿∆≈

‡�L‡כא ÏBË˜È„e dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa ÏBË˜È„e¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿ƒ«¿ƒ¿¬»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתחת ׁשבר וכן: לֹו. עׂשה אׁשר הּנזק ּבׁשוי ּדמים לֹו ׁשּיׁשּלם אבל ּכבהמּתֹו, ּבהמה לֹו לקנֹות ׁשּיצטר מּמׁש, ּבּבהמה נפׁש ּתחת נפׁש אין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ(יח)

פג:). (ב"ק רּבֹותינּו ּדעת על כ) (ּבּפסּוק עין ּתחת עין ְִִֵֶֶַַַַַַַַָׁשבר



נז xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k ycew zayl inei xeriy

(âé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãé)-ìë eëîñå äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà àöBä¥´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½§¨«§¯¨
:äãòä-ìk Búà eîâøå BLàø-ìò íäéãé-úà íéòîMä©«Ÿ§¦²¤§¥¤−©Ÿ®§¨«§¬Ÿ−¨¨«¥¨«

i"yx£ÌÈÚÓM‰∑העדים הּדּינים∑Ïk.אּלּו את נענׁשים∑‡˙Ì‰È„ÈŒ.להביא אנּו ואין ,ּבראׁש ּדמ' לֹו: אֹומרים «…¿ƒִֵֵָ»ְִִֶַַָָ∆¿≈∆ְְְְְֱִִֵֶָָָֹ
!'ל ּגרמּת ׁשאּתה ,ּבמיתת.‰„Ú‰ŒÏk∑(ת"כ)ּכמֹותֹו אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן העדה, ּכל .ּבמעמד ְְְְִֶַַָָָָ»»≈»ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(166 'nr f zegiy ihewl)

העדה ּכל אֹותֹו ורגמּו . . לּמחנה מחּוץ אל המקּלל את יד)הֹוצא העדה(כד, ּכל התחיל(רש"י)ּבמעמד המקּלל ׁשל חטאֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

אהלֹו את להקים רצה מצרי איׁש ּבן היֹותֹו אף ׁשעל ּבסקילהּבתֹוְךּבכְך, נענׁש ּכְך ועל העדה. ׁשל לחלק להפְך ּובכְך יׂשראל, מחנה ְְְְְְְְְֱֱֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

מּדה.מחּוץ ּכנגד מּדה – העדה ּבמעמד לּמחנה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

(åè)ìl÷é-ék Léà Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦¬¦²¦«§©¥¬
:Bàèç àNðå åéäìà¡Ÿ−̈§¨¨¬¤§«

i"yx£B‡ËÁ ‡N�Â∑התראה ּכׁשאין .ּבכרת, ¿»»∆¿ְְְֵֵֶַָָָ

(æè)äãòä-ìk Bá-eîbøé íBâø úîeé úBî ýåýé-íL á÷ðå§Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´½̈¨¬¦§§−¨¨«¥¨®
:úîeé íL Bá÷ða çøæàk øbk©¥Æ¨«¤§½̈§¨§¬¥−¨«

i"yx£ÌL ·˜�Â∑ּבכּנּוי המקּלל ולא הּׁשם, את ׁשּיפרׁש עד חּיב ּכמֹו∑Â�˜·.אינֹו קללה, ח)לׁשֹון כג "מה(במדבר : ¿…≈≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ¿…≈ְְְָָָ
.אּקב" ֶֹ

(æé):úîeé úBî íãà Lôð-ìk äké ék Léàå§¦¾¦¬©¤−¨¤´¤¨¨®−¨«

i"yx£‰kÈ Èk LÈ‡Â∑ׁשּנאמר יב)לפי כא מּנין?(שמות וקטן אּׁשה האיׁש, את ׁשהרג אּלא לי אין וגֹו'", איׁש "מּכה : ¿ƒƒ«∆ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
אדם" "ּכלֿנפׁש לֹומר: .ּתלמּוד ְֶֶַַָָָ

(çé):Lôð úçz Lôð äpîlLé äîäa-Lôð äkîeרמב"ן ©¥¬¤«¤§¥−̈§©§¤®¨¤−¤©¬©¨«¤

(èé)äNòé ïk äNò øLàk Búéîòa íeî ïzé-ék Léàå§¦¾¦«¦¥¬−©«£¦®©«£¤´¨½̈¥−¥¨¬¤
Bl: «

(ë)øLàk ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò øáL úçz øáL¤ µ¤©´©¤½¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®©«£¤̧
:Ba ïúpé ïk íãàa íeî ïzé¦¥¬Æ¨«¨½̈¥−¦¨¬¤«

i"yx£Ba Ô˙pÈ Ôk∑ּבֹו ּכתיב לכ ּכעבד, אֹותֹו ׁשמין ממֹון; ּתׁשלּומי אּלא מּמׁש, מּום נתינת ׁשאינֹו רּבֹותינּו ּפרׁשּו ≈ƒ»∆ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ליד מּיד הּנתּון ּדבר – 'נתינה' .לׁשֹון ְְְִִַָָָָָָ

(àë):úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨¨−¨«

i"yx£‰pÓlLÈ ‰Ó‰· ‰kÓe∑חּבּורה ּבּה ּבעֹוׂשה ּדּבר וכאן ּבהמה, ּבהֹורג ּדּבר ÓeÈ˙.למעלה Ì„‡ ‰kÓe∑ «≈¿≈»¿«¿∆»ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ«≈»»»
למּכה להּקיׁשֹו ּובא הּכתּוב, ּדּבר ואּמֹו אביו ּובמּכה "נפׁש". ּכאן נאמר ׁשּלא חּבּורה, ּבֹו עׂשה אּלא הרגֹו לא ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאפּלּו
ׁשהמקּללֹו ׁשּמצינּו לפי מיתה: אחר למּכה ּפרט מחּיים, ואּמֹו, אביו מּכה אף מחּיים, ּבהמה, ּמּכה מה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּבהמה:

ÓÈÓÏ¯:יג ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔeÎÓÒÈÂיד ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ Êb¯‡c ˙È ˜t‡«≈»¿«¿≈¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿¿
ÔeÓb¯ÈÂ dLÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È eÚÓL Èc Ïk»ƒ¿»»¿≈«≈≈¿ƒ¿¿

:‡zL�k Ïk d˙È»≈»¿ƒ¿»

Ècטו ¯·b ¯·b ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ È�a ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¿«ƒ
:d·BÁ Ïa˜ÈÂ d‰Ï‡ Ì„˜ Êb¯È«¿≈√»¡»≈ƒ«≈≈

Ìb¯Óטז ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È ÈÈ„ ‡ÓL L¯Ù È„Â¿ƒ»≈¿»«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈ƒ¿«
‡·ÈvÈk ‡¯Bi‚k ‡zL�k Ïk da ÔeÓb¯Èƒ¿¿≈»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«ƒ»

:ÏË˜˙È ‡ÓL d˙eL¯Ùa¿»»≈¿»ƒ¿¿≈

„‡�L‡יז ‡LÙ� Ïk ÏBË˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ¿»«¿»«¬»»
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

�ÏBË˜È„e‡LÙיח dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa LÙ� ¿ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿ƒ««¿»
:‡LÙ� ÛÏÁ¬««¿»

Ú·„יט È„ ‡Ók d¯·Áa ‡ÓeÓ ÔzÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ≈»¿«¿≈¿»ƒ¬«
:dÏ „·Ú˙È Ôk≈ƒ¿¬∆≈

pL‡כ ‡�ÈÚ ÛÏÁ ‡�ÈÚ ‡¯·z ÛÏÁ ‡¯·z«¿»√««¿»≈»√«≈»ƒ»
Ôk ‡L�‡a ‡ÓeÓ ÔzÈ È„ ‡Ók ‡pL ÛÏÁ√«ƒ»¿»ƒƒ≈»«¬»»≈

:da ·‰È˙Èƒ¿¿∆≈

‡�L‡כא ÏBË˜È„e dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa ÏBË˜È„e¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿ƒ«¿ƒ¿¬»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתחת ׁשבר וכן: לֹו. עׂשה אׁשר הּנזק ּבׁשוי ּדמים לֹו ׁשּיׁשּלם אבל ּכבהמּתֹו, ּבהמה לֹו לקנֹות ׁשּיצטר מּמׁש, ּבּבהמה נפׁש ּתחת נפׁש אין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ(יח)

פג:). (ב"ק רּבֹותינּו ּדעת על כ) (ּבּפסּוק עין ּתחת עין ְִִֵֶֶַַַַַַַַָׁשבר



`xenנח zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k ycew zayl inei xeriy

מּכה אף ּתׁשלּומין, אין חבלה אין ׁשאם ּבחּבלה, ּבבהמה ּומה ׁשּפטּור; ּבּמּכה, לֹומר הצר חּיב, מיתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻלאחר
חּבּורה ּבהם ׁשּיעׂשה עד חּיב אינֹו ואּמֹו .אביו ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

(áë)éðà ék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà ètLî¦§©³¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§¨−¦«§¤®¦²£¦¬
:íëéäìà ýåýé§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡∑הּגרים על ׁשמי מיחד אני ּכ עליכם, ׁשמי מיחד ׁשאני ּכׁשם ּכּלכם; .אלהי ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

(âë)ìl÷îä-úà eàéöBiå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤»¤§¥´¦§¨¥¼©¦´¤©«§©¥À
eNò ìàøNé-éðáe ïáà Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ−¨®¤§¥«¦§¨¥´¨½

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£eNÚ Ï‡¯NÈ È�·e∑:ּותלּיה רגימה ּדחּיה, אחר: ּבמקֹום ּבסקילה האמּורה הּמצוה רמב"ןּכל ¿≈ƒ¿»≈»ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָ

סימן. עוזיא"ל פסוקים, אמורקכ"ד פרשת חסלת

È‰Èכב ‡·ÈvÈÎ ‡¯Bi‚k ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡�Ècƒ»¬»¿≈¿¿ƒ»¿«ƒ»¿≈
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬

È˙כג e˜Èt‡Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ»
‡�·‡ d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ Êb¯‡c¿«¿≈¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»»≈«¿»
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·Ú Ï‡¯NÈ È�·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿»ƒ«ƒ¿»»

Ù Ù Ù :‰LÓ…∆

æô÷ 'îòá äñôãð øåîà úùøôì äøèôä

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

את ה' צּוה ּכאׁשר עׂשּו יׂשראל ּובני ְְֲִִֵֵֶֶַָָָ(כג)

אף לּדחּיה אף לּסמיכה אף ְְִִֶַַַַַָָמׁשה.

ּתֹורת העץ. על נבלתֹו ּתלין ללא אף ְְְִִִֵַַַַָָָָֹלּתלּיה

ּבפׁשּוטֹו אמר אברהם ורּבי (ּכאן). ְְְֲִִִַַַָָָָֹּכהנים

הּזה ּכּמׁשּפט והלאה הּיֹום מאֹותֹו עׂשּו ְְִִֵֶַַַָָָָָּכי

ֵַּבחֹובל.

B�È‡Â,ּופׁשּוטֹו העתיד. על ּכתּוב ׁשּיהיה נכֹון ¿≈ְְִִֶֶֶַָָָ

יׂשראלוּירּגמּו ּבני עׂשּו ּכי אבן אתֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ

יכּפל ּכן ּכי מׁשה, את ה' צּוה אׁשר ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹהּמצוה

ׁשּנאמר ּכמֹו הּׁשם, מצֹות הּׁשֹומרים ְְְְֱִִֵֶֶַַַָּבכל

ׁשאמר ּוכמֹו כח), יב (ׁשמֹות הּפסח ְְְֶֶַַַַָָָּבפרׁשת

ּבני וּיעׂשּו נד): א (ּבּמדּבר הּפקּודים ְְְְֲִִֵַַַַַָָָּבפרׁשת

עׂשּו, ּכן מׁשה את ה' צּוה אׁשר ּככל ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹיׂשראל

מׁשה וּיעׂש כו) יז (ׁשם הּנׂשיאים: ּבמּטֹות ְְְִִֵֶַַַַַָוכן

עׂשה. ּכן אתֹו ה' צּוה ֲִֵֶַָָָֹּכאׁשר

ÔBÎp‰Âּבתחּלה ׁשּפרט מּפני ּבכאן, ּבעיני ¿«»ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

יׂשראל ּובני ואמר חזר ּכן ואחר ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהּסקילה

ּדּבר ּכאׁשר ּכי לֹומר הּכתּוב טעם ּכי ֲִִִֵֶַַַַַָָעׂשּו,

את מּיד הֹוציאּו יׂשראל ּבני אל ְְִִִֵֵֵֶֶָָמׁשה

ּבני ּכל ּכן ועׂשּו אֹותֹו, ורגמּו ְְְְְֵֵֵַַָָָהמקּלל

הּׁשם צּוה ּכאׁשר ולעׂשֹות לׁשמר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹיׂשראל

ׁשּנצה הּמצרי ּבן לׂשנאת ולא מׁשה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹאת

מּתֹוכם. הּפגּום לבער אּלא הּיׂשראלי, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָעם



נט

לשבוע פרשת אמור תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ד אייר
פרק כ

מפרק עב
עד סוף פרק עו 

יום רביעי - י"ז אייר
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שני - ט"ו אייר
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח אייר
פרק כ

מפרק פח
עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז אייר
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט אייר
מפרק צ

עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' אייר
פרק כ 

מפרק צז עד סוף פרק קג

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 



`xiiס c"i oey`x mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר י"ד ראשון יום
פרקמח ,fq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øùàë äðäå çî ÷øô,134 'nr cr.ïøå÷îì åøæçéå

.çî ÷øtipal d"awd d`xdy dad`d zece` ,epcnly dnl jynda ¤¤
d"awdy ,mcewd wxta ,owfd epax xiaqd ,mixvn z`ivi zrya l`xyi

mei lk zygxzny ,zeipgexa mixvn z`ivi zrya mb ef dad` ,d`xn

dad` icedia zelble "miptd mink" xxerl ,ef dad` lre ± icedi ly eytpa

,g"n wxta .d"awdl dlecb

xiaqi ,cenll micner ep` eze`

llbay myky ,owfd epax

mvnv ,l`xyi ipal ezad`

,envr z` lekiak d"awd

,rixtny dn lk z` wigxde

mlerd z`ixal mewn zzl ick

miiwi icedi ea ,mler ± dfd

icedi lr ,jk ± zeevne dxez

cvn ± "miptl miptd mink"

mvnvl ,d"awdl ezad`

,zerxtdd lk z` wigxdle

opyiy ,zeipevigde zeiniptd

.'d z` ezcearl

ïðBaúé øLàk ,äpäå§¦¥©£¤¦§¥
óBñ-ïéà úlãâa ìékNnä©©§¦¦§ª©¥
BîLk ék ,àeä-Ceøa± ¨¦¦§

,"seq oi`"ïéà ¯ àeä ïk¥¥
ììk úéìëúå õ÷ ïéàå óBñ§¥¥§©§¦§¨

¯ ,èeLtä BðBöøa Cøaúé epnî èMtúnä úeiçå øBàì:xnelk §§©©¦§©¥¦¤¦§¨¥¦§©¨
zelabdd lk eiabl zeniiw `le ihxt xcb lkn hyten ely oevxd

,`xap ly epevx lyãçéîe,oevxd ±Cøaúé Búeîöòå Búeäîa §ª¨§¨§©§¦§¨¥
.ãeçiä úéìëúa,jxazi ez`n mikynpd zeigde xe`d :xnelk ± §©§¦©¦

df xe` oi` ± mze` diigi `edye ,milaben zenler epnn exveeiy

"xe`"a dlrn ,cg` cvn ,dpyi ,`xapa ,dhnl :`xapa xe`d enk

cne mvnevn "rty") "rty" iabl± rtyd lawnl m`zda ce

lkyd zrtyd dcecn ,cinlzl lky rityn axyk :dnbecle

jxca xi`nd "xe`" ,eli`e .lawl leki cinlzdy dn itl m`zda

oexqg yi ,`qib jci`n ,j` ± (mvnevn epi` ± xe`ndn `linn

,xe`nd dvex jky iptn xi`n epi` `ed ,gxkda `a `edy ,xe`a

xe`l yi ,dlrnl mxa .xe` epnn jynp ,xe`n miiwy oeikn m` ik

dlrndxi`nd xe`ay oexqgd ea oi` j` ,mvnevn epi`y ,xe`ay

,xi`dl dlrnl oevxde .oevxa dlrnl jynp `ed `l` ,gxkda

efi`ae dnk cr ,mevnve xepiv `ed oevxdy ,`xapd lv` enk epi`

zenilyde dlrnd wx zniiw dlrnly oevxa eli`e ,jynii dcn

oevxa yiy mevnvde xcbd ea oi` la` ,gxkda epi`y ,oevxay

(z`f lka ,oevxa jynp `edy zexnl) dlrnl xe`dy ,jk .`xapd

.seq oi` `ed (lekiak envr d"awd) xe`ndy enk ,seq oi` `ed

zenler epnn eedziy xyt` i` ± seq oi` `ed xe`dy oeeikne

ick ,xe`a minevnvl mikixv eid jk myl .milaben mi`xape

:oldl xiaqiy itke ± mi`xape zenler epnn xveeidl elkeiyelàå§¦
ìzLä äúéäéìa àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî úBîìBòä úeìL ¨§¨¦§©§§¨¨¥¥¨§¦

älò Cøãa äâøãîì äâøãnî úBâøãnä øãñk ÷ø ,íéöeöîö¦§¦©§¥¤©©§¥¦©§¥¨§©§¥¨§¤¤¦¨
Y ìeìòådbixcnl daiqe dlir deedn dpeilrd dbixcndy §¨

"lelr"d `idy ,dpezgzd

,"aaeqn"d) "dlir"dn

.("daiq"dn d`vezd

izyl yi "lelre dlir"a

oia qgie zekiiy ,zebixcnd

:lynl .dipyl zg`

daygnd ,xeaice daygn

`edy xeaicl "dlir"d `id

daygndn ,oky ,"lelr"d

,mcewn da xdxdn `edy

xeaicd okn xg`l `a

daygn ,okae .xacn `edy

,xeaicn dlrnl mpn` `id

daygnl yi z`f lka j`

mb oky ,xeaicl zekiiy

zeize`n zakxen daygn

xacd zernyn .xeaic enk

`ad) lelrdy ,`eti` ,`id

mieqn qgia miiw (dlird on

qgia epi`y lelr xveeiy xyt` i` ,lelre dlir jxcae) dlirl

jxazi ez`n mikynpd zeigde xe`dny oeeik .(dlirl edylk

df oi`y o`kn ± leab ilra mi`xap mieedzn ,seq oi` ly ote`a

- ok did eli` ixdy ,lelre dlir ly xcqaäfä íìBòä äéä àìŸ¨¨¨¨©¤
àeäL Bîk ììk àøáð¯ ,úéìëúå ìeáb úðéçáa äzòxac lky ¦§¨§¨§¤©¨¦§¦©§§©§¦

:seqe leab el yi÷"ú Cìäî òé÷øì õøàäî,ze`n yng ±äðL1, ¥¨¨¤¨¨¦©©£©¨¨
¯,dpy ze`n yng ly dlabd jka yi ixdòé÷ø ìk ïéa ïëå§¥¥¨¨¦©

¯ ,òé÷øì,dpy ze`n yng jldn.òé÷øå òé÷ø ìk éáò ïëå± §¨¦©§¥¢¦¨¨¦©§¨¦©
;dfd mlerd z` deedn xen`d lk ± dpy ze`n yng jldnelôàå©£¦

íéìBãbä íé÷écvä úBîLð øBãî ¯ ïBéìòä ïãò ïâå àaä íìBò¨©¨§©¥¤¨¤§§¦§©©¦¦©§¦
éøö ïéàå ,ïîöò úBîLpäå ¯úðéçáa ïä ¯ íéëàìnä øîBì C §©§¨©§¨§¥¨¦©©©§¨¦¥¦§¦©

¯ ,úéìëúå ìeábh"ltx l"pky s`e" :`"hily x"enc` w"k zxrd §§©§¦
."dyw `l ± d"a q"`e`n oibiyne oipdpe 'd lr mibprzn zenypd ±

ïúâOäì ìeáb Lé ék,mzpade ±àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa ¦¥§§©¨¨¨§¥¨
¯ ,'eë úòc-äðéa-äîëç úeLaìúäa ïäéìò øéànäici lr ©¥¦£¥¤§¦§©§¨§¨¦¨©©

ly zrcÎdpiaÎdnkg zexitqa yalzn `ed jexa seq oi` xe`y

dbyd (mik`lne zenyp) mler eze` ly mi`xapl yi ,mlerd

.zlaben `id mzbydy `l` ± seq oi` zelcba dpadeLé ïëìå§¨¥¥
¯ ,'ä øBàa ïéâpòúîe äðéëMä åéfî ïéðäpL ïúàðäì ìeáb,oky §©£¨¨¨¤¤¡¦¦¦©§¦¨¦§©§¦§

,`ed jexa seq oi` xe` z` mzbydn mi`a mbeprze mz`pdy oeeikn

,milaben mbeprze mz`pd mb jk ± zlaben mzbydy enk ixdék¦
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äðäå çî ÷øôúìåãâá ìéëùîä ïðåáúé øùàë

à"á ñ"à àåä ïë åîùë éë ä"ñ
øåàì ììë úéìëúå õ÷ ïéàå'úé åðîî èùôúîä úåéçå
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åìéàå ãåçéäà øåàî úåîìåòä úåìùìúùä äúéä"á ñ"ä

äâøãîì äâøãîî úåâøãîä øãñë ÷ø 'éîåöîö éìá
äåòä äéä àì ìåìòå äìò êøãá"àåäù åîë ììë àøáð æ

õøàäî úéìëúå ìåáâ 'éçáá äúòú êìäî òé÷øì"÷
òé÷øå òé÷ø ìë éáåò ïëå òé÷øì òé÷ø ìë ïéá ïëå äðù

âå áä"åò 'éôàå"íéìåãâä 'é÷éãöä úåîùð øåãî ïåéìòä ò
öàå ïîöò 'åîùðäå"ìåáâ 'éçáá ïä 'éëàìîä ìéë úéìëúå

à øåàá ïúâùäì ìåáâ ùé"á ñ"ïäéìò øéàîä ä
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א.1. יג, חגיגה חז"ל כדרשת

xii` e"h ipy mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ט"ו שני יום

,134 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéîåöîöä úåéèøô äðäå,gq 'nr cr.úéìëúå

nî óBñ-ïéà úðéçáa âeðòúå äàðä ìa÷ì ïéìBëé ïéà¯ ,L ¥§¦§©¥£¨¨§©£¦§¦©¥©¨
,laben izla didi beprzdyeøæçéå ïúeàéönî eìhaúé àlL¤Ÿ¦§©§¦§¦¨§©§§

.ïøB÷îìdid mbeprz m` ± ¦§¨
dzid ,seq ilae leab ila

mze`ivn ixnbl zlhazn

miay eide (zlabend)

ly mi`xapd mb ,mi`xapd lky ,ixd ."seq oi`" `edy mxewnl

mdy icke .milaben mi`xap md ,miipgexd mipeilrd zenlerd

df did ,(leab ilrak) dfk ote`a ,`ed jexa seq oi` xe`n ,eedzi

;minevnv ici lr (`l` ,zelylzyd ly xcqa `l) zeidl jixv

xe`dy ,lret mevnvd

`l ,mevnvd ixg` jynpd

zedne jxra llk didi

,okle .mevnvd iptly xe`d

mi`xap epnn eedzi - ,seq oi` ,`ed xe`dy zexnly ,xacd ixyt`

.mevnvdn `a df xac ± leab ilra mdye seq mdl yiy

úeièøt ,äpäå,ote` ±éà ,íéîeöîväíB÷î ïàk ïéà ¯ äîe C §¦¥§¨¦©¦§¦¥©¥¨§
úëLîä íìòäå øzñä úðéça íä ïä ,ììk Cøc Cà .íøeàa¥¨©¤¤§¨¥¥§¦©¤§¥§¤§¥©§¨©

øéàé àlL ,úeiçäå øBàä,xe`d ±íéðBzçzì CLîéåmi`xapl ± ¨§©©¤Ÿ¨¦§ª§©©©§¦
,mipezgzd¯ ,éelb úðéçáa`l mi`xapa zeigdy lret mevnvd ¦§¦©¦

,dielb didzLaìúäì§¦§©¥
ïäa òétLäìemi`xapa ± §©§¦©¨¤

,mipezgzdíúBéçäìe§©£¨
íà ék ,ïéàî Lé úBéäì¦§¥¥©¦¦¦
úeiçå øBà øòfî èòî§©¦§¥§©
ìeáb úðéçáa eéäiL éãëa¦§¥¤¦§¦§¦©§

¯ ,úéìëúådzid zeigd m` §©§¦
eid `l ,zelbzda mda

leab ly ote`a mi`xapd

,lret mevnvd ;zilkze

eidi `l zeigde xe`dy

dne ,mi`xapa zelbzda

hrn edf ,zelbzda `a oky

okle ± zeigde xe`dn c`n

mi`xap zeidl mileki md

,zilkze leab ilraàéäL± ¤¦
mi`ad zeigde xe`d hrn

ixg` mi`xapa zelbzda

,`ed ,mevnvdäøàä¤¨¨
àìk Lnîe ,ãàî úèòeî¤¤§Ÿ©¨§¨

éáéLç,llk zaygp dpi` ± £¦¥
éìa äøàä úðéça éaâì§©¥§¦©¤¨¨§¦

¯ ,úéìëúå ìeáb,mevnvd iptl `id dx`ddyk edfyíäéðéa ïéàå §§©§¦§¥¥¥¤
çéå Cøò¯ ,ììk ñoial ,znlrpe zxzqend leab ilay dx`dd oia ¤¤§©©§¨

jxr oi` ± mi`xapa dlbznd ,(mevnvd ixg`ly) "zhren dx`d"d

± hrn oial daxd oia wx `hazn epi` lcadd :xnelk ,llk qgie

odipia oi` ,m` ik ± c`n hrn oial c`n daxd oia lcad edfy s`

,llk qgie jxrãçàL ,íéøtñîa Cøò úlî Leøt òãBpk©¨¥¦©¤¤§¦§¨¦¤¤¨
Cøò Bì Lé øtñîa¯ ,íéôìà óìà øtñî éaâì"jxr" byend §¦§¨¥¤¤§©¥¦§¨¤¤£¨¦

jka oeilin iabl "jxr" yi xg` xtqnly df oebk eyexitàeäL± ¤

deedn cg` xtqnd¯ ,íéôìà óìà épî ãçà ÷ìçxg`n ¥¤¤¨¦¦¤¤£¨¦
ixd ± micigi sl` minrt sl`n akxen ,oeilin ly llekd xtqndy

sl` minrt sl` ly xtqnd iabl qgie jxr yi cg` xtqnly ,oaen

;oeilin epi` ,cg` xqg oeilin ±éìa úðéçáa àeäL øác éaâì ìáà£¨§©¥¨¨¤¦§¦©§¦
ïéà ¯ ììk øtñîe ìeáb§¦§¨§¨¥
Cøò íeL Bcâðk§¤§¤¤

¯ ,íéøtñîa,xtqn oi` §¦§¨¦
el didiy ,lecb didiy lkk

oi`y xac znerl qgie jxr

.seq el oi`e xtqn el

íéôìà éôìà óìà elôàL¤£¦¤¤©§¥£¨¦
úBááø àBaøå2¯ ,xtqn §¦§¨

,micx`iline mipeilin ly

øtñî Cøòk elôà ïðéà¥¨£¦§¤¤¦§¨
éôìà óìà éaâì ãçà¤¨§©¥¤¤©§¥
¯ ,úBááø àBaøå íéôìà£¨¦§¦§¨
ipeilin iabl cg` ,oky

,xen`k ,el yi ,micx`ilin

xtqnd ,eli`e ,jxr dfi`

micx`ilin ipeilin ly

leab ila `edy xac znerl

,llk jxr mdipia oi` ±àlà¤¨
.éáéLç Lnî àìkmd ± §¨©¨£¦¥

xtqnd .melkl miaygp

jxr el oi` xzeia lecbd

`edy xac iabl llk qgie

.leab ila¯ ,Bæ úèòeî äøàää úðéça àéä Lnî äëëåxe`d hrn §¨¨©¨¦§¦©©¤¨¨¤¤
,mevnvd ixg`yíéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòa úLaìúnä©¦§©¤¤§¨¤§¦§©§¦

¯ ,íúBéçäì íäa òétLäì,melkl zaygp `ide llk jxr dl oi` §©§¦©¨¤§©£¨
Bðéàå ,"óBñ-ïéà" úðéçáa àeäL ,íìòðå æeðbä øBà Cøò éaâì§©¥¤¤©¨§¤§¨¤¦§¦©¥§¥
éwî àlà ,íúBéçäì éelb úðéçáa úBîìBòa òétLîe Laìúîó ¦§©¥©§¦©¨¨¦§¦©¦§©£¨¤¨©¦

¯ ,äìòîlî íäéìòrityn `ed ,ddeabd ezbxcna ezeida £¥¤¦§©§¨
,zenlera."ïéîìò ìk ááBñ" àø÷ðå`l ,zenlerd lk siwn ± §¦§¨¥¨¨§¦

dnypdy enk ,zenlera zeinipta yalzn `edy "oinlr lk `lnn"
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אייר ט"ו שני יום
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odipia oi` ,m` ik ± c`n hrn oial c`n daxd oia lcad edfy s`

,llk qgie jxrãçàL ,íéøtñîa Cøò úlî Leøt òãBpk©¨¥¦©¤¤§¦§¨¦¤¤¨
Cøò Bì Lé øtñîa¯ ,íéôìà óìà øtñî éaâì"jxr" byend §¦§¨¥¤¤§©¥¦§¨¤¤£¨¦

jka oeilin iabl "jxr" yi xg` xtqnly df oebk eyexitàeäL± ¤

deedn cg` xtqnd¯ ,íéôìà óìà épî ãçà ÷ìçxg`n ¥¤¤¨¦¦¤¤£¨¦
ixd ± micigi sl` minrt sl`n akxen ,oeilin ly llekd xtqndy
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ïéà ¯ ììk øtñîe ìeáb§¦§¨§¨¥
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¯ ,íéøtñîa,xtqn oi` §¦§¨¦
el didiy ,lecb didiy lkk

oi`y xac znerl qgie jxr

.seq el oi`e xtqn el
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úBááø àBaøå2¯ ,xtqn §¦§¨

,micx`iline mipeilin ly

øtñî Cøòk elôà ïðéà¥¨£¦§¤¤¦§¨
éôìà óìà éaâì ãçà¤¨§©¥¤¤©§¥
¯ ,úBááø àBaøå íéôìà£¨¦§¦§¨
ipeilin iabl cg` ,oky
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xtqnd .melkl miaygp

jxr el oi` xzeia lecbd

`edy xac iabl llk qgie
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,mevnvd ixg`yíéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòa úLaìúnä©¦§©¤¤§¨¤§¦§©§¦

¯ ,íúBéçäì íäa òétLäì,melkl zaygp `ide llk jxr dl oi` §©§¦©¨¤§©£¨
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¯ ,äìòîlî íäéìòrityn `ed ,ddeabd ezbxcna ezeida £¥¤¦§©§¨
,zenlera."ïéîìò ìk ááBñ" àø÷ðå`l ,zenlerd lk siwn ± §¦§¨¥¨¨§¦

dnypdy enk ,zenlera zeinipta yalzn `edy "oinlr lk `lnn"
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é÷îïéàå .ïéîìò ìë ááåñ àø÷ðå äìòîìî íäéìò ó
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ואתחנן ר"פ ספרי 'נשמת', "ל' :



`xiiסב f"h iyily mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ט"ז שלישי יום
פרקמח ,gq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæá ìùîäå,136 'nr cr.ùîî ìòåôá

- "oinlr lk aaeq" m` ik ,seba zeinipta zyalznLeøtä ïéàå§¥©¥
éwîe ááBñ¯ ,íBìLå ñç íB÷î úðéçáa äìòîlî ózenleray ¥©¦¦§©§¨¦§¦©¨©§¨

ly oaena ,mdilrn `vnp `ed `l` ,melye qg `vnp `ed oi` mnvr

,melye qg ,mewniL àì ék¯ ,úeiðçeøa íB÷î úðéça ììk Cxaca ¦Ÿ©¨§¨§¦©¨§£¦
,"mewn" xcbay ,inyb

lrn `edy xnel mi`zn

j` ,mewna ipy xac

siwne "aaeq" mixne`yk

mewn xcba epi`y ,zeipgexa

.mewn meyn ernyna oi` ±

ááBñ øîBì äöBø àlà¤¨¤©¥
éwîeïéðòì äìòîlî ó ©¦¦§©§¨§¦§©

¯ ,äòtLä éelb úðéça§¦©¦©§¨¨
"siwn"e "aaeq" mibyend

rbepa wx mixen` ,dlrnl

,xaca drtydd zelbzdl

àeäL äòtLää ék¦©©§¨¨¤
Y úBîìBòa éelb úðéçáa¦§¦©¦¨¨
lk `lnn" z`xwpd ef

"oinlríLa úàø÷ð¦§¥§¥
úLaìúnL ,"äLaìä"©§¨¨¤¦§©¤¤

íä ék ,úBîìBòa± ¨¨¦¥
zenlerd¯ ,íéìa÷nL äòtLää íéâéOîe íéLéaìîixd ©§¦¦©¦¦©©§¨¨¤§©§¦

;mzbyda zeinipta mda d`a drtyddyäòtLää ïk ïéàM äî©¤¥¥©©§¨¨
úBîìBòä ïéàå ,íìòäå øzñäa àlà éelb úðéçáa dðéàL¤¥¨¦§¦©¦¤¨§¤§¥§¤§¥§¥¨¨

úLaìúî úàø÷ð dðéà ¯ dúBà íéâéOî,zenlera ±úôwî àlà ©¦¦¨¥¨¦§¥¦§©¤¤¤¨©¤¤
ìBòäL øçàî ,Cëìä .úááBñåY úéìëúå ìeáb úðéçáa íä úBî §¤¤¦§¨¥©©¤¨¨¥¦§¦©§§©§¦

,oklóBñ-ïéà-øBà úòtLä ïéàL àöîð,leab ila `edy ±Laìúî ¦§¨¤¥©§¨©¥¦§©¥

úèòeî äøàä ,øòfî èòî ÷ø ,éelb úðéçáa íäa älbúîe¦§©¤¨¤¦§¦©¦©§©¦§¥¤¨¨¤¤
àéäå ,ãàî ãàî úîöîöî,mda dxi`n ±íúBéçäì éãk ÷ø §ª§¤¤§Ÿ§Ÿ§¦©§¥§©£¨

.úéìëúå ìeáb úðéçáagxkdd on ,mi`xape zenler zeigdl ick ± ¦§¦©§§©§¦
dx`dn `id ef zelbzd ,`l` .ef dx`dn zelbzd mda didzy

okly ,c`n c`n znvnevn

zenlerdy xacd ixyt`

.zilkze leab ly ote`a eidi

øBàä øwò ìáà`edy ± £¨¦©¨
àø÷ð ¯ Ck ìk íeöîö éìa§¦¦§¨¨¦§¨

éwî"øçàî ,"ááBñ"å "ó ©¦§¥¥©©
úélbúî BúòtLä ïéàL¤¥©§¨¨¦§©¥

¯ ,íëBúa,zenleraøçàî §¨¥©©
ìeáb úðéçáa íäL¤¥¦§¦©§

.úéìëúåxyt` i`e ± §©§¦
ila `edy xe` mda dlbziy

`ed mda xe`d ,`l` ,leab

df xe` oiievn okle ,mlrda

.mdilrn "siwn"e "aaeq"k

epax `ian ,oiprd zxdadl

dnbece lyn ,oldl owfd

,zinybd dnc`dn

"gnev"e "mnec"n zakxend

zeigdy ,(xacn ,ig ,gnev ,mnec :mibeqd zrax`a mizegpd)

izy x`yay zeigd xy`n daxda znvnevn gneve mnecay

dze`a wx dlbzn "ux`"a ziwl`d zeigdy ixd ,xacne ig zepigad

lk `ln" ± z`f lkae ± "gneve mnec"a iehia icil d`a `idy dcn

xe`dy `l` ,`ed jexa seq oi` xe`a d`ln ux`dy ,"eceak ux`d

:"`ipz"d oeylae .siwne aaeq ly ote`a da `a

õøàä ìë àìnL óà ,úeiîLbä Bælä õøàä äpä ,äæa ìLnäå§©¨¨¨¤¦¥¨¨¤©¨©©§¦©¤§Ÿ¨¨¨¤
¯ ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà eðéäå ,BãBákdx`d wx `l §§©§¥¨

ux`d m` ik ,znvnevn

`edy xe`a d`lnseq oi`,

áeúkL Bîk3úà àìä" : §¤¨£Ÿ¤
éðà õøàä úàå íéîMä©¨©¦§¤¨¨¤£¦

Y "'ä íàð ,àìîixd ¨¥§ª
xne` `edy"`ln ip`",

seq oi` xe`l `id dpeekde

"`ln" df xe`e ,`ed jexa

,ux`ae minyaét ìò óà©©¦
dëBúa Laìúî ïéà ïë± ¥¥¦§©¥§¨

,"ux`"aéelb úðéçáa¦§¦©¦
.ãáì çîBöå íîBc úðéça ,øòfî èòî úeéç ÷ø ,äòtLää± ©©§¨¨©©§©¦§¥§¦©¥§¥©§©

,mnec `id ux`d ± "gnev"e "mnec"a zi`xp zeigdy dnk cr

,"gnev"d `a dpnneàeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà ìëåz` `lnnd ± §¨¥¨
,ielb izla ote`a ux`d lkàeäL óà ,äéìò ááBñ àø÷ðxe` ± ¦§¨¥¨¤¨©¤

`vnp df¯ ,Lnî dëBúa§¨©¨
lk `ln"y zexnly ,ixd

ux`dedf ,z`f lka ,"eceak

."siwne aaeq" ly ote`a wx

"aaeq" `xwp df ,ok` ,recn

:df ixd ± ?"siwn"eøçàî¥©©
BúòtLä ïéàLxe` ly ± ¤¥©§¨¨

,dfda úélbúî,ux`a ± ¦§©¥¨
¯ ,øúBézeigd xy`n ¥

,gneve mnecay÷øxe` ± ©
,df seq oi`da òétLî©§¦©¨

àø÷ð øzñä úðéçáaL äòtLä ìëå ,íìòäå øzñä úðéçáa¦§¦©¤§¥§¤§¥§¨©§¨¨¤¦§¦©¤§¥¦§¨
éwî¯ ,äìòîlî ó,dlrnln dtiwny drtydàîìò" ék ©¦¦§©§¨¦¨§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ááåñ 'éôäé÷îåç íå÷î 'éçáá äìòîìî ó"àì éë å
ø àìà .úåéðçåøá íå÷î 'éçá ììë êééù"é÷îå ááåñ ìó

àåäù äòôùää éë äòôùä éåìéâ 'éçá ïéðòì äìòîìî
äùáìä íùá úàø÷ð 'åîìåòá éåìéâ 'éçááúùáìúîù

íéìá÷îù äòôùää íéâéùîå íéùéáìî íä éë úåîìåòá
àùî"øúñäá àìà éåìéâ 'éçáá äðéàù äòôùää ë

úàø÷ð äðéà äúåà íéâéùî úåîìåòä ïéàå íìòäå
úááåñå úô÷î àìà úùáìúîúåîìåòäù øçàî êëìä

à øåà úòôùä ïéàù àöîð úéìëúå ìåáâ 'éçáá íä"ñ
äìâúîå ùáìúîøòæî èòî ÷ø éåìéâ 'éçáá íäá

éãë ÷ø àéäå ãàî ãàî úîöîåöî úèòåî äøàä
íúåéçäìéìá øåàä ø÷éò ìáà .úéìëúå ìåáâ 'éçáá
ë íåöîö"é÷î '÷ð ëåúòôùä ïéàù øçàî ááåñå ó

.úéìëúå ìåáâ 'éçáá íäù øçàî íëåúá úéìâúî

óà úåéîùâä åæìä õøàä äðä äæá ìùîäåìë àìîù
à øåà åðééäå .åãåáë õøàä"á ñ"îë ä"úà àìä ù

ôòà .'ä íàð àìî éðà õøàä úàå íéîùä"ïéà ë
èòî úåéç ÷ø äòôùää éåìéâ 'éçáá äëåúá ùáìúî

ãáì çîåöå íîåã 'éçá øòæîà øåà ìëå"á ñ"ááåñ '÷ð ä
åúòôùä ïéàù øçàî .ùîî äëåúá àåäù óà äéìò

øúåé äá úéìâúîíìòäå øúñä 'éçáá äá òéôùî ÷ø
é÷î àø÷ð øúñä 'éçááù äòôùä ìëåéë äìòîìî ó
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כד.3. כג, ירמי'

xii` f"i iriax mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר י"ז רביעי יום

,136 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæìä õøàä øåãë ìùîì,136 'nr cr:à"îá

"àéñkúàc,dqeknd mlerd ±àîìò"î äâøãîa äìòîì àeä §¦§©§¨§©§¨§©§¥¨¥¨§¨
."àéìbúàc± "`iqkz`" zpigaay drtydd .dlebnd mlerdn ± §¦§©§¨

. ± dqekn mler ± "`iqkz`c `nlr" zpigaa `id ± dqekn

`nlr" zpigaa `idy ,zelbzday drtyddn dbxcna dlrnly

.± dlebn mler ± "`ilbz`c

rtyd z`xwp okleef d

siwn""dlrnlniptn ,

.dbixcna dlrnl `idy

¯ ,øúBé ìëOä ìà áø÷ìe§¨¥¤©¥¤¥
ote` z` xzei zelwa oiadl

ly dlertde drtydd

oi` xe`y ,"oinlr lk aaeq"

mewn lka `vnp seq

df xe` z`f lkae ,mlera

oi`y oeeikn ,"siwn"e "aaeq"

ly dxeva `a df xe`

- dielb zeyalzdàeä
íãàä Bîk ,ìLî Cøãa§¤¤¨¨§¨¨¨
øác äæéà Bzòãa øiönL¤§©¥§©§¥¤¨¨
äpä ,äàBøL Bà äàøL¤¨¨¤¤¦¥

Blk ,BëBz CBúå BëBúå Baâå àeää øácä íöò óeb ìkL óà©¤¨¤¤©¨¨©§©§§ª
äpä ,eäàBøL Bà Blk eäàøL éðtî ,BzáLçîe Bzòãa øiöî§ª¨§©§©£©§¦§¥¤¨¨ª¤¥¦¥

¯ ,Blk àeää øácä úôwî Bzòc úàø÷ð,"zrc"d zpigan edf ¦§¥©§©¤¤©¨¨©ª

mb jke .miipevigde miiniptd eiccv lkn xacd z` dtiwn ezrcy

- envr xacd zpigan÷ø ,BzáLçîe Bzòãa ówî àeää øácäå§©¨¨©ª¨§©§©£©§©
.Bzòãå íãàä úáLçî ïBéîãa ÷ø ,Lnî ìòôa ówî BðéàL± ¤¥ª¨§Ÿ©©¨©§¦§©£¤¤¨¨¨§©§

,zlaben mc` ly ezaygn ,oky .ynn lreta `l la` ,swen xacd

z` ynn siwzy jiiy `le

zxdxdn wx `id ;xacd

dpigan wxe ,xac eze`a

.swen xac eze` zipeinc

àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨
¯ :déa áéúëceiably ¦§¦¥

aezk4:éúBáLçî àì ék"¦Ÿ©§§©
¯ ,"'eë íëéúBáLçî©§§¥¤
d"awd ly eizeaygn

opi`e ixnbl zepey ,lekiak

,mc`d zeaygn xcba llk

Bzòãå BzáLçî éøäly ± £¥©£©§§©§
,d"awdìk òãBiL¤¥©¨

ìk úôwî ,íéàøápä©¦§¨¦©¤¤¨
ãòå BLàøî àøáðå àøáð¦§¨§¦§¨¥Ÿ§©
CBúå BëBúå ,Búézçz©§¦§§

ìkä ,BëBz,d"awd ly ezaygna swen ±.Lnî ìòôa`ly ± ©Ÿ§Ÿ©©¨
xaecn o`k `l` ,oeinca wx `id dtwddy ,mc`a `ed xacdy enk

.ynn lreta

¯ ,Bælä õøàä øeck ,ìLîì`xap cvik yigndl `a lynd §¨¨©¨¨¤©¨
- dlrnly driciae daygna swen ihxtCøaúé Búòéãé éøä£¥§¦¨¦§¨¥

BëBz CBúå BëBúa øLà ìëå õøàä øeck éáò ìk úôwî©¤¤¨¢¦©¨¨¤§¨£¤§§
¯ ,Búézçz ãòz`ìkä,d"awd ly ezrici dtiwn ±ìòôa ©©§¦©Ÿ§Ÿ©

Bæ äòéãé éøäL ,Lnî± ©¨¤£¥§¦¨
,d"awd lyìk úeiç àéä¦©¨

,Blk õøàä øeck éáò¢¦©¨¨¤ª
."Lé"ì "ïéàî" Búeeäúäå§¦§©¥©§¥
xvep ,elek ux`d xeck ±

oi`n" (cinz deedzne)

dricidy iptn z`fe ,"yil

lk z` zrcei dlrnly

.ux`d xeckäéä àlL ÷ø©¤Ÿ¨¨
äeäúî,ux`d xeck ± ¦§©¤

ìòa ,äzò àeäL úBîk§¤©¨©©
úeiçå úéìëúå ìeáb§§©§¦§©
úðéça éãk ,ãàî úèòeî¤¤§Ÿ§¥§¦©

¯ ,çîBöå íîBc- dfn dlrnl `leàì íàux`d xecky dn ± ¥§¥©¦Ÿ
deedzpøBàä eîöîvL ,íéîeöòå íéaø íéîeöîö éãé ìò©§¥¦§¦©¦©£¦¤¦§§¨

úðéçáa Bîi÷ìe BúBéçäì õøàä øecëa LaìúpL úeiçäå§©©¤¦§©¥§©¨¨¤§©£§©§¦§¦©
.ãáìa çîBöå íîBc úðéçááe ,úéìëúå ìeábdx`ddy ± §§©§¦¦§¦©¥§¥©¦§©

xecky ote`a ,ux`d xecka zeig zpzep ,minevnv ici lr d`ad

eli`e .cala "gnev"e "mnec" zpigaae ,leab zpigaa didi ux`d

`idy ,dlrnly dricid

± envr d"awd mr zcge`n

"dtiwn"lrn,ux`d xeck

oi`" `id dricidy oeeikn

lra `ed ux`d xecke "seq

`id dricidy mbde .leab

xeck ly zeedzdde zeigd

ixd ,yil oi`n ux`d

xeck ,ef dricia epyiy

± eihxt lk lr elek ux`d

wx `xwp df z`f lka

zpigaa `id dricidy

z` "dtiwn" `id ,"siwn"

.ux`d xeckék ,Búeîöòå Búeäîa úãçéîä Cøaúé Búòéãé Cà©§¦¨¦§¨¥©§ª¤¤§¨§©§¦
¯ ,òeãiä àeäå òãBiä àeäå òcnä àeäwxta epcnl xaky itk ©©¨§©¥©§©¨©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àéìâúàã 'îìòî äâøãîá äìòîì àåä 'éñëúàã àîìò
íãàä åîë .ìùî êøãá àåä øúåé ìëùä ìà áø÷ìå

øééöîùóà äðä äàåøù åà äàøù øáã äæéà åúòãá
åëåú êåúå åëåúå åáâå àåää øáãä íöò óåâ ìëùåìåë

åäàåøù åà åìåë åäàøù éðôî åúáùçîå åúòãá øééåöî
øáãä úô÷î åúòã úàø÷ð äðäøáãäå .åìåë àåää

ìòåôá ó÷åî åðéàù ÷ø åúáùçîå åúòãá ó÷åî àåää
úáùçî ïåéîãá ÷ø ùîîá÷ä ìáà .åúòãå íãàä"ä

éøä 'åë íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë äéá áéúëã
åúòãå åúáùçîàøáð ìë úô÷î íéàøáðä ìë òãåéù

ìëä åëåú êåúå åëåúå åúéúçú ãòå åùàøî àøáðå
ìòåôá.ùîî

'úé åúòéãé éøä åæìä õøàä øåãë ìùîì
åëåúá øùà ìëå õøàä øåãë éáåò ìë úô÷îåëåú êåúå

àéä åæ äòéãé éøäù ùîî ìòåôá ìëä åúéúçú ãò
åìåë õøàä øåãë éáåò ìë úåéçùéì ïéàî åúååäúäå

ìåáâ ìòá äúò àåäù úåîë äåäúî äéä àìù ÷ø
úèòåî úåéçå úéìëúåíà .çîåöå íîåã 'éçá éãë ãàî

ò àì"úåéçäå øåàä åîöîöù íéîåöòå íéáø íéîåöîö é
ùáìúðùìåáâ 'éçáá åîéé÷ìå åúåéçäì õøàä øåãëá

åúòéãé êà ãáìá çîåöå íîåã 'éçááå úéìëúå'úé
òãåéä àåäå òãîä àåä éë .åúåîöòå åúåäîá úãçåéîä
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ח.4. נה, ישעי'



סג xii` f"i iriax mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר י"ז רביעי יום

,136 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæìä õøàä øåãë ìùîì,136 'nr cr:à"îá

"àéñkúàc,dqeknd mlerd ±àîìò"î äâøãîa äìòîì àeä §¦§©§¨§©§¨§©§¥¨¥¨§¨
."àéìbúàc± "`iqkz`" zpigaay drtydd .dlebnd mlerdn ± §¦§©§¨

. ± dqekn mler ± "`iqkz`c `nlr" zpigaa `id ± dqekn

`nlr" zpigaa `idy ,zelbzday drtyddn dbxcna dlrnly

.± dlebn mler ± "`ilbz`c

rtyd z`xwp okleef d

siwn""dlrnlniptn ,

.dbixcna dlrnl `idy

¯ ,øúBé ìëOä ìà áø÷ìe§¨¥¤©¥¤¥
ote` z` xzei zelwa oiadl

ly dlertde drtydd

oi` xe`y ,"oinlr lk aaeq"

mewn lka `vnp seq

df xe` z`f lkae ,mlera

oi`y oeeikn ,"siwn"e "aaeq"

ly dxeva `a df xe`

- dielb zeyalzdàeä
íãàä Bîk ,ìLî Cøãa§¤¤¨¨§¨¨¨
øác äæéà Bzòãa øiönL¤§©¥§©§¥¤¨¨
äpä ,äàBøL Bà äàøL¤¨¨¤¤¦¥

Blk ,BëBz CBúå BëBúå Baâå àeää øácä íöò óeb ìkL óà©¤¨¤¤©¨¨©§©§§ª
äpä ,eäàBøL Bà Blk eäàøL éðtî ,BzáLçîe Bzòãa øiöî§ª¨§©§©£©§¦§¥¤¨¨ª¤¥¦¥

¯ ,Blk àeää øácä úôwî Bzòc úàø÷ð,"zrc"d zpigan edf ¦§¥©§©¤¤©¨¨©ª

mb jke .miipevigde miiniptd eiccv lkn xacd z` dtiwn ezrcy

- envr xacd zpigan÷ø ,BzáLçîe Bzòãa ówî àeää øácäå§©¨¨©ª¨§©§©£©§©
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,zlaben mc` ly ezaygn ,oky .ynn lreta `l la` ,swen xacd

z` ynn siwzy jiiy `le

zxdxdn wx `id ;xacd

dpigan wxe ,xac eze`a

.swen xac eze` zipeinc

àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨
¯ :déa áéúëceiably ¦§¦¥

aezk4:éúBáLçî àì ék"¦Ÿ©§§©
¯ ,"'eë íëéúBáLçî©§§¥¤
d"awd ly eizeaygn

opi`e ixnbl zepey ,lekiak

,mc`d zeaygn xcba llk

Bzòãå BzáLçî éøäly ± £¥©£©§§©§
,d"awdìk òãBiL¤¥©¨

ìk úôwî ,íéàøápä©¦§¨¦©¤¤¨
ãòå BLàøî àøáðå àøáð¦§¨§¦§¨¥Ÿ§©
CBúå BëBúå ,Búézçz©§¦§§

ìkä ,BëBz,d"awd ly ezaygna swen ±.Lnî ìòôa`ly ± ©Ÿ§Ÿ©©¨
xaecn o`k `l` ,oeinca wx `id dtwddy ,mc`a `ed xacdy enk

.ynn lreta

¯ ,Bælä õøàä øeck ,ìLîì`xap cvik yigndl `a lynd §¨¨©¨¨¤©¨
- dlrnly driciae daygna swen ihxtCøaúé Búòéãé éøä£¥§¦¨¦§¨¥

BëBz CBúå BëBúa øLà ìëå õøàä øeck éáò ìk úôwî©¤¤¨¢¦©¨¨¤§¨£¤§§
¯ ,Búézçz ãòz`ìkä,d"awd ly ezrici dtiwn ±ìòôa ©©§¦©Ÿ§Ÿ©

Bæ äòéãé éøäL ,Lnî± ©¨¤£¥§¦¨
,d"awd lyìk úeiç àéä¦©¨

,Blk õøàä øeck éáò¢¦©¨¨¤ª
."Lé"ì "ïéàî" Búeeäúäå§¦§©¥©§¥
xvep ,elek ux`d xeck ±

oi`n" (cinz deedzne)

dricidy iptn z`fe ,"yil

lk z` zrcei dlrnly

.ux`d xeckäéä àlL ÷ø©¤Ÿ¨¨
äeäúî,ux`d xeck ± ¦§©¤

ìòa ,äzò àeäL úBîk§¤©¨©©
úeiçå úéìëúå ìeáb§§©§¦§©
úðéça éãk ,ãàî úèòeî¤¤§Ÿ§¥§¦©

¯ ,çîBöå íîBc- dfn dlrnl `leàì íàux`d xecky dn ± ¥§¥©¦Ÿ
deedzpøBàä eîöîvL ,íéîeöòå íéaø íéîeöîö éãé ìò©§¥¦§¦©¦©£¦¤¦§§¨

úðéçáa Bîi÷ìe BúBéçäì õøàä øecëa LaìúpL úeiçäå§©©¤¦§©¥§©¨¨¤§©£§©§¦§¦©
.ãáìa çîBöå íîBc úðéçááe ,úéìëúå ìeábdx`ddy ± §§©§¦¦§¦©¥§¥©¦§©

xecky ote`a ,ux`d xecka zeig zpzep ,minevnv ici lr d`ad

eli`e .cala "gnev"e "mnec" zpigaae ,leab zpigaa didi ux`d

`idy ,dlrnly dricid

± envr d"awd mr zcge`n

"dtiwn"lrn,ux`d xeck

oi`" `id dricidy oeeikn

lra `ed ux`d xecke "seq

`id dricidy mbde .leab

xeck ly zeedzdde zeigd

ixd ,yil oi`n ux`d

xeck ,ef dricia epyiy

± eihxt lk lr elek ux`d

wx `xwp df z`f lka

zpigaa `id dricidy

z` "dtiwn" `id ,"siwn"

.ux`d xeckék ,Búeîöòå Búeäîa úãçéîä Cøaúé Búòéãé Cà©§¦¨¦§¨¥©§ª¤¤§¨§©§¦
¯ ,òeãiä àeäå òãBiä àeäå òcnä àeäwxta epcnl xaky itk ©©¨§©¥©§©¨©
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ääâä
åîéëñäå ì"æ í"áîøä ù"îë)
ù"îë äìá÷ä éîëç åîò

éôì ä"ëå ì"æ ÷"îøäî ñ"ãøôá
'åöîöä ãåñá ì"æ é"øàä úìá÷
ì"ùîë íéìëá úåøåà úåùáìúäå

:(á"ô

e` m"anxdy dn ,'aenk epi` lkyde dricid oipr d"awday xn

,dkld xac oiane rcei ,lynl ,mc`yk ± mc`a lkyde dricid

zrceid `id mc`d ytp ± "rcei"d (`) :mixac dyly o`k mpyi

zrcei mc`d ytp eay dpadd gek ± "rcn" (a) ;dkldd z` dpiane

,dkldd ± "reci" (b) ;dpiane

zrcei mc`d ytp dze`y

± d"awda ,eli`e .dpiane

`edrcnd`edrceid`ede

md mixacd zyly ± recid

`edixd .jxazi envr `ed ±

cg` xac `id "drici"dy

,d"awd mrBîöò úòéãéáe¦¦©©§
ìBëéák,d"awd ±ìk òãBé ¦§¨¥©¨

¯ ,íéàøápälk ,ixdy ©¦§¨¦
zzin`n mi`a mi`xapd

`ed envr zriciae ,e`vnid

,mi`xapd lk z` rcei,íãàä úòéãék epnî õeçL äòéãéa àìå§Ÿ¦¦¨¤¦¤¦¦©¨¨¨
¯dtiqene zaxwn dricid ,epnn uegy dricia xac rcei mc` ,oky

df oi` ,mi`xapd lk z` rcei d"awdy dn ,eli`e .eytpl xacd z`

,"envr zricia" m` ik ,epnn uegy dricia melyeÎqgílk ék± ¦ª¨
,mi`xapd lk¯ ,Cøaúé Búzîàî íéàöîð`vnp `edy dnny ¦§¨¦¥£¦¨¦§¨¥

,lekiak envr zricia ,xen`k `linne .mi`xapd lk mpyi ,zn`a

.mi`xapd lk rcei `edìò BâéOäì íãàä úìëéa ïéà äæ øáãå§¨¨¤¥¦Ÿ¤¨¨¨§©¦©
'eëå Béøea,efk drici oiadl lbeqn epi` mc`d lky ±inyrceiy §§

dnaerceiyxacdemlek md ± rceiy`edmc`yk ,oky ,envr

`ed ± `l` ,elv` dfy itk xacd z` x`zn `ed ,xac oiadl dvex

.daxda hytene dlrp ote`a `ed xac eze` d"awd lv`y ,oian mb

dricid xy`n ixnbl zxg` `idy oeeikn ,dlrnly dricid jk

ci ea x`zl xeiv mey mc`l oi` - ,mc`ayelky oi` okle ,efk dri

.z`f oiadl lbeqnääâädricidy ,xne` m"anxdy dn lr ±

lkyd ,"rcn"dy ,'eke rceid `ede rcnd `edy ote`a `id dlrnl

,lekiak envr zriciae) lekiak envr `ed ± "`ed" `ed ,dricide

mpi`y l`xyi ilecb mpyi ± (epnn mi`ad mi`xapd lk rcei `ed

`ed ,dl` l`xyi ilecbn cg` .m"anxd ly ezrcl minikqn

ixac z` xzeq ,"'d zexeab" extql dncwday ,b`xtn l"xdnd

,lkye drici ly x`ezd :`id ,zeixwird eizeiyewn zg` .m"anxd

dpad ly oipr edf ,zniieqn dxcbd ernyn`leybx ly oipr

dfi`a xcben `edy ,d"awd lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .dnecke

melye qg xcben epi`e zilkza heyt ixd `ed d"awd ?`edy xcb

enk `l) md dlrnl lkyde dricidy mixne`yk mbe !xac meya

rceid `ed" ly ote`a ,zbyen izlae zhyten dxeva (`l` ,mc`a

`le dricie lky ly xcba edf ,z`f lka ixd ± "'eke rcnd `ede

b`xtn l"xdnde .d"awdl eqgil xyt` i`y xac ,xg` edyn ly

" d"awdl mi`xew l"f epinkgy ,my xne`yecwd`l ± "`ed jexa

lkyddlrpe lcaen `edy ,ernyn "yecw"y iptn ,`ed jexa

dcaerd zngne ;miieqn x`eza epiivl milekiy xac lkn ixnbl

`ed oi` ,oky ,epnn `a lkd okl ± lkdn lcaene yecw `edy

xne` ± `l` .xg` xac rpnp didi ez`tny xac meya laben

mixne`y dne ,d"awd ly cala dlert `ed lkyd oipr ± l"xdnd

e` "miwl` xn`ie"l enk zernyn dze` jkl yi "miwl` rcie"

lky ly dlertd z` `xae xvi `ed :xnelk ,"miwl` yrie"l

,owfd epax xne` ,cenll micner ep` dze` "ddbd"a .dricie

`id dlrnly dricidy ,m"anxd zrcl enikqd dlawd inkgy

`ede rcnd `ed" ly ote`a

df xacy `l` ."'eke rceid

seq oi` xe`yk ,wx xen`

envr mvnvn `ed jexa

,dnkg :zexitqd xyra

,zxne` z`f ,'eke zrc ,dpia

eyalzd zexe`dy ixg`

dnkgd xe`yk ,milka

zxitq ly ilka yalzn

ilka ± dpiad xe`e ,dnkgd

,xnelk ;dpiad zxitq ly

dnkgd oipr xak miiw

itk ,j` .d"awd mr cg` xac od dricide dnkgd f`e ,dricide

vr mvnvn `edy iptl ,mvra `ed d"awdy± zexitqd xyra en

dpeilrd dbxcdn mb dlrnl ,dricie lkyn ixnbl dlrnl f` `ed

rceid `ede rcnd `ed ly byen izlade hytend lkyd ,xzeia

zeciqgd zxezy ,ef dxaqdl m`zda .(xne` m"anxdy itk) 'eke

oipr z` dliby ,l"fix`d ly ezlaw itl xwirae ,oiprd z` dxiaqn

itk :miwcev ,l"xdnd mbe m"anxd mb ,mdipyy ,`vei ± mevnvd

,l"xdnd wcev ± envr z` mvnvn `edy iptl ,mvra `ed d"awdy

ly dfk hyten lkyn mb ,dricie lky ly xcb lkn dlrnl `edy

xyra envr mvnv d"awdy ixg` ,j` ;'eke rceid `ed rcnd `ed

± m` ik ,"mi`xap" opi` zexitq ,oky ± m"anxd wcev ± zexitqd

,cg ideige edi`" :oeyld enk ,jxazi ez` cg` xac ode ,zewl`

ly milkde zexe`de `ed jexa seq oi` xe`y ± "cg idenxbe edi`

`ed rcnd `ed ly oipr eze` edf ,cg` xac ,"cg" md ,zexitqd

mr cg` xac `ed zexitqd ly dricid oipr ,oky .'eke rceid

dn lr ,ik ,l"xdnd zrck ,"d`ixa" ly oipr `le ,d"awd

.zewfg zeiyew opyi ± "d`ixa" md lkye driciy ,xne` l"xdndy

el dricid oipr z` miqgiin dxezd iweqty ,mi`ven ep` ixdy

" :jxaziezpeazlexyt` i` ,lkyd it lr mb ,dnecke "xtqn oi`

`xay `xap ici lr `a dlrnl dricid oipr lky ,xnel did

:d`ad ddbdd okezn zecewp md dl` .d"awdääâäáúkL Bîk)§¤¨©
¯ ,ì"æ í"aîøä.recid `ede rceid `ede rcnd `ed ± d"awday ¨©§©©

¯ ,äìawä éîëç Bnò eîékñäå,zn` oiprd ± dlaw it lr mby §¦§¦¦©§¥©©¨¨
.ì"æ ÷"îøäî ñcøôa áeúkL Bîk,exiaecxew dyn iax ±ïëå §¤¨§©§¥¥¨§©©§¥

¯ ,ì"æ é"øàä úìa÷ éôì àeä,mevnvd oipr z` dlib l"fix`d §¦©¨©¨£¦©
`lten `ed jexa seq oi` xe` ji` ,d`ltdd xzei zybcen eitly

,xnel mewn did jkl m`zda ."zexitq"d oiprn leab ila dlrnle

d `ede rcnd `ed" ly df oiprycgein x`ezy ,oekp epi` "'eke rcei

z`f lkae ± seq oi` xe` mr cg` xac xeza oiievi dricie dnkg ly

± l"fix`d ly ezlaw itl mb (m"anxd xaeqy enk) `ed jk xacd

- ?jk xacd izn ,`l`úBøBà úeLaìúäå íéîeöîvä ãBña§©¦§¦§¦§©§
¯ ,íéìka,zexitqd ly milka miyalzn zexitqd zexe`ykBîk ©¥¦§

¯ :(á ÷øt ìéòì øàaúpLdricidy ,"`ipz"d mipta ,ixd ,epcnl ¤¦§¨¥§¥¤¤
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íìåë éë .íãàä úòéãéë åðîî õåçù äòéãéá àìå
åúúéîàî íéàöîðíãàä úìåëéá ïéà äæ øáãå .'úé

'åëå åéøåá ìò åâéùäì* 'åëå åéøåá ìò åâéùäì*
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אייר י"ח חמישי יום
פרקמט ,136 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...óà äðäå èî ÷øô,hq 'nr cr.íéðáå

ääâä

åîéëñäå ì"æ í"áîøä ù"îë)

ù"îë äìá÷ä éîëç åîò
éôì ä"ëå ì"æ ÷"îøäî ñ"ãøôá
'åöîöä ãåñá ì"æ é"øàä úìá÷

ì"ùîë íéìëá úåøåà úåùáìúäå
:(á"ô

,xaqei oldle ± seq oi` `edy ,jxazi ez` cg` xac `id dlrnly

zyalzn `idy `xwp df oi` okl ,"seq oi`" `id dricidy oeeikny

`id ,`l` ,ux`d xeckadtiwnqgia mb z`f oiap jke .eilr

:"`ipz"d oeylae .mi`xapl

øçàî ,Bæ äòéãé éøä£¥§¦¨¥©©
,"óBñ-ïéà" úðéçáa àéäL¤¦¦§¦©¥

¯,leab ilaeúàø÷ð dðéà¥¨¦§¥
øecëa "úLaìúî" íLa§¥¦§©¤¤§©
ìeáb ìòa àeäL õøàä̈¨¤¤©©§

¯ ,úéìëúå`id dricide §©§¦
,"seq oi`" ixdàlà¤¨

¯ ,"úááBñ"å "úôwî"z` ©¤¤§¤¤
.ux`d xeckBæ äòéãiL óà©¤§¦¨

BëBúå Béáò ìk úììBk¤¤¨¨§§
¯ ,Lnî ìòôaenk `ly §Ÿ©©¨

epyi dlrnl dricia ,`l` ,cala oeinc df elv`y ,mc`a xacdy

,exae ekez lr ux`d xeck lkBúBà äeäîe,ux`d xeck z` ±ìò §©¨©

äæ éãé,dkeza eze` zllek dlrnly dricidy ±,"Lé"ì "ïéàî" §¥¤¥©§¥
¯zaaeqd dlrnly dricid ici lr `wec `id yil oi`n zeedzdd

dx`ddn ,mevnvd ixg` dhnl d`ad dx`dd ici lr `le ,ztwne

`xapd zeig wx d`a efd

ixd ;gneve mnec ly ote`a

dlrnly dricidy zexnl

eze` `exal `xapa zlret

`xwp z`f lka ,yil oi`n

zaaeq dricidy xacd

,cala `xapd lr dtiwne

,ea zyalzn `idy `le

oi`" `id ef driciy oeeik

`ed `xapd eli`e "seq

."leab lra"Bîëe§
¯ :øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥
aaeq" ly xe`d ici lr `wec `id ,yil oi`n `xap ly ezeedzdy

."oinlr lk

.èî ÷øtzeigde xe`dy xg`ny ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
eid zeigde xe`d m` ,ixd ,seq oi` xe` ± "enyk" md ,d"awdn mikynpd

ok` `edy itk deedzn dfdÎmlerd did `l ± zebixcn ly xcqa mikynp

lkezy ick ,xe`a minevnv daxd eid okl .zilkze leab ly ote`a ,deedzp

mi`xap ly mzeedzd zeidl

leab ilra`edy seq oi` xe`n

leab iladl`d minevnvd lk .

± oldl x`aziy itk ± eyrp

,l`xyil d"awd zad` llba

icedi dyri eay mler didiy

dxezd meiwa dceard z`

ep` eze` ,h"n wxta .zeevnde

epax xiaqi ,cenll micner

ote`a minevnvd oipr ,owfd

d"awdy myky ,miiqie ,illk

wliq ,l`xyil ezad` llba

rixtdy dn lk z` wigxde

± mi`xapde zenlerd zeedzdl

lk z` wigxdle wlql ,d"awdl ezad` llba ,"miptd mink" ,icedi lr jk

epnn zeige xe` jiynd d"awdy myke ;'d zceara mirixtnd mixacd

mi`xap mixvep eid `l ,xen`k ,f` ,oky) zebixcn ly xcq itl `ly jxazi

dcecn dceara wtzqdl `l ,'d z` ezceara icedi lr jk ± (milaben

,laben izla ote`a ezcear z` zeyrl eilr m` ik ,zlabenexiwtdlz`

`l ± mlera d"awd riahdy zelabdd elit`e ;'d z` ezad` llba lkd

.'d z` ezceara el dprixtz

óBñ-ïéà-øBà íìòääå øzñää úðéça éèøt ék óà ,äpäå§¦¥©¦§¨¥§¦©©¤§¥§©¤§¥¥
ìzLäa ,àeä-CeøaúBîìBòä úeìLdhn micxeie milylzynd ± ¨§¦§©§§¨¨

,dhnY éîLbä äfä íìBò àøápL ãòminevnv daxdl miwewf eid ©¤¦§¨¨©¤©©§¦

zeedzdl lkeiy efk dbixcnl cxi xe`dy ick ,mixzqde zenlrde

,miax jk lk md mixzqde zenlrd ly mihxtdy ixd ± inyb mler

- mdy cr¯ ,øtqî eîöòxtqn ila md mixzqdde zenlrdd ¨§¦©¥
md zeki`ae ,zenka¯ ,íéðBL íéðénî íéðéîeezeki` dnec dpi`y ¦¦¦¦¦¦

,cg` xzqde mevnv ly

,ipy xzqde mevnvlòeãik©¨©
¯ ,íéiçä õòî íéîòBhì©£¦¥¥©©¦
znkgn enrhy dl`l

.dlawdíä ììk Cøc Cà©¤¤§¨¥
ìLíéîeöîö éðéî äL §Ÿ¨¦¥¦§¦

ì ,íéiììk íéîeöòìLäL £¦§¨¦¦¦§Ÿ¨
,íéiììk úBîìBò éðéî¦¥¨§¨¦¦
úBááø àBaø Lé ììk ìëáe§¨§¨¥¦¦§
ìL íäå .íéièøtäL §¨¦¦§¥§Ÿ¨

,äøéöé ,äàéøa :úBîìBò¨§¦¨§¦¨
úeìéöàä íìBò ék .äiNò£¦¨¦¨¨£¦

¯ ,Lnî úeäìà àeäepi`e ¡Ÿ©¨
yi d`ixa ly oiprk aygp

mler"y ,dyxtde dlv`d oeyln ,"zeliv`" `xwp `l` ,oi`n

zewl` `ede ,d"awdn dyxtede dlv`py dx`d `ed "zeliv`d
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dbydd oipr mda yi ,`l` ,"zeliv`d mler"ay milv`pde zenypd
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סה xii` g"i iying mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר י"ח חמישי יום
פרקמט ,136 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...óà äðäå èî ÷øô,hq 'nr cr.íéðáå

ääâä

åîéëñäå ì"æ í"áîøä ù"îë)

ù"îë äìá÷ä éîëç åîò
éôì ä"ëå ì"æ ÷"îøäî ñ"ãøôá
'åöîöä ãåñá ì"æ é"øàä úìá÷

ì"ùîë íéìëá úåøåà úåùáìúäå
:(á"ô

,xaqei oldle ± seq oi` `edy ,jxazi ez` cg` xac `id dlrnly

zyalzn `idy `xwp df oi` okl ,"seq oi`" `id dricidy oeeikny

`id ,`l` ,ux`d xeckadtiwnqgia mb z`f oiap jke .eilr

:"`ipz"d oeylae .mi`xapl

øçàî ,Bæ äòéãé éøä£¥§¦¨¥©©
,"óBñ-ïéà" úðéçáa àéäL¤¦¦§¦©¥

¯,leab ilaeúàø÷ð dðéà¥¨¦§¥
øecëa "úLaìúî" íLa§¥¦§©¤¤§©
ìeáb ìòa àeäL õøàä̈¨¤¤©©§

¯ ,úéìëúå`id dricide §©§¦
,"seq oi`" ixdàlà¤¨

¯ ,"úááBñ"å "úôwî"z` ©¤¤§¤¤
.ux`d xeckBæ äòéãiL óà©¤§¦¨

BëBúå Béáò ìk úììBk¤¤¨¨§§
¯ ,Lnî ìòôaenk `ly §Ÿ©©¨

epyi dlrnl dricia ,`l` ,cala oeinc df elv`y ,mc`a xacdy

,exae ekez lr ux`d xeck lkBúBà äeäîe,ux`d xeck z` ±ìò §©¨©

äæ éãé,dkeza eze` zllek dlrnly dricidy ±,"Lé"ì "ïéàî" §¥¤¥©§¥
¯zaaeqd dlrnly dricid ici lr `wec `id yil oi`n zeedzdd

dx`ddn ,mevnvd ixg` dhnl d`ad dx`dd ici lr `le ,ztwne

`xapd zeig wx d`a efd

ixd ;gneve mnec ly ote`a

dlrnly dricidy zexnl

eze` `exal `xapa zlret

`xwp z`f lka ,yil oi`n

zaaeq dricidy xacd

,cala `xapd lr dtiwne

,ea zyalzn `idy `le

oi`" `id ef driciy oeeik

`ed `xapd eli`e "seq

."leab lra"Bîëe§
¯ :øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥
aaeq" ly xe`d ici lr `wec `id ,yil oi`n `xap ly ezeedzdy

."oinlr lk

.èî ÷øtzeigde xe`dy xg`ny ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
eid zeigde xe`d m` ,ixd ,seq oi` xe` ± "enyk" md ,d"awdn mikynpd

ok` `edy itk deedzn dfdÎmlerd did `l ± zebixcn ly xcqa mikynp

lkezy ick ,xe`a minevnv daxd eid okl .zilkze leab ly ote`a ,deedzp

mi`xap ly mzeedzd zeidl

leab ilra`edy seq oi` xe`n

leab iladl`d minevnvd lk .

± oldl x`aziy itk ± eyrp

,l`xyil d"awd zad` llba

icedi dyri eay mler didiy

dxezd meiwa dceard z`

ep` eze` ,h"n wxta .zeevnde

epax xiaqi ,cenll micner

ote`a minevnvd oipr ,owfd

d"awdy myky ,miiqie ,illk

wliq ,l`xyil ezad` llba

rixtdy dn lk z` wigxde

± mi`xapde zenlerd zeedzdl

lk z` wigxdle wlql ,d"awdl ezad` llba ,"miptd mink" ,icedi lr jk

epnn zeige xe` jiynd d"awdy myke ;'d zceara mirixtnd mixacd

mi`xap mixvep eid `l ,xen`k ,f` ,oky) zebixcn ly xcq itl `ly jxazi

dcecn dceara wtzqdl `l ,'d z` ezceara icedi lr jk ± (milaben

,laben izla ote`a ezcear z` zeyrl eilr m` ik ,zlabenexiwtdlz`

`l ± mlera d"awd riahdy zelabdd elit`e ;'d z` ezad` llba lkd

.'d z` ezceara el dprixtz

óBñ-ïéà-øBà íìòääå øzñää úðéça éèøt ék óà ,äpäå§¦¥©¦§¨¥§¦©©¤§¥§©¤§¥¥
ìzLäa ,àeä-CeøaúBîìBòä úeìLdhn micxeie milylzynd ± ¨§¦§©§§¨¨

,dhnY éîLbä äfä íìBò àøápL ãòminevnv daxdl miwewf eid ©¤¦§¨¨©¤©©§¦

zeedzdl lkeiy efk dbixcnl cxi xe`dy ick ,mixzqde zenlrde

,miax jk lk md mixzqde zenlrd ly mihxtdy ixd ± inyb mler

- mdy cr¯ ,øtqî eîöòxtqn ila md mixzqdde zenlrdd ¨§¦©¥
md zeki`ae ,zenka¯ ,íéðBL íéðénî íéðéîeezeki` dnec dpi`y ¦¦¦¦¦¦

,cg` xzqde mevnv ly

,ipy xzqde mevnvlòeãik©¨©
¯ ,íéiçä õòî íéîòBhì©£¦¥¥©©¦
znkgn enrhy dl`l

.dlawdíä ììk Cøc Cà©¤¤§¨¥
ìLíéîeöîö éðéî äL §Ÿ¨¦¥¦§¦

ì ,íéiììk íéîeöòìLäL £¦§¨¦¦¦§Ÿ¨
,íéiììk úBîìBò éðéî¦¥¨§¨¦¦
úBááø àBaø Lé ììk ìëáe§¨§¨¥¦¦§
ìL íäå .íéièøtäL §¨¦¦§¥§Ÿ¨

,äøéöé ,äàéøa :úBîìBò¨§¦¨§¦¨
úeìéöàä íìBò ék .äiNò£¦¨¦¨¨£¦

¯ ,Lnî úeäìà àeäepi`e ¡Ÿ©¨
yi d`ixa ly oiprk aygp

mler"y ,dyxtde dlv`d oeyln ,"zeliv`" `xwp `l` ,oi`n

zewl` `ede ,d"awdn dyxtede dlv`py dx`d `ed "zeliv`d

.ynn,íéðBéìò íéëàìîe úBîLð ïäL ,äàéøaä íìBò àøáì éãëe§¥¦§Ÿ¨©§¦¨¤¥§¨©§¨¦¤§¦
'äì íúãBáò øLà,`id ±íéLaìúnä úòc-äðéa-äîëç úðéçáa £¤£¨¨©¦§¦©¨§¨¦¨©©©¦§©§¦

¯ ,íäaici lr dlbznd ,dpad ly ote`a mda dlbzn zewl`y ¨¤
,zrce dpia ,dnkgíäå,mik`lnde zenypd ±íéìa÷îe íéâéOî §¥©¦¦§©§¦

Y íäîdeedziy ick ,ixd ± .mda zexi`nd zrce dpia ,dnkgn ¥¤
enk ,zewl` mr micge`ne milha mpi`y mi`xap mr dfk mler

dbydd oipr mda yi ,`l` ,"zeliv`d mler"ay milv`pde zenypd

yiy ,"yi" ly dpiga ixd `ed ,dbyd ly oipr lke ,dpaddein

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'åëå åéøåá ìò åâéùäì*
àéäù øçàî åæ äòéãé éøä

à 'éçáá"íùá 'àø÷ð äðéà ñ
õøàä øåãëá úùáìúî
úéìëúå ìåáâ ìòá àåäù
óà .úááåñå úô÷î àìà

åæ äòéãéùåéáò ìë úììåë
éò åúåà äååäîå ùîî ìòåôá åëåúå"îëå ùéì ïéàî æ"ù

îá":à

äðäå èî ÷øôíìòääå øúñää 'éçá éèøô éë óà
úåìùìúùäá ä"á ñ"à øåà
íéðéîå øôñî åîöò éîùâä æä"åò àøáðù ãò úåîìåòä
êøã êà :íééçä õòî íéîòåèì òåãéë íéðåù íéðéîî
.íééììë íéîåöò íéîåöîö éðéî äùìù íä ììë
àåáø ùé ììë ìëáå .íééììë úåîìåò éðéî äùìùì
íìåò éë .ò"éá úåîìåò äùìù íäå .íééèøô úåááø
'àéøáä íìåò àåøáì éãëå .ùîî úåäìà àåä 'åìéöàä
'äì íúãåáò øùà íéðåéìò íéëàìîå úåîùð ïäù
íéìá÷îå íéâéùî íäå íäá íéùáìúîä ã"áç 'éçáá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



`xiiסו g"i iying mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

- "d`ixad mler" z` `exal ick ixd - ,biynyíeöîö älçz äéä̈¨§¦¨¦§
.ìéòì økæpk ,íeöòxe` xi`iy ,wfge ax mevnvl miwewf eid ± ¨©¦§¨§¥

yi" d`ixa zpigaa mdy mi`xap zeedzdl elkei epnny ,mvnevn

."oi`n¯ ,äøéöéì äàéøaî ïëå`edy "dxivid mler" deedziy ick §¥¦§¦¨¦¦¨
mler"n daxda dhnl

aey mikixv eid ,"d`ixad

,wfg mevr mevnvløBà ék¦
nä øòfî èòîLaìú §©¦§¥©¦§©¥
¯ ,äàéøaä íìBòa,xnelk §¨©§¦¨

mler" ly xe`d iabl

xe`d `xwp ,"zeliv`d

hrn" ± "d`ixad mler"ay

,j` ,"xirfnïéãòdf xe` ± £©¦
,"d`ixad mler"ayàeä

éaâì óBñ-ïéà úðéçáa¦§¦©¥§©¥
¯ ,äøéöéä íìBòdid okle ¨©§¦¨

lecb mevnv zeidl jixv

mler"a xi`nd xe`a

xe` eze`y ick ,"d`ixad

mler"a yalzdl jiiy didi

,"dxividøLôà éàå± §¦¤§¨
"d`ixad mler" ly xe`dy

lkeiBa Laìúäìmler"a ± §¦§©¥
,"dxividéãé ìò àlà¤¨©§¥

íìòäå íeöîöeze`a ± ¦§§¤§¥
xe`äiNòì äøéöéî ïëå .± §¥¦¦¨©£¦¨

,"dxivid mler" ly xe`a wfge ax mevnv zeidl jixv did ok mb

,"dxivid mler"n dhnl `edy ,"diyrd mler"l jiiy didiyBîëe]§
ìL øeàa øçà íB÷îa øàaúpL¯ ,úeëéøàa elà íéîeöîö äL ¤¦§¨¥§¨©¥¥§Ÿ¨¦§¦¥©£¦

ickìcä eðìëN ìà áø÷ìz`f oiadl lbeqn didi lcd eplkyy ±.[ §¨¥¤¦§¥©©
¯ ,àeä íéîeöîvä ìk úéìëúå,md mdly cride dxhndéãk §©§¦¨©¦§¦§¥

¯ ,àøçà àøèñì àéôkàìe ,éøîçä íãàä óeb àøáìz` ripkdl ¦§Ÿ¨¨¨©¨§¦§¦©§¨§¦§¨¨¢¨
,mc`d zcear ici lr ,"`xg` `xhq"dïî øBàä ïBøúé úBéäìå§¦§¦§¨¦

¯ ,CLçäenvr jyegdyk ,efn dxizie ,jyegd z` miwigxnyk ©Ÿ¤
:ici lr dyrp dfe ± xe`a oexzi jk ici lr sqeezin ± xe`l jtdp

íãàä úBìòäa,xzei dlrp dbixcnl dlrn mc`yk ±BLôð úà §©£¨¨¨¤©§
úéðeiçäå úéäìàälre ,zetilwd on zeig zlawn zipeigd ytpd ± ¨¡Ÿ¦§©¦¦

,dyecwa zllkpe dlrzn `id ,mc`d zcear iciäéLeáìe± §¤¨
,dyrne xeaic ,daygnïlk óebä úBçk ìëåmc`d mze` dlrn ± §¨Ÿ©ª¨

,ezcear ici lr¯ ,úeëéøàa ìéòì økæpk ,Bcáì 'äìici lr ,cvik ©§©©¦§¨§¥©£¦
eytp ,ziwl`d eytp milrzn ,miiwne cnel icediy zeevne dxez

.sebd zegek lke ,odiyeal ,zipeigdìzLä úéìëz äæ ékúeìL ¦¤©§¦¦§©§§
.úBîìBòä,dbixcnl dbixcnn elylzyd zenlerdy dn ± ¨¨

± `id zilkzd ixd ,xzei mipezgz zenlerl xzei mipeilr zenlern

`xhq `itkz`" didzy ezcear ici lr icedi lret eay ,"dfd mler"

."jyegd on xe`d oexzi" dyrp jk ici lre (dtilwd zxiay) "`xg`

zeripnd lk z` wigxde xiqd d"awdy myky ,xaqei oldl

elkeiy ick ,ileab ilad xe`d z` mvnve ,inybd mlerd zeedzdl

ipal ezad` llba dyrp df lke ± leab ilra mi`xap zeedzdl

dad` l`xyi ipaa xxerl jixv df ,"miptd mink" ,mb jk - l`xyi

md mby ote`a ,d"awdl

dn lk z` exiqie ewigxi

,'d zcear z` rpeny

dcecn didz `l mzceary

oeayg ila m` ik ,zlabene

.leab ilaeíénk" ,äpäå§¦¥©©¦
¯ ,"íéðtì íéðtämc`yk ©¨¦©¨¦

mitwzyn ,mina lkzqn

`edy mipt mze` mdn

mc`d al" mb jk ,d`xd

ly ala dad`d ± "mc`l

ala zxxern ± ipyl cg`

:oey`xl dad` ipydBîk§
,àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨

ãöì ÷lñå çépä ,ìBëéák¦§¨¦¦©§¦¥§©
BøBà úà ,ìLî Cøc ,ãçà¤¨¤¤¨¨¤
¯ ,úéìëz ézìaä ìBãbä©¨©¦§¦©§¦

,leab ilaeBøézñäå Bæðâe§¨§¦§¦
,íéðBL íéîeöîö éðéî 'âa§¦¥¦§¦¦

úáäà ìéáLa ìkäå± §©Ÿ¦§¦©£©
l d"awd¯ ,ïBzçzä íãàä̈¨¨©©§

,oezgzd mleray mc`d

ick z`fe¯ ,'äì BúBìòäìdpyi eay ,dfk mler didiy :xnelk §©£©
dad`y ,xacd jiiy ,cvik .d"awdl mc`d z` znnexnd dcear

weliqe mevnvl mexbzeli`e ,zehytzde cqg ixd `id dad` ±

xaqei ,`l` ?zehytzdd jtide dxeab ly oipr md weliqe mevnv

oeyla iehia icil `a dfe ,mevnvl d`iand dad` ep` mi`ven ,oldl

`xnbd1:oldlcke ,"xyad z` zwgec dad`"ú÷çBc äáäà" ék¦©£¨¤¤
Y "øNaäzernyn .dad`l aekire drxtd meyn ea oi` xya ©¨¨

z` ,cvl lekiak wliq ,l`xyi ipal ezad` cvn d"awdy ,xacd

,ixd ± jk m`e .miax minevnva envnve lecbd exe`änk úçà ìò©©©©¨
¯ ,õ÷ ïéàì íéìôk éìôëa ,änëå,xacd aiigníb íãàì éeàø ék §©¨§¦§¥¦§©¦§¥¥¦¨§¨¨©

ìkä øé÷ôäìe øNa ãòå Lôpî Bì øLà ìk áæòìå çépäì ïk± ¥§©¦©§©£Ÿ¨£¤¦¤¤§©¨¨§©§¦©Ÿ
ila m` ik ,dcicne oeayg jezn didz `l ,eipipr z` mc`d zaifry

elv` mewn miqtez mpi` eipipr lky ,xwtd ly ote`a ,leabe oeayg

,z`fe ±¯ ,äöéôçå ä÷éLç ä÷éáãa Cøaúé Ba ä÷áãì ìéáLa¦§¦§¨§¨¦§¨¥¦§¦¨£¦¨©£¦¨
,inipt ipevx beprze wyga¯ õeçaîe úéaî òðBî íeL äéäé àìå§Ÿ¦§¤¥©¦©¦¦©

¯ ,Lôð àìå óeb àì,erpni `l miinipt mipipr mbyàìå ,ïBîî àìå Ÿ§Ÿ¤¤§Ÿ¨§Ÿ
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שבערב". לאלו מו.3.גם סימן חיים אורח יוסף", ב"בית א.4.מובא נד, א.5.ברכות קנב, ט.6.שבת לג, מוסיף7.תהלים הזקן שרבנו מה על



סז xii` h"i iyiy mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר י"ט שישי יום

,hq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåè ïáåé äæáå,r 'nr cr.ì"ðë 'úé

úBëøa eðwzL ,íéîëç úðwúì úòãå íòè áeè ïáeé äæáe¨¤¨©©¨©©§©¨©£¨¦¤¦§¦§
"'eë äéðôì íézL" òîL úàéø÷2úeëiL íäì ïéà äøBàëìc , §¦©§©§©¦§¨¤¨§¦§¨¥¨¤©¨

à"aLøä eáúkL Bîk ,òîL úàéø÷ íò ììk3,íé÷ñBt øàLe §¨¦§¦©§©§¤¨§¨©§¨§¨§¦
¯zekiiy el` zekxal oi`yzekxaa enk `ly ± rny z`ixwl

minkg epwizy zexg`

oday ,zepey zeevnl

enk) devnd okezn xaecn

± oilitz lr dkxad lynl

ixd ± "oilitz gipdl"

zece` dkxaa xaecn

qgia mb jke ,oilitz

eli`e ,(zexg` zeevnl

`l rny z`ixw zekxaa

z`ixw zece` ixnbl xaecn

- rnyïúBà eàø÷ änìå§¨¨¨§¨
?"òîL úàéø÷ úBëøa"¦§§¦©§©
äéðôì ïúBà eðwz äîìå§¨¨¦§¨§¨¤¨

?à÷åcodl oi`y xg`n ± ©§¨
?rny z`ixwl zekiiy

:oldl owfd epax xiaqn

opiprzekxa lyel`ea yi

miiwl elkeiy ,dpkd meyn

ixdy ,rny z`ixw oipr z`

z`ixw ly dpipr xwir

zad`e"l ribdl `ed ,rny

dad` icedil didzy ± "jixvi ipya ± jaal lka jiwl` 'd z`

zyxcp ± jkl ribdl icke .rxd exvie zindad eytpa mb d"awdl

;rny z`ixw zekxaa xaecn mzece` mipipra zeppeazd

,devn lk iably iptny ,ixd .dnecke ,mik`lnd ly mzelhazd

epwiz (opaxcn `idy) dkxade ,dxezd on `id dnvr devnd

zkynpd dpeilrd dkyndl ilk icedi didi dci lry ick minkg

zekxa minkgd epwiz mb jk ± devn dze` ici lr icedid ytpa

z`ixw oipr z` miiwl oci lr lkei icedi eze`y ick ,rny z`ixw

:"`ipz"d oeylae .rnyøwòL íeMî àlà,oipr ±òîL úàéø÷± ¤¨¦¤¦©§¦©§©
,`edéøöé éðLa" ¯ "'eë Eááì ìëa" íi÷ì"'eë E4¯ ,icediy §©¥§¨§¨§¦§¥§¨¤

,rxd exvie zindad eytpa mb ,eal lka d"awd z` ad`ieðéäc§©§
¯ ;'ä úáäàî òðBî ìk ãâð ãîòìxvide zindad ytpd mby ©£Ÿ¤¤¨¥©¥©£©

x`y mb jke .'d zad` ybx mda xcgei ,'d zad`l mirixtnd ,rxd

,oky ,erixti `l ± 'd zad`l erixti mdy xacd xyt`y ,mipiprd

"jaal" dlnd zernyna milelk md mbäMàä ïä "Eááì"e§¨§¥¨¦¨

¯ ,äéãìéåaal" dlna mix`ezn mdiptn ,"jíãà ìL BáálL ¦¨¤¨¤§¨¤¨¨
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàL Bîk ,Bòáèa ïäa äøeL÷5ìò §¨¨¤§¦§§¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨©

÷eñt6¯ "ãîòiå äeö àeä" ,"äMà Bæ" ¯ "éäiå øîà àeä" : ¨¨©©¤¦¦¨¦¨©©£Ÿ
¯ ;"íéða elà"eal xeyw mdil` mixacdy ,"jaal" zernyn ef ¥¨¦

erixti `l ± mc`d ly

,'d zad`l,"ELôð"å§©§§
éiç ,BòîLîk "Eãàî"e§Ÿ¤§©§¨©¥

¯ ,éðBæîedrnyn "ytp" §¥
xnelk ,sqk ± "c`n"e ,miig

didi `l ± dqpxte zepefn

,drxtd meyn dl` lka

:`l`ìéáLa ìkä øé÷ôäì§©§¦©Ÿ¦§¦
.'ä úáäàmby ,ixd ± ©£©

("zian") miiniptd mipiprd

xvie zindad ytpd enk

miipevigd mipiprd mbe ,rxd

micli ,dy` enk ("uegn")

dl` lka didi `l ± dqpxte

mipiprl dripn meyn

.'d zad`l mixeywdéàåC §¥
äcîì éøîçä íãàä àáé̈Ÿ¨¨¨©¨§¦§¦¨

?Bæmeyy ,efk 'd zad`l ±

meyn ea didi `l xac

,dl dripneøcñ Cëì§¨¦§
älçz,xnel ±úkøa §¦¨¦§©

íLå ,"øBà øöBé","xe` xvei" zkxaa ±úeëéøàa äðLðå øîàð ¥§¨¤¡©§¦§¨©£¦
,mihxt daxda ,zekix`a didi oipr lky yxcp zeppeazda ,ik ±

òéãBäì ,"íìBò íeøa íéãîBòä" íéëàìnä øãñå ïéðò,mc`l ± ¦§©§¥¤©©§¨¦¨§¦§¨§¦©
éà ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL BúlãbílkL C,mik`lnd lk ± §ª¨¤©¨¨¥¤ª¨

òéîLîe" ,Cøaúé BøBàì íéìèa¯ ,'eë äàøéa íémicner mdy §¥¦§¦§¨¥©§¦¦§¦§¨
,d"awd iptl lehiaae d`xiaäàøéa íéøîBàå ,'eë íéLéc÷îe©§¦¦§§¦§¦§¨

øîBìk ,"'eë LBã÷7¯ ,,"yecw" mzxin` zernynàeäL± ¨§©¤
,d"awdàlà ,éelb úðéçáa ïäa Laìúî Bðéàå ïäî ìcáî± ª§¨¥¤§¥¦§©¥¨¤¦§¦©¦¤¨

y mewna ± ?d"awd dlbzn okidàéä ,"BãBák õøàä ìë àìî"§Ÿ¨¨¨¤§¦
äìòîì ìàøNé úñðkl`xyi zenyp xewn ,zeliv`c zekln ± §¤¤¦§¨¥§©§¨
,"ux`" z`xwpd ,dlrnl¯ ,ähîì ìàøNéåopyi ,dhnly ux`ay §¦§¨¥§©¨

eceak `ln `wec o`k ixd ± zeevne dxez zeniiwnd l`xyi zenyp

,yalzne dlbzn `ed o`k ,jxazi¯ ;ìéòì økæpk,xen`d lk z` ©¦§¨§¥
lcaene yecw d"awd ji` ,mitxyd ,mipeilrd mik`lnd mibiyn

."eceak `ln" ± "ux`d lk" `wece ± mdnïëåzkxa"a mb xteqn ± §¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

íéøîà éèå÷éì
íòè áåè ïáåé äæáå
äéðôì íéúù ù"÷ úåëøá åð÷úù íéîëç úð÷úì úòãå
ù úàéø÷ íò ììë úåëééù íäì ïéà äøåàëìã 'åëòî

úåëøá ïúåà åàø÷ äîìå .'é÷ñåô øàùå à"áùøä ù"îë
ø÷éòù íåùî àìà .à÷ååã äéðôì ïúåà åð÷ú äîìå ù"÷
ãåîòì åðééäã 'åë êéøöé éðùá 'åë êááì ìëá íéé÷ì ù"÷
.äéãìéå äùàä ïä êááìå .'ä úáäàî òðåî ìë ãâð
ô"ò ì"æøàùîë .åòáèá ïäá äøåù÷ íãà ìù åááìù
.íéðá åìà ãåîòéå äåö àåä äùà åæ éäéå øîà àåä
ìéáùá ìëä øé÷ôäì éðåæîå ééç åòîùîë êãàîå êùôðå
êëì åæ äãîì éøîåçä íãàä àáé êéàå .'ä úáäà
äðùðå øîàð íùå .øåà øöåé úåëøá äìçú åøãéñ
íìåò íåøá íéãîåòä íéëàìîä øãñå ïéðò úåëéøàá
åøåàì íéìèá íìåëù êéà ä"á÷ä ìù åúìåãâ òéãåäì
äàøéá íéøîåàå 'åë íéùéã÷îå 'åë äàøéá íéòéîùîå 'úé
ïäá ùáìúî åðéàå ïäî ìãáåî àåäù øîåìë 'åë ùåã÷
ìàøùé úñðë àéä åãåáë õøàä ìë àìî àìà éåìéâ 'éçáá
úåéçå íéðôåàä ïëå .ì"ðë äèîì ìàøùéå äìòîì
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מזכיר ואינו דוקא", "לפני' (בסיומה) מדייק בקושייתו – ואדרבא בתירוצו. נתבארו לא – והעיקר בתניא. "אינו :

מרבה – "כו'" ותיבת ספמ"ז). כדלעיל – ק"ש (דהיינו וביצי"מ בקעומ"ש דמדברת שייכת, – דלאחרי' ועוד "כו'". בתיבת לא גם "לאחרי'",

לפני'... שתים זה: חז"ל דמאמר הסיום מרמז או יובןÚ·Â¯·דערבית, מהם – דבבוקר הברכות מפרש שלקמן ואף הך. והיינו א), יא, (ברכות

שבערב". לאלו מו.3.גם סימן חיים אורח יוסף", ב"בית א.4.מובא נד, א.5.ברכות קנב, ט.6.שבת לג, מוסיף7.תהלים הזקן שרבנו מה על



`xiiסח h"i iyiy mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

y ,"xveiLãwä úBiçå íépôBàä"dbixcnae mlera mnewny ± ¨©¦§©©Ÿ¤
oiadl ,jk lk milecb dbyd ilra mpi` mde ,mitxydn dhnly

- `id mzcear `l` ,mdn lcaene yecw seq oi` xe`yìBãb Lòøa§©©¨
¯ ,'eëå:mixy md ,zecnd zelrtzdae,"BîB÷nî 'ä ãBák Ceøa §¨§¦§

¯,`vnp `ed my mewndn

íéâéOîe íéòãBé ïéàL éôì§¦¤¥§¦©¦¦
¯ ,BîB÷îdlbzn ea mewnd §

enk `ly ± seq oi` xe`

okle .mircei mitxydy

zeige mipte`d mixne`

,mzq "enewnn" ycewd

± `vnp `ed my mewndn

;dlbzie jyniiBîëe§
íéøîBàL8Bcáì àeä ék" : ¤§¦¦§©

."LBã÷å íBøîlky ± ¨§¨
ly ,mixen`d mipiprd

mik`lnd ly ,d`xie lehia

mipte` ,mitxy ± mipeyd

xaecn ± ycewd zeige

;dpey`x dkxaa mzece`

± df lka wnrzn mc`yke

d.jxazi el milha mik`lnd lk ji` ,'d zlecb jkn oian `e

¯ ,äiðL äëøa Ck-øçàåd"awd ly dlecbd ezad` z` dxiaqnd §©©¨§¨¨§¦¨
lk ly mlehiae dlecbd mzcear lr had ilany ,l`xyi ipal

zenyp zcearn didi ebeprzy d"awd xga ± mipeilrd mik`lnd

:iptn edfy ,dhnl l`xyi,"eðéäìà 'ä eðzáäà íìBò úáäà"©£©¨£©§¨¡Ÿ¥
çépäL ,øîBìk,d"awd ±¯ ,íéLBãwä äìòî àáö ìkz` §©¤¦¦©¨§¨©§¨©§¦

md oi`y ,cva gipd ± mipeilrd zenlerd ly mitxyde mik`lnd

,dpeekd zilkzeðéìò BúðéëL äøLäå,l`xyi ipa ±àø÷ð úBéäì §¦§¨§¦¨¨¥¦§¦§¨
"'eë íäøáà éäìà" Bîk ,"eðéäìà"lha elek did mdxa` ,oky ± ¡Ÿ¥§¡Ÿ¥©§¨¨

ici lr ,eply dwl`d ± "epiwl`" `xwp `ed jk ,d"awda cge`ne

,d"awd mr icedi cg`zn oci lry ,miiwn icediy zeevne dxez

¯ ,øNaä ú÷çBc äáäà ék ,eðéäå .ìéòì økæpkzlret dad` ©¦§¨§¥§©§¦©£¨¤¤©¨¨
dlrte ,l`xyi ipal d"awd ly ezad` daiig jk ± mlrde mevnv

dhnl ody itk ,l`xyi zenyp zceara xgaie envr z` mvnviy

.inybd mlerae sebaàø÷ð ïëìå,d"awd ly ezad` ±úáäà" §¨¥¦§¨©£©
¯ ,"íìBò,"epzad` mler zad`" mixne` ep`y enkúðéça àéäL ¨¤¦§¦©
íeöîöz` d"awd mvnvy ±úéìëz ézìaä ìBãbä BøBàilae ± ¦§©¨©¦§¦©§¦
,leab¯ ,"íìBò" àø÷pä ìeáb úðéçáa Laìúäì`ed "mler" §¦§©¥¦§¦©§©¦§¨¨

zelabdd ,leab ly oipr ± onfe mewn ly (xcbe ,ze`ivn ly) byen

ewnle onfl zexeywd- df "leab"a envr mvnv d"awde ± møeáòa©£
Búecçàå Bãeçéa ììkì ,åéìà íáø÷ì éãk ,ìàøNé Bnò úáäà©£©©¦§¨¥§¥§¨§¨¥¨¦¨¥§¦§©§

.Cøaúé.zeevne dxez ici lr ±¯ eøîàL äæåzkxa jynda ¦§¨¥§¤¤¨§
:"epzad` mler zad`"

¯ ,"äøúéå äìBãb äìîç"¤§¨§¨¦¥¨
xzei daxe dlecb zepngxa

mgix ,mixg` lr xy`n

,epilr d"awdLeøt± ¥
dlndäøúéxzei `ed ± §¥¨
xy`níéäìà úáø÷ ìò©¦§©¡Ÿ¦

¯ ;äìòî àáö ìëaL¤§¨§¨©§¨
`a dlrn `av ly maexiw

± mdilry zepngxdn ixd

dzid l`xyi ipa lre

dcina d"awd ly zepngx

mze` axwl ,xzei dax

zad`" zkxaa .xzei daxd

:oldl mixne` "mlereðáe"¨
ìå íò ìkî zøçá¯ ,"ïBL ¨©§¨¦¨©§¨

,ernynyàeäd"awdy ±

z` xga¯ ;íìBòä úBnà éôeâì Búeiøîça äîãpä éøîçä óebä©©¨§¦©¦§¤§¨§¦§¥ª¨¨
dxiga ,okyxnel mi`zn mdilry ,mieey mixac ipya `wec zkiiy

eli`e ,ipyl cg` minec mdy zexnl ,ipya `le cg` xaca mixgeay

dzernyna "dxiga" xnel mi`zn `l ,mipey mixac ipya

epae"y xnel xyt` i` okle ,mipyd on cg`a xegal ,zizin`d

`idy icedi ly eznyp ,oky ,l`xyi zenyp cvn dpeekd "zxga

ieb ly ytpl ybtnÎzcewpe oeinc dl oi` ± "lrnn dwl` wlg"

,icedi ly eteb lr `id "zxga epae"a dpeekd `l` ;licadl

seba xga d"awde ± ieb ly etebl dnec `ed ezeixnegae ezeipevigay

sebd mr zeyrpd zelertd ici lrye ,dnypl ilk didiy ,icedi

cg`zi ,(`wec sebd ici lr d`a ,devn ly zinyb dlert lk ixdy)

:xiaqn owfd epaxy itke ± d"awd mr icediúBãBäì 'eëå eðzáø÷å"§¥©§¨§§
äàãBä Leøôe ,"'eëåjezn `ad lehia ly zcgeind dlrnd ± §¥¨¨

,d`cedBãeçéa ììkì ,"'eë Eãçéìe" ;øçà íB÷îa øàaúé¦§¨¥§¨©¥§©¤§¦¨¥§¦
¯ ,Cøaúé,'d zecg`a ixnbl llkidl.ìéòì økæpkxiaqi owfd epax ¦§¨¥©¦§¨§¥

z`ixwa xaecn mzece` mipipra icedi wnrziy dryay ,oldl

dlecb dad`l ribiy ,rny z`ixw miiwl xacd eze` `iai ,rny

.'dl
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íéøîà éèå÷éì
éôì åîå÷îî 'ä ãåáë êåøá 'åëå ìåãâ ùòøá ùãå÷ä
åãáì àåä éë ù"îëå åîå÷î íéâéùîå íéòãåé ïéàù
åðúáäà íìåò úáäà äéðù äëøá ë"çàå .ùåã÷å íåøî
íéùåã÷ä äìòî àáö ìë çéðäù øîåìë .åðéäìà 'ä
éäìà åîë .åðéäìà àø÷ð úåéäì åðéìò åúðéëù äøùäå
ïëìå øùáä ú÷çåã äáäà éë åðééäå .ì"ðë 'åë íäøáà
ìåãâä åøåà íåöîö 'éçá àéäù íìåò úáäà àø÷ð
íìåò àø÷ðä ìåáâ 'éçáá ùáìúäì úéìëú éúìáä
ììëéì åéìà íáø÷ì éãë ìàøùé åîò úáäà øåáòá
'éô äøéúéå äìåãâ äìîç ù"æå .'úé åúåãçàå åãåçéá
úøçá åðáå .äìòî àáö ìëáù íéäìà úáø÷ ìò äøéúé
åúåéøîåçá äîãðä éøîåçä óåâä àåä ïåùìå íò ìëî
'éôå 'åëå úåãåäì 'åëå åðúáø÷å .íìåòä úåîåà éôåâì
ì"ðë 'úé åãåçéá ììëéì 'åë êãçéìå .à"îá øàáúé äàãåä
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– "כלומר" המלה ·‰Ú¯‰כאן ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Ó" :‡Ïשמכירו ההודעה, שתוכן – וכיו"ב קדוש שהוא א' על כשמודיע בכ"מ, כפי'

מנא – הוא קדוש ב): (ברכות, חז"ל (וכקושיית קדוש שהוא ויודע מובדלÚ„È‰ומשיגו כי יודעו שאינו קדוש – להיפך – כלומר כ"א (Ì‰Ó

וכו']". בטלים שהם משמיעים גופא שזה אלא ומקדישים"? "משמיעים איך ש"בטלים" שכיון מתורץ שמע.8.[ובזה קריאת בברכות

xii` 'k ycew zay mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ' קודש שבת יום

,r 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìéëùîä íéùé øùàë äðäå,r 'nr cr:ì"ðë åãåàîå

àaìc à÷îò ìà íéøácä älà ìékNnä íéNé øLàk ,äpäå§¦¥©£¤¨¦©©§¦¥¤©§¨¦¤¨§¨§¦¨
Y àçîe,gende ald wner jezn mda wnrziyk,àìénî éæà Ÿ¨£©¦¥¨

¯ ,"íéðtì íéðtä íénk"jk lk dlecb dad` d`xn d"awdy dn ©©¦©¨¦©¨¦
jka ± d"awdl dlecb dad` l`xyi ipaa mb xxerz ,l`xyi ipal

xiaqdl owfd epax miiqn

mink" ly dad`d oipr z`

lgdy "miptl miptd

dilre ,e"n wxta xiaqdl

rny z`ixway ,xne` `ed

icedi lbeqn dizekxae

f`e .ef dad` xxerl cgeina

-BLôð èäìúzdad`a ± ¦§©¥©§
,d"awdlçeø"a Laìúúå§¦§©¥§©

çépäì ácðúäì ,"äáéãð§¦¨§¦§©¥§©¦©
,ãâpî Bì øLà ìk áæòìå§©£Ÿ¨£¤¦¤¤

¯elv` eidi `l dl` lky

,xwirdBa ä÷áãì ÷øå§©§¨§¨
BøBàa ììkìå Cøaúé¦§¨¥§¦¨¥§
,'eëå ä÷éLç ä÷éáãa¦§¦¨£¦¨§
ïé÷éLð úðéçáa¦§¦©§¦¦
àçeøa àçeø úe÷acúàå§¦§©§¨§¨
,gexa gex zewaczd ±

gexa cg`zz mc`d gexy

,dlrnlyìéòì økæpk`l dyrp ,zeinyba "oiwiyp"ay myky ± ©¦§¨§¥
mb m` ik ,ipy ly eitl cg` ly eitn ,dtl dtn zewiac wx

,zeipgexa cegid ote`a mb jk ± ipyd ly ladde gexd zexagzd

dvxi z`fe ± dlrnly gexd mr zcg`zn dhnly mc`d gexy

jxazi exe`a llkidl ,d"awdl dlecbd ezad` z`tn mc`d

"oiwiyp" zpigaaéà Cà .?àçeøa àçeø úe÷acúà úðéça àéä C ©¥¦§¦©¦§©§¨§¨
dwacl" epevx ielinl ,gexa gex zewaczdl miribn dn ici lr ±

- ?"'eke jxazi eaøîà äæì'eke "jaal lka zad`e" ixg` ±eéäå" : ¨¤¨©§¨
¯ ,"'eë ía zøaãå ,Eááì ìò 'eë älàä íéøácäribn mc`d ©§¨¦¨¥¤©§¨¤§¦©§¨¨

d zewiaclxeaicd ici lre dxeza ezewnrzd ici lr dxen`

,dxezaïé÷éLpä ãeçiL ,íéiç õòa áeúkL Bîëeoipr epyi eay ± §¤¨§¥©¦¤¦©§¦¦
,"gexa gex" ly zewiacdúòc-äðéa-äîëç ãeçé àeä Bøwò¦¨¦¨§¨¦¨©©
àeäå ,úòc-äðéa-äîëça,oipr ±¯ ;äøBzä ïeiòzewnrzdd §¨§¨¦¨©©§¦©¨

ezrc ,ezpia ,eznkg micg`zn oci lry ,dxezd zpade dwenrd

,dxezay dlrnly lkye zrcÎdpiaÎdnkga mc`d ly elkye

Y ätäå,"ma zxace" dxeza eita xacn mc`dy ici lràeä §©¤
àöBîxewn ±Béelâå çeøä,gexd ly ±eðéäå ,éelb úðéçáa ¨¨©§¦¦§¦©¦§©§

¯ ,äøBz éøáãa øeacä úðéça"gex"d d`a ,dxez ixac exacay §¦©©¦§¦§¥¨
`a ,"gexa gex" zewiace cegid xwiry ixd - ,zelbzd ly ote`a

:oldl owfd epax xiaqn xac ly enrhe ,dxeza oeird ici lrék"¦

"íãàä äéçé 'ä ét àöBî ìò9.zeidl `ed dtd oipry ixd ± ©¨¦¦§¤¨¨¨
dci lry ,dxeza dpadd `ed xwirdy ixd ."gex"d ly "`ven"d

,ef dad`l yxcp ,`eti` ,recn ;"gexa gex" ly zewiacd d`a

iabl ,ok` ,oldl owfd epax xiaqi ?xeaica dxezd ixac `hal

ytpd iabl ,"mc`"d

cegid xwir ,ziwl`d

,xzeia dpeilrd zewiacde

.dxeza dpadd ici lr mi`a

`id dpeilrd dpeekd ,j`

`ed jexa seq oi` xe`y ixd

zipeigd ytpa mb jynii

`wec `a df xac ± mlerae

eita `iven mc`dy ici lr

,oky .dxezd ixac z`

,inyb oipr `edy xeaicd

ytpd ici lr wx jiiy

lr jynp `linne ,zipeigd

oi` xe`e dyecw xeaicd ici

zeide ;zipeigd ytpa seq

dnn `a xeaicl gekdy

mixac dzye lk` mc`dy

mc exvep mdn ,miinyb

gek el epzpe ,miinyb zeige

r mikynp ± mixeaicd z` xacllka seq oi` xe`e dyecw jk ici l

jynii seq oi` xe`y dpeilrd dpeekd zrvazne ,mlerd ipipr

`hal yxcp ,okl ."eceak ux`d lk `ln" didiy ,mlera dhnl

iabl mb xen` mrh eze`y ,oaen `teb dfne) xeaica dxezd ixac

ytpa seq oi` xe` jynp xwira oci lry zeid ,zeiyrn zeevn

,"dxez"a xacd `hazn ji` xaecn o`k ,`l` .mlerae zipeigd

lr ,gexa gex zewiace xzeia dlrpd cegid mi`a ziwl`d ytply

ick ,dxeza xeaicl mb mikixv z`f lkae ± dxeza dpadd ici

.(mlerae zipeigd ytpa mb seq oi` xe` jiyndlàì ,íB÷î ìkîe¦¨¨Ÿ
Bcáì ïeiòå øeäøäa BúáBç éãé àöédxez cnel mc`yk ± ¥¥§¥¨§¦§§¦§©

ici lry zexnl ,ezaeg ici `vei `ed oi` ,cala xedxde daygna

gex" zewiac ly ote`a ziwl`d eytp ly lecbd cegid dyrp jk

,"gexaàéöBiL ãò,dxezd ixac z` ±éLîäì éãk ,åéúôNaC ©¤¦¦§¨¨§¥§©§¦
íãa úðëBMä úéðeiçä Lôð ãò ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨§©¨©¤¤©¦¦©¤¤§©

¯ ,éç-çîBö-íîBcî äeäúnä ,íãàäjkn ,dzeye lke` mc`dy ¨¨¨©¦§©¤¦¥¥©©
oi` xe` jynp dl` lkae ± zipeigd ytpd zpkey ea mcd elv` xvep

,xeaica dxez ixac `iven `edy ici lr ,seqïlk úBìòäì éãk± §¥§©£ª¨
,mlerd ly ,ig ,gnev ,mnecde zipeigd ytp z`íìBòä ìk íò 'äì©¦¨¨¨

íéøcìå õøàì øéàé øLà ,Cøaúé BøBàå Bãeçéa ïììëìe ,Blkª§¨§¨§¦§¦§¨¥£¤¨¦¨¨¤§©¨¦
"'eëå øNa ìë eàøå ,'ä ãBák äìâðå" ,éelb úðéçáa10eäfL , ¦§¦©¦§¦§¨§§¨¨¨¨§¤¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

íéøîà éèå÷éì
à÷îåò ìà íéøáãä äìà ìéëùîä íéùé øùàë äðäå
èäìúú íéðôì íéðôä íéîë àìéîî éæà àçåîå àáìã
áåæòìå çéðäì áãðúäì äáéãð çåøá ùáìúúå åùôð
åøåàá ììëéìå 'úé åá ä÷áãì ÷øå ãâðî åì øùà ìë
àçåø úå÷áãúàå ïé÷éùð 'éçáá 'åëå ä÷éùç ä÷éáãá
àçåøá àçåø úå÷áãúà 'éçá àéä êéà êà .ì"ðë àçåøá
íá úøáãå êááì ìò 'åë äìàä íéøáãä åéäå øîà äæì
ã"áç ãåçé àåä åø÷éò ïé÷éùðä ãåçéù ç"òá ù"îëå 'åë
åéåìéâå çåøä àöåî àåä äôäå äøåúä ïåéò àåäå ã"áçá
éô àöåî ìò éë .ú"ãá øåáãä 'éçá åðééäå éåìéâ 'éçáá
ïåéòå øåäøäá åúáåç éãé àöé àì î"îå íãàä äéçé 'ä
ä"á ñ"à øåà êéùîäì éãë åéúôùá àéöåéù ãò åãáì
äåäúîä íãàä íãá úðëåùä úéðåéçä ùôð ãò äèîì
íìåòä ìë íò 'äì ïìåë úåìòäì éãë éç çîåö íîåãî
õøàì øéàé øùà 'úé åøåàå åãåçéá ïììëìå åìåë
'åëå øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå éåìéâ 'éçáá íéøãìå
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סט xii` 'k ycew zay mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ' קודש שבת יום

,r 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìéëùîä íéùé øùàë äðäå,r 'nr cr:ì"ðë åãåàîå

àaìc à÷îò ìà íéøácä älà ìékNnä íéNé øLàk ,äpäå§¦¥©£¤¨¦©©§¦¥¤©§¨¦¤¨§¨§¦¨
Y àçîe,gende ald wner jezn mda wnrziyk,àìénî éæà Ÿ¨£©¦¥¨

¯ ,"íéðtì íéðtä íénk"jk lk dlecb dad` d`xn d"awdy dn ©©¦©¨¦©¨¦
jka ± d"awdl dlecb dad` l`xyi ipaa mb xxerz ,l`xyi ipal

xiaqdl owfd epax miiqn

mink" ly dad`d oipr z`

lgdy "miptl miptd

dilre ,e"n wxta xiaqdl

rny z`ixway ,xne` `ed

icedi lbeqn dizekxae

f`e .ef dad` xxerl cgeina

-BLôð èäìúzdad`a ± ¦§©¥©§
,d"awdlçeø"a Laìúúå§¦§©¥§©

çépäì ácðúäì ,"äáéãð§¦¨§¦§©¥§©¦©
,ãâpî Bì øLà ìk áæòìå§©£Ÿ¨£¤¦¤¤

¯elv` eidi `l dl` lky

,xwirdBa ä÷áãì ÷øå§©§¨§¨
BøBàa ììkìå Cøaúé¦§¨¥§¦¨¥§
,'eëå ä÷éLç ä÷éáãa¦§¦¨£¦¨§
ïé÷éLð úðéçáa¦§¦©§¦¦
àçeøa àçeø úe÷acúàå§¦§©§¨§¨
,gexa gex zewaczd ±

gexa cg`zz mc`d gexy

,dlrnlyìéòì økæpk`l dyrp ,zeinyba "oiwiyp"ay myky ± ©¦§¨§¥
mb m` ik ,ipy ly eitl cg` ly eitn ,dtl dtn zewiac wx

,zeipgexa cegid ote`a mb jk ± ipyd ly ladde gexd zexagzd

dvxi z`fe ± dlrnly gexd mr zcg`zn dhnly mc`d gexy

jxazi exe`a llkidl ,d"awdl dlecbd ezad` z`tn mc`d

"oiwiyp" zpigaaéà Cà .?àçeøa àçeø úe÷acúà úðéça àéä C ©¥¦§¦©¦§©§¨§¨
dwacl" epevx ielinl ,gexa gex zewaczdl miribn dn ici lr ±

- ?"'eke jxazi eaøîà äæì'eke "jaal lka zad`e" ixg` ±eéäå" : ¨¤¨©§¨
¯ ,"'eë ía zøaãå ,Eááì ìò 'eë älàä íéøácäribn mc`d ©§¨¦¨¥¤©§¨¤§¦©§¨¨

d zewiaclxeaicd ici lre dxeza ezewnrzd ici lr dxen`

,dxezaïé÷éLpä ãeçiL ,íéiç õòa áeúkL Bîëeoipr epyi eay ± §¤¨§¥©¦¤¦©§¦¦
,"gexa gex" ly zewiacdúòc-äðéa-äîëç ãeçé àeä Bøwò¦¨¦¨§¨¦¨©©
àeäå ,úòc-äðéa-äîëça,oipr ±¯ ;äøBzä ïeiòzewnrzdd §¨§¨¦¨©©§¦©¨

ezrc ,ezpia ,eznkg micg`zn oci lry ,dxezd zpade dwenrd

,dxezay dlrnly lkye zrcÎdpiaÎdnkga mc`d ly elkye

Y ätäå,"ma zxace" dxeza eita xacn mc`dy ici lràeä §©¤
àöBîxewn ±Béelâå çeøä,gexd ly ±eðéäå ,éelb úðéçáa ¨¨©§¦¦§¦©¦§©§

¯ ,äøBz éøáãa øeacä úðéça"gex"d d`a ,dxez ixac exacay §¦©©¦§¦§¥¨
`a ,"gexa gex" zewiace cegid xwiry ixd - ,zelbzd ly ote`a

:oldl owfd epax xiaqn xac ly enrhe ,dxeza oeird ici lrék"¦

"íãàä äéçé 'ä ét àöBî ìò9.zeidl `ed dtd oipry ixd ± ©¨¦¦§¤¨¨¨
dci lry ,dxeza dpadd `ed xwirdy ixd ."gex"d ly "`ven"d

,ef dad`l yxcp ,`eti` ,recn ;"gexa gex" ly zewiacd d`a

iabl ,ok` ,oldl owfd epax xiaqi ?xeaica dxezd ixac `hal

ytpd iabl ,"mc`"d

cegid xwir ,ziwl`d

,xzeia dpeilrd zewiacde

.dxeza dpadd ici lr mi`a

`id dpeilrd dpeekd ,j`

`ed jexa seq oi` xe`y ixd

zipeigd ytpa mb jynii

`wec `a df xac ± mlerae

eita `iven mc`dy ici lr

,oky .dxezd ixac z`

,inyb oipr `edy xeaicd

ytpd ici lr wx jiiy

lr jynp `linne ,zipeigd

oi` xe`e dyecw xeaicd ici

zeide ;zipeigd ytpa seq

dnn `a xeaicl gekdy

mixac dzye lk` mc`dy

mc exvep mdn ,miinyb

gek el epzpe ,miinyb zeige

r mikynp ± mixeaicd z` xacllka seq oi` xe`e dyecw jk ici l

jynii seq oi` xe`y dpeilrd dpeekd zrvazne ,mlerd ipipr

`hal yxcp ,okl ."eceak ux`d lk `ln" didiy ,mlera dhnl

iabl mb xen` mrh eze`y ,oaen `teb dfne) xeaica dxezd ixac

ytpa seq oi` xe` jynp xwira oci lry zeid ,zeiyrn zeevn

,"dxez"a xacd `hazn ji` xaecn o`k ,`l` .mlerae zipeigd

lr ,gexa gex zewiace xzeia dlrpd cegid mi`a ziwl`d ytply

ick ,dxeza xeaicl mb mikixv z`f lkae ± dxeza dpadd ici

.(mlerae zipeigd ytpa mb seq oi` xe` jiyndlàì ,íB÷î ìkîe¦¨¨Ÿ
Bcáì ïeiòå øeäøäa BúáBç éãé àöédxez cnel mc`yk ± ¥¥§¥¨§¦§§¦§©

ici lry zexnl ,ezaeg ici `vei `ed oi` ,cala xedxde daygna

gex" zewiac ly ote`a ziwl`d eytp ly lecbd cegid dyrp jk

,"gexaàéöBiL ãò,dxezd ixac z` ±éLîäì éãk ,åéúôNaC ©¤¦¦§¨¨§¥§©§¦
íãa úðëBMä úéðeiçä Lôð ãò ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨§©¨©¤¤©¦¦©¤¤§©

¯ ,éç-çîBö-íîBcî äeäúnä ,íãàäjkn ,dzeye lke` mc`dy ¨¨¨©¦§©¤¦¥¥©©
oi` xe` jynp dl` lkae ± zipeigd ytpd zpkey ea mcd elv` xvep

,xeaica dxez ixac `iven `edy ici lr ,seqïlk úBìòäì éãk± §¥§©£ª¨
,mlerd ly ,ig ,gnev ,mnecde zipeigd ytp z`íìBòä ìk íò 'äì©¦¨¨¨

íéøcìå õøàì øéàé øLà ,Cøaúé BøBàå Bãeçéa ïììëìe ,Blkª§¨§¨§¦§¦§¨¥£¤¨¦¨¨¤§©¨¦
"'eëå øNa ìë eàøå ,'ä ãBák äìâðå" ,éelb úðéçáa10eäfL , ¦§¦©¦§¦§¨§§¨¨¨¨§¤¤
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íéøîà éèå÷éì
à÷îåò ìà íéøáãä äìà ìéëùîä íéùé øùàë äðäå
èäìúú íéðôì íéðôä íéîë àìéîî éæà àçåîå àáìã
áåæòìå çéðäì áãðúäì äáéãð çåøá ùáìúúå åùôð
åøåàá ììëéìå 'úé åá ä÷áãì ÷øå ãâðî åì øùà ìë
àçåø úå÷áãúàå ïé÷éùð 'éçáá 'åëå ä÷éùç ä÷éáãá
àçåøá àçåø úå÷áãúà 'éçá àéä êéà êà .ì"ðë àçåøá
íá úøáãå êááì ìò 'åë äìàä íéøáãä åéäå øîà äæì
ã"áç ãåçé àåä åø÷éò ïé÷éùðä ãåçéù ç"òá ù"îëå 'åë
åéåìéâå çåøä àöåî àåä äôäå äøåúä ïåéò àåäå ã"áçá
éô àöåî ìò éë .ú"ãá øåáãä 'éçá åðééäå éåìéâ 'éçáá
ïåéòå øåäøäá åúáåç éãé àöé àì î"îå íãàä äéçé 'ä
ä"á ñ"à øåà êéùîäì éãë åéúôùá àéöåéù ãò åãáì
äåäúîä íãàä íãá úðëåùä úéðåéçä ùôð ãò äèîì
íìåòä ìë íò 'äì ïìåë úåìòäì éãë éç çîåö íîåãî
õøàì øéàé øùà 'úé åøåàå åãåçéá ïììëìå åìåë
'åëå øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå éåìéâ 'éçáá íéøãìå
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`xiiע 'k ycew zay mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìzLä úéìëzìë àìî 'ä ãBák úBéäì ,úBîìBòä ìk úeìL ©§¦¦§©§§¨¨¨¦§§§Ÿ¨
àøBäðì àëeLç àëtäàì ,éelb úðéçáa à÷åc Bælä õøàä± ¨¨¤©¨©§¨¦§¦©¦§©§§¨£¨¦§¨

`l (zetilwd) jyeg z` jetdl,(dyecwd) xe¯ ,à÷úîì àøéøîe§¦¨§¦§¨
weznl (jetdl ± "dbep ztilw"n ezeig z` lawny ,mlerd) zexixne

,(dyecwle aehl)økæpk©¦§¨
ìéòì,e"l wxta ±úeëéøàa §¥©£¦

zilkz lk z`hazn jkay ±

elek zelylzydd xcq.
íãàä úðek úéìëz eäæå§¤©§¦©¨©¨¨¨

éLîäì ,BúãBáòa-øBà C ©£¨§©§¦
,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§©¨

¯ezcearay zexnl ,okle

dwenrd ezpadae zipgexd

`lnl ezexyt`a ± dxeza

gex" zewiaca d"awda weac zeidl ,ezad` ly "ywean"d z`

el wx aehy dn `l :ezceara dpeekd zeidl ,la` ,dkixv ± "gexa

oi` xe` jyniiy ,dvex d"awdy dn `lnl m` ik ,ziwl`d eytple

dyrn ici lre) dxeza xeaicd ici lr xvepy xac ,mlera dhnl seq

lr dl`d mixacd"l ribn mc`dy iptl ,z`f lkay `l` .(zeevnd

'd z` zad`e" aezkd xne` ,dxez mdy ± "ma zxac"le "jaal

xe` zkynd iptl ,oky ,"jc`n lkae jytp lkae jaal lka jiwl`

z`lrd" dligza zyxcp dxez ici lr dhnl `ed jexa seq oi`

zkynp jk ici lry ,mc`d zad` ly dhnln zexxerzd ,"o"n

.zeevne dxez ici lr dkynd okn xg`léøvL ÷øälçz C ©¤¨¦§¦¨
¯ ,"ïéá÷eð ïéî" úàìòäzexxerzdl `id dpeekd ,dlawd oeylay ©£¨©©¦§¦

,"lawn"d zpiga `id "`awep" .lawndn dilre dweyzBì øñîì¦§Ÿ
ìéòì økæpk Bãàîe BLôðdxez ici lr dkyndd didzy icky ± : ©§§Ÿ©¦§¨§¥

ly "o"n z`lrd" dligza zeidl dkixv ,zeidl jixvy enk zeevne

,xeqnl ± d"awdl "ece`ne eytp" zxiqn ly ote`a mc`d zad`

mink dad`" oipr xiaqdl owfd epax miiq jka .'dl lkd z` ,xen`k

seql cr jka jiynde e"n wxta oecl lgd ezece` ,"miptl miptd

.df wxt

h"n wxt seq `ipza `"hily x"enc` w"kn xe`ia'ek `id ji` j`

.'ek zilkz edfy 'ek `vi `l n"ne mc`d 'igi ...`ed dtdeokez (1

...lr ik" (3 ,xzein "mc`d ...dtde" dxe`kl (2 ,l"pda ezpeek

aezkd zehytk o`k ezpeekc dfa xe`ia siqen `lcn ± "mc`d

`n k"`egexd `ven (4 ?o`k xaecnd oiprdl zekiiyd ieielibe±

l"pdkl gxkdd (5 ?el jenqd "ielib 'igaa" lr siqen i`ne ,'itd

e"lta enewn ± 'lzydd zilkz edfy hxtae (6 ?h"ntqa c"ecpa

l"i .oipr epi` ,dxe`kl ,xeviwa mb o`ke "zekix`a l"pke" miiqncke

jynda `ay 'eb zad`ec ze`vezd o`k z"pyn i"tr :t"`ca

'ek mixacd dl` likynd miyi xy`ky ± y"w zekxaay mipiprdl

'ilr ± 'ek exe`a llkile 'zi ea dwacl 'ek eytp hdlzz

± r"nlhnlndxe`kl:x`ane ,'ek dad`a ytpd zelk ,j``lc)

ycgn) xn` dfl 'ek `id ji` (l"pd c"qwkxenb yecigeide (

'ilrn jtid) ma zxace (xzei cere .dxeza oeir) jaal ...mixacd

'kg epiid 'rnlc gexe ,gexa gex zewacz` l"v ik ± (r"nlhnln

.c"aga c"ag micgiizn (d"t lirl oiir) oeird i"re ,dxez 'rnlc

k"g` dlbn oiirnc `da k"g` xaciykc l"t` dxe`kl dpde)

) `l eze ma zxace zlert edfe ,c"aga c"agc cegidjtidx`eand

zewiypn ipwyi p"ynne e"nte d"nteditwyepc mc`a lyndne ,

dtde :x`ane ((c"agc cegid c"r xtqn dtae gena ± `le dtl dt

eheytk epiid ,(xe`ia 'qez ila) `ven `ed (oezgzd mc`ce 'rnlc)

'kgd) gexd `iven ±

oeirdc) ielibe (oiirny

ielib 'igaa (ezpwqne

wx `le 'bz`c `nlr)

lkya `pwqn'iga epiide (

z"ca (ielib 'iga) xeacd

`pwqn `"k oeir wx `le)

lk lr ik .(oeirdc eielibe

,l"pk ,eheytk) `ven

'd it (on `viyk'igimc`d

± dnvr dxezd cenilae .oeird zpwqne ielib edfy l"pk eheytk)

f"ddkld xacoaen epi` oiicry `l`) ,(h"ewyde oeird `le

cz` l"t`` zxg` ik ,gxken dxeza oeird `nlyacgexa zewa

dvxie hdlzie eal l` miyi xy`kc gxkdd edn la` ± 'rnlc

lelklexe`al mb gxkeie `eai ±zxacedrepz ± maziktd±

`vi `l n"ne (`ed ok zn`c x`an dfle .h"lrnlng"ciick 'ek

daege oipr f"d ± f"tr dxe`kl la`) 'ek jiyndlr"ta,dfl oi`e

i"re y"wa ezcear dfac 'ek gexa gex ely zewacz`l zekiiy

olek (dlri 'ek zxace i"r ik ,jiiyc uxzne .y"w zekxac dpkdd

'ekollkleecegiaexe`e.(oeird i"r envra lrety mipiprd mze`)

g"vcd zelrdl dceard zgxkenc zekiiyd ± oaen epi` oiicre)

eide"c aezkd cr) y"w zlgzde y"w zekxa okezl ± mlerde

oipre dceare ieeiv edf `"k ("mixacdr"taxeacd cegi elit`e)

elyepi` ,xeacaxwir,l"pke ziktd drepze ,hdlziykc `pwqnd

mc`ae dpiprn `idy s`envr'lzyd zilkz edfy (x`an dfl) .(

mc`dye 'ek 'eak zeidl 'ek 'lzyddy) 'ek zpeek zilkz edfe 'ek

oaen epi` oiicre) ,('eke y"w 'xa zpwqne okez edf ± 'zi ecari

) wx (uxzne .zad`el zekiiyd`"`e'ek dlgz jixvy (k"d`la

l"pd t"r .('eb zad`e 'eb rny okez) ec`ne eytp el xeqnl

mzq `le) c"qte dklda ligzn d"ta :`ipza mipipr dnk mix`ean

cv lkn" `le mzq cegil rbepa xacnyk ± eneiqk dxezd zrici

,(cal h"ewy `le) dkld ef 'd xac ± wiicn e"nte d"nta .("dpite

oiwiyp yxtny (e"n ,d"ntae o`k) `ipza b"rv dxe`kl .cere

`eal leki epi`y ± oiwiypc ielird lk ixde ± (z"ca) xeac epiidc

lr p"ync (.c ,`) y"dy z"ewla z"pyntr oaene ,xeacc dlabda

lecb mevnv 'igaa `"k 'ek a`dc x"d` enkc ± 'eb ipwyi dxezd

'ekjk'qa) y"dy d"ca xzei xe`iaae fnxa] my z"pyntre .'ek

(yeciga) ehtie` mrc oi` xe`ia 'qezi [(a"nw 'r l"f t"xd zegpd

"xetiq" wx f"i`y ji`e ,ma zxace lygxkdde ,c"aga dyrpd c"r

jc`n lka zncwdcceredyrp f` ik ± c"aga exwir k"tr`y ji`e

dkyndde yecigdd"awdy'idiayei'iad n"kay ± b"rvde .

epiidc oiwiypcx"d`dnc"agl zekiiyd idne wyepd lyoigen.

,c"ag (sie` hk`n e`) xrai` hk`n zinipt dad`dy oiprdy `l`

:(` ,b"rx) dkepg iyexc 'iqa oiire .'ek jynp lecbd enyy 'rnlcke

ald 'iptn ...z`ivi `ed ...dwiyp"lkyde.w"dlkr "
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íéøîà éèå÷éì
'ä ãåáë úåéäì úåîìåòä ìë úåìùìúùä úéìëú åäæù
àëåùç àëôäàì éåìéâ 'éçáá à÷åã åæìä õøàä ìë àìî
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עי היום יום . . . 

ה'תש"גיד אייר, פסח שני, כט לעומריום רביעי

חומש: בהר, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והמשל . . . ־סח־ האדם ודעתו.

פסח שני ענינו איז - עס איז ניטָא קיין "פַארפַאלען", מען קען ַאלע מָאל פַאריכטען. 
ַאז דָאס איז געווען  אפילו מי שהי' טמא, מי שהי' בדרך רחוקה. און אפילו "לכם", 

ברצונו, פונדעסטוועגען קען מען מתקן זיין.

ָהָיה ָטֵמא,  ם ִמי ׁשֶ ן. ּגַ ר ְלַתּקֵ ִמיד ֶאְפׁשָ ן[, ּתָ ַתּקֵ ִני ִעְנָינֹו הּוא – ֵאין "ָאבּוד" ]=ְלִהְתָיֵאׁש ִמּלְ ַסח ׁשֵ ּפֶ
ן. ר ְלַתּקֵ י ֵכן ֶאְפׁשָ ְרצֹונֹו, ַאף ַעל ּפִ ָבר ָהָיה ּבִ ַהּדָ ֶדֶרְך ְרחֹוָקה, ַוֲאִפּלּו – "ָלֶכם", ׁשֶ ָהָיה ּבְ ִמי ׁשֶ

ה'תש"גטו אייר, ל לעומריום חמישי

חומש: בהר, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אבל הקב"ה . . . ־136־ בלבד.

בימי רבינו הזקן הי' שגור בפי החסידים הפתגם: דער שטיקעל ברויט ווָאס איך הָאב, 
איז ער דיינער ווי מיינער. והיו מקדימים מלת "דיינער" - דיינער ווי מיינער. 

מֹו  ָך ּכְ ּלְ ׁש ִלי, ִהיא ׁשֶ ּיֵ ֶחם ׁשֶ רּוַסת ַהּלֶ ם: ּפְ ְתּגָ ִפי ַהֲחִסיִדים ַהּפִ גּור ּבְ ֵקן ָהָיה ׁשָ נּו ַהּזָ יֵמי ַרּבֵ ּבִ
י. ּלִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ּלְ ָך" – ׁשֶ ּלְ ַבת "ׁשֶ י. ְוָהיּו ַמְקִדיִמים ּתֵ ּלִ ׁשֶ

ה'תש"גטז אייר, לא לעומריום ששי

חומש: בהר, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך ידיעתו . . . במ"א.

אאמו"ר כשהי' נוטל צפרניו, הי' מערב עמהם קיסם, קודם השריפה.
אאזמו"ר אמר להחסיד ר' אלי' אבעלער - איש פשוט מצד כשרונותיו וידיעותיו - 
זעהסט א סך  כשנכנס אליו ליחידות: אלי' איך בין דיר מקנא. פָאהרסט אויף מערק 
מענשען, איז ווען אינמיטען עסק רעדט מען זיך מיט יענעם פאנאנדער אין א אידישען 
ווָארט א עין יעקב ווָארט, און מ'איז מעורר אויף לערנען נגלה און חסידות, פון דעם 
ווערט א שמחה למעלה. און די מעקלעריי צָאהלט דער אויבערשטער ָאּפ בבני חיי ומזוני. 

און ווָאס גרעסער דער מַארק מעהר ארבעט, איז גרעסער די פרנסה.

ֵרָפה. ֶהם ֵקיָסם ֹקֶדם ַהּשְׂ ְרָניו, ָהָיה ְמָעֵרב ִעּמָ ָהָיה נֹוֵטל ִצּפָ ׁשֶ "ּב[ ּכְ י ]ָהַרׁשַ ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ד  ִמּצַ ׁשּוט  ּפָ ִאיׁש  ַאּבֶעלֶער –  הּו  ֵאִלּיָ ר'  ְלֶהָחִסיד  ָאַמר  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ה נֹוֵסַע ַלְיִריִדים,  ָך. ַאּתָ א ּבְ הּו, ֲאִני ְמַקּנֵ ְכַנס ֵאָליו ִליִחידּות: ֵאִלּיָ ּנִ ׁשֶ רֹונֹוָתיו ִויִדיעֹוָתיו – ּכְ ׁשְ ּכִ
'ווָאְרט'  ְיהּוִדי,  ִעְנַין  ּבְ ַהּזּוַלת  ִעם  ְמׂשֹוֲחִחים  ָהֵעֶסק  ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ים,  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ִעם  ׁש  ִנְפּגָ
ְמָחה ְלַמְעָלה.  ְך נֹוֶצֶרת ׂשִ ַוֲחִסידּות – ִמּכָ ם[ ֵמ"ֵעין ַיֲעֹקב", ּוְמעֹוְרִרים אֹודֹות ִלּמּוד ִנְגֶלה  ְתּגָ ]=ּפִ
דֹול יֹוֵתר, יֹוֵתר  ּוק ּגָ ַהּשׁ י ּוְמזֹוֵני. ּוְכָכל ׁשֶ ָבֵני ַחּיֵ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ם ַהּקָ ּלֵ ּוּוְך" ְמׁשַ ֵמי ַה"ּתִ ְוֶאת ּדְ

ֵדָלה. ְרָנָסה ּגְ ְך ַהּפַ ֲעבֹוָדה – ּכָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . עב

ה'תש"גיז אייר, לב לעומרשבת

חומש: בהר, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק מט. והנה . . . ־138־ אהבת ה'.

ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך.

בק"ש שיש אומרים בבוקר - קודם התפלה - כדי לצאת חובת ק"ש בזמנה, ג"כ 
כופלים ג' התיבות, ומסיימים בתיבת "אמת". בק"ש דתפלין דר"ת ושמ"ר אין כופלים, 

אבל אומרים "אמת".
ל"ג בעומר שנת תר"ד - לערך - סיפר הצ"צ תורת הבעש"ט: עס שטעהט כי תהיו 
אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות. אט אזוי ווי די גרעסטע חכמים וועלען אייביג ניט דערגיין 
די גרויסע טבעיות'דיגע אוצרות, וועלכע השי"ת הָאט טובע געווען בארץ, אז הכל הי' מן 
העפר, ָאט אזוי קען קיינער ניט דערגיין די גרויסע אוצרות ווָאס ליגען אין אידען, ווָאס 
זיי זיינען דעם אויבערשטענס ב"ה ארץ חפץ. וסיים הבעש"ט: איך וויל מאכען פון אידען, 
ַאז זיי זָאלען געבען דעם יבול, ווָאס דעם אויבערשטענס ב"ה א ארץ חפץ קען געבען.

ּה,  ְזַמּנָ ַמע ּבִ ֵדי ָלֵצאת חֹוַבת ְקִריַאת ׁשְ ה – ּכְ ִפּלָ ּבֶֹקר – ֹקֶדם ַהּתְ ׁש אֹוְמִרים ּבַ ּיֵ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
ין  ְתִפּלִ ּדִ ַמע  ְקִריַאת ׁשְ ּבִ ֵתַבת "ֱאֶמת".  ּבְ ִמים  ּוְמַסּיְ בֹות ]"ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם"[,  ּכֹוְפִלים ג' ַהּתֵ ן  ּכֵ ם  ּגַ

א ֵאין ּכֹוְפִלים, ֲאָבל אֹוְמִרים "ֱאֶמת". א ַרּבָ ּמּוׁשָ ם ְוׁשִ נּו ּתָ ַרּבֵ ּדְ
ְהיּו  י ּתִ תּוב "ּכִ ם טֹוב: ּכָ ַעל ׁשֵ ַמח ֶצֶדק" ּתֹוַרת ַהּבַ ר ַה"ּצֶ ַנת תר"ד – ְלֶעֶרְך – ִסּפֵ ֹעֶמר ׁשְ ל"ג ּבָ
יגּו ֶאת אֹוְצרֹות  יֹוֵתר ְלעֹוָלם ֹלא ַיּשִׂ דֹוִלים ּבְ ַהֲחָכִמים ַהּגְ ם ׁשֶ ׁשֵ ם ֶאֶרץ ֵחֶפץ ָאַמר ה' ְצָבאֹות". ּכְ ַאּתֶ
יג  ְך ֹלא ָיכֹול ַאף ֶאָחד ְלַהּשִׂ ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר, ּכָ ָאֶרץ, ׁשֶ יַע ּבָ ֵרְך ִהְטּבִ ה' ִיְתּבָ דֹוִלים ׁשֶ ַבע ַהּגְ ַהּטֶ
ַעל  ם ַהּבַ רּוְך הּוא. ְוִסּיֵ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ֵהם ָה'ֶאֶרץ ֵחֶפץ' ׁשֶ הּוִדים, ׁשֶ ּיְ ים ּבַ ֲחבּוּיִ דֹוִלים ׁשֶ ֶאת ָהאֹוָצרֹות ַהּגְ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָה'ֶאֶרץ ֵחֶפץ' ׁשֶ נּו ֶאת ַהְיבּול ׁשֶ ֵהם ִיּתְ הּוִדים ׁשֶ ם טֹוב: ְרצֹוִני ְלָהִפיק ֵמַהּיְ ׁשֵ

ְיכֹוָלה ָלֵתת.

ה'תש"גיח אייר, לג לעומריום ראשון

חומש: בחוקתי, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: ואיך יבא . . . ־138־ וקדוש.

אצל אדמו"ר האמצעי הי' לג בעומר מיו"ט המצויינים. מען פלעגט ארויסגעהן אויפ'ן 
פעלד, ער פלעגט זיך ניט וואשען, ָאבער נעהמען משקה, ווָאס מצד הבריאות הָאט ער 
עס ניט געטָארט. מען הָאט דעמָאלט געזעהן א סך מופתים. דָאס רוב מופתים איז געווען 

בנוגע קינדער. און ַא גַאנץ יָאהר הָאט מען געווארט אויף לג בעומר.

ים ַחׁשּוִבים[. ָהיּו יֹוְצִאים  ִנים ]=ַחּגִ ֹעֶמר ֵמיו"ט ]ּיֹום־טֹוב[ ַהְמֻצּיָ ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהָיה ַלג ּבָ
ִריאּות  ֲעֵמי ּבְ ּטַ ּמִ ָבר ׁשֶ ֶקה' – ּדָ ים' ַעל 'ַמׁשְ י ֹלא ָהָיה נֹוֵטל ָיָדיו ַאְך ָהָיה אֹוֵמר 'ְלַחּיִ ֶדה, ָהַרּבִ ַלּשָׂ
ָנה  נֹוֵגַע ִליָלִדים, ְוָכל ַהּשָׁ ה מֹוְפִתים. ֹרב ַהּמֹוְפִתים ָהיּו ּבְ ָהָיה ָאסּור ָעָליו. ָהיּו רֹוִאים ָאז ַהְרּבֵ

ֹעֶמר. ִיֲחלּו ְוִצּפּו ְלַלג ּבָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי



עג היום יום . . . 

ה'תש"גיט אייר, לד לעומריום שני

חומש: בחוקותי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ואח"כ . . . ־ע־ ית' כנ"ל.

חסידות איז א ג־טליכער פַארשטַאנד, דער פארשטַאנד ווָאס ווייזט דעם מענשען ווי 
קליין ער איז, און ווי גרויס ער קען זיך דערהויבען.

ְדלּות הּוא  ּגַ ּוְלֵאיזֹו  ָקָטן,  ה הּוא  ּמָ ּכַ ָלָאָדם ַעד  ְרָאה  ַהּמַ ַהֲהָבָנה  ֱאֹלִקית,  ֲהָבָנה  ֲחִסידּות ִהיא 
ָיכֹול ְלרֹוֵמם ֶאת ַעְצמֹו.

ה'תש"גכ אייר, לה לעומריום שלישי

חומש: בחוקותי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: והנה כאשר . . . ־ע־ בד"ת.

ניטָא בא וועמען איבערנעמען זיך. מען בעדארף הָארעווען, מיט סבלנות און קירוב 
הדעת קען מען, בעזה"י, אלס דורכזעצען, מיט ביטול הזולת והגבהת עצמו ווערט מען 

חלילה אלץ ָאן.

ֶעְזַרת ה'  ר, ּבְ ַעת ֶאְפׁשָ ַסְבָלנּות ְוֵקרּוב ַהּדַ ע, ּבְ י ִמי ְלִהְתָנֵער ֵמַאֲחָריּות". ָצִריְך ְלִהְתַיּגֵ ַלּפֵ "ֵאין ּכְ
ַהת ַעְצמֹו ַמְפִסיִדים, ָחִליָלה, ַהּכֹל. ִבּטּול ַהּזּוַלת ְוַהְגּבָ ר ַהּכֹל. ּבְ ֵרְך, ְלַסּדֵ ִיְתּבָ

יום 
שישי

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו אשר לפעמים פארטראכט ער זיך בהנוגע הסברות לעתידו, וזה מבלבל את לימודו 

וכו'.

ולפלא הדבר, שהרי במכתבו זה עצמו מזכיר מה שאמרתי לו שעליו ללמוד במשך שנה וכו' ואחרי 

כן להחליט, ומובן וגם פשוט שלימוד דבר חכמה בכלל ובפרט לימוד תורתנו הק', אשר לא רק שחכמתכם 

בכחה  בודאי שיש  תורה קדושה,  ורצונו של הקב"ה,  היא חכמתו  היא, תורה"ק,  כי אם  היא,  ובינתכם 

ומועילה לבטל דאגות ולהביא הצלחה ולא רק בהבנת והשגת הלימוד כי אם גם בכל צרכי האדם, ובפרט 

בענינים העיקרים.

פרטית  בהשגחה  כאו"א  על  והשי"ת המשגיח  ושקידה,  ובהתמדה  גמורה  הנפש  במנוחת  וילמוד 

יעזור לו בעניניו עתה וגם אחר זמן הנ"ל בלימוד.

בודאי שומר שיעורי חת"ת הידועים וגם מתעסק מזמן לזמן בפעולות צעירי אגודת חב"ד, וכיו"ב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



v"ndqeעד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב אייר י"ד ראשון יום התורה בתוך יון חכמת

:„Î ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰úBôe÷zä úîëç̈§©©§

elà ìkL øçàîe ...äaøä íéøôñ ïåé éîëç da eøaçL ,úBiøèîébäå§©¦©§¦¤¦§¨©§¥¨¨§¨¦©§¥¥©©¤¨¥

,øaçîì ïéLLBç ïéà ...éôc íäa ïéàL ,íä úBøeøa úBéàøa ,íéøácä©§¨¦¦§¨§¥¤¥¨¤Ÿ¦¥§¦©§©¥

.íéBb íúBà eøaçL ïéa íéàéáð íúBà eøaçL ïéa¥¤¦§¨§¦¦¥¤¦§¨¦

אלו בנושאים יון חכמי ספרי על להסתמך הצורך לכאורה,

לעם התכונה חכמת נמסרה במקורה שהרי 'בדיעבד' הוא

הגמרא כדברי א)ישראל, עה, לעיני(שבת ובינתכם חכמתכם "היא

זה אומר הוי העמים? לעיני שהיא ובינה חכמה איזו – העמים

בעניינים ישראל חכמי שספרי אלא ומזלות", תקופות חישוב

לידינו. הגיעו לא אלו

התשב"ץ כתב קד)וכן סי' שהיא(ח"א אע"פ החכמה זאת "כי :

ממנו החכמה זאת אבדה הגלות מפני אבל ובינתנו... חכמתנו

יון וחכמי נשברים... בורות לנו לחצוב והוצרכנו (מאיתנו)...

שאף ומוסיף, לקבלתנו". מסכים מחקר החכמה בזאת יפה חקרו

אליהם הגיעו "ואולי מאיתנו: היא האומות חכמת ומקור יתכן

על חכמות אותם וקראו עלינו ידם כשגברה שני בבית ספרינו

באמת". חכמותינו שהם אע"פ שמם

חיות המהר"ץ נעתיק)וכתב ועתה ד"ה פ"ג למשה שבמקומות(תפארת

לגלות כדי אלא זה אין יון חכמת על הסתמך הרמב"ם שבהם

הרמב"ם שכתב כפי חז"ל, בדברי וטמונה הצפונה הכוונה את

מלינול לר"י הדור)במכתבו פאר "לרקחות(שו"ת אלו חכמות שלקח

בקודש". משמשות להיות וטבחות

על להישען בצורך יתרון יש העניינים, פנימיות לפי ואולם

הרבי שמבאר כפי האומות, החודש)חכמת ד"ה תשמ"ח, המאמרים :(ספר

התקופות שחכמת שהגם שבדבר, החידוש "...שזהו

מתורת חלק נעשית היא מ"מ האומות, חכמת היא והגימטריות

ועד התורה, ברכת אלו הלכות ללימוד קודם גם שמברכים ה',

תורה ממשנה חלק שנעשית עד שבתורה, מהלכה חלק שנעשית

ואח"כ עמרם בן משה תורת קורא שאדם הרמב"ם כתב שעליו

החידוש זה כי ביניהם... אחר ספר צריך ואינו זה ספר קורא

האלקות את מגלים האומות) (חכמת טבע בעניני שגם שבתורה,

שכתב "כמו דווקא: לרמב"ם שייך זה שעניין ומוסיף שבזה".

האומות בחכמת להשתמש ידעו והרמב"ן שהרמב"ם בתניא

לתורתו". או ה' לעבודת

ה'תשע"ב אייר ט"ו שני יום מתי? - ראש' אד"ו 'לא

:‡È ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰eøîàL äæ¤¤¨§

ïéøaònL elà íéLãça àeä ,Cøöì Lãçä úà ïéøaònL íéîëç£¨¦¤§©§¦¤©Ÿ¤§Ÿ¤¨¢¨¦¥¤§©§¦

äàøiL úòa àlà ;Bpîæa çøiä äàøð àlL éðtî ...ïBaLç éôì íúBà¨§¦¤§¦§¥¤Ÿ¦§¨©¨¥©¦§©¤¨§¥¤¥¨¤

¯ LîMä íò õa÷úpL øçà äàøð BúBéä úlçz àeäL ,Bpîæa çøiä©¨¥©¦§©¤§¦©¡¦§¤©©¤¦§©¥¦©¤¤

.øaòì àìå úBçãì àì øLôà éàå ,íìBòì ïéLc÷î§©§¦§¨§¦¤§¨Ÿ¦§§Ÿ§©¥

אד"ו בימי תשרי חודש ראש קובעים שאין לכך הסיבות אחת

הכיפורים יום יחול שלא כדי היא למחרת, אותו דוחים אלא

ביום שימות מת יסריח שלא שבת, במוצאי או שבת בערב

הימים בשני לקברו יהיה אפשר ואי ב)הראשון כ, השנה .(ראש

חכמים ב)ולדעת נד, פי(סוכה על החודש את קידשו כאשר גם ,

שמצינו ומה אד"ו. בימים תשרי חודש ראש את קבעו לא הראיה

א)במשנה קג, שבת(שבת במוצאי שחל הכיפורים ביום שמקטירים

שאין 'אחרים' דעת היא זו - בשבת שהקריבו הקרבנות חלבי את

הכיפורים יום יכול ולכן לצורך, אפילו החודש את 'מעברין'

את 'מעברין' חכמים לדעת אבל א', ביום כדילחול אלול חודש

א' ביום הכיפורים יום יחול ה"ז)('מפרש'שלא פ"ח .לעיל

משנה' ה'לחם הקשה זה ה"ז)ולפי פ"א ומוספין תמידין על(הל'

שהקריבו(שם)הרמב"ם הקרבנות שחלבי ההלכה את שהביא

והרי - במוצ"ש)" (שחל הכיפורים יום בלילי קרבין "אין בשבת

יכול לא הראיה פי על החודש את כשקידשו גם חכמים, לדעת

דבריו גם ומוקשים שבת! במוצאי לחול הכיפורים יום היה

שבת הכ"א)בהלכות שבת(פ"ה בערב להיות שחל הכיפורים "יום

והרי, תוקעין..." לא שבת במוצאי להיות חל תוקעין. היו לא

בערב חל הכיפורים יום אין לעולם חכמים לדעת לעיל, כאמור

שבת? במוצאי או שבת

דבריו לפי הרמב"ם שיטת את מבאר סולובייצ'יק והגרי"ז

כאן:

שיום כדי אלול חודש את שמעברים חכמים, לדעת גם

רק זה הרי שבת, במוצאי או שבת בערב יחול לא הכיפורים

כללי פי על נעשה החודש וקידוש בזמנו נראה לא הירח כאשר

שאין יודו חכמים גם בזמנו" הירח שיראה "בעת אבל המולד,

פי על מקדשים שהיו בזמן גם אמנם ולכן: החודש. את מעברין

אבל אד"ו, בימי תשרי חודש ראש את קובעים היו לא הראיה

או שבת בערב לחול יכול היה כן הכיפורים יום הזמן באותו

בזמנו נראה הירח אם שבת, וסוכהבמוצאי יומא קדה"ח הגרי"ז, (חידושי

.א)ז,

ה'תשע"ב אייר ט"ז שלישי יום שונים במקומות הגשמים' 'עונת

:È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÈ�Ú˙ ˙ÂÎÏ‰õøàa ?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§¤¤

íã÷ ïälL íéîLbä úðBòL úBîB÷î ìáà .dì äîBcä ìëå ,ìàøNé¦§¨¥§¨©¤¨£¨§¤©©§¨¦¤¨¤Ÿ¤

eãøé àìå ípîæ òébiLk ¯ äæ ïîæ øçàì Bà ,ïåLçøîa øNò äòáL¦§¨¨¨§©§¤§¨§©©§©¤§¤©¦©§©¨§Ÿ¨§

.éðLå éLéîçå éðL íépòúî íéãéçé ,íéîLb§¨¦§¦¦¦§©¦¥¦©£¦¦§¥¦

הגשמים על תעניות קובעים מקום שבכל הרמב"ם פוסק כאן

לדבריו סותרים הדברים ולכאורה המקום, של הצרכים לפי

תפילה הי"ז)בהלכות בימות(פ"ב גשמים צריכים שהם "מקומות :

שהם בעת הגשמים את שואלין – הרחוקים הים איי כגון החמה

השואל יחיד כדין שדינם היינו תפילה", בשומע להם צריכים

הם שבו הזמן זהו שאצלם ואף תפילה, שומע בברכת צרכיו את

השנים! בברכת גשמים שואלים אינם לגשמים צריכים

גשמים: לשאלת תעניות בין מחלקים ויש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

עיקר כי ישראל ארץ על נקבע גשמים שאלת של עיקרה

בגשמים צורך יש שבהם בארצות ולכן היא, בתוכה המטר ברכת

בברכת ולא תפילה בשומע בעונתם שואלים אחרות בעונות

צרה כל על והן גשמים לצורך הן תעניות, לגבי ואילו השנים,

צרכיו פי על נקבע מקום כל של דינו – תבוא אורהשלא (קרן

ב) יד, .תענית

אחר: באופן מבארים ויש

ממטבע לשנות אין בשמונהֿעשרה גשמים שאלת לגבי

לגבי אך הנביאים, מתיקון הוא הברכות י"ח סדר כי הברכה,

לנכון שימצאו בעת תענית עליהם לקבל קהל כל יכולים תענית

הרא"ש ע"פ שם ).(קר"א

הרמב"ם דברי על שהקשה הרא"ש, לפי המבארים ויש

תפילה, בשומע ושואלים כיחידים שנחשבים תפילה בהלכות

בכל היא שהשאלה המשניות בפירוש לדבריו סותרים שהדברים

על מדובר המשניות שבפירוש ותירץ, לו, הצריך לפי מקום

בזמן השנים בברכת ושואלים רבים נקראים ולכן שלמות ארצות

הים' 'איי על הרמב"ם מדבר ה'יד' בספר אך להם, הצריך

כיחידים. דינם ולכן עצמם בפני ארץ נחשבים שאינם

מהלכות הרמב"ם בדברי הסתירה את גם ליישב ניתן זה ולפי

וכאן הים, כאיי בודדים במקומות מדובר שם לכאן: תפילה

צרכיהם לפי נקבע המדינות ודין שלמות מדינות על (שפתמדובר

שם) תענית .אמת

ה'תשע"ב אייר י"ז רביעי יום המגילה קריאת זמני

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰?dúàéø÷ ïîæ àeä äæéà¥¤§©§¦¨¨

."íäépîæa" :øîàpL íéîëç dì eðwz äaøä íépîæ§©¦©§¥¦§¨©¨¦¤¤¡©¦§©¥¤

ההלכה ומקור המגילה קריאת זמני את הרמב"ם מפרט להלן

במשנה מס'הוא בי"דמגילה)(ריש בי"ג בי"ב בי"א נקראת "מגילה

הרמב"ם שכתב ואף ט')בט"ו". הל' קוראין(להלן אין הזה ש"בזמן

יש הזה בזמן גם ט"ו", ויום י"ד יום שהוא בזמנה, אלא אותה

ערוך' ב'שולחן שנפסק כפי וי"ג, י"ב י"א לתאריכים משמעות

ז) סע' תרפ"ח סי' מוצא(או"ח ואינו בשיירה והיוצא בים "המפרש

או עשר בשנים או עשר בשלשה יקראנה עמו להוליך מגילה

ברכה". בלא עשר באחד

שתיקנו תקנה היא ובי"ג בי"ב בי"א המגילה שקריאת ואף

חז"ל כדברי מסוימים, בזמנים מסוימים לאנשים (מגילהחכמים

הכניסהשם) ליום מקדימין להיות הכפרים על הקילו "חכמים

שהמשנה מכך שבכרכים", לאחיהם ומזון מים שיספקו כדי

בתאריכים a"iמתחילה `"iהעיקריים בתאריכים ולא c"iוכו'

e"heבגדרי הם המוקדמים התאריכים שגם ללמוד יש ,onf

המגילה. קריאת

את "קורין ולא נקראת" "מגילה היא המשנה לשון ולכן

לצורך רק אינה אלו בימים המגילה שקריאת ללמדנו המגילה",

אלא ה'גברא' ידי על המצווה היינו"dlibndקיום נקראת",

היא אלו בימים - כ'חפצא' המגילה .dpnfaשקריאת

למעשה: הלכה גם נוגע והדבר

המוקדמים בתאריכים המגילה את לקרוא מוכרח אדם כאשר

לכך ובנוסף כנ"ל) בשיירה יוצא או בים המפרש הזה: (ובזמן

קריאת את להקדים עליו האמור, לפי אחרת, מצווה עליו חלה

ואילו 'גברא', חובת רק הוא האחרת המצוה קיום כי המגילה,

ה'גברא' חובת רק אינה המוקדמים בזמנים גם המגילה קריאת

המגילה.onfdאלא קריאת לזמן נקבע עצמו

(197 'nr `"k zegiy ihewl)

ה'תשע"ב אייר י"ח חמישי יום היוונים? לחמו מה על

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÎÂ�Á ˙ÂÎÏ‰¯ ïåé eëìnLk ,éðL úéáa§©¦¥¦§¤¨§¨¨

äøBza ÷ñòì íúBà eçépä àìå ,íúc eìháe ,ìàøNé ìò úBøæb eøæb̈§§¥©¦§¨¥¦§¨¨§Ÿ¦¦¨©£Ÿ©¨

.íòéLBäå ,eðéúBáà éäìà íäéìò íçøL ãò ...úBåönáe©¦§©¤¦¥£¥¤¡Ÿ¥£¥§¦¨

לא היוונים כי רוחנית, גזירה היתה חנוכה בימי הגזירה עיקר

ישראל דת נגד לחמו אלא ישראל, בני של בגופם לפגוע רצו

רצונך" מחוקי ולהעבירם תורתך הניסים"."להשכיחם "ועל (ברכת

סק"ג) סתר"ע או"ח וט"ז לבוש .וראה

חסידות בספרי 238)ומבואר עמ' כ"ה לקו"ש ה'תש"א. חנוכה מאי (ד"ה

והמצוות התורה קיום נגד מכוונת היתה לא זו רוחנית שמלחמה

נגד אלא dyecwdeבפועל, zeipgexd,היוונים ומצות. שבתורה

ובהגיון התורה שבלימוד בחכמה הכירו משכילים, בהיותם

תורת היא שהתורה לכך התנגדו אבל – המצות ,d'שבקיום

ציווי הם מהשכל.d"awdוהמצוות שלמעלה

הניחו ולא דתם "בטלו הרמב"ם כאן שכתב ממה אמנם

נגד גם היתה שהגזירה משמע ובמצות", בתורה לעסוק אותם

בפועל. ומצוות התורה קיום

לבאר: ויש

שבתורה האלוקית הקדושה נגד היתה המלחמה עיקר באמת

לימוד על גם גזירות שגזרו מזה נשתלשל שאח"כ אלא ומצות,

שבתחילה הרמב"ם כוונת וזוהי בפועל. המצות וקיום התורה

ומצוות, שבתורה ה'אלוקות' נגד שלחמו – דתם" "ביטלו

אופן, בשום ובמצוות" בתורה לעסוק אותם הניחו "לא ואח"כ

בפועל. ומצוות התורה קיום את גם ישראל מבני ומנעו

(33 'rd hi 'nr ,a ,hweln mixn`nd xtq)

ה'תשע"ב אייר י"ט שישי יום חרופה' 'שפחה קידושי

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰déöçL äMà Lc÷îä©§©¥¦¨¤¤§¨

ãò ïéøeîb ïéLec÷ úLc÷î dðéà ¯ ïéøBç úa déöçå äçôL¦§¨§¤§¨©¦¥¨§ª¤¤¦¦§¦©

éøö Bðéàå ...äéLec÷ eøîb ,äøøçzLpL ïåéëå ;øøçzLzLdLc÷ì C ¤¦§©§¥§¥¨¤¦§©§§¨¨§¦¤¨§¥¨¦§©§¨

÷ôñ Bæ éøä ,äøøçzLpL øçà dLc÷å øçà àa .íéøçà ïéLec÷¦¦£¥¦¨©¥§¦§¨©©¤¦§©§§¨£¥§¥

ì ïéLec÷.íäéðL ¦¦¦§¥¤

כדעה פוסק הרמב"ם משנה': ה'מגיד א)ומבאר מג, (גיטין
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ה'תשע"ב אייר י"ד ראשון יום התורה בתוך יון חכמת

:„Î ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰úBôe÷zä úîëç̈§©©§

elà ìkL øçàîe ...äaøä íéøôñ ïåé éîëç da eøaçL ,úBiøèîébäå§©¦©§¦¤¦§¨©§¥¨¨§¨¦©§¥¥©©¤¨¥

,øaçîì ïéLLBç ïéà ...éôc íäa ïéàL ,íä úBøeøa úBéàøa ,íéøácä©§¨¦¦§¨§¥¤¥¨¤Ÿ¦¥§¦©§©¥

.íéBb íúBà eøaçL ïéa íéàéáð íúBà eøaçL ïéa¥¤¦§¨§¦¦¥¤¦§¨¦

אלו בנושאים יון חכמי ספרי על להסתמך הצורך לכאורה,

לעם התכונה חכמת נמסרה במקורה שהרי 'בדיעבד' הוא

הגמרא כדברי א)ישראל, עה, לעיני(שבת ובינתכם חכמתכם "היא

זה אומר הוי העמים? לעיני שהיא ובינה חכמה איזו – העמים

בעניינים ישראל חכמי שספרי אלא ומזלות", תקופות חישוב

לידינו. הגיעו לא אלו

התשב"ץ כתב קד)וכן סי' שהיא(ח"א אע"פ החכמה זאת "כי :

ממנו החכמה זאת אבדה הגלות מפני אבל ובינתנו... חכמתנו

יון וחכמי נשברים... בורות לנו לחצוב והוצרכנו (מאיתנו)...

שאף ומוסיף, לקבלתנו". מסכים מחקר החכמה בזאת יפה חקרו

אליהם הגיעו "ואולי מאיתנו: היא האומות חכמת ומקור יתכן

על חכמות אותם וקראו עלינו ידם כשגברה שני בבית ספרינו

באמת". חכמותינו שהם אע"פ שמם

חיות המהר"ץ נעתיק)וכתב ועתה ד"ה פ"ג למשה שבמקומות(תפארת

לגלות כדי אלא זה אין יון חכמת על הסתמך הרמב"ם שבהם

הרמב"ם שכתב כפי חז"ל, בדברי וטמונה הצפונה הכוונה את

מלינול לר"י הדור)במכתבו פאר "לרקחות(שו"ת אלו חכמות שלקח

בקודש". משמשות להיות וטבחות

על להישען בצורך יתרון יש העניינים, פנימיות לפי ואולם

הרבי שמבאר כפי האומות, החודש)חכמת ד"ה תשמ"ח, המאמרים :(ספר

התקופות שחכמת שהגם שבדבר, החידוש "...שזהו

מתורת חלק נעשית היא מ"מ האומות, חכמת היא והגימטריות

ועד התורה, ברכת אלו הלכות ללימוד קודם גם שמברכים ה',

תורה ממשנה חלק שנעשית עד שבתורה, מהלכה חלק שנעשית

ואח"כ עמרם בן משה תורת קורא שאדם הרמב"ם כתב שעליו

החידוש זה כי ביניהם... אחר ספר צריך ואינו זה ספר קורא

האלקות את מגלים האומות) (חכמת טבע בעניני שגם שבתורה,

שכתב "כמו דווקא: לרמב"ם שייך זה שעניין ומוסיף שבזה".

האומות בחכמת להשתמש ידעו והרמב"ן שהרמב"ם בתניא

לתורתו". או ה' לעבודת

ה'תשע"ב אייר ט"ו שני יום מתי? - ראש' אד"ו 'לא

:‡È ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰eøîàL äæ¤¤¨§

ïéøaònL elà íéLãça àeä ,Cøöì Lãçä úà ïéøaònL íéîëç£¨¦¤§©§¦¤©Ÿ¤§Ÿ¤¨¢¨¦¥¤§©§¦

äàøiL úòa àlà ;Bpîæa çøiä äàøð àlL éðtî ...ïBaLç éôì íúBà¨§¦¤§¦§¥¤Ÿ¦§¨©¨¥©¦§©¤¨§¥¤¥¨¤

¯ LîMä íò õa÷úpL øçà äàøð BúBéä úlçz àeäL ,Bpîæa çøiä©¨¥©¦§©¤§¦©¡¦§¤©©¤¦§©¥¦©¤¤

.øaòì àìå úBçãì àì øLôà éàå ,íìBòì ïéLc÷î§©§¦§¨§¦¤§¨Ÿ¦§§Ÿ§©¥

אד"ו בימי תשרי חודש ראש קובעים שאין לכך הסיבות אחת

הכיפורים יום יחול שלא כדי היא למחרת, אותו דוחים אלא

ביום שימות מת יסריח שלא שבת, במוצאי או שבת בערב

הימים בשני לקברו יהיה אפשר ואי ב)הראשון כ, השנה .(ראש

חכמים ב)ולדעת נד, פי(סוכה על החודש את קידשו כאשר גם ,

שמצינו ומה אד"ו. בימים תשרי חודש ראש את קבעו לא הראיה

א)במשנה קג, שבת(שבת במוצאי שחל הכיפורים ביום שמקטירים

שאין 'אחרים' דעת היא זו - בשבת שהקריבו הקרבנות חלבי את

הכיפורים יום יכול ולכן לצורך, אפילו החודש את 'מעברין'

את 'מעברין' חכמים לדעת אבל א', ביום כדילחול אלול חודש

א' ביום הכיפורים יום יחול ה"ז)('מפרש'שלא פ"ח .לעיל

משנה' ה'לחם הקשה זה ה"ז)ולפי פ"א ומוספין תמידין על(הל'

שהקריבו(שם)הרמב"ם הקרבנות שחלבי ההלכה את שהביא

והרי - במוצ"ש)" (שחל הכיפורים יום בלילי קרבין "אין בשבת

יכול לא הראיה פי על החודש את כשקידשו גם חכמים, לדעת

דבריו גם ומוקשים שבת! במוצאי לחול הכיפורים יום היה

שבת הכ"א)בהלכות שבת(פ"ה בערב להיות שחל הכיפורים "יום

והרי, תוקעין..." לא שבת במוצאי להיות חל תוקעין. היו לא

בערב חל הכיפורים יום אין לעולם חכמים לדעת לעיל, כאמור

שבת? במוצאי או שבת

דבריו לפי הרמב"ם שיטת את מבאר סולובייצ'יק והגרי"ז

כאן:

שיום כדי אלול חודש את שמעברים חכמים, לדעת גם

רק זה הרי שבת, במוצאי או שבת בערב יחול לא הכיפורים

כללי פי על נעשה החודש וקידוש בזמנו נראה לא הירח כאשר

שאין יודו חכמים גם בזמנו" הירח שיראה "בעת אבל המולד,

פי על מקדשים שהיו בזמן גם אמנם ולכן: החודש. את מעברין

אבל אד"ו, בימי תשרי חודש ראש את קובעים היו לא הראיה

או שבת בערב לחול יכול היה כן הכיפורים יום הזמן באותו

בזמנו נראה הירח אם שבת, וסוכהבמוצאי יומא קדה"ח הגרי"ז, (חידושי

.א)ז,

ה'תשע"ב אייר ט"ז שלישי יום שונים במקומות הגשמים' 'עונת

:È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÈ�Ú˙ ˙ÂÎÏ‰õøàa ?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§¤¤

íã÷ ïälL íéîLbä úðBòL úBîB÷î ìáà .dì äîBcä ìëå ,ìàøNé¦§¨¥§¨©¤¨£¨§¤©©§¨¦¤¨¤Ÿ¤

eãøé àìå ípîæ òébiLk ¯ äæ ïîæ øçàì Bà ,ïåLçøîa øNò äòáL¦§¨¨¨§©§¤§¨§©©§©¤§¤©¦©§©¨§Ÿ¨§

.éðLå éLéîçå éðL íépòúî íéãéçé ,íéîLb§¨¦§¦¦¦§©¦¥¦©£¦¦§¥¦

הגשמים על תעניות קובעים מקום שבכל הרמב"ם פוסק כאן

לדבריו סותרים הדברים ולכאורה המקום, של הצרכים לפי

תפילה הי"ז)בהלכות בימות(פ"ב גשמים צריכים שהם "מקומות :

שהם בעת הגשמים את שואלין – הרחוקים הים איי כגון החמה

השואל יחיד כדין שדינם היינו תפילה", בשומע להם צריכים

הם שבו הזמן זהו שאצלם ואף תפילה, שומע בברכת צרכיו את

השנים! בברכת גשמים שואלים אינם לגשמים צריכים

גשמים: לשאלת תעניות בין מחלקים ויש
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עיקר כי ישראל ארץ על נקבע גשמים שאלת של עיקרה

בגשמים צורך יש שבהם בארצות ולכן היא, בתוכה המטר ברכת

בברכת ולא תפילה בשומע בעונתם שואלים אחרות בעונות

צרה כל על והן גשמים לצורך הן תעניות, לגבי ואילו השנים,

צרכיו פי על נקבע מקום כל של דינו – תבוא אורהשלא (קרן

ב) יד, .תענית

אחר: באופן מבארים ויש

ממטבע לשנות אין בשמונהֿעשרה גשמים שאלת לגבי

לגבי אך הנביאים, מתיקון הוא הברכות י"ח סדר כי הברכה,

לנכון שימצאו בעת תענית עליהם לקבל קהל כל יכולים תענית

הרא"ש ע"פ שם ).(קר"א

הרמב"ם דברי על שהקשה הרא"ש, לפי המבארים ויש

תפילה, בשומע ושואלים כיחידים שנחשבים תפילה בהלכות

בכל היא שהשאלה המשניות בפירוש לדבריו סותרים שהדברים

על מדובר המשניות שבפירוש ותירץ, לו, הצריך לפי מקום

בזמן השנים בברכת ושואלים רבים נקראים ולכן שלמות ארצות

הים' 'איי על הרמב"ם מדבר ה'יד' בספר אך להם, הצריך

כיחידים. דינם ולכן עצמם בפני ארץ נחשבים שאינם

מהלכות הרמב"ם בדברי הסתירה את גם ליישב ניתן זה ולפי

וכאן הים, כאיי בודדים במקומות מדובר שם לכאן: תפילה

צרכיהם לפי נקבע המדינות ודין שלמות מדינות על (שפתמדובר

שם) תענית .אמת

ה'תשע"ב אייר י"ז רביעי יום המגילה קריאת זמני

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰?dúàéø÷ ïîæ àeä äæéà¥¤§©§¦¨¨

."íäépîæa" :øîàpL íéîëç dì eðwz äaøä íépîæ§©¦©§¥¦§¨©¨¦¤¤¡©¦§©¥¤

ההלכה ומקור המגילה קריאת זמני את הרמב"ם מפרט להלן

במשנה מס'הוא בי"דמגילה)(ריש בי"ג בי"ב בי"א נקראת "מגילה

הרמב"ם שכתב ואף ט')בט"ו". הל' קוראין(להלן אין הזה ש"בזמן

יש הזה בזמן גם ט"ו", ויום י"ד יום שהוא בזמנה, אלא אותה

ערוך' ב'שולחן שנפסק כפי וי"ג, י"ב י"א לתאריכים משמעות

ז) סע' תרפ"ח סי' מוצא(או"ח ואינו בשיירה והיוצא בים "המפרש

או עשר בשנים או עשר בשלשה יקראנה עמו להוליך מגילה

ברכה". בלא עשר באחד

שתיקנו תקנה היא ובי"ג בי"ב בי"א המגילה שקריאת ואף

חז"ל כדברי מסוימים, בזמנים מסוימים לאנשים (מגילהחכמים

הכניסהשם) ליום מקדימין להיות הכפרים על הקילו "חכמים

שהמשנה מכך שבכרכים", לאחיהם ומזון מים שיספקו כדי

בתאריכים a"iמתחילה `"iהעיקריים בתאריכים ולא c"iוכו'

e"heבגדרי הם המוקדמים התאריכים שגם ללמוד יש ,onf

המגילה. קריאת

את "קורין ולא נקראת" "מגילה היא המשנה לשון ולכן

לצורך רק אינה אלו בימים המגילה שקריאת ללמדנו המגילה",

אלא ה'גברא' ידי על המצווה היינו"dlibndקיום נקראת",

היא אלו בימים - כ'חפצא' המגילה .dpnfaשקריאת

למעשה: הלכה גם נוגע והדבר

המוקדמים בתאריכים המגילה את לקרוא מוכרח אדם כאשר

לכך ובנוסף כנ"ל) בשיירה יוצא או בים המפרש הזה: (ובזמן

קריאת את להקדים עליו האמור, לפי אחרת, מצווה עליו חלה

ואילו 'גברא', חובת רק הוא האחרת המצוה קיום כי המגילה,

ה'גברא' חובת רק אינה המוקדמים בזמנים גם המגילה קריאת

המגילה.onfdאלא קריאת לזמן נקבע עצמו

(197 'nr `"k zegiy ihewl)

ה'תשע"ב אייר י"ח חמישי יום היוונים? לחמו מה על

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÎÂ�Á ˙ÂÎÏ‰¯ ïåé eëìnLk ,éðL úéáa§©¦¥¦§¤¨§¨¨

äøBza ÷ñòì íúBà eçépä àìå ,íúc eìháe ,ìàøNé ìò úBøæb eøæb̈§§¥©¦§¨¥¦§¨¨§Ÿ¦¦¨©£Ÿ©¨

.íòéLBäå ,eðéúBáà éäìà íäéìò íçøL ãò ...úBåönáe©¦§©¤¦¥£¥¤¡Ÿ¥£¥§¦¨

לא היוונים כי רוחנית, גזירה היתה חנוכה בימי הגזירה עיקר

ישראל דת נגד לחמו אלא ישראל, בני של בגופם לפגוע רצו

רצונך" מחוקי ולהעבירם תורתך הניסים"."להשכיחם "ועל (ברכת

סק"ג) סתר"ע או"ח וט"ז לבוש .וראה

חסידות בספרי 238)ומבואר עמ' כ"ה לקו"ש ה'תש"א. חנוכה מאי (ד"ה

והמצוות התורה קיום נגד מכוונת היתה לא זו רוחנית שמלחמה

נגד אלא dyecwdeבפועל, zeipgexd,היוונים ומצות. שבתורה

ובהגיון התורה שבלימוד בחכמה הכירו משכילים, בהיותם

תורת היא שהתורה לכך התנגדו אבל – המצות ,d'שבקיום

ציווי הם מהשכל.d"awdוהמצוות שלמעלה

הניחו ולא דתם "בטלו הרמב"ם כאן שכתב ממה אמנם

נגד גם היתה שהגזירה משמע ובמצות", בתורה לעסוק אותם

בפועל. ומצוות התורה קיום

לבאר: ויש

שבתורה האלוקית הקדושה נגד היתה המלחמה עיקר באמת

לימוד על גם גזירות שגזרו מזה נשתלשל שאח"כ אלא ומצות,

שבתחילה הרמב"ם כוונת וזוהי בפועל. המצות וקיום התורה

ומצוות, שבתורה ה'אלוקות' נגד שלחמו – דתם" "ביטלו

אופן, בשום ובמצוות" בתורה לעסוק אותם הניחו "לא ואח"כ

בפועל. ומצוות התורה קיום את גם ישראל מבני ומנעו

(33 'rd hi 'nr ,a ,hweln mixn`nd xtq)

ה'תשע"ב אייר י"ט שישי יום חרופה' 'שפחה קידושי

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰déöçL äMà Lc÷îä©§©¥¦¨¤¤§¨

ãò ïéøeîb ïéLec÷ úLc÷î dðéà ¯ ïéøBç úa déöçå äçôL¦§¨§¤§¨©¦¥¨§ª¤¤¦¦§¦©

éøö Bðéàå ...äéLec÷ eøîb ,äøøçzLpL ïåéëå ;øøçzLzLdLc÷ì C ¤¦§©§¥§¥¨¤¦§©§§¨¨§¦¤¨§¥¨¦§©§¨

÷ôñ Bæ éøä ,äøøçzLpL øçà dLc÷å øçà àa .íéøçà ïéLec÷¦¦£¥¦¨©¥§¦§¨©©¤¦§©§§¨£¥§¥

ì ïéLec÷.íäéðL ¦¦¦§¥¤

כדעה פוסק הרמב"ם משנה': ה'מגיד א)ומבאר מג, (גיטין
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מקודשת, חורין בת וחציה שפחה שחציה אשה שהמקדש

ואינו עברי. לעבד המאורסת בתורה האמורה חרופה וכשפחה

מקודשת שאינה אשה חצי למקדש ה"ט)דומה 'שייר(לעיל כי

אבל לקדש, היה שיכול מה כל קידש שלא מאחר בקנינו'

שהרי בקנינו' 'שייר לא חורין בת וחציה שפחה חציה המקדש

חורין). הבת חציה (את לקדש היה שיכול מה כל קידש

אחר וקדשה אחר "בא אם קידושין, שקידושיה ואף

קידושין אלו אין כי לשניהם", קידושין ספק זה הרי שנשתחררה

"וכיון כן לפני הרמב"ם שכתב ומה קידושין, ספק אלא גמורים

קידושין לקדשה צריך ואינו קידושיה.. גמרו שנשתחררה

שנשתחררה לאחר עליה בא אם דווקא זה הרי אחרים",

אך גמורה", איש אשת אותה עושה קידושין) (לשם "שביאתו

שיהיו וכדי קידושין ספק זה הרי שחרורה אחר ביאה ללא

שנית. לקדשה צריך גמורים קידושין

משנה' השני)וה'כסף וחציה(בתירוץ שפחה חציה קידושי ביאר:

לאחר ביאה ללא גם ודאי, קידושי הם שחרורה קודם חורין בת

אחר יבוא אם אבל לאחר, נתקדשה שלא בתנאי השחרור,

קידושין ספק ולקבוע להחמיר יש שנשתחררה, לאחר ויקדשה

לשניהם.

