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ב"ה יום שני יו"ד שבט ה'תשע"ג

 רישום כמנויים
ל"דבר מלכות"

לכל הרוצים והמעוניינים

שלום וברכה!

בתקופה הקרובה תחל התארגנות שונה בהפצת ה"דבר מלכות"

 כל המעוניין ב"דבר מלכות" יירשם באתר
www.dvarmalchus.org/Register.aspx 

Israel@DvarMalchus.org :או ישלח אימייל ל

 וימלא את הפרטים הנחוצים

שבוע  מידי  בודדת  מלכות"  "דבר  חוברת  לביתו  לקבל  המעוניין  כל 
יחוייב ב - 25 ש"ח לחודש.

כל המעוניין לקבל כמויות גדולות כפי שהיה עד עכשיו )על ידי העיתון 
ידיעות אחרונות כרגיל( יצטרך להזמין לפחות 5 חוברות "דבר מלכות" 

לשבוע כאשר העלות החדשית לכל חוברת תהיה 10 ש"ח לחודש.

נא לשים לב: כרגע עד שיתבהר המצב הרי משלוחים הביתה הם רק 
לחוברת אחת )אלא אם רוצים כמה משלוחים לאותה כתובת( ואילו 
האפשרות כמו שהייתה עד היום על ידי העיתון ידיעות אחרונות היא 
מ - 5 חוברות והלאה. וכמובן צריכים לציין ולסכם עם אותם חנויות 

שיסכימו לקבל עבורכם. ולשלוח לנו את הכתובת שלהם.

בשאר חלקי העולם נודיע ספציפית לכל מקום ומקום.

היות ואנו רק גוף בשר ודם ויכול להיות שתהיה תקופת הרצה שאיננו 
בטוחים שהכול יהיה כפי שצריך כך שאם תהיינה טעויות אנו מבקשים 

מראש את סליחתכם.
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ב"ה יום שני יו"ד שבט ה'תשע"ג

שלום וברכה!

כדי לעודד את הלימוד והעיון ב"דבר מלכות" 

הרי בקרוב נצא בעז"ה עם 

פרסי עידוד ומלגות 
מידי חודש בחודשו

לאלו שיירשמו כמנויים ויכתבו באופן רציני 

על מה שמופיע ב"דבר מלכות".

המלגות יהיו על תורתו של הרבי בסכומים:
₪ 10,000

₪ 5,000
₪ 2,000

 על שאר דברי התורה
יינתנו בעז"ה מלגות חדשיות בסכומים הבאים:

₪ 5,000
₪ 3,000
₪ 1,000

 מעבר לכך תהיה הגרלה לכל המנויים בארץ ישראל על

3 כרטיסי טיסה לרבי.

כל האמור לעיל ייעשה רק לאחר בדיקה וכו' שתעמוד בחוקי המדינה 
וכו' ועל כך תינתן בעז"ה ידיעה מאוחר יותר.

בהצלחה 

נקודות משיחות קודש - מזמור קיא
מעלת הנפלאות דלעתיד לבוא

– כל מה שעושה הקב"ה לצדיקים בעולם אינו  א. איתא במדרש1 עה"פ "זכר עשה לנפלאותיו 
כלום, אלא זכר הוא עושה להם, אלא כשיעשה לעולם הבא צדקתו עומדת לעד".

וכתב הצמח צדק2 "ואפשר לומר שכולל בזה אפילו נסים דיציאת מצרים, שהם רק זכר לבד מהנסים 
דלעתיד לבוא, וכמ"ש3 כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות4 . . שלע"ל יהי' גילוי פנימיות עתיק, 
. וזהו זכר עשה לנפלאותיו היינו   . משא"כ בימי משה לא הי' ההמשכה אלא מחיצוניות עתיק יומין 

לבחי' אראנו נפלאות דלע"ל". והיינו שעפי"ז מבאר דיוק לשון הכתוב "לנפלאותיו".
וממשיך שכן הוא גם בענין המצוות: ש"המצוות כולן הם זכר וסימן למה שיהי' לע"ל, דלמאן 
דאמר5 מצוות אינן בטלות לע"ל, יהי' באופן נעלה מאוד עד שקיום המצוה עכשיו רק זכר וסימן לזה . . 

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

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

שהנפלאות שיהיו בגאולה העתידה יהיו נפלאות גם בערך הנפלאות שהיו ביציאת מצרים.  
5( נדה סא, ב. 
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיא
מעלת הנפלאות דלעתיד לבוא

– כל מה שעושה הקב"ה לצדיקים בעולם אינו  א. איתא במדרש1 עה"פ "זכר עשה לנפלאותיו 
כלום, אלא זכר הוא עושה להם, אלא כשיעשה לעולם הבא צדקתו עומדת לעד".

וכתב הצמח צדק2 "ואפשר לומר שכולל בזה אפילו נסים דיציאת מצרים, שהם רק זכר לבד מהנסים 
דלעתיד לבוא, וכמ"ש3 כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות4 . . שלע"ל יהי' גילוי פנימיות עתיק, 
. וזהו זכר עשה לנפלאותיו היינו   . משא"כ בימי משה לא הי' ההמשכה אלא מחיצוניות עתיק יומין 

לבחי' אראנו נפלאות דלע"ל". והיינו שעפי"ז מבאר דיוק לשון הכתוב "לנפלאותיו".
וממשיך שכן הוא גם בענין המצוות: ש"המצוות כולן הם זכר וסימן למה שיהי' לע"ל, דלמאן 
דאמר5 מצוות אינן בטלות לע"ל, יהי' באופן נעלה מאוד עד שקיום המצוה עכשיו רק זכר וסימן לזה . . 

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

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

שהנפלאות שיהיו בגאולה העתידה יהיו נפלאות גם בערך הנפלאות שהיו ביציאת מצרים.  
5( נדה סא, ב. 
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‡¯˜iÂ לאמר מֹועד מאהל אליו הוי' וידּבר מׁשה ,1אל «ƒ¿»ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

להבין  היה 2וצרי מי ּבּפסּוק נזּכר לא מּדּוע , ְְְִִִִַַַָָָָָָֹ
ּובפרט  מׁשה,3הּקֹורא. אל הוי' וידּבר ּכתיב ׁשאחרּֿכ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

אליו  הוי' וידּבר ׁשּנאמר מהּו להבין, צרי ּגם ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָסתם.
אליו  וידּבר לכּתֹוב לֹו היה ּדלכאֹורה גֹו', מֹועד ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹמאהל

להבין  צרי ּגם מֹועד. ּדוּיקרא 4ּבאהל ּׁשהאל"ף מה , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבינֹונין  ואתון זעירין אתון יׁש ּדהּנה זעירא . אל"ף ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהיא
ואל"ף  ּבינֹונין, ּבאתון נכּתבה  הּתֹורה וכל רברבן, ְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָואתון

ּובּזהר  זעירין. מאתון הּוא זעירא 5זה אל"ף הכא איתא, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
טעמא, מאי ׁשלימּו. הוה לא קריאה ּדהאי ּבגין ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָאּמאי,
לא  ּדׁשלימּו ּבגין אֹוחרא, ּובארעא ּבמׁשּכנא הוה ְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָּדהא
הּתם, ׁשכינּתא. הכא ּתּו, קּדיׁשא. ּבארעא אּלא ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָאׁשּתּכח

אנֹוׁש ׁשת אדם ונּוקבא, ּדדכר ּדכר 6ׁשלימּו ׁשלימּו אדם , ְְְְְְֱִִִֵַַָָָָָ
זעירא  אל"ף ּבין ׁשּמחּלק והינּו נּוקבא. הכא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָונּוקבא,
 ֿ ּדברי ׁשּבריׁש ּדאדם רּבתי לאל"ף וּיקרא, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבפרׁשת

ּומׁשיח  ּדוד אדם עם קׁשּור ּׁשּבדבריֿהּימים ,7הּימים, ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
רּבתי. אל"ף נאמר ְֱִֵֶֶַַָָָולכן

ÔÈ·‰Ïe ּׁשּכתּוב מה ּתחּלה להקּדים יׁש אני 8ּכלֿזה ¿»ƒְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּבדרּוׁשי  ּבזה ּומבאר גֹו', אחרֹון ואני ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹראׁשֹון
וּיקרא, ּדּבּורֿהּמתחיל ּתֹורה' (ּב'לּקּוטי נׂשיאינּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָרּבֹותינּו

ּולאחריֿזה  תרע"ח וּיקרא לדּבּורֿהּמתחיל ּדאני 9עד ,( ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָ
מתחילה  אני ׁשּתבת מה ּדזהּו הּכתר, ּבחינת על ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָקאי
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ב).)2פרשתנו.)1 קב, מזח"א שם (וראה פרשתנו תתקי).)3ריש ע' ח"ב תער"ב בששה"ק (המשך תרע"ה ויקרא שם.)4רד"ה

להצ"צ  ביאוה"ז תתקא. ע' יתרו תשכד. ע' ח"ג ואילך. ריח ע' (הוספות) ח"א ויקרא אוה"ת תרעז. וע' תרסח ע' ח"ב תקס"ח סה"מ

.(127 ע' תש"ה (סה"מ ותש"ה רלא) ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח ויקרא סד"ה קעו. ע' א.)5ח"א א.)6רלט, פ"ט.)7א, הגלגולים ס'

ועוד. רלז. ע' שם תרע"ח סה"מ תערב. ע' שם תקס"ח סה"מ ו.)8פי"ט. 4.)9מד, הערה לעיל בהנסמן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡Ó ÂÈÏ‡ 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ1, «ƒ¿»∆…∆«¿«≈¬»»≈»≈…∆≈≈…

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ2‡¯Bw‰ ‰È‰ ÈÓ ˜eÒta ¯kÊ ‡Ï ÚecÓ אלא , ¿»ƒ¿»ƒ««…ƒ¿»«»ƒ»»«≈
קורא. מי לפרט מבלי סתם "ויקרא" יותר Ë¯Ù·e3נאמר מתחזקת השאלה ƒ¿»

Ì˙Òהעובדה לאור  ,‰LÓ Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ ·È˙k CkŒ¯Á‡L מבלי ∆««»¿ƒ«¿«≈¬»»∆…∆¿»
הייתה  הדיבור שלפני לפרט

קריאה.?

e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«
ÂÈÏ‡ 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ ¯Ó‡pL∆∆¡««¿«≈¬»»≈»
,'B‚ „ÚBÓ Ï‰‡Ó≈…∆≈
·BzÎÏ BÏ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»»ƒ¿
„ÚBÓ Ï‰‡a ÂÈÏ‡ ¯a„ÈÂ«¿«≈≈»¿…∆≈
אוהל  בתוך היה משה שגם כיוון

מועד.?

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb4, טעם את «»ƒ¿»ƒ
Û"Ï‡‰Mהדבר  ‰Ó«∆»»∆

Û"Ï‡ ‡È‰ ‡¯˜iÂc¿«ƒ¿»ƒ»∆
‡¯ÈÚÊ.קטנהLÈ ‰p‰c ¿ƒ»¿ƒ≈≈
ÔÂ˙‡Âבתורה  ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÂ˙‡«¿»¿ƒƒ¿«¿»

,Ô·¯·¯ ÔÂ˙‡Â ÔÈBÈa≈ƒ¿«¿»«¿¿»
בינוניות  אותיות קטנות, אותיות

גדולות ‰Bz¯‰ואותיות ÏÎÂ¿»«»
‰·zÎכלל ÔÂ˙‡aבדרך ƒ¿¿»¿«¿»
,ÔÈBÈa לא בינוניות, באותיות ≈ƒ

גדולות ולא Ê‰קטנות Û"Ï‡Â¿»∆∆
"ויקרא" ÔÂ˙‡Óשל ‡e‰≈«¿»

ÔÈ¯ÈÚÊ הקטנות מהאותיות ¿ƒƒ
‡f·e5,‡˙È‰¯שבתורה. «…«ƒ»

זה  פסוק על ««‰Î‡מובא
,È‡n‡ ‡¯ÈÚÊ Û"Ï‡ וע מד »∆¿ƒ»««

קטנה  אל"ף כאן ÔÈ‚a¿ƒיש
‰Â‰ ‡Ï ‰‡È¯˜ È‡‰c¿«¿ƒ»»«»

eÓÈÏL לא הזו הקריאה כי ¿ƒ
שלמה. ÓÚË‡,הייתה È‡Ó««¬»

הזו  הקריאה הייתה לא טעם מה

kLÓa‡שלימה, ‰Â‰ ‡‰c¿»«»¿«¿¿»
,‡¯ÁB‡ ‡Ú¯‡·e שהרי ¿«¿»¬»

ישראל) ארץ (שאינה אחרת ובארץ במשכן Ï‡הייתה eÓÈÏLc ÔÈ‚a¿ƒƒ¿ƒ»
‡LÈc˜ ‡Ú¯‡a ‡l‡ ÁkzL‡ בארץ אלא נמצאת לא ששלימות כיוון ∆¿««∆»¿«¿»«ƒ»

zÈÎL‡הקודש. ‡Î‰ ,ez מדובר משה על "ויקרא (בפסוק כאן ועוד, »»¿ƒ¿»

השכינה. ‡LBעל) ˙L Ì„‡ ,‡·˜eÂ ¯Î„c eÓÈÏL ,Ìz‰6, «»¿ƒƒ¿«¿¿»»»≈¡
‡·˜e ‡Î‰ ,‡·˜eÂ ¯Îc eÓÈÏL Ì„‡ היא השפעה של ושלימות »»¿ƒ¿«¿¿»»»¿»

אז  ורק נקבה בחינת וגם זכר בחינת גם מקבל, וגם משפיע גם ישנו כאשר

"ויקרא" נאמר שלימות, חסרה שכאן וכיוון בשלימות, הוא ה"אדם" עניין

שיתבאר  (כפי קטנה באל"ף

"אדם  (בפסוק) שם ואילו להלן).

"אדם" כתוב (שבו אנוש" שת

של  שלימות יש גדולה), באל"ף

נקבה  ב"ויקרא" וכאן ונקבה, זכר

lÁnL˜בלבד, eÈ‰Â הזוהר ¿«¿∆¿«≈
ומבדיל ‡Û"Ïמחלק ÔÈa≈»∆

,‡¯˜iÂ ˙L¯ÙaL ‡¯ÈÚÊ¿ƒ»∆¿»»««ƒ¿»
Ì„‡c È˙a¯ Û"Ï‡Ï¿»∆«»ƒ¿»»

LÈ¯aL ספר ŒÈ¯·cבתחילת ∆¿≈ƒ¿≈
ÌÈÓi‰ŒÈ¯·„aM ,ÌÈÓi‰«»ƒ∆¿ƒ¿≈«»ƒ
„Âc Ì„‡ ÌÚ ¯eL»̃ƒ»»»ƒ

ÁÈLÓe7,"אדם" תיבות ראשי »ƒ«
¯Ó‡ ÔÎÏÂ הימים בדברי ¿»≈∆¡«

עם  ¯È˙a"אדם" Û"Ï‡»∆«»ƒ
גדולה. אל"ף

LÈ ‰ÊŒÏk ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ»∆≈
‰Ó ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»«

·e˙kM8 שהקדושֿברוךֿהוא ∆»
עצמו על ¯‡ÔBLאומר È‡¬ƒƒ

¯‡·Óe ,'B‚ ÔB¯Á‡ È‡Â«¬ƒ«¬¿…»
ÈLe¯„a ‰Êa מאמרי »∆ƒ¿≈

של  ≈̄»eÈ˙Baהחסידות
'‰¯Bz ÈËewÏ'a) eÈ‡ÈN¿ƒ≈¿ƒ≈»

במאמר הזקן Œ¯eacƒלרבנו
¯˜iÂ ÏÈÁ˙n‰,‡ וכן ««¿ƒ«ƒ¿»

רבותינו  של חסידות במאמרי

הבאים Œ¯ea„Ïבדורות „Ú«¿ƒ
Á"Ú¯˙ ‡¯˜iÂ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«ƒ¿»

‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe9 במאמרים וכן ¿«¬≈∆
יותר  ˜‡Èמאוחרים È‡c ,(«¬ƒ»≈

,¯˙k‰ ˙ÈÁa ÏÚ בחינת «¿ƒ««∆∆
הוא  שהכתר (כשם ומטה שמחכמה הספירות מעשר שלמעלה עליון" "כתר

הקדושֿברוךֿהוא  היינו "אני" בחינת והוא אותו) הלובש האדם של ראשו מעל

שלו  וההתגלות הכוחות רק ולא ÏÈÁ˙Ó‰בעצמו, È‡ ˙·zL ‰Ó e‰Êc¿∆«∆≈«¬ƒ«¿ƒ»
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

ב  ...................................................   תפילין נחת סדר ה  )א

ה  ...........................................  קיג ,קיאלים ורי תהמזמ  )ב

   ויקרא אל משהה "מאמר ד  )ג

ז   ......................................  ג"תשמ'ניסן ה' ה, ויקראפרשת  שבת

    ויקרא פ"ששיחת   )ד

 טו   ..........................................................  ג"תשמ'ניסן ה' ה

   ראויקפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

כ   ...........................................................................    בירך כ )ק"בלה(

   על התורה לוי יצחק מתוך פניני  )ו

וכ  .........  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר ח"ג הרה"ק הרה"כל

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

זכ ......................... תרגום מאידיש, כדחוברת  ל שניאורסאהן"ז

כט  .........................  ויקראפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

ל  ........................ ויקראפרשת לשבוע חומש שיעור יומי   )ט

בנ  ...........................  ויקראפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

נג  ..................................................  ויקראפרשת לשבוע  

סא  .......................  אמירת הנשיאים לתחילת חודש ניסן  )יב

סג  ........................  ויקראפרשת לשבוע  "יום יוםה"לוח   )יג

סו  ......................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יד

  

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

סט   .......................  ויקראפרשת לשבוע  פרקים ליום' ג –  )טו

בק   ......................  ויקראפרשת לשבוע  פרק אחד ליום –  )טז

אקי  ........................  ויקראפרשת לשבוע  ותצוספר המ –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

יגק  .............................................. וע פרק יםתהל,  י-טפרק  מלכים א

  בבא קמא מסכת – משניות  )יט

טוק  .........................................................    ביאור קהתי

  

  

כגק................................................................  יומאמסכת  עקבעין י  )כ

  עם ביאורים עירובין מסכת   )כא

  כדק  .............................................................    ט עד דף במדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כב

הנק  ...............................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כג

נהק  ...............................................................  ר הזקן"אדמו

  אור התור  )כד

נוק  ................................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

 חנק  ............................................................  ר האמצעי"אדמו

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

טנק  ......................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כז

סק  .............................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

סק  ...........................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כט

בסק  .........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )ל

גסק  ..........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )לא

גסק  .........................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

סהק  .......................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

וסק  ..............................................  חומש לקריאה בציבור  )לג

עדק  ..................................  ויקראפרשת לשבוע לוח זמנים   )לד

העק  ..........................  לשבת קודשדלקת נרות המצות סדר   )לה
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‡¯˜iÂ לאמר מֹועד מאהל אליו הוי' וידּבר מׁשה ,1אל «ƒ¿»ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

להבין  היה 2וצרי מי ּבּפסּוק נזּכר לא מּדּוע , ְְְִִִִַַַָָָָָָֹ
ּובפרט  מׁשה,3הּקֹורא. אל הוי' וידּבר ּכתיב ׁשאחרּֿכ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

אליו  הוי' וידּבר ׁשּנאמר מהּו להבין, צרי ּגם ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָסתם.
אליו  וידּבר לכּתֹוב לֹו היה ּדלכאֹורה גֹו', מֹועד ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹמאהל

להבין  צרי ּגם מֹועד. ּדוּיקרא 4ּבאהל ּׁשהאל"ף מה , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבינֹונין  ואתון זעירין אתון יׁש ּדהּנה זעירא . אל"ף ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהיא
ואל"ף  ּבינֹונין, ּבאתון נכּתבה  הּתֹורה וכל רברבן, ְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָואתון

ּובּזהר  זעירין. מאתון הּוא זעירא 5זה אל"ף הכא איתא, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
טעמא, מאי ׁשלימּו. הוה לא קריאה ּדהאי ּבגין ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָאּמאי,
לא  ּדׁשלימּו ּבגין אֹוחרא, ּובארעא ּבמׁשּכנא הוה ְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָּדהא
הּתם, ׁשכינּתא. הכא ּתּו, קּדיׁשא. ּבארעא אּלא ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָאׁשּתּכח

אנֹוׁש ׁשת אדם ונּוקבא, ּדדכר ּדכר 6ׁשלימּו ׁשלימּו אדם , ְְְְְְֱִִִֵַַָָָָָ
זעירא  אל"ף ּבין ׁשּמחּלק והינּו נּוקבא. הכא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָונּוקבא,
 ֿ ּדברי ׁשּבריׁש ּדאדם רּבתי לאל"ף וּיקרא, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבפרׁשת

ּומׁשיח  ּדוד אדם עם קׁשּור ּׁשּבדבריֿהּימים ,7הּימים, ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
רּבתי. אל"ף נאמר ְֱִֵֶֶַַָָָולכן

ÔÈ·‰Ïe ּׁשּכתּוב מה ּתחּלה להקּדים יׁש אני 8ּכלֿזה ¿»ƒְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּבדרּוׁשי  ּבזה ּומבאר גֹו', אחרֹון ואני ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹראׁשֹון
וּיקרא, ּדּבּורֿהּמתחיל ּתֹורה' (ּב'לּקּוטי נׂשיאינּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָרּבֹותינּו

ּולאחריֿזה  תרע"ח וּיקרא לדּבּורֿהּמתחיל ּדאני 9עד ,( ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָ
מתחילה  אני ׁשּתבת מה ּדזהּו הּכתר, ּבחינת על ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָקאי
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ב).)2פרשתנו.)1 קב, מזח"א שם (וראה פרשתנו תתקי).)3ריש ע' ח"ב תער"ב בששה"ק (המשך תרע"ה ויקרא שם.)4רד"ה

להצ"צ  ביאוה"ז תתקא. ע' יתרו תשכד. ע' ח"ג ואילך. ריח ע' (הוספות) ח"א ויקרא אוה"ת תרעז. וע' תרסח ע' ח"ב תקס"ח סה"מ

.(127 ע' תש"ה (סה"מ ותש"ה רלא) ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח ויקרא סד"ה קעו. ע' א.)5ח"א א.)6רלט, פ"ט.)7א, הגלגולים ס'

ועוד. רלז. ע' שם תרע"ח סה"מ תערב. ע' שם תקס"ח סה"מ ו.)8פי"ט. 4.)9מד, הערה לעיל בהנסמן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡Ó ÂÈÏ‡ 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ1, «ƒ¿»∆…∆«¿«≈¬»»≈»≈…∆≈≈…

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ2‡¯Bw‰ ‰È‰ ÈÓ ˜eÒta ¯kÊ ‡Ï ÚecÓ אלא , ¿»ƒ¿»ƒ««…ƒ¿»«»ƒ»»«≈
קורא. מי לפרט מבלי סתם "ויקרא" יותר Ë¯Ù·e3נאמר מתחזקת השאלה ƒ¿»

Ì˙Òהעובדה לאור  ,‰LÓ Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ ·È˙k CkŒ¯Á‡L מבלי ∆««»¿ƒ«¿«≈¬»»∆…∆¿»
הייתה  הדיבור שלפני לפרט

קריאה.?

e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«
ÂÈÏ‡ 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ ¯Ó‡pL∆∆¡««¿«≈¬»»≈»
,'B‚ „ÚBÓ Ï‰‡Ó≈…∆≈
·BzÎÏ BÏ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»»ƒ¿
„ÚBÓ Ï‰‡a ÂÈÏ‡ ¯a„ÈÂ«¿«≈≈»¿…∆≈
אוהל  בתוך היה משה שגם כיוון

מועד.?

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb4, טעם את «»ƒ¿»ƒ
Û"Ï‡‰Mהדבר  ‰Ó«∆»»∆

Û"Ï‡ ‡È‰ ‡¯˜iÂc¿«ƒ¿»ƒ»∆
‡¯ÈÚÊ.קטנהLÈ ‰p‰c ¿ƒ»¿ƒ≈≈
ÔÂ˙‡Âבתורה  ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÂ˙‡«¿»¿ƒƒ¿«¿»

,Ô·¯·¯ ÔÂ˙‡Â ÔÈBÈa≈ƒ¿«¿»«¿¿»
בינוניות  אותיות קטנות, אותיות

גדולות ‰Bz¯‰ואותיות ÏÎÂ¿»«»
‰·zÎכלל ÔÂ˙‡aבדרך ƒ¿¿»¿«¿»
,ÔÈBÈa לא בינוניות, באותיות ≈ƒ

גדולות ולא Ê‰קטנות Û"Ï‡Â¿»∆∆
"ויקרא" ÔÂ˙‡Óשל ‡e‰≈«¿»

ÔÈ¯ÈÚÊ הקטנות מהאותיות ¿ƒƒ
‡f·e5,‡˙È‰¯שבתורה. «…«ƒ»

זה  פסוק על ««‰Î‡מובא
,È‡n‡ ‡¯ÈÚÊ Û"Ï‡ וע מד »∆¿ƒ»««

קטנה  אל"ף כאן ÔÈ‚a¿ƒיש
‰Â‰ ‡Ï ‰‡È¯˜ È‡‰c¿«¿ƒ»»«»

eÓÈÏL לא הזו הקריאה כי ¿ƒ
שלמה. ÓÚË‡,הייתה È‡Ó««¬»

הזו  הקריאה הייתה לא טעם מה

kLÓa‡שלימה, ‰Â‰ ‡‰c¿»«»¿«¿¿»
,‡¯ÁB‡ ‡Ú¯‡·e שהרי ¿«¿»¬»

ישראל) ארץ (שאינה אחרת ובארץ במשכן Ï‡הייתה eÓÈÏLc ÔÈ‚a¿ƒƒ¿ƒ»
‡LÈc˜ ‡Ú¯‡a ‡l‡ ÁkzL‡ בארץ אלא נמצאת לא ששלימות כיוון ∆¿««∆»¿«¿»«ƒ»

zÈÎL‡הקודש. ‡Î‰ ,ez מדובר משה על "ויקרא (בפסוק כאן ועוד, »»¿ƒ¿»

השכינה. ‡LBעל) ˙L Ì„‡ ,‡·˜eÂ ¯Î„c eÓÈÏL ,Ìz‰6, «»¿ƒƒ¿«¿¿»»»≈¡
‡·˜e ‡Î‰ ,‡·˜eÂ ¯Îc eÓÈÏL Ì„‡ היא השפעה של ושלימות »»¿ƒ¿«¿¿»»»¿»

אז  ורק נקבה בחינת וגם זכר בחינת גם מקבל, וגם משפיע גם ישנו כאשר

"ויקרא" נאמר שלימות, חסרה שכאן וכיוון בשלימות, הוא ה"אדם" עניין

שיתבאר  (כפי קטנה באל"ף

"אדם  (בפסוק) שם ואילו להלן).

"אדם" כתוב (שבו אנוש" שת

של  שלימות יש גדולה), באל"ף

נקבה  ב"ויקרא" וכאן ונקבה, זכר

lÁnL˜בלבד, eÈ‰Â הזוהר ¿«¿∆¿«≈
ומבדיל ‡Û"Ïמחלק ÔÈa≈»∆

,‡¯˜iÂ ˙L¯ÙaL ‡¯ÈÚÊ¿ƒ»∆¿»»««ƒ¿»
Ì„‡c È˙a¯ Û"Ï‡Ï¿»∆«»ƒ¿»»

LÈ¯aL ספר ŒÈ¯·cבתחילת ∆¿≈ƒ¿≈
ÌÈÓi‰ŒÈ¯·„aM ,ÌÈÓi‰«»ƒ∆¿ƒ¿≈«»ƒ
„Âc Ì„‡ ÌÚ ¯eL»̃ƒ»»»ƒ

ÁÈLÓe7,"אדם" תיבות ראשי »ƒ«
¯Ó‡ ÔÎÏÂ הימים בדברי ¿»≈∆¡«

עם  ¯È˙a"אדם" Û"Ï‡»∆«»ƒ
גדולה. אל"ף

LÈ ‰ÊŒÏk ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ»∆≈
‰Ó ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»«

·e˙kM8 שהקדושֿברוךֿהוא ∆»
עצמו על ¯‡ÔBLאומר È‡¬ƒƒ

¯‡·Óe ,'B‚ ÔB¯Á‡ È‡Â«¬ƒ«¬¿…»
ÈLe¯„a ‰Êa מאמרי »∆ƒ¿≈

של  ≈̄»eÈ˙Baהחסידות
'‰¯Bz ÈËewÏ'a) eÈ‡ÈN¿ƒ≈¿ƒ≈»

במאמר הזקן Œ¯eacƒלרבנו
¯˜iÂ ÏÈÁ˙n‰,‡ וכן ««¿ƒ«ƒ¿»

רבותינו  של חסידות במאמרי

הבאים Œ¯ea„Ïבדורות „Ú«¿ƒ
Á"Ú¯˙ ‡¯˜iÂ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«ƒ¿»

‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe9 במאמרים וכן ¿«¬≈∆
יותר  ˜‡Èמאוחרים È‡c ,(«¬ƒ»≈

,¯˙k‰ ˙ÈÁa ÏÚ בחינת «¿ƒ««∆∆
הוא  שהכתר (כשם ומטה שמחכמה הספירות מעשר שלמעלה עליון" "כתר

הקדושֿברוךֿהוא  היינו "אני" בחינת והוא אותו) הלובש האדם של ראשו מעל

שלו  וההתגלות הכוחות רק ולא ÏÈÁ˙Ó‰בעצמו, È‡ ˙·zL ‰Ó e‰Êc¿∆«∆≈«¬ƒ«¿ƒ»
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dynח l` `xwie

ּפלא  אֹותּיֹות ּדאל"ף אל"ף, ּבכתר 10ּבאֹות ּכי 11ׁשהּוא ְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָ
ּומה  ההׁשּתלׁשלּות. מּסדר ּומפלא מבּדל הּוא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻֻהּכתר

קאי  אחרֹון ואני ראׁשֹון אני מדרגֹות 12ּׁשּכתּוב ב' על ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָ
אני  הּכתר. וחיצֹונּיּות הּכתר ּפנימּיּות הּכתר, ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּבספירת
ּבחינת  ראׁשֹון ואני ה ּכתר, חיצֹונּיּות ּבחינת היא ְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַאחרֹון

והּנה  הּכתר. יׁש9ּפנימּיּות ׁשּבּכתר, אּלה ּבחינֹות ב' לבד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ
זֹו ּובחינה ראׁשֹון, מאני ּגם ׁשּלמעלה ׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָּבחינה

מ'אני' ׁשּלמעלה אנכי ׁשוה 13נקראת  אנכי ּתבת ּדפרּוׁש , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
אנכי  ׁשּבתבת רק ׁשוֹות, האֹותּיֹות וגם אני, ּתבת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלפרּוׁש

הּכתר  לבחינת הרֹומזת כ' אֹות הּוא,14נֹוספה והענין . ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ
חיצֹונּיּות  ּבחינֹות, ב' ּבכתר יׁש ׁשּבכללּות, ְְְְִִִִֵֶֶֶַָּדאף
ּדרגֹות. ּכּמה ּבֹו יׁש יֹותר ּבפרטּיּות הּנה הּכתר, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּופנימּיּות
וכל  ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּדכל הּמקֹור הּוא ׁשּכתר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּדמּכיון
מּובן, הּכתר, ּבספירת ּבתחּלה ּכלּול ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָסדר
ּגּופא. הּכתר ּבספירת ּתחּלה יׁשנן אּלה מדרגֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכל
ׁשּבּכתר, מלכּות ּבחינת מדרגֹות. ג' ּבּכתר יׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּובכללּות
ראׁשֹון  ואני אנכי, וזהּו ׁשּבּכתר. וכתר ׁשּבּכתר, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹחכמה
אני  ׁשּבּכתר, מלכּות ּבחינת אחרֹון אני אחרֹון. ְְֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַואני
ּכתר  ּבחינת ואנכי ׁשּבּכתר, חכמה ּבחינת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹראׁשֹון
אני  ההׁשּתלׁשלּות, סדר ׁשּבכללּות ּדכׁשם והינּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבּכתר.

וא  ּתּתאה, חכמה - מלכּות על קאי קאי אחרֹון ראׁשֹון ני ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָ
אנכי  ּכי הּכתר, ספירת על קאי ואנכי עילאה, חכמה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹעל
ׁשאמר  ּכמֹו וההפלאה, וההתנּׂשאּות הרֹוממּות על ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָמֹורה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ït ˙Bi˙B‡ Û"Ï‡c ,Û"Ï‡ ˙B‡a10 מטעם למעלה של במשמעות »»∆¿»∆ƒ∆∆

ה"פלא"e‰L‡ודעת, Îa11‡ÏÙÓe˙¯עניין Ïc·Ó ‡e‰ ¯˙k‰ Èk ∆¿∆∆ƒ«∆∆À¿»À¿»
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„qÓ בצורה למטה מלמעלה יורד האלוקי האור שבו ƒ≈∆«ƒ¿«¿¿

של  טבעות כמו שמתחתיה ובזו שמעליה בזו קשורה דרגה (וכל הדרגתית

והכתר  בזו), זו האחוזות שלשלת

שלמעלה  איןֿסוף אור הוא

השתלשלות'. »Óe‰מ'סדר
È‡Â ÔBL‡¯ È‡ ·e˙kM∆»¬ƒƒ«¬ƒ

ÔB¯Á‡ שני על מדבר והכתוב «¬
הכתר  בחינת ב"אני", עניינים

È‡˜12 מכוון'· ÏÚ »≈«
˙¯ÈÙÒaL ˙B‚¯„Ó«¿≈∆ƒ¿ƒ«
¯˙k‰ ˙eiÓÈt ,¯˙k‰«∆∆¿ƒƒ«∆∆
כשלעצמו  הכתר של עניינו

¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁÂ שהוא כפי ¿ƒƒ«∆∆
ממנו. חוץ ומאיר È‡¬ƒמתגלה

ÔB¯Á‡ של והסוף האחרית «¬
הכתר  ÈÁa˙בחינת ‡È‰ƒ¿ƒ«

È‡Â ,¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ«∆∆«¬ƒ
ÔBL‡¯ של וה"תוך" ההתחלה ƒ

הכתר  »ÈÁa¿ƒ˙בחינת
.¯˙k‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«∆∆

‰p‰Â9˙BÈÁa '· „·Ï ¿ƒ≈¿«¿ƒ
l‡,¯˙kaL לשתי ‰ בנוסף ≈∆∆«∆∆

פנימיות  האמורות, הבחינות

ראשון" "אני בחינת שהיא הכתר

בחינת  שהיא הכתר וחיצוניות

אחרון" עצמו LÈ"אני בכתר ≈
˙ÈLÈÏL ‰ÈÁa נעלית ¿ƒ»¿ƒƒ

יותר Ìbופנימית ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«
BÊ ‰ÈÁ·e ,ÔBL‡¯ È‡Ó≈¬ƒƒ¿ƒ»
‰ÏÚÓlL ÈÎ‡ ˙‡¯˜ƒ¿≈»…ƒ∆¿«¿»

'È‡'Ó13,"מ"אני עמוק ויותר פנימי יותר לעניין Le¯Ùcומתייחסת ≈¬ƒ¿≈
של  הפשוטה Ì‚Âהמשמעות ,È‡ ˙·z Le¯ÙÏ ‰ÂL ÈÎ‡ ˙·z≈«»…ƒ»∆¿≈≈«¬ƒ¿«

,˙BÂL ˙Bi˙B‡‰"אני" של האותיות יש המילים בשתי ¯˜שהרי »ƒ»«
‰ÙÒB ÈÎ‡ ˙·˙aLגם¯˙k‰ ˙ÈÁ·Ï ˙ÊÓB¯‰ 'Î ˙B‡14 ∆¿≈«»…ƒ¿»»∆∆ƒ¿ƒ««∆∆

הכתר  לבחינת "אנכי" של שהשייכות מלמד ב"אנכי" הכתר לבחינת והרמז

פנימיות  גם נכללת שב"אני" (אף "אני" של השייכות מאשר יותר בעומק היא

ומבאר. שהולך כפי הכתר),

,˙eÏÏÎaL Û‡c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Âכללי BÈÁa˙,באופן '· ¯˙Îa LÈ ¿»ƒ¿»¿«∆ƒ¿»≈¿∆∆¿ƒ
כאמור  LÈשהן ¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa ‰p‰ ,¯˙k‰ ˙eiÓÈÙe ˙eiBˆÈÁƒƒ¿ƒƒ«∆∆ƒ≈ƒ¿»ƒ≈≈

¯B˜n‰ ‡e‰ ¯˙kL ÔÂÈkÓc .˙B‚¯c ‰nk Ba יורד שממנו והשורש «»¿»¿ƒ≈»∆∆∆«»
האור למטה, מלמעלה האלוקי האור ‰‰eÏLÏzL˙,ונמשך ¯„Ò ÏÎc¿»≈∆«ƒ¿«¿¿

מזו למטה זו רבות דרגות בו ÏeÏkשיש ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏÎÂ¿»≈∆«ƒ¿«¿¿»
‰lÁ˙a למטה ונמשך יורד שהאור ‰k˙¯,לפני ˙¯ÈÙÒa שלמעלה ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ««∆∆

השתלשלות' «Ô·eÓ,מ'סדר
ÔLÈ ‰l‡ ˙B‚¯„Ó ÏkL∆»«¿≈≈∆∆¿»

‰lÁz שהן כפי בהעלם, ¿ƒ»
ובמקורן  בשורשן כלולות

‡Ùeb ¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ««∆∆»
ka˙¯עצמה. LÈ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»≈«∆∆

˙B‚¯„Ó הרבות ‚' הדרגות «¿≈
השתלשלות' 'סדר של והשונות

מתחלק  עצמו בכתר שהן ות כפי

דרגות  שלוש של כללית לחלוקה

הנמוכה  הדרגה עולה. בסדר

היא eÎÏÓ˙ביותר ˙ÈÁa¿ƒ««¿
,¯˙kaL האמצעית הדרגה ∆«∆∆

ÎÂ˙¯היא ,¯˙kaL ‰ÓÎÁ»¿»∆«∆∆¿∆∆
¯˙kaL העליונה הדרגה היא ∆«∆∆

ביותר. שלושת e‰ÊÂוהפנימית ¿∆
חכמה  (מלכות, הללו הדרגות

תוכן  הם בכתר שהן כפי וכתר)

של È‡Âהעניין ,ÈÎ‡»…ƒ«¬ƒ
È‡ .ÔB¯Á‡ È‡Â ÔBL‡ƒ̄«¬ƒ«¬¬ƒ

ÔB¯Á‡"ב"אני הנמוכה הדרגה «¬
eÎÏÓ˙היא ˙ÈÁa¿ƒ««¿

ÔBL‡¯ È‡ ,¯˙kaL∆«∆∆¬ƒƒ
היא  ב"אני" העליונה הדרגה

,¯˙kaL ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»∆«∆∆
ÈÎ‡Â גבוהה יותר דרגה שהיא ¿»…ƒ

ל"אני  ביחס אפילו פנימית ויותר

היא k˙¯ראשון" ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆
,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙eÏÏÎaL ÌLÎc eÈ‰Â .¯˙kaL לאחר ∆«∆∆¿«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»≈∆«ƒ¿«¿¿

ומסודר  הדרגתי בסדר לדרגה מדרגה נמשך להיות יורד כבר האלוקי שהאור

È‡˜ ÔB¯Á‡ È‡ מכוון˙eÎÏÓ ÏÚגם zz‡‰,שנקראת ‰ÓÎÁ ¬ƒ«¬»≈««¿»¿»«»»
(הנחותה). התחתונה ˜‡Èהחכמה ÔBL‡¯ È‡Âמכוון‰ÓÎÁ ÏÚ «¬ƒƒ»≈«»¿»

,‰‡ÏÈÚ(הנעלית) העליונה ‰k˙¯,החכמה ˙¯ÈÙÒ ÏÚ È‡˜ ÈÎ‡Â ƒ»»¿»…ƒ»≈«¿ƒ««∆∆
השתלשלות' מ'סדר שמתייחס Èkשלמעלה ביטוי הוא "אני" שגם אף ƒ

יותר  עוד נעלית לדרגה מכוון "אנכי" זאת בכל המדבר, של ומהותו לעצמותו

ÏÙ‰‰Â‡‰,כי ˙e‡O˙‰‰Â ˙eÓÓB¯‰ ÏÚ ‰¯BÓ ÈÎ‡ בעל של »…ƒ∆«»¿¿«ƒ¿«¿¿««¿»»
אלא  כשלעצמו מעלתו את רק מבטא איננו "אנכי" שהביטוי היינו הזו, הדרגה
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נעלה 15ׁשמּואל  ענין הּוא ּדנבּואה להיֹות הרֹואה, אנכי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּדבר  ההיא ּבעת ּובפרט לגמרי, נבּדל ענין ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמאד

ההם  ּבּימים יקר היה ועל 16ה' ה', נביא ׁשמּואל והיה , ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָ
התנּׂשאּות  ּבבחינת ׁשהּוא היינּו הרֹואה, אנכי אמר ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹזה
קאי  ּדאנכי למעלה, ּגם מּובן ּדמּזה הּמעלה. ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹורֹוממּות
סדר  מּכל והפלאה ּברֹוממּות ׁשהיא הּכתר ספירת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָעל
עצמּה, הּכתר ּבספירת ּגם הּוא ּכן הּנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָההׁשּתלׁשלּות,
ראׁשֹון  אני ׁשּבּכתר, מלכּות ּבחינת הּוא אחרֹון ְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַׁשאני
ּכתר  ּבחינת הּוא ואנכי ׁשּבּכתר, חכמה ּבחינת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּוא

לגמרי. ּומרֹומם מּופלא ׁשהּוא ְְְְֵֶֶֶֶַַָָׁשּבּכתר,

‰p‰Â(ׁשּבּכתר (מלכּות אחרֹון אני ענין נמׁש ּכאׁשר ¿ƒ≈ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָ
הּׁשלמּות  נעׂשה אז ההׁשּתלׁשלּות, סדר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָּבכל
יהיה  ההׁשּתלׁשלּות ׁשּסדר ּכדי ּכי ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַּדסדר
אינֹו עצמֹו ּדמּצד הּכתר. מּבחינת לקּבל צרי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּבׁשלמּותֹו,
מּבחינת  ׁשּמקּבל עלֿידי ורק ּבׁשלמּותֹו, להיֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָיכֹול
ׁשּמּבחינת  זֹו ׁשלמּות אמנם ּבׁשלמּותֹו. הּוא אז ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּכתר,
ּדי  ּבלבד, החּסרֹון ּדמּלּוי הּׁשלמּות היא אחרֹון, ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָאני

לֹו יחסר אׁשר מקֹור 17מחסֹורֹו היא ׁשּבּכתר מלכּות ּכי , ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַ
החּסרֹון. מּלּוי רק נמׁש מּמּנה ולכן ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָסדר
ׁשּבּכתר, חכמה ראׁשֹון, אני מּבחינת ההמׁשכה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאבל
ּבסדר  נמׁש אז ההׁשּתלׁשלּות, מּסדר מּופלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא
מּלּוי  רק (ולא העׁשירּות ענין ּגם ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹההׁשּתלׁשלּות
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נעלה 15ׁשמּואל  ענין הּוא ּדנבּואה להיֹות הרֹואה, אנכי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּדבר  ההיא ּבעת ּובפרט לגמרי, נבּדל ענין ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמאד

ההם  ּבּימים יקר היה ועל 16ה' ה', נביא ׁשמּואל והיה , ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָ
התנּׂשאּות  ּבבחינת ׁשהּוא היינּו הרֹואה, אנכי אמר ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹזה
קאי  ּדאנכי למעלה, ּגם מּובן ּדמּזה הּמעלה. ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹורֹוממּות
סדר  מּכל והפלאה ּברֹוממּות ׁשהיא הּכתר ספירת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָעל
עצמּה, הּכתר ּבספירת ּגם הּוא ּכן הּנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָההׁשּתלׁשלּות,
ראׁשֹון  אני ׁשּבּכתר, מלכּות ּבחינת הּוא אחרֹון ְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַׁשאני
ּכתר  ּבחינת הּוא ואנכי ׁשּבּכתר, חכמה ּבחינת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּוא

לגמרי. ּומרֹומם מּופלא ׁשהּוא ְְְְֵֶֶֶֶַַָָׁשּבּכתר,

‰p‰Â(ׁשּבּכתר (מלכּות אחרֹון אני ענין נמׁש ּכאׁשר ¿ƒ≈ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָ
הּׁשלמּות  נעׂשה אז ההׁשּתלׁשלּות, סדר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָּבכל
יהיה  ההׁשּתלׁשלּות ׁשּסדר ּכדי ּכי ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַּדסדר
אינֹו עצמֹו ּדמּצד הּכתר. מּבחינת לקּבל צרי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּבׁשלמּותֹו,
מּבחינת  ׁשּמקּבל עלֿידי ורק ּבׁשלמּותֹו, להיֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָיכֹול
ׁשּמּבחינת  זֹו ׁשלמּות אמנם ּבׁשלמּותֹו. הּוא אז ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּכתר,
ּדי  ּבלבד, החּסרֹון ּדמּלּוי הּׁשלמּות היא אחרֹון, ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָאני

לֹו יחסר אׁשר מקֹור 17מחסֹורֹו היא ׁשּבּכתר מלכּות ּכי , ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַ
החּסרֹון. מּלּוי רק נמׁש מּמּנה ולכן ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָסדר
ׁשּבּכתר, חכמה ראׁשֹון, אני מּבחינת ההמׁשכה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאבל
ּבסדר  נמׁש אז ההׁשּתלׁשלּות, מּסדר מּופלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא
מּלּוי  רק (ולא העׁשירּות ענין ּגם ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹההׁשּתלׁשלּות
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È¯Ó‚Ï ÌÓB¯Óe ‡ÏÙeÓ ולמלכות שבכתר לחכמה ודמיון יחס כל לו ואין ¿»¿»¿«¿≈
'אנכי' ובין השתלשלות', ל'סדר כתר שבין הערך לריחוק (בדומה שבכתר

ל'אני').

ÔB¯Á‡ È‡ ÔÈÚ CLÓ ¯L‡k ‰p‰Â בכתר והנחותה האחרונה הדרגה ¿ƒ≈«¬∆ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ«¬
(¯˙kaL ˙eÎÏÓ),˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏÎa שבו הדרגות בכל «¿∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿«¿¿

ההשתלשלות  סדר סיום עד ונמשך יורד הכתר שאור היינו למטה, עד מלמעלה

,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òc ˙eÓÏM‰ ‰NÚ Ê‡'השתלשלות 'סדר אזי »«¬∆«¿≈¿≈∆«ƒ¿«¿¿
שלומגיע  B˙eÓÏLa,לשלימות ‰È‰È ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„qL È„k Èkƒ¿≈∆≈∆«ƒ¿«¿¿ƒ¿∆ƒ¿≈

Ïa˜Ï CÈ¯ˆוהשפעה וחיות BÓˆÚאור „vÓc .¯˙k‰ ˙ÈÁaÓ מצד »ƒ¿«≈ƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ««¿
וענינו למהותו בהתאם עצמו השתלשלות' ב'סדר המאיר האלוקי ≈‡BÈהאור

,¯˙k‰ ˙ÈÁaÓ Ïa˜nL È„ÈŒÏÚ ˜¯Â ,B˙eÓÏLa ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿ƒ¿≈¿««¿≈∆¿«≈ƒ¿ƒ««∆∆
עצמו השתלשלות' 'סדר של מהדרגה B˙eÓÏLa.שלמעלה ‡e‰ Ê‡»ƒ¿≈

BÊ ˙eÓÏL ÌÓ‡»¿»¿≈
,ÔB¯Á‡ È‡ ˙ÈÁanL∆ƒ¿ƒ«¬ƒ«¬
השתלשלות' 'סדר של השלימות

'אני  בחינת של מהארה כתוצאה

שבכתר È‰ƒ‡אחרון'
ÔB¯qÁ‰ ÈelÓc ˙eÓÏM‰«¿≈¿ƒ«ƒ»
¯L‡ B¯BÒÁÓ Èc ,„·Ïaƒ¿«≈«¿¬∆

BÏ ¯ÒÁÈ17, לאמור בדומה ∆¿«
שיש  צדקה מצוות לגבי בתורה

ואמרו  לו, החסר את לעני לתת

את  לעני לתת שיש ז"ל חכמינו

המצוה  אבל לו שחסר מה כל

העני  את להפוך מחייבת לא

אור  כאשר ובענייננו, לעשיר.

מאיר  שבכתר התחתונה הבחינה

אכן  זה השתלשלות' ב'סדר

יותר  לא אבל שלימות לו מביא

של  במובן שלימות מאשר

החיסרון  ומילוי Èkƒהשלמת
‡È‰ ¯˙kaL ˙eÎÏÓ«¿∆«∆∆ƒ
,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ¯B˜Ó¿≈∆«ƒ¿«¿¿
˜¯ CLÓ ‰pnÓ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ∆»ƒ¿»«

ÔB¯qÁ‰ ÈelÓ מאחר ƒ«ƒ»
מ"אני  בהמשכה שמדובר

שבכתר, מלכות בחינת אחרון",

הזו  ההארה של בכוחה אין

מילוי  מאשר יותר לפעול

בכתר  בחינה אותה היא שבכתר' 'מלכות כי השתלשלות', 'סדר של החיסרון

המלכות  שבחינת בחסידות (כמבואר השתלשלות ל'סדר והשורש המקור שהיא

האלוקי  האור ובאמצעותה שדרכה הבחינה היא דרגה, ובכל עולם שבכל

נפרד  בלתי חלק בהחלט שהיא אף ולכן ממנה), שלמטה לדרגות נמשך

השתלשלות' ל'סדר קשר עצמה לה יש זאת בכל ("אני"), ה'כתר' מבחינת

שלי  בו להביא יכולה לא ממנה "אני וההארה אבל "אני", אמנם זה (כי מות

‰‰ÎLÓ‰אחרון"). Ï·‡'השתלשלות ב'סדר כתר ‡Èשל ˙ÈÁaÓ ¬»««¿»»ƒ¿ƒ«¬ƒ
,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„qÓ ‡ÏÙeÓ ‡e‰L ,¯˙kaL ‰ÓÎÁ ,ÔBL‡ƒ̄»¿»∆«∆∆∆¿»ƒ≈∆«ƒ¿«¿¿

הוא  מכתר הנמשך האור כאשר הרי לעיל, "אני כמבואר הזה, הנעלה האור

‰‰eÏLÏzL˙ראשון", ¯„Òa CLÓ Ê‡ יותר הרבה נעלית שלימות »ƒ¿»¿≈∆«ƒ¿«¿¿
שנמשך  ‰ÔB¯qÁ).היינו ÈelÓ ˜¯ ‡ÏÂ) ˙e¯ÈLÚ‰ ÔÈÚ Ìb ויש «ƒ¿«»¬ƒ¿…«ƒ«ƒ»
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dynי l` `xwie

ׁשּבּכתר,הח  ּכתר אנכי, מּבחינת נמׁש וכאׁשר ּסרֹון). ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּׁשלמּות. ּבתכלית העׁשירּות ענין זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָהרי

‰p‰Âּכמֹו ּבמּתןּֿתֹורה, נמׁשכה ּדאנכי זֹו המׁשכה ¿ƒ≈ְְְְְְִִַַַָָָָָֹ
ׁשּבחינת 18ׁשּכתּוב  ועד גֹו', אלקי הוי' אנכי ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ועד  ,וחּיּות ּכח ,ּדאלקי ּבאפן נמׁשכה ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹאנכי
אלקים  ּבֹו לׁשלֹול ׁשּצרי ּכזה ּבמקֹום ּגם ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָֹׁשּנמׁשכה

אחרים  אלקים ל יהיה לא מקֹום 19אחרים, ׁשּזהּו , ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶָֹֹ
ׁשם  ּגם זאת ּובכל מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹּתחּתֹון
רק  לא נמׁשכה ׁשּבמּתןּֿתֹורה והינּו אנכי. ּבחינת ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֹנמׁשכה
קּוצֹו ּגם ּבֹו ויׁש אֹותּיֹות, ד' יׁש הוי' ּדבׁשם הוי', ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָּבחינת
ּב'אּגרת  (וכּמבאר הּכתר ּבחינת על ׁשּקאי יּו"ד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשל

לסדר 20הּתׁשּובה' הּׁשּי הּכתר ּבחינת זהּו ּומּכלֿמקֹום ,( ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּׁשּי יּו"ד ׁשל ּבקּוצֹו נרמז הּוא ׁשּלכן ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות,
ּבחינת  נמׁש ּבמּתןּֿתֹורה מהּֿׁשאיןּֿכן יּו"ד. ְְְִִֵֵֶַַַַַָָלאֹות
ּבפניֿעצמּה ׁשהיא ּכמֹו הּכתר ּבחינת על ׁשּמֹורה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹאנכי
לגמרי  מבּדל ׁשהּוא היינּו יּו"ד), ׁשל קּוצֹו ּבתֹור ְְְְְְֵֶֶַַָֹֻ(ולא
לא  אתרמיז ּדלא לאנכי ועד ההׁשּתלׁשלּות, סדר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹמּכל

קֹוץ  ּבׁשּום ולא אֹות ֿ 21ּבׁשּום (ׁשּבמּתן הּדבר וטעם . ְְְְְֶַַַַַָָֹ
ׁשּמּתןּֿתֹורה  מּׁשּום הּוא אנכי) ּבחינת ּגם נמׁשכה ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹּתֹורה

ּדלעתיד  הּגּלּוי מעין ׁשּמּתןּֿתֹורה 22הּוא ּדאף והינּו, . ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שיעור, לאין נעלית שלישית, דרגה זה CLÓבעניין ¯L‡ÎÂ ב'סדר ¿«¬∆ƒ¿»

kaL˙¯,השתלשלות' ¯˙k ,ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓ מ"אני רק לא שלמעלה ƒ¿ƒ«»…ƒ∆∆∆«∆∆
ראשון" מ"אני גם אלא ÈÏÎ˙a˙אחרון" ˙e¯ÈLÚ‰ ÔÈÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«»¬ƒ¿«¿ƒ

˙eÓÏM‰ העשירות השפעת או בלבד החיסרון מילוי בעניין עוד (וראה «¿≈
המשכה  עלֿידי המלכות בספירת

במאמר  הכתר, מבחינת והתגלות

בשלום' 'פדה דיבורֿהמתחיל

גם  לאור יצא תשכ"ו, כסלו מי"ט

ב'דבר  אפשר בדרך ביאור עם

וישלח  פרשת לשבת מלכות'

זו). שנה

ÈÎ‡c BÊ ‰ÎLÓ‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«¿»»¿»…ƒ
ביותר  הנעלית הדרגה היא

מלמעלה ÎLÓ‰ב'כתר' ƒ¿¿»
בעולם  גילוי לידי ובאה למטה

BÓkהזה  ,‰¯BzŒÔzÓa¿««»¿
·e˙kL18'ÈÂ‰ ÈÎ‡ ∆»»…ƒ¬»»

,'B‚ EÈ˜Ï‡ לשון דיוק ואת ¡…∆
שנאמר  גם הכתוב "אנכי" על

לפרש  יש "אלוקיך" וגם "הוי'"

של  והתגלות להמשכה שהכוונה

ביותר, הנעלית "אנכי", בחינת

ביותר  למטה כך ÚÂ„עד כדי ¿«
‰ÎLÓ ÈÎ‡ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«»…ƒƒ¿¿»
EÁk ,EÈ˜Ï‡c ÔÙ‡a¿…∆∆¡…∆…¬

,E˙eiÁÂ"ש"אנכי כפי כלומר, ¿«∆
והחיות  הכוח להיות ונמשך יורד

"אלוקים" (כי למטה האדם של

ככתוב  כוח, לשון גם הוא

לקח")ביחז  הארץ אילי "ואת ÎLÓpL‰קאל „ÚÂ,הנעלית "אנכי" בחינת ¿«∆ƒ¿¿»
שב'כתר' הגבוהה Êk‰הדרגה ÌB˜Óa Ìb ונמוך ÏBÏLÏנחות CÈ¯vL «¿»»∆∆»ƒƒ¿
,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜Ï‡ Ba נאמר אלוקיך" ה' ל"אנכי בהמשך È‰È‰שהרי ‡Ï ¡…ƒ¬≈ƒ…ƒ¿∆
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜Ï‡ EÏ19, על והסתר העלם יש שבו במקום שמדובר ומאחר ¿¡…ƒ¬≈ƒ

לשלול  צורך ויש זרה עבודה ולעבוד לטעות שאפשר כזו במידה את אלוקות

מובן  הזו, epnÓ,הטעות ‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L ÔBzÁz ÌB˜Ó e‰fL∆∆»«¿∆≈«¿¿«»ƒ∆
ÌL Ìb ˙‡Ê ÏÎ·e והחומרי,במקום הגשמי הזה עולם הזה, התחתון ¿»…«»

ÈÎ‡ ˙ÈÁa ‰ÎLÓ פנימיות רק לא כאמור, למעלה שהיא, אלא הכתר, ƒ¿¿»¿ƒ«»…ƒ
שבכתר'. 'כתר ÈÁa˙מזה, ˜¯ ‡Ï ‰ÎLÓ ‰¯BzŒÔzÓaL eÈ‰Â¿«¿∆¿««»ƒ¿¿»…«¿ƒ«

