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המשך ביאור למסכת עירובין ליום שבת קודש עמ' ב
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(dben izla dgpd)
È‰ÈÂ'גֹו הּׁשמיני ּבדרּוׁשי 1ּבּיֹום ּבזה הּדּיּוק וידּוע , «¿ƒְְְִִִִֵֶַַַַָָ

נׂשיאנּו יֹום 2רּבֹותינּו נקרא זה ּׁשּיֹום מה ּדהּנה , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ
ימי  הרי ולכאֹורה לּמילּואים, ׁשמיני להיֹותֹו הּוא ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָׁשמיני

ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו ימים, ׁשבעה הם ימים 3הּמילּואים ׁשבעת ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָ
לּמילּואים. הּׁשמיני יֹום ענין ּומהּו ידכם. את ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַימּלא

יקר' ּב'ּכלי היה 4ּומבֹואר ּׁשּבֹו מה היא זה יֹום ׁשּמעלת ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּׁשכינה ה',5ּגילּוי ּכבֹוד אליכם וירא ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

רׁש"י  רצֹון 6ּוכפרּוׁש יהי להם אמר מׁשה, אֹותם ויבר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אלקינּו ה' נעם ויהי ידיכם, ּבמעׂשה ׁשכינה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשּתׁשרה

ּבּכתּוב  מפֹורׁש וכן וג ֹו'. ה'7עלינּו ּכבֹוד וּירא היה ׁשאז ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָ
צרי ולכאֹורה וגֹו'. ה' מּלפני אׁש וּתצא העם, ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאל
ּגילּוי  היה ּדוקא זה ּביֹום לּמה מּיֹומים, ּיֹום מה ְְִִִֵֶַַַָָָָָּבאּור
הּמילּואים. ימי היּו ׁשהם ׁשּלפניו ּבּימים ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשכינה
הּוא  ּוׁשמיני הּׁשמיני, יֹום להיֹותֹו הּטעם אֹומר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַועלֿזה

מקּודׁש. ְְִָָמסּפר

˙eÏÏÎe ּבתׁשּובת הּמבֹואר עלּֿפי הּוא ּבזה הּבאּור ¿»ְְִִֵֶַַַַָָ
הּידּועה  ׁשבעה 8הרׁשּב"א ׁשל מֹועדים ׁשּיׁש , ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ימי  הם ימים ּדׁשבעת ימים. ׁשמֹונה ׁשל ויׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָימים,
ּולמעלה  ההּקף את הּׁשֹומר הּוא ׁשמֹונה ּומסּפר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָההּקף,

הּקף מּמּנּו. ׁשלם, מסּפר הּוא ׁשבעה ּדמסּפר היֹות ועם ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶָָָָ
לענין  צרי מּכלֿמקֹום אבל הּבנין, ימי ׁשבעת ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָׁשלם,
את  הּׁשֹומר ׁשמֹונה מסּפר ׁשל ענינֹו וזהּו אֹותֹו, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּׁשֹומר
ּבֹו ׁשּיׁש מּובן ההּקף, את הּׁשֹומר ׁשהּוא ּומּזה ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָההּקף.
 ֿ ּדמּכל ב' ההּקף, מימי למעלה ׁשהּוא א' ענינים. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָב'
יכֹול  הּוא ּדלכן ההּקף, לימי ׁשּיכּות איזֹו לֹו יׁש ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמקֹום
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ה

mikxan ,ipiny zyxt zay .c"qa
.b"nyz'd xii` ycegd

(dben izla dgpd)
È‰ÈÂ'גֹו הּׁשמיני ּבדרּוׁשי 1ּבּיֹום ּבזה הּדּיּוק וידּוע , «¿ƒְְְִִִִֵֶַַַַָָ

נׂשיאנּו יֹום 2רּבֹותינּו נקרא זה ּׁשּיֹום מה ּדהּנה , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ
ימי  הרי ולכאֹורה לּמילּואים, ׁשמיני להיֹותֹו הּוא ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָׁשמיני

ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו ימים, ׁשבעה הם ימים 3הּמילּואים ׁשבעת ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָ
לּמילּואים. הּׁשמיני יֹום ענין ּומהּו ידכם. את ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַימּלא

יקר' ּב'ּכלי היה 4ּומבֹואר ּׁשּבֹו מה היא זה יֹום ׁשּמעלת ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּׁשכינה ה',5ּגילּוי ּכבֹוד אליכם וירא ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

רׁש"י  רצֹון 6ּוכפרּוׁש יהי להם אמר מׁשה, אֹותם ויבר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אלקינּו ה' נעם ויהי ידיכם, ּבמעׂשה ׁשכינה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשּתׁשרה

ּבּכתּוב  מפֹורׁש וכן וג ֹו'. ה'7עלינּו ּכבֹוד וּירא היה ׁשאז ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָ
צרי ולכאֹורה וגֹו'. ה' מּלפני אׁש וּתצא העם, ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאל
ּגילּוי  היה ּדוקא זה ּביֹום לּמה מּיֹומים, ּיֹום מה ְְִִִֵֶַַַָָָָָּבאּור
הּמילּואים. ימי היּו ׁשהם ׁשּלפניו ּבּימים ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשכינה
הּוא  ּוׁשמיני הּׁשמיני, יֹום להיֹותֹו הּטעם אֹומר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַועלֿזה

מקּודׁש. ְְִָָמסּפר

˙eÏÏÎe ּבתׁשּובת הּמבֹואר עלּֿפי הּוא ּבזה הּבאּור ¿»ְְִִֵֶַַַַָָ
הּידּועה  ׁשבעה 8הרׁשּב"א ׁשל מֹועדים ׁשּיׁש , ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ימי  הם ימים ּדׁשבעת ימים. ׁשמֹונה ׁשל ויׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָימים,
ּולמעלה  ההּקף את הּׁשֹומר הּוא ׁשמֹונה ּומסּפר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָההּקף,

הּקף מּמּנּו. ׁשלם, מסּפר הּוא ׁשבעה ּדמסּפר היֹות ועם ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶָָָָ
לענין  צרי מּכלֿמקֹום אבל הּבנין, ימי ׁשבעת ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָׁשלם,
את  הּׁשֹומר ׁשמֹונה מסּפר ׁשל ענינֹו וזהּו אֹותֹו, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּׁשֹומר
ּבֹו ׁשּיׁש מּובן ההּקף, את הּׁשֹומר ׁשהּוא ּומּזה ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָההּקף.
 ֿ ּדמּכל ב' ההּקף, מימי למעלה ׁשהּוא א' ענינים. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָב'
יכֹול  הּוא ּדלכן ההּקף, לימי ׁשּיכּות איזֹו לֹו יׁש ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמקֹום
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚ ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ1‰Êa ˜eic‰ Úe„ÈÂ זה , בפסוק השאלה «¿ƒ««¿ƒƒ¿»««ƒ»∆

הכתוב  בלשון דיוק על של ÈLe¯„aהמבוססת החסידות ¯eÈ˙Baמאמרי ƒ¿≈«≈
e‡ÈN2, חב"ד Ê‰אדמו"רי ÌBiM ‰Ó ‰p‰c מדובר שעליו היום ¿ƒ≈¿ƒ≈«∆∆

יום  שהוא ממצרים ישראל בני לצאת השנית בשנה ניסן חודש ראש בפסוק,

במדבר המשכן «¿ƒ˜¯‡הקמת
B˙BÈ‰Ï ‡e‰ ÈÈÓL ÌBÈ¿ƒƒƒ¿

,ÌÈ‡eÏÈnÏ ÈÈÓL ימי ¿ƒƒ«ƒƒ
במשכן  העבודה של התרגול

שבוע צריך B‡ÎÏÂ¯‰שנמשכו ¿ƒ¿»
‰ÌÈ‡eÏÈnלהבין  ÈÓÈ È¯‰¬≈¿≈«ƒƒ

BÓk ,ÌÈÓÈ ‰Ú·L Ì‰≈ƒ¿»»ƒ¿
·e˙kL3 במפורש בתורה ∆»

˙‡ ‡lÓÈ ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿«≈∆
ÌBÈ ÔÈÚ e‰Óe .ÌÎ„È∆¿∆«ƒ¿«

ÌÈ‡eÏÈnÏ ÈÈÓM‰ כן ואם «¿ƒƒ«ƒƒ
משמעות  על מה המדבר הפסוק

בעוד  למילואים, השמיני היום

שבעה  נמשכו המילואים שימי

בלבד.? ימים

'¯˜È ÈÏk'a ¯‡B·Óe4 ¿»¿¿ƒ»»
התורה  ÌBÈממפרשי ˙ÏÚnL∆«¬«

‰È‰ BaM ‰Ó ‡È‰ ‰Ê∆ƒ«∆»»
‰ÈÎM‰ ÈeÏÈb במשכןBÓk ƒ«¿ƒ»¿

·e˙kL5ÌÎÈÏ‡ ‡¯ÈÂ ∆»¿≈»¬≈∆
È"L¯ Le¯ÙÎe ,'‰ „B·k6 ¿¿≈«ƒ

הכתוב ‡Ì˙Bעל C¯·ÈÂ«¿»∆»
Ì‰Ï ¯Ó‡ ,‰LÓ רבנו משה …∆»«»∆

בניית  סיום עם ישראל, לבני

¯ˆÔBהמשכן È‰È‰¯LzL ¿ƒ»∆ƒ¿∆
,ÌÎÈ„È ‰NÚÓa ‰ÈÎL¿ƒ»¿«¬≈¿≈∆
eÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ È‰ÈÂƒƒ…«¡…≈
L¯BÙÓ ÔÎÂ .'B‚Â eÈÏÚ»≈¿¿≈¿»

·e˙ka7Ê‡L היום זה, ביום «»∆»
אכן  iÂ¯‡השמיני, ‰È‰»»«≈»

,ÌÚ‰ Ïk Ï‡ '‰ „B·k¿∆»»»
'B‚Â '‰ ÈÙlÓ L‡ ‡ˆzÂ«≈≈≈ƒƒ¿≈¿
במשכן  השכינה השראת והייתה

כל. לעין

‰Ó ¯e‡a CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»ƒ≈«
,ÌÈÓBiÓ ÌBiשלפניו הימים לעומת זה יום של ייחודו ÌBÈaמה ‰nÏ ƒ«ƒ»»¿

eÈ‰ Ì‰L ÂÈÙlL ÌÈÓia ‡ÏÂ ‰ÈÎL ÈeÏÈb ‰È‰ ‡˜Âc ‰Ê∆«¿»»»ƒ¿ƒ»¿…«»ƒ∆¿»»∆≈»
ÌÈ‡eÏÈn‰ ÈÓÈ את והדריך המשכן עבודת את עבד רבנו משה ובמהלכם ¿≈«ƒƒ

הבאים. בימים העבודה את לעשות איך הכוהנים ובניו ‡ÓB¯אהרן ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆≈
השכינה ‰ÌÚhהפסוק השראת הייתה זה ביום שדווקא לכך שהסיבה ומפרש «««

היא L„e˜Óבמקדש ¯tÒÓ ‡e‰ ÈÈÓLe ,ÈÈÓM‰ ÌBÈ B˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿»¿»
להלן. שיתבאר כפי

‰Êa ¯e‡a‰ ˙eÏÏÎe¿»«≈»∆
שמונה  המספר של במעלתו

היום  של ייחודו מה מובן ומזה

ÈtŒÏÚהשמיני ‡e‰«ƒ
˙·eL˙a ¯‡B·n‰«¿»ƒ¿«

‰Úe„i‰ ‡"aL¯‰8LiL , »«¿»«¿»∆≈
,ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÏL ÌÈ„ÚBÓ¬ƒ∆ƒ¿»»ƒ
הסוכות  וחג הפסח חג כמו

של  כחגים בתורה שנקבעו

ימים BÓL‰שבעה ÏL LÈÂ¿≈∆¿»
ÌÈÓÈ ידי על שנקבע חנוכה כמו »ƒ

של  כחג ימים.חכמים שמונה

ÈÓÈ Ì‰ ÌÈÓÈ ˙Ú·Lc¿ƒ¿«»ƒ≈¿≈
,Ûw‰‰ והשלם המלא העיגול «≈∆

כך  בתחילה נברא שהעולם כפי

ו'סיבוב' 'היקף' משלים שהזמן

שבוע  וכל ימים, בשבעה שלם

שבעה  של חדש 'היקף' מתחיל

נוספים BÓL‰ימים ¯tÒÓeƒ¿»¿∆
Ûw‰‰ ˙‡ ¯ÓBM‰ ‡e‰«≈∆«≈∆

epnÓ ‰ÏÚÓÏe ממנו נעלה ¿«¿»ƒ∆
tÒÓc¯בדרגה. ˙BÈ‰ ÌÚÂ¿ƒ¡¿ƒ¿»

,ÌÏL ¯tÒÓ ‡e‰ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ¿»»≈
מסמל הוא ÌÏL,שהרי Ûw‰∆≈»≈

ÔÈa‰ ÈÓÈ ˙Ú·L שבהם ƒ¿«¿≈«ƒ¿»
העול  ונבנה «¬‡·Ïם,נברא
CÈ¯ˆ ÌB˜ÓŒÏkÓ ההיקף ƒ»»»ƒ

זקוק ‰ÓBM¯השלם ÔÈÚÏ¿ƒ¿««≈
ÏL BÈÚ e‰ÊÂ ,B˙B‡¿∆ƒ¿»∆
˙‡ ¯ÓBM‰ ‰BÓL ¯tÒÓƒ¿»¿∆«≈∆
‡e‰L ‰fÓe .Ûw‰‰«≈∆ƒ∆∆

שמונה ‡˙המספר ¯ÓBM‰«≈∆
'· Ba LiL Ô·eÓ ,Ûw‰‰«≈∆»∆≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L '‡ .ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆¿«¿»

Ûw‰‰ ÈÓÈÓ,מהם ונעלה ƒ≈«≈∆
עליהם, לשמור בכוחו ÌB˜ÓŒÏkÓcולכן משבעת ·' נעלה שהוא למרות ¿ƒ»»

ההיקף  eÎiL˙ימי BÊÈ‡ BÏ LÈוערך ÔÎÏcויחס ,Ûw‰‰ ÈÓÈÏ כיוון ≈≈«»ƒ≈«≈∆¿»≈
איתם ושייכות קשר לו ‰‰Ûwשיש ÏÚ ¯BÓLÏ ÏBÎÈ ‡e‰ היה אילו כי »ƒ¿««≈∆
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eb'ו ipinyd meia idie

מסּפר  הּוא ׁשבעה ּדמסּפר והינּו, ההּקף. על ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָלׁשמֹור
הּבנין, ימי ׁשבעת עלֿידי נברא ּדהעֹולם לעֹולם, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָהּׁשּי
ּבכל  החֹוזר הּוא זה ּדמסּפר ּדוקא, ׁשבעה ּבמסּפר ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיינּו
למנֹות  מתחילים ׁשבּוע ּכל אחרי ולכן וׁשבּוע, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָׁשבּוע
הּמסּפר  ּגּופא ׁשּבזה אּלא וכּו' ראׁשֹון יֹום הּיֹום ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָמחדׁש
ּבׁשלימּותֹו, נברא ּׁשהעֹולם מה ׁשלמּות, על מֹורה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשבעה

נברא  מילּואֹו על הּוא 9עֹולם הּׁשמיני ּדיֹום והחידּוׁש . ְְְְִִִִִַַַָָ
על  עֹולם מענין ּגם מהעֹולם, למעלה הּוא זה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּמסּפר
את  ׁשֹומר הּוא הרי אףֿעלּֿפיֿכן אבל נברא. ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָמילּואֹו
הּימים, ּבז' הּׁשלמּות את הּפֹועל ׁשהּוא היינּו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָההקף,
הּׁשמיני  ּׁשּבּיֹום מה וזהּו מיּוחדת. ׁשלמּות ּבהם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּתהיה
ּבחינת  ּגילּוי הּוא ה', ּכבֹוד ּגילּוי היה ּדוקא ְְְִִִִִַַַָָָלּמילּואים
ימי  ּדׁשבעת הּׁשלמּות את הּפֹועל ההקף, את ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַהּׁשֹומר
ּדיֹום  העּלּוי יּובן ּוביֹותר הּמילּואים. ימי ׁשבעת ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּבנין,

רׁש"י  ּבפרּוׁש ּדאיתא מה עלּֿפי זה 10הּׁשמיני, ׁשּיֹום ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
לזה  ּדנֹוסף והינּו, עטרֹות. עׂשר נטל הּׁשמיני) ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ(יֹום
הענין  ּגם נטל ּגּופא זה יֹום הּנה ׁשמיני, יֹום ְְִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּכמֹו ּגּופא ּובזה מּׁשמֹונה), ׁשּלמעלה עׂשר (מסּפר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּדעׂשר
ּומּכיון  ּדוקא. עטרֹות עׂשר עטרה, ׁשל ּבאֹופן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהם
ּדעטרֹות, ּובאֹופן עׂשר מסּפר אּלּו, ענינים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדהמׁשכת
זה  ּדיֹום וכּנ"ל לּמילּואים, הּׁשמיני יֹום זה, ּביֹום ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָהיתה
ענין  מעלת את יֹותר מסּביר זה הּנה אֹותם, נטל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּגּופא

כּו'. ׁשכינה ּגילּוי היה ּבֹו ׁשּדוקא זה, ְְִִֶֶַָָָָיֹום

¯e‡È·e וענין הּמילּואים, ימי [ענין הּנ"ל ענינים ג' ענין ≈ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָ
יּובן  עטרֹות] עׂשר נטל וענין לּמילּואים, ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָׁשמיני

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר הּמקּדׁש,11עלּֿפי ּבית ׁשל ּכּנֹור ּגּבי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
ׁשּבית  (זמן הּזה זמן ׁשל ּדכּנֹור אֹופּנים. ג' יׁש ּבֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּגם
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עליהם. והמגן השומר להיות יכול היה לא מאד רב מרחק מהם רחוק

,eÈ‰Â מספר של לתוכנו שבע מספר של תוכנו בין ההבדל מובן זה ולפי ¿«¿
ÌÏBÚ‰cשמונה  ,ÌÏBÚÏ CiM‰ ¯tÒÓ ‡e‰ ‰Ú·L ¯tÒÓc¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»««»»»¿»»

,ÔÈa‰ ÈÓÈ ˙Ú·L È„ÈŒÏÚ ‡¯· שבו השבת ויום הבריאה ימי ששת ƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿»
הבריאה ¿»‰eÈÈנשלמה

,‡˜Âc ‰Ú·L ¯tÒÓa¿ƒ¿»ƒ¿»«¿»
¯ÊBÁ‰ ‡e‰ ‰Ê ¯tÒÓc¿ƒ¿»∆«≈

נוספת פעם «¿ÏÎaומתחדש
È¯Á‡ ÔÎÏÂ ,Úe·LÂ Úe·L»«¿»«¿»≈«¬≈
ÌÈÏÈÁ˙Ó Úe·L Ïk»»««¿ƒƒ
ÌBÈ ÌBi‰ L„ÁÓ ˙BÓÏƒ¿≈»»«

'eÎÂ ÔBL‡¯ שבוע בכל כי ƒ¿
של  נוסף מחזור עצמו על חוזר

ולכן  בבריאה, הראשון השבוע

יום  שוב הוא השבת שאחרי היום

אלפי  עברו שכבר למרות ראשון

העולם  שנברא מאז ימים אלפים

‡Ùeb ‰ÊaL ‡l‡ גדרי בתוך ∆»∆»∆»
עצמו Ú·L‰העולם ¯tÒn‰«ƒ¿»ƒ¿»

‰Ó ,˙eÓÏL ÏÚ ‰¯BÓ∆«¿≈«
‡¯· ÌÏBÚ‰M∆»»ƒ¿»

,B˙eÓÈÏLa המדרש כדברי ƒ¿≈
‡¯· B‡eÏÈÓ ÏÚ ÌÏBÚ9 »«ƒƒ¿»

"מלא" נברא שהעולם היינו

ÌBÈcושלם. Le„ÈÁ‰Â¿«ƒ¿
‰Ê ¯tÒnL ‡e‰ ÈÈÓM‰«¿ƒƒ∆ƒ¿»∆

שמונה ÏÚÓÏ‰המספר ‡e‰¿«¿»
ÌÏBÚ ÔÈÚÓ Ìb ,ÌÏBÚ‰Ó≈»»«≈ƒ¿«»

‡¯· B‡eÏÈÓ ÏÚ,כלומר «ƒƒ¿»
העולם. של מהשלימות גם נעלה

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡ למרות ¬»««ƒ≈
וגדרי  מהעולם למעלה שהוא

העולם של ‰e‡המציאות È¯‰¬≈
שמונה ‡˙המספר ¯ÓBL≈∆

Û˜‰‰ לו ונותן עליו ומגן «≈∆
e‰L‡כוחות, eÈÈ‰ המספר «¿∆
‡˙שמונה ÏÚBt‰«≈∆

˙„ÁeÈÓ ˙eÓÏL Ì‰a ‰È‰zL ,ÌÈÓi‰ 'Êa ˙eÓÏM‰ מעבר «¿≈¿«»ƒ∆ƒ¿∆»∆¿≈¿∆∆
עצמם. מצד שלהם לשלימות

e‰ÊÂלכך הפנימי Âc˜‡הטעם ÌÈ‡eÏÈnÏ ÈÈÓM‰ ÌBiaM ‰Ó ביום ¿∆«∆««¿ƒƒ«ƒƒ«¿»
המילואים ימי שבעת שנשלמו אחרי ‰'שבא „B·k ÈeÏÈb ‰È‰ והייתה »»ƒ¿

ה' כבוד התגלות כי במשכן, השכינה ‰ÓBM¯השראת ˙ÈÁa ÈeÏÈb ‡e‰ƒ¿ƒ««≈
˙Ú·L ,ÔÈa‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lc ˙eÓÏM‰ ˙‡ ÏÚBt‰ ,Û˜‰‰ ˙‡∆«≈∆«≈∆«¿≈¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿»ƒ¿«

ÌÈ‡eÏÈn‰ ÈÓÈ מצד בהם קיימת שלא ושלימות ומעלה יתרון בהם ומוסיף ¿≈«ƒƒ
כאמור). שלם, 'היקף' על מורה שבע שהמספר (למרות עצמם

Le¯Ùa ‡˙È‡c ‰Ó ÈtŒÏÚ ,ÈÈÓM‰ ÌBÈc ÈelÚ‰ Ô·eÈ ¯˙BÈ·e¿≈»»ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ«¿ƒ»¿≈
È"L¯10ז"ל חכמינו מדברי זה, פסוק ‰ÈÈÓM)על ÌBÈ) ‰Ê ÌBiL «ƒ∆∆«¿ƒƒ

˙B¯ËÚ ¯NÚ ÏË בו שהיו »«∆∆¬»
מהם  אחד שכל דברים עשרה

מיוחדת  בעטרה אותו .מעטר
‡e‰L ‰ÊÏ ÛÒBc ,eÈ‰Â¿«¿¿»¿∆∆

,ÈÈÓL ÌBÈ עצמה בפני שזו ¿ƒƒ
הוא  ובגללה גדולה, מעלה

העולם, מגדרי ≈p‰ƒ‰למעלה
‡Ùeb ‰Ê ÌBÈ עצמו הוא ∆»

ÏËלכך ‰ÔÈÚבנוסף Ìb »««»ƒ¿»
¯NÚ ¯tÒÓ) ¯NÚc¿∆∆ƒ¿»∆∆

‰BÓMÓ ‰ÏÚÓlL כן ואם ∆¿«¿»ƒ¿∆
ע  נוספת מעלה היום זו היותו ל

Ùeb‡השמיני), ‰Ê·e את »∆»
זה  יום עצמו עשר המספר מעלת

Ì‰Lנטל BÓk העשר ¿∆≈
‰¯ËÚ ÏL ÔÙB‡a כתר ¿∆∆¬»»

B¯ËÚ˙וקישוט, ¯NÚ∆∆¬»
˙ÎLÓ‰c ÔÂÈkÓe .‡˜Âc«¿»ƒ≈»¿«¿»«

‡el,והתגלות ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈
ÔÙB‡·e ¯NÚ ¯tÒÓƒ¿»∆∆¿∆

‰˙È‰ ,˙B¯ËÚc דווקא «¬»»¿»
ÈÈÓM‰ ÌBÈ ,‰Ê ÌBÈa¿∆«¿ƒƒ
ÌBÈc Ï"pÎÂ ,ÌÈ‡eÏÈnÏ«ƒƒ¿««¿

‡Ùeb ‰Ê עצמו יום אותו ∆»
גם  זכה השמיני למעלת שזכה

והיום  הללו הנוספות למעלות

‡Ì˙B,הזה  ÏË עשר את »«»
ÈaÒÓ¯העטרות  ‰Ê ‰p‰ƒ≈∆«¿ƒ

ÌBÈ ÔÈÚ ˙ÏÚÓ ˙‡ ¯˙BÈ≈∆«¬«ƒ¿«
,‰Ê על האמור להסבר בנוסף ∆

ביחס  שמיני בתור מעלתו

‰È‰לשבעה Ba ‡˜ÂcL∆«¿»»»
'eÎ ‰ÈÎL ÈeÏÈb ולא ƒ¿ƒ»

נעלים. ימים היו הם שגם למרות עצמם, המילואים ימי שבעת במהלך

ÔÈÚÂ ,ÌÈ‡eÏÈn‰ ÈÓÈ ÔÈÚ] Ï"p‰ ÌÈÈÚ '‚ ÔÈÚ ¯e‡È·e≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ««ƒ¿«¿≈«ƒƒ¿ƒ¿«
ÌÈ‡eÏÈnÏ ÈÈÓL,לו שקדמו הימים משבעת NÚ¯הנעלה ÏË ÔÈÚÂ ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ¿«»«∆∆

˙B¯ËÚ[השמיני היום של ונוספת יתירה מעלה Ó‡Ó¯שזו ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ¬»»«ƒ«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯11בגמראLÈ Ba ÌbL ,Lc˜n‰ ˙Èa ÏL ¯Bpk Èab «≈««≈ƒ∆≈«ƒ¿»∆«≈
ÌÈpÙB‡ ועשר.‚' שמונה שבע, – אלה במספרים הקשורים BpÎc¯שונים «ƒ¿ƒ
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b"nyz'd xii` ycegd mikxan ,ipiny zyxt zay

ימֹות  ׁשל וכּנֹור נימין, ז' ׁשל הּוא קּים) היה ְְְִִִִֶֶַַָָָָהּמקּדׁש
ּכּנֹור  הּוא ּדלעתידֿלבא וכּנֹור נימין, ח' ּבן הּוא ְְִִִִִִִֶַַָָָֹהּמׁשיח

ׁשּכתּוב  ּכמֹו נימין, עׂשר ּבית 12ׁשל ּדענין גֹו'. עׂשֹור עלי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
מילּואֹו על עֹולם העֹולם, ׁשל הּׁשלמּות הּוא ְְִִֵַַַַָָָָהּמקּדׁש

נר  כ"ו אֹותּיֹות ׁשה ּוא ּכּנֹור, ׁשל ענינֹו ּגם וזהּו .13נברא, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָ
נר  ׁשל ּבאֹופן והּוא הוי', ׁשם ׁשל ּגימטרּיא הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָכ"ו
מילּואֹו, על ׁשּנברא העֹולם ׁשלימּות ּדזהּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהּמאיר,
אּלא  אלקים, ׁשם עלֿידי נברא ּׁשהעֹולם מּמה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלמעלה
הּׁשמים  ּתֹולדֹות אּלה הוי', ׁשם עלֿידי ּׁשּנברא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמה

וׁשמים  ארץ גֹו' הוי' עׂשֹות ּביֹום ּבהּבראם .14והארץ ְְְְְֲֲִִֶֶֶָָָָָָָָ
ּכי  נר, ׁשל ּבאֹופן הוי' ׁשם ּגילּוי היה הּמקּדׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּובבית

ּכּולֹו העֹולם לכל יֹוצאת אֹורה הּכּנֹור 15מּׁשם היה ולכן . ְְִִֵֵַָָָָָָָָ
ּולעתיד  ההקף. ׁשלימּות הּוא ּכי ּדוקא, ׁשבעה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבמסּפר
ּגם  ואחרּֿכ נימין. ׁשמֹונה ההקף, ׁשֹומר ענין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָיהיה

נימין. עׂשר ענין מּזה, ְְְִִִִֶֶֶַַָלמעלה

ÔÈÚ‰Â ּבּתניא מבֹואר הּנה האדם, ׁשּיׁש16ּבעבֹודת ¿»ƒ¿»ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
ספירֹות  עׂשר ּכנגד ׁשהן ּבּנפׁש, ּבחינֹות ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַעׂשר
ׁשלׁש ׁשהם לׁשּתים הּנחלקֹות מהן, ׁשּנׁשּתלׁשלּו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעליֹונֹות

(חכמהּֿבי  ימי אּמֹות ׁשבעת הּמּדֹות, וׁשבע נהּֿדעת) ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
עיקר  ׁשהרי אדם, ׁשל עבֹודתֹו ּבנין עיקר הם ּכי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּבנין,
ּבכּמה  וכּמבֹואר ּדוקא. ּבמּדֹות היא האדם ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָעבֹודת
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰f‰ ÔÓÊ ÏL,זאת אמרו ז"ל שחכמינו בשעה ÈaL˙(היינו ÔÓÊ ∆¿««∆¿«∆≈

,ÔÈÓÈ 'Ê ÏL ‡e‰ (Ìi˜ ‰È‰ Lc˜n‰,מיתרים ÏLשבעה ¯BpÎÂ «ƒ¿»»»«»∆ƒƒ¿ƒ∆
,ÔÈÓÈ 'Á Ôa ‡e‰ ÁÈLn‰ ˙BÓÈ,מיתרים Œ„È˙ÚÏcשמונה ¯BpÎÂ ¿«»ƒ«∆ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ

‡·Ïהמשיח בימות יותר מאוחרת ÔÈÓÈ,תקופה ¯NÚ ÏL ¯Bpk ‡e‰ »…ƒ∆∆∆ƒƒ
מיתרים  ¿BÓkעשרה

·e˙kL12¯BNÚ ÈÏÚ ועלי] ∆»¬≈»
בכינור] הגיון עלי ‚B'.נבל,
Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈÚc מצד ¿ƒ¿«≈«ƒ¿»

ÏLעצמו ˙eÓÏM‰ ‡e‰«¿≈«
B‡eÏÈÓ ÏÚ ÌÏBÚ ,ÌÏBÚ‰»»»«ƒ

,‡¯· בחסידות כמבואר ƒ¿»
השכינה  השראת עניין שעיקר

המקדש  בבית הוא הזה בעולם

BÈÚ Ìb e‰ÊÂ הפנימיÏL ¿∆«ƒ¿»∆
Â"Î ˙Bi˙B‡ ‡e‰L ,¯Bpkƒ∆ƒ

¯13‡i¯ËÓÈb ‡e‰ Â"Î . ≈ƒ«¿ƒ»
‡e‰Â ,'ÈÂ‰ ÌL ÏL∆≈¬»»¿
,¯È‡n‰ ¯ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆≈«≈ƒ
בגילוי  מאיר הוי' ששם היינו

ÌÏBÚ‰ ˙eÓÈÏL e‰Êc¿∆¿≈»»
,B‡eÏÈÓ ÏÚ ‡¯·pL העולם ∆ƒ¿»«ƒ

יש  כאשר ו"מלא" "שלם" נחשב

הוי' משם אלוקות גילוי בו

ÌÏBÚ‰M ‰nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«∆»»
ÌÈ˜Ï‡ ÌL È„ÈŒÏÚ ‡¯·, ƒ¿»«¿≈≈¡…ƒ

הבריאה  נאמר בתחילת

ובשלב  אלוקים" ברא "בראשית

הגיע  לא עדיין העולם הראשון

שלימות של גבוהה «∆‡l‡לדרגה
ÌL È„ÈŒÏÚ ‡¯·pM ‰Ó«∆ƒ¿»«¿≈≈

,'ÈÂ‰הבריאה סיפור בהמשך בתורה שנאמר ‰ÌÈÓMכפי ˙B„ÏBz ‰l‡ ¬»»≈∆¿«»«ƒ
ÌÈÓLÂ ı¯‡ 'B‚ 'ÈÂ‰ ˙BNÚ ÌBÈa Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â14 וכשהייתה ¿»»∆¿ƒ»¿»¿¬¬»»∆∆¿»»ƒ

כשנברא  בתחילתו, בו הייתה שלא שלימות לעולם נוספה הוי' שם של התגלות

אלוקים. שם ידי ‰È‰על Lc˜n‰ ˙È··e,'הוי שם בגילוי נוסף עילוי ¿≈«ƒ¿»»»
הבריאה, בעת שהיה למה ¯,והוא בנוסף ÏL ÔÙB‡a 'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈbƒ≈¬»»¿∆∆≈

והתגלות הארה ÌMÓבתוספת Èkהמקדש ÏÎÏמבית ˙‡ˆBÈ ‰¯B‡ ƒƒ»»≈¿»
BÏek ÌÏBÚ‰15.וגילוי אור של מקור ‰Bpk¯והוא ‰È‰ ÔÎÏÂ שכאמור »»¿»≈»»«ƒ

האור את המסמל ו"נר" הוי' שם בגימטריא "כו", מאותיות «¿tÒÓa¿ƒ¯מורכב
‡e‰ Èk ,‡˜Âc ‰Ú·Lשבע ‰‰˜Ûהמספר ˙eÓÈÏL יש וכאשר ƒ¿»«¿»ƒ¿≈«≈∆

שלימות. לידי בא העולם הוי' שם של הראשונה È˙ÚÏe„התגלות בתקופה ¿»ƒ
המשיח  ימות ÔÈÓÈשל ‰BÓL ,Û˜‰‰ ¯ÓBL ÔÈÚ ‰È‰È בו שיש ƒ¿∆ƒ¿«≈«≈∆¿»ƒƒ

ו"מלא". שלם עולם לגבי גם ושלימות מאוחרת CkŒ¯Á‡Âמעלה בתקופה ¿««»

בכלל)יותר  העולם מצב (ובמקביל המקדש בבית הכינור יהיה המשיח בימות

,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ Ìb מספר של השלימות מתוספת יותר עוד נעלית ברמה «¿«¿»ƒ∆
ÔÈÓÈשמונה, ¯NÚ ÔÈÚ.שמונה מהמספר גם נעלה עשר שהמספר כאמור ƒ¿«∆∆ƒƒ
ÔÈÚ‰Â לעיל האמורים הדברים של ‰‡„Ì,המשמעות ˙„B·Úa עבודת ¿»ƒ¿»«¬«»»»

ואחד, אחד כל של ≈p‰ƒ‰ה'
‡Èza ¯‡B·Ó16LiL ¿»««¿»∆≈
˙BÈÁa ¯NÚ שונות דרגות ∆∆¿ƒ

LÙpa,האדם Ô‰Lשל «∆∆∆≈
B¯ÈÙÒ˙מכוונות  ¯NÚ „‚k¿∆∆∆∆¿ƒ

eÏLÏzLpL ˙BBÈÏÚ∆¿∆ƒ¿«¿¿
,Ô‰Ó הנפש שכוחות מאחר ≈∆

העליונות  מהספירות נשתלשלו

ובהתאמה  בהקבלה הם לכן

עשר  במספר הן וגם למקורן

ובמהות  בתוכן כביכול, ובדמיון,

של  הבחינות עשר והן שלהן,

הנפש «¡∆»‰B˜ÏÁp˙כוחות
ÌÈzLÏ הבחינות עשרת ƒ¿«ƒ

לשתי  כללי באופן נחלקות

סוגים, שני ≈∆Ì‰Lקבוצות,
˙Bn‡ LÏL שהמוחין כיוון »…ƒ

השורש  הם השכל) (כוחות

(הרגש) המידות של והמקור

מהמוחין  המידות והתהוות

המוחין  לכן ללידה, נמשלה

של  (אמהות) "אמות" נקראים

המוחין  חלקי (שלושת המידות

»»«ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ»¿»ƒ˙הם
מבואר  מהם אחד כל של והתוכן

החסידות) בתורת בהרחבה

,ÔÈa‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ,˙Bcn‰ Ú·LÂ,חסד) העליונות המידות שבע ¿∆««ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿»
בכל  כי הבניין ימי שבעת נקראות מלכות) יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה,

ראשון  (ביום המידות מאחת אלוקי אור בעולם האיר בראשית ימי משבעת יום

והאופנים  (החלקים המידות וגם הלאה) וכן גבורה, – שני ביום חסד, –

הספירות  כי מקבילה לחלוקה מתחלקות האדם בנפש הרגש) של השונים

האהבה  (רגש האדם של בנשמתו וקיימות למטה מלמעלה ומשתלשלות יורדות

הלאה) וכן הגבורה, ממידת הנובע והפחד היראה רגש החסד, ממידת הנובע

Ì‰ Èkהמידות¯˜ÈÚ È¯‰L ,Ì„‡ ÏL B˙„B·Ú ÔÈa ¯˜ÈÚ ƒ≈ƒ«ƒ¿«¬»∆»»∆¬≈ƒ«
‡˜Âc ˙BcÓa ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú הם והמוח שהשכל בעוד כי ¬«»»»ƒ«ƒ«¿»

האדם  הם והמידות הרגש ממנו, חוץ דברים וקולט מכיר האדם שבו האמצעי

עצמו.
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ז b"nyz'd xii` ycegd mikxan ,ipiny zyxt zay

ימֹות  ׁשל וכּנֹור נימין, ז' ׁשל הּוא קּים) היה ְְְִִִִֶֶַַָָָָהּמקּדׁש
ּכּנֹור  הּוא ּדלעתידֿלבא וכּנֹור נימין, ח' ּבן הּוא ְְִִִִִִִֶַַָָָֹהּמׁשיח

ׁשּכתּוב  ּכמֹו נימין, עׂשר ּבית 12ׁשל ּדענין גֹו'. עׂשֹור עלי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
מילּואֹו על עֹולם העֹולם, ׁשל הּׁשלמּות הּוא ְְִִֵַַַַָָָָהּמקּדׁש

נר  כ"ו אֹותּיֹות ׁשה ּוא ּכּנֹור, ׁשל ענינֹו ּגם וזהּו .13נברא, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָ
נר  ׁשל ּבאֹופן והּוא הוי', ׁשם ׁשל ּגימטרּיא הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָכ"ו
מילּואֹו, על ׁשּנברא העֹולם ׁשלימּות ּדזהּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהּמאיר,
אּלא  אלקים, ׁשם עלֿידי נברא ּׁשהעֹולם מּמה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלמעלה
הּׁשמים  ּתֹולדֹות אּלה הוי', ׁשם עלֿידי ּׁשּנברא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמה

וׁשמים  ארץ גֹו' הוי' עׂשֹות ּביֹום ּבהּבראם .14והארץ ְְְְְֲֲִִֶֶֶָָָָָָָָ
ּכי  נר, ׁשל ּבאֹופן הוי' ׁשם ּגילּוי היה הּמקּדׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּובבית

ּכּולֹו העֹולם לכל יֹוצאת אֹורה הּכּנֹור 15מּׁשם היה ולכן . ְְִִֵֵַָָָָָָָָ
ּולעתיד  ההקף. ׁשלימּות הּוא ּכי ּדוקא, ׁשבעה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבמסּפר
ּגם  ואחרּֿכ נימין. ׁשמֹונה ההקף, ׁשֹומר ענין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָיהיה

נימין. עׂשר ענין מּזה, ְְְִִִִֶֶֶַַָלמעלה

ÔÈÚ‰Â ּבּתניא מבֹואר הּנה האדם, ׁשּיׁש16ּבעבֹודת ¿»ƒ¿»ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
ספירֹות  עׂשר ּכנגד ׁשהן ּבּנפׁש, ּבחינֹות ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַעׂשר
ׁשלׁש ׁשהם לׁשּתים הּנחלקֹות מהן, ׁשּנׁשּתלׁשלּו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעליֹונֹות

(חכמהּֿבי  ימי אּמֹות ׁשבעת הּמּדֹות, וׁשבע נהּֿדעת) ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
עיקר  ׁשהרי אדם, ׁשל עבֹודתֹו ּבנין עיקר הם ּכי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּבנין,
ּבכּמה  וכּמבֹואר ּדוקא. ּבמּדֹות היא האדם ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָעבֹודת
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰f‰ ÔÓÊ ÏL,זאת אמרו ז"ל שחכמינו בשעה ÈaL˙(היינו ÔÓÊ ∆¿««∆¿«∆≈

,ÔÈÓÈ 'Ê ÏL ‡e‰ (Ìi˜ ‰È‰ Lc˜n‰,מיתרים ÏLשבעה ¯BpÎÂ «ƒ¿»»»«»∆ƒƒ¿ƒ∆
,ÔÈÓÈ 'Á Ôa ‡e‰ ÁÈLn‰ ˙BÓÈ,מיתרים Œ„È˙ÚÏcשמונה ¯BpÎÂ ¿«»ƒ«∆ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ

‡·Ïהמשיח בימות יותר מאוחרת ÔÈÓÈ,תקופה ¯NÚ ÏL ¯Bpk ‡e‰ »…ƒ∆∆∆ƒƒ
מיתרים  ¿BÓkעשרה

·e˙kL12¯BNÚ ÈÏÚ ועלי] ∆»¬≈»
בכינור] הגיון עלי ‚B'.נבל,
Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈÚc מצד ¿ƒ¿«≈«ƒ¿»

ÏLעצמו ˙eÓÏM‰ ‡e‰«¿≈«
B‡eÏÈÓ ÏÚ ÌÏBÚ ,ÌÏBÚ‰»»»«ƒ

,‡¯· בחסידות כמבואר ƒ¿»
השכינה  השראת עניין שעיקר

המקדש  בבית הוא הזה בעולם

BÈÚ Ìb e‰ÊÂ הפנימיÏL ¿∆«ƒ¿»∆
Â"Î ˙Bi˙B‡ ‡e‰L ,¯Bpkƒ∆ƒ

¯13‡i¯ËÓÈb ‡e‰ Â"Î . ≈ƒ«¿ƒ»
‡e‰Â ,'ÈÂ‰ ÌL ÏL∆≈¬»»¿
,¯È‡n‰ ¯ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆≈«≈ƒ
בגילוי  מאיר הוי' ששם היינו

ÌÏBÚ‰ ˙eÓÈÏL e‰Êc¿∆¿≈»»
,B‡eÏÈÓ ÏÚ ‡¯·pL העולם ∆ƒ¿»«ƒ

יש  כאשר ו"מלא" "שלם" נחשב

הוי' משם אלוקות גילוי בו

ÌÏBÚ‰M ‰nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«∆»»
ÌÈ˜Ï‡ ÌL È„ÈŒÏÚ ‡¯·, ƒ¿»«¿≈≈¡…ƒ

הבריאה  נאמר בתחילת

ובשלב  אלוקים" ברא "בראשית

הגיע  לא עדיין העולם הראשון

שלימות של גבוהה «∆‡l‡לדרגה
ÌL È„ÈŒÏÚ ‡¯·pM ‰Ó«∆ƒ¿»«¿≈≈

,'ÈÂ‰הבריאה סיפור בהמשך בתורה שנאמר ‰ÌÈÓMכפי ˙B„ÏBz ‰l‡ ¬»»≈∆¿«»«ƒ
ÌÈÓLÂ ı¯‡ 'B‚ 'ÈÂ‰ ˙BNÚ ÌBÈa Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â14 וכשהייתה ¿»»∆¿ƒ»¿»¿¬¬»»∆∆¿»»ƒ

כשנברא  בתחילתו, בו הייתה שלא שלימות לעולם נוספה הוי' שם של התגלות

אלוקים. שם ידי ‰È‰על Lc˜n‰ ˙È··e,'הוי שם בגילוי נוסף עילוי ¿≈«ƒ¿»»»
הבריאה, בעת שהיה למה ¯,והוא בנוסף ÏL ÔÙB‡a 'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈbƒ≈¬»»¿∆∆≈

והתגלות הארה ÌMÓבתוספת Èkהמקדש ÏÎÏמבית ˙‡ˆBÈ ‰¯B‡ ƒƒ»»≈¿»
BÏek ÌÏBÚ‰15.וגילוי אור של מקור ‰Bpk¯והוא ‰È‰ ÔÎÏÂ שכאמור »»¿»≈»»«ƒ

האור את המסמל ו"נר" הוי' שם בגימטריא "כו", מאותיות «¿tÒÓa¿ƒ¯מורכב
‡e‰ Èk ,‡˜Âc ‰Ú·Lשבע ‰‰˜Ûהמספר ˙eÓÈÏL יש וכאשר ƒ¿»«¿»ƒ¿≈«≈∆

שלימות. לידי בא העולם הוי' שם של הראשונה È˙ÚÏe„התגלות בתקופה ¿»ƒ
המשיח  ימות ÔÈÓÈשל ‰BÓL ,Û˜‰‰ ¯ÓBL ÔÈÚ ‰È‰È בו שיש ƒ¿∆ƒ¿«≈«≈∆¿»ƒƒ

ו"מלא". שלם עולם לגבי גם ושלימות מאוחרת CkŒ¯Á‡Âמעלה בתקופה ¿««»

בכלל)יותר  העולם מצב (ובמקביל המקדש בבית הכינור יהיה המשיח בימות

,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ Ìb מספר של השלימות מתוספת יותר עוד נעלית ברמה «¿«¿»ƒ∆
ÔÈÓÈשמונה, ¯NÚ ÔÈÚ.שמונה מהמספר גם נעלה עשר שהמספר כאמור ƒ¿«∆∆ƒƒ
ÔÈÚ‰Â לעיל האמורים הדברים של ‰‡„Ì,המשמעות ˙„B·Úa עבודת ¿»ƒ¿»«¬«»»»

ואחד, אחד כל של ≈p‰ƒ‰ה'
‡Èza ¯‡B·Ó16LiL ¿»««¿»∆≈
˙BÈÁa ¯NÚ שונות דרגות ∆∆¿ƒ

LÙpa,האדם Ô‰Lשל «∆∆∆≈
B¯ÈÙÒ˙מכוונות  ¯NÚ „‚k¿∆∆∆∆¿ƒ

eÏLÏzLpL ˙BBÈÏÚ∆¿∆ƒ¿«¿¿
,Ô‰Ó הנפש שכוחות מאחר ≈∆

העליונות  מהספירות נשתלשלו

ובהתאמה  בהקבלה הם לכן

עשר  במספר הן וגם למקורן

ובמהות  בתוכן כביכול, ובדמיון,

של  הבחינות עשר והן שלהן,

הנפש «¡∆»‰B˜ÏÁp˙כוחות
ÌÈzLÏ הבחינות עשרת ƒ¿«ƒ

לשתי  כללי באופן נחלקות

סוגים, שני ≈∆Ì‰Lקבוצות,
˙Bn‡ LÏL שהמוחין כיוון »…ƒ

השורש  הם השכל) (כוחות

(הרגש) המידות של והמקור

מהמוחין  המידות והתהוות

המוחין  לכן ללידה, נמשלה

של  (אמהות) "אמות" נקראים

המוחין  חלקי (שלושת המידות

»»«ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ»¿»ƒ˙הם
מבואר  מהם אחד כל של והתוכן

החסידות) בתורת בהרחבה

,ÔÈa‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ,˙Bcn‰ Ú·LÂ,חסד) העליונות המידות שבע ¿∆««ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿»
בכל  כי הבניין ימי שבעת נקראות מלכות) יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה,

ראשון  (ביום המידות מאחת אלוקי אור בעולם האיר בראשית ימי משבעת יום

והאופנים  (החלקים המידות וגם הלאה) וכן גבורה, – שני ביום חסד, –

הספירות  כי מקבילה לחלוקה מתחלקות האדם בנפש הרגש) של השונים

האהבה  (רגש האדם של בנשמתו וקיימות למטה מלמעלה ומשתלשלות יורדות

הלאה) וכן הגבורה, ממידת הנובע והפחד היראה רגש החסד, ממידת הנובע

Ì‰ Èkהמידות¯˜ÈÚ È¯‰L ,Ì„‡ ÏL B˙„B·Ú ÔÈa ¯˜ÈÚ ƒ≈ƒ«ƒ¿«¬»∆»»∆¬≈ƒ«
‡˜Âc ˙BcÓa ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú הם והמוח שהשכל בעוד כי ¬«»»»ƒ«ƒ«¿»

האדם  הם והמידות הרגש ממנו, חוץ דברים וקולט מכיר האדם שבו האמצעי

עצמו.
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eb'ח ipinyd meia idie

ּגם 17מקֹומֹות  הּוא עממין ז' ארץ ּדכיּבּוׁש החּיּוב ׁשּלכן ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ
עבֹודת  היא העבֹודה עיקר עּתה ּכי הּמׁשיח, ּביאת ְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָלפני
ג' ּכיּבּוׁש ּגם יהיה לעתיד מהּֿׁשאיןּֿכן ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָהּמּדֹות.

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּמֹוחין. ג' ּכנגד ׁשהם ואם 18הארצֹות, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָ
ארץ  ּכיּבּוׁש על ּדקאי גֹו', ּגבּול את אלקי הוי' ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹירחיב
 ֿ חכמהּֿבינה הּמֹוחין ג' ּכנגד ׁשהם וקדמֹוני, קניזי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָקיני

ַַּדעת.

‰p‰Â הּפסּוק 19מבֹואר אלקינּו20על להוי' הּנסּתרֹות ¿ƒ≈ְְֱֲִֵַַַַָָָָָֹ
ו"ה  אֹותּיֹות ּדוהּנגלֹות גֹו', ּולבנינּו לנּו ְְְְְִִִִֵַַָָוהּנגלֹות
אחד  לכל נגלֹות ּבבחינת ׁשהם הּמּדֹות, הם דו"ה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָנגלֹות,
ׁשּבּלב. ּבמּדֹות לעבֹודה ׁשּי ואחד אחד ּכל ּכי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד,
ההתּבֹוננּות  היינּו הּמֹוחין, הן הּנסּתרֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָמהּֿׁשאיןּֿכן
לפּום  וחד חד ּבכל הּוא זה ּדענין וכּו', אלקּות ְְְְְְֱִִִֶַַַָָֹוידיעת
נאמר  ּבּפסּוק הרי להבין, וצרי ּדיליּה. ְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָׁשיעּורא
ׁשּלנּו, לעבֹודה ׁשּי זה ׁשאין אלקינּו, להוי' ְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּנסּתרֹות
ׁשּלנּו, לעבֹודה ׁשּי זה הרי הּנ"ל הּביאּור לפי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָואילּו
לפּום  וחד חד ּכל היינּו נסּתרֹות, ׁשל ּבאֹופן ׁשהּוא ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָורק
ּדאף  לֹומר, יׁש הּנ"ל עלּֿפי אמנם ּדיליּה. ְְִִִֵֵַַַַַָָָׁשיעּורא
זה  ׁשאין אלקינּו, להוי' מהּנסּתרֹות היא הּנ"ל ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהעבֹודה
ּכאׁשר  לעתידֿלבא רק יהיה וזה ׁשּלנּו, לעבֹודה ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּי
ׁשּי אינֹו עכׁשו ואילּו ,ּגבּול את אלקי הוי' ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֹירחיב
רק  הּוא ּדמֹוחין, העבֹודה יׁשנּה עכׁשו ּׁשּגם ּומה ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָלנּו.
ּבמעׂשינּו ּתלּויים ּדלעתידֿלבא הּגילּויים ׁשּכל זה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּצד
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המידות  באמצעות היא האדם של הרוחנית ‡¯ıהעבודה LeaÈÎc ·eiÁ‰«ƒ¿ƒ∆∆

ÔÈÓÓÚ 'Ê בפעם לארץ ישראל בני כניסת לגבי בתורה הראשונה כמפורש ¬»ƒ
‰zÚ Èk ,ÁÈLn‰ ˙‡Èa ÈÙÏ Ìb ‡e‰הזה ‰B·Ú„‰בזמן ¯˜ÈÚ «ƒ¿≈ƒ««»ƒ«ƒ«»ƒ«»¬»

˙Bcn‰ ˙„B·Ú ‡È‰ ישראל שבארץ האומות שבעת כיבוש ידי ועל ƒ¬««ƒ
שבע  של והעלאה בירור פועלים

אחרא' ה'סטרא של המידות

וכיון  הקדושה. לצד והעלאתם

היא  הזה בזמן העבודה שעיקר

לכבוש  הציווי המידות, עבודת

עם  ניתן האומות שבעת את

בזמן  לארץ ישראל בני כניסת

È˙ÚÏ„הזה. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆»ƒ
המשיח  בנוסף È‰È‰בימות ƒ¿∆

‚'לכך LeaÈk Ìb«ƒ
,˙Bˆ¯‡‰ ארצות על הנוספות »¬»

האומות ‚'שבע „‚k Ì‰L∆≈¿∆∆
ÔÈÁBn‰ והעלאת ו'כיבוש' «ƒ

נעלית  יותר עבודה היא המוחין

המידות. והעלאת 'כיבוש' מאשר

·e˙kL BÓÎe18בתורהÌ‡Â ¿∆»¿ƒ
˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ·ÈÁ¯È«¿ƒ¬»»¡…∆∆

,'B‚ EÏe·b לבוא לעתיד ¿¿
È‡˜cשמכווןLeaÈk ÏÚ ¿»≈«ƒ

,ÈBÓ„˜Â ÈÊÈ˜ ÈÈ˜ ı¯‡∆∆≈ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
ארצות  על נוספות ארצות שלוש

שבע  (שכנגד האומות שבעת

כאמור) k‚„המידות, Ì‰L∆≈¿∆∆
Œ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ ÔÈÁBn‰ '‚«ƒ»¿»ƒ»

.˙Úc««
¯‡B·Ó ‰p‰Â19 בקבלה ¿ƒ≈¿»

‰eÒt˜וחסידות ÏÚ20 ««»
eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï ˙B¯zÒp‰«ƒ¿»«¬»»¡…≈

˙BÏ‚p‰Âc ,'B‚ eÈ·Ïe eÏ ˙BÏ‚p‰Âהיא "והנגלות" ‡Bi˙B˙המלה ¿«ƒ¿»¿»≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
,˙BÏ‚ ‰"Â היא הדברים הוי'„Â"‰ומשמעות שם ‰Bcn˙של Ì‰ ƒ¿¿≈«ƒ

המוחין), כנגד הם הוי' שם של ה"א יו"ד שאותיות המידות Ì‰L(בעוד ∆≈
וה"א) וא"ו באותיות BÏ‚˙(הרמוזות ˙ÈÁ·a ונגישות וקרובות גלויות ƒ¿ƒ«ƒ¿

„Á‡Â „Á‡ Ïk Èk ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ הכלל מן יוצא CiLבלי ¿»∆»¿∆»ƒ»∆»¿∆»«»
·laL ˙BcÓa ‰„B·ÚÏ ברמה והשגה והבנה רב ידע לו אין אם וגם «¬»¿ƒ∆«≈

המידות  באמצעות ה' את ולעבוד ברגשות להתעורר מסוגל אדם כל גבוהה,

‰‰˙eBa˙שבלב. eÈÈ‰ ,ÔÈÁBn‰ Ô‰ ˙B¯zÒp‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ¿»≈«ƒ«¿«ƒ¿¿
,'eÎÂ ˙e˜Ï‡ ˙ÚÈ„ÈÂ"נסתרות" בבחינת הם המוחין למדות, שביחס ƒƒ«¡…¿

ומופשט  רחוק נעלם, כדבר Ê‰ונחשבים ÔÈÚc ההבנה היינו המוחין, עניין ¿ƒ¿»∆
dÈÏÈcוהשגה ‡¯eÚÈL ÌeÙÏ „ÁÂ „Á ÏÎa ‡e‰ ואחד אחד בכל ¿»«¿«¿ƒ»ƒ≈

הרי  מספיק ידע רכש ולא בכישרונות ניחן שלא ומי שלו והערך השיעור לפי

"נסתרות". היא המוחין באמצעות ה' עבודת לגביו

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ הביאור את ¿»ƒ¿»ƒ
... "הנגלות בפסוק האמור

הוא  אין שלכאורה והנסתרות...",

כי  הפסוק בלשון ≈¬‰¯Èמתיישב
˙B¯zÒp‰ ¯Ó‡ ˜eÒta«»∆¡««ƒ¿»

,eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï פשוטו ולפי «¬»»¡…≈
רק  שייך שהדבר היא הכוונה

היינו  לנו, ולא אלוקינו" "לה'

‰„B·ÚÏ CiL ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«»«¬»
,elL של הרוחנית והעבודה ∆»

"הנסתרות" את כוללת לא האדם

Ï"p‰ ¯e‡Èa‰ ÈÙÏ eÏÈ‡Â¿ƒ¿ƒ«≈««
ה' עבודת היא שה"נסתרות"

המוחין  Ê‰באמצעות È¯‰¬≈∆
˜¯Â ,elL ‰„B·ÚÏ CiL«»»¬»∆»¿«
ÏL ÔÙB‡a ‡e‰L∆¿∆∆

,˙B¯zÒ שלא מאחר כי ƒ¿»
האדם  אל קרוב בדבר מדובר

אלא  שבלב והמידות הרגש כמו

זה  הרי ומופלא, רחוק בדבר

כולם  ולא "נסתרות" בגדר

מידה  באותה לזה להגיע יכולים

ÁÂ„אלא „Á Ïk eÈÈ‰«¿»«¿«
dÈÏÈc ‡¯eÚÈL ÌeÙÏ אצל ¿ƒ»ƒ≈

שיעור  לפי ואחד אחד כל

שלו  לרמה בהתאם שלו, היכולת

וההשגה, וההבנה המוחין בעניין

של  הפשוטה המשמעות ואיך

החסידות?. תורת עלֿפי הביאור עם מתיישבת הכתוב

Ï"p‰ ÈtŒÏÚ ÌÓ‡ ורק המידות עבודת היא העבודה עיקר הזה שבזמן »¿»«ƒ««
בשלימות תהי' המוחין עבודת לבוא B·Ú‰L„‰לעתיד Û‡c ,¯ÓBÏ LÈ≈«¿«∆»¬»

Ï"p‰המוחין Ê‰עבודת ÔÈ‡L ,eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï ˙B¯zÒp‰Ó ‡È‰ ««ƒ≈«ƒ¿»«¬»»¡…≈∆≈∆
·ÈÁ¯È ¯L‡k ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ˜¯ ‰È‰È ‰ÊÂ ,elL ‰„B·ÚÏ CiL«»«¬»∆»¿∆ƒ¿∆«∆»ƒ»…«¬∆«¿ƒ

eÏ CiL BÈ‡ ÂLÎÚ eÏÈ‡Â ,EÏe·b ˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ בהתאם וזאת ¬»»¡…∆∆¿¿¿ƒ«¿»≈«»»
"הנסתרות". של הפשוט ‰B·Ú„‰לפירוש dLÈ ÂLÎÚ ÌbM ‰Óe«∆««¿»∆¿»»¬»

c,ÔÈÁBÓ,"דיליה שיעורא לפום וחד חד "כל מסוימת, ברמה ‰e‡לפחות ¿ƒ
eÈNÚÓa ÌÈÈeÏz ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÌÈÈeÏÈb‰ ÏkL ‰Ê „vÓ ˜«̄ƒ«∆∆»«ƒƒƒ¿»ƒ»…¿ƒ¿«¬≈
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b"nyz'd xii` ycegd mikxan ,ipiny zyxt zay

קניזי 21ועבֹודתינּו קיני אּומֹות ּדג' הּכיּבּוׁש ּגם לכן , ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
להיֹות  צרי עכׁשו ׁשּגם האדם, ּבעבֹודת ּתלּוי ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָוקדמֹוני,

זֹו. עבֹודה ֲֵֵָמעין

BÓÎe הּנה ּכפׁשּוטֹו, וקדמֹוני קניזי קיני ארץ ׁשּכיּבּוׁש ¿ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַ
 ֿ מּכל ּדוקא, לעתידֿלבא יהיה ׁשהּכּבּוׁש ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאף
הּבתרים, ּבין אבינּו אברהם עם הּברית ּכׁשּנכרתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָמקֹום,

הארצֹות  עׂשר ּכל על הּברית היתה ועלּֿדרֿזה 22הרי . ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ענין  איזה יׁש עכׁשו ׁשּגם הרּוחנית, ּבעבֹודתם  ּגם ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּוא

הּמֹוחין. לעבֹודת ּגם ׁשּיכּות ֲִֶַַַַַָׁשל

‰p‰Â,עכׁשו ׁשּיכת אינּה הּמֹוחין עבֹודת ׁשעצם הגם ¿ƒ≈ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבתֹור  רק הּוא זֹו עבֹודה יׁשנּה עכׁשו ּׁשּגם ְְְֲֶֶַַַַָָָּומה
ענין  יׁשנֹו זה ּכל עם ּכּנ"ל. ּדלעתידֿלבא להּגילּוי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹהכנה
הּוא, והענין ּדעכׁשו. לעבֹודה ּגם הּׁשּי הּמֹוחין ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָָָּבעבֹודת
ּבּמּדֹות, היא העבֹודה עיקר ׁשעכׁשו מּכיון ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּדהּנה
יהיה  הּמּדֹות ׁשענין ּכדי הרי ּולבנינּו, לנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוהּנגלֹות
עלּֿכלּֿפנים  ּתהיה זה ׁשּבׁשביל צרי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָּבׁשלימּות,
ׁשל  ענין להיֹות ׁשּצרי הּמסקנא הּמֹוחין, ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמסקנא
ׁשוים  ּכּולם עצמּה הּמּדֹות ׁשּבעבֹודת ּדכׁשם ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָמּדֹות.
הּמֹוחין, עבֹודת ׁשל הּמסקנא ּבכללּות עלּֿדרֿזה ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכּנ"ל,
אלקּות, ּבידיעת וכּו' ּבעמק ּדבהתּבֹוננּות ׁשוין. ְְְְְֱִִִִִֶַָָֹֹּכּולם
ּדיליּה. ׁשיעּורא לפּום חד ּכל ּדרגֹות, חּלּוקי יׁש ְְִִִֵֵֵֶַָָָָּבזה
לא  הּמצֹות קּיּום להיֹות ׁשּצרי הּמסקנא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן
הּנפׁש חּיּות מּתֹו אּלא מלּמדה אנׁשים מצות ׁשל ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבאֹופן

ׁשוין. הּכל ּבזה ה ּנה וכּו', ְְְֲִִִֵֶַַָָֹוהתּפעלּות
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רפל"ז..21 59..22תניא הערה 53 ע' חכ"ה לקו"ש וראה יט. טו, לך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
eÈ˙„B·ÚÂ21 הזה השלימות "תכלית לז: פרק בתניא (כמבואר הזה בזמן «¬»≈

בעולם  הוא ברוך סוף אין אור גילוי שהוא המתים ותחיית המשיח ימות של

שכר  הגורם כי הגלות, משך זמן כל ועבודתנו במעשינו תלוי הגשמי הזה

סוף  אין אור גילוי האדם ממשיך בעשייתה כי בעצמה המצוה הוא המצוה

למטה...), מלמעלה הוא ברוך

'‚c LeaÈk‰ Ìb ÔÎÏ»≈««ƒ¿
ÈÊÈ˜ ÈÈ˜ ˙BÓe‡≈ƒ¿ƒƒ

,ÈBÓ„˜Âלבוא ÈeÏzלעתיד ¿«¿ƒ»
Ì„‡‰ ˙„B·Úa,הזה בזמן «¬«»»»

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÂLÎÚ ÌbL∆««¿»»ƒƒ¿
BÊ ‰„B·Ú ÔÈÚÓ שעיקר ואף ≈≈¬»

לעתיד  רק תהיה המוחין עבודת
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ט b"nyz'd xii` ycegd mikxan ,ipiny zyxt zay

קניזי 21ועבֹודתינּו קיני אּומֹות ּדג' הּכיּבּוׁש ּגם לכן , ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
להיֹות  צרי עכׁשו ׁשּגם האדם, ּבעבֹודת ּתלּוי ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָוקדמֹוני,

זֹו. עבֹודה ֲֵֵָמעין

BÓÎe הּנה ּכפׁשּוטֹו, וקדמֹוני קניזי קיני ארץ ׁשּכיּבּוׁש ¿ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַ
 ֿ מּכל ּדוקא, לעתידֿלבא יהיה ׁשהּכּבּוׁש ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאף
הּבתרים, ּבין אבינּו אברהם עם הּברית ּכׁשּנכרתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָמקֹום,

הארצֹות  עׂשר ּכל על הּברית היתה ועלּֿדרֿזה 22הרי . ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ענין  איזה יׁש עכׁשו ׁשּגם הרּוחנית, ּבעבֹודתם  ּגם ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּוא

הּמֹוחין. לעבֹודת ּגם ׁשּיכּות ֲִֶַַַַַָׁשל

‰p‰Â,עכׁשו ׁשּיכת אינּה הּמֹוחין עבֹודת ׁשעצם הגם ¿ƒ≈ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבתֹור  רק הּוא זֹו עבֹודה יׁשנּה עכׁשו ּׁשּגם ְְְֲֶֶַַַַָָָּומה
ענין  יׁשנֹו זה ּכל עם ּכּנ"ל. ּדלעתידֿלבא להּגילּוי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹהכנה
הּוא, והענין ּדעכׁשו. לעבֹודה ּגם הּׁשּי הּמֹוחין ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָָָּבעבֹודת
ּבּמּדֹות, היא העבֹודה עיקר ׁשעכׁשו מּכיון ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּדהּנה
יהיה  הּמּדֹות ׁשענין ּכדי הרי ּולבנינּו, לנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוהּנגלֹות
עלּֿכלּֿפנים  ּתהיה זה ׁשּבׁשביל צרי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָּבׁשלימּות,
ׁשל  ענין להיֹות ׁשּצרי הּמסקנא הּמֹוחין, ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמסקנא
ׁשוים  ּכּולם עצמּה הּמּדֹות ׁשּבעבֹודת ּדכׁשם ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָמּדֹות.
הּמֹוחין, עבֹודת ׁשל הּמסקנא ּבכללּות עלּֿדרֿזה ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכּנ"ל,
אלקּות, ּבידיעת וכּו' ּבעמק ּדבהתּבֹוננּות ׁשוין. ְְְְְֱִִִִִֶַָָֹֹּכּולם
ּדיליּה. ׁשיעּורא לפּום חד ּכל ּדרגֹות, חּלּוקי יׁש ְְִִִֵֵֵֶַָָָָּבזה
לא  הּמצֹות קּיּום להיֹות ׁשּצרי הּמסקנא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן
הּנפׁש חּיּות מּתֹו אּלא מלּמדה אנׁשים מצות ׁשל ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבאֹופן

ׁשוין. הּכל ּבזה ה ּנה וכּו', ְְְֲִִִֵֶַַָָֹוהתּפעלּות
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עבודת  ישנה הרגש את המחייבת

כיום. גם ≈¿ÌLÎcƒהמוחין
dÓˆÚ ˙Bcn‰ ˙„B·ÚaL∆«¬««ƒ«¿»

,Ï"pk ÌÈÂL ÌÏek בשונה »»ƒ««
יש  שבה המוחין, מעבודת

חד  "כל דרגות וחילוקי הבדלים

דיליה" שיעורא »ŒÏÚלפום
˙eÏÏÎa ‰ÊŒC¯c∆∆∆ƒ¿»
˙„B·Ú ÏL ‡˜Òn‰««¿»»∆¬«

,ÔÈÁBn‰ של הכללית במסקנה «ƒ
העומק  בה השכלי, הרעיון

וניכרים, נראים לא והפרטים

הסיכום  שזהו לאדם ברור אבל

בזה מסויים, רגש מחייבת הזו והמסקנה הרעיון, ÔÈÂL.של ÌÏek»»ƒ
È˜elÁ LÈ ‰Êa ,˙e˜Ï‡ ˙ÚÈ„Èa 'eÎÂ ˜ÓÚa ˙eBa˙‰·cƒ¿ƒ¿¿¿…∆¿ƒƒ«¡…»∆≈ƒ≈

dÈÏÈc ‡¯eÚÈL ÌeÙÏ „Á Ïk ,˙B‚¯c ל שיש ויכולות ומי כישרונות ו ¿»»«¿ƒ»ƒ≈
לעומק. יותר היא שלו וההתבוננות יותר ומשיג מבין יותר ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óנעלים

‡˜Òn‰ Ôk הרגש של התעוררות המחייבת ההתבוננות בעקבות הכללית ≈««¿»»
והחלטה הכרה ÔÙB‡aבעקבות ‡Ï ˙Bˆn‰ Ìei˜ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿…¿∆

‰„nÏÓ ÌÈL‡ ˙ÂˆÓ ÏL נפשית הזדהות ללא בלבד הרגל מתוך ∆ƒ¿«¬»ƒ¿À»»
עמוקה eÎÂ',פנימית ˙eÏÚt˙‰Â LÙp‰ ˙eiÁ CBzÓ ‡l‡ עם ∆»ƒ««∆∆¿ƒ¿«¬¿

והתלהבות, ÔÈÂL.התרגשות Ïk‰ ‰Êa ‰p‰ƒ≈»∆«…»ƒ
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eb'י ipinyd meia idie

e‰ÊÂ ּבעבֹודת ועׂשר ׁשמֹונה ׁשבעה הּמסּפרים, ג' ענין ¿∆ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ
הּמּדֹות. עבֹודת הּוא הּבנין ימי ׁשבעת ְְְֲִִִֵַַַַָָָָהאדם.

הי  ההּקף, את הּׁשֹומר ׁשּבמֹוחין ּוׁשמיני זה ענין ינּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּדכׁשם  ׁשּבמֹוחין. הּמסקנא הּמּדֹות, ּבׁשביל ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשהּוא
הּׁשֹומר  הּׁשמיני עלֿידי היא הּבנין ימי ׁשבעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָׁשּׁשלימּות
ׁשבעת  הּמּדֹות, ּבענין ּגם הּוא ּכן מּלמעלה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָעליהם
מסקנת  הקּדמת עלֿידי רק אפׁשר ׁשּקּיּומן ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמּדֹות,
הּמֹוחין  עבֹודת הּוא ועׂשר ׁשמיני. מסּפר ענין ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַהּמֹוחין,

וקדמֹוני. קניזי קיני ְְְְִִִִִֵַַַָמּצדֿעצמן,

'‚Â הּנה ּבּספירֹות: הּנ"ל ׁשבעת 23ּבחינֹות הם ׁשבעה ¿ְְְְִִִִִֵֵַַַַָ
אם  הּבינה, ספירת היא ׁשמיני, ּומסּפר הּבנין. ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָימי
את  ּכֹוללת הּבינה ּׁשּספירת מה הּוא עׂשר וענין ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּבנים.
ּדעׂשר  ׁשההמׁשכה מה ּכן ּגם ּדזהּו ראׁשֹונֹות', ה'ג' ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכל
ּגם  נמׁשכים הּקדׁשים ּבקדׁש ּכי הּקדׁשים, ּבקדׁש ְְְְְֳֳִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹנמׁשכה
ּבחסידּות, הּידּוע הּכלל עלּֿפי והּנה ראׁשֹונֹות'. ְְֲִִִִֵַַַַַַָָה'ג'
הרי  מהם, למעלה הּוא הרי ּפרטים ּכּמה הּכֹולל ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּכלל
קדׁש - הּבינה ּבספירת מעלה ׁשּיׁש (חידּוׁש) מּובן ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּזה
הּמֹוחין  ג' ּכל את ׁשּכֹולל הענינים, ּכל לגּבי ְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּקדׁשים,

כּו'.

‰p‰Â מׁשה עלֿידי היה הּׁשמיני, ּבּיֹום ּדויהי הּגילּוי ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ
ׁשּתׁשרה  יהיֿרצֹון אמר ׁשּמׁשה וכּנ"ל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹרּבינּו,
ׁשבעת  ׁשּבמׁש ּבלבד זֹו ּדלא ידיכם. ּבמעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשכינה
ׁשאז  ּבכהּונה, מׁשּמׁש רּבינּו מׁשה היה ה ּמילּואים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹימי
העבֹודה  היתה הּׁשמיני ּבּיֹום ּדגם אּלא מׁשה, רק ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהיה
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23..2 בהע' שנסמנו מקומות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ e‰ÊÂ של הפנימי NÚÂ¯‚'התוכן ‰BÓL ‰Ú·L ,ÌÈ¯tÒn‰ ¿∆ƒ¿««ƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿∆∆

Ì„‡‰ ˙„B·Úa.ומפרט שהולך B·Ú„˙כפי ‡e‰ ÔÈa‰ ÈÓÈ ˙Ú·L «¬«»»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿»¬«
˙Bcn‰ מידת באמצעות ה' (אהבת המידות שבע באמצעות הרוחנית העבודה «ƒ

הלאה). וכן הגבורה, מידת באמצעות ה' יראת ‡˙החסד, ¯ÓBM‰ ÈÈÓLe¿ƒƒ«≈∆
,Ûw‰‰ בנפש כוח והוא «≈∆

מהמידות ÔÈÚשלמעלה eÈÈ‰«¿ƒ¿»
‡e‰L ÔÈÁBÓaL ‰Ê∆∆«ƒ∆

,˙Bcn‰ ÏÈ·La שהוא ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈÁBÓaL ‡˜Òn‰ כמבואר ««¿»»∆«ƒ

העמוק  הפנימי שהחלק לעיל

ואילו  למדות, קשור אינו במוחין

ההבנה  של הסופית המסקנה

שמביאה  זו היא וההתבוננות

המידות. והתעוררות להתהוות

˙Ú·L ˙eÓÈÏML ÌLÎcƒ¿≈∆¿≈ƒ¿«
ÔÈa‰ ÈÓÈ,העליונות המידות ¿≈«ƒ¿»

נברא  שבהם באלוקות, למעלה

בראשית  ימי בשבעת העולם

ÈÈÓM‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«¿ƒƒ
Ì‰ÈÏÚ ¯ÓBM‰«≈¬≈∆

,‰ÏÚÓlÓ ולכן מהם ונעלה ƒ¿«¿»
עליהם, ולהגן לשמור ביכולתו

,˙Bcn‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ Ôk≈«¿ƒ¿««ƒ
˙Bcn‰ ˙Ú·L שהם כפי ƒ¿««ƒ

האדם, ‡LÙ¯בנפש ÔÓeiwL∆ƒ»∆¿»
˜‰ È„ÈŒÏÚ ˜¯˙Óc ««¿≈«¿»«

,ÔÈÁBn‰ ˙˜ÒÓ שלמעלה «¿»««ƒ
tÒÓ¯מהמידות, ÔÈÚƒ¿«ƒ¿«

¯NÚÂ .ÈÈÓL מספר שהוא ¿ƒƒ¿∆∆
יותר  נעלית שלימות על המורה

שמונה B·Ú„˙מהמספר ‡e‰¬«
,ÔÓˆÚŒ„vÓ ÔÈÁBn‰ כפי «ƒƒ««¿»

מכל  למעלה הם שהמוחין

העבודה  שהיא למידות שייכות

ארצות כיבוש לידי המביאה ÈBÓ„˜Âהרוחנית ÈÊÈ˜ ÈÈ˜ העבודה ≈ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
יהיה  בפועל אלה ארצות שכיבוש כשם לבוא, לעתיד יהיה ושלימותה שעיקרה

שבע  שכנגד האומות שבע ארצות את רק כבשו הזה ובזמן לבוא, לעתיד

המדות.

Ï"p‰ ˙BÈÁa '‚Âועשר שמונה שבע, במספרים B¯ÈÙqa˙:המרומזות ¿¿ƒ«««¿ƒ
‰p‰23.ÔÈa‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ì‰ ‰Ú·Lהמידות tÒÓe¯שבע ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿»ƒ¿»

ÌÈa‰ Ì‡ ,‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ‡È‰ ,ÈÈÓL שם על זה בשם שנקראת ¿ƒƒƒ¿ƒ««ƒ»≈«»ƒ
חלק  והוא לוולד ושורש מקור היא שהאם כשם למידות, ושורש מקור שהיא

לעיל. כמבואר למידות, השייך ÈÙqM¯˙המוחין ‰Ó ‡e‰ ¯NÚ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«∆∆«∆¿ƒ«
Ïk ˙‡ ˙ÏÏBk ‰Èa‰,'˙BBL‡¯ חלקי ‰'‚' שלושת שכל כפי היינו «ƒ»∆∆∆»«ƒ

– ספירות העשר מבין הראשונות שלוש שהם - ודעת בינה חכמה המוחין,

שבבינה) ודעת שבבינה בינה שבבינה, (חכמה הבינה בספירת ∆¿e‰Êcכלולים
‰ÎLÓ‰‰L ‰Ó Ôk Ìb«≈«∆««¿»»
L„˜a ‰ÎLÓ ¯NÚc¿∆∆ƒ¿¿»¿…∆

,ÌÈL„w‰ בו שהייתה המקום «√»ƒ
שאר  מכל יותר יתירה קדושה

והמקדש  המשכן Èkƒחלקי
ÌÈÎLÓ ÌÈL„w‰ L„˜a¿…∆«√»ƒƒ¿»ƒ

'˙BBL‡¯ '‚'‰ Ìb שלושת ««ƒ
– העליונות בספירות המוחין

ודעת. בינה חכמה,

Úe„i‰ ÏÏk‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ«¿»«»«
ÏÏk‰L ,˙e„ÈÒÁa«¬ƒ∆«¿»
È¯‰ ÌÈË¯t ‰nk ÏÏBk‰«≈«»¿»ƒ¬≈

,Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ כאשר ¿«¿»≈∆
אין  יחד מצטרפים פרטים כמה

הללו  הדברים של צירוף רק כאן

נוצרת  אלא עצמם מצד שהם כפי

יותר  נעלית חדשה מציאות

כולנה") על העולה "אור (בחינת

Ô·eÓ ‰fÓ È¯‰ ועולה) ¬≈ƒ∆»
שהיא LiLתובנה (Le„ÈÁƒ∆≈

˙¯ÈÙÒa ‰ÏÚÓY ‰Èa‰ «¬»ƒ¿ƒ««ƒ»
כנגד ‰ÌÈL„w,שהיא L„…̃∆«√»ƒ

,ÌÈÈÚ‰ Ïk Èa‚Ï והמעלה ¿«≈»»ƒ¿»ƒ
היא בינה של ≈∆ÏÏBkLהמיוחדת

'eÎ ÔÈÁBn‰ '‚ Ïk ˙‡∆»«ƒ
כל  של והצירוף וההתכללות

שלא  מעלה יוצרת יחד השלושה

עצמם. מצד בהם קיימת

ÌBia È‰ÈÂc ÈeÏÈb‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ¿«¿ƒ«
,ÈÈÓM‰ האלוקות גילוי «¿ƒƒ

נברא  שבהם הבניין' ימי מ'שבעת שלמעלה גילוי השמיני, ביום וירד שנמשך

בעולמות  המלובשת מהאלוקות שלמעלה אלוקות התגלות זו ולכן העולם

‰È‰ÔBˆ¯ŒÈ‰È ¯Ó‡ ‰LnL Ï"pÎÂ ,eÈa¯ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ »»«¿≈…∆«≈¿««∆…∆»«¿ƒ»
ÌÎÈ„È ‰NÚÓa ‰ÈÎL ‰¯LzL במשכן תהיה שאכן פעלו ודבריו ∆ƒ¿∆¿ƒ»¿«¬≈¿≈∆

השכינה. ‰ÌÈ‡eÏÈnהשראת ÈÓÈ ˙Ú·L CLÓaL „·Ïa BÊ ‡Ïc¿…ƒ¿«∆¿∆∆ƒ¿«¿≈«ƒƒ
,‰e‰Îa LnLÓ eÈa¯ ‰LÓ ‰È‰ המשכן עבודת את שעבד זה והוא »»…∆«≈¿«≈ƒ¿»

לכוהנים מסורה כלל ימים באותם Ê‡Lשבדרך LÓ‰,שבעה ˜¯ ‰È‰ ∆»»»«…∆
ÈÈÓM‰ ÌBia Ì‚c ‡l‡ לכוהנים בפועל העבודה ניתנה כבר שאז ∆»¿«««¿ƒƒ
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b"nyz'd xii` ycegd mikxan ,ipiny zyxt zay

ּבאהרן  ּפעל ׁשהּוא מּמׁשה, ּתחילה ּכח נתינת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹעלֿידי
ּבּדרּוׁשים. ּכּמבאר כּו') הּקטרת מעׂשה על ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹֹ(ולּמדֹו
ׁשּיי מׁשה ׁשהרי ּביאּור, ּדֹורׁש זה ענין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹולכאֹורה

ּבּמדרׁש ּדאיתא מה ּכּידּוע ּדוקא, ׁשבעה ׁשּכל 24למסּפר ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָ
מה  ּכן ואם הּׁשביעי. הּוא ּומׁשה חביבין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַֹהּׁשביעין
הּמבֹואר  עלּֿפי ּובפרט כּו'. הּׁשמיני לּיֹום ְְְִִִִַַַַַָָָּׁשּייכּותֹו

הּוא  ׁשּמׁשה ׁשבט) (יּו"ד ההּלּולא וכל ּבדרּוׁשי הּׁשביעי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּבארץ, למּטה הּׁשכינה את הֹוריד חביבין, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָהּׁשביעין

ט"ו  אֹו מי"ג ׁשּנעׂשה הּמׁשּכן ּבנין עלֿידי 25ּובפרט ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשעׂשה  עד לאלקּות, ּכלים אֹותם לעׂשֹות ּגׁשמּיים ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּדברים
צרּופי  הפיכת היינּו לּמׁשּכן, קרׁשים העֹולם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּׁשקר
לעׂשֹות  לּמׁשּכן, קרׁשים ּבבחינת ׁשּיהיּו ּדׁשקר ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָהאֹותּיֹות
מסּפר  עם קׁשּור זה ׁשּכל ּבתחּתֹונים, ּדירה יתּבר ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָלֹו
ּדלבד  הּוא, הענין א הּׁשביעי. הּוא ׁשּמׁשה מה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹׁשבעה,
הּמעלה  ּגם ּבֹו יׁש הּׁשביעי, היה רּבינּו ׁשּמׁשה ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹזאת

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה ּדזהּו מׁשה 26ּדׁשמֹונה. מׁשה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
העֹולם, ּדבריאת ּדהּׁשלימּות ּבגּוייהּו. טעמא ּפסיק ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹלא
מסּפר  ּדוקא, ּדלתּתא הוי' עלֿידי היא הוי', עׂשֹות ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָּביֹום
הפסק  ׁשּיׁש ּבגּוייהּו, טעמא ּופסיק ההקף. ׁשלימּות ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָז',
מהּֿׁשאיןּֿכן  ּדלעילא. הוי' וׁשם ּדלתּתא הוי' ׁשם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבין
ּכפי  רּבינּו ׁשּמׁשה היינּו ּבגּוייהּו, טעמא ּפסיק לא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹמׁשה
ּדּלמעלה, מׁשה ענין עם קׁשּור הּוא למּטה ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
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‰Ê ÔÈÚ ‰¯B‡ÎÏÂ שהשראת ¿ƒ¿»ƒ¿»∆
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גבוהה. יותר בדרגה והשני אחת בדרגה הוא הראשון השם הרי השמות,

,ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·c ˙eÓÈÏM‰cנאמר ‰È‡שבו ,'ÈÂ‰ ˙BNÚ ÌBÈa ¿«¿≈ƒ¿ƒ«»»¿¬¬»»ƒ
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ביניהם ומחלק מפסיק z˙Ïc‡טעם 'ÈÂ‰ ÌL ÔÈa ˜ÒÙ‰ LiL∆≈∆¿≈≈≈¬»»ƒ¿«»

ÏÈÚÏc‡התחתון 'ÈÂ‰ ÌLÂ'הוי) שבע המספר שבחינת כך העליון ¿≈¬»»ƒ¿≈»
דלעילא). (הוי' שמונה המספר מבחינת נבדלת ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óדלתתא)

,e‰ÈÈe‚a ‡ÓÚË ˜ÈÒt ‡Ï ‰LÓ השונות הדרגות בין הבדלה בו ואין …∆…¿ƒ«¬»¿««¿
כאחד  באות שתיהן hÓÏ‰אלא ‡e‰L ÈÙk eÈa¯ ‰LnL eÈÈ‰«¿∆…∆«≈¿ƒ∆¿«»

שבע למספר ÏÚÓlc‰וקשור ‰LÓ ÔÈÚ ÌÚ ¯eL˜ ‡e‰ הקשור »ƒƒ¿«…∆ƒ¿«¿»
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יי b"nyz'd xii` ycegd mikxan ,ipiny zyxt zay

ּבאהרן  ּפעל ׁשהּוא מּמׁשה, ּתחילה ּכח נתינת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹעלֿידי
ּבּדרּוׁשים. ּכּמבאר כּו') הּקטרת מעׂשה על ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹֹ(ולּמדֹו
ׁשּיי מׁשה ׁשהרי ּביאּור, ּדֹורׁש זה ענין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹולכאֹורה

ּבּמדרׁש ּדאיתא מה ּכּידּוע ּדוקא, ׁשבעה ׁשּכל 24למסּפר ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָ
מה  ּכן ואם הּׁשביעי. הּוא ּומׁשה חביבין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַֹהּׁשביעין
הּמבֹואר  עלּֿפי ּובפרט כּו'. הּׁשמיני לּיֹום ְְְִִִִַַַַַָָָּׁשּייכּותֹו

הּוא  ׁשּמׁשה ׁשבט) (יּו"ד ההּלּולא וכל ּבדרּוׁשי הּׁשביעי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּבארץ, למּטה הּׁשכינה את הֹוריד חביבין, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָהּׁשביעין

ט"ו  אֹו מי"ג ׁשּנעׂשה הּמׁשּכן ּבנין עלֿידי 25ּובפרט ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשעׂשה  עד לאלקּות, ּכלים אֹותם לעׂשֹות ּגׁשמּיים ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּדברים
צרּופי  הפיכת היינּו לּמׁשּכן, קרׁשים העֹולם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּׁשקר
לעׂשֹות  לּמׁשּכן, קרׁשים ּבבחינת ׁשּיהיּו ּדׁשקר ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָהאֹותּיֹות
מסּפר  עם קׁשּור זה ׁשּכל ּבתחּתֹונים, ּדירה יתּבר ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָלֹו
ּדלבד  הּוא, הענין א הּׁשביעי. הּוא ׁשּמׁשה מה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹׁשבעה,
הּמעלה  ּגם ּבֹו יׁש הּׁשביעי, היה רּבינּו ׁשּמׁשה ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹזאת

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה ּדזהּו מׁשה 26ּדׁשמֹונה. מׁשה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
העֹולם, ּדבריאת ּדהּׁשלימּות ּבגּוייהּו. טעמא ּפסיק ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹלא
מסּפר  ּדוקא, ּדלתּתא הוי' עלֿידי היא הוי', עׂשֹות ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָּביֹום
הפסק  ׁשּיׁש ּבגּוייהּו, טעמא ּופסיק ההקף. ׁשלימּות ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָז',
מהּֿׁשאיןּֿכן  ּדלעילא. הוי' וׁשם ּדלתּתא הוי' ׁשם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבין
ּכפי  רּבינּו ׁשּמׁשה היינּו ּבגּוייהּו, טעמא ּפסיק לא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹמׁשה
ּדּלמעלה, מׁשה ענין עם קׁשּור הּוא למּטה ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
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‰Ê ÔÈÚ ‰¯B‡ÎÏÂ שהשראת ¿ƒ¿»ƒ¿»∆
השמיני  ביום במשכן השכינה

והכוהנים  אהרן של העבודה וגם

משה של מכוחו ≈L¯Bcהייתה
CÈiL ‰LÓ È¯‰L ,¯e‡Èa≈∆¬≈…∆«»
,‡˜Âc ‰Ú·L ¯tÒÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿»«¿»
‡˙È‡c ‰Ó Úe„ik«»««¿ƒ»

L¯„na24ÔÈÚÈ·M‰ ÏkL «ƒ¿»∆»«¿ƒƒ
‡e‰ ‰LÓe ÔÈ·È·Á¬ƒƒ…∆

ÈÚÈ·M‰ אבינו מאברהם «¿ƒƒ
קהת, לוי, יעקב, יצחק, (אברהם,

משה). Ó‰עמרם, Ôk Ì‡Â¿ƒ≈«
ÈÈÓM‰ ÌBiÏ B˙eÎÈiM«»««¿ƒƒ

?.'eÎ
Ë¯Ù·e פשר מה השאלה ƒ¿»

למספר  משה של השייכות

מתחזקת ÈtŒÏÚ«ƒשמונה
ÈLe¯„a ¯‡B·n‰«¿»ƒ¿≈
(Ë·L „"eÈ) ‡Ïel‰‰«ƒ»¿»
הפסוק  על חסידות מאמרי

כלה" אחותי לגני "באתי

זה  פסוק על מאמר הוא שיסודם

הרבי  ידי על לפרסום שנמסר

תש"י, שבט יו"ד ליום הריי"צ

הסתלקותו, ‰e‡יום ‰LnL∆…∆
ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ

,ÔÈ·È·Á˙‡ „È¯B‰ ¬ƒƒƒ∆
,ı¯‡a ‰hÓÏ ‰ÈÎM‰ השראת הייתה הבריאה שבתחילת נאמר במדרש «¿ƒ»¿«»»»∆

נסתלקה  הדעת, עץ מחטא החל חטאים, שבעה ובעקבות בעולם, השכינה

צדיקים, שבעה של מעשיהם ובעקבות השביעי לרקיע עד מהארץ השכינה

בארץ להיות השכינה חזרה רבנו, משה עד אבינו È„ÈŒÏÚמאברהם Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈
Â"Ë B‡ ‚"ÈÓ ‰NÚpL ÔkLn‰ ÔÈa25˙BNÚÏ ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c ƒ¿««ƒ¿»∆«¬»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«¬

,˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏk Ì˙B‡ להיות הופכים וחומריים גשמיים דברים וכאשר »≈ƒ∆¡…
בארץ  השכינה השראת  את פועל הדבר לאלוקות MÓ˜¯כלים ‰NÚL „Ú«∆»»ƒ∆∆

,ÔkLnÏ ÌÈL¯˜ ÌÏBÚ‰ הנזכרים לגני' 'באתי במאמרי בהרחבה כמבואר »»¿»ƒ«ƒ¿»
¯˜Lc ˙Bi˙B‡‰ ÈÙe¯ˆ ˙ÎÈÙ‰ eÈÈ‰'ל'קר'ש eÈ‰iLש'ק'ר' «¿¬ƒ«≈≈»ƒ¿∆∆∆ƒ¿

,ÔkLnÏ ÌÈL¯˜ ˙ÈÁ·a של ל"קרש" הזה העולם של ה"שקר" והפיכת ƒ¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿»
כוונת  של התגשמות היא הזה בעולם למטה שכינה שורה שבו המקום המשכן,

ÌÈBzÁ˙a,הבריאה ‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BNÚÏ התחתון הזה שהעולם «¬ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
השכינה והשראת אלוקות לגילוי ראוי כלי Ê‰יהיה ÏkL העבודה כללות ∆»∆

בעולם אלוקות וגילוי קדושה החדרת של הזו tÒÓ¯הרוחנית ÌÚ ¯eL»̃ƒƒ¿«
ÈÚÈ·M‰ ‡e‰ ‰LnL ‰Ó ,‰Ú·L המשכן את שבנה זה הוא ולכן ƒ¿»«∆…∆«¿ƒƒ

השראת  בו שתהיה ופעל

ומעתה  לעיל, כמבואר השכינה,

כן, אם השאלה: יותר מתחזקת

כאן מ  המבואר פשר ה

היום  של האמורות שהפעולות

למשה.? שייכות השמיני

„·Ïc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»ƒ¿«
‰È‰ eÈa¯ ‰LnL ˙‡Ê…∆…∆«≈»»

,ÈÚÈ·M‰ המעלות כל עם «¿ƒƒ
לעיל, Baהאמורות LÈ ביחד ≈

זה  ‰ÏÚn‰עם Ìb«««¬»
‰Ó e‰Êc .‰BÓLcƒ¿∆¿∆«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L26 ∆»¿«≈«

˜ÈÒt ‡Ï ‰LÓ ‰LÓ…∆…∆…¿ƒ
e‰ÈÈe‚a ‡ÓÚË בזוהר כתוב «¬»¿««¿

יעקב  אברהם, שאצל בעוד כי

אברהם, "אברהם נאמר ושמואל

שמואל" ו"שמואל יעקב" "יעקב

יש  הפעמים שתי בין כאשר

במשה  המקרא, טעמי של הפסק

הפסק  ללא משה" "משה נאמר

אצלם  כי הפעמים, שני בין

למצב  מתייחסת הראשונה הפעם

והפעם  שלימות, העדר של

של  למצב מתייחסת השנייה

מושלם  היה משה ואילו שלימות,

"ותרא  ככתוב שנולד משעה

שתי  בין טעם הפסק עם ה'" "ה, נאמר שבתורה וכיוון הוא", טוב כי אותו

גבוהה. יותר בדרגה והשני אחת בדרגה הוא הראשון השם הרי השמות,

,ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·c ˙eÓÈÏM‰cנאמר ‰È‡שבו ,'ÈÂ‰ ˙BNÚ ÌBÈa ¿«¿≈ƒ¿ƒ«»»¿¬¬»»ƒ
,‡˜Âc ‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ È„ÈŒÏÚהתחתונה במדריגה הוי' Ê',שם ¯tÒÓ «¿≈¬»»ƒ¿«»«¿»ƒ¿»

Û˜‰‰ ˙eÓÈÏL.עצמה הבריאה e‰ÈÈe‚a,של ‡ÓÚË ˜ÈÒÙe ויש ¿≈«≈∆¿ƒ«¬»¿««¿
ביניהם ומחלק מפסיק z˙Ïc‡טעם 'ÈÂ‰ ÌL ÔÈa ˜ÒÙ‰ LiL∆≈∆¿≈≈≈¬»»ƒ¿«»

ÏÈÚÏc‡התחתון 'ÈÂ‰ ÌLÂ'הוי) שבע המספר שבחינת כך העליון ¿≈¬»»ƒ¿≈»
דלעילא). (הוי' שמונה המספר מבחינת נבדלת ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óדלתתא)

,e‰ÈÈe‚a ‡ÓÚË ˜ÈÒt ‡Ï ‰LÓ השונות הדרגות בין הבדלה בו ואין …∆…¿ƒ«¬»¿««¿
כאחד  באות שתיהן hÓÏ‰אלא ‡e‰L ÈÙk eÈa¯ ‰LnL eÈÈ‰«¿∆…∆«≈¿ƒ∆¿«»

שבע למספר ÏÚÓlc‰וקשור ‰LÓ ÔÈÚ ÌÚ ¯eL˜ ‡e‰ הקשור »ƒƒ¿«…∆ƒ¿«¿»
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eb'יב ipinyd meia idie

מׁשיתיהּו הּמים מן ּכי ׁשם על מׁשה ׁשּמים 27ׁשּנקרא , ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
הּמּובא  הּפרּוׁש לפי ּובפרט הּמֹוחין. ענין חכמה, ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהם

אחר  קאי 28ּבמקֹום מׁשיתיהּו, הּמים מן ּכי ּׁשּכת ּוב ּדמה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
מעלת  וזֹוהי מים. ּבׁשם הּנקרא ּביֹותר נעלה עֹולם ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָעל
מז', ׁשּלמעלה ּדבחינה זה ענין ּגם ּבֹו ׁשהיה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹמׁשה

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ועד ההקף, את הּׁשֹומרת 29ּבחינה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
הּׁשם  ּומּכלֿמקֹום מׁשה, ּבהם נקרא ׁשמֹות ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעׂשרה
מן  ּכי עד ּדוקא, מׁשה הּׁשם הּוא ּבּתֹורה ּבֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנקרא
ּׁשּנמׁש מה היה ענינֹו ׁשעיקר מּׁשּום מׁשיתיהּו, ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָהּמים
המׁש ׁשהיה זה ּדמּצד והינּו, הּמֹוחין. ּבחינת הּמים, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמן
לֹו ׁשּנאמר עד הּׁשביעי, היה ׁשּלפניו, מאּלּו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּומקּבל

ּתעמד  אל ּגדֹולים ענין 30ּבמקֹום ּבֹו יׁש לזה נֹוסף אבל , ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹ
את  ּופעל ּבאהרן, ּגם ּפעל זה ׁשּמּצד ּביֹותר, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹנעלה

לּמילּואים. הּׁשמיני ּבּיֹום הּׁשכינה ְְְִִִִִַַַַַַָָהׁשראת

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ,ּבּתֹורה אּלּו ּבענינים הּלימּוד ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ּונׁשּלמה  יהיה נׂשיאינּו, רּבֹותינּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָּבתֹורת

ׂשפתנּו הּפרים 31ּפרים  ּגילּוי  לידי  יביא ּו ׁשּׂשפתנ ּו ועד , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשל  הּכינֹור יהיה ׁשאז הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ּבבית  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבפֹועל,

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה נימין, ועׂשר נימין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשמֹונה
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י..27 ג..28ב, סב, ד. נא, שמות ג..29תו"א 29..30פ"א, ע' ה'ת"ש סה"מ וראה ז. פ"ב, דב"ר ו. ג..31פנ"ה, יד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שמונה, e‰È˙ÈLÓלמספר ÌÈn‰ ÔÓ Èk ÌL ÏÚ ‰LÓ ‡¯˜pL27, ∆ƒ¿»…∆«≈ƒƒ««ƒ¿ƒƒ

ÔÈÁBn‰ ÔÈÚ ,‰ÓÎÁ Ì‰ ÌÈnL המידות מענין שלמעלה שמונה מספר ∆«ƒ≈»¿»ƒ¿««ƒ
שבע. ‡Á¯מספר ÌB˜Óa ‡·en‰ Le¯t‰ ÈÙÏ Ë¯Ù·e28‰Óc ƒ¿»¿ƒ«≈«»¿»«≈¿«

È‡˜ ,e‰È˙ÈLÓ ÌÈn‰ ÔÓ Èk ·e˙kM שהיא החכמה בחינת על לא ∆»ƒƒ««ƒ¿ƒƒ»≈
אלא  והמוחין מהספירות חלק

¯˙BÈa ‰ÏÚ ÌÏBÚ ÏÚ«»«¬∆¿≈
È‰BÊÂ .ÌÈÓ ÌLa ‡¯˜p‰«ƒ¿»¿≈«ƒ¿ƒ

Ba ‰È‰L ‰LÓ ˙ÏÚÓ יחד «¬«…∆∆»»
שביעי בתור מעלתו »Ìbעם

‰ÈÁ·c ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆ƒ¿ƒ»
‰ÈÁa ,'ÊÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
„ÚÂ ,Û˜‰‰ ˙‡ ˙¯ÓBM‰«∆∆∆«≈∆¿«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L29 ∆»¿«≈«

Ì‰a ‡¯˜ ˙BÓL ‰¯NÚ¬»»≈ƒ¿»»∆
,‰LÓ בו שיש הכוונה (וכנראה …∆

עשר  המספר בחינת את אפילו

שמונה) מהמספר גם שנעלה

ÌM‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»«≈
‡e‰ ‰¯Bza Ba ‡¯˜pL∆ƒ¿»«»
Èk „Ú ,‡˜Âc ‰LÓ ÌM‰«≈…∆«¿»«ƒ
,e‰È˙ÈLÓ ÌÈn‰ ÔÓƒ««ƒ¿ƒƒ
‰È‰ BÈÚ ¯˜ÈÚL ÌeMÓƒ∆ƒ«ƒ¿»»»
,ÌÈn‰ ÔÓ CLÓpM ‰Ó«∆ƒ¿«ƒ««ƒ

ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁa עניין ¿ƒ««ƒ
לעיל. כאמור החכמה,

איך  התמיהה מיושבת ומעתה

מעלת  את מדגישים אחד מצד

שני  ומצד שביעי בתור משה

ביום  של המעלות שכל ומבארים לשמיני שלו והשייכות הקשר את מדגישים

העניינים  שני את בו יש מעלתו גודל מצד הנותנת, היא כי בכוחו, היו השמיני

ביחד  במשה העניינים שני שילוב של זה בעניין ביאור ומוסיף והולך יחד, גם

‰È‰ ,ÂÈÙlL el‡Ó Ïa˜Óe CLÓ‰ ‰È‰L ‰Ê „vÓc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ«∆∆»»∆¿≈¿«≈≈≈∆¿»»»»

,ÈÚÈ·M‰ מאלו שמקבל מה מכוח ובאה לראשון שביעי היותו היא שמעלתו «¿ƒƒ
לו ÓÚz„שקדמו Ï‡ ÌÈÏB„b ÌB˜Óa BÏ ¯Ó‡pL „Ú30, כמובא «∆∆¡«ƒ¿¿ƒ««¬…

שאמר  לשון באותו "הנני", הקדוש ֿברוךֿהוא לפני אמר רבנו שמשה במדרש

בשנ  אבל למלכות" ו"הנני לכהונה" "הנני וביקש העקידה, ניסיון לגבי י אברהם

לו  נאמר אלא נענה לא הדברים

"במקום  הפסוק") (בלשון

(ואילו  תעמוד" אל גדולים

לכהונה  הן זכה כן אברהם

אתה  ינחם ולא ה' "נשבע ככתוב

ככתוב  למלכות והן לעולם" כהן

ונמצא  אתה"), אלוהים "נשיא

שביעי  בתור משה שמעלת

אברהם  של ממעלתו נמשכת

‰ÊÏ ÛÒB Ï·‡ זה עם וביחד ¬»»»∆
¯˙BÈa ‰ÏÚ ÔÈÚ Ba LÈ≈ƒ¿»«¬∆¿≈

עצמו, ÏÚtמצד ‰Ê „vnL∆ƒ«∆»«
˙‡ ÏÚÙe ,Ô¯‰‡a Ìb«¿«¬…»«∆
ÌBia ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰«¿»««¿ƒ»«

ÌÈ‡eÏÈnÏ ÈÈÓM‰ כמבואר «¿ƒƒ«ƒƒ
של  בכוחו נפעל זה שכל לעיל

דווקא  .משה
È„ÈŒÏÚL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈
el‡ ÌÈÈÚa „eÓÈl‰«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈
eÈ˙Ba¯ ˙¯B˙a ,‰¯Bza«»¿««≈
‰ÓlLe ‰È‰È ,eÈ‡ÈN¿ƒ≈ƒ¿∆¿«¿»

e˙ÙN ÌÈ¯t31, השלמת »ƒ¿»≈
כעת  קיימים שלא העניינים

והדיבור  הלימוד ידי על בפועל,

È·a˙בהם ,ÏÚBÙa ÌÈ¯t‰ ÈeÏÈb È„ÈÏ e‡È·È e˙ÙOL „ÚÂ¿«∆¿»≈»ƒƒ≈ƒ«»ƒ¿«¿≈
ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰,בפועל המשיחÊ‡Lשייבנה תחילה È‰È‰בימות «ƒ¿»«¿ƒƒ∆»ƒ¿∆

ÔÈÓÈ ‰BÓL ÏL ¯BÈk‰יותר Óa‰¯‰ומאוחר ,ÔÈÓÈ ¯NÚÂ «ƒ∆¿»ƒƒ¿∆∆ƒƒƒ¿≈»
.LnÓ eÈÓÈa¿»≈«»

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

'eb ipinyd meia idie

מׁשיתיהּו הּמים מן ּכי ׁשם על מׁשה ׁשּמים 27ׁשּנקרא , ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
הּמּובא  הּפרּוׁש לפי ּובפרט הּמֹוחין. ענין חכמה, ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהם

אחר  קאי 28ּבמקֹום מׁשיתיהּו, הּמים מן ּכי ּׁשּכת ּוב ּדמה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
מעלת  וזֹוהי מים. ּבׁשם הּנקרא ּביֹותר נעלה עֹולם ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָעל
מז', ׁשּלמעלה ּדבחינה זה ענין ּגם ּבֹו ׁשהיה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹמׁשה

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ועד ההקף, את הּׁשֹומרת 29ּבחינה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
הּׁשם  ּומּכלֿמקֹום מׁשה, ּבהם נקרא ׁשמֹות ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעׂשרה
מן  ּכי עד ּדוקא, מׁשה הּׁשם הּוא ּבּתֹורה ּבֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנקרא
ּׁשּנמׁש מה היה ענינֹו ׁשעיקר מּׁשּום מׁשיתיהּו, ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָהּמים
המׁש ׁשהיה זה ּדמּצד והינּו, הּמֹוחין. ּבחינת הּמים, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמן
לֹו ׁשּנאמר עד הּׁשביעי, היה ׁשּלפניו, מאּלּו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּומקּבל

ּתעמד  אל ּגדֹולים ענין 30ּבמקֹום ּבֹו יׁש לזה נֹוסף אבל , ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹ
את  ּופעל ּבאהרן, ּגם ּפעל זה ׁשּמּצד ּביֹותר, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹנעלה

לּמילּואים. הּׁשמיני ּבּיֹום הּׁשכינה ְְְִִִִִַַַַַַָָהׁשראת

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ,ּבּתֹורה אּלּו ּבענינים הּלימּוד ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ּונׁשּלמה  יהיה נׂשיאינּו, רּבֹותינּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָּבתֹורת

ׂשפתנּו הּפרים 31ּפרים  ּגילּוי  לידי  יביא ּו ׁשּׂשפתנ ּו ועד , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשל  הּכינֹור יהיה ׁשאז הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ּבבית  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבפֹועל,

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה נימין, ועׂשר נימין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשמֹונה
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י..27 ג..28ב, סב, ד. נא, שמות ג..29תו"א 29..30פ"א, ע' ה'ת"ש סה"מ וראה ז. פ"ב, דב"ר ו. ג..31פנ"ה, יד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שמונה, e‰È˙ÈLÓלמספר ÌÈn‰ ÔÓ Èk ÌL ÏÚ ‰LÓ ‡¯˜pL27, ∆ƒ¿»…∆«≈ƒƒ««ƒ¿ƒƒ

ÔÈÁBn‰ ÔÈÚ ,‰ÓÎÁ Ì‰ ÌÈnL המידות מענין שלמעלה שמונה מספר ∆«ƒ≈»¿»ƒ¿««ƒ
שבע. ‡Á¯מספר ÌB˜Óa ‡·en‰ Le¯t‰ ÈÙÏ Ë¯Ù·e28‰Óc ƒ¿»¿ƒ«≈«»¿»«≈¿«

È‡˜ ,e‰È˙ÈLÓ ÌÈn‰ ÔÓ Èk ·e˙kM שהיא החכמה בחינת על לא ∆»ƒƒ««ƒ¿ƒƒ»≈
אלא  והמוחין מהספירות חלק

¯˙BÈa ‰ÏÚ ÌÏBÚ ÏÚ«»«¬∆¿≈
È‰BÊÂ .ÌÈÓ ÌLa ‡¯˜p‰«ƒ¿»¿≈«ƒ¿ƒ

Ba ‰È‰L ‰LÓ ˙ÏÚÓ יחד «¬«…∆∆»»
שביעי בתור מעלתו »Ìbעם

‰ÈÁ·c ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆ƒ¿ƒ»
‰ÈÁa ,'ÊÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
„ÚÂ ,Û˜‰‰ ˙‡ ˙¯ÓBM‰«∆∆∆«≈∆¿«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L29 ∆»¿«≈«

Ì‰a ‡¯˜ ˙BÓL ‰¯NÚ¬»»≈ƒ¿»»∆
,‰LÓ בו שיש הכוונה (וכנראה …∆

עשר  המספר בחינת את אפילו

שמונה) מהמספר גם שנעלה

ÌM‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»«≈
‡e‰ ‰¯Bza Ba ‡¯˜pL∆ƒ¿»«»
Èk „Ú ,‡˜Âc ‰LÓ ÌM‰«≈…∆«¿»«ƒ
,e‰È˙ÈLÓ ÌÈn‰ ÔÓƒ««ƒ¿ƒƒ
‰È‰ BÈÚ ¯˜ÈÚL ÌeMÓƒ∆ƒ«ƒ¿»»»
,ÌÈn‰ ÔÓ CLÓpM ‰Ó«∆ƒ¿«ƒ««ƒ

ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁa עניין ¿ƒ««ƒ
לעיל. כאמור החכמה,

איך  התמיהה מיושבת ומעתה

מעלת  את מדגישים אחד מצד

שני  ומצד שביעי בתור משה

ביום  של המעלות שכל ומבארים לשמיני שלו והשייכות הקשר את מדגישים

העניינים  שני את בו יש מעלתו גודל מצד הנותנת, היא כי בכוחו, היו השמיני

ביחד  במשה העניינים שני שילוב של זה בעניין ביאור ומוסיף והולך יחד, גם

‰È‰ ,ÂÈÙlL el‡Ó Ïa˜Óe CLÓ‰ ‰È‰L ‰Ê „vÓc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ«∆∆»»∆¿≈¿«≈≈≈∆¿»»»»

,ÈÚÈ·M‰ מאלו שמקבל מה מכוח ובאה לראשון שביעי היותו היא שמעלתו «¿ƒƒ
לו ÓÚz„שקדמו Ï‡ ÌÈÏB„b ÌB˜Óa BÏ ¯Ó‡pL „Ú30, כמובא «∆∆¡«ƒ¿¿ƒ««¬…

שאמר  לשון באותו "הנני", הקדוש ֿברוךֿהוא לפני אמר רבנו שמשה במדרש

בשנ  אבל למלכות" ו"הנני לכהונה" "הנני וביקש העקידה, ניסיון לגבי י אברהם

לו  נאמר אלא נענה לא הדברים

"במקום  הפסוק") (בלשון

(ואילו  תעמוד" אל גדולים

לכהונה  הן זכה כן אברהם

אתה  ינחם ולא ה' "נשבע ככתוב

ככתוב  למלכות והן לעולם" כהן

ונמצא  אתה"), אלוהים "נשיא

שביעי  בתור משה שמעלת

אברהם  של ממעלתו נמשכת

‰ÊÏ ÛÒB Ï·‡ זה עם וביחד ¬»»»∆
¯˙BÈa ‰ÏÚ ÔÈÚ Ba LÈ≈ƒ¿»«¬∆¿≈

עצמו, ÏÚtמצד ‰Ê „vnL∆ƒ«∆»«
˙‡ ÏÚÙe ,Ô¯‰‡a Ìb«¿«¬…»«∆
ÌBia ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰«¿»««¿ƒ»«

ÌÈ‡eÏÈnÏ ÈÈÓM‰ כמבואר «¿ƒƒ«ƒƒ
של  בכוחו נפעל זה שכל לעיל

דווקא  .משה
È„ÈŒÏÚL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈
el‡ ÌÈÈÚa „eÓÈl‰«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈
eÈ˙Ba¯ ˙¯B˙a ,‰¯Bza«»¿««≈
‰ÓlLe ‰È‰È ,eÈ‡ÈN¿ƒ≈ƒ¿∆¿«¿»

e˙ÙN ÌÈ¯t31, השלמת »ƒ¿»≈
כעת  קיימים שלא העניינים

והדיבור  הלימוד ידי על בפועל,

È·a˙בהם ,ÏÚBÙa ÌÈ¯t‰ ÈeÏÈb È„ÈÏ e‡È·È e˙ÙOL „ÚÂ¿«∆¿»≈»ƒƒ≈ƒ«»ƒ¿«¿≈
ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰,בפועל המשיחÊ‡Lשייבנה תחילה È‰È‰בימות «ƒ¿»«¿ƒƒ∆»ƒ¿∆

ÔÈÓÈ ‰BÓL ÏL ¯BÈk‰יותר Óa‰¯‰ומאוחר ,ÔÈÓÈ ¯NÚÂ «ƒ∆¿»ƒƒ¿∆∆ƒƒƒ¿≈»
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.e"kyz'd ,xii` g"dan ,ipiny t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הפסוק ‡. במדרש 1על איתא גו'", לכם הזה של :2"החודש ר"ח (בעולמו) בו קבע ובניו ביעקב "כשבחר
נקרא  כולו ניסן שחודש מובן, הרי הגאולה, ענין ישנו דוקא שבו בחודש פרטי יום נתפרש שלא וכיון גאולה".

גאולה". של "חודש
הגמרא  לדברי בנוגע גם הוא בחודש 3וכן פרטי יום נתפרש שלא - ליגאל" עתידין בניסן נגאלו "בניסן :

הגאולה. לענין שייך כולו החודש אלא ניסן,

השל"ה  דברי עם גם מתאים זה לכם 4וענין הזה החודש ד"ה הצ"צ מאמר בסיום שהובאו (שמדובר 5-
החודש  מפרשת החל לאחרונה, תרכ"ו 6אודותיו משנת מהר"ש, מאדמו"ר גם זה מאמר שישנו וכאמור, על 7, - (

ר"ח. כמו הוא יום שכל ר"ח, כמו הוא החודש כל ניסן שבחודש חדשים", ראש לכם הזה "החודש הפסוק

לרגלים" "ר"ה שהוא הפסח דחג היו"ט גם כולל יו"ט, לגבי מעלות כמה בו יש ר"ח כדלקמן.8והרי ,

דתורה ·. בנגלה גם להתבטא צריך התורה בפנימיות ענין שכל - מאשר 9ובהקדמה יותר עוד או ברמז, אם ,
מפורש: לפסוק ועד בנגלה, גם זאת שמצינו יו"ט, לגבי גם ר"ח של המיוחדת למעלה בנוגע הוא וכן בלבד, רמז

כתיב  לאחרונה שנאמרו ההפטרות סגור 10באחת יהי' קדים הפונה הפנימית החצר שער אלקים ה' אמר "כה :
יפתח". החודש וביום יפתח השבת וביום המעשה ימי ששת

כתיב  לפנ"ז שהרי - זה שער דפתיחת העילוי גודל יפתח 11ומובן לא יהי' סגור הזה השער ה' אלי "ויאמר
להאיר  יכול לא זה שגילוי וכיון ביותר, נעלה גילוי שזהו והיינו, בו", בא ישראל אלקי  ה' כי בו יבוא לא ואיש
יפתח", החודש וביום יפתח השבת "ביום ורק המעשה", ימי ששת סגור "יהי' זה שער לכן המעשה, ימי בששת

זה. נעלה גילוי להתגלות יכול שבהם

מעלה  שיש מובן, הרי - סגור הוא ביו"ט ואילו יפתח", (ר"ח) החודש וביום יפתח השבת "ביום שרק וכיון
יו"ט  לגבי .12בר"ח

ביו"ט ‚. משא"כ ור"ח, בשבת לא אבל החול, בימי היא שפעולתו - לגיהנם בנוגע מצינו :13וכמו"כ
הם  עניני' כל הנה חסד, תורת שלהיותה התורה, מעונשי הוא הגיהנם של העונש שכללות שאף - ובהקדמה

לטובה  היא בזה שהכוונה הדבר, ותכלית למטרה בנוגע הוא החסד ענין הרי חסד, עצמה 14עניני הפעולה אבל ,
העונשים  וענין השמאל, בקו או הימין בקו לבוא יכול העליון שרצון והיינו, וצמצומים, גבורות של ענין היא

השמאל. מקו הוא

החכמה  בחי' שענינו בשבת הגבורות.15ולכן: שהו"ע ללעו"ז, ליניקה מקום אין - הימין בקו שהיא ,

בינה  בחי' שענינו ביו"ט, הבנים 15משא"כ "אם הבינה, וזהו"ע לשמחה", "מועדים הם טובים ימים שהרי -
מינה"16שמחה" מתערין "דינין דינין 17- לדון יושבים ביתֿדין אין ביו"ט שגם ואף הגבורות. שהו"ע מ"מ,18, ,

הגיהנם. ענין ביו"ט יש ולכן הגבורות, ענין מבינה להשתלשל יכול וואּו") ("ערגעץ שהוא מקום באיזה
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ב.1) יב, בא
יא.2) פט"ו, שמו"ר
שם.3) שמו"ר וראה רע"א. יא, ר"ה
הבאה).4) שבהערה באוה"ת (הובא ב בסה"מ קמ, (הובא ב שיג,

7 ).שבהערה
רעז.5) ע' בא אוה"ת
מוצש"ק6) ואילך; ס"ח ויק"פ ש"פ תשכ"ו שיחת ניסן י"ג צו, פ'

) ס"י חמ"ו ס"ה; התוועדויות - מנחם ואילך;תורת 234 274;ע' ע'
.(283 ס"ע

ואילך.7) ל ע' תרכ"ו סה"מ
א.8) ד, ר"ה. ריש
וש"נ.9) .353 ס"ע שם מנחם תורת גם ראה

החודש.10) פרשת הפטרת - א מו, יחזקאל

ב.11) מד, שם
הובא 12) - סע"א שלה, ויקהל א. שיא, בא ר"פ של"ה ראה

שם. באוה"ת
ואילך.13) רעז ס"ע שם אוה"ת ראה
(14- מנחם תורת גם וראה ואילך. 71 ס"ע חכ"ב לקו"ש ראה

וש"נ. .6 הערה 127 ע' חמ"ד התוועדויות
סעודת 15) סדר דא"ח) (עם סידור ואילך. ד יא, צו לקו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך. ב ר, שבת
וש"נ.16) ד. פח, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
ואילך.17) סע"ב יו"ד, ח"ג ב. קעה, ח"ב א. קנא, ח"א זהר ראה

ועוד. א. רצב, א. סה,
(במשנה).18) ב לו, ביצה
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.e"kyz'd ,xii` g"dan ,ipiny t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הפסוק ‡. במדרש 1על איתא גו'", לכם הזה של :2"החודש ר"ח (בעולמו) בו קבע ובניו ביעקב "כשבחר
נקרא  כולו ניסן שחודש מובן, הרי הגאולה, ענין ישנו דוקא שבו בחודש פרטי יום נתפרש שלא וכיון גאולה".

גאולה". של "חודש
הגמרא  לדברי בנוגע גם הוא בחודש 3וכן פרטי יום נתפרש שלא - ליגאל" עתידין בניסן נגאלו "בניסן :

הגאולה. לענין שייך כולו החודש אלא ניסן,

השל"ה  דברי עם גם מתאים זה לכם 4וענין הזה החודש ד"ה הצ"צ מאמר בסיום שהובאו (שמדובר 5-
החודש  מפרשת החל לאחרונה, תרכ"ו 6אודותיו משנת מהר"ש, מאדמו"ר גם זה מאמר שישנו וכאמור, על 7, - (

ר"ח. כמו הוא יום שכל ר"ח, כמו הוא החודש כל ניסן שבחודש חדשים", ראש לכם הזה "החודש הפסוק

לרגלים" "ר"ה שהוא הפסח דחג היו"ט גם כולל יו"ט, לגבי מעלות כמה בו יש ר"ח כדלקמן.8והרי ,

דתורה ·. בנגלה גם להתבטא צריך התורה בפנימיות ענין שכל - מאשר 9ובהקדמה יותר עוד או ברמז, אם ,
מפורש: לפסוק ועד בנגלה, גם זאת שמצינו יו"ט, לגבי גם ר"ח של המיוחדת למעלה בנוגע הוא וכן בלבד, רמז

כתיב  לאחרונה שנאמרו ההפטרות סגור 10באחת יהי' קדים הפונה הפנימית החצר שער אלקים ה' אמר "כה :
יפתח". החודש וביום יפתח השבת וביום המעשה ימי ששת

כתיב  לפנ"ז שהרי - זה שער דפתיחת העילוי גודל יפתח 11ומובן לא יהי' סגור הזה השער ה' אלי "ויאמר
להאיר  יכול לא זה שגילוי וכיון ביותר, נעלה גילוי שזהו והיינו, בו", בא ישראל אלקי  ה' כי בו יבוא לא ואיש
יפתח", החודש וביום יפתח השבת "ביום ורק המעשה", ימי ששת סגור "יהי' זה שער לכן המעשה, ימי בששת

זה. נעלה גילוי להתגלות יכול שבהם

מעלה  שיש מובן, הרי - סגור הוא ביו"ט ואילו יפתח", (ר"ח) החודש וביום יפתח השבת "ביום שרק וכיון
יו"ט  לגבי .12בר"ח

ביו"ט ‚. משא"כ ור"ח, בשבת לא אבל החול, בימי היא שפעולתו - לגיהנם בנוגע מצינו :13וכמו"כ
הם  עניני' כל הנה חסד, תורת שלהיותה התורה, מעונשי הוא הגיהנם של העונש שכללות שאף - ובהקדמה

לטובה  היא בזה שהכוונה הדבר, ותכלית למטרה בנוגע הוא החסד ענין הרי חסד, עצמה 14עניני הפעולה אבל ,
העונשים  וענין השמאל, בקו או הימין בקו לבוא יכול העליון שרצון והיינו, וצמצומים, גבורות של ענין היא

השמאל. מקו הוא

החכמה  בחי' שענינו בשבת הגבורות.15ולכן: שהו"ע ללעו"ז, ליניקה מקום אין - הימין בקו שהיא ,

בינה  בחי' שענינו ביו"ט, הבנים 15משא"כ "אם הבינה, וזהו"ע לשמחה", "מועדים הם טובים ימים שהרי -
מינה"16שמחה" מתערין "דינין דינין 17- לדון יושבים ביתֿדין אין ביו"ט שגם ואף הגבורות. שהו"ע מ"מ,18, ,

הגיהנם. ענין ביו"ט יש ולכן הגבורות, ענין מבינה להשתלשל יכול וואּו") ("ערגעץ שהוא מקום באיזה
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ב.1) יב, בא
יא.2) פט"ו, שמו"ר
שם.3) שמו"ר וראה רע"א. יא, ר"ה
הבאה).4) שבהערה באוה"ת (הובא ב בסה"מ קמ, (הובא ב שיג,

7 ).שבהערה
רעז.5) ע' בא אוה"ת
מוצש"ק6) ואילך; ס"ח ויק"פ ש"פ תשכ"ו שיחת ניסן י"ג צו, פ'

) ס"י חמ"ו ס"ה; התוועדויות - מנחם ואילך;תורת 234 274;ע' ע'
.(283 ס"ע

ואילך.7) ל ע' תרכ"ו סה"מ
א.8) ד, ר"ה. ריש
וש"נ.9) .353 ס"ע שם מנחם תורת גם ראה

החודש.10) פרשת הפטרת - א מו, יחזקאל

ב.11) מד, שם
הובא 12) - סע"א שלה, ויקהל א. שיא, בא ר"פ של"ה ראה

שם. באוה"ת
ואילך.13) רעז ס"ע שם אוה"ת ראה
(14- מנחם תורת גם וראה ואילך. 71 ס"ע חכ"ב לקו"ש ראה

וש"נ. .6 הערה 127 ע' חמ"ד התוועדויות
סעודת 15) סדר דא"ח) (עם סידור ואילך. ד יא, צו לקו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך. ב ר, שבת
וש"נ.16) ד. פח, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
ואילך.17) סע"ב יו"ד, ח"ג ב. קעה, ח"ב א. קנא, ח"א זהר ראה

ועוד. א. רצב, א. סה,
(במשנה).18) ב לו, ביצה
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דגיהנם. העונשים פעולת אין בו גם הנה החכמה, בחי' עם קשור הוא שגם שכיון לר"ח, בנוגע גם מובן ומזה

האדם:„. לעבודת בנוגע גם נמשך ומזה
שבתכם"19כתיב  פרש ולא קאמר חגיכם "פרש חגיכם", יש 20"פרש בינה, מבחי' שהוא ביו"ט דוקא כי, -

כו'. הפרש ענין לשלול צריך ולכן וצמצומים, לגבורות מקום

אורחים  בהכנסת להדר צריך ביו"ט שדוקא שמצינו מה גם בקרא 21וזהו וכמפורש אתה 22, בחגך "ושמחת :
לא  ואפילו בתושב"כ לא זה, על מיוחד ציווי מצינו לא בשבת משא"כ בשעריך", אשר גו' והגר והלוי גו'
שמלכתחילה  בשבת משא"כ כו', היניקה ענין את לשלול כדי הוא אורחים הכנסת של הענין כי, - בתושבע"פ

זאת. לשלול צורך אין ליניקה, מקום אין

כו' שלוחים שולחים ביתֿדין היו ביו"ט שדוקא שמצינו מה גם תהי'23וזהו יו"ט ששמחת להבטיח כדי ,
בשו"ע  כדאיתא ישן, יין שתיית יש בו שגם אף הנה - בשבת משא"כ ללעו"ז; יניקה ממנה תהי' שלא ,24באופן

בתניא  הזקן רבינו .25ובלשון מבושם יין "שותה לבוא : יכול מזה גם ולכאורה שבת", עונג מצות לקיים כדי .
זאת. לשלול ב"ד הוצרכו לא מ"מ, רצוי, בלתי דבר

ולכן  מוגבל, ענין שזהו והשגה, הבנה של ענין שזהו בינה, בחי' ענינו שיו"ט לפי - כאמור - הדבר וטעם
בתניא  כמבואר הביטול, הו"ע וענינה מבינה, שלמעלה חכמה שענינו שבת משא"כ כו', יניקה מזה להיות 26יכול

הרצון  היפך של ענין מזה לבוא יכול לא ולכן, זולתו", ואין הוא לבדו ש"הוא הביטול הוא החכמה שמדריגת
כו'.

שבשבת:‰. החכמה ענין מועיל כיצד - להבין צריך ועדיין
הרי  סתם), מיין יותר חזק (שהוא ישן יין שתיית של ענין בשבת גם ישנו בגשמיות ממש שבפועל כיון

קאמר? לא שבתכם" "פרש מדוע וא"כ, רצוי, בלתי ענין מזה לבוא יכול ממש לפועל בנוגע לכאורה ,

הוא  הענין נאמר 13אך שבשבת ש 27- וגו'", והארץ השמים למעלה,"ויכולו מלמטה העולמות עליית זהו"ע
יו"ט, משא"כ דחול; בעובדין עוסק אינו עםֿהארץ שאפילו ועד העולם, עניני עם כלל מתעסקים שלא כך,
אדרבה  אלא למעלה), מלמטה (עלי' מהעולם יציאה של באופן אינו היו"ט ענין כי נפש, אוכל במלאכת שמותר

בזהר  וכדאיתא בעולם, המשכה קודש"28- "מקראי בעולם.29בפירוש הקודש בחי' וממשיכים שקוראים ,

כך, כדי עד בזה, משוקעים ויהיו לזה שיכנסו להיות יכול אזי - העולם לעניני שייכות יש שביו"ט וכיון
ומצב  במעמד שנמצאים בשבת משא"כ חגיכם"; ד"פרש הענין שזהו רצויים, בלתי ענינים יהיו מזה שכתוצאה

קאמר. לא שבתכם" "פרש הנה - מהעולם שלמעלה

.Â:לר"ח בנוגע להבין צריך עפ"ז אך
. הפנימית החצר ש"שער - לשבת דומה שר"ח (ס"ב) לעיל יפתח",נתבאר החודש וביום יפתח השבת ביום .

כו'. הגיהנם פעולת אין ולכן

העולם בעניני מתעסקים בר"ח הרי מובן: אינו אוכל xzeiולכאורה מלאכת רק הותרה שביו"ט יו"ט, מאשר
האבד  דבר שאינם כיון בחול ֿהמועד לעשותם שאסור המלאכות (גם המלאכות בכל מותר ר"ח ואילו ),30נפש,

בלתיֿרצויים? ענינים להיות יכולים לא שבר"ח הטעם מהו וא"כ,

ימי  "ששת בכלל אינו ר"ח שהרי מעשה, בשם נקראות אינן בר"ח שנעשות המלאכות שכל - הוא הענין אך
. הפנימית החצר "שער שבהם נחשב המעשה", זה שאין ועכצ"ל, יפתח", החודש "ביום ואילו סגור", יהי' .

הצ"צ  של במאמר כמבואר - הדבר וטעם העשי', לעולם ששייך מעשה של המלכות 31לענין עליית ישנו שבר"ח
החכמה. בספירת
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ג.19) ב, מלאכי
ב.20) פח, זח"ב
חיי 21) ר"פ תו"א הי"ח. פ"ו יו"ט הל' רמב"ם שם. זח"ב ראה

ובכ"מ. ואילך. א רא, שם סידור שרה.
שם.22) רמב"ם וראה יד. טז, ראה פ'
הכ"א.23) שם רמב"ם
וש"נ.24) ס"ב. סער"ב ס"ב. סרמ"ב או"ח אדה"ז שו"ע ראה

ב).25) (יא, פ"ז
בהגהה.26) פל"ה
א.27) ב, בראשית
ואי 28) ב צג, לך.ח"ג
בֿד.29) כג, אמור
ואילך.30) סתק"ל או"ח טושו"ע ואילך. פ"ז יו"ט הל' רמב"ם
ואילך.31) סע "א כב, בראשית אוה"ת ע'ראה ברכה שם. בא
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הביטול  הו"ע שענינה לפי לחיצונים יניקה להיות יכולה לא שממנה החכמה, בספירת עולה שהמלכות וכיון
כו'. הגיהנם ענין בו אין לכן - ס"ד) (כנ"ל

מיוחדת  בהשתדלות צורך אין לכן ביו"ט, כמו ישן, ויין שמן בבשר לענגו חיוב אין שבר"ח שכיון גם ומה
השבת. ליום יותר דומה זה הרי ובמילא, ללעו"ז, יניקה של ענין לשלול

.Ê:לעניננו ובנוגע
שבחודש  השל"ה דברי ע"פ הנה - כו' ענינים כמה לכאורה שחסרים כך, הפסח, חג ימי עברו שכבר אע"פ
גם  מיוחדת מעלה בהם יש אלו שימים נמצא, דר"ח, המעלה גודל משנת"ל וע"פ ר"ח, כמו הוא יום כל ניסן

הפסח. חג לגבי

נאמר  שבו השבת, ביום שביעי 27ובפרט גם כולל השבוע, ימי כל של והשלימות העלי' שהו"ע גו'", "ויכולו
שהיא  יצי"מ, עם שקשורים הפסח, חג של הראשונים הימים על מעלתם שגדלה פסח, של ואחרון פסח של

העתידה  הגאולה עם קשורים ואחש"פ שש"פ ואילו גלות, אחרי' שיש אחרי'32חירות שאין חירות שהיא ,
שלאחריו,33גלות  השבוע ימי את גם כולל הוא הרי שלפניו, השבוע ימי את כולל השבת שיום לזה ונוסף ;

כנ"ל. ר"ח, כמו הוא שבו יום שכל ניסן, לחודש עדיין שייכים שחלקם

נאמר  שבה שמיני, פרשת שבת זה הרי - גופא השבת הוי'34וביום משם למעלה - הוי'" מלפני אש ,35"ותצא
החלבים" ואת העולה את גו' "ותאכל - גשמיים בדברים ופעלה שנמשכה הגלות 34ובאופן שענין ידוע והרי ;

מקודם. כמו בפועל שישנם הענינים, ברוחניות מאומה פגע לא

ו  והגבולים, המיצרים כל  את ("דורכברעכן") לבטל  חזק כח ישנו זה הש"ק שביום מובן, את ומזה להביא
העתידה. הגאולה

בנוגע  שמצינו ע"ד זה הרי שבהם, האחרונים בימים - גופא ובזה דמשיחא, בעקבתא כשנמצאים ובפרט
האור  תוקף  ישנו ביותר , למטה שנמשכת ביותר התחתונה שבנקודה חוזר, אחד 36לאור כל יוצא זה ובכח ,

בביאת  והשלימה, האמיתית הגאולה את פועלים ועי"ז וגבולים"), מיצרים אייגענע ("די שלו וגבולים מהמיצרים
ממש. דידן בעגלא צדקנו, משיח

***

.Á.'גו השמיני ביום ויהי ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.Ë ובנדו"ד שלפניו, השבוע ימי כל של העלי' שזוהי ד"ויכולו", הענין ישנו השבת שביום (ס"ז) לעיל דובר
פסח. של דאחרון העלי' את גם כולל זה הרי -

פסח  של באחרון כוסות ארבע לשתות נשיאינו רבותינו מנהג שישנו ה"נמושות"37וכיון כל הנה שלא 38,
עתה  זאת להשלים יכולים פסח, של באחרון זה מנהג לקיים .39הספיקו

***
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ואילך. א'תתק
וש"נ.32) .329 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת ראה
(33- ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב. קטז, פסחים
כד.34) ט,
ובכ"מ.35) ד. לה, אמור ב. כח, אחרי לקו"ת ראה

וש"נ.36) .285 ע' חי"ט התוועדויות - מנחם תורת ראה
ואילך).37) 337 ע' שם מנחם (תורת ס"י אחש"פ שיחת ראה

וש"נ.
ב.38) כא, ב"מ ע"ב. ריש ו, תענית ראה
אף 39) אין שאל: הרי ואח"כ והפטיר: - להשלים? שצריך אחד

מאד. טוב זה
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הביטול  הו"ע שענינה לפי לחיצונים יניקה להיות יכולה לא שממנה החכמה, בספירת עולה שהמלכות וכיון
כו'. הגיהנם ענין בו אין לכן - ס"ד) (כנ"ל

מיוחדת  בהשתדלות צורך אין לכן ביו"ט, כמו ישן, ויין שמן בבשר לענגו חיוב אין שבר"ח שכיון גם ומה
השבת. ליום יותר דומה זה הרי ובמילא, ללעו"ז, יניקה של ענין לשלול

.Ê:לעניננו ובנוגע
שבחודש  השל"ה דברי ע"פ הנה - כו' ענינים כמה לכאורה שחסרים כך, הפסח, חג ימי עברו שכבר אע"פ
גם  מיוחדת מעלה בהם יש אלו שימים נמצא, דר"ח, המעלה גודל משנת"ל וע"פ ר"ח, כמו הוא יום כל ניסן

הפסח. חג לגבי

נאמר  שבו השבת, ביום שביעי 27ובפרט גם כולל השבוע, ימי כל של והשלימות העלי' שהו"ע גו'", "ויכולו
שהיא  יצי"מ, עם שקשורים הפסח, חג של הראשונים הימים על מעלתם שגדלה פסח, של ואחרון פסח של

העתידה  הגאולה עם קשורים ואחש"פ שש"פ ואילו גלות, אחרי' שיש אחרי'32חירות שאין חירות שהיא ,
שלאחריו,33גלות  השבוע ימי את גם כולל הוא הרי שלפניו, השבוע ימי את כולל השבת שיום לזה ונוסף ;

כנ"ל. ר"ח, כמו הוא שבו יום שכל ניסן, לחודש עדיין שייכים שחלקם

נאמר  שבה שמיני, פרשת שבת זה הרי - גופא השבת הוי'34וביום משם למעלה - הוי'" מלפני אש ,35"ותצא
החלבים" ואת העולה את גו' "ותאכל - גשמיים בדברים ופעלה שנמשכה הגלות 34ובאופן שענין ידוע והרי ;

מקודם. כמו בפועל שישנם הענינים, ברוחניות מאומה פגע לא

ו  והגבולים, המיצרים כל  את ("דורכברעכן") לבטל  חזק כח ישנו זה הש"ק שביום מובן, את ומזה להביא
העתידה. הגאולה

בנוגע  שמצינו ע"ד זה הרי שבהם, האחרונים בימים - גופא ובזה דמשיחא, בעקבתא כשנמצאים ובפרט
האור  תוקף  ישנו ביותר , למטה שנמשכת ביותר התחתונה שבנקודה חוזר, אחד 36לאור כל יוצא זה ובכח ,

בביאת  והשלימה, האמיתית הגאולה את פועלים ועי"ז וגבולים"), מיצרים אייגענע ("די שלו וגבולים מהמיצרים
ממש. דידן בעגלא צדקנו, משיח

***

.Á.'גו השמיני ביום ויהי ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.Ë ובנדו"ד שלפניו, השבוע ימי כל של העלי' שזוהי ד"ויכולו", הענין ישנו השבת שביום (ס"ז) לעיל דובר
פסח. של דאחרון העלי' את גם כולל זה הרי -

פסח  של באחרון כוסות ארבע לשתות נשיאינו רבותינו מנהג שישנו ה"נמושות"37וכיון כל הנה שלא 38,
עתה  זאת להשלים יכולים פסח, של באחרון זה מנהג לקיים .39הספיקו

***
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ואילך. א'תתק
וש"נ.32) .329 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת ראה
(33- ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב. קטז, פסחים
כד.34) ט,
ובכ"מ.35) ד. לה, אמור ב. כח, אחרי לקו"ת ראה

וש"נ.36) .285 ע' חי"ט התוועדויות - מנחם תורת ראה
ואילך).37) 337 ע' שם מנחם (תורת ס"י אחש"פ שיחת ראה

וש"נ.
ב.38) כא, ב"מ ע"ב. ריש ו, תענית ראה
אף 39) אין שאל: הרי ואח"כ והפטיר: - להשלים? שצריך אחד

מאד. טוב זה
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.È'כו בחומש השיעורים ללמוד אדמו"ר מו"ח כ"ק לתקנת בנוגע פסח של דאחרון בהתוועדות ,40דובר
בפרשת רביעי עד משלישי פסח, של דאחרון חומש השיעור אודות -41שמיני ודובר המס"נ ענין נזכר שבו ,

פניהם" על ויפלו וירונו העם כל מאדך"34"וירא ד"בכל הענין שזהו גבול.42, בלי ,
עד  בלבד רצוא שיהי' אינה הכוונה שהרי - השוב ענין גם להיות צריך ולאח"ז הרצוא; ענין זהו אמנם,

בשלום" ויצא בשלום ד"נכנס באופן דוקא אלא הנפש, שני 43כלות דמיתת המאורע לאחרי תיכף הנה ולכן, ,
וגו'" תשת אל ושכר "יין הציווי נאמר בלבד), רצוא של ענין הי' (שאצלם אהרן בני 44בני את "ולהורות עד ,

גו'" .45ישראל

המרבה  וכל נוספים, פירושים עם - טוב (ומה רש"י פירוש עם להיות צריך חומש השיעור שלימוד וכיון
פירוש  עוד שנה בכל מוסיפים היו נשיאינו שרבותינו וכידוע בשייכות 46כו', רש"י פירוש על עתה נתעכב - (

הנ"ל. לענין

.‡È הפסוק על רש"י בפירוש אש"47הביאור "ותצא נאמר עתה שזה דכיון - אש" להשראת 34"ותצא בנוגע
כשלעצמה  שעבודתם והיינו, קדושה, של גילוי הוא אהרן בני במיתת שנאמר אש" "ותצא שגם עכצ"ל, השכינה,

מתו  לא אומר, אליעזר "רבי ולכן, קדושה, עבודה האש)48היתה (דהקרבת הלכה שהורו ע"י אלא אהרן בני
רבן" משה מישראל"49בפני שתסתלק לשכינה גורם רבו מפי שמע שלא דבר "האומר אליעזר, רבי לדעת כי, ,50,

רבו. בפני כשאומרו ועאכו"כ
השכינה? השראת מעין שהיא אש" "תצא שעי"ז יתכן איך מובן: אינו עפ"ז אבל

כהני" מסייע ו"כהנא כהן, (שהי' ישמעאל "רבי רש"י: מוסיף תדע,51ולכן למקדש, נכנסו יין שתויי אומר, (
על  עברו שלא אהרן, בני בחטא להקל שמעדיף - למקדש" יין שתויי יכנסו שלא הנותרים הזהיר מיתתן שאחר
- העונש טעם לבאר וממשיך עליו). נצטוו שלא דבר על שנענשו הכתובים בפירוש הדוחק (למרות ה' ציווי

בית  בן לו שהי' למלך רבה"52"משל בויקרא כדאיתא בית"53וכו', ש"בן אזהרה 54, ללא גם מעצמו, להבין צריך
המלך. רצון היפך שזהו מפורשת,

דוקא. אש" "ותצא ע"י הי' שהעונש הטעם מובן שעפ"ז כיון העיקרי, הוא הראשון הפירוש ואעפ"כ

נוגע כמה עד - מזה נענשו lehiadוהלימוד ואהרן, ממשה גדולים שהיו ואביהוא, שנדב כך, כדי עד לרבו,
דשתויי  האיסור (ואילו דוקא והשגה בהבנה התורה לימוד צ"ל זה עם וביחד רבן; משה בפני הלכה שהורו ע"י

למקדש 55יין  בהכניסה רק הוא והשגה, הבנה בינה, התפלה 56, בעת דשתויי 57, באופן צ"ל התורה לימוד אבל ,
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(40.(361 ע' שם מנחם (תורת בסופה
ואילך).41) 344 ע' שם מנחם (תורת ואילך סי"ט שם
ה.42) ו, ואתחנן
פ"ב 43) שם ירושלמי הע"י). (לגירסת סע"ב טו, סע"ב. יד, חגיגה

ה"א.
וש"נ.44) ואילך. 116 ע' חכ"ז לקו"ש וראה ט. יו"ד, שם
יא.45) שם,
וש"נ.46) קפז. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
ב.47) שם,
(48" הלשון דיוק eznוזהו `lאהרן שלילי `l`בני בלשון כו'",

מעלתם  גודל שמצד היינו, אהרן", בני מתו "לא דבר של שלאמיתו -
כלל. המיתה ענין אצלם שייך לא

לשמואל:49) עלי בדברי ב) לא, (ברכות בגמרא שמצינו וע"ד
המורה xity"מימר וכל את, רבך בפני הלכה מורה מיהו, קאמרת,

כו'". רבו בפני הלכה
ב.50) כז, שם
סע"א.51) מט, חולין
היתה 52) שזו - יחיד לשון בית", "בן הלשון  בדיוק לומר ויש

ממשה  אפילו יותר נעלית במדריגה (שהיו בלבד ואביהוא נדב דרגת
לא  משה כדברי ממני ואהרן, גדולים "שהם ג): שם, (פרש"י הרן

רבן, בפני הלכה להורות האיסור על עברו שלא נמצא ועפ"ז וממך"),
"רבן". בבחינת משה הי' לא זו, מדריגתן מצד כי

רפי"ב.53)

בית54) "בן המדרש: שעליו on`pובלשון רבינו, משה וכמו ,"
שייך  הי' לא אצלו הנה הוא", נאמן ביתי "בכל ז) יב, (בהעלותך נאמר

כזה. ענין
רק 55) הוא מיתה שענשו יין דשתויי האיסור שחומר ואף

שאסור  "למד גו'", "ולהורות הפסוק על רש"י בפירוש כמ"ש בכהנים,
. אתך ובניך אתה ת"ל מיתה, חייב יהא יכול בהוראה, ולא שיכור .

הרי  - במיתה" בהוראתם חכמים ואין במיתה, בעבודתם  כהנים תמותו,
כך, כהנים", ממלכת לי תהיו "ואתם ו) יט, (יתרו נאמר בנ"י כל על
כניסה  כמו שהיא בעבודה יין דשתויי האיסור חומר ישנו אצלם שגם

הביטול. ענין צ"ל ששם למקדש,
מיינה 56) החל נעלה, הו"ע יין שתיית הרי - במקדש שלא אבל

ליין ועד תורה, "ושמחת של החיוב  ישנו שבו ביו"ט , כמו כפשוטו,
שאין  "ועכשיו א), קט, (פסחים ביין" אלא שמחה ו"אין בחגך",
אדה"ז  (שו"ע ביין" אלא שמחה חובת ידי יוצאים אין קיים ביהמ"ק
לשתות  מורה הי' אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכידוע ס"ז), סתקכ"ט או"ח
- מנחם תורת (ראה השמחה חיוב מצד המועד, חול בסעודת גם יין

.(142 ע' ריש חמ"ג וש"נ. .75 ע' חכ"ד התוועדויות
(ראה57) הצמחֿצדק אודות הסיפור  -וכידוע מנחם תורת

ולפתע, מהרגיל, יותר יין שתה שפעם וש"נ), .144 ע' ח"ה התוועדויות
וכששאלוהו  ביותר, עיוני ענין לומר והתחיל מצחו, על ידו העביר
מפיגו" פחד קשה "יין מפורשת: גמרא שזוהי אמר, הדבר, לפשר
כאשר  ולכן, וש"נ), .89 ע' ח"ב התוועדויות - מנחם תורת (ראה

היין. פג אזי כו', הקב"ה אודות התבונן
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שמצינו  וכפי יין 58יין, שתויי לפני דומים היו שפניו אילעי ב"ר יהודה יין 59בר' שתויי בבחי' שהי' בגלל ,
יחד 60ברוחניות  והשגה, הבנה ההפכים: ב' לחבר הכח להם נותן ולכן הקב"ה, אצל בית" "בן הם בנ"י כי, ;(

ביטול  ואילך.61עם 49 ע' חי"ב בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -

.·È:להוסיף יש - לרבו הביטול אודות לעיל להאמור בהמשך
הטוענים  שמצד 62ישנם כך וכו', ו"למדן" חכם" "תלמיד בעצמו הוא גם הרי - "רבי"?! צריך מה לשם :

אדמו"ר  כ"ק דברי (כידוע ב"ממוצעים" צורך ללא הקב"ה, עם בעצמו "להתעסק" ביכלתו יש גדלותו,
זה  בענין נ"ע האמיתי,63(מהורש"ב ) יש - הקב"ה של  המציאות רק ישנה ומלבד ); הנברא, יש - שלו והמציאות

באמצע... אין - דבר שום אין זה

- מדי יותר באריכות הם הגמרא דברי ואם בגמרא, לעיין יכול - בהלכה שאלה לו כשיש טענתו: ומסביר
בחובת  לעיין יכול - וכו' שמים יראת ה', בעבודת שאלה לו וכשיש וכו'; היטב באר עם בשו"ע לעיין יכול

"רבי". לו חסר שלא כך, ספרים, ריבוי ועוד הלבבות,

השראת  נפעלה דוקא ידו שעל רבינו, למשה זקוקים היו - לטעון ממשיך - המשכן הקמת לפני בשלמא
ההילולא  במאמר בארוכה כמבואר למטה, המדרש 64השכינה מארץ 65דברי השכינה נסתלקה החטאים שע"י

מרקיע  השכינה את הוריד משה ודוקא הא', לרקיע עד השכינה את והורידו צדיקים כמה עמדו ואח"כ לרקיע,
בתוכם" ד"ושכנתי הענין ופעל לארץ, מסיני"66הא' תורה קיבל "משה - דמ"ת הענין הי' ידו על ודוקא ,67;

ישנו  אחד; לאף זקוק אינו ובמילא, כולה, התורה כל את כבר לו יש בעצמו הוא הרי - מ"ת לאחרי אבל
כולא  וקוב"ה אורייתא "ישראל הרי שכן, וכיון "ישראל", - שלו המציאות גם ויש "אורייתא", וישנה "קוב"ה",

דבר!...68חד" שום אין מזה וחוץ ,

כיון  מ"מ, השלימות, בתכלית שהיו שאף ואביהוא, נדב אצל לעולמים הי' שכבר - ההוראה באה זה על אך
המיתה. לענין גרם זה הרי רבן, משה בפני הלכה שהורו

יכול  והי' סיני", להר דומה ר"א) עלי' (שישב הזאת ש"האבן שלמרות - אליעזר רבי אצל שרואים וכפי
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ב.58) מט, נדרים וראה ועוד. ה"א. פ"ח שבת ירושלמי
אבהו 59) ר' של פניו שצהבו שם) (ירושלמי שמצינו וע"ד

בדרושי  שהובאה כהגירסא - חדתא (או עתיקתא תוספתא כשמצא
ובכ"מ  ע"ב. ריש צג, מסעי (לקו"ת )).חסידות

אודות60) החסידים סיפור  לבאר יש מגדל ועפ "ז (ראה הבעש"ט
תמיד  הי' תורה, אמירת שבעת וש"נ), שעא. ע' ריש תש"מ) (כפ"ח עז
טעם  את הסבירו וחסידים שרף), יין או גפן (יין יין קנקן לפניו מונח
להבים  נעשים הבעש"ט של פניו היו תורה אמירת שבעת - הדבר
הרוצה  שכל כדי השולחן, על יין מונח הי' ולכן ַַ("פארפלאמט"),

יטעה  מהיין.*לטעות היא הבעש"ט פני שלהיבות ויחשוב, ,
הבעש"ט  אצל שיהי' יתכן איך מובן: אינו (דלכאורה בזה והביאור
היו  אכן דבר של לאמיתתו כי, - האמת?!) היפך כו', רמאות של ענין

בגלל להבים הבעש"ט יינה פני (או תורה של יינה - ברוחניות ה"יין"
וש"נ), סע"א. סה, (עירובין סוד" יצא יין ש"נכנס דכיון מצוה), של

כו'. להבים נעשים שהפנים פועל זה הרי
ההכנה 61) ש"עיקר (ספמ"א) בתניא מבאר הזקן רבינו ולהעיר:

הוא לעכב רק לשמה הוא הביטול שענין והיינו, הלימוד ", בתחלת 
כשמשתנה  ושעה, שעה כל בהתחלת - היותר (ולכל הלימוד בהתחלת
מודגש  הרגעים) נ"ט (בשאר עצמו הלימוד בהמשך ואילו כו'), הצירוף
זה  שענין ומדגיש מוסיף הזקן רבינו אבל, והשגה. ההבנה ענין בעיקר
(ענין  לשמה הכוונה צדיק, שאצל מובן, ומזה דוקא, "בבינונים" הוא

זמן  כל במשך גם אלא) הלימוד, בהתחלת רק (לא היא כו') הביטול
ימוד.הל 

יכולים  בית", "בן בבחי' הוא מישראל אחד שכל כיון ועפ"ז,
כמו  הלימוד, זמן כל במשך וביטול דהשגה ההפכים ב' אצלו להיות

צדיק. אצל
ואחרי' אדם כל מדת היא הבינוני ש"מדת לכך בסתירה זה ואין
צדיק" להיות זוכה אדם כל ש"אין צדיק, משא"כ ימשוך", אדם כל
אצל  שהרי - הבינונים לעבודת רק שייכים דעלמא ורובא פי"ד), (תניא
"משביעין" - כח נתינת גם (שהיא השבועה גם ישנה מישראל כאו"א

"תהי שובע) מלשון (שם),wicvגם בתניא הזקן רבינו שמבאר וכפי ,"
אתערותא  דלתתא "באתערותא הנה בו, התלוי כל עושה שכאשר
כו', צדיק איזה משרש רוח לבחי' יזכה כו' ואולי האי וכולי דלעילא,

zn`a ea miiwzze."צדיק תהי שמשביעים השבועה
מסתמא 62) זו במסיבה בבתֿשחוק: אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

זאת... שטוענים כאלו נמצאים לא
(63.194 ע' שלום תורת סה"ש ראה
(64.(111 ע' תש"י (סה"מ תש"י לגני באתי רד"ה
רפ"ה.65) שהש"ר
ח.66) כה, תרומה
הפ 67) - רפ"א. זו.אבות דשבת רק
א.68) עג, זח"ג ראה

*(ik,ef zerhl zexyt`d ilel,dprh f"erll dzid,dxigad oiprl zexyt`d zllyp f"iry,dne`n lertl leki epi`e.
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שמצינו  וכפי יין 58יין, שתויי לפני דומים היו שפניו אילעי ב"ר יהודה יין 59בר' שתויי בבחי' שהי' בגלל ,
יחד 60ברוחניות  והשגה, הבנה ההפכים: ב' לחבר הכח להם נותן ולכן הקב"ה, אצל בית" "בן הם בנ"י כי, ;(

ביטול  ואילך.61עם 49 ע' חי"ב בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -

.·È:להוסיף יש - לרבו הביטול אודות לעיל להאמור בהמשך
הטוענים  שמצד 62ישנם כך וכו', ו"למדן" חכם" "תלמיד בעצמו הוא גם הרי - "רבי"?! צריך מה לשם :

אדמו"ר  כ"ק דברי (כידוע ב"ממוצעים" צורך ללא הקב"ה, עם בעצמו "להתעסק" ביכלתו יש גדלותו,
זה  בענין נ"ע האמיתי,63(מהורש"ב ) יש - הקב"ה של  המציאות רק ישנה ומלבד ); הנברא, יש - שלו והמציאות

באמצע... אין - דבר שום אין זה

- מדי יותר באריכות הם הגמרא דברי ואם בגמרא, לעיין יכול - בהלכה שאלה לו כשיש טענתו: ומסביר
בחובת  לעיין יכול - וכו' שמים יראת ה', בעבודת שאלה לו וכשיש וכו'; היטב באר עם בשו"ע לעיין יכול

"רבי". לו חסר שלא כך, ספרים, ריבוי ועוד הלבבות,

השראת  נפעלה דוקא ידו שעל רבינו, למשה זקוקים היו - לטעון ממשיך - המשכן הקמת לפני בשלמא
ההילולא  במאמר בארוכה כמבואר למטה, המדרש 64השכינה מארץ 65דברי השכינה נסתלקה החטאים שע"י

מרקיע  השכינה את הוריד משה ודוקא הא', לרקיע עד השכינה את והורידו צדיקים כמה עמדו ואח"כ לרקיע,
בתוכם" ד"ושכנתי הענין ופעל לארץ, מסיני"66הא' תורה קיבל "משה - דמ"ת הענין הי' ידו על ודוקא ,67;

ישנו  אחד; לאף זקוק אינו ובמילא, כולה, התורה כל את כבר לו יש בעצמו הוא הרי - מ"ת לאחרי אבל
כולא  וקוב"ה אורייתא "ישראל הרי שכן, וכיון "ישראל", - שלו המציאות גם ויש "אורייתא", וישנה "קוב"ה",

דבר!...68חד" שום אין מזה וחוץ ,

כיון  מ"מ, השלימות, בתכלית שהיו שאף ואביהוא, נדב אצל לעולמים הי' שכבר - ההוראה באה זה על אך
המיתה. לענין גרם זה הרי רבן, משה בפני הלכה שהורו

יכול  והי' סיני", להר דומה ר"א) עלי' (שישב הזאת ש"האבן שלמרות - אליעזר רבי אצל שרואים וכפי
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ב.58) מט, נדרים וראה ועוד. ה"א. פ"ח שבת ירושלמי
אבהו 59) ר' של פניו שצהבו שם) (ירושלמי שמצינו וע"ד

בדרושי  שהובאה כהגירסא - חדתא (או עתיקתא תוספתא כשמצא
ובכ"מ  ע"ב. ריש צג, מסעי (לקו"ת )).חסידות

אודות60) החסידים סיפור  לבאר יש מגדל ועפ "ז (ראה הבעש"ט
תמיד  הי' תורה, אמירת שבעת וש"נ), שעא. ע' ריש תש"מ) (כפ"ח עז
טעם  את הסבירו וחסידים שרף), יין או גפן (יין יין קנקן לפניו מונח
להבים  נעשים הבעש"ט של פניו היו תורה אמירת שבעת - הדבר
הרוצה  שכל כדי השולחן, על יין מונח הי' ולכן ַַ("פארפלאמט"),

יטעה  מהיין.*לטעות היא הבעש"ט פני שלהיבות ויחשוב, ,
הבעש"ט  אצל שיהי' יתכן איך מובן: אינו (דלכאורה בזה והביאור
היו  אכן דבר של לאמיתתו כי, - האמת?!) היפך כו', רמאות של ענין

בגלל להבים הבעש"ט יינה פני (או תורה של יינה - ברוחניות ה"יין"
וש"נ), סע"א. סה, (עירובין סוד" יצא יין ש"נכנס דכיון מצוה), של

כו'. להבים נעשים שהפנים פועל זה הרי
ההכנה 61) ש"עיקר (ספמ"א) בתניא מבאר הזקן רבינו ולהעיר:

הוא לעכב רק לשמה הוא הביטול שענין והיינו, הלימוד ", בתחלת 
כשמשתנה  ושעה, שעה כל בהתחלת - היותר (ולכל הלימוד בהתחלת
מודגש  הרגעים) נ"ט (בשאר עצמו הלימוד בהמשך ואילו כו'), הצירוף
זה  שענין ומדגיש מוסיף הזקן רבינו אבל, והשגה. ההבנה ענין בעיקר
(ענין  לשמה הכוונה צדיק, שאצל מובן, ומזה דוקא, "בבינונים" הוא

זמן  כל במשך גם אלא) הלימוד, בהתחלת רק (לא היא כו') הביטול
ימוד.הל 

יכולים  בית", "בן בבחי' הוא מישראל אחד שכל כיון ועפ"ז,
כמו  הלימוד, זמן כל במשך וביטול דהשגה ההפכים ב' אצלו להיות

צדיק. אצל
ואחרי' אדם כל מדת היא הבינוני ש"מדת לכך בסתירה זה ואין
צדיק" להיות זוכה אדם כל ש"אין צדיק, משא"כ ימשוך", אדם כל
אצל  שהרי - הבינונים לעבודת רק שייכים דעלמא ורובא פי"ד), (תניא
"משביעין" - כח נתינת גם (שהיא השבועה גם ישנה מישראל כאו"א

"תהי שובע) מלשון (שם),wicvגם בתניא הזקן רבינו שמבאר וכפי ,"
אתערותא  דלתתא "באתערותא הנה בו, התלוי כל עושה שכאשר
כו', צדיק איזה משרש רוח לבחי' יזכה כו' ואולי האי וכולי דלעילא,

zn`a ea miiwzze."צדיק תהי שמשביעים השבועה
מסתמא 62) זו במסיבה בבתֿשחוק: אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

זאת... שטוענים כאלו נמצאים לא
(63.194 ע' שלום תורת סה"ש ראה
(64.(111 ע' תש"י (סה"מ תש"י לגני באתי רד"ה
רפ"ה.65) שהש"ר
ח.66) כה, תרומה
הפ 67) - רפ"א. זו.אבות דשבת רק
א.68) עג, זח"ג ראה

*(ik,ef zerhl zexyt`d ilel,dprh f"erll dzid,dxigad oiprl zexyt`d zllyp f"iry,dne`n lertl leki epi`e.
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מסיני" שקבלו ממה יותר תורה דברי פלוני,69"לומר בענין הדין מה לומר ממנו וביקשו אליו כשבאו הנה ,
שתסתלק  לשכינה גורם רבו מפי שמע שלא דבר ו"האומר מרבו, זאת שמע שלא כיון להשיב, יכול שאינו אמר,

מישראל"!...

ענין  צ"ל מ "ת לאחרי גם כי, רבו, מפי השמיעה שתהי' בהכרח ואעפ"כ, מ"ת, לאחרי הוא המדובר והרי
ה'" דבר את לכם להגיד גו' וביניכם ה' בין עומד "אנכי - ממוצע שתסתלק 70של לשכינה "גורם זאת, ולולי ,

שכינה!... אצלו להיות יכולה לא רבי, לו אין אם מישראל";

.‚È יש מנחות עפ"ז במסכת בגמרא תמוה מאמר :71לבאר
. למרום משה שעלה בן "בשעה ועקיבא דורות, כמה בסוף להיות שעתיד יש אחד אדם (הקב"ה), לו אמר .

. לי הראהו רבש"ע, לפניו, אמר הלכות. של תילין תילין וקוץ קוץ כל על לדרוש שעתיד שמו, וישב יוסף הלך .
רבי, תלמידיו, לו אמרו אחד, לדבר שהגיע כיון כחו, תשש אומרים, הן מה יודע הי' ולא שורות שמונה בסוף

דעתו". נתיישבה מסיני, למשה הלכה להן, אמר לך, מניין

מובן: אינו ולכאורה

כמ"ש  הביטול, בתכלית הי' רבינו האדמה",72משה פני על אשר האדם מכל מאד עניו משה "והאיש
בחסידות  .73וכמבואר מעלותיו עניני כל אשר שידע "מפני שזהו ,. מלמעלה לו שניתן מה הוא דאילו . וחשב .

. דאחר ואפשר זו, ומעלה במדריגה ג"כ הי' אחר, אצל הכחות אלו וכיון היו יותר". הכחות את מגלה הי' .
ממנו  יותר שיודע מי שישנו וראה פועל לידי בא שכאשר יתכן איך הענווה, בתכלית הי' חייו ימי כל שבמשך

כחו"?! "תשש אזי כו',

לעיל: האמור ע"פ - בזה והביאור

לא  בודאי כזה ענין שהרי - ממנו יותר יודע עקיבא שרבי שראה בגלל (לא היא כחו" ש"תשש לכך הסיבה
וענוה  הביטול ענין ללא והשגה, ההבנה ענין את רק ר"ע של בלימודו שראה בגלל אלא) רבינו, משה אצל שייך
והשגה  הבנה ע"י רבינו, ממשה יותר נעלית ובדרגא תורה, של לאמיתתה להגיע שיכולים ובראותו עול, וקבלת

כחו". "תשש אזי - וקב"ע ביטול ללא בלבד,

"נתיישבה  אזי - מסיני" למשה "הלכה לך") מניין "רבי שאלתם (על לתלמידיו משיב שר"ע בראותו אך
כל  על ודורש שיושב והשגה, הבנה של באופן בתורה בהשקו"ט ר"ע של גדלותו כל שלאחרי בראותו דעתו",

דר"ע" אליבא ש"כולהו ועד הלכות, של תילין תילין וקוץ ענין74קוץ גם אצלו יש ,lehiad לציית רק לא -
ל  "הלכה לקבל גם אלא קמ"ל, דמאי לאו.להקב"ה, אם בשכלו זאת מבין הוא אם נפק"מ ללא מסיני", משה

.„È:גרמא שהזמן בענינים גם מודגש והשגה, הבנה עם יחד הביטול ענין שכללות להוסיף, ויש
עוני" "לחם להיות שצריכה מצה, דאכילת החיוב ישנו שבו הפסח, מחג עתה זה אנו שענינו 75באים דוקא,

העבודה  להיות צריכה שלכן וההשגה, ההבנה שבענין ה"געשמאק" ללא וקבלתֿעול, הביטול הו"ע ַבעבודה
בארוכה  כמשנת"ל דוקא, אתכפיא של .76באופן

לקמן]. שיתבאר כפי כו', שאלות אלי  שהגיעו כיון - עשירה מצה בענין הביאור להמשך גם נבוא [ומכאן

למעמד  ועד המדות, וזיכוך בירור הוא בעבודה שענינה העומר, ספירת בימי אנו עומדים - גיסא ולאידך
דאתהפכא  כו'.77ומצב היין ענין והשגה, הבנה עם דוקא קשור זה שענין ,
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(69.14 הערה שבפנים בלקו"ש נסמן
(70.158 ע' שלום תורת סה"ש וראה ה. ה, ואתחנן
ב.71) כט,
ג.72) יב, בהעלותך
(73.236 ע' תש"י סה"מ

רע"א.74) פו, סנהדרין
ג.75) טז, ראה פ'
(76- מנחם (תורת ואילך סכ"ט ס"ח; תשכ"ו אחש"פ שיחת

וש"נ. ואילך). 354 ;334 ע' חמ"ו התוועדויות
ובכ"מ.77) ד. טז, במדבר לקו"ת ראה
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הר"ן  [כמ"ש מתןֿתורה - היא העומר ספירת של התכלית היו 78והרי למ"ת, בנ"י של התשוקה גודל שמצד ,
הענינים: ב' מודגשים שבו כו'], הימים את סופרים

כמ"ש  והשגה, הבנה הוא התורה של ענינה - גיסא וביחד 79מחד העמים"; לעיני ובינתכם חכמתכם היא "כי
מסיני" תורה קיבל "משה דוקא הנה זה, האדמה"67עם פני על אשר האדם מכל מאד "עניו שהי' - "משה" :72,

טוריא" מכל ד"מכיך - .80ו"מסיני"

לנשמע  נעשה הקדמת ע"י דוקא היתה למ"ת שההכנה בכך גם דוקא,81וכמודגש והקב"ע הביטול שזהו"ע ,
הגמרא  וכסיפור זאת, לקיים עליו מקבל ה"ה לאו, אם בשכלו זאת יבין אם עליו, שיצוו מה שיודע לפני :82שעוד

. לרבא דחזיי' צדוקי ."ההוא לאודנייכו פומייכו דקדמיתו פזיזא עמא לי' אמר אי . למשמע לכו איבעיא .
כתיב  לב), בתום עמו (התהלכנו בשלימותא דסגינן "אנן רבא: לו והשיב קבליתו", לא לא ואי קבליתו מציתו

תנחם".83בו  ישרים תומת

של תשובתו היתה שזו בהבנה ax`ולהעיר, העריבות הדגשת של באופן היתה התורה בלימוד שדרכו ,
בי  [שמינא] בישרא אכלו תו אביי בי גרמי "אדמגרמיתו לתלמידים לומר רגילים שהיו כך, כדי עד והשגה,
צהובות  הלכות ולמדו בואו לשובע, שלא ללמוד כלומר, עצמות, לגרם אביי אצל הולכים שאתם (עד  רבא"

רבא) אצל והקב"ע.84מרווחות הביטול ענין של החשיבות גודל את הדגיש זה, עם וביחד ,

לעליונים" יעלו לא ותחתונים לתחתונים ירדו לא ש"עליונים הגזירה נתבטלה שבמ"ת - הענין ,85ונקודת
ולזה  לתחתונים, העליונים שבין החילוק מתבטא שבזה ההשגה, מענין למעלה שהוא ביותר נעלה אור גילוי ע"י

ית'. עצמותו בחי' האמיתי, היש את לוקחים שעי"ז האמיתי, אין - הביטול ענין ע"י באים

***

.ÂË סכ"ד) פסח של אחרון בשיחת נכלל - עשירה מצה בענין פסח של באחרון בהמדובר הביאור המשך
ובסי  אמר:ואילך). הענין ום

העבודה מעלת גודל - היא מזה להיות itkz`c`וההוראה שהוצרכה ביצי"מ, העבודה אופן היתה שזו דוקא,
העם" ברח ד"כי עין"86באופן ו"כהרף היו 87, אזי אחד, רגע עוד במצרים נשארים היו שאילו כך, כדי ועד ,

משם  לצאת יכולים היו לא ושוב טומאה, שערי ממ"ט יותר למטה שם 88נשקעים הי' "אילו ההגדה: (ובלשון
נאמר  שעליו משה, ע"י לא גם נגאל"), הי' שערי 89לא "חמשים לו שנמסרו כיון מאלקים", מעט "ותחסרהו

. אחת"בינה חסר דקדושה.90. הנו"ן שער אצלו שנחסר והיינו, ,

הצ"צ  של במאמר מבואר שהרי הוא, זוטרתי מילתא לאו - האתכפיא להעילוי 91וענין באים עי"ז שדוקא
מאדך" גבול.42ד"בכל בלי ,

[וכמודגש  אתהפכא לבחי' לבוא המדות וזיכוך בבירור היא העבודה שבהם ספה"ע בימי שגם להוסיף, ויש
בהמה  מאכל משעורים, שבא העומר, הקרבת בענין העולה 92גם האדם בני ש"רוח אדם, מאכל עושים ומזה ,

למעלה" ומזככים 93היא מבררים  יום שבכל  באופן היא דספה"ע העבודה כי - דאתכפיא הענין גם עדיין ישנו ,[
zg` dcn להפכה דלעו"ז, שבחסד החסד מדת וזיכוך בבירור היא העבודה דספה"ע הראשון ביום ולדוגמא: ,

אתהפכא, של ומצב במעמד אמנם נמצאים נתבררה, שכבר למדה שבנוגע ונמצא, בקדושה. שבחסד החסד למדת
לנצל  צריך הרי שכן, וכיון דוקא, דאתכפיא שבעבודה העילוי ישנו עדיין, נתבררו שלא להמדות בנוגע אבל
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הר"ן  [כמ"ש מתןֿתורה - היא העומר ספירת של התכלית היו 78והרי למ"ת, בנ"י של התשוקה גודל שמצד ,
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טוריא" מכל ד"מכיך - .80ו"מסיני"

לנשמע  נעשה הקדמת ע"י דוקא היתה למ"ת שההכנה בכך גם דוקא,81וכמודגש והקב"ע הביטול שזהו"ע ,
הגמרא  וכסיפור זאת, לקיים עליו מקבל ה"ה לאו, אם בשכלו זאת יבין אם עליו, שיצוו מה שיודע לפני :82שעוד

. לרבא דחזיי' צדוקי ."ההוא לאודנייכו פומייכו דקדמיתו פזיזא עמא לי' אמר אי . למשמע לכו איבעיא .
כתיב  לב), בתום עמו (התהלכנו בשלימותא דסגינן "אנן רבא: לו והשיב קבליתו", לא לא ואי קבליתו מציתו

תנחם".83בו  ישרים תומת

של תשובתו היתה שזו בהבנה ax`ולהעיר, העריבות הדגשת של באופן היתה התורה בלימוד שדרכו ,
בי  [שמינא] בישרא אכלו תו אביי בי גרמי "אדמגרמיתו לתלמידים לומר רגילים שהיו כך, כדי עד והשגה,
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רבא) אצל והקב"ע.84מרווחות הביטול ענין של החשיבות גודל את הדגיש זה, עם וביחד ,

לעליונים" יעלו לא ותחתונים לתחתונים ירדו לא ש"עליונים הגזירה נתבטלה שבמ"ת - הענין ,85ונקודת
ולזה  לתחתונים, העליונים שבין החילוק מתבטא שבזה ההשגה, מענין למעלה שהוא ביותר נעלה אור גילוי ע"י

ית'. עצמותו בחי' האמיתי, היש את לוקחים שעי"ז האמיתי, אין - הביטול ענין ע"י באים
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העבודה מעלת גודל - היא מזה להיות itkz`c`וההוראה שהוצרכה ביצי"מ, העבודה אופן היתה שזו דוקא,
העם" ברח ד"כי עין"86באופן ו"כהרף היו 87, אזי אחד, רגע עוד במצרים נשארים היו שאילו כך, כדי ועד ,
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נאמר  שעליו משה, ע"י לא גם נגאל"), הי' שערי 89לא "חמשים לו שנמסרו כיון מאלקים", מעט "ותחסרהו

. אחת"בינה חסר דקדושה.90. הנו"ן שער אצלו שנחסר והיינו, ,

הצ"צ  של במאמר מבואר שהרי הוא, זוטרתי מילתא לאו - האתכפיא להעילוי 91וענין באים עי"ז שדוקא
מאדך" גבול.42ד"בכל בלי ,

[וכמודגש  אתהפכא לבחי' לבוא המדות וזיכוך בבירור היא העבודה שבהם ספה"ע בימי שגם להוסיף, ויש
בהמה  מאכל משעורים, שבא העומר, הקרבת בענין העולה 92גם האדם בני ש"רוח אדם, מאכל עושים ומזה ,

למעלה" ומזככים 93היא מבררים  יום שבכל  באופן היא דספה"ע העבודה כי - דאתכפיא הענין גם עדיין ישנו ,[
zg` dcn להפכה דלעו"ז, שבחסד החסד מדת וזיכוך בבירור היא העבודה דספה"ע הראשון ביום ולדוגמא: ,

אתהפכא, של ומצב במעמד אמנם נמצאים נתבררה, שכבר למדה שבנוגע ונמצא, בקדושה. שבחסד החסד למדת
לנצל  צריך הרי שכן, וכיון דוקא, דאתכפיא שבעבודה העילוי ישנו עדיין, נתבררו שלא להמדות בנוגע אבל
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(כנ"ל  למ"ת הכנה שהיא דספה"ע העבודה בדוגמת שהיא - הזה בזמן העבודה לכללות בנוגע גם מובן ומזה
העבודה  מעלת את לנצל שצריכים - לבוא לעתיד התורה פנימיות לגילוי הכנה היא הזה בזמן העבודה וכן סי"ד),

חפץ" בהם לי אין תאמר אשר ה"שנים שיבואו קודם הזה, בזמן שישנה מו"ח 94דאתכפיא כ"ק וכדברי ,
הגלות.95אדמו"ר  בזמן שהיתה לעבודה יתגעגעו שאז ,

שעז"נ  דלעת"ל, התורה פנימיות לגילוי כבר שנזכה - משיח 96והעיקר בביאת פיהו", מנשיקות ד"ישקני
ממש. בקרוב צדקנו

***

1

2

3

4

5

6

ב.94) קנא, שבת וראה א. יב, שם
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מנ"א). ג יום"
ובפרש"י.96) ב א, שה"ש
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(כנ"ל  למ"ת הכנה שהיא דספה"ע העבודה בדוגמת שהיא - הזה בזמן העבודה לכללות בנוגע גם מובן ומזה
העבודה  מעלת את לנצל שצריכים - לבוא לעתיד התורה פנימיות לגילוי הכנה היא הזה בזמן העבודה וכן סי"ד),

חפץ" בהם לי אין תאמר אשר ה"שנים שיבואו קודם הזה, בזמן שישנה מו"ח 94דאתכפיא כ"ק וכדברי ,
הגלות.95אדמו"ר  בזמן שהיתה לעבודה יתגעגעו שאז ,

שעז"נ  דלעת"ל, התורה פנימיות לגילוי כבר שנזכה - משיח 96והעיקר בביאת פיהו", מנשיקות ד"ישקני
ממש. בקרוב צדקנו

***
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ב.94) קנא, שבת וראה א. יב, שם
ב"היום 95) (נעתק ב קלג, ח"א לקו"ד .9 ע' תש"ב סה"ש ראה

מנ"א). ג יום"
ובפרש"י.96) ב א, שה"ש

    

 שנה (וכקביעות שנים בכמה קוראים שמיני פרשת
גלוי' שייכות זו ולשבת ניסן, ר"ח שלפני בשבת זו)

ניסן  לר"ח וכו') בברכות קוראים (וקשורה בה שהרי -
לכם  הזה החודש .פרשת

הידוע  לאותן וע"פ שייכות "יש המועדים בכל אשר
בין  שייכות שישנה מובן, הרי – בהן" שחלות הפרשיות

שמיני. לפרשת החודש) (ופרשת ניסן ר"ח

(ופרשת  ניסן ר"ח שבין הפשוטה השייכות והנה
השמיני" ש"יום – היא השמיני ביום ויהי לפרשת החודש)

ניסן  בר"ח הי' דר"ח (למילואים) שהענין מכיון אמנם .
ביום  "ויהי הכתוב [ולשון בפרשה בפירוש נזכר לא ניסן

בניסן  שמיני – לפרשו יש בה השמיני" שנאמר ומה ,[
לומר, מסתבר לכן – השמיני" ביום "ויהי רק הוא בפירוש
(ולפרשת  ניסן לר"ח זו פרשה שבין השייכות שעיקר

למילואים. דשמיני הענין מצד היא החודש)

ימי  שבעת על למילואים השמיני דיום שהמעלה והיינו
שאר  על ניסן דר"ח המעלה דוגמת היא שלפניו, המילואים

לו. דומים שלכאורה ימים

 בש"פ קוראים החודש שפרשת כזו, בקביעות והנה
שלפני  בשבת תמיד (שהיא פרה פרשת קריאת – שמיני

מדובר  בה צו, פרשת בשבת היא החודש) ע"ד פרשת
המילואים. ימי שבעת

לקריאת  הקדמה בתור באה פרה פרשת שקריאת ומכיון
בירושלמי  (וכדאיתא החודש קודמת פרשת פרה "ולמה

ימי  שבעת וכן ישראל"), כל של טהרתן שהיא (להחודש)
יש  לכן – השמיני ליום והכנה הקדמה היו המילואים

פרשת  על החודש דפרשת שהמעלה ("טהרתן לומר, פרה
השמיני  יום מעלת דוגמת היא ישראל"), כל של

שלפניו.למילואים  ימה"מ ז' על

 רז"ל שאמרו מה בהקדים זה (יום ויובן יום "אותו :

למילואים  וכתבו השמיני עטרות". עשר נטל (
המשכן,התוספות  להקמת ראשון חשיב דלא "הא :

במדרש  דאמרינן משה משום הי' המילואים ימי ז' שכל
דהקמת  דעלי' משום נמי אי ומפרקו. המשכן מעמיד
עשר  נטל המשכן הקמת של היום אותו וה"ק קאי, המשכן

אחרות". עטרות
לפי  הם: הפכיים שבתוספות, אלו תירוצים ב' והנה
הוא  פחות המשכן להקמת דראשון ענין – הראשון התירוץ
ואילו  ביניהם; כלל נמנה שאינו ועד העטרות, עשר ממעלת
שבו  הוא יום" "אותו של מעלתו עיקר – השני לתירוץ
נטל  המשכן) הקמת (של יום ש"אותו ועד המשכן הוקם

(אחרות)". עטרות עשר

 את משה העמיד למה השאלה: בהקדים זה ויובן
"ביום  אותו צוה הקב"ה והרי המילואים, ימי בז' המשכן

אהל  משכן את תקים לחדש באחד הראשון החודש
ח"ו?מועד" עצמו מדעת משה כן עשה לא ובודאי ,

הרמב"ן  את והנה משה שהקים שהטעם פירש,
מתחלה  לו אמר (הקב"ה) "כי הוא ימה"מ, בז' המשכן

בהר" הראית אשר כמשפטו המשכן את היינו והקמות ,
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המשך ביאור למסכת עירובין ליום שישי עמ' ב



כי

e"kyz'd ,xii` g"dan ,ipiny t"y zgiy

(כנ"ל  למ"ת הכנה שהיא דספה"ע העבודה בדוגמת שהיא - הזה בזמן העבודה לכללות בנוגע גם מובן ומזה
העבודה  מעלת את לנצל שצריכים - לבוא לעתיד התורה פנימיות לגילוי הכנה היא הזה בזמן העבודה וכן סי"ד),

חפץ" בהם לי אין תאמר אשר ה"שנים שיבואו קודם הזה, בזמן שישנה מו"ח 94דאתכפיא כ"ק וכדברי ,
הגלות.95אדמו"ר  בזמן שהיתה לעבודה יתגעגעו שאז ,

שעז"נ  דלעת"ל, התורה פנימיות לגילוי כבר שנזכה - משיח 96והעיקר בביאת פיהו", מנשיקות ד"ישקני
ממש. בקרוב צדקנו

***
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ב.94) קנא, שבת וראה א. יב, שם
ב"היום 95) (נעתק ב קלג, ח"א לקו"ד .9 ע' תש"ב סה"ש ראה

מנ"א). ג יום"
ובפרש"י.96) ב א, שה"ש
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הידוע  לאותן וע"פ שייכות "יש המועדים בכל אשר
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שאר  על ניסן דר"ח המעלה דוגמת היא שלפניו, המילואים

לו. דומים שלכאורה ימים
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נטל  המשכן) הקמת (של יום ש"אותו ועד המשכן הוקם

(אחרות)". עטרות עשר

 את משה העמיד למה השאלה: בהקדים זה ויובן
"ביום  אותו צוה הקב"ה והרי המילואים, ימי בז' המשכן
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כב   

"ביום  הציווי את ולפי"ז, תקים גו' הראשון החדש
את  "והקמות הציווי על נוסף (ציווי אינו גו'" משכן
ופירוש  מילתא גילוי אלא הרמב"ן) כפירוש גו'", המשכן
"ביום  הוא זה ציווי של קיומו שזמן – ד"והקמות" דהציווי

לחדש". באחד הראשון החדש

לא  ניסן, ר"ח לפני המשכן את משה שהעמיד ומה
אחרים: מציוויים כן שלמד אלא בפירוש, זה על נצטווה

(והחינוך  בעבודתם ובניו אהרן את לחנך שנצטווה מזה
בקביעות) העבודה תיעשה בו במקום להיות צריך בעבודה
יהיו  המילואים ימי ז' שכל נצטווה מפורש – ועיקר ועוד

גו'" מועד אהל פתח את "אל להקים שצריך הרי –
המשכן.

 המשכן את משה שהעמיד שהטעם שנת"ל מה והנה
המשכן  את "והקמות הציווי מצד הי' לא ניסן ר"ח לפני
על  רש"י לפירוש גם הוא מוכרח הרמב"ן), (כפירוש גו'"

הש"ס:
לשכון  "ראשון – היא יום אותו שנטל העטרות אחת

כדכתיב שכינה" שם שרתה "שכינה רש"י: ומפרש .

שרתה" לא השתא דעד מכלל בתוכם, והנה ושכנתי .
ש(עיקר) משמע – אז) (ולא – שם" "שרתה רש"י ממש"כ
ולכאורה  המשכן. שקודם וכיו"ב המזבחות לשלול כוונתו
בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו ממש"נ מובן: אינו
אך  תלוי' בתוכם") ("ושכנתי השכינה שהשראת משמע
ומכיון  מקדש"), לי ("ועשו המשכן והקמת בעשיית ורק
מקדש" לי "ועשו הציווי קיימו המילואים ימי בז' שגם
מהכתוב  ההכרח מהו המשכן), את אז העמיד משה (שהרי
"דעד  לשכון ראשון הוא השמיני דיום בתוכם" "ושכנתי

שרתה"? לא השתא

את  העמיד שמשה שזה לרש"י שס"ל מוכרח, ומזה
את המשכן  "והקמות של ענין בזה הי' לא ניסן ר"ח לפני

אלא  – מקדש" לי "ועשו להציווי בהמשך שבא המשכן"
סוף  (כנ"ל אחרים ציוויים במילוי ותנאי פרט קיום רק

ההר  תחת מזבח ויבן (וע"ד ד'). זו סעיף בהקמה ואין .(
השתא  "דעד רש"י פי' ולכן מקדש". לי "ועשו של קיומו

שרתה" (היינו לא מקדש" לי "ועשו לאחרי דוקא כי ,
בתוכם" "ושכנתי יהי' אז הוא) ענינו מצד המשכן .הקמת

 התוספות של התירוצים שב' לומר, יש ועפ"ז
של  הראשון התירוץ ורמב"ן: רש"י בפלוגתת הם מחולקים

בז' המשכן הקמת שגם הרמב"ן בשיטת אזיל התוס'

הרי  ולפי"ז – המשכן" את "והקמות ציווי מצד הי' ימה"מ
כבר  המשכן כי המשכן", להקמת "ראשון אינו השמיני יום

אזיל  התוס' של השני ותירוץ המילואים; ימי בז' הוקם

בחינוך  פרט הי' ימה"מ בז' המשכן שהקמת רש"י בשיטת
"ראשון  הוא למילואים השמיני ויום וכו' ובניו אהרן

המשכן". להקמת
– שבתוס' התירוצים שני שבין בההפרש י"ל עוד

בז' המשכן הקמת שבין החילוק תוכן ביאור בהקדים

לגבי  מעלה מהם שבכ"א – השמיני ביום להקמתו ימה"מ
חבירו:

למילואים  השמיני שביום המשכן שבהקמת המעלה

באופן  (א) היתה: הקמתו כי "איכות", של מעלה – היא
(ב) ומפרקו). מעמידו הי' ימה"מ בז' (משא"כ קביעות של

המשכן  (משא"כ בתוכם" ל"ושכנתי מוכן שהי' באופן
והמעלה  כנ"ל); שכינה, בו שרתה לא ימה"מ בז' שהעמיד

"כמות". של מעלה – היא ימה"מ שבז' המשכן דהקמת

הקימוהו  (שהרי פעמים שבע המשכן את הקימו ימה"מ בז'
ימה"מ  מז' יום שבכל להדיעות מזו ויתרה ויום) יום בכל

פעמים  ג' או ב' ימה"מ הקימוהו דז' יום שכל היינו ,

הח'. מיום יותר בכמות מרובה הי' – בפ"ע

התירוצים  ב' שבין שהחילוק לומר יש ועפ"ז

בהדעות  תלוי או שבתוספות עדיף, הכמות ריבוי אם :
עדיף, הכמות ריבוי הראשון לתירוץ עדיף: האיכות גודל

אדרבה, כי – המשכן" להקמת ראשון חשיב "לא ולכן

השמיני; שביום מהקמתו עדיף ימה"מ שבז' המשכן הקמת
ולפי"ז  – הכמות את מכריע האיכות גודל השני ולתירוץ

יותר  נעלית היא למילואים הח' שביום המשכן הקמת
מעלתו  היא זו שמעלה (ועד, ימה"מ שבז' מההקמה

כנ"ל). יום, אותו של העיקרית
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לה.15) כט, שם ד. כט, תצוה
ח.16) כה, תרומה
כג.17) ט, דפרשתנו בפרש"י וכ"כ
ב)18) לקרבנות מוכן בית א) ענינים: ב' יש בביהמ"ק דאפילו להעיר

שורש  שם כ'. מ"ע סהמ"צ רפ"א. ביהב"ח הל' (רמב"ם בשנה ג"פ אליו לחגוג
י"ב).

ד.19) כד, משפטים
גו'",20) ישראל אלקי "את ראו – הנ"ל מזבח" "ויבן לאחרי שגם אף

ואכ"מ. כב. כו, ויצא וראה
"ועשו 21) התיבות מביא (ואינו בתוכם" "ושכנתי רק מביא שרש"י ומה

שם". "שרתה להתיבות בהמשך שבא מפני הוא – מקדש") לי
פיסקא 22) פקודי לה. פיסקא סוף תשא תנחומא ה"א. פ"א יומא ירושלמי

טו. ט. פי"ב, במדב"ר יא.
ע'23) חי"א לקו"ש בארוכה וראה טוֿטז. סי' ענגל להר"י טוב לקח ראה

ואילך. ס"ב 64

   

 הנ"ל הראשון עפ"י בתירוצם התוס' מ"ש יומתק
ומפרקו" המשכן מעמיד משה הי' ימה"מ ז' "שכל

חשיב  דלא ד"הא הטעם לבאר בכדי דלכאורה: -
הי' ימה"מ ז' שכל זה רק נוגע המשכן" להקמת ראשון
ובפרט  "ומפרקו"? לכאן שייך מה אבל המשכן", "מעמיד
שבז' המשכן הקמת מעלת את לכאורה, גורע, ש"ומפרקו"

– ימה"מ

היתה  הרי "מפרקו", שהי' דמכיון להדגיש בזה, הכוונה
היתה  וממילא ימה"מ, ז' של ויום יום בכל המשכן הקמת

עכ"פ  הכמות.הקמתו ריבוי – פעמים שבע

 ימי שבעת שבין השייכות תובן הנ"ל כל ע"פ
למילואים  השמיני ויום צו) (שבפרשת המילואים

החדש. ופרשת פרה לפרשת (שבפרשתנו)
בירושלמי  איתא החודש דהנה שתקדים הוא "בדין :

הפרה, נשרפה ובשני המשכן הוקם בניסן שבאחד לפרה,
ולכאורה  ישראל". כל של טהרתן שהיא קודמת, פרה ולמה
דוקא  באה החדש פרשת של שענינה מכיון מובן: אינו
המשכן  הקמת היתה איך – פרה דפרשת ההקדמה לאחרי
הפרה? שריפת לפני החדש] פרשת של [ענינו בניסן באחד

מועד  אהל פני נוכח הפרה דם הזיית שצ"ל הרי ואף -
גו'. אוה"מ פתח ג"כ היו – ימה"מ ז' עבודות כל

מחמת  [לא הוא לפרה צריכה ש"החדש" מה שזה והגם
קרבן  ענין בגלל אלא] שב"החדש", המשכן, הקמת ענין

שבו  שתקדים"הפסח הוא "בדין הקושיא כל הרי מ"מ, -
מוכח  כו'", המשכן הוקם בניסן שבאחד מפני רק הוא
דפרשת  הענין ג"כ הוא בניסן שבאחד המשכן שהקמת
ולפ"ז  – כו' טהרתן" "שהיא התירוץ בא ע"ז וגם החדש,
הפרה  שריפת הוקדמה לא למה לדוכתא: קושיא הדרא

המשכן? להקמת

החדש) פ' (עיקר פסח בין ההפרש בהקדים זה ויובן
שהי' ע"ד הם: בנ"י כל שאז פסח האדם: בעבודת לפרה,
ע"ד  הוא – דמי שנולד כקטן שנתגייר גר – הא' בפעם
על  ומכפרת רחמנא קריא דחטאת ופרה הצדיקים, עבודת

התשובה העגל  עבודת היא – דאיתא מה וזהו .
זאת במדרש  נאמר ובזה הפסח חקת זאת נאמר "בזה

לפי  – מזו" גדולה חוקה איזו יודע אתה ואי התורה חקת
התשובה, בעבודת שאינה הצדיקים בעבודת מעלה שיש

הצדיקים  בעבודת שאינה התשובה בעבודת מעלה .ויש

בענין  בכלל – היא הצדיקים שבעבודת המעלה
התשובה  שבעבודת והמעלה שמלמעלה, האור המשכת
"ומי  במדרש שמסיים (ומה המטה שמצד בעבודה – היא
גם  "כי הוא – לה" צריכים פסח שאוכלי הפרה, גדולה

תשובה" לעשות צריכים ).הצדיקים

(מענינה  בניסן באחד המשכן שהקמת מה יובן ועפ"ז
כי: – הפרה שריפת לפני היתה כנ"ל) החדש, פרשת של

קודמת  הצדיקים עבודת – ובקביעות שבזמן מובן א)
גו'"), תחטא כי "נפש באם רק (הבאה התשובה לעבודת
התשובה  עבודת המטה, שמצד בעבודה שישנה המעלה ב)
פרשת  במעלה) (קדימה להקדים צריכים זו מעלה [שמצד
שעי"ז  ההמשכה גודל מצד היא החדש], לפרשת פרה

הפרה,מלמעלה  שריפת לפני היתה המשכן הקמת ולכן ,
היא  המטה) שמצד (עבודה הפרה שבשריפת המעלה גם כי
בתוכם") ("ושכנתי שמלמעלה ההמשכה ומצד לאחרי

המשכן. שבהקמת

לפרה", החודש שתקדים הוא "בדין שאמרו מה וזהו
המעלה  כי – לפרה החודש להקדים ראוי עכשיו שגם היינו
המשכן  הקמת ע"י היא באה המטה) שמצד (עבודה דפרה
הזה  ד"החדש האתעדל"ע ע"י בתוכם, ושכנתי שנעשה
"בדין" רק היא זו שהקדמה אלא גו'". חדשים ראש לכם
כי  – פרה) פרשת אחרי החודש פ' קוראים בפועל (אבל
המשכת  ישנה כבר אז, המשכן והקמת החודש פרשת ע"י
הקדמת  בלא פרה פ' שתבא אפשר ולכן בעולם, זה ענין
לא  כאשר המשכן, הקמת לפני משא"כ החודש. פ' קריאת
בתוכם" ד"ושכנתי (באופן בעולם זו המשכה עדיין נמשכה
בלא  הפרה שריפת להיות אפשר הי' לא בפנימיות), –

המשכן. הקמת הקדמת
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הי'24) יום שבכל שמדגישים יל"פ שבפרשתנו רש"י וכן התוס' דברי כי
נוגע  זה אין (כי ביום פעמים כמה להפלוגתא נחתי לא אבל – ומפרקו מעמידו

לנדו"ד). כ"כ
ד.25) יט, חוקת
פסחיהן 26) "שיעשו פרה) ד"ה – א כט, (מגילה ברש"י וכמפורש

בטהרה".
לכפר 27) כו' בפטירתם כו' מכפרת פרה . . סכ"ח: (ובאגה"ק ב. כג, ע"ז

כב. יט, חוקת פרש"י ח. חוקת תנחומא הזדונות). על גם כו'
התורה 28) חוקת זאת ד"ה ואילך. תשצז ס"ע תשעד. ע' ריש חקת אוה"ת

תרכט. (הא')
ב.29) פי"ט, שמו"ר
ד"ה 30) פ"ו). להרמב"ם פרקים מח' ג"כ (ולהעיר ב. לד, ברכות ראה

ובכ"מ. תרצ"ז. ומלכתא מלכא
בסופו.31) שם חקת זאת ד"ה
טרם 32) והי' שנאמר מיד ונענה צועק ה"ז: פ"ז תשובה הל' רמב"ם ראה

בתור  שיהי' בכדי להקריאה שמחכים אלא טרם שעוד היינו אענה. ואני יקראו
מרישא  הסתירה מתורצת ועפ"ז ואכ"מ. צרכיו) שואל דתפלה (וכמ"ע "מענה"

ועוד. בהרמב"ם – וכו' לסיפא



כג    

 הנ"ל הראשון עפ"י בתירוצם התוס' מ"ש יומתק
ומפרקו" המשכן מעמיד משה הי' ימה"מ ז' "שכל

חשיב  דלא ד"הא הטעם לבאר בכדי דלכאורה: -
הי' ימה"מ ז' שכל זה רק נוגע המשכן" להקמת ראשון
ובפרט  "ומפרקו"? לכאן שייך מה אבל המשכן", "מעמיד
שבז' המשכן הקמת מעלת את לכאורה, גורע, ש"ומפרקו"

– ימה"מ

היתה  הרי "מפרקו", שהי' דמכיון להדגיש בזה, הכוונה
היתה  וממילא ימה"מ, ז' של ויום יום בכל המשכן הקמת

עכ"פ  הכמות.הקמתו ריבוי – פעמים שבע

 ימי שבעת שבין השייכות תובן הנ"ל כל ע"פ
למילואים  השמיני ויום צו) (שבפרשת המילואים

החדש. ופרשת פרה לפרשת (שבפרשתנו)
בירושלמי  איתא החודש דהנה שתקדים הוא "בדין :

הפרה, נשרפה ובשני המשכן הוקם בניסן שבאחד לפרה,
ולכאורה  ישראל". כל של טהרתן שהיא קודמת, פרה ולמה
דוקא  באה החדש פרשת של שענינה מכיון מובן: אינו
המשכן  הקמת היתה איך – פרה דפרשת ההקדמה לאחרי
הפרה? שריפת לפני החדש] פרשת של [ענינו בניסן באחד

מועד  אהל פני נוכח הפרה דם הזיית שצ"ל הרי ואף -
גו'. אוה"מ פתח ג"כ היו – ימה"מ ז' עבודות כל

מחמת  [לא הוא לפרה צריכה ש"החדש" מה שזה והגם
קרבן  ענין בגלל אלא] שב"החדש", המשכן, הקמת ענין

שבו  שתקדים"הפסח הוא "בדין הקושיא כל הרי מ"מ, -
מוכח  כו'", המשכן הוקם בניסן שבאחד מפני רק הוא
דפרשת  הענין ג"כ הוא בניסן שבאחד המשכן שהקמת
ולפ"ז  – כו' טהרתן" "שהיא התירוץ בא ע"ז וגם החדש,
הפרה  שריפת הוקדמה לא למה לדוכתא: קושיא הדרא

המשכן? להקמת

החדש) פ' (עיקר פסח בין ההפרש בהקדים זה ויובן
שהי' ע"ד הם: בנ"י כל שאז פסח האדם: בעבודת לפרה,
ע"ד  הוא – דמי שנולד כקטן שנתגייר גר – הא' בפעם
על  ומכפרת רחמנא קריא דחטאת ופרה הצדיקים, עבודת

התשובה העגל  עבודת היא – דאיתא מה וזהו .
זאת במדרש  נאמר ובזה הפסח חקת זאת נאמר "בזה

לפי  – מזו" גדולה חוקה איזו יודע אתה ואי התורה חקת
התשובה, בעבודת שאינה הצדיקים בעבודת מעלה שיש

הצדיקים  בעבודת שאינה התשובה בעבודת מעלה .ויש

בענין  בכלל – היא הצדיקים שבעבודת המעלה
התשובה  שבעבודת והמעלה שמלמעלה, האור המשכת
"ומי  במדרש שמסיים (ומה המטה שמצד בעבודה – היא
גם  "כי הוא – לה" צריכים פסח שאוכלי הפרה, גדולה

תשובה" לעשות צריכים ).הצדיקים

(מענינה  בניסן באחד המשכן שהקמת מה יובן ועפ"ז
כי: – הפרה שריפת לפני היתה כנ"ל) החדש, פרשת של

קודמת  הצדיקים עבודת – ובקביעות שבזמן מובן א)
גו'"), תחטא כי "נפש באם רק (הבאה התשובה לעבודת
התשובה  עבודת המטה, שמצד בעבודה שישנה המעלה ב)
פרשת  במעלה) (קדימה להקדים צריכים זו מעלה [שמצד
שעי"ז  ההמשכה גודל מצד היא החדש], לפרשת פרה

הפרה,מלמעלה  שריפת לפני היתה המשכן הקמת ולכן ,
היא  המטה) שמצד (עבודה הפרה שבשריפת המעלה גם כי
בתוכם") ("ושכנתי שמלמעלה ההמשכה ומצד לאחרי

המשכן. שבהקמת

לפרה", החודש שתקדים הוא "בדין שאמרו מה וזהו
המעלה  כי – לפרה החודש להקדים ראוי עכשיו שגם היינו
המשכן  הקמת ע"י היא באה המטה) שמצד (עבודה דפרה
הזה  ד"החדש האתעדל"ע ע"י בתוכם, ושכנתי שנעשה
"בדין" רק היא זו שהקדמה אלא גו'". חדשים ראש לכם
כי  – פרה) פרשת אחרי החודש פ' קוראים בפועל (אבל
המשכת  ישנה כבר אז, המשכן והקמת החודש פרשת ע"י
הקדמת  בלא פרה פ' שתבא אפשר ולכן בעולם, זה ענין
לא  כאשר המשכן, הקמת לפני משא"כ החודש. פ' קריאת
בתוכם" ד"ושכנתי (באופן בעולם זו המשכה עדיין נמשכה
בלא  הפרה שריפת להיות אפשר הי' לא בפנימיות), –

המשכן. הקמת הקדמת
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הי'24) יום שבכל שמדגישים יל"פ שבפרשתנו רש"י וכן התוס' דברי כי
נוגע  זה אין (כי ביום פעמים כמה להפלוגתא נחתי לא אבל – ומפרקו מעמידו

לנדו"ד). כ"כ
ד.25) יט, חוקת
פסחיהן 26) "שיעשו פרה) ד"ה – א כט, (מגילה ברש"י וכמפורש

בטהרה".
לכפר 27) כו' בפטירתם כו' מכפרת פרה . . סכ"ח: (ובאגה"ק ב. כג, ע"ז

כב. יט, חוקת פרש"י ח. חוקת תנחומא הזדונות). על גם כו'
התורה 28) חוקת זאת ד"ה ואילך. תשצז ס"ע תשעד. ע' ריש חקת אוה"ת

תרכט. (הא')
ב.29) פי"ט, שמו"ר
ד"ה 30) פ"ו). להרמב"ם פרקים מח' ג"כ (ולהעיר ב. לד, ברכות ראה

ובכ"מ. תרצ"ז. ומלכתא מלכא
בסופו.31) שם חקת זאת ד"ה
טרם 32) והי' שנאמר מיד ונענה צועק ה"ז: פ"ז תשובה הל' רמב"ם ראה

בתור  שיהי' בכדי להקריאה שמחכים אלא טרם שעוד היינו אענה. ואני יקראו
מרישא  הסתירה מתורצת ועפ"ז ואכ"מ. צרכיו) שואל דתפלה (וכמ"ע "מענה"

ועוד. בהרמב"ם – וכו' לסיפא



כד   

 לפרשת פרה פרשת שבין שההפרש נמצא עפ"ז
המילואים  ימי שבעת שבין ההפרש דוגמת היא החודש

בשתים: הוא השוה והצד – השמיני ליום

המשכן  שבהקמת שהמעלה ז') (סעיף לעיל נתבאר א)
והמעלה  כמות, של מעלה היא המילואים ימי שבז'

איכות; של מעלה היא השמיני שביום המשכן שבהקמת

החודש: ופרשת פרה לפרשת בנוגע גם הוא ועד"ז

שמצד  העבודה בענין היא (תשובה) פרה דפרשת המעלה

(הכלים) המטה שמעלת (הכלים), המטה זיכוך – המטה
דוגמת  דפרשת היא והמעלה הכמות; ריבוי מעלת

שמלמעלה  ההמשכה בענין היא הצדיקים) (עבודת החודש
דוגמת  היא ה"אורות" שמעלת אור, המשכת – מעלת

האיכות. גודל

נלמדת  ימה"מ בז' המשכן שהקמת רש"י לדעת ב)
משא"כ  זה, בחינוך ונכלל ובניו אהרן דחינוך מהציווי

בתוכם. ושכנתי הי' שאז השמיני ביום הקמתו

בהקמת  לכאורה מעלה יש רש"י לשיטת שגם ואף

בז' שהרי השמיני, שביום הקמתו על ימה"מ שבז' המשכן
פעמים  שבע (עכ"פ) אותו הקימו המילואים ימי

רש"י) (לשיטת ימה"מ שבז' שההקמה מכיון י"ל: ועוד
הרי  מכללא, זה למד שמשה כ"א מפורש, בציווי היתה לא
מדרשא  דאתיא כיון (וע"ד זו בהקמה "חביבות" גם יש

לי' ),חביבא

זו  הקמה כלל לדמות שאין בפשטות, מובן הרי – מ"מ
ימה"מ  בז' שהוקם שהמשכן מכיון השמיני, דיום לההקמה

המשכן. ענין אינו

החודש: ופ' פרה לפ' בנוגע גם הוא ועד"ז

החודש  פ' על המטה) (זיכוך פרה שבפ' המעלה
ההמשכה  כבר שהיתה לאחרי דוקא היא האור) (המשכת
של  ומעלתו חשיבותו כי המשכן, הקמת ע"י מלמעלה
(ומצד) לאחרי שהיא אלא אינה המטה ועבודת זיכוך
קודם  משא"כ ט', סעיף כנ"ל שמלמעלה ההמשכה
זיכוך  (שענינו הפרה שריפת הנה שמלמעלה, ההמשכה
שבזיכוך  המעלה למרות ֿ) כשלעצמו המטה) ועבודת

ה"חידוש" שמצד והחביבות כדי המטה, בו אין (
המעלה  ועיקר החודש), (פרשת המשכן להקמת להקדימו

החדש. בפרשת הוא
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(ריבוי 33) מעשיך" רבו ד"מה שהענין בארוכה, פעם שדובר ממה להעיר
מצד  הוא (איכות) מעשיך" גדלו ד"מה והענין הכלים, מצד הוא הכמות)
דהריבוי  ועוד) בהוספות. ביאוה"ז בתו"ח, ח"ש (דרושי בכ"מ ומבואר האורות.
"עומק  הוא באורות למעלה והריבוי רבים", "בחלקים הוא בכלים למטה

האור". עצם מצד והרחבה הגדולה
וש"נ.34) ב. ב, יבמות
ואילך.35) 22 ס"ע ח"ו מלקו"ש ולהעיר במדבר. ס"פ מלקו"ת להעיר
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ואילך.35) 22 ס"ע ח"ו מלקו"ש ולהעיר במדבר. ס"פ מלקו"ת להעיר

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

הנהלת ישיבת אחי תמימים ליובאוויטש אשר בראשון לציון ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מאחרון של פסח - ופ"כ הקודמו - כתוב ע"י הרה"ג הרה"ח רב פעלים 

וכו' מו"ה חיים שאול שי' ברוק.

בעת רצון אזכיר את המוסד הק' לכל פרטיו אותם שכותבים וגם שאר הפרטים על הציון הק' של 

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

וע"פ הידוע מסירות נפשם של רבותינו נשיאנו על מוסדות אלו, בודאי שיוסיף בהתעוררות ר"ר 

ויתוסף בברכות השי"ת והצלחתו בהאמור בהמוסד ולמטה מעשרה טפחים בטוב הנראה והנגלה.

וע"פ המדובר כ"פ בענין ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ועד לנחלה בלי מצרים וקשור זה ביותר 

עם זמן חירותנו דאזלינן מני' שענינו יציאה ממצרים וגבולים, הנה יהי רצון שגם בהמוסד יבוא זה בגלוי 

בענינים  השי"ת  בברכות  בהוספה  וכן  עניניו  בכל  באיכות  והן  בכמות  הן  מצרים  בלי  נחלה  בשר,  לעיני 

הפרטים של כאו"א שליט"א והרי זכות הרבים מסייעתם, גם בזה.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.



כה

בראשית א, ב – והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני 
תהום ורוח אלקים מרחפת על פני המים

א(  בפ',  "תהו"  ב"פ  ויש  מתהו,  הוא  המיתה  שרש 
במפורש, ב( בראשי תיבות – מיתה בעוה"ז ובעוה"ב, 
וכן בפסוק )משלי י, ב( "וצדקה תציל ממות" ב' פעמים 

מות, וההצלה מהם ע"י תורה וצדקה וכו'
א'  מות,  פעמים  ב'  יש  ממות  תציל  וצדקה  בפסוק1 
מפורש, ב' בראשי תיבות וצדקה תציל ממות הוא מו"ת.

מיתת  א'  ליצלן,  רחמנא  כפולה  מיתה  יש  כי  הוא, 
הנשמה  מיתת  ב'  ליצלן,  רחמנא  הזה  בעולם  הגוף 
וכמו שכתוב כמה פעמים  ליצלן,  בעולם הבא רחמנא 
שהוא  תכרת4,  הכרת  יומת3,  מות  תמות2,  מות  בתנ"ך 

מיתה כפולה רחמנא ליצלן.
ב'  יש  הנה  מתהו5,  הוא  המיתה  ששורש  לומר  ויש 

פעמים תהו6.
א', המפורש בפסוק והארץ היתה תהו.

תהו  תהו,  היתה  והארץ  תיבות  דראשי  התהו  ב', 
למפרע וכו'.

על דרך זה הוא בנדון דידן מות מפורש, ומות בראשי 
תיבות וכו'.

הכלים,  שבירת  הוא  המפורש  המות  י"ל,  גם 

1( משלי י, ב. "לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות".
יוסי  רבי  פתח  וז"ל:  ע"א  קצ"ט  דף  מקץ  פרשת  בזוהר  מש"כ  מפרש 
)פירוש  רשע  אוצרות  יועילו  לא  ב(  י,  )משלי  מש"כ  לפרש  ואמר 
אוצרות שהאדם אוסף בתחבולות ורמיות לא יועילו לו, לפי שהקליפות 
הצליחוהו לכן הם יאכלוהו, שכן דרכם בהבל בא ובחשך ילך(, וצדקה 

תציל ממות )אבל הצדקה שעושים מצלת מן המיתה(.
וצדקה תציל ממות )פירושו( אלין דמשתדלי באורייתא וידעין אורחהא 
בה(,  להשתדל  דרכי'  ויודעים  בתורה  העוסקים  )אלו  בה  לאשתדלא 
והטעם דהא אורייתא עץ חיים אקרי )כי התורה נקראת עץ חיים לפי 
)ונקראת בשם  צדקה  ואתקריאת  בה(,  חיים להעוסקים  שהיא מוסיפה 
צדקה( דכתיב )דברים ו, כה( וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל 

המצוה הזאת לפני יהו"ה אלהינ"ו כאשר צונו וכו'.
דבר אחר )פירוש אחר על מש"כ( וצדקה תציל ממות, דא צדקה ממש 
)זה נאמר על נתינת צדקה לעניים שמצלת את האדם מן המות(, ובתרין 
גוונין איהו ובתרין סטרין )בשני אופנים ובשני דרכים ניתוסף לאדם חיים, 
הן על ידי עסק התורה והן על ידי עשיית צדקה, לכן מש"כ וצדקה( קרי 
מצות  )ופירושו  צדקה  ביה  וקרי  התורה(,  עסק  )פירושו  אורייתא  ביה 

צדקה(, וכולא חד )ושניהם אחד להמשיך חיים לאדם(.
2( בראשית ב, יז.

3( ויקרא כ, ב. ועוד.
4( במדבר טו, לא.

5( ראה גם לקמן סימן יב.
לוי  לקוטי  בזה  עוד  וראה  פ"ב.  נקודות  דרושי  שער  חיים  עץ  ראה   )6
יצחק הערות לזוהר פ' בראשית עמוד קצט, שמות דברים עמוד שנט. 

לקוטים על מאחז"ל עמוד קנג.

ושבראשי תיבות הוא המות דהרפ"ח ניצוצין שמיתתם 
נרמז בתיבת מרחפ"ת רפ"ח מ"ת, ועולה זה עם האמור 
הנשמה  ומיתת  הגוף  מיתת  הוא  כפול  שהמות  לעיל, 
נשמתא  כמו  הם  והניצוצין  גופא,  הם  הכלים  כי  ר"ל, 

וד"ל.
וההצלה ע"י תורה7 וצדקה מב' בחי' מות הללו, יש 
לומר הוא ע"י ב' אופנים שיש בלימוד התורה ובנתינת 

צדקה.
א', אם לומד תורה רק כפי טבעו ורגילותו, ששונה 
כי  טבעו,  כפי  נותן  בצדקה  וכן  פעמים,  מאה8  פרקו 
נשמות ישראל בטבעם9 הם רחמנים וגומ"ח כי נק' בת10 
ניצול ממות המפורש  והוא מעשה הצדקה, עי"ז  כהן, 

מיתת הגוף.
ק"א  ורגילותו,  מטבעו  יותר  תורה  כשלומד  ב', 
פעמים, ומייגע עצמו בתורה עד מיצוי הנפש כו', וכן 
בצדקה נותן הרבה יותר מטבע רחמנותו ורצונו, והוא 
עבודת הצדקה, וכמ"ש בתניא פט"ו11, ובאגרת הקודש 
בד"ה12 והי' מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה13 כו' 

ע"ש. עי"ז ניצול ממות שבר"ת, מיתת הנשמה.
דהשתדלות  הכפל14  עוד  לפרש  יש  האמור  ועפ"י 

ע"י עסק התורה  הן  היינו  תציל ממות  1, דצדקה  לעיל הערה  ראה   )7
שנק' צדקה, והן ע"י מצוות נתינת צדקה.