ח)[והט"ז ס"ק מד סי' עצם(אה"ע שלגבי הרמב"ם מלשון כן דייק

שאינה רק כתב חורין בת וחציה שפחה שחציה אשה קידושי

לאחר וקידשה אחר וב"בא גמורים, קידושין מקודשה

קידושין]. ספק שהוא כתב שנשתחררה"

קידושי – לאחר נתקדשה לא כאשר אם להבין: צריך אך

בא אם מדוע בוודאות, חלים בת וחציה שפחה שחציה אשה

קידושין? ספק זה הרי וקידשה אחר

ה'אחיעזר' ט)ומבאר ס"ק כט סי' :(ח"א

הם זאת ובכל ודאי, קידושי הם חרופה שפחה קידושי

שלא זמן וכל במיתה) ולא בלאו חיובם (ולכן קלושים קידושין

שחרורה עם כי אחרים, קידושין צריכה אינה לאחר נתקדשה

לאחר נתקדשה אם אבל בכולה, נגמרים בחציה שחלו קידושין

את יפקיעו אלו קידושין שמא להסתפק יש גמורים בקידושין

שכאמור שפחה, היתה שמחציתה בעת שנעשו הראשון קידושי

קלושים. קידושין הם

ה'תשע"ב אייר כ' קודש שבת למעשה קודם תנאי
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צבמשנה א)(ב"מ תנאוד, – בתחילתו מעשה שיש תנאי "כל :

ורק המעשה את ועשה הקדים שאם הרמב"ם ומפרש בטל".

בטל. התנאי – תנאי התנה מכן לאחר

התנאי, אמירת נוסח לגבי נאמר זה שדין מפרש הראב"ד אך

רק יחול התנאי המעשה קודם התנאי את יאמר אם שאף היינו

'אם שיאמר כגון המעשה, אמירת לפני התנאי את יפרש אם

את "הרי יאמר אם אך מקודשת', תהיי זוז מאתיים לי תתני

התנאי. יחול לא זוז", מאתיים לי שתתני בתנאי לי מקודשת

מהתנאי נלמדים תנאים דיני הראב"ד: הקשה הרמב"ם ועל

את משה הקדים ושם ראובן ובני גד בני עם רבנו משה שהתנה

ראובן ובני גד בני יעברו "אם המעשה: לאמירת התנאי אמירת

הירדן"! עבר את להם ונתתם חלוצים...

מבריסק: הגר"ח ומיישב

על היתה הירדן בעבר בחלקם ראובן ובני גד בני של זכייתם

הנתינה מעשה גם נעשה הדיבור שבעצם ונמצא הדיבור. פי

לאמירת התנאי אמירת את להקדים צריך היה ולכן בפועל,

את להקדים שיש תנאים לשאר ללמוד יש ומכאן המעשה.

המעשה לעשיית התנאי הלוי)אמירת חיים רבינו .(חדושי

לח)והטור סי' עשה(אהע"ז כבר אם הרי הרמב"ם: על מקשה

ולהתנותו מכן לאחר בו לחזור יכול שאין בוודאי המעשה את

בו לחזור אדם יכול וממכר מקח שלגבי ואף כלשהו, בתנאי

ומהו כן, אומרים אין וקידושין בגיטין דיבור, כדי תוך מהמעשה

המעשה? גמר לאחר להתנות יכול שאין בכך החידוש כן אם

יוסף' ה'בית :(שם)ומיישב

אך דיבור, כדי תוך אפילו מקידושין לחזור אפשר אי אמנם

(אף כלשהו הפסק היה הראשון הדבור לאחר כאשר דווקא זהו

הפסק ללא שלם משפט אמר אם אך דיבור), מכדי פחות שהוא

נחשב זה ואין האחרונים לדבריו גם שנתייחס הדין מן כלל,

אם אפילו חל התנאי אין מקום שמכל החידוש וזהו כ'חזרה'.

להיות צריכה התנאי ואמירת מאחר משפט, אותו בהמשך נאמר

המעשה. אמירת קודם
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לידע‡. ּתרצה האמּתיאם הּירח בעמודמקֹום ערכו [ראה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
לׁשעתקג] הּירח אמצע ּתחּלה ּתֹוציא ׁשּתרצה, יֹום ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבכל

הּמסלּול אמצע ּתֹוציא וכן ׁשּתרצה, הּלילה לאֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהראּיה
מאמצע הּׁשמׁש אמצע ותגרע העת. לאֹותֹו הּׁשמׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָואמצע

' הּנקרא הּוא וזה - אֹותֹו ּתכּפל והּנׁשאר מרחקהּירח, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
קג]'הּכפּול בעמוד ערכו .[ראה ַָ

הֹודענּו·. ׁשעׂשינּוּוכבר החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל ּבאנּו ׁשּלא , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אפׁשר אי ּולעֹולם הּירח; ראּית לדעת אּלא אּלּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבפרקים
הּירח, ּבּה ׁשּיראה הראּיה ּבליל הּכפּול זה מרחק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיהיה
אפׁשר ואי - מעלֹות וׁשּׁשים ׁשּתים עד מעלֹות מחמׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

מּמּנּו. יגרע ולא זה, על ְְִִִֶֶֶַַֹׁשּיֹוסיף
יהיה‚. אם - הּכפּול זה ּבמרחק התּבֹונן ּכן, והּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהֹואיל

חֹוׁשׁשין אין לחמׁש, קרֹוב אֹו מעלֹות חמׁש הּכפּול ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרחק
מּׁשׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ּכלּום; ּתֹוסיף ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלתֹוספת
הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה אחת עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַמעלֹות
מעלֹות עׂשרה מּׁשּתים הּכפּול מרחק יהיה ואם אחת; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמעלה
ׁשּתי הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַעד
עד מעלֹות עׂשרה מּתׁשע הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמעלֹות;
ׁשלׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ועׂשרים ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָֹארּבע
מעלֹות ועׂשרים מחמׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמעלֹות;
ארּבע הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ּוׁשלׁשים אחת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַַַֹעד
מעלֹות ּוׁשלׁשים מּׁשּתים הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹמעלֹות;
הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַֹעד
ּוׁשלׁשים מּתׁשע הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹחמׁש
אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, וארּבעים חמׁש עד ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָמעלֹות
מּׁשׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמסלּול
על ּתֹוסיף מעלֹות, וחמּׁשים אחת עד מעלֹות ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָוארּבעים
הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשבע הּמסלּול ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָאמצע
ּתֹוסיף מעלֹות, וחמּׁשים ּתׁשע עד מעלֹות וחמּׁשים ְֲֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַמּׁשּתים
הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשמֹונה הּמסלּול אמצע ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָעל

וׁשּׁשי ׁשלׁש עד מעלֹות מּׁשּׁשים עלהּכפּול ּתֹוסיף מעלֹות, ם ְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹ
הּמסלּול אמצע ּׁשּיהיה ּומה מעלֹות. ּתׁשע הּמסלּול ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַאמצע

הּנקרא הּוא אּלּו, מעלֹות עליו ׁשּתֹוסיף 'מסלּולאחר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָ
קג]הּנכֹון' בעמוד ערכו .[ראה ַָ

אם„. - הּנכֹון הּמסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ּתראה ּכ ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָואחר
הּזה הּמסלּול מנת ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָהיה
הּמסלּול היה ואם הראּיה; לׁשעת הּירח מאמצע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּנכֹון
מאֹות ׁשלׁש עד מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר ְְֲִֵֵֵַַַַָָֹהּנכֹון

הּירח אמצע על הּנכֹון הּמסלּול זה מנת ּתֹוסיף ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָוׁשּׁשים,
אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ּומה הראּיה. ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלׁשעת
הראּיה. לׁשעת האמּתי הּירח מקֹום הּוא מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּתגרע

ּבׁשוה,‰. ּוׁשמֹונים מאה הּנכֹון הּמסלּול יהיה ׁשאם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָודע,
יהיה אּלא מנה, לֹו אין - ּבׁשוה וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאֹו
הּירח מקֹום הּוא הראּיה, לׁשעת האמצעי הּירח ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמקֹום

ֲִִָהאמּתי.
.Âעׂשר הּנכֹון הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוכּמה

הּמסלּול יהיה ואם חלקים; חמּׁשים מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָמעלֹות,
ּוׁשמֹונה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשרים ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָהּנכֹון
מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹֹּוׁשלׁשים
ארּבעים, יהיה ואם חלקים; ועׂשרים וארּבעה מעלֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּתי
יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹּתהיה
וארּבעים וארּבעה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹחמּׁשים,
וׁשּׁשה מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשּׁשים, יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָחלקים;
מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָעׂשר
מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָואחד
מעלֹות חמׁש מנתֹו ּתהיה ּתׁשעים, יהיה ואם מעלֹות; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָחמׁש
מעלֹות חמׁש מנתֹו ּתהיה מאה, יהיה ואם חלקים; ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוחמּׁשה

ו חלקים; ארּבעּוׁשמֹונה מנתֹו ּתהיה ועׂשר, מאה יהיה אם ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ועׂשרים, מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָמעלֹות
מאה יהיה ואם חלקים; וארּבעים מעלֹות ארּבע מנתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתהיה
חלקים; עׂשר ואחד מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹּוׁשלׁשים,
ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה וארּבעים, מאה יהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹואם
ׁשּתי מנתֹו ּתהיה וחמּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּוׁשלׁשים
וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָמעלֹות
יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וׁשּׁשה אחת מעלה מנתֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָּתהיה
ואם חלקים; וחמּׁשים ּתׁשעה מנתֹו ּתהיה וׁשבעים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָמאה
אּלא - ׁשאמרנּו ּכמֹו מנה לֹו אין ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים מאה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיהיה

האמּתי. הּמקֹום הּוא האמצעי, הּירח ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמקֹום
.Ê,מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יתר הּנכֹון הּמסלּול יהיה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָואם

ּכדר מנתֹו, ותדע וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹּתגרע
הּמסלּול ּבמנין יהיּו אם וכן הּׁשמׁש; ּבמסלּול ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשעׂשית
ּכפי הּמנֹות ׁשּתי ׁשּבין הּיתר מן ּתּקח העׂשרֹות, עם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאחדים

ׁשּבארנּו ּכדר ּכהאחדים. ׁשּלֹו, ּבּמנֹות הּׁשמׁש ּבמסלּול ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּלֹו. ּבּמנֹות הּנכֹון ּבּמסלּול ְֲֶֶַַַַַָָּתעׂשה

.Áּבתחּלת האמּתי הּירח מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשנת ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת ערב ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליל
עד העּקר ליל ׁשּמּתחּלת הּגמּורים הּימים ּומנין - ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהעּקר
ּבֹו, האמּתי הּירח מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה ליל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּלת
יצא זה, לליל ּתחּלה הּׁשמׁש אמצע ּתֹוציא ועׂשרים; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּתׁשעה
חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשלׁשים חמׁש אמצעּה ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֹל
ותֹוציא ל"ג; ל"ח ל"ה סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ְְְְִִִִָָָֹֹוׁשלׁש
ׁשלׁש אמצעֹו ל יצא זֹו, לעת הראּיה לׁשעת הּירח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאמצע
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לידע‡. ּתרצה האמּתיאם הּירח בעמודמקֹום ערכו [ראה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
לׁשעתקג] הּירח אמצע ּתחּלה ּתֹוציא ׁשּתרצה, יֹום ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבכל

הּמסלּול אמצע ּתֹוציא וכן ׁשּתרצה, הּלילה לאֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהראּיה
מאמצע הּׁשמׁש אמצע ותגרע העת. לאֹותֹו הּׁשמׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָואמצע

' הּנקרא הּוא וזה - אֹותֹו ּתכּפל והּנׁשאר מרחקהּירח, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
קג]'הּכפּול בעמוד ערכו .[ראה ַָ

הֹודענּו·. ׁשעׂשינּוּוכבר החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל ּבאנּו ׁשּלא , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אפׁשר אי ּולעֹולם הּירח; ראּית לדעת אּלא אּלּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבפרקים
הּירח, ּבּה ׁשּיראה הראּיה ּבליל הּכפּול זה מרחק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיהיה
אפׁשר ואי - מעלֹות וׁשּׁשים ׁשּתים עד מעלֹות מחמׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

מּמּנּו. יגרע ולא זה, על ְְִִִֶֶֶַַֹׁשּיֹוסיף
יהיה‚. אם - הּכפּול זה ּבמרחק התּבֹונן ּכן, והּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהֹואיל

חֹוׁשׁשין אין לחמׁש, קרֹוב אֹו מעלֹות חמׁש הּכפּול ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרחק
מּׁשׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ּכלּום; ּתֹוסיף ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלתֹוספת
הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה אחת עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַמעלֹות
מעלֹות עׂשרה מּׁשּתים הּכפּול מרחק יהיה ואם אחת; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמעלה
ׁשּתי הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַעד
עד מעלֹות עׂשרה מּתׁשע הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמעלֹות;
ׁשלׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ועׂשרים ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָֹארּבע
מעלֹות ועׂשרים מחמׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמעלֹות;
ארּבע הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ּוׁשלׁשים אחת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַַַֹעד
מעלֹות ּוׁשלׁשים מּׁשּתים הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹמעלֹות;
הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַֹעד
ּוׁשלׁשים מּתׁשע הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹחמׁש
אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, וארּבעים חמׁש עד ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָמעלֹות
מּׁשׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמסלּול
על ּתֹוסיף מעלֹות, וחמּׁשים אחת עד מעלֹות ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָוארּבעים
הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשבע הּמסלּול ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָאמצע
ּתֹוסיף מעלֹות, וחמּׁשים ּתׁשע עד מעלֹות וחמּׁשים ְֲֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַמּׁשּתים
הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשמֹונה הּמסלּול אמצע ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָעל

וׁשּׁשי ׁשלׁש עד מעלֹות מּׁשּׁשים עלהּכפּול ּתֹוסיף מעלֹות, ם ְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹ
הּמסלּול אמצע ּׁשּיהיה ּומה מעלֹות. ּתׁשע הּמסלּול ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַאמצע

הּנקרא הּוא אּלּו, מעלֹות עליו ׁשּתֹוסיף 'מסלּולאחר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָ
קג]הּנכֹון' בעמוד ערכו .[ראה ַָ

אם„. - הּנכֹון הּמסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ּתראה ּכ ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָואחר
הּזה הּמסלּול מנת ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָהיה
הּמסלּול היה ואם הראּיה; לׁשעת הּירח מאמצע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּנכֹון
מאֹות ׁשלׁש עד מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר ְְֲִֵֵֵַַַַָָֹהּנכֹון

הּירח אמצע על הּנכֹון הּמסלּול זה מנת ּתֹוסיף ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָוׁשּׁשים,
אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ּומה הראּיה. ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלׁשעת
הראּיה. לׁשעת האמּתי הּירח מקֹום הּוא מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּתגרע

ּבׁשוה,‰. ּוׁשמֹונים מאה הּנכֹון הּמסלּול יהיה ׁשאם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָודע,
יהיה אּלא מנה, לֹו אין - ּבׁשוה וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאֹו
הּירח מקֹום הּוא הראּיה, לׁשעת האמצעי הּירח ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמקֹום

ֲִִָהאמּתי.
.Âעׂשר הּנכֹון הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוכּמה

הּמסלּול יהיה ואם חלקים; חמּׁשים מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָמעלֹות,
ּוׁשמֹונה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשרים ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָהּנכֹון
מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹֹּוׁשלׁשים
ארּבעים, יהיה ואם חלקים; ועׂשרים וארּבעה מעלֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּתי
יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹּתהיה
וארּבעים וארּבעה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹחמּׁשים,
וׁשּׁשה מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשּׁשים, יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָחלקים;
מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָעׂשר
מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָואחד
מעלֹות חמׁש מנתֹו ּתהיה ּתׁשעים, יהיה ואם מעלֹות; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָחמׁש
מעלֹות חמׁש מנתֹו ּתהיה מאה, יהיה ואם חלקים; ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוחמּׁשה

ו חלקים; ארּבעּוׁשמֹונה מנתֹו ּתהיה ועׂשר, מאה יהיה אם ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ועׂשרים, מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָמעלֹות
מאה יהיה ואם חלקים; וארּבעים מעלֹות ארּבע מנתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתהיה
חלקים; עׂשר ואחד מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹּוׁשלׁשים,
ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה וארּבעים, מאה יהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹואם
ׁשּתי מנתֹו ּתהיה וחמּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּוׁשלׁשים
וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָמעלֹות
יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וׁשּׁשה אחת מעלה מנתֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָּתהיה
ואם חלקים; וחמּׁשים ּתׁשעה מנתֹו ּתהיה וׁשבעים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָמאה
אּלא - ׁשאמרנּו ּכמֹו מנה לֹו אין ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים מאה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיהיה

האמּתי. הּמקֹום הּוא האמצעי, הּירח ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמקֹום
.Ê,מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יתר הּנכֹון הּמסלּול יהיה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָואם

ּכדר מנתֹו, ותדע וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹּתגרע
הּמסלּול ּבמנין יהיּו אם וכן הּׁשמׁש; ּבמסלּול ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשעׂשית
ּכפי הּמנֹות ׁשּתי ׁשּבין הּיתר מן ּתּקח העׂשרֹות, עם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאחדים

ׁשּבארנּו ּכדר ּכהאחדים. ׁשּלֹו, ּבּמנֹות הּׁשמׁש ּבמסלּול ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּלֹו. ּבּמנֹות הּנכֹון ּבּמסלּול ְֲֶֶַַַַַָָּתעׂשה

.Áּבתחּלת האמּתי הּירח מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשנת ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת ערב ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליל
עד העּקר ליל ׁשּמּתחּלת הּגמּורים הּימים ּומנין - ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהעּקר
ּבֹו, האמּתי הּירח מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה ליל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּלת
יצא זה, לליל ּתחּלה הּׁשמׁש אמצע ּתֹוציא ועׂשרים; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּתׁשעה
חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשלׁשים חמׁש אמצעּה ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֹל
ותֹוציא ל"ג; ל"ח ל"ה סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ְְְְִִִִָָָֹֹוׁשלׁש
ׁשלׁש אמצעֹו ל יצא זֹו, לעת הראּיה לׁשעת הּירח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאמצע
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וׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשיםוחמּׁשים ותׁשע חלקים ּוׁשלׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָֹֹ
לעת הּמסלּול אמצע ותֹוציא ל"ט; ל"ו נ"ג סימנם - ְְְְְִִִֵֶַַַָָׁשנּיֹות
ועׂשרים ואחד מעלֹות וׁשלׁש מאה אמצעֹו ל יצא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזֹו,
ּתגרע מ"ו; כ"א ק"ג סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָחלקים
מעלֹות עׂשרה ׁשבע יּׁשאר הּירח, מאמצע הּׁשמׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָאמצע
הּמרחק; הּוא וזה - ׁשנּיֹות וׁשׁש חלקים וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָּוׁשמֹונה
מעלֹות ּוׁשלׁשים חמׁש הּכפּול הּמרחק ל יצא אֹותֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹּתכּפל
ל"ה סימנם - ׁשנּיֹות עׂשרה ּוׁשּתים חלקים וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָוׁשּׁשה
מעלֹות, חמׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף לפיכ י"ב; ְְְֲִִֵֶַַַַַָָנ"ו
ּוׁשמֹונה מאה הּנכֹון, הּמסלּול ל ויצא ׁשהֹודענּו, ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָּכמֹו
החלקים על מקּפידין ואין חלקים, ועׂשרים ואחד ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמעלֹות

ּבּׁשמׁש. ׁשּבארנּו ּכדר ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַּבּמסלּול,
.Ëלחקר ׁשהּוא[לחשב]ּובאנּו הּנכֹון, הּמסלּול זה מנת על ְְְֶֶַַַַַַָָֹ

אחד; וחלק מעלֹות חמׁש ׁשּלֹו מנה נמצאת - ּוׁשמֹונה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה
ּתגרע ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּנכֹון ׁשהּמסלּול ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּולפי
הּירח; אמצע מן אחד וחלק מעלֹות חמׁש ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמנה
חלקים ּוׁשלׁשים וחמּׁשה מעלֹות וארּבעים ׁשמֹונה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹיּׁשאר
על ותֹוסיף חלק, הּׁשנּיֹות ּתעׂשה ׁשנּיֹות; ּוׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹותׁשע
ׁשֹור ּבמּזל זֹו, ּבׁשעה האמּתי הּירח מקֹום ונמצא ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָהחלקים.
מּמעלת חלקים ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות עׂשרה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבׁשמֹונה
מקֹום ּתדע הּזה הּדר ועל ל"ו. י"ח סימנם - עׂשרה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּתׁשע
ׁשהיא זֹו ׁשנה מּתחּלת ׁשּתרצה, ראּיה עת ּבכל האמּתי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּירח

העֹולם. סֹוף עד ִַָָָָהעּקר,

טז ¤¤ּפרק

קג]עּגּולהה‡. בעמוד ערכו ּתמיד,ׁשּס[ראה הּירח ּבּה ֹובב ִִֵֵֶַַָָָָָ
חציּה - ּתמיד הּׁשמׁש ּבּה ׁשּסֹובבת העּגּולה מעל נֹוטה ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהיא
זֹו ּבּה יׁש נקּדֹות ּוׁשּתי לדרֹום; נֹוטה וחציּה לצפֹון, ְְְְְְֵֵֶֶֶָָָָֻנֹוטה
,לפיכ ּבזֹו. זֹו העּגּולֹות ׁשּתי ּפֹוגעֹות ׁשּבהן זֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָּכנגד
ׁשל ּבעּגּולה סֹובב נמצא מּׁשּתיהן, ּבאחת הּירח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּיהיה
מׁשּתי מאחת הּירח יצא ואם ּבׁשוה; הּׁשמׁש ּכנגד ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשמׁש
הּנקּדה לדרֹומּה. אֹו הּׁשמׁש לצפֹון מהּל נמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻֻהּנקּדֹות,
הּנקראת היא הּׁשמׁש, לצפֹון לנטֹות הּירח יתחיל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּמּנה

קג]'ראׁש' בעמוד ערכו הּירח[ראה יתחיל ׁשּמּמּנה והּנקּדה ; ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ
' הּנקראת היא הּׁשמׁש, לדרֹום בעמוד'זנבלנטֹות ערכו [ראה ְְְִִִִֵֶֶַַָָ

ולאקג] ּתֹוספת לא ּבֹו ׁשאין הראׁש, לזה יׁש ׁשוה ּומהל .ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
ּומּדגים לדגים מּטלה אחֹורּנית, ּבּמּזלֹות הֹול והּוא ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּגרעֹון;

ּתמיד. סֹובב הּוא וכן ְְִִִֵֵָלדלי,
ואחת·. חלקים ׁשלׁשה אחד, ּביֹום האמצעי הראׁש ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹמהל

ּוׁשלׁשים אחד ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו נמצא ׁשנּיֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשרה
ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשבע יֹום,חלקים ּבמאה מהלכֹו ונמצא ; ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשלׁש חלקים עׂשר וׁשבעה מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָֹחמׁש
ׁשּתים יֹום, ּבאלף מהלכֹו ונמצא מ"ג; י"ז ה' סימנם -ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ
- ׁשנּיֹות ועׂשר חלקים וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָוחמּׁשים
אלפים ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא י'; נ"ז נ"ב ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם
חלקים ּוׁשלׁשים ואחד מעלֹות וׁשּׁשים ותׁשע מאה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹיֹום,
מהלכֹו ונמצא מ'. ל"א קס"ט סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְֲִִִִַַָָָָָוארּבעים

חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשנים אחת מעלה יֹום, ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹלתׁשעה
מהל ונמצא ט'; ל"ב א' וסימנם - ׁשנּיֹות לׁשנהותׁשע כֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ

חלקים וארּבעים וארּבעה מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָסדּורה,
ואמצע מ"ב. מ"ד י"ח סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָּוׁשּתים
ּוׁשמֹונים מאה היה העּקר, ׁשהּוא חמיׁשי ליל ּבתחּלת ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹהראׁש
- ׁשנּיֹות ועׂשרים ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים וׁשבעה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָמעלֹות

כ"ח. נ"ז ק"פ ִָָסימנם
ּתֹוציא‚. - ׁשּתרצה עת ּבכל הראׁש מקֹום לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאם

ואמצע הּׁשמׁש אמצע ׁשּתֹוציא ּכדר העת לאֹותֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמצעֹו
מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש האמצע ותגרע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּירח,
לעֹולם ּוכנגדֹו, העת; ּבאֹותּה הראׁש מקֹום הּוא - ְְְְְְְִֵֶַָָָָָֹוהּנׁשאר

הּזנב. מקֹום ְְִֶַָָיהיה
ערב„. ליל לתחּלת הראׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכיצד?

- העּקר ׁשנת ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבת
זֹו ליל ּתחּלת עד העּקר ליל מּתחּלת הּגמּורים הּימים ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָּומנין
יֹום. ועׂשרים ּתׁשעה ּבֹו, הראׁש מקֹום לידע רֹוצים ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹׁשאנּו

והּוא‰. ׁשּידעּת, הּדר על הּזאת לעת הראׁש אמצע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתֹוציא
ל יצא העּקר; על יֹום ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּתֹוסיף
ועׂשרים ותׁשעה מעלֹות ּוׁשמֹונים ּוׁשּתים מאה הראׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹאמצע
ל"ז; כ"ט קפ"ב סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע ְְְֲִִִִֶַָָָֹחלקים
וׁשבע מאה ל יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש זה אמצע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּתגרע
- ׁשנּיֹות ועׂשרים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַָָֹֹוׁשבעים
אל ּתפנה ואל הראׁש, מקֹום הּוא וזה כ"ג; ל' קע"ז ְְְְִִֶֶֶַָָָֹסימנם
ועׂשרים ּבׁשבע ּבתּולה ּבמּזל הראׁש, מקֹום נמצא ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹהּׁשנּיֹות.
ּדגים ּבמּזל ּכנגּדֹו, הּזנב ּומקֹום חלקים; ּוׁשלׁשים ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹמעלֹות

חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ועׂשרים ְְְְֲֲִִִֶֶַַָֹּבׁשבע
.Â;ּבׁשוה הּגלּגל חצי הּזנב, ּובין הראׁש ּבין יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלעֹולם

יהי הראׁש, מקֹום ּבֹו ׁשּתמצא מּזל ּכל ,ּבמּזללפיכ הּזנב ה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אם - ּבׁשוה והחלקים הּמעלֹות מנין ּבכמֹו מּמּנּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָׁשביעי
ּבעׂשר הּזנב יהיה ּפלֹוני, ּבמּזל מעלֹות ּבעׂשר הראׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיהיה

מּמּנּו. ׁשביעי מּמּזל ְֲִִִִֶַַָמעלֹות
.Êהּירח ּומקֹום הּזנב ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּומאחר

אֹו הראׁש עם הּירח מצאת אם - ּבׁשלׁשּתם התּבֹונן ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹהאמּתי,
נֹוטה הּירח ׁשאין ּתדע אחד, וחלק אחת ּבמעלה הּזנב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעם
לפני הּירח ראית ואם לדרֹומּה; ולא הּׁשמׁש לצפֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא
נֹוטה ׁשהּירח ּתדע הּזנב, ּכנגד הֹול והּוא הראׁש ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמקֹום
הּוא והרי הּזנב מקֹום לפני הּירח היה ואם הּׁשמׁש; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלצפֹון
הּׁשמׁש. לדרֹום נֹוטה ׁשהּירח ּתדע הראׁש, ּכנגד ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהֹול

.Áהיא לדרֹומּה, אֹו הּׁשמׁש לצפֹון הּירח ׁשּנֹוטה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנטּיה
' הּירחהּנקראת קג]'רחב בעמוד ערכו נֹוטה[ראה היה אם ; ְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

נקרא לדרֹום, נֹוטה היה ואם צפֹוני', 'רחב נקרא ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹלצפֹון,
לא - הּנקּדֹות מּׁשּתי ּבאחת הּירח היה ואם ּדרֹומי'. ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹֻ'רחב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו רחב, לֹו ְְְִֵֶֶַַֹיהיה
.Ëּבין מעלֹות, חמׁש על יתר הּירח רחב יהיה לא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלעֹולם

הראׁש, מן יתחיל ּדרּכֹו: הּוא ּכ אּלא ּבדרֹום; ּבין ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבצפֹון
לחמׁש ׁשּיּגיע עד ונֹוסף הֹול והּמרחק מעט, מעט ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָויתרחק
רחב לֹו יהיה ׁשּלא עד מעט, מעט ויתקרב ויחזר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹמעלֹות;
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עד נֹוסף והּמרחק מעט, מעט ויתרחק ויחזר לּזנב; ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּכׁשּיּגיע
לֹו יהיה ׁשּלא עד ויתקרב, ויחזר מעלֹות; לחמׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיּגיע

ַֹרחב.
.È,ׁשּתרצה עת ּבכל הּוא ּכּמה הּירח רחב לידע ּתרצה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאם

ּתֹוציא - ּדרֹומי אֹו הּוא צפֹוני ּומקֹוםואם הראׁש מקֹום ְְְְְִִִִָֹ
מּמקֹום הראׁש מקֹום ותגרע העת, לאֹותּה האמּתי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּירח

' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; הרחבהּירח [ראה'מסלּול ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
קג] בעמוד עדערכו אחת מּמעלה הרחב מסלּול יהיה אם .ְְֲִִִֶַַַַַַָָֹ

הּמסלּול היה ואם צפֹוני; הּירח ׁשרחב ּתדע ּוׁשמֹונים, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹמאה
היה ואם ּדרֹומי; הּירח ׁשרחב ּתדע ּוׁשמֹונים, מאה על ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹיתר
אין ּבׁשוה, וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹו ּבׁשוה ּוׁשמֹונים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹמאה
היא, ּכּמה הרחב מסלּול מנת ותראה ותחזר ּכלל. רחב ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹלּירח
'רחב הּנקרא והּוא לדרֹום; אֹו לצפֹון נטּיתֹו ׁשעּור ְְְְְְִִִַַָָָָֹוהּוא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו 'הּצפֹוני', אֹו הּדרֹומי' ְְְְִִֵֵֶַַַַַָהּירח
.‡Èהיא הרחבוכּמה מסלּול קג]מנת בעמוד ערכו ?[ראה ְְְִַַַַָָֹ

ׁשנים מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשר הרחב מסלּול יהיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹאם
מעלֹות, עׂשרים הּזה הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָוחמּׁשים

וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ואםּתהיה חלקים; ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹ
ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, הּמסלּול ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹיהיה
ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ארּבעים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹחלקים;
חמּׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; עׂשר ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹמעלֹות
יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹּתהיה
חלקים; ועׂשרים מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשּׁשים, ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָהּמסלּול
ּוׁשנים מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, הּמסלּול יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָואם
מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָוארּבעים
הּמסלּול יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וחמּׁשה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָארּבע

מעלֹות. חמׁש מנתֹו ּתהיה ְְְֲִִִֵֶַָָּתׁשעים,
.·Èלפי להם הראּוי ּתּקח - העׂשרֹות עם אחדים יהיּו ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָָואם

הּׁשמׁש ּבמסלּול ׁשעׂשית ּכמֹו הּמנֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּיתר
ׁשלׁש הרחב מסלּול ׁשהיה הרי ּכיצד? הּירח. ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּובמסלּול
חמּׁשים, הּמסלּול היה ׁשאּלּו ידעּת ּוכבר - מעלֹות ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָוחמּׁשים
היה ואּלּו חלקים, וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָָֹהיתה
חלקים; ועׂשרים מעלֹות ארּבע מנתֹו היתה ׁשּׁשים, ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָהּמסלּול
חלקים ׁשלׁשה חלקים, ׁשלׁשים הּמנֹות, ׁשּתי ּבין הּיתר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹנמצא
ׁשלׁש ׁשהּוא זה מסלּול חׁשּבֹון לפי ונמצא מעלה; ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹלכל
ועל חלקים. וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָֹוחמּׁשים,

ּומנין. מנין ּבכל ּתעׂשה זֹו, ְְְֲִִֶֶֶַָָָּדר
.‚Èּכמֹו ּתׁשעים עד הרחב מסלּול ׁשל מנתֹו ׁשּתדע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמאחר

יהיה ׁשאם הּמסלּול; מנינֹות ּכל ׁשל מנֹות ּתדע ,ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהֹודענּו
הּמסלּול ּתגרע - ּוׁשמֹונים מאה עד ּתׁשעים על יתר ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָהּמסלּול

הּמנה. ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, ְְְִִִֵֵַַַָָָָמּמאה
.„Èמאתים עד ּוׁשמֹונים מּמאה יתר הּמסלּול היה אם ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן

ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, מאה מּמּנּו ּתגרע - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָוׁשבעים
ַָָהּמנה.

.ÂËׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על יתר הּמסלּול היה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹואם
והּנׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - וׁשּׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹמאֹות

הּמנה. ּבֹו ֵַַָָּתדע

.ÊËאֹותֹו ּתגרע - וחמּׁשים מאה הּמסלּול ׁשהיה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשלׁשים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשלׁשים. נׁשאר ּוׁשמֹונים, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמּמאה
מאה מנת ּתהיה וכ חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּתי

חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי ְְֲֲֲִִִִֵַַָֹוחמּׁשים,
.ÊÈ,ּוׁשמֹונים מאה מּמּנּו ּתגרע - מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

אחת מעלה היא עׂשרים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר עׂשרים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיּׁשאר
ּתהיה מאתים, מנת ּתהיה אם וכן חלקים; וארּבעים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּוׁשלׁשה

חלקים. וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת ְְְֲֲִִַַַַָָָָֹמעלה
.ÁÈמּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹהרי

ׁשּׁשים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים. נׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמאֹות
מאֹות, ׁשלׁש מנת היא וכ חלקים; ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹארּבע
הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ּדר ועל חלקים. ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָארּבע

.ËÈהּוא רּוח ּובאיזֹו הּוא, ּכּמה הּירח רחב לידע ׁשרצינּו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהרי
לחדׁש ׁשני ׁשּבת ערב ליל ּבתחּלת ּדרֹומי, ואם צפֹוני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹאם
ּבליל היה האמּתי, הּירח ׁשּמקֹום ידעּת, ּוכבר זֹו; מּׁשנה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָאּיר
- ׁשֹור מּמּזל חלקים וארּבעים מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָזה
ּבׁשבע העת, ּבאֹותּה היה הראׁש ּומקֹום מ'; י"ח ְְְִֵֶַָָָָָָֹסימנֹו
כ"ז סימנֹו - ּבתּולה מּמּזל חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָֹועׂשרים
הרחב מסלּול ל יצא הּירח, מּמקֹום הראׁש מקֹום ּתגרע ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹל'.
רל"א סימנֹו - חלקים וׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשים אחת ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָֹמאתים
ונמצא הּמסלּול. ּבכל החלקים על מׁשּגיחין ׁשאין לפי - ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָו'
ׁשלׁש זה, ּבפרק ׁשּבארנּו ּבּדרכים זה מסלּול ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּמנה
הּירח רחב הּוא וזה חלקים; וחמּׁשים ּוׁשלׁשה ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹמעלֹות
מאה על יתר הּמסלּול ׁשהרי - ּדרֹומי והּוא זה, ליל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבתחּלת

ְִּוׁשמֹונים.

יז ¤¤ּפרק

ּומּוכנים‡. עתידים ׁשּיהיּו ּכדי ׁשהקּדמנּו הּדברים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּכל
ותחׁשב ּתתחיל זאת, לדעת ּוכׁשּתרצה הראּיה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹלידיעת
ּומקֹום האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָותֹוציא
מּמק האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראּיה, לׁשעת ֹוםהראׁש ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ

' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; ראׁשֹוןהּירח ראה'אר] ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
קג] בעמוד .ערכו

רחב·. ּתדע הּירח, ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּומאחר
והּוא ּדרֹומי; אֹו צפֹוני רחב הּוא ואם הּוא, ּכּמה ְְְְִִִֵַַַַָָֹהּירח

' ראׁשֹוןהּנקרא ערכו*]'רחב הּזה[ראה ּבאר והּזהר . ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
.לפני מּוכנין ׁשניהם ויהיּו הראׁשֹון, ּוברחב ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹהראׁשֹון

מעלֹות‚. ּתׁשע ל יצא אם הראׁשֹון: זה ּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוהתּבֹונן
ׁשּיראה לעֹולם אפׁשר ׁשאי ּבוּדאי ּתדע - ּפחֹות אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשוה
צרי אּתה ואין יׂשראל, ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּירח
עׂשרה חמׁש על יתר הראׁשֹון האר יהיה ואם אחר; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹחׁשּבֹון
ואין יׂשראל, ארץ ּבכל יראה ׁשהּירח ּבוּדאי ּתדע - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמעלֹות
מּתׁשע הראׁשֹון האר יהיה ואם אחר; חׁשּבֹון צרי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאּתה
ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר לדרׁש ּתצטר - עׂשרה חמׁש ועד ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹמעלֹות

יראה. לא אֹו יראה אם ׁשּתדע עד ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהראּיה,
האמּתי„. הּירח מקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

מקֹום היה אם אבל ּתאֹומים. מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמּתחּלת
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עד נֹוסף והּמרחק מעט, מעט ויתרחק ויחזר לּזנב; ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּכׁשּיּגיע
לֹו יהיה ׁשּלא עד ויתקרב, ויחזר מעלֹות; לחמׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיּגיע

ַֹרחב.
.È,ׁשּתרצה עת ּבכל הּוא ּכּמה הּירח רחב לידע ּתרצה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאם

ּתֹוציא - ּדרֹומי אֹו הּוא צפֹוני ּומקֹוםואם הראׁש מקֹום ְְְְְִִִִָֹ
מּמקֹום הראׁש מקֹום ותגרע העת, לאֹותּה האמּתי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּירח

' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; הרחבהּירח [ראה'מסלּול ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
קג] בעמוד עדערכו אחת מּמעלה הרחב מסלּול יהיה אם .ְְֲִִִֶַַַַַַָָֹ

הּמסלּול היה ואם צפֹוני; הּירח ׁשרחב ּתדע ּוׁשמֹונים, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹמאה
היה ואם ּדרֹומי; הּירח ׁשרחב ּתדע ּוׁשמֹונים, מאה על ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹיתר
אין ּבׁשוה, וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹו ּבׁשוה ּוׁשמֹונים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹמאה
היא, ּכּמה הרחב מסלּול מנת ותראה ותחזר ּכלל. רחב ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹלּירח
'רחב הּנקרא והּוא לדרֹום; אֹו לצפֹון נטּיתֹו ׁשעּור ְְְְְְִִִַַָָָָֹוהּוא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו 'הּצפֹוני', אֹו הּדרֹומי' ְְְְִִֵֵֶַַַַַָהּירח
.‡Èהיא הרחבוכּמה מסלּול קג]מנת בעמוד ערכו ?[ראה ְְְִַַַַָָֹ

ׁשנים מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשר הרחב מסלּול יהיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹאם
מעלֹות, עׂשרים הּזה הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָוחמּׁשים

וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ואםּתהיה חלקים; ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹ
ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, הּמסלּול ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹיהיה
ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ארּבעים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹחלקים;
חמּׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; עׂשר ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹמעלֹות
יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹּתהיה
חלקים; ועׂשרים מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשּׁשים, ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָהּמסלּול
ּוׁשנים מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, הּמסלּול יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָואם
מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָוארּבעים
הּמסלּול יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וחמּׁשה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָארּבע

מעלֹות. חמׁש מנתֹו ּתהיה ְְְֲִִִֵֶַָָּתׁשעים,
.·Èלפי להם הראּוי ּתּקח - העׂשרֹות עם אחדים יהיּו ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָָואם

הּׁשמׁש ּבמסלּול ׁשעׂשית ּכמֹו הּמנֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּיתר
ׁשלׁש הרחב מסלּול ׁשהיה הרי ּכיצד? הּירח. ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּובמסלּול
חמּׁשים, הּמסלּול היה ׁשאּלּו ידעּת ּוכבר - מעלֹות ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָוחמּׁשים
היה ואּלּו חלקים, וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָָֹהיתה
חלקים; ועׂשרים מעלֹות ארּבע מנתֹו היתה ׁשּׁשים, ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָהּמסלּול
חלקים ׁשלׁשה חלקים, ׁשלׁשים הּמנֹות, ׁשּתי ּבין הּיתר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹנמצא
ׁשלׁש ׁשהּוא זה מסלּול חׁשּבֹון לפי ונמצא מעלה; ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹלכל
ועל חלקים. וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָֹוחמּׁשים,

ּומנין. מנין ּבכל ּתעׂשה זֹו, ְְְֲִִֶֶֶַָָָּדר
.‚Èּכמֹו ּתׁשעים עד הרחב מסלּול ׁשל מנתֹו ׁשּתדע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמאחר

יהיה ׁשאם הּמסלּול; מנינֹות ּכל ׁשל מנֹות ּתדע ,ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהֹודענּו
הּמסלּול ּתגרע - ּוׁשמֹונים מאה עד ּתׁשעים על יתר ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָהּמסלּול

הּמנה. ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, ְְְִִִֵֵַַַָָָָמּמאה
.„Èמאתים עד ּוׁשמֹונים מּמאה יתר הּמסלּול היה אם ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן

ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, מאה מּמּנּו ּתגרע - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָוׁשבעים
ַָָהּמנה.

.ÂËׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על יתר הּמסלּול היה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹואם
והּנׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - וׁשּׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹמאֹות

הּמנה. ּבֹו ֵַַָָּתדע

.ÊËאֹותֹו ּתגרע - וחמּׁשים מאה הּמסלּול ׁשהיה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשלׁשים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשלׁשים. נׁשאר ּוׁשמֹונים, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמּמאה
מאה מנת ּתהיה וכ חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּתי

חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי ְְֲֲֲִִִִֵַַָֹוחמּׁשים,
.ÊÈ,ּוׁשמֹונים מאה מּמּנּו ּתגרע - מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

אחת מעלה היא עׂשרים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר עׂשרים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיּׁשאר
ּתהיה מאתים, מנת ּתהיה אם וכן חלקים; וארּבעים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּוׁשלׁשה

חלקים. וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת ְְְֲֲִִַַַַָָָָֹמעלה
.ÁÈמּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹהרי

ׁשּׁשים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים. נׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמאֹות
מאֹות, ׁשלׁש מנת היא וכ חלקים; ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹארּבע
הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ּדר ועל חלקים. ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָארּבע

.ËÈהּוא רּוח ּובאיזֹו הּוא, ּכּמה הּירח רחב לידע ׁשרצינּו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהרי
לחדׁש ׁשני ׁשּבת ערב ליל ּבתחּלת ּדרֹומי, ואם צפֹוני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹאם
ּבליל היה האמּתי, הּירח ׁשּמקֹום ידעּת, ּוכבר זֹו; מּׁשנה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָאּיר
- ׁשֹור מּמּזל חלקים וארּבעים מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָזה
ּבׁשבע העת, ּבאֹותּה היה הראׁש ּומקֹום מ'; י"ח ְְְִֵֶַָָָָָָֹסימנֹו
כ"ז סימנֹו - ּבתּולה מּמּזל חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָֹועׂשרים
הרחב מסלּול ל יצא הּירח, מּמקֹום הראׁש מקֹום ּתגרע ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹל'.
רל"א סימנֹו - חלקים וׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשים אחת ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָֹמאתים
ונמצא הּמסלּול. ּבכל החלקים על מׁשּגיחין ׁשאין לפי - ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָו'
ׁשלׁש זה, ּבפרק ׁשּבארנּו ּבּדרכים זה מסלּול ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּמנה
הּירח רחב הּוא וזה חלקים; וחמּׁשים ּוׁשלׁשה ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹמעלֹות
מאה על יתר הּמסלּול ׁשהרי - ּדרֹומי והּוא זה, ליל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבתחּלת

ְִּוׁשמֹונים.

יז ¤¤ּפרק

ּומּוכנים‡. עתידים ׁשּיהיּו ּכדי ׁשהקּדמנּו הּדברים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּכל
ותחׁשב ּתתחיל זאת, לדעת ּוכׁשּתרצה הראּיה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹלידיעת
ּומקֹום האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָותֹוציא
מּמק האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראּיה, לׁשעת ֹוםהראׁש ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ

' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; ראׁשֹוןהּירח ראה'אר] ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
קג] בעמוד .ערכו

רחב·. ּתדע הּירח, ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּומאחר
והּוא ּדרֹומי; אֹו צפֹוני רחב הּוא ואם הּוא, ּכּמה ְְְְִִִֵַַַַָָֹהּירח

' ראׁשֹוןהּנקרא ערכו*]'רחב הּזה[ראה ּבאר והּזהר . ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
.לפני מּוכנין ׁשניהם ויהיּו הראׁשֹון, ּוברחב ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹהראׁשֹון

מעלֹות‚. ּתׁשע ל יצא אם הראׁשֹון: זה ּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוהתּבֹונן
ׁשּיראה לעֹולם אפׁשר ׁשאי ּבוּדאי ּתדע - ּפחֹות אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשוה
צרי אּתה ואין יׂשראל, ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּירח
עׂשרה חמׁש על יתר הראׁשֹון האר יהיה ואם אחר; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹחׁשּבֹון
ואין יׂשראל, ארץ ּבכל יראה ׁשהּירח ּבוּדאי ּתדע - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמעלֹות
מּתׁשע הראׁשֹון האר יהיה ואם אחר; חׁשּבֹון צרי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאּתה
ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר לדרׁש ּתצטר - עׂשרה חמׁש ועד ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹמעלֹות

יראה. לא אֹו יראה אם ׁשּתדע עד ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהראּיה,
האמּתי„. הּירח מקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

מקֹום היה אם אבל ּתאֹומים. מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמּתחּלת
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האר ויהיה קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּירח
הּירח ׁשאין ּתדע - ּפחֹות אֹו ּבׁשוה מעלֹות עׂשר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון
האר היה ואם יׂשראל; ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ּכלל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנראה
ּבכל יראה וּדאי מעלֹות, ועׂשרים ארּבע על יתר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהראׁשֹון
עד מעלֹות מעׂשר הראׁשֹון האר היה ואם יׂשראל; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּגבּול
הראּיה, ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר לדרׁש ּתצטר - ועׂשרים ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹארּבע

יראה. לא אם יראה אם ׁשּתדע ִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעד
ּבאיזה‰. הּירח ּוראה התּבֹונן הראּיה: חׁשּבֹונֹות הם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּלּו

הראׁשֹון האר מן ּתגרע טלה, ּבמּזל יהיה אם - הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמּזל
מן ּתגרע ׁשֹור, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָּתׁשעה
ּתגרע ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם אחת; מעלה הראׁשֹון ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהאר
סרטן, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה האר ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹמן
ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשנים האר מן ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹּתגרע
יהיה ואם חלקים; וארּבעים ׁשלׁשה האר מן ּתגרע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹאריה,
ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשבעה האר מן ּתגרע ּבתּולה, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹֹּבמּזל
ּוׁשלׁשים ארּבעה האר מן ּתגרע מאזנים, ּבמּזל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹיהיה
ארּבעה האר מן ּתגרע עקרב, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹחלקים;
האר מן ּתגרע קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּוׁשלׁשים
מן ּתגרע ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָֹׁשּׁשה
ּתגרע ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ארּבעה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהאר
ּדגים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשלׁשה האר ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹמן
האר מן והּנׁשאר חלקים. וחמּׁשים ׁשמֹונה האר מן ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹּתגרע

' הּנקרא הּוא החלקים, אּלּו מּמּנּו ׁשּתגרע אראחר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
קג]'ׁשני בעמוד ערכו .[ראה ִֵ

.Âהאמּתי הּירח ׁשּמקֹום לפי אּלּו? חלקים ּגֹורעין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָולּמה
ּבאר ּביניהם יׁש ׁשּנּוי אּלא ּבֹו, ׁשּיראה הּמקֹום ִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאינֹו
האר מראה וׁשּנּוי הּמראה'; 'ׁשּנּוי הּנקרא והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּוברחב,
ׁשאמרנּו. ּכמֹו ,האר מן אֹותֹו ּגֹורעין לעֹולם הראּיה, ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּבׁשעת

.Ê,צפֹוני הּירח רחב היה אם - הרחב מראה ׁשּנּוי ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹאבל
הראׁשֹון; הרחב מן הרחב מראה ׁשּנּוי ׁשל חלקים ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּגֹורעין

ׁשל החלקים מֹוסיפין ּדרֹומי, הּירח רחב היה ׁשּנּויואם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
הרחב ּׁשּיהיה ּומה הראׁשֹון. הרחב על הרחב ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹמראה
אֹותם מּמּנּו ּגֹורעין אֹו עליו ׁשּמֹוסיפין אחר ְִִִִִֶֶַַָָָָהראׁשֹון

' הּנקרא הּוא ׁשניהחלקים, קג]'רחב בעמוד ערכו .[ראה ְֲִִִֵַַַָָֹ
.Áיהיה אם אֹותן? ּגֹורעין אֹו ׁשּמֹוסיפין החלקים הם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָוכּמה

ׁשֹור, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּתׁשעה טלה, ּבמּזל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּירח
עׂשר ׁשּׁשה ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָעׂשרה
חלקים; ועׂשרים ׁשבעה סרטן, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָחלקים;
יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה אריה, ּבמּזל יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹואם
ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ארּבעה ּבתּולה, ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּבמּזל
עקרב, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ׁשּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹמאזנים,
ארּבעה קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה
ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹוארּבעים
ואם חלקים; ועׂשרים ׁשבעה ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָָחלקים;

חלקים. עׂשר ׁשנים ּדגים, ּבמּזל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָיהיה
.Ëהרחב מן אֹותם ּתגרע אּלּו, חלקים ׁשּתדע ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּומאחר

ל ויצא - ׁשהֹודענּו ּכמֹו עליו, אֹותם ּתֹוסיף אֹו ְְְְִִֵֵֶַָָָָהראׁשֹון,

ותדע ּדרֹומי, אֹו צפֹוני הּוא אם ידעּת ּוכבר הּׁשני. ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהרחב
ותכין הּׁשני; הרחב זה נעׂשה חלקים וכּמה מעלֹות ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּכּמה

עתיד. ויהיה ,לפני ְְְִִֶֶָָאֹותֹו
.Èמּפני מקצתֹו, הּזה הּׁשני הרחב מן ותּקח ּתחזר ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹואחר

ערכו*]נלֹוזׁשהּירח הּמקצת[ראה היא וכּמה ּבמעּגלֹו. מעט ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ
עד טלה מּזל מּתחּלת הּירח מקֹום יהיה אם מּמּנּו? ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּתּקח
עׂשרים עד מאזנים מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, מעלה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹעׂשרים
יהיה ואם חמׁשיו; ׁשני הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמעלה
אֹו ׁשֹור, מּמּזל מעלֹות עׂשר עד טלה מּמּזל מעׂשרים ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּירח
ּתּקח - עקרב מּמּזל מעלֹות עׂשר עד מאזנים מּמּזל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹמעׂשרים
מעלֹות מעׂשר הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו; הּׁשני הרחב ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמן
עקרב מּמּזל מעלֹות מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד ׁשֹור ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָמּמּזל
יהיה ואם רביעיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹעד
מעׂשרים אֹו סֹופֹו, עד ׁשֹור מּמּזל מעלֹות מעׂשרים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּירח
חמיׁשיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד עקרב ְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָֹמּמּזל
מעלֹות עׂשר עד ּתאֹומים מּזל מּתחּלת הּירח יהיה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָואם
ּתּקח - מּמּנּו מעלֹות עׂשר עד קׁשת מּזל מּתחּלת אֹו ְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַמּמּנּו,
מעלֹות מעׂשר הּירח יהיה ואם ׁשתּותֹו; הּׁשני הרחב ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמן
עד קׁשת מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד ּתאֹומים ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַמּמּזל
יהיה ואם ׁשתּותֹו; חצי הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹעׂשרים
ועׂשרים חמׁש עד ּתאֹומים מּמּזל מעׂשרים הּירח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמקֹום
- מּמּנּו ועׂשרים חמׁש עד קׁשת מּמּזל מעׂשרים אֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָמּמּנּו,
הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; רביע הּׁשני הרחב מן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹּתּקח
מּמּזל מעלֹות חמׁש עד ּתאֹומים מּמּזל ועׂשרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמחמׁש
מעלֹות חמׁש עד קׁשת מּמּזל ועׂשרים מחמׁש אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָסרטן,
מעּגל; נליזת ּכאן ׁשאין לפי ּכלּום, ּתּקח לא - ּגדי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹמּמּזל
אֹו מּמּנּו, עׂשר עד סרטן מּמּזל מחמׁש הּירח יהיה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָואם
הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשר עד ּגדי מּמּזל ְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמחמׁש
עד סרטן מּמּזל מעׂשר הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָרביע
ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד ּגדי מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַעׂשרים
הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; חצי הּׁשני הרחב ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹמן
עד ּגדי מּמּזל מעׂשרים אֹו סֹופֹו, עד סרטן מּמּזל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמעׂשרים
הּירח יהיה ואם ׁשתּותֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹסֹופֹו
מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, מעלֹות עׂשר עד אריה מּזל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַמּתחּלת
הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו מעלֹות עׂשר עד ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹּדלי

עדח אריה מּמּזל מעלֹות מעׂשר הּירח יהיה ואם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָמיׁשיתֹו;
ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד ּדלי מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַעׂשרים
מּמּזל מעׂשרים הּירח יהיה ואם רביעיתֹו; הּׁשני הרחב ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמן
עד ּדלי מּמּזל מעׂשרים אֹו ּבתּולה, מּמּזל עׂשר עד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָאריה
ׁשליׁשיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - ּדגים מּמּזל מעלֹות ְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹעׂשר
מעׂשר אֹו סֹופֹו, עד ּבתּולה מּמּזל מעׂשר הּירח יהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָואם
חמׁשיו. ׁשני הּׁשני הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד ּדגים ְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹמּמּזל

' הּנקראת היא הּׁשני, הרחב מן ׁשּתּקח הּמקצת מעּגלוזאת ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ
קג]'הּירח בעמוד ערכו .[ראה ֵַַָ

.‡Èהּוא אם ותראה הּירח, ּברחב ותתּבֹונן ּתחזר ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואחר
הּזה הּירח מעּגל ּתגרע צפֹוני, היה אם - ּדרֹומי אם ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָצפֹוני
הּמעּגל ּתֹוסיף ּדרֹומי, הּירח רחב היה ואם הּׁשני; האר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹמן
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מקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשני. האר על ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּזה
היה אם אבל ּתאֹומים. מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל מּתחּלת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָהּירח
הּדבר יהיה קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָהּירח
על הּמעּגל ּתֹוסיף צפֹוני, הּירח רחב יהיה ׁשאם - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהפ
מן הּמעּגל ּתגרע ּדרֹומי, הּירח רחב יהיה ואם הּׁשני; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהאר
עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשני האר ּׁשּיהיה ּומה הּׁשני. ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהאר
לא ׁשאם ודע, הּׁשליׁשי'. אר' הּנקרא הּוא מּמּנּו, ּתגרע ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹאֹו
הרחב מן לקחת החׁשּבֹון נתן ולא מעּגל, נליזת ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹיהיה

הּוא עצמֹו, הּׁשני האר יהיה - ּכלּום הארהּׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
קג]הּׁשליׁשי בעמוד ערכו יתר.[ראה ולא ּפחֹות ּבלא ְְְִִֵַָָֹֹ

.·Èוהּוא הּזה, הּׁשליׁשי האר ותראה ּתחזר ּכ ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹואחר
יהיה אם הּוא: מּזל ּבאיזה - והּׁשמׁש הּירח ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעלֹות
הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף טלה, ּבמּזל אֹו ּדגים ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבמּזל

ּתֹוסיףׁשתּותֹו; ׁשֹור, ּבמּזל אֹו ּדלי ּבמּזל האר יהיה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֹ
ּגדי ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשליׁשי האר ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹעל
ואם ׁשתּותֹו; הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף ּתאֹומים, ּבמּזל ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹאֹו
האר ּתּניח סרטן, ּבמּזל אֹו קׁשת ּבמּזל האר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹיהיה
מּמּנּו; ּתגרע ולא עליו, ּתֹוסיף ולא ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹהּׁשליׁשי
האר מן ּתגרע אריה, ּבמּזל אֹו עקרב ּבמּזל האר היה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹואם
ּבמּזל אֹו מאזנים ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹהּׁשליׁשי
ּׁשּיהיה ּומה ׁשליׁשיתֹו. הּׁשליׁשי האר מן ּתגרע ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּבתּולה,
ּתּניח אֹו מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשליׁשי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהאר
ּכ ואחר רביעי'. אר' הּנקרא הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות ְְְְִִִֶֶַַַָָֹאֹותֹו
ׁשליׁשיו ׁשני מּמּנּו ותּקח הראׁשֹון, הּירח רחב אצל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּתחזר

' הּנקרא הּוא וזה - הּמדינהלעֹולם ּגבּה ערכו'מנת [ראה ְְְְְִִֶַַַַָָָֹ
קג] צפֹוני,בעמוד הּירח רחב יהיה אם - ותראה ותתּבֹונן .ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

רחב יהיה ואם הרביעי; האר על הּמדינה ּגבּה מנת ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹּתֹוסיף
הרביעי. האר מן הּמדינה ּגבּה מנת ּתגרע ּדרֹומי, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹהּירח
אֹו מּמּנּו, ׁשּגֹורעין אחר הרביעי האר ּׁשּיהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּומה

הראּיה'. 'קׁשת הּנקרא הּוא - עליו ְְִִִִֶֶֶַָָָָָׁשּמֹוסיפין
.‚Èערב ּבליל הּירח יראה אם לחקר ׁשּבאנּו הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכיצד?

מקֹום ּתֹוציא - יראה לא אֹו זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּבת
זֹו לׁשעה הּירח ורחב האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּׁשמׁש
ּבׁשבע האמּתי, הּׁשמׁש מקֹום ל יצא .ׁשהֹודענּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו
ל ויצא ט'; ז' סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל חלקים ותׁשעה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמעלֹות
ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה האמּתי, הּירח ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמקֹום
הּירח, רחב ל ויצא ל"ו; י"ח סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹחלקים

ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש ּדרֹום סימנֹוּברּוח - חלקים וחמּׁשים ְְֲֲֲִִִִַַַָָָָָֹֹ
הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראׁשֹון; הרחב הּוא וזה נ"ג, ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹג'
ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות עׂשרה אחת יּׁשאר הּירח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּמקֹום
ּולפי הראׁשֹון; האר הּוא וזה כ"ז, י"א סימנֹו - ְְֲִִִִֶֶָָָָֹחלקים
מעלה האר מראה ׁשּנּוי יהיה ׁשֹור, ּבמּזל הּירח ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשהיה
האר ל יצא הראׁשֹון; האר מן אֹותּה לגרע וראּוי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹאחת,
כ"ז; י' סימנֹו - חלקים ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות עׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָהּׁשני,
ׁשרחב ּולפי חלקים, עׂשרה הרחב מראה ׁשּנּוי יהיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹוכן
ׁשהּוא הּמראה ׁשּנּוי עליו להֹוסיף ראּוי ּדרֹומי, היה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּירח

ּוׁשלׁשה מעלֹות ארּבע הּׁשני, הרחב ל יצא חלקים; ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹעׂשרה
עׂשרה ּבׁשמֹונה הּירח ׁשהיה ּולפי ג'; ד' סימנֹו - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחלקים
רביעיתֹו, הּׁשני הרחב מן לּקח ראּוי ׁשֹור, מּמּזל ְֲִִִִִִֵַַַַַַָָֹמעלֹות

' הּנקרא הּירחוהּוא קג]'מעּגל בעמוד ערכו ל[ראה יצא ; ְְְְִֵֵֵַַַַַָָ
ׁשאין לפי אחד, וחלק אחת מעלה זֹו, לעת הּירח ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמעּגל

ּבּׁשנּיֹות. ְְְְִִַַמדקּדקין
.„Èראׁש ּבין האמּתי הּירח ּומקֹום ּדרֹומי, הּירח ׁשרחב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹּולפי

הּׁשני; האר על הּמעּגל להֹוסיף ראּוי - סרטן וראׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּגדי
ּוׁשמֹונה מעלֹות עׂשרה אחת הּׁשליׁשי, האר ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיצא
ּבמּזל הּזה ׁשהאר ּולפי כ"ח; י"א סימנֹו - חלקים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹועׂשרים
ׁשּתי ׁשהּוא חמיׁשיתֹו, הּׁשליׁשי האר על להֹוסיף ראּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹׁשֹור,
ׁשלׁש הרביעי, האר ל ויצא חלקים; עׂשר ּוׁשמֹונה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמעלֹות
מ"ו; י"ג סימנֹו - חלקים וארּבעים וׁשּׁשה מעלֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָעׂשרה
מנת יצא - ׁשליׁשיו ׁשני ולקחנּו הראׁשֹון, הרחב אצל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוחזרנּו
חלקים; ּוׁשלׁשים וחמּׁשה מעלֹות ׁשּתי והּוא הּמדינה, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָֹֹּגבּה
מן הּמדינה ּגבּה מנת לגרע ראּוי ּדרֹומי, הרחב ׁשהיה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹּולפי
עׂשר ואחד מעלֹות עׂשרה אחת ל יּׁשאר הרביעי; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהאר

וזֹו י"א. י"א סימנֹו - הראּיההיאחלקים ערכוקׁשת [ראה ְְֲִִִִֶֶָָָָ
קג] קׁשתבעמוד ותדע ּתעׂשה זֹו ּדר ועל הּזה. ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּלילה

ראּיה ליל ּבכל ּבּה, יׁש חלקים וכּמה מעלֹות ּכּמה ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָהראּיה
לעֹולם. ְְִֶֶָׁשּתרצה,

.ÂËקׁשת ּתהיה ׁשאם ודע, ּבּה. ּתבין זֹו, קׁשת ׁשּתצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָואחר
ארץ ּבכל ׁשּיראה אפׁשר אי ּפחֹות, אֹו מעלֹות ּתׁשע ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהראּיה
עׂשרה ארּבע על יתר הראּיה קׁשת ּתהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיׂשראל;
יׂשראל. ארץ לכל ּגלּוי ויהיה יראה, ׁשּלא אפׁשר אי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמעלֹות,

.ÊËעד עׂשירית מעלה מּתחּלת הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָואם
האר אל הראּיה קׁשת ּתער - עׂשרה ארּבע מעלת ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹסֹוף
ׁשּיׁש הּקּצין מן יראה, לא אֹו הּירח יראה אם ותדע ְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,

' הּנקראין והן הראּיהלֹו; קג]'קּצי בעמוד ערכו .[ראה ְְְִִִִֵֵַָָָ
.ÊÈעל מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם הראּיה: קּצי הם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָואּלּו

ויהיה עׂשר, על יתר אֹו מעלֹות, עׂשר סֹוף עד מעלֹות ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּתׁשע
יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהאר
- מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹואם

יראה .לא ֵֶָֹ
.ÁÈסֹוף עד מעלֹות עׂשר על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואם

האר ויהיה עׂשרה, אחת על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹאחת
ואם יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהראׁשֹון
לא - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּתהיה

ֵֶָיראה.
.ËÈמעלֹותו עׂשרה אחת על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

עׂשרה, ׁשּתים על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים סֹוף ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָעד
וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה אחת הראׁשֹון האר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהיה
ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא - ִֵֶֶָֹמּזה
.Îמעלֹות עׂשרה ׁשּתים על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואם

ויהיה עׂשרה, ׁשלׁש על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש סֹוף ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹעד
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מקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשני. האר על ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּזה
היה אם אבל ּתאֹומים. מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל מּתחּלת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָהּירח
הּדבר יהיה קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָהּירח
על הּמעּגל ּתֹוסיף צפֹוני, הּירח רחב יהיה ׁשאם - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהפ
מן הּמעּגל ּתגרע ּדרֹומי, הּירח רחב יהיה ואם הּׁשני; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהאר
עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשני האר ּׁשּיהיה ּומה הּׁשני. ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהאר
לא ׁשאם ודע, הּׁשליׁשי'. אר' הּנקרא הּוא מּמּנּו, ּתגרע ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹאֹו
הרחב מן לקחת החׁשּבֹון נתן ולא מעּגל, נליזת ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹיהיה

הּוא עצמֹו, הּׁשני האר יהיה - ּכלּום הארהּׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
קג]הּׁשליׁשי בעמוד ערכו יתר.[ראה ולא ּפחֹות ּבלא ְְְִִֵַָָֹֹ

.·Èוהּוא הּזה, הּׁשליׁשי האר ותראה ּתחזר ּכ ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹואחר
יהיה אם הּוא: מּזל ּבאיזה - והּׁשמׁש הּירח ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעלֹות
הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף טלה, ּבמּזל אֹו ּדגים ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבמּזל

ּתֹוסיףׁשתּותֹו; ׁשֹור, ּבמּזל אֹו ּדלי ּבמּזל האר יהיה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֹ
ּגדי ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשליׁשי האר ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹעל
ואם ׁשתּותֹו; הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף ּתאֹומים, ּבמּזל ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹאֹו
האר ּתּניח סרטן, ּבמּזל אֹו קׁשת ּבמּזל האר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹיהיה
מּמּנּו; ּתגרע ולא עליו, ּתֹוסיף ולא ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹהּׁשליׁשי
האר מן ּתגרע אריה, ּבמּזל אֹו עקרב ּבמּזל האר היה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹואם
ּבמּזל אֹו מאזנים ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹהּׁשליׁשי
ּׁשּיהיה ּומה ׁשליׁשיתֹו. הּׁשליׁשי האר מן ּתגרע ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּבתּולה,
ּתּניח אֹו מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשליׁשי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהאר
ּכ ואחר רביעי'. אר' הּנקרא הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות ְְְְִִִֶֶַַַָָֹאֹותֹו
ׁשליׁשיו ׁשני מּמּנּו ותּקח הראׁשֹון, הּירח רחב אצל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּתחזר

' הּנקרא הּוא וזה - הּמדינהלעֹולם ּגבּה ערכו'מנת [ראה ְְְְְִִֶַַַַָָָֹ
קג] צפֹוני,בעמוד הּירח רחב יהיה אם - ותראה ותתּבֹונן .ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

רחב יהיה ואם הרביעי; האר על הּמדינה ּגבּה מנת ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹּתֹוסיף
הרביעי. האר מן הּמדינה ּגבּה מנת ּתגרע ּדרֹומי, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹהּירח
אֹו מּמּנּו, ׁשּגֹורעין אחר הרביעי האר ּׁשּיהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּומה

הראּיה'. 'קׁשת הּנקרא הּוא - עליו ְְִִִִֶֶֶַָָָָָׁשּמֹוסיפין
.‚Èערב ּבליל הּירח יראה אם לחקר ׁשּבאנּו הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכיצד?

מקֹום ּתֹוציא - יראה לא אֹו זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּבת
זֹו לׁשעה הּירח ורחב האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּׁשמׁש
ּבׁשבע האמּתי, הּׁשמׁש מקֹום ל יצא .ׁשהֹודענּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו
ל ויצא ט'; ז' סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל חלקים ותׁשעה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמעלֹות
ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה האמּתי, הּירח ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמקֹום
הּירח, רחב ל ויצא ל"ו; י"ח סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹחלקים

ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש ּדרֹום סימנֹוּברּוח - חלקים וחמּׁשים ְְֲֲֲִִִִַַַָָָָָֹֹ
הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראׁשֹון; הרחב הּוא וזה נ"ג, ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹג'
ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות עׂשרה אחת יּׁשאר הּירח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּמקֹום
ּולפי הראׁשֹון; האר הּוא וזה כ"ז, י"א סימנֹו - ְְֲִִִִֶֶָָָָֹחלקים
מעלה האר מראה ׁשּנּוי יהיה ׁשֹור, ּבמּזל הּירח ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשהיה
האר ל יצא הראׁשֹון; האר מן אֹותּה לגרע וראּוי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹאחת,
כ"ז; י' סימנֹו - חלקים ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות עׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָהּׁשני,
ׁשרחב ּולפי חלקים, עׂשרה הרחב מראה ׁשּנּוי יהיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹוכן
ׁשהּוא הּמראה ׁשּנּוי עליו להֹוסיף ראּוי ּדרֹומי, היה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּירח

ּוׁשלׁשה מעלֹות ארּבע הּׁשני, הרחב ל יצא חלקים; ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹעׂשרה
עׂשרה ּבׁשמֹונה הּירח ׁשהיה ּולפי ג'; ד' סימנֹו - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחלקים
רביעיתֹו, הּׁשני הרחב מן לּקח ראּוי ׁשֹור, מּמּזל ְֲִִִִִִֵַַַַַַָָֹמעלֹות

' הּנקרא הּירחוהּוא קג]'מעּגל בעמוד ערכו ל[ראה יצא ; ְְְְִֵֵֵַַַַַָָ
ׁשאין לפי אחד, וחלק אחת מעלה זֹו, לעת הּירח ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמעּגל

ּבּׁשנּיֹות. ְְְְִִַַמדקּדקין
.„Èראׁש ּבין האמּתי הּירח ּומקֹום ּדרֹומי, הּירח ׁשרחב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹּולפי

הּׁשני; האר על הּמעּגל להֹוסיף ראּוי - סרטן וראׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּגדי
ּוׁשמֹונה מעלֹות עׂשרה אחת הּׁשליׁשי, האר ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיצא
ּבמּזל הּזה ׁשהאר ּולפי כ"ח; י"א סימנֹו - חלקים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹועׂשרים
ׁשּתי ׁשהּוא חמיׁשיתֹו, הּׁשליׁשי האר על להֹוסיף ראּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹׁשֹור,
ׁשלׁש הרביעי, האר ל ויצא חלקים; עׂשר ּוׁשמֹונה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמעלֹות
מ"ו; י"ג סימנֹו - חלקים וארּבעים וׁשּׁשה מעלֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָעׂשרה
מנת יצא - ׁשליׁשיו ׁשני ולקחנּו הראׁשֹון, הרחב אצל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוחזרנּו
חלקים; ּוׁשלׁשים וחמּׁשה מעלֹות ׁשּתי והּוא הּמדינה, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָֹֹּגבּה
מן הּמדינה ּגבּה מנת לגרע ראּוי ּדרֹומי, הרחב ׁשהיה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹּולפי
עׂשר ואחד מעלֹות עׂשרה אחת ל יּׁשאר הרביעי; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהאר

וזֹו י"א. י"א סימנֹו - הראּיההיאחלקים ערכוקׁשת [ראה ְְֲִִִִֶֶָָָָ
קג] קׁשתבעמוד ותדע ּתעׂשה זֹו ּדר ועל הּזה. ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּלילה

ראּיה ליל ּבכל ּבּה, יׁש חלקים וכּמה מעלֹות ּכּמה ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָהראּיה
לעֹולם. ְְִֶֶָׁשּתרצה,

.ÂËקׁשת ּתהיה ׁשאם ודע, ּבּה. ּתבין זֹו, קׁשת ׁשּתצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָואחר
ארץ ּבכל ׁשּיראה אפׁשר אי ּפחֹות, אֹו מעלֹות ּתׁשע ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהראּיה
עׂשרה ארּבע על יתר הראּיה קׁשת ּתהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיׂשראל;
יׂשראל. ארץ לכל ּגלּוי ויהיה יראה, ׁשּלא אפׁשר אי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמעלֹות,

.ÊËעד עׂשירית מעלה מּתחּלת הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָואם
האר אל הראּיה קׁשת ּתער - עׂשרה ארּבע מעלת ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹסֹוף
ׁשּיׁש הּקּצין מן יראה, לא אֹו הּירח יראה אם ותדע ְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,

' הּנקראין והן הראּיהלֹו; קג]'קּצי בעמוד ערכו .[ראה ְְְִִִִֵֵַָָָ
.ÊÈעל מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם הראּיה: קּצי הם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָואּלּו

ויהיה עׂשר, על יתר אֹו מעלֹות, עׂשר סֹוף עד מעלֹות ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּתׁשע
יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהאר
- מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹואם

יראה .לא ֵֶָֹ
.ÁÈסֹוף עד מעלֹות עׂשר על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואם

האר ויהיה עׂשרה, אחת על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹאחת
ואם יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהראׁשֹון
לא - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּתהיה

ֵֶָיראה.
.ËÈמעלֹותו עׂשרה אחת על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

עׂשרה, ׁשּתים על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים סֹוף ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָעד
וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה אחת הראׁשֹון האר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהיה
ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא - ִֵֶֶָֹמּזה
.Îמעלֹות עׂשרה ׁשּתים על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואם

ויהיה עׂשרה, ׁשלׁש על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש סֹוף ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹעד
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ואם יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשר הראׁשֹון ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהאר
לא - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּתהיה

ֵֶָיראה.
.‡Îמעלֹות עׂשרה ׁשלׁש על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹואם

עׂשרה ארּבע על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ארּבע סֹוף ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָעד
וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, ּתׁשע הראׁשֹון האר ויהיה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמעלֹות,
ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

הּקּצין. סֹוף ּכאן, ועד יראה. לא - ְִִִֵֶֶַַָָֹמּזה
.·Îׁשּבת ערב ליל ׁשל הראּיה ּבקׁשת להתּבֹונן ּבאנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?

הראּיה, קׁשת ּבחׁשּבֹון לנּו יצא - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹׁשני
ּולפי ׁשּידעּת; ּכמֹו חלקים, עׂשר ואחד מעלֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאחת
ערכנּו עׂשרה, ארּבע עד עׂשר ּבין הראּיה קׁשת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיתה

הּזה[השוונו] ׁשהאר ידעּת ּוכבר הראׁשֹון; האר אל ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאֹותּה
ּולפי חלקים. ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות עׂשרה אחת זה, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבליל
והיה מעלֹות, עׂשרה אחת על יתר הראּיה קׁשת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיתה
יראה ׁשּוּדאי יּודע - עׂשרה אחת על יתר הראׁשֹון ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהאר
קׁשת ּבכל ּתעׂשה וכן הּקצּובֹות. הּקּצין לפי זה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבליל

ׁשּלּה. הראׁשֹון האר עם ִִֶֶֶֶָָָָֹוקׁשת,
.‚Î,ּבֹו יׁש חׁשּבֹונֹות ּכּמה האּלּו, הּמעׂשים מן ראית ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּוכבר

עד הרּבה, ׁשּיגענּו אחר - ּגרעֹונין וכּמה ּתֹוספֹות, ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָוכּמה
ּגדֹול: עמק ּבחׁשּבֹונם ׁשאין קרֹובים ּדרכים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשהמצאנּו
אמרּו ּולפיכ ּבמעּגלֹותיו; יׁש ּגדֹולֹות עקלקּלֹות ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּירח,

מבֹואֹו" ידע '"ׁשמׁש ואמרּוחכמים: מבֹואֹו'. ידע לא ירח , ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכמֹו - ּבקצרה' ּבא ּפעמים ּבארּכה, ּבא 'ּפעמים ְְְְֲֲִִִִַָָָָָָָָֻחכמים:
ּתגרע, ּופעמים ּתֹוסיף ׁשּפעמים אּלּו, מחׁשּבֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתראה
ארּכה הראּיה קׁשת ּתהיה ּופעמים הראּיה; קׁשת ׁשּתצא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻעד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קצרה, ְְְְִֵֶַָָָּופעמים
.„Î,זה מנין מֹוסיפים מה ּומּפני החׁשּבֹונֹות, אּלּו ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוטעם

הּדברים, מאּלּו ודבר ּדבר ּכל נֹודע והיא ּגֹורעין, מה ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּומּפני
הּתקּופֹות חכמת היא - ודבר ּדבר ּכל על ְְְְְִַַַָָָָָָָָָוהראיה
והם הרּבה, ספרים יון חכמי ּבּה ׁשחּברּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּגימטרּיֹות,
חכמי ׁשחּברּו הּספרים אבל החכמים; ּביד עכׁשו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּמצּויים
אלינּו. הּגיעּו לא יּׂששכר, מּבני הּנביאים ּבימי ׁשהיּו ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹיׂשראל
ּבהם ׁשאין הם, ּברּורֹות ּבראיֹות הּדברים, אּלּו ׁשּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומאחר
חֹוׁשׁשין אין - אחריהם להרהר לאדם אפׁשר ואי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדפי,
ּגֹוים; אֹותם ׁשחּברּו ּבין נביאים אֹותם ׁשחּברּו ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלמחּבר,
ׁשאין ּבראיֹות אמּתתֹו ונֹודעה טעמֹו, ׁשּנתּגּלה ּדבר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכל
ׁשּלּמדֹו, אֹו ׁשאמרֹו האיׁש זה על סֹומכין אין - ּדפי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּבהן

ׁשּנ והּטעם ׁשּנתּגּלתה הראיה על ֹודע.אּלא ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
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יֹוציא‡. ׁשאם ּוברּור, ידּוע החׁשּבֹון[יראה]ּדבר ל ְְִִֶֶַַָָָָ
יראה ׁשּלא ואפׁשר ׁשּיראה, אפׁשר - ּבּלילה יראה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהּירח

ּגיא ׁשהּוא מּפני אֹו אֹותֹו, ׁשּמכּסין העבים אֹו[עמק]מּפני , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
הּמקֹום, אֹותֹו לאנׁשי מערב רּוח ּכנגד ּגבֹוּה הר ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהיה

למי יראה לא ׁשהּירח ּבגיא; יֹוׁשבין הם ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנמצאּו
ׁשהּוא למי ויראה ּגדֹול, היה אפּלּו ,נמּו ּבמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָׁשהּוא
קטן ׁשהּירח ּפי על אף ותלּול, ּגבֹוּה הר ּבראׁש ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעֹומד
למי אֹו הּים, ׂשפת על ׁשּׁשֹוכן למי יראה וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּביֹותר;
ּביֹותר. קטן ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, ּבּים ּבספינה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמהּל

יֹותר·. הּירח יראה צח, יֹום יהיה אם הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
החּמהמּמה ּבימֹות אםּׁשּיראה הּגׁשמים, ׁשּבימֹות לפי ; ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

יֹותר, ּבטהר הרקיע ויראה הרּבה ז האויר יהיה צח, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיהיה
החּמה, ּבימֹות אבל ּבאויר. ׁשּיתערב אבק ׁשם ׁשאין ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמּפני
קטן. הּירח ויראה האבק, מּפני מעּׁשן הּוא ּכאּלּו האויר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻיהיה

ו‚. הראּיה קׁשת ׁשּתמצא זמן ׁשּתערוכל הראׁשֹון האר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
קטֹון הּירח יהיה - ּבצמצּום ׁשּלהם הּקּצין ׁשני עם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלּה
ּתמצא ואם ּביֹותר. ּגבֹוּה ּבמקֹום אּלא יראה ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּביֹותר,
סֹוף על והֹוסיפּו הרּבה, ארּכין הראׁשֹון והאר הראּיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻקׁשת
הּקׁשת אר ּולפי ּגדֹול; הּירח יראה - מעלֹות ׁשּלהם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּקּצים

לּכל. ּוגלּיתֹו ּגדלֹו יהיה הראׁשֹון ְְְְִִִֶֶַָָָָֹֹוהאר
.„- ּבלבבם אּלּו ּדברים ׁשני לׂשּום ּדין לבית ראּוי ,ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָלפיכ

'ּבאיזה העדים: את וׁשֹואלין ּומקֹומּה; הראּיה, זמן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהם:
קצרה הראּיה קׁשת היתה ׁשאם ראיתם'? ויּתןמקֹום , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ

ּתׁשע הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּכגֹון ּבצמצּום, ׁשּיראה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהחׁשּבֹון
עׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון האר והיה חלקים, וחמּׁשה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמעלֹות
החּמה, ּבימֹות היה אם - ׁשראּוהּו עדים ּובאּו ּבׁשוה, ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמעלֹות
אֹותם ּובֹודקין להם, חֹוׁשׁשין - נמּו ּבמקֹום ׁשהיה ְְְִִֶֶָָָָָָאֹו
- ּביֹותר ּגבֹוּה ּבמקֹום אֹו הּגׁשמים, ּבימֹות היה ואם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהרּבה;

עבים ׁשם יהיּו לא אם יראה, הּמבּדילין.[עננים]וּדאי ְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּדין‰. ּבית וקּבלּום והעידּו, ּובאּו ּבזמּנֹו החדׁש ׁשראּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעדים

יֹום ועׂשרים ּתׁשעה ּומנּו הראׁשֹון, הּזה החדׁש את ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹוקּדׁשּו
ׁשאי מּפני - הּירח נראה לא ׁשלׁשים וליל המקּדׁש, הּיֹום ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻמן

עבים ׁשּכּסּוהּו מּפני אֹו להראֹות, לֹו ּדיןאפׁשר ּבית והרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
עדים, ּבאּו ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלׁשים יֹום ּכל לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹמצּפין
אחד יֹום הּׁשני החדׁש ראׁש יֹום ונמצא החדׁש, את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹועּברּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַֹּוׁשלׁשים
.Âהחדׁש ראׁש יֹום מן יֹום ועׂשרים ּתׁשעה למנֹות ְְְְְְִִִִִִֶֶַָֹֹוהתחילּו

ׁשּכ ּתאמר אם - הּירח נראה לא ׁשלׁשים וליל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשני,
ראׁש ראׁשמעּברין וקֹובעין ׁשלׁשים, אֹותֹו ועֹוׂשין זה חדׁש ְְְְְְִִִִֶֶַֹֹֹֹ

יראה ׁשּלא אפׁשר ּכ - ּוׁשלׁשים אחד יֹום הּׁשליׁשי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹהחדׁש
והֹולכין מעּברין ונמצאּו זה, מחדׁש ּגם ׁשלׁשים ּבליל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּירח
ונמצא ּכּלּה, הּׁשנה ּכל ׁשלׁשים אחר ׁשלׁשים חדׁשים ְְְְְֳִִִִִַַַָָָָָָֹֹֻועֹוׂשין
ועׂשרים חמּׁשה ּבליל הּירח ׁשּיראה אפׁשר אחרֹון, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבחדׁש
והפסד ׂשחֹוק ּדבר ל ואין - ועׂשרים ׁשּׁשה ּבליל אֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָּבֹו,

מּזה. ִֵֶיֹותר
.Êׁשּלא הּוא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר הּזה, ׁשהּדבר ּתאמר ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹואל

ּופעמים הרּבה, הּוא קרֹוב ּדבר אּלא הּׁשנה; ּבכל הּירח ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָיראה
אר ׁשם הּגׁשמים ׁשּזמן ּבמדינֹות ּבֹו, וכּיֹוצא זה יארע ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹרּבֹות
ּבכל הּירח יראה ׁשּלא אֹומרים אנּו ׁשאין רּבים; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהעבים
.ּכ אחר ויראה החדׁשים, ּבתחּלת יראה ׁשּלא אּלא ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשנה,
וחדׁשים ׁשּיראה, לֹו אפׁשר ׁשאי מּפני יראה לא ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹּופעמים
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מּפני אֹו העבים, מּפני יראה לא - ּבהם ׁשּיראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשאפׁשר
לראֹותֹו. אדם נתּכּון ולא ּביֹותר, קטן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשהיה

.Áמׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש החכמים, ׁשּביד הּקּבלה ְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
החדׁשים ּבתחּלת הּירח יראה ׁשּלא ׁשּבזמן היא: ּכ ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרּבנּו,
יֹום, מּׁשלׁשים מעּבר חדׁש קֹובעין ּדין ּבית חדׁש, אחר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֻחדׁש

יֹום ועׂשרים מּתׁשעה חסר וקֹובעיןוחדׁש מחּׁשבין, וכן . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשאין ּבקּדּוׁש, לא ּבקביעה - חסר וחדׁש מעּבר ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹֹֻחדׁש
מלא, אחר מלא עֹוׂשין ּופעמים הראּיה. על אּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמקּדׁשין

החׁשּבֹון. מן להם ׁשּיראה ּכמֹו חסר, אחר חסר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
.Ëלעֹו ּבחדׁשּומתּכּונין הּירח יראה ׁשאם ּבחׁשּבֹונם, לם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

זמּנֹו, קדם ׁשּיראה לא עּבּורֹו, ּבליל אֹו ּבזמּנֹו יראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּבא,
האּלּו הראּיה ּובחׁשּבֹונֹות ועׂשרים. ׁשמֹונה ליל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשהּוא
אפׁשר ּומתי ׁשּיראה אפׁשר מתי ותדע ל יתּבאר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו,
אֹו חדׁש, אחר חדׁש ּומעּברין סֹומכין זה ועל יראה; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשלא

חסר חדׁש אחר חסר חדׁש ּפֹוחתיןעֹוׂשין אין ּולעֹולם . ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשמֹונה על מֹוסיפין ולא ּבׁשנה, המעּברין חדׁשים ְְְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָָֹֻמארּבעה
לפי ׁשּמעּברין אּלּו חדׁשים לעּבּור וגם המעּברין. ְְְְְְֳֳִִִִִִֵֶַַַָָָֻחדׁשים
ּבפרק ׁשאמרנּו החדׁש עּבּור סעּודת עֹוׂשין זה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹחׁשּבֹון

ְִִׁשליׁשי.
.Èסֹומכין ּדין ׁשּבית ׁשּמראין מּדברים ּבּתלמּוד ׁשּתמצא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכל

והרׁשּות להם, מסּור ׁשהּדבר מּסיני מׁשה ּומּפי החׁשּבֹון, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעל
לעּבר אֹו לחּסר חדׁשיםּבידם ּתׁשעה רּבי ׁשחּסר זה וכן , ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבזמן ּבנּוי, הּוא זה עּקר על הּכל - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבׁשנה,
ּבזמּנֹו. החדׁש נראה ְְִִֶֶַַָֹֹׁשּלא

.‡Èהּוא ,לצר החדׁש את ׁשּמעּברין חכמים ׁשאמרּו זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹוכן
אחד ועֹוׂשין חׁשּבֹון, לפי אֹותם ׁשּמעּברין אּלּו ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָּבחדׁשים
לחּסר אֹו חדׁש, אחר חדׁש לעּבר להם ויׁש חסר; ואחד ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמלא
ּבזמּנֹו; הּירח נראה ׁשּלא מּפני ,לצר ׁשּמעּברין הּוא ּבזה -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

היֹותֹו[אבל]אּלא ּתחּלת ׁשהּוא ּבזמּנֹו, הּירח ׁשּיראה ּבעת ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ואי לעֹולם, מקּדׁשין - הּׁשמׁש עם ׁשּנתקּבץ אחר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָנראה

לעּבר ולא לדחֹות לא .אפׁשר ְְְְִֵֶַָֹֹ
.·Èוסֹומכין ּדין, ּבית ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָוכל

הּקביעה על אּלא סֹומכין אין אּלּו, ּבזמּנים אבל הראּיה; ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל
ּכמֹו יׂשראל, ּכל ּבפי הּפׁשּוט האמצעי, החׁשּבֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבזה

אּלּו ּבהלכֹות .ׁשּבארנּו ְֲֵֵֶַַָ
.‚Èׁשאם והּגימטרּיֹות, הּתקּופֹות חׁשּבֹון ּבספרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָיתּבאר

ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל יראה יׂשראל, ּבארץ הּירח ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָיראה
ּכנגּדּה ּומכּונֹות יׂשראל ארץ רוחב]למערב קווי ואם[באותן ; ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ

ׁשּיראה אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ׁשּלא החׁשּבֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיּתן
ּכנגּדּה. ּומכּונֹות יׂשראל ארץ למערב ׁשהן אחרֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבמדינֹות
יׂשראל, ארץ למערב ׁשהיא ּבמדינה הּירח יראה אם ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ

יׂשראל. ּבארץ הּירח ׁשּנראה ראיה ּבזה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאין
.„Èּבּמדינה ההרים ּבראׁש הּירח יראה לא אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל

נראה ׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ארץ ּכנגד המכּונת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמערבית
יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

.ÂËׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ּבארץ הּירח יראה לא אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
ּומכּונֹות יׂשראל ארץ למזרח ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻיראה

ּבמדינֹות ׁשּיראה אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ואם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָּכנגּדּה;
ּבמדינה יראה אם ,לפיכ יראה. ׁשּלא ואפׁשר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹמזרחּיֹות,
ׁשּנראה ּבידּוע ּכנגּדּה, ּומכּונת יׂשראל ארץ למזרח ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשהיא
ּבזה אין הּמזרחית, ּבּמדינה יראה לא ואם יׂשראל; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ

יׂשראל. ּבארץ ׁשּיראה אפׁשר אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָראיה,
.ÊËׁשּבמערב הּמדינֹות ּבׁשהיּו - הּדברים אּלּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוכל

מּׁשלׁשים העֹולם לצפֹון נֹוטֹות ׁשהיּו ּכגֹון מכּונֹות, ְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹֻוׁשּבמזרח
נֹוטֹות היּו אם אבל מעלֹות; ּוׁשלׁשים חמׁש עד ְֲֲֲִִֵַַַָָָֹמעלֹות
ׁשהרי - להן יׁש אחרים מׁשּפטים ּפחֹות, אֹו מּזה יֹותר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָלצפֹון
ּבערי ׁשּבארנּו אּלּו ּודברים יׂשראל. ארץ ּכנגד מכּונֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻאינן
להגּדיל הראּיה מׁשּפטי ּכל להּגיד אּלא אינם ּומערב, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמזרח
סֹומכין מערב ּבני אֹו מזרח ּבני ׁשּיהיּו לא - ּולהאּדירּה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּתֹורה
אין לעֹולם אּלא ּכלּום; להם ּתֹועיל אֹו הּירח, ראּית ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל

יׂשראל ׁשּבארץ ּדין ּבית קּדּוׁש על אּלא ּכמֹוסֹומכין , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ּפעמים. ּכּמה ְְִֵֶַַָָׁשּבארנּו

יט ¤¤ּפרק

ּבהם‡. ּבֹודקין ׁשהיּו ּדברים ׁשּבכלל חכמים, ׁשאמרּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָלפי
נֹוטה' הּירח היה 'להיכן להן: אֹומרין העדים, ּכׁשראת - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

לפי ּבֹו, מדקּדק אני ואין זה; חׁשּבֹון ּדר להֹודיע ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבעיני
נטּית לידע זה, חׁשּבֹון ּותחּלת ּכלל. ּבראּיה מֹועיל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו

ּתחּלה. ְִַַָָהּמּזלֹות
קג]עּגּולהה·. בעמוד ערכו ּבמחצית[ראה עֹוברת ׁשהיא ְֲִִִֶֶֶַָָ

העֹולם ּבאמצע עֹוברת אינּה הּׁשמׁש, מהּל ׁשּבּה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמּזלֹות
הּקו מעל היא נֹוטה אּלא הּמערב, לחצי הּמזרח ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמחצי
חציּה - ודרֹום צפֹון ּכנגד העֹולם, ּבאמצע המסּבב ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׁשוה

לדרֹום. נֹוטה וחציּה לצפֹון, ְְְְֶֶֶָָָנֹוטה
הּׁשוה‚. הּקו ּבעּגּולת ּבהן ׁשּפֹוגעת ּבּה יׁש נקּדֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּוׁשּתי

ה - העֹולם ּבאמצע טלה,המסּבב מּזל ראׁש האחת ּנקּדה ְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
מאזנים מּזל ראׁש ׁשּכנגדּה הּׁשנּיה ׁשּׁשההּנקּדה ונמצאּו . ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

וׁשּׁשה ּבתּולה; סֹוף עד טלה מּתחּלת לצפֹון, נֹוטֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָמּזלֹות
ּדגים. מּזל סֹוף עד מאזנים מּזל מּתחּלת לדרֹום, ְְְִִִִַַַַַַַָָֹנֹוטֹות

מעט,„. מעט לנטֹות הּמּזלֹות יתחילּו טלה מּזל ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹּומראׁש
סרטן; ראׁש עד הּצפֹון ּכנגד הּׁשוה הּקו מעל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּולהתרחק
ׁשלׁש צפֹון, לרּוח הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק סרטן ראׁש ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויהיה
הּמּזלֹות ויחזרּו ּבקרּוב. מעלה וחצי מעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָועׂשרים
על ׁשהּוא מאזנים ראׁש עד מעט, מעט הּׁשוה לּקו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹלהתקרב
ּכנגד ּולהתרחק לנטֹות יתחילּו מאזנים ּומראׁש הּׁשוה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹקו
הּקו מעל רחֹוק ּגדי ראׁש ויהיה ּגדי; ראׁש עד ּדרֹום, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹרּוח
מעלה. וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּדרֹום, לרּוח ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשוה
עד הּׁשוה, הּקו ּכנגד מעט מעט להתקרב הּמּזלֹות ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָויחזרּו

טלה. ֶָֹראׁש
הּׁשוה;‰. הּקו על מסּבב מאזנים, וראׁש טלה ראׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹנמצא

נֹוטה ּתהיה לא אּלּו, ראׁשים ּבׁשני הּׁשמׁש ּכׁשּתהיה ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּולפיכ
ּבחצי ותׁשקע מזרח מחצי ותזרח לדרֹום, ולא לצפֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֹֹלא

הּיּׁשּוב. ּבכל ׁשוין והּלילה הּיֹום ויהיה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָמערב,
.Âהּמּזלֹות מּמעלֹות ּומעלה מעלה ׁשּכל ,ל נתּברר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי
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מּפני אֹו העבים, מּפני יראה לא - ּבהם ׁשּיראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשאפׁשר
לראֹותֹו. אדם נתּכּון ולא ּביֹותר, קטן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשהיה

.Áמׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש החכמים, ׁשּביד הּקּבלה ְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
החדׁשים ּבתחּלת הּירח יראה ׁשּלא ׁשּבזמן היא: ּכ ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרּבנּו,
יֹום, מּׁשלׁשים מעּבר חדׁש קֹובעין ּדין ּבית חדׁש, אחר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֻחדׁש

יֹום ועׂשרים מּתׁשעה חסר וקֹובעיןוחדׁש מחּׁשבין, וכן . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשאין ּבקּדּוׁש, לא ּבקביעה - חסר וחדׁש מעּבר ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹֹֻחדׁש
מלא, אחר מלא עֹוׂשין ּופעמים הראּיה. על אּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמקּדׁשין

החׁשּבֹון. מן להם ׁשּיראה ּכמֹו חסר, אחר חסר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
.Ëלעֹו ּבחדׁשּומתּכּונין הּירח יראה ׁשאם ּבחׁשּבֹונם, לם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

זמּנֹו, קדם ׁשּיראה לא עּבּורֹו, ּבליל אֹו ּבזמּנֹו יראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּבא,
האּלּו הראּיה ּובחׁשּבֹונֹות ועׂשרים. ׁשמֹונה ליל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשהּוא
אפׁשר ּומתי ׁשּיראה אפׁשר מתי ותדע ל יתּבאר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו,
אֹו חדׁש, אחר חדׁש ּומעּברין סֹומכין זה ועל יראה; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשלא

חסר חדׁש אחר חסר חדׁש ּפֹוחתיןעֹוׂשין אין ּולעֹולם . ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשמֹונה על מֹוסיפין ולא ּבׁשנה, המעּברין חדׁשים ְְְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָָֹֻמארּבעה
לפי ׁשּמעּברין אּלּו חדׁשים לעּבּור וגם המעּברין. ְְְְְְֳֳִִִִִִֵֶַַַָָָֻחדׁשים
ּבפרק ׁשאמרנּו החדׁש עּבּור סעּודת עֹוׂשין זה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹחׁשּבֹון

ְִִׁשליׁשי.
.Èסֹומכין ּדין ׁשּבית ׁשּמראין מּדברים ּבּתלמּוד ׁשּתמצא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכל

והרׁשּות להם, מסּור ׁשהּדבר מּסיני מׁשה ּומּפי החׁשּבֹון, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעל
לעּבר אֹו לחּסר חדׁשיםּבידם ּתׁשעה רּבי ׁשחּסר זה וכן , ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבזמן ּבנּוי, הּוא זה עּקר על הּכל - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבׁשנה,
ּבזמּנֹו. החדׁש נראה ְְִִֶֶַַָֹֹׁשּלא

.‡Èהּוא ,לצר החדׁש את ׁשּמעּברין חכמים ׁשאמרּו זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹוכן
אחד ועֹוׂשין חׁשּבֹון, לפי אֹותם ׁשּמעּברין אּלּו ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָּבחדׁשים
לחּסר אֹו חדׁש, אחר חדׁש לעּבר להם ויׁש חסר; ואחד ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמלא
ּבזמּנֹו; הּירח נראה ׁשּלא מּפני ,לצר ׁשּמעּברין הּוא ּבזה -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

היֹותֹו[אבל]אּלא ּתחּלת ׁשהּוא ּבזמּנֹו, הּירח ׁשּיראה ּבעת ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ואי לעֹולם, מקּדׁשין - הּׁשמׁש עם ׁשּנתקּבץ אחר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָנראה

לעּבר ולא לדחֹות לא .אפׁשר ְְְְִֵֶַָֹֹ
.·Èוסֹומכין ּדין, ּבית ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָוכל

הּקביעה על אּלא סֹומכין אין אּלּו, ּבזמּנים אבל הראּיה; ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל
ּכמֹו יׂשראל, ּכל ּבפי הּפׁשּוט האמצעי, החׁשּבֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבזה

אּלּו ּבהלכֹות .ׁשּבארנּו ְֲֵֵֶַַָ
.‚Èׁשאם והּגימטרּיֹות, הּתקּופֹות חׁשּבֹון ּבספרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָיתּבאר

ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל יראה יׂשראל, ּבארץ הּירח ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָיראה
ּכנגּדּה ּומכּונֹות יׂשראל ארץ רוחב]למערב קווי ואם[באותן ; ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ

ׁשּיראה אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ׁשּלא החׁשּבֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיּתן
ּכנגּדּה. ּומכּונֹות יׂשראל ארץ למערב ׁשהן אחרֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבמדינֹות
יׂשראל, ארץ למערב ׁשהיא ּבמדינה הּירח יראה אם ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ

יׂשראל. ּבארץ הּירח ׁשּנראה ראיה ּבזה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאין
.„Èּבּמדינה ההרים ּבראׁש הּירח יראה לא אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל

נראה ׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ארץ ּכנגד המכּונת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמערבית
יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

.ÂËׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ּבארץ הּירח יראה לא אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
ּומכּונֹות יׂשראל ארץ למזרח ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻיראה

ּבמדינֹות ׁשּיראה אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ואם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָּכנגּדּה;
ּבמדינה יראה אם ,לפיכ יראה. ׁשּלא ואפׁשר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹמזרחּיֹות,
ׁשּנראה ּבידּוע ּכנגּדּה, ּומכּונת יׂשראל ארץ למזרח ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשהיא
ּבזה אין הּמזרחית, ּבּמדינה יראה לא ואם יׂשראל; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ

יׂשראל. ּבארץ ׁשּיראה אפׁשר אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָראיה,
.ÊËׁשּבמערב הּמדינֹות ּבׁשהיּו - הּדברים אּלּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוכל

מּׁשלׁשים העֹולם לצפֹון נֹוטֹות ׁשהיּו ּכגֹון מכּונֹות, ְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹֻוׁשּבמזרח
נֹוטֹות היּו אם אבל מעלֹות; ּוׁשלׁשים חמׁש עד ְֲֲֲִִֵַַַָָָֹמעלֹות
ׁשהרי - להן יׁש אחרים מׁשּפטים ּפחֹות, אֹו מּזה יֹותר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָלצפֹון
ּבערי ׁשּבארנּו אּלּו ּודברים יׂשראל. ארץ ּכנגד מכּונֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻאינן
להגּדיל הראּיה מׁשּפטי ּכל להּגיד אּלא אינם ּומערב, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמזרח
סֹומכין מערב ּבני אֹו מזרח ּבני ׁשּיהיּו לא - ּולהאּדירּה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּתֹורה
אין לעֹולם אּלא ּכלּום; להם ּתֹועיל אֹו הּירח, ראּית ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל

יׂשראל ׁשּבארץ ּדין ּבית קּדּוׁש על אּלא ּכמֹוסֹומכין , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ּפעמים. ּכּמה ְְִֵֶַַָָׁשּבארנּו

יט ¤¤ּפרק

ּבהם‡. ּבֹודקין ׁשהיּו ּדברים ׁשּבכלל חכמים, ׁשאמרּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָלפי
נֹוטה' הּירח היה 'להיכן להן: אֹומרין העדים, ּכׁשראת - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

לפי ּבֹו, מדקּדק אני ואין זה; חׁשּבֹון ּדר להֹודיע ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבעיני
נטּית לידע זה, חׁשּבֹון ּותחּלת ּכלל. ּבראּיה מֹועיל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו

ּתחּלה. ְִַַָָהּמּזלֹות
קג]עּגּולהה·. בעמוד ערכו ּבמחצית[ראה עֹוברת ׁשהיא ְֲִִִֶֶֶַָָ

העֹולם ּבאמצע עֹוברת אינּה הּׁשמׁש, מהּל ׁשּבּה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמּזלֹות
הּקו מעל היא נֹוטה אּלא הּמערב, לחצי הּמזרח ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמחצי
חציּה - ודרֹום צפֹון ּכנגד העֹולם, ּבאמצע המסּבב ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׁשוה

לדרֹום. נֹוטה וחציּה לצפֹון, ְְְְֶֶֶָָָנֹוטה
הּׁשוה‚. הּקו ּבעּגּולת ּבהן ׁשּפֹוגעת ּבּה יׁש נקּדֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּוׁשּתי

ה - העֹולם ּבאמצע טלה,המסּבב מּזל ראׁש האחת ּנקּדה ְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
מאזנים מּזל ראׁש ׁשּכנגדּה הּׁשנּיה ׁשּׁשההּנקּדה ונמצאּו . ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

וׁשּׁשה ּבתּולה; סֹוף עד טלה מּתחּלת לצפֹון, נֹוטֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָמּזלֹות
ּדגים. מּזל סֹוף עד מאזנים מּזל מּתחּלת לדרֹום, ְְְִִִִַַַַַַַָָֹנֹוטֹות

מעט,„. מעט לנטֹות הּמּזלֹות יתחילּו טלה מּזל ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹּומראׁש
סרטן; ראׁש עד הּצפֹון ּכנגד הּׁשוה הּקו מעל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּולהתרחק
ׁשלׁש צפֹון, לרּוח הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק סרטן ראׁש ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויהיה
הּמּזלֹות ויחזרּו ּבקרּוב. מעלה וחצי מעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָועׂשרים
על ׁשהּוא מאזנים ראׁש עד מעט, מעט הּׁשוה לּקו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹלהתקרב
ּכנגד ּולהתרחק לנטֹות יתחילּו מאזנים ּומראׁש הּׁשוה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹקו
הּקו מעל רחֹוק ּגדי ראׁש ויהיה ּגדי; ראׁש עד ּדרֹום, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹרּוח
מעלה. וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּדרֹום, לרּוח ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשוה
עד הּׁשוה, הּקו ּכנגד מעט מעט להתקרב הּמּזלֹות ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָויחזרּו

טלה. ֶָֹראׁש
הּׁשוה;‰. הּקו על מסּבב מאזנים, וראׁש טלה ראׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹנמצא

נֹוטה ּתהיה לא אּלּו, ראׁשים ּבׁשני הּׁשמׁש ּכׁשּתהיה ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּולפיכ
ּבחצי ותׁשקע מזרח מחצי ותזרח לדרֹום, ולא לצפֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֹֹלא

הּיּׁשּוב. ּבכל ׁשוין והּלילה הּיֹום ויהיה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָמערב,
.Âהּמּזלֹות מּמעלֹות ּומעלה מעלה ׁשּכל ,ל נתּברר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי
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הּנטּיה, ורחב ׁשעּור; לנטּיתּה ויׁש לדרֹום, אֹו לצפֹון ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹנֹוטה
ּבקרּוב. וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש על יֹותר ּתהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלא

.Êׁשל הּמעלֹות מנין לפי נטּיֹות, ׁשל הּׁשעּורים הם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַואּלּו
נטּיתם מעלֹות, עׂשר טלה: מּזל מּתחּלת וההתחלה, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמּזלֹות;
מעלֹות; ׁשמֹונה נטּיתם מעלֹות, עׂשרים מעלֹות; ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָארּבע
ּומחצה; מעלֹות עׂשרה אחת נטּיתם מעלֹות, ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשים
חמּׁשים מעלֹות; עׂשרה חמׁש נטּיתם מעלֹות, ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָוארּבעים
מעלֹות, ׁשּׁשים מעלֹות; עׂשרה ׁשמֹונה נטּיתם ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָמעלֹות,
ׁשּתים נטּיתם מעלֹות, ׁשבעים מעלֹות; עׂשרים ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָנטּיתם
ועׂשרים ׁשלׁש נטּיתם מעלֹות, ׁשמֹונים מעלֹות; ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹועׂשרים
וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש נטּיתם מעלֹות, ּתׁשעים ְְְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹמעלֹות;

ֲַָמעלה.
.Áׁשּתי מּבין מנתם להם ּתּקח ּבּמנין, אחדים יהיּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָואם

ּובּירח ּבּׁשמׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו מעלֹות,הּנטּיֹות, חמׁש ּכיצד? . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ועׂשרים, ׁשלׁש הּמעלֹות מנין היה ואם מעלֹות; ׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹנטּיתם
ׁשעם האחדים ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. ּתׁשע ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנטּיתם

ֲָָהעׂשרֹות.
.Ë,ּתׁשעים עד מאחת מעלֹות ׁשל הּנטּיה ׁשּתדע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּומאחר

ׁשהֹודענּום ּכדר ּכּלן נטּית היהּתדע ׁשאם הּירח: ּברחב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אֹותֹו ּתגרע ּוׁשמֹונים, מאה עד ּתׁשעים על יֹותר ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָהּמנין
עד ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר היה ואם ּוׁשמֹונים; ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמּמאה
יֹותר היה ואם ּוׁשמֹונים; מאה מּמּנּו ּתגרע וׁשבעים, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָמאתים
אֹותֹו ּתגרע וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים ְְְְְִִִִִִֵַַַַָֹעל
נטּית והּוא נטּיתֹו, ּתדע והּנׁשאר, וׁשּׁשים. מאֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹמּׁשלׁש

ּתֹוספת. ולא ּגרעֹון ּבלא ,ׁשּביד הּמנין ְְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹאֹותֹו
.Èהּקו מעל נֹוטה הּירח הּוא מעלֹות ּכּמה לידע ּתרצה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאם

ּתדע - העֹולם ּדרֹום ּכנגד אֹו העֹולם, צפֹון ּכנגד ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשוה
ּולאיזֹו האמּתי, הּירח מקֹום ׁשהיא הּמעלה נטּית ּכּמה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּתחּלה

ות לדרֹום; אֹו לצפֹון נֹוטה היא ותֹוציארּוח ותחׁשב חזר ְְְְְְְִִַַַָָָֹֹ
אם ּדרֹומי. אֹו צפֹוני הּוא אם ותראה הראׁשֹון, הּירח ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹרחב
ׁשהיּו ּכגֹון אחת, ּברּוח מעלתֹו ּונטּית הּירח רחב ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָֹנמצאּו
נמצאּו ואם ׁשניהם; ּתקּבץ - ּדרֹומּיים אֹו צפֹונּיים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַׁשניהם
- צפֹוני והאחד ּדרֹומי האחד ׁשהיה ּכגֹון רּוחֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָּבׁשּתי
הּירח מרחק הּוא והּנׁשאר הרב, מן מּׁשניהם הּמעט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּתגרע
מּׁשניהם. הרב ּבּה ׁשהיה הרּוח ּבאֹותּה הּׁשוה הּקו ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמעל

.‡Èהּׁשוה הּקו מעל נֹוטה הּירח ּכּמה לידע ּבאנּו ֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּכיצד?
ידעּת, ּוכבר - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשהּוא הראּיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּבליל
ּבצפֹון נטּיתּה ׁשֹור, מּמּזל עׂשרה ּתׁשע היתה הּירח ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּמעלת
ּכמֹו ּבּדרֹום היה הּירח ורחב מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכמֹו
עׂשרה ארּבע יּׁשאר הרב, מן הּמעט ּתגרע מעלֹות; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָארּבע
עׂשרה ארּבע הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק הּירח ונמצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָמעלֹות.
עׂשרה ׁשמֹונה ׁשהּוא הרב הּמנין ׁשהרי צפֹון, לרּוח ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמעלֹות
לפי ּדקּדּוק, ּבלא ּבקרּוב זה חׁשּבֹון וכל צפֹוני; היה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹמעלֹות

ּבראּיה. מֹועיל ְִִֵֶָָׁשאינֹו
.·Èהּירח יראה העֹולם מרּוחֹות רּוח לאיזֹו לידע ּתרצה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאם

על יהיה אם הּׁשוה; הּקו מעל מרחקֹו ותדע ּתחׁשב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹנֹוטה,
אֹו ּבצפֹון מעלֹות, ׁשלׁש ּבׁשּתים מּמּנּו קרֹוב אֹו הּׁשוה ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹהּקו

ּפגימתֹו ותראה מערב, אמצע ּכנגד מכּון יראה - ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבדרֹום
ּבׁשוה. העֹולם מזרח ּכנגד ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָֻמכּונת

.‚Èיראה - העֹולם לצפֹון הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואם
מּכנגד נֹוטה ּפגימתֹו ותהיה צפֹונֹו, ּובין העֹולם מערב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבין

הע העֹולם;מזרח ּדרֹום ּכנגד ֹולם ְְְִֶֶַָָָָ
.„Èיראה - העֹולם לדרֹום הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואם

מּכנגד נֹוטה ּפגימתֹו ותראה ּדרֹומֹו, ּובין העֹולם מערב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין
רב ּולפי הּמרחק, רב ּולפי העֹולם: צפֹון ּכנגד העֹולם ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹמזרח

ְִַָהּנטּיה.
.ÂË?'ּגבֹוּה היה 'ּכּמה להם: ׁשאֹומרין העדים, ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומחקירת

הראּיה קׁשת ׁשּתהיה ׁשּבזמן - הראּיה מּקׁשת יּודע זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָודבר
ּובזמן הארץ; מן קרֹוב הּוא ּכאּלּו הּירח יראה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקצרה,
קׁשת אר ּולפי הארץ, מעל ּגבֹוּה יראה ארּכה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּתהיה

העינים ּבראּית הארץ מעל ּגבהֹו לפי .הראּיה, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
.ÊËּבידיעת להם ׁשּצריכין הּדרכים ּכל חׁשּבֹונֹות ּבארנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהרי

למבינים, ידּוע הּכל ׁשּיהיה ּכדי העדים, ּובחקירת ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהראּיה,
אחריה לבּקׁש יׁשֹוטטּו ולא הּתֹורה, מּדרכי ּדר יחסרּו ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹולא
מהּנה אחת - ּוקראּו ה', ספר מעל "ּדרׁשּו - אחרים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבספרים

נעּדרה" .לא ְֶָָֹ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zFIprY zFkld¦§©£¦
ּגדֹולה צרה עת ּבכל ה' לפני לזעק והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור הּצּבּור. על ְְִִִִֵֵֶַַָָָׁשּתבֹוא

א ¤¤ּפרק

לזעק‡. הּתֹורה, מן עׂשה בקול]מצות ּולהריע[להתפלל ְְְֲִִִִֵַַַָָֹ
המקדש]ּבחצֹוצרֹות כבכלי על[מכסף ׁשּתבֹוא צרה ּכל על ְֲֶַַַָָָָ

והרעתם - אתכם הּצרר הּצר "על ׁשּנאמר: ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּצּבּור,
ודבר ּבּצרת ּכגֹון לכם, ׁשּיצר ּדבר ּכל ּכלֹומר, ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבחצצרֹות";

והריעּו. עליהן זעקּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָוארּבה
הּוא·. הּתׁשּובה מּדרכי זה, צרהודבר ׁשּתבֹוא ׁשּבזמן : ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּורע הרעים מעׂשיהם ׁשּבגלל הּכל ידעּו ויריעּו, לּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹויזעקּו
ׁשּיגרם הּוא וזה לכם", אּלה הּטּו "עֹונֹותיכם ּכּכתּוב: - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹלהן

מעליהם. הּצרה להסיר ְֲִֵֵֶֶַָָָָלהם
יאמרּו:אבל‚. אּלא יריעּו, ולא יזעקּו, לא זהאם 'ּדבר ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹֹ

ּדר זֹו הרי - נקרית' נקרה זֹו וצרה לנּו, ארע העֹולם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּמנהג
ותֹוסיף הרעים, ּבמעׂשיהם להּדבק להם וגֹורמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאכזרּיּות,
עּמי "והלכּתם ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא אחרֹות. וצרֹות ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצרה
ּכׁשאביא ּכלֹומר, קרי"; ּבחמת עּמכם והלכּתי - ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבקרי

קרי ׁשהיא ּתאמרּו אם - ׁשּתׁשּובּו ּכדי צרה ,[מקרה]עליכם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹ
קרי. אֹותֹו חמת לכם ֲִִֶֶַָאֹוסיף

סֹופרים„. ׁשּתבֹוא[חכמים]ּומּדברי צרה ּכל על להתעּנֹות , ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
האּלּו, הּתענּיֹות ּובימי הּׁשמים. מן ׁשּירחמּו עד הּצּבּור, ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻעל
ואם ּבלבד; ּבחצֹוצרֹות ּומריעין ּומתחּננים ּבתפּלֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַזֹועקין
מקּצר הּׁשֹופר ּובּׁשֹופר; ּבחצֹוצרֹות מריעין ּבּמקּדׁש, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהיּו

קצר] הּיֹום[קול ׁשּמצות - מאריכֹות והחצֹוצרֹות ,ְְְֲֲִִֶַַַַ
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אּלא ּכאחד וׁשֹופר ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין ואין ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָּבחצֹוצרֹות.
לפני הריעּו - ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּמקּדׁש,

ה'". ֶֶַהּמל
יֹום‰. אינן הּצרֹות, מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּתענּיֹות

זה ּבדבר לעמד יכֹולים הּצּבּור רב ׁשאין יֹום; ואיןאחר . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
ׁשּלאחריו ּובחמיׁשי ּבׁשּבת ּבׁשני אּלא ּתענית, ּכּתחּלה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּגֹוזרין
עד וׁשני, וחמיׁשי ׁשני זה, סדר על וכן ׁשּלאחריו; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּובׁשני

ְֲֶֻׁשּירחמּו.
.Âּבימים ולא ּבׁשּבתֹות לא הּצּבּור, על ּתענית ּגֹוזרין ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹאין

ּבחצֹוצרֹות;טֹובים ולא ּבׁשֹופר לא ּבהם, ּתֹוקעין אין וכן . ְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹ
עיר היתה ּכן אם אּלא ּבתפּלה, ּבהם ּומתחּננים זֹועקים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹולא
אפּלּו ּבּים. הּמּטרפת ספינה אֹו נהר, אֹו ּגֹוים, ְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשהּקיפּוה
- רעה רּוח ּומּפני לסטים, ּומּפני ּגֹוים, מּפני הּנרּדף ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָיחיד

וזֹועק ּבׁשּבת, עליהם אבלמתעּנין ּבתפּלֹות. ּומתחּננים ין ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָ
אֹותם לעזר העם את לקּבץ ּתקעּו ּכן אם אּלא ּתֹוקעין, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאין

ְִַָּולהּצילם.
.Êּבחנּכה אֹו חדׁשים, ּבראׁשי ּבּתחּלה ּתענית ּגֹוזרין אין ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֻוכן

על להתעּנֹות התחילּו ואם מֹועד; ׁשל ּבחּלֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַֻּופּורים,
אחד יֹום אפּלּו מתעּנין,הּצרה - מאּלּו יֹום ּבהן ּופגע , ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבתענית. הּיֹום ְְֲִִִַַַּומׁשלימין
.Áלא ּבהן מתעּנין אין - הּצרֹות על ׁשּמתעּנין אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּתענּיֹות

מניקֹות ולא אףעּברֹות, ּבּלילה, לאכל ּומּתרין קטּנים; ולא , ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹֹֹֻֻ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּמטר, מּתענית חּוץ - למחר ׁשּמתעּנין ּפי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
הרי - יחיד ּבין צּבּור ּבין ּבּלילה, ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכל
יׁשן; ׁשּלא והּוא, הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד וׁשֹותה, אֹוכל ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹזה

ואֹוכל. חֹוזר אינֹו יׁשן, אם ְֲִֵֵֵַָָאבל
.Ëעל מתעּנה הּיחיד ּכ צרתן, על מתעּנים ׁשהּצּבּור ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשם

אֹו ּבּמדּבר, ּתֹועה אֹו חֹולה, לֹו ׁשהיה הרי ּכיצד? ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרתֹו.
להת לֹו יׁש - האסּורין ּבבית עליואסּור ּולבּקׁשעּנֹות , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

ולא ׁשּמתּפּלל. ּתפּלה ּבכל 'עננּו' ואֹומר ּבתפּלתֹו; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹרחמים
ולא חדׁשים, ּבראׁשי ולא ּבמֹועדֹות, ולא ּבׁשּבתֹות, ְְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹֹֹיתעּנה

ּופּורים. ֲִַָֻּבחנּכה
.Èהּיחיד עליו קּבלּה ׁשּלא ּתענית אינּהּכל יֹום, מּבעֹוד ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

אֹומר מנחה, ּתפּלת ּכׁשּיתּפּלל מקּבלּה? ּכיצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּתענית.
ּפי על אף למחר. להתעּנֹות ּבלּבֹו וגֹומר 'עננּו', ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּבּתפּלה
וקּבל ּגמר אם וכן ּכלּום; הפסיד לא ּבּלילה, אֹוכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשהּוא
אף - זה אחר זה ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה להתעּנֹות ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעליו
ּתעניתֹו, הפסיד לא ולילה, לילה ּבכל אֹוכל ׁשהּוא ּפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

מּבעֹודֹו. ויֹום יֹום לכל ּכּונה צרי ְְְִִֵַָָָָָואינֹו
.‡È,והתעּנה ּבלבד, למחר להתעּנֹות יֹום מּבעֹוד עליו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָקּבל

להתעּנֹות נמל ׁשּלן[גם]ולּלילה ּפי על אף - ׁשני ּביֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ
יֹום; מּבעֹוד עליו קּבלּה ׁשּלא מּפני ּתענית, אינּה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבתעניתֹו,
ּבּבקר והׁשּכים ּבּלילה, וׁשֹותה אֹוכל ׁשהיה לֹומר, צרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואין

ּכלל. ּתענית זֹו ׁשאין - להתעּנֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָונמל
.·Èׁשּיׁשּוב ּכדי למחר, להתעּנֹות צרי - רע חלֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהרֹואה

ּומתעּנה, ּבתׁשּובה; ויחזר ּבהם, ויחּפׂש למעׂשיו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויעֹור

ּבׁשּבת ׁשּלאואפּלּו ּפי על אף ּתפּלה, ּבכל 'עננּו' ּומתּפּלל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
אחר, יֹום מתעּנה - ּבׁשּבת והּמתעּנה יֹום. מּבעֹוד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָקּבלּה

ׁשּבת. ענג ׁשּבּטל ְִִֵֵֶֶַָֹמּפני
.‚Èׁשעֹות אדם מהיום]מתעּנה ּכלּום[חלק יאכל ׁשּלא והּוא , ְְְִֶֶַַָָָֹֹ

ּומתעּסק ּבחפציו טרּוד ׁשהיה הרי ּכיצד? הּיֹום. ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאר
ונמל ׁשעֹות, ּתׁשע עד אֹו חצֹות, עד אכל ולא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹּבצרכיו
אֹותן מתעּנה זה הרי - הּיֹום מן ׁשּנׁשארּו ּבּׁשעֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָלהתעּנֹות
קדם הּתענית עליו קּבל ׁשהרי 'עננּו', ּבהן ּומתּפּלל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשעֹות,
התחיל ּכ ואחר וׁשתה, אכל אם וכן הּתענית; ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָׁשעֹות

ׁשעֹות. ּתענית זה הרי - הּיֹום ׁשאר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָלהתעּנֹות
.„Èעל אֹו צרתֹו, על מתעּנה ׁשהיה ּבין - ּבתענית הּׁשרּוי ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

לא זה הרי - צרתם על הּצּבּור עם מתעּנה ׁשהיה ּבין ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹחלֹומֹו,
וטֹוב ׂשמח יהיה ולא ראׁשֹו, יקל ולא ּבעצמֹו, עּדּונין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹינהג

חי,לב אדם ּיתאֹונן "מה ׁשּנאמר: ּכענין ואֹונן, ּדֹואג אּלא , ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבכדי ואפּלּו הּתבׁשיל, את לטעם לֹו ּומּתר חטאיו". על ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּגבר

אּלא יבלע, ׁשּלא והּוא - ואכל,רביעית ׁשכח ּופֹולט. טֹועם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּתעניתֹו. ְֲִִַַמׁשלים

.ÂË,צרה על ונתרּפא, החֹולה, על מתעּנה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיחיד
ּתעניתֹו מׁשלים זה הרי - ׁשּמתעּניםועברה מּמקֹום ההֹול . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הל ּומׁשלים; מתעּנה זה הרי מתעּנים, ׁשאין מּמקֹוםלמקֹום ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
עּמהן. מתעּנה זה הרי ׁשּמתעּנים, למקֹום מתעּנים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשאין
עּדּונין ינהג ואל ּבפניהם; יתראה אל וׁשתה, ואכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשכח

ְְַּבעצמֹו.
.ÊËּגׁשמים להם וירדּו הּגׁשמים, על מתעּנים ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָצּבּור

וׁשֹותים, אֹוכלים אּלא יׁשלימּו, לא - חצֹות קדם אם -ְְְֲִִִִֶֶַָֹֹ
הּגדֹול הּלל וקֹוראים הּללּומתּכּנסים, אֹומרים ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

- חצֹות אחר ואם מלאה. וכרׂש ׂשבעה ּבנפׁש אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול,
היּו אם וכן ּתעניתם. יׁשלימּו ּבקדּׁשה, הּיֹום רב ועבר ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֻהֹואיל
קדם אם - ּובטל ׁשמד על אֹו ועברה, צרה על ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹמתעּנים

יׁשלימּו. חצֹות, אחר ואם יׁשלימּו; לא ְְְֲֲִִִַַַַֹחצֹות,
.ÊÈהּצרֹות מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרים ּתענית יֹום ּביתּבכל , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

מעׂשה על ּובֹודקים הּכנסת, ּבבית יֹוׁשבים והּזקנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַּדין
ּומסירים הּיֹום; חצֹות עד ׁשחרית ּתפּלת מאחר העיר, ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָאנׁשי
על וחֹוקרים ודֹורׁשים ּומזהירים עברֹות, ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַהּמכׁשֹולֹות

ועב חמס זרֹועּבעלי ּבעלי ועל אֹותם, ּומפריׁשים רֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ולערב הּיֹום ּומחצי אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא אֹותם, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומׁשּפילים
ׁשּנאמר: ׁשּבּתֹורה, ּוקללֹות ּבברכֹות קֹוראים הּיֹום רביע -ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּומפטירים ּבתֹוכחּתֹו", ּתקץ ואל ּתמאס; אל ּבני, ה', ְְְְְְִִִִַַַַַָָֹ"מּוסר
- האחרֹון הּיֹום ּורביע הּצרה; מענין ּבתֹוכחֹות ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָּבּנביא
ּכחן. ּכפי ּומתוּדים וזֹועקים ּומתחּננים מנחה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִַַַָָֹמתּפללים

ה'תשע"ב אייר ט"ז שלישי יום

ב ¤¤ּפרק

עליהן‡. ּומתריעין ׁשּמתעּנין צּבּור ׁשל הּצרֹות הן עלאּלּו : ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ועל הּדבר, ועל החרב, ועל ליׂשראל, יׂשראל ׂשֹונאי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהצרת
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אּלא ּכאחד וׁשֹופר ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין ואין ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָּבחצֹוצרֹות.
לפני הריעּו - ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּמקּדׁש,

ה'". ֶֶַהּמל
יֹום‰. אינן הּצרֹות, מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּתענּיֹות

זה ּבדבר לעמד יכֹולים הּצּבּור רב ׁשאין יֹום; ואיןאחר . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
ׁשּלאחריו ּובחמיׁשי ּבׁשּבת ּבׁשני אּלא ּתענית, ּכּתחּלה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּגֹוזרין
עד וׁשני, וחמיׁשי ׁשני זה, סדר על וכן ׁשּלאחריו; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּובׁשני

ְֲֶֻׁשּירחמּו.
.Âּבימים ולא ּבׁשּבתֹות לא הּצּבּור, על ּתענית ּגֹוזרין ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹאין

ּבחצֹוצרֹות;טֹובים ולא ּבׁשֹופר לא ּבהם, ּתֹוקעין אין וכן . ְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹ
עיר היתה ּכן אם אּלא ּבתפּלה, ּבהם ּומתחּננים זֹועקים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹולא
אפּלּו ּבּים. הּמּטרפת ספינה אֹו נהר, אֹו ּגֹוים, ְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשהּקיפּוה
- רעה רּוח ּומּפני לסטים, ּומּפני ּגֹוים, מּפני הּנרּדף ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָיחיד

וזֹועק ּבׁשּבת, עליהם אבלמתעּנין ּבתפּלֹות. ּומתחּננים ין ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָ
אֹותם לעזר העם את לקּבץ ּתקעּו ּכן אם אּלא ּתֹוקעין, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאין

ְִַָּולהּצילם.
.Êּבחנּכה אֹו חדׁשים, ּבראׁשי ּבּתחּלה ּתענית ּגֹוזרין אין ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֻוכן

על להתעּנֹות התחילּו ואם מֹועד; ׁשל ּבחּלֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַֻּופּורים,
אחד יֹום אפּלּו מתעּנין,הּצרה - מאּלּו יֹום ּבהן ּופגע , ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבתענית. הּיֹום ְְֲִִִַַַּומׁשלימין
.Áלא ּבהן מתעּנין אין - הּצרֹות על ׁשּמתעּנין אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּתענּיֹות

מניקֹות ולא אףעּברֹות, ּבּלילה, לאכל ּומּתרין קטּנים; ולא , ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹֹֹֻֻ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּמטר, מּתענית חּוץ - למחר ׁשּמתעּנין ּפי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
הרי - יחיד ּבין צּבּור ּבין ּבּלילה, ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכל
יׁשן; ׁשּלא והּוא, הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד וׁשֹותה, אֹוכל ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹזה

ואֹוכל. חֹוזר אינֹו יׁשן, אם ְֲִֵֵֵַָָאבל
.Ëעל מתעּנה הּיחיד ּכ צרתן, על מתעּנים ׁשהּצּבּור ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשם

אֹו ּבּמדּבר, ּתֹועה אֹו חֹולה, לֹו ׁשהיה הרי ּכיצד? ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרתֹו.
להת לֹו יׁש - האסּורין ּבבית עליואסּור ּולבּקׁשעּנֹות , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

ולא ׁשּמתּפּלל. ּתפּלה ּבכל 'עננּו' ואֹומר ּבתפּלתֹו; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹרחמים
ולא חדׁשים, ּבראׁשי ולא ּבמֹועדֹות, ולא ּבׁשּבתֹות, ְְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹֹֹיתעּנה

ּופּורים. ֲִַָֻּבחנּכה
.Èהּיחיד עליו קּבלּה ׁשּלא ּתענית אינּהּכל יֹום, מּבעֹוד ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

אֹומר מנחה, ּתפּלת ּכׁשּיתּפּלל מקּבלּה? ּכיצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּתענית.
ּפי על אף למחר. להתעּנֹות ּבלּבֹו וגֹומר 'עננּו', ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּבּתפּלה
וקּבל ּגמר אם וכן ּכלּום; הפסיד לא ּבּלילה, אֹוכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשהּוא
אף - זה אחר זה ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה להתעּנֹות ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעליו
ּתעניתֹו, הפסיד לא ולילה, לילה ּבכל אֹוכל ׁשהּוא ּפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

מּבעֹודֹו. ויֹום יֹום לכל ּכּונה צרי ְְְִִֵַָָָָָואינֹו
.‡È,והתעּנה ּבלבד, למחר להתעּנֹות יֹום מּבעֹוד עליו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָקּבל

להתעּנֹות נמל ׁשּלן[גם]ולּלילה ּפי על אף - ׁשני ּביֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ
יֹום; מּבעֹוד עליו קּבלּה ׁשּלא מּפני ּתענית, אינּה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבתעניתֹו,
ּבּבקר והׁשּכים ּבּלילה, וׁשֹותה אֹוכל ׁשהיה לֹומר, צרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואין

ּכלל. ּתענית זֹו ׁשאין - להתעּנֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָונמל
.·Èׁשּיׁשּוב ּכדי למחר, להתעּנֹות צרי - רע חלֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהרֹואה

ּומתעּנה, ּבתׁשּובה; ויחזר ּבהם, ויחּפׂש למעׂשיו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויעֹור

ּבׁשּבת ׁשּלאואפּלּו ּפי על אף ּתפּלה, ּבכל 'עננּו' ּומתּפּלל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
אחר, יֹום מתעּנה - ּבׁשּבת והּמתעּנה יֹום. מּבעֹוד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָקּבלּה

ׁשּבת. ענג ׁשּבּטל ְִִֵֵֶֶַָֹמּפני
.‚Èׁשעֹות אדם מהיום]מתעּנה ּכלּום[חלק יאכל ׁשּלא והּוא , ְְְִֶֶַַָָָֹֹ

ּומתעּסק ּבחפציו טרּוד ׁשהיה הרי ּכיצד? הּיֹום. ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאר
ונמל ׁשעֹות, ּתׁשע עד אֹו חצֹות, עד אכל ולא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹּבצרכיו
אֹותן מתעּנה זה הרי - הּיֹום מן ׁשּנׁשארּו ּבּׁשעֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָלהתעּנֹות
קדם הּתענית עליו קּבל ׁשהרי 'עננּו', ּבהן ּומתּפּלל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשעֹות,
התחיל ּכ ואחר וׁשתה, אכל אם וכן הּתענית; ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָׁשעֹות

ׁשעֹות. ּתענית זה הרי - הּיֹום ׁשאר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָלהתעּנֹות
.„Èעל אֹו צרתֹו, על מתעּנה ׁשהיה ּבין - ּבתענית הּׁשרּוי ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

לא זה הרי - צרתם על הּצּבּור עם מתעּנה ׁשהיה ּבין ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹחלֹומֹו,
וטֹוב ׂשמח יהיה ולא ראׁשֹו, יקל ולא ּבעצמֹו, עּדּונין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹינהג

חי,לב אדם ּיתאֹונן "מה ׁשּנאמר: ּכענין ואֹונן, ּדֹואג אּלא , ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבכדי ואפּלּו הּתבׁשיל, את לטעם לֹו ּומּתר חטאיו". על ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּגבר

אּלא יבלע, ׁשּלא והּוא - ואכל,רביעית ׁשכח ּופֹולט. טֹועם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּתעניתֹו. ְֲִִַַמׁשלים

.ÂË,צרה על ונתרּפא, החֹולה, על מתעּנה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיחיד
ּתעניתֹו מׁשלים זה הרי - ׁשּמתעּניםועברה מּמקֹום ההֹול . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הל ּומׁשלים; מתעּנה זה הרי מתעּנים, ׁשאין מּמקֹוםלמקֹום ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
עּמהן. מתעּנה זה הרי ׁשּמתעּנים, למקֹום מתעּנים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשאין
עּדּונין ינהג ואל ּבפניהם; יתראה אל וׁשתה, ואכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשכח

ְְַּבעצמֹו.
.ÊËּגׁשמים להם וירדּו הּגׁשמים, על מתעּנים ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָצּבּור

וׁשֹותים, אֹוכלים אּלא יׁשלימּו, לא - חצֹות קדם אם -ְְְֲִִִִֶֶַָֹֹ
הּגדֹול הּלל וקֹוראים הּללּומתּכּנסים, אֹומרים ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

- חצֹות אחר ואם מלאה. וכרׂש ׂשבעה ּבנפׁש אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול,
היּו אם וכן ּתעניתם. יׁשלימּו ּבקדּׁשה, הּיֹום רב ועבר ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֻהֹואיל
קדם אם - ּובטל ׁשמד על אֹו ועברה, צרה על ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹמתעּנים

יׁשלימּו. חצֹות, אחר ואם יׁשלימּו; לא ְְְֲֲִִִַַַַֹחצֹות,
.ÊÈהּצרֹות מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרים ּתענית יֹום ּביתּבכל , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

מעׂשה על ּובֹודקים הּכנסת, ּבבית יֹוׁשבים והּזקנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַּדין
ּומסירים הּיֹום; חצֹות עד ׁשחרית ּתפּלת מאחר העיר, ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָאנׁשי
על וחֹוקרים ודֹורׁשים ּומזהירים עברֹות, ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַהּמכׁשֹולֹות

ועב חמס זרֹועּבעלי ּבעלי ועל אֹותם, ּומפריׁשים רֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ולערב הּיֹום ּומחצי אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא אֹותם, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומׁשּפילים
ׁשּנאמר: ׁשּבּתֹורה, ּוקללֹות ּבברכֹות קֹוראים הּיֹום רביע -ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּומפטירים ּבתֹוכחּתֹו", ּתקץ ואל ּתמאס; אל ּבני, ה', ְְְְְְִִִִַַַַַָָֹ"מּוסר
- האחרֹון הּיֹום ּורביע הּצרה; מענין ּבתֹוכחֹות ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָּבּנביא
ּכחן. ּכפי ּומתוּדים וזֹועקים ּומתחּננים מנחה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִַַַָָֹמתּפללים

ה'תשע"ב אייר ט"ז שלישי יום

ב ¤¤ּפרק

עליהן‡. ּומתריעין ׁשּמתעּנין צּבּור ׁשל הּצרֹות הן עלאּלּו : ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ועל הּדבר, ועל החרב, ועל ליׂשראל, יׂשראל ׂשֹונאי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהצרת
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ועל הּׁשּדפֹון, ועל החסיל, ועל הארּבה, ועל רעה, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָחּיה
הּמזֹונֹות ועל החליים, ועל הּמּפלת, ועל [שהוזלוהּירקֹון, ְְְְֳִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

הּמטר.הסחורות] ועל ,ְַַָָ
אּלּו·. מּכל צרה ּבּה ׁשּיׁש עיר מתעּנהּכל העיר אֹותּה - ְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

ולא מתעּנֹות - סביבֹותיה וכל הּצרה; ׁשּתעבר עד ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּומתרעת,
אין מקֹום, ּובכל רחמים. עליהם מבּקׁשים אבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָמתריעֹות,

ׁשאמ ּכמֹו ּבׁשּבת, מתריעים ולא מּצרתצֹועקים חּוץ - רנּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ
מתריעים אין אבל ּבׁשּבת; אפּלּו עליה ׁשּצֹועקים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהּמזֹונֹות,

ּבׁשּבת. ּבחצֹוצרֹות ְְֲֶַַָָָעליה
ּכיצד‚. ליׂשראל יׂשראל ׂשֹונאי הצרת ׁשּבאּועל ּגֹוים ? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מּידם לּקח אֹו מס, מהן לּטל אֹו יׂשראל, עם מלחמה ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹלער
אּלּו הרי - קּלה ּבמצוה אפּלּו ׁשמד עליהם לגזר אֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹארץ,
ׁשּסביבֹותיהם, הערים וכל ׁשּירחמּו. עד ּומתריעים, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻמתעּנים
להתקּבץ ּתקעּו ּכן אם אּלא מתריעים, אין אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמתעּנים;

ְְֶָָלעזרתן.
ׁשערכּו„. ּכגֹון ׁשלֹום, ׁשל חרב אפּלּו ּכיצד? החרב ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעל

ּפי על אף יׂשראל, ּבמקֹום ועברּו ּגֹוים עם ּגֹוים ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָמלחמה
ּומתעּנים צרה, זֹו הרי - מלחמה יׂשראל ּובין ּביניהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאין

עליה ּבארצכם",ּומתריעין תעבר לא "וחרב ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
צרה. - הּמלחמה ׁשראּית ְְְִִִֶַַָָָָָמּכלל

ּדבר?‰. הּוא ויצאּואיזה רגלי, מאֹות חמׁש ּבּה ׁשּיׁש עיר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּביֹום יצאּו זה; אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמּנה
ויצאּו אלף, ּבּה היּו ּדבר. זה אין - ימים ּבארּבעה אֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאחד,

- זה אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשּׁשה ּדבר;מּמּנה זה הרי ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
לפי וכן ּדבר. זה אין - ימים ּבארּבעה אֹו אחד, ּביֹום ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיצאּו
ׁשּׁשבתּו והּזקנים והּקטּנים הּנׁשים ואין זה. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחׁשּבֹון

זה. לענין הּמדינה אנׁשי מנין ּבכלל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּמלאכה,
.Âיׂשראל ּגלּיֹות ׁשאר מתעּנים יׂשראל, ּבארץ ּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה

מּמּנה ּובאֹות הֹולכֹות וׁשּירֹות ּבּמדינה, ּדבר היה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליהם.
רחֹוקֹות ׁשהן ּפי על אף מתעּנֹות, ׁשּתיהן - אחרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלמדינה

מּזֹו .זֹו ִ
.Êמׁשּלחת ׁשהיא ּבזמן אּלא רעה, חּיה על מתעּנין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻאין

טבעית] לא תופעה ּבּיֹום,[מהשמים, ּבעיר נראתה ּכיצד? .ְֲִִֵַַָָ
ּבני ׁשני ראתה אם - ּבּיֹום ּבּׂשדה נראתה מׁשּלחת. זֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהרי
היתה ואם מׁשּלחת. זֹו הרי - מּפניהם ּברחה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻאדם,
אחריהן ורדפה אדם ּבני ׁשני וראתה לאגם, הּסמּוכה ְְְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּׂשדה
ואם מׁשּלחת. אינּה אחריהן, רדפה לא מׁשּלחת; זֹו הרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻֻ
אּלא מׁשּלחת, אינּה - אחריהן רדפה אפּלּו - ּבאגם ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהיתה
אכלה אם אבל מהן. אחד ואכלה ׁשניהן טרפה ּכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָאם
מקֹומּה; הּוא ׁשּזה מּפני מׁשּלחת, אינּה - ּבאגם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשניהן

מׁשּלחת. ׁשהיא מּפני לא טרפה, הרעבֹון ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּומּפני
.Áהּנׁשּמֹות ּובארצֹות ּבּמדּברֹות הּבנּויים -[שוממות]ּבּתים ְְְֲִִִַַַַָָָָ

ּתינֹוק ונטלה לּגג עלתה אם חּיה, ּגדּודי מקֹום והם ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהֹואיל
אינּה זֹו, למּדה הּגיעה לא ואם מׁשּלחת; זֹו הרי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֻמעריסה
למקֹום ּובאּו ּבעצמם ׁשּסּכנּו הם אדם, ּבני ׁשאּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמׁשּלחת,

ַַהחּיֹות.
.Ë- והּזיקּו ׁשּׁשּלחּו העֹוף ורמׂש הארץ רמׂש מיני ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשאר

צרעין לֹומר צרי ואין ועקרּבים, נחׁשים ׁשּלּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּכגֹון
מתריעים ולא עליהם, מתעּנים אין - להן והּדֹומין ;ויּתּוׁשין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּתרּועה. ּבלא זֹועקים ְְֲֲִָָֹאבל
.Èּכנף אּלא מהם נראה לא אפּלּו - החסיל ועל הארּבה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעל

יׂשראל ארץ ּבכל ועלאחד עליהם; ּומתריעין מתעּנים , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ארבה]הּגֹובאי מתעּנין[מין אין - החגב אבל ׁשהּוא. ּבכל , ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבלבד. זֹועקין אּלא מתריעין, ולא ְְְֲִִִִֶַַָָָֹעליו,
.‡Èואפּלּו ּבּתבּואה; מּׁשּיתחיל - הּירקֹון ועל הּׁשּדפֹון ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל

ּתּנּור ּפי ּכמלא קטן ּבמקֹום אּלא התחיל לאפותלא [שניתן ְְְִִִִֶַָָָָֹֹ
התנור] פי הממלא לחם ּומתריעין.ממנה ּתענית עליו ּגֹוזרין ,ְְֲִִִִַַָָ

.·Èּכתלים מּפלת ּבעיר ׁשרבתה הרי ּכיצד? הּמּפלת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעל
חזקים]ּבריאים צרה,[- זֹו הרי - הּנהר ּבצד עֹומדים ׁשאינם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

הרעׁש על וכן עליה. ּומתריעים אדמה]ּומתעּנים רעידת -] ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
מתעּנין והֹורגין, הּבנין את מּפילין ׁשהם הרּוחֹות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָועל

עליהן. ְֲִִֵֶַּומתריעין
.‚Èהרּבה לאנׁשים אחד חלי ׁשּירד הרי ּכיצד? החליים ְֲֲֳֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל

אסּכרה ּכגֹון העיר, גרון]ּבאֹותּה חרחּור[מחלת [חום]אֹו ְְְְִַַָָָָ
צּבּור, צרת זֹו הרי - החלי ּבאֹותֹו מתים והיּו ּבהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוכּיֹוצא
ּכׁשחין הּוא הרי לח, חּכּו וכן ּומתריעין. ּתענית לּה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָוגֹוזרין
אבל עליו; ּומתריעין מתעּנין הּצּבּור, ּברב ּפׁשט ואם ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֹּפֹורח,

ּבלבד. עליו צֹועקים יבׁש, ְֲִִִֵַָָָחּכּו
.„Èּכיצד הּמזֹונֹות סחֹורהעל ׁשל ּדברים ׁשהּוזלּו הרי ? ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ

ּבבבל ּפׁשּתן ּכלי ּכגֹון מהם, העיר אֹותּה אנׁשי חּיי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשרב
עד והּמּתן, הּמּׂשא ונתמעט יׂשראל, ּבארץ וׁשמן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָויין
ימצא ּכ ואחר ּבׁשּׁשה עׂשרה ׁשוה למּכר הּתּגר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּיצטר

עליה ּומתריעין צּבּור, צרת זֹו הרי - [בתפילה]לֹוקח ְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבׁשּבת. עליה ְְֲִֶַָָָוזֹועקין

.ÂËּכיצד הּמטר ׁשּיצרּועל עד ּגׁשמים עליהם ׁשרּבּו הרי ? ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּגדֹולה צרה ל ׁשאין עליהם; מתּפללים אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלהם
ּובארץ קבריהם. ּבּתיהם ונמצאּו נֹופלין ׁשהּבּתים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָמּזֹו,
ארץ ׁשהיא מּפני הּגׁשמים, רב על מתּפללין אין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיׂשראל
להם, טֹובה הּגׁשמים ורב ּבאבנים; ּבנּויֹות ּובּתיהם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרים,

הּטֹובה. את להעביר מתעּנים ְְְֲִִִֵֶַַַָואין
.ÊËליבׁש צמחין והתחילּו הּמטר, ונמנע ׁשּצמחה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹּתבּואה

עד אֹו ּגׁשמים, ׁשּירדּו עד וזֹועקים מתעּנים אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָ
הּצמחים לֹוׁשּייבׁשּו קרֹוב אֹו הּפסח זמן הּגיע אם וכן . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ירדּו ולא ׁשם, האילנֹות ּפריחת זמן ׁשהּוא יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ
ּגׁשמים ׁשּירדּו עד וזֹועקים מתעּנים אּלּו הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּגׁשמים

זמּנם. ׁשּיעבר עד אֹו לאילנֹות, ְְֲִִֶַַַָָָָֹהראּויין
.ÊÈהּסּכֹות חג זמן הּגיע אם הרּבהוכן ּגׁשמים ירדּו ולא , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹֻ

אּלּו הרי - והּמערֹות והּׁשיחין הּבֹורֹות מהם למּלאת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹּכדי
מים להם אין ואם לּבֹורֹות; הראּוי ּגׁשם ׁשּירד עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמתעּנין
להם יהיה ׁשּלא עת ּבכל הּגׁשמים על מתעּנים - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלׁשּתֹות

החּמה. ּבימֹות ואפּלּו לׁשּתֹות, ְֲִִִִַַַַָמים
.ÁÈּבימֹות יֹום ארּבעים לגׁשם ּגׁשם ּבין הּגׁשמים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּפסקּו

ׁשּירדּו עד וזֹועקים ּומתעּנים ּבּצרת, מּכת זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּגׁשמים
זמּנם ׁשּיעבר עד אֹו .הּגׁשמים, ְְֲִֶַַַַָָֹ
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ג ¤¤ּפרק

ימֹות‡. מּתחּלת עּקר ּכל ּגׁשמים להם ירדּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹהרי
ירדּו ולא ּבמרחׁשון, עׂשר ׁשבעה הּגיע אם - ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹהּגׁשמים

ׁשניּגׁשמים להתעּנֹות, ּבלבד חכמים ּתלמידי מתחילים , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָ
הּתלמידים וכל וׁשני; ת"ח]וחמיׁשי -].לכ ראּויים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָ

ּכסלו·. חדׁש ראׁש ּדיןהּגיע ּבית - ּגׁשמים ירדּו ולא , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹֹ
ּומּתרין וׁשני; וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ּתענּיֹות ׁשלׁש ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻּגֹוזרין

מׁשמר ואנׁשי ּבּלילה. ולׁשּתֹות לאכל העובדיםּבהן [כהנים ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ
שבוע] אותו עֹוסקיםבמקדש ׁשהם מּפני עּמהם, מתעּנים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָאין

ּומתּפללין ּכנסּיֹות, לבּתי נכנסים העם וכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָּבעבֹודה.
הּתענּיֹות. ּבכל ׁשעֹוׂשין ּכדר ּומתחּננים, ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָוזֹועקים

ּתענּיֹות‚. ׁשלׁש ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵַַָָֹֹעברּו
וחמיׁשי וׁשני חמיׁשי הּצּבּור, על אּלּואחרֹות ּובׁשלׁש ; ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָֹ

ואנׁשי ּכּפּור. ּבצֹום ׁשעֹוׂשין ּכמֹו יֹום, מּבעֹוד וׁשֹותין ְְְְְְְִִִִִֵֶַאֹוכלין
אב, ּבית ואנׁשי מׁשלימין; ולא הּיֹום, מקצת מתעּנים ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹמׁשמר

ּבעב העֹוסקין ּכלוהם מתעּנים יהיּו לא הּיֹום, ּבאֹותֹו ֹודה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ
ּופסק, אכל אם - יֹום מּבעֹוד ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית וכל ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָעּקר.
ׁשהּות ׁשּיׁש ּפי על אף ואֹוכל, חֹוזר אינֹו - לאכל ׁשּלא ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹוגמר

ַּבּיֹום.
מלאכה„. ּבעׂשּית אסּורין העם ּכל אּלּו, ּתענּיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹּבׁשלׁש

ּבחּמין, הּגּוף ּכל ּברחיצת ואסּורין ּבּלילה. ּומּתרין ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֻּבּיֹום,
מּתר ורגליו ידיו ּפניו הּמרחצאֹות.אבל את נֹועלים לפיכ ; ְְְְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָֻ

ואסּורין מּתר. הּזהמה, את להעביר ואם ּבסיכה; ְְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻֻואסּורין
מּתר ,ּבּדר אבל ּבעיר; הּסנּדל ּובנעילת הּמּטה, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻּבתׁשמיׁש
ּכׁשאר ּומתחּננים וזֹועקים ּכנסּיֹות, ּבבּתי ּומתּפללין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָֹלנעל.

ֲִַַהּתענּיֹות.
ּתענּיֹות‰. ׁשבע ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹעברּו

וחמיׁשי וׁשני וחמיׁשי וׁשני וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַאחרֹות
אבלוׁשני מתעּנֹות, ּומניקֹות עּברֹות ּבלבד, הּׁשבע ּובאּלּו . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ּפי על ואף מתעּנֹות; ּומניקֹות עּברֹות אין הּתענּיֹות, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֻּבׁשאר
אֹוכלֹות אּלא ּבפּנּוקין, עצמן מעּנגין אין מתעּנֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאינן

הּולד. קּיּום ּכדי ְְִֵַָָוׁשֹותֹות
.Â;ּומׁשלימין מתעּנין מׁשמר אנׁשי אּלּו, ּתענּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּובׁשבע

מׁשלימין ולא הּיֹום, מקצת מתעּנין אב ּבית ּדברואנׁשי וכל . ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ
הּׁשבע ּבאּלּו אסּור אמצעּיֹות, ּבׁשלׁש אסּור ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

ֲַָהאחרֹונֹות.
.Êּברחֹוב ּומתּפללין מתריעין ּבלבד ׁשּבהן אּלּו, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָויתרֹות

מּדרּכם,העיר ׁשּיׁשּובּו ּכדי לעם להֹוכיח זקן ּומֹורידין , ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
- מנחה ּובתפּלת ׁשחרית ּבתפּלת ּברכֹות ׁשׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּומֹוסיפין
את ונֹועלין ּברכֹות. ועׂשרים ארּבע מתּפללין ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָונמצאּו

מּטין ּובׁשני מעט]החנּיֹות, פותחין את[- ּופֹותחין ערב לעת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֻ
ּכבֹוד מּפני הּיֹום, ּכל ּפֹותחין ּבחמיׁשי, אבל ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָֻהחנּיֹות;
ונֹועל אחת ּפֹותח ּפתחים, ׁשני לחנּות יׁש ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּׁשּבת.

אצטּבה לחנּות יׁש ואם הסחורה]אחת; להנחת לפניה[ספסל ְְְֲִִֵֶַַַַָָָ
חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבחמיׁשי, ּכדרּכֹו ּפֹותח -ְְְֲִִֵֵֵַַַ

.Áּומּתן ּבמּׂשא ממעטין - נענּו ולא אּלּו ׁשלעברּו ּובבנין , ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

וצּיּור ּכּיּור ּכגֹון הקירות]ׂשמחה קישוט ׁשל[- ּובנטיעה , ְְְְִִִִִֶָָ
ואהלים הדס מיני ּכגֹון ּבארּוסין[בשמים]ׂשמחה ּוממעטין . ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָ

מי וכל ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים לא ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹונּׂשּואין,
ּבׁשני מּטתֹו לׁשּמׁש לֹו אסּור ּורבּיה, ּפרּיה מצות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּקּים

ותלמידירעבֹון לחברֹו; אדם ּבין ׁשלֹום ּבׁשאילת ּוממעטין . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
ועם לּמקֹום, וכמנּדין ּכנזּופין ׁשלֹום, יׁשאלּו לא ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָֹֻחכמים
וכבד רפה ּבׂשפה לֹו מחזירין ׁשלֹום, להם ׁשּנתן ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהארץ

ֹראׁש.
.Ëּומתעּנים לבּדם, חֹוזרין חכמים וׁשניּתלמידי חמיׁשי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָ

הּצּבּור לא אבל ּתקּופה; ׁשל ניסן ׁשּיצא עד וׁשני, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוחמיׁשי
יתר ירדּו ׁשּלא ּגׁשמים ּבׁשביל הּצּבּור על ּגֹוזרין ׁשאין -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּיצא עד הּיחידים ּוכׁשּמתעּנים אּלּו. ּתענּיֹות עׂשרה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹמּׁשלׁש
מלאכה, ּבעׂשּית ּומּתרין ּבּלילה; לאכל מּתרין ְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻֻניסן,
ּכל ּכׁשאר הּסנּדל, ּונעילת ותׁשמיׁש, וסיכה, ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָּוברחיצה,
ׁשל ניסן יצא ּולפּורים. חדׁשים לראׁשי ּומפסיקין ְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתענּיֹות.
אין - ׁשֹור מּזל לתחּלת הּׁשמׁש ּכׁשּתּגיע והּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּתקּופה,
קללה, סימן אּלא הּזה, ּבּזמן הּגׁשמים ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמתעּנים;

הּׁשנה. מּתחּלת עּקר ּכל ירדּו ולא ְְְִִִִַַָָָָָֹהֹואיל
.È.לּה הּדֹומה וכל יׂשראל, ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

עׂשר ׁשבעה קדם ׁשּלהן הּגׁשמים ׁשעֹונת מקֹומֹות ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאבל
ירדּו ולא זמּנם ּכׁשּיּגיע - זה זמן לאחר אֹו ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבמרחׁשון,
ּומפסיקין וׁשני; וחמיׁשי ׁשני מתעּנים יחידים ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַָּגׁשמים,
ׁשבעה ּכמֹו כן אחרי וׁשֹוהין ּופּורים. וחנּכה חדׁשים, ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבראׁשי
הּצּבּור על ּגֹוזרין ּדין ּבית - ּגׁשמים ירדּו לא אם ְְְִִִִִִֵַַָָָֹימים;

ׁשאמרנּו הּסדר על ּתענּיֹות, עׂשרה .ׁשלׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
.‡Èּבּה אֹוכלין - לארץ ּבחּוצה הּצּבּור ׁשּגֹוזרין ּתענית ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּכל

הּצּבּור על ּגֹוזרין ׁשאין הּתענּיֹות; ׁשאר ּכדין ודינּה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבּלילה,
ּובגלל ּבלבד, יׂשראל ּבארץ אּלא ּכּפּור, צֹום ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָּתענית

וׁשבעהּמטר אמצעּיֹות ׁשלׁש ׁשהן ּתענּיֹות, עׂשר ּובאֹותן , ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ֲַאחרֹונֹות.

ד ¤¤ּפרק

מטר,‡. ׁשל האחרֹונֹות ּתענּיֹות מּׁשבע ויֹום יֹום ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָּבכל
ׁשל לרחֹובּה הּתבה את מֹוציאים זה: סדר על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמתּפללים

ּבׂשּקים ּומתּכּסים מתקּבצים העם וכל אפרעיר, ונֹותנין ; ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ
שריפה]מקלה ּכדי[- ּתֹורה, ספר ּגּבי ועל הּתבה ּגּבי על ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

מן נֹוטל העם מן ואחד לּבם. ּולהכניע הּבכּיה, את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלהרּגיל
ּד ּבית אב ּובראׁש הּנׂשיא ּבראׁש ונֹותן ּבמקֹוםהאפר, ין ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ

נֹוטל ואחד אחד וכל ויׁשּובּו; ׁשּיּכלמּו ּכדי ּתפּלין, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהנחת
ּבראׁשֹו. ְְֵֹונֹותן

חכם·. זקן יֹוׁשבין, והן ּביניהן, מעמידין ּכ לאואחר . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ולא זקן לא ׁשם היה לא חכם; מעמידין חכם, זקן ׁשם ְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָָָֹֹֹהיה

צּורה ׁשל אדם מעמידים חשוב]חכם, אֹומר[- והּוא . ְֲִִֵֶַָָָָָ
ּגֹורמין, ּתענית ולא ׂשק לא 'אחינּו, ּכּבּוׁשין: ּדברי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַֹֹלפניהם
נינוה, ּבאנׁשי מצינּו ׁשּכן - טֹובים ּומעׂשים ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּתעניתם", ואת ׂשּקם את האלהים "וּירא ּבהם נאמר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא

ּובּקּבלה מעׂשיהם". את האלהים "וּירא [שקיבלנואּלא ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
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ג ¤¤ּפרק

ימֹות‡. מּתחּלת עּקר ּכל ּגׁשמים להם ירדּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹהרי
ירדּו ולא ּבמרחׁשון, עׂשר ׁשבעה הּגיע אם - ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹהּגׁשמים

ׁשניּגׁשמים להתעּנֹות, ּבלבד חכמים ּתלמידי מתחילים , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָ
הּתלמידים וכל וׁשני; ת"ח]וחמיׁשי -].לכ ראּויים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָ

ּכסלו·. חדׁש ראׁש ּדיןהּגיע ּבית - ּגׁשמים ירדּו ולא , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹֹ
ּומּתרין וׁשני; וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ּתענּיֹות ׁשלׁש ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻּגֹוזרין

מׁשמר ואנׁשי ּבּלילה. ולׁשּתֹות לאכל העובדיםּבהן [כהנים ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ
שבוע] אותו עֹוסקיםבמקדש ׁשהם מּפני עּמהם, מתעּנים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָאין

ּומתּפללין ּכנסּיֹות, לבּתי נכנסים העם וכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָּבעבֹודה.
הּתענּיֹות. ּבכל ׁשעֹוׂשין ּכדר ּומתחּננים, ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָוזֹועקים

ּתענּיֹות‚. ׁשלׁש ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵַַָָֹֹעברּו
וחמיׁשי וׁשני חמיׁשי הּצּבּור, על אּלּואחרֹות ּובׁשלׁש ; ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָֹ

ואנׁשי ּכּפּור. ּבצֹום ׁשעֹוׂשין ּכמֹו יֹום, מּבעֹוד וׁשֹותין ְְְְְְְִִִִִֵֶַאֹוכלין
אב, ּבית ואנׁשי מׁשלימין; ולא הּיֹום, מקצת מתעּנים ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹמׁשמר

ּבעב העֹוסקין ּכלוהם מתעּנים יהיּו לא הּיֹום, ּבאֹותֹו ֹודה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ
ּופסק, אכל אם - יֹום מּבעֹוד ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית וכל ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָעּקר.
ׁשהּות ׁשּיׁש ּפי על אף ואֹוכל, חֹוזר אינֹו - לאכל ׁשּלא ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹוגמר

ַּבּיֹום.
מלאכה„. ּבעׂשּית אסּורין העם ּכל אּלּו, ּתענּיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹּבׁשלׁש

ּבחּמין, הּגּוף ּכל ּברחיצת ואסּורין ּבּלילה. ּומּתרין ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֻּבּיֹום,
מּתר ורגליו ידיו ּפניו הּמרחצאֹות.אבל את נֹועלים לפיכ ; ְְְְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָֻ

ואסּורין מּתר. הּזהמה, את להעביר ואם ּבסיכה; ְְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻֻואסּורין
מּתר ,ּבּדר אבל ּבעיר; הּסנּדל ּובנעילת הּמּטה, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻּבתׁשמיׁש
ּכׁשאר ּומתחּננים וזֹועקים ּכנסּיֹות, ּבבּתי ּומתּפללין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָֹלנעל.

ֲִַַהּתענּיֹות.
ּתענּיֹות‰. ׁשבע ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹעברּו

וחמיׁשי וׁשני וחמיׁשי וׁשני וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַאחרֹות
אבלוׁשני מתעּנֹות, ּומניקֹות עּברֹות ּבלבד, הּׁשבע ּובאּלּו . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ּפי על ואף מתעּנֹות; ּומניקֹות עּברֹות אין הּתענּיֹות, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֻּבׁשאר
אֹוכלֹות אּלא ּבפּנּוקין, עצמן מעּנגין אין מתעּנֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאינן

הּולד. קּיּום ּכדי ְְִֵַָָוׁשֹותֹות
.Â;ּומׁשלימין מתעּנין מׁשמר אנׁשי אּלּו, ּתענּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּובׁשבע

מׁשלימין ולא הּיֹום, מקצת מתעּנין אב ּבית ּדברואנׁשי וכל . ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ
הּׁשבע ּבאּלּו אסּור אמצעּיֹות, ּבׁשלׁש אסּור ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

ֲַָהאחרֹונֹות.
.Êּברחֹוב ּומתּפללין מתריעין ּבלבד ׁשּבהן אּלּו, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָויתרֹות

מּדרּכם,העיר ׁשּיׁשּובּו ּכדי לעם להֹוכיח זקן ּומֹורידין , ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
- מנחה ּובתפּלת ׁשחרית ּבתפּלת ּברכֹות ׁשׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּומֹוסיפין
את ונֹועלין ּברכֹות. ועׂשרים ארּבע מתּפללין ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָונמצאּו

מּטין ּובׁשני מעט]החנּיֹות, פותחין את[- ּופֹותחין ערב לעת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֻ
ּכבֹוד מּפני הּיֹום, ּכל ּפֹותחין ּבחמיׁשי, אבל ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָֻהחנּיֹות;
ונֹועל אחת ּפֹותח ּפתחים, ׁשני לחנּות יׁש ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּׁשּבת.

אצטּבה לחנּות יׁש ואם הסחורה]אחת; להנחת לפניה[ספסל ְְְֲִִֵֶַַַַָָָ
חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבחמיׁשי, ּכדרּכֹו ּפֹותח -ְְְֲִִֵֵֵַַַ

.Áּומּתן ּבמּׂשא ממעטין - נענּו ולא אּלּו ׁשלעברּו ּובבנין , ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

וצּיּור ּכּיּור ּכגֹון הקירות]ׂשמחה קישוט ׁשל[- ּובנטיעה , ְְְְִִִִִֶָָ
ואהלים הדס מיני ּכגֹון ּבארּוסין[בשמים]ׂשמחה ּוממעטין . ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָ

מי וכל ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים לא ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹונּׂשּואין,
ּבׁשני מּטתֹו לׁשּמׁש לֹו אסּור ּורבּיה, ּפרּיה מצות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּקּים

ותלמידירעבֹון לחברֹו; אדם ּבין ׁשלֹום ּבׁשאילת ּוממעטין . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
ועם לּמקֹום, וכמנּדין ּכנזּופין ׁשלֹום, יׁשאלּו לא ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָֹֻחכמים
וכבד רפה ּבׂשפה לֹו מחזירין ׁשלֹום, להם ׁשּנתן ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהארץ

ֹראׁש.
.Ëּומתעּנים לבּדם, חֹוזרין חכמים וׁשניּתלמידי חמיׁשי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָ

הּצּבּור לא אבל ּתקּופה; ׁשל ניסן ׁשּיצא עד וׁשני, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוחמיׁשי
יתר ירדּו ׁשּלא ּגׁשמים ּבׁשביל הּצּבּור על ּגֹוזרין ׁשאין -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּיצא עד הּיחידים ּוכׁשּמתעּנים אּלּו. ּתענּיֹות עׂשרה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹמּׁשלׁש
מלאכה, ּבעׂשּית ּומּתרין ּבּלילה; לאכל מּתרין ְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻֻניסן,
ּכל ּכׁשאר הּסנּדל, ּונעילת ותׁשמיׁש, וסיכה, ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָּוברחיצה,
ׁשל ניסן יצא ּולפּורים. חדׁשים לראׁשי ּומפסיקין ְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתענּיֹות.
אין - ׁשֹור מּזל לתחּלת הּׁשמׁש ּכׁשּתּגיע והּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּתקּופה,
קללה, סימן אּלא הּזה, ּבּזמן הּגׁשמים ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמתעּנים;

הּׁשנה. מּתחּלת עּקר ּכל ירדּו ולא ְְְִִִִַַָָָָָֹהֹואיל
.È.לּה הּדֹומה וכל יׂשראל, ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

עׂשר ׁשבעה קדם ׁשּלהן הּגׁשמים ׁשעֹונת מקֹומֹות ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאבל
ירדּו ולא זמּנם ּכׁשּיּגיע - זה זמן לאחר אֹו ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבמרחׁשון,
ּומפסיקין וׁשני; וחמיׁשי ׁשני מתעּנים יחידים ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַָּגׁשמים,
ׁשבעה ּכמֹו כן אחרי וׁשֹוהין ּופּורים. וחנּכה חדׁשים, ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבראׁשי
הּצּבּור על ּגֹוזרין ּדין ּבית - ּגׁשמים ירדּו לא אם ְְְִִִִִִֵַַָָָֹימים;

ׁשאמרנּו הּסדר על ּתענּיֹות, עׂשרה .ׁשלׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
.‡Èּבּה אֹוכלין - לארץ ּבחּוצה הּצּבּור ׁשּגֹוזרין ּתענית ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּכל

הּצּבּור על ּגֹוזרין ׁשאין הּתענּיֹות; ׁשאר ּכדין ודינּה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבּלילה,
ּובגלל ּבלבד, יׂשראל ּבארץ אּלא ּכּפּור, צֹום ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָּתענית

וׁשבעהּמטר אמצעּיֹות ׁשלׁש ׁשהן ּתענּיֹות, עׂשר ּובאֹותן , ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ֲַאחרֹונֹות.