˙Bi˙B‡ '„ LÈ 'ÈÂ‰ ÌL·c ,'ÈÂ‰ עשר שכנגד ה"א וא"ו ה"א יו"ד , ¬»»ƒ¿≈¬»»≈ƒ
– ה' מידות, – ו' בינה, – ה' –חכמה, (י' השתלשלות 'סדר של הספירות

Baמלכות) LÈÂ'הוי ÈÁa˙בשם ÏÚ È‡wL „"eÈ ÏL Bˆe˜ Ìb ¿≈«∆∆»≈«¿ƒ«
¯˙k‰) הספירות מעשר ‰eLz·‰'שלמעלה ˙¯b‡'a ¯‡·nÎÂ20 «∆∆¿«¿…»¿ƒ∆∆«¿»

של  האותיות בארבעת ונרמזות" "נכללות הספירות עשר כיצד התניא שבספר

שלמעלה  הוא ברוך העליון רצון לבחינת רומז היו"ד שעל "והקוץ הוי' שם

הוא  והרצון חכמה", ממדרגת

שבכוחות  כשם הכתר, בחינת

הרצון  כוח האדם, של הנפש

מהשכל), ««ÌB˜ÓŒÏkÓeƒנעלה
בדרגה  מדובר שאכן אף

השתלשלות' מ'סדר שלמעלה

CiM‰ ¯˙k‰ ˙ÈÁa e‰Ê∆¿ƒ««∆∆««»
,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„ÒÏ¿≈∆«ƒ¿«¿¿
לחכמה  ומקור שורש ומהווה

הבאות, ‰e‡והספירות ÔÎlL∆»≈
„"eÈ ÏL Bˆe˜a ÊÓ¯ƒ¿»¿∆
עצמה  מהיו"ד נעלה שאמנם

קוץ זהו זאת עם «»»‰CiMאבל
„"eÈ ˙B‡Ï כאמור בה, וקשור »

אחרון" "אני בחינת לגבי לעיל

בכתר  בחינה אמנם שהיא

קשר  לה יש אבל ("אני"),

השתלשלות'. ל'סדר ושייכות

‰¯BzŒÔzÓa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿««»
ÈÎ‡ ˙ÈÁa CLÓƒ¿«¿ƒ«»…ƒ
"אני" מבחינת שלמעלה

¯˙k‰ ˙ÈÁa ÏÚ ‰¯BnL∆∆«¿ƒ««∆∆
dÓˆÚŒÈÙa ‡È‰L BÓk¿∆ƒƒ¿≈«¿»
ÏL Bˆe˜ ¯B˙a ‡ÏÂ)¿…¿∆
‡e‰L eÈÈ‰ ,(„"eÈ«¿∆

,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏkÓ È¯Ó‚Ï Ïc·Ó כמו) ממנו ומופלא ורחוק À¿»¿«¿≈ƒ»≈∆«ƒ¿«¿¿
את  המדגיש ביטוי שהוא הרואה" "אנכי הנביא, שמואל מדברי האמור במשל

תורה  במתן הייתה עצמה וב"אנכי" אדם) בני משאר שלו וההפלאה הריחוק

ביותר  גבוהה דרגה של והתגלות Ï‡המשכה ÊÈÓ¯˙‡ ‡Ïc ÈÎ‡Ï „ÚÂ¿«¿»…ƒ¿…ƒ¿»ƒ…
ıB˜ ÌeLa ‡ÏÂ ˙B‡ ÌeLa21 בשום לא ואפילו אות בשום נרמז שלא ¿¿…¿

כאמור). עצמה, מהאות נעלה שהקוץ (אף מהאותיות אחת של קוץ

¯·c‰ ÌÚËÂלכך ÈÁa˙הסיבה Ìb ‰ÎLÓ ‰¯BzŒÔzÓaL) ¿«««»»∆¿««»ƒ¿¿»«¿ƒ«
ÈÎ‡"אני" בחינת רק ÔÈÚÓולא ‡e‰ ‰¯BzŒÔznL ÌeMÓ ‡e‰ ( »…ƒƒ∆««»≈≈

„È˙ÚÏc Èelb‰22 ובדוגמת מעין היא תורה במתן האלוקית ההתגלות «ƒƒ¿»ƒ
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b"nyz'd ,oqip 'd ,`xwie zyxt zay

מעין  זה הרי מּכלֿמקֹום ּדלעתיד, הּגּלּוי מעין רק ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהּוא
ּבכּמה  מבאר הרי מּזֹו, ויתירה ּדלעתיד. ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹהּגּלּוי

ולכן 23ּדרּוׁשים  ּפעם, עֹוד יהיה לא ּתֹורה ׁשּמּתן , ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ
נעלֹות, הכי ההמׁשכֹות על ּגם הּכלי נּתן ְְְֲֲִִִַַַַַַַַַָָּבמּתןּֿתֹורה

ּבמּתןּֿתֹורה. נמׁש אנכי ּבחינת ּגם ְְְְִִִֵַַַַַָָָֹולכן

e‰ÊÂ ּדהּנה הּקֹורא. היה מי נזּכר ולא מׁשה, אל וּיקרא ¿∆ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּבאתי  (ּדּבּורֿהּמתחיל ההּלּולא ּבדרּוׁשי ְְְִִִִִֵַַַָָָֹמבאר
לידי  ּבא ׁשּבמּתןּֿתֹורה הּׁשכינה הׁשראת ּדענין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָלגּני),
ׁשּבמּתןּֿתֹורה  ּכמֹו ולכן הּמׁשּכן, ּבעׂשּית ּבפֹועל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָקביעּות
הּמׁשּכן, ּבעׂשּית ּגם הּוא ּכ ּכּנ"ל, אנכי ּבחינת ְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָֹנמׁשכה
אל  וּיקרא ּׁשּכתּוב מה וזהּו אנכי. ּבחינת אז ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנמׁשכה
על  קאי זה ּכתּוב ּכי הּקֹורא, היה מי נזּכר ולא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמׁשה,
היתה  ּבֹו ׁשההמׁשכה (הּמׁשּכן), מֹועד מאהל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּקריאה
הוי', ּדׁשם יּו"ד ׁשל מּקּוצֹו ּגם ׁשּלמעלה אנכי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמּבחינת
ּולפיכ הּקֹורא. היה מי נאמר לא ולכן ׁשאנכי, מי ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹאנכי

ּדכתיב  ּדוקא, מׁשה אל היא זֹו ּבין 24קריאה עֹומד אנכי ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
גֹו'. ּוביניכם ֲֵֵֶָָהוי'

ÌÓ‡.זעירא ּבאל"ף וּיקרא ּכתיב אףֿעלּֿפיֿכן »¿»ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
המׁשכה  היא ׁשההמׁשכה ּדאף הּוא, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָוהענין
 ֿ מּכל ׁשאנכי, מי אנכי מּבחינת המׁשכה ּביֹותר, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹנעלית
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57.)23ג  ע' תש"ט סה"מ שסו. ע' ח"א תער"ב תקמו. וע' כג ע' רלז.)24תרס"ו ס"ע שם תרע"ח סה"מ וראה ה. ה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פרק  בתניא (כמבואר המשיח בימות לבוא, לעתיד שתהיה האלוקית ההתגלות

שלכך  הזה עולם בריאות ושלימות תכלית הם המשיח... שימות "ונודע לז:

אתה  כדכתיב תורה מתן בשעת זה מעין לעולמים היה כבר וגם מתחילתו נברא

חושית  בראיה ממש הראת מלבדו, עוד אין האלוקים הוא ה' כי לדעת הראת

את  רואים העם וכל כדכתיב

Û‡cהקולות...) ,eÈ‰Â¿«¿¿«
˜¯ ‡e‰ ‰¯BzŒÔznL∆««»«

,„È˙ÚÏc Èelb‰ ÔÈÚÓ ולא ≈≈«ƒƒ¿»ƒ
כמוהו  ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒממש

Èelb‰ ÔÈÚÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈≈«ƒ
„È˙ÚÏc,זה בדמיון ודי ƒ¿»ƒ

יהיה  שהגילוי תורה מתן "מעין"

"אנכי". מאד, נעלה ממקור

,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ בלבד זו לא ƒ≈»ƒ
המשכה  הייתה תורה שבמתן

אלא  לבוא לעתיד מעין והתגלות

כן  על nÎa‰יתר ¯‡·Ó È¯‰¬≈¿…»¿«»
ÌÈLe¯c23,חסידות מאמרי ¿ƒ

‰È‰È ‡Ï ‰¯Bz ÔznL∆««»…ƒ¿∆
ÌÚt „BÚ האלוקית וההתגלות ««

מתןֿתורה  בעת בעולם שהייתה

חדֿפעמי, אירוע ≈«¿ÔÎÏÂהייתה
ÈÏk‰ Ôz ‰¯BzŒÔzÓa¿««»ƒ««¿ƒ
ראוי  כלי להיות הפך העולם

‰‰BÎLÓ˙ומוכשר ÏÚ Ìb««««¿»
ÔÎÏÂ ,˙BÏÚ ÈÎ‰ כיוון ¬ƒ«¬¿»≈

שפעל  מאורע היה תורה שמתן

בעולם מהותי ÈÁa˙שינוי Ìb«¿ƒ«
‰¯BzŒÔzÓa CLÓ ÈÎ‡»…ƒƒ¿«¿««»

"אנכי". מבחינת הייתה תורה במתן הכתר בחינת של וההתגלות

e‰ÊÂבתורה שנאמר לכך kÊ¯הטעם ‡ÏÂ ,‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ במפורש ¿∆«ƒ¿»∆…∆¿…ƒ¿»
‡Ïel‰‰ ÈLe¯„a ¯‡·Ó ‰p‰c .‡¯Bw‰ ‰È‰ ÈÓ החסידות במאמרי ƒ»»«≈¿ƒ≈¿…»ƒ¿≈«ƒ»

שבט יו"ד הריי"צ, הרבי של ההילולא ביום מאמרים (הקשורים שהם

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacבפסוק ‰L¯‡˙הפותחים ÔÈÚc ,(Èp‚Ï È˙‡a ƒ««¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿««¿»«
‰ÈÎM‰ האלוקית ˜·eÚÈ˙וההתגלות È„ÈÏ ‡a ‰¯BzŒÔzÓaL «¿ƒ»∆¿««»»ƒ≈¿ƒ

,ÔkLn‰ ˙iNÚa ÏÚBÙa וארעית זמנית היתה ההתגלות תורה במתן כי ¿««¬ƒ««ƒ¿»
סיני, הר על ולעלות לחזור מותר היה המעמד סיום שלאחר בתורה (ככתוב

כך  בקביעות הייתה במשכן השכינה השראת אבל משם) נסתלקה השכינה כי

במקדש, מכן לאחר גם וכך המשכן תוך אל חדרה BÓkשהקדושה ÔÎÏÂ¿»≈¿
˙iNÚa Ìb ‡e‰ Ck ,Ï"pk ÈÎ‡ ˙ÈÁa ‰ÎLÓ ‰¯BzŒÔzÓaL∆¿««»ƒ¿¿»¿ƒ«»…ƒ««»««¬ƒ«

Ê‡ ‰ÎLÓpL ,ÔkLn‰במשכן השכינה ‡ÈÎבהשראת ˙ÈÁa בדרגה «ƒ¿»∆ƒ¿¿»»¿ƒ«»…ƒ
במתןֿתורה. שהיה כפי שלה, נעלית הכי

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂהמאמר את הפותח בפסוק ‡Ïבתורה ‡¯˜iÂ ¿∆«∆»«ƒ¿»∆
ÏÚ È‡˜ ‰Ê ·e˙k Èk ,‡¯Bw‰ ‰È‰ ÈÓ ¯kÊ ‡ÏÂ ,‰LÓ…∆¿…ƒ¿«ƒ»»«≈ƒ»∆»≈«

‰ÎLÓ‰‰L ,(ÔkLn‰) „ÚBÓ Ï‰‡Ó ‰‡È¯w‰ ההתגלות «¿ƒ»≈…∆≈«ƒ¿»∆««¿»»
BˆewÓבמשכן Baהאלוקית  Ìb ‰ÏÚÓlL ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓ ‰˙È‰»¿»ƒ¿ƒ«»…ƒ∆¿«¿»«ƒ

,'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ ÏL∆¿≈¬»»
באף  התלבשות לה שאין בחינה

שמעל  בקוץ לא ואפילו אות

עצמה, ÈÓהאות ÈÎ‡»…ƒƒ
ÈÎ‡L לה שאין אלוקית מהות ∆»…ƒ

תואר, לה ואין Ï‡שם ÔÎÏÂ¿»≈…
‡¯Bw‰ ‰È‰ ÈÓ ¯Ó‡ כי ∆¡«ƒ»»«≈

שום  לו שאין ממקור קריאה זו

(בדומה  כינוי או תואר או שם

או  ששם בחסידות למבואר

מתייחסים  אדם של תואר

לתכונה  או שלו לחיצוניות

ואילו  וכד' בו שיש מסוימת

הנפש  של והפנימיות העצם

בשמות  נקראים לא עצמה

כיוון CÎÈÙÏeובתארים). ¿ƒ»
ממקור  בקריאה הכי שמדובר

לכן  BÊנעלה, ‰‡È¯˜ שבאה ¿ƒ»
כפי  בעצמו, מהקדושֿברוךֿהוא

במשכן, ‡Ïשהתגלה ‡È‰ƒ∆
·È˙Îc ,‡˜Âc ‰LÓ24 …∆«¿»ƒ¿ƒ

'ÈÂ‰ ÔÈa „ÓBÚ ÈÎ‡»…ƒ≈≈¬»»
'B‚ ÌÎÈÈ·e בתורה ככתוב ≈≈∆

עצמו  על אומר רבנו שמשה

וביניכם  ה' בין עומד "אנכי

"ממוצע  היה רבנו שמשה החסידות בתורת ומוסבר ה'" דבר את לכם להגיד

זאת  לעשות היכולת לו והייתה ישראל ובני הקדושֿברוךֿהוא בין המחבר"

ישראל, מעם חלק שני ומצד לאלוקות מאד קרוב אחד מצד שהיה כיוון

העליון  מהמקור הזו, הקריאה הייתה שאליו זה היה רבינו משה דווקא ולכן

שאנכי". מי "אנכי ביותר,

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ÌÓ‡ עליון הכי ממקור היא הקריאה שכאמור למרות »¿»««ƒ≈
‡¯ÈÚÊ Û"Ï‡a ‡¯˜iÂ ·È˙k הקריאה על שמדברת ויקרא המילה ¿ƒ«ƒ¿»¿»∆¿ƒ»

שני הנע  ואיך וקטנות, צמצום על שמורה דבר קטנה, באל"ף כתובה הזו לית

שני, מצד וקטנות וצמצום אחד מצד נעלית הכי דרגה הללו, הדברים

יחד?. משתלבים

,‡e‰ ÔÈÚ‰Â קטנות של עניין גם הזו בהתגלות יש שאכן הוא לכך המענה ¿»ƒ¿»
‰ÎLÓ‰וצמצום  ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L Û‡c¿«∆««¿»»ƒ«¿»»«¬≈¿≈«¿»»

,ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓ נעלית גדלות של עניין בהחלט בה יש ולכן ƒ¿ƒ«»…ƒƒ∆»…ƒ
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יי b"nyz'd ,oqip 'd ,`xwie zyxt zay

מעין  זה הרי מּכלֿמקֹום ּדלעתיד, הּגּלּוי מעין רק ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהּוא
ּבכּמה  מבאר הרי מּזֹו, ויתירה ּדלעתיד. ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹהּגּלּוי

ולכן 23ּדרּוׁשים  ּפעם, עֹוד יהיה לא ּתֹורה ׁשּמּתן , ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ
נעלֹות, הכי ההמׁשכֹות על ּגם הּכלי נּתן ְְְֲֲִִִַַַַַַַַַָָּבמּתןּֿתֹורה

ּבמּתןּֿתֹורה. נמׁש אנכי ּבחינת ּגם ְְְְִִִֵַַַַַָָָֹולכן

e‰ÊÂ ּדהּנה הּקֹורא. היה מי נזּכר ולא מׁשה, אל וּיקרא ¿∆ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּבאתי  (ּדּבּורֿהּמתחיל ההּלּולא ּבדרּוׁשי ְְְִִִִִֵַַַָָָֹמבאר
לידי  ּבא ׁשּבמּתןּֿתֹורה הּׁשכינה הׁשראת ּדענין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָלגּני),
ׁשּבמּתןּֿתֹורה  ּכמֹו ולכן הּמׁשּכן, ּבעׂשּית ּבפֹועל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָקביעּות
הּמׁשּכן, ּבעׂשּית ּגם הּוא ּכ ּכּנ"ל, אנכי ּבחינת ְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָֹנמׁשכה
אל  וּיקרא ּׁשּכתּוב מה וזהּו אנכי. ּבחינת אז ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנמׁשכה
על  קאי זה ּכתּוב ּכי הּקֹורא, היה מי נזּכר ולא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמׁשה,
היתה  ּבֹו ׁשההמׁשכה (הּמׁשּכן), מֹועד מאהל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּקריאה
הוי', ּדׁשם יּו"ד ׁשל מּקּוצֹו ּגם ׁשּלמעלה אנכי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמּבחינת
ּולפיכ הּקֹורא. היה מי נאמר לא ולכן ׁשאנכי, מי ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹאנכי

ּדכתיב  ּדוקא, מׁשה אל היא זֹו ּבין 24קריאה עֹומד אנכי ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
גֹו'. ּוביניכם ֲֵֵֶָָהוי'

ÌÓ‡.זעירא ּבאל"ף וּיקרא ּכתיב אףֿעלּֿפיֿכן »¿»ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
המׁשכה  היא ׁשההמׁשכה ּדאף הּוא, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָוהענין
 ֿ מּכל ׁשאנכי, מי אנכי מּבחינת המׁשכה ּביֹותר, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹנעלית
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57.)23ג  ע' תש"ט סה"מ שסו. ע' ח"א תער"ב תקמו. וע' כג ע' רלז.)24תרס"ו ס"ע שם תרע"ח סה"מ וראה ה. ה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פרק  בתניא (כמבואר המשיח בימות לבוא, לעתיד שתהיה האלוקית ההתגלות

שלכך  הזה עולם בריאות ושלימות תכלית הם המשיח... שימות "ונודע לז:

אתה  כדכתיב תורה מתן בשעת זה מעין לעולמים היה כבר וגם מתחילתו נברא

חושית  בראיה ממש הראת מלבדו, עוד אין האלוקים הוא ה' כי לדעת הראת

את  רואים העם וכל כדכתיב

Û‡cהקולות...) ,eÈ‰Â¿«¿¿«
˜¯ ‡e‰ ‰¯BzŒÔznL∆««»«

,„È˙ÚÏc Èelb‰ ÔÈÚÓ ולא ≈≈«ƒƒ¿»ƒ
כמוהו  ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒממש

Èelb‰ ÔÈÚÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈≈«ƒ
„È˙ÚÏc,זה בדמיון ודי ƒ¿»ƒ

יהיה  שהגילוי תורה מתן "מעין"

"אנכי". מאד, נעלה ממקור

,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ בלבד זו לא ƒ≈»ƒ
המשכה  הייתה תורה שבמתן

אלא  לבוא לעתיד מעין והתגלות

כן  על nÎa‰יתר ¯‡·Ó È¯‰¬≈¿…»¿«»
ÌÈLe¯c23,חסידות מאמרי ¿ƒ

‰È‰È ‡Ï ‰¯Bz ÔznL∆««»…ƒ¿∆
ÌÚt „BÚ האלוקית וההתגלות ««

מתןֿתורה  בעת בעולם שהייתה

חדֿפעמי, אירוע ≈«¿ÔÎÏÂהייתה
ÈÏk‰ Ôz ‰¯BzŒÔzÓa¿««»ƒ««¿ƒ
ראוי  כלי להיות הפך העולם

‰‰BÎLÓ˙ומוכשר ÏÚ Ìb««««¿»
ÔÎÏÂ ,˙BÏÚ ÈÎ‰ כיוון ¬ƒ«¬¿»≈

שפעל  מאורע היה תורה שמתן

בעולם מהותי ÈÁa˙שינוי Ìb«¿ƒ«
‰¯BzŒÔzÓa CLÓ ÈÎ‡»…ƒƒ¿«¿««»

"אנכי". מבחינת הייתה תורה במתן הכתר בחינת של וההתגלות

e‰ÊÂבתורה שנאמר לכך kÊ¯הטעם ‡ÏÂ ,‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ במפורש ¿∆«ƒ¿»∆…∆¿…ƒ¿»
‡Ïel‰‰ ÈLe¯„a ¯‡·Ó ‰p‰c .‡¯Bw‰ ‰È‰ ÈÓ החסידות במאמרי ƒ»»«≈¿ƒ≈¿…»ƒ¿≈«ƒ»

שבט יו"ד הריי"צ, הרבי של ההילולא ביום מאמרים (הקשורים שהם

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacבפסוק ‰L¯‡˙הפותחים ÔÈÚc ,(Èp‚Ï È˙‡a ƒ««¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿««¿»«
‰ÈÎM‰ האלוקית ˜·eÚÈ˙וההתגלות È„ÈÏ ‡a ‰¯BzŒÔzÓaL «¿ƒ»∆¿««»»ƒ≈¿ƒ

,ÔkLn‰ ˙iNÚa ÏÚBÙa וארעית זמנית היתה ההתגלות תורה במתן כי ¿««¬ƒ««ƒ¿»
סיני, הר על ולעלות לחזור מותר היה המעמד סיום שלאחר בתורה (ככתוב

כך  בקביעות הייתה במשכן השכינה השראת אבל משם) נסתלקה השכינה כי

במקדש, מכן לאחר גם וכך המשכן תוך אל חדרה BÓkשהקדושה ÔÎÏÂ¿»≈¿
˙iNÚa Ìb ‡e‰ Ck ,Ï"pk ÈÎ‡ ˙ÈÁa ‰ÎLÓ ‰¯BzŒÔzÓaL∆¿««»ƒ¿¿»¿ƒ«»…ƒ««»««¬ƒ«

Ê‡ ‰ÎLÓpL ,ÔkLn‰במשכן השכינה ‡ÈÎבהשראת ˙ÈÁa בדרגה «ƒ¿»∆ƒ¿¿»»¿ƒ«»…ƒ
במתןֿתורה. שהיה כפי שלה, נעלית הכי

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂהמאמר את הפותח בפסוק ‡Ïבתורה ‡¯˜iÂ ¿∆«∆»«ƒ¿»∆
ÏÚ È‡˜ ‰Ê ·e˙k Èk ,‡¯Bw‰ ‰È‰ ÈÓ ¯kÊ ‡ÏÂ ,‰LÓ…∆¿…ƒ¿«ƒ»»«≈ƒ»∆»≈«

‰ÎLÓ‰‰L ,(ÔkLn‰) „ÚBÓ Ï‰‡Ó ‰‡È¯w‰ ההתגלות «¿ƒ»≈…∆≈«ƒ¿»∆««¿»»
BˆewÓבמשכן Baהאלוקית  Ìb ‰ÏÚÓlL ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓ ‰˙È‰»¿»ƒ¿ƒ«»…ƒ∆¿«¿»«ƒ

,'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ ÏL∆¿≈¬»»
באף  התלבשות לה שאין בחינה

שמעל  בקוץ לא ואפילו אות

עצמה, ÈÓהאות ÈÎ‡»…ƒƒ
ÈÎ‡L לה שאין אלוקית מהות ∆»…ƒ

תואר, לה ואין Ï‡שם ÔÎÏÂ¿»≈…
‡¯Bw‰ ‰È‰ ÈÓ ¯Ó‡ כי ∆¡«ƒ»»«≈

שום  לו שאין ממקור קריאה זו

(בדומה  כינוי או תואר או שם

או  ששם בחסידות למבואר

מתייחסים  אדם של תואר

לתכונה  או שלו לחיצוניות

ואילו  וכד' בו שיש מסוימת

הנפש  של והפנימיות העצם

בשמות  נקראים לא עצמה

כיוון CÎÈÙÏeובתארים). ¿ƒ»
ממקור  בקריאה הכי שמדובר

לכן  BÊנעלה, ‰‡È¯˜ שבאה ¿ƒ»
כפי  בעצמו, מהקדושֿברוךֿהוא

במשכן, ‡Ïשהתגלה ‡È‰ƒ∆
·È˙Îc ,‡˜Âc ‰LÓ24 …∆«¿»ƒ¿ƒ

'ÈÂ‰ ÔÈa „ÓBÚ ÈÎ‡»…ƒ≈≈¬»»
'B‚ ÌÎÈÈ·e בתורה ככתוב ≈≈∆

עצמו  על אומר רבנו שמשה

וביניכם  ה' בין עומד "אנכי

"ממוצע  היה רבנו שמשה החסידות בתורת ומוסבר ה'" דבר את לכם להגיד

זאת  לעשות היכולת לו והייתה ישראל ובני הקדושֿברוךֿהוא בין המחבר"

ישראל, מעם חלק שני ומצד לאלוקות מאד קרוב אחד מצד שהיה כיוון

העליון  מהמקור הזו, הקריאה הייתה שאליו זה היה רבינו משה דווקא ולכן

שאנכי". מי "אנכי ביותר,

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ÌÓ‡ עליון הכי ממקור היא הקריאה שכאמור למרות »¿»««ƒ≈
‡¯ÈÚÊ Û"Ï‡a ‡¯˜iÂ ·È˙k הקריאה על שמדברת ויקרא המילה ¿ƒ«ƒ¿»¿»∆¿ƒ»

שני הנע  ואיך וקטנות, צמצום על שמורה דבר קטנה, באל"ף כתובה הזו לית

שני, מצד וקטנות וצמצום אחד מצד נעלית הכי דרגה הללו, הדברים

יחד?. משתלבים

,‡e‰ ÔÈÚ‰Â קטנות של עניין גם הזו בהתגלות יש שאכן הוא לכך המענה ¿»ƒ¿»
‰ÎLÓ‰וצמצום  ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L Û‡c¿«∆««¿»»ƒ«¿»»«¬≈¿≈«¿»»

,ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓ נעלית גדלות של עניין בהחלט בה יש ולכן ƒ¿ƒ«»…ƒƒ∆»…ƒ
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dynיב l` `xwie

אתערּותאּֿדלעילא  עלֿידי היא ׁשההמׁשכה מּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמקֹום
זֹו המׁשכה ּכאׁשר לכן אתערּותאּֿדלתּתא, ּבלי ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּבלבד
והינּו, זעירין. ּבאתון היא המׁשכתּה ּבאֹותּיֹות, ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָנמׁשכת
אֹותּיֹות, מּבחינת למעלה היא זֹו ׁשהמׁשכה לזה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָּדנֹוסף
עלֿידי  נעׂשית אֹותּיֹות ׁשּבחינת זאת עֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹהּנה
 ֿ ּבאתערּותא חסר ּכאׁשר ולכן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָאתערּותאּֿדלתּתא.
ּבאתון  היא ׁשההמׁשכה ּבאֹותּיֹות, ּגם חסר ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּדלתּתא,
ׁשּלא  אנכי, מּבחינת היא ׁשההמׁשכה ואף ּבלבד. ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹזעירין
ּגם  הרי ּבכלֿזאת אתערּותאּֿדלתּתא, ענין ּבּה ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֹׁשּי
היה  זה ּכל ועם אנכי, ּבחינת המׁשכת היתה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹּבמּתןּֿתֹורה
מה  ּדזהּו ּתחּלה, אתערּותאּֿדלתּתא להיֹות ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָצרי

את ּב25ּׁשּכתּוב  ּתעבדּון מּמצרים העם את הֹוציא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ
לפרּוׁש (נֹוסף הּוא ּבזה ּדהּפרּוׁש הּזה, ההר על ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהאלקים
מארץ  הֹוצאתי אׁשר אלקי הוי' אנכי על ֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹרׁש"י

ּבּזהר  ּכּמבאר כּו') הֹוצאתי ּכן מנת ׁשעל ,26מצרים, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ
ּדׁשבעה  העבֹודה להיֹות הּוצרכה מּתןּֿתֹורה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָׁשּלפני

ל ּתסּפר ׁשבּועֹות 27ׁשבּועֹות ּדז' ׁשהעבֹודה והינּו , ְְְְֲִֶַָָָָָָ
ׁשּתּומׁש ּכדי אתערּותאּֿדלתּתא ּכמֹו היא ל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּתסּפר
 ֿ ּבאתערּותא חסר ּכאׁשר ולכן, ּבמּתןּֿתֹורה. אנכי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבחינת
זעירין  ּבאתון ׁשהם ּבאֹותּיֹות, ּגם חסר אז ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדלתּתא,
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יב.)25 פסחים.)26ג, סוף ר"ן וראה שם. וברע"מ סע"א ט.)27צז, טז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כמוה, È„ÈŒÏÚמאין ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈkÓ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ≈»∆««¿»»ƒ«¿≈

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡,האלוקות מצד מלמטה, ÈÏaהתעוררות „·Ïa ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿«¿ƒ
,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡,האדם מצד מלמטה L‡k¯התעוררות ÔÎÏ ƒ¿¬»ƒ¿«»»≈«¬∆

,˙Bi˙B‡a ˙ÎLÓ BÊ ‰ÎLÓ‰ המילה באמצעות בתורה ומתוארת «¿»»ƒ¿∆∆¿ƒ
ההתגלות ‰d˙ÎLÓ"ויקרא", «¿»»»

בפועל  ÔÂ˙‡aשלה ‡È‰ƒ¿«¿»
ÔÈ¯ÈÚÊ"ב"ויקרא יש ולכן ¿ƒƒ

גילוי  יש כאשר כי קטנה, אל"ף

שהמטה  מבלי מלמעלה אלוקות

ראוי  יהיה והאדם) (העולם

אותו, ולהכיל לקלוט ומוכשר

ממקור  היא ההתגלות אם גם אזי

האור  של הקליטה ביותר, נעלה

ו'קטנה'. מוגבלת היא למטה

‰ÊÏ ÛÒBc ,eÈ‰Â¿«¿¿»»∆
‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰L∆«¿»»ƒ
,˙Bi˙B‡ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ
היא  כשלעצמה הזו והעובדה

וההתלבשות  שההארה לכך סיבה

בקטנות, תהיה ≈p‰ƒ‰באותיות
˙Bi˙B‡ ˙ÈÁaL ˙‡Ê „BÚ…∆¿ƒ«ƒ
È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»
שבהם  ה'כלים' הם ה'אותיות'

וכל  ומשפיע, נקלט האור

באמצעות  היא התהוותם

מלמטה. ≈«¿ÔÎÏÂהתעוררות
Œ‡˙e¯Ú˙‡a ¯ÒÁ ¯L‡k«¬∆»≈¿ƒ¿¬»

,‡z˙Ïc באה ההשפעה  וכל ƒ¿«»
האדם  מצד והקדמה הכנה ללא מלמעלה Bi˙B‡a˙בהתעוררות Ìb ¯ÒÁ»≈«»ƒ

פעולה  ידי על כאמור המתהוות שהם באותיות חסרון יש וכאשר המטה, מצד

גורם  זה הרי ההשפעה, את הקולטים ÔÂ˙‡aהכלים ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ¿«¿»
„·Ïa ÔÈ¯ÈÚÊ.ובקטנות בצמצום ¿ƒƒƒ¿«

ÔÈÚ da CiL ‡lL ,ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L Û‡Â¿«∆««¿»»ƒƒ¿ƒ«»…ƒ∆…«»»ƒ¿«
,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ היא וההתגלות שההמשכה כיוון השאלה, ונשאלת ƒ¿¬»ƒ¿«»

האדם  ולעבודת דלתתא" ל"אתערותא כלל קשורה שלא נעלית כך כל מבחינה

די  לכך שאין לעובדה משמעות יש בכלל למה אליה, ושייכות קשר כל אין

"אותיות"?

המענה: בא כך על

˙‡ÊŒÏÎa ל"אתערותא נעלית כך כל דרגה בין ישיר קשר אין שאכן למרות ¿»…

הזו, הנעלית בהתגלות גם נחוצה כן דלתתא" ה"אתערותא למעשה דלתתא",

‡ÈÎ,והראיה  ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰ ‰¯BzŒÔzÓa Ìb È¯‰¬≈«¿««»»¿»«¿»«¿ƒ«»…ƒ
באריכות, לעיל Ê‰כמבואר Ïk ÌÚÂ ההתגלות של מעלתה גודל למרות ¿ƒ»∆

תורה במתן BÈ‰Ï˙האלוקית CÈ¯ˆ ‰È‰ לכך והקדמה הכנה בתור »»»ƒƒ¿
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»

‰Ó e‰Êc ,‰lÁz¿ƒ»¿∆«
·e˙kM25 למשה ה' בדברי ∆»

מצרים  יציאת לפני עוד רבינו

ÌÚ‰ ˙‡ E‡ÈˆB‰a¿ƒ¬∆»»
˙‡ Ôe„·Úz ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ««¿∆
,‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ«»»«∆
תורה  מתן על הודעה היינו

ÛÒB) ‡e‰ ‰Êa Le¯t‰c¿«≈»∆»
ÈÎ‡ ÏÚ È"L¯ Le¯ÙÏ¿≈«ƒ«»…ƒ
¯L‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆¬∆
,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ
EÈ˙‡ˆB‰ Ôk ˙Ó ÏÚL∆«¿»≈≈ƒ

'eÎ הייתה ממצרים היציאה וכל

יגיעו  כך שאחר תחילה בכוונה

יש  תורה, למתן ישראל בני

נוספת  משמעות זה )לפסוק
¯‰fa ¯‡·nk26ÈÙlL , «¿…»«…«∆ƒ¿≈

‰Î¯ˆe‰ ‰¯BzŒÔzÓ««»¿¿»
‰Ú·Lc ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬»¿ƒ¿»

CÏ ¯tÒz ˙BÚe·L27, ולפי »ƒ¿»»
הפנימית, הרוחנית המשמעות

למחרת  שהתחילה העומר ספירת

והסתיימה  ממצרים היציאה

הכנה  הייתה תורה מתן בערב

תורה  למתן B·Ú‰L„‰והקדמה eÈ‰Â הרוחנית¯tÒz ˙BÚe·L 'Êc ¿«¿∆»¬»¿»ƒ¿»
CÏ הנפש של המידות וזיכוך בבירור מצידם ישראל בני של עבודה שהיא »

הכנה  מבלי מלמעלה התגלות שהייתה מצרים מיציאת (בשונה הבהמית

ישראל) בני של מצידם ‡˙z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú‡והקדמה BÓk ‡È‰ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
והקדמה הכנה BzŒÔzÓa¯‰ששימשה ÈÎ‡ ˙ÈÁa CLÓezL È„k¿≈∆¿«¿ƒ«»…ƒ¿««»

ושייכות  נגיעה לה  יש דלתתא" ב"אתערותא מצידו האדם שפעולת ונמצא

"אנכי". בחינת ביותר, נעלית והתגלות המשכה לגבי L‡k¯אפילו ,ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆
˙Bi˙B‡a Ìb ¯ÒÁ Ê‡ ,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a ¯ÒÁ שדרכן »≈¿ƒ¿¬»ƒ¿«»»»≈«»ƒ

הנעלית, וההתגלות ההמשכה באה ÔÈ¯ÈÚÊובאמצעותן ÔÂ˙‡a Ì‰L∆≈¿«¿»¿ƒƒ
„·Ïa האמורים הדברים שני של שילוב יש שב"ויקרא" כך על להתפלא ואין ƒ¿«

("אנכי") נעלה הכי ממקור היא וההמשכה) (ההתגלות ה'קריאה' אחד מצד –
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ׁשּגם  האמּונה, מענין לזה ּדּוגמא לֹומר ויׁש ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָּבלבד.
האמּונה  ענין אחד ּדמּצד אּלּו, קצוֹות ב' רֹואים ְְְֱֱִִִֵֶַַָָָָָָּבאמּונה

אלץ) איז (אמּונה הּכל ׁשּגנבא 28הּוא יּתכן הרי ּולאיד , ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
קריא  רחמנא מחּתרּתא קריא 29אּפּום ׁשרחמנא ּדמּזה . ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשל  ּבאֹופן האמּונה ּבֹו ׁשחסר מּובן מחּתרּתא, ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָאּפּום
ּגּלּוי  ׁשל ּבאֹופן האמּונה לֹו היתה ּדאם ואֹותּיֹות, ְְְְֱִִִִֶֶָָָָּגּלּוי
יׁש זה ּכל ועם ּגּנבא, להיֹות יכֹול היה לא ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹואֹותּיֹות,
ּבענין  ּגם הּוא וכן הּכל. היא האמּונה ּכי אמּונה ְְְְֱֱִִִֵֶַַַָָָֹאצלֹו
מי  אנכי מּבחינת היא ׁשההמׁשכה ּדאף מׁשה, אל ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוּיקרא
ּבאתערּותאּֿדלתּתא, ׁשחסר מּכיון מּכלֿמקֹום ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשאנכי,
אל"ף  הכא ּבּזהר ׁשּכתּוב מה וזהּו זעירין. ּבאתון זה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהרי
מאי  ׁשלימּו. הוה לא קריאה ּדהאי ּבגין אּמאי, ְְְְְִִִִַַַַַָָָָזעירא
ּדׁשלימּו ּבגין אֹוחרא, ּובארעא ּבמׁשּכנא הוה ּדא ְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָטעמא,
ׁשהיה  ּדמּכיון היינּו, קּדיׁשא. ּבארעא אּלא אׁשּתּכח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלא
ּבאתערּותאּֿדלתּתא, ׁשחסר אֹוחרא, ּובארעא ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָּבּמׁשּכן
נמׁשכה  לא ׁשהּקריאה ׁשלימּו, הוה לא ה ּקריאה ּגם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלכן

זעירא. אל"ף רק והיא ְְְִִִֶַָָּבאֹותּיֹות,

ÈtŒÏÚÂ ּבמה הּנ"ל הּפרּוׁשים ב' ּבין ּכן ּגם לּתו יׁש ¿«ƒְְִֵֵֵֵֵַַַַַַ
היה  מי נאמר ולא מׁשה, אל וּיקרא ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹּׁשּכתּוב

לעיל) ׁשּנתּבאר (ּכמֹו הּוא אחד ּפרּוׁש 30הּקֹורא. ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָ
לא  ולכן ׁשאנכי, מי אנכי מּבחינת היא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשההמׁשכה
על  היא ׁשהּכּונה ב' ּופרּוׁש הּקֹורא. היה מי ֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנאמר

הּמלכּות 31מלא ספירת היה 32אֹו מי נאמר לא ולכן , ְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָֹ
היא  ההמׁשכה ּדבעצם לֹומר, יׁש הּנ"ל ועלּֿפי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּקֹורא,
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ועוד.)28 ב). (מב, פל"ג תניא 110.)29גם ע' תש"ט בסה"מ בהערה בהנסמן וראה יעקב. העין גירסת ע"פ א סוד"ה )30סג, גם

תשי"ב. לגני באתי סוד"ה .(3 בהע' לעיל (נסמן תרע"ה פרשתנו.)31זה 4.)32ריש בהע' שנסמנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"אתערותא  של בהכנה חיסרון בגלל שני, ומצד הקורא. מי נאמר לא ולכן

"ויקרא" כתוב ולכן בקטנות מסויים במובן היא, למטה ההתגלות דלתתא"

קטנה. באל"ף

‰ÊÏ ‡Ó‚ec ¯ÓBÏ LÈÂ ביטוי לידי שבא האמור לשילוב ¿≈«¿»¿∆
‰‡eÓ‰ב"ויקרא" ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»¡»

בה', האדם eÓ‡a‰של ÌbL∆«»¡»
,el‡ ˙BÂˆ˜ '· ÌÈ‡B¯ƒ¿»≈
‰eÓ‡‰ ÔÈÚ „Á‡ „vÓc¿ƒ«∆»ƒ¿«»¡»
ÊÈ‡ ‰eÓ‡) Ïk‰ ‡e‰«…¡»ƒ

ıÏ‡ הכול מצד 28)היא כי «¿
היא גודל  וחשיבותה מעלתה

ה', עבודת לכל והבסיס היסוד

C„È‡Ïe האמונה שני מצד ¿ƒ»
כי  חלש כוח ÔÎzÈהיא È¯‰¬≈ƒ»≈

‡z¯zÁÓ Ìet‡ ‡·bL∆«¿»««¿«¿»
‡È¯˜ ‡ÓÁ¯29 להיות יכול «¬»»»¿»

על  הנמצא הגנב בו מצב

קורא  (מנהרה) המחתרת פי

הקדושֿברוךֿהוא, הרחמן, אל

בהצלחת  עזרתו את ומבקש

ÓÁ¯L‡הגניבה. ‰fÓc¿ƒ∆∆«¬»»
,‡z¯zÁÓ Ìet‡ ‡È¯»̃¿»««¿«¿»
האמונה  שבין בסתירה חש ואינו

אליו  פונה הוא שבגללה בה'

הגניבה  למעשה עזרה בבקשת

ה' לרצון «Ô·eÓהמנוגד
ÔÙB‡a ‰eÓ‡‰ Ba ¯ÒÁL∆»≈»¡»¿∆

,˙Bi˙B‡Â Èelb ÏL כך ∆ƒ¿ƒ
היא  אבל אמונה בו יש שאמנם

מלובשת  ולא בגלוי מורגשת לא

ומודעות  הכרה של ב'אותיות'

חזקה  BÏפנימית ‰˙È‰ Ì‡c¿ƒ»¿»
Èelb ÏL ÔÙB‡a ‰eÓ‡‰»¡»¿∆∆ƒ

,‡·pb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï ,˙Bi˙B‡Â מונעת הייתה האמונה כי ¿ƒ…»»»ƒ¿«»»
ה' רצון היפך לעשות Ê‰ממנו Ïk ÌÚÂ ולא חלשה שאמונתו למרות ¿ƒ»∆

גלויה  ‰Ïk.מספיק ‡È‰ ‰eÓ‡‰ Èk ‰eÓ‡ BÏˆ‡ LÈ≈∆¿¡»ƒ»¡»ƒ«…
האמונה  בעניין הללו הקצוות שתי לחיבור ÔÈÚaובדומה Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿«

ÈÓ ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L Û‡c ,‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»∆…∆¿«∆««¿»»ƒƒ¿ƒ«»…ƒƒ
,ÈÎ‡L מאד נעלית והתגלות המשכה ÒÁL¯והיא ÔÂÈkÓ ÌB˜ÓŒÏkÓ ∆»…ƒƒ»»ƒ≈»∆»≈

ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÂ˙‡a ‰Ê È¯‰ ,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a ההמשכה למעשה ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»¬≈∆¿«¿»¿ƒƒ
קטנות. בבחינת מסויים) (במובן היא וההתגלות

e‰ÊÂ של fa‰¯הפירוש ·e˙kL ‰Ó בתחילת לעיל והובא ¿∆«∆»«…«
‡È‡n,המאמר ‡¯ÈÚÊ Û"Ï‡ ‡Î‰ כאן נכתבה אל"ף למה »»»∆¿ƒ»««

eÓÈÏLקטנה  ‰Â‰ ‡Ï ‰‡È¯˜ È‡‰c ÔÈ‚a הקריאה כי ¿ƒ¿«¿ƒ»»«»¿ƒ
שלימה. הייתה לא kLÓa‡הזו ‰Â‰ ‡c ,‡ÓÚË È‡Ó««¬»»«»¿«¿¿»

,‡¯ÁB‡ ‡Ú¯‡·e כי שלימה) קריאה זו הייתה לא (מדוע טעם מה ¿«¿»¬»
אחרת  ובארץ במשכן ‡l‡הייתה ÁkzL‡ ‡Ï eÓÈÏLc ÔÈ‚a¿ƒƒ¿ƒ»∆¿««∆»

‡LÈc˜ ‡Ú¯‡a שלימות כי ¿«¿»«ƒ»
ישראל. בארץ אלא נמצאת לא

‰È‰L ÔÂÈkÓc ,eÈÈ‰«¿¿ƒ≈»∆»»
,‡¯ÁB‡ ‡Ú¯‡·e ÔkLna«ƒ¿»¿«¿»¬»
באריכות  לעיל המבואר לפי

הקריאה  כי שהעובדה מובן

לארץ  ובחוץ במשכן הייתה

המטה, מצד חסרונות שהם

א  וקולט הקריאה,המקבל ת

Œ‡˙e¯Ú˙‡aהיינו ¯ÒÁL∆»≈¿ƒ¿¬»
‰‡È¯w‰ Ìb ÔÎÏ ,‡z˙Ïcƒ¿«»»≈««¿ƒ»

,eÓÈÏL ‰Â‰ ‡Ï למעשה »«»¿ƒ
של  הקליטה היינו הקריאה,

הייתה  לא וההתגלות ההמשכה

Ï‡מושלמת ‰‡È¯w‰L∆«¿ƒ»…
,˙Bi˙B‡a ‰ÎLÓ ולא ƒ¿¿»¿ƒ

אלא  בשלימותה למטה נקלטה

‡Û"Ïבקטנות ˜¯ ‡È‰Â¿ƒ«»∆
.‡¯ÈÚÊ¿ƒ»

Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ המבואר לפי ¿«ƒ««
כאן  האמורה שה'קריאה' לעיל

קצוות  שני של בשילוב הייתה

נעלה  מאד ממקור אחד מצד –

בקטנות, שני CÂzÏומצד LÈ≈¿«≈
ÌÈLe¯t‰ '· ÔÈa Ôk Ìb«≈≈«≈ƒ
Ï‡ ‡¯˜iÂ ·e˙kM ‰Óa¿«∆»«ƒ¿»∆

¯Ó‡ ‡ÏÂ ,‰LÓ בפסוק …∆¿…∆¡«
Le¯t .‡¯Bw‰ ‰È‰ ÈÓƒ»»«≈≈
¯‡a˙pL BÓk) ‡e‰ „Á‡∆»¿∆ƒ¿»≈

(ÏÈÚÏ30ÔÎÏÂ ,ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ¿≈∆««¿»»ƒƒ¿ƒ«»…ƒƒ∆»…ƒ¿»≈
‡¯Bw‰ ‰È‰ ÈÓ ¯Ó‡ ‡Ï דרגה הוא שאנכי" מי "אנכי כי …∆¡«ƒ»»«≈

הסיבה  וזו כלשהו תואר או שם לה לתת אפשר שאי נעלית כך כל

הקורא. מי נאמר C‡ÏÓשלא ÏÚ ‡È‰ ‰ek‰L '· Le¯Ùe31 ≈∆««»»ƒ««¿»
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ B‡32ÔÎÏÂ היתה , לא הקריאה משום דווקא ¿ƒ«««¿¿»≈

אלא  רבינו למשה הקדושֿברוךֿהוא של הדיבורים שאר כמו נעלה ממקור

מעשר  האחרונה שהיא המלכות ספירת או מלאך יחסית, נמוך ממקור

‰Bw¯‡,הספירות, ‰È‰ ÈÓ ¯Ó‡ ‡Ï הפירושים שני ולכאורה …∆¡«ƒ»»«≈
אלא  הקצה, אל הקצה מן מזה זה ורחוקים לזה זה סותרים הללו

הפירושים שני בין ולשלב לתווך ניתן זאת LÈשבכל Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««≈
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ׁשּגם  האמּונה, מענין לזה ּדּוגמא לֹומר ויׁש ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָּבלבד.
האמּונה  ענין אחד ּדמּצד אּלּו, קצוֹות ב' רֹואים ְְְֱֱִִִֵֶַַָָָָָָּבאמּונה

אלץ) איז (אמּונה הּכל ׁשּגנבא 28הּוא יּתכן הרי ּולאיד , ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
קריא  רחמנא מחּתרּתא קריא 29אּפּום ׁשרחמנא ּדמּזה . ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשל  ּבאֹופן האמּונה ּבֹו ׁשחסר מּובן מחּתרּתא, ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָאּפּום
ּגּלּוי  ׁשל ּבאֹופן האמּונה לֹו היתה ּדאם ואֹותּיֹות, ְְְְֱִִִִֶֶָָָָּגּלּוי
יׁש זה ּכל ועם ּגּנבא, להיֹות יכֹול היה לא ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹואֹותּיֹות,
ּבענין  ּגם הּוא וכן הּכל. היא האמּונה ּכי אמּונה ְְְְֱֱִִִֵֶַַַָָָֹאצלֹו
מי  אנכי מּבחינת היא ׁשההמׁשכה ּדאף מׁשה, אל ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוּיקרא
ּבאתערּותאּֿדלתּתא, ׁשחסר מּכיון מּכלֿמקֹום ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשאנכי,
אל"ף  הכא ּבּזהר ׁשּכתּוב מה וזהּו זעירין. ּבאתון זה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהרי
מאי  ׁשלימּו. הוה לא קריאה ּדהאי ּבגין אּמאי, ְְְְְִִִִַַַַַָָָָזעירא
ּדׁשלימּו ּבגין אֹוחרא, ּובארעא ּבמׁשּכנא הוה ּדא ְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָטעמא,
ׁשהיה  ּדמּכיון היינּו, קּדיׁשא. ּבארעא אּלא אׁשּתּכח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלא
ּבאתערּותאּֿדלתּתא, ׁשחסר אֹוחרא, ּובארעא ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָּבּמׁשּכן
נמׁשכה  לא ׁשהּקריאה ׁשלימּו, הוה לא ה ּקריאה ּגם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלכן

זעירא. אל"ף רק והיא ְְְִִִֶַָָּבאֹותּיֹות,

ÈtŒÏÚÂ ּבמה הּנ"ל הּפרּוׁשים ב' ּבין ּכן ּגם לּתו יׁש ¿«ƒְְִֵֵֵֵֵַַַַַַ
היה  מי נאמר ולא מׁשה, אל וּיקרא ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹּׁשּכתּוב

לעיל) ׁשּנתּבאר (ּכמֹו הּוא אחד ּפרּוׁש 30הּקֹורא. ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָ
לא  ולכן ׁשאנכי, מי אנכי מּבחינת היא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשההמׁשכה
על  היא ׁשהּכּונה ב' ּופרּוׁש הּקֹורא. היה מי ֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנאמר

הּמלכּות 31מלא ספירת היה 32אֹו מי נאמר לא ולכן , ְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָֹ
היא  ההמׁשכה ּדבעצם לֹומר, יׁש הּנ"ל ועלּֿפי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּקֹורא,
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"אתערותא  של בהכנה חיסרון בגלל שני, ומצד הקורא. מי נאמר לא ולכן

"ויקרא" כתוב ולכן בקטנות מסויים במובן היא, למטה ההתגלות דלתתא"

קטנה. באל"ף

‰ÊÏ ‡Ó‚ec ¯ÓBÏ LÈÂ ביטוי לידי שבא האמור לשילוב ¿≈«¿»¿∆
‰‡eÓ‰ב"ויקרא" ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»¡»

בה', האדם eÓ‡a‰של ÌbL∆«»¡»
,el‡ ˙BÂˆ˜ '· ÌÈ‡B¯ƒ¿»≈
‰eÓ‡‰ ÔÈÚ „Á‡ „vÓc¿ƒ«∆»ƒ¿«»¡»
ÊÈ‡ ‰eÓ‡) Ïk‰ ‡e‰«…¡»ƒ

ıÏ‡ הכול מצד 28)היא כי «¿
היא גודל  וחשיבותה מעלתה

ה', עבודת לכל והבסיס היסוד

C„È‡Ïe האמונה שני מצד ¿ƒ»
כי  חלש כוח ÔÎzÈהיא È¯‰¬≈ƒ»≈

‡z¯zÁÓ Ìet‡ ‡·bL∆«¿»««¿«¿»
‡È¯˜ ‡ÓÁ¯29 להיות יכול «¬»»»¿»

על  הנמצא הגנב בו מצב

קורא  (מנהרה) המחתרת פי

הקדושֿברוךֿהוא, הרחמן, אל

בהצלחת  עזרתו את ומבקש

ÓÁ¯L‡הגניבה. ‰fÓc¿ƒ∆∆«¬»»
,‡z¯zÁÓ Ìet‡ ‡È¯»̃¿»««¿«¿»
האמונה  שבין בסתירה חש ואינו

אליו  פונה הוא שבגללה בה'

הגניבה  למעשה עזרה בבקשת

ה' לרצון «Ô·eÓהמנוגד
ÔÙB‡a ‰eÓ‡‰ Ba ¯ÒÁL∆»≈»¡»¿∆

,˙Bi˙B‡Â Èelb ÏL כך ∆ƒ¿ƒ
היא  אבל אמונה בו יש שאמנם

מלובשת  ולא בגלוי מורגשת לא

ומודעות  הכרה של ב'אותיות'

חזקה  BÏפנימית ‰˙È‰ Ì‡c¿ƒ»¿»
Èelb ÏL ÔÙB‡a ‰eÓ‡‰»¡»¿∆∆ƒ

,‡·pb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï ,˙Bi˙B‡Â מונעת הייתה האמונה כי ¿ƒ…»»»ƒ¿«»»
ה' רצון היפך לעשות Ê‰ממנו Ïk ÌÚÂ ולא חלשה שאמונתו למרות ¿ƒ»∆

גלויה  ‰Ïk.מספיק ‡È‰ ‰eÓ‡‰ Èk ‰eÓ‡ BÏˆ‡ LÈ≈∆¿¡»ƒ»¡»ƒ«…
האמונה  בעניין הללו הקצוות שתי לחיבור ÔÈÚaובדומה Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿«

ÈÓ ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L Û‡c ,‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»∆…∆¿«∆««¿»»ƒƒ¿ƒ«»…ƒƒ
,ÈÎ‡L מאד נעלית והתגלות המשכה ÒÁL¯והיא ÔÂÈkÓ ÌB˜ÓŒÏkÓ ∆»…ƒƒ»»ƒ≈»∆»≈

ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÂ˙‡a ‰Ê È¯‰ ,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a ההמשכה למעשה ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»¬≈∆¿«¿»¿ƒƒ
קטנות. בבחינת מסויים) (במובן היא וההתגלות

e‰ÊÂ של fa‰¯הפירוש ·e˙kL ‰Ó בתחילת לעיל והובא ¿∆«∆»«…«
‡È‡n,המאמר ‡¯ÈÚÊ Û"Ï‡ ‡Î‰ כאן נכתבה אל"ף למה »»»∆¿ƒ»««

eÓÈÏLקטנה  ‰Â‰ ‡Ï ‰‡È¯˜ È‡‰c ÔÈ‚a הקריאה כי ¿ƒ¿«¿ƒ»»«»¿ƒ
שלימה. הייתה לא kLÓa‡הזו ‰Â‰ ‡c ,‡ÓÚË È‡Ó««¬»»«»¿«¿¿»

,‡¯ÁB‡ ‡Ú¯‡·e כי שלימה) קריאה זו הייתה לא (מדוע טעם מה ¿«¿»¬»
אחרת  ובארץ במשכן ‡l‡הייתה ÁkzL‡ ‡Ï eÓÈÏLc ÔÈ‚a¿ƒƒ¿ƒ»∆¿««∆»

‡LÈc˜ ‡Ú¯‡a שלימות כי ¿«¿»«ƒ»
ישראל. בארץ אלא נמצאת לא

‰È‰L ÔÂÈkÓc ,eÈÈ‰«¿¿ƒ≈»∆»»
,‡¯ÁB‡ ‡Ú¯‡·e ÔkLna«ƒ¿»¿«¿»¬»
באריכות  לעיל המבואר לפי

הקריאה  כי שהעובדה מובן

לארץ  ובחוץ במשכן הייתה

המטה, מצד חסרונות שהם

א  וקולט הקריאה,המקבל ת

Œ‡˙e¯Ú˙‡aהיינו ¯ÒÁL∆»≈¿ƒ¿¬»
‰‡È¯w‰ Ìb ÔÎÏ ,‡z˙Ïcƒ¿«»»≈««¿ƒ»

,eÓÈÏL ‰Â‰ ‡Ï למעשה »«»¿ƒ
של  הקליטה היינו הקריאה,

הייתה  לא וההתגלות ההמשכה

Ï‡מושלמת ‰‡È¯w‰L∆«¿ƒ»…
,˙Bi˙B‡a ‰ÎLÓ ולא ƒ¿¿»¿ƒ

אלא  בשלימותה למטה נקלטה

‡Û"Ïבקטנות ˜¯ ‡È‰Â¿ƒ«»∆
.‡¯ÈÚÊ¿ƒ»

Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ המבואר לפי ¿«ƒ««
כאן  האמורה שה'קריאה' לעיל

קצוות  שני של בשילוב הייתה

נעלה  מאד ממקור אחד מצד –

בקטנות, שני CÂzÏומצד LÈ≈¿«≈
ÌÈLe¯t‰ '· ÔÈa Ôk Ìb«≈≈«≈ƒ
Ï‡ ‡¯˜iÂ ·e˙kM ‰Óa¿«∆»«ƒ¿»∆

¯Ó‡ ‡ÏÂ ,‰LÓ בפסוק …∆¿…∆¡«
Le¯t .‡¯Bw‰ ‰È‰ ÈÓƒ»»«≈≈
¯‡a˙pL BÓk) ‡e‰ „Á‡∆»¿∆ƒ¿»≈

(ÏÈÚÏ30ÔÎÏÂ ,ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ¿≈∆««¿»»ƒƒ¿ƒ«»…ƒƒ∆»…ƒ¿»≈
‡¯Bw‰ ‰È‰ ÈÓ ¯Ó‡ ‡Ï דרגה הוא שאנכי" מי "אנכי כי …∆¡«ƒ»»«≈

הסיבה  וזו כלשהו תואר או שם לה לתת אפשר שאי נעלית כך כל

הקורא. מי נאמר C‡ÏÓשלא ÏÚ ‡È‰ ‰ek‰L '· Le¯Ùe31 ≈∆««»»ƒ««¿»
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ B‡32ÔÎÏÂ היתה , לא הקריאה משום דווקא ¿ƒ«««¿¿»≈

אלא  רבינו למשה הקדושֿברוךֿהוא של הדיבורים שאר כמו נעלה ממקור

מעשר  האחרונה שהיא המלכות ספירת או מלאך יחסית, נמוך ממקור

‰Bw¯‡,הספירות, ‰È‰ ÈÓ ¯Ó‡ ‡Ï הפירושים שני ולכאורה …∆¡«ƒ»»«≈
אלא  הקצה, אל הקצה מן מזה זה ורחוקים לזה זה סותרים הללו

הפירושים שני בין ולשלב לתווך ניתן זאת LÈשבכל Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««≈
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אצלֹו ׁשחסר מּצד ורק ׁשאנכי, מי אנכי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמּבחינת
מה  לכן ׁשּלֹו, ּבאֹותּיֹות חסר ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבאתערּותאּֿדלתּתא,
ספירת  אֹו מלא ׁשל ּבאֹופן רק הּוא ּבאֹותּיֹות  ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָּׁשּנמׁש

ְַַהּמלכּות.