8( )חגיגה ט:( מאי דכתיב )מלאכי ג, יח( ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע 
בין עובד אלקים לאשר לא עבדו, היינו צדיק היינו עובדי אלקים, היינו 
גמורי  ולא עבדו תרוייהו צדיקי  היינו אשר לא עבדו, א"ל עבדו  רשע 

נינהו, ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד.
9( יבמות עט. וראה תניא סוף פרק א. אגרות קודש מכ"ק אדמו"ר זי"ע 

חלק ו' עמוד רפח.
10( ראה זהר חלק ב' דף צה א-ב.

ששונה  מי  היינו  אלקים  דעובד  ט:(  )חגיגה  בגמרא  מ"ש  וז"ל:   )11
פרקו מאה פעמים ואחד ולא עבדו היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים 
לבד והיינו משום שבימיהם היה הרגילות לשנות כל פרק מאה פעמים 
פרסי  לעשר  שנשכרים  חמרים  של  משוק  משל  בגמרא  התם  כדאיתא 
בזוזא ולאחר עשר פרסי בתרי זוזי מפני שהוא יותר מרגילותם, ולכן זאת 
הפעם המאה ואחת היתרה על הרגילות שהורגל מנעוריו שקולה כנגד 
כולן ועולה על גביהן ביתר שאת ויתר עז להיות נקרא עובד אלקים מפני 
שכדי לשנות טבע הרגילות צריך לעורר את האהבה לה' ע"י שמתבונן 
בגדולת ה' במוחו לשלוט על הטבע שבחלל השמאלי המלא דם הנפש 

הבהמית שהמקליפה שממנו הוא הטבע וזו היא עבודה תמה לבינוני.
12( וז"ל: לשון עבודה אינו נופל אלא על דבר שהאדם עושה ביגיעה 
מטבע  יותר  הרבה  ליתן  הצדקה  במצות  נפשו...  טבע  נגד  עצומה 

רחמנותו ורצונו וכו'.
עושה  דבר שהאדם  על  אלא  נופל  אינו  עבודה  לשון  וז"ל:  סי"ב.   )13
ביגיעה עצומה נגד טבע נפשו... במצות הצדקה ליתן הרבה יותר מטבע 

רחמנותו ורצונו וכו'.
14( מדייק כפל לשון הזוהר לעיל הערה 1, "אלין דמשתדלי באורייתא" 
)אלו העוסקים בתורה( "וידעין אורחהא לאשתדלא בה" )ויודעים דרכי' 

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כו

והוא  הנ"ל,  הלימוד  אופני  ב'  לנגד  הוא  באורייתא, 
ופלפול  עיון  כי  דעיון,  והלימוד  דגירסא,  הלימוד  ג"כ 
מצאת,  יגעת  וכמאמר15  עצומה  יגיעה  הוא  בתורה 
שתהיו עמלים בתורה, זהו וידעין אורחהא לאשתדלא 
מילין  דדייק  ופלפול,  עיון  הוא  אורחהא  ידעין  בה, 

דחוכמתא.
בתיבת  הוסיף  מה  ממש,  צדקה  אמר  בצדקה,  וכן 
ממש, היינו צדקה סתם הוא שנותן כפי טבע רחמנותו 
ורצונו, מעשה הצדקה, וממש הוא יותר מטבעו רחמנותו 

ורצונו.

להשתדל בה(.
15( מגילה ו, ב.

הוא  גוונין  סטרין,  ותרין  גוונין  דתרין  הכפל  וזהו 
הזהר  הקדמת  בריש  במק"מ  )ועיין  שבגילוי  מראות 

הקדוש, ובבה"ז שם(, וסטרין הוא בהעלם.
התרין גוונין, הוא על לימוד התורה, ונתינת הצדקה 

כפי טבעו ורגילותו ורחמנותו.
והתרין סטרין, הוא על לימוד התורה ונתינת הצדקה 

יותר מטבעו ורגילותו ורחמנותו ורצונו.
 לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית עמוד קעח
"ראה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק בראשית סימן יב, ס"ד.

              

        
       

           
        

           
         
          
         

         
          

            
     

          
        

        
          

         
        

       
         

           
         

      
          
           
           
         

   
        

          
         

           
         
          

         
      

         
      

  
        

        
        

    
         
        
         

        
          
         
         
         

       
 

          
          

         
       

     
      

        
         

 





























































































































המשך ביאור למסכת עירובין ליום שבת קודש עמ' א

כה  חוברת

ראווה  משפט
שם  נקרא שהדבר כפי – ראווה" "משפט נגדנו הוכרז לעיל, כתבתי שעליו החופה, אירוע אחרי חודשיים

יתקיים  פלוני שבתאריך מודיע שביתֿהמשפט הוא, ראווה" "משפט של פירושו גרנו. שבה הדירה בעניין –

והמ  פלוני, של ולשמוע משפטו לבוא יכול בכך הרוצה שכל כך פתוחות, בדלתיים להתנהל נועד עצמו שפט

הנעשה. את

היה: המשפט תוכן

55 עד שהגיע חודשי בתשלום מחוייבים – הדת ענייני את המנהלים אלו – פולחן" "כהני היו חוק, עלֿפי

מרובע  סאז'ן לכל זה 85רובל חוק עלֿפי זאת, למרות אך בלבד, קטנה דירה אז היתה כבר לנו דירתם. משטח

קריטי  היה מצבנו אופן. בשום בו לעמוד יכולנו שלא סכום לחודש, רובל מ500ֿ למעלה לשלם עלינו היה

ביותר.

פרסמו  רבים רבנים מהרבנות. להתפטר – שיעשה רצו שהשלטונות מה לעשות בעלי סירב רב זמן במשך

זאת. עשה לא בעלי אך "רב"; בתואר עוד נושאים אינם הם כי מודעות בעיתונים

בפאריז  תקופה באותה שלמד מבננו, מסמך קיבלנו לכך בין 86כתחליף טובים יחסים שררו ימים (באותם

הרשום  הגיל (עלֿפי קשיש אדם שהוא שמאחר באביו, כספית תמיכה על מצהיר הוא ובו לצרפת), רוסיה

האישיים  ילדיו.42במסמכיו של הכספית מתמיכתם לחיות אלא לעבוד, שלא כבר הוא זכאי ,(

מסויים  סכום חודש מדי לנו שולח כסטודנט, שהוא, נאמר בננו לנו ששלח זה במסמך סמך 87ובכן, על .

מעוקב  למטר בלבד רובלים 2 – רובל 55 במקום – הדירה על לשלם עלינו היה זה נתמכים 88מכתב כדין ,

רבים. בפרטים שלנו ה"ייחוס" גדל זה, מסמך לידינו שהגיע מאז – ובכלל הפועלים). לקטגוריית (השייכים

המהווים  התפקידים כל את ולמלא להמשיך יכול בעלי היה לא זה, במסמך להשתמש שנוכל שכדי אלא

וכלכלה. כספים בענייני לשאלות השיב ולא תורה, בדיני לדון בעלי הפסיק מאז רב. של מאחריותו חלק

רבים  קשיים ומתוך אפשרי, היה שהדבר ככל – בעלי המשיך דת, לענייני הנוגע בכל זאת, עם יחד

כדין. יתנהל שהכל לכך בסתר לדאוג – ומסירותֿנפש

זו!): חווייה היתה ובלתיֿנעימה קשה (כמה המשפט של תוכנו אפוא, היה, זה

ברבנות, לנהוג בעלי ממשיך שמסתמא היא הדבר ומשמעות לביתנו, מגיעים רבים שאנשים פלט מישהו

אלא  רובל, 20 דהיינו בנו, תמיכת על החי אדם סתם כדין הדירה עבור התשלום את ממנו לגבות אין וממילא

רובל. 500 ממנו לגבות יש

שלא  עצמה, על להגן כדי – הבניין) נוהל שבמסגרתו הארגון (כלומר: הבניין הנהלת נאלצה זו הלשנה בשל

ע  מיטיבה היא כי שבדרך תיחשד עלֿאף שכזו, בצורה המשפט את נגדנו לנהל – המדה על יתר שניאורסון ם

עמנו. להיטיב רק ורצו ביותר, הגדול בכבוד כלפינו נהגו הם כלל

אחת  נוצרי. היה ביתֿהדין אב המפלגתי. בתא פעילות נשים, ושתי קומוניסטים שלושה היו ה"שופטים"

עוול". יעשה לא הוא כי אומרות הזה הזקן של "פניו התבטא: שהוא לאחרֿמכן לי סיפרה הנשים

עורךֿדין  גם הגיע נוצרים . גם בהם רבים, אנשים הגיעו ביתֿהמשפט אולם אל בעליל. בלתיֿנעים זה היה

לעזרתו. זקוקים אנו שאין – אמר כך – לדעת נוכח אך תשלום, ללא למעננו להתערב בדעתו שהיה ממכרינו,

מ"ר).85) (כ4.55ֿ רוסית שטח מדת
ת"ש.86) סיון חודש עד תרצ"ג מחורף בפאריז שהה זי"ע אדמו"ר כ"ק
פראנק 87) 350 בשווי ובגדים מזון כסף, חודש מדי שולח שהוא זי"ע אדמו"ר כ"ק מצהיר בפאריז, שנכתב ,1937 משנת דומה במסמך

.65 ע' תשס"ד) (קה"ת שנה" ששים אב מנחם "כ"ף בקובץ נדפס המסמך בדנייפרופטרובסק. ולאמו לאביו
(88.85 הערה לעיל הנזכרת המדה ליחידת הכוונה

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כז
כה  חוברת
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שם  נקרא שהדבר כפי – ראווה" "משפט נגדנו הוכרז לעיל, כתבתי שעליו החופה, אירוע אחרי חודשיים

יתקיים  פלוני שבתאריך מודיע שביתֿהמשפט הוא, ראווה" "משפט של פירושו גרנו. שבה הדירה בעניין –

והמ  פלוני, של ולשמוע משפטו לבוא יכול בכך הרוצה שכל כך פתוחות, בדלתיים להתנהל נועד עצמו שפט

הנעשה. את

היה: המשפט תוכן

55 עד שהגיע חודשי בתשלום מחוייבים – הדת ענייני את המנהלים אלו – פולחן" "כהני היו חוק, עלֿפי

מרובע  סאז'ן לכל זה 85רובל חוק עלֿפי זאת, למרות אך בלבד, קטנה דירה אז היתה כבר לנו דירתם. משטח

קריטי  היה מצבנו אופן. בשום בו לעמוד יכולנו שלא סכום לחודש, רובל מ500ֿ למעלה לשלם עלינו היה

ביותר.

פרסמו  רבים רבנים מהרבנות. להתפטר – שיעשה רצו שהשלטונות מה לעשות בעלי סירב רב זמן במשך

זאת. עשה לא בעלי אך "רב"; בתואר עוד נושאים אינם הם כי מודעות בעיתונים

בפאריז  תקופה באותה שלמד מבננו, מסמך קיבלנו לכך בין 86כתחליף טובים יחסים שררו ימים (באותם

הרשום  הגיל (עלֿפי קשיש אדם שהוא שמאחר באביו, כספית תמיכה על מצהיר הוא ובו לצרפת), רוסיה

האישיים  ילדיו.42במסמכיו של הכספית מתמיכתם לחיות אלא לעבוד, שלא כבר הוא זכאי ,(

מסויים  סכום חודש מדי לנו שולח כסטודנט, שהוא, נאמר בננו לנו ששלח זה במסמך סמך 87ובכן, על .

מעוקב  למטר בלבד רובלים 2 – רובל 55 במקום – הדירה על לשלם עלינו היה זה נתמכים 88מכתב כדין ,

רבים. בפרטים שלנו ה"ייחוס" גדל זה, מסמך לידינו שהגיע מאז – ובכלל הפועלים). לקטגוריית (השייכים

המהווים  התפקידים כל את ולמלא להמשיך יכול בעלי היה לא זה, במסמך להשתמש שנוכל שכדי אלא

וכלכלה. כספים בענייני לשאלות השיב ולא תורה, בדיני לדון בעלי הפסיק מאז רב. של מאחריותו חלק

רבים  קשיים ומתוך אפשרי, היה שהדבר ככל – בעלי המשיך דת, לענייני הנוגע בכל זאת, עם יחד

כדין. יתנהל שהכל לכך בסתר לדאוג – ומסירותֿנפש

זו!): חווייה היתה ובלתיֿנעימה קשה (כמה המשפט של תוכנו אפוא, היה, זה

ברבנות, לנהוג בעלי ממשיך שמסתמא היא הדבר ומשמעות לביתנו, מגיעים רבים שאנשים פלט מישהו

אלא  רובל, 20 דהיינו בנו, תמיכת על החי אדם סתם כדין הדירה עבור התשלום את ממנו לגבות אין וממילא

רובל. 500 ממנו לגבות יש

שלא  עצמה, על להגן כדי – הבניין) נוהל שבמסגרתו הארגון (כלומר: הבניין הנהלת נאלצה זו הלשנה בשל

ע  מיטיבה היא כי שבדרך תיחשד עלֿאף שכזו, בצורה המשפט את נגדנו לנהל – המדה על יתר שניאורסון ם

עמנו. להיטיב רק ורצו ביותר, הגדול בכבוד כלפינו נהגו הם כלל

אחת  נוצרי. היה ביתֿהדין אב המפלגתי. בתא פעילות נשים, ושתי קומוניסטים שלושה היו ה"שופטים"

עוול". יעשה לא הוא כי אומרות הזה הזקן של "פניו התבטא: שהוא לאחרֿמכן לי סיפרה הנשים

עורךֿדין  גם הגיע נוצרים . גם בהם רבים, אנשים הגיעו ביתֿהמשפט אולם אל בעליל. בלתיֿנעים זה היה

לעזרתו. זקוקים אנו שאין – אמר כך – לדעת נוכח אך תשלום, ללא למעננו להתערב בדעתו שהיה ממכרינו,

מ"ר).85) (כ4.55ֿ רוסית שטח מדת
ת"ש.86) סיון חודש עד תרצ"ג מחורף בפאריז שהה זי"ע אדמו"ר כ"ק
פראנק 87) 350 בשווי ובגדים מזון כסף, חודש מדי שולח שהוא זי"ע אדמו"ר כ"ק מצהיר בפאריז, שנכתב ,1937 משנת דומה במסמך

.65 ע' תשס"ד) (קה"ת שנה" ששים אב מנחם "כ"ף בקובץ נדפס המסמך בדנייפרופטרובסק. ולאמו לאביו
(88.85 הערה לעיל הנזכרת המדה ליחידת הכוונה

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



כח

לעיל  שכתבתי כפי – החופה בשעת שנכח בניין, מנהל שנקראו 89אותו העדים על הוא אף נמנה –

את  לספר הבניין מנהל נקרא בביתנו, ההתנהלות אופן אחרי לבלוש היה שתפקידו כמי להעיד. לביתֿהמשפט

זאת. כל על האמת

כי  לו שנאמר קשישים יהודים שני מלבד לביתנו, נכנסים אנשים רואה הוא אין שלעולם אפוא, סיפר, הוא

ציבוריים  אינטרסים לביקוריהם לייחס שניתן או מהם, להתפרנס שניתן כאלה – צעירים אנשים קרובינו. הם

לדבריו. אחראי שהוא בהצהרה זו עדות על חתם אף הוא מעולם. ראה לא – כלשהם אחרים

כאן  סיפרתי שעליו – הנימול הרך של אמו ומאחר 90גם מדירתנו, הרחק לא מתגוררת היא כי העידה –

ומהו  עתה, לשם הולך מי לראות כדי קרובות לעתים לעקוב נהגה – לשעבר יהודי מנהיג של בביתו שמדובר

סביבות  כלשהי רוחֿחיים שישנה הבחינה לא מעולם אך זה; מסוג לאנשים היהודית האוכלוסייה של יחסה

"הזקן". אל כלשהו בעניין פונה שמישהו או ביתנו,

בכיר. בתפקיד שהחזיק ותיק קומוניסטי פועל של כאשתו בעדותה, התחשב ביתֿהמשפט

היה  עז להחריד. חיוור היה הוא בעצמו. הנאשם של חלקו מנת היתה וכלל כלל בלתיֿנעימה הרגשה

כמה  ועד האחוזים, מאת בכל הדת עלֿפי מתנהג עצמי "אני ישמעו: שהכל כך רם, בקול להם לומר רצונו

ואילו  לכך!"... ההזדמנות לי שתהיה מקום ובכל יהודי, כל על זה בכיוון להשפיע הוא רצוני – שביכולתי

לחלוטין. שונים דברים לומר בעלי הוכרח – בפועל

השופטים  הציבו – בעלי של הרב צערו את שראו ולאחר העדים, עלֿידי שנמסרו העדויות כל שמיעת לאחר

כלל. בלתיֿנעימות תחושות אחריו המשאיר רב, במאמץ הדבר לו עלה ועדיין בלבד. מעטות שאלות בפניו

עליו. לטפול שניסו ההאשמות מכל נקי  בעלי יצא למעשה

חמישה כעבור השופטים החלטת על לנו להודיע ביתֿהמשפט על היה המקובל, לנוהג אך בהתאם ימים.

בסדר. שהכל – המשפט סיום לאחר  שעה – מיד לנו נמסר בלאֿיודעים

העממיות" מ"היועצות שתתקבל,91אחת ההחלטה לגבי בה נועצו והשופטים במשפט, חלק היא אף שנטלה –

אלא  פרטי, כעניין זה למשפט להתייחס שלא שרצו מי היו (שכן המשפט לעריכת הכללית הגישה לגבי ואף

שהיתה  – ביותר) הבולטים הגדולים המנהיגים אחד מתנהג כיצד יראו שהכל כדי הפגנתי, באופן בו להשתמש

חמישה  לסבול יצטרך שלא כדי ההחלטה, על לשניאורסון שתמסור יהודייה, מחברותיה, מאחת ביקשה נוצרייה,

רשמי. באופן לו תימסר שההחלטה עד צער של ימים

בכבוד, תמיד בעלי יצא דבר של בסופו אמנם למדי. קרובות לעתים חלקנו מנת שהיו מהחוויות אחת זוהי

לנהל  עליו היה ותמיד הנפש, למנוחת לו הוסיף לא הדבר אבל ביותר; הטוב היה אליו והיחס לומר, ניתן כך

כלשהו. עניין על מלחמה

(89.000 ע'
(90.000 ע' לעיל
של 91) במעמד סובייטיים לבתיֿמשפט שצורפו המפלגה, חברי בדרךֿכלל משפטית, השכלה חסרי בניֿאדם היו עממיים" "יועצים

דבר. לכל שופטים

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



כט

ומנחה בלולה בשמן כי היום ה' נראה אליכם

ביאור הענין דלע"ל לימוד התורה של משיח יהי' 
באופן של ראי' )ולא באופן של שמיעה וכו'(, ומעין זה 
הי' כבר במ"ת, וזהו מ"ש "כי היום ה' נראה אליכם", 
ביום  במשכן  נתגלה  וזה  ה'",  כבוד  אליכם  "וירא 
יום נטל עשר עטרות, דמרמז לכנור  השמיני, דאותו 
דלע"ל עשר נימין, גילוי עצם הג"ר שיתגלה לע"ל – 
לימוד תורתו של משיח באופן של ראי', ומבאר בזה 

כמה וכמה ענינים

-המשך -
חביבין,  השביעין  כל  אמרז"ל1  דהנה  הוא  בזה  והביאור 
שמרע"ה הי' השביעי לאברהם שהמשיך והוריד את השכינה 
מרקיע הז' לו' ומשה שהוא הי' השביעי וכל השביעין חביבין 

הורידה מרקיע הא' לארץ2.
דהנה אברהם הי' מרכבה למדת החסד דאצילות3 ולכן גם 
עבודתו למטה הי' בהכנסת אורחים אבל עיקר ענינו ועבודתו 
הי' להמשיך האור למטה כ"א להוסיף אורות באצילות,  לא 
הוצרכתי  לא  אברהם  שבא  מיום  הבהיר4  בספר  וכדאיתא 
במקומי,  ומשמש  עומד  אברהם  שהרי  מלאכתי  לעשות 
וכידוע5 דאברהם אברהם פסיק טעמא בגווי', דזהו כמו שהוא 
בבריאה ועאכו"כ כמו שירד למטה יותר, וע"כ אחרי עבודתו 
בהכנסת אורחים שהכניס גם ערביים6 לא נשאר שום רושם 

למטה.
אמנם משה שהוא השביעי הוריד את השכינה מרקיע הא' 
לארץ, שיש בזה שני ענינים7, א' דכמו שאברהם הוריד את 
השכינה מרקיע הז' לו' כמו"כ משה הוריד מרקיע הא' לארץ, 
אבל עיקר הענין בזה הוא שהירידה מרקיע הא' לארץ אין זה 
רק שירדה למטה יותר )כמו באברהם( אלא שעי"ז נתבטלה 
והיינו שהשכינה תהי'  וכו'  הגזירה דעליונים לא ירדו למטה8 
למטה כמו שהיא למעלה, וזהו משה משה לא פסיק טעמא37 

וכו'.
שלמעלה  הוא מבחי'  בתחתונים  להמשיך השכינה  והכח 
חיבור  להיות  אפשר  זו  מבחי'  וע"כ  ותחתונים  מעליונים 
מעלה ומטה שיומשך השכינה למטה כמו למעלה. ולכן ניתנה 
זו שלמעלה  התורה ע"י משה דוקא לפי שמשה הוא מבחי' 
דעליונים  הגזירה  לבטל  בכחו  הי'  ולכן  ותחתונים  מעליונים 

ותחתונים וכו'.
ועם היות שמשה הוא בחי' השביעי כנ"ל הרי בחי' זו הוא 
מהשתלשלות  שלמעלה  בחי'  שבשביעי  יותר  עליונה  בחי' 
ולכן אמר משה אנכי עומד  והוא בחי' שמיני שיש בשביעי, 

1( ויק"ר פכ"ט, יא. וראה סה"מ תש"י ע' 111 ואילך.

2( ב"ר פי"ט, ז. וש"נ.

3( ראה אגה"ק סט"ו. ובכ"מ.

4( סקצ"א )זח"א בהשמטות רסד, רע"ב( – הובא ונת' בפרדס שכ"ב פ"ד.

5( זח"ג קלח, א )אד"ר(.

6( ב"מ פו, ב. פרש"י וירא יח, ד.

7( ראה גם סה"מ מלוקט ח"א ע' ד.

8( תנחומא וארא טו. שמו"ר פי"ב, ג. ועוד.

בין הוי' וביניכם9 שלא הי' ממוצע המפסיק ח"ו כ"א ממוצע 
המחבר ישראל עם הקב"ה10, ובחי' זו המשיך למטה במ"ת.

בחי'  היא  שהתורה  מה  והוא  יותר  עליונה  בחי'  וישנה 
בזהר2  וכדאיתא  דקוב"ה,  ושעשועי  דלעילא  חדוותא 
שהתורה היא חדוותא דקוב"ה ואטיילותא דילי' שהוא בחי' 
תענוג העצמי שלמעלה גם מבחי' שמיני, וגם בחי' זו נמשכה 

ע"י משה שהוא השביעי.
ששה  כנגד  סדרים  לששה  נחלקת  שהתורה  היות  ועם 
שהוא  כמו  אבל  בהתלשלות,  שנמשכת  כמו  רק  זהו  מדות 
ותענוג  שעשועים  בחי'  הוא  וכו'  מהשתלשלות  למעלה 
השכינה  שהמשיך  משה  ע"י  במ"ת  נמשך  זה  וגם  העצמי11, 

מרקיע הא' לארץ.
עטרות,  עשר  נטל  שבו  היום  אותו  של  העילוי  זהו  והנה 
דהנה בחי' שמיני עם היותו למעלה משבעת ימי ההיקף, הרי 
ימי  ששבעת  היות  דעם  להשתלשלות,  שייכות  איזה  לו  יש 
המילואים היתה ההמשכה לא רק מז' מדות דאצילות אלא גם 
מז"ת דעתיק, ובשמיני למילואים היתה ההמשכה מבחי' בינה 
הכוללת ג"ר דעתיק, ולכן במצות מילה אמרו שצריך שיעבור 
עליו שבת אחת12 שהוא בחי' שמיני שלמעלה מהשתלשלות, 
עשר  ובחי'  וכו'.  להשתלשלות  שייכות  איזה  לזה  יש  מ"מ 
עלי  וכמ"ש13  לעת"ל  שיתגלה  הג"ר  עצם  גילוי  הוא  עטרות 
נימין14.  עשרה  של  הוא  לעת"ל  של  דכנור  נבל,  ועלי  עשור 
ואי"ז סותר למשנת"ל שבמ"ת הי' גילוי בחי' זו, שהרי ידוע15 

שמ"ת לא יהי' עוד פעם לפי שכל הענינים כבר ניתנו במ"ת.
וי"ל שזהו ההמשך בתניא לאחרי שמבאר תכלית השכר 
שיהי' לעת"ל ושהתורה נק' עוז16 וכח, וכמארז"ל17 שהקב"ה 
נותן כח בצדיקים לקבל שכרם לעת"ל שיהי' הגילוי בלי שום 

לבוש וכמ"ש18 עין בעין יראו וגו'.
הנה לאח"ז ממשיך וגם כבר הי' לעולמים מעין זה בשעת 
מ"ת. שהכוונה בזה לתרץ דלכאורה מכיון שמ"ת לא יהי' עוד 
וע"ז  לעת"ל,  לצדיקים  שיהי'  הגילוי  נמשך  מאין  א"כ  פעם 
אומר שמעין זה כבר הי' בשעת מ"ת, ואדרבה מצד זה שכבר 
וכו' ע"י  יש בכוחנו להמשיך הגילוי דלעתיד  ניתן במ"ת לכן 

מעשינו ועבודתינו.
וע"ד המבואר בכ"מ19 בענין ותלמודו בידו20, שע"י שיש לו 
תורת הנגלה עי"ז יוכל לקבל גילוי פנימיות התורה שיתגלה 

לעת"ל.

9( ואתחנן ה, ה.

10( ראה לקו"ש חי"ט ע' 10 ואילך. וש"נ.

11( ראה לקו"ת במדבר יז, ד ואילך. ובכ"מ.

12( ראה זהר ח"ב רנה, ב. ח"ג מד, סע"א – ברע"מ. ויק"ר פכ"ז, יו"ד.

13( תהלים צב, ד.

14( ערכין יג, ב.

15( סה"מ תרמ"ז ע' פז. תרנ"ו ע' שנו. המשך תרס"ו ע' כג. שם ע' תקמו. המשך תער"ב 

ח"א ע' שסו. סה"מ עטר"ת ע' רצא. תרפ"ה ע' קצט. תש"ט ע' 57 )השני(. ועוד.

16( מכילתא בשלח טו, ב. וראה תו"א ר"פ יתרו.

17( סנהדרין ק, ב.

18( ישעי' נב, ח.

19( ראה לקו"ש חכ"ד ע' 570 הערה 19. וע' 580 הערה 8.

20( פסחים נ, א. וש"נ.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת שמיני

המשך בעמוד סו



ipinyל zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'k oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏ‡ נבחרּת'!(ת"כ)∑˜¯· לכ ּבֹוׁש? אּתה 'לּמה מׁשה: לֹו אמר לגׁשת. וירא ּבֹוׁש אהרן ‡˙.ׁשהיה ¿«∆«ƒ¿≈«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ∆

E˙‡hÁ∑ ּבקר ּבן ‰ÌÚ.איל ∑E˙ÏÚŒ˙‡Â.עגל Ôa¯˜∑ ּבן "עגל", ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכבׂש. ועגל עּזים ׂשעיר «»¿ֵֶֶָָ¿∆…»∆ִַ»¿«»»ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
למד  אּתה ּומּכאן הּוא, עזראעזראעזראעזרא.....ׁשנה אבןאבןאבןאבן ִֵַָָָָָ

(ç)úàhçä ìâò-úà èçLiå çaænä-ìà ïøäà áø÷iå©¦§©¬©«£−Ÿ¤©¦§¥®©©¦§©²¤¥¬¤©«©−̈
:Bì-øLà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן £¤«

(è)íca Bòaöà ìaèiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eáø÷iå©Â©§¦Â§¥̧©«£´Ÿ¤©¨»¥¨¼©¦§³Ÿ¤§¨Æ©½̈
ãBñé-ìà ÷öé ícä-úàå çaænä úBðø÷-ìò ïziå©¦¥−©©§´©¦§¥®©§¤©¨´¨©½¤§−

:çaænä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§¥«©

(é)-ïî ãákä-ïî úøúiä-úàå úéìkä-úàå áìçä-úàå§¤©¥̧¤§¤©§¨¹Ÿ§¤©Ÿ¤³¤¦©¨¥Æ¦
ýåýé äeö øLàk äçaænä øéè÷ä úàhçä©´©½̈¦§¦−©¦§¥®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¤¤«

(àé):äðçnì õeçî Làa óøN øBòä-úàå øNaä-úàå§¤©¨−̈§¤¨®¨©´¨¥½¦−©©«£¤«

i"yx£'B‚Â ¯BÚ‰Œ˙‡Â ¯Na‰Œ˙‡Â∑ הּדּבּור עלּֿפי וכּלן מּלּואים; וׁשל זֹו אּלא נׂשרפת חיצֹונה חּטאת מצינּו .לא ¿∆«»»¿∆»¿ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

(áé)ícä-úà åéìà ïøäà éða eàöîiå äìòä-úà èçLiå©¦§©−¤¨«Ÿ¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¥¨Æ¤©½̈
:áéáñ çaænä-ìò eä÷øæiå©¦§§¥¬©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£e‡ˆÓiÂ∑ והזמנה הֹוׁשטה .לׁשֹון ««¿ƒְְְַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr al zegiy ihewl)

והזמנהוהזמנהוהזמנהוהזמנה ההההֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשטהטהטהטה יב)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ט, החּטאת (רש"י ּדם זריקת ּדהּנה לבאר, ויׁש "וּיקריבּו". נאמר ּבחּטאת ואּלּו "וּימציאּו", נאמר ּכאן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
("הֹוׁשטה  "וּימציאּו" נאמר לכן הּדם. נתּון ׁשּבֹו ּכלי ּבאמצעּות היתה העֹולה ּדם זריקת ואּלּו ּבּדם, האצּבע טבילת ּבאמצעּות ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָהיתה
לאחר  נֹוספת ּבפעּלה צר היה ּבחּטאת ואּלּו לזריקה; ּומזּמן מּוכן הּדם היה לאהרן הּדם הֹוׁשטת עם ׁשּכן ּבעֹולה, רק ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻוהזמנה")

אצּבע. טבילת - הּדם עזראעזראעזראעזרא....מסירת אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶַַַַָ

(âé)øè÷iå Làøä-úàå äéçúðì åéìà eàéöîä äìòä-úàå§¤¨«ŸÀ̈¦§¦¯¥¨²¦§¨¤−¨§¤¨®Ÿ©©§¥−
:çaænä-ìò©©¦§¥«©

(ãé)äìòä-ìò øè÷iå íéòøkä-úàå áøwä-úà õçøiå©¦§©¬¤©¤−¤§¤©§¨¨®¦©©§¥¬©¨«Ÿ−̈
:äçaænä©¦§¥«¨

(åè)øLà úàhçä øéòN-úà çwiå íòä ïaø÷ úà áø÷iå©©§¥¾¥−¨§©´¨¨®©¦©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´
:ïBLàøk eäàhçéå eäèçLiå íòì̈½̈©¦§¨¥¬©§©§¥−¨«¦«

i"yx£e‰‡hÁÈÂ∑ חּטאת ּכמׁשּפט ׁשּלֹו∑ÔBL‡¯k.עׂשהּו עזראעזראעזראעזרא.....ּכעגל אבןאבןאבןאבן «¿«¿≈ְְֲִַַָָ»ƒֵֶֶָ

Ï‚Ú‡ח  ˙È ÒÎe ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ ·¯˜e¿≈«¬…¿«¿¿»¿≈»∆¿»
:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ≈

Ï·Ëeט  dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e·È¯˜Â¿»ƒ¿≈«¬…»¿»≈¿«
˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡∆¿¿≈ƒ¿»ƒ«««¿««¿¿»¿»

:‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

c·k‡י  ÔÓ ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡˙ÈÏk ˙ÈÂ ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»¿»»¿¿»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡Áa„ÓÏ ˜q‡ ‡˙‡hÁ ÔÓƒ«»»«≈¿«¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙È»…∆

ea¯‡יא  „È˜B‡ ‡kLÓ ˙ÈÂ ‡¯Na ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒ¿»
:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓƒ»»¿«¿ƒ»

È˙יב  dÏ Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎe¿≈»¬»»¿«¿ƒ¿≈«¬…≈»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe ‡Óc¿»¿»≈««¿¿»¿¿

ÈÂ˙יג  ‡‰¯·‡Ï dÏ e‡ÈËÓ‡ ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»»«¿ƒ≈¿≈»»»¿»
ÏÚ ˜q‡Â ‡LÈ¯:‡Áa„Ó ≈»¿«≈««¿¿»

ÏÚ˙‡יד  ÏÚ ˜q‡Â ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÏÈlÁÂ¿«ƒ»«»¿»¿»«»¿«≈«¬»»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

ˆÈÙ¯‡טו  ˙È ·ÈÒe ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È ·¯˜Â¿»≈»À¿««»¿ƒ»¿ƒ»
dÓ„a ¯tÎÂ dÒÎÂ ‡nÚÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ¿«»¿»¿≈¿««ƒ¿≈

:‰‡Ó„˜k¿«¿»»

dxezd lr `xfr oa`

העם  ּובעד ּבעד וכּפר ׁשּתכּפר ז מצוה ׁשהיא . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּתכּפר  החּטאת ּובפר הּקהל. ּכל ועל נפׁש ְְְְְֵַַַַַַַַָָָָעל
וכּפר  העם קרּבן ּתעׂשה ּכ ואחר ,ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָּבעד
עד  אחר על לכּפר אדם יּוכל לא ּכי ְֲִֵֵַַַַַַָָָֹּבעדם.

חטא: מּכל טהֹור ְֱִֵָָהיֹותֹו

לֹו אׁשר הּכּפּורים:ח יֹום ּפר וכן היה. מּׁשּלֹו . ְֲִִִֵֶֶַַָָ
הּדם  ואת יצק:ט הּנׁשאר, . ְְִֶַַַָָָ

החלב ואת ועל י הּקרב על ואׁשר המכּסה. ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ
ְַָהּכליֹות:

וּימציאּו ּבׁשעת יב ׁשּמצאּו מצא, מּגזרת . ְְְְִִִִֶַַַַָָָ

:ֶַהּצֹור
העם  קרּבן את וּיקרב ויחּטאהּוטו הּמזּבח: על . ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָ

וּיחּטאה  וטעם החּטאת: עגל הּוא ֹו.ּכראׁשֹון. ְְְִֵֵֶַַַַַַָָ
החּטאת: ּבֹו ִֵַַָּכּפר

ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'k oey`x meil inei xeriy

ß oqip 'k oey`x mei ß

è(à)éðéîMä íBia éäéåéð÷æìe åéðáìe ïøäàì äLî àø÷ ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨¨´¤½§©«£−Ÿ§¨¨®§¦§¥−
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ∑ עטרֹות עׂשר ונטל ּבּיֹום; ּבֹו הּמׁשּכן ׁשהּוקם ניסן ראׁשֿחדׁש הּוא לּמּלּואים, ׁשמיני «¿ƒ««¿ƒƒְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
עֹולם" ּב"סדר Ï‡¯NÈ.הּׁשנּויֹות È˜ÊÏe∑ ולא ּגדֹולה, ּבכהּנה ּומׁשּמׁש נכנס אהרן הּדּבּור ׁשעלּֿפי להׁשמיעם ְְֵֶַָ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻ

נכנס  מאליו עזראעזראעזראעזרא.....יאמרּו אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵָָֹ

(á)ìéàå úàhçì ø÷a-ïa ìâò Eì-ç÷ ïøäà-ìà øîàiå©Ÿ́¤¤©«£ÀŸ©Â§Â¥´¤¤¨¨¯§©¨²§©¬¦
:ýåýé éðôì áø÷äå íîéîz äìòì§Ÿ−̈§¦¦®§©§¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‚Ú EÏŒÁ˜∑ ׁשעׂשה העגל מעׂשה על זה עגל עלֿידי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ׁשּמכּפר .להֹודיע «¿≈∆ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr ak zegiy ihewl)

עגלעגלעגלעגל לללל ב)קחקחקחקח העגלהעגלהעגלהעגל(ט, מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה עלעלעלעל .... .... ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""הההה ללללֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמככככּפּפּפּפרררר אהרן (רש"י)להלהלהלהֹוֹוֹוֹודיעדיעדיעדיע הקריב הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
העגל על לכּפר ּכדי א)ּפר כט, ((תצוה  ּבּכּפרה. ׁשלּבים ׁשני ּכאן ׁשּיׁש לֹומר, ויׁש נֹוסף. קרּבן הקריב מה ּולׁשם לֹוא א א א , "ׁשּנמחל ( ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

) הּדין". מן לגמרי ונפטר ..הּמל מצות על ׁשעבר מה "ׁשב ב ב ב לגמרי להיֹות ) . . החטא ּכקדם . . וחביב ּומרּצה ה', לפני לרצֹון ּיהיה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֻ
לקֹונֹו". רּוח עזראעזראעזראעזרא....נחת אבןאבןאבןאבן ְַַַ

(â)úàhçì íéfò-øéòN eç÷ øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ§³§¦«¦¦Æ§©½̈
:äìòì íîéîz äðL-éða Náëå ìâòå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¥̧¤¨¤¯¤§¥«¨¨²§¦¦−§Ÿ¨«

(ã)ì ìéàå øBLåäìeìa äçðîe ýåýé éðôì çaæì íéîìL §¸¨©¹¦¦§¨¦À¦§¸Ÿ©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦§−̈§¨´
:íëéìà äàøð ýåýé íBiä ék ïîMá©¨®¤¦´©½§Ÿ̈−¦§¨¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ‰‡¯ '‰ ÌBi‰ Èk∑ זה ליֹום חֹובה ּבאין הּללּו קרּבנֹות לכ ידיכם; ּבמעׂשה ׁשכינתֹו עזראעזראעזראעזרא.....להׁשרֹות אבןאבןאבןאבן ƒ«ƒ¿»¬≈∆ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

(ä)÷iåeáø÷iå ãòBî ìäà éðt-ìà äLî äeö øLà úà eç ©¦§À¥µ£¤´¦¨´¤½¤§¥−´Ÿ¤¥®©¦§§Æ
:ýåýé éðôì eãîòiå äãòä-ìk̈¨´¥½̈©©«©§−¦§¥¬§Ÿ̈«

(å)àøéå eNòz ýåýé äeö-øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤¯©¨¨²£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£®§¥¨¬
:ýåýé ãBák íëéìà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן £¥¤−§¬§Ÿ̈«

(æ)-úà äNòå çaænä-ìà áø÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ§©³¤©¦§¥̧©Æ©«£¥º¤
äNòå íòä ãòáe Eãòa øtëå Eúìò-úàå Eúàhç©¨«§Æ§¤´Ÿ¨¤½§©¥¬©«©§−§©´¨¨®©«£¥º

:ýåýé äeö øLàk íãòa øtëå íòä ïaø÷-úà¤¨§©³¨¨Æ§©¥´©«£½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«

Ô¯‰‡Ïא  ‰LÓ ‡¯˜ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»…∆¿«¬…
:Ï‡¯NÈ È·ÒÏe È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È¯Bzב  ¯a Ï‚Ú CÏ ·Ò Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…«»≈««≈
Ì„˜ ·¯˜Â ÔÈÓÏL ‡˙ÏÚÏ ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ¿«»»¿««¬»»«¿ƒ¿»≈√»

:ÈÈ¿»

ˆÈÙ¯ג  e·ÈÒ ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»ƒ¿ƒ
‡L Èa ¯n‡Â Ï‚ÚÂ ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚ ¯a«ƒƒ¿«»»¿≈»¿ƒ»¿≈¿»

:‡˙ÏÚÏ ÔÈÓÏL«¿ƒ«¬»»

˜„Ìד  ‡Áa„Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ ¯Î„e ¯B˙Â¿¿»¿ƒ¿«¿«»¿«»»√»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ È¯‡ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓe ÈÈ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»¬≈»≈

:ÔBÎÏ ÈÏb˙Ó ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿

ÔkLÓה  Ì„˜Ï ‰LÓ „ÈwÙ Èc ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ«ƒ…∆»√»«¿«
:ÈÈ Ì„˜ eÓ˜Â ‡zLk Ïk e·È¯˜e ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»√»¿»

ÈÈו  „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
:ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙ÈÂ Ôe„aÚz«¿¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»

ÚÂ·„ז  ‡Áa„ÓÏ ·¯˜ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿«¿«¿¿»¿ƒ≈
‡nÚ ÏÚÂ CÏÚ ¯tÎÂ C˙ÏÚ ˙ÈÂ C˙‡hÁ ˙È»«»»¿»¬»»¿««¬»¿««»
È„ ‡Ók ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È „·ÚÂ¿ƒ≈»À¿««»¿««¬≈¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

הּׁשמיני  ּבּיֹום ויהי ּבּיֹום א ּכי לנּו נראה היה . ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
ּבאחד  הּוקם הּמׁשּכן ּכי לניסן. ׁשמיני ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָהּׁשמיני,
ראׁש ׁשהיה אמרּו הּמעּתיקים רק ְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹלחדׁש,
מׁשה  היה הּמּלּואים ימי ּובׁשבעת ניסן. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹחדׁש
ּכדי  וסֹותרֹו, יֹום ּבכל הּמׁשּכן את ְְְְְִִֵֵֶַָָמקים
ּולבניו. לאהרן מׁשה קרא ּוללּמד: ּבֹו ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹלהרּגיל
נכנסה  העדה אֹו מֹועד, אהל מּפתח ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹויצאּו

החצר: ֵֶֶָאל

ּבקר  ּבן  עגל היה ב הּמּלּואים  ימי ּבׁשבעת . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
עם  הזּכיר ולא לעֹולה. איל ּגם חּטאת, ְְְִִִִַַַַָָֹּפר
אלי, והּקרֹוב ׁשנה. ּבן הּוא אם ּבקר, ּבן ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָעגל

ׁשנה: זכר ּבלא עגל, ּכמֹו ְְֵֶֶַָָֹׁשּפר
ּתמימים  הּמּלּואים,ג ּופרי האיל ועל העגל על . ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

אהרן. על לכּפר העגל וזה הּמזּבח. את ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלחּטא 

לחּטאת. עּזים ׂשעיר הּמּלה: זאת ּפרׁשּתי ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּוכבר
וכן  ּתמימה. ׁשנה לֹו ׁשאין ועגל הּקהל. ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָעל

לעֹולה: ְֶֶָּכבׂש
ואיל  וׁשֹור לכל ד סלת היא ּומנחה. ּגדֹולים: . ְְְְִִִִֶַָָָֹ

ואחד: ְֶֶָָאחד
מׁשה  וּיאמר וטעם ואׁשאל ו .הראיתי ּכאׁשר . ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ

הּדבר  זה מׁשה להם אמר ּכבר וטעמֹו, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹותּה.
ואיל, וׁשֹור וכבׂש ועגל ׂשעיר ׁשּיּתנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָעׂשּו,
האׁש על והּטעם, ה'. ּכבֹוד לכם יראה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָאז

ֵֵֶׁשּיצא:



לי ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'k oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏ‡ נבחרּת'!(ת"כ)∑˜¯· לכ ּבֹוׁש? אּתה 'לּמה מׁשה: לֹו אמר לגׁשת. וירא ּבֹוׁש אהרן ‡˙.ׁשהיה ¿«∆«ƒ¿≈«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ∆

E˙‡hÁ∑ ּבקר ּבן ‰ÌÚ.איל ∑E˙ÏÚŒ˙‡Â.עגל Ôa¯˜∑ ּבן "עגל", ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכבׂש. ועגל עּזים ׂשעיר «»¿ֵֶֶָָ¿∆…»∆ִַ»¿«»»ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
למד  אּתה ּומּכאן הּוא, עזראעזראעזראעזרא.....ׁשנה אבןאבןאבןאבן ִֵַָָָָָ

(ç)úàhçä ìâò-úà èçLiå çaænä-ìà ïøäà áø÷iå©¦§©¬©«£−Ÿ¤©¦§¥®©©¦§©²¤¥¬¤©«©−̈
:Bì-øLà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן £¤«

(è)íca Bòaöà ìaèiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eáø÷iå©Â©§¦Â§¥̧©«£´Ÿ¤©¨»¥¨¼©¦§³Ÿ¤§¨Æ©½̈
ãBñé-ìà ÷öé ícä-úàå çaænä úBðø÷-ìò ïziå©¦¥−©©§´©¦§¥®©§¤©¨´¨©½¤§−

:çaænä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§¥«©

(é)-ïî ãákä-ïî úøúiä-úàå úéìkä-úàå áìçä-úàå§¤©¥̧¤§¤©§¨¹Ÿ§¤©Ÿ¤³¤¦©¨¥Æ¦
ýåýé äeö øLàk äçaænä øéè÷ä úàhçä©´©½̈¦§¦−©¦§¥®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¤¤«

(àé):äðçnì õeçî Làa óøN øBòä-úàå øNaä-úàå§¤©¨−̈§¤¨®¨©´¨¥½¦−©©«£¤«

i"yx£'B‚Â ¯BÚ‰Œ˙‡Â ¯Na‰Œ˙‡Â∑ הּדּבּור עלּֿפי וכּלן מּלּואים; וׁשל זֹו אּלא נׂשרפת חיצֹונה חּטאת מצינּו .לא ¿∆«»»¿∆»¿ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

(áé)ícä-úà åéìà ïøäà éða eàöîiå äìòä-úà èçLiå©¦§©−¤¨«Ÿ¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¥¨Æ¤©½̈
:áéáñ çaænä-ìò eä÷øæiå©¦§§¥¬©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£e‡ˆÓiÂ∑ והזמנה הֹוׁשטה .לׁשֹון ««¿ƒְְְַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr al zegiy ihewl)

והזמנהוהזמנהוהזמנהוהזמנה ההההֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשטהטהטהטה יב)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ט, החּטאת (רש"י ּדם זריקת ּדהּנה לבאר, ויׁש "וּיקריבּו". נאמר ּבחּטאת ואּלּו "וּימציאּו", נאמר ּכאן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
("הֹוׁשטה  "וּימציאּו" נאמר לכן הּדם. נתּון ׁשּבֹו ּכלי ּבאמצעּות היתה העֹולה ּדם זריקת ואּלּו ּבּדם, האצּבע טבילת ּבאמצעּות ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָהיתה
לאחר  נֹוספת ּבפעּלה צר היה ּבחּטאת ואּלּו לזריקה; ּומזּמן מּוכן הּדם היה לאהרן הּדם הֹוׁשטת עם ׁשּכן ּבעֹולה, רק ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻוהזמנה")

אצּבע. טבילת - הּדם עזראעזראעזראעזרא....מסירת אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶַַַַָ

(âé)øè÷iå Làøä-úàå äéçúðì åéìà eàéöîä äìòä-úàå§¤¨«ŸÀ̈¦§¦¯¥¨²¦§¨¤−¨§¤¨®Ÿ©©§¥−
:çaænä-ìò©©¦§¥«©

(ãé)äìòä-ìò øè÷iå íéòøkä-úàå áøwä-úà õçøiå©¦§©¬¤©¤−¤§¤©§¨¨®¦©©§¥¬©¨«Ÿ−̈
:äçaænä©¦§¥«¨

(åè)øLà úàhçä øéòN-úà çwiå íòä ïaø÷ úà áø÷iå©©§¥¾¥−¨§©´¨¨®©¦©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´
:ïBLàøk eäàhçéå eäèçLiå íòì̈½̈©¦§¨¥¬©§©§¥−¨«¦«

i"yx£e‰‡hÁÈÂ∑ חּטאת ּכמׁשּפט ׁשּלֹו∑ÔBL‡¯k.עׂשהּו עזראעזראעזראעזרא.....ּכעגל אבןאבןאבןאבן «¿«¿≈ְְֲִַַָָ»ƒֵֶֶָ

Ï‚Ú‡ח  ˙È ÒÎe ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ ·¯˜e¿≈«¬…¿«¿¿»¿≈»∆¿»
:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ≈

Ï·Ëeט  dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e·È¯˜Â¿»ƒ¿≈«¬…»¿»≈¿«
˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡∆¿¿≈ƒ¿»ƒ«««¿««¿¿»¿»

:‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

c·k‡י  ÔÓ ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡˙ÈÏk ˙ÈÂ ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»¿»»¿¿»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡Áa„ÓÏ ˜q‡ ‡˙‡hÁ ÔÓƒ«»»«≈¿«¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙È»…∆

ea¯‡יא  „È˜B‡ ‡kLÓ ˙ÈÂ ‡¯Na ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒ¿»
:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓƒ»»¿«¿ƒ»

È˙יב  dÏ Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎe¿≈»¬»»¿«¿ƒ¿≈«¬…≈»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe ‡Óc¿»¿»≈««¿¿»¿¿

ÈÂ˙יג  ‡‰¯·‡Ï dÏ e‡ÈËÓ‡ ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»»«¿ƒ≈¿≈»»»¿»
ÏÚ ˜q‡Â ‡LÈ¯:‡Áa„Ó ≈»¿«≈««¿¿»

ÏÚ˙‡יד  ÏÚ ˜q‡Â ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÏÈlÁÂ¿«ƒ»«»¿»¿»«»¿«≈«¬»»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

ˆÈÙ¯‡טו  ˙È ·ÈÒe ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È ·¯˜Â¿»≈»À¿««»¿ƒ»¿ƒ»
dÓ„a ¯tÎÂ dÒÎÂ ‡nÚÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ¿«»¿»¿≈¿««ƒ¿≈

:‰‡Ó„˜k¿«¿»»

dxezd lr `xfr oa`

העם  ּובעד ּבעד וכּפר ׁשּתכּפר ז מצוה ׁשהיא . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּתכּפר  החּטאת ּובפר הּקהל. ּכל ועל נפׁש ְְְְְֵַַַַַַַַָָָָעל
וכּפר  העם קרּבן ּתעׂשה ּכ ואחר ,ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָּבעד
עד  אחר על לכּפר אדם יּוכל לא ּכי ְֲִֵֵַַַַַַָָָֹּבעדם.

חטא: מּכל טהֹור ְֱִֵָָהיֹותֹו

לֹו אׁשר הּכּפּורים:ח יֹום ּפר וכן היה. מּׁשּלֹו . ְֲִִִֵֶֶַַָָ
הּדם  ואת יצק:ט הּנׁשאר, . ְְִֶַַַָָָ

החלב ואת ועל י הּקרב על ואׁשר המכּסה. ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ
ְַָהּכליֹות:

וּימציאּו ּבׁשעת יב ׁשּמצאּו מצא, מּגזרת . ְְְְִִִִֶַַַַָָָ

:ֶַהּצֹור
העם  קרּבן את וּיקרב ויחּטאהּוטו הּמזּבח: על . ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָ

וּיחּטאה  וטעם החּטאת: עגל הּוא ֹו.ּכראׁשֹון. ְְְִֵֵֶַַַַַַָָ
החּטאת: ּבֹו ִֵַַָּכּפר



ipinyלב zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k ipy meil inei xeriy
העדּות מׁשּכן הּפסּוק על רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו העגל, חטא ּכּפרת על הֹוכחה היתה ּבּמׁשּכן הּׁשכינה הׁשראת פקודי)ּדהּנה, פרשת (סוף ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּביניהם". ׁשכינתֹו הׁשרה ׁשהרי העגל, מעׂשה על הּקּב"ה להם ׁשּוויתר ליׂשראל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"עדּות
יׂשראל: ּבני את אהרן ׁשּביר הּברכה ּתֹוכן הההה''''יבר יבר יבר יבר וזהּו הֹודיע ככככ העגל, חטא ּכּפרת ׁשאחרי ּבעצמֹו, מהּקּב"ה ּתּגיע הּברכה – ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּבעצמי" "אני – ילכּו" ׁש"ּפני שם)הּקּב"ה ורש"י יד לג, .(תשא ְְְֲִִֵֶַַַָָָ
ׂשֹוחקֹות"יאריאריאריאר ּפנים ל "יראה כה)– ו, נשא יׂשראל.(רש"י ּבני ּבין הּׁשכינה ותׁשרה ׁשּתׁשּכֹון והינּו , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁש" על־ידי ּכעסֹו"ייייּׂשּׂשּׂשּׂשא א א א והּוא "יכּבֹוׁש – כו)" שם, העגל.(רש"י חטא על הּקּב"ה ׁשּיכּפר היינּו עזראעזראעזראעזרא...., אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(âë)eëøáéå eàöiå ãòBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
:íòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå íòä-úà¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡·iÂ∑:ׁשּלנּו ּכהנים ּתֹורת על הּנֹוספת ּבּבריתא מּלּואים ּבפרׁשת מצאתי נכנסּו? לּמה «»……∆¿«¬…¿ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּוביאה  ירידה ּדן הריני אחר? לדבר אּלא נכנס לא אֹו, הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלּמה
ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה למדּת, הא עבֹודה. מעין ּביאה אף  עבֹודה, מעין ירידה מה ּברכה: ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹטעּונֹות
ׁשכינה  ירדה ולא הּמעׂשים ּכל ונעׂשּו הּקרּבנֹות ּכל ׁשּקרבּו אהרן ׁשראה ּכיון אחר: ּדבר הּקטרת. מעׂשה ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹעל
אמר  ליׂשראל'! ׁשכינה ירדה לא ּובׁשבילי עלי, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּכעס אני 'יֹודע ואֹומר: מצטער היה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹליׂשראל,
ׁשכינה  וירדה רחמים ּובּקׁשּו עּמֹו מׁשה נכנס מּיד ונתּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנסּתי לי, עׂשית ּכ אחי, 'מׁשה למׁשה: ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹלֹו

‡˙ÌÚ‰Œ.ליׂשראל  eÎ¯·ÈÂ e‡ˆiÂ∑:עלינּו"אמרּו אלהינּו ה' נעם צ)"ויהי ׁשכינה (תהלים ׁשּתׁשרה רצֹון 'יהי , ְְִֵָ«≈¿«¿»¬∆»»ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
ּבֹו ׁשרתה לא יֹום, ּבכל ּופרקֹו ּבֹו וׁשּמׁש לּמׁשּכן מׁשה ׁשהעמידֹו הּמּלּואים ימי ׁשבעת ׁשּכל לפי ידיכם'. ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמעׂשה
ונדע  ּבינינּו ׁשכינה ׁשּתׁשרה ׁשּטרחנּו, הּטרח ּכל רּבנּו, 'מׁשה למׁשה: ואֹומרים נכלמים יׂשראל והיּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשכינה,
ּכדאי  אחי אהרן ה'", ּכבֹוד אליכם וירא ּתעׂשּו ה' אׁשרֿצּוה הּדבר "זה להם: אמר לכ העגל'! עֹון לנּו ְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּנתּכּפר

ּבֹו ּבחר ׁשהּמקֹום וּתדעּו ּבכם ׁשכינה ּתׁשרה ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ׁשעלֿידי מּמּני, .וחׁשּוב ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(237 'nr f zegiy ihewl)

העםהעםהעםהעם ּכּכּכּכלללל אלאלאלאל הההה'''' ּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד כג)ווווּיּיּיּירארארארא הׁשראת (ט, היתה הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת נמּוכה. ּבחינה על מֹורה עֹוממֹות, ּגחלים מּלׁשֹון 'עם', ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
עבֹודת ידי על היתה ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלהּׁשכינה הּׁשמיני ּבּיֹום א הׁשּתלׁשלּות. מּסדר אֹור ממׁשיכה ה'מּטה' ועבֹודת קרּבנֹות), (הקרבת ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

מּצד זֹו -ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה הׁשראה יֹותר למּטה יֹורד יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל לּכלל ּובהתאם הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה ּבחינה נמׁשכה ולכן , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ל'עם'. ּגם הּגּלּוי ִִִַַַַָהּגיע

e˜Ùeכג  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿«¿«ƒ¿»¿»
ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡nÚ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»«»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»

:‡nÚ«»

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb
dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind
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çñô ìù éòéáù íåéì äøèôäáë ÷øô á ìàåîùá

à:ìeàL ókîe åéáéà-ìk ókî Búà ýåýé ìévä íBéa úàfä äøéMä éøác-úà ýåýéì ãåc øaãéåáøîàiå ©§©¥³¨¦¸©«Ÿ̈½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ§Á¦¦̧§Ÿ̈¬Ÿ²¦©¬¨«Ÿ§−̈¦©¬¨«©Ÿ©®

:éì-éèìôîe éúãöîe érìñ ýåýéâñîçî érLî éñeðîe éabNî érLé ïø÷å épâî Ba-äñçà éøeö éýìû §Ÿ̈²©§¦¬§ª«¨¦−§©§¦¦«¡Ÿ¥¬¦−¤«¡¤®¨¦¦º§¤´¤¦§¦À¦§©¦¸§¦½«Ÿ¦¦¾¥«¨−̈

:éðrLzã:rLeà éáéàîe ýåýé àø÷à ìläîä:éðúráé ìriìá éìçð úåî-éøaLî éðôôà ékåéìáç «Ÿ¦¥«¦§ª−̈¤§¨´§Ÿ̈®¥«Ÿ§©−¦¨¥«©¦¬£¨ª−¦¦§§¥®̈¤©«£¥¬§¦©−©§©«£ª«¦¤§¥¬

:úåî-éL÷î éðîc÷ éðañ ìBàLæéúråLå éìB÷ Bìëéäî òîLiå àø÷à éäìà-ìàå ýåýé àø÷à éì-øva §−©ª®¦¦§ª−¦«Ÿ§¥¨«¤©©¦¸¤§¨´§Ÿ̈½§¤¡Ÿ©−¤§¨®©¦§©³¥¥«¨¸¦½§©§¨¦−

dxezd lr `xfr oa`

העם  אל ידיו את אהרן וּיּׂשא נכחם.כב אל . ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּכּפים: נׂשיאּות צּורת מּכאן העּתיקּו ְְְְִִִִֵֶַַַַָוקדמֹוננּו
ירד  ּוכבר רּבים, הראיתי ּכאׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָוּירד.

והּׁשלמים: ועֹולתם העם חּטאת ְְְֲִֵַַַָָָָָמעׂשֹות
ׁשלׁש ׁשהיה הּמזּבח ּבעבּור וּירד. ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹוטעם
ואהרן  מׁשה ּבאּו ּכן ואחר קֹומתֹו. ְְֲֵֶַַַַָָֹֹאּמֹות

על  להתּפּלל ׁשּבאּו ויּתכן מֹועד. אהל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאל
את  ׁשניהם ּברכּו ּובצאתם ׁשּתצא, ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָהאׁש

ָָהעם:

ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k ipy meil inei xeriy

(æè):ètLnk äNòiå äìòä-úà áø÷iå©©§¥−¤¨«Ÿ¨®©©«£¤−¨©¦§¨«
i"yx£ËtLnk ‰NÚiÂ∑"ּב"וּיקרא נדבה ּבעֹולת כ)המפרׁש .(ביצה ««¬∆»«ƒ¿»ְְְְְִַַַָָָָֹ

ß oqip `"k ipy mei ß

(æé)çaænä-ìò øè÷iå äpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−©©¦§¥®©
:ø÷aä úìò ãálî¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤

i"yx£BtÎ ‡lÓÈÂ∑ קמיצה ‰a˜¯.היא ˙ÏÚ „·lÓ∑ הּתמיד עֹולת אחר עׂשה אּלה .ּכל «¿«≈«ְִִָƒ¿«…««…∆ִֵֶַַַַָָָָ

(çé)øLà íéîìMä çáæ ìéàä-úàå øBMä-úà èçLiå©¦§©³¤©Æ§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−£¤´
çaænä-ìò eä÷øæiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eàöîiå íòì̈¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(èé)äqëîäå äéìàä ìéàä-ïîe øBMä-ïî íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦−¦©®¦̧¨©½¦¨«©§¨³§©«§©¤Æ
:ãákä úøúéå úéìkäå§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤©¨¥«

i"yx£‰qÎÓ‰Â∑ הּקרב את המכּסה .חלב ¿«¿«∆ְֵֶֶֶֶֶַַַ

(ë)íéáìçä øè÷iå úBæçä-ìò íéáìçä-úà eîéNiå©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−
:äçaænä©¦§¥«¨

i"yx£˙BÊÁ‰ŒÏÚ ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ eÓÈNiÂ∑ העליֹונים נמצאּו להקטירם, אחר לכהן הּמניף ּכהן נתנן הּתנּופה לאחר «»ƒ∆«¬»ƒ«∆»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ
עזראעזראעזראעזרא.....למּטה  אבןאבןאבןאבן ְַָ

(àë)éðä ïéîiä ÷BL úàå úBæçä úàåéðôì äôeðz ïøäà ó §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§−̈¦§¥´
:äLî äeö øLàk ýåýé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«

(áë)úNòî ãøiå íëøáéå íòä-ìà åéãé-úà ïøäà àOiå©¦¨̧©«£¯Ÿ¤¨¨²¤¨−̈©§¨«£¥®©¥À¤¥«£¯
:íéîìMäå äìòäå úàhçä©«©¨²§¨«Ÿ−̈§©§¨¦«

i"yx£ÌÎ¯·ÈÂ∑ יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים: הּמזּבח ∑iÂ¯„.ּברּכת .מעל «¿»¬≈ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ְִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 39 cenr ,ak wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ipinW zWxtA mipdM zMxA¦§©Ÿ£¦§¨¨©§¦¦

ויברכם ויברכם ויברכם ויברכם  גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־ידוידוידוידו אהרןאהרןאהרןאהרן ֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיּׂשּׂשּׂשּׂשאאאא ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים, ּברּכת – רש"י)ויברכם ובפירוש כב. (ט, ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָֹ

היא  ּכאן ׁשהּברכה מפרׁש ּומּדּוע נׂשא, ּבפרׁשת לקּמן רק נצטּוּו ּכהנים ּברּכת מצות על הרי א. רׁש"י: ּפרּוׁש על הקׁשּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבּמפרׁשים
אֹופּנים ּבכּמה ותרצּו אּלּו. ּברכֹות ג' ּכֹוללת ּכהנים ׁשּברּכת ּפׁשיטא הרי יּׂשא", יאר יברכ" מפרט מּדּוע ב. ּכהנים. (ראה ּברּכת ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ועוד) לדוד, משכיל חכמים, שפתי .רמב"ן,
את אהרן ׁשּקּים לא היא ּב"ויברכם", והּכוונה ּבחבירתּה; מתֹורצת ּדחדא ּבזה, לֹומר אהרן מצותמצותמצותמצותויׁש ׁשּבחר אּלא ּכהנים, ּברּכת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ׁשל ּבּבּבּברצרצרצרצֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו "ּפׁשּוטֹו המפרׁש לרׁש"י רק ׁשּזהּו [להעיר, יּׂשא" יאר, ,יברכ" ּכהנים, ּברּכת ּבפסּוקי עת ּבאֹותּה יׂשראל את לבר ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
על קאי ׁש"ויברכם" ּבּׁש"ס מקֹומֹות ּבכּמה ּכדמּוכח ההלכה. ּבדר מה־ּׁשאין־ּכן ּכהנים].מצותמצותמצותמצותמקרא", ּברּכת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ÈÊÁ„k:טז  d„·ÚÂ ‡˙ÏÚ ˙È ·¯˜Â¿»≈»¬»»¿»¿«ƒ¿»≈

ÏÚיז  ˜q‡Â dpÓ d„È ‡ÏÓe ‡˙ÁÓ ˙È ·¯˜Â¿»≈»ƒ¿»»¿»¿≈ƒ«¿«≈«
:‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a ‡Áa„Ó«¿¿»«≈¬««¿»

˜iL„e‡יח  ˙ÒÎ ‡¯Îc ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙È ÒÎe¿≈»»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿«»
dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡nÚÏ Ècƒ¿«»¿«¿ƒ¿≈«¬…»¿»≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe¿»≈««¿¿»¿¿

‡ÈÏ˙‡יט  ‡¯Îc ÔÓe ‡¯Bz ÔÓ ‡ia¯z ˙ÈÂ¿»«¿«»ƒ»ƒƒ¿»¬ƒ»
:‡c·k ¯ˆÁÂ ‡˙ÈÏÎÂ ‡e‚ ÈÙÁÂ¿»≈«»¿»¿¿»«¬««¿»

ia¯z‡כ  ˜q‡Â ‡˙Â„Á ÏÚ ‡ia¯z ˙È e‡ÈeLÂ¿«ƒ»«¿«»«∆¿»»¿«≈«¿«»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡‰¯Ôכא  Ì¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙Â„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿»»¿«ƒ»¬≈«¬…
:‰LÓ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»¿»ƒ«ƒ…∆

ÔepÎ¯·eכב  ‡nÚ ÏÚ È‰B„È ˙È Ô¯‰‡ Ì¯‡Â«¬≈«¬…»¿ƒ««»»≈ƒ
˙ÒÎÂ ‡˙ÏÚÂ ‡˙‡hÁ „aÚÓlÓ ˙Áe¿«ƒ¿∆¿««»»«¬»»¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

dxezd lr `xfr oa`

החלבים  את וּיׂשימּו הראיתי:כ ּכאׁשר הּכבד, ויֹותרת הּכליֹות עם . ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
החזֹות  ואת הּצד:כא אֹו הּפאה אל סמּו וׁשֹוק ּומּזה. מּזה הּימין. ׁשֹוק ואת האיל: חזה ּגם הּׁשֹור, חזה . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ



לג ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k ipy meil inei xeriy
העדּות מׁשּכן הּפסּוק על רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו העגל, חטא ּכּפרת על הֹוכחה היתה ּבּמׁשּכן הּׁשכינה הׁשראת פקודי)ּדהּנה, פרשת (סוף ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּביניהם". ׁשכינתֹו הׁשרה ׁשהרי העגל, מעׂשה על הּקּב"ה להם ׁשּוויתר ליׂשראל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"עדּות
יׂשראל: ּבני את אהרן ׁשּביר הּברכה ּתֹוכן הההה''''יבר יבר יבר יבר וזהּו הֹודיע ככככ העגל, חטא ּכּפרת ׁשאחרי ּבעצמֹו, מהּקּב"ה ּתּגיע הּברכה – ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּבעצמי" "אני – ילכּו" ׁש"ּפני שם)הּקּב"ה ורש"י יד לג, .(תשא ְְְֲִִֵֶַַַָָָ
ׂשֹוחקֹות"יאריאריאריאר ּפנים ל "יראה כה)– ו, נשא יׂשראל.(רש"י ּבני ּבין הּׁשכינה ותׁשרה ׁשּתׁשּכֹון והינּו , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁש" על־ידי ּכעסֹו"ייייּׂשּׂשּׂשּׂשא א א א והּוא "יכּבֹוׁש – כו)" שם, העגל.(רש"י חטא על הּקּב"ה ׁשּיכּפר היינּו עזראעזראעזראעזרא...., אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(âë)eëøáéå eàöiå ãòBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
:íòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå íòä-úà¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡·iÂ∑:ׁשּלנּו ּכהנים ּתֹורת על הּנֹוספת ּבּבריתא מּלּואים ּבפרׁשת מצאתי נכנסּו? לּמה «»……∆¿«¬…¿ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּוביאה  ירידה ּדן הריני אחר? לדבר אּלא נכנס לא אֹו, הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלּמה
ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה למדּת, הא עבֹודה. מעין ּביאה אף  עבֹודה, מעין ירידה מה ּברכה: ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹטעּונֹות
ׁשכינה  ירדה ולא הּמעׂשים ּכל ונעׂשּו הּקרּבנֹות ּכל ׁשּקרבּו אהרן ׁשראה ּכיון אחר: ּדבר הּקטרת. מעׂשה ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹעל
אמר  ליׂשראל'! ׁשכינה ירדה לא ּובׁשבילי עלי, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּכעס אני 'יֹודע ואֹומר: מצטער היה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹליׂשראל,
ׁשכינה  וירדה רחמים ּובּקׁשּו עּמֹו מׁשה נכנס מּיד ונתּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנסּתי לי, עׂשית ּכ אחי, 'מׁשה למׁשה: ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹלֹו

‡˙ÌÚ‰Œ.ליׂשראל  eÎ¯·ÈÂ e‡ˆiÂ∑:עלינּו"אמרּו אלהינּו ה' נעם צ)"ויהי ׁשכינה (תהלים ׁשּתׁשרה רצֹון 'יהי , ְְִֵָ«≈¿«¿»¬∆»»ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
ּבֹו ׁשרתה לא יֹום, ּבכל ּופרקֹו ּבֹו וׁשּמׁש לּמׁשּכן מׁשה ׁשהעמידֹו הּמּלּואים ימי ׁשבעת ׁשּכל לפי ידיכם'. ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמעׂשה
ונדע  ּבינינּו ׁשכינה ׁשּתׁשרה ׁשּטרחנּו, הּטרח ּכל רּבנּו, 'מׁשה למׁשה: ואֹומרים נכלמים יׂשראל והיּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשכינה,
ּכדאי  אחי אהרן ה'", ּכבֹוד אליכם וירא ּתעׂשּו ה' אׁשרֿצּוה הּדבר "זה להם: אמר לכ העגל'! עֹון לנּו ְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּנתּכּפר

ּבֹו ּבחר ׁשהּמקֹום וּתדעּו ּבכם ׁשכינה ּתׁשרה ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ׁשעלֿידי מּמּני, .וחׁשּוב ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(237 'nr f zegiy ihewl)

העםהעםהעםהעם ּכּכּכּכלללל אלאלאלאל הההה'''' ּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד כג)ווווּיּיּיּירארארארא הׁשראת (ט, היתה הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת נמּוכה. ּבחינה על מֹורה עֹוממֹות, ּגחלים מּלׁשֹון 'עם', ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
עבֹודת ידי על היתה ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלהּׁשכינה הּׁשמיני ּבּיֹום א הׁשּתלׁשלּות. מּסדר אֹור ממׁשיכה ה'מּטה' ועבֹודת קרּבנֹות), (הקרבת ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

מּצד זֹו -ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה הׁשראה יֹותר למּטה יֹורד יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל לּכלל ּובהתאם הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה ּבחינה נמׁשכה ולכן , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ל'עם'. ּגם הּגּלּוי ִִִַַַַָהּגיע

e˜Ùeכג  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿«¿«ƒ¿»¿»
ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡nÚ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»«»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»

:‡nÚ«»

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb
dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

çñô ìù éòéáù íåéì äøèôäáë ÷øô á ìàåîùá

à:ìeàL ókîe åéáéà-ìk ókî Búà ýåýé ìévä íBéa úàfä äøéMä éøác-úà ýåýéì ãåc øaãéåáøîàiå ©§©¥³¨¦¸©«Ÿ̈½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ§Á¦¦̧§Ÿ̈¬Ÿ²¦©¬¨«Ÿ§−̈¦©¬¨«©Ÿ©®

:éì-éèìôîe éúãöîe érìñ ýåýéâñîçî érLî éñeðîe éabNî érLé ïø÷å épâî Ba-äñçà éøeö éýìû §Ÿ̈²©§¦¬§ª«¨¦−§©§¦¦«¡Ÿ¥¬¦−¤«¡¤®¨¦¦º§¤´¤¦§¦À¦§©¦¸§¦½«Ÿ¦¦¾¥«¨−̈

:éðrLzã:rLeà éáéàîe ýåýé àø÷à ìläîä:éðúráé ìriìá éìçð úåî-éøaLî éðôôà ékåéìáç «Ÿ¦¥«¦§ª−̈¤§¨´§Ÿ̈®¥«Ÿ§©−¦¨¥«©¦¬£¨ª−¦¦§§¥®̈¤©«£¥¬§¦©−©§©«£ª«¦¤§¥¬

:úåî-éL÷î éðîc÷ éðañ ìBàLæéúråLå éìB÷ Bìëéäî òîLiå àø÷à éäìà-ìàå ýåýé àø÷à éì-øva §−©ª®¦¦§ª−¦«Ÿ§¥¨«¤©©¦¸¤§¨´§Ÿ̈½§¤¡Ÿ©−¤§¨®©¦§©³¥¥«¨¸¦½§©§¨¦−

dxezd lr `xfr oa`

העם  אל ידיו את אהרן וּיּׂשא נכחם.כב אל . ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּכּפים: נׂשיאּות צּורת מּכאן העּתיקּו ְְְְִִִִֵֶַַַַָוקדמֹוננּו
ירד  ּוכבר רּבים, הראיתי ּכאׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָוּירד.

והּׁשלמים: ועֹולתם העם חּטאת ְְְֲִֵַַַָָָָָמעׂשֹות
ׁשלׁש ׁשהיה הּמזּבח ּבעבּור וּירד. ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹוטעם
ואהרן  מׁשה ּבאּו ּכן ואחר קֹומתֹו. ְְֲֵֶַַַַָָֹֹאּמֹות

על  להתּפּלל ׁשּבאּו ויּתכן מֹועד. אהל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאל
את  ׁשניהם ּברכּו ּובצאתם ׁשּתצא, ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָהאׁש

ָָהעם:



ipinyלד zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k iyily meil inei xeriy

(ãë)äìòä-úà çaænä-ìò ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©©¦§¥½©¤¨«Ÿ−̈
:íäéðt-ìò eìtiå epøiå íòä-ìk àøiå íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ©¨½Ÿ©¦§−©§¥¤«

i"yx£ep¯iÂ∑עזראעזראעזראעזרא.....ּכתרּגּומֹו אבןאבןאבןאבן «»…ְְַ

é(à)eðziå Búzçî Léà àeäéáàå áãð ïøäà-éðá eç÷iå©¦§´§¥Â©«£ÂŸ¨¨¸©«£¦¹¦´©§¨À©¦§³
Là ýåýé éðôì eáéø÷iå úøè÷ äéìò eîéNiå Là ïäá̈¥Æ¥½©¨¦¬¨¤−¨§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³§Ÿ̈Æ¥´

:íúà äeö àì øLà äøæ̈½̈£¤¯’Ÿ¦−̈Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr al zegiy ihewl)

אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם צצצצּוּוּוּוהההה לאלאלאלא א)(אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכתיב י, הרי לׁשאל, ויׁש להּקּב"ה. עּזה ּתׁשּוקה הּנפׁש', מ'ּכלֹות מתּו אהרן ׁשּבני החּיים', ּב'אֹור ּכתב ֲֲֲֲֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
מּלׁשֹון  (קטרת לה' והתחּברּות התקּׁשרּות ׁשל ּכזֹו ּבדרּגה ׁשהיּו לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון על ׁשעברּו ּומׁשמע אֹותם", צּוה לא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ"אׁשר

עד לצלצלצלצּוּוּוּוּוּוּוּוי י י י התקּׁשרּות) נזקקנזקקנזקקנזקקּוּוּוּו היּוׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא מעׂשיהם ּכל ממממּמּמּמּמילאילאילאילא; ׁשּלהם.ּבּבּבּבדרדרדרדר לרצֹונם הפ רצֹונֹו ּכי ה', לרצֹון מלאה עזראעזראעזראעזרא....ּבהתאמה אבןאבןאבןאבן ְְִֶֶֶֶַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

(á)éðôì eúîiå íúBà ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥¬¥¥²¦¦§¥¬§Ÿ̈−©´Ÿ©¨®©¨ª−¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£L‡ ‡ˆzÂ∑ יׁשמעאל רּבי רּבן. מׁשה ּבפני הלכה ׁשהֹורּו עלֿידי אּלא אהרן, ּבני מתּו לא אֹומר: אליעזר רּבי «≈≈≈ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
למל מׁשל לּמקּדׁש. יין ׁשתּויי יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע, לּמקּדׁש. נכנסּו יין ׁשתּויי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאֹומר:

רּבה" ּב"וּיקרא ּכדאיתא וכּו', ּבית ּבן לֹו .ׁשהיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

ÏÚכד  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ùe¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»««
‡nÚ Ïk ‡ÊÁÂ ‡ia¯z ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡Áa„Ó«¿¿»»¬»»¿»«¿«»«¬»»«»

:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe eÁaLÂ¿«»¿»««≈

b·¯א  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡ È· e·ÈÒe¿ƒ¿≈«¬…»»«¬ƒ¿«
dÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡ Ô‰· e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈ƒ»¿≈∆»»¿«ƒ¬«
‡Ï Èc ‡˙È¯Îe ‡˙M‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜Â ˙¯Ë¿̃…∆¿»ƒ√»¿»∆»»¿≈»ƒ»

:ÔB‰˙È „Èwt«ƒ»¿

ÔB‰˙Èב  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ùe¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»«»¿
:ÈÈ Ì„˜ e˙ÈÓeƒ√»¿»

:òLøä:åéöìç øBæà äðeîàäå åéðúî øBæà ÷ãö äéäååìârå õaøé éãb-ír øîðå Nák-ír áàæ øâå ¨¨«§¨¨¬¤−¤¥´¨§¨®§¨«¡−̈¥¬£¨¨«§¨³§¥̧¦¤½¤§¨¥−¦§¦´¦§¨®§¥̧¤

:ía âäð ïè÷ ørðå åcçé àéøîe øéôëeæ:ïáz-ìëàé ø÷ak äéøàå ïäéãìé eöaøé åcçé äðérøz áãå äøôe §¦³§¦¸©§½̈§©¬©¨−ŸŸ¥¬¨«¨¨³¨Ÿ¸¦§¤½¨©§−̈¦§§´©§¥¤®§©§¥−©¨¨¬«Ÿ©¤«¤

ç:äãä Bãé ìeîb éðBòôö úøeàî ìrå ïút øç-ìr ÷ðBé òLrLåèéLã÷ øä-ìëa eúéçLé-àìå eòøé-àì §¦«£©¬¥−©ª´®̈¤§©¸§©´¦§¦½¨−¨¬¨¨««Ÿ¨¥¬§«Ÿ©§¦−§¨©´¨§¦®

:íéqëî íiì íénk ýåýé-úà ärc õøàä äàìî-ékéíénr ñðì ãîò øLà éLé LøL àeää íBia äéäå ¦¨«§¨´¨À̈¤¥¨¸¤§Ÿ̈½©©−¦©¨¬§©¦«§¨¨¸©´©½´Ÿ¤¦©À£¤³Ÿ¥¸§¥´©¦½

:ãBák Búçðî äúéäå eLøãé íéBb åéìààé| äéäåéñBé àeää íBia| éðãà óøàL-úà úBð÷ì Bãé úéðL ¥−̈¦´¦§®Ÿ§¨«§¨¬§ª«¨−¨«§¨¨´©´©À¦̧£Ÿ¨³¥¦¸¨½¦§−¤§¨´

:íiä éiàîe úîçîe ørðMîe íìérîe Lekîe ñBøútîe íéøönîe øeMàî øàMé-øLà Bnráéñð àNðå ©®£¤¦¨¥Á¥«©¸¦¦§©¹¦¦©§´¦À¥«¥¨³¦¦§¨¸¥´£½̈¥«¦¥−©¨«§¨¨¬¥¸

:õøàä úBôðk òaøàî õa÷é äãeäé úBöôðe ìûøNé éçãð óñàå íéBbìâééøøöå íéøôà úàð÷ äøñå ©¦½§¨©−¦§¥´¦§¨¥®§ª³§¨¸§©¥½¥«©§©−©§¬¨¨«¤§¨̧¨¸¦§©´¤§©½¦§«Ÿ§¥¬

:íéøôà-úà øöé-àì äãeäéå äãeäé-úà àp÷é-àì íéøôà eúøké äãeäéãéìt óúëá eôråäné íézL §−̈¦¨¥®¤§©¸¦¸«Ÿ§©¥´¤§½̈¦«−̈«Ÿ¨¬Ÿ¤¤§¨«¦§¨¸§¨¥³§¦§¦¸½̈¨

:ízrîLî ïBnr éðáe íãé çBìLî áàBîe íBãà íã÷-éða-úà efáé åcçéåèì úà ýåýé íéøçäåïBL ©§−̈¨´Ÿ¤§¥¤®¤¡³¨¸¦§´©¨½̈§¥¬©−¦§©§¨«§¤«¡¦´§Ÿ̈À¥µ§´

éðäå íéøöî-íéì eäkäå Bçeø íéra øäpä-ìr Bãé óéøãäå íéìçð äráL:íéìrpa Cæèälñî äúéäå ©¦§©½¦§¥¦¬¨²©©¨−̈©§¨´®§¦¨̧¸§¦§¨´§¨¦½§¦§¦−©§¨¦«§¨«§¨´§¦½̈

ì:íéøöî õøàî Búìr íBéa ìàøNéì äúéä øLàk øeMàî øàMé øLà Bnr øàLáéàíBia zøîàå ¦§¨´©½£¤¬¦¨¥−¥«©®©«£¤³¨«§¨¸§¦§¨¥½§¬£Ÿ−¥¤¬¤¦§¨«¦§¨«©§¨̧©´

:éðîçðúe Età áLé éa zôðà ék ýåýé EãBà àeääáúøîæå éfr ék ãçôà àìå çèáà éúreLé ìû äpä ©½«§´§Ÿ̈½¦¬¨©−§¨¦®¨¬Ÿ©§−§©«£¥«¦¦¥̧¥¯§«¨¦²¤§©−§´Ÿ¤§®̈¦´¨¦³§¦§¨¸

:äreLéì éì-éäéå ýåýé déâ:äreLéä éðérnî ïBNNa íéî-ízáàLeãýåýéì eãBä àeää íBia ízøîàå ¨´§Ÿ̈½©«§¦¦−¦«¨«§©§¤©−¦§¨®¦©©§¥−©§¨«©«£©§¤º©´©À³©«Ÿ̈¸

:BîL ábNð ék eøékæä åéúìéìr íénrá eòéãBä BîLá eàø÷äúàæ úrãeî äNr úeàâ ék ýåýé eønæ ¦§´¦§½¦¬¨«©¦−£¦«Ÿ®̈©§¦¾¦¬¦§−̈§«©§´§Ÿ̈½¦¬¥−¨®̈©¬©−Ÿ

:õøàä-ìëaå:ìàøNé LBã÷ Caø÷a ìBãâ-ék ïBiö úáLBé épøå éìäö §¨¨¨«¤©«£¦¬¨−Ÿ¦¤´¤¦®¦«¨¬§¦§¥−§¬¦§¨¥«

dxezd lr `xfr oa`

העֹולה  את ועֹולת כד העם ועֹולת אהרן עֹולת . ְְֲֶַַַַָָָָֹ
ואת  הּבקר: עֹולת מּלבד ּכתּוב, כן ּכי ְְִִִֵֶֶַַַָָֹּתמיד.

והּׁשֹור  והּׂשעיר, אהרן, ואיל מהעגל, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהחלבים.
הרּנה  וּתעבֹור וכן, קֹול. הרמת וּירּנּו. ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָֹוהאיל:

ֲֶַַּבּמחנה:
מחּתתֹו איׁש ּולפי א מחּתתֹו. לקח איׁש ּכל . ְְְִִִַַַָָָָ

ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k iyily meil inei xeriy

ß oqip a"k iyily mei ß

:åéðæàaç:Bì äøç-ék eLrbúiå eæbøé íéîMä úBãñBî õøàä Lrøzå LrbúéåèLàå Btàa ïLr äìr §¨§¨«©¦§¨©³©¦§©¸¨½̈¤«§¬©¨©−¦¦§¨®©¦§¨«£−¦¨¬¨«¨¨³¨¨¸§©½§¥¬

:epnî eøra íéìçb ìëàz åétîé:åéìâø úçz ìôørå ãøiå íéîL èiåàéàøiå óòiå áeøk-ìr ákøiå ¦¦−Ÿ¥®¤«¨¦−¨«£¬¦¤«©¥¬¨©−¦©¥©®©«£¨¤−©¬©©§¨«©¦§©¬©§−©¨®Ÿ©¥−̈

:çeø-éôðk-ìráé:íé÷çL éár íéî-úøLç úBkñ åéúáéáñ CLç úLiåâé:Là-éìçb eøra Bcâð dâpî ©©§¥«©©¨¬¤²Ÿ¤§¦«Ÿ−̈ª®©§©©−¦¨¥¬§¨¦«¦−Ÿ©¤§®¨«£−©«£¥¥«

ãé:BìB÷ ïzé ïBéìrå ýåýé íéîL-ïî írøéåè:íäiå ÷øa íöéôéå íévç çìLiåæèeìbé íé é÷ôà eàøiå ©§¥¬¦¨©−¦§Ÿ̈®§¤§−¦¥¬«©¦§©¬¦¦−©§¦¥®¨−̈©¨«Ÿ©¥«̈¸£¦´¥½̈¦¨−

:Btà çeø úîLpî ýåýé úørâa ìáz úBãñîæé:íéaø íénî éðLîé éðçwé íBønî çìLéçééáéàî éðìévé «Ÿ§´¥¥®§©«£©´§Ÿ̈½¦¦§©−¬©©«¦§©¬¦¨−¦¨¥®¦©§¥−¦¦©¬¦©¦«©¦¥¾¦¥«Ÿ§¦−

:épnî eöîà ék éàðOî ærèé:éì ïrLî ýåýé éäéå éãéà íBéa éðîc÷éëéðölçé éúà áçønì àöiå ®̈¦´§©½¦¬¨«§−¦¤«¦§©§ª−¦§´¥¦®©§¦¯§Ÿ̈²¦§−̈¦«©Ÿ¥¬©¤§−̈Ÿ¦®§©§¥−¦

:éa õôç-ékàë:éì áéLé éãé øák éú÷ãök ýåýé éðìîâéáë:éäìàî ézrLø àìå ýåýé éëøc ézøîL ék ¦«¨¥¬¦«¦§§¥¬¦§Ÿ̈−§¦§¨¦®§¬Ÿ¨©−¨¦¬¦«¦¬¨©−§¦©§¥´§Ÿ̈®§¬Ÿ¨©−§¦¥«¡Ÿ¨«

âë:äpnî øeñà-àì åéúwçå écâðì åéètLî-ìë ékãë:éðBrî äønzLàå Bì íéîú äéäàåäëýåýé áLiå ¦¬¨¦§¨−̈§¤§¦®§ªŸ−̈«Ÿ¨¬¦¤«¨¨¤«§¤¬¨¦−®¨«¤§©§−̈¥«£¦«©¨¯¤§Ÿ̈²

:åéðér ãâðì éøák éú÷ãök éìåë:ínzz íéîz øBab-ír ãqçúz ãéñç-íræëLwr-írå øázz øáð-ír ¦−§¦§¨¦®§Ÿ¦−§¤¬¤¥¨«¦¨¦−¦§©¨®¦¦¬¨¦−¦©¨«¦¨−̈¦¨®̈§¦¦¥−

:ìtzzçëéðérå réLBz éðr ír-úàå:ìétLz íéîø-ìr Eèë:ékLç débé ýåýéå ýåýé éøéð äzà-ékìék ¦©¨«§¤©¬¨¦−¦®©§¥¤−©¨¦¬©§¦«¦«©¨¬¥¦−§Ÿ̈®©«Ÿ̈−©¦¬©¨§¦«¦¬

:øeL-âlãà éäìàa ãeãb õeøà äëáàìíéñçä ìëì àeä ïâî äôeøö ýåýé úøîà Bkøc íéîz ìûä §−̈¨´§®¥«Ÿ©−£©¤«¨¥−¨¦´©§®¦§©³§Ÿ̈¸§½̈¨¥´½§−Ÿ©Ÿ¦¬

:Baáì:eðéýìû éãrìaî øeö éîe ýåýé éãrìaî ìû-éî ékâìiå ìéç éfeòî ìûä:ékøc íéîz øzãìäeLî «¦¬¦¥−¦©§£¥´§Ÿ̈®¦¬−¦©§£¥¬¡Ÿ¥«¨¥¬¨«¦−¨®¦©©¥¬¨¦−©§¦«§©¤¬

:éðãéîré éúîa-ìrå úBìiàk éìâøäì:éúòøæ äLeçð-úL÷ úçðå äîçìnì éãé ãnìîåìïâî éì-ïzzå ©§©−¨«©¨®§©¨«Ÿ©−©«£¦¥«¦§©¥¬¨©−©¦§¨¨®§¦©¬¤«¤§−̈§«ŸŸ¨«©¦¤¦−¨¥´

:éðaøz Eúðrå ErLéæì:élñø÷ eãrî àìå éðzçz éãrö áéçøzçìáeLà àìå íãéîLàå éáéà äôcøà ¦§¤®©«£«Ÿ§−©§¥«¦©§¦¬©«£¦−©§¥®¦§¬Ÿ¨«£−©§ª¨«¤§§¨¬«Ÿ§©−¨«©§¦¥®§¬Ÿ¨−

:íúBlk-ãrèì:éìâø úçz eìtiå ïeîe÷é àìå íöçîàå ílëàåîéî÷ réøëz äîçìnì ìéç éðøæàzå ©©¨«¨«£©¥¬¨«¤§¨¥−§´Ÿ§®©¦§−©¬©©§¨«©©§¥¬¦©−¦©¦§¨®̈©§¦¬©¨©−

:éðzçzàî:íúéîöàå éàðNî óøò él äzz éáéàåáî:íðr àìå ýåýé-ìà réLî ïéàå eòLéâîí÷çLàå ©§¥«¦§´Ÿ§©½©¬¨¦−®Ÿ¤§©§©−¨«©§¦¥«¦§−§¥´Ÿ¦®©¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¨¨«§¤§¨¥−

:ír÷øà íwãà úBöeç-èéèk õøà øôrkãîézrãé-àì ír íéBb Làøì éðøîLz énr éáéøî éðèlôzå ©«£©´¨®¤§¦«¬£¦¥−¤§¨¥«©§©§¥¾¦¥«¦¥−©¦®¦§§¥¸¦¸§´Ÿ¦½©¬«Ÿ¨©−§¦

:éðãáréäîì éì-eLçkúé øëð éða:éì eòîMé ïæà rîLåî:íúBøbñnî eøbçéå eìaé øëð éðaæîýåýé-éç ©«£§ª«¦§¥¬¥−̈¦§©«£¦®¦§¬Ÿ©−Ÿ¤¦¨¬§¦«§¥¬¥−̈¦®Ÿ§©§§−¦¦§§¨«©§Ÿ̈−

:érLé øeö éýìû íøéå éøeö Ceøáeçî:éðzçz íénr ãéøîe éì úî÷ð ïúpä ìûäèîéáéàî éàéöBîe ¨´¦®§¨ª¾¡Ÿ¥−¬¦§¦«¨¥¾©Ÿ¥¬§¨−Ÿ¦®Ÿ¦¬©¦−©§¥«¦«¦¦−¥«Ÿ§®̈

:éðìévz íéñîç Léàî éðîîBøz éîwîeðìe íéBba ýåýé EãBà ïk-ìr:ønæà EîLðBkìî úBòeLé ìBcâî ¦¨©¸§´§¥½¦¥¦¬£¨¦−©¦¥«¦©¥²«§¬§Ÿ̈−©¦®§¦§−£©¥«¦§−§´©§®

:íìBò-ãr Bòøæìe ãåãì BçéLîì ãñç-äNrå§«Ÿ¤¤¯¤¦§¦²§¨¦¬§©§−©¨«

ì"åç éðáì çñô ìù ïåøçà úøèôäé ÷øô äéòùé

áì:íìLeøé úráb ïBiö-úa øä Bãé óôðé ãîrì áða íBiä ãBòâìäøàt órñî úBàáö ýåýé ïBãàä äpä ¬©−§´Ÿ©«£®Ÿ§Ÿ¥³¨¸©´©¦½¦§©−§«¨¨«¦¦¥³¨«¨¸§Ÿ̈´§¨½§¨¥¬ª−̈

:eìtLé íéäábäå íérãb äîBwä éîøå äöørîaãì:ìBté øécàa ïBðáläå ìæøaa øriä éëáñ ówðå §©«£¨®̈§¨¥³©¨¸§ª¦½§©§Ÿ¦−¦§¨«§¦©²¦§¥¬©©−©©©§¤®§©§¨−§©¦¬¦«

àéà:äøôé åéLøMî øöðå éLé òæbî øèç àöéåáäör çeø äðéáe äîëç çeø ýåýé çeø åéìr äçðå §¨¨¬−Ÿ¤¦¤´©¦®̈§¥−¤¦¨«¨¨¬¦§¤«§¨¨¬¨−̈´©§Ÿ̈®¯©¨§¨´¦À̈µ©¥¨¸

:ýåýé úàøéå úrc çeø äøeáâeâåéðæà òîLîì-àìå èBtLé åéðér äàøîì-àìå ýåýé úàøéa Bçéøäå §½̈¬©©−©§¦§©¬§Ÿ̈«©«£¦−§¦§©´§Ÿ̈®§«Ÿ§©§¥³¥¨¸¦§½§«Ÿ§¦§©¬¨§−̈

:çéëBéãúéîé åéúôN çeøáe åét èáLa õøà-äkäå õøà-éåðrì øBLéîa çéëBäå íélc ÷ãöa èôLå ¦«©§¨©³§¤̧¤¸©¦½§¦¬©§¦−§©§¥¨®¤§¦¨¤̧¤¸§¥´¤¦½§¬©§¨−̈¨¦¬



לה ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k iyily meil inei xeriy

(ãë)äìòä-úà çaænä-ìò ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©©¦§¥½©¤¨«Ÿ−̈
:íäéðt-ìò eìtiå epøiå íòä-ìk àøiå íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ©¨½Ÿ©¦§−©§¥¤«

i"yx£ep¯iÂ∑עזראעזראעזראעזרא.....ּכתרּגּומֹו אבןאבןאבןאבן «»…ְְַ

é(à)eðziå Búzçî Léà àeäéáàå áãð ïøäà-éðá eç÷iå©¦§´§¥Â©«£ÂŸ¨¨¸©«£¦¹¦´©§¨À©¦§³
Là ýåýé éðôì eáéø÷iå úøè÷ äéìò eîéNiå Là ïäá̈¥Æ¥½©¨¦¬¨¤−¨§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³§Ÿ̈Æ¥´

:íúà äeö àì øLà äøæ̈½̈£¤¯’Ÿ¦−̈Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr al zegiy ihewl)

אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם צצצצּוּוּוּוהההה לאלאלאלא א)(אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכתיב י, הרי לׁשאל, ויׁש להּקּב"ה. עּזה ּתׁשּוקה הּנפׁש', מ'ּכלֹות מתּו אהרן ׁשּבני החּיים', ּב'אֹור ּכתב ֲֲֲֲֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
מּלׁשֹון  (קטרת לה' והתחּברּות התקּׁשרּות ׁשל ּכזֹו ּבדרּגה ׁשהיּו לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון על ׁשעברּו ּומׁשמע אֹותם", צּוה לא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ"אׁשר

עד לצלצלצלצּוּוּוּוּוּוּוּוי י י י התקּׁשרּות) נזקקנזקקנזקקנזקקּוּוּוּו היּוׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא מעׂשיהם ּכל ממממּמּמּמּמילאילאילאילא; ׁשּלהם.ּבּבּבּבדרדרדרדר לרצֹונם הפ רצֹונֹו ּכי ה', לרצֹון מלאה עזראעזראעזראעזרא....ּבהתאמה אבןאבןאבןאבן ְְִֶֶֶֶַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

(á)éðôì eúîiå íúBà ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥¬¥¥²¦¦§¥¬§Ÿ̈−©´Ÿ©¨®©¨ª−¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£L‡ ‡ˆzÂ∑ יׁשמעאל רּבי רּבן. מׁשה ּבפני הלכה ׁשהֹורּו עלֿידי אּלא אהרן, ּבני מתּו לא אֹומר: אליעזר רּבי «≈≈≈ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
למל מׁשל לּמקּדׁש. יין ׁשתּויי יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע, לּמקּדׁש. נכנסּו יין ׁשתּויי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאֹומר:

רּבה" ּב"וּיקרא ּכדאיתא וכּו', ּבית ּבן לֹו .ׁשהיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

ÏÚכד  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ùe¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»««
‡nÚ Ïk ‡ÊÁÂ ‡ia¯z ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡Áa„Ó«¿¿»»¬»»¿»«¿«»«¬»»«»

:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe eÁaLÂ¿«»¿»««≈

b·¯א  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡ È· e·ÈÒe¿ƒ¿≈«¬…»»«¬ƒ¿«
dÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡ Ô‰· e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈ƒ»¿≈∆»»¿«ƒ¬«
‡Ï Èc ‡˙È¯Îe ‡˙M‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜Â ˙¯Ë¿̃…∆¿»ƒ√»¿»∆»»¿≈»ƒ»

:ÔB‰˙È „Èwt«ƒ»¿

ÔB‰˙Èב  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ùe¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»«»¿
:ÈÈ Ì„˜ e˙ÈÓeƒ√»¿»

:òLøä:åéöìç øBæà äðeîàäå åéðúî øBæà ÷ãö äéäååìârå õaøé éãb-ír øîðå Nák-ír áàæ øâå ¨¨«§¨¨¬¤−¤¥´¨§¨®§¨«¡−̈¥¬£¨¨«§¨³§¥̧¦¤½¤§¨¥−¦§¦´¦§¨®§¥̧¤

:ía âäð ïè÷ ørðå åcçé àéøîe øéôëeæ:ïáz-ìëàé ø÷ak äéøàå ïäéãìé eöaøé åcçé äðérøz áãå äøôe §¦³§¦¸©§½̈§©¬©¨−ŸŸ¥¬¨«¨¨³¨Ÿ¸¦§¤½¨©§−̈¦§§´©§¥¤®§©§¥−©¨¨¬«Ÿ©¤«¤

ç:äãä Bãé ìeîb éðBòôö úøeàî ìrå ïút øç-ìr ÷ðBé òLrLåèéLã÷ øä-ìëa eúéçLé-àìå eòøé-àì §¦«£©¬¥−©ª´®̈¤§©¸§©´¦§¦½¨−¨¬¨¨««Ÿ¨¥¬§«Ÿ©§¦−§¨©´¨§¦®

:íéqëî íiì íénk ýåýé-úà ärc õøàä äàìî-ékéíénr ñðì ãîò øLà éLé LøL àeää íBia äéäå ¦¨«§¨´¨À̈¤¥¨¸¤§Ÿ̈½©©−¦©¨¬§©¦«§¨¨¸©´©½´Ÿ¤¦©À£¤³Ÿ¥¸§¥´©¦½

:ãBák Búçðî äúéäå eLøãé íéBb åéìààé| äéäåéñBé àeää íBia| éðãà óøàL-úà úBð÷ì Bãé úéðL ¥−̈¦´¦§®Ÿ§¨«§¨¬§ª«¨−¨«§¨¨´©´©À¦̧£Ÿ¨³¥¦¸¨½¦§−¤§¨´

:íiä éiàîe úîçîe ørðMîe íìérîe Lekîe ñBøútîe íéøönîe øeMàî øàMé-øLà Bnráéñð àNðå ©®£¤¦¨¥Á¥«©¸¦¦§©¹¦¦©§´¦À¥«¥¨³¦¦§¨¸¥´£½̈¥«¦¥−©¨«§¨¨¬¥¸

:õøàä úBôðk òaøàî õa÷é äãeäé úBöôðe ìûøNé éçãð óñàå íéBbìâééøøöå íéøôà úàð÷ äøñå ©¦½§¨©−¦§¥´¦§¨¥®§ª³§¨¸§©¥½¥«©§©−©§¬¨¨«¤§¨̧¨¸¦§©´¤§©½¦§«Ÿ§¥¬

:íéøôà-úà øöé-àì äãeäéå äãeäé-úà àp÷é-àì íéøôà eúøké äãeäéãéìt óúëá eôråäné íézL §−̈¦¨¥®¤§©¸¦¸«Ÿ§©¥´¤§½̈¦«−̈«Ÿ¨¬Ÿ¤¤§¨«¦§¨¸§¨¥³§¦§¦¸½̈¨

:ízrîLî ïBnr éðáe íãé çBìLî áàBîe íBãà íã÷-éða-úà efáé åcçéåèì úà ýåýé íéøçäåïBL ©§−̈¨´Ÿ¤§¥¤®¤¡³¨¸¦§´©¨½̈§¥¬©−¦§©§¨«§¤«¡¦´§Ÿ̈À¥µ§´

éðäå íéøöî-íéì eäkäå Bçeø íéra øäpä-ìr Bãé óéøãäå íéìçð äráL:íéìrpa Cæèälñî äúéäå ©¦§©½¦§¥¦¬¨²©©¨−̈©§¨´®§¦¨̧¸§¦§¨´§¨¦½§¦§¦−©§¨¦«§¨«§¨´§¦½̈

ì:íéøöî õøàî Búìr íBéa ìàøNéì äúéä øLàk øeMàî øàMé øLà Bnr øàLáéàíBia zøîàå ¦§¨´©½£¤¬¦¨¥−¥«©®©«£¤³¨«§¨¸§¦§¨¥½§¬£Ÿ−¥¤¬¤¦§¨«¦§¨«©§¨̧©´

:éðîçðúe Età áLé éa zôðà ék ýåýé EãBà àeääáúøîæå éfr ék ãçôà àìå çèáà éúreLé ìû äpä ©½«§´§Ÿ̈½¦¬¨©−§¨¦®¨¬Ÿ©§−§©«£¥«¦¦¥̧¥¯§«¨¦²¤§©−§´Ÿ¤§®̈¦´¨¦³§¦§¨¸

:äreLéì éì-éäéå ýåýé déâ:äreLéä éðérnî ïBNNa íéî-ízáàLeãýåýéì eãBä àeää íBia ízøîàå ¨´§Ÿ̈½©«§¦¦−¦«¨«§©§¤©−¦§¨®¦©©§¥−©§¨«©«£©§¤º©´©À³©«Ÿ̈¸

:BîL ábNð ék eøékæä åéúìéìr íénrá eòéãBä BîLá eàø÷äúàæ úrãeî äNr úeàâ ék ýåýé eønæ ¦§´¦§½¦¬¨«©¦−£¦«Ÿ®̈©§¦¾¦¬¦§−̈§«©§´§Ÿ̈½¦¬¥−¨®̈©¬©−Ÿ

:õøàä-ìëaå:ìàøNé LBã÷ Caø÷a ìBãâ-ék ïBiö úáLBé épøå éìäö §¨¨¨«¤©«£¦¬¨−Ÿ¦¤´¤¦®¦«¨¬§¦§¥−§¬¦§¨¥«

dxezd lr `xfr oa`

העֹולה  את ועֹולת כד העם ועֹולת אהרן עֹולת . ְְֲֶַַַַָָָָֹ
ואת  הּבקר: עֹולת מּלבד ּכתּוב, כן ּכי ְְִִִֵֶֶַַַָָֹּתמיד.

והּׁשֹור  והּׂשעיר, אהרן, ואיל מהעגל, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהחלבים.
הרּנה  וּתעבֹור וכן, קֹול. הרמת וּירּנּו. ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָֹוהאיל:

ֲֶַַּבּמחנה:
מחּתתֹו איׁש ּולפי א מחּתתֹו. לקח איׁש ּכל . ְְְִִִַַַָָָָ
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(ä)øLàk äðçnì õeçî-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iå©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−©©«£¤®©«£¤−
:äLî øac¦¤¬¤«

i"yx£Ì˙zÎa∑לתֹו נכנסּו אׁש ׁשל חּוטין ׁשני ּכמין נׁשמתם; אּלא ּבגדיהם, נׂשרפּו ׁשּלא מלּמד מתים, ׁשל ¿À√…»ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ת"כ)חֹוטמיהם נב. .(סנהדרין ְֵֶ

(å)øîúéàìe øæòìàìe ïøäà-ìà äLî øîàiå|åéða ©Ÿ́¤¤´¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈
eòøôz-ìà íëéLàø|eúîú àìå eîøôú-àì íëéãâáe ¨«¥¤¬©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ¨ª½

ekáé ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãòä-ìk ìòå§©¬¨¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½¦§Æ
:ýåýé óøN øLà äôøOä-úà¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«

i"yx£eÚ¯ÙzŒÏ‡∑.ּבתסּפרת אסּור ׁשאבל מּכאן, ׂשער. ּתגּדלּו ב)אל יד ׁשל (מו''ק ׂשמחתֹו ּתערּבבּו אל אּתם אבל «ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
˙e˙Ó.מקֹום  ‡ÏÂ∑ּתמּותּו ּכן, ּתעׂשּו אם Ï‡¯NÈ.הא ˙ÈaŒÏk ÌÎÈÁ‡Â∑ ּתלמידיֿחכמים ׁשל ׁשּצרתן מּכאן, ָ¿…»Àֲִֵַָָ«¬≈∆»≈ƒ¿»≈ְֲִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבּה להתאּבל הּכל על עזראעזראעזראעזרא.....מּטלת אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶֶַַַָֹֻ

(æ)úçLî ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤¦§©¬
ô :äLî øáãk eNòiå íëéìò ýåýé§Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«

(ç):øîàì ïøäà-ìà ýåýé øaãéå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)zLz-ìà øëLå ïéé|äzà|éðáeíëàáa Czà E ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²
:íëéúøãì íìBò úwç eúîú àìå ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£¯ÎLÂ ÔÈÈ∑ׁשכרּותֹו ּכדר ÚBÓ„.יין Ï‰‡ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑(ת"כ)אּלא לי לּמזּבח אין ּבגׁשּתם להיכל, ּבבֹואם «ƒ¿≈»ְְִִֶֶַ¿…¬∆∆…∆≈ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מזּבח  ּגיׁשת עׂשה ּלהּלן מה מֹועד', אהל 'ּביאת ורגלים: ידים ּבקּדּוׁש ונאמר אהלֿמֹועד', 'ּביאת ּכאן נאמר ְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹמּנין?

אהלֿמֹועד  ּכביאת מזּבח ּגיׁשת עׂשה ּכאן אף אהלֿמֹועד, עזראעזראעזראעזרא.....ּכביאת אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

(é):øBähä ïéáe àîhä ïéáe ìçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe«£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬©¨«
i"yx£ÏÈc·‰Ïe∑ּפסּולה עבֹודתֹו – עבד ׁשאם למדּת, הא למחּללת. קדֹוׁשה עבֹודה ּבין ׁשּתבּדילּו יז.ּכדי (זבחים ¬«¿ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

עזראעזראעזראעזרא.....ת"כ) אבןאבןאבןאבן

(àé)øac øLà íéwçä-ìk úà ìàøNé éða-úà úøBäìe§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ¨©´ª¦½£¤̧¦¤¯
ô :äLî-ãéa íäéìà ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

i"yx£˙¯B‰Ïe∑ּבהֹוראה ׁשּכֹור ׁשאסּור ולא (ת"כ)לּמד ...אּת ּובני "אּתה לֹומר: ּתלמּוד מיתה? חּיב יהא יכֹול . ¿…ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
יח)תמתּו" ּבמיתה (במדבר ּבהֹוראתם חכמים ואין ּבמיתה ּבעבֹודתם ּכהנים עזראעזראעזראעזרא...... אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻ

aÓÏ¯‡ה  ÔB‰ÈpzÎa ÔepÏËe e·È¯˜e¿ƒ¿»À¿ƒÀ≈¿ƒ»»
:‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ…∆

Ó˙È‡Ïe¯ו  ¯ÊÚÏ‡Ïe Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿∆¿»»¿ƒ»»
ÔBÎÈLe·Ïe Úe¯t Ôea¯˙ ‡Ï ÔBÎÈLÈ¯ È‰Ba¿ƒ≈≈»¿«≈«¿≈
È‰È ‡zLk Ïk ÏÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÚf·˙ ‡Ï»¿«¿¿»¿¿«»¿ƒ¿»¿≈
˙È Ôek·È Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔBÎÈÁ‡Â ‡Ê‚e¯¿»«¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿»

:ÈÈ „È˜B‡ Èc ‡z„˜È»ƒ¿»ƒƒ¿»

ÓÏÈc‡ז  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
e„·ÚÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ„ ‡˙e·¯ ÁLÓ È¯‡ Ôe˙eÓ¿̇¬≈¿«¿»«¿»¬≈«¬»

:‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:ח  Ô¯‰‡Ï ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»¿«¬…¿≈»

CnÚט  CÈ·e z‡ ÈzL˙ ‡Ï Èe¯Óe ¯ÓÁ¬«¿«≈»ƒ¿≈«¿¿»ƒ»
ÌÈ˜ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿»¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ»»¿»≈

ÔÈ·eי  ‡lÁ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ïe¿«¿»»≈¿»≈À»≈
:‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ¿»»»≈«¿»

Ècיא  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡Ùl‡Ïe¿«»»»¿≈ƒ¿»≈»»¿»«»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰Ï ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿ƒ»¿…∆

dxezd lr `xfr oa`

ּכאׁשר  הּמחנה, ּכנגד החצר היא ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹהּקדׁש.
ְִֵַּפרׁשּתי:

ּתפרעּו אל ראׁשיכם ּפרע:ו לגּדל אֹומרים יׁש . ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ
יהיּותפרמּו ּבגדיו מן  ׁשהּוא והּנכֹון ּתקרע ּו. . ְְְְְְִִִִֶַָָָֹ

אמרּו, ורּבים פרּוע. יהיה וראׁשֹו ְְְְְִִִֶַַָָֹפרּומים
ּדברי  והאמת מגּולה. אמרּו, ואחרים ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָמכּוסה.
עצמּה. מֹוׁשכת ולא, מּלת תמּותּו. ולא ְְְִֶֶַַַַָָָָֹֹהּקּבלה:
על  ולא הּוא, וכן חכמה. למדּתי ולא ְְְְְְִֵַַָָָֹֹּכמֹו
וטעם  ּבעדם: ּתכּפרּו אּתם ּכי יקצף, העדה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּכל

ּבפרׁשת  רמּוז ּתמצאּנּו יׂשראל. ּבית ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָואחיכם
אנכי: ְִֵָֹראה

אהרן  אל ה' וידּבר ויׁשח היה. נביא ּכי . ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
אחז. אל ּדּבר ּכמֹו מׁשה. ידי על ְְְִֵֵֶֶַַָָֹאֹומרים,
ּכאׁשר  ימּותּו ׁשּלא ּובניו, הּוא ׁשּיׁשמר ְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹֹוהזהירֹו

הּגדֹולים: ּבניו ְִֵַָָמתּו
וׁשכר  ּתמרים.ט אֹו ּדבׁש אֹו חּטה מּמין העׂשּוי . ְְְִִִִֵֶָָָָָ

לֹו ויתערבּו לׁשֹותיו, הּדעת מׁשחית הּיין ְְְְְִִִִַַַַַַָָּכי
ּגדֹול, ּכהן אּתה ּכי  ּולהבּדיל, - ּכן  על ְְְִִִֵֵַַַַָָָֹהּדברים.

והּוא  החֹול. ּובין הּקדׁש מקֹום ּבין ְְְְִֵֵֶַַַֹותבּדיל
לחֹול: קדׁש יֹום ּבין יּתכן, ּגם חלּול. ְְִִֵֵֶַָָֹמּלׁשֹון

הּטהֹור  ּובין הּטמא ּובין ּובׁשרץ י ּבּבהמה . ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּפרׁשה, זאת אחרי  נכּתבה ּכן  על ּובע ֹוף. ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹהּמים
הּיֹולדת, טמאת ּכן ואחר החּיה, זאת ְְֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּפרׁשת
וזבה  וזב קרי, ּובעל ּובית, ּובגד אדם, ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָוצרעת
הּטהֹור: ּובין הּטמא ּובין טעם, וזה ְְִֵֵֵֶַַַַָָָונּדה.

יׂשראל  ּבני את ּולהֹורֹות הּמצֹות.יא ׁשאר . ְְְְְִִֵֵֶַָָ
הּכהנים: אתכם יֹורּו אׁשר ּככל ְְְֲֲִֵֶֶֶַֹֹוכן
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וגווגווגווגו'''' אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ווווּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל יהוהיהוהיהוהיהוה ממממּלּלּלּלפניפניפניפני אאאאׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹווווּתּתּתּתצאצאצאצא ַַַַָָָָֹֹֹֹ ַַַַָָָָֹֹ
לּמקּדׁש, יין ׁשתּויי יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע לּמקּדׁש, נכנסּו יין ׁשתּויי אֹומר יׁשמעאל רּבי . . – אׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹוּתצא

רּבה ּבוּיקרא ּכדאיתא וכּו' ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל רש"י)מׁשל ובפירוש (י,ב. ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אנּו ואין ּתחּתיו, אחר ּבית ּבן ּומּנה ּבׁשתיקה, ראׁשֹו את והּתיז חנּויֹות ּפתח על עֹומד מצאֹו נאמן ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹמׁשל
את  הרג ּכ ׁשּמּתֹו יֹודעים אנּו חנּויֹות, ּבפתח ּתּכנס לא ואמר הּׁשני את ׁשּמצּוה מּמה אּלא הראׁשֹון, את הרג מה מּפני ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹיֹודעים

רבה)הראׁשֹון. (ויקרא ִָ
לצּין  רק ּכּונתֹו אם ,ּדמּמה־נפׁש וכּו'", ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל "מׁשל הּמדרׁש מּדברי ּבהעּתקתֹו רׁש"י ּכּונת מהי להבין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָוצרי
אין  הרי הּמׁשל, ּתֹוכן את ּגם להֹודיע ּברצֹונֹו ואם רּבה", ּבוּיקרא ּכדאיתא וכּו' למל "מׁשל ולֹומר לקּצר ליּה הוה הּמדרׁש, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָלדברי

ׁשהביא? הּמׁשל ּתחּלת ְִִֵֶַַַָָּדי
למל מּמׁשל ּתירץ זה ועל יין, ּדׁשּתּיית האּסּור על נצטּוּו לא והרי ואביהּוא, נדב נענׁשּו מה מּפני מתרץ אּלּו ּדבדבריו לֹומר, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹויׁש

" ׁשּבהיֹותֹו מּפני הּוא ,ּכ על הּוזהר ׁשּלא אף־על־ּפי ,הּמל ׁשהעניׁשֹו ּדזה ּבית, ּבן לֹו ּבּבּבּבית ית ית ית ׁשהיה להבין ּבּבּבּבןןןן צרי היה הּמלך ׁשל " ְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
הּמלך.מעצממעצממעצממעצמֹוֹוֹוֹו ׁשל רצֹונֹו הפ היא זֹו ׁשהנהגה - מפֹור ׁשת אזהרה מּבלי ּגם - ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּכׁשּלא  ּגם ּביתֹו, הנהגֹות ידעּו מעצמם הּנה אּקדׁש", "ּבקרֹובי הּקּב"ה ׁשל ּביתֹו ּבני היּו אהרן ׁשּבני מּכיון ּבעניננּו, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹועל־ּדר־זה
ּבפרּוׁש. זה על ְְִֵֶַַנצטּוּו

ã ycew zegiyn zecewp ã(51 'nr ai zegiy ihewl)

י י י י  ׁשׁשׁשׁשתתתתּוּוּוּויייייייי .... .... ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבפניפניפניפני הלכההלכההלכההלכה ללללּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשההההֹוֹוֹוֹוררררּוּוּוּו נכנסנכנסנכנסנכנסּוּוּוּו ב)יןיןיןין י, קטרת (רש"י הקטירּו הם – ּבּכתּוב מפרׁש החטא הרי לתמּה, יׁש ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ
ׁשּלׁשֹון ּומּזה ;" ה' מּלפני אׁש "וּתצא הּׁשכינה הׁשראת לגּבי נאמר ּבסמּו לעיל ּדהּנה לֹומר, ויׁש ה'. לצּוּוי עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹוּבנּגּוד מֹופיע זהזהזהזה ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ

חּסרֹון  ׁשהיתה אּלא ּכדבעי, היתה ּכׁשּלעצמּה ׁשהעבֹודה מפרׁש לכן הּׁשכינה. ּגּלּוי ּגרמה עבֹודתם ׁשאף מּוכח אהרן, ּבבני ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹּגם
זֹו. ּבעבֹודה הנהגתם עזראעזראעזראעזרא....ּבאפן אבןאבןאבןאבן ְְֲֶַָָָָָֹ

(â)ýåýé øac-øLà àeä ïøäà-ìà äLî øîàiå|øîàì ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³¥ŸÆ
:ïøäà íciå ãákà íòä-ìë éðt-ìòå Lãwà éáø÷a¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬¨¨−̈¤¨¥®©¦−Ÿ©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ¯acŒ¯L‡ ‡e‰∑(קטו ּבכבדי"(זבחים ונקדׁש יׂשראל לבני ׁשּמה "ונעדּתי ּדּבר? כט)היכן ּתקרי (שמות אל . ¬∆ƒ∆¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ
מקֹום, ׁשל ּבמיּדעיו הּבית ׁשּיתקּדׁש הייתי יֹודע אחי! אהרן לאהרן: מׁשה לֹו אמר 'ּבמכּבדי'. אּלא ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ"ּבכבדי",

!ּומּמ מּמּני ּגדֹולים ׁשהם אני רֹואה עכׁשיו, .ּב אֹו ּבי אֹו סבּור: רבה)והייתי ויקרא ‡‰¯Ô.(ת"כ. ÌciÂ∑(ושם קּבל (שם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָ«ƒ…«¬…ִֵ
יין  ׁשתּויי ּפרׁשת לבּדֹו לֹו ׁשּנאמרה הּדּבּור, עּמֹו ׁשּנתיחד קּבל? ּׂשכר ּומה ׁשתיקתֹו, על .ּבבחירי ∑È·¯˜a.ׂשכר ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָƒ¿…«ְִִַ

„·k‡ ÌÚ‰ŒÏÎ ÈtŒÏÚÂ∑,ּבאּלּו אםּֿכן ּומתקּלס; ּומתעּלה מתירא ּבּצּדיקים ּדין עֹוׂשה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ¿«¿≈»»»∆»≈ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אֹומר: הּוא וכן ּברׁשעים. סח)ּכלֿׁשּכן אּלא (תהלים ,"מּמקּדׁשי" ּתקרי אל – "מּמקּדׁשי אלהים "נֹורא ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

'עזראעזראעזראעזרא.....'מּמקּדׁשי אבןאבןאבןאבן ְִֶָֻ

(ã)ãc ìàéfò éða ïôöìà ìàå ìàLéî-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈§¥¬ª¦¥−´Ÿ
úàî íëéçà-úà eàN eáø÷ íäìà øîàiå ïøäà©«£®Ÿ©´Ÿ¤£¥¤ÀÂ¦§º§³¤£¥¤Æ¥¥´

:äðçnì õeçî-ìà Lãwä-éðt§¥«©½Ÿ¤¤¦−©©«£¤«
i"yx£Ô¯‰‡ „c∑ הי עמרם אחי ׁשּנאמר:עּזיאל ו)ה, וגֹו'"(שמות קהת B‚Â'."ּובני ÌÎÈÁ‡Œ˙‡ e‡N∑ האֹומר ּכאדם …«¬…ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻ¿∆¬≈∆¿ְֵָָָ

הּׂשמחה  את לערּבב ׁשּלא הּכּלה, מּלפני הּמת את העבר עזראעזראעזראעזרא.....לחברֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ÓÈÓÏ¯ג  ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡e‰ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…ƒ«ƒ¿»¿≈«
¯wÈ˙‡ ‡nÚ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ Lc˜˙‡ È·È¯˜a¿»ƒ«ƒ¿««¿««≈»«»ƒ¿«»

:Ô¯‰‡ ˜È˙Le¿ƒ«¬…

Ï‡ÈfÚד  Èa ÔÙˆÏ‡Ïe Ï‡LÈÓÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿ƒ»≈¿∆¿»»¿≈Àƒ≈
eÏeË e·È¯˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ô¯‰‡„ È‰e·‡ Á‡«¬ƒ¿«¬…«¬«¿¿ƒ
‡¯aÓÏ ‡L„e˜ Èt‡ Ì„˜ ÔÓ ÔBÎeÁ‡ ˙È»¬ƒ√»«≈¿»¿ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

והעד, הּׁשמיני. ּבּיֹום ּגם היה הּדבר ׁשּזה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּדע ּתי,
אׁש. בהן וּיּתנּו חּטאתם: את הקריבּו הּיֹום ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהן 
וטעם  זרה: אׁש טעם, וזה ׁשּיצאה. מהאׁש ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלא 
ּבצּוּוי, ולא עׂשּו ׁשּמּדעּתם אֹותם. צּוה לא ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹאׁשר

זרה: ּבאׁש ּגם קטרת ְְְְִֵֶַַָָֹלהקטיר

ה' לפני וּימּותּו רצּוי ב ּדבר ׁשעׂשּו חׁשבּו ּכי . ְְִִֵֶַָָָָָָ
ְָָלפניו:

ה' ּדּבר אׁשר הּוא  ׁשהּוא ג הּׁשם לי אמר ּכבר . ְֲִִֵֶֶֶַַָָ
אתכם  רק ּכטעם אליו, ּבּקרֹובים קדּׁשתֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֻיראה
אהיה  אז קדּׁשתי , ּבם אראה וכאׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֻידעּתי.

מּמּני: וייראּו אּכבד העם ּכל ּפני ועל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָנכּבד,
הּקדׁש ּפני מאת אחיכם את ׂשאּו אֹומרים ד יׁש . ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ

והלוּים  העֹולה, מזּבח לפני היתה הּקטרת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹּכי
מזּבח  על ׁשהיתה  אֹומרים ויׁש ׁשם. ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָנכנסים
ּפני  מֹועד: מאהל הֹוציאם ּומׁשה ְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹהּקטרת,



לז ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k iyily meil inei xeriy

(ä)øLàk äðçnì õeçî-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iå©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−©©«£¤®©«£¤−
:äLî øac¦¤¬¤«

i"yx£Ì˙zÎa∑לתֹו נכנסּו אׁש ׁשל חּוטין ׁשני ּכמין נׁשמתם; אּלא ּבגדיהם, נׂשרפּו ׁשּלא מלּמד מתים, ׁשל ¿À√…»ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ת"כ)חֹוטמיהם נב. .(סנהדרין ְֵֶ

(å)øîúéàìe øæòìàìe ïøäà-ìà äLî øîàiå|åéða ©Ÿ́¤¤´¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈
eòøôz-ìà íëéLàø|eúîú àìå eîøôú-àì íëéãâáe ¨«¥¤¬©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ¨ª½

ekáé ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãòä-ìk ìòå§©¬¨¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½¦§Æ
:ýåýé óøN øLà äôøOä-úà¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«

i"yx£eÚ¯ÙzŒÏ‡∑.ּבתסּפרת אסּור ׁשאבל מּכאן, ׂשער. ּתגּדלּו ב)אל יד ׁשל (מו''ק ׂשמחתֹו ּתערּבבּו אל אּתם אבל «ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
˙e˙Ó.מקֹום  ‡ÏÂ∑ּתמּותּו ּכן, ּתעׂשּו אם Ï‡¯NÈ.הא ˙ÈaŒÏk ÌÎÈÁ‡Â∑ ּתלמידיֿחכמים ׁשל ׁשּצרתן מּכאן, ָ¿…»Àֲִֵַָָ«¬≈∆»≈ƒ¿»≈ְֲִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבּה להתאּבל הּכל על עזראעזראעזראעזרא.....מּטלת אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶֶַַַָֹֻ

(æ)úçLî ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤¦§©¬
ô :äLî øáãk eNòiå íëéìò ýåýé§Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«

(ç):øîàì ïøäà-ìà ýåýé øaãéå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)zLz-ìà øëLå ïéé|äzà|éðáeíëàáa Czà E ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²
:íëéúøãì íìBò úwç eúîú àìå ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£¯ÎLÂ ÔÈÈ∑ׁשכרּותֹו ּכדר ÚBÓ„.יין Ï‰‡ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑(ת"כ)אּלא לי לּמזּבח אין ּבגׁשּתם להיכל, ּבבֹואם «ƒ¿≈»ְְִִֶֶַ¿…¬∆∆…∆≈ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מזּבח  ּגיׁשת עׂשה ּלהּלן מה מֹועד', אהל 'ּביאת ורגלים: ידים ּבקּדּוׁש ונאמר אהלֿמֹועד', 'ּביאת ּכאן נאמר ְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹמּנין?

אהלֿמֹועד  ּכביאת מזּבח ּגיׁשת עׂשה ּכאן אף אהלֿמֹועד, עזראעזראעזראעזרא.....ּכביאת אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

(é):øBähä ïéáe àîhä ïéáe ìçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe«£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬©¨«
i"yx£ÏÈc·‰Ïe∑ּפסּולה עבֹודתֹו – עבד ׁשאם למדּת, הא למחּללת. קדֹוׁשה עבֹודה ּבין ׁשּתבּדילּו יז.ּכדי (זבחים ¬«¿ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

עזראעזראעזראעזרא.....ת"כ) אבןאבןאבןאבן

(àé)øac øLà íéwçä-ìk úà ìàøNé éða-úà úøBäìe§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ¨©´ª¦½£¤̧¦¤¯
ô :äLî-ãéa íäéìà ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

i"yx£˙¯B‰Ïe∑ּבהֹוראה ׁשּכֹור ׁשאסּור ולא (ת"כ)לּמד ...אּת ּובני "אּתה לֹומר: ּתלמּוד מיתה? חּיב יהא יכֹול . ¿…ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
יח)תמתּו" ּבמיתה (במדבר ּבהֹוראתם חכמים ואין ּבמיתה ּבעבֹודתם ּכהנים עזראעזראעזראעזרא...... אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻ

aÓÏ¯‡ה  ÔB‰ÈpzÎa ÔepÏËe e·È¯˜e¿ƒ¿»À¿ƒÀ≈¿ƒ»»
:‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ…∆

Ó˙È‡Ïe¯ו  ¯ÊÚÏ‡Ïe Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿∆¿»»¿ƒ»»
ÔBÎÈLe·Ïe Úe¯t Ôea¯˙ ‡Ï ÔBÎÈLÈ¯ È‰Ba¿ƒ≈≈»¿«≈«¿≈
È‰È ‡zLk Ïk ÏÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÚf·˙ ‡Ï»¿«¿¿»¿¿«»¿ƒ¿»¿≈
˙È Ôek·È Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔBÎÈÁ‡Â ‡Ê‚e¯¿»«¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿»

:ÈÈ „È˜B‡ Èc ‡z„˜È»ƒ¿»ƒƒ¿»

ÓÏÈc‡ז  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
e„·ÚÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ„ ‡˙e·¯ ÁLÓ È¯‡ Ôe˙eÓ¿̇¬≈¿«¿»«¿»¬≈«¬»

:‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:ח  Ô¯‰‡Ï ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»¿«¬…¿≈»

CnÚט  CÈ·e z‡ ÈzL˙ ‡Ï Èe¯Óe ¯ÓÁ¬«¿«≈»ƒ¿≈«¿¿»ƒ»
ÌÈ˜ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿»¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ»»¿»≈

ÔÈ·eי  ‡lÁ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ïe¿«¿»»≈¿»≈À»≈
:‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ¿»»»≈«¿»

Ècיא  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡Ùl‡Ïe¿«»»»¿≈ƒ¿»≈»»¿»«»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰Ï ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿ƒ»¿…∆

dxezd lr `xfr oa`

ּכאׁשר  הּמחנה, ּכנגד החצר היא ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹהּקדׁש.
ְִֵַּפרׁשּתי:

ּתפרעּו אל ראׁשיכם ּפרע:ו לגּדל אֹומרים יׁש . ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ
יהיּותפרמּו ּבגדיו מן  ׁשהּוא והּנכֹון ּתקרע ּו. . ְְְְְְִִִִֶַָָָֹ

אמרּו, ורּבים פרּוע. יהיה וראׁשֹו ְְְְְִִִֶַַָָֹפרּומים
ּדברי  והאמת מגּולה. אמרּו, ואחרים ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָמכּוסה.
עצמּה. מֹוׁשכת ולא, מּלת תמּותּו. ולא ְְְִֶֶַַַַָָָָֹֹהּקּבלה:
על  ולא הּוא, וכן חכמה. למדּתי ולא ְְְְְְִֵַַָָָֹֹּכמֹו
וטעם  ּבעדם: ּתכּפרּו אּתם ּכי יקצף, העדה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּכל

ּבפרׁשת  רמּוז ּתמצאּנּו יׂשראל. ּבית ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָואחיכם
אנכי: ְִֵָֹראה

אהרן  אל ה' וידּבר ויׁשח היה. נביא ּכי . ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
אחז. אל ּדּבר ּכמֹו מׁשה. ידי על ְְְִֵֵֶֶַַָָֹאֹומרים,
ּכאׁשר  ימּותּו ׁשּלא ּובניו, הּוא ׁשּיׁשמר ְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹֹוהזהירֹו

הּגדֹולים: ּבניו ְִֵַָָמתּו
וׁשכר  ּתמרים.ט אֹו ּדבׁש אֹו חּטה מּמין העׂשּוי . ְְְִִִִֵֶָָָָָ

לֹו ויתערבּו לׁשֹותיו, הּדעת מׁשחית הּיין ְְְְְִִִִַַַַַַָָּכי
ּגדֹול, ּכהן אּתה ּכי  ּולהבּדיל, - ּכן  על ְְְִִִֵֵַַַַָָָֹהּדברים.

והּוא  החֹול. ּובין הּקדׁש מקֹום ּבין ְְְְִֵֵֶַַַֹותבּדיל
לחֹול: קדׁש יֹום ּבין יּתכן, ּגם חלּול. ְְִִֵֵֶַָָֹמּלׁשֹון

הּטהֹור  ּובין הּטמא ּובין ּובׁשרץ י ּבּבהמה . ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּפרׁשה, זאת אחרי  נכּתבה ּכן  על ּובע ֹוף. ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹהּמים
הּיֹולדת, טמאת ּכן ואחר החּיה, זאת ְְֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּפרׁשת
וזבה  וזב קרי, ּובעל ּובית, ּובגד אדם, ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָוצרעת
הּטהֹור: ּובין הּטמא ּובין טעם, וזה ְְִֵֵֵֶַַַַָָָונּדה.

יׂשראל  ּבני את ּולהֹורֹות הּמצֹות.יא ׁשאר . ְְְְְִִֵֵֶַָָ
הּכהנים: אתכם יֹורּו אׁשר ּככל ְְְֲֲִֵֶֶֶַֹֹוכן
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ß oqip c"k iying mei ß

(æè)úàå|óøN äpäå äLî Løc Løc úàhçä øéòN §¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−§¦¥´¨®
:øîàì íøúBpä ïøäà éða øîúéà-ìòå øæòìà-ìò óö÷iåÂ©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´©«£½Ÿ©«¨¦−¥«Ÿ

i"yx£˙‡hÁ‰ ¯ÈÚN∑ נחׁשֹון ּוׂשעיר עּזים ׂשעיר ּבּיֹום: ּבֹו קרבּו חּטאֹות ׂשעירי ּוׁשלׁשה ראׁשֿחדׁש. מּוספי ׂשעיר ¿ƒ««»ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
יׂשראל חכמי ּבּדבר ונחלקּו זה. אּלא נׂשרף לא ומּכּלן ראׁשֿחדׁש. ׁשּנגעה (בת''כ)ּוׂשעיר טּומאה מּפני אֹומרים: יׁש , ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ׁשאמר  מׁשה, על סמכּו ׁשעה ּבקדׁשי אבל ּדֹורֹות; קדׁשי ׁשהּוא לפי נׂשרף, אנינּות מּפני אֹומרים: ויׁש נׂשרף, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹבֹו
מּצֹות" "ואכלּוה ּבּמנחה: L¯c.להם L¯c∑?אּלּו נאכלּו ּומּפניֿמה זה, נׂשרף מּפניֿמה הּללּו: ּדריׁשֹות ׁשּתי ְְְִִֶַַָָָ»…»«ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא נאכלו)ּכ לא מה ומפני הכי הרא''ם גרס וכן אלו נאכלו לא הגירסא קי''א זבחים Ó˙È‡ŒÏÚÂ¯.(ועיין ¯ÊÚÏ‡ŒÏÚ∑ ּבׁשביל ְֲִַָֹ«∆¿»»¿«ƒ»»ְִִ
וכעס  הּבנים ּכנגד ּפניו הפ אהרן ׁשל ּדברי!∑Ó‡Ï¯.ּכבֹודֹו על הׁשיבּוני להם: .אמר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ≈…ְֲִִֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr g zegiy ihewl)

איתמראיתמראיתמראיתמר ועלועלועלועל אלעזראלעזראלעזראלעזר עלעלעלעל טז)ווווּיּיּיּיקצףקצףקצףקצף מּטֹות(י, כא)ּבפרׁשת ׁשּלא (לא, ּומה טעּות". לכלל ּבא ּכעס לכלל ּבא . . "וּיקצף רׁש"י: ּפרׁש ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
לֹומר  יׁש – ּכאן ּכן ׁשאין ּכתב מּפני מחלקת ׁשּתהיה אפׁשר ּובזה ּבסברא, הּתלּוי ּדבר הּוא ּדֹורֹות לקדׁשי ׁשעה קדׁשי ּבין החּלּוק : ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּלמדנּו לאחרי אבל טֹועה. מהם ׁשאחד מּפני ולא ׁשוֹות, אדם ּבני ּכאן.ׁשׁשׁשׁשםםםםּדעֹות ּגם ּכן לפרׁש יׁש הּכעס, מּפני עזראעזראעזראעזרא....ׁשּטעה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

(æé)ék Lãwä íB÷îa úàhçä-úà ízìëà-àì òecî©À©«Ÿ£©§¤³¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤¦²
dúàå àåä íéLã÷ Lã÷|ïåò-úà úàNì íëì ïúð ¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ¤£´Ÿ

:ýåýé éðôì íäéìò øtëì äãòä̈«¥½̈§©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£L„w‰ ÌB˜Óa ˙‡hÁ‰Œ˙‡ ÌzÏÎ‡Œ‡Ï ÚecÓ∑ אֹומר ּומהּו ׂשרפּוה?! והלא אכלּוה, לּקדׁש חּוץ וכי ««…¬«¿∆∆««»ƒ¿«…∆ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹֹ

ונפסלה? יצאה לּקלעים  חּוץ ׁשּמא להם: אמר אּלא הּקדׁש"? ‰Â‡."ּבמקֹום ÌÈL„˜ L„˜ Èk∑,ּביֹוצא ונפסלת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹƒ…∆»»ƒƒְְְִֵֶֶ
הּק ּובמקֹום הֹואיל להם: אמר לאו. לֹו: אמרּו אֹותּה?והם אכלּתם לא מּדּוע היתה, NÏ‡˙.דׁש ÌÎÏ Ô˙ d˙‡Â ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ¿…»»«»∆»≈

'B‚Â∑ מתּכּפרים ּובעלים אֹוכלים ‰Ú„‰.ׁשהּכהנים ÔBÚŒ˙‡ ˙‡NÏ∑ ׁשהּוא היה, ראׁשֿחדׁש ׁשּׂשעיר למדנּו מּכאן ¿ְְְְֲִִִִִֶַַָֹ»≈∆¬»≈»ְְִִֶֶֶַָָָָֹֹ
ּבאּו לכּפרה לא נחׁשֹון וחּטאת ׁשמיני ׁשחּטאת וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת ע ֹון על עזראעזראעזראעזרא.....מכּפר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(çé)ìBëà äîéðt Lãwä-ìà dîc-úà àáeä-àì ïä¥µ«Ÿ¨´¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸
:éúéeö øLàk Lãwa dúà eìëàz«Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦

i"yx£'B‚Â ‡·e‰Œ‡Ï Ô‰∑:ׁשּנאמר ּכמֹו לׂשרפּה, לכם היה הּובא ו)ׁשאּלּו וגֹו'"(לעיל מּדמּה יּובא אׁשר ."וכלֿחּטאת ≈…»¿ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
d˙‡ eÏÎ‡z ÏBÎ‡∑ אֹוננים ׁשאּתם אףֿעלּֿפי לאכלּה לכם ˆÈ˙Èe.היה  ¯L‡k∑ ּבּמנחה עזראעזראעזראעזרא.....לכם אבןאבןאבןאבן »…¿…»ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ«¬∆ƒ≈ƒְִֶַָָ

(èé)íúàhç-úà eáéø÷ä íBiä ïä äLî-ìà ïøäà øaãéå©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â¦§¦¸¤©¨¨³
ézìëàå älàk éúà äðàø÷zå ýåýé éðôì íúìò-úàå§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−¨¥®¤§¨©³§¦

:ýåýé éðéòa áèéiä íBiä úàhç©¨Æ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ¯a„ÈÂ∑:ׁשּנאמר עז, לׁשֹון אּלא "ּדּבּור" לׁשֹון כא)אין על (במדבר קצף מׁשה אפׁשר, וגֹו'". העם "וידּבר «¿«≈«¬…ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

יֹוׁשב  אבינּו ׁשּיהא ּבּדין אינֹו אמרּו: ּכבֹוד. מּדר אּלא היתה ׁשּלא ידעּת, הא מדּבר? ואהרן איתמר, ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאלעזר
ּתלמּוד  להׁשיב? ּבאלעזר היה ׁשּלא מּפני יכֹול רּבֹו. את מׁשיב ּתלמיד ׁשּיהא ּבּדין ואינֹו לפניו, מדּברים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹואנּו

LÓ‰טז  ÈÚ·z Úa˙Ó ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»¿≈…∆
Èa ¯Ó˙È‡ ÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ ÏÚ Ê‚¯e „˜Bz‡ ‡‰Â¿»ƒ»¿≈«∆¿»»¿«ƒ»»¿≈

:¯ÓÈÓÏ e¯‡zL‡c Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿»»¿≈»

˜LÈcיז  ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÔezÏÎ‡ ‡Ï ÔÈ„Ó»≈»¬«¿»«»»«¬««ƒ
ÔBÎÏ ·‰È d˙ÈÂ ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒƒ¿»«»≈¿
ÔB‰ÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡zLÎ È·BÁ ÏÚ ‡ÁlÒÏ¿«»»«≈¿ƒ¿»¿«»»¬≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

eb‡‰יח  ‡L„e˜ ˙È·Ï dÓc ˙È ÏÚz‡ ‡Ï ‡‰»»ƒ»«»¿«¿≈¿»«»»
:˙È„wÙ È„ ‡Ók ‡L„e˜a d˙È ÔeÏÎÈz ÏÎÈÓ≈«≈¿»«¿¿»¿»ƒ«≈ƒ

„ÔÈיט  ‡ÓBÈ ‡‰ ‰LÓ ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…ƒ…∆»»≈
ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÏÚ ˙ÈÂ ÔB‰˙‡hÁ ˙È e·È¯»̃ƒ»«»¿¿»¬»¿√»¿»
˙ÈÏÎ‡ ÔBÙ el‡ ÔÈl‡k Ô˜Ú È˙È ‡Ú¯ÚÂ«¬»»»ƒ»»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ

‡˙‡hÁ:ÈÈ Ì„˜ Ôw˙‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ «»»»≈¬«≈√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

ּכמֹוׂשרף טז  ּפֹועלֹו, ׁשם נקרא ׁשּלא  מהּבנין  . ְְְֳִִֵֵֶַָָָֹֹ
וׁשּוטף: ְַַּומֹורק

הּקדׁש ּבמקֹום ּכן יז ּכי מֹועד. אהל ּפתח . ְִִֵֵֶֶֶַַֹֹ
ּתאכלּו ּכאׁשר ּכי לכם, הּׁשם נתן ואֹותּה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹּכתּוב

העדה. עֹון את יּׂשא הּׁשם החּטאת, את ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּתם
והּטעם, החּטאת. את ּתׂשאּו אּתם ּפרּוׁשֹו, ְְִֵֶֶַַַַַַָאֹו

לכּפר: ּכן על עֹונם, יכּפר ידכם על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֻּכי
ּפנימה  הּקדׁש אל ּדמּה את הּובא לא הן .יח ְִֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ולּקהל. לּכהן ׁשהּוא הּמצֹות, ּכל על הּבא ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹּכפר
ולא  ׂשֹורף חּטאת ּפר הּנה ׁשֹואל , יׁשאל ְְְִִִֵֵַַַָָֹואם
הּפרכת  והּטעם, ּבּקדׁש. לפנים ּדמֹו את ְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּובא
לחּטאת  הּוא חּטאת ׁשּפר ּדע הּזהב. ְְִֶַַַַַַַָָָּומזּבח

ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"k iriax meil inei xeriy

ß oqip b"k iriax mei ß

(áé)øîúéà-ìàå øæòìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå|åéða ©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤¦̧¨¨¬¨¨»
äeìëàå ýåýé éMàî úøúBpä äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä©«¨¦¼§´¤©¦§À̈©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½§¦§¬¨

:àåä íéLã÷ Lã÷ ék çaænä ìöà úBvî©−¥´¤©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«
i"yx£ÌÈ¯˙Bp‰∑:ׁשּנאמר הּוא העגל. עֹון על מיתה נקנסה עליהם ׁשאף מלּמד, הּמיתה. ט)מן התאּנף (דברים "ּובאהרן «»ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: ּבנים, ּכּלּוי אּלא 'הׁשמדה' ואין להׁשמידֹו", מאד ב)ה' מׁשה (עמוס ׁשל ּותפּלתֹו מּמעל"; ּפריֹו "ואׁשמיד ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר מחצה, ט)ּבּטלה ההוא"(דברים ּבעת אהרן ּגםּֿבעד "ואתּפּלל :.‰Án‰ ˙‡ eÁ˜∑,אֹוננין ׁשאּתם אףֿעלּֿפי ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ¿∆«ƒ¿»ְִִֶֶַַַ

לאֹונן  אסּורים נחׁשֹון ∑‡˙Án‰Œ‰.וקדׁשים ּומנחת ׁשמיני מנחת BvÓ˙.זֹו ‰eÏÎ‡Â∑ לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ְְֲִִֵָָ∆«ƒ¿»ְְְְִִִִַַַ¿ƒ¿»«ְְִַַַ
מנחֹות ׁשה  ׁשאר ּדין ּבּה לפרׁש הצר לדֹורֹות, ּבּה ּכּיֹוצא ואין ׁשעה ּומנחת צּבּור מנחת .יא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr h zegiy ihewl)

מחצהמחצהמחצהמחצה ּבּבּבּבּטּטּטּטלהלהלהלה ממממׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשלללל יב)ּוּוּוּותפתפתפתפּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו י, מאריכים (רש"י מּדּוע מהר"ׁש, הרּבי את ׁשאל סלנטר ׁשמהר"י אדמֹו"ר, מו"ח כ"ק סּפר ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְֱֱֱֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
מחצה  ׁשּגם ּכדי ּבתפּלה, מאריכים ולכן ּכּלּה, אֹו מחצה עֹוׂשה ּתפּלה אם הּפלּוגּתא ׁשּידּועה וענהּו, ּבתפּלה, ּכ ּכל ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֻחסידים

ּכנגד הם העליֹונה הּדרּגה ו'רגלי' יֹותר, עליֹונה ּבדרּגה מּגיעים הּתפּלה אריכּות ידי על לפרׁש: ויׁש ׁשּלמּטה ּכּכּכּכללללּתסּפיק. הּדרגֹות ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
עזראעזראעזראעזרא....מּמּנה. אבןאבןאבןאבן ִֶָ

(âé)éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ íB÷îa dúà ízìëàåàåä E ©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ¦½
:éúéeö ïë-ék ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦

i"yx£EÈaŒ˜ÁÂ∑ ּבקדׁשים חק לבנֹות ˆÈ˙Èe.אין ÔÎŒÈk∑יאכלּוה קא)ּבאנינּות זבחים .(ת"כ. ¿»»∆ְְִֵָָָֹƒ≈À≈ƒְֲִַָֹ

(ãé)úàå äôeðzä äæç úàå|íB÷îa eìëàz äîeøzä ÷BL §¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈«Ÿ§Æ§¨´
éðáe äzà øBäèéúðáe Eéða-÷çå E÷ç-ék Czà Eeðzð E ¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®¦«¨§³§¨¨¤̧Æ¦§½

:ìàøNé éða éîìL éçáfî¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡Â∑ צּבּור ׁשלמי B‰Ë¯.ׁשל ÌB˜Óa eÏÎ‡z∑,אּלא טמא? ּבמקֹום אכלּו הראׁשֹונים את וכי ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿¿»»ְְְִִִֵֶֶָָָָָ

צריכים  אבל הּקלעים, ּתֹו צריכים אין אּלּו אבל קדֹוׁש. ּבמקֹום אכילתם הזקקה קדׁשים, קדׁשי ׁשהם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָֻהראׁשֹונים
מצרעים ׁשם מּלהּכנס טהֹור ׁשהּוא יׂשראל, מחנה ּתֹו להאכל נה)הם העיר (שם ּבכל נאכלין קּלים ׁשּקדׁשים מּכאן, .. ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹ

EÈ˙·e EÈ·e ‰z‡∑(ת"כ) לאכל הן רּׁשאֹות מּתנֹות, להן ּתּתנּו אם אּלא ּבחלק, לא ּבנֹותי אבל ּבחלק, ּובני אּתה «»»∆¿…∆ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
חק  ואין לּבנים חק – נּתנּו" וחקּֿבני ּכיֿחק" לֹומר: ּתלמּוד ּבחלק? הּבנֹות אף אּלא אינֹו אֹו וׁשֹוק. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבחזה

.לּבנֹות  ַָ

(åè)eàéáé íéáìçä éMà ìò äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BĹ©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ¨¦½
éðäìéðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óíìBò-÷çì Ezà E §¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³¦§Æ§¨½̈

:ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁÂ ‰Óe¯z‰ ˜BL∑ מעלה – ּתרּומה ּומביא, מֹולי – ּתנּופה הּורם". ואׁשר הּונף "אׁשר לׁשֹון «¿»«¬≈«¿»ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

והנפה  ּבהרמה ׁשּׁשניהם ידענּו, לא ּבחזה? ּותנּופה ּבׁשֹוק, ּתרּומה הּכתּוב חּלקן ולּמה ‰ÌÈ·ÏÁ.ומֹוריד. ÈM‡ ÏÚ∑ ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ«ƒ≈«¬»ƒ
את  ּב"צו ׁשלׁשּתן ּפרׁשּתי ּכבר זה, את זה יכחיׁשּו ׁשּלא הּמקראֹות ויּׁשּוב ּתנּופה. ּבׁשעת למּטה ׁשהחלבים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹמּכאן

.אהרן" ֲַֹ

ÌÚÂיב  ¯ÊÚÏ‡ ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ∆¿»»¿ƒ
‡˙ÁÓ ˙È e·ÈÒ e¯‡zL‡c È‰Ba ¯Ó˙È‡ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»
¯ÈhÙ ‰eÏÎ‡Â ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ˙¯‡zL‡„¿ƒ¿»»«ƒÀ¿»«»«¿»¿ƒ¿»«ƒ
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡ ‡Áa„Ó ¯ËÒaƒ¿««¿¿»¬≈…∆¿ƒƒ

C˜ÏÁיג  È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»««¬««ƒ¬≈√»»
ÔÎ È¯‡ ÈÈc ‡ia¯wÓ ‡È‰ CÈa ˜ÏÁÂ»√«¿»ƒƒÀ¿»«»«¿»¬≈≈

:˙È„wt˙‡ƒ¿«»ƒ

BL˜‡יד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»«¬»»¿»»
CÈ·e z‡ ÈÎc ¯˙‡a ÔeÏÎÈz ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»≈¿«¬«¿≈«¿¿»
e·È‰È˙‡ CÈa ˜ÏÁÂ C˜ÏÁ È¯‡ CnÚ CÈ˙·e¿»»ƒ»¬≈√»»»√«¿»ƒ¿¿ƒ

:Ï‡¯NÈ È·c ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÏÚטו  ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„ÁÂ ‡˙eL¯Ù‡„ ‡˜BL»¿«¿»»¿∆¿»«¬»»«
ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡Ó¯‡Ï Ôe˙ÈÈ ‡ia¯˙ Èa¯À̃¿»≈«¿«»«¿«¬»»¬»»√»¿»
È„ ‡Ók ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈ·ÏÂ CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

הּמנחה  את קחּו מּמּנה יב ׁשהקטירּו אחר . ְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
אם  ּכי הּנׁשאר, לאכֹול ראּוי אין ְְֱִִִֵֶַַָָָלגבֹוּה,
ׁשּנתן  החק לאכֹול ּתחּלּו ועּתה ְְֱִֵֶֶַַַָָָָֹֻמקּדׁשים.
ּופרּוׁשֹו, ה'. מאּׁשי ּתמיד ׁשּתּקחּו הּׁשם, ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָלכם 

ּבמקֹום  לּׁשם מּמּנה ׁשהקטירּו מנחה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָּכל
והּׁשֹוק, והחזה החצר חּוץ הּוא ואם ְְְִֵֶֶֶַָָָטהֹור.
טהֹור  ּכל ּכתיב כן ּכי ּונקבֹות. זכרים ְְְְִִִֵֵָָָֹּתאכלּו
ויליד  ּכסף, קנין וכן אֹותֹו. יאכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַֹּבבית

עּתה  ּתאכלּו וכאׁשר ׁשּׁשבה. ואלמנה ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹּבית,
מּכל  לקחּתֹו החק לכם יהיה והחזה, ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹהּׁשֹוק

הּׁשלמים: ְְִִֵַָזבחי
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ß oqip c"k iying mei ß

(æè)úàå|óøN äpäå äLî Løc Løc úàhçä øéòN §¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−§¦¥´¨®
:øîàì íøúBpä ïøäà éða øîúéà-ìòå øæòìà-ìò óö÷iåÂ©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´©«£½Ÿ©«¨¦−¥«Ÿ

i"yx£˙‡hÁ‰ ¯ÈÚN∑ נחׁשֹון ּוׂשעיר עּזים ׂשעיר ּבּיֹום: ּבֹו קרבּו חּטאֹות ׂשעירי ּוׁשלׁשה ראׁשֿחדׁש. מּוספי ׂשעיר ¿ƒ««»ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
יׂשראל חכמי ּבּדבר ונחלקּו זה. אּלא נׂשרף לא ומּכּלן ראׁשֿחדׁש. ׁשּנגעה (בת''כ)ּוׂשעיר טּומאה מּפני אֹומרים: יׁש , ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ׁשאמר  מׁשה, על סמכּו ׁשעה ּבקדׁשי אבל ּדֹורֹות; קדׁשי ׁשהּוא לפי נׂשרף, אנינּות מּפני אֹומרים: ויׁש נׂשרף, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹבֹו
מּצֹות" "ואכלּוה ּבּמנחה: L¯c.להם L¯c∑?אּלּו נאכלּו ּומּפניֿמה זה, נׂשרף מּפניֿמה הּללּו: ּדריׁשֹות ׁשּתי ְְְִִֶַַָָָ»…»«ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא נאכלו)ּכ לא מה ומפני הכי הרא''ם גרס וכן אלו נאכלו לא הגירסא קי''א זבחים Ó˙È‡ŒÏÚÂ¯.(ועיין ¯ÊÚÏ‡ŒÏÚ∑ ּבׁשביל ְֲִַָֹ«∆¿»»¿«ƒ»»ְִִ
וכעס  הּבנים ּכנגד ּפניו הפ אהרן ׁשל ּדברי!∑Ó‡Ï¯.ּכבֹודֹו על הׁשיבּוני להם: .אמר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ≈…ְֲִִֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr g zegiy ihewl)

איתמראיתמראיתמראיתמר ועלועלועלועל אלעזראלעזראלעזראלעזר עלעלעלעל טז)ווווּיּיּיּיקצףקצףקצףקצף מּטֹות(י, כא)ּבפרׁשת ׁשּלא (לא, ּומה טעּות". לכלל ּבא ּכעס לכלל ּבא . . "וּיקצף רׁש"י: ּפרׁש ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
לֹומר  יׁש – ּכאן ּכן ׁשאין ּכתב מּפני מחלקת ׁשּתהיה אפׁשר ּובזה ּבסברא, הּתלּוי ּדבר הּוא ּדֹורֹות לקדׁשי ׁשעה קדׁשי ּבין החּלּוק : ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּלמדנּו לאחרי אבל טֹועה. מהם ׁשאחד מּפני ולא ׁשוֹות, אדם ּבני ּכאן.ׁשׁשׁשׁשםםםםּדעֹות ּגם ּכן לפרׁש יׁש הּכעס, מּפני עזראעזראעזראעזרא....ׁשּטעה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

(æé)ék Lãwä íB÷îa úàhçä-úà ízìëà-àì òecî©À©«Ÿ£©§¤³¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤¦²
dúàå àåä íéLã÷ Lã÷|ïåò-úà úàNì íëì ïúð ¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ¤£´Ÿ

:ýåýé éðôì íäéìò øtëì äãòä̈«¥½̈§©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£L„w‰ ÌB˜Óa ˙‡hÁ‰Œ˙‡ ÌzÏÎ‡Œ‡Ï ÚecÓ∑ אֹומר ּומהּו ׂשרפּוה?! והלא אכלּוה, לּקדׁש חּוץ וכי ««…¬«¿∆∆««»ƒ¿«…∆ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹֹ

ונפסלה? יצאה לּקלעים  חּוץ ׁשּמא להם: אמר אּלא הּקדׁש"? ‰Â‡."ּבמקֹום ÌÈL„˜ L„˜ Èk∑,ּביֹוצא ונפסלת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹƒ…∆»»ƒƒְְְִֵֶֶ
הּק ּובמקֹום הֹואיל להם: אמר לאו. לֹו: אמרּו אֹותּה?והם אכלּתם לא מּדּוע היתה, NÏ‡˙.דׁש ÌÎÏ Ô˙ d˙‡Â ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ¿…»»«»∆»≈

'B‚Â∑ מתּכּפרים ּובעלים אֹוכלים ‰Ú„‰.ׁשהּכהנים ÔBÚŒ˙‡ ˙‡NÏ∑ ׁשהּוא היה, ראׁשֿחדׁש ׁשּׂשעיר למדנּו מּכאן ¿ְְְְֲִִִִִֶַַָֹ»≈∆¬»≈»ְְִִֶֶֶַָָָָֹֹ
ּבאּו לכּפרה לא נחׁשֹון וחּטאת ׁשמיני ׁשחּטאת וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת ע ֹון על עזראעזראעזראעזרא.....מכּפר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(çé)ìBëà äîéðt Lãwä-ìà dîc-úà àáeä-àì ïä¥µ«Ÿ¨´¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸
:éúéeö øLàk Lãwa dúà eìëàz«Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦

i"yx£'B‚Â ‡·e‰Œ‡Ï Ô‰∑:ׁשּנאמר ּכמֹו לׂשרפּה, לכם היה הּובא ו)ׁשאּלּו וגֹו'"(לעיל מּדמּה יּובא אׁשר ."וכלֿחּטאת ≈…»¿ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
d˙‡ eÏÎ‡z ÏBÎ‡∑ אֹוננים ׁשאּתם אףֿעלּֿפי לאכלּה לכם ˆÈ˙Èe.היה  ¯L‡k∑ ּבּמנחה עזראעזראעזראעזרא.....לכם אבןאבןאבןאבן »…¿…»ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ«¬∆ƒ≈ƒְִֶַָָ

(èé)íúàhç-úà eáéø÷ä íBiä ïä äLî-ìà ïøäà øaãéå©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â¦§¦¸¤©¨¨³
ézìëàå älàk éúà äðàø÷zå ýåýé éðôì íúìò-úàå§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−¨¥®¤§¨©³§¦

:ýåýé éðéòa áèéiä íBiä úàhç©¨Æ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ¯a„ÈÂ∑:ׁשּנאמר עז, לׁשֹון אּלא "ּדּבּור" לׁשֹון כא)אין על (במדבר קצף מׁשה אפׁשר, וגֹו'". העם "וידּבר «¿«≈«¬…ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

יֹוׁשב  אבינּו ׁשּיהא ּבּדין אינֹו אמרּו: ּכבֹוד. מּדר אּלא היתה ׁשּלא ידעּת, הא מדּבר? ואהרן איתמר, ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאלעזר
ּתלמּוד  להׁשיב? ּבאלעזר היה ׁשּלא מּפני יכֹול רּבֹו. את מׁשיב ּתלמיד ׁשּיהא ּבּדין ואינֹו לפניו, מדּברים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹואנּו

LÓ‰טז  ÈÚ·z Úa˙Ó ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»¿≈…∆
Èa ¯Ó˙È‡ ÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ ÏÚ Ê‚¯e „˜Bz‡ ‡‰Â¿»ƒ»¿≈«∆¿»»¿«ƒ»»¿≈

:¯ÓÈÓÏ e¯‡zL‡c Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿»»¿≈»

˜LÈcיז  ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÔezÏÎ‡ ‡Ï ÔÈ„Ó»≈»¬«¿»«»»«¬««ƒ
ÔBÎÏ ·‰È d˙ÈÂ ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒƒ¿»«»≈¿
ÔB‰ÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡zLÎ È·BÁ ÏÚ ‡ÁlÒÏ¿«»»«≈¿ƒ¿»¿«»»¬≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

eb‡‰יח  ‡L„e˜ ˙È·Ï dÓc ˙È ÏÚz‡ ‡Ï ‡‰»»ƒ»«»¿«¿≈¿»«»»
:˙È„wÙ È„ ‡Ók ‡L„e˜a d˙È ÔeÏÎÈz ÏÎÈÓ≈«≈¿»«¿¿»¿»ƒ«≈ƒ

„ÔÈיט  ‡ÓBÈ ‡‰ ‰LÓ ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…ƒ…∆»»≈
ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÏÚ ˙ÈÂ ÔB‰˙‡hÁ ˙È e·È¯»̃ƒ»«»¿¿»¬»¿√»¿»
˙ÈÏÎ‡ ÔBÙ el‡ ÔÈl‡k Ô˜Ú È˙È ‡Ú¯ÚÂ«¬»»»ƒ»»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ

‡˙‡hÁ:ÈÈ Ì„˜ Ôw˙‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ «»»»≈¬«≈√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

ּכמֹוׂשרף טז  ּפֹועלֹו, ׁשם נקרא ׁשּלא  מהּבנין  . ְְְֳִִֵֵֶַָָָֹֹ
וׁשּוטף: ְַַּומֹורק

הּקדׁש ּבמקֹום ּכן יז ּכי מֹועד. אהל ּפתח . ְִִֵֵֶֶֶַַֹֹ
ּתאכלּו ּכאׁשר ּכי לכם, הּׁשם נתן ואֹותּה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹּכתּוב

העדה. עֹון את יּׂשא הּׁשם החּטאת, את ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּתם
והּטעם, החּטאת. את ּתׂשאּו אּתם ּפרּוׁשֹו, ְְִֵֶֶַַַַַַָאֹו

לכּפר: ּכן על עֹונם, יכּפר ידכם על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֻּכי
ּפנימה  הּקדׁש אל ּדמּה את הּובא לא הן .יח ְִֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ולּקהל. לּכהן ׁשהּוא הּמצֹות, ּכל על הּבא ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹּכפר
ולא  ׂשֹורף חּטאת ּפר הּנה ׁשֹואל , יׁשאל ְְְִִִֵֵַַַָָֹואם
הּפרכת  והּטעם, ּבּקדׁש. לפנים ּדמֹו את ְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּובא
לחּטאת  הּוא חּטאת ׁשּפר ּדע הּזהב. ְְִֶַַַַַַַָָָּומזּבח
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(â)ìk|äøb úìòî úñøt òñL úòñLå äñøt úñøôî ´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬¥−̈
:eìëàz dúà äîäaa©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑'סדיקא' ּבלע"ז ∑Ò¯t‰.ּכתרּגּומֹו: ÚÒL.פלאנט"ה ˙ÚÒLÂ∑ ּבׁשּתי ּומּלמּטה מלמעלה ׁשּמבּדלת «¿∆∆ְְְִַָ«¿»ְַַ¿…««∆«ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻ
ׁשּמּלמּטה  לגמרי, ּומבּדלֹות ׁשסּועֹות ואינן מלמעלה סדּוקֹות ׁשּפרסֹותיו ׁשּיׁש טלפין", "ּומטּלפא ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻצּפרנין,

עא)מחּברֹות b¯‰.(חולין ˙ÏÚÓ∑ ּפיה לתֹו אֹותֹו ּומחזרת מּמעיה האכל ּומקיאה הדק מעלה ּולטחנֹו .לכתׁשֹו ְָֻ«¬«≈»ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
‰¯b∑:מּגזרת ויּתכן ׁשמֹו; יד)ּכ ב ׁשעלֿידי (שמואל 'ּפׁשרא', ותרּגּומֹו: הּפה; אחר נגרר ׁשהּוא הּנּגרים", "וכּמים ≈»ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

ונּמֹוח  נפׁשר האכל אּמֹו∑Ó‰aa‰.הּגרה, ּבמעי הּנמצא הּׁשליל את להּתיר לדרׁשה, היא יתרה זֹו ‡˙d.ּתבה ְְִִֵֶַַָָָֹ«¿≈»ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ…»
eÏÎ‡z∑'תעׂשה ו'לא ּב'עׂשה', עליה לעבר אּלא היא? ּבאזהרה והלא טמאה. ּבהמה לד)ולא .(זבחים …≈ְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגרהרהרהרה מעלתמעלתמעלתמעלת .... .... ּפּפּפּפרסהרסהרסהרסה ג).מפרסתמפרסתמפרסתמפרסת ּפּפּפּפרסהרסהרסהרסה(יא, ּוגבּורה מפרסתמפרסתמפרסתמפרסת מקרבת) (ימין חסד ׁשל הּקּוים ּבׁשני ה' את ׁשעֹובד לאדם רמז – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
טבעֹו. מּצד לא ׁשמים, לׁשם זאת ׁשעֹוׂשה מּוכח ׁשאז ּדֹוחה), ּגּגּגּגרהרהרהרה(ׂשמאל הּמעׂשה מעלתמעלתמעלתמעלת האם וׁשּוב ׁשּוב ׁשּבֹוחן לאדם רמז – ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

טהֹורה'. 'ּבהמה היא הּבהמית נפׁשֹו – הּללּו 'סּמנים' ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש מי ונחּוץ. טֹוב אכן, הּוא לעׂשֹות, עֹומד עזראעזראעזראעזרא....ׁשהּוא אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

(ã)äñøtä éñøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©³¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−©©§¨®
àîè ñéøôî epðéà äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ìîbä-úà¤Â©¨Â̈¦©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ¥¤´©§¦½¨¥¬

:íëì àeä−¨¤«
(ä)ñéøôé àì äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ïôMä-úàå§¤©¨À̈¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ©§¦®

:íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«
(å)äñéøôä àì äñøôe àåä äøb úìòî-ék úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³¥¨Æ¦½©§−̈´Ÿ¦§¦®¨

:íëì àåä äàîè§¥¨¬¦−¨¤«
(æ)äñøt òñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ©§½̈

:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå§−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«
(ç)íä íéàîè eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦¨®§¥¦¬¥−

:íëì̈¤«
i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ∑ קל אמרּת מּנין? טהרה, סימן ׁשּום לּה ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אּלּו, אּלא לי אין ƒ¿»»……≈ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

וכּו' אסּורֹות טהרה סימני קצת ּבהן ׁשּיׁש אּלּו, ּומה כהנים)וחמר: בתורת הענין ולא ∑Ì¯NaÓ.(כל ּבאזהרה, ּבׂשרם על ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹƒ¿»»ְְְְַַָָָָֹ
ּוטלפים  וקרנים וגידין עצמֹות ˙eÚb.על ‡Ï Ì˙Ï··e∑:לֹומר ּתלמּוד נבלה? מּגע על מזהרים יׂשראל יהיּו יכֹול ְְְְֲִִִִַַַַָָ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻ

כא) חמּורה,(לקמן הּמת ּטמאת ּומה מעּתה: וחמר קל מזהרין, יׂשראל ואין מזהרין ּכהנים – וגֹו'" אלֿהּכהנים ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻ"אמר
ׁשאמרּו: וזהּו ּברגל, תּגעּו"? "לא לֹומר: ּתלמּוד ּומה ׁשּכן?! ּכל לא קּלה, נבלה, טמאת ּכהנים, אּלא ּבּה הזהיר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻלא

ּברגל עצמֹו לטהר אדם יז)חּיב .(ר''ה ְְֵֶֶַַַָָָָ
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ּבּבּבּברגלרגלרגלרגל עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹו לטהרלטהרלטהרלטהר אדםאדםאדםאדם ח)חחחחּיּיּיּיבבבב יא, ּפרׁש(רׁש"י רׁש"י ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדוקא. לרגל מתיחסת הּטהרה ׁשחֹובת לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
את  לקּדׁש האדם על ׁשּמּטל ּומאחר ּוכסּות". ּוׁשתּיה לאכילה קדׁש א ֹותֹו "קרא - קדׁש" "מקרא הּפסּוק על ּבא ּבפרׁשת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻלעיל

הּיֹום. את לקּדׁש ּבכחם אין ּבטמאה ּוׁשתּיה אכילה ׁשהרי להּטהר, ׁשעליו מּובן ּובׁשתּיתֹו, ּבאכילתֹו עזראעזראעזראעזרא....הּיֹום אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ÔÈÙÏËג  ÔÙÏhÓe ‡˙Ò¯t Ô˜È„Ò Èc Ïk»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·a ‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t«¿»»«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«≈¿

LÙ¯‡ד  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÏÓb ˙È ‡˙Ò¯t È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»»«¿»¬≈«ƒ
‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe ‡e‰ ‡¯Ltƒ¿»«¿»»»¿ƒ»¿»»

:ÔBÎÏ¿

Ò¯Ùe˙‡ה  ‡e‰ ‡¯Lt ˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ¿»«¿»¬≈«ƒƒ¿»«¿»»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï»¿ƒ»¿»»¿

‰È‡ו  ‡¯LÙ ‡˜qÓ È¯‡ ‡·¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¬≈«¿»ƒ¿»ƒ
:ÔBÎÏ ‡È‰ ‡·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe«¿»»»¿ƒ»¿»»»ƒ¿

‰e‡ז  ‡˙Ò¯t ˜È„Ò È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈¿ƒ«¿»»
‡Ï ‡¯Lt ‡e‰Â d˙Ò¯t ÔÈÙÏË ÔÙÏÈhÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»≈¿ƒ¿»»

:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»»¿»»¿

Ï‡ח  ÔB‰zÏ··e ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿»
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«¬ƒƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

מפרסת  מפריס.ג מקרין, וכן הּתאר. ׁשם . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹ
ּפרסה: ּבעלת ׁשהיא מתארת ׁשהּוא ּכל ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָֹוהּטעם ,
ׁשּפרסֹותיה  והּטעם, הּתאר. ׁשם ׁשסע. ְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹוׁשֹוסעת
ּומעלת, ּגרֹון. מּגזרת ּגרה. מעלת ְְֲֲִִֵַַַַַָָׁשסּועֹות :

והחזיר, והארנבת והּׁשפן הּגמל והזּכיר ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּפֹועל.
ודר האחד. הּסימן אחד לכל ׁשּיׁש ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבעבּור
הּנקבה  ּכי מין, מּכל הּזכר להזּכיר הּקדׁש ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹלׁשֹון
אֹומרים  יׁש ארנבת, והזּכיר היא. הּזכר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבכלל

ׁשהּזכר  אֹומרים ויׁש מהם. הּזכר יּמצא ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלפי
אלי: קרֹוב והראׁשֹון הּדבר. והפ נקבה, ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָיׁשּוב

תּגעּו לא ּובנבלתם  הזּכיר ח לא והּכתּוב . ְְְְִִִִַָָָָֹֹ
קּבלה  מּדברי רק הערב, עד ׁשּיטמא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנֹוגע 

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip d"k iyiy meil inei xeriy
לא)לֹומר: מצאתי (שם זֹו הּנׂשיאים! ולפני מׁשה לפני ּדּבר ּכׁשרצה, הרי וגֹו'". הּצבא אלֿאנׁשי הּכהן אלעזר "וּיאמר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשני  ּפנים ׁשל ‰˜¯e·È.ּבספרי ÌBi‰ Ô‰∑?אֹומר קא)מהּו אֹוננים,(זבחים ּדמּה זרקּתם ׁשּמא מׁשה: להם אמר אּלא, ְְִִִֵֵֶָ≈«ƒ¿ƒְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אֹונן  ּומקריב ּגדֹול ּכהן ׁשאני הקרבּתי, אני הדיֹוטֹות? ׁשהם הקריבּו, הם וכי אהרן: לֹו אמר חּלל. ׁשעבד .ׁשהאֹונן ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

‰l‡k È˙‡ ‰‡¯˜zÂ∑ ּכגֹון ּכאּלּו, עליהם אֹונן להיֹות חּיב ׁשאני קרֹובים, ׁשאר אּלא ּבני, הּמתים היּו לא אפּלּו «ƒ¿∆»…ƒ»≈∆ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
להם  מּטּמא ׁשהּכהן ּכהנים, ּבפרׁשת האמּורים hÁ‡˙.ּכל ÈzÏÎ‡Â∑?'וגֹו הּייטב אכלּתי, אבל (שם)∑‰ÌBi.ואם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ¿»«¿ƒ«»ְְְִִִַַַָ«ֲָ
קבּורה  ּביֹום אּלא אֹונן ׁשאין מּתר, לילה ‰'.אנינּות ÈÈÚa ·ËÈi‰∑ להקל ל אין ׁשעה, ּבקדׁשי ׁשמעּת אם ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻ«ƒ«¿≈≈ְְְְְִֵֵֵַָָָָָָ

ּדֹורֹות  .ּבקדׁשי ְְֵָ
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ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבקדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיייי להקללהקללהקללהקל לללל איןאיןאיןאין ׁשׁשׁשׁשעהעהעהעה,,,, ּבּבּבּבקדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיייי ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּתּתּתּת יט)אםאםאםאם י, ׁשּלא (רש"י ּכדי הּוא ּבאנינּות קדׁשים לאכל ׁשההּתר סבר מׁשה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
על  ּדֹורֹות. לקדׁשי ׁשעה קדׁשי ּבין הבּדל אין ּכן ואם ּתפרעּו"), אל "ראׁשיכם לּצּוּוי (ּבדֹומה אבלּות מנהגי ידי על ּבׂשמחה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלפּגע

אּלא אינּה מאבלּות להּמנע ׁשההֹוראה אהרן, לֹו הׁשיב הההה''''ּכ אינּה,לפנילפנילפנילפני הּקרּבנֹות אכילת א הּמזּבח, הההה''''ּבמקֹום אין לפנילפנילפנילפני ולכן ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
מיחדת). הֹוראה היתה ׁשּלגּביהם ׁשעה, קדׁשי (מּלבד עזראעזראעזראעזרא....לאֹוכלם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

(ë)ô :åéðéòa áèéiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
i"yx£ÂÈÈÚa ·ËÈiÂ∑(ת"כ)'ׁשמעּתי 'לא לֹומר: ּבֹוׁש ולא .הֹודה «ƒ«¿≈»ְְִַַָָֹֹ

ß oqip d"k iyiy mei ß

àé(à):íäìà øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ£¥¤«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡Â ‰LÓ Ï‡∑ לאהרן ׁשּיאמר אמר ‡Ì‰Ï.למׁשה ¯Ó‡Ï∑אינֹו אֹו ּולאיתמר. לאלעזר ׁשּיאמר אמר ∆…∆¿∆«¬…ְְֲֶֶַַַָֹֹֹ≈…¬≈∆ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ

"לאמר  מקּים: אני מה הא ליׂשראל. אמּור ּדּבּור הרי יׂשראל", אלּֿבני "ּדּברּו אֹומר: ּכׁשהּוא ליׂשראל? לאמר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאּלא
ּולאיתמר  לאלעזר לבניו, עזראעזראעזראעזרא.....אלהם"? אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִֵֶֶָָָָָָ

(á)eìëàz øLà äiçä úàæ øîàì ìàøNé éða-ìà eøac©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ£¤´«Ÿ§½
:õøàä-ìò øLà äîäaä-ìkî¦¨©§¥−̈£¤¬©¨¨«¤

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ e¯ac∑ הׁשו ּכּלם ּגזרת את עליהם וקּבלּו ּבדמימה ׁשהׁשוּו לפי זה, ּבדּבּור ׁשלּוחים להיֹות ה «¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻ
מאהבה  ‰iÁ‰.הּמקֹום ˙‡Ê∑ הבּדילם ,לפיכ חּיים, להיֹות ּוראּויין ּבּמקֹום ּדבּוקים ׁשּיׂשראל לפי חּיים, לׁשֹון ֲֵַַָָ…««»ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּכדאיתא  וכּו' החֹולה את לבּקר ׁשּנכנס לרֹופא מׁשל ּכלּום. אסר לא העֹולם ּולאּמֹות מצֹות, עליהם וגזר הּטמאה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻמן
ּתנחּומא  רּבי ‰iÁ‰.ּבמדרׁש ˙‡Ê∑ וזאת ּתאכלּו, זאת ליׂשראל: אֹותּה ּומראה ּבחּיה אֹוחז מׁשה ׁשהיה מלּמד, ְְְִִַַַָ…««»ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ּבעֹוף: וכן להם, והראה ומין מין מּכל אחז הּמים ּבׁשרצי אף וגֹו'", ּתאכלּו "אתֿזה ּתאכלּו. ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹלא
הּטמא" לכם "וזה ּבּׁשרצים: וכן ‰Ó‰a‰.מןֿהעֹוף", ÏkÓ .‰iÁ‰ ˙‡Ê∑(כ חּיה (מנחות ּבכלל ׁשהּבהמה .מלּמד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ…««»ƒ»«¿≈»ְְְִֵֵֶַַַַָָ

È‰BÈÚa:כ  ¯ÙLe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«¿≈ƒ

ÔB‰Ï:א  ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¬…¿≈«¿

ÈÁ˙‡ב  ‡c ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯ÈÚa ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ Ècƒ≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿»

dxezd lr `xfr oa`

ּובׂשר  לעם, הּוא החּטאת ּוׂשעיר הּמזּבח, ְְְִִֵַַַַַַָָָעל 
ראּוי  היה ּתאכלּו. אכֹול לּכהן: ְֵַַַָָָָָֹֹהחּטאת

אֹותּה: ְֶָֹׁשּתאכלּו
הּתימה, ׁשל ׁשהה''א  ׁשאמרּו מדקּדקים יׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָיט
מלכים, מהז' אחד עם ּדגׁש אחריו יהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלא
ּפתּוח, והה''א יּמצא. הּנע  הּׁשוא עם ֿ אם ְְִִִִֵֵַַַַָָָָּכי
ׁשואי''ן. ׁשני להתחּבר יּתכן ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹּבעבּור
ּכי  אמרּו ּדגּוׁש, ה ּייטב יּו''ד ׁשּמצאּו ְְֲִִֶַַַָָָּובעב ּור
נעמי, עם הּׁשבה ּכה''א לידיעה, הה''א ְֳִִִִֵֵֶַַָָָָזה
ההי''ן  ואּלה ההּוללה. העיר פה, ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹהּנמצאּו

ועֹוד  הּייטב. ּפרּוׁש ּכן הּנה אׁשר, ְְֲִִִֵֵֵֶַַּבמקֹום
היה  ואּלּו עבר. ּפֹועל  ואכלּתי, ּכי ְְְְִִִַַָָָָָָאמרּו,
הּנביאים, אל ודּברּתי ּכמֹו מּלרע. היה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָעתיד ,
הּיֹום, הּנׂשרפים ּבני ּכי והּטעם, .אּת ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָודּברּתי
העגל  ּכי עֹולתם , ואת חּטאתם את ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָהקריב ּו
אֹותי  וּתקראנה ּובניו: אהרן ּבעד ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹוהאיל

מֹות ּכאּלה  על ּדאגֹות אֹו צרֹות ּפרּוׁש, . ְֵֵֶַָָָ
ּכל  לאכֹול יכלּתי לא זה ּובעבּור ְֱֲִִֶֶַַָָָֹֹהּבנים.
ּבעיני  ּׁשּייטב מה מּמּנה אכלּתי רק ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָחּטאת,
חֹובה. לידי ׁשּיֹוציאני מה והּטעם, ְִִִֵֵֵֶַַַַַָהּׁשם.

לתימה, הּייטב  ׁשה''א הּמעּתיקים ּדעת  ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָועל
ׁשהזּכרּתי  הּפרּוׁש על ּגם זרה, מּלה ְְְִִִֵֶַַַַָָָוהּוא
ה''א  הּמקרא, ּבכל מצאנּו לא ּכי זרה. ְְִִִֵַָָָָָָֹהיא
חּטאת. ואכלּתי ּומּלת עתיד. ּפֹועל עם ְְִִִִַַַַַַַָָָהּדעת
מצאנּו ּגם חּטאת. אכל ּתי ואּלּו אמר, ְְְִִִַַַַָָָָָּכאילּו
ּוגנבתי. אּורׁש, ּפן מלעיל. והן לעתיד, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֻמּלֹות 
אֹוכל  אֹונן ואין אֹונן, הייתי ּכי ְְִִִֵֵֵֵַַַָוהּטעם,

אכל  לא ּכטעם באני:חּטאת, ּתי ְְְִִַַַַָָֹֹ
אהרן  ואל מׁשה אל ה' וידּבר ׁשהּוא א ּבעבּור . ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

הּטהֹור: ּובין הּטמא ּבין הּמבּדיל הּמֹורה, ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּכהן 



מי ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip d"k iyiy meil inei xeriy

(â)ìk|äøb úìòî úñøt òñL úòñLå äñøt úñøôî ´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬¥−̈
:eìëàz dúà äîäaa©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑'סדיקא' ּבלע"ז ∑Ò¯t‰.ּכתרּגּומֹו: ÚÒL.פלאנט"ה ˙ÚÒLÂ∑ ּבׁשּתי ּומּלמּטה מלמעלה ׁשּמבּדלת «¿∆∆ְְְִַָ«¿»ְַַ¿…««∆«ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻ
ׁשּמּלמּטה  לגמרי, ּומבּדלֹות ׁשסּועֹות ואינן מלמעלה סדּוקֹות ׁשּפרסֹותיו ׁשּיׁש טלפין", "ּומטּלפא ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻצּפרנין,

עא)מחּברֹות b¯‰.(חולין ˙ÏÚÓ∑ ּפיה לתֹו אֹותֹו ּומחזרת מּמעיה האכל ּומקיאה הדק מעלה ּולטחנֹו .לכתׁשֹו ְָֻ«¬«≈»ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
‰¯b∑:מּגזרת ויּתכן ׁשמֹו; יד)ּכ ב ׁשעלֿידי (שמואל 'ּפׁשרא', ותרּגּומֹו: הּפה; אחר נגרר ׁשהּוא הּנּגרים", "וכּמים ≈»ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

ונּמֹוח  נפׁשר האכל אּמֹו∑Ó‰aa‰.הּגרה, ּבמעי הּנמצא הּׁשליל את להּתיר לדרׁשה, היא יתרה זֹו ‡˙d.ּתבה ְְִִֵֶַַָָָֹ«¿≈»ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ…»
eÏÎ‡z∑'תעׂשה ו'לא ּב'עׂשה', עליה לעבר אּלא היא? ּבאזהרה והלא טמאה. ּבהמה לד)ולא .(זבחים …≈ְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגרהרהרהרה מעלתמעלתמעלתמעלת .... .... ּפּפּפּפרסהרסהרסהרסה ג).מפרסתמפרסתמפרסתמפרסת ּפּפּפּפרסהרסהרסהרסה(יא, ּוגבּורה מפרסתמפרסתמפרסתמפרסת מקרבת) (ימין חסד ׁשל הּקּוים ּבׁשני ה' את ׁשעֹובד לאדם רמז – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
טבעֹו. מּצד לא ׁשמים, לׁשם זאת ׁשעֹוׂשה מּוכח ׁשאז ּדֹוחה), ּגּגּגּגרהרהרהרה(ׂשמאל הּמעׂשה מעלתמעלתמעלתמעלת האם וׁשּוב ׁשּוב ׁשּבֹוחן לאדם רמז – ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

טהֹורה'. 'ּבהמה היא הּבהמית נפׁשֹו – הּללּו 'סּמנים' ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש מי ונחּוץ. טֹוב אכן, הּוא לעׂשֹות, עֹומד עזראעזראעזראעזרא....ׁשהּוא אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

(ã)äñøtä éñøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©³¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−©©§¨®
àîè ñéøôî epðéà äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ìîbä-úà¤Â©¨Â̈¦©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ¥¤´©§¦½¨¥¬

:íëì àeä−¨¤«
(ä)ñéøôé àì äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ïôMä-úàå§¤©¨À̈¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ©§¦®

:íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«
(å)äñéøôä àì äñøôe àåä äøb úìòî-ék úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³¥¨Æ¦½©§−̈´Ÿ¦§¦®¨

:íëì àåä äàîè§¥¨¬¦−¨¤«
(æ)äñøt òñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ©§½̈

:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå§−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«
(ç)íä íéàîè eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦¨®§¥¦¬¥−

:íëì̈¤«
i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ∑ קל אמרּת מּנין? טהרה, סימן ׁשּום לּה ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אּלּו, אּלא לי אין ƒ¿»»……≈ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

וכּו' אסּורֹות טהרה סימני קצת ּבהן ׁשּיׁש אּלּו, ּומה כהנים)וחמר: בתורת הענין ולא ∑Ì¯NaÓ.(כל ּבאזהרה, ּבׂשרם על ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹƒ¿»»ְְְְַַָָָָֹ
ּוטלפים  וקרנים וגידין עצמֹות ˙eÚb.על ‡Ï Ì˙Ï··e∑:לֹומר ּתלמּוד נבלה? מּגע על מזהרים יׂשראל יהיּו יכֹול ְְְְֲִִִִַַַַָָ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻ

כא) חמּורה,(לקמן הּמת ּטמאת ּומה מעּתה: וחמר קל מזהרין, יׂשראל ואין מזהרין ּכהנים – וגֹו'" אלֿהּכהנים ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻ"אמר
ׁשאמרּו: וזהּו ּברגל, תּגעּו"? "לא לֹומר: ּתלמּוד ּומה ׁשּכן?! ּכל לא קּלה, נבלה, טמאת ּכהנים, אּלא ּבּה הזהיר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻלא

ּברגל עצמֹו לטהר אדם יז)חּיב .(ר''ה ְְֵֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(58 'nr al zegiy ihewl)

ּבּבּבּברגלרגלרגלרגל עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹו לטהרלטהרלטהרלטהר אדםאדםאדםאדם ח)חחחחּיּיּיּיבבבב יא, ּפרׁש(רׁש"י רׁש"י ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדוקא. לרגל מתיחסת הּטהרה ׁשחֹובת לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
את  לקּדׁש האדם על ׁשּמּטל ּומאחר ּוכסּות". ּוׁשתּיה לאכילה קדׁש א ֹותֹו "קרא - קדׁש" "מקרא הּפסּוק על ּבא ּבפרׁשת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻלעיל

הּיֹום. את לקּדׁש ּבכחם אין ּבטמאה ּוׁשתּיה אכילה ׁשהרי להּטהר, ׁשעליו מּובן ּובׁשתּיתֹו, ּבאכילתֹו עזראעזראעזראעזרא....הּיֹום אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ÔÈÙÏËג  ÔÙÏhÓe ‡˙Ò¯t Ô˜È„Ò Èc Ïk»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·a ‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t«¿»»«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«≈¿

LÙ¯‡ד  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÏÓb ˙È ‡˙Ò¯t È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»»«¿»¬≈«ƒ
‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe ‡e‰ ‡¯Ltƒ¿»«¿»»»¿ƒ»¿»»

:ÔBÎÏ¿

Ò¯Ùe˙‡ה  ‡e‰ ‡¯Lt ˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ¿»«¿»¬≈«ƒƒ¿»«¿»»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï»¿ƒ»¿»»¿

‰È‡ו  ‡¯LÙ ‡˜qÓ È¯‡ ‡·¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¬≈«¿»ƒ¿»ƒ
:ÔBÎÏ ‡È‰ ‡·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe«¿»»»¿ƒ»¿»»»ƒ¿

‰e‡ז  ‡˙Ò¯t ˜È„Ò È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈¿ƒ«¿»»
‡Ï ‡¯Lt ‡e‰Â d˙Ò¯t ÔÈÙÏË ÔÙÏÈhÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»≈¿ƒ¿»»

:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»»¿»»¿

Ï‡ח  ÔB‰zÏ··e ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿»
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«¬ƒƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

מפרסת  מפריס.ג מקרין, וכן הּתאר. ׁשם . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹ
ּפרסה: ּבעלת ׁשהיא מתארת ׁשהּוא ּכל ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָֹוהּטעם ,
ׁשּפרסֹותיה  והּטעם, הּתאר. ׁשם ׁשסע. ְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹוׁשֹוסעת
ּומעלת, ּגרֹון. מּגזרת ּגרה. מעלת ְְֲֲִִֵַַַַַָָׁשסּועֹות :

והחזיר, והארנבת והּׁשפן הּגמל והזּכיר ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּפֹועל.
ודר האחד. הּסימן אחד לכל ׁשּיׁש ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבעבּור
הּנקבה  ּכי מין, מּכל הּזכר להזּכיר הּקדׁש ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹלׁשֹון
אֹומרים  יׁש ארנבת, והזּכיר היא. הּזכר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבכלל

ׁשהּזכר  אֹומרים ויׁש מהם. הּזכר יּמצא ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלפי
אלי: קרֹוב והראׁשֹון הּדבר. והפ נקבה, ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָיׁשּוב

תּגעּו לא ּובנבלתם  הזּכיר ח לא והּכתּוב . ְְְְִִִִַָָָָֹֹ
קּבלה  מּדברי רק הערב, עד ׁשּיטמא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנֹוגע 
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אףֿעלּֿפי  ּבּמים, לֹו היּו אם הא ּבּמים", וקׂשקׂשת סנּפיר איןֿלֹו אׁשר "ּכל לֹומר ּתלמּוד מּנין? ּבּמים ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹהּׁשירן

מּתר  ּבעלּיתֹו, .ׁשהּׁשירן ֲִִִֶַָָָֻ

(âé)íä õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà-úàå§¤¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤¥®
:äiðæòä úàå ñøtä-úàå øLpä-úà¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«

i"yx£eÏÎ‡È ‡Ï∑(קיד אּלא (שבת אינֹו אֹו .יד על נאכלים יהיּו לא מׁשמעֹו: ׁשּכ לקטּנים, הּמאכילן את לחּיב …≈»¿ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ּבהנאה? יד)לאסרן "למינּה",(דברים ּבֹו: ׁשּנאמר עֹוף ּכל מּתרין. ּבהנאה אסּורין ּבאכילה תאכלּו", "לא ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

אחד  מין וכּלן ּבׁשמֹותם, ולא ּבמראיהם לא לזה, זה ּדֹומין ׁשאין הּמין ּבאֹותֹו יׁש "למינהּו", עזראעזראעזראעזרא....."למינֹו", אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻ

(ãé):dðéîì äiàä-úàå äàcä-úàå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¤©̧¨½̈§¤¨«©−̈§¦¨«

(åè):Bðéîì áøò-ìk úà¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(æè)õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©§¤©¥−
:eäðéîì§¦¥«

i"yx£ıp‰∑ עזראעזראעזראעזרא.....אישפרוי"ר אבןאבןאבןאבן «≈

(æé):óeLðiä-úàå CìMä-úàå ñBkä-úàå§¤©¬§¤©¨−̈§¤©©§«
i"yx£CÏM‰∑:רּבֹותינּו סה)ּפרׁשּו הּׁשֹולה(חולין מגּביּה(זה וׁשלינּונא )פי' אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו הּים. מן ÒBk.ּדגים «»»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ÛeLÈÂ∑ ייב"ו ׁשּקֹורין לֹו ּדֹומה אחר וע ֹוד ּכאדם, לסתֹות להם ויׁש ּבּלילה הּצֹועקים צואיטי"ׁש עזראעזראעזראעזרא.....הם אבןאבןאבןאבן ¿«¿ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

(çé):íçøä-úàå úàwä-úàå úîLðzä-úàå§¤©¦§¤¬¤§¤©¨−̈§¤¨«¨¨«
i"yx£˙ÓLz∑,לּה ּדֹומה היא ּבּׁשרצים האמּורה ותנׁשמת ּבּלילה; ּופֹורחת לעכּבר ודֹומה שורי"ץ קלב"א היא ƒ¿∆∆ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

טלפ"א  לּה וקֹורין עינים לּה עזראעזראעזראעזרא.....ואין אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵַָָ

(èé)-úàå úôéëecä-úàå dðéîì äôðàä äãéñçä úàå§¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈§¦¨®§¤©«¦©−§¤
:ólèòä̈«£©¥«

i"yx£‰„ÈÒÁ‰∑ ּבּמזֹונֹות חברֹותיה עם חסידּות ׁשעֹוׂשה חסידה? ׁשמּה נקרא ולּמה ציגוני"א. לבנה ּדּיה .זֹו «¬ƒ»ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָ
‰Ù‡‰∑ היירו"ן לּה ׁשּקֹורין ׁשהיא לי ונראה רגזנית. ּדּיה ּובלע"ז ∑‰ÙÈÎec˙.היא ּכפּולה, וכרּבלּתֹו הּבר ּתרנגֹול »¬»»ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָ«ƒ«ְְְְְְְַַַַַָָָ

ּכמֹו מעׂשיו, ׁשם על נקרא טּורא", "ונּגר ּכרּבלּתֹו. היא וזֹו ּכפּות, ׁשהֹודֹו ּדּוכיפת? ׁשמֹו נקרא ולּמה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהרופ"א.
ׁשאחזֹו" "מי ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת רּבֹותינּו ס''ג)ׁשּפרׁשּו עזראעזראעזראעזרא.....(דף אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

ÔeÏÎ‡˙Èיג  ‡Ï ‡ÙBÚ ÔÓ ÔeˆwLz ÔÈl‡ ˙ÈÂ¿»ƒ≈¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿
:‡ÈÊÚÂ ¯ÚÂ ‡¯L Ôep‡ ‡ˆ˜Lƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿«¿»

dÊÏ:יד  ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡˙È„Â¿«¿»¿»»ƒ»ƒ¿«

dÊÏ:טו  ‡·¯eÚ Ïk ˙È»»¿»ƒ¿≈

tÁL‡טז  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

ÙBt˜Â‡:יז  ‡e ÈÏLÂ ‡È¯˜Â¿«¿»¿»≈»¿ƒ»

ÈÂ¯˜¯˜‡:יח  ‡˙‡˜Â ‡˙Â·e«¿»¿»»ƒ«¿≈»

eË¯‡יט  ¯bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

dxezd lr `xfr oa`

ּבעבּור  ּכן, ׁשהּוא ראיה ּכדמּות יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָיׁשמעאל.
על  אף העזנּיה. קרֹובֹות: הּלׁשֹונֹות  ׁשּתי ְְְְֱִֵַַַָָָהיֹות
טעה  ּביּׁשּוב, ׁשאיננה יחיד ּדברי ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּפי
הּׁשם  זה ּכי אלענקא. אֹותּה ׁשּתרּגם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּגאֹון

ּבעֹולם,ּבל  נמצא ׁשּלא ּדבר על יׁשמעאל ׁשֹון ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹ
יֹודּו וכן למׁשל. אּלא נברא ולא היה ְְְְְִֵֶָָָָָָֹֹולא
הּׁשם, ׁשּיאסר יּתכן לא ּכן אם לׁשֹונם. ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹחכמי 

היה: ׁשּלא ֶַָָָָֹהּדבר
הּדאה  ּדאה יד והם מינים, לׁשני ּכלל ׁשם . ְְְִִִֵֵֵַָָָָָ

ּתֹור  עם בתר, לא הּצּפֹור ואת ּכמֹו ְְְִִֶַַָָָֹודּיה.
ראה  ּכי ׁשאמרּו הּמעּתיקים צדקּו והּנה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָוג ֹוזל.
אי ׁשאמר יֹונה רּבי  טענת וסרה  ּדאה. ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהיא
ויׁש והּליׁש. מהאריה ל הּׁשמר לאמר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹיּתכן

הלא  מן ּופרס אׁשּורּנּו. מן ׁשּנׁשר ְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֹאֹומרים
והּוא  נֹוסף, והנּו''ן עֹוז, מן ועזנּיה לרעב. ְְְְִִֵַָָָָָָֹּפרס
הּנׁשר. ידאה  ּכאׁשר מן ודאה עקב''א. ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּנקרא
ועֹורב  ידּועים. ּבאּיים לׁשבת ׁשּמנהגּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָואּיה

שחרּותֹו: ּבעבּור ערב, ְֲֲִֶֶַַמּלׁשֹון
הּיענה  ּבת ׁשּלא טז מין ׁשהּוא אֹומרים יׁש . ְֲִִֵֶֶַַַָֹ

ּכיענים  מּלת ואין הארנבת. ּכמֹו זכרים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָימצא ּו
ּכמֹו נקבֹות, הם רק זכרים. אינם ּכי ְְְֲִִֵֵֵַַָָָטענה,
חמס: מּגזרת  הּתחמס. ואת ּורחלים: ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָיעלים
לֹו יׁש והּנץ. הּׁשחפת: מֹוליד הּׁשחף. ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָואת
הּפֹורׂש הּידּוע, ׁשהּוא והּקרֹוב, רּבה. ְֵֶַַַַַָָָָנֹוצה
חם: מקֹום יבּקׁש ּכי ּדרֹום, לפאת ּתמיד ְְְִִִֵַַַָָָָָּכנפיו

הּכֹוס  ׁשהּוא יז אֹומרים ויׁש חרבֹות. ּככֹוס . ְְְֳִֵֶַָ

ׁשאין  ּבמקֹום יׁשּכֹון ּכן על אדם, מעין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָנכסה
מנהג  עֹוף אֹומרים, יׁש .הּׁשל יּׁשּוב: ְְִִִֵַַָָָׁשם
יעֹופף  עֹוף ינׁשּוף. ילדיו: להׁשלי ְְְְְְִֵַַַָָּתֹולדּתֹו
אֹור  להט מּפני ּבּיֹום יראה לא ּכי ְְִִִֵֶֶֶַַַַֹּבּנׁשף,

ֶֶַהּׁשמׁש:
הּתנׁשמת  הּׁשם יח זה ּגם יּׁשֹום. רֹואהּו ּכל . ְִִֵֵֶֶֶַַַָ

עֹוף  ׁשּיׁש אֹומרים יׁש הּקאת. ּבּׁשרצים: ְְְִִִֵֵֶַַָָָָנמצא 
אמר  הרחם. מאכלֹו: להקיא ּתֹולדּתֹו ְְְֲִִַַַַָָָָָָמנהג
ּבכ''ף. חי''ת ּבחלף קדר, ּבלׁשֹון ׁשהּוא ְְֲִֵֵֶַַַָָֹהּגא ֹון
אמרּו והאחרים להם. אחד אֹות ּבכתבם ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָּכי

ּבניו: על מרחם עֹוף ְֵֶַַָָׁשהּוא
החסידה  ידּועים יט למֹועדים הּנראית היא . ְְְֲֲִִִִִֵַַָ

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip d"k iyiy meil inei xeriy

(è)øétðñ Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦´Ÿ£¤Á§©¦̧
:eìëàz íúà íéìçpáe íénia íéna úN÷N÷å§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬Ÿ¥«

i"yx£¯ÈtÒ∑ ּבהם ׁשּׁשט ׁשּנאמר:∑˜N˜N˙.אּלּו ּכמֹו ּבֹו, הּקבּועים קלּפין יז)אּלּו א הּוא (שמואל קׂשקּׂשים "וׁשריֹון ¿«ƒֵֶֶָָ«¿∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַ
.לבּוׁש" ָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - `"yz lel` hi zniyx)

mc`d zcFarA ± zExWMd ipniq¦¨¥©©§©£©¨¨¨

ׁשׁשׁשׁשקץ קץ קץ קץ  ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים וקוקוקוקׂשׂשׂשׂשקקקקׂשׂשׂשׂשתתתת סנסנסנסנּפּפּפּפיריריריר איןאיןאיןאין־־־־ללללֹוֹוֹוֹו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכלללל .... .... ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים וקוקוקוקׂשׂשׂשׂשקקקקׂשׂשׂשׂשתתתת סנסנסנסנּפּפּפּפיריריריר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ללללֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכלללל ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ממממּכּכּכּכלללל ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכלּוּוּוּו ֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽאתאתאתאת־־־־זהזהזהזה ְְְְִִִִֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
לכםלכםלכםלכם:::: ט־יב)ההההּוּוּוּואאאא (יא, ֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽ

קׂשקׂשת לֹו ואין סנּפיר לֹו ׁשּיׁש ויׁש סנּפיר, לֹו יׁש קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ב)ּכל נא, .(נדה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זאת לבאר ְְְֲֵֵַַָָָָֹויׁש

ּבני  ׁשל חּיּותם מקֹום והיא למים, ׁשּנמׁשלה ּבּתֹורה ׁשעֹוסקים אהל ליֹוׁשבי רֹומזים מים, – חּיּותם ּבמקֹום ּתמיד הּנמצאים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּדגים
קׂשקּׂשים  הּגּוף: את ּומׁשּמׁשים טפלים אּלא ואינם הּדג, מעּקר אינם ׁשּׁשניהם ּוסנּפירים, קׂשקּׂשים ּבהם להיֹות וצרי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָיׂשראל.

למקֹום. מּמקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ּוסנּפירים הּדג, על הּמגן  לבּוׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
על  ׁשּמׁשּמרת ׁשמים יראת – קׂשקׂשת להּלימּוד: הם נצרכים אבל הּלימּוד, מּגּוף ׁשאינם הּתֹורה ּבלימּוד ענינים על מֹורה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָוזה
ׁשאף  ּבּתֹורה, החידּוׁש ּכח על מֹורה אחר, למקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ּוסנּפירים הּתבּואה. את המׁשּמרת חּומטין קב ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּלימּוד,
קׂשקׂשת  לֹו ׁשּיׁש ּכל ּכי סנּפיר, לכּתֹוב צריכה היתה לא הּתֹורה ׁשּלכאֹורה ז"ל רּבֹותינּו ּדאמרּו ּבמה הרמז וזהּו הּמּוכרח. ענין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּוא

ּבּתֹורה. החידּוׁש ּכח – ּתֹורה יגּדיל ענינֹו ׁשהּסנּפיר ויאּדיר", ּתֹורה יגּדיל מּׁשּום קרא "אמר אּלא סנּפיר, לֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹיׁש
ּבּתֹורה  יחּדׁש ּבוּדאי הּוא סנּפיר, לֹו יׁש – ירא־ׁשמים ׁשהּוא ּתלמיד־חכם – קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ּדג נּדה, ּבמּסכת אמרּו על־זה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָוהּנה
טמא, ּדג הּוא יראת־ׁשמים ּבלא ּבּתֹורה ׁשּמחּדׁש מי – קׂשקׂשת לֹו ואין סנּפיר לֹו יׁש אבל לנהֹוג. צרי ּכ – טהֹור ּדג ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹוהּוא

הּמות". סם לֹו נעׂשית זכה "לא ז"ל רּבֹותינּו עזראעזראעזראעזרא....ּכמאמר אבןאבןאבןאבן ְֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

(é)íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½
õ÷L íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL ìkî¦ŸÆ¤¤́©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´©¨®¦¤¬¤

:íëì íä¥−¨¤«
i"yx£ı¯L∑ הארץ על ונד ׁשרֹוחׁש נמּו ּדבר מׁשמעֹו: מקֹום עזראעזראעזראעזרא.....ּבכל אבןאבןאבןאבן ∆∆ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָ

(àé)íúìáð-úàå eìëàú àì íøNaî íëì eéäé õ÷Lå§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¤¦§¨−̈
:eöwLz§©¥«

i"yx£eÈ‰È ı˜LÂ∑טעם ּבנֹותן ּבֹו יׁש אם ערּוביהן, את צט)לאסר ועל ∑Ì¯NaÓ.(חולין הּסנּפירים על מזהר אינֹו ¿∆∆ƒ¿ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַֹƒ¿»»ְְְִִֵַַַַָֻ
eˆwLz.העצמֹות  Ì˙Ï· ˙‡Â∑(סו ּבלע"ז (שם מושיירונ"ש יבחּוׁשין ׁשּסּננן. יבחּוׁשין .לרּבֹות ֲָָ¿∆ƒ¿»»¿«≈ְְְְְִִִֶַַַַַָ

(áé)àeä õ÷L íéna úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìḱŸ£¤¬¥«²§©¦¬§©§¤−¤©¨®¦¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£'B‚Â BÏ ÔÈ‡ ¯L‡ Ïk∑(ת"כ);לּיּבׁשה ׁשּלֹו סימנין הּמעלה אּלא מּתר ׁשּיהא לי אין ׁשּיכֹול, לֹומר? ּתלמּוד מה …¬∆≈¿ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
‡iÏÁ·e ‡iÓÓÈa ‡iÓa ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ¿«»¿«¿«»¿«¬«»

:ÔeÏÎÈz ÔB‰˙È»¿≈¿

iÓÓÈa‡י  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿«»
‡LÙ ÏkÓe ‡iÓ„ ‡LÁ¯ ÏkÓ ‡iÏÁ·e¿«¬«»ƒ…ƒ¬»¿«»ƒ…«¿»

:ÔBÎÏ Ôep‡ ‡ˆ˜L ‡iÓ· Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿

˙ÔeÏÎÈיא  ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ˆ˜LÂ¿ƒ¿»¿¿ƒƒ¿¿»≈¿
:ÔeˆwLz ÔB‰zÏ· ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿¿¿«¿

iÓa‡יב  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc Ïk…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

dxezd lr `xfr oa`

מלקֹות, עליו יׁש ּבזדֹון, הּנֹוגע והּנה זה. ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָידענּו
אחרי  רדפנּו ואם לאֿתעׂשה. על עבר הּוא ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹּכי
הּדג  הּותר לא הּנה העּתקה, ּבלי לבּדֹו ְְְִִֵַַַַַָָָָֹהּכת ּוב
ּבּיּמים  ּפרט, הּכתּוב  ּכי ּבאגּמים. ֲִִִֵֵֶַַַַַָׁשהּוא

ְִַָּובּנחלים:

וקׂשקׂשת  סנּפיר ארמית:ט הּמתרּגם ּכדברי . ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
הּמים  ׁשרץ הּמים.י מן ׁשּנבראּו הּקטּנים הם . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַ

ׁשאמר  ואחר ּונקבה. מּזכר חּיה נפׁש ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּובּמים
לפרׁש לכם, יהיּו וׁשקץ אמר לכם, הם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשקץ
והּנה  תאכלּו. לא מּבׂשרם והּוא ׁשקץ, ּׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹמה

ּבנדרים, חז''ל ּׁשאמרּו מה רק ּבׂשר, יּקרא ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּדג
ּכל  והֹוסיף הּדֹורֹות. אּלה ּדברי מנהג על ְְְִִִֵֵֶַַַָהּוא
לכל  ּכלל להיֹות וקׂשקׂשת, סנּפיר לֹו אין ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָאׁשר
והּנחלים: הּיּמים רק ּבתחּלה הזּכיר לא ּכי ְְְְִִִִִִִִַַַַַָָֹמים.