ד ¤¤ּפרק

מטר,‡. ׁשל האחרֹונֹות ּתענּיֹות מּׁשבע ויֹום יֹום ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָּבכל
ׁשל לרחֹובּה הּתבה את מֹוציאים זה: סדר על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמתּפללים

ּבׂשּקים ּומתּכּסים מתקּבצים העם וכל אפרעיר, ונֹותנין ; ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ
שריפה]מקלה ּכדי[- ּתֹורה, ספר ּגּבי ועל הּתבה ּגּבי על ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

מן נֹוטל העם מן ואחד לּבם. ּולהכניע הּבכּיה, את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלהרּגיל
ּד ּבית אב ּובראׁש הּנׂשיא ּבראׁש ונֹותן ּבמקֹוםהאפר, ין ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ

נֹוטל ואחד אחד וכל ויׁשּובּו; ׁשּיּכלמּו ּכדי ּתפּלין, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהנחת
ּבראׁשֹו. ְְֵֹונֹותן

חכם·. זקן יֹוׁשבין, והן ּביניהן, מעמידין ּכ לאואחר . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ולא זקן לא ׁשם היה לא חכם; מעמידין חכם, זקן ׁשם ְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָָָֹֹֹהיה

צּורה ׁשל אדם מעמידים חשוב]חכם, אֹומר[- והּוא . ְֲִִֵֶַָָָָָ
ּגֹורמין, ּתענית ולא ׂשק לא 'אחינּו, ּכּבּוׁשין: ּדברי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַֹֹלפניהם
נינוה, ּבאנׁשי מצינּו ׁשּכן - טֹובים ּומעׂשים ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּתעניתם", ואת ׂשּקם את האלהים "וּירא ּבהם נאמר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא

ּובּקּבלה מעׂשיהם". את האלהים "וּירא [שקיבלנואּלא ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
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ּבגדיכם"'.מהנביאים] ואל לבבכם "וקרעּו אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַהּוא
ויׁשּובּו לּבם, ׁשּיכניע עד ּכחֹו, ּכפי אּלּו ּבענינֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּומֹוסיף

ּגמּורה. ְְָָּתׁשּובה
ּבתפּלה‚. עֹומדין ּכּבּוׁשין, ּדברי זה ׁשּגֹומר ;ואחר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ

ואם אּלּו. ּבענינֹות להתּפּלל הראּוי צּבּור ׁשליח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָּומעמידין
מתּפּלל; להתּפּלל, ראּוי הּכּבּוׁשין ּדברי ׁשאמר אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהיה

אחר מֹורידין לאו, .ואם ְִִִֵַָ
ׁשהּוא„. איׁש אּלּו? ּבענינֹות להתּפּלל הראּוי הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָואיזה

ּובכתּובים, ּבנביאים ּבתֹורה לקרֹות ורגיל ּבתפּלה, ְְְְְְִִִִִִִִִִָָָָרגיל
לֹו[בילדים]ּומּטּפל פרנסתו]ואין ּבּׂשדה.[די יגיעה לֹו ויׁש , ְְְִִֵֵֵֶַַָָ

ּבעל עליו והּנלוים קרֹוביו וכל ּביתֹו ּובבני ּבבניו יהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא
עליו יצא ולא העברֹות. מן ריקן ּביתֹו יהיה אּלא - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹעברה
נעימה, לֹו ויׁש לעם; ּומרּצה ,ּבר ׁשפל ּבילדּותֹו, רע ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשם
זה הרי האּלּו, הּמּדֹות ּכל עם זקן היה ואם ערב. ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָוקֹולֹו
האּלּו, הּמּדֹות ּכל ּבֹו ויׁש הֹואיל זקן, אינֹו ואם ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹמפאר;

ְִֵַיתּפּלל.
יׂשראל';‰. 'ּגֹואל ּברּכת עד ּומתּפּלל מתחיל, צּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָּוׁשליח

הּצרה מעין וׁשֹופרֹות זכרֹונֹות ה'ואֹומר "אל ואֹומר: , ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ
ההרים", אל עיני "אּׂשא וּיענני", קראתי לי ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּצרתה
וגֹו'". יעטף כי לעני "ּתפּלה ה'", ,קראתי ְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָֹ"מּמעמּקים

.Â,בענינּו 'ראה ואֹומר: ּכחֹו; ּכפי ּתחנּונים ּדברי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָֹואֹומר
ּתחנּוניו: ּבסֹוף ואֹומר ּומתחּנן; לגאלנּו', ּומהר ריבנּו, ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵַַַָָָוריבה
אתכם יענה הּוא הּמֹורּיה, ּבהר אברהם את ׁשענה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ'מי

ּגֹואלוי ה', אּתה ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ׁשמע ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָ
.יׂשראל' ְִֵָ

.Ê;זֹו אחר זֹו מֹוסיף, ׁשהּוא ּברכֹות ׁשׁש להֹוסיף ְְְִִִֵֶַַַָּומתחיל
מּדברי ּופסּוקים ּתחנּונים, ּבדברי מהן אחת ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמתחּנן
אחת ּבכל וחֹותם רגיל, ׁשהּוא ּכפי הּקדׁש ּומּכתבי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹקּבלה

אּלּו ּבחתימֹות :מהן ֲִֵֵֶַ
.Áואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבראׁשֹונה

ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ים ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַעל
הּנׁשּכחֹות' זֹוכר ה', אּתה ּברּו .הּזה; ְִֵֶַַַָָָ

.Ëהּוא ּבּגלּגל, יהֹוׁשע את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבּׁשנּיה
ה', אּתה ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָיענה

ּתרּועה' .ׁשֹומע ְֵַָ
.È,ּבּמצּפה ׁשמּואל את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּׁשליׁשית

ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא
צעקה' ׁשֹומע ה', .אּתה ְֵַַָָָ

.‡Èּבהר אלּיהּו את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברביעית
הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַהּכרמל,

ּתפּלה' ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו. ְִֵַַָָָ
.·È,הּדגה מּמעי יֹונה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבחמיׁשית

ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא
צרה' ּבעת העֹונה ה', .אּתה ְֵֶַָָָָ

.‚Èּבנֹו ּוׁשלמה ּדוד את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבּׁשּׁשית
ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָּבירּוׁשלים,
עֹונין העם וכל הארץ'. על המרחם ה', אּתה ּברּו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּזה;

ּכל אחר ׁשעֹונין ּכדר ּוברכה, ּברכה ּכל אחר ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ'אמן'
.הּברכֹות ְַָ

.„È;הּסדר על הּתפּלה וגֹומר וכּו', ונרפא' ה' 'רפאנּו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָואֹומר
מקֹום ּבכל עֹוׂשין הּזה וכּסדר ּבחצֹוצרֹות. .ותֹוקעין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ

.ÂËהיּו ּבירּוׁשלים, הּזה הּסדר על מתּפללין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכׁשהיּו
ּכּסדר ּומתּפללין הּמזרח, ׁשער ּכנגד הּבית ּבהר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָמתּכּנסין

אברהם',הּזה את ׁשענה 'מי לֹומר צּבּור ׁשליח ּוכׁשּמּגיע , ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
מן יׂשראל אלהי אלהינּו, אלהים ה' אּתה ּברּו' ְֱֱֱִִִֵֵֵֵַָָָֹֹֹאֹומר:
עֹונין והן יׂשראל'. ּגֹואל ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָהעֹולם
הּכנסת וחּזן ועד'; לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָאחריו:

הכנסת] בית ּתקעּו'![שמש הּכהנים, 'ּתקעּו לּתֹוקעים: ְְְֲִִִִֵַַֹאֹומר
הּמֹורּיה, ּבהר אברהם את ׁשענה 'מי ואֹומר: הּמתּפּלל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוחֹוזר
ּכ ואחר הּזה'; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָהּוא

ותֹוקעין. ּומריעין הּכהנים, ְְְְֲִִִִִַֹּתֹוקעין
.ÊËהּׁשׁש מן ראׁשֹונה ׁשהיא לזֹו, הּׁשנּיה ּבּברכה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

אלהי אלהים, ה' אּתה ּברּו' ּבּה: חֹותם אֹותן, ֱֱִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשּמֹוסיף
זֹוכר ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד העֹולם מן ְְִִֵֵַַָָָָָָָיׂשראל

לע מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' עֹונין: והן ֹולםהּנׁשּכחֹות'. ְְְְְִִֵֵַַָָָ
הריעּו'. אהרן, ּבני 'הריעּו להם: אֹומר הּכנסת וחּזן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹועד';
על ואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה 'מי ואֹומר: צּבּור ׁשליח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוחֹוזר
הּזה'; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַים

ּומריעין ותֹוקעין מריעין, ּכ .ואחר ְְְְְִִִִִַַָ
.ÊÈּובאחת 'ּתקעּו', אֹומר ּבאחת ּוברכה, ּברכה ּכל על ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָוכן

ונמצאּו הּברכֹות; ׁשבע ּכל ׁשּיגמר עד - 'הריעּו' ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומר
מריעין ּופעם ותֹוקעין, ּומריעין ּתֹוקעין ּפעם ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַֹהּכהנים
אּלא זה, סדר עֹוׂשין ואין ּפעמים. ׁשבע - ּומריעין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָותֹוקעין
ּתֹוקעין ׁשם, ּומריעין ּתֹוקעין ּוכׁשהן ּבלבד. הּבית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּבהר

ּובּׁשֹופר ׁשאמרנּו.ּבחצֹוצרֹות ּכמֹו , ְְְֲֶַַַָָ
.ÁÈ- ׁשם אֹותם ׁשּגֹוזרין מקֹום ּכל - האּלּו ּתענּיֹות ְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשבע

ּובֹוכין הּקברֹות, לבית העם ּכל יֹוצאים ׁשּמתּפללין, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאחר
ּכאּלּו מתים אּתם 'הרי ּכלֹומר: ׁשם; לאּומתחּננים אם , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ׁשּגֹוזרין הּצרֹות מּתעניתי ּתענית ּובכל מּדרכיכם'. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתׁשּובּו
מקֹום. ּבכל נעילה ּתפּלת מתּפללין הּצּבּור, ְְְְְִִִִִַַַַָָָעל

.ËÈויפסקּו יֹורדים, יהיּו מתי עד - ּגׁשמים להם ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָירדּו
החרבה הארץ ּבעמק מּׁשּירדּו הּתענית? [שאינההּצּבּור ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּובעבּודהמעובדת] טפחים, ּובּבינֹונית מעובדת]טפח, -]- ְֲִִִֵֶַַַַָ
ׁשלׁש ּבעמקּה ׁשּירדּו טפחים.עד ה ְְְְְִֵֶַָָָָֹ

ה'תשע"ב אייר י"ז רביעי יום

ה ¤¤ּפרק

ׁשם‡. מּפני[במציאות]יׁש ּבהן מתעּנים יׂשראל ׁשּכל ימים, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּדרכי ולפּתח הּלבבֹות לעֹורר ּכדי - ּבהם ׁשארעּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּצרֹות
ּומעׂשה הרעים, למעׂשינּו זּכרֹון זה ויהיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּתׁשּובה.
אֹותן ולנּו להם ׁשּגרם עד - עּתה ּכמעׂשינּו ׁשהיה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאבֹותינּו
ׁשּנאמר: להיטיב, נׁשּוב אּלּו, ּדברים ׁשּבזכרֹון ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּצרֹות;

אבֹותם". עֹון ואת עֹונם את ְְְֲֲֲִֶֶַָָ"והתוּדּו
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ּבן·. ּגדליה נהרג ׁשּבֹו - ּבתׁשרי ׁשלׁשה יֹום הן: ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּלּו
ּגלּותם להתם וסּבב הּנׁשארת, יׂשראל ּגחלת ונכּבת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחיקם,

כשנהרג] גלו ּבבל[- מל סמ ׁשּבֹו - ּבטבת ועׂשירי ;ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּובמצֹוק; ּבמצֹור והביאּה ירּוׁשלים, על הרׁשע ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָָנבּוכדנאּצר
נׁשּתּברּו - ּבֹו ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבתּמּוז, עׂשר ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָוׁשבעה
ירּוׁשלים והבקעה ראׁשֹון, מּבית הּתמיד ּובטל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּלּוחֹות,

ספר הרׁשע אּפֹוסטֹומֹוס וׂשרף ׁשני, והעמידּבחרּבן ּתֹורה, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּבהיכל. ֵֶֶַָצלם

ּבֹו‚. ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבאב, יׂשראלותׁשעה על נגזר - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
ּובּׁשנּיה; ּבראׁשֹונה, הּבית וחרב לארץ; יּכנסּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבּמדּבר

ּתֹור ּובית ּגדֹולה עיר ביתר]ונלּכדה ּבּה[- והיּו ׁשמּה, היה ְְְְְְִִֵָָָָָָָ
ּגדֹול מל להם והיה מּיׂשראל, ּורבבֹות כוזיבא]אלפים ,[בן ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

ונפל הּמׁשיח, הּמל ׁשהּוא החכמים ּוגדֹולי יׂשראל ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָודּמּו
חרּבן ּכמֹו ּגדֹולה צרה והיתה ּכּלם, ונהרגּו ּגֹוים ְְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָֻֻּביד
טֹורנֹוסרֹופֹוס חרׁש לפרענּות, הּמּוכן ּבּיֹום ּובֹו ְְְְְִַַַַָָָָֻהּמקּדׁש;
- "צּיֹון לקּים סביביו, ואת ההיכל את אדֹום מּמלכי ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרׁשע

תחרׁש". ֵֵֶָָׂשדה
ּבּקּבלה:„. מפרׁשין הן הרי - האּלּו הּצֹומֹות ימי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹוארּבעת

העׂשירי" וצֹום הּׁשביעי וצֹום החמיׁשי וצֹום הרביעי ."צֹום ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָ
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה זה - הרביעי ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹצֹום
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבאב, ּתׁשעה זה - החמיׁשי וצֹום ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹהרביעי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתׁשרי, ׁשלׁשה זה - הּׁשביעי וצֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהחמיׁשי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבטבת, עׂשרה זה - העׂשירי וצֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשביעי;

ֲִִָהעׂשירי.
להתעּנֹות‰. אּלּו, ּבזמּנים יׂשראל ּכל עׂשרונהגּו ּבׁשלׁשה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹ

"ּדברי ׁשּנאמר: המן, ּבימי ׁשּנתעּנּו לּתענית זכר ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבאדר,
להיֹותהּצמֹות ּבאדר עׂשר ׁשלׁשה חל ואם וזעקתם". ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָֹֹ

אבל עׂשר. אחד ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ּומתעּנין מקּדימין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת,
אֹותֹו ּדֹוחין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּצֹומֹות ימי מארּבעה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
ׁשּבת. ּבערב מתעּנין ׁשּבת, ּבערב להיֹות חל הּׁשּבת; ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלאחר
ּתפּלת מתּפללין ולא מתריעין אין האּלּו, הּצֹומֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹּובכל
מׁשה". ּב"ויחל ּומנחה ׁשחרית ּבּתֹורה קֹורין אבל ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹנעילה;

ּבאב. מּתׁשעה חּוץ ּבּלילה, וׁשֹותין אֹוכלים ְְְְְְִִִִַַָָָָֻּובכּלן
.Âוׁשּבת ּבׂשמחה. ממעטין אב, ׁשחל[שבוע]מּׁשּיּכנס ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּכלי וללּבׁש ּולכּבס לסּפר אסּור ּבתֹוכּה, להיֹות ּבאב ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתׁשעה
לכּבס ואפּלּו הּתענית; ׁשּיעבר עד ּפׁשּתן, ּכלי אפּלּו ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹמגהץ,
ׁשּלא יׂשראל, נהגּו ּוכבר אסּור. הּתענית, לאחר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּולהּניח
ׁשּיעבר עד לּמרחץ, יּכנסּו ולא זֹו, ּבׁשּבת ּבׂשר ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלאכל
החדׁש מראׁש הּׁשחיטה לבּטל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּתענית;

הּתענית. ֲִַַַעד
.Êאּלא אֹוכלין ואין ּדבר, לכל ּכיֹומֹו לילֹו - ּבאב ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָּתׁשעה

הּכּפּורים ּכיֹום אסּור ׁשּלֹו, הּׁשמׁשֹות ּובין יֹום; ולאמּבעֹוד . ְְְְִִִֵֶַַָָֹ
יין יׁשּתה ולא ּבׂשר אבל[ישן]יאכל ּבּה; הּמפסיק ּבּסעּודה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹֹ

ואֹוכל ּפחֹות, אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מּגּתֹו יין הּוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשֹותה
ׁשני יאכל ולא יתר. אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מליח ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּבׂשר

ְִִַּתבׁשילין.

.Áאחר ּבאב ּתׁשעה ערב ׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
מפסיק ׁשהּוא ּפי על אף - חצֹות קדם סעד אם אבל ְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָֹחצֹות;

ּׁשּירצה מה ּכל אֹוכל להיֹותּבּה, ׁשחל ּבאב ּתׁשעה וערב . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
אפּלּו ׁשלחנֹו על ּומעלה צרּכֹו, ּכל וׁשֹותה אֹוכל - ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻּבׁשּבת
ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל עצמֹו ּבאב ּתׁשעה וכן ׁשלמה; ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹּכסעּודת

ּכלּום. מחּסר ְְֵֵַאינֹו
.Ë.מּדי יֹותר לסּבל יכֹולין ׁשאינן העם, ּכל מּדת היא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹזֹו

ּבאב ּתׁשעה ערב - מּדתן היתה ּכ הראׁשֹונים, חסידים ְְְֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָָָָאבל
ּבמים וׁשֹורּה ּבמלח, חרבה ּפת לבּדֹו לאדם לֹו מביאים ,היּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשל קיתֹון עליה וׁשֹותה ואֹוכלּה; לכירים ּתּנּור ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָויֹוׁשב
וכזה לפניו. מּטל ׁשּמתֹו ּכמי ּובכּיה, ּובׁשּממֹון ּבדאגה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻמים
אכלנּו לא ּומּימינּו מּזה; קרֹוב אֹו לעׂשֹות, לחכמים ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹראּוי

עדׁשים ׁשל אפּלּו ּתבׁשיל, ּבאב ּתׁשעה ּכןערב אם אּלא , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבׁשּבת. ְַָָָהיה

.Èּומׁשלימֹות מתעּנֹות ּומניקֹות, הצום]עּברֹות סיום עד -] ְְְִִִַַָֻ
ואפּלּו ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין ּברחיצה ואסּור ּבאב. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּבתׁשעה
ּובנעילת ּתענּוג, ׁשל ּבסיכה ואסּור ּבּמים; אצּבעֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָלהֹוׁשיט
ׁשּנהגּו ּומקֹום הּכּפּורים. ּכיֹום - הּמּטה ּובתׁשמיׁש ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָהּסנּדל,
לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום עֹוׂשין; מלאכה, ּבֹו ְֲֲֲִֶֶַַָָָָֹלעׂשֹות
ואמרּו ּבֹו. ּבטלין חכמים ּתלמידי מקֹום, ּובכל עֹוׂשין. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָאינן
ּברכה. סימן רֹואה אינֹו מלאכה, ּבֹו העֹוׂשה ׁשּכל ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָחכמים,

.‡Èּבאב ּבתׁשעה ׁשלֹום לזה זה נֹותנין אין חכמים ,ּתלמידי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּדוים יֹוׁשבין נתן[מצטערים]אּלא ואם ּכאבלים; נאנחים, ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ראׁש. וכבד רפה ּבׂשפה לֹו מחזירים ׁשלֹום, הארץ עם ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹלהם
אֹו ּבּנביאים אֹו ּבּתֹורה ּבאב ּבתׁשעה לקרֹות ְְְְְְִִִִַַָָָָואסּור
ואינֹו ּובהּגדֹות; ּובּתלמּוד ּובהלכֹות ּובּמׁשנה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָּבּכתּובים,
ׁשּבירמיה. הרעים ּובּדברים ּובקינֹות, ּבאּיֹוב, אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָקֹורא
ׁשּלא נֹוהגין חכמים ּומקצת ּבֹו. ּבטלין רּבן ּבית ׁשל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹותינֹוקֹות

ּבראׁש. ּתפּלין ּבֹו ְְִִִַָָֹלהניח
.·Èחכמי ּתּקנּו הּמקּדׁש, ּבית הּדֹור,מּׁשחרב ּבאֹותֹו ׁשהיּו ם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּומכּיר מסּיד ּבנין לעֹולם ּבֹונין ציורים]ׁשאין ּכבנין[מצוייר ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֻֻ
אּמה מקֹום ּומׁשּיר ּבסיד, וסד ּבטיט, ּביתֹו טח אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהּמלכים,
מסּידת חצר והּלֹוקח סיד. ּבלא הּפתח ּכנגד אּמה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻעל

ּכחזקתּה היא הרי גוי]ּומכּירת, אֹותֹו[שעשאה מחּיבים ואין , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻ
הּכתלים. ְְִִַָֹלקלף

.‚È,לאֹורחים סעּודה לעׂשֹות ׁשלחן ׁשהעֹור התקינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֻוכן
הּקערֹות מן קערה ּבלא ּפנּוי מקֹום ּומּניח מעט, מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמחּסר
הּכסף ּתכׁשיטיה עֹוׂשה ּוכׁשהאּׁשה ׁשם. לתת ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהראּויֹות
ׁשּלא ּכדי ּבהן, ׁשּנֹוהגת הּתכׁשיט מּמיני מין מׁשּירת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּזהב,
ונֹותן מקלה אפר לֹוקח נֹוׂשא, ּוכׁשהחתן ׁשלם. ּתכׁשיט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָיהיה
לזּכר ּכדי הּדברים, אּלּו וכל הּתפּלין. הנחת מקֹום ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹּבראׁשֹו

ימיני.ירּוׁשלים ּתׁשּכח ירּוׁשלים, ,אׁשּכח "אם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
את אעלה לא אם אזּכרכי, לא אם לחּכי, לׁשֹוני ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַֹֹּתדּבק

ׂשמחתי". ראׁש על ְְִִִַַָָֹירּוׁשלים
.„Èזמר מיני וכל ּכּלם; ׁשיר, ּבכלי לנּגן ׁשּלא ּגזרּו וכלוכן , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

לׁשמען, ואסּור ּבהן, לׂשמח אסּור - ׁשיר ׁשל קֹול ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמׁשמיעי
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ּבן·. ּגדליה נהרג ׁשּבֹו - ּבתׁשרי ׁשלׁשה יֹום הן: ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּלּו
ּגלּותם להתם וסּבב הּנׁשארת, יׂשראל ּגחלת ונכּבת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחיקם,

כשנהרג] גלו ּבבל[- מל סמ ׁשּבֹו - ּבטבת ועׂשירי ;ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּובמצֹוק; ּבמצֹור והביאּה ירּוׁשלים, על הרׁשע ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָָנבּוכדנאּצר
נׁשּתּברּו - ּבֹו ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבתּמּוז, עׂשר ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָוׁשבעה
ירּוׁשלים והבקעה ראׁשֹון, מּבית הּתמיד ּובטל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּלּוחֹות,

ספר הרׁשע אּפֹוסטֹומֹוס וׂשרף ׁשני, והעמידּבחרּבן ּתֹורה, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּבהיכל. ֵֶֶַָצלם

ּבֹו‚. ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבאב, יׂשראלותׁשעה על נגזר - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
ּובּׁשנּיה; ּבראׁשֹונה, הּבית וחרב לארץ; יּכנסּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבּמדּבר

ּתֹור ּובית ּגדֹולה עיר ביתר]ונלּכדה ּבּה[- והיּו ׁשמּה, היה ְְְְְְִִֵָָָָָָָ
ּגדֹול מל להם והיה מּיׂשראל, ּורבבֹות כוזיבא]אלפים ,[בן ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

ונפל הּמׁשיח, הּמל ׁשהּוא החכמים ּוגדֹולי יׂשראל ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָודּמּו
חרּבן ּכמֹו ּגדֹולה צרה והיתה ּכּלם, ונהרגּו ּגֹוים ְְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָֻֻּביד
טֹורנֹוסרֹופֹוס חרׁש לפרענּות, הּמּוכן ּבּיֹום ּובֹו ְְְְְִַַַַָָָָֻהּמקּדׁש;
- "צּיֹון לקּים סביביו, ואת ההיכל את אדֹום מּמלכי ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרׁשע

תחרׁש". ֵֵֶָָׂשדה
ּבּקּבלה:„. מפרׁשין הן הרי - האּלּו הּצֹומֹות ימי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹוארּבעת

העׂשירי" וצֹום הּׁשביעי וצֹום החמיׁשי וצֹום הרביעי ."צֹום ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָ
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה זה - הרביעי ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹצֹום
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבאב, ּתׁשעה זה - החמיׁשי וצֹום ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹהרביעי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתׁשרי, ׁשלׁשה זה - הּׁשביעי וצֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהחמיׁשי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבטבת, עׂשרה זה - העׂשירי וצֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשביעי;

ֲִִָהעׂשירי.
להתעּנֹות‰. אּלּו, ּבזמּנים יׂשראל ּכל עׂשרונהגּו ּבׁשלׁשה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹ

"ּדברי ׁשּנאמר: המן, ּבימי ׁשּנתעּנּו לּתענית זכר ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבאדר,
להיֹותהּצמֹות ּבאדר עׂשר ׁשלׁשה חל ואם וזעקתם". ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָֹֹ

אבל עׂשר. אחד ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ּומתעּנין מקּדימין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת,
אֹותֹו ּדֹוחין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּצֹומֹות ימי מארּבעה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
ׁשּבת. ּבערב מתעּנין ׁשּבת, ּבערב להיֹות חל הּׁשּבת; ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלאחר
ּתפּלת מתּפללין ולא מתריעין אין האּלּו, הּצֹומֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹּובכל
מׁשה". ּב"ויחל ּומנחה ׁשחרית ּבּתֹורה קֹורין אבל ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹנעילה;

ּבאב. מּתׁשעה חּוץ ּבּלילה, וׁשֹותין אֹוכלים ְְְְְְִִִִַַָָָָֻּובכּלן
.Âוׁשּבת ּבׂשמחה. ממעטין אב, ׁשחל[שבוע]מּׁשּיּכנס ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּכלי וללּבׁש ּולכּבס לסּפר אסּור ּבתֹוכּה, להיֹות ּבאב ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתׁשעה
לכּבס ואפּלּו הּתענית; ׁשּיעבר עד ּפׁשּתן, ּכלי אפּלּו ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹמגהץ,
ׁשּלא יׂשראל, נהגּו ּוכבר אסּור. הּתענית, לאחר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּולהּניח
ׁשּיעבר עד לּמרחץ, יּכנסּו ולא זֹו, ּבׁשּבת ּבׂשר ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלאכל
החדׁש מראׁש הּׁשחיטה לבּטל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּתענית;

הּתענית. ֲִַַַעד
.Êאּלא אֹוכלין ואין ּדבר, לכל ּכיֹומֹו לילֹו - ּבאב ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָּתׁשעה

הּכּפּורים ּכיֹום אסּור ׁשּלֹו, הּׁשמׁשֹות ּובין יֹום; ולאמּבעֹוד . ְְְְִִִֵֶַַָָֹ
יין יׁשּתה ולא ּבׂשר אבל[ישן]יאכל ּבּה; הּמפסיק ּבּסעּודה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹֹ

ואֹוכל ּפחֹות, אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מּגּתֹו יין הּוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשֹותה
ׁשני יאכל ולא יתר. אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מליח ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּבׂשר

ְִִַּתבׁשילין.

.Áאחר ּבאב ּתׁשעה ערב ׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
מפסיק ׁשהּוא ּפי על אף - חצֹות קדם סעד אם אבל ְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָֹחצֹות;

ּׁשּירצה מה ּכל אֹוכל להיֹותּבּה, ׁשחל ּבאב ּתׁשעה וערב . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
אפּלּו ׁשלחנֹו על ּומעלה צרּכֹו, ּכל וׁשֹותה אֹוכל - ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻּבׁשּבת
ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל עצמֹו ּבאב ּתׁשעה וכן ׁשלמה; ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹּכסעּודת

ּכלּום. מחּסר ְְֵֵַאינֹו
.Ë.מּדי יֹותר לסּבל יכֹולין ׁשאינן העם, ּכל מּדת היא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹזֹו

ּבאב ּתׁשעה ערב - מּדתן היתה ּכ הראׁשֹונים, חסידים ְְְֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָָָָאבל
ּבמים וׁשֹורּה ּבמלח, חרבה ּפת לבּדֹו לאדם לֹו מביאים ,היּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשל קיתֹון עליה וׁשֹותה ואֹוכלּה; לכירים ּתּנּור ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָויֹוׁשב
וכזה לפניו. מּטל ׁשּמתֹו ּכמי ּובכּיה, ּובׁשּממֹון ּבדאגה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻמים
אכלנּו לא ּומּימינּו מּזה; קרֹוב אֹו לעׂשֹות, לחכמים ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹראּוי

עדׁשים ׁשל אפּלּו ּתבׁשיל, ּבאב ּתׁשעה ּכןערב אם אּלא , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבׁשּבת. ְַָָָהיה

.Èּומׁשלימֹות מתעּנֹות ּומניקֹות, הצום]עּברֹות סיום עד -] ְְְִִִַַָֻ
ואפּלּו ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין ּברחיצה ואסּור ּבאב. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּבתׁשעה
ּובנעילת ּתענּוג, ׁשל ּבסיכה ואסּור ּבּמים; אצּבעֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָלהֹוׁשיט
ׁשּנהגּו ּומקֹום הּכּפּורים. ּכיֹום - הּמּטה ּובתׁשמיׁש ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָהּסנּדל,
לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום עֹוׂשין; מלאכה, ּבֹו ְֲֲֲִֶֶַַָָָָֹלעׂשֹות
ואמרּו ּבֹו. ּבטלין חכמים ּתלמידי מקֹום, ּובכל עֹוׂשין. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָאינן
ּברכה. סימן רֹואה אינֹו מלאכה, ּבֹו העֹוׂשה ׁשּכל ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָחכמים,

.‡Èּבאב ּבתׁשעה ׁשלֹום לזה זה נֹותנין אין חכמים ,ּתלמידי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּדוים יֹוׁשבין נתן[מצטערים]אּלא ואם ּכאבלים; נאנחים, ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ראׁש. וכבד רפה ּבׂשפה לֹו מחזירים ׁשלֹום, הארץ עם ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹלהם
אֹו ּבּנביאים אֹו ּבּתֹורה ּבאב ּבתׁשעה לקרֹות ְְְְְְִִִִַַָָָָואסּור
ואינֹו ּובהּגדֹות; ּובּתלמּוד ּובהלכֹות ּובּמׁשנה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָּבּכתּובים,
ׁשּבירמיה. הרעים ּובּדברים ּובקינֹות, ּבאּיֹוב, אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָקֹורא
ׁשּלא נֹוהגין חכמים ּומקצת ּבֹו. ּבטלין רּבן ּבית ׁשל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹותינֹוקֹות

ּבראׁש. ּתפּלין ּבֹו ְְִִִַָָֹלהניח
.·Èחכמי ּתּקנּו הּמקּדׁש, ּבית הּדֹור,מּׁשחרב ּבאֹותֹו ׁשהיּו ם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּומכּיר מסּיד ּבנין לעֹולם ּבֹונין ציורים]ׁשאין ּכבנין[מצוייר ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֻֻ
אּמה מקֹום ּומׁשּיר ּבסיד, וסד ּבטיט, ּביתֹו טח אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהּמלכים,
מסּידת חצר והּלֹוקח סיד. ּבלא הּפתח ּכנגד אּמה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻעל

ּכחזקתּה היא הרי גוי]ּומכּירת, אֹותֹו[שעשאה מחּיבים ואין , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻ
הּכתלים. ְְִִַָֹלקלף

.‚È,לאֹורחים סעּודה לעׂשֹות ׁשלחן ׁשהעֹור התקינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֻוכן
הּקערֹות מן קערה ּבלא ּפנּוי מקֹום ּומּניח מעט, מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמחּסר
הּכסף ּתכׁשיטיה עֹוׂשה ּוכׁשהאּׁשה ׁשם. לתת ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהראּויֹות
ׁשּלא ּכדי ּבהן, ׁשּנֹוהגת הּתכׁשיט מּמיני מין מׁשּירת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּזהב,
ונֹותן מקלה אפר לֹוקח נֹוׂשא, ּוכׁשהחתן ׁשלם. ּתכׁשיט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָיהיה
לזּכר ּכדי הּדברים, אּלּו וכל הּתפּלין. הנחת מקֹום ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹּבראׁשֹו

ימיני.ירּוׁשלים ּתׁשּכח ירּוׁשלים, ,אׁשּכח "אם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
את אעלה לא אם אזּכרכי, לא אם לחּכי, לׁשֹוני ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַֹֹּתדּבק

ׂשמחתי". ראׁש על ְְִִִַַָָֹירּוׁשלים
.„Èזמר מיני וכל ּכּלם; ׁשיר, ּבכלי לנּגן ׁשּלא ּגזרּו וכלוכן , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

לׁשמען, ואסּור ּבהן, לׂשמח אסּור - ׁשיר ׁשל קֹול ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמׁשמיעי
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ׁשּנאמר: אסּורה, - הּיין על ּבּפה ׁשירה ואפּלּו החרּבן. ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻמּפני
יין" יׁשּתּו לא ּדברי"ּבּׁשיר, לֹומר יׂשראל, ּכל נהגּו ּוכבר ; ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹ

הּיין. על ּבהן וכּיֹוצא לאל הֹודאֹות ׁשל ׁשיר אֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּתׁשּבחֹות
.ÂËעטרֹות על ּגזרּו ּכ כתר]ואחר מין ּכלל[- חוקחתנים -] ְְְְֲִַַַַָָָָ

ּכלילותקנה] ׁשּום ּבראׁשֹו החתן יּניח ׁשּלא כתר]: -], ְְִִֶֶַַָָֹֹ
על ּגזרּו וכן העטרה". והרים הּמצנפת, "הסיר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:

ּגדיל ׁשל אבל זהב; אֹו ּכסף היּו אם ּכּלֹות, נחושת]עטרֹות -], ְְֲִִֶֶֶַַָָָָ
לּכּלה. ֶֶַַָֻמּתרת

.ÊËהיּו קדׁש "ערי אֹומר: - ּבחרּבנן יהּודה ערי ׁשראה ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָָֻמי
קדׁשנּומדּבר" "ּבית אֹומר: - ּבחרּבנּה ירּוׁשלים ראה וקֹורע. , ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻ

הּצֹופים; מן לקרע? חּיב ּומהיכן וקֹורע. וגֹו'", ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹותפארּתנּו
ּתחּלה, ּבּמקּדׁש ּפגע ואם אחר. קרע קֹורע לּמקּדׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּוכׁשּיּגיע
על ּומֹוסיף הּמקּדׁש, על קֹורע - הּמדּבר מּדר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכׁשּיבֹוא

ְִַָירּוׁשלים.
.ÊÈמעּמד ּבידֹו קֹורע ּכּלן, האּלּו הּקרעים ּכלּכל וקֹורע ; ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָֻֻ

מאחה ואינֹו לּבֹו. את ׁשּיגּלה עד ׁשעליו, קרעים[תופר]ּכסּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ללקטן למללן לׁשללן הּוא רּׁשאי אבל לעֹולם, תפירותאּלּו -] ְְְְְְְֲֵַַָָָָָָָָ

סּלמֹותחלשות] ּכמין ישרה]ּולתפרן שאינה תפירה -]. ְְְִָָָֻ
.ÁÈׁשלׁשים ּתֹו אם - ּובא הֹול לירּוׁשלים, ּובא הֹול ְִִִִֵֵַָָָָָֹהיה

חֹוזר יֹום, ׁשלׁשים לאחר ואם אחר; קרע קֹורע אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַֹיֹום,
.וקֹורע ְֵַ

.ËÈהּמׁשיח לימֹות לּבטל עתידים האּלּו, הּצֹומֹות ולאּכל ; ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ׂשׂשֹון וימי טֹובים ימים להיֹות עתידים ׁשהם אּלא ְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָעֹוד,
וצֹום הרביעי צֹום צבאֹות, ה' אמר "ּכה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹוׂשמחה,
יהּודה לבית יהיה העׂשירי וצֹום הּׁשביעי וצֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָהחמיׁשי
אהבּו". והּׁשלֹום והאמת טֹובים; ּולמעדים ּולׂשמחה, ְְְְְְֱֱֲִִִֶַָָָָָֹלׂשׂשֹון

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dMpge dNbn zFkld¦§§¦¨©£ª¨
מן ואינן סֹופרים, מּדברי עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵָָָיׁש

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָהּמנין.

א ּפרק
הלכותמגילהוחנוכה

¤¤

סֹופרים;‡. מּדברי עׂשה מצות ּבזמּנּה, הּמגּלה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָקריאת
נביאים ּתּקנת ׁשהיא ידּועים, חּיביםוהּדברים והּכל . ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹ

מׁשחררין; ועבדים וגרים, ונׁשים, אנׁשים, - ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָָֻּבקריאתּה
ּבעבֹודתם, ּכהנים ואפּלּו לקרֹותּה. הּקטּנים את ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֹּומחּנכין
מבּטלים וכן מגּלה; מקרא לׁשמע ּובאין עבֹודתם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹמבּטלין
ׁשל מצוֹות לׁשאר וחמר קל - מגּלה למקרא ּתֹורה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּתלמּוד
ׁשּנדחה ּדבר ל ואין מגּלה. מקרא מּפני נדחין ׁשּכּלן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻּתֹורה,
ׁשהּפֹוגע קֹוברין; לֹו ׁשאין מּמת חּוץ מּפניו, מגּלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמקרא

קֹורא. ּכ ואחר ּתחּלה, קֹוברֹו - ְְְִֵַַָָּבֹו
ידי·. יצא - הּקֹורא מן הּׁשֹומע ואחד הּקֹורא, ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

לפיכ,;חֹובתֹו ּבקריאתּה. חּיב ׁשהּוא מּמי ׁשּיׁשמע והּוא, ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ
יצא. לא מּמּנּו הּׁשֹומע - ׁשֹוטה אֹו קטן הּקֹורא היה ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאם

ּכּלּה‚. את לקרֹות ּובּיֹום;מצוה ּבּלילה, לקרֹותּה ּומצוה . ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ
לקריאת ּכׁשר הּיֹום וכל הּלילה, לקריאת ּכׁשר הּלילה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָוכל

אלהינּוהּיֹום ה' אּתה ּברּו' ּבּלילה: קריאתּה קדם ּומבר . ְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
מקרא על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָמל
נּסים ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמגּלה';
אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּזה'; ּבּזמן ההם ּבּימים ְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלאבֹותינּו
ּובּיֹום, הּזה'. לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָמל
אחריה, לבר ׁשּנהגּו ּומקֹום 'ׁשהחינּו'. ּומבר חֹוזר ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאינֹו
את הרב האל העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמבר
לנּו והּנפרע נקמתנּו את והּנֹוקם ּדיננּו, את והּדן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָריבנּו
ה', אּתה ּברּו נפׁשנּו; אֹויבי לכל ּגמּול והמׁשּלם ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָמּצרינּו,
הּמֹוׁשיע'. האל צריהם, מּכל יׂשראל לעּמֹו הּנפרע ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהאל

לּה„. ּתּקנּו הרּבה זמּנים קריאתּה? זמן הּוא ,איזה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
מדינה"ּבזמּניהם";ׁשּנאמר: ּכל קריאתּה: זמּני הם ואּלּו ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבין ּבארץ ּבין נּון, ּבן יהֹוׁשע מימי חֹומה מּקפת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻׁשהיתה
קֹורין חֹומה, עכׁשו לּה ׁשאין ּפי על אף - לארץ ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבחּוצה
וכל .'ּכר' הּנקראת היא זֹו, ּומדינה לאדר; עׂשר ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָּבחמּׁשה
ּפי על אף יהֹוׁשע, ּבימֹות חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמדינה
ּומדינה עׂשר; ּבארּבעה קֹוראין - עּתה חֹומה מּקפת ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיא

'עיר'. הּנקראת היא ְִִִֵַזֹו,
ּבימי‰. חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ּפי על אף - הּבירה ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּוׁשן

הּנס היה ׁשּבּה עׂשר; ּבחמּׁשה קֹוראין נּון, ּבן ,יהֹוׁשע ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
ּבימי הּדבר ּתלּו ולּמה ּבֹו". עׂשר ּבחמּׁשה "ונֹוח ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
חרבה ׁשהיתה יׂשראל לארץ ּכבֹוד לחלק ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻיהֹוׁשע?
ּכאּלּו ויחׁשבּו ׁשּוׁשן, ּכבני קֹוראין ׁשּיהיּו ּכדי הּזמן, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּבאֹותֹו
והיּו הֹואיל חרבין, עּתה ׁשהם ּפי על אף מּקפין, ּכרּכין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהם
זה. ּבנס יׂשראל לארץ זּכרֹון ויהיה יהֹוׁשע; ּבימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻמּקפין

.Âּבׁשני אּלא ּכנסּיֹות ּבבּתי מתקּבצים ׁשאינם הּכפרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני
הּכניסה ּביֹום וקֹוראים מקּדימין ׁשּיהיּו להם ּתּקנּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָּובחמיׁשי,

בו] שמתכנסים יום להיֹות[- עׂשר ארּבעה חל אם ּכיצד? .ְְִִֵַַָָָָָ
ּביֹום להיֹות חל ואם ּבּיֹום; ּבֹו קֹוראין ּבחמיׁשי, אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵַַָּבׁשני
אֹו ּבׁשני וקֹוראין מקּדימין וחמיׁשי, מּׁשני חּוץ ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַאחר

עׂשר. לארּבעה הּסמּו ְְֲִִַַַָָָָָּבחמיׁשי
.Êמקּדימין - ּבּׁשּבת ּבאחד להיֹות עׂשר ארּבעה חל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכיצד?

ּבׁשליׁשי להיֹות חל עׂשר; אחד יֹום ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָוקֹוראין
ּברביעי להיֹות חל עׂשר; ׁשלׁשה יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין -ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

עׂשר ׁשנים יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין ׁשּמקּדימין- אּלּו וכל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּבפחֹות אֹותּה קֹוראין אין עׂשר, ארּבעה קדם ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹוקֹוראין

ֲֵָָמעׂשרה.
.Áנכנסיןּכפ ׁשאין אין[מתכנסים]ר ּובחמיׁשי, ּבׁשני ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ

עׂשרה ּבּה ׁשאין עיר וכל עׂשר. ּבארּבעה אּלא אֹותּה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָקֹוראין
ּככפר, היא הרי - צּבּור לצרכי הּכנסת ּבבית קבּועין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבטלנין
ּבני עׂשרה ּבעיר אין ואם הּכניסה; ּביֹום וקֹוראין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָּומקּדימין

קלקלתֹו ּתּקנתֹו היאאדם, המצומצמת האנשים כמות -] ְַַָָָָָָ
בי"ד] לקרוא ואיןהגורמת ּגדֹולה, עיר ּכאנׁשי הם והרי ,ְְְְֲִֵֵֵֵַַָ

עׂשר. ּבארּבעה אּלא ְְְִֶַָָָָָקֹוראין
.Ë?הּכניסה ּביֹום וקֹוראין ׁשּמקּדימין אמּורים, ּדברים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָּבּמה

אין - הּזה ּבּזמן אבל מלכּות. ליׂשראל להם ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבזמן
ויֹום עׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנּה, אּלא אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָקֹוראין
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ּבארּבעה קֹוראין עירֹות, ּובני ּכפרים ּבני עׂשר: ְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָחמּׁשה
עׂשר ּבחמּׁשה קֹוראין ּכרּכין, ּובני .עׂשר; ְְְֲִִִֵַַָָָָָ

.Èלכר ׁשהל עיר המוקפת]ּבן לעיר[עיר ׁשהל ּכר ּובן , ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ולא ונתעּכב קריאה ּבזמן למקֹומֹו לחזר ּדעּתֹו היתה אם -ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹ
לאחר אּלא לחזר ּבדעּתֹו היה לא ואם ּכמקֹומֹו; קֹורא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹחזר,
וכל ,ּוכר ׁשם. ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי עם קֹורא הּקריאה, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָזמן
על יתר ּביניהם אין אם - עּמֹו הּנראה וכל לֹו, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּסמּו

,ּככר זה הרי - אּמה עׂשר.אלּפים ּבחמּׁשה וקֹוראין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
.‡Èחֹומה מּקפת היתה אם ידּוע ואין ספק, ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻעיר

ּבׁשני קֹוראין - הּקפה ּכן אחר אֹו נּון, ּבן יהֹוׁשע ְְְְִִִִֵֵַַַָֻֻּבימֹות
ּובליליהן; עׂשר, וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּימים,
זמן והּוא הֹואיל ּבלבד, עׂשר ּבארּבעה קריאתּה על ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָּומברכין

העֹולם. לרב ְְִָָָָֹקריאתּה
.·Èאת ּדין ּבית עּברּו ּכ ואחר ּבאדר, הּמגּלה את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָקראּו

ּבזמּנּה הּׁשני, ּבאדר אֹותּה וקֹוראין חֹוזרין - .הּׁשנה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
.‚Èיּטלּנה ׁשּמא ּגזרה, - ּבׁשּבת הּמגּלה את קֹוראין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין

ארּבע ויעבירּנה לקרֹותּה, ּבקי ׁשהּוא מי אצל ויל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבידֹו,
הּכל ואין ּבקריאתּה, חּיבים ׁשהּכל הרּבים; ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹאּמֹות

ּבקריאתּה ּבׁשּבת,ּבקיאין קריאתּה זמן חל אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָ
ודֹורׁשין וׁשֹואלין הּׁשּבת; קדם אֹותּה וקֹוראין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמקּדימין
ּפּורים. ׁשהּוא להזּכיר ּכדי ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפּורים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָּבהלכֹות

.„Èּבני - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכיצד?
מ קֹוראיםעירֹות ּכרּכים ּובני ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין קּדימין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּבּׁשּבת ּבאחד -ּבזמּנם ּבׁשּבת להיֹות עׂשר חמּׁשה יֹום חל . ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָ
ארּבעה יֹום ׁשהּוא ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין מקּדימין ּכרּכים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבני
ונמצאּו זמּנם, ׁשהּוא ּבּיֹום, ּבֹו קֹוראין עירֹות ּובני ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָעׂשר;

עׂשר. ּבארּבעה קֹוראין ְְְִַַָָָָֹהּכל

ב ¤¤ּפרק

למפרע‡. הּמגּלה את אחרוניםהּקֹורא פסוקים [הקדים ְְְִֵֵֶַַַַָ
ּפסּוקלראשונים] וקרא אחד, ּפסּוק וׁשכח קרא יצא. לא ,ְְֶַָָָָָָָָָָֹ

ׁשליׁשי ּפסּוק וקרא וחזר ׁשּׁשכח, ּפסּוק וקרא וחזר לֹו, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני
ּכיצד אּלא למפרע; אחד ּפסּוק ׁשּקרא מּפני יצא, לא -ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּסדר. על וקֹורא ׁשּׁשכח, ׁשני מּפסּוק מתחיל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה?

חציּה·. 'אקרא יאמר: לא - חציּה ׁשּקראּו צּבּור ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹמצא
ׁשּזה ראׁשֹון'; חציּה ואקרא ואחזר הּצּבּור, עם ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹהאחרֹון

הּסדר על סֹוף ועד מּתחּלה קֹורא אּלא למפרע. קראקֹורא . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
את לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על אף - וקרא וחזר מעט, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוׁשהה

יצא. הּסדר, על וקרא הֹואיל - ְִֵֶַַָָָָָֻּכּלּה
חֹובתֹו‚. ידי יצא לא ּפה, על הּמגּלה את הּלֹועזהּקֹורא . ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

זרה] בשפה מדבר ּבלׁשֹון[- הּכתּובה הּמגּלה את ְְְִִֶֶַַַָָָׁשּׁשמע
ׁש ּפי על אף - הּקדׁש ּובכתב הןהּקדׁש, מה יֹודע אינֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹ

ּוׁשמעּה יונית ּכתּובה היתה אם וכן חֹובתֹו. ידי יצא ְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָָָאֹומרין,
עברי. הּׁשֹומע היה ואפּלּו מּכיר, ׁשאינֹו ּפי על אף יצא, -ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּתרּגּום„. ּכתּובה אחרת[ארמית]היתה ּבלׁשֹון אֹו , ְְְְֶֶַַָָָָ
אּלא ּבקריאתּה, חֹובתֹו ידי יצא לא - הּגֹוים ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמּלׁשֹונֹות
ּבכתב ּכתּובה ׁשּתהיה והּוא, ּבלבד; לׁשֹון אֹותּה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהּמּכיר

ּוקראּה עברי, ּבכתב ּכתּובה היתה אם אבל לׁשֹון. ְְְְְֲִִִִָָָָָָָָָאֹותּה
וכיון ּפה, על קֹורא זה ׁשּנמצא יצא; לא - לארּמי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹארמית

מּמּנּו. הּׁשֹומע יצא לא חֹובה, ידי הּקֹורא יצא ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
היה‰. ּכיצד? יצא. לא ּכּונה, ּבלא הּמגּלה את ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּקֹורא

ּדֹורׁשּה אֹו ודורש]ּכֹותבּה, מּגיהּה[קורא אֹו אם[בודקה], - ְְִִַָָָ
יצא. לא לּבֹו, ּכּון לא ואם יצא; זֹו, ּבקריאה לצאת לּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֵָָָָָָֹֹּכּון
יצא. ּבׁשנה, נרּדם ולא הֹואיל - מתנמנם והּוא ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹקרא,

.Â?יצא ּבכתיבתּה לּבֹו ׁשהמכּון אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
מּמּנּו, ׁשּמעּתיק ּבּספר ׁשּקרא ּבקריאתּה לצאת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשּמתּכּון

נתּכ אם אבל ּכֹותב; ׁשהּוא זֹוּבׁשעה ּבקריאת לצאת ּון ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הספר] מתוך ידי[שקורא יֹוצא ׁשאינֹו יצא, לא - ְֵֵֵֵֶֶָָֹׁשּכֹותב

ּבׁשעת ּבֹו ּכתּובה ׁשּכּלּה מּספר ּבקריאתּה אּלא ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻחֹובתֹו
ְִָקריאה.

.Êקריאה וקרא ּבקריאתּה, וטעה הּמגּלה את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָהּקֹורא
שובש]מׁשּבׁשת לא הענין מדקּדקין[אך ׁשאין לפי יצא, - ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֻ

ּבצּבּור; ואפּלּו יצא, - יֹוׁשב אֹו עֹומד, קראּה ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָּבקריאתּה.
צּבּור. ּכבֹוד מּפני לכּתחּלה, יֹוׁשב ּבצּבּור יקרא לא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹאבל
הּקֹוראים, יצאּו - ּכאחד עׂשרה, אפּלּו ׁשנים, ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָקראּוה
הּקטן, עם ּגדֹול אֹותּה וקֹורא הּקֹוראים; מן ְְְְִִִִֵַַַָָָָוהּׁשֹומעים

ּבצּבּור. ְֲִִַואפּלּו
.Áהּכתּובה ּבמגּלה ּבצּבּור, קֹוראין [שארּבין[ברצף]אין ְְְְִִִִֵֵַָָ

היתהספרי] ּכן אם אּלא - יצא לא קרא, ואם ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹהּכתּובים;
הּכר. לּה ׁשּיהיה ּכדי חסרה, אֹו היריעֹות ׁשאר על ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיתרה
ויֹוצא יתרה, ולא חסרה אינּה ואפּלּו ּבּה, קֹורא יחיד ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹאבל

חֹובתֹו. ידי ְֵָָּבּה
.Ëהּגויל על ּבדיֹו, אּלא הּמגּלה את ּכֹותבין [עוראין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

עפצאמעובד] ּבמי ּכתבּה ואם ּתֹורה. ּכספר הּקלף על ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָאֹו
דיו]וקלקנּתֹוס צבעֹונין,[מיני מיני ּבׁשאר ּכתבּה ּכׁשרה; , ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשּלּה העֹור ואין עצמּה; ּכּתֹורה ׂשרטּוט, ּוצריכה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּפסּולה.
עֹור על אֹו הּניר, על ּכתּובה היתה לׁשמּה. עּבדה ְְְְִִַַַַָָָָָָָָצרי

ּפסּולה. - מין אֹו ּגֹוי, ׁשּכתבּה אֹו מעּבד, ְְְִֵֶֶָָָָֻׁשאינֹו
.Èנּכר רּׁשּומן אם - מקרעֹות אֹו מטׁשטׁשֹות אֹותּיֹות ּבּה ְְְִִִִָָָָָָֹֻהיּו

היה אם - נּכר רּׁשּומן אין ואם ּכׁשרה. רּבּה, היּו אפּלּו -ְְֲִִִִִֵֵָָָָָָָֻ
הּסֹופר ּבּה הׁשמיט ּפסּולה. לאו, ואם ּכׁשרה; ׁשלם, ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֻרּבּה

יצא - ּפה על הּקֹורא ּוקראן ּפסּוקים, אֹו .אֹותּיֹות ְְִִֵֶַַָָָָ
.‡Èמגּלה עֹורֹותיה ּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירה, צריכה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהּמגּלה

ּתפרּה ואם ּתֹורה; ּכספר ּבגידין, אּלא נתּפרת ואינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחת.
ּפסּולה ּבגידין, היריעה,ׁשּלא ּכל את לתּפר צרי ואינֹו . ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

היריעה, ּבקצה ּתפירֹות ׁשלׁש ּבגידין ּתפר אפּלּו אּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכספר;
מּפני ּכׁשרה, - הּׁשנית ּבּקצה וׁשלׁש ּבאמצעּה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹוׁשלׁש

'אּגרת'. ְִִֵֶֶֶׁשּנקראת
.·Èּבנׁשימה ו'עׂשרת' המן ּבני עׂשרת לקרֹות הּקֹורא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוצרי

ּכאחד ונהרגּו נתלּו ׁשּכּלם לעם להֹודיע ּכדי ּומנהגאחת, . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּמגּלה, את ׁשהּקֹורא יׂשראל, ּכאּגרת;ּכל ּופֹוׁשט קֹורא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

.ּומבר ּכּלּה, וכֹורכּה חֹוזר ְְְְְִֵֵֶָָָֹֻּוכׁשּיגמר,
.‚È,עׂשר וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהן האּלּו, הּימים ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני

לבני ּבין - מקֹום ּבכל אדם לכל ותענית, ּבספד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאסּורין
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ּבארּבעה קֹוראין עירֹות, ּובני ּכפרים ּבני עׂשר: ְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָחמּׁשה
עׂשר ּבחמּׁשה קֹוראין ּכרּכין, ּובני .עׂשר; ְְְֲִִִֵַַָָָָָ

.Èלכר ׁשהל עיר המוקפת]ּבן לעיר[עיר ׁשהל ּכר ּובן , ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ולא ונתעּכב קריאה ּבזמן למקֹומֹו לחזר ּדעּתֹו היתה אם -ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹ
לאחר אּלא לחזר ּבדעּתֹו היה לא ואם ּכמקֹומֹו; קֹורא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹחזר,
וכל ,ּוכר ׁשם. ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי עם קֹורא הּקריאה, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָזמן
על יתר ּביניהם אין אם - עּמֹו הּנראה וכל לֹו, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּסמּו

,ּככר זה הרי - אּמה עׂשר.אלּפים ּבחמּׁשה וקֹוראין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
.‡Èחֹומה מּקפת היתה אם ידּוע ואין ספק, ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻעיר

ּבׁשני קֹוראין - הּקפה ּכן אחר אֹו נּון, ּבן יהֹוׁשע ְְְְִִִִֵֵַַַָֻֻּבימֹות
ּובליליהן; עׂשר, וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּימים,
זמן והּוא הֹואיל ּבלבד, עׂשר ּבארּבעה קריאתּה על ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָּומברכין

העֹולם. לרב ְְִָָָָֹקריאתּה
.·Èאת ּדין ּבית עּברּו ּכ ואחר ּבאדר, הּמגּלה את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָקראּו

ּבזמּנּה הּׁשני, ּבאדר אֹותּה וקֹוראין חֹוזרין - .הּׁשנה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
.‚Èיּטלּנה ׁשּמא ּגזרה, - ּבׁשּבת הּמגּלה את קֹוראין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין

ארּבע ויעבירּנה לקרֹותּה, ּבקי ׁשהּוא מי אצל ויל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבידֹו,
הּכל ואין ּבקריאתּה, חּיבים ׁשהּכל הרּבים; ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹאּמֹות

ּבקריאתּה ּבׁשּבת,ּבקיאין קריאתּה זמן חל אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָ
ודֹורׁשין וׁשֹואלין הּׁשּבת; קדם אֹותּה וקֹוראין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמקּדימין
ּפּורים. ׁשהּוא להזּכיר ּכדי ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפּורים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָּבהלכֹות

.„Èּבני - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכיצד?
מ קֹוראיםעירֹות ּכרּכים ּובני ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין קּדימין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּבּׁשּבת ּבאחד -ּבזמּנם ּבׁשּבת להיֹות עׂשר חמּׁשה יֹום חל . ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָ
ארּבעה יֹום ׁשהּוא ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין מקּדימין ּכרּכים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבני
ונמצאּו זמּנם, ׁשהּוא ּבּיֹום, ּבֹו קֹוראין עירֹות ּובני ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָעׂשר;

עׂשר. ּבארּבעה קֹוראין ְְְִַַָָָָֹהּכל

ב ¤¤ּפרק

למפרע‡. הּמגּלה את אחרוניםהּקֹורא פסוקים [הקדים ְְְִֵֵֶַַַַָ
ּפסּוקלראשונים] וקרא אחד, ּפסּוק וׁשכח קרא יצא. לא ,ְְֶַָָָָָָָָָָֹ

ׁשליׁשי ּפסּוק וקרא וחזר ׁשּׁשכח, ּפסּוק וקרא וחזר לֹו, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני
ּכיצד אּלא למפרע; אחד ּפסּוק ׁשּקרא מּפני יצא, לא -ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּסדר. על וקֹורא ׁשּׁשכח, ׁשני מּפסּוק מתחיל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה?

חציּה·. 'אקרא יאמר: לא - חציּה ׁשּקראּו צּבּור ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹמצא
ׁשּזה ראׁשֹון'; חציּה ואקרא ואחזר הּצּבּור, עם ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹהאחרֹון

הּסדר על סֹוף ועד מּתחּלה קֹורא אּלא למפרע. קראקֹורא . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
את לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על אף - וקרא וחזר מעט, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוׁשהה

יצא. הּסדר, על וקרא הֹואיל - ְִֵֶַַָָָָָֻּכּלּה
חֹובתֹו‚. ידי יצא לא ּפה, על הּמגּלה את הּלֹועזהּקֹורא . ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

זרה] בשפה מדבר ּבלׁשֹון[- הּכתּובה הּמגּלה את ְְְִִֶֶַַַָָָׁשּׁשמע
ׁש ּפי על אף - הּקדׁש ּובכתב הןהּקדׁש, מה יֹודע אינֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹ

ּוׁשמעּה יונית ּכתּובה היתה אם וכן חֹובתֹו. ידי יצא ְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָָָאֹומרין,
עברי. הּׁשֹומע היה ואפּלּו מּכיר, ׁשאינֹו ּפי על אף יצא, -ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּתרּגּום„. ּכתּובה אחרת[ארמית]היתה ּבלׁשֹון אֹו , ְְְְֶֶַַָָָָ
אּלא ּבקריאתּה, חֹובתֹו ידי יצא לא - הּגֹוים ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמּלׁשֹונֹות
ּבכתב ּכתּובה ׁשּתהיה והּוא, ּבלבד; לׁשֹון אֹותּה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהּמּכיר

ּוקראּה עברי, ּבכתב ּכתּובה היתה אם אבל לׁשֹון. ְְְְְֲִִִִָָָָָָָָָאֹותּה
וכיון ּפה, על קֹורא זה ׁשּנמצא יצא; לא - לארּמי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹארמית

מּמּנּו. הּׁשֹומע יצא לא חֹובה, ידי הּקֹורא יצא ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
היה‰. ּכיצד? יצא. לא ּכּונה, ּבלא הּמגּלה את ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּקֹורא

ּדֹורׁשּה אֹו ודורש]ּכֹותבּה, מּגיהּה[קורא אֹו אם[בודקה], - ְְִִַָָָ
יצא. לא לּבֹו, ּכּון לא ואם יצא; זֹו, ּבקריאה לצאת לּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֵָָָָָָֹֹּכּון
יצא. ּבׁשנה, נרּדם ולא הֹואיל - מתנמנם והּוא ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹקרא,

.Â?יצא ּבכתיבתּה לּבֹו ׁשהמכּון אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
מּמּנּו, ׁשּמעּתיק ּבּספר ׁשּקרא ּבקריאתּה לצאת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשּמתּכּון

נתּכ אם אבל ּכֹותב; ׁשהּוא זֹוּבׁשעה ּבקריאת לצאת ּון ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הספר] מתוך ידי[שקורא יֹוצא ׁשאינֹו יצא, לא - ְֵֵֵֵֶֶָָֹׁשּכֹותב

ּבׁשעת ּבֹו ּכתּובה ׁשּכּלּה מּספר ּבקריאתּה אּלא ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻחֹובתֹו
ְִָקריאה.

.Êקריאה וקרא ּבקריאתּה, וטעה הּמגּלה את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָהּקֹורא
שובש]מׁשּבׁשת לא הענין מדקּדקין[אך ׁשאין לפי יצא, - ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֻ

ּבצּבּור; ואפּלּו יצא, - יֹוׁשב אֹו עֹומד, קראּה ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָּבקריאתּה.
צּבּור. ּכבֹוד מּפני לכּתחּלה, יֹוׁשב ּבצּבּור יקרא לא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹאבל
הּקֹוראים, יצאּו - ּכאחד עׂשרה, אפּלּו ׁשנים, ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָקראּוה
הּקטן, עם ּגדֹול אֹותּה וקֹורא הּקֹוראים; מן ְְְְִִִִֵַַַָָָָוהּׁשֹומעים

ּבצּבּור. ְֲִִַואפּלּו
.Áהּכתּובה ּבמגּלה ּבצּבּור, קֹוראין [שארּבין[ברצף]אין ְְְְִִִִֵֵַָָ

היתהספרי] ּכן אם אּלא - יצא לא קרא, ואם ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹהּכתּובים;
הּכר. לּה ׁשּיהיה ּכדי חסרה, אֹו היריעֹות ׁשאר על ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיתרה
ויֹוצא יתרה, ולא חסרה אינּה ואפּלּו ּבּה, קֹורא יחיד ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹאבל

חֹובתֹו. ידי ְֵָָּבּה
.Ëהּגויל על ּבדיֹו, אּלא הּמגּלה את ּכֹותבין [עוראין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

עפצאמעובד] ּבמי ּכתבּה ואם ּתֹורה. ּכספר הּקלף על ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָאֹו
דיו]וקלקנּתֹוס צבעֹונין,[מיני מיני ּבׁשאר ּכתבּה ּכׁשרה; , ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשּלּה העֹור ואין עצמּה; ּכּתֹורה ׂשרטּוט, ּוצריכה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּפסּולה.
עֹור על אֹו הּניר, על ּכתּובה היתה לׁשמּה. עּבדה ְְְְִִַַַַָָָָָָָָצרי

ּפסּולה. - מין אֹו ּגֹוי, ׁשּכתבּה אֹו מעּבד, ְְְִֵֶֶָָָָֻׁשאינֹו
.Èנּכר רּׁשּומן אם - מקרעֹות אֹו מטׁשטׁשֹות אֹותּיֹות ּבּה ְְְִִִִָָָָָָֹֻהיּו

היה אם - נּכר רּׁשּומן אין ואם ּכׁשרה. רּבּה, היּו אפּלּו -ְְֲִִִִִֵֵָָָָָָָֻ
הּסֹופר ּבּה הׁשמיט ּפסּולה. לאו, ואם ּכׁשרה; ׁשלם, ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֻרּבּה

יצא - ּפה על הּקֹורא ּוקראן ּפסּוקים, אֹו .אֹותּיֹות ְְִִֵֶַַָָָָ
.‡Èמגּלה עֹורֹותיה ּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירה, צריכה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהּמגּלה

ּתפרּה ואם ּתֹורה; ּכספר ּבגידין, אּלא נתּפרת ואינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחת.
ּפסּולה ּבגידין, היריעה,ׁשּלא ּכל את לתּפר צרי ואינֹו . ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

היריעה, ּבקצה ּתפירֹות ׁשלׁש ּבגידין ּתפר אפּלּו אּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכספר;
מּפני ּכׁשרה, - הּׁשנית ּבּקצה וׁשלׁש ּבאמצעּה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹוׁשלׁש

'אּגרת'. ְִִֵֶֶֶׁשּנקראת
.·Èּבנׁשימה ו'עׂשרת' המן ּבני עׂשרת לקרֹות הּקֹורא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוצרי

ּכאחד ונהרגּו נתלּו ׁשּכּלם לעם להֹודיע ּכדי ּומנהגאחת, . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּמגּלה, את ׁשהּקֹורא יׂשראל, ּכאּגרת;ּכל ּופֹוׁשט קֹורא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

.ּומבר ּכּלּה, וכֹורכּה חֹוזר ְְְְְִֵֵֶָָָֹֻּוכׁשּיגמר,
.‚È,עׂשר וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהן האּלּו, הּימים ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני

לבני ּבין - מקֹום ּבכל אדם לכל ותענית, ּבספד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאסּורין
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עירֹות, לבני ּבין ּבלבד, עׂשר חמּׁשה עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכרּכים,
אסּורים הּימים ּוׁשני ּבלבד. עׂשר ארּבעה עֹוׂשים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהם

ותענית ּכפריםּבספד אנׁשי הּׁשני. ּכאדר הראׁשֹון, ּבאדר ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מּתרים לפּורים, הּסמּו ּבחמיׁשי אֹו ּבׁשני וקראּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֻׁשהקּדימּו
האּלּו, הּימים ּבׁשני ואסּורין קריאתּה, ּביֹום ותענית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבספד

ּבהם. קֹוראין ׁשאין ּפי על ְִִֵֶֶַַָאף
.„Èויֹום ועירֹות, ּכפרים לבני עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמצות

וׂשמחה מׁשּתה ימי להיֹותם - ּכרּכים לבני עׂשר ,חמּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבעׂשּית ּומּתר לאביֹונים. ּומּתנֹות לרעים מנֹות ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻּומׁשלֹוח
אמרּו מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ראּוי אין כן, ּפי על ואף ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָמלאכה;
סימן רֹואה אינֹו ּפּורים, ּביֹום מלאכה העֹוׂשה 'ּכל ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָחכמים:
אם - ּבחמיׁשי אֹו ּבׁשני וקראּו ׁשּקדמּו ּכפרים ּבני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּברכה'.
הּמׁשּתה אבל יצאּו; קריאתם, ּביֹום לאביֹונים מעֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָחּלקּו
ואם עׂשר, ארּבעה ּביֹום אּלא אֹותּה עֹוׂשין אין ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוהּׂשמחה,

יצאהקּדימּו לא ּבּלילה, ׁשעׂשאּה ּפּורים ּוסעּודת יצאּו. לא - ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹ
חֹובתֹו. ְֵָידי

.ÂËּבׂשר ׁשּיאכל זֹו? סעּודה חֹובת נאה,ּכיצד סעּודה ויתּקן ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
וירדם ׁשּיׁשּתּכר עד יין, וׁשֹותה ידֹו; ּתמצא אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכפי
ׁשל אֹו ּבׂשר, ׁשל מנֹות ׁשּתי לׁשלח אדם חּיב וכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבׁשכרּות.
ׁשּנאמר: לחברֹו, - אכלין מיני ׁשני אֹו ּתבׁשיל, ְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמיני
וכל אחד. לאיׁש מנֹות, ׁשּתי - לרעהּו" איׁש מנֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ"ּומׁשלֹוח

לֹו אין ואם מׁשּבח. לרעים, לׁשלח מחליף[מנות]הּמרּבה , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ
סעּודתֹו, לזה ׁשֹולח וזה סעּודתֹו, לזה ׁשֹולח זה - חברֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעם

לרעהּו". איׁש מנֹות "ּומׁשלֹוח לקּים: ְְְְִִֵֵֵֵַַָּכדי
.ÊËמּׁשני ּפֹוחתין אין הּפּורים; ּביֹום לענּיים לחּלק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָוחּיב

ּתבׁשיל מיני אֹו מעֹות אֹו אחת, מּתנה אחד לכל נֹותן ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָענּיים;
לאביֹונים" "ּומּתנֹות ׁשּנאמר: אכלין, מיני מּתנֹות,אֹו ׁשּתי - ְְֱֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הּפֹוׁשט ּכל אּלא ּפּורים, ּבמעֹות מדקּדקין ואין ענּיים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָלׁשני
אחרת. לצדקה ּפּורים מעֹות מׁשּנין ואין לֹו; נֹותנין לּטל, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹידֹו

.ÊÈמּלהרּבֹות אביֹונים, ּבמּתנֹות להרּבֹות לאדם ְְְְְְְִִֶַַַָָָָמּוטב
ּגדֹולה ׂשמחה ׁשם ׁשאין - לרעיו ּובׁשלֹוח ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּבסעּודתֹו
וגרים, ואלמנֹות ויתֹומים ענּיים לב לׂשּמח אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּומפארה,
ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, מּדּמה האּלּו האמללים לב ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהמׂשּמח

נדּכאים" לב ּולהחיֹות ׁשפלים, רּוח ."להחיֹות ְְְְְְִִִֵַַַָָ
.ÁÈלימֹות לּבטל עתידין הּכתּובים, וכל הּנביאים ספרי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָָּכל

ּכחמּׁשה קּימת היא והרי - אסּתר מּמגּלת חּוץ ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּמׁשיח,
ּבטלין ׁשאינן ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ׁשל וכהלכֹות ּתֹורה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻחּמׁשי

"ּכילעֹולם ׁשּנאמר: יּבטל, הּצרֹות זכרֹון ׁשּכל ּפי על ואף . ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
יּבטלּו, לא הּפּורים ימי - וכּו'" הראׁשֹונֹות הּצרֹות ְְְְְִִִִֵַַָָָֹנׁשּכחּו
הּיהּודים, מּתֹו יעברּו לא האּלה הּפּורים "וימי ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:

מּזרעם". יסּוף לא ְְְִִַָָָֹוזכרם

ה'תשע"ב אייר י"ח חמישי יום
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יׂשראל‡. על ּגזרֹות ּגזרּו - יון ּכׁשּמלכּו ׁשני, ּובּטלּוּבבית , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ידםּדתם ּופׁשטּו ּובּמצוֹות, ּבּתֹורה לעסק אֹותם הּניחּו ולא , ְְְֲִִִַַַָָָָָָָֹֹ

ּפרצֹות, ּבֹו ּופרצּו להיכל, ונכנסּו ּובבנֹותיהם; ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָּבממֹונם
ּולחצּום מּפניהם, מאד ליׂשראל להם וצר הּטהרֹות. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוטּמאּו
והֹוׁשיעם אבֹותינּו, אלהי עליהם ׁשרחם עד ּגדֹול, ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלחץ
והרגּום, הּגדֹולים הּכהנים חׁשמֹונאי ּבני וגברּו ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹמּידם.
וחזרה הּכהנים, מן מל והעמידּו מּידם, יׂשראל ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹוהֹוׁשיעּו
הּׁשני. החרּבן עד - ׁשנים מאתים על יתר ליׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻמלכּות

ועׂשרים·. ּבחמּׁשה ואּבדּום, אֹויביהם על יׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּוכׁשּגברּו
אּלא טהֹור ׁשמן מצאּו ולא להיכל, ונכנסּו היה. ּכסלו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּבחדׁש
ּבלבד, אחד יֹום אּלא להדליק ּבֹו היה ולא אחד; ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹּפ
ׁשּכתׁשּו עד - ימים ׁשמֹונה הּמערכה נרֹות מּמּנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָוהדליקּו

טהֹור ׁשמן והֹוציאּו .זיתים, ְִִֵֶֶָ
ׁשמֹונת‚. ׁשּיהיּו הּדֹור, ׁשּבאֹותֹו החכמים התקינּו זה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָּומּפני

ּבכסלו ועׂשרים חמּׁשה מּליל ׁשּתחּלתם האּלּו ימיהּימים , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּומדליקין והּלל; ּפתחיׂשמחה על ּבערב הּנרֹות ּבהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(להראות הּלילֹות מּׁשמֹונת ולילה לילה ּבכל ְְְְִִֵַַַַַָָָָָהּבּתים,
אסּורין והן 'חנּכה'. הּנקראין הן אּלּו, וימים הנס). ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֻולגלות
מצוה ּבהם הּנרֹות והדלקת הּפּורים, ּכימי ותענית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבספד

הּמגּלה. ּכקריאת סֹופרים ְְְְִִִִִִֵַַָמּדברי
חנּכה„. נר ּבהדלקת חּיב הּמגּלה, ּבקריאת ׁשחּיב .ּכל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ּברּו' ּברכֹות: ׁשלׁש מבר הראׁשֹון, ּבּלילה אֹותּה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹוהּמדליק
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' חנּכה'; ׁשל נר ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻלהדליק
אּתה ּברּו' הּזה'; ּבּזמן ההם ּבּימים לאבֹותינּו נּסים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעׂשה
הּזה'. לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, מל אלהינּו ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹה'
לאבֹותינּו', נּסים 'ׁשעׂשה - ׁשּתים מבר אֹותּה, הרֹואה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
והרֹואה ׁשּתים, מבר הּמדליק הּלילֹות, ּובׁשאר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָו'ׁשהחינּו'.
הראׁשֹון. ּבּלילה אּלא 'ׁשהחינּו', מברכין ׁשאין - אחת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמבר

ההּלל‰. את ּגֹומרין האּלּו, הּימים מּׁשמֹונת ויֹום יֹום ;ּבכל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לפניו: ְְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּומבר
ּבין יחיד, ּבין - ההּלל' את לגמר וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹקּדׁשנּו
סֹופרים, מּדברי מצוה ההּלל ׁשּקריאת ּפי על אף ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָצּבּור.

ׁשּמברמב ּכדר וצּונּו', ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עליה ר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
מברכין ּדבריהם, ׁשל וּדאי ׁשּכל - הערּוב ועל הּמגּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
מּפני לֹו עׂשּיתם ועּקר מּדבריהם ׁשהּוא ּדבר אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָעליו.

ּדמאי מעׂשר ּכגֹון עשרם]הּספק, אם שספק הארץ עם [פירות ְְֲֵַַַַָ
והם ׁשני, טֹוב יֹום על מברכים ולּמה עליו; מברכים אין -ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ

ּבֹו. יזלזלּו ׁשּלא ּכדי הּספק? מּפני אּלא ּתּקנּוהּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלא
.Âאּלא סֹופרים, ׁשּמּדברי הּוא ּבלבד חנּכה ׁשל הּלל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻולא

ׁשּגֹומרין הּימים ּבכל סֹופרים, מּדברי לעֹולם ההּלל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקריאת
ההּלל את ּבהםּבהם לגמר מצוה ּבּׁשנה, יֹום עׂשר ּוׁשמֹונה . ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

החג ימי ׁשמֹונת הם: ואּלּו ההּלל; ּוׁשמֹונת[הסוכות]את , ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָ
עצרת ויֹום ּפסח, ׁשל וראׁשֹון חנּכה, אבל[שבועות]ימי . ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַָָֻ

ימי ׁשהם לפי הּלל, ּבהם אין הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹראׁש
הּלל ּתּקנּו ולא יתרה; ׂשמחה ימי לא ופחד, ויראה ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹּתׁשּובה

ההּלל. היא הּמגּלה ׁשּקריאת ְְְִִִִֵֶַַַַָּבפּורים,
.Êאת ּגֹומרים - ימים ׁשני טֹובים ימים ׁשעֹוׂשים ְְְִִִִִֵֶֶָָמקֹומֹות

ּבא ימיההּלל ּוׁשמֹונת החג, ימי ּבתׁשעת יֹום: ועׂשרים חד ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
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עצרת ׁשל ימים ּוׁשני ּפסח, ׁשל ימים ּוׁשני אבלחנּכה, . ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ
ּומנהג מצוה; ואינֹו מנהג, ההּלל קריאת - חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּבראׁשי
ׁשאין עליו, מברכים ואין ּבדּלּוג, קֹוראים לפיכ ּבצּבּור. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָזה,
התחיל, ואם ּכלל; יקרא לא ויחיד הּמנהג. על ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָֹמברכים

ּבׁשאר[יסיים]יׁשלים וכן הּצּבּור. ׁשּקֹוראים ּכדר ּבדּלּוג ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָ
חדׁשים. ּכראׁשי ּבדּלּוג קֹוראים הּפסח, ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָימי

.Áחּלמיׁש" עד ההּלל, מּתחּלת מתחילין מדּלגין? ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָּכיצד
מים" עדלמעינֹו וכּו'", זכרנּו "ה' ואֹומר: ּומדּלג ; ְְְְְְְִֵֵַַַָָָ

"הללּויּה"; עד לה'", אׁשיב "מה ואֹומר: ּומדּלג ְְְְִֵֵַַַַַָָָָ"הללּויּה";
וזה ההּלל. סֹוף עד ּיּה", קראתי הּמצר "מן ואֹומר: ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּומדּלג

אחר. ּדּלּוג מדּלגים ויׁש הּפׁשּוט; הּמנהג ְְְְִִִֵֵַַַַָָהּוא
.Ëההּלל לקריאת ּכׁשר הּיֹום למפרעּכל ההּלל את והּקֹורא . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

הכתובים] כסדר -[שלא וקרא וחזר וׁשהה, קרא יצא. לא ,ְְְַָָָָָָָָָֹ
ׁשּגֹומרים ימים יצא. ּכּלֹו, את לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻאף

יׁש ההּלל, את מותר]ּבהם לפרק;[- ּפרק ּבין להפסיק לֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
ּבדּלּוג,אבל ּבהם ׁשּקֹורא וימים יפסיק. לא הּפרק, ּבאמצע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּפֹוסק. הּפרק, ּבאמצע ְְֲִֵֶֶֶַַאפּלּו
.Èּומקֹום לפניו; מבר ההּלל, את ּבֹו ׁשּגֹומרים יֹום ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָּכל

מבר אחריו, לבר ּכלׁשּנהגּו ה' יהּללּו' ?מבר ּכיצד . ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבית עּמ וכל ,רצֹונ עֹוׂשי וצּדיקים וחסידי ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמעׂשי
להֹודֹות טֹוב ל ה', אּתה ּכי - לׁשמ יֹודּו ּברּנה ְְְְְִִִִֵֶַָָָיׂשראל,
האל. הּוא אּתה עֹולם ועד ּומעֹולם לזּמר, נעים ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּולׁשמ
ּתמיד וקּים, חי המפאר, המׁשּבח הּמל ה', אּתה ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּברּו

ועד'. לעֹולם ְְִֶָָֹימל
.‡Èסֹוף עד עניתני" ּכי מ"אֹוד לכּפל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹיׁש

ׁשּנהגּו ּומקֹום ּפעמים. ׁשּתי ודבר ּדבר ּכל ּכֹופלין ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָההּלל,
ּכֹופלין אין לכּפל, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום יכּפל; .לכּפל, ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹ

.·È:היה ּכ הראׁשֹונים, חכמים ּבימי ההּלל קריאת ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמנהג
ואֹומר: מתחיל ההּלל, את ׁשּמקרא הּגדֹול ׁשּמבר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאחר
ואֹומר: וחֹוזר "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ְְְְְִֵֵַַָָָָָ"הללּויּה",
ואֹומר: וחֹוזר "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ה'", עבדי ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָ"הללּו
וחֹוזר "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ה'", ׁשם את ְְְְִֵֵֶַַָָָָ"הללּו
העם וכל עֹולם", ועד מעּתה מבר ה' ׁשם "יהי ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָֹואֹומר:

"הללּויּה" ודבר,עֹונין: ּדבר ּכל על וכן עֹונין. ׁשּנמצאּו עד ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
סימן ּפעמים; ועׂשרים וׁשלׁש מאה "הללּויּה" ההּלל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבכל

אהרן. ׁשל ׁשנֹותיו - ְֲֶֶַָָֹלהם
.‚Èחֹוזרין הם ּופרק, ּפרק ּכל לראׁש מּגיע ּכׁשהּקֹורא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוכן

ּׁשאמר מה יׂשראלואֹומרין "ּבצאת אֹומר: ּכׁשהּוא ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
יׂשראל "ּבצאת ואֹומרין: חֹוזרין העם ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָמּמצרים",
וכל לֹועז", מעם יעקב "ּבית אֹומר: והּקֹורא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹמּמצרים";
ה' יׁשמע ּכי "אהבּתי ׁשּיאמר: עד "הללּויּה"; עֹונין: ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹהעם
ּכי "אהבּתי ואֹומרין: חֹוזרין העם וכל ּתחנּוני", קֹולי ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָאת
"הללּו הּקֹורא: ּכׁשּיאמר וכן ּתחנּוני". קֹולי את ה' ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹיׁשמע
ה' את "הללּו ואֹומרין: חֹוזרין העם ּכל ּגֹוים", ּכל ה' ְְְְִִִֶֶַָָָָאת

ּגֹוים". ִָּכל
.„Èעֹונים והם ּנא", הֹוׁשיעה ה' "אּנא אֹומר: ְִִֵֵֵַָָָָהּקֹורא

ראׁש ׁשאינֹו ּפי על אף - ּנא" הֹוׁשיעה ה' "אּנא ֲִִֵֶַַַָָָָָֹאחריו:
"אּנא עֹונים: והם נא", הצליחה ה' "אּנא אֹומר: הּוא ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּפרק.
העם וכל הּבא", ּברּו" אֹומר: הּוא נא"; הצליחה ְְִֵַַָָָָָָָה'

ה'" "ּבׁשם אֹואֹומרים: קטן, ההּלל את הּמקרא היה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּלה מּלה אֹומרין, ּׁשהם מה אחריהם עֹונה - אּׁשה אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעבד,

ההּלל. ְֵַַָּבכל
.ÂËּבזמּנים אבל ;ליל ראּוי ּובֹו הראׁשֹון, הּמנהג הּוא ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָזה

ּבקריאתֹו מׁשּנֹות מנהגֹות הּמקֹומֹות, ּבכל ראיתי ְְְְְִִִִִֵַָָָָֻאּלּו,
לאחר. ּדֹומה מהם אחד ואין העם, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּובענּית

ד ¤¤ּפרק

ּבח‡. מדליק הּוא נרֹות ּביתּכּמה ּכל ׁשּיהיה מצותּה נּכה? ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבין מרּבין, הּבית אנׁשי ׁשהיּו ּבין אחד, נר מדליק ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻּובית
מדליק הּמצוה, את והמהּדר אחד. אדם אּלא ּבֹו היה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ּבין אנׁשים ּבין ואחד, אחד לכל נר הּבית, אנׁשי ּכמנין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנרֹות

הּמבחר,נׁשים מן מצוה ועֹוׂשה זה על יֹותר והמהּדר . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
והֹול ּומֹוסיף הראׁשֹון, ּבּלילה ואחד אחד לכל נר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמדליק

אחד. נר ולילה לילה ְְְֵֶַַָָָָָּבכל
הראׁשֹון,·. ּבּלילה - עׂשרה הּבית אנׁשי ׁשהיּו הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשליׁשי, ּובליל עׂשרים; ׁשני, ּובליל נרֹות; עׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָמדליק
ׁשמֹונים ׁשמיני, ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד .ׁשלׁשים; ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָֹ

הּבית‚. אנׁשי ּכל ׁשּיהיּו ּבספרד, ערינּו ּבכל ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמנהג
והֹולכין[יחד]מדליקין ּומֹוסיפין הראׁשֹון, ּבּלילה אחד נר ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשמֹונה ׁשמיני ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד ולילה, לילה ּבכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנר
אחד. אדם ׁשהיה ּבין מרּבים, הּבית אנׁשי ׁשהיּו ּבין - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻנרֹות

קערה„. מּלא אדם. ּבני לׁשני עֹולה ּפּיֹות, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָנר
ּכלי עליה ּכפה אם - ּפתילֹות והּקיפּה למנועׁשמן [כדי ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָ

הפתילות] בין אחד;חיבור ּכנר נחׁשבת ּופתילה ּפתילה ּכל ,ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָ
ּכנ ואפּלּו ּכמדּורה, נעׂשית - ּכלי עליה ּכפה אינּהלא אחד ר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ְֶֶֶנחׁשבת.
עם‰. אּלא החּמה, ׁשּתׁשקע קדם חנּכה נרֹות מדליקין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאין

ולאׁשקיעתּה הזיד אֹו ׁשכח מקּדימין. ולא מאחרין, לא - ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹֹֹ
רגל ׁשּתכלה עד והֹול מדליק החּמה, ׁשקיעת עם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהדליק
עבר יתר. אֹו ׁשעה חצי ּכמֹו זה? זמן הּוא וכּמה הּׁשּוק. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָמן
ׁשּתהיה ּכדי ּבּנר, ׁשמן לּתן וצרי מדליק. אינֹו זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָזמן
וכבתה, הדליקּה הּׁשּוק. מן רגל ׁשּתכלה עד והֹולכת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּדֹולקת
ׁשּכלתה אחר ּדֹולקת נׁשארה אחרת. ּפעם להדליק זקּוק ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאינֹו
עֹוׂשה. לסּלקּה, אֹו לכּבֹותּה רצה אם - הּׁשּוק מן ְְְִִֶֶֶַַַָָָָרגל

.Âעל ואף חנּכה, לנר ּכׁשרֹות הּפתילֹות, וכל הּׁשמנים ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻּכל
נתלית האֹור ואין הּפתילה, אחר נמׁשכים הּׁשמנים ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפי
חנּכה, ימי ׁשּבתֹו ׁשּבת ּבלילי ואפּלּו הּפתילֹות. ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻיפה
נר ּבהן להדליק ׁשאסּור והּפתילֹות הּׁשמנים להדליק ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמּתר
ּבין ּבׁשּבת ּבין חנּכה, לאֹור להׁשּתּמׁש ׁשאסּור לפי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשּבת;

אסּור.ּבחל - לאֹורּה למנֹותן אֹו מעֹות לבּדק ואפּלּו , ְְְְֲִִִַָָָָֹֹ
.Êמּבחּוץ ּביתֹו ּפתח על להּניחֹו מצוה חנּכה, ּבּטפחנר , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻ

מזּוזה ׁשּתהיה ּכדי - לּבית הּנכנס ׂשמאל על לּפתח, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּסמּו
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עצרת ׁשל ימים ּוׁשני ּפסח, ׁשל ימים ּוׁשני אבלחנּכה, . ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ
ּומנהג מצוה; ואינֹו מנהג, ההּלל קריאת - חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּבראׁשי
ׁשאין עליו, מברכים ואין ּבדּלּוג, קֹוראים לפיכ ּבצּבּור. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָזה,
התחיל, ואם ּכלל; יקרא לא ויחיד הּמנהג. על ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָֹמברכים

ּבׁשאר[יסיים]יׁשלים וכן הּצּבּור. ׁשּקֹוראים ּכדר ּבדּלּוג ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָ
חדׁשים. ּכראׁשי ּבדּלּוג קֹוראים הּפסח, ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָימי

.Áחּלמיׁש" עד ההּלל, מּתחּלת מתחילין מדּלגין? ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָּכיצד
מים" עדלמעינֹו וכּו'", זכרנּו "ה' ואֹומר: ּומדּלג ; ְְְְְְְִֵֵַַַָָָ

"הללּויּה"; עד לה'", אׁשיב "מה ואֹומר: ּומדּלג ְְְְִֵֵַַַַַָָָָ"הללּויּה";
וזה ההּלל. סֹוף עד ּיּה", קראתי הּמצר "מן ואֹומר: ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּומדּלג

אחר. ּדּלּוג מדּלגים ויׁש הּפׁשּוט; הּמנהג ְְְְִִִֵֵַַַַָָהּוא
.Ëההּלל לקריאת ּכׁשר הּיֹום למפרעּכל ההּלל את והּקֹורא . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

הכתובים] כסדר -[שלא וקרא וחזר וׁשהה, קרא יצא. לא ,ְְְַָָָָָָָָָֹ
ׁשּגֹומרים ימים יצא. ּכּלֹו, את לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻאף

יׁש ההּלל, את מותר]ּבהם לפרק;[- ּפרק ּבין להפסיק לֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
ּבדּלּוג,אבל ּבהם ׁשּקֹורא וימים יפסיק. לא הּפרק, ּבאמצע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּפֹוסק. הּפרק, ּבאמצע ְְֲִֵֶֶֶַַאפּלּו
.Èּומקֹום לפניו; מבר ההּלל, את ּבֹו ׁשּגֹומרים יֹום ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָּכל

מבר אחריו, לבר ּכלׁשּנהגּו ה' יהּללּו' ?מבר ּכיצד . ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבית עּמ וכל ,רצֹונ עֹוׂשי וצּדיקים וחסידי ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמעׂשי
להֹודֹות טֹוב ל ה', אּתה ּכי - לׁשמ יֹודּו ּברּנה ְְְְְִִִִֵֶַָָָיׂשראל,
האל. הּוא אּתה עֹולם ועד ּומעֹולם לזּמר, נעים ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּולׁשמ
ּתמיד וקּים, חי המפאר, המׁשּבח הּמל ה', אּתה ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּברּו

ועד'. לעֹולם ְְִֶָָֹימל
.‡Èסֹוף עד עניתני" ּכי מ"אֹוד לכּפל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹיׁש

ׁשּנהגּו ּומקֹום ּפעמים. ׁשּתי ודבר ּדבר ּכל ּכֹופלין ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָההּלל,
ּכֹופלין אין לכּפל, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום יכּפל; .לכּפל, ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹ

.·È:היה ּכ הראׁשֹונים, חכמים ּבימי ההּלל קריאת ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמנהג
ואֹומר: מתחיל ההּלל, את ׁשּמקרא הּגדֹול ׁשּמבר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאחר
ואֹומר: וחֹוזר "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ְְְְְִֵֵַַָָָָָ"הללּויּה",
ואֹומר: וחֹוזר "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ה'", עבדי ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָ"הללּו
וחֹוזר "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ה'", ׁשם את ְְְְִֵֵֶַַָָָָ"הללּו
העם וכל עֹולם", ועד מעּתה מבר ה' ׁשם "יהי ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָֹואֹומר:

"הללּויּה" ודבר,עֹונין: ּדבר ּכל על וכן עֹונין. ׁשּנמצאּו עד ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
סימן ּפעמים; ועׂשרים וׁשלׁש מאה "הללּויּה" ההּלל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבכל

אהרן. ׁשל ׁשנֹותיו - ְֲֶֶַָָֹלהם
.‚Èחֹוזרין הם ּופרק, ּפרק ּכל לראׁש מּגיע ּכׁשהּקֹורא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוכן

ּׁשאמר מה יׂשראלואֹומרין "ּבצאת אֹומר: ּכׁשהּוא ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
יׂשראל "ּבצאת ואֹומרין: חֹוזרין העם ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָמּמצרים",
וכל לֹועז", מעם יעקב "ּבית אֹומר: והּקֹורא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹמּמצרים";
ה' יׁשמע ּכי "אהבּתי ׁשּיאמר: עד "הללּויּה"; עֹונין: ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹהעם
ּכי "אהבּתי ואֹומרין: חֹוזרין העם וכל ּתחנּוני", קֹולי ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָאת
"הללּו הּקֹורא: ּכׁשּיאמר וכן ּתחנּוני". קֹולי את ה' ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹיׁשמע
ה' את "הללּו ואֹומרין: חֹוזרין העם ּכל ּגֹוים", ּכל ה' ְְְְִִִֶֶַָָָָאת

ּגֹוים". ִָּכל
.„Èעֹונים והם ּנא", הֹוׁשיעה ה' "אּנא אֹומר: ְִִֵֵֵַָָָָהּקֹורא

ראׁש ׁשאינֹו ּפי על אף - ּנא" הֹוׁשיעה ה' "אּנא ֲִִֵֶַַַָָָָָֹאחריו:
"אּנא עֹונים: והם נא", הצליחה ה' "אּנא אֹומר: הּוא ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּפרק.
העם וכל הּבא", ּברּו" אֹומר: הּוא נא"; הצליחה ְְִֵַַָָָָָָָה'

ה'" "ּבׁשם אֹואֹומרים: קטן, ההּלל את הּמקרא היה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּלה מּלה אֹומרין, ּׁשהם מה אחריהם עֹונה - אּׁשה אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעבד,

ההּלל. ְֵַַָּבכל
.ÂËּבזמּנים אבל ;ליל ראּוי ּובֹו הראׁשֹון, הּמנהג הּוא ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָזה

ּבקריאתֹו מׁשּנֹות מנהגֹות הּמקֹומֹות, ּבכל ראיתי ְְְְְִִִִִֵַָָָָֻאּלּו,
לאחר. ּדֹומה מהם אחד ואין העם, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּובענּית

ד ¤¤ּפרק

ּבח‡. מדליק הּוא נרֹות ּביתּכּמה ּכל ׁשּיהיה מצותּה נּכה? ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבין מרּבין, הּבית אנׁשי ׁשהיּו ּבין אחד, נר מדליק ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻּובית
מדליק הּמצוה, את והמהּדר אחד. אדם אּלא ּבֹו היה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ּבין אנׁשים ּבין ואחד, אחד לכל נר הּבית, אנׁשי ּכמנין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנרֹות

הּמבחר,נׁשים מן מצוה ועֹוׂשה זה על יֹותר והמהּדר . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
והֹול ּומֹוסיף הראׁשֹון, ּבּלילה ואחד אחד לכל נר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמדליק

אחד. נר ולילה לילה ְְְֵֶַַָָָָָּבכל
הראׁשֹון,·. ּבּלילה - עׂשרה הּבית אנׁשי ׁשהיּו הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשליׁשי, ּובליל עׂשרים; ׁשני, ּובליל נרֹות; עׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָמדליק
ׁשמֹונים ׁשמיני, ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד .ׁשלׁשים; ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָֹ

הּבית‚. אנׁשי ּכל ׁשּיהיּו ּבספרד, ערינּו ּבכל ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמנהג
והֹולכין[יחד]מדליקין ּומֹוסיפין הראׁשֹון, ּבּלילה אחד נר ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשמֹונה ׁשמיני ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד ולילה, לילה ּבכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנר
אחד. אדם ׁשהיה ּבין מרּבים, הּבית אנׁשי ׁשהיּו ּבין - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻנרֹות

קערה„. מּלא אדם. ּבני לׁשני עֹולה ּפּיֹות, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָנר
ּכלי עליה ּכפה אם - ּפתילֹות והּקיפּה למנועׁשמן [כדי ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָ

הפתילות] בין אחד;חיבור ּכנר נחׁשבת ּופתילה ּפתילה ּכל ,ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָ
ּכנ ואפּלּו ּכמדּורה, נעׂשית - ּכלי עליה ּכפה אינּהלא אחד ר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ְֶֶֶנחׁשבת.
עם‰. אּלא החּמה, ׁשּתׁשקע קדם חנּכה נרֹות מדליקין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאין

ולאׁשקיעתּה הזיד אֹו ׁשכח מקּדימין. ולא מאחרין, לא - ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹֹֹ
רגל ׁשּתכלה עד והֹול מדליק החּמה, ׁשקיעת עם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהדליק
עבר יתר. אֹו ׁשעה חצי ּכמֹו זה? זמן הּוא וכּמה הּׁשּוק. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָמן
ׁשּתהיה ּכדי ּבּנר, ׁשמן לּתן וצרי מדליק. אינֹו זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָזמן
וכבתה, הדליקּה הּׁשּוק. מן רגל ׁשּתכלה עד והֹולכת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּדֹולקת
ׁשּכלתה אחר ּדֹולקת נׁשארה אחרת. ּפעם להדליק זקּוק ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאינֹו
עֹוׂשה. לסּלקּה, אֹו לכּבֹותּה רצה אם - הּׁשּוק מן ְְְִִֶֶֶַַַָָָָרגל

.Âעל ואף חנּכה, לנר ּכׁשרֹות הּפתילֹות, וכל הּׁשמנים ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻּכל
נתלית האֹור ואין הּפתילה, אחר נמׁשכים הּׁשמנים ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפי
חנּכה, ימי ׁשּבתֹו ׁשּבת ּבלילי ואפּלּו הּפתילֹות. ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻיפה
נר ּבהן להדליק ׁשאסּור והּפתילֹות הּׁשמנים להדליק ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמּתר
ּבין ּבׁשּבת ּבין חנּכה, לאֹור להׁשּתּמׁש ׁשאסּור לפי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשּבת;

אסּור.ּבחל - לאֹורּה למנֹותן אֹו מעֹות לבּדק ואפּלּו , ְְְְֲִִִַָָָָֹֹ
.Êמּבחּוץ ּביתֹו ּפתח על להּניחֹו מצוה חנּכה, ּבּטפחנר , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻ

מזּוזה ׁשּתהיה ּכדי - לּבית הּנכנס ׂשמאל על לּפתח, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּסמּו
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מּניחֹו ּבעלּיה, ּדר היה ואם מּׂשמאל; חנּכה ונר ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָֹֻמּימין,
למעלה ׁשהּניחֹו חנּכה ונר הרּבים. לרׁשּות הּסמּוכה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבחּלֹון

נּכר. ׁשאינֹו מּפני ּכלּום, עׂשה לא - אּמה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמעׂשרים
.Áהּסּכנה ּביתֹו[מהגויים]ּבימי ּבתֹו חנּכה נר מּניח , ְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻ

ּבתֹו להיֹות וצרי ּדּיֹו. ׁשלחנֹו, על הּניחֹו ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָֻמּבפנים;
אינֹו מדּורה, ׁשם היתה ואם לאֹורֹו. להׁשּתּמׁש אחר נר ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּבית
להׁשּתּמׁש ּדרּכֹו ׁשאין הּוא חׁשּוב אדם ואם אחר. נר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָצרי

אחר. נר צרי ְִִֵֵַָָלמדּורה,
.Ëלא - ּגֹוי אֹו וקטן, ׁשֹוטה, חרׁש, ׁשהדליקֹו חנּכה ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹֻנר

ּבהדלקה חּיב ׁשהּוא מי ׁשּידליקּנּו עד ּכלּום; הדליקֹועׂשה . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
עׂשה לא - ּביתֹו ּפתח על והּניחֹו ּדלּוק והֹוציאֹו ְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹמּבפנים,
עׂשה לא ועמד, הּנר אחז ּבמקֹומֹו. ׁשּידליקּנּו עד ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּכלּום;

עׁשׁשית עֹומד'. הּוא 'לצרּכֹו אֹומר: ׁשהרֹואה [פנסּכלּום; ְְְֲִֵֵֶֶָָָ
מכּבּה,מנר] ׁשּבת למֹוצאי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ּדֹולקת ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיתה

הּמצוה היא ׁשהדלקה ּומדליקּה; ,ההּנחה.ּומבר ולא , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
אחר. חנּכה מּנר חנּכה נר להדליק ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֻֻֻּומּתר

.Èרּוחֹות ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש צריכה[צדדים]חצר , ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ
נר הּניחּו 'לא זֹו: ּברּוח העֹוברים יאמרּו ׁשּלא נרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹֹׁשני

היּו אם אבל מהם.חנּכה'; ּבאחד מדליק אחת, ּברּוח ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
.‡Èלהדליק צרי אינֹו ּביתֹו, ּבתֹו עליו ׁשּמדליקים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹורח

ּבֹו עליו להדליק ּבית לֹו אין ּבֹו; ׁשּנתארח ּבּמקֹום ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעליו
עּמהם ּומׁשּתּתף ּבֹו, ׁשּנתארח ּבּמקֹום להדליק צרי -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּפיּבּׁשמן על אף - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו היה ואם . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ׁשהּוא ּבּבית להדליק צרי - ּביתֹו ּבתֹו עליו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמדליקים

העֹוברים. מּפני ְְִִֵָּבֹו,
.·Èוצרי מאד; עד היא חביבה מצוה חנּכה, נר ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹֻמצות

האל ּבׁשבח ּולהֹוסיף הּנס, להֹודיע ּכדי - ּבּה להּזהר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאדם
ׁשעׂשה הּנּסים על לֹו אּלאוהֹודיה ּיאכל מה לֹו אין אפּלּו . ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ונרֹות, ׁשמן ולֹוקח ּכסּותֹו; מֹוכר אֹו ׁשֹואל, - הּצדקה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָמן
ְִַּומדליק.

.‚Èהּיֹום קּדּוׁש ּולפניו אחת, ּפרּוטה אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהרי
על חנּכה, נר להדליק ׁשמן מקּדים - חנּכה נר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻוהדלקת

סֹופרים מּדברי ּוׁשניהם הֹואיל הּיֹום; לקּדּוׁש מּוטבהּיין , ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָ
הּנס. זכרֹון ּבֹו ׁשּיׁש חנּכה נר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָֻלהקּדים

.„Èוקּדּוׁש ּביתֹו נר אֹו חנּכה, ונר ּביתֹו נר לפניו ְְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָֻהיה
ּביתֹו ׁשלֹום מּׁשּום קֹודם, ּביתֹו נר - הּׁשםהּיֹום ׁשהרי ; ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַ

ׁשּכל הּׁשלֹום, ּגדֹול לאׁשּתֹו. איׁש ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָנמחק
דרכי "ּדרכיה ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ׁשלֹום לעׂשֹות נּתנה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּתֹורה

ׁשלֹום". נתיבֹותיה וכל ְְִֶַָָָֹנעם,
ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ׁשליׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשלׁשים ׁשּבת, הלכֹות ותׁשעים: ׁשבעה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּפרקים
ׁשביתת הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה עירּובין, הלכֹות ְְְְְְִִִִִִֵַָָָּפרקים;
ׁשמֹונה טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה ְְְְְִִִַָָָָֹעׂשֹור,
ׁשֹופר הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ּומּצה, חמץ הלכֹות ְְְְְִִִִֵַָָָָָָּפרקים;
ּפרקים; ארּבעה ׁשקלים, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ולּולב, ְְְְְְְְִִִִַָָָָָָָָֻוסּכה
ּתענּיֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה החדׁש, קּדּוׁש ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹהלכֹות

ּפרקים. ארּבעה וחנּכה, מגּלה הלכֹות ּפרקים; ְְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָֻחמּׁשה
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הלכֹות איׁשּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
הלכֹות ּבתּולה, נערה הלכֹות וחליצה, יּבּום הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָּגרּוׁשין,

ָׂשֹוטה.

zEWi` zFkld¦§¦
מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
ּבכתּבה אּׁשה לּׂשא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה, ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻלא
וקּדּוׁשין; ּכתּבה ּבלא אּׁשה ּתּבעל ׁשּלא (ב) ְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֻוקּדּוׁשין;
מּמּנה. ולרּבֹות לפרֹות (ד) ועֹונה; ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ(ג)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א ¤¤ּפרק

ּפֹוגע‡. אדם היה ּתֹורה מּתן אם[פוגש]קדם ּבּׁשּוק, אּׁשה ִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּובֹועלּה לביתֹו מכניסּה - אֹותּה לּׂשא והיא הּוא ּבינֹורצה ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָ

נצטּוּו ּתֹורה, ׁשּנּתנה ּכיון לאּׁשה. לֹו ותהיה עצמֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלבין
ּתחּלה אֹותּה יקנה - אּׁשה לּׂשא האיׁש ירצה ׁשאם ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָיׂשראל
יּקח "ּכי ׁשּנאמר: לאּׁשה, לֹו ּתהיה ּכ ואחר עדים, ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבפני

אליה". ּובא אּׁשה, ִִֵֶָָָאיׁש
הם·. ּתֹורה ׁשל עׂשה מצות אּלּו מּׁשלׁשהולּקּוחין ּובאחד . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ּבביאה; אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, - נקנית האּׁשה ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָּדברים
התורה מן ובשטר בביאה (במהדו"ק: הּתֹורה מן ְְִַָָָּוׁשלׁשּתן
קּדּוׁשין הּנקראין הן אּלּו ולּקּוחין סופרים). מדברי ְְִִִִִִֵֵַָובכסף
ּדברים מּׁשלׁשה ּבאחד ׁשּנקנית ואּׁשה מקֹום. ּבכל ארּוסין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹאֹו

מארסת. אֹו מקּדׁשת הּנקראת היא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַֹֻאּלּו,
ׁשּנקנית‚. ׁשּלאוכיון ּפי על אף מקּדׁשת, ונעׂשית האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

והּבא איׁש; אׁשת היא הרי ּבעלּה, לבית נכנסה ולא ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנבעלה
לגרׁש, רצה ואם ּדין; ּבית מיתת חּיב מּבעלּה, חּוץ ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעליה

ּגט. ְִֵָצריכה
ּב„. אּׁשה ּפֹוגע אדם היה ּתֹורה מּתן רצהקדם אם ּׁשּוק, ִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

הּדר אם על אֹותּה ּובֹועל ׂשכרּה, לּה נֹותן - והיא ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָהּוא
קדׁשה הּנקראת היא וזֹו לֹו; לכל]והֹול מּׁשּנּתנה[מזומנת . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ

מּבנֹות קדׁשה תהיה "לא ׁשּנאמר: הּקדׁשה, נאסרה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּתֹורה
קּדּוׁשין ּבלא זנּות לׁשם אּׁשה הּבֹועל ּכל לפיכ ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹיׂשראל";

קדׁשה. ׁשּבעל מּפני הּתֹורה, מן לֹוקה -ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
ּכרת‰. ּביאתן על וחּיב ּבּתֹורה ּביאתן ׁשאסר והןּכל , ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

אחת וכל עריֹות; הּנקראין הן מֹות, אחרי ּבפרׁשת ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָהאמּורֹות
ּבהן. וכּיֹוצא ּובת ואחֹות אם ּכגֹון ערוה, נקראת ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמהן

.Âאחרֹות נׁשים הּקּבלהויׁש מּפי ,[במסורת]ׁשאסּורֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהן מּפני ׁשנּיֹות, נקראֹות והן סֹופרים; מּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָואּסּורן
אּׁשה ועׂשרים ׁשנּיה. נקראת מהן אחת וכל לעריֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשנּיֹות
אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אּמֹו, אם (א) הן: ואּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָהן,
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אבי ואם (ב) אסּורה; מעלה, מעלה עד אּמֹו אם אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָאם
אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אביו, ואם (ג) ּבלבד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּמֹו
אביו אבי ואם (ד) אסּורה; למעלה, עד אביו אם אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָאם
אפּלּו הפסק, לּה אין וזֹו אביו, אבי ואׁשת (ה) ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָּבלבד;
אבי ואׁשת (ו) מּמּנּו; אחד על אסּורה אבינּו יעקב ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאׁשת
אחי ואׁשת (ח) האם; מן האב, אחי ואׁשת (ז) ּבלבד; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּמֹו
אין וזֹו ּבנֹו, וכּלת (ט) האב; מן ּבין האם מן ּבין ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָהאם,
העֹולם סֹוף עד ּבנֹו ּבן ּבן ּכּלת אפּלּו אּלא הפסק, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָלּה
יעקב על ׁשנּיה מּמּנּו אחד אׁשת ׁשּתהיה עד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסּורה,
ּבלבד; ּבנֹו ּבת ּובת (יא) ּבלבד; ּבּתֹו וכּלת (י) ְְְְִִִִַַַַַַָאבינּו;
ּובת (יד) ּבלבד; ּבּתֹו ּבת ּובת (יג) ּבלבד; ּבנֹו ּבן ּובת ְְְִִִֶַַַַַַ(יב)
ּובת (טז) ּבלבד; אׁשּתֹו ּבן ּבן ּובת (טו) ּבלבד; ּבּתֹו ְְְִִִִֶֶֶַַַַּבן
ּבלבד; אׁשּתֹו אבי אם ואם (יז) ּבלבד; אׁשּתֹו ּבת ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַּבת
אׁשּתֹו אם אם ואם (יט) ּבלבד; אׁשּתֹו אם אב ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַ(יח)
הּׁשנּיֹות נמצאּו ּבלבד. אׁשּתֹו אבי אב ואם (כ) ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַּבלבד;
האב ואם למעלה, עד האם אם - ארּבע הפסק להן ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאין
ּבנֹו ּבן ואׁשת למעלה, עד האב אבי ואׁשת למעלה, ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעד

למּטה. ְַַָעד
.Êּבּתֹורה ּביאתֹו ׁשאסר הןּכל ּכרת, עליו חּיב ולא ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

ותׁשעה קדּׁשה. אּסּורי נקראין ועֹוד לאוין; אּסּורי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָֻהּנקראים
אֹו זֹונה, אֹו ּגרּוׁשה, ּגדֹול; לכהן אלמנה הן: ואּלּו ְְְְֵֵֵֵַָָָָָֹהן,

אסורים]חללה כהונה מנישואי ּגדֹול,[שנולדה לכהן ּבין - ְֲֵֵָָָֹ
לממזר; יׂשראל ּובת יׂשראל, לבן ּוממזרת הדיֹוט; לכהן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבין
ּדּכא לפצּוע יׂשראל ּובת ּומֹואבי; לעּמֹוני יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָּובת

אשכיו] ׁשפכה[נפצעו גידו]ּוכרּות אחר[נכרת ּוגרּוׁשתֹו ; ְְְַַָָָ
הּיבם רׁשּות ועדין לזר ׁשּנּׂשאת ויבמה לאחר; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנּׂשאת

לה]עליה חלץ החלּוצ[שלא והיא. ּכגרּוׁשה, היא הרי ה ְְֲֲִִִֵֶַָָָָ
והּנתינים סֹופרים. מּדברי לכהן הם[הגבעונים]אסּורה הרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָֹ

מּדברי ואסּורין נקבֹות; ואחד זכרים אחד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכממזרים,
הּנתינים. הם מה ל יתּבאר ּביאה אּסּורי ּובהלכֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָסֹופרים.

.Áׁשאּסּור ּוׁשלׁשהויׁש לאוין. מחּיבי ואינן ּבעׂשה, ּביאתן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
ואדֹומי מצרי אחד[שנתגיירו]הם: ׁשני, ודֹור ראׁשֹון ּדֹור ְְֱִִִִִֵֵֶֶָ

נאמר ׁשּלא לפי ּגדֹול; לכהן ּובעּולה נקבֹות; ואחד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹזכרים
"ּדֹור ׁשּנאמר: מּכלל אּלא יּקח", "לא אֹו יבֹוא" "לא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבאּלּו
יבֹוא; לא וׁשני ראׁשֹון ׁשּדֹור למד אּתה להם", יבֹוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשליׁשי
למד אּתה יּקח", ּבבתּוליה אּׁשה "והּוא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומּכלל
הּוא הרי עׂשה, מּכלל הּבא ולאו יּקח. לא ּבתּולה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשאינּה

ֲֵַּכעׂשה.
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לדתּה‡. מּיֹום ׁשנההּבת, עׂשרה ׁשּתים ּבת ׁשּתהיה עד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ואפּלּו ּתינקת; ונקראת קטּנה, הּנקראת היא - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹּגמּורֹות

ּכׁשּומא אּלא אינן ּזה, זמן ּבתֹו ׂשערֹות ּכּמה [יבלת,הביאה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ
בזה] להתחשב למּטהואין ׂשערֹות ׁשּתי הביאה אם אבל .ְְְֲִִֵֵַָָָָ

ׁשּתים מּבת והיא ׂשער, להבאת הידּועֹות ּבּמקֹומֹות ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָּבּגּוף
נערה. נקראת - ומעלה אחד ויֹום ׁשנה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָעׂשרה

הּזה·. ּבּזמן ׂשערֹות ׁשּתי הּתחּתֹון.והבאת סימן נקרא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּׁשה עד נערה ּתּקרא הּתחּתֹון, סימן ׁשּתביא ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומאחר

ּתׁשלּום יֹום ּומּתחּלת ּגמּורים. חדׁשים[סיום]חדׁשים הּׁשּׁשה ְְְֳֳִִִִִִַַַָָָ
ׁשּׁשה אּלא לבגרּות נערּות ּבין ואין ּבֹוגרת; ּתּקרא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָומעלה

ּבלבד. ְֳִִַָחדׁשים
אחד‚. ויֹום ׁשנה עׂשרה לׁשּתים ׁשּתיהּגיעה הביאה ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ

ּבּה ׁשּנראּו ּפי על אף - בה"ו,ׂשערֹות המפורטים [הסימנים ְְִִֶַַָָ
אילֹוניתשהם] כאייל]סימני עד[עקרה היא קטּנה עדין - ְְֲִִִִֵַַַַָָ

עׂשרים ּבׁשנת אפּלּו ׂשערֹות, ׁשּתי ּוכׁשּתביא ׁשנה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָעׂשרים
ּבֹוגרת. ּתּקרא ּכ ואחר חדׁשים, ׁשּׁשה נערה ּתהיה -ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשנה„. עׂשרים ּבת הביאההיתה ולא יֹום ׁשלׁשים ּפחֹות ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹ
אילֹונית; היא הרי - אילֹונית סימני ּבּה ונראּו ׂשערֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָׁשּתי
עד היא, קטּנה עדין אילֹונית, סימני ּכל ּבּה נראּו לא ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹואם
חמׁש ּבת ׁשּתהיה עד אֹו נערה, ותהיה ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּתביא

אחד. ויֹום ׁשנה ְְִֶָָָֹּוׁשלׁשים
ּזה‰. לּזמן ]הּגיעה - אדם שנות רוב שהוא 35 גיל [למעל ְִִִֶַָ

על אף אילֹונית, נקראת זֹו הרי - ׂשערֹות ׁשּתי הביאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹולא
למד נמצאת אילֹונית. מּסימני סימן ּבּה נראה ׁשּלא ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּפי
ּתצא מּקטנּותּה אּלא נערּות, ימי לּה אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהאילֹונית

ְְַלבגרּות.
.Âאילֹונית סימני הן ּומתקּׁשהואּלּו ּדּדין לּה ׁשאין ּכל : ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּכּנׁשים,[כואבת] מעים ׁשּפּולי לּה ואין ּתׁשמיׁש, ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָּבׁשעת
והּנערה, לאּׁשה. איׁש ּבין נּכרת ואינּה עבה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוקֹולּה
ּגדֹולה. נקראת מּׁשלׁשּתן, אחת ּכל - והאילֹונית ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּבֹוגרת,

.Êסימנין ּבּבת העליֹון,ויׁש סימן הּנקראין והן מּלמעלה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבמקֹום קמט ויעׂשה לאחֹוריה ידּה מּׁשּתחזיר הן: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואּלּו
הּדד עקץ על ידֹו אדם ּומּׁשּיּתן הּדד; ראׁש ּומּׁשּיׁשחיר ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּדד;
ויעׂשה הּדד חטם ראׁש ּומּׁשּיּפצל לחזר; וׁשֹוהה ׁשֹוקע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹוהּוא

ע החטם מּׁשּיּפצל ּפרׁשּו, ורּבֹותי קטן. ּכּדּור צמֹו.ּבראׁשֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ּומּׁשּיתקׁשקׁשּו הּדּדין; מּׁשּיּטּו הּדּדין;[יתנועעו]וכן ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַ

מן ׁשּלמעלה הּתפּוח הּבׂשר מקֹום והּוא העטרה, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּומּׁשּתּקיף
קׁשה. יהיה ולא זה ּבׂשר ּומּׁשּיתמע הּבטן; לעּמת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהערוה

.Áאֹו אּלּו מּכל סימן ּבּבת נראה ׁשמֹונה. הּסימנין, אּלּו ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּכל
מׁשּגיחין אין - ּפחֹות אֹו ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת והיא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּכּלן,
ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת נעׂשית ּבקטנּותּה. היא והרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבֹו,
מּכל ּבאחד מׁשּגיחין אין - הּתחּתֹון סימן ּבּה ונראה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאחד,

-אּלּו אּלּו מּכל אחד ּבּה ונראה הּתחּתֹון, נראה לא ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ואם להחמיר. ּבּה ודנים לנערה, קטּנה ּבין ספק היא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהרי
ּכּלן, ׁשּיבֹואּו אפׁשר ׁשאי וּדאית, ּגדֹולה זֹו הרי - ּכּלן ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻֻנראּו

ונׁשר. הּתחּתֹון סימן ּבא ּוכבר ְְְִֶַַַָָָָָאּלא
.Ëׁשּילדה ׁשּלאהּבת ּפי על אף - ׁשנה עׂשרה ׁשּתים אחר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבנים, ּגדֹולה. זֹו הרי - ּתחּתֹון ולא עליֹון לא סימן, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹהביאה
ּכסימנין. הן ְֲִִֵֵָהרי

.Èמּׁשּיּולד - נקראהּבן ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשּיהיה עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
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אבי ואם (ב) אסּורה; מעלה, מעלה עד אּמֹו אם אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָאם
אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אביו, ואם (ג) ּבלבד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּמֹו
אביו אבי ואם (ד) אסּורה; למעלה, עד אביו אם אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָאם
אפּלּו הפסק, לּה אין וזֹו אביו, אבי ואׁשת (ה) ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָּבלבד;
אבי ואׁשת (ו) מּמּנּו; אחד על אסּורה אבינּו יעקב ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאׁשת
אחי ואׁשת (ח) האם; מן האב, אחי ואׁשת (ז) ּבלבד; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּמֹו
אין וזֹו ּבנֹו, וכּלת (ט) האב; מן ּבין האם מן ּבין ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָהאם,
העֹולם סֹוף עד ּבנֹו ּבן ּבן ּכּלת אפּלּו אּלא הפסק, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָלּה
יעקב על ׁשנּיה מּמּנּו אחד אׁשת ׁשּתהיה עד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסּורה,
ּבלבד; ּבנֹו ּבת ּובת (יא) ּבלבד; ּבּתֹו וכּלת (י) ְְְְִִִִַַַַַַָאבינּו;
ּובת (יד) ּבלבד; ּבּתֹו ּבת ּובת (יג) ּבלבד; ּבנֹו ּבן ּובת ְְְִִִֶַַַַַַ(יב)
ּובת (טז) ּבלבד; אׁשּתֹו ּבן ּבן ּובת (טו) ּבלבד; ּבּתֹו ְְְִִִִֶֶֶַַַַּבן
ּבלבד; אׁשּתֹו אבי אם ואם (יז) ּבלבד; אׁשּתֹו ּבת ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַּבת
אׁשּתֹו אם אם ואם (יט) ּבלבד; אׁשּתֹו אם אב ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַ(יח)
הּׁשנּיֹות נמצאּו ּבלבד. אׁשּתֹו אבי אב ואם (כ) ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַּבלבד;
האב ואם למעלה, עד האם אם - ארּבע הפסק להן ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאין
ּבנֹו ּבן ואׁשת למעלה, עד האב אבי ואׁשת למעלה, ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעד

למּטה. ְַַָעד
.Êּבּתֹורה ּביאתֹו ׁשאסר הןּכל ּכרת, עליו חּיב ולא ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

ותׁשעה קדּׁשה. אּסּורי נקראין ועֹוד לאוין; אּסּורי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָֻהּנקראים
אֹו זֹונה, אֹו ּגרּוׁשה, ּגדֹול; לכהן אלמנה הן: ואּלּו ְְְְֵֵֵֵַָָָָָֹהן,

אסורים]חללה כהונה מנישואי ּגדֹול,[שנולדה לכהן ּבין - ְֲֵֵָָָֹ
לממזר; יׂשראל ּובת יׂשראל, לבן ּוממזרת הדיֹוט; לכהן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבין
ּדּכא לפצּוע יׂשראל ּובת ּומֹואבי; לעּמֹוני יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָּובת

אשכיו] ׁשפכה[נפצעו גידו]ּוכרּות אחר[נכרת ּוגרּוׁשתֹו ; ְְְַַָָָ
הּיבם רׁשּות ועדין לזר ׁשּנּׂשאת ויבמה לאחר; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנּׂשאת

לה]עליה חלץ החלּוצ[שלא והיא. ּכגרּוׁשה, היא הרי ה ְְֲֲִִִֵֶַָָָָ
והּנתינים סֹופרים. מּדברי לכהן הם[הגבעונים]אסּורה הרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָֹ

מּדברי ואסּורין נקבֹות; ואחד זכרים אחד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכממזרים,
הּנתינים. הם מה ל יתּבאר ּביאה אּסּורי ּובהלכֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָסֹופרים.

.Áׁשאּסּור ּוׁשלׁשהויׁש לאוין. מחּיבי ואינן ּבעׂשה, ּביאתן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
ואדֹומי מצרי אחד[שנתגיירו]הם: ׁשני, ודֹור ראׁשֹון ּדֹור ְְֱִִִִִֵֵֶֶָ

נאמר ׁשּלא לפי ּגדֹול; לכהן ּובעּולה נקבֹות; ואחד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹזכרים
"ּדֹור ׁשּנאמר: מּכלל אּלא יּקח", "לא אֹו יבֹוא" "לא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבאּלּו
יבֹוא; לא וׁשני ראׁשֹון ׁשּדֹור למד אּתה להם", יבֹוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשליׁשי
למד אּתה יּקח", ּבבתּוליה אּׁשה "והּוא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומּכלל
הּוא הרי עׂשה, מּכלל הּבא ולאו יּקח. לא ּבתּולה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשאינּה

ֲֵַּכעׂשה.

ה'תשע"ב אייר י"ט שישי יום

ב ¤¤ּפרק

לדתּה‡. מּיֹום ׁשנההּבת, עׂשרה ׁשּתים ּבת ׁשּתהיה עד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ואפּלּו ּתינקת; ונקראת קטּנה, הּנקראת היא - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹּגמּורֹות

ּכׁשּומא אּלא אינן ּזה, זמן ּבתֹו ׂשערֹות ּכּמה [יבלת,הביאה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ
בזה] להתחשב למּטהואין ׂשערֹות ׁשּתי הביאה אם אבל .ְְְֲִִֵֵַָָָָ

ׁשּתים מּבת והיא ׂשער, להבאת הידּועֹות ּבּמקֹומֹות ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָּבּגּוף
נערה. נקראת - ומעלה אחד ויֹום ׁשנה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָעׂשרה

הּזה·. ּבּזמן ׂשערֹות ׁשּתי הּתחּתֹון.והבאת סימן נקרא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּׁשה עד נערה ּתּקרא הּתחּתֹון, סימן ׁשּתביא ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומאחר

ּתׁשלּום יֹום ּומּתחּלת ּגמּורים. חדׁשים[סיום]חדׁשים הּׁשּׁשה ְְְֳֳִִִִִִַַַָָָ
ׁשּׁשה אּלא לבגרּות נערּות ּבין ואין ּבֹוגרת; ּתּקרא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָומעלה

ּבלבד. ְֳִִַָחדׁשים
אחד‚. ויֹום ׁשנה עׂשרה לׁשּתים ׁשּתיהּגיעה הביאה ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ

ּבּה ׁשּנראּו ּפי על אף - בה"ו,ׂשערֹות המפורטים [הסימנים ְְִִֶַַָָ
אילֹוניתשהם] כאייל]סימני עד[עקרה היא קטּנה עדין - ְְֲִִִִֵַַַַָָ

עׂשרים ּבׁשנת אפּלּו ׂשערֹות, ׁשּתי ּוכׁשּתביא ׁשנה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָעׂשרים
ּבֹוגרת. ּתּקרא ּכ ואחר חדׁשים, ׁשּׁשה נערה ּתהיה -ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשנה„. עׂשרים ּבת הביאההיתה ולא יֹום ׁשלׁשים ּפחֹות ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹ
אילֹונית; היא הרי - אילֹונית סימני ּבּה ונראּו ׂשערֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָׁשּתי
עד היא, קטּנה עדין אילֹונית, סימני ּכל ּבּה נראּו לא ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹואם
חמׁש ּבת ׁשּתהיה עד אֹו נערה, ותהיה ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּתביא

אחד. ויֹום ׁשנה ְְִֶָָָֹּוׁשלׁשים
ּזה‰. לּזמן ]הּגיעה - אדם שנות רוב שהוא 35 גיל [למעל ְִִִֶַָ

על אף אילֹונית, נקראת זֹו הרי - ׂשערֹות ׁשּתי הביאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹולא
למד נמצאת אילֹונית. מּסימני סימן ּבּה נראה ׁשּלא ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּפי
ּתצא מּקטנּותּה אּלא נערּות, ימי לּה אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהאילֹונית

ְְַלבגרּות.
.Âאילֹונית סימני הן ּומתקּׁשהואּלּו ּדּדין לּה ׁשאין ּכל : ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּכּנׁשים,[כואבת] מעים ׁשּפּולי לּה ואין ּתׁשמיׁש, ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָּבׁשעת
והּנערה, לאּׁשה. איׁש ּבין נּכרת ואינּה עבה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוקֹולּה
ּגדֹולה. נקראת מּׁשלׁשּתן, אחת ּכל - והאילֹונית ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּבֹוגרת,

.Êסימנין ּבּבת העליֹון,ויׁש סימן הּנקראין והן מּלמעלה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבמקֹום קמט ויעׂשה לאחֹוריה ידּה מּׁשּתחזיר הן: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואּלּו
הּדד עקץ על ידֹו אדם ּומּׁשּיּתן הּדד; ראׁש ּומּׁשּיׁשחיר ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּדד;
ויעׂשה הּדד חטם ראׁש ּומּׁשּיּפצל לחזר; וׁשֹוהה ׁשֹוקע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹוהּוא

ע החטם מּׁשּיּפצל ּפרׁשּו, ורּבֹותי קטן. ּכּדּור צמֹו.ּבראׁשֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ּומּׁשּיתקׁשקׁשּו הּדּדין; מּׁשּיּטּו הּדּדין;[יתנועעו]וכן ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַ

מן ׁשּלמעלה הּתפּוח הּבׂשר מקֹום והּוא העטרה, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּומּׁשּתּקיף
קׁשה. יהיה ולא זה ּבׂשר ּומּׁשּיתמע הּבטן; לעּמת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהערוה

.Áאֹו אּלּו מּכל סימן ּבּבת נראה ׁשמֹונה. הּסימנין, אּלּו ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּכל
מׁשּגיחין אין - ּפחֹות אֹו ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת והיא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּכּלן,
ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת נעׂשית ּבקטנּותּה. היא והרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבֹו,
מּכל ּבאחד מׁשּגיחין אין - הּתחּתֹון סימן ּבּה ונראה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאחד,

-אּלּו אּלּו מּכל אחד ּבּה ונראה הּתחּתֹון, נראה לא ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ואם להחמיר. ּבּה ודנים לנערה, קטּנה ּבין ספק היא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהרי
ּכּלן, ׁשּיבֹואּו אפׁשר ׁשאי וּדאית, ּגדֹולה זֹו הרי - ּכּלן ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻֻנראּו

ונׁשר. הּתחּתֹון סימן ּבא ּוכבר ְְְִֶַַַָָָָָאּלא
.Ëׁשּילדה ׁשּלאהּבת ּפי על אף - ׁשנה עׂשרה ׁשּתים אחר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבנים, ּגדֹולה. זֹו הרי - ּתחּתֹון ולא עליֹון לא סימן, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹהביאה
ּכסימנין. הן ְֲִִֵֵָהרי

.Èמּׁשּיּולד - נקראהּבן ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשּיהיה עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
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זה, זמן ּבתֹו ׂשערֹות ּכּמה הביא ואפּלּו ּתינֹוק; ונקרא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָקטן,
ּבּמקֹומֹות למּטה ׂשערֹות ׁשּתי הביא ׁשּומא. אּלא סימן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָאינֹו
ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש מּבן והּוא ׂשער, להבאת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהידּועים

איׁש. ונקרא ּגדֹול, נקרא - ומעלה ְְְְִִִֶַָָָָָָאחד
.‡Èהּזה לּזמן ּפיהּגיע על אף - ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

סריס סימני ּבֹו ּבן[עקר]ׁשּנראּו ׁשּיהיה עד קטן, הּוא הרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
הביא ולא הּזה לּזמן הּגיע יֹום. ׁשלׁשים ּפחֹות ׁשנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹעׂשרים
אם - ּבּזקן ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא למּטה, ׂשערֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשּתי
הּגדֹול ּדין ודינֹו סריס, זה הרי סריס מּסימני אחד ּבֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָנראה
קטן עדין סריס, מּסימני סימן ּבֹו נראה לא ואם ּדבר. ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹלכל
אֹו להן, הראּוי ּבּמקֹום למּטה ׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא עד ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא,

ּבן ׁשּיהיה אחד.עד ויֹום ׁשנה ּוׁשלׁשים חמׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
.·Èהּזה לּזמן הביאהּגיע עלולא אף סריס, זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

עׂשרים לׁשנת הּגיע | סריס. מּסימני אחד ּבֹו נראה ׁשּלא ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּפי
והביא למּטה, ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹֹּפחֹות
מּסימני אחד לֹו ׁשּנֹולד ּפי על אף - ּבּזקן ׂשערֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּתי
לֹו ׁשּיּולדּו עד ּבקטנּותֹו, הּוא הרי אּלא סריס אינֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָסריס,
ויֹום ׁשנה ּוׁשלׁשים חמׁש ּבן ׁשּיהיה עד אֹו סריס, סימני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכל

ֶָאחד.
.‚Èהם לקּויואּלּו ּוׂשערֹו זקן, לֹו ׁשאין ּכל סריס: סימני ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָ
מחליק[רך] ּובׂשרֹו שיער], מעלי[ללא רגליו מימי ואין ם, ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ

ּכּפה[קצף]רתיחה עֹוׂשה אינֹו מים ּוכׁשּמטיל ,[קשת], ְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ּדהה זרעֹו כמים]וׁשכבת מחמיצין[צלול רגליו מימי ואין , ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ

בכלי] בשהייה ּבׂשרֹו[מסריחים ואין הּגׁשמים ּבימֹות ורֹוחץ ,ְְְְִִֵֵַָָ
הבל לקּוי[אדים]מעלה וקֹולֹו איׁש[דק], ּבין נּכר ואינֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ

ְִָלאּׁשה.
.„Èזה חּמהוסריס סריס הּנקרא מהרגעהּוא [מלידה, ְְְִִִֶַַָָָ

שמש] ׁשחתכּושראה הּבן אבל מקֹום. נּתקּו[בכלי]ּבכל אֹו ְְְֲִֵֶַָָָָ
הּוא[ביד] - עֹוׂשין ׁשהּגֹויים ּכמֹו ּביציו, אֹו ּגידֹו מעכּו ְֲִִִִֵֶַָאֹו

אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן ּוכׁשּיהיה אדם; סריס ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהּנקרא
לעֹולם. סימן מביא זה ׁשאין גדֹול, ְְִִִֵֵֶֶָָָָנקרא

.ÂËאחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש סימןּבן הביא ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבין ספק זה הרי - ׁשּלמעלה הּסימנין ּכל ּבֹו ונראּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמּטה,
סימני ּבֹו ׁשּנראּו ּכיון - מּלמּטה נבּדק לא ואם לגדֹול; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹקטן

ּגדֹול. ּבחזקת זה הרי מּלמעלה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָּבגרּות
.ÊËׂשערֹות ׁשעּורןׁשּתי - מקֹום ּובכל ּובּבת ּבּבן האמּורֹות ְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

ל[גודלן] ראׁשן לכף ויהיּו[שרשן]עּקרןּכדי ּומּׁשּיצמחּו . ְְְְְְִִִִֵֶָָָָֹֹ
הּזּוג ּבפי להּנטל ראׁשן[מספריים]יכֹולֹות לכף ׁשּיּגיעּו עד , ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹ

ּובבת ּבבן לפיכ מקֹום. ּבכל להחמיר ּבהן ּדנין - ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָלעּקרן
להּנטל ּכדי וצמחּו הֹואיל להחמיר, ּגדֹולים אֹותם ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹנחׁשב
הּגיעּו ולא הֹואיל להחמיר, קטּנים אֹותם ונחׁשב הּזּוג; ְְְְְְְִִִִִִַַַַָֹֹּבפי

לעּקרן. ראׁשן ְִָָָָֹֹלכף
.ÊÈהערוה ּבמקֹום ׁשּיהיּו צריכֹות אּלּו ׂשערֹות ּוביתׁשּתי . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

על ּבין למּטה, ּבין למעלה ּבין סימנין, מקֹום ּכּלֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהערוה
אחד ּבמקֹום להיֹות ּוצריכֹות עצמן. הּזרע [שניהםאיברי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

למטה] או ּבעּקרןלמעלה וׁשּיהיה ואפּלּו[שרשן], ּגּמֹות. ְְְֲִִִֶֶַָָֻ
זֹו ּגּמֹות ׁשּתי נמצאּו סימן. אּלּו הרי אחת, ּבגּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֻֻׁשּתיהן

ּגּמה אין חזקה סימן. אּלּו הרי - ׂשער ּבהן ואין זֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻּבצד
ונׁשרּו. ּבהן היּו ּוׂשערֹות ׂשער, ְְְְֵֶָָָָָֹּבלא

.ÁÈׁשהביאה עׂשרה,הּבת ׁשּתים ׁשנת ּבתֹו ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּומא ׁשהן עׂשרה, ׁשלׁש ּבתֹו ׁשהביא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹוהּבן
עׂשרה ׁשלׁש אחר עֹומדֹות ּבמקֹומן ׁשהּׂשערֹות ּפי על אף -ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

סימן. אינן - לנקבה עׂשרה ׁשּתים ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלזכר
.ËÈּבׁשּנבּדקּו אמּורים? ּדברים ׁשהןּבּמה ונֹודע הּזמן ּבתֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ

ׁשּתי ׁשם ונמצאּו זמן אחר אּלא נבּדקּו לא אם אבל ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּומא.
קדם ׁשּמא אֹומרין ואין סימנין, ּבחזקת הן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׂשערֹות

ׁשּומא. ׁשּיהיּו ּכדי צמחּו ְְְְִֵֶַָָזמן
.Îהּבת ׁשּתיםּכׁשּבֹודקין ׁשנת ּכל ׁשהּוא הּזמן ּבתֹו ּבין , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָ

נׁשים ּפי על ּבֹודקין - לאחריו ּבין זה, זמן קדם ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעׂשרה,
מּמּנה וׁשֹומעין ּבֹודקת, אחת אּׁשה ואפּלּו ונאמנֹות. ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכׁשרֹות

הביאה. לא אם הביאה ִִִִֵֵָָֹאם
.‡Îהאמּורֹות הּׁשנים ּובערכיןּכל ּובבת פלוניּבבן ["ערך ְְֲֲִִֵַַַָָָָ

הגיל] לפי משתנה הערך – ׁשניעלי" לא אינן מקֹום, ְְֵֵָָָֹּובכל
ׁשהן העּבּור, סדר ׁשל ׁשנים אּלא - החּמה ׁשני ולא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּלבנה,

חודש]ּפׁשּוטֹות י"ב חודש]ּומעּברֹות[של ׁשּבית[י"ג ּכמֹו , ְְְֵֶָֻ
החדׁש; קּדּוׁש ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותן, קֹובעין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹּדין

הּדת. ּדברי לכל מֹונין הּׁשנים ְְְִִִֵַַָָָָּובאֹותן
.·Îהּנׁשים על סֹומכין הּׁשניםאין הבת]ּבמנין או הבן ,[גיל ְְְִִִִֵַַַַָָ

להעיד. ּכׁשרים עדים ׁשני ּפי על אּלא הּקרֹובים, על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹולא
.‚Îׁשאמר זֹוהאב ּבּתי אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן זה ּבני ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לקרּבן נאמן - אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ביאהּבת [שביאתן ְְְֱִֶֶַָָָָָָֹ
ק דיני בזה בשוגג]וחלים למּכֹותרבן לא אבל [מלקות, ְֲַָֹ

לענׁשיןמדרבנן] בי"ד]ולא ומיתת ׁשלׁש[מלקות ּבן זה ּבני . ְְְֳִִֶֶָָֹֹ
ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת זֹו ּבּתי אחד, ויֹום ׁשנה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשרה

לנדרים נאמן - קיימין]אחד ולחרמים[שנדריהם ולערכין ְְְֱֲֲִִִִֶֶַַָָָָָ
הבית] לבדק נכסיו הבן החרים לא[אם אבל ְְֲֵֶָֹּולהקּדׁשֹות,

לענׁשין. ולא ְְֳִַָָֹלמּכֹות
.„Îזכרּות אברי לֹו ׁשּיׁש הּנקראמי הּוא - נקבּות ואברי , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

סימן לֹו ואין נקבה, אם זכר אם ספק והּוא ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָאנּדרֹוגינֹוס;
לעֹולם. וּדאית נקבה אֹו וּדאי זכר הּוא אם ּבֹו ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּיּודע

.‰Îלֹו ׁשאין אטּוםּומי אּלא נקבּות ולא זכרּות [סתום]לא ְְְִֵֶֶַַָָֹֹ
הּטמטּום נקרע ואם ספק. הּוא וגם טמטּום, הּנקרא הּוא -ְְְְְְִִִֵַַַַָָֻֻ
הּוא הרי נקבה, נמצא ואם וּדאי; ּכזכר הּוא הרי זכר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָונמצא
ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבן ׁשהיּו ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻנקבה.
ּבכל ּבהן ׁשּנדּבר והן ּגדֹולים; ּבחזקת הן הרי אחד, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָויֹום

ָמקֹום.
.ÂÎמקֹום ּבכל האמּורים וחרׁשת ׁשאיןחרׁש האּלמים הן - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

ׁשּמדּבר מי אבל מדּברין, ולא אֹוׁשֹומעין ׁשֹומע, ואינֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹ
ׁשהם ואּׁשה ואיׁש אדם. ּככל הּוא הרי - מדּבר ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשֹומע
ּפּקח נקראין - ׁשֹוטין ולא חרׁשין לא ואינן ּבדעּתן, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹׁשלמים

ִַַּופּקחת.
.ÊÎהּׁשמֹות ּכל ּבׁשני[מושגים]נמצאּו ענינם ׁשּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשנּיה, ערוה, קּדּוׁשין, הן: ואּלּו ׁשמֹות, עׂשרים אּלּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּפרקים
אילֹונית, ּבֹוגרת, נערה, קטּנה, עׂשה, אּסּורי לאוין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאּסּורי
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סריס חּמה, סריס קטן, העליֹון, סימן הּתחּתֹון, סימן ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָּגדֹולה,
ּפקחין. חרׁשין, טמטּום, אנּדרֹוגינֹוס, ּגדֹול, ְְְְְִִִִֵַָָָֻאדם,

.ÁÎילּוזּו ואל ּתמיד, לעּמת האּלּו הּׁשמֹות ּכל ְְְִִֵֵַַָָָָָֻׂשים
ּכל ענין לבאר צריכין נהיה ׁשּלא ּכדי עניניהם, ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמעיני

אֹותן. ׁשּנזּכר מקֹום ּבכל מהן ְְִֵֵֶֶָָָֹׁשם

ג ¤¤ּפרק

מתקּדׁשת‡. האּׁשה איןּכיצד - מקּדׁש הּוא ּבכסף אם ? ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
אּת 'הרי לּה: אֹומר ּפרּוטה; ׁשוה אֹו ּכסף, מּפרּוטה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָּפחֹות
לי אּת 'הרי אֹו לי', מארסת אּת 'הרי אֹו לי', ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֻמקּדׁשת
ׁשאֹומר הּוא והאיׁש עדים. ּבפני לּה ונֹותנֹו 'ּבזה', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָלאּׁשה',
לּה ׁשּיּתן והּוא לאּׁשה, לֹו אֹותּה ׁשּקנה ׁשּמׁשמען ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּדברים

ֶֶַהּכסף.
היא·. אנינתנה 'הרי ,'ל מקּדׁשת אני 'הרי לֹו: ואמרה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻ

אם וכן מקּדׁשת; אינּה - הקנאה לׁשֹון ּובכל לאּׁשה', ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻל
ואמרה הּוא נתן מקּדׁשת. אינּה - הּוא ואמר לֹו היא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻנתנה

ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶָֻהיא
ּבׁשטר‚. קּדׁש עלואם אֹו החרס על אֹו הּניר על ּכֹותב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

'הרי אֹו לי', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשּירצה: ּדבר ּכל ועל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻהעלה
ּבפני לּה ונֹותנֹו אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאּת

ִֵעדים.
ׁשּיכּתב„. ואינֹווצרי ּכגט; הּמתקּדׁשת, האּׁשה לׁשם אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּלא לׁשמּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ּכתבֹו מּדעּתּה. אּלא ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֹּכֹותבֹו
אינּה עדים, ּבפני מּדעּתּה לּה ׁשּנתנֹו ּפי על אף - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמּדעּתּה

ְֶֶֻמקּדׁשת.
ּבביאה‰. קּדׁש אֹוואם לי', מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אֹומר - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻ

לי אּת 'הרי אֹו ּבזה, ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת אּת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ'הרי
ּובֹועלּה. עדים ּבפני עּמּה ּומתיחד זֹו', 'ּבבעילה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָלאּׁשה',
ּביאתֹו ּוכׁשּיגמר ּביאה, ּגמר על ּדעּתֹו ּבביאה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹוהמקּדׁש

מקּד עליהּתהיה ׁשּבא ּובין ּכדרּכּה, עליה ׁשּבא ּובין ׁשת. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
מקּדׁשת. זֹו הרי - ּכדרּכּה ְְְֲֵֶֶֶַָֹֻׁשּלא

.Âּכׁשּיקּדׁש האיׁש ׁשּיאמר ענינםהּדברים ׁשּיהיה צרי , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
לּה. עצמֹו ׁשהקנה ענינם ׁשּיהיה לא אּׁשה, קֹונה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
'הריני לּה: ׁשּנתנֹו ּבּׁשטר ּכתב אֹו לּה ׁשאמר הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?
אין - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ,'איׁש 'הריני ,'ארּוס 'הריני ,'ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָּבעל
אׁשּתי', אּת 'הרי לּה: ּכתב אֹו לּה אמר ּכלל. קּדּוׁשין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָׁשם
אּת 'הרי ׁשּלי', אּת 'הרי לי', קנּויה אּת 'הרי 'ארּוסתי', ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָאֹו
אֹו לקּוחתי', אּת 'הרי אֹו לי', זקּוקה אּת 'הרי אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָּברׁשּותי',

חרּופתי' אּת לאיש"]'הרי "נחרפת הכתוב ּכּיֹוצא[מלשון וכל ְְֲֲִֵֵַַָָ
מקּדׁשת. זֹו הרי - ְֲֵֶֶֶָֻּבזה

.Êלּה ּכתב אֹו לּה אּתאמר 'הרי לי', מיחדת אּת 'הרי : ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
נגּדי' אּת 'הרי עזרתי', אּת 'הרי לי', "עזרמיעדת [מלשון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ

אּתכנגדו"] 'הרי סגּורתי', אּת 'הרי צלעתי', אּת 'הרי ,ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָ
תחתנה"]ּתחּתי' בשר "ויסגור אסּורתי',[מלשון אּת 'הרי , ְְֲֲִִֵַַָ

ׁשּיהיה והּוא ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ּתפּוסתי' אּת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ'הרי
עּמּה מדּבר אינֹו אם אבל קּדּוׁשין, עסקי על עּמּה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמדּבר

קּדּוׁשין עסקי על להינשא]ּתחּלה כוונתם חֹוׁשׁשין[על אין , ְְְִִִִִֵֵַָ
אּלּו. ְִֵלמּלֹות

.Áמּכרת ׁשהיא לׁשֹון ּבכל האּׁשה את לקּדׁש לאיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָויׁש
הּדּבּה מׁשמע ויהיה ּכמֹו, ׁשּקניּה, הּלׁשֹון ּבאֹותּה ברים ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ורצת, הּקּדּוׁשין עסקי על האּׁשה עם מדּבר היה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו.
ּבידּה נתן אּלא ּכלּום לּה אמר ולא ּפרׁש ולא וקּדׁש ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹועמד
לפרׁש. צרי ואינֹו ּדּיֹו, ּבענין, עסקין והם הֹואיל - ּבעל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָאֹו
'אּתם להם לֹומר צרי אינֹו והּגרּוׁשין, הּקּדּוׁשין עדי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
אֹו מקּדׁשת זֹו הרי ּגרׁש, אֹו ּבפניהם ׁשּקּדׁש ּכיון אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻעדי',

ְֶֶֹמגרׁשת.
.Ëלאּׁשה האהאֹומר מקּדׁשת. זֹו הרי לחציי', 'התקּדׁשי : ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ׁשּנמצא ואחרת', אּת אׁשּתי 'ּתהי לּה לאֹומר ּדֹומה? ּזה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלמה
מקּדׁש חצי' לּה: אמר אם אבל איׁש. חצי אּלא ל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשאין
וכן לׁשנים. ראּויה אחת אּׁשה ׁשאין מקּדׁשת, אינּה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלי',

מקּדׁשת. אינּה ולזה', לי מקּדׁשת אּת 'הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻהאֹומר:
.Èחצי 'הרי לּה: מקּדׁשאמר וחצי ּבפרּוטה לי מקּדׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻ

ּבחצי לי מקּדׁש חצי 'הרי לּה ׁשאמר אֹו ּבפרּוטה', ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻלי
האחר וחצי מקּדׁשת.ּפרּוטה זֹו הרי - ּפרּוטה' אמרּבחצי | ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

חצי' למחר',לּה: ּבפרּוטה וחצי הּיֹום ּבפרּוטה לי מקּדׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
ּבפרּוטה', ּבני לׁשני ּבנֹותי 'ׁשּתי ּבפרּוטה', חציי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ'ׁשני
ּבּת' אֹו ּבפרּוטה', לי מכּורה ּופרת לי מקּדׁשת ּבּת'ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָֻ

ּבספק. מקּדׁשת אּלּו ּבכל - ּבפרּוטה' לי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֻוקרקע
.‡Èמקּדׁש קטּנה,האב ׁשהיא זמן ּכל לדעּתּה ׁשּלא ּבּתֹו את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

לאיׁש נתּתי ּבּתי "את ׁשּנאמר: ּבידֹו, רׁשּותּה נערה ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּוכׁשהיא
וקּדּוׁשיה הקידושין]הּזה", זּכאי[כסף הּוא וכן לאביה. ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

אֹו נתּגרׁשה ואם ּובכתּבתּה. ידיה, ּובמעׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֻּבמציאתּה,
לפיכ ׁשּתבּגר. עד ּבּכל, זּכאי הּוא הארּוסין, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹנתאלמנה
ואפּלּו ׁשּתבּגר. עד ׁשּתּולד מּיֹום ּבּתֹו קּדּוׁשי האב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמקּבל
איׁש אׁשת היא הרי - האב וקּדׁשּה ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהיתה
מתקּדׁשת אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה ואם ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּגמּורה.
אביה קּדׁשּה אם - מּכאן ּפחֹות אביה; מּדעת ְְִִִִִִִַַָָָָָָָָּבביאה

מקּדׁשת. אינּה ְְִֵֶֶָָֻּבביאה,
.·Èּכׁשאר היא והרי רׁשּות, ּבּה לאביה אין - הּבת ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבגרה

הּׂשיאּה אם וכן לדעּתן. אּלא מתקּדׁשֹות ׁשאין הּנׁשים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
ּברׁשּות היא הרי - אביה ּבחּיי נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָאביה
אין ׁשּנּׂשאת, ּכיון קטּנה. היא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעצמּה,

רׁשּות. ּבּה ְְִָָָלאביה
.‚Èאינּה - אביה לדעת ׁשּלא ׁשּתבּגר קדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹנתקּדׁשה

ואפּלּומקּדׁשת ׁשּנתקּדׁשה; אחר האב נתרּצה אפּלּו , ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
על אסּורה אינּה הּקּדּוׁשין, מאֹותם נתּגרׁשה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָנתאלמנה
ׁשּנתקּדׁשה ּבין לעּכב. יכֹולין אביה ּובין היא, ּובין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכהן.

מקּדׁשת. אינּה - ּבפניו ׁשּלא ׁשּנתקּדׁשה ּבין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּבפניו,
.„Èׁשּלא אביה ׁשּקּדׁשּה ּבין - ּבֹוגרת ספק הּבת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

הרי - אביה לדעת ׁשּלא עצמּה היא ׁשּקּדׁשה ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלדעּתּה,
ּבספק מקּדׁשת לאיׁשזֹו יׁש מּספק. ּגט צריכה לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻ

אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ּפלֹוניתלעׂשֹות אּׁשה ,[מסויימת]ּבין ְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
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סריס חּמה, סריס קטן, העליֹון, סימן הּתחּתֹון, סימן ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָּגדֹולה,
ּפקחין. חרׁשין, טמטּום, אנּדרֹוגינֹוס, ּגדֹול, ְְְְְִִִִֵַָָָֻאדם,

.ÁÎילּוזּו ואל ּתמיד, לעּמת האּלּו הּׁשמֹות ּכל ְְְִִֵֵַַָָָָָֻׂשים
ּכל ענין לבאר צריכין נהיה ׁשּלא ּכדי עניניהם, ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמעיני

אֹותן. ׁשּנזּכר מקֹום ּבכל מהן ְְִֵֵֶֶָָָֹׁשם

ג ¤¤ּפרק

מתקּדׁשת‡. האּׁשה איןּכיצד - מקּדׁש הּוא ּבכסף אם ? ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
אּת 'הרי לּה: אֹומר ּפרּוטה; ׁשוה אֹו ּכסף, מּפרּוטה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָּפחֹות
לי אּת 'הרי אֹו לי', מארסת אּת 'הרי אֹו לי', ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֻמקּדׁשת
ׁשאֹומר הּוא והאיׁש עדים. ּבפני לּה ונֹותנֹו 'ּבזה', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָלאּׁשה',
לּה ׁשּיּתן והּוא לאּׁשה, לֹו אֹותּה ׁשּקנה ׁשּמׁשמען ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּדברים

ֶֶַהּכסף.
היא·. אנינתנה 'הרי ,'ל מקּדׁשת אני 'הרי לֹו: ואמרה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻ

אם וכן מקּדׁשת; אינּה - הקנאה לׁשֹון ּובכל לאּׁשה', ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻל
ואמרה הּוא נתן מקּדׁשת. אינּה - הּוא ואמר לֹו היא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻנתנה

ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶָֻהיא
ּבׁשטר‚. קּדׁש עלואם אֹו החרס על אֹו הּניר על ּכֹותב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

'הרי אֹו לי', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשּירצה: ּדבר ּכל ועל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻהעלה
ּבפני לּה ונֹותנֹו אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאּת

ִֵעדים.
ׁשּיכּתב„. ואינֹווצרי ּכגט; הּמתקּדׁשת, האּׁשה לׁשם אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּלא לׁשמּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ּכתבֹו מּדעּתּה. אּלא ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֹּכֹותבֹו
אינּה עדים, ּבפני מּדעּתּה לּה ׁשּנתנֹו ּפי על אף - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמּדעּתּה

ְֶֶֻמקּדׁשת.
ּבביאה‰. קּדׁש אֹוואם לי', מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אֹומר - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻ

לי אּת 'הרי אֹו ּבזה, ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת אּת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ'הרי
ּובֹועלּה. עדים ּבפני עּמּה ּומתיחד זֹו', 'ּבבעילה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָלאּׁשה',
ּביאתֹו ּוכׁשּיגמר ּביאה, ּגמר על ּדעּתֹו ּבביאה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹוהמקּדׁש

מקּד עליהּתהיה ׁשּבא ּובין ּכדרּכּה, עליה ׁשּבא ּובין ׁשת. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
מקּדׁשת. זֹו הרי - ּכדרּכּה ְְְֲֵֶֶֶַָֹֻׁשּלא

.Âּכׁשּיקּדׁש האיׁש ׁשּיאמר ענינםהּדברים ׁשּיהיה צרי , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
לּה. עצמֹו ׁשהקנה ענינם ׁשּיהיה לא אּׁשה, קֹונה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
'הריני לּה: ׁשּנתנֹו ּבּׁשטר ּכתב אֹו לּה ׁשאמר הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?
אין - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ,'איׁש 'הריני ,'ארּוס 'הריני ,'ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָּבעל
אׁשּתי', אּת 'הרי לּה: ּכתב אֹו לּה אמר ּכלל. קּדּוׁשין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָׁשם
אּת 'הרי ׁשּלי', אּת 'הרי לי', קנּויה אּת 'הרי 'ארּוסתי', ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָאֹו
אֹו לקּוחתי', אּת 'הרי אֹו לי', זקּוקה אּת 'הרי אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָּברׁשּותי',

חרּופתי' אּת לאיש"]'הרי "נחרפת הכתוב ּכּיֹוצא[מלשון וכל ְְֲֲִֵֵַַָָ
מקּדׁשת. זֹו הרי - ְֲֵֶֶֶָֻּבזה

.Êלּה ּכתב אֹו לּה אּתאמר 'הרי לי', מיחדת אּת 'הרי : ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
נגּדי' אּת 'הרי עזרתי', אּת 'הרי לי', "עזרמיעדת [מלשון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ

אּתכנגדו"] 'הרי סגּורתי', אּת 'הרי צלעתי', אּת 'הרי ,ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָ
תחתנה"]ּתחּתי' בשר "ויסגור אסּורתי',[מלשון אּת 'הרי , ְְֲֲִִֵַַָ

ׁשּיהיה והּוא ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ּתפּוסתי' אּת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ'הרי
עּמּה מדּבר אינֹו אם אבל קּדּוׁשין, עסקי על עּמּה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמדּבר

קּדּוׁשין עסקי על להינשא]ּתחּלה כוונתם חֹוׁשׁשין[על אין , ְְְִִִִִֵֵַָ
אּלּו. ְִֵלמּלֹות

.Áמּכרת ׁשהיא לׁשֹון ּבכל האּׁשה את לקּדׁש לאיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָויׁש
הּדּבּה מׁשמע ויהיה ּכמֹו, ׁשּקניּה, הּלׁשֹון ּבאֹותּה ברים ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ורצת, הּקּדּוׁשין עסקי על האּׁשה עם מדּבר היה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו.
ּבידּה נתן אּלא ּכלּום לּה אמר ולא ּפרׁש ולא וקּדׁש ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹועמד
לפרׁש. צרי ואינֹו ּדּיֹו, ּבענין, עסקין והם הֹואיל - ּבעל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָאֹו
'אּתם להם לֹומר צרי אינֹו והּגרּוׁשין, הּקּדּוׁשין עדי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
אֹו מקּדׁשת זֹו הרי ּגרׁש, אֹו ּבפניהם ׁשּקּדׁש ּכיון אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻעדי',

ְֶֶֹמגרׁשת.
.Ëלאּׁשה האהאֹומר מקּדׁשת. זֹו הרי לחציי', 'התקּדׁשי : ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ׁשּנמצא ואחרת', אּת אׁשּתי 'ּתהי לּה לאֹומר ּדֹומה? ּזה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלמה
מקּדׁש חצי' לּה: אמר אם אבל איׁש. חצי אּלא ל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשאין
וכן לׁשנים. ראּויה אחת אּׁשה ׁשאין מקּדׁשת, אינּה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלי',

מקּדׁשת. אינּה ולזה', לי מקּדׁשת אּת 'הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻהאֹומר:
.Èחצי 'הרי לּה: מקּדׁשאמר וחצי ּבפרּוטה לי מקּדׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻ

ּבחצי לי מקּדׁש חצי 'הרי לּה ׁשאמר אֹו ּבפרּוטה', ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻלי
האחר וחצי מקּדׁשת.ּפרּוטה זֹו הרי - ּפרּוטה' אמרּבחצי | ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

חצי' למחר',לּה: ּבפרּוטה וחצי הּיֹום ּבפרּוטה לי מקּדׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
ּבפרּוטה', ּבני לׁשני ּבנֹותי 'ׁשּתי ּבפרּוטה', חציי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ'ׁשני
ּבּת' אֹו ּבפרּוטה', לי מכּורה ּופרת לי מקּדׁשת ּבּת'ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָֻ

ּבספק. מקּדׁשת אּלּו ּבכל - ּבפרּוטה' לי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֻוקרקע
.‡Èמקּדׁש קטּנה,האב ׁשהיא זמן ּכל לדעּתּה ׁשּלא ּבּתֹו את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

לאיׁש נתּתי ּבּתי "את ׁשּנאמר: ּבידֹו, רׁשּותּה נערה ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּוכׁשהיא
וקּדּוׁשיה הקידושין]הּזה", זּכאי[כסף הּוא וכן לאביה. ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

אֹו נתּגרׁשה ואם ּובכתּבתּה. ידיה, ּובמעׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֻּבמציאתּה,
לפיכ ׁשּתבּגר. עד ּבּכל, זּכאי הּוא הארּוסין, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹנתאלמנה
ואפּלּו ׁשּתבּגר. עד ׁשּתּולד מּיֹום ּבּתֹו קּדּוׁשי האב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמקּבל
איׁש אׁשת היא הרי - האב וקּדׁשּה ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהיתה
מתקּדׁשת אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה ואם ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּגמּורה.
אביה קּדׁשּה אם - מּכאן ּפחֹות אביה; מּדעת ְְִִִִִִִַַָָָָָָָָּבביאה

מקּדׁשת. אינּה ְְִֵֶֶָָֻּבביאה,
.·Èּכׁשאר היא והרי רׁשּות, ּבּה לאביה אין - הּבת ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבגרה

הּׂשיאּה אם וכן לדעּתן. אּלא מתקּדׁשֹות ׁשאין הּנׁשים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
ּברׁשּות היא הרי - אביה ּבחּיי נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָאביה
אין ׁשּנּׂשאת, ּכיון קטּנה. היא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעצמּה,

רׁשּות. ּבּה ְְִָָָלאביה
.‚Èאינּה - אביה לדעת ׁשּלא ׁשּתבּגר קדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹנתקּדׁשה

ואפּלּומקּדׁשת ׁשּנתקּדׁשה; אחר האב נתרּצה אפּלּו , ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
על אסּורה אינּה הּקּדּוׁשין, מאֹותם נתּגרׁשה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָנתאלמנה
ׁשּנתקּדׁשה ּבין לעּכב. יכֹולין אביה ּובין היא, ּובין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכהן.

מקּדׁשת. אינּה - ּבפניו ׁשּלא ׁשּנתקּדׁשה ּבין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּבפניו,
.„Èׁשּלא אביה ׁשּקּדׁשּה ּבין - ּבֹוגרת ספק הּבת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

הרי - אביה לדעת ׁשּלא עצמּה היא ׁשּקּדׁשה ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלדעּתּה,
ּבספק מקּדׁשת לאיׁשזֹו יׁש מּספק. ּגט צריכה לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻ

אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ּפלֹוניתלעׂשֹות אּׁשה ,[מסויימת]ּבין ְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
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הּנׁשים מּׁשאר אּׁשה שהיא]ּבין וכן[איזו הּגדֹולה; האּׁשה ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
ּבין[הבוגרת] ּפלֹוני, מאיׁש ּבין קּדּוׁשיה, לקּבל ׁשליח ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָעֹוׂשה

קּדּוׁשי לקּבל ׁשליח עֹוׂשה האב וכן האנׁשים; מּׁשאר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמאיׁש
'צאי הּקטּנה, לבּתֹו אדם ואֹומר ּברׁשּותֹו; ּכׁשהיא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּבּתֹו,

.'קּדּוׁשי ְְִִִַַוקּבלי
.ÂËׁשליח העֹוׂשה ּבפניּכל לעׂשֹותֹו צרי הּקּדּוׁשין, לקּבל ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

אינֹו אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ׁשעׂשה האיׁש אבל עדים. ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשני
האיׁשצ ּבׁשליחּות לעדים מקֹום ׁשאין ּבעדים, לעׂשֹותֹו רי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָ

הּׁשליח הֹודּו אם לפיכ הּדבר; אמּתת להֹודיע ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָאּלא
ׁשליח ּוכמֹו הּגט, ׁשליח ּכמֹו עדים, צריכין אינן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהמׁשּלח,

התבואה]ׁשהרׁשהּו -[בעל ּבהן וכּיֹוצא ּתרּומה לֹו להפריׁש ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
עדים. צרי ואינֹו ּכמֹותֹו, אדם ׁשל ׁשלּוחֹו ְְְִִֵֵֶַָָָֹּבּכל

.ÊËעד נעׂשה ׁשלּוחיןהּׁשליח ׁשנים עׂשה אם לפיכ ; ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָ
והן ׁשלּוחיו, הן הן - אֹותּה וקּדׁשּו והלכּו אּׁשה, לֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָלקּדׁש
ׁשנים ּבפני לֹו לקּדׁשּה צריכין ואינן הּקּדּוׁשין, עדי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָהן

ֲִֵאחרים.
.ÊÈלׁשליחּות ּכׁשרין לפיהּכל - וקטן ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ

"ּכן ונאמר: ּברית, ּבן ׁשאינֹו לפי - והּגֹוי ּדעת, ּבני ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשאינן
אף ּברית ּבני אּתם ּומה - הּׁשליח לרּבֹות אּתם", ּגם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּתרימּו

העבד אבל הּגֹוי. את להֹוציא ּברית, ּבן [הכנעני]ׁשלּוחכם ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַָָ
הּוא הרי - ׁשּבממֹון לדבר ׁשליח נעׂשה ׁשהּוא ּפי על אף -ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּגּטין ּבתֹורת ׁשאינֹו לפי והּגּטין, הּקּדּוׁשין ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָּפסּול

עליו]וקּדּוׁשין חלים .[אינן ְִִ
.ÁÈמקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אֹומר - ׁשּקּדׁש האיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשליח

זה' 'ּבׁשטר אֹו זה', ּבכסף הּואלפלֹוני האּׁשה ׁשליח ואם . ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָ
ל אֹומר - הּקּדּוׁשין אֹותׁשּמקּבל ׁשּׁשלחה ּפלֹונית 'הרי ֹו: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

'ארסּתיה אֹו ,'ל 'קּדׁשּתיה לֹו: אֹומר והּוא לי', ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻמקּדׁשת
המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא וכל לאּׁשה', ל 'נתּתיה אֹו ,'ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָל
לי', מקּדׁשת ּפלֹונית ּבּת 'הרי לֹו: אֹומר - האב ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻעל
הּׁשליח אֹו האב אמר אם .'ל 'קּדׁשּתיה לֹו: אֹומר ְְְִִִִֵַַַַָָָָָוהּוא
ולא לּׁשליח אֹו לאב ונתן ּבענין עסקין היּו ואם ּדּיֹו. - ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ'הן'
ּכֹותבֹו אינֹו - ּבׁשטר קּדׁש ואם ּדּיֹו. - ּדבר אמר ולא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹּפרׁש
ּכּלן הּדברים ּבכל וכן הּׁשליח. מּדעת אֹו האב מּדעת ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻאּלא
ׁשליח עם ׁשליח ּדין ּכן האּׁשה, עם האיׁש ּכדין קּדּוׁשין, ְִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָׁשל

האב. עם ִָָאֹו
.ËÈׁשּיקּדׁש ידימצוה מעל יֹותר ּבעצמֹו אׁשּתֹו אדם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

יֹותר ּבידּה עצמּה ׁשּתקּדׁש האּׁשה על מצוה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשלּוחֹו;
ּבּתֹו לקּדׁש לאב רׁשּות ׁשּיׁש ּפי על ואף ׁשליח. ידי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעל
ראּוי אין ׁשּירצה, מי לכל נערה ּוכׁשהיא קטּנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא
ּבּתֹו את אדם יקּדׁש ׁשּלא חכמים מצות אּלא ּכן; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלעׂשֹות
וכן רֹוצה. אני ּבפלֹוני ותאמר ׁשּתגּדיל עד קטּנה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהיא
עד אּׁשה יקּדׁש ולא קטּנה; ׁשּיקּדׁש לֹו ראּוי אין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהאיׁש
ּבעיניו, חן ּתמצא לא ׁשּמא ּבעיניו, ּכׁשרה ותהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּיראּנה

ׂשֹונאּה. והּוא עּמּה ׁשֹוכב אֹו מגרׁשּה, ְְְְְְִִֵָָָָָונמצא
.Î,ּבׁשטר וכן תֹורה. קּדּוׁשי אּלּו הרי ּבביאה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהמקּדׁש

ׁשּג ּכׁשם הּתֹורה; מן ּבֹו ּומגרׁשמתקּדׁשת ׁשּנאמר:ֹומר , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מן הּכסף וכן ּומכניס. ּגֹומר ּכ ּכריתּות", ספר לּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"וכתב

סֹופרים מּדברי ּופרּוׁשֹו מהתורה]הּתֹורה, זאת למדו ,[חכמים ְְִִִֵֵַָ
יהיּו לּקּוחים חכמים: ואמרּו אּׁשה", איׁש יּקח "ּכי ְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַָָָׁשּנאמר:

מּמּני". קח הּׂשדה, ּכסף "נתּתי ׁשּנאמר: ְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבכסף,
.‡Îנהגּו הּוא, ּכ הּדברים ׁשעּקר ּפי על יׂשראלאף ּכל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּבׁשטר, לקּדׁש רצה אם וכן ּכסף; ּבׁשוה אֹו ּבכסף ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּדׁש
והמקּדׁש לכּתחּלה; ּבביאה מקּדׁשין אין אבל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָמקּדׁש.

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]ּבביאה, ׁשּלא[מלקות ּכדי , ְְְִִֵֶַַַַָֹ
קּדּוׁשין ׁשּקּדּוׁשיו ּפי על אף זה, ּבדבר ּפרּוצין יׂשראל ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָיהיּו

ְִּגמּורין.
.·Îהמקּדׁש עלוכן אף - ּבּׁשּוק המקּדׁש אֹו ,ׁשּדּו ּבלא ְְְְִֵֵֵַַַַַַַֹ

ּכדי מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין ּגמּורין, קּדּוׁשין ׁשּקּדּוׁשיו ְְְִִִִִִֵֶַַַַָּפי
לקדׁשה וידמה לזנּות, הרּגל זה ּדבר יהא [מופקרת]ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ

ּתֹורה. מּתן קדם ְֶֶַַָָָֹׁשהיתה
.‚Îיד על ּבין עצמֹו, ידי על ּבין - אּׁשה המקּדׁש ׁשליחּכל י ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

ּכ ואחר ׁשלּוחֹו, אֹו הּוא הּקּדּוׁשין, קדם לבר צרי -ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
ולא קּדׁש ואם הּמצוֹות. ּכל קדם ׁשּמברכין ּכדר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמקּדׁש,
מה לבּטלה, ּברכה ׁשּזֹו הּקּדּוׁשין, אחר יבר לא - ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבר

נעׂשה. ּכבר ְֲֲֶַַָָָּׁשּנעׂשה
.„Îמבר אׁשרּכיצד העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ? ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

את לנּו ואסר העריֹות, מן והבּדילנּו ּבמצוֹותיו, ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָקּדׁשנּו
וקּדּוׁשין, חּפה ידי על הּנׂשּואֹות את לנּו והּתיר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֻהארּוסֹות,
ונהגּו ארּוסין. ּברּכת היא זֹו יׂשראל'. מקּדׁש ה', אּתה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָּברּו
יׁש אם ׁשכר. ׁשל אֹו יין ׁשל ּכֹוס על זֹו ּברכה להסּדיר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעם
ּברּכת מבר ּכ ואחר ּתחּלה, הּיין על מבר - יין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָׁשם
- ׁשכר ולא יין לא ׁשם אין ואם מקּדׁש. ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹארּוסין,

עצמּה. ּבפני אֹותּה ְְְִֵֵַָָָמבר

ד ¤¤ּפרק

מתקּדׁשת‡. האּׁשה ּבעלאין אּׁשה והמקּדׁש לרצֹונּה, אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אבל מקּדׁשת; אינּה - ׁשּיקּדׁשּכרהּה עד ׁשאנסּוהּו האיׁש ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

רּבֹות נׁשים לקּדׁש לאיׁש ויׁש מקּדׁשת. זֹו הרי - ּכרהֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻעל
לכל ּפרּוטה - ּבכסף קּדׁש אם - ּבּכסף ׁשּיהיה והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּכאחת,
על הּקּדּוׁשין לקּבל לאחר אֹו מהן לאחת ויׁש ואחת; ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַאחת

מּדעּתן. כּלן ְְִֵַָָֻידי
האּׁשה·. את חברּתּה,המקּדׁש ּביד מּדעּתּה קּדּוׁשיה ונתן , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

נּמי' 'ואּת ּבידּה: הּקּדּוׁשין ּכׁשּנתן לחברּתּה גם]ואמר ,[ואת ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
אבל מקּדׁשֹות. ׁשּתיהן הרי - ּבזה וכּיֹוצא אּת', ּגם 'וכן ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻאֹו
הּקּדּוׁשין ׁשּקּבלה זֹו הרי - 'ואּת' לּה: ואמר ּבידּה נתן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאם
ּבלּבּה, מה לראֹות אּלא נתּכּון לא ׁשּמא מקּדׁשת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻספק
קּבלה ּולפיכ זה'? ּבדבר ּתאמרי מה 'ואּת לּה: אמר ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹּוכאּלּו
ּבלּבּה, מה לראֹות ׁשֹואלּה עדין זה ׁשהרי הּקּדּוׁשין, ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָהיא

מקּדׁשת. ספק היא זה ְְִִֵֵֶֶֶָֻּומּפני
ּבדינר‚. לי לּים,'התקּדׁשי אֹו לפניו, ּוזרקּתּו ּונטלּתּו זה', ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ

לאּור לֹו:[אש]אֹו אמרה מקּדׁשת. אינּה - האבד לדבר אֹו , ְְְֵֵֶֶָָָָָָָָֻ
אינּה - ונתן ּפלֹוני', 'לאיׁש אֹו ,'לאבי' אֹו לאּבא', ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ'ּתנהּו
הרי - ונתן לי', ׁשּיקּבלּנּו לֹו 'ּתנהּו אמרה: ואם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמקּדׁשת;

מקּדׁשת. ְֶֶֻזֹו
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'הּניחהּו„. היהאמרה: ואם מקּדׁשת; אינּה - הּסלע' על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
זֹו הרי - ׁשניהם ׁשל הּסלע היה מקּדׁשת. - ׁשּלּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻסלע

'התקּדׁשי לּה: אמר ּבספק. אמרהמקּדׁשת זה', ּבכּכר לי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
אינּה - עליה הּסמּו עני היה אפּלּו לעני', 'ּתנהּו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָלֹו:
ׁשּלּה ּכלב היה ואם מקּדׁשת; אינּה - לכלב' 'ּתנהּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֻֻמקּדׁשת.
לכלב 'ּתנהּו לֹו: ואמרה לנׁשכּה, אחריה רץ היה מקּדׁשת; -ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

מקּדׁשת. ספק זֹו הרי - ְֲֵֵֶֶֶָֻזה'
ּפרֹות‰. מֹוכר אּׁשההיה ּבאת ּבהן, וכּיֹוצא ּכלים אֹו ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

אּתן 'אם לּה: ואמר מאּלּו', מעט לי 'ּתן לֹו: ואמרה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָועמדה
זֹו הרי - לּה ונתן 'הן', אמרה לי'? מקּדׁשת ּתהי ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻלי
לי', הׁשל' אֹו מהן', לי 'ּתן לֹו: אמרה אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻמקּדׁשת;
ּתן אּלא אּלּו ּבדברים עּמי ּתׂשחק 'לא ׁשענינם: ּדברים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹו
ּביין, ׁשֹותה היה אם וכן מקּדׁשת. אינּה - ונתן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבלבד',
הרי ,ל אּתן 'אם לּה: ואמר אחד', ּכֹוס לי 'ּתן לֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָואמרה
'ּתן', אֹו הׁשקֹות', 'הׁשקני לֹו: ואמרה ּבֹו', לי מקּדׁשת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻאּת
מראין הּדברים ׁשאין מקּדׁשת, אינּה - 'הׁשל' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ'הׁשקה',

אחר'. ּבדבר עּמי ּתׂשחק ולא ּבלבד 'הׁשקני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאּלא
.Âאחד ּבעד לקּדּוׁשיוהמקּדׁש חֹוׁשׁשין אין אפילו- כאן [אין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

קידושין] למקּדׁשספק וחמר קל מֹודים; ׁשּׁשניהן ּפי על ואף ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
מקּדׁשת. אינּה ּתֹורה, ׁשל עדּות ּבפסּולי המקּדׁש עדים. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻּבלא
ּפסּולי ספק ׁשהם ּבעדים אֹו סֹופרים, ּדברי ׁשל עדּות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָּבפסּולי
רצה לא ואם ּבכׁשרים; ּומקּדׁש חֹוזר לכנס, רצה אם - ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹּתֹורה

סֹופרים מּדברי ּגט מּמּנּו צריכה האּׁשהלכנס, ּכפרה ואפּלּו . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
אֹותּה ּכֹופין - קּדׁשּתני' 'לא ואמרה העדים, את ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹוהכחיׁשה
חֹוזר לכנס, רצה אם - ספק קּדּוׁשי ּכל ּדין וכן ּגט. ְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹלּקח

מּספק. ּגט מּמּנּו צריכה רצה, לא ואם וּדאי; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּומקּדׁש
.Êׁשּקּדׁש אתקטן ׁשּקּדׁש ּגדֹול אבל קּדּוׁשין. קּדּוׁשיו אין , ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

אב מרׁשּות ׁשּיצאה קטּנה אֹו היתֹומה, [שנישאתהּקטּנה ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָ
נתאלמנה] או אףונתגרשה ׁשׁש, מּבת ּפחּותה היתה אם -ְְִִֵַַָָָ

לחׁש נבֹונת ׁשהיא ּפי סוד]על ושומרת ּומּכרת[נבונה ּביֹותר ְְִִֵֶֶֶַַַַַ
ואם למאן; צריכה ואינּה קּדּוׁשין, ׁשם ּכאן אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּומבחנת,
ּביֹותר, סכלה ׁשהיא ּפי על אף ומעלה, עׂשר מּבת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

למאּון מקּדׁשת זֹו הרי לדעּתּה, ונתקּדׁשה לההֹואיל [די ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻ
הנישואין] לבטל בבעלה סֹוףבמיאון עד ׁשׁש מּבת היתה | .ְִֵַַָָ

עסקי ּומּכרת מבחנת אם - ּדעּתּה יפי את ּבֹודקין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָעׂשר,
מתקּדׁשת אינּה לאו, ואם למאן; צריכה והּקּדּוׁשין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנּׂשּואין

למאן. צריכה ואינּה ְְְְִֵֵֵָָָלמאּון
.Áלמאּון מתקּדׁשת ליׁשבּכיצד רצת ולא נתקּדׁשה ׁשאם ? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

רֹוצה 'איני ולֹומר: ׁשנים, ּבפני למאן צריכה ּבעלּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָעם
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּגט, ּבלא ויֹוצאה ּבעלי', ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹּבפלֹוני
ּגט? ּבלא יֹוצאה ולּמה ממאנת. הּנקראת היא וזֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּגרּוׁשין;
קטּנה קּדּוׁשי אּלא הּתֹורה, מן קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני

מּדבר עדזֹו ּבעלּה עם יׁשבה ׁשאם ּתלּויין: והן סֹופרים, י ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ
ואינֹו ּגמּורה, איׁש אׁשת ונעׂשית קּדּוׁשיה, ּגמרּו - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּגדלה
- ליׁשב רצת לא ואם ׁשּגדלה; אחר ּולקּדׁשּה לחזר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹצרי

ּגט. ּבלא ותצא למאן, ְְְְִֵֵֵֵָָֹצריכה
.Ëּפּקחת ׁשּנׂשא איןחרׁש - לפּקח ׁשּנּׂשאת חרׁשת וכן , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

סֹופרים. מּדברי אּלא הּתֹורה, מן ּגמּורין קּדּוׁשין ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָקּדּוׁשיהן
זֹו הרי - הּפּקחת חרׁש אׁשת וקּדׁש ּפּקח ּבא אם ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָלפיכ
מּתרת והיא ּגט, ונֹותן ּגמּורין, קּדּוׁשין לּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַֻֻמקּדׁשת
ׁשּקּדׁש ּפּקח אֹו ּפּקחת, ׁשּקּדׁש הּׁשֹוטה אבל החרׁש. ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלבעלּה
מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, קּדּוׁשין ּכאן אין - ְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָֹֹׁשֹוטה

ְִסֹופרים.
.Èחּמה[עקר]סריס סריס ּבין סריס[מלידה]ׁשּקּדׁש, ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַָָ

אילֹונית[בידי] וכן אּלּו[עקרה]אדם, הרי - ׁשּנתקּדׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ּגמּורין. ְִִִקּדּוׁשין

.‡Èנקבה]ואנּדרֹוגינֹוסטמטּום או זכר אּׁשה,[ספקי ׁשּקּדׁשּו ְְְְְִִִֶַָֻ
מּספק. ּגט ּוצריכין ספק, קּדּוׁשי אּלּו הרי - איׁש ׁשּקּדׁשן ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָאֹו

.·Èהעריֹות מן אחת כרת]המקּדׁש עליהן לא[שחייב - ְֲִֵַַַַָָֹ
הּנּדה, מן חּוץ ּבערוה, ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין ּכלּום, ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָעׂשה
ואין ּגמּורין. קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי הּנּדה, את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻׁשהמקּדׁש

ּכן. לעׂשֹות ֲֵַָראּוי
.‚Èּבפני מאחר קּדּוׁשין וקּבלה ידּה ׁשּפׁשטה איׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאׁשת

לּׁשני מקּדׁשת זֹו הרי לבעלּהּבעלּה, ׁשאמרה ׁשהאּׁשה , ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבפני ּפניה מעּזה ׁשאינּה חזקה נאמנת, 'ּגרׁשּתני', ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבפניו
קּדּוׁשין אין ּבעלּה, ּבפני ׁשּלא אחר קּדׁשּה אם אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבעלּה.
ׁשּתקּבל קדם ׁשּנתּגרׁשה ראיה ׁשּתביא עד ּבּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּתֹופסין

ּכל -]הּקּדּוׁשין; שהוא במצב מעּזה.[- ּבפניו, ׁשּלא ְְִִִֶַָָָָֹ
.„Èהּׁשנּיֹות מן אחת מדרבנן]המקּדׁש מאּסּורי[עריות אֹו , ְְִִִֵֵֵַַַַַ

יבמה צרת ׁשּקּדׁש הּיבם וכן עׂשה, מאּסּורי אֹו [אשתולאוין, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
אחיו] של חּוץהשניה ּגמּורין; קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי -ְְֲִִִֵֶֶֻ

לזר ׁשּנתקּדׁשה שנחלצה]מיבמה מקּדׁשת[לפני ׁשהיא , ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֻ
ּביבמה, ּתֹופסין הּקּדּוׁשין אם לחכמים נסּתּפק - ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָּבספק

קּדּו אין אֹו לאוין, חּיבי ואףּכׁשאר ּכערוה. ּבּה, ּתֹופסין ׁשין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּבגט. מגרׁש זה הרי אּלּו, מּכל אחת לכנס לֹו ׁשאסּור ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל

.ÂËהיא הרי אּלא קּדּוׁשין, אינן - ׁשפחה אֹו ּגֹויה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש
הּקּדּוׁשין קדם ּׁשהיתה ּכמה קּדּוׁשין ועבדאחר ּגֹוי וכן ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

מׁשּמד יׂשראל קּדּוׁשין. קּדּוׁשיהן אין יׂשראל, ּבת ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּקּדׁשּו
זרה עבֹודה עֹובד ׁשהּוא ּפי על אף - יׂשראל ּבת ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּקּדׁש

ּגט. מּמּנּו ּוצריכה ּגמּורין, קּדּוׁשין אּלּו הרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָּברצֹונֹו,
.ÊËאינּה - חֹורין ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה אּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמקּדׁש

ׁשּתׁשּתחרר עד ּגמּורין קּדּוׁשין וכיוןמקּדׁשת ׁשּנׁשּתחררה,; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
לקּדׁשּה צרי ואינֹו ׁשּגדלה, קטּנה ּכקּדּוׁשי קּדּוׁשיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּגמרּו
זֹו הרי ׁשּנׁשּתחררה, אחר וקּדׁשּה אחר ּבא אחרים. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָקּדּוׁשין

לׁשניהם. קּדּוׁשין ְְִִִֵֵֶספק
.ÊÈחרּופה ׁשפחה היא שפחה]ואיזֹו ּבּתֹורה?[חצי האמּורה ְְֲֲִִֵַָָָָָ

ב] - באשם מתחייב עליה וחציּה[שהבא ׁשפחה ׁשחציּה ְְְְִִֶֶֶָָָמי
עברי עבד ׁשּקּדׁשּה חֹורין הקידושין]ּבת חלים ּומי[שאז . ְְִִִִִֶֶֶַָ

ספק זה הרי - חֹורין ּבת ׁשּקּדׁש חֹורין ּבן וחציֹו עבד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַׁשחציֹו
ִִקּדּוׁשין.