ÌÓ‡ׁשּנמׁש ּדאף ּדעכׁשו, ּבהמׁשכה הּוא זה ּכל »¿»ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָ
האֹותּיֹות  ּבזה חסר מּכלֿמקֹום אנכי, ְִִִִֵֶַָָָָָָֹּבחינת
לעתידֿלבא  ּתמׁש עלֿידיֿזה אבל ּבהעלם, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא
על  ּדקאי ּגּופא ׁשאנכי וגם וגּלּוי, ּבאֹותּיֹות אנכי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבחינת
לעתידֿלבא  יֹותר נעלה ּבאֹופן יהיה העצמּות, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהמׁשכת
 ֿ ּׁשּבדברי מה וזהּו ּבעצמּותֹו). לחלק ׁשאפׁשר ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ(ּכּמה
ׁשאז  לּמׁשיח ׁשּי ׁשּזה רּבתי, ּבאל"ף אדם נאמר ְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּימים
ּׁשאדם  מה ּכן ּגם וזהּו ּובאֹותּיֹות. ּבגּלּוי זה ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָיהיה

ראׁשיּֿתיבֹות  הּבחינֹות 7הּוא ג' ׁשּכל מׁשיח, ּדוד אדם ְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
יהיה  ׁשּלהם והּצרּוף ּדׁשלימּות, ּבאֹופן לעתידֿלבא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיהיּו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מאד, ׁשל יׂשּכיל 33ּבאֹופן הּנה ּבמׁשיח, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ
אדם  אֹותּיֹות הּוא ּדמאד מאד, וגבּה ונּׂשא ירּום ,34עבּדי ְְְְְִִִִַַָָָָָֹֹ
והגּבלה  מּמדידה ׁשּלמעלה ּדמאד ּבאֹופן הּוא ,35אבל ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

לפנינּו הּפֹורץ ּכל 36יעלה ׁשּפֹורץ מׁשיח על ׁשּקאי , ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
וההגּבלֹות. ְְְִַַַָהמדידֹות

‰p‰Âּפרׁשתנּו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי היא 37מבאר "ׁשהּתֹורה , ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶַָָָָָָֹ
ׁשּגם  והינּו, עכׁשו". ּגם אּלּו ּבחינֹות וׁשּי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָנצחית
מּובן  ּומּזה עכׁשו, ּגם נצחּיים הם כּו' ׁשּבזה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּבחינֹות
מׁשה  אל וּיקרא ּבענין לעיל ׁשּנתּבארּו הענינים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכל
עבֹודתינּו ועלֿידי ואחד. אחד ּכל לעבֹודת ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּייכים
מׁשיח  ּבביאת לפנינּו, הּפֹורץ ליעלה ּבאים אּלּו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבענינים

ונגלה  לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבֹוא 38צדקנּו, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָ
ּדּבר. ה' פי ּכי יחּדיו ּבׂשר ּכל וראּו ה' ְְְִִִֵַָָָָָכבֹוד
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יג.)33 ב.)34נב, רמו, פ"כ.)35בזח"ג תרל"ז יג.מי )36וככה ב, ה.)38ד.)37,כה מ,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÌˆÚ·c ,¯ÓBÏ ואכן «ƒ¿∆∆««¿»»ƒƒ¿ƒ«»…ƒƒ∆»…ƒ

הראשון, הפירוש כפי נעלית, מאד המשכה ‡ˆÂBÏ¯היא ¯ÒÁL „vÓ ˜ ¿«ƒ«∆»≈∆¿
ההמשכה את וקולט המקבל ÒÁ¯אצל È¯‰L ,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a¿ƒ¿¬»ƒ¿«»∆¬≈»≈

,BlL ˙Bi˙B‡a,באריכות לעיל Bi˙B‡a˙כמבואר CLÓpM ‰Ó ÔÎÏ »ƒ∆»≈«∆ƒ¿«¿ƒ
בגלוי בהם וניכר ‰e‡ומתלבש

B‡ C‡ÏÓ ÏL ÔÙB‡a ˜«̄¿∆∆«¿»
.˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿

‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡»¿»»∆
,ÂLÎÚc ‰ÎLÓ‰a בזמן ««¿»»¿«¿»

הגלות  זמן »¿Û‡cהזה,
,ÈÎ‡ ˙ÈÁa CLÓpL וכפי ∆ƒ¿«¿ƒ«»…ƒ

היא  מלמעלה היא שההמשכה

מאד  ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒנעלית
˙Bi˙B‡‰ ‰Êa ¯ÒÁ»≈»∆»ƒ
האור  את ולקלוט לקבל שעניינם

בא  לא האור ולכן מלמעלה הבא

אלא  בגלוי ומורגש ניכר באופן

ÌÏÚ‰a ‡e‰L,ובקטנות ∆¿∆¿≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ï·‡ כתוצאה ¬»«¿≈∆

כעת  וההתגלות מההמשכה

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ CLÓzÀ¿«∆»ƒ»…
˙Bi˙B‡a ÈÎ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«»…ƒ¿ƒ

,Èel‚Â שתי בה שיהיו כך ¿ƒ
המשכה  גם – יחיד גם המעלות

וגם  נעלה הכי ממקור והתגלות

מלובשת  תהיה שההתגלות

בהעלם  ולא ובגילוי באותיות

תהיה Ì‚Âובקטנות, לכך בנוסף ¿«
והתגלות  בהמשכת מעלה עוד

לבוא לעתיד ÈÎ‡L∆»…ƒ"אנכי"
‡ÙebעצמוÈ‡˜c שמכוון »¿»≈

,˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ÏÚ««¿»«»«¿
של  ומהותו עצמותו התגלות

בעצמו  ∆¿È‰Èƒ‰הקדושֿברוךֿהוא
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a¿∆«¬∆≈
‰nk) ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…«»
B˙eÓˆÚa ˜ÏÁÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»¿«≈¿«¿

הגילוי  במידת שונות מרמות נובע דרגות חילוקי המושג כלל, בדרך

ממקורו, שהתרחק מהאור יותר נעלה למקורו יותר הקרוב והאור וההתפשטות

הרגיל  (ולשון דרגות לחילוקי מקום אין עצמו האור מקור ית', בעצמותו אבל

התגלות  לבוא שלעתיד כאן האמור ולכן מתחלק") בלתי "עצם – בחסידות

עד  היא הזה בזמן מאשר יותר תהיה מעצמותו התגלות שהיא "אנכי" בחינת

בעצמותו). דרגות לחילוקי מקום יש שבכלל כמה

e‰ÊÂ הטעם גם הוא המשיח בימות שתהיה "אנכי" של המעלה על לעיל האמור ¿∆

‡„Ìלכך  ¯Ó‡ ÌÈÓi‰ŒÈ¯·„aM ‰Ó,È˙a¯ Û"Ï‡a גדולה אל"ף «∆¿ƒ¿≈«»ƒ∆¡«»»¿»∆«»ƒ
‰fL גדולות Ê‰אותיות Ïk ‰È‰È Ê‡L ÁÈLnÏ CiL של בחינת ההתגלות ∆∆«»«»ƒ«∆»ƒ¿∆»∆

Bi˙B‡·e˙"אנכי" Èel‚a.הזה בעולם גם ונרגשת ניכרת Ôkבצורה Ìb e‰ÊÂ ¿ƒ¿ƒ¿∆«≈
˙B·ÈzŒÈL‡¯ ‡e‰ Ì„‡M ‰Ó7'‚ ÏkL ,ÁÈLÓ „Âc Ì„‡ «∆»»»≈≈»»»ƒ»ƒ«∆»

˙BÈÁa‰"דוד" "אדם", «¿ƒ
ÏŒ„È˙ÚÏ·‡ו"משיח" eÈ‰Èƒ¿∆»ƒ»…

Ûe¯v‰Â ,˙eÓÈÏLc ÔÙB‡a¿∆ƒ¿≈¿«≈
Ì‰lL יחדÏL ÔÙB‡a ‰È‰È ∆»∆ƒ¿∆¿∆∆
,„‡Ó וחוזק תוקף של במובן ¿…

גבול  e˙kL·ללא BÓk33 ¿∆»
Èc·Ú ÏÈkNÈ ‰p‰ ,ÁÈLÓa¿»ƒ«ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ
,„‡Ó d·‚Â ‡OÂ Ìe¯È»¿ƒ»¿»«¿…
הן  בפסוק המנויות שמעלותיו

גבול  ‰e‡ללא „‡Ócƒ¿…
Ì„‡ ˙Bi˙B‡34Ï·‡ שינוי , ƒ»»¬»

ל"מאד" מ"אדם" האותיות סדר

"אדם" שזהו ‰e‡כאשר מלמד
‰ÏÚÓlL „‡Óc ÔÙB‡a¿∆ƒ¿…∆¿«¿»

‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ35, תוך ƒ¿ƒ»¿«¿»»
כמו  וההגבלות הגדרים פריצת

‰ı¯Btשכתוב  ‰ÏÚÈ«¬∆«≈
eÈÙÏ36È‡wL זה , פסוק ¿»≈∆»≈

ı¯BtLמכוון  ÁÈLÓ ÏÚ«»ƒ«∆≈
את  ‰B„È„Ó˙ומבטל Ïk»«¿ƒ

.˙BÏa‚‰‰Â¿««¿»
ÈËewÏ'a ¯‡·Ó ‰p‰Â¿ƒ≈¿…»¿ƒ≈

e˙L¯t '‰¯Bz37, פרשת »»»»≈
‰È‡ויקרא  ‰¯Bz‰L"∆«»ƒ

el‡ ˙BÈÁa CiLÂ ˙ÈÁˆƒ¿ƒ¿«»¿ƒ≈
ÌbL ,eÈ‰Â ."ÂLÎÚ Ìb««¿»¿«¿∆«

'eÎ ‰ÊaL ˙BÈÁa‰ שהיו «¿ƒ∆»∆
קיים  המקדש שבית בזמן רק

ÌÈiÁˆ Ì‰ הרוחני בעניינם ≈ƒ¿ƒƒ
,ÂLÎÚ Ìb,הגלות בזמן ««¿»

ÌÈÈÚ‰ ÏkL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆»»ƒ¿»ƒ
ÔÈÚa ÏÈÚÏ e¯‡a˙pL∆ƒ¿»¬»≈¿ƒ¿«
ÌÈÎÈiL ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»∆…∆«»ƒ

„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„B·ÚÏ.מקום ובכל זמן eÈ˙„B·Úבכל È„ÈŒÏÚÂ «¬«»∆»¿∆»¿«¿≈¬»≈
,eÈÙÏ ı¯Bt‰ ‰ÏÚÈÏ ÌÈ‡a ,el‡ ÌÈÈÚa הגדרים ביטול ¿ƒ¿»ƒ≈»ƒ¿«¬∆«≈¿»≈

eÎÈÏBÈÂוההגבלות, eÏ‡‚ÈÂ ‡B·È ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈»¿ƒ¿»≈¿ƒ≈
,eˆ¯‡Ï ˙eiÓÓB˜ היעוד יקויים המשיח ‰'Ï‚Â38‰ובביאת „B·Î ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»¿

¯ac '‰ ÈÙ Èk ÂÈcÁÈ ¯Na Ïk e‡¯Â הגשמי וגם היינו הבשר, ¿»»»»«¿»ƒƒƒ≈
יהיה  העולם וכל ה' דבר היא שלו האמיתית שהמציאות ויכיר יידע והחומרי,

גבול. בלי אלוקות בגילוי מלא
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מוגה  בלתי

 בנוגע סכ"ה) ויק"פ ש"פ (שיחת שלפנ"ז בהתוועדות שנשאלה השאלה את ולבאר להשלים המקום ...כאן
מזכיר  אינו התנופה", מ"נחושת שנעשו הדברים כל את מפרט הכתוב שכאשר - המשכן" ד"פקודי לסךֿהכל
הכיור  גם שם נימנו לא מדוע להבין: צריך דלכאורה, מנחושת, נעשו הם שגם אף וכנו, הכיור אודות מאומה

וכנו?
ככר  שבעים התנופה ונחושת "נאמר ח): (לח, ויקהל ס"פ בפרש"י כבר נתבאר זה שענין - בזה לתרץ ורצו

התנופה". מנחושת כיור של נחושת הי' שלא למדת שם, הוזכרו לא וכנו וכיור וגו', בה ויעש וגו'

וכנו  ש"כיור מודיע רק אם כי הדבר, טעם את מבאר אינו רש"י כי: כלל, השאלה על תירוץ זה אין - אבל
התנופה? בנחושת נכלל לא וכנו דכיור שהנחושת הטעם מהו - היתה בהתוועדות השאלה ואילו שם". הוזכרו לא

שמהם  מנחושת, העשויות (מראות הצובאות" ד"מראות החביבות גודל אודות שם פרש"י ע"פ ואדרבה:
בהן  משה מואס "הי' המשכן, עשיית עבור בהם להשתמש רצה לא רבינו שמשה שאע"פ - וכנו) הכיור נעשה
הנשים  העמידו ידיהם שעל הכל, מן עלי חביבין אלו כי קבל, הקב"ה "א"ל אעפ"כ, ליצה"ר", שעשויים מפני
דכיור  הנחושת נכלל לא למה ביותר: הקושיא גדולה - בארוכה) רש"י שמבאר (כפי כו'" במצרים רבות צבאות

ביותר?! חביב הי' זה נחושת הרי  - מנחושת) עשויים שהיו הכלים שאר (ככל התנופה בנחושת וכנו

 של מעלתן גודל את בזה רואים הרי - הצובאות" ל"מראות בנוגע רש"י דברי אודות להנזכר בהמשך
השם", "צבאות - במצרים רבות צבאות העמידו שהן ישראל, נשי

את  לבאר כדי - במצרים" רבות צבאות הנשים "העמידו - "צבאות" תיבת בלשונו רש"י שמדייק מה [וזהו
"צבאות"], העמידו ידן שעל "מראות" היינו, הצובאות", "מראות הכתוב לשון

להעמיד  הצורך אודות חשבו לא ובמילא כו'", פרך בעבודת יגעים בעליהם ש"היו שלמרות - כך כדי ועד
"משדלתו  - בעליהן אצל גם זאת ופעלו רבות", "צבאות להעמיד שהשתדלו אלו הנשים היו השם", "צבאות

כו'". בדברים

ובעקבותי  פרעה, מגזירת כתוצאה מאשתו פרש - הדור גדול שהי' - שעמרם במדרז"ל כן וכמסופר עשו ו
כו'", פרעה משל קשה "גזרתך בפשטות: לו שאמרה קטנה! ילדה – כו' להחזירה עליו פעל ומי בנ"י; כל
כלומר: השם"! "צבאות להעמיד והמשיכו נשותיהם, את ישראל כל החזירו אשתו, את החזיר עמרם וכאשר
התקבלה  הדור) (גדול עמרם אצל שאפילו כך כדי עד כו', פרעה וגזירת מצרים דגלות השעבוד קושי למרות
של  קיומו את רוצה שהקב"ה ובידעם הגלות, וקושי מחשכת ישראל נשי התפעלו לא - מאשתו לפרוש סברא
עשו  לא - ויותר יותר בנ"י של מספרם את להגדיל היינו, הארץ", את ומלאו ורבו ד"פרו ובאופן ישראל, עם
במאד  ויעצמו וירבו וישרצו "פרו - רבות" "צבאות העמידו ועי"ז בעליהן, על גם זאת ופעלו "חשבונות", שום

מאד"!

יהיו  רבות) צבאות העמידו ידן (שעל הצובאות" ש"מראות ישראל נשי זכו - שבדבר העילוי גודל ומצד
ידיהם  רחיצת עבור - בביהמ"ק) שלמה" של "ים - (ולאח"ז וכנו הכיור נעשו ומהם הכל, מן הקב"ה על חביבין
במשכן  העבודה כללות להתחלת שהיסוד היינו, וביהמ"ק, במשכן העבודה התחלת קודם הכהנים של ורגליהם
גדולה  כך כדי עד - וכנו) הכיור נעשו (שמהם הצובאות" ה"מראות עם קשור ורגלים) ידים (רחיצת ומקדש

הקב"ה! אצל הדבר חביבות

 הקב"ה ציווי את למלא אם כי משפחה", ד"תכנון הענין שלילת אודות כמ"פ להמדובר באים ומכאן
כו'. חשבונות כל ללא - הארץ" את ומילאו ורבו "פרו

להביא  המתאים הזמן הוא מתי ומחליטים "חשבונות" עושים אלא כן, מתנהגים שאינם כאלו ישנם לדאבוננו,
ומכיון  לכך, המתאים הזמן הוא מתי הקובע הוא ובמילא יאֿטיבעֿדאם", גאנצער א איז "ער - וכו' לעולם ילד
התבטא  רבינו משה שכאשר - כך כדי ועד כו', דבר להם לומר אפשר שאי [ובודאי "למדנים" אודות שמדובר

השו"ע! ע"פ "היתרים" להם יש - כו'] "פסק" מיד קיבל רצוי, בלתי באופן בנ"י על
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מוגה  בלתי

 בנוגע סכ"ה) ויק"פ ש"פ (שיחת שלפנ"ז בהתוועדות שנשאלה השאלה את ולבאר להשלים המקום ...כאן
מזכיר  אינו התנופה", מ"נחושת שנעשו הדברים כל את מפרט הכתוב שכאשר - המשכן" ד"פקודי לסךֿהכל
הכיור  גם שם נימנו לא מדוע להבין: צריך דלכאורה, מנחושת, נעשו הם שגם אף וכנו, הכיור אודות מאומה

וכנו?
ככר  שבעים התנופה ונחושת "נאמר ח): (לח, ויקהל ס"פ בפרש"י כבר נתבאר זה שענין - בזה לתרץ ורצו

התנופה". מנחושת כיור של נחושת הי' שלא למדת שם, הוזכרו לא וכנו וכיור וגו', בה ויעש וגו'

וכנו  ש"כיור מודיע רק אם כי הדבר, טעם את מבאר אינו רש"י כי: כלל, השאלה על תירוץ זה אין - אבל
התנופה? בנחושת נכלל לא וכנו דכיור שהנחושת הטעם מהו - היתה בהתוועדות השאלה ואילו שם". הוזכרו לא

שמהם  מנחושת, העשויות (מראות הצובאות" ד"מראות החביבות גודל אודות שם פרש"י ע"פ ואדרבה:
בהן  משה מואס "הי' המשכן, עשיית עבור בהם להשתמש רצה לא רבינו שמשה שאע"פ - וכנו) הכיור נעשה
הנשים  העמידו ידיהם שעל הכל, מן עלי חביבין אלו כי קבל, הקב"ה "א"ל אעפ"כ, ליצה"ר", שעשויים מפני
דכיור  הנחושת נכלל לא למה ביותר: הקושיא גדולה - בארוכה) רש"י שמבאר (כפי כו'" במצרים רבות צבאות

ביותר?! חביב הי' זה נחושת הרי  - מנחושת) עשויים שהיו הכלים שאר (ככל התנופה בנחושת וכנו

 של מעלתן גודל את בזה רואים הרי - הצובאות" ל"מראות בנוגע רש"י דברי אודות להנזכר בהמשך
השם", "צבאות - במצרים רבות צבאות העמידו שהן ישראל, נשי

את  לבאר כדי - במצרים" רבות צבאות הנשים "העמידו - "צבאות" תיבת בלשונו רש"י שמדייק מה [וזהו
"צבאות"], העמידו ידן שעל "מראות" היינו, הצובאות", "מראות הכתוב לשון

להעמיד  הצורך אודות חשבו לא ובמילא כו'", פרך בעבודת יגעים בעליהם ש"היו שלמרות - כך כדי ועד
"משדלתו  - בעליהן אצל גם זאת ופעלו רבות", "צבאות להעמיד שהשתדלו אלו הנשים היו השם", "צבאות

כו'". בדברים

ובעקבותי  פרעה, מגזירת כתוצאה מאשתו פרש - הדור גדול שהי' - שעמרם במדרז"ל כן וכמסופר עשו ו
כו'", פרעה משל קשה "גזרתך בפשטות: לו שאמרה קטנה! ילדה – כו' להחזירה עליו פעל ומי בנ"י; כל
כלומר: השם"! "צבאות להעמיד והמשיכו נשותיהם, את ישראל כל החזירו אשתו, את החזיר עמרם וכאשר
התקבלה  הדור) (גדול עמרם אצל שאפילו כך כדי עד כו', פרעה וגזירת מצרים דגלות השעבוד קושי למרות
של  קיומו את רוצה שהקב"ה ובידעם הגלות, וקושי מחשכת ישראל נשי התפעלו לא - מאשתו לפרוש סברא
עשו  לא - ויותר יותר בנ"י של מספרם את להגדיל היינו, הארץ", את ומלאו ורבו ד"פרו ובאופן ישראל, עם
במאד  ויעצמו וירבו וישרצו "פרו - רבות" "צבאות העמידו ועי"ז בעליהן, על גם זאת ופעלו "חשבונות", שום

מאד"!

יהיו  רבות) צבאות העמידו ידן (שעל הצובאות" ש"מראות ישראל נשי זכו - שבדבר העילוי גודל ומצד
ידיהם  רחיצת עבור - בביהמ"ק) שלמה" של "ים - (ולאח"ז וכנו הכיור נעשו ומהם הכל, מן הקב"ה על חביבין
במשכן  העבודה כללות להתחלת שהיסוד היינו, וביהמ"ק, במשכן העבודה התחלת קודם הכהנים של ורגליהם
גדולה  כך כדי עד - וכנו) הכיור נעשו (שמהם הצובאות" ה"מראות עם קשור ורגלים) ידים (רחיצת ומקדש

הקב"ה! אצל הדבר חביבות

 הקב"ה ציווי את למלא אם כי משפחה", ד"תכנון הענין שלילת אודות כמ"פ להמדובר באים ומכאן
כו'. חשבונות כל ללא - הארץ" את ומילאו ורבו "פרו

להביא  המתאים הזמן הוא מתי ומחליטים "חשבונות" עושים אלא כן, מתנהגים שאינם כאלו ישנם לדאבוננו,
ומכיון  לכך, המתאים הזמן הוא מתי הקובע הוא ובמילא יאֿטיבעֿדאם", גאנצער א איז "ער - וכו' לעולם ילד
התבטא  רבינו משה שכאשר - כך כדי ועד כו', דבר להם לומר אפשר שאי [ובודאי "למדנים" אודות שמדובר

השו"ע! ע"פ "היתרים" להם יש - כו'] "פסק" מיד קיבל רצוי, בלתי באופן בנ"י על
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טז     

ומכיון  יגרע". לא ועונתה כסותה "שארה - ביתו ובני אשתו את לפרנס  הוא מחוייב התורה שע"פ יודע הוא
הוא, טוען ביכלתו, אין - תעשה" אשר בכל אלקיך ה' "וברכך וכמ"ש לפרנסתו, "כלים" לעשות צריך שהוא

וא" כבר! לו שנולדו הילדים את לפרנס מצליח שבקושי בשעה בה נוסף, ילד לפרנס עצמו על הרי לקחת כ,
ממנו! רוצים ומה - הוא טוען - גמור צדיק הוא

רצו  שלא ומצב במעמד היו הבעלים כאשר ישראל: נשי של הנהגתן אודות דלעיל ההוראה באה זה ועל
השתדלו  - כו' מאשתו פירש הדור) (גדול עמרם שאפילו כך כדי ועד כו', פרעה גזירת מפני צבאות, להעמיד

חשבונות! בשום להתחשב מבלי הארץ", את ומילאו ורבו ד"פרו המצוה את לקיים ישראל נשי

שאין  עאכו"כ הרי בזה), אפילו להתחשב (שאין כו' פרעה דגזירת לחשבונות בנוגע אמורים הדברים ואם
פרנסה, של חשבונות שעושה יהודי אותו - הקב"ה! נותן פרנסה כי - פרנסה עניני של בחשבונות להתחשב
זאת  אמר כן אם [אלא כו'" בטובו כולו העולם את "הזן שבת: דליל המזון בברכת בעצמו שאמר מה שוכח
ילד  לפרנס שביכלתו בודאי – כולו העולם את ומפרנס זן שהקב"ה ומכיון ח"ו], וגו'" בפיהם ד"ויפתוהו באופן

נוספים! ילדים וריבוי נוסף, יהודי

:בזה עיקרי ענין ועוד
מתארך  שבסיבתו הידוע בחטא כשלון לידי להביא הדבר עלול - משפחה" "תכנון של חשבונות עושים כאשר

ליצלן! רחמנא הגלות,

אבל  זה, בענין ולעסוק לדבר מאריכים שאצלם חוגים ישנם כו'. זה ענין אודות מדברים לא שבחב"ד ידוע -
עד  כבר מזכירים זה, ענין כבר מזכירים כאשר אעפ"כ, אבל זה. ענין אודות מדברים לא אדרבה: - חב"ד אצל
כולל  בנ"י, כל את בגלות מעכבים שעי"ז היינו, הגלות, לאריכות הסיבה שזוהי - כך כדי ועד הדבר, חמור כמה

עליכם! לא - בגלותא" "שכינתא

אודות  מדובר כאשר אבל זה, ענין על להזהיר כלל צורך הי' שלא פשיטא - כו' מאשתו שפירש - עמרם אצל
תביאנו  "ואל בתפלתו מבקש יהודי שכל ומכיון רח"ל, הידוע לחטא לגרום הדבר עלול - בימינו משפחה תכנון
אתמול  שהי' מה בנפשי' איניש ידע כאשר ובפרט - כזה?! בנסיון עצמו את להעמיד היתכן - נסיון" לידי . .

וכו'! שלפנ"ז ובלילה בלילה,

הידוע. לחטא לגרום עלול שהדבר מכיון משפחה מתכנון להמנע יש - לעיל האמור כל מלבד דלכן,

 ואז חשבונות, כל ללא - הארץ" את ומילאו ורבו "פרו הציווי בקיום ישתדלו ולהבא שמכאן ויה"ר
ישראל  נשי של הנהגתן אופן אודות לעיל האמור ע"פ ובפרט ד"כבשוה"! הענין יהי' שעי"ז הקב"ה מבטיח

ש  הוא הקב"ה של שרצונו בידען וכו', פרעה מגזירת התפעלו שלא - מצרים בגלות הציווי בהיותן את יקיימו
וכבשוה". הארץ את ומילאו ורבו "פרו

כמדובר  - עוז וביתר שאת ביתר זה ענין מודגש מ"ת שלאחרי מובן, מ"ת, לפני אמורים הדברים ואם
לפני  כבר הי' זה שציווי שאע"פ מילה, למצות בנוגע חולין במסכת בפיהמ"ש הרמב"ם מ"ש אודות כמ"פ
בסיני, למשה הקב"ה צוה שכך מפני אם) כי מ"ת, שלפני הציווי מפני (לא זו מצוה אנו מקיימים מ"ת,
"פרו  לציווי בנוגע גם מובן ומזה מ"ת, לפני כבר שהיו בציוויים גם עילוי תוספת פעל דמ"ת שהענין היינו,

ורבו".

 דכיור הנחושת נכלל לא מדוע - הכל" מן . . "חביבין היו הצובאות" ש"מראות מכיון לעניננו: ונחזור
התנופה"? ד"נחושת בחשבון הצובאות") מ"מראות (שנעשו וכנו

בפשטות: - בזה והביאור

לשלול  כדי זה הרי אלו) בנדבות שעשו ומה המשכן נדבת על חשבון (נתינת המשכן" ד"פקודי הענין כללות
בארוכה. כנ"ל כו', חשד של ענין

היחיד  של לרשותו מגיעים כספיֿציבור כאשר רק שייך זאת) לשלול (שצריכים חשד של המושג כל והנה,
שאז  - אלו) כספים ניתנו (שעבורה הרצוי' לתכלית שמנצלם לאחרי עד זמן, משך ברשותו ונמצאים (הגזבר),
חשד  של לענין מקום נתינת נשללת ועי"ז אלו, כספים נוצלו דברים איזה על מדוייק חשבון להגיש צריך

כו'). לעצמו משהו שלקח (שיחשדוהו
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פתח  צבאו אשר הצובאות במראות נחושת כנו ואת נחושת הכיור את "ויעש בקרא מפורש - לעניננו ובנוגע
וכנו, הכיור מהם נעשה ומיד ותיכף מועד, אוהל פתח אל המראות את הביאו שהנשים היינו, מועד", אוהל
חשד, של לענין מקום נתינת אין כו', היחיד של ברשותו יהי' דהמראות שהנחושת זמן משך הי' שלא ומכיון

ברור). (אינו זה על חשבון לתת צורך אין ולכן

התנופה, דנחושת בחשבון הצובאות" ד"מראות נחושת נכלל לא מדוע להסביר רש"י צריך לא - שכן ומכיון
כנ"ל. חשבון, לתת צורך אין זה שעל מכיון

***

:לפועל בנוגע - הנ"ל מכל ...ההוראה
את  העמיד דורנו שנשיא – והעיקר דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עם שייכות לו ויש שהיתה יודע א' כל
ומשום  רוצה), אינו אם ובין רוצה הוא אם (בין היא נצחית זו שייכות ולכן, עמו, שייכות לו  שתהי' במצב עצמו

וכו'. וכו' חוצה והמעיינות היהדות להפצת בנוגע דורנו, נשיא של הוראותיו ע"פ להתנהג הוא מוכרח זה

להתנהג  ברירה לו ואין כן, להתנהג אותו מכריח זה הרי דורנו, נשיא עם שייכות לו שיש מכיון - וכאמור
אחר. באופן

שלמעלה  והידיעה בחירה, לו יש הקב"ה לציווי בנוגע אם וק"ו: ובמכ"ש כו', בחירה לו שיש טוען וכאשר
"לאו  חסידות: זאגט - דורנו נשיא של לציווי בנוגע הוא שכן עאכו"כ הרי כו', הבחירה את מכרחת אינה
שענין  היינו, גליא", לא לפומא ש"ליבא מכיון הבחירה, את מכריח אינו דלמעלה והציווי הידיעה - דוקא"!
בדיבור, הדבר ונתגלה נמשך - דורנו דנשיא לציווי בנוגע משא"כ כו', הדיבור בעולם ונמשך נתגלה לא זה
ברירה  לו אין - הבחירה! את מכריח זה הרי ולכן, זה, ענין על נפשו שמסר ועד בפועל, במעשה מזו: ויתירה

דורנו! נשיא של הוראותיו את למלא מוכרח הוא אחרת,

ל  הנה - זמן לאחרי זאת שיעשה שטוען מדובר ומה כאשר אבל כו', אף דמאריך הענין אמנם ישנו מעלה
"עכשיו", בזה שיעסקו היא שהכוונה והדגיש הכריז בעצמו הוא הרי - דורנו נשיא של והוראה ציווי אודות
בפועל)! מעשה העץ, על (הגרזן "טאפארוֿדאֿפלאחו" שיהי' היא שהכוונה ואמר אליו, היא שהכוונה ואמר

זמן! לאחרי זאת לדחות אפשרות אין ולכן,

מה  שלו, המציאות נגד הוא לוחם שבזה ח"ו, דורנו נשיא נגד להלחם - היא לו שיש היחידה הברירה
דורנו! נשיא של הוראותיו ע"פ להתנהג  שמוכרח

- כך להתנהג מוכרח יהי' וסוכ"ס דורנו, נשיא של הוראותיו את למלא אלא ברירה לו שאין שיודע ומכיון
כו'). להכריחו צורך יהי' שלא (מכיון ורחמים דחסד ובאופן ומיד, תיכף מלכתחילה, זאת שיעשה מוטב הרי
כו'. וברחמים בחסד תהי' שההנהגה הוא שרצונו - נשיאותו בהתחלת שאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם וכידוע
ברירה, לו תהי' לא שסוכ"ס בידעו ולכן, קלוגער", א איז חסיד "א אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם ידוע כן וכמו

כו'. וברחמים בחסד זה הרי ובמילא מלכתחילה, כך מתנהג הוא הרי - כן להתנהג מוכרח ויהי'

הרי  - כו' זריזות ומתוך הידור של באופן זאת ועושה דורנו, נשיא של הוראותיו ע"פ היא הנהגתו וכאשר
די". בלי ד"עד ובאופן הברכות, כל בהמשכת והידור הוספת פועל זה

 והן חוצה, והמעיינות היהדות להפצת בנוגע הן - לעיל האמורים הענינים בכל יוסיף שכאו"א ויה"ר
יקריב  כי "אדם - הקרבנות ענין כללות אודות מדובר שבהמשכה גו'", משה אל ד"ויקרא העבודה לכללות בנוגע
הצאן", ומן הבקר מן הבהמה "מן בכתוב וממשיך לאלקות, מתקרב שהאדם העבודה כללות על דקאי גו'", מכם
דפרשתנו, בלקו"ת כמבואר הצאן", ומן הבקר "מן - שבה הדרגות ובכל הבהמית, נפש עם העבודה על דקאי

ובכ"מ.
ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, בביהמ"ק - בפשטות הקרבנות עבודת לכללות ממש בקרוב זוכים ועי"ז

רצונך", "כמצות - השלימות בתכלית לה'" ניחוח ד"ריח הענין כללות יהי' ואז

נגאלין". הן ד"מיד ובאופן ממש, בימינו במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה
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פתח  צבאו אשר הצובאות במראות נחושת כנו ואת נחושת הכיור את "ויעש בקרא מפורש - לעניננו ובנוגע
וכנו, הכיור מהם נעשה ומיד ותיכף מועד, אוהל פתח אל המראות את הביאו שהנשים היינו, מועד", אוהל
חשד, של לענין מקום נתינת אין כו', היחיד של ברשותו יהי' דהמראות שהנחושת זמן משך הי' שלא ומכיון

ברור). (אינו זה על חשבון לתת צורך אין ולכן

התנופה, דנחושת בחשבון הצובאות" ד"מראות נחושת נכלל לא מדוע להסביר רש"י צריך לא - שכן ומכיון
כנ"ל. חשבון, לתת צורך אין זה שעל מכיון

***

:לפועל בנוגע - הנ"ל מכל ...ההוראה
את  העמיד דורנו שנשיא – והעיקר דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עם שייכות לו ויש שהיתה יודע א' כל
ומשום  רוצה), אינו אם ובין רוצה הוא אם (בין היא נצחית זו שייכות ולכן, עמו, שייכות לו  שתהי' במצב עצמו

וכו'. וכו' חוצה והמעיינות היהדות להפצת בנוגע דורנו, נשיא של הוראותיו ע"פ להתנהג הוא מוכרח זה

להתנהג  ברירה לו ואין כן, להתנהג אותו מכריח זה הרי דורנו, נשיא עם שייכות לו שיש מכיון - וכאמור
אחר. באופן

שלמעלה  והידיעה בחירה, לו יש הקב"ה לציווי בנוגע אם וק"ו: ובמכ"ש כו', בחירה לו שיש טוען וכאשר
"לאו  חסידות: זאגט - דורנו נשיא של לציווי בנוגע הוא שכן עאכו"כ הרי כו', הבחירה את מכרחת אינה
שענין  היינו, גליא", לא לפומא ש"ליבא מכיון הבחירה, את מכריח אינו דלמעלה והציווי הידיעה - דוקא"!
בדיבור, הדבר ונתגלה נמשך - דורנו דנשיא לציווי בנוגע משא"כ כו', הדיבור בעולם ונמשך נתגלה לא זה
ברירה  לו אין - הבחירה! את מכריח זה הרי ולכן, זה, ענין על נפשו שמסר ועד בפועל, במעשה מזו: ויתירה

דורנו! נשיא של הוראותיו את למלא מוכרח הוא אחרת,

ל  הנה - זמן לאחרי זאת שיעשה שטוען מדובר ומה כאשר אבל כו', אף דמאריך הענין אמנם ישנו מעלה
"עכשיו", בזה שיעסקו היא שהכוונה והדגיש הכריז בעצמו הוא הרי - דורנו נשיא של והוראה ציווי אודות
בפועל)! מעשה העץ, על (הגרזן "טאפארוֿדאֿפלאחו" שיהי' היא שהכוונה ואמר אליו, היא שהכוונה ואמר

זמן! לאחרי זאת לדחות אפשרות אין ולכן,

מה  שלו, המציאות נגד הוא לוחם שבזה ח"ו, דורנו נשיא נגד להלחם - היא לו שיש היחידה הברירה
דורנו! נשיא של הוראותיו ע"פ להתנהג  שמוכרח

- כך להתנהג מוכרח יהי' וסוכ"ס דורנו, נשיא של הוראותיו את למלא אלא ברירה לו שאין שיודע ומכיון
כו'). להכריחו צורך יהי' שלא (מכיון ורחמים דחסד ובאופן ומיד, תיכף מלכתחילה, זאת שיעשה מוטב הרי
כו'. וברחמים בחסד תהי' שההנהגה הוא שרצונו - נשיאותו בהתחלת שאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם וכידוע
ברירה, לו תהי' לא שסוכ"ס בידעו ולכן, קלוגער", א איז חסיד "א אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם ידוע כן וכמו

כו'. וברחמים בחסד זה הרי ובמילא מלכתחילה, כך מתנהג הוא הרי - כן להתנהג מוכרח ויהי'

הרי  - כו' זריזות ומתוך הידור של באופן זאת ועושה דורנו, נשיא של הוראותיו ע"פ היא הנהגתו וכאשר
די". בלי ד"עד ובאופן הברכות, כל בהמשכת והידור הוספת פועל זה

 והן חוצה, והמעיינות היהדות להפצת בנוגע הן - לעיל האמורים הענינים בכל יוסיף שכאו"א ויה"ר
יקריב  כי "אדם - הקרבנות ענין כללות אודות מדובר שבהמשכה גו'", משה אל ד"ויקרא העבודה לכללות בנוגע
הצאן", ומן הבקר מן הבהמה "מן בכתוב וממשיך לאלקות, מתקרב שהאדם העבודה כללות על דקאי גו'", מכם
דפרשתנו, בלקו"ת כמבואר הצאן", ומן הבקר "מן - שבה הדרגות ובכל הבהמית, נפש עם העבודה על דקאי

ובכ"מ.
ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, בביהמ"ק - בפשטות הקרבנות עבודת לכללות ממש בקרוב זוכים ועי"ז

רצונך", "כמצות - השלימות בתכלית לה'" ניחוח ד"ריח הענין כללות יהי' ואז

נגאלין". הן ד"מיד ובאופן ממש, בימינו במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה
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 ועוזר עמו, ביחד נמצא שהקב"ה לדעת יהודי צריך ומצב מעמד שבכל - לפועל בנוגע ההוראה ...וזוהי
מפדות"). ידי קצרה ("הקצר המצטרך בכל לו ומסייע

בזמן  נמצאים כאשר גם לבב, וטוב בשמחה ומצוותי' התורה עניני בכל בנ"י עוסקים - זו ידיעה ומתוך
הגלות,

ע"י  והשלימה האמיתית  לגאולה  ממש  בקרוב זוכים - הגלות זמן במשך ועבודתינו מעשינו כללות וע"י
צדקנו, משיח

ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו - העם" ד"שלימות ובאופן
ג), ל, נצבים (פירש"י ממקומו" איש איש ממש בידיו "אוחז שהקב"ה היינו,

שהם  כפי ומצוותי'" התורה עניני כל על דקאי אתם", וזהבם "כספם - התורה" "שלימות עם ביחד
בשלימותם,

אחרית  ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ביחד כולם  באים וכך
עד  וממדבר פלשתים ים ועד סוף מים גבולך את "ושתי הארץ", "שלימות - בשלימותה אותה ומוצאים שנה",

גבולך". את אלקיך ה' ירחיב "כי  היעוד קיום - כולל הנהר",

נגאלין". הן "מיד ה"ה): פ"ז תשובה  (הל' הרמב"ם וכפס"ד ממש, בימינו במהרה - זה וכל

המזבח  על תוקד תמיד ד"אש באופן השלישי בביהמ"ק המזבח על הקרבנות להקרבת זוכים ממש ובקרוב
ידיך". כוננו אדנֿי "מקדש הוא השלישי  שביהמ"ק מכיון נצחי, באופן - צו בפ' לקרוא שהולכים כפי - גו'"

עבר  שכבר לאחרי ובפרט צו), ר"פ (פרש"י זירוז" לשון אלא צו "אין - זריזות של באופן נפעל זה וכל
על  קאי הלילה" ש"כל (עה"פ) הקדוש האוה"ח שמבאר כפי - הבוקר" עד הלילה "כל נאמר שאודותיו הזמן
כבר  אנו נמצאים והרי הששי", לאלף ת"ק עבור אחר הוא "והזמן הגאולה, בוקר - הבוקר" "עד הגלות, ליל

הששי! לאלף תשמ"ג בשנת

משיח) גילוי שנת ותהא משיח, גאולת שנת (תהי' משיח" ו"גילוי משיח" ל"גאולת נזכה ממש שבקרוב ויה"ר
"נאו". ממש ממש, בימינו במחרה -

נאו". משיח וואנט "ווי לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

לנג  טלישבסקי שי' משה ר' לחזן צוה בימינו".אח"כ במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי ן

***

 בדוגמת תהי' העתידה שהגאולה היינו, מצרים", מארץ צאתך "כימי נאמר העתידה הגאולה אודות
דגאולה  שהנסים - כך כדי ועד ממצרים, הגאולה מאשר יותר נעלה באופן מזו: ויתירה ממצרים, הגאולה

מצרים. ביציאת שהיו לנסים ביחס "נפלאות" של באופן יהיו העתידה
מצרים", מארץ המעלך אלקיך הוי' "אנכי יא) פא, (תהלים בכתוב נאמר דיצי"מ, הענין לכללות בנוגע והנה,
ומצב  המעמד לגבי עלי' של באופן מצרים", מארץ ד"המעלך באופן אם כי סתם, ממצרים יציאה רק לא היינו,

כו'. החושך מן האור דיתרון הענין כללות שזהו מצרים, לגלות שקדם

החושך), מן האור ביתרון הפשוט (כפי' לחושך ביחס האור ליתרון בנוגע רק לא - היא ההדגשה גופא ובזה
דיוק  וזהו החושך), מן האור ביתרון הפנימי (כפי' החושך מן בא שהוא עי"ז האור ליתרון בנוגע גם אם כי

החושך). (מן מצרים מארץ שבאים ע"י נפעל ("המעלך") זה שעילוי מצרים", מארץ "המעלך הכתוב

של  באופן מבנ"י כאו"א של צרכיהם את ממלא שהקב"ה היינו, ואמלאהו", פיך "הרחב בכתוב: וממשיך
כו' פיך מיצר תהא "לא - לו המצטרך כל את לבקש פיו את מרחיב שיהודי עי"ז אריבער, לכתחילה - הרחבה
בנוגע  פיך" ד"הרחב הענין על בהוספה ה"ו), פ"ג תענית (ירושלמי משאלותיך" ימלא והקב"ה כו' הרחב אלא
גם  באים מזה אבל תורה, בדברי ההרחבה ע"י אמנם היא ההתחלה כלומר: א). נ, (ברכות תורה" ל"דברי
ד"הרחב  הענין נפעל אלו לענינים ביחס שגם עלמא", וברא באורייתא "אסתכל - הגשמיים הענינים בכל להרחבה

ואמלאהו". פיך

ההרחבה  ענין על מורה שזה אשביעך", דבש ומצור חטה מחלב "ויאכילהו - הקאפיטל לסיום שבאים ועד
השלימות. בתכלית
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"נעים  ישראל, מלך דוד אמרו זה מזמור שהרי - הגלות זמן בסוף נמצאים כאשר גם כבר נפעל זה וכל
הגלות. בזמן גם הזמנים, כל במשך בנ"י עם הקב"ה הנהגת היא שכך ישראל, כללות בשם ישראל", זמירות

דבש  ד"ויניקהו הענין כבר הי' מצרים בגלות היו בנ"י שכאשר ב) יא, (סוטה במדרז"ל המבואר ע"פ ובפרט
ויניקהו  שנאמר דבש, של ואחד שמן של אחד עגולין שני להן "מלקט הי' הקב"ה - צור" מחלמיש ושמן מסלע
צאתך  ש"כימי ומכיון אשביעך"), דבש ומצור חטה מחלב ד"ויאכילהו הענין ע"ד (שזהו וגו'" ושמן מסלע דבש
יהי' הגלות בזמן עדיין נמצאים שכאשר העתידה, בגאולה גם יהי' שכך מובן, נפלאות", אראנו מצרים מארץ

אשביעך". דבש ומצור חטה מחלב ד"ויאכילהו הענין כבר

הענין  את לדחות אפשר שאי מובן, - נגאלין ומיד ותיכף האחרונים, הגלות בימי אנו שנמצאים ומכיון
יותר! מאוחר לזמן הגלות) בזמן עוד להיות (שצריך גו'" חטה מחלב ד"ויאכילהו

תהי' שאז צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה - ומיד ותיכף הגלות, לסיום זוכים ממש ובקרוב
"די  רק לא השלימות, בתכלית - זה וכל הארץ, ושלימות התורה, שלימות העם, שלימות המשולשת, השלימות

במאמר). לעיל (כמדובר עשירות של באופן גם אם כי לו", יחסר אשר מחסורו

המחזיר  הוי' אתה "ברוך שמסיימים: וכפי ברחמים", לציון בשובך עינינו "ותחזינה הבקשה לקיום וזוכים
לציון", שכינתו ד"המחזיר הענין יהי' שאכן הקב"ה של הבטחתו שזוהי - לציון" שכינתו

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש, בימינו במהרה

קאזאק". "האפ לנגן צוה ואח"כ שעמדה". "והיא לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר אח"כ 

לנגן  התחיל מנחה תפלת לאחרי תמימים. תומכי ישיבות עבור מלכה" ה"מלוה מסיבת אודות להכריז צוה
בימינו". במהרה המקדש בית "שיבנה
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"נעים  ישראל, מלך דוד אמרו זה מזמור שהרי - הגלות זמן בסוף נמצאים כאשר גם כבר נפעל זה וכל
הגלות. בזמן גם הזמנים, כל במשך בנ"י עם הקב"ה הנהגת היא שכך ישראל, כללות בשם ישראל", זמירות

דבש  ד"ויניקהו הענין כבר הי' מצרים בגלות היו בנ"י שכאשר ב) יא, (סוטה במדרז"ל המבואר ע"פ ובפרט
ויניקהו  שנאמר דבש, של ואחד שמן של אחד עגולין שני להן "מלקט הי' הקב"ה - צור" מחלמיש ושמן מסלע
צאתך  ש"כימי ומכיון אשביעך"), דבש ומצור חטה מחלב ד"ויאכילהו הענין ע"ד (שזהו וגו'" ושמן מסלע דבש
יהי' הגלות בזמן עדיין נמצאים שכאשר העתידה, בגאולה גם יהי' שכך מובן, נפלאות", אראנו מצרים מארץ

אשביעך". דבש ומצור חטה מחלב ד"ויאכילהו הענין כבר

הענין  את לדחות אפשר שאי מובן, - נגאלין ומיד ותיכף האחרונים, הגלות בימי אנו שנמצאים ומכיון
יותר! מאוחר לזמן הגלות) בזמן עוד להיות (שצריך גו'" חטה מחלב ד"ויאכילהו

תהי' שאז צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה - ומיד ותיכף הגלות, לסיום זוכים ממש ובקרוב
"די  רק לא השלימות, בתכלית - זה וכל הארץ, ושלימות התורה, שלימות העם, שלימות המשולשת, השלימות

במאמר). לעיל (כמדובר עשירות של באופן גם אם כי לו", יחסר אשר מחסורו

המחזיר  הוי' אתה "ברוך שמסיימים: וכפי ברחמים", לציון בשובך עינינו "ותחזינה הבקשה לקיום וזוכים
לציון", שכינתו ד"המחזיר הענין יהי' שאכן הקב"ה של הבטחתו שזוהי - לציון" שכינתו

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש, בימינו במהרה

קאזאק". "האפ לנגן צוה ואח"כ שעמדה". "והיא לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר אח"כ 

לנגן  התחיל מנחה תפלת לאחרי תמימים. תומכי ישיבות עבור מלכה" ה"מלוה מסיבת אודות להכריז צוה
בימינו". במהרה המקדש בית "שיבנה
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אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

 ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מו"ה שמואל מנחם מענדל שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מכ"ד אד"ר ושלאחריו, ר"פ מהנעשה בפעולות דהפצת 

המעינות בהשבועות שעברו, ולפלא ההפסק ארוך בין מכתב למכתב, ובפרט בהנוגע לבשו"ט ומשמחות, 

ואין טוב אלא תורה, ואין שמחה כהתרת הספיקות, האם פועלים בהפצת המעינות וכו' וק"ל,

נוסף ע"ז עוד נקודה, שבהאריך הזמן נשכחים פרטים ולפעמים ענינים. ומובן שאין כוונתי להטפת 

מוסר, כ"א בהנוגע להבא, וכן אשר יעורר שאר אנ"ש הכותבים, ג"כ על האמור לעיל.

ויהי רצון שתהיינה הבשורות טובות משמחות וגם מפורטות, ובהתחלה בזה מימי חדש אדר זה, 

ומסמך גאולה לגאולה לניסן, עדי יקוים היעוד בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל.

בברכה לבשו"ט, ובברכת מז"ט להולדת הבת שתליט"א - שז"ע נתקבלה הודעתו ע"ז ויגדלוה, ואת 

כיו"ח שי', לתחומע"ט,

מ. שניאורסאהן
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 בהמה בעולת "נאמר מנחות: מסכת בסיום תנן
ובמנחה  ניחוח ריח אשה העוף ובעולת ניחוח ריח אשה

ניחוח  ריח הממעיט אשה ואחד המרבה אחד לך לומר ,

לשמים" לבו שיכוין .ובלבד
ריח  "אשה הלשון שאותו מזה בפשטות: המשנה פי'

ועוף  דבהמה הקרבנות סוגי מג' אחד בכל נאמר ניחוח"

מרובה  בהמה דעולת – כלל שווים שאינם אעפ"י ומנחה
ש"אחד  מוכח הרי – מנחה משל העוף ועולת עוף, משל

שאם  לשמים": לבו שיכוין ובלבד הממעיט ואחד המרבה
המרבה  כמו לשמים לבו מכוין המועט הממעיט חשוב אז ,

חבירו. של המרובה כמו - שלו

לך  "לומר (ולא כו' המרבה אחד הל' להבין: וצריך
שגם  משמע – כו'") ובלבד הממעיט גם) (או שאפילו

להממעיט. ששווה חידוש יש בהמרבה

קראה? מאי ר"ז "אמר זו: משנה על איתא שם בגמ'

יאכל  הרבה ואם מעט אם העובד שנת מתוקה .(ומשיב)
אוכלי' רבו הטובה ברבות מהכא, אמר אהבה בר אדא רב

לבעליה" כשרון המרבה ומה ד"א' הזה שהכלל והיינו .

הכתובים  מאלו ילפינן כו'" שיכוין ובלבד הממעיט וא'
וראב"א. ר"ז שהביאו

להבין: וצריך

תשובתם  מהי וגם קראה") ("מאי ר"ז של שאלתו מהי
או  גו'" "מתוקה ממ"ש היא (דהילפותא וראב"א ר"ז של
ד"אחד  עצמה במשנה מפורש הלא – גו'") "ברבות

כו' ש"נאמר מזה ילפינן כו'" המרבה  ?"'כו

מספיקה  המשנה הוכחת אין טעם איזה מפני -ואם
ד"מתוקה  אלו כתובים הובאו לא למה גיסא: לאידך קשה

בהמשנה גו'" "ברבות מספיקות גו'", הוכחות שהם כיון –
ניחוח" ריח "אשה הכתוב .משא"כ

,ברייתא הובאה בגמרא הנ"ל לענין בהמשך
חידוש: משום בהם שיש בקרבנות ענינים ג' המבארת
בפרשת  כתיב מה וראה בוא עזאי בן ר"ש אמר "תניא
שלא  ה', אלא אלקים ולא אֿל לא בהם נאמר שלא קרבנות
"לאומרים  (פירש"י: לחלוק דין לבעל פה פתחון ליתן
ציום  כך ששמו שזה מוכיח, והדבר הן, הרבה רשויות
וזה  פרים לו להקריב ציום כך ששמו וזה מנחה לו להקריב
בשור  ונאמר לה'"). ניחוח ריח בכולם נאמר לכך אלים,
ובמנחה  ניחוח ריח אשה הדק ובעוף ניחוח ריח אשה הגס
הממעיט  ואחד המרבה אחד לך לומר ניחוח, ריח אשה
הוא  לאכילה תאמר ושמא לשמים. לבו את שיכוין ובלבד
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ד.1) ב, יז. א, ט. א, פרשתנו
להעיר 2) יש – כו' מרבה שזה אף שוה וכו' השכר דיהי' ההסברה

ויל"ע  לב. סי' תהלים להאריז"ל (לקו"ת דורדיא בן דר"א בענין מהמבואר
חייב  ד"ה בתו"א וממ"ש ס"ב) הא' ותקעו ס"ד הא' הזה ביום כי ד"ה בלקו"ת

ג). (צח, הב' אינש
סק"ו 3) ס"א או"ח (מג"א להרבות* ביכלתו הי' לא שהממעיט ומיירי

אבות  תויו"ט ע"ז). פליג לא שם הט"ז שגם סק"ג שם במשב"ז פרמ"ג (וראה
לבו  בכוונת שוה אינו הרי מרבה אינו ומ"מ ביכלתו הי' דאם ועוד), ספ"ב.

המרבה**. כמו – לשמים

יא.4) ה, קהלת
"לבעליו".5) שלפנינו: בש"ס אבל בע"י. הגירסא וכ"ה י. שם, קהלת
הוכחה 6) אין ניחוח ריח בכולהו דכתיב הא "כי כאן: יעקב בעיון ראה

מזו". למעלה זו ניחח לריח הוא ומדרגתו מעלתו לפי אחד כל דמ"מ  די"ל כ"כ
כבפנים. אאפל"כ אבל

ד"אחד 7) הלימוד ואח"כ בתחלה במשנה הובאו שהכתובים מזה וגם
שהכתובים משמע – הפוך בסדר ולא כו'" המרבה 'ש"א לומר

מספיקה. הוכחה שהם ופשיטא כו'" המרבה

                               
                         

                            
                              'כו

מנחה*. יביא ג"כ שעשיר להיות אפשר אבל הדרך, הוא שכן היינו
                          
                            

             
                             

                      
                              

     

                           

   

ומלואה, תבל לי כי לך אומר לא ארעב אם ת"ל צריך
האוכל  וגו' אלף בהררי בהמות יער חיתו כל לי כי ונאמר

אשתה  עתודים ודם אבירים אתם בשר לרצוני לא כו'
שנאמר  זובחים אתם לרצונכם אלא לרצונכם זובחים

תזבחהו".
להבין: וצריך

כדי-כך  ועד אלו, ענינים ג' בין הקישור מהו א)
אחד  במאמר כוללם שהענינים שרשב"ע (ובפרט

הראשון) הענין על המוסיף" ב"וא"ו נאמרו ?האחרונים

ש  זה יועיל  מה למנוע ב) ה', שם רק נאמר
כו"כ  מצינו והלא – לחלוק" לבע"ד פה פתחון מ"ליתן
(ויש  אֿל שם וגם אלקים שם גם בהם שנאמר מצוות
יש  הרי וא"כ הקרבנות), במצות כמו ה' שם בהן שנאמר
הן", הרבה ש"רשויות ולומר לחלוק" לבע"ד פה "פתחון

שב  ה'?אף שם רק נאמר

בשם  הן" הרבה "רשויות האומר נקרא זה איך ג)
המחייב  גדר זו הנחה דלבעל משמע זה דמתואר "בע"ד",
הוי'? באחדות כופר הוא והרי – ודברים בדין עמו לבוא

לכאורה, הוא, הרי רשב"ע שבדברי השני הענין ד)
במשנתנו! האמור ממש הענין אותו

"עולת  ובמקום המשנה, מלשון שינה למה עפ"ז ה)
ה  ו"עולת הדק"?בהמה" ו"עוף הגס" "שור אמר עוף"

ש"לאכילה  לאמר מישהו של דעתו על יעלה האיך ו)
להוציא  רשב"ע שהוזקק עד ח"ו, צריך" (הקב"ה) הוא

וכו'? כתובים מכמה הוכחות וע"י זו, מטעות

זה  צ"ל הרי – זו אמירה לשלול צריך כן באם ז)

בסיום  ולא זבחים מס' בתחלת – קרבנות להל' כהקדמה
מנחות. מסכת

הוא  (ד"לאכילה הקס"ד את רשב"ע בשלילת ח)
אלא  אכילה, של ענין שייך אין שלמעלה אומר אינו צריך")

אומרש"אם לא "'וגו תבל שכן לי היינו –
לא  שאז אלא למעלה, כביכול, "רעבון", של ענין שייך

כו'.אומר לי כי (והטעם)

:בכ"ז והביאור
שענין  בקרבן וה"ממעיט" ה"מרבה" שבין ההבדל
צדדים: בשני הוא – לה' גו' יקריב כי אדם הוא: הקרבן

האדם באופן מצד האדם ע"י הקרבן הובא האם –
בו; "ממעיט" שהוא או המקריב, מצד הראוי' שלימות של

למעלה לרצון נתקבל הקרבן אם – הקב"ה מצד
כיפר  ולא דכיפר אופן שישנו וע"ד – דריצוי חילוק ,

ועולה  ועוד.חטאת

בענינו  מדובר במשנה והגמ': המשנה בין החילוק ובזה
– למעלה שנתקבל כפי – הקרבן של העיקרי (ופעולתו)
ניחוח" ריח "אשה שנאמר ממה המשנה הוכחת באה ולכן
ממעיט, וזה מרבה שזה אף הקרבנות, סוגי מג' אחד בכל
את  שיכוין ובלבד הממעיט ואחד המרבה אחד לך "לומר

שבהקרבן לבו ניחוח" ה"ריח שלענין והיינו – "
שווים  כולם למעלה, לרצון .וקבלתו

האדם" "הקרבת גם צ"ל הקרבן בהקרבת ,והנה
וכן, כו' מכספו שמביא כפשוטו – "לרצונכם". עדמש"נ

הרמב"ן  נפש בל' תחת נפש דמו תחת (דהקרבן) "דמו ,
כו'".