הּנׁשר  ּבלׁשֹון יג ּכן ׁשּיּקרא עֹוף זה ּגם ידּוע. . ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
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אףֿעלּֿפי  ּבּמים, לֹו היּו אם הא ּבּמים", וקׂשקׂשת סנּפיר איןֿלֹו אׁשר "ּכל לֹומר ּתלמּוד מּנין? ּבּמים ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹהּׁשירן

מּתר  ּבעלּיתֹו, .ׁשהּׁשירן ֲִִִֶַָָָֻ

(âé)íä õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà-úàå§¤¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤¥®
:äiðæòä úàå ñøtä-úàå øLpä-úà¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«

i"yx£eÏÎ‡È ‡Ï∑(קיד אּלא (שבת אינֹו אֹו .יד על נאכלים יהיּו לא מׁשמעֹו: ׁשּכ לקטּנים, הּמאכילן את לחּיב …≈»¿ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ּבהנאה? יד)לאסרן "למינּה",(דברים ּבֹו: ׁשּנאמר עֹוף ּכל מּתרין. ּבהנאה אסּורין ּבאכילה תאכלּו", "לא ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

אחד  מין וכּלן ּבׁשמֹותם, ולא ּבמראיהם לא לזה, זה ּדֹומין ׁשאין הּמין ּבאֹותֹו יׁש "למינהּו", עזראעזראעזראעזרא....."למינֹו", אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻ

(ãé):dðéîì äiàä-úàå äàcä-úàå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¤©̧¨½̈§¤¨«©−̈§¦¨«

(åè):Bðéîì áøò-ìk úà¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(æè)õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©§¤©¥−
:eäðéîì§¦¥«

i"yx£ıp‰∑ עזראעזראעזראעזרא.....אישפרוי"ר אבןאבןאבןאבן «≈

(æé):óeLðiä-úàå CìMä-úàå ñBkä-úàå§¤©¬§¤©¨−̈§¤©©§«
i"yx£CÏM‰∑:רּבֹותינּו סה)ּפרׁשּו הּׁשֹולה(חולין מגּביּה(זה וׁשלינּונא )פי' אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו הּים. מן ÒBk.ּדגים «»»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ÛeLÈÂ∑ ייב"ו ׁשּקֹורין לֹו ּדֹומה אחר וע ֹוד ּכאדם, לסתֹות להם ויׁש ּבּלילה הּצֹועקים צואיטי"ׁש עזראעזראעזראעזרא.....הם אבןאבןאבןאבן ¿«¿ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

(çé):íçøä-úàå úàwä-úàå úîLðzä-úàå§¤©¦§¤¬¤§¤©¨−̈§¤¨«¨¨«
i"yx£˙ÓLz∑,לּה ּדֹומה היא ּבּׁשרצים האמּורה ותנׁשמת ּבּלילה; ּופֹורחת לעכּבר ודֹומה שורי"ץ קלב"א היא ƒ¿∆∆ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

טלפ"א  לּה וקֹורין עינים לּה עזראעזראעזראעזרא.....ואין אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵַָָ

(èé)-úàå úôéëecä-úàå dðéîì äôðàä äãéñçä úàå§¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈§¦¨®§¤©«¦©−§¤
:ólèòä̈«£©¥«

i"yx£‰„ÈÒÁ‰∑ ּבּמזֹונֹות חברֹותיה עם חסידּות ׁשעֹוׂשה חסידה? ׁשמּה נקרא ולּמה ציגוני"א. לבנה ּדּיה .זֹו «¬ƒ»ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָ
‰Ù‡‰∑ היירו"ן לּה ׁשּקֹורין ׁשהיא לי ונראה רגזנית. ּדּיה ּובלע"ז ∑‰ÙÈÎec˙.היא ּכפּולה, וכרּבלּתֹו הּבר ּתרנגֹול »¬»»ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָ«ƒ«ְְְְְְְַַַַַָָָ

ּכמֹו מעׂשיו, ׁשם על נקרא טּורא", "ונּגר ּכרּבלּתֹו. היא וזֹו ּכפּות, ׁשהֹודֹו ּדּוכיפת? ׁשמֹו נקרא ולּמה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהרופ"א.
ׁשאחזֹו" "מי ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת רּבֹותינּו ס''ג)ׁשּפרׁשּו עזראעזראעזראעזרא.....(דף אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

ÔeÏÎ‡˙Èיג  ‡Ï ‡ÙBÚ ÔÓ ÔeˆwLz ÔÈl‡ ˙ÈÂ¿»ƒ≈¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿
:‡ÈÊÚÂ ¯ÚÂ ‡¯L Ôep‡ ‡ˆ˜Lƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿«¿»

dÊÏ:יד  ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡˙È„Â¿«¿»¿»»ƒ»ƒ¿«

dÊÏ:טו  ‡·¯eÚ Ïk ˙È»»¿»ƒ¿≈

tÁL‡טז  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

ÙBt˜Â‡:יז  ‡e ÈÏLÂ ‡È¯˜Â¿«¿»¿»≈»¿ƒ»

ÈÂ¯˜¯˜‡:יח  ‡˙‡˜Â ‡˙Â·e«¿»¿»»ƒ«¿≈»

eË¯‡יט  ¯bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

dxezd lr `xfr oa`

ּבעבּור  ּכן, ׁשהּוא ראיה ּכדמּות יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָיׁשמעאל.
על  אף העזנּיה. קרֹובֹות: הּלׁשֹונֹות  ׁשּתי ְְְְֱִֵַַַָָָהיֹות
טעה  ּביּׁשּוב, ׁשאיננה יחיד ּדברי ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּפי
הּׁשם  זה ּכי אלענקא. אֹותּה ׁשּתרּגם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּגאֹון

ּבעֹולם,ּבל  נמצא ׁשּלא ּדבר על יׁשמעאל ׁשֹון ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹ
יֹודּו וכן למׁשל. אּלא נברא ולא היה ְְְְְִֵֶָָָָָָֹֹולא
הּׁשם, ׁשּיאסר יּתכן לא ּכן אם לׁשֹונם. ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹחכמי 

היה: ׁשּלא ֶַָָָָֹהּדבר
הּדאה  ּדאה יד והם מינים, לׁשני ּכלל ׁשם . ְְְִִִֵֵֵַָָָָָ

ּתֹור  עם בתר, לא הּצּפֹור ואת ּכמֹו ְְְִִֶַַָָָֹודּיה.
ראה  ּכי ׁשאמרּו הּמעּתיקים צדקּו והּנה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָוג ֹוזל.
אי ׁשאמר יֹונה רּבי  טענת וסרה  ּדאה. ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהיא
ויׁש והּליׁש. מהאריה ל הּׁשמר לאמר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹיּתכן

הלא  מן ּופרס אׁשּורּנּו. מן ׁשּנׁשר ְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֹאֹומרים
והּוא  נֹוסף, והנּו''ן עֹוז, מן ועזנּיה לרעב. ְְְְִִֵַָָָָָָֹּפרס
הּנׁשר. ידאה  ּכאׁשר מן ודאה עקב''א. ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּנקרא
ועֹורב  ידּועים. ּבאּיים לׁשבת ׁשּמנהגּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָואּיה

שחרּותֹו: ּבעבּור ערב, ְֲֲִֶֶַַמּלׁשֹון
הּיענה  ּבת ׁשּלא טז מין ׁשהּוא אֹומרים יׁש . ְֲִִֵֶֶַַַָֹ

ּכיענים  מּלת ואין הארנבת. ּכמֹו זכרים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָימצא ּו
ּכמֹו נקבֹות, הם רק זכרים. אינם ּכי ְְְֲִִֵֵֵַַָָָטענה,
חמס: מּגזרת  הּתחמס. ואת ּורחלים: ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָיעלים
לֹו יׁש והּנץ. הּׁשחפת: מֹוליד הּׁשחף. ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָואת
הּפֹורׂש הּידּוע, ׁשהּוא והּקרֹוב, רּבה. ְֵֶַַַַַָָָָנֹוצה
חם: מקֹום יבּקׁש ּכי ּדרֹום, לפאת ּתמיד ְְְִִִֵַַַָָָָָּכנפיו

הּכֹוס  ׁשהּוא יז אֹומרים ויׁש חרבֹות. ּככֹוס . ְְְֳִֵֶַָ

ׁשאין  ּבמקֹום יׁשּכֹון ּכן על אדם, מעין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָנכסה
מנהג  עֹוף אֹומרים, יׁש .הּׁשל יּׁשּוב: ְְִִִֵַַָָָׁשם
יעֹופף  עֹוף ינׁשּוף. ילדיו: להׁשלי ְְְְְְִֵַַַָָּתֹולדּתֹו
אֹור  להט מּפני ּבּיֹום יראה לא ּכי ְְִִִֵֶֶֶַַַַֹּבּנׁשף,

ֶֶַהּׁשמׁש:
הּתנׁשמת  הּׁשם יח זה ּגם יּׁשֹום. רֹואהּו ּכל . ְִִֵֵֶֶֶַַַָ

עֹוף  ׁשּיׁש אֹומרים יׁש הּקאת. ּבּׁשרצים: ְְְִִִֵֵֶַַָָָָנמצא 
אמר  הרחם. מאכלֹו: להקיא ּתֹולדּתֹו ְְְֲִִַַַַָָָָָָמנהג
ּבכ''ף. חי''ת ּבחלף קדר, ּבלׁשֹון ׁשהּוא ְְֲִֵֵֶַַַָָֹהּגא ֹון
אמרּו והאחרים להם. אחד אֹות ּבכתבם ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָּכי

ּבניו: על מרחם עֹוף ְֵֶַַָָׁשהּוא
החסידה  ידּועים יט למֹועדים הּנראית היא . ְְְֲֲִִִִִֵַַָ
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(åë)òñLå äñøt úñøôî àåä øLà äîäaä-ìëì|äpðéà §¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤¸¤©§¹̈§¤´©¥¤´¨
òâpä-ìk íëì íä íéàîè äìòî äpðéà äøâå úòñLŸ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©

:àîèé íää¤−¦§¨«
i"yx£˙ÚÒL ‰pÈ‡ ÚÒLÂ ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ∑ ּכאן מחּברת. היא למּטה אבל למעלה, סדּוקה ׁשּפרסתֹו ּגמל ּכגֹון «¿∆∆«¿»¿∆«≈∆»…««ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

טהֹורה לּמד ּבהמה על ּפרׁש הּפרׁשה ׁשּבסֹוף  ּובענין מטּמאה: טמאה ּבהמה ׁשּנבלת עזראעזראעזראעזרא....., אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

(æë)ìëå|òaøà-ìò úëìää äiçä-ìëa åétk-ìò CìBä §´Ÿ¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤¤́©©§©½
:áøòä-ãò àîèé íúìáða òâpä-ìk íëì íä íéàîè§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£ÂÈtkŒÏÚ∑ וחתּול ודב ּכלב ÌÎÏ.ּכגֹון: Ì‰ ÌÈ‡ÓË∑ עזראעזראעזראעזרא.....למּגע אבןאבןאבןאבן ««»ְְְֶֶָֹ¿≈ƒ≈»∆ְַָ

(çë)áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥´©¨¨®¤
ñ :íëì änä íéàîè§¥¦¬¥−¨¨¤«

(èë)ãìçä õøàä-ìò õøMä õøMa àîhä íëì äæå§¤³¨¤Æ©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤
:eäðéîì áväå øaëòäå§¨«©§−̈§©¨¬§¦¥«

i"yx£‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ∑ ונאסר ּבמּגען טמא להיֹות מּמׁש; לטמאה אּלא אכילה, לאּסּור אינן הּללּו טמאֹות ּכל ¿∆»∆«»≈ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
לּמקּדׁש ולּכנס וקדׁשים ּתרּומה לצפרּדע ∑v‰Â·.מושטיל"ה ∑‰ÏÁ„.לאכל ׁשּדֹומה עזראעזראעזראעזרא.....פויי"ט, אבןאבןאבןאבן ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹ«…∆¿«»ְְִֵֶֶַַ

(ì):úîLðzäå èîçäå äàèläå çkäå ä÷ðàäå§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©§©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤
i"yx£‰˜‡‰Â∑ הריצו"ן.‰‡Ël‰Â∑ לישרד"ה.ËÓÁ‰Â∑ לימצ"א.˙ÓLz‰Â∑ טלפ"א. ¿»¬»»¿«¿»»¿«…∆¿«ƒ¿»∆

(àì)íäa òâpä-ìk õøMä-ìëa íëì íéàîhä älà¥²¤©§¥¦¬¨¤−§¨©¨®¤¨©Ÿ¥¯©¨¤²
:áøòä-ãò àîèé íúîa....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ−̈¦§¨¬©¨¨«¤

(áì)íäî åéìò-ìté-øLà ìëå|õò-éìk-ìkî àîèé íúîa §´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨§¦¥Æ
äëàìî äNòé-øLà éìk-ìk ÷N Bà øBò-Bà ãâá Bà́¤³¤Æ´½̈¨§¦¾£¤¥«¨¤¬§¨−̈

:øäèå áøòä-ãò àîèå àáeé íéna íää¤®©©¯¦¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«
i"yx£‡·eÈ ÌÈna∑(עה לתרּומה.(יבמות הּוא טמא טבילתֹו, לאחר ‰Ú¯·ואף „Ú∑– ואחרּֿכ¯‰ËÂ∑ ּבהערב ««ƒ»ְְְְִִֵַַַָָָ«»∆∆ְַַָ¿»≈ְְֵֶ

עזראעזראעזראעזרא.....הּׁשמׁש אבןאבןאבןאבן ֶֶַ

Ò¯Ù˙‡כו  ‡˜È„Ò ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÏÎÏ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»«¿»»
‡‰˙ÈÏ ‡¯LÙe ‡ÙÏhÓ ‡‰˙ÈÏ ÔÈÙÏËÂ¿ƒ¿ƒ≈»»«ƒ¿»ƒ¿»≈»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜qÓ«¿»¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿

:·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»

ÈÁ˙‡כז  ÏÎa È‰B„È ÏÚ Cl‰Óc ÏÎÂ¿…ƒ¿«««¿ƒ¿»«¿»
Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Úa¯‡ ÏÚ ‡ÎÏ‰Ócƒ¿«¿»««¿«¿«¬ƒƒ¿»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»««¿»

È‰ÈÂכח  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰zÏ· ˙È ÏBhÈ„e¿ƒ»¿ƒ¿¿¿««¿ƒƒ≈
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿«¬ƒƒ¿

ÏÚכט  LÁ¯c ‡LÁ¯a ‡·‡ÒÓ ÔBÎÏ ÔÈ„Â¿≈¿¿»»»¿ƒ¬»¿»≈«
:È‰BÊÏ ‡·ˆÂ ‡¯aÎÚÂ ‡„ÏÁ ‡Ú¯‡«¿»À¿»¿«¿»»¿»»ƒ¿ƒ

eL‡Â˙‡:ל  ‡ËÓÁÂ ‡˙ÈËÏÁÂ ‡ÁÎÂ ‡ÏÈÂ¿»»¿…»¿À¿≈»¿À¿»¿»»

Ïkלא  ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÏ ÔÈ·‡ÒÓc ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿»ƒ¬»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰˙BÓa ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿¿¿¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰Èלב  ÔB‰˙BÓa ÔB‰pÓ È‰BÏÚ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈¬ƒƒ¿¿¿¿≈
B‡ CLÓ B‡ Le·Ï B‡ Ú‡c Ô‡Ó ÏkÓ ·‡ÒÓ¿»»ƒ»«¿»¿¿«
‡iÓa ÔB‰a ‡„È·Ú „·Ú˙˙ Èc Ô‡Ó Ïk ˜N»»»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿¿«»

:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ÏÚzÈƒ»«ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ּבהם  הּנֹוגע ּכל וטעם הּנזּכרֹות כו הּנבלֹות והם . ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
עד למע  ׁשהּוא הּנזּכרים ּכמׁשּפט יטמא לה, ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

ּכי  ׁשאמרּו, הּצדֹוקים מּמין מין ויׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָהערב.
צֹור ואין יטמא. חּיים, והם ּבהם הּנֹוגע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל
אסר  לא הּכתּוב ּכי ׁשּגעֹון, ּדברי על ְְִִִִֵַַַָָָָֹלה ׁשיב

תּגעּו: לא ּובנבלתם ואמר ּבׂשרם, אם ְְְְִִִִַָָָָָָֹּכי
ּכּפיו  על הֹול וכל הּמׁשּפט כז ּבתחּלה . ְְְִִִֵַַַָָָֹ

הּפסּוק  וזה נבלתם. את הּנֹוׂשא וכן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאחד.
ׁשם  ּכי ּתּטּמאּו, ּולאּלה ּבמּלת ּפרּוׁשי ְְִִִִִֵֵֶַַַָָייׁשר
ּבפרׁשה  ּוׁשניהם מּנבלתם, הּנֹוׂשא וכל ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָּכתּוב
ּכל  להכניס לכם. הם טמאים וטעם ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָאחת:
אחד  מׁשּפט וטף, ונׁשים אנׁשים ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָיׂשראל

ֶָלהם:
הּטמא  לכם וזה הּׁשמֹונה,כט אּלה ּגם ּבמּגע. . ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

אם  ּכי העֹופֹות, ּגם ּבאמת. לדעּתם נּוכל ְְֱִִֶֶַַַָָֹלא
קּבלה: ְִִֵַָָמּדברי

הּׁשרץ  ּבכל לכם הּטמאים אּלה וטעם .לא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבמֹותם: ׁשּיטּמאּו הּטמאים הם לבּדם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָאּלה

ׁשּירחץ: אחר הערב. עד יטמא ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָוטעם
יּובא  ּבּמים הּכלי לב אֹו הּׂשק אֹו הּבגד . ְִִֶֶַַַַַַָ

לּמסרת: אנּו ּוצריכין טמאה. מקּבל ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֻׁשהּוא

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip d"k iyiy meil inei xeriy

(ë):íëì àeä õ÷L òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkµŸ¤¤́¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−¨¤«

i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑ וחגבים ויּתּוׁשים ּוצרעין זבּובים ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשין הּנמּוכים הּדּקים .הם ∆∆»ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(àë)òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà Cà©³¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©©§©®
:õøàä-ìò ïäa øzðì åéìâøì ìònî íéòøë Bì-øLà£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©§©§½̈§©¥¬¨¥−©¨¨«¤

i"yx£Úa¯‡ ÏÚ∑ רגלים ארּבע ÂÈÏ‚¯Ï.על ÏÚnÓ∑לצּו רגליו,סמּו ארּבע לבד רגלים ׁשּתי ּכמין לֹו יׁש ארֹו ««¿«ְְִַַַַַƒ««¿«¿»ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ
לנגושט"א, ׁשּקֹורין ּכאֹותן הרּבה, מהן ויׁש ּופֹורח. ּכרעים ׁשּתי ּבאֹותן מתחּזק הארץ, מן ולקּפץ לעּוף ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּוכׁשרֹוצה
ּכרעים  אּלּו וקרסּלין, ּכנפים וארּבע רגלים ארּבע ּבהם: נאמרּו טהרה סימני ׁשארּבעה ּבהן, ּבקיאין אנּו אין ְְְְְְְְְְְֱֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻאבל
ויׁש ,אר ׁשראׁשן יׁש אבל ׁשּבינֹותינּו, ּבאֹותן מצּויין הּללּו סימנים וכל רּבֹו. את חֹופין ּוכנפיו ּכאן, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻהּכתּובים

ּביניהם  להבּדיל יֹודעים אנּו אין ּובזה 'חגב'; ׁשמֹו ׁשּיהא וצרי זנב , להם עזראעזראעזראעזרא.....ׁשאין אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ

(áë)-úàå Bðéîì äaøàä-úà eìëàz íäî älà-úà¤¥³¤¥¤ÆŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½§¤
áâçä-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì íòìqä©¨§−̈§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤¤«¨−̈

:eäðéîì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¦¥«

(âë)àeä õ÷L íéìâø òaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤´¤¨½£¤−©§©´©§¨®¦¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£'B‚Â ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎÂ∑(ת"כ) טהֹור – חמׁש לֹו יׁש ׁשאם ללּמד עזראעזראעזראעזרא.....ּבא אבןאבןאבןאבן ¿…∆∆»¿ְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë):áøòä-ãò àîèé íúìáða òâpä-ìk eànhz älàìe§¥−¤¦©¨®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£‰l‡Ïe∑(ת"כ) ּבענין למּטה להאמר טמאה ∑e‡nhz.העתידין יׁש ּבנגיעתם עזראעזראעזראעזרא.....ּכלֹומר, אבןאבןאבןאבן ¿≈∆ְְְֲִִִֵֵַָָָָָƒ«»ְְְִִֵַָָָֻ

(äë):áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìápî àNpä-ìëå§¨©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£Ì˙Ï·pÓ ‡Np‰ŒÏÎÂ∑ ּכּבּוס טע ּונה ׁשהיא מ ּגע, מ ּטמאת חמּורה מּׂשא, טמאת ׁשּנאמרה מקֹום ּכל ¿»«…≈ƒƒ¿»»ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
עזראעזראעזראעזרא....ּבגדים  .אבןאבןאבןאבן ְִָ

‡¯Úaכ  ÏÚ Cl‰Óc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ Ïk…ƒ¬»¿»ƒ¿«≈««¿«
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

„ÙBÚ‡כא  ‡LÁ¯ ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈≈¿ƒ…ƒ¬»¿»
ÈÂlÚÓ ÔÈÏeˆ¯˜ dÏ Èc Úa¯‡ ÏÚ Cl‰Ócƒ¿««««¿«ƒ≈«¿ƒ≈ƒ»≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰· ‡ˆt˜Ï È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«»»¿««¿»

ÈÂ˙כב  dÊÏ ‡·Bb ˙È ÔeÏÎÈz ÔB‰pÓ ÔÈl‡ ˙È»ƒ≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿«¿»
˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡ÏBb¯Á ˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡eL¿̄»ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»

:È‰BÊÏ ‡·‚Á¬»»ƒ¿ƒ

¯‚ÔÈÏכג  Úa¯‡ dÏ Èc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»ƒ≈«¿««¿ƒ
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔB‰zÏ·aכד  ·¯˜Èc Ïk Ôe·‡zÒz ÔÈl‡Ïe¿ƒ≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»««¿»

È‰BLe·Ïכה  ÚaˆÈ ÔB‰zÏ·pÓ ÏBËÈc ÏÎÂ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

dxezd lr `xfr oa`

חסד  מפּזרת ׁשהיא אֹומרים ויׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָּבּׁשנה.
מהרה: ׁשּיתנאף האנפה. רחֹוקה: ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָּבדר
הּתרנגלת. ׁשהיא הּצדֹוקים אמרּו ְְְְִִִֶֶַַַַַָֹהּדּוכיפת.

טּפׁשי להם:ואּלה הּגיד מי ּכי עֹולם, ְְִִִִִֵֵֶֶָָ
מּלה  והּוא ּבּלילה. יעּוף  קטן עֹוף ְְֲִֵַַַָָָָָָהעטּלף.
מּלת  ּכי ודע אותיות): ד' בת (ר''ל ְְִִַַָמרּוּבע
מעט  היא הּטעם, ּבדקּדּוק העֹוף, מן ְְְְְִִִַַַַַָּתׁשּקצּו
נפׁשֹותיכם, את ּתׁשּקצּו אל מּמּלת ְְְְִִֵֶֶַַַַָרחֹוקה
ׁשּתדעּו טעמֹו ּובעֹוף ּפעּולים. הּנפׁשֹות ְְְְְִִֵֶַַָּכי
וכל  לׁשקץ. לכם נחׁשבים ויהיּו ׁשקץ, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָׁשהם
על  הֹול ּופעם ּפעם, ׁשּיעּוף קטן ֵֶֶֶַַַַַָָָׁשרץ

ׁשקץ: ְֶֶַַארּבע,
כרעים  לא אׁשר עם כא לֹו להיֹות העּקר . ְְֲִִִִֶַָָָֹ

לקפצא  אמר והּמתרּגם אח. לֹו אין לנּתר. ְְְְְְֵֵֵַַַַָָָָָוי''ו :
ּתרּגם: ואמת ּדֹולג. וטעם , מקּפץ. ּכמֹו ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַּבהֹון,

ארּבה  נקרא מין כב הּסלעם. רּבּוי: מּלׁשֹון . ְְְְִִִִֶַַָָָ
מרּבעת, היא אם החרּגֹול. ּבּסלעים: ְְְְִִִֵַַַַַָָֻיעלה
ּכמּלת  מּלֹות, ׁשּתי היא ואם אח. לֹו ְְְִִִִֵֵַָאין
ּתֹולדת  הפ ּתֹולדּתֹו, ּתהיה המד ּבר, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹלּפלמֹוני

יׁשמעאל: מּלׁשֹון ידּוע החגב. ְְְִִֵֶַַָָָָָָהּסלעם:
רגלים  ארּבע לֹו אׁשר וטעם נכּתב כג ּוכבר . ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָ

לֹו יׁש ׁשרץ ׁשּיׁש ׁשּיּתכן ארּבע. על ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָההֹול
לבּדֹו: יעּוף רק ּבהן, יל ולא רגלים ְְְִֵֵֶַַַַָָֹד'

ּתּטמאּו ּולאּלה ּבעל כד העֹוף ׁשרץ לכל . ְְִֵֶֶֶַַַָָָ
העֹוף. מן ּתׁשּקצּו אּלה ואת רגלים. ְְְְִִֵֶֶַַַָד'
הּבהמה  לכל  אּלה, ׁשּפירּוׁש אחרים ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָודעת

ׁשּמּלת  ּדעּתי , ּולפי ּכּפיו. על הֹול ְְְִִִֵֶַַַַָָוכל
ּתּטּמאּו. למעלה: הּנזּכרים ּכל על ְְְִִִֵֶַַַַָָָָאּלה
להתּבּלע  הּטי''ת, ודגׁשּות התּפעל. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַמּבנין
אליו, מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע וכן ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָהּתי''ו .
אחז  הערב. עד יטמא הּמּטהר: ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָוכּבס
ׁשּירחץ  צרי הּוא ּכי קצרה, ּדר ְְִִִֶֶֶַַָָָָהּכת ּוב

ִַָּבּמים:
והּנֹוׂשא  יכּבס כה ּכן על מהּנֹוגע, חמּור . ְְֵֵֵֵֵַַַַַָ

ּבהמה. ּכל מׁשּפט וכן ּגּופֹו. ּכי אף ְְְְִִֵֵַַָָָָּבגדיו,
ׁשֹוסעת  וׁשסע הּוא וכן קצרה. ּדר אחז ּפה ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֹּגם
וׁשסע  מעלה ּגרה אֹו מעלה, אינּנה ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָוגרה
תּגעּו, לא ּובנבלתם אמר, ּוכבר ׁשֹוסעת. ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹאינּנה

לכם: הם ְִֵֵֶָטמאים



מה ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip d"k iyiy meil inei xeriy

(åë)òñLå äñøt úñøôî àåä øLà äîäaä-ìëì|äpðéà §¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤¸¤©§¹̈§¤´©¥¤´¨
òâpä-ìk íëì íä íéàîè äìòî äpðéà äøâå úòñLŸ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©

:àîèé íää¤−¦§¨«
i"yx£˙ÚÒL ‰pÈ‡ ÚÒLÂ ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ∑ ּכאן מחּברת. היא למּטה אבל למעלה, סדּוקה ׁשּפרסתֹו ּגמל ּכגֹון «¿∆∆«¿»¿∆«≈∆»…««ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

טהֹורה לּמד ּבהמה על ּפרׁש הּפרׁשה ׁשּבסֹוף  ּובענין מטּמאה: טמאה ּבהמה ׁשּנבלת עזראעזראעזראעזרא....., אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

(æë)ìëå|òaøà-ìò úëìää äiçä-ìëa åétk-ìò CìBä §´Ÿ¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤¤́©©§©½
:áøòä-ãò àîèé íúìáða òâpä-ìk íëì íä íéàîè§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£ÂÈtkŒÏÚ∑ וחתּול ודב ּכלב ÌÎÏ.ּכגֹון: Ì‰ ÌÈ‡ÓË∑ עזראעזראעזראעזרא.....למּגע אבןאבןאבןאבן ««»ְְְֶֶָֹ¿≈ƒ≈»∆ְַָ

(çë)áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥´©¨¨®¤
ñ :íëì änä íéàîè§¥¦¬¥−¨¨¤«

(èë)ãìçä õøàä-ìò õøMä õøMa àîhä íëì äæå§¤³¨¤Æ©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤
:eäðéîì áväå øaëòäå§¨«©§−̈§©¨¬§¦¥«

i"yx£‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ∑ ונאסר ּבמּגען טמא להיֹות מּמׁש; לטמאה אּלא אכילה, לאּסּור אינן הּללּו טמאֹות ּכל ¿∆»∆«»≈ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
לּמקּדׁש ולּכנס וקדׁשים ּתרּומה לצפרּדע ∑v‰Â·.מושטיל"ה ∑‰ÏÁ„.לאכל ׁשּדֹומה עזראעזראעזראעזרא.....פויי"ט, אבןאבןאבןאבן ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹ«…∆¿«»ְְִֵֶֶַַ

(ì):úîLðzäå èîçäå äàèläå çkäå ä÷ðàäå§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©§©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤
i"yx£‰˜‡‰Â∑ הריצו"ן.‰‡Ël‰Â∑ לישרד"ה.ËÓÁ‰Â∑ לימצ"א.˙ÓLz‰Â∑ טלפ"א. ¿»¬»»¿«¿»»¿«…∆¿«ƒ¿»∆

(àì)íäa òâpä-ìk õøMä-ìëa íëì íéàîhä älà¥²¤©§¥¦¬¨¤−§¨©¨®¤¨©Ÿ¥¯©¨¤²
:áøòä-ãò àîèé íúîa....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ−̈¦§¨¬©¨¨«¤

(áì)íäî åéìò-ìté-øLà ìëå|õò-éìk-ìkî àîèé íúîa §´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨§¦¥Æ
äëàìî äNòé-øLà éìk-ìk ÷N Bà øBò-Bà ãâá Bà́¤³¤Æ´½̈¨§¦¾£¤¥«¨¤¬§¨−̈

:øäèå áøòä-ãò àîèå àáeé íéna íää¤®©©¯¦¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«
i"yx£‡·eÈ ÌÈna∑(עה לתרּומה.(יבמות הּוא טמא טבילתֹו, לאחר ‰Ú¯·ואף „Ú∑– ואחרּֿכ¯‰ËÂ∑ ּבהערב ««ƒ»ְְְְִִֵַַַָָָ«»∆∆ְַַָ¿»≈ְְֵֶ

עזראעזראעזראעזרא.....הּׁשמׁש אבןאבןאבןאבן ֶֶַ

Ò¯Ù˙‡כו  ‡˜È„Ò ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÏÎÏ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»«¿»»
‡‰˙ÈÏ ‡¯LÙe ‡ÙÏhÓ ‡‰˙ÈÏ ÔÈÙÏËÂ¿ƒ¿ƒ≈»»«ƒ¿»ƒ¿»≈»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜qÓ«¿»¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿

:·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»

ÈÁ˙‡כז  ÏÎa È‰B„È ÏÚ Cl‰Óc ÏÎÂ¿…ƒ¿«««¿ƒ¿»«¿»
Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Úa¯‡ ÏÚ ‡ÎÏ‰Ócƒ¿«¿»««¿«¿«¬ƒƒ¿»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»««¿»

È‰ÈÂכח  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰zÏ· ˙È ÏBhÈ„e¿ƒ»¿ƒ¿¿¿««¿ƒƒ≈
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿«¬ƒƒ¿

ÏÚכט  LÁ¯c ‡LÁ¯a ‡·‡ÒÓ ÔBÎÏ ÔÈ„Â¿≈¿¿»»»¿ƒ¬»¿»≈«
:È‰BÊÏ ‡·ˆÂ ‡¯aÎÚÂ ‡„ÏÁ ‡Ú¯‡«¿»À¿»¿«¿»»¿»»ƒ¿ƒ

eL‡Â˙‡:ל  ‡ËÓÁÂ ‡˙ÈËÏÁÂ ‡ÁÎÂ ‡ÏÈÂ¿»»¿…»¿À¿≈»¿À¿»¿»»

Ïkלא  ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÏ ÔÈ·‡ÒÓc ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿»ƒ¬»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰˙BÓa ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿¿¿¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰Èלב  ÔB‰˙BÓa ÔB‰pÓ È‰BÏÚ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈¬ƒƒ¿¿¿¿≈
B‡ CLÓ B‡ Le·Ï B‡ Ú‡c Ô‡Ó ÏkÓ ·‡ÒÓ¿»»ƒ»«¿»¿¿«
‡iÓa ÔB‰a ‡„È·Ú „·Ú˙˙ Èc Ô‡Ó Ïk ˜N»»»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿¿«»

:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ÏÚzÈƒ»«ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ּבהם  הּנֹוגע ּכל וטעם הּנזּכרֹות כו הּנבלֹות והם . ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
עד למע  ׁשהּוא הּנזּכרים ּכמׁשּפט יטמא לה, ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

ּכי  ׁשאמרּו, הּצדֹוקים מּמין מין ויׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָהערב.
צֹור ואין יטמא. חּיים, והם ּבהם הּנֹוגע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל
אסר  לא הּכתּוב ּכי ׁשּגעֹון, ּדברי על ְְִִִִֵַַַָָָָֹלה ׁשיב

תּגעּו: לא ּובנבלתם ואמר ּבׂשרם, אם ְְְְִִִִַָָָָָָֹּכי
ּכּפיו  על הֹול וכל הּמׁשּפט כז ּבתחּלה . ְְְִִִֵַַַָָָֹ

הּפסּוק  וזה נבלתם. את הּנֹוׂשא וכן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאחד.
ׁשם  ּכי ּתּטּמאּו, ּולאּלה ּבמּלת ּפרּוׁשי ְְִִִִִֵֵֶַַַָָייׁשר
ּבפרׁשה  ּוׁשניהם מּנבלתם, הּנֹוׂשא וכל ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָּכתּוב
ּכל  להכניס לכם. הם טמאים וטעם ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָאחת:
אחד  מׁשּפט וטף, ונׁשים אנׁשים ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָיׂשראל

ֶָלהם:
הּטמא  לכם וזה הּׁשמֹונה,כט אּלה ּגם ּבמּגע. . ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

אם  ּכי העֹופֹות, ּגם ּבאמת. לדעּתם נּוכל ְְֱִִֶֶַַַָָֹלא
קּבלה: ְִִֵַָָמּדברי

הּׁשרץ  ּבכל לכם הּטמאים אּלה וטעם .לא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבמֹותם: ׁשּיטּמאּו הּטמאים הם לבּדם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָאּלה

ׁשּירחץ: אחר הערב. עד יטמא ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָוטעם
יּובא  ּבּמים הּכלי לב אֹו הּׂשק אֹו הּבגד . ְִִֶֶַַַַַַָ

לּמסרת: אנּו ּוצריכין טמאה. מקּבל ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֻׁשהּוא



ipinyמו zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"k ycew zayl inei xeriy

(æì)øBäè òøfé øLà òeøæ òøæ-ìk-ìò íúìápî ìté éëå§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©¨−
:àeä«

i"yx£Úe¯Ê Ú¯Ê∑:ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם "זרּוע" זרעֹונין. מיני ׁשל א)זריעה מןֿהּזרעֹונים"(דניאל B‰Ë¯."ויּתנּוֿלנּו ∆«≈«ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ»
‡e‰∑ מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לק ּבל אכל לּקרֹות ונתקן הכׁשר ׁשּלא הּכתּוב, עזראעזראעזראעזרא.....לּמד אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

(çì)àeä àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ-ìò íéî-ïzé éëå§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬−
ñ :íëì̈¤«

i"yx£Ú¯ÊŒÏÚ ÌÈÓŒÔzÈ ÈÎÂ∑!הכׁשר ׁשּלא זרע ל אין ּבמחּבר", הכׁשר "יׁש ּתאמר: ׁשאם ׁשּנּתלׁש. ÌÈÓ.לאחר ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻֻ«ƒ
Ú¯Ê ÏÚ∑ ּכהנים ּבתֹורת נדרׁש הּכל לתֹוכן; נפל הּזרע ּבין הּזרע על הם ּבין מׁשקין, ׁשאר ּבין מים ÏÙÂ.ּבין «∆«ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ¿»«

ÂÈÏÚ Ì˙Ï·pÓ∑ קּבלת הכׁשר עליו ּומּׁשּירד אכל, ׁשם עליו להיֹות אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא הּמים, מן מּׁשּנּגב אף ƒƒ¿»»»»ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
אינֹו ׁשּוב אחת, ּפעם הימּנּוטמאה .נעקר ְֱֵֵֶֶַַַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr fk zegiy ihewl)

לכםלכםלכםלכם ההההּוּוּוּואאאא טמאטמאטמאטמא .... .... זרעזרעזרעזרע עלעלעלעל מיםמיםמיםמים ייייּתּתּתּתןןןן לח)וכיוכיוכיוכי יביביביבׁשׁשׁשׁש(יא, 'יבׁשה'.מאכלמאכלמאכלמאכל ה' לעבֹודת רֹומז ––––– רטברטברטברטב מּתֹומאכלמאכלמאכלמאכל לעבֹודה רֹומז ְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ֲִֵַָֹֹ
ּכדי  יתרה, קדּׁשה ּבֹו ׁשּיׁש למקֹום ּדוקא נמׁשכת הּטמאה ׁשּכן מים, עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה מקּבל אינֹו ּומאכל ו'לחלּוחית'. ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻחּיּות
אינּה זֹו טמאה רּוח ּכי לחּוׁש, אין הּנכרים "לנגיעת ידים: נטילת לפני ּבמאכל נגיעה לגּבי ׁשּמצינּו ּוכפי חּיּות. ּתֹוספת מּׁשם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻלקּבל

ׁשּנסּתּלק". קדּׁשה ּבמקֹום . . אּלא לׁשרֹות עזראעזראעזראעזרא....מתאּוה אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻ

(èì)òâpä äìëàì íëì àéä-øLà äîäaä-ïî úeîé éëå§¦³¨Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®©Ÿ¥¬©
:áøòä-ãò àîèé dúìáða§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·a∑(ת"כ קיח. ּבעֹור (חולין ולא ּוטלפים, ּבקרנים ולא וגידים, ּבעצמֹות עזראעזראעזראעזרא.....ולא אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֹֹ

(î)àNpäå áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìápî ìëàäå§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨®¤§©Ÿ¥Æ
:áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìáð-úà¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·Œ˙‡ ‡Np‰Â∑,טמאין ּבגדיו אין והּנֹוגע ּבגדים, מטּמא ׁשהּנֹוׂשא מּגע, מּטמאת מּׂשא טמאת חמּורה ¿«…≈∆ƒ¿»»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻ
ּבֹו: נאמר ּבגדיו"ׁשּלא d˙Ï·pÓ."יכּבס ÏÎ‡‰Â∑:טהֹור עֹוף ּבנבלת אֹומר ּכׁשהּוא אכילתֹו? ּתטּמאּנּו (לקמן יכֹול ְְֱֵֶֶַַָָֹ¿»…≈ƒƒ¿»»ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

ּבגדים כב) מטּמאה ּבהמה נבלת ואין ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה אֹותּה לטמאהֿבּה", יאכל לא ּוטרפה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ"נבלה
ׁשעּור  לּתן "האכל"? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הּבליעה; ּבבית חברֹו לֹו ּתחבּה אם ּכגֹון: מּׂשא, ּבלא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹֹּבאכילתּה

ּכזית והּוא אכילה, ּכדי ולּנֹוגע מב)לּנֹוׂשא Ú‰Œ„Ú¯·.(נדה ‡ÓËÂ∑ׁשמׁש הערב צרי ׁשּטבל, .אףֿעלּֿפי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ¿»≈«»»∆ֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ

(àî):ìëàé àì àeä õ÷L õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëå§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ı¯M‰∑(סז ׁשרצּו(חולין לא ׁשהרי ׁשּבעדׁשים, הּזיזים ואת וׁשּבּפֹולין ׁשּבּכליסין הּיּתּוׁשין את להֹוציא «…≈«»»∆ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
נאסרּו הרי וׁשרצּו, לאויר מּׁשּיצאּו אבל האכל, ּבתֹו אּלא הארץ ÏÎ‡È.על ‡Ï∑ ואין ּכאֹוכל. הּמאכיל על לחּיב ְְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ…≈»≈ְְֲִֵֵֵַַַַָ

ונד  ּכרֹוחׁש אּלא נראה ׁשאינֹו רגלים קצר נמּו ּדבר אּלא "ׁשרץ" עזראעזראעזראעזרא.....קרּוי אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

Úe¯Êלז  Ú¯Ê ¯a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ È¯‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc Ú¯cÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈

ÏtÈÂלח  ‡Ú¯Ê (¯a) ÏÚ ‡iÓ Ôe·‰È˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»«««¿»¿ƒ≈
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿»»¿

ÔBÎÏלט  ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÔÓ ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
„Ú ·‡ÒÓ È‰È dzÏ·a ·¯˜Èc ÏÎÈÓÏ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰ÈÂמ  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ dzÏ·pÓ ÏeÎÈ„e¿≈ƒ¿ƒ¿«¿««¿ƒƒ≈
ÚaˆÈ dzÏ· ˙È ÏBhÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»

‰e‡מא  ‡ˆ˜L ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿»
:ÏÎ‡˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈

dxezd lr `xfr oa`

ויהיה  הּנחל. להזּכיר צֹור ואין מעין. ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָּכמֹו
ּבֹו אין ּבֹור יׁש ּכי ּבֹור, אל סמּו מים ְִִִֵֵֵֶַָמקוה
ּכמֹו וי''ו, חסר הּוא ּכי אֹומרים ויׁש ְְְִִִֵֵַָָמים.
ּבנבלתם  ונגע ירח: ׁשמׁש ׁשמעֹון , .ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

טמאים: יהיּו ּבנבלתם הּנֹוגעים ְְְְְִִִִִֵַַַָָהּמים
זרּוע  ב'לז הם אֹו ּפעּול. ּכמֹו הּתאר, ׁשם . ְֵֵֵַַַָֹ

זרעֹונים: להם ונתן והעד, ְְְִֵֵֵֶַָָָׁשמֹות.
מים  יּתן וכי ונפל לח הּׂשדה, את ׁשּיׁשקּו . ְְְִִֶֶֶַַַַַָָֻ

הּמים. על אֹומרים, ויׁש הּזרע. על ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָמּנבלתם
עם יחיד, לׁשֹון ׁשהּוא יּתן מּלת מים.ּובא ְִִִִֶַַַָָֻ

ּכמֹו יּתן, ּומּלת עליו. זֹורק לא נּדה מי ְְִִֵֵַַַָָָֹֻוכן
הּנֹוסף: הּכבד מהּבנין מים. מעט נא ְְִִֵֵַַַַַַָָָָֻיּקח

לכם  היא אׁשר עד לט יטמא לאכֹול: מּוּתרת . ְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָ
ּכמֹו חמּור והאֹוכל  ּבּמים. ׁשּירחץ אחר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהערב.
ּבפנים: וזה ּבחּוץ זה נֹוׂשאים. ׁשניהם ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַהּנֹוׂשא,

הארץ  על הּׁשֹורץ הּׁשרץ ּכל וטעם ּכל מא . ְֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּנזּכרים. ׁשרצים ׁשמֹונה ּובכלל הארץ. ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשרץ

יאכלּו: ׁשּלא ְְְִִֵֶָֹוהזּכיר

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"k ycew zayl inei xeriy

ß oqip e"k ycew zay ß

(âì)øLà ìk BëBz-ìà íäî ìté-øLà Nøç-éìk-ìëå§¨̧§¦¤½¤£¤¦¬Ÿ¥¤−¤®´Ÿ£¤¯
:eøaLú Búàå àîèé BëBúa§²¦§−̈§Ÿ¬¦§«Ÿ

i"yx£BÎBzŒÏ‡∑מאוירֹו אּלא מּטּמא חרס ּכלי כד)אין ÓËÈ‡.(חולין BÎB˙a ¯L‡ Ïk∑ מה ּומטּמא חֹוזר הּכלי ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ…¬∆¿ƒ¿»ְְִֵֵַַַ
'ּבתֹוכֹו'(ּׁשּבאוירֹו לֹומר: צרי אחרים: ˙e¯aL.)ספרים B˙‡Â∑(ת"כ) ּבמקוה טהרה לֹו ׁשאין עזראעזראעזראעזרא.....לּמד אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִִִִֵֶַַָָ¿…ƒ¿…ְְֳִִֵֵֶֶָָ

(ãì)àîèé íéî åéìò àBáé øLà ìëàé øLà ìëàä-ìkî¦¨¨¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦¦§¨®
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLà ä÷Lî-ìëå§¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«

i"yx£ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ŒÏkÓ∑ אׁשר יאכל, אׁשר האכל מּכל יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל העליֹון: מקרא על מּוסב ƒ»»…∆¬∆≈»≈ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
חרס  ּכלי ּבתֹו והּוא ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל וכן יטמא; – הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו והּוא מים עליו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָיבֹוא
מים  עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לקּבל ּומתּקן מכׁשר אכל ׁשאין למדנּו הרּבה: ּדברים מּכאן למדנּו יטמא. – ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻהּטמא
מׁשקה, הּנקרא וכל והּׁשמן והּיין נגּוב; ואפּלּו לעֹולם טמאה מקּבל אחת, ּפעם מים עליו ּומּׁשּבאּו אחת, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻּפעם
ּבכלּֿכלי  יּׁשתה א ׁשר מׁשקה ּכל אֹו מים, עליו יבֹוא 'אׁשר הּמקרא: לדרׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים, לטמאה זרעים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻמכׁשיר

רּבֹותינּו למדּו ועֹוד האכל'. יטמא כ)– ּכל (פסחים יהיּו יכֹול ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים, מטּמא הּטמאה ולד ׁשאין מּכאן: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ
מּטּמא  ּומׁשקה אכל מּכלֿהאכל", יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל לֹומר: ּתלמּוד חרס? ּכלי מאויר מּטּמאין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּכלים
ולד  מּמּנּו ׁשּנטמא והּכלי הּטמאה אבי ׁשהּׁשרץ לפי  חרס, ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל ואין חרס, ּכלי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻמאויר
נגע  ולא ּבתֹוכֹו והּפת ּתּנּור לאויר ׁשּנפל ׁשהּׁשרץ עֹוד ולמדנּו ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ּומטּמא חֹוזר אינֹו לפיכ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהּטמאה,
ּתחּלה, הּפת ּותהא טמאה מלא ּכאּלּו הּתּנּור את רֹואין נאמר ולא ׁשנּיה; – והּפת ראׁשֹון, – הּתּנּור ּבּפת: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻהּׁשרץ

טמא  ׁשהרי חרס, ּכלי מאויר מּלּטמא הּכלים ּכל נתמעטּו לא ּכן, אֹומר אּתה מּגּבן;ׁשאם ּבהן נגעה עצמּה ה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
מקּבלין  אֹומר אּתה ׁשאם מּׁשּנּתלׁשּו; עליהן נפלּו אםּֿכן אּלא זרעים, מכׁשרת ׁשאינּה מים ּביאת על עֹוד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָולמדנּו
מטּמא  אכל ׁשאין עֹוד, ולמדנּו מים"?. עליו יבֹוא "אׁשר אֹומר: ּומהּו מים. עליו ּבאּו ׁשּלא ל אין ּבמחּבר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהכׁשר

ּכביצה ּבֹו יׁש אםּֿכן אּלא פ)אחרים, יומא 'אין (ת"כ. חכמים: וׁשערּו אחת, ּבבת הּנאכל אכל יאכל", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּתרנגלת' מּביצת יֹותר מחזיק הּבליעה עזראעזראעזראעזרא.....ּבית אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

(äì)íúìápî ìté-øLà ìëå|íéøéëå øepz àîèé åéìò Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯§¦©²¦
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzéª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«

i"yx£ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz∑(יא החלל,(כלים נקב על  הּקדרה את וׁשֹופת ,ּתֹו להן ויׁש חרס ׁשל והם הם, הּמּטלטלים ּכלים «¿ƒ«ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
למעלה  ּפיהם ּבטבילה ∑ızÈ.ּוׁשניהם טהרה חרס לכלי ÌÎÏ.ׁשאין eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe∑ אני 'מצּוה ּתאמר: ׁשּלא ְְְִֵֶֶַָÀ»ְְֳִִִִֵֶֶֶָָָ¿≈ƒƒ¿»∆ְֲִֶֶַֹֹֻ

רּׁשאי  – ּבטמאתן לקּימן רצה אם לכם"; יהיּו "ּוטמאים לֹומר: ּתלמּוד .לנתצם', ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ

(åì)íúìáða òâðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe ïéòî Cà©´©§¬̈²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©§¦§¨−̈
:àîèé¦§¨«

i"yx£ÌÈÓŒ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ C‡∑ ללמד ל יׁש ועֹוד טמאה; מקּבלין אין לּקרקע, B‰Ë¯.המחּברים ‰È‰È∑ ««¿»ƒ¿≈«ƒְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻֻƒ¿∆»
מּטמאתֹו – ּבהם ÓËÈ‡.הּטֹובל Ì˙Ï·a Ú‚Â∑(ת"כ) ׁשּלא יטמא. ּבנבלתם, ונגע ּובֹור מעין ּבתֹו הּוא אפּלּו ְִֵֶַָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ

את  ׁשּיּציל וחמר קל מּטמאתם, הּטמאים את מטהר אם וחמר: קל "ונגע ּתאמר נאמר: לכ מּלּטמא, הּטהֹור ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻ
יטמא" עזראעזראעזראעזרא.....ּבנבלתם אבןאבןאבןאבן ְְְִִָָָ

Ïkלג  de‚Ï ÔB‰pÓ ÏtÈ Èc ÛÒÁc Ô‡Ó ÏÎÂ¿»««¬«ƒƒ≈ƒ¿¿«≈…
:Ôe¯a˙z d˙ÈÂ ·‡zÒÈ de‚· Ècƒ¿«≈ƒ¿»«¿»≈¿«¿

È‰BÏÚלד  ÔeÏÚÈ Èc ÏÎ‡˙Óc ‡ÏÎÈÓ ÏkÓƒ»≈¿»¿ƒ¿¬≈ƒ«¬¬ƒ
ÏÎa È˙zLÈ È„ ‰˜LÓ ÏÎÂ ·‡ÒÓ È‰È ‡iÓ«»¿≈¿»»¿»«¿≈ƒƒ¿≈≈¿»

:·‡ÒÓ È‰È Ô‡Ó»¿≈¿»»

ÒÓ‡·לה  È‰È È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿≈¿»»
ÔÈ·‡ÒÓe Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ÔeÚ¯zÈ ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒƒ»¿¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ ÔB‰È¿¿

„ÈÎלו  È‰È ‡iÓ ˙eLÈk ˙Èa ·B‚Â ÔÈÚÓ Ì¯a¿««¿»¿≈¿ƒ«»¿≈¿≈
:·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»

dxezd lr `xfr oa`

ּתֹוכֹו אל מהם יּפֹול אׁשר מהם,לג מאחד . ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָ
ּגלעד: ּבערי וּיּקבר ְְְִִֵֵַָָָּכמֹו

מׁשקה  וכל ּפֹועל.לד מׁשקה הייתי ואני ׁשם. . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

לבּׁשל  והּכירים לאפֹות, לּלחם הּתּנּור ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַוהּנה
ּגזרת  וזאת הם. טמאים ּכי יּוּתצּו, ְְְְִִֵֵֵַַָָֹהּבׂשר

:ֶֶמל

והיא  נקבה, לׁשֹון הּקדׁש ּבלׁשֹון ּבאר ְְְְְִִֵֵֶַָֹלו
ּכרּוי  ּובֹור מימיה. ּביר ּכהקיר וכן ְְִִֵֵֶַַַַָָָהּנֹובעת .
הּבאר  ּתהיה ּכן אם הּׁשמים. למטר חפּור ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאֹו
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(æì)øBäè òøfé øLà òeøæ òøæ-ìk-ìò íúìápî ìté éëå§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©¨−
:àeä«

i"yx£Úe¯Ê Ú¯Ê∑:ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם "זרּוע" זרעֹונין. מיני ׁשל א)זריעה מןֿהּזרעֹונים"(דניאל B‰Ë¯."ויּתנּוֿלנּו ∆«≈«ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ»
‡e‰∑ מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לק ּבל אכל לּקרֹות ונתקן הכׁשר ׁשּלא הּכתּוב, עזראעזראעזראעזרא.....לּמד אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

(çì)àeä àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ-ìò íéî-ïzé éëå§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬−
ñ :íëì̈¤«

i"yx£Ú¯ÊŒÏÚ ÌÈÓŒÔzÈ ÈÎÂ∑!הכׁשר ׁשּלא זרע ל אין ּבמחּבר", הכׁשר "יׁש ּתאמר: ׁשאם ׁשּנּתלׁש. ÌÈÓ.לאחר ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻֻ«ƒ
Ú¯Ê ÏÚ∑ ּכהנים ּבתֹורת נדרׁש הּכל לתֹוכן; נפל הּזרע ּבין הּזרע על הם ּבין מׁשקין, ׁשאר ּבין מים ÏÙÂ.ּבין «∆«ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ¿»«

ÂÈÏÚ Ì˙Ï·pÓ∑ קּבלת הכׁשר עליו ּומּׁשּירד אכל, ׁשם עליו להיֹות אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא הּמים, מן מּׁשּנּגב אף ƒƒ¿»»»»ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
אינֹו ׁשּוב אחת, ּפעם הימּנּוטמאה .נעקר ְֱֵֵֶֶַַַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr fk zegiy ihewl)

לכםלכםלכםלכם ההההּוּוּוּואאאא טמאטמאטמאטמא .... .... זרעזרעזרעזרע עלעלעלעל מיםמיםמיםמים ייייּתּתּתּתןןןן לח)וכיוכיוכיוכי יביביביבׁשׁשׁשׁש(יא, 'יבׁשה'.מאכלמאכלמאכלמאכל ה' לעבֹודת רֹומז ––––– רטברטברטברטב מּתֹומאכלמאכלמאכלמאכל לעבֹודה רֹומז ְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ֲִֵַָֹֹ
ּכדי  יתרה, קדּׁשה ּבֹו ׁשּיׁש למקֹום ּדוקא נמׁשכת הּטמאה ׁשּכן מים, עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה מקּבל אינֹו ּומאכל ו'לחלּוחית'. ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻחּיּות
אינּה זֹו טמאה רּוח ּכי לחּוׁש, אין הּנכרים "לנגיעת ידים: נטילת לפני ּבמאכל נגיעה לגּבי ׁשּמצינּו ּוכפי חּיּות. ּתֹוספת מּׁשם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻלקּבל

ׁשּנסּתּלק". קדּׁשה ּבמקֹום . . אּלא לׁשרֹות עזראעזראעזראעזרא....מתאּוה אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻ

(èì)òâpä äìëàì íëì àéä-øLà äîäaä-ïî úeîé éëå§¦³¨Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®©Ÿ¥¬©
:áøòä-ãò àîèé dúìáða§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·a∑(ת"כ קיח. ּבעֹור (חולין ולא ּוטלפים, ּבקרנים ולא וגידים, ּבעצמֹות עזראעזראעזראעזרא.....ולא אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֹֹ

(î)àNpäå áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìápî ìëàäå§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨®¤§©Ÿ¥Æ
:áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìáð-úà¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·Œ˙‡ ‡Np‰Â∑,טמאין ּבגדיו אין והּנֹוגע ּבגדים, מטּמא ׁשהּנֹוׂשא מּגע, מּטמאת מּׂשא טמאת חמּורה ¿«…≈∆ƒ¿»»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻ
ּבֹו: נאמר ּבגדיו"ׁשּלא d˙Ï·pÓ."יכּבס ÏÎ‡‰Â∑:טהֹור עֹוף ּבנבלת אֹומר ּכׁשהּוא אכילתֹו? ּתטּמאּנּו (לקמן יכֹול ְְֱֵֶֶַַָָֹ¿»…≈ƒƒ¿»»ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

ּבגדים כב) מטּמאה ּבהמה נבלת ואין ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה אֹותּה לטמאהֿבּה", יאכל לא ּוטרפה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ"נבלה
ׁשעּור  לּתן "האכל"? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הּבליעה; ּבבית חברֹו לֹו ּתחבּה אם ּכגֹון: מּׂשא, ּבלא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹֹּבאכילתּה

ּכזית והּוא אכילה, ּכדי ולּנֹוגע מב)לּנֹוׂשא Ú‰Œ„Ú¯·.(נדה ‡ÓËÂ∑ׁשמׁש הערב צרי ׁשּטבל, .אףֿעלּֿפי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ¿»≈«»»∆ֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ

(àî):ìëàé àì àeä õ÷L õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëå§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ı¯M‰∑(סז ׁשרצּו(חולין לא ׁשהרי ׁשּבעדׁשים, הּזיזים ואת וׁשּבּפֹולין ׁשּבּכליסין הּיּתּוׁשין את להֹוציא «…≈«»»∆ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
נאסרּו הרי וׁשרצּו, לאויר מּׁשּיצאּו אבל האכל, ּבתֹו אּלא הארץ ÏÎ‡È.על ‡Ï∑ ואין ּכאֹוכל. הּמאכיל על לחּיב ְְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ…≈»≈ְְֲִֵֵֵַַַַָ

ונד  ּכרֹוחׁש אּלא נראה ׁשאינֹו רגלים קצר נמּו ּדבר אּלא "ׁשרץ" עזראעזראעזראעזרא.....קרּוי אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

Úe¯Êלז  Ú¯Ê ¯a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ È¯‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc Ú¯cÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈

ÏtÈÂלח  ‡Ú¯Ê (¯a) ÏÚ ‡iÓ Ôe·‰È˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»«««¿»¿ƒ≈
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿»»¿

ÔBÎÏלט  ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÔÓ ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
„Ú ·‡ÒÓ È‰È dzÏ·a ·¯˜Èc ÏÎÈÓÏ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰ÈÂמ  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ dzÏ·pÓ ÏeÎÈ„e¿≈ƒ¿ƒ¿«¿««¿ƒƒ≈
ÚaˆÈ dzÏ· ˙È ÏBhÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»

‰e‡מא  ‡ˆ˜L ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿»
:ÏÎ‡˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈

dxezd lr `xfr oa`

ויהיה  הּנחל. להזּכיר צֹור ואין מעין. ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָּכמֹו
ּבֹו אין ּבֹור יׁש ּכי ּבֹור, אל סמּו מים ְִִִֵֵֵֶַָמקוה
ּכמֹו וי''ו, חסר הּוא ּכי אֹומרים ויׁש ְְְִִִֵֵַָָמים.
ּבנבלתם  ונגע ירח: ׁשמׁש ׁשמעֹון , .ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

טמאים: יהיּו ּבנבלתם הּנֹוגעים ְְְְְִִִִִֵַַַָָהּמים
זרּוע  ב'לז הם אֹו ּפעּול. ּכמֹו הּתאר, ׁשם . ְֵֵֵַַַָֹ

זרעֹונים: להם ונתן והעד, ְְְִֵֵֵֶַָָָׁשמֹות.
מים  יּתן וכי ונפל לח הּׂשדה, את ׁשּיׁשקּו . ְְְִִֶֶֶַַַַַָָֻ

הּמים. על אֹומרים, ויׁש הּזרע. על ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָמּנבלתם
עם יחיד, לׁשֹון ׁשהּוא יּתן מּלת מים.ּובא ְִִִִֶַַַָָֻ

ּכמֹו יּתן, ּומּלת עליו. זֹורק לא נּדה מי ְְִִֵֵַַַָָָֹֻוכן
הּנֹוסף: הּכבד מהּבנין מים. מעט נא ְְִִֵֵַַַַַַָָָָֻיּקח

לכם  היא אׁשר עד לט יטמא לאכֹול: מּוּתרת . ְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָ
ּכמֹו חמּור והאֹוכל  ּבּמים. ׁשּירחץ אחר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהערב.
ּבפנים: וזה ּבחּוץ זה נֹוׂשאים. ׁשניהם ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַהּנֹוׂשא,

הארץ  על הּׁשֹורץ הּׁשרץ ּכל וטעם ּכל מא . ְֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּנזּכרים. ׁשרצים ׁשמֹונה ּובכלל הארץ. ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשרץ

יאכלּו: ׁשּלא ְְְִִֵֶָֹוהזּכיר
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קדּוׁשה  "מביא ּתׁשּקצּו, ּבל מּפני חכמים ׁשאסרּום הּדברים ׁשהם ּדוקא אּלּו" ּבדברים ׁש"הּנזהר הרמּב"ם ּכתב מּדּוע לעּין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָויׁש

ּתׁשּקצּו"? ּב"ּבל ׁשהם ּבקרא המפֹורׁשים ּדברים לגּבי ּכן ּכתב ולא לנפׁשֹו", יתרה ְְְְְְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹוטהרה
מּדבריהם. ּתׁשּקצּו ּבבל ׁשהם מהּדברים הּזהירּות ּגדר הׁשמיענּו ּדבזה לֹומר, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָויׁש

מהם" מתאֹוננת כּו' מהן קהה אדם ּבני רֹוב "ׁשּנפׁש ּדברים הם ּתׁשּקצּו, ּבל מּׁשּום חכמים ׁשאסרּו הּדברים הרמב"ם ּדהּנה (לשון ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
כט) הלכה אדם כאן ּבני רֹוב טבע ּבלאו־הכי ּכאׁשר אּלּו, מּדברים להּמנע ׁשּצרי להזהיר חכמים ראּו מה לתמֹוּה, מקֹום יׁש ּכן ואם ,ְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

מהם? ְְִֵֵֶַלהתרחק
מּדברים  ׁש"הּנזהר מּפני אּלא ּגּופֹו, טבע מּצד רק לא להיֹות צריכה אּלּו ּבדברים ּבזהירּותֹו האדם ׁשּכּונת הרמּב"ם, מׁשמיענּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוזה

הּנפׁש. וטהרת לקדּוׁשת נֹוגע ׁשּזה היינּו הקּב"ה לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו יתרה וטהרה קדּוׁשה מביא עזראעזראעזראעזרא....אּלּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְֳֳִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

(äî)ék|ëúà äìònä ýåýé éðàúéäì íéøöî õøàî í ¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬Ÿ
:éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå íéäìàì íëì̈¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨«¦

i"yx£ÌÎ˙‡ ‰ÏÚn‰ '‰ È‡ Èk∑,"אתכם הּמעלה ה' אני "ּכי אחר: [ּדבר אתכם. העליתי מצֹותי ׁשּתקּבלּו מנת על ƒ¬ƒ««¬∆∆¿∆ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מּמצרים  יׂשראל את העליתי לא אלמלא יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא "הּמעלה". ּכתיב: וכאן "הֹוצאתי", ּכתיב: ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּבכּלן

"מעלה"] לׁשֹון והּוא ּגּביהּו, היא ּומעליּותא ּדּים, – אּמֹות ּכׁשאר ּבׁשרצים מּטּמאין ׁשאין ּבׁשביל עזראעזראעזראעזרא.....אּלא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

(åî)úNîøä äiçä Lôð ìëå óBòäå äîäaä úøBz úàǽŸ©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ¤´¤©«©½̈¨«Ÿ¤−¤
:õøàä-ìò úöøMä Lôð-ìëìe íéna©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

(æî)úìëàpä äiçä ïéáe øähä ïéáe àîhä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ¥³©«©¨Æ©¤«¡¤½¤
ôôô :ìëàú àì øLà äiçä ïéáe¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÏÈc·‰Ï∑ ּבהן ּובקי ּומּכיר יֹודע ׁשּתהא אּלא הּׁשֹונה, ּבלבד ‰h‰¯.לא ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa∑ ּבין לֹומר צרי ¿«¿ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ≈«»≈≈«»…ִֵַָ
רּבֹו לנׁשחט קנה ׁשל חציֹו נׁשחט ּבין ,ל לטהֹורה ל טמאה ּבין אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לפרה? .חמֹור ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ

˙ÏÎ‡p‰ ‰iÁ‰ ÔÈ·e∑ טרפה סימני ּבּה ׁשּנֹולדּו ּבין אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לערֹוד? צבי ּבין לֹומר צרי ≈««»«∆¡∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
ּפסּולה: טרפה סימני ּבּה לנֹולדּו עזראעזראעזראעזרא....ּכׁשרה, אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֵֵֵָָָָָ

סימן. עבדי"ה פסוקים, שמיני צ"א פרשת חסלת
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Ù Ù Ù :‡ÏÎ‡˙Óƒ¿«¿»

åô÷ 'ò ïî÷ì ñôãð øåáéöá äàéø÷ì éðéîù úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

אני  קדֹוׁש ּכי קדֹוׁשים והייתם ּכן מד על . ְְִִִִִֵֶַָָ
רפה  ּכפ ''א והוי''ו , תטּמאּו. ולא לכם ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹאמרּתי
ורּבים  עבדיו. את וּיעזב וכן יׁשמעאל. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבלׁשֹון

ָּכמֹוהּו:

ה' אני ּכי וטעם אתכם מה העליתי לא ּכי . ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַֹ
לאלהים. לכם להיֹות ּכיֿאם מצרים ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹמארץ
לאלהים. לכם אהיה לא קדֹוׁשים, ּתהיּו לא ְְְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹואם
לאלהים, לכם ׁשאהיה רצֹונכם אם ּכן, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹעל

קדֹוׁשים: ְְִִּתהיּו
הּטמא  ּבין להב ּדיל הּמים:מז  ּובׁשרץ  ּבעֹוף  . ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

תאכל. לא א ׁשר לאכילה: הּמּתרת  ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻהּנאכלת .
הּתֹורה: ּפי ִַַָעל

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"k ycew zayl inei xeriy
קדּוׁשה  "מביא ּתׁשּקצּו, ּבל מּפני חכמים ׁשאסרּום הּדברים ׁשהם ּדוקא אּלּו" ּבדברים ׁש"הּנזהר הרמּב"ם ּכתב מּדּוע לעּין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָויׁש

ּתׁשּקצּו"? ּב"ּבל ׁשהם ּבקרא המפֹורׁשים ּדברים לגּבי ּכן ּכתב ולא לנפׁשֹו", יתרה ְְְְְְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹוטהרה
מּדבריהם. ּתׁשּקצּו ּבבל ׁשהם מהּדברים הּזהירּות ּגדר הׁשמיענּו ּדבזה לֹומר, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָויׁש

מהם" מתאֹוננת כּו' מהן קהה אדם ּבני רֹוב "ׁשּנפׁש ּדברים הם ּתׁשּקצּו, ּבל מּׁשּום חכמים ׁשאסרּו הּדברים הרמב"ם ּדהּנה (לשון ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
כט) הלכה אדם כאן ּבני רֹוב טבע ּבלאו־הכי ּכאׁשר אּלּו, מּדברים להּמנע ׁשּצרי להזהיר חכמים ראּו מה לתמֹוּה, מקֹום יׁש ּכן ואם ,ְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

מהם? ְְִֵֵֶַלהתרחק
מּדברים  ׁש"הּנזהר מּפני אּלא ּגּופֹו, טבע מּצד רק לא להיֹות צריכה אּלּו ּבדברים ּבזהירּותֹו האדם ׁשּכּונת הרמּב"ם, מׁשמיענּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוזה

הּנפׁש. וטהרת לקדּוׁשת נֹוגע ׁשּזה היינּו הקּב"ה לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו יתרה וטהרה קדּוׁשה מביא עזראעזראעזראעזרא....אּלּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְֳֳִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

(äî)ék|ëúà äìònä ýåýé éðàúéäì íéøöî õøàî í ¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬Ÿ
:éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå íéäìàì íëì̈¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨«¦

i"yx£ÌÎ˙‡ ‰ÏÚn‰ '‰ È‡ Èk∑,"אתכם הּמעלה ה' אני "ּכי אחר: [ּדבר אתכם. העליתי מצֹותי ׁשּתקּבלּו מנת על ƒ¬ƒ««¬∆∆¿∆ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מּמצרים  יׂשראל את העליתי לא אלמלא יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא "הּמעלה". ּכתיב: וכאן "הֹוצאתי", ּכתיב: ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּבכּלן

"מעלה"] לׁשֹון והּוא ּגּביהּו, היא ּומעליּותא ּדּים, – אּמֹות ּכׁשאר ּבׁשרצים מּטּמאין ׁשאין ּבׁשביל עזראעזראעזראעזרא.....אּלא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

(åî)úNîøä äiçä Lôð ìëå óBòäå äîäaä úøBz úàǽŸ©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ¤´¤©«©½̈¨«Ÿ¤−¤
:õøàä-ìò úöøMä Lôð-ìëìe íéna©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

(æî)úìëàpä äiçä ïéáe øähä ïéáe àîhä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ¥³©«©¨Æ©¤«¡¤½¤
ôôô :ìëàú àì øLà äiçä ïéáe¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÏÈc·‰Ï∑ ּבהן ּובקי ּומּכיר יֹודע ׁשּתהא אּלא הּׁשֹונה, ּבלבד ‰h‰¯.לא ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa∑ ּבין לֹומר צרי ¿«¿ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ≈«»≈≈«»…ִֵַָ
רּבֹו לנׁשחט קנה ׁשל חציֹו נׁשחט ּבין ,ל לטהֹורה ל טמאה ּבין אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לפרה? .חמֹור ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ

˙ÏÎ‡p‰ ‰iÁ‰ ÔÈ·e∑ טרפה סימני ּבּה ׁשּנֹולדּו ּבין אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לערֹוד? צבי ּבין לֹומר צרי ≈««»«∆¡∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
ּפסּולה: טרפה סימני ּבּה לנֹולדּו עזראעזראעזראעזרא....ּכׁשרה, אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֵֵֵָָָָָ

סימן. עבדי"ה פסוקים, שמיני צ"א פרשת חסלת
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åô÷ 'ò ïî÷ì ñôãð øåáéöá äàéø÷ì éðéîù úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

אני  קדֹוׁש ּכי קדֹוׁשים והייתם ּכן מד על . ְְִִִִִֵֶַָָ
רפה  ּכפ ''א והוי''ו , תטּמאּו. ולא לכם ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹאמרּתי
ורּבים  עבדיו. את וּיעזב וכן יׁשמעאל. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבלׁשֹון

ָּכמֹוהּו:

ה' אני ּכי וטעם אתכם מה העליתי לא ּכי . ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַֹ
לאלהים. לכם להיֹות ּכיֿאם מצרים ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹמארץ
לאלהים. לכם אהיה לא קדֹוׁשים, ּתהיּו לא ְְְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹואם
לאלהים, לכם ׁשאהיה רצֹונכם אם ּכן, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹעל

קדֹוׁשים: ְְִִּתהיּו
הּטמא  ּבין להב ּדיל הּמים:מז  ּובׁשרץ  ּבעֹוף  . ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

תאכל. לא א ׁשר לאכילה: הּמּתרת  ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻהּנאכלת .
הּתֹורה: ּפי ִַַָעל

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"k ycew zayl inei xeriy

(áî)çb-ìò CìBä ìkBìëå ï|äaøî-ìk ãò òaøà-ìò CìBä ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©µ¨©§¥´
íeìëàú àì õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëì íéìâø©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¬Ÿ«Ÿ§−

:íä õ÷L-ék¦¤¬¤¥«
i"yx£ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰∑ מעיו על ונֹופל ׁשח ׁשהֹול ׁשחּיה, "ּגחֹון", ּולׁשֹון נחׁש. ‰kCÏB.זה Ï∑ הּׁשלׁשּולין להביא ≈«»ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ…≈ְְִִִַָ

לּדֹומה  הּדֹומה ‡¯Úa.ואת ÏÚ CÏB‰∑ עקרב הּדֹומה ∑Ïk.זה ואת ּבלע"ז אשקרבו"ט החּפּוׁשית את להביא ְֶֶֶַַ≈««¿«ְֶַָ…ְְְִִִֶֶֶַַַַָ
¯‚ÌÈÏ.ּדֹומה ל  ‰a¯Ó∑ צינטפיד"ש וקֹורין ּולכאן לכאן זנבֹו ועד מראׁשֹו רגלים לֹו ׁשּיׁש ׁשרץ נדל, .זה ֶַ«¿≈«¿«ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr)

"eirn lr ltFp" zFidl `NW dvrd̈¥¨¤Ÿ¦§¥©¥¨

עלעלעלעל־־־־ּגּגּגּגחחחחֹוֹוֹוֹון ן ן ן  ההההֹוֹוֹוֹולללל ֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹֹּכּכּכּכלללל
מעיו על ונֹופל ׁשח, ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון ּולׁשֹון נחׁש. רש"י)זה ובפירוש מב. (יא, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

הּדרּוׁש: ּבדר - ׁשח" ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון "לׁשֹון ּדוקא הּנחׁש ּתכּונֹות מּכל הּכתּוב ׁשּנקט הּטעם לפרׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָיׁש
ז"ל חכמינּו ב)אמרּו לה, א חלק על (זהר הֹול" ׁשּיהיה לפּתֹותֹו לאדם ּבא הּיצר־הרע ׁשאין הּכתּוב, ּומׁשמיענּו יצר־הרע". ּדא "נחׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשח". הֹול" ׁשּיהיה לאדם הּיצר־הרע אֹומר ּבראׁשֹונה אּלא ארצּיים, ּובענינים האכילה ּבתאוות ׁשקּוע ׁשּיהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמעיו",
אּלה" ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו הּתֹורה להֹוראת ּבנּגּוד כו)ּכלֹומר: מ, ּבגדלּות (ישעיה ּולהתּבֹונן ראׁשֹו, להעלֹות צרי ׁשהאדם , ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

רחמנא־ליצלן, האדם, את להֹוריד הּיצר־הרע יכֹול ועל־ידי־זה ׁשח". הֹול" ולהיֹות ראׁשֹו להֹוריד לאדם הּיצר־הרע אֹומר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהא־ל,
רחמנא־ליצלן. ּבתאּוֹות לגמרי ׁשקּוע ׁשּיהיה ּדהינּו מעיו", על "נֹופל ׁשּיהיה אּלא מעיו, על "הֹול" ׁשּיהיה ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹעד

ז"ל חכמינּו ב)ּוכמאמר קה, עבֹודה־זרה".(שבת עבֹוד לֹו ׁשאֹומר עד וכּו' ּכ עׂשה לֹו אֹומר הּיֹום יצר־הרע, ׁשל אּומנּותֹו ּכ" ְְֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבפרט הּתֹורה ּובפנימּיּות ּבכלל ּבּתֹורה העסק ׁשהּוא ו"ׁשמים" "מרֹום" ּבעניני ׁשקּוע להיֹות היא מּזה להּנצל אור'והעצה 'תורה (ראה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

1038־9) עמוד ד' חלק לקוטי־שיחות בתחילתו. התניא ּדא לבעל מ"הּנחׁש נּצֹול הּוא הרי ּבּתֹורה, ועֹוסק ראׁשֹו ּדכׁש"מרים" ,ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
עזראעזראעזראעזרא....יצר־הרע". אבןאבןאבןאבן ֵֶַָ

(âî)àìå õøMä õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eöwLz-ìà©§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®§³Ÿ
:ía íúîèðå íäa eànhú¦©§Æ¨¤½§¦§¥¤−¨«

i"yx£eˆwLzŒÏ‡∑ ּבאכילתם תּטּמאּו, ולא וכן ּבמּגע. נפׁש ׁשּקּוץ ואין "נפׁשתיכם". ּכתיב: ׁשהרי .ּבאכילתן, «¿«¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
Ìa Ì˙ÓËÂ∑ מעלה ּוביׁשיבת הּבא ּבעֹולם אתכם מטּמא אני אף ּבארץ, ּבהם מּטּמאין אּתם עזראעזראעזראעזרא.....אם אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿≈∆»ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ãî)íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå íëéäìà ýåýé éðà ék¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´§¦½
õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eànèú àìå éðà LBã÷ ék¦¬¨−¨®¦§³Ÿ§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤

:õøàä-ìò Nîøä̈«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Èk∑ למּטה עצמכם את קּדׁשּו "והתקּדׁשּתם", :ּכ אלהיכם, ה' ׁשאני קדֹוׁש, ׁשאני .ּכׁשם ƒ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Â∑ הּבא ּובעֹולם למעלה אתכם אקּדׁש ׁשאני B‚Â'.לפי e‡nË˙ ‡ÏÂ∑;הרּבה ּבלאוין עליהם לעבר ƒ¿ƒ∆¿…ƒְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ¿…¿«¿¿ְְֲֲִֵֵֶַַָֹ
ּבּגמרא: ׁשאמרּו וזהּו מלקּות. – לאו ׁשׁשוכל לֹוקה – צרעה חמׁש, לֹוקה – נמלה ארּבע, לֹוקה – ּפּוטיתא .אכל ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 66 cenr ,al wlg zegiyÎihewl itÎlr)

WtPd zxdhl EvTWY laA zExidGd©§¦§©§©§§¨¢©©¤¤

אניאניאניאני קדקדקדקדֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי קדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים והייתםוהייתםוהייתםוהייתם והתקוהתקוהתקוהתקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתםםםם גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשתיכםתיכםתיכםתיכם מג־מד)אלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּקּקּקּקצצצצּוּוּוּו (יא, ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹ
את  ּתׁשּקצּו אל "ּבכלל ׁשהם מּפני חכמים ׁשאסרּו הּדברים את ׁשּמֹונה לאחרי אסּורֹות, מאכלֹות הלכֹות ּבסֹוף הרמּב"ם ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּכתב
והייתם  והתקּדׁשּתם ׁשּנאמר הּקּב"ה לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו, יתרה וטהרה קדּוׁשה מביא אּלּו ּבדברים הּנזהר "ּכל ְְְְְְְְְְְְְְְֱֳִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָנפׁשֹותיכם",

אני". קדֹוׁש ּכי ְִִִָָקדֹוׁשים

ÏÚמב  Cl‰Óc ÏÎÂ È‰BÚÓ ÏÚ Cl‰Óc Ïk…ƒ¿«««¿ƒ¿…ƒ¿«««
‡LÁ¯ ÏÎÏ ÔÈ‡Ï‚¯ ˙e‡È‚Ò Ïk „Ú Úa¯‡«¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ¬»
‡ˆ˜L È¯‡ ÔepÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»»≈¿À¬≈ƒ¿»

:Ôep‡ƒ

¯LÁ‡מג  ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ ˙È eˆwL˙ ‡Ï»¿«¿»«¿»≈¿»ƒ¬»
ÔBt Ôe·‡zÒ˙Â ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ LÁ¯c¿»≈¿»ƒ¿«¬¿¿ƒ¿«¬

:ÔB‰a¿

ÔB‰˙eמד  ÔeLc˜˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬¿ƒ¿«¿¿
˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc«̃ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»¿«¬»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿»ƒ¬»¿»≈««¿»

dxezd lr `xfr oa`

ּגחֹון  על מב הֹול וכל :ּתל ּגחֹונ על ּכמֹו . ְְְְֵֵֵַַָֹ
ּבׁשרץ  ּפרׁשּתי ּכאׁשר הּקטן, ׁשהּוא ּבּׁשרץ ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָארּבע.
:סמּו והּוא הּתאר, ׁשם רגלים. מרּבה ְְְִִֵֵַַַַַַַָֹהּמים:

נפׁשֹותיכם  את ּתׁשּקצּו אל מטּנפֹות מג להיֹותן . ְְְְְִֵֶֶַַַָָֻ
הּגּוף  ּכי ידּוע, ּכי ּבהם תּטמאּו ולא ְְְִִִֶַַַָָָֹּומג ֹואלֹות.
ּבם. ונטמתם האֹוכל : ּבגּוף  ּבׂשר יׁשּוב ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָהּנאכל,

הּׁשנה. אלף, ּבלי מראׁשית ּכמֹו אל''ף, ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָחסר
נטמינּו והעד, ׁשרׁשים. ׁשני ׁשהם אֹומרים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָוי ׁש

ּדעת: לֹו ׁשאין ּכאדם וטעמֹו, ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָּבעיניכם.
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קדּוׁשה  "מביא ּתׁשּקצּו, ּבל מּפני חכמים ׁשאסרּום הּדברים ׁשהם ּדוקא אּלּו" ּבדברים ׁש"הּנזהר הרמּב"ם ּכתב מּדּוע לעּין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָויׁש

ּתׁשּקצּו"? ּב"ּבל ׁשהם ּבקרא המפֹורׁשים ּדברים לגּבי ּכן ּכתב ולא לנפׁשֹו", יתרה ְְְְְְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹוטהרה
מּדבריהם. ּתׁשּקצּו ּבבל ׁשהם מהּדברים הּזהירּות ּגדר הׁשמיענּו ּדבזה לֹומר, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָויׁש

מהם" מתאֹוננת כּו' מהן קהה אדם ּבני רֹוב "ׁשּנפׁש ּדברים הם ּתׁשּקצּו, ּבל מּׁשּום חכמים ׁשאסרּו הּדברים הרמב"ם ּדהּנה (לשון ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
כט) הלכה אדם כאן ּבני רֹוב טבע ּבלאו־הכי ּכאׁשר אּלּו, מּדברים להּמנע ׁשּצרי להזהיר חכמים ראּו מה לתמֹוּה, מקֹום יׁש ּכן ואם ,ְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

מהם? ְְִֵֵֶַלהתרחק
מּדברים  ׁש"הּנזהר מּפני אּלא ּגּופֹו, טבע מּצד רק לא להיֹות צריכה אּלּו ּבדברים ּבזהירּותֹו האדם ׁשּכּונת הרמּב"ם, מׁשמיענּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוזה

הּנפׁש. וטהרת לקדּוׁשת נֹוגע ׁשּזה היינּו הקּב"ה לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו יתרה וטהרה קדּוׁשה מביא עזראעזראעזראעזרא....אּלּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְֳֳִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

(äî)ék|ëúà äìònä ýåýé éðàúéäì íéøöî õøàî í ¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬Ÿ
:éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå íéäìàì íëì̈¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨«¦

i"yx£ÌÎ˙‡ ‰ÏÚn‰ '‰ È‡ Èk∑,"אתכם הּמעלה ה' אני "ּכי אחר: [ּדבר אתכם. העליתי מצֹותי ׁשּתקּבלּו מנת על ƒ¬ƒ««¬∆∆¿∆ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מּמצרים  יׂשראל את העליתי לא אלמלא יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא "הּמעלה". ּכתיב: וכאן "הֹוצאתי", ּכתיב: ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּבכּלן

"מעלה"] לׁשֹון והּוא ּגּביהּו, היא ּומעליּותא ּדּים, – אּמֹות ּכׁשאר ּבׁשרצים מּטּמאין ׁשאין ּבׁשביל עזראעזראעזראעזרא.....אּלא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

(åî)úNîøä äiçä Lôð ìëå óBòäå äîäaä úøBz úàǽŸ©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ¤´¤©«©½̈¨«Ÿ¤−¤
:õøàä-ìò úöøMä Lôð-ìëìe íéna©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

(æî)úìëàpä äiçä ïéáe øähä ïéáe àîhä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ¥³©«©¨Æ©¤«¡¤½¤
ôôô :ìëàú àì øLà äiçä ïéáe¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÏÈc·‰Ï∑ ּבהן ּובקי ּומּכיר יֹודע ׁשּתהא אּלא הּׁשֹונה, ּבלבד ‰h‰¯.לא ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa∑ ּבין לֹומר צרי ¿«¿ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ≈«»≈≈«»…ִֵַָ
רּבֹו לנׁשחט קנה ׁשל חציֹו נׁשחט ּבין ,ל לטהֹורה ל טמאה ּבין אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לפרה? .חמֹור ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ

˙ÏÎ‡p‰ ‰iÁ‰ ÔÈ·e∑ טרפה סימני ּבּה ׁשּנֹולדּו ּבין אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לערֹוד? צבי ּבין לֹומר צרי ≈««»«∆¡∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
ּפסּולה: טרפה סימני ּבּה לנֹולדּו עזראעזראעזראעזרא....ּכׁשרה, אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֵֵֵָָָָָ

סימן. עבדי"ה פסוקים, שמיני צ"א פרשת חסלת

Ú¯‡Ó‡מה  ÔBÎ˙È ˜q‡c ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«≈»¿≈«¿»
ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈¿∆¡»¿«ƒƒ

:‡‡ LÈc˜ È¯‡¬≈«ƒ¬»

ÏÎ„eמו  ‡ÙBÚ„e ‡¯ÈÚ·„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»¿»¿…
‡LÙ ÏÎÏe ‡iÓa ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ‡˙LÙ«¿»»«¿»ƒ¿≈»¿«»¿»«¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡LÁ¯cƒ¿≈»««¿»

ÔÈ·eמז  ‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»»≈«¿»≈
‡Ï Èc ‡˙ÈÁ ÔÈ·e ‡ÏÎ‡˙Óc ‡˙ÈÁ«¿»¿ƒ¿«¿»≈«¿»ƒ»

Ù Ù Ù :‡ÏÎ‡˙Óƒ¿«¿»

åô÷ 'ò ïî÷ì ñôãð øåáéöá äàéø÷ì éðéîù úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

אני  קדֹוׁש ּכי קדֹוׁשים והייתם ּכן מד על . ְְִִִִִֵֶַָָ
רפה  ּכפ ''א והוי''ו , תטּמאּו. ולא לכם ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹאמרּתי
ורּבים  עבדיו. את וּיעזב וכן יׁשמעאל. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבלׁשֹון

ָּכמֹוהּו:

ה' אני ּכי וטעם אתכם מה העליתי לא ּכי . ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַֹ
לאלהים. לכם להיֹות ּכיֿאם מצרים ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹמארץ
לאלהים. לכם אהיה לא קדֹוׁשים, ּתהיּו לא ְְְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹואם
לאלהים, לכם ׁשאהיה רצֹונכם אם ּכן, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹעל

קדֹוׁשים: ְְִִּתהיּו
הּטמא  ּבין להב ּדיל הּמים:מז  ּובׁשרץ  ּבעֹוף  . ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

תאכל. לא א ׁשר לאכילה: הּמּתרת  ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻהּנאכלת .
הּתֹורה: ּפי ִַַָעל

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"k ycew zayl inei xeriy
קדּוׁשה  "מביא ּתׁשּקצּו, ּבל מּפני חכמים ׁשאסרּום הּדברים ׁשהם ּדוקא אּלּו" ּבדברים ׁש"הּנזהר הרמּב"ם ּכתב מּדּוע לעּין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָויׁש

ּתׁשּקצּו"? ּב"ּבל ׁשהם ּבקרא המפֹורׁשים ּדברים לגּבי ּכן ּכתב ולא לנפׁשֹו", יתרה ְְְְְְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹוטהרה
מּדבריהם. ּתׁשּקצּו ּבבל ׁשהם מהּדברים הּזהירּות ּגדר הׁשמיענּו ּדבזה לֹומר, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָויׁש

מהם" מתאֹוננת כּו' מהן קהה אדם ּבני רֹוב "ׁשּנפׁש ּדברים הם ּתׁשּקצּו, ּבל מּׁשּום חכמים ׁשאסרּו הּדברים הרמב"ם ּדהּנה (לשון ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
כט) הלכה אדם כאן ּבני רֹוב טבע ּבלאו־הכי ּכאׁשר אּלּו, מּדברים להּמנע ׁשּצרי להזהיר חכמים ראּו מה לתמֹוּה, מקֹום יׁש ּכן ואם ,ְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

מהם? ְְִֵֵֶַלהתרחק
מּדברים  ׁש"הּנזהר מּפני אּלא ּגּופֹו, טבע מּצד רק לא להיֹות צריכה אּלּו ּבדברים ּבזהירּותֹו האדם ׁשּכּונת הרמּב"ם, מׁשמיענּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוזה

הּנפׁש. וטהרת לקדּוׁשת נֹוגע ׁשּזה היינּו הקּב"ה לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו יתרה וטהרה קדּוׁשה מביא עזראעזראעזראעזרא....אּלּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְֳֳִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

(äî)ék|ëúà äìònä ýåýé éðàúéäì íéøöî õøàî í ¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬Ÿ
:éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå íéäìàì íëì̈¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨«¦

i"yx£ÌÎ˙‡ ‰ÏÚn‰ '‰ È‡ Èk∑,"אתכם הּמעלה ה' אני "ּכי אחר: [ּדבר אתכם. העליתי מצֹותי ׁשּתקּבלּו מנת על ƒ¬ƒ««¬∆∆¿∆ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מּמצרים  יׂשראל את העליתי לא אלמלא יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא "הּמעלה". ּכתיב: וכאן "הֹוצאתי", ּכתיב: ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּבכּלן

"מעלה"] לׁשֹון והּוא ּגּביהּו, היא ּומעליּותא ּדּים, – אּמֹות ּכׁשאר ּבׁשרצים מּטּמאין ׁשאין ּבׁשביל עזראעזראעזראעזרא.....אּלא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

(åî)úNîøä äiçä Lôð ìëå óBòäå äîäaä úøBz úàǽŸ©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ¤´¤©«©½̈¨«Ÿ¤−¤
:õøàä-ìò úöøMä Lôð-ìëìe íéna©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

(æî)úìëàpä äiçä ïéáe øähä ïéáe àîhä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ¥³©«©¨Æ©¤«¡¤½¤
ôôô :ìëàú àì øLà äiçä ïéáe¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÏÈc·‰Ï∑ ּבהן ּובקי ּומּכיר יֹודע ׁשּתהא אּלא הּׁשֹונה, ּבלבד ‰h‰¯.לא ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa∑ ּבין לֹומר צרי ¿«¿ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ≈«»≈≈«»…ִֵַָ
רּבֹו לנׁשחט קנה ׁשל חציֹו נׁשחט ּבין ,ל לטהֹורה ל טמאה ּבין אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לפרה? .חמֹור ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ

˙ÏÎ‡p‰ ‰iÁ‰ ÔÈ·e∑ טרפה סימני ּבּה ׁשּנֹולדּו ּבין אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לערֹוד? צבי ּבין לֹומר צרי ≈««»«∆¡∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
ּפסּולה: טרפה סימני ּבּה לנֹולדּו עזראעזראעזראעזרא....ּכׁשרה, אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֵֵֵָָָָָ

סימן. עבדי"ה פסוקים, שמיני צ"א פרשת חסלת
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ÔÈ·eמז  ‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»»≈«¿»≈
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Ù Ù Ù :‡ÏÎ‡˙Óƒ¿«¿»

åô÷ 'ò ïî÷ì ñôãð øåáéöá äàéø÷ì éðéîù úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

אני  קדֹוׁש ּכי קדֹוׁשים והייתם ּכן מד על . ְְִִִִִֵֶַָָ
רפה  ּכפ ''א והוי''ו , תטּמאּו. ולא לכם ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹאמרּתי
ורּבים  עבדיו. את וּיעזב וכן יׁשמעאל. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבלׁשֹון

ָּכמֹוהּו:

ה' אני ּכי וטעם אתכם מה העליתי לא ּכי . ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַֹ
לאלהים. לכם להיֹות ּכיֿאם מצרים ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹמארץ
לאלהים. לכם אהיה לא קדֹוׁשים, ּתהיּו לא ְְְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹואם
לאלהים, לכם ׁשאהיה רצֹונכם אם ּכן, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹעל

קדֹוׁשים: ְְִִּתהיּו
הּטמא  ּבין להב ּדיל הּמים:מז  ּובׁשרץ  ּבעֹוף  . ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

תאכל. לא א ׁשר לאכילה: הּמּתרת  ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻהּנאכלת .
הּתֹורה: ּפי ִַַָעל

אגרות קודש

]י"ט ניסן תשי"ט[

באופן  בודאי   - כו'  אותו  הדהים  הספר  ותוכן  אחת,  לתלמידה  שניתן  הספר  אודות  במ"ש   ...

המתאים רואים שלא יכנסו ספרים כאלה בתוככי ד' אמות של כל התלמידים-ות שי' אלא שצריך ענין זה 

להעשות באופן שלא לגרות את התאבון של הנ"ל, מתאים למ"ש מים גנובים ימתקו. ולכן יתייעץ באופן 

המתאים עם סגל המורים-ות שי' והרי נאמר ותשועה ברוב יועץ.
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ב.17. מט, ברכות

לשבת פרשת שמיני תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ' ניסן
פרק כ

מפרק צז
עד סוף פרק קג

יום רביעי - כ"ג ניסן
פרק כ

מפרק קח
עד סוף פרק קיב

יום שני - כ"א ניסן
פרק כ

מפרק קד
עד סוף פרק קה

יום חמישי - כ"ד ניסן
פרק כ

מפרק קיג
עד סוף פרק קיח

יום שלישי - כ"ב ניסן
פרק כ

מפרק קו
עד סוף פרק קז

יום שישי - כ"ה ניסן
פרק כ

פרק קיט מתחילת הפרק
עד סוף פסוק צו

שבת קודש - כ"ו ניסן
פרק כ 

פרק קיט מפסוק צז עד סוף הפרק

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר  שי' 
החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים 
עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר 
איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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øå÷îå úéäìàä åùôð øå÷î 'úé åá ä÷áãìå ãçéì ïéåëúé
íùá '÷ðä 'úé åéô çåø àåäù ìàøùé ìë úåùôð
ïéîìò ìë êåú úùáìúîå úðëåùù íù ìò äðéëù
øåáãä çë åá úòôùîä àéä àéäå ïîéé÷ìå ïúåéçäì
úåùòì äæä äùòîä çë åà äøåú éøáãá øáãîù äæä
äèîì ä"á ñ"à øåà úëùîä é"ò àåä äæ ãåçéå åæ äåöî
ïéåëúéå ïäá ùáåìî àåäù úåöîäå äøåúä ÷ñò é"ò
ìàøùé ìë úåùôðå åùôð øå÷î ìò 'úé åøåà êéùîäì
åäæå .ù"ò úåëéøàá äæ ãåçé 'éô ïî÷ì ù"îëå ïãçééì
*ìàøùé ìë íùá äéúðéëùå ä"á÷ ãåçé íùì 'éô

åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
î"î .[àðîéäî àéòø íùá
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ב.17. מט, ברכות



oqipנב a"k iyily mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"ב שלישי יום
,gp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åùôð ãåçé ìáà,116 'nr cr.â"äëå äúà

lk zeytp xewn ly ecegi lertl oeekl icedi lry jkl qgia
dbixcna `vnp `ed oi`y zexnle ,zeevnde dxezd xewna l`xyi
"cegi"l dti`y ytpa zxxerne zxveid 'd zad` ly ef zi`lir
ixdy ,l`xyin cg` lka jka zn`d on zvw yi ,z`f lka - dfk

cg` lka oevxd ,eli`e .d"awd oevx z` `lnl dvex icedi lk
ytpd z` cg`l l`xyinely,oldl mkeqiy itk ,`ed - 'd xe`a

zxzeqnd dad`dn `ae ,ezin`l zn` elek `edy ,izin` oevx
.d"awdl l`xyin cg` lkay

¯ 'ä øBàa dúeìlkúäå BLôð ãeçé ìáàytpdyelydidz £¨¦©§§¦§©§¨§
,'d xe`a ixnbl dlelke zcge`n¯ úBéäì,'d xe`e ytpd ¦§

éøîâì Bzîàì úîàa ìàøNiî íãà ìk õôç äæa ,íéãçàì©£¨¦¨¤¨¥¨¨¨¦¦§¨¥¤¡¤©£¦§©§¥
¯ Lôð ìëáe áì ìëa,`aeáìa úøzñnä úéòáhä äáäàî §¨¥§¨¤¤¥©£¨©¦§¦©§ª¤¤§¥

,'äa ä÷áãì ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥§¨§¨©
úøëð úBéäìå ãøtì àìå§Ÿ¦¨¥§¦§¦§¨
Bãeçiî íBìLå-ñç ìcáðå§¦§¨©§¨¦¦
íeLa Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥§
úeøéñîa elôà ,ïôàŸ¤£¦¦§¦

¯ .Lnî Lôðdad`d ¤¤©¨
cg` lk alay zxzeqnd
zxxern ,d"awdl l`xyin
cg`zdl oevxd z` zxveie
zeidl `lye d"awd mr
lcape cxtp ote` meya
df m` mb ,'d zecg`n
,ynn ytp zxiqna xeyw
eilr mitekyk :lynle
,dxf dcear dlilg cearl
zeegzydl wx elit` e`
cala zipevig dxeva
z` xeqni - dxf dcearl
,z`f zeyrl `ly eytp
zxkp zeidl `ly ick

.'d zecg`näøBzä ÷ñòå§¥¤©¨
íb àeä älôzäå úBöîe¦§§©§¦¨©

¯ ïéðò ïk,lyúøéñî ¥¦§©§¦©
¯ dúàöa Bîk ,Lnî Lôð,dnypd ly¯ úàìîa óebä ïî ¤¤©¨§§¥¨¦©¦§Ÿ

,dl¯ úøäøäî dðéàL ,äðL íéòáL,f`àlà ,óebä éëøöa ¦§¦¨¨¤¥¨§©§¤¤§¨§¥©¤¨
ïäL ,älôzäå äøBzä úBiúBàa úLaìîe úãçéî dzáLçî©£©§¨§ª¤¤§ª¤¤§¦©¨§©§¦¨¤¥

¯ eéäå ,Cøaúé BzáLçîe 'ä øácdxezd zeize`e ytpd §©©£©§¦§¨¥§¨
,d"awd ly ezaygne exeaic ody ,dlitzde,Lnî íéãçàì©£¨¦©¨

¯ àúéàãk ,ïãò ïâa úBîLpä ÷ñò ìk eäfL,aezky enk ¤¤¨¥¤©§¨§©¥¤¦§¦¨
¯ ,øäfáe àøîba`ed "ocr ob"a dnypd ly dweqir lky ©§¨¨©Ÿ©

drya ,zrk mb xacd jk - cala dlitzde dxezd zeize`a

zexiqn ok mb df ixd ,dlitzd zceara wqere dxez cnel `edy
dlek lk dpezpe ,sebd ikxv lkn zxxgzyn dnypd :ytp
zexiqn ly oipr `ed df xac mby jk ,dlitzde dxezd zeize`a

.l`xyin cg` lkay zxzeqnd dad`dn `ad ,ynn ytpàlà¤¨
¯,`ed lcadd¯ íML¤¨

ze`vnp zenypdy drya
zewqrzne "ocr ob"a xak
dxezd zeize`a my

od ,dlitzdeíéâpòúî¦§©§¦
íúeìlkúäå íúâOäa§©¨¨¨§¦§©§¨

¯ .'ä øBàao`k eli`e §
icediyk ,dfd mlera dhnl
dxezd zeize`a elek oezp
yibxn `ed oi` ,dlitzde
dnypl yiy lecbd beprza
mvra ,mxa ,"ocr ob"a
.mieey mipnfd ipy oiprd

¯ eðwzL eäæåzqpk iyp` §¤¤¦§
xnel ,dlecbdúlçúa¦§¦©

íã÷ øçMä úBëøa¦§©©©Ÿ¤
äîLð ,éäìà" :älôzä©§¦¨¡Ÿ©§¨¨
'eë dzçôð äzàå 'eëå§§©¨§©§¨
épnî dìhì ãéúò äzàå§©¨¨¦¦§¨¦¤¦

¯ øîBìk ,"'eëicedi §©
:xne`¯ äzà"L øçàî¥©©¤©¨

d"awdäzàå éa dzçôð§©§¨¦§©¨
ïëì ,"épnî dìhì ãéúò̈¦¦§¨¦¤¦¨¥
Bîëe ,Eúecçàa dãçéì Eì døéæçîe døñBî éðà äzòî¥©¨£¦§¨©£¦¨§§©£¨§©§§§

áeúkL18éìà" :¯ ,"àOà éLôð ,'ä ,Emr cg`zz ytpdy ¤¨¥¤©§¦¤¨
;d"awd¯ EzáLçîa ézáLçî úeøM÷úä éãé ìò eðéäå§©§©§¥¦§©§©£©§¦§©£©§§

,d"awd ly ezaygnaäøBzä úBiúBàa ,Eøeaãa éøeaãå§¦¦§¦§§¦©¨
¯ ,älôzäåmixywzne micg`zn ,oda xacne ayeg icediy §©§¦¨

,d"awd ly exeaice ezaygna exeaice ezaygnäøéîàa èøôáe¦§¨©£¦¨
¯ .àðåb éàäëe ,"äzà Ceøa" Bîk ,çëðì 'äìmipety ,dnecke ©§Ÿ¥©§¨©¨§©©§¨

,gkep oeyla ,irvn` izla ote`a ,ef dkxaa d"awd l`
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íéøîà éèå÷éì
øåàá äúåììëúäå åùôð ãåçé ìáà
úîàá ìàøùéî íãà ìë õôç äæá íéãçàì úåéäì 'ä
úéòáèä äáäàî ùôð ìëáå áì ìëá éøîâì åúéîàì
ãøôéì àìå 'äá ä÷áãì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä
ïôåà íåùá 'úé åúåãçàå åãåçéî å"ç ìãáðå úøëð úåéäìå
äìôúäå úåöîå äøåúä ÷ñòå ùîî ùôð úøéñîá 'éôà
óåâä ïî äúàöá åîë ùîî ùôð úøéñî ïéðò ë"â àåä
óåâä éëøöá úøäøäî äðéàù äðù íéòáù úàìîá
äøåúä úåéúåàá úùáåìîå úãçåéî äúáùçî àìà
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åúáùçîå 'ä øáã ïäù äìôúäå
øäæáå àøîâá àúéàãë ò"âá úåîùðä ÷ñò ìë åäæù
'ä øåàá íúåììëúäå íúâùäá íéâðòúî íùù àìà
éäìà äìôúä íãå÷ øçùä úåëøá úìçúá åð÷úù åäæå
éðîî äìèéì ãéúò äúàå 'åë äúçôð äúàå 'åëå äîùð
äìèéì ãéúò äúàå éá äúçôð äúàù øçàî 'îåìë 'åë
äãçééì êì äøéæçîå äøñåî éðà äúòî ïëì éðîî
éãé ìò åðééäå àùà éùôð 'ä êéìà ù"îëå êúåãçàá
êøåáéãá éøåáéãå êúáùçîá éúáùçî úåøù÷úä
çëðì 'äì äøéîàá èøôáå äìôúäå äøåúä úåéúåàá

â"äëå äúà êåøá åîë
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א.18. כה, תהלים

oqip `"k ipy mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"א שני יום
,114 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðååë úåéäìù óàå,gp 'nr cr.úåëéøàá

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ
àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì
äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ
ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå
íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá
úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî
à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä
øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù

:(íéãñçä

oeekiy ic `l ,devn miiwn e` dxez cnel icediy dryay ,epcnl
lr wacloeekl mb eilr ,`l` ,d"awd mr cala eytp z` jk ici

zeytp xewn z` jk ici lr cg`le wacllkseq oi` xe`a l`xyi
ly ezpeeke epevx :dpeekd ibeq ipy oia lcad yi ,j` .`ed jexa

eytp z` wacl icedi
dad`dn mi`a - d"awda
l`xyin cg` lka dpyiy
yiy jezn ,oky) d"awdl
`ed - d"awdl dad` el
,(ea weac zeidl dvex

dpeek - `linneef`id
ick ,eli`e .zizin` i`cea
dxezd ici lry zevxl
cegi didi ely zeevnde
l`xyi zeytp lk xewn
cegi" - seq oi` xe`a
`ed jixa `ycew
wwcfdl yi - "dizpikye
dlecb dad`l xak
zevxl :d"awdl zcgeine
,d"awdl gex zgp mexbl mb

dpeeky okzi ,jkl i`ef`l
zizin` dlek lk ea didz
xdfidl yi 'd zcearae -
,zn` elek epi`y xacn
lry mixne` ,`eti` ,cvik
- ?ef dpeek oeekl icedi lk
mby ,oldl owfd epax xiaqn
dlek elv` ef dpeek oi` m`
da yiy oeikn la` ,zn`
lk ixdy - zn`d on zvw

`ycew cegi didiy ,df oipre) d"awd ly epevx miiwl dvex icedi
la ,okl ,(d"awd ly izin`d epevx ixd `ed ,dizpikye `ed jixa

k oeekln envr rpni,zinvr dinx meyn jka oi` ,oky ,ef dpee
.dlek zizin` `id ef dpeek mb dnypd cvn ,ixdy

úîàa õôç Baì äéäiL ,Baìa úézîà Bæ äðek úBéälL óàå§©¤¦§©¨¨£¦¦§¦¤¦§¤¦¨¥¤¡¤
¯ ,äfä ïBéìòä ãeçéxewn lylkseq oi` xe`a l`xyi zeytp ¦¨¤§©¤

,`ed jexaéøö¯ ,Bcáì 'äì äaø äáäà Baìa úBéäì Clk ,oky ¨¦¦§§¦©£¨©¨©§©
dfy iptn dn xac ade` `ed :xnelk ,"ade`d l` zxfeg" dad`

aehelz` ade` `ed mvray epiide) ,envraehy dn z` -
lenvrzeidl epevxe d"awdl icedi ly ezad`a mb df jxc lr ;(

`edy dnn raep df mb ixd - zeevne dxez meiw ici lr ea weac
aehd z` dvexelyytpl aehy dn ,elyxewny zevxl ick j` .

oipr meyn jka oi` ixde ,d"awda weac didi l`xyi lk zeytp
aehyenvr eldn da ybxeny d"awdl dad` jk myl dwitqny ,

l aehyenvrdlek lk `idy efk dad` zyxcp ,jk myl ,`l` -

- cala d"awdl wx¯ úBeøì àìå ,ãáì åéðôì çeø úçð úBNòì©£©©©§¨¨§©§Ÿ§©
,oe`nv¯ BLôðytpdely,ìczLàc àøák àlà ,'äì äàîvä ©§©§¥¨©¤¨§¨¨§¦§©¥

¯ dénàå éBáà øúa,en`e eia` ixg` jynpe xeqnd oakíéçøc ¨©£§¦¥§¨¦
¯ 'eë déLôðå déîøbî øéúé ïBìxy`n xzei mze` ade` `edy ¨¦¦©§¥§©§¥

,eytpe etebøàaúpL Bîk]§¤¦§¨¥
¯ ìéòì,'i wxtaàéòø íLa §¥§¥©§¨

¯ ,[àðîéäîdzid jky §¥§¨
,epax dyn ly ezad`
cegi myl eytp z` xqny
,dizpikye `ed jixa `ycew
xear eytp z` xqend oak
,`eti` ,cvik - en`e eia`
cg` lk lry mixne` ep`
dpeekd z` oeekl l`xyin
icky drya ,dxen`d
,zizin` dpeek ef `dzy

xcpdlrp dbixcn jkl zy
?dad` ly xzeiaìkî¦¨

íãà ìëì Lé-íB÷î̈¥§¨¨¨
,Bæ äðeëa Bîöò ìébøäì§©§¦©§§©¨¨
úîàa dðéàL óà ék¦©¤¥¨¤¡¤
Baìa éøîâì Bzîàì©£¦§©§¥§¦
¯ ,Baì ìëa äæa õtçiL¤©§Ÿ¨¤§¨¦
jkl zyxcp ,xen`ky
ly xzeia dlrp dbixcn

,dad`èòî íB÷î-ìkî¦¨¨§©
¯ øòfîdhren dcna ¦§¥

,zegtläæa Baì õôç̈¥¦¨¤
äáäà éðtî ,úîàa¤¡¤¦§¥©£¨
ìk áìaL úéòáhä©¦§¦¤§¥¨

¯ ìàøNéef zirah dad`e ¦§¨¥
eze` dripn,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeäM äî ìk úBNòì©£¨©¤§¨¤§¨
¯ äæ ãeçéå,`ed jexa seq oi` xe`a l`xyi lk zeytp xewn ly §¦¤

¯ àeä,ixd¯ ,ézîàä BðBöø,d"awd lyïBéìòä ãeçé eðéäå §¨£¦¦§©§¦¨¤§
¯ ,àzúìc àúeøòúàa äNòpä ,úeìéöàaLzexxerzd ici lr ¤¨£¦©©£¤§¦§¨¨¦§©¨

,dhnln'ä øBàa dúeìlkúäå úéäìàä Lôð ãeçé éãé ìò©§¥¦¤¤¨¡Ÿ¦§¦§©§¨§
¯ eéäå ,ïäa ú÷ñBòL úBöîe äøBúa Laìîäziwl`d ytpd ©§ª¨§¨¦§¤¤¤¨¤§¨

,'d xe`e¯ ,Lnî íéãçàì,ynn cg` xack micge`nBîk ©£¨¦©¨§
¯ ,ìéòì øàaúpL,"zeliv`d mler"a cegid dyrp jk ici lryék ¤¦§¨¥§¥¦

àeäL ,úBönäå äøBzä øB÷î ïk íb íéãçéúî äæ-éãé-ìò©§¥¤¦§©£¦©¥§©¨§©¦§¤
íLa àø÷pä ,úéäìàä BLôð øB÷î íò ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§©§¨¡Ÿ¦©¦§¨§¥

¯ ,"äðéëL",zeevne dxezay 'd xe` mr ytpd cegi ici lr §¦¨
ly cegid deedznxewndxezd xewn mr ,"dpiky" - ytpd

,"`ed jixa `ycew" - zeevnde¯ ïäLzexe`l qgiamipeilrd ¤¥
:miillkdîìò ìk ááBñ" úðéçáe "ïéîìò ìk àlîî" úðéça,"ïé §¦©§©¥¨¨§¦§¦©¥¨¨§¦

¯ .úeëéøàa øçà íB÷îa øàaúpL Bîk`ed xen`d lk ,j` §¤¦§¨¥§¨©¥©£¦
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íéøîà éèå÷éì
åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
î"î .[àðîéäî àéòø íùá

äðéàù óà éë åæ äðååëá åîöò ìéâøäì íãà ìëì ùé
åáì ìëá äæá õåôçéù åáìá éøîâì åúéîàì úîàá
äáäà éðôî úîàá äæá åáì õôç øòæî èòî î"î
àåäù äî ìë úåùòì ìàøùé ìë áìáù úéòáèä
ãåçé åðééäå éúéîàä åðåöø àåä äæ ãåçéå ä"á ïåéìòä ïåöø
é"ò àúúìã àúåøòúàá äùòðä úåìéöàáù ïåéìòä
ùáåìîä 'ä øåàá äúåììëúäå úéäìàä ùôð ãåçé
ì"ùîë ùîî 'éãçàì åéäå ïäá ú÷ñåòù úåöîå äøåúá
àåäù úåöîäå äøåúä øå÷î ë"â íéãçéúî æ"éò éë
äðéëù íùá àø÷ðä úéäìàä åùôð øå÷î íò ä"á÷ä
ù"îë ïéîìò ìë ááåñ 'éçáå ïéîìò ìë àìîî 'éçá ïäù

.úåëéøàá à"îá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



נג oqip a"k iyily mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"ב שלישי יום
,gp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åùôð ãåçé ìáà,116 'nr cr.â"äëå äúà

lk zeytp xewn ly ecegi lertl oeekl icedi lry jkl qgia
dbixcna `vnp `ed oi`y zexnle ,zeevnde dxezd xewna l`xyi
"cegi"l dti`y ytpa zxxerne zxveid 'd zad` ly ef zi`lir
ixdy ,l`xyin cg` lka jka zn`d on zvw yi ,z`f lka - dfk

cg` lka oevxd ,eli`e .d"awd oevx z` `lnl dvex icedi lk
ytpd z` cg`l l`xyinely,oldl mkeqiy itk ,`ed - 'd xe`a

zxzeqnd dad`dn `ae ,ezin`l zn` elek `edy ,izin` oevx
.d"awdl l`xyin cg` lkay

¯ 'ä øBàa dúeìlkúäå BLôð ãeçé ìáàytpdyelydidz £¨¦©§§¦§©§¨§
,'d xe`a ixnbl dlelke zcge`n¯ úBéäì,'d xe`e ytpd ¦§

éøîâì Bzîàì úîàa ìàøNiî íãà ìk õôç äæa ,íéãçàì©£¨¦¨¤¨¥¨¨¨¦¦§¨¥¤¡¤©£¦§©§¥
¯ Lôð ìëáe áì ìëa,`aeáìa úøzñnä úéòáhä äáäàî §¨¥§¨¤¤¥©£¨©¦§¦©§ª¤¤§¥

,'äa ä÷áãì ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥§¨§¨©
úøëð úBéäìå ãøtì àìå§Ÿ¦¨¥§¦§¦§¨
Bãeçiî íBìLå-ñç ìcáðå§¦§¨©§¨¦¦
íeLa Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥§
úeøéñîa elôà ,ïôàŸ¤£¦¦§¦

¯ .Lnî Lôðdad`d ¤¤©¨
cg` lk alay zxzeqnd
zxxern ,d"awdl l`xyin
cg`zdl oevxd z` zxveie
zeidl `lye d"awd mr
lcape cxtp ote` meya
df m` mb ,'d zecg`n
,ynn ytp zxiqna xeyw
eilr mitekyk :lynle
,dxf dcear dlilg cearl
zeegzydl wx elit` e`
cala zipevig dxeva
z` xeqni - dxf dcearl
,z`f zeyrl `ly eytp
zxkp zeidl `ly ick

.'d zecg`näøBzä ÷ñòå§¥¤©¨
íb àeä älôzäå úBöîe¦§§©§¦¨©

¯ ïéðò ïk,lyúøéñî ¥¦§©§¦©
¯ dúàöa Bîk ,Lnî Lôð,dnypd ly¯ úàìîa óebä ïî ¤¤©¨§§¥¨¦©¦§Ÿ

,dl¯ úøäøäî dðéàL ,äðL íéòáL,f`àlà ,óebä éëøöa ¦§¦¨¨¤¥¨§©§¤¤§¨§¥©¤¨
ïäL ,älôzäå äøBzä úBiúBàa úLaìîe úãçéî dzáLçî©£©§¨§ª¤¤§ª¤¤§¦©¨§©§¦¨¤¥

¯ eéäå ,Cøaúé BzáLçîe 'ä øácdxezd zeize`e ytpd §©©£©§¦§¨¥§¨
,d"awd ly ezaygne exeaic ody ,dlitzde,Lnî íéãçàì©£¨¦©¨

¯ àúéàãk ,ïãò ïâa úBîLpä ÷ñò ìk eäfL,aezky enk ¤¤¨¥¤©§¨§©¥¤¦§¦¨
¯ ,øäfáe àøîba`ed "ocr ob"a dnypd ly dweqir lky ©§¨¨©Ÿ©

drya ,zrk mb xacd jk - cala dlitzde dxezd zeize`a

zexiqn ok mb df ixd ,dlitzd zceara wqere dxez cnel `edy
dlek lk dpezpe ,sebd ikxv lkn zxxgzyn dnypd :ytp
zexiqn ly oipr `ed df xac mby jk ,dlitzde dxezd zeize`a

.l`xyin cg` lkay zxzeqnd dad`dn `ad ,ynn ytpàlà¤¨
¯,`ed lcadd¯ íML¤¨

ze`vnp zenypdy drya
zewqrzne "ocr ob"a xak
dxezd zeize`a my

od ,dlitzdeíéâpòúî¦§©§¦
íúeìlkúäå íúâOäa§©¨¨¨§¦§©§¨

¯ .'ä øBàao`k eli`e §
icediyk ,dfd mlera dhnl
dxezd zeize`a elek oezp
yibxn `ed oi` ,dlitzde
dnypl yiy lecbd beprza
mvra ,mxa ,"ocr ob"a
.mieey mipnfd ipy oiprd

¯ eðwzL eäæåzqpk iyp` §¤¤¦§
xnel ,dlecbdúlçúa¦§¦©

íã÷ øçMä úBëøa¦§©©©Ÿ¤
äîLð ,éäìà" :älôzä©§¦¨¡Ÿ©§¨¨
'eë dzçôð äzàå 'eëå§§©¨§©§¨
épnî dìhì ãéúò äzàå§©¨¨¦¦§¨¦¤¦

¯ øîBìk ,"'eëicedi §©
:xne`¯ äzà"L øçàî¥©©¤©¨

d"awdäzàå éa dzçôð§©§¨¦§©¨
ïëì ,"épnî dìhì ãéúò̈¦¦§¨¦¤¦¨¥
Bîëe ,Eúecçàa dãçéì Eì døéæçîe døñBî éðà äzòî¥©¨£¦§¨©£¦¨§§©£¨§©§§§

áeúkL18éìà" :¯ ,"àOà éLôð ,'ä ,Emr cg`zz ytpdy ¤¨¥¤©§¦¤¨
;d"awd¯ EzáLçîa ézáLçî úeøM÷úä éãé ìò eðéäå§©§©§¥¦§©§©£©§¦§©£©§§

,d"awd ly ezaygnaäøBzä úBiúBàa ,Eøeaãa éøeaãå§¦¦§¦§§¦©¨
¯ ,älôzäåmixywzne micg`zn ,oda xacne ayeg icediy §©§¦¨

,d"awd ly exeaice ezaygna exeaice ezaygnäøéîàa èøôáe¦§¨©£¦¨
¯ .àðåb éàäëe ,"äzà Ceøa" Bîk ,çëðì 'äìmipety ,dnecke ©§Ÿ¥©§¨©¨§©©§¨

,gkep oeyla ,irvn` izla ote`a ,ef dkxaa d"awd l`
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íéøîà éèå÷éì
øåàá äúåììëúäå åùôð ãåçé ìáà
úîàá ìàøùéî íãà ìë õôç äæá íéãçàì úåéäì 'ä
úéòáèä äáäàî ùôð ìëáå áì ìëá éøîâì åúéîàì
ãøôéì àìå 'äá ä÷áãì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä
ïôåà íåùá 'úé åúåãçàå åãåçéî å"ç ìãáðå úøëð úåéäìå
äìôúäå úåöîå äøåúä ÷ñòå ùîî ùôð úøéñîá 'éôà
óåâä ïî äúàöá åîë ùîî ùôð úøéñî ïéðò ë"â àåä
óåâä éëøöá úøäøäî äðéàù äðù íéòáù úàìîá
äøåúä úåéúåàá úùáåìîå úãçåéî äúáùçî àìà
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åúáùçîå 'ä øáã ïäù äìôúäå
øäæáå àøîâá àúéàãë ò"âá úåîùðä ÷ñò ìë åäæù
'ä øåàá íúåììëúäå íúâùäá íéâðòúî íùù àìà
éäìà äìôúä íãå÷ øçùä úåëøá úìçúá åð÷úù åäæå
éðîî äìèéì ãéúò äúàå 'åë äúçôð äúàå 'åëå äîùð
äìèéì ãéúò äúàå éá äúçôð äúàù øçàî 'îåìë 'åë
äãçééì êì äøéæçîå äøñåî éðà äúòî ïëì éðîî
éãé ìò åðééäå àùà éùôð 'ä êéìà ù"îëå êúåãçàá
êøåáéãá éøåáéãå êúáùçîá éúáùçî úåøù÷úä
çëðì 'äì äøéîàá èøôáå äìôúäå äøåúä úåéúåàá

â"äëå äúà êåøá åîë
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א.18. כה, תהלים



oqipנד c"k iying mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"ד חמישי יום
פרק מב  ,hp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå áî ÷øô,118 'nr cr.'åâå òãé

ixd ,j` .d"awdl gex zgpe dgny jka mexbl - ezlitze ecenil
gex zgp `iadl izin` oevx jezn didz dceardy icky ,epcnl
`ed jixa `ycew ly cegid z` zevxl enk - cala d"awdl
,'d zad` ly c`n ddeab dbixcna zeidl mc`d lr - dizpikye

miwicv wxy dbixcn
,`eti` ,cvik ,da micner
cg` lkl df xac jiiy
dbxca epi`yk mb ,l`xyin
epax xiaqn - ?miwicv ly
zqqean gexÎzgpdyk :owfd

ytpd ly daey lrely
xewnd z` cgiil `id dpeekdyk ,lirl epcnly itk `le) dxewnl

zeytp lylkik ,jk lk dlecb dad` jk myl zyxcp `l (l`xyi
mexbl zevxl ick l`xyin cg` lkay zxzeqn dad`a ic m`

:"`ipz"d oeylae .efk gex zgp d"awdl¯ Bæ äðek ,äpäåmexbl §¦¥©¨¨
ytpd zayd ici lr gex zgp d"awdlely,dxewnlúézîà àéä¦£¦¦

,äòL ìëáe úò ìëa ,ìàøNiî Lôð ìëa ,éøîâì Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦§©§¥§¨¤¤¦¦§¨¥§¨¥§¨¨¨

¯d`a `ide¯ .eðéúBáàî eðì äMøé àéäL úéòáhä äáäàî¥©£¨©¦§¦¤¦§ª¨¨¥£¥
ici lr d"awdl gex zgp mexbl mivexyk `ed xacdy enk `ly

xewn cegilklka epi` ,xen`k ,df oevxy ,d"awdl l`xyi zeytp
mexbl oevxd eli`e .zn` "zvw"a m` ik ,ezin`l zn`a ,l`xyi
ici lr d"awdl gex zgp

ytpd zaydely- dxewnl
.ezin`l zn`a ok` `ed÷ø©

¯dad`a wtzqdl oi`
`l` ,zirahdéøvLC ¤¨¦

ïðBaúäì íézò òa÷ì¦§Ÿ©¦¦§¦§¥
eìéçc âéOäì ,'ä úlãâa¦§ª©§©¦§¦

¯ ,íéiìëN eîéçøe,'d zelcba zeilky dad`e d`xiéàä éìeëå §¦¦§¦¦§¥©
¯ ,'eëå éìeàå,zeilky dad`e d`xil mb ribi ile` z`f lk ici lre §©§

¯ :ìéòì økæpkdgekay zxzeqn dad` eaxwa zxxeyy zexnly ©¦§¨§¥
- ytp zexiqn ly ote`a dlitzd zcearle dxez cenill e`iadl
ici lr ze`ad dad`e d`xil ribdl lczydl eilr ,z`f lka

.'d zelcba ezewnrzd

.áî ÷øtjxev yi 'd zcearly ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
epnn zyxcpd d`xil ribdl icedi lk zlekiay ,siqede ;d`xia mb
,dyrzÎ`ld zeevne dyrd zeevn ly oneiw myl ,'d zceara
m` ,ale zeilk ogeae eilr "cner" d"awdy ezeppeazd ici lr ,z`fe

ici lr .ie`xk ecaer
z` ,jiyni ,ef zeppeazd
,zegtd lkl d`xid oipr
d`xiae ,ezaygnae egena

xyt`zi efdxez cenll el
± ef d`xi ;zeevn miiwle
z`xwp ± owfd epax xne`
,"d`zz d`xi" llka
dxezl dncwdk zynyne
cenll icky ,zeevnle

.ef d`xi dvegp ± "dcear" `xwpy ote`a zeevn miiwle dxez,äpäå§¦¥
¯ ,äàzz äàøé ïéðòa ìéòì øàaúpM äîad`xid `idy §©¤¦§¨¥§¥§¦§©¦§¨©¨¨

,dil` ribdl leki icedi lk xy`e ,zeevne dxez meiwl zyxcpd
- 'eke eilr "cner" d"awd ji` ezeppeazd ici lräî áèéä ïáeé¨¥¥©

àøîba áeúkM1÷eñt ìò2éäìà 'ä äî ìàøNé äzòå" :ìàL E ¤¨©§¨¨©¨§©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤Ÿ¥
éäìà 'ä úà äàøéì íà ék CnòîY "E`xnbd zl`eyehà" : ¥¦¨¦¦§¦§¨¤¡Ÿ¤©

Y ?àéä ézøèeæ àúlî äàøéixdy ?ohw xac `id d`xi ike ¦§¨¦§¨©§¦¦
z`fy xne` weqtdcalacg` lkn d"awd yxec ("m` ik")

dper `xnbde .lwe ohw xac `ed eli`k ,l`xyinäLî éaâì ,ïéà :¦§©¥Ÿ¤
Y .'eëå àéä ézøèeæ àúlîd`xi zaygp (epax) dyn iabl ± !od ¦§¨©§¦¦§

xn`p ixd df weqt :`id zehyta mixacd zernyn .ohw xacl ef

ohw xac `id d`xi ± dyn iable ,epax dyn ici lr l`xyi ipal.
¯ ,õeøzä ïáeî Bðéà äøBàëìcdeedn dyn iably ,`xnbd ly §¦§¨¥¨©¥

ohw xac d`xiY .áéúk "Cnòî ìàL" àäc ,l`ey" aezk ixdy §¨Ÿ¥¥¦¨§¦
jnrnn ±cg` lk"d`xi"d oi` ,llka l`xyi ipa iable ,l`xyin

,dna .dfk lwe ohw xac
z` `xnbd zvxzn ,`eti`
iably drawa dl`yd

dyndaeyza ± ?lw xac df
,oldl owfd epax xiaqi
oi` "dyn iabl" milnay
iably zpeekzn `xnbd
xac `id d`xi cala dyn
"dyn"d iabl ,`l` ,lw
dn ± l`xyin cg` lkay
z` xywl lkeiy ,l`xyin cg` lkl zrce gek ozep epax dyny

iable ± zewl`a ezrczpiga"dyn"ay ,efcg` lk,l`xyin
dyn ly df geka ynzyn icediyk ,oky ;ohw xac ok` `id d`xi
,zewl`a ely "zrc"d z` xywn `edyk ,xnelk ,eaxwa `vnpd
okl ."d`xi"l ribdl lw jk ici lre ,ohw xac ,"d`xi" f` deedn

iabl" `xnbd zxne`"dynl`ey" xne` weqtdy zexnl ,"jnrn
cg` lka ,"jnr" epyiy "dyn"d zece` xaecn o`k ik ,jnn ±

;`ipzd oeylae .l`xyinLôðå Lôð ìk ék ,àeä ïéðòä àlà¤¨¨¦§¨¦¨¤¤§¤¤
àeä ék ,íBìMä-åéìò eðaø äLî úðéçaî da Lé ìàøNé úéaî¦¥¦§¨¥¥¨¦§¦©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦

Y,epax dyníéòBø äòáMî3Yipa z` qpxtn mdn cg` lky ¦¦§¨¦
dad`e cqg zpigan ± mdxa` :`ed ezpigan zewl`e zeiga l`xyi
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åæ äðååë äðäå .ì"ðë íéøåñàä úéáåúîàá úéúéîà àéä
äòù ìëáå úò ìëá ìàøùéî ùôð ìëá éøîâì åúéîàì
÷ø .åðéúåáàî åðì äùåøé àéäù úéòáèä äáäàî
åìéçã âéùäì 'ä úìåãâá ïðåáúäì íéúò òåá÷ì êéøöù

:ì"ðë 'åëå éìåàå éàä éìåëå íééìëù åîéçøå

äðäå áî ÷øôäàúú äàøé ïéðòá ìéòì ù"îá
÷åñô ìò 'îâá ù"î áèéä ïáåé
äàøéì íà éë êîòî ìàåù êéäìà 'ä äî ìàøùé äúòå
éáâì ïéà àéä éúøèåæ àúìéî äàøé åèà êéäìà 'ä úà
ïáåî åðéà äøåàëìã 'åëå àéä éúøèåæ àúìéî äùî
éë àåä ïéðòä àìà .áéúë êîòî ìàåù àäã õåøéúä
ä"òøùî 'éçáî äá ùé ìàøùé úéáî ùôðå ùôð ìë
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ב.1. לג, יב.2.ברכות י, דוד.3.דברים יוסף, אהרן, משה, יעקב, יצחק, אברהם,

oqip b"k iriax mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"ג רביעי יום
,116 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äðëäá äðäå,hp 'nr cr:ì"ðë

¯ ,'äì BLôð úøéñî ìL Bæ äðëäa ,äpäåezxezy ,oken `edy §¦¥©£¨¨¤§¦©©§©
drya enk ,d"awdl eytp zxiqn ly ote`a dpiidz ezlitze

,etebn cxtp icediy¯ ìéçúé,xneläzà Ceøa" ,øçMä úBëøa ©§¦¦§©©©¨©¨
¯ ."'eë,dlitzd zcear ly dziy`x od xgyd zekxaïëå§¥

ãîìì ìéçúé Bæ äðëäa©£¨¨©§¦¦§Ÿ
øçà ãiî òeá÷ øeòL¦¨©¦¨©©

¯ .älôzäjixv ixd ,oky ©§¦¨
zial zqpkd zian" zeidl
ixg` ciny ,"yxcnd
cenll eilr ,dlitzd
ligzi - dxeza xeriy
jezn df xeriy mb cenll
z` xeqnl dpeekde dpkdd

,d"awdl jka eytpïëå§¥
íã÷ ,íBiä òöîàa§¤§©©Ÿ¤
¯ äëéøö ,ãîìì ìéçúiL¤©§¦¦§Ÿ§¦¨

,zyxcp,úBçôì Bæ äðëä£¨¨§¨
¯ äðëää øwòL òãBpk©¨¤¦©©£¨¨

,dpeekdeì¯ ákòì dîL ¦§¨§©¥
xyt` i`e ,igxkd ote`a

,z`f icrlaúlçúa àeä¦§¦©
¯ ,íéðBðéaa ãenlä©¦©¥¦
oeeki cenild zligzay
,"dnyl" didi ecenily
,äøBz øôñå èâa Bîëe§§¥§¥¤¨

¯ íéëéøvL,mze` aezkl ¤§¦¦
ì¯ dîL,df ixd¯ ,ákòì ¦§¨§©¥

md - "dnyl" dpeeka eazkp `l m`aydf mr cgi j` ,mixyk `l
-¯ øîàiL Biãå,azekdì áúBk éðéøä" äáéúkä úlçúaíL §©¤Ÿ©¦§¦©©§¦¨£¥¦¥§¥

¯ ,"äøBz øôñ úMã÷,dxez xtq zaizk zligza¯ Bàxnel §ª©¥¤¨
,hb zaizk zligzaì"¯ "BîLyi` lydf,ì"å¯ "dîLdy` ly ¦§§¦§¨

ef¯ .'eëdidi cenildy ,ecenil zligza ,oeekl "ipepia"l ic mb jk
.lirl zexen`d dpizpe dxiqnaúBôeöø äaøä úBòL ãîBlLëe§¤¥¨©§¥§

äòLå äòL ìëa ìéòì úøkæpä Bæ äðëäa ïðBaúäì Bì Lé ¯¥§¦§¥©£¨¨©¦§¤¤§¥§¨¨¨§¨¨
¯ ,íéðt-ìk-ìò,xen`a aey opeazdl eilr dry icn ,xnelkék ©¨¨¦¦

íéðBéìò úBîìBòî úøçà äëLîä àéä äòLå äòL ìëa§¨¨¨§¨¨¦©§¨¨©¤¤¥¨¤§¦
¯ úeiçä úëLîäå ,íéðBzçzä úBéçäìzenlerdn dkynpy §©£©©§¦§©§¨©©©

,mipeilrdàBöø" ãBña] døB÷îì úøæBç äéðôlL äòLaL¤§¨¨¤§¨¤¨¤¤¦§¨§¨
¯ ,[äøéöé øôñaL "áBLå,mlerd z` dignd ziwl`d zeigdy ¨¤§¥¤§¦¨

dxewnl zxfege mlera zkynp `id ,"aeye `evx" ly ote`a `id
ly zeigd dxewnl day drya dry icne ,mipeilrd zenlera

,day `ide ,zncewd drydìL íéáBè íéNòîe äøBzä ìk íò¦¨©¨©£¦¦¤
¯mi`xapd¯ ,íéðBzçzä;dry dze`a eniiwe ecnlyìëa ék ©©§¦¦§¨

ãçà óeøö èìBL äòL̈¨¥¥¤¨
ä"éåä íL éôeøö á"éî¦¥¥¥£¨¨
úBòL á"éa àeä-Ceøä§§
é"ðãà íL éôeøöå ,íBiä©§¥¥¥

¯ .òãBpk ,äìélazeryay ©©§¨©¨
itexiv mlera mihley meid

'ied my19itexiv - dlilae ,
lkay oeeikne .i"pc` my

eig dxi`n dry- zxg` z
dry lka ycgl mb yi
dpeekde dpkdd z` ,zegtl
xiaqn ,oldl ."dnyl" ly
cenily s` lry ,owfd epax
zeevnd meiw ,dxezd
miyrp dlitzd zceare
,ytp zexiqn jezn elv`
sebd ipipr lkn exxgzyda
elek lk oezpe xeqn ezeide
ezpeek didz - ef dceara
myl `l) ef ytp zexiqna
,dxewnl ytpd zxfgd
gex zgp mexbl (`l`

.d"awdlBúðek ìk ,äpäå§¦¥¨©¨¨
õBöéð úBìòäì ,älôzäå äøBzä éãé ìò 'äì BLôð úøéñîa¦§¦©©§©©§¥©¨§©§¦¨§©£¦

¯ dëBúaL úeäìà,ytpd jezayéãk ÷ø àäz ¯ BøB÷îì ¡Ÿ¤§¨¦§§¥©§¥
¯ ,Cøaúé åéðôì çeø úçð úBNòì:`id gexÎzgpdeúçîN ìLîk ©£©©©§¨¨¦§¨¥¦§©¦§©

,íéøeñàä úéáe äéáMä ïî Búàöa ,Bãéçé Bða åéìà àBáa Cìnä©¤¤§¥¨§§¦§¥¦©¦§¨¥¨£¦
¯ .ìéòì økæpkcenil ici lr ,dxewnl ytpd zaydy ,`"l wxta ©¦§¨§¥

`lkd zian xxgzynd jln oa lynk `id ,dlitzd zceare dxez
,oky .xzeia dlecb dgnyl `iand xac - jlnd eia` l` aye
'dl mz` mipa" - jln oa `ed icedi ,ziwl`d ytpd zpigan
ziwl`d ytpd dieay ,zindad ytpae seba dzeidae - "mkiwl`
dxez ici lr ,d"awdl ,dxewnl day ziwl`d ytpdyke ;`lka
xac ,jlnd eia` l` (`lkdn) jlnd oa ly eaey df ixd ,dlitze
zrya ezpeek zeidl dkixv ef ,ok`e .dnevr dgny jlnl mxebd
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íéøîà éèå÷éì
åùôð úøéñî ìù åæ äðëäá äðäå
äðëäá ïëå 'åë äúà êåøá øçùä úåëøá ìéçúé 'äì
ïëå äìôúä øçà ãéî òåá÷ øåòéù ãåîìì ìéçúé åæ
åæ äðëä äëéøö ãåîìì ìéçúéù íãå÷ íåéä òöîàá
'ìçúá àåä áëòì äîùì äðëää ø÷éòù òãåðë úåçôì
äîùì íéëéøöù ú"ñå èâá åîëå íéðåðéáá ãåîéìä
íùì áúåë éðéøä äáéúëä úìçúá øîàéù åéãå áëòì
úåòù ãîåìùëå 'åë äîùìå åîùì åà ú"ñ úùåã÷
ìëá ì"ðä åæ äðëäá ïðåáúäì åì ùé úåôåöø äáøä
äëùîä àéä äòùå äòù ìëá éë ô"ëò äòùå äòù
úëùîäå íéðåúçúä úåéçäì íéðåéìò úåîìåòî úøçà
àåöø ãåñá] äøå÷îì úøæåç äéðôìù äòùáù úåéçä
ìù íéáåè íéùòîå äøåúä ìë íò [äøéöé 'ñáù áåùå
éôåøéö á"éî ãçà óåøéö èìåù äòù ìëá éë íéðåúçúä
é"ðãà íù éôåøéöå íåéä úåòù á"éá ä"á ä"éåä íù
'äì åùôð úøéñîá åúðååë ìë äðäå .òãåðë äìéìá
äëåúáù úåäìà õåöéð úåìòäì äìôúäå äøåúä é"ò
ìùîë 'úé åéðôì çåø úçð úåùòì éãë ÷ø àäú åøå÷îì
äéáùä ïî åúàöá åãéçé åðá åéìà àåáá êìîä úçîù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

.19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כן"‰¯Â‡ÎÏיש באדנ' דהא אינו אבל דהוי'Î"„אפ"ל. ההי"ן ששני ע"ז (נוסף ברוחניותם ‡ÔÈצירופים שווין
-‰Ê˘ברור שלא - הפי' נ"ל ולכן כאן). ˘ÏÎנוגע ÏÏÎ'כו צירופי שמי"ב כ"א כו', מאירים ‡Á„הצירופים ¯È‡Ó- באד' ועד"ז שעה, בכל

וכוונתם 12 שהם תש"י בתפירות נמצא עד"ז - השעות. לענין בכלל שייכים שלא - שלהם צירופים חסידים ÈÏ"·וישנם (משנת אד' צירופי
פי"ג) תפלין תיקון צירופים ‰ÌÈ˘¯ÂÙÓמס' וי"ב בז"א הם דאד' ראשונים צירופים די"ב ז' פ"ה השמות ש' ובע"ח הי"ב. לשאר שייכות ואין שם

במל'". אחרונים



נה oqip c"k iying mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"ד חמישי יום
פרק מב  ,hp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå áî ÷øô,118 'nr cr.'åâå òãé

ixd ,j` .d"awdl gex zgpe dgny jka mexbl - ezlitze ecenil
gex zgp `iadl izin` oevx jezn didz dceardy icky ,epcnl
`ed jixa `ycew ly cegid z` zevxl enk - cala d"awdl
,'d zad` ly c`n ddeab dbixcna zeidl mc`d lr - dizpikye

miwicv wxy dbixcn
,`eti` ,cvik ,da micner
cg` lkl df xac jiiy
dbxca epi`yk mb ,l`xyin
epax xiaqn - ?miwicv ly
zqqean gexÎzgpdyk :owfd

ytpd ly daey lrely
xewnd z` cgiil `id dpeekdyk ,lirl epcnly itk `le) dxewnl

zeytp lylkik ,jk lk dlecb dad` jk myl zyxcp `l (l`xyi
mexbl zevxl ick l`xyin cg` lkay zxzeqn dad`a ic m`

:"`ipz"d oeylae .efk gex zgp d"awdl¯ Bæ äðek ,äpäåmexbl §¦¥©¨¨
ytpd zayd ici lr gex zgp d"awdlely,dxewnlúézîà àéä¦£¦¦

,äòL ìëáe úò ìëa ,ìàøNiî Lôð ìëa ,éøîâì Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦§©§¥§¨¤¤¦¦§¨¥§¨¥§¨¨¨

¯d`a `ide¯ .eðéúBáàî eðì äMøé àéäL úéòáhä äáäàî¥©£¨©¦§¦¤¦§ª¨¨¥£¥
ici lr d"awdl gex zgp mexbl mivexyk `ed xacdy enk `ly

xewn cegilklka epi` ,xen`k ,df oevxy ,d"awdl l`xyi zeytp
mexbl oevxd eli`e .zn` "zvw"a m` ik ,ezin`l zn`a ,l`xyi
ici lr d"awdl gex zgp

ytpd zaydely- dxewnl
.ezin`l zn`a ok` `ed÷ø©

¯dad`a wtzqdl oi`
`l` ,zirahdéøvLC ¤¨¦

ïðBaúäì íézò òa÷ì¦§Ÿ©¦¦§¦§¥
eìéçc âéOäì ,'ä úlãâa¦§ª©§©¦§¦

¯ ,íéiìëN eîéçøe,'d zelcba zeilky dad`e d`xiéàä éìeëå §¦¦§¦¦§¥©
¯ ,'eëå éìeàå,zeilky dad`e d`xil mb ribi ile` z`f lk ici lre §©§

¯ :ìéòì økæpkdgekay zxzeqn dad` eaxwa zxxeyy zexnly ©¦§¨§¥
- ytp zexiqn ly ote`a dlitzd zcearle dxez cenill e`iadl
ici lr ze`ad dad`e d`xil ribdl lczydl eilr ,z`f lka

.'d zelcba ezewnrzd

.áî ÷øtjxev yi 'd zcearly ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
epnn zyxcpd d`xil ribdl icedi lk zlekiay ,siqede ;d`xia mb
,dyrzÎ`ld zeevne dyrd zeevn ly oneiw myl ,'d zceara
m` ,ale zeilk ogeae eilr "cner" d"awdy ezeppeazd ici lr ,z`fe

ici lr .ie`xk ecaer
z` ,jiyni ,ef zeppeazd
,zegtd lkl d`xid oipr
d`xiae ,ezaygnae egena

xyt`zi efdxez cenll el
± ef d`xi ;zeevn miiwle
z`xwp ± owfd epax xne`
,"d`zz d`xi" llka
dxezl dncwdk zynyne
cenll icky ,zeevnle

.ef d`xi dvegp ± "dcear" `xwpy ote`a zeevn miiwle dxez,äpäå§¦¥
¯ ,äàzz äàøé ïéðòa ìéòì øàaúpM äîad`xid `idy §©¤¦§¨¥§¥§¦§©¦§¨©¨¨

,dil` ribdl leki icedi lk xy`e ,zeevne dxez meiwl zyxcpd
- 'eke eilr "cner" d"awd ji` ezeppeazd ici lräî áèéä ïáeé¨¥¥©

àøîba áeúkM1÷eñt ìò2éäìà 'ä äî ìàøNé äzòå" :ìàL E ¤¨©§¨¨©¨§©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤Ÿ¥
éäìà 'ä úà äàøéì íà ék CnòîY "E`xnbd zl`eyehà" : ¥¦¨¦¦§¦§¨¤¡Ÿ¤©

Y ?àéä ézøèeæ àúlî äàøéixdy ?ohw xac `id d`xi ike ¦§¨¦§¨©§¦¦
z`fy xne` weqtdcalacg` lkn d"awd yxec ("m` ik")

dper `xnbde .lwe ohw xac `ed eli`k ,l`xyinäLî éaâì ,ïéà :¦§©¥Ÿ¤
Y .'eëå àéä ézøèeæ àúlîd`xi zaygp (epax) dyn iabl ± !od ¦§¨©§¦¦§

xn`p ixd df weqt :`id zehyta mixacd zernyn .ohw xacl ef

ohw xac `id d`xi ± dyn iable ,epax dyn ici lr l`xyi ipal.
¯ ,õeøzä ïáeî Bðéà äøBàëìcdeedn dyn iably ,`xnbd ly §¦§¨¥¨©¥

ohw xac d`xiY .áéúk "Cnòî ìàL" àäc ,l`ey" aezk ixdy §¨Ÿ¥¥¦¨§¦
jnrnn ±cg` lk"d`xi"d oi` ,llka l`xyi ipa iable ,l`xyin

,dna .dfk lwe ohw xac
z` `xnbd zvxzn ,`eti`
iably drawa dl`yd

dyndaeyza ± ?lw xac df
,oldl owfd epax xiaqi
oi` "dyn iabl" milnay
iably zpeekzn `xnbd
xac `id d`xi cala dyn
"dyn"d iabl ,`l` ,lw
dn ± l`xyin cg` lkay
z` xywl lkeiy ,l`xyin cg` lkl zrce gek ozep epax dyny

iable ± zewl`a ezrczpiga"dyn"ay ,efcg` lk,l`xyin
dyn ly df geka ynzyn icediyk ,oky ;ohw xac ok` `id d`xi
,zewl`a ely "zrc"d z` xywn `edyk ,xnelk ,eaxwa `vnpd
okl ."d`xi"l ribdl lw jk ici lre ,ohw xac ,"d`xi" f` deedn

iabl" `xnbd zxne`"dynl`ey" xne` weqtdy zexnl ,"jnrn
cg` lka ,"jnr" epyiy "dyn"d zece` xaecn o`k ik ,jnn ±

;`ipzd oeylae .l`xyinLôðå Lôð ìk ék ,àeä ïéðòä àlà¤¨¨¦§¨¦¨¤¤§¤¤
àeä ék ,íBìMä-åéìò eðaø äLî úðéçaî da Lé ìàøNé úéaî¦¥¦§¨¥¥¨¦§¦©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦

Y,epax dyníéòBø äòáMî3Yipa z` qpxtn mdn cg` lky ¦¦§¨¦
dad`e cqg zpigan ± mdxa` :`ed ezpigan zewl`e zeiga l`xyi
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åæ äðååë äðäå .ì"ðë íéøåñàä úéáåúîàá úéúéîà àéä
äòù ìëáå úò ìëá ìàøùéî ùôð ìëá éøîâì åúéîàì
÷ø .åðéúåáàî åðì äùåøé àéäù úéòáèä äáäàî
åìéçã âéùäì 'ä úìåãâá ïðåáúäì íéúò òåá÷ì êéøöù

:ì"ðë 'åëå éìåàå éàä éìåëå íééìëù åîéçøå

äðäå áî ÷øôäàúú äàøé ïéðòá ìéòì ù"îá
÷åñô ìò 'îâá ù"î áèéä ïáåé
äàøéì íà éë êîòî ìàåù êéäìà 'ä äî ìàøùé äúòå
éáâì ïéà àéä éúøèåæ àúìéî äàøé åèà êéäìà 'ä úà
ïáåî åðéà äøåàëìã 'åëå àéä éúøèåæ àúìéî äùî
éë àåä ïéðòä àìà .áéúë êîòî ìàåù àäã õåøéúä
ä"òøùî 'éçáî äá ùé ìàøùé úéáî ùôðå ùôð ìë
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ב.1. לג, יב.2.ברכות י, דוד.3.דברים יוסף, אהרן, משה, יעקב, יצחק, אברהם,



oqipנו d"k iyiy mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"ה שישי יום
פרק מב  ,118 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äãîå äæ çëå,q 'nr cr.'åë úòîåù

Y ."'Bâå éúBà eòãé íleë ék 'ä úàdf lk .d"awd xne` ¤¦¨¥§¦§
zrcl cnliy "iax"l miwewf meik eli`e ,`eal cizrl wx didi
ala d"awd z` cearl jk ici lr ribdl ick ,'d zelcb oiadle
dynn milawny dn df oipr .'d z`xiae 'd zad`a ,dnypae

xecd inkg ici lr epax
± (epax dynn zevevipd)
drtyd ,inipt oipr `ed

.'d zceara ziniptCà©
úòcä øwéòd`iand ± ¦©©©©

mly ala" 'd z` cearl
,"dvitg ytpedðéà¥¨

eòãiL ,dcáì äòéãéä©§¦¨§©¨¤¥§
íéøôBñ étî 'ä úlãb§ª©¦¦§¦

¯ ,íéøôñ étîednn ¦¦§¨¦
zelcb ipipr z` micnely

micnely dnne ,"mixteq" mi`xwpd ,mibidpnde minkgd itn 'd
,mixtqaY Bzòc ÷éîòäì àeä øwòä àlà"zrc"d z` ¤¨¨¦¨§©£¦©§

ely zinvrda ,mipiprlyBzáLçî ò÷úìå ,'ä úlãâ ¦§ª©§¦§Ÿ©©£©§
azelcb ly mipipràäzL ãò ,çnäå álä õîàå ÷æça 'ä ©§Ÿ¤§Ÿ¤©¥§©Ÿ©©¤§¥

àéäL Bîk ,÷æçå õénà øL÷a 'äa úøM÷î BzáLçî± ©£©§§ª¤¤©§¤¤©¦§¨¨§¤¦
,daygnd÷éîòîe øNa éðéòa äàBøL éîLb øáãa úøM÷î§ª¤¤§¨¨©§¦¤¤§¥¥¨¨©£¦

¯ ,BzáLçî Badcn dze`a 'da dxeyw didz ezaygn xnelk ©£©§
xeyw `ed f`y ,eipira d`ex `ed eze` inyb utga dxeyw `idy
leki epi`e xac eze`a wfg
dkixv jk ± epnn wzpidl
dxeyw zeidl ezaygn
ezewnrzd ici lr ,zewl`a

.'d zlecb ly oipraòãBpk©©
ì àeä úòcLïBL ¤©©§

Y Bîk ,"úeøM÷úä"¦§©§§
aezky8òãé íãàäå" :§¨¨¨¨©

."'Bâåoaena ,(zrc) "rci" ± §
:xnelk ,"zexywzd" ly
zrcl ,drnyn "zrc"
ic `l ,zewl`a "zrc"d oipra mbe ;xyewn zeidl ly ote`a
zrcl :devn meyn yi jka mb ik m` ± cala zewl` zricia
ici lr ,zewl`a zexywzdd zyxcp `l` ± `xead zelcb

.'d zelcb ipipra "zrc"d zewnrzd

¯ ,'äa Bzòc øM÷ì Bæ äcîe äæ çëå,icedi ly ezexyt`a didiy §Ÿ©¤¦¨§©¥©§©
`l` ,mze` oiaiy cala ef `ly ,zewl` ipipra "ezrc" z` xywl
dbixcne df gek ixd ± zewl`a xeyw `ed f`y ,zewl` yibxi mby

,efY dú÷éðéa ,ìàøNé úéaî Lôð ìëa Lé`idy ici lr ¥§¨¤¤¦¥¦§¨¥¦¦¨¨
,dwipi ly ote`a zlawn

-åéìò eðaø äLî úîLpî¦¦§©Ÿ¤©¥¨¨
Y .íBìMäjk ici lry ©¨

dcne df gek ytpd zlawn
zewl` yibxdl lkezy ,ef

,zewl`a dxeyw zeidle
äLaìúpL øçàî ÷ø©¥©©¤¦§©§¨
äëéøö ,óeba Lôpä©¤¤©§¦¨
äîeöòå äaø äòéâéì¦¦¨©¨©£¨

Y .úìtëîe äìeôkick §¨§ª¤¤
zewl` da "gpez"y
.zewl`a dxeyw didzye
jkl gekd mpn` ik m`e
ici lr ytpd zlawn

zlrez dzid `l ,df gek icrla ,oky) epax dyn znypn dzwipi
oiadl `xap leki cvik ixdy ,xzeia dlecbd s` ,dribi meya
zewl` yibxdl ,seba zyaelnd ytp dleki cvik ?"`xea" yibxdle
zyxcp ,ef dcne df gek mpyiyk mb ,j` (!?zewl`a dxeyw zeidle

:zltekne dletk ,dnevr dribi¯ ,øNa úòéâé àéä ¯ úçàä̈©©¦§¦©¨¨

,sebd cvny zerxtdd z` dxiqnd dribiY úà Lháìxeayl §©¥¤
zeixnege zeqb z`éLçé àlL Bòéðëäìe óebä,Lôpä øBà ìò C ©§©§¦¤Ÿ©§¦©©¤¤

¯oiadl ytpd zleki `edy ,ytpd xe`ylkei ,zewl` yibxdle
,xi`dlìéòì øàaúpL Bîk9÷éìñ àìc àôeâ"c øäfä íLa §¤¦§¨¥§¥§¥©Ÿ©§¨§¨¨¦

àúîLðc àøBäð déa¥§¨§¦§¨¨
¯ ,"déì ïéLháî`ly seb §©§¦¥

± dnypd xe` ea xceg
,eze` oiyhanìò eðéäå§©§©

÷îòî äáeLz éøeäøä éãé§¥¦§¥§¨¥Ÿ¤
íL øàaúpL Bîk ,álä©¥§¤¦§¨¥¨

Ydaeyz ixedxd ici lry
z` miyilgn ,ald wnern
f`e ,sebd zeqbe zeixneg
"`znypc `xedp" ea xcgen
beq edf .dnypd y`e xe` ±
`xwpd ,dribi ly cg`
`iand ,"xya zribi"
cvny zerxtdd zwgxdl

.sebd¯ ,Lôpä úòéâé àéä ¯ úéðMäå,ytpd zegek zelbl ick §©¥¦¦§¦©©¤¤
ïðBaúäìe ÷éîòäì ,dzáLçî òbéì äãBáòä äéìò ãaëz àlL¤Ÿ¦§©¨¤¨¨£¨§©¥©©£©§¨§©£¦§¦§¥

Y .äôeöø äìBãb äòL 'ä úlãâace`n dyw llk jxcay ¦§ª©¨¨§¨§¨
;zewl` ly oipra dkex` dry wnrzdlY Bæ äòL øeòL ék¦¦¨¨

zad` eaxwa jk ici lr xxerl ick ,iwl` oipra wnrzdl zyxcpd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ø÷éò êà 'åâå éúåà åòãé íìåë éë 'ä úà åòã øîàì
éôî 'ä úìåãâ åòãéù äãáì äòéãéä äðéà úòãä
åúòã ÷éîòäì àåä ø÷éòä àìà íéøôñ éôîå íéøôåñ
áìä õîåàå ÷æåçá 'äá åúáùçî òå÷úìå 'ä úìåãâá
øù÷á 'äá úøùå÷î åúáùçî àäúù ãò çåîäå
äàåøù éîùâ øáãá úøùå÷î àéäù åîë ÷æçå õéîà
àåä úòãù òãåðë åúáùçî åá ÷éîòîå øùá éðéòá

'åâå òãé íãàäå åîë úåøù÷úä ïåùì

åæ äãîå äæ çëå
äú÷éðéá ìàøùé úéáî ùôð ìëá ùé 'äá åúòã øù÷ì
óåâá ùôðä äùáìúðù øçàî ÷ø ä"òøùî úîùðî
.úìôåëîå äìåôë äîåöòå äáø äòéâéì äëéøö
àìù åòéðëäìå óåâä úà ùèáì øùá úòéâé àéä úçàä
àìã àôåâã øäæä íùá ì"ùîë ùôðä øåà ìò êéùçé
éãé ìò åðééäå äéì ïéùèáî àúîùðã àøåäð äéá ÷éìñ
úéðùäå .íù ù"îë áìä ÷îåòî äáåùú éøåäøä
òâéì äãåáòä äéìò ãáëú àìù ùôðä úòéâé àéä
äìåãâ äòù 'ä úìåãâá ïðåáúäìå ÷éîòäì äúáùçî
ùôð ùé ùôð ìëá äåù åðéà åæ äòù øåòéù éë äôåöø
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ג.8. בפרק לעיל בהתחלה.9.ראה כ"ט פרק

oqip c"k iying mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,d`ld jke ,elyúBîLð úeììëì úeäìàå úeiç íéëéLînä©©§¦¦©¤¡Ÿ¦§¨¦§
¯ ïëlL ,ìàøNémd¯ ,"íéòBø" íLa íéàø÷ð ,drex enk ¦§¨¥¤¨¥¦§¨¦§¥¦

zray miqpxtn jk ,zeig mda qipkn jkae ep`v z` qpxtnd
epaxy ,mixtqn miciqg .zewl`e zeiga l`xyi zenyp z` mirexd

zereay o`k akrzd owfd
aezkl m` ayge miax
'e ila) "zewl` zeig"
mirexdy ± (xeaigd
,zewl` ly zeig mikiynn
'e mr) "zewl`e zeig" e`
mirexdy ,(xeaigd
,zewl`e zeig mikiynn
zeig" aezkl hilgde
epiid ± "zeig" ."zewl`e
od ik ,'d z`xie 'd zad`
dxezd meiwa zeig zeqipkn
oipr ± "zewl`"e ,zeevnde
l` lha zeidl ,lehiad
"mirexd zray"e .d"awd
zeig" mikiynny md md
.l`xyi zenypl "zewl`e

¯ ,ílk úeììk àeä íBìMä-åéìò eðaø äLîellek epax dyn Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨ª¨
mirexd lk z`,'àðîéäî àéòø' àø÷ðå ,,on`pd drexdeðéäc §¦§¨©§¨§¥§¨«§©§

éLînLY òãéì ìàøNé úeììëì úòcä úðéça Cmdl didzy ¤©§¦§¦©©©©¦§¨¦§¨¥¥©
dxkde drici¯ ,'ä úà ,,icedia "hlwiz" zewl`dy xnelk ¤

,zewl` yibxiy¯ ,BúîLð úâOä éôk ãçà ìkelkyy dnk cr ¨¤¨§¦©¨©¦§¨
,mze` yibxie eaxwa mixacd "erawii" ± zewl` biyne oiandLøLå§¨§¨

¯ ,äìòîìd`a eznypy in ;dlrnl eznyp yxey mex itle §©§¨
,xzei daeh dxeva zewl` elv` "zrawp" ± xzei oeilr yxeyn
dphw elv` "driaw"d ± xzei jenp yxeyn d`a eznypy in eli`e

,xzeiY dú÷éðéå,eznyp zwipi itleeðaø äLî úîLð LøMî ¦¦¨¨¦Ÿ¤¦§©Ÿ¤©¥
¯ ,íBìMä åéìòe` dlecb ,epax dyn znyp yxeyn ezwipi m` ¨¨©¨

,xzei dzegtY úLøLnä,epax dyn znyp'éaL ïBéìòä úòãa ©ª§¤¤§©©¨¤§¤§
¯ ,àeä-Ceøa ïìéöàîa úBãçéîä ,úeìéöàc úBøéôñenk §¦©£¦©§ª¨§©£¦¨¨

z` `xay "`xea"d `ed d"awdy ,"`xap"l qgia mixne`y
("zeliv`d mler"ny oipr lr) "lv`p"l qgia mixne` jk ,"`xap"d
"zeliv`" ,oky .eze` yixtde dlib ,xnelk ,eze` liv`d d"awdy

,`ed jexa seq oi` xe`n dyxtde dlv`d :dyexitY àeäL¤
,liv`nd d"awdY àeäå ãçà Bzòãåd"awd.'eë òcnä ,± §©§¤¨§©©¨

d"awda xacd dpeyy ,'a wxta x`azpy itk ± recide rceid
dyly md ,mc` oaa "reci"de "rcei"d ,"rcn"d :mc` ipaa xy`n
z` oiadl eze` `iand dpaddÎgek ± "rcn" ± micxtp mixac

± "rcei" ;xacdytpici lr rceie oiand mc`d"reci" ;dpaddÎgek
d ±xacd"awd ,eli`e ;rceie oian `edy`ed",rcnd`edrceid

e`ed`ed ,envr `ed ,zrcd e` dnkgd `ed ,envr `ed "recid
in`ed ,envr `ede ,rceiydn"zrc"d ± jk .rcei `edy

zrc zpigaae .d"awd mr cg` xac `id ,dlrnlyefzyxyen ,
zrcd oipr z` lawn icediy ici lre .epax dyn ly eznyp
zrcl ezexyt`a didiy ,zewl` elv` "gpen" ± epax dyn znypn
yibxdle zrcl ,zrcd geka ynzyn icediyke .zewl` yibxdle
cner d"awd ji` ± zewl`
± 'eke eiyrna hiane eilr
d`xi eaxwa xxerl el lw
o`k cr ,mxa .d"awdn

y dn lr epcnllkcg`
,epax dynn lawn l`xyin
jiynne qpxtny drexd
.l`xyi ipaa zrcd zpiga
lr xzi" yiy ,xaqei oldl
dna xzei dlrp oipr ,"ok
,epax dynn milawny
,xyt` m` ± `ede
lkay mibidpnae minkgay
± "oivevip" mpyi ,xec
dyn znypn ± zevevip

ixd `ed "uevip") epaxwlg
dx`d `l ,zadlydn
epax dyn znypn zevevipdy ± jk .xe`ndn wlg dppi`y cala

md ± xecd ibidpne inkga mi`vnpywlg(epax dyn znypn
ef driciye ,'d zlecb erciy ,"zrc" mrd z` cnll `ed mpipre

:"`ipz"d oeylae .mly ala d"awd z` cearl mze` `iazãBòå§
¯ ,ïk ìò øúé úàæmilawny dna epyi ± epcnl xy`n xzei Ÿ¨¥©¥

:epax dyn znypnäLî úîLpî ïéöBöéð ïéãøBé øBãå øBc ìëa§¨¨§¦¦¦¦¦§©Ÿ¤
éðéò" øBcä éîëç ìL Lôðå óeâa ïéLaìúîe íBìMä-åéìò eðaø©¥¨¨©¨¦§©§¦§§¤¤¤©§¥©¥¥

¯ ,"äãòä:dyn mya `xnba mkg `xwp okly .dcrd ibidpn ¨¥¨
"zxn`w xity dyn"4uevip yaeln ,xecd lecbae mkgay iptn ,

miyalzn minkgd ytpa wx `le ± epax dyn ly eznypn
mteba mb m` ik ,epax dynn zevevip5miciqg mixne` okle .

mb ik ,iax lr lkzqdln epe`nv z` zeexl lbeqn epi` mc`y
ly ef zeyalzd .epax dynn uevip yaeln ,iax ly eteba

:"dcrd ipir"e "xecd inkg" z` d`ian ± zevevipdúòc ãnìì§©¥©©
¯ ,Lôðå áìa Bãáòìe ,'ä úlãb òãéìå ,íòä úàef "zrc" ¤¨¨§¥©§ª©§¨§§¥¨¤¤

`elna d"awd z` cearl ,mc`d z` mi`ian ,'d zelcb zricie
dnypde aldY álaL äãBáòä ék ¯'d z`xie 'd zad` ¦¨£¨¤©¥

,icediay¯ ,úòcä éôì àéäz` ezricie ezpad zcnl m`zda ¦§¦©©©
,'d zelcbáeúkL Bîk6éáà éäìà úà òc" :Y E,jk ici lre §¤¨©¤¡Ÿ¥¨¦

¯ ,"äöôç Lôðå íìL áìa eäãáòåmly ala edcar"d :xnelk §¨§¥§¥¨¥§¤¤£¥¨
zelcb zpade zricia ,"jia` iwl` z` rc"a ielz "dvitg ytpe
zevevip mda yiy ,xecd inkgn l`xyi ipa micnel df xac ,'d

.epax dynnY ãéúòìå,`eal cizrl wxeøîBà àeä7àìå" : §¤¨¦¥§Ÿ
eòc øîàì eäòø úà Léà eãnìé§©§¦¤¥¥¥Ÿ§
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íéøîà éèå÷éì
'åììëì úåäìàå úåéç íéëéùîîä íéòåø äòáùî àåä éë
ä"òøùîå íéòåø íùá íéàø÷ð ïëìù ìàøùé úåîùð
êéùîîù åðééäã àðîéäî àéòø àø÷ðå íìåë 'åììë àåä
éôë ãçà ìë 'ä úà òãéì ìàøùé úåììëì úòãä 'éçá
úîùð ùøùî äú÷éðéå äìòîì äùøùå åúîùð úâùä
úåìéöàã ñ"éáù ïåéìòä úòãá úùøùåîä ä"òøùî
òãîä àåäå ãçà åúòãå àåäù ä"á ïìéöàîá úåãçåéîä
ïéöåöéð ïéãøåé øåãå øåã ìëá ïë ìò øúé úàæ ãåòå .'åë
éîëç ìù ùôðå óåâá ïéùáìúîå ä"òøùî úîùðî
'ä úìåãâ òãéìå íòä úà úòã ãîìì äãòä éðéò øåãä
úòãä éôì àéä áìáù äãåáòä éë ùôðå áìá åãáòìå
ùôðå íìù áìá åäãáòå êéáà éäìà úà òã ù"îë
åäòø úà ùéà åãîìé àìå øîåà àåä ãéúòìå äöéôç

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ועוד.4. ב קא, 5Y.שבת ‰Ê· ¯˙ÂÈ „ÂÚÂ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ היא בגוף שההתלבשות נאמר שלא – ונפש" "בגוף הסדר שמדייק
– אלא החכמים, בנפש מקודם שמתלבשת ע"י כ"א ישר, באופן שהי'·Ï‡לא ודוגמת וע"ד דנפשם, מלובש·Ó˘‰ממוצע מרע"ה ניצוץ ,¯˘È

ÌÎÁ‰ ÛÂ‚·."[הגוף מצד גם – משה לי' דקרי יומתק ט.6.[ובזה כח, הימיםֿא לג.7.דברי לא, ירמי'



נז oqip d"k iyiy mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"ה שישי יום
פרק מב  ,118 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äãîå äæ çëå,q 'nr cr.'åë úòîåù

Y ."'Bâå éúBà eòãé íleë ék 'ä úàdf lk .d"awd xne` ¤¦¨¥§¦§
zrcl cnliy "iax"l miwewf meik eli`e ,`eal cizrl wx didi
ala d"awd z` cearl jk ici lr ribdl ick ,'d zelcb oiadle
dynn milawny dn df oipr .'d z`xiae 'd zad`a ,dnypae

xecd inkg ici lr epax
± (epax dynn zevevipd)
drtyd ,inipt oipr `ed

.'d zceara ziniptCà©
úòcä øwéòd`iand ± ¦©©©©

mly ala" 'd z` cearl
,"dvitg ytpedðéà¥¨

eòãiL ,dcáì äòéãéä©§¦¨§©¨¤¥§
íéøôBñ étî 'ä úlãb§ª©¦¦§¦

¯ ,íéøôñ étîednn ¦¦§¨¦
zelcb ipipr z` micnely

micnely dnne ,"mixteq" mi`xwpd ,mibidpnde minkgd itn 'd
,mixtqaY Bzòc ÷éîòäì àeä øwòä àlà"zrc"d z` ¤¨¨¦¨§©£¦©§

ely zinvrda ,mipiprlyBzáLçî ò÷úìå ,'ä úlãâ ¦§ª©§¦§Ÿ©©£©§
azelcb ly mipipràäzL ãò ,çnäå álä õîàå ÷æça 'ä ©§Ÿ¤§Ÿ¤©¥§©Ÿ©©¤§¥

àéäL Bîk ,÷æçå õénà øL÷a 'äa úøM÷î BzáLçî± ©£©§§ª¤¤©§¤¤©¦§¨¨§¤¦
,daygnd÷éîòîe øNa éðéòa äàBøL éîLb øáãa úøM÷î§ª¤¤§¨¨©§¦¤¤§¥¥¨¨©£¦

¯ ,BzáLçî Badcn dze`a 'da dxeyw didz ezaygn xnelk ©£©§
xeyw `ed f`y ,eipira d`ex `ed eze` inyb utga dxeyw `idy
leki epi`e xac eze`a wfg
dkixv jk ± epnn wzpidl
dxeyw zeidl ezaygn
ezewnrzd ici lr ,zewl`a

.'d zlecb ly oipraòãBpk©©
ì àeä úòcLïBL ¤©©§

Y Bîk ,"úeøM÷úä"¦§©§§
aezky8òãé íãàäå" :§¨¨¨¨©

."'Bâåoaena ,(zrc) "rci" ± §
:xnelk ,"zexywzd" ly
zrcl ,drnyn "zrc"
ic `l ,zewl`a "zrc"d oipra mbe ;xyewn zeidl ly ote`a
zrcl :devn meyn yi jka mb ik m` ± cala zewl` zricia
ici lr ,zewl`a zexywzdd zyxcp `l` ± `xead zelcb

.'d zelcb ipipra "zrc"d zewnrzd

¯ ,'äa Bzòc øM÷ì Bæ äcîe äæ çëå,icedi ly ezexyt`a didiy §Ÿ©¤¦¨§©¥©§©
`l` ,mze` oiaiy cala ef `ly ,zewl` ipipra "ezrc" z` xywl
dbixcne df gek ixd ± zewl`a xeyw `ed f`y ,zewl` yibxi mby

,efY dú÷éðéa ,ìàøNé úéaî Lôð ìëa Lé`idy ici lr ¥§¨¤¤¦¥¦§¨¥¦¦¨¨
,dwipi ly ote`a zlawn

-åéìò eðaø äLî úîLpî¦¦§©Ÿ¤©¥¨¨
Y .íBìMäjk ici lry ©¨

dcne df gek ytpd zlawn
zewl` yibxdl lkezy ,ef

,zewl`a dxeyw zeidle
äLaìúpL øçàî ÷ø©¥©©¤¦§©§¨
äëéøö ,óeba Lôpä©¤¤©§¦¨
äîeöòå äaø äòéâéì¦¦¨©¨©£¨

Y .úìtëîe äìeôkick §¨§ª¤¤
zewl` da "gpez"y
.zewl`a dxeyw didzye
jkl gekd mpn` ik m`e
ici lr ytpd zlawn

zlrez dzid `l ,df gek icrla ,oky) epax dyn znypn dzwipi
oiadl `xap leki cvik ixdy ,xzeia dlecbd s` ,dribi meya
zewl` yibxdl ,seba zyaelnd ytp dleki cvik ?"`xea" yibxdle
zyxcp ,ef dcne df gek mpyiyk mb ,j` (!?zewl`a dxeyw zeidle

:zltekne dletk ,dnevr dribi¯ ,øNa úòéâé àéä ¯ úçàä̈©©¦§¦©¨¨

,sebd cvny zerxtdd z` dxiqnd dribiY úà Lháìxeayl §©¥¤
zeixnege zeqb z`éLçé àlL Bòéðëäìe óebä,Lôpä øBà ìò C ©§©§¦¤Ÿ©§¦©©¤¤

¯oiadl ytpd zleki `edy ,ytpd xe`ylkei ,zewl` yibxdle
,xi`dlìéòì øàaúpL Bîk9÷éìñ àìc àôeâ"c øäfä íLa §¤¦§¨¥§¥§¥©Ÿ©§¨§¨¨¦

àúîLðc àøBäð déa¥§¨§¦§¨¨
¯ ,"déì ïéLháî`ly seb §©§¦¥

± dnypd xe` ea xceg
,eze` oiyhanìò eðéäå§©§©

÷îòî äáeLz éøeäøä éãé§¥¦§¥§¨¥Ÿ¤
íL øàaúpL Bîk ,álä©¥§¤¦§¨¥¨

Ydaeyz ixedxd ici lry
z` miyilgn ,ald wnern
f`e ,sebd zeqbe zeixneg
"`znypc `xedp" ea xcgen
beq edf .dnypd y`e xe` ±
`xwpd ,dribi ly cg`
`iand ,"xya zribi"
cvny zerxtdd zwgxdl

.sebd¯ ,Lôpä úòéâé àéä ¯ úéðMäå,ytpd zegek zelbl ick §©¥¦¦§¦©©¤¤
ïðBaúäìe ÷éîòäì ,dzáLçî òbéì äãBáòä äéìò ãaëz àlL¤Ÿ¦§©¨¤¨¨£¨§©¥©©£©§¨§©£¦§¦§¥

Y .äôeöø äìBãb äòL 'ä úlãâace`n dyw llk jxcay ¦§ª©¨¨§¨§¨
;zewl` ly oipra dkex` dry wnrzdlY Bæ äòL øeòL ék¦¦¨¨

zad` eaxwa jk ici lr xxerl ick ,iwl` oipra wnrzdl zyxcpd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ø÷éò êà 'åâå éúåà åòãé íìåë éë 'ä úà åòã øîàì
éôî 'ä úìåãâ åòãéù äãáì äòéãéä äðéà úòãä
åúòã ÷éîòäì àåä ø÷éòä àìà íéøôñ éôîå íéøôåñ
áìä õîåàå ÷æåçá 'äá åúáùçî òå÷úìå 'ä úìåãâá
øù÷á 'äá úøùå÷î åúáùçî àäúù ãò çåîäå
äàåøù éîùâ øáãá úøùå÷î àéäù åîë ÷æçå õéîà
àåä úòãù òãåðë åúáùçî åá ÷éîòîå øùá éðéòá

'åâå òãé íãàäå åîë úåøù÷úä ïåùì

åæ äãîå äæ çëå
äú÷éðéá ìàøùé úéáî ùôð ìëá ùé 'äá åúòã øù÷ì
óåâá ùôðä äùáìúðù øçàî ÷ø ä"òøùî úîùðî
.úìôåëîå äìåôë äîåöòå äáø äòéâéì äëéøö
àìù åòéðëäìå óåâä úà ùèáì øùá úòéâé àéä úçàä
àìã àôåâã øäæä íùá ì"ùîë ùôðä øåà ìò êéùçé
éãé ìò åðééäå äéì ïéùèáî àúîùðã àøåäð äéá ÷éìñ
úéðùäå .íù ù"îë áìä ÷îåòî äáåùú éøåäøä
òâéì äãåáòä äéìò ãáëú àìù ùôðä úòéâé àéä
äìåãâ äòù 'ä úìåãâá ïðåáúäìå ÷éîòäì äúáùçî
ùôð ùé ùôð ìëá äåù åðéà åæ äòù øåòéù éë äôåöø
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ג.8. בפרק לעיל בהתחלה.9.ראה כ"ט פרק



oqipנח e"k ycew zay mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"ו קודש שבת יום
,q 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åì ïéà éë íâå,120 'nr cr:ë"ô ì"ðë

owfd epax jk lr xne` ± ?"d`xi"l ribdl ick ,'d zlecba "zrc"d
ritydl dgeka oi` okle ,ala zxzqen ef d`xiy oeeikn ik ,oldl
wewf jkitl ± dxiar ziiyrn rpniy ,lreta dyrnl rbepy dna
dgeka didiye ,ef d`xi zelbl ick ,zepey zelertl mc`d

mirbepd mixaca ritydl
:"`ipz"d oeylae .dyrnl
Y àázL éãkL ÷ø©¤§¥¤¨Ÿ

dxen`d d`xidéãéì ,¦¥
úàøé úðéçáa äNòî©£¤¦§¦©¦§©

¯ ,àèçzeyrl `xiy ¥§
,`hg"òøî øeñ" úBéäì¦§¥¨

Y äáLçîe øeac äNòîa§©£¤¦©£¨¨
`le xaci `l ,dyri `ly

dn z` aeygi,xeq`y
éøödúBlâì C,d`xid z` ¨¦§©¨

álä úðéa éðetönî¦©§¥¦©©¥
,çnaL Lnî äáLçî úðéçáì äàéáäì ,ïîfäî äìòîlL¤§©§¨¥©§©§¨¦¨¦§¦©©£¨¨©¨¤©Ÿ©
dúlòt àözL ãò ,Lnî äî ïîæ CLî BzáLçî da ÷éîòäì§©£¦¨©£©§¤¤§©¨©¨©¤¥¥§ª¨¨

¯ ,Lnî ìòtä ìà çkäîdzidy ,d`xi dze`ay lretdÎgeky ¥©Ÿ©¤©Ÿ©©¨
iehia icil dzr `eaz ± ytpa zxzqen ,"geka" wx mcewn

;mc`d ly etebae eytpa lertle ,"lret"leøeñ" úBéäì eðéäc§©§¦§
äôBvä 'ä éðtî ,äNòîe øeac äáLçîa "áBè äNòå òøî¥¨©£¥§©£¨¨¦©£¤¦§¥©¤
áéL÷îe ïéæàîe èéaîe©¦©£¦©§¦
,eäNòî ìk ìà ïéáîe¥¦¤¨©£¥
¯ ,Baìå åéúBéìk ïçBáe¥¦§¨§¦
.miiniptd eizepeirx :xnelk
envr z` rpni ,jk meyne
`idy efi` dxiar zeyrln
.aeh ziiyra lczyie

ì"æø øîàîëe14ìkzñä" : §©£©©©¦§©¥
Ylkyd ipiraìLa ,äL ¦§Ÿ¨

Y 'eë íéøác`a dz` oi`e §¨¦
dxiar icilY ïéò :ly ©¦

,lekiak d"awdïæàå äàBø¨§Ÿ¤
Y ."'eë úòîBLlk z` rneye d`ex d"awd ji` zeppeazdd ©©

;dxiar xearln eze` rpniz ± eiyrn

Y Bì ïéà ék íâålekiak d"awdlY óebä úeîc ,,`eti` ,cvik §©¦¥§©
ixeive iyegl mikiiyd mixa` ,dlrnl "ofe`"e "oir" ly oiprd jiiy

,`l` ± ?sebdY äaøcà éøäjk meyn ,ok`òeãéå éeìb ìkä £¥©§©¨©Ÿ¨§¨©
úòéîLe ïéòä úiàøî õ÷ ïéàì úàN øúéa ,åéðôììò ïæàä §¨¨§¤¤§¥§¥¥¥§¦©¨©¦§¦©¨Ÿ¤©

¯ ,ìLî Cøcdrya :xnelk ¤¤¨¨
miiw `l dlrnly mixne`y
± "seb" ly xeive zenc llk
`l dlrnly ,`id dpeekd

e zelabdd miniiwzepexqgd
:lynle ;sebd on miraepd
zlaben zinybd oird
miinyb mixac ze`xl
;miipgex minvr `le ,cala
laben ,oird ly di`xd gek
.dnecke xe`l wewfe ghya
zelabd opyi dcn dze`a

"di`x"a eli`e .zinybd ofe`d ly drinyd yega mb zepexqge
zelabde zepexqg mze` lk llk miniiw `l ± dlrnl "driny"ae

wx zniiw dlrnl ± zeinybd drinyae di`xaydlrnddezenily
epyi ± `xapa epyiy "zenily" ly xac lk ,oky ;drinyae di`xay

,`xeaa i`cea,àeä ÷ølkdy dne ,dlrnl "driny"de "di`x"d - ©
`ed ,dlrnl recie ielbLébøîe òãBiä íãà Bîk ,ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§¨¨©¥©©§¦

Bîk ,åéøáà ç"îø ìkî ãçàa ìòôðå äNòpM äî ìk Bîöòa§©§¨©¤©£¨§¦§©§©©¦¨§¨¥¨¨§
¯ ,íç Bà ø÷seb ixa`n cg` lk lr mege xew ly mzrtydk ŸŸ

,mda yge mze` rcei `edy ,mc`d,åéìâø éðøtöaL íç elôàå©£¦Ÿ¤§¦¨§¥©§¨
¯ ,øeàa äåëð íà ,ìLî-Cøc-ìòoi` eipxetv z` lhep mc`yk ©¤¤¨¨¦¦§¨¨

eli`e ,llk a`ka yg `ed
± y`a miipxtvd zeekpyk

;a`ka mc`d yibxnïëå§¥
Y íúeîöòå íúeäîly ¨¨§©§¨

yg - mnvr mixa`d
epcnl ok iptl .mda mc`d
lka yibxne rcei mc`y
eli`e ,eixa`a ygxznd
yg `edy micnel ep` o`k

,mnvr mixa`d z`ìëå§¨
Y ìòtúnM äîdpzyne, ©¤¦§©¥

íäa15Y òãBémc`d, ¨¤¥©
¯ ,Bçîa Lébøîeeipira jk myl ynzydl jixv epi` `ed ©§¦§Ÿ

.envrn eixa`a ygxznd z` yge rcei `ed `l` ,eipf`aeïéòëe§¥
¯ ,ìLî-Cøc-ìò ,Bæ äòéãéicil dneca,lynl ef dròãBé §¦¨©¤¤¨¨¥©

Y àeä-Ceøa-LBãwäz`¯ ,íéàøápä ìëa ìòôpä ìk ©¨¨¨©¦§¨§¨©¦§¨¦
,zenlerayY úBéäì ,íéðBzçúå íéðBéìòmdy iptnílk ¤§¦§©§¦¦§ª¨

Y íéòtLî,mzeige mzrtyd milawnBîk ,Cøaúé epnî ª§¨¦¦¤¦§¨¥§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äáùçîå øåáã äùòîá òøî øåñ úåéäì àèç úàøé
ïîæäî äìòîìù áìä úðéá éðåôöîî äúåìâì êéøö
äá ÷éîòäì çåîáù ùîî äáùçî 'éçáì äàéáäì
äúìåòô àöúù ãò ùîî äî ïîæ êùî åúáùçî
äùòå òøî øåñ úåéäì åðééäã ùîî ìòåôä ìà çëäî

ôî äùòîå øåáã äáùçîá áåèèéáîå äôåöä 'ä éð
åéúåéìë ïçåáå åäùòî ìë ìà ïéáîå áéù÷îå ïéæàîå
ïéò 'åë íéøáã äùìùá ìëúñä ì"æø øîàîëå åáìå

'åë úòîåù ïæåàå äàåø

éøä óåâä úåîã åì ïéà éë íâå
õ÷ ïéàì úàù øúéá åéðôì òåãéå éåìâ ìëä äáøãà
åîë î"ãò àåä ÷ø î"ãò ïæàä úòéîùå ïéòä úééàøî
ìòôðå äùòðù äî ìë åîöòá ùéâøîå òãåéä íãà
íåç 'éôàå íåç åà øå÷ åîë åéøáéà ç"îø ìëî ãçàá
íúåäî ïëå øåàá äåëð íà î"ãò åéìâø éðøôöáù
åçåîá ùéâøîå òãåé íäá ìòôúîù äî ìëå íúåîöòå
ìëá ìòôðä ìë ä"á÷ä òãåé î"ãò åæ äòéãé ïéòëå
åðîî 'éòôùåî íìåë úåéäì íéðåúçúå íéðåéìò íéàøáðä
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oqip d"k iyiy mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,'d z`xi e` 'd¯ ,Lôð ìëa äåL Bðéàmdn yxcpy dl`k mpyi ¥¨¤§¨¤¤
;xzei zegt onf mdn yxcpy dl`k mpyie ,xzei ax onfLôð Lé¥¤¤

¯ äéìà òébé ¯ 'ä úlãâa úððBaúnL ãinL ,dòáèa äkæ,cin ©¨§¦§¨¤¦¨¤¦§¤¤¦§ª©©¦©¥¤¨
ïîéñ íéiç-çøà Ceøò-ïçìLa áeúkL Bîk ,'ä ãçôe äàøiä©¦§¨©©§¤¨§ª§¨¨Ÿ©©¦¦¨

íãàä ïðBaúiLk" :'à§¤¦§¥¨¨¨
éëìî Cìî ìBãbä CìnäL¤©¤¤©¨¤¤©§¥
-Ceøa-LBãwä íéëìnä©§¨¦©¨¨
ìë àìî" øLà ,àeä£¤§Ÿ¨
åéìò ãîBò ,"BãBák õøàä̈¨¤§¥¨¨
òébé ãiî ¯ åéNòîa äàBøå§¤§©£¨¦¨©¦©

Y ."'eëå äàøiä åéìàitke ¥¨©¦§¨§
ef zeppeazdy ,my miiqny
dyeae drpkd el `iaz
xen` df xac .d"awdn
ytp ea zpkeyy ina zeidl
:xne` `ed okle ,dpicr

"cin± "d`xid eil` ribi
`l` ,dribi lk ilaycin

d`xid ybx ea xxerzi
s` jxhviy ilan ,d"awdn
onf jyn yicwdl

;zeppeazdlLôð Léå§¥¤¤
,dzãìBúå dòáèa äìôL§¨¨§¦§¨§©§¨
úBâøãnî dávç øB÷nî¦§ª§¨¦©§¥
úBøéôñ 'éc úBðBzçz©§§§¦

¯ ,äiNòcmlerd `edy ©£¦¨
zebixcndn ,eytp d`a ,envr "diyrd mler"ae ,xzeia oezgzd
`id ,draha ef ytp oklye ,eay zexitqd xyray xzeia zepezgzd

,da "gpen" epi` iwl` oipry ,"dlty ytp"àöîì ìëez àìå§Ÿ©¦§Ÿ
Y dzáLçîaz`ä÷æçáe éL÷a íà ék ,úeäìàä10¯ ,ytpl §©£©§¨¨¡Ÿ¦¦§Ÿ¦§¨§¨

dry jyna dzaygna wnrzdl ick ,dax dribi ,dyexc ef
"gpez"y ,ziwl` dx`d ly zelbzd daxwa xxerl lkezy ,dkex`
d`xi da xxerie iwl`d oipra yibxzy jk ick cr ,iwl` oipr da

.d"awdnY íà èøôáe,draha ef ytp ly dzezigpl sqepa ¦§¨¦
¯ ,íéøeòð úàhça äàîèäyibxdl ,xzei cer dl dyw ,f`y ª§§¨§©Ÿ§¦

iptn ,dzaygna zewl`áeúkL Bîk] 'eë íéìécáî úBðBòäL¤¨£©§¦¦§¤¨
.[äì ïîéñ íéãéñç øôñaicedi oia milicand zepeerdy ± §¥¤£¦¦¦¨

.'d z`xil zelwa ribdl el mirixtn ,d"awdléL÷a ,íB÷î-ìkîe¦¨¨§Ÿ¦
÷îòå äaø äòéâéå õîàa BzáLçî ãàî ÷fçúzL ,ä÷æçáe§¨§¨¤¦§©¥§Ÿ©£©§§Ÿ¤¦¦¨©¨§Ÿ¤

Y äìBãb äòL 'ä úlãâa ÷éîòäì ,ìBãbitk - ,dkex` dry ¨§©£¦¦§ª©¨¨§¨
"dlecb dry"y ,eizegiyn zg`a r"p v"iixden iaxd xn`y
xfeg `edy ici lry ,d`ld jke xgn drye meid dry :mb drnyn

f` ixd ,mei mei oipr eze`a wnrzneìk-ìò åéìà òébz éàcåa ¯§©©©¦©¥¨©¨

¯ ,ìéòì úøkæpä äàzz äàøiä íéðteze` rpniy ,d"awdn `xen ¨¦©¦§¨©¨¨©¦§¤¤§¥
,owfd epax ly dl` eixac lr] .d"awd ly epevx cbp xac zeyrln
dpia milican dizepeer jkl sqepa m` mbe ,efk dlty ytp mby
dlecb zewnrzde dxizi zevn`zda ,z`f lka ± d"awd oial
mb i`cea ribz ± 'd zelcba
d`xi"l ef "dlty ytp"

± miptÎlkÎlr "d`zzxirn
:`"hily x"enc` w"k

y ,oaen mb jkny"i`cea
cere ± mb ribziptl± df

zepeerdn dlcadd zxqdl
xefgl :xnelk ± milicand

"mdilr daeyza11.[Bîëe§
ì"æø eøîàL12ézòâé" : ¤¨§©©¨©§¦

Y ."ïéîàz ¯ éúàöîe¨¨¦©£¦
zxaqdke .zxfer ± dribi
dribiy ,`"hily iaxd
oipr zbydl wx `l zxfer
enk ± dribid jxr itly
itl lawn mc`y xkyd
ik ± dyry dceard jxr
,zxfer dribi ,m`

"yiz`vn`ven `ed :"
d`ivnllk dppi`y ,itl

.jka rbiy dribid jxr
áéúëãëe13¯ :aezky enke §¦§¦

:exfriy gxkdd on ± d`xil qgia dribide yewiady ,"d`xi" iabl
Y äpLwáz íà"d`xid z`¯ äpNtçz íéðBîènëå óñkë , ¦§©§¤¨©¤¤§©©§¦§©§¤¨

øöBàå ïBîèî íãà NtçnL Cøãk Leøt ,"'ä úàøé ïéáz æà̈¨¦¦§©¥§¤¤¤§©¥¨¨©§§¨
Y äîeöò äòéâéa åéøçà øôBçL ,õøàä úBizçúa ïeîhä©¨§©§¦¨¨¤¤¥©£¨¦¦¨£¨
jiynie siirzi `l ± mewn eze`a oenh xve`dy ,geha ezeida

,oenhnd z`ivnl cr ezribiaéøö Ck,äîeöò äòéâéa øtçì C ¨¨¦©§Ÿ¦¦¨£¨
ìL álä úðéáa øzñîe ïeôvä ,íéîL úàøé ìL øöBà úBlâì§©¨¤¦§©¨©¦©¨ª§¨§¦©©¥¤

¯ ,ìàøNiî íãà ìk`vnp ,miny z`xi ly xve`dy oeeikne ¨¨¨¦¦§¨¥
mc`l el oi` ± "ald zpia"a ,icedid ald zenelrza i`cea
zelbzd ytgle xetgl mi`lp izla mivn`nn lecgl ,l`xyin
,l`xyin mc` ly "ald zpia" ± `idW ,miny z`xi ly xve`d¤¦

¯ ,ïîfäî äìòîlL äâøãîe äðéçaxnel llk jiiy `ly ixd §¦¨©§¥¨¤§©§¨¥©§©
zniieqn dryay ,dil` ribdl ezexyt`a oi` zniieqn dryay
on dlrnly dbixcne dpiga ixd `id ,oky ± `vnp `l xve`d

,onfd.ìéòì úøkæpä úøzñîä úéòáhä äàøiä àéäå,`l` §¦©¦§¨©¦§¦©§ª¤¤©¦§¤¤§¥
,l`xyin mc` lk ly eaxwa cinz z`vnpe zirah `id d`xid m`
zewnrzd ly zepey zelertl wwcfdl eilr ,`eti` ,dn myl
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íéøîà éèå÷éì
äéìà òéâé 'ä úìåãâá úððåáúîù ãéîù äòáèá äëæ
ïðåáúéùë 'à ïîéñ ç"à ò"ùá ù"îë 'ä ãçôå äàøéä
ìë àìî øùà ä"á÷ä ä"îî ìåãâä êìîäù íãàä
åéìà òéâé ãéî åéùòîá äàåøå åéìò ãîåò åãåáë õøàä
øå÷îî äúãìåúå äòáèá äìôù ùôð ùéå 'åëå äàøéä
ìëåú àìå äéùòã ñ"éã úåðåúçú úåâøãîî äáöåç
ä÷æçáå éùå÷á à"ë úåäìàä äúáùçîá àåöîì
íéìéãáî úåðååòäù 'éøåòð úàèçá äàîèåä íà èøôáå
÷æçúúù '÷æçáå éùå÷á î"îå [ä"ì 'éñ ç"ñá ù"îë] 'åë
÷éîòäì ìåãâ ÷îåòå äáø äòéâéå õîåàá åúáùçî ãàî
äàøéä ô"ëò åéìà òéâú éàãåá äìåãâ äòù 'ä úìåãâá
'éúëãëå ïéîàú éúàöîå éúòâé ì"æøàùîëå ì"ðä äàúú
ïéáú æà äðùôçú íéðåîèîëå óñëë äðù÷áú íà
ïåîèä øöåàå ïåîèî íãà ùôçîù êøãë 'éô 'ä úàøé
êéøö êë äîåöò äòéâéá åéøçà øôåçù õøàä úåéúçúá
íéîù úàøé ìù øöåà úåìâì äîåöò äòéâéá øåôçì
àéäù ìàøùéî íãà ìë ìù áìä úðéáá øúñåîå ïåôöä
úéòáèä äàøéä àéäå ïîæäî äìòîìù äâøãîå 'éçá
'éçáá äùòî éãéì àáúù éãëù ÷ø ì"ðä úøúåñîä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

.10– לקמן" וכן חסידים, הספר ˘ËÈÏ"‡."לשון ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שלו בשו"ע שאדה"ז מה "שזהו
דשו"ע  במהד"ק והועתק בתניא, (הנ"ל בש"ע הכתוב על מוסיף – יותר ובפני' בפרטיות – בגילוי גם – מבוארים הענינים שבה – מדה"ת

כו'". מהגיע המונעים שהם שלימה... בתשובה ישוב וגם וכו' הרבה יעמיק מיד אליו יגיע לא 'ואם ב.12.אדה"ז): י, ב,13.מגילה משלי
דֿה.



נט oqip e"k ycew zay mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"ו קודש שבת יום
,q 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åì ïéà éë íâå,120 'nr cr:ë"ô ì"ðë

owfd epax jk lr xne` ± ?"d`xi"l ribdl ick ,'d zlecba "zrc"d
ritydl dgeka oi` okle ,ala zxzqen ef d`xiy oeeikn ik ,oldl
wewf jkitl ± dxiar ziiyrn rpniy ,lreta dyrnl rbepy dna
dgeka didiye ,ef d`xi zelbl ick ,zepey zelertl mc`d

mirbepd mixaca ritydl
:"`ipz"d oeylae .dyrnl
Y àázL éãkL ÷ø©¤§¥¤¨Ÿ

dxen`d d`xidéãéì ,¦¥
úàøé úðéçáa äNòî©£¤¦§¦©¦§©

¯ ,àèçzeyrl `xiy ¥§
,`hg"òøî øeñ" úBéäì¦§¥¨

Y äáLçîe øeac äNòîa§©£¤¦©£¨¨
`le xaci `l ,dyri `ly

dn z` aeygi,xeq`y
éøödúBlâì C,d`xid z` ¨¦§©¨

álä úðéa éðetönî¦©§¥¦©©¥
,çnaL Lnî äáLçî úðéçáì äàéáäì ,ïîfäî äìòîlL¤§©§¨¥©§©§¨¦¨¦§¦©©£¨¨©¨¤©Ÿ©
dúlòt àözL ãò ,Lnî äî ïîæ CLî BzáLçî da ÷éîòäì§©£¦¨©£©§¤¤§©¨©¨©¤¥¥§ª¨¨

¯ ,Lnî ìòtä ìà çkäîdzidy ,d`xi dze`ay lretdÎgeky ¥©Ÿ©¤©Ÿ©©¨
iehia icil dzr `eaz ± ytpa zxzqen ,"geka" wx mcewn

;mc`d ly etebae eytpa lertle ,"lret"leøeñ" úBéäì eðéäc§©§¦§
äôBvä 'ä éðtî ,äNòîe øeac äáLçîa "áBè äNòå òøî¥¨©£¥§©£¨¨¦©£¤¦§¥©¤
áéL÷îe ïéæàîe èéaîe©¦©£¦©§¦
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oqipס e"k ycew zay mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áeúkL16Y Enî ék" :d"awdn¯ ,"ìkä ,gendy myk ,ixd ¤¨¦¦§©Ÿ
lka yibxne rcei ± mixa`d lkl zeig zkynp epnny xewnd ±
xewn ezeida ± d"awd rcei ,lekiak ,jk ,mixa`a ygxznd
;mi`xapd lka ygxznd lka ± mi`xapd lk ly mneiwe mzeig

øîàpL eäæå17ìk íâå" : §¤¤¤¡©§©¨
,"jnî ãçëð àì øeöéä©§Ÿ¦§©¦¤¨

¯ixd xevid lky iptn
,jnn xvepáúkL Bîëe§¤¨©

Y í"aîøädxiwg it lr, ¨©§©
éîëç äæì eîékñäå]§¦§¦¨¤©§¥
áúkL Bîk ,äìawä©©¨¨§¤¨©
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,exiaecxew[ñ"cøta©©§¥

ìBëéák Bîöò úòéãéaL¤¦¦©©§¦§¨
Y òãBé ¯d"awdìk , ¥©¨

íéàöîpä íéàøápä©¦§¨¦©¦§¨¦
Y .'eëå Bàönä úzîàî¥£¦©¦¨§§
lk ly mze`vnidy oeeikn
zzin`n d`a mi`xapd
okl ,d"awd ly e`vnid
z` ,lekiak ,d"awd rcei

mixne` ep`yk ,j` .envr z` rcei `edy ici lr ,mi`xapd lk
ytpy dcn dze`a ,dign `edy mi`xapd lk z` rcei d"awdy
± dpnn mzeig milawnd mixa`a dyrpa dyge zrcei mc`d
dyeal ytpdy myky aeygl ,e"g zerhl mewn zeidl leki
"zeyalzd" ,oky) sebd ixwnn zlrtzn `id jk meyne seba
,xac eze` - ,(ea yaeln `edy inn lrtzn yaelndy drnyn
oldl xaqei ± mi`xapay ziwl`d zeigl qgia dlrnl mb ,e"g
ziwl`d zeigd ,oky ,lynpl dnec lynd oi` ef dcewpay
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,mipf`a ernyle mipira eze`xl ilan xacïéà úîàa ìáà£¨¤¡¤¥
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úéðeiçä Lôpa Lnî©¨©¤¤©¦¦
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z` dignd ,zipeigd ytpd
ynn zyaeln ,sebd
dae ,sebd mr zcge`ne
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dpen`a mipin`n micedi ,xnelk ,llk iepiy mey ila ,"mlerd
,`xeaa iepiy mey lret mlerd oi`y ,dnilyìéòì økæpk©¦§¨§¥
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äúà 'éøîåàå éùåðà ìëù úøé÷ç íåù éìá 'éðéîàî éðá
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המשך ביאור למסכת עירובין ליום רביעי עמ' ב



סי היום יום . . . 

ה'תש"גכ ניסן, חמשה לעומריום ראשון

חומש: אחרי מות, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וכח . . . 118 כמ"ש שם.

פעם נכנס כ"ק הר' חיים אברהם )בן רבינו הזקן( אל אדמו"ר האמצעי בחג הפסח לאמר 
גוט יום טוב. וסיפר אז - הרח"א - שרבינו הזקן אמר: פסח דארף איינער דעם אנדערען 

ניט מכבד זיין באכילה ושתי', ָאבער נעמען אליין מעג מען.

ַסח לֹאַמר  ַחג ַהּפֶ ֵקן( ֶאל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ּבְ נּו ַהּזָ ן ַרּבֵ ים ַאְבָרָהם )ּבֶ ת ָהַרב ַחּיִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ַעם ִנְכַנס ּכְ ּפַ
ד  ֶפַסח ֵאין ְלֶאָחד ְלַכּבֵ ֵקן ָאַמר: ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ ים ַאְבָרָהם – ׁשֶ ר ָאז – ָהַרב ַחּיִ ֵמַח"[. ְוִסּפֵ ּגּוט יֹום טֹוב ]="ַחג ׂשָ

ר. ה, ַאְך ָלַקַחת ְלַבד ֻמּתָ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ ֶאת זּוָלתֹו ּבַ

ה'תש"גכא ניסן, שביעי של פסח, ששה לעומריום שני
יָרה - עֹוְמִדים. ֵעת ְקִריַאת ַהּשִׁ ּבְ

חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והשנית . . . ס שומעת כו'.

אין ליובאוויטש פלעגט מען זיין אויף שש"פ - אויך שבועות און הושענא רבה. אז 
איך בין אלט געווען ניין יָאהר הָאב איך זיך שוין ניט געלייגט שלָאפען שש"פ - מ'דארף 

לערנען א גאנצע נַאכט.

ע  ׁשַ ּתֵ ן  ּבֶ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ה.  ַרּבָ ְעָנא  ְוהֹוׁשַ בּועֹות  ׁשָ ּבְ ם  ּגַ  – ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ִביִעי  ׁשְ ּבִ ֵנעֹוִרים  ָהיּו  ְליּוּבַאִוויְטׁש  ּבִ
ֵלם. ַסח – ֵיׁש ִלְלֹמד ַלְיָלה ׁשָ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ׁשְ י ִליׁשֹן ּבִ ַכְבּתִ ָבר לֹא ׁשָ ִנים, ּכְ ׁשָ

ה'תש"גכב ניסן, אחרון של פסח ]בחו"ל[, שבעה לעומריום שלישי

חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: וגם . . . 120 כנ"ל פ"ב.

ְנָחה, ְוַאֲחֵרי ֶזה ְסֻעַדת יֹום טֹוב. ת ַהּמִ ִפּלַ ְלִלים ּתְ ְך ִמְתּפַ ׁש, ַאַחר ּכָ ִרים: ְלַקּדֵ ּיֹום ְמַהּדְ ּבַ

הבעש"ט היה אוכל ג' סעודות באחש"פ.
סעודת אחרון של פסח היתה נקראת - אצל הבעש"ט - משיח'ס סעודה. אחש"פ איז 

משיח'ס סעודה, ווייל אחש"פ איז מאיר גילוי הארת המשיח.
יחד בחה"פ בהיכל  יאכלו  בשנת תרס"ו התחיל הסדר, אשר תלמידי תומכי תמימים 
עם  ביחד  אאמו"ר  אכל  אחש"פ  סעודת  שלחנות.  וח"י  תלמידים  ש"י  אז  והי'  הלימוד 

התלמידים, וציווה לתת לכל תלמיד ד' כוסות. ואמר אז: דָאס איז סעודת משיח.

ַסח. ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ ם טֹוב ָהָיה אֹוֵכל ג' ְסעּודֹות ּבְ ַעל ׁשֵ ַהּבַ

יַח"  יַח". "ְסעּוַדת ָמׁשִ ם טֹוב – "ְסעּוַדת ָמׁשִ ַעל ׁשֵ ַהּבַ ִנְקֵראת – ֵאֶצל  ָהְיָתה  ַסח  ּפֶ ל  ְסעּוַדת ַאֲחרֹון ׁשֶ
יַח. ׁשִ ּלּוי ֶהָאַרת ַהּמָ ַסח ֵמִאיר ּגִ ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ י ּבְ ַסח, ּכִ ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ ִהיא ּבְ

ּמּוד'.  'ֵהיַכל ַהּלִ ַסח ּבְ ַחג ַהּפֶ ִמיִמים יֹאְכלּו ַיַחד ּבְ ְלִמיֵדי ּתֹוְמֵכי ּתְ ר ּתַ ֶדר, ֲאׁשֶ ַנת תרס"ו ִהְתִחיל ַהּסֵ ׁשְ ּבִ
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היום יום . . . סב

"ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַכל  ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ַאֲחרֹון  ְסעּוַדת  ְלָחנֹות.  ׁשֻ ְוח"י  ְלִמיִדים  ּתַ ש"י  ָאז  ְוָהָיה 
יַח. ְלִמיד ד' ּכֹוסֹות. ְוָאַמר ָאז: זֹוִהי ְסעּוַדת ָמׁשִ ה ָלֵתת ְלָכל ּתַ ְלִמיִדים, ְוִצּוָ ַיַחד ִעם ַהּתַ ּבְ

ה'תש"גכג ניסן, אסרו חג ]בחו"ל[, שמונה לעומריום רביעי

חומש: אחרי מות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה כל . . . סא לי"ח.

עס איז פאראן דער ענין ווָאס אחש"פ איז דער גילוי פון משיח, ווָאס איז שייך לכל 
ישראל. פסח איז דָאך דער מדלג און ליל שמורים, און בכלל הערט זיך חרות'דיק, און 
נָאכדעם פאלט מען אריין אין וועלט, איז דָאס איז דער גילוי פון משיח, דער תוקף ווָאס 

עס גיט אז מ'זָאל קענען געהן אין וועלט.

ג'  ַה'ְמַדּלֵ ֲהֵרי  ַסח הּוא  ּפֶ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלָכל  ְך  ּיָ ַ ּשׁ ׁשֶ יַח,  ָמׁשִ ל  ׁשֶ ּלּוי  ּגִ ַסח הּוא  ּפֶ ל  ׁשֶ ַאֲחרֹון  ׁשֶ ָהִעְנָין  נֹו  ֶיׁשְ
ן נֹוְפִלים ְלִעְנְיֵני ָהעֹוָלם – ֲהֵרי ֶזה הּוא  ן חֹוִרין, ְוַאַחר ִמּכֵ ל ּבֶ ּמּוִרים'. ּוִבְכָלל, ַהַהְנָהָגה ִהיא ׁשֶ ְו'ֵליל ׁשִ

עֹוָלם. ר ַהֲהִליָכה ּבָ ֵדי ְלַאְפׁשֵ ן ּכְ ּתָ יַח, ַהּתֶֹקף ַהּנִ ל ָמׁשִ ּלּוי ׁשֶ ַהּגִ

ה'תש"גכד ניסן, תשעה לעומריום חמישי

חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: ועוד זאת . . . סא ידיו וכו'.

יֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר. ֶהֱחָינּו ּבִ ֵאין ְמָבְרִכים ׁשֶ נֹוֲהִגים ׁשֶ

לא טוב הָאבען מיר אלע. שעיר לעזאזל איז געווען אן עבודה אין בית המקדש. ווי 
בַאלד א נברא איז דָא לא טוב, דארף מען עס אוועקשיקען אין ארץ גזרה.

נֹו 'לֹא טֹוב',  ְבָרא ֶיׁשְ [ּנִ ]ּבַ יָון ׁשֶ ׁש. ִמּכֵ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ִעיר ַלֲעָזאֵזל ָהָיה ֲעבֹוָדה ּבְ נּו. ׂשָ 'לֹא טֹוב' ֵיׁש ְלֻכּלָ
ֵזָרה. ְלחֹו ְלֶאֶרץ ּגְ ֵיׁש ְלׁשָ

ה'תש"גכה ניסן, עשרה לעומריום ששי

חומש: אחרי מות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: וגם להיות . . . כמ"ש במ"א.

ִלּיֹות אֹו ִלְלֹטשׁ ֲאָבִנים טֹובֹות  ָידֹו ִלְנֹקב ַמְרּגָ ׁש ּבְ ּיֵ ָכל ָאָדם ְלִפי ַמהּותֹו ּוַמֲעָלתֹו. ִמי ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה ִהיא ּבְ
ּוְמָלאָכה  ֲעבֹוָדה  ִהיא  ׁשֶ ֲהַגם   – ֲעבֹוָדה  ּבַ ֶזה  ל  ּכָ ְגַמת  ּדֻ ּומּוָבן   – ֶלֶחם  ת  ֲאִפּיַ ְמֶלאֶכת  ֲעבֹוַדת  ּבַ ְועֹוֵסק 

ב ָלִאיׁש ַההּוא. ָכל ֶזה ְלֵחְטא ֵיָחׁשֵ ְמֹאד, ּבְ ְצֶרֶכת ּבִ ַהּנִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
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סג היום יום . . . 

ה'תש"גכו ניסן, יא לעומרשבת
ָמה.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ר. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ִאּיָ

ים.  ּיִ יֹום ִהְתַוֲעדּות. ַהְפטֹוָרה: ֲהלֹוא ִכְבֵני ֻכׁשִ
חומש: אחרי מות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: פרק מג. והנה . . . 124 לקמן.

משיחת אאמו"ר: חסידות מָאנט אז ורחץ את בשרו במים ולבשם. ד. ה. די השכלה פון 
חסידות מוז אויסווַאשען דעם בשר, און ארָאּפשוויינקען דעם את בשרו, את הטפל לבשרו, 
די אלע רגילות'ן, וועלכע בשר מַאכט, און דאן קען מען ערשט ָאנטָאן די בגדי קדש. 
מחשבת ודבור חסידות והנהגתם של חסידים בהתבוננות קודם התפלה בגדי קדש הם, דָאס 
איז בגדים וועלכע מען הָאט געגעבען מן הקדש, אבער דער ורחץ במים את בשרו דָאס 
דארף מען אליין. לבושי הנפש דָאס גיט מען מלמעלה, ָאבער ָאּפווַאשען דעם טפל ווָאס 
ווערט פון בשריות און דעם בשר אליין מַאכען פאר א בשר קדש, דָאס איז נָאר בכח 
עצמו. און דָאס מאנט חסידות, און אויף דעם הָאט רבינו הגדול געהַאט מסירות נפש. ער 
הָאט געעפענט דעם צנור פון מס"נ אויף עבודת ה' בתפלה, זיין צוגעבונדען צו עצמות 

א"ס, חסידות שטעלט אוועק א חסיד פנים אל פנים צו עצמות א"ס.

ם". ֹזאת  ּוְלֵבׁשָ ִים  ּמַ ּבַ רֹו  ׂשָ ּבְ "ְוָרַחץ ֶאת  ּתֹוַבַעת ׁשֶ "ּב[: ֲחִסידּות  י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי  ִמּשִׂ
ל  רֹו, ּכָ ֵפל ִלְבׂשָ רֹו", ֶאת ַהּטָ ׂשָ ֹטף ֶאת ָה"ֶאת ּבְ ר, ְוִתׁשְ ׂשָ ְרֹחץ ַהּבָ ּתִ ֶהְכֵרַח ׁשֶ ַלת ַהֲחִסידּות ּבְ ּכָ אֹוֶמֶרת: ַהׂשְ
ְוַהְנָהָגָתם  ְוִדּבּור ֲחִסידּות,  ֶבת  ְגֵדי ֹקֶדׁש. ַמְחׁשֶ ּבִ ִלְלּבֹשׁ  ָבר  ּכְ ר  ְוַרק ָאז ֶאְפׁשָ יל,  ר ַמְרּגִ ׂשָ ַהּבָ ׁשֶ ִלים  ַהֶהְרּגֵ
ֶאת  ַאְך  ַהּקֶֹדׁש.  ִמן  נּו  ּתְ ּנִ ׁשֶ ָגִדים  ּבְ ֵאּלּו  ֵהם";  ֹקֶדׁש  ְגֵדי  "ּבִ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ֹקֶדם  ִהְתּבֹוְננּות  ּבְ ֲחִסיִדים  ל  ׁשֶ
ּנֹוָצר  ֵפל ׁשֶ ַמְעָלה, ַאְך ְרִחיַצת ַהּטָ ִנים ִמּלְ ֶפׁש ִנּתָ י ַהּנֶ רֹו", ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ְלַבד. ְלבּוׁשֵ ׂשָ ַמִים ֶאת ּבְ ַה"ְוָרַחץ ּבַ
ְך  ּכָ ְוַעל  ַהֲחִסידּות,  ּתֹוַבַעת  ְוֹזאת  ַעְצמֹו.  ֹכַח  ּבְ ַרק  ֶזהּו   – ֹקֶדׁש  ר  ִלְבׂשַ ר  ׂשָ ַהּבָ ֶאת  ְוַלֲהֹפְך  ִרּיּות,  ׂשָ ֵמַהּבְ
ֵדי  ּכְ ה,  ְתִפּלָ ּבִ ה'  ֲעבֹוַדת  ֲעבּור  ֶפׁש  ַהּנֶ ְמִסירּות  ִצּנֹור  ֶאת  ַתח  ּפָ ֶנֶפׁש. הּוא  ְמִסירּות  דֹול  ַהּגָ נּו  ְלַרּבֵ ָהְיָתה 

ִנים מּול ַעְצמּות ֵאין סֹוף. ִנים ֶאל ּפָ יָבה ָחִסיד ּפָ ִלְהיֹות ְקׁשּוִרים ְלַעְצמּות ֵאין סֹוף. ֲחִסידּות ַמּצִ

שבת 
קודש

             

         
           

       
          


        

       
     

         
        

         
      

         
      

        
          

         
         

        
         
        
         
          
            

         
           
        

 
          
         

        


































































המשך ביאור למסכת עירובין ליום שישי עמ' א



v"ndqeסד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  ניסן כ' ראשון יום אורז... מצת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰ïî äqò äOBòä̈¤¦¨¦
.BúáBç éãé dá àöBé ,ïâc íòè da Lé íà ¯ æøàä ïîe íéhçä©¦¦¦¨Ÿ¤¦¤¨©©¨¨¥¨§¥¨

שיאכל  "כדי בכמות דגן בעיסה יש אם שרק הראב"ד וכתב
משנה' וה'מגיד חובה. ידי בה יוצא פרס" אכילת בכדי כזית
כדי  בדגן אין אם שגם וסובר החולק הרמב"ן דעת את הביא

בירושלמי מבואר כי חובה, ידי יוצא פרס ה"א)אכילת פ"א (חלה

להיות  האורז את גוררים החטים חטים, טעם בעיסה יש שכאשר
טעמו  ונשתנה החטים אחר להגרר האורז שטבע "לפי לחם,

עמו" מעורבים כשהן חטים ס"ז)לטעם תנג סי' א"ח אדה"ז .(שו"ע
הגמרא מוכיחה זו מהלכה א)והנה, עח, של (זבחים הדין את

– בו שנתערב אחר במאכל טעם נתן מאכל [כאשר כעיקר' 'טעם
כשרוב  שגם והראיה כעיקרו] הוא הרי אלא ברוב בטל הוא אין
וכשם  בטל, הטעם אין חטים טעם לה ויש היות אורז, הוא העיסה

דגן. בטעם יוצאים כך בדגן, מצה חובת ידי שיוצאים
העיסה  כשרוב חובה ידי יוצאים והרי הראיה, מה ולכאורה,

כמבואר  אחריהם, האורז את גוררים (שהחטים גרירה מדין אורז
בירושלמי)?

אחרים, לגרור יכול היה לא ברוב בטל היה הטעם שאם אלא
להיות  האורז את גורר הוא הרי בטל, לא החיטים שטעם וכיון

לרמב"ן)לחם חלה .(הל'
מדין  הן - זו מצה להתיר כדי טעמים שני צריכים ומדוע

'גרירה'? מדין והן כעיקר' 'טעם
מבריסק: הגר"ח מבאר

משום  רק לא דגן מיני מחמשת להיות צריכה מצה
על  לחול שצריך מפני אלא דגן, ממין להיות צריכה שהמצה

'טעם  דין והנה, 'לחם'. שם לטעם המצה שיש המחדש כעיקר'
עדיין  אבל 'דגן' דין לו שיהיה רק מועיל העיקר דיני כל את
'גרירה', של הטעם את גם צריך ולכן 'לחם'. שם עליו אין
לחם  שם עליו ומחילים שבמצה האורז את גוררים שהחטים

כאן) הגר"ח .(חדושי

ה'תשע"ג  ניסן כ"א שני יום שופר  בקול מעילה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ¯ÙÂ˘ ˙ÂÎÏ‰àì ,äìBò ìL øôBL ïëå§¥¨¤¨Ÿ
:øîàz íàå .äìéòî ïéc ìB÷a ïéàL ,àöé ¯ ò÷z íàå ;Ba ò÷úé¦§©§¦¨©¨¨¤¥§¦§¦¨§¦Ÿ©

.eðzð úBðäì åàì úBöî ?ìBwä úòéîLa äðäð àBìäå©£¤¡¤¦§¦©©¦§¨¥¨¦¨
שהתוקע  ביאר מתחילה תמוהים: הרמב"ם דברי ולכאורה,
הקשה: ושוב מעילה, דין בקול שאין משום עולה של בשופר
לתמוה: ויש ניתנו. ליהנות לאו שמצוות ותירץ נהנה! והרי
מדוע  מעילה, בקול שאין משום הוא שהטעם הביאור לאחר

אחר? תירוץ ותירץ נהנה' 'והרי שוב הקשה
לומר: ויש

השנה  בראש לכאורה: סותרות סוגיות שתי זה בענין מצינו
א) לא (כח, מצוות כי מעל לא ערלה של בשופר שהתוקע נאמר

מעילה. יש מצוה של שאינו שבקול מכך ומשמע ניתנו, ליהנות
בפסחים א)אך משום (כו, בהם אין וריח מראה "קול נאמר

ממש בהם אין כי שם)מעילה" כלל!(רש"י בקול מעילה שאין הרי ,
שאינו  נגינה קול שמיעת אודות מדובר שבפסחים לחלק ויש

מהקול  אלא עצמו הנגינה מכלי ההנאה אין ובזה מצוה של
לא  נגינה, כלי ללא מאליו, נשמע היה הקול אם וגם היוצא
ממש  בו אין עצמו והקול ומאחר נפגמת, השומע הנאת היתה

מעילה. בכך אין –
אין  כי עצמו לשופר זקוק השומע שופר, קול בשמיעת אך
ונמצא  משופר, ולא מאליו הנשמע בקול חובה ידי יוצאים
לא  ואם ממש, יש שבו עצמו מהשופר גם היא שההנאה

מעילה. זו היתה ניתנו" ליהנות לאו ש"מצוות
גם  יבוארו זה תקע ולפי "ואם כתב בתחילה הרמב"ם: דברי

ושוב  הקול, מעצם בהנאה היינו מעילה", דין בקול שאין יצא,
שיצא  בכך היינו הקול?" בשמיעת נהנה והלא תאמר: "ואם כתב
כי  מעילה" דין בקול "שאין לומר אין ובזה המצוה חובת ידי
כי  מעילה אין שבזה ביאר כך ועל מהשופר גם היא ההנאה

ניתנו". ליהנות לאו "מצוות
(eteqa `k 'iq mi`eln ipa` z"ey)

ה'תשע"ג  ניסן כ"ב שלישי יום השמיעה? או התקיעה - שופר מצות

:È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ¯ÙÂ˘ ˙ÂÎÏ‰äøBza ïéàøBwL øçà©©¤§¦©¨
Ceøa' :Cøáîe ãîBò ãçàå .íòä ìk ïéáLBé ,BîB÷îì øôqä ïéøéæçîe©£¦¦©¥¤¦§§¦¨¨¨§¤¨¥§¨¥¨

ì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzàòîL ©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨¦§Ÿ©
.'øôBL ìB÷¨

לתקוע  איננו המצווה שיסוד עולה כאן הרמב"ם מלשון
המצוות בספר כתב וכן השופר, קול שמיעת אלא (עשה בשופר

ראשון ק"ע) ביום שופר קול לשמוע שצונו היא הק"ע "והמצוה :
מתשרי".