.ÁÈׁשּנׁשּתּכר ּפי על ואף קּדּוׁשין, קּדּוׁשיו - ׁשּקּדׁש ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּכֹור
לׁשכרּותֹו הּגיע ואם שכרות]הרּבה. לֹוט[לדרגת [שאינוׁשל ְְְְִִִִֵֶַַ

[ - עושה מה זהיודע ּבדבר ּומתיּׁשבין קּדּוׁשין; קּדּוׁשיו אין ,ְְְִִִִִֵֶַָָָ
מצבו] את היטב לבדוק .[ויש
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'הּניחהּו„. היהאמרה: ואם מקּדׁשת; אינּה - הּסלע' על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
זֹו הרי - ׁשניהם ׁשל הּסלע היה מקּדׁשת. - ׁשּלּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻסלע

'התקּדׁשי לּה: אמר ּבספק. אמרהמקּדׁשת זה', ּבכּכר לי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
אינּה - עליה הּסמּו עני היה אפּלּו לעני', 'ּתנהּו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָלֹו:
ׁשּלּה ּכלב היה ואם מקּדׁשת; אינּה - לכלב' 'ּתנהּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֻֻמקּדׁשת.
לכלב 'ּתנהּו לֹו: ואמרה לנׁשכּה, אחריה רץ היה מקּדׁשת; -ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

מקּדׁשת. ספק זֹו הרי - ְֲֵֵֶֶֶָֻזה'
ּפרֹות‰. מֹוכר אּׁשההיה ּבאת ּבהן, וכּיֹוצא ּכלים אֹו ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

אּתן 'אם לּה: ואמר מאּלּו', מעט לי 'ּתן לֹו: ואמרה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָועמדה
זֹו הרי - לּה ונתן 'הן', אמרה לי'? מקּדׁשת ּתהי ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻלי
לי', הׁשל' אֹו מהן', לי 'ּתן לֹו: אמרה אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻמקּדׁשת;
ּתן אּלא אּלּו ּבדברים עּמי ּתׂשחק 'לא ׁשענינם: ּדברים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹו
ּביין, ׁשֹותה היה אם וכן מקּדׁשת. אינּה - ונתן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבלבד',
הרי ,ל אּתן 'אם לּה: ואמר אחד', ּכֹוס לי 'ּתן לֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָואמרה
'ּתן', אֹו הׁשקֹות', 'הׁשקני לֹו: ואמרה ּבֹו', לי מקּדׁשת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻאּת
מראין הּדברים ׁשאין מקּדׁשת, אינּה - 'הׁשל' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ'הׁשקה',

אחר'. ּבדבר עּמי ּתׂשחק ולא ּבלבד 'הׁשקני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאּלא
.Âאחד ּבעד לקּדּוׁשיוהמקּדׁש חֹוׁשׁשין אין אפילו- כאן [אין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

קידושין] למקּדׁשספק וחמר קל מֹודים; ׁשּׁשניהן ּפי על ואף ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
מקּדׁשת. אינּה ּתֹורה, ׁשל עדּות ּבפסּולי המקּדׁש עדים. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻּבלא
ּפסּולי ספק ׁשהם ּבעדים אֹו סֹופרים, ּדברי ׁשל עדּות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָּבפסּולי
רצה לא ואם ּבכׁשרים; ּומקּדׁש חֹוזר לכנס, רצה אם - ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹּתֹורה

סֹופרים מּדברי ּגט מּמּנּו צריכה האּׁשהלכנס, ּכפרה ואפּלּו . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
אֹותּה ּכֹופין - קּדׁשּתני' 'לא ואמרה העדים, את ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹוהכחיׁשה
חֹוזר לכנס, רצה אם - ספק קּדּוׁשי ּכל ּדין וכן ּגט. ְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹלּקח

מּספק. ּגט מּמּנּו צריכה רצה, לא ואם וּדאי; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּומקּדׁש
.Êׁשּקּדׁש אתקטן ׁשּקּדׁש ּגדֹול אבל קּדּוׁשין. קּדּוׁשיו אין , ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

אב מרׁשּות ׁשּיצאה קטּנה אֹו היתֹומה, [שנישאתהּקטּנה ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָ
נתאלמנה] או אףונתגרשה ׁשׁש, מּבת ּפחּותה היתה אם -ְְִִֵַַָָָ

לחׁש נבֹונת ׁשהיא ּפי סוד]על ושומרת ּומּכרת[נבונה ּביֹותר ְְִִֵֶֶֶַַַַַ
ואם למאן; צריכה ואינּה קּדּוׁשין, ׁשם ּכאן אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּומבחנת,
ּביֹותר, סכלה ׁשהיא ּפי על אף ומעלה, עׂשר מּבת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

למאּון מקּדׁשת זֹו הרי לדעּתּה, ונתקּדׁשה לההֹואיל [די ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻ
הנישואין] לבטל בבעלה סֹוףבמיאון עד ׁשׁש מּבת היתה | .ְִֵַַָָ

עסקי ּומּכרת מבחנת אם - ּדעּתּה יפי את ּבֹודקין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָעׂשר,
מתקּדׁשת אינּה לאו, ואם למאן; צריכה והּקּדּוׁשין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנּׂשּואין

למאן. צריכה ואינּה ְְְְִֵֵֵָָָלמאּון
.Áלמאּון מתקּדׁשת ליׁשבּכיצד רצת ולא נתקּדׁשה ׁשאם ? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

רֹוצה 'איני ולֹומר: ׁשנים, ּבפני למאן צריכה ּבעלּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָעם
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּגט, ּבלא ויֹוצאה ּבעלי', ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹּבפלֹוני
ּגט? ּבלא יֹוצאה ולּמה ממאנת. הּנקראת היא וזֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּגרּוׁשין;
קטּנה קּדּוׁשי אּלא הּתֹורה, מן קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני

מּדבר עדזֹו ּבעלּה עם יׁשבה ׁשאם ּתלּויין: והן סֹופרים, י ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ
ואינֹו ּגמּורה, איׁש אׁשת ונעׂשית קּדּוׁשיה, ּגמרּו - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּגדלה
- ליׁשב רצת לא ואם ׁשּגדלה; אחר ּולקּדׁשּה לחזר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹצרי

ּגט. ּבלא ותצא למאן, ְְְְִֵֵֵֵָָֹצריכה
.Ëּפּקחת ׁשּנׂשא איןחרׁש - לפּקח ׁשּנּׂשאת חרׁשת וכן , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

סֹופרים. מּדברי אּלא הּתֹורה, מן ּגמּורין קּדּוׁשין ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָקּדּוׁשיהן
זֹו הרי - הּפּקחת חרׁש אׁשת וקּדׁש ּפּקח ּבא אם ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָלפיכ
מּתרת והיא ּגט, ונֹותן ּגמּורין, קּדּוׁשין לּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַֻֻמקּדׁשת
ׁשּקּדׁש ּפּקח אֹו ּפּקחת, ׁשּקּדׁש הּׁשֹוטה אבל החרׁש. ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלבעלּה
מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, קּדּוׁשין ּכאן אין - ְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָֹֹׁשֹוטה

ְִסֹופרים.
.Èחּמה[עקר]סריס סריס ּבין סריס[מלידה]ׁשּקּדׁש, ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַָָ

אילֹונית[בידי] וכן אּלּו[עקרה]אדם, הרי - ׁשּנתקּדׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ּגמּורין. ְִִִקּדּוׁשין

.‡Èנקבה]ואנּדרֹוגינֹוסטמטּום או זכר אּׁשה,[ספקי ׁשּקּדׁשּו ְְְְְִִִֶַָֻ
מּספק. ּגט ּוצריכין ספק, קּדּוׁשי אּלּו הרי - איׁש ׁשּקּדׁשן ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָאֹו

.·Èהעריֹות מן אחת כרת]המקּדׁש עליהן לא[שחייב - ְֲִֵַַַַָָֹ
הּנּדה, מן חּוץ ּבערוה, ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין ּכלּום, ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָעׂשה
ואין ּגמּורין. קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי הּנּדה, את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻׁשהמקּדׁש

ּכן. לעׂשֹות ֲֵַָראּוי
.‚Èּבפני מאחר קּדּוׁשין וקּבלה ידּה ׁשּפׁשטה איׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאׁשת

לּׁשני מקּדׁשת זֹו הרי לבעלּהּבעלּה, ׁשאמרה ׁשהאּׁשה , ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבפני ּפניה מעּזה ׁשאינּה חזקה נאמנת, 'ּגרׁשּתני', ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבפניו
קּדּוׁשין אין ּבעלּה, ּבפני ׁשּלא אחר קּדׁשּה אם אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבעלּה.
ׁשּתקּבל קדם ׁשּנתּגרׁשה ראיה ׁשּתביא עד ּבּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּתֹופסין

ּכל -]הּקּדּוׁשין; שהוא במצב מעּזה.[- ּבפניו, ׁשּלא ְְִִִֶַָָָָֹ
.„Èהּׁשנּיֹות מן אחת מדרבנן]המקּדׁש מאּסּורי[עריות אֹו , ְְִִִֵֵֵַַַַַ

יבמה צרת ׁשּקּדׁש הּיבם וכן עׂשה, מאּסּורי אֹו [אשתולאוין, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
אחיו] של חּוץהשניה ּגמּורין; קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי -ְְֲִִִֵֶֶֻ

לזר ׁשּנתקּדׁשה שנחלצה]מיבמה מקּדׁשת[לפני ׁשהיא , ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֻ
ּביבמה, ּתֹופסין הּקּדּוׁשין אם לחכמים נסּתּפק - ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָּבספק

קּדּו אין אֹו לאוין, חּיבי ואףּכׁשאר ּכערוה. ּבּה, ּתֹופסין ׁשין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּבגט. מגרׁש זה הרי אּלּו, מּכל אחת לכנס לֹו ׁשאסּור ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל

.ÂËהיא הרי אּלא קּדּוׁשין, אינן - ׁשפחה אֹו ּגֹויה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש
הּקּדּוׁשין קדם ּׁשהיתה ּכמה קּדּוׁשין ועבדאחר ּגֹוי וכן ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

מׁשּמד יׂשראל קּדּוׁשין. קּדּוׁשיהן אין יׂשראל, ּבת ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּקּדׁשּו
זרה עבֹודה עֹובד ׁשהּוא ּפי על אף - יׂשראל ּבת ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּקּדׁש

ּגט. מּמּנּו ּוצריכה ּגמּורין, קּדּוׁשין אּלּו הרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָּברצֹונֹו,
.ÊËאינּה - חֹורין ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה אּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמקּדׁש

ׁשּתׁשּתחרר עד ּגמּורין קּדּוׁשין וכיוןמקּדׁשת ׁשּנׁשּתחררה,; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
לקּדׁשּה צרי ואינֹו ׁשּגדלה, קטּנה ּכקּדּוׁשי קּדּוׁשיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּגמרּו
זֹו הרי ׁשּנׁשּתחררה, אחר וקּדׁשּה אחר ּבא אחרים. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָקּדּוׁשין

לׁשניהם. קּדּוׁשין ְְִִִֵֵֶספק
.ÊÈחרּופה ׁשפחה היא שפחה]ואיזֹו ּבּתֹורה?[חצי האמּורה ְְֲֲִִֵַָָָָָ

ב] - באשם מתחייב עליה וחציּה[שהבא ׁשפחה ׁשחציּה ְְְְִִֶֶֶָָָמי
עברי עבד ׁשּקּדׁשּה חֹורין הקידושין]ּבת חלים ּומי[שאז . ְְִִִִִֶֶֶַָ

ספק זה הרי - חֹורין ּבת ׁשּקּדׁש חֹורין ּבן וחציֹו עבד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַׁשחציֹו
ִִקּדּוׁשין.

.ÁÈׁשּנׁשּתּכר ּפי על ואף קּדּוׁשין, קּדּוׁשיו - ׁשּקּדׁש ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּכֹור
לׁשכרּותֹו הּגיע ואם שכרות]הרּבה. לֹוט[לדרגת [שאינוׁשל ְְְְִִִִֵֶַַ

[ - עושה מה זהיודע ּבדבר ּומתיּׁשבין קּדּוׁשין; קּדּוׁשיו אין ,ְְְִִִִִֵֶַָָָ
מצבו] את היטב לבדוק .[ויש
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.ËÈמקּדׁשת אינּה מּפרּוטה, ּבפחֹות ּבאכלהמקּדׁש קּדׁשּה . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
מקּדׁשת זֹו הרי - מּפרּוטה ּפחֹות ׁשּׁשוה ּבֹו וכּיֹוצא ּבכלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻאֹו
ּבמקֹום ּפרּוטה ׁשוה זה ּדבר ׁשּמא מּספק; ּגט ּוצריכה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָּבספק,
ׁשוה היה אם - ּכסף ּבׁשוה המקּדׁש ׁשּכל למדּת, הא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאחר.
אינֹו ואם וּדאי; קּדּוׁשי אּלּו הרי הּמדינה, ּבאֹותּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָּפרּוטה
קּדׁש ׁשאם לי, יראה ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי ּפרּוטה, ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשוה

מתקּים ׁשאינֹו ּבירק אֹו רב]ּבתבׁשיל -[לזמן ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּכלל; מקּדׁשת אינּה הּמקֹום, ּבאֹותֹו ּפרּוטה ׁשוה היּו לא ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאם
ויאבד, ׁשּיּפסד עד אחר למקֹום מּגיע אינֹו זה ּדבר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהרי
לסמ וראּוי זה, הּוא טעם ׁשל ודבר ּכלּום. ׁשוה יהיה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹולא

ָָעליו.
.Îנׁשים ׁשּתי ׁשּקּדׁש אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות אּׁשה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש

סבלֹונֹות ׁשּׁשלח ּפי על אף - מּכאן,[מתנות]ּבפרּוטה לאחר ְְְִִִִֶַַַַַָָָ
סבלֹונֹות ׁשּׁשלח ּפי על אף - ׁשּקּדׁש קטן וכן מקּדׁשת; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאינּה
הראׁשֹונים קּדּוׁשיו ׁשּמחמת מקּדׁשת; אינּה ׁשהגּדיל, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאחר

קּדּוׁש ׁשהיּו ּפסּולין.ׁשלחם, ין ְְִִִֶָָָ
.‡Îׁשּיּתן צרי אינֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף האּׁשה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

קּדּוׁשיה, לּה לזרק ׁשרצת ּכיון אּלא ידּה, לתֹו ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהּקּדּוׁשין
חצרּה, לתֹו אֹו חיקּה, לתֹו ּבין ידּה, לתֹו ּבין - ְְְְֲֵֵֵֵָָָָָָּוזרקם

ׁשּלּה ׂשדה לתֹו ּברׁשּותאֹו עֹומדת היתה מקּדׁשת. זֹו הרי - ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻ
עֹומדת היתה חיקּה. לתֹו אֹו ידּה לתֹו ׁשּיּתן צרי - ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּבעל
ולא מּדעּתּה, קּדּוׁשיה לּה וזרק ׁשניהם, ׁשל ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּברׁשּות
ואפּלּו ספק. קּדּוׁשי מקּדׁשת זֹו הרי - לחיקּה אֹו לידּה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻהּגיעּו
ׁשל הּמקֹום ואֹותֹו זה', מקֹום על קּדּוׁשי 'הּנח לֹו: ְְִֶֶַַַַַָָָָאמרה

ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי - ְֲִֵֵֵֵֵֶָׁשניהם
.·Îׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים, ּברׁשּות עֹומדין ְְְִִִִֵֶֶַָָָהיּו

קרֹוב מקּדׁשת; אינּה לֹו, קרֹוב - קּדּוׁשיה לּה וזרק ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשניהן,
מקּדׁשת זֹו הרי לּהלּה, קרֹוב ספק ׁשהיּו אֹו למחצה, מחצה . ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻ

מקּדׁשת זֹו הרי - לידּה ׁשּיּגיעּו קדם ואבדּו לֹו, קרֹוב ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻספק
לׁשמר יכֹול ׁשהּוא ּכל לֹו? וקרֹוב לּה קרֹוב הּוא ּכיצד ְְְִֵֵֶַָָָָָָֹּבספק.
היא לֹו; קרֹוב הּוא זה - אֹותן לׁשמר יכֹולה אינּה והיא ְְְִִִֵֶָָָָָֹאֹותן
קרֹוב הּוא זה - לׁשמר יכֹול אינֹו והּוא אֹותן לׁשמר ְְְְִִֵֶָָָָֹֹיכֹולה
יכֹולין אינן ׁשניהם אֹו אֹותֹו, לׁשמר יכֹולין ׁשניהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹלּה.

למחצה. מחצה הּוא זה - אֹותֹו ְְֱֱִֶֶֶָָֹלׁשמר

ה'תשע"ב אייר כ' קודש שבת יום
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ּבפסח‡. חמץ ּכגֹון - ּבהניה אסּור ׁשהּוא ּבדבר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמקּדׁש
אינּה - הניה אּסּורי מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ּבחלב, ּבׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָאֹו

מּדבריהםמקּדׁשת ּבהניה אסּור היה ואפּלּו ּכגֹון[מדרבנן]; , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
עׂשר ארּבעה מּיֹום ׁשּׁשית ּבׁשעה אינּה[בניסן]חמץ - ְְִִִֵֵַָָָָָָָָ

ְֶֶֻמקּדׁשת.
זֹו·. הרי - ּבדמיו וקּדׁש ּבהניה, האסּור ּדבר ּומכר ְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָעבר

אינּה ּבדמיה, קּדׁש ׁשאם - זרה מעבֹודה חּוץ ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻמקּדׁשת;
ּכמֹוה ּבהניה אסּורין זרה עבֹודה ׁשּדמי מּפני .מקּדׁשת, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ

ּבפרׁש מקּדׁשת,[צואת]המקּדׁש אינּה זרה, עבֹודה עגל ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּביד ידּבק "ולא ׁשּנאמר: ּבהניה, אסּור זרה מעבֹודה ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשהּכל
הּנסקל ׁשֹור ּבפרׁש המקּדׁש אבל החרם". מן [שורמאּומה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

אדם] אסּורשהרג הּנסקל ׁשּׁשֹור ּפי על אף - מקּדׁשת זֹו הרי ,ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֻ
ּדבר ׁשאינֹו ּבהניה, אסּור אינֹו ּפרׁשֹו ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָּבהניה,

הּׁשֹור.לגּביחׁשּוב ְֵַַָ
ׁשביעית‚. ּבפרֹות ּבמיםהמקּדׁש אֹו אדּמה, ּפרה ּבאפר אֹו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ

ּבהקּדׁש המקּדׁש מקּדׁשת. זֹו הרי - נּדה מי לעׂשֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּמּלאן
הּבית ּבדק והּוא[ביהמ"ק]ׁשל מקּדׁשת, זֹו הרי - ּבׁשֹוגג ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַֻ

מֹועל ּכל ּכדין אׁשמֹו, ויביא להקּדׁש וחמׁש קרן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיׁשּלם
מקּדׁשת. אינּה ּבמזיד, ּבֹו קּדׁש ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֻּבׁשגגה;

אינּה„. - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ׁשני, ּבמעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָקּדׁשּה
ׁשּיתחּללמקּדׁשת עד חפציו ׁשאר ּבֹו לעׂשֹות לֹו ׁשאין לפי , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

הּוא".[יפדה] "לה' ּבמעׂשר: ׁשּנאמר ,ְֱֲֵֶֶַַַ
.‰- קּלים מּקדׁשים אֹו קדׁשים, מּקדׁשי ּבחלקֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהמקּדׁש

ּבלבד לאכילה אּלא הּתרּו ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, אבלאינּה . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻ
ּובבּכּורים, מעׂשר, ּובתרּומת ּגדֹולה, ּבתרּומה ׁשּקּדׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכהן
עני ּבמעׂשר ׁשּקּדׁש ויׂשראל ראׁשֹון, ּבמעׂשר ׁשּקּדׁש לוי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

מקּדׁשת. זֹו הרי -ְֲֵֶֶֻ
.Âומעשרות]מּתנֹות ּכמֹו[תרומות הן הרי הּורמּו, ׁשּלא ְְֲֵֵֶַָֹ

לֹו ׁשּנפלּו יׂשראל לפיכ [תבואהטבלים[בירושה]ׁשהּורמּו. ְְְְְִִִֵֶֶָָָָ
הופרשה] ּתרּומהשלא מהם והפריׁש ּכהן, אּמֹו אבי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָֹמּבית

ּבירּׁשה לֹו ׁשּנפלּו ּומעׂשרֹות ּכתרּומֹות הן הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֻּומעׂשרֹות
על ׁשאף מקּדׁשת, זֹו הרי אּׁשה, ּבהן קּדׁש ואם אּמֹו, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻמאבי
ראּויין ׁשהן למי למכרן לֹו יׁש לאכילה, לֹו ראּויין ׁשאינם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפי

מּגרנֹו ׁשהפריׁש ּבתרּומה ׁשּקּדׁש יׂשראל אבל ,[תבואתו]לֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָ
לֹו אין ׁשהרי מקּדׁשת, יכול]אינּה ּבּה[אינו לֹו ואין למכרּה, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ

וטֹובת ׁשּירצה; ּכהן לכל ׁשּנֹותנּה לפי הניה, טֹובת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא
ממֹון. אינּה ֲֵָָָָהניה

.Êּבחמס אֹו ּבגנבה, אֹו ּבגזל, האּׁשה את בעלהמקּדׁש [קנין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ונֹודעכרחו] הּבעלים נתיאׁשּו אם הקידושין]- ׁשּקנה[לעדי ְְְֲִִִֶַַָָָָ

מקּדׁשת. אינּה לאו, ואם מקּדׁשת; זֹו הרי ּביאּוׁש, ּדבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻֻאֹותֹו
.Áּבהן וכּיֹוצא אכל אֹו ּכלי לֹו ולקח חברֹו, לבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּנכנס

לֹו: ׁשאמר ּפי על אף - הּבית ּבעל ּובא אּׁשה, ּבֹו ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָוקּדׁש
- לּה'? ּׁשּנתּת מּמה טֹוב ׁשהּוא זה, ּדבר לּה נתּת לא ִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ'לּמה
ׁשּלא ּכדי אּלא זה ּדבר לֹו אמר ׁשּלא מקּדׁשת; ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻאינּה
מּדעת ׁשּלא חברֹו ּבממֹון וקּדׁש והֹואיל עּמֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹלהתּבּיׁש

מקּדׁשת ואינּה גזל זה הרי ׁשאיןחברֹו, ּבדבר קּדׁשּה ואם . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ
זֹו הרי - אגֹוז אֹו ּתמרה ּכגֹון עליו, מקּפיד הּבית ְְְֱֲִִֵַַַַַָָָָּבעל

מּספק. ְִֵֶֶָֻמקּדׁשת
.Ëחברֹו ּובין ּבינֹו סחֹורה ׁשּלא[בשותפות]היתה וחּלקּה , ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָֹ

ּדין ּבית ׁשּומת ּוצריכה הֹואיל - ּבחלקֹו וקּדׁש חברֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָמּדעת
שלושה] מה[של לעצמֹו נֹוטל זה ׁשאין מקּדׁשת: אינּה ,ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָֻ

ויּניח ּׁשּירצה.[לשותפו]ּׁשּירצה, מה ְְְִִִֶֶֶֶַַַ
.Èוקּדׁשּה וחזר חמסּה, אֹו מּמּנה ּגנב אֹו האּׁשה את ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּגזל

לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ׁשּלּה, וחמס ּובּגנבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּבּגזל
ׁשּדּוכין ּביניהן קדם אם - להינשא]ּבֹו' ונטלה[הסכמה , ְְִִִֵֵֶַָָָ

- מעֹולם אֹותּה ׁשּד לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻוׁשתקה
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קּדּוׁשין, ּבתֹורת אּלּו ּדברים לּה ּכׁשּנתן ׁשּׁשתקה ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאף
מקּדׁשת. זֹו הרי 'הן', אמרה ואם מקּדׁשת; ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻאינּה

.‡Èּפּקדֹון לּה נתן אם 'ּכנסיוכן לּה: ּפּקדֹון[קבלי]ואמר ְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
לּה אמר אם - ּבֹו' לי מקּדׁשת אּת 'הרי ואמר: וחזר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻזה',
אחר ואם מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻקדם
ּבֹו' מקּדׁשת אּת 'הרי לּה אמר ּפּקדֹון ּבתֹורת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנטלּתּו
מעֹות מּתן ׁשּלאחר ׁשתיקה ׁשּכל ּכלּום, זה אין - ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשתקה
זֹו הרי ׁשּנטלה, אחר 'הן' אמרה אם אבל מֹועלת; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינּה

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.·Èאּת 'הרי לּה ואמר אצלֹו, לּה ׁשהיה חֹוב לּה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָהחזיר
היהמ אם - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, קדם ּבֹו' קּדׁשת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

אינּה - ׁשּד לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי ׁשּדּוכין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֻּביניהן
'הן' ׁשּתאמר עד החֹובמקּדׁשת, ׁשּנטלה אחר לּה אמר ואם . ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

אינּה 'הן', אמרה אפּלּו ּבֹו', מקּדׁשת אּת 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּלּה
ׁשּלּה אּלא ּכלּום, מּמּנּו לידּה הּגיע לא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת;
לחזר יכֹולה ואינּה ׁשּנטלה, מּׁשעה חֹובֹו נפרע ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹנטלה,

אחרת. ּפעם ּבחֹוב ְְֶֶַַַַָּולתבעֹו
.‚Èמקּדׁשת אינּה ּבׁשטר, היתה אפּלּו - ּבמלוה .המקּדׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

אּת 'הרי לּה: ואמר ּדינר, חֹוב אצלּה לֹו ׁשהיה ּכגֹון ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
מּפני מקּדׁשת, אינּה - 'ּביד לי ׁשּיׁש ּבּדינר לי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻמקּדׁשת

להֹוצאה קּים[לשימוש]ׁשהּמלוה ּדבר ּכאן ואין נּתנה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
הֹוציאה ׁשּכבר מעּתה, ּבֹו הוציאה]להנֹות כאילו אֹותֹו[- ְִֵֵֶַָָָָ

הנאתֹו. ועברה ְְֲִַָָָָָהּדינר
.„Èּבאֹותּה וקּדׁשּה הּמׁשּכֹון, על מלוה אצלּה לֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָהיה

ׁשהרי מקּדׁשת, זֹו הרי - הּמׁשּכֹון את לּה והחזיר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהּמלוה
לידּה הניה הּגיעה והרי מעּתה, ּבּמׁשּכֹון נהנית .היא ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.ÂËמקּדׁשת זֹו הרי מלוה, ּבהנית ּכגֹוןהמקּדׁש ּכיצד? . ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר זּוז, מאתים עּתה אֹותּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהלוה

לי ׁשארויח זמן ּבהנית הפרעון]לי זֹו,[שאדחה ּבמלוה ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ
ּפלֹוני' זמן עד מּמ ּתֹובעּה ואיני יֹום, וכ ּכ ּביד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּתהיה

לּה יׁש ׁשהרי מקּדׁשת, זֹו הרי להׁשּתּמׁש- מעּתה הניה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
מּפני ּכן, לעׂשֹות ואסּור ׁשּקבע; זמן סֹוף עד זֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּבמלוה

ּכרּבית לריבית]ׁשהיא מלוה[דומה ּבהנית רּבֹותי ּופרׁשּו . ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ
לׁשמען ראּוי ׁשאין כמותם]ּדברים .[לסבור ְְְִֵֶָָָָ

.ÊËׁשּיׁש ּובחֹוב זֹו ּבפרּוטה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאמר
ׁשּיׁש 'ּבמלוה לּה: אמר אם וכן מקּדׁשת; זֹו הרי - 'אצל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻלי

מקּדׁשת זֹו הרי - זֹו' ּובפרּוטה אצל .לי ְְְֲִִֵֵֶֶֶָֻ
.ÊÈמקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר אחרים, ּביד חֹוב לֹו ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻהיה

ׁשלׁשּתן ּבמעמד זה' ּביד לי ׁשּיׁש ּבחֹוב המקדשלי [הלווה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ
מקּדׁשת.והמתקדשת] זֹו הרי -ְֲֵֶֶֻ

.ÁÈׁשהׁשאילּה ּבׁשאלה אֹו ּבידּה, לֹו ׁשּיׁש ּבפּקדֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָקּדׁשּה
כלים] לה שהשאיל אֹו[כגון והּׁשאלה הּפּקדֹון היה אם -ְְִִֵַַָָָָ

מקּדׁשת. זֹו הרי ּברׁשּותּה, קּים מהן ּפרּוטה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשוה
.ËÈעלי ׁשאדּבר ּבׂשכר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאמר

ּתבעּה[למושל]לּׁשלטֹון' ולא הּׁשלטֹון והּניחּה עליה, ודּבר , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
מּׁשּלֹו;[למשפט] ּפרּוטה לּה נתן אם אּלא מקּדׁשת אינּה -ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

והמקּדׁש ּכמלוה, היא הרי מּדבריו לּה הּבאה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשההניה
מקּדׁשת. אינּה ְְְִֵֶֶָָֻּבמלוה

.Îועׂשה ,'עּמ ׁשאעׂשה זֹו ּבמלאכה לי מקּדׁשת אּת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ'הרי
מּׁשּלֹו ּפרּוטה לּה נתן ּכן אם אּלא מקּדׁשת אינּה - ;עּמּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ
זמן ּכל - סֹוף ועד מּתחּלה הּפֹועל ּבּה יזּכה ׁשהּׂשכירּות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָלפי
- הּׂשכר מן ּבמקצת זֹוכה הּמלאכה, מן מקצת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיעׂשה
אינּה ּבמלוה והמקּדׁש אצלּה, מלוה ּכּלֹו הּׂשכר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻונמצא

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.‡Îאני ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר 'ּתן ׁשאמרה: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

זֹו מּתנה ּבהנאת לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ונתן ,'ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻל
הּגיע ׁשּלא ּפי על אף מקּדׁשת; זֹו הרי - 'ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻׁשּנתּתי
ּבגללּה. ּפלֹוני ונהנה ׁשּנעׂשה, ּברצֹונּה נהנית הרי ּכלּום, ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלּה
ונתן לֹו', ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר 'ּתן לֹו: אמרה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוכן
לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו וקּדׁשּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻלֹו,

מקּדׁשת זֹו הרי - 'ּברצֹונ ׁשּקּבלּתי זֹו מּתנה .ּבהנאת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
.·Î,'לפלֹוני והתקּדׁשי מּתנה זה ּדינר ל 'הא לּה: ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר

ּבהנאה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוקּדׁשּה
נתן ׁשּלא ּפי על אף מקּדׁשת, זֹו הרי - ּבגללי' ל הּבאה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻזֹו

ּכלּום המקּדׁש מּתנהלּה זה ּדינר ל 'הא לֹו: אמרה . ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבהנאה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּולקחֹו ,'ל ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻואתקּדׁש
מקּדׁשת, זֹו הרי הּוא, חׁשּוב אדם אם - 'מּמ ׁשּקּבלּתי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻזֹו
עצמּה ּתקנה זֹו ּובהנאה מּמּנה, נהנה ּבהיֹותֹו לּה יׁש ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהנאה

לֹו.
.‚Îּבדינר לי 'התקּדׁשי לאּׁשה: הּמׁשּכֹוןהאֹומר זה והרי , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּגיע הּדינר לא מקּדׁשת; אינּה - הּדינר' ׁשאּתן עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּביד
על מׁשּכֹון ּבידֹו היה ׁשּלּה. להיֹותֹו נתן הּמׁשּכֹון ולא ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹלידּה,
ּפי על אף - אּׁשה ּבֹו וקּדׁש אחרים, אצל לֹו ׁשּיׁש ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָחֹוב
מקצת לֹו יׁש חֹוב ׁשּבעל לפי מקּדׁשת, זֹו הרי ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשאינֹו

מׁשּכֹון. ׁשל ּבגּופֹו ְְְִֶַָקנין
.„Îמנת על זה ּבדינר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

לא ּבין החזירה ּבין מקּדׁשת, אינּה - לי' ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻׁשּתחזיריהּו
ואם הּתנאי; נתקּים לא החזירּתּו לא ׁשאם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהחזירה;

ּכלּום לידּה הּגיע ולא נהנית לא הרי .החזירּתּו, ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
.‰Îאּת 'הרי לּה: ואמר ּבּה וכּיֹוצא הדס ׁשל אגּדה לּה ְְְֲֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָֻנתן

ׁשוה ּבּה אין 'והלא ואמרּו: אֹותּה, וקּבלה ּבזֹו', לי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻמקּדׁשת
ּבתֹו הּמחּבאים זּוזים ּבארּבעה 'ּתתקּדׁש ואמר: ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻּפרּוטה',
- ׁשתקה ואם מקּדׁשת. זֹו הרי 'הן', אמרה אם - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָֻֻהאגּדה'
מעֹות מּתן ׁשּלאחר ׁשהּׁשתיקה אּלּו, ּבמעֹות מקּדׁשת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻאינּה
האגּדה, מּפני ּבספק מקּדׁשת ותהיה מֹועלת; אינּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻלידּה

אחר ּבמקֹום ּפרּוטה ּתׁשוה .ׁשּמא ְְְִֵֶֶַָָָ
.ÂÎל ליהאֹומר התקּדׁשי זֹו, ּבתמרה לי 'התקּדׁשי אּׁשה: ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָ

ּפרּוטה, ׁשוה מהן ּבאחת יׁש אם - ּבזֹו' לי התקּדׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּבזֹו,
ׁשּמא מּספק, אּלא מקּדׁשת אינּה - לאו ואם מקּדׁשת; זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻֻהרי

אחרת ּבמדינה ּפרּוטה אחת ּתמרה .ּתׁשוה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ
.ÊÎּבכּלם יׁש אם - ּובזֹו' ּובזֹו ּבזֹו לי 'התקּדׁשי לּה: ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻאמר

מּספק אּלא מקּדׁשת אינּה לאו, ואם מקּדׁשת; ּפרּוטה, .ׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻ
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קּדּוׁשין, ּבתֹורת אּלּו ּדברים לּה ּכׁשּנתן ׁשּׁשתקה ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאף
מקּדׁשת. זֹו הרי 'הן', אמרה ואם מקּדׁשת; ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻאינּה

.‡Èּפּקדֹון לּה נתן אם 'ּכנסיוכן לּה: ּפּקדֹון[קבלי]ואמר ְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
לּה אמר אם - ּבֹו' לי מקּדׁשת אּת 'הרי ואמר: וחזר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻזה',
אחר ואם מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻקדם
ּבֹו' מקּדׁשת אּת 'הרי לּה אמר ּפּקדֹון ּבתֹורת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנטלּתּו
מעֹות מּתן ׁשּלאחר ׁשתיקה ׁשּכל ּכלּום, זה אין - ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשתקה
זֹו הרי ׁשּנטלה, אחר 'הן' אמרה אם אבל מֹועלת; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינּה

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.·Èאּת 'הרי לּה ואמר אצלֹו, לּה ׁשהיה חֹוב לּה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָהחזיר
היהמ אם - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, קדם ּבֹו' קּדׁשת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

אינּה - ׁשּד לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי ׁשּדּוכין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֻּביניהן
'הן' ׁשּתאמר עד החֹובמקּדׁשת, ׁשּנטלה אחר לּה אמר ואם . ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

אינּה 'הן', אמרה אפּלּו ּבֹו', מקּדׁשת אּת 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּלּה
ׁשּלּה אּלא ּכלּום, מּמּנּו לידּה הּגיע לא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת;
לחזר יכֹולה ואינּה ׁשּנטלה, מּׁשעה חֹובֹו נפרע ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹנטלה,

אחרת. ּפעם ּבחֹוב ְְֶֶַַַַָּולתבעֹו
.‚Èמקּדׁשת אינּה ּבׁשטר, היתה אפּלּו - ּבמלוה .המקּדׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

אּת 'הרי לּה: ואמר ּדינר, חֹוב אצלּה לֹו ׁשהיה ּכגֹון ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
מּפני מקּדׁשת, אינּה - 'ּביד לי ׁשּיׁש ּבּדינר לי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻמקּדׁשת

להֹוצאה קּים[לשימוש]ׁשהּמלוה ּדבר ּכאן ואין נּתנה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
הֹוציאה ׁשּכבר מעּתה, ּבֹו הוציאה]להנֹות כאילו אֹותֹו[- ְִֵֵֶַָָָָ

הנאתֹו. ועברה ְְֲִַָָָָָהּדינר
.„Èּבאֹותּה וקּדׁשּה הּמׁשּכֹון, על מלוה אצלּה לֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָהיה

ׁשהרי מקּדׁשת, זֹו הרי - הּמׁשּכֹון את לּה והחזיר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהּמלוה
לידּה הניה הּגיעה והרי מעּתה, ּבּמׁשּכֹון נהנית .היא ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.ÂËמקּדׁשת זֹו הרי מלוה, ּבהנית ּכגֹוןהמקּדׁש ּכיצד? . ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר זּוז, מאתים עּתה אֹותּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהלוה

לי ׁשארויח זמן ּבהנית הפרעון]לי זֹו,[שאדחה ּבמלוה ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ
ּפלֹוני' זמן עד מּמ ּתֹובעּה ואיני יֹום, וכ ּכ ּביד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּתהיה

לּה יׁש ׁשהרי מקּדׁשת, זֹו הרי להׁשּתּמׁש- מעּתה הניה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
מּפני ּכן, לעׂשֹות ואסּור ׁשּקבע; זמן סֹוף עד זֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּבמלוה

ּכרּבית לריבית]ׁשהיא מלוה[דומה ּבהנית רּבֹותי ּופרׁשּו . ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ
לׁשמען ראּוי ׁשאין כמותם]ּדברים .[לסבור ְְְִֵֶָָָָ

.ÊËׁשּיׁש ּובחֹוב זֹו ּבפרּוטה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאמר
ׁשּיׁש 'ּבמלוה לּה: אמר אם וכן מקּדׁשת; זֹו הרי - 'אצל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻלי

מקּדׁשת זֹו הרי - זֹו' ּובפרּוטה אצל .לי ְְְֲִִֵֵֶֶֶָֻ
.ÊÈמקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר אחרים, ּביד חֹוב לֹו ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻהיה

ׁשלׁשּתן ּבמעמד זה' ּביד לי ׁשּיׁש ּבחֹוב המקדשלי [הלווה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ
מקּדׁשת.והמתקדשת] זֹו הרי -ְֲֵֶֶֻ

.ÁÈׁשהׁשאילּה ּבׁשאלה אֹו ּבידּה, לֹו ׁשּיׁש ּבפּקדֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָקּדׁשּה
כלים] לה שהשאיל אֹו[כגון והּׁשאלה הּפּקדֹון היה אם -ְְִִֵַַָָָָ

מקּדׁשת. זֹו הרי ּברׁשּותּה, קּים מהן ּפרּוטה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשוה
.ËÈעלי ׁשאדּבר ּבׂשכר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאמר

ּתבעּה[למושל]לּׁשלטֹון' ולא הּׁשלטֹון והּניחּה עליה, ודּבר , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
מּׁשּלֹו;[למשפט] ּפרּוטה לּה נתן אם אּלא מקּדׁשת אינּה -ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

והמקּדׁש ּכמלוה, היא הרי מּדבריו לּה הּבאה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשההניה
מקּדׁשת. אינּה ְְְִֵֶֶָָֻּבמלוה

.Îועׂשה ,'עּמ ׁשאעׂשה זֹו ּבמלאכה לי מקּדׁשת אּת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ'הרי
מּׁשּלֹו ּפרּוטה לּה נתן ּכן אם אּלא מקּדׁשת אינּה - ;עּמּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ
זמן ּכל - סֹוף ועד מּתחּלה הּפֹועל ּבּה יזּכה ׁשהּׂשכירּות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָלפי
- הּׂשכר מן ּבמקצת זֹוכה הּמלאכה, מן מקצת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיעׂשה
אינּה ּבמלוה והמקּדׁש אצלּה, מלוה ּכּלֹו הּׂשכר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻונמצא

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.‡Îאני ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר 'ּתן ׁשאמרה: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

זֹו מּתנה ּבהנאת לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ונתן ,'ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻל
הּגיע ׁשּלא ּפי על אף מקּדׁשת; זֹו הרי - 'ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻׁשּנתּתי
ּבגללּה. ּפלֹוני ונהנה ׁשּנעׂשה, ּברצֹונּה נהנית הרי ּכלּום, ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלּה
ונתן לֹו', ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר 'ּתן לֹו: אמרה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוכן
לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו וקּדׁשּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻלֹו,

מקּדׁשת זֹו הרי - 'ּברצֹונ ׁשּקּבלּתי זֹו מּתנה .ּבהנאת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
.·Î,'לפלֹוני והתקּדׁשי מּתנה זה ּדינר ל 'הא לּה: ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר

ּבהנאה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוקּדׁשּה
נתן ׁשּלא ּפי על אף מקּדׁשת, זֹו הרי - ּבגללי' ל הּבאה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻזֹו

ּכלּום המקּדׁש מּתנהלּה זה ּדינר ל 'הא לֹו: אמרה . ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבהנאה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּולקחֹו ,'ל ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻואתקּדׁש
מקּדׁשת, זֹו הרי הּוא, חׁשּוב אדם אם - 'מּמ ׁשּקּבלּתי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻזֹו
עצמּה ּתקנה זֹו ּובהנאה מּמּנה, נהנה ּבהיֹותֹו לּה יׁש ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהנאה

לֹו.
.‚Îּבדינר לי 'התקּדׁשי לאּׁשה: הּמׁשּכֹוןהאֹומר זה והרי , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּגיע הּדינר לא מקּדׁשת; אינּה - הּדינר' ׁשאּתן עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּביד
על מׁשּכֹון ּבידֹו היה ׁשּלּה. להיֹותֹו נתן הּמׁשּכֹון ולא ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹלידּה,
ּפי על אף - אּׁשה ּבֹו וקּדׁש אחרים, אצל לֹו ׁשּיׁש ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָחֹוב
מקצת לֹו יׁש חֹוב ׁשּבעל לפי מקּדׁשת, זֹו הרי ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשאינֹו

מׁשּכֹון. ׁשל ּבגּופֹו ְְְִֶַָקנין
.„Îמנת על זה ּבדינר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

לא ּבין החזירה ּבין מקּדׁשת, אינּה - לי' ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻׁשּתחזיריהּו
ואם הּתנאי; נתקּים לא החזירּתּו לא ׁשאם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהחזירה;

ּכלּום לידּה הּגיע ולא נהנית לא הרי .החזירּתּו, ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
.‰Îאּת 'הרי לּה: ואמר ּבּה וכּיֹוצא הדס ׁשל אגּדה לּה ְְְֲֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָֻנתן

ׁשוה ּבּה אין 'והלא ואמרּו: אֹותּה, וקּבלה ּבזֹו', לי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻמקּדׁשת
ּבתֹו הּמחּבאים זּוזים ּבארּבעה 'ּתתקּדׁש ואמר: ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻּפרּוטה',
- ׁשתקה ואם מקּדׁשת. זֹו הרי 'הן', אמרה אם - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָֻֻהאגּדה'
מעֹות מּתן ׁשּלאחר ׁשהּׁשתיקה אּלּו, ּבמעֹות מקּדׁשת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻאינּה
האגּדה, מּפני ּבספק מקּדׁשת ותהיה מֹועלת; אינּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻלידּה

אחר ּבמקֹום ּפרּוטה ּתׁשוה .ׁשּמא ְְְִֵֶֶַָָָ
.ÂÎל ליהאֹומר התקּדׁשי זֹו, ּבתמרה לי 'התקּדׁשי אּׁשה: ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָ

ּפרּוטה, ׁשוה מהן ּבאחת יׁש אם - ּבזֹו' לי התקּדׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּבזֹו,
ׁשּמא מּספק, אּלא מקּדׁשת אינּה - לאו ואם מקּדׁשת; זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻֻהרי

אחרת ּבמדינה ּפרּוטה אחת ּתמרה .ּתׁשוה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ
.ÊÎּבכּלם יׁש אם - ּובזֹו' ּובזֹו ּבזֹו לי 'התקּדׁשי לּה: ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻאמר

מּספק אּלא מקּדׁשת אינּה לאו, ואם מקּדׁשת; ּפרּוטה, .ׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻ
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ראׁשֹונה ראׁשֹונה אֹוכלת שסייםהיתה קודם הראשונה [אכלה ְִִֶֶָָָָ
לאו,דיבורו] ואם מקּדׁשת; ּפרּוטה, ׁשוה ּבאחרֹונה יׁש אם -ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻ

הן הרי ׁשאכלה, ּתמרים ׁשאֹותן מּספק; אּלא מקּדׁשת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻאינּה
ׁשאין ונמצא מקּדׁשת, אינּה ּבמלוה והמקּדׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכמלוה,

אחרֹונה. ּבתמרה אּלא ְֲִִִֶַַָָָָהּקּדּוׁשין
.ÁÎּבכּלן יׁש אם - ּבאּלּו' לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻאמר

ראׁשֹונה אֹוכלת ׁשהיא ּפי על אף מקּדׁשת: ּפרּוטה, ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשוה
אֹוכלת היא ׁשּלּה .ראׁשֹונה, ִִֶֶֶָָ

.ËÎאם - זה' ּבכֹוס לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֻהאֹומר
היה ואם ּׁשּבתֹוכֹו; ּובמה ּבֹו מקּדׁשת זֹו הרי מים, מלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהיה
היה ואם ּׁשּבתֹוכֹו. ּבמה ולא ּבֹו, מקּדׁשת זֹו הרי - יין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמלא
לפיכ ּבֹו; ולא ּׁשּבתֹוכֹו, ּבמה מקּדׁשת זֹו הרי - ׁשמן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻמלא
ואם ּבספק, מקּדׁשת זֹו הרי ּפרּוטה, ׁשוה ּבּׁשמן היה לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻאם
ואין וּדאי, מקּדׁשת זֹו הרי ּפרּוטה, ׁשוה ּבּׁשמן ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהיה

ּכֹוס[בודקים]מׁשּגיחין פרוטה]על שווה .[אם ְִִַַ

ו ¤¤ּפרק

ואם‡. מקּדׁשת; הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש
ׁשהיה ּבין האיׁש, מן הּתנאי ׁשהיה ּבין מקּדׁשת; אינּה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלאו,

האּׁשה ּבגרּוׁשין,מן ּבין ּבקּדּוׁשין, ּבין - ׁשּבעֹולם ּתנאי וכל . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
להיֹות צרי - ממֹון ּדיני ּבׁשאר ּבין ּוממּכר, ּבמּקח ְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָּבין

ּדברים. ארּבעה ְְְִַַַָָָּבּתנאי
הּתנאי·. ׁשּיהיה - ּתנאי ּכל ׁשל ּדברים הארּבעה הם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואּלּו

קֹודםּכפּול הּתנאי וׁשּיהיה לּלאו, קֹודם ׁשּלֹו הן וׁשּיהיה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
לקּימֹו ׁשאפׁשר ּדבר הּתנאי וׁשּיהיה ואם[כדלהלן]לּמעׂשה, . ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשם אין ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי הרי - מהן אחד הּתנאי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחסר
הּמּקח ויתקּים מגרׁשת אֹו מקּדׁשת זֹו ּתהיה אּלא ּכלל, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּתנאי
הּתנאי וחסר הֹואיל ּכלל, התנה לא ּוכאּלּו מּיד, הּמּתנה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹאֹו

הארּבעה. מן ְִֶַָָָָאחד
אּת‚. הרי זּוז מאתים לי ּתּתני 'אם לאּׁשה: האֹומר ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד?

ּת לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת',מקּדׁשת ּתהי לא לי ּתני ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶָֹֹֻֻ
קּים, הּתנאי הרי - הּדינר לּה נתן זה ּתנאי ׁשהתנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָואחר

ּתנאי על מקּדׁשת זֹו ּתהיהוהרי זּוז, מאתים לֹו נתנה ואם ; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
מקּדׁשת. אינּה לֹו, נתנה לא ואם ְְְְִֵֶֶֶֶָָָֹֻֻמקּדׁשת,

ונתן„. זה', ּבדינר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר אם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאבל
מאתים לי ּתּתני 'אם ואמר: הּתנאי והׁשלים ּבידּה, ְְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָהּדינר
הרי - מקּדׁשת' ּתהי לא לי ּתּתני לא ואם מקּדׁשת, ּתהי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֹֹֻֻזּוז

ּבטל ּכהּתנאי ואחר ּבידּה ונתן הּמעׂשה ׁשהקּדים מּפני , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
מקּדׁשת זֹו והרי ּדּבּור; ּכדי ּבתֹו ׁשהּכל ּפי על ואף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻהתנה,

ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ואינּה ְְְִִִֵֵָָָמּיד,
אּת‰. הרי זּוז, מאתים לי ּתּתני 'אם לּה: אמר אם ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָוכן

הרי - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה', ּבדינר לי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמקּדׁשת
ּתנאֹו ּכפל ׁשּלא מּפני ּבטל, לּה:הּתנאי אמר לא ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

מּיד, מקּדׁשת זֹו והרי מקּדׁשת'; ּתהי לא ּתּתני, לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻ'ואם
ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ְְְִִֵֵָָואינּה

.Âּתהי לא זּוז מאתים לי ּתּתני לא 'אם לּה: אמר אם ְְְִִִִִִִֵַַָָָֹֹוכן
לי מקּדׁשת אּת הרי זּוז מאתים לי ּתּתני ואם לי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻֻמקּדׁשת

ּבטל, הּתנאי הרי - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה', ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּבדינר
לאו ׁשהקּדים תתני"]מּפני לא תתני"]להן["אם והרי["אם ; ְְְֲִִִֵֵֵֶַָ

לּתן. צריכה ואינּה מּיד, מקּדׁשת ְְְִִִֵֵֶֶָָָֻזֹו
.Êלרקיע ּתעלי 'אם לּה: אמר אם לּתהֹוםוכן ּתרדי הריאֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ּתרדי ולא לרקיע ּתעלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאּת
הרי - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר מקּדׁשת', ּתהי לא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻלּתהֹום
ׁשאי ידּוע ׁשהּדבר מּיד; מקּדׁשת היא והרי ּבטל, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּתנאי

ּכמפליגּה אּלא זה ואין זה, ּתנאי לקּים לּה [מגזימה]אפׁשר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
והּתּול. ׂשחֹוק ּדר ְְְִִִֶֶָּבדברים

.Áׁשהּתֹורה אּלא לעׂשֹותֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר ׁשהתנה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
ודם חלב ּתאכלי 'אם לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון - אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹאסרה
ּתהי לא ּתאכלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת אּת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֻהרי
לא ואם ,ּגּט זה הרי חזיר ּבׂשר ּתאכלי 'אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹֻמקּדׁשת',
ּבידּה הּגט אֹו הּדינר נתן ׁשהתנה ואחר ּגט', יהא לא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּתאכלי

קּים הּתנאי הרי אֹו- מקּדׁשת ּתהיה ואכלה, עברה ואם ; ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ואין מגרׁשת. ואינּה מקּדׁשת אינּה אכלה, לא ואם ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֻמגרׁשת,
ׁשהרי ּבּתֹורה', ּׁשּכתּוב מה על התנה 'הרי ּבזה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹומרים

ּתתּגרׁש. ולא ּתתקּדׁש ולא ּתאכל, ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹּבידּה
.Ëּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה על הּמתנה 'ּכל אמרּו ּתנאֹוּובּמה ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אֹו נתן אֹו ּגרׁש אֹו ׁשּקּדׁש ּכגֹון ׁשּבממֹון'? מּדבר חּוץ ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבטל
ׁשּלא ּבדבר עצמֹו ׁשּיזּכה ּבתנאֹו רֹוצה ׁשהּוא ּתנאי על ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמכר
מּדבר ּבתנאֹו עצמֹו יפטר אֹו מּמּנּו, ּומנעה ּתֹורה לֹו ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָֹזּכתה
ּוכבר ּבטל, ּתנא' לֹו: ׁשאֹומרין ּתֹורה, ּבֹו אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָׁשחּיבה
ּבֹו אֹות ׁשחּיבה מּדבר נפטר אּתה אין ,מעׂשי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָנתקּימּו

מּמּנּו'. אֹות ׁשּמנעה ּבדבר ּתזּכה ולא ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,
.Èׁשאר עליו לּה ׁשאין ּתנאי על אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכגֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

ועֹונה[מזונות] ּוׁשאר[תשמיש]ּכסּות 'ּכסּות לֹו: ׁשאֹומרין - ְְְְְִֵֶָ
ּבעֹונה אבל ׁשּבממֹון. ּתנאי ׁשהּוא מּפני ּבהן, קּים ּתנא -ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
מקּדׁשת, זֹו והרי ּבעֹונה. אֹות חּיבה ׁשהּתֹורה ּבטל, ּתנא -ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
וכן .'ּבתנא עצמ לפטר ּביד ואין ּבעֹונתּה, חּיב ְְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹואּתה

ּתאר יפת המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא מלחמה]ּכל שבויית [גויה ְְְֵֵֵֶַַַַַָֹֹ
ּבּה ׁשּיתעּמר ּתנאי שפחתו]על מקּדׁשת,[שתהא זֹו הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֻ

אֹותֹו מנעה הּתֹורה ׁשהרי ּבּה, להתעּמר לֹו ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָואין
ּבדבר יזּכה ּתנאֹו מּפני ולא ׁשּנבעלה, אחר ּבּה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּלהׁשּתעּבד

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבטל. ּתנאֹו אּלא ּתֹורה, ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּמנעה
.‡È,ּגרּוׁשין ּבׁשעת אֹו קּדּוׁשין, ּבׁשעת האּׁשה על ְְְִִִִִִִֵַַַָָָהתנה

ּכמי זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא לבנּה אֹו ּולאחיה לאביה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּתּבעל
ּותנאֹו לּתהֹום, ׁשּתרד אֹו לרקיע ׁשּתעלה עליה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהתנה
ונמצא הערוה, על ויבֹואּו אחרים ׁשּיעברּו ּבידּה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבטל;

ּבזהׁשהתנה ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּימֹו. ּבידּה ׁשאינֹו .ּבדבר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
.·Èׁשּיּׂשיא' אֹו חצרֹו', ּפלֹוני לי 'ׁשּיּתן עליה התנה אם ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאבל

קּים ּתנאֹו - ּבזה וכּיֹוצא לבני' ּבידּהּבּתֹו אפׁשר ׁשהרי ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ו ועדלקּימֹו, חצרֹו לֹו ׁשּיּתן עד הרּבה ממֹון לפלֹוני תּתן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עברה. ּכאן אין ׁשהרי לבנֹו, ּבּתֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּׂשיא
.‚Èוכל ּתמיד, עיני לנגד ּתנאים ׁשל הּדברים אּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׂשים

ּגט 'הּנֹותן אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי על 'המקּדׁש ׁשֹומע ׁשאּתה ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמקֹום
ּתדע - ּתנאי על הּנֹותן אֹו הּמֹוכר, אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי ְְְֵֵֵַַַַַַַָָעל
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נהיה ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, אּלּו ּדברים ארּבעה ּבֹו יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּתנאי
מהן, אחד חסר ואם ּומקֹום; מקֹום ּבכל אֹותן לפרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָצריכין

ּתנאי. ּכאן ְֵַָאין
.„Èצרי אדם 'אין ׁשאמרּו: אחרֹונים ּגאֹונים מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׁש

ּבלבד וקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ּתנאֹו אינֹולכּפל ממֹון ּבדיני אבל , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
הּתנאי ׁשּכפילת זה, ּדבר על לסמ ראּוי ואין לכּפל'. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹצרי
למדּו ראּובן ּובני ּגד ּבני מּתנאי דברים, הארּבעה ׁשאר ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָעם
ּותנאי יעברּו", לא ואם וגֹו', גד בני יעברּו "אם חכמים, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹאֹותן
הּגאֹונים ּגדֹולי הֹורּו וכזה ּבקּדּוׁשין. ולא ּבגּטין היה לא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹזה

לעׂשֹות. ראּוי וכן ְֲִִֵַָָהראׁשֹונים,
.ÂËמקּדׁשת ּתהיה הּתנאי ּכׁשּיתקּים - ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש

ׁשּנתקּדׁשה מּׁשעה לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ּכימּׁשעה צד?. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אּת הרי זֹו ּבׁשנה זּוז מאתים לי אּתן 'אם לאּׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר
מקּדׁשת', ּתהי לא לי אּתן לא ואם זה, ּבדינר לי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻֻמקּדׁשת
עּמּה ׁשהתנה זּוז הּמאתים לּה ונתן ּבניסן, לידּה הּדינר ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָונתן
ׁשני קּדׁשּה אם לפיכ מּתׁשרי; מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבתׁשרי
וכן לּׁשני. מקּדׁשת זֹו הרי - ראׁשֹון ׁשל הּתנאי ׁשּיתקּים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֻקדם
ׁשּיהיה הּוא הּתנאי ׁשּיתקּים ּבׁשעה ּובממֹונֹות, ּבגּטין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּדין

הּמּתנה. אֹו הּמּקח יתקּים אֹו ְִִֵֵַַַַָָָגט,
.ÊËאמר ולא ּתנאי, ׁשם ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבּמה

מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמעכׁשו;
לּה נתן זמן ּולאחר זּוז', מאתים לי אּתן אם זה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבדינר
אף הּקּדּוׁשין, מּׁשעת למפרע מקּדׁשת זֹו הרי - זּוז ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻהּמאתים

מרּבה זמן לאחר אּלא הּתנאי נעׂשה ׁשּלא ּפי אםעל לפיכ ; ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
הּדין וכן מקּדׁשת. אינּה - הּתנאי ׁשּיעׂשה קדם אחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻקּדׁשּה

ּובממֹונֹות. ְְִִָּבגּטין
.ÊÈּתנאֹו לכּפל צרי אינֹו 'מעכׁשו', האֹומר להקּדיםּכל ולא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹ

ּתנאֹו הּמעׂשה ׁשהקּדים ּפי על אף אּלא לּמעׂשה, ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּתנאי
התנה ואם לקּימֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר להתנֹות צרי אבל ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָקּים;

ּבדברים ּכמפליג זה הרי - לקּימֹו אפׁשר ׁשאי [ואינוּבדבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ברצינות] -מתכוון מנת' 'על האֹומר וכל ּתנאי. ׁשם ואין ,ְְְְֵֵַַָָָָ

צרי ואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר זה ולאהרי הּתנאי לכּפל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
לּמעׂשה. ְְֲִֶַַַלהקּדימֹו

.ÁÈמנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכיצד?
לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה 'הרי זּוז', מאתים לי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּתּתני
ׁשּתּתן מנת על ּבמּתנה ל נתּונה זֹו חצר 'הרי זּוז', ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאתים
אֹו האּׁשה, ונתקּדׁשה קּים, ּתנאֹו הרי - זּוז' מאתים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלי
יּתנּו לא ואם זּוז, מאתים יּתנּו והם ּבחצר, זה וזכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנתּגרׁשה,
ּבחצר, זה יזּכה ולא זֹו, ּתתּגרׁש ולא מקּדׁשת, זֹו ּתהיה לא -ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹֹֻ
הּמעׂשה ׁשהקּדים ּפי על ואף ּתנאֹו, ּכפל ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹואף
ואחר ּבחצר זה והחזיק לידּה הּגט אֹו הּקּדּוׁשין ונתן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלּתנאי

ּתנאֹו הׁשלים ּבחצר,ּכ זה יזּכה - הּתנאי ּכׁשּיתקּים ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
נעׂשה ׁשּבּה ראׁשֹונה מּׁשעה זֹו, ותתּגרׁש זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָותתקּדׁש

ּכלל. ּתנאי ׁשם היה לא ּכאּלּו ְְְֲִֶַַַָָָָֹהּמעׂשה,

ז ¤¤ּפרק

ׁשּירצה‡. מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהאֹומר

"הן"]אבי' האב[שיאמר רצה "הן"]- לא[אמר מקּדׁשת; , ְִֶֶָָָָָֹֻ
אינּה - הּדבר ׁשּׁשמע קדם ׁשּמת אֹו ׁשּׁשתק, אֹו ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרצה,
אינּה ּומחה, ׁשמע - אבי' ימחה ׁשּלא מנת 'על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמקּדׁשת.
הּבן מת מקּדׁשת. זֹו הרי - ׁשּמת אֹו מחה, לא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֻֻמקּדׁשת;
'איני ׁשּיאמר האב את מלּמדין - האב ׁשמע ּכ ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹואחר

ׁש יהא ׁשּלא ּכדי יבם.רֹוצה', לפני ּתּפל ולא קּדּוׁשין, ם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹ
ׁשּיׁש·. מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

עפר' ּכֹור 'ּבית אֹו זּוז', מאתים כור]לי בו לזרוע שניתן [שטח ִִֵַָָָ
לֹו, אין ואם מקּדׁשת; זֹו הרי לֹו, ׁשּיׁש עדים ׁשם יׁש אם -ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֻ
- לי' 'אין אֹומר והּוא לֹו, יׁש ׁשּמא מּספק; מקּדׁשת זֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֻהרי

לקלקלּה איש]ּכדי אשת באיסור .[להכשילה ְְְְֵַָ
זּוז',‚. מאתים לי ׁשּיׁש מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ'הרי

הּמקֹום, ּבאֹותֹו לֹו יׁש אם - ּפלֹוני' ּבמקֹום עפר ּכֹור 'ּבית ְְְִִֵֵַָָָָאֹו
מקּדׁשת זֹו זֹוהרי הרי ׁשאמר, הּמקֹום ּבאֹותֹו לֹו אין ואם ; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

לקלקלּה. מתּכּון והּוא ׁשם, לֹו יׁש ׁשּמא - מּספק ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת
זּוז',„. מאתים ׁשארא מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ'הרי

ויראּנה מקּדׁשת, זֹו הרי - עפר' ּכֹור 'ּבית הּזּוזיםאֹו הראה ; ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
אינּה - אחרים ּבׂשדה עפר ּכֹור ּבית ׁשהראה אֹו אחרים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּביד
אֹו ּבמלוה הּמעֹות לקח מּׁשּלֹו. ׁשּיראּנה עד ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמקּדׁשת,

ּבאריסּות לקחּה אֹו הּׂשדה ׁשּׂשכר אֹו בהּבׁשּתפּות, [לעבוד ְְֲִֶֶַַַָָָָָֻ
מהיבול] חלק מּׁשּלֹו;תמורת ׁשּיראּנה עד מקּדׁשת, אינּה -ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֻ

ׁשאמרּתי זה ּדבר לעצמי ׁשעּמי ׁשארא ,'ׁשארא' ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמׁשמע
.ָל

נקעים‰. ּבֹו והיה עפר, ּכֹור ּבית לֹו עמּקים[חפירות]היה ְְֲִִֵָָָָָָָֻ
היּו אם - טפחים עׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו טפחים, ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָָָעׂשרה
עּמֹו, נמּדדין ואין ּכסלעים הן הרי - מים מלאים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנקעים
נמּדדין - מים מלאין אינן ואם לזריעה; ראּויין ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָמּפני

לזריעה. ראּויין ׁשהן מּפני ְְְִִִִִֵֵֶָעּמֹו,
.Âׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

- אּלּו נדרים מּׁשלׁשה אחד עליה ונמצאּו נדרים', ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעלי
ּתתקּׁשט ׁשּלא אֹו יין, ּתׁשּתה ׁשּלא אֹו ּבׂשר, ּתאכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלא

חּוץ[בגדי]ּבמיני נדר עליה נמצא מקּדׁשת; אינּה - צבעֹונין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
זה', על אפּלּו אני 'מקּפיד אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף - ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַמאּלּו
נדר' ּכל עלי ׁשאין מנת 'על לּה: אמר ואם מקּדׁשת. זֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהרי
מקּדׁשת. אינּה חרּובין, ּתאכל ׁשּלא ׁשּנדרה נמצאת אפּלּו -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ

.Ê,'מּומין ּבי ׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ'הרי
אינּה - ּבּנׁשים הּפֹוסלין הּמּומין מן אחד ּבּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָונמצא

עלמקּדׁשת אף - הּמּומין מאֹותם חּוץ אחר מּום ּבּה נמצא ; ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ּומה מקּדׁשת. זֹו הרי זה', על אפּלּו אני 'מקּפיד ׁשאמר: ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻּפי
ּבּכהנים הּפֹוסלין הּמּומין ּכל ּבּנׁשים? הּפֹוסלין הּמּומין ְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָֹהן

במקדש] מקדׁש,[לעבודה ּביאת ּובהלכֹות ּבּנׁשים; ּפֹוסלין ,ְְְְִִִִִַַָָ
רע ריח - ּבּנׁשים עליהן ויֹותר הּכהנים. מּומי ּכל ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹיתּבארּו

ּגּסין[מהגוף] ודּדין עבה, וקֹול הּפה, וריח וזעה, ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ונעׂשה ּכלב ּונׁשיכת לדד, ּדד ּבין וטפח טפח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמחברֹותיה

וׁשּומא צּלקת, הּפּדחת[יבלת]הּמקֹום אפּלּו[מצח]ׁשעל , ְֲִֶֶֶַַַַַַַָָ
ואף ראׁשּה מּׂשער קרֹובה ואפּלּו ּביֹותר, קטּנה ּפיהיתה על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹ

הּכהנים. על ּבאּׁשה ׁשּיתרה הּׁשּומא היא וזֹו ׂשער, ּבּה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשאין
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נהיה ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, אּלּו ּדברים ארּבעה ּבֹו יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּתנאי
מהן, אחד חסר ואם ּומקֹום; מקֹום ּבכל אֹותן לפרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָצריכין

ּתנאי. ּכאן ְֵַָאין
.„Èצרי אדם 'אין ׁשאמרּו: אחרֹונים ּגאֹונים מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׁש

ּבלבד וקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ּתנאֹו אינֹולכּפל ממֹון ּבדיני אבל , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
הּתנאי ׁשּכפילת זה, ּדבר על לסמ ראּוי ואין לכּפל'. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹצרי
למדּו ראּובן ּובני ּגד ּבני מּתנאי דברים, הארּבעה ׁשאר ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָעם
ּותנאי יעברּו", לא ואם וגֹו', גד בני יעברּו "אם חכמים, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹאֹותן
הּגאֹונים ּגדֹולי הֹורּו וכזה ּבקּדּוׁשין. ולא ּבגּטין היה לא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹזה

לעׂשֹות. ראּוי וכן ְֲִִֵַָָהראׁשֹונים,
.ÂËמקּדׁשת ּתהיה הּתנאי ּכׁשּיתקּים - ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש

ׁשּנתקּדׁשה מּׁשעה לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ּכימּׁשעה צד?. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אּת הרי זֹו ּבׁשנה זּוז מאתים לי אּתן 'אם לאּׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר
מקּדׁשת', ּתהי לא לי אּתן לא ואם זה, ּבדינר לי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻֻמקּדׁשת
עּמּה ׁשהתנה זּוז הּמאתים לּה ונתן ּבניסן, לידּה הּדינר ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָונתן
ׁשני קּדׁשּה אם לפיכ מּתׁשרי; מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבתׁשרי
וכן לּׁשני. מקּדׁשת זֹו הרי - ראׁשֹון ׁשל הּתנאי ׁשּיתקּים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֻקדם
ׁשּיהיה הּוא הּתנאי ׁשּיתקּים ּבׁשעה ּובממֹונֹות, ּבגּטין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּדין

הּמּתנה. אֹו הּמּקח יתקּים אֹו ְִִֵֵַַַַָָָגט,
.ÊËאמר ולא ּתנאי, ׁשם ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבּמה

מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמעכׁשו;
לּה נתן זמן ּולאחר זּוז', מאתים לי אּתן אם זה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבדינר
אף הּקּדּוׁשין, מּׁשעת למפרע מקּדׁשת זֹו הרי - זּוז ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻהּמאתים

מרּבה זמן לאחר אּלא הּתנאי נעׂשה ׁשּלא ּפי אםעל לפיכ ; ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
הּדין וכן מקּדׁשת. אינּה - הּתנאי ׁשּיעׂשה קדם אחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻקּדׁשּה

ּובממֹונֹות. ְְִִָּבגּטין
.ÊÈּתנאֹו לכּפל צרי אינֹו 'מעכׁשו', האֹומר להקּדיםּכל ולא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹ

ּתנאֹו הּמעׂשה ׁשהקּדים ּפי על אף אּלא לּמעׂשה, ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּתנאי
התנה ואם לקּימֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר להתנֹות צרי אבל ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָקּים;

ּבדברים ּכמפליג זה הרי - לקּימֹו אפׁשר ׁשאי [ואינוּבדבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ברצינות] -מתכוון מנת' 'על האֹומר וכל ּתנאי. ׁשם ואין ,ְְְְֵֵַַָָָָ

צרי ואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר זה ולאהרי הּתנאי לכּפל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
לּמעׂשה. ְְֲִֶַַַלהקּדימֹו

.ÁÈמנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכיצד?
לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה 'הרי זּוז', מאתים לי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּתּתני
ׁשּתּתן מנת על ּבמּתנה ל נתּונה זֹו חצר 'הרי זּוז', ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאתים
אֹו האּׁשה, ונתקּדׁשה קּים, ּתנאֹו הרי - זּוז' מאתים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלי
יּתנּו לא ואם זּוז, מאתים יּתנּו והם ּבחצר, זה וזכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנתּגרׁשה,
ּבחצר, זה יזּכה ולא זֹו, ּתתּגרׁש ולא מקּדׁשת, זֹו ּתהיה לא -ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹֹֻ
הּמעׂשה ׁשהקּדים ּפי על ואף ּתנאֹו, ּכפל ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹואף
ואחר ּבחצר זה והחזיק לידּה הּגט אֹו הּקּדּוׁשין ונתן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלּתנאי

ּתנאֹו הׁשלים ּבחצר,ּכ זה יזּכה - הּתנאי ּכׁשּיתקּים ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
נעׂשה ׁשּבּה ראׁשֹונה מּׁשעה זֹו, ותתּגרׁש זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָותתקּדׁש

ּכלל. ּתנאי ׁשם היה לא ּכאּלּו ְְְֲִֶַַַָָָָֹהּמעׂשה,

ז ¤¤ּפרק

ׁשּירצה‡. מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהאֹומר

"הן"]אבי' האב[שיאמר רצה "הן"]- לא[אמר מקּדׁשת; , ְִֶֶָָָָָֹֻ
אינּה - הּדבר ׁשּׁשמע קדם ׁשּמת אֹו ׁשּׁשתק, אֹו ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרצה,
אינּה ּומחה, ׁשמע - אבי' ימחה ׁשּלא מנת 'על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמקּדׁשת.
הּבן מת מקּדׁשת. זֹו הרי - ׁשּמת אֹו מחה, לא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֻֻמקּדׁשת;
'איני ׁשּיאמר האב את מלּמדין - האב ׁשמע ּכ ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹואחר

ׁש יהא ׁשּלא ּכדי יבם.רֹוצה', לפני ּתּפל ולא קּדּוׁשין, ם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹ
ׁשּיׁש·. מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

עפר' ּכֹור 'ּבית אֹו זּוז', מאתים כור]לי בו לזרוע שניתן [שטח ִִֵַָָָ
לֹו, אין ואם מקּדׁשת; זֹו הרי לֹו, ׁשּיׁש עדים ׁשם יׁש אם -ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֻ
- לי' 'אין אֹומר והּוא לֹו, יׁש ׁשּמא מּספק; מקּדׁשת זֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֻהרי

לקלקלּה איש]ּכדי אשת באיסור .[להכשילה ְְְְֵַָ
זּוז',‚. מאתים לי ׁשּיׁש מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ'הרי

הּמקֹום, ּבאֹותֹו לֹו יׁש אם - ּפלֹוני' ּבמקֹום עפר ּכֹור 'ּבית ְְְִִֵֵַָָָָאֹו
מקּדׁשת זֹו זֹוהרי הרי ׁשאמר, הּמקֹום ּבאֹותֹו לֹו אין ואם ; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

לקלקלּה. מתּכּון והּוא ׁשם, לֹו יׁש ׁשּמא - מּספק ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת
זּוז',„. מאתים ׁשארא מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ'הרי

ויראּנה מקּדׁשת, זֹו הרי - עפר' ּכֹור 'ּבית הּזּוזיםאֹו הראה ; ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
אינּה - אחרים ּבׂשדה עפר ּכֹור ּבית ׁשהראה אֹו אחרים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּביד
אֹו ּבמלוה הּמעֹות לקח מּׁשּלֹו. ׁשּיראּנה עד ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמקּדׁשת,

ּבאריסּות לקחּה אֹו הּׂשדה ׁשּׂשכר אֹו בהּבׁשּתפּות, [לעבוד ְְֲִֶֶַַַָָָָָֻ
מהיבול] חלק מּׁשּלֹו;תמורת ׁשּיראּנה עד מקּדׁשת, אינּה -ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֻ

ׁשאמרּתי זה ּדבר לעצמי ׁשעּמי ׁשארא ,'ׁשארא' ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמׁשמע
.ָל

נקעים‰. ּבֹו והיה עפר, ּכֹור ּבית לֹו עמּקים[חפירות]היה ְְֲִִֵָָָָָָָֻ
היּו אם - טפחים עׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו טפחים, ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָָָעׂשרה
עּמֹו, נמּדדין ואין ּכסלעים הן הרי - מים מלאים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנקעים
נמּדדין - מים מלאין אינן ואם לזריעה; ראּויין ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָמּפני

לזריעה. ראּויין ׁשהן מּפני ְְְִִִִִֵֵֶָעּמֹו,
.Âׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

- אּלּו נדרים מּׁשלׁשה אחד עליה ונמצאּו נדרים', ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעלי
ּתתקּׁשט ׁשּלא אֹו יין, ּתׁשּתה ׁשּלא אֹו ּבׂשר, ּתאכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלא

חּוץ[בגדי]ּבמיני נדר עליה נמצא מקּדׁשת; אינּה - צבעֹונין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
זה', על אפּלּו אני 'מקּפיד אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף - ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַמאּלּו
נדר' ּכל עלי ׁשאין מנת 'על לּה: אמר ואם מקּדׁשת. זֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהרי
מקּדׁשת. אינּה חרּובין, ּתאכל ׁשּלא ׁשּנדרה נמצאת אפּלּו -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ

.Ê,'מּומין ּבי ׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ'הרי
אינּה - ּבּנׁשים הּפֹוסלין הּמּומין מן אחד ּבּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָונמצא

עלמקּדׁשת אף - הּמּומין מאֹותם חּוץ אחר מּום ּבּה נמצא ; ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ּומה מקּדׁשת. זֹו הרי זה', על אפּלּו אני 'מקּפיד ׁשאמר: ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻּפי
ּבּכהנים הּפֹוסלין הּמּומין ּכל ּבּנׁשים? הּפֹוסלין הּמּומין ְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָֹהן

במקדש] מקדׁש,[לעבודה ּביאת ּובהלכֹות ּבּנׁשים; ּפֹוסלין ,ְְְְִִִִִַַָָ
רע ריח - ּבּנׁשים עליהן ויֹותר הּכהנים. מּומי ּכל ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹיתּבארּו

ּגּסין[מהגוף] ודּדין עבה, וקֹול הּפה, וריח וזעה, ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ונעׂשה ּכלב ּונׁשיכת לדד, ּדד ּבין וטפח טפח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמחברֹותיה

וׁשּומא צּלקת, הּפּדחת[יבלת]הּמקֹום אפּלּו[מצח]ׁשעל , ְֲִֶֶֶַַַַַַַָָ
ואף ראׁשּה מּׂשער קרֹובה ואפּלּו ּביֹותר, קטּנה ּפיהיתה על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹ

הּכהנים. על ּבאּׁשה ׁשּיתרה הּׁשּומא היא וזֹו ׂשער, ּבּה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשאין
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אֹו הּפנים, ּבׁשאר ׂשער ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומא היתה אם ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָאבל
ּכאּסר ּגדֹולה קטן]ׁשּומה איטלקי ּבּה[מטבע ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֶַַָָָָ

ּבנׁשים. ּבין ּבכהנים ּבין מּום זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָֹׂשער
.Áהּפֹוסלין הּמּומין מן אחד ּבּה ונמצא סתם אּׁשה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהמקּדׁש

נדרים מּׁשלׁשה אחד עליה נמצא אֹו זֹוּבּנׁשים, הרי - ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
עליה והיּו נדרים עליה ׁשאין מנת על קּדׁשּה מּספק. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻמקּדׁשת
מקּדׁשת. זֹו הרי - לּה והּתיר חכם אצל והלכה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻנדרים,

.Ëוהלכה מּומין, ּבּה והיּו מּומין ּבּה ׁשאין מנת על ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָקּדׁשּה
מקּדׁשת אינּה - אֹותּה ורּפא רֹופא התנהאצל אם אבל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ

נדרים, עליו והיּו מּומין, ּבֹו וׁשאין נדרים, עליו ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָהאיׁש
ורּפאֹו רֹופא אצל והּתירֹו, חכם אצל והל מּומין, ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהיּו
נרּפאּו, ׁשּכבר ּבמּומין ּגנאי לאיׁש ׁשאין מקּדׁשת; זֹו הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻ

זאת. על מקּפדת האּׁשה ְְִֵֶֶַַָָֹואין
.Èׁשאּתן מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

ּבתֹו לּה נתן אם - יֹום' ׁשלׁשים ועד מּכאן זּוז מאתים ְְְִִִִִַַַָָָָֹלי
אינּה נתן, ולא יֹום ּׁשלׁשים עברּו ואם מקּדׁשת; יֹום, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֻׁשלׁשים

ׁשלׁשיםמקּדׁשת לאחר אּלּו ּבזּוזים לי מקּדׁשת אּת 'הרי . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻֻ
הּמעֹות ׁשּנתאּכלּו ּפי על אף - בהם]יֹום' ּבתֹו[השתמשה ְְְִִֶַַַַָ

חזר ואם יֹום; הּׁשלׁשים לאחר מקּדׁשת זֹו הרי יֹום, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹֻׁשלׁשים
מקּדׁשת. אינּה - היא חזרה אֹו הּׁשלׁשים, ּבתֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֻּבֹו

.‡Èמקּדׁשת זֹו הרי יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו וקּדׁשּה ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֻּבא
היתה לא הּׁשני ׁשּקּדׁשּה ׁשּבׁשעה לפי לעֹולם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלּׁשני
ּולאחר איׁש, אׁשת ונעׂשית ׁשני קּדּוׁשי ּבּה ותפסּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמקּדׁשת,
אׁשת אֹותּה ימצאּו ראׁשֹון, קּדּוׁשי ּכׁשּיבֹואּו יֹום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹהּׁשלׁשים
הּקּדּוׁשין ׁשאין איׁש אׁשת ׁשּקּדׁש ּכמי הראׁשֹון ונמצא ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאיׁש,

ּבּה .ּתֹופסין ְִָ
.·Èלאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהאֹומר

- הּׁשלׁשים ּבתֹו וקּדׁשּה אחר ּובא זה', ּבדינר יֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשלׁשים
לׁשניהם מּספק מקּדׁשת זֹו ּגט,הרי נֹותנין ׁשניהם לפיכ ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻ

אּת 'הרי יֹום. הּׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום הּׁשלׁשים ּבתֹו ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַֹֹּבין
לּה: ואמר אחר ּובא יֹום', ׁשלׁשים לאחר מעכׁשו לי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻמקּדׁשת
אחר ּובא יֹום', עׂשרים לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ'הרי
ימים', עׂשרה לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻואמר
ּבּה; ּתֹופסין ּכּלן קּדּוׁשי - הּזה הּסדר על מאה הן ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻאפּלּו
לכּלן מקּדׁשת ׁשהיא מּפני ואחד, אחד מּכל ּגט ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻּוצריכה

ְֵָּבספק.
.‚È,'מּפלֹוני חּוץ לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֻהאֹומר

ּכל על איׁש אׁשת ּתהיה אּלא עליו, ּתאסר ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלֹומר
מקּדׁשת ספק זֹו הרי - ּכפנּויה ולפלֹוני אםהעֹולם אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֻ

מּתרת ׁשּתהיי מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻאמר
ּפלֹוני אֹותֹו על אסּורה ותהיה מקּדׁשת, זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָֻלפלֹוני'

לקּימֹו. אפׁשר ׁשאי ּבדבר ׁשהתנה מּפני העם, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכׁשאר
.„Èמקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר לאּׁשה ּפרּוטֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּנֹותן

מקּדׁשת, זֹו הרי - 'ׁשאגרׁש לאחר ּובאחת ּבאחת, הּיֹום ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻלי
ׁשנּיה ּפעם אֹותּה ׁשּיגרׁש עד מקּדׁשת ּתהיה אֹותּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּוכׁשּיגרׁש

ׁשנּיה ּפרּוטה קּדּוׁשי אּתמן 'הרי לאּׁשה: האֹומר אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
'לאחר ׁשּתתּגּירי', 'לאחר ׁשאתּגּיר', לאחר ּבזה לי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֻמקּדׁשת

כנעני]ׁשאׁשּתחרר' עבד ׁשּתׁשּתחררי'[מהיותו 'לאחר , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַ
כנענית] שפחה 'לאחר[מהיותה ,'ּבעל ׁשּימּות 'לאחר ,ְְֲֵֶַַַַַָ

'אחֹות אשתי]ׁשּתמּות היא לפי[שכעת מקּדׁשת, אינּה - ְְֲִֵֵֶֶֶָָֻ
לקּדׁשּה. עּתה יכֹול ְְֵֶַַָָָׁשאינֹו

.ÂËׁשּיחלץ לאחר ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי ליבמה: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהאֹומר
מקּדׁשת זֹו הרי - 'יבמי קּדׁשּהלי ואּלּו הֹואיל מּספק, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֻ

מּספק ּבּה ּתֹופסין קּדּוׁשין היּו .עּתה, ְִִִִֵַָָָָ
.ÊËהיא הרי נקבה אׁשּת ילדה 'אם לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר

חברֹו אׁשת היתה ואם ּכלּום. אמר לא - ּבזה' לי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת
מקּדׁשת זֹו הרי - העּבר והּכר ׁשּצרימעּברת לי, ויראה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻ

אֹותּה ׁשּיכניס ּכדי ׁשּתלד, אחר מאביה אֹותּה ּולקּדׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלחזר
ּדפי ּבהן ׁשאין .[פגם]ּבקּדּוׁשין ְִִִֵֶֶָֹ

.ÊÈונתן ּדינר', ּבמאה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהאֹומר
אחד ּדינר אפּלּו והּואלּה הּדינר, מּׁשּלקחה מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

אּת 'הרי לּה: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה הּׁשאר; את לּה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָיׁשלים
ּדינר', מאה לי ׁשאׁשלים מנת על זה ּבדינר לי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת
ּבׁשאמר אמּורים? ּדברים ּבּמה מעכׁשו. לֹו מקּדׁשת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהיא
אּת 'הרי לּה: ואמר ּפרׁש אם אבל סתם. ּדינר ּבמאה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָלּה
- ידּה לתֹו למנֹות והתחיל אּלּו', ּדינר ּבמאה לי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֻמקּדׁשת
ׁשניהן האחרֹון ּבּדינר ואפּלּו ׁשּיׁשלים; עד מקּדׁשת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאינּה
אֹו ּדינר, חסר מנה נמצא אם וכן ּבזה. זה לחזר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹיכֹולים

נחׁשת ּדינר מהם מכסף]נמצא נמצא[ולא מקּדׁשת. אינּה - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
רע ּדינר במשקלו]ּבהם ידי[חסר על להֹוציאֹו יכֹולה אם - ְְְִִִֵֶַַָָָ

וא יחליפּנּו; מקּדׁשת.הּדחק, אינּה לאו, ם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ
.ÁÈׁשוין ׁשהן אּלּו ּבבגדים לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאמר

מתאּוה ׁשהאּׁשה ּבהן וכּיֹוצא מׁשי ׁשל והיּו ּדינר', ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחמּׁשים
לקיחה; מּׁשעת מקּדׁשת זֹו הרי חמּׁשים, ׁשוין היּו אם - ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻלהן
ּכדי מקּדׁשת, ּתהיה ּכ ואחר ּבּׁשּוק ׁשּומא צריכין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻואינן
זֹו הרי לּה, ּכׁשאמר ׁשוין והם הֹואיל אּלא ּדעּתּה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתסמ

ראׁשֹונה מּׁשעה מקּדׁשת.מקּדׁשת אינּה ׁשוין, אינם ואם . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻֻ
.ËÈ:אֹומר הּוא ארּוסין, ּבדברי עסקין ׁשהיּו ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָאיׁש

מתקּדׁשת 'איני אֹומרת: והיא ,'אֹות אקּדׁש ּדינר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'ּבמאה
לביתּה וזֹו לביתֹו זה והל זּוז', ּבמאתים אּלא מבליל] ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

זהלהסכים] את זה ּתבעּו ּכ ואחר את, לחדש [הסכימו ְְֶֶֶַַָָ
סתםהקשר] סכום]וקּדׁשּו להזכיר את[בלי ּתבע האיׁש אם - ְְְִִִֶַָָָ

האיׁש, את ּתבעה האּׁשה ואם האּׁשה; ּדברי יעׂשּו ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָָָהאּׁשה,
האיׁש. ּדברי ְֲִִֵַָיעׂשּו

.Îעל וקּדׁשּה הּׁשליח והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהעֹוׂשה
מקּדׁשת אינּה - ּתנאי,ּתנאי על לקּדׁשּה לֹו אמר אם וכן ; ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

אֹו אחר, ּתנאי על אֹו סתם, וקּדׁשּה הּתנאיוהל את ׁשּׁשּנה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
מקּדׁשת. אינּה -ְֵֶֶָֻ

.‡Îוקּדׁשּה והל ּפלֹוני', ּבמקֹום לי 'קּדׁשּה לֹו: ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמר
לי 'קּדׁשּה מקּדׁשת; אינּה - אחר ּבמקֹוםּבמקֹום היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום וקּדׁשּה והל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּפלֹוני',
לֹו הּוא מקֹום נמצאת]ׁשּמראה היא היכן לו היא[ציין וכן . ְְִֵֶֶַָ

לּה וקּבל ּפלֹוני', ּבמקֹום קּדּוׁשי לי 'קּבל לׁשלּוחּה: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשאמרה
ּפלֹוני', ּבמקֹום הּבעל 'הרי מקּדׁשת; אינּה - אחר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻּבמקֹום
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מקֹום ׁשּמראה מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום לּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוקּבל
לֹו. ִהיא

.·Îעל אף היא, אֹו הּוא מּיד ּבֹו וחזר האּׁשה את ְְִִִֵֶַַַַַָָָָהמקּדׁש
ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזרּו משפט]ּפי אמירת זמן של מיידי [בטווח ְְְִִֵֶָ

מקּדׁשת. היא והרי ּכלּום, חזרתם אין -ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻ
.‚Î,הּתנאי ּובּטל ימים ּכּמה אחר וחזר ּתנאי על ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהמקּדׁש

ּבטל - עדים ּבפני ׁשּלא לבינּה ּבינֹו ׁשּבּטלֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאף
מן הּתנאי היה אם וכן סתם. מקּדׁשת היא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּתנאי,
הּתנאי ּבטל - לבינֹו ּבינּה ּכן אחר אֹותֹו ּובּטלה .האּׁשה, ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

סתם וכנס ּתנאי על המקּדׁש הזכרתלפיכ ללא [נשאה ְְְְְִֵַַַַַָָָ

ׁשּלאהתנאי] ּפי על אף ּגט צריכה זֹו הרי - סתם ּבעל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹאֹו
וכן ּכׁשּכנס. אֹו ּכׁשּבעל הּתנאי ּבּטל ׁשּמא הּתנאי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנתקּים

ּבמלוה אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות לו]המקּדׁש וחזר[שחייבת , ְְְְְְִִֵַַַָָָָ
סמ זֹו ּבעילה ׁשעל ּגט, צריכה - עדים ּבפני סתם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּובעל

בה] היא[לקדשה חזקה הּפסּולין; הּקּדּוׁשין אֹותן על ולא ,ְְֲִִִִַַַָָָֹ
זנּות, ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה הּכׁשרים מּיׂשראל אדם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאין

מצוה. ּבעילת לעׂשֹותּה עּתה ּבידֹו ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָוהרי
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הנץ‡. עם להתּפּלל ׁשּיתחיל מצותּה, - הּׁשחר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּתפּלת
הּיֹום. ׁשליׁש ׁשהּוא רביעית, ׁשעה סֹוף עד ּוזמּנּה, ְְְִִִֶַַַַַָָָָהחּמה;
הּיֹום חצי עד ׁשעֹות ארּבע אחר והתּפּלל טעה אֹו עבר ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָואם
ּתפּלה חֹובת ידי יצא לא אבל ּתפּלה, חֹובת ידי יצא -ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹ
מצוה ּכ הּתֹורה, מן ּתפּלה ׁשּמצות ׁשּכׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבזמּנּה:
חכמים לנּו ׁשּתּקנּו ּבזמּנּה אֹותּה להתּפּלל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּדבריהן

ְִִּונביאים.
ּבין·. ׁשל ּתמיד זמן ּכנגד הּמנחה, ׁשּתפּלת אמרנּו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכבר

יֹום ּבכל קרב הּתמיד ׁשהיה ּולפי זמּנּה. ּתּקנּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהערּבים
ּומחצה והיאּבתׁשע ּומחצה, ׁשעֹות מּתׁשע זמּנּה ּתּקנּו - ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

להיֹות ׁשחל הּפסח ׁשּבערב ּולפי קטּנה'. 'מנחה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנקראת
אמרּו - ּומחצה ּבׁשׁש הּתמיד את ׁשֹוחטין היּו ׁשּבת, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבערב
- זה זמן ּומּׁשהּגיע יצא; ּומחצה, ׁשׁש מאחר ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּמתּפּלל

ּגדֹולה'. 'מנחה הּנקראת היא וזֹו חּיּובּה, ְְְְִִִִִִֵַַָָָהּגיע
והאחת‚. ּוקטּנה, ּגדֹולה להתּפּלל הרּבה אנׁשים ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָנהגּו

אּלארׁשּות רׁשּות להתּפּלל ראּוי ׁשאין ּגאֹונים, מקצת והֹורּו . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ּתדיר ׁשאינֹו ּדבר ּכנגד ׁשהיא מּפני נֹותן, הּדין וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּגדֹולה;
הּקטּנה יתּפּלל לא חֹובה, הּגדֹולה התּפּלל ואם יֹום. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹּבכל

רׁשּות. ְֶָאּלא
עד„. ּומחצה ׁשעֹות מּׁשׁש ּגדֹולה, מנחה ׁשּזמן למדּת, ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָהא

ּומחצה ׁשּיּׁשארּתׁשע עד ּומחצה מּתׁשע קטּנה, מנחה ּוזמן . ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּתׁשקע עד אֹותּה להתּפּלל לֹו ויׁש ּורביע; ׁשעה הּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָמן

ַַָהחּמה.
הּׁשחר‰. ּתפּלת אחר זמּנּה - הּמּוספין ׁשבעּתפּלת עד , ְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָ

ּפי על אף - ׁשעֹות ׁשבע אחר והּמתּפּלל ּבּיֹום; ְְִִֵֶַַַַַַַַָָׁשעֹות
הּיֹום. ּכל ׁשּזמּנּה מּפני חֹובתֹו; ידי יצא - ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּפׁשע

.Â,אֹותּה הּמתּפּלל - חֹובה ׁשאינּה ּפי על אף - הערב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּתפּלת
הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה עד הּלילה מּתחּלת להתּפּלל לֹו .יׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָ
החּמה. לׁשקיעת סמּו אֹותּה ׁשּיׁשלים ּכדי - נעילה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּתפּלת

.Êוחֹוזר חֹובתֹו, ידי יצא לא - זמּנּה קדם ּתפּלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּמתּפּלל
ּבׁשעת ׁשחרית ּתפּלת התּפּלל ואם ּבזמּנּה. אֹותּה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָּומתּפּלל

יצא. - הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה אחר להתּפּללהּדחק, לֹו ויׁש ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
ׁשּתׁשקע קדם ׁשּבת ּבערב ׁשּבת, לילי ׁשל ערבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּתפּלת
לפי ּבׁשּבת. ׁשּבת, מֹוצאי ׁשל ערבית מתּפּלל וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהחּמה;
ׁשּיקרא ּובלבד ּבזמּנּה; מדקּדקין אין רׁשּות, ערבית ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתפּלת

הּכֹוכבים. צאת אחר ּבעֹונתּה, ׁשמע ְְְִִֵַַַַַָָָקרּית
.Á- ּבמזיד - התּפּלל ולא ּתפּלה, זמן עליו ׁשעבר מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכל

טרּוד אֹו אנּוס ׁשהיה אֹו ּבׁשֹוגג, מׁשּלם; ואינֹו ּתּקנה, לֹו ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָאין
לּה הּסמּוכה ּתפּלה ּבזמן ּתפּלה, אֹותּה מׁשּלם ּומקּדים- , ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

הּתׁשלּומין. את מתּפּלל ואחריה אחרֹונה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּתפּלה
.Ëהּיֹום חצי ׁשעבר עד ׁשחרית התּפּלל ולא טעה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכיצד?

והּׁשנּיה מנחה, ּתפּלת הראׁשֹונה ׁשּתים; מנחה יתּפּלל -ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָ
ׁשּׁשקעה עד מנחה התּפּלל ולא טעה ׁשחרית. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתׁשלּומי
ּוׁשנּיה ערבית, הראׁשֹונה ׁשּתים; ערבית מתּפּלל - ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשמׁש
עּמּוד ׁשעלה עד ערבית התּפּלל ולא טעה מנחה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּתׁשלּומי
ּוׁשנּיה ׁשחרית, ראׁשֹונה ׁשּתים; ׁשחרית מתּפּלל - ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָהּׁשחר

ערבית .ּתׁשלּומי ְְִֵַַ
.Èלּה הּסמּוכה ּתפּלה ולא זֹו, ּתפּלה לא התּפּלל ולא ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹטעה

התּפּלל ולא טעה ּכיצד? ּבלבד. אחרֹונה אּלא מׁשּלם אינֹו -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ראׁשֹונה ׁשּתים; ערבית מתּפּלל - מנחה ולא ׁשחרית ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָֹֹלא
לּה אין - ׁשחרית אבל מנחה; ּתׁשלּומי והאחרֹונה ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָערבית,

ּתפּלֹות ּבׁשאר וכן זמּנּה. עבר ׁשּכבר .ּתׁשלּומין, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
.‡Èהיּו- מּוספין וׁשל מנחה ׁשל ּתפּלֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ

ׁשהֹורה מי ויׁש מּוספין. ׁשל ּכ ואחר מנחה, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמתּפּלל
יטעּו ׁשּלא ּכדי ּבצּבּור, ּכן עֹוׂשין הסדר]ׁשאין שכך .[יחשבו ְְְִִִֵֵֵֶֶֹ

ה'תשע"ב אייר ט"ו שני יום

ד ּפרק
יוםראשון־שניי"ד־ט"ואייר
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ׁשהּגיע‡. ּפי על אף הּתפּלה, את מעּכבין ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָחמּׁשה
הּתפּלה, מקֹום וטהרת הערוה, וכּסּוי הּידים, טהרת - ְְְְְְֳֳִִִֶַַַַַַָָָָָָָזמּנּה

החֹופזין הּלב.[ממהרים]ּודברים וכּונת אֹותֹו, ְְְִִֵַַַַָָ
הּפרק·. עד ּבמים ידיו רֹוחץ ּכיצד? הּידים [חיבורטהרת ְֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
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מקֹום ׁשּמראה מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום לּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוקּבל
לֹו. ִהיא

.·Îעל אף היא, אֹו הּוא מּיד ּבֹו וחזר האּׁשה את ְְִִִֵֶַַַַַָָָָהמקּדׁש
ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזרּו משפט]ּפי אמירת זמן של מיידי [בטווח ְְְִִֵֶָ

מקּדׁשת. היא והרי ּכלּום, חזרתם אין -ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻ
.‚Î,הּתנאי ּובּטל ימים ּכּמה אחר וחזר ּתנאי על ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהמקּדׁש

ּבטל - עדים ּבפני ׁשּלא לבינּה ּבינֹו ׁשּבּטלֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאף
מן הּתנאי היה אם וכן סתם. מקּדׁשת היא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּתנאי,
הּתנאי ּבטל - לבינֹו ּבינּה ּכן אחר אֹותֹו ּובּטלה .האּׁשה, ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

סתם וכנס ּתנאי על המקּדׁש הזכרתלפיכ ללא [נשאה ְְְְְִֵַַַַַָָָ

ׁשּלאהתנאי] ּפי על אף ּגט צריכה זֹו הרי - סתם ּבעל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹאֹו
וכן ּכׁשּכנס. אֹו ּכׁשּבעל הּתנאי ּבּטל ׁשּמא הּתנאי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנתקּים

ּבמלוה אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות לו]המקּדׁש וחזר[שחייבת , ְְְְְְִִֵַַַָָָָ
סמ זֹו ּבעילה ׁשעל ּגט, צריכה - עדים ּבפני סתם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּובעל

בה] היא[לקדשה חזקה הּפסּולין; הּקּדּוׁשין אֹותן על ולא ,ְְֲִִִִַַַָָָֹ
זנּות, ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה הּכׁשרים מּיׂשראל אדם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאין

מצוה. ּבעילת לעׂשֹותּה עּתה ּבידֹו ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָוהרי
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הנץ‡. עם להתּפּלל ׁשּיתחיל מצותּה, - הּׁשחר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּתפּלת
הּיֹום. ׁשליׁש ׁשהּוא רביעית, ׁשעה סֹוף עד ּוזמּנּה, ְְְִִִֶַַַַַָָָָהחּמה;
הּיֹום חצי עד ׁשעֹות ארּבע אחר והתּפּלל טעה אֹו עבר ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָואם
ּתפּלה חֹובת ידי יצא לא אבל ּתפּלה, חֹובת ידי יצא -ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹ
מצוה ּכ הּתֹורה, מן ּתפּלה ׁשּמצות ׁשּכׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבזמּנּה:
חכמים לנּו ׁשּתּקנּו ּבזמּנּה אֹותּה להתּפּלל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּדבריהן

ְִִּונביאים.
ּבין·. ׁשל ּתמיד זמן ּכנגד הּמנחה, ׁשּתפּלת אמרנּו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכבר

יֹום ּבכל קרב הּתמיד ׁשהיה ּולפי זמּנּה. ּתּקנּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהערּבים
ּומחצה והיאּבתׁשע ּומחצה, ׁשעֹות מּתׁשע זמּנּה ּתּקנּו - ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

להיֹות ׁשחל הּפסח ׁשּבערב ּולפי קטּנה'. 'מנחה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנקראת
אמרּו - ּומחצה ּבׁשׁש הּתמיד את ׁשֹוחטין היּו ׁשּבת, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבערב
- זה זמן ּומּׁשהּגיע יצא; ּומחצה, ׁשׁש מאחר ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּמתּפּלל

ּגדֹולה'. 'מנחה הּנקראת היא וזֹו חּיּובּה, ְְְְִִִִִִֵַַָָָהּגיע
והאחת‚. ּוקטּנה, ּגדֹולה להתּפּלל הרּבה אנׁשים ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָנהגּו

אּלארׁשּות רׁשּות להתּפּלל ראּוי ׁשאין ּגאֹונים, מקצת והֹורּו . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ּתדיר ׁשאינֹו ּדבר ּכנגד ׁשהיא מּפני נֹותן, הּדין וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּגדֹולה;
הּקטּנה יתּפּלל לא חֹובה, הּגדֹולה התּפּלל ואם יֹום. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹּבכל

רׁשּות. ְֶָאּלא
עד„. ּומחצה ׁשעֹות מּׁשׁש ּגדֹולה, מנחה ׁשּזמן למדּת, ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָהא

ּומחצה ׁשּיּׁשארּתׁשע עד ּומחצה מּתׁשע קטּנה, מנחה ּוזמן . ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּתׁשקע עד אֹותּה להתּפּלל לֹו ויׁש ּורביע; ׁשעה הּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָמן

ַַָהחּמה.
הּׁשחר‰. ּתפּלת אחר זמּנּה - הּמּוספין ׁשבעּתפּלת עד , ְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָ

ּפי על אף - ׁשעֹות ׁשבע אחר והּמתּפּלל ּבּיֹום; ְְִִֵֶַַַַַַַַָָׁשעֹות
הּיֹום. ּכל ׁשּזמּנּה מּפני חֹובתֹו; ידי יצא - ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּפׁשע

.Â,אֹותּה הּמתּפּלל - חֹובה ׁשאינּה ּפי על אף - הערב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּתפּלת
הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה עד הּלילה מּתחּלת להתּפּלל לֹו .יׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָ
החּמה. לׁשקיעת סמּו אֹותּה ׁשּיׁשלים ּכדי - נעילה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּתפּלת

.Êוחֹוזר חֹובתֹו, ידי יצא לא - זמּנּה קדם ּתפּלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּמתּפּלל
ּבׁשעת ׁשחרית ּתפּלת התּפּלל ואם ּבזמּנּה. אֹותּה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָּומתּפּלל

יצא. - הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה אחר להתּפּללהּדחק, לֹו ויׁש ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
ׁשּתׁשקע קדם ׁשּבת ּבערב ׁשּבת, לילי ׁשל ערבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּתפּלת
לפי ּבׁשּבת. ׁשּבת, מֹוצאי ׁשל ערבית מתּפּלל וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהחּמה;
ׁשּיקרא ּובלבד ּבזמּנּה; מדקּדקין אין רׁשּות, ערבית ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתפּלת

הּכֹוכבים. צאת אחר ּבעֹונתּה, ׁשמע ְְְִִֵַַַַַָָָקרּית
.Á- ּבמזיד - התּפּלל ולא ּתפּלה, זמן עליו ׁשעבר מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכל

טרּוד אֹו אנּוס ׁשהיה אֹו ּבׁשֹוגג, מׁשּלם; ואינֹו ּתּקנה, לֹו ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָאין
לּה הּסמּוכה ּתפּלה ּבזמן ּתפּלה, אֹותּה מׁשּלם ּומקּדים- , ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

הּתׁשלּומין. את מתּפּלל ואחריה אחרֹונה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּתפּלה
.Ëהּיֹום חצי ׁשעבר עד ׁשחרית התּפּלל ולא טעה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכיצד?

והּׁשנּיה מנחה, ּתפּלת הראׁשֹונה ׁשּתים; מנחה יתּפּלל -ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָ
ׁשּׁשקעה עד מנחה התּפּלל ולא טעה ׁשחרית. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתׁשלּומי
ּוׁשנּיה ערבית, הראׁשֹונה ׁשּתים; ערבית מתּפּלל - ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשמׁש
עּמּוד ׁשעלה עד ערבית התּפּלל ולא טעה מנחה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּתׁשלּומי
ּוׁשנּיה ׁשחרית, ראׁשֹונה ׁשּתים; ׁשחרית מתּפּלל - ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָהּׁשחר

ערבית .ּתׁשלּומי ְְִֵַַ
.Èלּה הּסמּוכה ּתפּלה ולא זֹו, ּתפּלה לא התּפּלל ולא ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹטעה

התּפּלל ולא טעה ּכיצד? ּבלבד. אחרֹונה אּלא מׁשּלם אינֹו -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ראׁשֹונה ׁשּתים; ערבית מתּפּלל - מנחה ולא ׁשחרית ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָֹֹלא
לּה אין - ׁשחרית אבל מנחה; ּתׁשלּומי והאחרֹונה ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָערבית,

ּתפּלֹות ּבׁשאר וכן זמּנּה. עבר ׁשּכבר .ּתׁשלּומין, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
.‡Èהיּו- מּוספין וׁשל מנחה ׁשל ּתפּלֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ

ׁשהֹורה מי ויׁש מּוספין. ׁשל ּכ ואחר מנחה, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמתּפּלל
יטעּו ׁשּלא ּכדי ּבצּבּור, ּכן עֹוׂשין הסדר]ׁשאין שכך .[יחשבו ְְְִִִֵֵֵֶֶֹ
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ׁשהּגיע‡. ּפי על אף הּתפּלה, את מעּכבין ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָחמּׁשה
הּתפּלה, מקֹום וטהרת הערוה, וכּסּוי הּידים, טהרת - ְְְְְְֳֳִִִֶַַַַַַָָָָָָָזמּנּה

החֹופזין הּלב.[ממהרים]ּודברים וכּונת אֹותֹו, ְְְִִֵַַַַָָ
הּפרק·. עד ּבמים ידיו רֹוחץ ּכיצד? הּידים [חיבורטהרת ְֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
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לזרוע] היד והּגיעכף ,ּבּדר מהּל היה יתּפּלל. ּכ ואחר ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הּמים ּובין ּבינֹו היה אם - מים לֹו היה ולא הּתפּלה, ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹזמן
מקֹום עד הֹול - אּמה אלפים ׁשמֹונת ׁשהם מילין, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָארּבעה
יֹותר הּמים ּובין ּבינֹו היה יתּפּלל; ּכ ואחר ורֹוחץ, ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּמים

ּבצרֹור ידיו מקּנח - ּבקֹורה[אבן]מּכן אֹו ּבעפר ,[קרש]אֹו ְְְְִִֵֵַַָָָָָ
ְִֵַּומתּפּלל.

הּמים‚. מקֹום היה אם אבל לפניו; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּבּמה
א לאחריו לחזר אֹותֹו מחּיבין אין אבללאחריו, מיל. עד ּלא ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ

לחזר חּיב אינֹו מּמיל, יֹותר הּמים מן עבר מקּנחאם אּלא , ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
לתפּלה מטהר ׁשאינֹו אמּורים, ּדברים ּבּמה ּומתּפּלל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָידיו,
אבל ׁשחרית; מּתפּלת חּוץ ּתפּלֹות, ּבׁשאר ּבלבד? ידיו ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָאּלא
היה ואם יתּפּלל. ּכ ואחר ורגליו, ידיו ּפניו רֹוחץ - ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשחרית

ּומתּפּלל. ּבלבד, ידיו מקּנח - הּמים מן ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָרחֹוק
ּומתּפללין„. ּכטהֹורין, ּבלבד ידיהן רֹוחצין - הּטמאין ;ּכל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָ

אין מּטמאתן, ולעלֹות לטּבל להן ׁשאפׁשר ּפי על ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאף
ּבעל יקרא ׁשּלא ּתּקן ׁשעזרא ּבארנּו, ּוכבר מעּכבת. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּטבילה
אחרי ׁשעמדּו ּדין ּובית ׁשּיטּבל. עד ּתֹורה, ּדברי ּבלבד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹקרי
עד ּבלבד, קרי ּבעל יתּפּלל ׁשּלא לתפּלה, אף התקינּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּכן,
ׁשּלא ּכדי אּלא ּבּה, נגעּו וטהרה טמאה מּפני ולא ְְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹֻׁשּיטּבל.
ּכתרנגֹולין; נׁשֹותיהן אצל מצּויין חכמים ּתלמידי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָיהיּו
מּכלל והֹוציאּוהּו לבּדֹו, קרי לבעל טבילה ּתּקנּו זה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָּומּפני

הּטמאין.
יוםשניט"ואייר

ְִֵַ
קרי‰. ׁשראה זב ׁשאפּלּו זֹו, ּתּקנה ּבזמן אֹומרין היּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָלפיכ

צריכין נּדה, ׁשראת והּמׁשּמׁשת זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָונּדה
ׁשהן ּפי על אף הּקרי, מּפני לתפּלה וכן ׁשמע לקרּית ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָטבילה
אּלא הּטהרה, מּפני זֹו טבילה ׁשאין נֹותן, הּדין וכן ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמאין.

ּתמיד נׁשֹותיהן אצל מצּויין יהיּו ׁשּלא הּגזרה, ּוכברמּפני . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבכל ּפׁשטה ׁשּלא לפי ּתפּלה, ׁשל זֹו ּתּקנה ּגם ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹּבטלה

ּבּה. לעמד ּבּצּבּור ּכח היה ולא ְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹיׂשראל,
.Âּובׁשנער ּבספרד ּפׁשּוט קרי[בבל]מנהג ּבעל ׁשאין , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבמים ּבׂשרֹו ּכל רֹוחץ ׁשהּוא עד קבין]מתּפּלל ,[בתשעה ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּדברים ּבּמה יׂשראל". ,אלהי לקראת "הּכֹון ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֹמּׁשּום
קרי ׁשראה חֹולה אבל ׁשּבעל; חֹולה אֹו ּבבריא ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָאמּורים?

מנהג ּבזה ואין הרחיצה, מן ּפטּור - זב[לרחוץ]לאנסֹו וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָ
אּלא מנהג, ּבהן אין זרע, ׁשכבת ׁשּפלטה ונּדה קרי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשראה

ּומתּפללין. ידיהן, ורֹוחצין עצמן ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָמקּנחין
.Êּכדר ערותֹו ׁשּכּסה ּפי על אף ּכיצד? הערוה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכּסּוי

לּבֹו את ׁשּיכּסה עד יתּפּלל, לא ׁשמע, לקרּית ואםׁשּמכּסה ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
וכּסה הֹואיל יכּסה, ּבּמה לֹו ואין ׁשּנאנס אֹו לּבֹו, ּכּסה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלא

יעׂשה. לא ּולכּתחּלה יצא; והתּפּלל, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹערותֹו
.Áּבמקֹום יתּפּלל לא ּכיצד? הּתפּלה מקֹום ְְְְֳִִִֵֵַַַַָָֹטהרת

ולאהּטּנֹופֹות ּבאׁשּפה, ולא הּכּסא, ּבבית ולא ּבמרחץ, ולא , ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
- ּדבר ׁשל ּכללֹו ׁשּיבּדקּנּו. עד טהרה ּבחזקת ׁשאינֹו ְְְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבמקֹום
ּבֹו. מתּפללין אין ׁשמע, קרּית ּבֹו קֹורין ׁשאין מקֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכל
הּמת ּומן רע וריח רגלים ּומי מּצֹואה ׁשּמרחיקין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּוכׁשם
לתפּלה. מרחיקין ּכ - ׁשמע לקרּית הערוה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּומראּית

.Ëמּפני וחטא הֹואיל - ּבמקֹומֹו צֹואה ּומצא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהּמתּפּלל

טהֹור ּבמקֹום ּומתּפּלל חֹוזר התּפּלל, ׁשּלא עד ּבדק .ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
להּל יכֹול אם - ּכנגּדֹו צֹואה וראה ּבתפּלה, עֹומד ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהיה

ׁשּיזרקּנה ּכדי ישאירנה]לפניו אּמֹות,[כלומר: ארּבע לאחריו ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
יסּלקּנה לאו, ואם ;ילך]יהּל יכֹול,[- אינֹו ואם לצדדין; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבֹו ׁשּיׁש ּבבית מתּפללין היּו לא החכמים ּגדֹולי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹיפסיק.
עּפּוׁשֹו ּבעת מּוריס ּבֹו ׁשּיׁש ּבבית ולא דגיםׁשכר, [ציר ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

טהֹור.שהתעפש] ׁשהּמקֹום ּפי על אף רע, ׁשריחֹו מּפני ,ְִִֵֵֶֶַַַַָָ
.Èלא לנקביו, צרי היה ׁשאם ּכיצד? אֹותֹו החֹופזין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּדברים

וחֹוזריתּפּלל ּתֹועבה, ּתפּלתֹו - והתּפּלל לנקביו הּצרי וכל . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ּכדי עצמֹו להעמיד יכֹול ואם צרכיו. ׁשּיעׂשה אחר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומתּפּלל
יתּפּלל, לא לכּתחּלה כן, ּפי על ואף ּתפּלה; ּתפּלתֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹּפרסה,

יפה יפה עצמֹו ׁשּיבּדק ּכיחֹועד ויסיר נקביו, ויפקד [רוק, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הפה]וניעֹוהגרון] יתּפּלל.[רוק ּכ ואחר - הּטֹורדֹו ּדבר וכל ְְְְְִִֵַַַַָָָָ
.‡Èהרי לרצֹונֹו, אם - ּבתפּלתֹו ונתעּטׁש ּופהק ׁשּגהק ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָמי

אין לאנסֹו, ּובאּו ׁשּיתּפּלל קדם ּגּופֹו ּבדק ואם מגּנה; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻזה
אֹו ּבטּליתֹו מבליעֹו ּבתפּלתֹו, רק לֹו נזּדּמן ּכלּום. ְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹּבכ
ּכדי לאחֹוריו, ּבידֹו זֹורקֹו ,ּבכ מצטער היה ואם ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּבבגדֹו;

טרּוד ונמצא ּבּתפּלה, יצטער מּלמּטהׁשּלא רּוח מּמּנּו יצא . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּתכלה עד ׁשֹותק - לדעּתֹו ׁשּלא ּבּתפּלה עֹומד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּכׁשהּוא

לתפּלתֹו. וחֹוזר ְְִִֵַָָהרּוח,
.·Èיכֹול ואינֹו הרּבה ונצטער מּלמּטה, רּוח להֹוציא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָּבּקׁש

עד ּוממּתין אּמֹות, ארּבע לאחֹוריו מהּל - עצמֹו ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַַָלהעמיד
נקבים יצרּתנּו העֹולמים, 'רּבֹון ואֹומר: הרּוח, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּתכלה
חרּפתנּו לפני וידּוע ּגלּוי - חלּולים וחלּולים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָנקבים
ּבמֹותנּו' ורּמה ּתֹולעה ּבחּיינּו, ּוכלּמה חרּפה ;ּוכלּמתנּו, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ּומתּפּלל. למקֹומֹו, ְְְִִֵֵַוחֹוזר
.‚Èממּתין - ּברּכיו על רגליו מי ונטפּו ּבּתפּלה, עֹומד ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהיה

הּמים ׁשּיכלה ּכדיעד ׁשהה ואם ׁשּפסק; לּמקֹום וחֹוזר , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לראׁש. חֹוזר הּתפּלה, ּכל את ְְְִִֵֶַָָֹֹלגמר

.„Èואחר אּמֹות, ארּבע הּלּו ּכדי ׁשֹוהה - מים הּמׁשּתין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַוכן
אּמֹות, ארּבע הּלּו ּכדי ׁשֹוהה ׁשהתּפּלל, ּומי מתּפּלל; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּכ

מּפיו ּתפּלה ּדברי ׁשּיפסק ּכדי מׁשּתין, ּכ .ואחר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
.ÂËאינּה ּבכּונה, ׁשאינּה ּתפּלה ּכל ּכיצד? הּלב ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכּונת

ּבכּונה ּומתּפּלל חֹוזר ּכּונה, ּבלא התּפּלל ואם מצאּתפּלה; . ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ
עד להתּפּלל, לֹו אסּור - טרּוד ולּבֹו מׁשּבׁשת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻּדעּתֹו
מצר אֹו עיף והּוא ,הּדר מן הּבא ,לפיכ ּדעּתֹו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּתתיּׁשב

אמרּו[מצטער] ּדעּתֹו. ׁשּתתיּׁשב עד להתּפּלל, לֹו אסּור -ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
ּכ ואחר ּדעּתֹו, ותתקרר ׁשּינּוח עד ימים, ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹחכמים:

ְִֵַיתּפּלל.
.ÊËויראה הּמחׁשבֹות, מּכל לּבֹו ׁשּיפּנה הּכּונה? היא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכיצד

ליׁשב צרי ,לפיכ הּׁשכינה; לפני עֹומד הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָעצמֹו
ּבנחת יתּפּלל ּכ ואחר לּבֹו, את לכּון ּכדי הּתפּלה, קדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹמעט
מּׂשאֹוי, נֹוׂשא ׁשהיה ּכמי ּתפּלתֹו יעׂשה ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּובתחנּונים.
הּתפּלה, אחר מעט ליׁשב צרי ,לפיכ לֹו; והֹול ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָמׁשליכֹו
קדם ׁשעה ׁשֹוהין היּו הראׁשֹונים חסידים יּפטר. ּכ ְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹואחר
ׁשעה. ּבּתפּלה ּומאריכין הּתפּלה, אחר וׁשעה ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָהּתפּלה,

.ÊÈ,התּפּלל ואם ּכּונה; לֹו ׁשאין מּפני יתּפּלל, אל - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּכֹור
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מּׁשכרּותֹו ּכׁשּיתרֹונן ּומתּפּלל חֹוזר ,לפיכ - ּתֹועבה .ּתפּלתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
שיכור]ׁשתּוי ּתפּלתֹו[שאינו התּפּלל, ואם יתּפּלל; אל - ְְְְִִִִֵֵַַַָָ

זה ׁשּכֹור, ׁשתּוי? הּוא זה ואי ׁשּכֹור, הּוא זה אי ְְִִִֵֵֶֶֶָָּתפּלה.
לדּבר ׁשּיכֹול זה וׁשתּוי, ;הּמל ּבפני לדּבר יכֹול ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו
וׁשתה הֹואיל כן, ּפי על אף מׁשּתּבׁש. ואינֹו הּמל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבפני

מעליו. יינֹו ׁשּיסיר עד יתּפּלל, לא - יין ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹרביעית
.ÁÈמּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא להתּפּלל עֹומדין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵַֹֹוכן

ׂשיחה מּתֹו ולא ראׁש, מּתֹוקּלּות ולא מריבה, מּתֹו ולא , ְְְְִִִִִַָָֹֹֹֹ
אף הלכה, ּדין מּתֹו ולא ּתֹורה. ּדברי מּתֹו אּלא - ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּכעס
ּבהלכה טרּוד לּבֹו יהא ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ּדברי ׁשהם ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹעל
הלכֹות ּכגֹון עּיּון, ּבּה ׁשאין ּתֹורה ּדברי מּתֹו אּלא -ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָ

ְּפסּוקֹות.
.ËÈּפרקים ׁשל תדירים]ּתפּלֹות ואינם לעיתים ּכגֹון[שהם , ְְְִִֶָ

הּמֹו ּותפּלת חדׁש, ראׁש מּוסף להסּדירּתפּלת צרי - עדֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹֹ
| ּבּה. יּכׁשל ׁשּלא ּכדי ּומתּפּלל, עֹומד ּכ ואחר היהּתפּלתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ולסטים, חּיֹות ּגדּודי ּבמקֹום ּכגֹון סּכנה, ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָמהּל
'צרכי היא: וזֹו אחת, ּברכה מתּפּלל - הּתפּלה זמן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָוהּגיע
ה' מּלפני רצֹון יהי קצרה; ודעּתם מרּבין, יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻעּמ
ּגוּיה ּולכל ּפרנסתֹו, ּכדי ואחד אחד לכל ׁשּתּתן ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאלהינּו,
ה', אּתה ּברּו עׂשה; ּבעיני והּטֹוב מחסֹורּה, ּדי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּוגוּיה
ואם ;ּבּדר מהּל ּכׁשהּוא אֹותּה, ּומתּפּלל הּתפּלה'. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשֹומע
- ּדעּתֹו ותתקרר ליּׁשּוב, מּגיע ּוכׁשהּוא עֹומד. לעמד, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹיכֹול

ּברכֹות. עׂשרה ּתׁשע ּכּתּקנה, ּתפּלה ּומתּפּלל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָחֹוזר
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ולעׂשֹותן;‡. ּבהן להּזהר הּמתּפּלל צרי ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשמֹונה
אינן - אֹותן עׂשה ולא ׁשעבר אֹו נאנס, אֹו ּדחּוק, היה ְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָָֹואם
הּגּוף, ותּקּון הּמקּדׁש, ונכח עמידה, הן: ואּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹמעּכבין.
והּכריעה, הּקֹול, והׁשוית הּמקֹום, ותּקּון הּמלּבּוׁש, ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָותּקּון

ְְֲִַַָָוההׁשּתחויה.
מעּמד·. אּלא מתּפללין אין ּכיצד? יֹוׁשבעמידה היה . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

יׁשב לאו, ואם יעמד; לעמד, יכֹול אם - ּבעגלה אֹו ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹּבספינה
- צּדֹו על ׁשֹוכב אפּלּו מתּפּלל, חֹולה ויתּפּלל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַּבמקֹומֹו
הן הרי והרעב, הּצמא ּכן ּדעּתֹו. את לכּון ׁשּיכֹול ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהּוא,
ואם יתּפּלל; ּדעּתֹו, את לכּון יכלת ּבֹו יׁש אם - חֹולים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹּבכלל
הּבהמה על רֹוכב היה ויׁשּתה. ׁשּיאכל עד יתּפּלל אל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלאו,
אּלא ירד, לא ּבהמּתֹו, את ׁשּיאחז מי לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף -ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
עליו. מיּׁשבת ּדעּתֹו ׁשּתהא ּכדי ּומתּפּלל, ּבמקֹומֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻיׁשב

מחזיר‚. לארץ, ּבחּוצה עֹומד היה ּכיצד? הּמקּדׁש ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹנכח
ּפניו מכּון ּבארץ, עֹומד היה ּומתּפּלל; יׂשראל ארץ נכח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּפניו
ּכנגד ּפניו מכּון ּבירּוׁשלים, עֹומד היה ירּוׁשלים; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכנגד
קדׁש ּבית ּכנגד ּפניו מכּון ּבּמקּדׁש, עֹומד היה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמקּדׁש;
והמהּל הרּוחֹות, את לכּון יכֹול ׁשאינֹו ּומי סּומה, ְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּקדׁשים.

ויתּפּלל. הּׁשכינה, ּכנגד לּבֹו יכּון - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבספינה
את„. לכּון צרי ּבתפּלה, עֹומד ּכׁשהּוא ּכיצד? הּגּוף ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּתּקּון

זֹו ּבצד זֹו מּביטרגליו הּוא ּכאּלּו למּטה, עיניו ונֹותן ; ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
ּבּׁשמים; עֹומד הּוא ּכאּלּו למעלה, ּפנּוי לּבֹו ויהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָלארץ;
ועֹומד הּׂשמאלית. על הימנית ּכפּותין, לּבֹו על ידיו ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָּומּניח

יד יּניח ולא ופחד. ויראה ּבאימה רּבֹו, לפני עלּכעבד יו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ֲָָחלציו.

ּתחּלה‰. מלּבּוׁשיו מתּקן ּכיצד? הּמלּבּוׁש ּומצּיןּתּקּון , ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ
בבגדיו]עצמֹו לה'[מתקשט "הׁשּתחוּו ׁשּנאמר: ּומהּדר, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַ

ּבאפנּדתֹו לתפּלה יעמד ולא קדׁש". ולא[גופיתו]ּבהדרת , ְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹֹֹֻ
מגּלֹות ּברגלים ולא מגּלה. אנׁשי[יחפות]ּבראׁש ּדר אם , ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹֹֻֻ

הרגלים. ּבבית אּלא הּגדֹולים לפני יעמדּו ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמקֹום
מּפני ּבזרֹועֹו, ּתֹורה וספר ּבידֹו ּתפּלין יאחז לא מקֹום, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹּובכל
מתּפּלל אבל ּבידֹו. וכלים מעֹות יאחז ולא ּבהן; טרּוד ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלּבֹו
היה הּיֹום. מצות ׁשהיא מּפני החג, ּבימֹות ּבידֹו ּבלּולב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּוא
ּפחֹות היה אם - הּתפּלה זמן והּגיע ראׁשֹו, על ְְְִִִִַַַַַָָָָֹמּׂשֹוי
ארּבעת היה ּומתּפּלל; לאחֹוריו, מפׁשילֹו - קּבין ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָמארּבעת
ּכל ּדר יתּפּלל. ּכ ואחר קרקע, ּגּבי על מּניחֹו - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָקּבין
עטּופין ּכׁשהן אּלא יתּפּללּו ׁשּלא ותלמידיהם, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהחכמים

.[בטליתם]

.Âנמּו ּבמקֹום יעמד ּכיצד? הּמקֹום ּפניוּתּקּון ויחזיר , ְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ
ּכנגד[לקיר]לּכתל ּפתחים אֹו חּלֹונֹות לפּתח וצרי . ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

לּה ּפתיחן "וכּוין ׁשּנאמר: ּכנגּדן, להתּפּלל ּכדי ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָירּוׁשלים,
ואין ּתמיד. לתפּלתֹו מקֹום וקֹובע ירּוׁשלם". נגד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבעּליתּה,
ּכן אם אּלא הּכנסת, ּבית לאחֹורי ולא ּבחרּבה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמתּפּלל
ּבתפּלה, העֹומד ּבצד ליׁשב ואסּור הּכנסת. לבית ּפניו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחזיר

אּמֹות. ארּבע מּמּנּו ׁשּירחיק עד - לפניו לעבר ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹאֹו
.Êויתּפּלל יתר, אֹו טפחים ׁשלׁשה ּגבֹוּה ּבמקֹום יעמד ;לא ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹ

ּכּסא. ּגּבי על ולא ספסל, ּגּבי על ולא מּטה, ּגּבי על ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא
אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו יׁש אם - ּגבֹוּה ּבנין ְְְִִֵַַַַַַַַָָָָהיה
ּבֹו. להתּפּלל ּומּתר ּכעלּיה, הּוא הרי - הּבית ׁשעּור ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשהּוא
ׁשאין ּפי על אף - רּוחֹותיו מּכל מחּצה מּקף היה אם ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻוכן
נּכר, ּגבהֹו ׁשאין מּפני ּבֹו, להתּפּלל מּתר אּמֹות, ארּבע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּבֹו

לעצמֹו. רׁשּות חלק ְְְֲֵֶַַָׁשהרי
.Á,האילן ּבראׁש אֹו הּכתל ּבראׁש עֹוׂשין ׁשהיּו ְְִִִֶֶַָָָָָֹֹֹֻהאּמנין

ּומ למּטה יֹורדין - הּתפּלה זמן וחֹוזריןוהּגיע תּפללין, ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָ
- הּתאנה ּבראׁש אֹו הּזית ּבראׁש היּו ואם ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹלמלאכּתן;

ּבמקֹומן מתּפללין?מתּפללין הן ּומה מרּבה. ׁשּטרחן מּפני , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּבסעּודתן עֹוׂשין היּו מזונם]אם תמורת ּבלבד,[עובדים ְְִִִִַָָָ

עֹוׂשין היּו ּברכֹות; עׂשרה ּתׁשע ׁשל ּתפּלֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹמתּפללין
יֹורדין אין ,ּכ ּובין ּכ ּובין 'הביננּו'. מתּפללין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָּבׂשכרן,

ּכּפיהן. את נֹוׂשאין ואין הּתבה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָלפני
.Ëּבתפּלתֹו קֹולֹו יגּביּה לא ּכיצד? הּקֹול ולאהׁשוית , ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹֹ

ּומׁשמיע ּבׂשפתיו, הּדברים מחּת אּלא - ּבלּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיתּפּלל
חֹולה, היה ּכן אם אּלא קֹולֹו, יׁשמיע ולא ּבלחׁש. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלאזניו
זה הרי - קֹולֹו ׁשּיׁשמיע עד לּבֹו את לכּון יכֹול ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹו
ּדעּתן ּתּטרף ׁשּלא ּכדי ּבצּבּור, יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻמּתר;

ִמּקֹולֹו.
.Èּתפּלה ּבכל ּכריעֹות חמׁש ּכֹורע הּמתּפּלל, ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכריעה
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מּׁשכרּותֹו ּכׁשּיתרֹונן ּומתּפּלל חֹוזר ,לפיכ - ּתֹועבה .ּתפּלתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
שיכור]ׁשתּוי ּתפּלתֹו[שאינו התּפּלל, ואם יתּפּלל; אל - ְְְְִִִִֵֵַַַָָ

זה ׁשּכֹור, ׁשתּוי? הּוא זה ואי ׁשּכֹור, הּוא זה אי ְְִִִֵֵֶֶֶָָּתפּלה.
לדּבר ׁשּיכֹול זה וׁשתּוי, ;הּמל ּבפני לדּבר יכֹול ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו
וׁשתה הֹואיל כן, ּפי על אף מׁשּתּבׁש. ואינֹו הּמל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבפני

מעליו. יינֹו ׁשּיסיר עד יתּפּלל, לא - יין ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹרביעית
.ÁÈמּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא להתּפּלל עֹומדין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵַֹֹוכן

ׂשיחה מּתֹו ולא ראׁש, מּתֹוקּלּות ולא מריבה, מּתֹו ולא , ְְְְִִִִִַָָֹֹֹֹ
אף הלכה, ּדין מּתֹו ולא ּתֹורה. ּדברי מּתֹו אּלא - ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּכעס
ּבהלכה טרּוד לּבֹו יהא ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ּדברי ׁשהם ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹעל
הלכֹות ּכגֹון עּיּון, ּבּה ׁשאין ּתֹורה ּדברי מּתֹו אּלא -ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָ

ְּפסּוקֹות.
.ËÈּפרקים ׁשל תדירים]ּתפּלֹות ואינם לעיתים ּכגֹון[שהם , ְְְִִֶָ

הּמֹו ּותפּלת חדׁש, ראׁש מּוסף להסּדירּתפּלת צרי - עדֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹֹ
| ּבּה. יּכׁשל ׁשּלא ּכדי ּומתּפּלל, עֹומד ּכ ואחר היהּתפּלתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ולסטים, חּיֹות ּגדּודי ּבמקֹום ּכגֹון סּכנה, ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָמהּל
'צרכי היא: וזֹו אחת, ּברכה מתּפּלל - הּתפּלה זמן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָוהּגיע
ה' מּלפני רצֹון יהי קצרה; ודעּתם מרּבין, יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻעּמ
ּגוּיה ּולכל ּפרנסתֹו, ּכדי ואחד אחד לכל ׁשּתּתן ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאלהינּו,
ה', אּתה ּברּו עׂשה; ּבעיני והּטֹוב מחסֹורּה, ּדי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּוגוּיה
ואם ;ּבּדר מהּל ּכׁשהּוא אֹותּה, ּומתּפּלל הּתפּלה'. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשֹומע
- ּדעּתֹו ותתקרר ליּׁשּוב, מּגיע ּוכׁשהּוא עֹומד. לעמד, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹיכֹול

ּברכֹות. עׂשרה ּתׁשע ּכּתּקנה, ּתפּלה ּומתּפּלל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָחֹוזר

ה'תשע"ב אייר ט"ז שלישי יום

ה ¤¤ּפרק

ולעׂשֹותן;‡. ּבהן להּזהר הּמתּפּלל צרי ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשמֹונה
אינן - אֹותן עׂשה ולא ׁשעבר אֹו נאנס, אֹו ּדחּוק, היה ְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָָֹואם
הּגּוף, ותּקּון הּמקּדׁש, ונכח עמידה, הן: ואּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹמעּכבין.
והּכריעה, הּקֹול, והׁשוית הּמקֹום, ותּקּון הּמלּבּוׁש, ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָותּקּון

ְְֲִַַָָוההׁשּתחויה.
מעּמד·. אּלא מתּפללין אין ּכיצד? יֹוׁשבעמידה היה . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

יׁשב לאו, ואם יעמד; לעמד, יכֹול אם - ּבעגלה אֹו ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹּבספינה
- צּדֹו על ׁשֹוכב אפּלּו מתּפּלל, חֹולה ויתּפּלל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַּבמקֹומֹו
הן הרי והרעב, הּצמא ּכן ּדעּתֹו. את לכּון ׁשּיכֹול ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהּוא,
ואם יתּפּלל; ּדעּתֹו, את לכּון יכלת ּבֹו יׁש אם - חֹולים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹּבכלל
הּבהמה על רֹוכב היה ויׁשּתה. ׁשּיאכל עד יתּפּלל אל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלאו,
אּלא ירד, לא ּבהמּתֹו, את ׁשּיאחז מי לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף -ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
עליו. מיּׁשבת ּדעּתֹו ׁשּתהא ּכדי ּומתּפּלל, ּבמקֹומֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻיׁשב

מחזיר‚. לארץ, ּבחּוצה עֹומד היה ּכיצד? הּמקּדׁש ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹנכח
ּפניו מכּון ּבארץ, עֹומד היה ּומתּפּלל; יׂשראל ארץ נכח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּפניו
ּכנגד ּפניו מכּון ּבירּוׁשלים, עֹומד היה ירּוׁשלים; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכנגד
קדׁש ּבית ּכנגד ּפניו מכּון ּבּמקּדׁש, עֹומד היה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמקּדׁש;
והמהּל הרּוחֹות, את לכּון יכֹול ׁשאינֹו ּומי סּומה, ְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּקדׁשים.

ויתּפּלל. הּׁשכינה, ּכנגד לּבֹו יכּון - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבספינה
את„. לכּון צרי ּבתפּלה, עֹומד ּכׁשהּוא ּכיצד? הּגּוף ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּתּקּון

זֹו ּבצד זֹו מּביטרגליו הּוא ּכאּלּו למּטה, עיניו ונֹותן ; ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
ּבּׁשמים; עֹומד הּוא ּכאּלּו למעלה, ּפנּוי לּבֹו ויהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָלארץ;
ועֹומד הּׂשמאלית. על הימנית ּכפּותין, לּבֹו על ידיו ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָּומּניח

יד יּניח ולא ופחד. ויראה ּבאימה רּבֹו, לפני עלּכעבד יו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ֲָָחלציו.

ּתחּלה‰. מלּבּוׁשיו מתּקן ּכיצד? הּמלּבּוׁש ּומצּיןּתּקּון , ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ
בבגדיו]עצמֹו לה'[מתקשט "הׁשּתחוּו ׁשּנאמר: ּומהּדר, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַ

ּבאפנּדתֹו לתפּלה יעמד ולא קדׁש". ולא[גופיתו]ּבהדרת , ְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹֹֹֻ
מגּלֹות ּברגלים ולא מגּלה. אנׁשי[יחפות]ּבראׁש ּדר אם , ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹֹֻֻ

הרגלים. ּבבית אּלא הּגדֹולים לפני יעמדּו ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמקֹום
מּפני ּבזרֹועֹו, ּתֹורה וספר ּבידֹו ּתפּלין יאחז לא מקֹום, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹּובכל
מתּפּלל אבל ּבידֹו. וכלים מעֹות יאחז ולא ּבהן; טרּוד ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלּבֹו
היה הּיֹום. מצות ׁשהיא מּפני החג, ּבימֹות ּבידֹו ּבלּולב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּוא
ּפחֹות היה אם - הּתפּלה זמן והּגיע ראׁשֹו, על ְְְִִִִַַַַַָָָָֹמּׂשֹוי
ארּבעת היה ּומתּפּלל; לאחֹוריו, מפׁשילֹו - קּבין ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָמארּבעת
ּכל ּדר יתּפּלל. ּכ ואחר קרקע, ּגּבי על מּניחֹו - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָקּבין
עטּופין ּכׁשהן אּלא יתּפּללּו ׁשּלא ותלמידיהם, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהחכמים

.[בטליתם]

.Âנמּו ּבמקֹום יעמד ּכיצד? הּמקֹום ּפניוּתּקּון ויחזיר , ְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ
ּכנגד[לקיר]לּכתל ּפתחים אֹו חּלֹונֹות לפּתח וצרי . ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

לּה ּפתיחן "וכּוין ׁשּנאמר: ּכנגּדן, להתּפּלל ּכדי ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָירּוׁשלים,
ואין ּתמיד. לתפּלתֹו מקֹום וקֹובע ירּוׁשלם". נגד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבעּליתּה,
ּכן אם אּלא הּכנסת, ּבית לאחֹורי ולא ּבחרּבה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמתּפּלל
ּבתפּלה, העֹומד ּבצד ליׁשב ואסּור הּכנסת. לבית ּפניו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחזיר

אּמֹות. ארּבע מּמּנּו ׁשּירחיק עד - לפניו לעבר ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹאֹו
.Êויתּפּלל יתר, אֹו טפחים ׁשלׁשה ּגבֹוּה ּבמקֹום יעמד ;לא ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹ

ּכּסא. ּגּבי על ולא ספסל, ּגּבי על ולא מּטה, ּגּבי על ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא
אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו יׁש אם - ּגבֹוּה ּבנין ְְְִִֵַַַַַַַַָָָָהיה
ּבֹו. להתּפּלל ּומּתר ּכעלּיה, הּוא הרי - הּבית ׁשעּור ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשהּוא
ׁשאין ּפי על אף - רּוחֹותיו מּכל מחּצה מּקף היה אם ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻוכן
נּכר, ּגבהֹו ׁשאין מּפני ּבֹו, להתּפּלל מּתר אּמֹות, ארּבע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּבֹו

לעצמֹו. רׁשּות חלק ְְְֲֵֶַַָׁשהרי
.Á,האילן ּבראׁש אֹו הּכתל ּבראׁש עֹוׂשין ׁשהיּו ְְִִִֶֶַָָָָָֹֹֹֻהאּמנין

ּומ למּטה יֹורדין - הּתפּלה זמן וחֹוזריןוהּגיע תּפללין, ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָ
- הּתאנה ּבראׁש אֹו הּזית ּבראׁש היּו ואם ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹלמלאכּתן;

ּבמקֹומן מתּפללין?מתּפללין הן ּומה מרּבה. ׁשּטרחן מּפני , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּבסעּודתן עֹוׂשין היּו מזונם]אם תמורת ּבלבד,[עובדים ְְִִִִַָָָ

עֹוׂשין היּו ּברכֹות; עׂשרה ּתׁשע ׁשל ּתפּלֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹמתּפללין
יֹורדין אין ,ּכ ּובין ּכ ּובין 'הביננּו'. מתּפללין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָּבׂשכרן,

ּכּפיהן. את נֹוׂשאין ואין הּתבה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָלפני
.Ëּבתפּלתֹו קֹולֹו יגּביּה לא ּכיצד? הּקֹול ולאהׁשוית , ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹֹ

ּומׁשמיע ּבׂשפתיו, הּדברים מחּת אּלא - ּבלּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיתּפּלל
חֹולה, היה ּכן אם אּלא קֹולֹו, יׁשמיע ולא ּבלחׁש. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלאזניו
זה הרי - קֹולֹו ׁשּיׁשמיע עד לּבֹו את לכּון יכֹול ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹו
ּדעּתן ּתּטרף ׁשּלא ּכדי ּבצּבּור, יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻמּתר;

ִמּקֹולֹו.
.Èּתפּלה ּבכל ּכריעֹות חמׁש ּכֹורע הּמתּפּלל, ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכריעה
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ּבּתחּלה ּובהֹודיה ּובּסֹוף, ּבּתחּלה ראׁשֹונה ּבברכה - ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָּותפּלה
ּפסיעֹותּובּסֹוף ׁשלׁש ּופֹוסע ּכֹורע הּתפּלה, ּוכׁשּגֹומר . ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ואחר עצמֹו, מּׂשמאל ׁשלֹום ונֹותן ּכֹורע; ּכׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹלאחֹוריו
הּכריעה. מן ראׁשֹו מגּביּה ּכ ואחר עצמֹו, מימין ְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹּכ
ּוכׁשהּוא ;'ּב'ברּו ּכֹורע הּכריעֹות, ּבארּבע ּכֹורע ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָּוכׁשהּוא
ּכהן אבל ּבהדיֹוט. אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּׁשם. זֹוקף ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹזֹוקף,

ּב ּכל ּובסֹוף ּברכה, ּכל ּבתחּלת ּכֹורע - והּמלּגדֹול רכה; ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּגֹומר עד ראׁשֹו מגּביּה אינֹו ּבראׁשֹונה, ׁשּׁשחה ּכיון -ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ְִָּתפּלתֹו.
.‡Èהּוא ׁשּׂשמאלֹו מּפני ּתחּלה? לׂשמאלֹו ׁשלֹום נֹותן ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹולּמה

נֹותן ,הּמל לפני עֹומד ׁשהּוא ּכלֹומר, ּפניו; ׁשּכנגד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָימין
הּמל לׂשמאל ּכ ואחר הּמל לימין ׁשּיּפטרׁשלֹום וקבעּו ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

.הּמל מּלפני נפטרין ׁשּיהיּו ּכמֹו הּתפּלה, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָמן
.·Èׁשּיתּפקּפקּו עד ּבהן ׁשּיכרע צרי - האּלּו הּכריעֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכל

ׁשחה[יבלטו] ואם ּכקׁשת; ויעׂשה ׁשּבּׁשדרה, חליֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל
חֹוׁשׁש. אינֹו - ּכחֹו ּבכל ּככֹורע ונראה עצמֹו, וצער ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹמעט

.‚Èמּכריעה ראׁשֹו ׁשּמגּביּה אחר ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהׁשּתחויה
ּבכלחמיׁשית ּומתחּנן ארצה, ּפניו על ונֹופל לארץ, יֹוׁשב , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּברּכים; על מקֹום, ּבכל האמּורה ּכריעה ׁשּירצה. ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּתחנּונים
אּפים על ורגלים,[פנים]קּדה, ידים ּפּׁשּוט זֹו - הׁשּתחויה ; ְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָ

הארץ. על ּפניו על מּטל ׁשּנמצא ְִֶֶַַַָָָָָָֻעד
.„Èׁשהּוא מי יׁש ּתפּלה, אחר ּפנים נפילת עֹוׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּכׁשהּוא

קּד לעׂשֹותהעֹוׂשה ואסּור הׁשּתחויה; עֹוׂשה ׁשהּוא מי ויׁש , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּמקּדׁש, אּלא האבנים על ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהׁשּתחויה
אם אּלא ּפניו, על לּפל רּׁשאי חׁשּוב אדם ואין זרה. ְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹעבֹודה
הּוא מּטה אבל ּכיהֹוׁשע; צּדיק ׁשהּוא ּבעצמֹו יֹודע הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֻּכן
להתּפּלל לאדם ּומּתר ּבּקרקע. אֹותם ּכֹובׁש ואינֹו מעט, ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻּפניו

אחר. ּבמקֹום ּפניו על ולנּפל זה, ְְְְִֵֶַַָָָָֹּבמקֹום
.ÂËּבׁשּבתֹות ּפנים נפילת ׁשאין יׂשראל, ּבכל ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמנהג

הּׁשנה ּבראׁש ולא וחנּכהּובמֹועדֹות, חדׁשים ּבראׁשי ולא , ְְְְְֲֲֳִֵַַָָָָָֹֹֹֻ
ולא טֹובים, וימים ׁשּבתֹות ערבי ׁשל ּבמנחה ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹּופּורים,
ּפניהם על ׁשּנֹופלים יחידים ויׁש יֹום. ׁשּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָּבערבית
ּבכל ּפניהם על נֹופלים ּבלבד, הּכּפּורים ּוביֹום ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּבערבית.
ותענית. ּובּקׁשה ּתחּנה יֹום ׁשהּוא מּפני ּותפּלה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּתפּלה
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ּבׁשעה‡. הּכנסת ּבית אחֹורי לעבר לאדם לֹו ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָֹאסּור
אם אֹו מּׂשֹוי; נֹוׂשא היה ּכן אם אּלא מתּפללין, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּצּבּור

רּוחֹות ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני הּכנסת לבית אֹומר:היּו ׁשהרֹואה , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבּתי'ׁש ׁשני ּבעיר היה אם וכן האחר'. ּבּפתח ויּכנס יל ּמא ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּבֹו'. הרגיל הּכנסת לבית יל 'ׁשּמא הרֹואה: יאמר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכנסּיֹות,
ׁשאין ּפי על ואף לעבר, מּתר - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו היה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹֻואם
רֹודף ׁשהּוא עליו מֹוכיחין ׁשהּתפּלין אּלּו; מּכל אחד ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשם

הּתפּלה. מּמבּטלי ואינֹו הּמצוֹות, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָאחר
אבל·. מּדי. יתר ּבתפּלתֹו יארי לא הּצּבּור, עם ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹהּמתּפּלל

ּתפּלתֹו, אחר לֹומר ּבא אם ּבידֹו: הרׁשּות עצמֹו, לבין ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבינֹו
להֹוסיף רצה אם וכן אֹומר; - הּכּפּורים יֹום ּכסדר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָאפּלּו
מֹוסיף. - הּברכה מעין האמצעּיֹות מן ּוברכה ּברכה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָּבכל

ּבברּכת‚. רחמים עליו מבּקׁש - חֹולה לֹו היה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?
צחּות ּכפי לפרנסה,[רגילות]חֹולים, צרי היה לׁשֹונֹו; ְְְְִִִַַָָָָָ

אחת ּבכל זֹו, ּדר ועל הּׁשנים. ּבברּכת ּובּקׁשה ּתחּנה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָמֹוסיף
ּבׁשֹומע צרכיו ּכל לׁשאל רצה ואם אבלמהן. ׁשֹואל; ּתפּלה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ

אחרֹונֹות. ּבׁשלׁש ולא ראׁשֹונֹות, ּבׁשלׁש לא יׁשאל ְְְְֲִִַַָָֹֹֹֹֹלא
ׁשּיטעם„. לאדם לֹו מלאכהאסּור ׁשּיעׂשה אֹו מאחרּכלּום , ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

לא וכן ׁשחרית; ּתפּלת ׁשּיתּפּלל עד הּׁשחר, עּמּוד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹׁשּיעלה
ּתפּלת ׁשּיתּפּלל קדם ּבׁשלֹומֹו, לׁשאל חברֹו לפתח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹיׁשּכים

טֹועם אבל ׁשּיתּפּלל. קדם לּדר יצא ולא [מעט]ׁשחרית. ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
סֹועד אינֹו אבל מנחה; וקדם מּוסף, קדם מלאכה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹועֹוׂשה

למנחה. ְְִָָסמּו
אפּלּו‰. לּמרחץ, יּכנס לא - ּגדֹולה מנחה זמן ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכיון

יתעּלף ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד מן[ייחלש]להּזיע, ויּבטל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
יּמׁש ׁשּמא עראי, אכילת אפּלּו לאכל, ולא ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהּתפּלה;
הּדין יּסתר ׁשּמא ּדין, ּבגמר אפּלּו לדּון, ולא ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבאכילה;
אפּלּו הּסּפר, לפני יׁשב לא וכן הּתפּלה. מן ויּבטל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֹויּמׁש

הדיֹוט הּזּוג[פשוטה]ּתסּפרת יּׁשבר ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
לברסקי[מספריים] יּכנס ולא עורות]; עיבוד סמּו[בית ְְְְִִֵָָֹֻ

ויתעּסק ּבמלאכּתֹו הפסד יראה ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלמנחה,
לא - מאּלּו ּבאחת התחיל ואם הּתפּלה. מן ויתעּכב ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹּבּה

מנחה. מתּפּלל ּכ ואחר ּגֹומר, אּלא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָיפסיק
.Âהּתסּפרת התחלת ימשיך]מאימתי התחיל מּׁשּיּניח[שאם ? ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

התחלת[סדין]מעּפרת ּומאימתי ּברּכיו. על הּסּפרין ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
לבׂשרֹו הּסמּו ּבגד מּׁשּיפׁשט התחלתהּמרחץ? ּומאימתי . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

קֹוׁשרין. ׁשהאּמנין ּכמֹו ּכתפיו ּבין מּׁשּיקׁשר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻֻהּברסקי?
ידיו; מּׁשּיּטל יׂשראל, ארץ לבני אכילה? התחלת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּומאימתי
הּדין? התחלת ּומאימתי חגֹורֹו. מּׁשּיּתיר ּבבל, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָולבני

הּדּינים יֹוׁשבין,[בטליתם]מּׁשּיתעּטפּו היּו ואם ויׁשבּו; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
לטען. ּדינין ּבעלי ְְֲִִִִִֵֶַַֹמּׁשּיתחילּו

.Êרׁשּות הערב ׁשּתפּלת ּפי על אדםאף יבֹוא לא , ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ
קמעה, ואיׁשן מעט ואׁשּתה מעט 'אכל ויאמר: ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָֹֹמּמלאכּתֹו
ּכל יׁשן ונמצא ׁשנה, אֹותֹו ּתאנס ׁשּמא - אתּפּלל' ּכ ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹואחר
אֹו וׁשֹותה אֹוכל ּכ ואחר ערבית, מתּפּלל אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּלילה;
מּפני לׁשחרית, סמּו לּמרחץ ּולהּכנס להסּתּפר ּומּתר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻיׁשן.
העם ׁשרב הּמצּוי, ּדבר ׁשהּוא למנחה סמּו אּלא ּגזרּו ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹׁשּלא
ּגזרּו לא מצּוי, ׁשאינֹו ּדבר ּבּׁשחר, אבל ּבּיֹום; ׁשם ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹנכנסין

ּבֹו.
.Á- הּתפּלה זמן והּגיע ּתֹורה, ּבתלמּוד עֹוסק ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמי

עֹוׂשה ואינֹו אּמנּותֹו ּתֹורתֹו היתה ואם ּומתּפּלל; ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּפֹוסק
ּפֹוסק, אינֹו - ּתפּלה ּבׁשעת ּבּתֹורה עֹוסק והיה ּכלל, ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָמלאכה

ּתפּלה מּמצות ּגדֹולה ּתֹורה ּתלמּוד העֹוסקׁשּמצות וכל . ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּתֹורה. ּבדברי ּכעֹוסק רּבים, ְְְְְִִֵֵֵַָָּבצרכי

.Ëס מּפני אּלא ּתפּלתֹו, מפסיק הּמתּפּלל נפׁשֹותאין ּכנת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
אבלּבלבד יׁשיבּנּו; לא ּבׁשלֹומֹו, ׁשֹואל יׂשראל מל אפּלּו . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ
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הּוא עֹומד[תפילתו]ּפֹוסק היה יהרגּנּו. ׁשּמא ּגֹוי, למל ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אּנס אֹו ּגֹוי מל וראה זרוע]ּבתפּלה, -[בעל ּכנגּדֹו ּבא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ

ועקרּבים נחׁשים ראה אם וכן יפסיק. יכֹול, אינֹו ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָיקּצר;
הּמקֹום ּבאֹותֹו ּדרּכן והיה אליו, הּגיעּו אם - ּכנגּדֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבאין
אינֹו להמית, ּדרּכן היה לא ואם ּובֹורח; ּפֹוסק ממיתין, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהן

ֵּפֹוסק.
.Èּבּתפּלה חּיבין ּוקטּנים, ועבדים ׁשּפטּורנׁשים איׁש וכל . ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָ

אף הּמת, את הּמלּוין וכל הּתפּלה; מן ּפטּור ׁשמע, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָמּקרּית
הּתפּלה. מן ּפטּורין ּבהן, צר לּמּטה ׁשאין ּפי ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל

ה'תשע"ב אייר י"ח חמישי יום

ז ¤¤ּפרק

אחרֹות‡. ּברכֹות ּתּקנּו אּלּו, ּתפּלֹות ּדברי חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָּכׁשּתּקנּו
ליׁשן למּטתֹו אדם ּכׁשּיּכנס הן: ואּלּו יֹום; ּבכל אֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹלבר
הּמּפיל העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּלילה,
רצֹון יהי עין; ּבת לאיׁשֹון ּומאיר עיני, על ׁשנה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחבלי
ואל רע, ּומּפגע רע, מּיצר ׁשּתּצילני אלהי, ה' ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּלפני
מּטתי ותהיה רעים, הרהּורים ולא רעֹות חלֹומֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָֹיבהלּוני
עיני והאירה ּולׁשלֹום, לחּיים מּמּנה ותעמידני ,לפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשלמה

העֹולם' לכל הּמאיר ה', אּתה ּברּו הּמות; איׁשן ;ּפן ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
אנסּתּו·. ואם ויׁשן. ׁשמע, מּקרּית ראׁשֹונה ּפרׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקֹורא

ואחר רחמים, ּפסּוקי אֹו ראׁשֹון ּפסּוק אפּלּו קֹורא - ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָׁשנה
ייׁשן. ִַָּכ

.‚:ּכ מּטתֹו על והּוא מבר ׁשנתֹו, ּבסֹוף ׁשּייקץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּבׁשעה
ואּתה בראתּה, אּתה - טהֹורה ּבי ׁשּנתּת הּנׁשמה ְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָָָָֹ'אלהי,
ואּתה ּבקרּבי, מׁשּמרּה ואּתה ּבי, נפחּתּה ואּתה ְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָיצרּתּה,
לבֹוא; לעתיד לי להחזירּה עתיד ואּתה מּמּני, לּטלּה ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָעתיד
רּבֹון אלהי, ה' לפני אני מֹודה ּבקרּבי, ׁשהּנׁשמה זמן ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹוכל
לפגרים נׁשמֹות הּמחזיר ה', אּתה ּברּו הּמעׂשים; ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָּכל

.מתים' ִֵ
אלהינּו„. ה' אּתה ּברּו' :מבר - הּתרנגֹול קֹול ְְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָֹּכׁשּׁשֹומע

לּׂשכוי הּנֹותן העֹולם, יֹום[תרנגול]מל ּבין להבין בינה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּבגדיו ּכׁשּלֹובׁש לילה'. ְְְְֱֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹּובין
- ראׁשֹו על סדינֹו ּכׁשּמּניח ערּמים'. מלּביׁש העֹולם, ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻמל
יׂשראל עֹוטר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמבר
ה' אּתה ּברּו' :מבר - עיניו על ידיו ּכׁשּמעביר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבתפארה'.
- מּטתֹו על ּכׁשּיׁשב עורים'. ּפֹוקח העֹולם, מל ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאלהינּו
אסּורים'. מּתיר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמבר
ּברּו' :מבר - הארץ על ּומּניחן הּמּטה מן רגליו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּמֹוריד
הּמים'. על הארץ רֹוקע העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּתה
זֹוקף העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכׁשעֹומד
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ידיו ּכׁשּנֹוטל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכפּופים'.

ּבמצוֹותי קּדׁשנּו אׁשר ידים'.העֹולם, נטילת על וצּונּו ו ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָ
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּפניו ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכׁשרֹוחץ
ה' מּלפני רצֹון יהי מעפעּפי; ּותנּומה מעיני ׁשנה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמעביר
ּתרּגילני ואל מצוה, לדבר ׁשּתרּגילני אבֹותי, ואלהי ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹאלהי

רע, יצר ּבי ּתׁשלט ואל טֹוב, יצר ּבי ותׁשלט עברה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָלדבר
לחסד לחן ותּתני ,ּבתֹורת חלקי ותּתן ,ּבמצוֹותי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָּותחּזקני
טֹובים חסדים ותגמלני רֹואי, ּכל ּובעיני ּבעיני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּולרחמים

טֹובים'. חסדים ּגֹומל ה', אּתה ּברּו ;ְֲִִִֵֶַָָָָמּלפני
ׁשּיּכנס:‰. קדם אֹומר - הּכּסא לבית אדם ׁשּיּכנס זמן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל

קדֹוׁשים מכּבדים האדם]'התּכּבדּו את המלווין ,[המלאכים ְְְְִִִַָֻ
זה ּכי ואצא, ׁשאּכנס עד לי והמּתינּו ׁשמרּוני עליֹון, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמׁשרתי
אּתה ּברּו' :מבר - ׁשּיצא ואחר אדם'. ּבני ׁשל ּדרּכן ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּוא
ּוברא ּבחכמה, האדם את יצר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְֱֲֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹה'
ּומהן ּפתּוחים מהן חלּולים, וחלּולים נקבים נקבים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָבֹו
להתקּים יכֹול אינֹו יּפתח, אֹו מהן אחד יּסתם ׁשאם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָסתּומים,
ּומפליא ּבׂשר כל רֹופא ה', אּתה ּברּו אחת; ׁשעה ְֲִִֵֶַַָָָָָָָָאפּלּו

ֲַלעׂשֹות'.
.Âמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - חגֹורֹו ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשחֹוגר

:מבר - מנעלֹו ּכׁשּלֹובׁש ּבגבּורה'. יׂשראל אֹוזר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהעֹולם,
צרּכי'. ּכל לי ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - לּדר לצאת ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשּמהּל

גבר' מצעדי הּמכין אדםהעֹולם, ּומבר .ּברּו' - יֹום ּבכל ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
אּתה ּברּו' ּגֹוי'; עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאּתה
ה' אּתה ּברּו' עבד'; עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹה'

אּׁשה'. עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל ֱִִֵֶֶֶַָָָָֹֹאלהינּו
.Êּכל מבר אּלא סדר, להן אין אּלּו, ּברכֹות עׂשרה ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשמֹונה

הרי ּכיצד? ּבׁשעתֹו. ּבׁשבילֹו, ׁשהּברכה ּדבר על מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחת
ּבגבּורה'; יׂשראל 'אֹוזר מבר מּטתֹו, על והּוא חגֹורֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשחגר
בינה'. לּׂשכוי 'הּנֹותן מבר ,ּכ אחר הּתרנגֹול קֹול ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשמע

אֹותּה מבר אינֹו ּבּה, נתחּיב ׁשּלא מהן ּברכה .וכל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
.Áמלּביׁש' ּכׁשעֹומד מבר אינֹו ּבכסּותֹו, לן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָּכיצד?

ּביֹום צרּכי'. ּכל לי 'ׁשעׂשה מבר אינֹו יחף, הל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻערּמים';
רחיצה ׁשם ׁשאין ּבאב, ּובתׁשעה 'עלהּכּפּורים מבר אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

לבית נכנס לא אם מעיני'. ׁשנה 'הּמעביר ולא ידים', ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹנטילת
ּברכֹות ּבׁשאר וכן האדם'. את יצר 'אׁשר מבר אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּכּסא,

ֵאּלּו.
.Ëזֹו אחר זֹו ּכּלן אּלּו ּברכֹות לבר ערינּו, ּברב העם ְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָֹֻנהגּו

וטעּות ּבהן. נתחּיבּו לא ּבין ּבהן, נתחּיבּו ּבין הּכנסת, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבבית
אם אּלא ּברכה, אדם יבר ולא ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָֹהּוא,

ּבּה. נתחּיב ְִֵֵַָּכן
.Èּבין ׁשמע, קרּית ׁשּיקרא קדם ּבּתֹורה לקרֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּמׁשּכים

ידיו נֹוטל - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּבין ׁשּבכתב ּבּתֹורה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרא
הן: ואּלּו קֹורא; ּכ ואחר ּברכֹות, ׁשלׁש ּומבר ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹּתחּלה,
ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּדברי את אלהינּו, ה' נא, 'הערב ּתֹורה'; ּדברי על ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוצּונּו
אנחנּו ונהיה יׂשראל, ּבית ּכל עּמ ּובפיפּיֹות ּבפינּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָתֹורת
ׁשמ יֹודעי לעֹולם, יׂשראל ּבית ּכל עּמ וצאצאי ְְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוצאצאינּו
ּברּו' הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו לׁשמּה; תֹורת ְְְְִֵֵַַָָָָָָולֹומדי
העּמים מּכל ּבנּו ּבחר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאּתה

הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו ּתֹורתֹו; את לנּו ְֵֶַַַָָָָָָונתן
.‡Èּכ ואחר אּלּו, ּברכֹות ׁשלׁש לבר אדם חּיב יֹום ְְְְֵֵַַַָָָָָָָָֹּבכל
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הּוא עֹומד[תפילתו]ּפֹוסק היה יהרגּנּו. ׁשּמא ּגֹוי, למל ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אּנס אֹו ּגֹוי מל וראה זרוע]ּבתפּלה, -[בעל ּכנגּדֹו ּבא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ

ועקרּבים נחׁשים ראה אם וכן יפסיק. יכֹול, אינֹו ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָיקּצר;
הּמקֹום ּבאֹותֹו ּדרּכן והיה אליו, הּגיעּו אם - ּכנגּדֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבאין
אינֹו להמית, ּדרּכן היה לא ואם ּובֹורח; ּפֹוסק ממיתין, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהן

ֵּפֹוסק.
.Èּבּתפּלה חּיבין ּוקטּנים, ועבדים ׁשּפטּורנׁשים איׁש וכל . ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָ

אף הּמת, את הּמלּוין וכל הּתפּלה; מן ּפטּור ׁשמע, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָמּקרּית
הּתפּלה. מן ּפטּורין ּבהן, צר לּמּטה ׁשאין ּפי ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל

ה'תשע"ב אייר י"ח חמישי יום

ז ¤¤ּפרק

אחרֹות‡. ּברכֹות ּתּקנּו אּלּו, ּתפּלֹות ּדברי חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָּכׁשּתּקנּו
ליׁשן למּטתֹו אדם ּכׁשּיּכנס הן: ואּלּו יֹום; ּבכל אֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹלבר
הּמּפיל העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּלילה,
רצֹון יהי עין; ּבת לאיׁשֹון ּומאיר עיני, על ׁשנה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחבלי
ואל רע, ּומּפגע רע, מּיצר ׁשּתּצילני אלהי, ה' ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּלפני
מּטתי ותהיה רעים, הרהּורים ולא רעֹות חלֹומֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָֹיבהלּוני
עיני והאירה ּולׁשלֹום, לחּיים מּמּנה ותעמידני ,לפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשלמה

העֹולם' לכל הּמאיר ה', אּתה ּברּו הּמות; איׁשן ;ּפן ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
אנסּתּו·. ואם ויׁשן. ׁשמע, מּקרּית ראׁשֹונה ּפרׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקֹורא

ואחר רחמים, ּפסּוקי אֹו ראׁשֹון ּפסּוק אפּלּו קֹורא - ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָׁשנה
ייׁשן. ִַָּכ

.‚:ּכ מּטתֹו על והּוא מבר ׁשנתֹו, ּבסֹוף ׁשּייקץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּבׁשעה
ואּתה בראתּה, אּתה - טהֹורה ּבי ׁשּנתּת הּנׁשמה ְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָָָָֹ'אלהי,
ואּתה ּבקרּבי, מׁשּמרּה ואּתה ּבי, נפחּתּה ואּתה ְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָיצרּתּה,
לבֹוא; לעתיד לי להחזירּה עתיד ואּתה מּמּני, לּטלּה ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָעתיד
רּבֹון אלהי, ה' לפני אני מֹודה ּבקרּבי, ׁשהּנׁשמה זמן ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹוכל
לפגרים נׁשמֹות הּמחזיר ה', אּתה ּברּו הּמעׂשים; ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָּכל

.מתים' ִֵ
אלהינּו„. ה' אּתה ּברּו' :מבר - הּתרנגֹול קֹול ְְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָֹּכׁשּׁשֹומע

לּׂשכוי הּנֹותן העֹולם, יֹום[תרנגול]מל ּבין להבין בינה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּבגדיו ּכׁשּלֹובׁש לילה'. ְְְְֱֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹּובין
- ראׁשֹו על סדינֹו ּכׁשּמּניח ערּמים'. מלּביׁש העֹולם, ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻמל
יׂשראל עֹוטר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמבר
ה' אּתה ּברּו' :מבר - עיניו על ידיו ּכׁשּמעביר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבתפארה'.
- מּטתֹו על ּכׁשּיׁשב עורים'. ּפֹוקח העֹולם, מל ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאלהינּו
אסּורים'. מּתיר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמבר
ּברּו' :מבר - הארץ על ּומּניחן הּמּטה מן רגליו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּמֹוריד
הּמים'. על הארץ רֹוקע העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּתה
זֹוקף העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכׁשעֹומד
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ידיו ּכׁשּנֹוטל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכפּופים'.

ּבמצוֹותי קּדׁשנּו אׁשר ידים'.העֹולם, נטילת על וצּונּו ו ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָ
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּפניו ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכׁשרֹוחץ
ה' מּלפני רצֹון יהי מעפעּפי; ּותנּומה מעיני ׁשנה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמעביר
ּתרּגילני ואל מצוה, לדבר ׁשּתרּגילני אבֹותי, ואלהי ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹאלהי

רע, יצר ּבי ּתׁשלט ואל טֹוב, יצר ּבי ותׁשלט עברה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָלדבר
לחסד לחן ותּתני ,ּבתֹורת חלקי ותּתן ,ּבמצוֹותי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָּותחּזקני
טֹובים חסדים ותגמלני רֹואי, ּכל ּובעיני ּבעיני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּולרחמים

טֹובים'. חסדים ּגֹומל ה', אּתה ּברּו ;ְֲִִִֵֶַָָָָמּלפני
ׁשּיּכנס:‰. קדם אֹומר - הּכּסא לבית אדם ׁשּיּכנס זמן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל

קדֹוׁשים מכּבדים האדם]'התּכּבדּו את המלווין ,[המלאכים ְְְְִִִַָֻ
זה ּכי ואצא, ׁשאּכנס עד לי והמּתינּו ׁשמרּוני עליֹון, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמׁשרתי
אּתה ּברּו' :מבר - ׁשּיצא ואחר אדם'. ּבני ׁשל ּדרּכן ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּוא
ּוברא ּבחכמה, האדם את יצר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְֱֲֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹה'
ּומהן ּפתּוחים מהן חלּולים, וחלּולים נקבים נקבים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָבֹו
להתקּים יכֹול אינֹו יּפתח, אֹו מהן אחד יּסתם ׁשאם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָסתּומים,
ּומפליא ּבׂשר כל רֹופא ה', אּתה ּברּו אחת; ׁשעה ְֲִִֵֶַַָָָָָָָָאפּלּו

ֲַלעׂשֹות'.
.Âמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - חגֹורֹו ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשחֹוגר

:מבר - מנעלֹו ּכׁשּלֹובׁש ּבגבּורה'. יׂשראל אֹוזר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהעֹולם,
צרּכי'. ּכל לי ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - לּדר לצאת ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשּמהּל

גבר' מצעדי הּמכין אדםהעֹולם, ּומבר .ּברּו' - יֹום ּבכל ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
אּתה ּברּו' ּגֹוי'; עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאּתה
ה' אּתה ּברּו' עבד'; עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹה'

אּׁשה'. עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל ֱִִֵֶֶֶַָָָָֹֹאלהינּו
.Êּכל מבר אּלא סדר, להן אין אּלּו, ּברכֹות עׂשרה ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשמֹונה

הרי ּכיצד? ּבׁשעתֹו. ּבׁשבילֹו, ׁשהּברכה ּדבר על מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחת
ּבגבּורה'; יׂשראל 'אֹוזר מבר מּטתֹו, על והּוא חגֹורֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשחגר
בינה'. לּׂשכוי 'הּנֹותן מבר ,ּכ אחר הּתרנגֹול קֹול ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשמע

אֹותּה מבר אינֹו ּבּה, נתחּיב ׁשּלא מהן ּברכה .וכל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
.Áמלּביׁש' ּכׁשעֹומד מבר אינֹו ּבכסּותֹו, לן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָּכיצד?

ּביֹום צרּכי'. ּכל לי 'ׁשעׂשה מבר אינֹו יחף, הל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻערּמים';
רחיצה ׁשם ׁשאין ּבאב, ּובתׁשעה 'עלהּכּפּורים מבר אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

לבית נכנס לא אם מעיני'. ׁשנה 'הּמעביר ולא ידים', ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹנטילת
ּברכֹות ּבׁשאר וכן האדם'. את יצר 'אׁשר מבר אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּכּסא,

ֵאּלּו.
.Ëזֹו אחר זֹו ּכּלן אּלּו ּברכֹות לבר ערינּו, ּברב העם ְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָֹֻנהגּו

וטעּות ּבהן. נתחּיבּו לא ּבין ּבהן, נתחּיבּו ּבין הּכנסת, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבבית
אם אּלא ּברכה, אדם יבר ולא ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָֹהּוא,

ּבּה. נתחּיב ְִֵֵַָּכן
.Èּבין ׁשמע, קרּית ׁשּיקרא קדם ּבּתֹורה לקרֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּמׁשּכים

ידיו נֹוטל - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּבין ׁשּבכתב ּבּתֹורה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרא
הן: ואּלּו קֹורא; ּכ ואחר ּברכֹות, ׁשלׁש ּומבר ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹּתחּלה,
ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּדברי את אלהינּו, ה' נא, 'הערב ּתֹורה'; ּדברי על ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוצּונּו
אנחנּו ונהיה יׂשראל, ּבית ּכל עּמ ּובפיפּיֹות ּבפינּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָתֹורת
ׁשמ יֹודעי לעֹולם, יׂשראל ּבית ּכל עּמ וצאצאי ְְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוצאצאינּו
ּברּו' הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו לׁשמּה; תֹורת ְְְְִֵֵַַָָָָָָולֹומדי
העּמים מּכל ּבנּו ּבחר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאּתה

הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו ּתֹורתֹו; את לנּו ְֵֶַַַָָָָָָונתן
.‡Èּכ ואחר אּלּו, ּברכֹות ׁשלׁש לבר אדם חּיב יֹום ְְְְֵֵַַַָָָָָָָָֹּבכל
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ּכהנים; ּברּכת לקרֹות העם ונהגּו ּתֹורה. מּדברי מעט ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹקֹורא
מקֹומֹות ויׁש יׂשראל"; ּבני את "צו ׁשּקֹורין מקֹומֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָויׁש
מן אֹו הּמׁשנה מן הלכֹות אֹו ּפרקים וקֹורין ׁשּתיהן. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָׁשּקֹורין

ְַַָהּבריתֹות.
.·Èיֹום ּבכל ּתּלים מּספר זמירֹות ׁשּקֹורא למי חכמים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָוׁשּבחּו

העם נהגּו ּוכבר הּספר. סֹוף עד לדוד", "ּתהּלה והן ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָויֹום,
לפני ּברכה חכמים ותּקנּו ּולאחריהן; לפניהן ּפסּוקים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלקרֹות
והיא לאחריהן, ּוברכה ׁשאמר', ּברּו' והיא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהּזמירֹות,

ואחר ׁשמע.'יׁשּתּבח'. קרּית וקֹורא ׁשמע, קרּית על מברך ּכ ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָ
.‚Èׁשּמברכין אחר יֹום ּבכל לקרֹות ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָיׁש

הּים ׁשירת ויׁש'יׁשּתּבח', ׁשמע; על מברכין ּכ ואחר , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ
ׁשּתי ׁשּקֹורין יחידים ויׁש האזינּו; ׁשירת ׁשּקֹורין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַמקֹומֹות

הּמנהג. לפי הּכל - ְְִִִַַַָֹהּׁשירֹות
.„Èלבר אדם הּיֹוםחּיב ּבין יֹום, ּבכל ּברכֹות מאה ְְְֵֵֵַַָָָָָָָ

ּברכֹות ועׂשרים ׁשלׁש אּלּו? ּברכֹות מאה הן ּומה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוהּלילה.
ׁשחרית ׁשמע קרּית ׁשל ּברכֹות וׁשבע זה; ּבפרק ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמנינּו
מברך: ּבּציצית, ּוכׁשּמתעּטף וׁשּלאחריה; ׁשּלפניה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוערבית
ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּברּו' מברך: ּתפּלין, ּוכׁשּלֹובׁש ּבּציצית'; להתעּטף ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָוצּונּו
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁשמֹונה מהן ּתפּלה ּבכל ּתפּלֹות, וׁשלׁש ּתפּלין'; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹלהניח
אֹוכל ּוכׁשהּוא ּברכֹות. ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה הרי - ּברכֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָעׂשרה
ׁשבע ּברכֹות, עׂשרה ארּבע מבר יֹום, ּבכל סעּודֹות ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתי
אחת הּמזֹון ועל ּתחּלה, ידיו ּכׁשּנֹוטל אחת - סעּודה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּבכל

ּבּסֹוף["המוציא"]ּבּתחּלה המזון]וׁשלׁש הּמים[ברכת ועל , ְְְִִַַַַַָָֹ
ׁשבע. הרי ּולאחריו, ְְֲֲֵֶַַָָָלפניו

.ÂËוהֹוסיפּוּבּזמן ּבּתפּלה, הּמינין ּברּכת ׁשּתּקנּו הּזה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
יתרֹות. ּברכֹות חמׁש נמצאּו - הּמזֹון ּבברּכת והּמטיב' ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ'הּטֹוב
לא אם וכן ּברכֹות, ׁשבע ׁשהּתפּלה טֹובים וימים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשּבתֹות
ּכל יׁשן ׁשּלא ּכגֹון האּלּו, הּברכֹות ּבכל ימים ּבׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹנתחּיב
וכּיֹוצא הּכּסא, לבית נכנס ולא חגֹורֹו, הּתיר ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹֹהּלילה,
ּפרֹות ׁשל מּברכֹות ּברכֹות מאה להׁשלים צרי - .ּבאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

.ÊËוחֹוזר ּולאחריו; לפניו ּומבר ירק, מעט אֹוכל ְְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?
מּפרי ּומעט ּולאחריו, לפניו ּומבר זה, מּפרי מעט ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואֹוכל
ׁשּמׁשלים עד הּברכֹות, ּכל ּומֹונה ּולאחריו. לפניו ּומבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה,

יֹום. ּבכל ּברכֹות ְְֵָָָמאה
.ÊÈּומבר אדם מׁשּכים ּבּׁשחר, הּוא: ּכ ּתפּלֹות, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָסדר

הּזמירֹות וקֹורא אּלּו, לפניהן[פסוד"ז]ּברכֹות ּומבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָ
ּומדּלג ּולאחריה, לפניה ּומבר ׁשמע את וקֹורא ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּולאחריהן.