נאמר מנחה בקרבן דוקא הרי – האדם ובהקרבת
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יא.8) י, יב. נ, תהלים
ה.9) יט, ויקרא

בענין 10) חידוש משום בהם יש אלו ענינים שג' לפי שזהו לתרץ ואין
בהם  שיש הקרבנות בענין ענינים כו"כ עוד שישנם ודאי שהרי – הקרבנות

זו. בברייתא באו אלה ג' דוקא ולמה חידוש
כו',11) המרבה שא' זה הבבות: המשך מפרש כאן מהרש"א בחדא"ג

דיבחרו  בודאי אחרים אלקים "אבל ה' לשם הם שהקרבנות הוכחה הוא
מפורש במרוב  ה"ז צריך, לאכילה הוא גם תאמר ושמא ואמר יותר. באכילה ה

וכו'". דאינו בראיות
ח"ו  הן רשויות ששתי שאומר שמי ההכרח מהו מובן, אינו לפענ"ד אבל
שממשיך: מה מובן אינו וגם יותר". באכילה במרובה דיבחרו "בודאי יאמר

ד  הוכיח כבר שהרי כו'. צריך לאכילה הוא גם תאמר ושמא  
אפשר  איך וא"כ יותר", באכילה במרובה "דיבחרו אחרים באלקים משא"כ

תאמר ושמא אח"כ: לומר .צריך לאכילה
– אחת בבא הם כאילו הראשונות הבבות ב' שמפרש יעקב בעיון וראה
כיון  "כלומר הג' הבבא המשך שמפרש ומה הברייתא. מל' כן משמע ולא
להכי  כו' לאכול ותאב רעב של דרכו שכן תאמר מעט או רב לך שוה  שהכל
שהרי  מובן אינו – רצונו" לעשות רק שהוא וגו' ארעב אם הכתוב מביא

כ"א למעלה, הרעבון ענין שייך שלא אינו גו'" ארעב מ"אם ההוכחה
אומר ש"לא ורק – בפנים.שישנו וכדלקמן ,"

גו'":12) ארעב "אם בפי' (ועוד) הראב"ע מ"ש לפי וגם  כאדם
אין עכ"פ הרי למעלה, רעבון שייך אינו ושבאמת כו', צורך לו שיש

רעבון. שייך שאין מהכתוב
א.13) ו, זבחים
פ"ב.14) אגה"ת וראה ב. ז, שם
לבו)15) שיכוין "(ובלבד המשנה ל' דיוק גם שזהו "די"ל

לבו  שמכוין לפי הוא שהשויון להדגיש המשנה דכוונת אלא מיותר, דלכאורה
.'כו המרבה אחד הנה כבפנים) במשנה, קאי (שבזה הקב"ה ומצד ,

ומעט, הרבה אחד, הכל השי"ת אצל כי (כאן): מפראג מהר"ל בחדא"ג וראה
לא  אבל למעט, הרבה בין הפרש יש בזה לשמים לבו מכוין אינו אם ולפיכך
א): (טו, משבועות ולהעיר אחד. הכל השי"ת ומצד לש"ש, לבו מכוין כאשר

חשיבותא איכא "מי ."'וכו המרבה א' כו' והתניא
(16– יקריב כי אדם אדה"ז: תורת ויקרא וכידוע (לקו"ת לה' קרבן

תשי"ב). לגני באתי ד"ה פ"ב. תש"י לגני באתי ד"ה וראה ג. ב,
ט.17) א, ויקרא



כי    

ומלואה, תבל לי כי לך אומר לא ארעב אם ת"ל צריך
האוכל  וגו' אלף בהררי בהמות יער חיתו כל לי כי ונאמר

אשתה  עתודים ודם אבירים אתם בשר לרצוני לא כו'
שנאמר  זובחים אתם לרצונכם אלא לרצונכם זובחים

תזבחהו".
להבין: וצריך

כדי-כך  ועד אלו, ענינים ג' בין הקישור מהו א)
אחד  במאמר כוללם שהענינים שרשב"ע (ובפרט

הראשון) הענין על המוסיף" ב"וא"ו נאמרו ?האחרונים

ש  זה יועיל  מה למנוע ב) ה', שם רק נאמר
כו"כ  מצינו והלא – לחלוק" לבע"ד פה פתחון מ"ליתן
(ויש  אֿל שם וגם אלקים שם גם בהם שנאמר מצוות
יש  הרי וא"כ הקרבנות), במצות כמו ה' שם בהן שנאמר
הן", הרבה ש"רשויות ולומר לחלוק" לבע"ד פה "פתחון

שב  ה'?אף שם רק נאמר

בשם  הן" הרבה "רשויות האומר נקרא זה איך ג)
המחייב  גדר זו הנחה דלבעל משמע זה דמתואר "בע"ד",
הוי'? באחדות כופר הוא והרי – ודברים בדין עמו לבוא

לכאורה, הוא, הרי רשב"ע שבדברי השני הענין ד)
במשנתנו! האמור ממש הענין אותו

"עולת  ובמקום המשנה, מלשון שינה למה עפ"ז ה)
ה  ו"עולת הדק"?בהמה" ו"עוף הגס" "שור אמר עוף"

ש"לאכילה  לאמר מישהו של דעתו על יעלה האיך ו)
להוציא  רשב"ע שהוזקק עד ח"ו, צריך" (הקב"ה) הוא

וכו'? כתובים מכמה הוכחות וע"י זו, מטעות

זה  צ"ל הרי – זו אמירה לשלול צריך כן באם ז)

בסיום  ולא זבחים מס' בתחלת – קרבנות להל' כהקדמה
מנחות. מסכת

הוא  (ד"לאכילה הקס"ד את רשב"ע בשלילת ח)
אלא  אכילה, של ענין שייך אין שלמעלה אומר אינו צריך")

אומרש"אם לא "'וגו תבל שכן לי היינו –
לא  שאז אלא למעלה, כביכול, "רעבון", של ענין שייך

כו'.אומר לי כי (והטעם)

:בכ"ז והביאור
שענין  בקרבן וה"ממעיט" ה"מרבה" שבין ההבדל
צדדים: בשני הוא – לה' גו' יקריב כי אדם הוא: הקרבן

האדם באופן מצד האדם ע"י הקרבן הובא האם –
בו; "ממעיט" שהוא או המקריב, מצד הראוי' שלימות של

למעלה לרצון נתקבל הקרבן אם – הקב"ה מצד
כיפר  ולא דכיפר אופן שישנו וע"ד – דריצוי חילוק ,

ועולה  ועוד.חטאת

בענינו  מדובר במשנה והגמ': המשנה בין החילוק ובזה
– למעלה שנתקבל כפי – הקרבן של העיקרי (ופעולתו)
ניחוח" ריח "אשה שנאמר ממה המשנה הוכחת באה ולכן
ממעיט, וזה מרבה שזה אף הקרבנות, סוגי מג' אחד בכל
את  שיכוין ובלבד הממעיט ואחד המרבה אחד לך "לומר

שבהקרבן לבו ניחוח" ה"ריח שלענין והיינו – "
שווים  כולם למעלה, לרצון .וקבלתו

האדם" "הקרבת גם צ"ל הקרבן בהקרבת ,והנה
וכן, כו' מכספו שמביא כפשוטו – "לרצונכם". עדמש"נ

הרמב"ן  נפש בל' תחת נפש דמו תחת (דהקרבן) "דמו ,
כו'".

נאמר מנחה בקרבן דוקא הרי – האדם ובהקרבת
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יא.8) י, יב. נ, תהלים
ה.9) יט, ויקרא

בענין 10) חידוש משום בהם יש אלו ענינים שג' לפי שזהו לתרץ ואין
בהם  שיש הקרבנות בענין ענינים כו"כ עוד שישנם ודאי שהרי – הקרבנות

זו. בברייתא באו אלה ג' דוקא ולמה חידוש
כו',11) המרבה שא' זה הבבות: המשך מפרש כאן מהרש"א בחדא"ג

דיבחרו  בודאי אחרים אלקים "אבל ה' לשם הם שהקרבנות הוכחה הוא
מפורש במרוב  ה"ז צריך, לאכילה הוא גם תאמר ושמא ואמר יותר. באכילה ה

וכו'". דאינו בראיות
ח"ו  הן רשויות ששתי שאומר שמי ההכרח מהו מובן, אינו לפענ"ד אבל
שממשיך: מה מובן אינו וגם יותר". באכילה במרובה דיבחרו "בודאי יאמר

ד  הוכיח כבר שהרי כו'. צריך לאכילה הוא גם תאמר ושמא  
אפשר  איך וא"כ יותר", באכילה במרובה "דיבחרו אחרים באלקים משא"כ

תאמר ושמא אח"כ: לומר .צריך לאכילה
– אחת בבא הם כאילו הראשונות הבבות ב' שמפרש יעקב בעיון וראה
כיון  "כלומר הג' הבבא המשך שמפרש ומה הברייתא. מל' כן משמע ולא
להכי  כו' לאכול ותאב רעב של דרכו שכן תאמר מעט או רב לך שוה  שהכל
שהרי  מובן אינו – רצונו" לעשות רק שהוא וגו' ארעב אם הכתוב מביא

כ"א למעלה, הרעבון ענין שייך שלא אינו גו'" ארעב מ"אם ההוכחה
אומר ש"לא ורק – בפנים.שישנו וכדלקמן ,"

גו'":12) ארעב "אם בפי' (ועוד) הראב"ע מ"ש לפי וגם  כאדם
אין עכ"פ הרי למעלה, רעבון שייך אינו ושבאמת כו', צורך לו שיש

רעבון. שייך שאין מהכתוב
א.13) ו, זבחים
פ"ב.14) אגה"ת וראה ב. ז, שם
לבו)15) שיכוין "(ובלבד המשנה ל' דיוק גם שזהו "די"ל

לבו  שמכוין לפי הוא שהשויון להדגיש המשנה דכוונת אלא מיותר, דלכאורה
.'כו המרבה אחד הנה כבפנים) במשנה, קאי (שבזה הקב"ה ומצד ,

ומעט, הרבה אחד, הכל השי"ת אצל כי (כאן): מפראג מהר"ל בחדא"ג וראה
לא  אבל למעט, הרבה בין הפרש יש בזה לשמים לבו מכוין אינו אם ולפיכך
א): (טו, משבועות ולהעיר אחד. הכל השי"ת ומצד לש"ש, לבו מכוין כאשר

חשיבותא איכא "מי ."'וכו המרבה א' כו' והתניא
(16– יקריב כי אדם אדה"ז: תורת ויקרא וכידוע (לקו"ת לה' קרבן

תשי"ב). לגני באתי ד"ה פ"ב. תש"י לגני באתי ד"ה וראה ג. ב,
ט.17) א, ויקרא



כב   

נפשו  הקריב כאילו – תקריב שגם כי קרא ומחדש ,
הממעיט. כמו ניחוח ריח הוא ועוף בהמה מקרבן

"מאי  בגמ': השאלה באה לזה, הוספה בתור ואח"כ,
מלמדנו היכן היינו ד"א'קראה?" בענין פרט עוד

במשנה  המובא מהכתוב מוכח שאינו כו'" ,המרבה
שמצד הקרבן בהבאת שגם הקרבן)והוא: (המביא
והממעיט. המרבה בין הפרש אין

קראה" "מאי רק היא ושאלתו הוא, שכן לי' ופשיטא
מצד קרבן של ענינו שעיקר מאחר כי – הוא

לשמים" לבו את דבאם "שיכוין נותנת הסברא הרי
שמצד  הקרבן של ההבאה גם בשלימות, היתה הכוונה

היא. שלימה – "הממעיט" האדם

מהכתוב  (בגמ') ר"ז מביא להאדם, בנוגע וקרא
יאכל", הרבה ואם מעט אם העובד שנת "מתוקה
שפרש"י), (כמו קרבנות המביא האדם על קאי ש"העובד"

שנת  הרבה"אשר ואם מעט "אם "מתוקה", העובד) (של
– "יאכל "הרבה"), בין "מעט" שהקרבן בין שוה, (במדה
"העובד" מצד ש(גם) ילפינן זה שמכתוב הרי שכרו". מתן

ל"ממעיט". "מרבה" בין חילוק אין

רבו  טובה "ברבות הכתוב אומר אהבה בר אדא ורב
ויתרון  כשרון שאין – לבעליה" כשרון ומה אוכלי'

הקרבן ל" היינו) – (הטובה של " רבות" ע"י
הקרבן  בעל מצד שגם כלומר, בקרבנו. שמרבה הטובה",

כו' הממעיט וא' המרבה א' הנה .("בעליה")

של  (הנ"ל) סיומה שבין הקישור גם יתבאר ובזה
לשמן  שלא שנקמצו המנחות "כל – והתחלתה המסכת

עלו שלא שגם אלא והיינו – חובה" לשם

אלו: ענינים שני בין ומחלקת דנה הראשונה המשנה
 ולרצונו רצונו כפי שיהי' היינו עצמו, מצד הקרבן

לה'"); ניחוח "ריח ענין (בדוגמת ית' 
בסיום  המסקנא באה לזה ובשייכות הקרבן. בהבאת
הצד  קרבן, בהקרבת ענינים שני היותם דעם המסכת:
אדם  לגבי והן לה' ניחוח" "ריח לגבי (הן שבשניהם השוה
לבו  שיכוין ובלבד הממעיט וא' המרבה "א' המקריב):

וכנ"ל – מצדלשמים" דגם בפשטות מובן
כו'. המרבה אחד הרי

 בשילהי) בגמ' להלן הברייתא הובאה לזה ובהמשך
נאמר  שלא קרבנות בפרשת וראה בא רשב"ע "אמר המס'):
רשב"ע  של חידושו – ה'" אלא אלקים ולא אֿל לא בהם

בקרבנות  סוגים שכמה היות דעם הבאים הוא, ישנם :

מדת  את לרצות באים שהם כו', אשם חטאת, כמו לכפרה
שם  בהם שייאמר מתאים הי' ע"כ אשר מעלה, של הדין
החסד  על הודאה בתור הבאים קרבנות וישנם אלקים;
שמביאים  קרבנות וכמ"כ תודה, כקרבן האדם, עם הנעשה
ובהם  – וכו' שמחה שלמי כמו שמחה, של לענין בקשר

כמ"ש  החסד, על המורה אֿל השם מתאים "חסד הלא
היום" כל אלא אֿל הקרבנות בכל מצינו לא ועכ"ז –

ה' .שם
דין  לבעל פה פתחון ליתן "שלא הדבר: טעם ומבאר
הן" הרבה ש"רשויות שאומר למי הכוונה ואין לחלוק".

הענין  של אלא בפשוטו דין"; "בעל נק' הי' לא אז כי -
לו  שני ואין הוא אחד בורא דבודאי הסובר לזה כוונתו

שכלולים ורק הוא ח"ו, שבו החסד הרבה": "רשויות

הכלול  להבדיל, האדם, (כמו בפ"ע – והדין בפ"ע, ענין
סוג  מייחס הכתוב הי' אם ולכן מחולקות). מדות מכמה
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א).18) (ב, במקומו בפירש"י הובא ב. קד, מנחות
להרבות 19) שביכלתו עשיר שגם להוסיף בא קראה" ד"מאי כתב בצ"ק

דאם  3 הערה לעיל ראה אבל לשמים, לבו שיכוין ובלבד כו' דמ"מ – וממעט
שוה  אינו אז שהרי כו' שיכוין ובלבד לומר שייך אינו הרי להרבות ביכלתו

.להמרבה –
ויקרא 20) לפ' מילואים ובתו"ש ויקרא. ר"פ התורה במפרשי בארוכה ראה

חסרון  מחמת הבאים בקרבנות רבים פסולים שישנם מזה גם וכמובן בתחלתו.
וכוונה. במחשבה

הקב"ה.21) על שקאי כאן בפרש"י אמנם כאן. מהרש"א בחדא"ג כ"כ
עיניו" ראות "כ"א  הפסוק סיום  גם שמביא בגמ' הגירסא לפי שזהו וי"ל
שתאמר  (כדי "אלא תיבת לענין שגם בסיומו במהרש"א וראה כאן. (כבע"י
ראות  "כ"א בתיבות חדש ד"ה צ"ל כאן וברש"י כבע"י. רש"י גריס כו')"
שאינו  בש"ס גירסתנו לפי משא"כ הקב"ה. על שקאי שבע"י) כברש"י עיניו"
על  קאי ש"בעליה" לפרש יש ב"וגו'") נרמז אינו (וגם הכתוב המשך מביא
הגירסא  לפי גם הקרבן בעל על קאי ש"בעליה" כתב ובמהרש"א הקרבן. בעל

הפסוק. סיום שמביא בגמ'

מעט 22) אם העובד שנת "מתוקה הפסוק אלו: כתובים ב' בין החילוק
שגם הממעיט, מצד הענין מדגיש יאכל" הרבה מתן ואם יאכל –

" והפסוק מצ שכרו. הענין מדגיש לבעליה" כשרון ומה גו' ד הטובה
הממעיט. על יתרון לו שאין – המרבה

קדשים.23) לסדר בהקדמה להרמב"ם בפיה"מ הקרבנות סוגי פרטי ראה
ג.24) נב, תהלים
הבאה.25) בהערה וראה א). (סז, תכ"ב תקו"ז א. צד, זח"א
הדין.26) מדת הוא אֿל דשם שכ' אלא מהרש"א בחדא"ג עד"ז ראה

אורות  בניצוצי וראה חסד. . . . הוא וזמנין דינא הוא וזמנין ב: ל, זח"ג וראה
שם. זהר ובניצוצי א. ה, בזח"ג וראה שם.

שלנו 27) גירסא בין החילוק שזהו (וי"ל כאן רש"י כוונת גם שזהו וי"ל
" "ברש"י שבע"י: ברש"י להגירסא – כו'" הרבה לומר רשויות

שלא  דרשב"ע: בברייתא הגירסא ח כח, פנחס בספרי וראה כו'". הרבה רשויות
פה פתחון הגירסא:ליתן כאן (משא"כ סנהדרין כו' וראה .((

א. לח,

   

זה, לשם "המתאים" (סוג אֿל לשם קרבנות של מסוים
פה" "פתחון ניתן הרי אלקים, לשם אחר וסוג כנ"ל)
הן" הרבה "רשויות כי לומר, דין" ה"בעל של להנחתו
רק  ומשתייך נקרב קרבן כל וכי דלמעלה בה"אחד"
ית', הבורא במציאות ח"ו ונפרד מסוים ו"חלק" ל"רשות"
בדיוק  זה ומרומז הפשוטה. האחדות בתכלית באמת שהוא

דין לבעל פה "פתחון "טענתו"הל': שעיקר היינו ."
ה"בע"ד" התחלקות של של ענין ח"ו שיש בזה הוא

למעלה. ופירוד

שיש  לומר לבע"ד פה פתחון ליתן שלא ובכדי
הקרבנות  בכל נזכר למעלה, ח"ו "רשויות" של התחלקות

שהם ודוקא (אף אחד שם רק בתכלית) מזה זה
המפורש  שם הוא ה' שם כי ה', העצם שם ושם ושם

 של ענין מכל למעלה הוא שהשי"ת המורה ,
שמצינו  דמה מלמדנו גופא וזה והתחלקות; שינוי
אני  מעשי ש"לפי מפני רק הוא בהשמות התחלקות

נראהנקרא" ב"ה שהבורא כפי היינו ,לפי,
והשפעתו התחלקות הנהגתו ח"ו שיש לא אבל ,

במציאותו.

בק  שדוקא להוציא והטעם הכתוב הוצרך רבנות
זו  שטעות מפני הוא ה"בע"ד", של פה" מה"פתחון
של  ענינם הקרבנות: בענין לבא יותר עלולה ("לחלוק")
כביכול, רצון, (ותוספת) שינוי לפעול הוא הקרבנות

ניחוח" ה"ריח שזהו"ע הבאים למעלה, בקרבנות ובפרט .
– ית' רצונו על עבר שבחטאו האדם, חטא על לכפר
יתברך. לפניו מרוצה שיהי' הוא הקרבן של ותכליתו

הקרבנות  פרשת בתחלת "וכמ"ש :."לכפר לו
את  ה' וירח במזבח. עלת (נח) "ויעל מצינו: מזה ויתירה
יצר  כי גו' עוד לקלל אוסיף לא גו' ויאמר הניחח ריח

יצר גו'" וכל גו' כי "ה' ראה כאשר לזה שקודם אף
עצמו.גו'" זה (בטעם) בענין שינוי המבול, הביא –

ע"י  הנעשה זה, רצון ששינוי מובן הרי שכן ומכיון
פה") ("פתחון מקום נתינת משום בו יש הקרבנות,

"רשויות  של "התחלקות" ח"ו שישנה ואומרים להטועים
מדין  ברצון השינוי כי – ב"ה הבורא במציאות הרבה"
ומדת  החסד דמדת ה"התחלקות" סיבתה לכאורה לחסד,

ואלקים. אֿל – הגבורה

חשש  הקרבנות בפרשת דוקא למה הטעם יובן ומעתה
שם  . . בה נאמר "לא ולכן לבע"ד; פה פתחון ליתן הכתוב
המפורש  ושם העצם שם שהוא – ה'" אלא וכו' אֿל
להורות  בכדי – הקב"ה של ואחדותו פשיטותו על המורה
מעניני  שלמעלה הוי', לשם הוא הקרבן הקרבת שכל

ושינויים. התחלקות

 הראשונה הבבא שבין הקישור תוכן יובן ועפ"ז
הממעיט  וא' המרבה "א' נאמר שבה והשני', בברייתא
לאחר  כי המשנה): (כדברי לשמים" לבו את שיכוין ובלבד
במקום  ושינוי התחלקות שאין מבארת הראשונה שבבא

ועולים מגיעים לשם שהקרבנות הם שכולם מכיון ,
באה  – ה'") אלא כו' קרבנות בפרשת נאמר (ו"לא ה'
בענין  התחלקות של שני סוג גם לשלול השני' הבבא
בין  הפרש שאין למטה, המקריב האדם מצד הקרבנות
לבו  את שיכוין "ובלבד – הקרבן בכמות והממעיט המרבה

לשמים".
קראה" "מאי הגמ' לשאלת בנוגע הנת"ל וע"ד
אין  המקריב האדם מצד שגם בקרא מנ"ל היא: שהכוונה
(שענינה  בברייתא גם כך והממעיט, המרבה בין הבדל

ברמז  או קצרה בל' במשנה השנוי את עיקר לבאר (
האדם  מצד שגם המשנה) על (בהוספה היא ההדגשה

והממעיט. המרבה בין לחלק אין המקריב

"ונאמר בברייתא מדייק ולכן ובעוף כו'
ב  נאמר המשנה: מל' בשינוי כו'" ובמנחה בהמה כו'

וב  את כו' מבארת והמשנה היות – ובמנחה כו' העוף
מתבטא  שהוא כפי והממעיט המרבה בין השוויון

הקרבן של ועלייתו במשנה בהקרבתו נאמר וע"כ ,
" כליל כולה היא שהעולה העוף", "עולת בהמה",

ל  כולה – המזבח הריבוי על של ששיעורם והיינו ,
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המבואר 28) לפי וגם דין". "בעל ל' דיוק מובן שם בזח"ג המבואר ע"פ
(ספ"ד). בשהיוה"א כמבואר ודין גבורה מחמת בא ההתחלקות ענין כי י"ל כאן

ובכ"מ.
ה"ב.29) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם א. לח, סוטה
פכ"ח.30) ב' מאמר עיקרים ואילך. פס"א ח"א מו"נ שי"ט. פרדס
בו 31) כלולים השמות וכל כו' המייחד והוא א. ס, סנה' שם. סוטה

ס"פ  תו"א ש"ה. גיקטליא) (להר"י אורה שערי שם. פרדס – בכהנ"ל (בארוכה
ועוד). נח.

פ"ה.32) התפלה מצות שרש להצ"צ ספהמ"צ וראה ו. פ"ג, שמו"ר
ובכ"מ.
א'עט 33) ע' פנחס אוה"ת ד. כה, וישלח תו"א .66 ע' אדה"ז סידור ראה
בסופו.

ד.34) א, ויקרא
כֿכא.35) ח, נח
ג.36) קא, וירא ד. יג, בראשית תו"ח ה. ו, בראשית
לפיה"מ.37) הרמב"ם הקדמת



כג    

זה, לשם "המתאים" (סוג אֿל לשם קרבנות של מסוים
פה" "פתחון ניתן הרי אלקים, לשם אחר וסוג כנ"ל)
הן" הרבה "רשויות כי לומר, דין" ה"בעל של להנחתו
רק  ומשתייך נקרב קרבן כל וכי דלמעלה בה"אחד"
ית', הבורא במציאות ח"ו ונפרד מסוים ו"חלק" ל"רשות"
בדיוק  זה ומרומז הפשוטה. האחדות בתכלית באמת שהוא

דין לבעל פה "פתחון "טענתו"הל': שעיקר היינו ."
ה"בע"ד" התחלקות של של ענין ח"ו שיש בזה הוא

למעלה. ופירוד

שיש  לומר לבע"ד פה פתחון ליתן שלא ובכדי
הקרבנות  בכל נזכר למעלה, ח"ו "רשויות" של התחלקות

שהם ודוקא (אף אחד שם רק בתכלית) מזה זה
המפורש  שם הוא ה' שם כי ה', העצם שם ושם ושם

 של ענין מכל למעלה הוא שהשי"ת המורה ,
שמצינו  דמה מלמדנו גופא וזה והתחלקות; שינוי
אני  מעשי ש"לפי מפני רק הוא בהשמות התחלקות

נראהנקרא" ב"ה שהבורא כפי היינו ,לפי,
והשפעתו התחלקות הנהגתו ח"ו שיש לא אבל ,

במציאותו.

בק  שדוקא להוציא והטעם הכתוב הוצרך רבנות
זו  שטעות מפני הוא ה"בע"ד", של פה" מה"פתחון
של  ענינם הקרבנות: בענין לבא יותר עלולה ("לחלוק")
כביכול, רצון, (ותוספת) שינוי לפעול הוא הקרבנות

ניחוח" ה"ריח שזהו"ע הבאים למעלה, בקרבנות ובפרט .
– ית' רצונו על עבר שבחטאו האדם, חטא על לכפר
יתברך. לפניו מרוצה שיהי' הוא הקרבן של ותכליתו

הקרבנות  פרשת בתחלת "וכמ"ש :."לכפר לו
את  ה' וירח במזבח. עלת (נח) "ויעל מצינו: מזה ויתירה
יצר  כי גו' עוד לקלל אוסיף לא גו' ויאמר הניחח ריח

יצר גו'" וכל גו' כי "ה' ראה כאשר לזה שקודם אף
עצמו.גו'" זה (בטעם) בענין שינוי המבול, הביא –

ע"י  הנעשה זה, רצון ששינוי מובן הרי שכן ומכיון
פה") ("פתחון מקום נתינת משום בו יש הקרבנות,

"רשויות  של "התחלקות" ח"ו שישנה ואומרים להטועים
מדין  ברצון השינוי כי – ב"ה הבורא במציאות הרבה"
ומדת  החסד דמדת ה"התחלקות" סיבתה לכאורה לחסד,

ואלקים. אֿל – הגבורה

חשש  הקרבנות בפרשת דוקא למה הטעם יובן ומעתה
שם  . . בה נאמר "לא ולכן לבע"ד; פה פתחון ליתן הכתוב
המפורש  ושם העצם שם שהוא – ה'" אלא וכו' אֿל
להורות  בכדי – הקב"ה של ואחדותו פשיטותו על המורה
מעניני  שלמעלה הוי', לשם הוא הקרבן הקרבת שכל

ושינויים. התחלקות

 הראשונה הבבא שבין הקישור תוכן יובן ועפ"ז
הממעיט  וא' המרבה "א' נאמר שבה והשני', בברייתא
לאחר  כי המשנה): (כדברי לשמים" לבו את שיכוין ובלבד
במקום  ושינוי התחלקות שאין מבארת הראשונה שבבא

ועולים מגיעים לשם שהקרבנות הם שכולם מכיון ,
באה  – ה'") אלא כו' קרבנות בפרשת נאמר (ו"לא ה'
בענין  התחלקות של שני סוג גם לשלול השני' הבבא
בין  הפרש שאין למטה, המקריב האדם מצד הקרבנות
לבו  את שיכוין "ובלבד – הקרבן בכמות והממעיט המרבה

לשמים".
קראה" "מאי הגמ' לשאלת בנוגע הנת"ל וע"ד
אין  המקריב האדם מצד שגם בקרא מנ"ל היא: שהכוונה
(שענינה  בברייתא גם כך והממעיט, המרבה בין הבדל

ברמז  או קצרה בל' במשנה השנוי את עיקר לבאר (
האדם  מצד שגם המשנה) על (בהוספה היא ההדגשה

והממעיט. המרבה בין לחלק אין המקריב

"ונאמר בברייתא מדייק ולכן ובעוף כו'
ב  נאמר המשנה: מל' בשינוי כו'" ובמנחה בהמה כו'

וב  את כו' מבארת והמשנה היות – ובמנחה כו' העוף
מתבטא  שהוא כפי והממעיט המרבה בין השוויון

הקרבן של ועלייתו במשנה בהקרבתו נאמר וע"כ ,
" כליל כולה היא שהעולה העוף", "עולת בהמה",

ל  כולה – המזבח הריבוי על של ששיעורם והיינו ,

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

המבואר 28) לפי וגם דין". "בעל ל' דיוק מובן שם בזח"ג המבואר ע"פ
(ספ"ד). בשהיוה"א כמבואר ודין גבורה מחמת בא ההתחלקות ענין כי י"ל כאן

ובכ"מ.
ה"ב.29) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם א. לח, סוטה
פכ"ח.30) ב' מאמר עיקרים ואילך. פס"א ח"א מו"נ שי"ט. פרדס
בו 31) כלולים השמות וכל כו' המייחד והוא א. ס, סנה' שם. סוטה

ס"פ  תו"א ש"ה. גיקטליא) (להר"י אורה שערי שם. פרדס – בכהנ"ל (בארוכה
ועוד). נח.

פ"ה.32) התפלה מצות שרש להצ"צ ספהמ"צ וראה ו. פ"ג, שמו"ר
ובכ"מ.
א'עט 33) ע' פנחס אוה"ת ד. כה, וישלח תו"א .66 ע' אדה"ז סידור ראה
בסופו.

ד.34) א, ויקרא
כֿכא.35) ח, נח
ג.36) קא, וירא ד. יג, בראשית תו"ח ה. ו, בראשית
לפיה"מ.37) הרמב"ם הקדמת



כד   

ה  על ההקרבה מכמות הוא עולת והמיעוט דבין –
העוף  עולת בין המרובה, בכמותה "כליל" שהיא בהמה

פחותה שלה (שהיא שה"כליל" מנחה ובין בכמותה,
כליל, שאינה מכיון להוי', ההקרבה בכמות המיעוט תכלית

המזבח  על נקטר ממנה הקומץ שרק מהן אלא) א' בכל -
ובלבד  וכו' המרבה א' לך לומר ניחוח, ריח "אשה נאמר

וכו'". שיכוין

לגבי  הממעיט ואחד המרבה שאחד קאי בברייתא אבל
  דביחס) "עולה" מלשון שינתה ולכן ,

ללשון  וכו') חטאת או עולה בין הבדל אין להמקריב
"נאמר  עצמו: הקרבן של (בגסותו) גודלו את המתארת

ובעוףבשור היא כו' שההדגשה דמכיון כו'";
ב  השיעור בו מתאים הרי המקריב, מצד  של

גופא. הקרבן

 האדם לגבי השוויון מדגישה שהברייתא זה אמנם
האמור  על פרט עוד להוסיף שבאה לפי רק אי"ז המקריב
וביאור  פירוש זהו רשב"ע של שלדעתו לפי אלא במשנה
כפי  – הענינים שני בקרבן שיש היות דעם עצמה: המשנה
כנ"ל  המקריב, האדם מצד שהוא וכפי הקב"ה מצד שהוא
שמצד  ניחוח" ה"ריח ענין גם דבר של לאמיתתו הרי –
המקריב, האדם בשביל הוא ומטרתו תכליתו הרי הקב"ה
שיש  מסתבר ולכן הקרבן, ע"י ומתרצה המתכפר הוא כי

על האדם לדון לגבי שהוא כפי הקרבן של .עניניו
מהכתוב  ההוכחה את מביאה שהברייתא הטעם וזהו

מקובל (שהקרבן כפי ניחוח" ריח אעפ"י "אשה (
המקריב  האדם לגבי שהוא כפי הקרבן ענין מודגש שבה
המובאים  מהכתובים להוכיח לכאו' מתאים הרי (ולפ"ז
ניחוח" ה"ריח שבענין זה אדרבה, כי, – כנ"ל) בגמ',
גם  הם ששווים מכריח גופא זה והממעיט, המרבה הושוו
ניחוח" ד"ריח הענין שכל להיות המקריב, האדם לגבי

בשבילו. כולו ובא המקריב בהאדם תלוי

בבבא  הברייתא של ההמשך קישור גם בזה ויתבאר
לאכילה תאמר "ושמא שלפני'): (לזו צריך"השלישית

למעלה  האכילה ענין בזה לשלול הכוונה דאין – אין (כי

אלקיו  לחם כמש"נ (כ"א גשמית באכילה ),המדובר
שאין פשיטא וגם גשמית,כדלקמן, אכילה לשלול

ה"אכילה" ענין שישנו שעם להסביר באה אלא – כנ"ל)

ש" מה זה אין הרי למעלה,  והקרבה ל"אכילה" "
שכל  מיניה לעיל להמרומז בהמשך והיינו הקרבן, של זו

אי  הקרבן בשייכות ענין בו דנים גם (ולכן בשביל אלא נו
המקריב. האדם אל)

למעלה. האכילה ענין ביאור בהקדים ויובן

 בספרי התמיד אי' פ' של סמיכותה בטעם -

יצא  אשר העדה על איש גו' ה' "יפקוד משה לבקשת

לפניהם" יבא ואשר למלך לפניהם למה"ד "משל :
בני' על מפקדתו והיתה העולם, מן נפטרת אשתו שהיתה

עלי  בני פקדי בני על מפקדתני שאתה עד לה אמר כו'

על  מפקדני שאתה עד הקב"ה, א"ל כך כו', בי ימרדו שלא
כו'". בזיון מנהג בי ינהגו שלא עלי בני פקוד בני

קישור  לו יש התמיד וענין שפ' מובן המדרש מדברי
שהמענה  מכיון וגו'", ה' "יפקוד משה בקשת לתוכן ודמיון

פרשת  הוא הבקשה) מילוי גם שזהו (וכמובן, זו לבקשה

ממשה  הקב"ה שדרש עלי" בני "פקוד (שהוא התמיד
בני"). על מפקדני "שאתה במקום

היות  כפשוטו: – הוא משה של בקשתו תוכן והנה
העדה  על "איש שיתמנה צורך יש לארץ נכנסים שבנ"י

שיעמוד  – גו'" לפניהם יבא ואשר לפניהם יצא אשר

בכל  אח"כ וינהיגם הארץ, בכיבוש במלחמה בראשם
רועה" להם אין אשר כצאן ה' עדת תהי' "ולא – עניניהם

התמיד  בענין גם הוא הדבר שדוגמת מובן מזה
ש"אין  הטעות שלילת שתכליתו הקרבנות), ענין (וכללות

נוהג" כמנהגו ו"עולם בעולם זו רועה" "שהבירה ועד

מנהיג" אשר בלא ונגלה ניכר יהי' וכו' התמיד ידי ועל –
שכל הקב"ה לפניהם", יבא ואשר לפניהם יצא "אשר

של  הפרטית השגחתו ע"פ מתנהגים כולו העולם עניני
העולם  יהי' לא האדם, עיני ראות לפי שגם – הקב"ה

רועה". להם אין אשר "כצאן
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גו'.38) לאהרן המנחה מן והנותרת בפרשה: וכההמשך
המבואר 39) על פרט להוסיף רק שבאו וראב"א ר"ז במימרות משא"כ

שהכוונה  קראה", "מאי הקושיא על כתירוץ רק באו שדבריהם לפי במשנה,
האדם. מצד גם שכ"ה הנוסף זה פרט מנ"ל כבפנים, בזה,

הגירסא 40) ע"פ  הוא בפנים והמבואר שם. בספרי הגירסאות שינויי ראה
כאן. בש"ס

יז.41) כא, ויקרא
א.42) כח, פנחס
יז.43) כז, שם
הל'44) רמב"ם וראה ב. נד, ה"ג.ע"ז פ"א
רפל"ט.45) ב"ר

   

הטעם  גם "לחם"וזהו נק' ו"אכילה"שהקרבנות ,
כמ"ש  מעלה, גו'":כלפי לחמי "קרבני

אמרז"ל  והקב"ה כי הגוף את ממלאה הזו "הנפש
צרכיו  (וכל האדם שאכילת וכשם – עולמו" את ממלא

בזה  את הנכללים ממלאה "הנפש שתהי' הפועלת היא ,(

הנשמה  של שכחותי' באופן והגוף הנשמה חיבור - הגוף"
גם  הוא עד"ז עניניו: בכל אותו וינהיגו בגוף יתגלו וחיותה

נקראים  שהקרבנות עולמו", את ממלא "הקב"ה בענין

שהקב"ה  בעולם לגלות הפועלים הם כי ו"אכילה", "לחם"
התחברות שתהי' והיינו זו", לבירה ה"בעה"ב הוא

כנ"ל. בהעולם, אלקי וחיות אור של

 כל אשר לשיטתו [בהמשך רשב"ע שאומר מה וזהו

האדם  בשביל הוא ניחוח", ה"ריח ענין גם הקרבן, ענין

לאכילה  תאמר "ושמא עלי':] להקשות ושלא – ולטובתו
'ית לו להיות הקב"ה ש"נתאוה מכיון היינו – צריך"

בתחתונים" שיהי'דירה , הזה בעולם ית' אלקותו
של באופן ענין התחתון, שישנו מחייב זה הרי וא"כ ,

העולם" את ממלא "הקב"ה ידה שעל למעלה ה"אכילה"

(ש"אכילת") לכאורה והרי – וגילוי "חיבור" של באופן
"אם  ת"ל – למעלה כביכול "צורך" גם בהם יש הקרבנות

בשביל  כביכול, הכרח, שאין היינו לך", אומר לא ארעב

ש"אומר למעלה ה"אכילה" כיענין – תבל

ע"י  דוקא יבא ה"אכילה" שענין הכרח ואין ומלואה",
בנ"י  של הקרבנות שע"י עבודת ה"אכילה" שענין אלא ,

.האדם ולתועלת לטובת הוא
אלא  זובחים אתם לרצוני "לא ומסיים שממשיך וזהו
מבאר  – תזבחוהו" לרצונכם שנאמר זובחים אתם לרצונכם
שמזה  שבדבריו. (וההמשך) הכללית הנקודה ומדגיש
ניחוח" ה"ריח לענין הממעיט" ואחד המרבה ש"אחד
תועלת  (שכל האדם לגבי גם הוא שכן ודאי שבקרבן,
"שור  שהביא בין בשבילו) היא שבקרבנות ניחוח" ה"ריח
הקרבנות) (של "לאכילה לא כי מנחה, שהביא ובין הגס"

 היא הקרבנות של תכליתם וכל ("לרצוני"), צריך"
האדם. של "לרצונכם"

"ברירה" כביכול, להקב"ה, שיש היות עם אמנם
לבנ"י דוקא צוה מ"מ הרי כו'", ומלואה "תבל של

ארעב  "אם – הציווי שקודם ואף לחמי", "קרבני יקריבו
לאחרי  מ"מ בזה, כביכול מוכרח שאינו לך", אומר לא
– לפניו חשיבותם על מורה עצמו (שזה לבנ"י הציווי

תכסוף"שדוקא ידיך "למעשה הרי שהקב"ה צוה) ,
" – משה (ע"י יקיימו מבקש שבנ"י עלי") בני

הקרבנות  ענין הוא שכללותם מכל התומ"צ לעשות -
לו  דירה העולם נעשה שעי"ז – ית' לו קרבן העולם עניני

ית'.
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א.46) לו, אדה"ז סידור א. עו, פנחס לקו"ת פכ"ו. ב' מאמר בכוזרי ראה
ובכ"מ. שם. ובהנסמן ואילך א'עב ע' פנחס אוה"ת

נק'47) הקרבנות שכל  אלקיו", "לחם כא) כא, (אמור עה"פ תו"כ ראה
תמידים). רק (ולא לחם בשם

ב.48) כח, פנחס
הפוך.49) בסדר א י, ברכות וראה ספ"ד. ויק"ר
א.50) לח, סנהדרין ראה
פט"ז.51) נשא תנחומא
על 52) וקאי – ארי' ב"פ בגימט' ש"תבל" ד) (יח, במדבר לקו"ת ראה

מלאכים  על קאי יער דחיתו חיות, ע' ובמאו"א דחיות. וארי' דאופנים הארי'

ב). מו, זח"א וראה וש"נ. ג. פ"א, (ב"ר מלאכים על ג"כ קאי ועוף דעשי',
שיורדת  שבמל' מל' על קאי אלף בהררי שבהמות א) (טז, שה"ש לקו"ת וראה
ע"י  בעולם אלקות המשכת להיות יכול שהי' הכוונה וי"ל בבי"ע. ומסתתרת

וכו'. המלאכים עבודת
ד"תכסוף",53) לאופן ועד גבוה צורך דעבודה טו) (יד, איוב

ואילך) ב (כט, הגדול שער של"ה וראה בתחתונים. דירה ית' לו להיות הקב"ה
כו' למעשה ד): (פל"ו, שמו"ר וראה ואולי בארוכה. – כו' נתאווה דברים

גבוה. צורך עבודה ד(כל) לראי' זה כתוב בכ"מ הובא לא לכן
א.54) לג, אדה"ז סידור ראה



כה    

הטעם  גם "לחם"וזהו נק' ו"אכילה"שהקרבנות ,
כמ"ש  מעלה, גו'":כלפי לחמי "קרבני

אמרז"ל  והקב"ה כי הגוף את ממלאה הזו "הנפש
צרכיו  (וכל האדם שאכילת וכשם – עולמו" את ממלא

בזה  את הנכללים ממלאה "הנפש שתהי' הפועלת היא ,(

הנשמה  של שכחותי' באופן והגוף הנשמה חיבור - הגוף"
גם  הוא עד"ז עניניו: בכל אותו וינהיגו בגוף יתגלו וחיותה

נקראים  שהקרבנות עולמו", את ממלא "הקב"ה בענין

שהקב"ה  בעולם לגלות הפועלים הם כי ו"אכילה", "לחם"
התחברות שתהי' והיינו זו", לבירה ה"בעה"ב הוא

כנ"ל. בהעולם, אלקי וחיות אור של

 כל אשר לשיטתו [בהמשך רשב"ע שאומר מה וזהו

האדם  בשביל הוא ניחוח", ה"ריח ענין גם הקרבן, ענין

לאכילה  תאמר "ושמא עלי':] להקשות ושלא – ולטובתו
'ית לו להיות הקב"ה ש"נתאוה מכיון היינו – צריך"

בתחתונים" שיהי'דירה , הזה בעולם ית' אלקותו
של באופן ענין התחתון, שישנו מחייב זה הרי וא"כ ,

העולם" את ממלא "הקב"ה ידה שעל למעלה ה"אכילה"

(ש"אכילת") לכאורה והרי – וגילוי "חיבור" של באופן
"אם  ת"ל – למעלה כביכול "צורך" גם בהם יש הקרבנות

בשביל  כביכול, הכרח, שאין היינו לך", אומר לא ארעב

ש"אומר למעלה ה"אכילה" כיענין – תבל

ע"י  דוקא יבא ה"אכילה" שענין הכרח ואין ומלואה",
בנ"י  של הקרבנות שע"י עבודת ה"אכילה" שענין אלא ,

.האדם ולתועלת לטובת הוא
אלא  זובחים אתם לרצוני "לא ומסיים שממשיך וזהו
מבאר  – תזבחוהו" לרצונכם שנאמר זובחים אתם לרצונכם
שמזה  שבדבריו. (וההמשך) הכללית הנקודה ומדגיש
ניחוח" ה"ריח לענין הממעיט" ואחד המרבה ש"אחד
תועלת  (שכל האדם לגבי גם הוא שכן ודאי שבקרבן,
"שור  שהביא בין בשבילו) היא שבקרבנות ניחוח" ה"ריח
הקרבנות) (של "לאכילה לא כי מנחה, שהביא ובין הגס"

 היא הקרבנות של תכליתם וכל ("לרצוני"), צריך"
האדם. של "לרצונכם"

"ברירה" כביכול, להקב"ה, שיש היות עם אמנם
לבנ"י דוקא צוה מ"מ הרי כו'", ומלואה "תבל של

ארעב  "אם – הציווי שקודם ואף לחמי", "קרבני יקריבו
לאחרי  מ"מ בזה, כביכול מוכרח שאינו לך", אומר לא
– לפניו חשיבותם על מורה עצמו (שזה לבנ"י הציווי

תכסוף"שדוקא ידיך "למעשה הרי שהקב"ה צוה) ,
" – משה (ע"י יקיימו מבקש שבנ"י עלי") בני

הקרבנות  ענין הוא שכללותם מכל התומ"צ לעשות -
לו  דירה העולם נעשה שעי"ז – ית' לו קרבן העולם עניני

ית'.
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א.46) לו, אדה"ז סידור א. עו, פנחס לקו"ת פכ"ו. ב' מאמר בכוזרי ראה
ובכ"מ. שם. ובהנסמן ואילך א'עב ע' פנחס אוה"ת

נק'47) הקרבנות שכל  אלקיו", "לחם כא) כא, (אמור עה"פ תו"כ ראה
תמידים). רק (ולא לחם בשם

ב.48) כח, פנחס
הפוך.49) בסדר א י, ברכות וראה ספ"ד. ויק"ר
א.50) לח, סנהדרין ראה
פט"ז.51) נשא תנחומא
על 52) וקאי – ארי' ב"פ בגימט' ש"תבל" ד) (יח, במדבר לקו"ת ראה

מלאכים  על קאי יער דחיתו חיות, ע' ובמאו"א דחיות. וארי' דאופנים הארי'

ב). מו, זח"א וראה וש"נ. ג. פ"א, (ב"ר מלאכים על ג"כ קאי ועוף דעשי',
שיורדת  שבמל' מל' על קאי אלף בהררי שבהמות א) (טז, שה"ש לקו"ת וראה
ע"י  בעולם אלקות המשכת להיות יכול שהי' הכוונה וי"ל בבי"ע. ומסתתרת

וכו'. המלאכים עבודת
ד"תכסוף",53) לאופן ועד גבוה צורך דעבודה טו) (יד, איוב

ואילך) ב (כט, הגדול שער של"ה וראה בתחתונים. דירה ית' לו להיות הקב"ה
כו' למעשה ד): (פל"ו, שמו"ר וראה ואולי בארוכה. – כו' נתאווה דברים

גבוה. צורך עבודה ד(כל) לראי' זה כתוב בכ"מ הובא לא לכן
א.54) לג, אדה"ז סידור ראה



כו

חמש עלין תקיפין דסחרין לשושנה.
המסתתרת  אסתר1  גימט'  שושנה  נק'  מלכות  בחי' 
לא2  באצי'  )משא"כ  קליפות  יש  שבבריאה  בבריאה, 
יגורך רע(. כי לבריאה נפלו המלכים דתהו שמתו כידוע, 
ועוקצים  הסובבים  החוחים  בין  היא  שהשושנה  זהו 
יושבת עליהם  אותה, אך הה' עלין תקיפין שהשושנה 
ע"ש.  הזהר  הקדמת  בריש  כמ"ש  ישועות  כוס  בחי' 
זהו הה' גבורות הה' עלין תקיפין המושיעים אותה מן 

הקליפות שנעשו מהשבירה דתהו.
נרמזין  גבורות,  הה'  תקיפין  עלין  שהה'  מה  והיינו 
בהה' תיבות שמן שם אלקים הב' עד שם אלקים הג', 

שהם התיבות מרחפ"ת ע"ל פנ"י המי"ם ויאמ"ר.
היינו  ש"כ  אל"ף4  הוא  הללו  תיבות  הה'  מספר3 
אחוריים  ש"כ,  אל"ף  שהם  והדינים  הגבורות  כללות 
דין  פעמים  ה'  עם  אל"ף,  שעולה  דההי"ן5  דאלקים 
שעולה6 ש"כ. שבכלל הוא הה' גבורות והם המושיעים 
אותה ממרחפת כו', שמרחפת רומז על המלכים דתהו 
שזהו  ניצוצין  רפ"ח  עם  ביחד  לבריאה  ונפלו  שמתו 
שמרחפת הוא רפ"ח מ"ת7 כידוע. שמהם נתהוו הסיגים 

והקליפות.

1( ראה תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשט"ז עמוד קכח ואילך. תורת 
מנחם התוועדויות ה'תשנ"ב חלק שני עמוד 185. לקמן פרשת חיי שרה 

סימן
2( תהלים ה, ה.

3( מבאר דבחמש תיבות אלו מרומז ענין הגבורות בהגימטריא שלהם, 
וכידוע דשם "אלקים" הוא בחי'דין וגבורה כנ"ל סימן ז. וראה הערה 31.

4( פירוש: מרחפ"ת )בגי'728(, + ע"ל )100(, + פנ"י )140(, + המי"ם 
)95(, + ויאמ"ר )257( = 1320, כמספר "אלף שך" – 1320.

5( פירוש: אלקים במילוי ההי"ן – ובאחוריים, בגי' אל"ף )1000( כזה:
אל"ף )111( + למ"ד )74(, + ה"ה )10(, + יו"ד )20(, + מ"ם )80( = 

.295
+ אל"ף )111(, + למ"ד )74(, + ה"ה )10(, + יו"ד )20( = 215.

+ אל"ף )111(, + למ"ד )74(, + ה"ה )10( = 195.
+ אל"ף )111(, + למ"ד )74( = 185.

+ אל"ף )111(
= סך הכל 1001. )ועיין לקמן סימן, בנוגע האחד העודף(.

ושם אלקים הוא בחי' גבורות )ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק 
ד(.

ובפרט "אלקים באחוריים" מורה על גבורות חזקים – "תקיפין", כמ"ש 
בלקוטי תורה מהאריז"ל דינאל )ד, ד( וז"ל: הנה כל סוד אחוריים סוד 

הדינים ע"ש. עץ חיים שער אנ"ך פ"ג.
6( ראה עץ חיים שער לאה ורחל פרק ד'. די"ן )64( × 5 = 320, ש"ך. 

ולקוטי תורה מהאריז"ל פרשת וירא ד"ה הנה ילדה מלכה.
7( ראה פרי עץ חיים שער ק"ש שעל המטה פ"ה.

מן  אותה  מושיעים  הישועות,   - גבורות  הה'  הנה 
הקליפות.

לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שמו

* * *
ויאמ"ר  המי"ם  פנ"י  ע"ל  מרחפ"ת  הם  הה'תיבין 
המגן8  אלף  דינים  בחי'  שזהו  ש"ך,  אלף  הוא  מספרם 
)שהוא מאחוריים דאלקים9 דההי"ן(, וש"ך דינין ג' ה' 

פעמים די"ן.
והוא מספר האמות10 המרובעות דהי"א יריעות עזים, 
מעזים11  שהם  שזהו  גבורות  בחי'  הם  עזים  והיריעות 

וד"ל.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר שמות-דברים עמוד מא

ט. ביאור הזהר דז' אורות נבראו קודם העולם, תורה, 
של  אורו  תשובה,  בהמ"ק,  הכבוד,  כסא  ג"ע,  גיהנם, 

משיח
ר' חזקי'12 הוה יתיב קמי' דר' אלעזר אמר לי' כמה 
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מתוך פניני לוי יצחק על התורה
כד  חוברת

הועילה  שלא הגדר
ברזל, בגדר בביתֿהעלמין שנרכשו המקומות ששת של לגידורם לדאוג ידידינו החלו הקבורה לאחר מיד

והבוץ. הגשמים מפני הקבר על שיגן מבנה כמין מלט, הקבר מעל לצקת – מצבה שתוקם ועד

עלֿפי  שבועות, מספר בתוך אך ברזל. להשיג היה ניתן לא ובעיקר מלט, להשיג היה ניתן שלא עקא, דא

הן  לנו סופקו שונות, התחכמויות ובאמצעות הממשלתי, במפעל ביותר הבכירים המהנדסים של פקודותיהם

שנדרש. ככל מלט והן ברזל

שניתן. ביותר והנאה הטובה הגדר את להקים במטרה קטן, פרט בכל התערבו – הקרובים ידידינו – הם

זה?... מה ועל זה מי תהה: מקום לאותו בסמוך שעבר מי שכל עד ובולטת, נאה כה גדר הוקמה ואכן,

גיטרמן  בשם יהודי לצלן, רחמנא שם, נפטר לאחרֿמכן קצר משפחתו 72זמן קרוב בןֿתורה, האדמו"ר 73, של

הביאו 74מהורנוסטייפל  הנפטר התפלל שבו ביתֿהכנסת מתפללי במנעול. נעולה היתה בעלי ציון סביב הגדר .

היה  ורצונם שם, אותו לקבור הרשות להם תינתן שלא שחששו משום הגדר, מעל וטיפסו ביתֿהעלמין אל אותו

יהודי  לאותו כבוד את 75לחלוק וערכו שם שהיה השומר את ששיחדו וסיפרו אלה אנשים באו לאחרֿמכן .

הקבורה.

אלה  קשישים יהודים של מחשבתם הלך אפילו שם השתנה כמה עד להמחיש כדי זה מאורע על כותבת אני

ברשות  שמדובר בכך להתחשב מבלי ומוזרה, זרה כה בדרך שכזה מעשה של פועל לידי הוצאה כדי עד –

.76היחיד 

המצבה  הקמת
המלחמה, לפני  התגוררו שבהן לערים בחזרה נסיעה על לחשוב להתחיל העקורים של שעתם הגיעה סוףֿסוף

כאן. שגרו כפי זמניים במגורים ולא קבע, דרך יגורו שבהם אחרים, למקומות או

להוציא  רוצים כאשר – קרובות לעתים שקורה וכפי מצבה. להקמת לדאוג הטובים ידידינו החלו לכלֿלראש

לומר). שנהוג (כפי יםֿסוף כקריעת קשה שהדבר מתברר הפועל, אל דברֿמה

מעבד  והיה שבאבנים, הטובות את הנכרי מביתֿהעלמין גונב שהיה גוי שם היה אין. – למצבה שיש ובכן,

כאלה  לאבנים שנזקקו ואלו כמובן, גדולים, סכומים עבודתו תמורת גבה הגוי חוזר. לשימוש  איכשהו אותן

אצלו. זאת רכשו – דומה למטרה

ע  לכן קודם שהיתה באבן בעלי עבור שישתמשו הסכמתי לא מצדי אבן אני או נוצרי, מת של קברו ל

לרצוני. היו לא הן גם כמובן, אבל, כאלה, אבנים גם לו היו – בכנסייה ששימשה

הטובים. ידידינו רצו לא – אני רציתי שלא ממה יותר ועוד רציתי, לא – כך הקבר את ולהשאיר לנסוע אך

גדולות. שיש אבני מספר בעיר הממשלתיים המפעלים אחד אל ממוסקבה הובאו שלאחרונה לנו נודע והנה

המצבה. להקמת אלו מאבנים אחת להקדיש אפוא הוחלט

המדובר, במי לו וכשהודיעו מלנינגרד, יהודי היה מפעל באותו שעבדו החשבונות מנהלי שבין הבכיר כיצד?

שרב  הדברים על לו שסיפרו מה ולפי תורה, בלימוד תמיד שעסק כמי בצעירותו זכר שאותו בסבו, נזכר והוא

תש"ו.72) ניסן ו' נפטר מטיטשלניק. גיטרמן שלמה שמעון ב"ר מרדכי ר' הרה"צ
חתנו 73) מקייב, גיטרמן משה ר' הרה"צ של בןֿדודו היה מטיטשלניק, גיטרמן שלמה שמעון ר' הרה"צ הנ"ל, מרדכי ר' של אביו

מהורנוסטייפל. הרה"ק של
ישראל 74) יעקב ר' הרה"ק של וממלאֿמקומו נכדו תרס"ג), אלול כ"ב – ת"ר כסלו (כ"ט מהורנוסטייפל דובער מרדכי ר' הרה"ק

האמצעי. אדמו"ר כ"ק חתן מטשערקאס
לרלוי"צ.75) סמוך שיקברוהו בכך
רלוי"צ.76) לצורך נרכש המת את קוברים הם שבו שהמקום כלומר:
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רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



כח

ועיין רבות )תחילת קהלת בענין הבל הבלים1( שכל מה שנברא בששת ימי בראשית הבל הוא לגבי לע"ל, 
וכמ"ש ברבות2 שאפילו תורה דעכשיו הבל הוא לגבי גילוי התורה דלע"ל כו'".