בשופר  חובה ידי שיוצאים הרמב"ם מפסק גם עולה וכן
גזל" דין בקול ואין הקול... בשמיעת אלא המצוה "שאין הגזול,

ה"ג) פ"א .(לעיל

קמ"ב)ובתשובותיו במפורש:(ח"א, הרמב"ם כתב
לישב  ואדם אדם כל שחייב כמו לתקוע, הזכרים מן "ואדם
ידי  יוצא היה לא תקע שלא והשומע לולב, וליטול בסוכה
התקיעה, לא השמיעה, היא המצוה אלא כן, הדבר ואין חובתו...

לשמוע". כדי אלא תוקעין, אנו ואין
הרי"ף מדברי הרי"ף)אך בדפי א יא, השנה, הברכה ,(ראש שנוסח

"על "zriwzהוא ולא שעיקר renylשופר", עולה שופר" קול
תם רבנו דעת וכן השמיעה. ולא התקיעה היא (פסקי המצוה

ס"י) פ"ד השנה ראש תקיעת הרא"ש, "על - התקיעה על היא שהברכה
השמיעה. ולא התקיעה היא המצוה כי שופר",



סה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  ניסן כ' ראשון יום אורז... מצת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰ïî äqò äOBòä̈¤¦¨¦
.BúáBç éãé dá àöBé ,ïâc íòè da Lé íà ¯ æøàä ïîe íéhçä©¦¦¦¨Ÿ¤¦¤¨©©¨¨¥¨§¥¨

שיאכל  "כדי בכמות דגן בעיסה יש אם שרק הראב"ד וכתב
משנה' וה'מגיד חובה. ידי בה יוצא פרס" אכילת בכדי כזית
כדי  בדגן אין אם שגם וסובר החולק הרמב"ן דעת את הביא

בירושלמי מבואר כי חובה, ידי יוצא פרס ה"א)אכילת פ"א (חלה

להיות  האורז את גוררים החטים חטים, טעם בעיסה יש שכאשר
טעמו  ונשתנה החטים אחר להגרר האורז שטבע "לפי לחם,

עמו" מעורבים כשהן חטים ס"ז)לטעם תנג סי' א"ח אדה"ז .(שו"ע
הגמרא מוכיחה זו מהלכה א)והנה, עח, של (זבחים הדין את

– בו שנתערב אחר במאכל טעם נתן מאכל [כאשר כעיקר' 'טעם
כשרוב  שגם והראיה כעיקרו] הוא הרי אלא ברוב בטל הוא אין
וכשם  בטל, הטעם אין חטים טעם לה ויש היות אורז, הוא העיסה

דגן. בטעם יוצאים כך בדגן, מצה חובת ידי שיוצאים
העיסה  כשרוב חובה ידי יוצאים והרי הראיה, מה ולכאורה,

כמבואר  אחריהם, האורז את גוררים (שהחטים גרירה מדין אורז
בירושלמי)?

אחרים, לגרור יכול היה לא ברוב בטל היה הטעם שאם אלא
להיות  האורז את גורר הוא הרי בטל, לא החיטים שטעם וכיון

לרמב"ן)לחם חלה .(הל'
מדין  הן - זו מצה להתיר כדי טעמים שני צריכים ומדוע

'גרירה'? מדין והן כעיקר' 'טעם
מבריסק: הגר"ח מבאר

משום  רק לא דגן מיני מחמשת להיות צריכה מצה
על  לחול שצריך מפני אלא דגן, ממין להיות צריכה שהמצה

'טעם  דין והנה, 'לחם'. שם לטעם המצה שיש המחדש כעיקר'
עדיין  אבל 'דגן' דין לו שיהיה רק מועיל העיקר דיני כל את
'גרירה', של הטעם את גם צריך ולכן 'לחם'. שם עליו אין
לחם  שם עליו ומחילים שבמצה האורז את גוררים שהחטים

כאן) הגר"ח .(חדושי

ה'תשע"ג  ניסן כ"א שני יום שופר  בקול מעילה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ¯ÙÂ˘ ˙ÂÎÏ‰àì ,äìBò ìL øôBL ïëå§¥¨¤¨Ÿ
:øîàz íàå .äìéòî ïéc ìB÷a ïéàL ,àöé ¯ ò÷z íàå ;Ba ò÷úé¦§©§¦¨©¨¨¤¥§¦§¦¨§¦Ÿ©

.eðzð úBðäì åàì úBöî ?ìBwä úòéîLa äðäð àBìäå©£¤¡¤¦§¦©©¦§¨¥¨¦¨
שהתוקע  ביאר מתחילה תמוהים: הרמב"ם דברי ולכאורה,
הקשה: ושוב מעילה, דין בקול שאין משום עולה של בשופר
לתמוה: ויש ניתנו. ליהנות לאו שמצוות ותירץ נהנה! והרי
מדוע  מעילה, בקול שאין משום הוא שהטעם הביאור לאחר

אחר? תירוץ ותירץ נהנה' 'והרי שוב הקשה
לומר: ויש

השנה  בראש לכאורה: סותרות סוגיות שתי זה בענין מצינו
א) לא (כח, מצוות כי מעל לא ערלה של בשופר שהתוקע נאמר

מעילה. יש מצוה של שאינו שבקול מכך ומשמע ניתנו, ליהנות
בפסחים א)אך משום (כו, בהם אין וריח מראה "קול נאמר

ממש בהם אין כי שם)מעילה" כלל!(רש"י בקול מעילה שאין הרי ,
שאינו  נגינה קול שמיעת אודות מדובר שבפסחים לחלק ויש

מהקול  אלא עצמו הנגינה מכלי ההנאה אין ובזה מצוה של
לא  נגינה, כלי ללא מאליו, נשמע היה הקול אם וגם היוצא
ממש  בו אין עצמו והקול ומאחר נפגמת, השומע הנאת היתה

מעילה. בכך אין –
אין  כי עצמו לשופר זקוק השומע שופר, קול בשמיעת אך
ונמצא  משופר, ולא מאליו הנשמע בקול חובה ידי יוצאים
לא  ואם ממש, יש שבו עצמו מהשופר גם היא שההנאה

מעילה. זו היתה ניתנו" ליהנות לאו ש"מצוות
גם  יבוארו זה תקע ולפי "ואם כתב בתחילה הרמב"ם: דברי

ושוב  הקול, מעצם בהנאה היינו מעילה", דין בקול שאין יצא,
שיצא  בכך היינו הקול?" בשמיעת נהנה והלא תאמר: "ואם כתב
כי  מעילה" דין בקול "שאין לומר אין ובזה המצוה חובת ידי
כי  מעילה אין שבזה ביאר כך ועל מהשופר גם היא ההנאה

ניתנו". ליהנות לאו "מצוות
(eteqa `k 'iq mi`eln ipa` z"ey)

ה'תשע"ג  ניסן כ"ב שלישי יום השמיעה? או התקיעה - שופר מצות

:È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ¯ÙÂ˘ ˙ÂÎÏ‰äøBza ïéàøBwL øçà©©¤§¦©¨
Ceøa' :Cøáîe ãîBò ãçàå .íòä ìk ïéáLBé ,BîB÷îì øôqä ïéøéæçîe©£¦¦©¥¤¦§§¦¨¨¨§¤¨¥§¨¥¨

ì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzàòîL ©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨¦§Ÿ©
.'øôBL ìB÷¨

לתקוע  איננו המצווה שיסוד עולה כאן הרמב"ם מלשון
המצוות בספר כתב וכן השופר, קול שמיעת אלא (עשה בשופר

ראשון ק"ע) ביום שופר קול לשמוע שצונו היא הק"ע "והמצוה :
מתשרי".

בשופר  חובה ידי שיוצאים הרמב"ם מפסק גם עולה וכן
גזל" דין בקול ואין הקול... בשמיעת אלא המצוה "שאין הגזול,

ה"ג) פ"א .(לעיל

קמ"ב)ובתשובותיו במפורש:(ח"א, הרמב"ם כתב
לישב  ואדם אדם כל שחייב כמו לתקוע, הזכרים מן "ואדם
ידי  יוצא היה לא תקע שלא והשומע לולב, וליטול בסוכה
התקיעה, לא השמיעה, היא המצוה אלא כן, הדבר ואין חובתו...

לשמוע". כדי אלא תוקעין, אנו ואין
הרי"ף מדברי הרי"ף)אך בדפי א יא, השנה, הברכה ,(ראש שנוסח

"על "zriwzהוא ולא שעיקר renylשופר", עולה שופר" קול
תם רבנו דעת וכן השמיעה. ולא התקיעה היא (פסקי המצוה

ס"י) פ"ד השנה ראש תקיעת הרא"ש, "על - התקיעה על היא שהברכה
השמיעה. ולא התקיעה היא המצוה כי שופר",

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  ניסן כ"ג רביעי יום ולמה? מה על - השואבה' בית 'שמחת

:·È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ·ÏÂÏ ˙ÂÎÏ‰úBãòBnä ìkL ét-ìò-óà©©¦¤¨©£
,äøúé äçîO íBé Lc÷na äúéä úBkqä âça ¯ ïäa çîOì äåöî¦§¨¦§Ÿ©¨¤§©©ª¨§¨©¦§¨¦§¨§¥¨

.'íéîé úòáL íëéäìà 'ä éðôì ízçîOe' :øîàpL¤¤¡©§©§¤¦§¥¡Ÿ¥¤¦§©¨¦
מ"א)במשנה פ"ה השואבה',(סוכה בית 'שמחת זו שמחה מכונה

ב)ובגמרא נ, בששון'.(שם מים 'ושאבתם הפסוק כך על הובא
המים, בניסוך קשורה בסוכות המיוחדת שהשמחה משמע ומזה
של  טוב יום מדיני היא זו שהשמחה מבואר כאן ברמב"ם אך
שבעת  אלוקיכם ה' לפני 'ושמחתם מהפסוק ונלמדת הסוכות חג
רק  בגמרא הובא בששון' מים 'ושאבתם הפסוק כן, ואם ימים'.

המים. ניסוך עם השמחה לצירוף וטעם כאסמכתא
לעיל עיון: צריך הי"ג)ולכאורה שמהפסוק (פ"ז הרמב"ם כתב

ואיך  שבעה, כל במקדש נוהג לולב שלולב למדים 'ושמחתם'
יתירה? שמחה חיוב על מדבר שהפסוק כאן כתב

ויום  שבת דוחה אינה זו ששמחה נאמר הבאה בהלכה ועוד:
בגמרא הדבר ובמקור שם)טוב, כי (סוכה הטעם, רש"י פירש

היא יתירה dxezd"שמחה on dpi`e."המצות את לחבב אלא
מד  התורה מן הוא השמחה שחיוב הרמב"ם תהיה ולדברי לא וע

בכלי  ניגון של שבות איסור אלא בה והרי ויו"ט, בשבת גם
שיר?

לבאר: ויש
הסוכות "בחג וכתב: דייק שמחה dzidהרמב"ם יום במקדש

לו  היה התורה מן לחיוב כוונתו אם ולכאורה, כו'". יתירה
מכאן  אלא עובדה, כתיאור ולא ומצוה חובה בלשון לכתוב
והפסוק  במקדש שנהגו מנהג אלא חובה זו שמחה אין שאכן
במקדש, שמחה בו מודגשת כי למנהג, הטעם הוא "ושמחתם"

המועדים. בכל בחגך" ל"ושמחת בנוסף אלקיכם" ה' "לפני
הרמב"ם דברי גם יתבארו זה להרבות (הי"ד)ולפי "מצוה :

שירצה, מי וכל הארץ עמי אותה עושין היו ולא זו, בשמחה
כל  אבל והסנהדרין... הישיבות וראשי ישראל חכמי גדולי אלא
אם  ולכאורה, ולשמוע". לראות באין כולן והנשים האנשים העם
אלא  העם כל יקיימוה לא מדוע מהתורה, הוא השמחה חיוב
נהגו  ולכן יו"ט שמחת במצות הידור תוספת היא זו ששמחה
ושאר  ביותר, עליהם חביבות ה' שמצוות מדרגה בעלי רק בה

ושמיעה. בראייה משתתפים היו העם
(jli`e 267''nr fi zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  ניסן כ"ד חמישי יום קטנים  ע"י השקל מחצית נתינת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÏ˜˘ ˙ÂÎÏ‰úéöçî ïzì ïéáiç ìkä©Ÿ©¨¦¦¥©£¦
.íäî ïéìa÷î ¯ eðúð íàå .íépè÷ ...àì ìáà ...ì÷Mä©¤¤£¨Ÿ§©¦§¦¨§§©§¦¥¤

הרע"ב מ"ה)וכתב פ"א נתנו (שקלים אם רק הקטן מן שמקבלים
שאינם  ציבור, לקרבנות באה השקל מחצית כי גמורה, במתנה
ובלבד  מנדב היחיד אם או ציבור משל אלא יחיד מכספי באים

יפה יפה לציבור ה"ז)שימסרם פ"ח המקדש כלי הל' ו (רמב"ם לכן ,
שלם. בלב להיות הקטן נתינת צריכה

המלך': ה'שער והקשה
שתי  ויביא שיגדל עד לאחרים להקנות יכול אינו הקטן הרי

)שערות הי"ב ה"ו, פכ"ט מכירה הל' רמב"ם את (ראה לתת אין ולכן ,
מן  לאחרים מקנה ואינו קונה, "הקטן כי לקטן בסוכות הלולב

חוזר" אינו לו החזירו שאם ונמצא פ"ח התורה, לולב הל' (רמב"ם

שקרבן ,ה"י) ונמצא לציבור מקנה אינו נותן כשהקטן כן ואם
היחיד! משל קרב ציבור

הרע"ב לדעת מ"ג)ואמנם שם אינו (שקלים השקל מחצית שחיוב

שקטנים  - זו הלכה תתפרש עשרים, מבן פחות שהוא מי על חל
בבני  - מהם מקבלים נתנו אם אבל השקל, במחצית חייבים אינם
שבן  הרמב"ם לדעת אבל להקנות, שיכולים ומעלה עשרה שלש

השקל מחצית לתת חייב עשרה שם)שלש היינו (פיה"מ וקטנים
והרי  מהם" מקבלין נתנו "אם מדוע עשרה, משלש פחות בני

להקנות? יכולים אינם
ותירץ:

מכסף  ציבור קרבן יבוא הקטן נתינת שבגלל לחשוש אין
המטבעות  ברוב בטל יחיד כנדבת הקטן שנתן המטבע כי היחיד,
בטל  ואינו חשוב דבר הוא כסף שמטבע ואף הציבור, נדבות של

ה"א)ברוב פט"ז מאכ"א ברוב (הל' בטל חשוב דבר גם התורה מן הרי ,
ה"ט) שם קיים (שם, בטל) לא חשוב שדבר (שאמרו מדרבנן ורק

נאמר: זה ועל היחיד), מכסף ציבור קרבן (להביא האיסור עדיין
דרבנן". איסור ומפיק לאחרים) מקנה (שקטן דרבנן תקנתא "אתי

milwy ,jlnd xry)(ה"א פ"א

ה'תשע"ג  ניסן כ"ה שישי יום זוממין  בעדים החודש קידוש

Â„˜ ˙ÂÎÏ‰:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘úà eLc÷ elôà£¦¦§¤
.Lc÷î äæ éøä ¯ Bæ úeãòa ïéîîBæ eàöîðå ,íéãò ét ìò Lãçä©Ÿ¤©¦¥¦§¦§§§¦§¥£¥¤§ª¨

כבר  דין שבית לאחר הוזמו העדים אם רק מקודש החודש
שבית  לפני זוממין נמצאו העדים אם אבל החודש, את קידשו

מתקבלת. ואינה בטלה עדותם – החודש את קדשו דין
התוספות מדברי לכך הנה)וראיה ד"ה ב כא, לקידוש (כתובות שגם

נאמר  ואם להזימה', יכול שאתה 'עדות להיות צריכה החודש
מקודש, שהוזמה עדות פי על החודש את קידשו כאשר שאף

בעדות קידוש זה להזימה!i`yהרי יכול אתה
העדים  נמצאו אם גם מקודש שהחודש – ההלכה ובטעם

רז"ל מאמר פי על לומר יש - א)זוממין כה, אפילו (ר"ה – "אתם
מוטעין" אפילו – אתם מזידין, אפילו – אתם משנה)שוגגין, .(לחם

ההלכה פי על זו הלכה שביארו ה"ב)ויש פ"כ דין (עדות שאין
כאשר  לו "ועשיתם שנאמר הדין פסק ביצוע לאחר זוממין עדים
וגם  עשה", כאשר ולא זמם "כאשר – לאחיו" לעשות זמם
עשה". "כאשר זה הרי החודש את כבר קידשו דין בית כאשר



dvneסו ung zekld - mipnf xtq - oqip 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyb"ryz'd oqip e"kÎ'k -

ה'תשע"ג  ניסן כ' ראשון יום

-mipnfxtq
dvnE ung zFkld¦§¨¥©¨

ה  ¤¤ּפרק
הּדגן ‡. מיני חמׁשת אּלא ּבּפסח, חמץ מּׁשּום אסּור ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

והּכּסמת, החּטה ׁשהן החּטים, מיני ׁשני והם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻּבלבד
ׁשּועל  וׁשּבלת הּׂשעֹורה ׁשהן הּׂשעֹורים, מיני ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּוׁשלׁשה
ועדׁשים  ּופֹולים ודחן ארז ּכגֹון הּקטנּיֹות, אבל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹוהּׁשּפֹון.
קמח  לׁש אפּלּו אּלא חמץ; מּׁשּום ּבהן אין - ּבהן ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
ּכמֹו ׁשּנתּפח עד ּבבגדים וכּסהּו ּברֹותחין ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹארז
אּלא  חּמּוץ, זה ׁשאין - ּבאכילה מּתר זה הרי ׁשהחמיץ, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּבצק

.סרחֹון  ְִ
ּבלא ·. ּבלבד, פרֹות ּבמי לׁשן אם - אּלּו דגן מיני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹחמׁשת

חּמּוץ  לידי ּבאין אינם - ּבעֹולם מים הּניחן ׁשם אפּלּו אּלא ; ֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ׁשאין  ּבאכילה; מּתר זה הרי הּבצק, ּכל ׁשּנתּפח עד הּיֹום ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּכל
יין, ּכגֹון: הן פרֹות, ּומי מסריחין. אּלא מחמיצין, פרֹות ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָמי

וזית ּודבׁש, וכל [-שמן]וחלב, רּמֹונים, ּומי תּפּוחים, ּומי , ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּלא  והּוא, - ּומׁשקין ּוׁשמנים יינֹות מּׁשאר ּבהן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכּיֹוצא
ּכל  מים ּבהן נתערב ואם ּבעֹולם; מים ׁשם ּבהן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָיתערב

אּלּו הרי מחמיצין.ׁשהּוא, ְֲִִֵֵֶַ
ריפֹות‚. ּכגֹון - ּבמים חּטים מבּׁשלין חיטה]אין ,[גרגרי ְְְְִִִִִֵַַ

- ּגמּור חמץ זה הרי ּבּׁשל, ואם לביבֹות; ּכגֹון - קמח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹולא
ּבּתבׁשיל ׁשּיתּבּקעּו קֹולין[מנפיחותם]והּוא, אין [מטגנים]. ְְְְִִִֵֶַַַ

ואת  הּפת את מבּׁשלין אבל הּמחבת, על ּבׁשמן הּבצק ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָאת
הׁשלי ּכ ואחר הרּבה, הּמים הרּתיח ואם הּקלּוי. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָהּקמח
קדם  מּיד מתּבּׁשל ׁשהּוא מּפני מּתר, זה הרי - הּקמח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻלתֹוכן

ּבׁשנער נהגּו ּוכבר הּמערב,[בבל]ׁשּיחמיץ; ּובכל ּובספרד ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָ
יפה. יפה הּמים ירּתיח לא ׁשּמא ּגזרה, - זה ּדבר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלאסר

ׁשּלׁשֹו„. ּבצק וכן פרֹות. ּבמי הּקמח אֹו הּדגן לבּׁשל ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמּתר
הּמחבת  על קלהּו אֹו פרֹות, ּבמי ּבּׁשלֹו אם - פרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּבמי

מחמיצין  אינן פרֹות ׁשּמי מּתר; זה הרי - .ּבּׁשמן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ
אֹותֹו[שיבלים]ּכרמל‰. קצת]ׁשּמהבהבין ּבאּור [שורפין ְְְֲִֶֶַַָ

לא  ׁשּמא - ּבמים ׁשּלֹו הּקמח מבּׁשלין אין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹוטֹוחנין
אֹותֹו ּכׁשּמבּׁשלין מחמיץ ונמצא יפה, ּבאּור וכן נקלה . ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

החדׁשֹות הּקדרֹות מים ּכׁשּמֹוללים עם קמח בהם מבשלים -] ְְְֲִֵֶַַָ
וטחנּולחזקם] ׁשחזרּו אפּויה מּצה אּלא ּבהן מבּׁשלין אין ,ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ

קלי קמח אבל יפה,[קלוי]אֹותּה; קלהּו לא ׁשּמא - אסּור ֲִֶֶֶַָָָָָָָָֹ
חּמּוץ. לידי ְִִֵָויבֹוא

.Âּבֹוללין מּפני [מרטיבים]אין ּבּפסח, ּבמים הּׂשעֹורין את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ
רפין אם [מתבקעים]ׁשהן - ּבלל ואם ּבמהרה. ּומחמיצין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ

הּביב ּפי על הּניחן ׁשאם ּכדי מנוקב]רפּו עליו [כלי ׁשאֹופין ְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ
לרפיֹון  הּגיעּו לא ואם אסּורין; אּלּו הרי יתּבּקעּו, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַֹהחּלֹות

מּתרין. אּלּו הרי ֲִֵֵֶָֻזה,

.Ê,סּבן להסיר ּכדי ּבמים, אֹותן לבלל מּתר - ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻֻהחּטים
הּסלת  ׁשּטֹוחנין ּכדר מּיד, אֹותן ּכל וטֹוחנין נהגּו ּוכבר ; ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּלא  הּמערב, ּובערי ּובספרד הּצבי ּובארץ ּבׁשנער ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל
ויחמיצּו. יׁשהּו ׁשּמא ּגזרה, - ּבמים החּטים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָיבללּו

.Á אם - חּטים אֹו ׂשעֹורים בֹו ונמצאּו ׁשּנת ּבּׁשל, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַּתבׁשיל
החמץ. ּבֹו נתערב ׁשהרי אסּור, הּתבׁשיל ּכל הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנתּבּקעּו
ואֹוכלין  אֹותן, וׂשֹורפין אֹותן, מֹוציאין - נתּבּקעּו לא ְְְְְְְִִִִִִַָָֹואם

הּתבׁשיל  נתּבּקע,ׁשאר ולא נתּבּׁשל אֹו ׁשּנבלל הּדגן ׁשאין ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
סֹופרים  מּדברי אּלא ואינֹו ּתֹורה, ׁשל ּגמּור .חמץ ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָ

.Ë"הּמּצֹות את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: הּזהרּומּׁשּום ּכלֹומר: , ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָ
חכמים: אמרּו לפיכ חּמּוץ; צד מּכל אֹותּה וׁשמרּו ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָּבּמּצה
עליו  יבֹוא ׁשּלא ּבּפסח, מּמּנּו ׁשאֹוכל ּבּדגן לּזהר אדם ִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹצרי

ׁשם ּבֹו יהיה ׁשּלא עד ׁשּנקצר, אחר כלשהו מים [קשר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
ּכׁשם ל] - מים עליו ׁשּנפל אֹו ּבּנהר, ׁשּנטּבע ּדגן ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָחּמּוץ.

ליׂשראל  מֹוכרֹו אּלא לקּימֹו; אסּור ּכ לאכלֹו, ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָׁשאסּור
קדם  לגֹוים מכרֹו ואם הּפסח; קדם ׁשּיאכלּנּו ּכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹּומֹודיעֹו,
קדם  ׁשּיכלה ּכדי ואחד, אחד לכל מעט מעט מֹוכר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּפסח,

ליׂשראל. וימּכרּנּו הּגֹוי יחזר ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּפסח,
.Èּדלף עליו ׁשּנפל מים]ּדגן טֹורד [טפטוף ׁשהּוא זמן ּכל - ְֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

חּמּוץ; לידי ּבא אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו טּפה, אחר ֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻטּפה
ּכּׁשעּור נׁשּתהה אם - ּכׁשּפֹוסק אסּור.[חימוץ]אבל זה הרי , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

.‡È אּלא - ּתחמיץ ׁשּמא ּגדֹולה, עּסה ּבּפסח לׁשין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאין
ּבלבד  חּלה חּמה ׁשעּור ּבחּמי ולא ּבחּמין, לא לׁשין ואין . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹ

ׁשּלנּו[שמש] ּבמים אּלא - ּבּיֹום ּבֹו ׁשּנׁשאבּו ּבמים ולא ,ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ
עליה  הלילה][עבר הרי ם אּלּו, מּכל ּבאחד ולׁש עבר ואם ;ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ

אסּורה. ֲַַָהּפת
.·Èותלּוׁש הּׁשמׁש, ּתחת אּׁשה תׁשב הרקיע לא ּתחת ולא ; ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ולא  ּבֹו. זֹורחת הּׁשמׁש ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו העבים, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּביֹום
לׁשה  היתה ואם אחר. ּבדבר ותתעּסק העּסה, את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּתּניח
ּבֹו ׁשּמקּטפת אחד מים, ׁשל כלים ׁשני צריכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואֹופה,

אפיה] טרם העיסה על ידּה[מזלפת ּבֹו ׁשּמצּננת ואחד [מחום , ְְֶֶֶֶַָָָ
ידּה,התנור] צּננה ׁשּלא אֹו הּׁשמׁש, ּתחת ולׁשה עברה ואם .ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשעּור  וכּמה מּתרת. הּפת - חּלה מּׁשעּור יתר עּסה ׁשעׂשת ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאֹו
ּכגּוף - ּביצה וחמׁש וארּבעים ׁשלׁש ּכמֹו [כמידת]חּלה? ְְְְְִֵֶַַָָָָֹֹ

ּכמׁשקלּה. לא הּבינֹונית, ְְִִֵֵַַָָָֹהּביצה
.‚Èאינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּבּבצק, עֹוסק ׁשאדם זמן ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

חּמּוץ  לידי עד ּבא הּבצק וׁשהה והּניחֹו, ידֹו הגּביּה ואם . ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ּכבר  - עליו ּבידֹו מּכה ׁשאדם ּבזמן הּקֹול להׁשמיע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּגיע
ּכדי  ׁשהה אם - נׁשמע קֹולֹו אין ואם מּיד; ויּׂשרף ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָהחמיץ,
אם  וכן מּיד. ויּׂשרף החמיץ, ּכבר - מיל אדם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהּל
אסּור  זה הרי - ׂשערֹותיו ׁשעמדּו ּכאדם ּפניו, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָהכסיפּו

ּכרת. עליו חּיבין ואין ְְְִֵֵַָָָָָלאכלֹו,
.„È,ונׁשּתהּו אחת, ּבעת מהן הּיד ׁשהגּביהּו עּסֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהיּו

ׁשּתיהן  - קֹול לּה אין והאחרת קֹול, לּה יׁש מהן ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהאחת
ּגמּור  חמץ הן והרי .יּׂשרפּו, ְֲִֵֵֵַָָָ
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מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת שמיני

ראי'  בבחי'  שיהי'  משיח  של  התורה  בלימוד  העילוי  וזהו 
מוחשית שלמעלה מהשתלשלות לגמרי וכו', ולכן אף שכולם 
ידעו אותי21, בחי' עצמות ומהות, מ"מ ילמוד משיח עם כ"א 

מישראל באופן של ראי' וכו' )חסר(.
וזהו מש"א ויהי ביום השמיני קרא משה וגו', שמצד בחי' 
גם  שלמעלה  עטרות  עשר  בחי'  גם  נתגלה  השמיני  ביום 
מבחי' שמיני, והוא גילוי עצם הג"ר כמבואר בד"ה ויהי ביום 
העם,  כל  אל  הוי'  כבוד  וירא  ולכן  ותש"ה22,  תש"ד  השמיני 
לא  ולכן  ראי'  של  באופן  יהי'  שהלימוד  לעת"ל  שיהי'  וע"ד 
יהי' בזה התחלקות קטנים וגדולים, והיינו לפי שהלימוד לא 
יהי' באופן של שמיעה כ"א באופן של ראי'. ועד"ז הי' ביום 
השמיני למילואים שהי' ב' הקצוות בחי' וירא כבוד הוי' וכו' 

בחי' ראי', והי' אל כל העם בשוה.
ואף שעיקר גילוי בחי' זו יהי' לעת"ל בביהמ"ק הג' שיבנה 

21( ירמי' לא, לג.

22( שבהערה 1.

ע"י הקב"ה וכדאיתא בזהר23 שזהו מ"ש24 מקדש אדני כוננו 
מקדש25,  דאקרי  במשכן  להיות  הוצרך  זה  מעין  מ"מ  ידיך, 
הגילוי דראי' מוחשית  לעיל שאף שעיקר  בדוגמת המבואר 

כו' יהי' לעת"ל, מ"מ מעין זה כבר הי' במ"ת.
וע"י הלימוד והעסק בענינים אלו דפנימיות התורה ובאורך 
כדאיתא  דיתפרנסון  באופן  שהוא  חב"ד  בחי'  ועומק,  רוחב 
וענינו  ותורתו  המשיח  גילוי  ויוסף  ימהר  גופא  זה  בזהר26, 
יתלבש  זה  ובביהמ"ק  במקומו27  מקדש  שיבנה  משיח,  של 
יהי'  ואז  נימין,  יהי' כנור של עשרה  ואז  הביהמ"ק שלמעלה, 
אמיתית הענין דראי' מוחשית בישראל דעין בעין יראו, ועד"ז 

בכל העולם כולו במהרה בימינו.
ספר המאמרים תשל"ב עמוד 167 ואילך )הנחה בלתי 

מוגה(

23( ח"א כח, א. ח"ב נט. סע"א. קח, סע"א. ח"ג רכא, א.

24( בשלח טו, יז.

25( עירובין ב, א. וש"נ.

26( תקו"ז ת"ו בסופו. וראה לקו"ש חכ"ד ע' 136 הערה 35. וש"נ.

27( רמב"ם הל' מלכים ספי"א.
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

עשה" כאשר ולא זמם "כאשר כי זה הסבר לדחות יש אך
מיתה לעונש שהביאה בעדות אלא שם)אינו כס"מ עדות (ראה אבל

גם  כן ואם עשה", "כאשר גם מוזמת יותר, קל לעונש שהביאה
מוזמת. העדות החודש בעדות

זוממין  עדים דין אין החודש בעדות גם אם אף מזו: יתירה
העדים  את מענישים שאין כלפי רק זה הרי – הדין ביצוע לאחר
בטלה, שעדותם וודאי אבל הדין, פסק ביצוע לאחר הזוממין

זוממין! נמצאו אם אף מקודש החודש הרי וכאן
(jlnd xzk)

ה'תשע"ג  ניסן כ"ו קודש שבת חנוכה  ימי תשעה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰íéLãç äML ìò©¦¨¢¨¦
.äkðç éðtî ¯ åìñk ìòå ...ïéàöBé ïéçeìL eéä̈§¦§¦§©¦§¥¦§¥£ª¨

מגיעין,(הי"א)להלן השלוחין שהיו מקום "כל הרמב"ם: כתב
ומקומות  בתורה. ככתוב אחד טוב יום המועדות את עושין היו
ימים  שני עושין היו אליהם, מגיעים השלוחים שאין הרחוקים
ראש  דין בית בו שקבעו יום יודעים שאינם לפי הספק, מפני

ה'מנחתֿחינוך' מחדש זה ולפי הוא". יום איזה שא)חדש (מצוה

מספק עושים היו הגיעו, לא שהשלוחים ימי dryzשבמקומות
חנוכה.

לא  כאן לקולא, דרבנן וספק מדרבנן, הוא שחנוכה ולמרות
רק  ימים שמונה בודאי יש חנוכה כי הספק מפני להקל שייך
תשיעי  הוי א"כ – חנוכה אינו הראשון יום אם מסופקים ש"אנו
חנוכה", ראשון יום הוי חנוכה אינו התשיעי יום ואם חנוכה;
של  הראשון ביום גם להקל יש הספק, מפני לקולא נלך ואם
התשיעי, ביום ולא הראשון ביום לא יהיה לא כן "ואם חנוכה
ימים  שבעה רק חנוכה את לחגוג יתכן לא והרי חזית", מאי כי

הולכים  – ימים לשמונה בוודאות איסורא' ו'איקבע היות אלא
יש וממילא המסופקים הימים שני את ועושים dryzלחומרא

ימים.
בזמן  אבל הראייה, פי על שקידשו בזמן היה זה כל אמנם
אבותינו  'מנהג מחמת ורק החודש בקביעות בקיאים שאנו הזה
ותמיד  בדרבנן חששו לא – יו"ט ימים שני חוגגים בידינו'

חנוכה. ימים שמונה עושים
במהרה  המקדש בית כשיבנה "אבל חינוך': ה'מנחת ומוסיף
ארץ  דעתידה – הרחוקים אז הראייה, פי על לקדש ונשוב בימינו
תשעה  חנוכה יעשו בודאי – הארצות בכל להתפשט ישראל

מרגליות הגר"ר עלֿכך העיר וכבר עתר)ימים". סי' או"ח חיה, :(נפש
י  שכהיום ניחוש "אחרי ואם קוו, יצא הארץ בכל אשר טלגרף ש

מסוף  הולך שקולו ה'ראדיו' המציאו כבר ה'טלגרף', לקלקול
תרעין  דפתחין בזמנא יום יולד מה יודע ומי סופו, ועד העולם
בפ' הזוהר לשון – החכמה שערי שנפתחים [בעת דחכמתא

נח]"...
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ה  ¤¤ּפרק
הּדגן ‡. מיני חמׁשת אּלא ּבּפסח, חמץ מּׁשּום אסּור ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

והּכּסמת, החּטה ׁשהן החּטים, מיני ׁשני והם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻּבלבד
ׁשּועל  וׁשּבלת הּׂשעֹורה ׁשהן הּׂשעֹורים, מיני ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּוׁשלׁשה
ועדׁשים  ּופֹולים ודחן ארז ּכגֹון הּקטנּיֹות, אבל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹוהּׁשּפֹון.
קמח  לׁש אפּלּו אּלא חמץ; מּׁשּום ּבהן אין - ּבהן ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
ּכמֹו ׁשּנתּפח עד ּבבגדים וכּסהּו ּברֹותחין ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹארז
אּלא  חּמּוץ, זה ׁשאין - ּבאכילה מּתר זה הרי ׁשהחמיץ, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּבצק

.סרחֹון  ְִ
ּבלא ·. ּבלבד, פרֹות ּבמי לׁשן אם - אּלּו דגן מיני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹחמׁשת

חּמּוץ  לידי ּבאין אינם - ּבעֹולם מים הּניחן ׁשם אפּלּו אּלא ; ֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ׁשאין  ּבאכילה; מּתר זה הרי הּבצק, ּכל ׁשּנתּפח עד הּיֹום ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּכל
יין, ּכגֹון: הן פרֹות, ּומי מסריחין. אּלא מחמיצין, פרֹות ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָמי

וזית ּודבׁש, וכל [-שמן]וחלב, רּמֹונים, ּומי תּפּוחים, ּומי , ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּלא  והּוא, - ּומׁשקין ּוׁשמנים יינֹות מּׁשאר ּבהן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכּיֹוצא
ּכל  מים ּבהן נתערב ואם ּבעֹולם; מים ׁשם ּבהן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָיתערב

אּלּו הרי מחמיצין.ׁשהּוא, ְֲִִֵֵֶַ
ריפֹות‚. ּכגֹון - ּבמים חּטים מבּׁשלין חיטה]אין ,[גרגרי ְְְְִִִִִֵַַ

- ּגמּור חמץ זה הרי ּבּׁשל, ואם לביבֹות; ּכגֹון - קמח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹולא
ּבּתבׁשיל ׁשּיתּבּקעּו קֹולין[מנפיחותם]והּוא, אין [מטגנים]. ְְְְִִִֵֶַַַ

ואת  הּפת את מבּׁשלין אבל הּמחבת, על ּבׁשמן הּבצק ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָאת
הׁשלי ּכ ואחר הרּבה, הּמים הרּתיח ואם הּקלּוי. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָהּקמח
קדם  מּיד מתּבּׁשל ׁשהּוא מּפני מּתר, זה הרי - הּקמח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻלתֹוכן

ּבׁשנער נהגּו ּוכבר הּמערב,[בבל]ׁשּיחמיץ; ּובכל ּובספרד ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָ
יפה. יפה הּמים ירּתיח לא ׁשּמא ּגזרה, - זה ּדבר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלאסר

ׁשּלׁשֹו„. ּבצק וכן פרֹות. ּבמי הּקמח אֹו הּדגן לבּׁשל ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמּתר
הּמחבת  על קלהּו אֹו פרֹות, ּבמי ּבּׁשלֹו אם - פרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּבמי

מחמיצין  אינן פרֹות ׁשּמי מּתר; זה הרי - .ּבּׁשמן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ
אֹותֹו[שיבלים]ּכרמל‰. קצת]ׁשּמהבהבין ּבאּור [שורפין ְְְֲִֶֶַַָ

לא  ׁשּמא - ּבמים ׁשּלֹו הּקמח מבּׁשלין אין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹוטֹוחנין
אֹותֹו ּכׁשּמבּׁשלין מחמיץ ונמצא יפה, ּבאּור וכן נקלה . ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

החדׁשֹות הּקדרֹות מים ּכׁשּמֹוללים עם קמח בהם מבשלים -] ְְְֲִֵֶַַָ
וטחנּולחזקם] ׁשחזרּו אפּויה מּצה אּלא ּבהן מבּׁשלין אין ,ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ

קלי קמח אבל יפה,[קלוי]אֹותּה; קלהּו לא ׁשּמא - אסּור ֲִֶֶֶַָָָָָָָָֹ
חּמּוץ. לידי ְִִֵָויבֹוא

.Âּבֹוללין מּפני [מרטיבים]אין ּבּפסח, ּבמים הּׂשעֹורין את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ
רפין אם [מתבקעים]ׁשהן - ּבלל ואם ּבמהרה. ּומחמיצין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ

הּביב ּפי על הּניחן ׁשאם ּכדי מנוקב]רפּו עליו [כלי ׁשאֹופין ְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ
לרפיֹון  הּגיעּו לא ואם אסּורין; אּלּו הרי יתּבּקעּו, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַֹהחּלֹות

מּתרין. אּלּו הרי ֲִֵֵֶָֻזה,

.Ê,סּבן להסיר ּכדי ּבמים, אֹותן לבלל מּתר - ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻֻהחּטים
הּסלת  ׁשּטֹוחנין ּכדר מּיד, אֹותן ּכל וטֹוחנין נהגּו ּוכבר ; ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּלא  הּמערב, ּובערי ּובספרד הּצבי ּובארץ ּבׁשנער ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל
ויחמיצּו. יׁשהּו ׁשּמא ּגזרה, - ּבמים החּטים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָיבללּו

.Á אם - חּטים אֹו ׂשעֹורים בֹו ונמצאּו ׁשּנת ּבּׁשל, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַּתבׁשיל
החמץ. ּבֹו נתערב ׁשהרי אסּור, הּתבׁשיל ּכל הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנתּבּקעּו
ואֹוכלין  אֹותן, וׂשֹורפין אֹותן, מֹוציאין - נתּבּקעּו לא ְְְְְְְִִִִִִַָָֹואם

הּתבׁשיל  נתּבּקע,ׁשאר ולא נתּבּׁשל אֹו ׁשּנבלל הּדגן ׁשאין ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
סֹופרים  מּדברי אּלא ואינֹו ּתֹורה, ׁשל ּגמּור .חמץ ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָ

.Ë"הּמּצֹות את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: הּזהרּומּׁשּום ּכלֹומר: , ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָ
חכמים: אמרּו לפיכ חּמּוץ; צד מּכל אֹותּה וׁשמרּו ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָּבּמּצה
עליו  יבֹוא ׁשּלא ּבּפסח, מּמּנּו ׁשאֹוכל ּבּדגן לּזהר אדם ִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹצרי

ׁשם ּבֹו יהיה ׁשּלא עד ׁשּנקצר, אחר כלשהו מים [קשר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
ּכׁשם ל] - מים עליו ׁשּנפל אֹו ּבּנהר, ׁשּנטּבע ּדגן ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָחּמּוץ.

ליׂשראל  מֹוכרֹו אּלא לקּימֹו; אסּור ּכ לאכלֹו, ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָׁשאסּור
קדם  לגֹוים מכרֹו ואם הּפסח; קדם ׁשּיאכלּנּו ּכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹּומֹודיעֹו,
קדם  ׁשּיכלה ּכדי ואחד, אחד לכל מעט מעט מֹוכר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּפסח,

ליׂשראל. וימּכרּנּו הּגֹוי יחזר ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּפסח,
.Èּדלף עליו ׁשּנפל מים]ּדגן טֹורד [טפטוף ׁשהּוא זמן ּכל - ְֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

חּמּוץ; לידי ּבא אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו טּפה, אחר ֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻטּפה
ּכּׁשעּור נׁשּתהה אם - ּכׁשּפֹוסק אסּור.[חימוץ]אבל זה הרי , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

.‡È אּלא - ּתחמיץ ׁשּמא ּגדֹולה, עּסה ּבּפסח לׁשין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאין
ּבלבד  חּלה חּמה ׁשעּור ּבחּמי ולא ּבחּמין, לא לׁשין ואין . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹ

ׁשּלנּו[שמש] ּבמים אּלא - ּבּיֹום ּבֹו ׁשּנׁשאבּו ּבמים ולא ,ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ
עליה  הלילה][עבר הרי ם אּלּו, מּכל ּבאחד ולׁש עבר ואם ;ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ

אסּורה. ֲַַָהּפת
.·Èותלּוׁש הּׁשמׁש, ּתחת אּׁשה תׁשב הרקיע לא ּתחת ולא ; ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ולא  ּבֹו. זֹורחת הּׁשמׁש ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו העבים, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּביֹום
לׁשה  היתה ואם אחר. ּבדבר ותתעּסק העּסה, את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּתּניח
ּבֹו ׁשּמקּטפת אחד מים, ׁשל כלים ׁשני צריכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואֹופה,

אפיה] טרם העיסה על ידּה[מזלפת ּבֹו ׁשּמצּננת ואחד [מחום , ְְֶֶֶֶַָָָ
ידּה,התנור] צּננה ׁשּלא אֹו הּׁשמׁש, ּתחת ולׁשה עברה ואם .ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשעּור  וכּמה מּתרת. הּפת - חּלה מּׁשעּור יתר עּסה ׁשעׂשת ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאֹו
ּכגּוף - ּביצה וחמׁש וארּבעים ׁשלׁש ּכמֹו [כמידת]חּלה? ְְְְְִֵֶַַָָָָֹֹ

ּכמׁשקלּה. לא הּבינֹונית, ְְִִֵֵַַָָָֹהּביצה
.‚Èאינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּבּבצק, עֹוסק ׁשאדם זמן ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

חּמּוץ  לידי עד ּבא הּבצק וׁשהה והּניחֹו, ידֹו הגּביּה ואם . ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ּכבר  - עליו ּבידֹו מּכה ׁשאדם ּבזמן הּקֹול להׁשמיע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּגיע
ּכדי  ׁשהה אם - נׁשמע קֹולֹו אין ואם מּיד; ויּׂשרף ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָהחמיץ,
אם  וכן מּיד. ויּׂשרף החמיץ, ּכבר - מיל אדם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהּל
אסּור  זה הרי - ׂשערֹותיו ׁשעמדּו ּכאדם ּפניו, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָהכסיפּו

ּכרת. עליו חּיבין ואין ְְְִֵֵַָָָָָלאכלֹו,
.„È,ונׁשּתהּו אחת, ּבעת מהן הּיד ׁשהגּביהּו עּסֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהיּו

ׁשּתיהן  - קֹול לּה אין והאחרת קֹול, לּה יׁש מהן ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהאחת
ּגמּור  חמץ הן והרי .יּׂשרפּו, ְֲִֵֵֵַָָָ
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.Âּבאלּפס אֹו ּבתּנּור, ׁשּנאפית מּצה גדולה]אחד ּבין [קערה , ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשהרּתיח  ּבין הרּתיח, ּכ ואחר ּבאלּפס הּבצק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהדּביק

אפיּה אפּלּו הדּביק, ּכ זה [אפאה]ואחר הרי - ּבּקרקע ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ
יֹוצאין  ּגמּורה, אפּיה נאפית לא אם וכן חֹובתֹו. ידי ּבּה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶָָָָֹיֹוצא
ּבעת  מּמּנה נמׁשכין ּבצק ׁשל חּוטין יהיּו ׁשּלא והּוא, - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבּה

הּׁשרּוי ּברקיק ויֹוצאין במים]ׁשּפֹורסּה. שרויה והּוא,[מצה - ְְְְְִִֶַָָָ
חֹובתֹו, ידי ּבּה יֹוצא אינֹו - ׁשּבּׁשלּה מּצה אבל נּמֹוח; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ּפת. טעם ּבּה אין ֲֵֵֶַַַָׁשהרי
.Ê אסּורה ׁשהיא מּצה ּבאכילת חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

טבל ׁשאכלּה ּכגֹון הופרשה]לֹו, שלא מעׂשר [מתבואה אֹו , ְֲֲֵֶֶֶַָָ
ּכל  הּכלל: זה ׁשּגזלּה. אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹראׁשֹון
ׁשאין  וכל חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא הּמזֹון, ּברּכת עליו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּמברכין

חֹובתֹו. ידי ּבּה יֹוצא אין הּמזֹון, ּברּכת עליו ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמברכין
.Á מּצה ׁשהיא ּפי על אף ּובתרּומה, ּבחּלה יֹוצאין ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹהּכהנים

אדם  לכל ראּויה ׁשני,ׁשאינּה מעׂשר ׁשל ּבמּצה יֹוצאין וכן ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
אפּלּו ּבּכּורים, ׁשל ּבמּצה יֹוצאין אין אבל ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָּבירּוׁשלים.

הּתר ּבהן אין ׁשהּבּכּורים, מּפני ּבכל [אכילה]ּבירּוׁשלים; ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
בירושלים]הּמֹוׁשבֹות ׁשּיּפדה [אלא אפׁשר ׁשני, ּומעׂשר , ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מּצֹות" ּתאכלּו מֹוׁשבתיכם "ּבכל וכתּוב: מקֹום, ּבכל ְְְְְְֵֵֵֶַָָָָֹֹֹויאכל
ּבּה ׁשּיֹוצאין היא הּמֹוׁשבֹות, ּבכל להאכל הראּויה מּצה -ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ

חֹובה  .ידי ְֵָ
.Ëּורקיקי ּתֹודה לעצמֹו,[חלות]חּלֹות אֹותן ׁשעׂשה נזיר ְְְִִֵֶַַָָָָָ

מּצה  - הּמּצֹות" את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: ּבהן, יֹוצאין ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאין
תחמיץ]הּמׁשּתּמרת ׁשּיֹוצאין [שלא היא ּבלבד, מּצה לענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ

למּכר  עׂשין ואם הּזבח. לענין מׁשּתּמרת זֹו, אבל ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּה;
ּבּׁשּוק, למּכר ׁשהעֹוׂשה חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא זה הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבּׁשּוק,
עׂשּיתן, ּבׁשעת ונמצא אֹותן, יאכל יּמכרּו לא ׁשאם ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹּבדעּתֹו

מּצה. לׁשם ְְֵַָָָׁשמרן
.È נׁשים אפּלּו מּצה, ּבאכילת חּיבין קטן הּכל ועבדים. ֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָֹ

אֹותֹו ּומאכילין ּבמצוֹות, אֹותֹו מחּנכין - ּפת לאכל ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹהּיכֹול
לֹו ׁשֹורין מּצה, לאכל יכֹול ׁשאינֹו זקן אֹו חֹולה מּצה. ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכזית

נּמֹוח. ׁשּלא והּוא, - אֹותֹו ּומאכילין ּבמים ְְֲִִִִִֶַַַָֹרקיק
.‡Èמפטירין ׁשאין סֹופרים, הסעודה]מּדברי אחר [מסיימים ְְְִִִִִֵֵֶַַַ

אף  אּלא ּבהן; וכּיֹוצא ואגֹוזים קליֹות ואפּלּו ּכלּום, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּצה
ּופרֹות  אחרֹות מאכלֹות אחריה ואכל מּצה, ׁשאכל ּפי ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעל

ּופֹוסק. ּבאחרֹונה, מּצה ּכּזית ואֹוכל חֹוזר - ּבהן ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכּיֹוצא
.·È הּכר ׁשּיהיה ּכדי הּפסח, ּבערב מּצה לאכל חכמים ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסרּו

אֹותֹו מּכין הּפסח, ּבערב מּצה ׁשאכל ּומי ּבערב; ְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלאכילתּה
מרּדּות  מדרבנן]מּכת הּפסח [מלקות ערב לאכל אסּור וכן . ְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּבתאוה; מּצה לאכילת ׁשּיּכנס ּכדי ּבמעט, הּמנחה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמּקדם
ּכרׂשֹו ימּלא ולא ירקֹות, אֹו ּפרֹות מעט הּוא אֹוכל ְְְְְֲֵֵֵֵַַָָֹאבל

ערב [כרסו] עצמן מרעיבין היּו הראׁשֹונים וחכמים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמהן.
עליו; חביבים מצוֹות ויהיּו ּבתאוה מּצה לאכל ּכדי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּפסח,
.ׁשּתחׁש עד והֹול אֹוכל טֹובים, ימים ערבי ּבׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאבל

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּנעׂשּו‡. ונפלאֹות ּבנּסים לסּפר ּתֹורה ׁשל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצות

ׁשּנאמר: - ּבניסן עׂשר חמּׁשה ּבליל ּבמצרים, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלאבֹותינּו
הּׁשּבת". יֹום את "זכֹור ׁשּנאמר: ּכמֹו הּזה", הּיֹום את ְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָ"זכֹור
לבנ "והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד עׂשר? חמּׁשה ׁשּבליל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּומּנין
ּומרֹור  מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה זה", ּבעבּור לאמר: ההּוא ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּיֹום
ּגדֹולים  חכמים אפּלּו ּבן, לֹו ׁשאין ּפי על ואף .לפני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמּנחים
ּבּדברים  הּמארי וכל מצרים; ּביציאת לסּפר חּיבין -ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָ

מׁשּבח. זה הרי וׁשהיּו, ְְְֲֵֵֶֶֶָָֻׁשארעּו
ׁשּנאמר ·. - ׁשאלּו לא ואפּלּו לּבנים, להֹודיע :מצוה ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ

אם  ּכיצד? מלּמדֹו. אביו ּבן, ׁשל ּדעּתֹו לפי ."לבנ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ"והּגדּת
ּכמֹו עבדים היינּו ּכּלנּו 'ּבני, לֹו: אֹומר - טּפׁש אֹו קטן ְְֲִִִִֵֵָָָָָָָֻהיה
אֹותנּו ּפדה הּזה ּובּלילה ּבמצרים, זה עבד ּכמֹו אֹו זֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשפחה
ּגדֹול  הּבן היה ואם לחרּות'; ויצאנּו הּוא, ּברּו ְְִֵֵַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש
לנּו ׁשּנעׂשּו ונּסים ּבמצרים, לנּו ּׁשארע מה מֹודיעֹו - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָוחכם

ּבן. ׁשל ּדעּתֹו לפי רּבנּו, מׁשה ידי ְְְִֵֵֵֶֶַַַֹעל
הּבנים ‚. ׁשּיראּו ּכדי - הּזה ּבּלילה ׁשּנּוי לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי

עד  הּלילֹות'? מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה ויאמרּו: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹויׁשאלּו
היה' וכ וכ ארע, וכ ּכ' להם: ויאמר להם .ׁשּיׁשיב ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ועֹוקרין ואגֹוזים, קליֹות להם מחּלק מׁשּנה? [מסירים]וכיצד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
זה, מּיד זה מּצה וחֹוטפין ׁשּיאכלּו, קדם מּלפניהם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻהּׁשלחן
לֹו אין ׁשֹואלּתֹו; אׁשּתֹו ּבן, לֹו אין האּלּו. ּבדברים ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָוכּיֹוצא
ואפּלּו הּזה', הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה זה את זה ׁשֹואלין - ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָאּׁשה
ּנׁשּתּנה  'מה לעצמֹו ׁשֹואל לבּדֹו, היה חכמים. ּכּלן ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֻהיּו

הּזה'. ְֶַַַָהּלילה
להתחיל „. מתחיל וצרי ּכיצד? ּבׁשבח. ּולסּים ּבגנּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

- ּומּלפניו ּתרח ּבימי - אבֹותינּו היּו ׁשּבתחּלה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומסּפר,
ּומסּים  זרה; עבֹודה ורֹודפין ההבל, אחרי וטֹועין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכֹופרין
מן  והבּדילנּו לּה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקרבנּו האמת, ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָּבדת
היינּו ׁשעבדים ּומֹודיע, מתחיל וכן ליחּודֹו. וקרבנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹועים,
ּבנּסים  ּומסּים ׁשּגמלנּו; הרעה וכל ּבמצרים, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלפרעה
אבד  מ"ארּמי ׁשּידרׁש והּוא ּובחרּותנּו. לנּו, ׁשּנעׂשּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹונפלאֹות
ּבדרׁש ּומארי הּמֹוסיף וכל הּפרׁשה; ּכל ׁשּיגמר עד ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹאבי",

מׁשּבח. זה הרי זֹו, ְֲֵֶָָָָֻּפרׁשה
עׂשר,‰. חמּׁשה ּבליל אּלּו דברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹּכל

חֹובתֹו ידי יצא מצרים]לא ביציאת ּפסח,[לספר הן: ואּלּו ; ְְֵֵֵֶַָָָֹ
על  הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם על ּפסח, ּומרֹורים. ְִֵֶֶַַַַַַָָָָמּצה,
הּוא  ּפסח זבח "ואמרּתם ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּתי

חּיי את הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על מרֹורים, אבֹותינּולה'"; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַ
הן  ּכּלן, האּלּו ּודברים ׁשּנגאלּו. ׁשם על מּצה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבמצרים;

'הּגדה'. ְִִַַָָָהּנקראין
.Â להראֹות אדם חּיב ודֹור, ּדֹור הּוא ּבכל ּכאּלּו עצמֹו את ְְְְְִֶַַַָָָָָ

הֹוציא  "ואֹותנּו ׁשּנאמר: מצרים, מּׁשעּבּוד עּתה יצא ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָּבעצמֹו
היית"; עבד ּכי "וזכרּת, ּבּתֹורה: צּוה זה ּדבר ועל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָמּׁשם".
לחרּות  ויצאת עבד, היית ּבעצמ אּתה ּכאּלּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכלֹומר,

ְְִֵָונפּדית.
.Ê ולׁשּתֹות לאכל צרי הּזה, ּבּלילה אדם ּכׁשּסֹועד ,ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ

חרּות  ּדר מסב ּביןוהּוא ואחד, אחד וכל נׁשים,. ּבין אנׁשים ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּפחֹות  אין - יין ׁשל ּכֹוסֹות ארּבעה הּזה, ּבּלילה לׁשּתֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָחּיב
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.ÂËהמצּירין סריקין עֹוׂשין ציורים]אין עם ּבּפסח,[פת ְְִִִִֵֶַַַָֻ
עליהן ׁשֹוהה ׁשהאּׁשה בעשייתן]מּפני ּומתחּמצין [מתעכבת , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשהן  מּפני לעׂשֹותם, מּתרין הּנחּתֹומין לפיכ עׂשּיתן. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּבעת
בּתים  ּבעלי אבל לעׂשֹותן; ּוממהרין ּבאּמנּותן, ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻּבקיאין

ּבדפּוס אֹותן צרּו ואפּלּו הציור]אסּורין, בצורת -[מסגרת ְֲֲִִִַָָ
ּבעׂשּיתן  ויׁשהּו ּבדפּוס, ׁשּלא לעׂשֹותן אחרים יבֹואּו ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

ְְִַויחמיצּו.
.ÊË מים וכן ׁשּלׁשין, אחר והערבה הּידים ּבֹו ׁשרֹוחצין ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמים

מדרֹון, ּבמקֹום יּׁשפ זה הרי - ליׁשה ּבׁשעת ּבֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמׁשּתּמׁשין
ויחמיץ  אחד ּבמקֹום יתקּבץ ׁשּלא .ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

.ÊÈהּמרסן את ׁשֹורין תבואה]אין לפני [קליפות ּומּניחין ְְִִִִֵֵֶַַָֻ
ּברֹותחין, הּמרסן להן חֹולטין אבל יחמיץ. ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻהּתרנגֹולין,
ּגזרה, - לחלט ׁשּלא העֹולם רב נהגּו ּוכבר לפניהן; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹּומּניחין

יפה. יפה הּמים ירּתיח לא ְִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמא
.ÁÈ,מּיד ּומאכילן קמח, אֹו מרסן לּתרנגֹולין ללּוׁש ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻֻּומּתר

לפניהן  יׁשהה ׁשּלא עד - עליהן עֹומד והּוא לפניהן, נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹאֹו
מהּפ ׁשהּוא אֹו ּבֹו, מנּקרין ׁשהן זמן וכל מיל. הּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָּכדי

- מּלאכל ּוכׁשּיפסקּו מחמיץ; אינֹו - ּבידֹו הּכלי ּבֹו יׁשטף ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָֹֹ
מדרֹון  ּבמקֹום ויׁשּפ .ּבמים, ְְְְְִִִִַֹ

.ËÈ;לּמרחץ ּבידּה ׁשּתֹולי הּמרסן, את אּׁשה תׁשרה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻלא
ׁשפה במורסן]אבל ולא [משפשפת יבׁש. ּבׂשרּה, על היא ְְֲִֵַָָָָָָֹ

מּכתֹו על ויּתן חּטין אדם ׁשהן [לרפואה]ילעס מּפני , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
- נתן ואם החרסת; לתֹו הּקמח את נֹותנין אין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמחמיצֹות.
את  נֹותנין אין להחמיץ. ממהר ׁשהּוא מּפני מּיד, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיּׂשרף

מּיד. יאכל נתן, ואם החרּדל; לתֹו ְְְִִֶַַַַַַָָָֹהּקמח
.Îוהּקצח והּׁשמׁשמין הּתבלין ל ּתן תבלין]מּתר וכּיֹוצא [מין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֻֻ

אֹו וׁשמן, ּבמים העּסה ללּוׁש מּתר וכן הּבצק; לתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבהן,
ּבהן לקּטף אֹו וחלב, העיסה]ּדבׁש מהם ּובּיֹום [למרח . ְְְֵֶַַַָָָ

מּׁשּום  לא - ּבלבד ּבמים אּלא ּולקּטף ללּוׁש אסּור ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהראׁשֹון,
הּוא  ּבלבד ּובראׁשֹון עני"; "לחם ׁשּיהיה ּכדי אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹחמץ,

עני". "לחם זכרֹון להיֹות ְְִִִִֶֶֶָֹׁשּצרי
.‡Î מּתר ּבצֹונן, חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכל

- ּבצֹונן מּצה ּבהן הּׂשאֹור להׁשּתּמׁש ּבֹו ׁשּמּניחין מּכלי חּוץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
אחרים] המחמיץ מּפני [בצק חרסת, ּבֹו ׁשּמּניחין ְְֲִִִִֵֶֶַֹּוכלי

ּומּניחין  החמץ, ּבהן ׁשּלׁשין ערבֹות וכן קׁשה; ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשחּמּוצן
ואין  ׂשאֹור, ּכבית הן הרי - ׁשּיחמיץ עד ׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָאֹותֹו

ּבּפסח. ּבהן ְְִִֶֶַַַָמׁשּתּמׁשין
.·Îּכל [שקע]ּביב חמץ חּלֹות עליו ׁשאֹופין חרׂש ׁשל ִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּגחלים  מּלאֹו ואם ּבּפסח; מּצה עליו אֹופין אין ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשנה,
עליו  לבּׁשל מּתר החמץ, ּבֹו מבּׁשל ׁשהיה מקֹום ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻוהּסיק

ַָמּצה.
.‚Î ּברֹותחין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש אבנים ּוכלי מּתכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכלי

ואלּפסין קדרֹות ּכגֹון ראׁשֹון, גדולות]ּבכלי נֹותן [קערות - ְְְְְִִִִִֵֵָ
ּבתֹוכֹו; ּומרּתיחן מים, עליהן ּוממּלא ּגדֹול, ּכלי לתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאֹותן
הּסּכינין, וכן ּבמּצה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש אֹותן, ׁשֹוטף ּכ ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָואחר

הּנּצב ואת הּלהב את קת]מרּתיח -]ּכ ואחר ראׁשֹון, ּבכלי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָ
ּבמּצה. ּבהן ְְִֵֶַַָָמׁשּתּמׁש

.„Î חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש עצים ּוכלי ואבנים מּתכֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלי
ּגדֹול, ּכלי לתֹו אֹותן נֹותן - וכֹוסֹות קערֹות ּכגֹון ׁשני, ְְְְְְִִִִֵֵָָָּבכלי

ׁשּיפלטּו עד ּבתֹוכֹו ּומּניחן רֹותחין, מים עליהן ואחר ונֹותן ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ּבמּצה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש ׁשֹוטפן, ְְְִֵֶַַָָָָּכ

.‰Î ּכלי ּבין - ּבחּמין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל
ׁשהיּו ּבין קערֹות, ּכגֹון ׁשני ּכלי ּבין קדרֹות, ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָראׁשֹון

וׁשּועין זכּוכית,[מרוחים]מׁשּוחין ּכעין אֹותן ׁשעֹוׂשין ּבאבר ְְְְְִִִִֵֶָָָ
אּלא  ּבמּצה, ּבהן מׁשּתּמׁשין אין - ׁשהן ּכמה חרׂש ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבין

ּבהן. ּומבּׁשל הּפסח לאחר ְְִֵֶֶַַַַַַָָמּניחן
.ÂÎ ראׁשֹון להרּתיחֹוּכלי לפסח]ׁשרצה מצא [להכשירו ולא , ְְְְִִִֶַָָָָֹ

מּקיף  זה הרי - ּבתֹוכֹו להרּתיחֹו ּכדי מּמּנּו ּגדֹול אחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּכלי
עד  מים ּוממּלאהּו מּבחּוץ, ׂשפתֹו על טיט ׁשל ׂשפה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָלֹו
ואחר  ודּיֹו; ּבתֹוכֹו, הּמים ּומרּתיח ׂשפתֹו, על הּמים ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַַָׁשּיגּברּו

ּבמּצה. ּבֹו ּומׁשּתּמׁש אֹותֹו, ׁשֹוטף ְְִֵֵַַָָּכ

ו  ¤¤ּפרק
עׂשר,‡. חמּׁשה ּבליל מּצה לאכל הּתֹורה מן עׂשה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמצות

ולא  זמן. ּובכל מקֹום, ּבכל - מּצת" ּתאכלּו "ּבערב ְְְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
עצמּה; ּבפני מצוה זֹו אּלא הּפסח, ּבקרּבן זֹו אכילה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּתלה
רׁשּות  מּצה אכילת הרגל, ּבׁשאר אבל הּלילה. ּכל ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָּומצותּה
אֹו קליֹות אֹו ּדחן אֹו ארז אֹוכל רצה, מּצה; אֹוכל רצה, -ְֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

חֹובה  ּבלבד, עׂשר חמּׁשה ּבליל אבל ּכזית,ּפרֹות. ּומּׁשאכל ; ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
חֹובתֹו. ידי ְֵָָָיצא

ּכאחד ·. ּומרֹור מּצה ּבלע יצא. מרֹור, ּבלע יצא; מּצה, ְֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּבלע
לּמּצה. ּכטפלה ׁשהּמרֹור יצא; לא מרֹור ידי יצא, מּצה ידי -ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבסיב עץ]ּכרכן יצא.[של לא מּצה ידי אף ּובלען, ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹ
יצא ‚. - לאכל ּגֹוים ׁשאנסּוהּו ּכגֹון ּכּונה, ּבלא מּצה ְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָֹֹאכל

חֹובתֹו ואחר ידי ׁשטּותֹו, ּבעת נכּפה והּוא מּצה ּכזית אכל ; ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
אכילה  ׁשאֹותּה לפי ׁשּנתרּפא; אחר לאכל חּיב - נתרּפא ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

הּמצוֹות. מּכל ּפטּור ׁשהיה ּבׁשעה ְְְִִֶַָָָָָָָָהיתה
אכלּה„. ּכן אם אּלא מּצה, אכילת חֹובת ידי יֹוצא אדם ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאין

חמץ" יאכל "לא ׁשּנאמר: - הּמינין מחמׁשת ונאמר:מאחד , ְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
אכלן  אם - חּמּוץ לידי הּבאים ּדברים מּצֹות": ְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ"ּתאכלּו
ארז  ּכגֹון הּדברים, ׁשאר אבל חֹובתֹו; ידי ּבהן יצא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹמּצה,

ּבהן אין - וקטנּיֹות חמץ.[מצות]ודחן ּבהן ׁשאין לפי מּצה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
טעם ‰. ּבּה יׁש אם - הארז ּומן החּטים מן עּסה ִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהעֹוׂשה

חֹובתֹו ידי ּבּה יֹוצא הּכלביםּדגן, עּסת כלבים]. -[לאכילת ְְִִֵֵַַָָָָָ
אין  חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבזמן

ׁשאין ּבּה, יֹוצא אינֹו מּמּנה, אֹוכלין לׁשם הרֹועים מׁשּמרת זֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ
מּצה  ּבּפסח.מּצה. חֹובתֹו ידי ּבּה יֹוצא פרֹות, ּבמי ׁשּלׁשּה ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

- חלב אֹו ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, אֹותּה לׁשין אין ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָאבל
יצא  לא ואכל, לׁש ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו עני", "לחם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמּׁשּום
סּבין  ּבפת ולא  מרסן, ּבפת לא יֹוצאין ואין חֹובתֹו. ְְְְְְְִִֵֵַַָָֹֹֻֻידי

תבואה] קליפות – וסובין הּקמח [-מורסן את הּוא לׁש אבל ;ֲֶֶַַָָ
חֹובתֹו. ידי ּבּה ויֹוצא ּפת, ועֹוׂשהּו ּובמּורסנֹו ׁשּלֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֻּבסּבין
ידי  ּבּה ויֹוצא מּתרת, זֹו הרי - ּביֹותר נקּיה סלת ּפת ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻוכן

עני'. לחם זה 'אין ּבּה, אֹומרין ואין ּבּפסח; ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹחֹובתֹו
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.Âּבאלּפס אֹו ּבתּנּור, ׁשּנאפית מּצה גדולה]אחד ּבין [קערה , ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשהרּתיח  ּבין הרּתיח, ּכ ואחר ּבאלּפס הּבצק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהדּביק

אפיּה אפּלּו הדּביק, ּכ זה [אפאה]ואחר הרי - ּבּקרקע ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ
יֹוצאין  ּגמּורה, אפּיה נאפית לא אם וכן חֹובתֹו. ידי ּבּה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶָָָָֹיֹוצא
ּבעת  מּמּנה נמׁשכין ּבצק ׁשל חּוטין יהיּו ׁשּלא והּוא, - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבּה

הּׁשרּוי ּברקיק ויֹוצאין במים]ׁשּפֹורסּה. שרויה והּוא,[מצה - ְְְְְִִֶַָָָ
חֹובתֹו, ידי ּבּה יֹוצא אינֹו - ׁשּבּׁשלּה מּצה אבל נּמֹוח; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ּפת. טעם ּבּה אין ֲֵֵֶַַַָׁשהרי
.Ê אסּורה ׁשהיא מּצה ּבאכילת חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

טבל ׁשאכלּה ּכגֹון הופרשה]לֹו, שלא מעׂשר [מתבואה אֹו , ְֲֲֵֶֶֶַָָ
ּכל  הּכלל: זה ׁשּגזלּה. אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹראׁשֹון
ׁשאין  וכל חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא הּמזֹון, ּברּכת עליו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּמברכין

חֹובתֹו. ידי ּבּה יֹוצא אין הּמזֹון, ּברּכת עליו ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמברכין
.Á מּצה ׁשהיא ּפי על אף ּובתרּומה, ּבחּלה יֹוצאין ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹהּכהנים

אדם  לכל ראּויה ׁשני,ׁשאינּה מעׂשר ׁשל ּבמּצה יֹוצאין וכן ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
אפּלּו ּבּכּורים, ׁשל ּבמּצה יֹוצאין אין אבל ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָּבירּוׁשלים.

הּתר ּבהן אין ׁשהּבּכּורים, מּפני ּבכל [אכילה]ּבירּוׁשלים; ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
בירושלים]הּמֹוׁשבֹות ׁשּיּפדה [אלא אפׁשר ׁשני, ּומעׂשר , ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מּצֹות" ּתאכלּו מֹוׁשבתיכם "ּבכל וכתּוב: מקֹום, ּבכל ְְְְְְֵֵֵֶַָָָָֹֹֹויאכל
ּבּה ׁשּיֹוצאין היא הּמֹוׁשבֹות, ּבכל להאכל הראּויה מּצה -ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ

חֹובה  .ידי ְֵָ
.Ëּורקיקי ּתֹודה לעצמֹו,[חלות]חּלֹות אֹותן ׁשעׂשה נזיר ְְְִִֵֶַַָָָָָ

מּצה  - הּמּצֹות" את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: ּבהן, יֹוצאין ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאין
תחמיץ]הּמׁשּתּמרת ׁשּיֹוצאין [שלא היא ּבלבד, מּצה לענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ

למּכר  עׂשין ואם הּזבח. לענין מׁשּתּמרת זֹו, אבל ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּה;
ּבּׁשּוק, למּכר ׁשהעֹוׂשה חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא זה הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבּׁשּוק,
עׂשּיתן, ּבׁשעת ונמצא אֹותן, יאכל יּמכרּו לא ׁשאם ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹּבדעּתֹו

מּצה. לׁשם ְְֵַָָָׁשמרן
.È נׁשים אפּלּו מּצה, ּבאכילת חּיבין קטן הּכל ועבדים. ֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָֹ

אֹותֹו ּומאכילין ּבמצוֹות, אֹותֹו מחּנכין - ּפת לאכל ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹהּיכֹול
לֹו ׁשֹורין מּצה, לאכל יכֹול ׁשאינֹו זקן אֹו חֹולה מּצה. ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכזית

נּמֹוח. ׁשּלא והּוא, - אֹותֹו ּומאכילין ּבמים ְְֲִִִִִֶַַַָֹרקיק
.‡Èמפטירין ׁשאין סֹופרים, הסעודה]מּדברי אחר [מסיימים ְְְִִִִִֵֵֶַַַ

אף  אּלא ּבהן; וכּיֹוצא ואגֹוזים קליֹות ואפּלּו ּכלּום, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּצה
ּופרֹות  אחרֹות מאכלֹות אחריה ואכל מּצה, ׁשאכל ּפי ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעל

ּופֹוסק. ּבאחרֹונה, מּצה ּכּזית ואֹוכל חֹוזר - ּבהן ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכּיֹוצא
.·È הּכר ׁשּיהיה ּכדי הּפסח, ּבערב מּצה לאכל חכמים ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסרּו

אֹותֹו מּכין הּפסח, ּבערב מּצה ׁשאכל ּומי ּבערב; ְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלאכילתּה
מרּדּות  מדרבנן]מּכת הּפסח [מלקות ערב לאכל אסּור וכן . ְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּבתאוה; מּצה לאכילת ׁשּיּכנס ּכדי ּבמעט, הּמנחה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמּקדם
ּכרׂשֹו ימּלא ולא ירקֹות, אֹו ּפרֹות מעט הּוא אֹוכל ְְְְְֲֵֵֵֵַַָָֹאבל

ערב [כרסו] עצמן מרעיבין היּו הראׁשֹונים וחכמים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמהן.
עליו; חביבים מצוֹות ויהיּו ּבתאוה מּצה לאכל ּכדי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּפסח,
.ׁשּתחׁש עד והֹול אֹוכל טֹובים, ימים ערבי ּבׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאבל

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּנעׂשּו‡. ונפלאֹות ּבנּסים לסּפר ּתֹורה ׁשל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצות

ׁשּנאמר: - ּבניסן עׂשר חמּׁשה ּבליל ּבמצרים, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלאבֹותינּו
הּׁשּבת". יֹום את "זכֹור ׁשּנאמר: ּכמֹו הּזה", הּיֹום את ְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָ"זכֹור
לבנ "והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד עׂשר? חמּׁשה ׁשּבליל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּומּנין
ּומרֹור  מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה זה", ּבעבּור לאמר: ההּוא ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּיֹום
ּגדֹולים  חכמים אפּלּו ּבן, לֹו ׁשאין ּפי על ואף .לפני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמּנחים
ּבּדברים  הּמארי וכל מצרים; ּביציאת לסּפר חּיבין -ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָ

מׁשּבח. זה הרי וׁשהיּו, ְְְֲֵֵֶֶֶָָֻׁשארעּו
ׁשּנאמר ·. - ׁשאלּו לא ואפּלּו לּבנים, להֹודיע :מצוה ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ

אם  ּכיצד? מלּמדֹו. אביו ּבן, ׁשל ּדעּתֹו לפי ."לבנ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ"והּגדּת
ּכמֹו עבדים היינּו ּכּלנּו 'ּבני, לֹו: אֹומר - טּפׁש אֹו קטן ְְֲִִִִֵֵָָָָָָָֻהיה
אֹותנּו ּפדה הּזה ּובּלילה ּבמצרים, זה עבד ּכמֹו אֹו זֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשפחה
ּגדֹול  הּבן היה ואם לחרּות'; ויצאנּו הּוא, ּברּו ְְִֵֵַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש
לנּו ׁשּנעׂשּו ונּסים ּבמצרים, לנּו ּׁשארע מה מֹודיעֹו - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָוחכם

ּבן. ׁשל ּדעּתֹו לפי רּבנּו, מׁשה ידי ְְְִֵֵֵֶֶַַַֹעל
הּבנים ‚. ׁשּיראּו ּכדי - הּזה ּבּלילה ׁשּנּוי לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי

עד  הּלילֹות'? מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה ויאמרּו: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹויׁשאלּו
היה' וכ וכ ארע, וכ ּכ' להם: ויאמר להם .ׁשּיׁשיב ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ועֹוקרין ואגֹוזים, קליֹות להם מחּלק מׁשּנה? [מסירים]וכיצד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
זה, מּיד זה מּצה וחֹוטפין ׁשּיאכלּו, קדם מּלפניהם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻהּׁשלחן
לֹו אין ׁשֹואלּתֹו; אׁשּתֹו ּבן, לֹו אין האּלּו. ּבדברים ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָוכּיֹוצא
ואפּלּו הּזה', הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה זה את זה ׁשֹואלין - ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָאּׁשה
ּנׁשּתּנה  'מה לעצמֹו ׁשֹואל לבּדֹו, היה חכמים. ּכּלן ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֻהיּו

הּזה'. ְֶַַַָהּלילה
להתחיל „. מתחיל וצרי ּכיצד? ּבׁשבח. ּולסּים ּבגנּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

- ּומּלפניו ּתרח ּבימי - אבֹותינּו היּו ׁשּבתחּלה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומסּפר,
ּומסּים  זרה; עבֹודה ורֹודפין ההבל, אחרי וטֹועין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכֹופרין
מן  והבּדילנּו לּה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקרבנּו האמת, ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָּבדת
היינּו ׁשעבדים ּומֹודיע, מתחיל וכן ליחּודֹו. וקרבנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹועים,
ּבנּסים  ּומסּים ׁשּגמלנּו; הרעה וכל ּבמצרים, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלפרעה
אבד  מ"ארּמי ׁשּידרׁש והּוא ּובחרּותנּו. לנּו, ׁשּנעׂשּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹונפלאֹות
ּבדרׁש ּומארי הּמֹוסיף וכל הּפרׁשה; ּכל ׁשּיגמר עד ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹאבי",

מׁשּבח. זה הרי זֹו, ְֲֵֶָָָָֻּפרׁשה
עׂשר,‰. חמּׁשה ּבליל אּלּו דברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹּכל

חֹובתֹו ידי יצא מצרים]לא ביציאת ּפסח,[לספר הן: ואּלּו ; ְְֵֵֵֶַָָָֹ
על  הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם על ּפסח, ּומרֹורים. ְִֵֶֶַַַַַַָָָָמּצה,
הּוא  ּפסח זבח "ואמרּתם ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּתי

חּיי את הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על מרֹורים, אבֹותינּולה'"; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַ
הן  ּכּלן, האּלּו ּודברים ׁשּנגאלּו. ׁשם על מּצה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבמצרים;

'הּגדה'. ְִִַַָָָהּנקראין
.Â להראֹות אדם חּיב ודֹור, ּדֹור הּוא ּבכל ּכאּלּו עצמֹו את ְְְְְִֶַַַָָָָָ

הֹוציא  "ואֹותנּו ׁשּנאמר: מצרים, מּׁשעּבּוד עּתה יצא ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָּבעצמֹו
היית"; עבד ּכי "וזכרּת, ּבּתֹורה: צּוה זה ּדבר ועל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָמּׁשם".
לחרּות  ויצאת עבד, היית ּבעצמ אּתה ּכאּלּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכלֹומר,

ְְִֵָונפּדית.
.Ê ולׁשּתֹות לאכל צרי הּזה, ּבּלילה אדם ּכׁשּסֹועד ,ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ

חרּות  ּדר מסב ּביןוהּוא ואחד, אחד וכל נׁשים,. ּבין אנׁשים ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּפחֹות  אין - יין ׁשל ּכֹוסֹות ארּבעה הּזה, ּבּלילה לׁשּתֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָחּיב

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



dvneע ung zekld - mipnf xtq - oqip `"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבפרּוסה עני ׁשל ּדרּכֹו מה - ּבפרּוסה.[חתיכה]עני" ּכאן אף , ְְְִִִִֶַַַָָָָֹ
ּכ ּומרֹור}ּכֹור{ואחר מּצה ּומטּבל {(לוקח) }ּכאחד, ְְְֵֵֶַַַַָָָָ

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ּומבר ּבחרסת, כאחד) ְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ(ומטבל
מּצה  אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָהעֹולם,
ּבפני  ּומרֹור עצמּה ּבפני מּצה אכל ואם ואֹוכלן. ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּומרֹורים',

עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על מבר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָעצמֹו,
.Ê,העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ּכ ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחר

הּזבח' אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ואֹוכל אׁשר , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ה' אּתה ּברּו' :ּומבר ּתחּלה. עׂשר ארּבעה חגיגת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָמּבׂשר
על  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
הּפסח  ּברּכת ולא ּפסח. ׁשל מּגּופֹו ואֹוכל הּפסח', ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹאכילת

ּפסח. ׁשל ּפֹוטרת זבח ׁשל ולא זבח, ׁשל ְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹּפֹוטרת
.Á חֹוזר 'הּמֹוציא', ׁשּמבר אחר קרּבן, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּזמן

ואֹוכל  ּבחרסת מּצה ּומטּבל מּצה', אכילת 'על וחֹוזר ּומבר . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ולא  ואֹוכל; ּבחרסת מרֹור ּומטּבל מרֹור', אכילת 'על ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּומבר
מּדברי  מצוה וזה טעמֹו. יבּטל ׁשּמא ּבחרסת, אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹיׁשהה

ואֹוכלן סֹו ּבחרסת, ּומטּבל ּומרֹור, מּצה וכֹור וחֹוזר ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹפרים.
לּמקּדׁש. זכר ּברכה, ְְְִֵֶַָָָֹּבלא

.Ë לאכל רֹוצה ׁשהּוא ּכל ואֹוכל ּבּסעּודה, נמׁש ּכ ,ואחר ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מּבׂשר  אֹוכל ּובאחרֹונה לׁשּתֹות. רֹוצה ׁשהּוא ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָוׁשֹותה
ּכלל; אחר מאכל אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית, ואפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּפסח,
ּכדי  ּכלּום, אחריה טֹועם ואינֹו מּצה, ּכזית אֹוכל הּזה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּובּזמן
- ּבפיו הּמּצה אֹו הּפסח ּבׂשר וטעם סעּודתֹו, הפסק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיהיה

הּמצוה. היא ְֲִִִֶַָָָׁשאכילתן
.È ידיו נֹוטל ּכ ׁשליׁשי,ואחר ּכֹוס על הּמזֹון ּברּכת ּומבר , ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ההּלל; את עליו וגֹומר רביעי, ּכֹוס מֹוזג ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוׁשֹותהּו.
וכּו', 'מעׂשי ּכל ה' יהללּו' והיא הּׁשיר, ּברּכת עליו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָואֹומר
ויׁש הּמים. מן חּוץ ה ּלילה, ּכל ּכלּום ּכ אחר טֹועם ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָואינֹו
והּוא  - הּגדֹול הּלל עליו ולֹומר חמיׁשי, ּכֹוס למזג ְְְֲִִִֵַַַָָָֹלֹו
אינֹו זה וכֹוס ּבבל"; נהרֹות "על עד טֹוב", ּכי לה', ְֲִֵֵֶֶַַַַָמ"הֹודּו
ּבכל  ההּלל את לגמר לֹו ויׁש ּכֹוסֹות. ארּבעה ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹחֹובה

סעּודה. מקֹום ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּירצה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָמקֹום
.‡È מקֹום אֹוכלין; פסחים, ּבלילי צלי לאכל ׁשּנהגּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹמקֹום

ּבׂשר  יאמרּו ׁשּמא ּגזרה - אֹוכלין אין לאכל, ׁשּלא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּנהגּו
הּוא  ּכאחד הּפסח ּכּלֹו צלּוי ׂשה לאכל אסּור מקֹום ּובכל . ְְֱֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

היה  ואם ּבחּוץ; קדׁשים ּכאֹוכל ׁשּנראה מּפני זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבליל
ׁשלק אֹו אבר, מּמּנּו ׁשחּסר אֹו ,והּוא [בישל]מחּת אבר ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

ׁשּנהגּו. ּבמקֹום מּתר, זה הרי - ְְֲֲֵֶֶָָָָֻֻמחּבר
.·Èּכדר הּפת על מקּדׁש - הּפסח ּבלילי יין לֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמי

הּזה  הּסדר על הּדברים ּכל ועֹוׂשה ּבׁשּבת, מי ׁשעֹוׂשה ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּמרֹור  על מבר ּבּתחּלה ּבלבד, מרֹור אּלא ירק לֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאין
- מרֹור' אכילת ו'על האדמה', ּפרי 'ּבֹורא - ּברכֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָׁשּתי
וחֹוזר  ואֹוכלּה, הּמּצה על מבר ההּגדה, ּוכׁשּיגמר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹואֹוכל;

ּברכה. ּבלא הּמרֹור, מן ְְְִֵַָָָֹואֹוכל
.‚Èמׁשּמרת מּצה לֹו ׁשאין מצה]מי ּכזית,[לשם אּלא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

אכילת  'על מבר מׁשּמרת, ׁשאינּה מּמּצה סעּודתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשּגֹומר
ּכלּום. אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית; אֹותֹו ואֹוכל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָמּצה',

.„È ּבני ואֹוכל. חֹוזר אינֹו והקיץ, הּסעּודה ּבתֹו ׁשּיׁשן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמי
ּבתֹוך  מקצתן ׁשּיׁשנּו ואֹוכלין;חבּורה חֹוזרין הּסעּודה, ְְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָ

יאכלּו ּכּלן, נתנמנמּו יאכלּו; לא ונעֹורּו, ּכּלן .נרּדמּו ְְְְְְִִֵֵֵַָָֹֹֹֻֻ

ההּגדה  ¨¨©©©Ÿנסח
ההּגדה  הּוא:נסח ּכ הּגלּות, ּבזמן יׂשראל ּבּה ׁשּנהגּו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

הא  מּמצרים. יצאנּו ּבבהילּו ואֹומר: ׁשני ּכֹוס על ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָמתחיל
ּכל  ּדמצרים. מארעא ּדנפקּו אבהתנא ּדאכלּו עניא, ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָָלחמא
הא  ויפסח. ייתי לפסח, ּדצרי וכל וייכֹול; ייתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּדכפין,
הכא  הׁשּתא ּדיׂשראל; ּבארעא הּבאה לׁשנה הכא, ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּתא

חֹורי. ּבני - ּדאתיא לׁשּתא הּזה ּנׁשּתּנה dnעבדי, הּלילה ְְְְְֵֵֵַַַָָ©ְְִֶַַַַָָ
ּפעם  אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל הּלילֹות. ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּכל
אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ּפעמים. ׁשּתי הּזה, והּלילה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאחת;
הּלילֹות  ׁשּבכל מּצה. ּכּלֹו הּזה, והּלילה ּומּצה; חמץ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻאֹוכלים
ׁשּבכל  מרֹורים. הּזה, והּלילה ירקֹות; ׁשאר אֹוכלים ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָאנּו
הּזה, והּלילה מסּבין; ּובין יֹוׁשבין ּבין אֹוכלין אנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֻהּלילֹות

מסּבין. ה'היינּוmicarּכּלנּו וּיֹוציאנּו ּבמצרים; לפרעה ְִָֻֻ£¨¦ְְְְִִִִֵַַַָֹ
הֹוציא  לא ואּלּו נטּויה. ּובזרֹוע חזקה ּביד מּׁשם, ְְְְֱֲִִִִֵַָָָָָֹֹאלהינּו
ּובנינּו אנּו עדין מּמצרים, אבֹותינּו את הּוא ּברּו ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּקדֹוׁש

ּכּלנּוּובנ  ואפּלּו ּבמצרים. לפרעה היינּו מׁשעּבדים ּבנינּו י ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֻֻ
עלינּו מצוה - הּתֹורה את יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ּכּלנּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֻֻחכמים,
הרי  מצרים, ּביציאת הּמארי וכל מצרים; ּביציאת ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָלסּפר

מׁשּבח. אלעזר dUrnזה ורּבי יהֹוׁשע ורּבי אליעזר ּברּבי ְֶָֻ©£¤ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֻ
ּברק; ּבבני מסּבין ׁשהיּו טרפֹון, ורּבי עקיבה ורּבי עזריה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּבן
ׁשּבאּו עד הּלילה, אֹותֹו ּכל מצרים ּביציאת מסּפרין ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוהיּו
ׁשל  ׁשמע קרּית זמן הּגיע רּבֹותינּו, להן: ואמרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּתלמידיהן

עזריה `xn.ׁשחרית  ּבן אלעזר רּבי ּכבן להם אני הרי : ֲִַ¨©ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עד  ּבּלילֹות, מצרים יציאת ׁשּתאמר זכיתי ולא ׁשנה, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשבעים
צאת יֹום את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: זֹומא, ּבן ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּדרׁשּה
"ּכל  הּימים; ,"חּיי "ימי - "חּיי ימי ּכל מצרים, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמארץ
העֹולם  ,"חּיי "ימי אֹומרים: וחכמים הּלילֹות. ,"חּיי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָימי

הּמׁשיח. לימֹות להביא ,"חּיי ימי "ּכל KExAהּזה; ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ¨
עּמֹו ליׂשראל ּתֹורה ׁשּנתן ארּבעה הּמקֹום ּכנגד הּוא. ּברּו , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ואחד  ּתם, ואחד רׁשע, ואחד חכם, אחד - ּתֹורה ּדּברה ְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָּבנים
לׁשאל. יֹודע העדֹות mkg,ׁשאינֹו "מה - אֹומר? הּוא מה ְִֵֵֶַֹ¨¨ֵֵַָָ

אתכם" אלהינּו ה' צּוה אׁשר והּמׁשּפטים, אּתה והחּקים אף . ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
אפיקימֹון. הּפסח אחר מפטירין אין הּפסח: ּכהלכת לֹו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַֹאמר

,rWx אֹומ הּוא -ר מה לכם" הּזאת העבֹודה "מה - ? ¨¨ֲֵֶַַָָָָֹ
וכפר  הּכלל מן עצמֹו את ׁשהֹוציא ּולפי לֹו. ולא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ"לכם",
עׂשה  זה "ּבעבּור לֹו: ואמר ׁשּניו את הקהה אּתה אף ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבעּקר,
לא  ׁשם, היה ואּלּו לֹו; ולא "לי", - מּמצרים" ּבצאתי לי ְְְְִִִִִִִֵַָָָֹֹה'

נגאל. "ואמרּתmY,היה ּזאת". "מה - אֹומר? הּוא מה ְִָָָ¨ְְֵַַַָָֹ
עבדים" מּבית מּמצרים, ה' הֹוציאנּו יד ּבחזק .אליו: ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

Fpi`Weלבנ "והּגדּת ׁשּנאמר: לֹו, ּפתח אּת - לׁשאל יֹודע §¤¥ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָֹ
מּמצרים" ּבצאתי לי ה' עׂשה זה ּבעבּור לאמר: ההּוא .ּבּיֹום ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

"ּבּיֹום  לֹומר: ּתלמּוד החדׁש? מראׁש יכֹול ,"לבנ ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹ"והּגדּת
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wfg zxecdn jezn

לֹו יפחתּו לא הּצדקה, מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו [גבאי מהן; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
רביעית.הצדקה] מהן, ּכֹוס ּכל ׁשעּור ּכֹוסֹות; ְְִִִֵֵֶַָָָמארּבעה

.Á ׁשּיסב עד יאכל לא ׁשּביׂשראל, עני אינּהאפּלּו אּׁשה . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּובן  הסּבה. צריכה היא, חׁשּובה אּׁשה ואם הסּבה; ְְְֲֲֲִִִִִִִֵָָָָָָצריכה
ּתלמיד  אבל הסּבה; צריכין רּבֹו, ּבפני והּׁשּמׁש אביו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאצל
והסּבת  רׁשּות. רּבֹו לֹו נתן ּכן אם אּלא מסב אינֹו רּבֹו, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבפני
אין  - ּפניו על אֹו ערּפֹו, על הּמסב וכן הסּבה; אינּה ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָימין,
מּצה, ּכזית אכילת ּבׁשעת הסּבה? צריכין ואימתי הסּבה. ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָזֹו
אם  - ּוׁשתּיתֹו אכילתֹו ּוׁשאר האּלּו. ּכֹוסֹות ארּבעה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָּובׁשתּית

.צרי אינֹו לאו, ואם מׁשּבח; זה הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֻהסב,
.Ëאֹותן למזג צרי - האּלּו ּכֹוסֹות מים]ארּבעה עם ,[לערבן ְְִִֵַָָָָָֹ

ּדעת  ּולפי הּיין, לפי הּכל ערבה; ׁשתּיה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכדי
חי יין מרביעית ּבארּבעּתן יפחֹות ולא כוס הּׁשֹותה. בכל -] ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ

יין] רביעית רבע ׁשאינֹויהא מּיין אּלּו ּכֹוסֹות ארּבעה ׁשתה .ְִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשתה  חרּות; ידי יצא ולא ּכֹוסֹות, ארּבעה ידי יצא - ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָֹמזּוג
יצא  ולא יצא, חרּות ידי - אחת ּבבת מזּוגין ּכֹוסֹות ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹארּבעה

יצא. רּבֹו, מהן ּכֹוס מּכל ׁשתה ואם ּכֹוסֹות. ארּבעה ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻידי
.È ּברכה עליו מבר האּלּו, ּכֹוסֹות מארּבעה וכֹוס ּכֹוס ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָּכל

עצמֹו ׁשני,ּבפני וכֹוס הּיֹום; קּדּוׁש עליו אֹומר ראׁשֹון, וכֹוס . ְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
ּברּכת  עליו מבר ׁשליׁשי, ּכֹוס ההּגדה; את עליו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָקֹורא
ּברּכת  עליו ּומבר ההּלל, את עליו ּגֹומר רביעי, ּכֹוס ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמזֹון;

לׁשּתֹות,[יהללוך]הּׁשיר רצה אם - האּלּו הּכֹוסֹות ּובין . ְִִִֵֵַַָָָ
ׁשֹותה. אינֹו לרביעי, ׁשליׁשי ּבין ְְִִִִִֵֵֶֶׁשֹותה;

.‡È מצוה - ׁשהיּוהחרסת ל ּטיט זכר ס ֹופרים, מּדברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
אֹו ּתמרים לֹוקחין אֹותּה? עֹוׂשין וכיצד ּבמצרים. ּבֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַָָעֹובדין

ודֹורסין[תאנים]ּגרֹוגרֹות ּבהן, וכּיֹוצא צּמּוקין [מועכים]אֹו ְְְְִִִֵֶַָָ
ונֹות  טיט אֹותן, ּכמֹו ּבתבלין אֹותן ּומתּבלין חמץ, לתֹוכן נין ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

הּפסח. ּבלילי הּׁשלחן על אֹותן ּומביאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבתבן;
.·È אּלא עצמּה, ּבפני הּתֹורה מן מצוה אינּה - מרֹור ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאכילת

ּבׂשר  לאכל אחת עׂשה ׁשּמצות הּפסח; ּבאכילת היא ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹּתלּויה
ּומרֹורים  מּצה על הּמרֹור הּפסח, לאכל סֹופרים, ּומּדברי . ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּפסח. קרּבן ׁשם אין אפּלּו זה, ּבליל ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָלבּדֹו
.‚È והּתמכה והעלׁשין החּזרת הן ּבּתֹורה, האמּורים ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמרֹורים

נקרא  אּלּו, ירק מיני מחמׁשת אחד ּכל והּמרֹור; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָוהחרחבינה
- יצא ּכזית, מחמׁשּתן אֹו מהן מאחד אכל ואם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מרֹור'.

ּבּקלח ויֹוצאין לחין; ׁשּיהיּו אפּלּו[שורש]והּוא, ׁשּלהן, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָ
ׁשלקן ואם הרבה]יבׁש. ּכבׁשן[בישלן אֹו רב , זמן או [בחומץ, ְְְִֵָָָָָ

ּבהן.במים] יֹוצא אין - ּבּׁשלן אֹו ,ְִֵֵֶָָ

ה'תשע"ג  ניסן כ"א שני יום

ח  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּכ עׂשר, חמּׁשה ּבליל אּלּו מצוֹות עׂשּית :סּדּור ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָ

ּפרי  'ּבֹורא ּומבר ואחד, אחד לכל ּכֹוס מביאין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבּתחּלה
ּוזמן הּיֹום, קּדּוׁש עליו ואֹומר וׁשֹותה.[שהחיינו]הּגפן', , ְְְִֵֶֶֶַַַָָ

ּומביאין  ידיו. ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָואחר
וגּופֹו וחרסת, ּומּצה אחר, וירק מרֹור ועליו ,ערּו ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹֻׁשלחן

ּובּזמן  עׂשר; ארּבעה יֹום ׁשל חגיגה ּובׂשר הּפסח, ּכבׂש ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשל
לּפסח, זכר אחד - בׂשר מיני ׁשני הּׁשלחן על מביאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּזה,

לחגיגה. זכר ְֲִֵֶֶַָָואחד
האדמה'·. ּפרי 'ּבֹורא ּומבר ּומטּבל מתחיל ירק ולֹוקח , ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ

אחד  ּכל - עּמֹו המסּבין וכל הּוא ּכזית, ואֹוכל ּבחרסת, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻאֹותֹו
הּׁשלחן  את עֹוקרין ּכ ואחר מּכזית. ּפחֹות אין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻואחד,
הּבן  וכאן הּׁשני, הּכֹוס ּומֹוזגין לבּדֹו, ההּגדה קֹורא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָמּלפני
מּכל  הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה הּקֹורא: ואֹומר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשֹואל.
אחת, ּפעם אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּלילֹות?
חמץ  אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל פעמים; ׁשּתי הּזה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּלילה
אֹוכלין  אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מּצה; ּכּלֹו הּזה והּלילה ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּומּצה,

ׁשלּוק צלי הרבה]ּבׂשר והּליל [מבושל ּכּלֹוּומבּׁשל, הּזה ה ְְְְִֶַַַַָָָָֻֻ
הּזה  והּלילה ירקֹות, ׁשאר אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָצלי;
מסּבין, ּובין יֹוׁשבין ּבין אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻמרֹורים;

מסּבין'. ּכּלנּו הּזה ְְְִֶַַַָָֻֻוהּלילה
ׁשאין ‚. - צלי' ּכּלֹו הּזה 'והּלילה אֹומר אינֹו הּזה, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻּבּזמן

קרּבן  ּבגנּותלנּו ּומתחיל וכו']. אבותינו היו עוע"ז ,[מתחילה ְְְִִַָָָ
ּכּלּה. אבי" אבד "ארּמי ּפרׁשת ּדרׁש ׁשּגֹומר עד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻוקֹורא

אֹוכלין,„. ׁשאנּו זה 'ּפסח ואֹומר: לפניו, הּׁשלחן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּומחזיר
ּבמצרים  אבֹותינּו ּבּתי על הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם ,על ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבידֹו הּמרֹור ּומגּביּה לה''; הּוא ּפסח זבח ואמרּתם ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשּנאמר:
הּמצרים  ׁשּמררּו ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנּו זה 'מרֹור ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָואֹומר:
חּייהם'; את וימררּו ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו חּיי ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָאת
ׁשם  על א ֹוכלין, ׁשאנּו זֹו 'מּצה ואֹומר: ּבידֹו הּמּצה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָּומגּביּה
עליהם  ׁשּנגלה עד להחמיץ אבֹותינּו ׁשל ּבצקם הסּפיק ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא
הּבצק  את וּיאפּו ׁשּנאמר: מּיד, ּוגאלם הּוא ּברּו ְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקדֹוׁש
ׁשהיּו 'ּפסח אֹומר: הּזה ּובּזמן וכּו'. מּמצרים הֹוציאּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאׁשר
ׁשּפסח  ׁשם על קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹוכלין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאבֹותינּו

וכּו'. אבֹותינּו' ּבּתי על הּוא ּברּו ְֲֵֵַַָָָהּקדֹוׁש
לפאר ‰. לׁשּבח להּלל להֹודֹות חּיבין אנּו לפיכ' ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָואֹומר:

ּולנּצח  ּולהּדר לגּדל הּנּסים לרֹומם ּכל את לנּו ׁשעׂשה למי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
יּה. הללּו לפניו, ונאמר לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹהאּלּו,
למעינֹו "חּלמיׁש, עד וגֹו', ה'" עבדי הללּו יּה, ְְְְְְְִֵַַַַַַָָ"הללּו

אׁשר מים"'; העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' וחֹותם: ְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּזה  לּלילה והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את וגאל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּגאלנּו
אלהינּו ה' 'ּכן מֹוסיף: הּזה ּובּזמן ּומרֹורים'. מּצה ּבֹו ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָֹֹלאכל
הּבאים  אחרים ולרגלים למֹועדים יּגיענּו אבֹותינּו, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹואלהי
,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּבבנין ׂשמחים לׁשלֹום, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלקראתנּו
קיר  על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן הּזבחים מן ׁשם ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹונאכל
ּפדּות  ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ונֹודה לרצֹון, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻמזּבח
הּגפן, על ּומבר יׂשראל'. ּגאל ה', אּתה ּברּו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנפׁשנּו.

הּׁשני. הּכֹוס ְִֵֶַַוׁשֹותה
.Â- ׁשנּיה ידיו ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָואחר

ההּגדה  קריאת ּבׁשעת ּדעּתֹו הּסיח רקיקין ׁשהרי ׁשני ולֹוקח ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּומבר[מצות] ׁשלם, לתֹו ּפרּוס ּומּניח מהן אחד חֹולק ,ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּתי  על מבר אינֹו מה ּומּפני הארץ'. מן לחם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ'הּמֹוציא
"לחם [מצות]ּכּכרֹות ׁשּנאמר: מּׁשּום טֹובים? ימים ּכׁשאר , ְֱִִִִִֶֶֶֶַָָָ
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ּבפרּוסה עני ׁשל ּדרּכֹו מה - ּבפרּוסה.[חתיכה]עני" ּכאן אף , ְְְִִִִֶַַַָָָָֹ
ּכ ּומרֹור}ּכֹור{ואחר מּצה ּומטּבל {(לוקח) }ּכאחד, ְְְֵֵֶַַַַָָָָ

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ּומבר ּבחרסת, כאחד) ְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ(ומטבל
מּצה  אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָהעֹולם,
ּבפני  ּומרֹור עצמּה ּבפני מּצה אכל ואם ואֹוכלן. ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּומרֹורים',

עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על מבר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָעצמֹו,
.Ê,העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ּכ ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחר

הּזבח' אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ואֹוכל אׁשר , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ה' אּתה ּברּו' :ּומבר ּתחּלה. עׂשר ארּבעה חגיגת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָמּבׂשר
על  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
הּפסח  ּברּכת ולא ּפסח. ׁשל מּגּופֹו ואֹוכל הּפסח', ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹאכילת

ּפסח. ׁשל ּפֹוטרת זבח ׁשל ולא זבח, ׁשל ְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹּפֹוטרת
.Á חֹוזר 'הּמֹוציא', ׁשּמבר אחר קרּבן, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּזמן

ואֹוכל  ּבחרסת מּצה ּומטּבל מּצה', אכילת 'על וחֹוזר ּומבר . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ולא  ואֹוכל; ּבחרסת מרֹור ּומטּבל מרֹור', אכילת 'על ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּומבר
מּדברי  מצוה וזה טעמֹו. יבּטל ׁשּמא ּבחרסת, אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹיׁשהה

ואֹוכלן סֹו ּבחרסת, ּומטּבל ּומרֹור, מּצה וכֹור וחֹוזר ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹפרים.
לּמקּדׁש. זכר ּברכה, ְְְִֵֶַָָָֹּבלא

.Ë לאכל רֹוצה ׁשהּוא ּכל ואֹוכל ּבּסעּודה, נמׁש ּכ ,ואחר ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מּבׂשר  אֹוכל ּובאחרֹונה לׁשּתֹות. רֹוצה ׁשהּוא ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָוׁשֹותה
ּכלל; אחר מאכל אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית, ואפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּפסח,
ּכדי  ּכלּום, אחריה טֹועם ואינֹו מּצה, ּכזית אֹוכל הּזה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּובּזמן
- ּבפיו הּמּצה אֹו הּפסח ּבׂשר וטעם סעּודתֹו, הפסק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיהיה

הּמצוה. היא ְֲִִִֶַָָָׁשאכילתן
.È ידיו נֹוטל ּכ ׁשליׁשי,ואחר ּכֹוס על הּמזֹון ּברּכת ּומבר , ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ההּלל; את עליו וגֹומר רביעי, ּכֹוס מֹוזג ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוׁשֹותהּו.
וכּו', 'מעׂשי ּכל ה' יהללּו' והיא הּׁשיר, ּברּכת עליו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָואֹומר
ויׁש הּמים. מן חּוץ ה ּלילה, ּכל ּכלּום ּכ אחר טֹועם ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָואינֹו
והּוא  - הּגדֹול הּלל עליו ולֹומר חמיׁשי, ּכֹוס למזג ְְְֲִִִֵַַַָָָֹלֹו
אינֹו זה וכֹוס ּבבל"; נהרֹות "על עד טֹוב", ּכי לה', ְֲִֵֵֶֶַַַַָמ"הֹודּו
ּבכל  ההּלל את לגמר לֹו ויׁש ּכֹוסֹות. ארּבעה ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹחֹובה

סעּודה. מקֹום ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּירצה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָמקֹום
.‡È מקֹום אֹוכלין; פסחים, ּבלילי צלי לאכל ׁשּנהגּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹמקֹום

ּבׂשר  יאמרּו ׁשּמא ּגזרה - אֹוכלין אין לאכל, ׁשּלא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּנהגּו
הּוא  ּכאחד הּפסח ּכּלֹו צלּוי ׂשה לאכל אסּור מקֹום ּובכל . ְְֱֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

היה  ואם ּבחּוץ; קדׁשים ּכאֹוכל ׁשּנראה מּפני זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבליל
ׁשלק אֹו אבר, מּמּנּו ׁשחּסר אֹו ,והּוא [בישל]מחּת אבר ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

ׁשּנהגּו. ּבמקֹום מּתר, זה הרי - ְְֲֲֵֶֶָָָָֻֻמחּבר
.·Èּכדר הּפת על מקּדׁש - הּפסח ּבלילי יין לֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמי

הּזה  הּסדר על הּדברים ּכל ועֹוׂשה ּבׁשּבת, מי ׁשעֹוׂשה ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּמרֹור  על מבר ּבּתחּלה ּבלבד, מרֹור אּלא ירק לֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאין
- מרֹור' אכילת ו'על האדמה', ּפרי 'ּבֹורא - ּברכֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָׁשּתי
וחֹוזר  ואֹוכלּה, הּמּצה על מבר ההּגדה, ּוכׁשּיגמר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹואֹוכל;

ּברכה. ּבלא הּמרֹור, מן ְְְִֵַָָָֹואֹוכל
.‚Èמׁשּמרת מּצה לֹו ׁשאין מצה]מי ּכזית,[לשם אּלא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

אכילת  'על מבר מׁשּמרת, ׁשאינּה מּמּצה סעּודתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשּגֹומר
ּכלּום. אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית; אֹותֹו ואֹוכל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָמּצה',

.„È ּבני ואֹוכל. חֹוזר אינֹו והקיץ, הּסעּודה ּבתֹו ׁשּיׁשן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמי
ּבתֹוך  מקצתן ׁשּיׁשנּו ואֹוכלין;חבּורה חֹוזרין הּסעּודה, ְְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָ

יאכלּו ּכּלן, נתנמנמּו יאכלּו; לא ונעֹורּו, ּכּלן .נרּדמּו ְְְְְְִִֵֵֵַָָֹֹֹֻֻ

ההּגדה  ¨¨©©©Ÿנסח
ההּגדה  הּוא:נסח ּכ הּגלּות, ּבזמן יׂשראל ּבּה ׁשּנהגּו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

הא  מּמצרים. יצאנּו ּבבהילּו ואֹומר: ׁשני ּכֹוס על ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָמתחיל
ּכל  ּדמצרים. מארעא ּדנפקּו אבהתנא ּדאכלּו עניא, ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָָלחמא
הא  ויפסח. ייתי לפסח, ּדצרי וכל וייכֹול; ייתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּדכפין,
הכא  הׁשּתא ּדיׂשראל; ּבארעא הּבאה לׁשנה הכא, ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּתא

חֹורי. ּבני - ּדאתיא לׁשּתא הּזה ּנׁשּתּנה dnעבדי, הּלילה ְְְְְֵֵֵַַַָָ©ְְִֶַַַַָָ
ּפעם  אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל הּלילֹות. ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּכל
אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ּפעמים. ׁשּתי הּזה, והּלילה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאחת;
הּלילֹות  ׁשּבכל מּצה. ּכּלֹו הּזה, והּלילה ּומּצה; חמץ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻאֹוכלים
ׁשּבכל  מרֹורים. הּזה, והּלילה ירקֹות; ׁשאר אֹוכלים ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָאנּו
הּזה, והּלילה מסּבין; ּובין יֹוׁשבין ּבין אֹוכלין אנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֻהּלילֹות

מסּבין. ה'היינּוmicarּכּלנּו וּיֹוציאנּו ּבמצרים; לפרעה ְִָֻֻ£¨¦ְְְְִִִִֵַַַָֹ
הֹוציא  לא ואּלּו נטּויה. ּובזרֹוע חזקה ּביד מּׁשם, ְְְְֱֲִִִִֵַָָָָָֹֹאלהינּו
ּובנינּו אנּו עדין מּמצרים, אבֹותינּו את הּוא ּברּו ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּקדֹוׁש

ּכּלנּוּובנ  ואפּלּו ּבמצרים. לפרעה היינּו מׁשעּבדים ּבנינּו י ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֻֻ
עלינּו מצוה - הּתֹורה את יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ּכּלנּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֻֻחכמים,
הרי  מצרים, ּביציאת הּמארי וכל מצרים; ּביציאת ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָלסּפר

מׁשּבח. אלעזר dUrnזה ורּבי יהֹוׁשע ורּבי אליעזר ּברּבי ְֶָֻ©£¤ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֻ
ּברק; ּבבני מסּבין ׁשהיּו טרפֹון, ורּבי עקיבה ורּבי עזריה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּבן
ׁשּבאּו עד הּלילה, אֹותֹו ּכל מצרים ּביציאת מסּפרין ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוהיּו
ׁשל  ׁשמע קרּית זמן הּגיע רּבֹותינּו, להן: ואמרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּתלמידיהן

עזריה `xn.ׁשחרית  ּבן אלעזר רּבי ּכבן להם אני הרי : ֲִַ¨©ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עד  ּבּלילֹות, מצרים יציאת ׁשּתאמר זכיתי ולא ׁשנה, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשבעים
צאת יֹום את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: זֹומא, ּבן ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּדרׁשּה
"ּכל  הּימים; ,"חּיי "ימי - "חּיי ימי ּכל מצרים, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמארץ
העֹולם  ,"חּיי "ימי אֹומרים: וחכמים הּלילֹות. ,"חּיי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָימי

הּמׁשיח. לימֹות להביא ,"חּיי ימי "ּכל KExAהּזה; ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ¨
עּמֹו ליׂשראל ּתֹורה ׁשּנתן ארּבעה הּמקֹום ּכנגד הּוא. ּברּו , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ואחד  ּתם, ואחד רׁשע, ואחד חכם, אחד - ּתֹורה ּדּברה ְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָּבנים
לׁשאל. יֹודע העדֹות mkg,ׁשאינֹו "מה - אֹומר? הּוא מה ְִֵֵֶַֹ¨¨ֵֵַָָ

אתכם" אלהינּו ה' צּוה אׁשר והּמׁשּפטים, אּתה והחּקים אף . ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
אפיקימֹון. הּפסח אחר מפטירין אין הּפסח: ּכהלכת לֹו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַֹאמר

,rWx אֹומ הּוא -ר מה לכם" הּזאת העבֹודה "מה - ? ¨¨ֲֵֶַַָָָָֹ
וכפר  הּכלל מן עצמֹו את ׁשהֹוציא ּולפי לֹו. ולא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ"לכם",
עׂשה  זה "ּבעבּור לֹו: ואמר ׁשּניו את הקהה אּתה אף ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבעּקר,
לא  ׁשם, היה ואּלּו לֹו; ולא "לי", - מּמצרים" ּבצאתי לי ְְְְִִִִִִִֵַָָָֹֹה'

נגאל. "ואמרּתmY,היה ּזאת". "מה - אֹומר? הּוא מה ְִָָָ¨ְְֵַַַָָֹ
עבדים" מּבית מּמצרים, ה' הֹוציאנּו יד ּבחזק .אליו: ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

Fpi`Weלבנ "והּגדּת ׁשּנאמר: לֹו, ּפתח אּת - לׁשאל יֹודע §¤¥ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָֹ
מּמצרים" ּבצאתי לי ה' עׂשה זה ּבעבּור לאמר: ההּוא .ּבּיֹום ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

"ּבּיֹום  לֹומר: ּתלמּוד החדׁש? מראׁש יכֹול ,"לבנ ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹ"והּגדּת
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טֹוב, ליֹום ּומאבל לׂשמחה, ּומּיגֹון לגאּלה, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֻּומּׁשעּבּוד
יּה. הללּו לפניו, ונאמר ּגדֹול; לאֹור Di:ּומאפלה Elld" ְְְְֲֵֵַַָָָָָֹ©§¨

וכּו'", מבר ה' ׁשם יהי ה'. ׁשם את הללּו ה', עבדי ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהללּו,
מים" למעינֹו "חּלמיׁש, מלעד אלהינּו ה' אּתה ּברּו . ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את וגאל ּגאלנּו אׁשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהעֹולם,
ואלהי  אלהינּו ה' ּכן ּומרֹורים. מּצה ּבֹו לאכל הּזה ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלּלילה
לקראתנּו הּבאים אחרים ולרגלים למֹועדים יּגיענּו ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָאבֹותינּו,
ׁשם  ונאכל ,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּבבנין ׂשמחים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלׁשלֹום,
לרצֹון, מזּבח קיר על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן הּזבחים ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָמן
ּברּו נפׁשנּו. ּפדּות ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻונֹודה

יׂשראל. ּגאל ה', ההּגדה ׁשּמברכין xcqMאּתה וקֹוראים ְִֵַַָָָ§¥¤ְְְְִִֶַַָָָ
ּבליל  וקֹוראים מברכים ּכ ּפסח, ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּבליל
ּכֹוסֹות, ּבארּבעה הּׁשני ּבליל חּיבין וכן ּגלּיֹות; ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּׁשני

הראׁשֹון. ּבּלילה ׁשּנעׂשּו הּדברים ְְְֲִִִֶַַַַָָָָּובׁשאר
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

המצוות ספר ללומדי ההגדה נוסח כאן עד

alEle dMqe xtFW zFkld¦§¨§ª¨§¨
לׁשמע  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹיׁש
החג; ימי ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב (ב) ּבתׁשרי; ּבאחד ׁשֹופר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻקֹול
מצוֹות  ּובאּור החג. ימי ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש לּולב לּטל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ(ג)

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

א  ּפרק
-mipnfxtq הלכות שופר וסוכה ולולב

¤¤
ּבראׁש‡. הּׁשֹופר ּתרּועת לׁשמע ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹמצות

ׁשּתֹוקעין  וׁשֹופר לכם". יהיה ּתרּועה "יֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשנה,
הּכבׂשים  קרן הּוא - ּבּיֹובל ּבין הּׁשנה ּבראׁש ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבֹו,
על  ואף ּפסּולין. הּכבׂש, מּקרן חּוץ הּׁשֹופרֹות וכל ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּכפּוף;
הרי  הּׁשנה, ּבראׁש ּבׁשֹופר ּתרּועה ּבּתֹורה נתּפרׁש ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּפי
ּתעבירּו . . ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ּבּיֹובל: אֹומר ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָהּוא

הּׁשמּועה ּומּפי רבנו]ׁשֹופר", משה ידי על למדּו:[שנמסרה ְְִִַָָָ
ּבׁשֹופר. הּׁשנה ראׁש ּתרּועת אף ּבׁשֹופר, יֹובל ּתרּועת ְְְְֵַַַַַָָָָֹמה

ּוׁשּתי ·. אחד, ּבׁשֹופר הּׁשנה ּבראׁש ּתֹוקעין היּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹּבּמקּדׁש,
מארי הּׁשֹופר - הּצדדין מן קולו]חצֹוצרֹות [את ְְֲֲִִִַַַָָ

ּבּׁשֹופר  הּיֹום ׁשּמצות מקּצרֹות, ּתֹוקעין והחצֹוצרֹות ולּמה . ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָ
- ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבחצֹוצרֹות? ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָֹעּמֹו
ּתֹוקעין  אין מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל ה'". הּמל לפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָהריעּו

ּבלבד. ּבּׁשֹופר אּלא הּׁשנה ְְִֶַַַָָָָֹּבראׁש
ואם ‚. לכּתחּלה; ּבֹו, ּתֹוקעין אין - זרה עבֹודה ׁשל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָׁשֹופר

יצא  לא ּתקע, אם - הּנּדחת עיר וׁשל יצא. ּבֹו, ׁשֹופר ּתקע . ְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
אּלא  הּמצוה ׁשאין - חֹובתֹו ידי יצא ּבֹו, ׁשּתקע ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּגזּול
הגּביהֹו ולא ּבֹו נגע ׁשּלא ּפי על אף הּקֹול, ְְְִִִִִֶַַַַַָֹֹּבׁשמיעת
יתקע; לא עֹולה, ׁשל ׁשֹופר וכן ּגזל. ּדין ּבקֹול ואין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּׁשֹומע,
והלא  ּתאמר: ואם מעילה. ּדין ּבקֹול ׁשאין יצא, - ּתקע ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹואם

נּתנּו להנֹות לא מצוֹות הּקֹול? ּבׁשמיעת כאן נהנה אין -] ְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹ
ּתקיעה הנאה] ּבֹו לתקע מּתר מּׁשֹופר, הניה הּמּדר ,לפיכ ;ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹֻֻ

מצוה. ְִֶָׁשל

טֹוב,„. יֹום את עליו מחּללין אין - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשֹופר
ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר להרבות ואפּלּו מדרבנן [איסור ְְֲִִֶַָָ

הּנהר השביתה] מעבר אֹו האילן ּבראׁש הּׁשֹופר היה ּכיצד? .ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּפני  על ׁשט ולא ּבאילן עֹולה אינֹו הּוא, אּלא ׁשֹופר לֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹואין
אֹותֹו, חֹותכין ׁשאין לֹומר צרי ואין להביאֹו; ּכדי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָהּמים
עׂשה, מצות ׁשֹופר ׁשּתקיעת מּפני מלאכה, ּבֹו עֹוׂשין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָואין
יין  אֹו מים לתֹוכֹו לּתן ּומּתר תעׂשה. ולא עׂשה טֹוב ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֻויֹום
רגלים  מי לתֹוכֹו יּתן ולא לצחצחֹו; ּכדי טֹוב, ּביֹום חמץ ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַֹֹאֹו

עליו. ּבזּויֹות מצוֹות יהיּו ׁשּלא - הּכבֹוד מּפני ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹלעֹולם,
ּולכאן ‰. לכאן ויראה ּבידֹו, ׁשּיאחזּנּו ּכדי - הּׁשֹופר .ׁשעּור ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּכּׁשעּור ּבֹו נׁשּתּיר אם - לרחּבֹו ּפסּול; לארּכֹו, [ממקום נסּדק ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
לפיו] עד -הסדק נּקב הּסדק. מּמקֹום נכרת ּוכאּלּו ּכׁשר, -ְְְִִִִֵֶֶַַַָ

רּבֹו נׁשּתּיר אם - ּבמינֹו סתמֹו ּפסּול; ּבמינֹו, ׁשּלא סתמֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻאם
זה  הרי - הּתקיעה את ׁשּנסּתמּו הּנקבים עּכבּו ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשלם,

ּבזכרּותֹו קדחֹו שבקרן]ּכׁשר. הבשר ּבמינֹו[עם ׁשּמין ּכׁשר, - ְְְְִִֵֵֶַָָָ
ּפסּול. לאחד, ׁשהׁשלימֹו עד ׁשֹופרֹות ׁשברי ּדּבק חֹוצץ. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאינֹו

.Â ּפסּול - ּבמינֹו ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּכל עליו .הֹוסיף ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
צּפהּו ּפסּול. - ּפה הּנחת ּבמקֹום אֹו מּבפנים, זהב ְְִִִִִִֶַַָָָָָָצּפהּו
לא  ואם ּפסּול; ׁשהיה, מּכמֹות קֹולֹו נׁשּתּנה אם - ְְְִִִִִֶַַָָָָֹמּבחּוץ
ׁשמע, ּפנימי קֹול אם - ׁשֹופר ּבתֹו ׁשֹופר נתן ּכׁשר. ְְְִִִִֵַַַָָָָָָנׁשּתּנה,

את הרחיב יצא. לא ׁשמע, חיצֹון קֹול ואם -]יצא; [החלק ְְִִִִֶַָָָָָֹ
הת הּקצר מקום אתקיעה][- וקּצר ,[- ּפסּול.[החלק - הרחב ְִֵֶַָָָָָָ

.Êּגרדֹו ּכׁשר. וקּצרֹו, אר דק]היה מּבפנים [ועשאו ּבין - ְְְְִִִִֵֵֵָָָָֹ
ּגלּדֹו על העמידֹו אפּלּו מּבחּוץ, דקה]ּבין שכבה כולו [עשה ְֱֲִִִִֵֶַַ

הּקֹולֹות  ׁשּכל ּכׁשר, - צרּוד אֹו ּדק אֹו עבה קֹולֹו היה ּכׁשר. -ֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבּׁשֹופר. ְִֵַָּכׁשרין

.Á העֹומדים אֹותם - הּמערה ּבתֹו אֹו הּבֹור ּבתֹו ְְְְִֵַַַַָָָָהּתֹוקע
קֹול  אם - ּבחּוץ והעֹומדים יצאּו. והּמערה, הּבֹור ְְְְְְִִַַַָָָָּבתֹו

הברה קֹול ואם יצאּו; ׁשמעּו, הד]ׁשֹופר יצאּו.[- לא ׁשמעּו, ְְְְְֲִָָָָָָָֹ
קֹול  אם - ּבּה וכּיֹוצא הּגדֹולה החבית לתֹו הּתֹוקע ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן

יצא. לא ׁשמע, הברה קֹול ואם יצא; ׁשמע, ְֲִַַָָָָָָָָָֹׁשֹופר

ב  ¤¤ּפרק
ויׂשראלים ‡. לוּיים ּכהנים ׁשֹופר, קֹול לׁשמע חּיבין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹֹֹהּכל

מׁשחררים  ועבדים ּוקטּנים,וגרים ועבדים נׁשים אבל ; ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻ
וטמטּום  חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֻּפטּורין.

נקבה]ואנּדרֹוגינס ספקי זכר ח [ספקי ּיבין.- ְְְִִַַַָ
ידי ·. החּיב את מֹוציא אינֹו ּבּדבר, חּיב ׁשאינֹו מי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

מהן  הּׁשֹומע ּבּׁשֹופר, ׁשּתקעּו קטן אֹו אּׁשה ,לפיכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחֹובתֹו;
יצא  אנּדרֹוגינסלא בפני . מין והוא הסימנים, כל בו [שיש ְְִַַָָֹ

מינֹו;עצמו] ׁשאינֹו את מֹוציא ואינֹו מינֹו, את ְִִִִֵֵֶֶֶמֹוציא
סימנים]טמטּום בו ניכר ולא [שלא מינֹו, את לא מֹוציא אינֹו ְְִִֵֶֹֹֻ

ׁשּנקרע ׁשהּטמטּום - מינֹו ׁשאינֹו נותח]את אפׁשר [- , ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֻ
נקבה. ׁשּיּמצא ואפׁשר זכר ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּיּמצא

אפּלּו‚. מֹוציא אינֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶוכן
אּלא  ׁשּבֹו; חרּות צד מֹוציא ׁשּבֹו עבדּות צד ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָלעצמֹו,

לֹו ׁשּיתקע חֹורין מּבן ׁשּיׁשמע חֹובתֹו? ידי יֹוצא .ּכיצד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
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לֹומר: ּתלמּוד יֹום? מּבעֹוד יכֹול ההּוא, ּבּיֹום אי ְְִִַַַַַָההּוא".
ּומרֹור  מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה אּלא אמרּתי, לא זה"; ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ"ּבעבּור

.לפני אבֹותינּו;dNgYn,מּנחין היּו זרה עבֹודה עֹובדי ְִֶָָֻ¦§¦¨ְֲֲֵֵָָָָ
לעבֹודתֹו הּוא ּברּו הּמקֹום קרבנּו "וּיאמר ועכׁשו, ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּנהר  ּבעבר יׂשראל, אלהי ה ' אמר ּכה העם: ּכל אל ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻיהֹוׁשע
נחֹור; ואבי אברהם אבי ּתרח מעֹולם, אבֹותיכם ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָיׁשבּו
מעבר  אברהם את אביכם את ואּקח אחרים. אלהים ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוּיעבדּו
ואּתן  זרעֹו, את וארּבה ּכנען; ארץ ּבכל אֹותֹו ואֹול ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנהר,
לעׂשו  ואּתן עׂשו; ואת יעקב את ליצחק ואּתן יצחק. את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלֹו
מצרים" ירדּו ּובניו ויעקב אֹותֹו, לרׁשת ׂשעיר הר .את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

KExAׁשהּקדֹוׁש הּוא; ּברּו עּמֹו, ליׂשראל הבטחתֹו ׁשֹומר ¨ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
לאברהם  ׁשאמר ּכמֹו לעׂשֹות הּקץ, את מחּׁשב הּוא ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָּברּו
ּכי  ּתדע ידֹוע לאברם: "וּיאמר ׁשּנאמר: הּבתרים, ּבין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאבינּו
ארּבע  - אֹותם ועּנּו ועבדּום, להם, לא ּבארץ זרע יהיה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּגר
כן  ואחרי אנכי, ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את וגם ׁשנה. ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמאֹות

ּגדֹול" ּברכׁש ׁשּלא id`.יצאּו - ולנּו לאבֹותינּו ׁשעמדה ְְִֵָֻ¦ְְֲֵֶֶַָָָֹ
עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ּבכל אּלא עלינּו, עמד ּבלבד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאחד

מּידם  מּצילנּו הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּולמד,v`.לכּלֹותנּו; ְְִִֵֵַַַָָָָ¥ְַ
ׁשּפרעה  - אבינּו ליעקב לעׂשֹות הארּמי לבן ּבּקׁש ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹמה
הּכל, את לעקר ּבּקׁש ולבן הּזכרים; על אּלא ּגזר לא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהרׁשע,

מלּמד ׁשּנאמר  ׁשם". וּיגר מצרימה, וּירד אבי, אבד "ארּמי : ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
אל  "וּיאמרּו ׁשּנאמר: ׁשם, לגּור אּלא להׁשּתּקע ירד ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
,לעבדי אׁשר לּצאן מרעה אין ּכי ּבאנּו, ּבארץ לגּור ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּפרעה:
ּבארץ  עבדי נא יׁשבּו ועּתה ּכנען; ּבארץ הרעב כבד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכי

ירדּומעט iznAּגׁשן". נפׁש "ּבׁשבעים ׁשּנאמר: ּכמֹו - ֶֹ¦§¥ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָ
הּׁשמים  ּככֹוכבי אלהי ה' ׂשמ ועּתה מצרימה, ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאבֹותי

לגֹוי idieלרב". ׁשם.ׁשם מצּינין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד - ָֹ©§¦ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻ
וּירּבּוּגדֹול וּיׁשרצּו ּפרּו יׂשראל "ּובני ׁשּנאמר: ּכמֹו - ועצּום ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אתם"וּיעצ  הארץ וּתּמלא מאד, ּבמאד ּכמֹוaxe.מּו - ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹ¨¨ְ

וּתבאי  וּתגּדלי, וּתרּבי ,נתּתי הּׂשדה ּכצמח "רבבה ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ועריה". ערם ואּת צּמח, ּוׂשער נכנּו, ׁשדים עדיים; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּבעדי

ErxIe הּמצרים לֹו;אֹותנּו נתחּכמה "הבה ׁשּנאמר: ּכמֹו - ©¨¥ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָ
על  הּוא ּגם ונֹוסף מלחמה, תקראנה ּכי והיה - ירּבה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָּפן

הארץ". מן ועלה ּבנּו, ונלחם ּכמֹוEpEPrieׂשנאינּו, - ְְְְִִֵֶַָָָָָֹ©§©ְ
ּבסבלתם; עּנתֹו למען מּסים, ׂשרי עליו "וּיׂשימּו ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:

רעמסס". ואת ּפתם את - לפרעה מסּכנֹות ערי EpYIeוּיבן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ©¦§
קׁשה  עבֹודה ּבני עלינּו את מצרים "וּיעבדּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

."ּבפר אבתינּוwrvPeיׂשראל אלהי ה' ּכמֹואל - ְְִֵֶָָ©¦§©ְֱֲֵֵֶֹֹ
מצרים, מל וּימת ההם, הרּבים בּימים "ויהי ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
אל  ׁשועתם וּתעל וּיזעקּו; העבדה, מן יׂשראל בני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹוּיאנחּו

העבדה". מן קלנּוrnWIeהאלהים את ּכמֹוה' - ֱֲִִָָָֹֹ©¦§©ְֵֶֹ
את  אלהים וּיזּכר נאקתם, את אלהים "וּיׁשמע ְְֱֱֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:

יעקב". ואת יצחק את אברהם את ענינּוxIe`ּבריתֹו, את ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹ©©§ְֵֶָ
ּבני  את אלהים "וּירא ׁשּנאמר: ּכמֹו ארץ, ּדר ּפריׁשּות זֹו -ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ

אלהים". וּידע ּכמֹועמלנּוz`eיׂשראל, הּבנים, אּלּו - ְֱִִֵֵַַָֹ§¤ְֲִֵֵַָָ
הּבת, וכל ּתׁשליכּוהּו; היאֹורה הּיּלֹוד, הּבן "ּכל ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּנאמר:

ראיתי  "וגם ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדחק, זה - לחצנּו ואת ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹּתחּיּון".
אתם". לחצים מצרים אׁשר הּלחץ ה'Ep`ivFIeאת ְֲֲִִִֶֶַַַַָֹֹ©¦¥

ידי מּמצרים  על ולא ׂשרף, ידי על לא ,מלא ידי על לא - ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹ
"ועברּתי  ׁשּנאמר: ּבכבֹודֹו, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אּלא ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשליח,
מצרים, ּבארץ ּבכֹור כל והּכיתי הּזה, ּבּלילה מצרים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבארץ
אני  ׁשפטים, אעׂשה מצרים אלהי ּובכל ּבהמה; ועד ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמאדם

ּובאתֹות חזקה ciAה'". ּגדֹול, ּובמרא נטּויה ּובזרע §¨ְְְְֲִַָָָָָֹֹֹ
ה' יד "הּנה ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדבר, זה - חזקה ּביד ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּובמפתים.
ּבּבקר  ּבּגמּלים, ּבחמֹורים ּבּסּוסים ּבּׂשדה, אׁשר ּבמקנ ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָהֹויה

מאד". ּכבד ּדבר - ּכמֹונטּויה rxfaEּובּצאן החרב, זֹו - ְֵֶֶַָֹֹ¦§Ÿ©ְְֶֶַָ
ירּוׁשלים". על נטּויה ּבידֹו, ׁשלּופה "וחרּבֹו ְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:

`xnaE הנּסה ּגדֹול "אֹו ׁשּנאמר: ּכמֹו ׁשכינה, ּגּלּוי זה - §Ÿְְֱֲִִִֶֶֶַָָָ̈
ּבאתת  ּבמּסֹות ּגֹוי, מּקרב גֹוי לֹו לקחת לבא ְְֱִִֶֶַַַָָֹֹֹֹאלהים,
ּובמֹוראים  נטּויה ּובזרֹוע חזקה ּוביד ּובמלחמה, ְְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָָּובמֹופתים
."לעיני ּבמצרים אלהיכם ה' לכם עׂשה אׁשר ּככל - ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּגדלים

zFz`aE ּתּקח הּזה הּמּטה "ואת ׁשּנאמר: הּמּטה, זה - §Ÿְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ
האתֹות". את ּבֹו ּתעׂשה אׁשר ,ּבידmiztnaE,הּדם זה - ְֲֲֶֶֶֶַָָֹ§Ÿ§¦ֶַָ

ואׁש ּדם - ּובארץ ּבּׁשמים מֹופתים "ונתּתי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכמֹו
עׁשן". ּובזרע xaCותמרֹות ׁשּתים; חזקה, ּביד אחר: ְְִָָ¨¨ְְְֲִִֵַַַָָָֹ

ׁשּתים; ּובאתֹות, ׁשּתים; ּגדֹול, ּובמרא ׁשּתים; ְְְְְְִִִַַַָָָֹֹנטּויה,
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהביא מּכֹות עׂשר אּלּו - ׁשּתים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּובמפתים,

צפרּדע  ּדם, הן: ואּלּו ּבמצרים, הּמצרים על ּכּנים,הּוא , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָ
רּבי  ּבכֹורֹות. מּכת ,חׁש ארּבה, ּברד, ׁשחין, ּדבר, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹערֹוב,

ּבאח"ב. עד"ׁש "ּדצ סימן, ּבהם נֹותן היה oAxיהּודה ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ©¨
א  ּדברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא ּכל אֹומר: ּבּפסח,ּגמליאל ּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

מּצה  ּפסח, - חֹובתֹו ידי יצא ּומרֹורים.לא ,gqRׁשהיּו ְְִֵֶַַָָָָֹ¤©ֶָ
על  מה? ׁשם על קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹוכלין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאבֹותינּו
ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ּבּתי על הּמקֹום ׁשּפסח ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשם
בני  ּבּתי על ּפסח אׁשר לה', הּוא ּפסח זבח ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ"ואמרּתם
וּיּקד  הּציל; ּבּתינּו ואת מצרים, את ּבנגּפֹו ּבמצרים, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹיׂשראל

וּיׁשּתחוּו" מה?dSn.העם, ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנחנּו זֹו ְֲִַַָָ©¨ְְֲִֵֶַַָ
עד  להחמיץ, אבֹותינּו ׁשל ּבצקן הסּפיק ׁשּלא ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעל
הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנגלה

מּיד  הֹוציאּוּוגאלם אׁשר הּבצק את "וּיאפּו ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ולא  מּמצרים, גרׁשּו ּכי חמץ; לא ּכי - מּצֹות עגת ְְְְִִִִִִִִֵַַַָֹֹֹֹֻמּמצרים,

להם". עׂשּו לא צדה וגם להתמהמּה, אּלּוmixFxnיכלּו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ§¦ֵ
את  הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על מה? ׁשם על אֹוכלין, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשאנחנּו
ּבעבדה  חּייהם את "וימררּו ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹחּיי
עבדתם  ּכל את - ּבּׂשדה עבדה ּובכל ּובלבנים, ּבחמר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹקׁשה,

"ּבפר בהם עבדּו לראֹות lkaE.אׁשר אדם חּיב ודֹור ּדֹור ְְֲֶֶֶָָָ§¨ְִַָָָָ
ּבלבד  אבֹותינּו את ׁשּלא מּמצרים; יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאת
מּׁשם  הֹוציא "ואֹותנּו ׁשּנאמר: - ּגאל אֹותנּו אף אּלא ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָּגאל,
נׁשּבע  אׁשר הארץ את לנּו לתת אתנּו, הביא למען -ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

חּיבים Kkitl.לאבתינּו" לׁשּבח אנּו להּלל להֹודֹות ֲֵַֹ§¦¨ְְְִֵֵַַַַָָ
ּולנּצח  ּולהּדר, לגּדל לרֹומם לנּולפאר ׁשעׂשה למי ּולבר ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו האּלּו, הּנּסים ּכל את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָולאבֹותינּו
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טֹוב, ליֹום ּומאבל לׂשמחה, ּומּיגֹון לגאּלה, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֻּומּׁשעּבּוד
יּה. הללּו לפניו, ונאמר ּגדֹול; לאֹור Di:ּומאפלה Elld" ְְְְֲֵֵַַָָָָָֹ©§¨

וכּו'", מבר ה' ׁשם יהי ה'. ׁשם את הללּו ה', עבדי ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהללּו,
מים" למעינֹו "חּלמיׁש, מלעד אלהינּו ה' אּתה ּברּו . ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את וגאל ּגאלנּו אׁשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהעֹולם,
ואלהי  אלהינּו ה' ּכן ּומרֹורים. מּצה ּבֹו לאכל הּזה ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלּלילה
לקראתנּו הּבאים אחרים ולרגלים למֹועדים יּגיענּו ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָאבֹותינּו,
ׁשם  ונאכל ,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּבבנין ׂשמחים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלׁשלֹום,
לרצֹון, מזּבח קיר על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן הּזבחים ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָמן
ּברּו נפׁשנּו. ּפדּות ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻונֹודה

יׂשראל. ּגאל ה', ההּגדה ׁשּמברכין xcqMאּתה וקֹוראים ְִֵַַָָָ§¥¤ְְְְִִֶַַָָָ
ּבליל  וקֹוראים מברכים ּכ ּפסח, ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּבליל
ּכֹוסֹות, ּבארּבעה הּׁשני ּבליל חּיבין וכן ּגלּיֹות; ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּׁשני

הראׁשֹון. ּבּלילה ׁשּנעׂשּו הּדברים ְְְֲִִִֶַַַַָָָָּובׁשאר
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

המצוות ספר ללומדי ההגדה נוסח כאן עד

alEle dMqe xtFW zFkld¦§¨§ª¨§¨
לׁשמע  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹיׁש
החג; ימי ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב (ב) ּבתׁשרי; ּבאחד ׁשֹופר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻקֹול
מצוֹות  ּובאּור החג. ימי ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש לּולב לּטל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ(ג)

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

א  ּפרק
-mipnfxtq הלכות שופר וסוכה ולולב

¤¤
ּבראׁש‡. הּׁשֹופר ּתרּועת לׁשמע ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹמצות

ׁשּתֹוקעין  וׁשֹופר לכם". יהיה ּתרּועה "יֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשנה,
הּכבׂשים  קרן הּוא - ּבּיֹובל ּבין הּׁשנה ּבראׁש ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבֹו,
על  ואף ּפסּולין. הּכבׂש, מּקרן חּוץ הּׁשֹופרֹות וכל ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּכפּוף;
הרי  הּׁשנה, ּבראׁש ּבׁשֹופר ּתרּועה ּבּתֹורה נתּפרׁש ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּפי
ּתעבירּו . . ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ּבּיֹובל: אֹומר ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָהּוא

הּׁשמּועה ּומּפי רבנו]ׁשֹופר", משה ידי על למדּו:[שנמסרה ְְִִַָָָ
ּבׁשֹופר. הּׁשנה ראׁש ּתרּועת אף ּבׁשֹופר, יֹובל ּתרּועת ְְְְֵַַַַַָָָָֹמה

ּוׁשּתי ·. אחד, ּבׁשֹופר הּׁשנה ּבראׁש ּתֹוקעין היּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹּבּמקּדׁש,
מארי הּׁשֹופר - הּצדדין מן קולו]חצֹוצרֹות [את ְְֲֲִִִַַַָָ

ּבּׁשֹופר  הּיֹום ׁשּמצות מקּצרֹות, ּתֹוקעין והחצֹוצרֹות ולּמה . ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָ
- ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבחצֹוצרֹות? ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָֹעּמֹו
ּתֹוקעין  אין מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל ה'". הּמל לפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָהריעּו

ּבלבד. ּבּׁשֹופר אּלא הּׁשנה ְְִֶַַַָָָָֹּבראׁש
ואם ‚. לכּתחּלה; ּבֹו, ּתֹוקעין אין - זרה עבֹודה ׁשל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָׁשֹופר

יצא  לא ּתקע, אם - הּנּדחת עיר וׁשל יצא. ּבֹו, ׁשֹופר ּתקע . ְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
אּלא  הּמצוה ׁשאין - חֹובתֹו ידי יצא ּבֹו, ׁשּתקע ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּגזּול
הגּביהֹו ולא ּבֹו נגע ׁשּלא ּפי על אף הּקֹול, ְְְִִִִִֶַַַַַָֹֹּבׁשמיעת
יתקע; לא עֹולה, ׁשל ׁשֹופר וכן ּגזל. ּדין ּבקֹול ואין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּׁשֹומע,
והלא  ּתאמר: ואם מעילה. ּדין ּבקֹול ׁשאין יצא, - ּתקע ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹואם

נּתנּו להנֹות לא מצוֹות הּקֹול? ּבׁשמיעת כאן נהנה אין -] ְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹ
ּתקיעה הנאה] ּבֹו לתקע מּתר מּׁשֹופר, הניה הּמּדר ,לפיכ ;ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹֻֻ

מצוה. ְִֶָׁשל

טֹוב,„. יֹום את עליו מחּללין אין - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשֹופר
ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר להרבות ואפּלּו מדרבנן [איסור ְְֲִִֶַָָ

הּנהר השביתה] מעבר אֹו האילן ּבראׁש הּׁשֹופר היה ּכיצד? .ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּפני  על ׁשט ולא ּבאילן עֹולה אינֹו הּוא, אּלא ׁשֹופר לֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹואין
אֹותֹו, חֹותכין ׁשאין לֹומר צרי ואין להביאֹו; ּכדי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָהּמים
עׂשה, מצות ׁשֹופר ׁשּתקיעת מּפני מלאכה, ּבֹו עֹוׂשין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָואין
יין  אֹו מים לתֹוכֹו לּתן ּומּתר תעׂשה. ולא עׂשה טֹוב ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֻויֹום
רגלים  מי לתֹוכֹו יּתן ולא לצחצחֹו; ּכדי טֹוב, ּביֹום חמץ ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַֹֹאֹו

עליו. ּבזּויֹות מצוֹות יהיּו ׁשּלא - הּכבֹוד מּפני ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹלעֹולם,
ּולכאן ‰. לכאן ויראה ּבידֹו, ׁשּיאחזּנּו ּכדי - הּׁשֹופר .ׁשעּור ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּכּׁשעּור ּבֹו נׁשּתּיר אם - לרחּבֹו ּפסּול; לארּכֹו, [ממקום נסּדק ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
לפיו] עד -הסדק נּקב הּסדק. מּמקֹום נכרת ּוכאּלּו ּכׁשר, -ְְְִִִִֵֶֶַַַָ

רּבֹו נׁשּתּיר אם - ּבמינֹו סתמֹו ּפסּול; ּבמינֹו, ׁשּלא סתמֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻאם
זה  הרי - הּתקיעה את ׁשּנסּתמּו הּנקבים עּכבּו ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשלם,

ּבזכרּותֹו קדחֹו שבקרן]ּכׁשר. הבשר ּבמינֹו[עם ׁשּמין ּכׁשר, - ְְְְִִֵֵֶַָָָ
ּפסּול. לאחד, ׁשהׁשלימֹו עד ׁשֹופרֹות ׁשברי ּדּבק חֹוצץ. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאינֹו

.Â ּפסּול - ּבמינֹו ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּכל עליו .הֹוסיף ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
צּפהּו ּפסּול. - ּפה הּנחת ּבמקֹום אֹו מּבפנים, זהב ְְִִִִִִֶַַָָָָָָצּפהּו
לא  ואם ּפסּול; ׁשהיה, מּכמֹות קֹולֹו נׁשּתּנה אם - ְְְִִִִִֶַַָָָָֹמּבחּוץ
ׁשמע, ּפנימי קֹול אם - ׁשֹופר ּבתֹו ׁשֹופר נתן ּכׁשר. ְְְִִִִֵַַַָָָָָָנׁשּתּנה,

את הרחיב יצא. לא ׁשמע, חיצֹון קֹול ואם -]יצא; [החלק ְְִִִִֶַָָָָָֹ
הת הּקצר מקום אתקיעה][- וקּצר ,[- ּפסּול.[החלק - הרחב ְִֵֶַָָָָָָ

.Êּגרדֹו ּכׁשר. וקּצרֹו, אר דק]היה מּבפנים [ועשאו ּבין - ְְְְִִִִֵֵֵָָָָֹ
ּגלּדֹו על העמידֹו אפּלּו מּבחּוץ, דקה]ּבין שכבה כולו [עשה ְֱֲִִִִֵֶַַ

הּקֹולֹות  ׁשּכל ּכׁשר, - צרּוד אֹו ּדק אֹו עבה קֹולֹו היה ּכׁשר. -ֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבּׁשֹופר. ְִֵַָּכׁשרין

.Á העֹומדים אֹותם - הּמערה ּבתֹו אֹו הּבֹור ּבתֹו ְְְְִֵַַַַָָָָהּתֹוקע
קֹול  אם - ּבחּוץ והעֹומדים יצאּו. והּמערה, הּבֹור ְְְְְְִִַַַָָָָּבתֹו

הברה קֹול ואם יצאּו; ׁשמעּו, הד]ׁשֹופר יצאּו.[- לא ׁשמעּו, ְְְְְֲִָָָָָָָֹ
קֹול  אם - ּבּה וכּיֹוצא הּגדֹולה החבית לתֹו הּתֹוקע ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן

יצא. לא ׁשמע, הברה קֹול ואם יצא; ׁשמע, ְֲִַַָָָָָָָָָֹׁשֹופר

ב  ¤¤ּפרק
ויׂשראלים ‡. לוּיים ּכהנים ׁשֹופר, קֹול לׁשמע חּיבין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹֹֹהּכל

מׁשחררים  ועבדים ּוקטּנים,וגרים ועבדים נׁשים אבל ; ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻ
וטמטּום  חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֻּפטּורין.

נקבה]ואנּדרֹוגינס ספקי זכר ח [ספקי ּיבין.- ְְְִִַַַָ
ידי ·. החּיב את מֹוציא אינֹו ּבּדבר, חּיב ׁשאינֹו מי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

מהן  הּׁשֹומע ּבּׁשֹופר, ׁשּתקעּו קטן אֹו אּׁשה ,לפיכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחֹובתֹו;
יצא  אנּדרֹוגינסלא בפני . מין והוא הסימנים, כל בו [שיש ְְִַַָָֹ

מינֹו;עצמו] ׁשאינֹו את מֹוציא ואינֹו מינֹו, את ְִִִִֵֵֶֶֶמֹוציא
סימנים]טמטּום בו ניכר ולא [שלא מינֹו, את לא מֹוציא אינֹו ְְִִֵֶֹֹֻ

ׁשּנקרע ׁשהּטמטּום - מינֹו ׁשאינֹו נותח]את אפׁשר [- , ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֻ
נקבה. ׁשּיּמצא ואפׁשר זכר ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּיּמצא

אפּלּו‚. מֹוציא אינֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶוכן
אּלא  ׁשּבֹו; חרּות צד מֹוציא ׁשּבֹו עבדּות צד ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָלעצמֹו,

לֹו ׁשּיתקע חֹורין מּבן ׁשּיׁשמע חֹובתֹו? ידי יֹוצא .ּכיצד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
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.Ê?ּכיצד הּברכֹות. סדר על הּתקיעֹות לׁשמע חּיבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּצּבּור,
ּומלכּיֹות, הּׁשם ּוקדּׁשת ּוגבּורֹות אבֹות צּבּור ׁשליח ְְְְִִֵֵַַַַָֻֻאֹומר

ׁשלׁש ׁשֹופרֹות,ותֹוקע ואֹומר ׁשלׁש; ותֹוקע זכרֹונֹות, ואֹומר ; ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹֹ
ּכהנים. ּוברּכת והֹודיה עבֹודה ואֹומר ׁשלׁש; ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֹֹותֹוקע

.Á יֹום וׁשל הּׁשנה ראׁש ׁשל אּלּו אמצעּיֹות ּברכֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשלׁש
יֹובל  ׁשל -הּכּפּורים וׁשֹופרֹות וזכרֹונֹות מלכּיֹות ׁשהן - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֻ

עׂשרה  מהן ּברכה ּבכל לֹומר וצרי זֹו. את זֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָמעּכבֹות
ּוׁשלׁשה  הּתֹורה, מן ּפסּוקין ׁשלׁשה - הּברכה מעין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֹּפסּוקין
מׁשלים  הּתֹורה מן ואחד הּנביאים, מן ּוׁשלׁשה ּתּלים, ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּספר
מן  אחד ּפסּוק אמר ואם יצא. ּבּנביא, הׁשלים ואם ְְְִִִִִִֶַַָָָָָָּבֹו.
אפּלּו יצא; הּנביאים, מן ואחד הּכתּובים מן ואחד ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָהּתֹורה
ׁשל  ּפסּוק ואמר לאמר', ּכתּוב אלהינּו ה' ּובתֹורת' ְְְֱֵֵֶַַָָָָָֹֹאמר:

ּכלּום. צרי אינֹו ׁשּוב והפסיק, ְְְִִִֵָָּתֹורה
.Ë ּפרענּות ׁשל וׁשֹופרֹות מלכּיֹות זכרֹונֹות מזּכירין .אין ְְְְְִִִֵֶַַָָֻֻ

- מלכּיֹות וכּו'"; הּמה בׂשר ּכי "וּיזּכר ּכגֹון: - ְְְְְִִִֵַַָָָֹֻזכרֹונֹות
ּכגֹון: - ׁשֹופרֹות עליכם"; אמל ׁשפּוכה "ּבחמה ְְְְְֲֵֵֶֶָָָֹּכגֹון:
יחיד  זכרֹון ולא וכּו'". ּברמה חצצרה ּבּגבעה, ׁשֹופר ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָָֹֹ"ּתקעּו
לי  "זכרה ,"עּמ ּברצֹון ה', "זכרני, ּכגֹון - לטֹובה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָאפּלּו
"ּפקד  ּכגֹון - ּכזכרֹונֹות אינן ּופקדֹונֹות לטֹובה". ְְְְְֱִִֵַָָָֹֹאלהי
העֹולם  אּמֹות ׁשל ּפרענּות להזּכיר לֹו ויׁש אתכם". ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻּפקדּתי
את  אדֹום לבני ה', "זכר, עּמים", ירּגזּו ,מל "ה' ּכגֹון: -ְְְְְֱִִִֵֵַָָֹ
ּבסערֹות  והל יתקע, ּבּׁשֹופר ה' "ואדני ירּוׁשלים", ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָֹיֹום
הראת  "אּתה אחד", ה' אלהינּו, ה' יׂשראל: "ׁשמע, ְְְֱִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּתימן".
הּוא  ה' ּכי ,לבב אל והׁשבת הּיֹום, "וידעּת וכּו'", ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלדעת
ּכל  - עֹוד" אין מּתחת, הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים ְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהאלהים,
זכר  ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ענינֹו, הּוא מלכּות מאּלּו, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּפסּוק
"ויהי  ועד", לעֹולם ימל "ה' ּכמֹו הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹמלכּות,

וכּו'" מל .ּביׁשרּון ְִֶֶֻ
.È,ּבצּבּור הּׁשנה ראׁש ׁשל ּתקיעֹות ּבסדר הּפׁשּוט ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּמנהג

ּכל  יֹוׁשבין הּספר, ּומחזירין ּבּתֹורה ׁשּקֹוראין אחר הּוא: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּכ
מלהעם  אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ּומבר עֹומד ואחד , ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשֹופר', קֹול לׁשמע וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹהעֹולם,
העם  וכל 'ׁשהחינּו', ּומבר וחֹוזר 'אמן'; עֹונין העם ְְְְֱִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָוכל
הּספק, מּפני ׁשאמרנּו ּתקיעֹות ׁשלׁשים ותֹוקע 'אמן'. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעֹונין
מּוסף. ּתפּלת ּומתּפללין ועֹומדין קּדיׁש, ואֹומרים הּסדר. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָעל
מלכּיֹות, ׁשהיא רביעית ּברכה צּבּור ׁשליח ׁשּגֹומר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֻואחר
אחת; ּפעם ּותקיעה, ּתרּועה ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹּתֹוקע
ּתֹוקע  ׁשּגֹומרּה ואחר זכרֹונֹות, ׁשהיא חמיׁשית ּברכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומבר
ׁשהיא  ׁשּׁשית ּברכה ּומבר ּתקיעה; ׁשברים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָֹּתקיעה
ּפעם  ּותקיעה ּתרּועה ּתקיעה ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָׁשֹופרֹות,

הּתפּלה. וגֹומר ְְִֵַַַָאחת,
.‡È ּברכֹות סדר על ׁשּתֹוקע הּוא יֹוׁשבין, ּכׁשהן ׁשּתֹוקע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָזה

עֹומדין  לתקיעֹות ּכׁשהן ׁשּמיּׁשב ּתקיעֹות ּבין מדּבר ואינֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ
הּסדר העמידה]ׁשעל שבתפילת - אף [ - ּביניהן סח ואם ; ְִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּומבר.ע  חֹוזר אינֹו ׁשעבר, ּפי ל ְִֵֵֵֶַַָָ
.·È ׁשלׁשה מהן ּבבא ּכל ּברכה, ּכל על ׁשּיתקעּו היה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹּבדין

מידי  ׁשּיצאּו ּכיון אּלא יֹוׁשבין; ּכׁשהן ׁשּתקעּו ּכדר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּפעמים

ּבהן  לחזר הּצּבּור על מטריחין אין ׁשּמיּׁשב, ּבּתקיעֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻספק
ּברכה, ּכל על אחת ּבבא להן ּדי אּלא ּברכֹות, סדר על ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּכּלן

ּברכֹות  סדר על ּתקיעֹות ׁשּיׁשמעּו האּלּו,ּכדי הּדברים וכל . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּלא  ּבין ּברכֹות סדר על ׁשּׁשמע ּבין - ּביחיד אבל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבצּבּור;
מנהג. ּבזה ואין - מיּׁשב ּבין מעּמד ּבין הּסדר, על ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻׁשמע

.‚È אינן והּברכֹות הּברכֹות, את מעּכבֹות אינן ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּתקיעֹות
הּתקיעֹות  את ׁשּיׁשמעּכבֹות ּבוּדאי יֹודע ּבאחת עירֹות, ׁשּתי . ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּובּׁשנּיה  ּתֹוקע, ׁשם ואין ּברכֹות ּתׁשע להן ׁשּיבר מי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשם
ׁשהּתקיעה  לּׁשנּיה; הֹול - ׁשם אין ספק ּתֹוקע ׁשם יׁש ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָספק

סֹופרים. מּדברי והּברכֹות ּתֹורה, ְְְְְִִִִִֵֵַָָמּדברי

ד  ¤¤ּפרק
ולא ‡. טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין - ּגבהּה - הּסּכה ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹֻׁשעּור

טפחים  מּׁשבעה ּפחֹות אין - ורחּבּה אּמה; עׂשרים על ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיתר
ויׁש טפחים, ׁשבעה מותר]על אפּלּו[- ּברחּבּה להֹוסיף לֹו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָ

מילין  ׁשבעה,ּכּמה על מּׁשבעה אֹו מעׂשרה, ּפחּותה היתה . ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָ
ּפסּולה. זֹו הרי - ׁשהּוא ּכל אּמה עׂשרים על ּגבֹוהה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָאֹו

ּפסּולה ·. ּדפנֹות, ׁשלׁש לּה ׁשאין ּדפנֹות סּכה ׁשּתי לּה היּו . ְְְְֵֵֶָָָָָָָָֹֻ
ּגם ּכמין זה ּבצד זה שלנו]ּגמּורֹות כרי"ש שהיא – יוונית [ג' ְְְִֶֶַַ

ּבפחֹות  ּומעמידֹו טפח, על יתר ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
לעׂשֹות  וצרי ודּיֹו; הּדפנֹות, מׁשּתי לאחד סמּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹמּׁשלׁשה
ּוכבר  ּגמּורֹות. ּדפנֹות ׁשלׁש לּה ׁשאין מּפני ּפתח, צּורת ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹלּה
מקֹום, ּבכל האמּורה ּפתח ׁשּצּורת ׁשּבת, ּבהלכֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּבארנּו
ּפי  על אף ּגּביהן על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן קנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאפּלּו

להן מּגיע בהן]ׁשאינֹו נוגע .[אינו ִֵֶֶַַָ
מפּלׁש‚. ּוביניהן זה ּכנגד זה ּדפנֹות ׁשּתי לּה פתוח היּו -] ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ

צדדים] טפחים מב' ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
מּׁשּתי  לאחת סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ּומעמידֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּומּׁשהּו,
קנים  ּפתח. צּורת לּה לעׂשֹות וצרי ּוכׁשרה; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהּדפנֹות,
עּמהן  נמׁשכת אחת ודפן הּסּכה, לפני הּסּכה מּסכ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻֻהּיֹוצאים

ּכּסּכה. הן הרי -ֲֵֵַָֻ
ּבגג.„ ּדבּוקֹות ׁשהיּו סכך]ּדפנֹות מּגיעֹות [- היּו ולא הּסּכה, ְְְְִֶַַַָָָָֹֻ

ּפחֹות  ּפסּולה; טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהֹות אם - ְְְְִִִֶֶָָָָָָָָֹלארץ
מּגיעֹות  היּו ולא ּבארץ, ּדבּוקֹות הּדפנֹות היּו ּכׁשרה. ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמּכן,
רחֹוקין  ׁשהן ּפי על אף - טפחים עׂשרה ּגבֹוהֹות אם - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלּסכ
מכּונֹות  הּדפנֹות ׁשּיהיּו ּובלבד ּכׁשרה, אּמֹות, ּכּמה הּגג ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻמן
טפחים, ׁשלׁשה הּדפן מן הּגג את הרחיק הּגג; ׂשפת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹֹּתחת
ארּבעה  ׁשּגבהּה מחּצה ּתלה ּכׁשרה. מּכאן, ּפחֹות ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָּפסּולה;

ּבאמצע[טפחים] לקרקע]ּומּׁשהּו ולא לגג צמודה לא -], ְֶֶַַָ
- לּגג סמּו מּׁשלׁשה ּובפחֹות לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹֹּבפחֹות

ּכׁשרה. זֹו ְֲֵֵָהרי
היּו‰. אם - ּדפנֹות והאילנֹות האילנֹות, ּבין סּכתֹו ְְִִִֵֶָָָָָָָָֻהעֹוׂשה

הרּוח  ּתהיה ׁשּלא עד אֹותם וחּזק אֹותם ׁשּקׁשר אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹחזקים,
ּתמיד  אֹותם מנידה האמיריםהּמצּויה ּבין ּומּלא [הענפים], ְְֲִִִִִֵֵַָָָָָ

הרי  - אֹותם וקׁשר הרּוח, אֹותם ּתניד ׁשּלא ּכדי ּובקׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבתבן
ׁשל  מצּויה ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחּצה ׁשּכל ּכׁשרה; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזֹו

מחּצה. אינּה ְִֵַָָָָיּבׁשה,
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חֹובתֹו;„. ידי יצא לא להתלּמד, ׁשֹופר ּבתקיעת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּמתעּסק
יצא  לא הּמתעּסק, מן הּׁשֹומע ידי וכן לצאת ׁשֹומע נתּכּון . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ

הּתֹוקע  ׁשּנתּכּון אֹו להֹוציאֹו, הּתֹוקע נתּכּון ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹחֹובתֹו
עד  חֹובתֹו; ידי יצא לא - לצאת הּׁשֹומע נתּכּון ולא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹלהֹוציא

ּומׁשמיע. ׁשֹומע ְְִִֵֵֶַַַַׁשּיתּכּון
וׁשמע ‰. ּתקיעתֹו, הּׁשֹומע ּכל להֹוציא ונתּכּון ׁשּתקע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמי

ׁשאין  ּפי על אף יצא, - חֹובתֹו ידי לצאת ונתּכּון ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹומע
יֹודעֹו; ואינֹו ּתקיעתֹו, ׁשּׁשמע ּפלֹוני לזה מתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּתֹוקע

ׁשּיׁשמעּנּו מי לכל נתּכּון מהּלׁשהרי ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
צּבּור  מּׁשליח הּתקיעֹות וׁשמע ּביתֹו, ּבתֹו יֹוׁשב אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּבּדר
להֹוציא  מתּכּון צּבּור ׁשליח ׁשהרי לצאת; נתּכּון אם יצא, -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

חֹובתן. ידי הרּבים ְִֵֶַָָָאת
.Â ּתֹוקעין אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹיֹום

מקֹום  ּבכל ׁשבּות ּבּׁשֹופר מּׁשּום ׁשהּתקיעה ּפי על אף , ְְְִִִֶַַַַָָָָ
השביתה] להרבות מדרבנן -[איסור ׁשּתֹוקעין היה הּדין ּומן .ְִִִֶַָָ

ולּמה  - ּדבריהם ׁשל ׁשבּות וידחה ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָיבֹוא
ׁשּיתקע  למי ויֹוליכֹו ּבידֹו, יּטלּנּו ׁשּמא ּגזרה, ּתֹוקעין? ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאין
מרׁשּות  מֹוציאֹו אֹו הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ויעבירּנּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָלֹו,
ּבתקיעה, חּיבין ׁשהּכל - סקילה אּסּור לידי ויבֹוא ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָֹלרׁשּות,

לתקע. ּבקיאין הּכל ְְְִִִֵַַֹֹואין
.Ê מּלתקע אֹותן מעּכבין אין - לחּנּו הּגיעּו ׁשּלא ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹֹהּתינֹוקֹות

ּומּתר  ׁשּילמדּו; ּכדי הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹוב יֹום ׁשאינּה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבׁשּבת
קטן  ּבין - טֹוב ּביֹום ללּמדן ּכדי עּמהן להתעּסק ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלגדֹול
אין  ׁשהּתקיעה ;לחּנּו הּגיע ׁשּלא קטן ּבין ,לחּנּו ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּגיע

ׁשבּות  מּׁשּום אּלא .אסּורה ְֲִֶָָ
.Á ׁשאין ּבמקֹום אּלא ּגזרּו לא ּבׁשּבת, לתקע ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּכׁשּגזרּו

ּדין  ּבית והיה קּים, הּמקּדׁש ׁשהיה ּבזמן אבל ּדין; ּבית ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבֹו
ּבׁשּבת  ּבירּוׁשלם ּתֹוקעין הּכל היּו - ּבירּוׁשלם ּכל הּגדֹול , ְְִִִִִַַַַַָָָָָָֹ

ּבלבד  ירּוׁשלם אנׁשי ולא יֹוׁשבין. ּדין ׁשּבית ּכל זמן אּלא , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
- ירּוׁשלם רֹואה והיתה ירּוׁשלם, ּתחּום ּבתֹו ׁשהיתה ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָעיר

הּנחל ּבתֹו ׁשּתהיה קֹול [בעמק]לא ׁשֹומעת והיתה - ְְְְִֶֶַַַַַָָֹ
יכֹולה  והיתה - ההר ּבראׁש ׁשּתהיה לא - ירּוׁשלם ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹּתקיעת
אנׁשי  - ּביניהן מפסיק נהר ׁשּיהיה לא - לירּוׁשלם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבֹוא
ערי  ּבׁשאר אבל ּכירּוׁשלם; ּבׁשּבת ּתֹוקעין היּו העיר ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָאֹותּה

ּתֹוקעין. היּו לא ְְִִֵָָֹיׂשראל,
.Ë ּבית ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל הּמקּדׁש, ּבית ׁשחרב הּזה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּובּזמן

סמּו ׁשּיהיה והּוא, - קבּוע ּבֹו[מוסמך]ּדין ּתֹוקעין - ּבארץ ְְְִִִֶֶֶַָָָָ
את  ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית אּלא ּבׁשּבת, ּתֹוקעין ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבׁשּבת.
ּפי  על אף ּבהן ּתֹוקעין אין ּדינין, ּבּתי ׁשאר אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהחדׁש;
זמן  ּכל ּבלבד, ּדין ּבית ּבפני אּלא ּתֹוקעין ואין סמּוכין. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהן
ּתֹוקעין  עמדּו, ולא לעמד ננערּו ואפּלּו יֹוׁשבין, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָֹֹׁשהן
ּתֹוקעין  ולּמה ּתֹוקעין. אין ּדין, לבית חּוץ אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָּבפניהן;

זריזין ּדין ׁשּבית מּפני ּדין? ּבית יבֹואּו[זהירין]ּבפני ולא הן, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָֹ
ּדין  ׁשּבית הרּבים, ּברׁשּות ּבפניהן הּׁשֹופר להעביר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּתֹוקעין

אֹותן. ּומֹודיעין העם את ְִִִִֶַָָָמזהירין
.Èּכדר - ּבּגלּיֹות ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּזמן

להיֹות  ראׁשֹון יֹום חל ואם ּבּׁשני; ּתֹוקעין ּבראׁשֹון, ְְְְִִִִִִִֵֶַָָׁשּתֹוקעין

ּתֹוקעין  לתקע, הראּויין ּדין ּבית ּבּמקֹום היה ולא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹּבׁשּבת
ּבלבד  .ּבּׁשני ְִִֵַַ
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ראׁש‡. ׁשל טֹוב ּביֹום לׁשמע אדם חּיב ּתקיעֹות ְְְִִֶַַַָָָָֹֹּכּמה

ּובראׁשהּׁשנה  ּבּיֹובל ּתרּועה ׁשּנאמרה לפי ּתקיעֹות. ּתׁשע ? ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
- ּתרּועה וכל ּפעמים, ׁשלׁשה -]הּׁשנה ּפׁשּוטה [תקיעה ְְְְְִַָָָָָָָֹ

הּׁשמּועה ּומּפי לאחריה; ּופׁשּוטה למדּו,[ממרע"ה]לפניה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָ
הּׁשנה  ּבראׁש ּבין הן, אחד הּׁשביעי, חדׁש ׁשל ּתרּועֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּכל
ּבכל  ּתֹוקעין ּתקיעֹות ּתׁשע יֹובל, ׁשל הּכּפּורים ּביֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָּבין
ּותרּועה  ּתקיעה ּותקיעה , ּותרּועה ּתקיעה - מּׁשניהן ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָאחד

ּותקיעה. ּותרּועה ּתקיעה ְְְְִִִָָָָּותקיעה,
לפי·. ספק ּבּה לנּו נסּתּפק ּבּתֹורה, האמּורה זֹו [-ּתרּועה ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ

היא:מפני] היא יֹודעין אנּו ואין הּגלּיֹות, ורב הּׁשנים ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻאר
היללה היא -]אם תכופים קצרים הּנׁשים [קולות ׁשּמיּללין ְְְִִִִֶַַַָָָ

ׁשּמיּבבין ּבׁשעה מת]ּבנהּיתן ׁשּיאנח [על ּכדר האנחה אֹו , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשניהם  אֹו ּגדֹול, מּדבר לּבֹו ּכׁשּידאג ּפעם אחר ּפעם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהאדם
הּנקראין  הן - אחריה לבֹוא ׁשּדרּכּה והיללה האנחה - ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּכאחד
מיּלל; ּכ ואחר ּתחּלה, מתאּנח הּדֹואג, ּדר ׁשּכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ'ּתרּועה';

והיללה. האנחה הּכל, עֹוׂשין אנּו ְְְֲִִַַָָָָָָָֹלפיכ
אחר ‚. זֹו והאנחה 'ּתרּועה'; קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָוהיללה,

סדר  נמצא ׁשברים'. 'ׁשלׁשה אֹותּה קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹזֹו,
ׁשלׁשה  ואחריה ּתקיעה ותֹוקע ,מבר הּוא: ּכ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּתקיעֹות
הּזה  ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשברים
ׁשברים  ׁשלׁשה ואחריה ּתקיעה ותֹוקע ּפעמים; ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ותֹוקע  ּפעמים; ׁשלׁשה הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחריה
הּזה  ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתקיעה
ּכדי  - ׁשלׁשים הּתקיעֹות מנין נמצא ּפעמים. ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹׁשלׁשה

הּספק. מן ְְִִֵֵַַָלהסּתּלק
ׁשברים,„. ׁשלׁשה ׁשעּור ּתקיעֹות; ּכׁשּתי ּתרּועה, ְְְְְִִִִִֵָָָֹׁשעּור

ּבּהּכתרּועה  ּומׁש ארּכה, ּתקיעה ותקע והריע ׁשּתקע הרי . ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבראׁשֹונה מהתקיעה]ּכׁשנים שנים פי אֹומרין:[- אין - ְְִִִִֵַָָ

אּלא  ויתקע'; ויחזר אחריה ויריע ּתקיעֹות, ּכׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ'ּתחׁשב
וחֹוזר  אחת; ּתקיעה אּלא אינּה ׁשעה, ּכל ּבּה מׁש ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָאפּלּו

ּפעמים. ׁשלׁשה ותֹוקע, ּומריע ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹותֹוקע
אפּלּו‰. - ׁשנּיה ּבׁשעה ּוׁשנּיה זֹו, ּבׁשעה אחת ּתקיעה ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָׁשמע

חֹובתֹו;ׁשהה  ידי ויצא מצטרפין, אּלּו הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָֻ
ּתרּועה  ׁשּיׁשמע לא סדרּה, על מהן ּבבא ּכל ׁשּיׁשמע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהּוא,
ּתרּועה  ואחריהן ּתקיעֹות ׁשּתי אֹו ּתקיעֹות, ׁשּתי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָואחריה

ּבזה ותקיעה]וכּיֹוצא תרועה תקיעה - של במתכונת .[רק ְֵֶַָ
.Â יצא לא ּכאחד, אדם ּבני מּתׁשעה ּתקיעֹות ּתׁשע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשמע

מּׁשליׁשי  ּותקיעה מּזה ּותרּועה מּזה ּתקיעה אחת; ידי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָאפּלּו
ּכּלֹו הּיֹום ּכל ואפּלּו ּבסרּוגין, ואפּלּו יצא, זה, אחר .ּבזה ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ּתקיעֹות; הּתׁשע ּכל ׁשּיׁשמע עד חֹובתֹו, ידי יֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָואינֹו
זֹו. את זֹו מעּכבֹות ּולפיכ הן, אחת מצוה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּכּלן
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.Ê?ּכיצד הּברכֹות. סדר על הּתקיעֹות לׁשמע חּיבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּצּבּור,
ּומלכּיֹות, הּׁשם ּוקדּׁשת ּוגבּורֹות אבֹות צּבּור ׁשליח ְְְְִִֵֵַַַַָֻֻאֹומר

ׁשלׁש ׁשֹופרֹות,ותֹוקע ואֹומר ׁשלׁש; ותֹוקע זכרֹונֹות, ואֹומר ; ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹֹ
ּכהנים. ּוברּכת והֹודיה עבֹודה ואֹומר ׁשלׁש; ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֹֹותֹוקע

.Á יֹום וׁשל הּׁשנה ראׁש ׁשל אּלּו אמצעּיֹות ּברכֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשלׁש
יֹובל  ׁשל -הּכּפּורים וׁשֹופרֹות וזכרֹונֹות מלכּיֹות ׁשהן - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֻ

עׂשרה  מהן ּברכה ּבכל לֹומר וצרי זֹו. את זֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָמעּכבֹות
ּוׁשלׁשה  הּתֹורה, מן ּפסּוקין ׁשלׁשה - הּברכה מעין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֹּפסּוקין
מׁשלים  הּתֹורה מן ואחד הּנביאים, מן ּוׁשלׁשה ּתּלים, ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּספר
מן  אחד ּפסּוק אמר ואם יצא. ּבּנביא, הׁשלים ואם ְְְִִִִִִֶַַָָָָָָּבֹו.
אפּלּו יצא; הּנביאים, מן ואחד הּכתּובים מן ואחד ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָהּתֹורה
ׁשל  ּפסּוק ואמר לאמר', ּכתּוב אלהינּו ה' ּובתֹורת' ְְְֱֵֵֶַַָָָָָֹֹאמר:

ּכלּום. צרי אינֹו ׁשּוב והפסיק, ְְְִִִֵָָּתֹורה
.Ë ּפרענּות ׁשל וׁשֹופרֹות מלכּיֹות זכרֹונֹות מזּכירין .אין ְְְְְִִִֵֶַַָָֻֻ

- מלכּיֹות וכּו'"; הּמה בׂשר ּכי "וּיזּכר ּכגֹון: - ְְְְְִִִֵַַָָָֹֻזכרֹונֹות
ּכגֹון: - ׁשֹופרֹות עליכם"; אמל ׁשפּוכה "ּבחמה ְְְְְֲֵֵֶֶָָָֹּכגֹון:
יחיד  זכרֹון ולא וכּו'". ּברמה חצצרה ּבּגבעה, ׁשֹופר ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָָֹֹ"ּתקעּו
לי  "זכרה ,"עּמ ּברצֹון ה', "זכרני, ּכגֹון - לטֹובה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָאפּלּו
"ּפקד  ּכגֹון - ּכזכרֹונֹות אינן ּופקדֹונֹות לטֹובה". ְְְְְֱִִֵַָָָֹֹאלהי
העֹולם  אּמֹות ׁשל ּפרענּות להזּכיר לֹו ויׁש אתכם". ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻּפקדּתי
את  אדֹום לבני ה', "זכר, עּמים", ירּגזּו ,מל "ה' ּכגֹון: -ְְְְְֱִִִֵֵַָָֹ
ּבסערֹות  והל יתקע, ּבּׁשֹופר ה' "ואדני ירּוׁשלים", ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָֹיֹום
הראת  "אּתה אחד", ה' אלהינּו, ה' יׂשראל: "ׁשמע, ְְְֱִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּתימן".
הּוא  ה' ּכי ,לבב אל והׁשבת הּיֹום, "וידעּת וכּו'", ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלדעת
ּכל  - עֹוד" אין מּתחת, הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים ְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהאלהים,
זכר  ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ענינֹו, הּוא מלכּות מאּלּו, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּפסּוק
"ויהי  ועד", לעֹולם ימל "ה' ּכמֹו הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹמלכּות,

וכּו'" מל .ּביׁשרּון ְִֶֶֻ
.È,ּבצּבּור הּׁשנה ראׁש ׁשל ּתקיעֹות ּבסדר הּפׁשּוט ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּמנהג

ּכל  יֹוׁשבין הּספר, ּומחזירין ּבּתֹורה ׁשּקֹוראין אחר הּוא: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּכ
מלהעם  אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ּומבר עֹומד ואחד , ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשֹופר', קֹול לׁשמע וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹהעֹולם,
העם  וכל 'ׁשהחינּו', ּומבר וחֹוזר 'אמן'; עֹונין העם ְְְְֱִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָוכל
הּספק, מּפני ׁשאמרנּו ּתקיעֹות ׁשלׁשים ותֹוקע 'אמן'. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעֹונין
מּוסף. ּתפּלת ּומתּפללין ועֹומדין קּדיׁש, ואֹומרים הּסדר. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָעל
מלכּיֹות, ׁשהיא רביעית ּברכה צּבּור ׁשליח ׁשּגֹומר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֻואחר
אחת; ּפעם ּותקיעה, ּתרּועה ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹּתֹוקע
ּתֹוקע  ׁשּגֹומרּה ואחר זכרֹונֹות, ׁשהיא חמיׁשית ּברכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומבר
ׁשהיא  ׁשּׁשית ּברכה ּומבר ּתקיעה; ׁשברים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָֹּתקיעה
ּפעם  ּותקיעה ּתרּועה ּתקיעה ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָׁשֹופרֹות,

הּתפּלה. וגֹומר ְְִֵַַַָאחת,
.‡È ּברכֹות סדר על ׁשּתֹוקע הּוא יֹוׁשבין, ּכׁשהן ׁשּתֹוקע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָזה

עֹומדין  לתקיעֹות ּכׁשהן ׁשּמיּׁשב ּתקיעֹות ּבין מדּבר ואינֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ
הּסדר העמידה]ׁשעל שבתפילת - אף [ - ּביניהן סח ואם ; ְִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּומבר.ע  חֹוזר אינֹו ׁשעבר, ּפי ל ְִֵֵֵֶַַָָ
.·È ׁשלׁשה מהן ּבבא ּכל ּברכה, ּכל על ׁשּיתקעּו היה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹּבדין

מידי  ׁשּיצאּו ּכיון אּלא יֹוׁשבין; ּכׁשהן ׁשּתקעּו ּכדר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּפעמים

ּבהן  לחזר הּצּבּור על מטריחין אין ׁשּמיּׁשב, ּבּתקיעֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻספק
ּברכה, ּכל על אחת ּבבא להן ּדי אּלא ּברכֹות, סדר על ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּכּלן

ּברכֹות  סדר על ּתקיעֹות ׁשּיׁשמעּו האּלּו,ּכדי הּדברים וכל . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּלא  ּבין ּברכֹות סדר על ׁשּׁשמע ּבין - ּביחיד אבל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבצּבּור;
מנהג. ּבזה ואין - מיּׁשב ּבין מעּמד ּבין הּסדר, על ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻׁשמע

.‚È אינן והּברכֹות הּברכֹות, את מעּכבֹות אינן ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּתקיעֹות
הּתקיעֹות  את ׁשּיׁשמעּכבֹות ּבוּדאי יֹודע ּבאחת עירֹות, ׁשּתי . ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּובּׁשנּיה  ּתֹוקע, ׁשם ואין ּברכֹות ּתׁשע להן ׁשּיבר מי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשם
ׁשהּתקיעה  לּׁשנּיה; הֹול - ׁשם אין ספק ּתֹוקע ׁשם יׁש ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָספק

סֹופרים. מּדברי והּברכֹות ּתֹורה, ְְְְְִִִִִֵֵַָָמּדברי

ד  ¤¤ּפרק
ולא ‡. טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין - ּגבהּה - הּסּכה ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹֻׁשעּור

טפחים  מּׁשבעה ּפחֹות אין - ורחּבּה אּמה; עׂשרים על ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיתר
ויׁש טפחים, ׁשבעה מותר]על אפּלּו[- ּברחּבּה להֹוסיף לֹו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָ

מילין  ׁשבעה,ּכּמה על מּׁשבעה אֹו מעׂשרה, ּפחּותה היתה . ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָ
ּפסּולה. זֹו הרי - ׁשהּוא ּכל אּמה עׂשרים על ּגבֹוהה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָאֹו

ּפסּולה ·. ּדפנֹות, ׁשלׁש לּה ׁשאין ּדפנֹות סּכה ׁשּתי לּה היּו . ְְְְֵֵֶָָָָָָָָֹֻ
ּגם ּכמין זה ּבצד זה שלנו]ּגמּורֹות כרי"ש שהיא – יוונית [ג' ְְְִֶֶַַ

ּבפחֹות  ּומעמידֹו טפח, על יתר ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
לעׂשֹות  וצרי ודּיֹו; הּדפנֹות, מׁשּתי לאחד סמּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹמּׁשלׁשה
ּוכבר  ּגמּורֹות. ּדפנֹות ׁשלׁש לּה ׁשאין מּפני ּפתח, צּורת ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹלּה
מקֹום, ּבכל האמּורה ּפתח ׁשּצּורת ׁשּבת, ּבהלכֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּבארנּו
ּפי  על אף ּגּביהן על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן קנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאפּלּו

להן מּגיע בהן]ׁשאינֹו נוגע .[אינו ִֵֶֶַַָ
מפּלׁש‚. ּוביניהן זה ּכנגד זה ּדפנֹות ׁשּתי לּה פתוח היּו -] ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ

צדדים] טפחים מב' ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
מּׁשּתי  לאחת סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ּומעמידֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּומּׁשהּו,
קנים  ּפתח. צּורת לּה לעׂשֹות וצרי ּוכׁשרה; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהּדפנֹות,
עּמהן  נמׁשכת אחת ודפן הּסּכה, לפני הּסּכה מּסכ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻֻהּיֹוצאים

ּכּסּכה. הן הרי -ֲֵֵַָֻ
ּבגג.„ ּדבּוקֹות ׁשהיּו סכך]ּדפנֹות מּגיעֹות [- היּו ולא הּסּכה, ְְְְִֶַַַָָָָֹֻ

ּפחֹות  ּפסּולה; טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהֹות אם - ְְְְִִִֶֶָָָָָָָָֹלארץ
מּגיעֹות  היּו ולא ּבארץ, ּדבּוקֹות הּדפנֹות היּו ּכׁשרה. ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמּכן,
רחֹוקין  ׁשהן ּפי על אף - טפחים עׂשרה ּגבֹוהֹות אם - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלּסכ
מכּונֹות  הּדפנֹות ׁשּיהיּו ּובלבד ּכׁשרה, אּמֹות, ּכּמה הּגג ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻמן
טפחים, ׁשלׁשה הּדפן מן הּגג את הרחיק הּגג; ׂשפת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹֹּתחת
ארּבעה  ׁשּגבהּה מחּצה ּתלה ּכׁשרה. מּכאן, ּפחֹות ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָּפסּולה;

ּבאמצע[טפחים] לקרקע]ּומּׁשהּו ולא לגג צמודה לא -], ְֶֶַַָ
- לּגג סמּו מּׁשלׁשה ּובפחֹות לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹֹּבפחֹות

ּכׁשרה. זֹו ְֲֵֵָהרי
היּו‰. אם - ּדפנֹות והאילנֹות האילנֹות, ּבין סּכתֹו ְְִִִֵֶָָָָָָָָֻהעֹוׂשה

הרּוח  ּתהיה ׁשּלא עד אֹותם וחּזק אֹותם ׁשּקׁשר אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹחזקים,
ּתמיד  אֹותם מנידה האמיריםהּמצּויה ּבין ּומּלא [הענפים], ְְֲִִִִִֵֵַָָָָָ

הרי  - אֹותם וקׁשר הרּוח, אֹותם ּתניד ׁשּלא ּכדי ּובקׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבתבן
ׁשל  מצּויה ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחּצה ׁשּכל ּכׁשרה; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזֹו

מחּצה. אינּה ְִֵַָָָָיּבׁשה,
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עשב]חלף ואין [מן עֹומדת, צּורתן ׁשהרי ּבהן, וכּיֹוצא ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ּכלים. ֲִִֵַָהחבלים

ּבזכרים‰. - ּבחּצים בתוך סּככּה אותם  שתוחבים חיצים [סוג ְְְִִִִִָָ
שמברזל] ב"ראש" המצוי ּבנקבֹותנקב ּכׁשרה; חיצים , סוג -] ְְִֵֵָ

מברזל] ראש להכניס כדי בתוכם על שחוקקים אף ּפסּולה; ,ְַַָ
ּומקּבל  הּוא קּבּול ּבית ּבברזל, להתמּלאת עׂשּוי ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹּפי

קּבּול. ּכלי ּככל ְְְִִָָֻטמאה
.Âסתמּה - קטּנה - חלף אֹו ּגמי מחצלת אֹו קנים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמחצלת

אֹותּה עׂשה ּכן אם אּלא ּבּה, מסּככין אין לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָלׁשכיבה,
אּלא  ּבּה, מסּככין לפיכ ,לסּכּו סתמּה - ּגדֹולה ;ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָלסּכּו

לׁשכיבה  אֹותּה עׂשה ּכן ו אם קיר. לּה יׁש סביב]אם [שפה ְְִִִִִֵֵָָָָָ
קּבּול; ּככלי היא ׁשהרי ּבּה, מסּככין אין - ּגדֹולה אפּלּו -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָ
ׁשהיא  מּפני ּבּה, מסּככין אין - ׁשּלּה הּקיר נּטל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואפּלּו

ּכלים. ְְִִֵֵּכׁשברי
.Êעצים]נסרים מסּככין [גזרי טפחים, ארּבעה ּברחּבן ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

מׁשּפין ׁשהן ּפי על אף ּברחּבן [משויפים]ּבהן יׁש ואם ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ּגזרה  - מׁשּפין ׁשאינן ּפי על ואף ּבהן מסּככין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻארּבעה,
נסר  עליה נתן ּכסּכה. ׁשהיא וידּמה ּתקרה, ּתחת יׁשב ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּמא
יׁשנין  ואין ּכׁשרה, - טפחים ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאחד
ׁשּיׁש נסרין היּו חֹובתֹו. ידי יצא לא ּתחּתיו, והּיׁשן ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּתחּתיו;
ׁשאין  צּדיהן על והפכן ארּבעה, ּבעבין ואין ארּבעה, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָּברחּבן
ּפסּול, הּנסר ׁשּזה ּפסּולה; זֹו הרי - ּבהן וסּכ ארּבעה, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן

ּבעביֹו. ׁשּסּכ ּבין ּברחּבֹו, ׁשּסּכ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָּבין
.Á אּלא והאבנים, הּטיט ׁשהיא מעזיבה, עליה ׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּתקרה

לׁשם  נעׂשּו לא ׁשהרי ּפסּולה, זֹו הרי - ּבלבד ּתקּועין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֹנסרין
ּפקּפק אם ,לפיכ ּבית; לׁשם אּלא הּנסרים [רעע]סּכה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

הּמסמרים ּכׁשרה;[ממקומם]והניד זֹו הרי - סּכה לׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֻ
וכן  טפחים. ארּבעה רחב ונסר נסר ּבכל יהיה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּובלבד

נטל מּבינתים[נסר]אם סכוהּניח[מהנסרים]אחד ּבמקֹומֹו ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ
ּכׁשר. זה הרי סּכה, לׁשם ְֲֵֵֵֵֶָָָֻּכׁשר

.Ë על אף ּכׁשרה, - מקֹום מּכל ּכהלכתּה, ׁשּנעׂשת ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻסּכה
מצוה  לׁשם נעׂשת ׁשּלא לצל,ּפי עׂשּויה ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

סּכה  אבל ּבהן. ּכּיֹוצא וכל ּבהמה וסּכת ּגֹוים סּכת ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻֻֻּכגֹון
וכן  לצל. נעׂשת ׁשּלא לפי ּפסּולה, - מאליה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנעׂשת

ּבגדיׁש תבואה]החֹוטט בערימת אינּה[חפר - סּכה ועׂשהּו , ְְִֵֵַָָָָָֻ
עׂשה  אם ,לפיכ לצל; זה ּגדיׁש עּמר לא ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻסּכה,
ּבּה וחטט סּכה, לׁשם ׁשבעה ּבמׁש טפח חלל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבתחּלה
סכ נעׂשה ׁשהרי ּכׁשרה, - לעׂשרה והׁשלימּה כן ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאחרי

לצל. ְֵֶָׁשּלּה
.È מסּככין אין - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָחבילי

ליּבׁשן, ּכדי ּגּגֹו על חבילֹות אדם יעׂשה ׁשּמא ּגזרה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן;
עׂשה  לא מּתחּלה והּוא סּכה, לׁשם ּתחּתיהן ויׁשב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻויּמל
הּתירן  ואם מאליה. ׁשּנעׂשת ּכסּכה ונמצאת לצל, זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻסכ

הקשר] מעׂשרים [התיר ּפחּותה חבילה ואין ּכׁשרֹות. ,ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ
ּבּדים. ֲִִַַָוחמּׁשה

.‡Èלמנין ׁשאגדן קטּנֹות במניין]חבילֹות מסּככין [למוכרן , ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָ
החֹות  וכן אגּודֹותּבהן. והחרּיֹות הּדקל, ראׁש [מחוברות] ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ואפּלּו ּכחבילה. אינן ׁשמים ּבידי ׁשאגד ּבֹו, מסּככין - ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבֹו
ּכחבילה, ׁשּנמצאּו האחד, מּצד ּכּלן החרּיֹות ראׁשי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻקׁשר
מסּככין  - אדם ּבידי ואחד ׁשמים, ּבידי ראׁשיה מּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד
הּוא  אחד ּכעץ וזֹו חבילה, אינֹו אחד עץ ׁשהאֹוגד ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבהן;
עׂשּוי  ׁשאינֹו אגד ּכל וכן ׁשמים. ּבידי אגּודה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהרי

יתפזר]לטלטלֹו יטלטלו שאם אגד.[- אינֹו , ְְְֵֶֶַ
.·È,האילן ּתחת סּכתֹו הּבית העֹוׂשה ּבתֹו עׂשיּה .ּכאּלּו ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻ

ּגּבן,[היטה]הדלה על וסּכ ּובּדיהן, האילנֹות עלי עליה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּסּכּו היה אם - קּצצן ּכ מהן,[רב]הרּבה[הכשר]ואחר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

הרּבה  מּתחּלתֹו ּכׁשר ׁשהיה הּסּכּו היה לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכׁשרה;
עׂשּיה  ׁשּתהיה ּכדי קציצתם אחר אֹותן לנענע צרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמהן,

סּכה. ְֵָֻלׁשם
.‚Èוסּכ ּבֹו, מסּככין ׁשאין ּבדבר ּבֹו ׁשּמסּככין ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָערב

ּפסּולה  הּפסּול, על יתר ׁשהּכׁשר ּפי על אף - .ּבׁשניהם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבסכ יׁש אם - זה ּבצד זה לעצמֹו, וזה לעצמֹו ּבזה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָסּכ
הּצד  מן ּבין ּבאמצע ּבין אחד, ּבמקֹום טפחים ׁשלׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפסּול

ּפסּולה  זֹו הרי -. ְֲֵָ
.„Èסכ ּגדֹולה, ּבסּכה אבל ּבקטּנה. אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֻּבּמה

מּכאן  ּפחֹות טפחים, ּבארּבעה ּפֹוסל - ּבאמצע ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָּפסּול
הּצד ּומן לדפנות]ּכׁשרה; אּמֹות,[צמוד ּבארּבע ּפֹוסל - ְְְִֵֵַַַַַָ

ׁשּנפחת ּבית ּכיצד? ּכׁשרה. מּכאן חור]ּופחֹות [נפער ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
אכסדרה  הּמּקפת חצר וכן הּפחת, מקֹום על וסּכ ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּבאמצעֹו

ּבדבר [מרפסת] ׁשהּקיפּוה ּגדֹולה סּכה וכן עליה, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻׁשּסּכ
ּבצד ּבֹו מסּככין ל-]ׁשאין אם [צמוד - מּלמעלה הּדפנ ֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ

ּפחֹות  ּפסּולה; אּמֹות, ארּבע ולּכתל הּכׁשר הּסכ מּׂשפת ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹיׁש
הּפסּול  הּסכ זה ויחׁשב נעקם, הּכתל ּכאּלּו רֹואין ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּכן,
מּסיני. למׁשה הלכה - זה ודבר ּוכׁשרה. הּכתל, ּגּוף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמן

.ÂË ׁשבעה אּלא ּבּה ׁשאין ּכל קטּנה? סּכה היא זֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻואי
יתר  ּבּה ׁשּיּׁשאר ּכל ּוגדֹולה, טפחים; ׁשבעה על ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹטפחים
סכ טפחים ׁשבעה על טפחים ׁשבעה הּפסּול הּסכ ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָעל

.ּכׁשר  ֵָ
.ÊË ּבמקֹום ואין זה, ּבצד זה ּכׁשר ודבר ּפסּול ּבדבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָסּכ

אם  - ּפחֹות אּלא טפחים ׁשלׁשה רחב הּפסּול מּסכ ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹאחד
ּכׁשרה; הּפסּול, הּסכ ּכל על יֹותר הּכׁשר הּסכ ּכל ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָהיה

ּבצמצּום זה ּכמֹו זה היה בשווה]ואם ּפי [בדיוק על אף - ְְְְִִִֶֶַַָָ
ׁשּסכ מּפני ּפסּולה, זֹו הרי - ׁשלׁשה אחד ּבמקֹום ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשאין

נחׁשב  הּוא ּכפרּוץ .ּפסּול ְְֶָָָ
.ÊÈ הּנׁשר מּפני ּתחּתיה ּפרׂש אֹו מּלמעלה, ּבגד עליה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפרׂש

סּככּה אם וכן ּכׁשרה. לנאֹותּה, ּכדי ּפרׂשֹו ּפסּולה; -ְְְְְְְִִֵֵֵָָָָָָ
וכלים  ּבגדים ּובמיני ּפרֹות ּבמיני ועּטרּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָּכהלכתּה,
ּכׁשרה  - לנאֹותּה ּכדי ,ּבּסכ ּבין ּבכתליה ּבין ּבּה, .ׁשּתלּויין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

.ÁÈּבגבהּה ממעטין אין - הּסּכה מכ'נֹואי [להפחיתה ְְְֲִֵֵַַָָָֻ
ּברחּבּהאמה] ממעטין אבל טפחים], הּסּכה [מז' נֹואי היּו . ְְְֲֲִֵַַָָָָָֻ

ּפסּולה;[רחוקים]מפלגין - יתר אֹו טפחים ארּבעה מּגּגּה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ
ּתחת  אּלא ,הּסכ ּתחת אינֹו ּכאּלּו ׁשם הּיֹוׁשב ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמצא

ּבהן. מסּככין ׁשאין וכלים אכלין ׁשהּוא ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָהּנֹואי,
.ËÈיׁש אם - מהן נראה ׁשהאויר חּלֹונֹות ּבֹו ׁשהיּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָסכ
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.Â,ּכׁשרה - הּספינה ּבראׁש אֹו העגלה, ּבראׁש סּכתֹו ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָֹֹֻהעֹוׂשה
טֹוב  ּביֹום לּה -ועֹולין הּגמל ּגּבי על אֹו האילן, ּבראׁש . ְְְִִֵַַַָָָָָֹ

ּבאילן  לעלֹות ׁשאסּור לפי טֹוב; ּביֹום לּה עֹולין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָּכׁשרה,
ּבהמה  ּגּבי על אדם,אֹו ּבידי עׂשּויֹות הּדפנֹות מקצת היּו . ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ

היא  האילנֹות, נּטלּו ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - אילנֹות ְְִִִִִִִֶָָָָָָּומקצתן
טֹוב. ּביֹום לּה עֹולין - אדם ׁשּבידי ּבּדפנֹות לעמד ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹיכֹולה

.Ê ראׁשי ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. ּגג, לּה ׁשאין ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה
ּכמין ּבזה זה ּדבּוקֹות -]הּדפנֹות ראׁש[גג ׁשּסמ אֹו צריף, ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

ׁשהגּביּה אֹו טפח, אפּלּו ּגג לּה היה ואם לּכתל; הּסּכה ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻּדפן
סּכה  ּכׁשרה. זֹו הרי - טפח הּקרקע מן לּכתל הּסמּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻהּדפן
על  טפחים ׁשבעה ּבּה לר ּבע ּכדי ּבהּקפּה יׁש אם - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעגּלה
ּכׁשרה. זֹו הרי זוּיֹות, לּה ׁשאין ּפי על אף - טפחים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשבעה

.Áאכסדרה ּגּבי על מול סּכ אחת דפנות ב' בעלת [מרפסת ְְִֵֵַַַַָ
ּפּצימיןהשניה] לּה הדפנות]ׁשּיׁש בקצות ׁשהיּו[עמודים ּבין - ִִֵֵֶֶַָָ

מּבחּוץ  נראין ׁשהיּו ּבין מּבחּוץ, נראין ואין מּבפנים ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָנראין
ּכׁשרה. - מּבפנים נראין ְְְְִִִִִֵֵָואין

.Ë העׂשּויה סּכה ׁשהיא מּפני ּפסּולה, - ּפּצימין לּה היּו ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻלא
ואמצעי  האכסדרה, צּדי ׁשני אּלא לּה אין ׁשהרי ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמבֹוי;

ּפּצימין  ּבֹו אין וׁשּכנגּדֹו ּכתל, ּבֹו אין .האכסדרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.Èמבֹוי ּגּבי על צדדיו]סּכ משני לחי[שפתוח לֹו [קורה ׁשּיׁש ִִֵֵֵֶֶַַָ

ּפסיןבקצהו] לּה ׁשּיׁש ּבאר ּגּבי על אֹו זוית , בצורת [קירות ְִֵֵֵֶַַַָ
מסביב] פינות ׁשּבת מארבע לאֹותּה ּכׁשרה סּכה זֹו הרי -ְְֲֵֵַָָָָֻ

מחּצֹות  אּלּו ּופּסין זה ׁשּלחי מּתֹו ּבלבד; החג ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשּבתֹו
סּכה. לענין ּכמחּצֹות אֹותן נחׁשב ׁשּבת, ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹֻלענין

.‡Èקנּדסים ארּבעה הּגג,[עמודים]נעץ זוּיֹות ארּבע על ְְְִִַַַַַַַָָָָָֻ
ורֹואין  ּכׁשרה, הּגג, ׂשפת על והּסּכּו הֹואיל - ּגּבן על ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָוסּכ
ׂשפת  על למעלה עֹולֹות הן ּכאּלּו הּתחּתֹונֹות, הּמחּצֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָאת

.ִַהּסּכּו
.·È הרּבה חּלֹונֹות ּבכתליה ויׁש רּבים, ּפתחים לּה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻסּכה

ׁשּפרּוץ ּפי על ואף ּכׁשרה, זֹו הרי פתוח]- על [- מרּבה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻ
הסתום]העֹומד עׂשר [- על יתר ּפתח ׁשם יהיה ׁשּלא ּובלבד ; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּפי [אמות] על אף - עׂשר על יתר ּפתח ׁשם היה אם אבל .ֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

על  מרּבה הּפרּוץ יהיה ׁשּלא צרי ּפתח, צּורת לֹו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּיׁש
ֵָהעֹומד.