כו']הּקדּׁשה כבוד ברוך כו' קדוש קדוש מּברכה[קדוש ְְִַָָָֻ
חֹותם ּוכׁשהּוא קדּׁשה; אֹומר הּיחיד ׁשאין ׁשּלפניה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻראׁשֹונה
לתפּלה, ּגאּלה ׁשּיסמ ּכדי יעמד מּיד יׂשראל', ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ'ּגאל
על ויּפל יׁשב, - ּוכׁשּיׁשלים ׁשאמרנּו. ּכמֹו מעּמד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּומתּפּלל
יֹוׁשב, והּוא מעט ּומתחּנן ראׁשֹו, ּומגּביּה ּומתחּנן; ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָֹּפניו,

לדוד" "ּתהּלה יקרא ּכ ואחר ּתחנּונים. ּכפיּבדברי ויתחּנן , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָ
למעׂשיו. ויּפטר ְְֲִֵַָָֹּכחֹו,

.ÁÈ"לדוד "ּתהּלה לקרֹות מתחיל הּמנחה, מיּׁשב;ּובתפּלת ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָֻ

נֹופל - ּוכׁשּמׁשלים הּמנחה; ּתפּלת ּומתּפּלל עֹומד, ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואחר
ויּפטר מעט, ויתחּנן ראׁשֹו, ּומגּביּה ּומתחּנן; ּפניו, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹעל

ְֲַָלמעׂשיו.
.ËÈלפניה ּומבר ׁשמע קרּית קֹורא הערב, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּובתפּלת

לתפּלה ּגאּלה וסֹומ מעּמד;ּולאחריה, ּומתּפּלל , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻֻ
ּתפּלת אחר התחּנן ואם ויּפטר. מעט יׁשב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּוכׁשּיׁשלים,
אחר 'הׁשּכיבנּו' ׁשּמבר ּפי על ואף מׁשּבח; זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻערבית,
ׁשּתיהן והרי לתפּלה, ּגאּלה ּבין הפסקה אינּה יׂשראל', ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ'ּגאל

ארּכה. אחת ְֲִַַָָָֻּכברכה

ה'תשע"ב אייר י"ט שישי יום

ח ¤¤ּפרק

ּתמיד‡. נׁשמעת הּצּבּור חּטאים,ּתפּלת ּבהן היּו ואפּלּו ; ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָ
,לפיכ רּבים. ׁשל ּתפּלתן מֹואס הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִִִֵֵֶַַָָָָָאין
ּכל יחידי, יתּפּלל ולא הּצּבּור, עם עצמֹו לׁשּתף אדם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹצרי
ויעריב אדם יׁשּכים ּולעֹולם ּבצּבּור. להתּפּלל ׁשּיכֹול ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָזמן
אּלא עת, ּבכל נׁשמעת אדם ׁשל ּתפּלתֹו ׁשאין הּכנסת, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלבית
ואינֹו ּבעירֹו, הּכנסת ּבית לֹו ׁשּיׁש מי וכל הּכנסת. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבבית

רע'. 'ׁשכן נקרא - להתּפּלל לתֹוכּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָנכנס
ׁשּנאמר·. הּכנסת, לבית לרּוץ נרּדפה,ּומצוה "ונדעה : ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּפסיעה יפסע אל הּכנסת, מּבית ּוכׁשּיצא ה'"; את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלדעת
יּכנס הּכנסת, לבית ּוכׁשּיּכנס מעט. מעט יל אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּגּסה,

ּפתחים ׁשני ביהכנ"ס]ׁשעּור לקּים[לתוך יתּפּלל, ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
ּפתחי". מזּוזת ְְְִָָֹֹ"לׁשמר

ּגדֹול‚. הּמדרׁש וחכמים[בחשיבותו]ּבית הּכנסת. מּבית ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הרּבה, ּכנסּיֹות ּבּתי ּבעירם להם ׁשהיּו ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּגדֹולים
ּבּתֹורה; ּבֹו עֹוסקין ׁשהיּו ּבּמקֹום אּלא מתּפללין היּו ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹלא

הּצּבּור. ּתפּלת ׁשם ׁשּיתּפּלל ְְְִִִֵֶַַַָוהּוא,
רם,„. ּבקֹול מתּפּלל אחד יהיה הּצּבּור? ּתפּלת היא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוכיצד

ּגדֹולים מעׂשרה ּבפחֹות ּכן עֹוׂשין ואין ׁשֹומעין. ּובניוהּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָֹ
מהם אחד צּבּור ּוׁשליח ּכברחֹורין, מקצתן היּו ואפּלּו . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

והּוא, עׂשרה; ּבהן מׁשלימין - חֹובתן ידי ויצאּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהתּפּללּו
ולא קדּׁשה, אֹומרין אין וכן התּפּללּו. לא העׂשרה רב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹֻׁשּיהיּו
מפטירין ולא ּולאחריה, לפניה ּומבר ּבּתֹורה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹקֹוראין

ּבעׂשרה. אּלא ְֲִִֶַַָָָּבּנביאים,
ׁשמע‰. ּברּכת מברך אחד יהיה לא שלפניוכן [הברכות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

קר"ש] אּלאואחרי 'אמן', אחריו ועֹונין ׁשֹומעין ְְְֲִִֵֶַַָָָֹוהּכל
ׁשמע' על 'ּפֹורס הּנקרא הּוא וזה לציבורּבעׂשרה; [קורא ְְְֲִֵֶַַַַָָָ

שמע] קריאת ברכות ּבעׂשרה;את אּלא קּדיׁש אֹומרין ואין .ְְֲִִֵֶַַָָָ
מן והּכהנים ּבעׂשרה, אּלא ידיהן את נֹוׂשאין הּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹואין
ׁשּנאמר: 'עדה', הּנקראין הן מּיׂשראל עׂשרה ׁשּכל ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּמנין.
וכלב. יהֹוׁשע יצאּו ׁשהרי עׂשרה, והיּו לעדה", מתי ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ"עד

.Â,מּיׂשראל עדה ּבתֹו אּלא יהיה לא - ׁשּבּקדּׁשה ּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻוכל
- הּדברים אּלּו וכל יׂשראל". ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ׁשא ּפי על אף מקצתן, והלכּו ּבעׂשרה, ּבהן התחילּו יןאם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
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.Êצּבּור ּוׁשליח אחד, ּבמקֹום ּכּלן העׂשרה להיֹות ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֻוצרי
ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה חצר אחד. ּבמקֹום [לכלעּמהן ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

-אורכה] ּבּקטּנה ואחד ּבּגדֹולה ּתׁשעה והיּו ּגדֹולה, ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָלחצר
מצטרפין. אין - ּבּגדֹולה ואחד ּבּקטּנה, ּתׁשעה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָמצטרפין;
חֹובתן; ידי יֹוצאין - ּבּקטּנה צּבּור ּוׁשליח ּבּגדֹולה, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָצּבּור
ידי יֹוצאין אין - ּבּגדֹולה צּבּור ּוׁשליח ּבּקטּנה, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָצּבּור
אחד; ּבמקֹום עּמהם ואינֹו מהן מפלג הּוא ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻחֹובתן,

ּפּסין לּגדֹולה ׁשּיׁש היא[מחיצות]מּפני הרי ּומּכאן, מּכאן ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
אּלא הּגדֹולה, מן מפלגת הּקטּנה ואין הּקטּנה; מן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּכמפלגת

זוית ּכקרן היא ׁשּלּה.[פינה]הרי ְֲִִֵֶֶֶָָ
.Áולקרֹות להתּפּלל אסּור ּבּגדֹולה, צֹואה היתה אם ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָוכן

להתּפּלל מּתר ּבּקטּנה, צֹואה היתה ּבּקטּנה; ׁשמע ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָֻקרּית
מּפני רע, ריח ׁשם היה לא אם ּבּגדֹולה, ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹולקרֹות

מּמּנה מפלגת .ׁשהיא ְִִֶֶֶֶָֻ
.Ë?ּכיצד חֹובתן. ידי הרּבים את מֹוציא צּבּור ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשליח

ּכל אחר 'אמן' ועֹונין ׁשֹומעין והם מתּפּלל, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשעה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכמתּפללין. הן הרי - ּוברכה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּברכה
ידי יֹוצא אינֹו הּיֹודע, אבל להתּפּלל; יֹודע ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבמי

עצמֹו. ּבתפּלת אּלא ְְִִֶַַָָחֹובתֹו
.È,הּימים ּבׁשאר אמּורים? ּדברים הּׁשנה,ּבּמה מראׁש חּוץ ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

צּבּור ׁשליח אּלּו, ימים ּבׁשני אבל יֹובל. ׁשל הּכּפּורים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָויֹום
מּפני יֹודע, ׁשאינֹו מי את ׁשּמֹוציא ּכׁשם הּיֹודע את ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַמֹוציא
לכּון יכֹולין אֹותן הּיֹודעין רב ואין ארּכֹות, ּברכֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֻׁשהן
ּבׁשני הּיֹודע, רצה אם ,לפיכ צּבּור. ּכׁשליח ּבהן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדעּתן
חֹובתֹו ידי להֹוציאֹו צּבּור ׁשליח ּתפּלת על לסמ אּלּו, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹימים

ּבידֹו הרׁשּות -. ְְָָ
.‡Èּבחכמתֹו ׁשּבּצּבּור ּגדֹול אּלא צּבּור, ׁשליח ממּנין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאין

ּומׁשּתּדלין ּביֹותר. מׁשּבח זה הרי זקן, היה ואם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּובמעׂשיו;
ׁשּלא ּומי לקרֹות. ורגיל ערב קֹולֹו צּבּור, ׁשליח ְְְְִִִִִִֵֶַָָֹלהיֹות
ׁשליח יהא לא - ּגדֹול חכם ׁשהּוא ּפי על אף - זקנֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹנתמּלא

ׁשמע על הּוא ּפֹורס אבל הּצּבּור; ּכבֹוד מּפני [מברךצּבּור, ְְְֲִִִֵֵַַַָ
ק"ש] ברכות את ׁשלׁשכש"ץ אחר ׂשערֹות ׁשּתי מּׁשּיביא ,ְְְִִֵֶַַָָֹ

ׁשנה. ְֵֶָָעׂשרה
.·Èעין לאלף אֹו אלף, לעין ׁשּקֹורא מי ּכגֹון העּלג, ,וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אין - ּכתּקּונן האֹותּיֹות את להֹוציא יכֹול ׁשאינֹו מי ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָוכל
מּתלמידיו אחד ממּנה והרב צּבּור. ׁשליח אֹותֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָממּנין

ּבצּבּור. לפניו ְְְְִִֵַָָלהתּפּלל
.‚Èצּבּור.[עיוור]הּסּומה ׁשליח ונעׂשה ׁשמע, על ּפֹורס ְְְֲִִֵֶַַַַַָ

ׁשמע, על ּפֹורס ׁשהּוא ּפי על אף - מגּלֹות ׁשּכתפיו מי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֻאבל
עטּוף. ׁשּיהיה עד לתפּלה צּבּור ׁשליח נעׂשה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָאינֹו

ה'תשע"ב אייר כ' קודש שבת יום

ט ¤¤ּפרק

יֹוׁשבין‡. העם ּכל - ּבּׁשחר הּוא: ּכ הּצּבּור, ּתפּלֹות ,סדר ְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּומתחיל העם; ּבאמצע ועֹומד הּתבה לפני יֹורד צּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּוׁשליח
'מבר רּבה ׁשמיּה יהא 'אמן, עֹונים העם וכל קּדיׁש, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָואֹומר

'ּברכּו אֹומר: ּכ ואחר קּדיׁש; ּבסֹוף 'אמן' ועֹונין ּכחן, ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹּבכל
לעֹולם ,המבר ה' ּברּו' אחריו: עֹונים והן ,'המבר ה' ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֹאת

רם ּבקֹול ׁשמע על ּופֹורס ּומתחיל שלפניועד'. ברכות [מברך ְְְִֵֶַַַָָ
לברק"ש] והּיֹודע ּוברכה, ּברכה ּכל אחר 'אמן' עֹונין והן ,ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ

יׂשראל'. 'ּגאל ׁשּמבר עד עּמֹו, קֹורא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָולקרֹות
ּבלחׁש,·. ּומתּפללין מּיד, עֹומדין יֹודעוהּכל ׁשאינֹו ּומי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

ׁשּי עד וׁשֹותק עֹומד עםלהתּפּלל, ּבלחׁש צּבּור ׁשליח תּפּלל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ
ׁשלׁש יפסע הּצּבּור, מן ּתפּלתֹו ׁשּיגמר וכל העם; ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹֹׁשאר
ׁשּיפסע. ּבעת אליו ׁשהּגיע ּבּמקֹום ויעמד לאחֹוריו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפסיעֹות

לאחֹוריו,‚. ּפסיעֹות ׁשלׁש צּבּור ׁשליח ׁשּיפסע ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹואחר
מימתחיל את להֹוציא הּברכֹות, מּתחּלת רם ּבקֹול ּומתּפּלל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

ּכל אחר 'אמן' ועֹונין וׁשֹומעין, עֹומדין והּכל התּפּלל; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא
אּלּו ּבין חֹובתן, ידי יצאּו ׁשּלא אּלּו ּבין ּוברכה, ְְְְֵֵֵֵֵֶָָָָָָָֹּברכה

חֹובתן. ידי יצאּו ְְְֵֶָָָָׁשּכבר
ׁשליׁשית„. ּבברכה קדּׁשה ׁשליחואֹומר ׁשהּגיע וכיון ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

לּמקֹום לחזר ואחד אחד לכל רׁשּות יׁש לקדּׁשה, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻצּבּור
וכֹורע, ל'מֹודים' צּבּור ׁשליח ּוכׁשּיּגיע ּבּתפּלה. ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשעמד
ואֹומרים: מּדי; יֹותר יׁשחּו ולא מעט, ׁשֹוחין העם ְְְְְִִִִֵַַָָָֹּכל
יֹוצר יֹוצרנּו ּבׂשר, כל ואלהי אלהינּו ה' ל אנחנּו ְְֱֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ'מֹודים
על והּקדֹוׁש הּגדֹול לׁשמ והֹודאֹות ּברכֹות ְְְְְְִִֵַַַָָָָּבראׁשית,
ּגלּיֹותינּו ותאסף ּותחּננּו, ּתחּיינּו ּכן וקּימּתנּו, ְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהחייתנּו
ּבלבב רצֹונ ולעׂשֹות ּולעבד חּקי לׁשמר ,קדׁש ְְְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֻלחצרֹות
מֹודים', 'מֹודים האֹומר וכל .'ל מֹודים ׁשאנּו על ְִִִֵֵֶַָָָָָׁשלם,

אֹותֹו. ְְִַמׁשּתקין
ּפניו‰. על ויּפל יׁשב הּתפּלה, ּכל ׁשּיׁשלים ויּטהואחר , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ויגּביּה ויׁשב נֹופל; והּוא ויתחּנן הּצּבּור, וכל הּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָמעט
ואחר מיּׁשב. רם ּבקֹול מעט ּומתחּנן העם, ּוׁשאר הּוא ְְְְְְִֵַַַַָָָָָֹֻראׁשֹו
והן ׁשנּיה, ּפעם קּדיׁש ואֹומר לבּדֹו, צּבּור ׁשליח יעמד ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹּכ
"ּתהּלה רחּום", "והּוא ואֹומר ּתחּלה; ׁשעֹונין ּכדר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָעֹונין
ּכ ואחר עּמֹו; קֹורין והן יֹוׁשבין, והן עֹומד הּוא - ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָלדוד"
קדֹוׁש", "ואּתה ּבריתי", זאת "ואני, לצּיֹון", "ּובא ְְְֲִִִִֵַַָָָֹאֹומר
קדֹוׁש "קדֹוׁש עֹונין והן הּקדּׁשה, וגֹומר זה", אל זה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ"וקרא
ואֹומר ּתרּגּום, הּקדּׁשה וקֹורא וחֹוזר ּפעמים, ׁשלׁשה ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָֹֻקדֹוׁש"
לעֹולם ימל "ה' ואֹומר ּתרּגּום, וקֹוראהּו רּוח", ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹ"וּתּׂשאני

לעם. להבין ּכדי ּתרּגּום, וקֹוראהּו ְְְְְִֵֵֶַָָָָועד",
.Âּתרּגּומן עם אחריה, וׁשל הּקדּׁשה, ׁשּלפני הּפסּוקים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻואּלּו

הּיֹום' 'סדר הּנקראין הן ּתחנּונים- ּבדברי מתחּנן ּכ ואחר . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּכדרּכן, עֹונין העם וכל קּדיׁש, ואֹומר רחמים, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָּובפסּוקי

ְְִִָונפטרין.
.Êיּקחּכל ׁשּלא צּפֹור קן על ׁשרחם 'מי ּבּתחנּונים: האֹומר ֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

אחד ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו יׁשחט 'ׁשּלא אֹו הּבנים', על ,האם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּפני אֹותֹו, מׁשּתקין - זה ּבענין וכּיֹוצא עלינּו', ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָירחם
מּפני היּו ׁשאּלּו רחמים, ואינן הן הּכתּוב ּגזרת אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמצוֹות
ירּבה לא וכן עּקר. ּכל ׁשחיטה לנּו הּתיר לא ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹהרחמים,
החזק והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול "האל ויאמר: ׁשם ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבכּנּויין
ׁשל ׁשבחיו סֹוף להּגיע ּבאדם ּכח ׁשאין והעּזּוז", ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהאּמיץ
רּבנּו. מׁשה ּׁשאמר מה אֹומר אּלא - הּוא ּברּו ֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדֹוׁש
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קיי mipdk zkxae dltz zekld - xii` 'k ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Êצּבּור ּוׁשליח אחד, ּבמקֹום ּכּלן העׂשרה להיֹות ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֻוצרי
ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה חצר אחד. ּבמקֹום [לכלעּמהן ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

-אורכה] ּבּקטּנה ואחד ּבּגדֹולה ּתׁשעה והיּו ּגדֹולה, ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָלחצר
מצטרפין. אין - ּבּגדֹולה ואחד ּבּקטּנה, ּתׁשעה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָמצטרפין;
חֹובתן; ידי יֹוצאין - ּבּקטּנה צּבּור ּוׁשליח ּבּגדֹולה, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָצּבּור
ידי יֹוצאין אין - ּבּגדֹולה צּבּור ּוׁשליח ּבּקטּנה, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָצּבּור
אחד; ּבמקֹום עּמהם ואינֹו מהן מפלג הּוא ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻחֹובתן,

ּפּסין לּגדֹולה ׁשּיׁש היא[מחיצות]מּפני הרי ּומּכאן, מּכאן ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
אּלא הּגדֹולה, מן מפלגת הּקטּנה ואין הּקטּנה; מן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּכמפלגת

זוית ּכקרן היא ׁשּלּה.[פינה]הרי ְֲִִֵֶֶֶָָ
.Áולקרֹות להתּפּלל אסּור ּבּגדֹולה, צֹואה היתה אם ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָוכן

להתּפּלל מּתר ּבּקטּנה, צֹואה היתה ּבּקטּנה; ׁשמע ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָֻקרּית
מּפני רע, ריח ׁשם היה לא אם ּבּגדֹולה, ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹולקרֹות

מּמּנה מפלגת .ׁשהיא ְִִֶֶֶֶָֻ
.Ë?ּכיצד חֹובתן. ידי הרּבים את מֹוציא צּבּור ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשליח

ּכל אחר 'אמן' ועֹונין ׁשֹומעין והם מתּפּלל, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשעה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכמתּפללין. הן הרי - ּוברכה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּברכה
ידי יֹוצא אינֹו הּיֹודע, אבל להתּפּלל; יֹודע ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבמי

עצמֹו. ּבתפּלת אּלא ְְִִֶַַָָחֹובתֹו
.È,הּימים ּבׁשאר אמּורים? ּדברים הּׁשנה,ּבּמה מראׁש חּוץ ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

צּבּור ׁשליח אּלּו, ימים ּבׁשני אבל יֹובל. ׁשל הּכּפּורים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָויֹום
מּפני יֹודע, ׁשאינֹו מי את ׁשּמֹוציא ּכׁשם הּיֹודע את ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַמֹוציא
לכּון יכֹולין אֹותן הּיֹודעין רב ואין ארּכֹות, ּברכֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֻׁשהן
ּבׁשני הּיֹודע, רצה אם ,לפיכ צּבּור. ּכׁשליח ּבהן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדעּתן
חֹובתֹו ידי להֹוציאֹו צּבּור ׁשליח ּתפּלת על לסמ אּלּו, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹימים

ּבידֹו הרׁשּות -. ְְָָ
.‡Èּבחכמתֹו ׁשּבּצּבּור ּגדֹול אּלא צּבּור, ׁשליח ממּנין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאין

ּומׁשּתּדלין ּביֹותר. מׁשּבח זה הרי זקן, היה ואם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּובמעׂשיו;
ׁשּלא ּומי לקרֹות. ורגיל ערב קֹולֹו צּבּור, ׁשליח ְְְְִִִִִִֵֶַָָֹלהיֹות
ׁשליח יהא לא - ּגדֹול חכם ׁשהּוא ּפי על אף - זקנֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹנתמּלא

ׁשמע על הּוא ּפֹורס אבל הּצּבּור; ּכבֹוד מּפני [מברךצּבּור, ְְְֲִִִֵֵַַַָ
ק"ש] ברכות את ׁשלׁשכש"ץ אחר ׂשערֹות ׁשּתי מּׁשּיביא ,ְְְִִֵֶַַָָֹ

ׁשנה. ְֵֶָָעׂשרה
.·Èעין לאלף אֹו אלף, לעין ׁשּקֹורא מי ּכגֹון העּלג, ,וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אין - ּכתּקּונן האֹותּיֹות את להֹוציא יכֹול ׁשאינֹו מי ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָוכל
מּתלמידיו אחד ממּנה והרב צּבּור. ׁשליח אֹותֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָממּנין

ּבצּבּור. לפניו ְְְְִִֵַָָלהתּפּלל
.‚Èצּבּור.[עיוור]הּסּומה ׁשליח ונעׂשה ׁשמע, על ּפֹורס ְְְֲִִֵֶַַַַַָ

ׁשמע, על ּפֹורס ׁשהּוא ּפי על אף - מגּלֹות ׁשּכתפיו מי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֻאבל
עטּוף. ׁשּיהיה עד לתפּלה צּבּור ׁשליח נעׂשה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָאינֹו

ה'תשע"ב אייר כ' קודש שבת יום

ט ¤¤ּפרק

יֹוׁשבין‡. העם ּכל - ּבּׁשחר הּוא: ּכ הּצּבּור, ּתפּלֹות ,סדר ְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּומתחיל העם; ּבאמצע ועֹומד הּתבה לפני יֹורד צּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּוׁשליח
'מבר רּבה ׁשמיּה יהא 'אמן, עֹונים העם וכל קּדיׁש, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָואֹומר

'ּברכּו אֹומר: ּכ ואחר קּדיׁש; ּבסֹוף 'אמן' ועֹונין ּכחן, ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹּבכל
לעֹולם ,המבר ה' ּברּו' אחריו: עֹונים והן ,'המבר ה' ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֹאת

רם ּבקֹול ׁשמע על ּופֹורס ּומתחיל שלפניועד'. ברכות [מברך ְְְִֵֶַַַָָ
לברק"ש] והּיֹודע ּוברכה, ּברכה ּכל אחר 'אמן' עֹונין והן ,ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ

יׂשראל'. 'ּגאל ׁשּמבר עד עּמֹו, קֹורא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָולקרֹות
ּבלחׁש,·. ּומתּפללין מּיד, עֹומדין יֹודעוהּכל ׁשאינֹו ּומי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

ׁשּי עד וׁשֹותק עֹומד עםלהתּפּלל, ּבלחׁש צּבּור ׁשליח תּפּלל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ
ׁשלׁש יפסע הּצּבּור, מן ּתפּלתֹו ׁשּיגמר וכל העם; ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹֹׁשאר
ׁשּיפסע. ּבעת אליו ׁשהּגיע ּבּמקֹום ויעמד לאחֹוריו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפסיעֹות

לאחֹוריו,‚. ּפסיעֹות ׁשלׁש צּבּור ׁשליח ׁשּיפסע ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹואחר
מימתחיל את להֹוציא הּברכֹות, מּתחּלת רם ּבקֹול ּומתּפּלל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

ּכל אחר 'אמן' ועֹונין וׁשֹומעין, עֹומדין והּכל התּפּלל; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא
אּלּו ּבין חֹובתן, ידי יצאּו ׁשּלא אּלּו ּבין ּוברכה, ְְְְֵֵֵֵֵֶָָָָָָָֹּברכה

חֹובתן. ידי יצאּו ְְְֵֶָָָָׁשּכבר
ׁשליׁשית„. ּבברכה קדּׁשה ׁשליחואֹומר ׁשהּגיע וכיון ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

לּמקֹום לחזר ואחד אחד לכל רׁשּות יׁש לקדּׁשה, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻצּבּור
וכֹורע, ל'מֹודים' צּבּור ׁשליח ּוכׁשּיּגיע ּבּתפּלה. ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשעמד
ואֹומרים: מּדי; יֹותר יׁשחּו ולא מעט, ׁשֹוחין העם ְְְְְִִִִֵַַָָָֹּכל
יֹוצר יֹוצרנּו ּבׂשר, כל ואלהי אלהינּו ה' ל אנחנּו ְְֱֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ'מֹודים
על והּקדֹוׁש הּגדֹול לׁשמ והֹודאֹות ּברכֹות ְְְְְְִִֵַַַָָָָּבראׁשית,
ּגלּיֹותינּו ותאסף ּותחּננּו, ּתחּיינּו ּכן וקּימּתנּו, ְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהחייתנּו
ּבלבב רצֹונ ולעׂשֹות ּולעבד חּקי לׁשמר ,קדׁש ְְְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֻלחצרֹות
מֹודים', 'מֹודים האֹומר וכל .'ל מֹודים ׁשאנּו על ְִִִֵֵֶַָָָָָׁשלם,

אֹותֹו. ְְִַמׁשּתקין
ּפניו‰. על ויּפל יׁשב הּתפּלה, ּכל ׁשּיׁשלים ויּטהואחר , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ויגּביּה ויׁשב נֹופל; והּוא ויתחּנן הּצּבּור, וכל הּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָמעט
ואחר מיּׁשב. רם ּבקֹול מעט ּומתחּנן העם, ּוׁשאר הּוא ְְְְְְִֵַַַַָָָָָֹֻראׁשֹו
והן ׁשנּיה, ּפעם קּדיׁש ואֹומר לבּדֹו, צּבּור ׁשליח יעמד ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹּכ
"ּתהּלה רחּום", "והּוא ואֹומר ּתחּלה; ׁשעֹונין ּכדר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָעֹונין
ּכ ואחר עּמֹו; קֹורין והן יֹוׁשבין, והן עֹומד הּוא - ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָלדוד"
קדֹוׁש", "ואּתה ּבריתי", זאת "ואני, לצּיֹון", "ּובא ְְְֲִִִִֵַַָָָֹאֹומר
קדֹוׁש "קדֹוׁש עֹונין והן הּקדּׁשה, וגֹומר זה", אל זה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ"וקרא
ואֹומר ּתרּגּום, הּקדּׁשה וקֹורא וחֹוזר ּפעמים, ׁשלׁשה ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָֹֻקדֹוׁש"
לעֹולם ימל "ה' ואֹומר ּתרּגּום, וקֹוראהּו רּוח", ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹ"וּתּׂשאני

לעם. להבין ּכדי ּתרּגּום, וקֹוראהּו ְְְְְִֵֵֶַָָָָועד",
.Âּתרּגּומן עם אחריה, וׁשל הּקדּׁשה, ׁשּלפני הּפסּוקים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻואּלּו

הּיֹום' 'סדר הּנקראין הן ּתחנּונים- ּבדברי מתחּנן ּכ ואחר . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּכדרּכן, עֹונין העם וכל קּדיׁש, ואֹומר רחמים, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָּובפסּוקי

ְְִִָונפטרין.
.Êיּקחּכל ׁשּלא צּפֹור קן על ׁשרחם 'מי ּבּתחנּונים: האֹומר ֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

אחד ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו יׁשחט 'ׁשּלא אֹו הּבנים', על ,האם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּפני אֹותֹו, מׁשּתקין - זה ּבענין וכּיֹוצא עלינּו', ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָירחם
מּפני היּו ׁשאּלּו רחמים, ואינן הן הּכתּוב ּגזרת אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמצוֹות
ירּבה לא וכן עּקר. ּכל ׁשחיטה לנּו הּתיר לא ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹהרחמים,
החזק והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול "האל ויאמר: ׁשם ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבכּנּויין
ׁשל ׁשבחיו סֹוף להּגיע ּבאדם ּכח ׁשאין והעּזּוז", ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהאּמיץ
רּבנּו. מׁשה ּׁשאמר מה אֹומר אּלא - הּוא ּברּו ֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדֹוׁש
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.Áצּבּור ׁשליח אֹומר - "אׁשריּבמנחה רחּום", "והּוא ְְְְְִִִֵֵַַַָ
לדוד"; "ּתהּלה לֹו", ׁשּככה העם "אׁשרי ,"בית ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיֹוׁשבי
קּדיׁש, ואֹומר צּבּור ׁשליח ועֹומד מיּׁשב, והעם הּוא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻקֹורא
ואחר ּבלחׁש; ּכּלן ּומתּפללין ּכדרּכן, 'אמן' אחריו עֹונין ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָֻוהם
ׁשעׂשה ּכדר רם ּבקֹול ּומתּפּלל צּבּור, ׁשליח חֹוזר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכ
ונֹופלין והן, הּוא ויֹוׁשב הּתפּלה. ּכל ׁשּיׁשלים עד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּבׁשחרית,
מעט ּומתחּנן והן, הּוא ראׁשֹו ּומגּביּה ּומתחּנן ּפניהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹעל
וכל קּדיׁש, ואֹומר ועֹומד ּבׁשחרית. ׁשעׂשה ּכדר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמיּׁשב

למעׂשיהן. ונפטרין ּכדרּכן, עֹונין ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהעם
.Ëואֹומר עֹומד והּוא יֹוׁשבין, העם ּכל - "והּואּבערב ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

המבר ה' ּברּו' עֹונין: והן ,'המבר ה' את 'ּברכּו ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֹרחּום",
ואחר קּדיׁש, ואֹומר ׁשמע, על לפרס ּומתחיל ועד'. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹלעֹולם
אֹומר - ּוכׁשּמׁשלימין ּבלחׁש. ּומתּפללין עֹומדין הּכל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹּכ
ערבית, רם ּבקֹול להתּפּלל חֹוזר ואינֹו נפטרין. והן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָקּדיׁש,
ּברכֹות יבר לא לפיכ חֹובה, ערבית ּתפּלת ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹלפי
להֹוציאֹו. ּכדי ּבהן ׁשּנתחּיב אדם ּכאן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלבּטלה,

.Èּבלחׁש ׁשּמתּפּלל אחר צּבּור ׁשליח חֹוזר - ׁשּבתֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּבלילי
רם ּבקֹול ּומתּפּלל הּצּבּור, ׁשבע,עם מתּפּלל אינֹו אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

אּתה ּברּו' אֹומרּה: הּוא וכ הּׁשבע. מעין אחת ּברכה ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאּלא
ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ְְֱֱֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹֹֹה'
ברחמיו קֹונה עליֹון, אל והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול האל ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹיעקב,
אבֹות מגן הּכל, וקֹונה טֹובים חסדים ּגֹומל וארץ, ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹׁשמים
ּכמֹוהּו, ׁשאין הּקדֹוׁש הּמל ּבמאמרֹו, מתים מחּיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבדברֹו,
לפניו להם; להניח רצה בם ּכי קדׁשֹו, ּבׁשּבת לעּמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהּמניח
מעֹון ּתמיד, יֹום ּבכל לׁשמֹו ונֹודה ופחד, ּביראה ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹנעבד

ּומניח הּׁשּבת ּומקּדׁש הּׁשביעי מבר הּׁשלֹום, אדֹון ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהּברכֹות,
אלהינּו בראׁשית; למעׂשה זכר ענג, מדּׁשני לעם ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹֻֻּבקדּׁשה
ה', אּתה ּברּו וכּו' ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹואלהי

נפטרין. העם וכל קּדיׁש, ואֹומר הּׁשּבת'. ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמקּדׁש
.‡Èלהתּפּללולּמה ּבאין העם ׁשרב מּפני זה? חכמים ּתּקנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ולא לבֹוא ׁשּנתאחר מי ׁשם ויהיה ׁשּבת, ּבלילי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹערבית
לידי ויבֹוא הּכנסת, ּבבית לבּדֹו ויּׁשאר ּתפּלתֹו; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהׁשלים
ּכל ׁשּיתעּכבּו ּכדי ּומתּפּלל, צּבּור ׁשליח חֹוזר לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָסּכנה.

עּמהן ויצא הּמתאחר, ּתפּלתֹו ׁשּיׁשלים עד .העם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
.·È,הּכּפּורים יֹום אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ,ְְְִִִִֶַַָָָלפיכ

הּתבה לפני ערבית הּיֹורד צּבּור ׁשליח אין - חדׁש ראׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאֹו
הּׁשּבת' 'מקּדׁש ּבּה חֹותם אּלא זֹו, ּבברכה הּיֹום ענין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמזּכיר

זֹו ּבברכה הּיֹום נתחּיב ׁשּלא לפי .ּבלבד, ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ
.‚Èּתפּלת צּבּור ׁשליח ּכׁשּגֹומר - טֹובים וימים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבׁשּבתֹות

לדוד", "ּתהּלה ּכ ואחר קּדיׁש, אֹומר רם, ּבקֹול ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָׁשחרית
מּוסף ּומתּפּלל וחֹוזר ּבלחׁש, מּוסף ּומתּפללין קּדיׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָואֹומר
ּתפּלת אחר קּדיׁש ואֹומר ּבׁשחרית; ׁשעֹוׂשה ּכדר רם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּבקֹול
אחר ּתחנּונים ולא קדּׁשה אֹומרין ואין נפטרין. והעם ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹֻמּוסף,

הּימים ּכׁשאר ׁשחרית ּתפּלתּתפּלת קדם אֹותּה אֹומר אּלא , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּיֹום סדר ואֹומר לדוד", "ּתהּלה קֹורא ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמנחה.
וחֹוזר מנחה, ּומתּפללין קּדיׁש; ואֹומר ּתחנּונים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָודברי

קּדיׁש. ואֹומר רם, ּבקֹול מנחה ּתפּלת ְְְְְִִִִֵַַַַָָּומׁשמיע
.„Èהּיֹום סדר אֹומר - מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ְְֳִֵֵֵֵֶֶַָָֻּבראׁשי

מּוסף ּתפּלת אחראחר ּגם הּיֹום סדר אֹומר ׁשּבת ּבמֹוצאי . ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
מבּדיל. ּכ ואחר קּדיׁש, ואֹומר הערב, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּתפּלת
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ה'תשע"ב אייר י"ד ראשון יום

.‚�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― 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 myÎlrֿׁשּכל ―ֶָ

ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי וׁשֹובת ימים ׁשּׁשה מֹונה ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָאחד
יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש יעׂשּנּו אתֿהּלבנה הרֹואה ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּכלֿאדם

הּתֹורני dxezd)ּבחׁשּבֹון inkg erawy itk geld iaeyig)ויעׂשה ְְֲִֶֶַַַָ
אחר ׁשהאביב יראה אֹו חדׁש, xeairlראׁש zeaiqd zg`) ְִִֵֶֶֶַָָֹֹ

(dpydוזּולתֹו(zxg` daiq e`)ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי מּמה ְְְִִֵֶַַָָ

ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה אּלא ― חדׁש ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹויֹוסיף
אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ּדוקא הּגדֹול ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּדין
ׁשּבטלה ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת הראּיה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּיֹום

מח הּקרּבנֹות הּמיניםהקרבת טעּו ּובזה הּמקּדׁש. העּדר מת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
לא ׁשּגם היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּנקראים
ּבחׁשכת עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכלֿהרּבנים
ויֹודעים הּיֹום מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהאפלה.
אּלא לעׂשֹותֹו מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ְֲֲֳִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבֹו
חכמים ּובהעּדר הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבארץ

הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, jkl)מארץ jenqd)ּבארץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּכדר לארץ, ּבחּוצה חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיׂשראל

ּבּתלמּוד ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי bq.)ׁשעׂשה zekxa)― ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש הּגדֹול(y)ּובזה ּדין ּבית ּתמיד ּכמעט ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ויעּברּו חדׁשים ׁשּיקּבעּו והם יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאמנם
יחד. ּובהתקּבצם אצלם המקּבלֹות ּבּדרכים ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻׁשנים
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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,
ּכדי אּלא חׁשּבֹון הּיֹום עֹוׂשים אנּו ואין ּבקּבלה. לנּו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבא

ארץֿיׂשר ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו אתֿהּיֹום ׁשּבסדרׁשּנדע ּכיון אל, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
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
ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז הרי ―ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאפן,
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָולקּבֹוע

מירּוׁשלם" ּודברֿה' תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי (diryiׁשּבארנּו ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
(b ,aהּתלמּוד ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם .ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

ּבֹו ׁשאין ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו לֹו יתּבאר זה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבענין
על הּמֹורֹות הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ספק. ְְְִִִֵֵֵַַַָָָׁשּום
חדׁשים ראׁשי ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר ְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָיסֹודֹות
הּזאת אתֿהחּקה "וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻועּבּור

ימימה" מּימים i)למֹועדּה ,bi zeny)אמרּו .iaxc `zlikn) ְְֲִִִָָָָָ
(i`gei oa oernyאּלא אתֿהּׁשנה מעּברין ׁשאין "מלּמד :ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

לּמֹועד" הּסמּו gqt)ּבּפרק crenl jenqd Ð xc` ycega) ֵֶֶַַַָ
ּבּיֹום(my)ואמרּו אּלא אתֿהחדׁש מעּברין ׁשאין "מּנין : ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? אּלא אתֿהחדׁש מקּדׁשין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹואין
הּׁשנה" "לחדׁשי יתעּלה: ואמר a)ימימה". ,ai my)אמרּו , ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ

(.d dlibn)מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב אּתה "חדׁשים :ְְְְֳִִֵֵַַַַָָָָָ
חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ׁשההֹוספה מׁשמע ― ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹימים"

ימים" "חדׁש ואמר: k`)ׁשלם. ,`i xacna):אמרּו ― ְְִֵֶַָָָָֹ
ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין לחדׁש מחּׁשב אּתה ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ"ימים

האביב" אתֿחדׁש "ׁשמֹור `)ואמרּו: ,fh mixac)מׁשמע ― ְְְִֶֶַַָָָָֹ
הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור חֹובה ׁשּלנּו ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבׁשנים

חּמה ׁשנֹות יהיּו ּולפיכlr qqean miycgd aeyigy zexnl) ְְְִִַָָ
(gxid jldnּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מּסנהדרין א' הּׁשנה(i`.)ּבפרק ראׁש וגם(a.)ּובמּסכת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
.(bq.)ּבברכֹות ְִָ

ה'תשע"ב אייר ט"ו שני יום

.Ë� .‚�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� ‚"�˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

"וכיֿ ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)תבאּו ,my). ְְְְְִֶַָָָֹ

ה'תשע"ב אייר ט"ז שלישי יום

.Ë� ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

"וכיֿ ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)תבאּו ,my). ְְְְְִֶַָָָֹ

ה'תשע"ב אייר י"ז רביעי יום

ˆÓË� ‰˘Ú ˙Â:

'ÓÚ ÏÈÚÏ ÒÙ„� .·Œ‡ ˜¯Ù ‰ÎÂ�ÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
.ÌÈ˜¯Ù '‚Ï ¯ÂÚÈ˘· ÁÚ

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

"וכיֿ ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)תבאּו ,my). ְְְְְִֶַָָָֹ

ה'תשע"ב אייר י"ח חמישי יום

'ÓÚ ÏÈÚÏ ÒÙ„� .„Œ‚ ˜¯Ù ‰ÎÂ�ÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
.ÌÈ˜¯Ù '‚Ï ¯ÂÚÈ˘· Ù
יוםשנֿיחמישיט"וֿי"חאייר

.‚È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ג ּובמּתןהּמצוה ּבקּדּוׁשין לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

מצות וזֹוהי ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ְְְְְִִִִִַַַָָָָָּדבר
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קיג xii` g"iÎe"h iyingÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

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,
ּכדי אּלא חׁשּבֹון הּיֹום עֹוׂשים אנּו ואין ּבקּבלה. לנּו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבא

ארץֿיׂשר ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו אתֿהּיֹום ׁשּבסדרׁשּנדע ּכיון אל, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
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
ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז הרי ―ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאפן,
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָולקּבֹוע

מירּוׁשלם" ּודברֿה' תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי (diryiׁשּבארנּו ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
(b ,aהּתלמּוד ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם .ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

ּבֹו ׁשאין ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו לֹו יתּבאר זה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבענין
על הּמֹורֹות הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ספק. ְְְִִִֵֵֵַַַָָָׁשּום
חדׁשים ראׁשי ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר ְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָיסֹודֹות
הּזאת אתֿהחּקה "וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻועּבּור

ימימה" מּימים i)למֹועדּה ,bi zeny)אמרּו .iaxc `zlikn) ְְֲִִִָָָָָ
(i`gei oa oernyאּלא אתֿהּׁשנה מעּברין ׁשאין "מלּמד :ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

לּמֹועד" הּסמּו gqt)ּבּפרק crenl jenqd Ð xc` ycega) ֵֶֶַַַָ
ּבּיֹום(my)ואמרּו אּלא אתֿהחדׁש מעּברין ׁשאין "מּנין : ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? אּלא אתֿהחדׁש מקּדׁשין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹואין
הּׁשנה" "לחדׁשי יתעּלה: ואמר a)ימימה". ,ai my)אמרּו , ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ

(.d dlibn)מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב אּתה "חדׁשים :ְְְְֳִִֵֵַַַַָָָָָ
חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ׁשההֹוספה מׁשמע ― ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹימים"

ימים" "חדׁש ואמר: k`)ׁשלם. ,`i xacna):אמרּו ― ְְִֵֶַָָָָֹ
ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין לחדׁש מחּׁשב אּתה ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ"ימים

האביב" אתֿחדׁש "ׁשמֹור `)ואמרּו: ,fh mixac)מׁשמע ― ְְְִֶֶַַָָָָֹ
הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור חֹובה ׁשּלנּו ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבׁשנים

חּמה ׁשנֹות יהיּו ּולפיכlr qqean miycgd aeyigy zexnl) ְְְִִַָָ
(gxid jldnּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מּסנהדרין א' הּׁשנה(i`.)ּבפרק ראׁש וגם(a.)ּובמּסכת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
.(bq.)ּבברכֹות ְִָ

ה'תשע"ב אייר ט"ו שני יום

.Ë� .‚�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� ‚"�˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

"וכיֿ ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)תבאּו ,my). ְְְְְִֶַָָָֹ

ה'תשע"ב אייר ט"ז שלישי יום

.Ë� ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

"וכיֿ ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)תבאּו ,my). ְְְְְִֶַָָָֹ

ה'תשע"ב אייר י"ז רביעי יום

ˆÓË� ‰˘Ú ˙Â:

'ÓÚ ÏÈÚÏ ÒÙ„� .·Œ‡ ˜¯Ù ‰ÎÂ�ÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
.ÌÈ˜¯Ù '‚Ï ¯ÂÚÈ˘· ÁÚ

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

"וכיֿ ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)תבאּו ,my). ְְְְְִֶַָָָֹ

ה'תשע"ב אייר י"ח חמישי יום

'ÓÚ ÏÈÚÏ ÒÙ„� .„Œ‚ ˜¯Ù ‰ÎÂ�ÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
.ÌÈ˜¯Ù '‚Ï ¯ÂÚÈ˘· Ù
יוםשנֿיחמישיט"וֿי"חאייר

.‚È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ג ּובמּתןהּמצוה ּבקּדּוׁשין לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

מצות וזֹוהי ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ְְְְְִִִִִַַַָָָָָּדבר

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



`xiiקיד 'kÎh"i ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּובעלּה" אּׁשּה איׁש "ּכיֿיּקח אמרֹו: ּכ על והרמז ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָקּדּוׁשין.
)` ,ck mixac(ויצאה" ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― ,ְְְְְִֶֶַַַָָָָ

a(והיתה" ,my(ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―)hb(ההויה ּכ ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ
)oi`eypd(נקנית ׁשהיא למדנּו וכן מּמהּֿבׁשטר. ּבכסף ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה i`(ּׁשּנאמר ,`k zeny(:אמרּו , ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָ
ּומּנּו? אחר, לאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף )edin?(אין ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

sqka(אב. eza eyciw xy`k edfe(הם ּדאֹוריתא קּדּוׁשין אבל ְְֲִִֵַָָָ
ּבכתּבֹות מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו וקּדּוׁשין)b.(ּבביאה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֻ

)` dpyn ` wxt(ונּדה)c dpyn d wxt(נתּבארּו ּוכבר ּדיני. ְְְֲִִִֵָָָ
מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ּבׁשלמּות זֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמצוה
ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה קּדּוׁשין על אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָקּדּוׁשין.

ּדאֹוריתא. קּדּוׁשין ׁשּמצות נתּבאר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָהּנה

ה'תשע"ב אייר י"ט שישי יום

.‚È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� ‚"È¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ב אייר כ' קודש שבת יום

‰�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשישֿישבתקודשי"טֿכ'אייר
.

― השנ"ה ּבלאהּמצוה מּלבעֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ
קדׁשה "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻּכתּבה

יׂשראל" gi)מּבנֹות ,bk mixac)ּבענין האזהרה ּכפל ּוכבר , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
אתּֿבּת "אלּֿתחּלל יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָזה

hk)להזנֹותּה" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt): ְְְְִַָָ

ׁשּלא ּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "אתּֿבּת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ"אלּֿתחּלל
איׁשּות. לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן איׁשּות, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹלׁשם
נֹוסף ענין ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּוׁשמע
ׁשהּבֹועל יתעּלה, ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיׁש
ענׁש ׁשּום חּיב אינֹו ― אֹונס אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבתּולה
אּׁשה אֹותּה וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ּתׁשלּום אּלא ְְְֳִִִִִֶֶַַָָָָָָָמןֿהענׁשים
ּכיון ּבדעּתנּו, עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּפגע,
ּככלּֿדבר נֹוהג הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשאין
מּממֹונֹו לחברֹו למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבממֹון,
ּגם ּכ לֹו, חּיב ּבמהּֿׁשהּוא לֹו למחֹול אֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּכלֿמהּֿׁשּירצה
לבֹוא אדם לאיזה ּולמסרּה הּנערה ּבּתֹו לקחת רּׁשאי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָיהיה

וימ ּכלֹומר:עליה מּזכּיֹותיו, זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ לֹו חֹול ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
ּכסף dztnd)החמּׁשים e` qpe`d qpwpy)לאבי ׁשהם ֲֲִִִֵֶֶֶַַ

ּדינרים. וכ ּכ לֹו ׁשּיּתן מנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנערה;
אתּֿבּת "אלּֿתחּלל לֹו: ונאמר זה על הזהר ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָֻלפיכ

my)להזנֹותּה" `xwie)ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ׁשּדנּתי ׁשּזה לפי , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ׁשּפּתה קרה אם אּלא אינֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבלבד
וגּלה .לכ ּדר אין ― ּובהּתר ׁשניהם ּברצֹון ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהּדבר
הארץ ּומלאה הארץ "ולאֿתזנה ואמר: לכ ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאתֿהּטעם

יהיה(my)זּמה" ואם מעט, קֹורה והּפּתּוי ׁשהאֹונס לפי . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ
טעם וזה ּבארץ. ויתּפּׁשט יתרּבה ― ּובהּתר ּברצֹון ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּדבר
לכלֿמהּֿׁשהזּכירּו מתאים והּוא זה, לפסּוק ונאה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָיפה
ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. מׁשּפטי ּׁשּיחּיבּו ּולמה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָחכמים
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. לֹוקין ― ּדפנּויה ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָָלאו

וקּדּוׁשין. ְְִִִֻּבכתּבֹות
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אגרות קודש

]כ"ה אייר תשי"ט[

במענה למכתבה מז"ך תשרי בו כותבת, אשר שמעה ממי שהוא בהחלט,

כאילו - כנראה ממכתבה - שזוהי החלטת המדע אשר ברור שהארץ סובבת את השמש וכו', ודלא 

כשיטה ההפכית, שכאילו הופרכה על ידי כמה הוכחות, ושואלת בירור בזה.

השנים  בעשיריות  הנה   - מדע  אנשי  דעת  מהי  לראש  לכל  לדעת  רוצה  מהאמור,  שכנראה  וכיון 

האחרונות, החליטו כל אנשי המדע העוסקים בשטח זה, אשר אין כל החלטה בדבר, מי מהשמש והארץ 

מדעים, שלעולם לא יוכל  עומד במקומו והשני מקיפו. ולא עוד, אלא שהחליטו על יסוד כמה שיקולים 

וע"פ המדע כל איש ביכולתו לאחוז שיטה שירצה, או שהארץ עומדת  המדע להביא ראי' והוכחה בזה. 

לאלו המתעסקים  זה  כל  וכידוע  סובבים אחד את השני,  או ששניהם  להיפך,  או  סובבת אותה  והשמש 

בהתפתחות המדעים בתקופתנו, מיוחסת על שיטת היחסיות.

וכאמור זוהי החלטה הכי האחרונה והכי מוחלטה של כל אנשי מדע בדורנו זה.

ועל פי זה מובן שכל המקראות המדברים אודות הליכות השמש מסביב לארץ וכו' - יש ללמדם 

כפשוטו, ואין על זה כל קושיא.



קטו 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.



יום ראשון י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמרקטז

ביאורים למסכת סוטה דף כט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

        
           

           
           

         
       

        
        

         
         

          
        

       
     

       
    

    
        

       
        

           
         
          

         
       

          
           

         
         

          
     

          
           

 

           
        

          
           

       
         

          
           

          
       

         
      

        
       

        
        

           
            
             

  
           

           
           

          
       

        
         

         
       

     
           

       
            

         









































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מעש"ק, בו כותב ע"ד דבורו עם הרופא המטפל בבתו תחי'.

ויהי רצון שיבשר טוב בזה, לא רק שמורגש איזה שינוי לטוב קצת, אלא שזה הקצת גדול יהי' וילך 

הלוך וגדול.

ומגלגלין זכות ליומין זכאין שכתב מכתבו בעש"ק נשא את ראש והמענה ר"פ בהעלותך את הנרות 

ופירש"י עד שתהא שלהבת עולה מאלי' בנר ה' נשמת אדם, ועולה מאלי' דוקא בגוף הגשמי, שזהו תפקיד 

מזככו  והגוף מבררו  הרוחניות מרומם את הגשמיות  יחד, שאז  גם  ובגשמיות  ברוחניות  להאיר  הנשמה 

ומעלהו, וכמבואר הענין בלקו"ת לרבנו הזקן ד"ה בהעלותך, יעו"ש, וגזע צור מחצבתו מסייעתו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב. מובן באם יודיע לי מעניני רפואה בהאמור, אודיע בל"נ ככתבו במכתבו.

      

            
           

             
            

      
      
     
      

       
     

     
     

     
      
      
      
     
    
    

     
      
     
    
     
    
      
     
      

   
      
       
      
       

     
      
     

       
      
      
      
       

            
             

            
             

         
         

          
         

                          
                    









































































































            
          
             
           
       
       
     
     
     
      
     
     
    
      
      
       

   
       
     

      
       
      
       
      
        
      
      
     
      
     
      
      
       
      
     
      
     
       
      
      
     
           
             
              
            
              
           

     


































































































          
         
        
       
       

       
        

       
        
        
         
           
        
          
         
         
         
          

         
       

        
         
          
           
        
       
       



























































קיז
      

            
           

             
            

      
      
     
      

       
     

     
     

     
      
      
      
     
    
    

     
      
     
    
     
    
      
     
      

   
      
       
      
       

     
      
     

       
      
      
      
       

            
             

            
             

         
         

          
         

                          
                    









































































































            
          
             
           
       
       
     
     
     
      
     
     
    
      
      
       

   
       
     

      
       
      
       
      
        
      
      
     
      
     
      
      
       
      
     
      
     
       
      
      
     
           
             
              
            
              
           

     


































































































          
         
        
       
       

       
        

       
        
        
         
           
        
          
         
         
         
          

         
       

        
         
          
           
        
       
       

























































סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

              

          
    

        
            

        
          

            
  

       
            

           
      

           
            

          
            

           
           

       
         

    
           

            
           

           
          

         
          

          
      
        

           
          
          

         
         

   
       

         

      
         

   
             

         
       

       
            

         
          

          
         

          
        

          
         

          
         

          
     

         
      

          
            

         
           

          
        

          
         

          
           

          
          

       
         
         

       



























































































































































"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc - mipw(iriax meil)

,dnezqd oway,ìeñtodilre ,opick `ly dlrnl eyrpy itl ¨
.oda zeaiiegn eidy ze`hgd z` aey `iadl

z` dyre ze`hg ody xaqe drh m`eäöçî ,ïhîì ïlekzeterdn ¨§©¨¤¡¨
owd on zg` dcixte zeyxetnd ze`hgd izy epiidc ,e`iady

,dnezqdäöçîe ,øLkdipyd dcixtde zelerd izy epiidc ,xg` ¨¥¤¡¨
,dnezqd oway,ìeñt`iadl odilre ,opick `ly dhnl eyrpy itl ¨

.oda zeaiiegn eidy zelerd z` aey
m`edéöçdyr mipiwd zenk lydéöçå ïìòîìxg`d,ïhîì ¤§¨§©§¨§¤§¨§©¨

`la dhnl zg` dcixte dlrnl zg` dcixt dyr owe ow lkny
zg` dze`e dler `id dlrnl d`yry zg` dze` m` oigadl

,z`hg `id dhnl d`yryøLk ïéà,oleknàlàd owd,äîeúñ ¥¨¥¤¨§¨
,z`hg zxg`de dler `id oday ow lkn zg`y zeyxetndy
wxe ,dlrnl z`hgd z`e dhnl dlerd z` aixwdy okziy ,elqtp
efi`e dlrnl d`yry micixtdn efi`y ,dxyk dnezqd owd
inle dlerd dzlr inl mircei oi`y `l` ,zexyk ,dhnl d`yry

,z`hgd dzlråok lr,ïäéðéa ú÷lçúî àéäepzie ztqep ow egwie §¦¦§©¤¤¥¥¤
`hgd dzr axwz ,jl z`hgde il daxw dlerd m` ,exn`ieixear z

dzr axwz ,jl dlerde il daxw z`hgd m`e ,jxear dlerde

,micixt rax` cer `iadl odilre .jxear z`hgde ixear dlerd
owd xear mizye ,efl z`hge efl dler ,dpey`xd owd xear mizy

.[zyxetnd] ziyilyd

ä äðùî
micixt :zeaxern odyk eaxwedy daeg ipiwe ze`hg ly opic

l zeyxetna eáøòúpL úBàhçipiwäáBçze`hgd oipne ,zenezq ©¨¤¦§¨§§¨
owa ze`hg izy eaxrzpy oebk ,daegd ipiway micixtd oipnk `ed
dlrnl dvgn odkd o`yre ,mipiw izya ze`hg rax` e` zg`

,dhnl dvgneøLk ïéàel` lknàlàkïéðîdaL úBàhçow ¥¨¥¤¨¦§©©¨¤§
d,äáBçzaexrzd lkn dxyk zg` owa ze`hg izy eaxrzp m`y ¨

wx zexyk mipiw izya ze`hg rax` eaxrzp m`e ,zg` z`hg wx
micixtd oipnl dey ze`hgd oipny oeiky .d`ld oke ,ze`hg izy
z` dyry okzi ,dhnl dvgne dlrnl dvgn dyre daegd oway
lk elqtp df ote`ae ,dhnl daegd ow lk z`e dlrnl ze`hgd lk
zelerd lk dhnly daegd own elqtp oke ,dlrnl eyrpy ze`hgd

.daegd oway ze`hgd `l` zexyk oi`e ,day

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



קיט יום ראשון י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

          
    

        
            

        
          

            
  

       
            

           
      

           
            

          
            

           
           

       
         

    
           

            
           

           
          

         
          

          
      
        

           
          
          

         
         

   
       

         

      
         

   
             

         
       

       
            

         
          

          
         

          
        

          
         

          
         

          
     

         
      

          
            

         
           

          
        

          
         

          
           

          
          

       
         
         

       



























































































































































"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc - mipw(iriax meil)

,dnezqd oway,ìeñtodilre ,opick `ly dlrnl eyrpy itl ¨
.oda zeaiiegn eidy ze`hgd z` aey `iadl

z` dyre ze`hg ody xaqe drh m`eäöçî ,ïhîì ïlekzeterdn ¨§©¨¤¡¨
owd on zg` dcixte zeyxetnd ze`hgd izy epiidc ,e`iady

,dnezqdäöçîe ,øLkdipyd dcixtde zelerd izy epiidc ,xg` ¨¥¤¡¨
,dnezqd oway,ìeñt`iadl odilre ,opick `ly dhnl eyrpy itl ¨

.oda zeaiiegn eidy zelerd z` aey
m`edéöçdyr mipiwd zenk lydéöçå ïìòîìxg`d,ïhîì ¤§¨§©§¨§¤§¨§©¨

`la dhnl zg` dcixte dlrnl zg` dcixt dyr owe ow lkny
zg` dze`e dler `id dlrnl d`yry zg` dze` m` oigadl

,z`hg `id dhnl d`yryøLk ïéà,oleknàlàd owd,äîeúñ ¥¨¥¤¨§¨
,z`hg zxg`de dler `id oday ow lkn zg`y zeyxetndy
wxe ,dlrnl z`hgd z`e dhnl dlerd z` aixwdy okziy ,elqtp
efi`e dlrnl d`yry micixtdn efi`y ,dxyk dnezqd owd
inle dlerd dzlr inl mircei oi`y `l` ,zexyk ,dhnl d`yry

,z`hgd dzlråok lr,ïäéðéa ú÷lçúî àéäepzie ztqep ow egwie §¦¦§©¤¤¥¥¤
`hgd dzr axwz ,jl z`hgde il daxw dlerd m` ,exn`ieixear z

dzr axwz ,jl dlerde il daxw z`hgd m`e ,jxear dlerde

,micixt rax` cer `iadl odilre .jxear z`hgde ixear dlerd
owd xear mizye ,efl z`hge efl dler ,dpey`xd owd xear mizy

.[zyxetnd] ziyilyd

ä äðùî
micixt :zeaxern odyk eaxwedy daeg ipiwe ze`hg ly opic

l zeyxetna eáøòúpL úBàhçipiwäáBçze`hgd oipne ,zenezq ©¨¤¦§¨§§¨
owa ze`hg izy eaxrzpy oebk ,daegd ipiway micixtd oipnk `ed
dlrnl dvgn odkd o`yre ,mipiw izya ze`hg rax` e` zg`

,dhnl dvgneøLk ïéàel` lknàlàkïéðîdaL úBàhçow ¥¨¥¤¨¦§©©¨¤§
d,äáBçzaexrzd lkn dxyk zg` owa ze`hg izy eaxrzp m`y ¨

wx zexyk mipiw izya ze`hg rax` eaxrzp m`e ,zg` z`hg wx
micixtd oipnl dey ze`hgd oipny oeiky .d`ld oke ,ze`hg izy
z` dyry okzi ,dhnl dvgne dlrnl dvgn dyre daegd oway
lk elqtp df ote`ae ,dhnl daegd ow lk z`e dlrnl ze`hgd lk
zelerd lk dhnly daegd own elqtp oke ,dlrnl eyrpy ze`hgd

.daegd oway ze`hgd `l` zexyk oi`e ,day

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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המשך ביאור למס' קנים ליום רביעי עמ' א



יום שני ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמרקכ

ביאורים למסכת סוטה דף ל עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
         

           
        

            
         

          
            

         
         

          
           
           
            
          
             
          

          
     

          
           

         
       

       
         

   
         

           
          

         
         

        
           

          
        

         
      

         
       

        
         

        
          

          
         

         
          

             
           

        
      

         
        

      
         

        
        

         
 

         
        

          
        

         
     
      

      
     

          
 













































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  אסרו חה"ש, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מקביעות זמן חתונתו ליום ג', כ"ד סיון הבע"ל.

הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב ושתהי' בשעה טובה ומוצלחת ויבנו בית בישראל 

בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

בברכת מזל טוב מזל טוב.

במענה לשאלתו - ילמוד )באופן לגמרם לפני החתונה( הפרקים טז-יז דשער הקדושה בס' ראשית 

חכמה. ומאמר לכה דודי בקונטרס דרושי חתונה )לכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע(.
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף ל עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף ל עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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יום שני ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף ל עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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המשך ביאור למס' קנים ליום שלישי עמ' א



יום שלישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקכד

ביאורים למסכת סוטה דף לא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
         

        
   

          
          

          
         

          
         

         
          

          
        

         
         

         
          

         
        

    
       

         
       

     
          

        
         
 

        
        

         


          
          

         
          

          
          

      

   

   
     

        
       

             
         

          
          

        
          

        
           

          
         
          

       
          

            
         

        
        

           
      

       
         

        
       

       
     

          
        

          
          

        
       

     
         

        
          

        
          

          



































































































































































      

      
          

         
         

      
     

      

     
    

      
      

   

   

    
     

     
     

       
     
    
      

     
     

     
      
      
    
      

       

      
   

      
     

      
    

     
    

     
    

     
     
     
      

    
      

     
     

      
    

    
       

    
     

    
     

     
     

          




















































































































            
           
           
             
       
      
      
      

 
   

    
    
        
      
      
       
      
     
      
       
      

      

   

      
    
     
       
     
      
      
     
     
     
    
      
     
      
     
     
      
     
     
     
     
     
     
      
     
     
      
     
     
     
      
     
      
      

   




















































































































       
   

       
         
         
         
       
         
       
         
      
      
       
        
        
       
        

       
        
        
         

        
        

        
        

  

   
      

       
       
       
        
      
       
      
       
      
       
        
       

















































































קכה
      

      
          

         
         

      
     

      

     
    

      
      

   

   

    
     

     
     

       
     
    
      

     
     

     
      
      
    
      

       

      
   

      
     

      
    

     
    

     
    

     
     
     
      

    
      

     
     

      
    

    
       

    
     

    
     

     
     

          




















































































































            
           
           
             
       
      
      
      

 
   

    
    
        
      
      
       
      
     
      
       
      

      

   

      
    
     
       
     
      
      
     
     
     
    
      
     
      
     
     
      
     
     
     
     
     
     
      
     
     
      
     
     
     
      
     
      
      

   




















































































































       
   

       
         
         
         
       
         
       
         
      
      
       
        
        
       
        

       
        
        
         

        
        

        
        

  

   
      

       
       
       
        
      
       
      
       
      
       
        
       















































































סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף לא עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שישי - מי שקינא דף לא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

      
       

         
        

           
          

           
       

       
       

          
         

         
        

           
        

         
   

        
          

            
          

         
       
      

           
         

         
           

           
          

      
     

           
           

             
           

           
           


         

         
         

      
        

          
        

           
         

         
        

             
           

          
           

         

         
    

          
       

        
         

          
       

         
          

       
      

       
            

       
           

           
           
           

          
          

      
         
          

          
          

            
          
         
          

        
   

        
          

        
          

       
         

        
          

           
           

           
          

        
            
          
        
          

         
           

         
           

           
           

    



































































































































































































































קכז יום שלישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

      
       

         
        

           
          

           
       

       
       

          
         

         
        

           
        

         
   

        
          

            
          

         
       
      

           
         

         
           

           
          

      
     

           
           

             
           

           
           


         

         
         

      
        

          
        

           
         

         
        

             
           

          
           

         

         
    

          
       

        
         

          
       

         
          

       
      

       
            

       
           

           
           
           

          
          

      
         
          

          
          

            
          
         
          

        
   

        
          

        
          

       
         

        
          

           
           

           
          

        
            
          
        
          

         
           

         
           

           
           

    



































































































































































































































יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמרקכח

ביאורים למסכת סוטה דף לב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
             

          
        

         
        

           
          

          
            

         
           

     
          

         
        

         
         

        
           

         
          

          
          

   

   
         

        
           
          

         
          
          
          

         
         

          
           
          

           
          
          
         

     
      

          
         

        
       

         

          
          

         
         

          
           

         
         
          

 
         

         
         

        
          

       
    

         
       

         
      

          
        

         
  

       
          

        
           

          
          

          
          

          
        

         
       

         
         

     
          

          
       

           
           

          
        

           
          

        



































































































































































































קכט
      

           
             
            
            

     
       

     
      
      
     

      
       
      
     
      
    
      
      
       

     
     

  
     

    
      
       
     



   

      
      

     
      
      
       
     

    
     

     
     
      
     

                          
                     

                      
                      

                   
                     

                     
                      

               
                     

                       
                       

    














































































































           
          
            
             



   

  
    

     
      
       

   
    

    
     
      
      
      
     
      
      
      
      
       

  
















































           

        
         
        
        
        

       

   
        

     
       

      
       
       

         
         

       
         

              
               
              
                
              
             
             
               
              
              

               


























































סוטה. פרק שישי - מי שקינא דף לב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

        
        

        
       

   
          

        
         

          
        

          
         

           
           

           
          

          
        

          
          
           

           
          

          
            

  
       

      
          

         
            

         
          

         
        

        
        

       
          

         
          

          
   

           
           

          
        

          
          

          
          
          

         
            

        
        

           
           
          
          

           
          

           
         

         
          

          
          

       
           

          
         

        
     

        
         

        
          

         
       

            
        

       
          

         
          

         
         

          
          

        
           

  
       

        
 

         
       
       

        
        

      
          

         
        

           
         

         
         

       
         

        
          

       
        

      
         

         
         

   



















































































































































































































































יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקלב

ביאורים למסכת סוטה דף לג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
          

       
          

          
      

          
          

   
         

         
       

          
         

         
          
          

 
         

           
          

          
        

           
         

        
          

          
         

     
          

         
         

           
          

        
        

        
          

      
         

          
       

          
         

        
        

         
         

          
        

        
        

           
      
         

         
       

       
      


         

         
      

        
         

           
       
      

       
       

       
         

     
        

          
          

         
        

        
        

         
      

        
        

          
         

         
         

    





















































































































































































      

         
        

          
             

     
       

      
    

     
     
    
      

    
    

     
     
    
     

    
    

      
      

      
     

     
      

    
     

    
     
    

 


































































           
          
           
             
      

      

      
       
      
     
     
       
      
       
     
      

      
    
      
      
      
      
     
     
     
      
      
     
      

    
   

    
      
     
     
     

     
       

    
      
    
     
     
     

                       
                          

                         
                          
                          

                          
                           

                     
                          

                       
                          

                         
                         

                           
                         

                        


























































































































         
   

      
        

        
        

        
        

         
         

         
        

         
       
      
       
      
      

         
       

        
       

       
         

          
              

              
              

              
               

             
































































קלג
      

         
        

          
             

     
       

      
    

     
     
    
      

    
    

     
     
    
     

    
    

      
      

      
     

     
      

    
     

    
     
    

 


































































           
          
           
             
      

      

      
       
      
     
     
       
      
       
     
      

      
    
      
      
      
      
     
     
     
      
      
     
      

    
   

    
      
     
     
     

     
       

    
      
    
     
     
     

                       
                          

                         
                          
                          

                          
                           

                     
                          

                       
                          

                         
                         

                           
                         

                        


























































































































         
   

      
        

        
        

        
        

         
         

         
        

         
       
      
       
      
      

         
       

        
       

       
         

          
              

              
              

              
               

             






























































סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קלד
      

           
              

          
           

       
     
     
      
      

      
     

      
      
      
     

     
     
       

    
     
     
     

    
     
    
     

       

     
     

    
     

     
    

     
      

     
     

      
     

       
       

    
     

     
       

     
     

    
     
     
      
      
                          

                     
                      

                        
                        
                          

                         
























































































































           
          
             

           
      
      
     
      
     
      
      
      
       
     

    
    

    

     
      
      
      
       
     
      
      
     
      
     
     
      
     

     
     


   

  

      
     
      
      
     
     
      
      
       
     
      
     
    
     

 








































































































       
       

       
         

       
      
       
        
        
      
        
       
        
        
         
      
       
        
       
       
       
      
       
        
         
       
       
      

        
         
        
        
       
        

       
      











































































סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
          

          
         

          
       

           
       

   
          

            
         

         
        

       
         

          
     

       
         

        
        

           
          
            

         
           
          

      
           

          
         

          
          

           
         

        
        

        
       

         
        

           
          

           

   
             

       
          

          
     

      
          

           
     

           
       

          
        

          
          

          
         

         
            
          

          
           

         
          

            
           

           
        

         
            

         
        

 
           

         
         

           
        

         
        

           
        

        





















































































































































































קלה יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
          

          
         

          
       

           
       

   
          

            
         

         
        

       
         

          
     

       
         

        
        

           
          
            

         
           
          

      
           

          
         

          
          

           
         

        
        

        
       

         
        

           
          

           

   
             

       
          

          
     

      
          

           
     

           
       

          
        

          
          

          
         

         
            
          

          
           

         
          

            
           

           
        

         
            

         
        

 
           

         
         

           
        

         
        

           
        

        





















































































































































































יום שישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקלו

ביאורים למסכת סוטה דף לד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

        
        

           
         

        
         

         
            

            
           

           
         

         
         

           
       
          

            
           

          
            
            

       
         

           
          

      
      

          
           

           
           

           
         

          
          

       
   

      
        

        
          

         
     

    
         

        
           

      
        


          

       
         

       
       

            
          
         

           
        

           
         

       
     

         
      

  
         

       
          
          

          
           

         
         

            
          

       
        
          

           
           

  









































































































































































"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc - mipw(ipy meil)

.lirl dpyna xen`k ,cala dvgn `l` odn dyer epi`
ãöékmipiw zaexrz `id,íéLð ézMîmipiw izy eaxrzpy oebk ¥©¦§¥¨¦

,odizynBæ ìòlr d`ad ow [ef dy`l-]Bæ ìòå ,äãéì[ef dy`le-] ©¥¨§©
lr d`ad ow,äãéìe`Bæ ìòlr d`ad owBæ ìòå äáéælr d`ad ow ¥¨©¦¨§©

.äáéæmipiw zaexrz `id ef.ãçà íMîly zaexrz `id cvike ¦¨¦¥¤¨
mipiw,úBîL éðMî,odizyn mipiw izy eaxrzpy oebkBæ ìòow ¦§¥¥©

lr d`adBæ ìòå äãéìlr d`ad ow.äáéæoicd ,elld mipte`d lka ¥¨§©¦¨
ef lye ef ly mipiwd oipn did m`y ,zncewd dpyna xen`k `ed

.xyk hrend ,dey did `l m`e ,xyk dvgn ,dey
oday mipiw epkziy xne`d iqei iax zrc z` d`ian dpynd
zelerd z`e ze`hgd z` xegal odkd lekie ,miyp izy zetzeyn

:[zg` dy` ly mipiw dnk iabl lirl epipyy itk] epevxkéñBé éaø©¦¥

eç÷lL íéLð ézL ,øîBà[eyixtde epw-]àáeøéòa íäépé÷ ú ¥§¥¨¦¤¨§¤¦¥¤§¥
,[zetzeya-]L Bàe mipiwd inca etzzydeðúpz`íäépé÷ éîc ¤¨§§¥¦¥¤
mitzeyndïäëìjk ok`e ,odl zekxvpd mipiwd z` oxear dpwiy §Ÿ¥

y ixd ,efle efl zetzeyn mipiwd dzre ,dyrBæéàìodnäöøiL §¥¤¦§¤
dBæéàìe úàhç áéø÷é ïäkodnäöøiLdïéa ,äìBò áéø÷é ïäkm` Ÿ¥©§¦©¨§¥¤¦§¤Ÿ¥©§¦¨¥

od odipiw z`adl zeaiqd,ãçà íMîlr mipiw ze`ian odizyy ¦¥¤¨
e ,zecilïéaod odipiw z`adl zeaiqd m`,úBîL éðMîd`ian efy ¥¦§¥¥

zeleki `edy ote` lka ,zeaif lr mipiw d`ian efe zecil lr mipiw
zrya micixtd z` yxtnd `ed odkde ,odipiwa szzydl od

.dler odn ine z`hg odn ine zg` lk inl ,oze` eziiyr

óåòä úàèç êìò ïøãä

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

13
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המשך ביאור למס' קנים ליום שני עמ' ב

      

          
            

            
           

      
       
      
      
     

     
      
      
     

   
     

      
      

    
       
       
      
      
      

  
    

     
      

      
     

    
      

    
     

       
    

    
      
     

    
    

    
      
      
     
     
     
     
      
     
      
     
      

                          
                   

                          
















































































































          
          
              

         
     
      
      
       
      
      

      
     

    
     
       

    
   

    
     
     
    
     
      
     
   
      
       
      

    
       
     
     
      
      
       
    
      
     
    
     
     

 






















































































       
       
        
         
         

          
         

         
        
        
          
         
         

         
         
         
        
       
         
      
        
       
        
        
        
       
      
        
        

         
             
           
           
             
              
                













































































קלז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc - mipw(ipy meil)

.lirl dpyna xen`k ,cala dvgn `l` odn dyer epi`
ãöékmipiw zaexrz `id,íéLð ézMîmipiw izy eaxrzpy oebk ¥©¦§¥¨¦

,odizynBæ ìòlr d`ad ow [ef dy`l-]Bæ ìòå ,äãéì[ef dy`le-] ©¥¨§©
lr d`ad ow,äãéìe`Bæ ìòlr d`ad owBæ ìòå äáéælr d`ad ow ¥¨©¦¨§©

.äáéæmipiw zaexrz `id ef.ãçà íMîly zaexrz `id cvike ¦¨¦¥¤¨
mipiw,úBîL éðMî,odizyn mipiw izy eaxrzpy oebkBæ ìòow ¦§¥¥©

lr d`adBæ ìòå äãéìlr d`ad ow.äáéæoicd ,elld mipte`d lka ¥¨§©¦¨
ef lye ef ly mipiwd oipn did m`y ,zncewd dpyna xen`k `ed

.xyk hrend ,dey did `l m`e ,xyk dvgn ,dey
oday mipiw epkziy xne`d iqei iax zrc z` d`ian dpynd
zelerd z`e ze`hgd z` xegal odkd lekie ,miyp izy zetzeyn

:[zg` dy` ly mipiw dnk iabl lirl epipyy itk] epevxkéñBé éaø©¦¥

eç÷lL íéLð ézL ,øîBà[eyixtde epw-]àáeøéòa íäépé÷ ú ¥§¥¨¦¤¨§¤¦¥¤§¥
,[zetzeya-]L Bàe mipiwd inca etzzydeðúpz`íäépé÷ éîc ¤¨§§¥¦¥¤
mitzeyndïäëìjk ok`e ,odl zekxvpd mipiwd z` oxear dpwiy §Ÿ¥

y ixd ,efle efl zetzeyn mipiwd dzre ,dyrBæéàìodnäöøiL §¥¤¦§¤
dBæéàìe úàhç áéø÷é ïäkodnäöøiLdïéa ,äìBò áéø÷é ïäkm` Ÿ¥©§¦©¨§¥¤¦§¤Ÿ¥©§¦¨¥

od odipiw z`adl zeaiqd,ãçà íMîlr mipiw ze`ian odizyy ¦¥¤¨
e ,zecilïéaod odipiw z`adl zeaiqd m`,úBîL éðMîd`ian efy ¥¦§¥¥

zeleki `edy ote` lka ,zeaif lr mipiw d`ian efe zecil lr mipiw
zrya micixtd z` yxtnd `ed odkde ,odipiwa szzydl od

.dler odn ine z`hg odn ine zg` lk inl ,oze` eziiyr

óåòä úàèç êìò ïøãä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

      

          
            

            
           

      
       
      
      
     

     
      
      
     

   
     

      
      

    
       
       
      
      
      

  
    

     
      

      
     

    
      

    
     

       
    

    
      
     

    
    

    
      
      
     
     
     
     
      
     
      
     
      

                          
                   

                          
















































































































          
          
              

         
     
      
      
       
      
      

      
     

    
     
       

    
   

    
     
     
    
     
      
     
   
      
       
      

    
       
     
     
      
      
       
    
      
     
    
     
     

 






















































































       
       
        
         
         

          
         

         
        
        
          
         
         

         
         
         
        
       
         
      
        
       
        
        
        
       
      
        
        

         
             
           
           
             
              
                











































































סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קלח
      

             
            

             
            

     
       

       
     

     
     

     
     

     
      

    
     

     
     

     
       

       
     

     
    

      
      
      

   
    

     
      

     
      

     
   

      
      
      

      
     

      
     

      
    
      
       

     
     

     
      

     
     

      
    

      
     

    
    

     
     



























































































































         
         
             
            

      
      
       
     
      
     
       
       
       
      
       
      

     

       
     
       
    
      
      
      
        
      
       
       

     
       
     
      
      
       
        
        
       
      
      
      
       
       
       
    
       
       
      
      
      
      
       
        
      
       
      

     
     
      
     

   
                

                         
                     

             


































































































































          

         
         
         
       
        
         
       
       
       
        
        
       
        
        
       
         
       
       
       
       
        
       
       
      
       

        
      
      
        
       
        

         
       
         
        
       
       
         
       
      
      























































































סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לד עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

             
          

            
              

          
         

            
           

            
            

         
          

         
           

          
            

             
           

        
       

        
          

      
          

         
           

            


        
          

           
        

        
          
           

          
          

           
            

  
         

           
        

         
          

          
           

            
          

          

           
           

         
      

         
          

         
          

        
        

         
       

        
     

           
          

       
         

       
      

          
         

       
       

        
          

            
           
          

          
        

  
          

         
           

           
             

         
       

     
   

       
        

          
        

         
         


        









































































































































































































קלט יום שישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

             
          

            
              

          
         

            
           

            
            

         
          

         
           

          
            

             
           

        
       

        
          

      
          

         
           

            


        
          

           
        

        
          
           

          
          

           
            

  
         

           
        

         
          

          
           

            
          

          

           
           

         
      

         
          

         
          

        
        

         
       

        
     

           
          

       
         

       
      

          
         

       
       

        
          

            
           
          

          
        

  
          

         
           

           
             

         
       

     
   

       
        

          
        

         
         


        









































































































































































































שבת קודש - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמרקמ

ביאורים למסכת סוטה דף לה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
          

         
         

         
         

         
          

          
          

         
     

          
           

         
      

           
        

         
       

         
          

         
           

         
        

           
         

           
        

        
        

           
           

     
        

          
        

         
         

          
         

           
         

       
         

          
 

        
       

       
       

            
           

          
         

          

         
       

       
         

          
         

            
 
        
         

          
          

        
           

          
          

     
     

      
         


         
          

        
        

          
          

         
         

       
          

           
          

           
        

         
         

          
         

           
    

           
          

         
            

     
           

       
         

             
        

      
           

        
          

         
           





































































































































































































































המשך בעמוד קמק

      

            
           

       
          

     
   

    
    

  
    
      
       

    
      

     
      
     

     
    

   
     

     
      

       
      

    
     
     
      
     

     
     

     
     

     
    

     
     

      
     

    

          
           
            
             
       
      
     
      
      
      
      
     
    
     

      
      

      
      

     
     

    
     

     
     

      
     
     

   
    

     
      

       
      

    
      

    
      

    
    

      
    







































































































































































    
 







          

        
        
         

          
         
       
        
          
       
        
        
        
          
        
        
        

        
       

        
       
       
        
       
         
         
       
        
         
         

                     
             
                

            
             

                    
                     

                      
                       
                        
                     
                      

                      
                    

                     
                      

































































































קמי
      

            
           

       
          

     
   

    
    

  
    
      
       

    
      

     
      
     

     
    

   
     

     
      

       
      

    
     
     
      
     

     
     

     
     

     
    

     
     

      
     

    

          
           
            
             
       
      
     
      
      
      
      
     
    
     

      
      

      
      

     
     

    
     

     
     

      
     
     

   
    

     
      

       
      

    
      

    
      

    
    

      
    







































































































































































    
 







          

        
        
         

          
         
       
        
          
       
        
        
        
          
        
        
        

        
       

        
       
       
        
       
         
         
       
        
         
         

                     
             
                

            
             

                    
                     

                      
                       
                        
                     
                      

                      
                    

                     
                      































































































סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לה עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לה עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

             

          
         

          
          

 
           

          
        

        
         

      
         

          
           

         
          

           
          

         
         

         
       

         
           

         
         
    
        

        
            

       
         

           
      

          
        

         
         

          
        

         
          
          

         
         

       
         

     
           

         
           

          
       

            
          

       
          

          
           

        
        

         
      

        
         

       
           

          
         

           
            

         
          

       
         

        
         

          
    































































































































































             

           
        

         
          

          
          

         

          
            

         
        

            
          

            































קמג שבת קודש - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
         

          
          

 
           

          
        

        
         

      
         

          
           

         
          

           
          

         
         

         
       

         
           

         
         
    
        

        
            

       
         

           
      

          
        

         
         

          
        

         
          
          

         
         

       
         

     
           

         
           

          
       

            
          

       
          

          
           

        
        

         
      

        
         

       
           

          
         

           
            

         
          

       
         

        
         

          
    































































































































































             

           
        

         
          

          
          

         

          
            

         
        

            
          

            





























המשך ביאור למס' סוטה ליום חמישה ושלושים יום לעומר עמ' א
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.âëçìMä Làø | éðîkçz úáMa áLé ãåãì øLà íéøabä úBîL älàåðöòä Bðéãò àeä éLéðöòä) ¥²¤§¬©¦Ÿ¦−£¤´§¨¦®¥̧©¤¹¤©§§Ÿ¦´´Ÿ©¨¦¦À³£¦´¨¤§¦½¨¤§¦½

(éø÷ãçà íòôa ììç úBàî äðîL-ìò(éø÷ úçà)ñ:èåøçàå(éø÷ åéøçàå)éãc-ïa øæòìà(éø÷ Bãc)éççà-ïa ©§Ÿ¤¬¥²¨−̈§©¬©¤¨«¤¨§©£¨²§©£¨²¤§¨¨¬¤Ÿ−ŸŸ−¤£Ÿ¦®
ìLaíéøab äL(éø÷ íéøabä)ìta íôøça ãåc-íò:ìàøNé Léà eìòiå äîçìnì íL-eôñàð íézLéàeä ¦§Ÿ¨̧¦Ÿ¦¹©¦Ÿ¦¹¦¨¦À§¨§¨³©§¦§¦¤¤§¨´©¦§¨½̈©©£−¦¬¦§¨¥«´
iå í÷ìta Càeää íBia äìBãâ äòeLz ýåýé Nòiå áøçä-ìà Bãé ÷aãzå Bãé äòâé-ék | ãò íézL ¨Á©©̧©§¦§¦¹©´¦¨§¨´¨À©¦§©³¨Æ¤©¤½¤©©©̄§Ÿ̈²§¨¬§−̈©´©®

ñ:èMôì-Cà åéøçà eáLé íòäåàéìô eôñàiå éøøä àâà-ïá ànL åéøçàåú÷ìç íL-éäzå äiçì íézL §¨¨²¨ª¬©£−̈©§©¥«§©£¨²©¨¬¤¨¥−¨¨¦®©¥¨§¸§¦§¦¹©©À̈©§¦º̈¤§©³
ìô éðtî ñð íòäå íéLãò äàìî äãOä:íézLáéiå äìéviå ä÷ìçä-CBúa ávéúiåìt-úà CNòiå íézL ©¨¤Æ§¥¨´£¨¦½§¨¨¬−̈¦§¥¬§¦§¦«©¦§©¥³§©¤§¨Æ©©¦¤½¨©©−¤§¦§¦®©©¬©

ñ:äìBãâ äòeLz ýåýéâéìL eãøiåíéLìL)(éø÷ äLìMäîúøòî-ìà ãåc-ìà øéö÷-ìà eàáiå Làø íéL §Ÿ̈−§¨¬§¨«©¥§¸§¹̈§Ÿ¹̈¥©§Ÿ¦´ÀŸ©¨³Ÿ¤¨¦Æ¤¨¦½¤§¨©−
ìt úiçå ílãò:íéàôø ÷îòa äðç íézLãéìt ávîe äãeöna æà ãåãå:íçì úéa æà íézLåèäeàúiå £ª¨®§©©´§¦§¦½Ÿ−̈§¥¬¤§¨¦«§¨¦−¨´©§¨®©©´§¦§¦½−̈¥¬¨«¤©¦§©¤¬

øàaî íéî éð÷Lé éî øîàiå ãåã(éø÷ øBaî):øòMa øLà íçì-úéa ¨¦−©Ÿ©®³¦©§¥´¦©½¦¦¬Ÿ¦¬¥¤−¤£¤¬©¨«©

i"yx

(Á).˙·˘· ·˘ÂÈ „Â„Ï סנהדרין,‡˘¯ בשבת יושב

בחכמה בנוי אב השלישי, ראש והוא תחכמוני, והוא

שנאמר כמו ראש, הוא הללו דברים בשלשה ובגבורה,

יח) טז חיל:(שמואלֿא וגבור תואר ואיש דבר ונבון :Â�È„Ú
.È�ˆÚ‰,כתולעת עצמו ומקשר כורך בתורה, כשעוסק

לא)כמו לח למלחמה,(איוב וכשיוצא כימה, מעדנות :

במלחמה חלל מאות שמונה והורג כעץ, קשה היה

ב)אחת טז קטן „Â„Â.(Ë):(מועד Ô·:שמו ·˘Ï˘‰כך
.ÌÈ¯Â·‚‰:שבגבורים ·ÌÈ˙˘ÏÙ.המעולים ÌÙ¯Á·

ולנצחם: בהם להלחם כף Ë˘ÙÏ.(È)תקעו Í‡תרגם

להרוג, לעזרו איש היה לא קטיליא, לחלצא יונתן:

החללים: את אחריו פושטים כולם ‰¯¯È.(È‡)אלא
ההר: השדה:ÈÁÏ‰.מן כחיות ÌÈ˘Ï˘‰Ó(È‚)לגדוד
משריתא:¯‡˘. רישי מגברי יונתן: ÓÂˆ·(È„)תרגם

.ÌÁÏ ˙È· Ê‡ ÌÈ˙˘ÏÙ,רפאים בעמק חונה היה החיל

לחם: לבית שלהם מצב ÌÈÓ.(ÂË)ושלחו È�˜˘È ÈÓ
רבותינו ב)אמרו ס קמא שאלה(בבא לשאול הוצרך :

לחם: בית בשער היושבים מסנהדרין

cec zcevn
(Á).„Â„Ï שלשת‡˘¯ אלה היו כחו, ותש הזקין כאשר

נפש: ויכנו מי יבוא לבל לו, סביב ·˘·˙הגבורים ·˘ÂÈ
.È�ÂÓÎÁ˙בישיבת דוד עם יושב היה האחד לומר: רוצה

(ובדברי העצני, עדינו ושמו הגבורים, ראש והיה החכמה,
כי הוא, והוא 'ישבעם', נאמר בשבת' 'יושב במקום הימים
נאמר 'תחכמוני' ובמקום בעם, יושב אמר כאלו הוא ישבעם
נקרא הלא ירושלים, איש וכן הוא, והוא חכמוני', 'בן שם

להם): אחד ומובן ירושלים', 'בן נקרא וגם ÏÚ'ירושלמי'
.˙Â‡Ó ‰�ÂÓ˘כי ואף חלל, מאות שמונה אחת בפעם הורג היה אשר על החכמה, בישיבת יושב שהיה לומר למעלה, מוסב

את עורר הוא נאמר; הימים (ובדברי לה. וסמוך ההריגה על החכמה, בישיבת לישב חזר מקום מכל רב, הרג בהורגו נתייגע
את עורר היה לה וסמוך חלל, מאות שלש הריגת על לומר לבד, בהגבורה משבחו שם כי וגו', חלל מאות שלש על חניתו

הגבורה): עם החכמה באהבת משבחו וכאן להלחם, התחיל עתה כאלו עמו, להלחם ·˘Ï˘‰במעלה:ÂÈ¯Á‡Â.(Ë)חניתו
.ÌÈ¯Â·‚‰,למלחמה שם נאספו אשר הפלשתים את חרפם בעת דוד עם היו אשר הגבורים בשלשה אחד היה הוא לומר: רוצה

היתה: ומתי ההיא המלחמה מן במקרא הוזכר בהם:ÂÏÚÈÂ.ולא מלהלחם Â„È.(È)נסתלקו ‰Ú‚È ÈÎ „Ú,וההכאות התנועות מרוב
והכאות: בתנועות המרבה כדרך היד, התפשטות כח ממנו אז סר כי החרב, אל ונדבקה ידו Â·Â˘È.יגעה ÌÚ‰Âשנסתלקו אחר

בהם: להכות עזרוהו ולא החללים, מלבושי לפשט אך אחריו שבו ומחנהÈÁÏ‰.במעלה:ÂÈ¯Á‡Â.(È‡)מלהלחם, עדה להיות
ÌÈ˘„Ú.שלימה: ‰‡ÏÓששמה נאמר כאן כי אחר, בפעם אחרת וזו אחרת, מלחמה זו באמת כי שעורים, נאמר הימים ובדברי

הצילה: שאלעזר נאמר ושם אותה:ÏÈˆÈÂ‰.(È·)הצילה, ישרפו ¯‡˘.(È‚)לבל ÌÈ˘Ï˘‰Óראש היה מהשלשה, אחד כל
למטה: הנזכרים הגבורים ˜ˆÈ¯.מהשלשים Ï‡וכן בקציר, כא)כמו כה בעת(שמות לומר: ורצה ובהארון, ומשפטו הארון, ואל :

ÌÏÂ„Ú.הקציר: ˙¯ÚÓ:למטה שאמר המצודה והוא שם, היה וחזק גבוה צור כי הצור, על אמר הימים ÌÈ˙˘ÏÙ.ובדברי ˙ÈÁÂ
פלשתים: וממונה:ÓÂˆ·.(È„)עדת לפקיד כן ויקרא הוא, והוא ונציב, נאמר הימים ÌÈÓ.(ÂË)ובדברי È�˜˘È ÈÓשצוה לא

וערבים: קרים היו והמים חם היה הזמן כי על לחם, בית בור מי לי נמצא והיה יתן מי כאומר אלא המים, להביא

oeiv zcevn
(Á).È˘Ï˘‰כמו ונכבדים, גבורים ז)ענין יד ושלשים(שמות :

וכן הרבים, מ"ם ונפלה כלו, ד)על יא ולרצים(מלכיםֿב לכרי :

לכרים: ובזיון:·ÌÙ¯Á.(Ë)ומשפטו: חרפה ÂÏÚÈÂ.מלשון
כמו כו)נסתלקו, ה גדיש:(איוב כעלות :(È).‰Ú‚Èיגיעה מלשון

המלבוש:Ë˘ÙÏ.ועייפות: הסרת רוצהÈÁÏ‰.(È‡)ענין
וכן לעדה, יא)לומר סח בה:(תהלים ישבו חיתך :.˙˜ÏÁאחוזת
וחשק:Â‡˙ÈÂ‰.(ÂË)שדה: תאוה מלשון

p wxt mildz - miaezk
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:òéôBä íéäìàâ:ãàî äøòNð åéáéáñe ìëàz åéðôì-Là Løçé-ìàå eðéäìà àáéãíéîMä-ìà àø÷é ¡Ÿ¦¬¦«©¨³Ÿ¡Ÿ¥À§«©¤«Å¡©¬¥§¨¨¬Ÿ¥®¹§¦À̈¦§£¨¬§«Ÿ¦§¨´¤©¨©´¦

:Bnò ïéãì õøàä-ìàå ìòîä:çáæ-éìò éúéøá éúøk éãéñç éì-eôñàå| íéäìà-ék B÷ãö íéîL eãébiå ¥¨®§¤¹̈À̈¤¨¦¬©«¦§¦¬£¦¨®«Ÿ§¥−§¦¦´£¥¨«©©©¦´¨©´¦¦§®¦¡Ÿ¦Ã
:äìñ àeä èôLæéäìà íéäìà Ca äãéòàå ìàøNé äøaãàå | énò äòîL:éëðà Eçéçáæ-ìò àìE Ÿ¥−´¤«¨¦§¨³©¦̧©«£©¥À¨−¦§¨¥§¨¦´¨¨®¡Ÿ¦−¡Ÿ¤´¨«Ÿ¦´Ÿ©−§¨¤

éúìBòå EçéëBà:ãéîú écâðì E «¦¤®§«Ÿ¤−§¤§¦´¨¦«

i"yx

(‡).'‰ ÌÈ‰Ï‡ Ï‡שמו)אקרא ה' האלהים „·¯:(אלהי
.ı¯‡ ‡¯˜ÈÂ:יופי מכלל שהוא מציון הופיע והוא

(·).ÏÏÎÓ:בלע"ז פרמנ"ט דבר ‡Â�È‰Ï(‚)שם ‡·È
.˘¯ÁÈ Ï‡Â:השפוך עבדיו דם על ‡Ï(„)עוד ‡¯˜È
.ÌÈÓ˘‰:שבמרום האומות שר על ‰‡¯ı.לפקוד Ï‡Â

מצרים: מלכי על ÂÓÚ.לפקוד ÔÈ„Ïעמו נקמת לנקום

יקום עבדיו ודם עמו ידין כי ל"ב)כמו ‡ÂÙÒ(‰):(דברי'

.È„ÈÒÁ ÈÏלו שיאספו ולארץ לשמי' יקרא ועוד

תימן ובאי צפון עורי שנאמר כענין ד')הגליות :(שה"ש

.Á·Ê ÈÏÚ È˙È¯· È˙¯Îוזבח בברית התורה את שקבלו

וגומר ה' כרת אשר הברית דם הנה שנאמר (שמותכענין

‡ÍÁÈÎÂ.(Á):כ"ד) ÍÈÁ·Ê ÏÚ ‡Ïלי מביא אינך אם

על ולבי עיני שם איני תמיד, נגדי עולתיך ולא זבחיך

כך:

cec zcevn
(‡).'‰ ÌÈ‰Ï‡ Ï‡מעלה מלאכי הם אלהים כל שעל אל

המזרח קצה מן הארץ יושבי אל וקרא דבר הוא ה' שמו אשר
המערב: הכלול‰ÚÈÙÂ.(·)עד מציון הקול את והוציא העיר
היופי: ÈÏ.(‰)בכל ÂÙÒ‡את אלי ואספו הביאו להם ויאמר

הברית דם הנה כמ"ש זבח בדם ברית עמם כרתי אשר חסידי
כ"ד) ˘ÌÈÓ.(Â):(שמות Â„È‚ÈÂצדקו את שמים מלאכי יגידו אז

לעולם: שופט הוא כי על הוא הנה עד שפט שלא מה ראינו עתה דברי:Â‡„·¯‰.(Ê)ויאמרו שמעÏ‡¯˘È.את ישראל אתה
בך: ‡�ÈÎ.ואתרה ÍÈ‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡:דברי לשמוע ÍÈÁ·Ê.(Á)ועליך ÏÚ ‡Ïולא זבחיך להקריב המנעך על אותך אוכיח לא

תדור: לא אשר טוב כי בהם חפצי אין כי עולותיך לנגדי תמיד שיהא אותך אוכיח

oeiv zcevn
(‡).Â‡Â·Óהשמש בא כי כמו כח)שקיעתו :(בראשית

(·).ÏÏÎÓלבושי וכן היופי בכל כלול ור"ל כל מלשון
כג)מכלול וזרח:‰ÚÈÙÂ.:(יחזקאל ישתוק:ÁÈ¯˘.(‚)האיר
.ÏÎ‡˙:תשרף.‰¯Ú˘�:סערה עניןÈÚ‡Â„‰.(Ê)מלשון

בעדים: להיות שדרכה התראה

xe` ldi
י"למזמורא א'. ס"ה אחרי פ' זח"ג אסף מענין ע' לאסף.

הממשיך ז"א יסוד אסף א"כ ק"ו. א' במא"א במל' אסיפה
ויש תחתון. צדיק בנימין. ע"ד מלמטלמ"ע או במל'. האסיפה
אל חרפתי. את ה' אסף המחנות. לכל מאסף מענין להעיר
בראשית במד"ר מזה וע' חג"ת. שהם פי' שם זח"ג ה' אלקים
יודע. הוא הוי' אלקים אל כ"ב כ"ב ביהושע והנה ח'. פ'
את ברא הללו שמות שבשלשה במקומו. שם בילקוט ואיתא
כו' ובדעת בתבונה בחכמה נגד והם תורה נתנה ובהם העולם
מדות י"ג של ראשים ראשי ג' הם בשרשן כמ"כ ואפ"ל ע"ש.
למעלה שהם פ"ג הצחצחות בשער הפרדס שהזכיר הרחמים
חב"ד מקבלים מהם אשר שבכתר כח"ב מקבלים ומהם מע"ס.
דפ' אלקיכם הוי' אני סד"ה שלח פ' בלק"ת ועמ"ש דאצילות.
על ענין וזהו תרומה. ס"פ זהר"ק בשם השני דרוש ציצית
ועל העבודה ועל התורה על עומד העולם דברים שלשה
קו ועבודה היום. כל אל חסד אל שם זהו גמ"ח גמ"ח.
היינו דוקא להוי' כתיב שבקרבנות אף אלקים שם י"ל השמאל
נשברה רוח אלקים זבחי וזהו הוי' בשם אלקים שם להעלות
וזבחים עולה משה חותן יתרו ויקח מפסוק להעיר ויש
ובמד"ר ע"א. קי"ו דף דזבחים פב"ת בגמרא מזה וע' לאלקים
לאלקים מש"כ ע"ז עמד יתרו פ' והבחיי פכ"ב. בראשית פ'
דף משפטים בזהר מזה וע' הוי'. שם רק כתיב הקרבנות ובכל
כמ"ש חסד זהו ברצונו כשעלה ההתהוות שרש הנה כי ק"ח.

אל וזהו"ע תלוה. כסף אם ע"פ מזה וכמ"ש יבנה חסד עולם
חסד. הוא אל נמצא כמוך אל מי וכתיב היום. כל אל חסד כי
במאור שנכלל האור צמצום צ"ל הי' הבריאה שיהי' וכדי
וזהו"ע במדה"ד העולם את לברוא במחשבה עלה וה"ס
מדה"ר עמו שתף ואח"כ אלקים. ברא בראשית וכמ"ש אלקים.
וא"כ הצמצום. אחר שהאיר וחוט הקו וה"ע הוי'. שם זהו
נמשכים אלו בחי' ג' י"ל הגנוזות ע"ס בענין הגאונים לפ"ד
בהעלותך בפ' בלק"ת וכ"כ גנוזות. בחי' שבהעלם מחג"ת
חשוכא טורא וכענין וז"ל פ"א כולה זהב מנורת ע"פ בביאור
והצמצום הנעלם מחסד הבריאה וא"כ כו'. שבהעלם חג"ת
ולפ"ד חסד. של חוט ונק' הנעלם. מת"ת והקו מגבורה
שייך ואין האור בעצם לא בכתר הם הגנוזות שע"ס האומרים
מלכות. המה ששים בביאור ז"ל רבינו למדנו מ"מ ע"ס. שם
בחי' התכללות שם שייך מ"מ ע"ס. שם שייך שלא שאע"פ
לא ספירה שם וכל משמו. באות אות שכ' הר"פ וז"ל ספירות.
שייך שם א"ס אור בבחי' רק ומהותו בעצמותו לקרוא שייך
גם כי ספירות עשר בבחינת לא אבל ספירה בשם לקרוא
עקוד הכל היה בעקודים ואף מספר אין ב"ה א"ס אור בבחי'
נמצא עכ"ל. הנקודים בעולם לע"ס יחשב אח"ז רק אחד בכלי
ע"ס. מספר שייך שאין רק ספירה. בשם לקרוא שייך באוא"ס
קוין. הג' שורש בחי' ג' התכללות בבחי' הם ששם י"ל לפ"ז

הפרדס: שהזכיר ראשים ראשי ג' וזהו"ע
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mildzpgÎ`

.ðà:Bàáî-ãò LîL-çøænî õøà-àø÷iå øac ýåýé íéäìà | ìà óñàì øBîæîáéôé-ììëî ïBivî ¦§À§Å̈¨¬¥³¡Ÿ¦¿§Ÿ̈À¦¤¬©¦§¨¨®¤¦¦§©¤¹À¤©§Ÿ«¦¦¬¦§©¹ÀŸ¦
:òéôBä íéäìàâ:ãàî äøòNð åéáéáñe ìëàz åéðôì-Là Løçé-ìàå eðéäìà àáéãíéîMä-ìà àø÷é ¡Ÿ¦¬¦«©¨³Ÿ¡Ÿ¥À§«©¤«Å¡©¬¥§¨¨¬Ÿ¥®¹§¦À̈¦§£¨¬§«Ÿ¦§¨´¤©¨©´¦

:Bnò ïéãì õøàä-ìàå ìòîä:çáæ-éìò éúéøá éúøk éãéñç éì-eôñàå| íéäìà-ék B÷ãö íéîL eãébiå ¥¨®§¤¹̈À̈¤¨¦¬©«¦§¦¬£¦¨®«Ÿ§¥−§¦¦´£¥¨«©©©¦´¨©´¦¦§®¦¡Ÿ¦Ã
:äìñ àeä èôLæéäìà íéäìà Ca äãéòàå ìàøNé äøaãàå | énò äòîL:éëðà Eçéçáæ-ìò àìE Ÿ¥−´¤«¨¦§¨³©¦̧©«£©¥À¨−¦§¨¥§¨¦´¨¨®¡Ÿ¦−¡Ÿ¤´¨«Ÿ¦´Ÿ©−§¨¤

éúìBòå EçéëBà:ãéîú écâðì E «¦¤®§«Ÿ¤−§¤§¦´¨¦«

i"yx

(‡).'‰ ÌÈ‰Ï‡ Ï‡שמו)אקרא ה' האלהים „·¯:(אלהי
.ı¯‡ ‡¯˜ÈÂ:יופי מכלל שהוא מציון הופיע והוא

(·).ÏÏÎÓ:בלע"ז פרמנ"ט דבר ‡Â�È‰Ï(‚)שם ‡·È
.˘¯ÁÈ Ï‡Â:השפוך עבדיו דם על ‡Ï(„)עוד ‡¯˜È
.ÌÈÓ˘‰:שבמרום האומות שר על ‰‡¯ı.לפקוד Ï‡Â

מצרים: מלכי על ÂÓÚ.לפקוד ÔÈ„Ïעמו נקמת לנקום

יקום עבדיו ודם עמו ידין כי ל"ב)כמו ‡ÂÙÒ(‰):(דברי'

.È„ÈÒÁ ÈÏלו שיאספו ולארץ לשמי' יקרא ועוד

תימן ובאי צפון עורי שנאמר כענין ד')הגליות :(שה"ש

.Á·Ê ÈÏÚ È˙È¯· È˙¯Îוזבח בברית התורה את שקבלו

וגומר ה' כרת אשר הברית דם הנה שנאמר (שמותכענין

‡ÍÁÈÎÂ.(Á):כ"ד) ÍÈÁ·Ê ÏÚ ‡Ïלי מביא אינך אם

על ולבי עיני שם איני תמיד, נגדי עולתיך ולא זבחיך

כך:

cec zcevn
(‡).'‰ ÌÈ‰Ï‡ Ï‡מעלה מלאכי הם אלהים כל שעל אל

המזרח קצה מן הארץ יושבי אל וקרא דבר הוא ה' שמו אשר
המערב: הכלול‰ÚÈÙÂ.(·)עד מציון הקול את והוציא העיר
היופי: ÈÏ.(‰)בכל ÂÙÒ‡את אלי ואספו הביאו להם ויאמר

הברית דם הנה כמ"ש זבח בדם ברית עמם כרתי אשר חסידי
כ"ד) ˘ÌÈÓ.(Â):(שמות Â„È‚ÈÂצדקו את שמים מלאכי יגידו אז

לעולם: שופט הוא כי על הוא הנה עד שפט שלא מה ראינו עתה דברי:Â‡„·¯‰.(Ê)ויאמרו שמעÏ‡¯˘È.את ישראל אתה
בך: ‡�ÈÎ.ואתרה ÍÈ‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡:דברי לשמוע ÍÈÁ·Ê.(Á)ועליך ÏÚ ‡Ïולא זבחיך להקריב המנעך על אותך אוכיח לא

תדור: לא אשר טוב כי בהם חפצי אין כי עולותיך לנגדי תמיד שיהא אותך אוכיח

oeiv zcevn
(‡).Â‡Â·Óהשמש בא כי כמו כח)שקיעתו :(בראשית

(·).ÏÏÎÓלבושי וכן היופי בכל כלול ור"ל כל מלשון
כג)מכלול וזרח:‰ÚÈÙÂ.:(יחזקאל ישתוק:ÁÈ¯˘.(‚)האיר
.ÏÎ‡˙:תשרף.‰¯Ú˘�:סערה עניןÈÚ‡Â„‰.(Ê)מלשון

בעדים: להיות שדרכה התראה

xe` ldi
י"למזמורא א'. ס"ה אחרי פ' זח"ג אסף מענין ע' לאסף.

הממשיך ז"א יסוד אסף א"כ ק"ו. א' במא"א במל' אסיפה
ויש תחתון. צדיק בנימין. ע"ד מלמטלמ"ע או במל'. האסיפה
אל חרפתי. את ה' אסף המחנות. לכל מאסף מענין להעיר
בראשית במד"ר מזה וע' חג"ת. שהם פי' שם זח"ג ה' אלקים
יודע. הוא הוי' אלקים אל כ"ב כ"ב ביהושע והנה ח'. פ'
את ברא הללו שמות שבשלשה במקומו. שם בילקוט ואיתא
כו' ובדעת בתבונה בחכמה נגד והם תורה נתנה ובהם העולם
מדות י"ג של ראשים ראשי ג' הם בשרשן כמ"כ ואפ"ל ע"ש.
למעלה שהם פ"ג הצחצחות בשער הפרדס שהזכיר הרחמים
חב"ד מקבלים מהם אשר שבכתר כח"ב מקבלים ומהם מע"ס.
דפ' אלקיכם הוי' אני סד"ה שלח פ' בלק"ת ועמ"ש דאצילות.
על ענין וזהו תרומה. ס"פ זהר"ק בשם השני דרוש ציצית
ועל העבודה ועל התורה על עומד העולם דברים שלשה
קו ועבודה היום. כל אל חסד אל שם זהו גמ"ח גמ"ח.
היינו דוקא להוי' כתיב שבקרבנות אף אלקים שם י"ל השמאל
נשברה רוח אלקים זבחי וזהו הוי' בשם אלקים שם להעלות
וזבחים עולה משה חותן יתרו ויקח מפסוק להעיר ויש
ובמד"ר ע"א. קי"ו דף דזבחים פב"ת בגמרא מזה וע' לאלקים
לאלקים מש"כ ע"ז עמד יתרו פ' והבחיי פכ"ב. בראשית פ'
דף משפטים בזהר מזה וע' הוי'. שם רק כתיב הקרבנות ובכל
כמ"ש חסד זהו ברצונו כשעלה ההתהוות שרש הנה כי ק"ח.

אל וזהו"ע תלוה. כסף אם ע"פ מזה וכמ"ש יבנה חסד עולם
חסד. הוא אל נמצא כמוך אל מי וכתיב היום. כל אל חסד כי
במאור שנכלל האור צמצום צ"ל הי' הבריאה שיהי' וכדי
וזהו"ע במדה"ד העולם את לברוא במחשבה עלה וה"ס
מדה"ר עמו שתף ואח"כ אלקים. ברא בראשית וכמ"ש אלקים.
וא"כ הצמצום. אחר שהאיר וחוט הקו וה"ע הוי'. שם זהו
נמשכים אלו בחי' ג' י"ל הגנוזות ע"ס בענין הגאונים לפ"ד
בהעלותך בפ' בלק"ת וכ"כ גנוזות. בחי' שבהעלם מחג"ת
חשוכא טורא וכענין וז"ל פ"א כולה זהב מנורת ע"פ בביאור
והצמצום הנעלם מחסד הבריאה וא"כ כו'. שבהעלם חג"ת
ולפ"ד חסד. של חוט ונק' הנעלם. מת"ת והקו מגבורה
שייך ואין האור בעצם לא בכתר הם הגנוזות שע"ס האומרים
מלכות. המה ששים בביאור ז"ל רבינו למדנו מ"מ ע"ס. שם
בחי' התכללות שם שייך מ"מ ע"ס. שם שייך שלא שאע"פ
לא ספירה שם וכל משמו. באות אות שכ' הר"פ וז"ל ספירות.
שייך שם א"ס אור בבחי' רק ומהותו בעצמותו לקרוא שייך
גם כי ספירות עשר בבחינת לא אבל ספירה בשם לקרוא
עקוד הכל היה בעקודים ואף מספר אין ב"ה א"ס אור בבחי'
נמצא עכ"ל. הנקודים בעולם לע"ס יחשב אח"ז רק אחד בכלי
ע"ס. מספר שייך שאין רק ספירה. בשם לקרוא שייך באוא"ס
קוין. הג' שורש בחי' ג' התכללות בבחי' הם ששם י"ל לפ"ז

הפרדס: שהזכיר ראשים ראשי ג' וזהו"ע
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äíB÷î ìkî çà Bì LiL éî–íeaiì åéçà úLà úà ÷÷Bæ;øác ìëì åéçàå,ïîe äçôMä ïî Bì LiL énî õeç ¦¤¤¨¦¨¨¥¤¥¤¨¦©¦§¨¦§¨¨¨¦¦¤¤¦©¦§¨¦
úéøëpä.íB÷î ìkî ïa Bì LiL éî–íeaiä ïî åéáà úLà úà øèBt;Búìì÷ ìòå Búkî ìò áiçå;øác ìëì Bðáe, ©¨§¦¦¤¤¥¦¨¨¥¤¥¤¨¦¦©¦§©¨©©¨§©¦§¨§§¨¨¨

úéøëpä ïîe äçôMä ïî Bì LiL énî õeç. ¦¦¤¤¦©¦§¨¦©¨§¦
åúBéçà éúMî úçà LcwL éî,Lc÷ ïäî Bæéà òãBé Bðéàå–Bæì èâå Bæì èb ïúBð.úî,ãçà çà Bìå–ì õìBçïäézL. ¦¤¦¥©©¦§¥£¨§¥¥©¥¥¤¦¥¥¥¨§¥¨¥§¨¤¨¥¦§¥¤

íéðL Bì eéä–íaéî ãçàå õìBç ãçà.eñðëå eîã÷–íãiî ïéàéöBî ïéà. ¨§©¦¤¨¥§¤¨§©¥¨§§¨§¥¦¦¦¨¨
æúBéçà ézL eLcwL íéðL,Lc÷ Bæéà òãBé Bðéà äæ,Lc÷ Bæéà òãBé Bðéà äæå–ïéhâ éðL ïúBð äæ,éðL ïúBð äæå §©¦¤¦§§¥£¨¤¥¥©¥¦¥§¤¥¥©¥¦¥¤¥§¥¦¦§¤¥§¥

ïéhâ.eúî,çà äæìå çà äæì–ì õìBç äæïäézL,ì õìBç äæåïäézL.íéðL äæìå ãçà äæì–ì õìBç ãéçiäïäézL; ¦¦¥¨¤¨§¨¤¨¤¥¦§¥¤§¤¥¦§¥¤¨¤¤¨§¨¤§©¦©¨¦¥¦§¥¤

d.mewn lkn g`:øæîî åìéôàå.xac lkl eig`:åì àîèéìå åùøåéì.zixkpe dgtyäçôùá áéúëã ,ìéæà äøúá äãìå(à"ë úåîù)äéäú äéãìéå äùàä
áéúë úéøëðáå .äéðåãàì('æ íéøáã)åì ãìúù êðá úà êúá ìòá øéñé éë åðáì ïúú àì êúá ,øîà÷ éëä äðéî òîù ,øéñú éë áéúë àìãîå ,éøçàî êðá úà øéñé éë

:äðá àìà êðá éåø÷ úéøëðä ïî àáä ïáä ïéàù ,øãäî àì êðáì ç÷ú àì åúáà ìáà ,éøçàî êúá
e.yciw efi` rcei epi`e:äùà úåçà åæ øîéîì àëéà àãçå àãç ìëã íåùî ,ïäéúùá øåñàå.odizyl ulegéîåáéìå àãçì õìçéîå .åúîáé àéä åæéà òãé àìã

:åúùàë àéåäã åú÷å÷æ úåçàá òâô÷å åúîáé àéä åæ àì àîìéãã ,àì éîð àùéøá éîåáéå .äééçá ïðáøãî åì äøåñàå ,àéä åúöåìç úåçàã ,øùôà àì ,êãéàìel eid
.uleg cg` ,mipyàúò÷ôà êäã äöéìçã íåùî ,åú÷å÷æ úåçàá òâô àì ,àéä äúåçà íàå ,øéôù åúîáé åæ íàù ,íáéî äéðùì íáéì äöø íà éðùäå ,úçàì äìçú

:ä÷éæì.eqpke encw:ïéã úéáá åëìîðù íãå÷.mcin oze` oi`iven oi`íåáéì ñðëù ïåùàøäù àëôéà éåä éîð éàå .éáñð øéôù àðà ,øîà ãçå ãç ìëã íåùî
òøôîì äú÷éæ àò÷ô ,åúîáé àéäù äéðùä úà íáéå åéçà àáùîå ,àøåñéà ãáòã àåä àúòù àéää ,åú÷å÷æ úåçà ñðë:êãéàî

f.zeig` izy eycwiy mipy:íéøëð íäå.'ek odizyl uleg df:åú÷å÷æ úåçàá òâô ãçå ãç ìë àîìãã ,éîåáéì øåñà åäééðéî ãç ìëã íåùîuleg cigid
.odizyl,ïäéúùì äìçú õåìçé íáéì øåñàå ìéàåä êëéôì .äöåìç úåçà íåùî äöéìç øçàì àìå ,ä÷å÷æ úåçà íåùî äéðù ìù äöéìç íãå÷ àì ,íáéì åì øùôà éàù

`xephxa yexit

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ÌB˜Ó ÏkÓ Á‡ BÏ LiL ÈÓ,ממזר אפילו מבואר: בגמרא –˜˜BÊ ƒ∆∆»ƒ»»≈
הפסול, האח –ÂÈÁ‡ ˙L‡ בני�,‡˙ בלא שמת –ÌeaiÏאו – ∆≈∆»ƒ«ƒ

את ב� בתורת פוטר והוא שהואיל בגמרא, מבואר הטע� לחליצה.

ומת, אשה ונשא ממזר, ב� לו שהיה מי כגו� הייבו�, מ� אביו אשת

לפיכ� בעלה, ב� הממזר מחמת הייבו� מ� פטורה הריהי לו, ילדה ולא

אח כא� אי� שאפילו לייבו�, אחיו אשת את אח בתורת זוקק ג� הוא

במשנה כבר ששנינו כמו לחליצה, זקוקה הריהי בלבד, ממזר אותו אלא

c·¯הואÂÈÁ‡Âהקודמת, ÏÎÏ:מבואר בגמרא –el `nhile ,eyxeil ¿»ƒ¿»»»
שמת), זה לאחיו מיטמא הריהו ממזר, אח ולו כה� הוא שא� (כלומר

BÏ LiL ÈnÓ ıeÁ,אח –˙È¯Îp‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰ ÔÓשנולד – ƒƒ∆∆ƒ«ƒ¿»ƒ«»¿ƒ
נחשב הוא אי� זה שבכגו� הנכרית, מ� או הכנענית, השפחה מ� לאביו

כמותה וולדה ונכרית ששפחה לפי כלל. יב)כאחיו ג, קידושי� ,(משנה

עבד, הוא כנענית משפחה הבא שולד האב, אחר מתייחס הוא ואי�

בה ד):שנאמר כא, ולד(שמות וכ� לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה

שנאמר נכרי, הוא הנכרית מ� ד):הבא ז, בנ�(דברי� את יסיר "כי

הבא בנ� ואי� בנ�, קרוי מישראלית הבא בנ� ודרשו: – מאחרי"

בנה אלא בנ� קרוי א).מנכרית כג, יבמות ÏkÓ(גמרא Ôa BÏ LiL ÈÓƒ∆∆≈ƒ»
ÌB˜Ó,ממזר אפילו –Ìeai‰ ÔÓ ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙‡ ¯ËBt�ומ – »≈∆≈∆»ƒƒ«ƒ

למעלה; כבר שבארנו כמו מיתה,iÁÂ·החליצה, הפסול הב� –ÏÚ ¿«»«
B˙ÏÏ˜ ÏÚÂ B˙kÓאביו את מקלל או מכה כשהוא טו;– כא, (שמות «»¿«ƒ¿»

א�יז). אבל תשובה, האב שעשה בכגו� כא� שמדובר מבואר, בגמרא

מיתה עליו חייב אינו תשובה עשה ב).לא כב, ÏÎÏהואB�·e(יבמות ¿¿»
¯·c,באח לעיל שבארנו כמו לו, ולהיטמא ליורשו כגו� –ÈnÓ ıeÁ »»ƒƒ

BÏ LiL,�ב –‰ÁÙM‰ ÔÓ,הכנענית –˙È¯Îp‰ ÔÓe�הב שאי� – ∆∆ƒ«ƒ¿»ƒ«»¿ƒ
שבארנו כמו הנכרית, או השפחה אמו, אחרי אלא אחריו מתייחס

כלל. כבנו נחשב הוא ואי� למעלה, הטע�

ו ה נ ש מ ר ו א ב

˙BÈÁ‡ È˙MÓ ˙Á‡ LcwL ÈÓוכיוצא ובתה לאשה הדי� והוא – ƒ∆ƒ≈««ƒ¿≈¬»
לזו, זו דומות שה� אחיות, בשתי ביותר מצוי משנתנו שעני� אלא בה�,

Lc˜ Ô‰Ó BÊÈ‡ Ú„BÈ B�È‡Âשכל לפי בשתיה�, הוא אסור והרי – ¿≈≈«≈≈∆ƒ≈
אשתו, אחות ספק היא ואחת BÊÏאחת Ë‚Â BÊÏ Ëb Ô˙B��אי – ≈≈»¿≈»

שאחר אלא שקידש, זו את והכיר ידע הקידושי� בשעת א� לומר צור�

גט, צריכות וה� מספק, מקודשות ששתיה� קידש, מה� איזו שכח כ�

לשתי שאמר כגו� קידש, מה� איזו מעול� לו נודע לא אפילו אלא

שקידושי� ונמצא מה�, איזו פירש ולא לי", מקודשת מכ� "אחת האחיות:

לביאה מסורי� היו לא odn)אלו zg` lr `eaiy did xyt` i`y xnelk),

קידושי� שאפילו מספק, מקודשות שתיה� זה בכגו� א� מקו� מכל

הלכ� גט, להצריכ� ה� קידושי� לביאה מסורי� hbeשאינ� efl hb ozep

efl("טוב יו� "תוספות לה�Ó˙.(עיי� לית� שהספיק קוד� בני�, בלא – ≈
‡Á„גט, Á‡ BÏÂ,�לייבו לפניו ונפלו –Ô‰ÈzLÏ ıÏBÁשהרי – ¿»∆»≈ƒ¿≈∆

את לייב� כ� ואחר מה� לאחת ולחלו� יבמתו. היא איזו יודע אינו

האחרת ונמצאת יבמתו, היא לה שחל� אותה שמא אסור, האחרת

אחות מגזירת סופרי� מדברי אסורה חלוצה ואחות חלוצתו, אחות

אלא יבמתו היא אי� שמא מה�, אחת תחילה לייב� אסור כ� גרושה.

זקוקתו אחות משו� לו אסורה היא והרי dwewfdאחותה, ly dzeg`)

(meaiil el.(ג (במשנה כבר שבארנו כמו ,ÌÈ�L BÏ eÈ‰,�אחי שני – »¿«ƒ
ıÏBÁ „Á‡,לאחת תחילה –ÌaÈÓ „Á‡Âהאחרת את כ� אחר – ∆»≈¿∆»¿«≈

הרי היא, יבמתו אחות וא� טוב, הרי יבמתו, היא זו שא� ירצה, א�

אחות זו שאי� ונמצא ממנו, זיקתה ופקעה ליבמה אחיו חל� כבר

קוד�eÓ„˜eÒ�ÎÂזקוקתו. מה� אחת ייב� האחי� מ� אחד כל א� – »¿¿»¿
די�, בבית Ì„iÓשנמלכו ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡.�לגרש חייבי� שאינ� – ≈ƒƒƒ»»

שהרי שני, שייב� האח אותו של מידו מוציאי� שאי� לומר צור� אי�

עליו אסורה אינה אחותה, אלא יבמתו אינה זו א� שא� ייב�, כדי�

זיקתה, ממנו פקעה אחותה, את הראשו� שמשכנס זקוקתו, אחות משו�

זקוקתו, באחות פגע שמא חשש שיש ראשו�, שייב� זה אפילו אלא

כ� אחר וייב� אחיו שבא וכיו� ספק, אלא כא� ואי� הואיל מקו� מכל

מידו. א� מוציאי� אי� לפיכ� ממנו, זיקתה פקעה השנייה את

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈ�L,ומשה ראוב� כגו� קרובי�, שאינ� –˙BÈÁ‡ ÈzL eLcwL ¿«ƒ∆ƒ¿¿≈¬»
ורחל, לאה כגו� –BÊÈ‡ Ú„BÈ B�È‡ ‰ÊÂ ,Lc˜ BÊÈ‡ Ú„BÈ B�È‡ ‰Ê∆≈≈«≈ƒ≈¿∆≈≈«≈

Lc˜כל קידש מהאחיות איזו יודעי� אינ� משה ולא ראוב� לא – ƒ≈
מה�, ‚ÔÈhאחד È�L Ô˙B� ‰Êללאה אחד גיטי�, שני נות� ראוב� – ∆≈¿≈ƒƒ

לרחל, ‚ÔÈhואחד È�L Ô˙B� ‰ÊÂאחד גיטי�, שני נות� ומשה – ¿∆≈¿≈ƒƒ

izdw - zex`ean zeipyn
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úçàì õìBç äæ ìL åéçàå;äæ ìL Búöeìç íaéî äæ ìL åéçà,äæ ìL Búöeìç íaéî äæ ìL åéçàå.eöìçå íéðL eîã÷ §¨¦¤¤¥§©©¨¦¤¤§©¥£¨¤¤§¨¦¤¤§©¥£¨¤¤¨§§©¦§¨§

–íéðMä eîaéé àG,íaéî ãçàå õìBç ãçà àlà.eñðëå eîã÷–íãiî ïéàéöBî ïéà. §©§©§©¦¤¨¤¨¥§¤¨§©¥¨§§¨§¥¦¦¦¨¨
çíaéì ìBãba äåöî;ïèwä íã÷ íàå–äëæ.äøøçzLðå äçôMä ìò ïòèpä,äøibúðå úéøëpä ìò Bà–äæ éøä ¦§¨©¨§©¥§¦¨©©¨¨¨¨©¦§¨©©¦§¨§¦§©§§¨©©¨§¦§¦§©§¨£¥¤

ñðëé àG.ñðk íàå–Bãiî ïéàéöBî ïéà.Léà úLà ìò ïòèpä,Bãé úçzî äeàéöBäå,ñðkL ét ìò óà–àéöBé. ¦§Ÿ§¦¨©¥¦¦¦¨©¦§¨©¥¤¦§¦¨¦©©¨©©¦¤¨©¦

:÷åùì äîáé øåñéàî åúîáé àéäù äúåà àéöåäì éãë.uleg cg` mipyde,àéä åúîáé éà ,êùôð äîî éðùì äúåçà éøúùúå ,åúîáé åæ íà åéçàî ä÷éæ éòå÷ôàì
:åéçà úöéìçá äéðéî äîáéä ú÷éæ äò÷ô àä àéä äúåçà éàå ,øéôù.df ly ezvelg maiin df ly eig`àì åéçà éøäù ,áéñð øéôù åúîáé åæ íà ,êùôð äîî

àéäù äúåçà úà åéçà õìç éøäù ,àëéì ä÷å÷æ úåçà íåùî éàã ,àéä äéøëð ,áéñð øéôù àéä åúîáé åàì éàå .íåìë äðéàå åúîáé äúéä àìù äúåçàì àìà åæì õìç
:äìòá éçàî åæ äöìç éøä ,÷åùì äîáé íåùî éàå .ä÷éæ äò÷ôå åúîáé.oig` ipy encw:åúîáé àéä åæéà éòãé àìã íåùî ïäéúùì åöìçå ãçà ìù.enaii `l

:åú÷å÷æ úåçà àéä åæ øîéîì äéì úéà áéñðã àî÷ã íåùî ,åæ úà äæå åæ úà äæ íéøçàä íéçà éðùuleg cg` `l`:úçàì ,äìçú.main cg`eäîî ,äéðùì
:äìòá éçàî äöìç éøäù ,éåä àì ÷åùì äîáéå .åúîáéì åéçà õìç éøäù ,òâô àì ä÷å÷æ úåçàá ,åàì éàå ,øéôù àéä åúîáé éà ,êùôð.encw m`eíéðåøçà 'á åìà

øîéîì àëéàå ,äðåùàø éàåùéðá ä÷å÷æ úåçà øåñéà ÷ôñ àìà ïàë ïéà éøäù ,úéùéøôãë ,ïãéî ïéàéöåî ïéà ,ã"áá êìîéì åàá àìå íéøçàä íéðù úöéìç øçà åñðëå
éä åúîáé áéñðã àî÷åéçàî äú÷éæ äò÷ô íáéå éðù àáù ïåéë ,ä÷å÷æ úåçàá òâô àî÷å àëôéà àáéñðéà éåä éîð éàå ,äéøëð áéñð øéôù éîð àøúáå ,áéñð øéôùå à

:ãáò ãáòã àøåñéàå ,åúùà åì äøúåäå
g.mail lecba devnøåëáä íå÷é .úéðåìéàì èøô ,ãìéì äéåàø àäú äîáé äúåàå ,ãìú øùà .øåëá àäé íáéîä ,øåëáä äéäå äîáéå äùàì åì äç÷ìå ïðéùøãã

:åîò åéçà å÷ìçé àìå ,åúåà ìåçðì åéçà íù ìò íáéä.yi` zy` lr orhpd:ùéà úùà ìò ãåùçä.de`ivede,åéìò äøñàù äæ ìéáùá ,äìòá úçúî ã"á

`xephxa yexit

ספק שהיא לפי מה�, אחת בכל אסורי� ששניה� לרחל, ואחד ללאה

אשתו. בני�,e˙Óאחות בלא ומשה, ראוב� –Á‡ ‰ÊÏ�לראוב – ≈»∆»
שמעו�, ‡Áאח, ‰ÊÏÂ,�אהר אח, ולמשה –Ô‰ÈzLÏ ıÏBÁ ‰Ê– ¿»∆»∆≈ƒ¿≈∆

ולרחל, ללאה חול� Ô‰ÈzLÏשמעו� ıÏBÁ ‰ÊÂללאה חול� ואהר� – ¿∆≈ƒ¿≈∆
מה� אחד לכל ואסור יבמתו, מה� איזו יודע מה� אחד שאי� ולרחל,

הקודמת. במשנה שבארנו כמו זקוקתו, באחות יפגע שמא ∆«ÊÏ‰לייב�,
„Á‡,�שמעו אחד, אח לראוב� –ÌÈ�L ‰ÊÏÂ,�אחי שני ולמשה – ∆»¿»∆¿«ƒ

ואלעזר, שמעו�,‰ÈÁi„אהר� –Ô‰ÈzLÏ ıÏBÁלו אפשר שאי – «»ƒ≈ƒ¿≈∆
היא והרי אחותה, אלא יבמתו היא אי� שמא אחת, תחילה לייב�

לאחת תחילה לחלו� לו אפשר ואי זקוקתו. אחות משו� לו אסורה

ונמצאת היא, יבמתו לה שחל� זו שמא האחרת, את לייב� כ� ואחר

לשתיה�, הוא חול� לפיכ� חלוצתו; אחות משו� לו אסורה השנייה

לשוק, יבמה מאיסור יבמתו שהיא זו את להוציא –ÌÈ�M‰Âכדי ¿«¿«ƒ
ואלעזר, ıÏBÁאהר� „Á‡זיקתה להפקיע כדי מה�, לאחת תחילה – ∆»≈

יבמתו, זו א� ÌaÈÓמאחיו „Á‡Â.ירצה א� האחרת את כ� אחר – ¿∆»¿«≈
זיקת פקעה הרי היא, יבמתו אחות וא� טוב; הרי יבמתו, היא זו שא�

זקוקתו. אחות היא שאי� ונמצא אחיו, בחליצת ממנו –˜„eÓיבמתו »¿
ואלעזר, אהר� האחי�, חל�eÒ�ÎÂשני ששמעו� לאחר אות�, – ¿»¿

די�, בבית שנמלכו קוד� מה� אחת ייב� מה� אחד שכל ≈‡ÔÈלשתיה�,
Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ.הקודמת במשנה הטע� שבארנו כמו –ÌÈ�L ‰ÊÏ ƒƒƒ»»»∆¿«ƒ

שמעו� אחי�, שני לראוב� היו ÌÈ�Lולוי,– ‰ÊÏÂשני ולמשה – ¿»∆¿«ƒ
ואלעזר, אהר� Ê‰אחי�, ÏL ÂÈÁ‡,�שמעו כגו� ראוב�, של –ıÏBÁ »ƒ∆∆≈

˙Á‡Ï,ללאה כגו� –‰Ê ÏL ÂÈÁ‡Â,�אהר כגו� משה, של –ıÏBÁ ¿««¿»ƒ∆∆≈
˙Á‡Ï�כ ואחר לרחל; –‰Ê ÏL ÂÈÁ‡,לוי היינו שמעו�, של – ¿««»ƒ∆∆

‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓיבמתו היא שא� רחל; את היינו אהר�, של – ¿«≈¬»∆∆
יבמתו, היתה שלא ללאה אלא לרחל חל� לא אחיו שמעו� שהרי מוטב,

אהר�, לה חל� כבר הרי יבמתו, אינה רחל וא� כלו�. חליצתו ואי�

משו� לו אסורה אינה וא� העול�. לכל ומותרת המת, בעלה אחי

שהיא לאה, לאחותה חל� כבר אחיו שמעו� שהרי זקוקתו, אחות

ממנו; זיקתה ופקעה Ê‰יבמתו, ÏL ÂÈÁ‡Â,אלעזר היינו אהר�, של – ¿»ƒ∆∆
‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓשבארנו כמו לאה, את היינו שמעו�, של – ¿«≈¬»∆∆

ורחל. בלוי ÌÈ�Lהטע� eÓ„˜�האחי כגו� אחד, של האחי� שני – »¿¿«ƒ
ולוי, שמעו� ראוב�, לשתיה�,eˆÏÁÂשל –ÌÈ�M‰ eÓaÈÈ ‡G– ¿»¿¿«¿«¿«ƒ

באחות הראשו� יפגע שמא ואלעזר, אהר� משה, של האחי� שני

ıÏBÁזקוקתו, „Á‡ ‡l‡,לאחת תחילה –ÌaÈÓ „Á‡Âאחר – ∆»∆»≈¿∆»¿«≈

יחלו� שאהר� כגו� האחרת, את אלעזרכ� יכול כ� ואחר ללאה, תחילה

יבמת� היא רחל וא� טוב, הרי יבמתו, היא רחל שא� רחל, את לייב�

אחי לרחל חל� כבר הרי יבמתו, היא לאה ואחותה ולוי, שמעו� של

רחל ואי� ללאה, כבר חל� אחיו ואהר� העול�, לכל והותרה בעלה,

לכנסה. לאלעזר מותר הלכ� זקוקתו, ואלעזר,˜„eÓאחות אהר� – »¿
eÒ�ÎÂבאו ולא לה�, חלצו ולוי ששמעו� לאחר ורחל, לאה את – ¿»¿

די�, בבית Ì„iÓלימל� ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡,הקודמת במשנה שבארנו כמו – ≈ƒƒƒ»»
והרי ראשו�, שייב� במי זקוקה אחות איסור ספק אלא כא� שאי�

שחלצה יבמה כנס הוא א� והשני כדי�, יבמתו את כנס שהראשו� אפשר

שייב� שזה ונמצא להיפ�, היה א� וא� העול�. לכל והותרה כבר

מאחיו זיקתה פקעה וייב�, שני שבא כיו� זקוקתו, באחות פגע ראשו�

עשה שעשה ואיסור אשתו, לו ברטנורא)והותרה אי�(רש"י; הלכ� ,

לגרש�. אות� מחייבי�

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ÌaÈÏ ÏB„ba ‰ÂˆÓ,�אחדי אחי� לו והיו בני� בלא שמת מי – ƒ¿»«»¿«≈
שנאמר לאשתו, לחלו� או לייב� בשני� הגדול האח על (דברי�מצוה

ו): clz",כה, xy` xekad dide",מדבר הפסוק שאי� השמועה, מפי ולמדו

בגדול כלומר שבאחי�, בבכור אלא היבמה, שתלד בבכור כמשמעו,

והוא המייב�, יהיה שהוא אמ�, שילדה `eigשבאחי�, my lr mewi"

,"znd.עמו אחיו יחלקו ולא נחלתו, את לנחול ˜„Ìהיינו Ì‡Â– ¿ƒ»«
בשני�,‰ÔËwלייב�, הקט� האח –‰ÎÊייב בפרשת שנאמר ו�– «»»»»

ה): כה, ecgi"(דברי� mig` eayi ik"להיות לזה זה ישיבת� הוקשה –

לייבו�. ‰ÁÙM‰שווי� ÏÚ ÔÚËp‰,לעז דברי עליו שטענו מי – «ƒ¿»««ƒ¿»
השפחה, על שבא שחשדוהו, יצאהÁzL�Â¯¯‰כלומר מכ� ולאחר – ¿ƒ¿«¿¿»

‰È¯Îp˙לחירות, ÏÚ B‡,הנכרית על שבא שחשדוהו –‰¯ib˙�Â– ««»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
מכ�, Ò�ÎÈלאחר ‡G ‰Ê È¯‰:הבריות יאמרו שלא ישאנה, לא – ¬≈∆ƒ¿…

שחשדוהו מה היה וכתוב(רש"י)אמת כד):, ד, עקשות(משלי ממ� "הסר

שלא יאמרו שלא הטע�, מבארי� יש ממ�". הרחק שפתיי� ולזות פה,

זנות לש� אלא כנס לא הוא וא� זה, של זנותו מחמת אלא נתגיירה

רמב"�). Ò�k(המאירי; Ì‡Â,אותה –B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡�אי – ¿ƒ»«≈ƒƒƒ»
עליו אסורה אינה אמת, הוא החשד שאפילו לגרשה, אותו מחייבי�

יוס�"). "נימוקי ‡LÈ(עיי� ˙L‡ ÏÚ ÔÚËp‰שבא שחשדוהו מי – «ƒ¿»«≈∆ƒ
איש, אשת B„Èעל ˙ÁzÓ ‰e‡ÈˆB‰Âיד מתחת היינו האיש, של – ¿ƒ»ƒ««»

עליה הנטע� זה והל� זה, חשד מחמת לגרשה די� בית שחייבו בעלה,

izdw - zex`ean zeipyn
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:åú÷å÷æ úåçà àéä åæ øîéîì äéì úéà áéñðã àî÷ã íåùî ,åæ úà äæå åæ úà äæ íéøçàä íéçà éðùuleg cg` `l`:úçàì ,äìçú.main cg`eäîî ,äéðùì
:äìòá éçàî äöìç éøäù ,éåä àì ÷åùì äîáéå .åúîáéì åéçà õìç éøäù ,òâô àì ä÷å÷æ úåçàá ,åàì éàå ,øéôù àéä åúîáé éà ,êùôð.encw m`eíéðåøçà 'á åìà

øîéîì àëéàå ,äðåùàø éàåùéðá ä÷å÷æ úåçà øåñéà ÷ôñ àìà ïàë ïéà éøäù ,úéùéøôãë ,ïãéî ïéàéöåî ïéà ,ã"áá êìîéì åàá àìå íéøçàä íéðù úöéìç øçà åñðëå
éä åúîáé áéñðã àî÷åéçàî äú÷éæ äò÷ô íáéå éðù àáù ïåéë ,ä÷å÷æ úåçàá òâô àî÷å àëôéà àáéñðéà éåä éîð éàå ,äéøëð áéñð øéôù éîð àøúáå ,áéñð øéôùå à

:ãáò ãáòã àøåñéàå ,åúùà åì äøúåäå
g.mail lecba devnøåëáä íå÷é .úéðåìéàì èøô ,ãìéì äéåàø àäú äîáé äúåàå ,ãìú øùà .øåëá àäé íáéîä ,øåëáä äéäå äîáéå äùàì åì äç÷ìå ïðéùøãã

:åîò åéçà å÷ìçé àìå ,åúåà ìåçðì åéçà íù ìò íáéä.yi` zy` lr orhpd:ùéà úùà ìò ãåùçä.de`ivede,åéìò äøñàù äæ ìéáùá ,äìòá úçúî ã"á

`xephxa yexit

ספק שהיא לפי מה�, אחת בכל אסורי� ששניה� לרחל, ואחד ללאה

אשתו. בני�,e˙Óאחות בלא ומשה, ראוב� –Á‡ ‰ÊÏ�לראוב – ≈»∆»
שמעו�, ‡Áאח, ‰ÊÏÂ,�אהר אח, ולמשה –Ô‰ÈzLÏ ıÏBÁ ‰Ê– ¿»∆»∆≈ƒ¿≈∆

ולרחל, ללאה חול� Ô‰ÈzLÏשמעו� ıÏBÁ ‰ÊÂללאה חול� ואהר� – ¿∆≈ƒ¿≈∆
מה� אחד לכל ואסור יבמתו, מה� איזו יודע מה� אחד שאי� ולרחל,

הקודמת. במשנה שבארנו כמו זקוקתו, באחות יפגע שמא ∆«ÊÏ‰לייב�,
„Á‡,�שמעו אחד, אח לראוב� –ÌÈ�L ‰ÊÏÂ,�אחי שני ולמשה – ∆»¿»∆¿«ƒ

ואלעזר, שמעו�,‰ÈÁi„אהר� –Ô‰ÈzLÏ ıÏBÁלו אפשר שאי – «»ƒ≈ƒ¿≈∆
היא והרי אחותה, אלא יבמתו היא אי� שמא אחת, תחילה לייב�

לאחת תחילה לחלו� לו אפשר ואי זקוקתו. אחות משו� לו אסורה

ונמצאת היא, יבמתו לה שחל� זו שמא האחרת, את לייב� כ� ואחר

לשתיה�, הוא חול� לפיכ� חלוצתו; אחות משו� לו אסורה השנייה

לשוק, יבמה מאיסור יבמתו שהיא זו את להוציא –ÌÈ�M‰Âכדי ¿«¿«ƒ
ואלעזר, ıÏBÁאהר� „Á‡זיקתה להפקיע כדי מה�, לאחת תחילה – ∆»≈

יבמתו, זו א� ÌaÈÓמאחיו „Á‡Â.ירצה א� האחרת את כ� אחר – ¿∆»¿«≈
זיקת פקעה הרי היא, יבמתו אחות וא� טוב; הרי יבמתו, היא זו שא�

זקוקתו. אחות היא שאי� ונמצא אחיו, בחליצת ממנו –˜„eÓיבמתו »¿
ואלעזר, אהר� האחי�, חל�eÒ�ÎÂשני ששמעו� לאחר אות�, – ¿»¿

די�, בבית שנמלכו קוד� מה� אחת ייב� מה� אחד שכל ≈‡ÔÈלשתיה�,
Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ.הקודמת במשנה הטע� שבארנו כמו –ÌÈ�L ‰ÊÏ ƒƒƒ»»»∆¿«ƒ

שמעו� אחי�, שני לראוב� היו ÌÈ�Lולוי,– ‰ÊÏÂשני ולמשה – ¿»∆¿«ƒ
ואלעזר, אהר� Ê‰אחי�, ÏL ÂÈÁ‡,�שמעו כגו� ראוב�, של –ıÏBÁ »ƒ∆∆≈

˙Á‡Ï,ללאה כגו� –‰Ê ÏL ÂÈÁ‡Â,�אהר כגו� משה, של –ıÏBÁ ¿««¿»ƒ∆∆≈
˙Á‡Ï�כ ואחר לרחל; –‰Ê ÏL ÂÈÁ‡,לוי היינו שמעו�, של – ¿««»ƒ∆∆

‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓיבמתו היא שא� רחל; את היינו אהר�, של – ¿«≈¬»∆∆
יבמתו, היתה שלא ללאה אלא לרחל חל� לא אחיו שמעו� שהרי מוטב,

אהר�, לה חל� כבר הרי יבמתו, אינה רחל וא� כלו�. חליצתו ואי�

משו� לו אסורה אינה וא� העול�. לכל ומותרת המת, בעלה אחי

שהיא לאה, לאחותה חל� כבר אחיו שמעו� שהרי זקוקתו, אחות

ממנו; זיקתה ופקעה Ê‰יבמתו, ÏL ÂÈÁ‡Â,אלעזר היינו אהר�, של – ¿»ƒ∆∆
‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓשבארנו כמו לאה, את היינו שמעו�, של – ¿«≈¬»∆∆

ורחל. בלוי ÌÈ�Lהטע� eÓ„˜�האחי כגו� אחד, של האחי� שני – »¿¿«ƒ
ולוי, שמעו� ראוב�, לשתיה�,eˆÏÁÂשל –ÌÈ�M‰ eÓaÈÈ ‡G– ¿»¿¿«¿«¿«ƒ

באחות הראשו� יפגע שמא ואלעזר, אהר� משה, של האחי� שני

ıÏBÁזקוקתו, „Á‡ ‡l‡,לאחת תחילה –ÌaÈÓ „Á‡Âאחר – ∆»∆»≈¿∆»¿«≈

יחלו� שאהר� כגו� האחרת, את אלעזרכ� יכול כ� ואחר ללאה, תחילה

יבמת� היא רחל וא� טוב, הרי יבמתו, היא רחל שא� רחל, את לייב�

אחי לרחל חל� כבר הרי יבמתו, היא לאה ואחותה ולוי, שמעו� של

רחל ואי� ללאה, כבר חל� אחיו ואהר� העול�, לכל והותרה בעלה,

לכנסה. לאלעזר מותר הלכ� זקוקתו, ואלעזר,˜„eÓאחות אהר� – »¿
eÒ�ÎÂבאו ולא לה�, חלצו ולוי ששמעו� לאחר ורחל, לאה את – ¿»¿

די�, בבית Ì„iÓלימל� ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡,הקודמת במשנה שבארנו כמו – ≈ƒƒƒ»»
והרי ראשו�, שייב� במי זקוקה אחות איסור ספק אלא כא� שאי�

שחלצה יבמה כנס הוא א� והשני כדי�, יבמתו את כנס שהראשו� אפשר

שייב� שזה ונמצא להיפ�, היה א� וא� העול�. לכל והותרה כבר

מאחיו זיקתה פקעה וייב�, שני שבא כיו� זקוקתו, באחות פגע ראשו�

עשה שעשה ואיסור אשתו, לו ברטנורא)והותרה אי�(רש"י; הלכ� ,

לגרש�. אות� מחייבי�

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ÌaÈÏ ÏB„ba ‰ÂˆÓ,�אחדי אחי� לו והיו בני� בלא שמת מי – ƒ¿»«»¿«≈
שנאמר לאשתו, לחלו� או לייב� בשני� הגדול האח על (דברי�מצוה

ו): clz",כה, xy` xekad dide",מדבר הפסוק שאי� השמועה, מפי ולמדו

בגדול כלומר שבאחי�, בבכור אלא היבמה, שתלד בבכור כמשמעו,

והוא המייב�, יהיה שהוא אמ�, שילדה `eigשבאחי�, my lr mewi"

,"znd.עמו אחיו יחלקו ולא נחלתו, את לנחול ˜„Ìהיינו Ì‡Â– ¿ƒ»«
בשני�,‰ÔËwלייב�, הקט� האח –‰ÎÊייב בפרשת שנאמר ו�– «»»»»

ה): כה, ecgi"(דברי� mig` eayi ik"להיות לזה זה ישיבת� הוקשה –

לייבו�. ‰ÁÙM‰שווי� ÏÚ ÔÚËp‰,לעז דברי עליו שטענו מי – «ƒ¿»««ƒ¿»
השפחה, על שבא שחשדוהו, יצאהÁzL�Â¯¯‰כלומר מכ� ולאחר – ¿ƒ¿«¿¿»

‰È¯Îp˙לחירות, ÏÚ B‡,הנכרית על שבא שחשדוהו –‰¯ib˙�Â– ««»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
מכ�, Ò�ÎÈלאחר ‡G ‰Ê È¯‰:הבריות יאמרו שלא ישאנה, לא – ¬≈∆ƒ¿…

שחשדוהו מה היה וכתוב(רש"י)אמת כד):, ד, עקשות(משלי ממ� "הסר

שלא יאמרו שלא הטע�, מבארי� יש ממ�". הרחק שפתיי� ולזות פה,

זנות לש� אלא כנס לא הוא וא� זה, של זנותו מחמת אלא נתגיירה

רמב"�). Ò�k(המאירי; Ì‡Â,אותה –B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡�אי – ¿ƒ»«≈ƒƒƒ»
עליו אסורה אינה אמת, הוא החשד שאפילו לגרשה, אותו מחייבי�

יוס�"). "נימוקי ‡LÈ(עיי� ˙L‡ ÏÚ ÔÚËp‰שבא שחשדוהו מי – «ƒ¿»«≈∆ƒ
איש, אשת B„Èעל ˙ÁzÓ ‰e‡ÈˆB‰Âיד מתחת היינו האיש, של – ¿ƒ»ƒ««»

עליה הנטע� זה והל� זה, חשד מחמת לגרשה די� בית שחייבו בעלה,

izdw - zex`ean zeipyn



iקמח dpyn ipy wxt zenai zkqn

èíiä úðéãnî èb àéánä,øîàå:ízçð éðôáe ázëð éðôa–BzLà úà àOé àG.úî,åézâøä,eäeðâøä–àOé àG ©¥¦¥¦§¦©©¨§¨©§¨©¦§©§¨©¤§©¦¨¤¦§¥£©§¦£©§¦¨
BzLà úà.äãeäé éaøøîBà:åézâøä–BzLà àNpz àG;eäeðâøä–BzLà àNpz. ¤¦§©¦§¨¥£©§¦¦¨¥¦§£©§¦¨¥¦§

édìòa ìò øãða äMàä úà øñàL íëçä–äpàOé àG äæ éøä.äðàî,åéðôa äöìçL Bà–äpàOé,àeäL éðtî ¤¨¨¤¨©¤¨¦¨§¤¤©©£¨£¥¤¦¨¤¨¥£¨¤¨§¨§¨¨¦¨¤¨¦§¥¤
ïéc úéa.eúîå íéLð íäì eéäL ïlëå–íäì àNpì úBøzî.L Bà eLøbúðå íéøçàì eàOpL ïlëåeðîìàúp–úBøzî ¥¦§ª¨¤¨¨¤¨¦¨¥ª¨¦¨¥¨¤§ª¨¤¦§©£¥¦§¦§¨§¤¦§©§§ª¨

ïäì àNpì.íäéðáì úBøzî ïlëå,ïäéçàì Bà. ¦¨¥¨¤§ª¨ª¨¦§¥¤©£¥¤

:äàùðå äæ êìäå.`iveiúùà ìò ïòèðä à÷åãå .ìòåáì ãçàå ìòáì ãçà ,íéîòô 'á äàîèð äàîèðî ïðéùøããë ,ìòáì äøåñàù åîë åì éîð äøåñà àúééøåàãîã
ñðåà éáâ ïçëùàãë ,ñåðëì äåöîã äàøð ,äéåðôä ìò ïòèð ìáà ,ùéà(á"ë íéøáã):äùàì äéäú åìå

h.mid zpicnn hb `iand:åîéé÷ì ïééåöî íéãò ïéàù øîìå ,äîùì ïéàé÷á ïéàù íåùî øîì ,ïéèéâá ùøåôî àîòèå .íúçð éðôáå áúëð éðôá øîàéù êéøö`l
.ezy` z` `yi:ïðéëîñ äéøåáãàã íåùî.'eke eizbxd znìáà .äéìò ø÷ù úåãò ãéòäå äá ïúð åéðéò àîù ,íéúôù úåæì àëéà ,úàùéð åúåãò ìòå ìéàåä

:ãçà ãòá úàùéð äùàã ,øçàì àùðú.ezy` `ypz `l eizbxd xne` i"xïéàå .ãò òùø úùú ìà äøîà äøåúäå òùø àåäù éðôî ,øçàì åìéôà åúåãòá
äøîà éë åìéôà êëìäå .åâøä àåäù øîàã éàîá äéì ïðéðîéäî àì ìáà ,âøäðù äéì ïðéðîéäîå .åîöò ìöà áåø÷ íãàã ,òùø åîöò íéùî íãà ïéà ì"éé÷ã .é"øë äëì

:åúùà àùðú åéúâøä.ezy` `ypz edepbxd:åéúâøä àì éðà ìáà åéâøåä íò éúééä éðà øîåàá ,àøîâá ùøåôî
i.xcpa:äèøçì çúô àöî àìå äì øéúäì íëçì úàáå ,äì øôä àìå äìòáî äàðä äøãðù.dp`yi `l:ãùç íåùî.oic zia `edyäöéìç åà ïåàéî ,øîåìë

:äçîåî ãéçéá íéøãð øúéä ìáà .éãéùç àì äùìùå íéðùá íéðåàéîå äöéìç ì"éé÷ã íåùî ,éãéçéá äæ íëç äùò àì.olekeäùàä ìò ãéòîäå èâ àéáîäå íëçä
,ñåðëé àì åäá ïðúã ,äàéùäìmiyp odl did m`,äùòî úòùáezne,ë"çàmdl `ypdl zexzen:ãùç àëéì àúùäã.oleke:åììä íéùðäe`yipy

.mixg`l:íééðùä íéìòáä åúîå ,äìòá úîù ãòä ãéòäùë åà íëçä äøñàùë.`ypil zexzen:èâ àéáîìå ãòìå íëçì.odig`le mdipal zexzen oleke
ïòèðäî õåç ,àéöåî åðéà ñðë íà ,ñåðëé àì ïðéøîàã éðä ìëå .åéçà ìéáùá åà åðá ìéáùá àèåç íãà ïéàã ,íãáì íäì àìà úåøåñà ïðéàå .ïúåà íéøéúîä åìà ìù
úøâåç àéäå àöåé íãà åàøù ïåâë ,ãáìá øòåëî øáã éãò åàá íäå .àéöåé ñðë íà åìéôà ,äøåøá äéàøå íéãòá äìòá úçúî ïéã úéá äåàéöåä íàù ùéà ,úùà ìò

`xephxa yexit

Ò�kLונשאה, Èt ÏÚ Û‡,אותה –‡ÈˆBÈ�שא לגרשה, חייב – ««ƒ∆»«ƒ
שהמזנה התורה, מ� היא אסורה לו ג� הרי עמו, בעלה,זינתה תחת

לבועל אסורה כ� לבעל אסורה שהיא א)כש� ה, סוטה .(משנה

ט ה נ ש מ ר ו א ב

Ëb ‡È·n‰,לאשתו הבעל ששלח –Ìi‰ ˙�È„nÓרחוקה ממדינה – «≈ƒ≈ƒ¿ƒ««»
לאר�, �ÌzÁשבחו� È�Ù·e ·zÎ� È�Ùa :¯Ó‡Â�גיטי) שנו שכ� – ¿»«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«

א): mzgp"א, iptae azkp ipta :xn`iy jixv mid zpicnn hb `iand"

הגט נכתב בפני הגט: מסירת קוד� הדי� בבית לומר צרי� (השליח

כ�: על בגמרא נאמרו טעמי� ושני העדי�); עליו חתמו "daxובפני

"dnyl oi`iwa oi`y itl :xn`,בהלכה בקיאי� הי� מדינת בני שאי� –

חכמי�, תיקנו לפיכ� המתגרשת. האשה לש� הגט את לכתוב שצרי�

א� בירור לידי יביא וזה נחת�", ובפני נכתב "בפני השליח: שיאמר

ונחת� שנכתב הוא מעיד זו שבאמירתו או כדינו, ונחת� נכתב הגט

לשמה. eniiwl"הגט oiievn micr oi`y itl :xn` `ax"שלדעת כלומר –

ממדינת הבעל יבוא שמא חוששי� אלא בגט, לפסול חוששי� אי� רבא

לקיי� שיש זה בכגו� היא והלכה מזויי�, שהוא הגט על ויערער הי�

אחרי� או הגט, על החתומי� העדי� שא� דהיינו בחותמיו, הגט את

הגט הרי החתימות, של זהות� את מאשרי� חתימותיה�, את המכירי�

הי�, ממדינת שהובא בגט אבל ערעור; אינו הבעל של וערעורו קיי�.

שבגט. העדי� חתימות את שיקיימו ישראל, באר� מצויי� עדי� אי�

לפיכ� גיטה. את לקיי� לאשה תקנה תהא לא ויערער הבעל יבוא וא�

והאמינוהו נחת�". ובפני נכתב "בפני השליח: שיאמר חכמי� תיקנו

זהו לערער. יכול הבעל אי� ושוב הגט, את המקיימי� עדי� כשני

במשנתנו: mzgp,ששנינו iptae azkp ipta :xn`e mid zpicnn hb `iand

BzL‡ ˙‡ ‡OÈ ‡G,דיבורו על וסומכי� שהואיל המגרש, של – ƒ»∆ƒ¿
לישאנה. שיוכל כדי שקר עדות שהעיד בו מיÓ˙יחשדו כלומר – ≈

שאמר: או שמת, אד� על ואחרי�‰¯‚�e‰eאו‰¯‚ÂÈz,שהעיד אני – ¬«¿ƒ¬«¿
אשה שמשיאי� להינשא, מותרת אד� אותו של אשתו זה שבכגו� עמי,

ז), טז, (כלהל� אחד עד פי ‡BzLעל ˙‡ ‡OÈ ‡Gלעד אסור – ƒ»∆ƒ¿
פי על נישאת והיא שהואיל לעיל, שבארנו מהטע� אשתו, את לישא

שיישאנה. כדי שקר עדות שהעיד יאמרו שמא חוששי� Èa«̄ƒעדותו,
ÂÈz‚¯‰ :¯ÓB‡ ‰„e‰È,"הרגתיו" העד: אמר א� –‡Npz ‡G ¿»≈¬«¿ƒƒ»≈

BzL‡שנאמר להעיד, ראוי ואינו רשע שהוא מפני לאחר, אפילו – ƒ¿
א): כג, אל(שמות ודרשו: חמס", עד להיות רשע ע� יד� תשת "אל

עד; רשע מלשונו‰¯‚�e‰eתשת שמשמע "הרגנוהו", אמר: א� אבל – ¬«¿
הרגתיו, לא אני אבל הורגיו, ע� הייתי ‡BzLזו: ‡Npzמותרת – ƒ»≈ƒ¿

בר�, להינשא. עדותו פי על id`,היא dklddעצמו משי� אד� שאי�

מפלגי� "הרגתיו", שאמר מי ומכא� עצמו, אצל קרוב שאד� לפי רשע,

לנו נאמנה אבל הרגו, שהוא שאמר מה על נאמ� אינו שאמנ� עדותו,

אשתו. תינשא "הרגתיו", אמר אפילו הלכ� שנהרג; עדותו

י ה נ ש מ ר ו א ב

dÏÚa ÏÚ ¯„�a ‰M‡‰ ˙‡ ¯Ò‡L ÌÎÁ‰הנאה האשה שנדרה – ∆»»∆»«∆»ƒ»¿∆∆««¬»
מצא ולא נדרה, את לה להתיר לחכ� ובאה לה, הפר ולא מבעלה,

מבעלה, ונתגרשה לה, להתירו p‡OÈ‰פתח ‡G ‰Ê È¯‰שמא – ¬≈∆ƒ»∆»
שיישאנה. כדי בעלה על ואסרה נדרה את לה התיר שלא יחשדוהו,

ÂÈ�Ùa ‰ˆÏÁL B‡ ,‰�‡Óאחיה או אמה שהשיאוה יתומה קטנה – ≈¬»∆»¿»¿»»
בפניו, שחלצה יבמה או החכ�, בפני בבעלה מיאנה –p‡OÈ‰והיא ƒ»∆»

לאשה, אותה לקחת לחכ� ÔÈcמותר ˙Èa ‡e‰L È�tÓ�שהחכ – ƒ¿≈∆≈ƒ
הוא די� בית יחיד(המאירי)בכלל בפני נעשי� והחליצה המיאו� שאי� ,

סוברי� שיש פי על וא� חשוד. הדי� בית ואי� די�, בית בפני אלא

שניי� שאי� חשודי�, אינ� שניי� ג� מקו� מכל בשניי�, נעשה שמיאו�

אחד בשביל לחטוא טוב")מצויי� יו� "תוספות ועיי� אבל(ירושלמי; ;

מומחה. ביחיד נדרי� והמעידÔlÎÂהיתר הי� ממדינת גט המביא – ¿À»
האשה את שאסר והחכ� הקודמת), במשנה (ששנינו בעלה שמת לאשה

במשנתנו), (ששנינו �ÌÈLבנדר Ì‰Ï eÈ‰Lהבאת בשעת השליח – ∆»»∆»ƒ
הוראתו, בשעת והחכ� עדותו, בשעת והעד אחרe˙ÓÂהגט, נשיה� – »≈

Ì‰Ïכ�, ‡NpÏ ˙B¯zÓ�ומ נשואי�, היו המעשה בשעת שהרי – À»ƒ»≈»∆
נשי� שתי לישא שמותר פי על וא� זו. את לישא נתכוונו לא הסת�

בכ� רגילי� היו לא מקו� מכל ישראל").ויותר, כלÔlÎÂ("תפארת – ¿À»
לשליח היינו החשודי�, לאות� להינשא לה� שאסור הללו הנשי�

שאסרה ולחכ� בעלה, מות על לה שהעיד ולעד הגט, את לה שהביא

בנדר, בעלה b˙�Âעל ÌÈ¯Á‡Ï e‡OpLe�ÓÏ‡˙pL B‡ eL¯– ∆ƒ¿«¬≈ƒ¿ƒ¿»¿∆ƒ¿«¿¿
השניי�, Ô‰Ïמבעליה� ‡NpÏ ˙B¯zÓ�שאי ולחכ�, ולעד לשליח – À»ƒ»≈»∆

זמ� לאחר לחטוא מצוי א�ÔlÎÂ(ירושלמי).אד� הללו, הנשי� כל – ¿À»
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:åéðá ìò æòì àéöåäì àìù éãë ,àéöåî åðéà æàù äðîî íéðá åì åéä ïë íà àìà ,àéöåé

b`.zenaizn `le zevleg .oig` drax`:åúùàë àéåäã åú÷å÷æ úåçàá òâô íáéîã àî÷ ,éàäìå éàäì ïé÷å÷æ åäééååøúã ïåéëãeniiwi mixne` y"a
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`xephxa yexit

ולחכ�, ולעד לשליח אסורות שה� Ô‰ÈÁ‡Ïבזמ� B‡ ,Ì‰È�·Ï ˙B¯zÓÀ»ƒ¿≈∆«¬≈∆
ולא בנו (בשביל) מפני לא חוטא אד� שאי� החשודי�, אות� של –

אחיו (ירושלמי).מפני

א ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈÁ‡ ‰Úa¯‡:ויהודה לוי שמעו�, ראוב�, כגו� –Ô‰Ó ÌÈ�L– «¿»»«ƒ¿«ƒ≈∆
ושמעו�, ‡BÈÁ˙ראוב� ÈzL ÌÈ‡eN�בעלה ראוב� ורחל, לאה – ¿ƒ¿≈¬»

רחל, של בעלה ושמעו� לאה ‰‡BÈÁ˙של ˙‡ ÌÈ‡eNp‰ e˙Óe– ≈«¿ƒ∆»¬»
לוי האחי�, שני לפני ורחל לאה ונפלו בני�, בלא ושמעו�, ראוב�

לייבו�, BÓaÈ˙Ó˙ויהודה, ‡GÂ ˙BˆÏBÁ el‡ È¯‰ששתי לפי – ¬≈≈¿¿ƒ¿«¿
מה�, אחת לייב� והבא מהאחי�, אחד לכל זקוקות ורחל, לאה האחיות

ואפילו אשתו. כאחות לו אסורה שהיא זקוקתו, באחות פוגע הוא הרי

שכל ליהודה, רחל אסורה ללאה, לוי כגו� לאחת, האחד שחל� לאחר

לעול�; עליו אסורה לפניו, נפילתה בשעת היב� על שנאסרה יבמה

מתייבמות. ולא חולצות שתיה� eÒ�ÎÂהלכ� eÓ„˜ Ì‡Âאחד שכל – ¿ƒ»¿¿»¿
האחיות, מ� אחת ייב� האחי� ששנינוe‡ÈˆBÈמ� ומה בגט. אות� – ƒ

מה� איזו יודע ואינו אחיות משתי אחת שקידש במי ו), (ב, לעיל

ואחד חול� אחד אחי�, שני ולו מת `oiמייב�,קידש, eqpke encw

;mcin oi`ivenשתי שקידשו בשניי� ז) (ב, שלאחריה במשנה וכ�

ולאחד ומתו, קידש, איזו יודע אינו וזה קידש איזו יודע אינו זה אחיות,

– והשניי� לשתיה�, חול� היחיד אחי�, שני ולאחר אחד אח מה�

מייב�, ואחד חול� mcin,אחד oi`iven oi` ,eqpke encw�אומרי ואי�

שלא לפי לעול�, עליו אסורה אחת שעה עליו ונאסרה הואיל ש�

באחות פגע ודאי הרי כא� אבל זיקה, ספק משו� אלא ש� נאסרה

לגרש� ה� חייבי� וכנסו, קדמו אפילו הלכ� יו�זקוקתו, "תוספות (עיי�

‡ÓB¯טוב"). ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯–שמאי בית בזה נחלקו וכנסו, קדמו א� «ƒ¡ƒ∆∆≈
הלל: eÓi˜Èובית :ÌÈ¯ÓB‡ È‡nL ˙Èaכל יקיי� שכנסו, כיו� – ≈««¿ƒ¿«¿

לגרשה; צרי� ואינו בדיעבד, יבמתו את ‡ÌÈ¯ÓB:אחד Ïl‰ ˙È·e≈ƒ≈¿ƒ
e‡ÈˆBÈבגמרא בברייתא באיסור. לה� שנתייבמו לפי בגט, אות� – ƒ

אומרי�: שמאי שבית סובר, והוא אליעזר, רבי על שאול אבא חולק

ברוב כמו כא�, שא� כלומר יקיימו, אומרי�: הלל ובית יוציאו,

הלל ובית מחמירי� שמאי בית הלל, ובית שמאי בית של המחלוקות

מקילי�.

ב ה נ ש מ ר ו א ב

שנפלו ורחל) (לאה אחיות בשתי לדו� מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המש� היא משנתנו

לייבו�. ויהודה) (לוי אחי� שני לפני

Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰,�האחי שני לפני לייבו� שנפלו האחיות משתי – »¿»««≈∆
„Á‡‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡,�האחי מ� –‰Â¯Ú ¯eq‡ש כגו� לאה– היתה ¬»«»∆»ƒ∆¿»

לוי, של daחמותו ¯eÒ‡,בלאה לוי אסור –d˙BÁ‡a ¯zÓe– »»À»«¬»
זקוקה שאינה ונמצא ערווה, משו� עליו אסורה ולאה שהואיל ברחל,

אחות היא אי� שהרי רחל, את לייב� לו מותר לפיכ� לייבו�, לו

Ô‰ÈzLaזקוקתו; ¯eÒ‡ È�M‰Âבלאה אסור יהודה, השני, והאח – ¿«≈ƒ»ƒ¿≈∆
אחות היא מה� אחת וכל לייבו�, לו זקוקות שתיה� שהרי וברחל,

זיקתה פקעה שעכשיו רחל, את לוי שייב� לאחר אפילו הלכ� זקוקתו.

שעה עליו ונאסרה שהואיל לאה, את לייב� ליהודה אסור מיהודה,

לה לחלו� צרי� מקו� ומכל לעול�. לו אסורה יוס�")אחת, .("נימוקי

שהיא לייבו�, תחילה רחל שנפלה בכגו� כא� שמדובר מבואר, בגמרא

ערווה, משו� ללוי האסורה לאה, נפלה כ� ואחר האחי�, לשני מותרת

בשתיה�, אסור ויהודה זקוקתו, אחות היא שאי� ברחל, מותר לוי הלכ�

של (חמותו לאה נפלה א� אבל זקוקתו; אחות היא אחת שכל לפי

כ� ואחר ליהודה, מותרת נפילה בשעת והיתה לייבו�, תחילה לוי)

תחילה לחלו� או לייב� לוי יכול שתיה�, עליו ונאסרו רחל, נפלה

שדינה לאה, את לייב� לו מותר מיהודה, זיקתה שפקעה וכיו� לרחל,

הראשו�. להיתרה שחוזרת והותרה, וחזרה ונאסרה שהותרה כיבמה

הוא שמא גזירה בשתיה�, יהודה אסור זה בכגו� שא� סוברי�, ויש

זו תחילה שתיפול בכגו� א� כ� יעשו שמא גזירה או תחילה, ייב�

האחי�. אחד על ערווה משו� אסורה ÂˆÓ‰שאינה ¯eq‡כלומר – ƒƒ¿»
"שניות מדי� היינו מצוה, איסור משו� לוי על אסורה לאה היתה

˜„M‰לעריות", ¯eq‡Â�לכה גרושה כגו� קדושה, איסור משו� או – ¿ƒ¿À»
ד), ב, לעיל BÓaÈ˙Ó˙(כמבואר ‡GÂ ˙BˆÏBÁ,�מה אחת כל – ¿¿ƒ¿«¿

על אסורה אינה ולאה שהואיל ללוי, מתייבמת אינה רחל שא� כלומר

התורה מ� הרי קדושה, איסור משו� או מצוה איסור משו� אלא לוי

רחל נקראת לפיכ� לייבו�, לו היא זקוקתו".זקוקה "אחות

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ויהודה) (לוי אחי� שני לפני ורחל) (לאה אחיות שתי שנפלו בכגו� לדו� מוסיפה משנתנו

לייבו�.

‰¯eÒ‡ ‰i�M‰Â ,‰Â¯Ú ¯eq‡ ‰Ê ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆¬»«∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ»¬»
‰Â¯Ú ¯eq‡ ‰Ê ÏÚהיתה ורחל לוי של חמותו היתה שלאה כגו� – «∆ƒ∆¿»

יהודה, של ÊÏ‰חמותו ˙¯zÓ ‰ÊÏ ‰¯eÒ‡‰ללוי האסורה לאה – »¬»»∆À∆∆»∆
ואחותה, הואיל זקוקתו, אחות היא אי� שהרי ליהודה, להתייב� מותרת

בערווה; ייבו� זיקת ואי� ערווה משו� לו אסורה «¬«¿eÒ‡‰Â¯‰רחל,

izdw - zex`ean zeipyn
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äúò åàöîðå ì÷äì ïëøãù àåä ä"áå ,ïéìé÷î éàîù úéá äðùîá ïçëùàã àëéä ìë ,øîåìë ,äðùî äðéà ä"á íå÷îá ù"á ,àîìòá ïðéøîà éëäå ,ììä úéá éøîåçîå
.ììä úéá éøîåçîå éàîù úéá éìå÷î íäù úåòåãéä úåéðùîäî àéä ïë íà àìà ,äëôäì êéøöå àéä àúùáùîå äðùî äðéà ,ììä úéá íå÷îá íéãîåò éàîù úéá

:ììä úéá éøîåçîå éàîù úéá éìå÷î øæòéìà éáø íùá äì éðî úåéãò úëñîáå
a.dexr xeqi`:åúåîç íàå åúåîç ïåâë.dzeg`a xzene:éîåáéì äéî÷ àéîø àì äåøòã ,àéä åú÷å÷æ úåçà åàìã.devn xeqi`,àúééøåàãî äéî÷ àéîø

:àéä åú÷å÷æ úåçàã ,äúåçàá øåñà êëìéä
b.dznai `idyk dzeg`:íåáéì äîò úìôåðùë ,äìòá éçà úùà äúîáé àéäùë äåøò ìù äúåçà.znaizn e` zvleg e`äåøòã àéä ,åú÷å÷æ úåçà åàìã

`xephxa yexit

ולחכ�, ולעד לשליח אסורות שה� Ô‰ÈÁ‡Ïבזמ� B‡ ,Ì‰È�·Ï ˙B¯zÓÀ»ƒ¿≈∆«¬≈∆
ולא בנו (בשביל) מפני לא חוטא אד� שאי� החשודי�, אות� של –

אחיו (ירושלמי).מפני

א ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈÁ‡ ‰Úa¯‡:ויהודה לוי שמעו�, ראוב�, כגו� –Ô‰Ó ÌÈ�L– «¿»»«ƒ¿«ƒ≈∆
ושמעו�, ‡BÈÁ˙ראוב� ÈzL ÌÈ‡eN�בעלה ראוב� ורחל, לאה – ¿ƒ¿≈¬»

רחל, של בעלה ושמעו� לאה ‰‡BÈÁ˙של ˙‡ ÌÈ‡eNp‰ e˙Óe– ≈«¿ƒ∆»¬»
לוי האחי�, שני לפני ורחל לאה ונפלו בני�, בלא ושמעו�, ראוב�

לייבו�, BÓaÈ˙Ó˙ויהודה, ‡GÂ ˙BˆÏBÁ el‡ È¯‰ששתי לפי – ¬≈≈¿¿ƒ¿«¿
מה�, אחת לייב� והבא מהאחי�, אחד לכל זקוקות ורחל, לאה האחיות

ואפילו אשתו. כאחות לו אסורה שהיא זקוקתו, באחות פוגע הוא הרי

שכל ליהודה, רחל אסורה ללאה, לוי כגו� לאחת, האחד שחל� לאחר

לעול�; עליו אסורה לפניו, נפילתה בשעת היב� על שנאסרה יבמה

מתייבמות. ולא חולצות שתיה� eÒ�ÎÂהלכ� eÓ„˜ Ì‡Âאחד שכל – ¿ƒ»¿¿»¿
האחיות, מ� אחת ייב� האחי� ששנינוe‡ÈˆBÈמ� ומה בגט. אות� – ƒ

מה� איזו יודע ואינו אחיות משתי אחת שקידש במי ו), (ב, לעיל

ואחד חול� אחד אחי�, שני ולו מת `oiמייב�,קידש, eqpke encw

;mcin oi`ivenשתי שקידשו בשניי� ז) (ב, שלאחריה במשנה וכ�

ולאחד ומתו, קידש, איזו יודע אינו וזה קידש איזו יודע אינו זה אחיות,

– והשניי� לשתיה�, חול� היחיד אחי�, שני ולאחר אחד אח מה�

מייב�, ואחד חול� mcin,אחד oi`iven oi` ,eqpke encw�אומרי ואי�

שלא לפי לעול�, עליו אסורה אחת שעה עליו ונאסרה הואיל ש�

באחות פגע ודאי הרי כא� אבל זיקה, ספק משו� אלא ש� נאסרה

לגרש� ה� חייבי� וכנסו, קדמו אפילו הלכ� יו�זקוקתו, "תוספות (עיי�

‡ÓB¯טוב"). ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯–שמאי בית בזה נחלקו וכנסו, קדמו א� «ƒ¡ƒ∆∆≈
הלל: eÓi˜Èובית :ÌÈ¯ÓB‡ È‡nL ˙Èaכל יקיי� שכנסו, כיו� – ≈««¿ƒ¿«¿

לגרשה; צרי� ואינו בדיעבד, יבמתו את ‡ÌÈ¯ÓB:אחד Ïl‰ ˙È·e≈ƒ≈¿ƒ
e‡ÈˆBÈבגמרא בברייתא באיסור. לה� שנתייבמו לפי בגט, אות� – ƒ

אומרי�: שמאי שבית סובר, והוא אליעזר, רבי על שאול אבא חולק

ברוב כמו כא�, שא� כלומר יקיימו, אומרי�: הלל ובית יוציאו,

הלל ובית מחמירי� שמאי בית הלל, ובית שמאי בית של המחלוקות

מקילי�.

ב ה נ ש מ ר ו א ב

שנפלו ורחל) (לאה אחיות בשתי לדו� מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המש� היא משנתנו

לייבו�. ויהודה) (לוי אחי� שני לפני

Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰,�האחי שני לפני לייבו� שנפלו האחיות משתי – »¿»««≈∆
„Á‡‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡,�האחי מ� –‰Â¯Ú ¯eq‡ש כגו� לאה– היתה ¬»«»∆»ƒ∆¿»

לוי, של daחמותו ¯eÒ‡,בלאה לוי אסור –d˙BÁ‡a ¯zÓe– »»À»«¬»
זקוקה שאינה ונמצא ערווה, משו� עליו אסורה ולאה שהואיל ברחל,

אחות היא אי� שהרי רחל, את לייב� לו מותר לפיכ� לייבו�, לו

Ô‰ÈzLaזקוקתו; ¯eÒ‡ È�M‰Âבלאה אסור יהודה, השני, והאח – ¿«≈ƒ»ƒ¿≈∆
אחות היא מה� אחת וכל לייבו�, לו זקוקות שתיה� שהרי וברחל,

זיקתה פקעה שעכשיו רחל, את לוי שייב� לאחר אפילו הלכ� זקוקתו.

שעה עליו ונאסרה שהואיל לאה, את לייב� ליהודה אסור מיהודה,

לה לחלו� צרי� מקו� ומכל לעול�. לו אסורה יוס�")אחת, .("נימוקי

שהיא לייבו�, תחילה רחל שנפלה בכגו� כא� שמדובר מבואר, בגמרא

ערווה, משו� ללוי האסורה לאה, נפלה כ� ואחר האחי�, לשני מותרת

בשתיה�, אסור ויהודה זקוקתו, אחות היא שאי� ברחל, מותר לוי הלכ�

של (חמותו לאה נפלה א� אבל זקוקתו; אחות היא אחת שכל לפי

כ� ואחר ליהודה, מותרת נפילה בשעת והיתה לייבו�, תחילה לוי)

תחילה לחלו� או לייב� לוי יכול שתיה�, עליו ונאסרו רחל, נפלה

שדינה לאה, את לייב� לו מותר מיהודה, זיקתה שפקעה וכיו� לרחל,

הראשו�. להיתרה שחוזרת והותרה, וחזרה ונאסרה שהותרה כיבמה

הוא שמא גזירה בשתיה�, יהודה אסור זה בכגו� שא� סוברי�, ויש

זו תחילה שתיפול בכגו� א� כ� יעשו שמא גזירה או תחילה, ייב�

האחי�. אחד על ערווה משו� אסורה ÂˆÓ‰שאינה ¯eq‡כלומר – ƒƒ¿»
"שניות מדי� היינו מצוה, איסור משו� לוי על אסורה לאה היתה

˜„M‰לעריות", ¯eq‡Â�לכה גרושה כגו� קדושה, איסור משו� או – ¿ƒ¿À»
ד), ב, לעיל BÓaÈ˙Ó˙(כמבואר ‡GÂ ˙BˆÏBÁ,�מה אחת כל – ¿¿ƒ¿«¿

על אסורה אינה ולאה שהואיל ללוי, מתייבמת אינה רחל שא� כלומר

התורה מ� הרי קדושה, איסור משו� או מצוה איסור משו� אלא לוי

רחל נקראת לפיכ� לייבו�, לו היא זקוקתו".זקוקה "אחות

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ויהודה) (לוי אחי� שני לפני ורחל) (לאה אחיות שתי שנפלו בכגו� לדו� מוסיפה משנתנו

לייבו�.