וי"ל בביאור דיוק הלשון "נפלאותיו" דוקא, נפלאות שלו, שהכוונה ל"נפלאות גדולות לבדו"3 
שרק הקב"ה "לבדו" מכיר בהם4, "נפלאותיו".

לכל  כלל  בערך  היא שלא  והשלימה  האמיתית  דלע"ל5, שהגאולה  הגדול  החידוש  מודגש  ובזה 
הענינים שבעוה"ז )ב"שית אלפי שנין דהוה עלמא"6(, לא מיבעי בזמן הגלות, אלא אפילו בזמן הגאולה, 
זה  כל  הנה  הזה,  שבזמן  לתומ"צ  בנוגע  אפילו  אלא  העולם,  לעניני  בנוגע  מבעי  ולא  מצרים,  גאולת 
הוא רק "זכר" וסימן "לנפלאותיו", להגילוי ד"אראנו נפלאות", ול"תורה חדשה מאתי תצא"7 וקיום 

המצוות "כמצוות רצונך"8, שכ"ז יתגלה לע"ל9.

מעלת "מעשינו ועבודתינו" בגלות
ב. והנה לשון המדרש הוא "אינו כלום", אבל בכל זאת יש מעלה גם ב"זכר )עשה לנפלאותיו(", 
והוא עפ"י הידוע10 שיציאת מצרים היא השורש לכל הגאולות, גם לגאולה העתידה. וגם הרי הגאולה 
העתידה תלוי' "במעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות"11, וא"כ התומ"צ בזמן הזה באופן של "זכר" 

פועל ומביא את קיום התומ"צ בשלימות )"נפלאותיו"( דלעתיד לבוא.
ומזה מובן, גודל המעלה והיוקר ביותר של מקיימי תומ"צ בזמן הגלות שעל ידם תהי' הגאולה 

העתידה, עם ה"נפלאותיו" שבה12.

1( קהלת רבה פ"ב, א.
2( שם.

3( לקמן קלו, ד. להעיר ממדרש חז"ל )יל"ש בשלח רמז רנ( עה"פ "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות – אראנו מה שלא הראיתי לאבות, 
שהרי נסים ונפלאות שאני עתיד לעשות עם הבנים יותר מהפלא ונפלאות מה שעשיתי עם אבות". וראה אוה"ת לתהלים שם.  

4( ראה נדה לא, א.
5( ובפרט בשנת קי"א של נשיא דורנו, שאומרים מזמור זה )ראה אג"ק כ"ד אדמו"ר מהוריי"צ ח"ה א'שלט. ראה לקו"ש ח"כ ע' 578. חכ"ו ע' 

347. ועוד(. 
6( סנהדרין צז, סע"א. וש"נ.

7( ויק"ר פי"ג, ג. ובכ"מ.
8( נוסח תפלת מוסף בר"ח.

9( משיחת ש"פ בלק ה'תש"נ )סה"ש ה'תש"נ ח"ב ע' 561( 
10( ראה סה"מ תש"ח ע' 159. וראה גם סה"מ מלוקט ה ע' שה ואילך. 

11( תניא רפל"ז.
12( משיחות י"ז תמוז וש"פ פינחס ה'תש"נ הערה 164 )סה"ש ה'תש"נ ח"ב ע' 577(.

המשך מעמוד ה

קיבל 77זה  – הסב של לימודו לתוכן זהה הדברים תוכן היה אנשים, בפני סתם או בביתֿהכנסת לשאת נהג

זו. למטרה הנדרש במקום אלו שיש מאבני אחת להציב עצמו על האיש

יעדה  מצויין שבו הזמנה אישור וכן מעבר, אישור להשיג צורך היה למפעל מחוץ אל האבן את להוביל כדי

היתה  השומר של אחריותו זה במקרה יפה. מנה קיבל הפועל אל זאת להוציא הוטל שעליו השומר האבן. של

בכיר. פקיד "חטא" אתו יחד שכן יותר, קלה

הובילה  היום, כשהחשיך ערב, ולפנות מכונית, מהמפעל לקחה – מלנינגרד היהודי – זה בכיר של אשתו

בה  שאחז מהפחד להירגע יכלה לא הבא הלילה כל שבמשך לי סיפרה לאחרֿמכן לה. שהורו למקום האבן את

האבן. עם כשנסעה

רלוי"צ.77)
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יעדה  מצויין שבו הזמנה אישור וכן מעבר, אישור להשיג צורך היה למפעל מחוץ אל האבן את להוביל כדי
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הובילה  היום, כשהחשיך ערב, ולפנות מכונית, מהמפעל לקחה – מלנינגרד היהודי – זה בכיר של אשתו

בה  שאחז מהפחד להירגע יכלה לא הבא הלילה כל שבמשך לי סיפרה לאחרֿמכן לה. שהורו למקום האבן את
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רלוי"צ.77)

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

נקודות משיחות קודש - מזמור קיא



כט מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויקרא

ועיין רבות )תחילת קהלת בענין הבל הבלים1( שכל מה שנברא בששת ימי בראשית הבל הוא לגבי לע"ל, 
וכמ"ש ברבות2 שאפילו תורה דעכשיו הבל הוא לגבי גילוי התורה דלע"ל כו'".

וי"ל בביאור דיוק הלשון "נפלאותיו" דוקא, נפלאות שלו, שהכוונה ל"נפלאות גדולות לבדו"3 
שרק הקב"ה "לבדו" מכיר בהם4, "נפלאותיו".

לכל  כלל  בערך  היא שלא  והשלימה  האמיתית  דלע"ל5, שהגאולה  הגדול  החידוש  מודגש  ובזה 
הענינים שבעוה"ז )ב"שית אלפי שנין דהוה עלמא"6(, לא מיבעי בזמן הגלות, אלא אפילו בזמן הגאולה, 
זה  כל  הנה  הזה,  שבזמן  לתומ"צ  בנוגע  אפילו  אלא  העולם,  לעניני  בנוגע  מבעי  ולא  מצרים,  גאולת 
הוא רק "זכר" וסימן "לנפלאותיו", להגילוי ד"אראנו נפלאות", ול"תורה חדשה מאתי תצא"7 וקיום 

המצוות "כמצוות רצונך"8, שכ"ז יתגלה לע"ל9.

מעלת "מעשינו ועבודתינו" בגלות
ב. והנה לשון המדרש הוא "אינו כלום", אבל בכל זאת יש מעלה גם ב"זכר )עשה לנפלאותיו(", 
והוא עפ"י הידוע10 שיציאת מצרים היא השורש לכל הגאולות, גם לגאולה העתידה. וגם הרי הגאולה 
העתידה תלוי' "במעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות"11, וא"כ התומ"צ בזמן הזה באופן של "זכר" 

פועל ומביא את קיום התומ"צ בשלימות )"נפלאותיו"( דלעתיד לבוא.
ומזה מובן, גודל המעלה והיוקר ביותר של מקיימי תומ"צ בזמן הגלות שעל ידם תהי' הגאולה 

העתידה, עם ה"נפלאותיו" שבה12.

1( קהלת רבה פ"ב, א.
2( שם.

3( לקמן קלו, ד. להעיר ממדרש חז"ל )יל"ש בשלח רמז רנ( עה"פ "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות – אראנו מה שלא הראיתי לאבות, 
שהרי נסים ונפלאות שאני עתיד לעשות עם הבנים יותר מהפלא ונפלאות מה שעשיתי עם אבות". וראה אוה"ת לתהלים שם.  

4( ראה נדה לא, א.
5( ובפרט בשנת קי"א של נשיא דורנו, שאומרים מזמור זה )ראה אג"ק כ"ד אדמו"ר מהוריי"צ ח"ה א'שלט. ראה לקו"ש ח"כ ע' 578. חכ"ו ע' 

347. ועוד(. 
6( סנהדרין צז, סע"א. וש"נ.

7( ויק"ר פי"ג, ג. ובכ"מ.
8( נוסח תפלת מוסף בר"ח.

9( משיחת ש"פ בלק ה'תש"נ )סה"ש ה'תש"נ ח"ב ע' 561( 
10( ראה סה"מ תש"ח ע' 159. וראה גם סה"מ מלוקט ה ע' שה ואילך. 

11( תניא רפל"ז.
12( משיחות י"ז תמוז וש"פ פינחס ה'תש"נ הערה 164 )סה"ש ה'תש"נ ח"ב ע' 577(.
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זו. למטרה הנדרש במקום אלו שיש מאבני אחת להציב עצמו על האיש

יעדה  מצויין שבו הזמנה אישור וכן מעבר, אישור להשיג צורך היה למפעל מחוץ אל האבן את להוביל כדי

היתה  השומר של אחריותו זה במקרה יפה. מנה קיבל הפועל אל זאת להוציא הוטל שעליו השומר האבן. של

בכיר. פקיד "חטא" אתו יחד שכן יותר, קלה

הובילה  היום, כשהחשיך ערב, ולפנות מכונית, מהמפעל לקחה – מלנינגרד היהודי – זה בכיר של אשתו

בה  שאחז מהפחד להירגע יכלה לא הבא הלילה כל שבמשך לי סיפרה לאחרֿמכן לה. שהורו למקום האבן את

האבן. עם כשנסעה

רלוי"צ.77)

א, א – ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל 
מועד לאמר

הקב"ה  של  קריאתו  מתוך   – משה"  אל  "ויקרא 
שרשי  שהם  ענינים  שלשה  אמתת  תתברר  לנביא, 
)בספר  העולם  חדוש  א(  האמונה,  ופנת  התורה 
בראשית(, ב( ענין מתן תורה לישראל )ספר שמות(, 

ג( ענין תחיית המתים )ספר ויקרא(

לשון  כבוד1,  לשון  הוא  קריאה  לשון  משה.  אל  ויקרא 
שמלאכי השרת משתמשין בו, שנאמר וקרא זה אל זה ואמר2. 
אמתת  תתברר  לנביא  הקב"ה  של  קריאתו  שמתוך  ומצינו 
ואלו הם:  ופנת האמונה,  שלשה ענינים שהם שרשי התורה 
חדוש העולם, וענין מתן תורה לישראל, וענין תחיית המתים.

והשני  הזמן,  בראשית  הראשון  אלה  ענינים  ושלשה 
מחייב  ואחד  אחד  וכל  בסופו.  והשלישי  הזמן,  באמצעות 
לחברו, כי נבואת הנביא עדות ברורה על ההשגחה3, וההשגחה 
וההשגחה  מחודש  שהעולם  וכיון  העולם4,  חדוש  על  מופת 
שופעת שם, ראוי שתנתן בו תורה שבה יזכו הבריות לתחיית 

המתים שהוא סוף התענוג ותכלית השכר בתכלית הזמן.
ובכל אחד משלשה ענינים אלו מצינו לשון קריאה.

יעקב  אלי  שמע  הנביא:  ישעי'  שהזכיר  הוא  תורה  מתן 
הזכיר  אחרון5,  אני  אף  ראשון  אני  הוא  אני  מקוראי  וישראל 
בכאן שלש הויות, הוה והי' ויהי'. והנה הכתוב הזה מדבר במתן 
תורה6, וידוע כי באותו מעמד נתפרסם הקב"ה שהוא ראשון 
ואחרון והווה בכל הזמנים כלן7, ומזה אמר "וישראל מקוראי" 
וישראל",  "יעקב  אלה  שמות  בשני  בסיני  המקורא  הוא  כי 
הוא שכתוב כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל8, הרי 

שהזכיר בענין מתן תורה לשון קריאה.
ידי יסדה  חדוש העולם הוא שהזכיר בכתוב שאחריו אף 
יחדו9,  יעמדו  אליהם  אני  קורא  שמים  טפחה  וימיני  ארץ 

1( לשון כבוד, לא ידוע לי מקורו. וברש"י עה"ת: לשון חבה. וכן בתורת כהנים פרשתא 

א, יב.

2( ישעי' ו, ג. לשון רש"י.

3( כי נבואת הנביא עדות ברורה על ההשגחה. וכלשון הרמב"ן בריש הקדמתו לפירושו 

לספר איוב: "כי הנבואה השגחה גדולה היא באמת".

אבל  בנסים.  האמונה  הוא  ההשגחה  בכלל  כי  העולם.  חדוש  על  מופת  וההשגחה   )4

"לדברי המאמין בקדמות אם ירצה האל לקצר כנף הזבוב או להאירך רגל הנמלה אינו 

יכול... ואם כן כל מי שיתחדש לו דבר כנגד התולדה )כגון קריעת ים סוף והמן והבאר 

הרמב"ן  )לשון  בחדוש"  ויאמין  ידע  מיד  ההשגחה(  על  המראים  וזולתם,  הכבוד  וענני 

בדרשה תורת ה' תמימה עמוד קמו-ז(.

5( שם מח, יב.

תורה(  במתן  מדבר  שיהי'  הנ"ל  )להפסוק  מקור  מצאתי  לא  תורה,  במתן  מדבר   )6

במדרשים וגם לא במפרשים. אבל ודאי שיש לפרש כן. וזהו שרבינו ממשיך לבאר. ויש 

)ישעי' מח, טז(, שדרשו בשמות רבה  לדייק מפסוק שאחריו: "מעת היותה שם אני" 

כח, ד, על מתן תורה בסיני שם הייתי וקבלתי את הנבואה הזאת. וכן דרשו את הפסוק: 

לא מראש בסתר דברתי, על כן מתן תורה )מכילתא כ, ב(. והנה דבר הלמד מענינו שכל 

הפרשה מדברת בענין נשגב זה.

7( מכילתא כ, ב: אנכי ה' אלקיך... אני בסיני אני לשעבר, אני לעתיד לבוא... אני ראשון 

ואני אחרון.

8( שמות יט, ג.

9( ישעי' מח, יג.

להורות כי חלקי המציאות כלם והם מעלה ומטה נקשרים זה 
בזה, אי אפשר להמצא זה בלא זה.

תחיית המתים מצינו בו גם כן לשון קריאה. הוא שאמר 
ארץ  ויקרא  דבר  ה'  אלקים  אל  השלום:  עליו  המלך  דוד 
ממזרח שמש עד מבואו10, וכתיב: יקרא אל שמים מעל ואל 
הארץ לדין עמו11, ודרשו רבותינו ז"ל12 יקרא אל שמים מעל13, 
זו נשמה, ואל הארץ לדין עמו, זו הגוף. והכוונה כדי לתת דין 

וחשבון לזמן תחיית המתים.
שלשה  כוללת  לנביא  הקב"ה  של  שקריאתו  למדת  הא 
מהם  ואחד  אחד  בכל  ויש  התורה,  עקרי  שהם  אלה  ענינים 
לשון קריאה, ולכן התחיל הספר השלישי הזה בלשון קריאה, 
חדוש העולם הזכירו בספר בראשית, מתן תורה בספר ואלה 
שמות, תחיית המתים בספר ויקרא14, הרי לשון ויקרא כולל 

את שלשתם.
רבינו בחיי

עם  דיברק  דהקב"ה  הפרשיות,  המשך  ביאור 
משה בענין "מאהל מועד" עצמו שעתיד ליחרב וכו', 
"ואמרת אליהם" בלשון רכה כי יש להם תקומה ע"י 

הקרבנות וכו'

אלף  וענין  הפרשיות  סמיכות  ענין  וכו'.  משה  אל  ויקרא 
משה  אל  ויקרא  להצריך  פה  ששינה  ומה  ויקרא  של  זעירא 
עומדין  שניהם  ומשה  הש"י  כי  באוהל  והל"ל  מאוהל  ומ"ש 
בו. והענין במ"ש למעלה ולא יכול משה לבא וכו'... ירצה כי 
בראות משה וישראל קדושה יתירה ההיא לאין קץ כי אפילו 
שהוא עלה לשמים וקיבל הלוחות שם מידו ית' לא יכול לבא 
אל אהל מועד כי שכן שם עליו הענן שכינה מעשיות ובעבור 
כן לא יכול לכנס וזה יורה התמדתו כי א"א ליחרב וישלטו בו 

ידי האומות לכן לא המתין עד יוסר משם הענן.
רק אז ממש קרא אותו והורה לו כי עתידה הקדושה של 
זעירא  ולהיות  להתמעט  א'  אות  אחד  ה'  הנקראת  הקב"ה 
עצמו  מועד  אהל  מענין  שם  לו  שדיבר  מה  וזהו  יחרב  ועי"כ 
וז"ש מאוהל ולא באוהל כי הרי שמו מוכיח  שעתיד ליחרב, 
עליו שיש לו זמן קצוב הנקרא מועד כמו כי בא מועד, וז"ש 
מאהל מועד ולא יתמיד וכפי זה אל יבטחו ישראל בו כי ברגע 

קטן יסתלק משם אם יחטאו עכ"ז היכל ה' המה כנודע.
אדם  כי  המשכן  במעשה  כוחינו  כלינו  לשוא  א"כ  וא"ת 
אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא אז הוצרך הש"י 
לאמר לו אדם כי יקריב וכו', והודיעו ענין הקרבנות כיא ע"פ 
שיחטא האדם יתקרב לה' כמ"ש שובה ישראל עד ה' אלקיך 

ולא יתרחק מהם וז"ש לאמר אדם וכו'.

10( תהלים נ, א.

11( שם ד.

12( סנהדרין צא, ב.

גופו של אדם  יקרא אל שמים מעל. כלומר יקרא הקב"ה לנשמה הבאה לו לתוך   )13

מעל השמים מעל, ויקרא אף אל הגוף שבא מן הארץ )רש"י סנהדרין צא, ב(.

14( עיין להלן יח, ה. בדברי רבינו: "וארבעה מיני חיים אלו נכללים במלת וחי בהם". ע"ש 

כל הענין. – וב"תורת חיים" מצאתי שמעיר למ"ש רבינו להלן בפרשת צו, ז, שתנופת 

חזה ושוק יש בה רמז לתחיית המתים.

המשך בעמוד אנ
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i"yx£‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ∑,קריאה קדמה צּוּוים, ּולכל אמירֹות ּולכל ּדּברֹות הּׁשרת לכל ׁשּמלאכי לׁשֹון חּבה, לׁשֹון «ƒ¿»∆…∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: וטמאה, עראי ּבלׁשֹון עליהן נגלה העֹולם אּמֹות לנביאי אבל אלֿזה", זה "וקרא ׁשּנאמר: ּבֹו, ְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻמׁשּתּמׁשין

אלּֿבלעם" אלהים LÓ‰."וּיּקר Ï‡ ‡¯˜iÂ∑ אף יכֹול ׁשֹומעין. לא יׂשראל וכל לאזניו, ּומּגיע הֹול הּקֹול ְֱִִִֶַָָֹ«ƒ¿»∆…∆ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹ
מׁשּמׁשֹות? הפסקֹות היּו ּומה להפסקֹות. ולא קריאה היתה לדּבּור "וידּבר", לֹומר: ּתלמּוד קריאה? היתה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלהפסקֹות

ההדיֹוט  מן הּלֹומד להדיֹוט וחמר קל לענין, ענין ּובין לפרׁשה ּפרׁשה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח ∑‡ÂÈÏ.לּתן ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ≈»
ּב נאמרּו ּדּברֹות י"ג אֹומר: יהּודה רּבי אהרן. את ּולאהרן למעט למׁשה ללּמד,.ּתֹורה מעּוטין, י"ג נאמרּו ּוכנגּדם ְְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

"וידּבר  אליו", "מּדּבר אּתֹו", "לדּבר מעּוטין: י"ג הן ואּלּו לאהרן; ׁשּיאמר למׁשה אּלא נאמרּו, לאהרן ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֹֹׁשּלא
אליו" "קֹול לֹו", "קֹול לֹומר: ּתלמּוד הּקריאה? קֹול את ׁשמעּו יכֹול ּכהנים. ּבתֹורת ּכּלן – "ל "ונֹועדּתי .אליו", ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ׁשמעּו. לא יׂשראל וכל ׁשמע, ׁשּגםּֿכן (מׁשה 'לֹו' ּכתּוב היה מאּלּו יֹותר ּבּמבטא מרּגׁשת הּדּבּור המיחדת ּׁשהּתבה מּמה ּדרּׁש"י ׁשּדּיּוקֹו הר"ן ּבׁשם מ"כ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

לא  יׂשראל וכל ׁשמע ׁשּמׁשה והּוא, יֹותר, יחּוד להֹורֹות ּבּמבטא, מרּגׁשת ואמנם הּדּבּור, המיחדת ּתבה היא ׁשּגםּֿכן 'אליו' וכתב מרּגׁשת. אינּה אבל הּדּבּור, יחּוד על ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻּתֹורה

מצאתי  ודו"ק. ÚBÓ„.)ׁשמעּו, Ï‰‡Ó∑?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול לאהל. חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק הּקֹול ׁשהיה מלּמד ְְִָָָ≈…∆≈ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
ה' קֹול ּבהדר, ה' קֹול ּבּכח, ה' "קֹול ּבתהּלים: הּמתּפרׁש הּקֹול הּוא ה"ּקֹול"? מהּו הּקֹול". "את לֹומר: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹּתלמּוד
הּכרּובים  ּכנפי "וקֹול ּבֹו: ּכּיֹוצא נפסק. הּקֹול ׁשהיה מלּמד מֹועד"? "מאהל נאמר לּמה אםּֿכן, ארזים". ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשבר
נאמר: לּמה אםּֿכן, ּבדּברֹו". אלֿׁשּדי "ּכקֹול לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול החיצנה". החצר עד ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹנׁשמע

נפסק  היה ׁשם, ׁשּמּגיע ׁשּכיון החיצנה"? Ó‡Ï¯."עדֿהחצר „ÚBÓ Ï‰‡Ó∑:לֹומר ּתלמּוד הּבית? מּכל יכֹול ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ≈…∆≈≈…ְִִַַַַָָ
הּכרבים" ׁשני "מּבין לֹומר: ּתלמּוד ּכּלּה? הּכּפרת מעל יכֹול הּכּפרת". ּדברי ∑Ó‡Ï¯."מעל להם ואמר צא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֻֻ≈…ְֱִֵֵֶֶָֹ

המרּגלים  מן ּכמנּדים, ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ל"ח ׁשּכל מצינּו, ׁשּכן עּמי', נדּבר הּוא 'ּבׁשבילכם ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּכּבּוׁשין:
לאמר" אלי ה' וידּבר למּות... הּמלחמה ּכלֿאנׁשי כאׁשרּֿתּמּו "ויהי ׁשּנאמר: מׁשה, עם הּדּבּור נתיחד לא ,ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹואיל
העם  אתּֿדברי מׁשה "וּיׁשב ׁשּנאמר: ּכמֹו יקּבלּום, אם והׁשיבני ּדברי, להן ואמר צא אחר: ּדבר הּדּבּור. היה ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאלי

עזראעזראעזראעזרא....:וגֹו'" אבןאבןאבןאבן ְ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz ipy xc` 'c zgiy)

א)ווווּיּיּיּיקראקראקראקרא ּכאן (א, הרמז: ּבדר לֹומר ויׁש רּבתי. היא הּימים ּדברי ּבתחּלת "אדם" ׁשּבּמּלה א' האֹות ואּלּו זעירא, היא א' האֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשל ּבקריאתֹו מדּבר ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה מדּבר הּימים ּבדברי א 'זעירא'. ולהיֹות עצמֹו את להקטין האדם על – להקּב"ה ּוביחס מׁשה, אל ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻ

סביבתֹו. על ּולהׁשּפיע למׁשל 'רּבתי', להיֹות האדם על – לעֹולם ּוביחס העֹולם, ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבתֹולדֹות

(á)áéø÷é-ék íãà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¨À̈¦©§¦¬
ïàvä-ïîe ø÷aä-ïî äîäaä-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦©§¥À̈¦©¨¨Æ¦©½Ÿ

:íëðaø÷-úà eáéø÷z©§¦−¤¨§©§¤«
i"yx£ÌkÓ ·È¯˜ÈŒÈk Ì„‡∑ הענין ּדּבר נדבה ּבקרּבנֹות לא ∑‡„Ì.ּכׁשּיקריב, הראׁשֹון אדם מה נאמר? לּמה »»ƒ«¿ƒƒ∆ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ»»ֱִֶַָָָָָָֹ

הּגזל  מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל, מן לֹומר:∑‰Ó‰a‰.הקריב  ּתלמּוד ּבּכלל? חּיה אף יכֹול ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ«¿≈»ְְַַַַַָָָ
וצאן" ‰Ó‰a‰."ּבקר ÔÓ∑ הּנרּבע ואת הרֹובע את להֹוציא ּכּלּה, הּנעבד ∑a‰ŒÔÓ˜¯.ולא את .להֹוציא ָָָֹƒ«¿≈»ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻƒ«»»ְֱִֶֶַָ

Ô‡v‰ŒÔÓ∑ הּמקצה את הענין ∑Ô‡v‰ŒÔÓe.להֹוציא מן למּטה אֹומר ּכׁשהּוא ׁשהמית. הּנֹוגח את להֹוציא ƒ«…ְְִֶֶַֻƒ«…ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
את  להֹוציא לֹומר, ּתלמּוד ׁשאין ּבׁשּתפּות ∑e·È¯˜z.הּטרפה "מןֿהּבקר", עֹולה מתנּדבים ׁשּׁשנים .מלּמד ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ«¿ƒְְְְְִִִֵֶַַַָָֻ

ÌÎa¯˜∑ הּמֹותרֹות מן הּבאה הּמזּבח, קיץ עֹולת היא צּבּור, נדבת ּבאה ׁשהיא .מלּמד »¿«¿∆ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

ÓÊ‡א  ÔkLnÓ dnÚ ÈÈ ÏÈlÓe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆«≈¿»ƒ≈ƒ«¿«ƒ¿»
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

‡Lב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¡«
‡¯ÈÚa ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔBÎpÓ ·¯˜È È¯‡¬≈¿»≈ƒ¿À¿»»√»¿»ƒ¿ƒ»
:ÔBÎa¯˜ ˙È Ôe·¯˜z ‡Ú ÔÓe È¯Bz ÔÓƒ≈ƒ»»¿»¿»À¿«¿

dxezd lr `xfr oa`

וּיקרא  ׁשני א ּבעבּור יחיד, ּברית מצאנּו . ְְְֲִִִֵַַָָָָ
ּבעבּור  אחת מצוה להיֹות יּתכן ּגם ְְְֲִִִִֵַַַַָָָּדברים.
ּבתת  ּכי והּקרּבן. העֹולה ּכמצות רּבים, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּדברים

חלק  לֹו ׁשּיׁש החלק יּמלט ּבעּתֹו, חלק ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכל
ּכפר. לתת לכּפר, ּפרּוׁש ּכן על הּבא. ְְֵֵֵֵֶַַַָָָֹלעֹולם
ּפן  ּכתיב, ּכן על תּׂשא. ּכי מּתחּלת ְְְִִִִִֵֵֶַַָָוהעד,

לעתידֹות. סֹודֹות ּבעֹולֹות, יׁש ּגם ּבּדבר. ְֲִִֵֵֶֶַַַָָיפּגענ ּו
והחּטאֹות  הּתֹולדֹות סֹוד קרּבן, מּכל יתּבֹונן ְְְִִֵַַַַָָָָָּגם
וּיקרא  וטעם  הּתֹורה. מֹורי להחיֹות ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָוהּמצ ֹות,

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr ,ai wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dRMA lWFnM oFW`xd mc`̈¨¨¦§¥©¦¨

ממממּכּכּכּכם ם ם ם  ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽאדםאדםאדםאדם
הּגזל מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל מן הקריב לא הראׁשֹון אדם מה נאמר, לּמה – רש"י)אדם ובפירוש ב. (א, ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

נקנה  אי ּכן ואם ׁשּבעֹולם, הּדברים ּבכל הּמֹועיל קנין הראׁשֹון אדם ׁשעׂשה מצינּו לא ּדלכאֹורה ׁשּלֹו" היה "הּכל אי ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹצרי־עּיּון
"הּכל"? ַֹלֹו

ּברמּב"ם הּמבאר על־ּפי  לֹומר י)ויׁש הלכה ד פרק מלכים ּולאנׁשי (הלכות לעבדיו ונֹותן ׁשּלֹו, היא הרי ׁשּכֹובׁש הארץ ׁש"ּכל למל ּבנֹוגע ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
אֹותּה, ׁשּכבׁש למי ּכּולּה המדינה נקנית ּכיּבּוׁש ּדעל־ידי מּזה ּדמבאר ּׁשּירצה". מה ּכפי לעצמֹו ּומּניח ּׁשּירצה, מה ּכפי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּמלחמה

הּקנינים. ּדרכי מּׁשאר אחד ּבעי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹולא
ּכן  ועל נגּדֹו. הּנלחם אחר מל ׁשל ּבבעלּותֹו היא האחרת  ׁשהּמדינה מּכיון הּוא לקנֹות, ּכדי מלחמה לכּבּוׁש צרי ׁשּמל זה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוהּנה
ּוׁשליטה  מלכּות ּכׁשאין מה־ּׁשאין־ּכן ּכיּבּוׁש. צרי - ּוׁשליטתֹו ּבעלּותֹו ּתחת ּולהכניסּה מרׁשּותֹו הּמדינה להֹוציא ּכׁשרֹוצה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבּמלחמה,

ׁשליטתֹו. ּתחת ׁשּנמצאת ּגּופא ּבזה ,לּמל נקנית והּמדינה לקנֹות, ּכדי ּכיּבּוׁש ּבעי לא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהמנּגדת,
ונעׂשה  ּתחּתיו העֹולם ּכל נכּבׁש ּבזה הּכל, על וׁשֹולט ּבעֹולם, יחידי היה הראׁשֹון, אדם ׁשּכׁשּנברא ּדמּכיון לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

ֶׁשּלֹו.
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ממממּכּכּכּכם ם ם ם  ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽאדםאדםאדםאדם
הענין ּדּבר נדבה רש"י)ּבקרּבנֹות ובפירוש ב. (א, ְְְְְִִֵָָָָָ

וכּיֹוצא  ואׁשם ּכחּטאת האדם, ּבהן ׁשּנתחּיב ּבקרּבנֹות להתחיל ליּה הוה ּדלכאֹורה נדבה, ּבקרּבנֹות קרּבנֹות ּדיני התחיל לּמה ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָוקׁשה,
ּכלל? ּכאן נאמרּו לא יׂשראל, ּכלל ּבהן ׁשּנתחּיבּו צּבּור ׁשּקרּבנֹות ועד ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבזה.

ּבזה) וכּיֹוצא ּפנחס אמֹור, (אחרי, להּלן היא ּבעּקרּה קרּבנֹות ּדפרׁשת קרּבנֹות, הלכֹות אינּה זֹו ּפרׁשה ׁשל עּקרּה ּדבאמת לֹומר ְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָויׁש
מקֹומן. ּכאן ּדאין צּבּור, קרּבנֹות ּדיני ּכאן נאמרּו לא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹולכן

ּבהן  ׁשּיתחּיבּו הּקרּבנֹות ּדיני לדעת צריכים היּו לּמילּואים, הּׁשמיני היֹום לפני מּועט זמן יׂשראל עמדּו זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּמּכיון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָאּלא
מּיד. ּדיניהם לדעת צריכים ׁשהיּו הּקרּבנֹות ּדיני ּכאן נתּפרׁשּו ולכן לּמּלּואים, ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבׁשמיני

ׁשכינה  ׁשרתה ּבֹו יֹום לּמּלּואים, ּבׁשמיני ׁשּמּיד ּכלל מסּתּבר אינֹו ּכי נדבה, קרּבנֹות ּדיני ּתחילה נתּפרׁשּו לּמה מּובן ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָועל־ּפי־זה
זמן. אחרי רק ּבהן ונתחּיבּו חֹובה, ּבקרּבנֹות מּיד ויתחּיבּו יׂשראל ּבני יחטאּו ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּבּמׁשּכן,

ּבּׁשמיני  מּיד ׁשהקריבּו מסּתּבר כן ּכמֹו ּגדֹולה, ּבנדיבּות הּמׁשּכן למלאכת יׂשראל ּבני ׁשּנדבּו ּכמֹו הרי נדבה, קרּבנֹות ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
חֹובה. קרּבנֹות לפני אֹותן הקריבּו ּכי ּדיניהם, נתּפרׁשּו ּבתחּלה ולכן נדבה, קרּבנֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָלּמּלּואים
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וגווגווגווגו'''' מןמןמןמן־־־־ההההּבּבּבּבהמההמההמההמה ליהוהליהוהליהוהליהוה קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן ממממּכּכּכּכםםםם ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ב)אדםאדםאדםאדם (א, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
ע  ּפרטי לבאר הענינים:ויׁש ּבפנימּיּות הּקרּבן ניני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

לה'. ּולהקריבּה ּבהמה לקחת צרי זאת, עֹוׂשים ּכיצד מּכם". יקריב ּכי "אדם לה', ּדהאדם והחּוׁשים הּכחֹות קרּוב הּוא ענינֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹקרּבן
ה'. ועבֹודת קדּוׁשה לעניני ּתסּיע הּבהמית נפׁשֹו ׁשּגם הינּו לה', ּולהקריבּה ׁשּלֹו הּבהמית הּנפׁש את לקחת צרי האדם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּכלֹומר,

יהיה  ולא ּכדבעי, ׁשּיהיּו ּומעׂשיו ּדּבּוריו ּומחׁשבֹותיו נפׁשֹו ּכֹוחֹות לבּדֹוק צרי האדם ּכ מּום, מּכל לבּדֹוק יׁש הּבהמה ׁשאת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹּוכׁשם
מּום. – חּסרֹון ִֶָָּבהם

נׁשאר  הּׁשחיטה ּולאחר מהּבהמה, חּיים' וה'רּוח הּדם את מֹוציאים ׁשּבׁשחיטה ּדכׁשם אֹותֹו, וׁשֹוחטים הּקרּבן לֹוקחים זה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּולאחרי
ּגׁשמּיים, מענינים וההתלהבּות החּיּות – הּבהמית ׁשּבּנפׁש חּיים' ה'רּוח מֹוציאים ּבאדם: כן ּכמֹו ׁשּבֹו, החּיּות ללא א ׁשלם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּגּוף
לעניני  ורק א ּבֹו ּומׁשּתּמׁשים ׁשּבֹו, הּגׁשמי והּתענּוג החׁשק ללא א נׁשאר, ּכׁשּלעצמֹו הּגׁשמי הּדבר – הּבהמה ּגּוף רק ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָֹונׁשאר

ְָקדּוׁשה.

dxezd lr `xfr oa`

ׁשהּכבֹוד  מׁשה, יכֹול ולא אחר מׁשה, ְֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאל
ידּבר  וׁשם ׁשם, ׁשּיבֹוא מֹועד מאהל ְְְֵֵֵֶֶַָָָָֹקראֹו
מׁשה  היה וׁשם מהּפרכת, לפנים והּכבֹוד ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹעּמֹו.

יּביט. ה' ּותמּונת טעם, וזה ּכתּוב. ּכן ּכי ְְְִִִֵֶַַַַָָנכנס,
ּכי  הּמצֹות, קדם הּקרּבנֹות להזּכיר ְְְְְִִִֶַַַַַָָֹוטעם
יׁשמרּו לא אם מקֹומ ּה, אל ּתׁשּוב ְְְְִִִֶַָָָֹהּׁשכינה

חלילה  וחלילה היה, וכן העֹולה. ְְִִֵַָָָָָָָָּתֹורת
לא  ארעב אם ּכתּוב וכן לעֹולה. ְְְְְִִֵֵֶַָָָֹלהצטר

סֹוד: לֹו יׁש רק ,ל ֵַַָאֹומר
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ממממּכּכּכּכם ם ם ם  ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽאדםאדםאדםאדם
הּגזל מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל מן הקריב לא הראׁשֹון אדם מה נאמר, לּמה – רש"י)אדם ובפירוש ב. (א, ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

נקנה  אי ּכן ואם ׁשּבעֹולם, הּדברים ּבכל הּמֹועיל קנין הראׁשֹון אדם ׁשעׂשה מצינּו לא ּדלכאֹורה ׁשּלֹו" היה "הּכל אי ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹצרי־עּיּון
"הּכל"? ַֹלֹו

ּברמּב"ם הּמבאר על־ּפי  לֹומר י)ויׁש הלכה ד פרק מלכים ּולאנׁשי (הלכות לעבדיו ונֹותן ׁשּלֹו, היא הרי ׁשּכֹובׁש הארץ ׁש"ּכל למל ּבנֹוגע ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
אֹותּה, ׁשּכבׁש למי ּכּולּה המדינה נקנית ּכיּבּוׁש ּדעל־ידי מּזה ּדמבאר ּׁשּירצה". מה ּכפי לעצמֹו ּומּניח ּׁשּירצה, מה ּכפי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּמלחמה

הּקנינים. ּדרכי מּׁשאר אחד ּבעי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹולא
ּכן  ועל נגּדֹו. הּנלחם אחר מל ׁשל ּבבעלּותֹו היא האחרת  ׁשהּמדינה מּכיון הּוא לקנֹות, ּכדי מלחמה לכּבּוׁש צרי ׁשּמל זה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוהּנה
ּוׁשליטה  מלכּות ּכׁשאין מה־ּׁשאין־ּכן ּכיּבּוׁש. צרי - ּוׁשליטתֹו ּבעלּותֹו ּתחת ּולהכניסּה מרׁשּותֹו הּמדינה להֹוציא ּכׁשרֹוצה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבּמלחמה,

ׁשליטתֹו. ּתחת ׁשּנמצאת ּגּופא ּבזה ,לּמל נקנית והּמדינה לקנֹות, ּכדי ּכיּבּוׁש ּבעי לא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהמנּגדת,
ונעׂשה  ּתחּתיו העֹולם ּכל נכּבׁש ּבזה הּכל, על וׁשֹולט ּבעֹולם, יחידי היה הראׁשֹון, אדם ׁשּכׁשּנברא ּדמּכיון לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

ֶׁשּלֹו.
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ממממּכּכּכּכם ם ם ם  ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽאדםאדםאדםאדם
הענין ּדּבר נדבה רש"י)ּבקרּבנֹות ובפירוש ב. (א, ְְְְְִִֵָָָָָ

וכּיֹוצא  ואׁשם ּכחּטאת האדם, ּבהן ׁשּנתחּיב ּבקרּבנֹות להתחיל ליּה הוה ּדלכאֹורה נדבה, ּבקרּבנֹות קרּבנֹות ּדיני התחיל לּמה ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָוקׁשה,
ּכלל? ּכאן נאמרּו לא יׂשראל, ּכלל ּבהן ׁשּנתחּיבּו צּבּור ׁשּקרּבנֹות ועד ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבזה.

ּבזה) וכּיֹוצא ּפנחס אמֹור, (אחרי, להּלן היא ּבעּקרּה קרּבנֹות ּדפרׁשת קרּבנֹות, הלכֹות אינּה זֹו ּפרׁשה ׁשל עּקרּה ּדבאמת לֹומר ְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָויׁש
מקֹומן. ּכאן ּדאין צּבּור, קרּבנֹות ּדיני ּכאן נאמרּו לא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹולכן

ּבהן  ׁשּיתחּיבּו הּקרּבנֹות ּדיני לדעת צריכים היּו לּמילּואים, הּׁשמיני היֹום לפני מּועט זמן יׂשראל עמדּו זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּמּכיון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָאּלא
מּיד. ּדיניהם לדעת צריכים ׁשהיּו הּקרּבנֹות ּדיני ּכאן נתּפרׁשּו ולכן לּמּלּואים, ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבׁשמיני

ׁשכינה  ׁשרתה ּבֹו יֹום לּמּלּואים, ּבׁשמיני ׁשּמּיד ּכלל מסּתּבר אינֹו ּכי נדבה, קרּבנֹות ּדיני ּתחילה נתּפרׁשּו לּמה מּובן ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָועל־ּפי־זה
זמן. אחרי רק ּבהן ונתחּיבּו חֹובה, ּבקרּבנֹות מּיד ויתחּיבּו יׂשראל ּבני יחטאּו ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּבּמׁשּכן,

ּבּׁשמיני  מּיד ׁשהקריבּו מסּתּבר כן ּכמֹו ּגדֹולה, ּבנדיבּות הּמׁשּכן למלאכת יׂשראל ּבני ׁשּנדבּו ּכמֹו הרי נדבה, קרּבנֹות ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
חֹובה. קרּבנֹות לפני אֹותן הקריבּו ּכי ּדיניהם, נתּפרׁשּו ּבתחּלה ולכן נדבה, קרּבנֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָלּמּלּואים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 205 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

'dl zindAd Wtp zaxwd©§¨©¤¤©©£¦©

וגווגווגווגו'''' מןמןמןמן־־־־ההההּבּבּבּבהמההמההמההמה ליהוהליהוהליהוהליהוה קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן ממממּכּכּכּכםםםם ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ב)אדםאדםאדםאדם (א, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
ע  ּפרטי לבאר הענינים:ויׁש ּבפנימּיּות הּקרּבן ניני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

לה'. ּולהקריבּה ּבהמה לקחת צרי זאת, עֹוׂשים ּכיצד מּכם". יקריב ּכי "אדם לה', ּדהאדם והחּוׁשים הּכחֹות קרּוב הּוא ענינֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹקרּבן
ה'. ועבֹודת קדּוׁשה לעניני ּתסּיע הּבהמית נפׁשֹו ׁשּגם הינּו לה', ּולהקריבּה ׁשּלֹו הּבהמית הּנפׁש את לקחת צרי האדם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּכלֹומר,

יהיה  ולא ּכדבעי, ׁשּיהיּו ּומעׂשיו ּדּבּוריו ּומחׁשבֹותיו נפׁשֹו ּכֹוחֹות לבּדֹוק צרי האדם ּכ מּום, מּכל לבּדֹוק יׁש הּבהמה ׁשאת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹּוכׁשם
מּום. – חּסרֹון ִֶָָּבהם

נׁשאר  הּׁשחיטה ּולאחר מהּבהמה, חּיים' וה'רּוח הּדם את מֹוציאים ׁשּבׁשחיטה ּדכׁשם אֹותֹו, וׁשֹוחטים הּקרּבן לֹוקחים זה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּולאחרי
ּגׁשמּיים, מענינים וההתלהבּות החּיּות – הּבהמית ׁשּבּנפׁש חּיים' ה'רּוח מֹוציאים ּבאדם: כן ּכמֹו ׁשּבֹו, החּיּות ללא א ׁשלם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּגּוף
לעניני  ורק א ּבֹו ּומׁשּתּמׁשים ׁשּבֹו, הּגׁשמי והּתענּוג החׁשק ללא א נׁשאר, ּכׁשּלעצמֹו הּגׁשמי הּדבר – הּבהמה ּגּוף רק ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָֹונׁשאר

ְָקדּוׁשה.

dxezd lr `xfr oa`

ׁשהּכבֹוד  מׁשה, יכֹול ולא אחר מׁשה, ְֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאל
ידּבר  וׁשם ׁשם, ׁשּיבֹוא מֹועד מאהל ְְְֵֵֵֶֶַָָָָֹקראֹו
מׁשה  היה וׁשם מהּפרכת, לפנים והּכבֹוד ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹעּמֹו.

יּביט. ה' ּותמּונת טעם, וזה ּכתּוב. ּכן ּכי ְְְִִִֵֶַַַַָָנכנס,
ּכי  הּמצֹות, קדם הּקרּבנֹות להזּכיר ְְְְְִִִֶַַַַַָָֹוטעם
יׁשמרּו לא אם מקֹומ ּה, אל ּתׁשּוב ְְְְִִִֶַָָָֹהּׁשכינה

חלילה  וחלילה היה, וכן העֹולה. ְְִִֵַָָָָָָָָּתֹורת
לא  ארעב אם ּכתּוב וכן לעֹולה. ְְְְְִִֵֵֶַָָָֹלהצטר

סֹוד: לֹו יׁש רק ,ל ֵַַָאֹומר
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ׁשל  הּגדֹולה האהבה ּתתגּלה הּבהמית ּבנפׁשֹו ׁשאף "יצרי ּבׁשני ,לבב ּבכל אלקי ה' את "ואהבּת ׁשל למּצב לבֹוא היא ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוהּמּטרה

לה'. האהבה ּבאׁש ּתתּכּלל ׁשּבֹו, הּבהמית הּנפׁש – ׁשהּבהמה הּמזּבח, ּבאׁש הּקרּבן ּבהקרבת נרמז וזה להּקּב"ה. עזראעזראעזראעזרא....הּיהּודי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

(â)çút-ìà epáéø÷é íéîz øëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬¨¦−©§¦¤®¤¤¹©
:ýåýé éðôì Bðöøì Búà áéø÷é ãòBî ìäà³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯ÎÊ∑ ואנּדרֹוגינּוס טמטּום ולא "זכר", לֹומר ּתלמּוד ׁשאין למּטה, "זכר" אֹומר ּכׁשהּוא נקבה. ∑ÌÈÓz.ולא »»ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ»ƒ
מּום  ÚBÓ„.ּבלא Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡∑ עֹולת נתערבה אפּלּו יקריב? יקריב אֹומר: מהּו העזרה. עד ּבהבאתֹו מטּפל ְֹ∆∆«…∆≈ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָ

ּכּלן  הן והרי עֹולֹות לצרכי החּלין יּמכרּו ּבחּלין, עֹולה וכן ׁשהּוא. מי לׁשם אחד ּכל יקריב ׁשמעֹון, ּבעֹולת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻֻראּובן
"יקריבּנּו" לֹומר: ּתלמּוד מינֹו? ּבׁשאינֹו אֹו ּבפסּולין נתערבה אפּלּו יכֹול ׁשהּוא. מי לׁשם אחת ּכל ותקרב .עֹולֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

B˙‡ ·È¯˜È∑ ׁשּיאמר עד אֹותֹו ּכֹופין ּכיצד? הא "לרצנֹו". לֹומר: ּתלמּוד ּבעלּֿכרחֹו? יכֹול אֹותֹו. ׁשּכֹופין מלּמד, «¿ƒ…ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
אני' CÓÒÂ.'רֹוצה '‰ ÈÙÏ∑ ּבבמה סמיכה עזראעזראעזראעזרא.....אין אבןאבןאבןאבן ֲִֶƒ¿≈¿»«ְְִֵָָָ

ã)(:åéìò øtëì Bì äöøðå äìòä Làø ìò Bãé Cîñå§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®§¦§¨¬−§©¥¬¨¨«
i"yx£‰ÏÚ‰ L‡¯ ÏÚ∑ עֹולת ּולהביא לסמיכה, חֹובה עֹולת להביא «…»…»ְְְִִִִַַָָָָ

העֹוף ∑‰ÏÚ‰.הּצאן  לעֹולת BÏ.ּפרט ‰ˆ¯Â∑,ּביתּֿדין ּומיתֹות ּכרתֹות על ּתאמר אם לֹו? מרּצה הּוא מה על ַֹ»…»ְְַָָ¿ƒ¿»ְְִִִֵֵֶַַַַַֹ
ׁשּנּתק  'לאו ועל 'עׂשה' על אּלא מרּצה אינֹו הא אמּור. ענׁשן הרי – מלקּות אֹו ׁשמים, ּבידי מיתה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאֹו

עזראעזראעזראעזרא.....לעׂשה' אבןאבןאבןאבן ֲֵַ

(ä)ïøäà éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä ïa-úà èçLå§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧©«£³Ÿ
áéáñ çaænä-ìò ícä-úà e÷øæå ícä-úà íéðäkä©«Ÿ£¦Æ¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ¨¦½

:ãòBî ìäà çút-øLà£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ‰k‰ e·È¯˜‰Â ËÁLÂ∑ ּבזר ׁשּכׁשרה הּׁשחיטה, על לּמד ּכהּנה. מצות ואיל ‰'.מּקּבלה ÈÙÏ∑ ּבעזרה. ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻƒ¿≈ֲָָָ

e·È¯˜‰Â∑ׁשּתיהן למדנּו, "הֹולכה". לׁשֹון ּומׁשמעּה הראׁשֹונה, ׁשהיא קּבלה ׁשּׁשּתיהן (זֹו אחרים: אהרן )ספרים .ּבבני ¿ƒ¿ƒְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
Ô¯‰‡ Èa∑"הּכהנים" לֹומר: ּתלמּוד חללים? ‡˙Ìc‰Œ.יכֹול e˜¯ÊÂ Ìc‰Œ˙‡∑"ּדם" "ּדם" לֹומר: ּתלמּוד מה ¿≈«¬…ְֲֲִִַַַָָֹ∆«»¿»¿∆«»ְַַַָָ

ּבחּטאֹות  אֹו הּפנימּיֹות, ּבחּטאֹות אֹו ּבפסּולים, אף יכֹול מינֹו. ּבׁשאינֹו אֹו ּבמינֹו ׁשּנתערב את להביא ּפעמים? ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּתי
"אתּֿדמֹו"החיצֹונּיֹות, אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד למּטה? והיא למעלה מן ∑e˜¯ÊÂ.ׁשאּלּו וזֹורק למּטה עֹומד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ¿»¿ְְִֵֵַָ

הּמזּבח. רּוחֹות ּבד' נּתן הּדם ׁשּיהא "סביב", נאמר: לכ הּזוּיֹות, ּכנגד הּסקרא מחּוט למּטה הּמזּבח לכתל ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּכלי
אחת? ּבזריקה יכֹול "וזרקּו", אי ּבזריקה. להּקיף אפׁשר ואי "וזרקּו", לֹומר: ּתלמּוד ּכחּוט? יּקיפּנּו יכֹול ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָאֹו

ארּבע  ׁשהן מּתנֹות ׁשּתי נֹותן ּכיצד? הא "סביב", לֹומר: ÚBÓ„.ּתלמּוד Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡∑ ׁשהּוא ּבזמן ולא ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ¬∆∆«…∆≈ְְִֶַֹ
עזראעזראעזראעזרא.....מפרק  אבןאבןאבןאבן ְָֹ

ÌÈÏLג  ¯Îc È¯Bz ÔÓ da¯˜ ‡˙ÏÚ Ì‡ƒ¬»»À¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
d˙È ·¯˜È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï dp·¯˜È¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»≈»≈

:ÈÈ Ì„˜ dÏ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»≈√»¿»

dÏד  ÈÚ¯zÈÂ ‡˙ÏÚ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈¬»»¿ƒƒ¿≈≈
:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»¬ƒ

Èaה  Ôe·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ È¯Bz ¯a ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»«≈√»¿»ƒ»¿¿≈
ÏÚ ‡Óc ˙È Ôe˜¯ÊÈÂ ‡Óc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡«¬…»¬«»»¿»¿ƒ¿¿»¿»«
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

מּכם  יקריב ב ּכי מּכם אדם הּוא, וכן מאחר. . ְְְִִִִֵֶֶַָָָֻ
מּממֹונכם. מּכם, יהיה אֹו רּבים. וכמֹוהּו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָקרּבן.
ּכן  ּכי הּגזל, את להֹוציא רמז מּכם, יהיה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַאֹו
יהיה  הּבהמה. מן ּבעֹולה: ּגזל ׂשֹונא ְְְִִֵֵֵֶַָָָָּכתּוב
הּצאן, ּומן הּבקר מן ּכן ואחר ּכלל, ְְְִִֵַַַַַָָָָָֹהּקרּבן.
קרּבנכם, מּלת ּגם ּפרט. ועז, ּכבׂש מין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהם

ְָּכלל:
קרּבנֹו עלה אם מן ג מפרׁשת: ועֹולה ּפרט, . ְְְְִִֶֶָָָָָֹֹ

ימים. ׁשמֹונת אחר קטן  אֹו ּגדֹול, ְִַַַַָָָָָָהּבקר.
היא  לגבֹוּה, ּכּלּה קרבה העֹולה הי ֹות ְְֱֲִֵַַָָָָָֻּובעבּור
אין  ּכן על מהּנקבה, נבחר והּזכר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמהּנבחרת.

ׁשאמר  ואחר מּום. ּבלא ּתמים. נקבה: ְְְְִֵֶַַַָָָָֹּבעֹולה
אֹותֹו, יקריב אׁשר הּמקֹום אל ּפרׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָיקריבּנּו,
ּדבק  ה'. לפני מֹועד: אהל ּבחצר יּכנס ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹּכי
אֹותֹו: יקריב מֹועד אהל ּפתח אל עם ְִִֵֶֶֶַַַַַֹּבּטעם
ולא  ּברצֹונֹו ׁשּיקריבּנּו ה'. לפני ְְְְְִִִִֵֶֶַֹלרצֹונ ֹו

ְֶּבאֹונס:
ידֹו וסמ ׁשּבידֹוד מהּפׁשט נראה היה . ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ

ה  ׂשעיר ּדר ּכי ,יסמֹו אינּנּוהאחת ּמׁשּתּלח ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
רק  הּכתּוב. ׁשּנה ּכן על קרּבן, ּכל ְְִֵֶֶַַַָָָָָּכדר
ׁשּכל  ׁשהעּתיקּו הּמעּתיקים מצאנּו ֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּכאׁשר
והּגּוף  עליהם. סמכנּו ידים ּבׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָסמיכה

יּקרא  הרּוח, על  העֹולה על לכּפר ְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּקרב
ואׁשם, חּטאת ּבעבּור הּקרב ּכן ּגם ְֲֵֵַַַַָָָָָעֹולה.
רצֹון  יפיק לֹו. ונרצה ואׁשם: חּטאת ְְְִִִֵַָָָָָָָיּקרא
ׁשּיׁש עֹונ ׁש ּכֹופר להיֹות עליו . לכּפר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמהּׁשם:

ָָעליו:
ה' לפני הּמזּבח ה  יר על  הּצאן: עֹולת ּכמֹו . ְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹ

הּכהן, וׁשחט. וטעם הּׁשלחן: ּכנגד ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָֹֻצפֹונה .
וכן  הּדם. את רּבים ויזרק ּו אחד, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׁשחטּנּו
ּפתח  אׁשר וטעם אהרן: ּבני וּימציאּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָֹּכתּוב

הּקטרת: מזּבח להֹוציא מֹועד. ְְְִִֵֶֶַַֹֹאהל

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k oey`x meil inei xeriy

(å):äéçúðì dúà çzðå äìòä-úà èéLôäå§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨
i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÈLÙ‰Â∑ ונּתּוח להפׁשט העֹולֹות ּכל את לרּבֹות "העלה"? לֹומר: ּתלמּוד ÈÁ˙Ï‰.מה d˙‡∑ ¿ƒ¿ƒ∆»…»ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ…»ƒ¿»∆»

לנתחים  נתחיה עזראעזראעזראעזרא.....ולא אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶָָָֹ

(æ)íéöò eëøòå çaænä-ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©§¨«§¬¥¦−
:Làä-ìò©¨¥«

i"yx£L‡ e˙Â∑ ההדיֹוט מן להביא מצוה הּׁשמים, מן יֹורדת ׁשהאׁש ‰Ô‰k.אףֿעלּֿפי Ô¯‰‡ Èa∑ ּכׁשהּוא ¿»¿≈ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿≈«¬…«…≈ְֶ
ּפסּולה  עבֹודתֹו הדיֹוט, ּכהן ּבבגדי עבד אם הא עזראעזראעזראעזרא.....ּבכהּונֹו, אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ

(ç)Làøä-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða eëøòå§¨«§À§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤¨−Ÿ
:çaænä-ìò øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øãtä-úàå§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−©©¦§¥«©

i"yx£ÌÈ‰k‰ Ô¯‰‡ Èa∑ ּכה הא ּבכהּונם. ּפסּולה ּכׁשהם עבֹודתֹו ּבגדים, ּבׁשמֹונה ׁשעבד הדיֹוט ‰ÌÈÁ˙p.ן ˙‡ ¿≈«¬…«…¬ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ≈«¿»ƒ
L‡¯‰Œ˙‡∑לעצמֹו למנֹותֹו הצר לפיכ ּבּׁשחיטה, הּתז ׁשּכבר הפׁשט, ּבכלל הראׁש ׁשאין ∑t‰Œ˙‡Â„¯.לפי ∆»…ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻֻ¿∆«»∆

מעלה  ׁשל ּכבֹוד ּדר וזהּו הּׁשחיטה. ּבית את ּבֹו ּומכּסה הראׁש עם ׁשּמעלהּו ,ללּמד נאמר? ‡L¯.לּמה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ¬∆
ÁaÊn‰ŒÏÚ∑ לּמערכה חּוץ יֹוצאין הּגזירין יהיּו עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּלא אבןאבןאבןאבן ««ƒ¿≈«ְְְֲִִִִֶַַַָָֹ

(è)ìkä-úà ïäkä øéè÷äå íéna õçøé åéòøëe Baø÷å§¦§¬§¨−̈¦§©´©¨®¦§¦§¦̧©Ÿ¥³¤©ŸÆ
ñ :ýåýéì çBçéð-çéø äMà äìò äçaænä©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬¥«©¦−©©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ∑יקטירּנּו עֹולה פושיי"ר ∑‡M‰.לׁשם אׁש לׁשֹון "אּׁשה", וכל האׁש. לׁשם ׁשֹוחטֹו יהא ּכׁשּיׁשחטּנּו, …»ְְִֵֶַָƒ≈ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
רצֹוני ∑ÁBÁÈ.ּבלע"ז  ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני, רּוח .נחת ְַַƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"lg zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח ט)ריחריחריחריח רצרצרצרצֹוֹוֹוֹוניניניני(א, ונעונעונעונעׂשׂשׂשׂשהההה ׁשׁשׁשׁשאמראמראמראמרּתּתּתּתיייי לפנילפנילפנילפני ררררּוּוּוּוחחחח לה'",(רש"י)נחתנחתנחתנחת ניחֹוח "ריח הּבּטּוי נאמר ּבקרּבנֹות ׁשּדוקא הּטעם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ל  ּגם ּתֹועלת יׁש מקּים ׁשאדם הּמצוֹות ׁשּבכל מּפני ּתֹועלת הּוא יׁש - והסּבר טעם להם ׁשאין - 'חּקים' הּמצוֹות ּבסּוג ּגם עצמֹו, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

לא  הּקרּבנֹות זאת לעּמת .הּמל ּגזרֹות את ּומקּים ׁשמים, מלכּות על עצמֹו על מקּבל האדם אּלּו מצוֹות ידי ׁשעל ּכיון ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻלאדם,
העבּדה  מעצם רּוח, נחת יׁש לכן הּקּב"ה. ׁשל רצֹונֹו ׁשּיתקּים הּוא ענינם וכל הּקּב"ה, ׁשל לצרּכֹו ורק א אּלא לאדם, ּכלל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻנֹועדּו

ּתמּורה. ּכל ללא התקּים הּקּב"ה ׁשל ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹׁשרצֹונֹו
אין  אּלּו ּבקרּבנֹות ּכי ותֹודה. אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות ולא ּוׁשלמים, מנחה עֹולה, ּבקרּבנֹות רק - ּכמעט - זה ּבּטּוי מצינּו ּגם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלכן
לכּפר  נֹועדּו ואׁשם חּטאת קרּבנֹות לעצמֹו. ּתֹועלת לאדם יׁש ותֹודה אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות משא"כ ּכלל, לעצמֹו ּתֹועלת ְְְְְְְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָלאדם

להֹודֹות. האדם ׁשל טבעית חֹובה ׁשּזֹוהי לאדם, ׁשעׂשה הּנס על לה' ּכהֹודאה מׁשּמׁש ּתֹודה וקרּבן האדם, חטאי עזראעזראעזראעזרא....על אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

(é)äìòì íéfòä-ïî Bà íéáNkä-ïî Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−§Ÿ¨®
:epáéø÷é íéîz øëæ̈¨¬¨¦−©§¦¤«

i"yx£Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â∑ לפרׁשה ּפרׁשה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן הפסיק? ולּמה ראׁשֹון. ענין על מֹוסיף .ו"ו ¿ƒƒ«…ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
ÌÈfÚ‰ŒÔÓ B‡ ÌÈ·Nk‰ŒÔÓ Ô‡v‰ŒÔÓ∑ ולמזהם לחֹולה לזקן, ּפרט מעּוטין, ג ' אּלּו .הרי ƒ«…ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

Ï‡·¯‰‡:ו  d˙È ‚lÙÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¬»»ƒ«≈»«¿∆¿»»

Áa„Ó‡ז  ÏÚ ‡˙M‡ ‡‰k Ô¯‰‡ Èa ÔezÈÂ¿ƒ¿¿≈«¬…«¬»∆»»««¿¿»
:‡˙M‡ ÏÚ ‡iÚ‡ Ôe¯cÒÈÂƒ«¿»«»«∆»»

È˙ח  ‡i¯·‡ ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe¯cÒÈÂƒ«¿¿≈«¬…»¬«»»∆¿«»»
Èc ‡˙L‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡a¯z ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»«¿»«»«»ƒ«∆»»ƒ

:‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»

È˙ט  ‡‰k ˜qÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ È‰BÚ¯Îe dÂ‚Â¿«≈¿»ƒ¿«≈¿«»¿«≈«¬»»
‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡Ïk…»¿«¿¿»¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èaי  ÔÓ B‡ ‡i¯n‡ ÔÓ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈ƒƒ¿«»ƒ¿≈
:d·¯˜È ÌÈÏL ¯Îc ‡˙ÏÚÏ ‡iÊÚƒ«»«¬»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

והפׁשיט  אליו:ו נלוה הּלוי אֹו ּכהן . ְְְִִִִֵֵֵַָָֹ
אהרן  ּבני ונתנּו וזאת ז הּלוּים. יּגׁשּו ׁשּלא . ְְְְְְֲִִִֵֶַַָֹֹֹ

מּׁשנים: ּפחּותים ולא הּכהנים, על ְְְְֲִִִִִַַַָֹֹמצוה
הּפדר  הּגּוף.ח ּפרׁשּוהּו הּדֹור חכמי רּבים . ְְִֵֵֶַַַַַָ

הּוא  וכן החלבים. הּפדר, ׁשהיה ּבעיני ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּנכֹון
ׁשהם  הּנתחים את הּכהנים אהרן ּבני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹוערכּו

ׁשהם  הּפדר ואת הראׁש את הּגּוף, ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹנתחי
ּכמנהג  ׁשהּוא וי''ו אֹות ויחסר ְְְְֲִִֶֶַַַָָהחלבים.
אֹותֹו ונּתח ּוברקת. ּפטדה אֹודם ְְִִֶֶֶַַָָָהּלׁשֹון,
ּפדרֹו. ואת ראׁשֹו את הּגּוף, ּולנתחי ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹלנתחיו
וכמֹוהּו הראׁש. עם הראׁש, את ּפרּוׁש יהיה ְְִִֵֶֶָָָֹֹאֹו
הראׁש את מׁשה וּיקטר הּנאמן, והעד ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹרּבים.