.‚Èׁשאוירּה חללה]סּכה אּמה,[גובה מעׂשרים ּגבֹוּה ְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּטלם ואפּלּו מעּוט, אינֹו - ּוכסתֹות ּבכרים חשב ּומעטּה -] ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָ

שם] ואין להשאירם מעּוט, זה הרי - ּובּטלֹו ּבתבן מעטּה .ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָ
סתם ּבעפר אבל ּובּטלֹו; עפר לֹומר ביטול]צרי ,[ללא ְְְֲִִַָָָָָָָ
והּוצין מעׂשרים, ּגבֹוהה היתה מעּוט. דקים]אינֹו [ענפים ְְְְִִִֵֵֶָָָ

מחּמתן, מרּבה צּלתן היתה אם - עׂשרים לתֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻיֹורדין
ּוכׁשרה. עבה ּכגג ְְְֵֵֶַָָָיחׁשבּו

.„Èאצטּבה האמצעית[ספסל]ּבנה ּדפן ּכנגד [מג'ּבּה ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּכּלּההדפנות] ּפני לדופן]על ּבאצטּבא [מדופן יׁש אם - ְְִִֵֵַַָָָֻ

הּצד מן אצטּבה ּבנה ּכׁשרה. הּסּכה, רחב מב'ׁשעּור [בא' ְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֻ
אּמֹות,הדפנות] ארּבע ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם -ְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹ

אצטּבה  ּבנה ּכׁשרה. אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָּפסּולה;
לכל  אּמֹות ארּבע ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם - ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבאמצעּה

הּמחּצֹות  ּוכאּלּו ּכׁשרה, אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפסּולה; ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָרּוח,
ּפחֹות  הּסּכּו עד האצטּבה מן והרי ּבאצטּבה, ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָנֹוגעֹות

סּכה הכׁשר ּבֹו ויׁש עּמּוד, ּבּה ּבנה אּמה. [ז'מעׂשרים ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
טפחים] ז' על הּנּכרֹות,טפחים מחּצֹות אּלּו ׁשאין ּפסּולה, -ְְִִֵֵֶַָָ

ּדפנֹות. ּבלא ּכׁשר סכ העּמּוד ּגב על ְְְְְִֵַַַָָָָָֹונמצא
.ÂËּבּה וחקק מעׂשרה, ּפחּותה קרקעיתה]היתה [חפר ְְְֲֵַָָָָָָָ

ׁשלׁשה להׁשלימּה ולּכתל חקק מּׂשפת יׁש אם - לעׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
מּׁשלׁשה  ּפחֹות ׁשּכל ּכׁשרה, מּכן, ּפחֹות ּפסּולה; ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹטפחים,

ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכדבּוק, הּוא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָהרי
.ÊË אּלא צריכין אנּו ׁשאין הּכל; מן ּכׁשרין - סּכה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּדפני

מקֹום  מּכל את מחּצה אדם ועֹוׂשה חּיים. מּבעלי ואפּלּו , ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבסּכה  וייׁשן ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּדפן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֻחברֹו
לדעת  ׁשּלא אֹותֹו ׁשּיעׂשה והּוא, לּה; ּדפן ׁשחברֹו ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכׁשרה
טֹוב, ּביֹום אסּור לדעת, עׂשהּו אם אבל ּדפן; ׁשּנעׂשה ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹזה
ּביֹום  רביעית ּדפן ּבכלים עֹוׂשה וכן החג. ימי ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּומּתר
ּביֹום  ּבכלים אֹותּה יעׂשה לא ׁשליׁשית, ּדפן אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹטֹוב;
עראי  אהל עֹוׂשין ואין הּסּכה, מכׁשיר ׁשהּוא לפי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֻטֹוב,

טֹוב. ְּביֹום

ה  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. מסּככין אין ּדבר. מּכל ּכׁשר אינֹו סּכה, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהּסכ

מקּבל  ואינֹו הארץ, מן ׁשּנעקר הארץ, מן ׁשּגּדּוליו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבדבר
רע  ריחֹו ואין ּתמיד.טמאה, ונֹובל נֹוׁשר ואינֹו , ְְְְִֵֵֵֵֵַָָֻ

ּבדבר ·. אֹו ּבמחּבר, אֹו הארץ, מן ּגּדּוליו ׁשאין ּבדבר ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻסּכ
ּפסּולה  - טמאה הּנֹובל,ׁשּמקּבל ּבדבר וסּכ עבר אם אבל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

ּבאּלּו, מסּככין אין אמרּו ׁשּלא ּכׁשרה; - רע ׁשריחֹו ּבדבר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
יהיּו ׁשּלא להּזהר וצרי ויצא. הּסּכה יּניח ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻאּלא

טפחים,[סיבים]הּוצין עׂשרה לתֹו יֹורדין סכ ׁשל ועלין ְְְְְֲִִִִֶָָָָָ
אֹו מּתכֹות, ּבמיני סּככּה ּביׁשיבתֹו. לֹו יצר ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּכדי
הדלה  קרקע. ּגּדּולי ׁשאינן מּפני ּפסּולה, - ועֹורֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבעצמֹות

ּפסּולה,[היטה] - סּכה ׁשּנעׂשּו עד ּבהן, וכּיֹוצא ּגפנים ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻעלי
העׂשּויֹות  ּובמחצלֹות העץ ּבכלי סּככּה נעקרּו. לא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהרי
טמאה. מקּבלין ׁשהן מּפני ּפסּולה, - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻלׁשכיבה,

ּובליֹותיהן ּכלים ּבׁשברי סּככּה אם בלויים]וכן -[בגדים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָ
ּבׁשברים  יסּכ ׁשּמא טמאה, מקּבלין והיּו הֹואיל ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻּפסּולה;

טהרּו. לא ֲֲִֶַָֹׁשעדין
סֹוכי ‚. טמאה. מקּבלין ׁשהן מּפני ּפסּולה, - ּבאכלין ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻסּככּה

ענפי] ּפרּכילין[- ּתאנים, ּובהן ענבים,[זמורות]ּתאנים ּובהן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ
דקל]מכּבדֹות -[ענפי ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתמרים, ּובהן ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ואם רֹואין  ּבהן; מסּככין האכלין, על מרּבה ּפסלת אם : ְְְְְֳִִִִִֶֶַַָָָָֹֻ
ולא  יּבֹולּו ייבׁשּו ׁשאם ּבירקֹות סּכ ּבהן. מסּככין אין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹלאו,
מקֹומן  הרי - לחים עּתה ׁשהן ּפי על אף - מּמׁש ּבהן ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיּׁשאר

אינם. ּוכאּלּו אויר, הּוא ּכאּלּו ְְְֲִִִֵֶָָנחׁשב
העץ„. ּבפׁשּתי פשתן]סּככּה ּדק[- ולא [כתש]ׁשּלא אֹותן ְְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ

סירקם]נּפצן ונּפץ [- ּדק ואם הּוא; עץ ׁשעדין ּכׁשרה, - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
אינֹו ּוכאּלּו צּורתֹו, ׁשּנׁשּתּנת מּפני - ּבֹו מסּככין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאֹותן,

סיב ׁשל ּבחבלים מסּככין קרקע. העץ]מּגּדּולי וׁשל [סיבי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ
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עשב]חלף ואין [מן עֹומדת, צּורתן ׁשהרי ּבהן, וכּיֹוצא ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ּכלים. ֲִִֵַָהחבלים

ּבזכרים‰. - ּבחּצים בתוך סּככּה אותם  שתוחבים חיצים [סוג ְְְִִִִִָָ
שמברזל] ב"ראש" המצוי ּבנקבֹותנקב ּכׁשרה; חיצים , סוג -] ְְִֵֵָ

מברזל] ראש להכניס כדי בתוכם על שחוקקים אף ּפסּולה; ,ְַַָ
ּומקּבל  הּוא קּבּול ּבית ּבברזל, להתמּלאת עׂשּוי ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹּפי

קּבּול. ּכלי ּככל ְְְִִָָֻטמאה
.Âסתמּה - קטּנה - חלף אֹו ּגמי מחצלת אֹו קנים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמחצלת

אֹותּה עׂשה ּכן אם אּלא ּבּה, מסּככין אין לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָלׁשכיבה,
אּלא  ּבּה, מסּככין לפיכ ,לסּכּו סתמּה - ּגדֹולה ;ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָלסּכּו

לׁשכיבה  אֹותּה עׂשה ּכן ו אם קיר. לּה יׁש סביב]אם [שפה ְְִִִִִֵֵָָָָָ
קּבּול; ּככלי היא ׁשהרי ּבּה, מסּככין אין - ּגדֹולה אפּלּו -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָ
ׁשהיא  מּפני ּבּה, מסּככין אין - ׁשּלּה הּקיר נּטל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואפּלּו

ּכלים. ְְִִֵֵּכׁשברי
.Êעצים]נסרים מסּככין [גזרי טפחים, ארּבעה ּברחּבן ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

מׁשּפין ׁשהן ּפי על אף ּברחּבן [משויפים]ּבהן יׁש ואם ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ּגזרה  - מׁשּפין ׁשאינן ּפי על ואף ּבהן מסּככין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻארּבעה,
נסר  עליה נתן ּכסּכה. ׁשהיא וידּמה ּתקרה, ּתחת יׁשב ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּמא
יׁשנין  ואין ּכׁשרה, - טפחים ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאחד
ׁשּיׁש נסרין היּו חֹובתֹו. ידי יצא לא ּתחּתיו, והּיׁשן ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּתחּתיו;
ׁשאין  צּדיהן על והפכן ארּבעה, ּבעבין ואין ארּבעה, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָּברחּבן
ּפסּול, הּנסר ׁשּזה ּפסּולה; זֹו הרי - ּבהן וסּכ ארּבעה, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן

ּבעביֹו. ׁשּסּכ ּבין ּברחּבֹו, ׁשּסּכ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָּבין
.Á אּלא והאבנים, הּטיט ׁשהיא מעזיבה, עליה ׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּתקרה

לׁשם  נעׂשּו לא ׁשהרי ּפסּולה, זֹו הרי - ּבלבד ּתקּועין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֹנסרין
ּפקּפק אם ,לפיכ ּבית; לׁשם אּלא הּנסרים [רעע]סּכה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

הּמסמרים ּכׁשרה;[ממקומם]והניד זֹו הרי - סּכה לׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֻ
וכן  טפחים. ארּבעה רחב ונסר נסר ּבכל יהיה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּובלבד

נטל מּבינתים[נסר]אם סכוהּניח[מהנסרים]אחד ּבמקֹומֹו ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ
ּכׁשר. זה הרי סּכה, לׁשם ְֲֵֵֵֵֶָָָֻּכׁשר

.Ë על אף ּכׁשרה, - מקֹום מּכל ּכהלכתּה, ׁשּנעׂשת ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻסּכה
מצוה  לׁשם נעׂשת ׁשּלא לצל,ּפי עׂשּויה ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

סּכה  אבל ּבהן. ּכּיֹוצא וכל ּבהמה וסּכת ּגֹוים סּכת ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻֻֻּכגֹון
וכן  לצל. נעׂשת ׁשּלא לפי ּפסּולה, - מאליה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנעׂשת

ּבגדיׁש תבואה]החֹוטט בערימת אינּה[חפר - סּכה ועׂשהּו , ְְִֵֵַָָָָָֻ
עׂשה  אם ,לפיכ לצל; זה ּגדיׁש עּמר לא ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻסּכה,
ּבּה וחטט סּכה, לׁשם ׁשבעה ּבמׁש טפח חלל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבתחּלה
סכ נעׂשה ׁשהרי ּכׁשרה, - לעׂשרה והׁשלימּה כן ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאחרי

לצל. ְֵֶָׁשּלּה
.È מסּככין אין - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָחבילי

ליּבׁשן, ּכדי ּגּגֹו על חבילֹות אדם יעׂשה ׁשּמא ּגזרה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן;
עׂשה  לא מּתחּלה והּוא סּכה, לׁשם ּתחּתיהן ויׁשב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻויּמל
הּתירן  ואם מאליה. ׁשּנעׂשת ּכסּכה ונמצאת לצל, זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻסכ

הקשר] מעׂשרים [התיר ּפחּותה חבילה ואין ּכׁשרֹות. ,ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ
ּבּדים. ֲִִַַָוחמּׁשה

.‡Èלמנין ׁשאגדן קטּנֹות במניין]חבילֹות מסּככין [למוכרן , ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָ
החֹות  וכן אגּודֹותּבהן. והחרּיֹות הּדקל, ראׁש [מחוברות] ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ואפּלּו ּכחבילה. אינן ׁשמים ּבידי ׁשאגד ּבֹו, מסּככין - ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבֹו
ּכחבילה, ׁשּנמצאּו האחד, מּצד ּכּלן החרּיֹות ראׁשי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻקׁשר
מסּככין  - אדם ּבידי ואחד ׁשמים, ּבידי ראׁשיה מּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד
הּוא  אחד ּכעץ וזֹו חבילה, אינֹו אחד עץ ׁשהאֹוגד ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבהן;
עׂשּוי  ׁשאינֹו אגד ּכל וכן ׁשמים. ּבידי אגּודה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהרי

יתפזר]לטלטלֹו יטלטלו שאם אגד.[- אינֹו , ְְְֵֶֶַ
.·È,האילן ּתחת סּכתֹו הּבית העֹוׂשה ּבתֹו עׂשיּה .ּכאּלּו ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻ

ּגּבן,[היטה]הדלה על וסּכ ּובּדיהן, האילנֹות עלי עליה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּסּכּו היה אם - קּצצן ּכ מהן,[רב]הרּבה[הכשר]ואחר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

הרּבה  מּתחּלתֹו ּכׁשר ׁשהיה הּסּכּו היה לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכׁשרה;
עׂשּיה  ׁשּתהיה ּכדי קציצתם אחר אֹותן לנענע צרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמהן,

סּכה. ְֵָֻלׁשם
.‚Èוסּכ ּבֹו, מסּככין ׁשאין ּבדבר ּבֹו ׁשּמסּככין ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָערב

ּפסּולה  הּפסּול, על יתר ׁשהּכׁשר ּפי על אף - .ּבׁשניהם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבסכ יׁש אם - זה ּבצד זה לעצמֹו, וזה לעצמֹו ּבזה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָסּכ
הּצד  מן ּבין ּבאמצע ּבין אחד, ּבמקֹום טפחים ׁשלׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפסּול

ּפסּולה  זֹו הרי -. ְֲֵָ
.„Èסכ ּגדֹולה, ּבסּכה אבל ּבקטּנה. אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֻּבּמה

מּכאן  ּפחֹות טפחים, ּבארּבעה ּפֹוסל - ּבאמצע ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָּפסּול
הּצד ּומן לדפנות]ּכׁשרה; אּמֹות,[צמוד ּבארּבע ּפֹוסל - ְְְִֵֵַַַַַָ

ׁשּנפחת ּבית ּכיצד? ּכׁשרה. מּכאן חור]ּופחֹות [נפער ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
אכסדרה  הּמּקפת חצר וכן הּפחת, מקֹום על וסּכ ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּבאמצעֹו

ּבדבר [מרפסת] ׁשהּקיפּוה ּגדֹולה סּכה וכן עליה, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻׁשּסּכ
ּבצד ּבֹו מסּככין ל-]ׁשאין אם [צמוד - מּלמעלה הּדפנ ֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ

ּפחֹות  ּפסּולה; אּמֹות, ארּבע ולּכתל הּכׁשר הּסכ מּׂשפת ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹיׁש
הּפסּול  הּסכ זה ויחׁשב נעקם, הּכתל ּכאּלּו רֹואין ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּכן,
מּסיני. למׁשה הלכה - זה ודבר ּוכׁשרה. הּכתל, ּגּוף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמן

.ÂË ׁשבעה אּלא ּבּה ׁשאין ּכל קטּנה? סּכה היא זֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻואי
יתר  ּבּה ׁשּיּׁשאר ּכל ּוגדֹולה, טפחים; ׁשבעה על ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹטפחים
סכ טפחים ׁשבעה על טפחים ׁשבעה הּפסּול הּסכ ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָעל

.ּכׁשר  ֵָ
.ÊË ּבמקֹום ואין זה, ּבצד זה ּכׁשר ודבר ּפסּול ּבדבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָסּכ

אם  - ּפחֹות אּלא טפחים ׁשלׁשה רחב הּפסּול מּסכ ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹאחד
ּכׁשרה; הּפסּול, הּסכ ּכל על יֹותר הּכׁשר הּסכ ּכל ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָהיה

ּבצמצּום זה ּכמֹו זה היה בשווה]ואם ּפי [בדיוק על אף - ְְְְִִִֶֶַַָָ
ׁשּסכ מּפני ּפסּולה, זֹו הרי - ׁשלׁשה אחד ּבמקֹום ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשאין

נחׁשב  הּוא ּכפרּוץ .ּפסּול ְְֶָָָ
.ÊÈ הּנׁשר מּפני ּתחּתיה ּפרׂש אֹו מּלמעלה, ּבגד עליה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפרׂש

סּככּה אם וכן ּכׁשרה. לנאֹותּה, ּכדי ּפרׂשֹו ּפסּולה; -ְְְְְְְִִֵֵֵָָָָָָ
וכלים  ּבגדים ּובמיני ּפרֹות ּבמיני ועּטרּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָּכהלכתּה,
ּכׁשרה  - לנאֹותּה ּכדי ,ּבּסכ ּבין ּבכתליה ּבין ּבּה, .ׁשּתלּויין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

.ÁÈּבגבהּה ממעטין אין - הּסּכה מכ'נֹואי [להפחיתה ְְְֲִֵֵַַָָָֻ
ּברחּבּהאמה] ממעטין אבל טפחים], הּסּכה [מז' נֹואי היּו . ְְְֲֲִֵַַָָָָָֻ

ּפסּולה;[רחוקים]מפלגין - יתר אֹו טפחים ארּבעה מּגּגּה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ
ּתחת  אּלא ,הּסכ ּתחת אינֹו ּכאּלּו ׁשם הּיֹוׁשב ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמצא

ּבהן. מסּככין ׁשאין וכלים אכלין ׁשהּוא ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָהּנֹואי,
.ËÈיׁש אם - מהן נראה ׁשהאויר חּלֹונֹות ּבֹו ׁשהיּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָסכ
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.Ëקֹורא הּימים, ׁשבעת ּוכׁשּמבין [בתורה]ּכל הּסּכה; ּבתֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻ
ּדעּתֹו ׁשּתהיה ּכדי לּסּכה, חּוץ יבין ׁשּיקרא, ּבּמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּומדקּדק
חּוץ  אֹו ּבּסּכה, להתּפּלל רצה - הּמתּפּלל עליו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻמיּׁשבת

ַָֻלּסּכה.
.È מּתר מאימתי הּבית. לתֹו נכנס זה הרי ּגׁשמים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻירדּו

טּפֹות  הּסּכה לתֹו מּׁשּירדּו לתֹולפּנֹות? יּפלּו ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻ
ּפֹול ׁשל לתבׁשיל אפּלּו יּפסד, מהר]הּתבׁשיל .[שמתקלקל ְְְֲִִִִֵֶַַַָ

ּופסקּו לביתֹו ונכנס  ּגׁשמים, וירדּו ּבּסּכה אֹוכל ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻהיה
ׁשּיגמר  עד לּסּכה, לחזר אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹֻהּגׁשמים
הּבית  לתֹו ונכנס ּבּלילה, ּגׁשמים וירדּו יׁשן היה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָסעּודתֹו.
אֹותֹו ּכל לּסּכה לחזר אֹותֹו מטריחין אין - הּגׁשמים ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֻּופסקּו

הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבביתֹו יׁשן אּלא ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּלילה,
.‡Èיּתיר לא ּבׁשחרית, הּׁשביעי ּבּיֹום מּלאכל [יפרק]ּגמר ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ

הּמנחה  מן אֹותן ּומפּנה ּכליו את הּוא מֹוריד אבל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻסּכתֹו;
לפּנֹות מקֹום לֹו אין בסוכה]ּולמעלה. לאכול ּפֹוחת [ונאלץ , ְְְֵֵַַָָ

מהסכך]ּבּה ארּבעה[מוריד על הצר[להיכר]ארּבעה ואם . ְְְְִַַַַָָָָָֻ
ׁשבעה. ּכל ׁשּמצותּה ּבּסּכה; לאכל צרי - הּיֹום ּבׁשאר ְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻלסעד

.·È ׁשּיׁשב קדם מבר ׁשבעה, ּכל ּבּסּכה ליׁשב ׁשּיּכנס זמן ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכל
קּדׁשנּו טֹוב 'אׁשר יֹום ּובלילי ּבּסּכה'. ליׁשב וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ

הּזמן על ּכ ואחר הּסּכה, על מבר ,[שהחיינו]הראׁשֹון, ְְְִֵַַַַַַַָָָָֻ
ּומבר מעּמד, מקּדׁש נמצא הּכֹוס; על הּברכֹות ּכל ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָֻּומסּדר
היה  וכזה הּזמן. על מבר ּכ ואחר ויֹוׁשב, ּבּסּכה' ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ'ליׁשב
חג  ׁשל ראׁשֹון ּבלילי מעּמד לקּדׁש ספרד, ורּבי רּבֹותי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֻמנהג

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַֻהּסּכֹות,
.‚È ׁשמֹונה ּבּסּכה יֹוׁשבין ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן

עצרת,ימים. ׁשמיני ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא הּׁשמיני ּובּיֹום ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָ
טמטּום  וכן ּבּסּכה'. 'ליׁשב מברכין ואין ּבּה ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָֻֻיֹוׁשבין
ׁשהן  מּפני ּבּסּכה', 'ליׁשב מברכין אין לעֹולם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואנּדרֹוגינֹוס,

מּספק. מברכין ואין מּספק, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָחּיבים
.„È אין אֹותּה. ּומפּנה ּכליו מֹוריד הּׁשמיני, ּבּיֹום מּלאכל ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּגמר

לּה מכניס קטּנה, היתה אם - ּכליו את להֹוריד מקֹום ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָלֹו
וכּיֹוצא מנֹורה  ּוקערֹות קדרֹות לּה מכניס ּגדֹולה, היתה ואם ; ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

מּפני  מצותּה; נגמרה וׁשּכבר ּפסּולּה, להּכיר ּכדי - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבהן
ּולפסלּה. ּבּה לפחֹות יכֹול ואינֹו טֹוב, יֹום ְְְְִֵֶָָָָׁשהּוא

.ÂË ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין סּכה, עׂשה ׁשּלא סּכה מי עֹוׂשה - ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻֻ
סּכה, עֹוׂשה ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו מֹועד; ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶָֻֻּבחּלֹו

ׁשבעה. ּכל החג;ׁשּמצותּה ימי ׁשמֹונת ּכל אסּורין סּכה, עצי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
נאֹותין אין ,סכ עצי ּבין ּדפנֹות, עצי לדבר [נהנים]ּבין מהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָ

מקצת  הּסּכה ּכּלֹו ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני הּימים, ׁשמֹונת ּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻֻאחר
ׁשמיני, ׁשל הּׁשמׁשֹות לבין והקצת והֹואיל הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻעד

הּיֹום. לכל ְְַָָֻהקצת
.ÊË אסּור לנאֹותּה, ּכדי ּבּסּכה ׁשּתֹולין ּומׁשקין אכלין ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻוכן

ׁשּתלין, ּבׁשעה עליהן התנה ואם ׁשמֹונה; ּכל מהן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלהסּתּפק
ּבֹודל 'איני הּׁשמׁשֹות'[נבדל]ואמר: ּבין ּכל יו"ט מהן [של ְְִֵֵֵֵֶַַָָָ

לא הראשון] ׁשהרי - ׁשּירצה עת ּבכל מהן מסּתּפק זה הרי ,ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
נחׁשבּו ולא הּסּכה קדּׁשת עליהן חלה ולא אֹותן, ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻֻהקצה

ְָּכמֹותּה.

ז  ¤¤ּפרק
ּתמרים"‡. חרּיֹות"ּכּפֹות הן ּבּתֹורה, ׁשל [ענפים]האמּורים ְֲֲִִִֵֶַַָָָ

אּלא  ּולכאן, לכאן העלין ׁשּיתּפרדּו קדם ּכׁשּיצמחּו, ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹּדקל
'לּולב'. הּנקרא והּוא ׁשרביט; ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָּכׁשּיהיה

הדר"·. עץ עץ "ּפרי "וענף אתרֹוג. הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
חֹופין ׁשעליו ההדס הּוא ּבּתֹורה, האמּור את [מכסים]עבת" ֲִֶֶַַַָָָָָָֹ

אחד; ּבגבעֹול ּכן על יתר אֹו עלין ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹעצֹו,
הּׁשליׁשי  והעלה זה, ּכנגד זה ּבׁשוה העלין ׁשני היּו אם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָאבל

ׁשֹוטה'. 'הדס נקרא אּלא עבת, זה אין - מהן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלמעלה
נחל"‚. על "ערבי הּגדל ּדבר ּכל אינן ּבּתֹורה, האמּורֹות ְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּלֹו עלה נחל'; 'ערבי הּנקרא הּוא ידּוע מין אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּנחל,
חלק[ארוך]מׁשּו ּופיו פגימות], וזה [ללא אדם, ׁשּלֹו וקנה , ְְִֶֶֶָָָָָֹ

נאמר  לכ הּנחלים, על ּגדל זה מין ורב 'ערבה'. הּנקרא ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּוא
ּכׁשר. ּבהרים, אֹו ּבּמדּבר ּגדל היה ואפּלּו נחל"; ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ"ערבי

ּופיו „. עגל ׁשּלֹו ׁשעלה אּלא לערבה, ּדֹומה אחר מין ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹויׁש
למּסר  הּנקרא [משור]ּדֹומה הּוא וזה אדם; אינֹו ׁשּלֹו וקנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּלּה העלה ּפי ׁשאין ערבה מין ויׁש ּפסּולה. והיא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ'צפצפה',
ּכמֹו מאד עד קטּנים ּתלמים ּבֹו יׁש אּלא ּכמּסר, ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹחלק
הּׁשמּועה  מּפי האּלּו, הּדברים וכל ּכׁשר. וזה קטן; מּגל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּפי

נתּפרׁשּו. רּבנּו ְְִִֵֶַָֹמּמׁשה
אּלּו‰. מינין זה;ארּבעה את זה ּומעּכבין הן, אחת מצוה - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מֹוסיפין  ואין מהן, ּפֹוחתין ואין לּולב'. 'מצות נקראים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻוכּלן
מין  ּתחּתיו מביאין אין מהן, אחד נמצא לא ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעליהן;

לֹו. הּדֹומה ֵֶַַאחר
.Â ולעׂשֹות וערבה, והדס לּולב לאגד הּמבחר מן ְְְֱֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹֻמצוה

אחת  אגּדה מברׁשלׁשּתן ּבהן, לצאת נֹוטלן ּוכׁשהּוא . ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
לֹו סמּוכין וכּלן הֹואיל לּולב', נטילת 'על [טפלים ּתחּלה ְְְְִִִִַַָָָֻ

גובהו] מפני ּבימינֹואליו הּזאת האגּדה נֹוטל ּכ ואחר ,ְֲִִֵַַַָָָֹֻ
למּטה  עּקריהן ׁשּיהיּו ּגדילתן ּדר ונֹוטלן ּבׂשמאלֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹואתרֹוג
אחד  ּונטלן אגדן לא ואם לאויר. למעלה וראׁשיהן ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹלארץ
אם  אבל אצלֹו; מצּויין ארּבעּתן ׁשּיהיּו והּוא, - יצא ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאחד,

אחד, מין ׁשחסרֹו אֹו אחד מין אּלא לֹו היה עד לא יּטל לא ֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ
הּׁשאר. ְְִֶַָָׁשּימצא

.Ê ּבּדי ּוׁשני אחד, ואתרֹוג אחד, לּולב מהן? נֹוטל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכּמה
ּכדי  ּבהדס, להֹוסיף רצה ואם הדס. ּבּדי ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹערבה,

ּג אגּדה ׁשאר ׁשּיהיה אבל הּוא. הּמצוה ונֹואי מֹוסיף; - דֹולה ְְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָֻ
ואם  מהן; ּגֹורעין ואין מנינם, על מֹוסיפין אין - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָהּמינין

ּפסל. [לא] ּגרע, אֹו ִַַָָהֹוסיף
.Á מארּבעה ּפחֹות אין לּולב, מהן? מין ּכל אר ׁשעּור ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכּמה

מּׁשדרֹוטפחים  - ּומדידתֹו ּכׁשר; ׁשהּוא, ּכל אר היה ואם ; ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹ
מּׁשלׁשה  ּפחֹות אין וערבה, והדס העלים. מראׁש לא ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹּבלבד,
ּבכל  אין אפּלּו ּכׁשרים. ׁשהן, ּכל ארּכין היּו ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָֻטפחים;
ּבראׁש ׁשּיהיּו והּוא, - ּכׁשר לחין, עלין ׁשלׁשה אּלא ּובד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבד
יֹוצא  לּולב ׁשל ׁשדרֹו ׁשּיהיה צרי הּלּולב, אגד ואם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּבד.

יתר אֹו טפח והערבה ההדס אין [לגובה]מן אתרֹוג, וׁשעּור . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל ּגדֹול היה ואם מּכביצה; ְְִִֵֵֶָָָָָָָּפחֹות
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ּפסּולה  זֹו הרי ,המסּכ מקֹום ּככל האויר מּפני ּבכל , ְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָֻ
הּצל  על מרּבה ׁשהחּמה וכל מּצּלתּה, מרּבה ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻׁשחּמתּה

ּכׁשרה. האויר, על רב הּסכ היה ואם ;סכ ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָאינֹו
.Î אויר אחד ּבמקֹום היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּבּמה

היה אם אבל טפחים; ּבין ׁשלׁשה טפחים, ׁשלׁשה אויר ְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָָֹֹ
ׁשּימעטּנּו עד ּפסּולה, זֹו הרי - הּצד מן ּבין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבאמצע
אם  - ּוכסּות ּכלים ּכגֹון הּפסּול, ּבדבר מעטֹו ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹמּׁשלׁשה.
עד  ּפסּולה קטּנה, ּבסּכה ואם ּכׁשרה; היא, ּגדֹולה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻֻסּכה

ּבֹוׁש ׁשּמסּככין ּבדבר מרּבה ּימעטּנּו צּלתֹו ,הּסּכּו רב היה . ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
הּכל  וצּלת הֹואיל - מּצּלתֹו מרּבה חּמתֹו ּומעּוטֹו, ְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֻמחּמתֹו,

ּכׁשרה. הּכל, מחּמת ְְֵֵַַַָָֹֻמרּבה
.‡Î הּכֹוכבים מּמּנּו ׁשּיראּו ּכדי קל, להיֹות הּסּכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדר

מעּבההּגדֹולים  היתה רב]; בסכך על [- אף - ּבית ּכמין ְְְְִִִַַַַָָָֻ
הּסּכּו היה ּכׁשרה. מּתֹוכּה, נראין הּכֹוכבים ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפי
ּומקצתֹו למעלה מקצתֹו ׁשּיהיה הּסּכּו והּוא ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמדבלל,
והּיֹורד, העֹולה ּבין יהיה ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה; - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלמּטה
יתר  אֹו טפח העֹולה זה ּברחב היה ואם טפחים. ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
רֹואין  - טפחים מּׁשלׁשה יתר ּגבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
והּוא, הּיֹורד; זה ּבׂשפת ונגע למּטה, ירד ּכאּלּו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָאֹותֹו

הּיֹורד. ׂשפת ּכנגד מכּון ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיהיה
.·Î ּכמי ּפסּולה, הּתחּתֹונה - סּכה ּגּבי על סּכה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻֻהעֹוׂשה

ּכׁשרה. והעליֹונה הּבית; ּבתֹו סּכה ּדברים ּבּמהׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
עׂשרה  העליֹונה ּגבּה ּבׁשהיה ּפסּולה? ׁשהּתחּתֹונה ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאמּורים
ּכרים  לקּבל יכֹול הּתחּתֹונה ּגג והיה יתר, אֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָטפחים
אין  אם אבל הּדחק; ידי על אפּלּו עליֹונה, ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָּוכסתֹות
יכֹולה  הּתחּתֹונה היתה ׁשּלא אֹו עׂשרה, עליֹונה ׁשל ְְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּגבהּה
אף  - הּדחק ידי על אפּלּו עליֹונה ׁשל ּוכסתֹות ּכרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקּבל

ׁשּתיהן ּגבּה יהיה ׁשּלא והּוא, ּכׁשרה; יתר [יחד]הּתחּתֹונה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
העליֹונה ּבסכ - ׁשהּתחּתֹונה אּמה; עׂשרים נּתרת.על היא ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

.‚Î- טפחים עׂשרה ּגבֹוהה אם - הּסּכה ׁשּבתֹו ְְְֲִִִֶַָָָָָָֻמּטה
חֹובתֹו ידי יצא לא ּתחּתיה ּבתֹוהּיֹוׁשב ּכסּכה ׁשהיא מּפני , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

ּכילה וכן המיטה]סּכה. שסביב אפּלּו[וילון ּגג, לּה ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֶַָָָֻ
ּבּסּכה. ּבּה יׁשנים אין טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה אם - ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֻטפח
אם  - עליהן סדין ּופרׂש עּמּודים, ארּבעה הּמעמיד ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוכן

סּכה. ּבתֹו ּכסּכה זה הרי עׂשרה, ְְְֲֲִֵֶָָָָֻֻּגבֹוהין
.„Î ׁשאין ּכילה וכן סדין, עליהן ׁשּפרׂש עּמּודין ׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

ּתחּתיהן  ליׁשן מּתר ׁשהּוא, ּכל ּגבֹוהין אפּלּו - טפח ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבגּגּה
ּגג. לּה ׁשאין מּפני סּכה, ּבתֹו ּכסּכה ׁשאינן ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻֻּבּסּכה;

.‰Î ּכׁשרה ׁשאּולה, אם סּכה ּכיצד? ּכׁשרה. הּגזּולה, וכן ; ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֻ
יצא; - ּבּה ויׁשב ּוגזלּה מּסּכתֹו, והֹוציאֹו חברֹו על ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֻּתקף
- סּכה מהן ועׂשה עצים, ּגזל ואם נגזלת. הּקרקע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאין
ּדמי  אּלא העצים לבעל ׁשאין היא, חכמים ּתּקנת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיצא;

נסרים ּגזל ואפּלּו ּבלבד. עצים]עצים ולא [גזרי והּניחן, , ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹ
י  - ּכלּום ּבהן ׁשּנה ולא ּברׁשּות חּברן, סּכה העֹוׂשה צא. ְְְְִִִֶֶָָָָָָָֹֻ

ּכׁשרה. זֹו הרי ְֲִֵֵַָָהרּבים,

ה'תשע"ג  ניסן כ"ג רביעי יום

ו  ּפרק
יום ד 'כ "ג ניסן 

¤¤
הּסּכה ‡. מן ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים טמטּום נׁשים . ְְְֲִִִִִַַַָָָֻֻ

נקבה]ואנּדרֹוגינֹוס ספקי זכר מי [ספקי וכן מּספק. חּיבים , ְְְְִִִִֵֵַַָָ
לאּמֹו, צרי ׁשאינֹו קטן חּיב. חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחציֹו
ּכדי  סֹופרים, מּדברי ּבּסּכה חּיב - ׁשׁש ּכבן חמׁש ּכבן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשהּוא

ּבמצוֹות. ְְְְִַלחּנכֹו
ׁשּיׁש·. חֹולה ולא הּסּכה; מן ּפטּורין ּומׁשּמׁשיהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻחֹולים

ּבעיניו. חׁש ואפּלּו ּבראׁשֹו, חׁש אפּלּו אּלא סּכנה, ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹּבֹו
מׁשּמׁשיו  ולא הּוא, - הּסּכה מן ּפטּור הּוא מצטער, ואיזה ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

מּפני  אֹו הרּוח, מּפני ּבּסּכה ליׁשן יכֹול ׁשאינֹו זה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻמצטער?
הריח. מּפני אֹו ּבהן, וכּיֹוצא והּפרעֹוׁשין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּזבּובין

הּׁשֹוׁשבינין‚. וכל וחתן, ּבּסּכה. חּיב הטובים]האבל, ,[ידידיו ְְְִִֵַַַָָָָָָָֻ
הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת ּכל הּסּכה מן ּפטּורין - חּפה ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻוכל

ּבּלילה.„. ּבין ּבּיֹום ּבין הּסּכה, מן ּפטּורין מצוה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻׁשלּוחי
ּבּלילה; וחּיבין ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, ּדרכים ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֻהֹולכי
וחּיבים  ּבּלילה הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, ּדרכים ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻהֹולכי
וחּיבים  ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, העיר ׁשֹומרי ְְְִִִִֵַַַַַָָָֻּבּיֹום.
ּבּלילה  הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, העיר ׁשֹומרי ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָֻּבּלילה;
ּבין  ּבּיֹום ּבין ּפטּורין ּופרּדסין, ּגּנֹות ׁשֹומרי ּבּיֹום. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָוחּיבים
לּׁשֹומר  ׁשּיׁש הּגּנב ידע סּכה, הּׁשֹומר יעׂשה ׁשאם - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻּבּלילה

אחר  מּמקֹום ויגנב ויבֹוא קבּוע, .מקֹום ְְְִִֵַַָָָָֹ
וׁשֹותה ‰. אֹוכל ׁשּיהיה ּבּסּכה? היׁשיבה מצות היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּכיצד

ּכדר ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין הּימים ׁשבעת ּכל ּבּסּכה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻודר
הּימים  ׁשבעת וכל הּׁשנה. ימֹות ּבׁשאר ּבביתֹו ּדר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהּוא
"ּבּסּכת  ׁשּנאמר: קבע, סּכתֹו ואת עראי ּביתֹו את אדם ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻעֹוׂשה
הּנאֹות, ּומּצעֹות הּנאים ּכלים ּכיצד? ימים". ׁשבעת ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּתׁשבּו
ּכלי  אבל ּבּסּכה; וכֹוסֹות, אׁשיׁשֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּוכלי ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻֻּבּסּכה;

האכילה]אכילה לּסּכה.[לאחר חּוץ ּוקערֹות, קדרֹות ּכגֹון , ְְְֲִֵַָָָֻ
לּסּכה. חּוץ מּניחּה קטּנה, סּכה היתה ואם ּבּסּכה; ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָֻֻֻהּמנֹורה,

.Â ׁשבעה ּכל ּבּסּכה ויׁשנים וׁשֹותין ּבין אֹוכלין ּבּיֹום ּבין , ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֻ
אּלא  ׁשבעה, ּכל לּסּכה חּוץ סעּודה לאכל ואסּור ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבּלילה.
ואין  מעט; יתר אֹו ּפחֹות אֹו ּכביצה עראי, אכילת אכל ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאם
מים  לׁשּתֹות ּומּתר עראי. ׁשנת אפּלּו לּסּכה, חּוץ ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֻֻיׁשנים
יׁשּתה  ולא עצמֹו על ׁשּיחמיר ּומי לּסּכה; חּוץ ּפרֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֻולאכל

מׁשּבח. זה הרי מים, אפּלּו לּסּכה ְֲֲִִֵֶַַָָֻֻחּוץ
.Ê אכל אפּלּו חֹובה; ּבּסּכה, הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבליל ְֲֲִִִֵַַָָָָָֻאכילה

לאכל  רצה רׁשּות: ,ואיל מּכאן חֹובתֹו. ידי יצא ּפת, ְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּכּזית
ּפרֹות  אּלא ׁשבעה ּכל אֹוכל אינֹו רצה, ּבּסּכה; סֹועד ְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻסעּודה,

ּבּפסח  מּצה אכילת ּכדין אֹוכל, - לּסּכה חּוץ קליֹות .אֹו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻ
.Áאֹו הּבית ּבתֹו וׁשלחנֹו ּבּסּכה, ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהיה ְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻֻמי

ּבּסּכה; אכל לא ּוכאּלּו אסּור, זה הרי - ואכל לּסּכה, ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻחּוץ
אחר  יּמׁש ׁשּמא ּגזרה - הּסּכה ּבתֹו ׁשלחנֹו ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻעד

ּגדֹולה  ּבסּכה ואפּלּו .ׁשלחנֹו, ְְְֲִַָָָֻֻ
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.Ëקֹורא הּימים, ׁשבעת ּוכׁשּמבין [בתורה]ּכל הּסּכה; ּבתֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻ
ּדעּתֹו ׁשּתהיה ּכדי לּסּכה, חּוץ יבין ׁשּיקרא, ּבּמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּומדקּדק
חּוץ  אֹו ּבּסּכה, להתּפּלל רצה - הּמתּפּלל עליו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻמיּׁשבת

ַָֻלּסּכה.
.È מּתר מאימתי הּבית. לתֹו נכנס זה הרי ּגׁשמים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻירדּו

טּפֹות  הּסּכה לתֹו מּׁשּירדּו לתֹולפּנֹות? יּפלּו ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻ
ּפֹול ׁשל לתבׁשיל אפּלּו יּפסד, מהר]הּתבׁשיל .[שמתקלקל ְְְֲִִִִֵֶַַַָ

ּופסקּו לביתֹו ונכנס  ּגׁשמים, וירדּו ּבּסּכה אֹוכל ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻהיה
ׁשּיגמר  עד לּסּכה, לחזר אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹֻהּגׁשמים
הּבית  לתֹו ונכנס ּבּלילה, ּגׁשמים וירדּו יׁשן היה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָסעּודתֹו.
אֹותֹו ּכל לּסּכה לחזר אֹותֹו מטריחין אין - הּגׁשמים ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֻּופסקּו

הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבביתֹו יׁשן אּלא ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּלילה,
.‡Èיּתיר לא ּבׁשחרית, הּׁשביעי ּבּיֹום מּלאכל [יפרק]ּגמר ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ

הּמנחה  מן אֹותן ּומפּנה ּכליו את הּוא מֹוריד אבל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻסּכתֹו;
לפּנֹות מקֹום לֹו אין בסוכה]ּולמעלה. לאכול ּפֹוחת [ונאלץ , ְְְֵֵַַָָ

מהסכך]ּבּה ארּבעה[מוריד על הצר[להיכר]ארּבעה ואם . ְְְְִַַַַָָָָָֻ
ׁשבעה. ּכל ׁשּמצותּה ּבּסּכה; לאכל צרי - הּיֹום ּבׁשאר ְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻלסעד

.·È ׁשּיׁשב קדם מבר ׁשבעה, ּכל ּבּסּכה ליׁשב ׁשּיּכנס זמן ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכל
קּדׁשנּו טֹוב 'אׁשר יֹום ּובלילי ּבּסּכה'. ליׁשב וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ

הּזמן על ּכ ואחר הּסּכה, על מבר ,[שהחיינו]הראׁשֹון, ְְְִֵַַַַַַַָָָָֻ
ּומבר מעּמד, מקּדׁש נמצא הּכֹוס; על הּברכֹות ּכל ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָֻּומסּדר
היה  וכזה הּזמן. על מבר ּכ ואחר ויֹוׁשב, ּבּסּכה' ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ'ליׁשב
חג  ׁשל ראׁשֹון ּבלילי מעּמד לקּדׁש ספרד, ורּבי רּבֹותי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֻמנהג

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַֻהּסּכֹות,
.‚È ׁשמֹונה ּבּסּכה יֹוׁשבין ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן

עצרת,ימים. ׁשמיני ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא הּׁשמיני ּובּיֹום ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָ
טמטּום  וכן ּבּסּכה'. 'ליׁשב מברכין ואין ּבּה ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָֻֻיֹוׁשבין
ׁשהן  מּפני ּבּסּכה', 'ליׁשב מברכין אין לעֹולם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואנּדרֹוגינֹוס,

מּספק. מברכין ואין מּספק, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָחּיבים
.„È אין אֹותּה. ּומפּנה ּכליו מֹוריד הּׁשמיני, ּבּיֹום מּלאכל ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּגמר

לּה מכניס קטּנה, היתה אם - ּכליו את להֹוריד מקֹום ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָלֹו
וכּיֹוצא מנֹורה  ּוקערֹות קדרֹות לּה מכניס ּגדֹולה, היתה ואם ; ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

מּפני  מצותּה; נגמרה וׁשּכבר ּפסּולּה, להּכיר ּכדי - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבהן
ּולפסלּה. ּבּה לפחֹות יכֹול ואינֹו טֹוב, יֹום ְְְְִֵֶָָָָׁשהּוא

.ÂË ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין סּכה, עׂשה ׁשּלא סּכה מי עֹוׂשה - ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻֻ
סּכה, עֹוׂשה ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו מֹועד; ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶָֻֻּבחּלֹו

ׁשבעה. ּכל החג;ׁשּמצותּה ימי ׁשמֹונת ּכל אסּורין סּכה, עצי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
נאֹותין אין ,סכ עצי ּבין ּדפנֹות, עצי לדבר [נהנים]ּבין מהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָ

מקצת  הּסּכה ּכּלֹו ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני הּימים, ׁשמֹונת ּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻֻאחר
ׁשמיני, ׁשל הּׁשמׁשֹות לבין והקצת והֹואיל הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻעד

הּיֹום. לכל ְְַָָֻהקצת
.ÊË אסּור לנאֹותּה, ּכדי ּבּסּכה ׁשּתֹולין ּומׁשקין אכלין ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻוכן

ׁשּתלין, ּבׁשעה עליהן התנה ואם ׁשמֹונה; ּכל מהן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלהסּתּפק
ּבֹודל 'איני הּׁשמׁשֹות'[נבדל]ואמר: ּבין ּכל יו"ט מהן [של ְְִֵֵֵֵֶַַָָָ

לא הראשון] ׁשהרי - ׁשּירצה עת ּבכל מהן מסּתּפק זה הרי ,ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
נחׁשבּו ולא הּסּכה קדּׁשת עליהן חלה ולא אֹותן, ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻֻהקצה

ְָּכמֹותּה.

ז  ¤¤ּפרק
ּתמרים"‡. חרּיֹות"ּכּפֹות הן ּבּתֹורה, ׁשל [ענפים]האמּורים ְֲֲִִִֵֶַַָָָ

אּלא  ּולכאן, לכאן העלין ׁשּיתּפרדּו קדם ּכׁשּיצמחּו, ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹּדקל
'לּולב'. הּנקרא והּוא ׁשרביט; ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָּכׁשּיהיה

הדר"·. עץ עץ "ּפרי "וענף אתרֹוג. הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
חֹופין ׁשעליו ההדס הּוא ּבּתֹורה, האמּור את [מכסים]עבת" ֲִֶֶַַַָָָָָָֹ

אחד; ּבגבעֹול ּכן על יתר אֹו עלין ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹעצֹו,
הּׁשליׁשי  והעלה זה, ּכנגד זה ּבׁשוה העלין ׁשני היּו אם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָאבל

ׁשֹוטה'. 'הדס נקרא אּלא עבת, זה אין - מהן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלמעלה
נחל"‚. על "ערבי הּגדל ּדבר ּכל אינן ּבּתֹורה, האמּורֹות ְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּלֹו עלה נחל'; 'ערבי הּנקרא הּוא ידּוע מין אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּנחל,
חלק[ארוך]מׁשּו ּופיו פגימות], וזה [ללא אדם, ׁשּלֹו וקנה , ְְִֶֶֶָָָָָֹ

נאמר  לכ הּנחלים, על ּגדל זה מין ורב 'ערבה'. הּנקרא ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּוא
ּכׁשר. ּבהרים, אֹו ּבּמדּבר ּגדל היה ואפּלּו נחל"; ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ"ערבי

ּופיו „. עגל ׁשּלֹו ׁשעלה אּלא לערבה, ּדֹומה אחר מין ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹויׁש
למּסר  הּנקרא [משור]ּדֹומה הּוא וזה אדם; אינֹו ׁשּלֹו וקנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּלּה העלה ּפי ׁשאין ערבה מין ויׁש ּפסּולה. והיא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ'צפצפה',
ּכמֹו מאד עד קטּנים ּתלמים ּבֹו יׁש אּלא ּכמּסר, ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹחלק
הּׁשמּועה  מּפי האּלּו, הּדברים וכל ּכׁשר. וזה קטן; מּגל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּפי

נתּפרׁשּו. רּבנּו ְְִִֵֶַָֹמּמׁשה
אּלּו‰. מינין זה;ארּבעה את זה ּומעּכבין הן, אחת מצוה - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מֹוסיפין  ואין מהן, ּפֹוחתין ואין לּולב'. 'מצות נקראים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻוכּלן
מין  ּתחּתיו מביאין אין מהן, אחד נמצא לא ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעליהן;

לֹו. הּדֹומה ֵֶַַאחר
.Â ולעׂשֹות וערבה, והדס לּולב לאגד הּמבחר מן ְְְֱֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹֻמצוה

אחת  אגּדה מברׁשלׁשּתן ּבהן, לצאת נֹוטלן ּוכׁשהּוא . ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
לֹו סמּוכין וכּלן הֹואיל לּולב', נטילת 'על [טפלים ּתחּלה ְְְְִִִִַַָָָֻ

גובהו] מפני ּבימינֹואליו הּזאת האגּדה נֹוטל ּכ ואחר ,ְֲִִֵַַַָָָֹֻ
למּטה  עּקריהן ׁשּיהיּו ּגדילתן ּדר ונֹוטלן ּבׂשמאלֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹואתרֹוג
אחד  ּונטלן אגדן לא ואם לאויר. למעלה וראׁשיהן ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹלארץ
אם  אבל אצלֹו; מצּויין ארּבעּתן ׁשּיהיּו והּוא, - יצא ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאחד,

אחד, מין ׁשחסרֹו אֹו אחד מין אּלא לֹו היה עד לא יּטל לא ֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ
הּׁשאר. ְְִֶַָָׁשּימצא

.Ê ּבּדי ּוׁשני אחד, ואתרֹוג אחד, לּולב מהן? נֹוטל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכּמה
ּכדי  ּבהדס, להֹוסיף רצה ואם הדס. ּבּדי ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹערבה,

ּג אגּדה ׁשאר ׁשּיהיה אבל הּוא. הּמצוה ונֹואי מֹוסיף; - דֹולה ְְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָֻ
ואם  מהן; ּגֹורעין ואין מנינם, על מֹוסיפין אין - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָהּמינין

ּפסל. [לא] ּגרע, אֹו ִַַָָהֹוסיף
.Á מארּבעה ּפחֹות אין לּולב, מהן? מין ּכל אר ׁשעּור ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכּמה

מּׁשדרֹוטפחים  - ּומדידתֹו ּכׁשר; ׁשהּוא, ּכל אר היה ואם ; ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹ
מּׁשלׁשה  ּפחֹות אין וערבה, והדס העלים. מראׁש לא ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹּבלבד,
ּבכל  אין אפּלּו ּכׁשרים. ׁשהן, ּכל ארּכין היּו ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָֻטפחים;
ּבראׁש ׁשּיהיּו והּוא, - ּכׁשר לחין, עלין ׁשלׁשה אּלא ּובד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבד
יֹוצא  לּולב ׁשל ׁשדרֹו ׁשּיהיה צרי הּלּולב, אגד ואם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּבד.

יתר אֹו טפח והערבה ההדס אין [לגובה]מן אתרֹוג, וׁשעּור . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל ּגדֹול היה ואם מּכביצה; ְְִִֵֵֶָָָָָָָּפחֹות
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.ÊÎ ׁשהקצה מּפני - ׁשביעי יֹום ּכל אתרֹוג לאכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָֹֻואסּור
ּובּזמן  לאכלּה; מּתר ּובּׁשמיני, לכּלֹו. הקצה הּיֹום, ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻֻֻלמקצת
לּולב  נֹוטלין ׁשאין ּפי על אף ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה
ּבּׁשמיני  אסּור ׁשהיה ּכדר ּבּׁשמיני, אסּור האתרֹוג ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבּׁשמיני,
ׁשביעי. ספק ׁשהּוא הּספק מּפני ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבזמן
יֹוצא  ואחת אחת ּכל - ימים לׁשבעה אתרֹוגין ׁשבעה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָהפריׁש

למחר  ואֹוכלּה ליֹומּה, .ּבּה ְְְְָָָָָ

ח  ¤¤ּפרק
ואתרֹוג,‡. וערבה והדס לּולב ׁשהן האּלּו, מינין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָארּבעה

יאּוׁש לאחר אפּלּו ּגנּוב אֹו ּגזּול אֹו יבׁש, מהן אחד ,ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מאׁשרה ׁשהיה זרה]אֹו עבודה לשם על [נטיעה אף הּנעבדת ֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

- הּנּדחת עיר ׁשל ׁשהיה אֹו מּלעבדּה, האׁשרה ׁשּבּטלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּפי
יּטל  לא זרה, עבֹודה ׁשל מהן אחד היה ּפסּול. זה ֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹהרי

ּכמּוׁש היה יצא. נטל, ואם ליבׁש,[נבול]לכּתחּלה; ּגמר ולא ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֹ
ּכׁשר; הּיבׁש לּולב הּסּכנה, ּבׁשעת אֹו הּדחק ּובׁשעת ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָּכׁשר.

הּמינין. ׁשאר לא ְֲִִַָָֹאבל
טבל·. וׁשל טמאה ּתרּומה וׁשל ערלה ׁשל [שלא אתרֹוג ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

ומעשרות] תרומות ּדמאיהופרש ׁשל ּפסּול; הארץ , עם [של ְֶַָ
ומעשר] בתרומה חייבו נכסיו שחז"ל ׁשּיפקיר ׁשאפׁשר ּכׁשר, ,ְְְִֵֶֶֶַָָָָ

ּתרּומה  ׁשל אתרֹוג ּדמאי. לאכל לֹו ׁשּמּתר עני, ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻויהיה
יכׁשירֹו ׁשּמא יּטל, לא - ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר וׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹטהֹורה

במים]לטמאה שמירתו ּכׁשר [בעת נטל, ואם ;. ְְְִֵַָָָֻ
נסּדק‚. ּפסּול. ראׁשֹו, ׁשּנקטם לאורכו]לּולב העליון [עלהו ְְִִֶַַָָֹ

ּפסּול. ּכׁשנים, ׁשּיראּו עד מּזה זה סדקיו ׁשני נתרחקּו אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
חטֹורת ּבעל ּכגב ׁשדרֹו ׁשהרי לפניו, עקם ,[גיבנת]היה ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ

נעקם  ּברּיתֹו. היא ׁשּזֹו ּכׁשר, - לאחֹוריו עקם היה ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּפסּול;
נּדלּדלּו ולא מּזה זה עליו נפרדּו ּפסּול. צדדיו, מּׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלאחד

לגמרי] החרּיֹות[נפרדו הגדולים]ּכעלי ּכׁשר;[הענפים , ֲֲִֵֵַַָ
החרּיֹות, ּכעלי לּולב ׁשל מּׁשדרֹו ׁשּיּדלּדלּו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָנפרצּו,

ָּפסּול.
ׁשנים „. ּגדלין ּגדלין, ּכׁשהם הּוא: ּכ לּולב ׁשל עלין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּברּית

הּנקרא  הּוא הּדב ּוקין, עלין ׁשני ּכל וגב מּגּבן, ּודבּוקין ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָׁשנים
ּפסּול  הּתיֹומת, נחלקה אחת 'ּתיֹומת'. אחת עליו היּו . ְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָ

עליו  היּו לא ּפסּול. ּתיֹומת, להן היה ולא ּברּיתֹו ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹמּתחּלת
אם  - זה ּתחת זה אּלא הּלּולבין, ּכל ּכדר זה ּגב על ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָזה
ׁשל  ׁשדרֹו ּכל ׁשּנמצא מּמּנּו, ׁשּלמעלה לעּקר מּגיע זה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹראׁש
לצד  מּגיע זה ׁשל ראׁשֹו אין ואם ּכׁשר; ּבעליו, מכּסה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלּולב

ּפסּול. זה, ׁשל ִֶֶָָעּקרֹו
ּכׁשר ‰. ראׁשֹו, ׁשּנקטם נׁשּתּירּו{.הדס אם - עליו רב נׁשרּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

ּבקן עלין גדילה]ׁשלׁשה ּכׁשר [מקום עליו }אחד, (נפרצו ְְִֵֵֶָָָָֹ
ענביו היּו הקטנים][פיר פסול). אם ותיו - מעליו מרּבֹות ְֲִֵָָָָָֻ

ואם  ּפסּול, ׁשחרֹות, אֹו אדּמֹות היּו ואם ּכׁשר; ְְְְֲִִֵָָָֹֻֻירּקֹות,
ׁשהּוא  לפי טֹוב, ּביֹום אֹותן ממעטין ואין ּכׁשר. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָמעטן,
זה  הרי לאכילה, אחר ׁשּלּקטן אֹו ולּקטן, עבר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכמתּקן;

ֵָּכׁשר.

.Â ּכׁשרה ראׁשּה, ׁשּנקטם עליהערבה נפרצּו [נפרדו . ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּפסּולה.מהקנה] ,ְָ

.Êמפּלׁש נקב ׁשּנּקב לעבר]אתרֹוג ּפסּול;[מעבר ׁשהּוא, ּכל ְְִֶֶֶֶֶַָָָֻ
ּכאּסר היה אם - מפּלׁש ׁשאינֹו איסר]ונקב הנקרא [כמטבע ְְְִִֵֶֶֶָָָָֻ

הראׁש והּוא ּדּדֹו, נּטל ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל חסר ּפסּול. יתר, ְִֵֵֶַַָָָָָָֹאֹו
ּבאילן  ּבֹו ּתלּוי ׁשהּוא העץ נּטל ּפסּול. ּבֹו, ׁשּׁשֹוׁשנּתֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּקטן
חזזית  עלת ּפסּול. - ּגּמה מקֹומֹו ונׁשאר האתרֹוג, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻמעּקר

יבלת] ואם [כעין ּפסּול. מקֹומֹות, ּוׁשלׁשה ּבׁשנים אם - ְְְְִִִִַָָָָֹעליו
ּדּדֹו על עלת ואם ּפסּול; רּבֹו, על עלת אם - אחד ְְִִֶַַַָָָָָָָֻּבמקֹום

נקלף ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל ׁשאינֹו[הקרום]אפּלּו ׁשּלֹו החיצֹון ְֲִִִֵֶֶֶַַָָ
נקלף  אם - ּברּיתֹו ׁשהיא ּכמֹות ירק יּׁשאר אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמחּסרֹו,

ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל מּמּנּו נׁשאר ואם ּפסּול; ְְִִִֵֶֶַָָָֻּכּלֹו,
.Áּתפּוח ׁשהּוא ממים]אתרֹוג ּכבּוׁש[נפוח סרּוח, ,[בחומץ], ְֶֶַַָָָ

מנּמר[מבושל]ׁשלּוק לבן, ׁשחר, צבעים], ּככרתן [כמה ירק , ְְִֵָָָָָָָֹֹֻ
ירק] ּבדפּוס[מין ּגּדלֹו ּפסּול. מסוימת]- בצורה [מסגרת ְְִִָ

אף  - ּברּיתֹו ּכמין עׂשהּו ּפסּול. אחרת, ּברּיה ּכמין ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָועׂשהּו
הּתיֹום ּכׁשר. ּדּפין, ּדּפין ׁשעׂשהּו ּפי מחוברים]על [אתרוגים ְִִִֵֶַַַַָָָ

בשל]והּבסר ּכעין [שאינו ׁשּלהן ׁשהאתרֹוגין מקֹום ּכׁשר. , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
מעּוטה מעט]ׁשחרּות שחור ׁשחרין [- היּו ואם ּכׁשרין; , ְְְְֲִִִֵַָָֹ

מקֹום. ּבכל ּפסּול זה הרי ּכּוׁשי, ּכאדם ְְְֲִֵֵֶָָָָָּביֹותר
.Ëׁשהן ׁשאמרנּו אּלּו אֹוּכל ׁשּבארנּו, מּומין מּפני ּפסּולין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּוגנבה  ּגזל טֹוב מּפני ּביֹום אבל ּבלבד; ראׁשֹון טֹוב ּביֹום - ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
מּׁשּום  ׁשהיא והּפסלנּות ּכׁשר. הּכל הּימים, ׁשאר עם ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשני
ּבין  - ּבאכילה אסּור אתרֹוג ׁשאֹותֹו מּפני אֹו זרה, ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָעבֹודה

ּפסּול. הּימים, ּבׁשאר ּבין ראׁשֹון טֹוב ְְִִִֵַָָָּביֹום
.Èראׁשֹון טֹוב ּביֹום יֹוצא אדם חברֹואין ׁשל ּבלּולבֹו חג ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ

מנת  על לֹו נתנֹו מּתנה. לֹו ׁשּיּתנּנּו עד מּמּנּו, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיׁשאלּנּו
על  ׁשּמּתנה ּומחזירֹו, חֹובתֹו ידי ּבֹו יֹוצא זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלהחזירֹו
יצא, לא - החזירֹו לא ואם מּתנה; ׁשמּה להחזיר ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹמנת

ּכגזּול  ואינֹוׁשּנמצא קֹונה ׁשהּקטן לקטן, אֹותֹו נֹותנין ואין . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אינֹו לֹו, החזירֹו ׁשאם ונמצא הּתֹורה, מן לאחרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמקנה
ׁשּבֹו מינין מארּבעת ומין מין ּכל ואחד הּלּולב, ואחד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחֹוזר.
ראׁשֹון. טֹוב ּביֹום ּבֹו יֹוצאין אין ׁשאּול, מהן אחד היה אם -ְְִִִֵֵֶֶָָָָ

.‡È מהן אחד אין - ּבׁשּתפּות אתרֹוג אֹו לּולב ׁשּקנּו ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻֻׁשּתפין
ּבמּתנה. חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ּבראׁשֹון, חֹובתֹו ידי ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָיֹוצא

הּבית מּתפּוסת אתרֹוגין ׁשּקנּו חלוקתה]האחין לפני ,[ירושה ְְִִִִֶֶַַַַָָ
ואין  לאכלֹו, יכֹול אם - ּבֹו ויצא אתרֹוג מהן אחד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָונטל
יצא, לא - מקּפידין היּו ואם יצא; - ּבכ מקּפידין ְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֹהאחין
ּפריׁש וזה אתרֹוג זה קנה ואם מּתנה. חלקם לֹו ׁשּיּתנּו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָעד

פרי] מּתפּוסת [מין ּפריׁש אֹו ורּמֹון אתרֹוג ּכאחד ׁשּקנּו אֹו ,ְְְְִִִֶֶֶַָָָ
ואף  ּבמּתנה, חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ּבאתרֹוג, יֹוצא אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּבית

עליו. מקּפידין אין אכלֹו, ׁשאם ּפי ְֲִִִִֵֶַַָָָעל
.·È ּבהן לׂשמח מצוה הּמֹועדֹות ׁשּכל ּפי על ּבחג אף , ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: יתרה, ׂשמחה ּבּמקּדׁש ׁשם היתה ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּסּכֹות
היּו ּכיצד ימים". ׁשבעת אלהיכם ה' לפני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ"ּוׂשמחּתם
מקֹום  ּבּמקּדׁש מתּקנין היּו הראׁשֹון טֹוב יֹום ערב ְְְִִִִֶֶַַָָָָעֹוׂשין?
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.Ë ּבין ּכאחת ׁשהגּביהן ּבין - אּלּו מינין ארּבעה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּׁשּיגּביּה
זה  אחר ׁשּיגּביהן ּבזה והּוא, יצא; - ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּומצוה  יצא. לא ּגדילתן, ּדר ׁשּלא אבל ּגדילתן; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹּדר
ואתרֹוג  ּבימין מינין ׁשלׁשה ׁשל אגּדה ׁשּיגּביּה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻּכהלכתּה,
ׁשלׁש הּלּולב וינענע ויֹוריד, ויעלה ויביא ויֹולי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹּבׂשמאל,

ורּוח. רּוח ּבכל ְְִַַָָָּפעמים
.È ּומביא ּפעמים, ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש ּומנענע מֹולי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹּכיצד?

וירידה  ּבעלּיה, וכן ּפעמים; ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש .ּומנענע ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ
ּכי  לה', ּב"הֹודּו ההּלל קריאת ּבׁשעת ּומביא? מֹולי ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָוהיכן
הּיֹום  וכל ּנא". הֹוׁשיעה ה', ּוב"אּנא וסֹוף, ּתחּלה ְְְִִַָָָָָָָטֹוב",

ּבּלילה. נּטל ואינֹו לּולב; לנטילת ְְְִִִֵֵַַַַָָָּכׁשר
.‡Èּגימֹון זֹו לאגּדה חוט]עׂשה אֹו[כרך זהב, וׁשל ּכסף ׁשל ְֲִֶֶֶֶַָָָָָֻ

אחר, ּדבר ידי על לקיחה יצא; - ּונטלּה סדין עליה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָׁשּכר
ׁשּכל  - הּדּור ודר ּכבֹוד ּדר ׁשּיהיה והּוא, לקיחה. ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשמּה
האּלּו הּמינין את נתן אם אבל חֹוצץ; אינֹו לנאֹותֹו, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהּוא

חֹובתֹו. ידי יצא לא ּונטלּה, ּבקדרה אֹו ְְְְִִֵֵָָָָָָָֹּבעציץ
.·È ו ההדס עם הּלּולב את הּלּולב אגד ּבין והבּדיל הערבה, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

הבּדיל  חֹוצץ; זה הרי - ּבּה וכּיֹוצא ּבמטלית ההדס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָּובין
חֹוצץ  אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין חֹוצץ, אינֹו - הדס ּבעלי .ּביניהן ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַ

ּבמׁשיחה אֹו ּבחּוט הּלּולב את לאגד לֹו מין [חבל]ויׁש וכל , ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹ
מעּכבת. אגידתֹו ואין הֹואיל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָׁשּירצה,

.‚È ּבכל ּבלבד חג ׁשל הראׁשֹון ּבּיֹום להּנטל לּולב, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמצות
לכם  "ּולקחּתם ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ואפּלּו זמן, ּובכל ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָמקֹום
ויֹום  יֹום ּבכל אֹותֹו נֹוטלין לבּדֹו ּובּמקּדׁש הראׁשֹון". ְְְְְִִִַַַָָָּבּיֹום
אלהיכם  ה' לפני "ּוׂשמחּתם ׁשּנאמר: החג, ימי ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשבעת
נּטל  אינֹו - החג ּבתֹו להיֹות הּׁשּבת יֹום חל ימים". ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָׁשבעת
ּברׁשּות  אּמֹות ארּבע ּבידֹו יֹוליכּנּו ׁשּמא ּגזרה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבׁשּבת;

ּבּׁשֹופר. ׁשּגזרּו ּכמֹו ְְִֶַַָָָהרּבים,
.„È ׁשהּוא מּפני הראׁשֹון? טֹוב ּביֹום זֹו ּגזרה ּגזרּו לא ְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹולּמה

ּבגבּולין ואפּלּו הּתֹורה מן מקומות]מצוה ׁשאין [שאר נמצא . ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ
חּיב  אדם אין החג ימי ׁשּבׁשאר ׁשוה, הּימים ׁשאר ודין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּדינֹו

ּבּמקּדׁש. אּלא לּולב ְִִֶַָָָֹלּטל
.ÂË ּבכל נּטל לּולב ׁשּיהיה התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשחרב

לּמקּדׁש זכר החג, ימי ׁשבעת ּכל יֹום מקֹום וכל ;מבר ויֹום ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּפני  לּולב', נטילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
הּתּקנֹות  ּכל עם זֹו, ותּקנה סֹופרים. מּדברי מצוה ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהיא
- הּמקּדׁש ּבית מּׁשחרב זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהתקין

ליׁשנן. הּדברים יחזרּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּוכׁשּיּבנה
.ÊË ראׁשֹון ּביֹום נּטל לּולב היה קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּבזמן

ּבׁשּבת  להיֹות ׁשּיֹום ׁשחל ּבוּדאי ׁשּידעּו מקֹומֹות ּבׁשאר וכן ; ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
הרחֹוקין  הּמקֹומֹות אבל יׂשראל. ּבארץ החג, יֹום הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָזה
הּלּולב  נֹוטלין היּו לא חדׁש, ראׁש ּבקביעת יֹודעין היּו ְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹֹׁשּלא

ִֵָמּספק.
.ÊÈ הּלּולב את לּטל חכמים אסרּו הּמקּדׁש, ּבית ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומּׁשחרב

את  ׁשּקּדׁשּו יׂשראל ארץ ּבני ואפּלּו הראׁשֹון, ּבּיֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת
הּגבּולין ּבני מּפני ׁשאינן [שבמקומות]החדׁש, הרחֹוקין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

זה, ּבדבר ׁשוין הּכל ׁשּיהיּו ּכדי - החדׁש ּבקביעת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹיֹודעין

וחּיּוב  הֹואיל נֹוטלין; אין ואּלּו ּבׁשּבת נֹוטלין אּלּו יהיּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָֹולא
להּתלֹות  מקּדׁש ׁשם ואין הּוא, אחד מקֹום ּבכל ראׁשֹון ְְְְִִִֵֶָָָָָָיֹום

ּבֹו.
.ÁÈ ה ּפי על עֹוׂשין ׁשהּכל הּזה מקדשים חׁשּבֹוןּובּזמן [ולא ְְִִֶֶֶַַַַַַֹ

הראיה] פי ּבׁשּבת על יּנטל ׁשּלא ׁשהיה, ּכמֹות הּדבר נׁשאר -ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּביֹום  ואפּלּו יׂשראל ּבארץ ולא ּבּגבּולין לא ּכלל, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹלּולב
ּוכבר  החדׁש. ּבקביעת יֹודעין ׁשהּכל ּפי על ואף ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹֹראׁשֹון,
ׁשּמא  ּגזרה, - ּבׁשּבת הּלּולב ּבנטילת האּסּור ׁשעּקר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבארנּו,

הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְֲִִִֶַַַַַָיעבירּנּו
.ËÈ וכל לּולב; ּבנטילת חּיב ּובסּכה, ּבׁשֹופר ׁשחּיב ְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻּכל

חּיב  לנענע, הּיֹודע קטן מּלּולב. ּפטּור וסּכה, מּׁשֹופר ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָֻהּפטּור
ּבמצוֹות.ּבלּולב  לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ְְְְְְְְִִִִֵֵַָ

.Î חּוץ אחרת ערבה ּבּמקּדׁש ׁשּמביאין מּסיני, למׁשה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלכה
ׁשּבּלּולב  ּבערבה מערבה חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ואין , ְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָ

אחד. ּבבד אחד עלה אפּלּו וׁשעּורּה, ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבּלּולב;
.‡Îהיּו הּימים מּׁשבעת ויֹום יֹום ּבכל מצותּה? היתה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָּכיצד

מרּבּיֹות צדדי [ענפים]מביאין על אֹותן וזֹוקפין ערבה, ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֻ
ׁשהיּו ּובעת הּמזּבח; ּגּבי על ּכפּופין וראׁשיהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמזּבח,
חל  ותֹוקעין. ּומריעין ּתֹוקעין אֹותּה, וסֹודרין אֹותּה ְְְְְְְִִִִִִִָָָמביאין
ּכן  אם אּלא ערבה; זֹוקפין אין החג, ּבתֹו להיֹות ׁשּבת ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָיֹום

ּב אֹותּה זֹוקפין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשביעי יֹום ּכדי חל ׁשּבת, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
מצוה. ׁשהיא ְְְְִִֶַָָלפרסמּה

.·Î,לּמקּדׁש ׁשּבת מערב אֹותּה מביאין עֹוׂשין? היּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד
יכמׁשּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל ּבגיגּיֹות אֹותּה [יבלו]ּומּניחין ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹ

העם  ּובאין הּמזּבח, ּגּבי על אֹותּה זֹוקפין ּולמחר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהעלין.
יֹום. ּבכל ׁשעֹוׂשין ּכדר אֹותּה ונֹוטלין מּמּנה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָולֹוקחין
אֹותּה נֹוטלין אין - ּבּתֹורה ּבפרּוׁש ואינּה הֹואיל - זֹו ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָוערבה
ּבלבד  הּׁשביעי ּבּיֹום אּלא לּמקּדׁש, זכר החג ימי ׁשבעת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל
אחד  ּבד לֹוקח עֹוׂשה? ּכיצד הּזה. ּבּזמן אֹותּה ׁשּנֹוטלין ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּוא
על  ּבּה וחֹובט ׁשּבּלּולב, מערבה חּוץ הרּבה, ּבּדין ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָאֹו
ׁשּדבר  - ּברכה ּבלא ׁשלׁש, אֹו ּפעמים הּכלי על אֹו ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּקרקע

הּוא. נביאים מנהג ְְִִִֶַזה
.‚Î ּבידיהן ּבלּולביהן הּמזּבח את מּקיפין היּו ויֹום יֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבכל

ּנא" הֹוׁשיעה ה', "אּנא ואֹומרין: אחת, הּׁשביעי ּפעם ּובּיֹום . ְְְִִִִַַַַַַָָָָ
ּבכל  יׂשראל נהגּו ּוכבר ּפעמים. ׁשבע הּמזּבח את ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּקיפין
אֹותּה ּומּקיפין הּכנסת, ּבית ּבאמצע ּתבה להּניח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּמקֹומֹות,
לּמקּדׁש. זכר - הּמזּבח את מּקיפין ׁשהיּו ּכדר יֹום, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבכל

.„Î,ׁשחרית מּביתֹו אדם יֹוצא ּבירּוׁשלים: הּמנהג היה ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּכ
ּבידֹו; והּוא ּומתּפּלל, הּכנסת לבית ונכנס ּבידֹו; ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָולּולבֹו
ּוכׁשּיּכנס  ּבידֹו. והּוא אבלים, ּולנחם חֹולים לבּקר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָויֹוצא

עבּדֹו ּביד אֹו ּבנֹו ּביד לביתֹו מׁשּלחֹו .לּמדרׁש, ְְְְְְְְִֵַַַַַָ
.‰Îּומחזירּתּו ּבעלּה, אֹו ּבנּה מּיד הּלּולב אּׁשה ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָמקּבלת

ּבׁשּבת  לּולב נֹוטלין ׁשהיּו ּבזמן ּבׁשּבת, טֹוב לּמים ּוביֹום ; ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָ
ּובּמֹועד הּמים, על המועד]מֹוסיפין הּמים.[חול מחליפין ֲִִִִִִֵַַַַַַַ

.ÂÎ אּלא ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּבֹו; להריח אסּור ׁשּבּלּולב, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהדס
אבל  ּבֹו. להריח אסּור יהיה לּמצוה, והקצה והֹואיל ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֻלהריח,

מאכילה  לּמצוה הקצה ׁשהרי ּבֹו, להריח מּתר .אתרֹוג, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻ
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.ÊÎ ׁשהקצה מּפני - ׁשביעי יֹום ּכל אתרֹוג לאכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָֹֻואסּור
ּובּזמן  לאכלּה; מּתר ּובּׁשמיני, לכּלֹו. הקצה הּיֹום, ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻֻֻלמקצת
לּולב  נֹוטלין ׁשאין ּפי על אף ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה
ּבּׁשמיני  אסּור ׁשהיה ּכדר ּבּׁשמיני, אסּור האתרֹוג ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבּׁשמיני,
ׁשביעי. ספק ׁשהּוא הּספק מּפני ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבזמן
יֹוצא  ואחת אחת ּכל - ימים לׁשבעה אתרֹוגין ׁשבעה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָהפריׁש

למחר  ואֹוכלּה ליֹומּה, .ּבּה ְְְְָָָָָ

ח  ¤¤ּפרק
ואתרֹוג,‡. וערבה והדס לּולב ׁשהן האּלּו, מינין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָארּבעה

יאּוׁש לאחר אפּלּו ּגנּוב אֹו ּגזּול אֹו יבׁש, מהן אחד ,ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מאׁשרה ׁשהיה זרה]אֹו עבודה לשם על [נטיעה אף הּנעבדת ֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

- הּנּדחת עיר ׁשל ׁשהיה אֹו מּלעבדּה, האׁשרה ׁשּבּטלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּפי
יּטל  לא זרה, עבֹודה ׁשל מהן אחד היה ּפסּול. זה ֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹהרי

ּכמּוׁש היה יצא. נטל, ואם ליבׁש,[נבול]לכּתחּלה; ּגמר ולא ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֹ
ּכׁשר; הּיבׁש לּולב הּסּכנה, ּבׁשעת אֹו הּדחק ּובׁשעת ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָּכׁשר.

הּמינין. ׁשאר לא ְֲִִַָָֹאבל
טבל·. וׁשל טמאה ּתרּומה וׁשל ערלה ׁשל [שלא אתרֹוג ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

ומעשרות] תרומות ּדמאיהופרש ׁשל ּפסּול; הארץ , עם [של ְֶַָ
ומעשר] בתרומה חייבו נכסיו שחז"ל ׁשּיפקיר ׁשאפׁשר ּכׁשר, ,ְְְִֵֶֶֶַָָָָ

ּתרּומה  ׁשל אתרֹוג ּדמאי. לאכל לֹו ׁשּמּתר עני, ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻויהיה
יכׁשירֹו ׁשּמא יּטל, לא - ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר וׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹטהֹורה

במים]לטמאה שמירתו ּכׁשר [בעת נטל, ואם ;. ְְְִֵַָָָֻ
נסּדק‚. ּפסּול. ראׁשֹו, ׁשּנקטם לאורכו]לּולב העליון [עלהו ְְִִֶַַָָֹ

ּפסּול. ּכׁשנים, ׁשּיראּו עד מּזה זה סדקיו ׁשני נתרחקּו אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
חטֹורת ּבעל ּכגב ׁשדרֹו ׁשהרי לפניו, עקם ,[גיבנת]היה ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ

נעקם  ּברּיתֹו. היא ׁשּזֹו ּכׁשר, - לאחֹוריו עקם היה ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּפסּול;
נּדלּדלּו ולא מּזה זה עליו נפרדּו ּפסּול. צדדיו, מּׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלאחד

לגמרי] החרּיֹות[נפרדו הגדולים]ּכעלי ּכׁשר;[הענפים , ֲֲִֵֵַַָ
החרּיֹות, ּכעלי לּולב ׁשל מּׁשדרֹו ׁשּיּדלּדלּו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָנפרצּו,

ָּפסּול.
ׁשנים „. ּגדלין ּגדלין, ּכׁשהם הּוא: ּכ לּולב ׁשל עלין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּברּית

הּנקרא  הּוא הּדב ּוקין, עלין ׁשני ּכל וגב מּגּבן, ּודבּוקין ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָׁשנים
ּפסּול  הּתיֹומת, נחלקה אחת 'ּתיֹומת'. אחת עליו היּו . ְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָ

עליו  היּו לא ּפסּול. ּתיֹומת, להן היה ולא ּברּיתֹו ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹמּתחּלת
אם  - זה ּתחת זה אּלא הּלּולבין, ּכל ּכדר זה ּגב על ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָזה
ׁשל  ׁשדרֹו ּכל ׁשּנמצא מּמּנּו, ׁשּלמעלה לעּקר מּגיע זה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹראׁש
לצד  מּגיע זה ׁשל ראׁשֹו אין ואם ּכׁשר; ּבעליו, מכּסה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלּולב

ּפסּול. זה, ׁשל ִֶֶָָעּקרֹו
ּכׁשר ‰. ראׁשֹו, ׁשּנקטם נׁשּתּירּו{.הדס אם - עליו רב נׁשרּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

ּבקן עלין גדילה]ׁשלׁשה ּכׁשר [מקום עליו }אחד, (נפרצו ְְִֵֵֶָָָָֹ
ענביו היּו הקטנים][פיר פסול). אם ותיו - מעליו מרּבֹות ְֲִֵָָָָָֻ

ואם  ּפסּול, ׁשחרֹות, אֹו אדּמֹות היּו ואם ּכׁשר; ְְְְֲִִֵָָָֹֻֻירּקֹות,
ׁשהּוא  לפי טֹוב, ּביֹום אֹותן ממעטין ואין ּכׁשר. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָמעטן,
זה  הרי לאכילה, אחר ׁשּלּקטן אֹו ולּקטן, עבר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכמתּקן;

ֵָּכׁשר.

.Â ּכׁשרה ראׁשּה, ׁשּנקטם עליהערבה נפרצּו [נפרדו . ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּפסּולה.מהקנה] ,ְָ

.Êמפּלׁש נקב ׁשּנּקב לעבר]אתרֹוג ּפסּול;[מעבר ׁשהּוא, ּכל ְְִֶֶֶֶֶַָָָֻ
ּכאּסר היה אם - מפּלׁש ׁשאינֹו איסר]ונקב הנקרא [כמטבע ְְְִִֵֶֶֶָָָָֻ

הראׁש והּוא ּדּדֹו, נּטל ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל חסר ּפסּול. יתר, ְִֵֵֶַַָָָָָָֹאֹו
ּבאילן  ּבֹו ּתלּוי ׁשהּוא העץ נּטל ּפסּול. ּבֹו, ׁשּׁשֹוׁשנּתֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּקטן
חזזית  עלת ּפסּול. - ּגּמה מקֹומֹו ונׁשאר האתרֹוג, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻמעּקר

יבלת] ואם [כעין ּפסּול. מקֹומֹות, ּוׁשלׁשה ּבׁשנים אם - ְְְְִִִִַָָָָֹעליו
ּדּדֹו על עלת ואם ּפסּול; רּבֹו, על עלת אם - אחד ְְִִֶַַַָָָָָָָֻּבמקֹום

נקלף ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל ׁשאינֹו[הקרום]אפּלּו ׁשּלֹו החיצֹון ְֲִִִֵֶֶֶַַָָ
נקלף  אם - ּברּיתֹו ׁשהיא ּכמֹות ירק יּׁשאר אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמחּסרֹו,

ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל מּמּנּו נׁשאר ואם ּפסּול; ְְִִִֵֶֶַָָָֻּכּלֹו,
.Áּתפּוח ׁשהּוא ממים]אתרֹוג ּכבּוׁש[נפוח סרּוח, ,[בחומץ], ְֶֶַַָָָ

מנּמר[מבושל]ׁשלּוק לבן, ׁשחר, צבעים], ּככרתן [כמה ירק , ְְִֵָָָָָָָֹֹֻ
ירק] ּבדפּוס[מין ּגּדלֹו ּפסּול. מסוימת]- בצורה [מסגרת ְְִִָ

אף  - ּברּיתֹו ּכמין עׂשהּו ּפסּול. אחרת, ּברּיה ּכמין ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָועׂשהּו
הּתיֹום ּכׁשר. ּדּפין, ּדּפין ׁשעׂשהּו ּפי מחוברים]על [אתרוגים ְִִִֵֶַַַַָָָ

בשל]והּבסר ּכעין [שאינו ׁשּלהן ׁשהאתרֹוגין מקֹום ּכׁשר. , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
מעּוטה מעט]ׁשחרּות שחור ׁשחרין [- היּו ואם ּכׁשרין; , ְְְְֲִִִֵַָָֹ

מקֹום. ּבכל ּפסּול זה הרי ּכּוׁשי, ּכאדם ְְְֲִֵֵֶָָָָָּביֹותר
.Ëׁשהן ׁשאמרנּו אּלּו אֹוּכל ׁשּבארנּו, מּומין מּפני ּפסּולין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּוגנבה  ּגזל טֹוב מּפני ּביֹום אבל ּבלבד; ראׁשֹון טֹוב ּביֹום - ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
מּׁשּום  ׁשהיא והּפסלנּות ּכׁשר. הּכל הּימים, ׁשאר עם ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשני
ּבין  - ּבאכילה אסּור אתרֹוג ׁשאֹותֹו מּפני אֹו זרה, ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָעבֹודה

ּפסּול. הּימים, ּבׁשאר ּבין ראׁשֹון טֹוב ְְִִִֵַָָָּביֹום
.Èראׁשֹון טֹוב ּביֹום יֹוצא אדם חברֹואין ׁשל ּבלּולבֹו חג ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ

מנת  על לֹו נתנֹו מּתנה. לֹו ׁשּיּתנּנּו עד מּמּנּו, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיׁשאלּנּו
על  ׁשּמּתנה ּומחזירֹו, חֹובתֹו ידי ּבֹו יֹוצא זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלהחזירֹו
יצא, לא - החזירֹו לא ואם מּתנה; ׁשמּה להחזיר ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹמנת

ּכגזּול  ואינֹוׁשּנמצא קֹונה ׁשהּקטן לקטן, אֹותֹו נֹותנין ואין . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אינֹו לֹו, החזירֹו ׁשאם ונמצא הּתֹורה, מן לאחרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמקנה
ׁשּבֹו מינין מארּבעת ומין מין ּכל ואחד הּלּולב, ואחד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחֹוזר.
ראׁשֹון. טֹוב ּביֹום ּבֹו יֹוצאין אין ׁשאּול, מהן אחד היה אם -ְְִִִֵֵֶֶָָָָ

.‡È מהן אחד אין - ּבׁשּתפּות אתרֹוג אֹו לּולב ׁשּקנּו ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻֻׁשּתפין
ּבמּתנה. חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ּבראׁשֹון, חֹובתֹו ידי ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָיֹוצא

הּבית מּתפּוסת אתרֹוגין ׁשּקנּו חלוקתה]האחין לפני ,[ירושה ְְִִִִֶֶַַַַָָ
ואין  לאכלֹו, יכֹול אם - ּבֹו ויצא אתרֹוג מהן אחד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָונטל
יצא, לא - מקּפידין היּו ואם יצא; - ּבכ מקּפידין ְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֹהאחין
ּפריׁש וזה אתרֹוג זה קנה ואם מּתנה. חלקם לֹו ׁשּיּתנּו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָעד

פרי] מּתפּוסת [מין ּפריׁש אֹו ורּמֹון אתרֹוג ּכאחד ׁשּקנּו אֹו ,ְְְְִִִֶֶֶַָָָ
ואף  ּבמּתנה, חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ּבאתרֹוג, יֹוצא אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּבית

עליו. מקּפידין אין אכלֹו, ׁשאם ּפי ְֲִִִִֵֶַַָָָעל
.·È ּבהן לׂשמח מצוה הּמֹועדֹות ׁשּכל ּפי על ּבחג אף , ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: יתרה, ׂשמחה ּבּמקּדׁש ׁשם היתה ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּסּכֹות
היּו ּכיצד ימים". ׁשבעת אלהיכם ה' לפני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ"ּוׂשמחּתם
מקֹום  ּבּמקּדׁש מתּקנין היּו הראׁשֹון טֹוב יֹום ערב ְְְִִִִֶֶַַָָָָעֹוׂשין?
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ב  ¤¤ּפרק
ּכֹונסין‡. ּבכל [אוספים]ּכיצד הּׁשקלים? את הּׁשלחנין ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ

הּתבה  ׁשּולי - ּתבֹות ׁשּתי לפניהם מּניחין ּומדינה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמדינה
ּכדי  ׁשֹופר, ּכמין מּלמעלה צר ּופיה מּלמּטה, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָרחבין

ּבנחת מהן לּקח אפׁשר יהיה ולא לתֹוכן, .[בקלות]ׁשּיׁשליכּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשל  ׁשקלים ּבּה ׁשּמּניחין אחת ּתבֹות? ׁשּתי עֹוׂשין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָולּמה
ׁשּגֹובין  ׁשעברה, ׁשנה ׁשקלי ּבּה מּניחין והּׁשנּיה זֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשנה

ׁשעברה. ּבּׁשנה ׁשקל ׁשּלא ְִִֶֶַַָָָָָֹמּמי
ּתבה ·. ּכל ּתבֹות, עׂשרה ׁשלׁש ּתמיד לפניהן היה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּובּמקּדׁש

ׁשֹופר  ׁשנה ּכמין לׁשקלי ׁשנּיה, זֹו; ׁשנה לׁשקלי ראׁשֹונה, - ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָ
אֹוׁשעברה; ּתֹורים ׁשּתי קרּבן עליו ׁשּיׁש מי לכל ׁשליׁשית, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּדמיהן  מׁשלי חּטאת, ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשני
ּבלבד, העֹוף עֹולת עליו ׁשּיׁש מי לכל רביעית, זֹו; ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָלתבה
ּבהן  לקנֹות ׁשהתנּדב למי חמיׁשית, זֹו; לתבה ּדמיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמׁשלי
ללבֹונה; מעֹות ׁשהתנּדב למי ׁשּׁשית, לּמערכה; ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָעצים
למֹותר  ׁשמינית, לּכּפרת; זהב ׁשהתנּדב למי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשביעית,
והֹותיר  חּטאת ולקח לחּטאתֹו מעֹות ׁשהפריׁש ּכגֹון ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָחּטאת,
אׁשם; למֹותר ּתׁשיעית, לתֹוכּה; הּׁשאר יׁשלי הּמעֹות, ְְְְְִִִִַַַַָָָָָמן

קּני למֹותר יונה]עׂשירית, בוני תורים וזבֹות [- זבים ְְֲִִִִֵַָָ
עׂשרה, ׁשּתים נזיר; קרּבנֹות למֹותר עׂשרה, אחת ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָויֹולדֹות;
מעֹות  ׁשהתנּדב למי עׂשרה, ׁשלׁש מצרע; אׁשם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלמֹותר

ּבהמה. ְְֵַָלעֹולת
על ‚. ּכתּוב הּתבה, ּבתֹו מעֹותיו ׁשּיהיּו ּדבר ּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָוׁשם

מּבחּוץ  הּמֹותרֹות,הּתבה ּכל על הּוא ּדין ּבית ּותנאי . ְִִֵֵַַַַַָָָ
הּנמצאֹות  הּמעֹות ׁשּכל למד, נמצאת ּבהמה. עֹולת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיקרבּו
לּכהנים, ועֹורֹותיהן ּבהמה; לעֹולת האחרֹונֹות, הּתבֹות ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבׁשׁש
יּלקח  ׁשליׁשית, ׁשּבתבה הּמעֹות וכל העֹורֹות. ּכל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּכׁשאר
ּכּלן  וׁשּברביעית, חּטאֹות. וחצין עֹולֹות, חצין - עֹופֹות ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֻּבהן

העֹוף. ַָעֹולת
אֹותם „. מׁשּלחין הּׁשקלים, ּכׁשּגֹובין ּומדינה מדינה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּבכל

לּמקּדׁש ׁשלּוחין לצרףּביד להם ויׁש אֹותן [להחליף]; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
לּמקּדׁש, מתקּבץ והּכל .הּדר מ ּׂשאֹוי מּפני זהב, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבדינרי

אֹותֹו וסֹוגרין ּומּניחין ּבּמקּדׁש, הּלׁשכֹות מן אחת ּבלׁשּכה ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָ
מּכל  ּוממּלאין חֹותמֹות. עליה וחֹותמין ּבמפּתחֹות, ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּדלתֹותיה
ּכל  ׁשעּור - ּגדֹולֹות קּפֹות ׁשלׁש ׁשם, ׁשּיתקּבצּו ְְְְִִִֶַַָָָָֹֻהּׁשקלים
אֹותֹו מּניחין והּׁשאר, סאין; ּתׁשע ׁשּתכיל ּכדי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻקּפה,
הּלׁשּכה'; 'ּתרּומת הּנקרא הּוא הּקּפֹות, ׁשּבתֹו וזה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֻּבּלׁשּכה.
'ׁשירי  הּנקרא הּוא ּבּקּפֹות, ּׁשּיׁש מה על יתר ׁשם ׁשּיּׁשאר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוזה

ְִַָהּלׁשּכה'.
את‰. ּתֹורמין ּבּׁשנה ּפרקים ּבראׁש[-מ]ּבׁשלׁשה - הּלׁשּכה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֹ

אחריו, אֹו טֹוב יֹום קדם ּתׁשרי חדׁש ּובראׁש ניסן, ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹחדׁש
אחד  אֹותּה? ּתֹורמין וכיצד יֹום. עׂשר ּבחמּׁשה עצרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוקדם
והּוא  ּבחּוץ; עֹומדים והּׁשֹומרין הּלׁשּכה, מן לפנים ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָנכנס
ּתרם'! ּתרם! 'ּתרם! לֹו: אֹומרים והן 'אתרם'? להם: ְְְְְְִֵֵֶֶָֹֹֹֹאֹומר
ּכל  קטּנֹות, קּפֹות ׁשלׁש ממּלא ּכ ואחר ּפעמים. ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹֹֻׁשלׁשה
הּגדֹולֹות; קּפֹות הּׁשלׁש מאֹותן סאין ׁשלׁש מכילה מהן ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻֻקּפה

ׁשּיכלּו עד מהן להסּתּפק ּכדי לחּוץ, יתרוקנו]ּומֹוציאן -]. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
הּׁשלׁש מן הּקטּנֹות קּפֹות הּׁשלׁש אֹותן ּוממּלא ְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֻוחֹוזר

ּומסּתּפקין עצרת, קדם ׁשנּיה ּפעם [משתמשים]הּגדֹולֹות ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹ
ׁשּיכלּו. עד ְִֵֶֶַמהן

.Â הּקּפֹות הּׁשלׁש מן ׁשליׁשית ּפעם אֹותן ּוממּלא ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻוחֹוזר
חדׁש ראׁש עד ׁשּיכלּו, עד מהן ּומסּתּפקין ּבתׁשרי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹהּגדֹולֹות

ּתֹורמין  ניסן, חדׁש ּובראׁש חדׁשה ניסן. לא מּתרּומה . ְְְֲִִִִֶָָָָָֹֹֹ
עד  וכלּו הּגדֹולֹות, קּפֹות ׁשּבׁשלׁש הּׁשקלים להם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהסּפיקּו

הּלׁשּכה. מּׁשירי ותֹורמין חֹוזרין - ניסן הּגיע ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹׁשּלא
.Ê,לחּוץ ּומֹוציאן ּבהן ּתֹורם ׁשהּוא הּקטּנֹות קּפֹות ְִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש

'ּגימל' 'ּבית', 'אלף', עליהן מן ּכתּוב ׁשּיסּתּפקּו ּכדי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ואחר  הּׁשנּיה, מן מסּתּפקין ּכ ואחר ׁשּתכלה, עד ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָהראׁשֹונה
האחת  מהּקּפה ראׁשֹונה ותֹורם הּׁשליׁשית. מן מסּתּפקין ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻּכ
הּׁשנּיה  ותֹורם ּבמטּפחת; הּגדֹולה אֹותּה ּומחּפה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּגדֹולה,
ותֹורם  ּבמטּפחת. אֹותּה ּומחּפה הּׁשנּיה, הּגדֹולה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמהּקּפה
אֹותּה מחּפה ואינֹו הּׁשליׁשית, הּגדֹולה מהּקּפה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּׁשליׁשית
ּבפעם  ּבּתחּלה מּמּנה ויתחיל סּים, ׁשּבּה נּכרת ׁשּתהיה ּכדי -ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הּגדֹולה  מן הראׁשֹונה ותֹורם עצרת, קדם ּכׁשּיּכנס ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשנּיה
הּגדֹולה  מן הּׁשנּיה ותֹורם אֹותּה; ּומחּפה מגּלה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיתה
ותֹורם  אֹותּה; ּומחּפה ּתחּלה, ּבראׁשֹונה מּמּנה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּתרם
- אֹותּה מחּפה ואינֹו לּה, הּסמּוכה הּגדֹולה מן ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּׁשליׁשית
ּכׁשּיּכנס  ׁשליׁשית ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ׁשּיתחיל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדי
ּוׁשליׁשית  ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּתֹורם ׁשּנמצא עד ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָּבתׁשרי;

הּגדֹולֹות. מן ואחת אחת מּכל ְְְִִַַַַַַַָהּקטּנֹות,
.Á הראׁשֹונה את ּתֹורם אּלּו, קּפֹות ׁשלׁש ּתֹורם ְִֵֵֵֶֶָָָֹֻּכׁשהּוא

הּמּקפין  הּכרּכין לׁשם והּׁשנּיה, יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלׁשם
ּבבל [הסמוכים] לׁשם והּׁשליׁשית, יׂשראל; ּכל ּולׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלּה

הר  הּמדינֹות ּולׁשם מדי יׂשראל.ּולׁשם ּכל ׁשאר ּולׁשם חֹוקֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָ
.Ë,ּבּלׁשּכה ׁשּיׁש הּגבּוי על לתרם מתּכּון ּתֹורם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהּוא

- לּגבֹות העתיד ועל ל ּלׁשּכה, הּגיע לא ׁשעדין הּגבּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹועל
על  ּכּפרה מהן, להסּתּפק ׁשהֹוציאן הּׁשקלים אּלּו ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכדי
מהן  ונתרמה לּלׁשּכה ׁשקליהן ּכל הּגיעּו ּוכאּלּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיׂשראל,

זֹו .ּתרּומה ְָ
.È להחּבֹות ׁשאפׁשר ּבבגד יּכנס לא לתרם, הּתֹורם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשּיּכנס

ּבתפּלה[להחביא] ולא ּבסנּדל, ולא ּבמנעל, ולא ּכסף, [-ּבֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֹ
ויאמרּו:תפילין] העם, אֹותֹו יחׁשדּו ׁשּמא - ּבקמיע ולא ,ְְְְְְֵֶַַָָָָֹֹ

עּמֹו היּו ּומדּברים ּכׁשּתרמּה'; ּתחּתיו הּלׁשּכה מּמעֹות ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ'החּביא
ואף  ּפיו. לתֹו יּתן ׁשּלא ּכדי - ׁשּיצא ׁשעה עד ׁשּיּכנס ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמּׁשעה
לא  להֹון, נבהל ׁשהּוא מי אֹו עני - ּכ ּכל ׁשּנזהרים ּפי ְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֹעל
ּומּיׂשראל". מה' נקּיים "והייתם ׁשּנאמר: החׁשד, מּפני ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹיתרם

ג  ¤¤ּפרק
צריכ ‡. הּכל - הּׁשקלים אחד חציי ּכל ׁשּיּתן ּכדי להם, ין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הֹול אדם ּכׁשהיה ,לפיכ ּבֹו; חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָואחד
ּומצרף הּׁשלחני לֹו[פורט]אצל יּתן חציין, ּבׁשני ׁשקל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

הּׁשקל על חילוף]ּתֹוספת נקראת [דמי הּתֹוספת ואֹותּה , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
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אּלּו יתערבּו ׁשּלא ּכדי מּלמּטה, ולאנׁשים מּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלּנׁשים
וכן  הראׁשֹון; טֹוב יֹום מּמֹוצאי לׂשמח ּומתחילין אּלּו. ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹעם
מאחר  מתחילין מֹועד, ׁשל חּלֹו מימי ויֹום יֹום ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּבכל
ּכל  עם הּיֹום ׁשאר לׂשמח הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיקריבּו

ְַַָהּלילה.
.‚È החליל זֹו? ׂשמחה היתה ּבכּנֹור והיא ּומנּגנין מּכה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

יֹודע  ׁשהּוא ׁשיר ּבכלי ואחד אחד וכל ּובמצלּתים, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּובנבלים
ּומטּפחין  ּומסּפקין ורֹוקדין ּבּפה. ּבּפה, ׁשּיֹודע ּומי ּבֹו; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַלנּגן
ואֹומרים  ׁשּיֹודע, ּכמֹו ואחד אחד ּכל ּומכרּכרין ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּומפּזזין
את  לא ּדֹוחה אינּה זֹו וׂשמחה ותׁשּבחֹות. ׁשירֹות ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹּדברי

טֹוב. יֹום את ולא ְֶַַָֹהּׁשּבת,
.„È עּמי אֹותּה עֹוׂשין היּו ולא זֹו. ּבׂשמחה להרּבֹות ְְְְְְִִִֵַַָָָָֹמצוה

יׂשראל  חכמי ּגדֹולי אּלא - ׁשּירצה מי וכל וראׁשי הארץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הם  מעׂשה, ואנׁשי והּזקנים והחסידים והּסנהדרין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַהיׁשיבֹות

ּומסּפקין מרּקדין חג ׁשהיּו ּבימי ּבּמקּדׁש ּומׂשּמחים ּומנּגנין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָ
ּבאים  ּכּלם - והּנׁשים האנׁשים העם, ּכל אבל ְֲֲִִִַַָָָָָָָָָֻֻהּסּכֹות;

ולׁשמע. ְְְִִַֹלראֹות
.ÂË ּובאהבת הּמצוֹות ּבעׂשּית אדם ׁשּיׂשמח ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָׁשהּׂשמחה

עצמֹו הּמֹונע וכל היא; ּגדֹולה עבֹודה ּבהם, ׁשּצּוה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאל
מּמּנּו להּפרע ראּוי זֹו, לא מּׂשמחה אׁשר "ּתחת ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּמגיס  וכל לבב". ּובטּוב ּבׂשמחה אלהי ה' את ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעבדּת
אּלּו ּבמקֹומֹות ּבעיניו ּומתּכּבד לעצמֹו, ּכבֹוד וחֹולק ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָּדעּתֹו,
ּתתהּדר  "אל ואמר: ׁשלמה הזהיר זה ועל וׁשֹוטה. חֹוטא -ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ

."מל ְִֵֶֶלפני
.ÊË הּוא - אּלּו ּבמקֹומֹות ּגּופֹו ּומקל עצמֹו, הּמׁשּפיל ְְְְִִֵֵֵַַַָוכל

מאהבה  העֹובד המכּבד אֹומר:הּגדֹול יׂשראל מל ּדוד וכן . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
הּגדּלה  ואין ּבעיני". ׁשפל והייתי מּזאת, עֹוד ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ"ּונקּלתי
מפּזז  ּדוד והּמל" ׁשּנאמר: ה', לפני לׂשמח אּלא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהּכבֹוד

ה'". לפני ְְְִֵֵַּומכרּכר
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  ניסן כ"ד חמישי יום

-mipnfxtq
milwW zFkld¦§§¨¦

ּבכל  ׁשקל מחצית איׁש ּכל לּתן והיא אחת, עׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור ְְִִִֵֵָָָָׁשנה.

א  ¤¤ּפרק
מחצית ‡. מּיׂשראל איׁש ּכל לּתן הּתֹורה, מן עׂשה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָמצות

- הּצדקה מן הּמתּפרנס עני אפּלּו וׁשנה; ׁשנה ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּׁשקל
ונֹותן  ּכתפֹו, ׁשעל ּכסּות מֹוכר אֹו מאחרים וׁשֹואל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָחּיב,
לא  והּדל ירּבה, לא "העׁשיר ׁשּנאמר: ּכסף, הּׁשקל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמחצית
ּולמחר  מעט הּיֹום רּבֹות, ּבפעמים נֹותנֹו ואינֹו וגֹו'". ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָימעיט

אחת. ּפעם ּכאחת, ּכּלֹו נֹותנֹו אּלא ְְְֶַַַַַַַָֻמעט,
ּבאֹונס ·. ּבּתֹורה האמּור ּכסף ׁשם מנין ּובמֹוציא ּובמפּתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבּתֹורה; מקֹום ּבכל הּנאמר ׁשקל הּוא עבד, והֹורג ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָרע

חכמים  הֹוסיפּו ּוכבר ׂשעֹורה. ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹּומׁשקלֹו,
ּבזמן  'סלע' הּנקרא הּמטּבע ּכמׁשקל מׁשקלֹו ועׂשּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעליו,
וארּבע  מאֹות ׁשלׁש הּסלע? מׁשקל הּוא וכּמה ׁשני; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּבית

ּבינֹונּיֹות. ׂשעֹורה ְְִִֵָּוׁשמֹונים
ּדינרין ‚. ארּבעה היה מעין סלע ׁשׁש והּדינר היא , ּומעה, ; ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

ּפּונדיֹונין; ׁשני היתה ּומעה 'ּגרה', רּבנּו מׁשה ּבימי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהּנקראת
נמצא  ּבאּסר. מּׁשמֹונה אחת ּופרּוטה אּסרים, ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּופּונדיֹון
ּומׁשקל  ׂשעֹורֹות; עׂשרה ׁשׁש הּגרה, והיא הּמעה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמׁשקל

ׂשעֹורה. חצי הּפרּוטה ּומׁשקל ׂשעֹורֹות, ארּבע ְְְְְֲִִִַַַַָָָָהאּסר
סלעים,„. ׁשּתי מׁשקלֹו ׁשהיה ׁשם, היה אחר מטּבע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָועֹוד

ׁשאמרנּו ּכּלן הּמטּבעֹות ואּלּו 'ּדרּכֹון'. הּנקרא היה ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻוהּוא
מקֹום; ּבכל ּבהן  ׁשּמׁשערין הן מהן, אחד ּכל מׁשקל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּובארנּו
ּבכל  מׁשקלם לפרׁש צרי אהיה ׁשּלא ּכדי ּבארנּום, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּוכבר

.מקֹום  ָ
ׁשל ‰. מטּבע מחצית ׁשּיּתן מצותּה – זֹו הּׁשקל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצית

הּקדׁש; מּׁשקל ּגדֹול מטּבע אֹותֹו היה אפּלּו הּזמן, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
מׁשה  ּבימי ׁשהיה הּׁשקל מחצי ּפחֹות ׁשֹוקל אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּולעֹולם

ׂשעֹורה  וׁשּׁשים מאה מׁשקלֹו ׁשהיה .רּבנּו, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
.Â ואחד אחד ּכל היה ּדרּכֹונֹות, זמן ׁשל ּמטּבע ׁשהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבזמן

הּמטּבע  ׁשהיה ּובזמן סלע; ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָנֹותן
הּסלע, חצי ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן איׁש ּכל היה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָסלעים,
היה  הּסלע, חצי הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן ּדינרין; ׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהּוא

ה  חצי אֹותֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ואחד אחד ּסלע.ּכל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מחצי  ּפחֹות הּׁשקל, ּבמחצית יׂשראל ׁשקלּו לא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּומעֹולם

ּתֹורה  ׁשל .ׁשקל ֶֶֶָ
.Ê ּכהנים הּׁשקל, מחצית לּתן חּיבין ויׂשראלים הּכל לוּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ולא  עבדים, ולא נׁשים, לא אבל מׁשחררים. ועבדים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֹֹֻוגרים
מחצית  ׁשּנתנּו הּגֹוים אבל מהן. מקּבלין נתנּו, ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָקטּנים;
עליו  לּתן אביו ׁשהתחיל קטן מהן. מקּבלין אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשקל,
ׁשנה  ּבכל עליו נֹותן אּלא ּפֹוסק, אינֹו ׁשּוב הּׁשקל, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמחצית

עצמֹו. על ויּתן ׁשּיגּדיל עד ְְְְִִֵֶַַַַָָוׁשנה,
.Á הּבית ּבפני אּלא נֹוהגין אינן ׁשהּמקּדׁשהּׁשקלים, ּובזמן . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבחּוצה  ּבין יׂשראל, ּבארץ ּבין הּׁשקלים, את נֹותנין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָקּים,
נֹוהגין. אינן יׂשראל ּבארץ אפּלּו חרב, ׁשהּוא ּובזמן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלארץ;

.Ëמׁשמיעין ּבאדר ּכדי [מכריזים]ּבאחד הּׁשקלים, על ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
לּתן. עתיד ויהיה ׁשּלֹו, הּׁשקל מחצית ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיכין

הּׁשלחנין יׁשבּו ּבֹו, עׂשר מדינה [הגובים]ּבחמּׁשה ּבכל ְְְְֲִִִַַָָָָָָָֻ
מּמּנּו, יקּבלּו להם, ׁשּיּתן מי ּכל ּבנחת; ותֹובעין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּומדינה,
ּבֹו, ועׂשרים ּבחמּׁשה לּתן. אֹותֹו ּכֹופין אין נתן, ׁשּלא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּומי
נתן  ׁשּלא מי את ּכֹופין ,ואיל ּומּכאן לגּבֹות, ּבּמקּדׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹיׁשבּו

ולֹוקח  אֹותֹו, ממׁשּכנין - יּתן ׁשּלא מי וכל ׁשּיּתן; ין עד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹ
ּכסּותֹו.[משכונו]עבֹוטֹו ואפּלּו ּכרחֹו, ּבעל ְְְֲֲִַַָ

.Èאֹו לּתן, ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - ּבׁשקלים חּיב ׁשאינֹו מי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכל
את  ממׁשּכנין ואין אֹותֹו. ממׁשּכנין אין - לּתן עתיד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָהּוא

ׁשלֹום  ּדרכי מּפני לעֹולם, מקּבלין הּכהנים ּכׁשּיּתנּו, אּלא ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּיּתנּו. עד אֹותן ותֹובעין ְְְִִֵֶֶַָמהן,
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ב  ¤¤ּפרק
ּכֹונסין‡. ּבכל [אוספים]ּכיצד הּׁשקלים? את הּׁשלחנין ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ

הּתבה  ׁשּולי - ּתבֹות ׁשּתי לפניהם מּניחין ּומדינה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמדינה
ּכדי  ׁשֹופר, ּכמין מּלמעלה צר ּופיה מּלמּטה, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָרחבין

ּבנחת מהן לּקח אפׁשר יהיה ולא לתֹוכן, .[בקלות]ׁשּיׁשליכּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשל  ׁשקלים ּבּה ׁשּמּניחין אחת ּתבֹות? ׁשּתי עֹוׂשין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָולּמה
ׁשּגֹובין  ׁשעברה, ׁשנה ׁשקלי ּבּה מּניחין והּׁשנּיה זֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשנה

ׁשעברה. ּבּׁשנה ׁשקל ׁשּלא ְִִֶֶַַָָָָָֹמּמי
ּתבה ·. ּכל ּתבֹות, עׂשרה ׁשלׁש ּתמיד לפניהן היה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּובּמקּדׁש

ׁשֹופר  ׁשנה ּכמין לׁשקלי ׁשנּיה, זֹו; ׁשנה לׁשקלי ראׁשֹונה, - ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָ
אֹוׁשעברה; ּתֹורים ׁשּתי קרּבן עליו ׁשּיׁש מי לכל ׁשליׁשית, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּדמיהן  מׁשלי חּטאת, ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשני
ּבלבד, העֹוף עֹולת עליו ׁשּיׁש מי לכל רביעית, זֹו; ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָלתבה
ּבהן  לקנֹות ׁשהתנּדב למי חמיׁשית, זֹו; לתבה ּדמיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמׁשלי
ללבֹונה; מעֹות ׁשהתנּדב למי ׁשּׁשית, לּמערכה; ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָעצים
למֹותר  ׁשמינית, לּכּפרת; זהב ׁשהתנּדב למי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשביעית,
והֹותיר  חּטאת ולקח לחּטאתֹו מעֹות ׁשהפריׁש ּכגֹון ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָחּטאת,
אׁשם; למֹותר ּתׁשיעית, לתֹוכּה; הּׁשאר יׁשלי הּמעֹות, ְְְְְִִִִַַַַָָָָָמן

קּני למֹותר יונה]עׂשירית, בוני תורים וזבֹות [- זבים ְְֲִִִִֵַָָ
עׂשרה, ׁשּתים נזיר; קרּבנֹות למֹותר עׂשרה, אחת ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָויֹולדֹות;
מעֹות  ׁשהתנּדב למי עׂשרה, ׁשלׁש מצרע; אׁשם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלמֹותר

ּבהמה. ְְֵַָלעֹולת
על ‚. ּכתּוב הּתבה, ּבתֹו מעֹותיו ׁשּיהיּו ּדבר ּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָוׁשם

מּבחּוץ  הּמֹותרֹות,הּתבה ּכל על הּוא ּדין ּבית ּותנאי . ְִִֵֵַַַַַָָָ
הּנמצאֹות  הּמעֹות ׁשּכל למד, נמצאת ּבהמה. עֹולת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיקרבּו
לּכהנים, ועֹורֹותיהן ּבהמה; לעֹולת האחרֹונֹות, הּתבֹות ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבׁשׁש
יּלקח  ׁשליׁשית, ׁשּבתבה הּמעֹות וכל העֹורֹות. ּכל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּכׁשאר
ּכּלן  וׁשּברביעית, חּטאֹות. וחצין עֹולֹות, חצין - עֹופֹות ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֻּבהן

העֹוף. ַָעֹולת
אֹותם „. מׁשּלחין הּׁשקלים, ּכׁשּגֹובין ּומדינה מדינה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּבכל

לּמקּדׁש ׁשלּוחין לצרףּביד להם ויׁש אֹותן [להחליף]; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
לּמקּדׁש, מתקּבץ והּכל .הּדר מ ּׂשאֹוי מּפני זהב, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבדינרי

אֹותֹו וסֹוגרין ּומּניחין ּבּמקּדׁש, הּלׁשכֹות מן אחת ּבלׁשּכה ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָ
מּכל  ּוממּלאין חֹותמֹות. עליה וחֹותמין ּבמפּתחֹות, ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּדלתֹותיה
ּכל  ׁשעּור - ּגדֹולֹות קּפֹות ׁשלׁש ׁשם, ׁשּיתקּבצּו ְְְְִִִֶַַָָָָֹֻהּׁשקלים
אֹותֹו מּניחין והּׁשאר, סאין; ּתׁשע ׁשּתכיל ּכדי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻקּפה,
הּלׁשּכה'; 'ּתרּומת הּנקרא הּוא הּקּפֹות, ׁשּבתֹו וזה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֻּבּלׁשּכה.
'ׁשירי  הּנקרא הּוא ּבּקּפֹות, ּׁשּיׁש מה על יתר ׁשם ׁשּיּׁשאר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוזה

ְִַָהּלׁשּכה'.
את‰. ּתֹורמין ּבּׁשנה ּפרקים ּבראׁש[-מ]ּבׁשלׁשה - הּלׁשּכה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֹ

אחריו, אֹו טֹוב יֹום קדם ּתׁשרי חדׁש ּובראׁש ניסן, ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹחדׁש
אחד  אֹותּה? ּתֹורמין וכיצד יֹום. עׂשר ּבחמּׁשה עצרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוקדם
והּוא  ּבחּוץ; עֹומדים והּׁשֹומרין הּלׁשּכה, מן לפנים ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָנכנס
ּתרם'! ּתרם! 'ּתרם! לֹו: אֹומרים והן 'אתרם'? להם: ְְְְְְִֵֵֶֶָֹֹֹֹאֹומר
ּכל  קטּנֹות, קּפֹות ׁשלׁש ממּלא ּכ ואחר ּפעמים. ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹֹֻׁשלׁשה
הּגדֹולֹות; קּפֹות הּׁשלׁש מאֹותן סאין ׁשלׁש מכילה מהן ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻֻקּפה

ׁשּיכלּו עד מהן להסּתּפק ּכדי לחּוץ, יתרוקנו]ּומֹוציאן -]. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
הּׁשלׁש מן הּקטּנֹות קּפֹות הּׁשלׁש אֹותן ּוממּלא ְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֻוחֹוזר

ּומסּתּפקין עצרת, קדם ׁשנּיה ּפעם [משתמשים]הּגדֹולֹות ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹ
ׁשּיכלּו. עד ְִֵֶֶַמהן

.Â הּקּפֹות הּׁשלׁש מן ׁשליׁשית ּפעם אֹותן ּוממּלא ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻוחֹוזר
חדׁש ראׁש עד ׁשּיכלּו, עד מהן ּומסּתּפקין ּבתׁשרי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹהּגדֹולֹות

ּתֹורמין  ניסן, חדׁש ּובראׁש חדׁשה ניסן. לא מּתרּומה . ְְְֲִִִִֶָָָָָֹֹֹ
עד  וכלּו הּגדֹולֹות, קּפֹות ׁשּבׁשלׁש הּׁשקלים להם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהסּפיקּו

הּלׁשּכה. מּׁשירי ותֹורמין חֹוזרין - ניסן הּגיע ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹׁשּלא
.Ê,לחּוץ ּומֹוציאן ּבהן ּתֹורם ׁשהּוא הּקטּנֹות קּפֹות ְִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש

'ּגימל' 'ּבית', 'אלף', עליהן מן ּכתּוב ׁשּיסּתּפקּו ּכדי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ואחר  הּׁשנּיה, מן מסּתּפקין ּכ ואחר ׁשּתכלה, עד ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָהראׁשֹונה
האחת  מהּקּפה ראׁשֹונה ותֹורם הּׁשליׁשית. מן מסּתּפקין ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻּכ
הּׁשנּיה  ותֹורם ּבמטּפחת; הּגדֹולה אֹותּה ּומחּפה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּגדֹולה,
ותֹורם  ּבמטּפחת. אֹותּה ּומחּפה הּׁשנּיה, הּגדֹולה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמהּקּפה
אֹותּה מחּפה ואינֹו הּׁשליׁשית, הּגדֹולה מהּקּפה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּׁשליׁשית
ּבפעם  ּבּתחּלה מּמּנה ויתחיל סּים, ׁשּבּה נּכרת ׁשּתהיה ּכדי -ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הּגדֹולה  מן הראׁשֹונה ותֹורם עצרת, קדם ּכׁשּיּכנס ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשנּיה
הּגדֹולה  מן הּׁשנּיה ותֹורם אֹותּה; ּומחּפה מגּלה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיתה
ותֹורם  אֹותּה; ּומחּפה ּתחּלה, ּבראׁשֹונה מּמּנה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּתרם
- אֹותּה מחּפה ואינֹו לּה, הּסמּוכה הּגדֹולה מן ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּׁשליׁשית
ּכׁשּיּכנס  ׁשליׁשית ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ׁשּיתחיל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדי
ּוׁשליׁשית  ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּתֹורם ׁשּנמצא עד ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָּבתׁשרי;

הּגדֹולֹות. מן ואחת אחת מּכל ְְְִִַַַַַַַָהּקטּנֹות,
.Á הראׁשֹונה את ּתֹורם אּלּו, קּפֹות ׁשלׁש ּתֹורם ְִֵֵֵֶֶָָָֹֻּכׁשהּוא

הּמּקפין  הּכרּכין לׁשם והּׁשנּיה, יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלׁשם
ּבבל [הסמוכים] לׁשם והּׁשליׁשית, יׂשראל; ּכל ּולׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלּה

הר  הּמדינֹות ּולׁשם מדי יׂשראל.ּולׁשם ּכל ׁשאר ּולׁשם חֹוקֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָ
.Ë,ּבּלׁשּכה ׁשּיׁש הּגבּוי על לתרם מתּכּון ּתֹורם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהּוא

- לּגבֹות העתיד ועל ל ּלׁשּכה, הּגיע לא ׁשעדין הּגבּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹועל
על  ּכּפרה מהן, להסּתּפק ׁשהֹוציאן הּׁשקלים אּלּו ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכדי
מהן  ונתרמה לּלׁשּכה ׁשקליהן ּכל הּגיעּו ּוכאּלּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיׂשראל,

זֹו .ּתרּומה ְָ
.È להחּבֹות ׁשאפׁשר ּבבגד יּכנס לא לתרם, הּתֹורם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשּיּכנס

ּבתפּלה[להחביא] ולא ּבסנּדל, ולא ּבמנעל, ולא ּכסף, [-ּבֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֹ
ויאמרּו:תפילין] העם, אֹותֹו יחׁשדּו ׁשּמא - ּבקמיע ולא ,ְְְְְְֵֶַַָָָָֹֹ

עּמֹו היּו ּומדּברים ּכׁשּתרמּה'; ּתחּתיו הּלׁשּכה מּמעֹות ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ'החּביא
ואף  ּפיו. לתֹו יּתן ׁשּלא ּכדי - ׁשּיצא ׁשעה עד ׁשּיּכנס ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמּׁשעה
לא  להֹון, נבהל ׁשהּוא מי אֹו עני - ּכ ּכל ׁשּנזהרים ּפי ְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֹעל
ּומּיׂשראל". מה' נקּיים "והייתם ׁשּנאמר: החׁשד, מּפני ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹיתרם

ג  ¤¤ּפרק
צריכ ‡. הּכל - הּׁשקלים אחד חציי ּכל ׁשּיּתן ּכדי להם, ין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הֹול אדם ּכׁשהיה ,לפיכ ּבֹו; חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָואחד
ּומצרף הּׁשלחני לֹו[פורט]אצל יּתן חציין, ּבׁשני ׁשקל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

הּׁשקל על חילוף]ּתֹוספת נקראת [דמי הּתֹוספת ואֹותּה , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
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קּנים ּבין ללבֹונה; יּפלּו יונה]נמצאּו, ובני לגֹוזלי [תורים ְְְְְְִִִִִֵֵָ
הּקרֹוב, אחר הֹולכין הּכלל: זה עֹולה. לגֹוזלי יּפלּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָעֹולה,
ּבהר  הּנמצאֹות הּמעֹות וכל להחמיר. למחצה, מחצה ְְְְְְְֱֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻּבכּלן;
הּלׁשּכה, מּתרּומת מעֹות מֹוציא הּגזּבר ׁשאין חּלין; - ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּבית

לּקרּבנֹות. ׁשּלֹוקח הּבהמֹות על מחּללן ׁשהּוא ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָעד

ה'תשע"ג  ניסן כ"ה שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
הּלׁשּכה‡. השקלים]ּתרּומת לֹוקחין [חצאי ּבּה? ּיעׂשה מה , ְְְִִֵֶַַַָָָ

הּצּבּור  קרּבנֹות וכל והּמּוספין, יֹום, ּכל ׁשל ּתמידין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמּמּנה
העצים, וכן הּקרּבנֹות; ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין והּמלח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונסּכיהם,
והּקטרת  ּבדמים; אּלא מצאּו ולא עצים הביאּו לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאם
הּפנים, לחם עֹוׂשי ּוׂשכר הּפנים ולחם עֹוׁשיה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּוׂשכר

הּמׁשּתּלח וׂשעיר אדּמה, ּופרה הּלחם, ּוׁשּתי [ביום והעמר, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
אּלּוהכיפורים] ּכל - קרניו ּבין ׁשּקֹוׁשרים זהֹורית ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַָָָולׁשֹון

הּלׁשּכה. מּתרּומת ְְִִִַַָָּבאין
ּדבר·. העלם ּפר עבֹודה [שוגג]אבל ּוׂשעירי צּבּור, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ

להם ּגֹובין ּכּתחּלה - מיוחדת]זרה ּבאין [מגבית ואינן , ְְִִִֵֶַָָָָָָ
עׂשּויֹות, ּבנין ּתחת - היכל ׁשל ּפרֹוכֹות הּלׁשּכה. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמּתרּומת
אבל  הּבית; ּבדק מּקדׁשי אּלא הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואינן
ּוכלי  הּמנֹורה הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין ׁשערים, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּפרֹוכֹות
ּכלי  ּובהלכֹות - הּנסכים מּמֹותר ׁשּיבֹואּו מצותן ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשרת,
ואם  הּנסכים; מֹותר הּוא מה יתּבאר ּבֹו, והעֹובדים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּמקּדׁש
ּבגדי  הּלׁשּכה. מּתרּומת יבֹואּו נסכים, מֹותר להם היה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלא
הּכהנים  ּכל ּבגדי ׁשאר ּבין ּגדֹול, ּכהן ּבגדי ּבין - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹֻּכהּנה

הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין הּכל - ּבּמקּדׁש ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹׁשעֹובדין
ּבקרֹוב ‚. לּה חּוצה אֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאֹות הּבהמֹות ְְְִִִֵַַַָָָָָָּכל

הּמקּדׁשין  ּבפסּולי ׁשּיתּבאר ּכמֹו עֹולֹות, הּבאֹות -מּמּנה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
עֹולתֹו ׁשּׁשלח ּגֹוי וכן הּלׁשּכה; מּתרּומת ּבאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנסּכיהן
נסכיה  יבֹואּו - נסכים ּדמי עּמּה ׁשלח ולא אחרת, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּמדינה

הּלׁשּכה. ְְִִַַָמּתרּומת
מּׁשּלֹו;„. קרבין נסכים, לֹו יׁש אם - זבחים והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּגר

הּלׁשּכה  מּתרּומת ּבאין לאו, מּנּוואם ולא ׁשּמת, ּגדֹול ּכהן . ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
הּלׁשּכה. מּתרּומת החבּתין את מקריבין - ּתחּתיו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָאחר

חכמים [בודקי]מבּקרי ותלמידי ׁשּבירּוׁשלים, מּומין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
הלכֹות  להם והמלּמדים לּכהנים, ׁשחיטה הלכֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹהמלּמדים

ּבניהן המגּדלֹות ונׁשים -[בטהרה]קמיצה, אדּמה לפרה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ
ׂשכרם? הּוא וכּמה הּלׁשּכה; מּתרּומת ׂשכרם נֹוטלין ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֻּכּלם

ּדין. ּבית להם ׁשּיפסקּו ְְִִֵֶֶַָָּכּמה
ׁשֹומרין ‰. ּדין ּבית ׂשֹוכרין הפקר, ׁשהיא הּׁשמּטה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנת

ׁשּצמחּו ספיחים מקצת ׁשּיביאּו[מאליהם]ׁשּיׁשמרּו ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ
החדׁש; מן אּלא ּבאים ׁשאינן הּלחם, ּוׁשּתי העמר ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמהם

הּלׁשּכה. מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין הּׁשֹומרין, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָואּלּו
.Â מּׁשּום ּגזרה לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם לׁשמר ׁשהתנּדב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָֹמי

להם  ּתּקנּו לפיכ מהם. ויּטלּום יבֹואּו ׁשּמא זרֹוע, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבעלי
מאֹותֹו הּכל ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּלׁשּכה, מן ׂשכר ׁשּיּטלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחכמים

ׁשם  ׁשֹומרין ׁשאּלּו הדבר מקֹום מתפרסם השכר [משום ְִֵֶָָ
הן] .שלהקדש

.Ê מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין ׁשּבירּוׁשלים, ספרים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָמּגיהי
ׂשכרן הּלׁשּכה  נֹוטלין ּבירּוׁשלים, הּגזלנין את ׁשּדנין ּדּינין ; ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

מנה  ּתׁשעים ּתׁשעים נֹוטלין? היּו וכּמה הּלׁשּכה. ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמּתרּומת
- רצּו ׁשּלא ּפי על אף - להם הסּפיקּו לא ואם ׁשנה; ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹּבכל
ּביתם. ּובני ּובניהם ּונׁשיהם הם צרּכן, ּכדי להם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָמֹוסיפין

.Á ׁשעליו הּמׁשחה, להר הּבית מהר עֹוׂשין היּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכבׁש
אדּמה  ּפרה עליו מֹוציאין ׁשּמֹוציאין ּכבׁש, עֹוׂשין היּו וכן , ְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻ

מזּבח  וכן הּלׁשּכה. מּׁשירי נעׂשים ּוׁשניהם הּמׁשּתּלח; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָׂשעיר
הּלׁשּכה  מּׁשירי ּבאין - והעזרֹות וההיכל, אּמת העֹולה, . ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ

ׁשּבירּוׁשלים[תעלת] בעזרה]הּמים וחֹומת [העוברת , ְִִִֶַַַַָ
מּׁשירי  ּבאין - העיר צרכי וכל מגּדלֹותיה, וכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָירּוׁשלים,
לעׂשֹות  אֹו האּלּו, לּדברים מעֹות ׁשהתנּדב וגֹוי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהּלׁשּכה.

ּתֹוׁשב ּגר ואפּלּו מּמּנּו, מקּבלין אין - ּבחּנם [גוי עּמהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מצוות] ז' ּבית שקיבל לבנֹות ולנּו לכם "לא ׁשּנאמר: ,ְְֱִִֶֶֶַַָָֹ

וזּכרֹון  ּוצדקה חלק אין "ולכם ונאמר: וגֹו'", ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלאלהינּו
ִִַָּבירּוׁשלים".

.Ë- הּלׁשּכה ׁשירי מֹותר וכן הּלׁשּכה, ּתרּומת ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָמֹותר
הּוא  ּדין ּבית ׁשּתנאי עֹולֹות; ּכּלן ויקרבּו זכרים, ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָֻלֹוקחים
עֹולת  לא אבל ּבהמה; עֹולת ׁשּיקרבּו הּמֹותרֹות, ּכל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹעל

הּבאין העֹוף  העֹולֹות ואּלּו עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ׁשאין , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
לּמזּבח'. 'קיץ הּנקראים הם הּׁשקלים, ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָמּמֹותר

.È מֹוציאין הּצּבּור, קרּבנֹות לכל להם הסּפיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָֹׁשקלים
הּבית  ּבדק אין אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי להם הראּוי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת

הּמזּבח  מּקדׁשי לֹו הראּוי את .מֹוציא ְְִִִֵֵֶַַָָָ
.‡È הּצּבּור קרּבנֹות מקריבין אין ניסן, חדׁש ראׁש ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמּׁשּיּגיע

מן  לֹוקחין חדׁשה, ּבאה לא ואם חדׁשה; מּתרּומה ְְְֲֲִִִִֶָָָָָָָָֹאּלא
עּמהן היׁשנה  ויׁש ניסן, חדׁש ראׁש הּגיע אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּומֹוציאין  אֹותן ּפֹודין - יׁשנה מּתרּומה לתמידים ְְְְִִִִִִִֵָָָָּבהמֹות
לתרּומה  ּדמיהן ויּפלּו ּתמימין, ׁשהן ּפי על אף לחּלין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻאֹותן
על  הּוא ּדין ּבית ׁשּתנאי הּמזּבח; את ּבּה ׁשּמקּיצין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁשנה
להן, צריכים יהיּו לא ׁשאם לתמידין, ׁשּלֹוקחין הּבהמֹות ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹּכל

לחּלין. ְְִֵֻיצאּו
.·Èחדׁש ראׁש מּׁשּיּגיע הּקטרת ּבמֹותר עֹוׂשין היּו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹוכ

מחּללים האּמנים[פודים]ניסן: ׂשכר על [מפטמי אֹותֹו ְְְִִִַַַָָָֻ
ונֹוטלין הקטורת] הּמזּבח, לקיץ הּׂשכר מעֹות וחֹוזרין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

את  ולֹוקחין וחֹוזרין ּבׂשכרם, הּקטרת מֹותר ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֻהאּמנים
מּמעֹות  להקריבּה ּכדי - חדׁשה מּתרּומה מהם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
מקטירין  חדׁשה, ּתרּומה להם אין ואם חדׁשה. ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָּתרּומה

יׁשנה. מּתרּומה ְְִָָָָאֹותּה
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חּיבין  ׁשניהם, על ׁשקל ׁשּנתנּו ׁשנים ,לפיכ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'קֹולּבֹון'.
.[אחד]ּבקֹולּבֹון ְְ

ׁשני ·. אֹו נׁשים ׁשּתי ּכגֹון ּבּׁשקלים, חּיב ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל
היה  אם וכן הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין - ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָעבדים

יד על החּיב ונתן ּפטּור, ואחד חּיב הּפטּור [בשביל]אחד ְְֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּפטּור  - עבד אֹו אּׁשה, ועל עליו ׁשקל ׁשּנתן איׁש ּכגֹון -ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
על  והּׁשֹוקל הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין הּכהנים, וכן הּקֹולּבֹון. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַֹמן

הּקֹולּבֹון. מן ּפטּור הּכהן, ְִֵַַַָֹיד
עירֹו‚. ּבן על אֹו ׁשכנֹו, על אֹו העני, ועל עליו ׁשקל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹותן

חצי  נתן ׁשהרי הּקֹולּבֹון, מן ּפטּור מּתנה, להם נתנֹו אם -ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
חצי  להם נתן ואם ּבׁשקלים. להרּבֹות ּכדי מּתנה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשקל

ידם על לֹו[בשבילם]הּׁשקל ׁשּיחזירּו עד הלואה, ּדר ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבקֹולּבֹון. חּיב - ידם ְְְְִֶַָָָָּכׁשּתמצא

וכן „. אביהם, להם ּׁשהּניח מה חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחים
הּקֹולּבֹון. מן ּפטּורין - ׁשניהם ידי על ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּׁשּתפים
ּבמעֹות  ונתנּו ׁשּנׂשאּו ּבׁשּתפין אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֻּבּמה

הּמעֹות עין ונׁשּתּנה שבהם הּׁשּתפּות, הכספים [נתחלפו ְְִֵַַַָָָֻ
וערב השתתפו] מעֹותיו, וזה מעֹותיו זה הביא אם אבל ּום ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָ

חּיבין  אּלּו הרי - הֹוציאּום ולא הּמעֹות נׁשּתּנּו לא ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹֹועדין
- ונׁשּתּתפּו וחזרּו חלקּו, זמן ואחר ונתנּו נׂשאּו ְְְְְְְְְְְְְִַַַַָָָָּבקֹולּבֹון.
האחרֹונה, זֹו ּבׁשּתפּות ויּתנּו ׁשּיּׂשאּו עד ּבקֹולּבֹון; ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻחּיבין

הּמעֹות. ְְִַַָויׁשּתּנּו
וחלקּו‰. ּוכספים, ּבהמה להם ׁשהיה והּׁשּתפין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהאחין

חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף ּבקֹולּבֹון, חּיבים - ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹּבּכספים
מן  ּפטּורין - הּכספים חלקּו ולא הּבהמה, חלקּו ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹהּבהמה;
הם  'הרי אֹומרים: ואין הּכספים, ׁשּיחלקּו עד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָהּקֹולּבֹון

לחלּקה' .עֹומדים ְֲִַָֻ
.Â הּׁשקל מחצית לֹו ׁשּיחׁשב ּכדי להקּדׁש ׁשקל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּנֹותן

החציים  מן ּׁשּנגּבה מּמה ׁשקל חצי ויּטל ּבּה, חּיב ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא
אחרים] הּׁשקל [מאנשים היה ׁשאּלּו קֹולּבֹונֹות; ׁשני חּיב -ְְִֵֶֶֶַַָָָ

אחד. קֹולּבֹון חּיב היה לׁשקלים, ְְִִֶַָָָָָֻּכּלֹו
.Ê ּבמחצית נֹותנין ׁשהיּו ּבזמן הּקֹולּבֹון? ׁשעּור הּוא ְְְְֲִִִִֶַַַַָָּכּמה

אחד  ׁשהּוא מעה, חצי הּקֹולּבֹון היה - ּדינרין ׁשני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּׁשקל
מּזה. ּפחֹות הּקֹולּבֹון נּתן לא ּומעֹולם ּבדינר; עׂשר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמּׁשנים
הּׁשלחנים  אֹותן מּניחין אּלא ּכׁשקלים, אינן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻוהּקֹולּבֹונֹות

ההקּדׁש מהן ׁשּיסּתּפק עד עצמן, .ּבפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
.Á לּגזּבר ׁשּימסרּנּו עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ׁשקלֹו ׁשאבד .מי  ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

אבדּו אֹו ונגנבּו ׁשליח, ּביד ׁשקליהם את ׁשּׁשלחּו העיר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבני
ּכדין  ונפטר, להם נׁשּבע זה הרי - הּוא חּנם ׁשֹומר אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
ׁשנּיה. ּפעם ׁשקליהם ונֹותנים חֹוזרים והם חּנם; ׁשֹומר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכל
רצֹוננּו אין מׁשּלמים, ואנּו 'הֹואיל העיר: אנׁשי אמרּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָואם
להן; ׁשֹומעים אין - לנּו' נאמן ׁשהּוא הּׁשליח, ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיּׁשבע
נמצאּו ׁשבּועה. ּבלא יֹוצא הקּדׁש ׁשאין היא, חכמים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּתּקנת
ואּלּו אּלּו - הּׁשליח ׁשּנׁשּבע אחר הראׁשֹונים ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשקלים
יּפלּו והראׁשֹונים אחרת; לׁשנה להן עֹולים ואין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשקלים,

ׁשעברה. ׁשנה לׁשקלי יּפלּו והאחרֹונים הּׁשנה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָלׁשקלי
.Ë חּיב הּוא ׁשהרי ׂשכר, ׁשֹומר ּביד ׁשקליהם את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלחּו

לסטים  ׁשּלקחּום ּכגֹון ּבאנס, מּמּנּו ואבדּו ואבדה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבגנבה
הּתרּומה  ׁשּנתרמה אחר אם רֹואים: - ּפטּור ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻמזּינים,
- ּפטּורים העיר ּובני לּגזּברים, הּׁשליח נׁשּבע ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָנאנס,
ּוברׁשּות  לּגבֹות, העתיד ועל הּגבּוי על ּתֹורם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּתֹורם
לא  הרי - לעׂשֹות? להם היה מה העיר, ּובני הן; ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהקּדׁש
אבל  ואבדה, ּבגנבה חּיב ׁשהּוא ׂשכר, לׁשֹומר אּלא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמסרּו
עדין  הּתרּומה, ׁשּנתרמה קדם אבדּו ואם מצּוי. אינֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהאנס
והם  העיר, לאנׁשי נׁשּבע והּׁשליח הם, העיר ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּברׁשּות
החזירּום  ּכ ואחר ׁשנית, ׁשקלים וגבּו נׁשּבע ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשּלמין.
אחרת; לׁשנה להן עֹולים ואין ׁשקלים, ואּלּו אּלּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּלסטים
ׁשאֹומר, מי יׁש ׁשעברה. ׁשנה לׁשקלי יּפלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהּׁשנּיים
הּׁשקלים  הם הּׁשנה, לׁשקלי ׁשּיּפלּו הראׁשֹונים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהּׁשקלים
ׁשאֹומר  מי ויׁש וחזרּו; נאנסּו אֹו ואבדּו ּבּתחּלה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנּגבּו
ּתחּלה  הּגזּבר ליד ׁשהּגיעּו הם הראׁשֹונים, ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּׁשקלים

בשנית] העיר בני .[שנתנו
.Èאֹותֹו לׁשקל לּׁשלחני להֹוליכֹו לחברֹו ׁשקל חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻהּנֹותן

ידֹו בשבילו]על השקל מחצית ידי [לתת על ּוׁשקלֹו הל , ְְֵַַַָָָ
עצמו]עצמֹו נתרמה ּכדי[בשביל אם - אֹותֹו ימׁשּכנּו ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶַַָֹ

שבלשכה]הּתרּומה ה ּׁשֹוקל[מהשקלים מעל ׁשּזה [השליח], ; ְֵֶֶַַַָָ
לּגבֹות, העתיד על ּתרמּו ׁשּכבר הּוא, הקּדׁש ּברׁשּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּׁשקל
הּׁשקל. ּבזה ונהנה ההקּדׁש, ּבממֹון עצמֹו הּציל זה ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָונמצא
לחברֹו לּתן חּיב  והּוא מעל; לא ה ּתרּומה, נתרמה לא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹואם
ּוׁשקלֹו, ׁשקל חצי הּגֹונב אֹו הּגֹוזל וכן לֹו. ׁשּנתן ׁשקל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָחצי

חמׁש להֹוסיף אֹו ׁשנים, לּבעלים לׁשּלם חּיב והּוא [אם יצא; ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ
והודה] לשקר .נשבע

.‡È,ּתרּומה ונתרמה ההקּדׁש, מן הּׁשקל מחצית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנֹותן
מּמּנה זו]ּכׁשּיסּתּפקּו מתרומה קרבן כשיקריבו יתחּיב [- - ְְְְִִִֵֶֶַַָ

ׁשני, מעׂשר מּמעֹות נתנֹו הּׁשקל. מחצית ידי ויצא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמעילה,
ּכנגּדֹו ּכנגּדֹו[פדיונו]יאכל יאכל ׁשביעית, מּדמי ּבירּוׁשלים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹ

ּכלּום. עׂשה לא הּנּדחת, עיר ׁשל היּו ׁשביעית. ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֻּבקדּׁשת
.·È ונמצא ּבֹו, חּיב ׁשהּוא וסבּור ׁשקלֹו חּיב הּמפריׁש ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

- אחד אּלא חּיב ׁשאינֹו ונמצא ׁשנים, הּמפריׁש קדׁש. לא -ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
האחד  אחת, ּבבת ואם קדׁש; לא האחרֹון זה, אחר ּבזה ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאם

ׁשקלים  מֹותר והּׁשני יּפל ׁשקלים ומת, ׁשקלֹו הפריׁש . ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָֹ
ְִָָלנדבה.

.‚È ׁשהיה אֹו לׁשקלי', 'אּלּו ואמר: ּבידֹו, מעֹות ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ללּקט  ּוכׁשהתחיל ּפרּוטה, ּפרּוטה אֹו מעה מעה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָמלּקט
ּכיס, מלא לּקט אפּלּו - לׁשקלי' מעֹות מלּקט 'הריני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹאמר:
ׁשּמֹותר  חּלין; והּׁשאר ּבֹו, חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי מהן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻנֹותן

חּלין  - .הּׁשקלים ְִִַָֻ
.„È נדבה ׁשל לתבה ׁשקלים ׁשל ּתבה ּבין ׁשּנמצאּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָמעֹות

יּפלּו לנדבה, קרֹוב לׁשקלים; יּפלּו לׁשקלים, קרֹוב -ְְְְְִִִִִִִָָָָָָ
ּכּלּה ׁשהּנדבה מּפני - לנדבה יּפלּו למחצה, מחצה ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻלנדבה;
ולדברים  לעֹולֹות מהם מסּתּפקין והּׁשקלים לאּׁשים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָעֹולה

.אחרים  ֲִֵ
.ÂËיּפלּו ותבה, ּתבה ּכל ּבין הּנמצאֹות הּמעֹות ּכל ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָוכן

ללבֹונה  עצים ּבין אם - למחצה מחצה נמצאּו ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַָָָָלּקרֹוב.
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קּנים ּבין ללבֹונה; יּפלּו יונה]נמצאּו, ובני לגֹוזלי [תורים ְְְְְְִִִִִֵֵָ
הּקרֹוב, אחר הֹולכין הּכלל: זה עֹולה. לגֹוזלי יּפלּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָעֹולה,
ּבהר  הּנמצאֹות הּמעֹות וכל להחמיר. למחצה, מחצה ְְְְְְְֱֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻּבכּלן;
הּלׁשּכה, מּתרּומת מעֹות מֹוציא הּגזּבר ׁשאין חּלין; - ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּבית

לּקרּבנֹות. ׁשּלֹוקח הּבהמֹות על מחּללן ׁשהּוא ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָעד

ה'תשע"ג  ניסן כ"ה שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
הּלׁשּכה‡. השקלים]ּתרּומת לֹוקחין [חצאי ּבּה? ּיעׂשה מה , ְְְִִֵֶַַַָָָ

הּצּבּור  קרּבנֹות וכל והּמּוספין, יֹום, ּכל ׁשל ּתמידין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמּמּנה
העצים, וכן הּקרּבנֹות; ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין והּמלח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונסּכיהם,
והּקטרת  ּבדמים; אּלא מצאּו ולא עצים הביאּו לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאם
הּפנים, לחם עֹוׂשי ּוׂשכר הּפנים ולחם עֹוׁשיה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּוׂשכר

הּמׁשּתּלח וׂשעיר אדּמה, ּופרה הּלחם, ּוׁשּתי [ביום והעמר, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
אּלּוהכיפורים] ּכל - קרניו ּבין ׁשּקֹוׁשרים זהֹורית ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַָָָולׁשֹון

הּלׁשּכה. מּתרּומת ְְִִִַַָָּבאין
ּדבר·. העלם ּפר עבֹודה [שוגג]אבל ּוׂשעירי צּבּור, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ

להם ּגֹובין ּכּתחּלה - מיוחדת]זרה ּבאין [מגבית ואינן , ְְִִִֵֶַָָָָָָ
עׂשּויֹות, ּבנין ּתחת - היכל ׁשל ּפרֹוכֹות הּלׁשּכה. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמּתרּומת
אבל  הּבית; ּבדק מּקדׁשי אּלא הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואינן
ּוכלי  הּמנֹורה הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין ׁשערים, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּפרֹוכֹות
ּכלי  ּובהלכֹות - הּנסכים מּמֹותר ׁשּיבֹואּו מצותן ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשרת,
ואם  הּנסכים; מֹותר הּוא מה יתּבאר ּבֹו, והעֹובדים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּמקּדׁש
ּבגדי  הּלׁשּכה. מּתרּומת יבֹואּו נסכים, מֹותר להם היה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלא
הּכהנים  ּכל ּבגדי ׁשאר ּבין ּגדֹול, ּכהן ּבגדי ּבין - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹֻּכהּנה

הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין הּכל - ּבּמקּדׁש ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹׁשעֹובדין
ּבקרֹוב ‚. לּה חּוצה אֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאֹות הּבהמֹות ְְְִִִֵַַַָָָָָָּכל

הּמקּדׁשין  ּבפסּולי ׁשּיתּבאר ּכמֹו עֹולֹות, הּבאֹות -מּמּנה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
עֹולתֹו ׁשּׁשלח ּגֹוי וכן הּלׁשּכה; מּתרּומת ּבאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנסּכיהן
נסכיה  יבֹואּו - נסכים ּדמי עּמּה ׁשלח ולא אחרת, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּמדינה

הּלׁשּכה. ְְִִַַָמּתרּומת
מּׁשּלֹו;„. קרבין נסכים, לֹו יׁש אם - זבחים והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּגר

הּלׁשּכה  מּתרּומת ּבאין לאו, מּנּוואם ולא ׁשּמת, ּגדֹול ּכהן . ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
הּלׁשּכה. מּתרּומת החבּתין את מקריבין - ּתחּתיו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָאחר

חכמים [בודקי]מבּקרי ותלמידי ׁשּבירּוׁשלים, מּומין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
הלכֹות  להם והמלּמדים לּכהנים, ׁשחיטה הלכֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹהמלּמדים

ּבניהן המגּדלֹות ונׁשים -[בטהרה]קמיצה, אדּמה לפרה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ
ׂשכרם? הּוא וכּמה הּלׁשּכה; מּתרּומת ׂשכרם נֹוטלין ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֻּכּלם

ּדין. ּבית להם ׁשּיפסקּו ְְִִֵֶֶַָָּכּמה
ׁשֹומרין ‰. ּדין ּבית ׂשֹוכרין הפקר, ׁשהיא הּׁשמּטה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנת

ׁשּצמחּו ספיחים מקצת ׁשּיביאּו[מאליהם]ׁשּיׁשמרּו ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ
החדׁש; מן אּלא ּבאים ׁשאינן הּלחם, ּוׁשּתי העמר ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמהם

הּלׁשּכה. מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין הּׁשֹומרין, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָואּלּו
.Â מּׁשּום ּגזרה לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם לׁשמר ׁשהתנּדב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָֹמי

להם  ּתּקנּו לפיכ מהם. ויּטלּום יבֹואּו ׁשּמא זרֹוע, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבעלי
מאֹותֹו הּכל ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּלׁשּכה, מן ׂשכר ׁשּיּטלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחכמים

ׁשם  ׁשֹומרין ׁשאּלּו הדבר מקֹום מתפרסם השכר [משום ְִֵֶָָ
הן] .שלהקדש

.Ê מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין ׁשּבירּוׁשלים, ספרים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָמּגיהי
ׂשכרן הּלׁשּכה  נֹוטלין ּבירּוׁשלים, הּגזלנין את ׁשּדנין ּדּינין ; ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

מנה  ּתׁשעים ּתׁשעים נֹוטלין? היּו וכּמה הּלׁשּכה. ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמּתרּומת
- רצּו ׁשּלא ּפי על אף - להם הסּפיקּו לא ואם ׁשנה; ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹּבכל
ּביתם. ּובני ּובניהם ּונׁשיהם הם צרּכן, ּכדי להם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָמֹוסיפין

.Á ׁשעליו הּמׁשחה, להר הּבית מהר עֹוׂשין היּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכבׁש
אדּמה  ּפרה עליו מֹוציאין ׁשּמֹוציאין ּכבׁש, עֹוׂשין היּו וכן , ְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻ

מזּבח  וכן הּלׁשּכה. מּׁשירי נעׂשים ּוׁשניהם הּמׁשּתּלח; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָׂשעיר
הּלׁשּכה  מּׁשירי ּבאין - והעזרֹות וההיכל, אּמת העֹולה, . ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ

ׁשּבירּוׁשלים[תעלת] בעזרה]הּמים וחֹומת [העוברת , ְִִִֶַַַַָ
מּׁשירי  ּבאין - העיר צרכי וכל מגּדלֹותיה, וכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָירּוׁשלים,
לעׂשֹות  אֹו האּלּו, לּדברים מעֹות ׁשהתנּדב וגֹוי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהּלׁשּכה.

ּתֹוׁשב ּגר ואפּלּו מּמּנּו, מקּבלין אין - ּבחּנם [גוי עּמהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מצוות] ז' ּבית שקיבל לבנֹות ולנּו לכם "לא ׁשּנאמר: ,ְְֱִִֶֶֶַַָָֹ

וזּכרֹון  ּוצדקה חלק אין "ולכם ונאמר: וגֹו'", ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלאלהינּו
ִִַָּבירּוׁשלים".

.Ë- הּלׁשּכה ׁשירי מֹותר וכן הּלׁשּכה, ּתרּומת ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָמֹותר
הּוא  ּדין ּבית ׁשּתנאי עֹולֹות; ּכּלן ויקרבּו זכרים, ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָֻלֹוקחים
עֹולת  לא אבל ּבהמה; עֹולת ׁשּיקרבּו הּמֹותרֹות, ּכל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹעל

הּבאין העֹוף  העֹולֹות ואּלּו עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ׁשאין , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
לּמזּבח'. 'קיץ הּנקראים הם הּׁשקלים, ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָמּמֹותר

.È מֹוציאין הּצּבּור, קרּבנֹות לכל להם הסּפיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָֹׁשקלים
הּבית  ּבדק אין אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי להם הראּוי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת

הּמזּבח  מּקדׁשי לֹו הראּוי את .מֹוציא ְְִִִֵֵֶַַָָָ
.‡È הּצּבּור קרּבנֹות מקריבין אין ניסן, חדׁש ראׁש ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמּׁשּיּגיע

מן  לֹוקחין חדׁשה, ּבאה לא ואם חדׁשה; מּתרּומה ְְְֲֲִִִִֶָָָָָָָָֹאּלא
עּמהן היׁשנה  ויׁש ניסן, חדׁש ראׁש הּגיע אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּומֹוציאין  אֹותן ּפֹודין - יׁשנה מּתרּומה לתמידים ְְְְִִִִִִִֵָָָָּבהמֹות
לתרּומה  ּדמיהן ויּפלּו ּתמימין, ׁשהן ּפי על אף לחּלין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻאֹותן
על  הּוא ּדין ּבית ׁשּתנאי הּמזּבח; את ּבּה ׁשּמקּיצין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁשנה
להן, צריכים יהיּו לא ׁשאם לתמידין, ׁשּלֹוקחין הּבהמֹות ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹּכל

לחּלין. ְְִֵֻיצאּו
.·Èחדׁש ראׁש מּׁשּיּגיע הּקטרת ּבמֹותר עֹוׂשין היּו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹוכ

מחּללים האּמנים[פודים]ניסן: ׂשכר על [מפטמי אֹותֹו ְְְִִִַַַָָָֻ
ונֹוטלין הקטורת] הּמזּבח, לקיץ הּׂשכר מעֹות וחֹוזרין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

את  ולֹוקחין וחֹוזרין ּבׂשכרם, הּקטרת מֹותר ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֻהאּמנים
מּמעֹות  להקריבּה ּכדי - חדׁשה מּתרּומה מהם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
מקטירין  חדׁשה, ּתרּומה להם אין ואם חדׁשה. ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָּתרּומה

יׁשנה. מּתרּומה ְְִָָָָאֹותּה
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ּבצפֹון  ּתהיה אם זה, ּבחדׁש ּכׁשּתראה הּלבנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹויֹודעים
ּולהיכן  קצרה, אֹו רחבה ּתהיה ואם ּבדרֹומּה, אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּׁשמׁש

קרניה ראׁשי אורה]יהיּו קרני העדים [- ּוכׁשּיבֹואּו נֹוטין. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
אֹו ּבצפֹון אֹותּה, ראיתם 'ּכיצד אֹותם: ּבֹודקים ְְְְִִִֵֶַָָָָלהעיד,

ּגבֹוהה היתה ּכּמה נֹוטֹות? קרניה היּו להיכן [מן ּבדרֹום? ְְְְְֵֶַַָָָָָָָָ
הית האופק] וכּמה עיניכם, נמצאּוּבראּית אם רחבה'? ה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ואם  אֹותם; מקּבלים ּבחׁשּבֹון, ּׁשּנֹודע למה מכּונין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּדבריהם
אֹותם. מקּבלים אין מכּונין, ּדבריהם נמצאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻלא

'ראינּוהּו‰. העדים: הירח]אמרּו 'ּבעבים [בבואת אֹו ּבּמים' ְְִִִִֵֶַַָָָ
לעננים] 'ּבעׁשׁשית'[מבעד אֹו זכוכית]' בכלי אֹו[משתקפת , ֲִָָ

ּבּמים  אֹו ּבעׁשׁשית אֹו ּבעבים ּומקצתֹו ּברקיע מקצתֹו ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשראּו
אחד: אמר זאת. ראּיה על מקּדׁשין ואין ראּיה, זֹו אין -ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
'ּכמֹו הּׁשני: ואמר קֹומֹות', ׁשּתי ּכמֹו ּבעיני ּגבֹוּה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ'ראיתיו
'ּכמֹו האחד: אמר מצטרפים; - ּגבֹוּה' היה קֹומֹות ְְְִִֶַַָָָָָָָָֹׁשלׁש
מצטרפים; אין - חמׁש' 'ּכמֹו אֹומר: והּׁשני קֹומֹות', ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹׁשלׁש
יהיה  אֹו ּכמֹותֹו, ׁשּיעיד ׁשני עם מהם האחד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָּומצטרף

אחת. קֹומה ֵֵֶַַָּביניהם
.Âונתּכּוּנּו ּבֹו ׁשהתּבֹונּנּו וכיון ּכּונה, ּבלא 'ראינּוהּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאמרּו:

ואין  עדּות, זֹו אין - ראינּוהּו' לא ׁשּוב להעיד, ְְְְִִִֵֵֵָֹלראֹותֹו
והלכּו ּכּלבנה, ונראּו נתקּׁשרּו עבים ׁשּמא עליה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמקּדׁשים

ׁשחרית להם  ועׂשרים ּתׁשעה ּביֹום 'ראינּוהּו עדים: אמרּו . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבליל  ּבּמערב ערבית ּוראינּוהּו הּׁשמׁש, ׁשּתעלה קדם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבּמזרח
ׁשהרי  זֹו, ראּיה על ּומקּדׁשין נאמנים, אּלּו הרי - ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשלׁשים'
אין  ּבׁשחרית, ׁשראּוהּו ׁשאמרּו הראּיה אבל ּבזמּנֹו; ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָראּוהּו

ּובי  ׁשחרית, לראּית אחראים אנּו ׁשאין לּה, דּוע נזקקין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ראּוהּו אם וכן ּכּלבנה. להם ונראה ׁשּנתקּׁשרּו, הם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהעבים
ׁשאין  נאמנים; אּלּו הרי - נראה לא עּבּורֹו ּובליל ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹּבזמּנֹו,

ּבלבד. ׁשלׁשים ליל לראּית אּלא אחראים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאנּו
.Ê ׁשראה להעיד ׁשראּוי מי ּכל החדׁש? עדּות מקּבלין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכיצד

ּכּלם  אֹותם מכניסים ּדין ּובית ּדין; לבית ּבא הּירח, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאת
העם  ׁשּיהיּו ּכדי ּגדֹולֹות, סעּודֹות להם ועֹוׂשים אחד, ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָלמקֹום

וזּוג לבֹוא. אֹותֹו[עדים]רגילים ּבֹודקים ראׁשֹון, ׁשּבא ְְְִִִִֶָָ
וׁשֹואלים  הּגדֹול, את מכניסים ׁשאמרנּו. ּבּבדיקֹות ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָראׁשֹון
חברֹו; את מכניסים לחׁשּבֹון, מכּונים ּדבריו נמצאּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו;
הּזּוגֹות, ּכל ּוׁשאר קּימת. עדּותם מכּונים, ּדבריהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻנמצאּו
ּכדי  אּלא להם, ׁשּצריכים לא - ּדברים ראׁשי אֹותם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשֹואלים

נפׁש ּבפחי יצאּו לבֹוא.[מאוכזבים]ׁשּלא רגילין ׁשּיהיּו ּכדי , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
.Á:אֹומר ּדין ּבית ראׁש העדּות, ׁשּתתקּים אחר ,ּכ ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואחר

מקּדׁש' 'מקּדׁש, אחריו: עֹונים העם וכל ואין 'מקּדׁש', . ְְְְְֲִֵַָָָָָָָֻֻֻ
אּלא  מחּׁשבים ואין ּבׁשלׁשה, אּלא החדׁש את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמקּדׁשים

ּבזמּנֹו ׁשּנראה חדׁש אּלא מקּדׁשים ואין ל']ּבׁשלׁשה, .[ליל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מקּדׁש. אינֹו ּבּלילה, קּדׁשּוהּו ואם ּבּיֹום; אּלא מקּדׁשים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻואין
ּדין  ּבית אמרּו ולא יׂשראל, וכל ּדין ּבית ראּוהּו ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹאפּלּו
ׁשּנחקרּו אֹו ּוׁשלׁשים, אחד ליל ׁשחׁשכה עד ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻ'מקּדׁש'
ׁשחׁשכה  עד 'מקּדׁש' לֹומר ּדין ּבית הסּפיקּו ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהעדים,
החדׁש ויהיה אֹותֹו, מקּדׁשין אין - ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹליל
אף  ּוׁשלׁשים, אחד יֹום אּלא חדׁש ראׁש יהיה ולא ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֻמעּבר,

אּלא  קֹובעת, הראּיה ׁשאין ׁשלׁשים; ּבליל ׁשּנראה ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל
ׁשּקֹובעים. הם 'מקּדׁש' ׁשאמרּו ּדין ְְְִִֵֵֶֶָָֻּבית

.Ë ועׂשרים ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף עצמם ּדין ּבית אם ראּוהּו - ְְְְְִִִִֵֶַָָָ
אֹומרים  ּדין ּבית - ׁשלׁשים ּבליל ּכֹוכב יצא לא ְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹעדין
ׁשלׁשים, ּבליל ראּוהּו ואם הּוא. יֹום ׁשעדין מקּדׁש', ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹֻֻ'מקּדׁש,
אצל  ּדּינים ׁשני מֹוׁשיבים למחר - ּכֹוכבים ׁשני ׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחר
ויקּדׁשּוהּו הּׁשלׁשה, ּבפני הּׁשנים הם ויעידּו מהם, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאחד

ְַָֹהּׁשלׁשה.
.È,מטעין ּבין ׁשֹוגגין, ּבין - החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ּדין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֻּבית

אנּוסין  הּמֹועדֹות ּבין לתּקן הּכל וחּיבין מקּדׁש, זה הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻ
לסמ חּיב ׁשּטעּו, ידע ׁשּזה ּפי על אף ּבֹו; ׁשּקּדׁשּו יֹום ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
לׁשמר  ׁשּצּוה ּומי להם, אּלא מסּור הּדבר ׁשאין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹעליהם,
ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: - עליהם לסמ צּוה הּוא ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹהּמֹועדֹות,

ָֹאתם".
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מקֹום ‡. ּובין ּביניהן היה אם - החדׁש את ׁשראּו ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעדים

הֹולכין  ּפחֹות, אֹו ויֹום לילה מהל ּדין ּבית ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש
עדּותן ּומ  ׁשאין ילכּו, לא ּכן, על יתר ּביניהן היה ואם עידין; ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

החדׁש נתעּבר ׁשּכבר מֹועלת, ׁשלׁשים יֹום .אחר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּדין ·. לבית הֹולכין אּלּו הרי - החדׁש את ׁשראּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹעדים

ׁשּבת  היה ואפּלּו אתם להעיד, ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּׁשּבת. את ּדֹוחה 'מֹועד', ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָּבמֹועדם";
חדׁש ראׁש ועל ניסן חדׁש ראׁש על אּלא מחּללין אין ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלפיכ

הּמֹועדֹות ּתּקנת מּפני ּבלבד, של ּתׁשרי תקני [קיום ְְְֲִִִֵֵַַַַָ
ּכּלם,המועדים] על מחּללין קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן ;ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ

את  ּדֹוחה ׁשהּוא חדׁש, ראׁש ׁשּבכל מּוסף קרּבן ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמּפני
ַַָהּׁשּבת.

.‚- הּׁשּבת את החדׁש את ׁשראּו העדים ׁשּמחּללים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשם
אֹותם ׁשּמזּכים העדים עּמהם מחּללים על ּכ [מעידים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

את כשרותם] מּכירים ּדין ּבית היּו לא אם ּדין, ְִִִִִֵֵֶַָֹּבבית
ׁשּמֹודיע זה היה ואפּלּו ּדין [מכשיר]הרֹואים; לבית אֹותן ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

יּמצא  ׁשּמא מּספק, ּומחּלל עּמהם הֹול זה הרי - אחד ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעד
עּמֹו. ויצטרף ְְִִֵֵַָאחר

.„- חֹולה הּׁשּבת ּבליל החדׁש את ׁשראה העד ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
אֹורב  להן יׁש ואם ּבמּטה. ואפּלּו החמֹור, על אֹותֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָמרּכיבים

האורבים] ואם [אנשים זין; ּכלי ּבידם העדים לֹוקחים ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּדר
ּד ראּוהּוהיתה ואפּלּו מזֹונֹות. ּבידם לֹוקחים רחֹוקה, ר ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָ

ּכ אנחנּו, ׁשראינּוהּו 'ּכׁשם יאמרּו: לא - לּכל ונראה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹֹּגדֹול
ּכל  אּלא הּׁשּבת'; את לחּלל צריכין אנּו ואין אחרים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָראּוהּו
הּמקֹום  ּובין ּבינֹו ויהיה להעיד, ראּוי ויהיה החדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיראה
לחּלל  עליו מצוה ּפחֹות, אֹו ויֹום לילה ּדין ּבית ּבֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּקבּוע

ּולהעיד. וליל הּׁשּבת, ְְִֵֵֶַַָָאת
ׁשלׁשים.‰. יֹום ּכל החדׁש עדּות מקּבלים היּו ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּבראׁשֹונה

הערּבים, ּבין עד  מּלבֹוא העדים נׁשּתהּו אחת ְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָּפעם
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הּוא  יֹום ּבאיזה ולקּבע ּולידע לחּׁשב והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹמצות
- זֹו מצוה ּובאּור הּׁשנה. מחדׁשי וחדׁש חדׁש ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּתחּלת

אּלּו. ּבפרקים
-mipnfxtq הלכות קידוש החודש

ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
הם‡. הּׁשנה הּלבנה חדׁשי קא]חדׁשי בעמוד ערכו ,[ראה ְְְֵֵֵַַָָָָָָ

לכם  הּזה "החדׁש ונאמר: ּבחדׁשֹו", חדׁש "עלת ְְְֱֱֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּברּו הּקדֹוׁש לֹו 'הראה חכמים: אמרּו ּכ - חדׁשים" ְְֲֳִִֶַָָָָָָָֹראׁש
ּכזה  לֹו: ואמר לבנה, ּדמּות הּנבּואה ּבמראה למׁשה ְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹהּוא
החּמה, ׁשני הן - מחּׁשבין ׁשאנּו והּׁשנים וקּדׁש'. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָראה

האביב". חדׁש את "ׁשמֹור ֱִֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:
קרֹוב·. הּלבנה? ׁשנת על החּמה  ׁשנת יתרה מעט וכּמה -] ְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָ

הּתֹוספת פחות] מן ּכׁשּיתקּבץ ,לפיכ יֹום. עׂשר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאחד
- מעט יֹותר אֹו מעט ּפחֹות אֹו יֹום, ׁשלׁשים ּכמֹו ְְְְִֵַַַָֹֹהּזאת
חדׁש, עׂשר ׁשלׁשה הּׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אחד, חדׁש ְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹמֹוסיפין
הּׁשנה  להיֹות אפׁשר ׁשאי מעּברת'; 'ׁשנה הּנקראת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻוהיא
הּׁשנה" "לחדׁשי ׁשּנאמר: ימים, וכ וכ חדׁש עׂשר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשנים

ימים. מֹונה אּתה ואין לׁשנה, מֹונה אּתה חדׁשים -ְְֳִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשני ‚. ּכמֹו נראית ואינּה וחדׁש, חדׁש ּבכל נסּתרת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהּלבנה

ׁשּתדּבק קדם אחד יֹום ּכמֹו יתר, אֹו ּפחֹות אֹו [בקו ימים ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּתדּבק מקביל] אחר אחד יֹום ּוכמֹו החדׁש, ּבסֹוף ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבּׁשמׁש

אחר  ּבערב ׁשּתראה ּובליל ּבערב. ּבּמערב ותראה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּׁשמׁש;
ּתׁשעה  הּיֹום מאֹותֹו ּומֹונין החדׁש, ּתחּלת הּוא - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּנסּתרה
יֹום  יהיה ׁשלׁשים, ליל הּירח יראה ואם יֹום. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹועׂשרים
יֹום  החדׁש ראׁש יהיה יראה, לא ואם החדׁש; ראׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹֹׁשלׁשים
ואין  ׁשעבר. מחדׁש ׁשלׁשים יֹום ויהיה ּוׁשלׁשים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹאחד
ׁשּלא  ּבין ׁשּנראה ּבין ּוׁשלׁשים, אחד ּבליל לּירח ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹנזקקין

יֹום. ׁשלׁשים על יֹותר לבנה חדׁש ל ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹנראה;
ּבליל „. הּירח ויראה יֹום, ועׂשרים ּתׁשעה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחדׁש

' נקרא - חסר ׁשלׁשים קא]'חדׁש בעמוד ערכו לא [ראה ואם ; ְְְִִִֵֶָָֹֹֹ
'חדׁש נקרא - יֹום ׁשלׁשים ׁשעבר החדׁש ויהיה הּירח, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹיראה
הּוא  ׁשלׁשים, ּבליל ׁשּיראה וירח מלא'. 'חדׁש ונקרא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻמעּבר',
ּוׁשלׁשים, אחד ּבליל נראה ואם ּבזמּנֹו'; ׁשּנראה 'ירח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּנקרא
ּבליל  ׁשּנראה 'ירח נקרא הּוא - ׁשלׁשים ּבליל נראה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹולא

ִעּבּורֹו'.
ּבראׁשית ‰. ׁשּבת ּכמֹו אדם, לכל מסּורה הּירח ראּית ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָאין

השנה] אּלא [שבתות ּבּׁשביעי. וׁשֹובת ׁשּׁשה מֹונה אחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּכל
אֹותֹו ויקּבעּו ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו עד מסּור, הּדבר ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלבית

חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא - חדׁש ראׁש "החדׁשהּיֹום ׁשּנאמר: , ְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹ
"לכם". מסּורה ּתהיה זֹו עדּות לכם", ְְִֵֶֶֶֶַָָָהּזה

.Â ׁשּמחּׁשבים ּכדר ּבחׁשּבֹונֹות מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַּבית
בכוכבים]האצטגנינין חוזים הּכֹוכבים [- מקֹומֹות ׁשּיֹודעין , ְְְְִִִִִֶַַָָ

ּומדקּדקים וחֹוקרים אם [בחישובים]ּומהלכם, ׁשּידעּו עד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
אין  אֹו ׁשלׁשים, ליל ׁשהּוא ּבזמּנֹו הּירח ׁשּיראה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאפׁשר
לעדים  ּומצּפים יֹוׁשבים ׁשּיראה, ׁשאפ ׁשר ידעּו אם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאפׁשר.

ּודרׁשּום  עדים, ּבאּו אם ׁשלׁשים. יֹום ׁשהּוא ּכּלֹו, הּיֹום ְְִִִֵֶַָָָֹֻּכל
ונאמנּו ּכהלכה, לחשבון]ּדבריהם[אומתו]וחקרּום [בהצלבה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ

מׁשלימים  - עדים ּבאּו ולא נראה, לא ואם אֹותֹו; מקּדׁשין -ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹֹ
ׁשאין  ּבחׁשּבֹון ידעּו ואם מעּבר. החדׁש ויהיה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֻׁשלׁשים,
מצּפים  ואין ׁשלׁשים, יֹום יֹוׁשבים אין - ׁשּיראה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹאפׁשר
אֹו ׁשקר, עדי ׁשהן ּבוּדאי יּודע - עדים ּבאּו ואם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלעדים;
הּוּדאית  הּלבנה ואינּה העבים, מן לבנה ּדמּות להם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּנראת

.[האמיתית]
.Ê אם וידעּו ׁשּיחּׁשבּו ּדין, ּבית על הּתֹורה מן עׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָמצות

ׁשּיקּדׁשּו עד העדים, את וׁשּידרׁשּו יראה, לא אֹו הּירח ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיראה
החדׁש הּוא את יֹום זה ּבאי העם, ׁשאר ויֹודיעּו ויׁשלחּו ; ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשּנאמר: הּמֹועדֹות, הם יֹום זה ּבאי ׁשּידעּו ּכדי החדׁש, ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹראׁש
"ו  ונאמר: קדׁש", מקראי אתם ּתקראּו את "אׁשר ׁשמרּת ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

למֹועדּה". הּזאת ְֲַַָָֹֻהחּקה
.Á אּלא ׁשנים ּומעּברים חדׁשים וקֹובעין מחּׁשבין ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָאין

יׂשראל  ה'ּבארץ ּודבר תֹורה, ּתצא מּצּיֹון "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּבארץ  ונסמ ּבחכמה, ּגדֹול אדם היה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָמירּוׁשלים".
ּכמֹותֹו יׂשראל ּבארץ הּניח ולא לארץ, לחּוצה ויצא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹיׂשראל,
לארץ; ּבחּוצה ׁשנים ּומעּבר חדׁשים וקֹובע מחּׁשב זה הרי -ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ואין  ּכמֹותֹו, ּגדֹול אדם יׂשראל ּבארץ ׁשּנעׂשה לֹו נֹודע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואם
ּבחּוצה  ּולעּבר לקּבע אסּור זה הרי - מּמּנּו ּגדֹול לֹומר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹצרי

ּכלּום. עׂשה לא ועּבר, וקבע עבר ואם ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹלארץ;

ב  ¤¤ּפרק
ּכׁשרים ‡. אנׁשים ׁשני אּלא החדׁש, ראׁש לעדּות ּכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין

הרי  - ועבדים נׁשים אבל ודבר; ּדבר ּבכל להעיד ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָָהראּויין
את  ׁשראּו ּובנֹו אב מעידים. ואין עדּות, ּפסּולי ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָהם
החדׁש ׁשעדּות מּפני לא - להעיד ּדין לבית ילכּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּירח,
מּפני  ּפסּול מהם אחד יּמצא ׁשאם אּלא ּבקרֹובים, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּכׁשרה
עם  הּׁשני יצטרף הּפסלנּות, מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּגזלן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא
על  אף - סֹופרים מּדברי לעדּות הּפסּול וכל ויעיד; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָאחר,

החדׁש לעדּות ּפסּול הּתֹורה, מן ּכׁשר ׁשהּוא .ּפי ְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
החדׁש·. ּבעדּות מדקּדקין ׁשאין ּתֹורה, ראו ּדין מתי [לחקור ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

שהרי] ונמצאּווהיכן, עדים, ּפי על החדׁש את  ק ּדׁשּו אפ ּלּו .ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹ
ּבראׁשֹונה  היּו לפיכ מקּדׁש; זה הרי - זֹו ּבעדּות ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֻזֹוממין
יׂשראל  ׁשּכל מּיׂשראל, אדם מּכל החדׁש עדּות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמקּבלים
מּׁשּקלקלּו ּפסּול. ׁשּזה ל ׁשּיּודע עד ּכׁשרּות, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָּבחזקת
- ראּו לא והם ׁשראּו, להעיד אנׁשים ׂשֹוכרים והיּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹהּמינים,
מעדים  אּלא החדׁש, עדּות ּדין ּבית יקּבלּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹהתקינּו
ּדֹורׁשים  וׁשּיהיּו ּכׁשרים, ׁשהם אֹותן ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשּמּכירים

ּבעדּותן. ְְְִֵָוחֹוקרים
יֹודעים‚. ּדין ּבית יהיּו לא אם ,העדים [מכירים]לפיכ את ְְְִִִִִִֵֵֶָָֹ

עם  ּבּה ׁשּנראה העיר אנׁשי מׁשּלחין - הּירח את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשראּו
ּדין לבית אֹותן ׁשּמזּכין אחרים עדים ׁשראּו, [מעידים העדים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

כשרותם] ּכעל ואחר הן, ּכׁשרין ׁשאּלּו אֹותן ְְִִִֵֵֵֶַַָָּומֹודיעין
מהן. ְְִֵֶַמקּבלין

ּבהם,„. מחּׁשבין ׁשהאצטגנינין ּבּדרכים מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבית
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ּבצפֹון  ּתהיה אם זה, ּבחדׁש ּכׁשּתראה הּלבנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹויֹודעים
ּולהיכן  קצרה, אֹו רחבה ּתהיה ואם ּבדרֹומּה, אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּׁשמׁש

קרניה ראׁשי אורה]יהיּו קרני העדים [- ּוכׁשּיבֹואּו נֹוטין. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
אֹו ּבצפֹון אֹותּה, ראיתם 'ּכיצד אֹותם: ּבֹודקים ְְְְִִִֵֶַָָָָלהעיד,

ּגבֹוהה היתה ּכּמה נֹוטֹות? קרניה היּו להיכן [מן ּבדרֹום? ְְְְְֵֶַַָָָָָָָָ
הית האופק] וכּמה עיניכם, נמצאּוּבראּית אם רחבה'? ה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ואם  אֹותם; מקּבלים ּבחׁשּבֹון, ּׁשּנֹודע למה מכּונין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּדבריהם
אֹותם. מקּבלים אין מכּונין, ּדבריהם נמצאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻלא

'ראינּוהּו‰. העדים: הירח]אמרּו 'ּבעבים [בבואת אֹו ּבּמים' ְְִִִִֵֶַַָָָ
לעננים] 'ּבעׁשׁשית'[מבעד אֹו זכוכית]' בכלי אֹו[משתקפת , ֲִָָ

ּבּמים  אֹו ּבעׁשׁשית אֹו ּבעבים ּומקצתֹו ּברקיע מקצתֹו ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשראּו
אחד: אמר זאת. ראּיה על מקּדׁשין ואין ראּיה, זֹו אין -ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
'ּכמֹו הּׁשני: ואמר קֹומֹות', ׁשּתי ּכמֹו ּבעיני ּגבֹוּה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ'ראיתיו
'ּכמֹו האחד: אמר מצטרפים; - ּגבֹוּה' היה קֹומֹות ְְְִִֶַַָָָָָָָָֹׁשלׁש
מצטרפים; אין - חמׁש' 'ּכמֹו אֹומר: והּׁשני קֹומֹות', ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹׁשלׁש
יהיה  אֹו ּכמֹותֹו, ׁשּיעיד ׁשני עם מהם האחד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָּומצטרף

אחת. קֹומה ֵֵֶַַָּביניהם
.Âונתּכּוּנּו ּבֹו ׁשהתּבֹונּנּו וכיון ּכּונה, ּבלא 'ראינּוהּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאמרּו:

ואין  עדּות, זֹו אין - ראינּוהּו' לא ׁשּוב להעיד, ְְְְִִִֵֵֵָֹלראֹותֹו
והלכּו ּכּלבנה, ונראּו נתקּׁשרּו עבים ׁשּמא עליה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמקּדׁשים

ׁשחרית להם  ועׂשרים ּתׁשעה ּביֹום 'ראינּוהּו עדים: אמרּו . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבליל  ּבּמערב ערבית ּוראינּוהּו הּׁשמׁש, ׁשּתעלה קדם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבּמזרח
ׁשהרי  זֹו, ראּיה על ּומקּדׁשין נאמנים, אּלּו הרי - ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשלׁשים'
אין  ּבׁשחרית, ׁשראּוהּו ׁשאמרּו הראּיה אבל ּבזמּנֹו; ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָראּוהּו

ּובי  ׁשחרית, לראּית אחראים אנּו ׁשאין לּה, דּוע נזקקין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ראּוהּו אם וכן ּכּלבנה. להם ונראה ׁשּנתקּׁשרּו, הם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהעבים
ׁשאין  נאמנים; אּלּו הרי - נראה לא עּבּורֹו ּובליל ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹּבזמּנֹו,

ּבלבד. ׁשלׁשים ליל לראּית אּלא אחראים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאנּו
.Ê ׁשראה להעיד ׁשראּוי מי ּכל החדׁש? עדּות מקּבלין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכיצד

ּכּלם  אֹותם מכניסים ּדין ּובית ּדין; לבית ּבא הּירח, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאת
העם  ׁשּיהיּו ּכדי ּגדֹולֹות, סעּודֹות להם ועֹוׂשים אחד, ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָלמקֹום

וזּוג לבֹוא. אֹותֹו[עדים]רגילים ּבֹודקים ראׁשֹון, ׁשּבא ְְְִִִִֶָָ
וׁשֹואלים  הּגדֹול, את מכניסים ׁשאמרנּו. ּבּבדיקֹות ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָראׁשֹון
חברֹו; את מכניסים לחׁשּבֹון, מכּונים ּדבריו נמצאּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו;
הּזּוגֹות, ּכל ּוׁשאר קּימת. עדּותם מכּונים, ּדבריהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻנמצאּו
ּכדי  אּלא להם, ׁשּצריכים לא - ּדברים ראׁשי אֹותם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשֹואלים

נפׁש ּבפחי יצאּו לבֹוא.[מאוכזבים]ׁשּלא רגילין ׁשּיהיּו ּכדי , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
.Á:אֹומר ּדין ּבית ראׁש העדּות, ׁשּתתקּים אחר ,ּכ ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואחר

מקּדׁש' 'מקּדׁש, אחריו: עֹונים העם וכל ואין 'מקּדׁש', . ְְְְְֲִֵַָָָָָָָֻֻֻ
אּלא  מחּׁשבים ואין ּבׁשלׁשה, אּלא החדׁש את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמקּדׁשים

ּבזמּנֹו ׁשּנראה חדׁש אּלא מקּדׁשים ואין ל']ּבׁשלׁשה, .[ליל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מקּדׁש. אינֹו ּבּלילה, קּדׁשּוהּו ואם ּבּיֹום; אּלא מקּדׁשים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻואין
ּדין  ּבית אמרּו ולא יׂשראל, וכל ּדין ּבית ראּוהּו ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹאפּלּו
ׁשּנחקרּו אֹו ּוׁשלׁשים, אחד ליל ׁשחׁשכה עד ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻ'מקּדׁש'
ׁשחׁשכה  עד 'מקּדׁש' לֹומר ּדין ּבית הסּפיקּו ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהעדים,
החדׁש ויהיה אֹותֹו, מקּדׁשין אין - ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹליל
אף  ּוׁשלׁשים, אחד יֹום אּלא חדׁש ראׁש יהיה ולא ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֻמעּבר,

אּלא  קֹובעת, הראּיה ׁשאין ׁשלׁשים; ּבליל ׁשּנראה ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל
ׁשּקֹובעים. הם 'מקּדׁש' ׁשאמרּו ּדין ְְְִִֵֵֶֶָָֻּבית

.Ë ועׂשרים ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף עצמם ּדין ּבית אם ראּוהּו - ְְְְְִִִִֵֶַָָָ
אֹומרים  ּדין ּבית - ׁשלׁשים ּבליל ּכֹוכב יצא לא ְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹעדין
ׁשלׁשים, ּבליל ראּוהּו ואם הּוא. יֹום ׁשעדין מקּדׁש', ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹֻֻ'מקּדׁש,
אצל  ּדּינים ׁשני מֹוׁשיבים למחר - ּכֹוכבים ׁשני ׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחר
ויקּדׁשּוהּו הּׁשלׁשה, ּבפני הּׁשנים הם ויעידּו מהם, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאחד

ְַָֹהּׁשלׁשה.
.È,מטעין ּבין ׁשֹוגגין, ּבין - החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ּדין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֻּבית

אנּוסין  הּמֹועדֹות ּבין לתּקן הּכל וחּיבין מקּדׁש, זה הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻ
לסמ חּיב ׁשּטעּו, ידע ׁשּזה ּפי על אף ּבֹו; ׁשּקּדׁשּו יֹום ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
לׁשמר  ׁשּצּוה ּומי להם, אּלא מסּור הּדבר ׁשאין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹעליהם,
ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: - עליהם לסמ צּוה הּוא ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹהּמֹועדֹות,

ָֹאתם".

ה'תשע"ג  ניסן כ"ו קודש שבת יום

ג  ּפרק
יום ש "ק כ "ו ניסן 
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מקֹום ‡. ּובין ּביניהן היה אם - החדׁש את ׁשראּו ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעדים

הֹולכין  ּפחֹות, אֹו ויֹום לילה מהל ּדין ּבית ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש
עדּותן ּומ  ׁשאין ילכּו, לא ּכן, על יתר ּביניהן היה ואם עידין; ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

החדׁש נתעּבר ׁשּכבר מֹועלת, ׁשלׁשים יֹום .אחר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּדין ·. לבית הֹולכין אּלּו הרי - החדׁש את ׁשראּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹעדים

ׁשּבת  היה ואפּלּו אתם להעיד, ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּׁשּבת. את ּדֹוחה 'מֹועד', ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָּבמֹועדם";
חדׁש ראׁש ועל ניסן חדׁש ראׁש על אּלא מחּללין אין ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלפיכ

הּמֹועדֹות ּתּקנת מּפני ּבלבד, של ּתׁשרי תקני [קיום ְְְֲִִִֵֵַַַַָ
ּכּלם,המועדים] על מחּללין קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן ;ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ

את  ּדֹוחה ׁשהּוא חדׁש, ראׁש ׁשּבכל מּוסף קרּבן ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמּפני
ַַָהּׁשּבת.

.‚- הּׁשּבת את החדׁש את ׁשראּו העדים ׁשּמחּללים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשם
אֹותם ׁשּמזּכים העדים עּמהם מחּללים על ּכ [מעידים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

את כשרותם] מּכירים ּדין ּבית היּו לא אם ּדין, ְִִִִִֵֵֶַָֹּבבית
ׁשּמֹודיע זה היה ואפּלּו ּדין [מכשיר]הרֹואים; לבית אֹותן ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

יּמצא  ׁשּמא מּספק, ּומחּלל עּמהם הֹול זה הרי - אחד ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעד
עּמֹו. ויצטרף ְְִִֵֵַָאחר

.„- חֹולה הּׁשּבת ּבליל החדׁש את ׁשראה העד ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
אֹורב  להן יׁש ואם ּבמּטה. ואפּלּו החמֹור, על אֹותֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָמרּכיבים

האורבים] ואם [אנשים זין; ּכלי ּבידם העדים לֹוקחים ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּדר
ּד ראּוהּוהיתה ואפּלּו מזֹונֹות. ּבידם לֹוקחים רחֹוקה, ר ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָ

ּכ אנחנּו, ׁשראינּוהּו 'ּכׁשם יאמרּו: לא - לּכל ונראה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹֹּגדֹול
ּכל  אּלא הּׁשּבת'; את לחּלל צריכין אנּו ואין אחרים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָראּוהּו
הּמקֹום  ּובין ּבינֹו ויהיה להעיד, ראּוי ויהיה החדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיראה
לחּלל  עליו מצוה ּפחֹות, אֹו ויֹום לילה ּדין ּבית ּבֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּקבּוע

ּולהעיד. וליל הּׁשּבת, ְְִֵֵֶַַָָאת
ׁשלׁשים.‰. יֹום ּכל החדׁש עדּות מקּבלים היּו ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּבראׁשֹונה

הערּבים, ּבין עד  מּלבֹוא העדים נׁשּתהּו אחת ְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָּפעם
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.ËÈעדים על מאּימין עדּותם,[הוכחשה]ׁשּנתקלקלהאבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
- החדׁש ויתעּבר העדּות ּתתקּים ׁשּלא נֹוטה הּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהרי

עליהם המכחישים]מאּימין העדּות,[על ׁשּתתקּים ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ
העדים  את להזים עדים ּבאּו אם וכן ּבזמּנֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויתקּדׁש
מאּימין  אּלּו הרי - ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו קדם ּבזמּנֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשראּוהּו
ּבזמּנֹו. החדׁש ויתקּדׁש ההזּמה, ּתתקּים ׁשּלא עד הּמזּמין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹעל

ד  ¤¤ּפרק
ואין ‡. חדׁש; ּבּה ׁשּמֹוסיפין הּׁשנה היא מעּברת, ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשנה

- אדרין ׁשני ׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אדר, אּלא לעֹולם ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָמֹוסיפין
ׁשני  ואדר ראׁשֹון מּפני אדר זה? חדׁש מֹוסיפין מה ּומּפני . ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

"ׁשמֹור  ׁשּנאמר: זמן, ּבאֹותֹו הּפסח ׁשּיהיה ּכדי האביב, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָזמן
ולּולא  האביב. ּבזמן זה חדׁש ׁשּיהיה האביב", חדׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
החּמה, ּבימֹות ּפעמים ּבא הּפסח היה - הּזה החדׁש ְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהֹוספת

הּגׁשמים. ּבימֹות ְְִִִַָָּופעמים
ה ·. על - הּׁשנה את מעּברין סימנין ׁשלׁשה [ראה ּתקּופה על ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹ

קא] בעמוד ּבית ערכו ּכיצד? האילן. ּפרֹות ועל האביב, ועל ,ְְִִֵֵֵַַַָָָָ
ניסן ּתקּופת ּתהיה אם ויֹודעין: מחּׁשבין, האביב]ּדין -] ְְְְְְִִִִִִֶַַָ

הּׁשנה, אֹותּה מעּברין - זה זמן אחר אֹו ּבניסן, עׂשר ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָּבׁשּׁשה
ׁש ּכדי ׁשני, אדר ניסן אֹותֹו האביב;ויעׂשּו ּבזמן הּפסח ּיהיה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

אחר. לסימן חֹוׁשׁשין ואין ּומעּברין, סֹומכין זה סימן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָועל
עדין ‚. אּלא האביב, הּגיע לא ׁשעדין ּדין ּבית ראּו אם ְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוכן

הּוא מלבוא]אפל ׁשּדרּכם [מתאחר האילן, ּפרֹות צמחּו ולא , ְְְִֵֵֶַָָָָָֹ
ּומעּברין  אּלּו, סימנין ׁשני על סֹומכין - הּפסח ּבזמן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹלצמח
ּבניסן, עׂשר לׁשּׁשה קדם ׁשהּתקּופה ּפי על ואף הּׁשנה; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאת
מּמּנּו להקריב מצּוי האביב ׁשּיהיה ּכדי מעּברין, הם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
הּפרֹות  ׁשּיהיּו ּוכדי ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה הּתנּופה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעמר

האביב. זמן ּכל ּכדר ְְְִִֶֶַָָָצֹומחין
יהּודה,„. ארץ על - ּבאביב סֹומכין היּו ארצֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹועל

ּבׁשּתי  האביב הּגיע ואם הּגליל. ועל הּירּדן, עבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
הּגיע  ואם מעּברין; אין - הּגיע לא ּובאחת מאּלּו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹארצֹות
לא  עדין אם מעּברין, - ּבׁשּתים הּגיע ולא מהן, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹּבאחת

האילן  ּפרֹות ׁשּמעּברין צמחּו העּקר ׁשהם הּדברים הם ואּלּו . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
חּמה. ׁשני הּׁשנים להיֹות ּכדי ְְְְִִִִֵֵַַָָָּבׁשבילם,

ּבׁשבילם,‰. מעּברין ּדין ּבית ׁשהיּו אחרים ּדברים ׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָויׁש
ואין  מתּקנין, ׁשאינן הּדרכים מּפני הן: ואּלּו ;הּצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמּפני

לע  יכֹולין בפסח]לֹותהעם עד [לרגל הּׁשנה, את מעּברין - ְְְֲִִֶַַַַָָָָ
ׁשּנהרסּו, הּגׁשרים ּומּפני הּדרכים. ויתּקנּו הּגׁשמים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיפסקּו
מסּכנים  אֹו העם, את ּומֹונעין מפסיקין הּנהרֹות ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָונמצאּו
הּגׁשרים. ׁשּיתּקנּו עד הּׁשנה, את מעּברין - ּומתים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעצמן
מקֹום  להם ואין ּבּגׁשמים, ׁשאבדּו ּפסחים ּתּנּורי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּומּפני
ׁשּיבנּו עד הּׁשנה, את מעּברין - ּפסחיהם את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָלצלֹות
מּמקֹומם  ׁשּנעקרּו יׂשראל ּגלּיֹות ּומּפני וייבׁשּו. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהּתּנּורים

לירושלים] ללכת -[התחילו לירּוׁשלים הּגיעּו לא ועדין ,ֲִִִִִַַַָֹ
להּגיע. ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה, את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעּברין

.Â מּפני ולא הּׁשלג, מּפני לא הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאבל
מּמקֹומם  נעקרּו לא ׁשעדין יׂשראל ּגלּיֹות מּפני ולא ,הּצּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ

הּכהנים  רב אֹו הּקהל רב ׁשהיּו ּכגֹון - הּטמאה מּפני ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻולא
לּטהר  ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָטמאים,
הּׁשנה  את עּברּו ואם ּבטמאה; יעׂשה אּלא ּבטהרה, ְְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻויעׂשּו

מעּברת. זֹו הרי הּטמאה, ְְְֲִֵֵֶֶַָֻֻמּפני
.Ê,ּכלל ּבׁשבילם הּׁשנה את מעּברין ׁשאין ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׁש

סעד אֹותם עֹוׂשין סיבת אבל על לציבור הסברה [תוספת ֲִַַָָ
[- ׁשּצריכההעיבור כך]לׁשנה אֹו[בין הּתקּופה מּפני עּבּור ְְְְִִִֵֶַָָָָ

הּגדיים  מּפני הן: ואּלּו האילן; ּופרֹות האביב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָמּפני
הּגֹוזלֹות  ּומּפני מעט, ׁשהם אֹו נֹולדּו לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּטלאים

ראיה] כעולת להביאן מעּברין [שאפשר אין ּפרחּו. ְְְִֵֶַָֹׁשּלא
לּפ מצּויין והּטלאים הּגדיים ׁשּיהיּו ּכדי אּלּו סחים,ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

העֹוף; ּבקרּבן ׁשּנתחּיב למי אֹו לראּיה מצּויין ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּגֹוזלֹות
לּׁשנה. סעד אֹותם עֹוׂשין ֲִַַַָָָָאבל

.Á צריכה זֹו 'ׁשנה אֹומרין: לּׁשנה? סעד אֹותם עֹוׂשין ְְִִִֵַַַַָָָָָָּכיצד
האילן  ּופרֹות האביב מּפני אֹו ׁשּמׁשכה, הּתקּופה מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָעּבּור

רּכים' והּגֹוזלֹות קטּנים ׁשהּגדיים ועֹוד, הּגיעּו; .ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹ
.Ë יאמר ּכיצד? לּה. ּבמזּמנין אּלא הּׁשנה, את מעּברין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאין

'היּו הּסנהדרין: מן ּופלֹוני לפלֹוני הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָֹראׁש
זֹו ׁשנה אם ונדע ונראה ׁשּנחּׁשב ּפלֹוני, למקֹום ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמזּמנין
ּבלבד, ׁשּזּמנּו ואֹותן עּבּור'; צריכה אינּה אֹו עּבּור, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻצריכה

אֹותּה ׁשּמעּברין מתחילין הן אֹותּה? מעּברין ּובכּמה . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
אֹותם. ׁשּסמכּו מּמי ּגדֹולה, סנהדרי מּכלל ּדּינין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבׁשלׁשה
לאו', אם עּבּור צריכה אם נראה ולא נׁשב 'לא ׁשנים: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹאמרּו
אמרּו ּבמעּוטֹו; יחיד ּבטל - ונבּדק' 'נׁשב אֹומר: ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹואחד
עֹוד  מֹוסיפין - נׁשב' 'לא אֹומר: ואחד ונראה', 'נׁשב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹׁשנים:

ּבּדבר. ונֹותנין ונֹוׂשאים המזּמנים, מן ְְְְְְִִִִִַַַָָָֻׁשנים
.Èאינּה' אֹומרין: ּוׁשלׁשה ע ּבּור', 'צריכה אֹומרים: ְְְְְִִִִִֵַָָָֹׁשנים

'צריכה', אֹומרין: ׁשלׁשה ּבמעּוטם; ׁשנים ּבטלּו - ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֹצריכה'
מן  ׁשנים מֹוסיפין - עּבּור' צריכה 'אינּה אֹומרין: ְְְְִִִִִִִִֵַַָָּוׁשנים
ּגמרּו אם ּבׁשבעה. וגֹומרין ונֹותנין ונֹוׂשאין לּה, ְְְְְְְְְְִִִִִִַָָָָֻהמזּמנין

נחלקּוּכ ואם ּׁשּגמרּו; ּכמה עֹוׂשין לעּבר, ׁשּלא אֹו לעּבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּלם
לעּבר  ׁשּלא ּבין לעּבר ּבין הרב, אחר הֹולכים -וצרי . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ׁשבעים  ׁשל יׁשיבה ראׁש ׁשהּוא הּגדֹול ּדין ּבית ראׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּיהיה
זֹו הרי לעּבר, ּבׁשלׁשה ּגמרּו ואם הּׁשבעה; מּכלל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹואחד,
ּובעּבּור  ׁשּירצה. אֹו עּמהם, הּנׂשיא ׁשּיהיה והּוא - ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֻמעּברת

הּצד מן מתחילין שבדינים]הּׁשנה, החדׁש,[הקטן ּולקּדּוׁש ; ְְִִִִֶַַַַַָָֹ
הּגדֹול. מן ְִִִַַָמתחילין

.‡È:ּגדֹול ּכהן ולא ,מל לא הּׁשנה לעּבּור מֹוׁשיבין ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאין
ּבׁשבילן  נֹוטה ּדעּתֹו ׁשּמא ּומלחמֹותיו, חילֹותיו מּפני - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמל
לא  ׁשּמא הּצּנה, מּפני - ּגדֹול וכהן לעּבר; ׁשּלא אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹלעּבר
הּקר  ּבימי ּתׁשרי יבֹוא ׁשּלא ּכדי לעּבר, נֹוטה ּדעּתֹו ,ּתהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

טבילֹות. חמׁש הּכּפּורים ּביֹום טֹובל ְְְִִִֵֵַָוהּוא
.·Èּבדר 'נׂשיא', הּנקרא והּוא הּגדֹול, ּדין ּבית ראׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיה

ירצה  אם ּתנאי, על אּלא אֹותּה מעּברין אין - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָרחֹוקה
מעּברת  אינּה רצה, לא מעּברת; זֹו הרי ורצה, ּבא .הּנׂשיא. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻֻ

ׁשהּׁשכינה  יהּודה, ּבארץ אּלא הּׁשנה את מעּברין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואין
ּבּגליל, עּברּוה ואם תדרׁשּו"; "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָּבתֹוכּה,
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הגיעו]ּבּמקּדׁש[נבוכו]ונתקלקלּו שהעדים ידעּו[לפני ולא ְְְְְְְִִַַָָֹ
יבֹואּו ׁשּמא הערּבים, ּבין ׁשל עֹולה יעׂשּו אם - ּיעׂשּו ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמה
ּבין  ׁשל ּתמיד אחר הּיֹום מּוסף ׁשּיקריבּו אפׁשר ואי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעדים,
עדּות  מקּבלים יהיּו ׁשּלא והתקינּו ּדין, ּבית עמדּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹהערּבים.
להקריב  ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיהא ּכדי הּמנחה, עד אּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהחדׁש

ונסּכיהם. הערּבים, ּבין ׁשל ותמיד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמּוספין
.Â ּבין ׁשל ּתמיד עֹוׂשין - עדים ּבאּו ולא מנחה, הּגיע ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹואם

אֹותֹו נֹוהגין - ּולמעלה הּמנחה מן עדים ּבאּו ואם ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהערּבים;
ׁשּלא  לפי למחר, מּוסף ּומקריבין קדׁש, ּולמחר קדׁש, ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹהּיֹום

מנחה  אחר אֹותֹו מקּדׁשין התקין היּו הּמקּדׁש, ּבית מּׁשחרב . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
מקּבלין ׁשּיהיּו ּדינֹו, ּובית זּכאי ּבן יֹוחנן החדׁשרּבן עדּות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּיֹום  ּבסֹוף ׁשלׁשים יֹום עדים ּבאּו ואפּלּו ּכּלֹו, הּיֹום ְְֲִִִֵַַַָָֹֻּכל
יֹום  ּומקּדׁשין עדּותם מקּבלין החּמה, לׁשקיעת ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָסמּו

ּבלבד. ְְִִַֹׁשלׁשים
.Ê ּכל עדים ּבאּו ׁשּלא מּפני החדׁש, את ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכׁשּמעּברין

מּוכן  למקֹום עֹולין היּו - ׁשלׁשים סעּודה יֹום ּבֹו ועֹוׂשין , ְְְְִִִָָָָֹ
לׁשם  עֹולין ואין חדׁש. ראׁש ׁשהּוא ּוׁשלׁשים אחד ְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹּביֹום
לסעּודה  עֹולין ואין הּׁשמׁש; עלֹות קדם ּבּנׁשף אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּלילה,
וקטנית, ּדגן ּבפת אּלא לּה עֹולין ואין מעׂשרה; ּפחֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָזֹו
עּבּור  ׁשל מצוה סעּודת היא וזֹו הּסעּודה. ּבעת ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָואֹוכלין

מקֹום. ּבכל האמּורה ְֲֶַָָָָֹהחדׁש
.Áהיּו החדׁש, את מקּדׁשין ּדין ּבית ּכׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹונה

מּׂשּואֹות אבוקות]מּׂשיאין ההרים[מדליקים [בליל ּבראׁשי ְִִִֵֶַַָָ
ואחד] -שלושים הּכּותים מּׁשּקלקלּו הרחֹוקים; ׁשּידעּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָּכדי

ׁשּיהּו התקינּו - העם להטעֹות ּכדי מּׂשּואֹות מּׂשיאין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהיּו
אינם  אּלּו ּוׁשלּוחים לרּבים. ּומֹודיעין יֹוצאין ְְְִִִִִִֵֵַָָׁשלּוחים
מחּללין  ׁשאין - ׁשּבת לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמחּללין

ּבלבד לקּדׁשֹו אּלא לקּימֹו, הּׁשּבת שמקדשת את העדות [על ְְְְְִֶֶַַַַַָָ
.החודש]

.Ë מּפני ניסן, על יֹוצאין: ׁשלּוחין היּו חדׁשים ׁשּׁשה ְְְֳִִִִִִֵַַָָָָעל
ראׁש מּפני אלּול, ועל הּתענית. מּפני אב, ועל ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹהּפסח.
נֹודע  אם - לאלּול ׁשלׁשים ּביֹום מצּפין ׁשּיׁשבּו ּכדי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשנה,
קדׁש הּיֹום אֹותֹו נֹוהגים ׁשלׁשים, יֹום ּדין ּבית ׁשּקּדׁשּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹלהם

נֹוהגים להם, נֹודע לא ואם ויֹום ּבלבד; קדׁש ׁשלׁשים יֹום ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹֹֹ
ועל  ּתׁשרי. ׁשלּוחי להם ׁשּיבֹואּו עד קדׁש, ּוׁשלׁשים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאחד
ועל  חנּכה. מּפני ּכסלו, ועל הּמֹועדֹות. ּתּקנת מּפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻּתׁשרי,
על  יֹוצאין - קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן הּפּורים. מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָאדר,

קטן  ּפסח מּפני שני]אּיר, -]. ְִִֵֶַָָָ
.Èראׁש ּביֹום אּלא יֹוצאין אין - ּתׁשרי ּוׁשלּוחי ניסן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹׁשלּוחי

ּדין  ּבית מּפי ׁשּיׁשמעּו עד הּׁשמׁש, ׁשּתעלה אחר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹחדׁש,
ּכמֹו ועׂשרים, ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף ּדין ּבית קּדׁשּו ואם ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָֻ'מקּדׁש';

מּבערב.ׁשאמרנּו יֹוצאין - 'מקּדׁש' ּדין ּבית מּפי וׁשמעּו , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
אחר  מּבערב לצאת להם יׁש - חדׁשים הּׁשּׁשה ׁשאר ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּוׁשלּוחי
אֹותֹו ּדין ּבית קּדׁשּו לא ׁשעדין ּפי על אף הּירח, ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנראה
ּבוּדאי  למחר ׁשהרי יצאּו, החדׁש, ונראה הֹואיל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהחדׁש;

ּדין. ּבית אֹותֹו ְְִִֵַמקּדׁשין
.‡È את עֹוׂשין היּו מּגיעין, הּׁשלּוחין ׁשהיּו מקֹום ְִִִִֶֶַַָָָָּכל

טֹוב יֹום ּומקֹומֹות [ביום]הּמֹועדֹות ּבּתֹורה; ּכּכתּוב אחד, ְֲֶַַַָָָ
ׁשני  עֹוׂשין היּו אליהם, מּגיעין הּׁשלּוחים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרחֹוקים
ּבית  ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעים ׁשאינם לפי - הּספק מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָימים

הּוא. יֹום זה אי החדׁש, ראׁש ִֵֶֶַֹֹּדין
.·Èהיּו ולא ניסן, ׁשלּוחי אליהן מּגיעין ׁשהיּו מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיׁש

ּפסח  ׁשּיעׂשּו היה הּדין ּומן ּתׁשרי; ׁשלּוחי אליהן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּגיעין
אחד, טֹוב יֹום יֹום ּבאיזה וידעּו ׁשלּוחין להם הּגיעּו ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

ימים, ׁשני הּסּכֹות חג ׁשל טֹוב יֹום ויעׂשּו חדׁש, ראׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֻנקּבע
ּבּמֹועדֹות, לחלק ׁשּלא ּוכדי ׁשלּוחין. אליהן הּגיעּו לא ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹֹׁשהרי
לֹו, מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין מקֹום ׁשּכל חכמים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהתקינּו

ימים  ׁשני עצרת.עֹוׂשין ׁשל טֹוב יֹום אפּלּו , ְֲֲִִִֵֶֶֶָ
.‚È- ימים ׁשני ּתׁשרי? לׁשלּוחי ניסן ׁשלּוחי ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָוכּמה

ׁשהּוא  מּפני ּבתׁשרי, ּבאחד מהּלכין אינם ּתׁשרי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּׁשלּוחי
הּכּפּורים. יֹום ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּבעׂשירי ולא טֹוב, ְְֲִִִִִֵֶַַֹיֹום

.„È אחד אפּלּו אּלא ׁשנים, להיֹותם צריכין הּׁשלּוחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאין
ּתּגר אפּלּו אּלא ּבלבד, ׁשליח ולא העם [סוחר]נאמן. מּׁשאר ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

את  ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבית מּפי ׁשמעּתי 'אני ואמר: לדרּכֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּבא
ּפיו; על הּמֹועדֹות את ּומתּקנין נאמן, - ּפלֹוני' ּביֹום ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָֹהחדׁש
נאמן  ּכׁשר אחד ועד הּוא, להּגלֹות העׂשּוי ּדבר זה ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָׁשּדבר

ָָעליו.
.ÂË,עדים ּבאּו ולא ׁשלׁשים יֹום ּכל ׁשּיׁשבּו ּדין ְְְִִִֵֵֶָָָֹֹּבית

ּבּנׁשף השחר]והׁשּכימּו עלות ּכמֹו[קודם החדׁש את ועּברּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹ
עדים  ּבאּו ימים חמּׁשה אֹו ארּבעה ואחר זה, ּבפרק ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו
ׁשלׁשים, ליל ׁשהּוא ּבזמּנֹו החדׁש את ׁשראּו והעידּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹרחֹוקים

מאּימין - החדׁש ּבסֹוף ּבאּו אימה]ואפּלּו עליהם [מטילין ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹ
עליהם  ּומטריחין ּבׁשאלֹות, אֹותם ּומטריפים ּגדֹול ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָאּיּום
ׁשּלא  ּדין ּבית ּומׁשּתּדלין ּבעדּותן, ּומדקּדקין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹּבבדיקֹות

'מעּבר' ׁשמֹו ויצא הֹואיל זה, חדׁש .יקּדׁשּו ְְְְְִֶֶַָָָֹֻ
.ÊË והרי מכּונת, ונמצאת ּבעדּותם העדים עמדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻואם

ּונבֹונים ידּועים אנׁשים נתבלבלו]העדים ונחקרה [ולא , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָ
החדׁש לאֹותֹו ּומֹונין וחֹוזרין אֹותֹו, מקּדׁשין - ּכראּוי ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹהעדּות

ּבלילֹו. הּירח ונראה הֹואיל ׁשלׁשים, ְְְְִִִִֵֵַַָָֹמּיֹום
.ÊÈּדין ּבית הצרכּו סיבה]ואם זה [מאיזו חדׁש להּניח ְְְְִִִֵֶֶַַֹֻ

העדים אּלּו ׁשּיבֹואּו קדם ּכׁשהיה עדים מעּבר, הגיעו [ואח"כ ְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ
ו] משנים לא זאת למרות החודש, את לחסר יש עדותם -שלפי

ויׁש .'לצר החדׁש את 'מעּברין ׁשאמרּו: הּוא וזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹמּניחין;
'לעֹולם  ואֹומר: זה ּבדבר ׁשחֹולק מי הּגדֹולים החכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמן
מקּדׁשין, - עדים ּובאּו הֹואיל ;לצר החדׁש את מעּברין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹאין

עליהם' מאּימין עדותם ואין לדחות כדי אותם מבלבלים [אין ְְְֲִֵֵֶַ
החודש] את .ולעבר

.ÁÈ ּבׁשאר אּלא זה ּבדבר החכמים מחלקת ׁשאין לי, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹיראה
ׁשּבאּו ותׁשרי ניסן ּבעדי אֹו ותׁשרי, ניסן מן חּוץ ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהחדׁשים,
זמן  ועבר ּׁשּנעׂשה, מה נעׂשה ׁשּכבר הרגלים, ׁשעברּו ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחר
ותׁשרי  ּבניסן העדים ּבאּו אם אבל הּמֹועדֹות; ּוזמן ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּקרּבנֹות
ּכלל, עליהם מאּימין ואין עדּותם, מקּבלין החדׁש, חצי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹקדם
ּבזמּנֹו ׁשראּוהּו החדׁש על ׁשהעידּו עדים על מאּימין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשאין

לעּברֹו .ּכדי ְְְֵַ
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.ËÈעדים על מאּימין עדּותם,[הוכחשה]ׁשּנתקלקלהאבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
- החדׁש ויתעּבר העדּות ּתתקּים ׁשּלא נֹוטה הּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהרי

עליהם המכחישים]מאּימין העדּות,[על ׁשּתתקּים ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ
העדים  את להזים עדים ּבאּו אם וכן ּבזמּנֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויתקּדׁש
מאּימין  אּלּו הרי - ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו קדם ּבזמּנֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשראּוהּו
ּבזמּנֹו. החדׁש ויתקּדׁש ההזּמה, ּתתקּים ׁשּלא עד הּמזּמין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹעל

ד  ¤¤ּפרק
ואין ‡. חדׁש; ּבּה ׁשּמֹוסיפין הּׁשנה היא מעּברת, ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשנה

- אדרין ׁשני ׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אדר, אּלא לעֹולם ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָמֹוסיפין
ׁשני  ואדר ראׁשֹון מּפני אדר זה? חדׁש מֹוסיפין מה ּומּפני . ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

"ׁשמֹור  ׁשּנאמר: זמן, ּבאֹותֹו הּפסח ׁשּיהיה ּכדי האביב, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָזמן
ולּולא  האביב. ּבזמן זה חדׁש ׁשּיהיה האביב", חדׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
החּמה, ּבימֹות ּפעמים ּבא הּפסח היה - הּזה החדׁש ְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהֹוספת

הּגׁשמים. ּבימֹות ְְִִִַָָּופעמים
ה ·. על - הּׁשנה את מעּברין סימנין ׁשלׁשה [ראה ּתקּופה על ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹ

קא] בעמוד ּבית ערכו ּכיצד? האילן. ּפרֹות ועל האביב, ועל ,ְְִִֵֵֵַַַָָָָ
ניסן ּתקּופת ּתהיה אם ויֹודעין: מחּׁשבין, האביב]ּדין -] ְְְְְְִִִִִִֶַַָ

הּׁשנה, אֹותּה מעּברין - זה זמן אחר אֹו ּבניסן, עׂשר ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָּבׁשּׁשה
ׁש ּכדי ׁשני, אדר ניסן אֹותֹו האביב;ויעׂשּו ּבזמן הּפסח ּיהיה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

אחר. לסימן חֹוׁשׁשין ואין ּומעּברין, סֹומכין זה סימן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָועל
עדין ‚. אּלא האביב, הּגיע לא ׁשעדין ּדין ּבית ראּו אם ְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוכן

הּוא מלבוא]אפל ׁשּדרּכם [מתאחר האילן, ּפרֹות צמחּו ולא , ְְְִֵֵֶַָָָָָֹ
ּומעּברין  אּלּו, סימנין ׁשני על סֹומכין - הּפסח ּבזמן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹלצמח
ּבניסן, עׂשר לׁשּׁשה קדם ׁשהּתקּופה ּפי על ואף הּׁשנה; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאת
מּמּנּו להקריב מצּוי האביב ׁשּיהיה ּכדי מעּברין, הם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
הּפרֹות  ׁשּיהיּו ּוכדי ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה הּתנּופה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעמר

האביב. זמן ּכל ּכדר ְְְִִֶֶַָָָצֹומחין
יהּודה,„. ארץ על - ּבאביב סֹומכין היּו ארצֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹועל

ּבׁשּתי  האביב הּגיע ואם הּגליל. ועל הּירּדן, עבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
הּגיע  ואם מעּברין; אין - הּגיע לא ּובאחת מאּלּו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹארצֹות
לא  עדין אם מעּברין, - ּבׁשּתים הּגיע ולא מהן, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹּבאחת

האילן  ּפרֹות ׁשּמעּברין צמחּו העּקר ׁשהם הּדברים הם ואּלּו . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
חּמה. ׁשני הּׁשנים להיֹות ּכדי ְְְְִִִִֵֵַַָָָּבׁשבילם,

ּבׁשבילם,‰. מעּברין ּדין ּבית ׁשהיּו אחרים ּדברים ׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָויׁש
ואין  מתּקנין, ׁשאינן הּדרכים מּפני הן: ואּלּו ;הּצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמּפני

לע  יכֹולין בפסח]לֹותהעם עד [לרגל הּׁשנה, את מעּברין - ְְְֲִִֶַַַַָָָָ
ׁשּנהרסּו, הּגׁשרים ּומּפני הּדרכים. ויתּקנּו הּגׁשמים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיפסקּו
מסּכנים  אֹו העם, את ּומֹונעין מפסיקין הּנהרֹות ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָונמצאּו
הּגׁשרים. ׁשּיתּקנּו עד הּׁשנה, את מעּברין - ּומתים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעצמן
מקֹום  להם ואין ּבּגׁשמים, ׁשאבדּו ּפסחים ּתּנּורי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּומּפני
ׁשּיבנּו עד הּׁשנה, את מעּברין - ּפסחיהם את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָלצלֹות
מּמקֹומם  ׁשּנעקרּו יׂשראל ּגלּיֹות ּומּפני וייבׁשּו. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהּתּנּורים

לירושלים] ללכת -[התחילו לירּוׁשלים הּגיעּו לא ועדין ,ֲִִִִִַַַָֹ
להּגיע. ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה, את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעּברין

.Â מּפני ולא הּׁשלג, מּפני לא הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאבל
מּמקֹומם  נעקרּו לא ׁשעדין יׂשראל ּגלּיֹות מּפני ולא ,הּצּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ

הּכהנים  רב אֹו הּקהל רב ׁשהיּו ּכגֹון - הּטמאה מּפני ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻולא
לּטהר  ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָטמאים,
הּׁשנה  את עּברּו ואם ּבטמאה; יעׂשה אּלא ּבטהרה, ְְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻויעׂשּו

מעּברת. זֹו הרי הּטמאה, ְְְֲִֵֵֶֶַָֻֻמּפני
.Ê,ּכלל ּבׁשבילם הּׁשנה את מעּברין ׁשאין ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׁש

סעד אֹותם עֹוׂשין סיבת אבל על לציבור הסברה [תוספת ֲִַַָָ
[- ׁשּצריכההעיבור כך]לׁשנה אֹו[בין הּתקּופה מּפני עּבּור ְְְְִִִֵֶַָָָָ

הּגדיים  מּפני הן: ואּלּו האילן; ּופרֹות האביב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָמּפני
הּגֹוזלֹות  ּומּפני מעט, ׁשהם אֹו נֹולדּו לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּטלאים

ראיה] כעולת להביאן מעּברין [שאפשר אין ּפרחּו. ְְְִֵֶַָֹׁשּלא
לּפ מצּויין והּטלאים הּגדיים ׁשּיהיּו ּכדי אּלּו סחים,ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

העֹוף; ּבקרּבן ׁשּנתחּיב למי אֹו לראּיה מצּויין ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּגֹוזלֹות
לּׁשנה. סעד אֹותם עֹוׂשין ֲִַַַָָָָאבל

.Á צריכה זֹו 'ׁשנה אֹומרין: לּׁשנה? סעד אֹותם עֹוׂשין ְְִִִֵַַַַָָָָָָּכיצד
האילן  ּופרֹות האביב מּפני אֹו ׁשּמׁשכה, הּתקּופה מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָעּבּור

רּכים' והּגֹוזלֹות קטּנים ׁשהּגדיים ועֹוד, הּגיעּו; .ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹ
.Ë יאמר ּכיצד? לּה. ּבמזּמנין אּלא הּׁשנה, את מעּברין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאין

'היּו הּסנהדרין: מן ּופלֹוני לפלֹוני הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָֹראׁש
זֹו ׁשנה אם ונדע ונראה ׁשּנחּׁשב ּפלֹוני, למקֹום ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמזּמנין
ּבלבד, ׁשּזּמנּו ואֹותן עּבּור'; צריכה אינּה אֹו עּבּור, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻצריכה

אֹותּה ׁשּמעּברין מתחילין הן אֹותּה? מעּברין ּובכּמה . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
אֹותם. ׁשּסמכּו מּמי ּגדֹולה, סנהדרי מּכלל ּדּינין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבׁשלׁשה
לאו', אם עּבּור צריכה אם נראה ולא נׁשב 'לא ׁשנים: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹאמרּו
אמרּו ּבמעּוטֹו; יחיד ּבטל - ונבּדק' 'נׁשב אֹומר: ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹואחד
עֹוד  מֹוסיפין - נׁשב' 'לא אֹומר: ואחד ונראה', 'נׁשב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹׁשנים:

ּבּדבר. ונֹותנין ונֹוׂשאים המזּמנים, מן ְְְְְְִִִִִַַַָָָֻׁשנים
.Èאינּה' אֹומרין: ּוׁשלׁשה ע ּבּור', 'צריכה אֹומרים: ְְְְְִִִִִֵַָָָֹׁשנים

'צריכה', אֹומרין: ׁשלׁשה ּבמעּוטם; ׁשנים ּבטלּו - ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֹצריכה'
מן  ׁשנים מֹוסיפין - עּבּור' צריכה 'אינּה אֹומרין: ְְְְִִִִִִִִֵַַָָּוׁשנים
ּגמרּו אם ּבׁשבעה. וגֹומרין ונֹותנין ונֹוׂשאין לּה, ְְְְְְְְְְִִִִִִַָָָָֻהמזּמנין

נחלקּוּכ ואם ּׁשּגמרּו; ּכמה עֹוׂשין לעּבר, ׁשּלא אֹו לעּבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּלם
לעּבר  ׁשּלא ּבין לעּבר ּבין הרב, אחר הֹולכים -וצרי . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ׁשבעים  ׁשל יׁשיבה ראׁש ׁשהּוא הּגדֹול ּדין ּבית ראׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּיהיה
זֹו הרי לעּבר, ּבׁשלׁשה ּגמרּו ואם הּׁשבעה; מּכלל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹואחד,
ּובעּבּור  ׁשּירצה. אֹו עּמהם, הּנׂשיא ׁשּיהיה והּוא - ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֻמעּברת

הּצד מן מתחילין שבדינים]הּׁשנה, החדׁש,[הקטן ּולקּדּוׁש ; ְְִִִִֶַַַַַָָֹ
הּגדֹול. מן ְִִִַַָמתחילין

.‡È:ּגדֹול ּכהן ולא ,מל לא הּׁשנה לעּבּור מֹוׁשיבין ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאין
ּבׁשבילן  נֹוטה ּדעּתֹו ׁשּמא ּומלחמֹותיו, חילֹותיו מּפני - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמל
לא  ׁשּמא הּצּנה, מּפני - ּגדֹול וכהן לעּבר; ׁשּלא אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹלעּבר
הּקר  ּבימי ּתׁשרי יבֹוא ׁשּלא ּכדי לעּבר, נֹוטה ּדעּתֹו ,ּתהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

טבילֹות. חמׁש הּכּפּורים ּביֹום טֹובל ְְְִִִֵֵַָוהּוא
.·Èּבדר 'נׂשיא', הּנקרא והּוא הּגדֹול, ּדין ּבית ראׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיה

ירצה  אם ּתנאי, על אּלא אֹותּה מעּברין אין - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָרחֹוקה
מעּברת  אינּה רצה, לא מעּברת; זֹו הרי ורצה, ּבא .הּנׂשיא. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻֻ

ׁשהּׁשכינה  יהּודה, ּבארץ אּלא הּׁשנה את מעּברין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואין
ּבּגליל, עּברּוה ואם תדרׁשּו"; "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָּבתֹוכּה,
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ׁשאנׁשי  אֹומרין אין - ׁשלּוחין להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבוּדאי
ׁשהיּו לנּו יאמר ׁשּמי אחד; טֹוב יֹום עֹוׂשין זה ִִֶֶֶֶַָָָָֹמקֹום
יֹוצאין  הּׁשלּוחין היּו לא ׁשּמא זה? למקֹום יֹוצאין ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹהּׁשלּוחין
לקּבע  ׁשחזרּו ואחר יׂשראל, ׁשם היּו ׁשּלא מּפני זה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלמקֹום
ׁשני  לעׂשֹות חּיבין ׁשהן יׂשראלים ׁשם יׁשבּו החׁשּבֹון, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

חרּום ׁשהיה מּפני אֹו ּבין [סכנה]ימים; ׁשהיה ּכדר ,ּבּדר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
הּגֹוים  ׁשהיּו מּפני אֹו מׁשנה; חכמי ּבימי וגליל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָיהּודה

ּביניהם. לעבר הּׁשלּוחין את ְְֲִִֵֵֶֶַַֹמֹונעין
.È ּבני ּכל היּו הּמקֹום, ּבקריבת ּתלּוי הּדבר היה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָואּלּו

ׁשלּוחי  להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשהרי אחד, יֹום עֹוׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמצרים
אּלא  אׁשקלֹון ּדר על ּומצרים ירּוׁשלים ּבין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתׁשרי,

סּוריא  רב וכן ּפחֹות; אֹו ימים ׁשמֹונה למדּת,מהל הא . ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹ
קרֹוב. הּמקֹום ּבהיֹות ּתלּוי הּדבר ְִֵֶַַָָָָָׁשאין

.‡Èׁשּיׁש מקֹום ּכל הּוא: ּכ זֹו, ּדר על זה ּדבר עּקר ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנמצא
- ּגמּורים ימים עׂשרה על יתר מהל ירּוׁשלים ּובין ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָּבינֹו
ּכל  ׁשלּוחי ׁשאין מּקדם; ּכמנהגם לעֹולם, ימים ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹעֹוׂשין
ירּוׁשלים  ּובין ׁשּבינֹו למקֹום אּלא מּגיעין, ותׁשרי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּתׁשרי
ּובין  ׁשּבינֹו מקֹום וכל ּפחֹות. אֹו ימים עׂשרה ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָמהל

ּפחֹות  אֹו ּבׁשוה ימים עׂשרה מהל ׁשהיּוירּוׁשלים ׁשאפׁשר , ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מארץ  הּמקֹום אֹותֹו אם רֹואים: - אליו מּגיעין ְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשלּוחין
ּכגֹון  ׁשני, ּבכּבּוׁש הראּיה ּבׁשעת יׂשראל ּבּה ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיׂשראל
עֹוׂשין  ּבהן, וכּיֹוצא ּוטבריה ונב ויבנה ולד ּוׁשפרעם ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאּוׁשא

צֹור  ּכגֹון מּסּוריא, הּמקֹום אֹותֹו ואם ּבלבד. אחד ְְְְִִִֶַַָָָיֹום
ּכגֹון  לארץ, מחּוצה אֹו ּבהן, וכּיֹוצא ואׁשקלֹון ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָודּמׂשק
אבֹותיהן  ּכמנהג עֹוׂשין - ּבהן וכּיֹוצא ּומֹואב ועּמֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצרים
ׁשני  ימים, ׁשני ואם אחד; יֹום אחד, יֹום אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּבידיהן:

ִָימים.
.·È,מעׂשרה ּפחֹות אֹו עׂשרה ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָמקֹום

עיר  ׁשהיא אֹו מנהג, להם ואין לארץ חּוצה אֹו סּוריא ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָוהּוא
ּבֹו ׁשּׁשכנּו מקֹום אֹו יׂשראל, ארץ ּבמדּבר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנתחּדׁשה
יֹום  וכל העֹולם. רב ּכמנהג ימים ׁשני עֹוׂשין - עּתה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹיׂשראל

מּדב  ׁשני ראׁשטֹוב ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ואפּלּו - סֹופרים רי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַֹ
הּזה  ּבּזמן אֹותֹו עֹוׂשין ׁשהּכל .הּׁשנה, ְִֶֶַַַַַָָֹ

.‚È ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן מחּׁשבין ׁשאנּו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
טֹוב  ויֹום ּפלֹוני, יֹום חדׁש ׁשראׁש ואֹומרין ְְְְְִִִֶֶֹֹּבעירֹו,
עליו  ולא קֹובעין אנּו ׁשּלנּו ּבחׁשּבֹון לא - ּפלֹוני ְְְְְְִִֶֶָָָָֹֹּביֹום
חדׁשים  וקֹובעין ׁשנים מעּברין ׁשאין סֹומכין, ְְְְְֳִִִִִֵֶַָָָאנּו

לארץ  ּבני ּבחּוצה חׁשּבֹון על אּלא סֹומכין, אנּו ואין ; ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
לגּלֹות  מחּׁשבין, ׁשאנּו וזה ּוקביעתם. יׂשראל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָארץ
הם  זה חׁשּבֹון ׁשעל יֹודעין ׁשאנּו ּכיון ּבלבד: ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּדבר
ארץ  ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום לידע מחּׁשבין אנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָסֹומכין,
יׂשראל  ארץ ּבני ּובקביעת הּוא; יֹום איזה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָיׂשראל
מּפני  לא טֹוב, יֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא ְְִִֵֶֶֶֹֹֹאֹותֹו

מחּׁשבין. ׁשאנּו ְְְִֶֶַָחׁשּבֹון
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ׁשּיכניסּנּו‡. עד - הּתֹורה מן למעׂשר נקּבע הּטבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאין

ׁשּיכניסּנּו והּוא, הּבית"; מן הּקדׁש "ּבערּתי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹלביתֹו,
הכניס  אם אבל ;"ּבׁשערי "ואכלּו ׁשּנאמר: - הּׁשער ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּדר

וקרּפפֹות ּגּגין ּדר אחורית]ּתבּואתֹו מן [חצר ּפטּור - ְְְִִֵֶֶַַָָ
הּמעׂשרֹות. ּומן ְְִַַַַָהּתרּומה

עד ·. הּטבל, אכילת על הּתֹורה מן לֹוקין ׁשאין לי, ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיראה
הּׁשמּועה  מּפי ׁשּבארנּו ּכמֹו לביתֹו, ּבכניסתֹו [מסורת ׁשּיּקבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

רבינו] ׁשּמנינּו,ממשה ּדברים הּׁשּׁשה ּבׁשאר נקּבע אם אבל ;ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָ
מּדבריהם מרּדּות מּכת אּלא עליו לֹוקין וכן [מדרבנן]אין . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּנגמרה  אחר לּׁשּוק, להֹוליכן ׁשּדעּתֹו מּפרֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהאֹוכל
ׁשאין  ׁשּבארנּו; ּכמֹו מרּדּות, מּכת אּלא לֹוקה אינֹו - ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמלאכּתן

מּדבריהם. אּלא ּבמעׂשר, חּיב למּכר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּגֹומר
קֹובע ‚. אינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין .ּבית ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַ

קֹובע; ׁשּלמּטה ׁשהּבית ּפי על אף קֹובעין, אינן הּגּגין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן

ׁשהיה  ּכגֹון אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּגג היה לא ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָָֹואם
ּגג  הרי אּלא הּמעׂשר, מן ּפֹוטר אינֹו - ועֹולה מׁשּפע ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּבית

הּבית. אויר ּכמקצת ְְֲִִִֶַַָזה
והּברּגנין„. שמירה]הּצריפין, והּוא [מגדלי הּקיץ, ּובּתי , ְְְְִִִִֵַַַַָָֻ

וכן  ּכתלים, ּבלא ׁשּנמצא ּגּביהן על ותקרה עּמּודים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹארּבעה
על  אף - הּקיץ ּבימי הּגּנֹות ּוביני ּכרמים ּביני ׁשעֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֻסּכֹות
אינן  - ותרנגֹולין רחים ּבהן ויׁש הּקיץ, ּבימי ּבהן ׁשּדרין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּפי

החיצֹונה הּיֹוצרין סּכת וכן למעׂשר; כלי קֹובעין ליצור -] ְְְְֲִִִֵֵַַַַָֻ
ּבחג חרס] החג וסּכת ּדירתן , אין אּלּו, ׁשּכל ק ֹובעין; אינן - ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

ֶַקבע.
טֹובלין‰. והּברּגנין טבל]הּצריפין התבואה את [עושים ְְְְִִִִַַָֻ

ּבית  וכן אדם. לכל טֹובלין ׁשאינן ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלבעליהן,
מּפני  ּומלּמד, ּבהן ׁשּיֹוׁשב לזה טֹובלין הּמדרׁש ּובית ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּסֹופר

לאחרים. טֹובלין ואין ּכביתֹו; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַׁשהן
.Â,ּדירה ּבית ּבהן יׁש אם - הּתלמּוד ּובית הּכנסת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבית

קֹובעין  אין לאו, ואם האּורירֹותקֹובעין; [מחסנים]. ְְְְִִִֵָָָ
למכּנס העׂשּוי ֹות ׁשּבּׂשדֹות גמר והאֹוצרֹות לאחר בהם [לאגור ְְֲֶַַָָָָָֻ

קֹובעין.מלאכה] לדירה, היּו ואם קֹובעין; אינן ,ְְְְִִִִֵָָָ
.Ê למעׂשר קֹובעת החצר ּכ למעׂשר, קֹובע ׁשהּבית ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשם

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

ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - oqip e"k w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אינּה ּבּלילה, עּברּוה ואם ּבּיֹום; אּלא מעּברין ואין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻמעּברת.
.מעּברת  ְֶֶֻ

.‚È,מעּברת ּתהיה ׁשנה זֹו אי ולידע לחּׁשב ּדין לבית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻיׁש
'ׁשנה  אֹומרין אין אבל ׁשנים, ּכּמה אפּלּו ׁשּירצּו, עת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
'ׁשנה  ׁשאֹומרין הּוא הּׁשנה ראׁש אחר אּלא מעּברת'; ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּפלֹונית

הּדחק  מּפני - זה ודבר מעּברת'. ּבׁשעת זֹו ׁשּלא אבל ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
הּוא  ּבאדר אּלא מעּברת, ׁשהיא מֹודיעין אין ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּדחק,
אדר  אּלא ניסן אינֹו הּבא וחדׁש מעּברת, זֹו 'ׁשנה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשאֹומרין
- מעּברת' ׁשּתּכנס זֹו 'ׁשנה הּׁשנה, ראׁש לפני אמרּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשני'.