‰¯eÒ‡ ‰i�M‰Â ,‰Â¯Ú ¯eq‡ ‰Ê ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆¬»«∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ»¬»
‰Â¯Ú ¯eq‡ ‰Ê ÏÚהיתה ורחל לוי של חמותו היתה שלאה כגו� – «∆ƒ∆¿»

יהודה, של ÊÏ‰חמותו ˙¯zÓ ‰ÊÏ ‰¯eÒ‡‰ללוי האסורה לאה – »¬»»∆À∆∆»∆
ואחותה, הואיל זקוקתו, אחות היא אי� שהרי ליהודה, להתייב� מותרת

בערווה; ייבו� זיקת ואי� ערווה משו� לו אסורה «¬«¿eÒ‡‰Â¯‰רחל,

izdw - zex`ean zeipyn



eקנ dpyn iyily wxt zenai zkqn
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äöéìçáe èâa BzLà,äöéìça åéçà úLàå.eøîàL àéä Bæ:åéçà úLà ìò Bì éBàå BzLà ìò Bì éBà. ¦§§¥©£¦¨§¥¤¨¦©£¦¨¦¤¨§©¦§§©¥¤¨¦

åGLïéçà äL:úBéçà ézL íéàeNð ïäî íéðL,úéøëð éeNð ãçàå;úBéçà éìòaî ãçà úî,úà úéøëð éeNð ñðëå §¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨¨§¦¥¤¨¦©£¥£¨§¨©¨¨§¦¤

:äéî÷ àéîø àì
c.xhet y"xeáéúëã ,ù"øã àîòè(ç"é àø÷éå)êì àäé àì ,íåáéì åì úå÷å÷æ ïäéúùù àëä ïåâë ,åæì åæ úåøö åùòðù äòùá ,øåøöì ç÷ú àì äúåçà ìà äùàå

:ù"øë äëìä ïéàå .åæá àìå åæá àì ïéçå÷ì
d.dpten cg`e:äùà àìá.enr ezy`:ä÷å÷æ úåçà íåùî äøñúî àì ïë øçàì äúåçà äìôðùëå ,äñåðëë äáåùç àéä øîàî úìòá éàîù úéá éøáñ÷ã

.`vz dlde:äùà úåçà íåùî .äöéìçä ïî óà.hba ezy` `ivenøîàîä éðôî èâ äëéøöå .ä÷å÷æ úåçà íåùî äúøñåà åæå ,äñåðëë äéåùì øîàî íéìà àìã
,àèéâ äì áéäé àùéøáå .äú÷éæì äöéìç äëéøöå àéä åú÷å÷æ ïééãò ïéøåîâ ïéùåã÷ øîàî éåä àìå ìéàåäã äöéìç äëéøöå ,èâ àìá ïéùåã÷ éò÷ô àìå úö÷îá ïéùåã÷ éåäã

:äëìä ïëå .äì õéìç øãäå
e.zixkp:åæì àìå åæì àì äáåø÷ äðéàù.znaizn `le zvleg zixkpàéåäã ,äîáéî àì éîåáé äöìç õìçî úéøëð ,úîå ,øîàî äá äùò àìã â"òà ïéã àåä

`xephxa yexit

‰ÊÏ ˙¯zÓ ‰ÊÏ,ללוי להתייב� מותרת ליהודה האסורה ורחל – »∆À∆∆»∆
זקוקתו. אחות היא שאי� דלעיל, e¯Ó‡Lמהטע� ‡È‰ BÊÂלעיל – ¿ƒ∆»¿

ג: משנה ב ערווה,‡d˙BÁבפרק של –dzÓ·È ‡È‰Lkאשת – ¬»¿∆ƒ¿ƒ¿»
אחיות ששתי בענייננו, כמו לייבו�, עמה נופלת כשהיא בעלה, אחי

ערווה משו� עליו אסורה ולאה לוי, לפני לייבו� נפלו ורחל לאה

(ezeng `idy),לאה של ויבמתה אחותה היא שרחל והרי ,˙ˆÏBÁ B‡∆∆
˙ÓaÈ˙Ó B‡זיקת שאי� לפי כלל, זקוקה אחות איסור כא� שאי� – ƒ¿«∆∆
בערווה. ייבו�

ד ה נ ש מ ר ו א ב

GLÔÈÁ‡ ‰L:ולוי שמעו� ראוב�, –Ô‰Ó ÌÈ�L,�ושמעו ראוב� – ¿»«ƒ¿«ƒ≈∆
˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÈ‡eN��ושמעו לאה של בעלה ראוב� , ורחל לאה – ¿ƒ¿≈¬»

רחל, של dz·eבעלה ‰M‡ B‡,לאה של בתה היא שרחל כגו� – ƒ»ƒ»
d�a ˙·e ‰M‡ B‡ ,dza ˙·e ‰M‡ B‡בת היא שרחל כגו� – ƒ»«ƒ»ƒ»«¿»

לאה ונפלו בני�, בלא ושמעו� ראוב� ומתו לאה; של בנה בת או בתה

לייבו�, לוי לפני BÓaÈ˙Ó˙ורחל ‡GÂ ˙BˆÏBÁ el‡ È¯‰לפי – ¬≈≈¿¿ƒ¿«¿
מקו� ומכל זקוקתו. קרובת אחת כל ונמצאת לו, זקוקות ששתיה�

חברתה שתיפטר ממש, כנשואה לייבו� הזקוקה שאי� לה�, הוא חול�

כלו� ËBt¯(המאירי).בלא ÔBÚÓL Èa¯Â,החליצה מ� א� שתיה� את – ¿«ƒƒ¿≈
בגמרא בברייתא מבואר ב),וטעמו כח, יח):שנאמר(יבמות יח, (ויקרא

לזו, זו צרות שנעשו בשעה – לצרור" תקח לא אחותה אל "ואשה

אפילו ליקוחי� ל� יהא לא לייבו�, לו זקוקות ששתיה� כא�, כגו�

החליצה. מ� א� ה� פטורות הייבו�, מ� פטורות שה� וכיו� מה�, באחת

¯zÓe da ¯eÒ‡ ,‰Â¯Ú ¯eq‡ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆¬»»»ƒ∆¿»»»À»
d˙BÁ‡aמותר ערווה, משו� לוי על אסורה היתה לאה א� כגו� – «¬»

בערווה; זיקה ואי� הואיל זקוקתו, קרובת היא שאי� רחל, את לייב� לו

להשמיע, באה שמשנתנו אלא ב, במשנה לעיל זה די� נישנה וכבר

משו� בה גוזרי� ואי� באחותה, זה בכגו� מותר שמעו� רבי לדעת שא�

ערווה. משו� היב� על אסורה מה� אחת שאי� סת� אחיות eq‡ƒ¯שתי
‰M„˜ ¯eq‡ B‡ ‰ÂˆÓ�משו היב� על אסורה מה� אחת היתה – ƒ¿»ƒ¿À»

קדושה, איסור משו� או לעריות", "שניות מדי� היינו מצוה, איסור

ד), ב, לעיל (כמבואר לכה� גרושה BÓaÈ˙Ó˙כגו� ‡GÂ ˙BˆÏBÁ– ¿¿ƒ¿«¿
בפרקנו. ב במשנה לעיל הטע� שבארנו כמו

ה ה נ ש מ ר ו א ב

GLÔÈÁ‡ ‰L:ולוי שמעו� ראוב�, –Ì‰Ó ÌÈ�L,�ושמעו ראוב� – ¿»«ƒ¿«ƒ≈∆

˙BÈÁ‡ ÈzL ÌÈ‡eN��ושמעו לאה של בעלה ראוב� ורחל; לאה – ¿ƒ¿≈¬»
רחל, של ÙÓ�‰בעלה „Á‡Âוהוא נשוי; אינו לוי היינו אשה, בלא – ¿∆»À¿∆

אחיו; לנשי קרובה שאינה נכרית, אשה נשוי הוא א� ‡Á„הדי� ˙Ó≈∆»
˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ,�ראוב כגו� בני�, בלא –¯Ó‡Ó ‰�ÙÓ da ‰NÚÂ ƒ«¬≈¬»¿»»»À¿∆«¬»

נקראי� אלו וקידושי� בשטר, או בכס� יבמתו את לוי שקידש –

א), (ב, לעיל שבארנו כמו ‰È�M"מאמר", ÂÈÁ‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â– ¿««»≈»ƒ«≈ƒ
לפניו נפלה לאה, של אחותה רחל, שג� ונמצא בני�, בלא שמעו�,

BnÚלייבו�; BzL‡ :ÌÈ¯ÓB‡ È‡nL ˙Èaמאמר ועשה הואיל – ≈««¿ƒƒ¿ƒ
עמו, לקיימה רשאי והוא אשתו, היא הרי אחותה,l‰Â‰בלאה, – ¿«»

כ�, אחר לייבו� לפניו שנפלה היאzˆ‡רחל, שפטורה כלו�, בלא – ≈≈
החליצה, מ� ‡M‰א� ˙BÁ‡ ÌeMÓ.אשתו אחות שהיא מפני – ƒ¬ƒ»

של כאשתו לעשותה ביבמה מועיל המאמר שא� סוברי�, שמאי בית

וכשנפלה כאשתו, נעשתה בלאה, מאמר שעשה מאחר לפיכ� היב�,

באיסור עליו אסורה שהרי לו, זקוקה אינה שוב אחותה, רחל לפניו

אשה. אחות משו� ‰Ïlערווה ˙È·eBzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ :ÌÈ¯ÓB‡ ≈ƒ≈¿ƒƒ∆ƒ¿
‰ˆÈÏÁ·e Ë‚a�קניי ביבמה קונה המאמר שאי� סוברי�, הלל בית – ¿≈«¬ƒ»

נעשתה הרי לייבו�, לפניו רחל כשנפלה ולכ� כאשתו, לעשותה גמור

קוד� מאמר בה שעשה א� אחותה, לאה את עליו ואסרה לו, זקוקה

ששתיה� ומכא� עמו, לקיימה רשאי שאינו כלומר רחל, לפניו שנפלה

ועשה הואיל אלא לייבו�, שנפלו אחיות שתי כדי� חליצה, צריכות

לפיכ� סופרי�, מדברי קניי� מקצת בו שיש מאמר, `zבלאה `iven

dvilgae hba ezy`הפקעת שאי� המאמר, את להפקיע בא שהגט ,

הייבו�, זיקת את ממנה מסלקת והחליצה גט, בלא ∆≈¿L‡Â˙קידושי�
ÂÈÁ‡,�כ אחר לייבו� לו שנפלה רחל, –‰ˆÈÏÁa.בחליצה מוציאה – »ƒ«¬ƒ»

BzL‡ ÏÚ BÏ ÈB‡ :e¯Ó‡L ‡È‰ BÊואינו בגט להוציאה שצרי� – ƒ∆»¿«ƒ¿
לקיימה, ‡ÂÈÁיכול ˙L‡ ÏÚ BÏ ÈB‡Âואינו לה לחלו� שצרי� – ¿«≈∆»ƒ

פשיעתו. בלא שתיה� מפסיד ונמצא לייבמה, יכול

ו ה נ ש מ ר ו א ב

GLÔÈÁ‡ ‰L:ולוי שמעו� ראוב�, –Ô‰Ó ÌÈ�L,�ושמעו ראוב� – ¿»«ƒ¿«ƒ≈∆
˙BÈÁ‡ ÈzL ÌÈ‡eN�,ורחל לאה –˙È¯Î� ÈeN� „Á‡Âאשתו – ¿ƒ¿≈¬»¿∆»»»¿ƒ

ולרחל; ללאה קרובה שאינה כלומר נכרית, היא שרה, לוי, ≈Ó˙של
˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡,�בני בלא לאה, של בעלה ראוב�, שמת כגו� – ∆»ƒ«¬≈¬»

BzL‡ ˙‡ ˙È¯Î� ÈeN� Ò�ÎÂ,לאה את לוי וייב� –˙ÓÂלוי ג� – ¿»«»»¿ƒ∆ƒ¿»≈

izdw - zex`ean zeipyn
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BzLà,úîå–äMà úBçà íeMî äàöBé äðBLàøä,dúøö íeMî äiðLe.øîàî da äNò,úîå–àGå úöìBç úéøëð ¦§¨¥¨¦¨§¨¦£¦¨§¦¨¦¨¨¨¨¨¨©£¨¨¥¨§¦¤¤§
úîaéúî.GLíéçà äL:úBéçà ézL íéàeNð íäî íéðL,úéøëð éeNð ãçàå;úéøëð éeNpä úî,éìòaî ãçà ñðëå ¦§©¤¤§¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨¨§¦¥©¨¨§¦§¨©¤¨¦©£¥

BzLà úà úBéçà,úîå–é äðBLàøääMà úBçà íeMî äàöB,dúøö íeMî äiðLe.øîàî da äNò,úîå–úéøëð £¨¤¦§¨¥¨¦¨§¨¦£¦¨§¦¨¦¨¨¨¨¨¨©£¨¨¥¨§¦
úîaéúî àGå úöìBç. ¤¤§¦§©¤¤

æGLíéçà äL:úBéçà ézL íéàeNð ïäî íéðL,úéøëð éeNð ãçàå;úBéçà éìòaî ãçà úî,úà úéøëð éeNð ñðëå §¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨¨§¦¥¤¨¦©£¥£¨§¨©¨¨§¦¤
BzLà,éðL ìL BzLà äúîe,úéøëð éeNð úî Ck øçàå–úéîìBò åéìò äøeñà Bæ éøä,äòL åéìò äøñàðå ìéàBä ¦§¥¨¦§¤¥¦§©©¨¥¨¨§¦£¥£¨¨¨¨¦¦§¤¤§¨¨¨¨¨
úçà.GLíéçà äL:úBéçà ézL ïéàeNð ïäî íéðL,úéøëð éeNð ãçàå;BzLà úà úBéçà éìòaî ãçà Løb,éeNð úîe ©©§¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨¨§¦¥¥¤¨¦©£¥£¨¤¦§¥¨
úéøëð,Løâîä dñðëe,úîå–eøîàL àéä Bæ:eúnL ïlëå,eLøbúð Bà,úBøzî ïäéúBøö. ¨§¦§¨¨©§¨¥¨¥¦¤¨§§ª¨¤¥¦§¨§¨¥¤ª¨

ç÷ôña ïéLeøb Bà ïéLec÷ ïäa eéäL ïlëå–úBîaéúî àGå úBöìBç úBøö elà éøä.ïéLec÷ ÷ôñ ãöék?dì ÷øæ §ª¨¤¨¨¤¦¦¥¦§¨¥£¥¥¨§§¦§©§¥©§¥¦¦¨©¨

:äöéìç äëéøöã ì"î÷ ,éòáéú àì éîð äöéìç åìéôàå øåîâ ïéð÷ äðå÷ øîàî éøîàã éàîù úéáãî é÷åôàì ,øîàî éðú÷ã éàäå .ä÷éæá äùà úåçà úøö äì
f.zg` dryùøôúà àì úéøëðä äúøöå .íéðá åì ùéù çà úùàë åéìò äøåñà úàæ äúéäå úîéé÷ åúùà äúéä æàù ,ïåùàøä åéçàî äìôðùë äðåùàø äìéôðá

:úîáéúî àìå úöìåçã àøáúñîå ,äðéã
g.oleke:äåøò úøö ÷ôñ àéåäã ,÷ôñ éùåøéâ åà ÷ôñ éùåã÷ åéçàì ïäá åéäù ,úåéøò å"è.zvleg:àéä äåøò úøö åàì àîìéãã ,íåìë àìá äøèôî àìåwtq

.el aexw:äéúåîà òáøàá ÷ôñ åéúåîà òáøàá ÷ôñ å÷øæå ,íù åì úåðå÷ íãà ìù úåîà 'ãå ,íéáøä úåùøá ïäéðéá úåîöîåöî úåîà 'ç åéäù

`xephxa yexit

לייבו�, שמעו� לפני ולאה, שרה נשיו, שתי ונפלו בני�, «BL‡¯‰»ƒ�‰בלא
לאה, –‰‡ˆBÈ,�כלו בלא –‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓשהיא מפני – ¿»ƒ¬ƒ»

שמעו�. של אשתו שרה,i�Le‰אחות –d˙¯ˆ ÌeMÓפטורה – ¿ƒ»ƒ»»»
כמו לאה, של צרתה שהיא משו� הייבו� ומ� החליצה מ� היא א�

צרתה. את פוטרת ערווה שכל מסכתנו, בתחילת daששנינו ‰NÚ»»»
¯Ó‡Óשקידשה היינו בלבד, מאמר לאה, ביבמתו, עשה לוי א� – «¬»

עליה, בא ולא בשטר, או בני�,ÓÂ˙בכס� בלא –˙È¯Î�,אשתו – »≈»¿ƒ
ÓaÈ˙Ó˙שרה, ‡GÂ ˙ˆÏBÁהחליצה מ� פטורה שלאה פי על א� – ∆∆¿ƒ¿«∆∆

שאי� חליצה, צריכה שרה מקו� מכל אשה, אחות משו� הייבו� ומ�

אשתו אחות כצרת נחשבת אינה ולכ� גמור, קניי� ביבמה קונה המאמר

במקצת. צרתה אותה עשה שהמאמר לפי מתייבמת, אינה אבל ממש,

ולא חולצת הריהי ומת, מאמר בה עשה לא שאפילו מבואר, בגמרא

"עשה המשנה נקטה ולא בזיקה, אשה אחות צרת שהיא לפי מתייבמת,

הסוברי� שמאי בית כדעת הלכה שאי� להשמיענו כדי אלא מאמר" בה

היא ההלכה אלא החליצה, מ� א� ופטורה גמור, קניי� עושה שמאמר

הלל, בית כדעת סופרי�, מדברי קניי� מקצת אלא עושה אינו שהמאמר

חליצה. היא צריכה �GLÌÈ‡eNולפיכ� Ì‰Ó ÌÈ�L :ÌÈÁ‡ ‰L ¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒ
Â ,˙BÈÁ‡ ÈzL˙È¯Î� ÈeN� „Á‡,לעיל שהדגמנו כמו –ÈeNp‰ ˙Ó ¿≈¬»¿∆»»»¿ƒ≈«»

˙È¯Î�,�בני בלא לוי מת –˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ Ò�ÎÂ�כגו – »¿ƒ¿»«∆»ƒ«¬≈¬»
‡BzLראוב�, שרה,‡˙ לוי, של –˙ÓÂונפלו בני�, בלא ראוב� – ∆ƒ¿»≈

לייבו�, שמעו� לפני ושרה, לאה שהיא‰¯‡BL�‰נשיו, לאה, היינו – »ƒ»
גורסי�: ויש ראוב�; של לנישואי� שנייהdiipyd,ראשונה שהיא לפי

לייבו�, ‡M‰לנפילה ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‰‡ˆBÈאחות שהיא מפני – ¿»ƒ¬ƒ»
שמעו�, של גורסי�:i�Le‰אשתו (ויש שרה היינו –dpey`xde,( ¿ƒ»

d˙¯ˆ ÌeMÓ.אשתו אחות צרת שהיא מפני כלו�, בלא יוצאה – ƒ»»»
¯Ó‡Ó da ‰NÚשקידש שרה, ביבמתו מאמר עשה ראוב� א� – »»»«¬»

עליה, בא ולא בשטר, או בכס� בני�,ÓÂ˙אותה בלא –˙È¯Î� »≈»¿ƒ
˙ÓaÈ˙Ó ‡GÂ ˙ˆÏBÁ.לעיל הטע� שבארנו כמו – ∆∆¿ƒ¿«∆∆

ז ה נ ש מ ר ו א ב

GLÌÈÁ‡ ‰L:ולוי שמעו� ראוב�, –Ô‰Ó ÌÈ�L,�ושמעו ראוב� – ¿»«ƒ¿«ƒ≈∆
˙BÈÁ‡ ÈzL ÌÈ‡eN�,ורחל לאה –„Á‡Â,לוי –˙È¯Î� ÈeN�– ¿ƒ¿≈¬»¿∆»»»¿ƒ

לאחיות; קרובה שאינה ‡BÈÁ˙שרה, ÈÏÚaÓ „Á‡ ˙Ó,�בני בלא – ≈∆»ƒ«¬≈¬»
לאה, של בעלה ראוב�, �È¯Î˙כגו� ÈeN� Ò�ÎÂבעלה לוי, וייב� – ¿»«»»¿ƒ

שרה, ‡BzLשל לאה,‡˙ –È�L ÏL BzL‡ ‰˙Óeשל אשתו – ∆ƒ¿≈»ƒ¿∆≈ƒ

רחל, �È¯Î˙שמעו�, ÈeN� ˙Ó Ck ¯Á‡Âונפלו בני�, בלא לוי מת – ¿««»≈»»¿ƒ
שמעו�, לפני ולאה, שרה נשיו, BÊשתי È¯‰אשתו של אחותה לאה, – ¬≈

ÈÓÏBÚ˙המתה, ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡מיתת לאחר אשה שאחות פי על א� – ¬»»»»ƒ
לעול�, שמעו� על אסורה לאה מקו� מכל מותרת, ÏÈ‡B‰ƒאשתו

˙Á‡ ‰ÚL ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡�Â�לייבו לו ונזקקה ראוב�, שמת בשעה – ¿∆∆¿»»»»»««
אסורה עכשיו א� אשתו, אחות היתה והיא קיימת, אשתו רחל כשהיתה

נפילה בשעת בה לקיי� יכולי� שאי� יבמה שכל אח, אשת משו� לו

היא שאסורה בני�, לה שיש אח כאשת היא הרי עליה", יבוא "יבמה

המאירי)לעול� פטורה(גמרא; שרה א� לשמעו�, אסורה שלאה וכיו� ;

צרתה שהיא משו� הייבו� ומ� החליצה ייבו�מ� הל' רמב"� (תוספתא;

המאירי) יא; בר�,ז, המשנה. בפירוש לאהרמב"� צרתה "אבל כותב:

בה אצלי והדי� הגאוני�, מ� לאחד דבר ולא בגמרא די� בה מצינו

מתי ולא חולצת אסורהשהיא א� מסופק, שאני לפי משו�(d`l)יבמת,

עליו אסורה או הייבו�, ומ� החליצה מ� פטורה צרתה ותהיה ערווה,

עולמית, עליו נאסרה אחת, שעה עליו ונאסרה הואיל שאמרו: מדרבנ�,

תחלו� לפיכ� מתייבמת, או חולצת או שנייה, וצרת שנייה כמו והיא

וא� מברטנוראלהחמיר". "וצרתההרב הרמב"�: בעקבות כ� כותב

מתייבמת". ולא שחולצת ומסתבר דינה, נתפרש לא GL‰Lהנכרית ¿»
˙È¯Î� ÈeN� „Á‡Â ,˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÈ‡eN� Ô‰Ó ÌÈ�L :ÌÈÁ‡– «ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈¬»¿∆»»»¿ƒ

למעלה, שהדגמנו ‡BzLכמו ˙‡ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ L¯b– ≈≈∆»ƒ«¬≈¬»∆ƒ¿
לאה, אשתו את גירש שראוב� �È¯Î˙כגו� ÈeN� ˙Óe,לוי מת – ≈»»¿ƒ

בני�, בלא שרה, של ‰L¯‚Óבעלה dÒ�Îe,שרה את ראוב� וייב� – ¿»»«¿»≈
˙ÓÂוהרי שמעו�, של זקוקתו שרה ונעשתה בני�, בלא ראוב� ג� – »≈

ראוב�, של גרושתו אחות היא רחל, e¯Ó‡Lאשתו, ‡È‰ BÊבפרק – ƒ∆»¿
א: משנה ש�)ÔlÎÂא במשנה שנימנו העריות ‡B(כל ,e˙nL ¿À»∆≈

˙B¯zÓ Ô‰È˙B¯ˆ ,eL¯b˙�,�לשמעו להתייב� שרה מותרת ומכא� – ƒ¿»¿»≈∆À»
צרת לשמעו� היתה ולא אשתו, את שגירש לאחר ראוב� שייבמה לפי

מעול� אשתו טוב").אחות יו� "תוספות (עיי�

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ÔlÎÂהפוטרות א, משנה א בפרק שנימנו העריות עשרה חמש כל – ¿À»
הייבו�, ומ� החליצה מ� צרותיה� וצרות aצרותיה� eÈ‰LÔ‰לאח – ∆»»∆

ÙÒa˜שמת, ÔÈLe¯b B‡ ÔÈLec˜,בספק גירש� או בספק שקידש� – ƒƒ≈ƒ¿»≈
במשנתנו, להל� BˆÏBÁ˙כמבואר ˙B¯ˆ el‡ È¯‰לפי מספק, – ¬≈≈»¿

קידושי�, קידושיה היו לא שמא או הערווה נתגרשה שמא שחוששי�

izdw - zex`ean zeipyn
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BzLà,úîå–äMà úBçà íeMî äàöBé äðBLàøä,dúøö íeMî äiðLe.øîàî da äNò,úîå–àGå úöìBç úéøëð ¦§¨¥¨¦¨§¨¦£¦¨§¦¨¦¨¨¨¨¨¨©£¨¨¥¨§¦¤¤§
úîaéúî.GLíéçà äL:úBéçà ézL íéàeNð íäî íéðL,úéøëð éeNð ãçàå;úéøëð éeNpä úî,éìòaî ãçà ñðëå ¦§©¤¤§¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨¨§¦¥©¨¨§¦§¨©¤¨¦©£¥

BzLà úà úBéçà,úîå–é äðBLàøääMà úBçà íeMî äàöB,dúøö íeMî äiðLe.øîàî da äNò,úîå–úéøëð £¨¤¦§¨¥¨¦¨§¨¦£¦¨§¦¨¦¨¨¨¨¨¨©£¨¨¥¨§¦
úîaéúî àGå úöìBç. ¤¤§¦§©¤¤

æGLíéçà äL:úBéçà ézL íéàeNð ïäî íéðL,úéøëð éeNð ãçàå;úBéçà éìòaî ãçà úî,úà úéøëð éeNð ñðëå §¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨¨§¦¥¤¨¦©£¥£¨§¨©¨¨§¦¤
BzLà,éðL ìL BzLà äúîe,úéøëð éeNð úî Ck øçàå–úéîìBò åéìò äøeñà Bæ éøä,äòL åéìò äøñàðå ìéàBä ¦§¥¨¦§¤¥¦§©©¨¥¨¨§¦£¥£¨¨¨¨¦¦§¤¤§¨¨¨¨¨
úçà.GLíéçà äL:úBéçà ézL ïéàeNð ïäî íéðL,úéøëð éeNð ãçàå;BzLà úà úBéçà éìòaî ãçà Løb,éeNð úîe ©©§¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨¨§¦¥¥¤¨¦©£¥£¨¤¦§¥¨
úéøëð,Løâîä dñðëe,úîå–eøîàL àéä Bæ:eúnL ïlëå,eLøbúð Bà,úBøzî ïäéúBøö. ¨§¦§¨¨©§¨¥¨¥¦¤¨§§ª¨¤¥¦§¨§¨¥¤ª¨

ç÷ôña ïéLeøb Bà ïéLec÷ ïäa eéäL ïlëå–úBîaéúî àGå úBöìBç úBøö elà éøä.ïéLec÷ ÷ôñ ãöék?dì ÷øæ §ª¨¤¨¨¤¦¦¥¦§¨¥£¥¥¨§§¦§©§¥©§¥¦¦¨©¨

:äöéìç äëéøöã ì"î÷ ,éòáéú àì éîð äöéìç åìéôàå øåîâ ïéð÷ äðå÷ øîàî éøîàã éàîù úéáãî é÷åôàì ,øîàî éðú÷ã éàäå .ä÷éæá äùà úåçà úøö äì
f.zg` dryùøôúà àì úéøëðä äúøöå .íéðá åì ùéù çà úùàë åéìò äøåñà úàæ äúéäå úîéé÷ åúùà äúéä æàù ,ïåùàøä åéçàî äìôðùë äðåùàø äìéôðá

:úîáéúî àìå úöìåçã àøáúñîå ,äðéã
g.oleke:äåøò úøö ÷ôñ àéåäã ,÷ôñ éùåøéâ åà ÷ôñ éùåã÷ åéçàì ïäá åéäù ,úåéøò å"è.zvleg:àéä äåøò úøö åàì àîìéãã ,íåìë àìá äøèôî àìåwtq

.el aexw:äéúåîà òáøàá ÷ôñ åéúåîà òáøàá ÷ôñ å÷øæå ,íù åì úåðå÷ íãà ìù úåîà 'ãå ,íéáøä úåùøá ïäéðéá úåîöîåöî úåîà 'ç åéäù

`xephxa yexit

לייבו�, שמעו� לפני ולאה, שרה נשיו, שתי ונפלו בני�, «BL‡¯‰»ƒ�‰בלא
לאה, –‰‡ˆBÈ,�כלו בלא –‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓשהיא מפני – ¿»ƒ¬ƒ»

שמעו�. של אשתו שרה,i�Le‰אחות –d˙¯ˆ ÌeMÓפטורה – ¿ƒ»ƒ»»»
כמו לאה, של צרתה שהיא משו� הייבו� ומ� החליצה מ� היא א�

צרתה. את פוטרת ערווה שכל מסכתנו, בתחילת daששנינו ‰NÚ»»»
¯Ó‡Óשקידשה היינו בלבד, מאמר לאה, ביבמתו, עשה לוי א� – «¬»

עליה, בא ולא בשטר, או בני�,ÓÂ˙בכס� בלא –˙È¯Î�,אשתו – »≈»¿ƒ
ÓaÈ˙Ó˙שרה, ‡GÂ ˙ˆÏBÁהחליצה מ� פטורה שלאה פי על א� – ∆∆¿ƒ¿«∆∆

שאי� חליצה, צריכה שרה מקו� מכל אשה, אחות משו� הייבו� ומ�

אשתו אחות כצרת נחשבת אינה ולכ� גמור, קניי� ביבמה קונה המאמר

במקצת. צרתה אותה עשה שהמאמר לפי מתייבמת, אינה אבל ממש,

ולא חולצת הריהי ומת, מאמר בה עשה לא שאפילו מבואר, בגמרא

"עשה המשנה נקטה ולא בזיקה, אשה אחות צרת שהיא לפי מתייבמת,

הסוברי� שמאי בית כדעת הלכה שאי� להשמיענו כדי אלא מאמר" בה

היא ההלכה אלא החליצה, מ� א� ופטורה גמור, קניי� עושה שמאמר

הלל, בית כדעת סופרי�, מדברי קניי� מקצת אלא עושה אינו שהמאמר

חליצה. היא צריכה �GLÌÈ‡eNולפיכ� Ì‰Ó ÌÈ�L :ÌÈÁ‡ ‰L ¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒ
Â ,˙BÈÁ‡ ÈzL˙È¯Î� ÈeN� „Á‡,לעיל שהדגמנו כמו –ÈeNp‰ ˙Ó ¿≈¬»¿∆»»»¿ƒ≈«»

˙È¯Î�,�בני בלא לוי מת –˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ Ò�ÎÂ�כגו – »¿ƒ¿»«∆»ƒ«¬≈¬»
‡BzLראוב�, שרה,‡˙ לוי, של –˙ÓÂונפלו בני�, בלא ראוב� – ∆ƒ¿»≈

לייבו�, שמעו� לפני ושרה, לאה שהיא‰¯‡BL�‰נשיו, לאה, היינו – »ƒ»
גורסי�: ויש ראוב�; של לנישואי� שנייהdiipyd,ראשונה שהיא לפי

לייבו�, ‡M‰לנפילה ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‰‡ˆBÈאחות שהיא מפני – ¿»ƒ¬ƒ»
שמעו�, של גורסי�:i�Le‰אשתו (ויש שרה היינו –dpey`xde,( ¿ƒ»

d˙¯ˆ ÌeMÓ.אשתו אחות צרת שהיא מפני כלו�, בלא יוצאה – ƒ»»»
¯Ó‡Ó da ‰NÚשקידש שרה, ביבמתו מאמר עשה ראוב� א� – »»»«¬»

עליה, בא ולא בשטר, או בכס� בני�,ÓÂ˙אותה בלא –˙È¯Î� »≈»¿ƒ
˙ÓaÈ˙Ó ‡GÂ ˙ˆÏBÁ.לעיל הטע� שבארנו כמו – ∆∆¿ƒ¿«∆∆

ז ה נ ש מ ר ו א ב

GLÌÈÁ‡ ‰L:ולוי שמעו� ראוב�, –Ô‰Ó ÌÈ�L,�ושמעו ראוב� – ¿»«ƒ¿«ƒ≈∆
˙BÈÁ‡ ÈzL ÌÈ‡eN�,ורחל לאה –„Á‡Â,לוי –˙È¯Î� ÈeN�– ¿ƒ¿≈¬»¿∆»»»¿ƒ

לאחיות; קרובה שאינה ‡BÈÁ˙שרה, ÈÏÚaÓ „Á‡ ˙Ó,�בני בלא – ≈∆»ƒ«¬≈¬»
לאה, של בעלה ראוב�, �È¯Î˙כגו� ÈeN� Ò�ÎÂבעלה לוי, וייב� – ¿»«»»¿ƒ

שרה, ‡BzLשל לאה,‡˙ –È�L ÏL BzL‡ ‰˙Óeשל אשתו – ∆ƒ¿≈»ƒ¿∆≈ƒ

רחל, �È¯Î˙שמעו�, ÈeN� ˙Ó Ck ¯Á‡Âונפלו בני�, בלא לוי מת – ¿««»≈»»¿ƒ
שמעו�, לפני ולאה, שרה נשיו, BÊשתי È¯‰אשתו של אחותה לאה, – ¬≈

ÈÓÏBÚ˙המתה, ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡מיתת לאחר אשה שאחות פי על א� – ¬»»»»ƒ
לעול�, שמעו� על אסורה לאה מקו� מכל מותרת, ÏÈ‡B‰ƒאשתו

˙Á‡ ‰ÚL ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡�Â�לייבו לו ונזקקה ראוב�, שמת בשעה – ¿∆∆¿»»»»»««
אסורה עכשיו א� אשתו, אחות היתה והיא קיימת, אשתו רחל כשהיתה

נפילה בשעת בה לקיי� יכולי� שאי� יבמה שכל אח, אשת משו� לו

היא שאסורה בני�, לה שיש אח כאשת היא הרי עליה", יבוא "יבמה

המאירי)לעול� פטורה(גמרא; שרה א� לשמעו�, אסורה שלאה וכיו� ;

צרתה שהיא משו� הייבו� ומ� החליצה ייבו�מ� הל' רמב"� (תוספתא;

המאירי) יא; בר�,ז, המשנה. בפירוש לאהרמב"� צרתה "אבל כותב:

בה אצלי והדי� הגאוני�, מ� לאחד דבר ולא בגמרא די� בה מצינו

מתי ולא חולצת אסורהשהיא א� מסופק, שאני לפי משו�(d`l)יבמת,

עליו אסורה או הייבו�, ומ� החליצה מ� פטורה צרתה ותהיה ערווה,

עולמית, עליו נאסרה אחת, שעה עליו ונאסרה הואיל שאמרו: מדרבנ�,

תחלו� לפיכ� מתייבמת, או חולצת או שנייה, וצרת שנייה כמו והיא

וא� מברטנוראלהחמיר". "וצרתההרב הרמב"�: בעקבות כ� כותב

מתייבמת". ולא שחולצת ומסתבר דינה, נתפרש לא GL‰Lהנכרית ¿»
˙È¯Î� ÈeN� „Á‡Â ,˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÈ‡eN� Ô‰Ó ÌÈ�L :ÌÈÁ‡– «ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈¬»¿∆»»»¿ƒ

למעלה, שהדגמנו ‡BzLכמו ˙‡ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ L¯b– ≈≈∆»ƒ«¬≈¬»∆ƒ¿
לאה, אשתו את גירש שראוב� �È¯Î˙כגו� ÈeN� ˙Óe,לוי מת – ≈»»¿ƒ

בני�, בלא שרה, של ‰L¯‚Óבעלה dÒ�Îe,שרה את ראוב� וייב� – ¿»»«¿»≈
˙ÓÂוהרי שמעו�, של זקוקתו שרה ונעשתה בני�, בלא ראוב� ג� – »≈

ראוב�, של גרושתו אחות היא רחל, e¯Ó‡Lאשתו, ‡È‰ BÊבפרק – ƒ∆»¿
א: משנה ש�)ÔlÎÂא במשנה שנימנו העריות ‡B(כל ,e˙nL ¿À»∆≈

˙B¯zÓ Ô‰È˙B¯ˆ ,eL¯b˙�,�לשמעו להתייב� שרה מותרת ומכא� – ƒ¿»¿»≈∆À»
צרת לשמעו� היתה ולא אשתו, את שגירש לאחר ראוב� שייבמה לפי

מעול� אשתו טוב").אחות יו� "תוספות (עיי�

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ÔlÎÂהפוטרות א, משנה א בפרק שנימנו העריות עשרה חמש כל – ¿À»
הייבו�, ומ� החליצה מ� צרותיה� וצרות aצרותיה� eÈ‰LÔ‰לאח – ∆»»∆

ÙÒa˜שמת, ÔÈLe¯b B‡ ÔÈLec˜,בספק גירש� או בספק שקידש� – ƒƒ≈ƒ¿»≈
במשנתנו, להל� BˆÏBÁ˙כמבואר ˙B¯ˆ el‡ È¯‰לפי מספק, – ¬≈≈»¿

קידושי�, קידושיה היו לא שמא או הערווה נתגרשה שמא שחוששי�

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéLec÷,dì áBø÷ ÷ôñ Bì áBø÷ ÷ôñ–ïéLec÷ ÷ôñ eäæ.ïéLeøb ÷ôñ?íéãò åéìò ïéàå Bãé áúëa áúk,åéìò Lé ¦¦¨¥¨¨¥¨¨¤§¥¦¦§¥¥¦¨©¦§©¨§¥¨¨¥¦¥¨¨
ïîæ Ba ïéàå íéãò,ãçà ãò àlà Ba ïéàå ïîæ Ba Lé–ïéLeøb ÷ôñ eäæ. ¥¦§¥§©¤§©§¥¤¨¥¤¨¤§¥¥¦

ערווה, צרות ה� BÓaÈ˙Ó˙ואי� ‡GÂאו הערווה נתקדשה שמא – ¿ƒ¿«¿
ערווה. צרות ה� והרי נתגרשה, dÏלא ˜¯Ê ?ÔÈLec˜ ˜ÙÒ „ˆÈk≈«¿≈ƒƒ»«»

ÔÈLec˜,�הקידושי שטר או כס� –dÏ ·B¯˜ ˜ÙÒ BÏ ·B¯˜ ˜ÙÒ ƒƒ»≈»»≈»»
מצומצמות אמות ושמונה הרבי�, ברשות עומדת שהיתה כגו� –

(zewiiecn)ונפלו ש�, לו קונות אד� של אמותיו וארבע לבינו, בינה היו

אמותיה, ארבע לתו� ספק אמותיו ארבע לתו� ספק ∆e‰Êהקידושי�
ÔÈLec˜ ˜ÙÒלבאר מוסיפה שמשנתנו אלא בגירושי�, הדי� והוא – ¿≈ƒƒ

בקידושי� שאינו גירושי�" ÔÈLe¯b(גמרא)."ספק ˜ÙÒ?כיצד –·˙k ¿≈≈ƒ»«

ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â B„È ·˙Îaאבל ידו, בכתב הגט את הבעל כתב – ƒ¿«»¿≈»»≈ƒ
עדי�; עליו חתמו ÔÓÊלא Ba ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ LÈהסופר כתב – ≈»»≈ƒ¿≈¿«

כתיבתו; זמ� בו נרש� לא אבל עדי�, עליו וחתמו הגט Baאת LÈ∆
Á‡ „Ú ‡l‡ Ba ÔÈ‡Â ÔÓÊ„מדברי פסולי� אלו גיטי� שלושה – ¿«¿≈∆»≈∆»

באחד נישאה א� בדיעבד אבל ד), ט, גיטי� במסכת (כמבואר סופרי�

כשר; הולד הללו, ÔÈLe¯bהגיטי� ˜ÙÒ e‰Êהתורה ומ� שהואיל – ∆¿≈≈ƒ
"ספק נקראי� ה� הרי סופרי�, מדברי ה� שפסולי� אלא ה�, כשרי�

יוס�").גירושי�" ("נימוקי

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיו"ד אייר.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

וכבר ידוע שבענינים משפחתים ובין איש לאשתו, השתדלות בעקיפין ולא באופן ישר מועילה יותר 

וכנראה במוחש, ועוד ענין בזה שלא להגדיל החילוקי דיעות וכו' ובאם רק יש אפשריות שלא לשים לב להם 

ועכ"פ להקטינם - מה טוב ומה מועיל ומקרב את השלום, והרי נאמר כמים הפנים וגו' שהוא בטבע כל אדם 

ואדם, ויהי רצון שיקוים בהם מאמר חז"ל איש ואשה זכו שכינה שרוי' ביניהם.

במ"ש בהנוגע לתפקידו שהמגע שבא עם האנשים הוא רק וכו' הרי יכול להשפיע גם בגוף הענינים 

דרך ההיכירות שלו עם הפקידים שזהו מתפקידם, ובפרט שכמו שמזכיר גם במכתבו, ודאי שלפעמים יש 

לו הזדמנות לא רק לדבר עם האנשים המבקרים אלא גם באופן דלהשפיע וידוע פתגם הבעש"ט, שכל דבר 

שאיש הישראלי רואה או שומע, בודאי שייך זה לתפקידו בעבודת השי"ת.

והשי"ת ימלא ימי הריון זוגתו תחי' כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב.

מהנכון שאותן הנשים מעוברות תי' שכותב אודותן, יבדקו את המזוזות בדירותיהן ]באם לא נעשה 

זה במשך שנים עשר חדש האחרונים[, שתהיינה כולן כשרות כדין.

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ובא החסידים בעורקי זו טובה מדה הוכנסה עליון, אל

בנים. ובני לבנים מאבות בירושה

פנים כל על אשר הזאת בעת ובפרט מקום, ובכל עת בכל

נפשות מחי' זו טובה מדה הנה העתים, וצוק פארור קבצו

וגו' עת בכל יז) יז, (משלי ע"פ המצו"ד וכדפירש ומעודדם,

בתולדה. אחים מאהבת למעלה עוד היא רעים דאהבת

אוה הוי לעולם דרש"י: א) הפירושים לקנותשני רעים ב

ולהשתתף לך לעזור כאח הרע לך יולד הצרה לעת אוהבים;

טובה ביום בין עת בכל היא הרעים אהבת מצו"ד ב) בצרתך.

בבא ורק כ"כ תמידה אינה האח אהבת אבל צרה, בעת בין

שתי הוא. ובשרו עצמו כי בו, להשתדל ישוב אז אחיו על צרה

הוא. אחד הבכן אבל בעבודה, דרכים ושני בהשכלה שיטות

רעהו את איש אשר הרוח, והגבהת ההתועדות הוא והבכן

השי"ת יוסיף כי גמור, בטחון ובתקות קדם ימי בזכרון יעודדו

ומזונא חיי בבני ונגלה הנראה בטוב הטוב חסדו להראות

רויחא.
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א: עמ' כט לעילדף בברייתא של(כח:)שנינו לתימור לבנה של תימור דומה אינו אומר רבי ,

ולכאן: לכאן מפציע חמה של תימור כמקל, ועולה מתמר לבנה של תימור רּביחמה, ִַַָאמר
ּדרּבי טעמא מאי מאּבהּו, זאת שלמד ומבאר: זאת. למד מנין 'לּמנּצח- ּדכתיב ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָ

הּׁשחר', אּילת לאילה,על דומה שהשחר ללמדנו איילת, השחר את הכתוב מהשכינה ֶֶַַַַַָ
ה זֹו,מין שלהאּילה הזכר ּולכאןדהיינו לכאן מפצילֹות לכמהקרניה נחלקות - ְְְְִֶַַַָָָָָ

זהכיוונים, ׁשחר החמה]אף ּולכאן.[-תימור לכאן מפציע ְְְִֶַַַַַָָ
במגילה שאמרו מה פי על השחר', 'אילת תיבות את לדרוש ממשיכה שאסתר(טו:)הגמרא

זה: מזמור אסּתראמרה נמׁשלה לּמה זירא, רּבי זהאמר לֹומרבמזמור לאּילה, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ּו צר רחמּה אּילה מה כךלָך, וׁשעהמתוך ׁשעה ּכל ּבעלּה על שבועלהחביבה ְְֲֲֲִַַַַַָָָָָָָָָָָ

ראׁשֹונה ראשונה,ּכׁשעה בעילה כשעת על- חביבה היתה אסּתר אף ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
ראׁשֹונה, ּכׁשעה וׁשעה ׁשעה ּכל שנאמראחׁשורֹוׁש יז)כמו ב 'וּיאהב(אסתר ְְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָָָ

הּבתּולת' מּכל לפניו וחסד חן וּתּׂשא הּנׁשים מּכל אסּתר את .הּמלְך ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

אסּתר נמׁשלה לּמה אּסי, רּבי זהאמר הבוקר,לּׁשחרבמזמור אור תחילת - ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
מה לָך בּׁשחרהלֹומר הוא הּלילה,זמנו ּכל השחר,סֹוף עלות מתחיל הלילה שבסיום ְְַַַַַַָָ

בזמןאף שהיה הּנּסיםהואאסּתרהנס ּכל הזה.סֹוף בעולם המפורסמים ְִִֵֶַַָ
הגמרא: איּכאמקשה פוריםחנּוּכהנסוהא נס נחשב ומדוע פורים, נס אחרי שהיה ְֲִָָָ

הנסים, כל סוף הוא פורים שנס אסי רבי שאמר מה הגמרא: מתרצת הנסים. כל לסוף

אמרינן קא לכּתֹוב אסתר,ניּתנה כמגילת בספר לכותבם הוא שדין לנסים כוונתו - ְְְִִִַָָָ
במגילה. נכתב לא חנוכה נס אבל

הגמרא: ּדאמרמקשה למאן מגילתהניחא ליּכתבשאכן ניּתנה לנסאסּתר פורים נס נחשב לכן לכותבה, חיוב וגם היתר יש - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
להיכתב, ניתן לא חנוכה שנס כיון ליּכתבהאחרון, ניּתנה לא אסּתר ּדאמר למאן לגורסהאּלא אלא במגילה, לכותבה ציווי אין - ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

בפורים, פה על לקרותה וכן פה, למימרעל איּכא ניתנומאי לא חנוכה ובין פורים בין הרי הנסים, כל סוף אסי רבי לה קרא מדוע - ְִֵַַָ
להיכתב אסתר מגילת ניתנה שלא שסובר מי הגמרא: מתרצת והודאה. בהלל חנוכה ונס המגילה, בקריאת פורים נס להיאמר, אלא להיכתב

ו אחר, באופן הפסוק את לּהדורש 'שחר'מֹוקים מילת של שאמרּכלדרשה ּדאמרמו אלעזר. רּבי אמר יפת ּבר ּבנימין רּבי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
נמׁשלּו לּמה אלעזר, רּבי אמר יפת ּבר ּבנימין צּדיקיםרּבי ׁשל 'ׁשחר',ּתפּלתן במילת בפסוק מיןּכאּילתהרמוזות - ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

שלה, הזכר דהיינו ׁשּמגּדלתהאילה, זמן ּכל זֹו אּילה מה לָך, שגדילהלֹומר שנה כל מפצילֹות- בקרניה,קרניה פיצול נוסף - ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
נׁשמעת, ּתפּלתן ּבתפּלה ׁשּמרּבין זמן ּכל צּדיקים תפילתןאף שומע שהקב"ה ומה האילה, לגדילת נמשל התפילה שריבוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָ

ונשמעת. התפילה מתחזקת תחנונים ריבוי ידי על כך וגבורה, כח האילה מוסיפה הקרנים פיצול ידי שעל וכשם הקרנים, לפיצול נמשל

i"yx

éáøã àîòè éàîly xeniz xn`c .

:rvtn dngåæ äìéàhwp `weec e`l .

:daiwpl mipxw oi` ixdyäìùîð äîì
úìéàë øúñà(:eh 'c) dlibn 'qna .

oeik df xenfn dxn` xzq`c opixn`

dwlzqp minlvd zial dribdy

dnl il` il` dxn` dpiky dpnid

:ipzafrã''îì àçéðäzkqna `zbelt .

xn`c o`nl `ki` (.f sc) dlibn

c''nl `ki`e micid z` d`nhn

xtq e`lc micid z` d`nhn dpi`c

:`idúôé øá ïéîéðá éáøë äì íé÷åî.

xa oinipa 'xk xgy i`dl yixc xnelk

:ztiíé÷éãö ìù ïúìôú äìùîð äîì
'åëyixc `ed dltz oeyl xgy i`dc .
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.úåìéöôî äéðø÷ úìãâîù æ''ëùlka

:cg` levit da sqep dpye dpy

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ובא החסידים בעורקי זו טובה מדה הוכנסה עליון, אל

בנים. ובני לבנים מאבות בירושה

פנים כל על אשר הזאת בעת ובפרט מקום, ובכל עת בכל

נפשות מחי' זו טובה מדה הנה העתים, וצוק פארור קבצו

וגו' עת בכל יז) יז, (משלי ע"פ המצו"ד וכדפירש ומעודדם,

בתולדה. אחים מאהבת למעלה עוד היא רעים דאהבת

אוה הוי לעולם דרש"י: א) הפירושים לקנותשני רעים ב

ולהשתתף לך לעזור כאח הרע לך יולד הצרה לעת אוהבים;

טובה ביום בין עת בכל היא הרעים אהבת מצו"ד ב) בצרתך.

בבא ורק כ"כ תמידה אינה האח אהבת אבל צרה, בעת בין

שתי הוא. ובשרו עצמו כי בו, להשתדל ישוב אז אחיו על צרה

הוא. אחד הבכן אבל בעבודה, דרכים ושני בהשכלה שיטות

רעהו את איש אשר הרוח, והגבהת ההתועדות הוא והבכן

השי"ת יוסיף כי גמור, בטחון ובתקות קדם ימי בזכרון יעודדו

ומזונא חיי בבני ונגלה הנראה בטוב הטוב חסדו להראות

רויחא.
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,xafb `nzqn `edy ,ziad lra `iveiykl

cr ycwd zeyxn e`vi `l oiicr ixdy
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lr `l` df lr iala did `l ziad lra xn`y it lr s`" .zenwqelc daxd e`

ziad lra mewn lkn ,xg`d lr m` ik oelg eze` lr izrc did `l :yexit Ð df

mixacc ,ezegily dyrp ixdy Ð lrn

.mixac opi` alayàáä`iade oelgd on il

:yexit Ð lrn gily 'ek `nwqelcd on

,xafb `nzqn `edy ,ziad lra `iveiykl

cr ycwd zeyxn e`vi `l oiicr ixdy

.m`ivedyçìùeyr ohwe dhey yxg cia

:jixt `xnbae Ð lrn ziad lra ezegily

.edpip zegily ipa e`l `dàìdyr

dhey yxgdy itl Ð lrn ipeepgd ezegily

`vi `l ycwd ,jkld .dlirn ipa opi` ohwe

m`iveie ipeepgd cil e`ay cr oilegl

Ð xn`wc inp "ipeepgd lrn"e .ipeepgd

.xn`w `iveiyklãöéë:yexit Ð dyri

.ipeepgd lerni `ly ziad lra dyri cvik

àáäly xek `ed Ð "xp" Ð zexp divga il

.zelizte ony ea oiniyny qxg ly e` lfxa

divgae zexp divga el `iade jlde"

."zeliztäðéùåmewnn zexp el `iady

lrn gilyd zexp mewnn zelizte zelizt

jldy ,ziad lra zrcn dpiy ixdy Ð

.deehvp `ly xg` mewnn zexp zepwl

êìäådhextae bexz` dhexta el `iade

lra xne` dcedi iax elrn mdipy oenix

yxtn `xnba Ð 'ek lrn `l ziad

ibilt `peeb i`dke ,welg iab ediizbelt

.bexz`a

ïúðmixyr `edy :yexit Ð adf xpic el

.sqk ly drax`eøîàxfrl` iax

dil `gipc oeikc :yexit Ð ohrnk me`yr

,ohwe dhey yxg ciarc i`na ziad lral

izni`n mizifd ,opzc" .gilyk dil eed

."ohrnd zrif erifiyn Ð ?d`neh oilawn

Ð "drif"e .mizif ea oiniyny `ed Ð "ohrn"

dnc `xnba xn`we .odn `veid ldenl ixw

.dil `gip `dc ,dwyn aiyg ohrna erifiy

`l `eddc :yexit Ð "dtewa zerif `le"

jledc oeik ,dil `gip `lc ,dwyn aiyg

dnkn opirny `l eh`c :denzl yie .ceai`l

"ozi ik"c `inec "ozei" `yxc `idd oizkec

s` ,dil `gipc oeikc Ð (a,ak `rivn `aa)

dnle ,dwyn aiyg `l diteb edi`c ab lr

inp iiez`l dil ded ?dpyn jd iiez`l dil

`ki` mzd `nye !"eilr lhd edcera"

`idd izii` ikdl ,miny icia `din dyrn

cia glyl `ince .`linnc ,mizifd zrifc

.zegily ipa opi`y oeik ,inc `linnkc yxg

åðúðlitd iab lr [e`] ekilede sewd iab lr

:mixt` iax dywd Ð aexir df ixd [ekilede]

:opixn` (a,`l oiaexir) "oiaxrn lka" wxtac

ixiin `kd la` ,aexir myl egipn envr sewdy ixiin mzdc :uxize !"aexir df oi`"

myl epgipie ,mewnl eribiykl lnbd iab lrne sewd iab lrn elhil mc`l xn`y

`kdc :d`xp jkl !egipd zrc xac oeik ,icin `kd iziin `l ,ok m`c :dywe .aexir

Ð "zt il ipwiz" xn`e ,aexir zgpd mewna ztd gipd litdy ed`exe cnra ixiin

inp ikd ,zrc xa e`l litd gilyc ab lr s` dizegily carznc `nl`
yxg
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`oifgeקנו mipya cenr `k sc ± oey`x wxtzereay

åìòî ïäéðù 'åë âåøúà äèåøôá åì àéáäå êìäålra ly ezegily ziyrp `dc Ð

zehext izya lecb bexz`" xn` `edy Ð dhexta dpiy inp gilyde ,dhexta ziad

."ok ywan iziid `ly rxe ohw il z`ade ,ywan iziidäùìùá àéáäåixpic Ð

.adf xpic ivg `edy ,sqkåìòî ïäéðùickn xzeia ezegily ziyrp ziad lrac Ð

.dhext deyn xzeia lrn gilyde ,dhext

òøå ïè÷.llk izegily ziyr `le Ðàøîâ
'åëå ïéáæ äéçåìùì øîàã ïàî äðéî úòîù
el `iade" ipzwc oizipznn zrny ,xnelk Ð

lra elit`e ,"elrn mdipy Ð dylya welg

,adf xpica el `iadl edevy it lr s` ,ziad

:dpin zrny Ð el xn`y dnn zegt el oafc

`kdn heytze ,'eke dixagl xn`c o`n i`d

.zegt el dpwy it lr s` ,gwel dpwcéøîà
äùìùá øðéã äåù äéì éúééàã ïåâë àëäÐ

i`n `kdc .rnynl `kil `kdn ,xnelk

dil izii`c oebk Ð ziad lra lrn `nrh

ixpic dylya adf xpic dey welg gilyd

ziyrp ,adf xpic deye li`edc ,sqk

.lrn ikdle ,ezegilyéëä éà`wck Ð

.zvxznìòá øîåà äãåäé éáø àôéñ àîéà
'åëå ìåëéù ìòî àì úéáä`zi` m`e Ð

xn` ivn ikid ,adf xpic dey dil izii`c

"rxe ohw il z`ad" dil?adf xpic dey `d

el `iad adf xpic deye ,ywia?àì àä
àéù÷lra dcedi iax xn` ikd meync Ð

i`" dil xn` ivn izk`c ,lrn `l ziad

,jl izxn`y enk ,dilek adf xpic zadi

."adf xpic ipy dey welg il ziziin zied

('åë úéáäé éà úéáä ìòá øîàã íåùî)
íäéðùù úéðè÷á äãåäé éáø äãåîå éðú÷ã

åìòîdey ziphw el `iad m` ,xnelk Ð

ziad lrac Ð sqk ixpic dylya adf xpic

`nrh i`n .lrn inp?dhexta ziphwdy Ð

:edi` dil xninl ivn `lc ,rlqa ziphw `id

ziziin zied ,dilek adf xpic dil zadi i`"

zpafc meyn jab ilfen eedc ,oixpic ipy dey

"xpica ziphw `id dhexta ziphwdy" ."ith

ziphw oiafc o`nl ilfen `lc ,xnelk Ð

`nl` .dhexta `l` oiaf `lc o`nn xpica

lrn `lc welg iab ied dcedi iaxc dinrhc

xpic dey dil izii`c ab lr s` ,ziad lra

"xpic zadi eli`" dil xn`c meyn dylya

.'ekeéôè äéì àéåùziphw `ian didy Ð

.diab ilfen eedc meyn ,xzeiàôô áø øîà
'åëå éðáæîã àøúàá`wiqt mzdc ,zecna Ð

diab ilfen `le dhexta `pk `pk `zlin

dcenc dcedi iaxc `nrh i`n wiic `w `zyd 'eke [inc ikid] :`pixg` `pyil .llk

lra ivn izk` ,ok m` Ð dcna `ly cne`a ,`neya ipafnc `xz`a i` :ziphwa

,"ith ziziin ded xpic zadi eli`" gilyl orhinl ziadoitiqen eidyliaya jl

welgc `inec epiide .melk epnn il z`ad `l jl oipzep eidy zetqezd eze`e ,xpicd

.'eke "xpic zadi eli`" dil xn`càôô áø øîà`xz`ac ,ikd xninl zivn `l Ð

.opiwqr ipka ipafne iliikcåäééúìéî à÷éñô íúäã äèåøôá àðë àðëãiadi `le Ð

dey ziphw dil izii` ik `l` ,melk ziad lra xninl ivn `l jkld .llk ztqez

.elrn mdipy Ð dylya xpicäðùîúåòî ãé÷ôîä.ipgley lv` ycwd ly Ð

ïäá ùîúùé àì ïéøåøö ïãé÷ôä íàira ded `lc ,oixexv elv` ociwtd ikdlc Ð

.lrn Ð ipgleyd o`ived m` jkitl .eda ynzyilcïéøúåî åìöà ïãé÷ôä íàå
ïäá ùîúùé`l jkitl .mtilgiy oda wqrziy ,oixzen elv` ociwtd ok zrcly Ð

.ciwtnd `l` ipgleyd lrnêë ïéáå êë ïéá úéáä ìòá ìöà ïãé÷ôäoixexv oia Ð

lray rcei `edy .ziad lra lv` ociwtd ikdlc ,oda ynzyi `l Ð oixzen oiae

o`ived m` jkitl .oixzen m` oixexv m` yyg `le ,silgdle hextl ekxc oi` ziad

.oda ynzyp ciwtnd zrcn `lyc ,lrn Ð ziad lraúéáä ìòáë àåä éøä éðååðç ìöà ïãé÷ôä.oda rbi `l jk oiae jk oiae ,ipgleyk oiteliga libx epi`y Ðäãåäé éáø
éðçìåùë øîåà.ipgleyk epic jkitl ,ipgleyk silgdl libx `ed inp minrtlc Ðìòî äðåùàøä úà àéöåäù ïåéë.dzid ycwd ly xni`c Ðìë úà àéöåéù ãòñéëä

.`id dpexg` dhexta dlirnc Ðàøîâàùéø àðù éàî.minkgl `aiwr iax dcenc `tiq `py i`ne ,`aiwr iax biltc Ðïî äæ ñéë øèôé àì øîåàá àôéñ äéì øîà
ùã÷ää.dpexg`a `l` lrn `l ikdl .ycwd `dzc xn`w dpexg` dhextc rnyn ,ikd xn`c oeikc .`edy lk ycwd ea `di `ly Ðùã÷ä ïäáù ìåãâä`nrh Ð

dhextc `tiqa `aiwr iax dcen i`n`e ,ycwd ied ecil `aiy oey`xd Ð oiey odipy `d .yicwn dti oira yicwnc ,ycwd ied lecbdc xn` ikd meyn ,lecb `ki`c

.ycwd dpexg`øîà.'ek xne`a `tiq Ð
ïéñéë
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dlirnc zegily slip daxc` :xn`z m`e .dizegily ciarzi` ,dlirnc yxg

slinl `ticr ied daxc`c .zrc xa gily opira dnexz iabe ,dnexzc zegilyn

oeik :xnel yie !silic `ed dnexzn dlirnc zegily xwir lk `dc ,dnexzn

ici lr zeyx iepiy ied `kde ,iedc `ed zeyx iepiye d`veda dlirnc gilyc

diiencl dil xazqn jkl ,zrc xa zegily

iabe .zrc xaa `citw oi`c .iziinc jpdl

mewna zegily ipdn `l d`pdc icin

wxta xn`ck ,d`pd ici lr d`a dlirndy

dxezd lka epivn `ly :(`,bn) oiyecwc ipy

mewn lkne .aiigzn dfe dpdp df dlek

`lc ,dnexzn zegily slinl jixhvi`

.dxiar xacl zegily oi`c `niz

ïåâëmirlq :yexit Ð yy dey dil izii`c

gily el giexdy `vnpe ,ylya

dcedi iaxe `tiq `ni`" .mirlq dyly

Ð "rxe ohw welg il z`ad dz`e 'ek xne`

uxizy dn itl ixdy ,"rx" i`n jixt `zyd

!`ed "lecb" ,dylya yy dey izii`c

Ð 'ek "xpic dil zadi i` dil xn`c" :ipyne

ipy dey il zizii`" ,adf xpic lk :yexit

giexn iziidy oky lk :yexit Ð "oixpic ipy

z`ady oeayg itl jl oipzep eidy ,xzei

iziidy `vnpe ,dyya xyr mipy dey

.dzr xkzyn ip`y dnn miltk xkzyn

éàîàåziphw iab dil ipy `l i` `nil

wxt zeaezka opiqxb Ð ith dil aidic

ipafnc `xz`a i`" :(a,hv) "zipefip dpnl`"

`iey `l in" .cgia daxd :yexit Ð "`neya

`wlq `w :xn`w ikde .`id `ide Ð "ith

ipafnc `xz`a" ixiinc `zyd jzrc

jixt ikdle ,cgia daxd :yexit Ð "`neya

`ed jxc inp mzdc .dcedi iax dcen i`n`

,daxd dpew gweldy dn itl mixken ly

:`tt ax xn`" :ipyne .diab xken lifen

,dcn dcn :yexit Ð "ipk ipk ipafnc `xz`a

`l` ,xeaq ziidy enk `neya `l ,xnelk

lifen `l Ð "`zlin `wiqtc" .hrn hrn

.gwelc diab xken

ãé÷ôîä`l oixexv ipgleyd lv` zern

oeir jixv Ð 'ek mda ynzyi

iziinc (`,bn) "ciwtnd" wxt `rivn `aaa

`pyilk dl iziin `le ,`kdc `iddl dl

.`kd dl opipzcäèåøôdltpy ycwd ly

ycwd df qika dhext xn`y e` qikd jezl

iax ixac lrn dpey`xd z` `ivedy oeik

dpdp m` `ed `witqc ab lr s`e Ð `aiwr

zezixka ielz my` zelirn wtq lr aiignc dinrhl `aiwr iax ,ycwd lya

el yiy xac ,`niz ike ?dltpy ycwd ly dhext i`d lhaile :dniz .(`,ak)

yiy xacc ,xninl `kil `d Ð liha `l sl`a elit`e ,oeict ici lr `ed oixizn

:inp i` .lehia `kilc ,qika cg `l` `kilc :xnel jixve !`ed opaxc oixizn el

.liha `le ,aiyg rahnäãåîå`edy ycwd df qik on dhext xne`a `aiwr iax

`xnbae .ycwd ly didz dpexg`a :yexit Ð qikd lk `iveiy cr jlede `iven

."?`tiq `py i`ne `yix `py i`n" :jixt

øîàdf qikn xhtp epi` ,xnelk Ð ycwd on df qik xhti `l xne`a `tiq dil

ied ycwdc rnyn i`ce `pyil i`de .dhext ycwd `la dlek d`ivedl

.dpexg`aåéä`nil inp oizipznc `tiqae :yexit Ð ycwd oday lecbd mipy

`yixc `pyil `nyc ,jixt `l `yix` la` .ycwd ly didi xgaen rahndc

i`ne `yix `py i`n" jextl ok m`c ,`yix` inp jixtc xninl `kile .ikd rnyn

."?`tiq `py
oiqik
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y heyt `ld ,`ney itl `l` dcinéìæBî òìñ áäéc énð úéðè÷ éab©¥¦§¦©¦§¨©¤©§¦

éôè déìok m`e ,lefa el mipzep rlqa ziphw mc` dpew m`y - ¥§¥
dpew did m`y ,gilyl oerhl ziad lra o`k mb leki dcedi iaxl
giexdy dnn xzei dlfedd llba giexn did `ed xpica ziphw

:`xnbd dper .mirlq dyelya wx dpwykàzëeãa ,àtt áø øîà̈©©¨¨§§¨
épë épëa éðaæîcdcin itl ziphw mixkeny mewna xaecn - ¦§©§¦§©¥©¥

lk xigne ,'`pk' z`xwpyàpke÷éñt íúäc ,äèeøôa àpk ©¨©¨¦§¨§¨¨§¦
eäééúléîgiexn did `l ziad lray jk .reaw `ed my xigndy - ¦§©§

dcedi iax dcen okle ,elek xpica ziphw gilyd dpw eli` xzei
.zegilyd dzyrp ziphwd dzpwp ea xpicd ivgay

äðùî

ynzydl xneyl xzen m`d ,zern oecwt ly epica zwqer dpynd
.o`ivede ycwd ly zernd eidyk oicd dne ,ea

mc`úBòî ãé÷ônä,ely ody `l` ycwd ly opi`y xaqyìöà ©©§¦¨¥¤
éðçìeL,mitqk silgn -íàod zerndïéøeøöxexva mixebq - §¨¦¦§¦
,xeywïäa LnzLé àìezrc z` jka dlib ciwtnd ik ,ipgleyd Ÿ¦§©¥¨¤

.oda ynzyi ipgleydy dvex epi`y,Cëéôìel exzed `ly oeikn §¦¨
ok lr ,yeniylàéöBä íàly ody rci `le zernd z` ipgleyd ¦¦

,ycwd.ìòîmle`íàodyk ciwtnd el opzp,ïéøzeîepiidc ¨©¦¨¦
,xeyw epi` xexvdyïäa LnzLégken ik ,dvxi m` ipgleyd ¦§©¥¨¤

.oda ynzyiy ok zrc lr elv` ecwtedyàéöBä íà Cëéôì§¦¨¦¦
zernd z` ipgleyd,ìòî àì.lrn ciwtnde Ÿ¨©

zern mc` ciwtd m` la`úéaä ìòa ìöàipgley epi`y mc` - ¥¤©©©©¦
,zepg lra epi` mbeCk ïéa-,oixexv zernd eidy oiaCk ïéáe- ¥¨¥¨

,oixzen zernd eidy oiaeïäa LnzLé àìelv` ik ,ziad lra Ÿ¦§©¥¨¤
hextl ekxc oi`y oeik ,oda ynzyi `ly zrc lr zern miciwtn

.zern silgdleàéöBä íà Cëéôìrci `le zernd z` ziad lra §¦¨¦¦
,ycwd ly ody.ìòî̈©

éðååðçäepic,úéaä ìòák,oixzen zern elv` ecwtedyk elit`y ©¤§¨¦§©©©©¦
libx epi` `ed mby oeikn ,lrn o`ived m`e oda ynzydl el xeq`

,ipgleyk zern ztlgda,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
,éðçìeMkynzydl `ed leki ,oixzen zern elv` ecwted m`y ©§¨¦

silgdl libx `ed mb minrtly llba ,lrn `l o`ived m`e oda
.ipgleyk zern

opyi ea qika ycwd ly zg` dhext dpyi ea dxwn d`ian dpynd
zehextd z`ved ly ote` dfi`a ewlgpe ,oileg ly zehext mb

:dlirn didz oilegläìôðmc`lBñék CBúa Lc÷ä ìL äèeøt ¨§¨§¨¤¤§¥§¦
,oileg ly zehext ea eidyøîàL Bàzehext ea eidy qik ly eilra ¤¨©

,oileg lyäèeøtzg`äæ ñéëadidzïåék ,Lc÷äcin -àéöBäL §¨§¦¤¤§¥¥¨¤¦
úàdhextdäðBLàøä,oileg jxevl qikayìòî,okziy oeik ¤¨¦¨¨©

,ycwd ly `idy,íéøîBà íéîëçå .àáé÷ò éaø éøác,lrn `lãò ¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦©
àéöBiLok m` `l` -oilegl `ivedä ìk úàay zehext,ñékwxy ¤¦¤¨©¦

.ycwd ly dhextd z` oilegl `ivedy i`ce ote`a xexa f`äãBîe¤
a ,íéîëçì àáé÷ò éaøy mc`äæ ñék ïî äèeøt ,øîBàdidz ©¦£¦¨©£¨¦§¥§¨¦¦¤

CìBäå àéöBî àeäL ,Lc÷älk z` oilegl `ivedl lekiy - ¤§¥¤¦§¥
qikay zehextdlren epi`e ,dycwedy ef `idy ,dpexg`d on ueg

àéöBiL ãòok m` `l` -`iveioileglä ìk úàay zehext.ñék ©¤¦¤¨©¦

àøîâ
:`xnbd zxtqnàúà ék`ayk -éîéc áølaal l`xyi ux`n ¦£¨©¦¦
déì éîø ,øîàdywd -àðL éàî ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léødna - ¨©§¦¥¥¨¦§©¦¨¨©§¨

dpeyd,àLéøm`y `aiwr iax xaeq dadhextd z` `ived ¥¨
,lrn xak oileg jxevl qikay dpey`xdàôéñ àðL éàîe`ed da ©§¨¥¨

.qikay zehextd lk z` oilegl `iveiyk wx lrniy xaeqdéì øîà̈©¥
,yiwl yixl opgei iaxaàôéñxaecnøîBàa,qikd lra xn`yk - ¥¨§¥

,Lc÷ää ïî äæ ñék øèté àìdf qikay envr lr laiwy ,epiidc Ÿ¦¨¥¦¤¦©¤§¥
dpexg`d dhextdy `id eixac zernyne ,edylk ycwd didi

.ycwez ea x`yizy
iaxl yiwl yix dywdy `iyewd iabl ztqep drc d`ian `xnbd

:`xnbd zxtqn .opgeiïéáø àúà éklaal l`xyi ux`n,øîàoicn ¦£¨¨¦¨©
dïéñékepzpynayíéøååMàlr -,mixeeya xn`py oicddéì àîø ¦¦©§¨¦§¨¥

.opgei iaxl yiwl yix dywd -ïðúczegpn zkqna(:gw),øîBàä ¦§©¨¥
ééøååMî ãçàdidi,Lc÷äe,Lc÷ä ïäaL ìBãbä ,íéðL Bì eéä ¤¨¦§¨©¤§¥¨§©¦©¨¤¨¤¤§¥

oira yicwdl dvexy yicwnd ly ezrca cinz micne`y llba
.dti,rnyne`eaiy mdn oey`xd ,mlceba mieey mdipy eid m`y

,epzpyn ly `tiqd dyw ok m`e .ycwend `ed yicwnd ly ecil
dpexg`d ,qikay zehext iabl dnec ote`a xcepyky zxne`y

.zycwend `id ea x`yizydéì øîà,yiwl yixl opgei iax ¨©¥
aàôéñxaecnøîBàa,qikd lra xn`yk -ïî äæ ñék øèté àì ¥¨§¥Ÿ¦¨¥¦¤¦

,Lc÷äädidz `weec dpexg`d dhextdy `id eixac zernyny ©¤§¥
.ycwd
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xcde"קנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc - dlirn(ipy meil)

iaxl yiwl yix dywdy `iyewd iabl ztqep drc d`ian `xnbd
:opgei,øîà àtt áøoicndïéñékepzpynayïébelàlr -oicd ©¨¨¨©¦¦©¦

,oii ibeln zexyrne zenexz zyxtda xn`pydéì àîødywd - §¨¥
.opgei iaxl yiwl yixïéé ç÷Blä ,ïðúczeynyd oia zay axra ¦§©©¥©©¦

íéúekä ïéaîexz epnn eyixtd `ly md miceygy,zexyrne zen ¦¥©¦
epnn yixtdl dzr leki epi`e,zaya zezyl dn el oi`eéðL ,øîBà¥§¥

ïébeì,o`k yiy dn jeznLéøôäì ãéúò éðàL,zay xg`ïä éøä ¦¤£¦¨¦§©§¦£¥¥
äøNò ,äîeøzeidi yixtdl cizr ip`y mibel,ïBLàø øNòîcere §¨£¨¨©£¥¦

äòLzeidi mibelìçéîe ,éðL øNòîipy xyrnd z` llgl lekie - ¦§¨©£¥¥¦¥¥
,ezezyle ziaa el yiy rahn lrãiî äúBLåm` oiid x`y z` §¤¦¨

xeqi` icin oiid `vi zexyrnle dnexzl my `xwy ciny ,dvxi
,jk xg` wx dyri lreta mzyxtd z`y s` ,lah.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦

ïéøñBà ïBòîL éaøå éñBé éaøå äãeäé éaø`ll oiidn zezyl ©¦§¨§©¦¥§©¦¦§§¦
dzey `edy dny xxazny xnel xyt` i`y ,mnrhe .dyxtd

.ilka mix`yp zexyrnde dnexzd eli`e ,eay oilegdn `ed oiidn
ly `tiqa mb ,ezi`y mi`pzde dcedi iax itly ,yiwl yix dywde
i`y oeik qikay zehexta yeniyd z` xeq`l ie`x did epzpyn
oi` mzhiyl ixdy ,zycwend `id dpexg`d `weecy xxal xyt`
zexg`d lke ycwd `id dpexg`d dhextdy xxazi rxtnly xnel

.oilegdéì øîà,yiwl yixl opgei iaxaïéúéðúîc àôéñxaecn ¨©¥¥¨§©§¦¦
øèté àì øîBàa,Lc÷ää ïî äæ ñék`id eixac zernyne §¥Ÿ¦¨¥¦¤¦©¤§¥

ynzydl zercd lkl xzen okle ,ycwd didz dpexg`d dhextdy
.zehextd x`ya

åúåçéìù äùòù çéìùä êìò ïøãä
äìéòî úëñî äì à÷éìñå

óåòä úàèç ¯ ïåùàø ÷øô
äîã÷ä

zepaxw mi`xwpd zepaxw ipy mpyi ,ycwna miaxwd zepaxwd oia
.serd zlere serd z`hg mde ,dpei ipane mixezn mi`ae serd
,dacpa d`a dpi`y z`hg lk oicke ,daega wx d`a serd z`hg
,daf ,af ,cvik daegk .dacpa oiae daega oia d`a serd zlere
mi`ian ,cxeie dler oaxwa aiiegnd oke `nh xifp ,rxevn ,zclei
.dlerl axw xg`de z`hgl axw cg`d ,dpei ipa ipy e` mixez izy
oaxwl dpei ipae mixez `iadle acpzdl mc` leki ,cvik dacpk
`iadl `ed leki `l` ,`weec mipy `iadl jixv epi`e ,serd zler
cg`e z`hg mdn cg`e] daegk mi`ad zeter ipy .cg` ser s`
l"fg oeyla .'ow' mya mi`xwp [zeler mdipye] dacpk e` [dler mdn

.'micixt' miaxae ,'dcixt' mya ccea ser `xwp
dpnn dcixt efi` yxtzp `ly epiidc ,'dnezq' zeidl dleki ow
eyxtzpy ,'zyxetn' zeidl dleki oke ,dler efi`e z`hg axwz
,mipiw dnk aiiegnd mc` leki mbe .dlerl efe z`hgl ef dicixt
eaxwei mdn micixt el` yxtl `la ,cgi mipiw dnk yixtdl
.epevxk daxwdd zrya dyri aixwnd odkde ,dlerl el`e z`hgl
miyp` ly :mipte` dnkae ,mipiw ly zeaexrz ipica zwqer zkqnd
ze`hg ly ,el`a el` zelere ze`hg ly ,dacpa daeg ly ,mipey
.` ,mipy md zaexrzd ipte` .dnecke ,mixg` mipiwa zeler e`
zaexrz .a ,el`a el` zeterd eaxrzdy ,ynn ly zaexrz
.zeyrl eilr didy itk `ly mipiwd z` dyry ,odkd dyrnay
ozip m`d ,dligzkl ly ote`a ,el` mipte` ipya dpc zkqnd
eaxwed xy`k ,caric ly ote`ae ,efa ef eaxrzpy mipiw aixwdl
xiykdl ozip m`d ,opick `ly mipiw eaxwedy e` zeaxern mipiw

.odn wlg zegtl e` olek z`
serd z`hg aexira `weec mdy mixen`d mipecipd lkl ceqid
,oaxwd oina dfl df minec el` zepaxw ipyy jka `ed ,serd zlere
eaxrziy okzi ok lre zeawpe mixkf dpei ipae mixezn mi`a mdipyy
ote`ae mziiyrmewnadfndf mipey el`zepaxw ipy jci`ne ,dfa df
e` dler ,`edy dnl zelrl leki wteqn oaxw oi` ok lre ,mziiyr
`le hrnk el` mipecip .leqt wtq xyk wtqa cinz `ed `l` ,z`hg
mdy e` zepaxwd x`yy meyn ,mixg` zepaxw oia zaexrza epkzi
jci`ny e` ,mdipia zaexrz zkiiy oi`e mlibae mpina dfn df mipey
okzz ok lre ,carica mb mipey mziiyr mewne ote` oi` `qib

.axw oaxw dfi` drici i` ly ote`a mb maixwdl zexyt`
oiay milcadde ze`hge zeler ly oziiyr ipic xg` ,oey`xd wxta
e` ,odipia eaxrzpy mipiw ipic z` dpynd d`ian ,zeacpl mixcp
odipic z` dpynd d`ian ipyd wxta .ze`hge zeler oda eaxrzpy
e` zexg` mipiw ly micixt egxty ,zeyxetne zenezq mipiw ly
ipte`a oecl ay iyilyd wxtd .odil`e odn ,zelere ze`hg ly
xaky ote`ae ,mitqep mipte`e oey`xd wxta ex`azpy zeaexrzd
,mixyk mpi` zeter el`e mixyk zeter el` `ed oecipde ,eaxwed

.mdiaeig z` milydl icka `iadl mipiwd ilra zaeg `id dne

à äðùî
zepaxwd inc epzip mda gafna zenewnd hexita zgzet dpynd

:serae dndaa dlere z`hgúéNòð óBòä úàhç[ozip dnc-] ©©¨©£¥
oevigd gafnaïhîì,`xwiqd hegn dhnl -äîäa úàhçåziyrp §©¨§©©§¥¨

gafna [ozip dnc-]ïìòîì.`xwiqd hegnúéNòð óBòä úìBò §©§¨©¨©£¥
gafnaïìòîì,`xwiqd hegnäîäa úìBòå[ozip dnc-] ziyrp §©§¨§©§¥¨
gafnaïhîì.`xwiqd hegn,äæáe äæa äpéL íàåmcd z` ozpy §©¨§¦¦¨¨¤¨¤

dhnl serd zler mc e` dnda z`hg mc ozpy oebk ,enewna `ly
,dlrnl serd z`hg mc e` dnda zler mc ozpy e`.ìeñẗ

:ow edn zyxtn dpyndøãñz`adä .àeä Ck ïépé÷d`ad ow ¥¤¦¦¨©
meynäáBç,zclei ,daf ,af `edy oebk ,dxezd eilr dlihdy ¨

mixez ipy da yi ,cxeie dler oaxwa aiiegnd e` `nh xifp ,rxevn
,dpei ipa ipy e`ãçàaxwãçàå úàhçaxw.äìBòd`ad owd ¤¨©¨§¤¨¨
,úBáãðáe íéøãða`iadl aiigzpe gafnl ow `iadl acp e` xcpy ¦§¨¦¦§¨

`ed mpic ,xcp e` acp oaxw oin dfi` hxit `l m` mb ,zeter ipy
y,úBìBò ïlek`a ser oi`e ,my`e z`hg acpzn mc` oi`y itl ¨

.dceze minly
:dfl df oia dne dacp `id dne xcp edn zyxtn dpynd,øãð eäæéà¥¤¤¤

øîBàä ,äáãð Bæéàå .'äìBò éìò éøä' øîBàäser e` dnda lr ¨¥£¥¨©¨§¥§¨¨¨¥
eiptly.'äìBò Bæ éøä'.gafnl dler `iadl aiigzp mipte`d ipya £¥¨

,úBáãðì íéøãð ïéa äî,oaxw z`ada aiigzp mdipyay xg`àlà ©¥§¨¦¦§¨¤¨
Liptn `ian `edy zepaxwdíéøãpäm` ,xcpyeáðâð Bà eúîixd ¤©§¨¦¥¦§§

`edïúeéøçàa áéiç,mdizgz mixg` `ianeenvr lr laiwy itl ©¨§©£¨¨
iptn mi`ad zepaxwd eli`e ,m`iadlúBáãðm` ,acpzdyBà eúî §¨¥

,ïúeéøçàa áéiç ïéà eáðâð`iadl `l` envr lr laiw `ly itl ¦§§¥©¨§©£¨¨
dnda.cala el` ser e`
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oifge` mipy` cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

éëäéì àîø ïéâåìà ïéñ.opgei iaxl yiwl yix Ðíéúåëä ïéáî ïéé ç÷åìä ïðúãÐ

epwzl leki epi`e ,zeynyd oia zay axra e` jxca didy oebke ,mpii xq`p `ly cr

.xzl`lïéâåì éðù øîåàdnexz od ixd Ð yixtdl cizr ip`y dlecb dnexz" Ð

oey`x xyrnl dxyr yixtn ,zecn d`n xiizypy dnn dyer jk xg`e ,"dlecb

dryz odn yixtne ,zecn miryz exiizype

.ipy xyrnlìçéîålgin df xeriy Ð

x`yde ,dzeye ,ellgl lekiy ,ipy xyrnl

xdfiy `l` ,xzl`l epnn dzyie ,oileg

.zexyrnde dnexzd xeriy ilka xizeiy

.dxixa yi :xaqwcéáøå éñåé éáøå äãåäé éáø
ïéøñåà ïåòîù:ixaqwc ,ynn yixtiy cr Ð

`edy xnel yi qeke qek lk`e ,dxixa oi`

iaxc `de .oey`xn elit`e ,xyrne dnexz

iaxc` `iyw oerny iaxe iqei iaxe dcedi

.dpexg`d cr jlede `iveny dcenc ,`aiwr

oey`xd onc ,dxixa oi` xn` `kdc ikid ikc

ycwd iab ,xyrne dnexz `edy inp opixn`

.ycwd `idy xninl `ki` dhexte dhext lk` inpïéúéðúîã àôéñ äéì øîà`l" xne`a ixiin ,`aiwr iax dcenc Ð

."ycwdd on df qik xhti

äìéòî úëñî äì à÷éìñå çéìùä êìò ïøãä

äðùîäèîì úéùòð óåòä úàèç:(a,cq migaf) "miycw iycw" wxt yixcck Ð

edfe ,ceqil oivnzn ely mixiydy ,(d `xwie) "gafnd ceqi l` dvni mca x`ypde"

.`xwiqd hegn dhnl oezgzd xiwäìòîì äîäá úàèçårax` oxw ly dteba Ð

.(a,i) migafc `nw wxta yixcck zepxw rax` lr zepznäìòîì óåòä úìåòÐ

`,dq my) "miycw iycw" wxta yixcck(

dxhwd dn "enc dvnpe ...xihwde ...wlne"n

ly ey`xa [ievine] dwiln s` gafnd y`xa

.gafnäèîì äîäá úìåòåda xn`py Ð

h"h r"r :jipniqe ."ceqi"ser zler Ð

.`kti` dndaae ,dhnl z`hg dlrnlíàå
ìåñô äæáå äæá äðéùdyrn dyr m` Ð

d`fd `wec .leqt dlrnl serd z`hg

dlrnl dwilnd la` ,dlrnl dleqt

my) "miycw iycw" wxt opzck ,dxyk

.dxiyk gafna mewn lka dwiln :(a,bq

"serd z`hg" wxt dlirna `zbelt ievinae

zlere .akrn `lc xn`c o`nl `ki`c (a,g)

.dleqt dhnl d`yr m`e ,[dwilne] ievin wx d`fd da zil serdêë ïéðé÷ øãñ
äìåò ãçàå úàèç ãçà äáåçä àåä,eiycwe ycwn z`nehe ,dafe ,af :oebk Ð

cg`e z`hg cg` zelca ow oi`ian mlekc ,zcleie ,mizty iehiae ,lew zrinye

.mixiyr elit` ow oi`ian [`nh xifpe] dafe af la` .dlerïìåë úåáãðå íéøãðå
úåìåòmixez izy iexw "ow" .zeler ode oicixt izy `ian "ow ilr ixd" xne`d Ð

zg` acpzdl dvxi m`e .cg` xez e` zg` dpei iexw "dcixt" dpei ipa ipy e`

zg` dcixt `iadle:(`,dq migaf) "miycw iycw" wxt opixn`ck ,dler `id Ð

"Faixwde".`iai zg` dcixt elit` Ðíìåë åúåîé àåáøá ãçà åìéôà úàèçá äáøòúðù äìåòå äìåòá äáøòúðù úàèçdler `ny iwetql `ki` zg` lkac Ð

.dlrnl dleqte z`hg `ny e` ,dhnl dleqteäáåçáù úåàèç ïéðî àìà øùë ïéà äáåçá äáøòúðù úàèç,daf ly e` (zg`) zclei ly mly ow ixw daeg Ð

daeg hwp jkle .dler cg`e z`hg cg` `edeyng dzre ,oinezq ody daeg ly oipiw ipy mr zaxern z`hgl zyxetnd dcixt m`e .zeler mdipyy dacp iwet`l Ð

axernd on `le edl car oipiw ipy on `ny Ð ze`hg dyly ciar i`c .daeg ly oipiw izya xykd oipn edfy ,ze`hg ipy `l` zeyrl leki epi` ,cgi oiaxern oicixt

.zaxernd z`hgd gwi `ny ,dler zg` elit` ciar ivn `le ,ze`hg ipy wx zeyrl leki oi` oipiw ipyne ,oda
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ïéñéëlr s` ,dxixa meyn oizipznc `nrhc jzrc `wlqc Ð dil `nx oibel`

,dxixa yi xn`c o`nl elit`c ,oibeln jixt jkle .xac mey yxtn oi`y it

:ipyne !`l Ð `nzqa la` ,"yixtdl cizr ip`y" yxity meyn `wec mewn lkn

:inp i` .dxixa mrhn ipdne ,oibela yixtnk dede ,'eke "qika xehti `l" xne`a

dil zilc o`nl elit` lirei df mrhn

.dxixa

ïðúãiaxn Ð 'ek mizekd oian oii gweld

ip`y" xninl dil dnl :jixt xi`n

,xn` `l ik ,"zay i`vena yixtdl cizr

iab enk ,dpexg`a dnexzd dl qtzp inp

yie !dpexg`a ycwd ly dhexty oiqik

oerny iaxe iqei iaxn jixtc :miyxtn

`nil inp ikdc ,dxixa edl zilc oixqe`c

iaxc ol `nip o`nc :`xidp `le .dxixa oi`c

?`id oerny iaxe iqei

åúåçéìù äùòù çéìùä êìò ïøãä
äìéòî úëñî äì à÷éìñå

úàèç:(a,cq migaf) "miycw iycw" wxt yixc jk Ð dhnl ziyrp serd

oivnzn ely mixiydy xiw Ð "gafnd ceqi l` dvni mca x`ypde"

.oezgzd xiw edfe ,ceqiläèîì,dlrnl dpi`c oeikc ,`xwiqd hegn dhnl Ð

,zenewn ipy m` ik gafna oi`y .`xwiqd hegn dhnl didi Ð "ceqi" aizkc

dnda z`hga .[hegn] dhnle hegn dlrnl

lr zepzn rax` ,oxw ly dteba dlrnl

migafc `nw wxt yixcck zepxw rax`

.(a,i)úìåòÐ [dlrnl ziyrp] serd

:(`,dq migaf) "miycw iycw" wxt yixcck

dxhwd dn ,"enc dvnpe ...xihwde ...wlne"

ly ey`xa dwiln s` Ð gafn ly ey`xa

.gafn ly ey`xa ievin s` yixc oke .gafn

ip`y ?dxhwdn iziin i`n :xn`z m`e

dwiln cenll oi`e ,zakrn dpi`y dxhwd

i`n ok m`e ,zakrn dwilny ,dxhwdn

?leqt dfae dfa dpiy m`y jk xg`l xn`w

dxhwd iab enk ,ikd opitlic :xnel yie

`ly enk ied mewn dpiyyk dwiln jk ,xihwd `ly enk `ed ixd mewnd dpiyy

.leqt ewln `l m`e ,ewlnúàèçz`hga daxrzpy dlere dlera daxrzpy

elhaile :(a,br migaf) "zaexrzd" wxt jixte .`eaixa cg` elit` Ð ezeni mlek

,jix`dl yi myle .dil ipyne !ociipc ikid ik edpiyakp jixte .dl ipyne !`aexa
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קנט oifge` mipy` cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

éëäéì àîø ïéâåìà ïéñ.opgei iaxl yiwl yix Ðíéúåëä ïéáî ïéé ç÷åìä ïðúãÐ

epwzl leki epi`e ,zeynyd oia zay axra e` jxca didy oebke ,mpii xq`p `ly cr

.xzl`lïéâåì éðù øîåàdnexz od ixd Ð yixtdl cizr ip`y dlecb dnexz" Ð

oey`x xyrnl dxyr yixtn ,zecn d`n xiizypy dnn dyer jk xg`e ,"dlecb

dryz odn yixtne ,zecn miryz exiizype

.ipy xyrnlìçéîålgin df xeriy Ð

x`yde ,dzeye ,ellgl lekiy ,ipy xyrnl

xdfiy `l` ,xzl`l epnn dzyie ,oileg

.zexyrnde dnexzd xeriy ilka xizeiy

.dxixa yi :xaqwcéáøå éñåé éáøå äãåäé éáø
ïéøñåà ïåòîù:ixaqwc ,ynn yixtiy cr Ð

`edy xnel yi qeke qek lk`e ,dxixa oi`

iaxc `de .oey`xn elit`e ,xyrne dnexz

iaxc` `iyw oerny iaxe iqei iaxe dcedi

.dpexg`d cr jlede `iveny dcenc ,`aiwr

oey`xd onc ,dxixa oi` xn` `kdc ikid ikc

ycwd iab ,xyrne dnexz `edy inp opixn`

.ycwd `idy xninl `ki` dhexte dhext lk` inpïéúéðúîã àôéñ äéì øîà`l" xne`a ixiin ,`aiwr iax dcenc Ð

."ycwdd on df qik xhti

äìéòî úëñî äì à÷éìñå çéìùä êìò ïøãä

äðùîäèîì úéùòð óåòä úàèç:(a,cq migaf) "miycw iycw" wxt yixcck Ð

edfe ,ceqil oivnzn ely mixiydy ,(d `xwie) "gafnd ceqi l` dvni mca x`ypde"

.`xwiqd hegn dhnl oezgzd xiwäìòîì äîäá úàèçårax` oxw ly dteba Ð

.(a,i) migafc `nw wxta yixcck zepxw rax` lr zepznäìòîì óåòä úìåòÐ

`,dq my) "miycw iycw" wxta yixcck(

dxhwd dn "enc dvnpe ...xihwde ...wlne"n

ly ey`xa [ievine] dwiln s` gafnd y`xa

.gafnäèîì äîäá úìåòåda xn`py Ð

h"h r"r :jipniqe ."ceqi"ser zler Ð

.`kti` dndaae ,dhnl z`hg dlrnlíàå
ìåñô äæáå äæá äðéùdyrn dyr m` Ð

d`fd `wec .leqt dlrnl serd z`hg

dlrnl dwilnd la` ,dlrnl dleqt

my) "miycw iycw" wxt opzck ,dxyk

.dxiyk gafna mewn lka dwiln :(a,bq

"serd z`hg" wxt dlirna `zbelt ievinae

zlere .akrn `lc xn`c o`nl `ki`c (a,g)

.dleqt dhnl d`yr m`e ,[dwilne] ievin wx d`fd da zil serdêë ïéðé÷ øãñ
äìåò ãçàå úàèç ãçà äáåçä àåä,eiycwe ycwn z`nehe ,dafe ,af :oebk Ð

cg`e z`hg cg` zelca ow oi`ian mlekc ,zcleie ,mizty iehiae ,lew zrinye

.mixiyr elit` ow oi`ian [`nh xifpe] dafe af la` .dlerïìåë úåáãðå íéøãðå
úåìåòmixez izy iexw "ow" .zeler ode oicixt izy `ian "ow ilr ixd" xne`d Ð

zg` acpzdl dvxi m`e .cg` xez e` zg` dpei iexw "dcixt" dpei ipa ipy e`

zg` dcixt `iadle:(`,dq migaf) "miycw iycw" wxt opixn`ck ,dler `id Ð

"Faixwde".`iai zg` dcixt elit` Ðíìåë åúåîé àåáøá ãçà åìéôà úàèçá äáøòúðù äìåòå äìåòá äáøòúðù úàèçdler `ny iwetql `ki` zg` lkac Ð

.dlrnl dleqte z`hg `ny e` ,dhnl dleqteäáåçáù úåàèç ïéðî àìà øùë ïéà äáåçá äáøòúðù úàèç,daf ly e` (zg`) zclei ly mly ow ixw daeg Ð

daeg hwp jkle .dler cg`e z`hg cg` `edeyng dzre ,oinezq ody daeg ly oipiw ipy mr zaxern z`hgl zyxetnd dcixt m`e .zeler mdipyy dacp iwet`l Ð

axernd on `le edl car oipiw ipy on `ny Ð ze`hg dyly ciar i`c .daeg ly oipiw izya xykd oipn edfy ,ze`hg ipy `l` zeyrl leki epi` ,cgi oiaxern oicixt

.zaxernd z`hgd gwi `ny ,dler zg` elit` ciar ivn `le ,ze`hg ipy wx zeyrl leki oi` oipiw ipyne ,oda
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:inp i` .dxixa mrhn ipdne ,oibela yixtnk dede ,'eke "qika xehti `l" xne`a

dil zilc o`nl elit` lirei df mrhn

.dxixa

ïðúãiaxn Ð 'ek mizekd oian oii gweld

ip`y" xninl dil dnl :jixt xi`n

,xn` `l ik ,"zay i`vena yixtdl cizr

iab enk ,dpexg`a dnexzd dl qtzp inp

yie !dpexg`a ycwd ly dhexty oiqik

oerny iaxe iqei iaxn jixtc :miyxtn

`nil inp ikdc ,dxixa edl zilc oixqe`c

iaxc ol `nip o`nc :`xidp `le .dxixa oi`c

?`id oerny iaxe iqei

åúåçéìù äùòù çéìùä êìò ïøãä
äìéòî úëñî äì à÷éìñå

úàèç:(a,cq migaf) "miycw iycw" wxt yixc jk Ð dhnl ziyrp serd

oivnzn ely mixiydy xiw Ð "gafnd ceqi l` dvni mca x`ypde"

.oezgzd xiw edfe ,ceqiläèîì,dlrnl dpi`c oeikc ,`xwiqd hegn dhnl Ð

,zenewn ipy m` ik gafna oi`y .`xwiqd hegn dhnl didi Ð "ceqi" aizkc

dnda z`hga .[hegn] dhnle hegn dlrnl

lr zepzn rax` ,oxw ly dteba dlrnl

migafc `nw wxt yixcck zepxw rax`

.(a,i)úìåòÐ [dlrnl ziyrp] serd

:(`,dq migaf) "miycw iycw" wxt yixcck

dxhwd dn ,"enc dvnpe ...xihwde ...wlne"

ly ey`xa dwiln s` Ð gafn ly ey`xa

.gafn ly ey`xa ievin s` yixc oke .gafn

ip`y ?dxhwdn iziin i`n :xn`z m`e

dwiln cenll oi`e ,zakrn dpi`y dxhwd

i`n ok m`e ,zakrn dwilny ,dxhwdn

?leqt dfae dfa dpiy m`y jk xg`l xn`w

dxhwd iab enk ,ikd opitlic :xnel yie

`ly enk ied mewn dpiyyk dwiln jk ,xihwd `ly enk `ed ixd mewnd dpiyy

.leqt ewln `l m`e ,ewlnúàèçz`hga daxrzpy dlere dlera daxrzpy

elhaile :(a,br migaf) "zaexrzd" wxt jixte .`eaixa cg` elit` Ð ezeni mlek

,jix`dl yi myle .dil ipyne !ociipc ikid ik edpiyakp jixte .dl ipyne !`aexa
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`oifgeקס mipya cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

äðùîäáåçá äáøòúðù äìåò ïëåzeler oipn `l` xyk oi` ,dnezq owa Ð

,zhren dacpe daexn daega oia ded dfd oicde .z`hg iab opiyxtck ,daegay

zyxetn dler daxrzp oia .zeey odizy oia ,zhren daege daexn dacp oia

owa [zeler daxd] eaxrzp oia ,lirl ziyixtck daeg ly oinezq oipiw daxda

m` ik zeyrl leki oi` Ð dnezq zg`

xykd zeler oipn epiidc ,zg` dler

gwi `nlic ,zeler mipy car i`c .daega

.dler cg`e z`hg cg` `ide dnezqd owd

hwp `le ,hwpc dacpe .zeey mdipy m` oke

zhren dler e` daega zhren z`hg

[daeg] la` `tiqa ipzwc meyn Ð daega

.dacp `yixa hwp ikdl efa ef daxrzpy

äðùîäáåç ìáàZ åæá åæ äáøòúðù
z`hg cg` `edy dcil ly dnezq ow

owa micixt ipyd eaxrzpe ,dler cg`e

dy`n dcil ly e` daif ly dnezq zg`

leki .leqt dvgne xyk dvgn Ð zxg`

z`hg cg`e dler cg` oicixt ipy aixwdl

`ny Ð zeler ipy car i`c ,xzei `le

ly e` dcil ly cg` own oze` dyri

Ð cgi oipiw daxd eaxrzp m` oke .daif

eivge ,dler cg`e z`hg cg` eivg aixwi

,deya eaxrzp ik epiide .oileqt xg`d

efl mizy e` efl zg`e efl zg` :opixn`ck

lekiy ,efl ylye efl yly e` efl mizye

oicixt yly dfi` oipiw ylydn gwil

.dlerl dfi`e z`hgl dfi` dvxiy

efl xyre efl yly efl mipye efl cg` la`

ow eaxrzp m` .xyk hrend Ð efl d`ne

dcil ly oipiw izya daif ly dnezq z`hg

zg` ow `l` aixwdl leki epi` ,dylya e`

.dlerl zg` dcixte z`hgl zg` dcixt

owd gwi ot ,ciar ivn `l zeler izy la`

epi`y ,zg` dcill dligz xxean `edy

cg`d cgi mlek eaxrzp m` oke .dler cg`e z`hg cg` wx epnn aixwdl leki

oipiw xyr e` ,oicixt ipy zg` ow wx aixwdl lkei `l ,xyrde ylyde mizyde

.xyk hrend edfe ,oipiw xyrn zeyrl lekiy enk oicixt mixyr aixwi Ð d`na

ãçà íùî ïéáÐdy`n elit` daife dcil zeny izy oia ,miyp izyn dcile dcil

.cg` myn cvik yxtnck ,zg`äðùîïäéðé÷ åç÷ìù íéùð éúù øîåà éñåé éáø
äöøéù äæéàìå úàèç áéø÷é ïäë äöøéù äæéàì ïäëì ïäéðé÷ éîã åðúð åà áåøéòá

äìåò áéø÷é [ïäë]Ðdil zi`c (`,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxta giken o`kn

dlgzny xacd xxaed Ð lgx myl cg` aixwn odkdyky ,dxixa iqei iaxl

,iaxl d`xp oi`e .dvxiy dy` efi` myl dvxiy ow zeyrl odkd lkeiy epzd dgiwl zrya :myl i"yx yxte .epz`ca :`cenlz igce .lgx ly df ow did dgiwl zrya

i`n epzd :mzd jixtc ,cere .d`l myl el`e lgx myl egwlp el`y exxaed dgiwl zryac ipzn ivn `l dxixa `lac ,icin ipdn `l dxixa oi` xn`c o`nl izk`c

`l eh` epzd opixfb `lc ol rnyn `we ,jly didi df owe ily didi ow df :dgiwl zrya epzdy ,yxtne !dxixa yi xn`c o`nl `l` melk liren oi` daxc` ?`xninl

efi`e z`hg efi` yxit `le [`ed mezq owe ow lk oiicry] ,odk ziiyra e` milra zgiwla `l` zeyxtzn oipiwd oi`c ,`cqg axck xg` xac izk` ol rnyn `we .epzd

dwelg ezwelg `die mdipia odkd wlgiy epzd seziyd mry yxit mdxa` epiax axde .odk ziiyra xity zeyxtzn ok m` ,dler dyri odk dvxiy efi` :xn`we ,dler

izy aexir opixfb `lc ol rnyn `w `de ,ozwelgl gily eze` eyr mde ,mwlgn dxtk mcew odkde ,xxaed dlgzn i`ce df dpd .dzxiagl zg` lk mwlg elgni mde

.dlrnlc miyp izy aexir eh` miyp

óåòä úàèç êìò ïøãä
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úàèçÐ daegay ze`hg oipnk `l` xyk oi` daega daxrzpyow ixw "daeg"

.daf ly e` zclei ly mlyéáøodipiw egwly miyp izy xne` iqei

dvxiy dfi`le z`hg aixwi odk dvxiy dfi`l odkl odipiw inc epzp e` aexira

Ð dler aixwi odkiqei iax xaqc (`,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxt giken o`kn

dy` myl cg` aixwn odkykc ,dxixa yi

dgiwl zrya dlgzny xacd xxaed ,ef

.epzdyk `cenlz igce ,ef dy` ly ow did

lekiy epzd dgiwl zrya :i"yx yxite

dy` dfi` myl dvxiy ow zeyrl odkd

o`nl izk`c ,iaxl d`xp epi`e .dvxiy

oeikc ,icin ipdn `l dxixa oi` xn`c

i`pz liren dn cgi oiaxern zeterdy

`l m` [df] ser ef dy` dzpw j`id ?dly

`ly xxaed daxwd zryac ,dxixa ici lr

epi`e ef dy` myl [`l`] dlgzn dgwlp

`xninl i`n :mzd jixtc ,eze !ef dy` myl

xn`c o`nl `l` melk liren epi` ,daxc`

df :dgiwl zrya epzdy ,yxtne ,dxixa yi

edi o`k oiaxern mdy zerne ,ily `di owd

`we .jly `di owd dfe ,df ow lr oillegn

,epzd `l eh` epzd opixfb `lc ol rnyn

oi`c ,`cqg axk xg` xac ol rnyn `we

e` milra zgiwla `l` zeyxtzn oipiwd

`id dnezq owe ow lk oiicry ,odk ziiyra

dcixt dfi`e z`hgl dcixt dfi` yxit `le

dler dyri odk dvxiy efi` xn`we ,dlerl

`le .odk ziiyra xity zeyxtzn ok m`

Ð odkd dvxiy efi` yxtl iaxl `xidp

`pgky` `l `zkec lka `dc ,dy` efi`l

lka [`l`] ,llk df xxal jixv odk `diy

myl mzq aixwn odkd xteya zern ipzep

oic lk zepzdl el did ok m`c ,`edy in

.dy`e yi`åæéàìdler aixwi odk dvxiy

oicixt ly dfi`l :eyexit ikd Ð 'ek z`hge

maixwi dvxiy bef dfi`le ,cg`d incn egwlpy od `nyc ab lr s`e .zeler dyri

epzpyk iaxl d`xp dpzdc yexite ."dfi`l" opiqxb `"ai epiax zetqezae .z`hg

zpzep ip` Ð ilyn ze`hg lk e` zelerd lk odkd gwi m` :epzd cgi mincd

,[zpzep] oic zia zrc lr Ð mzq xteyay zern zpzep lk oke .eiykrn jl zlgene

.epzd eli`k iede
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äðùîäáøòúpL äìBòå ,äìBòa äáøòúpL úàhç©¨¤¦§¨§¨§¨§¨¤¦§¨§¨
àBaéøa ãçà eléôà ,úàhça¯úàhç .ílek eúeîé §©¨£¦¤¨§¦¨¨©¨

äáBça äáøòúpL¯úBàhç ïéðîk àlà øLk ïéà ¤¦§¨§¨§¨¥¨¥¤¨§¦§©©¨
äáBça äáøòúpL äìBò ïëå .äáBçaL¯àlà øLk ïéà ¤©¨§¥¨¤¦§¨§¨§¨¥¨¥¤¨

,úèòeî äáãðe äaeøî äáBçL ïéa .äáBçaL äìBò ïéðîk§¦§©¨¤©¨¥¤¨§¨§¨¨¤¤
.úBåL ïäézML ïéa ,úèòeî äáBçå äaeøî äáãpäL ïéa¥¤©§¨¨§¨§¨¤¤¥¤§¥¤¨

äðùî.äáãðáe äáBça ?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§¨¦§¨¨
úçàå Bæì úçà ,Bæá Bæ äáøòúpL äáBça ìáà£¨§¨¤¦§¨§¨¨©©¨§©©

ìL ,Bæì íézLe Bæì íézL ,BæììLå Bæì LBæì L ¨§©¦¨§©¦¨¨¨§¨¨
¯.ìeñt äöçîe øLk äöçîíézLe Bæì úçà ¤¡¨¨¥¤¡¨¨©©¨§©¦

ìL ,BæìBæì äàîe ,Bæì øNòå ,Bæì L¯ïéa ;øLk èòenä ¨¨¨§¤¤¨¥¨¨©¨¨¥¥
ïéáe ,úçà äMàî ïéa ,úBîL éðMî ïéáe ,ãçà íMî¦¥¤¨¥¦§¥¥¥¥¦¨©©¥

.íéLð ézMîäðùî,äãéìå äãéì ?ãçà íMî ãöék ¦§¥¨¦¥©¦¥¤¨¥¨§¥¨
äáéæå äáéæ¯úBîL éðMî .ãçà íMî¯.äáéæå äãéì ¦¨§¦¨¦¥¤¨¦§¥¥¥¨§¦¨

äáéæ Bæ ìò ,äãéì Bæ ìòå äãéì Bæ ìò ?íéLð ézMî ãöék¥©¦§¥¨¦©¥¨§©¥¨©¦¨
äáéæ Bæ ìòå¯úBîL éðMî .ãçà íMî¯äãéì Bæ ìò §©¦¨¦¥¤¨¦§¥¥©¥¨
.äáéæ Bæ ìòåúà eç÷lL íéLð ézL :øîBà éñBé éaø §©¦¨©¦¥¥§¥¨¦¤¨§¤

Bæéàì ,ïäkì íäépé÷ éîc eðúpL Bà ,áeøéòa íäép÷¦¥¤§¥¤¨§§¥¦¥¤©Ÿ¥§¥
áéø÷é ïäk äöøiL Bæéàìe ,úàhç áéø÷é ïäk äöøiL¤¦§¤Ÿ¥©§¦©¨§¥¤¦§¤Ÿ¥©§¦
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     רש"י                                                                                                                              רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc - mipw(ipy meil)

á äðùî
,ze`hge zeler ,serd zepaxw ly mpic z` zx`an dpynd

ly dcixt :el`a el` eaxrzpya äáøòúpL úàhçly dcixt ©¨¤¦§¨§¨§
e ,äìBòly dcixta äáøòúpL äìBòly dcixt,úàhçmircei oi`e ¨¨¤¦§¨§¨§©¨

,z`hgd `id ine dlerd `id odipian in dzreléôàaxrzpãçà £¦¤¨
df oinnàBaéøazg` dler oebk ,xg` oinn [mitl` zxyra-] §¦

,zeler `eaixa zg` z`hg e` ze`hg `eaixa,ílek eúeîéitl ¨¨
dler `id m` wtzqdl yi dcixt lkae ,aexa lhazn hrend oi`y
xeari m` mbe ,dhnl e` dlrnl dzeyrl m` zrcl oi`e ,z`hg e`
oick daixw e` z`hg oick zlk`p `id m` zrcl xyt` i` maixwie

.dpwz mdl oi` jkitle ,dler
mipiw da miaxerny micixt zaexrz ly dpic z` zx`an dpynd

ly dcixt :ze`hg e` zeler mr zenlya äáøòúpL úàhçipiw ©¨¤¦§¨§¨§
äáBç`l`] ze`hg oiivge zeler oiivgy `ed mipiwd oicy ,zenezq ¨

,[dlerl dfi`e z`hgl micixt dfi` oiicr yxtzp `lyøLk ïéà¥¨¥
zaexrzd on aixwdlïéðîk àlàdL úBàhçyiad ipiw.äáBç ¤¨§¦§©©¨¤§¨

owa z`hg ly dcixt daxrzdy oebk ,zg` z`hg daega yi m`y
on aixwdl oi` ,micixt yly epiptl zeaxern dzre ,zg` daeg
m`e ,ezeni zexg`d mizyde zg` z`hg `l` dlek zaexrzd
,[ze`hg izy odn aixwdl yiy] mipiw izya z`hgd daxrzd
dlek zaexrzd on aixwdl oi` ,micixt yng epiptl zeaxern dzre
z`hgd daxrzd m` oke ,ezeni zexg`d ylyde ze`hg izy `l`
ze`hgd oipnk `l` aixwdl oi` mlerl ,xzei ax mipiw xtqna
oipnn xzei zaexrzdn eaxwei m`y ,`ed df oic mrh .daegd ipiway
dpi` aixwny ztqepd z`hgdy yeygl yi ,xen`d ze`hgd
,dleqt z`hgk daixwdy dlere ,dler `l` z`hg zeidl die`x
on aixwde ,zg` daeg owa z`hg ly dcixt daxrzd m` oebk
ze`hgd izy eaxw `ny yeygl yi `ld ,ze`hg izy zaexrzd
`ly daixw dipyd z`vnpe ,zg` z`hg `l` da oi`y daegd own
rbti `ny yegl yi ik ,zaexrzd on llk aixwdl oi` dlere .dpick

.dlerk daixwdl xyt` i`y zyxetnd z`hga
ïëåly dcixta äáøòúpL äìBòipiwäáBç,zenezqøLk ïéà §¥¨¤¦§¨§¨§¨¥¨¥

zaexrzd on aixwdlïéðîk àlàd zepaxwL äìBòyiaipiw ¤¨§¦§©¨¤§
d,äáBçipiwa daxrzpy z`hg ly dcixt iabl epx`iay itke ¨

.daeg
`ed df oiceïéaote`aäáãðe äaeøî äáBçL[dacpa d`ad dler-] ¥¤¨§¨§¨¨
,úèòeîzelerd xtqnn ax daegd ipiway zelerd xtqny ,xnelk ¤¤

ipiw izya dacp zeler izy ly ow axrzpy oebk ,dacpd ipiway
oipnk wx zaexrzdn aixwny ,micixt yy zaexrza dzr yie daeg

,zeler izy epiidc ,daegd ipiway zelerdäáãpäL ïéa[dlerd-] ¥¤©§¨¨
,úèòeî äáBçå äaeøîzg` daeg owa zeler yly eaxrzpy oebk §¨§¨¤¤

oway zelerd oipnk wx aixwny ,micixt yng zaexrza dzr yie
,cala zg` dler epiidc ,daegdïäézML ïéazelerd oipn - ¥¤§¥¤

,daegd ipiway micixtd oipne eaxrzpy,úBåLizy eaxrzpy oebk ¨
dler mzivgn micixt rax` epiptle ,daeg ly zg` owa zeler
epiidc ,daegd ipiway zelerd oipnk wx aixwny ,daeg ow mzivgne
yeygl yiy ,llk z`hg aixwn oi` el` lkae .cala zg` dler

.dler ly dcixtd z` z`hgl aixwi `ny
,zenezq daeg ipiwa zeyxetn ze`hg eaxrzp m` mb oicd oke
dler aixwn oi`e ,daegd ipiway ze`hgd oipnk wx aixwn mlerly

.z`hg ly dcixtd z` dlerl aixwi `ny yeygl yiy ,llk

â äðùî
:efa ef eaxrzpy zenezq daeg ipiw ly opic z` zx`an dpynd
mipiwa zeyxetn ze`hg eaxrzp m`y zncewd dpyna epipy
jk lre .zelera oicd oke ,daegay ze`hgd oipnk aixwny ,zenezq

,`pzd siqena ,íéøeîà íéøác änaipiwäáBçzenezqáemicixt ©¤§¨¦£¦§¨¦
ly mipiw e` miyxetn,äáãðdpyna xen`ke ,el`a el` eaxrzpy §¨¨

.zncewda ìáàly zenezq mipiwäáøòúpL äáBçly mipiw e` ow £¨§¨¤¦§¨§¨
Bæ[zg` dy`-]aly mipiw e` owBæ,dpey oicd ,[zxg` dy`-] §

ow zaexrza yi m`yå Bæì úçàow,Bæì úçàe`íézLe Bæì íézL ©©¨§©©¨§©¦¨§©¦
,Bæìe`ìLìLå Bæì L,Bæì Lodizy ly mipiwd oipny lk ,d`ld oke ¨¨Ÿ¨§¨Ÿ¨

y `id zaexrzd oic ,deyäöçîdpnidøLk,odkd eaixwne ¤¡¨¨¥
äöçîedpnidìeñton dvgn odkd aixwny epiide ,eaixwn oi`e ¤¡¨¨

eaxrzp m`y oebke .ze`hg oiivge zeler oiivg ,zeaxernd mipiwd
yy ly zaexrzd on aixwny ,ef ly mipiw ylya ef ly mipiw yly
,[micixt yy ody] mipiw yly wx [micixt dxyr mizy ody] mipiwd
elit` aixwdl leki epi`e ,z`hg micixt ylye dler micixt yly
dlerd cbpk m` elit`] df oipnn xzei zg` z`hg e` zg` dler
dyriy e` ze`hg izy wx dyrie ze`hgd oipnn zigti ztqepd
zeler rax` aixwi m`y meyn ,[zelerd oipnn hirnie ztqep z`hg
oaixwdy micixt rax` oze` lk `ny yeygl yi ,ze`hg rax` e`
dipiwn zeyrl oi` `lde ,zg` dy`l zekiiy z`hgl e` dlerl

,ze`hg ylye zeler ylyn xzei.leqt cg` oaxw aixwdy `vnpe
yiy oebk ,dey oipna `ly miyp dnk ly mipiw eaxrzp m`e

ow zaexrza,Bæì íézLe Bæì úçàe efl zg` e`ìL,Bæì Lzg` e` ©©¨§©¦¨¨Ÿ¨
efl,Bæì øNòåefl zg` e`,Bæì äàîee` ,efl ylye efl mizy e` §¤¤¨¥¨¨

oicd ,dfa `veik lke ,efl d`ne efl mizy e` ,efl xyre efl mizy
owd oipnk micixt xtqn wx zaexrzd lkny `edèòenä[ohwd-] ©¨

,øLkmizye efl zg` ow axrzpy oebke .eaixwdl oi`e leqt x`yde ¨¥
wx lkdn aixwny ,micixt yy ody mipiw yly zaexrza yiy ,efl
aixwi m`y ,z`hgl zg`e dlerl zg` ,micixt izy ody zg` ow
zelerd izy `ny yeygl yi ,zeler izy aixwiy oebk ,jkn xzei
dpnn aixwdl `ed owd ly dpicy ,zg`d dy`d ly owdn eaxwed
dipyd dcixtd drawp zg` dler aixwdyke ,cala zg` dler
mb oicd oke .dleqt dipyd dlerdy `vnpe ,z`hg zeidl dpiway
oke .xen`k ,zg` ow wx aixwny ,efl d`ne efl zg` ow eaxrzpa
mipiw izy wx lkdn aixwny ,efl ylye efl mizy eaxrzpa oicd

.xen`ke ,ze`hg izye zeler izy ,micixt rax` ody
`ed ,efa ef eaxrzpy mipiwa xen`d lkïéaoia aexird xy`k ¥

mipiw oia did mipiwdãçà íMîmlek eyxted eaxrzpy mipiwd-] ¦¥¤¨
[daifl mlek eyxted e` ,dcillïéáeeid m`úBîL éðMîzg` ow-] ¥¦§¥¥
ted zxg` owe ,dcill dyxtede .[daifl dyxïéáoia aexird did m` ¥

zeny ipyn e` cg` myn mipiwïéáe ,úçà äMàîdid m`ézMî ¥¦¨©©¥¦§¥
,íéLðyiy oeik ,elld mipte`d lka .d`ad dpynd yxtz xy`ke ¨¦

zeveawd ly mipiwd oipn m`y `ed opic ,mipiw ly zeveaw izy o`k
,dey izla zeveawd ly mipiwd oipn did m`e ,xyk dvgndy ,dey

.xyk hrend

ã äðùî
welig oi` ik zncewd dpynd meiqa epipyy dn z` zx`an dpynd
zg` dy`ne mipyn e` cg` myn od mipiwd m` oia mipiw zaexrza

:miyp izyn e`ãöékzg` dy`a mipiw zaexrz `id,ãçà íMî ¥©¦¥¤¨
lr ow dyixtdy oebkäãéìzg`ålr ow cer dyixtdäãéì,zxg` ¥¨§¥¨
lr ow dyixtdy e`äáéæzg`ålr ow cer dyixtdäáéæm` ,zxg` ¦¨§¦¨

opic x`azpy efa ef eaxrzpy mipiwk opic ,efa ef mipiwd eaxrzp
mipiw zaexrz idef .zncewd dpyna.ãçà íMîmipiw zaexrze ¦¥¤¨

úBîL éðMîlr zg` ow dyixtdy oebk ,`idå äãéìlr zxg` ow ¦§¥¥¥¨§
,äáéæote`ae ,zg` dy` ly od mipiwd izyy s`e .efa ef eaxrzpe ¦¨

zecil lr ze`a odizyy] cg` myn ze`a s` mipiwd izy oey`xd
izy z` dyixtd `ly oeik mewn lkn ,[zeaif lr ze`a odizy e`
,cxtpa ow lk dyixtd `l` ,zeaif e` zecil izy lr zg`k mipiwd
la` .lirl dpyna xen`k oaexir oice ,zecxtp mipiw izy el` ixd
odkd `l` ,zaexrz oic odipia did `l ,zg`k ozyixtn dzid m`
ozyixtdy dzr mle` .zeler izye ze`hg izy okezn dyer did
eaxrzp m`e ,zg` z`hge zg` dler didz ow lkay rawp ,cxtpa
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc - mipw(ipy meil)

á äðùî
,ze`hge zeler ,serd zepaxw ly mpic z` zx`an dpynd

ly dcixt :el`a el` eaxrzpya äáøòúpL úàhçly dcixt ©¨¤¦§¨§¨§
e ,äìBòly dcixta äáøòúpL äìBòly dcixt,úàhçmircei oi`e ¨¨¤¦§¨§¨§©¨

,z`hgd `id ine dlerd `id odipian in dzreléôàaxrzpãçà £¦¤¨
df oinnàBaéøazg` dler oebk ,xg` oinn [mitl` zxyra-] §¦

,zeler `eaixa zg` z`hg e` ze`hg `eaixa,ílek eúeîéitl ¨¨
dler `id m` wtzqdl yi dcixt lkae ,aexa lhazn hrend oi`y
xeari m` mbe ,dhnl e` dlrnl dzeyrl m` zrcl oi`e ,z`hg e`
oick daixw e` z`hg oick zlk`p `id m` zrcl xyt` i` maixwie

.dpwz mdl oi` jkitle ,dler
mipiw da miaxerny micixt zaexrz ly dpic z` zx`an dpynd

ly dcixt :ze`hg e` zeler mr zenlya äáøòúpL úàhçipiw ©¨¤¦§¨§¨§
äáBç`l`] ze`hg oiivge zeler oiivgy `ed mipiwd oicy ,zenezq ¨

,[dlerl dfi`e z`hgl micixt dfi` oiicr yxtzp `lyøLk ïéà¥¨¥
zaexrzd on aixwdlïéðîk àlàdL úBàhçyiad ipiw.äáBç ¤¨§¦§©©¨¤§¨

owa z`hg ly dcixt daxrzdy oebk ,zg` z`hg daega yi m`y
on aixwdl oi` ,micixt yly epiptl zeaxern dzre ,zg` daeg
m`e ,ezeni zexg`d mizyde zg` z`hg `l` dlek zaexrzd
,[ze`hg izy odn aixwdl yiy] mipiw izya z`hgd daxrzd
dlek zaexrzd on aixwdl oi` ,micixt yng epiptl zeaxern dzre
z`hgd daxrzd m` oke ,ezeni zexg`d ylyde ze`hg izy `l`
ze`hgd oipnk `l` aixwdl oi` mlerl ,xzei ax mipiw xtqna
oipnn xzei zaexrzdn eaxwei m`y ,`ed df oic mrh .daegd ipiway
dpi` aixwny ztqepd z`hgdy yeygl yi ,xen`d ze`hgd
,dleqt z`hgk daixwdy dlere ,dler `l` z`hg zeidl die`x
on aixwde ,zg` daeg owa z`hg ly dcixt daxrzd m` oebk
ze`hgd izy eaxw `ny yeygl yi `ld ,ze`hg izy zaexrzd
`ly daixw dipyd z`vnpe ,zg` z`hg `l` da oi`y daegd own
rbti `ny yegl yi ik ,zaexrzd on llk aixwdl oi` dlere .dpick

.dlerk daixwdl xyt` i`y zyxetnd z`hga
ïëåly dcixta äáøòúpL äìBòipiwäáBç,zenezqøLk ïéà §¥¨¤¦§¨§¨§¨¥¨¥

zaexrzd on aixwdlïéðîk àlàd zepaxwL äìBòyiaipiw ¤¨§¦§©¨¤§
d,äáBçipiwa daxrzpy z`hg ly dcixt iabl epx`iay itke ¨

.daeg
`ed df oiceïéaote`aäáãðe äaeøî äáBçL[dacpa d`ad dler-] ¥¤¨§¨§¨¨
,úèòeîzelerd xtqnn ax daegd ipiway zelerd xtqny ,xnelk ¤¤

ipiw izya dacp zeler izy ly ow axrzpy oebk ,dacpd ipiway
oipnk wx zaexrzdn aixwny ,micixt yy zaexrza dzr yie daeg

,zeler izy epiidc ,daegd ipiway zelerdäáãpäL ïéa[dlerd-] ¥¤©§¨¨
,úèòeî äáBçå äaeøîzg` daeg owa zeler yly eaxrzpy oebk §¨§¨¤¤

oway zelerd oipnk wx aixwny ,micixt yng zaexrza dzr yie
,cala zg` dler epiidc ,daegdïäézML ïéazelerd oipn - ¥¤§¥¤

,daegd ipiway micixtd oipne eaxrzpy,úBåLizy eaxrzpy oebk ¨
dler mzivgn micixt rax` epiptle ,daeg ly zg` owa zeler
epiidc ,daegd ipiway zelerd oipnk wx aixwny ,daeg ow mzivgne
yeygl yiy ,llk z`hg aixwn oi` el` lkae .cala zg` dler

.dler ly dcixtd z` z`hgl aixwi `ny
,zenezq daeg ipiwa zeyxetn ze`hg eaxrzp m` mb oicd oke
dler aixwn oi`e ,daegd ipiway ze`hgd oipnk wx aixwn mlerly

.z`hg ly dcixtd z` dlerl aixwi `ny yeygl yiy ,llk

â äðùî
:efa ef eaxrzpy zenezq daeg ipiw ly opic z` zx`an dpynd
mipiwa zeyxetn ze`hg eaxrzp m`y zncewd dpyna epipy
jk lre .zelera oicd oke ,daegay ze`hgd oipnk aixwny ,zenezq

,`pzd siqena ,íéøeîà íéøác änaipiwäáBçzenezqáemicixt ©¤§¨¦£¦§¨¦
ly mipiw e` miyxetn,äáãðdpyna xen`ke ,el`a el` eaxrzpy §¨¨

.zncewda ìáàly zenezq mipiwäáøòúpL äáBçly mipiw e` ow £¨§¨¤¦§¨§¨
Bæ[zg` dy`-]aly mipiw e` owBæ,dpey oicd ,[zxg` dy`-] §

ow zaexrza yi m`yå Bæì úçàow,Bæì úçàe`íézLe Bæì íézL ©©¨§©©¨§©¦¨§©¦
,Bæìe`ìLìLå Bæì L,Bæì Lodizy ly mipiwd oipny lk ,d`ld oke ¨¨Ÿ¨§¨Ÿ¨

y `id zaexrzd oic ,deyäöçîdpnidøLk,odkd eaixwne ¤¡¨¨¥
äöçîedpnidìeñton dvgn odkd aixwny epiide ,eaixwn oi`e ¤¡¨¨

eaxrzp m`y oebke .ze`hg oiivge zeler oiivg ,zeaxernd mipiwd
yy ly zaexrzd on aixwny ,ef ly mipiw ylya ef ly mipiw yly
,[micixt yy ody] mipiw yly wx [micixt dxyr mizy ody] mipiwd
elit` aixwdl leki epi`e ,z`hg micixt ylye dler micixt yly
dlerd cbpk m` elit`] df oipnn xzei zg` z`hg e` zg` dler
dyriy e` ze`hg izy wx dyrie ze`hgd oipnn zigti ztqepd
zeler rax` aixwi m`y meyn ,[zelerd oipnn hirnie ztqep z`hg
oaixwdy micixt rax` oze` lk `ny yeygl yi ,ze`hg rax` e`
dipiwn zeyrl oi` `lde ,zg` dy`l zekiiy z`hgl e` dlerl

,ze`hg ylye zeler ylyn xzei.leqt cg` oaxw aixwdy `vnpe
yiy oebk ,dey oipna `ly miyp dnk ly mipiw eaxrzp m`e

ow zaexrza,Bæì íézLe Bæì úçàe efl zg` e`ìL,Bæì Lzg` e` ©©¨§©¦¨¨Ÿ¨
efl,Bæì øNòåefl zg` e`,Bæì äàîee` ,efl ylye efl mizy e` §¤¤¨¥¨¨

oicd ,dfa `veik lke ,efl d`ne efl mizy e` ,efl xyre efl mizy
owd oipnk micixt xtqn wx zaexrzd lkny `edèòenä[ohwd-] ©¨

,øLkmizye efl zg` ow axrzpy oebke .eaixwdl oi`e leqt x`yde ¨¥
wx lkdn aixwny ,micixt yy ody mipiw yly zaexrza yiy ,efl
aixwi m`y ,z`hgl zg`e dlerl zg` ,micixt izy ody zg` ow
zelerd izy `ny yeygl yi ,zeler izy aixwiy oebk ,jkn xzei
dpnn aixwdl `ed owd ly dpicy ,zg`d dy`d ly owdn eaxwed
dipyd dcixtd drawp zg` dler aixwdyke ,cala zg` dler
mb oicd oke .dleqt dipyd dlerdy `vnpe ,z`hg zeidl dpiway
oke .xen`k ,zg` ow wx aixwny ,efl d`ne efl zg` ow eaxrzpa
mipiw izy wx lkdn aixwny ,efl ylye efl mizy eaxrzpa oicd

.xen`ke ,ze`hg izye zeler izy ,micixt rax` ody
`ed ,efa ef eaxrzpy mipiwa xen`d lkïéaoia aexird xy`k ¥

mipiw oia did mipiwdãçà íMîmlek eyxted eaxrzpy mipiwd-] ¦¥¤¨
[daifl mlek eyxted e` ,dcillïéáeeid m`úBîL éðMîzg` ow-] ¥¦§¥¥
ted zxg` owe ,dcill dyxtede .[daifl dyxïéáoia aexird did m` ¥

zeny ipyn e` cg` myn mipiwïéáe ,úçà äMàîdid m`ézMî ¥¦¨©©¥¦§¥
,íéLðyiy oeik ,elld mipte`d lka .d`ad dpynd yxtz xy`ke ¨¦

zeveawd ly mipiwd oipn m`y `ed opic ,mipiw ly zeveaw izy o`k
,dey izla zeveawd ly mipiwd oipn did m`e ,xyk dvgndy ,dey

.xyk hrend

ã äðùî
welig oi` ik zncewd dpynd meiqa epipyy dn z` zx`an dpynd
zg` dy`ne mipyn e` cg` myn od mipiwd m` oia mipiw zaexrza

:miyp izyn e`ãöékzg` dy`a mipiw zaexrz `id,ãçà íMî ¥©¦¥¤¨
lr ow dyixtdy oebkäãéìzg`ålr ow cer dyixtdäãéì,zxg` ¥¨§¥¨
lr ow dyixtdy e`äáéæzg`ålr ow cer dyixtdäáéæm` ,zxg` ¦¨§¦¨

opic x`azpy efa ef eaxrzpy mipiwk opic ,efa ef mipiwd eaxrzp
mipiw zaexrz idef .zncewd dpyna.ãçà íMîmipiw zaexrze ¦¥¤¨

úBîL éðMîlr zg` ow dyixtdy oebk ,`idå äãéìlr zxg` ow ¦§¥¥¥¨§
,äáéæote`ae ,zg` dy` ly od mipiwd izyy s`e .efa ef eaxrzpe ¦¨

zecil lr ze`a odizyy] cg` myn ze`a s` mipiwd izy oey`xd
izy z` dyixtd `ly oeik mewn lkn ,[zeaif lr ze`a odizy e`
,cxtpa ow lk dyixtd `l` ,zeaif e` zecil izy lr zg`k mipiwd
la` .lirl dpyna xen`k oaexir oice ,zecxtp mipiw izy el` ixd
odkd `l` ,zaexrz oic odipia did `l ,zg`k ozyixtn dzid m`
ozyixtdy dzr mle` .zeler izye ze`hg izy okezn dyer did
eaxrzp m`e ,zg` z`hge zg` dler didz ow lkay rawp ,cxtpa
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xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc - mipw(iyily meil)

äîåúñ ï÷ ¯ éðù ÷øô

à äðùî
gxty e` ,cg` lfeb odn gxty mipiw ly odipic z` zx`an dpynd

:zexg` mipiwl,äîeúñ ï÷dpnn lfeb dfi` da yxtzp `ly ow `ide ¥§¨
,dler axwi dpnn lfeb dfi`e z`hg axwiøéåàì ìæBb äpnî çøtL¤¨©¦¤¨¨¨£¦

,cg` lfeb wx da xzepe ,eppi`eçøtL Bàlfebdïéáìly mipiw ¤¨©§¥
ze`hg,úBúnäextkzpy z`hg e` dilra ezny z`hg oebk ©¥

zenl opicy ,zxg` z`hga dilraeaxrzpy ze`hg oebk e` ,
myl gxty lfebd s`e ,(a"n `"t) lirl xen`k zenl opicy zelera

,zenl epic ,xkip epi`eïäî ãçà únL Bàzelfebd ipyn cg` - ¤¥¤¨¥¤
,owayçwédidiy xg` lfebì âeælfebdéðM.maixwie x`ypdçøt ¦©©¥¦¨©
lfebdïéáìzenezq mipiwúBáéøwäaxrzpe ,[axwdl zecnerd-] §¥©§¥

,`ed in reci oi`e odaìeñtzaexrza eaixwdl xyt` i`e ,lfebd ¨
,gxt dil`y,ãâðk ãçà ìñBôeaixwny s`y ,gxt dpnny owdn ¥¤¨§¤¤

.eaixwn oi`y cg` xizen mixzepd z`çøBtä ìæBbäLmipiwn ¤©¨©¥©
,edfi` rcep `le oda axrzpe mipiwlìeñt,ribd eil` mewnaìñBôe ¨¥

Bcâðk ãçàx`azi ,enrhe df oic ote`e .gxt epnny mewndn - ¤¨§¤§
.oldl dpyna

á äðùî
:zncewd dpynd seqa xen`d oicd z` zx`an dpyndézL ,ãöék¥©§¥

íéLð,dlere z`hg `id zg` lky mipiwa zeaiegn eidyBæìyi ¨¦¨
íépé÷ ézLz`hg eaxwi mipyy mpice milfeb drax` oday zenezq §¥¦¦

,dler mipyeås`Bæìyiíépé÷ ézLe ,zenezqçøtlfebîlyBf §¨§¥¦¦¨©¦
ìly,Bæyi dzry ixd ,drax` o`ke drax` o`k eid xy` zgze §

,dyng o`ke dyly o`kìñBtow,Búëéìäa ãçàizyny xnelk ¥¤¨©£¦¨
mb ,z`f calne .zg` ow `l` aixwdl leki oi` gxt odny mipiwd
mcew my didy oipnk `l` aixwdl leki epi` gxt odil`y mipiwdn

.aixwi `l iyingd lfebd z`e ,mipiw izy epiidc ,ezgixt
axwiy okzie ,edfi` odipia rcep `le zexg` mipiwl lfebd gxty oeik
odny mipiwdn aixwdl oi` ,dlerl my axwiy okzie z`hgl my
oiae z`hg axwi m` oia xyk zeidl lfebd lkei ea ote`a `l` gxt
zeler izy odn eaixwiy did el` mipiw oicy oeike .dler axwi m`
,zg` dlere ze`hg izy x`ypdn eaixwi m` ok lr ,ze`hg izye
xyt` i` aeye ,dlerk axwdl my `edy mewna gxetd lfebd rawi
dler oick ,cala zeler izy `l` zaexrzdn aixwdl didi
izy x`ypdn eaixwi m` oke .(a"n `"t lirl) daega daxrzpy
xyt` i` aeye ,z`hgk axwdl lfeb eze` rawi ,zg` z`hge zeler
z`hg oick ,cala ze`hg izy `l` zaexrzdn aixwdl didi
wx eaxwi mipiwd rax` lkny `vnpe .(my lirl) daega daxrzpy
.ef lyn [zeler izy e`] ze`hg izye ef lyn dyly ,milfeb dyng
odny mipiwd on aixwdl yi ok lr ,miycw leqta hrnl yiy oeike

ote`a gxtoia axwdl lkeie ,llk gxetd ly epic rawi `l ea
dze`n sqep lfeb axwi `ly ici lr edfe ,dlerl oiae z`hgl
m` oia jkle ,dlere z`hg mipiwd zlra dxqgy `vnpe ,zaexrz

.didi xyk ,dlerl axwi m` oiae z`hgl axwi
lk z` gxt odil`y mipiwdn aixwdl xyt` i` ,z`f calne
yeygl yi ,zeler izye ze`hg yly odn dyri m`y ,zaexrzd
ze`hg yly eaxw dy` dze` ly mipiwdne dler axw gxetd `ny
dyri m` oke .ze`hg izy `l` dipiwa oi`y onfa ea ,zg` dlere
z`hg axw gxetd `ny yeygl yi ,ze`hg izye zeler yly odn
onfa ea ,zg` z`hge zeler yly mipiwd zlra ly dipiwn eaxwe
`l` zaexrzdn aixwdl oi` ok lr .zeler izy `l` dipiwa oi`y

.cala milfeb drax`
mipiw yly wx lkdn zeaixwe ,o`k lfebe o`k lfeb exqgpy `vnp

.ezkilda ow lqety edfe ,rax` `le

øæçm` mircei eppi`e ,dylyd l` milfebd zyngn gxte cg` lfeb ¨©
,`ed xg` e` xfgy df `ed gxty lfeb eze`ìñBtow,Búøéæça ãçà ¥¤¨©£¦¨

,z`f calne ,zg` ow `l` daixw oi` dzr gxt odny mipiwdny
.zg` ow `l` axw oi` gxt odil`y mipiwdn

izy zg` lkl aixwdl ozip did gxty df did xfgy lfebd m`
`ed gxetdy yeygl yiy `l` ,zeler izye ze`hg izy ,mipiw
[oey`xd lfebd iabl lirl xn`py itk] ea bedpl yi f`e xg` lfeb
epic rawi `ly icka] gxt epnny mewndn cg` lfeb aixwdl `ly
gxt eil`y mewna cg` lfeb aixwdl `ly oke [dlerl e` z`hgl
,[icn zeax zeler e` ze`hg mipiwd zlral my eaxwei `ny]
oke ,mipy `l` aixwdl oi` gxt mdny dyngdny `vnpe
xyt` i` ok enk .mipy `l` aixwdl oi` gxt mdil`y dylydn

.ef lyn milfeb dylye ef lyn milfeb dyly aixwdl
oke ,daxwdn cg` lfeb cer xqgp gxt odny mipiwdny `vnp
mipiw izy zeaixw lkd jqae ,cg` lfeb xqgp gxt odil`y mipiwa

ixwdl xyt` didy ylyd zgzow lqety edfe ,dxfgd mcew a
.ezxifga

çøtefl efnøæçå çøôe øæçå,minrt dnkãéñôä àìeizegixta ¨©§¨©¨©§¨©Ÿ¦§¦
ïä eléôàL ,íeìk,mipiwd zrax` -úBáøBòî,ixnblïéàodn axw §¤£¦¥§¨¥
íézMî úBçtdaegy (b"n `"t) lirl xen`k ,mipiw izyn - ¨¦§©¦

drax` eaxrzpy oeike ,leqt dvgne xyk dvgn daega daxrzpy
.mipiw izy odn zexiyk ,efl mizye efl mizy ,mipiw

â äðùî
:xen`d oicl mitqep mipte`ìdy`Bæowìe ,úçàdy`,íézL Bæ §©©§§©¦

ìedy`ìL BæL,mipiwìedy`ìe ,òaøà Bædy`ìe ,Lîç Bædy` §¨Ÿ§©§©§¨¥§
ìe ,LL Bædy`,òáL Bæ,zenezq olekeçøtlfebïîly owd ¥§¤©¨©¦
ì äðBLàøäd ly dipiwå äiðMdipyd ly dipiwn lfeb gxt aey ¨¦¨§§¦¨§

ìd ly dipiwe úéLéìModnìd lye úéòéáøziriaxd lynìly §§¦¦§§¦¦§
de úéLéîçziyingd lynìd lye úéMMziyiyd lynìly £¦¦§¦¦§
de ,úéòéáMokn xg`løæçeze` m` reci oi`e ,dpey`xd cr efl efn §¦¦¨©

,dnd mipey zelfeby e` xfge efl efn gxty `ed lfebìñBtowãçà ¥¤¨
Búëéìäaef zcqtp ef lyl ef lyn dgixt lkay ,ef lyl ef lyn ©£¦¨

,zg` ow dpnn gxtyåowBúøéæça ãçàzg` lky ,ef lyl ef lyn §¤¨©£¦¨
dgixtay ,lirl xen`ke .ztqep ow zcqtp ezxifga dpnid gxty
ow dpey`xd zcqtp ,zxg` dy` ly dipiwl zg` dy` ly dipiwn
.dl didy dnn zegt zg` ow `l` aixwdl dl xyt` i`y ,dnily

b gxte ,mipiw yly ,lyn jxc ,dl eid m`y,dzxag ly dipiwl lfe
axwi m`y ,aixwz `l cg` lfebe ,mipiw izy `l` aixwdl dl oi`
my `edy mewnay yeygl yie z`hgl gxty lfebd rawi dler
dlerl gxty lfebd rawi z`hg axwi m` oke ,lqtie dlerl axwi
oi` ok enke .lqtie z`hgl axwi my `edy mewnay yeygl yie
`ed in reci oi`y oeiky ,gxt myly mewna milfebd lk z` aixwdl
mpick zeler jke jke ze`hg jke jk mdn eyri m`y ixd gxetd
`l `ny yeygl yi ,gxetd xear zg` dler e` zg` z`hg etiqeie
cg` `l` dler dze`l e` z`hg dze`l dyrpy df `ed gxetd
xzei e` ze`hg xzei dl eaxwy `vnpe ,mipiwd zlra ly dilfebn

.dilfebn cg` lfeb lqtpe ,aixwdl dilr didy dnn zeler
ly dipiwl ef ly dipiwn dpey`xd dgixtd zra ,df ote`a ok lre
dl oi` dipyde ,dpiw z` dpey`xd dciqtd ,'eke efl ef lyne ,ef
dl oi` ziriaxd ,mipiw izy `l` dl oi` ziyilyd ,zg` ow `l`
dciqtd `l ziriayde ,yng ziyiyd ,rax` ziyingd ,yly `l`
,ef lyl ef lyn xfge siqedy xen`d ote`ae .dpnn gxt `l oiicry

ok lre ,mipiw izya lkd jqae ztqep owa ecqtpäiðMäå äðBLàøä̈¦¨§©§¦¨
,íeìk íäì ïéàdgixta xak dpiw z` dciqtdy itl dpey`xd ¥¨¤§

,dxfga dipyd dpiw z` dciqtdy itl dipyde ,dpey`xd
dì Lé úéLéìMäowúçà,caladì Lé úéòéáøäwx,íézL ©§¦¦¤¨©©¨§¦¦¤¨§©¦
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המשך בעמוד קכק

oifge` mipy` cenr bk sc ± oey`x wxtzereay

äðùîéðùì âåæ ç÷é 'åë ìæåâ äðîî çøôù äîåúñ ï÷awri epiax [axd] yexit Ð

s`c yxit i"xe] (`zeaxlc iax yxite) .xwir epi`y eizblice ,i"yx yxit [ield]

dfn df [oicixtd] ecxtpy oebk ,zyxetn `iran `lc ,dnezq hwp [`yixc `zeaxl

cg`d gxt m`c `hiyte ,llk dfl df jnq `l ez[c] ,dlerl dfe z`hgl df eyxtpe

oiicry dnezq ow elit` `l` .ipyl bef gwiy

jzrc `wlq ,yxtzdl cgi oicnere cgi md

rnyn `w ,x`ypd zeniy Ð cg`d gxt ik

`ny ik ,mlerd xie`l gxt `irain `le .ol

,opick cg`e cg` lk [aixwdl elkeie] aeyi

.ipyl bef gwi xfg `l inp oiicr ik ikdle

epi` dzry ,zeznd zial dgxt elit` `l`

.ipyl bef gwi Ð mda axrzpy ,aeyl leki

`ki` izk`c] ,zeznd oial [`irain `le]

`l` ,exiagn dlcad iexw epi`e [mlera

.ipyl bef gwi cg` zn elit`ïéáì çøô
åãâðë ãçà ìñåôå ìåñô úåáéø÷äedf Ð

.yxtn ok ixg`e ,dyery cg` llkäðùî
,oipiw ipy efle oipiw ipy efl miyp izy ?cvik

,ezkilda cg` lqet efl efn dcixt gxt

`ed caln cg` lqet yxity mewnn :yexit

e` `ed e` ,axerny mewn[a] leqty ,envr

oipiw ipyn zg` dcixt gxt .my[n] cg`

oicixt yly ixd ,mixg` oipiw ipyl axrzpe

epi` oicixt ylya .cal oicixt ynge cal

ynga zeyrl lkei `le ,z`hgl [ok mb] gxty eze` [z`hgl] ziyilyd drawp ok m` Ð zeler odizy dyri m`c ,dlerl cg`e z`hgl cg` mizy wx aixwdl leki

`le z`hg `l gxty eze` opiraw `lc inp eiykre .daegay ze`hg oipn `l` xyk oi`c `nw wxta opzck ,daega daxrzpy z`hg dil dedc ,ze`hg ipy wx oicixt

ipya oi`e ,axernd on `le zg` dy` ly oipiw ipyd on dyri `ny Ð zeler yly e` ze`hg yly car i`c ,zeler ipye ze`hg ipy wx oicixt ynga xyk oi` Ð dler

dylyl oicixt dyngd on gxte xfg ike .ziyixtck myn lcape yxtpy mewn[a] ecbpk cg` lqete ,axrzny mewna cg` e` leqt dfe .ze`hg ipye zeler ipy `l` oipiw

drax`a aixwdl oileki oi` dzre ,myl axrzny mewna leqty cg` e` `ed caln ,df ipy gxty mewnn ezxifga cg` lqet Ð mewn lka oicixt drax` yi dzry ,oicixt

dyly my x`ype ,dlgz my axrzpy eze` `le oipiw ipy mze`n [`id zipy dgxty dcixt dze`] `nlicc .mixg` drax`a oke ,dler cg`e z`hg cg` `l` elld

`l` aixwdl lkei `le ,z`hgl ipyd cvl gxty eze` rawp ,zg` z`hge zeler izy mewn cga car i`e ,ipyd mewna oke ,dpey`x my gxty cg`e oipiw ipyd on oicixt

e` ,zg` z`hge zg` dler mewn lka dyri dvxi m` jkle .zg` dy`n oipiw ipyd eyrp o`kne o`kn eyrpy ze`hg dylyd lk `nlicc ,ze`hg ipy `le zg` z`hg

ef dgixta melk ciqtd `l dfl dfn xfge gxt m`e .zg` dler xg` cvae df cva zg` dlere ze`hg izy e` ,zg` z`hg xg` cvae df cva zg` z`hge zeler izy

.cgi oipiwd drax`ay oicixt dpenyd lk zeaxern elit`y ,ef dxfgeíéúùî úåçô ïéàe` ze`hg yly la` .ze`hg izye zeler izy ,oda oixyk oipiw ipy :yexit Ð

.zeler ipye ze`hg ipy ody zg` dy` ly oipiw ipyn edl ciar `nlicc ,ciar ivn `l zeler ylyäðùîåæì ùù åæì ùîç åæì òáøà åæì ùìù åæì íéúù åæì úçà
åæì òáùaixwdl leki `le ,dlerl gxty eze` rawp `di Ð z`hg epyri i`c ,dpey`xa cigi x`ypy eze` lqtp cin Ð dipyl dpey`xd on gxt .zenezq mleke Ð

`ny Ð ziyilyl dipyd on gxt ike .[a"n `"t] daegay zeler oipn `l` xyk oi`c daega daxrzpy dler oick ,oivgn zeler wx eda axrzpy zexg` oipiwae .dipya¤§¨

ciar i`c ,dler cg`e z`hg cg` oicixt ipy wx dipyd on zeyrl leki epi`e ,dipya my x`yp dipyl dpey`xd on gxty eze`e ,ziyilya axrzpe gxt dipy ly dtebn

on gxt ik oke .ze`hg oiivgn wx ziyilya zeyrl lkei `le ,z`hgl ziyilya gxty eze` rawp didi ok m`e ,dyri dipyd seb ly oicixtd on `ny Ð zeler ipy

ze`hg ipy wx ziyilya zeyrl leki epi`e ,oda axrzpy dipyd on dcixte oicixt dyng wx x`yp `le ,gxty eze` ied ziyily ly dtebn `ny Ð ziriaxl ziyilyd

lqt ziyyl ziyingn gxt ik oke .zeler dylye ze`hg dyly `l` ziriaxa xyk oi` ziyingl ziriaxd on gxt ik oke .ziriaxa axrzpy eze` iptn zeler ipye

dyy ciar i`c ,zeler dynge ze`hg dyng `l` ziyya xyk oi` ziriayl ziyyn gxt ik oke .zeler drax`e ze`hg drax` `l` oda xyk oi`e ,cg` ow ziyinga

dligza gxty eze` epi` `ny Ð ziyya cg` gxte ziriayd on xfg ike .ze`hg dray wx ziriaya zeyrl lkei `le ,z`hgl ziriaya gxty eze` rawp `di zeler

rawp `di ze`hg dray ciar i`c ,zeler dyye ze`hg dyy `l` oda xyk oi`e .oicixt ipy ziriaya lqtpe ,ziyydl gxt ziriay ly dtebn `l` ,xfgy ziyyd on

ziyingl ziyyd on gxt ike .daega axrzpy dler oick oileqt zipyd oiivge ,oicixt oiivgn zeler wx aixwdl lkei `le ,dlerl mixg`ae ziyya axrzpe gxty eze`

wx x`yp `le ,dxfga ziyingl cg`e ziriayl cg` dtebn gxt ziyyd on `nyc ,zeler drax`e ze`hg drax` wx ziyya xyk oi`e ,cg` ow cer ef dxfga lqtp

edi `ny e` ,zeler dray oipiw yya eyri f`e ,odizy zeler oiaixw edi dpnn egxty oicixt mipyd `nlic ,zeler dynge ze`hg dyng ciar i`e .dtebn oicixt dxyr

ik oke .zeler dylye ze`hg dyly wx ziyinga xyk oi` ziriaxl ziyingd on xfg ike .zeler yye ze`hg yy wx zeyrl oileki oi` oipiw yyae ze`hg odizy oiieyr

ziyinga cg`e ziyilya cg` ziriaxd on gxty mipyd on dyri `ny ze`hg dyly dyri m`c ,zeler ipye ze`hg ipy wx ziriaxa xyk oi` ziyilyl ziriaxd on xfg

dipyl ziyilyd on xfg ik oke .zeler ipye ze`hg ipy wx ziriaxa xyk oi` jkl .ze`hg drax` `l` oipiw drax`n zeyrl oileki oi`e ,ze`hg yng ixd Ð ze`hg ipy

x`yp mewn lkn ,dxfga dipya zg`e dkilda ziriaxa zg` mizy gxt ziyilyd onc idp :df lr dniz yie .dlerl zg`e z`hgl zg` dcixt wx ziyilya xyk oi`

zeler ipye ze`hg ipy dyri `l dnle ,oicixt drax` ziyily ly dtebn?ikcjka dn Ð z`hg e` dler ziriaxa gxty eze` eyr inp?dyly zeidl leki oipiw dylya

dipy e` ,melk dl oi` dipyae mipw izy ziyilya :xninl dil dede ,melk dl oi` dipy ipzw `dc ,eaixwi `l dxfga dipy owa gxty eze`ne ,ze`hg dylye zeler
ï÷

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

ï÷Ð ipyl bef gwi 'ek lfeb dpnn gxty dnezqoicd `ed :ield awri epiax yxit

`tiqac meyn `l` [dnezq hwp `le .ipyl bef gwic oicd df] ied yxetn owa

dnezq ow ly dcixt `wecc ,ecbpk cg` lqete leqt zeaixwd oial gxt :xn`w

oipiw x`y oia gxty dlerl zyxetnd dcixt la` .zeaixwd oial axrzpe gxty

zeler oipnk `l` aixwdl leki epi` Ð

,[z`hgl zyxetnd oke] ,my gxty oipiway
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קסג oifge` mipy` cenr bk sc ± oey`x wxtzereay

äðùîéðùì âåæ ç÷é 'åë ìæåâ äðîî çøôù äîåúñ ï÷awri epiax [axd] yexit Ð

s`c yxit i"xe] (`zeaxlc iax yxite) .xwir epi`y eizblice ,i"yx yxit [ield]

dfn df [oicixtd] ecxtpy oebk ,zyxetn `iran `lc ,dnezq hwp [`yixc `zeaxl

cg`d gxt m`c `hiyte ,llk dfl df jnq `l ez[c] ,dlerl dfe z`hgl df eyxtpe

oiicry dnezq ow elit` `l` .ipyl bef gwiy

jzrc `wlq ,yxtzdl cgi oicnere cgi md

rnyn `w ,x`ypd zeniy Ð cg`d gxt ik

`ny ik ,mlerd xie`l gxt `irain `le .ol

,opick cg`e cg` lk [aixwdl elkeie] aeyi

.ipyl bef gwi xfg `l inp oiicr ik ikdle

epi` dzry ,zeznd zial dgxt elit` `l`

.ipyl bef gwi Ð mda axrzpy ,aeyl leki

`ki` izk`c] ,zeznd oial [`irain `le]

`l` ,exiagn dlcad iexw epi`e [mlera

.ipyl bef gwi cg` zn elit`ïéáì çøô
åãâðë ãçà ìñåôå ìåñô úåáéø÷äedf Ð

.yxtn ok ixg`e ,dyery cg` llkäðùî
,oipiw ipy efle oipiw ipy efl miyp izy ?cvik

,ezkilda cg` lqet efl efn dcixt gxt

`ed caln cg` lqet yxity mewnn :yexit

e` `ed e` ,axerny mewn[a] leqty ,envr

oipiw ipyn zg` dcixt gxt .my[n] cg`

oicixt yly ixd ,mixg` oipiw ipyl axrzpe

epi` oicixt ylya .cal oicixt ynge cal

ynga zeyrl lkei `le ,z`hgl [ok mb] gxty eze` [z`hgl] ziyilyd drawp ok m` Ð zeler odizy dyri m`c ,dlerl cg`e z`hgl cg` mizy wx aixwdl leki

`le z`hg `l gxty eze` opiraw `lc inp eiykre .daegay ze`hg oipn `l` xyk oi`c `nw wxta opzck ,daega daxrzpy z`hg dil dedc ,ze`hg ipy wx oicixt

ipya oi`e ,axernd on `le zg` dy` ly oipiw ipyd on dyri `ny Ð zeler yly e` ze`hg yly car i`c ,zeler ipye ze`hg ipy wx oicixt ynga xyk oi` Ð dler

dylyl oicixt dyngd on gxte xfg ike .ziyixtck myn lcape yxtpy mewn[a] ecbpk cg` lqete ,axrzny mewna cg` e` leqt dfe .ze`hg ipye zeler ipy `l` oipiw

drax`a aixwdl oileki oi` dzre ,myl axrzny mewna leqty cg` e` `ed caln ,df ipy gxty mewnn ezxifga cg` lqet Ð mewn lka oicixt drax` yi dzry ,oicixt

dyly my x`ype ,dlgz my axrzpy eze` `le oipiw ipy mze`n [`id zipy dgxty dcixt dze`] `nlicc .mixg` drax`a oke ,dler cg`e z`hg cg` `l` elld

`l` aixwdl lkei `le ,z`hgl ipyd cvl gxty eze` rawp ,zg` z`hge zeler izy mewn cga car i`e ,ipyd mewna oke ,dpey`x my gxty cg`e oipiw ipyd on oicixt

e` ,zg` z`hge zg` dler mewn lka dyri dvxi m` jkle .zg` dy`n oipiw ipyd eyrp o`kne o`kn eyrpy ze`hg dylyd lk `nlicc ,ze`hg ipy `le zg` z`hg

ef dgixta melk ciqtd `l dfl dfn xfge gxt m`e .zg` dler xg` cvae df cva zg` dlere ze`hg izy e` ,zg` z`hg xg` cvae df cva zg` z`hge zeler izy

.cgi oipiwd drax`ay oicixt dpenyd lk zeaxern elit`y ,ef dxfgeíéúùî úåçô ïéàe` ze`hg yly la` .ze`hg izye zeler izy ,oda oixyk oipiw ipy :yexit Ð

.zeler ipye ze`hg ipy ody zg` dy` ly oipiw ipyn edl ciar `nlicc ,ciar ivn `l zeler ylyäðùîåæì ùù åæì ùîç åæì òáøà åæì ùìù åæì íéúù åæì úçà
åæì òáùaixwdl leki `le ,dlerl gxty eze` rawp `di Ð z`hg epyri i`c ,dpey`xa cigi x`ypy eze` lqtp cin Ð dipyl dpey`xd on gxt .zenezq mleke Ð

`ny Ð ziyilyl dipyd on gxt ike .[a"n `"t] daegay zeler oipn `l` xyk oi`c daega daxrzpy dler oick ,oivgn zeler wx eda axrzpy zexg` oipiwae .dipya¤§¨

ciar i`c ,dler cg`e z`hg cg` oicixt ipy wx dipyd on zeyrl leki epi`e ,dipya my x`yp dipyl dpey`xd on gxty eze`e ,ziyilya axrzpe gxt dipy ly dtebn

on gxt ik oke .ze`hg oiivgn wx ziyilya zeyrl lkei `le ,z`hgl ziyilya gxty eze` rawp didi ok m`e ,dyri dipyd seb ly oicixtd on `ny Ð zeler ipy

ze`hg ipy wx ziyilya zeyrl leki epi`e ,oda axrzpy dipyd on dcixte oicixt dyng wx x`yp `le ,gxty eze` ied ziyily ly dtebn `ny Ð ziriaxl ziyilyd

lqt ziyyl ziyingn gxt ik oke .zeler dylye ze`hg dyly `l` ziriaxa xyk oi` ziyingl ziriaxd on gxt ik oke .ziriaxa axrzpy eze` iptn zeler ipye

dyy ciar i`c ,zeler dynge ze`hg dyng `l` ziyya xyk oi` ziriayl ziyyn gxt ik oke .zeler drax`e ze`hg drax` `l` oda xyk oi`e ,cg` ow ziyinga

dligza gxty eze` epi` `ny Ð ziyya cg` gxte ziriayd on xfg ike .ze`hg dray wx ziriaya zeyrl lkei `le ,z`hgl ziriaya gxty eze` rawp `di zeler

rawp `di ze`hg dray ciar i`c ,zeler dyye ze`hg dyy `l` oda xyk oi`e .oicixt ipy ziriaya lqtpe ,ziyydl gxt ziriay ly dtebn `l` ,xfgy ziyyd on

ziyingl ziyyd on gxt ike .daega axrzpy dler oick oileqt zipyd oiivge ,oicixt oiivgn zeler wx aixwdl lkei `le ,dlerl mixg`ae ziyya axrzpe gxty eze`

wx x`yp `le ,dxfga ziyingl cg`e ziriayl cg` dtebn gxt ziyyd on `nyc ,zeler drax`e ze`hg drax` wx ziyya xyk oi`e ,cg` ow cer ef dxfga lqtp

edi `ny e` ,zeler dray oipiw yya eyri f`e ,odizy zeler oiaixw edi dpnn egxty oicixt mipyd `nlic ,zeler dynge ze`hg dyng ciar i`e .dtebn oicixt dxyr

ik oke .zeler dylye ze`hg dyly wx ziyinga xyk oi` ziriaxl ziyingd on xfg ike .zeler yye ze`hg yy wx zeyrl oileki oi` oipiw yyae ze`hg odizy oiieyr

ziyinga cg`e ziyilya cg` ziriaxd on gxty mipyd on dyri `ny ze`hg dyly dyri m`c ,zeler ipye ze`hg ipy wx ziriaxa xyk oi` ziyilyl ziriaxd on xfg

dipyl ziyilyd on xfg ik oke .zeler ipye ze`hg ipy wx ziriaxa xyk oi` jkl .ze`hg drax` `l` oipiw drax`n zeyrl oileki oi`e ,ze`hg yng ixd Ð ze`hg ipy

x`yp mewn lkn ,dxfga dipya zg`e dkilda ziriaxa zg` mizy gxt ziyilyd onc idp :df lr dniz yie .dlerl zg`e z`hgl zg` dcixt wx ziyilya xyk oi`

zeler ipye ze`hg ipy dyri `l dnle ,oicixt drax` ziyily ly dtebn?ikcjka dn Ð z`hg e` dler ziriaxa gxty eze` eyr inp?dyly zeidl leki oipiw dylya

dipy e` ,melk dl oi` dipyae mipw izy ziyilya :xninl dil dede ,melk dl oi` dipy ipzw `dc ,eaixwi `l dxfga dipy owa gxty eze`ne ,ze`hg dylye zeler
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`oifgeקסד mipya cenr bk sc ± oey`x wxtzereay

dxfb meync el d`xp ik ield [digxf] epiax axd yxite !zg` ow ziyilyae zg` ow

jli`e ziriaxn oipiw x`yac oeik ,zg` ow ezkilda enk ezxfga zg` ow dleqt

la` .dipyae ziyilya ok enk opixfb ,dxfga cg`e dkilda cg` oipiw ipy elqtp

eli`e ,dxfga zg` dcixt m` ik dpnn jld `lc ,cg` ow m` ik lqtp `l ziriay

dpnn xqgp `le melk da lqtp `l dkilda

.xacøæçå çøô,i`w dipye dpey`x` e`l Ð

gxt m` ,mizn [`l`] melk mdl oi`c oeikc

opzck ,olek ezeni oipiw x`ya odn cg`

ezeni mlekl zeznd oian gxt m`e :jenqa

dpnn gxty ziyily` i`w `l` ,mlek

xfge ziriayle ziyyl ziyingl ziriaxl

on ixd .ziyily cr oke ziyyl ziriayn

dxfga zg` ,oicixt ipy xqg ziriayd

xyk oi`e ,dipy dxfga zg`e dpey`x

dynge dlerl oicixt dyng wx ziriaya

Ð zeler dyy ciar i`c ,z`hgl oicixt

oiaixw eidi dpnn ekldy mizyd `ny

oipiw raya oi`e ,zeler dpeny ixd ,zeler

drax` xqg ziyyd one .zeler rayn xzei

mipye ,dpey`x dxfge dgixta mipy ,oicixt

oicixt ipy wx ziyya xyk oi`e ,dipya

ciar i`c ,z`hgl oicixt ipye dlerl

xy` drax`d `nlic Ð zeler dyly

,zeler dray ixd ,zeler eyrp dpnn ekld

dyy wx oipiw yya zeyrl oileki oi`e

drax` dpnn xqg ziying oke .zeler

mipye ,ziyya ekldy mipy ,oicixt

dcixt wx ziyinga xyk oi`e ,ziriaxa

ok enke .z`hgl zg` dcixte dlerl zg`

did ,melk dl oi` ziriaxc oeik ,o`ka `iyw

zeler dyly ziyinga aixwdl leki

ekldy oze` inp ikc ,ze`hg dylye

jka dn ze`hg e` zeler olek ziyya?ixd

oi` ziyingdy df itle ,yng m` ik o`k oi`

opixfb `l` !ze`hg izye zeler izy ziriaxa aixwdl dleki ixd zg` `l` dl

dxfge dgxt ike .efa eh` efa dxifb mdipia wlgl oi`e ,oipiw ipy dxfge dgixt lka

lka opixfb ok enk[e] ,rax` dl yiy ziriayd cal melk mdl oi` ziyily mrt

.oipiw izy dxfge dgixtíåìë äãéñôä àì úéòéáù íéøîåà ùéådgixta :yexit Ð

egxt oicixt ylyc .oipw dyng dpnn eaixwi mlerl `l` .ziyily mrt dxfge

lkl dpnnynge ze`hg yng odn dyr Ð oicixt xyr cg` da ex`ype ,xzeid

oeikc ,oipw x`ya enk ef dgixta opixfb `l `kde .melk dl oi` ziyyac oeik ,zeler

`l yxtl d`xp oi` la` .dxfgd lr exfb `l mrt meya dgixta zcqtn dpi`c

oipiwac oeik edl ciar ivnc ,zeler raye ze`hg ray da eaixwie melk dciqtd

ziriay dxykp :xninl dil dedc ,oeyld zernyn df oi`c ,melk mda oi` mixg`

`l` .ziriayay oipiwd lk exyked ziyily dgixt ici lry ,ziyily dgixta

awri epiax axd dywde .ziyily dgixt z`fa melk dciqtd `l rnyn oeyld

"ixiry ipy" wxta eli`e ,ezeni dxifb meyn oipiw ipd lka zxn` ikid :y"pilxe`n

ezeni dxifb meyne :`cenlz jixt (a,dq `nei)?[jixt] `l mzdc uxize .dinza

`l Ð dirxa `zpwz dil zi`c oeike ,[ixiin dndaa mzdc] ,drex epi` i`n` `l`

.zetera oeicte dirx oi`e ixii` zetera `kd la` .dxifb meyn ezeni xninl ol ded

çøô íàåÐ axwil opicy mixg`a axrzpe ,zenl did dpicy zeznd on dcixt Ð

.mlek ezeniäðùîúùøåôî ï÷å äîåúñ ï÷ipy eaxrzpy ixii` zyxetn jd Ð

`tiqa gkenck ,dler efi`e z`hg efi` reci oi`e [eyxtedy xg`] cgi oicixtd

zecixt eaxrzp `l i`e ,mlek ezeni oey`x dnezql zyxetnd on gxty e` :ipzwc

ezeni i`n` Ð dfa df zeyxetnd?,axwz zx`ypd z`hgd Ð dgxt dlerd m`

eaxrzpy ixiin `l` !da axrzpy dlerd iptn zg` dler da eaxwi dnezqd owe

bef gwi ,zyxetnd owl dnezqd on zg` dcixt axrzp m`e .dfa df zeyxetnd

.mlek ezeni cgi eaxrzpy dylyde ,dler cg`e z`hg cg` yixtie ipyløæçÐ

zlgz e` ,dnezq[a x`ypd] icigid mr axrzpe ,eaxrzpy dylyd on cg`

zlgza[y] ,xn`wc oey`x epiide ,dnezql zyxetnd on cg` axrzp dgixtd

zeyxetnd zecixty oeikc .olek ezeni Ð dnezql axrzpe cg` jld dgixtd

zeznd on cg` edf Ð xg` mewna odn cg` gxt ike ,cer oiaixw oi` cgi eaxrzp

.olek ezenie ,zeaixwd oial gxtyäðùî
ïàëî úàèçxetnd dcixt Ðz`hgl zy

cvn dlerl zyxetnd dcixte ,cg` cvn

gxt ,rvn`a dnezq ow ly oicixt ipye ,ipy

zg` dcixte oinil zg` dcixt rvn`d on

axernd eze`c ,melk ciqtd `l ,l`nyl

dlerd mry eze`e ,z`hg aixwi z`hgd mr

cg`e o`kn cg` oiccvd on xfg ike .dler

z`hgc ,ezeni el` ,cgi eaxrzpe o`kn

lk ex`ypy mze` la` ,cgi eaxrzp dlere

.epick cg` lk miaixw ecal cg`ïî øæç
ïìåë åúåîé ïéããöì íééòöîàädlerc Ð

.cgi eaxrzp z`hgãâðë ïéøåú ïéàéáî ïéà
äðåé éðámdipy ezaeg `iadl [el] yic Ð

.`xwn dl witn mipdk zxezae ,cg` oinn

ïá äúìåòå øåú äúàèç äàéáäù äùàä
øåú äúìåò àéáúå ìåôëú äðåéoinn Ð

oa dz`hge xez dzler d`iad m`e .z`hgd

,z`hg oinn dpei oa dzler `iaz ,dpei

.xwird `ed z`hgcìëä øîåà éàæò ïá
ïåùàøä øçà êìåädzler d`iady oeike Ð

,xez z`hg `iadl letkz Ð dlgz xez

:iaxl `iywe .dlgz daxwy dzler oinn

dlgz xity daxw dlerc `kd rnync

z`hg letkzy xn`wc ,i`fr oal z`hgl

letkz xn`c `nw `pzl oke ,dlerd oinn

oinn eid la` ,z`hg oinn dzler `iaze

s` ,mixyk Ð dpey`x d`iady enk cg`

gken oke .z`hgl dncw dlerdy it lr

dzne dz`hg d`iady dy`d [iab] jenqa

ezny z`hg iedc ,dz`hg miyxei e`iai `l dzne dzler ,dzler miyxei e`iai

eli`e dlgz dzler daxwy it lr s`e oi`ian ikd e`l i` la` :[rnyn] ,dilra

?daxw ine ,ezler daxwya `niz ike :xn`w (`,hp migqt) "hgyp cinz" yixa

zlerl serd z`hg elit`e ,dlerl zncew z`hg mewn lky a` dpa df xn xn`de

rxevnac it lr s` :yexit ,"dlrde" xn` `pngxc rxevn ip`y :ipyne !dnda

izkec x`ya `d :rnyn .`aekir ied `lc "dlrde" ol ilb ,`yixa "z`hg" aizk

meyac ,miig epiax uxize !dlgz dler daxw i` `aekir `ki` "dlrde" aizk `lc

dia aizkc meyn Ð "dlrde" azkinl jixhvi`c rxevnae ,`aekir `kil `zkec

.`aekir iedc (`,ek zegpn) "dax unewd"a opixn`e ," 'ebe zxez didz z`f" :diied

`l `nlra la` ,"dlrde" [da] aizkc zeiied x`yn rxevn ip`y yexit ikde

.devn `l` epi`c ,zelbl jixhvi`

äîåúñ ï÷ êìò ïøãä

äðùîêìîðä ïäëá íéøåîà íéøáã äîádna :xn`w ikde ,i`w `nw `wxit` Ð

elit` z`hga daxrzpy dlere dlera daxrzpy z`hgc mixen` mixac

xyk hrendc efl ylye efl mizye efl zg` oke ,[a"n] mlek ezeni `eaixa cg`

ohtyn ji` odkd jlnp dlgzkl ,xnelk .jlnp odka oipicd el` lk ,[b"n]

ezrca lkd dyre jlnp epi`y odka la` .[`yyg meya aixwdl el oi` dligzklc]

ow oke ;dleqt z`hge dxyk dler Ð zg` dy`l dlrnl mly ow dyre ,carica

efl zg`e efl zg`] jklid ;dleqt dlere dxyk z`hg Ð zg` dy`l dhnl mly

,ze`hg [epiidc] leqt dvgn ,zeler [epiidc] xyk dvgn Ð dlrnl olek [dyre 'eke

i`dc (a,br) "zaexrzd" wxt yixa migafa rnyn [oke] .oiprd dfa dhnl oke

efl cg`e efl cg`a ,edin .i`w [`nw] oiwxit` `kdc "mixen` mixac dna"
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ïleëì úBúnä¯.eúeîé ïlek éøääðùîï÷å äîeúñ ï÷ ©¥§¨£¥¨¨¥§¨§¥

úLøBôîì äîeúqä ïî çøt ,úLøBôî¯.éðMì âeæ çwé §¤¤¨©¦©§¨©§¤¤¦©©¥¦
ïBLàø úLøBôîä ïî çøtL Bà ,øæç¯.eúeîé ïleë éøä ¨©¤¨©¦©§¤¤¦£¥¨¨

äðùî.òöîàa äîeúñe ïàkî äìBòå ïàkî úàhç©¨¦¨§¨¦¨§¨¨¤§¨
Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ,ïéããvì òöîàä ïî çøt¯ ¨©¦¨¤§©©§¨¦¤¨¥¨§¤¨¥¨

àlà ,íeìk ãéñôä àìúBàhç ìöà CìäL äæ :øîàé Ÿ¦§¦§¤¨Ÿ©¤¤¨©¥¤©¨
¯úBìBò ìöà CìäL äæå ,úàhç¯òöîàì øæç .äìBò¯ ©¨§¤¤¨©¥¤¨¨©¨¤§¨

.úBìBò eáø÷é elàå ,úBàhç eáø÷é elà ,eúeîé íéiòöîàä̈¤§¨¦¦¨¥¦§§©¨§¥¦§§
ïéããvì òöîàä ïî çøtL Bà ,øæç¯ïéà .eúeîé ïlek éøä ¨©¤¨©¦¨¤§©©§¨¦£¥¨¨¥

.ïéøBz ãâðk äðBé éðá àìå ,äðBé éða ãâðk ïéøBz ïéàéáî§¦¦¦§¤¤§¥¨§Ÿ§¥¨§¤¤¦
äðBé ïa dúìBòå øBz dúàhç äàéáäL äMàä ?ãöék¯ ¥©¨¦¨¤¥¦¨©¨¨§¨¨¤¨

äðBé ïa dúàhçå øBz dúìBò ,øBz dúìBò àéáúå ìBtëz¦§§¨¦¨¨¨¨§©¨¨¤¨
¯ïéëìBä :øîBà éàfò ïa .äðBé ïa dúìBò àéáúå ìBtëz¦§§¨¦¨¨¤¨¤©©¥§¦

äúîå dúàhç äàéáäL äMàä .ïBLàøä øçà¯eàéáé ©©¨¦¨¦¨¤¥¦¨©¨¨¨¥¨¨¦
dúîå dúìBò .dúìBò ïéLøBiä¯ïéLøBiä eàéáé àì ©§¦¨¨¨¨¨¥¨Ÿ¨¦©§¦
.dúàhç©¨¨

äîåúñ ï÷ êìò ïøãä

äðùîìáà .Cìîpä ïäëa ?íéøeîà íéøáã äna©¤§¨¦£¦§Ÿ¥©¦§¨£¨
,Cìîð BðéàL ïäëa,Bæì úçàå Bæì úçà §Ÿ¥¤¥¦§¨©©¨§©©¨
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קנים.  פרק שני - קן סתומה דף כג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                              רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc - mipw(iyily meil)

íéøîBà Léåyíeìk äãéñôä àì úéòéáMäitl ,dpexg`d dgixta §¥§¦©§¦¦Ÿ¦§¦¨§
oiicr dleki ok lre ,melk mdl oi` zexg`d lky mewna xefbl oi`y
,mipiw izy wx i`cea dl elr el` mipiwne .mipiw yng aixwdl
zvwn e` odize`hg e` odizeler `ny wtqa od zexg`d yelye

.zexg`d miypd ly odipiwn od ,ze`hg zvwne zeler
:mipiwl mipiwn zegixta sqep oic d`ian dpyndçøt íàålfebd §¦¨©

ïîmipiw,ïleëì úBúnäy ze`hg oda yiy mipiwn oebkodilra ezn ¦©¥§¨
,zexg`a extkzpy e`,eúeîé ïlek éøäeaxrzpy zeznd ze`hgy £¥¨¨

.wtqa ody zeaexrzd lkn xac aixwdl oi`e ,zelha opi` zexg`a

ã äðùî
:zeyxetne zenezq mipiw oia milfeb zgixt ly dpic,äîeúñ ï÷¥§¨

dpnid lfeb dfi`e dlerl dpnid lfeb dfi` xxazp `ly ow `ide
,z`hgl,úLøBôî ï÷ådler mdn dfi` dilfeb eyxtzpy ow `ide §¥§¤¤

e ,z`hg mdn dfi`eçøôcg` lfebïîowdì äîeúqäd ow,úLøBôî ¨©¦©§¨©§¤¤
dlerd efi` da mircei oi`e zyxetnd owd dlalazp jk ici lre

,dkezl gxty lfebd edfi`e z`hgd efi`eçwédidiy xg` lfebâeæ ¦©
ìlfebdéðMdf mr zyxetnay milfebde ,dnezqd owa xzepy ©¥¦

`le dlerl `l maixwdl xyt` i`y itl ,ezeni ,da axrzpy
.mzepyl oi`e z`hgle dlerl mny `xwp xaky xg` ,z`hgl

øæç,dnezqd owl zyxetnd owdn gxtetL Bàçølfebïî ¨©¤¨©¦
,ïBLàø úLøBôîädnezqd on gxty dyrnd did `ly ,xnelk ©§¤¤¦

oway milfebd ipyn cg` lfeb gxty `l` ,xfge zyxetnl
mircei oi` mipte`d ipyae ,`l eze dnezqd owd l` zyxetnd
lfebd edfi` mircei oi` oke dnezqd owa axrzpy lfebd edfi`

,zyxetna xzepy,eúeîé ïlek éøädnezqd oway lfeb lky itl £¥¨¨
.xac dpnid aixwdl xyt` i`e ,z`hg wtq dler wtq `ed

ä äðùî
zelfeb :zenezq mipiwe miyxetn milfeb oia milfeb zgixt ly dpic

mdy eyxtzpyúàhçeidå ,ïàkîmdy eyxtzpy zelfebäìBòeid ©¨¦¨§¨
ïàkî,[xg` cvn-]åowäîeúñz`vnp,òöîàaeä ïî çøôow ¦¨§§¨¨¤§©¨©¦©

ay dnezqdì òöîàay milfeb,ïéããvlfebå Cìéä ãçàlfebãçà ¤§©©§¨¦¤¨¥¨§¤¨
,Cìéäxg`d lfebde ze`hgd l` gxt dnezqdn cg` lfeby xnelk ¥¨

,zelerd l` gxtãéñôä àìel` zegixta owd lraàlà ,íeìk Ÿ¦§¦§¤¨
øîàélfebyúBàhç ìöà CìäL äæl axwiå ,úàhçlfebCìäL äæ Ÿ©¤¤¨©¥¤©¨©¨§¤¤¨©

úBìBò ìöàl axwi.äìBò ¥¤¨
øæç,zelerdn cg` lfebe ze`hgdn cg` lfeb xfgy xnelk ,owd ¨©

,òöîàì,cg` lk in reci oi`e,eúeîé íéiòöîàäeaxrzpy itl ¨¤§©¨¤§¨¦¦¨
,miccva mixzepd eli`e ,maixwdl xyt` i`e dlere z`hgelà¥

úBìBò eáø÷é elàå úBàhç eáø÷éowd m`e .okl mcew eidy itkøæç ¦§§©¨§¥¦§§¨©
,ïéããvì òöîàä ïî çøtL Bà,o`kl lfebe o`kl lfeb xfgy xnelk ¤¨©¦¨¤§©©§¨¦

,eúeîé ïlek éøämpice miwteqn eid xak rvn`ay zelfebd `ldy £¥¨¨
.ezeni mleke ,miccvay el` z` mb mwitqa eqipkd dzre ,zenl

,cg` oinn zeidl mikixv oway milfebd ipy ik zcnln dpynd
:ok dyrp `ly mipte`a dpceïéàéáî ïéàcg` owaéða ãâðk ïéøBz ¥§¦¦¦§¤¤§¥

,ïéøBz ãâðk äðBé éða àìå äðBéizy `iadl eilr owa aiegndy ¨§Ÿ§¥¨§¤¤¦

`l ,dpei oae xez `iad m`e ,dpei oae xez `le ,dpei ipa ipy e` mixez
.ezaeg ici `viäMàä ,ãöékz`hg eae ow `iadl zaiegn dzidy ¥©¨¦¨

,zclei `idy oebk ,dlere,äðBé ïa dúìBòå øBz dúàhç äàéáäL¤¥¦¨©¨¨§¨¨¤¨
.øBz dúìBò àéáúå ìBtëzd`iad m`eïa dúàhçå [øBz dúìBò] ¦§§¨¦¨¨¨¨§©¨¨¤

,äðBé ïa dúìBò àéáúå ìBtëz ,äðBé,z`hgd xg` jled lkdy ¨¦§§¨¦¨¨¤¨
z`hgd z` d`iad oia ,dlerd z` `iadl dilr z`hgd oinne

.dpexg`a z`hgd z` d`iad oiae dpey`xïéëìBä ,øîBà éàfò ïa¤©©¥§¦
,ïBLàøä øçàdzler `iaze letkz dpey`x dz`hg d`iad m`y ©©¨¦

dz`hg `iaze letkz dpey`x dzler d`iad m`e ,dz`hg oinn
,oey`xd oaxwd z` epnn d`iady oin eze`ny ,dzler oinn

.ipyd oaxwd z` mb epnn `iadl daiigzp
:mda miaiegnd ezny serd zepaxw ly mpic z` zcnln dpynd

äMàääúîe dúàhç äàéáäL,dzler z` d`iad `l oiicre ¨¦¨¤¥¦¨©¨¨¥¨
eàéáédïéLøBéz`,dúìBòmb d`ae d"awdl oexec `id dlery itl ¨¦§¦¨¨

d`iad .dzin xg`äúîe dúìBò,dz`hg z` d`iad `l oiicreàì ¨¨¥¨Ÿ
eàéáédïéLøBéz`,dúàhç.miznl dxtk oi`y itl ¨¦§¦©¨¨

äîåúñ ï÷ êìò ïøãä

íéøåîà íéøáã äîá ¯ éùéìù ÷øô
oey`xd wxta ex`azpy zeaexrzd ipte` aey mipecip df wxta
zeter el` `ed oecipde ,eaxwed xaky ote`a ,mitqep mipte`e
`iadl mipiwd ilra zaeg `id dne ,mixyk mpi` zeter el`e mixyk