הּבקר, ּבן על וערכּו. הּפדר: ואת הּנתחים ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָואת 
:וער הּכבׂש, ועל ּגדֹול. הּוא ְְִֶֶַַַָָּכי

ּבּמים  ירחץ הּוצרט ּכן על לוי, אֹו ּכהן . ְְִִִֵֵֵַַַַָֹ
ׁשם  אּׁשה. הּכהן: מּלת והקטיר, עם ְְְִִִִִִֵֵֶַַֹלהֹוסיף
למּלת  ּתאר והּוא אׁש. קרּבן וטעמֹו, ְְְְְִֵַַַַַַָֹֹהּתאר.

מפרׁש: ניחֹוח. ְִַַָֹֹהּכל:



לג `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k oey`x meil inei xeriy

(å):äéçúðì dúà çzðå äìòä-úà èéLôäå§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨
i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÈLÙ‰Â∑ ונּתּוח להפׁשט העֹולֹות ּכל את לרּבֹות "העלה"? לֹומר: ּתלמּוד ÈÁ˙Ï‰.מה d˙‡∑ ¿ƒ¿ƒ∆»…»ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ…»ƒ¿»∆»

לנתחים  נתחיה עזראעזראעזראעזרא.....ולא אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶָָָֹ

(æ)íéöò eëøòå çaænä-ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©§¨«§¬¥¦−
:Làä-ìò©¨¥«

i"yx£L‡ e˙Â∑ ההדיֹוט מן להביא מצוה הּׁשמים, מן יֹורדת ׁשהאׁש ‰Ô‰k.אףֿעלּֿפי Ô¯‰‡ Èa∑ ּכׁשהּוא ¿»¿≈ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿≈«¬…«…≈ְֶ
ּפסּולה  עבֹודתֹו הדיֹוט, ּכהן ּבבגדי עבד אם הא עזראעזראעזראעזרא.....ּבכהּונֹו, אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ

(ç)Làøä-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða eëøòå§¨«§À§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤¨−Ÿ
:çaænä-ìò øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øãtä-úàå§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−©©¦§¥«©

i"yx£ÌÈ‰k‰ Ô¯‰‡ Èa∑ ּכה הא ּבכהּונם. ּפסּולה ּכׁשהם עבֹודתֹו ּבגדים, ּבׁשמֹונה ׁשעבד הדיֹוט ‰ÌÈÁ˙p.ן ˙‡ ¿≈«¬…«…¬ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ≈«¿»ƒ
L‡¯‰Œ˙‡∑לעצמֹו למנֹותֹו הצר לפיכ ּבּׁשחיטה, הּתז ׁשּכבר הפׁשט, ּבכלל הראׁש ׁשאין ∑t‰Œ˙‡Â„¯.לפי ∆»…ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻֻ¿∆«»∆

מעלה  ׁשל ּכבֹוד ּדר וזהּו הּׁשחיטה. ּבית את ּבֹו ּומכּסה הראׁש עם ׁשּמעלהּו ,ללּמד נאמר? ‡L¯.לּמה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ¬∆
ÁaÊn‰ŒÏÚ∑ לּמערכה חּוץ יֹוצאין הּגזירין יהיּו עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּלא אבןאבןאבןאבן ««ƒ¿≈«ְְְֲִִִִֶַַַָָֹ

(è)ìkä-úà ïäkä øéè÷äå íéna õçøé åéòøëe Baø÷å§¦§¬§¨−̈¦§©´©¨®¦§¦§¦̧©Ÿ¥³¤©ŸÆ
ñ :ýåýéì çBçéð-çéø äMà äìò äçaænä©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬¥«©¦−©©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ∑יקטירּנּו עֹולה פושיי"ר ∑‡M‰.לׁשם אׁש לׁשֹון "אּׁשה", וכל האׁש. לׁשם ׁשֹוחטֹו יהא ּכׁשּיׁשחטּנּו, …»ְְִֵֶַָƒ≈ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
רצֹוני ∑ÁBÁÈ.ּבלע"ז  ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני, רּוח .נחת ְַַƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"lg zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח ט)ריחריחריחריח רצרצרצרצֹוֹוֹוֹוניניניני(א, ונעונעונעונעׂשׂשׂשׂשהההה ׁשׁשׁשׁשאמראמראמראמרּתּתּתּתיייי לפנילפנילפנילפני ררררּוּוּוּוחחחח לה'",(רש"י)נחתנחתנחתנחת ניחֹוח "ריח הּבּטּוי נאמר ּבקרּבנֹות ׁשּדוקא הּטעם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ל  ּגם ּתֹועלת יׁש מקּים ׁשאדם הּמצוֹות ׁשּבכל מּפני ּתֹועלת הּוא יׁש - והסּבר טעם להם ׁשאין - 'חּקים' הּמצוֹות ּבסּוג ּגם עצמֹו, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

לא  הּקרּבנֹות זאת לעּמת .הּמל ּגזרֹות את ּומקּים ׁשמים, מלכּות על עצמֹו על מקּבל האדם אּלּו מצוֹות ידי ׁשעל ּכיון ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻלאדם,
העבּדה  מעצם רּוח, נחת יׁש לכן הּקּב"ה. ׁשל רצֹונֹו ׁשּיתקּים הּוא ענינם וכל הּקּב"ה, ׁשל לצרּכֹו ורק א אּלא לאדם, ּכלל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻנֹועדּו

ּתמּורה. ּכל ללא התקּים הּקּב"ה ׁשל ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹׁשרצֹונֹו
אין  אּלּו ּבקרּבנֹות ּכי ותֹודה. אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות ולא ּוׁשלמים, מנחה עֹולה, ּבקרּבנֹות רק - ּכמעט - זה ּבּטּוי מצינּו ּגם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלכן
לכּפר  נֹועדּו ואׁשם חּטאת קרּבנֹות לעצמֹו. ּתֹועלת לאדם יׁש ותֹודה אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות משא"כ ּכלל, לעצמֹו ּתֹועלת ְְְְְְְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָלאדם

להֹודֹות. האדם ׁשל טבעית חֹובה ׁשּזֹוהי לאדם, ׁשעׂשה הּנס על לה' ּכהֹודאה מׁשּמׁש ּתֹודה וקרּבן האדם, חטאי עזראעזראעזראעזרא....על אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

(é)äìòì íéfòä-ïî Bà íéáNkä-ïî Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−§Ÿ¨®
:epáéø÷é íéîz øëæ̈¨¬¨¦−©§¦¤«

i"yx£Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â∑ לפרׁשה ּפרׁשה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן הפסיק? ולּמה ראׁשֹון. ענין על מֹוסיף .ו"ו ¿ƒƒ«…ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
ÌÈfÚ‰ŒÔÓ B‡ ÌÈ·Nk‰ŒÔÓ Ô‡v‰ŒÔÓ∑ ולמזהם לחֹולה לזקן, ּפרט מעּוטין, ג ' אּלּו .הרי ƒ«…ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

Ï‡·¯‰‡:ו  d˙È ‚lÙÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¬»»ƒ«≈»«¿∆¿»»

Áa„Ó‡ז  ÏÚ ‡˙M‡ ‡‰k Ô¯‰‡ Èa ÔezÈÂ¿ƒ¿¿≈«¬…«¬»∆»»««¿¿»
:‡˙M‡ ÏÚ ‡iÚ‡ Ôe¯cÒÈÂƒ«¿»«»«∆»»

È˙ח  ‡i¯·‡ ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe¯cÒÈÂƒ«¿¿≈«¬…»¬«»»∆¿«»»
Èc ‡˙L‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡a¯z ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»«¿»«»«»ƒ«∆»»ƒ

:‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»

È˙ט  ‡‰k ˜qÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ È‰BÚ¯Îe dÂ‚Â¿«≈¿»ƒ¿«≈¿«»¿«≈«¬»»
‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡Ïk…»¿«¿¿»¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èaי  ÔÓ B‡ ‡i¯n‡ ÔÓ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈ƒƒ¿«»ƒ¿≈
:d·¯˜È ÌÈÏL ¯Îc ‡˙ÏÚÏ ‡iÊÚƒ«»«¬»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

והפׁשיט  אליו:ו נלוה הּלוי אֹו ּכהן . ְְְִִִִֵֵֵַָָֹ
אהרן  ּבני ונתנּו וזאת ז הּלוּים. יּגׁשּו ׁשּלא . ְְְְְְֲִִִֵֶַַָֹֹֹ

מּׁשנים: ּפחּותים ולא הּכהנים, על ְְְְֲִִִִִַַַָֹֹמצוה
הּפדר  הּגּוף.ח ּפרׁשּוהּו הּדֹור חכמי רּבים . ְְִֵֵֶַַַַַָ

הּוא  וכן החלבים. הּפדר, ׁשהיה ּבעיני ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּנכֹון
ׁשהם  הּנתחים את הּכהנים אהרן ּבני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹוערכּו

ׁשהם  הּפדר ואת הראׁש את הּגּוף, ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹנתחי
ּכמנהג  ׁשהּוא וי''ו אֹות ויחסר ְְְְֲִִֶֶַַַָָהחלבים.
אֹותֹו ונּתח ּוברקת. ּפטדה אֹודם ְְִִֶֶֶַַָָָהּלׁשֹון,
ּפדרֹו. ואת ראׁשֹו את הּגּוף, ּולנתחי ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹלנתחיו
וכמֹוהּו הראׁש. עם הראׁש, את ּפרּוׁש יהיה ְְִִֵֶֶָָָֹֹאֹו
הראׁש את מׁשה וּיקטר הּנאמן, והעד ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹרּבים.

הּבקר, ּבן על וערכּו. הּפדר: ואת הּנתחים ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָואת 
:וער הּכבׂש, ועל ּגדֹול. הּוא ְְִֶֶַַַָָּכי

ּבּמים  ירחץ הּוצרט ּכן על לוי, אֹו ּכהן . ְְִִִֵֵֵַַַַָֹ
ׁשם  אּׁשה. הּכהן: מּלת והקטיר, עם ְְְִִִִִִֵֵֶַַֹלהֹוסיף
למּלת  ּתאר והּוא אׁש. קרּבן וטעמֹו, ְְְְְִֵַַַַַַָֹֹהּתאר.

מפרׁש: ניחֹוח. ְִַַָֹֹהּכל:



xwie`לד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k ipy meil inei xeriy

(àé)e÷øæå ýåýé éðôì äðôö çaænä Cøé ìò Búà èçLå§¨©̧Ÿ¹©´¤¤̄©¦§¥²©¨−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¿
:áéáñ çaænä-ìò Bîc-úà íéðäkä ïøäà éða§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ∑ הּמזּבח צד ‰'.על ÈÙÏ ‰Ùˆ∑ּב צפֹון עזראעזראעזראעזרא.....במה ואין אבןאבןאבןאבן «∆∆«ƒ¿≈«ְִֵַַַַ»…»ƒ¿≈ְְֵָָָ

(áé)ïäkä Cøòå Bøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì Búà çzðå§¦©³ŸÆ¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®§¨©³©Ÿ¥Æ
:çaænä-ìò øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò íúàŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−©©¦§¥«©

(âé)ìkä-úà ïäkä áéø÷äå íéna õçøé íéòøkäå áøwäå§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸©Ÿ¥³¤©ŸÆ
ô :ýåýéì ççéð çéø äMà àeä äìò äçaænä øéè÷äå§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ß xc` h"k ipy mei ß

(ãé)íéøzä-ïî áéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´¦©Ÿ¦À
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

i"yx£ÛBÚ‰ŒÔÓ∑ ואין ּבּבהמה וזכרּות ּתּמּות ּובעּזים", ּבּכׂשבים ּבּבקר זכר "ּתמים ׁשּנאמר: לפי העֹוף, ּכל ולא ƒ»ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
העֹוף" "מן לֹומר: ּתלמּוד אבר? מחּסר אף יכֹול ּבעֹופֹות; וזכרּות קטּנים ∑ÌÈ¯z.ּתּמּות ולא BÈ‰.ּגדֹולים Èa∑ ְְְְִֵַַַַַָָָָָֻ…ƒְְְִִַֹ¿≈»

ּגדֹולים  ולא ‰Bi‰.קטּנים ÈaŒÔÓ B‡ ÌÈ¯z‰ŒÔÓ∑ ׁשּגדֹול ּפסּול, ׁשהּוא וׁשּבזה, ׁשּבזה הּצהּוב לתחּלת ּפרט ְְְִִַֹƒ«…ƒƒ¿≈«»ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּתֹורים  אצל וקטן יֹונה ּבני אצל עזראעזראעזראעזרא.....הּוא אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵֵֶֶָָָ

(åè)øéè÷äå BLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½§¦§¦−
:çaænä øé÷ ìò Bîã äöîðå äçaænä©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

i"yx£B·È¯˜‰Â∑ יביא אחת ּפרידה ÏÓe˜.אפּלּו Ô‰k‰∑ּבצּפרנֹו קֹוצץ ּכהן; ׁשל ּבעצמֹו אּלא ּבכלי, מליקה אין ¿ƒ¿ƒְֲִִִַַָָ«…≈»«ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
וקֹוצצן  לּסימנין ׁשּמּגיע עד מפרקת וחֹות הערף „BÓ.מּמּול ‰ˆÓÂ∑,"אּפים "מיץ ל)לׁשֹון הּמץ"(משלי "ּכיֿאפס ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿ƒ¿»»ְִִִֵֵַַַָ

טז) ויֹורד (ישעיה מתמּצה והּדם הּמזּבח קיר על הּׁשחיטה ּבית ּכֹובׁש ..‰ˆÓÂ ¯ÈË˜‰Â ˜ÏÓe∑?ּכן לֹומר אפׁשר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ְֵֶַָ
ּופׁשּוטֹו ּכן. מליקה אף וכּו', ּבעצמֹו והּגּוף ּבעצמֹו הראׁש הקטרה מה אּלא, מֹוצה?! הּוא מקטיר, ׁשהּוא ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמאחר

ּכבר  ּדמֹו" "ונמצה הקטרה, וקדם והקטיר, ּומלק הּוא: מסרס מקרא .ׁשל ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

(æè)éìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäåçaænä ìöà dúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈¥³¤©¦§¥̧©Æ
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷¥½§¨¤§−©¨«¤

i"yx£B˙‡¯Ó∑ הּזפק וזה הרעי, ּגםֿנעּו",∑d˙ˆa.מקֹום נצּו "ּכי ּכמֹו: הּמאּוס, ּדבר לׁשֹון ו"נֹוצה" מעיה. ּבני עם À¿»ְְְִֶֶֶַָ¿…»»ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ורּבֹותינּו עמֹו'. הּקרקבן את 'נֹוטל ׁשאמר: חנן, ּבן יֹוסי אּבא ׁשל מדרׁשֹו וזהּו "ּבאּוכליּה", אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻוזהּו
ׁשאינּה ּבהמה, ּבעֹולת העֹור. ׁשעל הּנֹוצה עם ונֹוטלּה ארּבה, ּכמֹו ּבסּכין הּזפק סביב קֹודר אמרּו: לברכה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻזכרֹונם
"והׁשלי" נאמר: הּגזל, מן ׁשּנּזֹון ּבעֹוף, והקטיר". ּבּמים ירחץ והּכרעים "והּקרב נאמר: ּבעליה, ּבאבּוס אּלא ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָאֹוכלת

הּגזל  מן ׁשאכלּו הּמעים, ˜„Ó‰.את ÁaÊn‰ Ïˆ‡∑ּכבׁש ׁשל ‰ÔLc.ּבמזרחֹו ÌB˜ÓŒÏ‡∑ ׁשם ׁשּנֹותנין מקֹום ְִִֵֵֶֶַַַָָ≈∆«ƒ¿≈«≈¿»ְְִֶֶֶָ∆¿«»∆ְִֶָָ
ּבמקֹומן  ׁשם נבלעים וכּלם והּמנֹורה, הּפנימי  מזּבח ודּׁשּון ּבקר, ּבכל הּדׁשן עזראעזראעזראעזרא.....ּתרּומת אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

˜„Ìיא  ‡etˆ ‡Áa„Ó„ ‡cˆ ÏÚ d˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»≈«ƒ»¿«¿¿»ƒ»√»
ÏÚ dÓc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

da¯zיב  ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙ÈÂ È‰B¯·‡Ï d˙È ‚lÙÈÂƒ«≈»≈¿≈»ƒ¿»≈≈¿»«¿≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ÔB‰˙È ‡‰k ¯cÒÈÂ¿«¿««¬»»¿«»«»ƒ«∆»»

:‡Áa„Ó ÏÚ Ècƒ««¿¿»

È˙יג  ‡‰k ·¯˜ÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ ‡iÚ¯Îe ‡e‚Â¿«»¿»«»¿«≈¿«»ƒ»≈«¬»»
Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ ‡Ïk…»¿«≈¿«¿¿»¬»»À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

ÈÈיד  Ì„˜ da¯˜ ‡˙ÏÚ ‡ÙBÚ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»¬»»À¿»≈√»¿»
˙È ‰BÈ Èa ÔÓ B‡ ‡iÈÙL ÔÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»»

:da¯À̃¿»≈

È˙טו  ˜BÏÓÈÂ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k d·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿ƒ¿»
Ï˙k ÏÚ dÓ„ ÈˆÓzÈÂ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dLÈ≈̄≈¿«≈¿«¿¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«…∆

:‡Áa„Ó«¿¿»

ËÒÏ¯טז  d˙È ÈÓ¯ÈÂ dÏÎ‡a d˜ÙÊ ˙È ÈcÚÈÂ¿∆¿≈»¿»≈¿À¿≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿«
:‡ÓË˜ ÔÈ„LBÓc ¯˙‡Ï ‡Óe„˜ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ»«¬«¿¿ƒƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

יר על צפֹון.יא ירּכתי וכן מחּוץ. הּמזּבח. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּבתֹו היה צּיֹון  ׁשּמגּדל ואמרּו טעּו רּבים ְְְְִִִִֶַַָָָָּכי

ְִַָירּוׁשלים:
הּתרים  מן הּיֹונה.יד ּבני קטּנים: ולא ּגדֹולים . ְְְְִִִִֵַַַָֹֹ

יֹונים: אמרּו לא ּכן על הּגדֹולים, את ְְְִִִֵֶַַָֹלה ֹוציא
ּומלק  הּמליקה טו ּומׁשּפט ּבּמקרא. אח לֹו אין . ְְְִִִֵַַַַָָָָ

נפעל, מּבנין ּדמֹו. ונמצה הּקּבלה: ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָמּדברי
מּצית: ְִִִַַמּגזרת

מראתֹו ונגאלה:טז מראה הֹוי וכמֹוהּו ידּוע. . ְְְְְִַָָָָָָֹֻ
אצל  הּנֹוצה: מלא וכן ׁשּלֹו, הּנֹוצה עם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבנצתּה.
מּמקֹום  רחֹוק הּוא ּכי קדמה. מחּוץ: ְְְִִִִֵֵַַָָהּמזּבח.
יׂשימּוהּו: ׁשם ּגם הּדׁשן. מקֹום אל ְְִֶֶַַַָָָהּכבֹוד:

`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k ipy meil inei xeriy

(æé)ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá Búà òqLå§¦©̧Ÿ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
äMà àeä äìò Làä-ìò øLà íéöòä-ìò äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À¦¥²

ñ :ýåýéì ççéð çéø¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ÚqLÂ∑"הּגדי ּכׁשּסע "ויׁשּסעהּו ּבׁשמׁשֹון: אֹומר הּוא וכן ּבּיד; אּלא ׁשּסּוע אינֹו∑·ÂÈÙÎ.אין ּכנפיו; עם ¿ƒ«ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָƒ¿»»ְִֵָָ

נֹוצתֹו ּכנפי למרט צרי.ÂÈÙÎ·∑ הדי ל אין והלא מּמׁש. ואין נֹוצה נׂשרפים ּכנפים ׁשל רע ריח ׁשּמריח ֹוט ְְִִֵַָָֹƒ¿»»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
עני  ׁשל ּבקרּבנֹו ּומהּדר ׂשבע הּמזּבח ׁשּיהא ּכדי "והקטיר"? הּכתּוב: אמר ולּמה עליו. קצה ÏÈc·È.נפׁשֹו ‡Ï∑ ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ…«¿ƒ

ניחֹוח". "ריח ּבּבהמה: ונאמר ניחח", "ריח ּבעֹוף: נאמר מּגּבֹו. קֹורעֹו אּלא חתיכֹות, לׁשּתי לגמרי מפרקֹו ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹאינֹו
לּׁשמים' לּבֹו את ׁשּיכּון ּובלבד הּממעיט, ואחד הּמרּבה 'אחד :ל .לֹומר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz glya t"y zgiy)

ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח ריחריחריחריח ּבּבּבּבּבּבּבּבהמההמההמההמה ונאמרונאמרונאמרונאמר ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח,,,, ריחריחריחריח ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹוףףףף יז)נאמרנאמרנאמרנאמר א, "הּמרּבה (רש"י ּבהמה: מקּדים ּבהמׁש ואּלּו עֹוף, מקּדים ּכאן לׁשאל: יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשוים ּובהמה ׁשעֹוף לֹומר, ויׁש הּממעיט". . מעלה:ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש. יׁש אחד ּבכל ּכי הּכּונה, מּצד רק לא הּנֹוצה עעעעֹוֹוֹוֹוףףףף, ּגם מקריבים – ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

קרב). לא העֹור ּבהמה, ּדוקאּבּבּבּבהמההמההמההמה(ּבעֹולת מסּימת ׁשּמּבחינה להדּגיׁש ּכדי עֹוף, הקּדים לכן ּגדלּה. מּצד (ולכן ההההּוּוּוּואאאא– ה'מרּבה' ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
הּכּונה). מּצד רק ולּבהמה לעֹוף ׁשּׁשוה מנחה, קרּבן עזראעזראעזראעזרא....הׁשמיט אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

á(à)äéäé úìñ ýåýéì äçðî ïaø÷ áéø÷ú-ék Lôðå§¤À¤¦«©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´
:äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò ÷öéå Bðaø÷̈§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«

i"yx£·È¯˜˙ Èk LÙÂ∑ אמר עני. מנחה? להתנּדב ּדרּכֹו מי ּבמנחה; אּלא נדבה, קרּבנֹות ּבכל "נפׁש" נאמר לא ¿∆∆ƒ«¿ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
נפׁשֹו הקריב ּכאּלּו עליו אני מעלה ˜¯Ba.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ‰È‰È ˙ÏÒ∑,סתם מנחה", עלי "הרי האֹומר: ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָ…∆ƒ¿∆»¿»ְְֲִֵֵַָָָָ

חמּׁשה  ּכאן ׁשּנאמרּו לפי ּבענין. ׁשּמפרׁש ּכמֹו סלת, ּכׁשהיא ונקמצת ׁשּבּמנחֹות הראׁשֹונה ׁשהיא סלת, מנחת ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹמביא
סלת" "מנחת קרּויה לכ מּזֹו, חּוץ קמיצה קדם אפּויֹות ּבאֹות וכּלן מנחֹות, מן ∑ÏÒ˙.מיני אּלא "סלת" אין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ…∆ִֵֶֶָֹ

לכל  עּׂשרֹון למנחה", . . סלת "ועּׂשרֹון ׁשּנאמר: מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ואין חּטין", "סלת ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהחּטין,
ÔÓL.מנחה  ‰ÈÏÚ ˜ˆÈÂ∑ּכּלּה ·Ï‰.על ‰ÈÏÚ Ô˙Â∑ אחד לצד עליה לבֹונה קמץ מּניח מקצתּה; ּומה על . ְִָ¿»«»∆»∆∆ַָֻ¿»«»∆»¿…»ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

עּמּה נבלל ׁשהּוא מּפני ּכּלּה, על ׁשמן אחר: ּדבר למעט. אּלא ּבּתֹורה, רּבּוי אחר רּבּוי ׁשאין ּכן? לֹומר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻראית
ׁשּנאמר: עּמּה, נקמצת ולא עּמּה נבללת ׁשאינּה מקצתּה על ּולבֹונה ּומּׁשמנּה", "מּסלּתּה ׁשּנאמר: ּכמֹו עּמּה, ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹונקמץ

ּומקטירּה ּומעליה ּכּלּה הּלבֹונה את מלּקט ׁשּקמץ, ׁשּלאחר לבנתּה", ּכל d‡È·‰Â."על .Ô˙Â .˜ˆÈÂ∑ מלּמד ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ¿»«¿»«∆¡ƒ»ְֵַ
ּבזר  ּכׁשרים ּובלילה .ׁשּיציקה ְְְְִִִֵֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr ak zegiy ihewl)

מנחהמנחהמנחהמנחה קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן תקריבתקריבתקריבתקריב ּכּכּכּכיייי א)ונפונפונפונפׁשׁשׁשׁש עציםעציםעציםעצים(ב, מתנמתנמתנמתנּדּדּדּדבבבב ׁשׁשׁשׁשההההּיּיּיּיחידחידחידחיד מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד כהנים)קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן,,,, קרּבן',(תורת 'מכׁשירי הם עצים הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
התּבּטלּות  ּבֹו אין ולכן לה'), ניחֹוח (ריח חׁשּובה ּפעּלה ׁשעׂשה מּכ סּפּוק האדם חׁש מּמׁש ּבקרּבן ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן. ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻולא
יֹותר  נעלה ׁשּבעצים ׁשה'קרּבן' נמצא, מלאה. היא והתּבּטלּותֹו לאדם, סּפּוק ּגֹורם אינֹו מּמׁש, קרּבן ׁשאינֹו עצים, קרּבן א ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמלאה.

עצמֹו. עזראעזראעזראעזרא....מּקרּבן אבןאבןאבןאבן ְְִַָָ

(á)àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà dàéáäå¤«¡¦À̈¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿ
ïäkä øéè÷äå dúðáì-ìk ìò dðîMîe dzìqî Böî÷ª§À¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧©Ÿ¥¹

:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ıÓ˜Â ÌÈ‰k‰∑ ּכהּנה מצות ואיל ÌMÓ.מּקמיצה ıÓ˜Â∑ ׁשהּקמיצה ,ללּמד עֹומדֹות, הּזר ׁשרגלי מּמקֹום «…¬ƒ¿»«ְְְְִִִֵַָָָֻ¿»«ƒ»ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

יׂשראל  רגלי ּדריסת מקֹום ׁשל אּמה עׂשרה ּבאחת אף ּבעזרה, מקֹום ּבכל ˜BˆÓ.ּכׁשרה ‡ÏÓ∑,מברץ יכֹול ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ¿…À¿ְָָֹ
הּקמץ. ּׁשּבתֹו מה אּלא ּכׁשר יהא לא ּבקמצֹו", מּמּנּו "והרים אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד צד? לכל ויֹוצא ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻּומבצּבץ
"קמץ" וזהּו ידֹו, ּפס על אצּבעֹותיו ׁשלׁש חֹופה ּכיצד? הא "מלא". לֹומר: ּתלמּוד חסר? יכֹול "ּבקמצֹו", ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻאי

d˙Èיז  ˜qÈÂ L¯ÙÈ ‡Ï È‰BÙ„‚a d˙È ˜¯ÙÈÂƒ»≈»≈¿«¿ƒ»«¿≈¿«≈»≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k«¬»¿«¿¿»«»«»ƒ«∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ¬»»À¿»¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

ÈÈא  Ì„˜ ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜È È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»√»¿»
ÔzÈÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ˜È¯ÈÂ da¯˜ È‰È ‡zÏÒÀ¿»¿≈À¿»≈ƒƒ¬«ƒ¿»¿ƒ≈

:‡z·Ï dÏÚ¬«¿À¿»

ıBÓ˜ÈÂב  ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿
Ïk ÏÚ dÁLnÓe dzÏqÓ dˆÓ˜ ÈÏÓ ÔnzÓƒ«»¿≈À¿≈ƒÀ¿«ƒƒ¿««»
‡Áa„ÓÏ dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ dz·Ï¿À¿«¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«¿«¿¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

וׁשּסע  ּכטעם יז ׁשסע, וׁשֹוסעת מּגזרת . ְְְְִִִֶַַַַַַַ
ִַּבּקּוע:

תקריב  ּכי ונפׁש הּנפׁש,א והזּכיר אדם. נפׁש . ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָ
ורּוח  נדיבה, ּתּקרא הּנפׁש ּגם נדבה. ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּמנחה

והיא  נקּיה, חּטה קמח סלת. ּתסמכני: ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹנדיבה
ראּוי  אין והּנה סמי''ד. קדר ּבלׁשֹון ְְְִִִֵֵֵֵַָָהּנקראת



לה `xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k ipy meil inei xeriy

(æé)ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá Búà òqLå§¦©̧Ÿ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
äMà àeä äìò Làä-ìò øLà íéöòä-ìò äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À¦¥²

ñ :ýåýéì ççéð çéø¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ÚqLÂ∑"הּגדי ּכׁשּסע "ויׁשּסעהּו ּבׁשמׁשֹון: אֹומר הּוא וכן ּבּיד; אּלא ׁשּסּוע אינֹו∑·ÂÈÙÎ.אין ּכנפיו; עם ¿ƒ«ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָƒ¿»»ְִֵָָ

נֹוצתֹו ּכנפי למרט צרי.ÂÈÙÎ·∑ הדי ל אין והלא מּמׁש. ואין נֹוצה נׂשרפים ּכנפים ׁשל רע ריח ׁשּמריח ֹוט ְְִִֵַָָֹƒ¿»»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
עני  ׁשל ּבקרּבנֹו ּומהּדר ׂשבע הּמזּבח ׁשּיהא ּכדי "והקטיר"? הּכתּוב: אמר ולּמה עליו. קצה ÏÈc·È.נפׁשֹו ‡Ï∑ ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ…«¿ƒ

ניחֹוח". "ריח ּבּבהמה: ונאמר ניחח", "ריח ּבעֹוף: נאמר מּגּבֹו. קֹורעֹו אּלא חתיכֹות, לׁשּתי לגמרי מפרקֹו ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹאינֹו
לּׁשמים' לּבֹו את ׁשּיכּון ּובלבד הּממעיט, ואחד הּמרּבה 'אחד :ל .לֹומר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz glya t"y zgiy)

ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח ריחריחריחריח ּבּבּבּבּבּבּבּבהמההמההמההמה ונאמרונאמרונאמרונאמר ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח,,,, ריחריחריחריח ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹוףףףף יז)נאמרנאמרנאמרנאמר א, "הּמרּבה (רש"י ּבהמה: מקּדים ּבהמׁש ואּלּו עֹוף, מקּדים ּכאן לׁשאל: יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשוים ּובהמה ׁשעֹוף לֹומר, ויׁש הּממעיט". . מעלה:ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש. יׁש אחד ּבכל ּכי הּכּונה, מּצד רק לא הּנֹוצה עעעעֹוֹוֹוֹוףףףף, ּגם מקריבים – ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

קרב). לא העֹור ּבהמה, ּדוקאּבּבּבּבהמההמההמההמה(ּבעֹולת מסּימת ׁשּמּבחינה להדּגיׁש ּכדי עֹוף, הקּדים לכן ּגדלּה. מּצד (ולכן ההההּוּוּוּואאאא– ה'מרּבה' ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
הּכּונה). מּצד רק ולּבהמה לעֹוף ׁשּׁשוה מנחה, קרּבן עזראעזראעזראעזרא....הׁשמיט אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

á(à)äéäé úìñ ýåýéì äçðî ïaø÷ áéø÷ú-ék Lôðå§¤À¤¦«©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´
:äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò ÷öéå Bðaø÷̈§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«

i"yx£·È¯˜˙ Èk LÙÂ∑ אמר עני. מנחה? להתנּדב ּדרּכֹו מי ּבמנחה; אּלא נדבה, קרּבנֹות ּבכל "נפׁש" נאמר לא ¿∆∆ƒ«¿ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
נפׁשֹו הקריב ּכאּלּו עליו אני מעלה ˜¯Ba.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ‰È‰È ˙ÏÒ∑,סתם מנחה", עלי "הרי האֹומר: ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָ…∆ƒ¿∆»¿»ְְֲִֵֵַָָָָ

חמּׁשה  ּכאן ׁשּנאמרּו לפי ּבענין. ׁשּמפרׁש ּכמֹו סלת, ּכׁשהיא ונקמצת ׁשּבּמנחֹות הראׁשֹונה ׁשהיא סלת, מנחת ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹמביא
סלת" "מנחת קרּויה לכ מּזֹו, חּוץ קמיצה קדם אפּויֹות ּבאֹות וכּלן מנחֹות, מן ∑ÏÒ˙.מיני אּלא "סלת" אין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ…∆ִֵֶֶָֹ

לכל  עּׂשרֹון למנחה", . . סלת "ועּׂשרֹון ׁשּנאמר: מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ואין חּטין", "סלת ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהחּטין,
ÔÓL.מנחה  ‰ÈÏÚ ˜ˆÈÂ∑ּכּלּה ·Ï‰.על ‰ÈÏÚ Ô˙Â∑ אחד לצד עליה לבֹונה קמץ מּניח מקצתּה; ּומה על . ְִָ¿»«»∆»∆∆ַָֻ¿»«»∆»¿…»ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

עּמּה נבלל ׁשהּוא מּפני ּכּלּה, על ׁשמן אחר: ּדבר למעט. אּלא ּבּתֹורה, רּבּוי אחר רּבּוי ׁשאין ּכן? לֹומר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻראית
ׁשּנאמר: עּמּה, נקמצת ולא עּמּה נבללת ׁשאינּה מקצתּה על ּולבֹונה ּומּׁשמנּה", "מּסלּתּה ׁשּנאמר: ּכמֹו עּמּה, ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹונקמץ

ּומקטירּה ּומעליה ּכּלּה הּלבֹונה את מלּקט ׁשּקמץ, ׁשּלאחר לבנתּה", ּכל d‡È·‰Â."על .Ô˙Â .˜ˆÈÂ∑ מלּמד ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ¿»«¿»«∆¡ƒ»ְֵַ
ּבזר  ּכׁשרים ּובלילה .ׁשּיציקה ְְְְִִִֵֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr ak zegiy ihewl)

מנחהמנחהמנחהמנחה קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן תקריבתקריבתקריבתקריב ּכּכּכּכיייי א)ונפונפונפונפׁשׁשׁשׁש עציםעציםעציםעצים(ב, מתנמתנמתנמתנּדּדּדּדבבבב ׁשׁשׁשׁשההההּיּיּיּיחידחידחידחיד מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד כהנים)קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן,,,, קרּבן',(תורת 'מכׁשירי הם עצים הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
התּבּטלּות  ּבֹו אין ולכן לה'), ניחֹוח (ריח חׁשּובה ּפעּלה ׁשעׂשה מּכ סּפּוק האדם חׁש מּמׁש ּבקרּבן ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן. ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻולא
יֹותר  נעלה ׁשּבעצים ׁשה'קרּבן' נמצא, מלאה. היא והתּבּטלּותֹו לאדם, סּפּוק ּגֹורם אינֹו מּמׁש, קרּבן ׁשאינֹו עצים, קרּבן א ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמלאה.

עצמֹו. עזראעזראעזראעזרא....מּקרּבן אבןאבןאבןאבן ְְִַָָ

(á)àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà dàéáäå¤«¡¦À̈¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿ
ïäkä øéè÷äå dúðáì-ìk ìò dðîMîe dzìqî Böî÷ª§À¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧©Ÿ¥¹

:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ıÓ˜Â ÌÈ‰k‰∑ ּכהּנה מצות ואיל ÌMÓ.מּקמיצה ıÓ˜Â∑ ׁשהּקמיצה ,ללּמד עֹומדֹות, הּזר ׁשרגלי מּמקֹום «…¬ƒ¿»«ְְְְִִִֵַָָָֻ¿»«ƒ»ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

יׂשראל  רגלי ּדריסת מקֹום ׁשל אּמה עׂשרה ּבאחת אף ּבעזרה, מקֹום ּבכל ˜BˆÓ.ּכׁשרה ‡ÏÓ∑,מברץ יכֹול ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ¿…À¿ְָָֹ
הּקמץ. ּׁשּבתֹו מה אּלא ּכׁשר יהא לא ּבקמצֹו", מּמּנּו "והרים אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד צד? לכל ויֹוצא ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻּומבצּבץ
"קמץ" וזהּו ידֹו, ּפס על אצּבעֹותיו ׁשלׁש חֹופה ּכיצד? הא "מלא". לֹומר: ּתלמּוד חסר? יכֹול "ּבקמצֹו", ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻאי

d˙Èיז  ˜qÈÂ L¯ÙÈ ‡Ï È‰BÙ„‚a d˙È ˜¯ÙÈÂƒ»≈»≈¿«¿ƒ»«¿≈¿«≈»≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k«¬»¿«¿¿»«»«»ƒ«∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ¬»»À¿»¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

ÈÈא  Ì„˜ ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜È È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»√»¿»
ÔzÈÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ˜È¯ÈÂ da¯˜ È‰È ‡zÏÒÀ¿»¿≈À¿»≈ƒƒ¬«ƒ¿»¿ƒ≈

:‡z·Ï dÏÚ¬«¿À¿»

ıBÓ˜ÈÂב  ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿
Ïk ÏÚ dÁLnÓe dzÏqÓ dˆÓ˜ ÈÏÓ ÔnzÓƒ«»¿≈À¿≈ƒÀ¿«ƒƒ¿««»
‡Áa„ÓÏ dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ dz·Ï¿À¿«¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«¿«¿¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

וׁשּסע  ּכטעם יז ׁשסע, וׁשֹוסעת מּגזרת . ְְְְִִִֶַַַַַַַ
ִַּבּקּוע:

תקריב  ּכי ונפׁש הּנפׁש,א והזּכיר אדם. נפׁש . ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָ
ורּוח  נדיבה, ּתּקרא הּנפׁש ּגם נדבה. ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּמנחה

והיא  נקּיה, חּטה קמח סלת. ּתסמכני: ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹנדיבה
ראּוי  אין והּנה סמי''ד. קדר ּבלׁשֹון ְְְִִִֵֵֵֵַָָהּנקראת



xwie`לו zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` iyily meil inei xeriy
העברית  לׁשֹון d˙·ÏŒÏk.ּבמׁשמע ÏÚ∑ מלא הּקמץ יהא הּלבֹונה ּכל ÈË˜‰Â¯.לבד d˙·Ï∑ הּלבֹונה אף ְְְִִַַָָ«»¿…»»ְְְֵֵֶַַַָָָֹ¿…»»¿ƒ¿ƒְַַָ

dÓMÓe.ּבהקטרה  dzÏqÓ BˆÓ˜ ‡ÏÓ∑ ּפסּולה לבֹונה, קרט אֹו מלח ּגרּגר ּבידֹו ועלה קמץ אם ∑‡d˙¯kÊ.הא, ְְַָָ¿…À¿ƒ»¿»ƒ«¿»ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ«¿»»»
העֹול  רּוח הּקמץ ּולנחת לטֹובה ּבעליה נזּכר ׁשּבֹו הּמנחה, זכרֹון הּוא לגבּה עזראעזראעזראעזרא.....ה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(â)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
ñ :ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï∑ ּבמחלקת וההדיֹוט ּבמחלקת, ׁשּלא ּבראׁש חלק נֹוטל ּגדֹול ˜„ÌÈL.ּכהן L„˜∑ להם .היא ¿«¬…¿»»ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹ…∆»»ƒִֶָ
'‰ ÈM‡Ó∑ האּׁשים מּתנֹות לאחר אּלא ּבּה, חלק להם עזראעזראעזראעזרא.....אין אבןאבןאבןאבן ≈ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

(ã)úvî úBlç úìñ øepú äôàî äçðî ïaø÷ áø÷ú éëå§¦¬©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³©ŸÆ
ñ :ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤

i"yx£'B‚Â ·È¯˜˙ ÈÎÂ∑ החּלֹות רקיקין. אֹו חּלֹות, אֹו ׁשּיביא הּכתּוב, ולּמד תּנּור'; מאפה מנחת עלי 'הרי ׁשאמר: ¿ƒ«¿ƒ¿ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
הּׁשמן  ּכל ׁשּיכלה עד ּומֹוׁשחן וחֹוזר 'מֹוׁשחן אֹומרים: יׁש ּבמׁשיחתן: רּבֹותינּו ונחלקּו מׁשּוחין. והרקיקין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבלּולֹות
עצמֹו ּבפני נאכל הּׁשמן ּוׁשאר יונית ּכ"ף ּכמין 'מֹוׁשחן אֹומרים: ויׁש ׁשמן', לג טעּונֹות הּמנחֹות ׁשּכל ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּבּלג,
ואין  הּזיתים, מן הּיֹוצא ּוׁשליׁשי ׁשני ׁשמן להכׁשיר ּפעמים? ׁשּתי "ּבּׁשמן", "ּבּׁשמן", לֹומר ּתלמּוד ּומה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹלּכהנים'.
ונקמצֹות  קמיצתן לפני האפּויֹות הּמנחֹות ּכל ּבמנחֹות: וׁשנינּו ."ז" ּבֹו: ׁשּנאמר לּמנֹורה, אּלא ראׁשֹון ׁשמן ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָצרי

רקיקין  עׂשר ּבאה "רקיקין", ּבּה: והאמּור חּלֹות, עׂשר עׂשר ּבאֹות ּכּלן ּפתיתה, ידי עזראעזראעזראעזרא.....על אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

(ä)ðaø÷ úáçnä-ìò äçðî-íàåïîMá äìeìa úìñ E §¦¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äéäú ävî©¨¬¦«§¤«

i"yx£˙·Án‰ŒÏÚ ‰ÁÓŒÌ‡Â∑ על מנחה ּבֹו ׁשאֹופין ּבּמקּדׁש ׁשהיה הּוא ּוכלי מחבת", מנחת עלי "הרי ׁשאמר: ¿ƒƒ¿»«««¬«ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
קׁשין  ׁשּבתֹוכֹו הּמנחה ּומעׂשה צף, אּלא עמק אינֹו והּכלי ּבּׁשמן, את האּור ׂשֹורף האּור צפה, ׁשהיא ׁשּמּתֹו , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

לעׂשּיתן  קדם ּבּכלי ׁשמן ּומּתן ּובלילה יציקה ׁשמן: מּתנֹות ׁשלׁש טעּונֹות וכּלן ·ÔÓM.הּׁשמן. ‰ÏeÏa ˙ÏÒ∑ ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ…∆¿»«∆∆
סלת  ּבעֹודן ׁשּבֹוללן עזראעזראעזראעזרא.....מלּמד אבןאבןאבןאבן ְְְֵֶֶַָָֹ

(å)ñ :àåä äçðî ïîL äéìò z÷öéå íézt dúà úBúẗ³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨¨®¤¦§−̈¦«
i"yx£ÌÈzt d˙‡ ˙B˙t∑ קמיצה קדם הּנאפֹות הּמנחֹות ּכל לרּבֹות »…»ƒƒְְְֱִֶֶַַַָָָֹ

‰Â‡.לפתיתה  ‰ÁÓ ÔÓL ‰ÈÏÚ z˜ˆÈÂ∑ ּתלמּוד ּכן? ּתּנּור מאפה מנחת אף יכֹול ליציקה. הּמנחֹות ּכל לרּבֹות ְִִָ¿»«¿»»∆»»∆ƒ¿»ƒְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָ
הוא  לֹומר: ּתלמּוד הרקיקין? את אֹוציא ולא החּלֹות את אֹוציא "עליה". .לֹומר: ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

ß oqip '` iyily mei ß

(æ)ðaø÷ úLçøî úçðî-íàå:äNòz ïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤¥«¨¤«
i"yx£˙LÁ¯Ó∑,עמּקה ׁשהיא ּומּתֹו עמק, ּבּמקּדׁש, ׁשהיה הּוא ּכלי «¿∆∆ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹֻ

הע  מנחה מעׂשה לפיכ ׂשֹורפֹו, האּור ואין צבּור נראה ׁשמנּה מׁשקה עלֿידי ,ר ּדבר ּכל רֹוחׁשין. לתֹוכּה ׂשּויין ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ּומנענע  עזראעזראעזראעזרא.....ּכרֹוחׁש אבןאבןאבןאבן ְְֲֵֵַַ

È‰B·ÏÂג  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙ep¯‡ד  ‰Ù‡Ó ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜˙ È¯‡Â«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«¬≈«»
ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡zÏÒÀ¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ

:ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

zÏÒ‡ה  Ca¯˜ ‡˙¯ÒÓ ÏÚ ‡˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»««¿≈»À¿»»À¿»
:È‰z ¯Èht ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿≈

ÁLÓ‡ו  dÏÚ ˜È¯˙e ÔÈÚeˆa d˙È Úˆa¿«»«ƒƒ¿ƒ¬«ƒ¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

·Óז  ‡zÏÒ Ca¯˜ ‡z„¯ ˙ÁÓ Ì‡ÂÁL ¿ƒƒ¿«ƒ¿»À¿»»À¿»ƒ¿«
:„·Ú˙zƒ¿¬≈

dxezd lr `xfr oa`

ׁשאין  מהּמין אם ּכי לגבֹוּה מנחה ְְְִִִִִֵֵֶַַָָלהיֹות
הימּנּו: ְְֵֶַָלמעלה

וקמץ. ּפירׁשּוב וקדמֹונינּו לקמצים. מּגזרת ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
מעט  מּסלּתּה. אמת: ודבריהם  מלא. ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָקמץ
יקטיר: הּלבֹונה ּכל רק מהּׁשמן. וכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּמּנה ,

ּׁשהיה  מה והּטעם, נֹוסף. האל ''ף ְְֶֶַַַַַָָָָָָָָאזּכרתּה.
ורּבים  מנחתֹו. ּבעבּור הּׁשם לפני לזּכרֹון ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָלֹו
לבנֹון: ּכיין זכרֹו ּכמֹו ּוקטֹורת, ּכריח ְְְְְְְִֵֵֵֶַָּפרׁשּוהּו

ּולבניו  לאהרן ּבׁשוה:ג הּכהנים ּולכל . ְְְְֲֲִֶַַָָָָֹֹ
חּלֹות  מּלׁשֹון ד  עגּולֹות, אֹומרים ויׁש עבֹות. . ְְְֲִִֵַָ

קדמֹונינּו: ּבדברי ְְְִִֵֵַָָחלילה
מחבת  ּתחת ה והּתי''ו ּבקערה. מכּסה קערה . ְְְְֲִַַַַַָָָָָָֻ

לּנׂשיא: וׁשבת ּכּתי''ו ְְִֵַַָָָה''א,
מרחׁשת  מּגזרת ז  מפרׁשים, ויׁש מטּגן. מעׂשה . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֻ

קֹול: ׁשּיׁשמיע ּבעבּור והּטעם, לּבי. ְְֲִִִֶַַַַַַַָרחׁש

`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` iyily meil inei xeriy

(ç)ýåýéì älàî äNòé øLà äçðnä-úà úàáäå§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²¥¥−¤©«Ÿ̈®
:çaænä-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤©¦§¥«©

i"yx£‰l‡Ó ‰NÚÈ ¯L‡∑הּללּו הּמינים מן הּכהן ∑d·È¯˜‰Â.מאחד אל ∑‡ÁaÊn‰ŒÏ.הּכהן ∑dLÈb‰Â.ּבעליה ¬∆≈»∆≈≈∆ִִִֵֶַַָָ¿ƒ¿ƒ»ְֵֶֶַָָֹ¿ƒƒ»ֵַֹ∆«ƒ¿≈«
מזּבח  ׁשל מערבית ּדרֹומית לקרן .מּגיׁשּה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ

(è)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£d˙¯kÊ‡Œ˙‡∑ הּקמץ .הּוא ∆«¿»»»ֶַֹ

(é)éMàî íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¥«¦¥¬
:ýåýé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈«

(àé)õîç äNòú àì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk̈©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−¨¥®
:ýåýéì äMà epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£L·cŒÏÎÂ∑"ּדבׁש" קרּוי ּפרי מתיקת עזראעזראעזראעזרא.....ּכל אבןאבןאבןאבן ¿»¿«ְְְִִַַָָ

(áé)çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷̈§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©
:ççéð çéøì eìòé-àìŸ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©

i"yx£e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜∑,עצרת ׁשל הּלחם ׁשּתי ראׁשית, קרּבן הּדבׁש? ּומן הּׂשאֹור מן להביא ל ּיׁש מה »¿«≈ƒ«¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּותמרים  ּתאנים ּבּכּורי ּכמֹו הּדבׁש, מן ּובּכּורים ּתאפינה", "חמץ ׁשּנאמר: הּׂשאֹור, מן עזראעזראעזראעזרא.....הּבאים אבןאבןאבןאבן ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âé)çìî úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷-ìëå§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À¤µ©
éäìà úéøaðaø÷-ìk ìò Eúçðî ìòî E:çìî áéø÷z E §¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−©§¦¬¤«©

ñ
i"yx£˙È¯a ÁÏÓ∑,ּבּמלח ּבּמזּבח לּקרב הּתחּתֹונים הּמים ׁשהבטחּו ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת לּמלח ּכרּותה ׁשהּברית ∆«¿ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֻ

ּבחג  הּמים ונּסּו.Ea¯˜ŒÏk ÏÚ∑ ּכּלן הּקדׁשים ּכל ואמּורי ועֹוף ּבהמה עֹולֹות .על ְִִֶַַָ«»»¿»¿ְְֳִֵֵֵַַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ãiyd xtq)(337 'nr ` h"nyz zeg

אלקיאלקיאלקיאלקי ּבּבּבּבריתריתריתרית מלחמלחמלחמלח תתתתׁשׁשׁשׁשּבּבּבּביתיתיתית יג)ולאולאולאולא (ב, ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
("ּברית ּגבּורה מּבחינת להיֹותֹו הרע, את מכּלה הּוא ב. הּנמלח. הּדבר את מקּים הּוא א. לּמלח. ּתכּונֹות לבאר,אלקיאלקיאלקיאלקיׁשּתי ויׁש .(" ְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ ְְֵֵֶֶֶֶָֹֹ

קרּוב. לׁשֹון הּוא 'קרּבן' ונפלאה קקקקּיּיּיּיּוּוּוּוםםםםּדהּנה רּבה ואהבה "התקּׁשרּות ׁשהיא "ּברית", נצחי, קּיּום ׁשל ּבאפן להיֹות צרי לה' הּקרּוב - ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
מהּׂשכל". לקדּׁשה.ּכּכּכּכּלּלּלּלייייֹוֹוֹוֹוןןןןלמעלה ונהּפ מתּבּטל ׁשּבּה ׁשהרע ּכ הּבהמית, ּבּנפׁש ּגם נפעל לה' הּקרּוב עזראעזראעזראעזרא....- אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

(ãé)Làa éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³¨¥Æ
éøeka úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb:E ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«

˜„Ìח  ÔÈl‡Ó „·Ú˙È Èc ‡˙ÁÓ ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈≈ƒ≈√»
:‡Áa„ÓÏ dp·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dÈ·¯˜ÈÂ ÈÈ¿»ƒ»¿ƒ«¿»«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

qÈÂ˜ט  dz¯k„‡ ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«¿«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B·ÏÂי  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙˙Ú·„יא  ‡Ï ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡˙ÁÓ Ïk»ƒ¿»»ƒ¿»¿√»¿»»ƒ¿¬≈
Ôe˜q˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯ÈÓÁ ÏÎ È¯‡ ÚÈÓÁ¬ƒ«¬≈»¬ƒ¿»¿«»«¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓƒ≈À¿»»√»¿»

ÈÈיב  Ì„˜ ÔB‰˙È Ôe·¯˜z ÈÓ„˜ Ôa¯À̃¿««¿«¿»¿»¿√»¿»
:‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôe˜qzÈ ‡Ï ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»

ÏÂ‡יג  ÁÏÓ˙ ‡ÁÏÓa C˙ÁÓ Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ïk ÏÚ C˙ÁÓ ÏÚÓ C‰Ï‡ ÌÈ˜ ÁÏÓ Ïh·¿̇«≈¿«¿«¡»»≈«ƒ¿»»«»

:‡ÁÏÓ ·¯˜z Ca¯À̃¿»»¿»≈ƒ¿»

‡·È·יד  ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ˙ÁÓ ·¯˜z Ì‡Â¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ√»¿»»ƒ
˙ÁÓ ˙È ·¯˜z ÔÎÈk¯ ÔÎB¯t ¯e· ÈÏ¿̃≈¿≈»«ƒ»¿»≈»ƒ¿«

:C¯ekaƒ»

dxezd lr `xfr oa`

ּולבניו  לאהרן הּמקריב,י לּכהן והּטעם אחריו. . ְְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָֹֹ
הּמנחֹות: ׁשּתי על ּכתּוב כן ְְִֵֵַַָָּכי

ׂשאֹור  ורּבים יא הּדבׁש. ּכן ּגם הּמחמיץ. הּוא . ְְְְִִֵַַַַַָ
זבת  ארץ ּכל וכן ּתמרים, ּדבׁש ׁשּפרּוׁשֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאמרּו

עזרא: ּבספר ראיה ּכדמּות להם ויׁש ּודבׁש. ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָחלב
לה' אֹותם ּתקריבּו ראׁשית קרּבן ּכטעם יב . ְְְִִֵַַַַַָָ

ׁשני  ּבחג ׁשּתים הּׁשם לפני הּמּונפים עׂשרֹונים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ
ׁשהם  ּפי  על אף לה', ּפרּוׁש וזה ְִֵֵֶֶַַַַָהּׁשבּועֹות.