זֹו. ּבאמירה מעּברת ְֲִֵֶֶַָָֻאינּה
.„È אין - הּׁשנה עדין עּברּו ולא ּבאדר, ׁשלׁשים יֹום ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹהּגיע

חדׁש ראׁש להיֹות ראּוי הּיֹום ׁשאֹותֹו ּכלל; אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹמעּברין
ואם  לעּבר. יכֹולים אינם עּברּו, ולא ניסן ּומּׁשּיּכנס ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹניסן,
עדים  ּבאּו מעּברת . זֹו הרי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻעּברּוה
את  מקּדׁשין אּלּו הרי - הּירח על והעידּו ׁשעּברּוה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחר
ואּלּו ׁשני; אדר חדׁש ראׁש ויהיה ׁשלׁשים, ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֹהחדׁש
מעּברין, היּו לא ׁשּוב - הּׁשנה את ׁשּיעּברּו קדם ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹקּדׁשּוהּו

ּבניסן  מעּברין .ׁשאין ְְְִִֵֶַָ
.ÂË לבית רצים ׁשהּכל רעבֹון, ּבׁשנת הּׁשנה את מעּברין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאין

לאּסּור  זמן להם להֹוסיף אפׁשר ואי ולחיֹות, לאכל ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָֹהּגרנֹות
הקרבת החדׁש עד שהוא חדשה , תבואה אכילת [=איסור ֶָָ

בניסן] בט"ז ה העומר ׁשּיד ּבׁשביעית, מעּברין ואין ּכל . ְְְְִִִִֵֶַַַֹ
הּספיחין[הורסת]ׁשֹולטת מאליהם]על יּמצאּו[הגדלים ולא , ְְְִִִֶֶַַָֹ

הּלחם ּוׁשּתי העמר מהספיחים]לקרּבן היּו[שבאים ּורגילין ; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשביעית. ּבערב ְְְִִֵֶֶַלעּבר

.ÊË ּבׁשנת מעּברין 'אין חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה לי, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה
הּצר מּפני ּבהם יעּברּו ׁשּלא - ּובׁשביעית' אם רעבֹון אבל ; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

מּפני  אֹו הּתקּופה, מּפני להתעּבר ראּויה הּׁשנה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָהיתה
זמן. ּבכל לעֹולם מעּברין - האילן ּופרֹות ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהאביב

.ÊÈ לכל אּגרֹות ּכֹותבין הּׁשנה, את ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכׁשּמעּברין
מה  ּומּפני ׁשעּברּוה, אֹותם ּומֹודיעים הרחֹוקים, ְְְְִִִִִֵֶַָָָָהּמקֹומֹות

לׁשֹון ועל בשם]עּברּוה; להם:[- ואֹומר נכּתבֹות, הּנׂשיא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
רצּו - 'וכ ּכ זֹו ׁשנה על והֹוספנּו וחברי, אני ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ'ׁשהסּכמּתי
העּבּור  ׁשחדׁש יֹום , ׁשלׁשים רצּו יֹום, ועׂשרים ְְְְִִִִֶֶֶָָָֹֹּתׁשעה
הרחֹוקים  לאנׁשים חסר, אֹו מלא להֹוסיפֹו ּדין לבית ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָהרׁשּות
אם  עֹוׂשים, הם הראּיה לפי - הם אבל אֹותם; ְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָׁשּמֹודיעין

חסר. אם ִֵֵָָמלא

ה  ¤¤ּפרק
ועּבּור ‡. הראּיה, על החדׁש ראׁש מּקביעת ׁשאמרנּו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

אּלא  אֹותֹו עֹוׂשין אין - הּצר מּפני אֹו הּזמן מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשנה
הּסמּוכים  ּדין ּבית אֹו יׂשראל, ׁשּבארץ ׁשּבארץ סנהדרין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

לה  ׁשּנתנּו למׁשה יׂשראל נאמר ׁשּכ רׁשּות; הּסנהדרין ן ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּׁשמּועה  ּומּפי חדׁשים"; ראׁש לכם הּזה "החדׁש ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹואהרן:
הּדבר: ּפרּוׁש הּוא ׁשּכ רּבנּו, מּמׁשה מאיׁש איׁש ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלמדּו
אחריהן  העֹומד ּולכל "לכם", מסּורה ּתהיה זֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָעדּות
אין  יׂשראל, ּבארץ סנהדרין ׁשם ׁשאין ּבזמן אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמקֹומן.

ׁשאנּו זה ּבחׁשּבֹון אּלא ׁשנים, מעּברין ואין חדׁשים ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָָקֹובעין
הּיֹום. ּבֹו ְְִַַמחּׁשבין

ׁשּיׁש·. ׁשּבזמן - הּוא מּסיני למׁשה הלכה זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר
סנהדרין, ׁשם ׁשאין ּובזמן הראּיה; על קֹובעין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָסנהדרין,

הּיֹום  ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו זה חׁשּבֹון על נזקקין קֹובעין ואין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
זה  ּבחׁשּבֹון ּבֹו ׁשּקֹובעין יֹום ׁשּיהיה ּפעמים אּלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָלראּיה,
וזה  ּביֹום. אחריו אֹו ּביֹום, לֹו קדם אֹו הראּיה, יֹום ְְְְֲִֶֶַָָָֹהּוא

ּפלא - ּביֹום לראּיה קדם ׁשהן [נדיר]ׁשּיהיה ּובארצֹות הּוא, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ
יׂשראל. ארץ ְְֲִֵֶֶַַָלמערב

מּסֹוף ‚. זה? ּבחׁשּבֹון לחּׁשב יׂשראל ּכל התחילּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי
ׁשם  נׁשאר ולא יׂשראל, ארץ ׁשחרבה ּבעת ּתלמּוד, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחכמי
חכמי  ּבימי וכן מׁשנה, חכמי ּבימי אבל קבּוע; ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָּבית

ורבא  אּביי ימי עד היּוּתלמּוד יׂשראל ארץ קביעת על - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ְִסֹומכין.

סנהדר „. היּוּכׁשהיתה - הראּיה על קֹובעין והן קּימת, ין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשלּוחי  אליהן ׁשּמּגיעין הּמקֹומֹות וכל יׂשראל ארץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבני
הּמקֹומֹות  ּוׁשאר ּבלבד; אחד יֹום טֹובים ימים עֹוׂשין ְְְְִִִִִֵֶַַָָָּתׁשרי,
ׁשני  עֹוׂשין היּו אליהן, מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהרחֹוקֹות
ארץ  ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי מּספק, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹימים

החדׁש את .יׂשראל ְִֵֶֶַָֹ
יׂשראל ‰. ארץ ׁשל ּדין ּובית סנהדרין, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבּזמן

הּמקֹומֹות  ּבכל ׁשּיהיּו הּדין מן היה זה, חׁשּבֹון על ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָקֹובעין
ׁשּבחּוצה  הרחֹוקֹות הּמקֹומֹות אפּלּו אחד, טֹוב יֹום ְְְֲִִֶֶַָָָעֹוׂשין
אחד  חׁשּבֹון על ׁשהּכל - יׂשראל ארץ ּבני ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלארץ,

אבל וקֹובעין; ּבמנהג סֹומכין ׁשּיּזהרּו היא, חכמים ּתּקנת ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַָָָָ
ׁשּבידיהם. ֲִֵֵֶֶֶאבֹותיהם

.Â אליו מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי היּו ׁשּלא מקֹום ּכל ,ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלפיכ
הּזה, ּבּזמן ואפּלּו ימים, ׁשני יעׂשּו יֹוצאין, הּׁשלּוחין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָּכׁשהיּו
על  קֹובעין יׂשראל ארץ ׁשּבני ּבזמן עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּכמֹו
אחד  יֹום עֹוׂשין הּזה, ּבּזמן יׂשראל ארץ ּובני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהראּיה;
ׁשני  טֹוב יֹום נמצא ימים. ׁשני עׂשּו לא ׁשּמעֹולם ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכמנהגן,
ּדבר  ׁשּתּקנּו סֹופרים מּדברי הּזה, ּבּזמן ּבּגלּיֹות עֹוׂשין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאנּו

.זה  ֶ
.Ê,הראּיה על קֹובעין ׁשהיּו ּבזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹיֹום

טֹובים  ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין יׂשראל ארץ ּבני רב ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹהיּו
את  ּדין ּבית ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹמּספק,

טֹוב  ּביֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ׁשאין .החדׁש, ְְְִִֵֶֶַַֹ
.Á אפ אּלא עֹוד, ּבית ולא מקֹום ׁשהּוא עצמּה ּבירּוׁשלים ּלּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשני  הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב יֹום עֹוׂשין היּו רּבֹות ּפעמים ְְִִִֵֶַַָָָָֹּדין,
נֹוהגין  ׁשלׁשים, יֹום ּכל עדים ּבאּו לא ׁשאם טֹובים, ְֲִִִִִִֵֶָָָֹֹימים

קדׁש ּולמחר קדׁש לעדים ׁשּמצּפין הּיֹום ּבאֹותֹו והֹואיל היּו ; ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
התקינּו הראּיה, ּבזמן ואפּלּו ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָוהיּו
ימים, ׁשני ּתמיד אֹותֹו יׂשראל ארץ ּבני אפּלּו עֹוׂשין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשּיהיּו
יֹום  ׁשאפּלּו למדּת, הּנה החׁשּבֹון. על ׁשּקֹובעין הּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבּזמן

סֹופרים. מּדברי הּזה, ּבּזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹטֹוב
.Ë אם ּכיצד? הּמקֹום. ּבקריבת ּתלּויה אחד יֹום עׂשּית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאין

ּפחֹות, אֹו ימים חמּׁשה מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו מקֹום ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָיהיה
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ׁשאנׁשי  אֹומרין אין - ׁשלּוחין להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבוּדאי
ׁשהיּו לנּו יאמר ׁשּמי אחד; טֹוב יֹום עֹוׂשין זה ִִֶֶֶֶַָָָָֹמקֹום
יֹוצאין  הּׁשלּוחין היּו לא ׁשּמא זה? למקֹום יֹוצאין ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹהּׁשלּוחין
לקּבע  ׁשחזרּו ואחר יׂשראל, ׁשם היּו ׁשּלא מּפני זה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלמקֹום
ׁשני  לעׂשֹות חּיבין ׁשהן יׂשראלים ׁשם יׁשבּו החׁשּבֹון, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

חרּום ׁשהיה מּפני אֹו ּבין [סכנה]ימים; ׁשהיה ּכדר ,ּבּדר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
הּגֹוים  ׁשהיּו מּפני אֹו מׁשנה; חכמי ּבימי וגליל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָיהּודה

ּביניהם. לעבר הּׁשלּוחין את ְְֲִִֵֵֶֶַַֹמֹונעין
.È ּבני ּכל היּו הּמקֹום, ּבקריבת ּתלּוי הּדבר היה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָואּלּו

ׁשלּוחי  להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשהרי אחד, יֹום עֹוׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמצרים
אּלא  אׁשקלֹון ּדר על ּומצרים ירּוׁשלים ּבין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתׁשרי,

סּוריא  רב וכן ּפחֹות; אֹו ימים ׁשמֹונה למדּת,מהל הא . ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹ
קרֹוב. הּמקֹום ּבהיֹות ּתלּוי הּדבר ְִֵֶַַָָָָָׁשאין

.‡Èׁשּיׁש מקֹום ּכל הּוא: ּכ זֹו, ּדר על זה ּדבר עּקר ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנמצא
- ּגמּורים ימים עׂשרה על יתר מהל ירּוׁשלים ּובין ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָּבינֹו
ּכל  ׁשלּוחי ׁשאין מּקדם; ּכמנהגם לעֹולם, ימים ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹעֹוׂשין
ירּוׁשלים  ּובין ׁשּבינֹו למקֹום אּלא מּגיעין, ותׁשרי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּתׁשרי
ּובין  ׁשּבינֹו מקֹום וכל ּפחֹות. אֹו ימים עׂשרה ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָמהל

ּפחֹות  אֹו ּבׁשוה ימים עׂשרה מהל ׁשהיּוירּוׁשלים ׁשאפׁשר , ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מארץ  הּמקֹום אֹותֹו אם רֹואים: - אליו מּגיעין ְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשלּוחין
ּכגֹון  ׁשני, ּבכּבּוׁש הראּיה ּבׁשעת יׂשראל ּבּה ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיׂשראל
עֹוׂשין  ּבהן, וכּיֹוצא ּוטבריה ונב ויבנה ולד ּוׁשפרעם ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאּוׁשא

צֹור  ּכגֹון מּסּוריא, הּמקֹום אֹותֹו ואם ּבלבד. אחד ְְְְִִִֶַַָָָיֹום
ּכגֹון  לארץ, מחּוצה אֹו ּבהן, וכּיֹוצא ואׁשקלֹון ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָודּמׂשק
אבֹותיהן  ּכמנהג עֹוׂשין - ּבהן וכּיֹוצא ּומֹואב ועּמֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצרים
ׁשני  ימים, ׁשני ואם אחד; יֹום אחד, יֹום אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּבידיהן:

ִָימים.
.·È,מעׂשרה ּפחֹות אֹו עׂשרה ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָמקֹום

עיר  ׁשהיא אֹו מנהג, להם ואין לארץ חּוצה אֹו סּוריא ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָוהּוא
ּבֹו ׁשּׁשכנּו מקֹום אֹו יׂשראל, ארץ ּבמדּבר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנתחּדׁשה
יֹום  וכל העֹולם. רב ּכמנהג ימים ׁשני עֹוׂשין - עּתה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹיׂשראל

מּדב  ׁשני ראׁשטֹוב ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ואפּלּו - סֹופרים רי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַֹ
הּזה  ּבּזמן אֹותֹו עֹוׂשין ׁשהּכל .הּׁשנה, ְִֶֶַַַַַָָֹ

.‚È ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן מחּׁשבין ׁשאנּו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
טֹוב  ויֹום ּפלֹוני, יֹום חדׁש ׁשראׁש ואֹומרין ְְְְְִִִֶֶֹֹּבעירֹו,
עליו  ולא קֹובעין אנּו ׁשּלנּו ּבחׁשּבֹון לא - ּפלֹוני ְְְְְְִִֶֶָָָָֹֹּביֹום
חדׁשים  וקֹובעין ׁשנים מעּברין ׁשאין סֹומכין, ְְְְְֳִִִִִֵֶַָָָאנּו

לארץ  ּבני ּבחּוצה חׁשּבֹון על אּלא סֹומכין, אנּו ואין ; ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
לגּלֹות  מחּׁשבין, ׁשאנּו וזה ּוקביעתם. יׂשראל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָארץ
הם  זה חׁשּבֹון ׁשעל יֹודעין ׁשאנּו ּכיון ּבלבד: ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּדבר
ארץ  ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום לידע מחּׁשבין אנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָסֹומכין,
יׂשראל  ארץ ּבני ּובקביעת הּוא; יֹום איזה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָיׂשראל
מּפני  לא טֹוב, יֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא ְְִִֵֶֶֶֹֹֹאֹותֹו

מחּׁשבין. ׁשאנּו ְְְִֶֶַָחׁשּבֹון
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ׁשּיכניסּנּו‡. עד - הּתֹורה מן למעׂשר נקּבע הּטבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאין

ׁשּיכניסּנּו והּוא, הּבית"; מן הּקדׁש "ּבערּתי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹלביתֹו,
הכניס  אם אבל ;"ּבׁשערי "ואכלּו ׁשּנאמר: - הּׁשער ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּדר

וקרּפפֹות ּגּגין ּדר אחורית]ּתבּואתֹו מן [חצר ּפטּור - ְְְִִֵֶֶַַָָ
הּמעׂשרֹות. ּומן ְְִַַַַָהּתרּומה

עד ·. הּטבל, אכילת על הּתֹורה מן לֹוקין ׁשאין לי, ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיראה
הּׁשמּועה  מּפי ׁשּבארנּו ּכמֹו לביתֹו, ּבכניסתֹו [מסורת ׁשּיּקבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

רבינו] ׁשּמנינּו,ממשה ּדברים הּׁשּׁשה ּבׁשאר נקּבע אם אבל ;ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָ
מּדבריהם מרּדּות מּכת אּלא עליו לֹוקין וכן [מדרבנן]אין . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּנגמרה  אחר לּׁשּוק, להֹוליכן ׁשּדעּתֹו מּפרֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהאֹוכל
ׁשאין  ׁשּבארנּו; ּכמֹו מרּדּות, מּכת אּלא לֹוקה אינֹו - ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמלאכּתן

מּדבריהם. אּלא ּבמעׂשר, חּיב למּכר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּגֹומר
קֹובע ‚. אינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין .ּבית ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַ

קֹובע; ׁשּלמּטה ׁשהּבית ּפי על אף קֹובעין, אינן הּגּגין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן

ׁשהיה  ּכגֹון אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּגג היה לא ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָָֹואם
ּגג  הרי אּלא הּמעׂשר, מן ּפֹוטר אינֹו - ועֹולה מׁשּפע ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּבית

הּבית. אויר ּכמקצת ְְֲִִִֶַַָזה
והּברּגנין„. שמירה]הּצריפין, והּוא [מגדלי הּקיץ, ּובּתי , ְְְְִִִִֵַַַַָָֻ

וכן  ּכתלים, ּבלא ׁשּנמצא ּגּביהן על ותקרה עּמּודים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹארּבעה
על  אף - הּקיץ ּבימי הּגּנֹות ּוביני ּכרמים ּביני ׁשעֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֻסּכֹות
אינן  - ותרנגֹולין רחים ּבהן ויׁש הּקיץ, ּבימי ּבהן ׁשּדרין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּפי

החיצֹונה הּיֹוצרין סּכת וכן למעׂשר; כלי קֹובעין ליצור -] ְְְְֲִִִֵֵַַַַָֻ
ּבחג חרס] החג וסּכת ּדירתן , אין אּלּו, ׁשּכל ק ֹובעין; אינן - ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

ֶַקבע.
טֹובלין‰. והּברּגנין טבל]הּצריפין התבואה את [עושים ְְְְִִִִַַָֻ

ּבית  וכן אדם. לכל טֹובלין ׁשאינן ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלבעליהן,
מּפני  ּומלּמד, ּבהן ׁשּיֹוׁשב לזה טֹובלין הּמדרׁש ּובית ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּסֹופר

לאחרים. טֹובלין ואין ּכביתֹו; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַׁשהן
.Â,ּדירה ּבית ּבהן יׁש אם - הּתלמּוד ּובית הּכנסת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבית

קֹובעין  אין לאו, ואם האּורירֹותקֹובעין; [מחסנים]. ְְְְִִִֵָָָ
למכּנס העׂשּוי ֹות ׁשּבּׂשדֹות גמר והאֹוצרֹות לאחר בהם [לאגור ְְֲֶַַָָָָָֻ

קֹובעין.מלאכה] לדירה, היּו ואם קֹובעין; אינן ,ְְְְִִִִֵָָָ
.Ê למעׂשר קֹובעת החצר ּכ למעׂשר, קֹובע ׁשהּבית ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשם
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ּדרּכֹו ׁשאין ּגדֹול אדם ׁשהיה אֹו חי, להאכל ּדרּכֹו ׁשאין ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּדבר
ּדמאי. מתּקן זה הרי - ּבּׁשּוק ְְֱֲֵֵֶֶַַַֹלאכל

.Êאמר ׁשנים, הארץ]היּו ואמר [עם ואכל', 'טל לאחד: ְְְֱִֶֶַַַָָָָֹֹ
וחּיב. אֹוכל וזה ּופטּור, אֹוכל זה - והכנס' 'טל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלּׁשני:

.Á:להן ואמר ּבחנּות, אֹו ּבׁשער יֹוׁשבים ׁשהיּו אנׁשים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָוכן
לחנות]'טלּו או לשער הכניסו אֹוכלין [- אּלּו הרי - ואכלּו' ְְְְֲִִֵֵ

עד  יאכלּו לא החנּות, ּבעל אֹו הּׁשער ּובעל ְְֲִַַַַַַַַַֹֹּופטּורין.
והכניסּו 'טלּו לאּלּו: ּכאֹומר ׁשּנמצא - ּדמאי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיעּׂשרּו
הּבית  ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר ּבבּתיהם. הם ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלבּתיכם',

ּבתֹוכֹו. הּפרֹות ּכׁשּיעברּו קֹובע, ׁשּלֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַׁשאינֹו
.Ë ּבתלּוׁשין ּבין ּבפרֹות, עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועלים את ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַהּׂשֹוכר

ּבמ  להןּבין ויׁש הֹואיל - הּתֹורה [רשות]חּברין מן לאכל ְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻ
ואם  הּמעׂשר. מן ּופטּורין אֹוכלין אּלּו הרי עֹוׂשין, ּׁשהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַּבמה
ּכגֹון  ּתֹורה, להן זּכתה ּׁשּלא מה ׁשּיאכלּו עּמהן ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹהתנה
אֹו מּׂשכרֹו, ּבנֹו ׁשּיאכל אֹו עּמֹו, ּבנֹו ׁשּיאכל הּפֹועל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשהתנה
לאכל  אסּור זה הרי - ּבתלּוׁש מלאכּתֹו ּגמר אחר ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיאכל
ּכלֹוקח. זה הרי ׁשּלֹו, הּתנאי מּפני ואֹוכל הֹואיל ׁשּיעּׂשר; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַעד

.È ּבּזיתים ׁשּיאכל הּפֹועל והתנה ּבזיתים, עּמֹו לנּכׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹׂשכרֹו
ואם ּופטּור; אחת, אחת האילן מן אֹוכל זה הרי צרף,- ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ַָחּיב.
.‡È עלה מקרסם - ירק לאכל והתנה ּבבצלים, לנּכׁש ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׂשכרֹו

חּיב  צרף, ואם ואֹוכל; ליטרא עלה, ׁשּיאכל הּפֹועל קּצץ . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הֹואיל  - לעּׂשר חּיב צרף, ואם אחת; אחת אֹוכל זיתים, ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָׁשל
לא  נקּבע. צרף ׁשאם ּכלֹוקח, זה הרי קצּוב, ּדבר אֹוכל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹוהּוא
מה  ּכל ואֹוכל מצרף - ּתֹורה ּבדין אֹוכל היה אּלא ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָקּצץ,
אחת  ּבמלח ספת אם אבל ּבמלח. יסּפת ׁשּלא והּוא, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּׁשּירצה;

ּבּמלח. נקּבעּו ׁשהרי אסּור, - ׁשּתים ׁשּתים מּתר; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻאחת,
.·Èּבלבסין עֹוׂשה ׁשהיה גרועות]ּפֹועל יאכל [תאנים לא , ְִִֵֶֶַָָָֹֹ

ׁשבע משובחות]ּבבנֹות יאכל [תאנים לא ׁשבע , ּבבנֹות ; ְְִִֶֶַַַֹֹ
ׁשּיּגיע ּבל  עד עצמֹו, למנע לֹו יׁש אבל ׁשּיעּׂשר. עד - בסין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

הּיפֹות. ְִַָלמקֹום
.‚È ּבזמן - ּבּׂשדה מלאכה לֹו לעׂשֹות ּפֹועליו את ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָהּמֹוציא

ׁשּבּׂשדה, הּפרֹות מן אֹוכלין - מזֹונֹות עליו להן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
הּמעׂשר  מן אם ּופטּורין אבל מלאכּתן. נגמרה ׁשּלא והּוא, ; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

ׁשּלא  ּפי על ואף יאכלּו, לא אּלּו הרי - מזֹונֹות עליו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֹֹיׁש
אֹוכלין  אבל הּטבל. מן חֹוב ּפֹורעין ׁשאין מלאכּתן; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנגמרה
הּקּפה, מן ולא הּסל, מן לא אבל - הּתאנה מן אחת ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָֹֹֻאחת

הּמקצה מן המיובשות]ולא .[התאנים ְְִֶַֹֻ
.„Èהּׁשֹולק ואחד המבּׁשל, חלקית]אחד ואחד [מבושל , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

עד  הּפרֹות את המעּׁשן אבל למעׂשר; קֹובע - ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּכֹובׁש
ספק. הּוא הרי ְֲִִֵֵֶָָׁשהכׁשירן,

.ÂËּבזבל אֹו ּבתבן אֹו ּבאדמה ּפרֹות שיתבשלו]ה ּטֹומן ,[כדי ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ
למעׂשר  נקּבעּו לא - לאכילה ׁשהכׁשירן .עד ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹ

.ÊË ואלּפס לקדרה ׁשמן ׁשּנתן אֹו חם, לתבׁשיל יין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּנֹותן
מחבת] ּבמים [מין יין מזג למעׂשר. נקּבעּו - מרּתחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻּכׁשהן

ּבּגת  ואפּלּו הּיין, ּבּׁשל ׁשאם לֹומר, צרי ואין נקּבע; ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָחּמין,
ׁשּיעּׂשר. עד מּמּנּו לׁשּתֹות ׁשאסּור -ְְִִֵֶֶֶַַָ

.ÊÈוהּׁשחלים חריף]הּׁשּום ּבּׂשדה [ירק ׁשּׁשחקן והחרּדל ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָ
הּכֹוס, לתֹו אׁשּכֹול הּסֹוחט וכן למעׂשר. נטּבלּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַּבׁשמן,

הּתמחּוי לתֹו נקּבע.[תבשיל]נקּבע; לא , ְְְְִִַַָָֹ
.ÁÈנקּבעּו ּבּׂשדה, ּפרֹות אחת הּמֹולח אחת הּזיתים טבל ; ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

מהן, הּׂשרף ׁשּיצא ּכדי זיתים הּפֹוצע ּפטּור. ואכל, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמלח
הּמעטן מן זיתים הּנֹוטל ריכוכם]ּפטּור. אחת [מקום טֹובל , ֲִִֵֵֵַַַַַָָ

ּכל  וכן חּיב. לפניו, ונתן מלח ואם ואֹוכל; ּבמלח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאחת
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ËÈׁשּצרי ּתרּומה ּפרֹותיו ׁשנּיה,הּתֹורם אחריה לתרם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
הּתרּומה  ׁשּיֹוציא עד עראי, מהן יאכל ולא למעׂשר; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹנקּבעּו

ויעּׂשר  .הּׁשנּיה ְִִֵַַָ
.Î- ׁשּבת לילי עליהן וחׁשכה מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּפרֹות

ׁשּיעּׂשר  עד הּׁשּבת, לאחר אפּלּו מהן יאכל ולא .נקּבעּו; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
.‡Î לא - לעּׂשרן וׁשכחּו לׁשּבת, ּתאנים ׁשּטמנּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹהּתינֹוקֹות

ׁשּיעּׂשרּו עד ׁשּבת, למֹוצאי .יאכלּו ְְְְֵֶַַַָָֹ
.·Î ולּקט ּבׁשּבת, ּפרֹותיה לאכל לֹו מיחדת ׁשהיתה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּתאנה

אּלּו ּופרֹות הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד יאכל לא - ּכלּכּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמּמּנה
קֹובעת  והּׁשּבת לׁשּבת, .מיחדין ְְְִַַַַַָָָֻ

.‚Î זה הרי - ׁשּבת לילי עליו וחׁשכה ּבאׁשּכֹול, אֹוכל ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
לאחר  הּניחֹו ואם ׁשּיעּׂשר; עד ּבׁשּבת, אכילתֹו יגמר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹלא

ּגֹומרֹו זה הרי .הּׁשּבת, ְֲֵֶַַָ

ה'תשע"ג  ניסן כ"ב שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
הפנים]מחליקין‡. טבל,[משפשפים ׁשל וענבים ּבתאנים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

מן  ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשאסּור וכל הפסד. ּבזה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹואין
ּכ - ּבהן וכּיֹוצא והחרצּנין והעלין והּקלּפֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּגרעינין
ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא הּמעׂשר וכן הּטבל; מן לאכלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסּור
לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר וכל נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻּומעׂשר
ׁשּלא  ּובמעׂשר ּבטבל, מּתר ּכ - אּלּו מּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבתרּומה

נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ּובמעׂשר ּתרּומתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹנּטלה
מ ·. לֹומר אין צרי ואין ּבחל, אפּלּו טמא ּבטבל דליקין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּתרּומה ּבׁשּבת  מה ּתרּומתי"; מׁשמרת "את ׁשּנאמר: - ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּתרּומה  אף - הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה ל אין ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָטהֹורה,

.ואיל הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה להנֹות ל אין ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָטמאה,
ּבטבל‚. מחּפין בעפר]אין הזרעים מכסים אין ואין [- , ְְְִֵֵֶֶַ

אסּור  מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא ּפרֹות ואפּלּו הּטבל; את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹזֹורעין
ּבתבּואה  אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּיעּׂשר. עד מהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלזרע
ּפרֹות, ּבהן ׁשּיׁש ׁשתלים העֹוקר אבל ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוקטנּיֹות
ּכזֹורע  ואינֹו מּתר, זה הרי - ׂשדהּו ּבתֹו למקֹום ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָֻמּמקֹום
ּוצנֹונֹות, לפת העֹוקר וכן הּפרֹות. אסף לא ׁשהרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹטבל,
ואם  מּתר; ּבגּופן, להֹוסיף נתּכּון אם - אחר ּבמקֹום ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻּוׁשתלן

מּפני אסּור, - ׁשּלהם הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו, ּכדי ׁשהּוא ׁשתלן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
טבל. ׁשל ׂשעֹורים אֹו חּטים ְְִִִֵֶֶֶַּכזֹורע

טבּול„. מעׂשר תרומת ליטרא ממנו ניטל שלא ראשון [מעשר ְֲִֵַָָ
חּיבת מעשר] - ליטרין עׂשר היא והרי והׁשּביחה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּזרעּה,
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ּפי [מדרבנן] על אף נקּבעּו, - הּׁשער ּדר לחצר ּומּׁשּיּכנסּו ;ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּבית. לתֹו הכניסן ְְִִִֶַַָֹׁשּלא

.Á הּקֹובעת חצר היא ּבתֹוכּה,איזֹו נׁשמרין ׁשהּכלים ּכל ? ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
אדם  יּכנס ׁשאם חצר אֹו ּבתֹוכּה; מּלאכל ּבֹוׁש אדם ׁשאין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹאֹו
ׁשני  ּבּה ׁשּיׁש חצר וכן מבּקׁש'. אּתה 'מה לֹו: אֹומרין ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָלּה,
ונכנס, אֹותּה ּפֹותח ׁשאחד ׁשּתפין, לׁשני ׁשהיא אֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּדיֹורין,
ונֹועלין, ּפֹותחין והן הֹואיל - ונֹועל יֹוצא אֹו ונכנס ּבא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָואחד

קֹובעת. זֹו ֲֵַַהרי
.Ëׁשער שמירה]ּבית חצר [ביתן והאכסדרהׁשל ג', עם [בית ְְְֵֵֶַַַַָָָ

קֹובעת,מחיצות] היתה אם ּכחצר: הן הרי - והּמרּפסת ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
קֹובעין. אין לאו, ואם ְְְִִִֵָקֹובעין;

.È קֹובעֹות ׁשּתיהן מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות הּיֹוצרין ׁשּתי סּכת . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַֻ
קֹובעת. אינּה והחיצֹונה קֹובעת, הּפנימית - מּזֹו לפנים ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָזֹו

ּכבית. קֹובעת - ְְֲִַַַַוהחנּות
.‡È נכנס ׁשהּוא ּפי על אף - למקֹום מּמקֹום ּפרֹותיו ְְִִִִֵֶַַַָָָָהּמֹולי

מהן  אֹוכל אּלא נקּבעּו; לא ,ּבּדר ולחצרֹות לבּתים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבהן
ּבחזרתֹו וכן מגּמתֹו. סֹוף ׁשהּוא לּמקֹום ׁשּיּגיע עד .עראי, ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

.·È- לחצר מחצר נכנסין ׁשהן ּבעירֹות, המחּזרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהרֹוכלין
ּבֹו ׁשּלנין לּבית ׁשּמּגיעין עד עראי, .אֹוכלין ְֲִִִִִֶֶַַַַַָ

.‚È מן הּפטּורה ּבחצר לאכלן הּׂשדה מן ּתאנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמביא
להֹוציאן  מּתר זה הרי ּביתֹו, לתֹו והכניסן ׁשכח - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּמעׂשרֹות
עראי  מהן אֹוכל לּגג, והעלן ׁשכח אם וכן עראי; מהן ְְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹולאכל

וׁשכח.ּבּגג  ּגּגֹו, ּבראׁש לאכלן חצר הביאן לתֹו והכניסן ְְְְְְְֱֲִִִַַַַַָָָָָֹ
ׁשּיעּׂשר. עד יאכל ולא נקּבעּו, - ְְְְֲִֵֵֶַַַֹֹחברֹו

.„È נעּדרתחצר ואֹוכלין [נחרשת]ׁשהיא ּכגּנה, היא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ
אֹוכלין  אין רּבּה, זרע ואם רּבּה. ׁשּיעדר והּוא, עראי; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻּבתֹוכּה
הֹואיל  - חצר לנֹואי נטע ואם רּבּה. נטע אם וכן עראי; ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻּבּה

אילנֹות. מאֹותן עראי אֹוכל זה הרי נעּדרת, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָוהיא
.ÂË,אחת אחת מּמּנה אֹוכל - ּבחצר עֹומדת ׁשהיא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתאנה

צרף ואם ּדברים [שניים]ּופטּור; ּבּמה ּבמע ׂשר. חּיב , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
הּתאנה  לראׁש עלה אם אבל ּבּקרקע. עֹומד ּבׁשהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹאמּורים?
קֹובע  החצר אויר ׁשאין ׁשם, ואֹוכל חיקֹו את ממּלא -ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ְֲֵַלמעׂשר.
.ÊËונֹוטה ּבחצר, עֹומדת ענפיה]היתה זה [- הרי - לגּנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ

היתה  ּבּגּנה; נטּועה היתה ּכאּלּו ּכדרּכֹו, ּבּגּנה מּמּנה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאֹוכל
ׁשאינֹו ּבחצר, ּכנטּועה זֹו הרי - לחצר ונֹוטה ּבּגּנה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָנטּועה

אחת. אחת אּלא ׁשם ֵֶַַַַָָאֹוכל
.ÊÈ האׁשּכֹול ּכל את יּטל לא - ּבחצר נטּועה ׁשהיא ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹּגפן

ּכל  את יּטל לא - ּברּמֹון וכן אחת; אחת מגרּגר אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹויאכל,
הּפרד ואֹוכל ּבאילן, הרּמֹון את ּפֹורט אּלא [גרגיר]הרּמֹון, ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

סֹופת - ּבאבּטיח וכן ואֹוכלֹואֹותֹו[חותך]מּׁשם. ּבּקרקע, ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָ
אף  - לחצר הּגּנה מן ונכנס ּבּגּנה, ּבאׁשּכֹול אֹוכל היה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּׁשם.

ׁשּיעּׂשר. עד יגמר לא החצר, מן ׁשּיצא ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעל
.ÁÈ;ואֹוכל עלה עלה מקרסם ּבחצר, זרּועה ׁשהיא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכסּבר

לעּׂשר  חּיב צרף, ּבזה.ואם ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ה'תשע"ג  ניסן כ"א שני יום

ה  ¤¤ּפרק
למעׂשר [קונה]הּלֹוקח‡. נקּבעּו לאכלן, ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ

מּׁשּיּתן [מדרבנן]מּדבריהם יּקבעּו? ּומאימתי ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
מׁש ׁשּלא ּפי על אף הּדמים, משיכה]את בקנין קנה .[ולא ִִֶֶַַַַָָֹ

אפּלּו ּומּניח, ּבֹורר ּומּניח ּבֹורר והיה ּדמים, נתן ׁשּלא ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהרי
נתחּיב  לא - לּקח ּבלּבֹו ׁשּגמר ּפי על ואף ּכּלֹו, הּיֹום ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֻּכל
ואחר  מעּׂשר; ּבלּבֹו, מּׁשּגמר - ׁשמים ירא היה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלעּׂשר;

להחזיר. רצה אם לּמֹוכר, יחזיר ְְֲִִִֵַַַָָָּכ
לחברֹו·. לׁשלח ּתלּוׁש ׁשּלקח אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּלֹוקח

עראי  מהם לאכל לֹו ויׁש נקּבעּו, לא -. ְְְֱֲִֵֵֶֶַֹֹ
ּתאנים'‚. חמׁש ּבֹו לי ותן זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָהאֹומר

לעּׂשר  חּיב צרף, ואם ּופטּור; אחת, אחת אֹוכל זה הרי -. ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ל  ׁשאבר ּתאנים ּבעׂשרים זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: י'האֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

שאבחר] לי'[- ׁשאבר 'ּבאׁשּכֹול ואֹוכל; אחת, אחת ּבֹורר -ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּפֹורט  - לי' ׁשאבר 'ּברּמֹון ואֹוכל; ּבאילן, מּמּנּו מגרּגר -ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

סֹופת [לגרגרים]אֹותֹו - לי' ׁשאבר 'ּבאבּטיח ואֹוכל; ְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּבאילן,
אֹו[חותכו] וצרפן, הּתאנים את קּצץ ואם ואֹוכל. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבּקרקע,

קנה  לא ׁשהרי לעּׂשר, חּיב - האבּטיח אֹו האׁשּכֹול ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּקּצץ
ּבעׂשרים  זה, אּסר ל 'הא לֹו: אמר אם אבל הּנתלׁש. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
אּלּו', רּמֹונים 'ּבׁשני אּלּו', אׁשּכֹולֹות 'ּבׁשני אּלּו', ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶּתאנים

אּלּו' אבּטיחים לקרקע]'ּבׁשני המחוברים ּכדרּכֹו,[- קֹוצץ - ְְְֲִִִֵֵֵַַ
לקחן  ׁשהרי ּבמּקח, נקּבעּו ׁשּלא ּופטּור; עראי, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹואֹוכל

ְִָֻּבמחּבר.
עם„. ׁשניהן [פירות]חברֹוהּמחליף - לאכל וזה לאכל זה , ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹ

וזה  לקצֹות זה ּבתלּוׁש. לקחּו ׁשהרי למעׂשרֹות, ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָנקּבעּו
ׁשּלא  ּדבר קֹובע הּמכר ׁשאין נקּבעּו, לא ׁשניהן - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלקצֹות
ׁשהחליף  ּפרֹות האחד לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאכּתֹו, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנגמרה
ׁשּלקח  זה - להקצֹותן חליפיהן האחר ולקח ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלאכילה,

להקצֹות, ׁשּלקח וזה לעּׂשר; חּיב נקּבע לאכילה, לא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ְֲֵַלמעׂשר.

ואני ‰. מּׁשּלי, ּתאנים עׂשרים ל ּולקט 'צא לחברֹו: ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהאֹומר
חליפין, זה ׁשאין ּפטּורין; ׁשניהן - 'מּׁשּל ּכרסי את ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַאמּלא

מכר  ׁשּיהיה אינּהּכדי והּמּתנה, חּיב. ואכל, צרף ואם . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכמכר. ְֶֶַַקֹובעת

.Â'ּתאנים לכם 'טלּו ואמר: ּבּׁשּוק, עֹובר ׁשהיה הארץ ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעם
קֹובעת  הּמּתנה ׁשאין ּופטּורין; אֹוכלים הכניסּו- ואם . ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

רב  ואם מעּׂשרין; לּבּתים, מכניסים העם רב אם - ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלבּתיהן
עּׂשר, ׁשּמא - ּדמאי אּלא מתּקנין אינן לּׁשּוק, מכניסים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהעם
והכניסּו לכם 'טלּו אמר: ואם לּׁשּוק. הביא ּכ ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָואחר
ּדבר  לֹו נתן ּדמאי. מעּׂשר לּבית, ּכׁשּמכניס - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלבּתיכם'
לֹו ׁשאמר ּכמי זה הרי - ואכל' 'טל לֹו: אמר אפּלּו ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻמרּבה,
לֹו נתן אם וכן ּדמאי. ׁשּיתּקן עד אֹוכל, ׁשאינֹו והכנס'; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ'טל
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ּדרּכֹו ׁשאין ּגדֹול אדם ׁשהיה אֹו חי, להאכל ּדרּכֹו ׁשאין ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּדבר
ּדמאי. מתּקן זה הרי - ּבּׁשּוק ְְֱֲֵֵֶֶַַַֹלאכל

.Êאמר ׁשנים, הארץ]היּו ואמר [עם ואכל', 'טל לאחד: ְְְֱִֶֶַַַָָָָֹֹ
וחּיב. אֹוכל וזה ּופטּור, אֹוכל זה - והכנס' 'טל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלּׁשני:

.Á:להן ואמר ּבחנּות, אֹו ּבׁשער יֹוׁשבים ׁשהיּו אנׁשים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָוכן
לחנות]'טלּו או לשער הכניסו אֹוכלין [- אּלּו הרי - ואכלּו' ְְְְֲִִֵֵ

עד  יאכלּו לא החנּות, ּבעל אֹו הּׁשער ּובעל ְְֲִַַַַַַַַַֹֹּופטּורין.
והכניסּו 'טלּו לאּלּו: ּכאֹומר ׁשּנמצא - ּדמאי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיעּׂשרּו
הּבית  ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר ּבבּתיהם. הם ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלבּתיכם',

ּבתֹוכֹו. הּפרֹות ּכׁשּיעברּו קֹובע, ׁשּלֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַׁשאינֹו
.Ë ּבתלּוׁשין ּבין ּבפרֹות, עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועלים את ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַהּׂשֹוכר

ּבמ  להןּבין ויׁש הֹואיל - הּתֹורה [רשות]חּברין מן לאכל ְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻ
ואם  הּמעׂשר. מן ּופטּורין אֹוכלין אּלּו הרי עֹוׂשין, ּׁשהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַּבמה
ּכגֹון  ּתֹורה, להן זּכתה ּׁשּלא מה ׁשּיאכלּו עּמהן ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹהתנה
אֹו מּׂשכרֹו, ּבנֹו ׁשּיאכל אֹו עּמֹו, ּבנֹו ׁשּיאכל הּפֹועל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשהתנה
לאכל  אסּור זה הרי - ּבתלּוׁש מלאכּתֹו ּגמר אחר ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיאכל
ּכלֹוקח. זה הרי ׁשּלֹו, הּתנאי מּפני ואֹוכל הֹואיל ׁשּיעּׂשר; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַעד

.È ּבּזיתים ׁשּיאכל הּפֹועל והתנה ּבזיתים, עּמֹו לנּכׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹׂשכרֹו
ואם ּופטּור; אחת, אחת האילן מן אֹוכל זה הרי צרף,- ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ַָחּיב.
.‡È עלה מקרסם - ירק לאכל והתנה ּבבצלים, לנּכׁש ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׂשכרֹו

חּיב  צרף, ואם ואֹוכל; ליטרא עלה, ׁשּיאכל הּפֹועל קּצץ . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הֹואיל  - לעּׂשר חּיב צרף, ואם אחת; אחת אֹוכל זיתים, ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָׁשל
לא  נקּבע. צרף ׁשאם ּכלֹוקח, זה הרי קצּוב, ּדבר אֹוכל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹוהּוא
מה  ּכל ואֹוכל מצרף - ּתֹורה ּבדין אֹוכל היה אּלא ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָקּצץ,
אחת  ּבמלח ספת אם אבל ּבמלח. יסּפת ׁשּלא והּוא, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּׁשּירצה;

ּבּמלח. נקּבעּו ׁשהרי אסּור, - ׁשּתים ׁשּתים מּתר; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻאחת,
.·Èּבלבסין עֹוׂשה ׁשהיה גרועות]ּפֹועל יאכל [תאנים לא , ְִִֵֶֶַָָָֹֹ

ׁשבע משובחות]ּבבנֹות יאכל [תאנים לא ׁשבע , ּבבנֹות ; ְְִִֶֶַַַֹֹ
ׁשּיּגיע ּבל  עד עצמֹו, למנע לֹו יׁש אבל ׁשּיעּׂשר. עד - בסין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

הּיפֹות. ְִַָלמקֹום
.‚È ּבזמן - ּבּׂשדה מלאכה לֹו לעׂשֹות ּפֹועליו את ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָהּמֹוציא

ׁשּבּׂשדה, הּפרֹות מן אֹוכלין - מזֹונֹות עליו להן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
הּמעׂשר  מן אם ּופטּורין אבל מלאכּתן. נגמרה ׁשּלא והּוא, ; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

ׁשּלא  ּפי על ואף יאכלּו, לא אּלּו הרי - מזֹונֹות עליו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֹֹיׁש
אֹוכלין  אבל הּטבל. מן חֹוב ּפֹורעין ׁשאין מלאכּתן; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנגמרה
הּקּפה, מן ולא הּסל, מן לא אבל - הּתאנה מן אחת ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָֹֹֻאחת

הּמקצה מן המיובשות]ולא .[התאנים ְְִֶַֹֻ
.„Èהּׁשֹולק ואחד המבּׁשל, חלקית]אחד ואחד [מבושל , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

עד  הּפרֹות את המעּׁשן אבל למעׂשר; קֹובע - ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּכֹובׁש
ספק. הּוא הרי ְֲִִֵֵֶָָׁשהכׁשירן,

.ÂËּבזבל אֹו ּבתבן אֹו ּבאדמה ּפרֹות שיתבשלו]ה ּטֹומן ,[כדי ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ
למעׂשר  נקּבעּו לא - לאכילה ׁשהכׁשירן .עד ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹ

.ÊË ואלּפס לקדרה ׁשמן ׁשּנתן אֹו חם, לתבׁשיל יין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּנֹותן
מחבת] ּבמים [מין יין מזג למעׂשר. נקּבעּו - מרּתחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻּכׁשהן

ּבּגת  ואפּלּו הּיין, ּבּׁשל ׁשאם לֹומר, צרי ואין נקּבע; ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָחּמין,
ׁשּיעּׂשר. עד מּמּנּו לׁשּתֹות ׁשאסּור -ְְִִֵֶֶֶַַָ

.ÊÈוהּׁשחלים חריף]הּׁשּום ּבּׂשדה [ירק ׁשּׁשחקן והחרּדל ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָ
הּכֹוס, לתֹו אׁשּכֹול הּסֹוחט וכן למעׂשר. נטּבלּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַּבׁשמן,

הּתמחּוי לתֹו נקּבע.[תבשיל]נקּבע; לא , ְְְְִִַַָָֹ
.ÁÈנקּבעּו ּבּׂשדה, ּפרֹות אחת הּמֹולח אחת הּזיתים טבל ; ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

מהן, הּׂשרף ׁשּיצא ּכדי זיתים הּפֹוצע ּפטּור. ואכל, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמלח
הּמעטן מן זיתים הּנֹוטל ריכוכם]ּפטּור. אחת [מקום טֹובל , ֲִִֵֵֵַַַַַָָ

ּכל  וכן חּיב. לפניו, ונתן מלח ואם ואֹוכל; ּבמלח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאחת
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ËÈׁשּצרי ּתרּומה ּפרֹותיו ׁשנּיה,הּתֹורם אחריה לתרם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
הּתרּומה  ׁשּיֹוציא עד עראי, מהן יאכל ולא למעׂשר; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹנקּבעּו

ויעּׂשר  .הּׁשנּיה ְִִֵַַָ
.Î- ׁשּבת לילי עליהן וחׁשכה מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּפרֹות

ׁשּיעּׂשר  עד הּׁשּבת, לאחר אפּלּו מהן יאכל ולא .נקּבעּו; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
.‡Î לא - לעּׂשרן וׁשכחּו לׁשּבת, ּתאנים ׁשּטמנּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹהּתינֹוקֹות

ׁשּיעּׂשרּו עד ׁשּבת, למֹוצאי .יאכלּו ְְְְֵֶַַַָָֹ
.·Î ולּקט ּבׁשּבת, ּפרֹותיה לאכל לֹו מיחדת ׁשהיתה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּתאנה

אּלּו ּופרֹות הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד יאכל לא - ּכלּכּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמּמּנה
קֹובעת  והּׁשּבת לׁשּבת, .מיחדין ְְְִַַַַַָָָֻ

.‚Î זה הרי - ׁשּבת לילי עליו וחׁשכה ּבאׁשּכֹול, אֹוכל ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
לאחר  הּניחֹו ואם ׁשּיעּׂשר; עד ּבׁשּבת, אכילתֹו יגמר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹלא

ּגֹומרֹו זה הרי .הּׁשּבת, ְֲֵֶַַָ

ה'תשע"ג  ניסן כ"ב שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
הפנים]מחליקין‡. טבל,[משפשפים ׁשל וענבים ּבתאנים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

מן  ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשאסּור וכל הפסד. ּבזה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹואין
ּכ - ּבהן וכּיֹוצא והחרצּנין והעלין והּקלּפֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּגרעינין
ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא הּמעׂשר וכן הּטבל; מן לאכלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסּור
לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר וכל נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻּומעׂשר
ׁשּלא  ּובמעׂשר ּבטבל, מּתר ּכ - אּלּו מּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבתרּומה

נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ּובמעׂשר ּתרּומתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹנּטלה
מ ·. לֹומר אין צרי ואין ּבחל, אפּלּו טמא ּבטבל דליקין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּתרּומה ּבׁשּבת  מה ּתרּומתי"; מׁשמרת "את ׁשּנאמר: - ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּתרּומה  אף - הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה ל אין ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָטהֹורה,

.ואיל הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה להנֹות ל אין ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָטמאה,
ּבטבל‚. מחּפין בעפר]אין הזרעים מכסים אין ואין [- , ְְְִֵֵֶֶַ

אסּור  מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא ּפרֹות ואפּלּו הּטבל; את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹזֹורעין
ּבתבּואה  אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּיעּׂשר. עד מהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלזרע
ּפרֹות, ּבהן ׁשּיׁש ׁשתלים העֹוקר אבל ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוקטנּיֹות
ּכזֹורע  ואינֹו מּתר, זה הרי - ׂשדהּו ּבתֹו למקֹום ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָֻמּמקֹום
ּוצנֹונֹות, לפת העֹוקר וכן הּפרֹות. אסף לא ׁשהרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹטבל,
ואם  מּתר; ּבגּופן, להֹוסיף נתּכּון אם - אחר ּבמקֹום ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻּוׁשתלן

מּפני אסּור, - ׁשּלהם הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו, ּכדי ׁשהּוא ׁשתלן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
טבל. ׁשל ׂשעֹורים אֹו חּטים ְְִִִֵֶֶֶַּכזֹורע

טבּול„. מעׂשר תרומת ליטרא ממנו ניטל שלא ראשון [מעשר ְֲִֵַָָ
חּיבת מעשר] - ליטרין עׂשר היא והרי והׁשּביחה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּזרעּה,
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זה  הרי - יׂשראל אּמֹו מאבי ירׁשֹו אּמֹו אבי ואֹותֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָֹּכהן,
הראּויֹות  ׁשהּמּתנֹות ׁשּלֹו; והן מעׂשרֹותיו, מּמּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָמפריׁש

הּורמּו לא ׁשעדין ּפי על אף הן, ׁשהּורמּו ּכמֹו - .לּתרם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ
.·Î על נאמן ׁשאינֹו למי אֹו לגֹוי, ּבקּבלה ׂשדהּו ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּנֹותן

צרי הּמעׂשרֹות, לעֹונת ּבאּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִֶַַַַַַַַַָָֹהּמעׂשרֹות
ידם  על לעֹונת לעּׂשר ּבאּו ׁשּלא עד - הארץ לעם נתנּה . ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

לעֹונת  ּומּׁשּבאּו ידם ; על לעּׂשר צרי אינֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות,
עֹומד  עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ידם. על לעּׂשר צרי ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמעׂשרֹות,
אנּו ׁשאין ּׁשאכלּו, למה חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹוטל; הּגרן, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעל

להם. ֲִֶַָָאחראים

ה'תשע"ג  ניסן כ"ג רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
ואמר:‡. הּתֹורה, מן טבּול יין ׁשל לג מאה לֹו ׁשהיה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמי

ּתרּומה, הן הרי מהן להפריׁש עתיד ׁשאני לּגין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ'ׁשני
יתחיל  לא - ׁשני' מעׂשר ותׁשעה ראׁשֹון, מעׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹועׂשרה
אּלא  ּומעׂשרֹות, ּתרּומה ׁשעּור ּבּסֹוף ׁשּיּניח עד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָויׁשּתה

יׁשּתה  ּכ ואחר ּבּסֹוף,יפריׁש ׁשהּניח 'זה אֹומרין: ואין . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
מן  - ּומעׂשרֹות ּתרּומה ׁשחּיּוב מּפני ּבּתחּלה'; נברר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּכאּלּו
עד  נברר', ּכאּלּו 'נחׁשב ּתֹורה ּבׁשל אֹומרין ואין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹהּתֹורה,

ְִֶֹׁשּיברר.
מּׁשּוליה;·. יׁשּתה לא החבית, ּבפי מעׂשרֹותיו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּקֹובע

מערבין  ׁשהּמׁשקין מּפני מּפיה; יׁשּתה לא אבל ּבׁשּוליה, . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּמגּורה ּבפי ּבׁשּוליה,[מחסן]הּקֹובע קבע מּׁשּוליה; אֹוכל , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מּפיה  .אֹוכל ִִֵָ
אֹותֹו,‚. ּופֹודה ׁשני מעׂשר לקּבע לאדם ועֹוׂשה ויׁש וחֹוזר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

מעׂשר  ּתרּומת אֹו הּפרֹות, אֹותן על ראׁשֹון מעׂשר ְֲֲִֵֵֵַַַַַָאֹותֹו
אחר  .למקֹום ְֵַָ

מפריׁש„. - מעׂשרֹות עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַהּמּניח
ּכל  ׁשּיעׂשּו עד וׁשֹותה, ואֹוכל קּימין, ׁשהן ּבחזקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליהן

לּלוי  ונֹותנן מעׂשר, ׁשהּניח הּפרֹות -אֹותן ׁשאבדּו מצאן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשהפריׁש, לכל חֹוׁשׁש זה -]הרי מספק בשנית ואינֹו[ומעשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶָ

וּדאי. ְֵַַַמעּׂשר
להיֹות ‰. העני, ואת הּלוי ואת הּכהן את מעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמלוה

ּבחזקת  עליהן מפריׁש - מחלקן הּמעֹות אֹותן על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמפריׁש
קּימין  אֹוׁשהן הּלוי, אֹו הּכהן מתּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו , ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

העני. ֱִִֶֶָהעׁשיר
.Â ראׁשֹון מעׂשר אֹו הּתרּומה מפריׁש עליהן? מפריׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָּכיצד

לאֹותֹו אחר ידי על ּבהן ּומזּכה מּפרֹותיו, עני מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
מּמּנּו, לּטל רגילין היּו ואם ׁשהלום; העני אֹו הּלוי אֹו ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהּכהן
ידי  על לזּכֹות צרי אינֹו - להם אּלא יּתן ׁשּלא רגיל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוהּוא

ּומנּכה אחר  ׁשהפריׁש, זה ׁשוה ּכּמה מחּׁשב ׁשּמפריׁש, ואחר . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ּכהן  לכל הּתרּומה ּומֹוכר חֹובֹו; ּכל ׁשּיּפרע עד - הּמלוה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמן

הּמעׂשרֹות. ואֹוכל ְְְִֵֶֶַַַׁשּירצה,
.Êלֹו יׁש - ׁשהפריׁש הּפרֹות ׁשוים ּכּמה מחּׁשב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשהּוא

ואין  רּבית; מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו הּזֹול, ּכּׁשער ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַלחּׁשב

זה  חֹוב מׁשּמטת אינֹוהּׁשביעית לחזר, ה ּבית ּבעל ּבא ואם . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
חֹוזרין. לחזר, הּמעֹות ׁשּלקחּו אּלּו רצּו אם אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹחֹוזר;
מפריׁשין  ׁשאין עליהן, מפריׁשין אין - מהן הּבעלים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָנתיאׁשּו
יכֹול  אינֹו - ׁשהלום העני אֹו הּלוי אֹו הּכהן מת האבּוד. ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹעל
מן  רׁשּות ׁשּיּטל עד הּזֹו, ּכּדר מחלקן עליהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹלהפריׁש
אבל  מחט; מלא אפּלּו קרקע, להן ׁשּיּניח והּוא, ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹהּיֹורׁשין;
ּבפני  הלום ואם מֹועלת. הּיֹורׁש רׁשּות אין ּכספים, הּניח ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאם
צרי אינֹו מחלקם, אּלּו מעֹות על ׁשּיפריׁש מנת על ּדין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבית
עליו, מפריׁשין אין - העני העׁשיר הּיֹורׁשין. מן רׁשּות ְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹלּטל

ּׁשּבידֹו. ּבמה הּלה וזכה ּדין; ּבבית ׁשהלוהּו ּפי על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאף
.Áּכֹור' לוי: לבן ׁשאמר מידה]יׂשראל -]ל יׁש מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

אחר, מקֹום על מעׂשר ּתרּומת לעׂשֹותֹו לוי ּבן רּׁשאי - ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּבידי'
אין  אחר, ללוי הּיׂשראלי נתנֹו ואם ;מׁש ׁשּלא ּפי על ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאף

ּתרעמת. אּלא עליו ְֶֶַָָָֹלֹו
.Ëּבּמגּורה ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ּוסאה [מחסן]מי ללוי סאה ונתן , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

אֹותן, ויאכל הּמגּורה מן סאין ׁשמֹונת יפריׁש לא - ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹֹלעני
אם  אבל קּימין; מעׂשרֹות ׁשל סאין ׁשּׁשּתי יֹודע ּכן אם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

א  והעני, הּלוי מהן חׁשּבֹון אכלּו לפי אּלא עליהן מפריׁש ינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּסאין. מּׁשּתי ְְְִִִֵַַָהּנׁשאר

.Èׁשּנתנּו ּכגֹון הּבית, ּבעל עם מּתנֹותיהן ׁשהחליפּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָענּיים
סאה  ונטלּו עני, ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה אֹו לקט ׁשל סאה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
ּפי  על אף הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור מהן ׁשּנטל זה - הּגרן ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמן
על  אף חּיב, מּמּנּו ׁשּנטלּו וזה הּבית; ּבעל ּברׁשּות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנעׂשה

הּפטּורין  מּתנֹותיהן חלף ׁשהּוא .ּפי ְְִִֵֵֶֶֶַַ
.‡È,ּתרּומתן ׁשּנּטלה טבל ׁשל ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמי

מעּׂשרת  הראׁשֹונה - ּבזֹו' זֹו 'מעׂשרֹות אמר:ואמר: . ְְְִֶֶַַַַָָָָָֻ
קבע  ׁשהרי מעּׂשרת, הראׁשֹונה - ּבזֹו' וזֹו ּבזֹו זֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ'מעׂשרֹות
מפריׁשין  ׁשאין מעּׂשרת, הּׁשנּיה ואין ּבּׁשנּיה; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמעׂשרֹותיה
היא  ׁשעדין הּׁשנּיה על נפטרה ׁשּכבר הראׁשֹונה מן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמעׂשר

ׁשּתיהן. ּבמעׂשר ְְֲֵֶֶֶַַַחּיבת
.·È מהן אחת ּכל מעׂשר אּלּו, ּכלּכּלֹות ׁשּתי 'מעׂשרֹות ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַַָָאמר:

ׁשם קרא - ּבחברּתּה' מעושרות]קבּוע הם הרי קבע [- ּוכבר , ְְֲֵֶַַַָָָָָָ
יכֹול  ואינֹו ׁשּלהן, הּמעׂשרֹות מהן ּומֹוציא ּבהן; ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמעׂשרֹותיהן

אחר. מּמקֹום מעׂשרֹות עליהן ְְֲִִֵֵֶַַַָלהֹוציא
.‚Èמעּׂשרן מאחת [בפועל]וכיצד ׁשּתיהן מעׂשר מֹוציא ? ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ

ואם  ׁשוֹות; היּו אם - מּמּנה מהן אחת ּכל מעׂשר אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהן,
מעׂשר  הּקטּנה מן מפריׁש - מחברּתּה ּגדֹולה אחת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָהיתה

ה  ּומן הּקטּנה.הּגדֹולה, מעׂשר ּגדֹולה ְְְֲִַַַַַַָָָ

ה'תשע"ג  ניסן כ"ד חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
הן ‡. מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מהן ׁשהּורם ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּפרֹות

הן  מעׂשרֹותיהן, ׁשאר מהן הפריׁש ואם 'חּלין'; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּנקראין
מקֹום  ּבכל מתּקנין' 'חּלין .הּנקראין ְְְִִִִַָָָָֻֻ

מעושרים]טבל·. לא מין [פירות מתּקנין ּבחּלין ׁשּנתערב ְְְִִִִֵֶֶֶָָֻֻ
ּפרֹות  לֹו יׁש אם - הּטעם אחר להּל אפׁשר ׁשאי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמינֹו,

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

zexyrn zekld - mirxf xtq - oqip a"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לפי  אחר מּמקֹום עליה מעּׂשר ליטרא, ואֹותּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבמעׂשר;
לפי  מעּׂשר אינֹו - ּוזרעּה ׁשּתקנּה ּבצלים ליטרא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָחׁשּבֹון.

ּכּלֹו. לפי מעּׂשר אּלא הּתֹוספת, ְְְִֵֶֶֶֶַַָֻחׁשּבֹון
ׁשהביאּו‰. ּומרחן[גדלו]זרעֹונים מלאכתם]ׁשליׁש, [גמר ְְְִִִֵֵֵֶָ

זה  הרי - ּכלה זרען ואין והֹוסיפּו, זרען ּכ ואחר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָועּׂשרן,
אין  אֹו והֹוסיפּו, הֹואיל מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין אם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָספק
הּוא; מעּׂשר אבד, ולא קּים הּוא ׁשעדין הּזרע ׁשהרי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻחּיבין;

להּזרע. ּדרּכן אין ׁשהּבצלים לבצלים, ּדֹומין אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואין
.Â ׁשאין ּדבר ּבין ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר ּבין הּטבל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזֹורע

ללּקטֹו אפׁשר אם - ּכלה השריש]זרעֹו לא קֹונסין [שעדיין - ְְְְְִִֶֶַַָָ
לעקר, אֹותֹו מחּיבין אין - צמח ואם ּומלּקטֹו; ְְְְְֲִִֵַַַַָֹאֹותֹו,
ּגּדּולי  אפּלּו - ּכלה זרעֹו ׁשאין ּדבר היה ואם חּלין. ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוהּגּדּולין
מה  ּומּפני מּתר. והרביעי ּגרנֹות; ׁשלׁש עד אסּורין, ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹֻּגּדּולין
ׁשּיׁש ּגדֹולה ּותרּומה מעׂשר ּתרּומת מּפני אסּורין? ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָהּגּדּולין
מֹוכרין  אין ּתרּומתֹו. נּטלה ׁשּלא מעׂשר ּבזֹורע הּדין וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבֹו.

ּולחבר ,לצר אּלא הּטבל המעשרות]את על נאמן ואסּור [- ; ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
על  זה יסמכּו ׁשּמא - לחבר חבר ואפּלּו הּטבל, את ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלׁשלח

הּטבל. ויאכל ְֵֵֶֶֶַָזה,
.Ê,לתּקנן אחריו ורץ טבל, ׁשהן וזכר לחברֹו, ּפרֹות ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

נאכלּו, אֹו אבדּו וׁשּכבר קּימין ׁשאינן ידּוע אם - מצאֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹולא
אינן  אֹו קּימין ׁשהן ספק ואם עליהן; לעּׂשר צרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
אחרֹות  מּפרֹות מעׂשרֹותיהן עליהן להֹוציא צרי .קּימין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

.Á טבל ׁשהן מנת 'על אֹומר: מֹוכר - לחברֹו ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמֹוכר
- מעּׂשרין' אּלא מּמ לקחּתי 'לא אֹומר: ולֹוקח ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻמכרּתי',
את  ׁשּמכר מּפני לֹו, הּוא קנס לתּקן; הּמֹוכר את ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכֹופין

.הּטבל  ֶֶַ
.Ë הּטבל מן חֹוב ּפֹורעין ּכמֹוכרֹו.אין ׁשהּוא מּפני , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַ
.È אם - טבלים והם ּפרֹותיו, את הּמל ּבית ׁשּלקחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי

מעׂשרֹות; עליהן להֹוציא צרי להן, חּיב ׁשהּוא חֹוב ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמחמת
עליהן  לעּׂשר חּיב אינֹו ּבאנס, לקחּום .ואם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ

.‡Èעל [הקונה]והּלֹוקח מּזה מעּׂשר מקֹומֹות, מּׁשני טבל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
מּיׂשראל ׂשדה המקּבל מהפרות]זה. חלק תמורת אֹו[לעובדה  ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּידע  ּכדי ּבפניו, הּׂשדה לבעל  ונֹותן חֹולק  - הּנכרי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמן
מּיׂשראל[הבעלים] ׂשדה החֹוכר אבל נטל. [לעובדה ׁשּטבל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
תמורת  לבעלים]- קצובה תבואה מּזרע כמות לֹו נתן אם -ִִֶַַָ

לֹו, לּתן ּׁשּקּצץ מה לֹו נֹותן ּכ ואחר ּתֹורם - ׂשדה ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאֹותּה
אחרת, ׂשדה מּזרע לֹו נתן ואם לעצמֹו. מעּׂשר הּׂשדה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּובעל

לֹו. נֹותן ּכ ואחר הּמעׂשר, מֹוציא - אחר מּמין ְֲִִִֵֵֵַַַַַָאֹו
.·Èלֹו נֹותן ּכ ואחר מעּׂשר, - הּנכרי מן ׂשדה קנס החֹוכר ; ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הּׂשדה  ונמצאת הּגֹוי, מן יחּכר ׁשּלא ּכדי - ּבזה אֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹקנסּו
המקּבל  וכן ליׂשראל. וימּכרּנה ,ׁשּיצטר עד לפניו, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבּורה
לּגֹוי  יּתן ּכ ואחר ׁשּיעּׂשר אֹותֹו קנסּו הּגֹוי, מן אבֹותיו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָׂשדה
ׁשהיא  מּפני מּמּנּו, ויקּבלּנה יקּפץ ׁשּלא ּכדי - מעּׂשר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֻחלקֹו
ׁשּימּכרּנה  ּכדי ּבּורה, לפניו ׁשּתּׁשאר עד אבֹותיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׂשדה

ְְִֵָליׂשראל.
.‚È ׁשחֹוכר - חֹוכר מקּבל? הּוא ואיזה חֹוכר, הּוא ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַאיזה

הרּבה  עׂשת ּבין סאה, וכ ּבכ הּזרע מן קצּוב ּבדבר ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָהּקרקע
מּמה  ּבחלק אֹותּה ׁשּיקּבל הּוא - ּומקּבל מעט; עׂשת ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין

ּביניהן  ּׁשּיתנּו מה אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו -ּׁשּתעׂשה, והּׂשֹוכר . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
ּבמעֹות. הּקרקע ׁשּׂשֹוכר ְְֵֶַַַָהּוא

.„Èּבאריסּות ׂשדה ׁשּקּבלּו וחלק ׁשנים עבורם מהיבול חלק -] ְְֲִִִֶֶַַָ
לֹומר לבעלים] האחד יכֹול - נׁשּתּתפּו אֹו ׁשּירׁשּו, אֹו ,ְְְִֶֶַַָָָָ

חּטים  ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום חּטים אּתה 'טל ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹלחברֹו:
ׁשּבמקֹום  יין ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום יין 'אּתה ּפלֹוני', ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּבמקֹום

ואני  חּטים אּתה 'טל לֹו: יאמר לא אבל ׂשעֹורים',ּפלֹוני'; ְְֲֲִִִִִַַַָָֹֹֹ
הּטבל. את מֹוכרין ׁשהן מּפני - ׁשמן' ואני יין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ'אּתה

.ÂË ׁשּנגמרה אחר מּיׂשראל ּפרֹות ׁשּלקחּו ולוי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
- דין]מלאכּתן הּמעׂשרֹות [בית ואת הּתרּומה את מֹוציאין ְְְְְִִֶֶַַַַַָָ

הּוא  קנס אחרים; וללוּיים לכהנים אֹותן ונֹותנין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶָָֹמידיהן,
ּכדי  טבלים, ויקנּו ולּגּתֹות לּגרנֹות יקּפצּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלהם
ׁשּתּגמר  קדם קנּו ואם הּכהנים. אחיהם מּתנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלהפקיע
מֹוציאין  אין - מרּוח קדם ּתבּואה ׁשּלקחּו ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹמלאכּתן,

ִָָמּידן.
.ÊË קדם ליׂשראל, ּתלּוׁשין ּפרֹות ׁשּמכרּו לוי אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹּכהן

הרי  - ּבמחּבר מכרּו אם לֹומר, צרי ואין מלאכּתן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּתּגמר
- מלאכה ּגמר אחר מכרּו ואם ׁשּלהן; הּמעׂשר אֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּתרּומה
ּכהן  לכל ונֹותן ּומפריׁש לֹוקח, ׁשל והּמעׂשר הּתרּומה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹהרי

ׁשּירצה  לוי .אֹו ְִִֵֶֶ
.ÊÈ,ּבחּלין ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיׂשראל ׂשדה ׁשּקּבלּו ולוי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֻּכהן

ונֹותן  חלקֹו, נֹוטל והּיׂשראלי ּומעׂשרֹות; ּבתרּומה חֹולקין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּכ
ׁשּירצה  לוי אֹו ּכהן אֹולכל מּכהן ׂשדה ׁשּקּבל יׂשראל אבל . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

הּמּתנֹות  ּוׁשאר הּׂשדה, לבעל הּמעׂשר אֹו הּתרּומה - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָמּלוי
שני] מעשר .חֹולקין [כגון ְִ

.ÁÈ מּכהן יׂשראל ּבין - ׁשמן מהן להֹוציא זיתים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהמקּבל
ׁשחֹולקין  ּכׁשם - מּיׂשראל לוי אֹו ּכהן ּבין לוי, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָֹאֹו

ּומעׂשרֹות  ּבתרּומה חֹולקין ּכ ׁשהּׁשמן,ּבחּלין, מּפני , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻ
הּוא. ָחׁשּוב

.ËÈ מנת 'על לֹו: ואמר ליׂשראל, ׂשדה ׁשּמכר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכהן
ׁשאמר  ּכיון ׁשּלֹו; הן הרי - לעֹולם' ׁשּלי ׁשּלּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמעׂשרֹות

הּמעׂשר  מקֹום ׁשּׁשּיר ּכמי נעׂשה מנת', הּכהן,'על מת ואם . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
ׁשהּמעׂשרֹות  מנת 'על לֹו: אמר ואם הּכהנים. ּכׁשאר ּבנֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹהרי
ׁשּלי, ׁשהּמעׂשרֹות מנת 'על ּבנֹו. יּטלם הּוא, מת - ולבני' ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָלי

על אף - לאחר מכרּה - 'לפני ׁשהיא זמן ׁשחזר ּכל ּפי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּמעׂשרֹות. אֹותן לּכהן אין ְְֵֵַַַַָָָֹּולקחּה,

.Î מנת 'על לֹו: ואמר ולוי, מּכהן ׂשדה ׁשּקּבל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹיׂשראל
מנת  'על מ ּתר. - ׁשנים' חמׁש אֹו ארּבע ׁשּלי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהּמעׂשרֹות

ּכהן  עֹוׂשה ּכהן ׁשאין אסּור, - לעֹולם' ׁשּלי וכן ׁשהן . ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ
זה  יׂשראל יהיה לא - ליׂשראל חֹוב עליו ׁשהיה לוי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּבן
ׁשאין  חֹובֹו; ּכנגד ׁשּיּפרע עד ּומפריׁש מאחרים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּגֹובה
מעׂשר  ׁשּיגּבה אחר, ּכלוי ׁשּלֹו חֹוב ּבעל עֹוׂשה זה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַלוי

ֲִֵֵמאחרים.
.‡Îממרח טבל ׁשּירׁש מלאכתו]יׂשראל אּמֹו[שנגמר מאבי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
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זה  הרי - יׂשראל אּמֹו מאבי ירׁשֹו אּמֹו אבי ואֹותֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָֹּכהן,
הראּויֹות  ׁשהּמּתנֹות ׁשּלֹו; והן מעׂשרֹותיו, מּמּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָמפריׁש

הּורמּו לא ׁשעדין ּפי על אף הן, ׁשהּורמּו ּכמֹו - .לּתרם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ
.·Î על נאמן ׁשאינֹו למי אֹו לגֹוי, ּבקּבלה ׂשדהּו ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּנֹותן

צרי הּמעׂשרֹות, לעֹונת ּבאּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִֶַַַַַַַַַָָֹהּמעׂשרֹות
ידם  על לעֹונת לעּׂשר ּבאּו ׁשּלא עד - הארץ לעם נתנּה . ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

לעֹונת  ּומּׁשּבאּו ידם ; על לעּׂשר צרי אינֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות,
עֹומד  עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ידם. על לעּׂשר צרי ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמעׂשרֹות,
אנּו ׁשאין ּׁשאכלּו, למה חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹוטל; הּגרן, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעל

להם. ֲִֶַָָאחראים

ה'תשע"ג  ניסן כ"ג רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
ואמר:‡. הּתֹורה, מן טבּול יין ׁשל לג מאה לֹו ׁשהיה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמי

ּתרּומה, הן הרי מהן להפריׁש עתיד ׁשאני לּגין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ'ׁשני
יתחיל  לא - ׁשני' מעׂשר ותׁשעה ראׁשֹון, מעׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹועׂשרה
אּלא  ּומעׂשרֹות, ּתרּומה ׁשעּור ּבּסֹוף ׁשּיּניח עד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָויׁשּתה

יׁשּתה  ּכ ואחר ּבּסֹוף,יפריׁש ׁשהּניח 'זה אֹומרין: ואין . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
מן  - ּומעׂשרֹות ּתרּומה ׁשחּיּוב מּפני ּבּתחּלה'; נברר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּכאּלּו
עד  נברר', ּכאּלּו 'נחׁשב ּתֹורה ּבׁשל אֹומרין ואין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹהּתֹורה,

ְִֶֹׁשּיברר.
מּׁשּוליה;·. יׁשּתה לא החבית, ּבפי מעׂשרֹותיו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּקֹובע

מערבין  ׁשהּמׁשקין מּפני מּפיה; יׁשּתה לא אבל ּבׁשּוליה, . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּמגּורה ּבפי ּבׁשּוליה,[מחסן]הּקֹובע קבע מּׁשּוליה; אֹוכל , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מּפיה  .אֹוכל ִִֵָ
אֹותֹו,‚. ּופֹודה ׁשני מעׂשר לקּבע לאדם ועֹוׂשה ויׁש וחֹוזר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

מעׂשר  ּתרּומת אֹו הּפרֹות, אֹותן על ראׁשֹון מעׂשר ְֲֲִֵֵֵַַַַַָאֹותֹו
אחר  .למקֹום ְֵַָ

מפריׁש„. - מעׂשרֹות עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַהּמּניח
ּכל  ׁשּיעׂשּו עד וׁשֹותה, ואֹוכל קּימין, ׁשהן ּבחזקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליהן

לּלוי  ונֹותנן מעׂשר, ׁשהּניח הּפרֹות -אֹותן ׁשאבדּו מצאן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשהפריׁש, לכל חֹוׁשׁש זה -]הרי מספק בשנית ואינֹו[ומעשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶָ

וּדאי. ְֵַַַמעּׂשר
להיֹות ‰. העני, ואת הּלוי ואת הּכהן את מעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמלוה

ּבחזקת  עליהן מפריׁש - מחלקן הּמעֹות אֹותן על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמפריׁש
קּימין  אֹוׁשהן הּלוי, אֹו הּכהן מתּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו , ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

העני. ֱִִֶֶָהעׁשיר
.Â ראׁשֹון מעׂשר אֹו הּתרּומה מפריׁש עליהן? מפריׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָּכיצד

לאֹותֹו אחר ידי על ּבהן ּומזּכה מּפרֹותיו, עני מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
מּמּנּו, לּטל רגילין היּו ואם ׁשהלום; העני אֹו הּלוי אֹו ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהּכהן
ידי  על לזּכֹות צרי אינֹו - להם אּלא יּתן ׁשּלא רגיל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוהּוא

ּומנּכה אחר  ׁשהפריׁש, זה ׁשוה ּכּמה מחּׁשב ׁשּמפריׁש, ואחר . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ּכהן  לכל הּתרּומה ּומֹוכר חֹובֹו; ּכל ׁשּיּפרע עד - הּמלוה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמן

הּמעׂשרֹות. ואֹוכל ְְְִֵֶֶַַַׁשּירצה,
.Êלֹו יׁש - ׁשהפריׁש הּפרֹות ׁשוים ּכּמה מחּׁשב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשהּוא

ואין  רּבית; מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו הּזֹול, ּכּׁשער ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַלחּׁשב

זה  חֹוב מׁשּמטת אינֹוהּׁשביעית לחזר, ה ּבית ּבעל ּבא ואם . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
חֹוזרין. לחזר, הּמעֹות ׁשּלקחּו אּלּו רצּו אם אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹחֹוזר;
מפריׁשין  ׁשאין עליהן, מפריׁשין אין - מהן הּבעלים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָנתיאׁשּו
יכֹול  אינֹו - ׁשהלום העני אֹו הּלוי אֹו הּכהן מת האבּוד. ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹעל
מן  רׁשּות ׁשּיּטל עד הּזֹו, ּכּדר מחלקן עליהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹלהפריׁש
אבל  מחט; מלא אפּלּו קרקע, להן ׁשּיּניח והּוא, ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹהּיֹורׁשין;
ּבפני  הלום ואם מֹועלת. הּיֹורׁש רׁשּות אין ּכספים, הּניח ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאם
צרי אינֹו מחלקם, אּלּו מעֹות על ׁשּיפריׁש מנת על ּדין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבית
עליו, מפריׁשין אין - העני העׁשיר הּיֹורׁשין. מן רׁשּות ְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹלּטל

ּׁשּבידֹו. ּבמה הּלה וזכה ּדין; ּבבית ׁשהלוהּו ּפי על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאף
.Áּכֹור' לוי: לבן ׁשאמר מידה]יׂשראל -]ל יׁש מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

אחר, מקֹום על מעׂשר ּתרּומת לעׂשֹותֹו לוי ּבן רּׁשאי - ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּבידי'
אין  אחר, ללוי הּיׂשראלי נתנֹו ואם ;מׁש ׁשּלא ּפי על ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאף

ּתרעמת. אּלא עליו ְֶֶַָָָֹלֹו
.Ëּבּמגּורה ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ּוסאה [מחסן]מי ללוי סאה ונתן , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

אֹותן, ויאכל הּמגּורה מן סאין ׁשמֹונת יפריׁש לא - ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹֹלעני
אם  אבל קּימין; מעׂשרֹות ׁשל סאין ׁשּׁשּתי יֹודע ּכן אם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

א  והעני, הּלוי מהן חׁשּבֹון אכלּו לפי אּלא עליהן מפריׁש ינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּסאין. מּׁשּתי ְְְִִִֵַַָהּנׁשאר

.Èׁשּנתנּו ּכגֹון הּבית, ּבעל עם מּתנֹותיהן ׁשהחליפּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָענּיים
סאה  ונטלּו עני, ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה אֹו לקט ׁשל סאה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
ּפי  על אף הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור מהן ׁשּנטל זה - הּגרן ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמן
על  אף חּיב, מּמּנּו ׁשּנטלּו וזה הּבית; ּבעל ּברׁשּות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנעׂשה

הּפטּורין  מּתנֹותיהן חלף ׁשהּוא .ּפי ְְִִֵֵֶֶֶַַ
.‡È,ּתרּומתן ׁשּנּטלה טבל ׁשל ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמי

מעּׂשרת  הראׁשֹונה - ּבזֹו' זֹו 'מעׂשרֹות אמר:ואמר: . ְְְִֶֶַַַַָָָָָֻ
קבע  ׁשהרי מעּׂשרת, הראׁשֹונה - ּבזֹו' וזֹו ּבזֹו זֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ'מעׂשרֹות
מפריׁשין  ׁשאין מעּׂשרת, הּׁשנּיה ואין ּבּׁשנּיה; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמעׂשרֹותיה
היא  ׁשעדין הּׁשנּיה על נפטרה ׁשּכבר הראׁשֹונה מן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמעׂשר

ׁשּתיהן. ּבמעׂשר ְְֲֵֶֶֶַַַחּיבת
.·È מהן אחת ּכל מעׂשר אּלּו, ּכלּכּלֹות ׁשּתי 'מעׂשרֹות ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַַָָאמר:

ׁשם קרא - ּבחברּתּה' מעושרות]קבּוע הם הרי קבע [- ּוכבר , ְְֲֵֶַַַָָָָָָ
יכֹול  ואינֹו ׁשּלהן, הּמעׂשרֹות מהן ּומֹוציא ּבהן; ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמעׂשרֹותיהן

אחר. מּמקֹום מעׂשרֹות עליהן ְְֲִִֵֵֶַַַָלהֹוציא
.‚Èמעּׂשרן מאחת [בפועל]וכיצד ׁשּתיהן מעׂשר מֹוציא ? ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ

ואם  ׁשוֹות; היּו אם - מּמּנה מהן אחת ּכל מעׂשר אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהן,
מעׂשר  הּקטּנה מן מפריׁש - מחברּתּה ּגדֹולה אחת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָהיתה

ה  ּומן הּקטּנה.הּגדֹולה, מעׂשר ּגדֹולה ְְְֲִַַַַַַָָָ

ה'תשע"ג  ניסן כ"ד חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
הן ‡. מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מהן ׁשהּורם ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּפרֹות

הן  מעׂשרֹותיהן, ׁשאר מהן הפריׁש ואם 'חּלין'; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּנקראין
מקֹום  ּבכל מתּקנין' 'חּלין .הּנקראין ְְְִִִִַָָָָֻֻ

מעושרים]טבל·. לא מין [פירות מתּקנין ּבחּלין ׁשּנתערב ְְְִִִִֵֶֶֶָָֻֻ
ּפרֹות  לֹו יׁש אם - הּטעם אחר להּל אפׁשר ׁשאי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמינֹו,
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אֹו ּבצפֹונּה' ׁשני ּומעׂשר חּלה, הּוא הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשהפרׁשּתי
ואֹוכל. הּמעֹות'; על מחּלל הּוא והרי ְְְֲִֵֵַַַָָָֻ'ּבדרֹומּה,

.Ê אינ והּוא אצלֹו, ׁשּיאכל חברֹו את המזּמן מאמינֹווכן ֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹ
עתיד  ּׁשאני 'מה ׁשּבת: מערב אֹומר - הּמעׂשרֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל
וזה  לֹו, סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי למחר ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָלהפריׁש
לֹו, הּסמּו הּׁשאר על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשעׂשיתי
על  מחּלל הּוא והרי 'ּבדרֹומֹו, אֹו ּבצפֹונֹו' ׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֻּומעׂשר

על הּמעֹות' אּלּו ּתנאים להתנֹות לאדם ׁשּמּתר מּפני ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
מתנה  אינֹו ּבוּדאי, אבל ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּדמאי,

ׁשּברׁשּותֹו. ּדבר על ְִֶֶַָָָאּלא
.Á והּוא ּביתֹו, ּבתֹו טבל ׁשל ּתאנים מאה לֹו היּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָּכיצד?

ּתחׁש ׁשּמא ּומתירא ּבּׂשדה, אֹו הּמדרׁש [תכנס ּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשאני השבת] ּתאנים 'ׁשני אֹומר: - ּבׁשּבת לעּׂשר יכֹול ואינֹו ,ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

מפריׁש ׁשאני ועׂשר ּתרּומה; הן הרי להפריׁשן, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָעתיד
אחריהן, מפריׁש ׁשאני ותׁשע ראׁשֹון; מעׂשר ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַאחריהן,

ואֹוכל. מפריׁש - ּולמחר ׁשני'; ְְְֲִִֵֵֵַַָָמעׂשר
.Ëואינֹו זֹו; אחר זֹו ׁשּמפריׁש ּבׁשעה ּבׂשפתיו לרחׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹוצרי

ּתנאֹו הקּדים ׁשהרי ּבׁשּבת, ּתנאי ּכמתּקן עליו ׁשּיׁש וטבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבצד  עיניו ונֹותן ׁשּיפריׁש; קדם ּבׁשּבת לטלטלֹו מּתר ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻזה,

הּׁשאר. את ואֹוכל ְְֵֶֶַָזה,
.È עתיד ּׁשאני 'מה אֹומר: - לׁשּתֹותֹו ּכֹוס הארץ עם לֹו ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנתן

לֹו; סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי הּכֹוס, ּבׁשּולי ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵַַַַָָלׁשּיר
הּסמּו הּׁשאר על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר, ׁשעׂשיתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוזה
הּמעֹות'; על מחּלל הּוא והרי הּכֹוס, ּבפי ׁשני ּומעׂשר ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָֻלֹו;

מעׂשר ּתרּומת ּכדי ּומּניח הּכֹוס וׁשֹותה, .ּבׁשּולי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַ
.‡È ּכּתנאי מתנה ּבׁשּבת, אצלֹו לׁשּתֹות חברֹו זּמנֹו אם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָוכ

אצלֹו ׁשּיׁשּתה ּׁשּירצה מה ּכל על ׁשּבת מערב וכן .הּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּגרֹוגרת נֹוטל - הּבית לבעל מאמין ׁשאינֹו [תאנה]ּפֹועל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ

על  מעׂשר עׂשּויֹות אחריה הּבאֹות ותׁשע 'זֹו ואֹומר: ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָאחת
על  מעׂשר ּתרּומת האחת וזֹו לאכל, עתיד ׁשאני ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמאה
האחרֹונֹות, העׂשר הּוא ׁשני ּומעׂשר אחריה, הּבאֹות ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעׂשר
ׁשהפריׁש הּגרֹוגרת ונֹותן הּמעֹות'; על מחּלל הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻוהרי
ּבית  ׁשּתנאי ׁשני; מעׂשר ּדמי לעצמֹו מפריׁש והּפֹועל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַֹלּכהן.
ּומעׂשר  הּבית, ּבעל מּׁשל מעׂשר ּתרּומת ׁשּתהיה הּוא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַּדין

ּפֹועל. מּׁשל ִִֵֵֶׁשני
.·È מן ׁשני מעׂשר להפריׁש אֹותן חּיבּו לא - ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָֹהּנחּתֹומין

ּבלבד  מעׂשר ּתרּומת אּלא ּבטהרה הּדמאי, ׁשּיפריׁשּנה ּכדי , ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּדברים  ּבּמה ׁשני. מעׂשר מפריׁש והּלֹוקח החּלה; ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָעם
הּמֹוכר  אבל חנּותֹו; ּפתח על אֹו ּבחנּותֹו ּבמֹוכר ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָאמּורים?

להפריׁש[סוחר]לפלטר חּיב - לפלטר הּסמּוכה ּבחנּות אֹו , ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָ
ׁשני. מעׂשר ֲִֵֵַַאף

.‚Èאינֹו מהם והאחד אחת, ּגת ּבתֹו ּכרמיהן ׁשּבצרּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
חלקֹו על הּנאמן זה ׁשעּׂשר ּפי על אף - הּמעׂשרֹות על ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָנאמן

הּי מן חלקֹו נֹוטל ּכׁשהּוא מּמּנּו- להפריׁש חּיב זה הרי ין, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הארץ  עם חלק על ּדמאי .מעׂשר ְֲֵֶֶַַַַַָָ

.„È יין לג מאתים ּבחציֹו ונטל למחצה, מחצה היּו ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכיצד?
מעׂשר  ועׂשר מעׂשר ּתרּומת אחד לג מּמּנּו מפריׁש זה הרי -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

וּדאי  ׁשל הּמעׂשר הפריׁש ׁשהרי לג; הּמאה ּכנגד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשני,
אֹו ׁשליׁש לֹו היה אם וכן ּבּגת. ׁשּדרכּו ּכל חצי על ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּתחּלה

חׁשּבֹון. לפי מפריׁש ְְְְִִִֶַַרביע,

ה'תשע"ג  ניסן כ"ו קודש שבת יום

י  ¤¤ּפרק
יהיּו‡. ולא הּמעׂשרֹות, על נאמן להיֹות עליו ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹהמקּבל

מעושרים]ּדמאי[בחזקת]ּפרֹותיו את [ספק לעּׂשר צרי - ְְִֵֵֶַַָָ
לֹוקח ׁשהּוא ואת מֹוכר, ׁשהּוא ואת אֹוכל, ;[קונה]ׁשהּוא ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַ

ּדברים  עליו ׁשּיקּבל וצרי הארץ. עם אצל מתארח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָואינֹו
אּלּו ּדברים ׁשּקּבל נאמנין עדים ּוכׁשּיבֹואּו ּברּבים; ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלּו
ּפרֹותיו  על נאמן זה הרי - ּתמיד ּבהם רגיל וׁשהּוא ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּברּבים,

'מעּׂשרין'. ְִַָֻלֹומר
ּבדיקה ·. צרי ואינֹו לעֹולם, נאמן - חכמים ּתלמיד ְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָּכל

חכמים  ּתלמיד ׁשל ואׁשּתֹו ועבדיו ּביתֹו ּובני ּובניו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאחריו;
ונאמנין  חכמים, ּכתלמיד הן הרי ׁשּמת,- חכמים ּתלמיד . ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבחזקת  הן הרי ּכנסן, הּיֹום ּבאֹותֹו אפּלּו - ּפרֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָוהּניח
.מתּקנין  ְִָֻ

לחבר‚. ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו הארץ עם על ּבת נאמן -] ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
עליהם המעשרות] לקּבל צריכין - לחבר ׁשּנמּכר ועבּדֹו ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ועבּדֹו הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו חבר ּובת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּלה;
עד  ונאמנין, ּבחזקתן אּלּו הרי - הארץ לעם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמּכר

למּודין ׁשהיּו חבר ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו [רגילים ׁשּיחׁשדּו. ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ
עם לבקר] ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו לקּבל. צריכין הארץ, עם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצל

החבר, אצל ׁשהן זמן ּכל - חבר אצל למּודים ׁשהיּו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ
הארץ. ּכעם הן הרי יצאּו, ּכחבר; הן ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַָָָָהרי

אֹו„. נאמן, מעבדיו אֹו מּבניו אחד והיה נאמן, ׁשאינֹו ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָמי
ּפיהן על ואֹוכלין מּמּנּו לֹוקחין - מּמׁשּפחּתֹו פי אחד [על ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָ

הנאמנים] לדבר.עדות חֹוׁשׁשין ואין ,ְְְִֵָָ
מּמּנּו,‰. לֹוקחין - נאמנת אינּה ואׁשּתֹו נאמן, הּוא ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהיה

אצלֹו מתארחין נאמן ואין אינֹו והּוא נאמנת, אׁשּתֹו היתה . ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
למי  מארה ותבֹוא מּמּנּו. לֹוקחין ואין אצלֹו, מתארחין -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָ

נאמן. אינֹו והּוא נאמנת, ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶָׁשאׁשּתֹו
.Â- ּבסעּודתֹו ולא הארץ עם ּבמׁשּתה לא חבר, יׁשּמׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹלא

,לפיכ ידֹו; מּתחת ּומתּקן מעּׂשר הּכל היה ּכן אם ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻאּלא
הרי  ּבסעּודתֹו, אֹו הארץ עם ּבמׁשּתה מׁשּמׁש חבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרֹואה

מעּׂשר  ּבחזקת אין הּכל - הארץ עּמי עם מסב ראּוהּו . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּבלּבֹו ּתנאין על החבר ׁשּמא מעּׂשרת; ּבחזקת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּסעּודה

סֹומ לעצמו]הּוא רק שעישר .[כגון ֵ
.Êּכ - ּתנאֹו על וסֹומ הארץ, עם אצל סֹועד ׁשאדם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשם

ּבמקֹום  ּבנֹו היה ואפּלּו ּבנֹו, על מתנה להיֹות צרי ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָהּוא
מּבנֹו, חּוץ אחר על מתנה להיֹות צרי אינֹו אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאחר;

ּבּמׁשּתה  עּמֹו היה מסב ואפּלּו ׁשהיה חבר ּבן ,לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּמא  מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּודה אין - הארץ עם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבמׁשּתה

עליו. התנה ְִִָָָָאביו
.Áמעה ׁשּנתן הארץ לי [מטבע]עם 'קח לֹו: ואמר לחבר, ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
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חׁשּבֹון. לפי ּומעׂשרֹות ּתרּומה טבל אֹותֹו על מֹוציא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָאחרֹות,
ׁשּיפריׁש; עד אסּור הּכל הרי אחרֹות, ּפרֹות לֹו אין ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹואם
ּתרּומת  ּכדי המתּקנין החּלין מן מפסיד מפריׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֻֻּוכׁשהּוא

טבל. ׁשל ֲֵֶֶֶַמעׂשר
ׁשל ‚. סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל, ׁשל סאה מאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכיצד?

ׁשהפריׁש וכל ואחת, מאה הּכל מן מפריׁש - מתּקנין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻֻחּלין
מפסיד  נמצא מתּקנין. חּלין ותׁשעים ּתׁשע ויּׁשאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻטבל;

אחת  מפסיד סאה לתרּומה, טבּול טבל אֹותֹו היה אם וכן . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ולּמה  מעׂשר. ּותרּומת ּתרּומה ּכדי המתּקנין החּלין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻֻמן
מאה  הן ׁשהפריׁש מאה יאמר, ׁשּלא ּכדי זֹו? סאה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמפסיד
הּטבל  היה אם וכן הּטבל. היא ׁשּנׁשארה והּמאה חּלין, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

מגּב - החּלין על מרּבה אֹו החּלין, מן ּוכדי ּפחֹות הּטבל יּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻֻֻ
ּותרּומת  ּתרּומה ּכדי אֹו החּלין, מן ׁשּבּטבל מעׂשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻּתרּומת

לתרּומה. טבּול טבל היה אם ְֲִִֵֶֶַָָָָמעׂשר,
ּבכל „. אֹוסר מתּקנין, ּבחּלין טבּול מעׂשר נתערב אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻֻוכן

מעׂשר  אֹותֹו על מֹוציא אחר, מעׂשר לֹו יׁש אם ֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַׁשהּוא.
- מעׂשר לֹו אין ואם חׁשּבֹון; לפי מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָהּטבּול
ּכדי  המתּקנין החּלין מן ּומפסיד ׁשּנתערב, הּמעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻמגּביּה

הּטבּול  ׁשּבּמעׂשר מעׂשר .ּתרּומת ְֲֲֵֵֶַַַַַָ
.‰- מתּקנין חּלין ּבמאה ׁשּנתערב מעׂשר, מאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻּכיצד?

מעׂשר; ׁשהפריׁש וכל ועׂשר, מאה הּכל מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמפריׁש
החּלין  היּו אם וכן ּכׁשהיּו. חּלין הן הּנׁשארֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוהּתׁשעים
מפריׁש - מּמּנּו ּפחּותין אֹו הּטבּול, הּמעׂשר על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֻמרּבין

החּלין  מן הּטבּול ׁשּבּמעׂשר מעׂשר ּתרּומת ּוכדי .הּמעׂשר ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֻ
.Â,ּכמעׂשר הּטבל היה אם - טבּול ּבמעׂשר ׁשּנתערב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטבל

סאה  מאה ּכיצד? ׁשּבֹו. מעׂשר ּתרּומת ּכדי הּטבל מן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמפסיד
ואחת, מאה מפריׁש - מעׂשר סאה ּבמאה ׁשּנתערב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָטבל,

טבל  הּנׁשארֹות ותׁשעים והּתׁשע מעׂשר; ׁשהפריׁש היה וזה . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ולא  ּבלבד, הּמעׂשר מפריׁש - הּמעׂשר על מרּבה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֻהּטבל
מעׂשר  לתרּומת ׁשם יקרא ׁשאם ּכלּום; הּטבל מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָיפסיד

מדּמע הּמעׂשר נמצא ׁשל [מעורב]ׁשּבּטבל, מעׂשר ּבתרּומת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
קֹורא  - הּטבל על מרּבה הּמעׂשר היה עּמֹו. ׁשעלתה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻטבל

ּתר  ּוכדי הּטבל ּומפריׁש ׁשּבּטבל, מעׂשר לתרּומת ּומת ׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ
ּכּלֹו טבל ויהיה הּמעׂשר; מן מּמאה ואחד טבל ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמעׂשר
ׁשּבֹו. הּתרּומֹות ׁשּתי מּדמי חּוץ לכהן וימּכרּנּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹֻמדּמע,
ּכמֹו ׁשהּוא ּבֹו, מּמאה אחד הּמעׂשר מן מפסיד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָונמצא
ׁשּבּטבל. מעׂשר ּתרּומת ּכמֹו מּמּנּו ּומפסיד מעׂשר, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַּתרּומת
וׁשלׁש; מאה מפריׁש - מעׂשר מאתים עם טבל, מאה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכיצד?
ּתרּומת  וׁשעּור טבל מאה ׁשל מעׂשר ּתרּומת הן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּׁשלׁש
נתערב  אם לטעֹות יבֹוא ׁשּלא ּכדי מעׂשר, מּמאתים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמעׂשר
ּכׁשהיּו. מעׂשר והם ותׁשעים, ׁשבע מאה ויּׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבכמֹותֹו.

.Ê וקבע יין, ּכּדי עׂשר עׂשר ׁשל ׁשּורֹות עׂשר לֹו ׁשהיּו ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמי
יֹודע  ואין אחר, מקֹום על מעׂשר החיצֹונה מּׁשּורה אחת ְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָּכד
ּבאלכסֹון, חבּיֹות ׁשּתי נֹוטל - היא חיצֹונה ׁשּורה ְְֲִִִֵֵֵַַָָָאיזֹו

מהן  ּומפריׁש ׁשּתיהן .ּומערב ְְְִֵֵֵֶֶַָ
.Á ׁשּורה חצי איזה ידּוע ואין החיצֹונה, ׁשּורה ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָקבעּה

אחת  ּבׁשּורה קבעּה זוּיֹות; מארּבע חבּיֹות ארּבע נֹוטל - ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהיא

אחת  ׁשּורה נ ֹוטל - היא ׁשּורה איזֹו ידּוע ואין ְִֵֵֵֵֶַַַָָָמהן,
ׁשּורה  חצי איזֹו ידּוע ואין ׁשּורה, ּבחצי קבעּה ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָּבאלכסֹון;
מּכל  חבית נטל ׁשהרי ּבאלכסֹון, ׁשּורֹות ׁשּתי נֹוטל - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהיא

ּומפריׁש ּומערב ׁשּורה. .חצי ְְֲִִֵַָָ
.Ë נֹוטל - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּבכד הּמעׂשר ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָקבע

אחת  ּכד ּכדי ּומפריׁש ּומערב; הּמאה, מן וכד ּכד ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָמּכל
.מעׂשר  ֲֵַ
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ׁשלחּו‡. הּצּדיק, ׁשמעֹון אחר ׁשהיה ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבימי

ׁשהּכל  ּומצאּו יׂשראל, ּגבּול ּבכל ּובדקּו הּגדֹול ּדין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּבית
אֹותּה ּומפריׁשין ּגדֹולה, ּבתרּומה מעׂשר זהירין אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

הארץ  עּמי היּו - עני מעׂשר אֹו ׁשני, ּומעׂשר ֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָראׁשֹון,
,לפיכ אֹותן. מפריׁשין היּו ולא עצמן, על מקּלין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹמּיׂשראל
נאמנים  אנׁשים אּלא הּמעׂשרֹות, על נאמן יהיה ׁשּלא ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּגזרּו
לֹומר  נאמנין ואין ספק, ּפרֹותיהן - הארץ עּמי אבל ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשרים;

'ּדמאי'. הּנקרא הּוא וזה הן'. ְְְְִִֵֶַַָָֻ'מעּׂשרין
ּתרּומת ·. אּלא הּדמאי מן מפריׁש אדם יהיה ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוהתקינּו

ּבזה  ׁשאין ׁשני, ּומעׂשר מיתה, עֹון ׁשהּוא מּפני ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמעׂשר,
אֹותֹו אֹוכלין ּבעליו ׁשהרי ראׁשֹון הפסד, מעׂשר אבל . ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

ספק, ׁשהּוא מּפני - הּדמאי מן מפריׁשין אין עני, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּומעׂשר
אֹו לּלוי אֹומרין ,לפיכ הראיה; עליו מחברֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוהּמֹוציא

מעׂשרֹו'. וטל מעּׂשר, ׁשאינֹו ראיה 'הבא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻלעני:
.‚צרי הּדמאי, מן עני מעׂשר מפריׁשין ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָאף

'עּׂשּור ואֹומר: מפריׁש; ואינֹו ׁשם, לֹו מה [עשירית]לקרֹות ְְְְִִִֵֵֵַַ
עני  ׁשּמעׂשר - ׁשני מעׂשר לקּבע ּכדי עני', מעׂשר ּכאן ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּׁשּיׁש
ׁשני  ׁשאר ׁשל ׁשני מעׂשר ּבמקֹום וׁשּׁשית, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָּבׁשליׁשית

ַַָהּׁשבּוע.
ּומעׂשר„. מעׂשר ּתרּומת הּדמאי מן אין ּכׁשּמפריׁשין ׁשני, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ

ספק  ׁשהּוא לפי - עליהן להפריׁשן מברכין מּתר ,לפיכ ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ערם. ְֶָֹּכׁשהּוא

מעׂשר ‰. ּתרּומת ּכדי מפריׁש הּדמאי? את מעּׂשרין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד
ואֹומר: הּפרֹות, ּבצד ּומּניחּה הּכל, מן מּמאה אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא

לֹו' סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, 'זה 'זה אֹומר: ּכ ואחר . ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ
על  מעׂשר ּתרּומת הּוא הרי מעׂשר, ׁשהּוא עליו ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמרּתי
לּכהן; ונֹותנּה אֹותּה, ונֹוטל לֹו'; הּסמּו הּמעׂשר ְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָֹׁשאר
הּמעׂשר, קדם מעׂשר ּתרּומת להפריׁש רּׁשאי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשאינֹו

ׁשני. מעׂשר מפריׁש ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָלכּתחּלה.
.Â ּבדמאי הראׁשֹון, קדם ׁשני מעׂשר להפריׁש ואם ּומּתר . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻ

אֹו ּבצפֹונם' אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני 'מעׂשר אֹומר: ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָרצה
מן  ּכּכר הּלֹוקח וכן הּמעֹות'. על מחּלל הּוא והרי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ'ּבדרֹומם,
ואֹומר: וחּלה, מעׂשר ּתרּומת ּכדי מּמּנה מפריׁש - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּנחּתֹום
מעׂשר  ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי ּכאן ּׁשּיׁש מּמה מּמאה ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ'אחד
ׁשאר  על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר ׁשעׂשיתי וזה לֹו, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָסמּו
ּבזה  ׁשּיׁש מּמאה אחד על והּיתר לֹו, הּסמּו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמעׂשר
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אֹו ּבצפֹונּה' ׁשני ּומעׂשר חּלה, הּוא הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשהפרׁשּתי
ואֹוכל. הּמעֹות'; על מחּלל הּוא והרי ְְְֲִֵֵַַַָָָֻ'ּבדרֹומּה,

.Ê אינ והּוא אצלֹו, ׁשּיאכל חברֹו את המזּמן מאמינֹווכן ֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹ
עתיד  ּׁשאני 'מה ׁשּבת: מערב אֹומר - הּמעׂשרֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל
וזה  לֹו, סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי למחר ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָלהפריׁש
לֹו, הּסמּו הּׁשאר על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשעׂשיתי
על  מחּלל הּוא והרי 'ּבדרֹומֹו, אֹו ּבצפֹונֹו' ׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֻּומעׂשר

על הּמעֹות' אּלּו ּתנאים להתנֹות לאדם ׁשּמּתר מּפני ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
מתנה  אינֹו ּבוּדאי, אבל ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּדמאי,

ׁשּברׁשּותֹו. ּדבר על ְִֶֶַָָָאּלא
.Á והּוא ּביתֹו, ּבתֹו טבל ׁשל ּתאנים מאה לֹו היּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָּכיצד?

ּתחׁש ׁשּמא ּומתירא ּבּׂשדה, אֹו הּמדרׁש [תכנס ּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשאני השבת] ּתאנים 'ׁשני אֹומר: - ּבׁשּבת לעּׂשר יכֹול ואינֹו ,ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

מפריׁש ׁשאני ועׂשר ּתרּומה; הן הרי להפריׁשן, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָעתיד
אחריהן, מפריׁש ׁשאני ותׁשע ראׁשֹון; מעׂשר ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַאחריהן,

ואֹוכל. מפריׁש - ּולמחר ׁשני'; ְְְֲִִֵֵֵַַָָמעׂשר
.Ëואינֹו זֹו; אחר זֹו ׁשּמפריׁש ּבׁשעה ּבׂשפתיו לרחׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹוצרי

ּתנאֹו הקּדים ׁשהרי ּבׁשּבת, ּתנאי ּכמתּקן עליו ׁשּיׁש וטבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבצד  עיניו ונֹותן ׁשּיפריׁש; קדם ּבׁשּבת לטלטלֹו מּתר ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻזה,

הּׁשאר. את ואֹוכל ְְֵֶֶַָזה,
.È עתיד ּׁשאני 'מה אֹומר: - לׁשּתֹותֹו ּכֹוס הארץ עם לֹו ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנתן

לֹו; סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי הּכֹוס, ּבׁשּולי ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵַַַַָָלׁשּיר
הּסמּו הּׁשאר על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר, ׁשעׂשיתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוזה
הּמעֹות'; על מחּלל הּוא והרי הּכֹוס, ּבפי ׁשני ּומעׂשר ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָֻלֹו;

מעׂשר ּתרּומת ּכדי ּומּניח הּכֹוס וׁשֹותה, .ּבׁשּולי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַ
.‡È ּכּתנאי מתנה ּבׁשּבת, אצלֹו לׁשּתֹות חברֹו זּמנֹו אם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָוכ

אצלֹו ׁשּיׁשּתה ּׁשּירצה מה ּכל על ׁשּבת מערב וכן .הּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּגרֹוגרת נֹוטל - הּבית לבעל מאמין ׁשאינֹו [תאנה]ּפֹועל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ

על  מעׂשר עׂשּויֹות אחריה הּבאֹות ותׁשע 'זֹו ואֹומר: ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָאחת
על  מעׂשר ּתרּומת האחת וזֹו לאכל, עתיד ׁשאני ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמאה
האחרֹונֹות, העׂשר הּוא ׁשני ּומעׂשר אחריה, הּבאֹות ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעׂשר
ׁשהפריׁש הּגרֹוגרת ונֹותן הּמעֹות'; על מחּלל הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻוהרי
ּבית  ׁשּתנאי ׁשני; מעׂשר ּדמי לעצמֹו מפריׁש והּפֹועל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַֹלּכהן.
ּומעׂשר  הּבית, ּבעל מּׁשל מעׂשר ּתרּומת ׁשּתהיה הּוא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַּדין

ּפֹועל. מּׁשל ִִֵֵֶׁשני
.·È מן ׁשני מעׂשר להפריׁש אֹותן חּיבּו לא - ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָֹהּנחּתֹומין

ּבלבד  מעׂשר ּתרּומת אּלא ּבטהרה הּדמאי, ׁשּיפריׁשּנה ּכדי , ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּדברים  ּבּמה ׁשני. מעׂשר מפריׁש והּלֹוקח החּלה; ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָעם
הּמֹוכר  אבל חנּותֹו; ּפתח על אֹו ּבחנּותֹו ּבמֹוכר ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָאמּורים?

להפריׁש[סוחר]לפלטר חּיב - לפלטר הּסמּוכה ּבחנּות אֹו , ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָ
ׁשני. מעׂשר ֲִֵֵַַאף

.‚Èאינֹו מהם והאחד אחת, ּגת ּבתֹו ּכרמיהן ׁשּבצרּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
חלקֹו על הּנאמן זה ׁשעּׂשר ּפי על אף - הּמעׂשרֹות על ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָנאמן

הּי מן חלקֹו נֹוטל ּכׁשהּוא מּמּנּו- להפריׁש חּיב זה הרי ין, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הארץ  עם חלק על ּדמאי .מעׂשר ְֲֵֶֶַַַַַָָ

.„È יין לג מאתים ּבחציֹו ונטל למחצה, מחצה היּו ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכיצד?
מעׂשר  ועׂשר מעׂשר ּתרּומת אחד לג מּמּנּו מפריׁש זה הרי -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

וּדאי  ׁשל הּמעׂשר הפריׁש ׁשהרי לג; הּמאה ּכנגד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשני,
אֹו ׁשליׁש לֹו היה אם וכן ּבּגת. ׁשּדרכּו ּכל חצי על ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּתחּלה

חׁשּבֹון. לפי מפריׁש ְְְְִִִֶַַרביע,

ה'תשע"ג  ניסן כ"ו קודש שבת יום

י  ¤¤ּפרק
יהיּו‡. ולא הּמעׂשרֹות, על נאמן להיֹות עליו ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹהמקּבל

מעושרים]ּדמאי[בחזקת]ּפרֹותיו את [ספק לעּׂשר צרי - ְְִֵֵֶַַָָ
לֹוקח ׁשהּוא ואת מֹוכר, ׁשהּוא ואת אֹוכל, ;[קונה]ׁשהּוא ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַ

ּדברים  עליו ׁשּיקּבל וצרי הארץ. עם אצל מתארח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָואינֹו
אּלּו ּדברים ׁשּקּבל נאמנין עדים ּוכׁשּיבֹואּו ּברּבים; ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלּו
ּפרֹותיו  על נאמן זה הרי - ּתמיד ּבהם רגיל וׁשהּוא ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּברּבים,

'מעּׂשרין'. ְִַָֻלֹומר
ּבדיקה ·. צרי ואינֹו לעֹולם, נאמן - חכמים ּתלמיד ְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָּכל

חכמים  ּתלמיד ׁשל ואׁשּתֹו ועבדיו ּביתֹו ּובני ּובניו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאחריו;
ונאמנין  חכמים, ּכתלמיד הן הרי ׁשּמת,- חכמים ּתלמיד . ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבחזקת  הן הרי ּכנסן, הּיֹום ּבאֹותֹו אפּלּו - ּפרֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָוהּניח
.מתּקנין  ְִָֻ

לחבר‚. ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו הארץ עם על ּבת נאמן -] ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
עליהם המעשרות] לקּבל צריכין - לחבר ׁשּנמּכר ועבּדֹו ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ועבּדֹו הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו חבר ּובת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּלה;
עד  ונאמנין, ּבחזקתן אּלּו הרי - הארץ לעם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמּכר

למּודין ׁשהיּו חבר ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו [רגילים ׁשּיחׁשדּו. ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ
עם לבקר] ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו לקּבל. צריכין הארץ, עם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצל

החבר, אצל ׁשהן זמן ּכל - חבר אצל למּודים ׁשהיּו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ
הארץ. ּכעם הן הרי יצאּו, ּכחבר; הן ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַָָָָהרי

אֹו„. נאמן, מעבדיו אֹו מּבניו אחד והיה נאמן, ׁשאינֹו ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָמי
ּפיהן על ואֹוכלין מּמּנּו לֹוקחין - מּמׁשּפחּתֹו פי אחד [על ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָ

הנאמנים] לדבר.עדות חֹוׁשׁשין ואין ,ְְְִֵָָ
מּמּנּו,‰. לֹוקחין - נאמנת אינּה ואׁשּתֹו נאמן, הּוא ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהיה

אצלֹו מתארחין נאמן ואין אינֹו והּוא נאמנת, אׁשּתֹו היתה . ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
למי  מארה ותבֹוא מּמּנּו. לֹוקחין ואין אצלֹו, מתארחין -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָ

נאמן. אינֹו והּוא נאמנת, ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶָׁשאׁשּתֹו
.Â- ּבסעּודתֹו ולא הארץ עם ּבמׁשּתה לא חבר, יׁשּמׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹלא

,לפיכ ידֹו; מּתחת ּומתּקן מעּׂשר הּכל היה ּכן אם ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻאּלא
הרי  ּבסעּודתֹו, אֹו הארץ עם ּבמׁשּתה מׁשּמׁש חבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרֹואה

מעּׂשר  ּבחזקת אין הּכל - הארץ עּמי עם מסב ראּוהּו . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּבלּבֹו ּתנאין על החבר ׁשּמא מעּׂשרת; ּבחזקת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּסעּודה

סֹומ לעצמו]הּוא רק שעישר .[כגון ֵ
.Êּכ - ּתנאֹו על וסֹומ הארץ, עם אצל סֹועד ׁשאדם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשם

ּבמקֹום  ּבנֹו היה ואפּלּו ּבנֹו, על מתנה להיֹות צרי ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָהּוא
מּבנֹו, חּוץ אחר על מתנה להיֹות צרי אינֹו אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאחר;

ּבּמׁשּתה  עּמֹו היה מסב ואפּלּו ׁשהיה חבר ּבן ,לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּמא  מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּודה אין - הארץ עם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבמׁשּתה

עליו. התנה ְִִָָָָאביו
.Áמעה ׁשּנתן הארץ לי [מטבע]עם 'קח לֹו: ואמר לחבר, ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
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בנ יׁשאל ֿ ּכי והיה ci)ׁשּנאמר my)― יׁשאל אם יכֹול ְְְְְְֱִִִִִֶֶַָָָָָ
ּתלמּוד לֹו? מּגיד אּתה אין ― לאו ואם לֹו; מּגיד ְְִִִֵַַַַַָָָאּתה
לי אין .ׁשאל ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף ― לבנ והּגדּת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹלֹומר:
אחרים לבין ּבינֹו עצמֹו, לבין ּבינֹו ּבן; לֹו ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָאּלא
ֿ הּיֹום את זכֹור ֿ העם אל מׁשה ויאמר לֹומר: ּתלמּוד ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמּנין?

b)הּזה" my)יֹום ֿ את "זכֹור ׁשאמר ּכמֹו לזכרֹו צּוה ּכלֹומר: , ְְְְִֶֶֶַַַָָָָ
לקּדׁשֹו" g)הּׁשּבת ,k my)לׁשֹונם ידעּת ּוכבר .gqepa) ְְְְְַַַַָָָָָ

(dcbddיֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ּכּלנּו חכמים, ּכּלנּו "אפּלּו :ְְֲֲִִִִָָָָֻֻֻ
ּוכבר מצרים". ּביציאת לסּפר עלינּו מצוה ― ֿ הּתֹורה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאת

ּפסחים. ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵָָָנתּבארּו

‡Ú 'ÓÚ ÏÈÚÏ ÒÙ„ ‰„b‰‰ ÁÒ…«««»»
― הק"ע ׁשֹופרהּמצוה קֹול לׁשמֹוע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

יהיה ּתרּועה "יֹום עליו: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, האחד ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָּביֹום
`)לכם" ,hk xacna)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין הּׁשנה. ְִֵַַַָָָָָֹראׁש

ה'תשע"ג  ניסן כ"ב שלישי יום
יום שלישי ֿ שישי כ "ב ֿ כ "ה ניסן 

.ÁÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקס"ח ׁשבעתהּמצוה ּבּסּכה ליׁשב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻ

ּתׁשבּו "ּבּסּכת יתעּלה: אמרֹו והּוא החג, ֿ ימי ּבכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻימים
ימים" an)ׁשבעת ,bk `xwie)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִֵַָָָָ

הּנׁשים ואין סּכה. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּבמּסכּתא
זֹו. ּבמצוה ְְִַָָחּיבֹות

ה'תשע"ג  ניסן כ"ג רביעי יום

.ËÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקס"ט ולׂשמֹוחהּמצוה לּולב לּטֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

לכם "ּולקחּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלפני
וגֹו'" הראׁשֹון n)ּבּיֹום ,bk `xwie)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵַָָָָ

וׁשם סּכה. ּבמּסכת חֹובה(n`.)זֹו זֹו מצוה ׁשאין נתּבאר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל ּבלבד; ּבּמקּדׁש אּלא ימים ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָׁשבעת
הּנׁשים ואין ֿ הּתֹורה. מן חֹובה היא ּבלבד הראׁשֹון ְְִִִִִֵַַַַָָָָּבּיֹום

זֹו. ּבמצוה ְְִַָָחּיבֹות

ה'תשע"ג  ניסן כ"ד חמישי יום

.‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקע"א הּׁשקלהּמצוה מחצית לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

לה'" נפׁשֹו ּכפר איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ ׁשנה, ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹּכל
(ai ,l zeny)"יּתנּו "זה ואמר ,(bi ,my)הּנׁשים ׁשאין ּוברּור, . ְְִִֵֶֶַַָָָ

עלֿ ֿ העֹובר "ּכל אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ּבמצוה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָחּיבֹות
opi`y(my)הּפקדים" miyp e`vi Ð `avl cwtpy in lk) ְִַֻ

(zecwtpהמיחדת ּבמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: g)לּה, dpyn g wxt),נתּבאר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

הּבית. ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמצוה

ה'תשע"ג  ניסן כ"ה שישי יום

.‚˜ .‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‡"Ú˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הקנ"ג חדׁשיםהּמצוה לקּדׁש יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
החדׁש קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים (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 ֿ אחד לכל מסּורה (zayd.אינּה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

(ziy`xa dyrnn `ed jexa yecwd zay day myÎlr―
ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי וׁשֹובת ימים ׁשּׁשה מֹונה ֿ אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכל
יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש יעׂשּנּו ֿ הּלבנה את הרֹואה ֿ אדם ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּכל

הּתֹורני dxezd)ּבחׁשּבֹון inkg erawy itk geld iaeyig) ְִֶַַָ
אחר ׁשהאביב יראה אֹו חדׁש, ראׁש zeaiqdויעׂשה zg`) ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

(dpyd xeairlוזּולתֹו(zxg` daiq e`)להתחּׁשב ּׁשראּוי מּמה ְְְִִֵֶַַָָ
אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה אּלא ― חדׁש ויֹוסיף ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבֹו
ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ּדוקא הּגדֹול ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבית
ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת הראּיה הּיֹום ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאצלינּו

מח הּקרּבנֹות הקרבת ּובזהׁשּבטלה הּמקּדׁש. העּדר מת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים הּמינים ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָטעּו
עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ֿ הרּבנים ּכל לא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּגם
הּיֹום מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבחׁשכת
לעׂשֹותֹו מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ְְְֲֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻויֹודעים
ּובהעּדר הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ (jenqdחכמים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
(jklּבחּוצה חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבארץ

ּבּתלמּוד ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלארץ,
(.bq zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ―(y)ּתמיד ּכמעט ְְִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּיקּבעּו והם יׂשראל, ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבית
ּובהתקּבצם אצלם המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו ְְְְְְְֳִִִִִֶַַַַָָָָָָֻחדׁשים

ַָיחד.

ידעּוהּו ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹויׁש
ׁשאנּו זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשּבידינּו העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּׁשבים
ּבגלל לא ― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹואֹומרים
ׁשּבית מּפני אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹחׁשּבֹוננּו
ראׁש אֹו חג זה יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּדין
חג, הּיֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹחדׁש,
על זֹו ּפעּלתם ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּוא

ּבּקּבלה לנּו ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון (y`xּפי ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
(.dk dpydאתם ֿ ּתקראּו "אׁשר :(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
ׁשּבסדר ּכיון ֿ יׂשראל, ארץ ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו ֿ הּיֹום את ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנדע
ועל ּבראּיה; לא ― הּיֹום וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו ְְְְְְְִִִִֶַַַַָֹזה
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oqip `"kÎ'k ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אחת' 'ּגלּוסקה אֹו ירק', סתם,[עוגה]אגּדת לֹו לֹוקח - ְְְֲֵַַַַָָָָֻ
ואחר  לעּׂשר, חּיב - הּמעה את החליף ואם מּלעּׂשר; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּופטּור
אמר  אּלא סתם, לקח ולא החבר, ּפרׁש ואם לֹו. יביא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכ
אֹותּה, קֹונה אני לחברי ,מּמ לֹוקח ׁשאני זֹו 'אגּדה ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻלחנוני:
לעּׂשר  חּיב לעצמֹו, ׁשּלקח זֹו - אֹותּה' קֹונה אני לעצמי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָוזֹו
ואם  אֹותּה. לעּׂשר חּיב אינֹו לחברֹו, ׁשּלקח וזֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָאֹותּה;
מתּקן  - חברֹו ׁשל ּבמאה ׁשּלֹו אחת נתערבה אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנתערבּו,

לֹו. לּקח ׁשּׁשלחֹו לחברֹו יּתן ּכ ואחר ּדמאי, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּכל
.Ë ׁשל אגּדֹות חמׁש לנּו והבא 'צא לאחד: ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻחמּׁשה

ׁשּבהן, חברים - עצמֹו ּבפני ואחד אחד לכל והביא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָירק',
ּבערּבּוב  להן הביא ּבלבד; חלקן על אּלא לעּׂשר צריכין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאין

צריכ  ׁשּבהן חברים הּכל - על לעּׂשר .ין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ
.È'מּתאנתי ּתאנים לי ולּקט 'צא לחבר: ׁשאמר הארץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעם

עראי  החבר מהן אֹוכל ּומעּׂשרן- ,[– כ קבע ּדמאי.[לאכילת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָ

- אחר חבר וׁשמע לֹו, ללּקט הארץ לעם החבר אמר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואם
החבר  ׁשאין לעּׂשר; צרי ואינֹו אֹוכל, האחר החבר ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרי
ׁשהפריׁש וחזקתֹו ידֹו, מּתחת מתּקן ׁשאינֹו ּדבר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמֹוציא
לתרם  חברים נחׁשדּו ׁשּלא ּפי על אף אחר. מּמקֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹעליהן

הּמּקף מן לפניהם]ׁשּלא שאינו הּמכׁשֹול [מדבר לסּלק ּכדי - ְְְִִֵֵֶַַַָֹֻ
ּתֹורמין. הארץ, עם ְְִִִֵֶַָָמּלפני

.‡È ּדמאי האֹורחים ואת הענּיים את להאכיל וצרימּתר , ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻ
מתּקן. לתּקן, רצה אם - והאֹורח עצמֹו, והעני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלהֹודיען;

.·È;סתם ּומחּלקין אדם, מּכל סתם ּגֹובין צדקה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָּגּבאי
יתּקן  לתּקן, .והרֹוצה ְְְֵֵֶַַָ

.‚È עם מּפרֹות הארץ עם לחֹולה מאכיל ׁשהיה חבר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרֹופא
היה  ואם ּפיו; לתֹו לא אבל ידֹו, לתֹו נֹותן - ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹהארץ

יּתן  לא ידֹו לתֹו אפּלּו רֹופא, ׁשל ידע הּדמאי אם וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
אסּור. ידֹו לתֹו אפּלּו וּדאי, טבל ְֲִֶֶֶַַָָׁשהּוא



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd oqip e"kÎ'k -

ה'תשע"ג  ניסן כ' ראשון יום
יום ראשון ֿ שני כ 'ֿ כ "א ניסן 

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .‡¯ .¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― מאתים הּמׁשלימה ׁשּלאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

והּוא הּימים, ֿ ׁשבעת ּכל ֿ מֹוׁשבֹותינּו ּבכל חמץ ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָיראה
ּבכלֿ ׂשאר ל ֿ יראה ולא חמץ ל ֿ יראה "ולא ְְְְְְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹאמרֹו:

"ּגבל(f ,bi zeny)אּלא ענינים, ּבׁשני לאוין ׁשני אּלּו ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻ
אמרּו ּובפרּוׁש אחד. ּבענין f:)הם dvia)הּכתּוב "ּפתח : ְְְְִֵֵֶַַָָָָָ

ׂשאר", הינּו חמץ הינּו :ל לֹומר ― ּבׂשאֹור וסּים ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹּבחמץ
הּׂשאר ּבין חּלּוק ׁשאין הּדבר(uingnd)ּכלֹומר: אֹו עצמֹו ְְְִֵֵֶַַַַָָֹ

חּיב אינֹו ― ּברׁשּותֹו חמץ והּניח ׁשעבר ּומי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנתחמץ.
ׁשּיהא וקנהּו ּבּפסח חמץ לקח אם אּלא (f`y)מלקּות, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבּפסח חמץ "המׁשּיר הּתֹוספּתא. ּולׁשֹון מעׂשה. ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעֹוׂשה
לֹוקה". אינֹו ― ּבּכרם ּכלאים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַוהמקּים

― הר"א חמץהּמצוה יּמצא ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
והּוא מפקד, הּוא אם אֹו נראה אינֹו אם ּגם ְְְְִִִִֵֵֶַָֻּברׁשּותנּו,

ּבבּתיכם" יּמצא לא ׂשאר ימים "ׁשבעת hi)אמרֹו: ,ai my). ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹ
ׁשהזּכרנּו ּכמֹו מעׂשה, ׁשם ׁשּיהא ּבתנאי עליו לֹוקין זה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוגם

ׁשבּועֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבארּו הּכללים ּובפרּוׁש(k`.)לפי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ
יּמצא. ּובל יראה ּבבל עֹובר ׁשֹונים: ּבמקֹומֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָאמרּו

ּפסחים מּסכת הּמצות(d.)ּובתחּלת ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבאמרֹו: עליהם ׁשהזהיר הענינים נתּבארּו וׁשם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָהאּלה,

"ּגבּל ֿ ּבכל וגֹו' ֿ יראה f)"לא ,bi my)ׁשהזהיר והענינים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻ
ׁשּכלֿ נתּבאר וׁשם ּבבּתיכם". ֿ יּמצא "לא ּבאמרֹו: ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹעליהם

vni`")לאו la"e "d`xi la" :mipydn)ענין ֿ האחר מן לֹומד ְִִֵֵַָָָ
לאוין: ּבׁשני עֹובר ּבּפסח חמץ וׁשהמקּים ּבֹו, היה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

ֿ יּמצא. ּבל ועל ֿ יראה ּבל ְִֵֵֶַַַַָָעל

― הקנ"ח ט"והּמצוה ּבליל מּצה לאכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ׁשאין, ּובין הּפסח ּכבׂש ׁשּיׁש ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבניסן,

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב gi)יתעּלה: ,ai my):אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּוכבר חֹובה". קבעֹו הּכתּוב ― מּצֹות ּתאכלּו ְְְֶֶַַָָָָָֹ"ּבערב
חֹובה; ― הראׁשֹון ּבּלילה מּצה ׁשאכילת ּבפסחים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָנתּבאר
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ― ואיל ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָמּכאן

ּפסחים. ְְִֶֶַָּבמּסכת

ה'תשע"ג  ניסן כ"א שני יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
‰„‚‰‰ ÁÒÂ(dxez dpyn xtqn)

.Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ז מצריםהּמצוה ּביציאת לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָ

המסּפר לשֹון צחּות ּכפי הּלילה ּבתחּלת ּבניסן ט"ו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָּבליל
(labene reaw gqep `ll)ּולהארי לסּפר ֿ ּׁשּיֹוסיף ֿ מה וכל .ְְְֲִִֵֶַַַָ

ּבנּו ׁשעׂשּו והעול הּׁשם, לנּו ּׁשעׂשה מה ּבהגּדלת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבדברים
מהם, ה' לנּו נפרע ואי הּמצרים אֹותנּו ּׁשעּנּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּומה
זה הרי ― ּגמלנּו אׁשר ֿ החסד ּכל על יתעּלה לֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּולהֹודֹות
מצרים, ּביציאת לסּפר הּמארי ֿ "ּכל ׁשאמרּו: ּכמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמׁשּבח,
אמרֹו הּוא זה ּבצּוּוי לנּו ׁשּבא והּכתּוב מׁשּבח". זה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֻהרי

ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת g)יתעּלה: ,bi zeny)ּובא . ְְְְְִִִֶַַַַָָ
החדׁש?(zlikn`)הּפרּוׁש מראׁש יכֹול ― לבנ "והּגדּת : ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ

יכֹול ― ההּוא ּבּיֹום אי ההּוא. "ּבּיֹום לֹומר: ְִַַַַַַָּתלמּוד
זה ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד יֹום? אמרּתי(my)מּבעֹוד לא ; ְְְֲִִֶַַַַָֹ

ּכלֹומר: ,"לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאּלא
"מּכלל הּמכלּתא: ּולׁשֹון לסּפר. חּיב הּלילה ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָמּתחּלת
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בנ יׁשאל ֿ ּכי והיה ci)ׁשּנאמר my)― יׁשאל אם יכֹול ְְְְְְֱִִִִִֶֶַָָָָָ
ּתלמּוד לֹו? מּגיד אּתה אין ― לאו ואם לֹו; מּגיד ְְִִִֵַַַַַָָָאּתה
לי אין .ׁשאל ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף ― לבנ והּגדּת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹלֹומר:
אחרים לבין ּבינֹו עצמֹו, לבין ּבינֹו ּבן; לֹו ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָאּלא
ֿ הּיֹום את זכֹור ֿ העם אל מׁשה ויאמר לֹומר: ּתלמּוד ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמּנין?

b)הּזה" my)יֹום ֿ את "זכֹור ׁשאמר ּכמֹו לזכרֹו צּוה ּכלֹומר: , ְְְְִֶֶֶַַַָָָָ
לקּדׁשֹו" g)הּׁשּבת ,k my)לׁשֹונם ידעּת ּוכבר .gqepa) ְְְְְַַַַָָָָָ

(dcbddיֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ּכּלנּו חכמים, ּכּלנּו "אפּלּו :ְְֲֲִִִִָָָָֻֻֻ
ּוכבר מצרים". ּביציאת לסּפר עלינּו מצוה ― ֿ הּתֹורה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאת

ּפסחים. ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵָָָנתּבארּו

‡Ú 'ÓÚ ÏÈÚÏ ÒÙ„ ‰„b‰‰ ÁÒ…«««»»
― הק"ע ׁשֹופרהּמצוה קֹול לׁשמֹוע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

יהיה ּתרּועה "יֹום עליו: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, האחד ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָּביֹום
`)לכם" ,hk xacna)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין הּׁשנה. ְִֵַַַָָָָָֹראׁש

ה'תשע"ג  ניסן כ"ב שלישי יום
יום שלישי ֿ שישי כ "ב ֿ כ "ה ניסן 

.ÁÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקס"ח ׁשבעתהּמצוה ּבּסּכה ליׁשב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻ

ּתׁשבּו "ּבּסּכת יתעּלה: אמרֹו והּוא החג, ֿ ימי ּבכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻימים
ימים" an)ׁשבעת ,bk `xwie)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִֵַָָָָ

הּנׁשים ואין סּכה. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּבמּסכּתא
זֹו. ּבמצוה ְְִַָָחּיבֹות

ה'תשע"ג  ניסן כ"ג רביעי יום

.ËÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקס"ט ולׂשמֹוחהּמצוה לּולב לּטֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

לכם "ּולקחּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלפני
וגֹו'" הראׁשֹון n)ּבּיֹום ,bk `xwie)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵַָָָָ

וׁשם סּכה. ּבמּסכת חֹובה(n`.)זֹו זֹו מצוה ׁשאין נתּבאר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל ּבלבד; ּבּמקּדׁש אּלא ימים ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָׁשבעת
הּנׁשים ואין ֿ הּתֹורה. מן חֹובה היא ּבלבד הראׁשֹון ְְִִִִִֵַַַַָָָָּבּיֹום

זֹו. ּבמצוה ְְִַָָחּיבֹות

ה'תשע"ג  ניסן כ"ד חמישי יום

.‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקע"א הּׁשקלהּמצוה מחצית לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

לה'" נפׁשֹו ּכפר איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ ׁשנה, ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹּכל
(ai ,l zeny)"יּתנּו "זה ואמר ,(bi ,my)הּנׁשים ׁשאין ּוברּור, . ְְִִֵֶֶַַָָָ

עלֿ ֿ העֹובר "ּכל אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ּבמצוה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָחּיבֹות
opi`y(my)הּפקדים" miyp e`vi Ð `avl cwtpy in lk) ְִַֻ

(zecwtpהמיחדת ּבמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: g)לּה, dpyn g wxt),נתּבאר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

הּבית. ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמצוה

ה'תשע"ג  ניסן כ"ה שישי יום

.‚˜ .‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‡"Ú˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הקנ"ג חדׁשיםהּמצוה לקּדׁש יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
החדׁש קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים (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 ֿ אחד לכל מסּורה (zayd.אינּה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

(ziy`xa dyrnn `ed jexa yecwd zay day myÎlr―
ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי וׁשֹובת ימים ׁשּׁשה מֹונה ֿ אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכל
יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש יעׂשּנּו ֿ הּלבנה את הרֹואה ֿ אדם ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּכל

הּתֹורני dxezd)ּבחׁשּבֹון inkg erawy itk geld iaeyig) ְִֶַַָ
אחר ׁשהאביב יראה אֹו חדׁש, ראׁש zeaiqdויעׂשה zg`) ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

(dpyd xeairlוזּולתֹו(zxg` daiq e`)להתחּׁשב ּׁשראּוי מּמה ְְְִִֵֶַַָָ
אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה אּלא ― חדׁש ויֹוסיף ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבֹו
ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ּדוקא הּגדֹול ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבית
ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת הראּיה הּיֹום ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאצלינּו

מח הּקרּבנֹות הקרבת ּובזהׁשּבטלה הּמקּדׁש. העּדר מת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים הּמינים ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָטעּו
עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ֿ הרּבנים ּכל לא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּגם
הּיֹום מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבחׁשכת
לעׂשֹותֹו מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ְְְֲֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻויֹודעים
ּובהעּדר הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ (jenqdחכמים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
(jklּבחּוצה חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבארץ

ּבּתלמּוד ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלארץ,
(.bq zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ―(y)ּתמיד ּכמעט ְְִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּיקּבעּו והם יׂשראל, ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבית
ּובהתקּבצם אצלם המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו ְְְְְְְֳִִִִִֶַַַַָָָָָָֻחדׁשים

ַָיחד.

ידעּוהּו ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹויׁש
ׁשאנּו זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשּבידינּו העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּׁשבים
ּבגלל לא ― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹואֹומרים
ׁשּבית מּפני אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹחׁשּבֹוננּו
ראׁש אֹו חג זה יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּדין
חג, הּיֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹחדׁש,
על זֹו ּפעּלתם ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּוא

ּבּקּבלה לנּו ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון (y`xּפי ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
(.dk dpydאתם ֿ ּתקראּו "אׁשר :(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
ׁשּבסדר ּכיון ֿ יׂשראל, ארץ ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו ֿ הּיֹום את ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנדע
ועל ּבראּיה; לא ― הּיֹום וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו ְְְְְְְִִִִֶַַַַָֹזה
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oqipק e"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

חׁשּבֹוננּו ואין חׁשּבֹוננּו. על לא ― סֹומכים אנּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹקביעתם
מּלתא לגּלֹויי epnfa)אּלא rawp xaky xac zelbl)זה והבן , ְְְִֵֵֶֶַָָָ

ֵֵהיטב.
ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
אתֿ יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית
― יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
אפן, ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹהרי
ולקּבֹוע ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפי
"ּכי ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָָחדׁשים

מירּוׁשלם" ֿ ה' ּודבר תֹורה ּתצא b)מּצּיֹון ,a diryi)ואם . ְְִִִִִֵֵַָָָ
ׁשּבענין הּתלמּוד ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָיתּבֹונן
ספק. ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור ֿ ּׁשאמרנּו ֿ מה ּכל לֹו יתּבאר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה,
הּסדר יסֹודֹות על הּמֹורֹות הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּנה
ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ראׁשי ּבידיעת עליו סֹומכים ְְֳִִִִִִֵֶַָָָָָָׁשאנּו
מּימים למֹועדּה הּזאת ֿ החּקה את "וׁשמרּת אמרּו: ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמאּלה

i)ימימה" ,bi zeny)אמרּו .(i`gei oa oerny iaxc `zlikn): ְִָָָ

הּסמּו ּבּפרק אּלא ֿ הּׁשנה את מעּברין ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ"מלּמד
gqt)לּמֹועד" crenl jenqd Ð xc` ycega)ואמרּו(my): ְְֵַָ

מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ֿ החדׁש את מעּברין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ"מּנין
ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? אּלא ֿ החדׁש ְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאת

הּׁשנה" "לחדׁשי יתעּלה: a)ואמר ,ai my)אמרּו ,dlibn) ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ
(.d"ימים מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב אּתה "חדׁשים :ְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ׁשההֹוספה מׁשמע ―ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ימים" "חדׁש k`)ואמר: ,`i xacna)אּתה "ימים אמרּו: ― ְְִִֶַַָָָָָֹ

"ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין לחדׁש ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹמחּׁשב
האביב" ֿ חדׁש `)את ,fh mixac)ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ― ְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור ְְְְְִִִֶֶַָָָָָחֹובה
gxid)חּמה jldn lr qqean miycgd aeyigy zexnl)ּוכבר . ְַָָ

מּסנהדרין א' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָנתּבארּו
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המשך ביאור למסכת עירובין ליום שני עמ' א

קי לקסיקון מושגים המוזכרים בהלכות קידוש החודש
 סדר הערכים הוא לפי א-ב, בהשמטת קידומות דקדוקיות )ה, ב, ל, ש, ו(.

על גליון הרמב"ם שולבו הפניות ללקסיקון זה 

אורך השלישי   - לאחר הוספה או גריעה של מעגל הירח מאורך שני, מקבלים את האורך השלישי.
אורך ראשון   - ההפרש בין מקום השמש האמיתי למקום הירח האמיתי.
אורך שני   - ההפרש בין מקום השמש למקום הירח כפי שנראה לעין.

אלף ושמונים חלקים   - השעה מתחלקת ל- 1080 חלקים )יחידות זמן(..
אמצע הירח   - מיקום הירח בגלגל הגדול, כאילו אין גלגל הקפה.

אמצע המהלך   - מהלך הכוכב ביחס לגלגל שלו.
אמצע המסלול   - מיקום הירח בגלגל ההקפה.

אמצע הישוב   - בזמנם לא ידעו על חצי הכדור המערבי, וירושלים היתה באמצע חצי הכדור המזרחי, נוטה למערב..
אמצע השמש   - מהלך הממוצע של השמש.

גובה השמש   - מקום שבו השמש נמצאת בנקודה הרחוקה מכדור הארץ.
גלגל   - כדור 'שקוף' המקיף את כדור הארץ מכל צדדיו )כמו גלדי בצל(, בכל גלגל קבוע .

גלגל המזלות   - גלגל רוחני בשמים שבו קבועים קבוצות כוכבים שכל קבוצה מסמלת מזל.
גלגל השמש   - כדור 'שקוף' המקיף את כדור הארץ שבו קבועה השמש.

גלגל, מוחלק בשלוש מאות
- כל כדור או חישוק מחולק ל - 360 חלקים, שכל חלק נקרא מעלה. ושישים מעלות   

הילוכם האמצעי   - חשבון ממוצע ולא מדויק .
זנב   - נקודת החיבור של גלגל הירח עם גלגל השמש.

חודש חסר   - חודש בן 29 יום.
חודשי הלבנה   - משך זמן שבין מפגש אחד של הירח והשמש, לבין מפגש שני.

חלקים   - השעה מתחלקת ל - 1080 חלקים.
חצות היום   - הזמן שבו השמש נמצאת בדיוק מעל ראשו של אדם.

יום ו)ה(לילה   -  הרמב"ם חילק באופן קבוע את היום והלילה, ל - 12 שעות יום, ו - 12 שעות לילה, בין בקיץ ובין בחורף, 
כשהלילה מתחיל בשעה 6 אחה"צ.
מהלך האמיתי   - מהלך הכוכב ביחס לגלגל המזלות.

מהלך /מהלכם/ האמצעי   - חשבון ממוצע ולא מדויק.
מולד   - הזמן שבו הירח נמצא בקו ישר עם השמש וכדור הארץ.

מזל   - קבוצה של כוכבים בצורות שונות הפרוסים בגלגל השמיני.
מחזור   - יחידה של 19 שנים שחוזרת על עצמה בקביעת השנים הפשוטות והמעוברות.

מנת גובה המדינה   - מרחק ירושלים מקו המשוה, ויש שינויים בשקיעת הירח אם הוא צפונית לגלגל המזלות או דרומית לו.
מנת המסלול   - הסטייה שבין מקום האמצעי לבין מיקומה האמיתי.

מנת מסלול הרוחב   - המרחק ברוחב שבין הירח לגלגל המזלות.
מסלול הנכון   - מרחק הירח מגובה גלגל ההקפה.

מסלול הרוחב   - מרחק הירח ממקום הראש.
מסלול השמש   - ההפרש שבין מיקום השמש לבין הנקודה שבה היא מרוחקת מכדור הארץ.

מעגל הירח   - השינוי שבין מקום הירח בגלגל המזלות, לבין הנקודה בגלגל המזלות שביחד איתה שוקעת הירח.
מעלה   - חלק אחד מתוך 360 חלקים שמקיפים כל כדור.

מקום הירח האמיתי   - חשבון שעל פיו יודעים את מיקומו המדויק של הירח.
- חשבון שעל פיו יודעים את מיקומו המדויק של השמש. מקום השמש האמיתי  

מקומה האמצעי   - מקום לא מדויק אלא ממוצע של אותו כוכב בשמים.
מקומם האמיתי   - מקום האמיתי של הכוכב בשמים, )ולא הממוצע(.
מרחק הכפול   - המרחק שבין מקום הירח לבין מקום גובה הירח.

נלוז   - השינוי שבין מקום הירח בגלגל המזלות לבין הנקודה בגלגל המזלות שביחד איתה שוקע הירח.
סוד העיבור   - חשבונות שעל פיהם בנוי הלוח העיברי - שהיו במשך שנים בסוד.

עגולה   - העיגול - המסלול.
קיבוץ האמיתי   - מולד האמיתי, כשהשמש והירח נמצאים באותו קו לרואה מכדור הארץ.

קיצי הראייה   - גבולות הראיה, וזה תלוי בשני גורמים א. זמן שהירח גלוי לעין ב. המרחק שבין השמש לירח.
קשת הראייה   - מרחק האמיתי בין השמש והירח לרואה אותם מכדור הארץ.

ראש   - נקודת החיבור של גלגל הירח עם גלגל השמש.
רוחב הירח   - נטית הירח לצפון השמש או לדרומה.

רוחב ראשון   - מסלול הירח ביחס למסלול השמש, צפוני או דרומי.
רוחב שני   - מחשב את ההבדל בין מרכז הארץ לבין האדם הרואה את הרוחב הראשון.

שנת )ה(חמה   - זמן שבו השמש מקיפה סיבוב שלם סביב כדור הארץ.
שנת /שנה של/לבנה   - זמן שבו הירח מקיף 12 פעם את כדור הארץ.

תקופה   - משך זמן שבו השמש מקיפה רבע סיבוב סביב כדור הארץ.
תקופת ניסן   - הזמן שבו השמש עומדת בתחילת מזל טלה.
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יום א - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקב

ביאורים למסכת סוטה דף ה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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:iEPTd EdfC opirEnW`eøeac àîìà §©§¦¨§¤©¦©§¨¦
.àéä äøéúñwEXA FOr zxAcn 'it` §¦¨¦£¦§©¤¤¦©

xn`wCn Dl aiWg dxizqi`C ,iEPTd df §¦¨£¦¨¦§¨¨©¤©¦§¦
i`n DA `xQYin `le `Ed dxizqC e`l̈¦§¦¨§Ÿ¦©§¨¨©

:DA dxznC il dOle `Mi` iEPw.éðz øãäå ¦¦¨§¨¨¦§©§¤¨©£©¨¥
zxYn FOr dxAce Fz`xzd lr dxar ikC§¦¨§¨©©§¨¨§¦§¨¦ª¤¤

:Dzial.øîà÷ éëä éiaà øîàDl xn` §¥¨¨©©©¥¨¥¨¨©¨©¨
`N` ,`Ed Dl `Pwn cvikC `WExR e`l̈¥¨§¥©§©¥¨¤¨
ixAcY l` Dl xn` ,w"de ipYw iYxY©§¥¨¨¥§©¨©¨©§©§¦
FiEPw lr dxarW t"r` dxAC F` dxYqpe§¦§§¨¦§¨¤¨§¨©¦
iEPw xg` FOr dxAC m` F` ,xEAC lv ¥̀¤¦¦¦§¨¦©©¦
EN` iYXn zg`A oiicr ,ixzQY l`C xEnB̈§©¦¨§¦£©¦§©©¦§¥¥
lv` FiEPw lr dxar la` .Dlral zxYnª¤¤§©£¨£¨¨§¨©¦¥¤
dqpkpe ixzQY l` Dl xn`W oFbM ,dxizq§¦¨§¤¨©¨©¦¨§¦§¦§§¨

:'eM xzQd zial FOr.Búéaî äàöéålirl ¦§¥©¥¤§¨§¨¦¥§¥
'Fbe xaC zexr DA `vn iM aizM DiPn¦¥§¦¦¨¨¨¤§©¨¨§
il dOl ,xg` Wi`l 'Fbe FziAn d`vie§¨§¨¦¥§§¦©¥¨¨¦
hB ici lr `aFqp`l DiixWnl i` ,aYknl§¦§¨¦§¦§§¨§©§¨©§¥¥
,Wi`l dzide FziAn d`vie aFYkl zEzixM§¦¦§§¨§¨¦¥§¨§¨§¦
dnai ihErnl `N` ,xg`l aYknl il dOl̈¨¦§¦§¨§©¥¤¨§©¥§¨¨
DA `vOW xg` lrA DWxB `lC `kid¥¨§Ÿ¥§¨©©©©¤¨¨¨
DA `vn iM i`xw irOYWn ikde ,xaC zexr¤§©¨¨§¨¥¦§©§¥§¨¥¦¨¨¨
d`vie zEzixM xtqA dPWxbi xaC zexr¤§©¨¨§¨§¤¨§¥¤§¦§¨§¨
oiA FziAn `vYW cv lkaE xnFlM ,FziAn¦¥§©§¨©¤¥¥¦¥¥
,`UPl z`A m` ,dzin i"r oiA oiWExiB i"r©¥¦¥©¦¨¦¨¦¨¥
oFW`x i`EVp gMOW ,Ff lW oi`EVp lv` xg` Fpi`W ,maIl `le `UPY xg` Wi`l§¦©¥¦¨¥§Ÿ©¨¨¤¥©¥¥¤¦¦¤¤¦Ÿ©¦¥¦
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àäzekn 'qn yixc `pyil `kd hwp `l i`n` iaxl dniz .`iyw `teb(.a sc)cvik

ded inp `kd dil iran oinnef miyrp micrd oi` cvik oinnef miyrp micrd

la` xity uxzn mzde dil iran dl `pwn oi` cvik dl `pwn cvik ikd xninl dil

jixt `l ikdlc d`xpe dl `pwn oi` cvik ipzinl dil ded uexizd itl elit` `kd

`yixc ixacz l` xninl ivnc meyn `kd

xity iz`e xenb iepiw epiidc dxizq eyexit

`l` icin `iyw `le dl `pwn cvikc `pyil

'ipznc yexit `nl` `kd t"de `tiql `yix

`pwn cvik ipzwcn `ed dxizq xeaicc

zeaezkc `nw wxta opzck `ed iwp oeylesc)

(.bizxacn i`n 'nba yxtne zxacn de`x

oiicr dxaic ipzwc `tiq iywiz k"` dxzqp

oizipznc xeaicc yexit i`e dzial zxzen

`ed ynn xeaic `l` zxzen i`n` dxizq

xeaicc ivexzl irac rnyn inlyexid itle

ikde iwp oeyl hwpc `l` dxizq `yixc

m` `d enr xaczy xac seq mzd `zi`

melk dzxizq oi` dxac `le enr dxzqp

'it` jl xnin `z` dxeac dinza yexit

dzial zxzen oiicr dxzqp `le enr dxac

oeyl `yixc xeaic 'it 'ipzn `ed iwp oeyl

jgxk lr xninl ol zi` `tiqc edin iwp

:ynn xeaic

øçàìwxtn zeywdl oi` .mail `le

miqkp dl eltpy dy`dsc zeaezk)

(.`t`de mzd jixtc mai zxneyc oizrnya

aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl opira

oiprlc inc xg` enk mai iy` ax xn` ikil

xg`a la` xg`k diiey c"a i`pz oeyl

wxta rnyn inp ikde llka g`d oi` `xwc

oiyicwn oi`(:dk sc oikxr)z` xkn m` ipzwc

epi` e` oal `le xg`l xg` yi`l dcyd

ixd yi` xne` `edyk g`l `le xg`l `l`

xg`l xg`l miiwn ip` dn `d xen` g`

e`l `d yi` aizkc `nrh rnync oal `le

mai iab y"ke xg` llka g` ied `l ikd

ikde `ed xg` e`lc eig` i`eyp gkn `ac

p opixn`oiyeciwc w"ta in(:bi sc)`xw xn`

siwzn dpgwi xg` yi`e dnglna zeni ot

xg` o`n `ni` ici` axc dixa `yiy ax dl

`iyw la` xg` ixwn `l maic ipyne mai

xne`d wxtn(:fq sc oiyecw)`kdn ol `wtpc

dy` zeg`a oiyecw iqtz `lc xne`d wxta

meyn mail `wec `xw jixhvi`c xni`

oizrnya 'ixn`ck ineail dilr `inxc

`kdc dywz cere olpn dy` zeg` izk`e

xg`n oa opihrnne yi`n mai opiaxn oikxrae mai opihrnn xg` yi` aizkc b"r`

xne`d 'ta edpihrnn yi`n z"`e(my f"b)xg` yi`e seq seq mai xg`lne miaexw

:dia zyxc i`n dpgwi

øçàìopitlic aizk micr i"r i`ce dheqa `xw i`d `de `iyw i` .mail `le

oihib zkqn seqa oennn xac xac(.v sc)zenaic w"ta xn` i`ce dheqesc)

(:`ijixhvi` `l xg`lc uixz zeixrk d`neh da aizkc meyn dvilg `la dxehtc

:da aizkc d`nehn zi`ce dheq ol `wtpc oeik dxizq meyn z`veil `l` azkinl

åìéà`de l"f ikcxn xa mdxa` 'x mya iax dywd .hb `ira `l in lral dizi`

`kid lran hb erac qixq zy`e da xikdc `kid zipelii`e zi`ce dheq

zy`e zexehtc `ed aezkd zxifbc dxenb dexrk `id ixd mzq [da aizk] d`nehc oeik `kdl `inc `l zi`ce dheq uxzl yie dvilg `la main zexeht d"t`e dizi`c

ol rnynwe lrac `xeqi` iab `l` herni` `l wtq dheq la` llk eda jixv `lc meai oicn zenaic w"ta herni` d"t`e dil exy lral dizi`c `kid zipelii`e qixq

:`ira dvilg la` mail el dxeq`c lra mewna `ed ixd eig` i`eyp gkn `ac oeik `xw

àìã:xezql `le zepal dpai `l xy` xn` `pngxe yxite eixac mirhd l`ppg epiax .ineai inp maiizz zxn` z`e dizial dixzqil
in

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

ì àlà 'úàN' ïéàå ,'úçtñìå úàNìå'øîàpL ,dBáb ïBL §©§¥§©©©©§¥§¥¤¨§¨©¤¤¡©
,'úBàNðä úBòáâä [ìk] ìòå íéîøä íéøää [ìk] ìòå'§©¨¤¨¦¨¨¦§©¨©§¨©¦¨
úçà ìà àð éðçôñ' øîàpL ,äìéôè àlà úçtñ ïéàå§¥©©©¤¨§¥¨¤¤¡©§¨¥¦¨¤©©
àa ,éåì ïa òLBäé éaø øîà .'íçì út ìëàì úBpäkä©§ª¤¡Ÿ©¨¤¨©©¦§ª©¤¥¦Ÿ
,àeä Ceøa LBãwä éðôì çeøä éëeîð íéìBãb änk äàøe§¥©¨§¦§¥¨©¦§¥©¨¨
øëN äìBò áéø÷î íãà ,íéi÷ Lc÷nä úéaL äòLaL¤§¨¨¤¥©¦§¨©¨¨¨©§¦¨§©
BzòcL éî ìáà ,Bãéa äçðî øëN äçðî ,Bãéa äìBò¨§¨¦§¨§©¦§¨§¨£¨¦¤©§
úBðaøwä ìk áéø÷ä eléàk áeúkä åéìò äìòî äìôL§¥¨©£¤¨¨©¨§¦¦§¦¨©¨§¨
àlà ãBò àìå .'äøaLð çeø íéäìà éçáæ' øîàpL ílek¨¤¤¡©¦§¥¡Ÿ¦©¦§¨¨§Ÿ¤¨
íéäìà äkãðå øaLð áì' øîàpL ,úñàîð Búléôz ïéàL¤¥§¦¨¦§¤¤¤¤¡©¥¦§¨§¦§¤¡Ÿ¦
åéúBçøBà íMä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå .'äfáú àìŸ¦§¤§¨©©¦§ª©¤¥¦¨©¨§¨
Ceøa LBãwä ìL BúòeLéa äàBøå äëBæ ,äfä íìBòä¨©¤¤§¤¦¨¤©¨¨
éø÷z ìà 'íéäìà òLéa eðàøà Cøã íNå' øîàpL ,àeä¤¤¡©§¨¤¤©§¤§¥©¡Ÿ¦©¦§¥
àôeb àä :['eë dì àp÷î ãöék] :'Cøc íLå' àlà 'íNå'§¨¤¨§¨¤¤¥©§©¥¨¨¨
Léà íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîà zøîà ,àéL÷©§¨¨§©§¨©¨¦§¥§©¦©§©§¦¦¦
äøaéc éðz øãäå ,àeä äøéúñ 'øeac' àîìà ,äæ éðBìt§¦¤©§¨¦§¦¨©£©¨¥¦§¨
,äîeøúa ìBëàì úøzeîe dúéáì úøzeî ïééãò Bnò¦£©¦¤¤§¥¨¤¤¤¡¦§¨
øîà÷ éëä ,éiaà øîà .àeä íeìk àì 'øeac' àîìà©§¨¦Ÿ§¨©©©¥¨¦¨¨©
,(íeìk àìå) äøzñðå éøaãz ìà ,äøaãå éøaãz ìà©§©§¦§¦§¨©§©§¦§¦§§¨§Ÿ§
úøzeîe dúéáì úøzeî ïééãò Bnò äøaãå éøúqz ìà©¦¨§¦§¦§¨¦£©¦¤¤§¥¨¤¤
éãk äúäLå øúqä úéáì Bnò äñðëð ,äîeøúa ìBëàì¤¡¦§¨¦§§¨¦§¥©¥¤§¨£¨§¥
íàå :äîeøúa ìBëàì äøeñàå dúéáì äøeñà äàîeè§¨£¨§¥¨©£¨¤¡¦§¨§¦
,óñBé áø øîà .éîeaé énð íaééúz ,éànà :úöìBç úî¥¤¤©©¦§©¥©¦©¥¨©©¥
'øçà Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå' àø÷ øîà̈©§¨§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥
äzòî àlà ,éiaà déì øîà .íáiì àìå øçà Léàì§¦©¥§Ÿ©¨¨¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,ìòáì déúéà eléà ,déì øîà .éòaz àì énð äöéìç£¦¨©¦Ÿ¦¨¥¨©¥¦¦¥§©©
úéàå .äöéìç éòaéz énð àzLä ,èb àéòa àì éî¦Ÿ¨£¨¥©§¨©¦¦¨¥£¦¨§¦
Búéaî äàöéå' øîà àðîçø ,óñBé áø øîà éøîàc§¨§¦¨©©¥©£¨¨¨©§¨§¨¦¥

ñéì àìc 'øçà Léàì äúéäå äëìäåzàå ,déúéáì déøz §¨§¨§¨§¨§¦©¥§Ÿ¦§§¥§¥¥§©§
äzòî àlà ,éiaà déì øîà .éîeaé énð íaééúz zøîà̈§©§¦§©¥©¦©¥¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,déì øîà .déúéáì déøzñéz àìc àNpéz àì øçàì§©¥Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§§¥§¥¥¨©¥
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יום א - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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המשך ביאור למסכת סוכה ליום שישי לעומר עמ' א
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.déìò ïðéîø à÷ éîmEAi zevn Dil opixn` maIl EN`C ,DigxM lrA Daqpinl ¦¨¨¦¨£¥§¦§§¨§©¨§¥§¦©¨¨©§¦¨¥¦§©¦
`xw opirEnW` `liOnE .Dil xninl xEq` `dA la` ,dvilg zevnl zncFw¤¤§¦§©£¦¨£¨§¨¨§¥©¥¦¥¨©§¦¨§¨

:devn mFwnA `NW g` zW`M `iede ,mEAi DA KiIW `lC ,DnAil xEq`Cáeúkä §¨§©§¨§Ÿ©¨¨¦§©§¨§¥¤¨¤Ÿ¦§¦§¨©¨
.øçà Bàø÷:DigxM lrA Dilr inxzE mAizY Yxn` Y`e ,D`UFPW inlúàOð §¨©¥§¦¤§¨§©§¨§©§¦§©¥§¨¦£¥§©¨§¥¦¥

.øçàìzexr DA `vOW oFW`x DWxBW §©¥¤¥§¨¦¤¨¨¨¤§©
iOp `YWdC ,mAizY `l 'eM zQipe xaC̈¨§¦¥Ÿ¦§©¥§©§¨©¥
m` oFW`x lW FbEf oA [df] oi`e `Ed xg ©̀¥§¥¤¤¤¦¦
:mEAi zevnA Dilr dfl zinxwe ,dP`Vi¦¨¤¨§¨¨¦¨¤£¥§¦§©¦

.éàäc déab:df lW eig` ,xg`áBè íLa ©¥§©©¥¨¦¤¤§¥
.àîéé÷ äåäoi`e ,DA dxcd xninl `Mi`e £¨©§¨§¦¨§¥©©§¨¨§¥

F` zEpnl` KFYn D`UFPd `N` xg` iExẅ©¥¤¨©§¨¦©§¨
:eiYgY dlwlTW in lr oiWExB.øîà àáø ¥¦©¦¤¦§§¨©§¨¨¨¨©

e"w ,znAiizn `le oizipzn ipYwC i`d©§¨¨¥©§¦¦§Ÿ¦§©¤¤
DlraA ,Dl xYOA Ff dxizqA zxq`p m`C§¦¤¡¤¤¦§¦¨©ª¨¨§©£¨
oi`EVPd eiWkr Elwlwzpe Dl xYn didW¤¨¨ª¨¨§¦§©§§©§¨©¦¦

:eilr xq`il.dì øeñàaDnai EpiidC ¥¨¥¨¨¨¨¨§©§§¨¨
oMW lM `l ,DlrA iIgA Dl xEq` `EdW¤¨¨§©¥©£¨Ÿ¨¤¥
gMn mAizdl `NW oFW`xd i`EVp Exq`PW¤¤¤§¦¥¨¦¤Ÿ§¦§©¥¦Ÿ©

:oi`EVPd ozF`.äðîìàä úà LcwL ¨©¦¦¤¦¥¤¨©§¨¨
:eilr dxEq` `idW.íaéúz àìe"w gMn ¤¦£¨¨¨Ÿ¦§©¥¦Ÿ©

oOwlE ,'eM dxq`p m` ,dfi`n Wxtn ¤¦¤¤§¨§©¨§¨¥©
did xEq` `ld Dl xYn i`nE dxq`p¤¤§¨©ª¨¨£Ÿ¨¨¨

:FzNgYn.àlàodM zW` ,KixR ikd ¦§¦¨¤¨¨¥¨¦¥¤Ÿ¥
dxEq` odM zW`C ,eilr dxq`pe dqp`PW¤¤¤§¨§¤¤§¨¨¨§¥¤Ÿ¥£¨
zxYn l`xUi zW` la` qp`A ENt £̀¦§Ÿ¤£¨¥¤¦§¨¥ª¤¤

aizkC(d xAcOA)`d dURzp `l `ide ¦§¦©¦§¨§¦Ÿ¦§¨¨¨
`Ed `hErin `ide aizkCnE ,zxYn dURzp¦§¨¨ª¤¤¦¦§¦§¦¦¨
:dxEq` dURzp ENt`W zxg` WiC rnWnE©§©§¥©¤¤¤£¦¦§¨¨£¨

.åéçà Bì LéåclFPW llg `Ede eia`n §¥¨¦¥¨¦§¨¨¤©
,dPdMd on lNgzpe dWExBd on eia`l§¨¦¦©§¨§¦§©¥¦©§ª¨
aizkcM dPdkl zFlEqRd miWpA xYnEª¨§¨¦©§¦§ª¨§¦§¦
Frxf lNgi `le zFlEqR oi`UFPd mipdkA§Ÿ£¦©§¦§§Ÿ§©¥©§

(`k `xwIe):llg Frxf `nl`.íaéúz àì ©¦§¨©§¨©§¨¨Ÿ¦§©¥
Dlral Ff dliraA dxq`p m` df e"wn¦¤¦¤¤§¨¦§¦¨§©£¨
DzF`A Dl xEq`d DnaiA ,Dl xYn didW¤¨¨ª¨¨¦¨¨¨¨¨§¨
eig` i`EVp eilr Exq`PW y"k `l drẄ¨Ÿ¤¤¤§¨¨¦¥¨¦

:oi`EVp gMn DnAil `NW.àøeqà àkéì ¤Ÿ§©§¨¦Ÿ©¦¦¥¨¦¨
la` ,e"w df oi`e xEnB xYd `Ed Flv`e§¤§¤¥¨§¥¤£¨
df xEQ`A oieW maIde lrAdW oFvxA dzPfA§¦§¨§¨¤©©©§©¨¨¨¦§¦¤
zngn ixdW ,e"w ied eiYgY dzid m ¦̀¨§¨©§¨¨¥¤£¥¥£©
m`e ,mEAIl zwwfp `id mipFW`xd oi`EVp¦¦¨¦¦¦¦§¤¤©¦§¦
'ipzn :maIl e"w dlwlwzp lrAd lr©©©©¦§©§§¨©¨¨

.äîeøúa ìBëàì:odM `Ed m`dìòaLå ¤¡¦§¨¦Ÿ¥§¤©£¨

.Cøca äéìò àaoiwcFA miOd oi` aEWC ¨¨¤¨©¤¤§¥©©¦§¦
oOwlcM DzF`(.gk sC),oFrn Wi`d dTpe ¨§¦§©¨©§¦¨¨¦¥¨

xg`n dilr `A `NW dTpn Wi`dW onfA¦§©¤¨¦§ª¤¤Ÿ¨¨¤¨¥©©
z` `VY `idd dX`d f` eilr dxq`PW¤¤¤§¨¨¨¨¨¦¨©¦¦¨¤
miOd oi` oFrn dTpn Wi`d oi` ,DpFr£¨¥¨¦§ª¤¥¨¥©©¦

'nb :FYW` z` oiwcFA.ïéðééò ïì øäðàå §¦¤¦§§©§©¨©§¦
:oizipzOn eixacl di`x Epl `iadäèBñ ¥¦¨§¨¨¦§¨¨¦©§¦¦¨
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WCwn zA ilkA dWcw iM KMld ,dpFW`x¦¨¦§¨¦¨§¨¦§¦©¦§©

:micr Dl Eed `lC ,i`ed axwnEäëøöpL ¦§©£¨§Ÿ£¨¥¦¤¦§§¨
.äéá÷ðì:dzPfe dklde dEgiPdeehàc ¦§¨¤¨§¦¦¨§¨§¨§¦§¨§©

.ätëa äpäk éçøtDl miiElY DW`x lW ¦§¥§ª¨§¦¨¤Ÿ¨§¦¨
:mcIn hnXY `NWïðéøîàãk íìBòì ¤Ÿ¦¨¥¦¨¨§¨¦§©§¦¨

.àøwòîC `wlq dedcM`WixA DiYr ¥¦¨¨§©£¨©§¨©§¥§¥¨
ENt`e ,E`A dpFW`x dxizq z`nh lrW¤©ª§©§¦¨¦¨¨©£¦
xn`wC `dC ,zWW axl `iWw `l ikd̈¥Ÿ©§¨§©¥¤§¨§¨¨©
oi` ,oiNgl wERiY WECwl `ifg `lC oeikC§¥¨§Ÿ©§¨§¦¥§ª¦¦
opAxcnE ,oiNgl z`vi `ziixF`Cn iOp ikd̈¥©¥¦§©§¨¨¨§ª¦¦§©¨¨
zFkldA oi`iwA lMd oi`W itl ztxUp `id¦¦§¤¤§¦¤¥©Ÿ§¦¦©£¨
dzid `l micr Dl EidW liaWAW rcil¥©¤¦§¦¤¨¨¥¦Ÿ¨§¨
xaC oi`ivFn xninl Ez`e ,WCwl diE`x§¨§©¥§¨§¥©¦¦¨¨

:oiNgl zxW ilkA WCTWìëk àéä éøä ¤¦¥¦§¦¨¥§ª¦£¥¦§¨
.úBçðnä:dgpOd z` dincA `iaie dcRze ilkA EWcw `NW cr E`nhPWLã÷ ©§¨¤¦§§©¤Ÿ¨§¦§¦§¦¨¤§¨¦§¨¤¨¤©¦§¨¨©
.õîwädpErh dgpOdW ,unw zXcwA Wcw zxW ilkA unTd ozpe DvnTW ©Ÿ¤¤§¨¨§¨©©Ÿ¤¦§¦¨¥¨©¦§ª©Ÿ¤¤©¦§¨§¨

cbpM zxW ilM KFYn dvinw ,migaf mC lW zFcFar rAx` cbpM zFcFar rAx ©̀§©£§¤¤©§©£¤©§¨¦§¦¨¦§¦¨¥§¤¤
ilkA unTd WiCwdl ilM oYnE ,mCd z` WCwn zxW ilM lW oiMQdW ,dhigW§¦¨¤©©¦¤§¦¨¥§©¥¤©¨©©§¦§©§¦©Ÿ¤¦§¦
:mCd zwixf cbpM unTd zxhwde ,dklFd cbpM dklFd ,mC zlAw cbpM ipW zxẄ¥¥¦§¤¤©¨©¨¨¨§¤¤¨¨§©§¨©©Ÿ¤§¤¤§¦©©¨
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המשך ביאור למסכת סוכה ליום תשעה לעומר עמ' ב



קי
dheq

.àçéëL àìipWC `de .ikdA zFxFdhl EdpicWgnl EdiiYrC` iWpi` iwQn `le Ÿ§¦¨§Ÿ©§¥¦§¥©©§©§§¦§§¦§¦§§¨¥§¨§¨¥
ded `l iYM`C mEXn ,ElY `l iOp micr dlY `l zEkfCn oFrnW 'xl lirl§¥§¦§¦¦§Ÿ¨¨¥¦©¥Ÿ¨¦§©©¥Ÿ£¨

:`xw i`dC `WxC ol `niiw.Cøca äéìò àáé ànL 'éðúîDzFwWdl KixSW ©§¨¨§¨¨§©§¨©§¦¤¨¨Ÿ¨¤¨©¤¤¤¨¦§©§¨
:oOwlcM lFcBd c"aA milWExiA.äéìò ïîàð:`ai `NW.eðL àì 'îâopzC `d ¦¨©¦§©¨§¦§©¨¤¡¨¨¤¨¤Ÿ¨ŸŸ¨¨¦§©

ipW mr zcgiizn dX` la` oiWECwA§¦¦£¨¦¨¦§©¤¤¦§¥
:miWp`.'åk Cøèöé ànLli`Fd iOp `kd £¨¦¤¨¦§¨¥¨¨©¥¦

`OW ,ixzA ibq `l DA oixEq` mdipWE§¥¤£¦¨Ÿ¨¥¦§¥¤¨
:'eM eiawpl c"a gilW F` lrAd Kxhvi¦§¨¥©©©§¦©¦§¨¨

.éãäñ déìò éåäéìcEciri dilr `ai m` §¤¡¥£¥¨£¥¦¨Ÿ¨¤¨¨¦
:dEwWi `le lFcBd c"al[a] eilr.ù"ì ¨¨©¨§Ÿ©§¨

:miWp` ipW mr zcgizn dX`CäeàéöBäå §¦¨¦§©¤¤¦§¥£¨¦§¦¨
.äøNòdHnA xirl uEg Wi` zW`l £¨¨§¥¤¦¨¦§¦¨

:DOr lwlwl dzn zwfgAééeøúàì éòãéc §¤§©¥¨§©§¥¦¨§¨§¥§©§¥
.déaWi`d oi`WM dxFYd on Fl xnFle ¥§©¦©¨§¤¥¨¦

,eilr dxq`PXn dilr `AW ,oFrn dTpn§ª¤¥¨¤¨¨¤¨¦¤¤¤§¨¨¨
:FYW` z` oiwcFA miOd oi`ïîàð dìòa ¥©©¦§¦¤¦§©£¨¤¡¨

.äéìò:Flv` micr cinrdl Kixv oi`e ¨¤¨§¥¨¦§©£¦¥¦¤§
.åàìa àéäL äèBñDlrA lkEi `lC ¨¤¦§¨§Ÿ©©£¨

w"tA zFnaiA opixn`C ,'Fbe oFW`xd(:`i sC) ¨¦§§©§¦¨¦¨§©

zFAxl d`OHd xW` ixg` mIwn ip` dn©£¦§©¥©£¥£¤ª©¨¨§©
:dxYqPW dhFq.úðúBpä àéäådCOd ¨¤¦§§¨§¦©¤¤©¦¨

zpzFPd `id ,Lixacl di`x z`adW z`Gd©Ÿ¤¥¥¨§¨¨¦§¨¤¦©¤¤
:micr KixSW mixnF` Ep`W oiCd z`äcð ¤©¦¤¨§¦¤¨¦¥¦¦¨

.úøëa àéäL:dilr `A Fpi`e eilr dxEng ¤¦§¨¥£¨¨¨§¥¨¨¤¨
.øzä dì Lé ïkLoi` Kkitl ,xdhYWkl ¤¥¥¨¤¥¦§¤¦§©§¦¨¥

:onf xg`l `Ed ghaOW FtwFY FxviïéàL ¦§§¤ª§¨§©©§©¤¥
.øzä dìFAl KkitlE ,d`nh `vOY m` ¨¤¥¦¦¨¥§¥¨§¦¨¦

:dixg` scFx.íéáeðbxEq`d xaC xnFlM ¥©£¤¨§¦§©¨¨¨¨
:eixg` scFx Fxvi Fl.deëøôeoMW xn`cM ¦§¥©£¨§¨©¦§¨©¤¥

:xYd Dl Wi.÷"ú eðééä:`ziixaCìáà ¥¨¤¥©§¦§©§¨£¨
.eøîà'ipzn :Dil zil dcEdi 'xlïéîiàîe ¨§§§¨¥¥§©§¦
.äéìò:dcFn `dYW.úBLôð éãò ìò ¨¤¨¤§¥¨©¥¥§¨

ipicM `NW oircFi Eed ,oixcdpqA opixn`cM¦§©§¦¨§©§¤§¦¡§¦¤Ÿ§¦¥
ipiC cg` wxtA ,'eM zFWtp ipiC zFpFnn̈¦¥§¨§¤¤¤¨¦¥

zFpFnn(.fl sC):.äNBò úeãìé äaøämxFbe ¨©©§¥©§¨§¥
`OWe ,lEwlw icil `aYW dCli dxrpl§©£¨©§¨¤¨Ÿ¦¥¦§§¤¨
dzin icil Knvr i`iaY l` ,xaCd zn ¡̀¤©¨¨©¨¦¦©§¥¦¥¦¨

:Ff zlEpn.íéòø íéðëLzFYtl mircFi §ª¤¤§¥¦¨¦§¦§©
:cinY Dl oiiEvnEì éàãk dðéàL.ïòîL §¦¨¨¦¤¥¨§©§¨§¨

ixaC diptl xnF`W ,Dl diE`x Dpi ¥̀¨§¨¨¤¥§¨¤¨¦§¥
icM `N` ,mipFW`xd miwiCv zF`cFd¨©¦¦¨¦¦¤¨§¥
dcEdi oOwl 'ixn`cM DlEwlw lr dcFYW¤¤©¦§¨¦§©§¦§©¨§¨

:WFA `le dcFd.dúaúk úøáBLzazFM ¨§Ÿ¤¤§ª¨¨¤¤
,izAzM iYcqtde iziPf ,DzAzM lr xaFW¥©§ª¨¨¦¦¦§¦§©§¦§ª¨¦
.onf xg`l EPrAzY `NW DlrA ciA zpzFpe§¤¤§©©£¨¤Ÿ¦§§¤§©©§©
zrWA micr DA Exzd `NW ,zbxdp Dpi`e§¥¨¤¡¤¤¤Ÿ¦§¨¥¦¦§©

:dUrnì.çøæî øòLFAW oFvigd xrW ©£¤§©©¦§¨©©©¦¤
`Ed xFpTp xrWl mXnE ,ziAd xdl oiqpkp¦§¨¦§©©©¦¦¨§©©¦¨
l`xUi zxfr oiAW dnFgAW oFilrd xrW©©¨¤§¤©¨¤¥¤§©¦§¨¥

:miWp zxfrl.úBèBqä úà ïé÷Lî íML §¤§©¨¦¤¨©§¦¤©
llg iar dxfr zXcwA WCwzp `NW ipRn¦§¥¤Ÿ¦§©¥¦§ª©£¨¨¢¦£©
oiqipkOW oirxFvOd ipRn ,xrXd FzF`©©©¦§¥©§¨¦¤©§¦¦
odA lr mW`d mCn oYl zFpFdal odici§¥¤¦§¦¥¦©¨¨¨©Ÿ¤
,zxkA dxfrl qpkPW mixERM xQgnE ,Fcï§ª¨¦¦¤¦§©¨£¨¨§¨¥
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llgA cFnrl lkEIW dEWCw `l Kkitl§¦¨Ÿ¦§¨¤©©£©£©
mC z` `ivFn odM did m`W ,xrXd©©©¤¦¨¨Ÿ¥¦¤©
,`vFiA lqtp `Ed ixd dxfrl uEg mW`d̈¨¨¨£¨¨£¥¦§¨§¥
,dxfrd llg KFzl Fci qipkdl Kixv Kkitl§¦¨¨¦§©§¦¨§£©¨£¨¨

:`pngx `xW zvwn z`iaE.øBðwð`nFi xcqA opzcM miqp FA EUrpe xrW FzF`l mixvn lW `IxCpqMl`n zWgp zFYlC `iade ,did lFcB mc`(:fl sC)lr E`xwpe , ¦©¦§¨¨¨©§¨¨¦¨¨¨¨¨¨§¥¦©§§Ÿ¤¥©¤§©§§¦¨¤¦§©¦§©©§©£¦¦§¦§©§¥¤¨©§¦§§©
:FnW.úBèBñ ïé÷Lî íML:oOwl silicM 'd iptl opiraC.úBãìBiä úà ïéøäèîe:`id i`n Wxtn oOwl.äéãâáa æçBà:DNW x`ESd ziaA.eòø÷ð íà:WWFg Fpi` §¤¨©§¦§¨¥¨¦§¥¦§¨¦§©¨§©£¦¤©§§©¨§¨¥©¦¥¦§¨¤¨§¥©©¨¤¨¦¦§§¥¥

.eîøôð íàå`wlq mixtC i`d FnM f"rlA x"iivpinc dAxd mirxwl drxwPW drixTn dlFcB dnixR .WWFg Fpi`(:cr sC zAW):.daì úà älânL ãòDl sili oOwlE §¦¦§§¥¥§¦¨§¨¦§¦¨¤¦§§¨¦§¨¦©§¥§§©§¨¥¦§¨©¨©©¤§©¤¤¦¨§©¨¨¦¨
:`xTn.døòN úà øúBñå:Dl sili oOwlE ,FzrilTn ¦§¨§¥¤§¨¨¦§¦¨§©¨¨¦¨

úåàéìè÷å

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

ùé:giky `l inp jxca dlra dilr `a d"de .`giky `l mid zpicna micr dl

éëoilebd od el` 'ta inp opixn` ikde .dia iiexz`l ircic ikid(:h sc zekn)

`xnba wiice jxca epbxdi `ny minkg icinlz ipy el oixqene hlwn xirl oileb iab

icinlz opira d`xzd iab `nl` `ed `lhw xa lihw i`c dia exz`c e`l i`n

:minkgäãðon`p dlra zxka `idy

oicinrn oi` wxta rnync dniz .dilrf"r)

(:el sccegi ok m` `ziixe`c zeixrc cegic

cegi `wec xnel yie ixyc olpn dcpc

en` mr oac `inec xzid odl oi`c zeixrc

:`l dcp la` dxez dxq`

àéällk inc `l zpzepd `id i`d .zpzepd

oiaexirc `nw wxtc `eddl(.i sc):

øîà`wec xnel yi .dekxte e"w edl

edekxt [e]dxeqi`l xzid yi oky `kxita

jkle edekxt `l zpzepd `ida la`

izkeca ogky`c izixg` `kxitl [e]dkxved

dlw dxiar iypi`l edl `xingc oi`ibq

w"ta oebk dxeng dxiarn ith dpin etzqne

zeaezkc(:c sc)ied `lc zelia` edl `xingc

oiwfpd 'tae zxka `idy dcpn opaxcn `l`

(.cp sc oihib)edl `xing dcedi iaxc dixz`a

`edy zayn e`l `l` `kilc ziriay

dviac w"t yixae dliwqa(:a sc)i`d xn`

zay iab y"n xn`c ith dwgxd jixv liwc

iaxk aeh mei iabe oerny iaxk `pz ol mzqc

liwc h"i y"xk ol mzq xingc zay dcedi

ilica oipnif `nl` dcedi iaxk ol mzq

`kti` oipnife `zxingn ith `zliwn

inlyexid itl `ziixad ayiil jixv `zyde

`ztqeza `ipzin ikdc `ztqezde(`"t)'x

xnege lwn dlra dilr on`p xne` dcedi

iqei 'x 'eke zxk dz`ia lr aiigy dcp dne

z` yi`d `iade '`py epin`d aezkd xne`

dcedi iax ikd `ipzin inlyexiae 'ebe ezy`

zxn` m` `l el exn` 'eke on`p dlra xne`

dcedi iax mdl xn` 'eke xzid dl yiy dcpa

'ebe ezy` z` yi`d `iade `ed aezkd zxifb

xninl ol zi` `zyde micra calae el exn`

edl xn` xcde edekxt `ztqez `iddac

iqei iaxcn[a] la` inlyexic `iddk `xw

xn` `xwirnc [`kti` xninl] denzl `ki`

:xnege lw edl xn` xcde `xw edløîåàå
ikd eyexit xne`e i`dc d`xp .miaepb min

dxeqi`l xzid oi`y ikda ilz i`n xnelk

xzid oi`y xg`n etwez exvic `cg

eiykr `l m` xaca oezn oi` dxeqi`l

li`ed ezy` lr exvi eptwzi `l z"`e izni`

:ewzni miaepb min xak dlrae
dn

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

:àçéëL àì ,íiä úðéãîa íéãò dì LéäðLîãöék ¥¨¥¦¦§¦©©¨Ÿ§¦¨¦§¨¥©
Bì ïéøñBîe íB÷î BúBàaL ïéc úéáì dëéìBî ,dì äNBò¤¨¦¨§¥¦¤§¨§¦
äãeäé éaø .Cøca äéìò àáé ànL íéîëç éãéîìz éðL§¥©§¦¥£¨¦¤¨¨Ÿ¨¤¨©¤¤©¦§¨

:äéìò ïîàð dìòa ,øîBààøîâ,àúìz àä eäéàå éøz ¥©§¨¤¡¨¨¤¨§¨¨§¥§¦¨§¨¨
àì ,áø øîà äãeäé áø øîàc ,áøì déì òéiñî àîéì¥¨§©©¥§©§¨©©§¨¨©©Ÿ

ìL àkéàc ãò Cøca ìáà øéòa àlà eðLànL ,äL ¨¤¨¨¦£¨©¤¤©§¦¨§Ÿ¨¤¨
íò ãçééúî ïäî ãçà àöîðå åéá÷ðì ïäî ãçà Cøèöé¦§¨¥¤¨¥¤¦§¨¨§¦§¨¤¨¥¤¦§©¥¦
déìò eåäéìc éëéä ék àîòè eðééä àëä ,àì .äåøòä̈¤§¨Ÿ¨¨©§©£¨¦¥¦§¤¡£¥
òéiñî àîéì ,àì àîìò élek ,ïéà íéîëç éãéîìz .éãäñ©£¥©§¦¥£¨¦¦¥¨§¨Ÿ¥¨§©©
eðL àì ,áø øîà äãeäé áø øîàc ,áøc Cãéàì déì¥§¦¨§©§¨©©§¨¨©©Ÿ¨

öeøt ìáà ïéøLk àlàäNòî .àì énð äøNò eléôà ïé ¤¨§¥¦£¨§¦£¦£¨¨©¦Ÿ©£¤
àîòè eðééä àëä ,àì .ähîa äøNò äeàéöBäå äéä̈¨§¦¨£¨¨§¦¨Ÿ¨¨©§©£¨
àéðz :'eëå dìòa øîBà äãeäé éaø :déa ééeøúàì éòãéc§¨§¥§©§¥¥©¦§¨¥©§¨§©§¨
äcð äîe ,øîBçå ìwî ïîàð dìòa ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©§¨¤¡¨¦©¨¤©¦¨
,åàìa àéäL äèBñ ,äéìò ïîàð dìòa úøëa àéäL¤¦§¨¥©§¨¤¡©¨¤¨¨¤¦§¨
àøéîç úøëc äcð ,úðúBpä àéä ,ïðaøå .ïkL ìk àìŸ¨¤¥§©¨¨¦©¤¤¦¨§¨¥£¦¨
.ïîéäî àìå déì àøéîç àì ,åàìc äèBñ ,ïîéäîe déì¥§¥¨¨§¨Ÿ£¦¨¥§Ÿ§¥¨
äãeäé éaø àäå ,dì éúééî øîBçå ìwî äãeäé éaøå§©¦§¨¦©¨¤©§¥¨§¨©¦§¨
ìà BzLà úà Léàä àéáäå' àéðúc ,dì éúééî éàøwî¦§¨¥©§¥¨§©§¨§¥¦¨¦¤¦§¤
eøîà ìáà BzLà úà àéáî Léàä äøBzä ïî 'ïäkä©Ÿ¥¦©¨¨¦¥¦¤¦§£¨¨§
äéìò àáé ànL íéîëç éãéîìz éðL Bì ïéøñBî íéîëç£¨¦§¦§¥©§¦¥£¨¦¤¨¨Ÿ¨¤¨
,øîBçå ìwî äéìò ïîàð dìòa ,øîBà éñBé éaø .Cøca©¤¤©¦¦¥©§¨¤¡¨¨¤¨¦©¨¤
àéäL äèBñ ,äéìò ïîàð dìòa úøëa àéäL äcð äîe©¦¨¤¦§¨¥©§¨¤¡¨¨¤¨¨¤¦
ïkL äcða zøîà íà ,àì Bì eøîà .ïkL ìk àì ,åàìa§¨Ÿ¨¤¥¨§Ÿ¦¨©§¨§¦¨¤¥
øîBàå ,øzéä dì ïéàL äèBña øîàz ,øzéä dì Lé¥¨¤¥Ÿ©§¨¤¥¨¤¥§¥
äøBzä ïî ,øîBà äãeäé éaø .'Bâå e÷zîé íéáeðâ íéî'©¦§¦¦§¨§©¦§¨¥¦©¨
Léàä àéáäå' øîàpL ïäkä ìà BzLà úà àéáî Léàä̈¦¥¦¤¦§¤©Ÿ¥¤¤¡©§¥¦¨¦
øãäå ,deëøôe àLéøa øîBçå ì÷ eäì øîà .'BzLà úà¤¦§¨©§©¨¤§¥¨©§©©£©
àkéà ,àn÷ àpz eðééä äãeäé éaø .àø÷ eäì øîà̈©§§¨©¦§¨©§©¨©¨¦¨

:eøîà ìáà eäééðéaäðLîïéc úéáì dúBà ïéìòî eéä ¥©§£¨¨§¦§¨¨©£¦¨§¥¦
ìò ïéîééànL Cøãk äéìò ïéîééàîe íéìLeøéaL ìBãbä©¨¤¦¨©¦§©§¦¨¤¨§¤¤¤§©§¦©
äaøä ,äNBò ïéé äaøä ,éza dì íéøîBàå úBLôð éãò¥¥§¨§§¦¨¦¦©§¥©¦¤©§¥
íéòøä íéðëL äaøä ,äNBò úeãìé äaøä ,äNBò ÷BçN§¤©§¥©§¨©§¥§¥¦¨¨¦

ì éNò ,ïéNBòäçné àlL äMeã÷a ázëpL ìBãbä BîL ¦£¦¦§©¨¤¦§©¦§¨¤Ÿ¦¨¤
ì éàãk dðéàL íéøác äéðôì øîBàå .íénä ìòíà .äéáà úéa úçtLî ìëå àéä ,ïòîBL ©©©¦§¥§¨¤¨§¨¦¤¥¨§©§§¨¦§¨¦§©©¥¨¦¨¦

ì dúBà ïéìòî ,éðà äøBäè äøîà íàå .úàöBéå dúaeúk úøáBL ,éðà äàîè äøîàøòL ¨§¨§¥¨£¦¤¤§¨¨§¥§¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©©
úà ïéøäèîe úBãìBiä úà ïéøäèîe úBèBqä úà ïé÷Lî íML øBðwð øòL çút ìòL çøænä©¦§¨¤©¤©©©¦¨¤¨©§¦¤©§©£¦¤©§§©£¦¤
úà älâî àeäL ãò eîøôð eîøôð íàå eòø÷ð eòø÷ð íà ,äéãâáa æçBà ïäëå ,ïéòøBönä©§¨¦§Ÿ¥¥¦§¨¤¨¦¦§§¦§§§¦¦§§¦§§©¤§©¤¤

íà øîBà äãeäé éaø .døòN úà øúBñå daìäéä íàå ,eälâî äéä àì äàð daì äéä ¦¨§¥¤§¨¨©¦§¨¥¦¨¨¦¨¨¤Ÿ¨¨§©¥§¦¨¨
áäæ éìk äéìò äéä ,íéøBçLa dqëî íéðáìa äqkúî äúéä ,øúBñ äéä àì äàð døòN§¨¨¨¤Ÿ¨¨¥¨§¨¦§©¨¦§¨¦§©¨¦§¦¨¨¨¤¨§¥¨¨

úåàéìè÷å

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

סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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ãåc ,íäéNòîa íäéàðBN eèìL àlL ãåãå äLî äæ ,äläz äåð àlà äläz äåàð éø÷z ìà©¦§¥¨¨§¦¨¤¨§¥§¦¨¤Ÿ¤§¨¦¤Ÿ¨§§¥¤§©£¥¤¨¦

á eòáè' áéúëcåéLø÷ ãòBî ìäà æðâð ïBLàø Lc÷î äðápMî ,øî øîàc ,äLî .'äéøòL õøà ¦§¦¨§¨¨¤§¨¤¨Ÿ¤§¨©©¦¤¦§¨¦§¨¦¦§©Ÿ¤¥§¨¨
eðz .ìëéä ìL úBléçî úçz ,éîéáà øîà àcñç áø øîà ,àëéä .åéðãàå åéãenòå åéçéøáe åéñø÷§¨¨§¦¨§©¨©£¨¨¥¨¨©©¦§¨¨©£¦¦©©§¦¤¥¨¨
eäeìèð dãéaM äîe dì ïzéð àì äLwéaM äî ,dì éeàø BðéàL éîa äéðéò äðúð äèBñ ,ïðaø©¨¨¨¨§¨¥¤¨§¦¤¥¨¨©¤¦§¨Ÿ¦©¨©¤§¨¨§¨
.epîéä ïéìèBð BãéaM äîe Bì ïéðúBð ïéà LwánM äî ,BlL BðéàM äîa åéðéò ïúBpä ìkL ,äpnî¦¤¨¤¨©¥¥¨§©¤¥¤©¤§©¥¥§¦©¤§¨§¦¥¤

ïëå

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

ביאורים למסכת סוטה דף ט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ה - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
         

         
          

        
         

        
       

        
       

       
         

            
       

           
          

            
        

          
        

          
      

        
        

         
             

         
          

        
        

            
          

         
          

       
        

   
           

       
         

         
        

        

          
            

          
          

        
             

        
        

         
           

         
         

         
         
      

     
            

         
           

            
          

         
           

          
 

          
       

            
  

           
         

           
        

         
        

          
         
         

          
           

        
          

         













































































































































































             

         
           

          
           

          
          

       
         

            

        
         

        
        

       
       

  
          

        





































המשך ביאור למסכת סוכה ליום העשירי לעומר עמ' א



קיט
dheq

.úB÷éøBî äéðtdipire zFwixFn dipRW cr zFYWl zwRqn Dpi` ,oOwl ipY ikd ¨¤¨¦¨¥¨¥§©¨¥¨©§¤¤¦§©¤¨¤¨¦§¥¤¨
:zFhlFA.äéúBòaöàa Bì äúàøä:Dlv` `al Fl dfnx.äîäa ìëàî:mixFrU §¤§£¨§¤§§¤¨¨§¨¨Ÿ¤§¨©£©§¥¨§¦

.Nøç ìL äãé÷îa:zFqFMAW dPbnE dzEgR.íéðt da íN,dPOn rxRl i`pR ¦§¦¨¤¤¤§¨§ª¨¤©¨¨¨¦§©¦¨©¦¤¨
ipR z` ip` iYnUe(k `xwIe)ipR (z`) iYzpe(fi mW)iwqr lMn ip` dpFR oFWl oNM §©§¦£¦¤¨©©¦§¨§¨©¦¤¨©¨ª¨§¤£¦¦¨£¨©

:odA ipwqFre.ïBàLîa äàðN äqkz §§©¦¨¤¦©¤¦§¨§©¨
iEpVd xaC dQknd (oF`WnA xn`PW)¤¤¡©§©¨©§©¤¨¨©¨

d`FW FnM KWgA oF`WnA ,mFwOl(l aFI`), ©¨§©¨§Ÿ¤§¨¦

:KWgA eiUrn dUFrW.ïBàñ ìë ék`AW ¤¤©£¨©Ÿ¤¦¨§¤¨
:Epnid zFrxtp zFPhw zFxar s`W EpcOll§©§¥¤©£¥§©¦§¨¥¤

.éì änì:`wtp zg`l zg`n.äcîëì ¨¨¦¥©©§©©©§¨¦§¦¨
oFrxRd ,Fl oiccFn ccFOW dCOAW [Epcnl]¨©§¤©¦¨¤¥§¦©¥¨

:`hgd oirn.dçelL:mlFrd on DcEA`'â ¥¥©¥§¦¨¦¨¦¨¨
.úBñBk:miwWOd xU lW FnFlgAéîéa ©£¤©©©§¦¦¥

.äëð äòøtlaA Kln xSpckEap `al ©§Ÿ§Ÿ§Ÿ§©§¤©¤¤¨¤
:mixvn ux` z` zFMdl.äéúBøáç íò §©¤¤¤¦§©¦¦©§¤¨

dMnA dcxhp `l `nl` ,giWOd zFnil¦©¨¦©©§¨Ÿ¦§§¨§©¨
:dpFW`xðä àîéz éëå.eãæà CmipFW`xd ¦¨§¦¥¨¨©¨§¨¦¦

EaXizPW Eid zFxg` zFO`n EN`e oNM ElM̈ª¨§¥¥ª£¥¨¤¦§©§
:mixvn ux`A.ïBLàø éøöîFnvr `Ed §¤¤¦§©¦¦§¦¦©§

:xiIBzp.äiðL úéøöî éðáì àéOàzA ¦§©¥©¦¦§¦¦§¦§¦¨©
dIpW `id `dYW ixvn xbe zxFIB zixvn¦§¦¦¤§¥¦§¦¤§¥¦§¦¨
`Vl iE`xe iWilW ipA oA `dIW icM zExibl§¥§¥¤§¥¤§¦§¦¦§¨¦¨

l`xUi zAaizkC ,(bk mixaC)xW` mipA ©¦§¨¥¦§¦§¨¦¨¦£¤
,'d ldwA mdl `ai iWilW xFC mdl EclEi¦¨§¨¤§¦¦¨Ÿ¨¤¦§©
dpFW`x zixvn ipal `iVn iziid m`W¤¦¨¦¦©¦¦§¦¦§¦¦¨
zFnaiA xn`C ,m`d cSn ipW ipA oA did̈¨¤§¦¥¦¦©¨¥§¨©¦¨

(.gr sC)oiWECwaE(.fq sC)[EclEi xW` mipA] ©§¦¦©¨¦£¤¦¨§
mixvn oiicr `nl` ,olEqR xg` Kld mdl̈¤£¥©©§¨©§¨£©¦¦§¦
ldTA `al oixYn zFO` x`W EN`C ,md¥§¦§¨ªª¨¦¨Ÿ©¨¨

zFkxaA xn`C `d Dil zil oinipn .cInsC) ¦¨¦§¨¦¥¥¨§¨©¦§¨©

(.gkldTA `al oixYn mixvOde mipFOrdW¤¨©¦§©¦§¦ª¨¦¨Ÿ©¨¨
,zFO`d lM z` lAlaE aixgpq dlr xaMW¤§¨¨¨©§¥¦¦§¥¤¨¨ª
`YtqFzA `zNn KdC xzA ipYw iOp ikde§¨¥©¥¨¨¥¨©§©¦§¨§¤§¨
xaMW zirh oinipn r"x Fl xn` ,oiWECwC§¦¦¨©¦§¨¦¨¦¨¤§¨

:'eM lAlaE aixgpq dlr.àäà`xwOd on ¨¨©§¥¦¦§¥©¨¦©¦§¨
:dGd.íéìk évç:zFlM izFMnúBàìîa ©¤¦©¨¦©©¨¦§

.B÷ôñ:FpFvx lM.Bì øöé:dxv EP`FaY ¦§¨§¥¤§¤¨¨
.äläú äåð àlàEpAW miYA dep iwqr lr ¤¨§¥§¦¨©¦§¥¨¤¨¦¤¨

:EdElNdiäNòîa íäéàðBN eèìL àlL §©§¤Ÿ¨§§¥¤§©£¥
.íäéãé:mdn mipdp zFidláéúëc ãåc §¥¤¦§¤¡¦¥¤¨¦¦§¦

.äéøòL õøàa eòáèaizM DiPn lirl ¨§¨¨¤§¨¤¨§¥¦¥§¦
Dlre ,oFIv zA znFg zigWdl 'd aWg̈©§©§¦©©¦©£©
xir `id oFIv zcEvnE ,ux`A Erah aizM§¦¨§¨¨¤§©¦¦¦

l`EnW xtqA aizkcM FziaE ceC(d a), ¨¦¥§¦§¦§¥¤§¥
,mixrXd Erah EdIwcv iniA mixv E`AWkE§¤¨¨¦¦¥¦§¦¨¨§©§¨¦
lW F` zWFgp lW EidW mixrXd zFzlC§¨©§¨¦¤¨¤§¤¤
mivre ,miaiF` mE`Vi `NW icM ,adf[e sqM]¤¤§¨¨§¥¤Ÿ¦¨§¦§¥¦

l:mY` E`Up `.dì ïzð àì äL÷aM äî Ÿ¨§¦¨©¤¦§¨Ÿ¦©¨
:lrFAl dxEq`Weìèð dãéaM äîe ¤£¨©¥©¤§¨¨¨§

.äpîädzcFd m`e ,dzn min dzFW m` ¥¤¨¦¨©¦¥¨§¦§¨
:DzAzM dciqtde Dlral dxq`p¤¤§¨§©£¨§¦§¦¨§ª¨¨
ùçð