.mdiaeig z` milydl icka
eaxw micixt el` reci oi` xy`ky ,oldl xen`d lka llkd
cinz yeygl yi ,ze`hgk dhnl eaxw micixt el`e zelerk dlrnl
z` aey `iadl micixtd zelra miypd lre ,xzeia lwlewnd ote`l
mb yeygl yiy xg`n mle` .opick eaxwy ze`ce oi` xy` micixtd
miypd oi`e opick eaxw ok` owlg e` micixtdy okziy `qib jci`l
yi zewteqnd zelerd z` ok lr ,micixtd z` `iadl zeaiiegn
z`e ,dacpk e`eaiy oda zeaiiegn opi` m`y i`pza `iadl
d`ad serd z`hg oick `iadl yi ,dacpa ze`a opi`y ,ze`hgd
oi`y ,miyp izy oia `ed wtqd xy`ke .zlk`p dpi`y wtqd lr
zetzeya `iadl odilr ,ef ly e` ef ly dzcixt dlqtp m` reci

.dl dlqtpy efl dcixtd dlrzy i`pzae

à äðùî
xake ,dey opiipne ,eaxrzpy miyp ipiw ly opic z` zx`an dpynd
miyp ipiwl xy`a mipey mipic oey`xd wxta epipy :olek eaxwed

.i`cea zexyk eidie odkd aixwi micixt dnk ,efa ef eaxrzpyäna©¤
mze`Cìîpä ïäëa ,íéøeîà íéøáclkei dn mkgd z` l`eye §¨¦£¦§Ÿ¥©¦§¨

.my xen`d lkk `id ezaeyzy ,el` zeaexrzn aixwdlïäëa ìáà£¨§Ÿ¥
Cìîð BðéàLxt el` oecl mi`a dzre ,lkd aixwdemixyk mici ¤¥¦§¨

ef dpyna ex`eaiy ,mixg` mipic mpyi jka ,aixwdy dn lk jezn
ow zaexrza did m`y ,md el`e ,ze`ad zeipynaeå Bæì úçàow ©©¨§

,Bæì úçà©©¨
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קסה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc - mipw(iyily meil)

íéøîBà Léåyíeìk äãéñôä àì úéòéáMäitl ,dpexg`d dgixta §¥§¦©§¦¦Ÿ¦§¦¨§
oiicr dleki ok lre ,melk mdl oi` zexg`d lky mewna xefbl oi`y
,mipiw izy wx i`cea dl elr el` mipiwne .mipiw yng aixwdl
zvwn e` odize`hg e` odizeler `ny wtqa od zexg`d yelye

.zexg`d miypd ly odipiwn od ,ze`hg zvwne zeler
:mipiwl mipiwn zegixta sqep oic d`ian dpyndçøt íàålfebd §¦¨©

ïîmipiw,ïleëì úBúnäy ze`hg oda yiy mipiwn oebkodilra ezn ¦©¥§¨
,zexg`a extkzpy e`,eúeîé ïlek éøäeaxrzpy zeznd ze`hgy £¥¨¨

.wtqa ody zeaexrzd lkn xac aixwdl oi`e ,zelha opi` zexg`a

ã äðùî
:zeyxetne zenezq mipiw oia milfeb zgixt ly dpic,äîeúñ ï÷¥§¨

dpnid lfeb dfi`e dlerl dpnid lfeb dfi` xxazp `ly ow `ide
,z`hgl,úLøBôî ï÷ådler mdn dfi` dilfeb eyxtzpy ow `ide §¥§¤¤

e ,z`hg mdn dfi`eçøôcg` lfebïîowdì äîeúqäd ow,úLøBôî ¨©¦©§¨©§¤¤
dlerd efi` da mircei oi`e zyxetnd owd dlalazp jk ici lre

,dkezl gxty lfebd edfi`e z`hgd efi`eçwédidiy xg` lfebâeæ ¦©
ìlfebdéðMdf mr zyxetnay milfebde ,dnezqd owa xzepy ©¥¦

`le dlerl `l maixwdl xyt` i`y itl ,ezeni ,da axrzpy
.mzepyl oi`e z`hgle dlerl mny `xwp xaky xg` ,z`hgl

øæç,dnezqd owl zyxetnd owdn gxtetL Bàçølfebïî ¨©¤¨©¦
,ïBLàø úLøBôîädnezqd on gxty dyrnd did `ly ,xnelk ©§¤¤¦

oway milfebd ipyn cg` lfeb gxty `l` ,xfge zyxetnl
mircei oi` mipte`d ipyae ,`l eze dnezqd owd l` zyxetnd
lfebd edfi` mircei oi` oke dnezqd owa axrzpy lfebd edfi`

,zyxetna xzepy,eúeîé ïlek éøädnezqd oway lfeb lky itl £¥¨¨
.xac dpnid aixwdl xyt` i`e ,z`hg wtq dler wtq `ed

ä äðùî
zelfeb :zenezq mipiwe miyxetn milfeb oia milfeb zgixt ly dpic

mdy eyxtzpyúàhçeidå ,ïàkîmdy eyxtzpy zelfebäìBòeid ©¨¦¨§¨
ïàkî,[xg` cvn-]åowäîeúñz`vnp,òöîàaeä ïî çøôow ¦¨§§¨¨¤§©¨©¦©

ay dnezqdì òöîàay milfeb,ïéããvlfebå Cìéä ãçàlfebãçà ¤§©©§¨¦¤¨¥¨§¤¨
,Cìéäxg`d lfebde ze`hgd l` gxt dnezqdn cg` lfeby xnelk ¥¨

,zelerd l` gxtãéñôä àìel` zegixta owd lraàlà ,íeìk Ÿ¦§¦§¤¨
øîàélfebyúBàhç ìöà CìäL äæl axwiå ,úàhçlfebCìäL äæ Ÿ©¤¤¨©¥¤©¨©¨§¤¤¨©

úBìBò ìöàl axwi.äìBò ¥¤¨
øæç,zelerdn cg` lfebe ze`hgdn cg` lfeb xfgy xnelk ,owd ¨©

,òöîàì,cg` lk in reci oi`e,eúeîé íéiòöîàäeaxrzpy itl ¨¤§©¨¤§¨¦¦¨
,miccva mixzepd eli`e ,maixwdl xyt` i`e dlere z`hgelà¥

úBìBò eáø÷é elàå úBàhç eáø÷éowd m`e .okl mcew eidy itkøæç ¦§§©¨§¥¦§§¨©
,ïéããvì òöîàä ïî çøtL Bà,o`kl lfebe o`kl lfeb xfgy xnelk ¤¨©¦¨¤§©©§¨¦

,eúeîé ïlek éøämpice miwteqn eid xak rvn`ay zelfebd `ldy £¥¨¨
.ezeni mleke ,miccvay el` z` mb mwitqa eqipkd dzre ,zenl

,cg` oinn zeidl mikixv oway milfebd ipy ik zcnln dpynd
:ok dyrp `ly mipte`a dpceïéàéáî ïéàcg` owaéða ãâðk ïéøBz ¥§¦¦¦§¤¤§¥

,ïéøBz ãâðk äðBé éða àìå äðBéizy `iadl eilr owa aiegndy ¨§Ÿ§¥¨§¤¤¦

`l ,dpei oae xez `iad m`e ,dpei oae xez `le ,dpei ipa ipy e` mixez
.ezaeg ici `viäMàä ,ãöékz`hg eae ow `iadl zaiegn dzidy ¥©¨¦¨

,zclei `idy oebk ,dlere,äðBé ïa dúìBòå øBz dúàhç äàéáäL¤¥¦¨©¨¨§¨¨¤¨
.øBz dúìBò àéáúå ìBtëzd`iad m`eïa dúàhçå [øBz dúìBò] ¦§§¨¦¨¨¨¨§©¨¨¤

,äðBé ïa dúìBò àéáúå ìBtëz ,äðBé,z`hgd xg` jled lkdy ¨¦§§¨¦¨¨¤¨
z`hgd z` d`iad oia ,dlerd z` `iadl dilr z`hgd oinne

.dpexg`a z`hgd z` d`iad oiae dpey`xïéëìBä ,øîBà éàfò ïa¤©©¥§¦
,ïBLàøä øçàdzler `iaze letkz dpey`x dz`hg d`iad m`y ©©¨¦

dz`hg `iaze letkz dpey`x dzler d`iad m`e ,dz`hg oinn
,oey`xd oaxwd z` epnn d`iady oin eze`ny ,dzler oinn

.ipyd oaxwd z` mb epnn `iadl daiigzp
:mda miaiegnd ezny serd zepaxw ly mpic z` zcnln dpynd

äMàääúîe dúàhç äàéáäL,dzler z` d`iad `l oiicre ¨¦¨¤¥¦¨©¨¨¥¨
eàéáédïéLøBéz`,dúìBòmb d`ae d"awdl oexec `id dlery itl ¨¦§¦¨¨

d`iad .dzin xg`äúîe dúìBò,dz`hg z` d`iad `l oiicreàì ¨¨¥¨Ÿ
eàéáédïéLøBéz`,dúàhç.miznl dxtk oi`y itl ¨¦§¦©¨¨

äîåúñ ï÷ êìò ïøãä

íéøåîà íéøáã äîá ¯ éùéìù ÷øô
oey`xd wxta ex`azpy zeaexrzd ipte` aey mipecip df wxta
zeter el` `ed oecipde ,eaxwed xaky ote`a ,mitqep mipte`e
`iadl mipiwd ilra zaeg `id dne ,mixyk mpi` zeter el`e mixyk

.mdiaeig z` milydl icka
eaxw micixt el` reci oi` xy`ky ,oldl xen`d lka llkd
cinz yeygl yi ,ze`hgk dhnl eaxw micixt el`e zelerk dlrnl
z` aey `iadl micixtd zelra miypd lre ,xzeia lwlewnd ote`l
mb yeygl yiy xg`n mle` .opick eaxwy ze`ce oi` xy` micixtd
miypd oi`e opick eaxw ok` owlg e` micixtdy okziy `qib jci`l
yi zewteqnd zelerd z` ok lr ,micixtd z` `iadl zeaiiegn
z`e ,dacpk e`eaiy oda zeaiiegn opi` m`y i`pza `iadl
d`ad serd z`hg oick `iadl yi ,dacpa ze`a opi`y ,ze`hgd
oi`y ,miyp izy oia `ed wtqd xy`ke .zlk`p dpi`y wtqd lr
zetzeya `iadl odilr ,ef ly e` ef ly dzcixt dlqtp m` reci

.dl dlqtpy efl dcixtd dlrzy i`pzae

à äðùî
xake ,dey opiipne ,eaxrzpy miyp ipiw ly opic z` zx`an dpynd
miyp ipiwl xy`a mipey mipic oey`xd wxta epipy :olek eaxwed

.i`cea zexyk eidie odkd aixwi micixt dnk ,efa ef eaxrzpyäna©¤
mze`Cìîpä ïäëa ,íéøeîà íéøáclkei dn mkgd z` l`eye §¨¦£¦§Ÿ¥©¦§¨

.my xen`d lkk `id ezaeyzy ,el` zeaexrzn aixwdlïäëa ìáà£¨§Ÿ¥
Cìîð BðéàLxt el` oecl mi`a dzre ,lkd aixwdemixyk mici ¤¥¦§¨

ef dpyna ex`eaiy ,mixg` mipic mpyi jka ,aixwdy dn lk jezn
ow zaexrza did m`y ,md el`e ,ze`ad zeipynaeå Bæì úçàow ©©¨§

,Bæì úçà©©¨
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xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc - mipw(iriax meil)

e`,Bæì íézLe Bæì íézLe`ìLìLå Bæì L,Bæì L,zenezq oleke §©¦¨§©¦¨¨Ÿ¨§¨Ÿ¨
m`äNòz` odkdïlekgafnaäìòîì,zeler olek eid eli`k ¨¨¨§©§¨

äöçîmipiwd lknäöçîe øLkipy,ìeñtzeyrl el did ixdy ¤¡¨¨¥¤¡¨¨
ze`hg dvgne dlrnl gafna oaixwdle zeler dvgn odn
,zelerk dlrnl olek z` dyry oeike ,dhnl gafna oaixwdle
.dhnl zeyrdle ze`hg zeidl epic didy owe ow lkn dvgn lqtp
.aixwdl dilr didy ze`hgd z` aey `iadl zg` lk lr ok lre
mipiwd izy zlrae ,zg` z`hg `iaz zg`d owd zlray epiide
m` oke .ze`hg yly `iaz mipiwd yly zlrae ,ze`hg izy `iaz

z` odkd dyrähîì ílek,ze`hg olek eid eli`køLk äöçî ¨§©¨¤¡¨¨¥
,ìeñt äöçîelqtpe ,ze`hg dvgn wx zeyrl el did ixdy ¤¡¨¨

lk lr ok lre .zelerl dlrnl axwdl epic didy ipyd dvgnd
.aixwdl dilr didy zelerd z` aey `iadl zg`

odkd dyr,ïhîì íéöçå ïìòîì íéöçy yeygl yiL úàaxw ¤§¨§©§¨§¤§¨§©¨¤¤
äöçî ïìòîlepnnäöçîe øLkepnneñtå ,ìokL úàaxwïhîl §©§¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨§¤¤§©¨

.ìeñt äöçîe øLk äöçîrax` ody ,efl owe efl ow eaxrzpy oebk ¤¡¨¨¥¤¡¨¨
lkn dyr m` reci oi`e ,dhnl mizye dlrnl mizy dyre ,micixt
ow dyry e` ,zexyk oleke opick dhnl zg`e dlrnl zg` ow
zivgn dlqtpe ,ze`hgk dhnl dnily owe zelerk dlrnl dnily
zeyrl mewna efl ze`hg izye efl zeler izy dyr ixdy ,ow lkn
oke .dipyd z`hgde dipyd dlerd dlqtpe ,zg` lkl dlere z`hg
,zg` lkl micixt rax` ,efl oipiw izye efl oipiw izy eidy ote`a
xyke ,dhnl ef ly rax`e dlrnl ef ly rax` dyry yeygl yi
izye dlrnl axwdn zeler izy ody ,dvgn wx dpenyd lkn

.zexg`d rax` elqtpe ,dhnl axwdn ze`hg

á äðùî
:olek eaxwedy ,dey epi` opiipne ,eaxrzpy miyp ipiw ly opic

ow oebk ,dey opiipn oi`y miyp dnk ly mipiw eaxrzpBæì úçà©©¨
,Bæì íézLeefl zg` e`ìLå,Bæì Lefl zg` e`,Bæì øNòåzg` e` §©¦¨§¨Ÿ¨§¤¤¨

efl,Bæì äàîelke ,efl xyre efl mizy e` ,efl ylye efl mizy e` ¥¨¨
m` ,dfa `veikäNòz`äìòîì ílek,zeler olek eid eli`k ¨¨¨§©§¨

äöçîmipiwd lknäöçîe øLkipy,ìeñteyrl el did ixdyz ¤¡¨¨¥¤¡¨¨
oaixwdle ze`hg dvgne dlrnl oaixwdle zeler dvgn odn
didy owe ow lkn dvgn lqtp zeler olek z` dyry oeike ,dhnl
aey `iadl zg` lk lr ok lre .dhnl zeyrdle z`hg zeidl epic
`iaz zg`d owd zlray oebke .aixwdl dilr didy ze`hgd z`
yly zlrae ,ze`hg izy `iaz mipiwd izy zlrae ,zg` z`hg

z` dyr m` oke .ze`hg yly `iaz mipiwdähîì ïlekeid eli`k ¨§©¨
,ze`hg olek,ìeñt äöçîe øLk äöçîwx zeyrl el did ixdy ¤¡¨¨¥¤¡¨¨

lre .zeler axwdl epic didy ipyd dvgnd lqtpe ,ze`hg dvgn
.aixwdl dilr didy zelerd z` aey `iadl zg` lk lr ok

lk e` [dhnl lkd dyry ote`a] zelerd lk elqtp el` mipte`a
`iadle xefgl zg` lk lre .[dlrnl lkd dyry ote`a] ze`hgd

.dize`hg z` e` dizeler z`
dyrdéöçmipiwd zenk ly,ïhîì déöçå ïìòîìlkny `ed oicd ¤§¨§©§¨§¤§¨§©¨

owd oipnk micixt xtqn zaexrzdäaeøîä[lecbd-]øLk,i`cea ©§¤¨¥
zexyk efl mizye efl zg` eaxrzp m`y ,oebk .wtqn leqt x`yde
efl ylye efl mizy e` efl ylye efl zg` eaxrzp m`e ,mipiw izy
xyr zexyk efl xyre efl zg` eaxrzp m`e ,mipiw yly zexyk
,efl mizye efl zg` eaxrzpy ote`a oebke .dfa `veik lk oke ,mipiw
ote`dy ,dhnl ylye dlrnl yly odkd dyre ,micixt yy ode
dyry epiidc ,cg` cva zenily mipiw dyry `ed xzeia lwlewnd
izy zlra lyne dlrnl micixt izy zg`d owd zlra lyn
yly cere [my daxwy ziyilyd `ide] dlrnl zg` dcixt mipiwd
zg`d owd zlra lyn dlerl zg` dcixt dxyk df ote`a .dhnl
zexyk oke ,dlerk dlrnl daxwe z`hg `idy dipyd dlqtpe
dpnn zeyrl eilr did ixdy ,mipiwd izy zlra lyn micixt yly

zexyke ,ze`hg ylye zg` dler dyre ze`hg izye zeler izy
vnp .zg` z`hg dlqtpe ze`hgd izye dlerdmipiwd lkny `

oipnd edfy ,mipiw izyk df ixde ,ze`hg izye zeler izy zexyk
.mipiwd izy zlra ly dpiipn ,xnelk ,[lecbd-] daexnd

`ed ,mipiw zaexrza xzeia lwlewnd ote`d mlerly ,`ed xaqdd
odn lqtp `l df ote`a s`e ,cg` cva zenily mipiw eyrp xy`k
xzei yi zg`le dey epi` miypd ipiw oipn xy`k .zivgnn xzei
`l` ,cala cg` cva axwi daexnd zlraly xyt` i` ,dvgnn
cg` cva wx axw zg`ly ote`a .dhnl mbe dlrnl mb dl axw
ecbpk yie cg` cva zxg`l axwy dn lk ,miccvd ipya zxg`le
dlrnl opick eyrpy zenily mipiw ody ,ixnbl xyk ,ipyd cva
mlerl xyk ,cg` cva wx zg` lkl yiy dnn ,x`yd one .dhnle
hrend zlra lr xzi daexnd zlral yiy dnny `vnpe .dvgnd
xyk leqtd dvgnd cbpke ,dvgn xyk xzi epi`y dnne ,elek xyk
zlra ly micixtd oipnk md el` lke ,hrend zlra ly dvgn

.daexnd
íB÷î ìk ,ììkä äæzaexrz lk -íépéwä úà ÷Bìçì ìBëé äzàL ¤©§¨¨¨¤©¨¨©£¤©¦¦

dfk ote`a miey miwlg ipyleéäé àlLmipiwïéa úçà äMà ìMî ¤Ÿ¦§¦¤¦¨©©¥
ïhîì ïéa ïìòîì,[dhnl mbe dlrnl mb-]äöçîmicixtdnøLk §©§¨¥§©¨¤¡¨¨¥
,ìeñt äöçîelke miccvd ipya dy` meyl oi`y okziy oeiky ¤¡¨¨

zxg`d dy`d ly dipiw lke dlrnl eaxw zg` dy` ly dipiw
elqtp dlrnl axwdne ,rxi` jk ok`y yeygl yi ,dhnl eaxw
.[dvgn ody] zelerd elqtp dhnl axwdne [dvgn ody] ze`hgd
äMà ìMî eäiL ãò íépéwä úà ÷Bìçì ìBëé äzà ïéàL íB÷î ìëå§¨¨¤¥©¨¨©£¤©¦¦©¤§¦¤¦¨

,ïhîì ïéa ïìòîì ïéa úçàdlrnl oia zg` ly dipiwn `vnz `l` ©©¥§©§¨¥§©¨
owd oipnk micixt xtqn zaexrzd lkny `ed oicd ,dhnl oiae

äaeøîä[lecbd-]øLkx`eanke ,wtqn leqt x`yde ,i`cea ©§¤¨¥
zivgne dhnl axwdn zivgn xiykdl yiy calny ,dlrnl
,zenily mipiw dnk daexnd zlral zexyk cer ,dlrnl axwdn
zexykd micixtd lk oipn dlere ,miccvd ipya dl eaxw ixdy

.daexnd owd zlra ly micixtd oipnk

â äðùî
:zeaxern odyk eaxwedy zeyxetn dlere z`hg ly opicúàhç©¨

Bæìe,Bæì äìBò`l` odkd jlnp `le ,eaxrzpyäNòz`ïlek ¨¨¨¨¨¨
ïìòîì,zeler odizy eli`käöçîowd onøLkäöçîedpnn §©§¨¤¡¨¨¥¤¡¨
,ìeñtzlra lre ,dlrnl dlqtp z`hg `idy dcixt dze`y ¨

z` dyr .zxg` z`hg `iadl z`hgdähîì ïlekodizy eli`k ¨§©¨
,ze`hg,ìeñt äöçîe øLk äöçîdler `idy dcixt dze`y ¤¡¨¨¥¤¡¨¨
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`id zg` dcixty eraw dpey`xda ,mipiw yly cgi egwlyúàhç©¨
odn zg`lådipyd dcixtdäìBòdipyd owd z` ,dzxagl §¨
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המשך בעמוד קיט

oifge` mipy` cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

oeik ,ivgd xiykdl yi jlnpa elit` deya dey axrzp 'ek efl mizye efl mizy

epzie ,zeni cg`d owde dhnl zg`e dlrnl zg` oey`x ow dyrie ,zenezq ody

[`kd] ,xyk hrend [b"n `"t] dlrnl epxn`y efl mizye efl zg` la` .odipia

ly z` Ð dhnl oiivge dlrnl oiivg dyry oeik .xyk daexnd Ð jlnp `lc oeik

dyry oeik leqt dvgne xyk dvgn dlrn

izyl el` oipiwy oeike .dlrnl mly ow

:odipia epzie ,zetzeya cg` ow e`iai miyp

`dz Ð d`ll dler oey`x lyn i`

`wece .`kti` e` ,d`ll z`hg dpexg`a

oipiwd wlg m` la` ,dlrnl mly ow [dyr]

Ð dhnl zg` dcixte dlrnl zg` dcixt

z`hge dlrnl dler :xne` ip`y ,xyk lkd

.odk ziiyra zeyxtzn mipiwdy ,dhnl

äðùîåæì ùìùå åæì íéúùå åæì úçà
'åë åæì äàîå åæì øùòå`nw `wxit` Ð

,xyk hrend lirl xn`wc ,i`w [b"n]

oiivge dlrnl oiivgyk xn`w `zyde

.jlnp `ly oeik ,xyk daexnd Ð dhnl

ixdy :xyk daexnd cvik yxt` dzre

zg` dy` ly ow eze` efl mizye efl zg`n

zxg` dy` ly oipw mipyne ,dlrnl dyr

yly ex`ype ,dlrnl [zg`] dcixt dyr

dlrnl zeler ipy xyk ixd ,dhnl oicixt

mixyk mipw ipy ixd ,dhnl ze`hg ipye

mipy oke .xyk daexnd edfe ,leqt iyilye

[dyr] oipiw mipyd on ,efl dylye efl

dcixt gwl cere ,dlrnl oicixt drax`

oicixt dyng ixd Ð oipiw dylyd on zg`

on .dhnl oicixt dyng oke ,dlrnl

zeler dyly yi dlrnl oicixt dyngd

ixd ,ze`hg dyly dhn lye ,zexyk

.xyk daexnd edfe ,mixyk oipiw dyly

`evnl leki epi` efl d`ne efl xyr edine

`dc xnel jixve .zebef ody itl] ,oiprd dfa

zg` lr [`l` i`w epi` ,xyk daexnd opzc

`pz xyk hrend `peeb i`dka lirl `pzc icii`[e] ,zebef opi`y 'eke efl mizye efl

d`ne efl xyra s`] `ed zn` edin[e] .jlnp epi`a xyk daexnd `peeb i`dk [inp]

`ny ik ,oipiw dxyre d`na oipiw dxyr `l` mdn lqet oi`y ,xyk daexndy [efl

elqtpe dhnl olek e` ,ze`hgd elqtpe dlrnl zg` dy` ly oipiw dxyrd

zg` dy`l cg` lk erawed `lae .oileqt oinly oipiw dxyr jgxk lre ,zelerd

ly oiivge zeler dlrn ly oiivgy ,zenezq ody xg`n mixyk d`nd la` .ixiin

oiivg xyr `iadl cer dkixv d`n d`iady dy`dy d`xp ile .ze`hg dhn

Ð dhnl ynge miyinge dlrnl ynge miying eyrpyk[y] ,ze`hg oiivge zeler

d`n d`iady dy`l oi`e ,dlrnl mlek eyrp zxg` dy` ly xyrd `ny

`le ,eyrp dhnl `ny e` .yng `iadl cer dkixve ,ynge mirax` m` ik dlrnl

.dhnl yng `iadl cer dkixve ,ynge mirax` m` ik d`n d`iady dy`l x`yp

äèîì ïéá úçà äùà ìùî åäé àìå ïéðé÷ä ÷åìçì ìåëé äúàù íå÷î ìë ììëä äæ
ìåñô äöçîå øùë äöçî äìòîì ïéá,mipyl wlgp epi` zg` dy` owy ,xnelk Ð

z` wlgl leki dz` oi`y mewn lke .dhnl zxg` owe dlrnl mly dy` ow `l`

zg` ow owlgl jixve ,zebef opi`y efl dylye efl mipye efl cg` oebk ,oipiwd

.ziyixtck xyk daexnd ,dhnl zg` dcixte dlrnl zg` dcixtäðùîúàèç
'åë åæì äìåòå åæìÐ mixen` mixac dna :[` dpyn] lirl ipzc` i`w inp `d Ð

,z`hga daxrzpy dler :ipzwc ,[a dpyn] `nw `wxit` i`we ,'ek jlnp odka

jlnp `l la` .jlnpa edf ,ezeni Ð `eaixa cg` elit` ,dlera daxrzpy z`hge

s`c :opireny`e .leqt dvgne xyk dvgn Ð dhnl mly ow dyre ,ezaexrz lr

`lc `zyd ,"ezeni" ipzwck ,aixwz `l dil opixn` ikelni`l iz` i`c ab lr

wxta xn`c ,`axcn iwet`l .xyke ,oick dyrp [odn] cg`[y] opixn` jlnp

,dvxn `l Ð aixwn i` ,aixwz `l opax xen`c `zyd :(a,br migaf) zeaexrzd

.mzd yxtnckäðùîäìòîì ïäéúù äùò úùøåôîå äîåúñ äìåòå úàèç
äîåúñ àìà øùë ïéà äèîì ïééöçå äìòîì ïééöç ìåñô äöçîå øùë äöçî

ïäéðéá ú÷ìçúîå[yxite] ,(a,fq migaf) serd z`hg wxta i"yx edl qxb ikd Ð

,aexira mipiw dyly egwly miyp izy :ikd

cg`e z`hgl cg` mly owe dler dkixv ef

dkixv efe ,z`hge zeler izy epiidc ,dlerl

oipiwd on cg` eyxite ,dlere ze`hg izy

,efl z`hg dcixte efl dler zg` dcixt

efi` eyxit `le dnezq egipd oipwd on cg`e

eyxit ziyilyde ,dler efi`e z`hg dcixt

milra [zeny] la` ,dler efi`e z`hg efi`

owe ,efl dlere efl z`hg ixd .eyxtzp `l

oipw ipy aixwdl jixve .zyxetn owe ,dnezq

dlrnl zelerd ,odizy lr mzq elld

jixv efl z`hge efl dlere ,dhnl ze`hge

dyr .odkl mepzpe ,milra myl aixwdl

oi` Ð 'ek dlrnl oiivg ,'ek dlrnl olek

,dnezq ow `l` mleka xykediipin idc

,dxyk z`hg carc ediipin ide dler carc

zwlgzne .envr ipta did [owe] ow lky oeik

ici z`vi zg`d ,egwl aexirae li`ed odipia

ow cer egwie .dler ici z`vi zg`e ,z`hg

dpey`x dler m` :i`pza eaxwie odipia

ef dipy owa `dz Ð d`ll z`hge lgxl

Ð selig m`e ,lgxl z`hge d`ll dler

opiqxbc migafa i"yx yxit jk ,selig

axde .ixiin oipiw ylyae ,e"iea "dnezqe"

dlere z`hg" opiqxbc :yxit mdxa` epiax

zg`y oipiw ipya ,xnelk ,"zyxetne dnezq

dnezq daxrzpe ,zyxetn zg`e dnezq

oiivg ,'eke dlrnl odizy dyr ,zyxetna

:yexit ,dnezq `l` xyk oi` Ð dlrnl

dnezqd on z`hge dler ,dnezq xeriy

.zaexrza yxity ixiin `zyde .zyxetne

Ð efl leqt wtq yiy enky :yexit ,odizyl dlrzy :yexit ,"odipia zwlgzn"e

zlrale ,jytp dnn xyk odn cg` yi dnezqd zlraly it lr s`y .efl yi jk

zlra xn`ze ,ow e`iaie odipia epzi mewn lkn ,oileqt odipy `ny zyxetnd

cg` m`e .jly elek `di df ow Ð leqt elek jlye xyk elek ily m` :dnezqd

`di `ly xyt` i` jly [ok m`] ,dhnl elek e` dlrnl dyrp eleky ,xyk ilyn

.jly eivge ily eivg dfd owd `di ,xyk cg`äðùîäáåçá åáøòúðù úåàèç
äáåçáù úåàèç ïéðî àìà øùë ïéàdpyn] `nw wxta epipy dlrnl ,xnelk Ð

,welig yi oipn eze`ay xnel dvex dzre .daegay ze`hg oipn `l` xyk oi`c [a

oipnd eze` dlery minrte ,leqt dvgne xyk dvgnl oipnd dlery minrty

xyk dvgn Ð z`hga mipy daeg ;cvik lif`e yxtn `zyde .dvgnn zegtl

dler odn axwy oebk ,z`hga miltk mda yiy daeg ipiwa :yexit ,leqt dvgne

,leqt dvgne xyk dvgn Ð oipiw ipya [zg` dlere] ze`hg ipy [exiizype] zg`

axernd z`hge ,z`hgl rawpy edf `ny ik Ð aixwdl lkei `l dx`ypy dlery

`l` axwi `l ok lre ,x`ypy dlerd lfeb `ed ile` ik Ð dler aixwdl lkei `l

.leqt dvgne xyk dvgn jl ixd ,oileqt Ð dlerde axernd z`hge ,ze`hg ipy

[`ad cenrl jiiy o`kn]øùë äáåçáù ïéðî äáåçá íéðù úàèçz`hg` :yexit Ð

on zg` z`hg daxwy [oebk] ,daega mipy z`hg xn`we ,i`w daega daxrzpy

z`hg mr oicixt drax` ixd ,exiizyp zg` z`hge zeler izye ,mipiw ipyd

izy mbe ,axernd z`hgd gwi `ny ik Ð zeler izy aixwdl leki epi`e ,axernd

`l` aixwi `l ok lr ,dlerl rawpy eze` gwi `ny ik Ð aixwi `l ze`hgd

yxtz `peeb i`dk oke .daegay oipn eze` dvgnn zegtl dler ixd ,zg` z`hg

,xy` xa wgvi epiax yexit d`xpe ."daega daxrzpy dler oke"c dixg`y `aad
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קסז oifge` mipy` cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

oeik ,ivgd xiykdl yi jlnpa elit` deya dey axrzp 'ek efl mizye efl mizy

epzie ,zeni cg`d owde dhnl zg`e dlrnl zg` oey`x ow dyrie ,zenezq ody

[`kd] ,xyk hrend [b"n `"t] dlrnl epxn`y efl mizye efl zg` la` .odipia

ly z` Ð dhnl oiivge dlrnl oiivg dyry oeik .xyk daexnd Ð jlnp `lc oeik

dyry oeik leqt dvgne xyk dvgn dlrn

izyl el` oipiwy oeike .dlrnl mly ow

:odipia epzie ,zetzeya cg` ow e`iai miyp

`dz Ð d`ll dler oey`x lyn i`

`wece .`kti` e` ,d`ll z`hg dpexg`a

oipiwd wlg m` la` ,dlrnl mly ow [dyr]

Ð dhnl zg` dcixte dlrnl zg` dcixt

z`hge dlrnl dler :xne` ip`y ,xyk lkd

.odk ziiyra zeyxtzn mipiwdy ,dhnl

äðùîåæì ùìùå åæì íéúùå åæì úçà
'åë åæì äàîå åæì øùòå`nw `wxit` Ð

,xyk hrend lirl xn`wc ,i`w [b"n]

oiivge dlrnl oiivgyk xn`w `zyde

.jlnp `ly oeik ,xyk daexnd Ð dhnl

ixdy :xyk daexnd cvik yxt` dzre

zg` dy` ly ow eze` efl mizye efl zg`n

zxg` dy` ly oipw mipyne ,dlrnl dyr

yly ex`ype ,dlrnl [zg`] dcixt dyr

dlrnl zeler ipy xyk ixd ,dhnl oicixt

mixyk mipw ipy ixd ,dhnl ze`hg ipye

mipy oke .xyk daexnd edfe ,leqt iyilye

[dyr] oipiw mipyd on ,efl dylye efl

dcixt gwl cere ,dlrnl oicixt drax`

oicixt dyng ixd Ð oipiw dylyd on zg`

on .dhnl oicixt dyng oke ,dlrnl

zeler dyly yi dlrnl oicixt dyngd

ixd ,ze`hg dyly dhn lye ,zexyk

.xyk daexnd edfe ,mixyk oipiw dyly

`evnl leki epi` efl d`ne efl xyr edine

`dc xnel jixve .zebef ody itl] ,oiprd dfa

zg` lr [`l` i`w epi` ,xyk daexnd opzc

`pz xyk hrend `peeb i`dka lirl `pzc icii`[e] ,zebef opi`y 'eke efl mizye efl

d`ne efl xyra s`] `ed zn` edin[e] .jlnp epi`a xyk daexnd `peeb i`dk [inp]

`ny ik ,oipiw dxyre d`na oipiw dxyr `l` mdn lqet oi`y ,xyk daexndy [efl

elqtpe dhnl olek e` ,ze`hgd elqtpe dlrnl zg` dy` ly oipiw dxyrd

zg` dy`l cg` lk erawed `lae .oileqt oinly oipiw dxyr jgxk lre ,zelerd

ly oiivge zeler dlrn ly oiivgy ,zenezq ody xg`n mixyk d`nd la` .ixiin

oiivg xyr `iadl cer dkixv d`n d`iady dy`dy d`xp ile .ze`hg dhn

Ð dhnl ynge miyinge dlrnl ynge miying eyrpyk[y] ,ze`hg oiivge zeler

d`n d`iady dy`l oi`e ,dlrnl mlek eyrp zxg` dy` ly xyrd `ny

`le ,eyrp dhnl `ny e` .yng `iadl cer dkixve ,ynge mirax` m` ik dlrnl

.dhnl yng `iadl cer dkixve ,ynge mirax` m` ik d`n d`iady dy`l x`yp

äèîì ïéá úçà äùà ìùî åäé àìå ïéðé÷ä ÷åìçì ìåëé äúàù íå÷î ìë ììëä äæ
ìåñô äöçîå øùë äöçî äìòîì ïéá,mipyl wlgp epi` zg` dy` owy ,xnelk Ð

z` wlgl leki dz` oi`y mewn lke .dhnl zxg` owe dlrnl mly dy` ow `l`

zg` ow owlgl jixve ,zebef opi`y efl dylye efl mipye efl cg` oebk ,oipiwd

.ziyixtck xyk daexnd ,dhnl zg` dcixte dlrnl zg` dcixtäðùîúàèç
'åë åæì äìåòå åæìÐ mixen` mixac dna :[` dpyn] lirl ipzc` i`w inp `d Ð

,z`hga daxrzpy dler :ipzwc ,[a dpyn] `nw `wxit` i`we ,'ek jlnp odka

jlnp `l la` .jlnpa edf ,ezeni Ð `eaixa cg` elit` ,dlera daxrzpy z`hge

s`c :opireny`e .leqt dvgne xyk dvgn Ð dhnl mly ow dyre ,ezaexrz lr

`lc `zyd ,"ezeni" ipzwck ,aixwz `l dil opixn` ikelni`l iz` i`c ab lr

wxta xn`c ,`axcn iwet`l .xyke ,oick dyrp [odn] cg`[y] opixn` jlnp

,dvxn `l Ð aixwn i` ,aixwz `l opax xen`c `zyd :(a,br migaf) zeaexrzd

.mzd yxtnckäðùîäìòîì ïäéúù äùò úùøåôîå äîåúñ äìåòå úàèç
äîåúñ àìà øùë ïéà äèîì ïééöçå äìòîì ïééöç ìåñô äöçîå øùë äöçî

ïäéðéá ú÷ìçúîå[yxite] ,(a,fq migaf) serd z`hg wxta i"yx edl qxb ikd Ð

,aexira mipiw dyly egwly miyp izy :ikd

cg`e z`hgl cg` mly owe dler dkixv ef

dkixv efe ,z`hge zeler izy epiidc ,dlerl

oipiwd on cg` eyxite ,dlere ze`hg izy

,efl z`hg dcixte efl dler zg` dcixt

efi` eyxit `le dnezq egipd oipwd on cg`e

eyxit ziyilyde ,dler efi`e z`hg dcixt

milra [zeny] la` ,dler efi`e z`hg efi`

owe ,efl dlere efl z`hg ixd .eyxtzp `l

oipw ipy aixwdl jixve .zyxetn owe ,dnezq

dlrnl zelerd ,odizy lr mzq elld

jixv efl z`hge efl dlere ,dhnl ze`hge

dyr .odkl mepzpe ,milra myl aixwdl

oi` Ð 'ek dlrnl oiivg ,'ek dlrnl olek

,dnezq ow `l` mleka xykediipin idc

,dxyk z`hg carc ediipin ide dler carc

zwlgzne .envr ipta did [owe] ow lky oeik

ici z`vi zg`d ,egwl aexirae li`ed odipia

ow cer egwie .dler ici z`vi zg`e ,z`hg

dpey`x dler m` :i`pza eaxwie odipia

ef dipy owa `dz Ð d`ll z`hge lgxl

Ð selig m`e ,lgxl z`hge d`ll dler

opiqxbc migafa i"yx yxit jk ,selig

axde .ixiin oipiw ylyae ,e"iea "dnezqe"

dlere z`hg" opiqxbc :yxit mdxa` epiax

zg`y oipiw ipya ,xnelk ,"zyxetne dnezq

dnezq daxrzpe ,zyxetn zg`e dnezq

oiivg ,'eke dlrnl odizy dyr ,zyxetna

:yexit ,dnezq `l` xyk oi` Ð dlrnl

dnezqd on z`hge dler ,dnezq xeriy

.zaexrza yxity ixiin `zyde .zyxetne

Ð efl leqt wtq yiy enky :yexit ,odizyl dlrzy :yexit ,"odipia zwlgzn"e

zlrale ,jytp dnn xyk odn cg` yi dnezqd zlraly it lr s`y .efl yi jk

zlra xn`ze ,ow e`iaie odipia epzi mewn lkn ,oileqt odipy `ny zyxetnd

cg` m`e .jly elek `di df ow Ð leqt elek jlye xyk elek ily m` :dnezqd

`di `ly xyt` i` jly [ok m`] ,dhnl elek e` dlrnl dyrp eleky ,xyk ilyn

.jly eivge ily eivg dfd owd `di ,xyk cg`äðùîäáåçá åáøòúðù úåàèç
äáåçáù úåàèç ïéðî àìà øùë ïéàdpyn] `nw wxta epipy dlrnl ,xnelk Ð

,welig yi oipn eze`ay xnel dvex dzre .daegay ze`hg oipn `l` xyk oi`c [a

oipnd eze` dlery minrte ,leqt dvgne xyk dvgnl oipnd dlery minrty

xyk dvgn Ð z`hga mipy daeg ;cvik lif`e yxtn `zyde .dvgnn zegtl

dler odn axwy oebk ,z`hga miltk mda yiy daeg ipiwa :yexit ,leqt dvgne

,leqt dvgne xyk dvgn Ð oipiw ipya [zg` dlere] ze`hg ipy [exiizype] zg`

axernd z`hge ,z`hgl rawpy edf `ny ik Ð aixwdl lkei `l dx`ypy dlery

`l` axwi `l ok lre ,x`ypy dlerd lfeb `ed ile` ik Ð dler aixwdl lkei `l

.leqt dvgne xyk dvgn jl ixd ,oileqt Ð dlerde axernd z`hge ,ze`hg ipy

[`ad cenrl jiiy o`kn]øùë äáåçáù ïéðî äáåçá íéðù úàèçz`hg` :yexit Ð

on zg` z`hg daxwy [oebk] ,daega mipy z`hg xn`we ,i`w daega daxrzpy

z`hg mr oicixt drax` ixd ,exiizyp zg` z`hge zeler izye ,mipiw ipyd

izy mbe ,axernd z`hgd gwi `ny ik Ð zeler izy aixwdl leki epi`e ,axernd

`l` aixwi `l ok lr ,dlerl rawpy eze` gwi `ny ik Ð aixwi `l ze`hgd

yxtz `peeb i`dk oke .daegay oipn eze` dvgnn zegtl dler ixd ,zg` z`hg

,xy` xa wgvi epiax yexit d`xpe ."daega daxrzpy dler oke"c dixg`y `aad
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`oifgeקסח mipya cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

z`hgc oicixt dpeny oebk ,leqt dvgne xyk dvgn Ð z`hga mipy daeg

z`hg oicixt xyr mipy ixd Ð z`hg eivge dler eivgy oicixt dpnya eaxrzpy

Ð dlrnly mze` ,dhnl oiivge dlrnl oiivg aixwde ,dler oicixt drax`de

drax` mdn mixyk Ð dhn ly dpeny mze`e ,ze`hg mlek `ny ik ,oileqt olek

edfe ,oileqt dler ly drax`e ,z`hg ly

eaxrzpy ,xnelk ,z`hga mipy daeg

m` ik oi` daegae my ze`hg dpny

,xyk daegay oipn edf mbe ,ze`hg drax`

.ze`hg drax` `l` my xyk oi`y

oicixt xyr dyy oebk ,daega mipy [z`hg]

oicixt drax` daeg ly dpnye ,z`hg ly

mipy dyre ,z`hg oicixt drax`e dler

oipn ,dhnl xyr mipye dlrnl xyr

dlrn ly xyr mipyc .xyk Ð daegay

xyr mipye ,md ze`hg `ny Ð oileqt olek

,od zeler `ny Ð oileqt drax` dhn ly

ixd ,jytp dnn mixyk Ð ze`hg dpenye

dler oia daegd lk oipna mixyk ze`hg

oi` daega mipy z`hg edine .z`hg oia

yxtz oke ,z`hga mipy daeg oiprn eayil

yxit mdxa` epiax axde .dixg`y `aad

,z`hga mipy daeg iab zenezq oipiwdy

ipy ze`hgde ,mipy zenezq eid oipiwdy

dhnl oiivge dlrnl oiivg o`yre ,oicixt

izy `ny ik .leqt dvgne xyk dvgn Ð

,dnezqd on dlere dlrnl oaxw ze`hg

mipy z`hg" .dlere ze`hg izy dhnle

eaxrzpy mipy it z`hg ,xnelk ,"daega

oicixt drax` ze`hgd didy ,daega

,xyk Ð daegay oipnd ,dhnl oiivge dlrnl oiivg dyre ,oicixt ipy daegde

dlere ze`hg ipye ,oileqt ode dlrnl eyrp ze`hg dylyc .ze`hg ipy epiidc

.dhnl eyrpäðùî.øëæ ãìà íà ï÷ éìò éøä äøîàù äùàädipr zcleia

.dzaegl yak d`ian dxiyr eli`c ,ixiinïúðúð 'åë ïéðé÷ éðù äàéáî øëæ äãìé
Z ïäëìdacp owy itl dlrnl yly zeyrl jixv [did da jlnp did eli`]

jlnp `le ,dhnl mizye dlrnl mizy axw `l` ok dyr `le ,dler elek axw

cer `iazy dkixve ,zg` dcixt odn lqtp [`vnpe] .ez`iad dn lr zrcl da

.dlrnl epaxwie [zxg`] dcixt.ãçà ïéîînn mlekyk dfd oicd ,xnelk.cg` oi

ly] oipwd ipy eidy cg` oinn mipey`xd m` ,xnelk ,mipy `iaz mipin ipyne

d`vie dlerl oind eze`n dcixt cer `iaz ,dpei ipa e` mixez [dacp lye xcp

,axw daeg myl ixdy dzcil zaeg ici d`vi oey`x odk aixwdy owny ,lkd ici

m`e .eizgz df didi ixde ,dhn ziiyra odn cg` lfeb lqtpe dxcpl x`yp ipyde

aixwie dpei oae xez mizy `iaz ,dpei ipa owe oixez ow eid oipin ipyn mipey`xd

`ede oexg` axw mipey`xd mipyn ow dfi` ol `wtqnc meyn ,dlrnl mizy

wxt] lirl opzck oind eze`n enilydl dkixve zg` dcixt epnn lqtpe ,dxcpl

.'eke dpei ipa cbpk oixez oi`ian oi` :[d dpyn `Z äøãð äùøéô`iazy dkixv

.[dhnl zg`e] dlrnl [mizy] ,oicixt dylyZ ãçà ïéîîixd" dxcpyk] ,xnelk

cg` oin `l` odkl dpzp `ly drci m` ,[`iazy oind z` dyxit Ð "ow ilr

yly d`ian ,dyxit oin dfi` zrcei dpi`e [dgkye] ,oiprd dfa odkd eaixwde

ipa ipye ,leqtl beefl cg` xez d`ian ,oixez oipiw ipyd dpzp m` ?cvik .oicixt

ipy odkl dpzpy zrcei m` ,drax` `iaz oipin ipyne .dpei ipa dxcp `ny ik dpei

ipa e` mixez e` dpexg`a odk aixwd dn zrcei dpi`e ,dpei ipa owe oixez ow oipin

aixwd mixez `ny ?cvik .drax` `iaz dxcpl dyxit dn drci `l m` .dpei

,dpei ipa dxcp `ny ik dpei ipa ipy cere ,leqtl beefl xez `iadl dkixve dpexg`a

oixez izy cere ,leqtl beefl dpei oa `iadl dkixve dpei ipa dpexg`a aixwd `nye

ivn inp ikde .dpei ipa ipye mixez izy drax` `iaz jkle ,oixez dxcp `ny ik

oipiw ipy e` odkl dpzp oin dfi` zrcei dpi` m` drax` dkixvy cg` oina hwpinl

.dpzp dn zrceia hwpinl dil `gip la` ,dpei ipa oipiw ipy e` mixezäøãð äòá÷
.ïéãéøô äùîç ãåò àéáúù äëéøömr dxcp draw :yexit .cg` oinn dlrnl

dpi`e dyxite ,"izaeg mr d`iadl [xkf cl` m`] ow ilr ixd" dxn`y ,dzaeg

.cgia zeler dyly `iadl dkixve ,`peeki` cgia lecb oaxwle ,dyxit dn zrcei

zrceie ,dyxit oin dfi`n zrcei dzid m`

,odkd l` cg` oinn `l` d`iad `ly

oipw izy odkl dpzpy zrcei m` ?cvik

cg` ow odkd o`yre ,oixezcg` owe dlrnl

dxcp draw `ide ,cg` lfeb lqtpe ,dhnl

`iadl dleki dpi` jkle dzaeg mr cgi

dz`a m` oicd oke .zeler dylyn zegt

ipya dxeht [dzaege dxcp cgi] aixwdl

zg` dcixte z`hgl zg` dcixt odne ,oipiw

d`iany [inp] onf xg`le ,dzaeg zlerl

ipy ,oicixt dyly cer `iadl dkixv dxcp

,dzeriawl Ð cg`e ,dxcpl Ð zecixt

,zeler dylyn zegt `iadl dleki dpi`y

oinn zeidl dkixv ziyily dcixtde

mr" dxn` ixdy ,dzaeg zler xak daxwy

Ð envr ipta d`ian m` ,dxcpe ."izaeg

dzre .dzaeg oinny cg` mr `iaz

xykda eyrp m` ,oixez oipiw izy d`iady

,jka dxhtp Ð dhnl cg`e dlrnl dyly

oicixt dyly `iaz Ð cg`d lqtpy dzre

,dylyn zegt `iadl dleki dpi`y ,oixez

`nye .dzeriawl Ð zg`e ,dxcpl Ð mizy

draw i`dc ,dpei ipa dxcpl `iadl dyxit

jkle ,i`w dyxit dn zrcei dpi`` dxcp

d`ian dzry ,dpei ipa oicixt ipy cer `iaz

dpi`y dxcpl dpei ipa ipye ,dzaeg oirn odn dcixte mixezn zeler dyly

mipye odkl dpzpy oin eze`n dyly oicixt dying jl ixd ,dxcpn `l` zwteqn

.xg` oinnZ ùù àéáú ïéðéî éðùî,dpei ipa owe mixez ow odkl dpzpy zrcei m`

,dxcpl `iadl dyxit oin dfi`n zrcei dpi`e ,dpexg`a axw dfi` zrcei dpi`e

,dpei ipa dyly dkixve ,lqtp cg`de dpexg`a daxw xez `ny .oicixt yy `iaz

ik Ð mixez izy cere ,dpei ipa dxcp `nyy itl Ð mipye ,dzaeg zler oinn cg`

mixez dyly `iadl dkixve ,dpexg`a axw dpei ipa ow `ny e` ,mixez dxcp `ny

xez cere ,dxcp wtq meyn Ð dpei ipa owe mixez ow ,yy `iaz jkle ,dpei ipa ipye

.oin dfi`n zrcei dpi`e dzaeg oinn `iadl dkixvy itl Ð cg` dpei oae cg`

Z äðúð äî úòãåé äðéàå ïäëì ïúðúðowe dfn cg` ow e` dpei ipa m` mixez m`

.dhnl oiivge dlrnl oiivg e` dhnl olek m` ,dyr dn reci oi`e .dfn cg`

e` ,z`hg o`k oi`e dlrnl mlek `nyc ,dzcil zaeg elit` d`vi `ly z`vnp

wtql ,dxcpl oicixt drax` cer `iazy dkixv .zeler o`k oi`e dhnl mlek `ny

mlek mipey`xd `ny ,dpei oae xez ,dzaeg zlerl mizye .oipin ipyn dyexit

dler `iadl dkixve ,z`hgd xg` jled lkde oin dfi`n zrcei dpi`e eyrp dhnl

d`vi oey`x daxwy owae dhnl oiivge dlrnl oiivg mipey`x `ny e` .oin eze`n

jklid ,did oin dfi` zrcei dpi`e ,dxcp mr oin eze`n dler draw `ide ,ezaeg ici

eid mixez oey`x axwy ow m` ,jytp dnn .dpei oae xez dyexit wtq mr cer `iaz

dxcp mr xez eiykr d`ian `id ixd Ð dzaegl `ide dlrnl dler odn axwe

.ez`ian ixd Ð dxcp mr dpei zler `iadl rawede dpei ipan m`e ,dzeriaw meyn

`idy mizyn ixd Ð oind eze`n dzler `iadl dkixve eyrp dhnl olek m`e

dfi`n d`ian zg` z`hge .dacp ipyde ,odn cg` dlri dzaegl eiykr d`ian

dlerl epinn bef el ixde ,eyrp dlrnl mlek mipey`xd `ny meyn ,dvxzy oin

oi` Ð dzaeg zler axw xaky it lr s`e ,oipin ipyn dzaegl d`iady mizyn

dpyn ` wxt] lirl ibiltc opaxl oey`xd oin eze`n z`hg `iadl wcwcl dkixv

k lre li`ed jkld ,z`hg xg` jled lkd ixaqwc ,i`fr oac dilr [d`iaz jgx

.dice epinny eze` el beefz zeler izy
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¯ãçà ïénî ,ïéãéøt Lîç ãBò àéáäì äëéøö; §¦¨§¨¦¨¥§¦¦¦¦¤¨

ïéðéî éðMî¯dðéàå ïäkì ïúðúð .LL àéáz ¦§¥¦¦¨¦¥§¨¨©©Ÿ¥§¥¨
ïéàå äNòå ïäkä Cìäå ,äðúp äî úòãBé©©©¨§¨§¨©©Ÿ¥§¨¨§¥

äNò äî òãBé¯,ïéãéøt ãBò àéáäì äëéøö ¥©¤¨¨§¦¨§¨¦§¦¦
.úçà úàhçå ,dúáBçì íézLe ,døãðì òaøà©§©§¦§¨§©¦§¨¨§©¨©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc - mipw(iriax meil)

d ipiway micixtd eid m`eäáBçit zenezqdúàhça íéðL ¨§©¦§©¨
ze`hgl zeyxetnd micixt izy eaxrzpy oebk ,oda daxrzpy
micixt yy od lkd jqay ,zenezq [micixt rax` ody] mipiw izya
izy aixwn did ,jlnp odkd did m`e ,[zeler izye ze`hg rax`]
dlrnl zexg`d micixt izye z`hgl dhnl daegd ipiwn micixt
,dhnl dyer did z`hgl zeyxetnd micixtd izy z`e ,dlerl
,dhnl dvgne dlrnl dvgn lkd z` dyr `l` ,jlnp `l `ede

y ,`ed oicdäöçîmicixtd lknäöçîe øLkipy.ìeñtyi ik ¤¡¨¨¥¤¡¨¨
zg` cere zeyxetnd ze`hgd izy z` dlrnl dyry yeygl
`vnpe ,dhnl dyr odn zexg`d micixtd ylye ,zenezqdn
mewna ze`hg ylye zg` dler zenezqd daegd ipiwn dyry
izy elqtp oke ,zg` z`hg oda dlqtpe ,ze`hg izye zeler izy
ze`hg izy zaexrzdn zexyk df ote`a .dlrnl eyrpy ze`hgd
.micixtd lk zenkn dvgn ode ,micixt yly ody ,zg` dlere
mipiway micixtd oipn xy`k ,`idy zenk lka dfa `veike

.oda eaxrzpy ze`hgd oipnn letk zenezqd
l ody micixtd eid m`eúàhçita íéðLd ipiway micixtäáBç ©¨§©¦©¨

zeyxetn micixt rax` eaxrzpy oebk ,eaxrzp oda zenezqd
yy od lkd jqay ,[micixt izy day] zg` dnezq owa ze`hgl
aixwn did ,jlnp odkd did m`e ,[zg` dlere ze`hg yng] micixt
micixtd rax` z`e dhnl zg`e dlrnl zg` dnezqd owdn
dyr `l` jlnp `l `ede ,dhnl aixwn did z`hgl zeyxetnd

itky ,`ed oicd ,dhnl dvgne dlrnl dvgn lkdïéðnäly ©¦§¨
micixtdaLd ipiw.øLk ,äáBçyly dlrnl dyry yeygl yi ik ¤§¨¨¥

dnezqd owd z`e ziriaxd z`hgd z` dyr dhnle ,ze`hgd on,
oway dlerd dlqtp oke ,dlrnl eaxwy ze`hgd yly lk elqtpe
ef ,zexyk ze`hg izy la` .dlrnl `le dhnl dzyrpy dnezqd
dzyrpy ze`hgd rax`n efe ,dhnl dzyrpy dnezqd owdn
zenk lka dfa `veike .daegd oway micixtd oipnk ode ,dhnl
oipnn letk zenezqd mipiwa eaxrzpy ze`hgd oipn xy`k ,`idy

.mipiway micixtd
odyk eaxwedy daeg ipiwe zelera mb `ed df oicy zx`an dpynd

:zeaxernïëål zeyxetnd micixta äáøòúpL äìBòowäáBç §¥¨¤¦§¨§¨§¨
oebk ,daegd ipiway micixtd oipnk `ed zelerd oipne ,dnezq
o`yre ,mipiw izya zeler rax` e` zg` owa zeler izy eaxrzpy

,dhnl dvgne dlrnl dvgn odkdøLk ïéàzaexrzdnàlà ¥¨¥¤¨
kïéðîdaL úBìBòd ow,äáBçzg` owa zeler izy eaxrzp m`y ¦§©¤§¨

zeler rax` eaxrzp m`e ,zg` dler wx zaexrzd lkn dxiyk
micixtd eid m`e .d`ld oke ,zeler izy wx zexyk mipiw izya

d ipiwayäáBçit zenezqdäìBòa íéðLoebk ,da daxrzpy ¨§©¦§¨
rax` ody] mipiw izya dlerl zeyxetnd micixt izy eaxrzpy
.z`hg mizye zeler odn rax` ,micixt yy od lkd jqay ,[micixt

,dhnl dvgne dlrnl dvgn lkd z` odkd dyreäöçîlkn ¤¡¨
micixtdäöçîe øLkipy,ìeñtzexyk ,xen`d ote`a oebke ¨¥¤¡¨¨

lk zenkn dvgn ody ,zg` z`hge zeler izy zaexrzdn
micixtd oipn xy`k ,`idy zenk lka dfa `veike .micixtd
eid m`e .oda eaxrzpy zelerd oipnn letk zenezqd mipiway

l ody micixtdäìBòita íéðLd ipiway micixtäáBçzenezqd ¨§©¦©¨
owa zelerl zeyxetn micixt rax` eaxrzpy oebk ,eaxrzp oda
yng ,micixt yy od lkd jqay ,[micixt izy day] zg` dnezq
dlrnl dvgn lkd z` odkd dyre ,z`hg odn zg`e zeler odn

itky ,`ed oicd ,dhnl dvgneïéðnämicixtd lyaLd ipiwäáBç ©¦§¨¤§¨
,øLkoipnk ,zeler izy zaexrzdn zexyk ,xen`d ote`a oebke ¨¥

oipn xy`k ,`idy zenk lka dfa `veike .daegd oway micixtd
micixtd oipnn letk zenezqd mipiwa eaxrzpy zeyxetnd zelerd
mipiwa eaxrzpy ze`hg iabl lirl yxtzpy itk lkd .oday

.zeler iabl o`k `ed ok ,ze`hg iabl my xen`ky ,zenezq

å äðùî
dacpzdy ,daeg ow `iadl dilry zclei ly ote` d`ian dpynd

xy`k ,el` zepaxwa eyriiy okziy zepey zeierhe ,sqep ow `iadl
:zeierh oze` zeawra miklede milcb dizeaegéøä äøîàL äMàä̈¦¨¤¨§¨£¥

éìò`iadlï÷,zeter ipy -ãìàLkoaøëæ,`ed dacp ow df owe ¨©¥§¤¥¥¨¨
ok` m` ,zeler izy `edyäãìéoa,øëæ`id ixdézL äàéáî ¨§¨¨¨§¦¨§¥

,døãðì úçà ,íép÷,xen`k zeler izy `ede,dúáBçì úçàålky ¦¦©©§¦§¨§©©§¨¨
cg`de z`hg cg`d df owae ,dzcil lr ow `iadl zaiig zclei

.dleréøö ïäkä ,ïäkì ïúðúðìL úBNòì C,ïìòîìî ïéãéøt Litl §¨¨©©Ÿ¥©Ÿ¥¨¦©£¨Ÿ§¦¦¦§©§¨
,dzaegl zg`e dxcpl mizy ,zeler od odn ylyyedcixtúçà©©

,ïhîlî.dzaegl d`ad z`hg `idy itl ¦§©¨
iwelig dnke dnk jka yi ,mipiwd ly ozaxwda odkd drh xy`k

m` .` :mipicïk äNò àì,dhnl zg`e dlrnl yly aixwdl ,odkd Ÿ¨¨¥
íézL àlàaixwd odníézLe ïìòîìîodn,ïhîlîaygy itl ¤¨§©¦¦§©§¨§©¦¦§©¨

ow daiigzpy ,daf dzeida dcliy xaqy oebke ,od daeg ipiw izyy
,dler zxg`de z`hg zg` dcixt odizyae dzcill owe dzaifl

Cìîð àìådyry `vnpe ,ezaygn itk `ed ok m`d le`yl da §Ÿ¦§©
z`hge zeler yly `iadl dilr didy ,dler zgz zg` z`hg
,zg` dler dl dxqge ,ze`hg izye zeler izy dyr `ede zg`

ok lreïìòîìî äpáéø÷éå úçà äãéøt ãBò àéáäì äëéøöoaxwl §¦¨§¨¦§¥¨©©§©§¦¤¨¦§©§¨
eid d`iady mipiwd izy xy`k df lke .dl xqgd dler,ãçà ïénî¦¦¤¨

oaxwl dcixt cer `iaz ok lre ,dpei ipa odizy e` mixez odizyy
.mcewn d`iady oindn dler

.aåeid d`iady mipiwd izy m`,ïéðéî éðMîzxg`de mixez zg`y §¦§¥¦¦
efi` reci oi`e ,dhnl zg`e dlrnl zg` oin lkn aixwde ,dpei ipa

,dpexg` daxw owàéázceríézLxez zg` ,[micixt izy-] ¨¦§©¦
(d"n a"t) lirl epipyy meyn ,`ed xacd mrh .dpei oa zxg`de
owy epiidc ,xez cbpk dpei oa `le dpei oa cbpk xez mi`ian oi`y
ipyn mipiw izy d`iady oeike ,mipyn `le cg` oinn zeidl dkixv
cg`e dlrnl cg` da dyre dpey`x odkd aixwdy owde ,mipin
da dlqtpe dxcpl d`a zxg`d owde ,dzaegl dzlr dhnl
ixd ,dlerl zxg` dcixt `iadl dilre dhnl aixwdy dcixtd
xg` xez `iadl dilre xez lqtp ,mixez ly ow ipyd owd did m`y
dpei oa `iadl dilre dpei oa lqtp dpei ipa ly ow did m`e ,dlerl

.dpei oae xez `iadl dilr wtqd iptn .xg`
,ow `iadl dxcp xy`k m`e .bdøãð äLøt,miieqn oinn ep`iazy ¥§¨¦§¨

zngn ixd ,dyxit oin dfi` zxkef dpi`e ,dpei ipan e` mixezn
dilr did ok lre ,mipind ipyn dxcpl `iadl zaiiegn dzid wtqd
dfi`n dzaegl ,dxcpl mizye dzaegl zg` ,mipiw yly `iadl
dzyr `ly oeike ,dpei ipa ly owe mixez ly ow dxcple ,dvxzy oin
zg` dcixt dlqtp lirl xen`ke ,cg` oin dxcpl d`iad `l` ok
ote`a ,z`hg d`yre dler dzeyrl odkd lr didy dxcp ly owa

`id dfìL ãBò àéáäì äëéøö,ïéãéøt Ldn dlerl zg` dcixtoin §¦¨§¨¦¨Ÿ§¥¦
ipyd oindn micixt ipy cere ,dlqtpy ef zgz d`a `ide ,d`iady
d`iady mipiwd izy xy`k df lke .daiigzd oin dfi` wtqd iptn

eid,ãçà ïénî,dpei ipa ly eid odizy e` mixez ly eid odizyy ¦¦¤¨
,mcewn d`iady oindn dler oaxwl dcixt cer `iaz ok lry
ly mipiw izy d`iad dligzklny ,oebke .zg` dcixt ea dlqtpy
ow cer wtqn zaiig `id ixde ,dxcpl zg`e dzaegl zg` ,mixez
dlrnl cg` d`iady ow lkn odkd dyre ,dxcpl dpei ipa ly
`le z`hgk dyrpy meyn dxcp own xez lqtpe ,dhnl cg`e
lqtpy xezd zgz xez ,dpei ipa ipye xez cer `iadl dilr ,dlerk

.`weec dpei ipa `iadl dxcp `ny wtqd iptn dpei ipa ipye
.cåeid dxcple dzaegl d`iady mipiwd izy m`,ïéðéî éðMî §¦§¥¦¦

daxw ow efi` reci oi`e ,dpei ipa ly zxg`de mixez ly `id zg`y
,dipy daxw efi`e dpey`xàéázceròaøàmixez izy ,micixt ¨¦©§©

reci oi`y oeiky `ed xacd mrh .dler zepaxwl oleke ,dpei ipa ipye
dn reci oi` ,dpeid ipa ow e` mixezd ow m` ,dxcpl daxw ow efi`
m` reci oi` oke ,dpei oa e` xez m` ,lqtpy dn xear milydl dilr
,dpei ipa ly ow cer dxcpl zaiig `id wtqne mixez dxcpl daixwd
ly ow cer dxcpl zaiig `id wtqne dpei ipa dxcpl daixwdy e`
ow ,mipiw izy `iazy cr el` zewitq icin z`vei dpi`e ,mixez
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קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc - mipw(iriax meil)

d ipiway micixtd eid m`eäáBçit zenezqdúàhça íéðL ¨§©¦§©¨
ze`hgl zeyxetnd micixt izy eaxrzpy oebk ,oda daxrzpy
micixt yy od lkd jqay ,zenezq [micixt rax` ody] mipiw izya
izy aixwn did ,jlnp odkd did m`e ,[zeler izye ze`hg rax`]
dlrnl zexg`d micixt izye z`hgl dhnl daegd ipiwn micixt
,dhnl dyer did z`hgl zeyxetnd micixtd izy z`e ,dlerl
,dhnl dvgne dlrnl dvgn lkd z` dyr `l` ,jlnp `l `ede

y ,`ed oicdäöçîmicixtd lknäöçîe øLkipy.ìeñtyi ik ¤¡¨¨¥¤¡¨¨
zg` cere zeyxetnd ze`hgd izy z` dlrnl dyry yeygl
`vnpe ,dhnl dyr odn zexg`d micixtd ylye ,zenezqdn
mewna ze`hg ylye zg` dler zenezqd daegd ipiwn dyry
izy elqtp oke ,zg` z`hg oda dlqtpe ,ze`hg izye zeler izy
ze`hg izy zaexrzdn zexyk df ote`a .dlrnl eyrpy ze`hgd
.micixtd lk zenkn dvgn ode ,micixt yly ody ,zg` dlere
mipiway micixtd oipn xy`k ,`idy zenk lka dfa `veike

.oda eaxrzpy ze`hgd oipnn letk zenezqd
l ody micixtd eid m`eúàhçita íéðLd ipiway micixtäáBç ©¨§©¦©¨

zeyxetn micixt rax` eaxrzpy oebk ,eaxrzp oda zenezqd
yy od lkd jqay ,[micixt izy day] zg` dnezq owa ze`hgl
aixwn did ,jlnp odkd did m`e ,[zg` dlere ze`hg yng] micixt
micixtd rax` z`e dhnl zg`e dlrnl zg` dnezqd owdn
dyr `l` jlnp `l `ede ,dhnl aixwn did z`hgl zeyxetnd

itky ,`ed oicd ,dhnl dvgne dlrnl dvgn lkdïéðnäly ©¦§¨
micixtdaLd ipiw.øLk ,äáBçyly dlrnl dyry yeygl yi ik ¤§¨¨¥

dnezqd owd z`e ziriaxd z`hgd z` dyr dhnle ,ze`hgd on,
oway dlerd dlqtp oke ,dlrnl eaxwy ze`hgd yly lk elqtpe
ef ,zexyk ze`hg izy la` .dlrnl `le dhnl dzyrpy dnezqd
dzyrpy ze`hgd rax`n efe ,dhnl dzyrpy dnezqd owdn
zenk lka dfa `veike .daegd oway micixtd oipnk ode ,dhnl
oipnn letk zenezqd mipiwa eaxrzpy ze`hgd oipn xy`k ,`idy

.mipiway micixtd
odyk eaxwedy daeg ipiwe zelera mb `ed df oicy zx`an dpynd

:zeaxernïëål zeyxetnd micixta äáøòúpL äìBòowäáBç §¥¨¤¦§¨§¨§¨
oebk ,daegd ipiway micixtd oipnk `ed zelerd oipne ,dnezq
o`yre ,mipiw izya zeler rax` e` zg` owa zeler izy eaxrzpy

,dhnl dvgne dlrnl dvgn odkdøLk ïéàzaexrzdnàlà ¥¨¥¤¨
kïéðîdaL úBìBòd ow,äáBçzg` owa zeler izy eaxrzp m`y ¦§©¤§¨

zeler rax` eaxrzp m`e ,zg` dler wx zaexrzd lkn dxiyk
micixtd eid m`e .d`ld oke ,zeler izy wx zexyk mipiw izya

d ipiwayäáBçit zenezqdäìBòa íéðLoebk ,da daxrzpy ¨§©¦§¨
rax` ody] mipiw izya dlerl zeyxetnd micixt izy eaxrzpy
.z`hg mizye zeler odn rax` ,micixt yy od lkd jqay ,[micixt

,dhnl dvgne dlrnl dvgn lkd z` odkd dyreäöçîlkn ¤¡¨
micixtdäöçîe øLkipy,ìeñtzexyk ,xen`d ote`a oebke ¨¥¤¡¨¨

lk zenkn dvgn ody ,zg` z`hge zeler izy zaexrzdn
micixtd oipn xy`k ,`idy zenk lka dfa `veike .micixtd
eid m`e .oda eaxrzpy zelerd oipnn letk zenezqd mipiway

l ody micixtdäìBòita íéðLd ipiway micixtäáBçzenezqd ¨§©¦©¨
owa zelerl zeyxetn micixt rax` eaxrzpy oebk ,eaxrzp oda
yng ,micixt yy od lkd jqay ,[micixt izy day] zg` dnezq
dlrnl dvgn lkd z` odkd dyre ,z`hg odn zg`e zeler odn

itky ,`ed oicd ,dhnl dvgneïéðnämicixtd lyaLd ipiwäáBç ©¦§¨¤§¨
,øLkoipnk ,zeler izy zaexrzdn zexyk ,xen`d ote`a oebke ¨¥

oipn xy`k ,`idy zenk lka dfa `veike .daegd oway micixtd
micixtd oipnn letk zenezqd mipiwa eaxrzpy zeyxetnd zelerd
mipiwa eaxrzpy ze`hg iabl lirl yxtzpy itk lkd .oday

.zeler iabl o`k `ed ok ,ze`hg iabl my xen`ky ,zenezq

å äðùî
dacpzdy ,daeg ow `iadl dilry zclei ly ote` d`ian dpynd

xy`k ,el` zepaxwa eyriiy okziy zepey zeierhe ,sqep ow `iadl
:zeierh oze` zeawra miklede milcb dizeaegéøä äøîàL äMàä̈¦¨¤¨§¨£¥

éìò`iadlï÷,zeter ipy -ãìàLkoaøëæ,`ed dacp ow df owe ¨©¥§¤¥¥¨¨
ok` m` ,zeler izy `edyäãìéoa,øëæ`id ixdézL äàéáî ¨§¨¨¨§¦¨§¥

,døãðì úçà ,íép÷,xen`k zeler izy `ede,dúáBçì úçàålky ¦¦©©§¦§¨§©©§¨¨
cg`de z`hg cg`d df owae ,dzcil lr ow `iadl zaiig zclei

.dleréøö ïäkä ,ïäkì ïúðúðìL úBNòì C,ïìòîìî ïéãéøt Litl §¨¨©©Ÿ¥©Ÿ¥¨¦©£¨Ÿ§¦¦¦§©§¨
,dzaegl zg`e dxcpl mizy ,zeler od odn ylyyedcixtúçà©©

,ïhîlî.dzaegl d`ad z`hg `idy itl ¦§©¨
iwelig dnke dnk jka yi ,mipiwd ly ozaxwda odkd drh xy`k

m` .` :mipicïk äNò àì,dhnl zg`e dlrnl yly aixwdl ,odkd Ÿ¨¨¥
íézL àlàaixwd odníézLe ïìòîìîodn,ïhîlîaygy itl ¤¨§©¦¦§©§¨§©¦¦§©¨

ow daiigzpy ,daf dzeida dcliy xaqy oebke ,od daeg ipiw izyy
,dler zxg`de z`hg zg` dcixt odizyae dzcill owe dzaifl

Cìîð àìådyry `vnpe ,ezaygn itk `ed ok m`d le`yl da §Ÿ¦§©
z`hge zeler yly `iadl dilr didy ,dler zgz zg` z`hg
,zg` dler dl dxqge ,ze`hg izye zeler izy dyr `ede zg`

ok lreïìòîìî äpáéø÷éå úçà äãéøt ãBò àéáäì äëéøöoaxwl §¦¨§¨¦§¥¨©©§©§¦¤¨¦§©§¨
eid d`iady mipiwd izy xy`k df lke .dl xqgd dler,ãçà ïénî¦¦¤¨

oaxwl dcixt cer `iaz ok lre ,dpei ipa odizy e` mixez odizyy
.mcewn d`iady oindn dler

.aåeid d`iady mipiwd izy m`,ïéðéî éðMîzxg`de mixez zg`y §¦§¥¦¦
efi` reci oi`e ,dhnl zg`e dlrnl zg` oin lkn aixwde ,dpei ipa

,dpexg` daxw owàéázceríézLxez zg` ,[micixt izy-] ¨¦§©¦
(d"n a"t) lirl epipyy meyn ,`ed xacd mrh .dpei oa zxg`de
owy epiidc ,xez cbpk dpei oa `le dpei oa cbpk xez mi`ian oi`y
ipyn mipiw izy d`iady oeike ,mipyn `le cg` oinn zeidl dkixv
cg`e dlrnl cg` da dyre dpey`x odkd aixwdy owde ,mipin
da dlqtpe dxcpl d`a zxg`d owde ,dzaegl dzlr dhnl
ixd ,dlerl zxg` dcixt `iadl dilre dhnl aixwdy dcixtd
xg` xez `iadl dilre xez lqtp ,mixez ly ow ipyd owd did m`y
dpei oa `iadl dilre dpei oa lqtp dpei ipa ly ow did m`e ,dlerl

.dpei oae xez `iadl dilr wtqd iptn .xg`
,ow `iadl dxcp xy`k m`e .bdøãð äLøt,miieqn oinn ep`iazy ¥§¨¦§¨

zngn ixd ,dyxit oin dfi` zxkef dpi`e ,dpei ipan e` mixezn
dilr did ok lre ,mipind ipyn dxcpl `iadl zaiiegn dzid wtqd
dfi`n dzaegl ,dxcpl mizye dzaegl zg` ,mipiw yly `iadl
dzyr `ly oeike ,dpei ipa ly owe mixez ly ow dxcple ,dvxzy oin
zg` dcixt dlqtp lirl xen`ke ,cg` oin dxcpl d`iad `l` ok
ote`a ,z`hg d`yre dler dzeyrl odkd lr didy dxcp ly owa

`id dfìL ãBò àéáäì äëéøö,ïéãéøt Ldn dlerl zg` dcixtoin §¦¨§¨¦¨Ÿ§¥¦
ipyd oindn micixt ipy cere ,dlqtpy ef zgz d`a `ide ,d`iady
d`iady mipiwd izy xy`k df lke .daiigzd oin dfi` wtqd iptn

eid,ãçà ïénî,dpei ipa ly eid odizy e` mixez ly eid odizyy ¦¦¤¨
,mcewn d`iady oindn dler oaxwl dcixt cer `iaz ok lry
ly mipiw izy d`iad dligzklny ,oebke .zg` dcixt ea dlqtpy
ow cer wtqn zaiig `id ixde ,dxcpl zg`e dzaegl zg` ,mixez
dlrnl cg` d`iady ow lkn odkd dyre ,dxcpl dpei ipa ly
`le z`hgk dyrpy meyn dxcp own xez lqtpe ,dhnl cg`e
lqtpy xezd zgz xez ,dpei ipa ipye xez cer `iadl dilr ,dlerk

.`weec dpei ipa `iadl dxcp `ny wtqd iptn dpei ipa ipye
.cåeid dxcple dzaegl d`iady mipiwd izy m`,ïéðéî éðMî §¦§¥¦¦

daxw ow efi` reci oi`e ,dpei ipa ly zxg`de mixez ly `id zg`y
,dipy daxw efi`e dpey`xàéázceròaøàmixez izy ,micixt ¨¦©§©

reci oi`y oeiky `ed xacd mrh .dler zepaxwl oleke ,dpei ipa ipye
dn reci oi` ,dpeid ipa ow e` mixezd ow m` ,dxcpl daxw ow efi`
m` reci oi` oke ,dpei oa e` xez m` ,lqtpy dn xear milydl dilr
,dpei ipa ly ow cer dxcpl zaiig `id wtqne mixez dxcpl daixwd
ly ow cer dxcpl zaiig `id wtqne dpei ipa dxcpl daixwdy e`
ow ,mipiw izy `iazy cr el` zewitq icin z`vei dpi`e ,mixez
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xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc - mipw(iying meil)

:oexg`d oicd lr zwlegd drc d`ian dpynd,øîBà éàfò ïadilr ¤©©¥
`iadl,úBàhç ézLlr `l rawp owd oiny `id ezrc .dpei oae xez §¥©¨

yeygl yie ,axwy oey`xd it lr `l` ,minkg zrck ,z`hgd it
z`hga daiigzpe ,dxiyk `ide xg` oinn dzaeg zler daxw `ny

.mipind ipyn ze`hg izy `iadl dilr ok lre ,oin eze`n
epgkepy myk ,daxd dyrp hrnn eay dnec lyna zniiqn dpynd
:letk aeig icil ohw aeign dy`d dribdy lirl x`eznd ote`a

eøîàL eäæ ,òLBäé éaø øîày ,li`d zece`,ãçà BìB÷ éç àeäLk ¨©©¦§ª©¤¤¨§§¤©¤¨
åeli`ë,äòáL BìB÷ úî àeäL.zelew dray ea yiy epiidc §§¤¥¦§¨

,dixac z` dpynd zx`an,äòáL BìB÷ ãöéknåéðø÷ ézLmiyer ¥©¦§¨§¥©§¨
ìúBøöBöç ézL,nåé÷BL ézLmiyerìBøBò ,íéìéìç éðLynyn ¦§¥£§§¥¨¦§¥£¦¦

úBøBpëì åéòî éða ,íéìáðì åéòî ,óBúì. §¥¨¦§¨¦§¥¥¨§¦
:dpeny elew ik zxaeqd drc d`ian dpyndóà ,íéøîBà Léå§¥§¦©

,úìëz úBNòì Bøîöea yie ,lecbd odkd lirnay zlkz epiide ©§©£§¥¤
.li`dn dyrpd ipiny lew `ede ,mlew mirinynd mipenrt

oipn li`d znyny `lt xac df ixdy ,df lka dpynd zpeek
,o`k xaca `veike ,eiiga xy`n ray it dyrpe daxzn eizelew

lk iptn dzre ,cala micixt rax` zaiiegn dzid dligzny
siqedl dilr i`fr oaly cr ,cere cer `iadl dilr lhen zewitqd

.zetqep micixt dpeny `iadle
ezena zelew rinynd li`d zece` ,dpynd d`iady lynd ab`
icinlz ipwf lv` dnec oipr dpynd d`ian ,eiiga xy`n xzei

:dnkg mitiqen ,mteb zeylgde mzepwf zra `weecy ,minkgéaø©¦
íéðé÷æî íäL ïîæ ìk õøàä íò éð÷æ ,øîBà àéL÷ò ïa ïBòîL¦§¤£©§¨¥¦§¥©¨¨¤¨§©¤¥©§¦¦

úôøhéî ïzòc[zlalazne zaaxrzn-]øîàpL ,íäéìòai aei`) ©§¨¦¨¤¤£¥¤¤¤¡©
(k,'çwé íéð÷æ íòèå íéðîàðì äôN øéñî'dnkgd zlhipy ixd ¥¦¨¨§¤¡¨¦§©©§¥¦¦¨

minkg icinlz mpi`y mipwfd on,àlà ,ïk ïðéà äøBú éð÷æ ìáà£¨¦§¥¨¥¨¥¤¨
íäéìò úáMéúî ízòc íéðé÷æî íäL ïîæ ìkøîàpL ,(ai ai aei`) ¨§©¤¥©§¦¦©§¨¦§©¤¤£¥¤¤¤¡©

,'äðeáz íéîé CøBàå äîëç íéLéLéa'mikxazn miyiyidy ixd ¦¦¦¨§¨§¤¨¦§¨
.mdini zekix`a mipew mdy dpeazae dnkga

íéøáã äîá êìò ïøãä
íéð÷ úëñî äì à÷éìñå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc - mipw(iriax meil)

mixeza izaiigzp dligzkln m` ,xn`ze dpzze ,dpei ipa owe mixez
ipyn cg` xez ,cg` xez lqtpe ,mixezd ow ixcpl daxwe ,ixcpl
ixcpl eaxw m`e ,dacp `ed ipyd xezde eizgz didi elld mixezd
oiae ,mixezd izy ixcpl eidi [xen`k mixeza izaiigzpe] dpeid ipa

id ipa ipy jk oiae jkipaa izaiigzp dligzkln m`e ,dacpl eidi dpe
dpei oa ,cg` dpei oa lqtpe ,dpeid ipa ow ixcpl daxwe ,ixcpl dpei
,dacp `ed ipyd dpeid oae eizgz didi elld dpeid ipa ipyn cg`
eidi ,[xen`k dpei ipaa ixcpl izaiigzpe] mixezd ixcpl eaxw m`e

.dacpl eidi mixezd izy jk oiae jk oiae ,dpeid ipa ipy ixcpl
mb m`e .ddøãð äòá÷ixd' dxn`y epiidc ,dzaeg mr ep`iadl ¨§¨¦§¨

jka daiigzp ,'izcill zaiiegn ip` da owd mr dp`iadl ow ilr
dpi`e dxcp z` dyxity oeike ,cgi dzaeg mr dxcp z` `iadl
iptny `vnp ,lirlck ,dpei ipa e` mixez m` ,dyxit dn zrcei
ipyn mipiw izy cer dzaeg ow mr `iadl dligza daiigzp wtqd
oinne cala mipiw izy d`iady dzre ,dpei ipa owe mixez ow ,mipind
dilre ,ipyd oind on `iadl dxcp `ny ,dxcp ici d`vi `l ,cg`
zg` dler cer enr `iadle siqedle ipyd oind on ztqep ow `iadl
zler mr ipyd oind ly ef ow `eazy zpn lr dzaeg zler mewna
owdn zg` dler dlqtp `ldy ,ic oi` dfa mb mpn` .dzaeg
,z`hg oick dhnl zg` dcixt dyr odkdy oeik dxcpl d`iady
dcixt dze` z` milyzy ic oi`e dxcpl daiigzpy owd `ed `nye
`vnpe ,cgi dzaeg zler mr `eal elek owd lr `ldy ,dcal
mr cgi `weece dlqtpy ef z` wx `le dlek ef ow `iadl dilry

`id ok lre ,dzaeg zlerïéãéøt Lîç ãBò àéáäì äëéøöeaxwiy §¦¨§¨¦¨¥§¥¦
dpei ipa ipye mixez izy cere ,dzaeg oinn cg` ,dlrnl dlerl
zler mr dxcp z` d`iady ,zewitqd lk ici d`vi dfae ,dxcpl

dxcp z`e dzaeg z` dligzn d`iad xy`k df lke .dzaegïénî¦¦
.ãçàxez lqtpe ,mixezn dxcp owe dzaeg ow d`iady ,xacl `nbec ¤¨

`iadl dilr `l` ,ezxenz xg` xez `iazy ic oi` .dxcp own cg`
e`eaiy zpn lr dzaeg zler xear xez cer `iadle elek owd z`
`iadl dxcp `ny ,dxcp wtql dpei ipan ow `iadl dilr cere .cgi
ipae mixezd e`eaiy zpn lr ,cgi mlek z` `iaze ,`weec dpei ipa
yng `iadl dilr lkd jqay `vnpe ,dzaeg zler mr dpeid

.zetqep micixt

eid dxcple dzaegl d`iady mipiwd izy m`e .e,ïéðéî éðMî¦§¥¦¦
dpey`x daxw ow efi` reci oi`e ,dpei ipa zxg`de mixez zg`y

,dzaeglàéázcerLL.dpei ipa dylye mixez dyly ,micixt ¨¦¥
ze`ad mipiwd izy z` `iadl dilry oeiky ,`ed xacd mrh
d`ay oin eze`n ef dler `iadl dilr ,dzaeg zler mr cgi dxcpl
dpi` ,dzaeg ow daxw oin dfi`n zrcei dpi`y oeike ,dzaeg z`hg
ze`ad mipiwd mr cgi dzr dzaegl `iadl dler efi` zrcei
`vnp .mdipy z` `iadl dilr wtqne ,dpei oa e` xez m` ,dxcpl
dilr ,dpei ipa ipye mixez izy ,dxcpl ze`ad mipiwd izy mry
dacp mdn cg`e] dzaeg zler wtql dpei oae xez cer `iadl

.micixt dyy lkd jqae ,[cala cg` zaiig `ldy
,dyxit dn zrcei dpi`e dxcp dyxite ow dxcpy ,ef dy` m`e .f

ïúðúð[mipiwd z` dpzp dy`d-],äðúp äî úòãBé dðéàå ,ïäkì §¨¨©©Ÿ¥§¥¨©©©¨§¨
,dpei ipa zxg` owe mixez zg` owy e` dpei ipa e` mixez m`Cìäå§¨©

äNòå ïäkä,oaixwde mipiwd z`äNò äî òãBé ïéàåo`yr m` ,oda ©Ÿ¥§¨¨§¥¥©¤¨¨
oleky ,dhnl olek o`yry e` ,zeler oleky xnelk ,dlrnl olek
ici s` wtqd iptny `vnp ,ze`hg dvgne zeler dvgn e` ,ze`hg
`ny e` dler o`k oi`e z`hg lkd dyr `ny ,d`vi `l dzaeg

`id ok lr ,z`hg o`k oi`e dler lkd dyrãBò àéáäì äëéøö§¦¨§¨¦
òaøà ïéãéøtzelerl,døãðìpei ipa ipye mixez izydxcp `ny ,d §¦¦©§©§¦§¨

,dpei ipa dxcp `ny e` mixezåcerì íézLzler,dúáBçoae xez §§©¦§¨¨
zlera daiigzpe dxiyk z`hgd dzid dzaeg owa `ny ,dpei
xez `iadl dilr ,did oin dfi` reci oi`y oeike ,oin eze`n dzaeg

,dpei oaeåcerúçà úàhçlkd dyr `ny ,dvxzy oin dfi`n §©¨©©
dp`iadl `id dlekiy dne .llk z`hg d`iad `ly `vnpe dlrnl
oind on dzaeg zler daxw `ny mixne` oi`e dvxzy oin lkn
owd oiny meyn ,oin eze`n z`hgd z` `iadl daiigzpe ipyd
z` `iadl dleki z`hgd dlqtpy oeike .dlera `le z`hga rawp
xez] mizyay oin eze`n `idy dlerde ,dvxzy oin lkn z`hgd
dlerd eli`e ,dbef zak dlrz dzaegl d`ian `idy [dpei oae
`idy df lkn dlerde .bef oa dl oi`y meyn zlqtp dpey`xd
dpei ipa dylye mixez dyly ,micixt dray cer `iadl dkixv

.dvxzy oin dfi`n zg` cere
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המשך ביאור למס' קנים ליום רביעי עמ' ב

oifge` mipy` cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

.úåàèç éúù øîåà éàæò ïálkd :xn`c ,[d dpyn ` wxt] lirlc dinrhl i`fr oa

d`vi xake eyrp dlrnl mipey`xd `ny iwetql `ki`c oeike ,oey`xd xg` jled

,did oin dfi` zrcei dpi` `ide ,oind eze`n z`hg `iadl dkixv ,dzler ici

wtqd lr ixdy ,zelk`p opi` elld ze`hge .oipin ipyn ze`hg izy `iaz jkitl

,dlik`a oxizdl dwiln ozwiln oi`e ,ze`a

.zepey`xa dz`hg xak daxw `ny ik

dn zrcei dpi`e dligz dxcpya inp `kde

zecixt rax` `l` dkixv dzid `l ,dyxit

cg`e dlerl cg` dzaegl mizye ,dxcpl

drax` d`iad xaky eiykre ,z`hgl

dxcpl drax` cer `iadl dkixv ,oicixt

eilr epiax dyxit jk ,dzaegl drax`e

xa wgvi epiaxe .[`,gq sc] migafa melyd

cg` ,mipw ipy :zxg` dhiy yxit dcedi

,"izaegl `di df ow" dxn`y dxcpl draw

dyre ,z`hgl cg`e dlerl cg` drawe

rcei epi`e dhnl mipye dlrnl mipy odkd

`id mbe ,dhnl dyr dfi`e dlrnl dfi`

,xcp zrya dxcpl dyxity dn dgky

izy :oicixt drax` `iadl dkixv jkitl

oze` `nyc ,dxcpl dpei ipa ipye mixez

`le dhnl eyrp odizy dxcpl drawy

ipyn oipw izy dkixve ,llk dxcp ici z`vi

oinn zg` z`hge ;dyexit wtql oipin

.dleqte dlrnl ziyrp dpey`xd z`hg `ny ,z`hgl xez eiykr `iaz mipey`xd

drawy mixez mze` m`c ,jytp dnn `iadl dkixv dpi` dzaeg zlerl la`

dzaeg ici z`vie dlrnl dlek ziyrp dzaeg ok m` ,dhnl odizy eyrp dxcpl

ziyrp inp dxcp ok m` ,dlrnl z`hge dhnl dler ziyrp dzaeg m`e ;dlern

d`iady mixez izye ,zg` xezn dxcp ici dz`vie dhnl zg`e dlrnl zg`

dlek ziyrp dzaeg m`e ;dzaeg zler ici zg`ae dxcp ici z`vi zg`a eiykr

,dacpl cg`e dzaeg zlerl cg` didi ,dleqt dlerde xyk z`hgde dhnlik

m`e ,lk`z `le wtqd lr `iaz eiykr d`iany z`hge .dlrnl elek did dxcp

enk jytp dnn dkixv dpi` dlere ,dpei oa eiykr `iaz mipei mipey`xd eid

draw dfi`e dxcpl draw oin dfi` dgky m` oebk ,oipin ipyne .mixeza epxn`y

zg` oine oin lk odkd dyre ,xcpd zrya dyxity dn dgky mbe ,dzaegl

izy dxcpl `iaz Ð zenezq zeaeg mdipyy xeaq didy ,dhnl zg`e dlrnl

,dzaegl draw df i`e dxcpl draw oin dfi` zrcei dpi`y itl ,dpei ipa ipye oixez

dnn dpey`xa daxw xaky dzaeg zlerl beefl z`hgl dkixv mipin ipy mbe

opira dpei cbpk dpeie xez cbpk xez op`e dzid oin dfi`n zrcei dpi` ik ,jytp

.[d dpyn ` wxt] lirl opixn`ck.'åë åøîàù åäæ òùåäé éáø øîà`dc ,xnelk

[ze`hexb] `l` (my) "dax unewda" iaxn `le sqk ly zyrn (`,gk) zegpna epipyy dn la` ,xiyl miell ,zexvevg izy eipxw cvik 'ek ig `edyk `nlra opixn`c

`gip ded dyn lya `wec zegpnc `iddc opixn` i`e .dpyd y`x ly xteya dl opixii`c ,icin `iyw `l `kdn edin .iaxl awri epiax aiyd jk ,`wec mipdkl epiid

.ith.úìëú úåùòì åøîö óà(a,gt migaf) ycwn gafnd wxt seqa `ipzck mipenxd jeza adf oenrt dide zlkz eleky lirn epnn oiyery lewl jiiy inp `dc d`xp

:adf oenrtd m` ik lewd `iven epi`y itl dil aiyg `l `nw `pze.øîåà àéù÷ò ïá ïåòîù éáøenk dray elew zn `edyky enky dl dnecy `zln jd iziinc d`xp

:zrc sexihl mixg`e dnkg oitiqen gk zeyzl oi`ae oipipwfny onf lk dxez ipwf ok.íéðîàðì äôù øéñî:ux`d mr iy`x al xiqn lirl aizkck `xw irzyn ux`d mra

.äîëç íéùéùéá`ipz xn`we (`,apw zay) l`ey wxta `ziixa oeyla dze` dpey `iywr oa y"x `zln `d lre mdl dn znkg ux`d mra eli`c minkg icinlz epiid

:my ly dpynd meiq xg` `ziixa (hr oiyecw) oiqgei dxyr 't seqa yi oke mzd opz my xnel el did dpyn `id m`e xne` iqei iaxa l`rnyi iax

íéð÷ úëñî äì à÷éìñå íéøåîà íéøáã äîá êìò ïøãä
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ïálirl xn`c dinrhl i`fr oa Ð dpei oa zg`e xez zg` ze`hg izy xne` i`fr

jklid ,oey`xd oinn ipyd `iadl dl yiy ,oey`xd xg` jled lkd :ipy wxt

zler ici d`vie oaxw dlrnl mlek `nye oey`x d`iad oin dfi` zrcei dpi`y ef

oiae .mipin ipyn ze`hg izy `iadl dkixv jkl ,oin dfi`n zrcei dpi`e ,dzaeg

elld ze`hg oi` i`fr oal oia opaxl

xnel yiy ,[ze`a] wtqd lr ixdy ,zelk`p

ici d`vi xake oaxw dhnl mipey`xd

.(`,gq) migafa yxity i"yx oeyl .z`hg

øîàig `edyk exn`y edf ryedi iax

dray elew zn `edyke cg` elew

el oi` ig `edykc ,`xw irzynw li`a Ð

,dray elew zn `edyke ,cg` lew `l`

zligza ef s` .dray elew cvik yxtne

diic ,dyxit dn drci `le odizepaxw

mizye ,dxcpl zeler oicixt rax`a

eiykr .dler cg`e z`hg cg` dzaegl

cer `iadl dkixv ,oicixt rax` d`iady

izye ,dxcpl zeler rax` ,oicixt dpeny

.ze`hg izye zeler

éúù- zexvevg izy zeyrl eipxw

(`,gk sc zegpn) dax unewdae

`kde ze`a sqk ly zexvevg izy 'ixn`

l"ie zexvevg zeieyr mipxwnc 'ixn`

`wec dyn inia zepgnd rqnl eidy mze`c

`kdc zexvevg inp i` mipxwn eid oaxwd lr xiyl eidy mze` la` sqk ly eid

(` ,el sc zay) oiwilcn dna wxt idliy `zi`ck ediiny ipzyi`cn `xtey epiid

oicinrn oi`c `idd la` `zxvevg `xteyl exwc (`,cl sc dkeq) lefbd alel 'tae

mzd ixii` oaxw oiprl `dc xteya mzd ixii`c ikd iiepyl `kil (` ,fn sc f"r)

lre mkizeler lr zexvevga mzrwze aizkck zexvevga oixxeyn eid oaxwd lre

:(i xacna) mkinly igaféúùqxkd .oirn :oililg zeyrl eiwey zenvr - eiwey

s` mixne` yie .zexepkl oinipe milag zeyrl oiwcd .oirn ipa :seg zeyrl lecbd

zlkz ipenxe adf ipenrt eiley lr eid lecb odk ly lirnac zlkz zeyrl exnv

lirnd ileya oielze miyw mieyre zlkza reav xnvn mieyr eid mipenx oink

aiaq lirnd iley lr oenxe adf oenrt (gk zeny) aizkck mipenrtd lv`

edfe ycwd l` e`eaa elew rnype ekelid zrya mipenxd l` mipenrt mitbepyk
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קעי oifge` mipy` cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

.úåàèç éúù øîåà éàæò ïálkd :xn`c ,[d dpyn ` wxt] lirlc dinrhl i`fr oa

d`vi xake eyrp dlrnl mipey`xd `ny iwetql `ki`c oeike ,oey`xd xg` jled

,did oin dfi` zrcei dpi` `ide ,oind eze`n z`hg `iadl dkixv ,dzler ici

wtqd lr ixdy ,zelk`p opi` elld ze`hge .oipin ipyn ze`hg izy `iaz jkitl

,dlik`a oxizdl dwiln ozwiln oi`e ,ze`a

.zepey`xa dz`hg xak daxw `ny ik

dn zrcei dpi`e dligz dxcpya inp `kde

zecixt rax` `l` dkixv dzid `l ,dyxit

cg`e dlerl cg` dzaegl mizye ,dxcpl

drax` d`iad xaky eiykre ,z`hgl

dxcpl drax` cer `iadl dkixv ,oicixt

eilr epiax dyxit jk ,dzaegl drax`e

xa wgvi epiaxe .[`,gq sc] migafa melyd

cg` ,mipw ipy :zxg` dhiy yxit dcedi

,"izaegl `di df ow" dxn`y dxcpl draw

dyre ,z`hgl cg`e dlerl cg` drawe

rcei epi`e dhnl mipye dlrnl mipy odkd

`id mbe ,dhnl dyr dfi`e dlrnl dfi`

,xcp zrya dxcpl dyxity dn dgky

izy :oicixt drax` `iadl dkixv jkitl

oze` `nyc ,dxcpl dpei ipa ipye mixez

`le dhnl eyrp odizy dxcpl drawy

ipyn oipw izy dkixve ,llk dxcp ici z`vi

oinn zg` z`hge ;dyexit wtql oipin

.dleqte dlrnl ziyrp dpey`xd z`hg `ny ,z`hgl xez eiykr `iaz mipey`xd

drawy mixez mze` m`c ,jytp dnn `iadl dkixv dpi` dzaeg zlerl la`

dzaeg ici z`vie dlrnl dlek ziyrp dzaeg ok m` ,dhnl odizy eyrp dxcpl

ziyrp inp dxcp ok m` ,dlrnl z`hge dhnl dler ziyrp dzaeg m`e ;dlern

d`iady mixez izye ,zg` xezn dxcp ici dz`vie dhnl zg`e dlrnl zg`

dlek ziyrp dzaeg m`e ;dzaeg zler ici zg`ae dxcp ici z`vi zg`a eiykr

,dacpl cg`e dzaeg zlerl cg` didi ,dleqt dlerde xyk z`hgde dhnlik

m`e ,lk`z `le wtqd lr `iaz eiykr d`iany z`hge .dlrnl elek did dxcp

enk jytp dnn dkixv dpi` dlere ,dpei oa eiykr `iaz mipei mipey`xd eid

draw dfi`e dxcpl draw oin dfi` dgky m` oebk ,oipin ipyne .mixeza epxn`y

zg` oine oin lk odkd dyre ,xcpd zrya dyxity dn dgky mbe ,dzaegl

izy dxcpl `iaz Ð zenezq zeaeg mdipyy xeaq didy ,dhnl zg`e dlrnl

,dzaegl draw df i`e dxcpl draw oin dfi` zrcei dpi`y itl ,dpei ipa ipye oixez

dnn dpey`xa daxw xaky dzaeg zlerl beefl z`hgl dkixv mipin ipy mbe

opira dpei cbpk dpeie xez cbpk xez op`e dzid oin dfi`n zrcei dpi` ik ,jytp

.[d dpyn ` wxt] lirl opixn`ck.'åë åøîàù åäæ òùåäé éáø øîà`dc ,xnelk

[ze`hexb] `l` (my) "dax unewda" iaxn `le sqk ly zyrn (`,gk) zegpna epipyy dn la` ,xiyl miell ,zexvevg izy eipxw cvik 'ek ig `edyk `nlra opixn`c

`gip ded dyn lya `wec zegpnc `iddc opixn` i`e .dpyd y`x ly xteya dl opixii`c ,icin `iyw `l `kdn edin .iaxl awri epiax aiyd jk ,`wec mipdkl epiid

.ith.úìëú úåùòì åøîö óà(a,gt migaf) ycwn gafnd wxt seqa `ipzck mipenxd jeza adf oenrt dide zlkz eleky lirn epnn oiyery lewl jiiy inp `dc d`xp

:adf oenrtd m` ik lewd `iven epi`y itl dil aiyg `l `nw `pze.øîåà àéù÷ò ïá ïåòîù éáøenk dray elew zn `edyky enky dl dnecy `zln jd iziinc d`xp

:zrc sexihl mixg`e dnkg oitiqen gk zeyzl oi`ae oipipwfny onf lk dxez ipwf ok.íéðîàðì äôù øéñî:ux`d mr iy`x al xiqn lirl aizkck `xw irzyn ux`d mra

.äîëç íéùéùéá`ipz xn`we (`,apw zay) l`ey wxta `ziixa oeyla dze` dpey `iywr oa y"x `zln `d lre mdl dn znkg ux`d mra eli`c minkg icinlz epiid

:my ly dpynd meiq xg` `ziixa (hr oiyecw) oiqgei dxyr 't seqa yi oke mzd opz my xnel el did dpyn `id m`e xne` iqei iaxa l`rnyi iax
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ïálirl xn`c dinrhl i`fr oa Ð dpei oa zg`e xez zg` ze`hg izy xne` i`fr

jklid ,oey`xd oinn ipyd `iadl dl yiy ,oey`xd xg` jled lkd :ipy wxt

zler ici d`vie oaxw dlrnl mlek `nye oey`x d`iad oin dfi` zrcei dpi`y ef

oiae .mipin ipyn ze`hg izy `iadl dkixv jkl ,oin dfi`n zrcei dpi`e ,dzaeg

elld ze`hg oi` i`fr oal oia opaxl

xnel yiy ,[ze`a] wtqd lr ixdy ,zelk`p

ici d`vi xake oaxw dhnl mipey`xd

.(`,gq) migafa yxity i"yx oeyl .z`hg

øîàig `edyk exn`y edf ryedi iax

dray elew zn `edyke cg` elew

el oi` ig `edykc ,`xw irzynw li`a Ð

,dray elew zn `edyke ,cg` lew `l`

zligza ef s` .dray elew cvik yxtne

diic ,dyxit dn drci `le odizepaxw

mizye ,dxcpl zeler oicixt rax`a

eiykr .dler cg`e z`hg cg` dzaegl

cer `iadl dkixv ,oicixt rax` d`iady

izye ,dxcpl zeler rax` ,oicixt dpeny

.ze`hg izye zeler

éúù- zexvevg izy zeyrl eipxw

(`,gk sc zegpn) dax unewdae

`kde ze`a sqk ly zexvevg izy 'ixn`

l"ie zexvevg zeieyr mipxwnc 'ixn`

`wec dyn inia zepgnd rqnl eidy mze`c

`kdc zexvevg inp i` mipxwn eid oaxwd lr xiyl eidy mze` la` sqk ly eid

(` ,el sc zay) oiwilcn dna wxt idliy `zi`ck ediiny ipzyi`cn `xtey epiid

oicinrn oi`c `idd la` `zxvevg `xteyl exwc (`,cl sc dkeq) lefbd alel 'tae

mzd ixii` oaxw oiprl `dc xteya mzd ixii`c ikd iiepyl `kil (` ,fn sc f"r)

lre mkizeler lr zexvevga mzrwze aizkck zexvevga oixxeyn eid oaxwd lre

:(i xacna) mkinly igaféúùqxkd .oirn :oililg zeyrl eiwey zenvr - eiwey

s` mixne` yie .zexepkl oinipe milag zeyrl oiwcd .oirn ipa :seg zeyrl lecbd

zlkz ipenxe adf ipenrt eiley lr eid lecb odk ly lirnac zlkz zeyrl exnv

lirnd ileya oielze miyw mieyre zlkza reav xnvn mieyr eid mipenx oink

aiaq lirnd iley lr oenxe adf oenrt (gk zeny) aizkck mipenrtd lv`

edfe ycwd l` e`eaa elew rnype ekelid zrya mipenxd l` mipenrt mitbepyk

:mixetkd meia izla me`zt lkidd l` qipkdl `ly zeripv jxcéð÷ælk dxez

:dpeaz mini jxe`e dnkg miyiyia xn`py mdilr zayizn mzrc mipiwfny onf
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`oifgeקעב mipya cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

äðùîúåîå÷î äùìùá,mipdk zcear cinzc dyrna iiexe`l irac meyn Ð

dlgzay ,xcqd lk xcqn `edy cr ,ozaiky mewne ozxiny dlgz hwp

jixv ycwnd ziac `xwn ol `wtp `xnbae .dpyna xceqn `ed xy`k ,'eke oilaeh

mewna zeipr oi`c ,mixney ikixv `lc `pin` ded ,`xwn ol `wtp `l i`c .xeniy

.mixg` epw Ð ycwnd ilk iapb i`e ,zexiyr

mewne .ibq xney cgac `pin` dedc ,cere

uevipd ziaae qpiha` ziaa `id ozxiny

:opiqxb ikd .cwend ziaaeñðéèáà úéáá
úåéìò åéä õåöéðä úéááå`id qpiha` zia Ð

`nw wxta opzck ,zxehwd inhtn zkyl

,qpiha` zia ziilrl edekiled :(a,gi) `neic

,dpitg zekld myl ecnll ,lecb odk iab

,ycwnay zeyw zecearn zg` `idy

lr oipne` eidy itle .(a,hn) `neia yxtnck

ol `wtqne .mny lr z`xwp ,zxhwd dyrn

.`id okid qpiha` zia ziilr mewna `neia

izy :(`,hi) `neic `nw wxta opixn`c

oixcdxt zkyl Ð lecb odkl eid zekyl

zg`e oetva zg` ,qpiha` zia zkyle

oetva oixcdxt zkyl i` `prci `le .mexca

zia zkyl e` ,mexca qpiha` zia zkyle

mye .mexca oixcdxt zkyle oetva qpiha`

dnl yxtn (a,g) `neiae .oyi lecb odk did

.ok `xwpõåöéðä úéá.ok `xwp dnl mrh ea izrny `l Ðúåéìò åéäzxinyl Ð

zxifbe ,"jezxyie jilr eelie" `xnba ol `wtpck ,deab mewn ,zeilr jixv mipdk

dil ixw jkle .mixryd lv` ,dhnl `l` dzid `l miel zxinye .`id aezkd

mipdkde .xryd lv` `l` ozxiny dzid `ly itl ,`xwna "mixrey" miell weqtd

meia oia ,xir ixney lke .xir ixney jxck ,deab mewn lr ,zeilra eze` oixney eid

,zenewn drax`e mixyra mixney drax`e mixyre .mipyi eid `l ,dlila oia

mipdka dyly ,dlile mei mixney eidy ycwnd zial jixvy `xnba ol `wtp

mipdk mileki ,dxfra ozvwn zeiepa zeilr oze` eid elit`e .miela cg`e mixyre

.(a,dt) migqta opixn`ck ,eycwzp `l zeilre oibbc ,mitiir eidyk my ayil

.cec zia iklnl `l` dxfra daiyi oi`c ,ayil leki mc` oi` dxfraeïéáåøäå
íù ïéøîåùmizegt oebk ,dcear zeyrl oiicr eribd `ly mipdk ixw "oiaex" Ð

."`iax `axe" :[opinbxzne] ,"xrpd lcbie" (a ` l`eny) enk ,dpy dxyr ylyn

.mixney edl opicar Ð (dzeyrl oileki oi`) dcear zeyrl eribd `l oiicry itle

oigipn ep` oi` ,cearl oilekie li`ed :cere .xenyl oivex opi` ,cearl oilekiy oze`y

.xenyl oze`äôéë ã÷åîä úéál`ppg epiax yxit "cwend zia" Ð`nw wxta

y`d oilhep eidy iptn ,mlerl myn dak y`d did `ly my lr :(a,eh) `neic

,heicdd on `iadl devny mipdk zxeza opixn`c ,gafnd jxevlepzpe" :xn`py

devn ,minyd on cxei y`dy it lr s` Ð "gafnd lr y` [mipdkd] oxd` ipa

zxecna xe`d z` oifig`ne :opz (`,k zay) "zayd ze`ivi"ae .heicdd on `iadl

:i"yx yxite .xiradl ez` `le ,md oifixf mipdkc ,dkiyg mr zay axr cwend zia

migafa opixn`c ,dxfrd ztvx iab lr mitgi mikled eidy ,mipdk my mngzdl

`ly Ð zxy ilka epivn dn ,zycwn dxfre ,miycwn zxy ilke li`ed :(`,ck)

uveg xac `di `l Ð dxfr s` ,`xwn ol `wtp mzd ,ilkl eci oia uveg xac `di

.dtvxd oial epiaäôéëmipa` ly dkyl iab lr cwend zia zkyl ,xnelk Ð

jixv ozxinyc ,dtik iab lr de`pa ,myl mixney mipdkdy liayae .dzid

zekyl rax`e ,did lecb ziae .`xwn ol `wtpck ,deab mewn iab lr dzeyrl

zial zegezt zekyl rax` :(`,cl) zecn zkqnae onwl xn`ck ,myl zegezt

ici lre .dxial zegeztd mixcgk ,xnelk Ð oilwxhl zegezt zeipehwk ,cwend

,xnelk Ð lega mizye ycwa mizy .cwend zial dny zekyldn oiler zelrn

xda lega mizye ,dxfrae ycwa zeiepa mdn mizy ,el zegeztd zekyld izy

eivge ycwa eivg iepa cwend ziae .ziad

oia oiwiqtn ,mipw Ð miUtUt iy`xe .lega

ebdpi `le mipdk exdfiy ick ,legl ycw

lry oeik :xn`z m`e .leg bdpn ycw mewna

ixd ok m` ,cwend zia iepa did deab mewn

:uixz !eycwzp `l zeilre oibbc ,leg `ed

`l jkitl ,dxfr rwxwl dey dzid dtikd

`ibeq `peeb i`dke .dtik zyecw dlha

ly dreny dze` lr (a,dk) migqta zxg`

`l zeilre oibb :mzd xn`c ,zeilre oibb

iaere zepelgd :iaizin ,opikxte .eycwzp

`nlya :opixn`e !miptlk Ð dnegd

epelgczeeyyk Ð zeyecwc zgkyn z

ikid dnegd iaer `l` ,dxfr rwxwl

dl zgkyn?:yexit Ð `xey xak :opivxzne

`ide ,dlecb dnegn miptl dphw dnegd

rwxwy .dxfr daeb rwxwl deye dkenp

eid dne .zelrna dlere jled dxfr

zeynyn?dzid `id Ð zinexc ziaxrn

dzid `id Ð zigxfn zinexc .mixweand mi`lhd mipzep myc ,oaxw dlh zkyl

gafn ipa` i`penyg zia efpb da Ð zipetv zigxfn .miptd mgl iyer zkyl

jxc cxei `nh .dliahd zial micxei da Ð ziaxrn zipetv .oei ikln mevwiyy

zecn zkqna `ipzck ,dxfr oetva dzid cwend ziae .leahl oiirnl dkyl dze`

.(a,cl)ïáà ìù ïéãáåø ó÷åî"lkiday iriax caex lr egipde `vi" enk "oicaex" Ð

lr oiler eid oicaexd ony ,oieyr jkle .dnegd on hlead xac `ede ,(a,bn `nei)

.zehn oirk dnegd zqipk jeza eidy odizehn iabíù íéðùé áà úéá éð÷æåÐ

,i`w "oicaex"` `le .dnegd zqipk jeza mipyi eid ,xgnl cearl mdl didy mze`

eid oicaexd el` lr `ly giken `xnbae ."mdiab lr" xninl dil ded ok m`c

eze` `l` ,`wec e`l swene .`zeehvi`l eda iwlq `wc `zeehvi` :xn`wc ,mipyi

jeza ody zehna zelrl ick oa` ly oicaex swen did lega iepay cwend zia

ycw oia oilican oiUtUt iy`xc .yecw mewna `le mipyi eid leg mewnac ,dnegd

.leg bdpn ycwa ebdpi `ly ick ,leglíãéá [äøæòä] úåçúôîåicia ,xnelk Ð

(a,cl) zecn zkqna yxtne .dxfrd zegztn lk zegpen eid myl ,mipdk mze`

ly `lahe .cwend zia zkyla ,dn` lr dn` ,my did mewn :ozgpd dzid okid

ribd .zerahd oze` ici lr oze` oidiabne ,dreaw dzid zrahe ,mewn eze`a yiy

oze` ici lr :inp i` .zrah ici lr zerahd on `lahd z` diabd ,dlirpd onf

.zrahd on dze` oidiabn ,diabdl oivexyke .ux`a dlehp `lahd dzid zerahd

,zlylya `lah dze` zgz oipezp zegztnd ,zlylyd on zegztnd z` lhep

zegztnd xifgd ,lerpln xnb .uegan el oyi iel oae .dxfr ixry mipta odkd lrpe

.`lah eze` lr oyie ,ely zeqk eilr ozepe ,`lahd zgz onewnlùéà äðåäë éçøôå
õøàá åúåñëÐ "ux`a ezeqk yi`" .dcearl eribdy mixega Ð "dpedk igxt" Ð

`rx` gxe` e`l Ð inp zehne ,dnega dqipk mdl did `ly ,ux`a ely zeqk
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בִּשְׁלֹשָׁה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc - cinz(iying meil)

úåîå÷î äùìùá ¯ ïåùàø ÷øô
eid meie mei lkay ,cinz oaxw zaxwd xcqa zwqer cinz zkqn
oia cg`e xweaa cg` ,dlerl miyak ipy ycwnd ziaa miaixwn
ipA miUaM 'dl EaixwY xW` dX`d df' dxeza xn`py enk ,miaxrd¤¨¦¤£¤©§¦©§¨¦§¥
z`e xwAa dUrY cg` UaMd z` cinz dlr mFIl mipW mninz dpẄ¨§¦¦§©¦©Ÿ¨¨¦¤©¤¤¤¨©£¤©Ÿ¤§¥

'miAxrd oiA dUrY ipXd UaMd(c-b gk xacna)seqa ef zkqn zipype . ©¤¤©¥¦©£¤¥¨©§¨¦
xzid ly dkld e` ,dnkg xac ycgl d`a `ly iptn ,miycw xcq
,cinzd zaxwd xcq did ji` mixac xetiq `l` da oi`e .xeqi` e`

.epinia dxdna dpaiy ycwnd ziaa aixwdl cvik rcpy ick
oaxwd `edy cinzd oaxw zaxwda mipdkd zcear xcql dncwdk
zxiny oipr z` ef dpyna x`al `pzd micwn ,mei lka oey`xd
mipdkd zbdpde ,mzniwe dlila my mzaiky xcqe ,ycwna mipdkd

.cinzd zaxwd cr

äðùî
ìLaúBîB÷î äLeid,Lc÷nä úéáa íéøîBL íéðäkä:md el`e ¦§Ÿ¨§©Ÿ£¦§¦§¥©¦§¨

añðéèáà úéamexcae ,zxehwd z` da oinhtn eidy dkyl `id - ¥©§¦¨
dzid dxfrda .õBöépä úéadxcqk` zxeva dzidy dkyl `id - ¥©¦

ae .dzid dxfrd oetvae ,zg` gexn dgeztdã÷Bnä úéa`id mb - ¥©¥
.[xei` d`x] dreaw dxecn da dzide ,dxfrd oetva dkyl

dzid in lre ,elld zenewn zyly zxev z` dpynd zyxtn zrk
zx`an .my mipdkd zbdpd xcqe ,zenewnd el`a dxinyd zlhen

:dpyndúBiìò eéä õBöépä úéááe ñðéèáà úéáa,daeba zeiepa §¥©§¦¨§¥©¦¨£¦
e ,dxfrd ztvxl zeey eid `leíéáBøäeid micli -,íL íéøîBL ¨¦§¦¨

la`ã÷Bnä úéaiab lr iepa didå ,äték,cwend ziaìBãbä úéa ¥©¥¦¨§©¦©¨
,äéädideóweîa eizexiw aiaq ekeznïéãáBøzexey -ïáà ìL ¨¨¨¨¦¤¤¤

e ,xiwd on zehleadáà úéa éð÷æzcear jxevl my midey eidy ¦§¥¥¨
eid xgníL íéðLé.micaexd iab lräøæòä úBçzôîeeidíãéa §¥¦¨©§§¨£¨¨§¨¨

la` .my eidy a` zia ipwf lyäpeäë éçøtmilecb mipdk md ¦§¥§¨
iab lr mipyi eid `l ,dcear cearl miie`xe ,zexry izy e`iady

lk migipn `l` ,micaexdLéàz` mdnõøàa Bzñkeid odilre ¦¦§¨¨¤
.mipyi

mipyi eidy dryay :dpynd dtiqenéãâáa íéðLé eéä àìdpedk Ÿ¨§¥¦§¦§¥
mdy mdlyàlà ,Lã÷,mda miyeal xak eid m`ïéèLBt eéä Ÿ¤¤¨¨§¦

,mze`ïîöò úeñëa ïéqkúîe ,íäéLàø úçz ïúBà ïéçépîe- ©¦¦¨©©¨¥¤¦§©¦¦§©§¨
.mzian oi`ian eidy oileg icbaa

mipdkdn cg`l rxi` m`a mzbdpd xcq z` dpynd zx`an zrk
:ezpiy zrya d`nehïäî ãçàì éø÷ òøéàzrya ,mipdkdn - ¥©§¦§¤¨¥¤
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קעג oifge` mipya cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

äðùîúåîå÷î äùìùá,mipdk zcear cinzc dyrna iiexe`l irac meyn Ð

dlgzay ,xcqd lk xcqn `edy cr ,ozaiky mewne ozxiny dlgz hwp

jixv ycwnd ziac `xwn ol `wtp `xnbae .dpyna xceqn `ed xy`k ,'eke oilaeh

mewna zeipr oi`c ,mixney ikixv `lc `pin` ded ,`xwn ol `wtp `l i`c .xeniy

.mixg` epw Ð ycwnd ilk iapb i`e ,zexiyr

mewne .ibq xney cgac `pin` dedc ,cere

uevipd ziaae qpiha` ziaa `id ozxiny

:opiqxb ikd .cwend ziaaeñðéèáà úéáá
úåéìò åéä õåöéðä úéááå`id qpiha` zia Ð

`nw wxta opzck ,zxehwd inhtn zkyl

,qpiha` zia ziilrl edekiled :(a,gi) `neic

,dpitg zekld myl ecnll ,lecb odk iab

,ycwnay zeyw zecearn zg` `idy

lr oipne` eidy itle .(a,hn) `neia yxtnck

ol `wtqne .mny lr z`xwp ,zxhwd dyrn

.`id okid qpiha` zia ziilr mewna `neia

izy :(`,hi) `neic `nw wxta opixn`c

oixcdxt zkyl Ð lecb odkl eid zekyl

zg`e oetva zg` ,qpiha` zia zkyle

oetva oixcdxt zkyl i` `prci `le .mexca

zia zkyl e` ,mexca qpiha` zia zkyle

mye .mexca oixcdxt zkyle oetva qpiha`

dnl yxtn (a,g) `neiae .oyi lecb odk did

.ok `xwpõåöéðä úéá.ok `xwp dnl mrh ea izrny `l Ðúåéìò åéäzxinyl Ð

zxifbe ,"jezxyie jilr eelie" `xnba ol `wtpck ,deab mewn ,zeilr jixv mipdk

dil ixw jkle .mixryd lv` ,dhnl `l` dzid `l miel zxinye .`id aezkd

mipdkde .xryd lv` `l` ozxiny dzid `ly itl ,`xwna "mixrey" miell weqtd

meia oia ,xir ixney lke .xir ixney jxck ,deab mewn lr ,zeilra eze` oixney eid

,zenewn drax`e mixyra mixney drax`e mixyre .mipyi eid `l ,dlila oia

mipdka dyly ,dlile mei mixney eidy ycwnd zial jixvy `xnba ol `wtp

mipdk mileki ,dxfra ozvwn zeiepa zeilr oze` eid elit`e .miela cg`e mixyre

.(a,dt) migqta opixn`ck ,eycwzp `l zeilre oibbc ,mitiir eidyk my ayil

.cec zia iklnl `l` dxfra daiyi oi`c ,ayil leki mc` oi` dxfraeïéáåøäå
íù ïéøîåùmizegt oebk ,dcear zeyrl oiicr eribd `ly mipdk ixw "oiaex" Ð

."`iax `axe" :[opinbxzne] ,"xrpd lcbie" (a ` l`eny) enk ,dpy dxyr ylyn

.mixney edl opicar Ð (dzeyrl oileki oi`) dcear zeyrl eribd `l oiicry itle

oigipn ep` oi` ,cearl oilekie li`ed :cere .xenyl oivex opi` ,cearl oilekiy oze`y

.xenyl oze`äôéë ã÷åîä úéál`ppg epiax yxit "cwend zia" Ð`nw wxta

y`d oilhep eidy iptn ,mlerl myn dak y`d did `ly my lr :(a,eh) `neic

,heicdd on `iadl devny mipdk zxeza opixn`c ,gafnd jxevlepzpe" :xn`py

devn ,minyd on cxei y`dy it lr s` Ð "gafnd lr y` [mipdkd] oxd` ipa

zxecna xe`d z` oifig`ne :opz (`,k zay) "zayd ze`ivi"ae .heicdd on `iadl

:i"yx yxite .xiradl ez` `le ,md oifixf mipdkc ,dkiyg mr zay axr cwend zia

migafa opixn`c ,dxfrd ztvx iab lr mitgi mikled eidy ,mipdk my mngzdl

`ly Ð zxy ilka epivn dn ,zycwn dxfre ,miycwn zxy ilke li`ed :(`,ck)

uveg xac `di `l Ð dxfr s` ,`xwn ol `wtp mzd ,ilkl eci oia uveg xac `di

.dtvxd oial epiaäôéëmipa` ly dkyl iab lr cwend zia zkyl ,xnelk Ð

jixv ozxinyc ,dtik iab lr de`pa ,myl mixney mipdkdy liayae .dzid

zekyl rax`e ,did lecb ziae .`xwn ol `wtpck ,deab mewn iab lr dzeyrl

zial zegezt zekyl rax` :(`,cl) zecn zkqnae onwl xn`ck ,myl zegezt

ici lre .dxial zegeztd mixcgk ,xnelk Ð oilwxhl zegezt zeipehwk ,cwend

,xnelk Ð lega mizye ycwa mizy .cwend zial dny zekyldn oiler zelrn

xda lega mizye ,dxfrae ycwa zeiepa mdn mizy ,el zegeztd zekyld izy

eivge ycwa eivg iepa cwend ziae .ziad

oia oiwiqtn ,mipw Ð miUtUt iy`xe .lega

ebdpi `le mipdk exdfiy ick ,legl ycw

lry oeik :xn`z m`e .leg bdpn ycw mewna

ixd ok m` ,cwend zia iepa did deab mewn

:uixz !eycwzp `l zeilre oibbc ,leg `ed

`l jkitl ,dxfr rwxwl dey dzid dtikd

`ibeq `peeb i`dke .dtik zyecw dlha

ly dreny dze` lr (a,dk) migqta zxg`

`l zeilre oibb :mzd xn`c ,zeilre oibb

iaere zepelgd :iaizin ,opikxte .eycwzp

`nlya :opixn`e !miptlk Ð dnegd

epelgczeeyyk Ð zeyecwc zgkyn z

ikid dnegd iaer `l` ,dxfr rwxwl

dl zgkyn?:yexit Ð `xey xak :opivxzne

`ide ,dlecb dnegn miptl dphw dnegd

rwxwy .dxfr daeb rwxwl deye dkenp

eid dne .zelrna dlere jled dxfr

zeynyn?dzid `id Ð zinexc ziaxrn

dzid `id Ð zigxfn zinexc .mixweand mi`lhd mipzep myc ,oaxw dlh zkyl

gafn ipa` i`penyg zia efpb da Ð zipetv zigxfn .miptd mgl iyer zkyl

jxc cxei `nh .dliahd zial micxei da Ð ziaxrn zipetv .oei ikln mevwiyy

zecn zkqna `ipzck ,dxfr oetva dzid cwend ziae .leahl oiirnl dkyl dze`

.(a,cl)ïáà ìù ïéãáåø ó÷åî"lkiday iriax caex lr egipde `vi" enk "oicaex" Ð

lr oiler eid oicaexd ony ,oieyr jkle .dnegd on hlead xac `ede ,(a,bn `nei)

.zehn oirk dnegd zqipk jeza eidy odizehn iabíù íéðùé áà úéá éð÷æåÐ

,i`w "oicaex"` `le .dnegd zqipk jeza mipyi eid ,xgnl cearl mdl didy mze`

eid oicaexd el` lr `ly giken `xnbae ."mdiab lr" xninl dil ded ok m`c

eze` `l` ,`wec e`l swene .`zeehvi`l eda iwlq `wc `zeehvi` :xn`wc ,mipyi

jeza ody zehna zelrl ick oa` ly oicaex swen did lega iepay cwend zia

ycw oia oilican oiUtUt iy`xc .yecw mewna `le mipyi eid leg mewnac ,dnegd

.leg bdpn ycwa ebdpi `ly ick ,leglíãéá [äøæòä] úåçúôîåicia ,xnelk Ð

(a,cl) zecn zkqna yxtne .dxfrd zegztn lk zegpen eid myl ,mipdk mze`

ly `lahe .cwend zia zkyla ,dn` lr dn` ,my did mewn :ozgpd dzid okid

ribd .zerahd oze` ici lr oze` oidiabne ,dreaw dzid zrahe ,mewn eze`a yiy

oze` ici lr :inp i` .zrah ici lr zerahd on `lahd z` diabd ,dlirpd onf

.zrahd on dze` oidiabn ,diabdl oivexyke .ux`a dlehp `lahd dzid zerahd

,zlylya `lah dze` zgz oipezp zegztnd ,zlylyd on zegztnd z` lhep

zegztnd xifgd ,lerpln xnb .uegan el oyi iel oae .dxfr ixry mipta odkd lrpe

.`lah eze` lr oyie ,ely zeqk eilr ozepe ,`lahd zgz onewnlùéà äðåäë éçøôå
õøàá åúåñëÐ "ux`a ezeqk yi`" .dcearl eribdy mixega Ð "dpedk igxt" Ð

`rx` gxe` e`l Ð inp zehne ,dnega dqipk mdl did `ly ,ux`a ely zeqk

.`xnba yxtnck ,mzd ileirlùã÷ éãâáá íéðùé åéä àìå,`nrh yxtn `xnba Ð

.mdiy`x cbpk `l ,mdiy`x zgz oze` oiltwne oihyet `l`úåñëá íéñëúîå
ïîöò.leg icba Ðíäî ãçàì éø÷ òøéà.yxtn mdiyrn xcq Ð
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc - cinz(ycew zay meil)

ìMî ïéúçBtìL ãâðk ïéøaæb øNò äLíéøòL øNò äLziaa eidy £¦¦§Ÿ¨¨¨¦§¨¦§¤¤§Ÿ¨¨¨§¨¦
mixry dnk ef dpyn itl zrcl `apyk ,`xnbd zyxtn .ycwnd

,dxfra eidìcelld mixry xyr dylyn cxed -äMîçmixry ©£¦¨
úéaä øäc,ziad xd ly -äøæòc àéðîz eäì eLtmdl ex`ype - §©©©¦©§§©§¨©£¨¨

.dxfr ixry dpenyeåä àéðîz øîàc àpz àkéà àîìàgken - ©§¨¦¨©¨§¨©§©§¨¨
.dxfra eid mixry dpenyy xaeqd `pz yiy ,dfnàkéàåmb [yie-] §¦¨

øîàc àpzyäòáLzecn zkqna `pzd `ede ,dxfra eid mixry ©¨§¨©¦§¨
(c"n `"t).lirl `aedyåy xnel yi oky oeikàkéàmbøîàc àpz §¦¨©¨§¨©

wxy [xaeqd-]äMîçmixryeåäly `pzd `ede .dxfra [eid-] £¦¨¨
mixney eid miieldy xn`y ,zecn zkqna dpey`xd dpynd

.dxfr ixry dynga
`lye dcear zrya dpedk icban d`pdd oic z` zxxan `xnbd

mipdkdy :epzpyna epipy .dcear zryaéãâáa íéðLé eéä àìŸ¨§¥¦§¦§¥
.Lã÷wxy ,rnyn dpynd ixacn :`xnbd zwiicnäðéLicbaa Ÿ¤¥¨
dpedkàeäxacdàìc,mda giti `ny yegl yiy meyn ,xzed §Ÿ

.ycw icbal `ed i`pbeìáàaCeléäeide ,xeqi` oi` dpedkd icbaa £¨¦
íéëläîm`e .dcear mewna `ly s`e ,dcear zrya `ly s` mda §©§¦

,okdpéî úòîLy ,dfn cenll jl yi -úBðäéì eðzéð äpeäë éãâa ¨§©¦¨¦§¥§¨¦§¥¨
ïäa.dcear mewnae zrya `ly mb ,mdn zepdil xzen - ¨¤

:`xnbd dgecéøîày xnel yi mlerl ,daiyid ipa exn` -àeä ¨§¦
énð Celéä eléôàc ïécä[ok mb-]àì,xzedéðz÷c àäådne - ©¦©£¦¦©¦Ÿ§¨§¨¨¥

y dpynd dazky,íéðLé eéä àì`ed ,mikldn eid `ly dazk `le Ÿ¨§¥¦
àôéñ àðúéîì éòác íeMî,df oipr seqa aezkl `pzd dvxy - ¦§¨¥§¦§¨¥¨

àlà'eidïúBà ïéçépîe ïéìt÷îe ïéèLBt[ycwd icba z`-]úçz ¤¨§¦§©§¦©¦¦¨©©
'ïäéLàøzrya ycwd icba oica wqer df oicy oeike ,oeyil e`ayk ¨¥¤

df mrhn ,dpiydénð àLéø éðz÷y ,dligza mb `pzd azk -àì ¨¨¥¥¨©¦Ÿ
íéðLé eéäzrya `ly mda jldl mb xeq` ok`y s` ,ycwd icbaa ¨§¥¦

iptn `l` ,mda giti `ny meyn mrhd oi` la` .dcear mewne
.mdn zepdil dpedk icba epzip `le ,dcear mewne zry df oi`y

,jziigca zlred dn oiicre :`xnbd dywnàéL÷ à÷ dôeb àäå- §¨¨¨©§¨
ixdeixdy ,xzen jelidy gikedle ok zeywdl yi dnvr `tiqdn

,`tiqa aezk,ïäéLàø úçz ïúBà ïéçépîeok m`edpéî òîL- ©¦¦¨©©¨¥¤§©¦¨
y dfn gken,íäa úBðäéì eðzéð äpeäë éãâarecn ok `l m`y ¦§¥§¨¦§¥¨¨¤

:`xnbd zvxzn .ezpya mdilr ey`x gipdl xzenàîéàxen` - ¥¨
k wx `l` ,mdiy`x zgz ynn migipn eid `ly ,dpynd zpeekaãâð¤¤

[ci lr-].íäéLàø̈¥¤
ey`x cvae ,ey`x zgz ycwd icba z` gipdl xeq`y epyxity oeik

:oilitz iabl oic jkn dgiken `xnbd ,xzenòîL ,àtt áø øîà̈©©¨¨§©
dpéîdpedkd icba z` gipdl dpynd dxizdy dfn gikedl yi - ¦¨

oiprl mby ,dpiyd zrya mdiy`x cvaïééøL ãvä ïî ,ïéléôz- §¦¦¦©©¨§¨
,oyi `edy drya ey`x cva mgipdl xzenàîìc ïðéLééç àìå§Ÿ¨§¦©¦§¨

eäééìò ìéôðå øcðbéîletie ,ezpy jeza lblbzi `ny miyyeg oi`e - ¦©§©§¨¦£©§
.dfl miyyeg oi` dpedkd icbaay myk ,mdilr

dpedkd icba z` egipdy dpynd zpeek oi`y dgikene day `xnbd
.dpedkd icbaay mi`lkn d`pd oiprl dpce ,ynn mdiy`x zgz

:`xnbd dtiqenàøazñî énð éëäxazqn ok` jk -czpeek ¨¦©¦¦§©§¨§
dpedkd icba z` egipdy dpyndïäéLàø ãâðë.mzgz ynn `le §¤¤¨¥¤

itlúøîà éàcegipdy xn`z m`y -ïäéLàø úçz,ynnéäð- §¦¨§©©©¨¥¤§¦
itl ,dlirn meyn dpedkd icban epdp ji` dywi `ly mpn` s`d

xn`pyïäa úBðäéì eðzéðcla` ,dcear zrya `ly mbdéì ÷etéz §¦§¥¨¨¤¦¥
xeq`l yi ,df xeqi` `la mb `ld -`ly dpedkd icban zepdil

,dcear zryaàøeqéà íeMî[xeqi`-],íéàìëcicbaay hpa`dy ¦¦¨§¦§©¦
`ede ,ozyt `edy yyne xnv `edy zlkzn ieyr did dpedkd

.d`pda xeq`e fphry
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xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc - cinz(iyiy meil)

äaéñna,rwxwd jeza dxetgd dligna -úçz (Bì) úëìBää ©§¦¨©¤¤©©
äøéaä.ycwnd zia zgz -úBøðåmireawïé÷ìBcdlign jeza ©¦¨§¥§¦

ïàkîe ïàkîdide .jxcd z` el xi`dl ick ,zenewn dnka - ¦¨¦¨
dligna zkll jiynnäìéáhä úéáì òébî àeäL ãòueg didy ©¤©¦©§¥©§¦¨

.dxfrl
.dliahd zial jenq cer my eid mixac el` dpynd zyxtn

:dpynd dtiqeníL äúéä äøeãîezial jenq ,dlignd jeza §¨¨§¨¨
.dliah xg`l skiz mngzdl lkeiy ick ,dliahdåmy did cer §

,dliahd zial jenqãBák ìL àqkä úéa.eikxv my zeyrl ick ¥©¦¥¤¨
y ,`ed ceak ly `qkd zia `xwpy mrhdy dpynd zx`anäéä äæ¤¨¨

BãBákdrya mc` qpki `ly ick ,`qkd ziaa ebdpy ceakd bdpn - §
m` ,qpkdl `ade ,zlc el didy ,my `vnp xg`yBàöîzia z` §¨

`qkdòãBé ,ìeòð`edíãà íL LiLm`e .`viy cr ,qpkp epi`e ¨¥©¤¥¨¨¨
e`vnòeãéa ,çeút`ed,íãà íL ïéàL.yyg `ll `ed qpkpe ¨©§¨©¤¥¨¨¨

xg`l ,ixw d`xy in ly ezbdpd xcq z` yxtl dpynd zxfeg
:dliahd zial ribdyãøé,my `vnpd mind dewn jez l`,ìáèå ¨©§¨©

okn xg`leâtzñðå ,äìòeilry mind z` betql cbaa shrzde - ¨¨§¦§©¨
,exya z` abpleäøeãnä ãâðk ínçúðå.lirl zxkfend §¦§©¥§¤¤©§¨

e dlignd dze` jxc xfg okn xg`làácwend zialìöà Bì áLéå ¨§¨©¥¤
ci lr -eéäL ãò ,íéðäkä åéçàdíéøòLdxfrd lyíéçzôð ¤¨©Ÿ£¦©¤¨§¨¦¦§¨¦

did f`e ,meid xe`iyklBì CìBäå àöBé.ezial ¥§¥
jxevl ,ycwna mipdkd znkyd xcq z` dpynd zx`an dzr
dceard `id gafndn oycd znxdy ,oycd znexzl qiitd

:mei lka ziyrp dzidy dpey`xdéîeze`n mipdkdn cg` lk - ¦
df reaya caery a` zia,çaænä úà íBøúì äöBø àeäL`ed ¤¤¦§¤©¦§¥©

íékLî,mcwen mewlìáBèå,dewnaàlL ãòy mcew -àáé ©§¦§¥©¤Ÿ¨Ÿ
äðeînä.zeqiitd lr ©§¤

:dpynd zxxan .ribn dpenndy onfd `ed izn dpynd zx`anéëå§¦
.äðeînä àa äòL äæéàa:dpynd daiyníézòä ìk àì §¥¤¨¨¨©§¤Ÿ¨¨¦¦

[mipnfd-],úBåL`l`àeäL íéîòtdpennd -øábä úBøwî àa ¨§¨¦¤¨¦§©¤¤
.dlild ly oexg`d yilya `ede ,lebpxzd z`ixwn -Bì Ceîñ Bà¨

d`ixwd onfl -åéðôlî,d`ixwd mcew -åéøçàî Bàxg`l - ¦§¨¨¥©£¨
.d`ixwd

eäðeînädidàaezianïäéìò ÷ôãåzgpa yiwn -zia ixry lr ©§¤¨§¨©£¥¤
cwend,my mi`vnpd mipdkd ernyiy ick ,Bì eçút ïäåz` §¥¨§

e .mixrydìáhL éî ,ïäì øîà,gafnd znexzl envr oikdeàáé ¨©¨¤¦¤¨©¨Ÿ
,ycewa iepad cwend zia ivglñéôéåick dyrpd lxeba szzyie - §¨¦

,okn xg`le .gafnd znexza dkfi mipdkdn in rcileñéôäeyr - ¥¦
e ,cwend ziaa lxebd z`.Ba äëæ ,äëfL éî¦¤¨¨¨¨

àøîâ
epzpyna x`eand ycwnd zxiny oic xewn z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .zenewn dylya mipdkd ici lr dyrp `edyàðî§¨
éléî éðädylya xenyl mikixvy ,el` mixac ecnl okidn - ¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .mipdk ici lr ,ycwna zenewnøîà ,ééaà øîà̈©©©¥¨©
àø÷weqta xn`p -(gl b xacna)mziipg xcqe miield oipn xg`l §¨

,m`yneäçøæî ãòBî ìäà éðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå'§©Ÿ¦¦§¥©¦§¨¥§¨¦§¥Ÿ¤¥¦§¨¨
,'ìàøNé éða úøîLîì Lc÷nä úøîLî íéøîL åéðáe ïøäàå äLîŸ¤§©£Ÿ¨¨Ÿ§¦¦§¤¤©¦§¨§¦§¤¤§¥¦§¨¥
mby cenll yi o`kne ,okyna mixney eid eipae oxd`y x`ean ixd

.mipdk dyly ici lr ziyrp dxinyd ycwna
:iia` ly evexiz lr `xnbd dywnéøîà,daiyid ipa exn` -ïéà ¨§¦¦

,ok ok` -àîìòa øenéL,ycwnd zxiny ly oiprd xwir z` - ¦§¨§¨
(øenéL íiåìe íéðäk) éòác ïçkLàmikixvy ,weqta ep`vn - ©§§¨§¨¥Ÿ£¦§¦¦¦

.xenyleäéîay ,dzid dl`yd xwir la` -éðz÷ ïéúéðúî- ¦©§¦¦¨¨¥
y aezk epzpynayìLaúéáa íéøîBL íéðäkä úBîB÷î äL ¦§Ÿ¨§©Ÿ£¦§¦§¥

,(íB÷î ãçàå íéøNòa íiåìäå) Lc÷näoipn el`y df lre ©¦§¨§©§¦¦§¤§¦§¤¨¨
,zenewn dylya exnyi mcal mipdky mikixvyeléàåaàø÷- §¦§¨

,weqtaáéúk éããä éãäa íiåìe íéðäkixdy ,cgia md miaezk - Ÿ£¦§¦¦©£¥£¨¥§¦
.cgi mixney mlek eidy rnyne ,mipdk eipae oxd`e `ed iel dyn

:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -øîà÷ éëä`id jk - ¨§¦¨¦¨¨©
,xnel weqtd zpeekãòBî ìäà éðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå'§©Ÿ¦¦§¥©¦§¨¥§¨¦§¥Ÿ¤¥

,'äLî äçøæîgxfn cva okynd iptl xney did dyny ,xnelke ¦§¨¨Ÿ¤
,weqtd ly oey`xd ewlg edfeøãäåweqtd jynd okn xg`le - ©£©

,`ed,'Lc÷nä úøîLî éøîL åéðáe ïøäà'mipdkd lry `vnpe ©£Ÿ¨¨Ÿ§¥¦§¤¤©¦§¨
cxtpa xn`pmixney mipdkdy dfn cenll yie ,mixney eidy

y itl ,zenewn dylyaíB÷î ãça ïøäà,cg` mewna xny -eipy ©£Ÿ§©¨
úBîB÷î éðLa åéða.mitqep ¨¨¦§¥§

zxxan .df ote`a weqtd z` yexcl yi gxkday `xnbd zx`an
:`xnbdéànîdaiyn .df ote`a weqtd z` yxtl ep` micnl oipn - ¦©
:`xnbdî,mixac ipy exn`p weqtay jkáéúëcweqtd zligza - ¦¦§¦
xn`páéúëe ,'íéðçäå'xn`p weqtd ly eteqae -,'íéøîL'yi dfn §©Ÿ¦§¦Ÿ§¦

y cenllãeçì íéðçdidy dyn lr ok xn`p ,'mipeg' xn`pdy - Ÿ¦§
.cegla xneyãeçì íéøîLålr wx ok xn`p ,'mixney' xn`pde - §Ÿ§¦§

jkl xewn `vnpe .cxtpa mixney eidy mipdkd eipae oxd`
.mcal mipdkd mixney zenewn dylyay

:`xnbd dywnàîéà[å]oxd`n cenll yi mpn`y ,xn`p oiicre - §¥¨
`ny la` ,xenyl mipdk dyly mikixvy eipaeeälekzyly lk - §

mixney mipdkddéãeçì íB÷î ãçaoipne .cala cg` mewna - §©¨§¥
:`xnbd zvxzn .zenewn dylya xenyl md mikixvyà÷ìñ àìŸ¨§¨

Czòczxiny z` cenll yiy itl ,ok xnel jzrc lr dlri `l - ©§¨
e ,dynn eipae oxd`äLn äî`ede ,`ed cg` mc` ,dyny myk - ©Ÿ¤

xneydéãeçì íB÷î ãça,ecal cg` mewna -,åéðáe ïøäà óàlk §©¨§¥©©£Ÿ¨¨
mdn cg`déãeçì íB÷î ãça.envr ipta cg` mewna xney - §©¨§¥

weqtdn micnl oipn dl`yd lr sqep uexiz `xnbd d`ian
:`xnbd zvxzn .zenewn dylya mixney mipdkdy,øîà éMà áø©©¦¨©

ok cenll yiàø÷c déôéqîxn`py ,weqtd seqn -íéøîBL' ¦¥¥¦§¨§¦
úøîLîWCwOdúøîLîìyly o`k exkfed ixd ,'l`xUi ipA ¦§¤¤©¦§¨§¦§¤¤§¥¦§¨¥

.zenewn dylya xenyl mikixvy cenll yi dfne ,dxiny minrt
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc - cinz(ycew zay meil)

:`ziixad zniiqneøîà äòL dúBàa,minkgíéî íãà äzLé àì §¨¨¨¨§Ÿ¦§¤¨¨©¦
ïäî CôL ïk íà àlà ,Bãéîìúì ïzéå.dligz §¦¥§©§¦¤¨¦¥¨©¥¤

siqed :`xnbd dtiqenéMà áøeCkìéä ,øîàyiy epcnly oeikn - ©©¦¨©¦§¨
,okl ,zezyl cinlzl oziy mcew jetyl axléôLc àãéîìz éàäC ©©§¦¨§¨¦

déaø én÷,axd ipta eax el `iady qekn jteyd cinlzd -úéì ©¥©¥¥
àúeøé÷ôà íeMî déa.axl dtvege oeifa meyn yyg dfa oi` - ¥¦¤§¦¨

:da bedpl mdipal exed ztqep dbdpdéléî ìklk`n xac lk - ¨¦¥
,epnn wex jl `ae ,zlk`yèBìôéú àìeze`étàa[ipta-],Caø Ÿ¦§§©¥©¨

.eprlaz `l` ,dzin aiig eax ipta wxdy itløaueg -àøwî ©¦¨¨
[mirelc lk`n-]àñééãåzlk` m`y ,[zelyean zeyezk mihig-] §©§¨

meyn ,jax ipta elit` heltl dz` leki ,wex jl `ae mdn cg`

eîc øáà ìL äìéúôëãmiwifn mdy ,zgzex zxterl md minecy - §¦§¦¨¤£¨¨
.uegl epkilyz `l m` ,jteb z` mitxeye

lka ycwnd ziaa mipdkd zxiny xcq epzpyna x`azde xg`n
m` ze`xl miwcea eid cvik zyxtnd dpyn `xnbd d`ian ,dlil

:eyper did dne ,dxinyd zra mcxp mixneyd cg`íúä ïðz- §©¨¨
zecn zkqna dpyna epipy(a"n `"t),úéaä øä Léàdidy xyd - ¦©©©¦
,ziad xd ikxv lr dpennøfçî äéädlil lka ,ytgne wcea - ¨¨§©¥

,dlileøîLîe øîLî ìk ìò,miield mixneyd lyúB÷eáàåly ©¨¦§¨¦§¨©£
y`ãîBò BðéàL øîLî ìëå ,åéðôì úB÷ìBceiptlnBì øîBàå §§¨¨§¨¦§¨¤¥¥§¥

ziad xd yi`lúéaä øä Léà'¦©©©¦
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קעה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc - cinz(ycew zay meil)

:`ziixad zniiqneøîà äòL dúBàa,minkgíéî íãà äzLé àì §¨¨¨¨§Ÿ¦§¤¨¨©¦
ïäî CôL ïk íà àlà ,Bãéîìúì ïzéå.dligz §¦¥§©§¦¤¨¦¥¨©¥¤

siqed :`xnbd dtiqenéMà áøeCkìéä ,øîàyiy epcnly oeikn - ©©¦¨©¦§¨
,okl ,zezyl cinlzl oziy mcew jetyl axléôLc àãéîìz éàäC ©©§¦¨§¨¦

déaø én÷,axd ipta eax el `iady qekn jteyd cinlzd -úéì ©¥©¥¥
àúeøé÷ôà íeMî déa.axl dtvege oeifa meyn yyg dfa oi` - ¥¦¤§¦¨

:da bedpl mdipal exed ztqep dbdpdéléî ìklk`n xac lk - ¨¦¥
,epnn wex jl `ae ,zlk`yèBìôéú àìeze`étàa[ipta-],Caø Ÿ¦§§©¥©¨

.eprlaz `l` ,dzin aiig eax ipta wxdy itløaueg -àøwî ©¦¨¨
[mirelc lk`n-]àñééãåzlk` m`y ,[zelyean zeyezk mihig-] §©§¨

meyn ,jax ipta elit` heltl dz` leki ,wex jl `ae mdn cg`

eîc øáà ìL äìéúôëãmiwifn mdy ,zgzex zxterl md minecy - §¦§¦¨¤£¨¨
.uegl epkilyz `l m` ,jteb z` mitxeye

lka ycwnd ziaa mipdkd zxiny xcq epzpyna x`azde xg`n
m` ze`xl miwcea eid cvik zyxtnd dpyn `xnbd d`ian ,dlil

:eyper did dne ,dxinyd zra mcxp mixneyd cg`íúä ïðz- §©¨¨
zecn zkqna dpyna epipy(a"n `"t),úéaä øä Léàdidy xyd - ¦©©©¦
,ziad xd ikxv lr dpennøfçî äéädlil lka ,ytgne wcea - ¨¨§©¥

,dlileøîLîe øîLî ìk ìò,miield mixneyd lyúB÷eáàåly ©¨¦§¨¦§¨©£
y`ãîBò BðéàL øîLî ìëå ,åéðôì úB÷ìBceiptlnBì øîBàå §§¨¨§¨¦§¨¤¥¥§¥

ziad xd yi`lúéaä øä Léà'¦©©©¦
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oifge` mipy` cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

äáéñîázecn lka dkxal wicv xkf oerny xa awri iax ly epexzta izi`x Ð

.leblb ici lr ea oicxeie oilery oipa ly cenr `ed "daiqn"y gikenäøéáä úçúÐ

."dxiad iptl etxye `a" iab (`,a `nei) `nlra yiwl yixe opgei iax ibiltc ikid ik

,"izepikd xy` dxiad l`" xn`py ,"dxia" iexw elek ycwnd lk :xn`c o`n `ki`e

ziad xda yi mewn :xn`c o`n `ki`e

o`nlc .`kd ibilt inp ikd ,eny "dxia"e

dlignd did Ð ycwnd zia elek xn`c

gezt cg` dy`xe ,ycwnd zia zgz zkled

dy`xe ,leg mewn ly cwend zia zkyll

.dliahd mewn l` dxfrl ueg gezt cg`d

zgzy zelign :xn`c opgei iaxl elit`e

la` ,ycwl zegezta ilin ipd Ð ycw lkid

xd zyecw odilr oi` Ð ziad xdl zegezt

migqt) eteqa "oilev cvik"a gken oke .ziad

o`nle .ycwa zeiepay it lr s`e ,(`,et

Ð eny "dxia"e ziad xda yi mewn :xn`c

eyr jkle ,zkynp dlignd mewn eze` zgz

ixw lrae afe ,eycwzp `l zelignc ,dlign

.ziad xde dxfrl ueg ,zepgn izyl glzyn

ïàëîå ïàëî úå÷ìåã úåøðäåick ,dlignaÐ

.el xi`dlíù äúéä äøåãîådligna Ð

mngzn Ð lahy xg` ,dliahd zial jenq

.myãåáë ìù àñëä úéáåitl :eceak edfe Ð

ed`vni dny qpkpy mc`e ,gzt ea yiy

oiany itl ,eixeg`l xfeg did Ð xebq lerp

.mc` ea yiyïéàù òåãéá çåúô çúôä åàöî
íãà åá.eikxv zeyrl my qpkpe ÐãøéÐ

mngzpe btzqpe dlre ,lahe dliahd zial

dlibn zkqna opzc `de .dxecnd cbpk

epiid Ð meia `l` oilaeh `le oifn `l :(`,k)

n `nh enk ,dxitq oikixvy dliah iaiigaz

xtqe iriay mei ribiyke ,rxevn e` af e`

:`pin` jzrc `wlqc .leahi Ð ezvwn

dlild zlgzn Ð meid xg` dlile li`ed

cr Ð dliah oiprlc ol rnyn `w ,iriay ied

Ð "mini dray dl dxtqe" aizkc ,mei iedc

,dlila ozliah zcleie dcpe .zelil `le mini

lil jklid ,mi`nh od odly dray lk ixdy

.oilaeh od ipinyåéçà ìöà åì áùéå àá
íéðäëäyi ,`ed mei leah `dc ,eyny aixriy cr xedh epi` oiicrc ab lr s`c Ð

.meid xi`iy cr ,`ed dlile li`ed ,myn z`vle zkll edegixhd `l minkgc xnel

lr gikedl yi `kdne .opaxcn Ð diel dpgnl qpki l` mei leah :opixn`c `dc

ely ipiny lgy rxevn ,mzd opixn`c :eyexit ikdc ,(a,f) zenai ly dreny dze`

,qpkp xg` mei leah oi`y it lr s` :minkg exn` Ð meia ea ixw d`xe ,gqtd axr

:xn` opgei iax .zxk ea oi`y dyr dgcie ,zxk ea yiy dyr `ai ahen .qpkp Ð df

eycgyÐ 'ebe "dycgd xvga htyedi cenrie" xn`py ,ea oi` dyr elit` dxez xac

iax Ð "dxez xac" :eyexit ikde .diel dpgnl qpki l` mei leah :exn`e ,mixac da

`nw `pz xn`c `d .xn`w `nw `pzc `zlin yxtn `l` ,`z` ibelt`l `l opgei

yiy dyr `ai ahen :xn`w ikd Ð "zxk ea oi`y dyr dgcie zxk ea yiy dyr `ai"

hwp ,zxka ixii`c ab`e .exeqi`a zxk ea oi`y opaxcnc dyr dgcie ,gqt ,zxk ea

dxezd on `edy xeqi`a ixii` `nw `pz i`c ,"dxez xac" yxtn `wc epiide .zxk

el did ikd `l` .ixii` `da `dc ,"dxez xac" jl xnel opgei iaxl el did `l Ð

.`z` `nw `pzc `zlin iyextl i`ce `l` .ea oi` dyr elit` ,opgei iax xn` :xnel

ongp ax xn` :mzd opixn`c .`ed `pz e`l opgei iaxc (`,g) zeaezka gkenc :cere

!oipnd on Ð mila`e mipzg :iaizin .oipnd on mila` oi`e ,oipnd on Ð mipzg ,ax xn`

iax xn` wgvi iax xn` xnzi` .bilte ,`ed `pz Ð ax ,axc dilr zinxw oizipzn

!oipnd on Ð mila`e mipzg :iaizin .oipnd on mila` oi`e ,oipnd on Ð mipzg :opgei

uixzc ikid ik ,`ed `pz inp opgei iaxc `zi` m`e .dxeya Ð `idd `ipz ik :uxzne

`ed `pz opgei iax opgei iaxc `ail` uxzl el did ,bilte `ed `pz ax axc `ail`

divg eze` :xninl `ki`c ,o`kn gikedl oi` :inp i` .`ed `pz e`l i`ce `l` .bilte

zeilre oibbc (a,dt) migqta ol `niiwe ,ziad xd rwxwl dey dtikd dzid `l lega

.milyexi zyecwa ,milyexi ibb `py `le dxfr ibb `py `l ,eycwzp `lãò
øòùäùíéçúôð íé.dxfrd zezlc Ðåì êìåäå àöåé,dcear dyri `le li`edc Ð

myl dyri dn?opixn`c jdc `inec ,dcear ciare ixwi` `zeaiag ab` :inp i` !

oiqitn dna :(a,ck) `neic ipy wxta?icbaa zxn` i`c ,ycw icbaa :xne` zyy ax

.dcear ciare ixwin `zeaiag ab` Ð legåì êìåäå àöåédnc ,ezk`lnl ezial Ð

did zxehwd zrya d`egzyd zryay xne` inp onwle .ceari `le li`ed ,dyri

oipad eze` uevipd xry da ibilte) gxfnd xrya mi`nhd z` cinrn cnrnd y`x

Ð [oyiial] (yetl) ick :xne` cg ,(a,at) migqta i`xen` da ibilte .(oipad iepa did

iptny mirceie ,onwlck ,zeegzydl myl miqpkpy ,my jxc mrd lk zqipky

mi`nhd el`e ,my qpkil milcg md d`nehd

meyn :xn` cge .cer ze`nhl izlal exdfi

md mzk`ln iptny meciygi `ly Ð cyg

micinrne .dcear cearl my qpkil milcg

mirceie ,mc` ipa mze` e`xiy ick ,my mze`

:exn`i `le ,milcg md d`neh zngny

,mzial miay eid m`c .`ed dk`ln zngn

md mzk`ln lehia iptn :mlerd exn`i

.miayçáæîä úà íåøúì äöåø àåäù éîÐ

.minikyn eid mexzl mivexy mze` lk

cg` ik ,oinxez oi` mc` ipa dylye mipye

lxeb `ay in Ð lxeb oilihn `l` .mxez `ed

cvik yxtn oizipzn seqae .mxez `ed ,ecil

dvexy in" ipzw jklid .gafnd z` mxez

lk mivexy mipdk Ð "gafnd z` mexzl

z` oikn did ,gafnd z` mexzl cg`e cg`

lr dpennd `aiy mcew lahe ,envr

.eny did dn `neia yxtne ,zeqiitd

qpkp mc` oi`c (`,l) `nei zkqna opixn`e

yxtne ,leahiy cr ,xedh elit` ,dxfrl

.`nrh mzdäðåîî äòù åæéàá éëål`ey Ð

.jl yxtn ikp` :xnelk ,aiyn jk xg`eàì
úåø÷î àá àåäù íéîòô úååù íéúòä ìë

øáâäzevg xg`l ,dlild yilya ,lebpxz Ð

minrt ,eixg`ln oia eiptln oia ,el jenq e`

.xaca raw did `l ,jk xg` minrt ,mcew

.`ai `l Ð dlild rvn`a la`äðåîîäÐ

.qiitd lràálr oia ,mdilr wtce ezian Ð

cwend zia ixry lr oia ,ziad xd ixry

.el migzet mde ,ziad xdl geztdíäì øîà
oikde lahy in" :a` zia eze`ay mipdkl Ð

,"o`ka qiitie `ai Ð gafnd znexzl envr

militn oi`c .ycwa iepad cwend zia ivga

zia" opirac ,ycwd mewna dxfra `l` qiit

`nei zkqna yxtnck ,"ybxa jldp midl`

.ycewnd cwend zia ivga eqitde ,(`,dk)äëæù éî äëæzeqiit x`yc ab lr s`e Ð

mipdk mze`y iptn ,`nrh epiid mzd Ð (`,dk) `neia yxtnck ,zifbd zkyla eid

ied mzdl ,ezaxwn zifbd zkylc oeik ,zifbd zkyll miaexw eid ,dxfra eidy

ziaa inp `ki`e ,dxfrl ecxi `l oiicry ,cwend ziaa eedc oeik ,`kd la` .iqiitn

cenrl oekp oi`c ,qiitl xyt` i` dxfrae .mzd iqiitn eed Ð ycewn mewn cwend

ly ztpvn lhepe `a dpennd :[`,dk `nei] (l) onwl xn`ck ,ztpvn `la dxfra

i` ,aaeqn x`ileka iniiw iedc meyn :inp i` .ligzn qiit epnny mlek oirceie ,cg`

onf ribde ,oycd znexz xcq z` qiity xg`l onwle .zial mdixeg` eedc xyt`

eze`y :izyxit xy`k ,`nrhe ."zifbd zkyll mdl ecxie" :ipzw dhigy mei zcear

.qitdl xzei mdl aexw mewnàøîâéìéî éðä àðîopirac weqtd on olpn ,xnelk Ð

.mixney dylyúøîùî éøîåù åéðáå ïøäàå äùî ïëùîä éðôì íéðåçäå àø÷ øîà
ùã÷äÐ "eipae oxd`"Ðmewn cga edlek `ni`e :jixt seqale .mixney dyly ixd?