הּכהן: למאכל הם לה', ְֲֵֵֶַַַַֹֹקדׁש
אלהי ּברית והׁשּבעּתייג ּבברית, הכנסּתי . ְְְְְְְֱִִִִִִִֶַַֹ

ּדר הּוא ּכי יאכל, ולא ּתפל ּתקריב ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּלא
ִָּבּזיֹון:



לז `xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` iyily meil inei xeriy

(ç)ýåýéì älàî äNòé øLà äçðnä-úà úàáäå§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²¥¥−¤©«Ÿ̈®
:çaænä-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤©¦§¥«©

i"yx£‰l‡Ó ‰NÚÈ ¯L‡∑הּללּו הּמינים מן הּכהן ∑d·È¯˜‰Â.מאחד אל ∑‡ÁaÊn‰ŒÏ.הּכהן ∑dLÈb‰Â.ּבעליה ¬∆≈»∆≈≈∆ִִִֵֶַַָָ¿ƒ¿ƒ»ְֵֶֶַָָֹ¿ƒƒ»ֵַֹ∆«ƒ¿≈«
מזּבח  ׁשל מערבית ּדרֹומית לקרן .מּגיׁשּה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ

(è)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£d˙¯kÊ‡Œ˙‡∑ הּקמץ .הּוא ∆«¿»»»ֶַֹ

(é)éMàî íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¥«¦¥¬
:ýåýé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈«

(àé)õîç äNòú àì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk̈©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−¨¥®
:ýåýéì äMà epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£L·cŒÏÎÂ∑"ּדבׁש" קרּוי ּפרי מתיקת עזראעזראעזראעזרא.....ּכל אבןאבןאבןאבן ¿»¿«ְְְִִַַָָ

(áé)çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷̈§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©
:ççéð çéøì eìòé-àìŸ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©

i"yx£e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜∑,עצרת ׁשל הּלחם ׁשּתי ראׁשית, קרּבן הּדבׁש? ּומן הּׂשאֹור מן להביא ל ּיׁש מה »¿«≈ƒ«¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּותמרים  ּתאנים ּבּכּורי ּכמֹו הּדבׁש, מן ּובּכּורים ּתאפינה", "חמץ ׁשּנאמר: הּׂשאֹור, מן עזראעזראעזראעזרא.....הּבאים אבןאבןאבןאבן ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âé)çìî úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷-ìëå§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À¤µ©
éäìà úéøaðaø÷-ìk ìò Eúçðî ìòî E:çìî áéø÷z E §¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−©§¦¬¤«©

ñ
i"yx£˙È¯a ÁÏÓ∑,ּבּמלח ּבּמזּבח לּקרב הּתחּתֹונים הּמים ׁשהבטחּו ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת לּמלח ּכרּותה ׁשהּברית ∆«¿ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֻ

ּבחג  הּמים ונּסּו.Ea¯˜ŒÏk ÏÚ∑ ּכּלן הּקדׁשים ּכל ואמּורי ועֹוף ּבהמה עֹולֹות .על ְִִֶַַָ«»»¿»¿ְְֳִֵֵֵַַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ãiyd xtq)(337 'nr ` h"nyz zeg

אלקיאלקיאלקיאלקי ּבּבּבּבריתריתריתרית מלחמלחמלחמלח תתתתׁשׁשׁשׁשּבּבּבּביתיתיתית יג)ולאולאולאולא (ב, ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
("ּברית ּגבּורה מּבחינת להיֹותֹו הרע, את מכּלה הּוא ב. הּנמלח. הּדבר את מקּים הּוא א. לּמלח. ּתכּונֹות לבאר,אלקיאלקיאלקיאלקיׁשּתי ויׁש .(" ְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ ְְֵֵֶֶֶֶָֹֹ

קרּוב. לׁשֹון הּוא 'קרּבן' ונפלאה קקקקּיּיּיּיּוּוּוּוםםםםּדהּנה רּבה ואהבה "התקּׁשרּות ׁשהיא "ּברית", נצחי, קּיּום ׁשל ּבאפן להיֹות צרי לה' הּקרּוב - ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
מהּׂשכל". לקדּׁשה.ּכּכּכּכּלּלּלּלייייֹוֹוֹוֹוןןןןלמעלה ונהּפ מתּבּטל ׁשּבּה ׁשהרע ּכ הּבהמית, ּבּנפׁש ּגם נפעל לה' הּקרּוב עזראעזראעזראעזרא....- אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

(ãé)Làa éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³¨¥Æ
éøeka úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb:E ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«

˜„Ìח  ÔÈl‡Ó „·Ú˙È Èc ‡˙ÁÓ ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈≈ƒ≈√»
:‡Áa„ÓÏ dp·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dÈ·¯˜ÈÂ ÈÈ¿»ƒ»¿ƒ«¿»«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

qÈÂ˜ט  dz¯k„‡ ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«¿«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B·ÏÂי  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙˙Ú·„יא  ‡Ï ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡˙ÁÓ Ïk»ƒ¿»»ƒ¿»¿√»¿»»ƒ¿¬≈
Ôe˜q˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯ÈÓÁ ÏÎ È¯‡ ÚÈÓÁ¬ƒ«¬≈»¬ƒ¿»¿«»«¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓƒ≈À¿»»√»¿»

ÈÈיב  Ì„˜ ÔB‰˙È Ôe·¯˜z ÈÓ„˜ Ôa¯À̃¿««¿«¿»¿»¿√»¿»
:‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôe˜qzÈ ‡Ï ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»

ÏÂ‡יג  ÁÏÓ˙ ‡ÁÏÓa C˙ÁÓ Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ïk ÏÚ C˙ÁÓ ÏÚÓ C‰Ï‡ ÌÈ˜ ÁÏÓ Ïh·¿̇«≈¿«¿«¡»»≈«ƒ¿»»«»

:‡ÁÏÓ ·¯˜z Ca¯À̃¿»»¿»≈ƒ¿»

‡·È·יד  ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ˙ÁÓ ·¯˜z Ì‡Â¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ√»¿»»ƒ
˙ÁÓ ˙È ·¯˜z ÔÎÈk¯ ÔÎB¯t ¯e· ÈÏ¿̃≈¿≈»«ƒ»¿»≈»ƒ¿«

:C¯ekaƒ»

dxezd lr `xfr oa`

ּולבניו  לאהרן הּמקריב,י לּכהן והּטעם אחריו. . ְְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָֹֹ
הּמנחֹות: ׁשּתי על ּכתּוב כן ְְִֵֵַַָָּכי

ׂשאֹור  ורּבים יא הּדבׁש. ּכן ּגם הּמחמיץ. הּוא . ְְְְִִֵַַַַַָ
זבת  ארץ ּכל וכן ּתמרים, ּדבׁש ׁשּפרּוׁשֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאמרּו

עזרא: ּבספר ראיה ּכדמּות להם ויׁש ּודבׁש. ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָחלב
לה' אֹותם ּתקריבּו ראׁשית קרּבן ּכטעם יב . ְְְִִֵַַַַַָָ

ׁשני  ּבחג ׁשּתים הּׁשם לפני הּמּונפים עׂשרֹונים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ
ׁשהם  ּפי  על אף לה', ּפרּוׁש וזה ְִֵֵֶֶַַַַָהּׁשבּועֹות.

הּכהן: למאכל הם לה', ְֲֵֵֶַַַַֹֹקדׁש
אלהי ּברית והׁשּבעּתייג ּבברית, הכנסּתי . ְְְְְְְֱִִִִִִִֶַַֹ

ּדר הּוא ּכי יאכל, ולא ּתפל ּתקריב ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּלא
ִָּבּזיֹון:



xwie`לח zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a iriax meil inei xeriy
i"yx£·È¯˜zŒÌ‡Â∑ ׁשהיא מדּבר, הּכתּוב העמר ּבמנחת ׁשהרי רׁשּות, זה אין ׁשהרי 'ּכי', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" הרי ¿ƒ«¿ƒְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

וגֹו'" הּיֹובל יהיה "ואם וכן ÌÈ¯eka.חֹובה. ˙ÁÓ∑ ּבּׁשּול ּבׁשעת אביב ּבאה ׁשהיא מדּבר, הּכתּוב העמר ּבמנחת ְְְְִִֵֵֶַָƒ¿«ƒƒְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אביב" הּׂשערה  "ּכי  להּלן: ונאמר "אביב" ּכאן: נאמר ּבאה. היא הּׂשעֹורים ּומן L‡a.הּתבּואה, ÈeÏ˜∑ ׁשּמיּבׁשין ְְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ»»≈ְְִֶַ

קליֹות ׁשל ּבאּבּוב האּור על קליֹות (אֹותֹו מֹוכרי ׁשל הּכלי ׁשם ּבמנחֹות, רׁש"י ׁשהיא )ּפרׁש לפי ּבריחים, נטחנת אינּה ּכן ׁשאּלּולי , ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ÏÓ¯k.לחה  N¯b∑ לחה ּבעֹודּה "וּיגרס ∑N¯b.ּגרּוׂשה ּכמֹו: ּגרֹוסֹות, ׁשל ּבריחים ּגֹורסּה ּוטחינה, ׁשבירה לׁשֹון ַָ∆∆«¿∆ְְַָָָ∆∆ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

נפׁשי" "ּגרסה וכן: נקראים ∑ÏÓ¯k.ּבחצץ". ועלּֿכן ׁשּלּה, ּבקּׁשין ּומלאה לחה ׁשהּתבּואה מלא, הּכר  ּבעֹוד ְְְִֵֶַָָָָ«¿∆ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבצקלנֹו" "וכרמל וכן: "ּכרמל", .הּמלילֹות: ְְְְְְְִִֵֶֶַַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr `i zegiy ihewl)

ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹובלבלבלבל יהיהיהיהיהיהיהיה ואםואםואםואם יד)וכןוכןוכןוכן ב, לעיל(רש"י ּפרׁש כב)רׁש"י כ, ּפסּוק (יתרו מֹונה ואינֹו מקֹומֹות, מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות ׁשּבּתֹורה "אם" ׁשּכל ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבפעּלת  ולא מּמילא ׁשּבא ּוביֹובל, וחֹובה; רׁשּות ּבגדר הּוא הּכתּוב ּכׁשּתכן רק אמּורים ׁשם רש"י ׁשּדברי לֹומר, ויׁש ּבכללם. ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻזה

מפרׁש ּכאן אבל חֹובה. אֹו רׁשּות ּכּונתֹו ׁש"אם" לֹומר ׁשּי לא הּיֹובל"ּפּפּפּפררררּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשּהּהּהּההאדם, יהיה "ואם ּגם סֹוף סֹוף והרי "אם", מּלת ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
"ּכאׁשר". ּבלׁשֹון עזראעזראעזראעזרא....מׁשּמׁשת אבןאבןאבןאבן ְְֲִֶֶֶַַ

(åè):àåä äçðî äðáì äéìò zîNå ïîL äéìò zúðå§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®¦§−̈¦«

(æè)ìò dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈©−
ô :ýåýéì äMà dúðáì-ìk̈§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

ß oqip 'a iriax mei ß

â(à)áéø÷î àeä ø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ´©§¦½
:ýåýé éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÈÓÏL∑ ולּבעלים ולּכהנים לּמזּבח, ׁשלֹום ּבהם ׁשּיׁש "ׁשלמים", אחר: ּדבר ּבעֹולם. ׁשלֹום עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּמּטילים אבןאבןאבןאבן ¿»ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(á)ãòBî ìäà çút BèçLe Bðaø÷ Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾¤−©´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìò ícä-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«

(â)áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦Æ¦¤´©©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
k úàå áøwä-úà äqëîä:áøwä-ìò øLà áìçä-ì ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£'B‚Â ·ÏÁ‰ŒÏk ˙‡Â∑ ׁשעל חלב 'להביא אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי הּקבה', ׁשעל חלב 'להביא ¿≈»«≈∆¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.הּדּקין' ִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `xwie t"y zgiy)

ההההּדּדּדּדּקּקּקּקיןיןיןין ׁשׁשׁשׁשעלעלעלעל .... .... ההההּקּקּקּקבהבהבהבה ׁשׁשׁשׁשעלעלעלעל חלבחלבחלבחלב ג)להביאלהביאלהביאלהביא ג, ּתצּוה(רש"י ּבפרׁשת אּלּו ּדעֹות ׁשּתי הביא כב)רׁש"י את (כט, הקּדים ׁשם אבל , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
" נאמר ּכאן ּדהּנה לֹומר, ויׁש עקיבא . רּבי ּגם ּכּכּכּכללללּדעת הּכתּוב מׁשמעּות את הּמרחיב יׁשמעאל, רּבי ּדעת מקּדים ולכן החלב", ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

רּבי  לדעת נֹוטה ולכן סתם, "החלב" נאמר ׁשם א הּדּקין. חלב מאׁשר הּקרב" את המכּסה ה"חלב מן יֹותר ׁשרחֹוק הּקבה, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָלחלב
ּבלבד. הּדּקין לחלב הּכתּוב מׁשמעּות את הּמצמצם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעקיבא,

z·Ï‡טו  dÏÚ ÈeL˙e ‡ÁLÓ dÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈¬«ƒ¿»¿«ƒ¬«¿À¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

dÒ¯‚Óטז  dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dz·Ï Ïk ÏÚ dÁLnÓeƒƒ¿««»¿À¿«À¿»»√»¿»

È¯Bzא  ÔÓ Ì‡ da¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ì‡Â¿ƒƒ¿«¿«»À¿»≈ƒƒ≈
ÌÈÏL ‡a˜ Ì‡ ¯Îc Ì‡ ·È¯˜Ó ‡e‰¿»ƒƒ¿«ƒÀ¿»¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ dÈ·¯˜È¿»¿ƒ≈√»¿»

Ú¯˙aב  dpÒkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈À¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«
˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc¿»««¿¿»¿¿

È˙ג  ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»»
ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ«

:‡eb«»

dxezd lr `xfr oa`

ּבּכּורים  מנחת ּתקריב ואם אמרּויד רּבים . ְְְְִִִִִִַַַָ
,צֹור אין ּכי ּדעּתי ּולפי חּיּוב. אם, ְְִִִִִִֵֶֶַַׁשּמּלת
הּבּכּורים. ולא ּבּכּורים, ראׁשית הּוא החּיּוב ְִִִִִִִֵַַֹּכי

יביא: נדבה , מּבּכּורים מנחה  להביא ְְְְִִִִִִֶָָָָָָוהרֹוצה
והּוא  ראׁשֹון, ׁשהּוא ּבעבּור ּכן נקרא ְְֲִִִֵֶַָָאביב.
מּגזרת  וקרֹוב  ידּוע, טעמֹו ּגרׂש. אב: ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָמּגזרת

ּכמֹו ּכרמל. :''ּבסמ הּוא ואם נפׁשי. ְְְְְְִִֵֶַַָָָּגרסה
ּבצקלֹונֹו: ְְְְִֶַוכרמל

ׁשלמים  מפרׁש:א . ְְִָָֹ

`xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a iriax meil inei xeriy

(ã)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
:äpøéñé úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨

i"yx£ÌÈÏÒk‰∑) ּבלע"ז החלב )פלנקי"ן וזהּו מּלמּטה, והם הּכסלים, ּבגבּה הּוא חּיה, ּכׁשהּבהמה הּכליֹות ׁשעל ׁשהחלב «¿»ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
חֹופהּו הּבׂשר ּובתחּתיתֹו, הּכסלים, ּבגבּה למעלה הּנראה לבן לונבילו"ש, ּבלע"ז ׁשּקֹורין הּמתנים, ∑‰i˙¯˙.ׁשּתחת ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ«…∆∆

ּדכבדא" "חצרא ארּמי: ּובלׁשֹון איברי"ׁש, ׁשּקֹורין ,הּמס ּדפן ‰k·„.הּוא ÏÚ∑,מעט עּמּה הּכבד מן ׁשּיּטל ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ««»≈ְִִִֵֶַַָָֹ
מןֿהּכבד" "ואתֿהּיתרת אֹומר: הּוא אחר BÈÏk‰ŒÏÚ˙.ּובמקֹום „·k‰ŒÏÚ∑,הּכליֹות מן ּולבד הּכבד מן לבד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ««»≈««¿»ְְְִִֵַַַַָָ

לזֹו עזראעזראעזראעזרא.....יסירּנה אבןאבןאבןאבן ְְִֶָ

(ä)øLà äìòä-ìò äçaænä ïøäà-éðá Búà eøéè÷äå§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈£¤¬
ô :ýåýéì ççéð çéø äMà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò©¨«¥¦−£¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ‰ŒÏÚ∑ קרּבן לכל ּתמיד עֹולת ׁשּתקּדים למדנּו, העֹולה. הּמערכה מּלבד .על «»…»ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(å)Bà øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ´
:epáéø÷é íéîz äá÷ð§¥½̈¨¦−©§¦¤«

(æ)éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷-úà áéø÷î-àeä áNk-íà¦¤¬¤«©§¦−¤¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£·NkŒÌ‡∑ לׁשּתי נחלקּו לכ קרבה, אליתֹו ׁשהּכׂשב העז, ּבאמּורי ּׁשאין מה הּכׂשב ּבאמּורי ׁשּיׁש לפי ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.ּפרׁשּיֹות  ִָָ

(ç)ìäà éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤
:áéáñ çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£e˜¯ÊÂ∑ ּבחּטאת אּלא ּבאצּבע נֹותן ואינֹו זֹורק, הּוא הּכלי ועלֿידי ארּבע, ׁשהן מּתנֹות .ׁשּתי ¿»¿ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(è)äéìàä Baìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ¨«©§¨´
äqëîä áìçä-úàå äpøéñé äöòä únòì äîéîú§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ©«§©¤´

:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤
i"yx£BaÏÁ∑ ּתמימה האליה זה ּומהּו? ׁשּבֹו, ‰Úˆ‰.הּמבחר ˙nÚÏ∑ הּיֹועצֹות הּכליֹות מן עזראעזראעזראעזרא.....למעלה אבןאבןאבןאבן ∆¿ְְְִֶֶַַַָָָָֻ¿À«∆»∆ְְְֲִַַַָָ

(é)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
:äpøéñé úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨

(àé)ô :ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ ÌÁÏ∑ּגבּה לׁשם אׁש ׁשל לחם ∑ÌÁÏ.לחמֹו "עבד ּבלחמֹו", עץ "נׁשחיתה וכן: מאכל, לׁשֹון ∆∆ƒ∆«ְְֵֵֶַַָֹ∆∆ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָ

לחם" עׂשים "לׂשחֹוק עזראעזראעזראעזרא.....רב", אבןאבןאבןאבן ְִִֶֶַֹ

Ècד  Ô‰ÈÏÚ È„ ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

ÏÚ˙‡ה  ÏÚ ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ Èa d˙È Ôe˜ÒÈÂ¿«¿»≈¿≈«¬…¿«¿¿»«¬»»
Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ Ècƒ«»«»ƒ«∆»»À¿«¿ƒ¿««

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a¿«¬»√»¿»

˜„Ìו  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈¿ƒ¿«¿«»√»
:dp·¯˜È ÌÈÏL ‡a˜ B‡ ¯Îc ÈÈ¿»¿«À¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈

d˙Èז  ·¯˜ÈÂ da¯˜ ˙È ·¯˜Ó ‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒƒ»¿»≈»À¿»≈ƒ»≈»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

d˙Èח  ÒBkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈À¿»≈¿ƒ»≈
dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

ÈÈט  Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»
dp„ÚÈ ‡z¯ÊL Ï·˜Ï ‡zÓÏL ‡˙ÈÏ‡ da¯z«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»»√≈¿«¿»∆¿ƒ«
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

ÏÚי  Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«
˜„Ìיא  ‡a¯˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k dp˜qÈÂ¿«¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»√»

:ÈÈ¿»

dxezd lr `xfr oa`

הּכסלים  על ּכֹוכבי ד מּגזרת והּוא ידּוע. . ְְְְִִִֵַַַַָָ
וּיבֹואּו ּכמֹו הּכליֹות. על ּוכסיליהם: ְְְִִֵֶַַַַַָָָהּׁשמים
ּכליֹות  ונקראּו עם. וטעמֹו, הּנׁשים. על  ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָהאנ ׁשים
נכספה  מּגזרת והיא הּמׁשּגל. ּתאות ּכח ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָֹּבעב ּור

נפׁשי: ּכלתה ְְְִַַָָוגם

ּתמימה  האליה חלּבֹו היא,ט ּכאׁשר  טעמֹו . ְְְְֲִִֶֶַַַָָָ
ּכאׁשר  הּצדֹוקים, וּתעּו חלב. ּתּקרא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהאליה
הּגאֹון  ּתעה ּגם הּׁשנית. ּבּפרׁשה ל ְֲִֵֵַַַַָָָָָָָאפרׁש
מּדקּדּוק  ּכי והאליה, חלּבֹו הּוא ּכי ְְְְִִִִֶֶַַָָָׁשאמר
חלּבֹו להיֹות ראּוי יהיה ּכי יּתכן, לא ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹהּלׁשֹון

ידּוע  העצה. והאליה: החלב אֹו ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָואליתֹו
ׁשהֹוציא  ׁשּמי ויׁש אח. לֹו ואין ְְְִִִֵֵֶֶָמּמקֹומֹו,

רחֹוקה: ּבדר עץ, ְְְִִֵֶֶַָמּגזרת
אּׁשה  לחם מאכל.יא ׁשהּוא לחם ּפרׁשּתי, ּכבר . ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

הּבׂשר: ועל הּפרי על ְְְִִֵַַַַָָָויּמצא



לט `xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a iriax meil inei xeriy

(ã)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
:äpøéñé úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨

i"yx£ÌÈÏÒk‰∑) ּבלע"ז החלב )פלנקי"ן וזהּו מּלמּטה, והם הּכסלים, ּבגבּה הּוא חּיה, ּכׁשהּבהמה הּכליֹות ׁשעל ׁשהחלב «¿»ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
חֹופהּו הּבׂשר ּובתחּתיתֹו, הּכסלים, ּבגבּה למעלה הּנראה לבן לונבילו"ש, ּבלע"ז ׁשּקֹורין הּמתנים, ∑‰i˙¯˙.ׁשּתחת ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ«…∆∆

ּדכבדא" "חצרא ארּמי: ּובלׁשֹון איברי"ׁש, ׁשּקֹורין ,הּמס ּדפן ‰k·„.הּוא ÏÚ∑,מעט עּמּה הּכבד מן ׁשּיּטל ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ««»≈ְִִִֵֶַַָָֹ
מןֿהּכבד" "ואתֿהּיתרת אֹומר: הּוא אחר BÈÏk‰ŒÏÚ˙.ּובמקֹום „·k‰ŒÏÚ∑,הּכליֹות מן ּולבד הּכבד מן לבד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ««»≈««¿»ְְְִִֵַַַַָָ

לזֹו עזראעזראעזראעזרא.....יסירּנה אבןאבןאבןאבן ְְִֶָ

(ä)øLà äìòä-ìò äçaænä ïøäà-éðá Búà eøéè÷äå§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈£¤¬
ô :ýåýéì ççéð çéø äMà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò©¨«¥¦−£¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ‰ŒÏÚ∑ קרּבן לכל ּתמיד עֹולת ׁשּתקּדים למדנּו, העֹולה. הּמערכה מּלבד .על «»…»ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(å)Bà øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ´
:epáéø÷é íéîz äá÷ð§¥½̈¨¦−©§¦¤«

(æ)éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷-úà áéø÷î-àeä áNk-íà¦¤¬¤«©§¦−¤¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£·NkŒÌ‡∑ לׁשּתי נחלקּו לכ קרבה, אליתֹו ׁשהּכׂשב העז, ּבאמּורי ּׁשאין מה הּכׂשב ּבאמּורי ׁשּיׁש לפי ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.ּפרׁשּיֹות  ִָָ

(ç)ìäà éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤
:áéáñ çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£e˜¯ÊÂ∑ ּבחּטאת אּלא ּבאצּבע נֹותן ואינֹו זֹורק, הּוא הּכלי ועלֿידי ארּבע, ׁשהן מּתנֹות .ׁשּתי ¿»¿ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(è)äéìàä Baìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ¨«©§¨´
äqëîä áìçä-úàå äpøéñé äöòä únòì äîéîú§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ©«§©¤´

:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤
i"yx£BaÏÁ∑ ּתמימה האליה זה ּומהּו? ׁשּבֹו, ‰Úˆ‰.הּמבחר ˙nÚÏ∑ הּיֹועצֹות הּכליֹות מן עזראעזראעזראעזרא.....למעלה אבןאבןאבןאבן ∆¿ְְְִֶֶַַַָָָָֻ¿À«∆»∆ְְְֲִַַַָָ

(é)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
:äpøéñé úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨

(àé)ô :ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ ÌÁÏ∑ּגבּה לׁשם אׁש ׁשל לחם ∑ÌÁÏ.לחמֹו "עבד ּבלחמֹו", עץ "נׁשחיתה וכן: מאכל, לׁשֹון ∆∆ƒ∆«ְְֵֵֶַַָֹ∆∆ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָ

לחם" עׂשים "לׂשחֹוק עזראעזראעזראעזרא.....רב", אבןאבןאבןאבן ְִִֶֶַֹ

Ècד  Ô‰ÈÏÚ È„ ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

ÏÚ˙‡ה  ÏÚ ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ Èa d˙È Ôe˜ÒÈÂ¿«¿»≈¿≈«¬…¿«¿¿»«¬»»
Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ Ècƒ«»«»ƒ«∆»»À¿«¿ƒ¿««

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a¿«¬»√»¿»

˜„Ìו  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈¿ƒ¿«¿«»√»
:dp·¯˜È ÌÈÏL ‡a˜ B‡ ¯Îc ÈÈ¿»¿«À¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈

d˙Èז  ·¯˜ÈÂ da¯˜ ˙È ·¯˜Ó ‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒƒ»¿»≈»À¿»≈ƒ»≈»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

d˙Èח  ÒBkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈À¿»≈¿ƒ»≈
dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

ÈÈט  Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»
dp„ÚÈ ‡z¯ÊL Ï·˜Ï ‡zÓÏL ‡˙ÈÏ‡ da¯z«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»»√≈¿«¿»∆¿ƒ«
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

ÏÚי  Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«
˜„Ìיא  ‡a¯˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k dp˜qÈÂ¿«¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»√»

:ÈÈ¿»

dxezd lr `xfr oa`

הּכסלים  על ּכֹוכבי ד מּגזרת והּוא ידּוע. . ְְְְִִִֵַַַַָָ
וּיבֹואּו ּכמֹו הּכליֹות. על ּוכסיליהם: ְְְִִֵֶַַַַַָָָהּׁשמים
ּכליֹות  ונקראּו עם. וטעמֹו, הּנׁשים. על  ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָהאנ ׁשים
נכספה  מּגזרת והיא הּמׁשּגל. ּתאות ּכח ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָֹּבעב ּור

נפׁשי: ּכלתה ְְְִַַָָוגם

ּתמימה  האליה חלּבֹו היא,ט ּכאׁשר  טעמֹו . ְְְְֲִִֶֶַַַָָָ
ּכאׁשר  הּצדֹוקים, וּתעּו חלב. ּתּקרא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהאליה
הּגאֹון  ּתעה ּגם הּׁשנית. ּבּפרׁשה ל ְֲִֵֵַַַַָָָָָָָאפרׁש
מּדקּדּוק  ּכי והאליה, חלּבֹו הּוא ּכי ְְְְִִִִֶֶַַָָָׁשאמר
חלּבֹו להיֹות ראּוי יהיה ּכי יּתכן, לא ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹהּלׁשֹון

ידּוע  העצה. והאליה: החלב אֹו ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָואליתֹו
ׁשהֹוציא  ׁשּמי ויׁש אח. לֹו ואין ְְְִִִֵֵֶֶָמּמקֹומֹו,

רחֹוקה: ּבדר עץ, ְְְִִֵֶֶַָמּגזרת
אּׁשה  לחם מאכל.יא ׁשהּוא לחם ּפרׁשּתי, ּכבר . ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

הּבׂשר: ועל הּפרי על ְְְִִֵַַַַָָָויּמצא



xwie`מ zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b iying meil inei xeriy

(áé):ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ æò-íàå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(âé)ãòBî ìäà éðôì Búà èçLå BLàø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

(ãé)äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

(åè)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
:äpøéñé úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨

(æè)ççéð çéøì äMà íçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì áìç-ìk̈¥−¤©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' חלבחלבחלבחלב טז)ּכּכּכּכלללל (ג, ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
להלהלהלה'''' חלבחלבחלבחלב ּכּכּכּכלללל .... .... ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבנכסיונכסיונכסיונכסיו ההההּיּיּיּיפהפהפהפה מןמןמןמן יקיקיקיקּדּדּדּדייייׁשׁשׁשׁש ּדּדּדּדברברברבר,,,, (רמב"ם)הקהקהקהקּדּדּדּדייייׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ב)ּבגמרא קלג, לֹומר:(ׁשּבת ויׁש ּבמצֹות". לפניו התנאה ואנוהּו, אלי "זה ואנוהואנוהואנוהואנוהּוּוּוּואיתא אליאליאליאלי להתנאֹות זהזהזהזה האדם על ּב'גברא'. ּדין – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּומׁשּבחים. נאים ּבחפצי־מצוה הּׁשּמּוׁש ידי על ה' להלהלהלה''''לפני חלבחלבחלבחלב הראּוי ּכּכּכּכלללל מן ּגבֹוּה, לרׁשּות הּנמסר חפץ ּכל ּב'חפצא'. ּדין – ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

והּנאה. הּטֹוב מן עזראעזראעזראעזרא....ׁשּיהיה אבןאבןאבןאבן ְְִִֶֶֶַַָ

(æé)áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤
ô :eìëàú àì íc-ìëå§¨−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÏBÚ ˙wÁ∑ הּזה הּפסּוק ּכל ּכהנים ּבתֹורת מפרׁש .יפה À«»ְְֲִֶֶַַַָָָָֹֹ

ß oqip 'b iying mei ß

ã(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)äââLá àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ
:äpäî úçàî äNòå äðéNòú àì øLà ýåýé úåöî ìkî¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈¥«©©−¥¥«¨

i"yx£'‰ ˙BˆÓ ÏkÓ∑ חּטא אין רּבֹותינּו: חּטאת ּפרׁשּו וׁשגגתֹו וכרת לאו ׁשּזדֹונֹו ּדבר על אּלא ּבאה, Á‡Ó˙.ת ƒ…ƒ¿ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ≈««
‰p‰Ó∑ מּדנּיאל "ּדן" מּנחֹור, "נח" מּׁשמעֹון, "ׁשם" ּבׁשּבת הּכֹותב ּכגֹון: מהן, אחת עזראעזראעזראעזרא.....מּמקצת אבןאבןאבןאבן ≈≈»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(â)ìò áéø÷äå íòä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®§¦§¦¿©´
:úàhçì ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−§©¨«

i"yx£ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡∑ּכמֹו מעׂשה, ׁשגגת עם ּדבר ּבהעלם אּלא חּיב אינֹו מדרׁשֹו: ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«»»ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
העם... "לאׁשמת אׁשמת ׁשּנאמר: חֹוטא, ּגדֹול ּכׁשהּכהן אּגדה: לפי ּופׁשּוטֹו ועׂשּו". הּקהל מעיני ּדבר ונעלם ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

˜„Ìיב  dp·¯˜ÈÂ da¯˜ ‡ifÚ Èa ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ«»À¿»≈ƒ»¿ƒ≈√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיג  d˙È ÒBkÈÂ dLÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈≈¿ƒ»≈√»
ÏÚ dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

a¯z‡יד  ˙È ÈÈ Ì„˜ Ôa¯˜ da¯˜ dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈À¿»≈À¿»√»¿»»«¿»
:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ««»

Ècטו  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
ÏÚ ‡„·k ÏÚ Èc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ««¿»«

:dpcÚÈ ‡˙ÈÏk»¿≈»∆¿ƒ«

˜¯a‡טז  ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«¿ƒ«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯z Ïk ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»»«¿»√»¿»

Ïkיז  ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ˙¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃»»»¿»»≈¿…¿»≈»
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ ‡a¯z«¿»¿»¿»»≈¿

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב  L‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¡«¬≈
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„ewt ÏkÓ eÏLa ·BÁÈ≈¿»ƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:ÔB‰pÓ „Á ÔÓ „aÚÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿«¿≈ƒ«ƒ¿

ÈÂ˜¯·ג  ‡nÚ ˙·BÁÏ ·BÁÈ ‡a¯ ‡‰k Ì‡ƒ«¬»«»≈¿««»ƒ»≈
Ì„˜ ÌÈÏL È¯Bz ¯a ¯Bz ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»«≈¿ƒ√»

:‡˙‡hÁÏ ÈÈ¿»¿«»»

dxezd lr `xfr oa`

עז  ואם ּכמׁשּפט יב נקבה אֹו זכר העז, מּמין . ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָ
אם  ּכי האליה הזּכיר לא הּבקר ּובבן ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהּכבׂש.
ועֹוד, קטּנה. ּובּׁשֹור ּבעז האליה ּכי ְְְִֵֶֶַַַַָָָָּבּכבׂש,
אליה  להם יׁש יׂשראל ּבארץ ׁשהן הּכבׂשים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכי 

ידּוע: ּדבר וזה ְְֶַָָָָּגדֹולה.
לה' חלב  ּכל ׁשהחלב טז ואחר הּכלל. זה . ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּובּפרׁשה  לכם. אסּורים הם לגבֹוּה, ְְֲִֵֶַַַָָָָָָוהּדם
עֹולם: חּקת לבאר אארי ְְֲִִֵַַַָָָֻהּׁשנּיה

תחטא  ּכי נפׁש א ב ּבׁשגגה לעׂשֹות מּמצֹות . חת ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָ
ּומּלת  מלקֹות. אֹו ּכרת עליהם ׁשּיׁש ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלא ֿתעׂשה
ּכן  ואחר ּכתּוב. ּכן ּכי ולּגר, ליׂשראל ּכלל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָנפׁש,
הּמׁשיח: ה ּכהן והּוא הּגדֹול מהּכהן  והחל ְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָֹֹּפרט,

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b iying meil inei xeriy
מקלקל  ונעׂשה ּבעדם ּולהתּפּלל עליהם לכּפר ּבֹו ּתלּויין ׁשהן זה, הּוא "ּבן".∑t¯.העם לֹומר: ּתלמּוד זקן? יכֹול ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ«ְֵֶַַָָ

ׁשלׁש ּבן ּפר זה ּכיצד? הא "ּפר". לֹומר: ּתלמּוד קטן? יכֹול "ּבן", עזראעזראעזראעזרא.....אי אבןאבןאבןאבן ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

(ã)Cîñå ýåýé éðôì ãòBî ìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³
:ýåýé éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìò Bãé-úà¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(ä)ìäà-ìà Búà àéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−¤¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ להיכל – עֹולמים ּובבית .לּמׁשּכן, ∆…∆≈ְְִִֵֵַַָָָ

(å)òáL ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©
:Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôì íéîòt§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤

i"yx£L„w‰ ˙Î¯t ÈtŒ˙‡∑ ואם ּבּפרכת, ּדמים נֹוגעים היּו ולא הּבּדים, ּבין ּכנגד מכּון – קדּׁשתּה מקֹום ּכנגד ∆¿≈»…∆«…∆ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ
נגעּו עזראעזראעזראעזרא.....נגעּו, אבןאבןאבןאבן ְְָָ

(æ)íénqä úøè÷ çaæî úBðø÷-ìò ícä-ïî ïäkä ïúðå§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤©©¦Æ
úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé éðôì|CtLé øtä íc-ìk ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´©À̈¦§ŸÆ

:ãòBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌcŒÏk ˙‡Â∑ הּדם .ׁשירי ¿≈»«ְֵַָָ

(ç)áìçä-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìò äqëîä©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£¯t ·ÏÁŒÏkŒ˙‡Â∑ לכליֹות יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל ּפר לרּבֹות "ּפר"? לֹומר ּתלמּוד מה לֹומר. לֹו היה 'חלּבֹו' ¿∆»≈∆«ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָ
ּוליתרת  ּולי ∑‰hÁ‡˙.ולחלבים ולחלבים לכליֹות, - זרה עבֹודה ׂשעירי epnÓ.תרת להביא ÌÈ¯È∑,המחּבר מן ְְֲִֶֶַָֹ««»ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ»ƒƒ∆ְִַָֻ

חלּבֹו הסרת קדם ינּתחּנּו .(ת"כ)ׁשּלא ְְְֲֶֶֶֶַַָֹֹ

(è)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
:äpøéñé úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨

(é)ìò ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî íøeé øLàk©«£¤´½̈¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−
:äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ¨«

i"yx£Ì¯eÈ ¯L‡k∑?ּכאן ּפרׁש ׁשּלא הּׁשלמים ּבזבח ּפרׁש מה וכי הּׁשלמים. זבח ּבׁשֹור המפרׁשין אמּורין מאֹותן «¬∆»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
לעֹולם. ׁשלֹום זה אף לעֹולם, ׁשלֹום ּׁשלמים ּומה לׁשמֹו; זה אף לׁשמן, ּׁשלמים מה לׁשלמים: להּקיׁשֹו ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָאּלא

מקֹומן' 'איזהּו ּבפרק ּבקדׁשים. הּלמד מן למד למדין ׁשאין הימּנּו: ללמד מצריכֹו קדׁשים k‰ŒÏÚ·„.ּובׁשחיטת ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ««»≈
ÂÈÚ¯kŒÏÚÂ BL‡¯ŒÏÚ ˙BÈÏk‰ŒÏÚ∑'מּלבד' ּכמֹו הן, ּתֹוספת לׁשֹון .ּכּלן ««¿»«…¿«¿»»ְְְִֵֶֶַָֻ

Ì„˜Ïד  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡¯Bz ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»»ƒ¿««¿«ƒ¿»»√»
˙È ÒBkÈÂ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿»¿≈«≈»¿ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»»√¿»

d˙Èה  ÏÚÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ‡a¯ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»

ÔÓו  ÈcÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ
‡zÎ¯t Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L ‡Óc¿»¿«ƒ¿ƒ√»¿»√»»À¿»

:‡L„e˜„¿¿»

Áa„Ó‡ז  ˙¯˜ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‡‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒ¿»««¿««¿¿»
‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÓÒea ˙¯BË˜„ƒ¿∆¿ƒ»√»¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»
‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „eLÈ ‡¯B˙„ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿»¿»≈ƒ»¿«¿¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„«¬»»ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

dpÓח  L¯ÙÈ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ·¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»¿«»¿«»»«¿≈ƒ≈
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ ÈÙÁc ‡a¯z ˙È»«¿»¿»≈««»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

Ècט  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜iL„e‡י  ˙ÒÎ ¯BzÓ L¯ÙzÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ«¿«ƒƒ¿«¿«»
:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«≈ƒ«¬»««¿¿»«¬»»

dxezd lr `xfr oa`

העם  לאׁשמת ואׁשם ג ּכהֹוגן, ׁשּלא ׁשהֹורה . ְְְֶֶֶַַַַָָָָֹ
לאׁשמת  ּפרּוׁש אֹו ׁשֹוגגים. וכּלם ְְְְִֵַַָָָֻהעם
ּכן  ונזּכר אדם. ּבני ּכל ּבאׁשמת ְְְְְִֵֵַַַָָָָָהעם,
והּוא  הּתֹורה, נֹוׂשא הּוא ׁשהּכהן ְֲֵֵֶַַַָֹּבעבּור

חּטאתֹו. על לּׁשם: וקדֹוׁש נׁשמר ְְְִֵַַַַָָָעצמֹו
יקריב  ּגדֹול, הּוא וכאׁשר חּטאתֹו. ְְֲֲִֶַַַַָָּבעבּור
ּגּבי  על הּקרבים מּכל הּגדֹול ׁשהּוא ְִִֵֵֶַַַַַָָָהּפר

ְִֵַַהּמזּבח:

הּכהן  וטבל וטעם ו ּבעצמֹו. הּמׁשיח הּוא . ְְְְִֵַַַַַַַָָֹ
ּבלק. וּירא ּבפרׁשת  ּתמצאּנּו ּפעמים, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָׁשבע
מּדם  יּזה הּגדֹול, הּכהן  מעלת ּגֹודל ֲֲִֵֶֶַַַַַַַָֹּובעבּור
מזּבח  קרנֹות ועל הּקדׁש ּפרכת על ְְְִֶֶַַַַַַָָֹֹחּטאתֹו



מי `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b iying meil inei xeriy
מקלקל  ונעׂשה ּבעדם ּולהתּפּלל עליהם לכּפר ּבֹו ּתלּויין ׁשהן זה, הּוא "ּבן".∑t¯.העם לֹומר: ּתלמּוד זקן? יכֹול ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ«ְֵֶַַָָ

ׁשלׁש ּבן ּפר זה ּכיצד? הא "ּפר". לֹומר: ּתלמּוד קטן? יכֹול "ּבן", עזראעזראעזראעזרא.....אי אבןאבןאבןאבן ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

(ã)Cîñå ýåýé éðôì ãòBî ìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³
:ýåýé éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìò Bãé-úà¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(ä)ìäà-ìà Búà àéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−¤¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ להיכל – עֹולמים ּובבית .לּמׁשּכן, ∆…∆≈ְְִִֵֵַַָָָ

(å)òáL ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©
:Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôì íéîòt§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤

i"yx£L„w‰ ˙Î¯t ÈtŒ˙‡∑ ואם ּבּפרכת, ּדמים נֹוגעים היּו ולא הּבּדים, ּבין ּכנגד מכּון – קדּׁשתּה מקֹום ּכנגד ∆¿≈»…∆«…∆ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ
נגעּו עזראעזראעזראעזרא.....נגעּו, אבןאבןאבןאבן ְְָָ

(æ)íénqä úøè÷ çaæî úBðø÷-ìò ícä-ïî ïäkä ïúðå§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤©©¦Æ
úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé éðôì|CtLé øtä íc-ìk ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´©À̈¦§ŸÆ

:ãòBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌcŒÏk ˙‡Â∑ הּדם .ׁשירי ¿≈»«ְֵַָָ

(ç)áìçä-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìò äqëîä©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£¯t ·ÏÁŒÏkŒ˙‡Â∑ לכליֹות יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל ּפר לרּבֹות "ּפר"? לֹומר ּתלמּוד מה לֹומר. לֹו היה 'חלּבֹו' ¿∆»≈∆«ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָ
ּוליתרת  ּולי ∑‰hÁ‡˙.ולחלבים ולחלבים לכליֹות, - זרה עבֹודה ׂשעירי epnÓ.תרת להביא ÌÈ¯È∑,המחּבר מן ְְֲִֶֶַָֹ««»ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ»ƒƒ∆ְִַָֻ

חלּבֹו הסרת קדם ינּתחּנּו .(ת"כ)ׁשּלא ְְְֲֶֶֶֶַַָֹֹ

(è)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
:äpøéñé úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨

(é)ìò ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî íøeé øLàk©«£¤´½̈¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−
:äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ¨«

i"yx£Ì¯eÈ ¯L‡k∑?ּכאן ּפרׁש ׁשּלא הּׁשלמים ּבזבח ּפרׁש מה וכי הּׁשלמים. זבח ּבׁשֹור המפרׁשין אמּורין מאֹותן «¬∆»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
לעֹולם. ׁשלֹום זה אף לעֹולם, ׁשלֹום ּׁשלמים ּומה לׁשמֹו; זה אף לׁשמן, ּׁשלמים מה לׁשלמים: להּקיׁשֹו ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָאּלא

מקֹומן' 'איזהּו ּבפרק ּבקדׁשים. הּלמד מן למד למדין ׁשאין הימּנּו: ללמד מצריכֹו קדׁשים k‰ŒÏÚ·„.ּובׁשחיטת ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ««»≈
ÂÈÚ¯kŒÏÚÂ BL‡¯ŒÏÚ ˙BÈÏk‰ŒÏÚ∑'מּלבד' ּכמֹו הן, ּתֹוספת לׁשֹון .ּכּלן ««¿»«…¿«¿»»ְְְִֵֶֶַָֻ

Ì„˜Ïד  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡¯Bz ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»»ƒ¿««¿«ƒ¿»»√»
˙È ÒBkÈÂ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿»¿≈«≈»¿ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»»√¿»

d˙Èה  ÏÚÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ‡a¯ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»

ÔÓו  ÈcÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ
‡zÎ¯t Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L ‡Óc¿»¿«ƒ¿ƒ√»¿»√»»À¿»

:‡L„e˜„¿¿»

Áa„Ó‡ז  ˙¯˜ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‡‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒ¿»««¿««¿¿»
‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÓÒea ˙¯BË˜„ƒ¿∆¿ƒ»√»¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»
‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „eLÈ ‡¯B˙„ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿»¿»≈ƒ»¿«¿¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„«¬»»ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

dpÓח  L¯ÙÈ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ·¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»¿«»¿«»»«¿≈ƒ≈
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ ÈÙÁc ‡a¯z ˙È»«¿»¿»≈««»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

Ècט  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜iL„e‡י  ˙ÒÎ ¯BzÓ L¯ÙzÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ«¿«ƒƒ¿«¿«»
:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«≈ƒ«¬»««¿¿»«¬»»

dxezd lr `xfr oa`

העם  לאׁשמת ואׁשם ג ּכהֹוגן, ׁשּלא ׁשהֹורה . ְְְֶֶֶַַַַָָָָֹ
לאׁשמת  ּפרּוׁש אֹו ׁשֹוגגים. וכּלם ְְְְִֵַַָָָֻהעם
ּכן  ונזּכר אדם. ּבני ּכל ּבאׁשמת ְְְְְִֵֵַַַָָָָָהעם,
והּוא  הּתֹורה, נֹוׂשא הּוא ׁשהּכהן ְֲֵֵֶַַַָֹּבעבּור

חּטאתֹו. על לּׁשם: וקדֹוׁש נׁשמר ְְְִֵַַַַָָָעצמֹו
יקריב  ּגדֹול, הּוא וכאׁשר חּטאתֹו. ְְֲֲִֶַַַַָָּבעבּור
ּגּבי  על הּקרבים מּכל הּגדֹול ׁשהּוא ְִִֵֵֶַַַַַָָָהּפר

ְִֵַַהּמזּבח:

הּכהן  וטבל וטעם ו ּבעצמֹו. הּמׁשיח הּוא . ְְְְִֵַַַַַַַָָֹ
ּבלק. וּירא ּבפרׁשת  ּתמצאּנּו ּפעמים, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָׁשבע
מּדם  יּזה הּגדֹול, הּכהן  מעלת ּגֹודל ֲֲִֵֶֶַַַַַַַָֹּובעבּור
מזּבח  קרנֹות ועל הּקדׁש ּפרכת על ְְְִֶֶַַַַַַָָֹֹחּטאתֹו
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(àé)åéòøk-ìòå BLàø-ìò BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©Ÿ−§©§¨¨®
:BLøôe Baø÷å§¦§−¦§«

(áé)íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà àéöBäå§¦´¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤¨³
Làa íéöò-ìò Búà óøNå ïLcä CôL-ìà øBäè̈Æ¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−¨¥®

ô :óøOé ïLcä CôL-ìò©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«
i"yx£¯B‰Ë ÌB˜ÓŒÏ‡∑הצר הּקברֹות, ּולבית מנּגעֹות אבנים להׁשלי לטמאה, מּוכן מקֹום לעיר מחּוץ ׁשּיׁש לפי ∆»»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻֻֻ

טהֹור  הּמקֹום ׁשּיהא לעיר, חּוץ ׁשהּוא זה לּמחנה", "מחּוץ ÁnÏ‰.לֹומר: ıeÁÓ∑ ּובבית מחנֹות; לׁשלׁש חּוץ ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָƒ««¬∆ְְֲֵַָֹ
ּובסנהדרין  יֹומא ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּוהּו ּכמֹו לעיר, חּוץ ‰ÔLc.עֹולמים, CÙLŒÏ‡∑ּבֹו ׁשּׁשֹופכין מקֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ∆∆∆«∆∆ְִֶָ

לּמחנ  אלֿמחּוץ ֿ הּדׁשן את "והֹוציא ׁשּנאמר: ּכמֹו הּמזּבח, מן המסּלק Û¯OÈ.ה"הּדׁשן ÔLc‰ CÙLŒÏÚ∑ ׁשאין ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֻ«∆∆«∆∆ƒ»≈ֵֶ
ּדׁשן  ׁשם אין ׁשאפּלּו ללּמד אּלא לֹומר, עזראעזראעזראעזרא.....ּתלמּוד אבןאבןאבןאבן ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(âé)ìäwä éðéòî øác íìòðå ebLé ìàøNé úãò-ìk íàå§¦̧¨£©³¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−©¨¨®
:eîLàå äðéNòú-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà eNòåÂ§¨Â©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨§¨¥«

i"yx£Ï‡¯NÈ ˙„Ú∑ סנהדרין c·¯.אּלּו ÌÏÚÂ∑ ּבאחת להֹורֹות טעּו ¬«ƒ¿»≈ְְִֵֶַ¿∆¿«»»ְְַַָ
מּתר  ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ּכרתֹות eNÚÂ.מּכל Ï‰w‰∑ ּפיהם על צּבּור .ׁשעׂשּו ְִֵֶֶַָָָֻ«»»¿»ִִֶֶַָ

(ãé)ìäwä eáéø÷äå äéìò eàèç øLà úàhçä äòãBðå§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨§¦§¦¸©¨¹̈
:ãòBî ìäà éðôì Búà eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤¥«

(åè)éðôì øtä Làø-ìò íäéãé-úà äãòä éð÷æ eëîñå§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈¦§¥´
:ýåýé éðôì øtä-úà èçLå ýåýé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈®§¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(æè):ãòBî ìäà-ìà øtä ícî çéLnä ïäkä àéáäå§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®¤−Ÿ¤¥«

(æé)éðôì íéîòt òáL äfäå ícä-ïî Bòaöà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´
:úëøtä éðt úà ýåýé§Ÿ̈½¥−§¥¬©¨«Ÿ¤

i"yx£˙Î¯t‰ Èt מעּוטּה∑‡˙ אם מדינה. עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקדׁש". ּפרכת ּפני "את אֹומר: הּוא ּולמעלה ≈¿≈«»…∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשם  עדין מׁשיח, ּכהן ּכׁשחטא ּכאן, אף מתקּימת. ׁשּלֹו ּפמליא אין סרחּו, ּכּלם ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻסרחּו,

הּקדּׁשה  נסּתּלקה וׁשלֹום, חס ּכּלם, מּׁשחטאּו הּמקּדׁש; על הּמקֹום .קדּׁשת ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻ

(çé)ïzé ícä-ïîe|ýåýé éðôì øLà çaænä úðø÷-ìò ¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´§Ÿ̈½
çaæî ãBñé-ìà CtLé ícä-ìk úàå ãòBî ìäàa øLà£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´

:ãòBî ìäà çút-øLà äìòä̈«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ∑ הּפתח ּכנגד ׁשהּוא מערבי, יסֹוד .זה ¿ƒ¿«»…»¬∆∆«…∆≈ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָ

¯dLÈיא  ÏÚ d¯Òa Ïk ˙ÈÂ ‡¯Bz CLÓ ˙ÈÂ¿»¿«»¿»»ƒ¿≈«≈≈
:dÏÎ‡Â de‚Â È‰BÚ¯k ÏÚÂ¿«¿»ƒ¿«≈¿»¿≈

Ï‡˙¯יב  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯Bz Ïk ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»»ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«
ÏÚ d˙È „È˜BÈÂ ‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡Ï ÈÎc¿≈«¬«≈≈«ƒ¿»¿ƒ»≈«
‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÏÚ ‡˙M‡a ‡iÚ‡»«»¿∆»»«¬«≈≈«ƒ¿»

:„˜BzÈƒ»

È‰ÈÂיג  ÔeÏzLÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ≈
„Á Ôe„aÚÈÂ ‡Ï‰˜ ÈÈÚÓ ‡Ób˙Ù ‡qÎÓ¿«»ƒ¿»»≈≈≈¿»»¿«¿¿«
‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwt ÏkÓƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:Ôe·BÁÈÂƒ

Ôe·¯˜ÈÂיד  dÏÚ e·Á Èc ‡˙·BÁ Ú„È˙˙Â¿ƒ¿¿«¿»ƒ»¬«ƒ»¿
d˙È Ôe˙ÈÈÂ ‡˙‡hÁÏ È¯Bz ¯a ¯Bz ‡Ï‰¿̃»»«≈¿«»»¿«¿»≈

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜Ï»√»«¿«ƒ¿»

¯LÈטו  ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ‡zLÎ È·Ò ÔeÎÓÒÈÂ¿ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»»¿≈«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBkÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»√»¿»¿ƒ»»√»¿»

ÔkLÓÏטז  ‡¯B˙„ ‡Óc ÔÓ ‡a¯ ‡‰k ÏÚÈÂ¿»≈«¬»«»ƒ¿»¿»¿«¿«
:‡ÓÊƒ¿»

Ú·Lיז  ÈcÈÂ ‡Óc ÔÓ dÚaˆ‡ ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ¿«
:‡zÎ¯t Ì„˜ (˙È) ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊƒ¿ƒ√»¿»»√»»À¿»

˜„Ìיח  Èc ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈ ‡Óc ÔÓeƒ¿»ƒ≈««¿««¿¿»ƒ√»
„BLÈ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»»¿»≈
ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»«¬»»ƒƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

ּבחּוץ, יׂשרף מהחלבים, חּוץ הּפר וכל ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֹהּקטרת .
עֹולה: איננה ִֵֶָָּכי

הּדׁשן  ׁשפ על ׁשּיׁשיב ּבמקֹום נׂשרף ׁשּיהיה . ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּמזּבח: ּדׁשן ְִֵֶֶַַָׁשם

החּטאת  ונֹודעה הּגדֹול.יד הּכהן מׁשּפט וכן . ְְְְִֵֵַַַַַָָָֹ

חּטאתֹו, אליו הֹודע לא אם ּכי נז ּכר, אינּנּו ְְִִִִֵֵֶַַָָָֹואם
ּבכל  ּכי אֹומרים ויׁש החּטאת. ּפר יקריב ְְְְִִִֵַַַַָָֹלא
עדת  ּכל עם והזּכיר חטא. ׁשּמא ּכן, יקריב ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשנה
ׁשּיֹודיעם, יּתכן ׁשהּכהן  החּטאת , ונֹודעה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיׂשראל 
וחּטאת  מעצמֹו. רק לּכהן ׁשּיֹודיע מי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַֹואין

מׁשּפטיה. ּבכל הּגדֹול הּכהן ּכחּטאת ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹהּקהל
יׂשראל: ּכל ּכנגד ׁשקּול הּגדֹול הּכהן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהּנה

העדה  זקני יסמכּוטו והם הּמנהיגים, הם . ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָ
לא  ּכי יׂשראל, ּכל ּובעד ּבעדם ידיהם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאת

יׂשראל: ּכל ׁשּיסמכּו ְְְִִִֵֵֶָָָיּתכן

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b iying meil inei xeriy

(èé):äçaænä øéè÷äå epnî íéøé Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨
i"yx£ÌÈ¯È BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑ עׂשה ּכאׁשר לּפר מ"ועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ¿≈»∆¿»ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מּפני  ּבסרחֹונֹו ּומעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא ּבֹו? נתּפרׁשּו לא ּומּפניֿמה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹוגֹו'".
.חּבתֹו ִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr ,fk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

FzAig ipRn FpFgxqA hrin¦¥§¦§¦§¥¦¨

ירים ירים ירים ירים  ּכּכּכּכלללל־־־־חלחלחלחלּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָואתואתואתואת
רּבי ואף־על־ּפי דבי ּתּנא ּבֹו, נתּפרׁשּו ּלא מה ּומּפני וגֹו'. עׂשה ּכאׁשר לּפר מּועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

חיּבתֹו מּפני ּבסרחֹונֹו ּומיעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל רש"י)יׁשמעאל ובפירוש יט. (ד, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּפרכת" ּפני את . . ּפעמים ׁשבע "והּזה ּכתּוב צּבּור, ׁשל ּדבר העלם ּפר ּפרׁשת יז)ּבהמׁש אֹומר (שם, הּוא "ּולמעלה רׁש"י ּופירׁש , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּפמליא  אין סרחה ּכּולּה ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחה מעּוטּה אם מדינה, עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקֹודׁש? ּפרֹוכת ּפני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָאת
מתקּימת". ְִֶֶֶַׁשּלֹו

יׁשמעאל מרּבי הּוא הּנ"ל הראׁשֹון הּמׁשל ּגם ּדלכאֹורה ּבזה, לעּין ב)ויׁש מא, מביא (זבחים ׁשאינֹו ּכמֹו ׁשמ ֹו רׁש"י הביא ולא , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הּׁשני? ּבּמׁשל יׁשמעאל רּבי ׁשל ׁשמֹו את הביא מּדּוע ואם־ּכן הּמאמרים, ּבעלי ׁשמֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּבדר־ּכלל