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

ïéîéðîxgyd zltz wxtn miywn .'eke ixvnd xb(.gk sc zekxa)meia ea xn`c

`al ip` dn mdl xn`e ycwnd ziaa mdiptl ipenr xb dcedi cnr

aizk `lde b"x l"` dz` xzen ryedi 'x l"` dz` xeq` b"x el xn` ldwa

xak `lde oiayei od mnewna a`ene oenr ike i"x el xn` ia`ene ipenr `ai `l

lk z` lalae xey` jln aixgpq dlr

xzen did oinipn elit` k"` elek mlerd

zltzc `idd` opiywn cere ldwa `al

dlibnc w"t xn`c xgyd(:ai sc)iabl lif

`xngk ediizkec` iazic a`ene oenr

'ebe eixerpn a`en op`y xn`py `icxec`

enk icin `iyw `l oizrnya `kd edin

`ly xeaqe dreh did oinipnc i"yxty

'tc `ztqeza `tiq ipzwck elalazp

oinipn `aiwr iax el xn` oiyecwc `xza

z` lalae aixgpq dlr xak dkld zirh

mipenr `le mnewna mixvn `l zene`d

wna mia`enezixvn `yep oenr `l` mne

xzen el` on cg`e zipenr `yep ixvne

zegtyn lkn cg`e dnc`d zegtyn lka

`yexit ikd `kde el` z` `yep dnc`d

la` e`l i` elalazp m` `l` t"l o`k cr

`idd la` mlera opyic ecen `nlr ilek

t"r` aixgpqc z"xte dywiz dlibnc

mixvn ux` elek mlerd lk z` lalay

aizkck lala `l(ck a mikln)dkp drxta

evx`n z`vl mixvn jln cer siqed `le

xdp cr mixvn lgpn laa jln gwl ik

ikde [mixvn] lala `l aixgpq `nl` zxt

lr laa jln dlry mein mler xcqa `pz

oenr la` y`x dtwf `l cer mixvn ux`

`icda ogky` `l edpd lkc lala (a`ene)

aizkck olala `ly(el diryi)idl` lka in

`ly `icda ogky` mixvnae 'ebe zevx`d

mler xcqa 'ixn`ck othy `l` olala

dry dze` lre yek jln dwdxzl jldyk

oinipn `aiwr iax el xn` `ztqeza xn`

itl xikfdl yg `l eply `xnbe 'eke zirh

`pay ztihyk `l` xenb yeaik did `ly

xcqa opixn`ck shy a`en mbe ezriqe

a`en ceak dlwpe mipy yly mlerdiryi)

(fh`l lealae yeaik la` othy aixgpqy

lala `lc `icda ogky` a`enae ded

xn` ike eixerpn a`en op`y aizkck

`lc llkn op`y ded `xw i`dl dinxi

aizic a`en iab lif opiqxb dlibnae lala

iazi `l oenrc oenr b"le dizkec`

zekxaae] ediizkec`(.gk sc)ike [opixn`

a`ene b"l oiayei od onewna a`ene oenr

did ikc leala aiyg `l xvpckeap oaxege

ux`d zlc gipn did xvpckeap aixgn

ux`l xiarn did aixgpq la` mnewna

`xza 'ta opixn` ikde olalane(:en onwl)

`le aixgpq dlala `ly fel `id fel iab

el oi` zend j`ln s`e xvpckeap daixgd

leala dlez n"kae my xearl zeyx

`hidx metle xvpckeapa oaxege aixgpqa

eze ziyixtck `zile a`en icda oenr qxb
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ה - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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יום ו - ַהּיֹום ֲעָׂשָרה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יא עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש - ַהּיֹום ַאַחד ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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(„).Ì‰ÈÓ „ÁÎ ‡Ï מבניהם נכחד לא אנו וגם

לנו: שספרו מה מלהודיעם אבותינו ÌÏÒÎ.(Ê)של
כסלי זהב שמתי אם וכן לא)תוחלתם :(איוב

(Á).Ì˙Â‡Î:ובמדבר במצרים È(Ë)שהיו
.ÌÈÙ‡ ובטחו הקץ לפני בזרוע ממצרים שיצאו

קרב  ביום לנוס הפכו וסופם ובחציהם בגבורתם
בארץ: הנולדי' גת אנשי והרגום הימים בדברי כמפורש

.ÈÓÂבים רמה כמו וזורקין, טו)משליכין :(שמות
(È).‡ÏÙ ‰˘Ú Ì˙Â‡ „‚ הקץ כשהגיע כן אחרי

והולך: שמסיים כמו לו לחטוא ויוסיפו הם ‚„אף
.Ì˙Â‡ והראם הים על באו ויעקב יצחק אברהם

בניהם: את גואל הוא היאך „.(È‚)הקב"ה ÂÓÎ תל
נד כמו נצבו כדמתרגמינן כשור:(שם)גבוה קמו

(ÂË).ÌÈÂˆ Ú˜È'וגו בצור יז)והכית ÈÂ˘˜:(שם
.‰ ˙ÂÓÂ‰˙Î שמימיו הים בתוך הולכים כשהיו אף

התהום: בתוך מעיינות להם המתיק מלוחים
(ÊË).ÌÈÓ ˙Â‰Î „ÂÈÂ הבאר מן נוזלין שהיו

והמים  במשענותם שרטוט עושין היו והנשיאים
שנאמר  כענין ושבט שבט חניית לכל אחריהם נמשכים
ותשע  בארבעים שמפורש כמו במשענותם במחוקק

הייתםלהקני ÂÓÏ˙.(ÊÈ)מדות: ממרי' כמו (דברים ט

:ט)

 
(„).Ì‰ÈÓהקבלה להם בא לא  אשר אבותינו מבני 

‡ÔÂÁ.מהאבות : Â„Ïתהלת את אחרון לדור  תספרו  למען
וגו': מתקייםÌ˜ÈÂ.(‰)ה' להיות ביעקב  התורה עדות העמיד

לבניהם : להודיע אבותינו את  צוה אשר  בעבור  „Â(Â)לעולם
.ÔÂÁ‡לבניהם ויספרו שאחריהם הדור בני ידעו למען

הדורות: כל סוף עד לבניהם ספוריÂÓÈ˘ÈÂ.(Ê)ובניהם  ע "י
למען מעשיו פלאי ישכחו  ולא  בה' בטחונם ישימו הנפלאות

מצותיו: שהיוÌ˙Â‡Î.(Á)ישמרו המדבר דור אנשי המה
בו: ומורדים ה ' מדרך  ÂÏ.סוררים ÔÈÎ‰ ‡Ï:' ה דבר ÏÂ‡אל 

.‰Ó‡:בו האמינו ‡ÌÈÙ.(Ë)לא Èאשר ראו  כי עם ר"ל 
חצים נושאי מזוינים היו כי  בכחם  בטחו כי שעל  אפרים  בני

בד"ה: כמ "ש גת אנשי  והרגום  קרב ביום לנוס עורף  הפכו  וסופם  הזמן קודם ממצרים לצאת  הקץ  את  מהרו לזה בקשת  ומורים
(È).ÂÓ˘ ‡Ï ל אפרים :עכ "ז מבני מוסר לקחו ולא  ה' ברית את  המדבר דור אנשי שמרו ‡Ì˙Â.(È)א „‚'האבו ארז"ל

שמה: שנטבעו מצרים ארץ באנשי שעשה  הפלא  הקב"ה והראם הים על ˆÔÚÂ.באו  מצרים˘„‰ מארץ  והוא  צוען שדה  יושבי
המליצה: כדרך במ "ש הדבר כדרכם:ˆÈÂ.(È‚)וכפל  ירדו ולא  גבוה  תל  כמו להיות הבאים  המים  ˆÌÈÂ.(ÂË)העמיד  Ú˜È

המים: את וגדולה:ÈÂ˘˜.להוציא רבה אחד כל  אשר בתהומות שתו כאלו ספוקם די  אותם  הוריד ÂÈÂ„.(ÊË)השקה הסלע 
הנהרות: כמו לחטוא:ÂÙÈÒÂÈÂ.(ÊÈ)המים  עוד  הוסיפו  האלו  הנסים כל  היהÌÏ.(ÁÈ)אחר לא הבשר על  ששאלו מה ר "ל 

ה': את  לנסות  היה בלבבם כ"א הכוונה תוכן עליה

 
(„).„ÁÎממנו כחד  ולא כמו מניעה  ג)ענין  ÂÊÂÊÚÂ.:(ש"א

וחוזק : עוז כסליÌÏÒÎ.(Ê)מל' זהב  שמתי אם  כמו בטחונם 
לא) הישר :ÂÒ.(Á):(איוב מדרך מורד ÂÓÂ‰.סר ענין 
ומגןמ È˜˘Â.(Ë)ומסרב: קשת נושקי כמו  י"ז)זויינים  :(דה"ב

.ÈÓÂ קשת ורומה  פרש כמו השלכה ד')ענין  ˜.:(ירמיה
לקרב ידי המלמד  כמו קמ"ד)מלחמה רצו:Â‡Ó.(È):(לקמן לא

(‚È).„ נד כמו נצבו כמו ותל ט"ו)צבור ÌÁÈÂ.(È„):(שמות
ˆÌÈÂ.(ÂË)נהגם: Ú˜È:סלעים(ÊË).ÌÈÏÊÂהזלה מל '

ציהÈˆ‰.למרוד :ÂÓÏ˙.(ÊÈ)ונטיפה: שהוא  במדבר
ושממה:
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(‡).‰ÚÙ ˙ ˙‡Â אלא הנכריות, מן היא אף

וכן  לעצמה, מנאה מכולם, עליו חביבה שהיתה
ל) ב ב  איש (שמואל עשר תשעה דוד מעבדי ויפקדו :

Ó‰.(Ê)ועשהאל: ‰ÓÏ˘ ‰È Ê‡ רבותינו
ב) נו נקראת (שבת בנשיו, מיחה שלא מתוך אמרו :

שמו: ÌÈÏ˘ÂÈ.על ÈÙ ÏÚ ˘‡ ‰ הר
ÍÓÚ.(È‡)הזיתים: ˙‡Ê ‰˙È‰ ˘‡ ידעת אשר

מצותי: על עובר „Â„(ÂË)שאתה ˙ÂÈ‰ È‰ÈÂ

.ÌÂ„‡ ויואב:‡˙ דוד מפני הדד ויברח ˜Ïאז
.ÌÈÏÏÁ‰ הוא ‡˙ אדום, של להרוגים שקברו

שמואל בספר שם יג)שנאמר ח שם (ב דוד ויעש :
אותו, מקלסין הכל שהיו אדום, את מהכות בשובו
אומר  הוא וכן הרוגיו, את שקובר חסיד איש

ומגוג גוג יג)במלחמות לט ÌÚ:(יחזקאל ÏÎ Â˜Â
.Ì˘Ï Ì‰Ï ‰È‰Â ı‡‰ את לקבר תרגם ויונתן

חליצתם: את לקחת קטיליא, ית לחלצא החללים:

 
(‡).‰ÚÙ ˙ ˙‡Âלזה מכולן, עליו חביבה שהיתה לפי

לעצמה : ‰‚ÌÈÂ.()פרטה ÔÓשהם חוזר , החתיות על
התורה שאמרה העכו ''ם ד)משבעה ג ז בם(דברים תתחתן  לא  :

וכו ': יסיר כי ‡ÌÈÁ.(„)וכו ' ÌÈ‰Ï‡ ÈÁ‡:לומר רצה 
אחרים: אלהים אחרי הן ללכת אותן  ˘ÓÏ‰.(‰)להניח  ÍÏÈÂ

אחריהם : הלך  כאילו הכתוב עליו מעלה ההולכות, בנשיו  מיחה  שלא  ÏÓ‡.(Â)על  ‡ÏÂלמחות ה', דבר אחרי השלים לא 
דברו: המחללות  È‰.(Ê)בנשיו Ê‡:'וכו במה בנה  הוא  כאלו  לו נחשב  אז לנשיו, הניח  כאשר לומר: הר‰.רצה  הוא 

ÂÎÂ'.(Á)הזיתים: ‰˘Ú ÔÎÂ:'וכו המקטירות הנכריות  נשיו מכל  עין תפלתו,ÌÈÓÚÙ.(Ë)להעלים אחר  ופעם בגבעון, פעם
נביא : ידי על  עמו דבר  הפעמים ביתר  ‰'.(È‡)אבל  Ó‡ÈÂ:לו אמר נביא ידי ‡Á„.(È‚)על Ë˘ואף יאמר, יהודה על 

ליהודה: טפל  היה והוא  לשניהם, לנחלה היתה  המלוכה עיר ירושלים  כי על  עמו, נכלל  ÌÈÏ˘ÂÈ.בנימין ÔÚÓÏÂשנבחרה לפי
להיות הבית, בונה  מזרע מלך  בה  ימלוך אשר  הוא מהראוי  מכונו, על  הבית עניני כל להעמיד ובכדי המקדש, בית  בה להיות

אביו : במעשה  וזריז ÌÂ„‡.(È„)חושש ‡Â‰: באדום שמלך  המלך  מזרע  הוא  לומר : ‡„ÌÂ.(ÂË)רצה  באדום:‡˙ לומר : רצה 
.‡ÂÈ ˙ÂÏÚובעבור באדום , זכר כל  הכה  יואב  כי לומר: רצה ויך . החללים. לקבר דוד, שם היה להכותם, שמה יואב כשעלה

וחמלה: לרחמנות מקברם , דוד  היה חלליו הדד :ÁÈÂ.(ÊÈ)מרבית והוא אדד, ברח אז

 
().ÔÎ‡:באמת(‰).ÌÂÎÏÓ: מולך בלשון˘˜ı.הוא כנהו 

תעוב : ענין והוא  וכעס:Û‡˙ÈÂ.(Ë)גנאי , אף מלשון
(‡È).ÔÚÈ:בעבור(„È).ÔË˘ללחום אנשיו להסית מקטרג,

בו:



קלי     
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(„).Ì‰ÈÓ „ÁÎ ‡Ï מבניהם נכחד לא אנו וגם

לנו: שספרו מה מלהודיעם אבותינו ÌÏÒÎ.(Ê)של
כסלי זהב שמתי אם וכן לא)תוחלתם :(איוב

(Á).Ì˙Â‡Î:ובמדבר במצרים È(Ë)שהיו
.ÌÈÙ‡ ובטחו הקץ לפני בזרוע ממצרים שיצאו

קרב  ביום לנוס הפכו וסופם ובחציהם בגבורתם
בארץ: הנולדי' גת אנשי והרגום הימים בדברי כמפורש

.ÈÓÂבים רמה כמו וזורקין, טו)משליכין :(שמות
(È).‡ÏÙ ‰˘Ú Ì˙Â‡ „‚ הקץ כשהגיע כן אחרי

והולך: שמסיים כמו לו לחטוא ויוסיפו הם ‚„אף
.Ì˙Â‡ והראם הים על באו ויעקב יצחק אברהם

בניהם: את גואל הוא היאך „.(È‚)הקב"ה ÂÓÎ תל
נד כמו נצבו כדמתרגמינן כשור:(שם)גבוה קמו

(ÂË).ÌÈÂˆ Ú˜È'וגו בצור יז)והכית ÈÂ˘˜:(שם
.‰ ˙ÂÓÂ‰˙Î שמימיו הים בתוך הולכים כשהיו אף

התהום: בתוך מעיינות להם המתיק מלוחים
(ÊË).ÌÈÓ ˙Â‰Î „ÂÈÂ הבאר מן נוזלין שהיו

והמים  במשענותם שרטוט עושין היו והנשיאים
שנאמר  כענין ושבט שבט חניית לכל אחריהם נמשכים
ותשע  בארבעים שמפורש כמו במשענותם במחוקק

הייתםלהקני ÂÓÏ˙.(ÊÈ)מדות: ממרי' כמו (דברים ט

:ט)

 
(„).Ì‰ÈÓהקבלה להם בא לא  אשר אבותינו מבני 

‡ÔÂÁ.מהאבות : Â„Ïתהלת את אחרון לדור  תספרו  למען
וגו': מתקייםÌ˜ÈÂ.(‰)ה' להיות ביעקב  התורה עדות העמיד

לבניהם : להודיע אבותינו את  צוה אשר  בעבור  „Â(Â)לעולם
.ÔÂÁ‡לבניהם ויספרו שאחריהם הדור בני ידעו למען

הדורות: כל סוף עד לבניהם ספוריÂÓÈ˘ÈÂ.(Ê)ובניהם  ע "י
למען מעשיו פלאי ישכחו  ולא  בה' בטחונם ישימו הנפלאות

מצותיו: שהיוÌ˙Â‡Î.(Á)ישמרו המדבר דור אנשי המה
בו: ומורדים ה ' מדרך  ÂÏ.סוררים ÔÈÎ‰ ‡Ï:' ה דבר ÏÂ‡אל 

.‰Ó‡:בו האמינו ‡ÌÈÙ.(Ë)לא Èאשר ראו  כי עם ר"ל 
חצים נושאי מזוינים היו כי  בכחם  בטחו כי שעל  אפרים  בני

בד"ה: כמ "ש גת אנשי  והרגום  קרב ביום לנוס עורף  הפכו  וסופם  הזמן קודם ממצרים לצאת  הקץ  את  מהרו לזה בקשת  ומורים
(È).ÂÓ˘ ‡Ï ל אפרים :עכ "ז מבני מוסר לקחו ולא  ה' ברית את  המדבר דור אנשי שמרו ‡Ì˙Â.(È)א „‚'האבו ארז"ל

שמה: שנטבעו מצרים ארץ באנשי שעשה  הפלא  הקב"ה והראם הים על ˆÔÚÂ.באו  מצרים˘„‰ מארץ  והוא  צוען שדה  יושבי
המליצה: כדרך במ "ש הדבר כדרכם:ˆÈÂ.(È‚)וכפל  ירדו ולא  גבוה  תל  כמו להיות הבאים  המים  ˆÌÈÂ.(ÂË)העמיד  Ú˜È

המים: את וגדולה:ÈÂ˘˜.להוציא רבה אחד כל  אשר בתהומות שתו כאלו ספוקם די  אותם  הוריד ÂÈÂ„.(ÊË)השקה הסלע 
הנהרות: כמו לחטוא:ÂÙÈÒÂÈÂ.(ÊÈ)המים  עוד  הוסיפו  האלו  הנסים כל  היהÌÏ.(ÁÈ)אחר לא הבשר על  ששאלו מה ר "ל 

ה': את  לנסות  היה בלבבם כ"א הכוונה תוכן עליה

 
(„).„ÁÎממנו כחד  ולא כמו מניעה  ג)ענין  ÂÊÂÊÚÂ.:(ש"א

וחוזק : עוז כסליÌÏÒÎ.(Ê)מל' זהב  שמתי אם  כמו בטחונם 
לא) הישר :ÂÒ.(Á):(איוב מדרך מורד ÂÓÂ‰.סר ענין 
ומגןמ È˜˘Â.(Ë)ומסרב: קשת נושקי כמו  י"ז)זויינים  :(דה"ב

.ÈÓÂ קשת ורומה  פרש כמו השלכה ד')ענין  ˜.:(ירמיה
לקרב ידי המלמד  כמו קמ"ד)מלחמה רצו:Â‡Ó.(È):(לקמן לא

(‚È).„ נד כמו נצבו כמו ותל ט"ו)צבור ÌÁÈÂ.(È„):(שמות
ˆÌÈÂ.(ÂË)נהגם: Ú˜È:סלעים(ÊË).ÌÈÏÊÂהזלה מל '

ציהÈˆ‰.למרוד :ÂÓÏ˙.(ÊÈ)ונטיפה: שהוא  במדבר
ושממה:
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המשך ביאור למסכת עירובין ליום חמישי עמ' ב



קלט     

      
פר: של בדמו ואפילו 'בפר' הסובר על להקשות מביאה הגמרא ב: עמוד מט ד

     ולומדי למנוייו, אלא נאכל שאינו פסח, קרב של מדינו 
בגמרא סא.)זאת ד)מהפסוק(פסחים יב הא (שמות ולקח מה מהית הית ימעט וא'ְְְְִִִִִֶַַַַָֹ

פירושו  'במכסת' הה', על כ אכל לפי אי נפת מכסת ית אל הרב כנְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

 בהמש הכתוב עליו ושנה מתחילה, עליו להמנות שמצוה ללמד הכתוב ובא ,ובמני בחשבו

למצוה  אינו שהמינוי ללמד מינוי, לשו תתמנו שפירושו תכוסו' אכלו לפי 'איש הפסוק

מתחילת  נלמד זה ודי מינויו, ולבטל ממנו ידיו למשו יכול שנמנה ואחר לעכב. אלא בעלמא

 זמ איזה ועד .ידיה ולמשו להתמעט המנויי באו א ופירושו, הבית', ימעט וא' הפסוק

במשנה שנינו ידיו, ולמשו להמנות פט.)אפשר הקרב ,(שם על להמנות הרוצה  
פסח,  ,אחר פסח על ולהמנות זה מפסח מינויו לבטל הרוצה וכ  

רק  ידיה ולמשו להמנות ה יכולי  שוב אפשר אי שחיטתו אחר אבל 
אמי, רבי מקשה המינוי. לבטל ולא להמנות  בדמו ואפילו משמעותו 'פר' א  

משה', מהיות הבית ימעט וא' השה', על 'תכוסו בפסוקי הכתוב 'שה' ג כ א פר, של

 נמני' כ וא שה, של בדמו ואפילו משמעותו כ ג והביטול, המינוי דיני נלמדי שמה

ידיה ומושכי    ומשיכת שה על שמינוי הפסוק מ נלמד וכ לומר, 
שה. שמו שעדיי הזריקה, עד הוא מהשה, ידיו

הגמרא: מתרצת   פסח קרב בעני למדי שממנו בפסוק 
,להימש שאפשר  ודורשי  המינוי לעני למדי זו ומדרשה ,להימש אפשר חי שהשה בעוד שרק 

 אכ 'שה' או 'פר' תורה שכתבה מקומות בשאר אבל חי, השה בעוד רק להמנות אפשר כ שג השה' על 'תכוסו הפסוק בהמש האמור

בדמו. אפילו הכוונה

חמור פטר פדיו לעני בתורה נאמר פר: של בדמו ואפילו 'בפר' שסובר למי נוספת קושיא מביאה יג)הגמרא יג חמר (שמות טר 'וכל ,ְֲֶֶָֹ

.לכה השה ולתת בשה לפדותו שצרי והיינו בה', פה  במשנה יב.)שנינו ,(בכורות  חמור פטר ְְִֶֶ
,בקר מי שהוא ,וכדומה צבי כגו  בהמה,שה היא ואפילו  מ רגליה שנחתכו כגו 

ולמעלה, הארכובה ,ורחל מתיש שנולדה בהמה  ,בהמה ספק חיה ספק שהוא וצביה, מתיש הנולד  
הוא  כ א שחיטה, לאחר ולא חי שה אלא 'שה' נקרא שאי מוכח בשחוטה פודי שאי ששנינו וממה .עיזי בשה בי כבשי בשה בי

פר. של דמו ולא חי אלא פר נקרא אי 'פר' הדי

הגמרא: מתרצת  משו חי שה דווקא שצרי חמור פטר בפדיו שוה גזירה   האמור ש'שה' כש 
שנאמר וחיה עגל בא אינו שהפסח לעיל, במשנה שנמנו הדברי מכל בא אינו ה)בפסח יב ולא (שמות ,'יהע מ יבה מ וגו' ְִִִִִֶַָָ'ה

שנאמר מזבח לגבי קרב שאינו בא, אינו וכלאי פסח, לש שחיטה שצרי כז)שחוט כב הדי (ויקרא הוא ,לכלאי פרט כב' א ֶֶ'ר

אלו. בכל נפדה אי חמור פטר בפדיו

הגמרא: כ שואלת ג נאמר פסח, של מ'שה' חמור פטר פדיו של 'שה' שוה גזירה לומדי  צרי בפסח האמור ה'שה'  
שיהא   בתורה שכתוב ה)כמו יב ח(שמות יהע מ יבה מ לכ יהיה נה  זכר תמי 'ה   ְְִִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

שיהא צרי חמור פטר בפדיו האמור ה'שה'   במשנה שנינו ט.)והרי ונקבה,(בכורות זכר להיות יכול בו שפודה שהשה 
הגמרא: מיישבת .מו ובעל תמי ,וקט גדול    התפ לא וא בה פה חמר טר 'וכל ,פעמי שני ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָֹֹ

,'וערפ.שנתו שעברה ובשה מו ובעל בנקבה ג לפדותו שאפשר בפדייתו ְֲַַ
הגמרא: מקשה    תרבה  וכו וכלאי שחוטה לעיל המנויי כל   בה לפדות אפשר ויהיה 

הגמרא: מתרצת הכל. ריבתה התורה שהרי  ד שוה גזירה הכל, 'שה שנרבה    כרח על אלא הועילה, מה  
 כגו גמור שה שאינו מה ממעטי שוה ומהגזירה הוא, שה סו שסו כיו שנה, וב תמי זכר דווקא שלאו מרבי 'תפדה' של מהריבוי

וחביריו. ושחוטה כלאי

פר: של בדמו ולא 'בפר' שסובר למי עוד מקשה הגמרא א. עמוד נ ד      כה פר בפרשת כתוב 
חלבו, והקרבת דמו והזאת הפר שחיטת אחר משיח    אחר ג שהפר ומוכח וגו', 'את רו וגו' לחנה מח אל ְֲִֶֶַַַָֹ

פירושו  הפר' 'כל הגמרא: מתרצת 'פר'. בתורה נקרא שחיטתו  ,חלביו והקרבת דמו זריקת אחר מהפר הנשאר כל דהיינו 
כשנכתב  א חי, פר משמעותו ואי מהפר הנשאר כל פירושו הפר' 'כל כ כמו חי, פר משמעותו אי ודאי הפר' ד' או הפר' ש'בשר וכש

חי. פר פירושו 'פר' סת בתורה



     
      

  
      

     
    

   
    

     
    

     
      

     
   
     

     
     

             

          
        

         
         

         
        

          
          

       
      

          

   
        

      
        

     
         

       
       
         

        
















































eznyקמ in` cenr bk sc ± iyily wxtoiaexir

àøîâïéñðåëî åìéôà íéáøã àðéîà äåäxn`wc i`de ,`aa oa wgvi epiax ixy Ð
miaxd x`alr s` :xninl edi` `z`e ,ixy cigid x`a :xn`c `aiwr iax meyn Ð

miaxc ,edpip miig minc abcigic ,oi` Ðelit` oiqt oiyer oi` :xn`w ikde .`l Ð
.miax ly `l` ,x`aläðùîäøéîåùdxicl swedc ab lr s`e .oixney zkeq Ð

.`l ith ,ixyc `ed miz`q zia Ðäëåîñ
øéòìezrc ,ezial daexwe li`edc Ð

.inc dxicl swedke ,cinz da ynzydl
ìò íééøéùå äîà íéòáù àäúù ãáìáå

íééøéùå äîà íéòáù`xnbae .xzei `le Ð
.xn`w ikd inp `nw `pz :jixtäéä íà

úçà äîà åìéôà äáçø ìò øúåé äëøàÐ
oi`e ,dkx`a siqede dagx hrinc ab lr s`

miz`q zia `l` dleka.oilhlhn oi` Ð
swed `lc `kid opax exyc `ed raexnc

.dxicl'åë çëùù øöç éùðàxgnle Ð
odilr zxqe` `idy ,exagl ezeyx lhia

xvgl odizan `ivedln.ñéðëäì øåñà åúéá
àéöåäìå.ekxvl ,xvgl Ðøúåî ïäì ìáà

.xvg jxc ezial odiza ilk `iadl Ð
ïéìá÷øòá.xexn my Ðøáç éì éúù÷áåÐ

`le ,eitn orny m` ,elld mixac dylyl
`l stxwe dpib iabc yxtn `xnbae .iz`vn
ixaq xvg iyp` iabe ,miz`q zian xzei exy

xvgl odizan la` ,ezia xeq` mdl s`cÐ
oilawxrae .ediizbelt yxtn `xnbae .xzen

.`ed xexn e`lc ixaq`xnbàðú éàîÐ
.lirlc stxwe dpiba ,`aa oa dcedi iax

ãåòå øîà÷ãda lirl xn`c rnync Ð
.izixg` `xnegàãç øîàã íåùî àîéìéà

àøîåçìoze` oiyer oi`c xn`c ,oiqt iab Ð
`xneg xn`w `zyde .miaxd x`al `l`
ixy `l dxicl swedc ab lr s`c ,izixg`

.miz`q zian ithéàòìà øá äãåäé éáø àäå
àøîåçì àãç ìéòì àðúãzia cr xn`c Ð

miz`qith ,oi` Ð:izixg` `pz xcde .`l Ð
"cere" `pz `le .oiccvl dpwlqimeyn Ð

zcna ixii` `yixc ,`id `zln `cga e`lc
.zevign lehiaa ixii` `tiqe ,swidäå÷ñôà

ïðáøzia exn` `l :el exn` ipz `wc Ð
.'ek dpibl `l` miz`qäå÷ñôàã àëéä ìëå

ãåòå äá éðú äåä àì ïðáøxninl jiiy i` Ð
.`zlin `cga `tiqe `yixc `kid oebk ,da

äëåñã øæòéìà éáø àäåzkqna opzc Ð
dxyr rax` :xne` xfril` iax ,(`,fk) dkeq
minkge .dkeqa lek`l mc` aiig zecerq
iax xn` cere .davw xacl oi` :mixne`
oey`xd aeh mei ilil lk` `ly in :xfril`
meyn :`nl` .oexg`d aeh mei ilil milyi
opeaygae ,dkeqc dcerqa `tiqe `yixc

ixii`.dewqt`c ab lr s` "cere" :`pz Ð
dcedi iaxca `pz `lc i`d :dpin rnye

"cere".dil ipzc il dnl `aa oa dcedi iaxcae ,`ed inc `lc meyn ÐíúäÐ
dcedi iax la` .zecerqa `l` opax dil excd` `l ,dewqt` dizlna dkeq iab

oizipzncstxwe dpiba opax excd`e ,miz`q zia ze`xia iqta `l` ixii` `l Ð
.xdqe xicediwqt` `lc `aa oa dcedi iaxle .dwqtd meyn dinrh mlerle`pz Ð

."cere"
éáø
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àäåxea xninl dil ded ok m` :xn`z m`e Ð `aiwr iaxn iwet`l miaxd x`a hwpc

`gxe`c :xnel yie .`aiwr iax epiid ok m`c Ð `l cigid x`a jgxk lre .miaxd

elit` miaxc xn`wc `d :inp i` .cigid x`a epiidc hrnny oiprn ipzinl `zlnc

ny` `l` ,i`w `aa oa :wgvi epiax xne` e`l ,oiqpekn.l`e

àìzeidl leki Ð 'ek `py `le miaxc `py

iax hwpc `de .`aa oa dcedi iaxk iedc

xea iwet`l epiid ,miaxd x`a `aa oa dcedi

.miaxdàåäùm`e Ð miixiye dn` miray

didy ,miyp zxfre ziad xdn slile :xn`z

did l`xyi zxfre dn` ynge miyly d`n

zayc ilin lkc :xnel yie !raye mipeny d`n

iaiyg zexfrd :inp i` .edl opixnb okynn

.dlild lk da mixney eidy ,dxicl oitwen

ãáìáåyxtl d`xp Ð dxiney da `diy

jixv inp dn` mirayn zegtc

`l Ð miz`q zian xziae .dxic zia e` dxiney

swed seqale gzt `l` ,dxic ziae dxineya ibq

mirayac xnel oi` la` .ziad jxevl stxwd

jixv oi` zegta la` ,dxiney jixv `wec dn`

`xaq oi`c ,dxineya ibq oi` xziae ,melk

inp `de .oiiedyn dylya miwelg dyly `diy

`le ,dxineya ibq inp mirayn xziac xnel oi`

miixiye dn` mirayn xivac `l` xninl `z`

,`aiwr iax bilt i`na ok m`c Ð llk jixv `l

`aa oa dcedi iaxc yxitc l`ppg epiax yexitl

.ixii` `l `aiwr iaxe ,hren xaca ixii`

Ð hren xace ,miixiye dn` 'ra ediiexzlc

elit`e .jixv `l o`kn zegtae ,dxiney jixv

el exn`c ,`nw `pz epiid :yxitc ,i"yx yexitl

iaxc d`xp yexitl mb mewn lkn Ð dcedi iaxl

`pz enk hren xac dil zi` inp `aa oa dcedi

xefgl `aiwr iaxl jixhvi` ikd meync ,`nw

:cere .'ek dn` miray da `diy calae :zepyle

oa wgvi epiax ixii` inp miz`q zian xzia i`

oi` elit` wgvi epiax xn`w ikid ok m` Ð `aa

wgvi epiaxlc rnyn dxrne giye xea `l` da

dcedi iaxe .xzil miz`q oia welig oi` inp

.miz`q zia cr :oiqt iab ,lirl xn`w diteb

Ð `nw `pz epiid yxitc l`ppg epiaxl ,cere

jxved i`n`e :xnelk .`aa oa wgvi epiax epiid

oa dcedi iax` i`wc oeik .'ek calae zepyl

xzia elit` ixyc `nip `lc jixhv` `de ,`aa

ixii` `aa oa dcedi iaxc oeik ,miz`q zian

dne .ziyixtck d`xp jkl !miz`q zian xzia

iax ixy `l dxicl sweda elit` :i"yx yxity

,d`xp oi` Ð miz`q zian xzia `aa oa dcedi

xzia elit` ipdn Ð swed seqale gzta `l`

xdqe xica lirl opax exy `dc ,miz`q zian

zexivg dnke .mixek dxyra elit` dvwene
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קמי ezny in` cenr bk sc ± iyily wxtoiaexir

àøîâïéñðåëî åìéôà íéáøã àðéîà äåäxn`wc i`de ,`aa oa wgvi epiax ixy Ð
miaxd x`alr s` :xninl edi` `z`e ,ixy cigid x`a :xn`c `aiwr iax meyn Ð

miaxc ,edpip miig minc abcigic ,oi` Ðelit` oiqt oiyer oi` :xn`w ikde .`l Ð
.miax ly `l` ,x`aläðùîäøéîåùdxicl swedc ab lr s`e .oixney zkeq Ð

.`l ith ,ixyc `ed miz`q zia Ðäëåîñ
øéòìezrc ,ezial daexwe li`edc Ð

.inc dxicl swedke ,cinz da ynzydl
ìò íééøéùå äîà íéòáù àäúù ãáìáå

íééøéùå äîà íéòáù`xnbae .xzei `le Ð
.xn`w ikd inp `nw `pz :jixtäéä íà

úçà äîà åìéôà äáçø ìò øúåé äëøàÐ
oi`e ,dkx`a siqede dagx hrinc ab lr s`

miz`q zia `l` dleka.oilhlhn oi` Ð
swed `lc `kid opax exyc `ed raexnc

.dxicl'åë çëùù øöç éùðàxgnle Ð
odilr zxqe` `idy ,exagl ezeyx lhia

xvgl odizan `ivedln.ñéðëäì øåñà åúéá
àéöåäìå.ekxvl ,xvgl Ðøúåî ïäì ìáà

.xvg jxc ezial odiza ilk `iadl Ð
ïéìá÷øòá.xexn my Ðøáç éì éúù÷áåÐ

`le ,eitn orny m` ,elld mixac dylyl
`l stxwe dpib iabc yxtn `xnbae .iz`vn
ixaq xvg iyp` iabe ,miz`q zian xzei exy

xvgl odizan la` ,ezia xeq` mdl s`cÐ
oilawxrae .ediizbelt yxtn `xnbae .xzen

.`ed xexn e`lc ixaq`xnbàðú éàîÐ
.lirlc stxwe dpiba ,`aa oa dcedi iax

ãåòå øîà÷ãda lirl xn`c rnync Ð
.izixg` `xnegàãç øîàã íåùî àîéìéà

àøîåçìoze` oiyer oi`c xn`c ,oiqt iab Ð
`xneg xn`w `zyde .miaxd x`al `l`
ixy `l dxicl swedc ab lr s`c ,izixg`

.miz`q zian ithéàòìà øá äãåäé éáø àäå
àøîåçì àãç ìéòì àðúãzia cr xn`c Ð

miz`qith ,oi` Ð:izixg` `pz xcde .`l Ð
"cere" `pz `le .oiccvl dpwlqimeyn Ð

zcna ixii` `yixc ,`id `zln `cga e`lc
.zevign lehiaa ixii` `tiqe ,swidäå÷ñôà

ïðáøzia exn` `l :el exn` ipz `wc Ð
.'ek dpibl `l` miz`qäå÷ñôàã àëéä ìëå

ãåòå äá éðú äåä àì ïðáøxninl jiiy i` Ð
.`zlin `cga `tiqe `yixc `kid oebk ,da

äëåñã øæòéìà éáø àäåzkqna opzc Ð
dxyr rax` :xne` xfril` iax ,(`,fk) dkeq
minkge .dkeqa lek`l mc` aiig zecerq
iax xn` cere .davw xacl oi` :mixne`
oey`xd aeh mei ilil lk` `ly in :xfril`
meyn :`nl` .oexg`d aeh mei ilil milyi
opeaygae ,dkeqc dcerqa `tiqe `yixc

ixii`.dewqt`c ab lr s` "cere" :`pz Ð
dcedi iaxca `pz `lc i`d :dpin rnye

"cere".dil ipzc il dnl `aa oa dcedi iaxcae ,`ed inc `lc meyn ÐíúäÐ
dcedi iax la` .zecerqa `l` opax dil excd` `l ,dewqt` dizlna dkeq iab

oizipzncstxwe dpiba opax excd`e ,miz`q zia ze`xia iqta `l` ixii` `l Ð
.xdqe xicediwqt` `lc `aa oa dcedi iaxle .dwqtd meyn dinrh mlerle`pz Ð
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àäåxea xninl dil ded ok m` :xn`z m`e Ð `aiwr iaxn iwet`l miaxd x`a hwpc

`gxe`c :xnel yie .`aiwr iax epiid ok m`c Ð `l cigid x`a jgxk lre .miaxd

elit` miaxc xn`wc `d :inp i` .cigid x`a epiidc hrnny oiprn ipzinl `zlnc

ny` `l` ,i`w `aa oa :wgvi epiax xne` e`l ,oiqpekn.l`e

àìzeidl leki Ð 'ek `py `le miaxc `py

iax hwpc `de .`aa oa dcedi iaxk iedc

xea iwet`l epiid ,miaxd x`a `aa oa dcedi

.miaxdàåäùm`e Ð miixiye dn` miray

didy ,miyp zxfre ziad xdn slile :xn`z

did l`xyi zxfre dn` ynge miyly d`n

zayc ilin lkc :xnel yie !raye mipeny d`n

iaiyg zexfrd :inp i` .edl opixnb okynn

.dlild lk da mixney eidy ,dxicl oitwen

ãáìáåyxtl d`xp Ð dxiney da `diy

jixv inp dn` mirayn zegtc

`l Ð miz`q zian xziae .dxic zia e` dxiney

swed seqale gzt `l` ,dxic ziae dxineya ibq

mirayac xnel oi` la` .ziad jxevl stxwd

jixv oi` zegta la` ,dxiney jixv `wec dn`

`xaq oi`c ,dxineya ibq oi` xziae ,melk

inp `de .oiiedyn dylya miwelg dyly `diy

`le ,dxineya ibq inp mirayn xziac xnel oi`

miixiye dn` mirayn xivac `l` xninl `z`

,`aiwr iax bilt i`na ok m`c Ð llk jixv `l

`aa oa dcedi iaxc yxitc l`ppg epiax yexitl

.ixii` `l `aiwr iaxe ,hren xaca ixii`

Ð hren xace ,miixiye dn` 'ra ediiexzlc

elit`e .jixv `l o`kn zegtae ,dxiney jixv

el exn`c ,`nw `pz epiid :yxitc ,i"yx yexitl

iaxc d`xp yexitl mb mewn lkn Ð dcedi iaxl

`pz enk hren xac dil zi` inp `aa oa dcedi

xefgl `aiwr iaxl jixhvi` ikd meync ,`nw

:cere .'ek dn` miray da `diy calae :zepyle

oa wgvi epiax ixii` inp miz`q zian xzia i`

oi` elit` wgvi epiax xn`w ikid ok m` Ð `aa

wgvi epiaxlc rnyn dxrne giye xea `l` da

dcedi iaxe .xzil miz`q oia welig oi` inp

.miz`q zia cr :oiqt iab ,lirl xn`w diteb

Ð `nw `pz epiid yxitc l`ppg epiaxl ,cere

jxved i`n`e :xnelk .`aa oa wgvi epiax epiid

oa dcedi iax` i`wc oeik .'ek calae zepyl

xzia elit` ixyc `nip `lc jixhv` `de ,`aa

ixii` `aa oa dcedi iaxc oeik ,miz`q zian

dne .ziyixtck d`xp jkl !miz`q zian xzia

iax ixy `l dxicl sweda elit` :i"yx yxity

,d`xp oi` Ð miz`q zian xzia `aa oa dcedi

xzia elit` ipdn Ð swed seqale gzta `l`

xdqe xica lirl opax exy `dc ,miz`q zian

zexivg dnke .mixek dxyra elit` dvwene

ane,miz`q zia lr zexzi milyexia eidy ze`e

?lhlhl mleka `aa oa dcedi iax xeq`i ike

Ð swed seqale gzt la` ,miz`q zian xzia ipdn `lc xn`wc `ed dxineya `weece

ax ozyinyzy itl ,xvge dvwene xdqe xicac :wlgl yi `ny ,i"yxle .xzei elit` ipdn

zian xzia ipdn `l swed seqale gzt elit` Ð stxw la` ,oixek dxyr elit` Ð xzei
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çéLå øBa àlà da ïéà eléôà :øîBà äãeäé éaø .øéòì̈¦©¦§¨¥£¦¥¨¤¨§¦©
ïéà eléôà :øîBà àáé÷ò éaø .dëBúa ïéìèìèî äøòîe§¨¨§©§§¦§¨©¦£¦¨¥£¦¥
àäiL ãáìáe ,dëBúa ïéìèìèî elà ìkî úçà dä©©¦¨¥§©§§¦§¨¦§©¤§¥
.íééøéLå änà íéòáL ìò íééøéLå änà íéòáL dä¦§¦©¨§¦©¦©¦§¦©¨§¦©¦
daçø ìò øúé dkøà äúéä íà :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦¨§¨¨§¨¨¥©¨§¨

úçà änà eléôà¯éñBé éaø .dëBúa ïéìèìèî ïéà £¦©¨©©¥§©§§¦§¨©¦¥
.dëBúa ïéìèìèî daçøa íéðL ét dkøà eléôà :øîBà¥£¦¨§¨¦§©¦§¨§¨§©§§¦§¨
àéä eléôàå :øæòìà éaøî ézòîL ,éàòìà éaø øîà̈©©¦¤§©¨©§¦¥©¦¤§¨¨©£¦¦
ãçà çëML øöç éLðà :epnî ézòîL ïëå .øBk úéák§¥§¥¨©§¦¦¤©§¥¨¥¤¨©¤¨

áøéò àìå ïäî¯,Bì àéöBäìe ñéðëälî øeñà Búéa ¥¤§Ÿ¥¥¥¨¦§©§¦§¦
.øzeî íäì ìáàïéìa÷øòa ïéàöBiL epnî ézòîL ïëå £¨¨¤¨§¥¨©§¦¦¤¤§¦§©§©§¦

àìå øáç éì ézLwáe åéãéîìz ìk ìò ézøæçå ,çñta©¤©§¨©§¦©¨©§¦¨¦©§¦¦¨¥§Ÿ
.éúàöîàøîâíeMî àîéìéà ?"ãBòå" éðú÷c àpz éàî ¨¨¦©©¨§¨¨¥§¦¥¨¦

éëä íeMî éúéøçà éðú÷å àøîeçì àãç déì àðúc§¨¨¥£¨§§¨§¨¨¥©£¦¦¦¨¦
"ãBòå" éðú÷¯àøîeçì àãç déì àðúc äãeäé éaø àäå ¨¨¥§§¨©¦§¨§¨¨¥£¨§§¨

,ïðaø de÷ñôà íúä !"ãBòå" éðú÷ àìå ,éúéøçà éðú÷å§¨¨¥©£¦¦§¨¨¨¥§¨¨©§©©¨©
ïðaø de÷ñôàc àëéä ìëå .ïðaø de÷ñôà àì àëä̈¨¨©§©©¨©§¨¥¨§©§©©¨©
de÷ñôàc ,äkeñc øæòéìà éaø àäå ?"ãBòå" éðú÷ àì̈¨¨¥§§¨©¦¡¦¤¤§¨§©§©
,de÷ñôàc àeä déúléîa íúä !"ãBòå" éðú÷å ïðaø©¨©§¨¨¥§¨¨§¦§¥§©§©
:øîBà àáé÷ò éaø" .de÷ñôà éúéøçà àúléîa àëä̈¨§¦§¨©£¦¦©§©©¦£¦¨¥
."dëBúa ïéìèìèî elà ìkî ãçà da ïéà eléôà£¦¥¨¤¨¦¨¥§©§§¦§¨
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eznyקמב ina cenr bk sc ± iyily wxtoiaexir

àî÷ àðú åðééä àáé÷ò éáø,stxwle dpibl `l` miz`q zia exn` `l :el exn`c Ð
dxic zia `ki`c `kid :`nl` 'ek did m` la`dxicl swed `lyae ,`aeh elit` Ð

.`aiwr iaxk ,miz`q zia Ðèòåî øáã åäééðéá àëéàlr xzi miz`q ziay Ð
`nw `pzl .onwl ipzck ,mireax miixiye dn` miray,minily miz`q ziaa ixy Ð
`aiwr iaxlemiray lr miixiye miray Ð

dnke :`icda opixn` `wck ,`l eze ,miixiye
miz`q od.okynd xvgk Ðèòåî øáãÐ

.dl yxtn onwléìéî éðä àðîopiraxnc Ð
:zay xeqi` ea xryl okynd xvgl diléàî

íéùîçá,d`n ekx`e miyng agex `d Ð
oetv z`tl oke" :mirlwd zecna iaizk ikdc
z`tl xvgd agexe jxe` d`n mirlw jxe`a

."dn` miyng dgxfn dncwäøîà àìà
íéùîç ìåè äøåú,eagx lr xzi ekx`y Ð

mixzepd miyng aaqemiray edl eedc Ð
dyr :cvik .oiraexn migth drax`e zen`
okx`e ,agex dn` xyr ly zerevx yng odn
axrnl zg`de gxfnl zg`d akyd .miyng
cer .miyng dkx`e miray dagx ixd Ð

mexcl zg`e oetvl zg` miymiray ixd Ð
oxw lkl oinebt zepxwdy `l` .miray lr
,ztqedy ztqezd iptn xyr lr xyr oxwe
lr dxyr ly zekizg rax` miyngd on leh

zepxw rax`a miye dxyr.e`lnzpe Ð
zen` xyr lr xyr ly zg` drevx dx`yp
dyre ,migth miyy lr migth miyy `idy

migth ipy ly zerevx miyly oze`ixd) Ð
xyr zg`e zg` lk jxe` ,zerevx miyly
oz ,zen` ze`n yly od oleky ,(dn`

gex lkl miraydrax`e miray ixd Ð
`l` ,migth drax`e miray lr migth
ex`yp .miigth lr miigth oinebt zepxwdy
migth dpeny odn leh ,dn` mixyr jcia
dpeny jcia ex`ype ,e`lnzpe zepxwl miye

miigth agexa migth drax`e dn` xyrÐ
siwdle ewlgl z`a m`y .hren xac epiide
iyily ipy agexl ztqezd ribn oi` ,oda

drevx dipin carnl zira `dc .rav`ly
migth drax`e zen` ylye mipeny miz`n

.zegexd rax` siwdl ,jxe`àø÷ã äéèùô
.okyn oiprl Ðáéúë éàîámiynga Ð
.`id i`n ,`xwcúôù ìò ïëùî ãîòäÐ

dl miqpkpyn ,xvg ly miyngd my oilky
.gxfn ly dgztaäîà íéùîç åäéù éãëÐ

.okynd iptl xvg lyçåø ìëì íéøùòåzeny) aizkck miyly ekx` okyndy Ð
,zen` xyr ytez okyn ly eagxe .ivge dn` yxwd agexe ."miyxw mixyr" (ek
zen` yly ody "zervewnl miyxw ipye" ,zen` ryz ody "miyxw dyy" aizkck
ivge dn` ekx` rlv ly miyxw ly oiiaer zeqkl o`kn dn`de o`kn dn`de ,agex
seql ecinrn dz`yke .xyrl llgd `lnle milydl o`kn dn` ivge o`kn dn`
zen` mixyr xvg ly miyng lr miyngdn ex`yp ,xvg ly dagx rvn`ae miyng
,aiyg dllg `kde .cv lkl dn` odn hrnn miyxwd iaery `l` .zegexd ylyl
jqn `l` ,miyxw eid `l egxfnl eiptle .gex lk ly mixyrd llka milzkd iaere

.oelie epiideäáçøá íéðùî øúé äëøà`lc ab lr s`e ,ixyc `ed okynd xvgk Ð
draxnagexa mipyn ith la` .agexa mipyk jxe` epiide Ð.ixzyin `l Ðåðééä

éñåé éáø.dagxa mipy it elit` dkx` :xn`cÐïðáø äåòáéøã àòåáéø åäééðéá àëéà
it dkx` dxwir ,edine .oilhlhn oi` dagxa mipyn xzei dkx` :xaq xfril` iax Ð
,ikda `xqzin `l `raxn i` edine `reaix dil zile ,aizkck ,dagxa mipy

dagxa mipyn xzei dkx` did m` :ipzwckmipy itn xiva `d .oilhlhn oi` Ðdkx` elit` ,edine .ikd opixen iiexe` dligzkle ,xwir zraexn ,xaq iqei iaxe .oilhlhn Ð
dagxa mipy itelit`" xn`wcne .`ixyÐ".`ed ikd e`l `xwirnc llkn Ðéñåé éáøë äëìä.zraexn ira `lcÐàáé÷ò éáøë äëìäå.dxicl ztwen ira `lc Ðåäééååøúå

`lewl ,l`enyc `zzrny jpd Ð.àðéîà äåä.dl xaq iqei iaxk dagx lr xzei dkx`ae ,`aa oa wgvi epiaxk ira dxic l`enyc Ðàì ïéè÷å êéøà`aiwr iax `dc Ð
.ira raexnåáåø òøæðmiperxfa Ðdpib dil dede ,iypi` ixiic `l miperxfac .ezxic lhia Ðzepli` rhepa la` .`aex iabl dil lihac ,rxfp epi`ya s` lhlhl xeq`e Ð

.cinz zepli` lva stezqdl `gxe`c ,ezxic lhia `l Ðàìàdxicl swed `ly miz`q zian xzei stxwc .zilnxk dyrpc ,miz`q zian xzei drixf mewn eze`a yiy Ð
rxfp epi`ye ,`id zilnxk.xeq` elek jkitl ,zilnxkl d`elna dvext xvg ied Ðíéúàñ úéá ìáàdiytp itp`a ixy dxic e`lac Ðmewnc ab lr s`e .ixy inp `kd Ð

odipia dvign oi`y ,dfl df oivexte xvg ied rxfp epi`ye ,stxw iexw ied drixfstxw zeyx xn`c ,`id oerny iaxe .`ed `xab cgce li`ed ,iccd` ixq` `l ikd elit` Ð
.miza ilra ipy ly `id elit` ,iccd` ixq` `l xvgeïä ãçà úåùø úåââ ãçàå úåôéôø÷ ãçàå úåøöç ãçà øîåà ïåòîù éáø ïðúãëezayy milkl dfl dfn lhlhl Ð

xvgl o`ivede ziad jeza ezayy milkl `l la` .daxd milra ly od elit`e ,okeza.`xab cgc elit`e ,od zeieyx izy stxwe ziac ,bbl e` stxwl xvgn o`ivedl xeq` Ð
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éáø.wgvi epiaxl el exn`c `nw `pz epiid :qxhpewd yxit Ð `nw `pz epiid `aiwr

`icda xn`w `aiwr iaxc ,ediipia `ki` oihwe jix` xninl ivn dedc :`iywe

`da dcedi iax` ibilt `l `nzqne xn` `w `l el exn`ae ,dn` miray lr dn` miray

:xnel yi ,edine !dxrne giy xea era `nlic :cere .oihwe jix` elit` lirl dil zi`c

epiax yxitk d`xp mewn lkne .xity ipync

oa dcedi iax epiid Ð `nw `pz epiidc :l`ppg

ixii` `aa oa dcedi iaxc oeik ,yexit .`aa

Ð 'eke dn` miray lr miixiye dn` miraya

iy calae zepyl ez `aiwr iax jxved dn`d

iaxlc .hren xac ediipia `ki` :ipyne ?'ek da

`de .dil zi` dcedi iaxl ,dil zil `aiwr

,yi hren xac xne` wgvi epiax jenqa ipzwc

eyg `ly epiid ,xeriy minkg ea epzp `le

i`pz edlekc .dil zi` mlerle ,mvnvl

xac edl zi`c d`xp `aiwr iax iptl exkfedy

.hren

øáãcvik"a dil aiyg `lc `de Ð yi hren

dyly iab ipzwc (`,fp oiaexir) "oixarn

dn` mirax`e d`n zepevigd oia yi m` :mixtk

:inp i` .mvnvl yg `l Ð yilye zg` dn`e

.hren xac dil zilc ,`aiwr iaxk `iz`

äéèùôlehc rnyn Ð aizk i`na `xwc

`zknq` ied miyng aaqe miyng

(`,gp oiaexir) "oixarn cvik"a ,edine .`nlra

!'ek miyng lehic dil iran `de :jixt

àéðúäåoicd `ede Ð xne` xfril` iax

,`aiwr iax epiid ok m`c jxtinl ivn dedc

iaxc` xfril` iaxc jxtinl dil `gipc `l`

.xfril`

éà`xwirnc ab lr s` Ð iqei iax epiid ikd

lkn Ð `aiwr iax epiid inp jxtinl `ki`

.jxtinl `kil iqei iax epiid mewn

àëéàyxit Ð opax `eraxc `reax ediipia

it dkxe` dligzkl ira xfril` iaxc :qxhpewd

.zraexn dligzkl ira iqei iaxe ,dagxa mipy

i`c .carice dligzkl o`k jiiy oi`c :`iywe

m`e ,ixy `nlr ilekl Ð dligzkl swed xak

xnl :`l` ?siwi `ly el xn`p ike Ð siwdl `a

yexitk d`xpe .dil zi`ck xnle ,dil zi`ck

epiid Ð opaxc deraxc :yxitc ,l`ppg epiax

iaxc (a,hn oiaexir) "ede`ivedy in"c `zbelt

izziay :xne`d iab ,opaxe qepbihp` oa `pipg

Ð zelebr ,gex lkl dn` mitl` el yi inewna

:mixne` minkge ,qepbihp` oa `pipg iax ixac

xzi dkx` i` xfril` iaxl ,`zyde .zeiefl xkyp `diy ick ,zraexn `lahk zeraexn

mipy it lr,iz`w iiethl iqei iaxe .`pipg iaxk oilhlhn oi` Ð oeqkl`a elit` dagxa

.oilhlhnc xn`we

òøæð]miz`q ziaa la` ,miz`q zian xzei rwxw `wecc l`ppg epiaxl d`xpe Ð eaex

elek rxfpa xingnc `aa oa dcedi iaxl `dc ,ezxic ilha `l elek rxfp elit` Ð

dil `irain `dine .drexf dlek `id dpib mzqc ab lr s` ,dxiney dpibl ipdnc dcen

epi` ax eyinyzy itl `nyc ,dvwene xdqe xica s` ezxic lhia m` miz`q zian xzia

.[stxwl xvge dvwene xdqe xic oia wlgl jixv i"yxl mb ik .drixf meyn lhazn

éáøì,aex iabl ,jixt oky lknc d`xp Ð lha herin dil ded eaex rxfpc oeik oerny

elit` ixy Ð eherin `d :rnyn ,miz`q zian xzia epiide eaex rxfp xn`wcnc

rxfp `aexc `kid oky lk ,`lewl elit` eaex iabl lhac meyn epiid ,miz`q zian xzia

.`xnegl `aex iabl lhac `nipc ,miz`q zia elit`
`l
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.èòeî øác eäééðéa àkéà !àn÷ àpz eðééä àáé÷ò éaø©¦£¦¨©§©¨©¨¦¨¥©§¨¨¨
íéòáL ìò Lé èòeî øác :øîBà äãeäé éaø ,àéðúc§©§¨©¦§¨¥¨¨¨¥©¦§¦
øeòéL änëå .øeòéL Ba íéîëç eðúð àìå ,íéøéLå änà©¨§¦©¦§Ÿ¨§£¨¦¦§©¨¦

íéúàñ¯áø øîà ?éléî éðä àðî .ïkLnä øöçk ¨©¦©£©©¦§¨§¨¨¥¦¥¨©©
" :àø÷ øîàc :äãeäéáçøå änàá äàî øöçä Cøà §¨§¨©§¨Ÿ¤¤¨¥¥¨¨©¨§Ÿ©

áañå íéMîç ìBè :äøBz äøîà ,"íéMîça íéMîç£¦¦©£¦¦¨§¨¨£¦¦§©¥
ãîòä :ééaà øîà ?áéúk éàîa àø÷c déèLt .íéMîç£¦¦§¨¥¦§¨§©§¦¨©©©¥©£¥
,åéðôì änà íéMîç àäiL éãk ,íéMîç úôN ìò ïkLî¦§¨©§©£¦¦§¥¤§¥£¦¦©¨§¨¨
íà :øîBà øæòéìà éaø" .çeøå çeø ìëì änà íéøNòå§¤§¦©¨§¨©§©©¦¡¦¤¤¥¦
íà :øîBà øæòéìà éaø ,àéðúäå ."'åë dkøà äúéä̈§¨¨§¨§¨©§¨©¦¡¦¤¤¥¦
änà eléôà daçøa íéðL ét ìò øúé dkøà äúéä̈§¨¨§¨¨¥©¦§©¦§¨§¨£¦©¨
:ééaà øa éáéa áø øîà !dëBúa ïéìèìèî ïéà úçà©©¥§©§§¦§¨¨©©¥¨©©©¥
.ïðz daçøa íéðL ét [ìò øúé] ,ïéúéðúî éîð ïðz ék¦§©©¦©§¦¦¨¥©¦§©¦§¨§¨§©
äeòaéøc àòeaéø eäééðéa àkéà !éñBé éaø eðééä éëä éà¦¨¦©§©¦¥¦¨¥©§¦¨§¦§¨
,óñBé áø øîà ,øîzéà ."'åë øîBà éñBé éaø" .ïðaø©¨©©¦¥¥¦§©¨©©¥
áøå .éñBé éaøk äëìä :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¥§©
.àáé÷ò éaøk äëìä :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà éáéa¥¨¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦£¦¨
éaøk äëìä ïðéòîLà éàc ,àëéøöe .àle÷ì eäééåøúå§©§©§§¨§¦¨§¦©§©¦©£¨¨§©¦

éñBé¯,äøéc úéa Bà äøéîBL àkéàc ãò àðéîà äåä ¥£¨¨¦¨©§¦¨¥¨¥¦¨
äëìä ïðéòîLà éàå .àáé÷ò éaøk äëìä ïì òîLî à÷̈©§©¨£¨¨§©¦£¦¨§¦©§©¦©£¨¨

àáé÷ò éaøk¯éøàc àðéîà äåäà÷ ,àì ïéè÷e C §©¦£¦¨£¨¨¦¨©£¦§¦¨¨
úéaî øúBé àeäL ótø÷ .éñBé éaøk äëìä ïì òîLî©§©¨£¨¨§©¦¥©§¥¤¥¦¥

óweäL íéúàñBaeø òøæð ,äøécì¯,äpébk àeä éøä ¨©¦¤©©¦¨¦§©£¥©¦¨
Baeø òhð .øeñàå¯òøæð" .øzeîe ,øöçk àeä éøä §¨¦©£¥¤¨¥¨¦§©

ïøîà àì :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà ,"Baeø¨©©¨§¥§©§ª©¨£©©
íéúàñ úéa ìáà ,íéúàñ úéaî øúBé àlà¯.øzeî ¤¨¥¦¥¨©¦£¨¥¨©¦¨

ïàîk¯ãçà :øîBà ïBòîL éaø ,ïðúc ;ïBòîL éaøk §©§©¦¦§¦§©©¦¦§¥¤¨
ïä úçà úeLø úBôétø÷ ãçàå úBøéöç ãçàå úBbb©§¤¨£¥§¤¨©§¥§©©¥
.úéaä CBúa eúáML íéìkì àìå ,ïëBúa eúáML íéìëì§¥¦¤¨§§¨§Ÿ©¥¦¤¨§§©©¦

Baeø òøæðc ïåék ,éîð ïBòîL éaøì¯àèeòî àeää éåä §©¦¦§©¦¥¨§¦§©¨¥©¦¨
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המשך בעמ' קמק

ezny ina cenr bk sc ± iyily wxtoiaexir

àî÷ àðú åðééä àáé÷ò éáø,stxwle dpibl `l` miz`q zia exn` `l :el exn`c Ð
dxic zia `ki`c `kid :`nl` 'ek did m` la`dxicl swed `lyae ,`aeh elit` Ð

.`aiwr iaxk ,miz`q zia Ðèòåî øáã åäééðéá àëéàlr xzi miz`q ziay Ð
`nw `pzl .onwl ipzck ,mireax miixiye dn` miray,minily miz`q ziaa ixy Ð
`aiwr iaxlemiray lr miixiye miray Ð

dnke :`icda opixn` `wck ,`l eze ,miixiye
miz`q od.okynd xvgk Ðèòåî øáãÐ

.dl yxtn onwléìéî éðä àðîopiraxnc Ð
:zay xeqi` ea xryl okynd xvgl diléàî

íéùîçá,d`n ekx`e miyng agex `d Ð
oetv z`tl oke" :mirlwd zecna iaizk ikdc
z`tl xvgd agexe jxe` d`n mirlw jxe`a

."dn` miyng dgxfn dncwäøîà àìà
íéùîç ìåè äøåú,eagx lr xzi ekx`y Ð

mixzepd miyng aaqemiray edl eedc Ð
dyr :cvik .oiraexn migth drax`e zen`
okx`e ,agex dn` xyr ly zerevx yng odn
axrnl zg`de gxfnl zg`d akyd .miyng
cer .miyng dkx`e miray dagx ixd Ð

mexcl zg`e oetvl zg` miymiray ixd Ð
oxw lkl oinebt zepxwdy `l` .miray lr
,ztqedy ztqezd iptn xyr lr xyr oxwe
lr dxyr ly zekizg rax` miyngd on leh

zepxw rax`a miye dxyr.e`lnzpe Ð
zen` xyr lr xyr ly zg` drevx dx`yp
dyre ,migth miyy lr migth miyy `idy

migth ipy ly zerevx miyly oze`ixd) Ð
xyr zg`e zg` lk jxe` ,zerevx miyly
oz ,zen` ze`n yly od oleky ,(dn`

gex lkl miraydrax`e miray ixd Ð
`l` ,migth drax`e miray lr migth
ex`yp .miigth lr miigth oinebt zepxwdy
migth dpeny odn leh ,dn` mixyr jcia
dpeny jcia ex`ype ,e`lnzpe zepxwl miye

miigth agexa migth drax`e dn` xyrÐ
siwdle ewlgl z`a m`y .hren xac epiide
iyily ipy agexl ztqezd ribn oi` ,oda

drevx dipin carnl zira `dc .rav`ly
migth drax`e zen` ylye mipeny miz`n

.zegexd rax` siwdl ,jxe`àø÷ã äéèùô
.okyn oiprl Ðáéúë éàîámiynga Ð
.`id i`n ,`xwcúôù ìò ïëùî ãîòäÐ

dl miqpkpyn ,xvg ly miyngd my oilky
.gxfn ly dgztaäîà íéùîç åäéù éãëÐ

.okynd iptl xvg lyçåø ìëì íéøùòåzeny) aizkck miyly ekx` okyndy Ð
,zen` xyr ytez okyn ly eagxe .ivge dn` yxwd agexe ."miyxw mixyr" (ek
zen` yly ody "zervewnl miyxw ipye" ,zen` ryz ody "miyxw dyy" aizkck
ivge dn` ekx` rlv ly miyxw ly oiiaer zeqkl o`kn dn`de o`kn dn`de ,agex
seql ecinrn dz`yke .xyrl llgd `lnle milydl o`kn dn` ivge o`kn dn`
zen` mixyr xvg ly miyng lr miyngdn ex`yp ,xvg ly dagx rvn`ae miyng
,aiyg dllg `kde .cv lkl dn` odn hrnn miyxwd iaery `l` .zegexd ylyl
jqn `l` ,miyxw eid `l egxfnl eiptle .gex lk ly mixyrd llka milzkd iaere

.oelie epiideäáçøá íéðùî øúé äëøà`lc ab lr s`e ,ixyc `ed okynd xvgk Ð
draxnagexa mipyn ith la` .agexa mipyk jxe` epiide Ð.ixzyin `l Ðåðééä

éñåé éáø.dagxa mipy it elit` dkx` :xn`cÐïðáø äåòáéøã àòåáéø åäééðéá àëéà
it dkx` dxwir ,edine .oilhlhn oi` dagxa mipyn xzei dkx` :xaq xfril` iax Ð
,ikda `xqzin `l `raxn i` edine `reaix dil zile ,aizkck ,dagxa mipy

dagxa mipyn xzei dkx` did m` :ipzwckmipy itn xiva `d .oilhlhn oi` Ðdkx` elit` ,edine .ikd opixen iiexe` dligzkle ,xwir zraexn ,xaq iqei iaxe .oilhlhn Ð
dagxa mipy itelit`" xn`wcne .`ixyÐ".`ed ikd e`l `xwirnc llkn Ðéñåé éáøë äëìä.zraexn ira `lcÐàáé÷ò éáøë äëìäå.dxicl ztwen ira `lc Ðåäééååøúå

`lewl ,l`enyc `zzrny jpd Ð.àðéîà äåä.dl xaq iqei iaxk dagx lr xzei dkx`ae ,`aa oa wgvi epiaxk ira dxic l`enyc Ðàì ïéè÷å êéøà`aiwr iax `dc Ð
.ira raexnåáåø òøæðmiperxfa Ðdpib dil dede ,iypi` ixiic `l miperxfac .ezxic lhia Ðzepli` rhepa la` .`aex iabl dil lihac ,rxfp epi`ya s` lhlhl xeq`e Ð

.cinz zepli` lva stezqdl `gxe`c ,ezxic lhia `l Ðàìàdxicl swed `ly miz`q zian xzei stxwc .zilnxk dyrpc ,miz`q zian xzei drixf mewn eze`a yiy Ð
rxfp epi`ye ,`id zilnxk.xeq` elek jkitl ,zilnxkl d`elna dvext xvg ied Ðíéúàñ úéá ìáàdiytp itp`a ixy dxic e`lac Ðmewnc ab lr s`e .ixy inp `kd Ð

odipia dvign oi`y ,dfl df oivexte xvg ied rxfp epi`ye ,stxw iexw ied drixfstxw zeyx xn`c ,`id oerny iaxe .`ed `xab cgce li`ed ,iccd` ixq` `l ikd elit` Ð
.miza ilra ipy ly `id elit` ,iccd` ixq` `l xvgeïä ãçà úåùø úåââ ãçàå úåôéôø÷ ãçàå úåøöç ãçà øîåà ïåòîù éáø ïðúãëezayy milkl dfl dfn lhlhl Ð

xvgl o`ivede ziad jeza ezayy milkl `l la` .daxd milra ly od elit`e ,okeza.`xab cgc elit`e ,od zeieyx izy stxwe ziac ,bbl e` stxwl xvgn o`ivedl xeq` Ð
ìéèá
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éáø.wgvi epiaxl el exn`c `nw `pz epiid :qxhpewd yxit Ð `nw `pz epiid `aiwr

`icda xn`w `aiwr iaxc ,ediipia `ki` oihwe jix` xninl ivn dedc :`iywe

`da dcedi iax` ibilt `l `nzqne xn` `w `l el exn`ae ,dn` miray lr dn` miray

:xnel yi ,edine !dxrne giy xea era `nlic :cere .oihwe jix` elit` lirl dil zi`c

epiax yxitk d`xp mewn lkne .xity ipync

oa dcedi iax epiid Ð `nw `pz epiidc :l`ppg

ixii` `aa oa dcedi iaxc oeik ,yexit .`aa

Ð 'eke dn` miray lr miixiye dn` miraya

iy calae zepyl ez `aiwr iax jxved dn`d

iaxlc .hren xac ediipia `ki` :ipyne ?'ek da

`de .dil zi` dcedi iaxl ,dil zil `aiwr

,yi hren xac xne` wgvi epiax jenqa ipzwc

eyg `ly epiid ,xeriy minkg ea epzp `le

i`pz edlekc .dil zi` mlerle ,mvnvl

xac edl zi`c d`xp `aiwr iax iptl exkfedy

.hren

øáãcvik"a dil aiyg `lc `de Ð yi hren

dyly iab ipzwc (`,fp oiaexir) "oixarn

dn` mirax`e d`n zepevigd oia yi m` :mixtk

:inp i` .mvnvl yg `l Ð yilye zg` dn`e

.hren xac dil zilc ,`aiwr iaxk `iz`

äéèùôlehc rnyn Ð aizk i`na `xwc

`zknq` ied miyng aaqe miyng

(`,gp oiaexir) "oixarn cvik"a ,edine .`nlra

!'ek miyng lehic dil iran `de :jixt

àéðúäåoicd `ede Ð xne` xfril` iax

,`aiwr iax epiid ok m`c jxtinl ivn dedc

iaxc` xfril` iaxc jxtinl dil `gipc `l`

.xfril`

éà`xwirnc ab lr s` Ð iqei iax epiid ikd

lkn Ð `aiwr iax epiid inp jxtinl `ki`

.jxtinl `kil iqei iax epiid mewn

àëéàyxit Ð opax `eraxc `reax ediipia

it dkxe` dligzkl ira xfril` iaxc :qxhpewd

.zraexn dligzkl ira iqei iaxe ,dagxa mipy

i`c .carice dligzkl o`k jiiy oi`c :`iywe

m`e ,ixy `nlr ilekl Ð dligzkl swed xak

xnl :`l` ?siwi `ly el xn`p ike Ð siwdl `a

yexitk d`xpe .dil zi`ck xnle ,dil zi`ck

epiid Ð opaxc deraxc :yxitc ,l`ppg epiax

iaxc (a,hn oiaexir) "ede`ivedy in"c `zbelt

izziay :xne`d iab ,opaxe qepbihp` oa `pipg

Ð zelebr ,gex lkl dn` mitl` el yi inewna

:mixne` minkge ,qepbihp` oa `pipg iax ixac

xzi dkx` i` xfril` iaxl ,`zyde .zeiefl xkyp `diy ick ,zraexn `lahk zeraexn

mipy it lr,iz`w iiethl iqei iaxe .`pipg iaxk oilhlhn oi` Ð oeqkl`a elit` dagxa

.oilhlhnc xn`we

òøæð]miz`q ziaa la` ,miz`q zian xzei rwxw `wecc l`ppg epiaxl d`xpe Ð eaex

elek rxfpa xingnc `aa oa dcedi iaxl `dc ,ezxic ilha `l elek rxfp elit` Ð

dil `irain `dine .drexf dlek `id dpib mzqc ab lr s` ,dxiney dpibl ipdnc dcen

epi` ax eyinyzy itl `nyc ,dvwene xdqe xica s` ezxic lhia m` miz`q zian xzia

.[stxwl xvge dvwene xdqe xic oia wlgl jixv i"yxl mb ik .drixf meyn lhazn

éáøì,aex iabl ,jixt oky lknc d`xp Ð lha herin dil ded eaex rxfpc oeik oerny

elit` ixy Ð eherin `d :rnyn ,miz`q zian xzia epiide eaex rxfp xn`wcnc

rxfp `aexc `kid oky lk ,`lewl elit` eaex iabl lhac meyn epiid ,miz`q zian xzia

.`xnegl `aex iabl lhac `nipc ,miz`q zia elit`
`l
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המשך בעמ' ק



קמה ezny in` cenr ck sc ± iyily wxtoiaexir

äáåø éáâì ìéèá.elek rxfp eli`k iede Ðíéúàñ úéáî øúåé óôø÷ äéì äåäåÐ
dxicl swedc ab lr s`e`l dpibae ,dpib elek ied `dc .dxicl swed `lk aeyg Ð

.dxicl swed ipdnéåä àìãlcadl aiyg `lc ,miz`q zia rxfpc herin `edd Ð
.ecal my el zexwdle xvgd oníéúàñ úéá ìáà.dxicl swed `ly stxw `xwp Ð

ziak diytp itp`a ded eli`c ab lr s`e
xvge xvgl uxtpc `kd ,xqzin `l miz`q

el dvxtpstxwn lhlhl xeq`c ol `niiw Ð
xeq`d mewnl dvxtpd zeyx iedc ,xvgl
`l oilhlhn oi`e efl ef zeieyxd oixqe`e dl

`le dfa.dfaïàîëzeieyx izyc opixn` Ð
.edpipïðáøëoerny iaxc dilr ibiltc Ð

cge cg lk :ixn`e ,(`,ht) "zebb lk" wxta
eda oixeic `kilc ab lr s`e .envrl zeyx

iccd` exqilc.dfl dfn oilhlhn oi` Ð
àìå÷ìmiz`q zia herind elit`c Ð

,ixy diytp itp`ac oeik ,stxw ixwinc
,ixy inp `zydeli`c .iccd` ixq` `le Ð

odipia dvign diddfn ilehlhl ixy ded Ð
dfl df evxtpc `zyde ,oerny iaxk dflÐ

xzei la` .dl xeq`d zeyxl evxtp `l
miz`q zianelit` `dae ,zilnxk dyrp Ð

xvgn oilhlhn oi`c dcen oerny iax
.dxicl swed `ly miz`q zian xzei stxwl

dfl df evxtpc `kdeuxtp cg` lk ixd Ð
.el xeq`d mewnlúåàìáèöéàoirehp Ð

.my zayl d`pe ,zexey zexeyàðåä áø éáì
,dxicl swede ,ded miz`q zian xzeie Ð

.ok ixg` rhipeíéúàñ úéáî øúåé óôø÷
äøéãì ó÷åä àìùelv` dpa ok ixg`e Ð

dxicl `ly swed :onwl opixn`e ,dxic
ezia zxic gzt el gzt seqale.ipdn `l Ð

øùòî øúåé äöøô åì õøåô äùåò àåä ãöéë
mzeqe xcebe ,zevign ea oi`y ink iedc Ð
gztk iede ,xyr lr dcinrne dvxit dze`
mlerlc .el dgztpy dxicl swed seqale
uixt i`c .zen` xyrn xzei xecbiy opira

dxcbe cal xyrswid `edd aiyg `l Ð
xyr crc .gzt dyry ink `l` ,dxic myl

.gzt ied mlerläîà õøô,dnizq lv` Ð
dn` znizq lv` dn` uxt cere .dxcbe
cg`k zen` xyr uxt `lc ,dxcbe dycgd
hrn `l` zg` zaa zen` xyr xcb `le

.cin xcebe uxet didøúåéì åîéìùäù ãò
øùòîzaa xyr uxt `lc oeik :opixn` in Ð

zg` zaa xcb `le zg`swid `ied `l Ð
`zydc oeik :`nlic e` .dxic myl efa

xyrn xzei swid ly yecigd ied `dinÐ
.dxic myl swid aiygíéúá éìòá éìë ìë

wxt) milk zkqna dl opipz ur ilk iabl Ð
.(` dpyn xyr drayíéðåîøë ïøåòéùÐ

o`kn zegt la` ,oz`nehn xdhlqiig Ð
oxeriy .dil lihan `le dilrmipenxkÐ

.xedh oenx `ivenk awipá÷éðå øæçålv` Ð
.dnizqdäð÷éúådpwiz `l ik oicd `ed Ð

dpwiz hwpc `de .`ed qxcn `nh oiicr inp
ikd e`l i`c ,`zeaxl Ðjixhvi` `l ez Ð

.'eke dipyd dwqtp xninlñøãîä ïî øåäèqxcnl ifg `le ,ilk ded `l ezc Ð
.milke mc` ez `nhlnìáàrbn z`neh oiicre ,`pixg` yinyzl ifgc `ed ilk Ð

`nhl d`neh lawl qxcn `ed oiicry ofe`d on ezyixt zrya ixdy ,eilr qxcn
.oiwyne oilke` `nhne ,d`nehl oey`x iede .eia`n d`neh laiw milkíéðô

úåùãçepwzipyne ,epnn elld mipf` oi` Ðdpey`xd d`nehne .afd oqxc `l Ð
exdih.oey`x lcpq df oi` ixdy Ðùð øá ïéã úéì.j`ln `l` Ðùð øá ïéã ïåâë

.lecb mc` Ðíéúáä éøåçàù äáçødl gezt ziad gzt oi`e Ðztwen `ied Ð
did miz`q zian xzei i`e ,dxicl `ly.zen` rax`a `l` da lhlhn oi` Ðíàå

çúô åì çúô.ziad on Ðàèéùô.gzt myl swed ixdy ,ixy swed seqale gztac Ðéøã éá äéá úéàã àëéøö àì.dagxd swid mcew ziad xg` oxeb Ðàîéúã åäî
äéçúô éøã éáã àúòãà.dagx my siwdl `zrc` e`le Ð
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àìepic miz`q zian zegt stxw opaxlc ab lr s` Ð miz`q zia ied `lc `l` oxn`

miwelig dyly ediy `xaq oi`c meyn ,xvgl epnn lhlhl miz`q zia stxwk

.e`elna el uexty dna rxfp epi`y aexl rxfpd herin xq` `l `kd Ð oiiedyn dylya

miz`q zia la` ,rxfp epi`y aex iabl lhae ,aiyg `l Ð miz`q zian zegt `edy oeikc

`l elit` ,eaex rxfpae .liha `le ,ith aiyg Ð

dede ,eaex iabl lihac ,xeq` Ð miz`q zia ied

.elek rxfpkìãðñoicd `ed Ð 'eke dwqtpy

dwqtpyk i`c .qxcn `nhc inp dpwz `la

`lc ,dl dxcd `l ez Ð d`neh dl dgxt

,zekzn ilka `l` zxfeg dpyi d`neh epivn

`de .(`,fh) zayc `nw wxt seqa yxtnck

s` ,opireny`l :qxhpewd yxit Ð dpwze hwpc

on dxedh Ð dipy dwqtp ik ,dpwzc ab lr

.o`kl e`a zeycg miptc ,qxcndìáà`nh

ilk oiicrc meyn :qxhpewd yxit Ð qxcn rbn

.`pixg` `zyinyz dia iyenzyi`l `ed

.qxcn rbn `nh dipy dwqtp elit` ,eyexitle

zkqna dpyn jdc `tiqa ,`icda opzc ,dywe

xn`c o`n) yye mixyr wxta milkwitqd `l :(

.dxedh Ð dipy dwqtpy cr dpey`x owzl

Ð qxcn rbn `nh la` :dibde ,ea xfg i"yxe

`dc ,`ziinw `zlinl ifge ,`ed ilk oiicrc

ipzinl jixhvi` eyexitle .dpey`x dpwzi`

dwqtp ik Ð dpwzp `l i`c ,dpwize `yixa

ipzc ab`e .qxcn rbn elit` d`nh dpi` dipy

`a izn :dniz ,edine .`tiqa inp ipz Ð `yixa

qxcne qxcn rbn el `a m`c ?qxcn rbn el

elit` e` ,sgi elbxa afd eilr qxcy oebk ,cgi

ok m` Ð ur ilk iheyta wiqtd `le lrpna

!qxcnl enk qxcn rbnl zeycg mipt `ki`

izy ewqtp elit`c ,`gip `nw i"yx yexitle

yinyzl ifge li`ed ,qxcn rbn `nh Ð mipf`

yxit (a,aiw zay) "mixyw el`" wxtae .`pixg`

envra rbpy itl Ð qxcn rbn `nhc :qxhpewd

zia z`nehc ,`xidp `le .d`nehd a` didyk

xn`c xi`n iaxk ol `niiw `lc .`id mixzqd

dnda" wxta zehiyta yixtcn ,`nhn

my) "ahexde xerd"ae (a,ar oileg) "dywnd

yxity dne !`id mixzqd zia z`neh :(a,hkw

d`neh laiw ofe`n ezyixt zryac ,inp o`k

:dywnd dnda" wxtac .d`xp epi` Ð eia`n

oi`e .lecb cban ze`a opirac :opixn` (a,ar my)

divg xtzy xg`l ,oey`x ofe` owizykc xnel

dlhay qxcn z`neh dl `ae ,zxaegn ziyrp

lcpql `a Ð dipyd divg xtze xfgyke .lcpql

.zeycg mipt `kil eze ,ofe`d on qxcn rbn

zegpn) "dax unewd"c oiira heytz ok m`c

axdle .d`neh dl ray opixn` `lc (`,ck

opixn` `lc :yxtnc ,`"iapiin oerny epiax

Ð etebn el `a d`nehc `kid d`neh dl ray

qxcn rbn `a ofe`lc :xnel yi cere .xity iz`

,ofe`l lha lcpqde ,lcpql dxtzyk cgi qxcne

oeike .df `la dfl d`neh zeidl xyt` i`c

dl ray diab xnel jiiy oi` Ð cg`k dl e`ay

jiiy `lc :xne` mdxa` oa wgvi epiaxe .d`neh

eipf` izy ewqtp elit`c ,zeycg mipt rbn iab

lkc ,o`kn cegi zxez lhazp `le ,xg` yinyzl ecgin m` rbn z`neh lawl ie`x Ð

ecgin elit` ,eipf` izy ewqtp m` ,elrepl la` .ea ynzydl ezrce epwzn drye dry

.mc` lk lv` ezrc dlha Ð

àèéùôxzen gzt ea gzt m` :xn`c ,ongp axc` Ð ixc ia dia zi`c `kixv `l

la` .`hiyt jixt `d`e ,swed seqale gzta cenlzd yxtnc ,jixt lhlhl

et`l ,ipdn `l gzt seqale swed ol rnyn `wc ,jixt `l oxn` `l yxtnc cenlz`iw

.iwpxea` iab (a,dk) onwlc i`xen` ipdn
`l
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à÷ ,décáò éøc éác àúòcà :àîéúc eäî .éøc éa¥¨¥©§¥¨©©£¨§¥¨¥£©¥¨
äøécì óweäL íéúàñ úéaî øúBé ótø÷ .ïì òîLî©§©¨©§¥¥¦¥¨©¦¤©©¦¨

eîc íéòøæk øîéîì ïðaø øeáñ ,íéî àlîúðå¯.øéñàå §¦§©¥©¦©©¨©§¥©¦§¨¦¨©£¦
:àiLøLî áøc déøa áøc deáà àaà áø eäì øîà£©§©©¨£§©§¥§©§¨§¦¨

eîc íéòèðk íéî :àáøc déîMî ïðéøîà éëä¯.éøLå ¨¦¨§¦©¦§¥§¨¨©¦¦§¨¦¨§¨¥
øîà

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

עירובין.  פרק שני - עושין פסין דף כד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות

המשך בעמ' ק



eznyקמו ina cenr ck sc ± iyily wxtoiaexir

àúùéîùúì åæçã.efn dlern dxic jl oi`c ,dizyl Ðúéá ìò øúåé å÷îåòá ïéàù
íéúàñewnere .miz`q zia lr xzei agexa hytp min ly ewner oi`y :xnelk Ð

rwxw oicn enewn lhal min mzq lyzay zkqna opixn`ck ,migth dxyr Ð
,min wwx dnk 'eke min wwx did m`e :(a,w).migth dxyrn zegtéøéôã àéøëÐ

agexk agexe dxyr deab ,zexit ly ixk
xek ziamine .myn dxic zxez dlha `l Ð

dizyl oie`xd`pyil .inc zexitk Ð
ixitc `ixk` dedc icin :`pixg`dgey Ð

it lr s`y ,zexit my oiripvny dwenr
daxd my oiwenry.zaya odn milhep Ð

äáçø àéää`le ded miz`q zian xzei Ð
.dxicl dtwedàøäð íåô.mewn my Ðãç

àúîì çåúô àñéâdlky xiray ieanl Ð
.ef dagxlíéîøë ìù ìéáù.ea eid oixeic Ð

ãéáòéð éëéäixdy .edlekl edpixynl Ð
,ieand lk zxqe`e ,`id zilnxk ef dagx
`dc .zevign yly el yiy liayd z`e
ddaeby ,`id `ziilrn dvign `xdpc `ceb

ozxqe` dagxd la` ,dxyroivexty itl Ð
wxta opixn`c `de .zilnxkl o`elina od
oi` dagxl dlk iean did m` :(`,f) `nw

melk jixvoixeic da eide dxicl ztwena Ð
.eaxir `ll eaxir oia mzd biltnck ,xn`w

zilnxk dagx la`opixn`ck ,xeq` Ð
o`kn drwae o`kn drwa :`zrny `idda

.'ekãéáòéð éëéäeidy ,mlek z` xizdl Ð
xird ipa mda ynzydl eiykrn oivex
iediz `l aeye ,dxicl ztwen dzeidle
opixn`e .zxzen oleka `id `dze ,zilnxk

gzt seqale swed :lirlxcbe .ipdn `l Ð
mdl dywe ,ztwen ef dagx dzid mipa` ly
liaye iean ipa da eynzyilc `zrc` dxicl dxcble xyrn xzei dvxit uextl

.l`enyck swed seqale gztk iedile ,`zydnäöéçî äéì ãéáòéð.mipw ly Ð
àøäðã àãåâà,cg liaye dagx iedipc ,dagxd lr sqenk liay iedl :xnelk Ð

liay ipa `zydn eynzyilc dxicc `zrc` liaya opicarc dvign jd iedipe
.swed seqale gzt iedc ,dxicl dteb dagxa dl opicar eli`k dagxaïéùåò ïéà

äöéçî éáâ ìò äöéçîdilr oitiqeny dn lk ,dxyr ddeab `cebc oeik ÐÐ
dxicl dagxd zvign lk diabn did m` ixdy .`ied dnvr dvign dze` zdabd

.dxicl xecbie xefgie ,dzxqe`d dvxit da uextiy cr ipdn `l Ðäéì ãéáòéì
íéîøë ìù ìéáùã àîåôà çúôä úøåö,liayl ipdnc ebnc .dagxl geztc Ð

uext `di `lyel liren miaxd zeyxl gezt did elit`y ,dagxlinp ipdil Ð
.dxicl swid df ztqez dl zeidl ,dagxléìîâ åúàxird on zezyl oi`ad Ð

.xdple liayl myne dagxl iean jxcäéì ïééãù,odl xv liayd gzt didy Ð
.owgec `ed eiykreéçì.ea oirbep oilnb oi`e edyn eiare ,ux`a uerpd Ðåâéîã

ìéáùì éðäîã.zilnxkl uext `zyd ied `lc ,ea lhlhl Ðäáçøì éîð éðäîÐ
gzt `dc ,`ixzyin `l ebin e`lae .da lhlhl dpxizie ,dxicl swid dl zeidl

dxicl dil mizqc dnk lke ,xyrn xzei did `l liayl dagx oiaymelk e`l Ð
.`ed cnere mezqe ,`id `ziilrn dnizq gzt lk `dc ,`idìéáùìíéîøë ìù

àîìòãjixv oi`y exn`ie ,yletn ieank dil iede ,`xdpc `cebl wilq `lc Ð
.i`d ik ,cg` ey`xa `l` oewizàúîì éðäîã åâéîãopixn`ck ,ieana lhlhl Ð

o`kn drwae o`kn `ihxq :(`,f) `nw wxtae` igle o`kn gztd zxev dyer Ð
i`de ,gzt zxev miaxd zeyxl geztd ieand y`xa ecaril :inp `kde .o`kn dxew

.dil ixy dagxd cvlc igléøù äôåâ àúîá éìåèìè,igl i`da dl opixy `dc Ð
df mr df mixeq` dagxde `id elit`ezexivg izyk onvrl oiynzyn odipy Ð

.dteb dagxa oke ,odipia gzte
úéìã
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àìzian xzia dxyr ewnera oi`y :yexit Ð miz`q zian xzei ewnera oi`y `l` oxn`

ol `niiwc oerny iaxk `iz`e ,mirxfk eed dxyr oiwenrc jpdc ,agexa miz`q

min herin iedc oebk ixiine .lirl opixn`ck ,xeq` miz`q zia elit` ,opaxlc .dizeek

aex iabl milhae ,herin ied Ð dxyr oiwenr oi`y jpd Ð `aex eed i`c .dxyr miwenrd

:yxtn wgvi epiaxe .lirl opixn`ck ,xeq`e

`kilc oeik .exy inp oiwenr min aex elit`c

mpi`y oiae miwenr oia ,miz`q zia `l`

,mirhpl enc `l` ,mirxfk iaiyg `l Ð miwenr

,xeq` Ð miz`q zian xzia ,edine .xeal encc

zian xzei zeyrl min d`iln dgey jxc oi`y

,xea iabc ab lr s` .mirxfk iaiyge ,miz`q

miz`q zian xzia xq` `l dcedi iax elit`

xn`wck oiqta `weec `l` ,zexenb zevigna

`weec epiid Ð oiqt el`e dvign ef (a,hi) lirl

.`l Ð dgey la` ,ezkldk oweznd xeaa

àéää`qib cgc `xdp meta dedc dagx

± liayl gezt `qib cge `znl gezt

dzide .zilnxk ef dagxc :qxhpewd yxit

did cg`d ey`xay it lr s`e .ieand zxqe`

liayd z` mbe ,mezq did e` gztd zxev el

dvign `xdpc `cebc ,zevign yly el eidy

,oitetb eid dagxlc iab lr s`e .`id `ilrn

Ð liayle ieanl `ipdn `l Ð `ibeqd gkenck

meyn oecip miptan deye uegan d`xpc meyn

oky lk Ð dteb dagxl ipdn `lc oeikc ,igl

qxhpewd yxit ,liaye .liayle ieanl ipdn `lc

opixn`wc `d xity iz`e .oixeic dia zi`c

zexivge miza oi` i`e .liayl igl ipdnc jenqa

o`ke .igla ixzyn ded `l Ð ekezl migezt

(a,f) `nw wxta yxity dnn i"yx ea xfg

.oixeic da zil mzdc dagxc

ãéáòéìdagxe liay iedize ,dagxd lr siqenk liay iedipe Ð `xdpc `ceb` dvign

xzei agex my didc d`xpe !dagxa dl opicar eli`k dvign jd iedize ,cg

ci lr jkle ,xyrn,cnere mezq ied ikd e`la Ð xyra i`c .dxicl swen aygp dvignd i

jkle ,xyrn xzei did `l` .edyn igla ic did Ð `xdpl e`elna uext did m` elit`

.axl gztd zxev elit` ipdn did `l

ïéàdyr m`y (`,dk sc) onwl opixn` `d :xn`z m`e Ð dvign iab lr dvign oiyer

didy :xnel yie !xc `ed zepeilrd zevign xie`ay ,lired Ð lzd iab lr dvign

,oehxy xdpd dlri `ny opiyiig `lc `d xity iz` df itle .liayd on xyr deab lz my

migth drax` wegxa zevign eyrie :xn`z m`e .zexdp x`yl mi oia wlgp `l m` elit`

.liayd xvwl evx `lc :xnel yie .lirenc onwl xn`c

ãéáòìliayl ipdnc ebin .dagxl geztc :i"yx yxit Ð liayc `net` gztd zxev

el dnc :cere .onwl cr ebinl jixv `lc rnync :dywe .dagxl inp ipdn Ð

,oeyld dpiy dnl :cere !diteb iia` xn`ck igla ibqc oeik ,llk gztd zxev xikfdl

ipdn igl exn`i" jixtc :cere .`gzit` xn`w igl iabe ,liayc `net` xn`w `xwirnc

liayl ,icecb dil zi`c ,df liay oia erhi ji`e ,"yletn iedc `kid minxk ly liayl

d`xp jkl .erhi `ly oky lk Ð dxyr deab lz my yiy yxtl jixvy :cere !`nlrc

iax xn` :xn`wc ,(`,cr oiaexir) "xcd"a gkenck ,oixeic ea oi` minxk ly liayc :yxtl

.dxicl `ifgc ,daxega `l` opgei iax xn` `l :dil xn` ?minxk ly liaya elit` opgei

oiynzyn eid iean ipac ,igl dil `ipdn ikd elit`e .xn` `l Ð minxk ly liaya la`

.xdpd xarn epiid Ð `xdpc `ceb` dvign carile .eid zexivge miza daxd ieanae .my

eid xdpd xarne ,xyrn xzei agx did `l xdpde .dvignk iedc ,gztd zxev oicd `ede

oiyer oi` xn`wc `d xity iz` `zyde [.jenp did liayd cvne] ,dxyr mideab oicecib

oehxyl opiyiig `l inp `zyde .jenp did liayd cvn ik Ð 'ek dvign iab lr dvign

.drax` jezn dxyr hwlzn didi mlerlc Ð

ãéáòìåevx `l mye .jenpa `xdpc `ceb` :yexit Ð liayc `net` gztd zxev

.milnbd oiwyn my jxcy ,liayd mezqle dvign zeyrlãéáòìåit` igl.ipdn `l ebin `la i`ce `zyd :yexit Ð ipdnc ebin 'ek dagxd cvl liayc `gzåøîàéigl

`edy ,`nlrc minxk ly liaya ipdn iglc exn`i :xnel yi ,inp i` .iean meyn ipdn `kdc mzrc lr elri `ly ,my oiynzyn iean ipa oi`y Ð `nlrc minxk ly liaya ipdn

.ipdn xdpd xarny oicecbc ediizrc` ewiqi `lc .yletnéìåèìè.liaya oke ,dkeza ezayy milkd :yexit .ixy diteb dagxa
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ïééæç àì ìáà ,àzLéîLúì ïééæçc àeäå :øîéîà øîà̈©©¥¨§§©§¨§©§¦§¨£¨¨©§¨
àzLéîLúì¯éæçãe :éLà áø øîà .àìàzLéîLúì ïé §©§¦§¨¨¨©©©¦§©§¨§©§¦§¨

,íéúàñ úéaî øúBé B÷îeòa ïéàL àlà ïøîà àì éîð©¦¨£©©¤¨¤¥§§¥¦¥¨©¦
íéúàñ úéaî øúBé B÷îeòa Lé íà ìáà¯.øeñà £¨¦¥§§¥¦¥¨©¦¨

àéää .éøéôc àéøkà äåäc écéî ,àéä àúléî åàìå§¨¦§¨¦¦¥©£¨©¨§¨§¥¥©¦
,àúîì çéút äåä àqéb ãçc àøäð íeôa éàåäc äáçø§¨¨©£©§©£¨§©¦¨£¨§¦©§¨¨

ì çéút äåä àqéb ãçåìL ìéáLe ,íéîøk ìL ìéáL §©¦¨£¨§¦©¦§¦¤§¨¦§¦¤
éëéä :ééaà øîà .àøäðc àãeâì ÷éìñ äåä íéîøk§¨¦£¨¨¥§¨§©£¨£©©©¥¥¦

àøäðc àãebà ävéçî déì ãéáòì ?ãéáòð¯ïéNBò ïéà ©£¥¥£¥¥§¦¨©¨§©£¨¥¦
çútä úøeö déì ãéáòìå .ävéçî éab ìò ävéçî§¦¨©©¥§¦¨§¥£¥¥©©¤©

íéîøk ìL ìéáLc àîetà¯.déì ïééãL élîb eúà ©¨¦§¦¤§¨¦¨§©¥¨§¨¥
ìL ìéáLc àçúétà éçì ãéáòéì :ééaà øîà àlà¤¨¨©©©¥¦£¦¤¦©¦§¨¦§¦¤

ì àépäîc Bbîc ,íéîøkíéîøk ìL ìéáL¯éîð épäî §¨¦§¦¦§©§¨¦§¦¤§¨¦§©¥©¦
ì ìéòBî éçì eøîàé :àáø déì øîà .äáçøììéáL ¨§¨¨£©¥¨¨Ÿ§¤¦¦¦§¦

éçì déì ïðéãáò :àáø øîà àlà !àîìòc íéîøk ìL¤§¨¦§¨§¨¤¨¨©¨¨¨§¦©¥¤¦
àúîì éçì déì épäîc Bbîc ,àúîc àçúéôì¯épäî §¦§¨§¨¨§¦¦§©¥¥¤¦§¨¨§©¥

dôeb àúîa éìeèìè ,Ckìä .äáçøì éîð¯éìeèìè ,éøL ©¦¨§¨¨¦§¨¦§¥§¨¨¨¨¥¦§¥
dôeb äáçøa¯àúîì äáçøîe äáçøì àúnî ,éøL ¨§¨¨¨¨¥¦¨¨¦§¨¨¥§¨¨§¨¨

¯.éøL ãçå øñà ãç ,àðéáøå àçà áø da éâéìt§¦¦¨©©¨§¨¦¨©¨©§©¨¥
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עירובין.  פרק שני - עושין פסין דף כד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י
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המשך ביאור למסכת עירובין ליום ראשון עמ' ב



eznyקמח in` cenr dk sc ± iyily wxtoiaexir

ïéøåéã äá úéìã`l liay ipae ,`ed iean ipa zeyx jkld .iean ipa lr exq`iy Ð
dlr ixq`.dxeq` dphwe zxzen dlecbc dlecbl dvxtpy dphw xvgk iedc Ð

dil opipwzn `l liaye.`nlrc liayl liren igl exn`i `ny dxfb Ðúåðìéàá
èåòéî éåä àì.`nw swid dil liha `le ,zepli` ea zeidl stxw jxcc Ðåá äðá

ãåîòzian hrnzp jkae ,rvn`a elit`e Ð
.miz`qíéçôè äùìùî úåçôelit` Ð

.inc dizilc o`nk ,miz`q zian hrnzp
ãåáì úøåúî äéì à÷ôð àäã:xnelk Ð

wtinl `nlra dyly dil aiyg `dc
`le iaiyg inp ikd jkld ,ceal zxezn

.lihaìúåëä ïî ÷éçøädrax` stxw ly Ð
.dxicl dvign dyre ,migthìéòåäÐ

gzt iede ,ycg swid zeidl ef dvign
.swed seqaleìéòåä àì äùìùî úåçôÐ

hrnzpa `le .dvign iab lr dvignk iedc
epi`e .herin hwp `lcn ,ixiin miz`q zian

hrnzp i`c ,herin,herin ied i`ce Ð
hrnzpy cr milzkd iaer lr siqed elit`y
gzt iedinl `l` ,onwlck ,inc xity Ð

.ixiin swed seqaleàìå÷ì éðúîjdl Ð
dil wtpc dylyac :xn`e .lirlc `zbelt

ceal zxeznied cenrc ecen edlek Ð
`le ,dxicl dvign `ied dvigne ,herin

.ibilt dylyn zegtae ,siqenkèéèá çèÐ
i`de .hrnzpy cr milzkd iaer lr siqede
`zlin `l` ,dl xn`w iniy xa dax e`l

.`id diytp itp`aãåîòì ìåëéåhihd Ð
lhip elit`y ,iaera ieyry ,envr ipta

.cenrl df leki oey`xd lzekèåòéî éåä
èåòéî éåä àìå.`kd qxb Ðìúä ïî ÷éçøä

xzei dvignd cr lzd on yie ,stxway Ð
dxicl dvign dyre ,daxd miz`q zian
yi oiicre ,migth drax` wegxa lzd lv`
ef la` .dycgl dpyi oia miz`q zian xzei

.d`yr dxicl Ðìéòåä.xzen lkde Ðàì
ìéòåä.dvign iab lr dvign `iedc Ðãçå

ìéòåä øîàdvign iab lr dvign :xaqwc Ð
.dxicl swid zeidl `ipdnøâä éñëðáÐ

m`e .zepwl dwfg ef oi` ,oiyxei el oi`e zny
oda wifgde xg` `a.oexg`d dpw Ðúáùá

dzid dligzay ,dxicl swid oiprl oebk Ð
ikd .dxicl dtwed `ly `l` zpbed dvign

:opiqxbäöéçî äùò íàù úùù áø éì äãåî
ìúä ìòikde .zty lr :opiqxb `le Ð

`lc xn`e ,biltc ab lr s` y<e>xit
ikda stxw ixzyinxcdy :`nrh epiid Ð

la` ,xc zepezgzd zevign xie`a ,stxwa
zevign dyre miz`q zian xzei lz did m`

.lzd daeb lr ynzydl eilr aiaqìéàåä
zevign xie`a xc lzd lr xcde Ð

icin zepezgz dil ipdn `le ,zepeilrdÐ
.`id dvign iab lr dvign e`l jkldéòá

äáøiab lr dvign oi` :xn`c o`nl Ð
didy ,rwxwa zepezgzd erlap ,dvign
zg` zaa lzekd hagpe gegize jx xtrd
zepeilrde ,rlap `l` ,ltp `le zaya

.edn ,zeniiwøâä éñëðì éà`irain `w Ð
.el iepw eiykrne ,df el dyry zevign `l` ea oi`y `vnpe ,zepezgzd erlapy cr oda wifgde xg` mcw `l i` ,dilàìéôà àúôéì àãùã`vny `neba ztl rhp Ð

dxtg i`c ,`ed dxtg `le .xbd rwxwa.dpw oey`x yekna Ðçáù à÷ àìied ipdnc icin ,(`,an `xza `aa) opz ,`edy lk uxte xcb lrp ,op`e .`id dwfg e`le Ð
.dwfgçáù àìéîî`ed `linn zevign eed xecd ik ,`id dwfg e`l wifgdc `zryac oeik ,inp `kde ,lif`e gayc `ed ztl `l` da wifgn edi` e`l `zry `idde Ð

.ciarc edi` `le ,eedcúáù ïéðòì àìà.eiykr cr zeliha eidy ,zepeilra ixzyn i` Ð÷åøæì.`xnegl Ðäàñ úéá åá äøé÷å.bb iexiw Ðåøúééî åéåøé÷ øéåàd`q Ð
.miz`q zian xzei ied izk`e ,edexiw `l eli`k jci` icda daygin dxewndåøúééî åéåøé÷ øéåà ïéà.mzeqe cxei dxwz it :opixn`c Ðäøãñëàwlg bba dxewn Ð

.cenlzd lkay iexiw `ide ,rteyn epi`e ,eply zeilrk
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ïàîyexitle .dilr exqzilc oixeic dia zil Ð liayae Ð oixeic dia zil `dc ixyc

.itetib meyn dlr exq` `l Ð oixeic dia zi`c qxhpewdïàîåzi`c oipnif xq`c

`zn ipa lr dagxd exq`ie ,dagxl odizan egzti dagxd lv`y mizady Ð oixeic dia

elhlhi `nyc ,dagxl `znn lhlhl xeq` ikd meyne ,dkeza ezayy milk da `ivedl

.dzr enk aexir `la oixeicd zgizt xg`l mb

xg`l s` ixdy ,ixy Ð diteb dagx la`

.dkeza ezayy milk lhlhl xzen egztiy

íàùÐ liredy lzd zty lr dvign dyr

dedc ,"lzd zty lr" qixb `l i"yx

lr" qixb `l` .dhnl mixcd oze`l rnyn

,edine .lzd lr mixcd oze`l lirede ,"lzd

ewigxd m`y lzd zty lr ixiinc yxtl jixv

inp ikdc ,yecig my oi` Ð dtyd on drax`

.lired wigxd m` dhnl

äøãñëà:onwl yxit i"yx Ð drwaa

drax`n dvext dxcqk`c

Ð drwaa hwpc `d xity iz` `zyde .dizegex

onwl qxbe .xvga hwp `le ,zevign my oi`y

l`eny ipync (`,cv oiaexir) "zebb lk" wxta

dylya la` ,drax`a dil zil ik l`enyc`

:opixn` dkeqac ,eyexitl `iywe .dil zi` Ð

it opixn` `l df cbpk df zegex izya elit`c

.yletn ieank iedc meyn ,mzeqe cxei dxwz

dl zi` dxcqk`c :mz epiax yxtnedyly

`aa) "xetgi `l" wxta opixn`ck ,zevign

gexe ,dxcqk`l dnec mler :(a,dk `xza

"zebb lk" wxta qxbe .zaaeqn dpi` zipetv

la` ,ylya Ð dil zil ik :(a,cv oiaexir)

zevign yly yiy :yexit .dil zi` drax`a

cxei dxwz it dil zi` axe .ziriaxd on hrne

.df cbpk `ly dfae ,zevign izya elit` mzeqe

mzqc meyn Ð xvga dxcqk` hwp `lc `de

hwp ikdl ,zevign yly dl yi xvga dxcqk`

xn` zevign izy `l` `kil ik elit`c ,drwa

.mzeqe cxei dxwz it :ax
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éøLc ïàî¯øñàc ïàîe ,ïéøeéc àkéì àäc¯éåäc ïéðîéæ ©§¨¥§¨¥¨¦¦©§¨©¦§¦§¨¥
íéúàñ úéaî øúBé ótø÷ .éìeèìèì éúàå ,ïéøeéc dä¦¦§¨¥§©§¥©§¥¥¦¥¨©¦

úBðìéàa Bèòéî ,Bèòîì àáe äøécì óweä àlL¯àì ¤Ÿ©©¦¨¨§©£¦£¨¦¨¨
äòaøà áçøå äøNò dBáb ãenò Ba äða ,èeòéî éåä¯ ¨¥¦¨¨©¨©£¨¨§¨¨©§¨¨

ìMî úBçt .èeòéî éåääL¯.èeòéî éåä àììMîäL ¨¥¦¨¦§¨¨¨¥¦¦§¨
àì :øîà àáøå ,èeòéî éåä :øîà äaø ,äòaøà ãòå§©©§¨¨©¨¨©¨¥¦§¨¨¨©¨

èeòéî éåä :øîà äaø .èeòéî éåä¯déì ÷éôð àäc ¨¥¦©¨¨©¨¥¦§¨¨¥¥
èeòéî éåä àì :øîà àáø .ãeáì úøBzî¯àìc ïåék ¦©¨¨¨¨©¨¨¥¦¥¨§¨

äòaøà íB÷î éåä¯äNòå ìúBkä ïî ÷éçøä .áéLç àì ¨¥¨©§¨¨¨£¦¦§¦¦©¤§¨¨
ävéçî¯ìMî úBçt ,ìéòBääL¯ìMî .ìéòBä àìäL §¦¨¦¨¦§¨Ÿ¦¦§¨

.ìéòBî Bðéà :øîà àáø ,ìéòBä :øîà äaø ,äòaøà ãòå§©©§¨¨©¨¨©¦¨¨¨©¥¦
ìéòBä :øîà äaø¯àáø .ãeáì úøBzî déì ÷éôð àäc ©¨¨©¦§¨¨¥¥¦©¨¨¨
ìéòBî Bðéà :øîà¯äòaøà íB÷î éåä àìc ïåék¯ ¨©¥¦¥¨§¨¨¥¨©§¨¨

ìBëéå èéè Ba çè :àle÷ì éðúî éîéL áø .áéLç àì̈£¦©¦¦©§¥§¨¨¦§¨
Bîöò éðôa ãBîòì¯ãBîòì ìBëé Bðéà .èeòéî éåä ©£¦§¥©§¨¥¦¥¨©£

éåä àì :øîà àáø ,èeòéî éåä :øîà äaø ,Bîöò éðôa¦§¥©§©¨¨©¨¥¦¨¨¨©¨¨¥
èeòéî éåä :øîà äaø .èeòéî¯àáø .éà÷ àäéî àzLä ¦©¨¨©¨¥¦¨§¨¦¨¨¥¨¨

èeòéî éåä àì :øîà¯éðôa í÷éîì ìBëé àìc ïåék ¨©¨¨¥¦¥¨§Ÿ¨§¥©¦§¥
Bîöò¯äNòå äòaøà ìzä ïî ÷éçøä .àeä íeìë àì ©§Ÿ§¦§¦¦©¥©§¨¨§¨¨

ävéçî¯ìMî úBçt .ìéòBä,ìzä úôN ìò Bà äL §¦¨¦¨¦§¨©§©©¥
:øîà ãçå ,ìéòBä :øîà ãç ;àðeðîä áøå àcñç áø©¦§¨§©©§¨©¨©¦§©¨©
:øîzàc .ìéòBä øîà àcñç áøc íéizñz .ìéòBä àìŸ¦¦§©¥§©¦§¨¨©¦§¦§©
aMa :àcñç áø øîà ,ävéçî éab ìò ävéçî äNBòäú ¨¤§¦¨©©¥§¦¨¨©©¦§¨©©¨

¯øbä éñëða ,ìéòBä¯óà :øîà úLL áøå .äð÷ àì ¦§¦§¥©¥Ÿ¨¨§©¥¤¨©©
äãBîe :àcñç áø øîà .íéizñz ,ìéòBä àì éîð úaMa©©¨©¦Ÿ¦¦§©¥¨©©¦§¨¤

àîòè éàî .ìéòBäL ìzä ìò ävéçî äNò íàL úLL áø éì¯úBvéçî øéåàáe ìéàBä ¦©¥¤¤¦¨¨§¦¨©©¥¤¦©©§¨¦©£¦§¦
?eäî ,úBîéi÷ úBðBéìòäå úBðBzçzä úBvéçî eòìáð :äðç øa øa äaø éòa .øc àeä úBðBéìòä̈¤§¨¨¥©¨©©¨¨¦§§§¦©©§§¨¤§©¨©

øbä éñëðì éà ?éàîì¯éàä :äãeäé áø øîà ,äàøéa äéîøé øîàc ,äàøéa äéîøéc eðééä §©¦§¦§¥©¥©§§¦§¦¨¦¨¨§¨©¦§§¨¦¨¨¨©©§¨©
àzøet da ÷ôø àðéøçà ìàøNé àúàå ,øâc àòøàc àìétà àúôéì àãLc ïàî¯àøúa ©¦§¨¦§¨©¦¨§©§¨§¥©£¨¦§¨¥©£¦¨§©¨§¨©§¨

àãLc àðcéòa ?àîòè éàî .éð÷ àì àn÷ ,éð÷¯àìénî àçáL à÷ ék ,çáL à÷ àì ¨¥©¨¨¨¥©©§¨§¦¨¨¦§¨¨¨§©¦¨§¨¨¦¥¨
úaL ïéðòì àlàå .àçaLî à÷¯äNòpä ävéçî ìk :àéðúå ,úaMa äNòpä ävéçî éåä ¨©§©¨§¤¨§¦§©©¨¨¥§¦¨©©£¨©©¨§©§¨¨§¦¨©©£¨

ãéæîa ïéa ââBLa ïéa ,úaMa¯eðL àì :ïîçð áø øîà ,dìò øîzéà åàì .ävéçî dîL ©©¨¥§¥¥§¥¦§¨§¦¨¨¦§©£¨¨©©©§¨Ÿ¨
ìèìèì ìáà ,÷Bøæì àlà¯ïîçð áøc øîzéà ék .øeñà¯àúzéà àéää .øîzéà ãéænà ¤¨¦§£¨§©§¥¨¦¦§©§©©§¨©¥¦¦§©©¦¦§¨

àúà ,øbä éñëða ävéçî éab ìò ävéçî äãáòcdén÷ì àúà .àzøet da ÷ôø àøáb àeää §¨§¨§¦¨©©¥§¦¨§¦§¥©¥£¨©©§¨§©¨§¨£¨§©¥
àìc Cì ãéáòéà éàî :dì øîà .dén÷ àçååö à÷å éäéà úúà .déãéa dî÷Bà ,ïîçð áøc§©©§¨§¨¦¥£©¦¦§¨¨§¨©¥£©¨©¦£¦¨§¨

ìL úéa ótø÷ ?éLðéà é÷fçîãk z÷æçîBéeøé÷ øéåà :øîà àáø ;äàñ úéa Ba äøé÷å ,L ©§©§§¦§©©§¦¡¨¥©§¥¥¨§¦¨¥§¨¨¨¨©£¦¥
ìàeîLe áøc àzâeìôa àøéæ éaøå àáø àîéì .Bøzééî Béeøé÷ øéåà ïéà :øîà àøéæ éaøå ,Bøzééî§©§§©¦¥¨¨©¥£¦¥§©§¥¨¨¨§©¦¥¨¦§§¨§©§¥
ïéà :øîà ìàeîLe ,dleëa ìèìèì øzeî :øîà áø ,äò÷aa äøãñëà ,øîzéàc ?éâìtéî à÷̈¦©§¦§¦§©©§©§¨©¦§¨©¨©¨§©§¥§¨§¥¨©¥

dleëa ìèìèì øzeî :øîà áø .úBnà òaøàa àlà ïéìèìèî¯ãøBé äø÷z ét :ïðéøîà §©§§¦¤¨§©§©©©¨©¨§©§¥§¨¨§¦©¦¦§¨¥
úBnà òaøàa àlà ïéìèìèî ïéà :øîà ìàeîLe .íúBñå¯.íúBñå ãøBé äø÷z ét ïðéøîà àì §¥§¥¨©¥§©§§¦¤¨§©§©©¨¨§¦©¦¦§¨¥§¥
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המשך בעמ' קק



קמט ezny in` cenr dk sc ± iyily wxtoiaexir

ïéøåéã äá úéìã`l liay ipae ,`ed iean ipa zeyx jkld .iean ipa lr exq`iy Ð
dlr ixq`.dxeq` dphwe zxzen dlecbc dlecbl dvxtpy dphw xvgk iedc Ð

dil opipwzn `l liaye.`nlrc liayl liren igl exn`i `ny dxfb Ðúåðìéàá
èåòéî éåä àì.`nw swid dil liha `le ,zepli` ea zeidl stxw jxcc Ðåá äðá

ãåîòzian hrnzp jkae ,rvn`a elit`e Ð
.miz`qíéçôè äùìùî úåçôelit` Ð

.inc dizilc o`nk ,miz`q zian hrnzp
ãåáì úøåúî äéì à÷ôð àäã:xnelk Ð

wtinl `nlra dyly dil aiyg `dc
`le iaiyg inp ikd jkld ,ceal zxezn

.lihaìúåëä ïî ÷éçøädrax` stxw ly Ð
.dxicl dvign dyre ,migthìéòåäÐ

gzt iede ,ycg swid zeidl ef dvign
.swed seqaleìéòåä àì äùìùî úåçôÐ

hrnzpa `le .dvign iab lr dvignk iedc
epi`e .herin hwp `lcn ,ixiin miz`q zian

hrnzp i`c ,herin,herin ied i`ce Ð
hrnzpy cr milzkd iaer lr siqed elit`y
gzt iedinl `l` ,onwlck ,inc xity Ð

.ixiin swed seqaleàìå÷ì éðúîjdl Ð
dil wtpc dylyac :xn`e .lirlc `zbelt

ceal zxeznied cenrc ecen edlek Ð
`le ,dxicl dvign `ied dvigne ,herin

.ibilt dylyn zegtae ,siqenkèéèá çèÐ
i`de .hrnzpy cr milzkd iaer lr siqede
`zlin `l` ,dl xn`w iniy xa dax e`l

.`id diytp itp`aãåîòì ìåëéåhihd Ð
lhip elit`y ,iaera ieyry ,envr ipta

.cenrl df leki oey`xd lzekèåòéî éåä
èåòéî éåä àìå.`kd qxb Ðìúä ïî ÷éçøä

xzei dvignd cr lzd on yie ,stxway Ð
dxicl dvign dyre ,daxd miz`q zian
yi oiicre ,migth drax` wegxa lzd lv`
ef la` .dycgl dpyi oia miz`q zian xzei

.d`yr dxicl Ðìéòåä.xzen lkde Ðàì
ìéòåä.dvign iab lr dvign `iedc Ðãçå

ìéòåä øîàdvign iab lr dvign :xaqwc Ð
.dxicl swid zeidl `ipdnøâä éñëðáÐ

m`e .zepwl dwfg ef oi` ,oiyxei el oi`e zny
oda wifgde xg` `a.oexg`d dpw Ðúáùá

dzid dligzay ,dxicl swid oiprl oebk Ð
ikd .dxicl dtwed `ly `l` zpbed dvign

:opiqxbäöéçî äùò íàù úùù áø éì äãåî
ìúä ìòikde .zty lr :opiqxb `le Ð

`lc xn`e ,biltc ab lr s` y<e>xit
ikda stxw ixzyinxcdy :`nrh epiid Ð

la` ,xc zepezgzd zevign xie`a ,stxwa
zevign dyre miz`q zian xzei lz did m`

.lzd daeb lr ynzydl eilr aiaqìéàåä
zevign xie`a xc lzd lr xcde Ð

icin zepezgz dil ipdn `le ,zepeilrdÐ
.`id dvign iab lr dvign e`l jkldéòá

äáøiab lr dvign oi` :xn`c o`nl Ð
didy ,rwxwa zepezgzd erlap ,dvign
zg` zaa lzekd hagpe gegize jx xtrd
zepeilrde ,rlap `l` ,ltp `le zaya

.edn ,zeniiwøâä éñëðì éà`irain `w Ð
.el iepw eiykrne ,df el dyry zevign `l` ea oi`y `vnpe ,zepezgzd erlapy cr oda wifgde xg` mcw `l i` ,dilàìéôà àúôéì àãùã`vny `neba ztl rhp Ð

dxtg i`c ,`ed dxtg `le .xbd rwxwa.dpw oey`x yekna Ðçáù à÷ àìied ipdnc icin ,(`,an `xza `aa) opz ,`edy lk uxte xcb lrp ,op`e .`id dwfg e`le Ð
.dwfgçáù àìéîî`ed `linn zevign eed xecd ik ,`id dwfg e`l wifgdc `zryac oeik ,inp `kde ,lif`e gayc `ed ztl `l` da wifgn edi` e`l `zry `idde Ð

.ciarc edi` `le ,eedcúáù ïéðòì àìà.eiykr cr zeliha eidy ,zepeilra ixzyn i` Ð÷åøæì.`xnegl Ðäàñ úéá åá äøé÷å.bb iexiw Ðåøúééî åéåøé÷ øéåàd`q Ð
.miz`q zian xzei ied izk`e ,edexiw `l eli`k jci` icda daygin dxewndåøúééî åéåøé÷ øéåà ïéà.mzeqe cxei dxwz it :opixn`c Ðäøãñëàwlg bba dxewn Ð

.cenlzd lkay iexiw `ide ,rteyn epi`e ,eply zeilrk
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ïàîyexitle .dilr exqzilc oixeic dia zil Ð liayae Ð oixeic dia zil `dc ixyc

.itetib meyn dlr exq` `l Ð oixeic dia zi`c qxhpewdïàîåzi`c oipnif xq`c

`zn ipa lr dagxd exq`ie ,dagxl odizan egzti dagxd lv`y mizady Ð oixeic dia

elhlhi `nyc ,dagxl `znn lhlhl xeq` ikd meyne ,dkeza ezayy milk da `ivedl

.dzr enk aexir `la oixeicd zgizt xg`l mb

xg`l s` ixdy ,ixy Ð diteb dagx la`

.dkeza ezayy milk lhlhl xzen egztiy

íàùÐ liredy lzd zty lr dvign dyr

dedc ,"lzd zty lr" qixb `l i"yx

lr" qixb `l` .dhnl mixcd oze`l rnyn

,edine .lzd lr mixcd oze`l lirede ,"lzd

ewigxd m`y lzd zty lr ixiinc yxtl jixv

inp ikdc ,yecig my oi` Ð dtyd on drax`

.lired wigxd m` dhnl

äøãñëà:onwl yxit i"yx Ð drwaa

drax`n dvext dxcqk`c

Ð drwaa hwpc `d xity iz` `zyde .dizegex

onwl qxbe .xvga hwp `le ,zevign my oi`y

l`eny ipync (`,cv oiaexir) "zebb lk" wxta

dylya la` ,drax`a dil zil ik l`enyc`

:opixn` dkeqac ,eyexitl `iywe .dil zi` Ð

it opixn` `l df cbpk df zegex izya elit`c

.yletn ieank iedc meyn ,mzeqe cxei dxwz

dl zi` dxcqk`c :mz epiax yxtnedyly

`aa) "xetgi `l" wxta opixn`ck ,zevign

gexe ,dxcqk`l dnec mler :(a,dk `xza

"zebb lk" wxta qxbe .zaaeqn dpi` zipetv

la` ,ylya Ð dil zil ik :(a,cv oiaexir)

zevign yly yiy :yexit .dil zi` drax`a

cxei dxwz it dil zi` axe .ziriaxd on hrne

.df cbpk `ly dfae ,zevign izya elit` mzeqe

mzqc meyn Ð xvga dxcqk` hwp `lc `de

hwp ikdl ,zevign yly dl yi xvga dxcqk`

xn` zevign izy `l` `kil ik elit`c ,drwa

.mzeqe cxei dxwz it :ax
i``ciarc
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ezny ina cenr dk sc ± iyily wxtoiaexir

éîð éëä.mzeqe cxei dxwz itc ,axk dcen dax elit` Ðàëäådax biltc ÐÐ
.dt `kilc rteyn bb rivi ,`lifxe` ik iexiw ciarcóôø÷á àðéãåîå.miz`q zia Ð

øöçì åàåìîá õøôðù.xeq`e ,miz`q zian xzei edyere ,exziin xvg xie`y Ð
`pixyc iexiw iabe.mzeqe cxei dxwz it meyn Ðåøñåà åì øúåîä øéåà éëåÐ

lhlhl zxzen dzid dligzn ef xvg ixde
uxtpy eiykre .oerny iaxk ,stxwl dpnid
xezii meyne .el xq`p ,el xzend mewnl
dxicl ztwen xvg lk `dc ,xninl `kil

.iedïàîëel xzend xie` ied Ðiaxk Ð
.oernyéîð ïåòîù éáøìstxw xqzin Ð

lr sqezipe ,elhipy zevign mewn meyn
dligzay ,miz`q zian xzei edyere xie`d

.mvnevn miz`q zia dzidøöç äöøôðå
åãâðë.`zzrny dleka qxb `l Ðàëéàã

éôåôéâopaxke .iccd` ixq` ikd e`l i`e Ð
oi`yae .dl hwp oerny iaxc` ibiltc
xzid hwp i`n` ,xyr lr dxizi dvxtd
inp xninl ivn `de ?stxwa xeqi`e xvga

xvgd on lecb stxwy oebk ,`kti`iedc Ð
.itetib `ki` stxwae ,d`elin xvglàìàÐ

stxwa xeqi` hwpcniaxk dpin rny Ð
`l zeieyx izy meync ,dil `xiaq oerny
,`ed miz`q zia xezii meyn `nrhe .xqzin
xq` `l xvgac .oxziin zevign mewnc

`kti` hwpinl ivn `le .xq` stxwaeikc Ð
ediiexz itetib stxwae e`eln xvg ied
edlekc dil `xiaq oerny iaxkc ,exzyn
,`kil inp stxwa xeziie od zg` zeyx

.itetib `ki`e li`edúåöéçî øéåà äæ
åøúééî`l xvg xie`c xezii eli`e .dvign mewnc xezii ,dia xq`w xezii stxwe Ð

dil xq`.xezii ied `le ,ied dxicl ztwen xvgc Ðäæå.xvg Ðúåöéçî øéåà ïéà
åøúééî`kti` hiwp i` ,jkld ,`xeic dia zi` xvgc ,ea xqe` xezii oi` :xnelk Ð

.oerny iaxk xvg xqzin `làðúñåá.zepli` rehp iedc ,qcxt Ðêåîñ éåäã
àðãôàã àãåâìgezt gzt ea didy ,`ceb `edd` dxicl swid el dzid `ide Ð

.ded miz`q zian xzeie .dxicl swen iedc qcxtd swid eknq qcxt cvlàãåâà
éàååâ.qcxtl zevign edi ode ,zial zenipt zevign cer yi ixd ÐéàìåîîÐ

y`x zkqna opixn`ck ,`z` ilr zian ,iaia axc dea` iia`c ,ilr zian .mirhewn
`ziilen .(`,gi) dpyd.milbx `la zerehw Ðïãéáò àì éàøáìdvxitc idpe Ð

.miz`q zian xzei iedc ,qcxta `zil `din dxic swid ,`kilé÷ðøååáàoli` Ð
opelzdl ,eizeaiaq eizgz ze`ahv` oiyere mixyd eze` oirhepe ,daexn elivy

.my gnyle ,dngd zenia eizgzàðúñåááswed `ly miz`q zian xzeie Ð
.qcxtd did dxiclíúä àîäð ìåëàð.oli`d zgz Ðäùìùî úåçô äð÷ äð÷ ãáò

íéçôèlk`nd dlila my gipdl xcgk zevign rax` mipw zevign oebk ,swid Ð
.dxic ziae dxiney dia zi` `dc ,qcxtd lka eplhlhi xgnle ,xneyd my xecle
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éà.dizegex izyn e` ylyn ztwen dzidy :yexit Ð inp ikd dxcqk` ik `ciarc

àëäÐ `lqxre .zegex rax`n dvext dzidy Ð `lqxr ik ciarc opiwqr i`na

oli`l oli`n oigeznd oilag mde .(` diryi) `lqxrk Ð "dywna dpelnk" mebxzc .dhn

Ð `lfix` ik :qxb i"yxe .meia elva ayeie dlila dilr akey xneyde ,dhnd xcqk

cxei dxwz it opixn` `le .dt dl zilc ,rteyn

.mzeqe

éëåe`elna uxtp ixd Ð exqe` el xzend xie`

`dc Ð `kil inp xezie .el xzend mewnl

:iia` dil xn` .md dxicl zetwen zexivg lk

izy ixn`c opaxlc ,oerny iaxk Ð o`nk

.el xeq`d mewnl e`elna uxtp Ð od zeieyx

s` ,exziin el xeq`d xvgd xie` inp edcicle

dnl epiidc Ð dxicl swen xvgc ab lr

`l Ð zxg` zeyx `edy stxwl la` ,ekezay

oerny iaxl la` .exziine ,dxicl swen aiyg

.xzen xie` iede ,`id `zeyx `cgc ,inc xity

iaxl ,oerny iaxk Ð o`nk xn`wcn :xn`z m`e

iz` `xif iaxc dizlinc rnyn .'ek inp oerny

hwp i`n` ,opaxk iz` i`e .opaxk zehiyta

meyn dil wetiz ?exziin exvg xie`e li`ed

:xnel yie !el xeq`d mewnl e`elna uxtpc

.exziin xvg xie`c meyn inp xeq`c opirny`c

zeyxl cg` cvn uxtp m`y ,dpin `wtpe

.o`kn igle o`kn gztd zxev jixv Ð miaxd

el xeq`d mewnl e`elna uxtpc `nrhn la`

ded `l Ð,miaxd zeyx cvl igl `l` jixv

uxtpy ieanc (a,f sc) `nw wxta rnynck

`l elit` ,melk jixv oi` Ð xvgl e`elna

,zilnxk iede exziinc opirny` :inp i` .eaxir

`l m` la` .dfn zen` izye dfn zen` izy lhlhl xzen Ð xg` zilnxkl uxtp m`e

epnid lhlhl xeq`e ,zilnxk aiyg `l Ð el xeq`d mewnl uxtpc ab lr s` ,exziin did

l`enyl jixtc `d iab ,(a,v oiaexir) "zebb lk" wxt i"yx yxit oke .'ek xg` zilnxkl

.stxwl bbn lhlhl opaxc `ail`

óôø÷,xyrn xzia Ð uxtp `lye .xeq` stxwe zxzen xvg xvgl e`elna uxtpy

zia stxwa jgxk lrc :wgvi epiaxdnl dywe .dxeq` inp xvg xyrn xziac

daxd xzei dkx` dil ded ok m` Ð exziin dvign xie`e li`ed :opixn`wcn ,ixii` miz`q

ied `l dvxtpy mewnac :xnel yie !xiznc `pz mey epivn `l dfe ,dagxa mipy it lr

dkx` `pixy `l miz`q zia :inp i` .zklede zagxzn jli`e o`kn la` ,xyrn xzei

.ith ixy Ð miz`q zian zegt edyna la` ,dagxa mipy it lr xzeiïéðîéæzgkync

rny Ð stxwa xeqi` hwpcne .xvgd on lecb stxwdy oebke .opaxk iz` i` Ð `kti` dl

mewnac .xie` xezii meyn `l` ,xqzin `l zeieyx izy meync .`iz` oerny iaxkc dpin

e`eln xvga ded i`c ,`kti` hwpnl ivn `le .xq` stxwae ,xq` `l xvgac zevign

stxwa xezie .od cg` zeyx edlekc xaq oerny iaxc ,exzyn ediiexz Ð itetib stxwae

`de ,opaxk mlerl dnwele :xn`z m`e .i"yx yxit jk ,itetib `ki`e li`ed ,`kil inp

yie .e`eln zvxit `l` xezii meyn xeqi` `kil xvgac meyn Ð `kti` opixn` `lc

`xif iaxc dizlinnc .oerny iaxk iedc ,`cqg axc iiez`l jxved jkle .`kti` xninl ivn `le ,iz` opaxk i` ,exziin xvg xie`c meyn xeq` stxwc yxtl el did ok m`c :xnel

.`kti` xninl ivn `l ikd meyn Ð xezii iedc `kd `picen ,xezii ied `l d`q zia da dxiwac ab lr s` xninl irac meyn Ð `kti` opixn` `lcn ,oerny iaxk iedc gikedl oi`

àåäädzid zg` mrtc oeikc :iaia ax xaqe ,`ziy` ltp .`pzqeal gzt inp da dide ,`ziy` eyre drax` ewigxde ,gzt seqale swede Ð `pct`c `ceb`l jenq dedc `pzqea

i"yxe .liren epi` `pct`c `cebc wiqne .exzidn `vi `lc ,swedy xg`l ied `pct`c gztc ab lr s`e .`pct`l inp dgezte li`ed ,ixy Ð dltpy it lr s` ,dxicl ztwenyxit `l

.okàåäädpw dpw car `ped ax lf` .qcxtd jeza miklnl oiyery daew e` dxcqk` oink `wpxeea`c :xwir el d`xpe zelecb zeklda `vny ipy oeyl i"yx yxit Ð `wpxeea`

`pzqead gztn dylyn zegt dpw dpwc liay ciare .wiqnck ,zeripvle zgpl dieyrd dvign `iedc meyne ,ayi seqale swedc meyn `wpxeea`` jenql dvx `le ,dylyn zegt

swidc ab lr s` ,miz`qn dhrnle `pzqead wlgl `l` ,liay zeyrl jixv did `l Ð qcxtd cvn zcner dzid m` la` .qcxtd jeza zcner dzid `wpxeea`d m` ,iwpxeea` cr

milkl cgi axrl elki `l e` .`ziiqxr axrl ekxved ikd meyn ,miz`q zian xzei eid ixez iac ixit edpde .ea ezayy milk lhlhl xzen did Ð zeripvle zgpl ieyr did iwpxeea`d

swedy zngn `le ,iwpxeea`d zngn xizn did `axy erciy xnel jixve .ayi seqale swedc ab lr s` ,dxicl swenk aeyg iwpxeea`d swidy xeaq dide ,edpitly `axe .ziaa ezayy

`wpxeea` xnel lkep :inp i` .zia mey my gezt did `l `ny e` .gzt seqale swed` jxtinl jiiy `l `dc Ð zgpl zeieyrd zevignde ,oilkxc`n el eywdc oeik .ipdn gzt seqale

swed oky lk Ð ipdn `l ayi seqale swedc ,dycg xirn el dywde .`wpxeea`d lr e` ,el gezt did ziae ,gzt seqale swed lr jnq `ax m` erci `l mde ,did swed seqale ayi

lzekd on wigxdy epiid Ð dylyn zegt dpw dpw ciarc :yxtn l`pzp epiaxe .zeripvle zgpl ieyrc meyn dvign aiyg `l `wpxeea`c (ok m`c) el dywd ok ixg`e .gzt seqale

seqale swed Ð ipdn `l gzt seqale swedc ab lr s` ,`wpxeea` meyn melk jixv `lc xaq `axe .swed seqale gztk ied `zydc .el gezt ziad dide ,`pzqead lk xizdl ,rax`
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ezny ina cenr dk sc ± iyily wxtoiaexir

éîð éëä.mzeqe cxei dxwz itc ,axk dcen dax elit` Ðàëäådax biltc ÐÐ
.dt `kilc rteyn bb rivi ,`lifxe` ik iexiw ciarcóôø÷á àðéãåîå.miz`q zia Ð

øöçì åàåìîá õøôðù.xeq`e ,miz`q zian xzei edyere ,exziin xvg xie`y Ð
`pixyc iexiw iabe.mzeqe cxei dxwz it meyn Ðåøñåà åì øúåîä øéåà éëåÐ

lhlhl zxzen dzid dligzn ef xvg ixde
uxtpy eiykre .oerny iaxk ,stxwl dpnid
xezii meyne .el xq`p ,el xzend mewnl
dxicl ztwen xvg lk `dc ,xninl `kil

.iedïàîëel xzend xie` ied Ðiaxk Ð
.oernyéîð ïåòîù éáøìstxw xqzin Ð

lr sqezipe ,elhipy zevign mewn meyn
dligzay ,miz`q zian xzei edyere xie`d

.mvnevn miz`q zia dzidøöç äöøôðå
åãâðë.`zzrny dleka qxb `l Ðàëéàã

éôåôéâopaxke .iccd` ixq` ikd e`l i`e Ð
oi`yae .dl hwp oerny iaxc` ibiltc
xzid hwp i`n` ,xyr lr dxizi dvxtd
inp xninl ivn `de ?stxwa xeqi`e xvga

xvgd on lecb stxwy oebk ,`kti`iedc Ð
.itetib `ki` stxwae ,d`elin xvglàìàÐ

stxwa xeqi` hwpcniaxk dpin rny Ð
`l zeieyx izy meync ,dil `xiaq oerny
,`ed miz`q zia xezii meyn `nrhe .xqzin
xq` `l xvgac .oxziin zevign mewnc

`kti` hwpinl ivn `le .xq` stxwaeikc Ð
ediiexz itetib stxwae e`eln xvg ied
edlekc dil `xiaq oerny iaxkc ,exzyn
,`kil inp stxwa xeziie od zg` zeyx

.itetib `ki`e li`edúåöéçî øéåà äæ
åøúééî`l xvg xie`c xezii eli`e .dvign mewnc xezii ,dia xq`w xezii stxwe Ð

dil xq`.xezii ied `le ,ied dxicl ztwen xvgc Ðäæå.xvg Ðúåöéçî øéåà ïéà
åøúééî`kti` hiwp i` ,jkld ,`xeic dia zi` xvgc ,ea xqe` xezii oi` :xnelk Ð

.oerny iaxk xvg xqzin `làðúñåá.zepli` rehp iedc ,qcxt Ðêåîñ éåäã
àðãôàã àãåâìgezt gzt ea didy ,`ceb `edd` dxicl swid el dzid `ide Ð

.ded miz`q zian xzeie .dxicl swen iedc qcxtd swid eknq qcxt cvlàãåâà
éàååâ.qcxtl zevign edi ode ,zial zenipt zevign cer yi ixd ÐéàìåîîÐ

y`x zkqna opixn`ck ,`z` ilr zian ,iaia axc dea` iia`c ,ilr zian .mirhewn
`ziilen .(`,gi) dpyd.milbx `la zerehw Ðïãéáò àì éàøáìdvxitc idpe Ð

.miz`q zian xzei iedc ,qcxta `zil `din dxic swid ,`kilé÷ðøååáàoli` Ð
opelzdl ,eizeaiaq eizgz ze`ahv` oiyere mixyd eze` oirhepe ,daexn elivy

.my gnyle ,dngd zenia eizgzàðúñåááswed `ly miz`q zian xzeie Ð
.qcxtd did dxiclíúä àîäð ìåëàð.oli`d zgz Ðäùìùî úåçô äð÷ äð÷ ãáò

íéçôèlk`nd dlila my gipdl xcgk zevign rax` mipw zevign oebk ,swid Ð
.dxic ziae dxiney dia zi` `dc ,qcxtd lka eplhlhi xgnle ,xneyd my xecle
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éà.dizegex izyn e` ylyn ztwen dzidy :yexit Ð inp ikd dxcqk` ik `ciarc

àëäÐ `lqxre .zegex rax`n dvext dzidy Ð `lqxr ik ciarc opiwqr i`na

oli`l oli`n oigeznd oilag mde .(` diryi) `lqxrk Ð "dywna dpelnk" mebxzc .dhn

Ð `lfix` ik :qxb i"yxe .meia elva ayeie dlila dilr akey xneyde ,dhnd xcqk

cxei dxwz it opixn` `le .dt dl zilc ,rteyn

.mzeqe

éëåe`elna uxtp ixd Ð exqe` el xzend xie`

`dc Ð `kil inp xezie .el xzend mewnl

:iia` dil xn` .md dxicl zetwen zexivg lk

izy ixn`c opaxlc ,oerny iaxk Ð o`nk

.el xeq`d mewnl e`elna uxtp Ð od zeieyx

s` ,exziin el xeq`d xvgd xie` inp edcicle

dnl epiidc Ð dxicl swen xvgc ab lr

`l Ð zxg` zeyx `edy stxwl la` ,ekezay

oerny iaxl la` .exziine ,dxicl swen aiyg

.xzen xie` iede ,`id `zeyx `cgc ,inc xity

iaxl ,oerny iaxk Ð o`nk xn`wcn :xn`z m`e

iz` `xif iaxc dizlinc rnyn .'ek inp oerny

hwp i`n` ,opaxk iz` i`e .opaxk zehiyta

meyn dil wetiz ?exziin exvg xie`e li`ed

:xnel yie !el xeq`d mewnl e`elna uxtpc

.exziin xvg xie`c meyn inp xeq`c opirny`c

zeyxl cg` cvn uxtp m`y ,dpin `wtpe

.o`kn igle o`kn gztd zxev jixv Ð miaxd

el xeq`d mewnl e`elna uxtpc `nrhn la`

ded `l Ð,miaxd zeyx cvl igl `l` jixv

uxtpy ieanc (a,f sc) `nw wxta rnynck

`l elit` ,melk jixv oi` Ð xvgl e`elna

,zilnxk iede exziinc opirny` :inp i` .eaxir

`l m` la` .dfn zen` izye dfn zen` izy lhlhl xzen Ð xg` zilnxkl uxtp m`e

epnid lhlhl xeq`e ,zilnxk aiyg `l Ð el xeq`d mewnl uxtpc ab lr s` ,exziin did

l`enyl jixtc `d iab ,(a,v oiaexir) "zebb lk" wxt i"yx yxit oke .'ek xg` zilnxkl

.stxwl bbn lhlhl opaxc `ail`

óôø÷,xyrn xzia Ð uxtp `lye .xeq` stxwe zxzen xvg xvgl e`elna uxtpy

zia stxwa jgxk lrc :wgvi epiaxdnl dywe .dxeq` inp xvg xyrn xziac

daxd xzei dkx` dil ded ok m` Ð exziin dvign xie`e li`ed :opixn`wcn ,ixii` miz`q

ied `l dvxtpy mewnac :xnel yie !xiznc `pz mey epivn `l dfe ,dagxa mipy it lr

dkx` `pixy `l miz`q zia :inp i` .zklede zagxzn jli`e o`kn la` ,xyrn xzei

.ith ixy Ð miz`q zian zegt edyna la` ,dagxa mipy it lr xzeiïéðîéæzgkync

rny Ð stxwa xeqi` hwpcne .xvgd on lecb stxwdy oebke .opaxk iz` i` Ð `kti` dl

mewnac .xie` xezii meyn `l` ,xqzin `l zeieyx izy meync .`iz` oerny iaxkc dpin

e`eln xvga ded i`c ,`kti` hwpnl ivn `le .xq` stxwae ,xq` `l xvgac zevign

stxwa xezie .od cg` zeyx edlekc xaq oerny iaxc ,exzyn ediiexz Ð itetib stxwae

`de ,opaxk mlerl dnwele :xn`z m`e .i"yx yxit jk ,itetib `ki`e li`ed ,`kil inp

yie .e`eln zvxit `l` xezii meyn xeqi` `kil xvgac meyn Ð `kti` opixn` `lc

`xif iaxc dizlinnc .oerny iaxk iedc ,`cqg axc iiez`l jxved jkle .`kti` xninl ivn `le ,iz` opaxk i` ,exziin xvg xie`c meyn xeq` stxwc yxtl el did ok m`c :xnel

.`kti` xninl ivn `l ikd meyn Ð xezii iedc `kd `picen ,xezii ied `l d`q zia da dxiwac ab lr s` xninl irac meyn Ð `kti` opixn` `lcn ,oerny iaxk iedc gikedl oi`

àåäädzid zg` mrtc oeikc :iaia ax xaqe ,`ziy` ltp .`pzqeal gzt inp da dide ,`ziy` eyre drax` ewigxde ,gzt seqale swede Ð `pct`c `ceb`l jenq dedc `pzqea

i"yxe .liren epi` `pct`c `cebc wiqne .exzidn `vi `lc ,swedy xg`l ied `pct`c gztc ab lr s`e .`pct`l inp dgezte li`ed ,ixy Ð dltpy it lr s` ,dxicl ztwenyxit `l

.okàåäädpw dpw car `ped ax lf` .qcxtd jeza miklnl oiyery daew e` dxcqk` oink `wpxeea`c :xwir el d`xpe zelecb zeklda `vny ipy oeyl i"yx yxit Ð `wpxeea`

`pzqead gztn dylyn zegt dpw dpwc liay ciare .wiqnck ,zeripvle zgpl dieyrd dvign `iedc meyne ,ayi seqale swedc meyn `wpxeea`` jenql dvx `le ,dylyn zegt

swidc ab lr s` ,miz`qn dhrnle `pzqead wlgl `l` ,liay zeyrl jixv did `l Ð qcxtd cvn zcner dzid m` la` .qcxtd jeza zcner dzid `wpxeea`d m` ,iwpxeea` cr

milkl cgi axrl elki `l e` .`ziiqxr axrl ekxved ikd meyn ,miz`q zian xzei eid ixez iac ixit edpde .ea ezayy milk lhlhl xzen did Ð zeripvle zgpl ieyr did iwpxeea`d

swedy zngn `le ,iwpxeea`d zngn xizn did `axy erciy xnel jixve .ayi seqale swedc ab lr s` ,dxicl swenk aeyg iwpxeea`d swidy xeaq dide ,edpitly `axe .ziaa ezayy

`wpxeea` xnel lkep :inp i` .zia mey my gezt did `l `ny e` .gzt seqale swed` jxtinl jiiy `l `dc Ð zgpl zeieyrd zevignde ,oilkxc`n el eywdc oeik .ipdn gzt seqale

swed oky lk Ð ipdn `l ayi seqale swedc ,dycg xirn el dywde .`wpxeea`d lr e` ,el gezt did ziae ,gzt seqale swed lr jnq `ax m` erci `l mde ,did swed seqale ayi

lzekd on wigxdy epiid Ð dylyn zegt dpw dpw ciarc :yxtn l`pzp epiaxe .zeripvle zgpl ieyrc meyn dvign aiyg `l `wpxeea`c (ok m`c) el dywd ok ixg`e .gzt seqale

seqale swed Ð ipdn `l gzt seqale swedc ab lr s` ,`wpxeea` meyn melk jixv `lc xaq `axe .swed seqale gztk ied `zydc .el gezt ziad dide ,`pzqead lk xizdl ,rax`
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המשך בעמ' יב



קנג ezny in` cenr ek sc ± iyily wxtoiaexir

åäðéôìù.`zpwz `d dil `xiaq `lc Ðäéøúáî åäðéè÷ð`ped ax xefgi `ly Ð
.mpwzieäéáéúéà.car xityc direiql Ðäúáéùéî äì ïéããåî äùãç øéòm` Ð

dinegz cecnl `ayk ,dlek zayein dpi`e dneg ztwenon dl cecni `l Ð
li`ed ,zen` rax`k dlek dieeyl `id dneg e`l dznegc ,mizad on `l` dnegd

.dzaiyil dzneg dncwy dycg dzaiyie
dznegl mcwe dpyi daeyiy ,dpyi la`Ð

:dznegn dl oiccenéîð éàäåqcxt i`d Ð
dyrp dxineyd jde ,miax mini swed ixd
dxic jdc `zrc` e`l qcxtd swide ,eiykr

.ayi seqale swed ik ince dedáø äéì øîà
àôôàáøì.direiql Ðïéìëøãà,mi`pa Ð

mipeayk mdizeaiaq lvl dvign miyery
.dngaàéä àúåòéðöìã ïåéëixzq xgnle Ð

dl`zeripvl inp `de .`id melk e`l ÐÐ
dxic e`le ,`ciarc `id `nlra dlile meic

.`idúçðì`l` ,my xecl `ly Ð
.my egipiy dn xnzydlàúééñøòÐ

eid dpeky lkae ,cal zepeky zepeky
dlek xird z` xizd `le daxd ze`ean
oi`y dphw xir dzidy it lr s`e ,cgia
:(`,hp) onwl opze .`eaix miyy da oiqpkp
ly epiide ,dlek z` oiaxrn cigi ly xir

cigimiyy ly xacn ilbcl dnec dpi`y Ð
.`eaixéøåú éáã àøéô íåùîdgey Ð

eid mye ,dpekyl dpeky oia dzid dwenr
xirde .mixeeyd lek`l mixnz ipirxb oigipn
[iza] (oia) ly ze`eane dneg dl oi`
iy`xl zevign eyre ,miyletn zepekyd
xnzydl xirl uegy cv lkl ze`eand
z` sxvl dvign dil aiyg `le ,oipirxbd
it lr s`e ,zg` xird zeyrle ze`eand

.dzid `niiw ly dvignyàøéô.dgey Ð
jde .(`,ck) ziprz zkqna ixeekc `xit enk
,`inc zgpl dieyrk `ped axc dvign
.da `ale z`vl cinz dxicl ziyrp dpi`y

òøäìmipe`bd zaeyzae .xeq`l Ð
`edd .c`n ipira xyie ,xg` oeyla diz`vn
swed `ly miz`q zian xzei stxw `pzqea
e` dxcqk` oink `wpxeea`e ,ded dxicl
,odly qcxt jeza miklnd oipeay daew
`zelb yix jxved `le .qcxt rvn`a cnere
lv` didy `pzqea gztn lhlhl `l`
xa `ped ax care .`wpxeea`d cr ziad
`wpxeea`d cr gztd on liay oink `ppig

lhlhie ,`pzqeal jxcd oia wiqtdl dylyn zegt dpw dpwa o`kn xcbe o`kn xcb
edpitly ik `axe .liay eze`aixyc dil `xiaqc ,eilr lwdl `l` xeq`l `l Ð

axc dixa `ped axe `tt ax `axc icinlz ez`e .dxicl swen iede ,`wpxeea`l xvg `pzqea dlekl diey `pzqeaa `wpxeea` dil dpac oeikc ,`pzqea dleka ilehlhl
diaizi` xgnl :xn`ck .deaze`e xekc` xgnle ,edpitlyc ciar xity e`lc edl xekc` `l `zry `idde .edpipwzile `ppig xa `ped ax xcdil `lc ,edpihwp ryedi

seqale swedk inp `pzqea i`de 'ek dycg xir `axl `piaxaiaq `wpxeea`d eyr oli`d lcby xg`le eze` oitiwn ezrihp mcewy ,inc ayi`ped ax car xity ,jkld Ð
ilk x`ye my mihyety odiyeale odizezilh da gipdl ynzydl ,zgpl oke `ciar zeripvl inp `wpxeea`c dvign `dc ,oilkxc` zvignn diaze` `tt axe .`ppig xa
"erci `l aihidle" .eilr xeq`l minkg eyrp eiykre ,`ppig xa `ped ax ly epewiz exzqe ,lenz` exkfp `ly ryedi axc dixa `ped axe `tt ax lr ediilr ixw .myinyz

.xwir oke ,lenz`íéëìî ìù àéèøèñéàë.ikda dxic `ki` :`nl` .cinz miliihn eid mye ,oihlt ixeg`y dagx Ðïäéðùå.dippge i`rl` iax Ðäðåëéúäoihlt ixg` Ð
i`ed miza iptly xvg i`c .diwfg ly.dxicl dtwed `le ,xvg dl ixw ,xirk `id dlecbc ab lr s`e ,dl ixw ded "dpevigd" Ðíúä éòá éàî,oihlt ixeg`y dagxa Ð

.d`ivi jxcl dpi`yäáéùé áéùåäì.my qpkil zend j`lnl zeyx `di `ly ,egzt lr dxeza weqrl ,micinlz ly Ðïèùiccd icda (evpinc) ifg ikc :zend j`ln Ð
.eda ixbin'åë ïäî ãçà çëùù øöç éùðàliha `l i`c .ixiin xvga el didy zeyx odl lhiaya oizipzn i`ce Ðlkl mizady ,odizan lhlhl mixeq` xvga s` Ð

la` .odl xzen ezia s` jkitl .olv` gxe` dyrpe ,lhia inp ezia zeyx exivg zeyx lhandc i`rl` iax opirny`e .odilr xqe` ewlge olek zeyx xvgde ,od cg`e cg`
mc` lk x`yk ,odle el xzen odlye :(a,hq) "xcd" wxta opzck xvgl odiza gztn `ivedle qipkdl xzen `edy it lr s`e .xvgl ezian `ivedle qipkdl xeq` `ed

xvgl exiag gztn `ivedl el xzene exiag xvgl qpkpd`ed lhac) oeik ,inp `kde .`ed cgc `zeyx `dc Ðoeik opixn` `le ,`ivedl `ed xeq` (`din) ezian (ezxic
`ivene qipkn `ed m` ,odizan `nlyac .odizak ezia ied ezia zeyx edl lhiacezian la` .`ed `nlra ypi`k xninl `ki` Ð`ed ezeyxa wifgne xfeg Ðxqe`e Ð
cifna oia bbeya oia ,`ivede ezeyx ozpy in :"xcd" wxta opzck .eilr ode mdilr.xqe` df ixd Ðïðú àäå.odle el `ivedle qipkdl xeq` ezia :"xcd" wxta onwl Ð

exivg `d ,mdl xeq`c `ed ezia :mzd opixn`elhia `lc i` ?inc ikid .da hley ezeyxy xvgl odizan `ivedl `ixy Ðzeyx lhiaya `pniwe`e ?`ixy i`n` exivg Ð
exivg zeyx lhand :xaqwe .ezia zeyx lhia `le ,exivg.ozeyxl ezeyxn `ivedl odl xeq`l zcgein eziae ,`id odly dlek xvg ,jkitl .lhia `l ezia zeyx Ð
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áøòîab lr s` ,cgi dlek axrl xizd `l :i"yx yxit Ð `ziiqxr `fegn dlekl

wxtac :`iywe .dlek z` oiaxrn Ð cigi ly xir :onwl opze .dphw xir dzidy

ax lyc opixn` (`,q oiaexir) "oixarn cvik"dlekl axrn dea` xa dax xn`wc `ed mi

`l m` ,xeiy ira `l cigi ly xire .dixagl xeiy ied cge cg lkc ,`ziiqxr `fegn

miax ly i`ce `l` .mcew miax ly dzidy

miax ly dzidy rnyn inp (a,e) lirle .dzid

'izezlc `lnli` :xn`c ,`fegnc ilea` iab

zeyx meyn dilr aiig ied Ð dlila zelerp

,mewn lkn .`eax miyy my eidc rnyn .miaxd

axrl oileki eid Ð ixez iac ixit meyn e`l i`

iaxl oixeic miyng ixiiyn eede ,cgi xird lk

.oerny iaxl zexivg yly e` ,dcedi

éáãoi`y xir `fegnc :qxhpewd yxit Ð ixez

ze`ean iy`xa dvign eyre ,dneg dl

dvign aiyg `le ,oipirxb xenyl cv lkl

itl ,zg`k xird lk zeyrle ze`eand sxhvdl

xenyl `l` xird xeara dyrp `l swiddy

swedy xnel epevxy rnyne .ixez iac `xit

f` Ð ok ixg` swed m`c ,xird aeyi mcew

.`ziilrn dvign eede ,xird xeara mb dyrp

myn dwlzqp m`y rnyn `pyilc :`iywe

yexitle ,`ziilrn dvign iedc Ð `xitd

did `l Ð `xitd did `l m` s` ,qxhpewd

yexity dn :cere .ayi seqale swedc oeik ,xzip

,`xidp `l Ð dneg dl zil `fegnc qxhpewa

dizezlc `lnli` ,`fegnc `lea` :lirl xn`c

xg` dzid dneg ztwenc d`xpe .dlila zelerp

`xit e`l i` cgi axrl oileki eide ,dayiizpy

jxe`l `qxrl `qxr oia dzidy ixez iac

dwenre miz`q zian dxizi dzide ieand

`qxrl `qxrn axrl mileki eid `le ,dxyr

`xitdc ,dfl dfn lhlhl oileki eid `ly itl

`ixkl inc `le .miz`q zian xzei stxw ied

ab lr s`e mc` lk`nl oie`xc Ð lirlc ixitc

,melk miliren mpi` Ð zevign edl yic

yxit i"yxe .md zgpl zeieyrd zevignc

`xit meyn (`,q oiaexir) "oixarn cvik"a

,dpekyl dpekyn jldl oileki oi`e ,wiqtny

onwl opixn`c .zexivg izy oiay uixgk iede

oiaxrn oi`e mizy oiaxrny (a,gr oiaexir)

meyn [`l` `xita rnyn `l] `kde ,zg`

.zgpl dieyr dvign `iedc

ïðúäåxninl `kile Ð mdle el xeq` ezia

Ð ezia zeyx `icda lhanc oizipznc

.mzqa elit` ixii` oizipznc dil rnyn :inp i` ?xag il iz`vn `l i`n ,ok m`c
`le
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ezny ina cenr ek sc ± iyily wxtoiaexir

øæòéìà éáø ïéúéðúî.xfril` iaxn izrny :i`rl` iax xn`ck Ðìèéá åúéá úåùø
i`c ,yxit `lca oizipzn i`ce `dc ,ezia zeyx `icda yixt `lc ab lr s`e Ð

yxit`nlr ilek `dc ,iz`vn `le xag il izywa i`rl` iax xninl ivn `l Ð
.ixyc ecenàèéùô."xnel ivnizyk" xnel zyy axl dil dnle ,ibilt ikdac Ð

àððéç øá àðåä áøå àðà äáçø øîà
àðîéâøúaxc "xnel ivnizyk" i`dl Ð

:opiqxb ikd .jixhvi` i`nl zyyäëøöð àì
'åë øöçá ïéåøùù äùîçì àìàÐ

mrh oiadl al meyl zyy ax opirny`c
iaxlc ,xg` xac epnid cenlle ozwelgn
opixn` `le .lhan dti oira ,lhan xfril`

ilbc xvgilb `lc zia ,ilb Ð,ilb `l Ð
ediipin cgl lihac `kidc dpin slipeÐ

ilbc o`nl opixn` `le ,edlekl liha,ilb Ð
ilb `lc o`nllhal jixv opaxle .ilb `l Ð

`xiaq zia iablc ikid ik .cg`e cg` lkl
yixt `lc i`nc edl:inp `kd ,liha `l Ð

yixt `lc o`nl.oixeq` oleke ,liha `l Ð
exiag mr axir dil lihac i`dc ab lr s`c
`wleg `iddc `zrc` lenz`n axir ik Ð
.`ed dicic e`l `zry `iddc ,axir `l
:(a,r sc oiaexir) "xcd"a `ipz dizeekce
,xvga zia el dide zny weyd on cg`
,mei ceran xvgd ipan cg`l ezeyx gipde
`zrc` axir ikc ,eaxiry mcew epiidc

axir inp `wleg `iddc,xqe` epi` Ð
dkiygyn.xqe` df ixd Ðéðúî àðäë áø

éëäzyy axc "xnel ivnizyk" i`dl Ð
denbxzc `ed `ped axe dagxe .oizipzn`
'ek xvga eaxiry dyng` dpin opixenb`l

.`z`c `edéðúî éîåéáè áøåzyy axc Ð
.dlr dxn` `icdaøæòéìà éáøë:xn`c Ð

.lhan dti oira ,lhanøæòéìà éáøìÐ
.ezia zeyx lhia `nzqn :xn`cøîà íàÐ

ezia ied in ,ezia zeyx `pliha `l `icda
.`l e` ,odl xzenïðáøìå`nzqn :ixn`c Ð

`plihan `icda xn` ,ezia zeyx lhia `l
.`l i` lihan ,ezia zeyx s` eklàúéá

øöç àìálhiay exvga envr xq`c oeik Ð
.mdläéðéîë ìë åàìdil zilc oeikc Ð
xvg.dicicl `id melk `l zia zxic Ð

àðìéèáî øîà éë éàäålv` ezrc dlha Ð
`le ,mc` lk.xvg `l` lhiaàúååöà

àúééæøç,lwcd aiaq lcbd dar aiq Ð
.miptb ialelk ea dlere jxkpeàúééæøçÐ

.ea xexn mrhe ,zefexgnk cgi daxd zetekz

ïéñô ïéùåò êìò ïøãä

äðùîïéáøòî ìëázexivg iaexir Ð
.oinegzeïéôúúùîå.ieana Ð

çìîä ïîå íéîä ïî õåçoefnc icin e`lc Ð
aexirc `nrhe .odezxice ezrcc meyn Ð

ipa lk epzpy oeike ,`ed eizepefn mewna
cg` ziaa opefn ick xvgdeli`k dyrp Ð

zg` zeyx olek e`vnpe ,ekeza mixc olek
oinegz iaexira oke 'ekelkl dn` mitl` el yi myne ,my akyy ink dyrp Ð

.opira oefn xac ,jkld ,gexøùòî óñëájxevl] e`iven `edyk ,milyexi jeza Ð
."jytp de`z xy` lka sqkd dzzpe" :(ci mixac) aizkck [elk`níéîä ïî õåç

çìîå.`ed ixtn ixt e`lc ,`nrh yxtn `xnba Ðøéæðì ïéáøòîoinegz iaexir Ð.
ïééáipixg` iab `ed `pefnc oeike ,ipixg`l ifg dicicl ifg `lc ab lr s`e Ð.opax dil exy Ðäîåøúá ìàøùéìå.odkl `ifg `dc Ðïéìåçá øîåà ñåëîåñ`l la` Ð

.xifpl oii` qekneq bilt `l `nrh i`n yxtn `xnbae .opira dil ifgc icinc ,dnexzañøôä úéáá ïäëìåziaa odkl aexir oigipn :dl xn`w qekneq e`le ,`id `nzq Ð
mzd lif` ivn `l i`c ,mzd dilkine dilwyinle lfinl ivnc opirac ab lr s` ,qxtd,inc xity qxtd ziaa my zay eli`k iednl `zkec `edda dziay ipw ikid Ð

.getp ici lr qpkil xzene ,`ed opaxc `witqc
õåçì
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àìåcr :(`,hl migqt) "dry lk"a `ipzc .eicinlza `wec epiid Ð xag il iz`vn

iaxn rnyy xag `vn `l :inp i` .ixacl dcede awri oa xfril` iax lv` iz`ay

.xn`w xfril`

àúååöàialelk dlere jxkpe lwcd aiaq lcbd dar aiq :qxhpewa yxit Ð `ziifexg

,wgvi epiaxl d`xp oi`e .miptb

dn :opixn` (`,hl migqt) "dry lk" wxtac

mzde .mirxf oin xexn s` Ð mirxf oin dvn

odc xyt`e .`lwicc `zeev` `piagxgc opixn`

.lwcd aiaq oikxkp odipye ,oipin ipy

ïéñô ïéùåò êìò ïøãä

ìëáiaexir :qxhpewa yxit Ð oiaxrn

iaexirac ,d`xp oi`e .oinegze zexivg

"xcd" wxta `nlr ilekl zt opira zexivg

ixii`c gken `wxit i`d lke ,(a,`r oiaexir)

.oinegza

ïäëìåmigqta :xn`z m`e Ð qxtd ziaa

qxtd ziae rxevne ope` :xn` (`,av)

.zxk mewna mdixac ecinrd `l gqt iyera

meyn ,eze`nhl mdixac ecinrd `l :yexit

rnyn `kde .gqt dyri `l m` zxk `ki`c

.mdixac ecinrd `l aexir liaya elit`c

,ixii` dcedi axc dwica ici lr ,inp mzde

i`ny zia oieye :opzck .qxtd zia` xn`wc

oiwcea oi`e migqt ilke`l oiwceay lld ziae

iax xn` ?oiwcea i`n :xn`we .dnexz ilke`l

qxtd ziaa mc` gtpn :l`eny xn` ,dcedi

`xza wxta mzd yxtnc iab lr s`e .el jlede

wcea `ed cvik :dpyn jd` (c dpyn) zeld`c

jezl ozepe ,ehiqdl leki `edy xtr `ian Ð

mvr yi m` .dgnne oiwc diawpy dxak

xak m` ixiin dwica `idd .`nh Ð dxeryk

.xearl dvex m` ixii` dcedi axc zwicae ,xar

yie .xearl dvex m` oiwcea i`n :eyexit ikde

ecinrd `lc mzd opixn`wc `dc :xnel

inp `ki`c meyn epiid Ð zxk mewna mdixac

iyerl `wec jkle ,d`neha gqt iyerl zxk

zxk `ki`c ab lr s` ,mdixac ecinrd `l gqt

qt inp ciar `l i`c oeikoi` la` .zxk `ki` g

zxk `kilc ab lr s` ,dnexz ilke`l oiwcea

dzin `ki`c oeik Ð d`neha dnexz ilke`l

xneaeg lra opixn` ikde .mdixac ecinrd

ecinrd `l gqt iyerl :(a,dk dbibg) "ycwa

.zxk mewna elit` :yexit ,zxk mewna mdixac

mewna mdixac ecinrd Ð dnexz ilke`l

,dzin `l` zxk `kilc ab lr s` :yexit ,dzin

zxk `kil odk z`nehc ,`kd la` .ziyixtck

.devn mewna mdixac ecinrd `l Ð e`l `l`

`gxe` Ð zeyxd xacl oiaxrn m` elit`c

wxta xn`ck ,devn xacl axrl `ed `zlnc

,dax devnae (`,at oiaexir) "oitzzyn cvik"

dxez cenll oebk exizd getip `la elit`

livdl ick mdnr xrxrle oecle dy` `yile

wxtae (`,bi) dxf dcear zkqna xn`ck .mcin

iziin `lcnc (`,fn oiaexir) "ede`ivedy in"

hwp `le ,zevn jpd inp hwp jkle .ixii` getip `lac rnyn Ð dcedi axc `d mzd

"ezny i`rivn `aa opaxc d`neha `nhl exizd zeixad ceak meync epivn oke .ipixg`

.zepex` iab lr epiid oiblcn iab (a,hi zekxa)
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המשך בעמ' ס



eznyקנו in` cenr fk sc ± iyily wxtoiaexir

õåçì,lcbne daiz dciya oebke .eilr lid`i `ly xawd oiae epia dvign zeyrl Ð
.dil ifg :`nl` ,dvxi m` zelbra mei ceran my qpkiàøîâïî ïéãéîì ïéà

úåììëäwc `lc .llk `ki`c ,`ed `wec opixn` `l llk opzc `kid lk Ð
.onwl opixn`c jpd ik ,llk `edda edpzilc ilin `ki`e ,dizlinaíå÷îá åìéôàå

õåç åá øîàðù`ki`c ,ipelt xacn Ð
i`dl diwt`cn xninldillka wc i`cee Ð

xiiy `nlcc ,dipin opitli `l ikd elit` Ð
.irac i`n lk wit` `leøîà÷ãîiax Ð

elit`" opgeidizlinl iaxn` ikc llkn ,"Ð
,ueg ea xn`p `kdc .dxn` `kd e`l
ueg ea xn`p `ly llk`c rnyn dizlinne

elit`" xn` ikd meyne dxn``l :xnelk ."
elit` `l` ,ueg ea xn`p `lc `kid `irain

.ueg ea xn`py mewnaúåøåèô íéùðåÐ
.`nrh sili (`,cl sc) oiyeciwc `nw wxta

äöî:`id dyr zaeg dpey`xd dlil Ð
lk x`ye ,(ai zeny) "zevn elk`z axra"
mgl `la xyaa wtzqdl dvx m` ,minidÐ

.lek`l eilr daeg oi`äçîùzgnye" Ð
.rnyna miyp ixd ,(ci mixac) "jziae dz`
sc) migqt zkqna ,miypl daeg inp dvne
,ung eilr lk`z `l"c `yiwidn (`,bn

lk`z mini zrayepyiy lk ,"zevn eilr
ung lk`z laa.dvn lek` mewa epyi Ð

`l zevn lkc ,ung lk`z laa opyi miype
`nw wxta ,miyp`k zexdfen miyp dyrz

.(`,hk sc) oiyeciwcìä÷äzpy crena Ð
dnia lr cner jlnd zekeqd bga dhnyd
`zi`ck ,dxez dpyn zevn odiptl `xewe
miypde miyp`d" :aizke .(`,`n sc) dheqa

."shdeäøåú ãåîìú,zexeht miyp Ð
"mkipa z` mze` mzcnle" :aizkc`le Ð

.mkizepaäéáøå äéøôeaxe ext" aizkc Ð
"deyake e`lneoi`e ,yeakl ekxc yi` Ð

.(a,dq sc zenai) yeakl dkxc dy`ïåéãô
,m`d lr `le a`d lr daeg ,xekad epa Ð
aizkcn ,dl opirny (`,hk sc) oiyeciwa
zectil aiigy lk ,"dctz" dia ixw "dctz"
llka dpi` dy`e ,epa z` zectl aiig Ð

aizkc ,dnvr oeictjipa xeka" :(bi zeny)
"dctzjizepa `le Ðzevna inp dpi` Ð

.xekad dpa oeictáæä éáâ ìò àùéðù ìëÐ
xy` lka" :(eh `xwie) aizkc ,af ly epeilr
dcp) "mizek zepa" wxta xn`e ."eizgz didi
afc eizgz `nip i` ?"eizgz" i`n (`,bl sc
afd didi xy` lka `l` ,akyn epiid Ð

afc eizgz.af ly epeilr epiide Ðïî õåç
áùåîå áëùîì éåàøäie`x epi`y la` ÐÐ

dbibg) "ycewa xneaeg lra xn`ck ,xedh
`di dilr ayie d`q dtk leki :(a,bk sc

`nhilkd lr ayeide" :xnel cenlz Ð
"eilr ayi xy``vi ,daiyil cgeiny in Ð

cenr :mixne`y ,daiyil cgein epi`y df
.epzk`ln dyrpeíãàäå`yepde" aizkc Ð

"mze`."mze`" rnyna afd s` Ðñåôúqtez akexyky :frla o"evx` ske`c Ð
`nhn ikdle ,o"evx` `xwpy ur eze`a.akxn meynéðúî ãçå áåøéòà éðúî ãç

øùòîà.onwl opixn`wc "epy `l" i`d Ðçìîå íéîlahl od oefn ,oiaxernd Ð
.ezt odaïðéòá àøéô.hxte llkn ,(a cenr) onwlck Ðéðúî ÷çöé éáø àúà éë

.xyrn` "epy `l" i`dl Ðàøéôã àðîåùãmiaxern mibc iaxw oi`yk elit` Ð
ea.glne mind mr opnyn zvw my yi Ðçìîå íéî ìáàxiv e`lc ,`nlrc Ð

`ed.xn` `l Ð
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éðôîifgc ab lr s` ,aexir ied `l Ð ikd e`l i` la` Ð lek`le jlile uegl lekiy

`pzc `nrh epiide .xg` mewna eaexire cg` mewna `ed iedc meyn Ð l`xyil

xaqc rnyn dcedi iax ,edine .qekneqk dil `xiaqc meyn `le ,aexir ied `lc `nw

xedh odkl oiaxrn :(`,`l oiaexir) onwl `ziixaa xn`w oke ."lek`le" xn`wcn ,qekneqk

.dil ifgc icin irac rnyn Ð dxedh dnexza

ìëhqidac yxtp m` Ð afd iab lr `yipy

dnkae .`wec "lk" ied Ð elek hiqny ,ixii`

epeilra ixiin i` la` .`yn hqidl ixw izkec

,ux`a xxbp ezvwnye elek hiqn epi`y ,af ly

wxt mipdk zxez) xn`ck `ed hqid e`lc

df xne` ied Ð elekk `edy rbn edfi` :(rxevn

,xac lka jiiy i` wgvi epiaxl `wtqn .ehqid

xy` lka"n ol `wtp af ly epeilrc .`l e`

,ayene akync `inec ied i` "afd eizgz didi

.`l e` ,jkl ie`xd xaca `l` bdep epi`y

ìëmz epiax xne` Ð xedh eilr `yip afdy

`nhn epi`c Ð dxeng d`nehn xedhc

` ,milke mc`oebk Ð dlw d`neh `nh la

ie`x epi`c ab lr s` .oiwyne oilke` `nhl

"dcpd mc" wxtn di`x iziine .ayene akynl

akyn dyer `id dn i` :opixn`wc ,(a,cp)

ayene akyn dyer inp (decn) s` .'ek ayene

`id `xw xn` :ipyne .micba `nhl mc` `nhl

s` ,`nqn oa`a d`nhn `id dn i` .dnc `le

akyn oicn dnc hriny oeik ,`zyde .inp decn

?`nqn oa`a `nhilc ez opixn`w i`n ayene

mrhnc ,ayene akyn epiid `nqn oa` `de

zxeza ipzwck .`nhinc `ed ayene akyn

lr elit`e ,df lr df milk dxyr elit` :mipdk

.akynd lk :xnel cenlz ?oiipn `nqn oa` iab

dlecb oa` epiidc :mz epiax yxtn `nqn oa`e

caeka milkd oiyibxn oi`e ,dizgz milk yiy

dciak oa`d afd `lay ,oa`d lr ayeid afd

i` :eyexit ikdc mz epiax mzd yxtne .xzeia

dnc zhriny idpc :xnelk .'ek `id dn

d`neh `nhi `ly oiipn izk` ,dxeng d`nehn

jixv ,ayene akynn hrnnc ab lr s` ?dlw

xac elit`c meyn ,epiide .dlw d`nehn hrnl

.dlw d`neh `nhn ayene akynl ie`x epi`y

:`ipz ,mipdk zxeza aizk `icdac ,d`xp oi`e

xac `nhi leki "`nhi afd eilr akyi xy` lk"

dpi` `id dn ,`l Ð daikyl ie`x epi`y

d`neh e`nhi `l `ide `ed leki .'ek d`nhn

xnel cenlz Ð dlw d`neh e`nhi la` ,dxeng

Ð ayene akynl ifg `lc icin :`nl` ."akyn"

zxeza daxny dnc yxtl d`xpe .ixnbl xedh

`wec epiid Ð "akynd lke"n `nqn oa` mipdk

dl hrnn mewn meya `nye .dlw d`nehl

akynl ifg `lc icin la` .dxeng d`nehn

lr s` ,jkle .`kil dlw d`neh elit` Ð ayene

oiprl Ð ayene akyn oicn dnc hrinc ab

oa` oicn hrnl jixv oiicr ,dxeng d`neh

.dlw d`neh oiprl `edy ,`nqnéàaizic

akxn aizk `xwac :dniz Ð ayen epiid dlr

daiyil daikxc daiyi oia wlgn `xwc idpc :xnel yie !dfn df welg opice ,ayene

,xn`w zeaiyi ipipr lk Ð ayene akynl ie`xd on ueg xn`wc `pzd mewn lkn ,`nlrc

.ayen epiid xn`w ikd meyn ,dillka wc `lc `nip `leìáàÐ oiaxrn glne mina

('a cenr) onwl jixtck ,ony meyn il wetizc :dywe .ony okezl ozepya iwen jenqa

on ied `lc ab lr s`c ,jixhvi` `kdc :xnel yie !mzdc `iepiy jiiy `l `kde .xyrn`

.zecerq izy oefn onydïàîoidink `ki` `d :dywe Ð aexir` oky lk xyrn` ipznc

`nzqnc ab lr s` oda oiaxrn oi`c onwl opixn`c ,oiyiai oilete zeiptke zeixhte
oipwp

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

ìBëiL éðtî.ìBëàìå Cìéìå õBçìàøîâéaø øîà ¦§¥¤¨¨§¥¥§¤¡¨©©¦
Ba øîàpL íB÷îa eléôàå úBììkä ïî ïéãéîì ïéà :ïðçBé¨¨¥§¥¦¦©§¨©£¦§¨¤¤¡©
ììkî ,"õeç Ba øîàpL íB÷îa eléôà" :øîà÷cî .õeç¦§¨¨©£¦§¨¤¤¡©¦§¨
äNò úåöî ìk :éà÷ íúä ?éà÷ àëéä ,éà÷ àëä åàìc§¨¨¨¨¥¥¨¨¥¨¨¨¥¨¦§©£¥
ïîfä àlLå ,úBøeèt íéLðå ïéáéiç íéLðà àîøb ïîfäL¤©§©§¨¨£¨¦©¨¦§¨¦§§¤Ÿ©§©

àîøb¯àeä àììëe .ïéáéiç íéLðà ãçàå íéLð ãçà §¨¨¤¨¨¦§¤¨£¨¦©¨¦§¨¨
éøä !?úBøeèt íéLð àîøb ïîfäL äNò úåöî ìëc§¨¦§©£¥¤©§©§¨¨¨¦§£¥
àeä àîøb ïîfäL äNò úåöîc ,ìä÷äå äçîN ävî©¨¦§¨§©§¥§¦§©£¥¤©§©§¨¨

¯àîøb ïîfä àlL äNò úåöî ìëå .úBáéiç íéLðå§¨¦©¨§¨¦§©£¥¤Ÿ©§©§¨¨
ïBéãôe ,äéáøå äiøt ,äøBz ãeîìz éøä ?úBáéiç íéLð̈¦©¨£¥©§¨§¦¨§¦§¨¦§

àîøb ïîfä àlL äNò úåöîc ,ïaä¯!úBøeèt íéLðå ©¥§¦§©£¥¤Ÿ©§©§¨¨§¨¦§
eléôàå ,úBììkä ïî ïéãéîì ïéà :ïðçBé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¨¨¥§¥¦¦©§¨©£¦
:äéîøé éaø àîéúéàå ,ééaà øîà .õeç Ba øîàpL íB÷îa§¨¤¤¡©¨©©©¥§¦¥¨©¦¦§§¨
àOépL ìk :eøîà øçà ììk ãBò ;àðéðz éîð ïðà óà©£©©¦¨¥¨§¨©¥¨§Ÿ¤¦¨

áfä éab ìò¯åéìò àOéð áfäL ìëå ,àîè¯,øBäè ©©¥©¨¨¥§Ÿ¤©¨¦¨¨¨¨
àäå !?àkéì eúå .íãàäå áLBîe ákLîì éeàøä ïî õeç¦¨¨§¦§¨¨§¨¨¨§¥¨§¨

déìò áéúéc éà ?éîc éëéä ákøî éàä !ákøî àkéà¯ ¦¨¤§¨©¤§¨¥¦¨¥¦§¨¥£¥
,àtkeàc àab àkéà àä :ïðéøîà÷ éëä ïðà !áLBî eðééä©§¨£©¨¦¨¨§¦©¨¦¨©¨§§¨
àlà .ákøî àîè ñeôzäå ,áLBî àîè ókeàä :àéðúc§©§¨¨¨¨¥¨§©¨¨¥¤§¨¤¨
íB÷îa eléôàå ,úBììkä ïî ïéãéîì ïéà :dpéî òîL§©¦¨¥§¥¦¦©§¨©£¦§¨
óà :ïîçð áø àîéúéàå ,àðéáø øîà .õeç Ba øîàpL¤¤¡©¨©¨¦¨§¦¥¨©©§¨©
íénä ïî õeç ,ïéôzzLîe ïéáøòî ìka :àðéðz éîð ïðà£©©¦¨¥¨©Ÿ§¨§¦¦§©§¦¦©©¦
àlà !úBiøèôe ïéäéîk àkéà àäå !?àkéì eúå .çìnäå§©¤©§¥¨§¨¦¨§¥¦¦§¦¤¨
íB÷îa eléôàå ,úBììkä ïî ïéãéîì ïéà :dpéî òîL§©¦¨¥§¥¦¦©§¨©£¦§¨
éaø ."'åë øNòî óñëa çwéð ìkä" .õeç Ba øîàpL¤¤¡©©Ÿ¦¨§¤¤©£¥©¦
éðúî ãçå áeøéòà éðúî ãç ,àðéðç øa éñBé éaøå øæòéìà¡¦¤¤§©¦¥©£¦¨©©§¥©¥§©©§¥
éðôa íéî àlà eðL àì :áeøéòà éðúî ãç .øNònà©©£¥©©§¥©¥Ÿ¨¤¨©¦¦§¥

ïéáøòî ïéàc ,Bîöò éðôa çìîe Bîöò¯çìîe íéîa ìáà ©§¤©¦§¥©§§¥§¨§¦£¨§©¦¤©
àlà eðL àì :øNònà éðúî ãçå .ïéáøòîéðôa íéî §¨§¦§©©§¥©©£¥Ÿ¨¤¨©¦¦§¥

çìîe íéî ìáà ,ïéçwéð ïéàc Bîöò éðôa çìîe Bîöò©§¤©¦§¥©§§¥¦¨¦£¨©¦¤©
¯øNònà éðúîc ïàî .øNòî óñëa ïéçwéð¯ïkL ìk ¦¨¦§¤¤©£¥©§©§¥©©£¥¨¤¥

áeøéòà éðúîc ïàîe ,áeøéòà¯éàî .àì øNònà ìáà ©¥©§©§¥©¥£¨©©£¥Ÿ©
àîòè¯.øNònà éðúî ,÷çöé éaø àúà ék .ïðéòa àøét ©§¨¥¨¨¥©¦£¨©¦¦§¨©§¥©©£¥

ìL :øæòéìà éaø éðôì Léãb ïa äãeäé éaø ãéòä ,éáéúéî¥¦¦¥¦©¦§¨¤¨¦¦§¥©¦¡¦¤¤¤
ànL :Bì øîà .øNòî óñëa øéö ïéç÷Bì eéä àaà úéa¥©¨¨§¦¦§¤¤©£¥¨©¤¨
eléôàå .ïäa ïéáøBòî íéâc éáøwLk àlà zòîL àìŸ¨©§¨¤¨§¤¦§¥¨¦§¨¦¨¤©£¦
àðîeLc ,øéöa àlà øîà÷ àì Léãb ïa äãeäé éaø©¦§¨¤¨¦¨¨¨©¤¨§¦§§¨

çìîe íéî ìáà ,àéä àøéôc¯:óñBé áø øîà !àì §¥¨¦£¨©¦¤©Ÿ£©©¥
àì

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

             

        
        

    


         

         
         

        
      

          
       

           
        
           
          
           

        
      

       
       

         
      

     
        

        
          

       
         

       
         

         
   

         
  

           
         
        

  
         
            
         
           

      
           
        
          

      
            

         
           
          

  
         

         
            

        

         
        

          
     

         
            

      
        

          
          

        
          

        
          

        
          

         
         

         
  

        
         

         
        

         
     

         
        
         

          
         

         
       

         
          

      


      
       

        
         

          
         

     
     

       
          

        
       

      
         

        
          

        
       

 
   





































































































































































































































קנז ezny in` cenr fk sc ± iyily wxtoiaexir

õåçì,lcbne daiz dciya oebke .eilr lid`i `ly xawd oiae epia dvign zeyrl Ð
.dil ifg :`nl` ,dvxi m` zelbra mei ceran my qpkiàøîâïî ïéãéîì ïéà

úåììëäwc `lc .llk `ki`c ,`ed `wec opixn` `l llk opzc `kid lk Ð
.onwl opixn`c jpd ik ,llk `edda edpzilc ilin `ki`e ,dizlinaíå÷îá åìéôàå

õåç åá øîàðù`ki`c ,ipelt xacn Ð
i`dl diwt`cn xninldillka wc i`cee Ð

xiiy `nlcc ,dipin opitli `l ikd elit` Ð
.irac i`n lk wit` `leøîà÷ãîiax Ð

elit`" opgeidizlinl iaxn` ikc llkn ,"Ð
,ueg ea xn`p `kdc .dxn` `kd e`l
ueg ea xn`p `ly llk`c rnyn dizlinne

elit`" xn` ikd meyne dxn``l :xnelk ."
elit` `l` ,ueg ea xn`p `lc `kid `irain

.ueg ea xn`py mewnaúåøåèô íéùðåÐ
.`nrh sili (`,cl sc) oiyeciwc `nw wxta

äöî:`id dyr zaeg dpey`xd dlil Ð
lk x`ye ,(ai zeny) "zevn elk`z axra"
mgl `la xyaa wtzqdl dvx m` ,minidÐ

.lek`l eilr daeg oi`äçîùzgnye" Ð
.rnyna miyp ixd ,(ci mixac) "jziae dz`
sc) migqt zkqna ,miypl daeg inp dvne
,ung eilr lk`z `l"c `yiwidn (`,bn

lk`z mini zrayepyiy lk ,"zevn eilr
ung lk`z laa.dvn lek` mewa epyi Ð

`l zevn lkc ,ung lk`z laa opyi miype
`nw wxta ,miyp`k zexdfen miyp dyrz

.(`,hk sc) oiyeciwcìä÷äzpy crena Ð
dnia lr cner jlnd zekeqd bga dhnyd
`zi`ck ,dxez dpyn zevn odiptl `xewe
miypde miyp`d" :aizke .(`,`n sc) dheqa

."shdeäøåú ãåîìú,zexeht miyp Ð
"mkipa z` mze` mzcnle" :aizkc`le Ð

.mkizepaäéáøå äéøôeaxe ext" aizkc Ð
"deyake e`lneoi`e ,yeakl ekxc yi` Ð

.(a,dq sc zenai) yeakl dkxc dy`ïåéãô
,m`d lr `le a`d lr daeg ,xekad epa Ð
aizkcn ,dl opirny (`,hk sc) oiyeciwa
zectil aiigy lk ,"dctz" dia ixw "dctz"
llka dpi` dy`e ,epa z` zectl aiig Ð

aizkc ,dnvr oeictjipa xeka" :(bi zeny)
"dctzjizepa `le Ðzevna inp dpi` Ð

.xekad dpa oeictáæä éáâ ìò àùéðù ìëÐ
xy` lka" :(eh `xwie) aizkc ,af ly epeilr
dcp) "mizek zepa" wxta xn`e ."eizgz didi
afc eizgz `nip i` ?"eizgz" i`n (`,bl sc
afd didi xy` lka `l` ,akyn epiid Ð

afc eizgz.af ly epeilr epiide Ðïî õåç
áùåîå áëùîì éåàøäie`x epi`y la` ÐÐ

dbibg) "ycewa xneaeg lra xn`ck ,xedh
`di dilr ayie d`q dtk leki :(a,bk sc

`nhilkd lr ayeide" :xnel cenlz Ð
"eilr ayi xy``vi ,daiyil cgeiny in Ð

cenr :mixne`y ,daiyil cgein epi`y df
.epzk`ln dyrpeíãàäå`yepde" aizkc Ð

"mze`."mze`" rnyna afd s` Ðñåôúqtez akexyky :frla o"evx` ske`c Ð
`nhn ikdle ,o"evx` `xwpy ur eze`a.akxn meynéðúî ãçå áåøéòà éðúî ãç

øùòîà.onwl opixn`wc "epy `l" i`d Ðçìîå íéîlahl od oefn ,oiaxernd Ð
.ezt odaïðéòá àøéô.hxte llkn ,(a cenr) onwlck Ðéðúî ÷çöé éáø àúà éë

.xyrn` "epy `l" i`dl Ðàøéôã àðîåùãmiaxern mibc iaxw oi`yk elit` Ð
ea.glne mind mr opnyn zvw my yi Ðçìîå íéî ìáàxiv e`lc ,`nlrc Ð

`ed.xn` `l Ð
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éðôîifgc ab lr s` ,aexir ied `l Ð ikd e`l i` la` Ð lek`le jlile uegl lekiy

`pzc `nrh epiide .xg` mewna eaexire cg` mewna `ed iedc meyn Ð l`xyil

xaqc rnyn dcedi iax ,edine .qekneqk dil `xiaqc meyn `le ,aexir ied `lc `nw

xedh odkl oiaxrn :(`,`l oiaexir) onwl `ziixaa xn`w oke ."lek`le" xn`wcn ,qekneqk

.dil ifgc icin irac rnyn Ð dxedh dnexza

ìëhqidac yxtp m` Ð afd iab lr `yipy

dnkae .`wec "lk" ied Ð elek hiqny ,ixii`

epeilra ixiin i` la` .`yn hqidl ixw izkec

,ux`a xxbp ezvwnye elek hiqn epi`y ,af ly

wxt mipdk zxez) xn`ck `ed hqid e`lc

df xne` ied Ð elekk `edy rbn edfi` :(rxevn

,xac lka jiiy i` wgvi epiaxl `wtqn .ehqid

xy` lka"n ol `wtp af ly epeilrc .`l e`

,ayene akync `inec ied i` "afd eizgz didi

.`l e` ,jkl ie`xd xaca `l` bdep epi`y

ìëmz epiax xne` Ð xedh eilr `yip afdy

`nhn epi`c Ð dxeng d`nehn xedhc

` ,milke mc`oebk Ð dlw d`neh `nh la

ie`x epi`c ab lr s` .oiwyne oilke` `nhl

"dcpd mc" wxtn di`x iziine .ayene akynl

akyn dyer `id dn i` :opixn`wc ,(a,cp)

ayene akyn dyer inp (decn) s` .'ek ayene

`id `xw xn` :ipyne .micba `nhl mc` `nhl

s` ,`nqn oa`a d`nhn `id dn i` .dnc `le

akyn oicn dnc hriny oeik ,`zyde .inp decn

?`nqn oa`a `nhilc ez opixn`w i`n ayene

mrhnc ,ayene akyn epiid `nqn oa` `de

zxeza ipzwck .`nhinc `ed ayene akyn

lr elit`e ,df lr df milk dxyr elit` :mipdk

.akynd lk :xnel cenlz ?oiipn `nqn oa` iab

dlecb oa` epiidc :mz epiax yxtn `nqn oa`e

caeka milkd oiyibxn oi`e ,dizgz milk yiy

dciak oa`d afd `lay ,oa`d lr ayeid afd

i` :eyexit ikdc mz epiax mzd yxtne .xzeia

dnc zhriny idpc :xnelk .'ek `id dn

d`neh `nhi `ly oiipn izk` ,dxeng d`nehn

jixv ,ayene akynn hrnnc ab lr s` ?dlw

xac elit`c meyn ,epiide .dlw d`nehn hrnl

.dlw d`neh `nhn ayene akynl ie`x epi`y

:`ipz ,mipdk zxeza aizk `icdac ,d`xp oi`e

xac `nhi leki "`nhi afd eilr akyi xy` lk"

dpi` `id dn ,`l Ð daikyl ie`x epi`y

d`neh e`nhi `l `ide `ed leki .'ek d`nhn

xnel cenlz Ð dlw d`neh e`nhi la` ,dxeng

Ð ayene akynl ifg `lc icin :`nl` ."akyn"

zxeza daxny dnc yxtl d`xpe .ixnbl xedh

`wec epiid Ð "akynd lke"n `nqn oa` mipdk

dl hrnn mewn meya `nye .dlw d`nehl

akynl ifg `lc icin la` .dxeng d`nehn

lr s` ,jkle .`kil dlw d`neh elit` Ð ayene

oiprl Ð ayene akyn oicn dnc hrinc ab

oa` oicn hrnl jixv oiicr ,dxeng d`neh

.dlw d`neh oiprl `edy ,`nqnéàaizic

akxn aizk `xwac :dniz Ð ayen epiid dlr

daiyil daikxc daiyi oia wlgn `xwc idpc :xnel yie !dfn df welg opice ,ayene

,xn`w zeaiyi ipipr lk Ð ayene akynl ie`xd on ueg xn`wc `pzd mewn lkn ,`nlrc

.ayen epiid xn`w ikd meyn ,dillka wc `lc `nip `leìáàÐ oiaxrn glne mina

('a cenr) onwl jixtck ,ony meyn il wetizc :dywe .ony okezl ozepya iwen jenqa

on ied `lc ab lr s`c ,jixhvi` `kdc :xnel yie !mzdc `iepiy jiiy `l `kde .xyrn`

.zecerq izy oefn onydïàîoidink `ki` `d :dywe Ð aexir` oky lk xyrn` ipznc
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àðîçø áúk àì éà .dúféb ééezàì "ïàö" déì øzéià¦©©¥Ÿ§©¥¦¨¨¦Ÿ¨©©£¨¨

"ø÷a"¯áb ìò ïéà døBò áb ìò ïàö àðéîà äåä àì ¨¨¨£¨¨¦¨Ÿ©©¨¦©©
ïk íàc .àì dúféb¯àìénîc "ø÷a" àðîçø áBzëì ¦¨¨¨§¦¥¦§©£¨¨¨¨§¦¥¨

ìò eléôàc ,"ïàö" àðîçø áúëc ïåéëå !ïàö déì øzéià¦©©¥Ÿ§¥¨§¨©©£¨¨Ÿ©£¦©
dúféb áb¯dúféb áb ìò ïàö àzLä ?éì änì "ø÷aa" ©¦¨¨©¨¨¨¨¦¨§¨Ÿ©©¦¨¨

éaø øîà÷c eðééä !?àéòaéî BøBò áb ìò ø÷a ,àðacæéî¦§©§¨¨¨©©¦¨£¨©§§¨¨©©¦
àðìéáBî ,âa âa ïác àaélà ø÷aa éì íbøúîc ïàî :ïðçBé¨¨©¦§©§¥¦©¨¨©¦¨§¤©©¦§¨
Léãb ïa äãeäé éaø éâìtéî à÷ éàîa .àúeqî éáì déðàî̈¥§¥©¨§©¨¦©§¦©¦§¨¤¨¦

éðäå ,éèeòéîe ééeaø éLøc øæòéìà éaøå Léãb ïa äãeäé éaø ?ïn÷ìc éàpz éðäå øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤§¨¥©¨¥¦§©¨©¦§¨¤¨¦§©¦¡¦¤¤¨§¦¦¥¦¥§¨¥
óñkä äzúðå" :éèeòéîe ééeaéø éLøc øæòéìà éaøå Léãb ïa äãeäé éaø .éèøôe éììk éLøc éàpz©¨¥¨§¦§¨¥§¨¥©¦§¨¤¨¦§©¦¡¦¤¤¨§¦¦¥¦¥§¨©¨©¤¤

"ELôð äeàz øLà ìëa¯"øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa" ,äaéø¯EìàLz øLà ìëáe" ,èòéî §Ÿ£¤§©¤©§§¦¨©¨¨©Ÿ©©¦©¥¨¦¥§Ÿ£¤¦§¨§
"ELôð¯äaéøå èòéîe äaéø .äaéøå øæç¯éaø éàî .ìkä äaéø¯èòéî éàîe ,éléî ìk éaø¯ ©§¤¨©§¦¨¦¨¦¥§¦¨¦¨©Ÿ©©¥©¥¨¦¥©¦¥

äeàz øLà ìëa óñkä äzúðå" :àéðúc ,éèøôe éììk éLøc éàpz éðäå .çìîe íéî èòéî Léãb ïa äãeäé éaøì ,øéö èòéî øæòéìà éaøì§©¦¡¦¤¤¦¥¦§©¦§¨¤¨¦¦¥©¦¤©§¨¥©¨¥¨§¦§¨¥§¨¥§©§¨§¨©¨©¤¤§Ÿ£¤§©¤
"ELôð¯"øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa" ,ììk¯e" ,èøt"ELôð EìàLz øLà ìëá¯ììëe èøôe ììk .ììëå øæç¯ïéòk àlà ïc äzà éà ©§§§¨©¨¨©Ÿ©©¦©¥¨§¨§Ÿ£¤¦§¨§©§¤¨©§¨©§¨§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥

LøBôî èøtä äî ;èøtä¯ìk óà ,ò÷ø÷ éìecéâå éøtî éøt¯LøBôî èøtä äî :Cãéà àéðúå .ò÷ø÷ éìecéâå éøtî éøt¯úBãìå ãìå ©§¨¨©§¨§¨§¦¦§¦§¦¥©§©©Ÿ§¦¦§¦§¦¥©§©§©§¨¦¨¨©§¨§¨§©§¨
ò÷ø÷ éìecéâå éøtî éøt :øîàc ïàîì ,eäééðéa àkéà íéâc :ééaà øîà ?eäééðéa éàî .õøàä úBãìå ãìå ìk óà ,õøàä¯íéâc éðä ¨¨¤©Ÿ§©§¨¨¨¤©¥©§¨©©©¥¨¦¦¨¥©§§©§¨©§¦¦§¦§¦¥©§©¨¥¨¦

õøàä úBãìå ãìå øîàc ïàîì .eäðéð ò÷ø÷ éìecéb¯:ééaà øîàäå ?eäðéð ò÷ø÷ éìecéb íéâc ééaà øîà éîe .eøáéà àinî íéâc ¦¥©§©¦§§©§¨©§©§¨¨¨¤¨¦¦©¨¦§¦¨©©©¥¨¦¦¥©§©¦§§¨¨©©©¥
ìëà

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

עירובין.  פרק שלישי - בכל מערבין דף כז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י



קנט              

           
       

   
        

         
         

        
           


          

        
           

          
        
         

          
        

        
        

        
         

          
        

      
           
       

        
            

           
        

          
        

     
          

     
         
          

         
        

       
        

          
        

         
        

         
       

          
        

          
         

        
        

            
         

         
        

          
      

   
        

         
        

         
              

         
          

     
       

        
           

          
           

          
         

         
        

           
         

         


        
        
          

       
          

        
         

         
         

         
          

           
        

         
        

         
         

          
           

         
        

          
     

          
         

          
     

        
      

        
          

       
       





































































































































































































































המשך בעמ' קלח

ezny ina cenr fk sc ± iyily wxtoiaexir

äëøöð àìokezl ozpyk `l` oigwip oiaxernd glne min wgvi iax ipznc `d Ð
.onyäòìáäái`d ike .odinc ea rilade ,xweia onyd dpw glnde mind liaya Ð

.wgvi iax ixy `peebàéðúäå.`zegipa Ðø÷ááde`z xy` lka" :aizke li`ed Ð
"xwaa" :zeyxcl `l` ?"xkyae oiiae o`va xwaa" azkinl il dnl "jytpjcnll Ð

,oilegl xerd `vie ,exer ab` xwa migwely
.milyexia elk`le xefgle exkenl jixv oi`e

äéúåæéâ áâàxer ,izxz `ki`c ab lr s` Ð
.oilegl iwtpc dfibeï÷ð÷ áâàly ziag Ð

.oilegl owpwd `vie ,ekeza xeny oiidy qxg
ãîú,mipvxga min mipzepy Ð

ezqiqz dxnbpy ,uingdykle.oiik ied Ð
exer ab` "xwaa" ipzwcn :`nl`:`nl` Ð

diytp itp`a xerc ab lr s`e ,ixy drlada
aizkck ,opira lk`nc icinc .ifg `l

."zlk`e"ø÷á íâøúîã ïàîjixhvilc Ð
.'ek ba ba oac `ail` ,diazkinlåøåòÐ

.miign ehiytdl leki epi`e ,xyal xaegnd
äæéâ ìáà`pin` dede ,miign dffebl leki Ð

.`ed `xitc `teb `lc ,xqzilcàäåé÷Ð
:xnelk ,(`l edinxi) "eipiy dpidwz" :enk
`nlra min `l` ,`ed ynn `xit e`l
q"exbi` ,mipvxg ly `deiw oda qpkpy

.frlaàðéîà äåä øëù áúë éàådrlad Ð
xky i`de ,`xiq` mlerl`ed cnz e`l Ð

.drlada min ly minc aidic dipin slipc
xky i`d ,`l`,`id zilirw dliac Ð

zezixka opixn`ck .`xkync ,mewn eze`n
ycwnl qpkpe zilirw dliac lk` :(a,bi)Ð

.aiigïë íàãzefib ixyinl e`l "o`v"c Ð
`xw aizk ded `l ,xer `l` ,`z`c `ed

"xwa" `l` "o`v".zefib dil zilc Ðéàîá
øæòéìà éáøå äãåäé éáø éâìôéî à÷Ð

`ed xivae ,oigwip mibc :ediiexz ixn`c
.ibiltcïî÷ìã éàðú éðäåixt iyxcc Ð

,ux`d zecle clee rwxw ilecibe ixtn
ikd .xiv oky lke mibc ihrnn ediiexze

sopiqxbäãåäé éáøìå øéö èòéî øæòéìà éáøì
çìîå íéî èòéî.xiv e`lc Ðïðéñøâ éëäÐ

.'ebe sqkd dzzpe `ipzcéøôî éøôlbr Ð
,mipvxgn miapre ,dy oke ,en`n clep

.mipvxgd oirxefyò÷ø÷ éìåãéâåoleky Ð
.rwxwd on oilicbe oipefipõøàä úåãìå ãìå

.ziy`xa dyrna ux`d on e`xapy Ðíéâã
oipefip mibcdy xaqw ,edpip rwxw ilecib Ð

.rwxwd on
àúéèåô

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

epiid Ð oda oiaxrn oi`c `d :xnel yie !rwxw ilecibe od ixtn ixtc .xyrn sqka oipwp

aexirdy drya dlik`l oiie`x ediy jixv aexir iabe ,oewiz ici lr `l` efg `lc meyn

.oewiz ici lr efgc oeik ,inc xity Ð xyrn sqka gwil e` ,lke` z`neh `nhl la` .lg

onwl ipyn oke ,ea oiaxrnc oky lk Ð xyrn sqka gwip m` ,oewiz jixv oi`y xac la`

ie`xc ,ip`y Ð lke` z`neh oiprlc ,zeiptk`

ipzwc dlirnc oizipzne ,xe`d ici lr owznl

`nhl dviake ,aexirl zecerq izy oefnae

xn`ck ,`ilz `da `dc rnync oilke` z`neh

,`axe .oewiz jixv oi`y xaca epiid Ð onwl

`edd icecgl Ð migetza oiaxrn ike xn`c

gwipc rci ded `l in eh` `dc ,car opaxcn

oi`c rwxw ilecbe ixitn ixit iedc ,xyrn sqka

Ð owznl jixvc xri ly migetza ixiinc xnel

.dlirnc oizipznn xity iziin `l ok m`c

äåälk Ð zilirw dliac xky i`n `pin`

ihxtc ,yixc o"iziac `xezin zeyxc ipd

ixz ikixv jytp dnnc ,llke hxtl ikixv

iab (`,fi) oiyecwc `nw wxta xn`ck ,ediipin

ilecib `pin` ded Ð o`v aizk i`c .dwprd

ilra `pin` ded Ð oxeb aizk i`e ,`l rwxw

meyl ikixv `ny ,inp ihxt x`ye .`l miig

(`,bk) iyily wxt zereayac ,cere .dyxc

dliac `ni`e :jixt (`,er) `neic `xza wxtae

`kde .xifpn xky xky xnb :ipyne !zilirw

mzd `l` .owpw ab` oii opiaxncn ol `wtp

diteb xky `nip `lc Ð xky xky jixhv`

xkyac z"ia` Ð `kde .`id zilirw dliac

`pin` dedc `kd xn`w ikidc :dywe .i`w

`d Ð `z` zilirw dliacl xkyac z"iac

dywd cere !ixitn ixit eedc ,`wtp hxte llkn

mzd xninl ira ikidc :l`eny epiax axdn

xn`de ,zilirw dliacl diteb xkyci`c `kd

z"iac `pin` ded ,owpw ab` oiic xezi e`l

diteb xkyc :xnel yie !zilirw dliacl xkyac

`kde ,opira zilirw dliacl xninl ira

mpwzl milibx jky ,mind mr zaxern dliaca

gken `l i`n` :xn`z m`e .cnzn ith aiyge

,cnz opiaxncn ,dlik` llka dizyc mzd

ici lr xninl `kile !"zlk`e" `pngx xn`e

,opira xkync icinc mzd opixn`ck Ð oexbip`

:xnel yie !xkyac `ieaixn iz`e li`ed

.`xwc diteb` `l` ,o"izia` i`w `l "zlk`e"c

.edpip dlik` ipa e`l owpwe dfibe xer `dc

äåä:xn`z m`e Ð oi` exer ab lr o`v `pin`

inp xerc ,owpw ab` oiin ol `wtp `de

"ahexde xerlld zia opixn`ck ,xney aiyg

jk lk ied `l xerc :xnel yie !(`,giw oileg)

la` ,xney ied `l Ð hytedync ,xyal xney

.owpw `la xyt` i` Ð oii
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âa âa ïa ,àéðúäå ,ïéà ?éøL éî äòìáäáe .äòìáäa§©§¨¨§©§¨¨¦¨¥¦§¨©§¨¤©©

"ø÷aa" :øîBà¯,BøBò áb ìò ø÷a ïéç÷BlL ãnìî ¥©¨¨§©¥¤§¦¨¨©©
"ïàváe"¯"ïéiáe" ,dúféb áb ìò ïàö ïéç÷BlL ãnìî¯ ©Ÿ§©¥¤§¦Ÿ©©¦¨¨©©¦

"øëMáe" ,Bp÷ð÷ áb ìò ïéé ïéç÷BlL ãnìî¯nìîã §©¥¤§¦©¦©©©§©©¥¨§©¥
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âa âa ïác àaélà "ø÷aa" éì¯déøúaà déðàî àðìéáBî ¦©¨¨©¦¨§¤©©¦§¨¨¥©©§¥
"ø÷aa"î øáì ,éëéøö eälek ?àîòè éàî .àúeqî éáì§¥©¨©©§¨§§¦¦§©¦©¨¨

éøö àìcäåä ,"ø÷aa" àðîçø áúk éàc ?éëéøö éàî .C §¨¨¦©§¦¦§¦¨©©£¨¨©¨¨£¨
déôeâc íeMî ,BøBò áb ìò ïacæîc àeä ø÷a :àðéîà̈¦¨¨¨§¦§©©©©¦§¥

àeä déôeb åàìc dúféb áb ìò ïàö ìáà ,àeä¯àîéà £¨Ÿ©©¦¨¨§¨¥¥¨
dúféb áb ìò "ïàva" àðîçø áúk éàå .àì¯:àðéîà äåä ¨§¦¨©©£¨¨©Ÿ©©¦¨¨£¨¨¦¨

Bp÷ð÷ áb ìò ïéé ìáà ,da øaeçîc íeMî¯.àì àîéà ¦¦§¨¨£¨©¦©©©§©¥¨¨
eðééäc íeMî :àðéîà äåä "ïéia" àðîçø áúk éàå§¦¨©©£¨¨©©¦£¨¨¦¨¦§©§
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dúféb áb¯.BøBò ééBzàì "ø÷aa" àðîçø áúk ,àì ©¦¨¨¨¨©©£¨¨©¨¨§©¥
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dúféb áb¯dúféb áb ìò ïàö àzLä ?éì änì "ø÷aa" ©¦¨¨©¨¨¨¨¦¨§¨Ÿ©©¦¨¨

éaø øîà÷c eðééä !?àéòaéî BøBò áb ìò ø÷a ,àðacæéî¦§©§¨¨¨©©¦¨£¨©§§¨¨©©¦
àðìéáBî ,âa âa ïác àaélà ø÷aa éì íbøúîc ïàî :ïðçBé¨¨©¦§©§¥¦©¨¨©¦¨§¤©©¦§¨
Léãb ïa äãeäé éaø éâìtéî à÷ éàîa .àúeqî éáì déðàî̈¥§¥©¨§©¨¦©§¦©¦§¨¤¨¦

éðäå ,éèeòéîe ééeaø éLøc øæòéìà éaøå Léãb ïa äãeäé éaø ?ïn÷ìc éàpz éðäå øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤§¨¥©¨¥¦§©¨©¦§¨¤¨¦§©¦¡¦¤¤¨§¦¦¥¦¥§¨¥
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eznyקס in` cenr gk sc ± iyily wxtoiaexir

àúéèåô`id dixac oeik ,ikd elit`e .zifk ea oi`y ohw mind uxy Ðdlik` Ð
z` evwyz l`" :mipdk zxeza aizk mind uxya .zeiwln rax` dwele `id

"mda e`nhz `le uxeyd uxyd lka mkizeytpoia oda llke ,mipy o`k ixd Ð
el oi` xy` lke" meyne "elk`z `l mxyan" meyne ,mind uxy oia ux`d uxy

."elk`z `l zywywe xitpqäìîð`edy Ð
ux`d uxyizxz :yng dwel Ð`d Ð

uxyd lkl oegb lr jled lk"e :oxn`c
"melk`z `l ux`d lr uxeyd,yly ixd Ð

`l `ed uwy ux`d lr uxeyd uxyd lke"
"lk`iz` e`nhz `le" ,rax` ixd Ð

"ux`d lr ynexd uxyd lka mkizeytpÐ
"ipinyd meia idie" zyxta olek .yng ixd.

ùù ä÷åì äòøöiwle .serd uxy `idy Ð
serd uxy lke" eilr sqen ,dyng ipd lka
i`de .dxez dpyna ,"lk`i `l `ed uwy
evwyz `le" :"eidz miyec`nw `aa aizkc
xy` lkae serae dndaa mixyrizeytp z`

"yenxzdige dndaac ,dil aiyg `l Ð
aizk `lc mivxya `le ,irzyn milecb sere
ux`a cp `edy xac ,'uxy' oeyl ,uxy .eda
iptn eyegixe evexiy ici lr `l` d`xp epi`e

.ephewàúéà íàårwxw ilecib mibcc Ð
ux`d uxy meyn iwlil inp `zihet ,edpip
,iwlinl ira rayc 'd iwlil ,qxb `le .qxb

.mind uxyc mizye ux`d uxyc yngéàî
øáñ÷ úåôåò éáøîã ïàîã àîòèlk Ð

llke hxte llk `ki`c `kid`xza `llk Ð
.opilf` dixzae ,xwirììëå èøô äéì äåäå

éñåî ììë äùòðåéìéî ìë éáøîå èøôä ìò ó
xninle ,ihernl iz`c `nw `llke Ð
dn `l` llka oi`e hxte llka diyxcpc

icin iaxp `le ,hxtay.dixza opilf` `l Ð
`llk iaxn ikc :xninl `zxet ipd` ,edine

`xzan lk `l Ðhxtd oirk `l` ,iaxn ili
ixtn ixt iedc ,oiccv ipyn dil incc i`n
i`da zeter inp iaxzine .rwxw ilecibe
cga `l` dil enc `lc mibc ihernle ,`pic

.ixtn ixta ,cvøáñ÷ úåôåò èòîîã ïàîå
`nw `llk hxte llk `ki`c `kid lk Ð
ihrnne ,hxtay dn `l` llka oi`e ,`weec
xcde .`hxta dil incc i`n elit`e ilin lk

`xza `llk azk`herinn iwet`l Ð
icin `din iiez`le ,zvwna `nw `llkc
ixt iedc .oiccv dyly lka `hxtl incc
.ux`d zecle clee ,rwxw ilecibe ,ixtn

ïéòåôòôÐoeyla i"leww oixewy zewxi =
.frla y"ilhei ,inx`úåâåìâìçx"itlet =

.frlaúåéðãâãåâ.frla `"xcpiil` =æéæçoiffebe ,wxi `edyk d`eaz ly zgy =
.eze` oilke`eúåéðôë.okxv lk elyia `ly zerx mixnz =úåéðãâãåâoihirnn Ð

.rxfd z`åù÷åä íàåerxf oda gnv xaky ,urk oiglwd Ðlkl oiglwd oiyw Ð
.mc`àîâøúoiaxrn ax xn`c `dl Ðel yi oda axrnd dfe ,eywed `ly` Ð

.dil efg `zydc ,mipaéàãî é÷å÷ãðä.od zeti icnay zeipcbceb Ðúåùë=
.o"ilnedìááá,oiaxrn :xn` ,edl ilk`c `fge laal ax `z` ike ,fifg oilke` Ð

.oiaxrn oi`c xn` `xwirne÷øéì.owxia lek`l Ðáééç ïòøælr s`e ,xyrna Ð

.jkl dligzn orxf `ly itøåèô ï÷øéå.`ed icin e`lc Ðíééìçù.o"eyixw Ð
øéâøâä.wxi oiae rxf oia lk`p `"bexe` Ðáø øîà÷ éë.oda oiaxrnc Ð
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äòøéöxy` lkae 'ebe evwyz `l" :miyecwa aizkc `dc qxhpewa yxit Ð yy dwel

iriax wxtac ,dywe .uxy aizk `lc ,irzyn milecba Ð "dnc`d ynxz

ied inp dyinxc rnyn .ygp df Ð "zynexd dig lkae" :opiyxc (a,hp oixcdpq) zezin

wxt dlirnac :y"pilxe`c awri epiax axd yxtne .epegb lr jledd ygp enk ygexd xac

`wec `xw i`d iwen (a,fh) "gafn iycw"

mkl izlcad xy`" aizkck ,mivxy dpenya

.aezkd xac oilcaena Ð "`nhléðäà`llk

Ð miccv ipyn dil inc `lc lk ihernl `nw

(a,dl) "oipin dyly" wxta ,xifpac :xn`z m`e

illk ixzl `llke ihxt ixz oia `ki` i`n :xn`
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המשך בעמ' סס



קסי ezny in` cenr gk sc ± iyily wxtoiaexir

àúéèåô`id dixac oeik ,ikd elit`e .zifk ea oi`y ohw mind uxy Ðdlik` Ð
z` evwyz l`" :mipdk zxeza aizk mind uxya .zeiwln rax` dwele `id

"mda e`nhz `le uxeyd uxyd lka mkizeytpoia oda llke ,mipy o`k ixd Ð
el oi` xy` lke" meyne "elk`z `l mxyan" meyne ,mind uxy oia ux`d uxy

."elk`z `l zywywe xitpqäìîð`edy Ð
ux`d uxyizxz :yng dwel Ð`d Ð

uxyd lkl oegb lr jled lk"e :oxn`c
"melk`z `l ux`d lr uxeyd,yly ixd Ð

`l `ed uwy ux`d lr uxeyd uxyd lke"
"lk`iz` e`nhz `le" ,rax` ixd Ð

"ux`d lr ynexd uxyd lka mkizeytpÐ
"ipinyd meia idie" zyxta olek .yng ixd.