.dil uxzneäùìùá éðú÷ ïéúéðúî åäéîå éòáã ïçëùà àîìòá øåîéù ïéà éøîà
íéøîåù íéðäëä úåîå÷î`pn" opira op` edin ,`xw aizkck ,ira xeniyc `hiyt Ð

ixdy ,miel iptl mipdk eid zenewn dylyac oizipzna ipzwc `d` Ð "ilin ipd

.mipdk icda aiyg dync ,eed iccd icdac rnyn weqtdéðôì íéðåçäå éøîà
ùã÷ä úøîùî éøîåù åéðáå ïøäàå äùî äçøæî äîã÷ ïëùîä`xw i`ce ,xnelk Ð

dpin rny Ð weqtd y`xa "mipegd" aizkcn :jl rcze ,mipdk icda dyn aiyg `l

dyn did m`c .mixney eipae oxd`e ,dyn dncw okynd iptl mipegd :yixcn ikd

,"zxnyn ixney eipae oxd`e dyn dncw okynd iptl" aezkl el did Ð odnr

.eed iccd ik edlekcíå÷î ãçá åäìåë àîéàåzxifb ,mewn cga mipdk zxiny lk Ð

.zg` dxiny cgi mixney mipdk dyly `diy `ed mewndäùîë êúòã à÷ìñ àì
Ð dyn zxinyl dywed mipdk zxiny ixdy ,cenll leki dz` dynn ,xnelk Ð

lk Ð eipae oxd` jk ,mdnr xney did `l `edy Ð mewn cga dyn dn :jl xnel

.ecal ezxinya cg`àø÷ã äéôéñî øîà éùà áøopirac oiadl lwa dz` leki Ð

i`e ,zexiny daxd Ð "zxnynl zxnyn ixney" aizkc Ð mipdka zenewn dyly

.zg` dxiny `l` ied `l ok m` Ð edlek eed mewn cga
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`oifgeקעו mipya cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

úåéìòë éäéáâ äáâîmd mipdk zxinyc cenlzl dil `hiytc ,ira ikd meyn Ð

zeilr lk ,eed ynn zeilr :ira ikd meyn ,`xwn onwl iyextl opirack ,deaba

elit` Ð `kd la` ,ziadl dyrp `ed yinyz meyl Ð dizgz ziady cenlzay

ynn zeilr ira `w ikd meyn .deaba zeidl mikixv eid dhnlc yinyz `la

yinyzdy zeilr jxck ,dhnl yinyze

.ziaa dhnlàîìã åàmikixv eid `l Ð

xeara mipdk zxinyl `l` ,ziaa dhnl

mewn iab lr me`pa ikd meyn .daeba didz

la` ,micenr iab lr e` ,dxfray deab

.dhnl yinyz `dzy `l Ð yinyz zeilr

'åë øòù ïåôöáù òîù àú`id dpyn Ð

:`zi` ikd dpync `yixe ,zecn zkqna

,dxfrl migezty dxfra eid mixry dray

gxfna cg`e ,mexca dylye ,oetva dyly

Ð wlcd xry :mexcay .dxfrl dqipk jxc

ipye .gafnl mivr oi`ian xry eze` jxc lr

oi`ian xry eze` jxc Ð zexekad xry ,el

lr Ð mind xry ,el iyily .gafnl zexeka

lr dn` ,dwiwg oink dyrp xry eze` iab

oirn okezl okiynde ,zen` yly mexa dn`

zia df ,(`,`l) `neia yxetn oke ,mhir

iab lr did cgc dlrnl epxkfdy dliahd

daxdc ,ux`a did dliahd zia eze`e .xry

xry :gxfnay .mipdk jxevl eed dliah iza

Ð xry eze` dyry yi`d my .xepwip

.dxfrl miqpkp xry eze` jxce ,eny xepwip

zg`e epinin zg` ,el eid zekyl izye

,yialnd qgpt zkyl Ð zg` .el`nyn

my oipwzny ,oiziag iyer zkyl Ð zg`e

.dny zet`pe zagna zeqpkpd zegpn

iepa did oipa eze` Ð uevipd xry :oetvay

zia ly gzte ,eycwzp `l zeilre ,dxfra

ipzwcn .ziad xdl legl gezt did uevipd

did dxfra ,`nl` Ð "legl el did gzte"

.oipad zvwnäéä àøãñëà ïéîëeze` Ð

iac `xcqk`k ,zg` gexn dvext dhnl zia

oiccv lka :inp i` .zg` gexn dvexty ax

lkn zevexty zexcqk` mzqk ,dvext `id

.micenr iab lr iepa dlrn ly oipade ,cvïèîì íéåìå äìòîì íéøîåù íéðäëäù
zeidl dkixv mipdk zxiny jxevy itl Ð `xcqk` iab lr me`yr jkl ,xnelk Ð

ozxiny zeidl oikixv oi` Ð onwlck weqtd on ,ok enk mixneyy miel la` ,daeba

,dlrnl `dzy dkixv mipdk zxinyy xnel el jixvc ab`e .dhnl `l` dlrnl

dpi` miel zxinye .opiqxb "ohnl ...olrnl" .ohnl `l` olrnl ira `l mielc yxit

`dzy dkixv mipdk zxinyy it lr s`y jcnil `l` ,`xcqk` oipa lr zaqen

mewn lk ,xnelk Ð ohnl `l` olrnl ira `l miel ly ozxiny mewn lkn ,dlrnl

`wck ef jcnil `l` ,`xcqk`a dzid `l miel zxinyc jl rcze .dhnl ozxiny

zenewn dylya" ,`xxb ab` dl iziin cenlzd onwl mbe ,zecn zkqna aiyg

dxiny aiyg `le .edl aiyg `wc "mewn cg`e mixyra mielde 'ek mixney mipdkd

dyng lr Ð dyng :aiyg `wc .mipdkdn dhnl ef `xcqk`a mixney edi miely ef

ixry dyng lr Ð dyng ,miptan eizept rax` lr Ð drax` ,ziad xd ixry

el`e miptan el` i`n` yxtn onwle .uegan eizept rax` lr Ð drax` ,dxfr

ueg `ede ,mixweand zepaxw oipzip dkyl dze`a ,oaxwd zkyla Ð cg` .uegan

.zkextd z` zebxe` miyp eid my ,zkext zkyla Ð cg`e .dl did xrye ,dxfrl

ok m` ,`xcqk`a mixney mielc `zi` m`e .zxetkd zia ixeg` zkyla Ð cg`e

lre .xeniy era `l ediipin ixz onwl opixn`c gken onwl .ixze mixyr edl eed

.yxt` enewnïèîìî íéåìå ïìòîìî íéøîåù íéðäëã éìéî éðä àðî,xnelk Ð

.mipdkl enk daeba mzxiny oi`e ,ozxinya mieldyêåúøùéå êéìò ååìéå ïðáø åðúã
øáãî áåúëä êúãåáòáenk mixney ody dxiny epiidc Ð "jzceara" ,xnelk Ð

.jzenk daeba oixney opi`y ,ozxinya jl oilthy Ð "eelie" cnile aezkd `a .ok

êúãåáòá øîåà äúà.izyxit xy`k Ðíúãåáòá àìà åðéà åàeidy ,xnelk Ð

"jezxyie jilr eelie" i`ne ,szka mi`yepe mixney?jilr exagzie :xn`w ikd Ð

dz`y Ð "eelie" i`de ,eilk lke okynd szka mi`yep eidy miel ipa jezxyie

okynd mi`yep ediy Ð "jezxyi" mde ,gafn zcear epiidc ,dcear xwir dyer

.ozriqpaøîåà àåäùëÐ "ezcear lkle eilk lkl okynd z` exnye" iel ipaa Ð

.m`yn `id miel ly ozcearcéðà äî àä
áåúëä êúãåáòá êåúøùéå êéìò ååìéå íéé÷î

øáãîmilth miel ediy aezkd jcnile Ð

.ohnl Ð miele ,olrnl Ð mipdk ,jzxinya

.ixen itnúéáì äéì äåäã àåä øåîéù ãçå
úéáì åì åéä íéøòù éðù éäðéîøå ã÷åîä

ã÷åîägezt cg` ,dtik iab lr iepad Ð

eivga dxfrl gezt cg`e ziad xdl legl

`nl` Ð mixry ipy eedcne .ycwa iepad

ied xrye xry lklc ,mixney ipy eed

lr s`e .d`ivie dqipk ynyiy calae ,xney

zegezte ycwa zeiepad zekyl :opixn`c ab

li`ed ,cwend zia zkyl leg okez Ð legl

cg`e ycwa cg` ,mixry ipy dil dede

,egzt xg` jynp Ð ycwl iepad ,lega

gken oke .egzt xg` jynp Ð lega iepade

opixn`c ,zifbd zkyl iab (`,dk) `neia

rny ,opixn`e ,lega divge ycwa divgc

ycwl gezt cg` ,dl eid migzt ipy :dpin

gzt jzrc `wlq i`c .legl gezt cg`e

did owf" Ð gezt did ycwle ,dl did cg`

oi` :xn xn`de ,`ki` in "daxrna ayei

.[cala] cec zia iklnl `l` dxfra daiyi

xg` gzte ,gezt did legl jzrc `wlq i`e

zeiepad zekyl :xn xn`de Ð el did `l

opira op`e ,leg okez legl zegezte ycwa

midl` ziaa" xn`py ,ycewn mewna qiit

migzt ipy :dpin rny `l` !"ybxa jldp

.ycwl gezt cg`e legl gezt cg` ,dl eid

äãåäé éáø øîà:`id dpyn `iddc `neiq Ð

Ð dl did ohw ytyt ,dxfrl ea oiqpkpy efa

z` yelal miqpkp eay ,xry jeza ohw gzt

itl .oycd znexz mcew dlila dxfrd

onf cr dxfr ixry geztl mivex mpi`y

mylc ,oycd znexz lr eqitdy xg`l :oizipzna gken oke .mei `edy ,cinz zcear

eqpkp .dxfrl qpkpe ytytd z` gzte gztnd z` lhp ,oiqitn eid cwend ziaa

ixg`dcedi iaxc `ail` cinzc oizipzne .mely lkd 'ek miribn eidy cr 'ek e

.zecncéîéé÷ éããä éáâã ïåéë ééáà øîà.iccd` ikinqc :inp i` ,df cbpk df Ðéåã
àëäì éåã àëäì"axrnl iec iedc `ifg" enk ,d`ex Ð "iec" .ibq xney cga Ð

.(`,dl zay)àúååèöéàì äá é÷ìñã àúååèöéàã àúøæéâ åäéð éàî ïéãáåøÐ

epapy xg`lc :jzrc `wlq `we .zehn oirk dnega ody ,zehnl mci lr oilery

,mipa` iblt ine :jixt ikd meyne ,ze`eehvi` oink eyre mipa`d z` ewlg ,dnega

!"dpap rqn dnily oa` ezepada ziade" aizk `deïúééîå ïð÷úîã ééáà øîà
àø÷éòîmipa` iziine ,lfxa ici lr zepwezn eid dxfra mipa`d e`iaiy mcew Ð

zen` xyr ipa` miyer eid ikdc .(f ` mikln) `xwa aizkck ,zewc mipa`e zelecb

jxevl ,zehleay zen` izy oze` Ð zen` xyr ipa`e ,zen` dpeny ipa`e

e`ayn la` ,lfxaa ozeeydle okzegl xzen Ð dxfrl uege .zehlea od ze`eehvi`

ilk lke ofxbde zeawne" (e my) aizkc `de .lfxa mdilr sipdl xeq` Ð dxfrl

epiid .`l Ð dxfrl ueg la` ,dxfra epiid Ð "ezepada [ziaa] rnyp `l lfxa

odz` dpaz `l" :mzd ixn`c ,`zlikna gken ok .`xwirn iziine ipwznc :uxznwc

`d .miycw iycw ziaae lkida zifb dpea dz` la` ,zifb dpea dz` i` ea Ð "zifb

uega la` ,rnyp epi` ziaa Ð 'eke "lfxa ilk lke ofxbde zeawne" miiwn ip` dn

`xap gafnd :xne` xfrl` oa oerny iax Ð "dllgze dilr ztpd jaxg ik" .rnyp

.jix`nd lr xvwn `aiy oic epi` ,mxvwl `xap lfxade ,mc` ly eini jix`dl

úåèî éìééòì éàîàådnegd iab lr mipyi i`n` Ð?.zehn eliirpåäì éø÷ íúä
íéáåø."dpedk igxt" edl ixw `kde ,"my mixney miaexe" Ð
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çúôe" :ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî .ìBçì Bì äéäeåléå ¤©¨¨©§¨¨¥¦¥§¨©¨©§¦¨
éìòEEeúøLéå"¯EúãBáòaøîBà äzà .øaãî áeúkä ¨¤¦¨£©£¨§©¨§©¥©¨¥

àlà Bðéà Bà ,øaãî áeúkä EúãBáòaíúãBáòaàeäLk ? ©£¨§©¨§©¥¥¤¨©£¨¨§¤
" øîBàeåìðåéìò"Búãáò ìëìe åéìk ìëì eøîLå E¯ ¥§¦§¨¤§¨§§¨¥¨§¨£Ÿ̈
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     רש"י                                                                                                                              רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc - cinz(iyiy meil)

mixney mipdkd eidy mipey`xd zenewnd ipyy :epzpyna epipy
mdy ,mda,õBöépä úéáe ñðéèáà úéazxxan `xnbd .zeilr eid ¥©§¦¨¥©¦

:`xnbd zwtzqn .ynn zeilr eid md m`,eäì àéòaéàzia m`d ¦©§¨§
uevipd ziae qpiha`,eåä Lnî úBiìò,dxic iza mdizgz eidy £¦©¨£

.xg` jxevl eyniyyàîìc Bà`l` ,ynn zeilr eid `leåäc ¦§¨©£
úBiìòk daâî éäéábeid `l la` ,zeilr enk daeba zeiepa eidy - §¦¦¦§©©£¦

rwxw iab lr zeiepa eid `l` ,xg` yeniy jxevl miza mdizgz
.ddeab

:`xnbd daiynòîL àz.wtqd z` heytl di`x rnye `a -ïðúc ¨§©¦§©
zecn zkqna(d"n `"t)dyelyy ,dxfra eidy mixry dray oiprl

zxev z` dpynd dyxite ,uevipd ziaa mdn cg`e ,oetva eid mdn
dyelyd el`n oey`xd xryd ,my epipy jke .epipre enewn

ïBôvaL`ed,õBöépä øòLdf xrye,äéä àøãñëà ïéîkdidy ¤©¨©©©¦§¦©§©§¨¨¨
ely ziriax gexe ,ziad xd cvl dxfrl uegn zia oink epnn `vei

,[xei` d`x] dxcqk`k dvext dziddab ìò äéeða äéiìòåly ©£¦¨§¨©©¨
,dxcqk`díéðäkäLeidäìòîìî íéøîBL,[diilra-]íiåìäåeid ¤©Ÿ£¦§¦¦§©§¨§©§¦¦

mixneyBì äéä çúôe .ähîlîgezt didy ,dhnly zialìBçì- ¦§©¨¤©¨¨©
,dxcqk` oirk zia did dhnly exn`y ef dpynne .dxfrl uegl

.ynn zeilr eidy heytl yi ,dilr dzid eiab lre
mze`a mixney miielde mipdkdy oicd xewn z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .dhnl miielde dlrnl mipdkdye ,zenewndàðî§¨
éléî éðämixney miielde mipdkdy el` mixac epcnl okidn - ¨¥¦¥

daiyn .dhnl miielde dlrnl mipdkdye ,zenewnd mze`a
:`xnbdïðaø eðúcgxw zyxta dxeza xn`p ,`ziixaa(b-a gi xacna) §¨©¨¨

iel dHn Lig` z` mbe' ,odkd oxd` l` `ed jexa yecwd deeivy§©¤©¤©¥¥¦
KY` axwd Lia` haWéìò eåléåEeúøLéå Eiptl KY` LipaE dY`e ¥¤¨¦©§¥¦¨§¦¨¨¤¦¨§§©¨¨¤¦¨¦§¥

,xnelk .'ebe 'ld`d lM zxnWnE LYxnWn ExnWe .zcrd ldŸ̀¤¨¥ª§¨§¦§©§§¦§¤¤¨¨Ÿ¤
.ycwnd z` exnyie ,mipdkd eipae oxd` z` ezxyie eeli miield

y cenll yi dfneøaãî áeúkä EúãBáòamiield ly zexiydy - ©£¨§©¨§©¥
z` miiwn odkd oxd`y mewnd eze`a didi ,ycwnd zxinya

.'jilr eeli' weqta xn`p ixdy ,dxinyd zcear
:`ziixad zl`eyäzàe yxtnøîBàyEúãBáòa[mipdkd zcear-] ©¨¥©£¨§
,øaãî áeúkämewna mixney miielde mipdkdy cnel dz` dfne ©¨§©¥

,cg`Bðéà Bà,weqtd zpeek ef oi` ile`e -àlàexnyiy dpeekd ¥¤¨
íúãBáòa`le envr ipta mewna exnyi miieldy xnelk ,miield ly ©£¨¨

y itl ,z`f xnel oi` :`ziixad daiyn .mipdkd ly mnewnaàeäLk§¤
[weqtd-]øîBàokn xg`l(c my)éìò eåìðå'eøîLå EzxnWn z` ¥§¦§¨¤§¨§¤¦§¤¤

'crFn ld`ìëì)íúãBáòa éøä ,(BúãBáò ìëìe åéìkmiield ly Ÿ¤¥§¨¥¨§Ÿ£¨£¥©£¨¨
xakøeîàxn`p `l ixdy ,envr ipta mewna exnyiy ,df weqta ¨

,ok m`e .'jzxnyn exnye' eaíéi÷î éðà äî àäz` cinr` dna - ¨¨£¦§©¥
xn`py oey`xd weqtdéìò eåléå','EeúøLéå Ey ,i`ceEúãBáòa §¦¨¨¤¦¨§©£¨§

[mipdkd ly-],øaãî áeúkämipdkdy mewna xenyl miield lry ©¨§©¥
zxiny ,zenewnd mze`a s`y ,rnyn weqtd oeyln j` .mixney

,`ziixad zl`ey jkle .mdl milth miielde xwir mipdkdàä̈
ãöékd :`ziixad daiyn .df xac miiwzi cvik -íéðäkeidi ¥©Ÿ£¦

íiåìe ,äìòîìî íéøîBLexnyi.ähîlî §¦¦§©§¨§¦¦¦§©¨
.cwend ziaay xry lka xney ecinrd `l recn zxxan `xnbd

a `ed mixney mipdkd eidy iyilyd mewndy :epzpyna epipyúéa¥
,ã÷Bnäa iepa didy.äéä ìBãb úéáe äték ©¥¦¨©¦¨¨¨

:`xnbd dywnäåäc àeä øîBL ãçådid cg` xney wx ike -úéáa §©¥©£¨§¥
,ã÷Bnäziaa didy `ed cg` xneyy ,dpynd oeyln rnyn oky ©¥
.cwendéäðéîøezecn zkqna epipyy dnn ,jk lr zeywdl yie - §¦§¦
(f"n `"t),íéøòL éðLmilecb,ã÷Bnä úéáa eéäxryãçàdidçeút §¥§¨¦¨§¥©¥¤¨¨©

,ìéçì.bxeql dxfrd oia ziad xda didy zen` xyr iept mewn `ed ©¥
åxryãçàdid.äøæòì çeút,dpynd dtiqen,äãeäé éaø øîà §¤¨¨©¨£¨¨¨©©¦§¨
axryïéñðëpL äæeaLtLt ,äøæòìgzt -BaL ,Bì äéä ïè÷eid §¤¤¦§¨¦¨£¨¨¦§¨¨¨¨¨¤

ïéñðëðxwea lkaLBìáìz` [wecale ytgl-]äøæòämilkd lk m` ¦§¨¦¦§¨£¨¨
.[xei` d`x] mnewna migpen dcearl

,lecb did envr xrydy rnyn ,eciva ohw gzt mb el didy jkne
eid `l recn ,zeywdl yi ok m`e ,dxiny ea cinrdl ie`xe

.mixryd ipya xney micinrn
:`xnbd zvxznéîéé÷ eåä éããä éaâc ïåék ,ééaà øîàipyy oeik - ¨©©©¥¥¨§©¥£¨¥£¨§¦

did dxfrd cvly xrydy ,df cbpk df micner eid elld mixryd
exc cvazia oetva did ligd cvly xryde ,cwend zia ly m
,cwendøîBL ãça eäì ébñ,cg` mewna cenriy xneya mdl ic - ©¦§§©¥

,cenriy mewn lkaeàëäì éåãå àëäì éåcze`xl `ed leki - ¨¥§¨¨§¨¥§¨¨
.ipyd cvl ze`xle ,df cvl lkzqdle

jeza iepa didy a` zia ipwf ly dpiyd mewn z` zx`an `xnbd
e lecb zia did cwend ziay epzpyna epipy :cwend zia ilzkóweî¨

ïéãáBø[zexey-].ïáà ìL:`xnbd zl`eyïéãáBø,el`eäéð éàî ¨¦¤¤¤¨¦©¦
:`xnbd daiyn .md dn -àzáèöàc àúøæbmipa` ly zexey - ¦§§¨§¦§©§¨

,cwend zia jezl lzekd on mi`vei eidy ,zeraexne zexefb zeagx
àzáèöàì eäa é÷ìñc,xnelk .zepeilrd zexeyl mda milere - §¨§¦§§¦§©§¨

,zeagx zebxcn oirk lzekd daeb lkl zeiepa eid zexeyd
oke ,xzei zexv mipa` zxey mdilrne ,c`n zeagx zepezgzdy
zepeilrl zepezgzd lr miler eide ,dlrnl cr dxey iab lr dxey

.elld mipa`d iab lr mipyi eid mipdkde .xzei
ekzg jk xg`e ,cwend zia ilzek z` epa dligzy dxaq `xnbd
xzidd z` `xnbd zxxan jkle .ze`avhi` zxeva oicaexd z`

:`xnbd dywn .mipa`d z` jezglíéðáà éâìtéî eåä éîem`d - ¦£¦©§¦£¨¦
.mpevxk mzzqle mipa`d z` jezgl mileki eidáéúëäåixde - §¨§¦

dnly ici lr ycwnd oipa oiprl weqta xn`p(f e '` mikln)úéaäå'§©©¦
'åâå äîìL ïáà BúBðaäalfxa ilM lM ofxBde zFaTnE ,dpap rQn §¦¨¤¤§¥¨©¨¦§¨©¨§©©§¤¨§¦©§¤

mipa` mi`ian eid ziad oipaly x`eane ,'FzpAdA ziAA rnWp `lŸ¦§©©©¦§¦¨Ÿ
.ycwnd ziaa mze` mikzeg eid `le ,zenly

:`xnbd zvxzn,ééaà øîà,ycwna mipa`d z` mizzqn eid `l ¨©©©¥
`l`àúáøáø éðáàå àúøèeæ éðáà àøwéòî éúééîe éðwúîc- ¦§©§¦©§¦¥¦¨¨©§¥§¨¨§©§¥©§§¨¨

mi`iane mipwzn eid ,ycwnl mipa`d z` e`iady mcew dligzn
miraew eid jke ,oicaexd jxevl xzei zeagx mipa`e zephw mipa`

.xzei zephwd mdilrne dhnl zeagxdy ,lzeka mze`áéúëãk- §¦§¦
dnly dpay ziad oipa iabl xn`py enk(i f my)zFxwi mipa` cQinE' ,§ª¨£¨¦§¨

zFlcB mipa`,'úBnà äðBîL éðáàå úBnà øNò éðáàeidy ixd £¨¦§Ÿ©§¥¤¤©§©§¥§¤©
.xzei zephw mipa`e zelecb mipa` mi`ian

:epzpyna epipy .zehin iab lr mipyi eid `l recn zx`an `xnbd
íL íéðLé áà úéa éð÷æ:`xnbd dywn .micaexd iab lréànàå- ¦§¥¥¨§¥¦¨§©©

,micaexd lr epyi mipdkd ipwf recnéìéiòì[eqipkiy-]úBhî §©§¦¦
,`xnbd zvxzn .mdiab lr mipdkd epyie ,cwend zia zkylløîà̈©

àòøà çøBà åàì ,ééaàux` jxc df oi` -éìeiòì[qipkdl-]úBhî ©©¥¨©©§¨§©¥¦
.Lc÷nä úéáì§¥©¦§¨

e`xwpy yie dpedkd igxt e`xwpy yiy mrhd z` zx`an `xnbd
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קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc - cinz(iyiy meil)

mixney mipdkd eidy mipey`xd zenewnd ipyy :epzpyna epipy
mdy ,mda,õBöépä úéáe ñðéèáà úéazxxan `xnbd .zeilr eid ¥©§¦¨¥©¦

:`xnbd zwtzqn .ynn zeilr eid md m`,eäì àéòaéàzia m`d ¦©§¨§
uevipd ziae qpiha`,eåä Lnî úBiìò,dxic iza mdizgz eidy £¦©¨£

.xg` jxevl eyniyyàîìc Bà`l` ,ynn zeilr eid `leåäc ¦§¨©£
úBiìòk daâî éäéábeid `l la` ,zeilr enk daeba zeiepa eidy - §¦¦¦§©©£¦

rwxw iab lr zeiepa eid `l` ,xg` yeniy jxevl miza mdizgz
.ddeab

:`xnbd daiynòîL àz.wtqd z` heytl di`x rnye `a -ïðúc ¨§©¦§©
zecn zkqna(d"n `"t)dyelyy ,dxfra eidy mixry dray oiprl

zxev z` dpynd dyxite ,uevipd ziaa mdn cg`e ,oetva eid mdn
dyelyd el`n oey`xd xryd ,my epipy jke .epipre enewn

ïBôvaL`ed,õBöépä øòLdf xrye,äéä àøãñëà ïéîkdidy ¤©¨©©©¦§¦©§©§¨¨¨
ely ziriax gexe ,ziad xd cvl dxfrl uegn zia oink epnn `vei

,[xei` d`x] dxcqk`k dvext dziddab ìò äéeða äéiìòåly ©£¦¨§¨©©¨
,dxcqk`díéðäkäLeidäìòîìî íéøîBL,[diilra-]íiåìäåeid ¤©Ÿ£¦§¦¦§©§¨§©§¦¦

mixneyBì äéä çúôe .ähîlîgezt didy ,dhnly zialìBçì- ¦§©¨¤©¨¨©
,dxcqk` oirk zia did dhnly exn`y ef dpynne .dxfrl uegl

.ynn zeilr eidy heytl yi ,dilr dzid eiab lre
mze`a mixney miielde mipdkdy oicd xewn z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .dhnl miielde dlrnl mipdkdye ,zenewndàðî§¨
éléî éðämixney miielde mipdkdy el` mixac epcnl okidn - ¨¥¦¥

daiyn .dhnl miielde dlrnl mipdkdye ,zenewnd mze`a
:`xnbdïðaø eðúcgxw zyxta dxeza xn`p ,`ziixaa(b-a gi xacna) §¨©¨¨

iel dHn Lig` z` mbe' ,odkd oxd` l` `ed jexa yecwd deeivy§©¤©¤©¥¥¦
KY` axwd Lia` haWéìò eåléåEeúøLéå Eiptl KY` LipaE dY`e ¥¤¨¦©§¥¦¨§¦¨¨¤¦¨§§©¨¨¤¦¨¦§¥

,xnelk .'ebe 'ld`d lM zxnWnE LYxnWn ExnWe .zcrd ldŸ̀¤¨¥ª§¨§¦§©§§¦§¤¤¨¨Ÿ¤
.ycwnd z` exnyie ,mipdkd eipae oxd` z` ezxyie eeli miield

y cenll yi dfneøaãî áeúkä EúãBáòamiield ly zexiydy - ©£¨§©¨§©¥
z` miiwn odkd oxd`y mewnd eze`a didi ,ycwnd zxinya

.'jilr eeli' weqta xn`p ixdy ,dxinyd zcear
:`ziixad zl`eyäzàe yxtnøîBàyEúãBáòa[mipdkd zcear-] ©¨¥©£¨§
,øaãî áeúkämewna mixney miielde mipdkdy cnel dz` dfne ©¨§©¥

,cg`Bðéà Bà,weqtd zpeek ef oi` ile`e -àlàexnyiy dpeekd ¥¤¨
íúãBáòa`le envr ipta mewna exnyi miieldy xnelk ,miield ly ©£¨¨

y itl ,z`f xnel oi` :`ziixad daiyn .mipdkd ly mnewnaàeäLk§¤
[weqtd-]øîBàokn xg`l(c my)éìò eåìðå'eøîLå EzxnWn z` ¥§¦§¨¤§¨§¤¦§¤¤

'crFn ld`ìëì)íúãBáòa éøä ,(BúãBáò ìëìe åéìkmiield ly Ÿ¤¥§¨¥¨§Ÿ£¨£¥©£¨¨
xakøeîàxn`p `l ixdy ,envr ipta mewna exnyiy ,df weqta ¨

,ok m`e .'jzxnyn exnye' eaíéi÷î éðà äî àäz` cinr` dna - ¨¨£¦§©¥
xn`py oey`xd weqtdéìò eåléå','EeúøLéå Ey ,i`ceEúãBáòa §¦¨¨¤¦¨§©£¨§

[mipdkd ly-],øaãî áeúkämipdkdy mewna xenyl miield lry ©¨§©¥
zxiny ,zenewnd mze`a s`y ,rnyn weqtd oeyln j` .mixney

,`ziixad zl`ey jkle .mdl milth miielde xwir mipdkdàä̈
ãöékd :`ziixad daiyn .df xac miiwzi cvik -íéðäkeidi ¥©Ÿ£¦

íiåìe ,äìòîìî íéøîBLexnyi.ähîlî §¦¦§©§¨§¦¦¦§©¨
.cwend ziaay xry lka xney ecinrd `l recn zxxan `xnbd

a `ed mixney mipdkd eidy iyilyd mewndy :epzpyna epipyúéa¥
,ã÷Bnäa iepa didy.äéä ìBãb úéáe äték ©¥¦¨©¦¨¨¨

:`xnbd dywnäåäc àeä øîBL ãçådid cg` xney wx ike -úéáa §©¥©£¨§¥
,ã÷Bnäziaa didy `ed cg` xneyy ,dpynd oeyln rnyn oky ©¥
.cwendéäðéîøezecn zkqna epipyy dnn ,jk lr zeywdl yie - §¦§¦
(f"n `"t),íéøòL éðLmilecb,ã÷Bnä úéáa eéäxryãçàdidçeút §¥§¨¦¨§¥©¥¤¨¨©

,ìéçì.bxeql dxfrd oia ziad xda didy zen` xyr iept mewn `ed ©¥
åxryãçàdid.äøæòì çeút,dpynd dtiqen,äãeäé éaø øîà §¤¨¨©¨£¨¨¨©©¦§¨
axryïéñðëpL äæeaLtLt ,äøæòìgzt -BaL ,Bì äéä ïè÷eid §¤¤¦§¨¦¨£¨¨¦§¨¨¨¨¨¤

ïéñðëðxwea lkaLBìáìz` [wecale ytgl-]äøæòämilkd lk m` ¦§¨¦¦§¨£¨¨
.[xei` d`x] mnewna migpen dcearl

,lecb did envr xrydy rnyn ,eciva ohw gzt mb el didy jkne
eid `l recn ,zeywdl yi ok m`e ,dxiny ea cinrdl ie`xe

.mixryd ipya xney micinrn
:`xnbd zvxznéîéé÷ eåä éããä éaâc ïåék ,ééaà øîàipyy oeik - ¨©©©¥¥¨§©¥£¨¥£¨§¦

did dxfrd cvly xrydy ,df cbpk df micner eid elld mixryd
exc cvazia oetva did ligd cvly xryde ,cwend zia ly m
,cwendøîBL ãça eäì ébñ,cg` mewna cenriy xneya mdl ic - ©¦§§©¥

,cenriy mewn lkaeàëäì éåãå àëäì éåcze`xl `ed leki - ¨¥§¨¨§¨¥§¨¨
.ipyd cvl ze`xle ,df cvl lkzqdle

jeza iepa didy a` zia ipwf ly dpiyd mewn z` zx`an `xnbd
e lecb zia did cwend ziay epzpyna epipy :cwend zia ilzkóweî¨

ïéãáBø[zexey-].ïáà ìL:`xnbd zl`eyïéãáBø,el`eäéð éàî ¨¦¤¤¤¨¦©¦
:`xnbd daiyn .md dn -àzáèöàc àúøæbmipa` ly zexey - ¦§§¨§¦§©§¨

,cwend zia jezl lzekd on mi`vei eidy ,zeraexne zexefb zeagx
àzáèöàì eäa é÷ìñc,xnelk .zepeilrd zexeyl mda milere - §¨§¦§§¦§©§¨

,zeagx zebxcn oirk lzekd daeb lkl zeiepa eid zexeyd
oke ,xzei zexv mipa` zxey mdilrne ,c`n zeagx zepezgzdy
zepeilrl zepezgzd lr miler eide ,dlrnl cr dxey iab lr dxey

.elld mipa`d iab lr mipyi eid mipdkde .xzei
ekzg jk xg`e ,cwend zia ilzek z` epa dligzy dxaq `xnbd
xzidd z` `xnbd zxxan jkle .ze`avhi` zxeva oicaexd z`

:`xnbd dywn .mipa`d z` jezglíéðáà éâìtéî eåä éîem`d - ¦£¦©§¦£¨¦
.mpevxk mzzqle mipa`d z` jezgl mileki eidáéúëäåixde - §¨§¦

dnly ici lr ycwnd oipa oiprl weqta xn`p(f e '` mikln)úéaäå'§©©¦
'åâå äîìL ïáà BúBðaäalfxa ilM lM ofxBde zFaTnE ,dpap rQn §¦¨¤¤§¥¨©¨¦§¨©¨§©©§¤¨§¦©§¤

mipa` mi`ian eid ziad oipaly x`eane ,'FzpAdA ziAA rnWp `lŸ¦§©©©¦§¦¨Ÿ
.ycwnd ziaa mze` mikzeg eid `le ,zenly

:`xnbd zvxzn,ééaà øîà,ycwna mipa`d z` mizzqn eid `l ¨©©©¥
`l`àúáøáø éðáàå àúøèeæ éðáà àøwéòî éúééîe éðwúîc- ¦§©§¦©§¦¥¦¨¨©§¥§¨¨§©§¥©§§¨¨

mi`iane mipwzn eid ,ycwnl mipa`d z` e`iady mcew dligzn
miraew eid jke ,oicaexd jxevl xzei zeagx mipa`e zephw mipa`

.xzei zephwd mdilrne dhnl zeagxdy ,lzeka mze`áéúëãk- §¦§¦
dnly dpay ziad oipa iabl xn`py enk(i f my)zFxwi mipa` cQinE' ,§ª¨£¨¦§¨

zFlcB mipa`,'úBnà äðBîL éðáàå úBnà øNò éðáàeidy ixd £¨¦§Ÿ©§¥¤¤©§©§¥§¤©
.xzei zephw mipa`e zelecb mipa` mi`ian

:epzpyna epipy .zehin iab lr mipyi eid `l recn zx`an `xnbd
íL íéðLé áà úéa éð÷æ:`xnbd dywn .micaexd iab lréànàå- ¦§¥¥¨§¥¦¨§©©

,micaexd lr epyi mipdkd ipwf recnéìéiòì[eqipkiy-]úBhî §©§¦¦
,`xnbd zvxzn .mdiab lr mipdkd epyie ,cwend zia zkylløîà̈©

àòøà çøBà åàì ,ééaàux` jxc df oi` -éìeiòì[qipkdl-]úBhî ©©¥¨©©§¨§©¥¦
.Lc÷nä úéáì§¥©¦§¨
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xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc - cinz(ycew zay meil)

.äpeäë éçøt¦§¥§¨
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -ïéàmrh oaen ok` - ¨§¦¦
y itl ,weligd,íúäexnyy mipdkd lr xaecny ,dpynd zligza ¨¨

,dlilaäãBáò ãaòîì eèî àìcmilekiy libl eribd `l oiicry - §Ÿ¨§¤§©£¨
jkl ,ycwna cearleäì éø÷mya `pzd mdl `xw -íéáBø`edy ¨¥§¦

ok oi`y dn .miphw mixrp oeyl,àëä,dlila mipyi eidy exn`y ¨¨
mipdk lr xaecnäãBáò ãaòîì eäì eèîcmilekiy libl eribdy - §¨§§¤§©£¨

jkl ,xgn zcear jxevl ycwna mipyi eide ,ycwna cearléø÷̈¥
eäìmya `pzdéçøt.dpwf llkl eribd `ly mixega mdy ,dpedk §¦§¥

.ycwna mixney miield eidy zenewnd z` `xnbd zx`an dzr
:`xnbd d`ianíúä ïðzzecn zkqna dpyna epipy -(`"n `"t), §©¨¨

ìLa.Lc÷nä úéáa íéøîBL íéðäkä úBîB÷î äL:md el`eúéáa ¦§Ÿ¨§©Ÿ£¦§¦§¥©¦§¨§¥
íiåìäå .ã÷Bnä úéááe ,õBöépä úéááe ,ñðéèáàmixneyíéøNòa ©§¦¨§¥©¦§¥©¥§©§¦¦§¤§¦

.úBîB÷î ãçàå:md el`eäMîçmixney miieldnéøòL äMîç ìò §¤¨§£¦¨©£¦¨©£¥
,úéaä øäe ,mixry dyng eid ziad xdlyäòaøàeid miiel ©©©¦©§¨¨

mixneyåéúBpt òaøà ìòziad xd lyxday mixneyd el`e , ©©§©¦¨
mixney eid zepitay el` oiae mixryay el` oia ,ziadíéðôaî- ¦¦§¦

cer .ipevigd cva `le ziad xd jezaäMîçmixney eid miielìò £¦¨©
éøòL äMîçdäòaøàå ,äøæòmixney eid miielåéúBpt òaøà ìò £¦¨©£¥£¨¨§©§¨¨©©§©¦¨

oiae mixrya oia ,dxfra exnyy elld mixneyde ,dxfrd ly -
ecnr ,zepitaõeçaîiel cer .miptan `le dxfrd ly oevigd cva - ¦©

ãçàxney didìaïaøwä úkLzepaxw da eidy dkyl `id - ¤¨§¦§©©¨§¨
,cinzd jxevl menn mixweanåcerãçàxneyìaúëBøtä úkL §¤¨§¦§©©¨¤

,zkextd z` da mibxe` eidy dkyl `id -åxney cerãçàdid §¤¨
ny dkyla,úøBtkä úéa éøBçàmiiel cg`e mixyr el` ixd £¥¥©©¤

.[xei` d`x] ycwna mixneyd
:`xnbd zl`eyéléî éðä àðîmiieldy ,el` mixac epcnl okidn - §¨¨¥¦¥

.ycwna zenewn cg`e mixyra mixney eid
:`xnbd daiynàðz àúéðúîa dì éøîàå ,àøeqî äãeäé áø øîà̈©©§¨¦¨§¨§¦¨§©§¦¨¨¨

ly df oipny ,`ziixaa ok epipyy exn`y daiyid ipan yie -
dnn cnlp miiel cg`e mixyráéúëcmixney eidy miield oiprl ¦§¦

xn`p jke ,dxfrd zegex lka mpipn xcqn aezkde ,cec inia okyna
(gi-fi ek '` i"dc),äaâpì ,äòaøà íBiì äðBôvì ,äML íiåìä çøænì'©¦§¨©§¦¦¦¨©¨¨©©§¨¨©¤§¨

äòaøà áøònì øaøtì .íéðL íéðL íétñàìå ,äòaøà íBiì©©§¨¨§¨£ª¦§©¦§¨¦©©§¨©©£¨©§¨¨
,'øaøtì íéðL älñîìmiiel dyy eid gxfn cva ,eyexit edfe ©§¦¨§©¦©©§¨

cere ,oetv cva enk drax` mexc cvae ,drax` oetv cvae ,mixney
axrn cvae ,'miteq`'d mdy dxfrl etqeezdy zekyla eid drax`
mixney eid mipy cere ,miccvd x`yk exny drax` ,dyy exny
cg`e mixyra mixney eidy cenll yi dfne .dxfrd ueg cvl

.zenewn
:`xnbd dywnéøîàel` miweqtn micnl ji` ,daiyid ipa exn` - ¨§¦

ixde ,zenewn cg`e mixyra wx mixney eidyéðämixneyd oipn - ¨¥
,el` miweqta x`eandeåä äòaøàå íéøNòeid gxfna ixdy ,[md-] ¤§¦§©§¨¨¨

axrnae ,drax` miteq`a ,drax` mexca ,drax` oetva ,dyy
.drax`e mixyr ixd ,dyy

:`xnbd zvxzn,ééaà øîàoi` 'mipW mipW miREq`l' xn`py dn ¨©©©¥¨£¦§©¦§¨¦
`l` ,mixney drax` eidy dpeekdøîà÷ éëäzpeek `id jk - ¨¦¨¨©

,weqtdíéteñàìmdy etqeezdy zekyll -,íéðLzekyl izyy ¨£¦§©¦
eid mda ,etqeezp(éðL).cg` xney did dkyl lkay .mixney §¥

.mipy wx `l` ,zenewn drax` mpi` etqeezdy zekyldy `vnpe
,oipndn zenewn ipy ezgty s` :`xnbd dywnézkàmpi` oiicr - ©©¦

`l` ,zenewn cg`e mixyreåä éøúe ïéøNòmipye mixyr - ¤§¦§¥¨
:`xnbd zvxzn .md zenewnäåä ãç øaøôc Càéädxinyd - ©§©§¨©£¨

dne ,zg` dxiny wx `l` zexiny izy da eid `l xaxta dxen`d
,cg` mewna mixney ipy eidy dpeekd 'xAxRl mipW' xn`py§©¦©©§¨

déab áéúéå ìéæàc àeä àúåeöa ,àðéøçàåjld ipyd xneyde - §©£¦¨§©§¨§¨¦§¨¦©¥
xney didy mrhde .xagle zeevl didiy ick wx oey`xd lv` ayie
mixney eidy mixneyd lk x`yn xzei ,zeevl enr xg` jixv df

,mcaléàøáà éà÷c íeMîx`yn wegxe ,ueg cvl cner didy - ¦§¨¥©§©
.enr xg` jixv did jkl ,mixneyd

:`xnbd zl`ey .'xaxt' oeyl edn zyxtn `xnbdéàîyexit edn - ©
'øaøtì':`xnbd daiyn .weqta xen`d,àìéL áø øa äaø øîà ©©§¨¨©©¨©©¦¨

øîàc ïàîkmixne`y itk df ixd -øa étìk.dxfrd ueg itlk - §©§¨©§©¥©
,zenewn cg`e mixyr `l` exkfed `l weqtay ,df uexizl `vnp
,miteq`a mipy ,mexca drax` ,oetva drax` ,gxfna dyy ,mde

.axrna dynge
mixyr oipn weqtdn micnl cvik ayiil sqep uexiz d`ian `xnbd
drax`e mixyr epnp weqtay s` ,miield zxinyl zenewn cg`e

:zenewnàîéà úéòaàå,jk ayiil lkez dvxz m`e -íìBòì- §¦¨¥¥¨§¨
a zn`aäòaøàå íéøNòe ,mixney eid zenewnáéúëãkenke - ¤§¦§©§¨¨§¦§¦

.dyy axrnae ,drax` eid miteq`ay ,miweqtd zehytn rnyny
`l`eäéépéî àúìzdxiny eid ,el` zenewnn dyely -,íéðäëc §¨¨¦©§§Ÿ£¦

.mixney mipdkd eid zenewn dylyay epzpyna xn`py itkåwx §
ãçå ïéøNòdxiny zenewn eid weqtay zenewndn cg`e mixyr - ¤§¦§©

.íiåìc¦§¦¦
zenewndn dyelyay yxtl okzi ji` :df uexiz lr `xnbd dywn

,mipdk exny elldáéúëc àeä íiåì àëä àäåweqta o`k ixde - §¨¨¨§¦¦¦§¦
zrax`e mixyr lky ixd ,'ebe 'mIeld gxfOl' xn`py ,miiel xn`p©¦§¨©§¦¦

weqtd z` yxtl yi :`xnbd zvxzn .miieldn eid mixneydkixac §
äòaøàå íéøNòa ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦§¤§¦§©§¨¨
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קעט oifge` mipy` cenr fk sc ± oey`x wxtzereay

íúä éøîà,dcear zeyrl eribd `ly Ð "dcear carnl ehn `lc" ,dxiny iab Ð

ehnc ,`kd" .mixrp ,xnelk Ð "miaex edl ixw" ,dpy dxyr ylyn mizegt oebk

liayac .dcearl oiie`x ,cwend ziaa my mipyiy mze` lky Ð "dcear carinl

dxnyn lkc .mzcear meia dcearl xgnl mipnefn eidiy ick ,my mipyi md jk

ini zyy cbpk ,zea` iza dyyl zwlgzn

oiwlege cgia olek oicaer zayae ,reay

`ly ,mixega Ð "igxt mdl ixw" .cgia

.dpwf llkl oiicr eribdíúä ïðúzkqna Ð

.(`,cl) zecnúåîå÷î ãçàå íéøùòá íéåìäå
úéáä øä éøòù äùîç ìò äùîçdyng Ð

zkqna opzck ,ziad xdl el eidy mixry

.zecníéðôáî åéúåðô äòáøà ìò äòáøàÐ

dnegd dlky mewnl ,y"lbp` = zept

.dneg zlgzneíéøòù äùîç ìò äùîçÐ

eidy mixry drayn jixt onwle .el eidy

dl wiqne (my) zecn zkqna opzc ,dxfrl

.xityõåçáî äòáøà ìò äòáøàåÐ

."zept"` oia ,"mixry"` oia i`w ["uegan"]

.`py i`n yxtn onwleùîç äéä úéáä øä
äîà úåàî ùîç ìò äîà úåàîllkae Ð

d`n dxfrd oeayg did oeayg eze`

draye d`n jxe` lr dynge miylye

xd ded ikid yxtn zecn zkqnae .mipenye

:dn` ze`n yng lr dn` ze`n yng ziad

,gxfnd on Ð el ipy ,mexcd on Ð eaex

on Ð eherine ,oetvd on Ð el iyily

rvn`a dzid dxfrd :eyexit ikde .axrnd

lkn zrvenn dzid `ly `l` ,ziad xd

ipy" .dxfr ly enexca ziad xd aexc ,lke

hrnzn ziad xd ,xnelk Ð "gxfnd on el

ipye ,dxfr mexca did eaexc ,eiccv lkn

zegt iyily cere .gxfn lv` ea did zegt

oetvd on Ðixeg` ,axrnd on Ð zegt cere ,

.miycwd ycw ziaéìéî éðä àðîopirac Ð

cg`e mixyra mixney cg`e mixyr

.zenewnäùù íéåìä çøæîì àðú àúéðúîá
äòáøà íéåì äáâðì äòáøà íéåì äðåôöì

'åâåixaca ,cec inia ,aizk okyna `xw Ð

eidy mixneyd z` `xw ipn `we .minid

oipnl zigp `l `xwae ,okynd z` mixney

epcnll ,cg`e mixyr miel aiygcne .mipdk

mewn cga i`c .eid zenewn cg`e mixyray

ixza ?dyy gxfn cva i`n` Ð ixiin did

.mixney ied mewn cga ,`zeev meyne !ibq

jixv miel gxfnl :xn`w ikd i`ce `l`

.edlek oke ,zenewn (dleke) dyyéðä éøîà
øîà÷ éëä ééáà øîà ååä äòáøàå íéøùò

íéðù íéôåñàìåaiyg `wc `xw ,xnelk Ð

,epeyl z` ltk weqt seq liaya ,mipy mipy

:xn`w ikde .epeyl z` lteke xacnd mc`k

mipy Ð mipy okyna zetqezd zekylle

xaxtl" xne` `ed jk xg` ,zr lka eidi

."xaxtl mipy dlqnl drax` axrnl

mixyr" cenlzd dywdyk `xwirne

oeyl `l "mipy"c xeaq did ,"eed drax`e

`wec e`l i`cec :uxzne .`wec `l` ,ltk

dnle ,"drax`" aezkl el did ok m`c ,md

,oeyl ltk i`ce `l` ,"mipy mipy" aezki

.izyxity enkåéä íéðùå íéøùò éúëàå
àúååö íåùî êãéà àåä ãç øáøôìã êàéä

äéáâ áéúé ìéæàã àåäaxrnl" la` Ð

ixdy ,zeev ira `lc "drax` xaxtl

jixv cg` lk oi`e ,gex dze`a od drax`

la` .cv eze`a xney exiag ixdy ,zeevl

cg`d Ð `xw aiygwc mipy oze` ,`kd

.f"rla u"iley = "zeev" liayaøîàã ïàîë
.øá éôìëàîéà úéòáéàåaiygwc `xw Ð

."xaxtl mipy" mbe ,oeyl ltk `le ,aizk `wec Ð "mipy mipy"íéðäëã àúìúåÐ

mipdka epivn `lc ,mipdk iab iieaxl epivn `l dylyn xzeie .miel ly ,x`yde

."zxnynl zxnyn ixney" aizkc ,zexiny ylyn xzeiúåîå÷î äòáøàå íéøùòá]
['åë.yxetnd on mezq cenlie Ðïäî ãçà äæådil hiwp jkl ,olekn yxetn edf Ð

.dizlinaïðéãáòã úéáä øä àðù éàî
ïëåúî ïúøéîù.mixry` oia ,zept` oia Ð

õåçáî ïúøéîù ïðéãáòã äøæò àðù éàîåÐ

.dxfr zept` oia ,mixry` oiaäîú éàãÐ

."aizi ivn `l" ,cenrln siir did ,xnelk

õåçáî ïðéãáò 'åë øî øîàãeed i`c Ð

lk cenrl xyt` i`e ,iazi ivn `l ,okezn

.meidøåîéù éòá àì åäééðéî éøú ééáà øîà
dne .edl ixny dylya mipdk `dc ,miel Ð

,uevipd zia xrye ,cwend zia xry :edip

edl aiyg `w mixry drayd oeaygae

.(my) zecnc oizipznïéìëøîà äòáùîåÐ

.oixafbd lr s` oipenn ,xnelk ,lkd ixyéáø
ïéøáæâ øùò äùìùî ïéúçåô ïéà øîåà ïúð

íéøòù øùò äùìù ãâðëmd "oixafb" Ð

,'eke ixtqa `ki` inp oeyld edfe .mixreyd

eid dnl dl yxtn `w iyexte ,`id ozp iaxe

ziaa dedc mixry ipy mze`e .xyr dyly

eed iccd iabe li`ed ,cgk edl iayg ,cwend

,eed `ipnz xn`c o`n `ki` `nl` .iniiw

.mipdka `le ,aizk miela `wec `xw dicicle

ååä àéðîú øîàã ïàîì àëéà àîìàÐ

.edpip i`pz `zlzeàìã àåä äðéù`ny Ð

.ycw icbal `ed i`pbe ,oda gitiêåìéä ìáà
ïäá ïéëìäî.dcear zrya `ly elit` Ð

ïäá úåðäéì åðúéð äðåäë éãâá äðéî òîùÐ

zrya `ly elit` oda epdiy zpn lry

,`ed oic zia i`pze ,dlgzn meyicwd dcear

.(`,hq) `nei zkqna `id `zbelteïéãä àåä
åéä àì éðú÷ã àäå øåñà éîð êåìéä åìéôàã
ïéèùåô ìáà àôéñ éðúîì éòáã íåùî íéðùé

'åë.dpiy xeqi`a ixii` Ðéãâá äðéî òîù
ïäá úåðäéì åðúéð äðåäëzgz" ipzwcn Ð

."odiy`xïäéùàø ãâð àîéà àìàlv`] Ð

.[odiy`xïî ïéìôú äðéî òîù àôô áø øîà
ìôðå øãðâéî àîìéã ïðéùééç àìå ïééøù ãöä

åäééìò`xeqi` opixycn ,xnelk Ð

zepdil xeq`c ycw icba epiidc ,`ziixe`c

opixy ok it lr s`e ,dcear zrya `ly oda

,ey`x cbpk `ly eizey`xn zgz gipdl dil

ey`x cbpk e`eaie elblbzi `ly opixfb `le

.`ziixe`c `xeqi` icil `ae lren `vnpe

ogipdl xzen Ð "cvd on oiltz ,dpin rny"

opiyiig `le" .ey`x cbpk `ly zqkl xk oia

`xeqi` iede Ð "odilr litpe xcpbin `nlic

lr gpen ey`x `diy oeifal incc ,opaxc

`al lkeiy xac ixycn ,xnelk .oilitzd

ol zi`c oky lk ,`ziixe`c xeqi` icil

icil `l` `al leki oi`y xeqi` ixyinl

.opaxc xeqi`ãâðëã àøáúñî éîð éëä
ïäéùàøzgz :jzrc `wlq i`c ,aiygw Ð

ikd meyne ,"oda zepdil epzipc idp" Ð ynn

xeqi`e .ey`x zgz ody onfa oyil xzen

`edy onfa `l` ied `l oda giti `ny

xk oia od m` la` ,i`pb `ed f`c ,yeal

.giti `nyc `xeqi` `kil Ð zqkl÷åôéú
íéàìë éãâá íåùî øåñàã äéìinp ikde Ð

elit`c oicd `ed" uxizyk lirl uxzl leki

lkeiy `l` ,'ek "icii`e ,`l inp jelid

.onwl cenlzd dil igcck ezegcl
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àì" éðú÷c àäå ,àì éîð Celéä eléôàc ïécä àeä :éøîà̈§¦©¦©£¦¦©¦¨§¨§¨¨¥Ÿ

"íéðLé eéä¯ïéèLBt àlà" àôéñ àðúéîì éòác íeMî ¨§¥¦¦§¨¥§¦§¨¥¨¤¨§¦
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"ïäéLàø úçz¯úBðäéì eðzéð äpeäë éãâa :dpéî òîL ©©¨¥¤§©¦¨¦§¥§¨¦§¥¨

,dpéî òîL :àtt áø øîà ."íäéLàø ãâð" :àîéà !íää¤¥¨¤¤¨¥¤£©©©¨§©¦¨
ãvä ïî ïéléôz¯ãâðëc àøazñî éîð éëä .eäééìò ìéôðå øcðbéî àîìc ïðéLééç àìå ,ïééøL §¦¦¦©©¨§¨§¨¨§¦©¦§¨¦©§©§¨¥£©§¨¦©¦¦§©§¨¦§¤¤
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`oifgeקפ mipya cenr fk sc ± oey`x wxtzereay

èåéãä ïäë ìù åèðáà åäæ àì ìåãâ ïäë ìù åèðáà øîàã ïàîì àçéðäehpa` Ð

odk ly ehpa` edf `l ,mi`lk ly lkd ixacc ,dpyd zeni x`ya lecb odk ly

.xity ,mi`lkc ded `l Ð heicd lye ,mi`lkc ded Ð lecb odk ly eze`c .heicd

èåéãä ïäë ìù åèðáà åäæ øîàã ïàîì àìà,lecb odk ly enk mi`lkc did inp Ð

xninl `ki` i`n?íéàìë àîéú éëå
êîéî ìáà øåñàã àåä äàìòäå äùéáìá

éøù äéúåú.eiab lr oyile erivdl xzen Ð

åøùá ìò àîéð êøëéú àîù,mngzne Ð

cvn mi`lk ea bex`y cbae .`ed `yix wiqte

,epnn zepdil xeq` cg`d cvn elit` Ð ipy

Ð mdilr oyil xeq`e ,mi`lkc eed elekc

`l `kd `nzqne ,`ed mi`lkc `xneg

.`ed dcear jxevl `le li`ed ,exizdàìà
ïäéùàø ãâð äðéî òîùcbpk `ly oeike Ð

,mi`lkc `xneg `kil ,mipezp eid odiy`x

,xacl xkid yiy ,opixngn `l i`d ilekc

.`xeqi` icil ez` `leïúåàá àîéà úéòáéàå
íéàìë ïäá ïéàùinp ikd `niz `l Ð

mi`lk meyn oda zepdil epzp i`c `xazqn

xn`w mi`lk eda zilc jpdac ,`kil

`a" wxta `nei xcqae .odiy`x zgz oigipnc

."`ni` zirai`e" i`dl opiqxb `l (`,hq) "el

ïéù÷ äðåäë éãâá øîà éùà áøoi`e Ð

dyialc `inec d`lrd opira op`e ,oinngn

meyn ikd e`l i` jklid .d`pd eda zi`c

`kil mi`lk meyn oda zepdil epzip `lc

.yginlàèîð.x"hlt* =àãîâ.dyw =

ùøðã.mewn Ðàéøùepi`e ,`ed dywc Ð

axd yxit `neia "el `a" wxtae .mngn

.d`xp epi`e ,xg` yexit iwgvi dnly epiax

opiyiig `le ,oiixy Ð cvd on oiltz :yxitc

jiiy `l oda giti `nyc ,oda giti `ny

`wcn ,rcze .mda yeal `edy drya `l`

dil wetize ,eda zepdil epzipc idp jixt

idp zeywdl el did ,mi`lkc `xeqi` meyn

`ny meyn dil wetiz ,oda zepdil epzipc

md m` ied giti `ny xeqi`e li`ed ,giti

mixtqa aezk oi` `nei seqae .ey`x cbpk

,"ediilr litpe xcpbin `nlic opiyiig `le"

giti `ny xeqi` meyn axd eyxit jkl

`zrny `iz` ixen yexit itl `zyde .mda

opixy `wcn ,dpin rny :eyexit ikdc ,xity

`al lkeiy xac ,xnelk Ð `ziixe`c xeqi`

zi`c oky lk ,`ziixe`c `xeqi` icil

icil `l` `al leki epi`y xac ixyinl

,ey`x cbpk oiltz e`a m`c !opaxc `xeqi`

(my) `neiae .oeifa meyn `l` o`k oi`

cenlzd `iany zg` `ziixan migiken

.oda zepdil epzip dpedk icbac myl

ïðçåé éáøì äéì òééñî úëìåää äìéçîá
åùã÷úð àì úåìéçî ïðçåé éáø øîàãÐ

.my jxc z`vl zelign el epwiz ikd meyn

(`,et) "oilev cvik" wxta migqtaeeteqa

`l zelign opgei iax xn`c `dc giken

xd zgzy zeligna ilin ipd Ð eycwzp

md m` ,dxfr zgzy zelign la` .ziad

,dxfr zyecwa eycwzp Ð dxfrl oigezt

eycwzp `l Ð ziad xdl oigezt md m`e

afl xzene ,ziad xd zyecwa elit` ,melk

`kd eyr jklid .myl qpkil ixw lrale

zia xvgl ,ziad xdl dgezte ,dlign

ixw lral el z`vl ,ziad xda iepad cwend

dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,my jxc

.oizipzna ziyixtckglzyn ixw lraeÐ

,iccd ik diaxn edpirny ilin ixz ipd

.edpixn`úåðçî éúùì õåçxn`c ,(a,fq migqt) "mixac el`"a gken oke ,qxb Ð

ueg Ð rxevn ,zepgn izyl ueg glzyn afe .ixw lra zeaxl Ð "af lke" ,af :mzd

.'ek opgei iax xn`c ,opgei iaxl dil riiqn :mzd opixn`e .dylyläåä àøôñ áø
àñëä úéáá áéúédvexy mc` :ebdpn did df `l` ,zlc gzta dia ded `le Ð

Ð mc` my did m`e ,xgep did Ð my qpkil

`xtq axe .eixeg`l xfeg dfe ,ecbpk xgep did

ax el xn`e ,xgp `a` iax `l` ,ok dyr `l

jkl ,ecbpk xegpl el dide ,"xn leril" `xtq

.myn `viy xg`l `a` iax el aiydïàë ãò
øéòùã éìéî úøîâå øéòùì ú÷éìñ àìÐ

bdpzn dz`e myl zilr `l oiicr ,xnelk

miiqxt la` ,mzenk ,repv jpi`y mdiyrna

`nw wxta zekxaa opixn`ck ,md mirepv

miiqxtd z` ade` ip` mixac dylya (a,g)

.'eke `qkd ziaa mirepvyàìã àøîéîì
ìòéîì äéì éòáéà`a" xnel el did `le ÐŸ

.ecbpk xegpl el did `l` ,"ipec`ãåîò
øæåçäz` `dyne zeptl jixv mc`yk Ð

.ephaa mxifgne eiawpøæåçä ïåìéñmc` Ð

iab .envr z` `dyne min lihdl jixvd

."oeliq" xnel jiiy min zlhdïé÷úå êéùç
÷çøú àìã éëéä éë êùôð ïé÷ú íåã÷ êùôð
jixv jpi` elit`y jnvr cnl ,xnelk Ð

`le ,miwxt ipya zeptil jnvr wfg ,jiawpl

`l` ,miievn mc` ipay ,meia zeptil jxhvz

mcew mbe dlild zlgza meid z`ivia

lkeze ,ziaa oiievn mc` ipay ,dlild `vzy

z` cenlzy jezne .zial jenq zeptil

zeptil jxhvz `l ,el` miwxt ipya jnvr

`le ,mikxca oiievn mc` ipay drya meia

ze`qk izay .jzian wgxzdl jxhvz

,meia zeptil jxhvz m`e .zecya eid mdly

,jiawp `dyze ,wgxzdl jxhvzy minrt

zqze.okíå÷å éñë éìâå áåúdz`yke Ð

,jkxv dyrze ,ilb jk xg`e dlgz ay ,dptp

.je`xi `ly zeripv edfe ,cnern dlbz l`e

íå÷å éñë,dqk jnvr cenrzy mcew Ð

.jkxv ziyry xg`lóåèù éúùå óåèù
úéçàå`l` dzey mc` oi`c ab lr s`e Ð

,"izye sehy" xn`ck ,qekd z` shey ok m`

,zig`e sehy Ð dzyzy xg`l ikd elit`

rlea `vnpe ,dtihy `la izye ixwi` `nlc

:opiqxb ikde .ewexêåôù íéî äúåù äúàùëå
êãéîìúì ïú êë øçàå ïäî`d ,xnelk Ð

,oiia ilin ipd Ð dizy xg`l dtihy opirac

wexd xiarze epnn jetyl leki jpi`y

,mina la` .oilke` oeifa meyn ,dkitya

zeyrl aehe ,odn jety Ð oeifa o`k oi`y

.xzeiêãéîìúì ïú êë øçàåodn jety Ð

,`ed ecinlze li`ed :jzrc `wlq `w .dlgz

.ol rnyn `w ,dizrc `pip` `làì éãéî ìë
ìù äìéúôëã àø÷î øá êáø éî÷ èåìôú

éîã øáàwex `ae ,zlk`y xac icin lk Ð

oiaexir) opixn`c ,jax ipta wexz `l Ð jita

m` xa ,dzin aiig Ð eax ipta wxd :(`,hv

l` ,jita wex `a m`y Ð `qiice `xw zlk`

.`id dpkqc ,eixeg`l edxifgzìù äìéúôëã
éîã øáàly dliztk sebd z` oitxeyy Ð

.xa`íúä ïðú.zecn zkqna Ðøä ùéà
úéáämiyi` mkil`" (g ilyn) enk ,xU Ð

lk lr xfgn did dlile dlil lk ."`xw`

,ziad xd zegztn el eide ,xnyne xnyn

.eiptl zewlec zewea`eøîùî ìëådrya Ð

didyepi`y xnyn lk ,xnynd lv` `a

ecbpk cner
øîåàå
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Bèðáà eäæ àì ìBãb ïäk ìL Bèðáà øîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©©£©©§¥¤Ÿ¥¨Ÿ¤©§¥
èBéãä ïäk ìL Bèðáà øîàc ïàîì àlà ,èBéãä ïäk ìL¤Ÿ¥¤§¤¨§©©£©©§¥¤Ÿ¥¤§
:àîéz éëå ?øîéîì àkéà éàî ìBãb ïäk ìL Bèðáà eäæ¤©§¥¤Ÿ¥¨©¦¨§¥©§¦¥¨

äiìòa íéàìkäLéáìeìáà ,øeñàc àeäCîéîdéúBz ¦§©¦©£¦¨§¦¨§¨£¨¥©¥
¯éìò äìòé àì" :àéðúäå ,éîc øétL"E¯äzà ìáà ©¦¨¥§¨©§¨Ÿ©£¤¨¤£¨©¨

Bòévîézçz,ïk úBNòì øeñà :íéîëç eøîà ìáà ,E ©¦©§¤£¨¨§£¨¦¨©£¥
ànLCøkéz÷éñôîc àîéz éëå .BøNa ìò úçà àîéð ¤¨¦¨¥¦¨©©©§¨§¦¥¨§©§¦
éãéî¯øîà ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ,ïBòîL éaø øîàäå ¦¦§¨¨©©¦¦§¨©©¦§ª©¤¥¦¨©

:íéìLeøéaL àLéc÷ àìä÷ íeMî ìeàL ïa éñBé éaø©¦¥¤¨¦§¨¨©¦¨¤¦¨©¦
ïäézçz íéàìëå Bæ áb ìò Bæ úBòvî øNò eléôà¯øeñà £¦¤¤©¨©©§¦§©¦©§¥¤¨

úéòa éàå .ïäéLàø ãâð :dpéî òîL àlà !ïäéìò ïLéì¦Ÿ£¥¤¤¨§©¦¨¤¤¨¥¤§¦¨¥
éãâa :øîà éLà áø .íéàìk ïäa ïéàL ïúBàa :àîéà¥¨§¨¤¥¨¤¦§©¦©©¦¨©¦§¥
àä :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàc ,ïä ïéL÷ äpeäë§¨¨¦¥©£©©¨§¥§©§ª©¨

Løðc àcîb àèîð¯,äpeäë éãâa :òîL àz .àéøL ©§¨©§¨§¤¤¨§¨¨§©¦§¥§¨
äðéãîì ïäa àöBiä¯äãBáò úòLa ïéa ,Lc÷náe .øeñà ©¥¨¤¦§¦¨¨©¦§¨¥¦§©£¨

äãBáò úòLa àlL ïéáe¯äpeäë éãâaL éðtî ,øzeî ¥¤Ÿ¦§©£¨¨¦§¥¤¦§¥§¨
:àéðúäå ?àì äðéãnáe .dpéî òîL ,ïäa úBðäéì eðzéð¦§¥¨¨¤§©¦¨©§¦¨¨§¨©§¨

íéféøb øä íBé ,Ba ãçàå íéøNòa¯,ãtñéîì àìc §¤§¦§¤¨©§¦¦§¨§¦§©
"áBø÷" :"ìBãb ïäk Bì àa" ÷øt àîBéa àúéàãkåëå' ¦§¦¨§¨¤¤¨Ÿ¥¨¨

úéòa éàå .äpeäë éãâáì ïä ïééeàø àîéà úéòaéà" ãò©¦¨¥¥¨§¦¥§¦§¥§¨§¦¨¥
úBNòì úò" :àîéà."EúøBz eøôä 'äìéø÷ òøéà" ¥¨¥©£©¥¥¨¤¥©¤¦
] "ïäî ãçàaåëå,ïðçBé éaøì déì òéiñî .[' §¤¨¥¤§©©¥§©¦¨¨

.eLc÷úð àì úBìéçî :øîàãaéø÷ ìòçlzLî §¨©§¦Ÿ¦§©§©©¤¥¦§©¥©
ì õeç" .úBðçî éðLúBøpäå"ïàkîe ïàkî ïé÷ìBcåëáø .' ¦§¥©£§©¥§¦¦¨¦¨©

,déì øçð àaà éaø àúà ,àqkä úéáa áéúé äåä àøôñ̈§¨£¨§¥§¥©¦¥£¨©¦©¨§©¥
:àaà éaø déì øîà ,÷éôðc øúa !øî ìBòéì :déì øîà£©¥¥¨¨©§¨¥£©¥©¦©¨

z÷éìñ àì ïàk ãòøéòNì,éléî úøîbøéòNcéëä åàì ! ©¨¨§¦©§§¥¦¨§©§¦¥§¥¦¨¨¥
ìeòð Bàöî :ïðz¯àìc àøîéîì ,íãà íL LiL òeãéa §©§¨¨§¨©¤¥¨¨¨§¥§¨§¨

.àeä ïkeñî àîìc :øáñ àøôñ áøå !ìòéîì déì éòaéî¦¨¥¥§¥©§©¨§¨¨©¦§¨§¨
øæBçä ãenò :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðúãk¯ ¦§©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥©©¥

øæBçä ïBléñ ,ï÷Bøãä éãéì íãàä úà àéáî¯úà àéáî ¥¦¤¨¨¨¦¥¦§¨¦©¥¥¦¤
øîà ïëå ,déøa àéiçì áø déì øîà .ïB÷øé éãéì íãàä̈¨¨¦¥¥¨£©¥©§¦¨§¥§¥£©

éLç :déøa äaøì àðeä áø déìC,CLôð ïéwzíéã÷e ¥©¨§©¨§¥£¦©¥©§¨§¦
éñk ,élâå áez .÷çøz àìc éëéä ék ,CLôð ïéwzíe÷å. ©¥©§¨¦¥¦§¨¦§¨§©¥©¥§

[óBèL] ,éúLe óBèLúéçàåíéî äúBL äzàLëe ,¯ §§¦§§¨¥§¤©¨¤©¦
CBôLäzLé àì :àéðúãk .Eãéîìúì ïz Ck øçàå ïäî §¥¤§©©¨¥§©§¦§¦§©§¨Ÿ¦§¤

ïzéå íéî íãàBãéîìúì.ïäî CôL ïk íà àlàäNòîe ¨¨©¦§¦¥§©§¦¤¨¦¥¨©¥¤©£¤
ãçàaäúMLBúBàå ,Bãéîìúì ïúðå ,ïäî CôL àìå íéî §¤¨¤¨¨©¦§Ÿ¨©¥¤§¨©§©§¦§

ì äöø àìå ,äéä ñéðèñéà ãéîìzúBzL¯.àîöa úîe ©§¦¦§§¦¨¨§Ÿ¨¨¦§¥§¨¨
Bãéîìúì ïzéå íéî íãà äzLé àì :eøîà äòL dúBàa§¨¨¨¨§Ÿ¦§¤¨¨©¦§¦¥§©§¦

¯éàä ,Ckìéä :øîà éLà áø .ïäî CôL ïk íà àlà¤¨¦¥¨©¥¤©©¦£©¦§¨©
àãéîìzéôLcdéaø én÷ C¯.àúeøé÷ôà íeMî déa úéì ©§¦¨§¨¥©¥©¥¥¥¦©§¦¨

àì éléî ìkèBìôézCaø étàá¯øaàøwîàñééãå, ¨¦¥¨¦§§©¥©¨©¦¨¨§©§¨
äìéúôëcäéä úéaä øä Léà :íúä ïðz .eîc øáà ìL §¦§¦¨¤£¨¨§©¨¨¦©©©¦¨¨

øîLî ìk ìò øfçîøîLîe,åéðôì úB÷ìBc úB÷eáàå , §©¥©¨¦§¨¦§¨©£§§¨¨
øîBàå ,ãîBò BðéàL øîLî ìëå:úéaä øä Léà Bì §¨¦§¨¤¥¥§¥¦©©©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc - cinz(ycew zay meil)

:dgkedd z` `xnbd dkiynnøîàc ïàîì àçéðäoaen xacd - ¨¦¨§©§¨©
y xaeqd oerny iax oa xfrl` iax zrclìBãb ïäk ìL Bèðáà©§¥¤Ÿ¥¨

,mi`lk ly didy dpyd lkay,èBéãä ïäk ìL Bèðáà eäæ àìŸ¤©§¥¤Ÿ¥¤§
oi` jk meyny ,ozytn `l` ieyr did `l heicd odk ly ehpa`e
.mi`lk meyn my`x zgz dpedkd icba z` gipdl mipdkl xeq`l

øîàc ïàîì àlày xaeqd iax zrcl la` -èBéãä ïäk ìL Bèðáà ¤¨§©§¨©©§¥¤Ÿ¥¤§
ìBãb ïäk ìL Bèðáà eäæly dpedk icbaay `vnpe ,dpyd lkay ¤©§¥¤Ÿ¥¨
,mi`lk cba yi odk lkøîéîì àkéà éàîxzeny xn`p ji` - ©¦¨§¥©

zpeeky xnel epigxk lre .y`xd zgz dpedkd icba z` gipdl
.'odiy`x zgz' `le 'odiy`x cbpk' `id dpynd

àîéz éëåy ,xn`z m`e -,íéàìkwxäiìòaeteb lråa okäLéáì §¦¥¨¦§©¦©£¦¨§§¦¨
,øeñàc àeä.dxeza xn`py enkedézez Cîéî ìáàz` rivdl - §¨£¨¥¨¥

,mab lr akyle eizgz mi`lkdéîc øétLjkle .xacd xzen - ©¦¨¥
mdilr akyle ynn eizgz dpedkd icba z` gipdl epzpyn dxizd
.eteb lr mze` dlrn `le myael epi`e xg`n ,mi`lk mda yiy s`
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ìáàmewn lkn,íéîëç eøîàyïk úBNòì øeñà,eizgz rivdl - £¨¨§£¨¦¨©£¥

yegl yiy iptnàîéð Cøkéz ànL[heg-]úçàmi`lkd cbanìò ¤¨¦¨¥¦¨©©©
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קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc - cinz(ycew zay meil)
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àîéz éëåy ,xn`z m`e -,íéàìkwxäiìòaeteb lråa okäLéáì §¦¥¨¦§©¦©£¦¨§§¦¨
,øeñàc àeä.dxeza xn`py enkedézez Cîéî ìáàz` rivdl - §¨£¨¥¨¥

,mab lr akyle eizgz mi`lkdéîc øétLjkle .xacd xzen - ©¦¨¥
mdilr akyle ynn eizgz dpedkd icba z` gipdl epzpyn dxizd
.eteb lr mze` dlrn `le myael epi`e xg`n ,mi`lk mda yiy s`

:ef `xaq lr `xnbd dywnàéðúäåxn`p ,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨
dxeza(hi hi `xwie)fphrW mi`lM cbaE'éìò äìòé àì,'E,dfn rnyn ¤¤¦§©¦©©§¥Ÿ©£¤¨¤

ézçz Bòévî äzà ìáàE.d`lrd llka epi`y oeik ,xeqi` dfa oi`e £¨©¨©¦©§¤
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df ixd ,ephaa mxifgne envr ddyne ,z`vl xwrpe milecbl eiawpl

éãéì íãàä úà àéáîenyy ileg,ï÷Bøãäe .zgtpzn ephayïBléñ ¥¦¤¨¨¨¦¥©§¨¦
øæBçäenvr ddyne ,oizydl ligzde milbx in lihdl jxvpd - ©¥

df ixd ,ephaa mxifgneéãéì íãàä úà àéáîenyy ileg,ïB÷øé ¥¦¤¨¨¨¦¥¥¨
.wxik wexi dyrp eipt d`xny

ie`xy ux` jxce zeripv ipipra zetqep zebdpd d`iand `xnbd
:mda bdpzdl mc`l,déøa àéiçì áø déì øîàåenkdéì øîà ïë ¨©¥©§¦¨§¥§¥¨©¥
,déøa äaøì àðeä áøéMçCLôð ïéwz ,C,uega jiygiy cr oznd - ©¨§©¨§¥©¥©¥©§¨

,jka jxev yibxn jpi` m` s` ,`qkd ziaa f` zeptidl jnvr wfge
å,okCLôð ïéwz ,íéc÷ie`xe .zeptidl jnvr wfge xweaa mcwd - §©¥©¥©§¨

,ok bedpl jl÷çøz àìc éëéä ék,wgxzdl jxhvz `ly ick - ¦¥¦§Ÿ§©©
,mikxca miievn mc` ipa oi` el` zeryay .dpkq icil `al lkeze

jenq ok zeyrl lkezemiievn mc` ipa ,meid x`ya la` ,jzial
.zeripv meyn daxd wgxzdl jl didie mikxca

,jikxv zeyrl dptp dz`yk :da bedpl mdipal exed ztqep dbdpd
élâå áezoke .jcban jnvr dlb okn xg`l wxe ,dligz ay - §©¥

,jikxv zeyrl xneb dz`ykíe÷å éqkwxe ,dligz jnvr dqk - ©¥§
`ly dlebn exya `di `ly ,zeripv meyn edfe .cenrz okn xg`l

.jxevl
zezyl ick qek gwel dz`yk :da bedpl mdipal exed ztqep dbdpd

,epnnóBèL,dligz eze`åokn xg`l wxéúLitl ,epnn dzyz - §§§¥
,ewex rlea z`vnpe ,okn xg`l ethy `le epnn dzy xg`y okziy

xefg ,jziizy xnb xg`le .`ed qe`n xaceeóBèL,qekd z`åwx §§
okn xg`lúéçàzezyl xg` `ai m`y ick .enewna eze` gpd - ©¥

.qe`in icil `aie ,jwexn rlai `ly ,sehyi `le ,jixg`
:da bedpl mdipal exed ztqep dbdpd,íéî äúBL äzàLëex`ype §¤©¨¤©¦
,xg`l epzil dz` dvexe ,qeka minïäî CBôLmewn lr mindn - §¥¤

,wexd z` myn xiardl ick jziizyåwxEãéîìúì ïz Ck øçà §©©¨¥§©§¦§
:dfl di`x `xnbd d`ian .epnn zezyl,àéðúãkíãà äzLé àì ¦§©§¨Ÿ¦§¤¨¨

íéî,qeknBãéîìúì ïzéå,x`ypy dn z` zezylïk íà àlà ©¦§¦¥§©§¦¤¨¦¥
ïäî CôL:`ziixad dtiqen .eziizy mewn lr dligzäNòîe ¨©¥¤©£¤

ïäî CôL àìå íéî äúML ãçàa,eziizy mewn lrBãéîìúì ïúðå §¤¨¤¨¨©¦§Ÿ¨©¥¤§¨©§©§¦
.x`ypd z` zezyläöø àìå ,äéä ñéðèñéà ãéîìz BúBàå§©§¦¦§§¦¨¨§Ÿ¨¨

ì,úBzL,eax dzyy mewnd lr jetyl yiiazn dide.àîva úîe ¦§¥©¨¨
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ÁÎÈ¯ˆ ÔÈÈ ‡e‰L ¯e·Òk ÌÈÓ ‡ÏÓ ÒBk ÏÚ LcÈ˜ Ì‡ Ï·‡ÔÈ‡L ÔÈ�Úa ‡e‰ Ì‡ Û‡ ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ïe ¯BÊÁÏ C £¨¦¦¥©¨¥©¦§¨¤©¦¨¦©£§©¥©©©¦©¦§¦§©¤¥
È¯ˆÏ BzÚ„a ‰È‰L ÔB‚k ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba C¯·Ïe ¯BÊÁÏ CÔÓÈqa ¯‡a˙pL BÓÎe LecÈw‰ ¯Á‡ ÔÈÈ „BÚ ˙BzL ¨¦©£§¨¥¥§¦©¨¤§¤¨¨§©§¦§©¦©©©¦§¤¦§¨¥§¦¨

Ë"¯176[hrÈ¯ˆ ÌÈn‰ ÏÚ B¯Ó‡ ‰ÊÂ ÔÈi‰ ÏÚ LecÈw‰ ¯ÓBÏ ÌÈÓÎÁ e�˜zL ÔÂÈÎc.Lc˜Ïe ¯BÊÁÏ C §¥¨¤¦§£¨¦©©¦©©©¦§¤¨§©©©¦¨¦©£§©¥
ÔÎeÓ BÏˆ‡ ÏÒÙq‰ ÏÚ B‡ ÔÁÏM‰ ÏÚ „Á‡ ÈÏÎa ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ÂÈ�ÙÏ ‰È‰ ÌÈn‰ ÏÚ LcÈwL ‰ÚLa Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓe¦¨¨¦§¨¨¤¦¥©©©¦¨¨§¨¨§¦¦©¦¦§¦¤¨©©ª§¨©©©§¨¤§¨

Ï˙BzL[tÈ¯ˆ B�È‡ ÈÊ‡È¯‰L ÂÈ�ÙlL ÔÎen‰ ÔÓ „iÓ ‰zLÈ ‡l‡ Lc˜Ïe ¯BÊÁÏ ‡ÏÂ ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba ˙Î¯·Ï ‡Ï C ¦§£©¥¨¦Ÿ§¦§©¥§¦©¨¤§Ÿ©£§©¥¤¨¦§¤¦¨¦©¨¤§¨¨¤£¥
È¯ˆ LecÈ˜ ÏL ÒBkL Û‡L ‡e‰‰ ÔÈi‰ ÏÚ LcÈ˜ elÈ‡k ‰Ê:„·ÚÈca ·kÚÓ ‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓ B„Èa e�ÊÁ‡ÈL C ¤§¦¦¥©©©¦©¤©¤¤¦¨¦¤Ÿ£¤§¨¦¨¨¥¤§©¥§¦£©

כח סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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6

`zax `zkld

è"ø ïîéñá [èòאין הברכה בשעת לפניו היה היין אם -

בלבד, הקידוש ברכת אלא - הגפן' פרי 'בורא לברך צריך
לפניו היין היה כשלא שגם הדברים בכוונת לומר יש ולכך
פרי 'בורא לברך צריך אין מכלֿמקום הברכה בשעת

.175הגפן'

úåúùì ïëåî [ô,(במקרר (או בארגז ביתו בתוך היין היה -
עליו שחל לומר שייך ולא עליו, ולקדש לחזור צריך

.177הקידוש

zetqede mipeiv

הכריח175) וכן זה, בענין המג"א דברי ח ס"ק בקו"א ביאר כן
בצ"ע והשאיר כו, ס"ק עט סימן בבדיֿהשלחן רבינו כוונת
'הגפן', גם לברך צריך לפניו יין היה לא אם שלכאורה משום
יין שהיה מבואר שם ר"ט לסימן בדבריו ציין שהמג"א ועוד

לפניו.
פחות יין השלחן על שהיה לבאר דוחק שמכלֿמקום וכתב

צריך אין אלו שבאופנים בארגז בבית סגור שהיה או מרביעית,
הקידוש. על לברך שיצטרך אף - הגפן על לברך

לידינו.176) הגיע לא בשוע"ר זה סימן
השלחן177) בדי הגפן'. פרי 'בורא עליו לברך צריך שאין אף
שם.

•
zay zekld - jexr ogley

ÊËמכל השבת לכניסת סמוך לקדש המובחר מן שמצוה אע"פ
ולא עבר או שכח ואם הלילה כל מצותו עיקר נמשך מקום
הקידוש כל ויאמר היום כל למחר תשלומין לו יש בלילה קידש
לפי ביום לאמרה ענין שאינו ויכולו פרשת מלבד לילה של

הקב"ה: של מלאכתו גמר היתה שבלילה

ÊÈכמו יום מבעוד ומסודר ערוך להיות צריך שהשלחן אע"פ
למקום אותו מביאים אין מקום מכל ר[ס]"ב בסימן שנתבאר
ואם שבת לכבוד שבא ניכר שיהא כדי הקידוש אחר עד הסעודה
אינו כאילו לכסותו מפה עליו לפרוס צריך קידוש קודם הביאו
שבת. לכבוד עתה הובא כאלו שיתראה כדי קידוש אחר עד כאן

אחד כל קטנים שלחנות להם שהיו בימיהם אמורים דברים במה
קידוש אחר ולהביאם להפסיק טורח להם היה ולא לפניו שלחנו
אחר להביאו וטורח גדולים שלנו ששלחנות עכשיו אבל
לכתחלה להביאו נוהגין לסעודה קידוש בין ולהפסיק הקידוש
בין הקידוש אחר עד הפת לכסות מפה ולפרוס קידוש קודם
מפה גם שתהא וצריך הפת על שמקדש בין היין על שמקדש
למן זכר מפות שתי בין הפת שתהא כדי השלחן על הפת תחת

מלמטה: וטל מלמעלה טל עליו שהיה

ÁÈהבדלה של ובין יום של בין לילה של בין קידוש של כוס
שלם שיהיה המזון ברכת של כוס שטעון הדברים כל טעון

גדותיו כל על יין מלא ויהיה מבפנים וידיחנו מבחוץ ושישטפנו
ויאח ידיו בשתי ויקבלנו פגום היין יהיה לבדוולא בימינו זנו

ממנו דעתו יסיח שלא בו עיניו ויתן טפח השלחן מעל ויגביהנו
קפ"ג: בסימן שנתבאר כמו

ËÈעל ולאמרו לחזור צריך הכנסת בבית ויכולו שאמר אע"פ
הקטנים ביתו ובני בניו להוציא כדי קידוש קודם הכוס
קידוש וברכת הגפן פרי בורא יברך ואח"כ עדיין אמרוהו שלא
הכוס. על הסעודה בתוך אומרו קידוש קודם לאמרו שכח ואם

רס"ח בסימן שנתבאר מטעם ויכולו אמירת בשעת לעמוד וטוב
בסי' שנתבאר (מטעם לישב טוב יותר הקידוש ברכת בשעת אבל
אמירת בשעת אף לישב המנהג נתפשט אלו במדינות אבל רצ"ו)
אין מעומד הכנסת בבית כבר שאמרוה מאחר כי ויכולו פרשת
ביתו ובני בניו להוציא שאומרה בשעה לעמוד כך כל מקפידין
ו"יכולו ה"ששי י"ום כשמתחילין קצת עומדים מקום ומכל

תיבות. בראשי השם שנרמז ה"שמים

ת"ק עולה נר פעמים ב' כי בנרות עיניו ליתן טוב וכשמתחילין
של עיניו ממאור מת"ק אחד שנוטלת גסה לפסיעה רפואה והיא
כמו בכוס עיניו ליתן צריך הקידוש ברכת בשעת אבל אדם

למעלה: שנתבאר

Îאחת כוס אלא יום ושל לילה של לקידוש יין לו שאין מי
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זה כוס אם אפילו (או מלאים יהיו לא כוסות לב' יחלקנו ואם
יין רביעית יהיה לא כוסות לב' יחלקנו שאם אלא מלא אינו
שלא וכדי בלילה עליו ויקדש אחת בכוס כולו יניחנו אחת) בכל
מעט ממנו ישפוך מכולו עכשיו בו כשיטעם פגום כולו יהיה
זה בכוס נשאר שיהא נזהר ויהא שיטעמנו קודם אחר לכלי
פחות ברכה של כוס שאין מרביעית שיטעום כדי רביעית
מתוקן הוא ובזה האחר שבכלי מה לתוכו יחזיר ואח"כ מרביעית

קפ"ב. בסי' שנתבאר כמו מפגימתו

כוסות לב' יחלקנו שאם אלא עכשיו גם מלא אינו זה כוס (ואם
קודם מעט ממנו ישפוך אחת בכל שלמה רביעית יהיה לא
אחר ממנו ישפוך ולא לתוכו יחזירנו שיטעמנו ואחר קידוש
סי' (עיין הברכה בזיון שהוא (מפני הטעימה קודם הקידוש
ברכה בין להפסיק שלא וגם ר"ו) בסי' שנתבאר כמו רצ"ו)
ישפוך לא אם אף מלא הכוס יהיה שלא כיון בחנם לטעימה

הקידוש. קודם כלום ממנו

אפילו או מזוג שאינו יין בצמצום יין רביעית אלא לו אין ואם
וכשהוא מרווחים רביעית רוב כשני לו שאין אלא משהו יותר
עד במים למחר ימזגנו הרבה למחר לו נחסר בלילה שותה
בענין זו במזיגה לשתיה ראוי שיהא והוא רביעית על שיעמוד

ר"ד:שיהא בסי' ש[נ]תבאר כמו הגפן פרי בורא עליו לברך ראוי

‡Îמוטב כן לא שאם להבדלה אחר כוס לו כשיש זה וכל

יהיה ולא עליו שיקדש ממה הפת על ויקדש להבדלה שיניחנו
יש אם מקום ומכל הפת על מבדילים שאין להבדיל מה על לו
לא מדינה חמר הוא שהשכר במקום עליו להבדיל שכר לו
כשאפשר להבדלה קודם יום של קידוש ואפילו להבדלה יניחנו
של אפילו שבקידוש לפי מדינה חמר שהוא השכר על להבדיל
חמר שהוא אע"פ השכר על מקדשין שאין אומרים יש יום
מודים הכל ובהבדלה ער"ב בסי' שיתבאר כמו מדינה

עליו. שמבדילים

הבדלה הכנסת בבית אבל בביתו ביחיד אמורים דברים במה
שום מוציא אינו הכנסת שבבית שבקידוש לפי לקידוש קודמת
כמ"ש זה קידוש על ומערערים חולקים יש וגם חובתו ידי אדם
שאין מי להוציא הכל לדברי מצוה היא הבדלה אבל רס"ט בסי'

רצ"[ה]: בסי' כמ"ש יין לו

·Îיין המשייר מהם ואחד הבא העולם מנוחלי שלשה
שתייתו ומונע יין מעט לו שיש דהיינו להבדלה מקידוש
גדול כוס על בלילה שמקדש דהיינו אומרים ויש הבדלה בשביל
אותו ויתקן ולהבדלה יום של לקידוש כוס באותו שישתייר
וטוב אחר יין שותה הסעודה ובתוך למעלה כמ"ש מפגימתו

כן: לנהוג

טזֿכב סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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הפרק: פוריםתוכן שמחת גדלה אמאי השאלה יישוב

ארור בין ידע דלא "עד השיעור וביאור יו"ט, משמחת

מרדכי" וברוך המן

ãò àéøåôá éîåñáì ùðéà áééç ì"æøàî ïáåé æ"ôòå
äøéúéå äîåöò íéøåô úçîùù ,'åë òãé àìã

.è"åéáù äçîùäî

,ä"éåäá íé÷éãö åððø áéúë è"åéä ìë ìò äðä éë
äæ øåîæî íéøîåà êëìã äîåøú øäåæá øàåáîëå

.íéáåè íéîéå úåúáùá
לפי בהוי'", צדיקים "רננו כתיב יו"ט כל על

יו"ט, של והרינה השמחה מדריגת נרמזת זה שבכתוב

בהוי'. בשם השמחה שהיא

f wxt yipi` aiig d''c
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באמתÂ‰ÊÂ(ז) יקראוהו אשר לכל קוראיו לכל ה' קרוב
כגדול לקטן בשוה לכל קרוב שהוא קרוב פי'
שיהי' מי יהי' קוראיו לכל וזהו כלל מדרגות חילוק בלי
שהוא כמו שזהו דוקא באמת יקראוהו אשר לכל והיינו
בא שאינו הנ"ל כ"ע סובב בחי' שהוא עצמותו באמתת
התלבשות בחי' בדרך בא רק כלל עו"ע השתלשלות בדרך
לכל קרוב הוא הרי בזה כנ"ל דוקא מעשה בסוף בתו"מ
כו' האלה הדברים והיו כמ"ש בתורה הקורא והוא קוראיו
שלמעלה ממש ית' מוה"ע לבחי' שקורא כו' בם ודברת

ההשתלש מכל איןמעלה באמת וזהו כנ"ל דאבי"ע לות
קטן לפניו ששוה ית' עצמותו אמתת שהוא תור' אלא אמת
הקריא' משא"כ ממש בשוה לכולם הוא וקרוב וגדול
קראינו בכל אלקינו כה' מי שנא' שאע"פ בתפל' והצעקה
ממש מוה"ע לבחי' כו' אשא נפשי ה' אליך כמו דוקא אליו
לכל אלא בשוה לכל גמור קירוב לכלל בא אינו אבל כנ"ל
כמ"ש כו' ורצונו ודעתו לבו בהכנת דילי' שיעורא כפום א'
ולא לי נראה ה' מרחוק זה וגם כו' לבו אליו ישים אם
דבחי' העליון האור זה שגם מפני זה וכל גמור בקירוב
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קפג c"ag i`iyp epizeax zxezn

זה כוס אם אפילו (או מלאים יהיו לא כוסות לב' יחלקנו ואם
יין רביעית יהיה לא כוסות לב' יחלקנו שאם אלא מלא אינו
שלא וכדי בלילה עליו ויקדש אחת בכוס כולו יניחנו אחת) בכל
מעט ממנו ישפוך מכולו עכשיו בו כשיטעם פגום כולו יהיה
זה בכוס נשאר שיהא נזהר ויהא שיטעמנו קודם אחר לכלי
פחות ברכה של כוס שאין מרביעית שיטעום כדי רביעית
מתוקן הוא ובזה האחר שבכלי מה לתוכו יחזיר ואח"כ מרביעית

קפ"ב. בסי' שנתבאר כמו מפגימתו

כוסות לב' יחלקנו שאם אלא עכשיו גם מלא אינו זה כוס (ואם
קודם מעט ממנו ישפוך אחת בכל שלמה רביעית יהיה לא
אחר ממנו ישפוך ולא לתוכו יחזירנו שיטעמנו ואחר קידוש
סי' (עיין הברכה בזיון שהוא (מפני הטעימה קודם הקידוש
ברכה בין להפסיק שלא וגם ר"ו) בסי' שנתבאר כמו רצ"ו)
ישפוך לא אם אף מלא הכוס יהיה שלא כיון בחנם לטעימה

הקידוש. קודם כלום ממנו

אפילו או מזוג שאינו יין בצמצום יין רביעית אלא לו אין ואם
וכשהוא מרווחים רביעית רוב כשני לו שאין אלא משהו יותר
עד במים למחר ימזגנו הרבה למחר לו נחסר בלילה שותה
בענין זו במזיגה לשתיה ראוי שיהא והוא רביעית על שיעמוד

ר"ד:שיהא בסי' ש[נ]תבאר כמו הגפן פרי בורא עליו לברך ראוי

‡Îמוטב כן לא שאם להבדלה אחר כוס לו כשיש זה וכל

יהיה ולא עליו שיקדש ממה הפת על ויקדש להבדלה שיניחנו
יש אם מקום ומכל הפת על מבדילים שאין להבדיל מה על לו
לא מדינה חמר הוא שהשכר במקום עליו להבדיל שכר לו
כשאפשר להבדלה קודם יום של קידוש ואפילו להבדלה יניחנו
של אפילו שבקידוש לפי מדינה חמר שהוא השכר על להבדיל
חמר שהוא אע"פ השכר על מקדשין שאין אומרים יש יום
מודים הכל ובהבדלה ער"ב בסי' שיתבאר כמו מדינה

עליו. שמבדילים

הבדלה הכנסת בבית אבל בביתו ביחיד אמורים דברים במה
שום מוציא אינו הכנסת שבבית שבקידוש לפי לקידוש קודמת
כמ"ש זה קידוש על ומערערים חולקים יש וגם חובתו ידי אדם
שאין מי להוציא הכל לדברי מצוה היא הבדלה אבל רס"ט בסי'

רצ"[ה]: בסי' כמ"ש יין לו

·Îיין המשייר מהם ואחד הבא העולם מנוחלי שלשה
שתייתו ומונע יין מעט לו שיש דהיינו להבדלה מקידוש
גדול כוס על בלילה שמקדש דהיינו אומרים ויש הבדלה בשביל
אותו ויתקן ולהבדלה יום של לקידוש כוס באותו שישתייר
וטוב אחר יין שותה הסעודה ובתוך למעלה כמ"ש מפגימתו

כן: לנהוג

טזֿכב סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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הפרק: פוריםתוכן שמחת גדלה אמאי השאלה יישוב

ארור בין ידע דלא "עד השיעור וביאור יו"ט, משמחת

מרדכי" וברוך המן

ãò àéøåôá éîåñáì ùðéà áééç ì"æøàî ïáåé æ"ôòå
äøéúéå äîåöò íéøåô úçîùù ,'åë òãé àìã

.è"åéáù äçîùäî

,ä"éåäá íé÷éãö åððø áéúë è"åéä ìë ìò äðä éë
äæ øåîæî íéøîåà êëìã äîåøú øäåæá øàåáîëå

.íéáåè íéîéå úåúáùá
לפי בהוי'", צדיקים "רננו כתיב יו"ט כל על

יו"ט, של והרינה השמחה מדריגת נרמזת זה שבכתוב

בהוי'. בשם השמחה שהיא

f wxt yipi` aiig d''c
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dxe` ixry

באמתÂ‰ÊÂ(ז) יקראוהו אשר לכל קוראיו לכל ה' קרוב
כגדול לקטן בשוה לכל קרוב שהוא קרוב פי'
שיהי' מי יהי' קוראיו לכל וזהו כלל מדרגות חילוק בלי
שהוא כמו שזהו דוקא באמת יקראוהו אשר לכל והיינו
בא שאינו הנ"ל כ"ע סובב בחי' שהוא עצמותו באמתת
התלבשות בחי' בדרך בא רק כלל עו"ע השתלשלות בדרך
לכל קרוב הוא הרי בזה כנ"ל דוקא מעשה בסוף בתו"מ
כו' האלה הדברים והיו כמ"ש בתורה הקורא והוא קוראיו
שלמעלה ממש ית' מוה"ע לבחי' שקורא כו' בם ודברת

ההשתלש מכל איןמעלה באמת וזהו כנ"ל דאבי"ע לות
קטן לפניו ששוה ית' עצמותו אמתת שהוא תור' אלא אמת
הקריא' משא"כ ממש בשוה לכולם הוא וקרוב וגדול
קראינו בכל אלקינו כה' מי שנא' שאע"פ בתפל' והצעקה
ממש מוה"ע לבחי' כו' אשא נפשי ה' אליך כמו דוקא אליו
לכל אלא בשוה לכל גמור קירוב לכלל בא אינו אבל כנ"ל
כמ"ש כו' ורצונו ודעתו לבו בהכנת דילי' שיעורא כפום א'
ולא לי נראה ה' מרחוק זה וגם כו' לבו אליו ישים אם
דבחי' העליון האור זה שגם מפני זה וכל גמור בקירוב
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c"agקפד i`iyp epizeax zxezn

והתפעלות כו' ישראל דשמע התבוננות ע"י הבא כ"ע סובב
השפעה בדרך לבא צריך כו' ונפשך לבבך בכל דואהבת
א' כל עד ההשתלשלות בדרך בא שהוא למטה מלמעלה
ששרשם דנר"נ המדריגו' בחילוק דבי"ע בע"ס בשרשו
בבחי' כאו"א על ושורה כידוע דאצילות הכלים בחיצוניות
אור בכל שזהו כו' לי נראה ה' מרחוק וז"ש מרחוק מקיף
כו' עכ"פ המדריגות בירידות בא כאשר עליון היותר גם
כשבא עצמו זה העליון האור משא"כ השתלשלות שנק'
כגדול כקטון לכל ממש הוא קרוב בתו"מ התלבשות בבחי'
וכמ"ש תו"מ ע"י קרוב בהיותו קראוהו וכמ"ש בשוה ממש
ולא דוקא לעשותו ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי
מטעם כו' מצוך אנכי אשר הדבר והוא כו' היא בשמים
בצלמנו אדם נעשה ענין וזהו כנ"ל מצוך אנכי בפי' הנ"ל
מצוה נר בענין כידוע דוקא בתו"מ הכל וקאי כו' כדמותינו
וכמ"ש בכלי והמצוה באור הוא התור' ששרש אור ותורה
ודמות צלם ענין שזהו כו' והמצוה התורה מקומות בכמה
סובב בחי' שהוא בנוק' ודמות בדכורא שצלם וכידוע
בחי' הוא שהצלם כמו כנ"ל ההשתלשלות בענין וממלא
דרועא חסד כמו באו"כ דאצילות ע"ס כל כך העצמית צורה

הוי"ה בשם דהיינו ממש בצלמנו זהו כו' מוחא חכמ' כו'
הדברים והיו כמ"ש דתורה אור בחי' ע"י והוא דאצילות
פנימית בבחי' ממש האדם תורת וזאת שנא' כו' האלה
ודמותינו ממש הוי"ה תורת נק' וע"כ העליון דאדם דאו"כ
דא"ס הוי"ה כבוד דמות מראה שנק' מל' בבחי' הוא בנוק'
כו' אדמה הנביאים ביד וכן אתוודע אליו במראה ה' כמו
והן צלם הנק' העצמית צורה בו שנחקק הדמות כמו והוא
המלך מצות שנק' למטה שבאים מעשיות המצות הנה
מצות ג"כ שנק' אעפ"י מצוה נר שנק' כנ"ל שמקבלים
כו' מצוה נר ונק' שוני' מכלים בכלים בא הוא אבל הוי"ה

בדמות ה"ז שזהוועכ"ז ממש עצמו דאצילות הוי"ה כבוד
וזהו כו' כדמותינו וכמ"ש ממש לעליון אדמה אדם ענין
בדרך שבא כו' המצות כל שכולל כו' לאות וקשרתם
לכל ה' קרוב שבזה כנ"ל מעשה בסוף ממש התלבשות
כמו עצמותו פנימית באמתת באמת שיקראוהו לפי בשוה
דוקא תב"ס ונעוץ כו' אברים רמ"ח פקודין דרמ"ח שהוא
בגשמיו' בפ"מ ממצות רק אינו שהעוה"ב ממה לזה וראיה
והשמן האור המחזיק שהוא מצו' נר בפי' (וכנ"ל דוקא

כו'): והפתיל'

dkepgd xry
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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

,˙¯‡Ù˙‰Âדהיינו דמלכא ביקרא לאסתכלא ענין זהו
וצריך ית' גדולתו תפארת ביקר שיתבונן
בי"ה כי מהש' ריחוקו על התבוננותו ע"י והוא ר"ר לעורר
וכ"ש הדיבור לגבי אותיות ב' וכמשל עולמי' צור הוי'
עי"ז כו' ה' דבר שלגבי וכשיתבונן המחשבה כח לגבי
קודם הנשמה כי ית' מאתו ריחוקו על מאד יתמרמר
כו' ית' לפניו עומדת היתה האדם בגוף התלבשותה
וע"ז ע"ז ר"ר לעורר וצריך כו' בגוף כשנתלבשה משא"כ
שנופל כו' עני שנעשה העשיר וכמשל ביותר רחמנות נופל

מאחר כמ"ש כו' עניים שאר מעל יותר רחמנות עליו
ית' לפניו עומדת הייתה בגוף התלבשותה קודם שהנשמ'
בכ"ז וכשיתבונן כו', יותר רחמנות נופל וע"ז כו' ועכשיו

וג ית', אליו ליכלל נפלאה תשוקה אצלו תפארתיהי' ם
אל שם שבחי' הוי' אלקי' אל כתי' הנה כי הוי' שם הוא
קו בתפארת הוי' שם ובחי' בגבורה אלקי' ושם בחסד
התכללות ל' תפארת וגם כו', שניתי לא הוי' ואני האמצעי
אל הקצה מן המבריח התיכון ובריח גווני' בכמה כו'

כו'. הקצה

zexpd z` jzelrda
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈ·‰ÏÂבית את וזרעתי כתיב הנה דבי"ע, הבירור מהו
הם אדם זרע בהמה, וזרע אדם זרע ישראל
אדם נעשה דכתיב הכסא שעל מאדה"ע שנמשכים הנשמות
למקום בנים שהם דאצי' נשמות בחי' והיינו בצלמינו

והיינו כו', אחי למען כמ"ש אחים או כו' אתם בנים כמ"ש
אלו כך והרגשה והשגה דעת לו שיש האדם מעלת שכמו
ר"ל אין דעת ופי' באלקות, גדול דעת להם יש הנשמות
הרגשה בבחי' אלא חיצוני' הוא לבד ידיעה כי לבד הידיעה
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כ"כ דעת להם שאין הנשמות הם בהמה וזרע ממש,
הנשמות כל כמעט שהם דבי"ע הנשמות והיינו באלקות
בדורות ואפי' מועטין, הם דאצי' שהנשמות שבדורותינו,
וכמארז"ל מועטין והם עלי' בני ראיתי כמ"ש הראשונים
אדם כבני הם ואם אדם כבני אנו כמלאכים הראשונים אם
להם שאין ר"ל ואין דרפב"י, כחמורו ולא כחמורים אנו
והשגה שכל להם שיש הגם אלא באלקות והשגה שכל
ומפי ספרים מפי ית' הבורא גדולת ומשכילים שמשיגים
שהקב" איך גדולה והבנה השגה בבחי' להיות הסופרים
תמיד, יום בכל מחדש ובטובו ליש מאין הכל ומהווה מחי'

מורגש שאינו מאחר מ"מ כו', חקר אין שלגדולתו ואיך
שהרי בהמה זרע בשם נקראים שלם דעת בבחי' בנפשו
שהיא הדבר מבנת אינה מ"מ ושומעת ג"כ רואה הבהמה
נשמות כמ"כ דעת, בה שאין מפני והיינו ושומעת, רואה
בחי' הוא שהדעת באלקות הדעת בחי' בהם שאין אלו
מרגיש, כאלו בנפשו ונקבעה נרגשת כשההשכלה הרגשה
התקשרות בחי' שהוא ידע והאדם מלשון הוא דעת כי
כלל בי' תפיסא מחשבה דלית והגם רואה, כאלו והתחברות
ונרגש, נודע מציאותו אבל מושג אינו שמהותו היינו

רואה. כאלו ממש אחזה כו' אלקה אחזה ומבשרי

dpal lwn awri el gwie

a"lxz `vie 't c"qa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úåëìîáå úåãéîá ïéçåîä úåùáìúä ïôåà
במאמר שהובא שבמשל הראשון הפרט את שראינו אחרי

להם המתאימים באברים מתלבשים הנפש שכוחות הקודם
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הּמתלּבׁשת‡Ì�Óד) הּנפׁש ּבהארת ּדהּנה הּוא, הענין »¿»ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מדרגֹות ב' יׁש הרי הא'12ּבהגּוף הּנפׁש, ּבכחֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָֹ

מּדֹות, חּוׁשים ׂשכל, הם והב' והרצֹון, הענג (מחׁשבההם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

הּכחֹות) את המׁשרתים לבּוׁשים רק הם ּומעׂשה והּנהּדּבּור . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
ּבׁשוה, הּגּוף ּבכל נמצאים הם והרצֹון, הענג הא', ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהּמדרגה
לֹומר ּבהגּוף ּפרטּיים אברים להם אין והרצֹון הענג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹולכן
האברים אׁשר והרצֹון, הענג מׁשּכן הּוא האברים ּבאּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאׁשר
ּכי אּלּו, ּכחֹות יּמצאּון ּדוקא ּבהם אׁשר הּכלים הם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהאּלּו

רֹואים ׁשאנּו הרצֹון ּוכמֹו מּקיפים, ּכחֹות הם והרצֹון ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹהענג
על ּפֹועל הּוא ולכן ּבׁשוה, הּגּוף ּכל מּקיף ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּוחׁש
ּברצֹונֹו עֹולה ּדכאׁשר ּדכׁשם ּבׁשוה, ׁשּבראׁש הּמח ועל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהרגל
(אׁשר ּכלל זמן ׁשהּיֹות ׁשּום ּבלי מנענע הּוא ּברגלֹו ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָלנענע
היה הרי כן לא ּדאם ּברגל, ּגם נמצא ּדהרצֹון מּוכח ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמּזה
אׁשר עד ּברגלֹו לנענע ּברצֹונֹו ׁשעלה מעת זמן ׁשהּיֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעֹובר
אׁשר רֹואים אנּו וכאׁשר ּברגלֹו, לנענע הּתנּועה ּפעל ְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹיעׂשה
מנענע, הּוא ּברגלֹו לנענע ּברצֹונֹו עֹולה ּכאׁשר ּומּיד ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּתכף
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כ"כ דעת להם שאין הנשמות הם בהמה וזרע ממש,
הנשמות כל כמעט שהם דבי"ע הנשמות והיינו באלקות
בדורות ואפי' מועטין, הם דאצי' שהנשמות שבדורותינו,
וכמארז"ל מועטין והם עלי' בני ראיתי כמ"ש הראשונים
אדם כבני הם ואם אדם כבני אנו כמלאכים הראשונים אם
להם שאין ר"ל ואין דרפב"י, כחמורו ולא כחמורים אנו
והשגה שכל להם שיש הגם אלא באלקות והשגה שכל
ומפי ספרים מפי ית' הבורא גדולת ומשכילים שמשיגים
שהקב" איך גדולה והבנה השגה בבחי' להיות הסופרים
תמיד, יום בכל מחדש ובטובו ליש מאין הכל ומהווה מחי'

מורגש שאינו מאחר מ"מ כו', חקר אין שלגדולתו ואיך
שהרי בהמה זרע בשם נקראים שלם דעת בבחי' בנפשו
שהיא הדבר מבנת אינה מ"מ ושומעת ג"כ רואה הבהמה
נשמות כמ"כ דעת, בה שאין מפני והיינו ושומעת, רואה
בחי' הוא שהדעת באלקות הדעת בחי' בהם שאין אלו
מרגיש, כאלו בנפשו ונקבעה נרגשת כשההשכלה הרגשה
התקשרות בחי' שהוא ידע והאדם מלשון הוא דעת כי
כלל בי' תפיסא מחשבה דלית והגם רואה, כאלו והתחברות
ונרגש, נודע מציאותו אבל מושג אינו שמהותו היינו

רואה. כאלו ממש אחזה כו' אלקה אחזה ומבשרי

dpal lwn awri el gwie
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במאמר שהובא שבמשל הראשון הפרט את שראינו אחרי

להם המתאימים באברים מתלבשים הנפש שכוחות הקודם

מתלבש אור שכל האצילות שבעולם בספירות בנמשל -

במשל שראינו השני הפרט את מבאר לו, המיוחד בכלי

נמוכים בכוחות עליונים כוחות של התלבשות שיש והוא

הציור בחכמת המתבטא וביד ברגל החכמה כח כמו יותר

כאן מבאר זה פי ועל וכדומה, ברגל הריקוד בחכמת או ביד

של העליונות הספירות של בהתלבשות הנמשל את

יותר: הנמוכות בספירות האצילות
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ãéáù äòåðúä çëá ìëùä úåùáìúä ìùî êøã ìò åîëå

'åë ìâøáù êåìéää çëáåבארוכה שהתבאר המשל שזה

הקודם ïëבמאמר åîë האצילות, של בספירות בנמשל הוא

¯ àðéîé àòåøã ãñç úðéçááזרוע כנגד שהיא החסד מידת
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ãñçä úìåòô ìåòôìחיצוני אבר היא הגשמית שהיד כמו

פנימי רגש שהיא שבלב החסד מרגש בשונה ùéבלבד, 'åë
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הּמתלּבׁשת‡Ì�Óד) הּנפׁש ּבהארת ּדהּנה הּוא, הענין »¿»ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מדרגֹות ב' יׁש הרי הא'12ּבהגּוף הּנפׁש, ּבכחֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָֹ

מּדֹות, חּוׁשים ׂשכל, הם והב' והרצֹון, הענג (מחׁשבההם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

הּכחֹות) את המׁשרתים לבּוׁשים רק הם ּומעׂשה והּנהּדּבּור . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
ּבׁשוה, הּגּוף ּבכל נמצאים הם והרצֹון, הענג הא', ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהּמדרגה
לֹומר ּבהגּוף ּפרטּיים אברים להם אין והרצֹון הענג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹולכן
האברים אׁשר והרצֹון, הענג מׁשּכן הּוא האברים ּבאּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאׁשר
ּכי אּלּו, ּכחֹות יּמצאּון ּדוקא ּבהם אׁשר הּכלים הם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהאּלּו

רֹואים ׁשאנּו הרצֹון ּוכמֹו מּקיפים, ּכחֹות הם והרצֹון ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹהענג
על ּפֹועל הּוא ולכן ּבׁשוה, הּגּוף ּכל מּקיף ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּוחׁש
ּברצֹונֹו עֹולה ּדכאׁשר ּדכׁשם ּבׁשוה, ׁשּבראׁש הּמח ועל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהרגל
(אׁשר ּכלל זמן ׁשהּיֹות ׁשּום ּבלי מנענע הּוא ּברגלֹו ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָלנענע
היה הרי כן לא ּדאם ּברגל, ּגם נמצא ּדהרצֹון מּוכח ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמּזה
אׁשר עד ּברגלֹו לנענע ּברצֹונֹו ׁשעלה מעת זמן ׁשהּיֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעֹובר
אׁשר רֹואים אנּו וכאׁשר ּברגלֹו, לנענע הּתנּועה ּפעל ְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹיעׂשה
מנענע, הּוא ּברגלֹו לנענע ּברצֹונֹו עֹולה ּכאׁשר ּומּיד ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּתכף
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הרגל. על ּפֹועל ולכן ּברגל, ּגם נמצא ׁשהרצֹון מכרח ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻמּזה
חמר על ּפֹועל כן ּכמֹו הּנה הרגל), על ׁשּפֹועל ּכׁשם ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹהּנה
הרי ׂשכל אֹותֹו לידע ּברצֹונֹו עלה ּדכאׁשר ׁשּבראׁש, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּמח

רז"ל אמרּו ולכן אֹותֹו, א)יֹודע יט, זרה אדם(עבֹודה "אין ְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר חפץ, ׁשּלּבֹו ּבמקֹום אּלא ּתֹורה א)לֹומד ּכי(ּתהּלים ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

יעצּו ולכן רׁש"י, חפץ, ׁשאדם ּבאֹותֹו חפצֹו", ה' ּבתֹורת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאם
חפץ",(ׁשם)חז"ל ׁשּלּבֹו ּבמקֹום ּתֹורה אדם ילמד "לעֹולם ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֹ

זה הרי וחכמה וׂשכל וחכמה, ׂשכל היא ּדתֹורה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוהגם
ׂשכל ּבעלי ׁשהם ּדיׁש ׁשּלֹו, הּתֹולדה לפי אדם ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלכאֹורה

א ׁשהם ויׁש ּתֹולדּתם, ּתֹולדּתם,ּבטבע ּבטבע ׂשכל ּבעלי ינם ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּגם ּגדֹולים מחין ּבעלי ׁשהם ּדיׁש ּבמּוחׁש ׁשּנראה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹּוכמֹו
ּגם ּוממּצעים ּבינֹונים מחין ּבעלי ׁשהם ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבקטנּותם,
אבל הּׂשכל, על הרצֹון ּמֹועיל מה ולכאֹורה ּגדֹולים, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבהיֹותם
ּפֹועל אז הרצֹון יׁש ּדכאׁשר הרצֹון, הּוא העּקר ּכי הּוא ְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהאמת
ּבכח רק הּוא ּבינֹוני מחין ּבעל ׁשהּוא מי ּגם ּכי הּׂשכל, ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֹעל
ּכמֹו חזק ׂשכלֹו ּכח הרי הּנפׁש מּצד אבל הּגלּוי, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׂשכל
אמּתי רצֹון לֹו יׁש ּכאׁשר ּכן על ּגדֹולים, הּיֹותר ׂשכל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּבעלי

קֹורא הרצֹון הרי אז ארֹויסּבהּלּמּוד הּׂשכל,ז(רּופט את ( ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ז"ל א)ּכמאמרם סז, ׁשהרצֹון(ּגּטין להיֹות לכׁשּירצה", "חכם ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

מּקיף, ּכח הּוא הרצֹון להיֹות הּדבר, וטעם הּׂשכל. על ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּפֹועל
ׁשהם ּפנימּיים", "ּכחֹות נקראים הם ּומּדֹות ׂשכל הּכחֹות ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹאבל
ׁשּבראׁש, ּבּמח מׁשּכנֹו הּׂשכל ּבכלי, אחד ּכל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹמתלּבׁשים
ּבּׂשכל ּכי מיחדה, ּכלי לֹו יׁש אחד וכל ּבּלב, מׁשּכנן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻוהּמּדֹות

מח – ּכלים ג' להם ויׁש ּדעת, ּבינה, חכמה, – ּכחֹות ג' ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹיׁש
הּׁשמיעה ּבעין, הראּיה וכן הּדעת. ּומח הּבינה, מח ְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹהחכמה,
יׁש הרי האּלּו ּבהּכחֹות הּנה ּכן אם ּברגל, וההּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבאזן,
הּׂשכל ּוכמֹו ׁשּלֹו, ּבהּכלי הּוא אחד וכל מדרגֹות, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהתחּלקּות
ּכזה ּבאפן ממּזג הּמח ׁשחמר מּפני ׁשּבראׁש ּבּמח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹֹֻמתלּבׁש
מקֹום הּוא הּלב וכן הּׂשכל, אֹור ּבתֹוכֹו לקּבל ּכלי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַׁשהּוא
ּבתֹוכֹו ּומתלּבׁש הּכלי ּבער ׁשהאֹור הּמּדֹות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָמׁשּכן
ׁשּיּוכל ּכזה ּבאפן ממּזג הּכלי ׁשּיהיה וצרי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻּבפנימּיּותֹו,
ּבּכלים הּמתלּבׁשים ּכחֹות הם ּומּדֹות ׁשהּׂשכל ּומאחר ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַֹלקּבל,
אפן ׁשוה ואינֹו ּבהתחּלקּות ׁשהם מּובן מּמילא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבפנימּיּות,
נעלה הּיֹותר ּכח ׁשהּוא הּׂשכל ּכח ולכן ּבהּכלים, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹהתּגּלּותם
ׁשם אׁשר ׁשּבראׁש, ּבּמח ׁשֹורה עּקרֹו הרי ּפנימּיים) ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ(ּבכחֹות

מאיר והּמאירּדוקא ּבגלּוי, מאיר אינֹו ּבהּגּוף אבל ּבגלּוי, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
ּדכאׁשר ּבמּוחׁש ׁשּנראה ּוכמֹו הּמּדֹות, הם יֹותר ּבגלּוי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּבּגּוף

ורּצּוי ּבאהבה אֹויפגילייגטהאדם איז ורגזח(ער ּבכעס אֹו ( ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹ
רק ׁשהם מהּׂשכל, נמּוכים הן ּדהּמּדֹות ּבגּופֹו, נרּגׁש זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהרי
אינֹו הּׂשכל אבל ּבּגּוף, מאירים הם לכן הּׂשכל, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּתֹולדֹות

ּבגלּוי. ּבּגּוף ְִֵַָמאיר
.¯ev˜הם ורצֹון, ענג הא' מדרגֹות, ב' יׁש הּנפׁש ּבכחֹות ƒְְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ולכן מיחדים, אברים להם ׁשאין מּקיפים ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּכחֹות
ּכחֹות ׁשהם ּומּדֹות ׂשכל והב' ּבׁשוה, הּכחֹות ּכל על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּפֹועלים
והּמּדֹות ּבּמח הּׂשכל מיחדים, אברים להם ויׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּפנימּיים,

ֵַּבּלב.
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מעיקר ותרם בחר עוד הרשב"י הנה זה, כל ואחר

רשב"י ואמר ברירה, אחר בברירה עקיבא ר' של משנותיו

שהמשיך לפי מדותיו היא שהתורה מדותי, שנו לתלמידיו

וכמבואר מדותיו, היא והתורה בתורה, עצמות בחי'

שכ"ד26בענין הנה ולכן בדא, דא מתקשראין קשרין תלת

בג' בקבלה זה מספר ענין ומבואר רשב"י, אמר הלכות

(דתהו) מלכין דז' אדם פעמים ז' ניצוצין ש"ך א) טעמים

דבינה ה' ושורשם שט"ו, גימט' אדם פעמים ז' דמיתו,

דתיקון הוי' דשם אותיות בהד' אותם העלם והוא ש"ך,

היינו משולשים, התורה אותיות כ"ז סוד ב) שכ"ד. הרי

זעירין, אתוון בינונין, אתוון רברבין אתוון ביתא, אלפא ג'

תבנית כי אם זעירין, בינונין רברבין תמונות דהג' וידוע

במעלת חלוקים הם הרי מקום מכל לכולם, אחד

פ"א, עולה כ"ז פעמים ג' בתנ"ך, ישנם וכולם מדריגתם,

פ"א ד"פ הוי', דשם אותיות בד' ומשולב מצורף אות וכל

מדות י"ג על מורות אותיות שכ"ד ג) שכ"ד. עולה

שבשילובים דיקנא, תקוני י"ג בהם, נדרשת שהתורה

שתורתו וזהו שכ"ד. עולה הוי', אותיות בצירופי ידועים,

מה מפני יוקשה כן ואם ההתעצמות, מפני מדותיו, נקרא

זאת ועוד מתיבתא, רב שגילה זו משמועה כך כל נתפעל

רדיפנא אבתרך מלה מלה דאמר לשונו מסגנון שהרי

לומר יתכן דלא מתחלה, גם מזה ידע הרי דהוינא, מיומא

גם מזה ידע כן אם ידע, שלא דבר על רדיפנא, אבתרך

בהודיע מתיבתא, רב לו חידש ענין חידוש ומה מתחלה,

ר"ש גחין ההתפעלות גודל מרוב כי עד זה, מאמר לו

בגו מלה לי אשתמודעא השתא ואמר לעפרא, ונשיק

כלל ערוך באין ונעלה גבוה שהוא דכולא, ועיקרא שרשא

זה. בענין תחלה לו שהי' הידיעה על
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הוסדו אחרי ובפרט הארצות, ארבע ועד נוסד טרם גם ומקדם התורה11מאז גדולי ישראל, רבני היו ,

זוגות עם והם והכלל, הצבור עניני בכל והדבור הדעה הי' לבדם ולהם הדור, מנהיגי שמים, ויראת

והתורני המוסרי במעמדו ישראל לעם הנוגע דבר בכל והשרים המלך לפני מתיצבים היו העדה בחירי
הכלכלי.וכן במצבו

תקכ"ד בשנת הארצות, ארבע ועד שבטל מעת התורה12אמנם גדולי ישראל מרבני גדול חלק הנה ,

אשר ממעזריטש, המגיד הרב מורנו קדשו מקום וממלא הבעש"ט מורנו שיטת נגד לחלוק יצאו והיראה

בישראל קרחה עשו .13בזה

1
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4

5

6

7

וראה ואילך. 209 ע' ח"ב הזכרונות ספר ראה ה'ר"פ. בשנת (11

(מונקאטש, לנבונים" "דעת ספר בסוף היהודים" "תעודת מאמר גם

תרנ"ט).

הסובבות המעצמות בין פולין של חלוקתה תחילת בעקבות (12

ארבע ועד פירוק על – תקכ"ד בשנת – הפולני השלטון הורה אותה

הארצות.

ב. קט, סנהדרין ע"פ (13

∑

ycew zexb`

[תרצ"ה]

התמונה, וראיתי ובפרט בכלל משלומם לשמוע נהניתי . . .

שמחות בשובע להתראות הברכה דבר את השי"ת ויקיים

שום אנושי בשכל אין כאשר הבטחון, מדת זהו כי בגו"ר,

ולפתע דבר, ופועל תחבולה שום עושה אינו וגם לזה, מבוא

וסיבה עילה מזמין הסבות כל וסבת העילת עילת הנה פתאום

הפועל. אל מהכח ההוא הדבר שמביא

מועיל בזה פועל אלא חסר ואינו בכח שישנו בדבר והנה

לצייר - זה ודבר בפועל, הוא כאלו בעצמו לצייר והוא הציור,

ההתקשרות ידי על בא - בפועל שהוא כמו הבכח לעצמו

הדעת. בהעמקת

הוא המוח עבודת עיקר אשר מבואר, החסידות בתורת

ההוא הדבר מצטייר דאז הדעת. בהעמקת ההתקשרות

אאמו"ר כ"ק מהוד ששמעתי כמו נפלא, תענוג והוא ברעיונו

דאן רוסטוב תרע"ח חורף - זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

גוף דעם אויף הייבט משכיל, במוח הדבר "הצטיירות -

הגשמי בגופו משכיל דער אז המושכל, מהות דעם צו המשכיל

פאר פריער וויילע א מיט איז ער וואס דאס ניט בשעה בה איז

הציור התקשרות נאכדעם, איז ער וואס און הצטיירות דער

המהות". בעצם שינוי א מאכט

ומוכרח בהעדרו גדול צער לי יש בר"א המבואר בדבר

גדולה ובבקשה מקום מכל הדבר יבוא בעזה"י אשר הדבר

האפשרי וככל בזה, עצה לטכס שי' והידידים הקרובים מכל

בעזרתו זמן די יש עוד ועתה בעזרם יהי' עוז ידידם גם בעזה"י

הבע"ל. החורף לזמן מוכן שיהי' לעשות ית'

לימים, צעיר האמצעי אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד בהיות

והי' בלאזני אז ג"כ הי' מסטראשעלי' הר"א הרה"ח והרה"צ

נוכח, שניהם היו שבו פארבריינגען, א מהחסידים התועדות

הנני ואמר לבכות, הר"א הרה"ח הרה"צ התחיל כך בתוך

אאזמו"ר וכ"ק השם, באהבת יזכני כי להשי"ת מתחנן

באהבת שיזכני מהשי"ת מבקש הנני אמר האמצעי אדמו"ר

ישראל.

אלו ביניהם, התוכחו מעמד באותו שהיו החסידים

אהבת מעלת על ערוך באין גבוה השם אהבת כי אומרים

מצות על גם ישראל מעלת גבהה כי אומרים ואלו ישראל,

שהחליטו עד בזה, נבוכים היו שבועות וכמה השם, אהבת

הזקן. אדמו"ר כ"ק מהוד לשאול

הוד את שאלו הראוי', והזדמנות הנכונה ההכנה אחרי

שתי הם ישראל ואהבת השם אהבת הזקן: אדמו"ר כ"ק

הרי זה עם אבל האהבה, וחוש בענין שניהם היות ואם מצות,

נעלית היא עבודה איזה הם שואלים מזה, זה שונה עניניהם

ישראל. אהבת או השם אהבת אם יותר

ניגון, וקול בקצרה עונה הזקן אדמו"ר כ"ק הוד הי' כנודע

כאחד שתיהם ישראל ואהבת השם אהבת הלשון: בזה ויען

מישראל, ואחד אחד כל של ונפשו רוחו בנשמתו חקוקים

דגדלה הרי ד', אמר אתכם אהבתי הכתוב דיבר מלא ומקרא

אוהב. שהאהוב מה דאוהב ישראל, אהבת

- התועדות זמני בכל אשר לחוק, החסידים שמו אז מני

בלבם שנחקק עד זה, בענין מדברים היו - פארבריינגען

ובחסדי אהובים. ורעים ידידים וחיבת באהבת בפועל לקיימו
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הוסדו אחרי ובפרט הארצות, ארבע ועד נוסד טרם גם ומקדם התורה11מאז גדולי ישראל, רבני היו ,

זוגות עם והם והכלל, הצבור עניני בכל והדבור הדעה הי' לבדם ולהם הדור, מנהיגי שמים, ויראת

והתורני המוסרי במעמדו ישראל לעם הנוגע דבר בכל והשרים המלך לפני מתיצבים היו העדה בחירי
הכלכלי.וכן במצבו

תקכ"ד בשנת הארצות, ארבע ועד שבטל מעת התורה12אמנם גדולי ישראל מרבני גדול חלק הנה ,

אשר ממעזריטש, המגיד הרב מורנו קדשו מקום וממלא הבעש"ט מורנו שיטת נגד לחלוק יצאו והיראה

בישראל קרחה עשו .13בזה

1

2

3

4

5

6

7

וראה ואילך. 209 ע' ח"ב הזכרונות ספר ראה ה'ר"פ. בשנת (11

(מונקאטש, לנבונים" "דעת ספר בסוף היהודים" "תעודת מאמר גם

תרנ"ט).

הסובבות המעצמות בין פולין של חלוקתה תחילת בעקבות (12

ארבע ועד פירוק על – תקכ"ד בשנת – הפולני השלטון הורה אותה

הארצות.

ב. קט, סנהדרין ע"פ (13

∑

ycew zexb`

[תרצ"ה]

התמונה, וראיתי ובפרט בכלל משלומם לשמוע נהניתי . . .

שמחות בשובע להתראות הברכה דבר את השי"ת ויקיים

שום אנושי בשכל אין כאשר הבטחון, מדת זהו כי בגו"ר,

ולפתע דבר, ופועל תחבולה שום עושה אינו וגם לזה, מבוא

וסיבה עילה מזמין הסבות כל וסבת העילת עילת הנה פתאום

הפועל. אל מהכח ההוא הדבר שמביא

מועיל בזה פועל אלא חסר ואינו בכח שישנו בדבר והנה

לצייר - זה ודבר בפועל, הוא כאלו בעצמו לצייר והוא הציור,

ההתקשרות ידי על בא - בפועל שהוא כמו הבכח לעצמו

הדעת. בהעמקת

הוא המוח עבודת עיקר אשר מבואר, החסידות בתורת

ההוא הדבר מצטייר דאז הדעת. בהעמקת ההתקשרות

אאמו"ר כ"ק מהוד ששמעתי כמו נפלא, תענוג והוא ברעיונו

דאן רוסטוב תרע"ח חורף - זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

גוף דעם אויף הייבט משכיל, במוח הדבר "הצטיירות -

הגשמי בגופו משכיל דער אז המושכל, מהות דעם צו המשכיל

פאר פריער וויילע א מיט איז ער וואס דאס ניט בשעה בה איז

הציור התקשרות נאכדעם, איז ער וואס און הצטיירות דער

המהות". בעצם שינוי א מאכט

ומוכרח בהעדרו גדול צער לי יש בר"א המבואר בדבר

גדולה ובבקשה מקום מכל הדבר יבוא בעזה"י אשר הדבר

האפשרי וככל בזה, עצה לטכס שי' והידידים הקרובים מכל

בעזרתו זמן די יש עוד ועתה בעזרם יהי' עוז ידידם גם בעזה"י

הבע"ל. החורף לזמן מוכן שיהי' לעשות ית'

לימים, צעיר האמצעי אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד בהיות

והי' בלאזני אז ג"כ הי' מסטראשעלי' הר"א הרה"ח והרה"צ

נוכח, שניהם היו שבו פארבריינגען, א מהחסידים התועדות

הנני ואמר לבכות, הר"א הרה"ח הרה"צ התחיל כך בתוך

אאזמו"ר וכ"ק השם, באהבת יזכני כי להשי"ת מתחנן

באהבת שיזכני מהשי"ת מבקש הנני אמר האמצעי אדמו"ר

ישראל.

אלו ביניהם, התוכחו מעמד באותו שהיו החסידים

אהבת מעלת על ערוך באין גבוה השם אהבת כי אומרים

מצות על גם ישראל מעלת גבהה כי אומרים ואלו ישראל,

שהחליטו עד בזה, נבוכים היו שבועות וכמה השם, אהבת

הזקן. אדמו"ר כ"ק מהוד לשאול

הוד את שאלו הראוי', והזדמנות הנכונה ההכנה אחרי

שתי הם ישראל ואהבת השם אהבת הזקן: אדמו"ר כ"ק

הרי זה עם אבל האהבה, וחוש בענין שניהם היות ואם מצות,

נעלית היא עבודה איזה הם שואלים מזה, זה שונה עניניהם

ישראל. אהבת או השם אהבת אם יותר

ניגון, וקול בקצרה עונה הזקן אדמו"ר כ"ק הוד הי' כנודע

כאחד שתיהם ישראל ואהבת השם אהבת הלשון: בזה ויען

מישראל, ואחד אחד כל של ונפשו רוחו בנשמתו חקוקים

דגדלה הרי ד', אמר אתכם אהבתי הכתוב דיבר מלא ומקרא

אוהב. שהאהוב מה דאוהב ישראל, אהבת

- התועדות זמני בכל אשר לחוק, החסידים שמו אז מני

בלבם שנחקק עד זה, בענין מדברים היו - פארבריינגען

ובחסדי אהובים. ורעים ידידים וחיבת באהבת בפועל לקיימו
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לפרדס שנכנסו "ארבעה מאותם אחד הוא זומא ומובנת1בן

שלא אףֿעלֿפי עקיבא, רבי [בדוגמת הגדולה מעלתו אפוא

ויצא בשלום "נכנס עקיבא רבי רק שכן ממש, לדרגתו הגיע

בשלום"].

ללמוד הצורך את זומא בן הדגיש הרבה גדולתו ועלֿאף

ביותר, גבוהה למדרגה שזכה למי גם כי ללמדנו אדם". "מכל

"מכל ללמוד מה יש - לפרדס") "נכנס (שכאמור, זומא כבן

אדם".

בשמו נקרא שלא - זומא" "בן - בשמו נרמז הדברים תוכן

בבחינת והיותו באביו תלותו מודגשת בכך אביו. שם על אלא

אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו זומא בן אמר ולכן - "מקבל"

(552 עמ' ג, כרך תשמח, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

עדותיך "כי - הפסוק לסיום גם התנא נזקק מדוע לדייק: יש

מכל שלומד מי הוא שחכם לכך שהראיה בשעה - לי" שיחה

השכלתי"?! מלמדי "מכל - הפסוק מתחילת רק היא אדם

הדברים: ביאור

מכיר אמנם הוא בוריו; על דבר כל שמבין מי הוא "חכם"

מידה באותה אך מהן, ללמוד כדי ואחד, אחד כל של במעלותיו

לאור מהם. להימנע עלֿמנת הזולת, של לחסרונותיו ער גם הוא

הלוא אדם", מכל "לומד החכם כיצד - השאלה תישאל זאת

ללמוד מה ואין חסרונות מלאי שהם מי גם יש מןֿהסתם

מהם?!

"כי - הפסוק של השני לחציו גם נזקק שהתנא הסיבה זו

ללמוד מה שיש לכך ההסבר טמון פה - לי" שיחה עדותיך

אדם". "מכל

מתב רקכאשר (לא רואים הבריאה במעשה היטב וננים

אלא מאין, יש רגע בכל אותו ובורא העולם את מנהיג שהקב"ה

הבורא מציאות על מעידה ובריאה בריאה כל כיצד גם)

לי" שיחה עדותיך "כי הפסוק משמעות אםֿכן זוהי והנהגתו.

גם הקב"ה. למציאות "עדות" לראות אפשר ואדם אדם בכל -

"עדותיך" בבחינת הוא (גלויה) מעלה כל נטול שהוא אדם

הגמרא בסיפור שמצינו וכמו הבורא). למציאות על2(עדות ,

לפגשו, אליעזר לרבי שנזדמן ביותר", מכוער שהיה אחד "אדם

(כוונתו האיש" אותו מכוער כמה "ריקה, אליעזר, רבי לו אמר

"לך האיש, לו השיב כך על הרוחני); במובן לכיעור היתה

כוונת שעשית". זה כלי מכוער כמה - שעשאני לאומן ואמור

צלם את לראות אפשר כמותו ירוד באדם שגם היתה תשובתו

אותו. שעשה ה"אומן"

לכל במשנתנו התנא נזקק מדוע אפוא מובן זה עלֿפי

כולו. הפסוק

ובלק) קורח פרשת - תש"מ קודש (שיחות

שהשמיענו לפי אלו, נקט "לפיכך במדרשֿשמואל: כתב

בכל כלומר, השכל". שיגזור ממה היפך מחודשים שמות בהם

דברֿחידוש: יש שבמשנתנו האמירות

לאמיתתו, דבר כל שרואה מי הוא חכם - חכם" "איזהו

שרואה המעלות שמלבד בהכרח ממילא ולפרטיו. לעומקו

יתכן איך זה לפי החסרונות. את גם הוא רואה דבר, בכל

החכם כי במשנתנו התנא מחדש אדם"? "מכל לומד שהחכם

מעלה יש ואחד אחד שלכל מכיון אדם, מכל לומד אכן האמיתי

אדם". "מכל ללמוד אפשר כן ועל כלשהי

הגבורה מידת את מייחסים הרגיל עלֿדרך - גבור" "איזהו

ֿ אדרבה ואומר, התנא מחדש עיר"). ("לוכד רב שכוחו לאחד

יצרו". את "כובש גבורתו; את לכלוא שבכוחו מי הוא גיבור

במדרש - עשיר" רוצה3"איזהו מנה לו שיש "מי נאמר:

מי הוא, אמיתי עשיר כי לחשוב אפשר היה זה לפי מאתיים".

"מי (שכן ועוד עוד להרבותם משתוקק והוא מרובים שנכסיו

ואומרת משנתנו מחדשת מאות"!). ארבע רוצה מאתיים לו שיש

שמח אלא להון" "נבהל שאינו זה דוקא הוא אמיתי עשיר כי

מנוחתֿהנפש. מתוך זאת ומנצל לו שיש במה

אין מכובד שאדם היא הרווחת ההנחה - מכובד" "איזהו

(לה ואדם; אדם כל ולכבד עצמו את להשפיל מכבודו פך,זה

התנא מחדש הציבור). שאר מכל להיבדל עליו כבודו מצד

אלו את אף - הבריות את המכבד הוא אמיתי מכובד כי ואומר

"בריות" בבחינת והם מעלה, כל בהם שאין הפחותים,

4.בעלמא

קורח) פרשת - תש"מ קודש (שיחות

ב.1) יד, א.2)חגיגה כ, לד.3)תענית א, לב.4)קהלתֿרבה פרק תניא ראה
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ycew zegiyn zecewp

לפרדס שנכנסו "ארבעה מאותם אחד הוא זומא ומובנת1בן

שלא אףֿעלֿפי עקיבא, רבי [בדוגמת הגדולה מעלתו אפוא

ויצא בשלום "נכנס עקיבא רבי רק שכן ממש, לדרגתו הגיע

בשלום"].

ללמוד הצורך את זומא בן הדגיש הרבה גדולתו ועלֿאף

ביותר, גבוהה למדרגה שזכה למי גם כי ללמדנו אדם". "מכל

"מכל ללמוד מה יש - לפרדס") "נכנס (שכאמור, זומא כבן

אדם".

בשמו נקרא שלא - זומא" "בן - בשמו נרמז הדברים תוכן

בבחינת והיותו באביו תלותו מודגשת בכך אביו. שם על אלא

אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו זומא בן אמר ולכן - "מקבל"

(552 עמ' ג, כרך תשמח, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

עדותיך "כי - הפסוק לסיום גם התנא נזקק מדוע לדייק: יש

מכל שלומד מי הוא שחכם לכך שהראיה בשעה - לי" שיחה

השכלתי"?! מלמדי "מכל - הפסוק מתחילת רק היא אדם

הדברים: ביאור

מכיר אמנם הוא בוריו; על דבר כל שמבין מי הוא "חכם"

מידה באותה אך מהן, ללמוד כדי ואחד, אחד כל של במעלותיו

לאור מהם. להימנע עלֿמנת הזולת, של לחסרונותיו ער גם הוא

הלוא אדם", מכל "לומד החכם כיצד - השאלה תישאל זאת

ללמוד מה ואין חסרונות מלאי שהם מי גם יש מןֿהסתם

מהם?!

"כי - הפסוק של השני לחציו גם נזקק שהתנא הסיבה זו

ללמוד מה שיש לכך ההסבר טמון פה - לי" שיחה עדותיך

אדם". "מכל

מתב רקכאשר (לא רואים הבריאה במעשה היטב וננים

אלא מאין, יש רגע בכל אותו ובורא העולם את מנהיג שהקב"ה

הבורא מציאות על מעידה ובריאה בריאה כל כיצד גם)

לי" שיחה עדותיך "כי הפסוק משמעות אםֿכן זוהי והנהגתו.

גם הקב"ה. למציאות "עדות" לראות אפשר ואדם אדם בכל -

"עדותיך" בבחינת הוא (גלויה) מעלה כל נטול שהוא אדם

הגמרא בסיפור שמצינו וכמו הבורא). למציאות על2(עדות ,

לפגשו, אליעזר לרבי שנזדמן ביותר", מכוער שהיה אחד "אדם

(כוונתו האיש" אותו מכוער כמה "ריקה, אליעזר, רבי לו אמר

"לך האיש, לו השיב כך על הרוחני); במובן לכיעור היתה

כוונת שעשית". זה כלי מכוער כמה - שעשאני לאומן ואמור

צלם את לראות אפשר כמותו ירוד באדם שגם היתה תשובתו

אותו. שעשה ה"אומן"

לכל במשנתנו התנא נזקק מדוע אפוא מובן זה עלֿפי

כולו. הפסוק

ובלק) קורח פרשת - תש"מ קודש (שיחות

שהשמיענו לפי אלו, נקט "לפיכך במדרשֿשמואל: כתב

בכל כלומר, השכל". שיגזור ממה היפך מחודשים שמות בהם

דברֿחידוש: יש שבמשנתנו האמירות

לאמיתתו, דבר כל שרואה מי הוא חכם - חכם" "איזהו

שרואה המעלות שמלבד בהכרח ממילא ולפרטיו. לעומקו

יתכן איך זה לפי החסרונות. את גם הוא רואה דבר, בכל

החכם כי במשנתנו התנא מחדש אדם"? "מכל לומד שהחכם

מעלה יש ואחד אחד שלכל מכיון אדם, מכל לומד אכן האמיתי

אדם". "מכל ללמוד אפשר כן ועל כלשהי

הגבורה מידת את מייחסים הרגיל עלֿדרך - גבור" "איזהו

ֿ אדרבה ואומר, התנא מחדש עיר"). ("לוכד רב שכוחו לאחד

יצרו". את "כובש גבורתו; את לכלוא שבכוחו מי הוא גיבור

במדרש - עשיר" רוצה3"איזהו מנה לו שיש "מי נאמר:

מי הוא, אמיתי עשיר כי לחשוב אפשר היה זה לפי מאתיים".

"מי (שכן ועוד עוד להרבותם משתוקק והוא מרובים שנכסיו

ואומרת משנתנו מחדשת מאות"!). ארבע רוצה מאתיים לו שיש

שמח אלא להון" "נבהל שאינו זה דוקא הוא אמיתי עשיר כי

מנוחתֿהנפש. מתוך זאת ומנצל לו שיש במה

אין מכובד שאדם היא הרווחת ההנחה - מכובד" "איזהו

(לה ואדם; אדם כל ולכבד עצמו את להשפיל מכבודו פך,זה

התנא מחדש הציבור). שאר מכל להיבדל עליו כבודו מצד

אלו את אף - הבריות את המכבד הוא אמיתי מכובד כי ואומר

"בריות" בבחינת והם מעלה, כל בהם שאין הפחותים,

4.בעלמא

קורח) פרשת - תש"מ קודש (שיחות

ב.1) יד, א.2)חגיגה כ, לד.3)תענית א, לב.4)קהלתֿרבה פרק תניא ראה

ipy ,oey`x - ak ,`k - xen` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øåîà úùøô

àëøåîàïåùàøàíéðäkä-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¡¬Ÿ¤©«Ÿ£¦−
:åénra ànhé-àì Lôðì íäìà zøîàå ïøäà éða§¥´©«£®Ÿ§¨«©§¨´£¥¤½§¤¬¤«Ÿ¦©−̈§©¨«

áì-íà ékBðáìå åéáàìe Bnàì åéìà áøwä BøàL ¦µ¦¦§¥½©¨−Ÿ¥®̈§¦´§¨¦½§¦§¬
:åéçàìe Bzáìeâåéìà äáBøwä äìeúaä Búçàìå §¦−§¨¦«§©«£Ÿ³©§¨Æ©§¨´¥½̈

:ànhé dì Léàì äúéä-àì øLàãìra ànhé àì £¤¬Ÿ¨«§−̈§¦®−̈¦©¨«¬Ÿ¦©−̈©´©
:Blçäì åénraäáéúëäçø÷é-àìéø÷eçø÷é-àì §©¨®§¥−©«¦§§ª³«Ÿ¦§§³

àì íøNááe eçlâé àì íð÷æ úàôe íLàøa äçø÷̈§¨Æ§Ÿ½̈§©¬§¨−̈´Ÿ§©¥®¦̧§¨½̈¬Ÿ
:úèøN eèøNéåeìlçé àìå íäéäìàì eéäé íéLã÷ ¦§§−¨¨«¤§¦³¦«§Æ¥´Ÿ¥¤½§´Ÿ§©§½

íä íäéäìà íçì ýåýé éMà-úà ék íäéäìà íL¥−¡«Ÿ¥¤®¦Á¤¦¥̧§Ÿ̈¹¤¯¤¡«Ÿ¥¤²¥¬
:Lã÷ eéäå íáéø÷î(éåì)æàì äììçå äðæ äMà ©§¦¦−§¨¬«Ÿ¤¦¨̧Ÿ¨³©«£¨¨Æ´Ÿ

àeä Lã÷-ék eçwé àì dLéàî äLeøb äMàå eçwé¦½̈§¦¨²§¨¬¥«¦−̈´Ÿ¦®̈¦«¨¬−
:åéýìûìçéäìà íçì-úà-ék BzLc÷åàeä E ¥«Ÿ¨«§¦̧©§½¦«¤¤¬¤¡Ÿ¤−´

ýåýé éðà LBã÷ ék Cl-äéäé Lã÷ áéø÷î©§¦®¨Æ¦«§¤½̈¦´¨½£¦¬§Ÿ̈−
:íëLc÷îè-úà úBðæì ìçú ék ïäk Léà úáe §©¦§¤«©Æ¦´Ÿ¥½¦¬¥¥−¦§®¤

çî àéä äéáà:óøOz Làa úìlñéïäkäå ¨¦̧¨Æ¦´§©¤½¤¨¥−¦¨¥«§©Ÿ¥Á
ïîL | BLàø-ìr ÷öeé-øLà åéçàî ìBãbä©¨¸¥«¤¹̈£¤©¬©Ÿ´¤³¤
-úà íéãâaä-úà Laìì Bãé-úà àlîe äçLnä©¦§¨Æ¦¥´¤¨½¦§−¤©§¨¦®¤

:íøôé àì åéãâáe òøôé àì BLàøàéúLôð-ìk ìrå ŸÆ´Ÿ¦§½̈§¨−̈¬Ÿ¦§«Ÿ§©²¨©§¬Ÿ
:ànhé àì Bnàìe åéáàì àáé àì úîáé-ïîe ¥−´Ÿ¨®Ÿ§¨¦¬§¦−¬Ÿ¦©¨«¦

ék åéäìà Lc÷î úà ìlçé àìå àöé àì Lc÷nä©¦§¨Æ´Ÿ¥¥½§´Ÿ§©¥½¥−¦§©´¡Ÿ®̈¦¿
:ýåýé éðà åéìr åéäìà úçLî ïîL øæð(ìàøùé) Â¥¤¤´¤¦§©¯¡Ÿ¨²¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

âé:çwé äéìeúáá äMà àeäåãéäLeøâe äðîìà §¾¦¨¬¦§¤−¨¦¨«©§¨¨³§¨Æ
äìeúa-íà ék çwé àì älà-úà äðæ äììçå©«£¨¨´Ÿ½̈¤¥−¤´Ÿ¦®̈¦²¦§¨¬

:äMà çwé åénrîåèéðà ék åénra Bòøæ ìlçé-àìå ¥«©−̈¦©¬¦¨«§«Ÿ§©¥¬©§−§©¨®¦²£¦¬
:BLc÷î ýåýéñ §Ÿ̈−§©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'r f"kg zegiyÎihewl)

Ì‰Ï‡ z¯Ó‡Â . . ÌÈ�‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆

ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b ¯È‰Ê‰Ï - z¯Ó‡Â ,¯BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

ׁשּכאׁשר הֹוראה ּומּכאן ואֹור, זהר לׁשֹון ּגם הּוא ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ"להזהיר"

ּבאפן זאת לעׂשֹות הם צריכים הּקטּנים, על מׁשּפיעים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹהּגדֹולים

ּבדר ּבהׁשּפעה ּולמעט ואֹור. זהר ׁשל ּדר מקרבת' - 'ימין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשל

"אמֹור.. הּפסּוק לׁשֹון ימּתק זה ּפי על ּדֹוחה'. - 'ׂשמאל ְְְֱִֶֶַַַָָֹֻׁשל

אמירה משא"כ קׁשה, לׁשֹון הּוא 'ּדּבּור' ּכי "ּדּבר", ולא ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹואמרּת"

רּכה. לׁשֹון ִַָָהיא

éðùæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæéïøäà-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥¬¤©«£−Ÿ

àì íeî Bá äéäé øLà íúøãì Erøfî Léà øîàì¥®Ÿ¦´¦©§£º§«ŸŸÀ̈£¤̧¦«§¤¬Æ½´Ÿ
:åéäìà íçì áéø÷äì áø÷éçéBa-øLà Léà-ìë ék ¦§©½§©§¦−¤¬¤¡Ÿ¨«¦¬¨¦²£¤¬

Bà íøç Bà çqô Bà øer Léà áø÷é àì íeî−´Ÿ¦§®̈¦³¦¥Æ´¦¥½©¬¨ª−¬
:reøNèéøáL Bà ìâø øáL Bá äéäé-øLà Léà Bà ¨«©´¦½£¤¦«§¤¬−¤´¤®̈¤−¤¬¤
:ãéëBà áøâ Bà Bðéra ìláz Bà ÷ã-Bà ïaâ-Bà ¨««¦¥´©½−§©ª´§¥®³¨¨Æ´

:CLà çBøî Bà úôléàëéà-ìkíeî Ba-øLà L ©¤½¤−§¬©¨«¤¨¦º£¤´À
ýåýé éMà-úà áéø÷äì Lbé àì ïäkä ïøäà òøfî¦¤̧©Æ©«£´Ÿ©Ÿ¥½´Ÿ¦©½§©§¦−¤¦¥´§Ÿ̈®

:áéø÷äì Lbé àì åéäìà íçì úà Ba íeîáëíçì ´½¥µ¤´¤¡Ÿ½̈¬Ÿ¦©−§©§¦«¤´¤
:ìëàé íéLãwä-ïîe íéLãwä éLãwî åéäìàâëCà ¡Ÿ½̈¦¨§¥−©¢¨¦®¦©¢¨¦−Ÿ¥«©´

íeî-ék Lbé àì çaænä-ìàå àáé àì úëøtä-ìà¤©¨¹Ÿ¤´Ÿ¨ÀŸ§¤©¦§¥²©¬Ÿ¦©−¦´
:íLc÷î ýåýé éðà ék éLc÷î-úà ìlçé àìå Ba®§³Ÿ§©¥Æ¤¦§¨©½¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

ãëéða-ìk-ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®§¤¨§¥−
:ìàøNéôáëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¦§¨¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

á-éðá éLãwî eøæpéå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¦¨«§Æ¦¨§¥´§¥«
íä øLà éLã÷ íL-úà eìlçé àìå ìàøNé¦§¨¥½§¬Ÿ§©§−¤¥´¨§¦®£¤̧¥¯

:ýåýé éðà éì íéLc÷îâíëéúøãì íäìà øîà ©§¦¦²¦−£¦¬§Ÿ̈«¡´Ÿ£¥¤À§Ÿ¸Ÿ¥¤¹
íéLãwä-ìà íërøæ-ìkî áø÷é-øLà | Léà-ìk̈¦´£¤¦§©´¦¨©§£¤À¤©¢¨¦Æ
åéìr Búàîèå ýåýéì ìàøNé-éðá eLéc÷é øLà£¤̧©§¦³§¥«¦§¨¥Æ©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®

:ýåýé éðà éðôlî àåää Lôpä äúøëðåãLéà Léà §¦§§º̈©¤¯¤©¦²¦§¨©−£¦¬§Ÿ̈«¦´¦º
ìëàé àì íéLãwa áæ Bà reøö àeäå ïøäà òøfî¦¤´©©«£ÀŸ§³¨¸©Æ´½̈©¢¨¦Æ´ŸŸ©½
Léà Bà Lôð-àîè-ìëa râpäå øäèé øLà ãr©−£¤´¦§®̈§©Ÿ¥̧©Æ§¨§¥¤½¤´¦½

:òøæ-úáëL epnî àöz-øLàäòbé øLà Léà-Bà £¤¥¥¬¦¤−¦§©¨«©¦Æ£¤´¦©½
-àîèé øLà íãàá Bà Bì-àîèé øLà õøL-ìëa§¨¤−¤£¤´¦§¨®³§¨¨Æ£¤´¦§¨

:Búàîè ìëì Bìåäàîèå Ba-òbz øLà Lôð ½§−Ÿª§¨«¤µ¤£¤´¦©½§¨«§−̈
õçø-íà ék íéLãwä-ïî ìëàé àìå áørä-ãr©¨¨®¤§³ŸŸ©Æ¦©¢¨¦½¦²¦¨©¬

:íéna BøNaæìëàé øçàå øäèå LîMä àáe §¨−©¨«¦¨¬©¤−¤§¨¥®§©©ÆŸ©´
:àeä Bîçì ék íéLãwä-ïîçàì äôøèe äìáð ¦©¢¨¦½¦¬©§−«§¥¨¯§¥¨²¬Ÿ

:ýåýé éðà dá-äàîèì ìëàéè-úà eøîLå Ÿ©−§¨§¨¨®£¦−§Ÿ̈«§¨«§´¤
ék Bá eúîe àèç åéìr eàNé-àìå ézøîLî¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬−¦´

:íLc÷î ýåýé éðà eäìlçééìëàé-àì øæ-ìëå §©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«§¨−̈Ÿ´Ÿ©
:Lã÷ ìëàé-àì øéëNå ïäk áLBz Lã÷àéïäëå ®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«Ÿ¤§Ÿ¥À

Búéa ãéìéå Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é-ék¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©́©§½−´Ÿ©®¦¦´¥½
:Bîçìá eìëàé íäáéøæ Léàì äéäú ék ïäk-úáe ¥−«Ÿ§¬§©§«©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−§¦´¨®

:ìëàú àì íéLãwä úîeøúa àåäâéék ïäk-úáe ¦¾¦§©¬©¢¨¦−¬ŸŸ¥«©Ÿ¥Á¦̧



iriaxקצ ,iyily - bk - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

úéa-ìà äáLå dì ïéà òøæå äLeøâe äðîìà äéäú¦«§¤¹©§¨¨´§À̈§¤»©»¥´¨¼§¨º̈¤¥³
-àì øæ-ìëå ìëàz äéáà íçlî äéøeòðk äéáà̈¦̧¨Æ¦§¤½¨¦¤¬¤¨¦−¨Ÿ¥®§¨−̈Ÿ

:Ba ìëàéãéóñéå äââLa Lã÷ ìëàé-ék Léàå ¬Ÿ©«§¦¾¦«Ÿ©¬−Ÿ¤¦§¨®̈§¨©³
:Lãwä-úà ïäkì ïúðå åéìr BúéLîçåèeìlçé àìå £¦«¦Æ¨½̈§¨©¬©Ÿ¥−¤©«Ÿ¤§´Ÿ§©§½

:ýåýéì eîéøé-øLà úà ìàøNé éða éLã÷-úà¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬£¤¨¦−©«Ÿ̈«
æèíìëàa äîLà ïår íúBà eàéOäåíäéLã÷-úà §¦¦³¨Æ£´Ÿ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®

:íLc÷î ýåýé éðà ékô ¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(151 'r f"g zegiyÎihewl)

Ì‰Ï‡ z¯Ó‡Â . . ÌÈ�‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆

ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b ¯È‰Ê‰Ï - z¯Ó‡Â ,¯BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

מׁשּפיעים ׁשּכאׁשר ללּמדנּו ואֹור, זהר לׁשֹון ּגם הּוא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ"להזהיר"

ּבּגדֹולים ואֹור זהר ׁשל ּתֹוספֹות נֹוספים הּקטּנים, על ְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹהּגדֹולים

ְַָעצמם.

éùéìùæé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåçé-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥̧¤
íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®
øLà ìûøNéa øbä-ïîe ìûøNé úéaî Léà Léà¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´§¦§¨¥À£¤̧
-øLà íúBáãð-ìëìe íäéøãð-ìëì Bðaø÷ áéø÷é©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ§¨¦§½̈£¤

:äìòì ýåýéì eáéø÷éèéø÷aa øëæ íéîz íëðöøì ©§¦¬©«Ÿ̈−§Ÿ¨«¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈
:íéfráe íéáNkaëeáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk ©§¨¦−¨«¦¦«²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®

:íëì äéäé ïBöøì àì-ékàë-çáæ áéø÷é-ék Léàå ¦¬Ÿ§¨−¦«§¤¬¨¤«§¦À¦«©§¦³¤«©
Bà ø÷aa äáãðì Bà øãð-àlôì ýåýéì íéîìL§¨¦Æ©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ´¦§¨½̈©¨−̈´
:Ba-äéäé àì íeî-ìk ïBöøì äéäé íéîz ïàvá©®Ÿ¨¦³¦«§¤Æ§¨½¨−¬Ÿ¦«§¤«

áëáøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøerBà ©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ´
eðzú-àì äMàå ýåýéì älà eáéø÷ú-àì úôlé©¤½¤«Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À«Ÿ¦§¬

:ýåýéì çaænä-ìr íäîâëreøN äNå øBLå ¥¤²©©¦§¥−©©«Ÿ̈«§¬¨¤−¨´©
:äöøé àì øãðìe Búà äNrz äáãð èeì÷å§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½§¥−¤¬Ÿ¥«̈¤«

ãëýåýéì eáéø÷ú àì úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe¨³§¨Æ§¨´§¨½¬Ÿ©§¦−©«Ÿ̈®
:eNrú àì íëöøàáeäëeáéø÷ú àì øëð-ïa ãiîe §©§§¤−¬Ÿ©«£«¦©´¤¥À̈¬Ÿ©§¦²

íäa íúçLî ék älà-ìkî íëéäìà íçì-úà¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−¦¨¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ
íeî:íëì eöøé àì íañåëäLî-ìà ýåýé øaãéå ´½̈¬Ÿ¥«̈−¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàlæëúráL äéäå ãìeé ék ær-Bà áNë-Bà øBL ¥«Ÿ´¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬
äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe Bnà úçz íéîé̈¦−©´©¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«̈¤¾

:ýåýéì äMà ïaø÷ìçëBða-úàå Búà äN-Bà øBLå §¨§©¬¦¤−©«Ÿ̈«§−¤®Ÿ´§¤§½
:ãçà íBéa eèçLú àìèëäãBz-çáæ eçaæú-éëå ¬Ÿ¦§£−§¬¤¨«§¦«¦§§¬¤«©−̈
:eçaæz íëðöøì ýåýéìì-àì ìëàé àeää íBia ©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«©³©Æ¥«¨¥½«Ÿ

:ýåýé éðà ø÷a-ãr epnî eøéúBúàìízøîLe ¦¬¦¤−©®Ÿ¤£¦−§Ÿ̈«§©§¤Æ
:ýåýé éðà íúà íúéNrå éúåöîáìeìlçú àìå ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ®̈£¦−§Ÿ̈«§³Ÿ§©§Æ

éðà ìûøNé éða CBúa ézLc÷ðå éLã÷ íL-úà¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−§¥´¦§¨¥®£¦¬
ýåýé:íëLc÷îâìíéøöî õøàî íëúà àéöBnä §Ÿ̈−§©¦§¤«©¦³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦

:ýåýé éðà íéýìûì íëì úBéäìô ¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(679 'r a"g zegiyÎihewl)

Ì‰Ï‡ z¯Ó‡Â . . ÌÈ�‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆

ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b ¯È‰Ê‰Ï - z¯Ó‡Â ,¯BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

קטּנים על (ּבדעה) ּגדֹולים להזהיר הּתֹורה ּבאה מקֹומֹות ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָּבג'

אל לאכלֹו, ּבדם ׁשטּופים יׂשראל ּבני ׁשהיּו אף - ּדם ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ(ּבדעה):

ּבתאוֹות ׁשּמׁשקע ּכיון טֹוב, ּבחּנּו הׁשּתּדלּותי ּתֹועיל מה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹֻיאמר

ּגם ּכי להכעיס, רק זאת עֹוׂשה ׁשהאֹוכלם אף - ׁשקצים ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹלּבֹו.

טמאת אליו. ּבדּבּור יׁש ּתקוה מה ולכאֹורה ּבהם, קצה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻנפׁשֹו

להסּבירֹו אפׁשר ׁשאי ּדבר הּוא והּטהרה הּטמאה ענין - ְְְְְְֲֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻּכהנים

לכן זה? ענין להסּביר יּוכל אי המחּנ יאמר ּכן ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבׂשכל,

מי יהי' מּיׂשראל, אחד וכל נֹואׁש, נאמר ׁשאל הּתֹורה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהזהירה

ּדעת על להעמידֹו האפׁשרי ּככל להׁשּתּדל עליו מזהרים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻׁשּיהי',

ּבֹו. אׁשר הּיהדּות נקּדת ּולעֹורר ְְֱֲֲֵֶֶַַַָֻהאמת

éòéáøâëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
-øLà ýåýé éãrBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½£¤

:éãrBî íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷zâúLL ¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−«£¨«¥´¤
ïBúaL úaL éréáMä íBiáe äëàìî äNrz íéîé̈¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©³©¨Æ
àåä úaL eNrú àì äëàìî-ìk Lã÷-àø÷î¦§¨½Ÿ¤¨§¨−̈´Ÿ©«£®©¨¬¦Æ

:íëéúáLBî ìëa ýåýéìôãýåýé éãrBî älà ©«Ÿ̈½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½
:íãrBîa íúà eàø÷z-øLà Lã÷ éàø÷îäLãça ¦§¨¥−®Ÿ¤£¤¦§§¬Ÿ−̈§«£¨«©´Ÿ¤

ïéa Lãçì øNr äraøàa ïBLàøäçñt íéaørä ¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´¨«©§®̈¦¤−©
:ýåýéìåúBvnä âç äfä Lãçì íBé øNr äMîçáe ©«Ÿ̈«©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¤½©¬©©−

:eìëàz úBvî íéîé úráL ýåýéìæïBLàøä íBia ©«Ÿ̈®¦§©¬¨¦−©¬Ÿ¥«©Æ¨«¦½
àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

:eNrúçíBia íéîé úráL ýåýéì äMà ízáø÷äå ©«£«§¦§©§¤¬¦¤²©«Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³
àì äãár úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î éréáMä©§¦¦Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

:eNrúôè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéøac ©«£«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
õøàä-ìà eàáú-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤
íúàáäå døéö÷-úà ízøö÷e íëì ïúð éðà øLà£¤³£¦ÆŸ¥´¨¤½§©§¤−¤§¦¨®©«£¥¤¬

:ïäkä-ìà íëøéö÷ úéLàø øîò-úààééðäå-úà ó ¤²Ÿ¤¥¦¬§¦«§¤−¤©Ÿ¥«§¥¦¯¤
éðôì øîòäepôéðé úaMä úøçnî íëðöøì ýåýé ¨²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ©©½̈§¦¤−

:ïäkäáéNák øîòä-úà íëôéðä íBéa íúéNrå ©Ÿ¥«©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤¨®Ÿ¤¤´¤



קצי iyy ,iying - bk - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýéì äìòì BúðL-ïa íéîzâééðL Búçðîe ¨¦¯¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«¦§¨Á§¥̧
ø ýåýéì äMà ïîMá äìeìa úìñ íéðøNrçé ¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬©¤²¤¦¤¬©«Ÿ̈−¥´©

ççéðáéúëäëñðåéø÷:ïéää úréáø ïéé Bkñðåãéíçìå ¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«§¤Á¤Á
ãr äfä íBiä íör-ãr eìëàú àì ìîøëå éì÷å§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´©¤½©µ
íëéúøãì íìBò úwç íëéäìà ïaø÷-úà íëàéáä£¦´£¤½¤¨§©−¡«Ÿ¥¤®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:íëéúáLî ìëañåèúøçnî íëì ízøôñe §−Ÿ«§«Ÿ¥¤«§©§¤³¨¤Æ¦¨«¢©´
òáL äôeðzä øîò-úà íëàéáä íBiî úaMä©©½̈¦Æ£¦´£¤½¤−Ÿ¤©§®̈¤¬©

:äðééäz úîéîz úBúaLæèúaMä úøçnî ãr ©¨−§¦¬Ÿ¦«§¤«¨©´¦¨«¢©³©©¨Æ
äçðî ízáø÷äå íBé íéMîç eøtñz úréáMä©§¦¦½¦§§−£¦¦´®§¦§©§¤²¦§¨¬

:ýåýéì äLãçæéeàéáz íëéúáLBnîíçì | £¨−̈©«Ÿ̈«¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¤´¤
õîç äðééäz úìñ íéðøNr éðL íézL äôeðz§À̈§©̧¦Æ§¥´¤§Ÿ¦½´Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−

:ýåýéì íéøeka äðéôàzçéíçlä-ìr ízáø÷äå ¥«¨¤®¨¦¦−©«Ÿ̈«§¦§©§¤´©©¤À¤
ø÷a-ïa øôe äðL éða íîéîz íéNák úráL¦§©̧§¨¦³§¦¦Æ§¥´¨½̈©¯¤¨¨²
íúçðîe ýåýéì äìò eéäé íéðL íìéàå ãçà¤−̈§¥¦´§®̈¦¦«§³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¦§¨¨Æ

:ýåýéì ççéð-çéø äMà íäékñðåèéíúéNrå §¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«©«£¦¤²
äðL éða íéNáë éðLe úàhçì ãçà íéfr-øérN§¦«¦¦¬¤−̈§©®̈§¥¯§¨¦²§¥¬¨−̈

:íéîìL çáæìëéðäåíçì ìr íúà | ïäkä ó §¤¬©§¨¦«§¥¦´©Ÿ¥´Ÿ¿̈©Á¤̧¤
Lã÷ íéNák éðL-ìr ýåýé éðôì äôeðz íéøkaä©¦ª¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©§¥−§¨¦®²Ÿ¤

:ïäkì ýåýéì eéäéàëäfä íBiä | íöra íúàø÷e ¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«§¨¤º§¤´¤©´©¤À
àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ
:íëéúøãì íëéúáLBî-ìëa íìBò úwç eNrú©«£®ª©¬¨²§¨«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«

áëì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áeúàt älëú-à §ª§§¤º¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³
øbìå éðrì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå Eøö÷a EãN̈«§Æ§ª§¤½§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ

ýåýé éðà íúà áærz:íëéäìàô ©«£Ÿ́Ÿ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'r l"g zegiyÎihewl)

Ì‰È¯„� ÏÎÏ B�a¯˜ ·È¯˜È ¯L‡ . . Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ LÈ‡ LÈ‡ƒƒƒ≈ƒ¿»≈¬∆«¿ƒ»¿»¿»ƒ¿≈∆

Ì˙B·„� ÏÎÏe(יח (כב, ¿»ƒ¿»

˙B·„�e ÌÈ¯„� ÌÈ¯„BpL ,ÌÈÈBb‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - LÈ‡ LÈ‡ƒƒ¿«∆«ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿»

Ï‡¯NÈk('ה פס' (רש"י ¿ƒ¿»≈

ּבבנּית ּגֹויים לׁשּתף ׁשאסּור ההלכה הּמקּדׁש, ּבית לבנין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבנֹוגע

הּמקּדׁש ּבית ,לכ והּסּבה הּבית, לבנּית ּבּתרּומֹות לא ואף ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָֹהּבית,

חלק לּגֹויים ואין ּבלבד, יׂשראל ּבבני הּׁשכינה הׁשראת לׁשם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָנֹועד

הּגֹויים ּכל יכֹולים קרּבנֹות, להקרבת ּבנֹוגע משא"כ ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּבזה.

ׁשעליו - הּמזּבח הּדבר, וטעם קרּבנֹות, ּולהביא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָלהׁשּתּתף

ּבריאת מּתחּלת ועֹומד מקֹומֹו נקּבע - הּקרּבנֹות את ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָמקריבים

ׁשם והקריב הראׁשֹון אדם נברא ׁשּׁשם חז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָָהעֹולם,

ׁשּיצא נח וגם ׁשם, היּו והבל קין ׁשל קרּבנֹותיהם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹקרּבנֹות,

ׁשל צאצאיהם העֹולם אּמֹות ׁשאר ּגם לכן ׁשם. הקריב ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמהּתבה

קרּבנֹות. ׁשם להקריב יכֹולים ונח ְְְְְִִַַָָָָָֹאדם

éùéîçâë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåãëøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
ãçàa éréáMä Lãça øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´
-àø÷î äreøz ïBøëæ ïBúaL íëì äéäé Lãçì©ÀŸ¤¦«§¤³¨¤Æ©¨½¦§¬§−̈¦§¨

:Lã÷äëízáø÷äå eNrú àì äãár úëàìî-ìk «Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§¦§©§¤¬
:ýåýéì äMàñåë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¦¤−©«Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

æëíéøtkä íBé äfä éréáMä Lãçì øBNra Cà©¿¤«¨´©ŸÁ¤Á©§¦¦̧©¤¹¯©¦ª¦´
-úà íúéprå íëì äéäé Lã÷-àø÷î àeäÀ¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−¤

:ýåýéì äMà ízáø÷äå íëéúLôðçëäëàìî-ìëå ©§«Ÿ¥¤®§¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«§¨§¨¨Æ
àeä íéøtk íBé ék äfä íBiä íöra eNrú àì́Ÿ©«£½§¤−¤©´©¤®¦´³¦ª¦Æ½

:íëéäìà ýåýé éðôì íëéìr øtëìèëLôpä-ìë ék §©¥´£¥¤½¦§¥−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦³¨©¤̧¤Æ
äúøëðå äfä íBiä íöra äprú-àì øLà£¤´«Ÿ§ª¤½§¤−¤©´©¤®§¦§§−̈

:äénrîìäëàìî-ìk äNrz øLà Lôpä-ìëå ¥«©¤«¨§¨©¤À¤£¤³©«£¤Æ¨§¨½̈
àåää Lôpä-úà ézãáàäå äfä íBiä íöra§¤−¤©´©¤®§©«£©§¦²¤©¤¬¤©¦−

:dnr áøwîàìíìBò úwç eNrú àì äëàìî-ìk ¦¤¬¤©¨«¨§¨−̈´Ÿ©«£®ª©³¨Æ
:íëéúáLî ìëa íëéúøãìáìàeä ïBúaL úaL §Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«©©̧©¨¬Æ

Lãçì ärLúa íëéúLôð-úà íúéprå íëì̈¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®§¦§¨³©¸Ÿ¤Æ
:íëzaL eúaLz áør-ãr áørî áøraô ¨¤½¤¥¤¤́©¤½¤¦§§−©©§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(364 'r a"g h"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

Ï‡¯NÈ È�a CB˙a ÈzLc˜�Â(לב (כב, ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

ÈÓL Lc˜Â EÓˆÚ ¯ÒÓ(רש"י) ¿…«¿¿¿«≈¿ƒ

ליׂשראל" ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ּדבריו "מּגיד הּפסּוק ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹֻעל

ּדהינּו לעׂשֹות", ליׂשראל אֹומר עֹוׂשה ּׁשהּוא "מה חז"ל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָאֹומרים

לעׂשֹות. יׂשראל על ׁשּמצּוה הּמצוֹות את ּבעצמֹו מקּים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּקּב"ה

אּׁשה מׁשקים ּכאׁשר נפׁש': 'מסירת ּבמצות ּבענינֹו, מצינּו כן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

- ּכביכֹול - הּקּב"ה ּבּמים. הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו את מֹוחקים ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָסֹוטה,

יׂשראל. ּבבני לאּׁשה איׁש ּבין ׁשלֹום להׁשּכין ּכי נפׁשֹו, את ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמֹוסר

éùùâì:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåãìéða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²¤§¥¬
éréáMä Lãçì íBé øNr äMîça øîàì ìûøNé¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À©³Ÿ¤©§¦¦Æ

:ýåýéì íéîé úráL úBkqä âç äfääìíBia ©¤½©¯©ª²¦§©¬¨¦−©«Ÿ̈«©¬
àì äãár úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä̈«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

:eNrúåìíBia ýåýéì äMà eáéø÷z íéîé úráL ©«£«¦§©´¨¦½©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´
äéäé Lã÷-àø÷î éðéîMääMà ízáø÷äå íëì ©§¦¦¿¦§¨ŸÁ¤Á¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³

:eNrú àì äãár úëàìî-ìk àåä úøör ýåýéì©«Ÿ̈Æ£¤¤́¦½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«



iriayקצב - ck - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

æìLã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà ýåýé éãrBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤
íéëñðe çáæ äçðîe äìò ýåýéì äMà áéø÷äì§©§¦¸¦¤¹©«Ÿ̈ÀŸ¨¯¦§¨²¤¬©§¨¦−

:BîBéa íBé-øácçìãálîe ýåýé úúaL ãálî §©¬§«¦§©−©§´Ÿ§Ÿ̈®¦§©´
íëéúáãð-ìk ãálîe íëéøãð-ìk ãálîe íëéúBðzî©§«¥¤À¦§©³¨¦§¥¤Æ¦§©Æ¨¦§´Ÿ¥¤½

:ýåýéì eðzz øLàèìLãçì íBé øNr äMîça Cà £¤¬¦§−©«Ÿ̈«©¿©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤
-úà ebçz õøàä úàeáz-úà íëtñàa éréáMä©§¦¦À§¨§§¤Æ¤§©´¨½̈¤¨¬Ÿ¤
íBiáe ïBúaL ïBLàøä íBia íéîé úráL ýåýé-âç©§Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³¨«¦Æ©¨½©¬

:ïBúaL éðéîMäîïBLàøä íBia íëì ízç÷ìe ©§¦¦−©¨«§©§¤̧¨¤¹©´¨«¦À
øãä õr éøtðrå íéøîz útk-éáørå úár-õr ó §¦¸¥³¨¨Æ©´Ÿ§¨¦½©«£©¬¥«¨−Ÿ§©§¥

:íéîé úráL íëéäìà ýåýé éðôì ízçîNe ìçð̈®©§©§¤À¦§¥²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§©¬¨¦«
àîúwç äðMa íéîé úráL ýåýéì âç Búà íúbçå§©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½¦§©¬¨¦−©¨®̈ª©³

Mä Lãça íëéúøãì íìBò:Búà ebçz éréá ¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤©§¦¦−¨¬ŸŸ«
áîìàøNéa çøæàä-ìk íéîé úráL eáLz úkqa©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´¨¦®¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½

:úkqa eáLéâîúBkqá ék íëéúøã eòãé ïrîì ¥«§−©ª«Ÿ§©»©»¥«§´Ÿ«Ÿ¥¤¼¦´©ªÀ
õøàî íúBà éàéöBäa ìàøNé éða-úà ézáLBä©̧§¦Æ¤§¥´¦§¨¥½§«¦¦¬−̈¥¤´¤

:íëéäìà ýåýé éðà íéøöîãî-úà äLî øaãéå ¦§®̈¦£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©§©¥´¤½¤
:ìàøNé éða-ìà ýåýé éãrîô «Ÿ£¥−§Ÿ̈®¤§¥−¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'r g"kg zegiyÎihewl)

˙Î‡ÏÓ Ïk ÌÎÏ ‰È‰È L„˜ ‡¯˜Ó ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa Ì˙‡¯˜e¿»∆¿∆∆««∆ƒ¿»…∆ƒ¿∆»∆»¿∆∆

eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú(כא (כג, ¬…»…«¬

אין הּׁשבּועֹות ּבחג רק לֹו, הּמיחדת הּמצוה את יׁש חג ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּבכל

מסּים לקׁשר ּבּטּוי יׁש חג ּבכל הּדבר, וטעם מיחדת. מצוה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשּום

ּבמצוה מבּטאים הּזה הּקׁשר ואת יׂשראל, ּובני הּקּב"ה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבין

לבני הּקּב"ה ּבין הּקׁשר עצם את מבּטא הּׁשבּועֹות חג ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמסּימת.

הּבחירה עצם ואת יׂשראל, ּבבני הּקּב"ה ׁשל ּבחירתֹו - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיׂשראל

מגּדרת. מצוה ּבׁשּום זאת ּולצּיר לבּטא אפׁשר אי יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבבני

מיחדת. מצוה אין הּׁשבּועֹות ּבחג ְְְִֵֵֶֶַַָָָֻלכן

éòéáùãëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-úà åö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©º¤
éìà eç÷éå ìûøNé éðaæ úéæ ïîL EøBànì úéúk C §¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹¤´¤©¬¦²̈¨¦−©¨®
:ãéîz øð úìräìâìäàa úãrä úëøôì õeçî §©«£¬Ÿ¥−¨¦«¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹§´Ÿ¤

ýåýé éðôì ø÷a-ãr áørî ïøäà Búà Cøré ãrBî¥À©«£ŸÁŸ¸©«£¹Ÿ¥¤¯¤©²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−
:íëéúøãì íìBò úwç ãéîzãäøähä äøðnä ìr ¨¦®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«©µ©§Ÿ̈´©§Ÿ̈½

:ãéîz ýåýé éðôì úBøpä-úà Cøréôäzç÷ìå ©«£−Ÿ¤©¥®¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«§¨«©§¨´
íéðøNr éðL úBlç äøNr íézL dúà úéôàå úìñ½Ÿ¤§¨«¦¨´Ÿ½̈§¥¬¤§¥−©®§¥Æ¤§Ÿ¦½

:úçàä älçä äéäéåúBëørî íézL íúBà zîNå ¦«§¤−©«©¨¬¨«¤¨«§©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−
:ýåýé éðôì øähä ïçìMä ìr úëørnä LLæzúðå ¥´©©«£¨®¤©²©ª§¨¬©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨«©¨¬

äøkæàì íçlì äúéäå äkæ äðáì úëørnä-ìr©©©«£¤−¤§Ÿ¨´©¨®§¨«§¨³©¤̧¤Æ§©§¨½̈

ýåýéì äMà:çepëøré úaMä íBéa úaMä íBéa ¦¤−©«Ÿ̈«§¸©©¹̈§´©©À̈©«©§¤²
:íìBò úéøa ìûøNé-éða úàî ãéîz ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®¥¥¬§¥«¦§¨¥−§¦¬¨«

èék Lã÷ íB÷îa eäìëàå åéðáìe ïøäàì äúéäå§¨«§¨Æ§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−§¨´¨®¦¿
:íìBò-÷ç ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷ Lã÷ñ ŸÁ¤Á¨«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«

éCBúa éøöî Léà-ïa àeäå úéìàøNé äMà-ïa àöiå©¥¥Æ¤¦¨´¦§§¥¦½§Æ¤¦´¦§¦½§−
Léàå úéìàøNiä ïa äðçna eöpiå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½¤µ©¦§§¥¦½§¦−

:éìàøNiäàéíMä-úà úéìàøNiä äMàä-ïa áwiå ©¦§§¥¦«Â©¦ÂŸ¤¨«¦¨̧©¦§§¥¦³¤©¥Æ
úéîìL Bnà íLå äLî-ìà Búà eàéáiå ìl÷éå©§©¥½©¨¦¬Ÿ−¤¤®§¥¬¦²§Ÿ¦¬

:ïã-ähîì éøác-úaáéíäì Løôì øîLna eäçépiå ©¦§¦−§©¥¨«©©¦ª−©¦§¨®¦§¬¨¤−
:ýåýé ét-ìrôâé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ©¦¬§Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

ãé-ìë eëîñå äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà àöBä¥´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½§¨«§¯¨
-ìk Búà eîâøå BLàø-ìr íäéãé-úà íérîMä©«Ÿ§¦²¤§¥¤−©Ÿ®§¨«§¬Ÿ−¨

:äãräåèLéà Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå ¨«¥¨«§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦¬¦²
:Bàèç àNðå åéäìà ìl÷é-ékæèúBî ýåýé-íL á÷ðå ¦«§©¥¬¡Ÿ−̈§¨¨¬¤§«§Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´

Bá÷ða çøæàk øbk äãrä-ìk Bá-eîbøé íBâø úîeé½̈¨¬¦§§−¨¨«¥¨®©¥Æ¨«¤§½̈§¨§¬
:úîeé íLæé:úîeé úBî íãà Lôð-ìk äké ék Léàå ¥−¨«§¦¾¦¬©¤−¨¤´¤¨®̈−¨«

çéäkîeLé äîäa-Lôð:Lôð úçz Lôð äpîl ©¥¬¤«¤§¥−̈§©§¤®¨¤−¤©¬©¨«¤
èéäNré ïk äNr øLàk Búéîra íeî ïzé-ék Léàå§¦¾¦«¦¥¬−©«£¦®©«£¤´¨½̈¥−¥¨¬¤
:BlëïL úçz ïL ïér úçz ïér øáL úçz øáL «¤ µ¤©´©¤½¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®

:Ba ïúpé ïk íãàa íeî ïzé øLàkàëäîäá äkîe ©«£¤̧¦¥¬Æ¨«¨½̈¥−¦¨¬¤«©¥¬§¥−̈
:úîeé íãà äkîe äpîlLéáëäéäé ãçà ètLî §©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«¦§©³¤¨Æ¦«§¤´

:íëéäìà ýåýé éðà ék äéäé çøæàk øbk íëì̈¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
âëìl÷îä-úà eàéöBiå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤»¤§¥´¦§¨¥¼©¦´¤©«§©¥À

ìûøNé-éðáe ïáà Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ−¨®¤§¥«¦§¨¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk eNrttt ¨½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

.ïîéñ ì"àéæåò ,íé÷åñô ã"ë÷

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .163 'r f"g zegiyÎihewl)

BL‡¯ ÏÚ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÚÓM‰ Ïk eÎÓÒÂ(יד (כד, ¿»¿»«…¿ƒ∆¿≈∆«…

‰z‡L ,E˙˙ÈÓa ÌÈL�Ú� e�‡ ÔÈ‡Â ,EL‡¯a EÓc :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»¿¿…¿¿≈»∆¡»ƒ¿ƒ»¿∆«»

EÏ zÓ¯b(רש"י) »«¿»¿

אין - ההתראה הּוא מיתה לחּיּוב ההכרחּיים הּתנאים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאחד

לֹו והֹודיעּו החטא, ּבׁשעת ּבֹו התרּו ּכן אם אּלא מיתה חּיב ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאדם

יכֹולה לא המקּלל ּבמקרה מיתה. חּיב יהיה ּכ יעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאם

ענׁשֹו. את ידעּו לא יׂשראל ּבני החטא ּבׁשעת ּכי התראה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלהיֹות

"סמיכה" ּדין ּדוקא לכן המקּלל. את להמית הּקּב"ה צּוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָואעפ"כ

ׁשאּתה ,ּבמיתת נענׁשים אנּו "אין לֹומר לּמקּלל, ּבנֹוגע ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָנאמר

התראה, היתה לא ׁשּבֹו ּבמקרה ּומדּבר מאחר - "ל ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּגרמּת

מיתה. חּיב המקּלל היה לא הּמיחדת הּׁשעה הֹוראת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻואּלּולא

xihtn - ck - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

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

øéèôîàë:úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«

áëéðà ék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà ètLî¦§©³¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²£¦¬
:íëéäìà ýåýéâëìàøNé éða-ìà äLî øaãéå §Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©§©¥´¤»¤§¥´¦§¨¥¼

Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà eàéöBiå©¦´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk eNr ìûøNé-éðáe ïáà̈®¤§¥«¦§¨¥´¨½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ttt
ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .166 'r f"g zegiyÎihewl)

‰„Ú‰ Ïk B˙‡ eÓ‚¯Â . . Ïl˜Ó‰ ˙‡ ‡ˆB‰יד )(כד, ≈∆«¿«≈¿»¿…»»≈»

‰„Ú‰ Ïk „ÓÚÓa - ‰„Ú‰ Ïk(רש"י) »»≈»¿«¬«»»≈»

ׁשרצה ּבכ התחיל המקּלל ׁשל ׁשחטאֹו רׁש"י, ּבדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמצינּו

איׁש "ּבן ׁשהיה עלֿאף יׂשראל, מחנה ּבתֹו אהלֹו את ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהקים

להקים ּבּקׁש הּוא מּדה: ּכנגד מּדה ענׁשֹו ּגם היה לכן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמצרי".

ּכּדין ׁשּלא אהלֹו מ"ּכלCB˙aאת לחלק להפ ּובכ הּמחנה, ֳִֶֶַָֹ¿ְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹ

ּבסקילה נענׁש ּכ ועל - "ּכלıeÁÓהעדה" ּובמעמד לּמחנה, ְְֱִִֵֶַַָָָָƒְֲֲֶַַַָָ

ֵָָהעדה".

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ì øåîà úùøôì äøèôäãî ÷øô ìà÷æçéá

ãîåèìàøNé-éða úBòúa éLc÷î úøîLî-úà eøîL øLà ÷Bãö éða íiåìä íéðäkäå§©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹§¥´¨À£¤̧¨«§¹¤¦§¤³¤¦§¨¦Æ¦§³§¥«¦§¨¥Æ
ì éìà eáø÷é änä éìrîé éðãà íàð íãå áìç éì áéø÷äì éðôì eãîrå éðúøLýåý: ¥«¨©½¥²¨¦§§¬¥©−§¨«§¥®¦§¨«§´§¨©À§©§¦¬¦Æ¥´¤¨½̈§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«



קצג xihtn - ck - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

BBB

ùéã÷ éöç
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ttt
ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .166 'r f"g zegiyÎihewl)

‰„Ú‰ Ïk B˙‡ eÓ‚¯Â . . Ïl˜Ó‰ ˙‡ ‡ˆB‰יד )(כד, ≈∆«¿«≈¿»¿…»»≈»

‰„Ú‰ Ïk „ÓÚÓa - ‰„Ú‰ Ïk(רש"י) »»≈»¿«¬«»»≈»

ׁשרצה ּבכ התחיל המקּלל ׁשל ׁשחטאֹו רׁש"י, ּבדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמצינּו

איׁש "ּבן ׁשהיה עלֿאף יׂשראל, מחנה ּבתֹו אהלֹו את ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהקים

להקים ּבּקׁש הּוא מּדה: ּכנגד מּדה ענׁשֹו ּגם היה לכן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמצרי".

ּכּדין ׁשּלא אהלֹו מ"ּכלCB˙aאת לחלק להפ ּובכ הּמחנה, ֳִֶֶַָֹ¿ְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹ

ּבסקילה נענׁש ּכ ועל - "ּכלıeÁÓהעדה" ּובמעמד לּמחנה, ְְֱִִֵֶַַָָָָƒְֲֲֶַַַָָ

ֵָָהעדה".

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
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קצה

אגרות קודש
 ב"ה,  ט"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א סיון, בקשת ברכה פ"נ עבור הנער... שי'.

לו  להמצטרך  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  אזכירו  רצון  בעת 

מתאים לתוכן כתבו.

וכפי שמתאר מצבו במכתבו, יש מקום לומר, שאם היו מעסיקים את הנער בענין שיכול להיות 

מנהיג משפיע וכיו"ב )בדוגמת מסיבות שבת של ילדים קטנים ממנו באיזה שנים וכיו"ב( הי' זה מוסיף 

בבטחה שלו וביציבות שלו, כיון שהי' רואה שמצליח וישנם כאלה הנשמעים לקולו והדרכתו, וע"י הזזה 

זו, יש מקום לומר, שכמה מהפרעות היו בטלים מעצמן. ובודאי כמה אופנים ודרכים ישנם לסדר קבוצה 

לקבלת  כלי  ה"ז  הטבע  בדרך  וכשעושים  להנהגה,  שירצה  עם(  )אריינציהען  ולהמשיכו  וכיו"ב  כהאמור 

ברכות השם יתברך גם למעלה מדרך הטבע.

תורה  בעניני  הוספה  שכל  שי'(  )ההורים  להסבירם  מתאימות,  מסבירות  אותיות  ימצא  ובודאי 

ומצות מביאה הוספה בברכות השי"ת בהמצטרך לאדם ולביתו.

בברכה לבשו"ט.

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק
ליל ראשון, י"ד אייר 
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לוח זמנים לשבוע פרשת בהר בארץ ישראל - אמור בערים שונות בעולם  קצו
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
5:485:448:398:369:119:0810:2010:1819:2719:3119:5219:5719:1020:07באר שבע )ק(

5:445:398:378:349:099:0610:1810:1619:2919:3319:5520:0019:0320:11חיפה )ק( 

5:445:398:378:349:089:0510:1710:1519:2819:3219:5319:5818:5120:07ירושלים )ק( 

5:485:438:388:369:119:0810:2010:1819:2819:3219:5319:5819:1120:10תל אביב )ק(

5:235:148:348:299:059:0110:2110:1820:2020:2820:5321:0220:0921:20אוסטריה וינה )ק(

7:027:079:059:089:379:4010:3010:3217:3117:2517:5717:5217:0818:03אוסטרליה מלבורן )ח(

5:325:248:398:359:119:0710:2510:2220:1620:2320:4820:5620:0421:00אוקראינה אודסה )ק(

4:594:508:088:048:408:369:559:5219:5320:0120:2620:3519:4220:39אוקראינה דונייצק )ק(

5:095:008:198:148:518:4610:0610:0320:0520:1320:3820:4719:5420:51אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:295:208:418:379:149:0910:3010:2720:3520:4421:1021:2020:2521:24אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:205:118:348:299:069:0110:2210:1920:2920:3921:0521:1520:1921:19אוקראינה קייב )ק(

6:015:539:069:029:389:3410:5210:4920:4020:4721:1121:1920:2821:36איטליה מילאנו )ק(

5:595:598:338:339:039:0310:0510:0518:2118:2118:4318:4318:0318:47אקוואדור קיטו )ח(

7:317:369:369:3810:0910:1111:0211:0418:0818:0318:3418:2917:4618:41ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:328:3810:3410:3711:0411:0711:5711:5918:5118:4519:1919:1318:2819:17ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

5:595:538:578:539:299:2610:4010:3820:0820:1320:3620:4219:5420:46ארה״ב בולטימור )ק(

5:445:378:458:419:169:1310:2910:2620:0220:0820:3120:3719:4920:50ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:455:388:458:419:179:1410:2910:2720:0120:0720:3020:3619:4820:51ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:166:099:199:159:519:4711:0411:0120:4220:4821:1221:1920:2921:33ארה״ב דטרויט )ק(

6:316:279:209:189:539:5011:0111:0020:0520:0920:3020:3419:5020:45ארה״ב היוסטן )ק(

5:545:498:488:469:209:1710:3010:2819:4519:5020:1120:1619:3120:27ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:386:349:239:219:569:5411:0311:0119:5720:0120:2220:2519:4220:35ארה״ב מיאמי )ק(

5:405:338:408:369:129:0910:2410:2219:5720:0320:2620:3319:4420:48ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:355:288:388:349:099:0510:2210:1920:0020:0720:3020:3719:4720:49ארה״ב שיקאגו )ק(

6:366:389:029:029:319:3110:3010:3118:2218:2018:4418:4218:0218:46בוליביה לה פאס )ח(

6:035:539:179:129:499:4411:0611:0221:1621:2521:5222:0221:0522:25בלגיה אנטוורפן )ק(

6:035:539:189:139:499:4411:0611:0321:1621:2521:5222:0221:0622:23בלגיה בריסל )ק(

5:024:508:248:188:558:4910:1510:1020:4520:5621:2521:3820:3621:42בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:246:278:408:429:129:1310:0910:0917:4117:3818:0518:0217:2118:09ברזיל ס.פאולו )ח(

6:106:128:268:278:578:599:559:5517:2917:2617:5217:4917:0817:56ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:185:088:348:299:069:0110:2310:1920:3620:4621:1321:2420:2621:45בריטניה לונדון )ק(

5:205:098:398:349:119:0510:2910:2520:5221:0221:3121:4320:4322:07בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:225:118:398:339:119:0510:2810:2520:4520:5521:2321:3420:3621:38גרמניה ברלין )ק(

5:475:389:028:579:339:2810:4910:4620:5721:0621:3221:4220:4721:46גרמניה פרנקפורט )ק(

6:276:308:438:459:149:159:549:5417:4117:3818:0518:0117:2018:05דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:066:038:468:449:199:1710:2410:2319:0519:0719:2819:3018:4919:34הודו בומביי )ח(

6:015:588:428:419:149:1310:2010:1919:0219:0419:2519:2718:4619:31הודו פונה )ח(

5:165:078:248:208:568:5210:1110:0820:0620:1420:3920:4819:5520:52הונגריה בודפשט )ק(

5:535:468:538:499:259:2110:3710:3520:0920:1520:3820:4519:5620:49טורקיה איסטנבול )ק(

6:206:149:179:149:499:4611:0010:5820:2420:2920:5120:5720:1021:01יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בהר בארץ ישראל - אמור בערים שונות בעולם  לוח זמנים לשבוע פרשת אמור בכל העולם - בהר בארץ ישראל
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:395:308:468:419:189:1410:3310:3020:2420:3220:5721:0520:1321:09מולדובה קישינב )ק(

6:576:559:439:4210:1310:1211:2011:1920:0920:1120:3220:3519:5320:39מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:257:319:209:249:539:5610:4410:4617:2717:2017:5517:4917:0217:53ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:145:108:058:028:358:339:449:4218:4718:5019:1119:1518:3219:19נפאל קטמנדו )ח(

6:546:539:239:229:559:5510:5710:5719:0919:0919:3019:3018:5119:34סינגפור סינגפור )ח(

4:514:418:098:038:408:359:589:5420:1520:2520:5221:0320:0521:07פולין ורשא )ק(

6:146:158:348:359:079:0810:0610:0717:5517:5418:1818:1617:3618:20פרו לימה )ח(

6:166:089:239:199:559:5111:0911:0620:5921:0621:3021:3820:4721:54צרפת ליאון )ק(

6:176:089:299:2410:009:5611:1611:1321:1821:2621:5222:0121:0722:20צרפת פריז )ק(

5:375:368:138:128:438:429:469:4618:0918:1018:3118:3217:5218:36קולומביה בוגוטה )ח(

5:585:519:038:599:349:3110:4810:4520:3020:3721:0121:0820:1821:23קנדה טורונטו )ק(

5:315:238:378:339:099:0510:2310:2020:1120:1920:4320:5120:0021:07קנדה מונטריאול )ק(

5:485:438:408:379:139:1110:2310:2119:3619:4120:0220:0819:2220:12קפריסין לרנקה )ק(

5:295:178:558:499:269:2010:4610:4221:2421:3622:0622:2021:1622:45רוסיה מוסקבה )ח(

5:545:469:028:579:349:3010:4910:4620:4220:5021:1421:2320:3021:27רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

5:565:479:069:029:379:3310:5210:4920:4920:5721:2221:3120:3821:47שוייץ ציריך )ק(

5:525:508:298:279:019:0010:0610:0518:3718:3919:0019:0218:2119:06תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קצז לוח זמנים לשבוע פרשת בהר בארץ ישראל - אמור 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
5:395:308:468:419:189:1410:3310:3020:2420:3220:5721:0520:1321:09מולדובה קישינב )ק(

6:576:559:439:4210:1310:1211:2011:1920:0920:1120:3220:3519:5320:39מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:257:319:209:249:539:5610:4410:4617:2717:2017:5517:4917:0217:53ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:145:108:058:028:358:339:449:4218:4718:5019:1119:1518:3219:19נפאל קטמנדו )ח(

6:546:539:239:229:559:5510:5710:5719:0919:0919:3019:3018:5119:34סינגפור סינגפור )ח(

4:514:418:098:038:408:359:589:5420:1520:2520:5221:0320:0521:07פולין ורשא )ק(

6:146:158:348:359:079:0810:0610:0717:5517:5418:1818:1617:3618:20פרו לימה )ח(

6:166:089:239:199:559:5111:0911:0620:5921:0621:3021:3820:4721:54צרפת ליאון )ק(

6:176:089:299:2410:009:5611:1611:1321:1821:2621:5222:0121:0722:20צרפת פריז )ק(

5:375:368:138:128:438:429:469:4618:0918:1018:3118:3217:5218:36קולומביה בוגוטה )ח(

5:585:519:038:599:349:3110:4810:4520:3020:3721:0121:0820:1821:23קנדה טורונטו )ק(

5:315:238:378:339:099:0510:2310:2020:1120:1920:4320:5120:0021:07קנדה מונטריאול )ק(

5:485:438:408:379:139:1110:2310:2119:3619:4120:0220:0819:2220:12קפריסין לרנקה )ק(

5:295:178:558:499:269:2010:4610:4221:2421:3622:0622:2021:1622:45רוסיה מוסקבה )ח(

5:545:469:028:579:349:3010:4910:4620:4220:5021:1421:2320:3021:27רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

5:565:479:069:029:379:3310:5210:4920:4920:5721:2221:3120:3821:47שוייץ ציריך )ק(

5:525:508:298:279:019:0010:0610:0518:3718:3919:0019:0218:2119:06תאילנד 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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לוח זמנים לשבוע פרשת אמור בכל העולם - בהר בארץ ישראל
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