ùù ä÷åì äòøöiwle .serd uxy `idy Ð
serd uxy lke" eilr sqen ,dyng ipd lka
i`de .dxez dpyna ,"lk`i `l `ed uwy
evwyz `le" :"eidz miyec`nw `aa aizkc
xy` lkae serae dndaa mixyrizeytp z`

"yenxzdige dndaac ,dil aiyg `l Ð
aizk `lc mivxya `le ,irzyn milecb sere
ux`a cp `edy xac ,'uxy' oeyl ,uxy .eda
iptn eyegixe evexiy ici lr `l` d`xp epi`e

.ephewàúéà íàårwxw ilecib mibcc Ð
ux`d uxy meyn iwlil inp `zihet ,edpip
,iwlinl ira rayc 'd iwlil ,qxb `le .qxb

.mind uxyc mizye ux`d uxyc yngéàî
øáñ÷ úåôåò éáøîã ïàîã àîòèlk Ð

llke hxte llk `ki`c `kid`xza `llk Ð
.opilf` dixzae ,xwirììëå èøô äéì äåäå

éñåî ììë äùòðåéìéî ìë éáøîå èøôä ìò ó
xninle ,ihernl iz`c `nw `llke Ð
dn `l` llka oi`e hxte llka diyxcpc

icin iaxp `le ,hxtay.dixza opilf` `l Ð
`llk iaxn ikc :xninl `zxet ipd` ,edine

`xzan lk `l Ðhxtd oirk `l` ,iaxn ili
ixtn ixt iedc ,oiccv ipyn dil incc i`n
i`da zeter inp iaxzine .rwxw ilecibe
cga `l` dil enc `lc mibc ihernle ,`pic

.ixtn ixta ,cvøáñ÷ úåôåò èòîîã ïàîå
`nw `llk hxte llk `ki`c `kid lk Ð
ihrnne ,hxtay dn `l` llka oi`e ,`weec
xcde .`hxta dil incc i`n elit`e ilin lk

`xza `llk azk`herinn iwet`l Ð
icin `din iiez`le ,zvwna `nw `llkc
ixt iedc .oiccv dyly lka `hxtl incc
.ux`d zecle clee ,rwxw ilecibe ,ixtn

ïéòåôòôÐoeyla i"leww oixewy zewxi =
.frla y"ilhei ,inx`úåâåìâìçx"itlet =

.frlaúåéðãâãåâ.frla `"xcpiil` =æéæçoiffebe ,wxi `edyk d`eaz ly zgy =
.eze` oilke`eúåéðôë.okxv lk elyia `ly zerx mixnz =úåéðãâãåâoihirnn Ð

.rxfd z`åù÷åä íàåerxf oda gnv xaky ,urk oiglwd Ðlkl oiglwd oiyw Ð
.mc`àîâøúoiaxrn ax xn`c `dl Ðel yi oda axrnd dfe ,eywed `ly` Ð

.dil efg `zydc ,mipaéàãî é÷å÷ãðä.od zeti icnay zeipcbceb Ðúåùë=
.o"ilnedìááá,oiaxrn :xn` ,edl ilk`c `fge laal ax `z` ike ,fifg oilke` Ð

.oiaxrn oi`c xn` `xwirne÷øéì.owxia lek`l Ðáééç ïòøælr s`e ,xyrna Ð

.jkl dligzn orxf `ly itøåèô ï÷øéå.`ed icin e`lc Ðíééìçù.o"eyixw Ð
øéâøâä.wxi oiae rxf oia lk`p `"bexe` Ðáø øîà÷ éë.oda oiaxrnc Ð
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cr `llke ihxt ixz ,opiaxn Ð cv cga elit`
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o`nl elit` xity `z`c :wgvi epiax xne`

jixv inp dicicle ,`weec `xza `llk xn`c
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המשך בעמ' כ

ezny ina cenr gk sc ± iyily wxtoiaexir

àúééðåðâãá.edl ilk` `nlr ilekc ,dpiba lcby fifga Ðúåùë,infida lcb Ð
.gnv infidn `l` ,rwxwa yxey el oi`eéøô øîâ úåùë.ixt `xwpe Ðéìè÷ã

àúîæéäì`rx`n `wpi `l i` :`nl` .`zeyk iziine infidd oivvewy Ð`l Ð
.`iaxøå÷minybd zeni eribiy mcewe ,dpy lka lwcd lr sqepd jx xac Ð

ur dyrie dywzieaehe ,"xew" dil ixw Ð
.`ed lk`nløùòî óñëá ç÷éðixtc Ð

.`ed rwxw ilecbe ,ixtnàîèî åðéàå
ïéìëåà úàîåèeilr ayig elit`e Ð

.`ed lke` e`lc ,elik`dlàåä éøä øå÷
'åë õòë.`nw `pz epiid :jixt onwl Ðàìà

øùòîä ïî úåøåèôùdxnbp `lc Ð
ilin lklc ,zeaiig `nw `pzle .ozk`ln
z`neh ze`nhn ipzwcne .edpip zexit

milke`.edpip lke` `nl` Ðíúäipzwc Ð
.ze`nhnéðçñéðãáoiyery mixkf milwc Ð

zeiptke .mlerl mixnz miyrp mpi`e ,zeiptk
edpde ,oqipa oze` mihwele ,oxit xnb `ed

ax xn`w ike ,edpip `lke`milwca Ð
jkld ,mixnz miyrp odly zeiptky ,zeaiwp

.`ed ixt xnb `l izk`'åëå åøëæåä àìÐ
`xnba iziine ,`id (f"t) ziriayc `ztqeza
milke` :"ebdpy mewn" wxta migqtc
dcedi iax ,ipezia ibt elkiy cr mip`za

.'ek xne`éðåúéá.mewn Ðéâôod mip`z Ð
.elyazp `lyéðéäàjpde .zeiptk od Ð

oiaiig ikd meyne ,od mixkf mlek `piaehc
xnbc oky lke ,`ed `xit xnbc xyrna

.ilin x`yl `ed `xitï÷úîì ìåëéås` Ð
oiprl la` ,od oixn ozephwa eiykry it lr
ipde ,`zry `idda ifgc icin opira aexir

xyrn oiprle .edpiwzn `l `dmeyn Ð
.`ed `xit xnb `lcïéáééç íéðè÷meyn Ð

oiyrp oilcbyky ,odly ixt xnb `edy
.mixnïéøåèô íéìåãâåe`lc ,xyrnn Ð

.edpip lke`ïéøåèô íéðè÷ ïé÷åúî`lc Ð
.exnbpøåèôì äæå äæoiae milecb oia mixn Ð

milecb ,miphwmiphw ,`lke` `lc Ð`lc Ð
.`xitå÷ìù.daxd lyean ÐåðâéèåÐ

ewly elit` dcedi iaxl .frla h"ixt ,onya
epbihe ewly m` `nw `pze ,`nh epi` epbihe

.urk `ed ixd ixn` `lc `nhnå÷ìùù øåò
àîèî`zcixb daygna la` Ð.`l Ð

àéìéùåoeike .`zcixb daygna elit` Ð
xerl dwily `ipdncifgc xewl oky lk Ð

.`xwirn dlik`låäééðéá àëéà äëøáÐ
dcedi iaxl ,"dnc`d ixt `xea" `nw `pzl

.zeywdl eteqc ,"lkdy"àìâåôã àúòãàÐ
.jx `edyk elke`läîëá úåùëdl `ied Ð

oefn :(a,t) onwl opixn`c ,zecerq izy oefn
.aexirl zecerq izyàúìéæåàfrla l"iee =

oikxeky wxi zeceb` Ð.mixki`dàéì÷=
.urk dywe ,ayr ly glwàúééø÷ìÐ

.ez`eaza ze`xl ,mixtk
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íéðåùàøinp `nrh i`dn ,ok m` :oerny epiax axd dywd Ð oiltlt odl did `ly

,`ilz `da `dc .oilke` z`neh oi`nhn ok m`e ,xyrna oiaiig oiltlt

oi`nhn oiltlt oi`y exnbe epnp :iziin `xnba mzde ,(a,p dcp) "oniq `a" wxta xn`ck

meyn `l` ,ea oiliahnc meyn e`l Ð xyrna aiig xibxbc `dc :xnel yie !oilke` z`neh

oi` la` ,dipira lkinl ifg eze` oiwgeyyk

ick `l` dipira elke`l ick ewgeyl zelibx

efg `l ewgyp ik mb ,oiltlt la` ,ea lahl

.xyrnd on oixehte ,ediipira

éàäåax xn`c `de .`ed `xit xnb e`l

oikxan fifge zeyk :ax xn` dcedi

`pniwe` `d Ð "dnc`d ixt `xea" odilr

.`ziipepbca

øå÷z`neh `nhn oi`e xyrn sqka gwip

dcp) "oniq `a" wxtac :`niz Ð milke`

i` ,minya iy`xe menige hyew iab jixt (a,`p

.oilke` z`neh e`nhil xyrn sqka oigwp

oi`e xyrn sqka oigwp oi`y exnbe epnpc :wiqne

gwip xewc ipzw `kde .oilke` z`neh oi`nhn

yie !oilke` z`neh `nhn oi`e xyrn sqka

,lke` ied Ð dlik`l ifg i` mzd ,i`ce :xnel

la` ."lk`i xy` lke`d lkn" dia opixw xitye

,zeywdl eteqc oeik Ð lke` ixwin `l xew `kd

,mewn lkne .`xewc `zrc` `lwic irhp `le

ixt iede ,jx `ed `zydc Ð xyrn sqka gwip

.lke` ied `lc ab lr s` ixtn

ìéàåäs` ,xewe Ð xe`d ici lr owznl ie`xe

`l oebihe dwily ici lr ifgc ab lr

lke` z`neh `nhn,`nlra urk iedc meyn ,oi

la` .jenqac xer enk dwily ici lr ifgc `l`

s`e ,lke` aiyg Ð owznl leki lwac ,`kd

.oilke` z`neh `nhn wezin mcew

äæÐ aeigl dfe df dl ixn`e xehtl dfe

yxtl oi` la` .i`w miphwe milecb mixn`

`nw wxt seqac Ð miwezne mixn miphw` i`wc

xn`c o`nle :mixtq aexa opiqxb (a,dk) oilegc

?efg i`nl milecb Ð aeigl dfe df

àëéàjxan `nw `pzlc .dkxa ediipia

oiprlc ab lr s`e ."dnc`d ixt `xea"

`nhl aiyg `l mewn lkn ,ixt ixwin dkxa

.oilke` z`neh
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המשך בעמ' כו



קסה ezny in` cenr hk sc ± iyily wxtoiaexir

ìéùá àìå ìéùá.`xab lihw Ðéùðéà ïðéæç àäå 'åëå àðåðîä áø øîà éøîàã àëéà
ìéùá àìå ìéùáá íúä éúééî àìå éìëàãoiaxrn oi` `pepnd ax xn`w ik ÐÐ

.liya `le liyaaéôú éáà.dxicwd zzity mewn ,dxika Ðêåú êåú ãéáòåÐ
jez ,df lew rinynk dnec gzex `edyke ,genipy cr elek wnhvpe dti lyeany

.jezàéøáè é÷åùá éàæò ïáë éðéøä`nei Ð
:eicinlzl edl xn`e ,`axl dil ded `gica
aiydl onefn ipixde ,i`zrc iliv `zyd
didy ,i`fr oak ,ipl`yiy in lkl zetixga
xwer einia did `le ,`ixah iweya yxec

:xne` dide] ezenk mixdl`xyi inkg lk Ð
.[dfd gxwd on ueg ,meyd ztilwk iptl

äéååâä úà ìåñôì,oi`nh oilke` lk` m` Ð
i` rbna mc` `nhn lke` oi`y ab lr s`

mivia ipy epiidc qxt ivg ediipin lik`Ð
oiwxita opzck ,dnexza lek`ln lqtp

divg ivge :(a,at) onwlcz` leqtl Ð
divg .dieebd,dqext oeyl ,qxt epiid Ð
divg ivge.qxt ivg epiid Ðíåùî àìà

éðúã,oilke` z`nehc `inec aexir Ð
oilke` z`neh `nhn `edy lk :rnyncÐ

oigetze ,aexirl ifg zecerq izy oefn el yi
.edpip iienh ipaøæòìà ïá ïåòîù éáøÐ

oxebd lr daxd miiprl ewlgny ipr xyrna
i`dn oxeba iprl oizget oi` :xn`we ,i`w
mezil xbl iell zzpe" aizkc ,xeriy
.dpizp ied `l ikdn xivae ,"dpnl`le

àìëåò`ed `xhile ,`xhilay zipiny Ð
.beláåøéòì ïëåoefn inp oxeba ipr wlgc Ð

:opiqxb ikd .onwl xn`ck ,`id zecerq izy
iedil inp ipdeïé÷ñøôàë.dynga ibqize Ð

éáéùçoztil `edy lk :onwl opixn`e ÐÐ
,zecerq ynn e`l :`nl` .ea lek`l ick
,opira `pin `eddn `zcerq dlek iedilc
oztil m` .dizeaiyg metl icin lk `l`

ztd z` ea ztll libx mc`yexeriy] Ð
m`e ,zecerq izyl [ztd z` ea ztll ick

`ed dcerq gepiwa `al libxd xacÐ
izyl gepiw `iadl libx mc`y icka exeriy

.zecerqäéøî äéì éøù,epec` el legni Ð
.`iypn iaxl ,df xac lràúéøîà àðàã

äéìäéð"aexirl oke" ax xn`c `dl Ð
dixnb` `ede ,lif`e yxtnck oizipzn`

.`ziixa` ixc xa wqxebléðòì ïéúçåô ïéà
ïøåâá,wlgl daxd el yi m` ,ipr xyrnn Ð

cg` lkl wlgn `ede daxd miipr e`aeÐ
.opira dpizpc ,df xeriyn el zegti l`

hren xac el did :ipzw mzdeozep Ð
.odipia oiwlgn ode mdiptlïéèéç á÷ éöçî

oixery m`e Ðoinqek m`e ,aw Ðaw Ð
.dvgneäìéáãlebira oiqxcpy xg`l Ð

`l` dcna xken epi` aeye ,dliac edl ixw
.lwynañøô.dpn ivg Ðäéîìåà éàîå

êäî éàäã,`iypn ax` sqei ax ctwi`c Ð
.ikda ediixeriy ipde ikda ediixeriy ipd ;iccd` oxzq `le ,`ziixa ixii` `l oizipzn ixii`c i`na `ziixa` xn`cåäðéð äìéëà éðá åàìoi`c sqei axl dil `xiaqe Ð

.xnz` dlr e`l "aexirl oke" ,jkld ,oda oiaxrnïéé âåì éöç éðú÷ã íåùî àìà.ikd xn`wc inp aexir iab axl dil opirnye ,zeiriax izy epiidc Ðéàäî äãåòñåÐ
cg lkn dcerq `kilc drax`e dyly la` aexirl oitxhvn oilke` izy.`l Ðåá ìåëàì éãë ïéé.zecerq izy oefn zt ea zexyl Ðåá ìáèì éãë õîåçoefn ,xya Ð

.zecerq izyïäá ìåëàì éãëzecerq izyc ztd z` oda ztll Ð.íúä.ea lek`l ick oii ipzwc Ðìùåáî àøîçá`nlra `xng la` ea ztll aeygc ,xn`w ÐÐ
.zeiriax izy epiide ,zecerq izy ziizy ea zeidl opira÷øé úåãåòñ éúù ïåæî.wxid on dcerqd lky Ðúåãåòñ éúùì ìëàðä ÷øé.zta Ðãçà íãà àáå à÷ñéãøòá

åéðôì.oiraihl eaexir oiay dn` mitl`a `wqicxr dide ,oiraihl enewnn axiry aexir ici lr ,megzl uegn zaya Ðúåîà òáøàá øéàî éáø åáéùåäåel xq`e Ð
:(a,`n) "ede`ivedy in" wxta onwl opze ,aexir `la megzl ueg `vei `vnpe ,`ed aexir e`l :xaqwc ,dl`y zrya oda cner didy eizen` rax`n enewnn fefle z`vl

.zen` rax` `l` el oi`ïéìò.lek`l mirxe ,iaiyg `l Ð
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éàîaxc dirny `l sqei axc cenlzdl dil miwc yxtl d`xp Ð i`dn i`dc dinle`

ikdle .oizipzn` ax xn`c sqei ax wcwc mrh meyn `l` ,yexita oizipzn`

ivg oizipzn ipzwc meyn :ipyne ?wcwcl `a gk dfi`n ,i`dn i`dc dinle` i`n :xn`w

`llkn `l` ,yexita ax xn` `l `zlin jde .oii zeiriax izya oiaxrn ax xn`e ,oii bel

dpin rny ok m` .xnzi` aexirl okec `iddc

Ð `ziixa` i`c ,xnzi` oizipzn` aexirl okec

,oii zeiriax izya oiaxrn ax xaqc dil `pn

lk xn` `lcn dfn df cenll oi`c `hiyt `dc

.miipr zepzn ixeriyk aexir ixeriy

õîåçopixn`ck ziriax epiid Ð ea lahl ick

`lgc `zriax edl epwile (`,gq) "xcd" wxta

.`ziaga

åáéùåäåueg Ð eizen` rax`a xi`n iax

z` jldn did xirac .did xirl

:inp i` .(a,`n) "ede`ivedy in"a xn`ck ,dlek

rax` `l` el oi` :xn`c ryedi iaxk dl xaq

bbey qipw xi`n iaxc meyn xnel oi`e .zen`

dil zi`e .qipw `l `ziixe`ca `dc ,cifn eh`

oeik :cere .`ziixe`c oinegzc [a,dl sc] oiwxita

cifna elit` Ð zen` rax`k xird lk opiaygc

rax` dil zi` inp cifnc ,dlek z` jldn inp

.dcedi epiax zetqeza .zen`
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עירובין.  פרק שלישי - בכל מערבין דף כט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות

המשך בעמ' כו
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ezny ina cenr hk sc ± iyily wxtoiaexir

àúøæ ìöáà àìã.lvaa [qx` odl yi] zxf elcb `ly Ðåáù ùçðsxy qx` Ð
.lvadäå÷îä úà ìñåôå.oiae`y min x`yk Ðé÷úîäæ ïéá äî àðäë áø äì ó

òáö éîì.lqetc `hiyte Ðéø÷éî àøëéùmy eilr oi` `pin` jzrc `wlqe Ð
.minàøëéù éòáéø ïéøú.aw raex belc ,oibel ixz Ðïéé àéöåîä.zaya Ðéãë

ñåë úâéæîick qeka ig oii oipzepy enk Ð
.mina ebfenlúéòéáø òáåøoii bel raex Ð

.igàôéñ éðú÷ålk x`ye ,oii `ivendc Ð
.bel epiidc ,ziriaxa oz`ved oiwynd

íúäãîåoiic cg lr opira zay z`veda Ð
ziriax raex ipz oiiac ,`xkiyc rax`

x`yae.ziriax ipz oiwynd lkéîð àëäÐ
:lirl ax xn`e ,rax` opira aexir iab
`xkiya :`nl` .oii ziriax ipya oiaxrn

.opira ibel ixzàñë éúùãziriax ly Ð
.ediilr jinqe ,`ipta `qke ,`xtva xky bel

úåøâåøâ ìëà.bbeya dnexz ly ÐàæåæáÐ
.fef deyaäéì íìùî à÷åmixwid mixnz Ð

itl `l` dcn itl el mliy `le ,zxbexbn
.mincéôéãò íéøîú àîìàiab lirl opze Ð

.aexirl oke :ax xn`e ,zexbexb aw :oxeba ipr
.ikda edl ibq i`cec ,mixnz oky lkeøîà

ééáà äéì.iticr mixnzc rnyz `l `dn Ð
.mlyn minc itle ,iticr zexbexb mlerl

dkxa i`ne`piaf dilr uitwc Ð.migwel Ð
.awn ith opira aexir oiprleàúéúùÐ

,xepza yaiizpy ilw gnwn oiyery lk`n
.liyazd jezl yac oipzepeéùåâøù=

.oiceexzéðñéë.zeilw =éðåá.zecn =
àúáùçî.db`c =ïñéðã àúééòøã ééåáë=

.xwa iritvàúáøòã éðééâåñly oinqiw =
.daxräéááëðådlvie ,zlgb odn dyri Ð

.lekipe xya eze` odaà÷øî àøîçoii Ð
.befnåá ìåëàì éãëoztl `edy lk Ð

oefn ztd z` ea ztll ea lek`l ick exeriy
.zecerq izyåðîéä ìåëàì éãëlk ediy Ð

.epnn zecerqd izyéç øùá,oztl epi` Ð
.epnn lek`l ick opiraeéìö øùáibilt Ð
.`l i` oztil ied i` diaé÷äáè.zekizg =

íééðò éãâáoilawn ,yly lr yly Ð
.miiprl d`nehíéøéùò éãâálr dyly Ð

.mixiyrl s` d`neh oilawn dyly
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éðôîÐ eay ygpcenrd :yxit l`ppg epiaxe .lva sxy ly qx` :qxhpewd yxit

cenrd eze` Ð lvad rxf ea oivawzne ,lerab oink ekeza lbrzny ,ekezay

.lva ly ygp `xwp

àëäbefn oiic zeknc `nw wxta xn`c `de .dewnd lqet ikd elit`e Ð ixwi` xky

ea yiyk elit` dewnd z` lqet epi`

`bifn `xngc meyn Ð oiae`y min oibel dyly

.min `l` epi` exwir lkc xky ip`y ,ixwin

`xng mye `bifn `xng ixwin mzdc cere

.dewnd liqt `l ixite ,dielir

éãëqekc rnyn .ziriax lr cenrie epbfniy

dyly" wxta oke .dbifn oerh dkxa ly

`aa) "zexit xkend"ae (a,p zekxa) "elk`y

oziy cr eilr oikxan oi`e :xn` (`,fv `xza

"elk`y dyly" wxtac :dnize .min ekezl

qeka exn`p mixac dxyr :opixn` (`,`p zekxa)

xn`wc "ig"c :i"yx uxize !ig aiyge dkxa ly

iwet`l ,befni jk xg`e ,qeka ig eppziy epiid Ð

jxany xg` qeka eppzie df qeka epbfni `ly

`le befn epiid "ig"c :yxtn mz epiaxe .eilr

oixcdpq) "dxene xxeq oa" wxta xn`c ,befn

befna dl iwene ,ig oii dzyiy cr aiig epi` (`,r

,dkxad zligza min zvw ea ozepe .befn `le

befn `diy cr min eilr siqen ux`d zkxaae

zekxa) "elk`y dyly" wxta xn`ck ,ie`xk

`le ,min epiide ,ux`d zkxaa siqeny (`,`p

ipae .oii siqeny qxhpewa my yxity enk

qek iwet`le ,qek` i`w "ig"c miyxtn dpeaxp

ig jiiye .qek` i`w mixac dxyr edlekc .xeay

`id ef ozxiay :(`,cp `nw `aa) xn`ck ,qeka

wqix :xn` (a,fh) zeknc `xza wxtae .ozzin

ig eze` :xnel dvex ,ig cg`e oilnp dryz

.mly

ãåîòéåyxity enk d`xp Ð ziriax lr

qekc (a,er zay) "`ivend"a i"yx

,beld ziriax raex da `diy jixv dkxa ly

`le .beld ziriax lr cenrie epbfniy ick

epiidc ,awd ziriax raex miyxtny mirehk

iax lr cenrie epbfniy ick beld ziriaxzir

dyly" wxta xifpa `dc .bel epiidc Ð awd

ziriaxa oiwyn x`yc jd aiyg (`,gl) "mipin

zay) "`ivend"ae `kd rnyne ,`kd iziinc

edpde .ezbifn xg` dti qek xeriy epiidc (`,er

aiygcn ,beld ziriax ied Ð xifpa aiygc

iedc dcezda `xwn silic ,xifpl ony ziriax

"zecn izy" wxta opze .dcez ly xeriy ivg

ipz ,cere .dcezl ony bel ivg :(a,gt zegpn)

ziriax ,ycwna eid gl ly zecn ray :mzd

,rxevnl min ziriax Ð zynyn `id dn beld

`nhn mc ziriax inp aiyge .xifpl ony ziriax

wxta rnynck ,beld ziriax epiidc Ð ld`a

,zenvr aw ivg :xn`c ,(`,bp) xifpa "lecb odk"

ziriaxe zenvr aw raex ,lkl Ð mc bel ivge

?`kil eze :mzd inp jixte .lkl `l Ð mc

in epiide ,micil odn oilhep ziriax in `ki`de

oey`x wxt) mici zkqna gkenck ,beld ziriax

.(` dpynìëÐ zlz cg lr ixc `lc `xng

l` :(`,fl oixcdpq) "zepenn ipic"a xn`c `de
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åéøéáç eL÷áe ,úeîì äèðå äìçå ,BaL Lçð éöçå ìöä¨©£¦¨¨¤§¨¨§¨¨¨¦§£¥¨
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המשך בעמ' ס

ezny ina cenr hk sc ± iyily wxtoiaexir

àúøæ ìöáà àìã.lvaa [qx` odl yi] zxf elcb `ly Ðåáù ùçðsxy qx` Ð
.lvadäå÷îä úà ìñåôå.oiae`y min x`yk Ðé÷úîäæ ïéá äî àðäë áø äì ó

òáö éîì.lqetc `hiyte Ðéø÷éî àøëéùmy eilr oi` `pin` jzrc `wlqe Ð
.minàøëéù éòáéø ïéøú.aw raex belc ,oibel ixz Ðïéé àéöåîä.zaya Ðéãë

ñåë úâéæîick qeka ig oii oipzepy enk Ð
.mina ebfenlúéòéáø òáåøoii bel raex Ð

.igàôéñ éðú÷ålk x`ye ,oii `ivendc Ð
.bel epiidc ,ziriaxa oz`ved oiwynd

íúäãîåoiic cg lr opira zay z`veda Ð
ziriax raex ipz oiiac ,`xkiyc rax`

x`yae.ziriax ipz oiwynd lkéîð àëäÐ
:lirl ax xn`e ,rax` opira aexir iab
`xkiya :`nl` .oii ziriax ipya oiaxrn

.opira ibel ixzàñë éúùãziriax ly Ð
.ediilr jinqe ,`ipta `qke ,`xtva xky bel

úåøâåøâ ìëà.bbeya dnexz ly ÐàæåæáÐ
.fef deyaäéì íìùî à÷åmixwid mixnz Ð

itl `l` dcn itl el mliy `le ,zxbexbn
.mincéôéãò íéøîú àîìàiab lirl opze Ð

.aexirl oke :ax xn`e ,zexbexb aw :oxeba ipr
.ikda edl ibq i`cec ,mixnz oky lkeøîà

ééáà äéì.iticr mixnzc rnyz `l `dn Ð
.mlyn minc itle ,iticr zexbexb mlerl

dkxa i`ne`piaf dilr uitwc Ð.migwel Ð
.awn ith opira aexir oiprleàúéúùÐ

,xepza yaiizpy ilw gnwn oiyery lk`n
.liyazd jezl yac oipzepeéùåâøù=

.oiceexzéðñéë.zeilw =éðåá.zecn =
àúáùçî.db`c =ïñéðã àúééòøã ééåáë=

.xwa iritvàúáøòã éðééâåñly oinqiw =
.daxräéááëðådlvie ,zlgb odn dyri Ð

.lekipe xya eze` odaà÷øî àøîçoii Ð
.befnåá ìåëàì éãëoztl `edy lk Ð

oefn ztd z` ea ztll ea lek`l ick exeriy
.zecerq izyåðîéä ìåëàì éãëlk ediy Ð

.epnn zecerqd izyéç øùá,oztl epi` Ð
.epnn lek`l ick opiraeéìö øùáibilt Ð
.`l i` oztil ied i` diaé÷äáè.zekizg =

íééðò éãâáoilawn ,yly lr yly Ð
.miiprl d`nehíéøéùò éãâálr dyly Ð

.mixiyrl s` d`neh oilawn dyly
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éðôîÐ eay ygpcenrd :yxit l`ppg epiaxe .lva sxy ly qx` :qxhpewd yxit

cenrd eze` Ð lvad rxf ea oivawzne ,lerab oink ekeza lbrzny ,ekezay

.lva ly ygp `xwp

àëäbefn oiic zeknc `nw wxta xn`c `de .dewnd lqet ikd elit`e Ð ixwi` xky

ea yiyk elit` dewnd z` lqet epi`

`bifn `xngc meyn Ð oiae`y min oibel dyly

.min `l` epi` exwir lkc xky ip`y ,ixwin

`xng mye `bifn `xng ixwin mzdc cere

.dewnd liqt `l ixite ,dielir

éãëqekc rnyn .ziriax lr cenrie epbfniy

dyly" wxta oke .dbifn oerh dkxa ly

`aa) "zexit xkend"ae (a,p zekxa) "elk`y

oziy cr eilr oikxan oi`e :xn` (`,fv `xza

"elk`y dyly" wxtac :dnize .min ekezl

qeka exn`p mixac dxyr :opixn` (`,`p zekxa)

xn`wc "ig"c :i"yx uxize !ig aiyge dkxa ly

iwet`l ,befni jk xg`e ,qeka ig eppziy epiid Ð

jxany xg` qeka eppzie df qeka epbfni `ly

`le befn epiid "ig"c :yxtn mz epiaxe .eilr

oixcdpq) "dxene xxeq oa" wxta xn`c ,befn

befna dl iwene ,ig oii dzyiy cr aiig epi` (`,r

,dkxad zligza min zvw ea ozepe .befn `le

befn `diy cr min eilr siqen ux`d zkxaae

zekxa) "elk`y dyly" wxta xn`ck ,ie`xk

`le ,min epiide ,ux`d zkxaa siqeny (`,`p

ipae .oii siqeny qxhpewa my yxity enk

qek iwet`le ,qek` i`w "ig"c miyxtn dpeaxp

ig jiiye .qek` i`w mixac dxyr edlekc .xeay

`id ef ozxiay :(`,cp `nw `aa) xn`ck ,qeka

wqix :xn` (a,fh) zeknc `xza wxtae .ozzin

ig eze` :xnel dvex ,ig cg`e oilnp dryz

.mly

ãåîòéåyxity enk d`xp Ð ziriax lr

qekc (a,er zay) "`ivend"a i"yx

,beld ziriax raex da `diy jixv dkxa ly

`le .beld ziriax lr cenrie epbfniy ick

epiidc ,awd ziriax raex miyxtny mirehk

iax lr cenrie epbfniy ick beld ziriaxzir

dyly" wxta xifpa `dc .bel epiidc Ð awd

ziriaxa oiwyn x`yc jd aiyg (`,gl) "mipin

zay) "`ivend"ae `kd rnyne ,`kd iziinc

edpde .ezbifn xg` dti qek xeriy epiidc (`,er

aiygcn ,beld ziriax ied Ð xifpa aiygc

iedc dcezda `xwn silic ,xifpl ony ziriax

"zecn izy" wxta opze .dcez ly xeriy ivg

ipz ,cere .dcezl ony bel ivg :(a,gt zegpn)

ziriax ,ycwna eid gl ly zecn ray :mzd

,rxevnl min ziriax Ð zynyn `id dn beld

`nhn mc ziriax inp aiyge .xifpl ony ziriax

wxta rnynck ,beld ziriax epiidc Ð ld`a

,zenvr aw ivg :xn`c ,(`,bp) xifpa "lecb odk"

ziriaxe zenvr aw raex ,lkl Ð mc bel ivge
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zay zekld - jexr ogley

.èíéøBæçîa íéøetkä íBé ìéìa úBø÷ì íéâäBð[eh:ehé àìå íäéìò íéøetkä íBé úîéàL éðtî £¦¦§§¥©¦¦§©©¦¦§¥¤¥©©¦¦£¥¤§Ÿ©
ט  סעיף הנר לאור בשבת לעשות האסורים דברים ערה סימן ב חלק

1

`zax `zkld
íéøåæçîá [åè להחמיר יש - אחר לימוד או משנה בלימוד אבל וכד', תהלים כקריאת בה שרגילים קריאה בכל או -18.

zetqede mipeiv
סו 18) סימן ח"ה הלוי שבט שו"ת ועיין כח. ס"ק החיים כף

משניות  וקריאת לימוד לדמות אפשר אם שהסתפק ג אות
ראש  מאימת בראשֿהשנה לקרוא להתיר ניתן האם וכן לתפילה,

השנה.

•
zay zekld - jexr ogley

ËÏ אם אבל כדרכה הוצאה זו שאין בבגדו בתפורים זה וכל
בו  להוציא שדרך בו התפור בכיס שהם או בו צרורים הם
או  למעלה כשפיו בו להוציא שדרך חלול באזור שהן או בחול
בחול  כן להוציא שדרך במקומות לבשרו בגדיו בין שהן
שמתיירא  אע"פ לכרמלית אפילו בהם לצאת אסור לפעמים
לטלטל  ואפילו הנכרים בו ירגישו שלא בבית עמהם לישב
התירו  שלא אסור חצר באותה מקום באיזה להצניעם המעות
מעות  הם אם ואפילו מרובה הפסד משום גמור שבות שום
מוקצה  שם מפקע לא בשפוי בהוצאה יוצאין שאין מנוקבים
לתלות  כדי ונקובים זהב ושל כסף של הם כן אם מהםאלא
חשש  במקום שלא אף לטלטלן מותר (שאז לתכשיט בתו בצואר

לכך). מיוחדים הם אם כלל הפסד

שזהו  לפי חצר באותו אצלו המעות לשאת לו מותר מקום ומכל
ובלבד  בגופו אלא בידו מטלטלן שאינו כיון יד כלאחר טלטול
אינם  אם אף כן לא שאם אצלו ישאום לא אם הפסד חשש שיש
לשאת  שלא להחמיר יש וזהב כסף שאר אלא המוקצים מעות

שנתבאר:א  כמו בהם ויצא ישכח שמא אצלו ותם

Ó בשבילו כך כל נבהל שאין בענין בא הוא כשההפסד זה וכל
ששובת  זה כגון ממונו להצלת מחמתו כך כל נחפז ואינו
כל  בהול שאינו מעותיו ממנו יגזלו שלא שמתיירא הנכרים בין
שום  אין שעדיין כיון מביתם בהם לצאת לו מתירים כשאין כך

ממנו. לגזול בא אדם

המושל  שעבדי או ממונו לגזול עליו באים שלסטים מי אבל
להציל  ונחפז בהול שהוא ממונו לקחת בתיבתו לחפש באים
ואם  במחבואות להחביאם בידו מעותיו מתיריםלטלטל יש מהם
אחר  למקום להוציא אפילו מתירין יש חצר באותו מחבא לו אין
ובודאי  ממונו על עצמו מעמיד אדם שאין לפי כרמלית דרך
מוקצה  טלטול ע"י להציל לו נתיר לא ואם מהפסד יצילם
לידי  יבא שלא לחוש יש סופרים מדברי שהן הכרמלית וטלטול
(שכיון  בזה וכיוצא בקרקע שיחפירם בהצלתם תורה של איסור

שתזדמן  הצלה בכל להצילו ימהר בהצלתם ונחפז בהול שהוא
בהיתר  אעשה לא שאעשה האיך בלבו אומר כי במהרה יותר לו
לא  דבריהם של איסור ע"י להציל חכמים לו כשהתירו משא"כ

תורה). של איסור ע"י יציל

לא  אבל מוקצה טלטול באיסור אלא להקל אין הלכה ולענין
של"ד: בסי' שיתבאר כמו הכרמלית באיסור

‡Ó או הרבים לרשות להוציאם אסור הרבה הקשים לבדים
שאינם  לפי מלבוש דרך בהם מעוטף כשהוא לכרמלית
מותר  הרבה קשים אינם אם אבל כמשוי ונראים למלבוש ראוים
כדי  אלא בהם מתעטף ואין בהם להתעטף כלל צריך אינו אפילו
ובלבד  אחר או הוא שם עליהם לישב הרבים לרשות להוציאם
אלא  ראשו בהם כסה לא אם אבל ורובו ראשו בהם שיתעטף
להוציאם  ואסור כן ידי על מלבוש נעשו לא בלבד גופו כל

גופו. בהם להתכסות להם צריך אם אפילו

שיתעטף  ע"י להוציאו ורוצה מלבוש שאינו דבר בכל הדין וכן
שנתבאר  כמו אלו במדינות סודר או סדין כגון מלבוש כדרך בו

למעלה:

·Ó על זה השוים מלבושים בשני הרבים לרשות לצאת מותר
מוציא  ואינו מהם לאחד אלא צריך שאינו אע"פ זה גבי
והוא  הואיל כמשוי נראה השני ואין חברו לצורך אלא השני
להתלבש  לעולם דרך שאין מלבושים מיני ואפילו בו לבוש
השניה  אין זו גבי על זו חגורות שתי כגון עצמו לצורך בשנים
ואוסרין  בזה חולקין ויש בה חגור והוא הואיל משוי חשובה
ותועלת  הנאה שום אין בעצמו שלו שכיון חגורות שתי
הרי  חבירו לצורך אלא מוציאה ואינו השניה מהחגורה ללבישתו
חבירו  לצורך מוציאו אינו אם ואף לנהוג ראוי וכן משוי הוא
שכיון  אסור קרוע חגורה גבי על חשובה חגורה שחוגר אלא
חשוב  השניה הרי לבישתו לצורך לו די בלבדה שבהחשובה
אבל  כן לחגור דרך שאין כיון בה חגור שהוא פי על אף משוי

בהן. לצאת מותר חגורות ב' לחגור שדרך במקומות
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מפסיק  מלבוש כשיש חגורות בב' לצאת מותר מקום ובכל
הסרבל  גבי על והעליונה החלוק גבי על התחתונה כגון ביניהם
בעצמו  לו שיש ענין בכל וכן משתיהן ותועלת הנאה יש שאז
אינו  עכשיו אם ואף החגורות משתי ללבישתו ותועלת הנאה
הואיל  חבירו לצורך השניה ומוציא מהן לאחת אלא הוא צריך
משוי  אינה עצמו לצורך לפעמים בה לחגור שדרך בענין וחגור

ומותר:

‚Ó שרוב אותם אפילו מלבושים בשאר אבל בחגורה זה וכל
עצמו  לצורך השוים בשנים להתלבש דרך אין הפעמים
זה  גבי על זה סרבילים שני או זה גבי על זה חלוקים שני כגון
הוא  דרך הקור ובימות הואיל זו גבי על זו אנפלאות ב' או
הם  הרי יותר או מלבושים ושלשה בשנים להתלבש לפעמים
לצורך  אפילו להוציאם ומותר השנה כל מלבוש דרך חשובים
לפי) חבירו לצורך (אפילו כובעים בשני לצאת מותר וכן חברו
ובלבד  קטן כובע גבי על גדול כובע לשום בחול דרכו שכן
ראשו  מעל העליון כובע להפריח הרוח יוכל שלא בענין שיהא

שיתבאר: כמו

„Ó שהם לפי לצאת מותר הענטשי"ך) (שקורין ידים  בבתי
שיתפרום  להצריך שמחמיר מי ויש הידים של מלבוש
קשר  בהם שיקשרם (או מלבושיו של ידים בבתי שבת מערב
כינה  מפני בבשרו למשמש צריך שלפעמים לפי יפה) קיימא של
הלבושים  בידים למשמש יכול ואינו אותו העוקצים פרעוש או

מב  אחד יד להוציא וצריך ידים יד בבתי הבית ואוחז אחד יד ית

ד' כך ויביאנה ישכח שמא מלבוש כדרך שלא השניה בידו
לדבריו. לחוש וראוי אמות

מפה  אחת הידים שתי בו שמשימין שלנו יד בית באותו אבל
שאף  לפי ותפירה קשירה שום בלי בו לצאת מותר מפה ואחת
ישאר  מקום באיזה בה למשמש כדי אחד ידו ממנו יוציא אם
ד' כך ילך אם כלל איסור כאן ואין השניה ידו על לבוש עדיין
ישכח  כך ואחר ידיו שתי ממנו יוציא שמא חוששין ואין אמות
(וטוב  בזה גם מחמירין ויש אמות ד' בו וילך בידו ויאחזנו
אבל  כך) כל גדול הקור שאין שאפשר במקום לדבריהם לחוש

ענין): (בכל להקל המנהג

‰Ó בלילה אפילו כהלכתה המצוייצת בטלית לצאת מותר
משוי  חשובין הכשירות הציצית  שאין ציצית זמן שאינו
בה  וכיוצא האימרה כמו ומתכשיטיו הבגד מנוי הן הרי אלא
בטלית  שיצאתה באשה אבל באיש אמורים דברים במה
כהלכתה  מצוייצת אינה ואם זו לה הוא שמשוי חייבת המצוייצת
מפני  חטאת חייב יצא ואם בה יצא ולא לאיש אף משוי הן הרי
שישלימם  עד עליהם ודעתו בעיניו הן חשובין החוטין שאותן
שהם  אע"פ הטלית לגבי בטלים אינם ולפיכך ציצית ויעשם

קיימא: של קשר בו קשורים

אסורים  מהם ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

לטֿמה  סעיפים
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: החצר תוכןתוכןתוכןתוכן "שער בכתוב הפנימי הפירוש

יפתח" השבת וביום גו' קדים הפונה הפנימית

'åë íéã÷ äðåôä úéîéðôä øöçä øòù áéúë äðäã
גו'] יפתח השבת .[וביום

שבו  השבת, מעלת את יותר בפרטיות להבין כדי
להקדים  יש מחכמה", שלמעלה העליון "רצון מאיר
"שער  אשר יחזקאל, הנביא בדברי הפנימי הפירוש את
דלעתיד] במקדש [שיהי' קדים הפונה הפנימית החצר

יפתח". השבת וביום המעשה, ימי ששת סגור יהי'

על  קאי זה שפסוק זהר בתיקוני מבואר דהנה
כי  בזה, והכוונה דשבת, יתירה נשמה וגילוי "פתיחת"
גילוי  על מורה במקדש הפנימית" החצר "שער פתיחת
ביום  רק מאיר זה וגילוי ביותר, נעלה אלקי אור
גילוי  בו ופועל האדם, בנפש גם מאיר והוא השבת,

יתירה". "נשמה

הכתוב  בלשון נרמזת השבת דיום הגילוי מעלת [והנה

קדים " ."הפונה

ומבאר:] שהולך וזהו

úùùá íìåòä àøáð úåøîàî äøùòá éë ,ùåøéô
.úéùàøá éîé

והנבראים  העולמות כל נבראו שממנו האלקי הכח
שזהו  אלא ח"ו, גוף לו שאין אף "דיבור", בשם נק'
מגלה  הוא שבאדם, התחתון שדבור ד"כמו משל,
למעלה  כך במחשבתו, ונעלם צפון שהי' מה לשומעים
מההעלם  ית' ממנו והחיות האור יציאת ב"ה, סוף באין
דבור, בשם נק ' ולהחיותם עולמות לברוא הגילוי אל

העולם". נברא שבהן מאמרות עשרה הן והן

,àåä øîàî éîð äàìéò äîëç àéäù úéùàøáå
äìôùðåúðéçáá ùáìúäì úåãîäå äàìéò äîëçä

.'åë øåà éäé øîåì øåáãä
(גם  הוא" מאמר נמי "בראשית בגמ' איתא

מאמרות). מעשרה אחד הוא "בראשית"

הוא: בדבר הפנימי והפירוש

מאמרות, עשרה ע"י כנ"ל, היא, העולם בריאת
האדם  בדיבור שמצינו וכשם הקב"ה; של דיבורו שזהו
על  לגלות ואמצעי כלי אלא אינו שהדיבור להבדיל,
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מפסיק  מלבוש כשיש חגורות בב' לצאת מותר מקום ובכל
הסרבל  גבי על והעליונה החלוק גבי על התחתונה כגון ביניהם
בעצמו  לו שיש ענין בכל וכן משתיהן ותועלת הנאה יש שאז
אינו  עכשיו אם ואף החגורות משתי ללבישתו ותועלת הנאה
הואיל  חבירו לצורך השניה ומוציא מהן לאחת אלא הוא צריך
משוי  אינה עצמו לצורך לפעמים בה לחגור שדרך בענין וחגור

ומותר:

‚Ó שרוב אותם אפילו מלבושים בשאר אבל בחגורה זה וכל
עצמו  לצורך השוים בשנים להתלבש דרך אין הפעמים
זה  גבי על זה סרבילים שני או זה גבי על זה חלוקים שני כגון
הוא  דרך הקור ובימות הואיל זו גבי על זו אנפלאות ב' או
הם  הרי יותר או מלבושים ושלשה בשנים להתלבש לפעמים
לצורך  אפילו להוציאם ומותר השנה כל מלבוש דרך חשובים
לפי) חבירו לצורך (אפילו כובעים בשני לצאת מותר וכן חברו
ובלבד  קטן כובע גבי על גדול כובע לשום בחול דרכו שכן
ראשו  מעל העליון כובע להפריח הרוח יוכל שלא בענין שיהא

שיתבאר: כמו

„Ó שהם לפי לצאת מותר הענטשי"ך) (שקורין ידים  בבתי
שיתפרום  להצריך שמחמיר מי ויש הידים של מלבוש
קשר  בהם שיקשרם (או מלבושיו של ידים בבתי שבת מערב
כינה  מפני בבשרו למשמש צריך שלפעמים לפי יפה) קיימא של
הלבושים  בידים למשמש יכול ואינו אותו העוקצים פרעוש או

מב  אחד יד להוציא וצריך ידים יד בבתי הבית ואוחז אחד יד ית

ד' כך ויביאנה ישכח שמא מלבוש כדרך שלא השניה בידו
לדבריו. לחוש וראוי אמות

מפה  אחת הידים שתי בו שמשימין שלנו יד בית באותו אבל
שאף  לפי ותפירה קשירה שום בלי בו לצאת מותר מפה ואחת
ישאר  מקום באיזה בה למשמש כדי אחד ידו ממנו יוציא אם
ד' כך ילך אם כלל איסור כאן ואין השניה ידו על לבוש עדיין
ישכח  כך ואחר ידיו שתי ממנו יוציא שמא חוששין ואין אמות
(וטוב  בזה גם מחמירין ויש אמות ד' בו וילך בידו ויאחזנו
אבל  כך) כל גדול הקור שאין שאפשר במקום לדבריהם לחוש

ענין): (בכל להקל המנהג

‰Ó בלילה אפילו כהלכתה המצוייצת בטלית לצאת מותר
משוי  חשובין הכשירות הציצית  שאין ציצית זמן שאינו
בה  וכיוצא האימרה כמו ומתכשיטיו הבגד מנוי הן הרי אלא
בטלית  שיצאתה באשה אבל באיש אמורים דברים במה
כהלכתה  מצוייצת אינה ואם זו לה הוא שמשוי חייבת המצוייצת
מפני  חטאת חייב יצא ואם בה יצא ולא לאיש אף משוי הן הרי
שישלימם  עד עליהם ודעתו בעיניו הן חשובין החוטין שאותן
שהם  אע"פ הטלית לגבי בטלים אינם ולפיכך ציצית ויעשם

קיימא: של קשר בו קשורים

אסורים  מהם ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

לטֿמה  סעיפים
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: החצר תוכןתוכןתוכןתוכן "שער בכתוב הפנימי הפירוש

יפתח" השבת וביום גו' קדים הפונה הפנימית

'åë íéã÷ äðåôä úéîéðôä øöçä øòù áéúë äðäã
גו'] יפתח השבת .[וביום

שבו  השבת, מעלת את יותר בפרטיות להבין כדי
להקדים  יש מחכמה", שלמעלה העליון "רצון מאיר
"שער  אשר יחזקאל, הנביא בדברי הפנימי הפירוש את
דלעתיד] במקדש [שיהי' קדים הפונה הפנימית החצר

יפתח". השבת וביום המעשה, ימי ששת סגור יהי'

על  קאי זה שפסוק זהר בתיקוני מבואר דהנה
כי  בזה, והכוונה דשבת, יתירה נשמה וגילוי "פתיחת"
גילוי  על מורה במקדש הפנימית" החצר "שער פתיחת
ביום  רק מאיר זה וגילוי ביותר, נעלה אלקי אור
גילוי  בו ופועל האדם, בנפש גם מאיר והוא השבת,

יתירה". "נשמה

הכתוב  בלשון נרמזת השבת דיום הגילוי מעלת [והנה

קדים " ."הפונה

ומבאר:] שהולך וזהו

úùùá íìåòä àøáð úåøîàî äøùòá éë ,ùåøéô
.úéùàøá éîé

והנבראים  העולמות כל נבראו שממנו האלקי הכח
שזהו  אלא ח"ו, גוף לו שאין אף "דיבור", בשם נק'
מגלה  הוא שבאדם, התחתון שדבור ד"כמו משל,
למעלה  כך במחשבתו, ונעלם צפון שהי' מה לשומעים
מההעלם  ית' ממנו והחיות האור יציאת ב"ה, סוף באין
דבור, בשם נק ' ולהחיותם עולמות לברוא הגילוי אל

העולם". נברא שבהן מאמרות עשרה הן והן

,àåä øîàî éîð äàìéò äîëç àéäù úéùàøáå
äìôùðåúðéçáá ùáìúäì úåãîäå äàìéò äîëçä

.'åë øåà éäé øîåì øåáãä
(גם  הוא" מאמר נמי "בראשית בגמ' איתא

מאמרות). מעשרה אחד הוא "בראשית"

הוא: בדבר הפנימי והפירוש

מאמרות, עשרה ע"י כנ"ל, היא, העולם בריאת
האדם  בדיבור שמצינו וכשם הקב"ה; של דיבורו שזהו
על  לגלות ואמצעי כלי אלא אינו שהדיבור להבדיל,

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



c"agקע i`iyp epizeax zxezn

מהמידות  מאחת רגש או שכלי רעיון הזולת אל ידו
אותיות  בתוך מלובש הרגש או שהרעיון - שבלב
דיבורו  שבתוך כביכול, למעלה בנמשל כך - הדיבור
"חכמה  בחינת מלובשת מאמרות) (עשרה הקב"ה של
העליונות. המדות ובחינת ית') חכמתו (היא עילאה"

ביאור: ליתר

מ"הספירות  באחת מקורם הנבראים תכונות
ה"מוחין  כוחות משלשת מאחד אם - הקדושות"
מהמדות  מאחת או ודעת) בינה (חכמה העליונים"
היא  בפועל והתהוותם וכו'); גבורה (חסד, העליונות
בחינת  מלובשת (שבו הקב"ה של דיבורו ידי על
חכמת  את מגלה שהדיבור דכשם המדות), או החכמה
האור  "יציאת למעלה, כך הזולת, אל מדותיו או האדם
ית' ממנו המדות] או החכמה [מבחינת והחיות
נק' ולהחיותם עולמות לברוא הגילוי אל מההעלם

דיבור". בשם

הוא": מאמר נמי ב"בראשית הפנימי הפירוש וזהו
"המעלה  להיותה "ראשית", נקראת שחכמה ידוע
היא  למעלה וכך הנבראים", אצל הראשונה ומדרגה
ובשביל  - קדושות ספירות מעשר הראשונה הספירה
הנק' ית' חכמתו גם הקב"ה "השפיל" העולם, בריאת
היינו  ("מאמר"), ית' דיבורו בתוך להתלבש "ראשית",
הגילוי  אל מההעלם והוציאה עילאה חכמה שהלביש

זה. ידי על העולמות לברוא

.'åë øééöî åà áúåëä íãà ìùî êøã ìò
אצל  הציור או הכתיבה מלאכת כמשל זה והרי
רגש  או חכמה דבר מבטא שהאדם להבדיל, ודם בשר
להוריד  שצריך - ציור ידי על או במלים מסויים
רגשותיו) (או חכמתו את ולצמצם ("להשפיל")

מסויים. בציור או מסויימות באותיות

úðéçáî íéìá÷îù ,"úéùàøá éîé 'å" êëì '÷ðå
.äàìéò äîëçä àéä ,úéùàø

ימי  "ששת הביטוי יובן הנ"ל ביאור ע"פ
וכיו"ב, הבריאה" ימי "ששת הול"ל דלכאו' בראשית",
דכל  הבריאה שבתוך הוא, בזה הפנימי הפירוש אלא
הנק' עילאה חכמה בחינת מלובשת הימים ששת

"ראשית".

" ענין תוכן שהוסבר הקב מלאכתו [לאחרי של ה ""

חכמת  שהשפיל העולמות, בבחינת בבריאת להתלבש ית' ו

ד  החידוש עומק יובן - מאמרות) (עשרה "מנוחת "דיבור

השבת."הקב  ביום ה

ומבאר:]. שהולך וזהו

åìòúðå äëàìîä øîâù ,ùôðéå áéúë úáùáå
.äîëçäî äìòîìù äðéçáì úåãîå äîëçä

אינו  הקב"ה אצל ("וינפש") המנוחה שענין מובן,
"לא  שהרי המלאכה, עייפות מצד שנח כאדם כפשוטו,
בדבר  אלא עולמו, את הקב"ה ברא ביגיעה ולא בעמל
למעלה. "עלי'" - ענינה אלא נעשו", שמים וכבר ה'

פירוש:

שתוכן  להבדיל, ודם בשר אצל שמצינו דרך על
"עליית  - הוא מלאכתו עשיית בגמר שלו המנוחה
כוחות  היו המלאכה עשיית שבזמן היינו, הכוחות";
שבידיו  המעשה בכח מלובשים ומדותיו) (שכלו נפשו
והציור), הכתיבה ממלאכת המשל לעיל (כמובא
עסוקים  שהיו נפשו כוחות כל - ממלאכתו וכשנח
שלכן  למקורם, ועולים חוזרים זו במלאכה ומלובשים
הוא  קשה, ממלאכה נח אדם דכאשר רואים, אנו
לפי  והיינו זיך"), צו ("געקומען עצמו אל ששב מרגיש
ושובת  כשנח ממש לעצמותו "חוזר שהאדם

ממלאכתו".

כלומר:

שכוחות  בלבד זו לא הנה ממלאכתו, נח כשאדם
וחוזרים  במלאכה להתלבש מירידתם "עולים" נפשו
לעצמותו  "חוזר שהאדם זאת, עוד אלא למקורם,
למעלה  נפשו, עצמיות בתוך שעולה היינו ממש",

נפשו. מכוחות מעלה

עצמה, הנפש א) מדריגות: ג' כאן שיש נמצא
שלה  הפרטיים הכחות מעשר למעלה שהיא
שכל  כפי הנפש, כוחות ב) החכמה). היא (שראשיתם
במוחו  - השכל ולדוגמא: במקומו, "פועל" ואחד אחד
הרי  עצמה הנפש (שלגבי וכו' בלב - המדות אדם, של
בכח  ומוגדרת מוגבלת להיות והשפלה ירידה זו
כחות  את ומשפיל מוריד שהאדם כפי ג) מסויים).

וכיו"ב). הכתיבה מלאכת (כמו במלאכה נפשו

מירידתה  "עולה" הנפש המלאכה, ובגמר
שחוץ  דברים עם מתקשרת היא ידם (שעל בכוחותי'
למעלה  שהיא כפי לעצמותה ו"חוזרת" ממנה),
רואים, אנו שלכן שלה; (הפרטיים) הכוחות ממדריגת
האדם  כי מלפעול, חדלים נפשו כוחות המנוחה שבעת

ממש. בעצמותו מהם, שלמעלה במצב אז הוא

הקב"ה  מדריגות: ג' יש כביכול, למעלה וכך
עליונות  ספירות מעשר למעלה הוא ובעצמו בכבודו
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איהו  מדות אלין מכל "לאו זהר בתיקוני (כדאיתא
אורו  את ומצמצם משפיל שהקב"ה כפי ויש כלל");
אלקיים  כוחות עשרה שהם עליונות, ספירות בעשר
שהשפע  כפי ויש מלכות); ועד (מחכמה מוגדרים
ית' בדיבורו ומתצמצם יורד העליונות ספירות מעשר

בפועל. העולמות והנהגת בריאת בשביל

ושבת, המעשה ימי ששת בין ההבדל וזהו
והמדות  החכמה נשפלו בראשית ימי שבששת
והתהוות  בריאת בשביל ית' דיבורו בבחינת להתלבש
הוא"), מאמר נמי "בראשית בפירוש (כנ"ל העולמות
"שבת  השבת ביום ואילו עשה"; אשר "מלאכתו וזהו
ומקורה  לשרשה חוזרת האלקית שהחיות וינפש",
ית' שהוא כפי והמדות, מהחכמה למעלה ית' בעצמותו
(אפילו) ("למעלה הספירות עשר מכל למעלה בעצמו

מהחכמה").

עשר  "גילוי" עדיין הי' לא הבריאה שקודם דכשם
והנהגת  בריאת בשביל ית' מאתו (ש"נאצלו" ספירות
מהבריאה, "נפש" כאשר בשבת, כך - כנ"ל) העולמות,
לבחינה  ית', לעצמותו והמדות החכמה "עולות"

מהחכמה". "שלמעלה

.ïåéìòä âåðòúå ïåöø úðéçá àåä
"בחינת  היא היא - מהחכמה" שלמעלה ה"בחינה

העליון". ותענוג רצון

שלמעלה  עליון" "כתר בחינת של ענינה הם [והם
והמוח  הראש את שמקיף גשמי כתר (כמו החכמה מן

שבאדם)].

פירוש:

הנפש  שרצון להבדיל, האדם בנפש שמצינו ע"ד
כח  (כמו הנפש של פרטיים כוחות אינם הנפש ועונג
מוגדר  כח שכל היראה, או האהבה רגש או השכל,
אלא  כו'), בלב המדות במוח, השכל - ומקומו בעניינו
והם  בהם ועסוקה מעורה בכללותה הנפש כל
"ווערט  הנפש (דכללות הנפש כללות את "תופסים"
הרצון  ידי שעל שרואים, וכפי בהם). פארכאפט"
נוגע  העונג וכן שרוצה, להדבר הנפש כללות נמשכת
דבר  מאיזה מתענג האדם דכאשר האדם, נפש בעומק
נפשו  כוחות כל וגם עצמותו, בכל מעסיקו זה הרי

לגמרי. אחר באופן ופועלים משתנים

הנפש, בעומק מושרשים והעונג שהרצון ונמצא
מלאכה, עשיית בגמר ולפיכך, הכוחות. מכל למעלה

וחוזר  נפשו בכוחות מירידתו ועולה נח כשאדם
במלאכתו. הנפש תענוג מתגלה אזי - נפשו לעצמות

ותענוג  "רצון שבחינת כביכול, למעלה הוא וכך
ית'. ועצמותו במהותו מושרשים העליון"

שלמעלה  לבחינה ומדות "החכמה שעליית ונמצא,
העליון". ותענוג "לרצון העלי' היא היא - מהחכמה"

"שביתת" שמחמת דשבת, העילוי גודל וזהו
של  והעונג הרצון בעולם מתגלה השבת ביום הקב"ה

הקב"ה.

äìòîìù äðéçá ,"íéã÷ äðåôä" úðéçá åäæå
äîúéùàø úðéçáî äìòîìù ,íã÷ úàø÷ð äîëç

åðåîã÷ úðéçá ë"àùî ,åì éðù ùé úéùàøä éë ,'åë
.'åë íìåò ìù

הוא: ו"קדם" "ראשית" בין ההבדל

(ועד"ז  עצמו הדבר התחלת משמעה "ראשית"
שהם  דברים כמה כאן שיש מורה "ראשון" התואר
השני  בא שאח"כ שלהם, הראשון והוא אחת חטיבה
וקודם  לפני שהוא פירושו "קדם" משא"כ וכו');

מהם. חלק אינו אבל שלאחריו להדברים

למעלה: התוארים שני בין וההבדל

ערך  איזה כבר לו שיש האלקי האור היא "ראשית"
עילאה  חכמה שבחינת מה וזהו לנבראים, ושייכות
ראשונה  ומדריגה "המעלה להיותה "ראשית", נקראת

נבראים"; אצל

של  ומהותו עצמותו על מורה "קדם" משא"כ
עולם" של "קדמונו התואר פירוש וזהו הקב"ה,
שייכות  מגדר למעלה שהוא כפי הקב"ה על המורה
שהוא  . . כמוהו דוגמא אין "אשר ונבראים, לעולמות

ח"ו". לו שני ואין אחד

של  "קדמונו גילוי - קדים" "הפונה ענין וזהו
עולם".

ïåöø éåìéâ àåä ,íéã÷ äðåôä øòùä çúôð úáùáå
úééìò ,ùôðéå úáùù éôì ,ïåéìòä âåðòúå ïåéìòä

.äîëçäî äìòîìá äîëçä
קדים.. הפונה הפנימית החצר "שער נאמר זה על
הפונה  השער נפתח שבשבת יפתח", השבת וביום
ומתגלה  "נפתח" שבשבת היינו "קדם", בחינת - קדים
"רצון  מתגלה שאז בכך המתבטא עולם", של "קדמונו
כנ"ל). ית' בעצמותו מושרשים (שהם העליון" ותענוג
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איהו  מדות אלין מכל "לאו זהר בתיקוני (כדאיתא
אורו  את ומצמצם משפיל שהקב"ה כפי ויש כלל");
אלקיים  כוחות עשרה שהם עליונות, ספירות בעשר
שהשפע  כפי ויש מלכות); ועד (מחכמה מוגדרים
ית' בדיבורו ומתצמצם יורד העליונות ספירות מעשר

בפועל. העולמות והנהגת בריאת בשביל

ושבת, המעשה ימי ששת בין ההבדל וזהו
והמדות  החכמה נשפלו בראשית ימי שבששת
והתהוות  בריאת בשביל ית' דיבורו בבחינת להתלבש
הוא"), מאמר נמי "בראשית בפירוש (כנ"ל העולמות
"שבת  השבת ביום ואילו עשה"; אשר "מלאכתו וזהו
ומקורה  לשרשה חוזרת האלקית שהחיות וינפש",
ית' שהוא כפי והמדות, מהחכמה למעלה ית' בעצמותו
(אפילו) ("למעלה הספירות עשר מכל למעלה בעצמו

מהחכמה").

עשר  "גילוי" עדיין הי' לא הבריאה שקודם דכשם
והנהגת  בריאת בשביל ית' מאתו (ש"נאצלו" ספירות
מהבריאה, "נפש" כאשר בשבת, כך - כנ"ל) העולמות,
לבחינה  ית', לעצמותו והמדות החכמה "עולות"

מהחכמה". "שלמעלה

.ïåéìòä âåðòúå ïåöø úðéçá àåä
"בחינת  היא היא - מהחכמה" שלמעלה ה"בחינה

העליון". ותענוג רצון

שלמעלה  עליון" "כתר בחינת של ענינה הם [והם
והמוח  הראש את שמקיף גשמי כתר (כמו החכמה מן

שבאדם)].

פירוש:

הנפש  שרצון להבדיל, האדם בנפש שמצינו ע"ד
כח  (כמו הנפש של פרטיים כוחות אינם הנפש ועונג
מוגדר  כח שכל היראה, או האהבה רגש או השכל,
אלא  כו'), בלב המדות במוח, השכל - ומקומו בעניינו
והם  בהם ועסוקה מעורה בכללותה הנפש כל
"ווערט  הנפש (דכללות הנפש כללות את "תופסים"
הרצון  ידי שעל שרואים, וכפי בהם). פארכאפט"
נוגע  העונג וכן שרוצה, להדבר הנפש כללות נמשכת
דבר  מאיזה מתענג האדם דכאשר האדם, נפש בעומק
נפשו  כוחות כל וגם עצמותו, בכל מעסיקו זה הרי

לגמרי. אחר באופן ופועלים משתנים

הנפש, בעומק מושרשים והעונג שהרצון ונמצא
מלאכה, עשיית בגמר ולפיכך, הכוחות. מכל למעלה

וחוזר  נפשו בכוחות מירידתו ועולה נח כשאדם
במלאכתו. הנפש תענוג מתגלה אזי - נפשו לעצמות

ותענוג  "רצון שבחינת כביכול, למעלה הוא וכך
ית'. ועצמותו במהותו מושרשים העליון"

שלמעלה  לבחינה ומדות "החכמה שעליית ונמצא,
העליון". ותענוג "לרצון העלי' היא היא - מהחכמה"

"שביתת" שמחמת דשבת, העילוי גודל וזהו
של  והעונג הרצון בעולם מתגלה השבת ביום הקב"ה

הקב"ה.

äìòîìù äðéçá ,"íéã÷ äðåôä" úðéçá åäæå
äîúéùàø úðéçáî äìòîìù ,íã÷ úàø÷ð äîëç

åðåîã÷ úðéçá ë"àùî ,åì éðù ùé úéùàøä éë ,'åë
.'åë íìåò ìù

הוא: ו"קדם" "ראשית" בין ההבדל

(ועד"ז  עצמו הדבר התחלת משמעה "ראשית"
שהם  דברים כמה כאן שיש מורה "ראשון" התואר
השני  בא שאח"כ שלהם, הראשון והוא אחת חטיבה
וקודם  לפני שהוא פירושו "קדם" משא"כ וכו');

מהם. חלק אינו אבל שלאחריו להדברים

למעלה: התוארים שני בין וההבדל

ערך  איזה כבר לו שיש האלקי האור היא "ראשית"
עילאה  חכמה שבחינת מה וזהו לנבראים, ושייכות
ראשונה  ומדריגה "המעלה להיותה "ראשית", נקראת

נבראים"; אצל

של  ומהותו עצמותו על מורה "קדם" משא"כ
עולם" של "קדמונו התואר פירוש וזהו הקב"ה,
שייכות  מגדר למעלה שהוא כפי הקב"ה על המורה
שהוא  . . כמוהו דוגמא אין "אשר ונבראים, לעולמות

ח"ו". לו שני ואין אחד

של  "קדמונו גילוי - קדים" "הפונה ענין וזהו
עולם".

ïåöø éåìéâ àåä ,íéã÷ äðåôä øòùä çúôð úáùáå
úééìò ,ùôðéå úáùù éôì ,ïåéìòä âåðòúå ïåéìòä

.äîëçäî äìòîìá äîëçä
קדים.. הפונה הפנימית החצר "שער נאמר זה על
הפונה  השער נפתח שבשבת יפתח", השבת וביום
ומתגלה  "נפתח" שבשבת היינו "קדם", בחינת - קדים
"רצון  מתגלה שאז בכך המתבטא עולם", של "קדמונו
כנ"ל). ית' בעצמותו מושרשים (שהם העליון" ותענוג
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דהיות  הקב"ה, מ"שביתת" תוצאה הוא זה וגילוי
ית' בעצמותו עולה שהכל וינפש", "שבת שאז
ית' מעצמותו אז מתגלה לפיכך החכמה, מן שלמעלה
בסמוך  שימשיך [וכפי העליון ותענוג רצון בחינת

להבדיל]. אדם משביתת לזה המשל

,úéùàøá éîé 'å '÷ðù äùòîä éîé úùùá ë"àùî
äîëçî íéìá÷îù["ראשית" úðéçáî[שנק' àìå ,

.éåìéâ úðéçáá æà åðéàù ,äîëçäî äìòîìù "íã÷"

ïééãò äìâúî ïéà äëàìîä úòùáù î"ãò åîë
.'åë øîâðùë ÷ø âåðòúä

המלאכה, בגמר הוא ממלאכתו האדם עונג עיקר
פרט  אחר פרט כיצד שרואה אף העשי', דבאמצע
מרגיש  אינו מ"מ, תחלה, במחשבתו שעלה כפי נעשה
וגמר  סיום אחרי עד במלאכתו, עונג כ"כ עדיין

א  שרק שמלאכתו המלאכה, כשרואה מאד מתענג ז
ורצונו. חפצו כפי בפועל נגמרה

בגמר  נח האדם דכאשר הוא, בזה הטעם ועומק
ששם  כנ"ל, נפשו, לעצמות האדם עולה אז המלאכה

העונג. אז מתגלה ולפיכך העונג, של מקומו הוא

לידי  בא העליון שהעונג כביכול, למעלה וכך
מלאכת  וגמר סיום לאחרי השבת, ביום רק גילוי
והנה  עשה אשר כל את אלקים "וירא כאשר הבריאה,
עלי' למעלה, שביתה זמן הוא שבשבת לפי מאד", טוב

ית'. לעצמותו

ùôðá ë"â ïåéìòä ïåöø úðéçá éåìéâ êùîð ïëìå
ìëùäî äìòîìù äáø äáäàä éåìéâ àéäù ,íãàä

.'åë
"נשמה  גילוי ענין שורש מובן הנ"ל כל ע"פ

"שנולד  בזה, הפירוש לעיל ונתבאר בשבת, יתירה"
בהם  נמצא שאין מה ממש, חדש דבר ישראל בכנסת
מן  שלמעלה לה' ורצון אהבה בחינת והיינו בחול,
"יחידה  בחינת גילוי מצד רבה, אהבה בחינת השכל",

שבנפש",

"ביום  שלמעלה משום היא זה לחידוש שהסיבה
ועונג  "רצון בחינת ונתגלה שנפתח יפתח", השבת
ישראל  בנשמות המאיר מלמעלה זה וגילוי העליון",
(בחינת  האדם של הנשמה עצם את למטה גם מעורר
העליון" "רצון בחינת מתגלה שעי"ז "יחידה"),
השכל  מן שלמעלה לאלקות הרצון שהוא שבנפש,

הנשמה. בעצם הנטוע

ìò ,"åðá äöøå" úáùã ùåã÷á íéøîåà åðàù åäæå)
:(ùîî åðá ïåéìòä ïåöø úåìâúä íù

במצותיו  קדשנו "אשר אומרים שבת דליל בקידוש
במצותיו" "קדשנו לומר מסתפקים שאין בנו", ורצה
בנו", "ורצה מוסיפים אלא המצוות) כל ברכת (כנוסח
שייך  ולכאו' - דוקא השבת לענין שייך שזה ומשמע
כי  בהן וקדשנו לנו שניתנו המצוות בכל כן לומר

בנו". "רצה הקב"ה

והמכוון  יותר, עמוקה כאן שהכוונה ועלֿכרחך
בשבת. רק באמת שייך

זמן  הוא בשבת כי מובן, לעיל שנתבאר מה וע"פ
האדם  בנפש מאיר זה וגילוי העליון", רצון "גילוי
וזהו  שבנשמתו), העליון" "רצון בחינת מתגלה (שעי"ז
"בנו  מאיר דלמעלה העליון" ש"רצון בנו", "ורצה

ממש".
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שבזמן ‰Â‰(י) לבא לעתיד הגלות זמן בין הפרש יש
בבחי' שגם ההוא ביום פני אסתיר כתיב הגלות
מוסתר  יהי' סתימין עלמין שנק' ונעלם הסתום ההוא יום
ולעתיד  כו') רדל"א (או סדכ"ס בחי' הנק' והוא ונעלם
לידי  יבא בלבד ההוא יום שמבחי' זה אלקינו הנה נא'
רק  זה כל אין אבל לנוכח זה נעשה הוא שמבחי' גלוי
מהם  למעלה ולא גלוי לידי שיבאו סתימין עלמין בבחי'

גם  פניו שמסתיר הגלות בזמן משא"כ מהם גם שסתום
מלובש  בהיותו גם ונעלם שנסתר כלומר ההוא ביום
שאינו  כל שאמרז"ל וזהו ההוא ביום שנק' סתימין בעלמין
זה  פנים הסתר שמבחינת כו' מהם אינו פנים בהסתר
גבוה  ממקום ה"ז גלוי לידי כשבא ההוא ביום גם שמוסתר
הנה  כמ"ש דלעתיד הגלוי מבחינת יותר הרבה ונעלה
גם  תבטל שלא אסתר מגילת ענין וזהו כו' זה אלקינו
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

כפי  גם שיובן ההוא ביום גם פני אסתיר מ"ש וזהו לעתיד
מוסתר  יהיה ג"כ שאז לעתיד הזה ההוא דביום פשוטו
להיות  זה בבחי' להיות ההוא דיום גלוי יהי' שאז אע"פ
עד  סתימין עלמין מבחי' גם למעלה שרשו אסתר מגלת
יבוטלו  לא ההלכות וכן וד"ל. ונעלם מוסתר הוא שם שגם
בחי' שיהיה לעתיד שגם הנ"ל ע"ד ג"כ דהיינו לעתיד
בבחינת  יהיה ההלכות אבל ההוא דיום הנעלם גלוי
מבחי' למעלה ששרשן לפי ההוא ביום לעתיד גם ההסתר
כל  וזהו וד"ל. כנ"ל סדכ"ס בבחי' שהוא סתימין עלמין
בשמש  השמש זיו ביטול כמו להבטל עתידים הנביאים
עלמין  מבחי' נמשך הנבואה כל ששרש דאע"פ כנ"ל
במראה  ה' כמ"ש הנבואה במראה גלוי לידי שבא סתימין

עצמו' והארת זיו בחי' רק אינו מ"מ אבל כו' אתודע אליו
כו' מאור שנקרא בעצמות ונכלל שבטל בלבד המאציל
ואור  זיו מבחי' למעלה שרשן וההלכות אסתר מגילת אבל
המאציל  עצמו' בבחי' שהוא עצמו המאור בבחי' אלא
לו  שאין רדל"א) (או סדכ"ס שנקרא השמש לגוף שנמשל
אא"ס  דעצמיות נצחיות בבחי' נצחי הוא כי והפסק ביטול
צח  אור דאפי' וכמ"ש קמיה מתחשכאן נהורין כל ואדרבה
דע"י) מו"ס (בחינת מצוחצח (אור דא"א) ח"ס (בחי'
גם  יותר ולמעלה רדל"א) (בחי' עה"ע לגבי הוא אוכם
שנקרא  מפני ת"ב מח' לית דא"ק וחכמה מחשבה בחי'
כו' הכל שכולל סדכ"ס ענין והוא הקדומים לכל קדמון

וד"ל):
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•
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Í‡ בין שהוא העולם לכללות ג"ע שבין ההפרש הנה
עוה"ז  בין רק י"ל זה המהות להשגת המציאות השגת
עליונים  עולמות בין ההפרש מהו י"ל עדיין אבל לג"ע,
כנ"ל  ואופנים הקודש וחיות המלאכים עולם דהיינו לג"ע
לבד, המציאות השגת רק משיגין אין הם לומר שא"א
אש  ברשפי באהבה גדול ברעש קדוש אומרים הם שהרי
גם  ובודאי הכסא את נושאות והחיות כו' הנפש בכלות
ביניהם  ההפרש מהו י"ל וא"כ המהות, השגת משיגים הם
כו'. בג"ע השכינה מזיו ונהנין שיושבין נשמות ובין
ירננו, וצדקתך יביעו טובך רב זכר כתי' דהנה הוא והענין
מלכותא  צדק בזהר וכמ"ש מל' בחי' הוא צדקתך והנה
וכמ"ש  מל' בבחי' רק הוא השגתם שכל והיינו קדישא
מל' מבחי' רק הוא העולמות כל שחיות כ"ע מל' מל'
נוגע  שאינו עליהם נקרא שמו מלך וכמ"ש שם בחי' שהוא
מלא  מ"ש וזהו בעלמא, והארה זיו שהוא כלל עצמו אל
מבחי' בעלמא הארה רק שהוא יקרי' זיו ותרגומו כה"כ
דמשמע  מלא אני הארץ ואת השמים את וכתי' מל',

ה  מלא שאני והיינו רק מהו"ע, הוא אבל מהו"ע, יינו
בשוה  והארץ השמים ולכך בגילוי, מאיר שאינו בהעלם
רק  הוא בגילוי שמאיר ומה כו', בהעלם בהם שמאיר לפי
הוא  המלאכי' השגת והנה כו', מל' מבחי' והארה זיו בחי'
והיינו  והתהוותם חיותם ושרש מקור שהוא מל' בבחי'
שבכל  המל' בחי' את משיגי' עולם שבכל שהמלאכים
דבריאה  מל' בחי' את דבריאה מלאכים דהיינו עולם

ירננו  וצדקתך וזהו כו', דיצי' מל' בחי' את דיצי' ומלאכי'
בבחי' דהיינו רינה בבחי' ירננו מל' בחי' שהוא צדקתך
מבחי' דוקא הוא רינה דהנה המהות השגת והיינו השגה,
התפעלות  אצלו נעשה עי"ז הדבר את שמשיג השגה
טוב  בחי' דהיינו יביעו טובך רב זכר אך כו', רינה בבחי'
טוב  בבחי' השגה להם שאין יביעו בבחי' להם רק הוא
והיינו  טוב, בגי' הארץ ואת השמים את ר"ת דהנה
השגה  להם אין מלא אני הארץ ואת השמים את שבבחי'
משיגים  אינם אבל טוב בבחי' ליכלל לבד שרצונם רק כו',
הארה  זכר בחי' יביעו טובך רב זכר רק כלל, הטוב את
מל', בבחי' רק הוא השגתם כל כי יביעו לבד טוב מבחי'
אין  טוב נק' יסוד כי ז"א יסוד שהוא טוב בבחי' אבל
הטוב  בחי' את משיגים שבג"ע נשמות אבל השגה, להם
טוב  כי צדיק אמרו וכתי' צדיקי' כולם ועמך וכמ"ש
מבחי' הממשיך יסוד מבחי' טוב רב מבחי' להם שמאיר
דהיינו  מדריגות ג' כאן יש כלל שבדרך נמצא כו', ג"ר חכ'
השגת  בחי' רק שהיא שבעוה"ז שבגופים נש"י השגות
מרום  שאו וכמ"ש השגה בחי' הוא זה וגם המציאות,
אוא"ס, עצמות בחי' הוא מי אלה ברא מי וראו עיניכם
המלאכים  והשגת כנ"ל, לבד המציאות השגת רק זהו אך
השגה  רק זהו אך אא"ס של מהות השגת בחי' שמשיגים
דנשמות  והשגת כ"ע, מלכות מלכותך מל' בבחי'
בבחי' דהיינו יותר גבוה בבחי' המהות השגת שמשיגים

כו'. ראשונות ג' טוב
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קעג c"ag i`iyp epizeax zxezn

כפי  גם שיובן ההוא ביום גם פני אסתיר מ"ש וזהו לעתיד
מוסתר  יהיה ג"כ שאז לעתיד הזה ההוא דביום פשוטו
להיות  זה בבחי' להיות ההוא דיום גלוי יהי' שאז אע"פ
עד  סתימין עלמין מבחי' גם למעלה שרשו אסתר מגלת
יבוטלו  לא ההלכות וכן וד"ל. ונעלם מוסתר הוא שם שגם
בחי' שיהיה לעתיד שגם הנ"ל ע"ד ג"כ דהיינו לעתיד
בבחינת  יהיה ההלכות אבל ההוא דיום הנעלם גלוי
מבחי' למעלה ששרשן לפי ההוא ביום לעתיד גם ההסתר
כל  וזהו וד"ל. כנ"ל סדכ"ס בבחי' שהוא סתימין עלמין
בשמש  השמש זיו ביטול כמו להבטל עתידים הנביאים
עלמין  מבחי' נמשך הנבואה כל ששרש דאע"פ כנ"ל
במראה  ה' כמ"ש הנבואה במראה גלוי לידי שבא סתימין

עצמו' והארת זיו בחי' רק אינו מ"מ אבל כו' אתודע אליו
כו' מאור שנקרא בעצמות ונכלל שבטל בלבד המאציל
ואור  זיו מבחי' למעלה שרשן וההלכות אסתר מגילת אבל
המאציל  עצמו' בבחי' שהוא עצמו המאור בבחי' אלא
לו  שאין רדל"א) (או סדכ"ס שנקרא השמש לגוף שנמשל
אא"ס  דעצמיות נצחיות בבחי' נצחי הוא כי והפסק ביטול
צח  אור דאפי' וכמ"ש קמיה מתחשכאן נהורין כל ואדרבה
דע"י) מו"ס (בחינת מצוחצח (אור דא"א) ח"ס (בחי'
גם  יותר ולמעלה רדל"א) (בחי' עה"ע לגבי הוא אוכם
שנקרא  מפני ת"ב מח' לית דא"ק וחכמה מחשבה בחי'
כו' הכל שכולל סדכ"ס ענין והוא הקדומים לכל קדמון

וד"ל):
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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

Í‡ בין שהוא העולם לכללות ג"ע שבין ההפרש הנה
עוה"ז  בין רק י"ל זה המהות להשגת המציאות השגת
עליונים  עולמות בין ההפרש מהו י"ל עדיין אבל לג"ע,
כנ"ל  ואופנים הקודש וחיות המלאכים עולם דהיינו לג"ע
לבד, המציאות השגת רק משיגין אין הם לומר שא"א
אש  ברשפי באהבה גדול ברעש קדוש אומרים הם שהרי
גם  ובודאי הכסא את נושאות והחיות כו' הנפש בכלות
ביניהם  ההפרש מהו י"ל וא"כ המהות, השגת משיגים הם
כו'. בג"ע השכינה מזיו ונהנין שיושבין נשמות ובין
ירננו, וצדקתך יביעו טובך רב זכר כתי' דהנה הוא והענין
מלכותא  צדק בזהר וכמ"ש מל' בחי' הוא צדקתך והנה
וכמ"ש  מל' בבחי' רק הוא השגתם שכל והיינו קדישא
מל' מבחי' רק הוא העולמות כל שחיות כ"ע מל' מל'
נוגע  שאינו עליהם נקרא שמו מלך וכמ"ש שם בחי' שהוא
מלא  מ"ש וזהו בעלמא, והארה זיו שהוא כלל עצמו אל
מבחי' בעלמא הארה רק שהוא יקרי' זיו ותרגומו כה"כ
דמשמע  מלא אני הארץ ואת השמים את וכתי' מל',

ה  מלא שאני והיינו רק מהו"ע, הוא אבל מהו"ע, יינו
בשוה  והארץ השמים ולכך בגילוי, מאיר שאינו בהעלם
רק  הוא בגילוי שמאיר ומה כו', בהעלם בהם שמאיר לפי
הוא  המלאכי' השגת והנה כו', מל' מבחי' והארה זיו בחי'
והיינו  והתהוותם חיותם ושרש מקור שהוא מל' בבחי'
שבכל  המל' בחי' את משיגי' עולם שבכל שהמלאכים
דבריאה  מל' בחי' את דבריאה מלאכים דהיינו עולם

ירננו  וצדקתך וזהו כו', דיצי' מל' בחי' את דיצי' ומלאכי'
בבחי' דהיינו רינה בבחי' ירננו מל' בחי' שהוא צדקתך
מבחי' דוקא הוא רינה דהנה המהות השגת והיינו השגה,
התפעלות  אצלו נעשה עי"ז הדבר את שמשיג השגה
טוב  בחי' דהיינו יביעו טובך רב זכר אך כו', רינה בבחי'
טוב  בבחי' השגה להם שאין יביעו בבחי' להם רק הוא
והיינו  טוב, בגי' הארץ ואת השמים את ר"ת דהנה
השגה  להם אין מלא אני הארץ ואת השמים את שבבחי'
משיגים  אינם אבל טוב בבחי' ליכלל לבד שרצונם רק כו',
הארה  זכר בחי' יביעו טובך רב זכר רק כלל, הטוב את
מל', בבחי' רק הוא השגתם כל כי יביעו לבד טוב מבחי'
אין  טוב נק' יסוד כי ז"א יסוד שהוא טוב בבחי' אבל
הטוב  בחי' את משיגים שבג"ע נשמות אבל השגה, להם
טוב  כי צדיק אמרו וכתי' צדיקי' כולם ועמך וכמ"ש
מבחי' הממשיך יסוד מבחי' טוב רב מבחי' להם שמאיר
דהיינו  מדריגות ג' כאן יש כלל שבדרך נמצא כו', ג"ר חכ'
השגת  בחי' רק שהיא שבעוה"ז שבגופים נש"י השגות
מרום  שאו וכמ"ש השגה בחי' הוא זה וגם המציאות,
אוא"ס, עצמות בחי' הוא מי אלה ברא מי וראו עיניכם
המלאכים  והשגת כנ"ל, לבד המציאות השגת רק זהו אך
השגה  רק זהו אך אא"ס של מהות השגת בחי' שמשיגים
דנשמות  והשגת כ"ע, מלכות מלכותך מל' בבחי'
בבחי' דהיינו יותר גבוה בבחי' המהות השגת שמשיגים

כו'. ראשונות ג' טוב
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c"agקעד i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ בשביל אלא הכסא שעל לאדה"ע פרנסה נותנים אין
המקור  שהוא במל' הגילוי שיהי' דהכוונה אשתו,
כ"א  עליונים בעולמות הכוונה עיקר אין באמת כי לבי"ע
שתתעלה  דלע"ל מעין והוא למטה, אלקות גילוי שיהי'
מים  יצאו גבר, תסובב נקבה עט"ב, א"ח שתהי' עד המל'
כל  עכשיו זה מעין כן הקדמוני, הים אל חצים חיים
בשביל  הוא התורה ע"י באדה"ע שממשיכים הגילויים

המל'.
‰Ê·Â מסיים האהובים ריעים תשמח שמח שבברכת יובן

שצריך  זמה"ג על קאי הברכה זה כי וכלה חתן משמח
כו' תשמח שמח וזהו העצומה הירידה על החתן לשמח
החתן. שמחת הוא שהעיקר וכלה חתן משמח אומרים לכן
שמספר  ברא אשר וזהו לע"ל, על קאי ברא אשר וברכת
ישמע  ומהרה לגילוי, מהעלם שיצאו ע"ס השתל' כללות
יותר  עלי' יהי' ועוד בקומתן, שוים שיהיו כלה קול כו'
לכן  בע"ס, משפעת תהי' שהיא עד המל' שתתעלה גדולה
והחתן  העיקר תהי' שהכלה הכלה עם חתן משמח אומרים

לה. טפל יהי'

rnyi dxdn

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.æé
ïéá ÷åìéçäå ,úåìéöàã úåøéôñá "åðúåîãë åðîìöá"

.ùîî úåîöòäå õ÷ ïéà 'éôñì úåæåðâä 'éôñä
"åðúåîãëå åðîìöë" åùòð úåìéöàã úåøéôñä

äùòð ùåøéô åäæù øîåì øùôàå70åðúåîãë åðîìöá íãà–
בצלם נברא למטה  התחתון שהאדם בפשטות שהכוונה

הוא, הפירוש בפנימיות אך מעלה, של éà÷ãודמות
úåìéöàã,(שמוסב) ïåéìòä íãà úðéçá ìò עשר כלומר –

אדם? נקראים ומדוע האצילות , עולם  של øùòãספירות
íãà øåéö úðéçá ïä úåìéöàã úåøéôñ בו àúìâìåâשיש 

àçåî(מוח ישåë(גולגולת , אצילות של  בספירות כלומר, .'
האדם. לציור המקבילות שונות בחינות

כלומר  העליון  האדם  שהאצלת הפסוק, אומר זה ועל
- כדמותנו", "בצלמנו נעשה זה האצילות, של äðäהספירות

åðîìöá,דאצילות לאורות øùòהכוונה úðéçáî åðééä
øùòã úåøåàä åëùîð íäîù ïìéöàîá úåæåðâä úåøéôñ

ïäù úåøéôñהגנוזות הספירות  –íãà ìù äîùð úðéçá
øîàîëå úåìéöàã 71הזוהרàúîùðë åäéà åòéáð àåääå

יותר) הנמוכים לעולמות כנשמה – הקו אור – נובע (ֿהוא
åë', ששורשו הקו , היא דאצילות הספירות ש"נשמת" וכיון

של "בצלמנו " נקראים הם הרי  הגנוזות  הספירות מעשר
הגנוזות. הספירות

åðúåîãëמ ששרשם דאצילות, הכלים אל הכוונה –úðéçá
åîéùøä- הצמצמום שלפני הגבול כח -ùøù åðîîù

àôåâ úðéçá íäù úåìéöàã íéìëäלאורות ,'åë(גוף)
מהספירות שרשן האורות האצילות, של שבספירות נמצא,

(כדמותנו ). מהרשימו שרשם והכלים (בצלמנו ) הגנוזות 
åîöòאך óåñ ïéà øåàä ïëàספירות מהעשר שלמעלה

íãàהגנוזות , úðéçá åá êééù àì כנאמר 72íãàכלל, àì éë
àåäלהינחםåë,התחלקות שום  שם  שייך לא  כלומר – .'

גם אורות , של התחלקות  לא  וגם כלים, של התחלקות לא
הגנוזות. ספירות עשר – הקדום בשרשם שהם  כפי 

,õ÷ ïéà úåøéôñ Y øåàá ,úåøéôñ êééù àì úåîöòá
úåøéôñ øùò Y úåæåðâá

øåàéáäáå המאמר úåëìîשל äîä íéùùã אור שבתורה
äëøáì åðåøëæ ñçðô áøä ãé áúë האדמו"ר של (מחסידיו

åúåäîåהזקן) åúåîöòá àåø÷ì êééù àì äøéôñ ìëå áúë
ìáà úåøéôñ íùá àåø÷ì êééù íù óåñ ïéà øåà úðéçáá ÷ø

úåøéôñ øùò úðéçáá àìïéà óåñ ïéà øåà úðéçáá íâ éë
åë øôñî'ììë úåøéôñ íù êééù àì åúåîöòå åúåäîá ìáà ,

åðåùì ïàë ãò.הזקן האדמו"ר ממאמר פנחס רבי  של
ומהות, בעצמות שייך לא "ספירות" המושג  כל כלומר –
כפי העתיק , דרגת  לא זה ומהות", ב"עצמות כאן  (והכוונה
הכוונה אלא  ספירות, עשר של התחלקות יש ששם שהתבאר
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כו.70. א, בראשית

זוהר.71. התיקוני הקדמת – אליהו" "פתח
כט.72. טו, א, שמואל

c"ag i`iyp epizeax zxezn

של ענין לומר שייך לא ששם כפשוטו ומהות עצמות
של הגילוי  תחילת  על מדברים כאשר ורק  כלל) ספירות 
שם הא', ההוי ' דרגת שזה סוף, אין  האור בחינת - הבורא

ספירו  עדיין זה ששם אלא ספירות, של ענין  לומר תשייך
הגדרה שם לומר שייך ולא בלשונו) מספר" ("אין קץ אין 
ורק כללי, כשם ספירה  רק אלא דוקא ספירות עשר של
לומר  שייך שם הב', הוי' שם שזה  העולמות  על בהשערה

ספירות. עשר
äæ éôì òîùð:הזקן האדמו"ר מאמר את נ"ע הרבי  מסביר –

êééù å÷äî äìòîìù ìáâåî éúìáä óåñ ïéà øåàá íâã
úåøéôñ íù êééù àì øåàîä úåîöòå úåäîá ÷ø ,úåøéôñ

åðééäå ,ììëכשמדברים ספירות לומר ששייך הסיבה מה –
מוגבל, שאינו סוף , אין  אור úðéçáעל àåä øåàäù úåéäì

éåìéâעצם äøéôñולא éãé ìò àåä éåìéâ ìëå כלומר –
גילוי של סוג  בעצם זה ספירה íâהמושג  äøéôñ êééù ïëìå

åë ìåáâ éìáä øåàäá.'
úåæåðâä úåøéôñ øùò øôñî íå÷î ìëîåולא עשר דוקא  –

וכו' øîåìתשע êééù íù å÷ä ùøùá ÷ø êééù àìã øîåì ùé
åîë ïéîìò ìë àìîî úðéçá åäæù úåæåðâä úåøéôñ øùò
úåéäìã ,àåä êåøá óåñ ïéà øåàá åøå÷îå åùøùá àåäù

úåøéôñ øùò úðéçáá àåä ïéîìò ìë àìîîä øåàã כלומר –
מוגבל øîåìאור êééù åùøùá íâ ïë ìòשל øùòמספר

åë úåæåðâä úåøéôñ',
øå÷îå ùøù úðéçá ìåáâ éìáä óåñ ïéà øåàá ïë ïéàù äî

åë úåøéôñì øôñî ùé àì ïéîìò ìë ááåñä øåàã'åðééäå ,
כל ראשית הספירות ? של גבול הבלי  מתבטא במה –ïäù

õ÷ ïéà ãò úåøéôñ úðéçááאופנים ספור אין  יש  כלומר –
- וגם וגבול, מספר בלי שונות, ספירות àôåâשל úåøéôñäå

éøîâì úåèéùô úðéçáá ïäהיא עצמה בפני  ספירה כל –
כלל והתחלקות גדר לה ואין בתכלית ïéðòפשוטה åäæù ,

úåøéôñì øôñîå äìáâä ïéàù ìåáâ éìá חוסר כלומר –
בכמות, åðééäãהגבלה ìåáâ éìá úðéçáá ïä ïîöò úåøéôñäå

úåèéùô úðéçáá ïäùבאיכות הגבלה חוסר –åëולמרות '
גילוי , של ענין כבר יש כי בזה, שייך ספירה המושג  זאת

לגילוי . הגדרה בעצם זה  וספירה
)÷øô ïî÷ì øàáúéù äî ïééòåבאריכות 73פג מבאר שם – .(

עצם. ולא ואור גילוי של ענין מחייב "ספירה" המושג למה
ïéðòá òåãéëå אליהו בפתח בזוהר àìåהנאמר ãç àåä úðà

ïáùåçáשל שכוונתו בחשבון), ולא אחד הוא אתה  -)
- לעיל שהתבאר למה ìòהבוראåúåéäìãהזוהר  íöòá ãç

ïáùåçá àì àåä ïëשל בחשבון לא  שהוא רק  לא כלומר –
שם, שייך לא וגבול חשבון  של ענין כל אלא דוקא, עשר

øåòéù ïéà úåèùôúäá åðééäã)õ÷ ïéà úåøéôñ ïéðò äæù
åë('åë ãç úðéçáá àåä úåèùôúää ìë àìéîîåלא כי  .'

אחרת. התחלקות שום שם שייך
àèåæ àøãéàáù ìùîä åîëå74ìëì èùôúàã àðéöåá éàäë

àðéöåá àìà çëùú àì ïåì òãðîì àðéòá ãëå øáéòå øèñ
åë éåãåçìá וכאשר ועבר, צד לכל שמתפשט נר כאותו -) '

האחד) הנר את אלא תמצא  לא האור, את  לדעת רוצה אתה
התחלקות של בענין לא אבל התפשטות לו שיש כלומר –
לשון  שייך מקום, ומכל אחד. תמיד נשאר הוא אלא  ומספר,
מספר  ללא  קץ, אין התפשטות שזה אף  באור, ספירה של

והתחלקות.
- åëאבל ììë úåøéôñ ùé àì øåàîä úåîöòáå', כלומר

של עניין  כלל שייך לא גילוי  מכל שלמעלה  ממש בעצם
גילוי . של ענין הוא ספירה כי ספירה,

åðééäã øàåáî øçà íå÷îáåהעצם על רק לא הכוונה –
גם אלא åúåîöòáממש, ìåìëù åîë øåàä íöò úðéçáá–

בעצמות שעוסקים כיון האור, על שמדברים למרות  כלומר
בו  שייך לא ממילא העצמות, בתוך בתכלית שכלול האור

ספירה, של  ïîענין ììë éåìéâå äëùîä úðéçáá åðéàù
åë úåîöòäוממילא 'éôñ íù êééù àì'åë ììë.'

á ùé íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàáã íùëå'êøãá úåâéøãî
àä ,ììë'éìá úðéçá óåñ ïéà úðéçáá àåäù øåàä úðéçá
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דהנה 73. הוא הענין אך שם: לשונו וזה הגיליון, שולי פי על
הגנוזות  מהע"ס שלמעלה הצמצום שלפני דבאוא"ס נשא) (ד"ה נת"ל
אור  בחי' שהוא לפי ספירות, ג"כ שייך גבול הבלי באוא"ס והיינו
לספירות. מספר אין ששם רק ספירות, ע"י הוא גילוי וכל עכ"פ, וגילוי
דהפשיטות  דמאחר גבול, בלי בבחי' הן הספירות שגם דהיינו שם ונת'
שהוא  דלפי בחושבן ולא חד הוא אנת וכמא' קץ, אין הספי' סיבת הוא
הן  גופא הספירות ממילא כו', בחושבן לא הן הספי' ע"כ בעצם חד
פשיטות  בבחי' ספי' הוא איך א"מ ולכאו' כו'. פשיטות בבחי' ג"כ
כו'. פשיטות בבחי' ספי' הוא ואיך הגבלה בחי' הן הספי' והלא
הביא  פ"ב שע"ח בפרד"ס והנה ספירה, שם מהו תחלה צ"ל  זה ולהבין
המספר  כי מספר בל' שפי' ויש וז"ל מספר ל' הא' ספי', בשם פי' כמה
בעלי  הפשוט שרשם בערך גבול, בעלי שאינם ואע"פ הגבול מבעלי
הוא  המספר ענין כללות והנה עכ"ל. אלינו פעולתם ובערך הם גבול
ומהות  בגוף דבר שום נתחדש לא המספר ע"י שהרי הדבר התגלות רק
שום  בלי הוא כן שנספר קודם שהי' דכמו במספרו, ולא הנספר הדבר

כו', גילוי לידי מהעלם המספר שבא רק שנספר, לאחר וגרעון תוס'
דהנה  והענין כו'. מההעלם גילוי שהו"ע דאצי' בע"ס המספר וז"ע
שהוא  הנמנה הדבר הגבלת הוא שמספר מה ר"ל דמספר ההגבלה מצד
ממש  ההגבלה הו"ע ששם בבי"ע רק שייך זה הרי כו', וכך כך במספר
הי' מהזמן למע' באצי' אבל בבי"ע, רק ששייך הזמן ענין וכמו כו',
רק  דשייך המספר בענין הוא וכמו"כ במ"א, וכמ"ש כו' כא' ויהי' הוה
גילוי  הוא שהמספר לפי המספר ע"ש הספי' נק' ומ"מ כו'. בבי"ע
בחי' לא לבד התגלות בבחי' רק היא ההגבלה גם א"כ מההעלם,
דהיינו  התחדשות בבחי' היא ההגבלה דבבי"ע כו', ההגבלה התחדשות
בחי' שהוא מאחר המספר בענין אבל כו', ממש יש מציאות בבחי'
כ"א  התחדשות בבחי' הגבלה אינו שבו ההגבלה גם ע"כ התגלות,
אצי' שז"ע באצי' המספר ענין שייך וע"כ כו'. לבד התגלות בבחי'
שם  עיין כו'. לבד הגילוי אל מהעלם רק כ"א דבר התחדשות שאינו

הביאור. המשך
א.74. עמוד רפ"ח דף



קעה c"ag i`iyp epizeax zxezn

של ענין לומר שייך לא ששם כפשוטו ומהות עצמות
של הגילוי  תחילת  על מדברים כאשר ורק  כלל) ספירות 
שם הא', ההוי ' דרגת שזה סוף, אין  האור בחינת - הבורא

ספירו  עדיין זה ששם אלא ספירות, של ענין  לומר תשייך
הגדרה שם לומר שייך ולא בלשונו) מספר" ("אין קץ אין 
ורק כללי, כשם ספירה  רק אלא דוקא ספירות עשר של
לומר  שייך שם הב', הוי' שם שזה  העולמות  על בהשערה

ספירות. עשר
äæ éôì òîùð:הזקן האדמו"ר מאמר את נ"ע הרבי  מסביר –

êééù å÷äî äìòîìù ìáâåî éúìáä óåñ ïéà øåàá íâã
úåøéôñ íù êééù àì øåàîä úåîöòå úåäîá ÷ø ,úåøéôñ

åðééäå ,ììëכשמדברים ספירות לומר ששייך הסיבה מה –
מוגבל, שאינו סוף , אין  אור úðéçáעל àåä øåàäù úåéäì

éåìéâעצם äøéôñולא éãé ìò àåä éåìéâ ìëå כלומר –
גילוי של סוג  בעצם זה ספירה íâהמושג  äøéôñ êééù ïëìå

åë ìåáâ éìáä øåàäá.'
úåæåðâä úåøéôñ øùò øôñî íå÷î ìëîåולא עשר דוקא  –

וכו' øîåìתשע êééù íù å÷ä ùøùá ÷ø êééù àìã øîåì ùé
åîë ïéîìò ìë àìîî úðéçá åäæù úåæåðâä úåøéôñ øùò
úåéäìã ,àåä êåøá óåñ ïéà øåàá åøå÷îå åùøùá àåäù

úåøéôñ øùò úðéçáá àåä ïéîìò ìë àìîîä øåàã כלומר –
מוגבל øîåìאור êééù åùøùá íâ ïë ìòשל øùòמספר

åë úåæåðâä úåøéôñ',
øå÷îå ùøù úðéçá ìåáâ éìáä óåñ ïéà øåàá ïë ïéàù äî

åë úåøéôñì øôñî ùé àì ïéîìò ìë ááåñä øåàã'åðééäå ,
כל ראשית הספירות ? של גבול הבלי  מתבטא במה –ïäù

õ÷ ïéà ãò úåøéôñ úðéçááאופנים ספור אין  יש  כלומר –
- וגם וגבול, מספר בלי שונות, ספירות àôåâשל úåøéôñäå

éøîâì úåèéùô úðéçáá ïäהיא עצמה בפני  ספירה כל –
כלל והתחלקות גדר לה ואין בתכלית ïéðòפשוטה åäæù ,

úåøéôñì øôñîå äìáâä ïéàù ìåáâ éìá חוסר כלומר –
בכמות, åðééäãהגבלה ìåáâ éìá úðéçáá ïä ïîöò úåøéôñäå

úåèéùô úðéçáá ïäùבאיכות הגבלה חוסר –åëולמרות '
גילוי , של ענין כבר יש כי בזה, שייך ספירה המושג  זאת

לגילוי . הגדרה בעצם זה  וספירה
)÷øô ïî÷ì øàáúéù äî ïééòåבאריכות 73פג מבאר שם – .(

עצם. ולא ואור גילוי של ענין מחייב "ספירה" המושג למה
ïéðòá òåãéëå אליהו בפתח בזוהר àìåהנאמר ãç àåä úðà

ïáùåçáשל שכוונתו בחשבון), ולא אחד הוא אתה  -)
- לעיל שהתבאר למה ìòהבוראåúåéäìãהזוהר  íöòá ãç

ïáùåçá àì àåä ïëשל בחשבון לא  שהוא רק  לא כלומר –
שם, שייך לא וגבול חשבון  של ענין כל אלא דוקא, עשר

øåòéù ïéà úåèùôúäá åðééäã)õ÷ ïéà úåøéôñ ïéðò äæù
åë('åë ãç úðéçáá àåä úåèùôúää ìë àìéîîåלא כי  .'

אחרת. התחלקות שום שם שייך
àèåæ àøãéàáù ìùîä åîëå74ìëì èùôúàã àðéöåá éàäë

àðéöåá àìà çëùú àì ïåì òãðîì àðéòá ãëå øáéòå øèñ
åë éåãåçìá וכאשר ועבר, צד לכל שמתפשט נר כאותו -) '

האחד) הנר את אלא תמצא  לא האור, את  לדעת רוצה אתה
התחלקות של בענין לא אבל התפשטות לו שיש כלומר –
לשון  שייך מקום, ומכל אחד. תמיד נשאר הוא אלא  ומספר,
מספר  ללא  קץ, אין התפשטות שזה אף  באור, ספירה של

והתחלקות.
- åëאבל ììë úåøéôñ ùé àì øåàîä úåîöòáå', כלומר

של עניין  כלל שייך לא גילוי  מכל שלמעלה  ממש בעצם
גילוי . של ענין הוא ספירה כי ספירה,

åðééäã øàåáî øçà íå÷îáåהעצם על רק לא הכוונה –
גם אלא åúåîöòáממש, ìåìëù åîë øåàä íöò úðéçáá–

בעצמות שעוסקים כיון האור, על שמדברים למרות  כלומר
בו  שייך לא ממילא העצמות, בתוך בתכלית שכלול האור

ספירה, של  ïîענין ììë éåìéâå äëùîä úðéçáá åðéàù
åë úåîöòäוממילא 'éôñ íù êééù àì'åë ììë.'

á ùé íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàáã íùëå'êøãá úåâéøãî
àä ,ììë'éìá úðéçá óåñ ïéà úðéçáá àåäù øåàä úðéçá
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דהנה 73. הוא הענין אך שם: לשונו וזה הגיליון, שולי פי על
הגנוזות  מהע"ס שלמעלה הצמצום שלפני דבאוא"ס נשא) (ד"ה נת"ל
אור  בחי' שהוא לפי ספירות, ג"כ שייך גבול הבלי באוא"ס והיינו
לספירות. מספר אין ששם רק ספירות, ע"י הוא גילוי וכל עכ"פ, וגילוי
דהפשיטות  דמאחר גבול, בלי בבחי' הן הספירות שגם דהיינו שם ונת'
שהוא  דלפי בחושבן ולא חד הוא אנת וכמא' קץ, אין הספי' סיבת הוא
הן  גופא הספירות ממילא כו', בחושבן לא הן הספי' ע"כ בעצם חד
פשיטות  בבחי' ספי' הוא איך א"מ ולכאו' כו'. פשיטות בבחי' ג"כ
כו'. פשיטות בבחי' ספי' הוא ואיך הגבלה בחי' הן הספי' והלא
הביא  פ"ב שע"ח בפרד"ס והנה ספירה, שם מהו תחלה צ"ל  זה ולהבין
המספר  כי מספר בל' שפי' ויש וז"ל מספר ל' הא' ספי', בשם פי' כמה
בעלי  הפשוט שרשם בערך גבול, בעלי שאינם ואע"פ הגבול מבעלי
הוא  המספר ענין כללות והנה עכ"ל. אלינו פעולתם ובערך הם גבול
ומהות  בגוף דבר שום נתחדש לא המספר ע"י שהרי הדבר התגלות רק
שום  בלי הוא כן שנספר קודם שהי' דכמו במספרו, ולא הנספר הדבר

כו', גילוי לידי מהעלם המספר שבא רק שנספר, לאחר וגרעון תוס'
דהנה  והענין כו'. מההעלם גילוי שהו"ע דאצי' בע"ס המספר וז"ע
שהוא  הנמנה הדבר הגבלת הוא שמספר מה ר"ל דמספר ההגבלה מצד
ממש  ההגבלה הו"ע ששם בבי"ע רק שייך זה הרי כו', וכך כך במספר
הי' מהזמן למע' באצי' אבל בבי"ע, רק ששייך הזמן ענין וכמו כו',
רק  דשייך המספר בענין הוא וכמו"כ במ"א, וכמ"ש כו' כא' ויהי' הוה
גילוי  הוא שהמספר לפי המספר ע"ש הספי' נק' ומ"מ כו'. בבי"ע
בחי' לא לבד התגלות בבחי' רק היא ההגבלה גם א"כ מההעלם,
דהיינו  התחדשות בבחי' היא ההגבלה דבבי"ע כו', ההגבלה התחדשות
בחי' שהוא מאחר המספר בענין אבל כו', ממש יש מציאות בבחי'
כ"א  התחדשות בבחי' הגבלה אינו שבו ההגבלה גם ע"כ התגלות,
אצי' שז"ע באצי' המספר ענין שייך וע"כ כו'. לבד התגלות בבחי'
שם  עיין כו'. לבד הגילוי אל מהעלם רק כ"א דבר התחדשות שאינו

הביאור. המשך
א.74. עמוד רפ"ח דף
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ìåáâקץ אין  ספירות של הדרגה  זה áäåששם  ,'øå÷îå ùøù
åë úåæåðâä úåøéôñ øùò ïäù óåñ ïéà øåàáù å÷ä.'ïë åîë

,úåìéöàã øúë úðéçáá íåöîöä øçàù úåâéøãîá àåä
כפי אלו, דרגות בב' מבחינים אנו גופא הכתר דרגת שבתוך

מפרט : שמיד
úåøéôñ øùò úðéçáî äìòîì äæ éøä íöòá øúë úðéçá äðä
ולכן  ומוגבל, מוגדר שאינו מקיף, אור עניינו  הכתר שהרי  -

-õ÷ ïéà úåøéôñ úåéäì ìåëé äéä íùîåדרגת כלומר –
אין  הספירות ששם הצמצום שלפני לדרגה מקבילה הכתר

åë'ùéùקץ äîå כמו , בכתר, מוגדרות  בחינות לכאורה

øúëáù úåãîå øúëáù äîëç úðéçá לאור מקביל זה ואם
אלא מוגדרות?, בחינות  בו יש  איך סוף, øùòאין éùøù ïä

úåøåàã úåøéôñ,אצילות ìáàשל ,øúëá íéìåìë ïäù åîë
úåøéôñ øùò úðéçáî äìòî äìòîì àåä éøä åîöò øúëä

åëאינם הם  אך אלו  דרגות בכתר נמצאים אמנם  כלומר - .'
הספירות דרגת דרך (ועל הכתר דרגת עיקר את  מבטאים
היא ועצמיותו הכתר דרגת  עיקר כי  הצמצום ), לפני  הגנוזות
ושם דוקא , עשר של ומוגבלות מוגדרות מבחינות למעלה

קץ. אין  גילויים, כלומר ספירות , להיות  יכול

a"xrz zereayd bgc 'a mei

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

c"yz mixn`nd xtq

הפלאת ‡ÌÓג) מּצד והינּו ּדוקא, מרחּוק היא הּיראה »¿»ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ
הּיראה  ּוכמֹו הּנֹורא, הּמל ּגדלּות ְְְְְִֶֶַַַַָָורֹוממּות
סגּור  ּוכׁשהּוא ּדוקא, ורֹוממּותֹו ּגדּלתֹו מּצד מהּמל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻוהּבּטּול
עליהם, יראתֹו ּתהיה יֹותר – מהעם ּומבּדל מפלא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻֻּבהיכלֹו
ההתּבֹוננּות  ידי על כן ּוכמֹו ּגדֹול, חכם לפני הּבּטּול ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָּוכמֹו
מן  ּומרֹומם מפלא ׁשהּוא אי סֹוף האין ורֹוממּות ְְְְְִִֵֵֶַָָָֻֻּבגדּלת
ּביֹותר  העליֹונים העֹולמֹות אפּלּו העֹולמֹות וכל ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָהעֹולמֹות,

ּוכמאמר  סֹוף, אין האֹור לגּבי מּמׁש חׁשיבי ּכלא 25ּכּלם ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָֻ
סֹוף  האין את מרֹוממים ׁשּכּלם ּסלה", ירֹוממּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֻ"הּכל
ּבעצמם, מקֹום ּתפיסת ּבהעּדר ּבּטּולם נעׂשה ּומּזה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּמבּדל,

קּמיּה ּׁשּיֹותר מה ּבמדרגה,ט ולכן יֹותר למעלה ׁשהּוא הינּו , ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבהפלאת  יֹותר ׁשּיֹודע מּפני חׁשיב, ּכלא יֹותר הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהרי
יֹותר  ׁשּמבין מי ּכל ּגדֹול, ּבהחכם ּוכמֹו סֹוף, האין ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָורֹוממּות
למּטה  ּבאדם וכן לפניו, יתּבּטל יֹותר חכמתֹו ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָֻּגדּלת
ּדרּגין  ּכל מריׁש ּבעֹולמֹות הּגּלּויים ׁשּכללּות אי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשּמתּבֹונן

ּדרּגין  ּכל סֹוף סֹוף י עד אין מאֹור ּבעלמא הארה רק הם ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשאֹומרים  ּוכמֹו ּכלל, עצמּותֹו ּבער "מׁשּבח 26ׁשאינֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָֻ

ועֹולם  עדן ּדגן העלּיֹות ׁשּכל הּגדֹול", ׁשמֹו עד עדי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּומפאר
"ּכי  לבד, ׁשמֹו ּבבחינת הּוא הּכל יֹובלֹות אלפים נ' עד ְְְְֲִִִִַַַַַָָֹהּבא

ּומרֹומם,27נׂשּגב  נׂשּגב הּוא יתּבר ׁשמֹו ּדגם לבּדֹו", ׁשמֹו ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָ
"אּתה  וׁשמים", ארץ "על ׁשמֹו ׁשל וזיוֹו "הֹודֹו" 28ורק ְְְְִִֶֶֶַַַַָָ

ׁשהארה  אּלא קדֹוׁש, ּכן ּגם הּוא ּדׁשמ קדֹוׁש", וׁשמ ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָקדֹוׁש

הּוא  קדֹוׁש" "אּתה ּבחינת אבל ּבעֹולם, נמׁש ׁשמ ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָמּבחינת
ּוכמֹו ּכלל, מתּגּלה אינּה מּזה הארה ׁשּגם עד לגמרי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּמבּדל

והעלם 29ׁשּכתּוב  חש ּבחינת ׁשהּוא סתרֹו", חׁש "יׁשת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
ּדעּתֹו ּכׁשּיעמיק הּנה ּגּלּוי, ּבגדר ׁשאינֹו עצמֹו מּצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַלגמרי
ּובּטּול  ּכּוּוץ ונעׂשה יתּבר מּגדּלתֹו האימה עליו ּתּפֹול ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבזה
ללכת  לּבֹו ימלא ׁשּלא התּפּׁשטּות, ּבהעּדר עצמּותֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּכל
ּבאהבה  עֹולם ׁשל מלּכֹו הּמל אל לגׁשת ונפלאֹות ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבגדֹולֹות
על  עליו לקּבל ּובּטּול ּבכּוּוץ יעמֹוד מרחֹוק אם ּכי ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹוקרּוב,
מּמׁש ּבפעל ּבעׂשּיה הּמל צּוּויי ּכל לקּבל ׁשמים, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹמלכּות
ּבהּגּלּוי  הינּו ולהנאתֹו, לעצמֹו מכּון ׁשאינֹו עצּום ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבבּטּול
לקּים  אם ּכי ּומצוה, מצוה ּכל ידי על ּבנפׁשֹו ׁשּיאיר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹור
ּובפרט  ׁשמים, מלכּות על ּבקּבלת הּמצוה מּצד העליֹון ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹרצֹון
ּבהפלאת  הּוא ּבר ּו סֹוף אין אֹור ׁשעצמּות ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָּכׁשּמתּבֹונן
מּמׁש למעלה ּכמֹו למּטה נמצא הּוא הרי ורֹוממּותֹו ְְְְְְְְֲִֵַַַָָָָָֻּגדּלתֹו

מּניּה ּפנּוי אתר ּדלית ּבעצמּותֹו ׁשהּוא הּׁשמים יא ּכמֹו ואת , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּביתר  הּיראה ּתגּדל עֹוד מּזה מּמׁש, מלא אני הארץ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואת
ּבהרחב  היא ּׁשההתּבֹוננּות מה וכל לגמרי, ׁשּמתּבּטל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָׂשאת

ּבמ  היטב ונקלט ונתּפס הּמּדֹות יֹותר, התּפעלּות ּתבֹוא חֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹ
ּדעלמא  ּבמּלי ּוכמֹו איזה יב יֹותר, לאהב ּבלּבֹו יתּפעל ׁשּלא , ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ

הּוא, ּומה אי ההּׂשגה ּבטֹוב יתּבֹונן ּכאׁשר אם ּכי מה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּדבר
אז  הּדעת, ּבהעמקת ּומעלתֹו טּובֹו אמּתת על ׁשּיעמד ְֲֲֲֲִֶַַַַַַַַַַָָָֹעד
וכן  אֹותֹו, לאהב ההּוא הּדבר אחר וימׁש לּבֹו ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָֹֻיתּפעל
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דשבת.25) יוצר ברכת
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שם. התורה

יג.27) קמח, תהלים
העמידה.28) תפילת
יב.29) יח, תהלים

הדרגותי.לפניו.ט. כל סיום עד הדרגות כל ממנו.יא.מתחילת פנוי מקום הזה.יב.אין העולם בדברי

c"ag i`iyp epizeax zxezn

והבנה  ּבהּׂשגה ּבֹו ּכׁשּיתּבֹונן אּלא אינֹו מה מּדבר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּביראה
להיֹות  יכֹול ׁשהרי ּכלּום, יתּפעל לא לאו ואם ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹטֹובה,
אם  אֹותֹו לחמד יתּפעל ולא נחמד אֹוצר אצל אדם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּיעמד
ּכלל, טּובֹו ּומהּות ּבאיכּות ּבֹו להתּבֹונן ודעּתֹו לּבֹו יׂשים ְְְְְְִִִֵֵַַָָֹלא
מּדבר  אֹו ּומל ׂשר מרֹוממּות ּכמֹו ּביראה יתּפעל לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוכן
ׁשּבֹו, ּבהרעה אֹו הּגדֹולה ּבאיכּות יתּבֹונן לא אם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּמּזיק
ׁשּתלּוי  לאלקּות, ויראה ּבאהבה הּלב ּבהתּפעלּות כן ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּוכמֹו
ּדעלמא, מּבמּלי יֹותר ּדוקא רּבה ּוביגיעה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָּבהתּבֹוננּות
הּדבר  ּבטיב להתּבֹונן ּכן ּגם ׁשּנצר הגם ּדעלמא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּדבמּלי
מּיד  ּומֹועיל טֹוב ּדבר איזה על ּדכׁשּבא מּמילא, ּבא ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל
מּיד  ונֹוגע ּבמחֹו ּומתּפעל ּבזה להרהר ּבמחׁשבּתֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹעֹולה
הּתׁשּוקה  אׁש ּברׁשּפי ּבּלב ׁשּיתּפעל ּבלּבֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָההתּפעלּות
הרע  מּדבר ּולהּזהר להּבדל – ההפ אֹו ההּוא, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָלּדבר
לֹו ׁשאין ּדעת וחסר ּבׁשֹוטה לא אם ּבּמחׁשבה, ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹוׂשנאּוי
ּבזה, להרהר ּומחֹו ּבמחׁשבּתֹו עֹולה אינֹו הּטֹוב ּבּדבר ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהרּגׁש
ּבמּלי  ּכי רֹואים אנּו הרב ּפי על א ּבלּבֹו, מתּפעל אינֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹוגם
ּפֹועל  הּמח והתּפעלּות ּבמחֹו, ּבזה מתּפעל הּוא הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּדעלמא
יגיעה  צרי הוי' ּבעבֹודת אמנם הּלב, ההתּפעלּות ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָמּיד
לּבֹו ׁשּיתּפעל רּבה יגיעה ּכ ואחר ּבההתּבֹוננּות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּתחּלה
ּבהרחבה  ּתהיה ּבאלקּות ׁשההּׂשגה והּוא הּמח, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמהתּפעלּות

ּכ והינּו ּדוקא, ה'והתּפּׁשטּות ּבגדּלת ׁשּמּׂשיג ׁשהּדבר ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֻ
ּברין  על הּדברים ּבטעם ּובהסּבר ּבבאּור ּבא ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻונפלאֹותיו
ּבמחֹו יתּפס לא ׁשאם לבד, קּצּור ּבדר ולא ורחב ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹֹלאר
רק  ּכלּום, יתּפעל לא ּבעלמא ּבהעברה הּקּצּור ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹרק
ּובטּוב  והתּפּׁשטּות ּבהרחבה זֹו ּבהּׂשגה ּדעּתֹו ְְְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָּכׁשּמעמיק
ּבטיב  ויתּפעל ּבמחֹו היטב הענין את ׁשּמּׂשיג עד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹטעם

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבמחֹו, הוי'",30הּדבר טֹוב ּכי ּוראּו "טעמּו ְְְֲֲִֶַַָָָָָֹ
ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבּמח הּוא ּדטעם יטעם",31וידּוע אכל ח" ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

ּכח  הרּוחני, הח כן ּכמֹו ּגׁשמי טעם יטעם הּגׁשמי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹֹוכח
יתּבֹונן 32החכמה  ּכאׁשר והּוא ּבאלקּות, טעם טּוב יטעם ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

מהעֹולמֹות  ּומרֹומם ׁשּמפלא ּכמֹו סֹוף אין אֹור ּבגדּלת ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֻֻהיטב
ליׁש, מאין העֹולם את ּברא אי אֹו אליו, ערֹו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשאינם
נגד  ּכדאי העֹולם ּכל טּוב ׁשאין האלקּות טֹוב יבין ְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמּמילא
הּדעת  ּבהעמקת להיֹות צריכה וההתּבֹוננּות ּדאלקּות, ְְְְְְֱֲִִִֶַַַַַַַָָֹהּטֹוב
והתמדת  וההרּגׁש ההתקּׁשרּות הּוא הּדעת ׁשענין ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָּדוקא,
ּדהּנה  הּמּדֹות, נֹולדּו ידם ועל ּבזה זה ּתלּויים ׁשּכּלם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּדבר

את  מרּגיׁש ׁשהּוא ׁשּלפי למּטה, ּבאדם ּבחּוׁש רֹואים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָאנּו
ּבתכלית  מתּפעלֹות מּדֹותיו אזי מאד וחּיּותֹו ְְְְְְֲֲִִִַַַַַָֹעצמֹו
ולׂשנא  ּׁשּיאהב מה ּבהתּפעלּות לאהב ְְְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַַֹֹֹההתּפעלּות
עצמֹו את מרּגיׁש ׁשאינֹו מּמי יֹותר ּׁשּיׂשנא מה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבהתּפעלּות
ּכ ּכל אין ורעֹו אֹוהבֹו אפּלּו אחר אדם על אֹו ,ּכ ְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָּכל
יתּפעל  לא ולכן מּמּנּו ּדעּתֹו ּומסּלק זּולתֹו את ּתמיד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמרּגיׁש
ּדעּתֹו מסּלק ׁשאינֹו עצמֹו עניני על ּכמֹו עניניו על ּכ ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכל
לפעמים  אם עצמֹו ּבעניני ׁשּגם רֹואים אנּו ולכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמעצמּותֹו,
ּכאׁשר  ּכמֹו ּכ ּכל מעצמּותֹו ההרּגׁשה ׁשעה לפי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָמסּלק
עצמּותֹו, הרּגׁשת מעניני אז ׁשּמסּלק ּגדֹול ענין ּבאיזה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻטרּוד
יאהב  לא וכן רצֹונֹו, נגד ׁשהּוא מּדבר ּכ ּכל אז יתּפעל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹלא
הּמּדֹות  ההתּפעלּות עּקר נמצא לטֹובתֹו, ׁשהּוא ּדבר ּכ ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָּכל

ּבהתקּׁשרּות,ּתלּוי ּתלּוי וההרּגׁש ההרּגׁש, ׁשהּוא ּבּדעת, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּכאׁשר  ּוכמֹו זאת, מרּגיׁש הּוא הרי ּבזה נפׁשֹו ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹֻּכׁשּמקּׁשר
הּגׁשמּיּות  וחמּדת מאהבת יֹותר ּגדֹול ּבענין נפׁשֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָנקׁשרה
וכּדֹומה, עמּוקֹות ּבהׂשּכלֹות מקּׁשר אם ּכי ּוׁשתּיה, ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֻּכאכילה
נפׁשֹו, חפץ ּבכל לזה ונמׁש הּדבר טיב מרּגיׁש הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
ׁשּמסּלק  מּפני הּגׁשמּיים ּבענינים ּכ ּכל רֹוצה אינֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻמּמילא
להיֹות  צריכה ּבההתּבֹוננּות הּוא כן ּוכמֹו מהם, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָּדעּתֹו
עד  ּבההתּבֹוננּות ּבחזק ּדעּתֹו ׁשּיתקע והּוא הּדעת, ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָֹּבהעמקת
ׁשאף  להיֹות יכֹול ּכי היטב, ּבנפׁשֹו האלקי הענין ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּירּגׁש
לעצמּות  חּוץ הּוא א ּבֹו, ׁשּמתּבֹונן הענין ויבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיתּבֹונן
ּבאהבה  הֹולדה ׁשּום מּזה לֹו יהיה ולא לֹו, נֹוגע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹואינֹו
וההתקּׁשרּות  הּדעת ידי ועל ׁשוא, ּדמיֹונֹות אם ּכי ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָויראה
מּמּנּו, ּדעּתֹו מסיח ואינֹו היטב ּבנפׁשֹו האלקי הענין ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנרּגׁש
ההתּבֹוננּות  ּכפי אמּתית ויראה ּבאהבה יתּפעל ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָאז

ְִֵֶׁשּמתּבֹונן.
.¯ev˜ החכם מעלת ּבהפלאת מהרחּוק ּבאה ּדיראה יבאר ƒְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

אֹור  ּגדּלת ּבהפלאת ּכׁשּמתּבֹונן ּכ .הּמל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֻֻּוגדּלת
עליֹונים  עֹולמֹות נבראּו ׁשמֹו ׁשל מהֹודֹו ּדרק סֹוף, ְְְְְִִֵֵֶֶַָאין
ּכמֹו למּטה ונמצא עצמּותֹו, ּכקדּׁשת ׁשמֹו ּוקדּׁשת ְְְְְְְְְְִִִַַַַַָָֻֻותחּתֹונים,
על  ּבקּבלת ּומצוֹות ּתֹורה לקּים הּיראה ּתגּדל – ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹלמעלה

ההתּבֹוננּות ׁשמים. ּומרחיבתּה,מגּדלתמלכּות הּמּדה את ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּמּדֹות  להּלדת ּדעלמא ּבמּלי הּמּדֹות הּלדת הפרׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻויסּביר

ּדׁשמּיא  התקּׁשרּות יג ּבמּלי ׁשהּוא הּדעת ּבמח ּתלּוי וׁשהעּקר , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
והתמדה. ְְֶֶַָָָהרגׁש
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והבנה  ּבהּׂשגה ּבֹו ּכׁשּיתּבֹונן אּלא אינֹו מה מּדבר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּביראה
להיֹות  יכֹול ׁשהרי ּכלּום, יתּפעל לא לאו ואם ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹטֹובה,
אם  אֹותֹו לחמד יתּפעל ולא נחמד אֹוצר אצל אדם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּיעמד
ּכלל, טּובֹו ּומהּות ּבאיכּות ּבֹו להתּבֹונן ודעּתֹו לּבֹו יׂשים ְְְְְְִִִֵֵַַָָֹלא
מּדבר  אֹו ּומל ׂשר מרֹוממּות ּכמֹו ּביראה יתּפעל לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוכן
ׁשּבֹו, ּבהרעה אֹו הּגדֹולה ּבאיכּות יתּבֹונן לא אם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּמּזיק
ׁשּתלּוי  לאלקּות, ויראה ּבאהבה הּלב ּבהתּפעלּות כן ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּוכמֹו
ּדעלמא, מּבמּלי יֹותר ּדוקא רּבה ּוביגיעה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָּבהתּבֹוננּות
הּדבר  ּבטיב להתּבֹונן ּכן ּגם ׁשּנצר הגם ּדעלמא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּדבמּלי
מּיד  ּומֹועיל טֹוב ּדבר איזה על ּדכׁשּבא מּמילא, ּבא ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל
מּיד  ונֹוגע ּבמחֹו ּומתּפעל ּבזה להרהר ּבמחׁשבּתֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹעֹולה
הּתׁשּוקה  אׁש ּברׁשּפי ּבּלב ׁשּיתּפעל ּבלּבֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָההתּפעלּות
הרע  מּדבר ּולהּזהר להּבדל – ההפ אֹו ההּוא, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָלּדבר
לֹו ׁשאין ּדעת וחסר ּבׁשֹוטה לא אם ּבּמחׁשבה, ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹוׂשנאּוי
ּבזה, להרהר ּומחֹו ּבמחׁשבּתֹו עֹולה אינֹו הּטֹוב ּבּדבר ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהרּגׁש
ּבמּלי  ּכי רֹואים אנּו הרב ּפי על א ּבלּבֹו, מתּפעל אינֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹוגם
ּפֹועל  הּמח והתּפעלּות ּבמחֹו, ּבזה מתּפעל הּוא הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּדעלמא
יגיעה  צרי הוי' ּבעבֹודת אמנם הּלב, ההתּפעלּות ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָמּיד
לּבֹו ׁשּיתּפעל רּבה יגיעה ּכ ואחר ּבההתּבֹוננּות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּתחּלה
ּבהרחבה  ּתהיה ּבאלקּות ׁשההּׂשגה והּוא הּמח, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמהתּפעלּות

ּכ והינּו ּדוקא, ה'והתּפּׁשטּות ּבגדּלת ׁשּמּׂשיג ׁשהּדבר ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֻ
ּברין  על הּדברים ּבטעם ּובהסּבר ּבבאּור ּבא ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻונפלאֹותיו
ּבמחֹו יתּפס לא ׁשאם לבד, קּצּור ּבדר ולא ורחב ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹֹלאר
רק  ּכלּום, יתּפעל לא ּבעלמא ּבהעברה הּקּצּור ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹרק
ּובטּוב  והתּפּׁשטּות ּבהרחבה זֹו ּבהּׂשגה ּדעּתֹו ְְְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָּכׁשּמעמיק
ּבטיב  ויתּפעל ּבמחֹו היטב הענין את ׁשּמּׂשיג עד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹטעם

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבמחֹו, הוי'",30הּדבר טֹוב ּכי ּוראּו "טעמּו ְְְֲֲִֶַַָָָָָֹ
ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבּמח הּוא ּדטעם יטעם",31וידּוע אכל ח" ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

ּכח  הרּוחני, הח כן ּכמֹו ּגׁשמי טעם יטעם הּגׁשמי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹֹוכח
יתּבֹונן 32החכמה  ּכאׁשר והּוא ּבאלקּות, טעם טּוב יטעם ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

מהעֹולמֹות  ּומרֹומם ׁשּמפלא ּכמֹו סֹוף אין אֹור ּבגדּלת ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֻֻהיטב
ליׁש, מאין העֹולם את ּברא אי אֹו אליו, ערֹו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשאינם
נגד  ּכדאי העֹולם ּכל טּוב ׁשאין האלקּות טֹוב יבין ְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמּמילא
הּדעת  ּבהעמקת להיֹות צריכה וההתּבֹוננּות ּדאלקּות, ְְְְְְֱֲִִִֶַַַַַַַָָֹהּטֹוב
והתמדת  וההרּגׁש ההתקּׁשרּות הּוא הּדעת ׁשענין ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָּדוקא,
ּדהּנה  הּמּדֹות, נֹולדּו ידם ועל ּבזה זה ּתלּויים ׁשּכּלם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּדבר

את  מרּגיׁש ׁשהּוא ׁשּלפי למּטה, ּבאדם ּבחּוׁש רֹואים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָאנּו
ּבתכלית  מתּפעלֹות מּדֹותיו אזי מאד וחּיּותֹו ְְְְְְֲֲִִִַַַַַָֹעצמֹו
ולׂשנא  ּׁשּיאהב מה ּבהתּפעלּות לאהב ְְְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַַֹֹֹההתּפעלּות
עצמֹו את מרּגיׁש ׁשאינֹו מּמי יֹותר ּׁשּיׂשנא מה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבהתּפעלּות
ּכ ּכל אין ורעֹו אֹוהבֹו אפּלּו אחר אדם על אֹו ,ּכ ְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָּכל
יתּפעל  לא ולכן מּמּנּו ּדעּתֹו ּומסּלק זּולתֹו את ּתמיד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמרּגיׁש
ּדעּתֹו מסּלק ׁשאינֹו עצמֹו עניני על ּכמֹו עניניו על ּכ ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכל
לפעמים  אם עצמֹו ּבעניני ׁשּגם רֹואים אנּו ולכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמעצמּותֹו,
ּכאׁשר  ּכמֹו ּכ ּכל מעצמּותֹו ההרּגׁשה ׁשעה לפי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָמסּלק
עצמּותֹו, הרּגׁשת מעניני אז ׁשּמסּלק ּגדֹול ענין ּבאיזה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻטרּוד
יאהב  לא וכן רצֹונֹו, נגד ׁשהּוא מּדבר ּכ ּכל אז יתּפעל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹלא
הּמּדֹות  ההתּפעלּות עּקר נמצא לטֹובתֹו, ׁשהּוא ּדבר ּכ ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָּכל

ּבהתקּׁשרּות,ּתלּוי ּתלּוי וההרּגׁש ההרּגׁש, ׁשהּוא ּבּדעת, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּכאׁשר  ּוכמֹו זאת, מרּגיׁש הּוא הרי ּבזה נפׁשֹו ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹֻּכׁשּמקּׁשר
הּגׁשמּיּות  וחמּדת מאהבת יֹותר ּגדֹול ּבענין נפׁשֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָנקׁשרה
וכּדֹומה, עמּוקֹות ּבהׂשּכלֹות מקּׁשר אם ּכי ּוׁשתּיה, ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֻּכאכילה
נפׁשֹו, חפץ ּבכל לזה ונמׁש הּדבר טיב מרּגיׁש הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
ׁשּמסּלק  מּפני הּגׁשמּיים ּבענינים ּכ ּכל רֹוצה אינֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻמּמילא
להיֹות  צריכה ּבההתּבֹוננּות הּוא כן ּוכמֹו מהם, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָּדעּתֹו
עד  ּבההתּבֹוננּות ּבחזק ּדעּתֹו ׁשּיתקע והּוא הּדעת, ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָֹּבהעמקת
ׁשאף  להיֹות יכֹול ּכי היטב, ּבנפׁשֹו האלקי הענין ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּירּגׁש
לעצמּות  חּוץ הּוא א ּבֹו, ׁשּמתּבֹונן הענין ויבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיתּבֹונן
ּבאהבה  הֹולדה ׁשּום מּזה לֹו יהיה ולא לֹו, נֹוגע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹואינֹו
וההתקּׁשרּות  הּדעת ידי ועל ׁשוא, ּדמיֹונֹות אם ּכי ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָויראה
מּמּנּו, ּדעּתֹו מסיח ואינֹו היטב ּבנפׁשֹו האלקי הענין ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנרּגׁש
ההתּבֹוננּות  ּכפי אמּתית ויראה ּבאהבה יתּפעל ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָאז

ְִֵֶׁשּמתּבֹונן.
.¯ev˜ החכם מעלת ּבהפלאת מהרחּוק ּבאה ּדיראה יבאר ƒְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

אֹור  ּגדּלת ּבהפלאת ּכׁשּמתּבֹונן ּכ .הּמל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֻֻּוגדּלת
עליֹונים  עֹולמֹות נבראּו ׁשמֹו ׁשל מהֹודֹו ּדרק סֹוף, ְְְְְִִֵֵֶֶַָאין
ּכמֹו למּטה ונמצא עצמּותֹו, ּכקדּׁשת ׁשמֹו ּוקדּׁשת ְְְְְְְְְְִִִַַַַַָָֻֻותחּתֹונים,
על  ּבקּבלת ּומצוֹות ּתֹורה לקּים הּיראה ּתגּדל – ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹלמעלה

ההתּבֹוננּות ׁשמים. ּומרחיבתּה,מגּדלתמלכּות הּמּדה את ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּמּדֹות  להּלדת ּדעלמא ּבמּלי הּמּדֹות הּלדת הפרׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻויסּביר

ּדׁשמּיא  התקּׁשרּות יג ּבמּלי ׁשהּוא הּדעת ּבמח ּתלּוי וׁשהעּקר , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
והתמדה. ְְֶֶַָָָהרגׁש
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לקוטי 32) ויחי. פרשת סוף אור תורה בערכו. אור מאורי ראה
וספרתם. המתחיל] דיבור [מאמר על ביאור במדבר תורה

(רוחניים).יג. השמים בדברי
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אותנו  מלמדת הקדושה שתורתנו הדברים אחד
שתפקידנו  הוא, צדקה, גבאי כלפי להתנהגות בהקשר
תורה  לומדי ומחזיקי בכלל הצדקה גבאי את להעריך

צדקה. עושי לפרסם מצוה שכן בפרט,
מצוה  עושי לפרסם מצוה בחז"ל, ביטוים שני ,8ישנם

עבירה  עוברי לפרסם יש 9מצוה המנוגדים הביטוים שני .
הפירוש  מגבולות החורג ומשמעותי הגיוני מובן להם

המילולי.
אלה  את לפרסם מצוה  מצוה עושי לפרסם מצוה
תפילין, הנחת כמו מעשיות, מצוות לקיים השומרים
באמת  שכשר מה רק אוכלים ביום, פעמים שלש תפלה
הפסולים  ההכשרים על סומכים שאינם רק לא ובהידור,
המשפחה  טהרת על שומרים נותנים, שרבני־הטריפה
וכשר  טוב לחינוך ילדיהם את ומוסרים כשרה במקוה
כשרים. וישיבות תורה ובתלמודי כשרים מלמדים בידי

דיני  לפי המסודרים כנסת בבתי מתפלללים הם
בעזרת  הבימה בנפרד, נשים ועזרת אנשים עזרת התורה,
שומר  הוא עצמו הרב  הכנסת, בית באמצע היא ישראל
הוא  תורה, דברי הם קהילתו לאנשי דבריו ומצוה, תורה
מעורר  רז"ל, דרשת פי על בתורה פסוק להם מסביר
צדקה, לנתינת תורה, להרבצת מעשיות, מצוות לשמירת
הכנסת  בית אז  ישר אדם השמש דתי, אדם הוא החזן
ומתפללות  ומתפללים כשר חזן כשר, רב  כשר, הוא

מצוה. עושי לפרסם שמצוה כשרים,
את  שמחללים אלה עבירה, עוברי לפרסם מצוה
מתפללים, אינם תפילין, מניחים אינם המעשיות, המצוות
חיי  חיים ונבלה, טריפה גם ליד, הבא מכל אוכלים
דתי, אנטי לחינוך ילדיהם את מוסרים טמאים, משפחה
המורים  בהם כשרים לא תורה לתלמודי אותם שולחים
משתייכים  טריפות, לישיבות כופרים, הם והמורות

בני  וחזניהם המתולעים רבניהם על מודרניים לטמפלים
עבירה. עוברי לפרסם מצוה הרי הבליעל,

את  לפרש ביותר גדול רוחני פשע משום בכך היה
כבוד  לתת כבוד, לשם שזה מצוה, עושי לפרסם המצוה
עבירה, עוברי לפרסם המצוה את ולפרש מצוה, לעושי

שכלית. מבחינה ומושלל מסולף הוא כזה פירוש הרי
ידי  על אותה מכתיר התורה, נותן שהשי"ת, תורה,
הבלתי  התוארים בשני המלך שלמה של הקודש רוח
נועם  דרכי "דרכיה ככתוב  ושלום נועם כמו מוגבלים
משלה. ונתיבות דרכים לתורה שלום". נתיבותיה וכל
היטב. ומבוססות מרוצפות רחבות, דרכים היינו דרכים
שדות  בין המתפתלות צדדיות סימטאות היינו ונתיבות

רבה. צמחיה בעלי ויערות
ונתיבות  מדרכי לגמרי שונות ונתיבותיה התורה דרכי
יוצרות  טובות שתהיינה כמה עד העולם דרכי העולם.
המתפתלות  והנתיבות בתייר, מסויימת טובה לא הרגשה
חרדה  הרגל הולכי על מפילות והיערות השדות בין
דרכי  שדרכיה התורה, בדרכי הדבר שונה מסויימת.
התורה, נתיבות ואף ונוחות, נעימות התורה דרכי נועם,

שלום. הן  הקצרות הסימטאות
אור  של היקרים בתוארים התורה מוכתרת לכן
אור  תורת חסד. ותורת חיים תורת אור, תורה וחיים,
כמו  כאלה ביטויים לומר יכולה איננה כזו אלקית וחיים
לעושי  כבוד לתת כדי רק מצוה עושי לפרסם מצוה

לבזותם. כדי רק עבירה עוברי לפרסם ומצוה מצוה,
בכל  השי"ת מתייחס בה כזו רצינית קדושה תורה
בפרט, ישראל בכורי ולבני בכלל לאנושיות הראוי הכבוד
התורה  פי על להתבצע שצריכים הענשים מחוקי שהרבה
לבצע  היא הקדושה התורה הוראת הרי החוטאים, כלפי
(כמו  החוטאים בכבוד מסויימת זהירות מתוך אותם

וכדומה). סקילה במלקות,
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אלכסנדר  הגדולים 243הקיסר והנסיכים הממשלה שרי רוב אשר ידע מלכותו כסא על בעלותו
חן  ומצא חפש – שנאם אשר צרפת ילידי האקאדעמיעס בכל אשר מהמלומדים מושפעים ַַוהאצילים

היהודים. גם וביניהם רוסיא מדינת יושבי העמים כל של דעתם וקירוב

1

2

3

.1777ֿ1825 (243
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שם  משכילים, מתנגדים, חסידים היהודים, בקרב ישנן מפלגות שלש אשר בידעו אלכסנדר הקיסר
עדת  עדתו לנהל יוכל אשר עוז ומכתב אדמו"ר כ"ק להוד גמורה חופשה נתן א) כולם. את לקרב לבו
ווילנא  לקהלת שקלים אלפים שלשת שלח ב) בּפטרבורג. דירתו יקבע כי לו ויציע כתבונתו החסידים
הנכרים. ספר בבתי ללמוד ישראל לילדי להתיר המשכילים בקשת מילא ג) עיניהם. ראות כפי לחלקם

בּפעטערבורג, אדמו"ר כ"ק הוד ישב – אב מנחם תשריֿי' כ"ח – ימים ועשרה חדשים תשעה
בּפעטערבורג  כ"ק היות ובמשך פרטי, במעון חדשים ושבעה סאוועט הטאיינא בחצר חדשים ַָכשני

הכלל. עניני את סידר

במרכבה  ליאדי לעיר מּפטרבורג משה יוסף ר' ומשרתם ובנו אדמו"ר כ"ק הוד נסע ימים ַארבעה
ללוותו  בסוסים רוכבים פרשים שני עם אדמו"ר כ"ק להוד לתת ליובאמירסקי הנסיך התכבד אשר ָכבודה
לחדש  עשר ארבעה נחמו, שבת ערב הששי וביום מרכבות, בארבע המקורבים מהחסידים עמו והנוסעים

ליאדי  לעיר בא תקס"א מאהליב.244מנ"א פלך , ַָ

– – – –

הר"מ  בנו על והעמיס הכלל בעסקנות עבודתו את חיזק לאדי בעיר אדמו"ר כ"ק הוד ַכשהתיישב
הלבנה  ברוסיא העיירות לכל מיוחדים צירים וישלח הכלל בעסקנות התעמולה דבר את ינהל אשר
והישוב, הכפר ובמסחר האדמה בעבודת ולהתעסק ובישובים בכפרים ההתישבות אודות על לעורר

לעבדה. הקרקע על למתיישבים לעזור בכדי ביחוד כסף אמצעי ואסף

הממשלה  מאת תמיכה אדמו"ר כ"ק הוד פעל בּפטרבורג אשר חב"ד דחסידי הכלל עסקני וועד ע"י
בפלכי  ובאוקראינא הלבנה ברוסיא האדמה את לעבוד הקרקע על שהתיישבו יהודים משפחות ַלמאות
מנהל  הר"מ בנו ע"י לבניהם מלמדים מסדר הי' אדמו"ר כ"ק והוד וּפאלטאווא, ַַַָָיעקאטערינאסלאוו

ו  כנסיות בתי הוראה, ומורי שובי"ם וכן הכלל, המקוואות עניני את תקן כבר כי – טבילה בתי להבדיל
החמות.

– – – –

לּפטרבורג  הר"מ הרה"ק נסע פעמים איזה הנה זה ובמשך פורי' בעבודה שנים עשר עברו כה
בידו. הצליח והשי"ת הכלל בעסקנות נחוצים ענינים  לרגלי

שיסדרו  בּפטרבורג חב"ד מחסידי הכלל עסקני ועד על אדמו"ר כ"ק הוד פקד תקע"א בשנת
להתיישב  ישראל בני לאחינו ומושבות חערסאן בפלך אדמה שטחי שינתנו הממשלה בחוגי ָתעמולה
במשך  לשלם הלואה בתור האדמה לעבודת המצטרך וכל ובע"ח מחרישה בכלי עזרה תתן וגם שמה

וארנוניות. ממסים יפטרו הראשונות שנים חמש ואשר שנים כעשר

הממשלה  למוסדות בקשה כתבי ויעריכו אדמו"ר כ"ק הוד פקודת את קיימו הכלל עסקני ועד חברי
תקע"ב  בשנת שהסתערה הצרפתית המלחמה רוח לרגלי אך הזה, בדבר הממשלה שרי אצל וישתדלו

התעמולה. אז נפסקה
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שם  משכילים, מתנגדים, חסידים היהודים, בקרב ישנן מפלגות שלש אשר בידעו אלכסנדר הקיסר
עדת  עדתו לנהל יוכל אשר עוז ומכתב אדמו"ר כ"ק להוד גמורה חופשה נתן א) כולם. את לקרב לבו
ווילנא  לקהלת שקלים אלפים שלשת שלח ב) בּפטרבורג. דירתו יקבע כי לו ויציע כתבונתו החסידים
הנכרים. ספר בבתי ללמוד ישראל לילדי להתיר המשכילים בקשת מילא ג) עיניהם. ראות כפי לחלקם

בּפעטערבורג, אדמו"ר כ"ק הוד ישב – אב מנחם תשריֿי' כ"ח – ימים ועשרה חדשים תשעה
בּפעטערבורג  כ"ק היות ובמשך פרטי, במעון חדשים ושבעה סאוועט הטאיינא בחצר חדשים ַָכשני

הכלל. עניני את סידר

במרכבה  ליאדי לעיר מּפטרבורג משה יוסף ר' ומשרתם ובנו אדמו"ר כ"ק הוד נסע ימים ַארבעה
ללוותו  בסוסים רוכבים פרשים שני עם אדמו"ר כ"ק להוד לתת ליובאמירסקי הנסיך התכבד אשר ָכבודה
לחדש  עשר ארבעה נחמו, שבת ערב הששי וביום מרכבות, בארבע המקורבים מהחסידים עמו והנוסעים

ליאדי  לעיר בא תקס"א מאהליב.244מנ"א פלך , ַָ

– – – –

הר"מ  בנו על והעמיס הכלל בעסקנות עבודתו את חיזק לאדי בעיר אדמו"ר כ"ק הוד ַכשהתיישב
הלבנה  ברוסיא העיירות לכל מיוחדים צירים וישלח הכלל בעסקנות התעמולה דבר את ינהל אשר
והישוב, הכפר ובמסחר האדמה בעבודת ולהתעסק ובישובים בכפרים ההתישבות אודות על לעורר

לעבדה. הקרקע על למתיישבים לעזור בכדי ביחוד כסף אמצעי ואסף

הממשלה  מאת תמיכה אדמו"ר כ"ק הוד פעל בּפטרבורג אשר חב"ד דחסידי הכלל עסקני וועד ע"י
בפלכי  ובאוקראינא הלבנה ברוסיא האדמה את לעבוד הקרקע על שהתיישבו יהודים משפחות ַלמאות
מנהל  הר"מ בנו ע"י לבניהם מלמדים מסדר הי' אדמו"ר כ"ק והוד וּפאלטאווא, ַַַָָיעקאטערינאסלאוו

ו  כנסיות בתי הוראה, ומורי שובי"ם וכן הכלל, המקוואות עניני את תקן כבר כי – טבילה בתי להבדיל
החמות.

– – – –

לּפטרבורג  הר"מ הרה"ק נסע פעמים איזה הנה זה ובמשך פורי' בעבודה שנים עשר עברו כה
בידו. הצליח והשי"ת הכלל בעסקנות נחוצים ענינים  לרגלי

שיסדרו  בּפטרבורג חב"ד מחסידי הכלל עסקני ועד על אדמו"ר כ"ק הוד פקד תקע"א בשנת
להתיישב  ישראל בני לאחינו ומושבות חערסאן בפלך אדמה שטחי שינתנו הממשלה בחוגי ָתעמולה
במשך  לשלם הלואה בתור האדמה לעבודת המצטרך וכל ובע"ח מחרישה בכלי עזרה תתן וגם שמה

וארנוניות. ממסים יפטרו הראשונות שנים חמש ואשר שנים כעשר

הממשלה  למוסדות בקשה כתבי ויעריכו אדמו"ר כ"ק הוד פקודת את קיימו הכלל עסקני ועד חברי
תקע"ב  בשנת שהסתערה הצרפתית המלחמה רוח לרגלי אך הזה, בדבר הממשלה שרי אצל וישתדלו

התעמולה. אז נפסקה
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תרפ"א] תמוז [שלהי

על ... ופלא במאד, גדולה שאלה היא חסידים אנחנו במה
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הם. מה דבריהם בוא עד מונח הי' רו"כ ק"ל בסך שילוחם
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המשך ביאור למסכת עירובין ליום שלישי עמ' א

  

   
                   

           

  
ולא  לחכמים", וועד "בית הדיוק א. במשנתנו: השאלות
או  הרבה"), תלמידים "והעמידו – א' (כבמשנה "לתלמידים"

יועזר. בן יוסי – המאמר לבעל הקשר ב. חכמים". "לתלמידי

והביאור:

היתה  יועזר בן יוסי של בדורו – לחכמים ועד בית ביתך יהי
הכרעה  לידי באה שלא בישראל הראשונה דרש 1המחלוקת לכן .

ביתו  לעשות ישתדל אחד שכל הדור, נשיא בתור יועזר, בן יוסי
של  שבמקרה כך מדין, על היושבים ההוראה לחכמי ועד בית
לידי  לבוא ויוכלו רבים, חכמים נוכחים יהיו דעות חילוקי
כי  דחסידותא, מילי בבחינת הוא זה ודבר דין. ופסק הכרעה

אחד. ועד" ב"בית די הדין משורת

לחשוב, עלול הבית בעל – רגליהם בעפר מתאבק והוי
לצרכיהם  ודאג החכמים של לרשותם ביתו את שהעמיד שלאחר
לא  שנוכחותו כדי לדרכו, לצאת צריך, אף ואולי הוא, רשאי
שהחכמים  מאחר – גיסא ולאידך בדיוניהם. לחכמים תפריע
להם  כשוה עצמו את שיראה יתכן לו, וצריכים בביתו, מתקבצים
שתי  את שולל והתנא מסויימת. בבחינה מהם נעלה אפילו או
של  בחברתם ולהמצא להשאר הבית בעל על האלה: הסברות
ליותר  שייך שאינו והכרה מוחלט ביטול מתוך וזאת החכמים,

"רגליהם". מאשר

להשתוקק  עליו כן, על יתר – דבריהם את בצמא שותה והוי
מים  השותה כאדם בהם ולהתענג החכמים דברי את לשמוע
רב, בקשב לדבריהם ומאזין לחכמים הוא בטל וכאשר לצמאו.
והם  כראוי הדברים את קולט אזי דבריהם, את בצמא שותה וכן
סוף  סוף הוא גם יהי' – זה בדרך וכשיתנהג בזכרונו. נחקקים

ישראל  מחכמי .2לאחד

*

המקום  יהי' שביתו היינו – לחכמים ועד בית ביתך יהי
ובתמידות קבוע ה  בקביעות חכמים, לביתו 3לועידת מקנה וזה .

בביתו. כשאינם גם מסויימת חשיבות

ל  ועד "בית מדייק יוסי חכמים והתנא לפני כי רבים, לשון "
לראש, הי' האחד כי זוגות, הוזכרו לא יוחנן בן ויוסי יועזר בן

בישראל  המחלוקת זמן הוחל בימיהם צורך 4ורק יש לכן .
הרבים. פי על ההלכה שיקבעו כדי רבים, בחכמים

מתאבק לחכמים בעפר והוי המתחבר האדם – רגליהם
בו  שאין לבד, "אבק" בבחינת הוא עצמו שמצד להרגיש צריך

מצמיח. שאינו הזה כאבק תועלת, בו ואין ממש

אצל  כי רגליהם". באבק ולא רגליהם", "בעפר מדייק והתנא
היא  ביותר) התחתונה (בחינה שלהם "רגל" בחינת גם החכמים
כי  תהי"'. לכל כעפר "ונפשי כמאמר וביטול, "עפר" בבחינת
והעפר  וביטול) דביקות (בחינת לזה זה דבוקים הגרגירים בעפר

באבק) (משא"כ מצמיח .5גם

"בעפר מהנהגתם רגליהם ומדייק ללמוד שיש לרמז ,"
החכמים. של הילוכם ודרכי

ב  כשמדובר אולם, – דבריהם את בצמא שותה דבריהם והוי
הביטול  מספיק אינו אזי שלהם, התורה דברי היינו החכמים, של
האדם  על אלא רגליהם"), בעפר מתאבק ("והוי להחכמים

והשגה. בהבנה בפנימיות, הדברים את לקלוט

עלולה  והשגה בהבנה להיות צריך שהלימוד העובדה אך,
(שהרי  החכמים אל הביטול ברגש מסויימת חלישות לגרום

בהבנתו תלוי ).הוא הלימוד

ב  שותה "והוי אמר זה להכיר צמא על עליו דבריהם": את
ביטול, מתוך מפיהם תורה לשמוע ועליו לחכמים, זקוק שהוא
חסרים  הם כמה עד מרגיש שהוא לצמאו, מים השותה כאדם

לו.

והבנת  בידיעת לו יוסיפו שהחכמים בלבד זו לא ועוד: זאת
ויאיר  יתגלה בתורה שחלקו עליו ישפיעו גם הם אלא התורה,

ב"הוי הרמז זהו נפשו. כחות תרי"ג המים ה שות בכל :"
ומחלק  המזון מעבירים את הגוף 6ים חלקי .7לכל

הירושלמי).1.1.1.1. (בשם א טז, חגיגה – יוסי תוד"ה

בלבד.2.2.2.2. השומעים רשימת פי על – תשמ"ב מטו"מ ש"פ משיחת

תמיד.3.3.3.3. החכמים להתקבץ מוכן ביתך שתשים פיה"מ: ראה

תויו"ט.4.4.4.4.

דקדושה,5.5.5.5. למלכות רומז ש"עפר" ג), (כו, וישלח תו"א ראה
דקליפה. למלכות ו"אבק"

שם.6.6.6.6. ובפיה"מ במשנה ב כו, עירובין

בלבד.7.7.7.7. השומעים רשימת פי על – תשכ"ב אחרי ש"פ משיחת
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:äðçnì õeçî Làa óøN øBòä-úàå øNaä©¨−̈§¤¨®¨©´¨¥½¦−©©«£¤«
áé-úà åéìà ïøäà éða eàöîiå äìòä-úà èçLiå©¦§©−¤¨«Ÿ¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¥¨Æ¤

:áéáñ çaænä-ìr eä÷øæiå ícäâéäìòä-úàå ©½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©¨¦«§¤¨«ŸÀ̈
-úàå äéçúðì åéìà eàéöîä-ìr øè÷iå Làøä ¦§¦¯¥¨²¦§¨¤−¨§¤¨®Ÿ©©§¥−©

:çaænäãéøè÷iå íérøkä-úàå áøwä-úà õçøiå ©¦§¥«©©¦§©¬¤©¤−¤§¤©§¨¨®¦©©§¥¬
:äçaænä äìòä-ìråèçwiå írä ïaø÷ úà áø÷iå ©¨«Ÿ−̈©¦§¥«¨©©§¥¾¥−¨§©´¨¨®©¦©º

eäàhçéå eäèçLiå írì øLà úàhçä øérN-úà¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈©¦§¨¥¬©§©§¥−
:ïBLàøkæè:ètLnk äNriå äìòä-úà áø÷iå ¨«¦«©©§¥−¤¨«Ÿ¨®©©«£¤−¨©¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(473 'r a"g g"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ(א (ט, «¿ƒ««¿ƒƒ

. . ˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ ÔBL‡¯ - ˙B¯ËÚ ¯NÚ ÏË ÌBÈ B˙B‡»«∆∆¬»ƒ¿«¬≈¿≈ƒ
ÌÈL„ÁÏ ÔBL‡¯(ב פז, (שבת ƒ∆√»ƒ

ּבראׁשית' למעׂשה 'ראׁשֹון ּבין הּׁשּיכּות מה להבין ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָצרי

הּמׁשּכן? להקמת לחדׁשים' ְְֲֳִִִֶַַַָָָו'ראׁשֹון

לֹו "לעׂשֹות הּמדרׁש ּכלׁשֹון היא הּמׁשּכן ּתכלית לבאר: ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָויׁש

מקֹום  - 'ּדירה' להיֹות צרי זה אחד מּצד ּבתחּתֹונים". ּדירה ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָית'

ּומן  ּביֹותר. הּנעלית האלֹוקית הּדרּגה ּתתגּלה ׁשּבֹו נעלה ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמאד

מּמּנּו. למּטה ׁשאין הּתחּתֹון ּבעֹולם - 'ּבתחּתֹונים' הּׁשני ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּצד

'ראׁשֹון  הּמׁשּכן: להקמת הּללּו העטרֹות ׁשּתי ּבין הּקׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוזהּו

שהאלֹוקּות  היא הּמׁשּכן הקמת ּתכלית - ּבראׁשית' ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָלמעׂשה

- לחדׁשים' 'ראׁשֹון מּמּנּה. לחלק ותהיה עצמּה, ּבּבריאה ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּתתּגּלה

ּבבחי' - ונׂשּגב נעלה ּגּלּוי הּוא הּמׁשּכן, הּוקם ׁשּבׁשבילֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָהּגּלּוי

עצמֹו. מהעֹולם לאיןֿערֹו - חּדּוׁש) לׁשֹון - (חדׁש ְְְֲִִֵֵֶַָָֹחּדּוׁש

éðùæéøè÷iå äpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−
:ø÷aä úìò ãálî çaænä-ìrçéøBMä-úà èçLiå ©©¦§¥®©¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤©¦§©³¤©Æ

éða eàöîiå írì øLà íéîìMä çáæ ìéàä-úàå§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−£¤´¨®̈Â©©§¦Â§¥̧
:áéáñ çaænä-ìr eä÷øæiå åéìà ícä-úà ïøäà©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©¨¦«

èéäéìàä ìéàä-ïîe øBMä-ïî íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦−¦©®¦̧¨©½¦¨«©§¨³
:ãákä úøúéå úéìkäå äqëîäåë-úà eîéNiå §©«§©¤Æ§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤©¨¥«©¨¦¬¤

:äçaænä íéáìçä øè÷iå úBæçä-ìr íéáìçä©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−©¦§¥«¨
àëçä úàåéðä ïéîiä ÷BL úàå úBæïøäà óäôeðz §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§−̈

:äLî äeö øLàk ýåýé éðôìáëïøäà àOiå ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«©¦¨̧©«£¯Ÿ
áéúëåãé-úàéø÷ãøiå íëøáéå írä-ìà åéãé-úà¤¨¨²¤¨−̈©§¨«£¥®©¥À¤

:íéîìMäå äìòäå úàhçä úNrîâëäLî àáiå ¥«£¯©«©¨²§¨«Ÿ−̈§©§¨¦«©¨¸Ÿ¤³
írä-úà eëøáéå eàöiå ãrBî ìäà-ìà ïøäàå§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−¤¨®̈

:írä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'r a"kg zegiyÎihewl)

˙‡hÁÏ ¯˜a Ôa Ï‚Ú EÏ Á˜ Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡iÂ(ב (ט, «…∆∆«¬…«¿≈∆∆»»¿«»
Ï‚Ú‰ ‰NÚÓ ÏÚ ‰Ê Ï‚Ú È„ÈŒÏÚ ‰"aw‰ BÏ ¯tÎnL ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«∆¿«≈«»»«¿≈≈∆∆««¬≈»≈∆

‰NÚL(רש"י) ∆»»
ּפר  ׁשהקרב הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת ּכבר מצינּו להקׁשֹות: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻיׁש

קרּבן  להקריב הצר ולּמה ּפר", ׁשהּוא העגל מעׂשה על ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ"לכּפר

ׁשני  מהּוים אּלּו קרּבנֹות ׁשּׁשני לֹומר, ויׁש מּטרה? לאֹותּה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנֹוסף

- החטא מחילת ׁשהיא ּכּפרה הראׁשֹון הּׁשלב ּבּכּפרה: ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָׁשלּבים

הּׁשני  והּׁשלב ."הּמל מצות על ּׁשעבר מה לגמרי לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ"ׁשּנמחל

וחביב  ּומרּצה ה' לפני לרצֹון "ׁשּיהיה - יֹותר נעלית ּכּפרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּוא

ׁשהביאּו הּקרּבנֹות ׁשני איפֹוא וזה החטא". ּכקדם יתּבר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלפניו

ּבכדי  והּׁשני החטא, למחילת הראׁשֹון העגל, מעׂשה על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָלכּפרה

וחביב  "מרּצה יהיה ׁשאהרן לכ ׁשּתביא יֹותר נעלית ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכּפרה

ּבּמׁשּכן. הּׁשכינה להׁשראת להביא ויּוכל החטא", ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּכקדם

,éðù
éùéìùãëçaænä-ìr ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©©¦§¥½©

epøiå írä-ìk àøiå íéáìçä-úàå äìòä-úà¤¨«Ÿ−̈§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ©¨½Ÿ
:íäéðt-ìr eìtiåéàáãð ïøäà-éðá eç÷iå ©¦§−©§¥¤«©¦§´§¥Â©«£ÂŸ¨¨¸

äéìr eîéNiå Là ïäá eðziå Búzçî Léà àeäéáàå©«£¦¹¦´©§¨À©¦§³¨¥Æ¥½©¨¦¬¨¤−¨
äeö àì øLà äøæ Là ýåýé éðôì eáéø÷iå úøè÷§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³§Ÿ̈Æ¥´¨½̈£¤¯’Ÿ¦−̈

:íúàáíúBà ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå Ÿ¨«©¥¬¥¥²¦¦§¥¬§Ÿ̈−©´Ÿ©¨®

iying ,iriax - i - ipiny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé éðôì eúîiåâàeä ïøäà-ìà äLî øîàiå ©¨ª−¦§¥¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸÁ
éðt-ìrå Lãwà éáø÷a øîàì | ýåýé øac-øLà£¤¦¤̧§Ÿ̈³¥ŸÆ¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬

:ïøäà íciå ãákà írä-ìëã-ìà äLî àø÷iå ¨¨−̈¤¨¥®©¦−Ÿ©«£«Ÿ©¦§¨´¤À¤
øîàiå ïøäà ãc ìûéfr éða ïôöìà ìàå ìàLéî¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈§¥¬ª¦¥−´Ÿ©«£®Ÿ©Ÿ́¤

eáø÷ íäìàLãwä-éðt úàî íëéçà-úà eàN * £¥¤ÀÂ¦§º§³¤£¥¤Æ¥¥´§¥«©½Ÿ¤
:äðçnì õeçî-ìàä-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iå ¤¦−©©«£¤«©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤

:äLî øac øLàk äðçnì õeçîåäLî øîàiå ¦−©©«£¤®©«£¤−¦¤¬¤«©´Ÿ¤¤´
íëéLàø åéða | øîúéàìe øærìàìe ïøäà-ìà¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈¨«¥¤¬
ìrå eúîú àìå eîøôú-àì íëéãâáe | eòøôz-ìà©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ¨ª½§©¬
ekáé ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãrä-ìk̈¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½¦§Æ

:ýåýé óøN øLà äôøOä-úàæãrBî ìäà çútîe ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹
íëéìr ýåýé úçLî ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤¦§©¬§Ÿ̈−£¥¤®

:äLî øáãk eNriåôçïøäà-ìà ýåýé øaãéå ©©«£−¦§©¬¤«©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ
:øîàìèéðáe | äzà | zLz-ìà øëLå ïééCzà E ¥«Ÿ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈

íìBò úwç eúîú àìå ãrBî ìäà-ìà íëàáa§«Ÿ£¤²¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬−̈
:íëéúøãìéïéáe ìçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe §Ÿ«Ÿ¥¤««£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬

:øBähä ïéáe àîhäàéúà ìûøNé éða-úà úøBäìe ©¨¥−¥¬©¨«§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ
:äLî-ãéa íäéìà ýåýé øac øLà íéwçä-ìkô ¨©´ª¦½£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(298 'r f"g zegiyÎihewl)

„B·k ÌÎÈÏ‡ ‡¯ÈÂ eNÚz '‰ ‰eˆ ¯L‡ ¯·c‰ ‰Ê ‰LÓ ¯Ó‡iÂ«…∆…∆∆«»»¬∆ƒ»«¬¿≈»¬≈∆¿

ו)‰' (ט,

LnLÂ ÔkLnÏ ‰LÓ B„ÈÓÚ‰L ÌÈ‡eln‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ¿«¿≈«ƒƒ∆∆¡ƒ…∆«ƒ¿»¿ƒ≈

. :Ì‰Ï ¯Ó‡ CÎÏ . . ‰ÈÎL Ba ‰˙¯L ‡Ï - ÌBÈ ÏÎa B˜¯Ùe Ba≈¿¿»…»¿»¿ƒ»¿»»«»∆

B˙„B·ÚÂ ÂÈ˙Ba¯˜ È„ÈŒÏÚL ,ÈpnÓ ·eLÁÂ È‡„k ÈÁ‡ Ô¯‰‡ .«¬…»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ∆«¿≈»¿¿»«¬»

Ì‰a ‰ÈÎL ‰¯Lz(כג ט, (רש"י ƒ¿∆¿ƒ»»∆

ּבבחינת  הּוא מׁשה למׁשה, אהרן ּבין ההבּדלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹאחד

לעֹולם  אלקּות ּולהֹוריד להמׁשי ׁשּתפקידֹו - ּדמלּכא" ְְְְְְְֱִִִִֶַַַָָָָֹ"ׁשֹוׁשבינא

ּבבחינת  הּוא ואהרן ליׂשראל. הּתֹורה נּתנה ידֹו על ולכן -ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

ּבני  את ּולרֹומם לעלֹות ׁשּתפקידֹו - ּדמטרֹוניתא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ"ׁשֹוׁשבינא

הּברּיֹות את אֹוהב - למעלה BzÏ¯‰יׂשראל Ô·¯˜Óe הׁשראת לכן . ְְְְִִֵֵֶַַָָ¿»¿»«»ְֵַַָָ

הּׁשכינה  ירידת ׁשּתכלית היֹות אהרן, עלֿידי ּדוקא היתה ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּׁשכינה

לדרּגה  יעלה עצמֹו העֹולם ּדבר ׁשל ׁשּבסֹופֹו ּבכדי היא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלעֹולם,

אהרן. ׁשל ּתפקידֹו וזהּו - יֹותר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַֹנעלית

éòéáøáéøærìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈
äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä åéða | øîúéà-ìàå§¤¦̧¨¨¬¨¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈
çaænä ìöà úBvî äeìëàå ýåýé éMàî úøúBpä©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½§¦§¬¨©−¥´¤©¦§¥®©

:àåä íéLã÷ Lã÷ ékâéíB÷îa dúà ízìëàå ¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´
התלישא  קודם הגריש יטעים הקורא *

éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ïë-ék ýåýé éMàî àåä E ¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ¦½¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−
:éúéeöãéäîeøzä ÷BL | úàå äôeðzä äæç úàå ª¥«¦§¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈

éðáe äzà øBäè íB÷îa eìëàzéúðáe ECzà E «Ÿ§Æ§¨´¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦®̈
éða-÷çå E÷ç-ékéða éîìL éçáfî eðzð E:ìàøNé ¦«¨§³§¨¨¤̧Æ¦§½¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«

åèíéáìçä éMà ìr äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BĹ©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ
éðäì eàéáééðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óE ¨¦½§¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³

:ýåýé äeö øLàk íìBò-÷çì Ezà¦§Æ§¨½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'r a"lg zegiyÎihewl)

e‰˜¯ÊiÂ Ìc‰ ˙‡ ÂÈÏ‡ Ô¯‰‡ Èa e‡ˆÓiÂ ‰ÏÚ‰ ˙‡ ËÁLiÂ«ƒ¿«∆»…»««¿ƒ¿≈«¬…≈»∆«»«ƒ¿¿≈
ÁaÊn‰ ÏÚ(יב (ט, ««ƒ¿≈«

‰ÓÊ‰Â ‰ËLB‰ ÔBLÏ - e‡ÈˆÓiÂ(רש"י) ««¿ƒ¿»»¿«¿»»
ואּלּו אהרן", ּבני "וּיקריבּו הּלׁשֹון נאמר חּטאת קרּבן ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹלגּבי

"וּימציאּו הּוא הּלׁשֹון נֹוספים ּובקרּבנֹות - עֹולה ּבקרּבן - ְְְְְִִַַַַָָָָָָָּכאן

אחד  ּובהקּדים: ההבּדל, סּבת את לבאר ויׁש אהרן". ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבני

הּדם  ּבזריקת הּוא הּקרּבנֹות, לׁשאר חּטאת קרּבן ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָההבּדלים

האצּבע  טבילת ּבאמצעּות היא הּזריקה חּטאת ּבקרּבן הּמזּבח. ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָעל

ׁשּבֹו הּכלי ּבאמצעּות היא האדם זריקת הּקרּבנֹות ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָּבּדם.

לׁשאר  חּטאת קרּבן ּבין הּלׁשֹון לׁשּנּוי הּטעם וזהּו הּדם. ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָנמצא

ְַָָהּקרּבנֹות:

ּומזּמן  מּוכן הּדם היה הּכלי הֹוׁשטת עם מּיד הּקרּבנֹות ְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָָֻּבכל

- "וּימציאּו נאמר לכן - נֹוספת ּפעּלה ללא הּמזּבח, על ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻלזריקה

הֹוׁשטה הּגׁשת ÓÊ‰Â‰לׁשֹון לאחרי ׁשּגם חּטאת, ּבקרּבן ואּלּו ." ְָָ¿«¿»»ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָ

"וּיקריבּו" נאמר - האצּבע טבילת ׁשל נֹוספת ּפעּלה נדרׁשת ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻהּכלי

ְִַּבלבד.

éùéîçæèäLî Løc Løc úàhçä øérN | úàå§¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−
éða øîúéà-ìrå øærìà-ìr óö÷iå óøN äpäå§¦¥´¨®Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´

:øîàì íøúBpä ïøäàæé-úà ízìëà-àì recî ©«£½Ÿ©«¨¦−¥«Ÿ©À©«Ÿ£©§¤³¤
úàhçäàåä íéLã÷ Lã÷ ék Lãwä íB÷îa ©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®

øtëì äãrä ïår-úà úàNì íëì ïúð | dúàå§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ¤£´Ÿ¨«¥½̈§©¥¬
:ýåýé éðôì íäéìrçédîc-úà àáeä-àì ïä £¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¥µ«Ÿ¨´¤¨½̈

Lãwa dúà eìëàz ìBëà äîéðt Lãwä-ìà¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸«Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤
:éúéeö øLàkèéíBiä ïä äLî-ìà ïøäà øaãéå ©«£¤¬¦¥«¦©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â

ýåýé éðôì íúìr-úàå íúàhç-úà eáéø÷ä¦§¦¸¤©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
áèéiä íBiä úàhç ézìëàå älàk éúà äðàø÷zå©¦§¤¬¨Ÿ¦−¨¥®¤§¨©³§¦©¨Æ©½©¦©−

:ýåýé éðéraë:åéðéra áèéiå äLî òîLiåô §¥¥¬§Ÿ̈«©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(169 'r `"ig zegiyÎihewl)

ÌÚ‰ ˙‡ eÎ¯·ÈÂ(כג (ט, «¿»¬∆»»
‰ÈÎL ‰¯LzL ÔBˆ¯ È‰È ,eÈÏÚ eÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ È‰ÈÂ :e¯Ó‡»¿ƒƒ…«¡…≈»≈¿ƒ»∆ƒ¿∆¿ƒ»

ÌÎÈ„È ‰NÚÓa(רש"י) ¿«¬≈¿≈∆
ּבברּכת  ּברכה, ׁשל ּדֹומה לׁשֹון רׁש"י מזּכיר ּפקּודי ּבפרׁשת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּגם



קפג iying ,iriax - i - ipiny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé éðôì eúîiåâàeä ïøäà-ìà äLî øîàiå ©¨ª−¦§¥¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸÁ
éðt-ìrå Lãwà éáø÷a øîàì | ýåýé øac-øLà£¤¦¤̧§Ÿ̈³¥ŸÆ¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬

:ïøäà íciå ãákà írä-ìëã-ìà äLî àø÷iå ¨¨−̈¤¨¥®©¦−Ÿ©«£«Ÿ©¦§¨´¤À¤
øîàiå ïøäà ãc ìûéfr éða ïôöìà ìàå ìàLéî¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈§¥¬ª¦¥−´Ÿ©«£®Ÿ©Ÿ́¤

eáø÷ íäìàLãwä-éðt úàî íëéçà-úà eàN * £¥¤ÀÂ¦§º§³¤£¥¤Æ¥¥´§¥«©½Ÿ¤
:äðçnì õeçî-ìàä-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iå ¤¦−©©«£¤«©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤

:äLî øac øLàk äðçnì õeçîåäLî øîàiå ¦−©©«£¤®©«£¤−¦¤¬¤«©´Ÿ¤¤´
íëéLàø åéða | øîúéàìe øærìàìe ïøäà-ìà¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈¨«¥¤¬
ìrå eúîú àìå eîøôú-àì íëéãâáe | eòøôz-ìà©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ¨ª½§©¬
ekáé ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãrä-ìk̈¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½¦§Æ

:ýåýé óøN øLà äôøOä-úàæãrBî ìäà çútîe ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹
íëéìr ýåýé úçLî ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤¦§©¬§Ÿ̈−£¥¤®

:äLî øáãk eNriåôçïøäà-ìà ýåýé øaãéå ©©«£−¦§©¬¤«©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ
:øîàìèéðáe | äzà | zLz-ìà øëLå ïééCzà E ¥«Ÿ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈

íìBò úwç eúîú àìå ãrBî ìäà-ìà íëàáa§«Ÿ£¤²¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬−̈
:íëéúøãìéïéáe ìçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe §Ÿ«Ÿ¥¤««£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬

:øBähä ïéáe àîhäàéúà ìûøNé éða-úà úøBäìe ©¨¥−¥¬©¨«§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ
:äLî-ãéa íäéìà ýåýé øac øLà íéwçä-ìkô ¨©´ª¦½£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(298 'r f"g zegiyÎihewl)

„B·k ÌÎÈÏ‡ ‡¯ÈÂ eNÚz '‰ ‰eˆ ¯L‡ ¯·c‰ ‰Ê ‰LÓ ¯Ó‡iÂ«…∆…∆∆«»»¬∆ƒ»«¬¿≈»¬≈∆¿

ו)‰' (ט,

LnLÂ ÔkLnÏ ‰LÓ B„ÈÓÚ‰L ÌÈ‡eln‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ¿«¿≈«ƒƒ∆∆¡ƒ…∆«ƒ¿»¿ƒ≈

. :Ì‰Ï ¯Ó‡ CÎÏ . . ‰ÈÎL Ba ‰˙¯L ‡Ï - ÌBÈ ÏÎa B˜¯Ùe Ba≈¿¿»…»¿»¿ƒ»¿»»«»∆

B˙„B·ÚÂ ÂÈ˙Ba¯˜ È„ÈŒÏÚL ,ÈpnÓ ·eLÁÂ È‡„k ÈÁ‡ Ô¯‰‡ .«¬…»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ∆«¿≈»¿¿»«¬»

Ì‰a ‰ÈÎL ‰¯Lz(כג ט, (רש"י ƒ¿∆¿ƒ»»∆

ּבבחינת  הּוא מׁשה למׁשה, אהרן ּבין ההבּדלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹאחד

לעֹולם  אלקּות ּולהֹוריד להמׁשי ׁשּתפקידֹו - ּדמלּכא" ְְְְְְְֱִִִִֶַַַָָָָֹ"ׁשֹוׁשבינא

ּבבחינת  הּוא ואהרן ליׂשראל. הּתֹורה נּתנה ידֹו על ולכן -ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

ּבני  את ּולרֹומם לעלֹות ׁשּתפקידֹו - ּדמטרֹוניתא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ"ׁשֹוׁשבינא

הּברּיֹות את אֹוהב - למעלה BzÏ¯‰יׂשראל Ô·¯˜Óe הׁשראת לכן . ְְְְִִֵֵֶַַָָ¿»¿»«»ְֵַַָָ

הּׁשכינה  ירידת ׁשּתכלית היֹות אהרן, עלֿידי ּדוקא היתה ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּׁשכינה

לדרּגה  יעלה עצמֹו העֹולם ּדבר ׁשל ׁשּבסֹופֹו ּבכדי היא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלעֹולם,

אהרן. ׁשל ּתפקידֹו וזהּו - יֹותר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַֹנעלית

éòéáøáéøærìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈
äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä åéða | øîúéà-ìàå§¤¦̧¨¨¬¨¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈
çaænä ìöà úBvî äeìëàå ýåýé éMàî úøúBpä©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½§¦§¬¨©−¥´¤©¦§¥®©

:àåä íéLã÷ Lã÷ ékâéíB÷îa dúà ízìëàå ¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´
התלישא  קודם הגריש יטעים הקורא *

éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ïë-ék ýåýé éMàî àåä E ¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ¦½¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−
:éúéeöãéäîeøzä ÷BL | úàå äôeðzä äæç úàå ª¥«¦§¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈

éðáe äzà øBäè íB÷îa eìëàzéúðáe ECzà E «Ÿ§Æ§¨´¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦®̈
éða-÷çå E÷ç-ékéða éîìL éçáfî eðzð E:ìàøNé ¦«¨§³§¨¨¤̧Æ¦§½¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«

åèíéáìçä éMà ìr äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BĹ©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ
éðäì eàéáééðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óE ¨¦½§¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³

:ýåýé äeö øLàk íìBò-÷çì Ezà¦§Æ§¨½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'r a"lg zegiyÎihewl)

e‰˜¯ÊiÂ Ìc‰ ˙‡ ÂÈÏ‡ Ô¯‰‡ Èa e‡ˆÓiÂ ‰ÏÚ‰ ˙‡ ËÁLiÂ«ƒ¿«∆»…»««¿ƒ¿≈«¬…≈»∆«»«ƒ¿¿≈
ÁaÊn‰ ÏÚ(יב (ט, ««ƒ¿≈«

‰ÓÊ‰Â ‰ËLB‰ ÔBLÏ - e‡ÈˆÓiÂ(רש"י) ««¿ƒ¿»»¿«¿»»
ואּלּו אהרן", ּבני "וּיקריבּו הּלׁשֹון נאמר חּטאת קרּבן ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹלגּבי

"וּימציאּו הּוא הּלׁשֹון נֹוספים ּובקרּבנֹות - עֹולה ּבקרּבן - ְְְְְִִַַַַָָָָָָָּכאן

אחד  ּובהקּדים: ההבּדל, סּבת את לבאר ויׁש אהרן". ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבני

הּדם  ּבזריקת הּוא הּקרּבנֹות, לׁשאר חּטאת קרּבן ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָההבּדלים

האצּבע  טבילת ּבאמצעּות היא הּזריקה חּטאת ּבקרּבן הּמזּבח. ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָעל

ׁשּבֹו הּכלי ּבאמצעּות היא האדם זריקת הּקרּבנֹות ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָּבּדם.

לׁשאר  חּטאת קרּבן ּבין הּלׁשֹון לׁשּנּוי הּטעם וזהּו הּדם. ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָנמצא

ְַָָהּקרּבנֹות:

ּומזּמן  מּוכן הּדם היה הּכלי הֹוׁשטת עם מּיד הּקרּבנֹות ְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָָֻּבכל

- "וּימציאּו נאמר לכן - נֹוספת ּפעּלה ללא הּמזּבח, על ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻלזריקה

הֹוׁשטה הּגׁשת ÓÊ‰Â‰לׁשֹון לאחרי ׁשּגם חּטאת, ּבקרּבן ואּלּו ." ְָָ¿«¿»»ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָ

"וּיקריבּו" נאמר - האצּבע טבילת ׁשל נֹוספת ּפעּלה נדרׁשת ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻהּכלי

ְִַּבלבד.

éùéîçæèäLî Løc Løc úàhçä øérN | úàå§¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−
éða øîúéà-ìrå øærìà-ìr óö÷iå óøN äpäå§¦¥´¨®Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´

:øîàì íøúBpä ïøäàæé-úà ízìëà-àì recî ©«£½Ÿ©«¨¦−¥«Ÿ©À©«Ÿ£©§¤³¤
úàhçäàåä íéLã÷ Lã÷ ék Lãwä íB÷îa ©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®

øtëì äãrä ïår-úà úàNì íëì ïúð | dúàå§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ¤£´Ÿ¨«¥½̈§©¥¬
:ýåýé éðôì íäéìrçédîc-úà àáeä-àì ïä £¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¥µ«Ÿ¨´¤¨½̈

Lãwa dúà eìëàz ìBëà äîéðt Lãwä-ìà¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸«Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤
:éúéeö øLàkèéíBiä ïä äLî-ìà ïøäà øaãéå ©«£¤¬¦¥«¦©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â

ýåýé éðôì íúìr-úàå íúàhç-úà eáéø÷ä¦§¦¸¤©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
áèéiä íBiä úàhç ézìëàå älàk éúà äðàø÷zå©¦§¤¬¨Ÿ¦−¨¥®¤§¨©³§¦©¨Æ©½©¦©−

:ýåýé éðéraë:åéðéra áèéiå äLî òîLiåô §¥¥¬§Ÿ̈«©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(169 'r `"ig zegiyÎihewl)

ÌÚ‰ ˙‡ eÎ¯·ÈÂ(כג (ט, «¿»¬∆»»
‰ÈÎL ‰¯LzL ÔBˆ¯ È‰È ,eÈÏÚ eÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ È‰ÈÂ :e¯Ó‡»¿ƒƒ…«¡…≈»≈¿ƒ»∆ƒ¿∆¿ƒ»

ÌÎÈ„È ‰NÚÓa(רש"י) ¿«¬≈¿≈∆
ּבברּכת  ּברכה, ׁשל ּדֹומה לׁשֹון רׁש"י מזּכיר ּפקּודי ּבפרׁשת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּגם



iyyקפד - `i - ipiny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
קדם  - הפּו הּברכֹות סדר ׁשם א הּמׁשּכן. מלאכת לעֹוׁשי ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמׁשה

נעם  'ויהי ּולאחרֿמּכן ידיכם' ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ'יהי

ּפקּודי  ּבפרׁשת ּכי הּוא, ה ּדברים ׁשּנּוי טעם עלינּו'. אלקינּו ְְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָָֹה'

והּוא  - הּמׁשּכן מלאכת ּבסּיּום היא הּמלאכה לעֹוׁשי מׁשה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּברּכת

('מעשה  הּמלאכה לעֹוׁשי ּברכה קדם הּדברים, סדר לפי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמברכם

'ÌÎÈ„È זה לאחרי ידם, על ּבעּקר נעׂשתה הּמׁשּכן מלאכת ּכי ( ¿≈∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

אלקינּו ה' נעם ויהי - עצמֹו את רק eÈÏÚ'ּכֹולל מׁשה ׁשּכן - ְֱִִֵֵֶַַֹֹ»≈ֵֶֶַֹ

מתיחסת  הּברכה ּבפרׁשתנּו א הּמׁשּכן. מלאכת את וגמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָסּים

עלֿידי  נעׂשתה זֹו ועבֹודה הּמּלּואים, ּבימי הּקרּבנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלעבֹודת

נעם.. 'ויהי ּובר ּפתח לכן ואהרן, על eÈÏÚ'מׁשה מתיחס ׁשּזה ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹ»≈ְִֵֶֶַַ

יׂשראל, עם לכלל ּברכה הֹוסיף זה ואחרי אהרן. ועבֹודת ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹעבֹודתֹו

ׁשל  ּבמעׂשיהם ׁשכינה ּתׁשרה הּקרּבנֹות מעבֹודת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּכתֹוצאה

ְִֵָיׂשראל.

éùùàéàøîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ
:íäìàáäiçä úàæ øîàì ìûøNé éða-ìà eøac £¥¤«©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ

:õøàä-ìr øLà äîäaä-ìkî eìëàz øLàâ| ìk £¤´«Ÿ§½¦¨©§¥−̈£¤¬©¨¨«¤´Ÿ
äøb úìrî úñøt òñL úrñLå äñøt úñøôî©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬¥−̈

:eìëàz dúà äîäaaãeìëàú àì äæ-úà Cà ©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«©³¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½
-ék ìîbä-úà äñøtä éñøônîe äøbä éìrnî¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−©©§¨®¤Â©¨Â̈¦
àeä àîè ñéøôî epðéà äñøôe àeä äøâ äìrî©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ¥¤´©§¦½¨¥¬−

:íëìäàì äñøôe àeä äøâ äìrî-ék ïôMä-úàå ¨¤«§¤©¨À̈¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ
:íëì àeä àîè ñéøôéåúìrî-ék úáðøàä-úàå ©§¦®¨¥¬−¨¤«§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³

:íëì àåä äàîè äñéøôä àì äñøôe àåä äøb¥¨Æ¦½©§−̈´Ÿ¦§¦®¨§¥¨¬¦−¨¤«
æòñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ

:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå äñøtçíøNaî ©§½̈§−¥¨´«Ÿ¦®̈¨¥¬−¨¤«¦§¨¨Æ
:íëì íä íéàîè eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì́ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦¨®§¥¦¬¥−¨¤«

èäæ-úàBì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz ¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦´Ÿ£¤Á
íúà íéìçpáe íénia íéna úN÷N÷å øétðñ§©¦̧§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬

:eìëàzéíénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå Ÿ¥«§ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ
øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL ìkî íéìçpáe©§¨¦½¦ŸÆ¤´¤©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´

:íëì íä õ÷L íénaàéíøNaî íëì eéäé õ÷Lå ©¨®¦¤¬¤¥−¨¤«§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ
:eöwLz íúìáð-úàå eìëàú àìáéBì-ïéà øLà ìk ´ŸŸ¥½§¤¦§¨−̈§©¥«´Ÿ£¤¬¥«²

ñ:íëì àeä õ÷L íéna úN÷N÷å øétðâé-úàå §©¦¬§©§¤−¤©¨®¦¤¬¤−¨¤«§¤
-úà íä õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤¥®¤

:äiðærä úàå ñøtä-úàå øLpäãéäàcä-úàå ©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«§¤©̧¨½̈
:dðéîì äiàä-úàååè:Bðéîì áøò-ìk úàæèúàå §¤¨«©−̈§¦¨«¥¬¨Ÿ¥−§¦«§¥Æ

õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðriä úa©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©§¤©¥−

:eäðéîìæé:óeLðiä-úàå CìMä-úàå ñBkä-úàå §¦¥«§¤©¬§¤©¨−̈§¤©©§«
çé:íçøä-úàå úàwä-úàå úîLðzä-úàåèéúàå §¤©¦§¤¬¤§¤©¨−̈§¤¨«¨¨«§¥Æ

-úàå úôéëecä-úàå dðéîì äôðàä äãéñçä©«£¦½̈¨«£¨−̈§¦®̈§¤©«¦©−§¤
:ólèräëõ÷L òaøà-ìr Cìää óBòä õøL ìk ¨«£©¥«µŸ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤

:íëì àeäàëóBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà Cà −¨¤«©³¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½
òaøà-ìr Cìääáéúëàì-øLàéø÷íérøë Bì-øLà ©«Ÿ¥−©©§©®£¤³§¨©̧¦Æ

:õøàä-ìr ïäa øzðì åéìâøì ìrnîáëälà-úà ¦©´©§©§½̈§©¥¬¨¥−©¨¨«¤¤¥³¤
írìqä-úàå Bðéîì äaøàä-úà eìëàz íäî¥¤ÆŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½§¤©¨§−̈
:eäðéîì áâçä-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤¤«¨−̈§¦¥«

âë÷L íéìâø òaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëåàeä õ §ŸÆ¤´¤¨½£¤−©§©´©§®̈¦¤¬¤−
:íëìãëàîèé íúìáða râpä-ìk eànhz älàìe ¨¤«§¥−¤¦©®̈¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬

:áørä-ãräëåéãâa ñaëé íúìápî àNpä-ìëå ©¨¨«¤§¨©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈
:áørä-ãr àîèååëàåä øLà äîäaä-ìëì §¨¥¬©¨¨«¤§¨©§¥¿̈£¤´¦Á

äpðéà äøâå úrñL äpðéà | òñLå äñøt úñøôî©§¤¸¤©§¹̈§¤´©¥¤´¨Ÿ©À©§¥¨Æ¥¤´¨
:àîèé íäa râpä-ìk íëì íä íéàîè äìrî©«£½̈§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«

æë-ìr úëìää äiçä-ìëa åétk-ìr CìBä | ìëå§´Ÿ¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤¤́©
àîèé íúìáða râpä-ìk íëì íä íéàîè òaøà©§©½§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬

:áørä-ãrçëåéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå ©¨¨«¤§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈
:íëì änä íéàîè áørä-ãr àîèåñèëíëì äæå §¨¥´©¨¨®¤§¥¦¬¥−¨¨¤«§¤³¨¤Æ

øaëräå ãìçä õøàä-ìr õøMä õøMa àîhä©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤§¨«©§−̈
:eäðéîì áväåìèîçäå äàèläå çkäå ä÷ðàäå §©¨¬§¦¥«§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©§©§¨¨®§©−Ÿ¤

:úîLðzäåàìõøMä-ìëa íëì íéàîhä älà §©¦§¨«¤¥²¤©§¥¦¬¨¤−§¨©¨®¤
:áørä-ãr àîèé íúîa íäa râpä-ìkáììëå ¨©Ÿ¥¯©¨¤²§Ÿ−̈¦§¨¬©¨¨«¤§´Ÿ

õr-éìk-ìkî àîèé íúîa | íäî åéìr-ìté-øLà£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨§¦¥Æ
äNré-øLà éìk-ìk ÷N Bà øBò-Bà ãâá Bà́¤³¤Æ´½̈¨§¦¾£¤¥«¨¤¬
:øäèå áørä-ãr àîèå àáeé íéna íäa äëàìî§¨−̈¨¤®©©¯¦¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'r a"ig zegiyÎihewl)

'‰ ÈÙÏ e˙ÓiÂ(ב (י, «»Àƒ¿≈
Ôa¯ ‰LÓ ÈÙa ‰ÎÏ‰ e¯B‰L È„È ÏÚ ‡l‡ Ô¯‰‡ Èa e˙Ó ‡Ï…≈¿≈«¬…∆»«¿≈∆¬»»ƒ¿≈…∆«»

(רש"י)

ּגם  ׁשהיה אביהם אהרן ּבפני ּגם הלכה הֹורּו אהרן ּבני ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלכאֹורה

ׁשהרי  ּבמׁשה, הּפגיעה מאׁשר יֹותר היא ּבכבֹודֹו והּפגיעה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹרּבם,

ּבּנֹוגע  מצינּו לתרץ: ויׁש ?"אבי את "ּכּבד מפרׁש צּוּוי ּכ על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹיׁש

ּבפניו  מסב אינֹו רּבֹו לפני ׁשּיֹוׁשב ׁשּתלמיד הּסדר ּבליל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלהסּבה

להסב  חּיב אביו לפני ׁשּיֹוׁשב ּבן ואּלּו הרב. ּוכבֹוד מֹורא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּׁשּום

אביו  ׁשּמּסתמא היא, לכ והּסּבה רּבֹו, ּגם הּוא אביו אם ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָאפילּו

ואביהּוא  נדב ׁשל ּפגיעתם ּבעניננּו, הּדין והּוא ּכבֹודֹו. על ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמֹוחל

ּכבֹודֹו. על מחל אהרן הּסתם מן ּכי לחטא, נחׁשבה לא ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹּבאהרן

xihtn ,iriay - `i - ipiny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éòéáùâììk BëBz-ìà íäî ìté-øLà Nøç-éìk-ìëå§¨̧§¦¤½¤£¤¦¬Ÿ¥¤−¤®´Ÿ
èé BëBúa øLà:eøaLú Búàå àîãììëàä-ìkî £¤¯§²¦§−̈§Ÿ¬¦§«Ÿ¦¨¨¹Ÿ¤

ä÷Lî-ìëå àîèé íéî åéìr àBáé øLà ìëàé øLà£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦¦§¨®§¨©§¤Æ
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLàäììté-øLà ìëå £¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ

íéàîè õzé íéøéëå øepz àîèé åéìr | íúìápî¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯§¦©²¦ª−̈§¥¦´
:íëì eéäé íéàîèe íäåìíéî-äå÷î øBáe ïérî Cà ¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«©´©§¬̈²¦§¥©−¦

:àîèé íúìáða râðå øBäè äéäéæììté éëå ¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨«§¦³¦ŸÆ
:àeä øBäè røfé øLà reøæ òøæ-ìk-ìr íúìápî¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©¨−«

çìàîè åéìr íúìápî ìôðå òøæ-ìr íéî-ïzé éëå§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨®̈¨¥¬
:íëì àeäñèìàéä-øLà äîäaä-ïî úeîé éëå −¨¤«§¦³¨Æ¦©§¥½̈£¤¦¬

:áørä-ãr àîèé dúìáða râpä äìëàì íëì̈¤−§¨§®̈©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤
îáørä-ãr àîèå åéãâa ñaëé dúìápî ìëàäå§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨®¤

:áørä-ãr àîèå åéãâa ñaëé dúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤
àîàì àeä õ÷L õøàä-ìr õøMä õøMä-ìëå§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨®̈¤¤¬¤−¬Ÿ

:ìëàéáîçb-ìr CìBä ìkBòaøà-ìr CìBä | ìëå ï ¥«¨¥«ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À
õøàä-ìr õøMä õøMä-ìëì íéìâø äaøî-ìk ãr©µ¨©§¥´©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤

:íä õ÷L-ék íeìëàú àìâî-úà eöwLz-ìà ¬Ÿ«Ÿ§−¦¤¬¤¥«©§©§Æ¤
nhú àìå õøMä õøMä-ìëa íëéúLôðíäa eà ©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®§³Ÿ¦©§Æ¨¤½

:ía íúîèðåãîízLc÷úäå íëéäìà ýåýé éðà ék §¦§¥¤−¨«¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼§¦§©¦§¤Æ
-úà eànèú àìå éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨®¦§³Ÿ§©§Æ¤

:õøàä-ìr Nîøä õøMä-ìëa íëéúLôðäî| ék ©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤¦´
íëì úéäì íéøöî õøàî íëúà äìrnä ýåýé éðà£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬Ÿ¨¤−

:éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå íéýìûìåîúàæ ¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨«¦Ÿ́
úNîøä äiçä Lôð ìëå óBòäå äîäaä úøBz©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ¤´¤©«©½̈¨«Ÿ¤−¤

:õøàä-ìr úöøMä Lôð-ìëìe íénaæîìécáäì ©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤©¨¨«¤§©§¦¾
ïéáe úìëàpä äiçä ïéáe øähä ïéáe àîhä ïéa¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ¥³©«©¨Æ©¤«¡¤½¤¥Æ

:ìëàú àì øLà äiçättt ©«©½̈£¤−¬Ÿ¥«¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(50 'r a"ig zegiyÎihewl)

'‰ ÈÙÏ e˙ÓiÂ(ב (י, «»Àƒ¿≈
ÌÈ¯˙Bp‰ ¯È‰Ê‰ Ô˙˙ÈÓ È¯Á‡L ,Ú„z .Lc˜nÏ eÒÎ ÔÈÈ ÈÈe˙L¿≈«ƒƒ¿¿«ƒ¿»≈«∆«¬≈ƒ»»ƒ¿ƒ«»ƒ
'eÎÂ ˙Èa Ôa BÏ ‰È‰L CÏÓÏ ÏLÓ .Lc˜nÏ ÔÈÈ ÈÈe˙L eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿¿≈«ƒ«ƒ¿»»»¿∆∆∆»»∆«ƒ¿

‰a¯ ‡¯˜iÂa ‡˙È‡„k(רש"י) ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»«»
מֹות  לאחר רק יין לׁשּתֹות ׁשּלא הזהרּו הּכהנים אם ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹֹֻלכאֹורה

ׁשּלא  נצטּוּו לא הרי ואביהּוא, נדב נענׁשּו מּדּוע ואביהּוא, ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹנדב

ּבהביאֹו מתרץ רׁש"י זֹו ׁשּקּוׁשיא לֹומר ויׁש יין? ׁשתּויי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלהּכנס

אהרן  ּבני ּבית": ּבן לֹו ׁשהיה למל "מׁשל ּדבריו המׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאת

נצטּוּו לא אמנם אם ּגם ולכן הּקּב"ה, ׁשל ּביתֹו' ל'בני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹנחׁשבּו

מעצמם, זאת להבין עליהם היה יין, ׁשתּויי להּכנס ּבן ׁשּלא ׁשּכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

הנהגֹותיו. את מּכיר הּמל ׁשל ְִֵֶֶֶֶַַַָָּביתֹו
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ואּלּו להתרחׁש ׁשעֹומד מה על ידע ׁשּמׁשה מהּפסּוק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמׁשמע

ׁשּמׁשה  ּבחסידּות מבאר :לכ הּטעם לבאר ויׁש ידע. לא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹאהרן

ּבעֹולם. אלקּות להמׁשי ׁשּתפקידֹו - ּדמלּכא" "ׁשֹוׁשבינא ְְְְְְֱִִִֶַַַָָָָֹהּוא

את  להעלֹות ׁשּתפקידֹו - ּדמטרֹוניתא" "ׁשֹוׁשבינא הּוא ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָֹואהרן

נזק  לגרם יכֹולה הרע ידיעת ׁשעצם מבאר, למעלה.עֹוד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהעֹולם

ידיעת  אין לרע, קׁשר ּכל להם ׁשאין אלקּיֹות ּבדרּגֹות ואּלּו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלאדם,

מׁשה  ּכי להתרחׁש, ההֹול על ידע מׁשה לכן לנזק. ּגֹורמת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהרע

מּזיקה  לא הרע וידיעת מהעֹולם ׁשּלמעלה אלקּות ּבבחינת ְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּוא

לכן  לֹו, להּזיק יכֹולה היתה הּידיעה עצם אהרן מהֿׁשאיןּֿכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלו.

להתרחׁש. מההֹול ידע ְְִֵֵֵַַַָֹלא
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מֹות  לאחר רק יין לׁשּתֹות ׁשּלא הזהרּו הּכהנים אם ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹֹֻלכאֹורה

ׁשּלא  נצטּוּו לא הרי ואביהּוא, נדב נענׁשּו מּדּוע ואביהּוא, ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹנדב

ּבהביאֹו מתרץ רׁש"י זֹו ׁשּקּוׁשיא לֹומר ויׁש יין? ׁשתּויי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלהּכנס

אהרן  ּבני ּבית": ּבן לֹו ׁשהיה למל "מׁשל ּדבריו המׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאת

נצטּוּו לא אמנם אם ּגם ולכן הּקּב"ה, ׁשל ּביתֹו' ל'בני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹנחׁשבּו

מעצמם, זאת להבין עליהם היה יין, ׁשתּויי להּכנס ּבן ׁשּלא ׁשּכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

הנהגֹותיו. את מּכיר הּמל ׁשל ְִֵֶֶֶֶַַַָָּביתֹו
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ואּלּו להתרחׁש ׁשעֹומד מה על ידע ׁשּמׁשה מהּפסּוק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמׁשמע

ׁשּמׁשה  ּבחסידּות מבאר :לכ הּטעם לבאר ויׁש ידע. לא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹאהרן

ּבעֹולם. אלקּות להמׁשי ׁשּתפקידֹו - ּדמלּכא" "ׁשֹוׁשבינא ְְְְְְֱִִִֶַַַָָָָֹהּוא

את  להעלֹות ׁשּתפקידֹו - ּדמטרֹוניתא" "ׁשֹוׁשבינא הּוא ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָֹואהרן

נזק  לגרם יכֹולה הרע ידיעת ׁשעצם מבאר, למעלה.עֹוד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהעֹולם

ידיעת  אין לרע, קׁשר ּכל להם ׁשאין אלקּיֹות ּבדרּגֹות ואּלּו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלאדם,

מׁשה  ּכי להתרחׁש, ההֹול על ידע מׁשה לכן לנזק. ּגֹורמת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהרע

מּזיקה  לא הרע וידיעת מהעֹולם ׁשּלמעלה אלקּות ּבבחינת ְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּוא

לכן  לֹו, להּזיק יכֹולה היתה הּידיעה עצם אהרן מהֿׁשאיןּֿכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלו.

להתרחׁש. מההֹול ידע ְְִֵֵֵַַַָֹלא
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ycew zaye gqt ly oexg`e iriayl 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

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני). היום עבור גם הראשון החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים

gqt ly iriay (oey`x) lil axr

השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש

פסח). של (אחרון

המוסמכים. הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת והחגזמן הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית). או (גפרור חדשה

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé

gqt ly oexg` (ipy) lil l"ega

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן

מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé

ycew zay axr

לאחר להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן

ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

מר יצחק שי' אדל

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו ולאחרי זה ספריו אשר שלח ע"י הרב א. ח.

שי' גליצנשטיין.

ת"ח על תשורתו זו, ובטח גם להבא ישלח לכאן מפרסומו בשטח האמור, כיון שהספרי' כאן היא 

תועלת הרבים.

במ"ש אודות עבוד נגינה חב"ד באופן שתשאר בשלימות הפנימי והתיכונה.

בקשתי את אנ"ש אשר יבואו בקישור עם כ' בהנוגע להאמור והפרטים בזה, ויהי רצון אשר בסגנון 

חז"ל, מני' ומנייהו יתקלס שם עילאה, וידוע גודל החשיבות אשר חסידות חב"ד מעריכה את עניני הנגונים, 

וכמובא ג"כ מכ"מ בהמבוא לספר הנגונים אשר ישנו אצל כ'.

כיון שז"ע באנו מחג הפסח זמן חירותנו, וכ' מזכיר במכ' בתור נגונים הראשים גם נגון ופרצת, 

מצורף בזה העתק מכתבי כללי למועד האמור. ויהי רצון שגם בחג זה תקוים הכוונה להמשיך משמחתו 

ומעניניו בהשבועות וחדשים הבאים אחריו.

בכבוד וברכה.
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gqt ly oexg` (ipy) lil l"ega
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הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני בערים שונות בעולם קצ
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
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לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:246:199:008:579:309:2710:3410:3118:5818:5919:2019:2218:4119:26מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:447:5110:0410:0610:3610:3911:3511:3619:2219:1119:4919:3918:5919:43ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

5:505:438:268:228:578:5310:019:5718:2618:3018:5018:5318:1118:57נפאל, קטמנדו )ח(

7:037:019:319:2910:0410:0211:0511:0419:1519:1319:3619:3418:5519:38סינגפור, סינגפור )ח(

6:095:558:518:439:239:1510:2910:2319:1219:2319:4519:5519:0319:59פולין, ורשא )ק(

6:116:118:378:369:099:0910:1010:0918:1418:1018:3518:3117:5318:35פרו, לימה )ח(

7:197:089:589:5210:3010:2311:3511:3020:1120:1920:4020:4820:0021:01צרפת, ליאון )ק(

7:277:1410:0710:0010:3910:3211:4411:3920:2420:3320:5421:0320:1321:18צרפת, פריז )ק(

5:485:468:228:208:528:509:559:5318:1218:1118:3318:3217:5418:36קולומביה, בוגוטה )ח(

6:576:469:359:2910:0710:0111:1211:0719:4719:5420:1520:2219:3520:34קנדה, טורונטו )ק(

6:336:219:129:059:449:3710:4910:4419:2519:3219:5320:0119:1320:15קנדה, מונטריאול )ק(

6:336:259:069:019:399:3410:4310:3919:0719:1219:3219:3718:5319:41קפריסין, לרנקה )ק(

7:277:1210:1010:0110:4210:3311:4811:4220:3420:4621:0821:2120:2621:25רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:586:429:439:3410:1410:0511:2111:1420:1020:2220:4520:5820:0221:16רוסיה, מוסקבה )ח(

7:006:489:389:3110:1110:0411:1611:1119:5120:0020:2120:3019:4020:34רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

7:026:509:439:3610:1410:0711:2011:1419:5920:0720:2820:3719:4820:50שווייץ, ציריך )ק(

6:126:088:438:409:159:1210:1710:1518:3218:3318:5418:5418:1518:58תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קצי לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:246:199:008:579:309:2710:3410:3118:5818:5919:2019:2218:4119:26מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:447:5110:0410:0610:3610:3911:3511:3619:2219:1119:4919:3918:5919:43ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

5:505:438:268:228:578:5310:019:5718:2618:3018:5018:5318:1118:57נפאל, קטמנדו )ח(

7:037:019:319:2910:0410:0211:0511:0419:1519:1319:3619:3418:5519:38סינגפור, סינגפור )ח(

6:095:558:518:439:239:1510:2910:2319:1219:2319:4519:5519:0319:59פולין, ורשא )ק(

6:116:118:378:369:099:0910:1010:0918:1418:1018:3518:3117:5318:35פרו, לימה )ח(

7:197:089:589:5210:3010:2311:3511:3020:1120:1920:4020:4820:0021:01צרפת, ליאון )ק(

7:277:1410:0710:0010:3910:3211:4411:3920:2420:3320:5421:0320:1321:18צרפת, פריז )ק(

5:485:468:228:208:528:509:559:5318:1218:1118:3318:3217:5418:36קולומביה, בוגוטה )ח(

6:576:469:359:2910:0710:0111:1211:0719:4719:5420:1520:2219:3520:34קנדה, טורונטו )ק(

6:336:219:129:059:449:3710:4910:4419:2519:3219:5320:0119:1320:15קנדה, מונטריאול )ק(

6:336:259:069:019:399:3410:4310:3919:0719:1219:3219:3718:5319:41קפריסין, לרנקה )ק(

7:277:1210:1010:0110:4210:3311:4811:4220:3420:4621:0821:2120:2621:25רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:586:429:439:3410:1410:0511:2111:1420:1020:2220:4520:5820:0221:16רוסיה, מוסקבה )ח(

7:006:489:389:3110:1110:0411:1611:1119:5120:0020:2120:3019:4020:34רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

7:026:509:439:3610:1410:0711:2011:1419:5920:0720:2820:3719:4820:50שווייץ, ציריך )ק(

6:126:088:438:409:159:1210:1710:1518:3218:3318:5418:5418:1518:58תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יצחק שי' הלוי

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ז ניסן עם המצורף אליו.

ובעת רצון יקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובודאי לדכוותי' למותר להאריך במאמר רז"ל שאין מספיק עשי' לחוד, אלא שצ"ל עשי' דוקא 

באופן כדבעי למיעבד, ומובן שכוונתי בהנוגע אליו, שגם לאחרי מה שכותב, שכשמוצא שעה לומד בנגלה 

ונסתר וכו', הנה מי שחונן בכח השפעה על הזולת, ברור שזהו מתפקידו הפנימי, ולא עוד שדוקא כנ"ל באופן 

דבעי למיעבד, ואם בכל הזמנים ובכל המקומות, השיטה דאני את נפשי הצלתי, היתה מגונה )עיין זהר 

ח"א ק"ו א'( עאכו"כ בתקופתנו ובארצוה"ב, שבשנים אלו ניכרת התעוררות חזקה בין הצעירים לתשובה 

לה' לתורתו ולמצותיו, אלא שצריכים שמי שהוא יורם הדרך, ורואים במוחש, שכששומעים הדברים לא 

בשפתם המדוברת או ממי שהוא זקן מהם עשיריות בשנים, אין לזה השפעה כ"כ, כמו ששומעים זה בשפת 

המדינה וממי שקרוב אליהם בגיל, וק"ל ואין להאריך בדבר הפשוט.

וזכות  וכהנה,  כהנה  בזה  ובהוספה  הזולת  על  בהשפעה  יתחיל  ולהבא  מכאן  שעכ"פ  רצון,  ויהי 

הרבים מסייעתו.

המצפה לבשו"ט בכל האמור.
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