הּדבר  ׁשּמּובן אף ּדהּנה ּכאן. הּמתעֹוררת קׁשיא מתרץ הּׁשני, ּבּמׁשל הּמאמר ּבעל ׁשם ׁשּמביא ּדבזה הּדרּוׁש, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻויׁש
ׁשּלֹו ּפמליא ׁש"אין ּכזה ּב"סרחֹון" ּכׁשּמדּבר אבל רגילים, ּבחטאים הּוא זה ּכל א אֹוהבֹו, ּב"סרחֹון" הּמל ימעט חיּבתֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻּדמּצד

ּבסרחֹונֹו? ׁשּימעט ּכ ּכדי עד הּמל מחּבבֹו ׁשעדין אפׁשר אי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמתקּימת"
ׁשאמר זה ׁשהּוא יׁשמעאל, רּבי אמר זה ׁשּמאמר רׁש"י מתרץ זה ב)ועל פרק ריש הּכּונה (נגעים ּדאין ּכּפרתן". אני יׂשראל "ּבני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

הּכּונה  אּלא עצמם. על הּמכּפרים הם ויׂשראל יׂשראל, ׁשל ּכּפרתן יׁשמעאל רּבי אין ּדאם־ּכן יתּכּפרּו, ּתׁשּובה יעׂשּו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּכׁשּיׂשראל
ק  ּכל־ּכ היה יׁשמעאל ׁשרּבי (חס־וׁשלֹום),היא ׁשחטא זה היה עצמֹו הּוא ּכאילּו עצמֹו את ׁשהחׁשיב עד יׂשראל, ּבני עם ּומאחד ׁשּור ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

יׂשראל. ׁשל ּכּפרתן הּוא הרי ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָּומּמילא
ּגם  ולכן לעֹולם, ּומאּוחדים קׁשּורים הם אּלא יׂשראל ּבני ּבהנהגת ּתלּויה אינּה יׂשראל לבני והּקׁשר האהבה הּקּב"ה, אצל כן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּוכמֹו

חיּבתֹו". מּפני ּבסרחֹונֹו ּו"מיעט הּקּב"ה לפני עֹולה חיּבתן עדין יׂשראל, ּבני אצל "סרחֹון" ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכׁשּיׁש

(ë)Bl-äNòé ïk úàhçä øôì äNò øLàk øtì äNòå§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−©«£¤®
:íäì çìñðå ïäkä íäìò øtëå§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«

i"yx£¯tÏ ‰NÚÂ∑ זה.˙‡hÁ‰ ¯ÙÏ ‰NÚ ¯L‡k∑ׁשּמפרׁש ּכמֹו ¿»»«»ֶ«¬∆»»¿«««»ְְֶָֹ
ׁשאם  ללּמד העבֹודֹות, ּבמצות ולכּפל ּכאן, ּפרׁש ּׁשּלא מה ׁשם ׁשּפרׁש ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת להביא מׁשיח, ּכהן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹּבפר
לֹומר  הצר ּכּפר, – אחת ּבמּתנה ׁשּנתנן החיצֹון הּמזּבח על ּבּנּתנין ׁשּמצינ ּו לפי ּפסּול, – הּמּתנֹות מּכל אחת ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻחּסר

מעּכבת  מהן אחת ׁשּמּתנה .ּכאן, ְֵֶֶֶֶַַַַָָָ

(àë)øLàk Búà óøNå äðçnì õeçî-ìà øtä-úà àéöBäå§¦´¤©À̈¤¦Æ©©«£¤½§¨©´Ÿ½©«£¤´
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøä øtä úà óøN....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨©½¥−©¨´¨«¦®©©¬©¨−̈«

(áë)ýåýé úåöî-ìkî úçà äNòå àèçé àéNð øLà£¤¬¨¦−¤«¡¨®§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸
:íLàå äââLa äðéNòú-àì øLà åéäìà¡Ÿ¹̈£¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥«

i"yx£‡ËÁÈ ‡ÈN ¯L‡∑ וחמר קל ׁשגגתֹו! על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור, אׁשרי 'אׁשרי'; לׁשֹון ¬∆»ƒ∆¡»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
זדֹונֹותיו  על .ׁשּמתחרט ְְִֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(36 'r f"ig zegiy ihewl)

יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא כב)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ׁשׁשׁשׁשגגתגגתגגתגגתֹוֹוֹוֹו,,,,(ד, עלעלעלעל ּכּכּכּכּפּפּפּפרהרהרהרה להביאלהביאלהביאלהביא לבלבלבלב ננננֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי:::: ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ---- יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
זדזדזדזדֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו עלעלעלעל ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמתחרטתחרטתחרטתחרט לחּטאת (רש"י)קלקלקלקל־־־־וחמרוחמרוחמרוחמר ּביחס ולא הּנׂשיא, לחּטאת ּביחס רק "אׁשר" לׁשֹון מֹופיע מּדּוע לתמ ּה, יׁש ַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

Áa„ÓÏ‡:יט  ˜qÈÂ dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈¿«≈¿«¿¿»

B˙Ï¯‡כ  „·Ú È„ ‡Ók ‡¯B˙Ï „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿»ƒ¬«¿»
‡‰k ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÈÂ dÏ „aÚÈ Ôk ‡˙‡hÁ„¿«»»≈«¿∆≈ƒ««¬≈«¬»

:ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿

È˜B‡Â„כא  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡¯Bz ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ
‰‡Ó„˜ ‡¯Bz ˙È „È˜B‡ È„ ‡Ók d˙È»≈¿»ƒƒ»»«¿»»

:‡e‰ ‡Ï‰˜ ˙‡hÁ««¿»»

i„Bwt‡כב  ÏkÓ „Á „aÚÈÂ ·BÁÈ ‡a¯ Ì‡ƒ«»≈¿«¿≈«ƒ»ƒ«»
eÏLa ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc d‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:·BÁÈÂ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

הּוא  הּקהל חּטאת לחּטאת:כא וׂשעיר לעֹולה ּפר יקריב מּמצֹותֿעׂשה, אחת יעׂשּו ולא יׂשראל יׁשּגּו. ואם הּפר: . ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ



מג `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b iying meil inei xeriy

(èé):äçaænä øéè÷äå epnî íéøé Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨
i"yx£ÌÈ¯È BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑ עׂשה ּכאׁשר לּפר מ"ועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ¿≈»∆¿»ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מּפני  ּבסרחֹונֹו ּומעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא ּבֹו? נתּפרׁשּו לא ּומּפניֿמה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹוגֹו'".
.חּבתֹו ִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr ,fk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

FzAig ipRn FpFgxqA hrin¦¥§¦§¦§¥¦¨

ירים ירים ירים ירים  ּכּכּכּכלללל־־־־חלחלחלחלּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָואתואתואתואת
רּבי ואף־על־ּפי דבי ּתּנא ּבֹו, נתּפרׁשּו ּלא מה ּומּפני וגֹו'. עׂשה ּכאׁשר לּפר מּועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

חיּבתֹו מּפני ּבסרחֹונֹו ּומיעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל רש"י)יׁשמעאל ובפירוש יט. (ד, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּפרכת" ּפני את . . ּפעמים ׁשבע "והּזה ּכתּוב צּבּור, ׁשל ּדבר העלם ּפר ּפרׁשת יז)ּבהמׁש אֹומר (שם, הּוא "ּולמעלה רׁש"י ּופירׁש , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּפמליא  אין סרחה ּכּולּה ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחה מעּוטּה אם מדינה, עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקֹודׁש? ּפרֹוכת ּפני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָאת
מתקּימת". ְִֶֶֶַׁשּלֹו

יׁשמעאל מרּבי הּוא הּנ"ל הראׁשֹון הּמׁשל ּגם ּדלכאֹורה ּבזה, לעּין ב)ויׁש מא, מביא (זבחים ׁשאינֹו ּכמֹו ׁשמ ֹו רׁש"י הביא ולא , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הּׁשני? ּבּמׁשל יׁשמעאל רּבי ׁשל ׁשמֹו את הביא מּדּוע ואם־ּכן הּמאמרים, ּבעלי ׁשמֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּבדר־ּכלל

הּדבר  ׁשּמּובן אף ּדהּנה ּכאן. הּמתעֹוררת קׁשיא מתרץ הּׁשני, ּבּמׁשל הּמאמר ּבעל ׁשם ׁשּמביא ּדבזה הּדרּוׁש, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻויׁש
ׁשּלֹו ּפמליא ׁש"אין ּכזה ּב"סרחֹון" ּכׁשּמדּבר אבל רגילים, ּבחטאים הּוא זה ּכל א אֹוהבֹו, ּב"סרחֹון" הּמל ימעט חיּבתֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻּדמּצד

ּבסרחֹונֹו? ׁשּימעט ּכ ּכדי עד הּמל מחּבבֹו ׁשעדין אפׁשר אי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמתקּימת"
ׁשאמר זה ׁשהּוא יׁשמעאל, רּבי אמר זה ׁשּמאמר רׁש"י מתרץ זה ב)ועל פרק ריש הּכּונה (נגעים ּדאין ּכּפרתן". אני יׂשראל "ּבני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

הּכּונה  אּלא עצמם. על הּמכּפרים הם ויׂשראל יׂשראל, ׁשל ּכּפרתן יׁשמעאל רּבי אין ּדאם־ּכן יתּכּפרּו, ּתׁשּובה יעׂשּו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּכׁשּיׂשראל
ק  ּכל־ּכ היה יׁשמעאל ׁשרּבי (חס־וׁשלֹום),היא ׁשחטא זה היה עצמֹו הּוא ּכאילּו עצמֹו את ׁשהחׁשיב עד יׂשראל, ּבני עם ּומאחד ׁשּור ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

יׂשראל. ׁשל ּכּפרתן הּוא הרי ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָּומּמילא
ּגם  ולכן לעֹולם, ּומאּוחדים קׁשּורים הם אּלא יׂשראל ּבני ּבהנהגת ּתלּויה אינּה יׂשראל לבני והּקׁשר האהבה הּקּב"ה, אצל כן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּוכמֹו

חיּבתֹו". מּפני ּבסרחֹונֹו ּו"מיעט הּקּב"ה לפני עֹולה חיּבתן עדין יׂשראל, ּבני אצל "סרחֹון" ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכׁשּיׁש

(ë)Bl-äNòé ïk úàhçä øôì äNò øLàk øtì äNòå§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−©«£¤®
:íäì çìñðå ïäkä íäìò øtëå§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«

i"yx£¯tÏ ‰NÚÂ∑ זה.˙‡hÁ‰ ¯ÙÏ ‰NÚ ¯L‡k∑ׁשּמפרׁש ּכמֹו ¿»»«»ֶ«¬∆»»¿«««»ְְֶָֹ
ׁשאם  ללּמד העבֹודֹות, ּבמצות ולכּפל ּכאן, ּפרׁש ּׁשּלא מה ׁשם ׁשּפרׁש ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת להביא מׁשיח, ּכהן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹּבפר
לֹומר  הצר ּכּפר, – אחת ּבמּתנה ׁשּנתנן החיצֹון הּמזּבח על ּבּנּתנין ׁשּמצינ ּו לפי ּפסּול, – הּמּתנֹות מּכל אחת ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻחּסר

מעּכבת  מהן אחת ׁשּמּתנה .ּכאן, ְֵֶֶֶֶַַַַָָָ

(àë)øLàk Búà óøNå äðçnì õeçî-ìà øtä-úà àéöBäå§¦´¤©À̈¤¦Æ©©«£¤½§¨©´Ÿ½©«£¤´
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøä øtä úà óøN....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨©½¥−©¨´¨«¦®©©¬©¨−̈«

(áë)ýåýé úåöî-ìkî úçà äNòå àèçé àéNð øLà£¤¬¨¦−¤«¡¨®§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸
:íLàå äââLa äðéNòú-àì øLà åéäìà¡Ÿ¹̈£¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥«

i"yx£‡ËÁÈ ‡ÈN ¯L‡∑ וחמר קל ׁשגגתֹו! על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור, אׁשרי 'אׁשרי'; לׁשֹון ¬∆»ƒ∆¡»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
זדֹונֹותיו  על .ׁשּמתחרט ְְִֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(36 'r f"ig zegiy ihewl)

יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא כב)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ׁשׁשׁשׁשגגתגגתגגתגגתֹוֹוֹוֹו,,,,(ד, עלעלעלעל ּכּכּכּכּפּפּפּפרהרהרהרה להביאלהביאלהביאלהביא לבלבלבלב ננננֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי:::: ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ---- יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
זדזדזדזדֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו עלעלעלעל ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמתחרטתחרטתחרטתחרט לחּטאת (רש"י)קלקלקלקל־־־־וחמרוחמרוחמרוחמר ּביחס ולא הּנׂשיא, לחּטאת ּביחס רק "אׁשר" לׁשֹון מֹופיע מּדּוע לתמ ּה, יׁש ַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

Áa„ÓÏ‡:יט  ˜qÈÂ dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈¿«≈¿«¿¿»

B˙Ï¯‡כ  „·Ú È„ ‡Ók ‡¯B˙Ï „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿»ƒ¬«¿»
‡‰k ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÈÂ dÏ „aÚÈ Ôk ‡˙‡hÁ„¿«»»≈«¿∆≈ƒ««¬≈«¬»

:ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿

È˜B‡Â„כא  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡¯Bz ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ
‰‡Ó„˜ ‡¯Bz ˙È „È˜B‡ È„ ‡Ók d˙È»≈¿»ƒƒ»»«¿»»

:‡e‰ ‡Ï‰˜ ˙‡hÁ««¿»»

i„Bwt‡כב  ÏkÓ „Á „aÚÈÂ ·BÁÈ ‡a¯ Ì‡ƒ«»≈¿«¿≈«ƒ»ƒ«»
eÏLa ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc d‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:·BÁÈÂ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

הּוא  הּקהל חּטאת לחּטאת:כא וׂשעיר לעֹולה ּפר יקריב מּמצֹותֿעׂשה, אחת יעׂשּו ולא יׂשראל יׁשּגּו. ואם הּפר: . ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ



xwie`מד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyiy meil inei xeriy
ׁשהיא  - ה' אהבת ּבעם מחּדיר ׁשּכהן לּנׂשיא, הּכהן ׁשל ּתפקידֹו ּבין ההבּדל הענינים: ּפנימּיּות ּפי על להסּביר ויׁש הּמׁשיח? ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּכהן
קּיּום  הּוא הּכהן ׁשל ענינֹו עּקר לכן לא־תעׂשה. מצוֹות ׁשרׁש - ה' יראת להחּדיר ּתפקידֹו הּנׂשיא ואּלּו למצוֹות־עׂשה. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹהּׁשרׁש
"אׁשר" הּלׁשֹון מֹופיע לכן ּבעברֹות. הּכׁשלּות מּלכּתחּלה למנע ענינֹו הּנׂשיא ואּלּו ׁשחטא. למי קרּבן הבאת ּוביניהן - ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמצוֹות־עׂשה
ּולהביא  להֹודֹות מתּבּיׁש אינֹו חֹוטא וכאׁשר מּלכּתחּלה, חֹוטא ׁשאינֹו לאדם ּבעּקר מתאים "אׁשר" ׁשהּבּטּוי היֹות הּנׂשיא, אצל ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּדוקא

ַָָּכּפרה.
ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr fi zegiy ihewl)

יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא כב)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ׁשׁשׁשׁשגגתגגתגגתגגתֹוֹוֹוֹו(ד, עלעלעלעל ּכּכּכּכּפּפּפּפרהרהרהרה להביאלהביאלהביאלהביא לבלבלבלב ננננֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר הּוא (רש"י)אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי ּבאדם 'וה'ּמל ה'ּנׂשיא' ְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתבֹות ראׁשי 'מל' לּדבר: (רמז הּגּוף על הּׁשּליט הּמח, זהּוּכּכּכּכבד בד בד בד ,לב לב לב לב ,מח מח מח מח - ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר). ּכאׁשר אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי ּכראּוי, היא האדם התנהגּות – ִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

לבלבלבלב ננננֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו למּלאֹות ההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ׁשּלא . . להתאּפק ׁשּבמֹוחֹו ּברצֹונֹו יכֹול אדם ׁש"ּכל ּב'ּתניא', וכּמבאר הּלב. ּתאוֹות על ׁשּליט הּמח – ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
לּבֹו". עזראעזראעזראעזרא....מׁשאלֹות אבןאבןאבןאבן ְֲִִ

(âë)àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà òãBä-Bà«©³¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈¨®§¥¦¯
:íéîz øëæ íéfò øéòN Bðaø÷-úà¤¨§¨²§¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«

i"yx£Ú„B‰ŒB‡∑אֹו" וכן: "אֹו"; ּבמקֹום ו"אם" "אם", ּבלׁשֹון ׁשּמׁשּמׁשין יׁש "אֹו" הרּבה הּדבר'; הֹודע 'אם ּכמֹו «ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
הּוא" נּגח ׁשֹור ּכי ‡ÂÈÏ.נֹודע Ú„B‰∑ היה ׁשאּסּור לֹו נֹודע מּכאן ּולאחר הּתר, ׁשהּוא סבּור היה עזראעזראעזראעזרא.....ּכׁשחטא אבןאבןאבןאבן ִַַָ«≈»ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(ãë)íB÷îa Búà èçLå øéòOä Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòä-úà èçLé-øLà£¤¦§©¬¤¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«

i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÁLÈŒ¯L‡ ÌB˜Óa∑ ּבעֹולה מפרׁש ׁשהּוא ‰e‡.ּבּצפֹון, ˙‡hÁ∑לׁשמֹו ׁשּלא ּכׁשר, – לׁשמֹו ƒ¿¬∆ƒ¿«∆»…»ְֶַָָָָֹ«»ְְִִֵֶָֹ
ּפסּול  –. ָ

(äë)úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ
:äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨´¦§½Ÿ¤§−¦§©¬¨«Ÿ¨«

i"yx£BÓc ˙‡Â∑ הּדם .ׁשירי ¿∆»ְֵַָָ

(åë)íéîìMä çáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́©§¨¦®
ô :Bì çìñðå Búàhçî ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬«

i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ·ÏÁk∑ ׁשלמים אצל האמּור ּבעז המפרׁשים אמּורין .ּכאֹותן ¿≈∆∆««¿»ƒְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ß oqip 'c iyiy mei ß

(æë)dúNòa õøàä íòî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´¨¨®¤Â©«£Â̈
:íLàå äðéNòú-àì øLà ýåýé úåönî úçà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨§¨¥«

È˙כג  È˙ÈÈÂ da ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ««¿«¿ƒ»
:ÌÈÏL ¯Îc ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ

ÒBkÈÂכד  ‡¯ÈÙˆ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎÈÈc ¯˙‡a d˙È»≈«¬«¿ƒ«»¬»»»√»¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

dÚaˆ‡aכה  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»¿≈

:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»«¿¿»«¬»»

ÒÎ˙כו  ·¯˙k ‡Áa„ÓÏ ˜qÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«≈¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿«
d˙·BÁÓ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡iL„e˜¿«»ƒ«≈¬ƒ«¬»≈¿≈

:dÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈≈

„‡¯Ú‡כז  ‡nÚÓ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»≈«»¿«¿»
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa¿∆¿¿««ƒƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:·BÁÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿≈

dxezd lr `xfr oa`

יחטא  נׂשיא אׁשר אׁשר כב הּוא, וכן  .הפּו . ְֱֲֲִֵֶֶֶָָָ
ואם  למעלה, ּבאׁשר ּדבק והּוא  הּנׂשיא. ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָיחטא
יחטא  אׁשר ואם אמר, ּכאילּו יׂשראל . עדת ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָּכל

ּבית נׂשיא אֹו ׁשבט נ ׂשיא אב:הּוא ְְִִֵֵֶָ
אליו  הֹודע אֹו קצרה,כג ּדר הּכתּוב אחז . ְֵֶֶַַַָָָָָ

מעצמֹו הּנׂשיא ׁשּידע והּטעם, לּכהן. ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָֹּכמֹו
ּדקּדּוק  ׁשראהּו. אחר אדם הֹודיעֹו אֹו ְִִֵֶֶַָָָָָָׁשחטא

,ל והצר ּכמֹו עבר. ּפֹועל אליו, ְְְֵֵַַַָָָהֹודע
ללוי. אֹותּה ילדה אׁשר ּכמֹו הּמֹודיע. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָויחסר
מהּבנין  הּוא ּכי הּכהן מׁשה רּבי ְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹוּיאמר
והּׁשּורק  החֹולם ּכי ּפעלֹו, ׁשם נקרא ְְֳִִֵֶַַָָָֹֻׁשּלא
הּורד  ויֹוסף מׁשקל על והּוא ְְְְְִִֵַַַַיתחּלפּו.
זרזיר  מּטעם ׂשעיר, יקריב והּנׂשיא ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָמצרימה.
מׁשלי. ּבספר הּגאֹון ּכפרּוׁש ּתיׁש, אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמתנים

את  יּובא לא רק הּנׂשיא, למעלת זכר ְְֲִֵֶֶַַַַָָֹוהּוא
חּטאת  יאכלּו והּכהנים מהּקדׁש. לפנים ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֹּדמּה
יאכל  ולא ּכתּוב ּכן ּכי ּבעדֹו, לכּפר ְְֲִִֵֵַַַַָָֹֹהּנׂשיא

חּטאתֹו: הּגדֹול ֵַַַָָֹהּכהן
הארץ  מעם והּכהנים כז יׂשראל ּכל והם . ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּכמֹו עבר, ּפעל ואׁשם. הּלוּים: וכל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹההדיֹוטים
יצחק: זקן ְִִֵָָּכי

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyiy meil inei xeriy

(çë)Bðaø÷ àéáäå àèç øLà Búàhç åéìà òãBä Bàµ©´¥½̈©¨−£¤´¨¨®§¥¦̧¨§¨¹
øLà Búàhç-ìò äá÷ð äîéîz íéfò úøéòN§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©©¨−£¤¬

:àèç....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨«

(èë)úàhçä-úà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©Æ¤©´©½̈
:äìòä íB÷îa¦§−¨«Ÿ¨«

(ì)çaæî úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

(àì)çáæ ìòî áìç øñeä øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥»¤»¥©´¤©́
ýåýéì ççéð çéøì äçaænä ïäkä øéè÷äå íéîìMä©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®

ô :Bì çìñðå ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¦§©¬«
i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ÏÚÓ ·ÏÁ ¯Òe‰ ¯L‡k∑ ּבׁשלמים האמּורים עז .ּכאמּורי «¬∆«≈∆≈«∆««¿»ƒְְֲִִִֵֵֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr hl zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח לא)לריחלריחלריחלריח (ד, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַ
. . הן הרּבה רׁשּויֹות (לאֹומרים לחלק ּדין לבעל ּפה ּפתחֹון לּתן ׁשּלא ה', אּלא אלקים ולא א־ל לא נאמר לא קרּבנֹות ְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹּבפרׁשת

רש"י) לה', ניחֹוח ריח ּבכּלם נאמר א)לכ קי, (מנחות ְְֱִֵֶַַַַָָֻ
"לבעל הּלׁשֹון את להמּתיק "זֹובח ּדּדּדּדין ין ין ין יׁש - הּדין מּדת אלקים, לׁשם לא הרחמים, מּדת הוי', לׁשם הּוא ׁשּקרּבן הּידּוע ּפי על " ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

גּבֹור). ואקרי קימא אל הא זּכאן, לא אי א: לא, זח"ג ראה – אל ׁשם ּגם ׁשּנזּכר (ּומה יחרם" ְְְֱֳִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹלאלקים

(áì)äîéîú äá÷ð úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−§©¨®§¥¨¬§¦−̈
:äpàéáé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¦¤«¨

(âì)úàhçì dúà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ§©½̈
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îa¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«

i"yx£˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ∑ לׁשם ׁשחיטתּה .חּטאת ׁשּתהא ¿»«…»¿«»ְְְִֵֵֶַָָָ

(ãì)úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

(äì)çáfî áNkä áìç øñeé øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»¦¤´©
ýåýé éMà ìò äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®
ô :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

i"yx£·Nk‰ ·ÏÁ ¯ÒeÈ ¯L‡k∑ עם אליה טעּונה ּכׂשּבה, ּבאה ּכׁשהיא חּטאת, אף ּבאליה, אמּורים ׁשּנתרּבּו «¬∆«≈∆«∆∆ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
‰'.האמּורין  ÈM‡ ÏÚ∑ ּבלע"ז פואיילי"ׁש לּׁשם. העׂשּויֹות האׁש מדּורֹות עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ִֵָ«ƒ≈ְְֲֵֵַַַַָָ

È˙ÈÈÂכח  ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ»¿«¿ƒ
ÏÚ ‡˙·e˜ ‡zÓÏL ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿∆¿»¿¿»«

:·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»

ÒBkÈÂכט  ‡˙‡hÁ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚc ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È»«»»«¬««¬»»

˜¯˙ל  ÏÚ ÔzÈÂ dÚaˆ‡a dÓ„Ó ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿«
‡„BÒÈÏ „BLÈ dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¬»»¿»»¿«≈ƒ»

:‡Áa„Óc¿«¿¿»

˙¯·לא  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
‡Áa„ÓÏ ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÓ≈«ƒ¿«¿«»¿«≈«¬»¿«¿¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡‰k«¬»¿ƒ¿¿≈≈

a˜‡לב  ‡˙‡hÁÏ da¯˜ È˙ÈÈ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒƒ»«¿ƒÀ¿»≈¿«»»À¿»
:dp˙ÈÈ ‡zÓÏL¿∆¿»«¿ƒ«

ÒBkÈÂלג  ‡˙‡hÁ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»¿«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁÏ d˙È»«¿«»»¿«¿»ƒƒ»¬»»

dÚaˆ‡aלד  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»»¿«

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»¿«¿¿»

˙¯·לה  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
ÔB‰˙È ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯n‡ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»¿«≈«¬»»¿
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ„ ‡ia¯˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«À¿¿«»«¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k«¬»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

dxezd lr `xfr oa`

נקבה  עּזים ׂשעירת נקּלה כח מעלתֹו ּכי . ְְְֲִִִִֵַַַָָָ
ּבפרׁשת  לֹו, ונסלח וטעם הּנׂשיא: ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָמּמעלת

:ל ְְַׁשלח
ּכבׂש ואם לחּטאת,לב הּכבׂש מּמין הביא ואם . ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָ

עּזים: ׂשעירת ּכמֹו נקבה ְְְִִִִֵַָָיביא
הּכׂשב  חלב יּוסר ּכאׁשר וטעם להביא לה . ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָ



מה `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyiy meil inei xeriy

(çë)Bðaø÷ àéáäå àèç øLà Búàhç åéìà òãBä Bàµ©´¥½̈©¨−£¤´¨¨®§¥¦̧¨§¨¹
øLà Búàhç-ìò äá÷ð äîéîz íéfò úøéòN§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©©¨−£¤¬

:àèç....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨«

(èë)úàhçä-úà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©Æ¤©´©½̈
:äìòä íB÷îa¦§−¨«Ÿ¨«

(ì)çaæî úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

(àì)çáæ ìòî áìç øñeä øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥»¤»¥©´¤©́
ýåýéì ççéð çéøì äçaænä ïäkä øéè÷äå íéîìMä©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®

ô :Bì çìñðå ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¦§©¬«
i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ÏÚÓ ·ÏÁ ¯Òe‰ ¯L‡k∑ ּבׁשלמים האמּורים עז .ּכאמּורי «¬∆«≈∆≈«∆««¿»ƒְְֲִִִֵֵֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr hl zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח לא)לריחלריחלריחלריח (ד, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַ
. . הן הרּבה רׁשּויֹות (לאֹומרים לחלק ּדין לבעל ּפה ּפתחֹון לּתן ׁשּלא ה', אּלא אלקים ולא א־ל לא נאמר לא קרּבנֹות ְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹּבפרׁשת

רש"י) לה', ניחֹוח ריח ּבכּלם נאמר א)לכ קי, (מנחות ְְֱִֵֶַַַַָָֻ
"לבעל הּלׁשֹון את להמּתיק "זֹובח ּדּדּדּדין ין ין ין יׁש - הּדין מּדת אלקים, לׁשם לא הרחמים, מּדת הוי', לׁשם הּוא ׁשּקרּבן הּידּוע ּפי על " ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

גּבֹור). ואקרי קימא אל הא זּכאן, לא אי א: לא, זח"ג ראה – אל ׁשם ּגם ׁשּנזּכר (ּומה יחרם" ְְְֱֳִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹלאלקים

(áì)äîéîú äá÷ð úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−§©¨®§¥¨¬§¦−̈
:äpàéáé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¦¤«¨

(âì)úàhçì dúà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ§©½̈
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îa¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«

i"yx£˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ∑ לׁשם ׁשחיטתּה .חּטאת ׁשּתהא ¿»«…»¿«»ְְְִֵֵֶַָָָ

(ãì)úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

(äì)çáfî áNkä áìç øñeé øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»¦¤´©
ýåýé éMà ìò äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®
ô :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

i"yx£·Nk‰ ·ÏÁ ¯ÒeÈ ¯L‡k∑ עם אליה טעּונה ּכׂשּבה, ּבאה ּכׁשהיא חּטאת, אף ּבאליה, אמּורים ׁשּנתרּבּו «¬∆«≈∆«∆∆ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
‰'.האמּורין  ÈM‡ ÏÚ∑ ּבלע"ז פואיילי"ׁש לּׁשם. העׂשּויֹות האׁש מדּורֹות עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ִֵָ«ƒ≈ְְֲֵֵַַַַָָ

È˙ÈÈÂכח  ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ»¿«¿ƒ
ÏÚ ‡˙·e˜ ‡zÓÏL ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿∆¿»¿¿»«

:·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»

ÒBkÈÂכט  ‡˙‡hÁ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚc ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È»«»»«¬««¬»»

˜¯˙ל  ÏÚ ÔzÈÂ dÚaˆ‡a dÓ„Ó ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿«
‡„BÒÈÏ „BLÈ dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¬»»¿»»¿«≈ƒ»

:‡Áa„Óc¿«¿¿»

˙¯·לא  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
‡Áa„ÓÏ ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÓ≈«ƒ¿«¿«»¿«≈«¬»¿«¿¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡‰k«¬»¿ƒ¿¿≈≈

a˜‡לב  ‡˙‡hÁÏ da¯˜ È˙ÈÈ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒƒ»«¿ƒÀ¿»≈¿«»»À¿»
:dp˙ÈÈ ‡zÓÏL¿∆¿»«¿ƒ«

ÒBkÈÂלג  ‡˙‡hÁ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»¿«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁÏ d˙È»«¿«»»¿«¿»ƒƒ»¬»»

dÚaˆ‡aלד  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»»¿«

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»¿«¿¿»

˙¯·לה  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
ÔB‰˙È ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯n‡ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»¿«≈«¬»»¿
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ„ ‡ia¯˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«À¿¿«»«¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k«¬»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

dxezd lr `xfr oa`

נקבה  עּזים ׂשעירת נקּלה כח מעלתֹו ּכי . ְְְֲִִִִֵַַַָָָ
ּבפרׁשת  לֹו, ונסלח וטעם הּנׂשיא: ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָמּמעלת

:ל ְְַׁשלח
ּכבׂש ואם לחּטאת,לב הּכבׂש מּמין הביא ואם . ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָ

עּזים: ׂשעירת ּכמֹו נקבה ְְְִִִִֵַָָיביא
הּכׂשב  חלב יּוסר ּכאׁשר וטעם להביא לה . ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָ



xwie`מו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyiy meil inei xeriy

ä(à)Bà ãò àeäå äìà ìB÷ äòîLå àèçú-ék Lôðå§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ´¨½̈§´¥½¬
:Bðåò àNðå ãébé àBì-íà òãé Bà äàø̈−̈´¨¨®¦¬©¦−§¨¨¬£Ÿ«

i"yx£‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ∑לֹו ׁשּיעיד עדּות לֹו יֹודע ׁשאם ׁשבּועה, ׁשהׁשּביעּוהּו ּבֹו, עד ׁשהּוא עזראעזראעזראעזרא.....ּבדבר אבןאבןאבןאבן ¿»¿»»»ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(á)äiç úìáðá Bà àîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà́¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼Á§¦§©̧©¹̈
àîè õøL úìáða Bà äàîè äîäa úìáða Bà äàîè§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈¾§¦§©−¤¤́¨¥®

:íLàå àîè àeäå epnî íìòðå§¤§©´¦¤½§¬¨¥−§¨¥«
i"yx£'B‚Â Úbz ¯L‡ LÙ B‡∑.ּכרת ׁשּזדֹונֹו ּדבר ׁשהּוא לּמקּדׁש, יּכנס אֹו קדׁשים יאכל הּזֹו הּטמאה ּולאחר ∆∆¬∆ƒ«¿ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּכן  נדרׁש ׁשבּועֹות epnÓ.ּבמּסכת ÌÏÚÂ∑ הּטמאה.ÌL‡Â∑מקּדׁש ּבביאת אֹו קדׁש עזראעזראעזראעזרא.....ּבאכילת אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֶֶַַ¿∆¿«ƒ∆ְַָֻ¿»≈ְְֲִִִֶַַַָֹ

(â)àîèé øLà Búàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà́¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½£¤¬¦§−̈
:íLàå òãé àeäå epnî íìòðå dä®§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

i"yx£Ì„‡ ˙‡ÓËa∑ מת טמאת B˙‡ÓË.זֹו ÏÎÏ∑ וזבֹות ל זבין מּגע טמאת ÓËÈ‡.רּבֹות ¯L‡∑ הּנֹוגע לרּבֹות ¿À¿«»»ְֵַֻ¿…À¿»ְְְִַַַַָָֻ¬∆ƒ¿»ְֵַַַ
נּדה  טהֹור ∑da.ּבבֹועל עֹוף נבלת ּבֹולע Ú„È.לרּבֹות ‡e‰Â ÌÏÚÂ∑ הּטמאה קדׁש∑ÌL‡Â.ׁשּׁשכח ּבאכילת ְִֵָ»ְְִֵַַַָ¿∆¿«¿»«ְֶַַָָֻ¿»≈ֲִֶַַֹ

מקּדׁש ּבביאת .אֹו ְְִִַָ

(ã)òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà|áéèéäì Bà ´¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´§¥¦À
òãé-àeäå epnî íìòðå äòáLa íãàä àháé øLà ìëì§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´¦¤®§«¨©¬

:älàî úçàì íLàå§¨¥−§©©¬¥¥«¤
i"yx£ÌÈ˙ÙNa∑ ּבּלב ÈËÈ‰Ï·.לעצמֹו∑Ú¯‰Ï.ולא B‡∑ איׁשן ולא איׁשן אכל, ולא אכל ּכגֹון: ÏÎÏ.לעצמֹו, ƒ¿»«ƒְֵַֹ¿»«ְְַ¿≈ƒְְְְְִִַַַַַֹֹֹֹ¿…

‡h·È ¯L‡∑ לׁשעבר epnÓ.לרּבֹות ÌÏÚÂ∑ אבל ּכאן, ּכמפרׁש ויֹורד עֹולה ּבקרּבן אּלה ּכל ׁשבּועתֹו, על ועבר ¬∆¿«≈ְְֶַַָ¿∆¿«ƒ∆ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּבאׁשם  אּלא זֹו ּבקרּבן אינּה ממֹון, ּכפירת ּבּה ׁשּיׁש עזראעזראעזראעזרא.....ׁשבּועה אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ

(ä)àèç øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬¨−̈
:äéìò̈¤«¨

(å)äá÷ð àèç øLà Búàhç ìò ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈§¥¨̧
åéìò øtëå úàhçì íéfò úøéòN-Bà äaNk ïàvä-ïî¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©¨®§¦¤¬¨¨²

:Búàhçî ïäkä©Ÿ¥−¥«©¨«

(æ)øLà BîLà-úà àéáäå äN éc Bãé òébú àì-íàå§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹£¤´
úàhçì ãçà ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà íéøú ézL àèç̈À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®¤¨¬§©−̈

:äìòì ãçàå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¤¨¬§Ÿ¨«

e‰Â‡א  ÈÓBÓ Ï˜ ÚÓLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈≈¿ƒ¿««≈¿
Ïa˜ÈÂ ÈeÁÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‡ÊÁ B‡ „È‰Ò»ƒ¬»¿»ƒ»¿«ƒƒ«≈

:d·BÁ≈

‡Bב  ·‡ÒÓ ÌÚcÓ ÏÎa ·¯˜È Èc L‡ B‡¡«ƒƒ¿«¿»ƒ««¿»»
‡¯ÈÚa ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ ‡˙ÈÁ ˙Ï··¿ƒ¿««¿»¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»
È‰ÈÂ ·‡ÒÓ ‡LÁ¯ ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¬»¿»»ƒ≈

:·ÁÂ ·‡ÒÓ ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ¿«»ƒ≈¿¿»»¿»

d˙·BÒג  ÏÎÏ ‡L‡ ˙·‡BÒa ·¯˜È È¯‡ B‡¬≈ƒ¿«¿¬«¡»»¿»¿≈
Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ da ·‡zÒÈ Ècƒƒ¿»««ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«

:·ÁÂ¿»

·ÔÂÙÒד  ‡L¯ÙÏ Ìi˜È È¯‡ L‡ B‡¡«¬≈¿««¿»»»¿ƒ¿»
‡L‡ L¯ÙÈ Èc ÏÎÏ ‡·ËB‡Ï B‡ ‡L‡·‡Ï¿«¿»»¿»»¿…ƒ¿»≈¡»»
·ÁÂ Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ Ìei˜a¿ƒƒ≈¿«»ƒ≈¿»«¿»

:ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ«¬»≈ƒ≈

Á·ה  Èc ÈcÂÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ ·BÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«¬»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ»
:dÏÚ¬«

Á·ו  Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»«¿≈ƒ»
ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ B‡ ‡˙¯n‡ ‡Ú ÔÓ ‡˙·e˜¿¿»ƒ»»ƒ¿»»¿ƒ«ƒƒ
:d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡ËÁÏ¿«»»ƒ««¬ƒ«¬»≈¿≈

È˙ז  È˙ÈÈÂ ‡˙ÈN ˙qÓk d„È ÈËÓ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈¿≈¿ƒ«≈»¿«¿ƒ»
Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯z ·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈
:‡˙ÏÚÏ „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈÈ Ì„˜ ‰BÈ»√»¿»«¿«»»¿««¬»»

dxezd lr `xfr oa`

אליה: הּׂשעירה עם אין ּכי ְְְִִִֵַַַָָָָהאליה,
אלה  קֹול וׁשמעה תחטא ּכי ונפׁש הּוא א . ְְְֱִֶֶֶָָָָָ

ּדר אחז  והּכתּוב אלית. ואּת וכן ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהחרם.
לא  אם ּכי להּגיד, העד ׁשחּיב והזהיר ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹקצרה.
אם  עֹונֹו ׁשּיּׂשא מהּׁשם, עֹונׁש עליו יׁש ֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָיּגיד,

לֹו: נזּכר ּכן ואחר הּגיד, ולא ְְְִִִֵַַַַָֹׁשכח
ּתּגע  אׁשר נפׁש אֹו הארּבעה ב בנבלת . ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

ּבהמה  בנבלת אֹו וחבריו: חזיר והם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָהּנז ּכרֹות,
טמא  וׁשרץ וחמֹור ּכסּוס למאכלּה, ְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָטמאה.
ּכ ואחר מּמּנּו. ונעלם הּנזּכרים: ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמהּׁשמֹונה 

ונּדה: וזבה מת ּוטמא ּבזב נגע אֹו ְְְְִִֵֵַַָָָָָָיּודע,
ּבׂשפתים  לבּטא למי ד להרע. ׂשפה: ּדּבּור . ְְְְִִִִֵַַַָָָָ

וטעם  להתעּנֹות. הּגאֹון, לפרּוׁש אֹו חּיב. ְְְְִֵֶַַַַַָָׁשהּוא
האחרֹות  ועל להֹודֹות, חּיב ׁשהּוא אּלה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָלהזּכיר

מצו  הּכהן.ׁשהן לפני יתוּדה לא לאֿתעׂשה, ת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹ
אחד: ְְֶַָָָוהּקרּבן

ידֹו תּגיע לא ואם העֹוׂשה ז היא הּיד ּכי . ְִִִִַַַָָָָֹ
אחד  לֹו: ׁשאין למי רמז הּקֹונה והיא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָמלאכה ,
ּכי  יצחק רב  וּיאמר לעֹולה. ואחד ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹלחּטאת
אּולי  ידֹו, ּתּגיע ׁשּלא ּבעבּור עֹולה, אחד ֲִֶֶַַַַַַָָָֹטעם
ׁשהאחד  אלי, והּקרֹוב  מחׁשבה. רּוחֹו על ְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָעלה 

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ycew zayl inei xeriy

(ç)úàhçì øLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬©«©−̈
:ìécáé àìå Btøò ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ©§¦«

i"yx£‰BL‡¯ ˙‡hÁÏ ¯L‡Œ˙‡ ·È¯˜‰Â∑.לעֹולה קֹודמת ז')חּטאת ׁשּנכנס (זבחים לפרקליט ּדֹומה? הּדבר למה ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אחריו  ּדֹורֹון נכנס ּפרקליט, רּצה ÏÈc·È.לרּצֹות, ‡ÏÂ∑ אחד סימן אּלא מֹולק הראׁש∑Û¯Ú.אינֹו ּגבּה הּוא ְְְְֲִִִַַַַָָ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ…∆ַָֹֹ

הּצּואר  אחֹורי ּכל אר והּוא הערף, את הרֹואה מּול ערף, מּול הּצּואר. לצד .המׁשּפע ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

(è)íca øàLpäå çaænä øé÷-ìò úàhçä ícî äfäå§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´©½̈
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

i"yx£˙‡hÁ‰ ÌcÓ ‰f‰Â∑ נּתז והּדם ּומּתיז, ּבערף אֹוחז ּומּצּוי: הּזאה ּובחּטאת, מּצּוי. אּלא הטעין לא ּבעֹולה, ¿ƒ»ƒ«««»ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
לּמזּבח  והֹול.‡e‰ ˙‡hÁ∑ ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – .לׁשמּה ְְִֵֵַַ«»ְְְְִִֵֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr fi zegiy ihewl)

ּוּוּוּוממממּצּצּצּצּוּוּוּויייי ההההּזּזּזּזאהאהאהאה ּוּוּוּובחבחבחבחּטּטּטּטאתאתאתאת ממממּצּצּצּצּוּוּוּויייי,,,, אאאאּלּלּלּלאאאא הטעיןהטעיןהטעיןהטעין לאלאלאלא ט)ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹולהלהלהלה ה, אם (רש"י ּכי הּדם, זריקת ׁשל הענין ּכלל אין ׁשּבעֹולה ּכּונתֹו אין ְְְְָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּגּופא, זה מרׁש"י מּוכח וכן הּזריקה. ענין ּתכנֹו ּדמֹו") ("ונמצה עֹולה ׁשל מּצּוי ּגם אבל ּפעּלֹות. ׁשּתי להיֹות הצרכּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻּׁשּבחּטאת

מעילה ּוברׁש"י לזה. זה ּומּצּוי הּזאה א)ׁשּמׁשוה העֹוף".(ט, ּבחּטאת והּזאה ּדבהמה, זריקה ּבמקֹום - העֹוף עֹולת "ּדמּצּוי : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(é)ïäkä åéìò øtëå ètLnk äìò äNòé éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
ñ :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçî¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

i"yx£ËtLnk∑ּב נדבה ׁשל העֹוף ּבעֹולת האמּור הּפרׁשה ּכדת .ראׁש «ƒ¿»ְְְְֶַַָָָָָָָָָֹ

ß oqip 'd ycew zay ß

(àé)ì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLäðBé-éðá éðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´§¥«¨¼
úìñ äôàä úøéNò àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤
ék äðáì äéìò ïzé-àìå ïîL äéìò íéNé-àì úàhçì§©¨®«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬

:àåä úàhç©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ Èk∑ מהּדר קרּבנּה ׁשּיהא ּבּדין עזראעזראעזראעזרא.....ואין אבןאבןאבןאבן ƒ«»ƒְְְְִֵֵֶַָָָָֻ

(áé)ïäkä õî÷å ïäkä-ìà dàéáäå|Böî÷ àBìî äpnî ¤«¡¦¨»¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸ª§¹
úàhç ýåýé éMà ìò äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®©−̈

:àåä¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ∑ ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – לׁשמּה ונקטרת .נקמצת «»ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

(âé)älàî úçàî àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬¥¥−¤
:äçðnk ïäkì äúéäå Bì çìñðå§¦§©´®§¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«

i"yx£‡ËÁŒ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ∑,ּדּלּות ּבדּלי וכאן "מחּטאתֹו", נאמר: ּובדּלּות ּבעׁשירּות ׁשהרי הּכתּוב, ׁשּנה ּכאן ««»¬∆»»ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
רּבֹותינּו ּדקּדקּו "עלֿחּטאתֹו", כז)נאמר: ׂשעירה (כריתות אֹו לכׂשּבה מעֹות והפריׁש עׁשיר, ּכׁשהּוא חטא ׁשאם מּכאן, ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

מּמקצ  יביא והעני, ּתֹורים ל ׁשּתי מעֹות הפריׁש ּתֹורים; ׁשּתי מּמקצתן יביא האיפהוהעני, עׂשירית נאמר:(תן לכ ְְְְְְְְֱֱֱֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ

Ècח  ˙È ·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»«¬»ƒ»≈»ƒ
dLÈ¯ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„˜ ‡˙‡hÁÏ¿«»»«¿≈»¿ƒ¿»≈≈

:L¯ÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï·˜lÓƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈

Áa„Ó‡ט  Ï˙k ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆«¿¿»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ÈˆÓzÈ ‡Ó„a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»¿«¿¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

tÎÈÂ¯י  ÈÊÁ„k ‡˙ÏÚ „aÚÈ ‡Èz ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»«¿≈¬»»ƒ¿»≈ƒ«≈
:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ¬ƒ«¬»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

‡Bיא  ÔÈÈÙL ÔÈ¯˙Ï d„È ˜a„˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿≈ƒ¿≈«¿ƒƒ
„Á ·Á Èc da¯˜ ˙È È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈¿≈»¿«¿ƒ»À¿»≈ƒ»«
‡Ï ‡˙‡hÁÏ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò ˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓƒ«¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿»¿«»»»
È¯‡ ‡z·Ï dÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ÈeLÈ¿«ƒ¬«ƒ¿»¿»ƒ≈¬«¿À¿»¬≈

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

ÈÏÓיב  dpÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»«¬»¿ƒ¿«¬»ƒ«¿≈
ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dz¯k„‡ ˙È dˆÓÀ̃¿≈»ƒ¿«¿«¿«≈¿«¿¿»«

:‡È‰ ‡˙‡hÁ ÈÈ„ ‡ia¯À̃¿»«»«¿»«»»ƒ

Á·יג  Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»«¿≈ƒ»
‡‰ÎÏ È‰˙e dÏ ˜·zLÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÓ≈¬»≈ƒ≈¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿«¬»

:‡˙ÁÓk¿ƒ¿»»

dxezd lr `xfr oa`

ּכּמׁשּפט: חּטאת והּׁשני האמּורים, האיפה ּכנגד עׂשירת אחד:יא ּביֹום אחד לאיׁש מאכל . ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ



מז `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ycew zayl inei xeriy

(ç)úàhçì øLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬©«©−̈
:ìécáé àìå Btøò ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ©§¦«

i"yx£‰BL‡¯ ˙‡hÁÏ ¯L‡Œ˙‡ ·È¯˜‰Â∑.לעֹולה קֹודמת ז')חּטאת ׁשּנכנס (זבחים לפרקליט ּדֹומה? הּדבר למה ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אחריו  ּדֹורֹון נכנס ּפרקליט, רּצה ÏÈc·È.לרּצֹות, ‡ÏÂ∑ אחד סימן אּלא מֹולק הראׁש∑Û¯Ú.אינֹו ּגבּה הּוא ְְְְֲִִִַַַַָָ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ…∆ַָֹֹ

הּצּואר  אחֹורי ּכל אר והּוא הערף, את הרֹואה מּול ערף, מּול הּצּואר. לצד .המׁשּפע ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

(è)íca øàLpäå çaænä øé÷-ìò úàhçä ícî äfäå§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´©½̈
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

i"yx£˙‡hÁ‰ ÌcÓ ‰f‰Â∑ נּתז והּדם ּומּתיז, ּבערף אֹוחז ּומּצּוי: הּזאה ּובחּטאת, מּצּוי. אּלא הטעין לא ּבעֹולה, ¿ƒ»ƒ«««»ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
לּמזּבח  והֹול.‡e‰ ˙‡hÁ∑ ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – .לׁשמּה ְְִֵֵַַ«»ְְְְִִֵֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr fi zegiy ihewl)

ּוּוּוּוממממּצּצּצּצּוּוּוּויייי ההההּזּזּזּזאהאהאהאה ּוּוּוּובחבחבחבחּטּטּטּטאתאתאתאת ממממּצּצּצּצּוּוּוּויייי,,,, אאאאּלּלּלּלאאאא הטעיןהטעיןהטעיןהטעין לאלאלאלא ט)ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹולהלהלהלה ה, אם (רש"י ּכי הּדם, זריקת ׁשל הענין ּכלל אין ׁשּבעֹולה ּכּונתֹו אין ְְְְָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּגּופא, זה מרׁש"י מּוכח וכן הּזריקה. ענין ּתכנֹו ּדמֹו") ("ונמצה עֹולה ׁשל מּצּוי ּגם אבל ּפעּלֹות. ׁשּתי להיֹות הצרכּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻּׁשּבחּטאת

מעילה ּוברׁש"י לזה. זה ּומּצּוי הּזאה א)ׁשּמׁשוה העֹוף".(ט, ּבחּטאת והּזאה ּדבהמה, זריקה ּבמקֹום - העֹוף עֹולת "ּדמּצּוי : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(é)ïäkä åéìò øtëå ètLnk äìò äNòé éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
ñ :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçî¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

i"yx£ËtLnk∑ּב נדבה ׁשל העֹוף ּבעֹולת האמּור הּפרׁשה ּכדת .ראׁש «ƒ¿»ְְְְֶַַָָָָָָָָָֹ

ß oqip 'd ycew zay ß

(àé)ì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLäðBé-éðá éðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´§¥«¨¼
úìñ äôàä úøéNò àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤
ék äðáì äéìò ïzé-àìå ïîL äéìò íéNé-àì úàhçì§©¨®«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬

:àåä úàhç©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ Èk∑ מהּדר קרּבנּה ׁשּיהא ּבּדין עזראעזראעזראעזרא.....ואין אבןאבןאבןאבן ƒ«»ƒְְְְִֵֵֶַָָָָֻ

(áé)ïäkä õî÷å ïäkä-ìà dàéáäå|Böî÷ àBìî äpnî ¤«¡¦¨»¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸ª§¹
úàhç ýåýé éMà ìò äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®©−̈

:àåä¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ∑ ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – לׁשמּה ונקטרת .נקמצת «»ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

(âé)älàî úçàî àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬¥¥−¤
:äçðnk ïäkì äúéäå Bì çìñðå§¦§©´®§¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«

i"yx£‡ËÁŒ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ∑,ּדּלּות ּבדּלי וכאן "מחּטאתֹו", נאמר: ּובדּלּות ּבעׁשירּות ׁשהרי הּכתּוב, ׁשּנה ּכאן ««»¬∆»»ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
רּבֹותינּו ּדקּדקּו "עלֿחּטאתֹו", כז)נאמר: ׂשעירה (כריתות אֹו לכׂשּבה מעֹות והפריׁש עׁשיר, ּכׁשהּוא חטא ׁשאם מּכאן, ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

מּמקצ  יביא והעני, ּתֹורים ל ׁשּתי מעֹות הפריׁש ּתֹורים; ׁשּתי מּמקצתן יביא האיפהוהעני, עׂשירית נאמר:(תן לכ ְְְְְְְְֱֱֱֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ

Ècח  ˙È ·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»«¬»ƒ»≈»ƒ
dLÈ¯ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„˜ ‡˙‡hÁÏ¿«»»«¿≈»¿ƒ¿»≈≈

:L¯ÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï·˜lÓƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈

Áa„Ó‡ט  Ï˙k ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆«¿¿»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ÈˆÓzÈ ‡Ó„a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»¿«¿¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

tÎÈÂ¯י  ÈÊÁ„k ‡˙ÏÚ „aÚÈ ‡Èz ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»«¿≈¬»»ƒ¿»≈ƒ«≈
:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ¬ƒ«¬»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

‡Bיא  ÔÈÈÙL ÔÈ¯˙Ï d„È ˜a„˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿≈ƒ¿≈«¿ƒƒ
„Á ·Á Èc da¯˜ ˙È È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈¿≈»¿«¿ƒ»À¿»≈ƒ»«
‡Ï ‡˙‡hÁÏ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò ˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓƒ«¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿»¿«»»»
È¯‡ ‡z·Ï dÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ÈeLÈ¿«ƒ¬«ƒ¿»¿»ƒ≈¬«¿À¿»¬≈

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

ÈÏÓיב  dpÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»«¬»¿ƒ¿«¬»ƒ«¿≈
ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dz¯k„‡ ˙È dˆÓÀ̃¿≈»ƒ¿«¿«¿«≈¿«¿¿»«

:‡È‰ ‡˙‡hÁ ÈÈ„ ‡ia¯À̃¿»«»«¿»«»»ƒ

Á·יג  Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»«¿≈ƒ»
‡‰ÎÏ È‰˙e dÏ ˜·zLÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÓ≈¬»≈ƒ≈¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿«¬»

:‡˙ÁÓk¿ƒ¿»»

dxezd lr `xfr oa`

ּכּמׁשּפט: חּטאת והּׁשני האמּורים, האיפה ּכנגד עׂשירת אחד:יא ּביֹום אחד לאיׁש מאכל . ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ



xwie`מח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ycew zayl inei xeriy
"עלֿחּטאתֹו")"מחּטאתֹו" ּכאן: נאמר לכ עׁשיר, קרּבן ויביא עליהן יֹוסיף והעׁשיר, האיפה לעׂשירית מעֹות הפריׁש ;. ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

‰l‡Ó ˙Á‡Ó∑ּדּלּות ּבדּלי אֹו ּבדּלּות, אֹו ּבעׁשירּות, אֹו ּבענין: האמּורֹות ּכּפרֹות מּׁשלׁש ּתלמּוד (ת"כ)מאחת ּומה ; ≈««≈≈∆ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹ
ּבעׂשירית  יהיּו ׁשּבּקּלין והּקּלין ּבעֹוף, יהיּו והּקּלין ׂשעירה, אֹו ּבכׂשּבה יהיּו ׁשּבהם החמּורים ׁשּיכֹול, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָלֹומר?
החמּורים  ואת ידֹו, הּׂשיגה אם ּוׂשעירה, לכׂשּבה לחמּורין קּלין להׁשוֹות מאּלה", "מאחת לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהאיפה?

ּדּלּות  ּבדּלי האיפה לעׂשירית Ánk‰.לּקּלין Ô‰kÏ ‰˙È‰Â∑זהּו נאכלין; ׁשיריה ׁשּיהיּו חֹוטא מנחת על ללּמד ְֲִִִֵֵַַַַַָָ¿»¿»«…≈«ƒ¿»ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו. ׁשהיא (ת"כ)לפי ּכהן, נדבת מנחת ּכׁשאר לֹו ּתהא הּוא, ּכהן זה חֹוטא ואם לּכהן", "והיתה : ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

תאכל" לא ּתהיה טז)ּב"ּכליל ו .(לקמן ְְִִֵֵֶָָֹ

(ãé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åè)ýåýé éLãwî äââLa äàèçå ìòî ìòîú-ék Lôð¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−§Ÿ̈®
Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´¦©ÀŸ§¤§§²

:íLàì Lãwä-ì÷La íéì÷L-óñk¤«¤§¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«
i"yx£ÏÚÓ ÏÚÓ˙ŒÈk∑(ת"כ)אֹומר הּוא וכן ׁשּנּוי, אּלא מקֹום ּבכל "מעילה" כה)אין ה א הימים ּבאלהי (דברי "וּימעלּו : ƒƒ¿…««ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ

ּבסֹוטה אֹומר הּוא וכן עּמי ֿהארץ"; אלהי אחרי וּיזנּו ה)אבתיהם מעל"(במדבר בֹו "ּומעלה :.‰‚‚La ‰‡ËÁÂ ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ¿»¿»ƒ¿»»
'‰ ÈL„wÓ∑ּבתרּומה "חטא" להּלן: ונאמר "חטא" ּכאן: נאמר הזהר? והיכן ההקּדׁש. מן כב)ׁשּנהנה :(לקמן ƒ»¿≈ְְְְְְְְֱֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

לא  ּכאן אף האֹוכל, על אּלא הזהיר לא ּלהּלן מה אי, הזהיר. ּכאן אף הזהיר, ּלהּלן מה חטא". עליו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ"ולאֿיׂשאּו
רּבה  מעל", "תמעל לֹומר: ּתלמּוד האֹוכל? על אּלא ‰'.הזהיר ÈL„wÓ∑ קּלים קדׁשים יצאּו לּׁשם, .המיחדים ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹƒ»¿≈ְְִִִֵַַַָָָָֻ

ÏÈ‡∑ּכמֹו קׁשה, יג)לׁשֹון יז ׁשנים (יחזקאל ׁשּתי ּבן קׁשה ּכאן אף לקח", הארץ "ואתֿאילי :.ÌÈÏ˜LŒÛÒk Ek¯Úa∑ «ƒְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ¿∆¿¿∆∆¿»ƒ
סלעים  ׁשּתי ׁשוה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּיהא אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֵֶֶָָ

(æè)óñBé BúLéîç-úàå ílLé Lãwä-ïî àèç øLà úàå§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ¥´
íLàä ìéàa åéìò øtëé ïäkäå ïäkì Búà ïúðå åéìò̈½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬¨«¨−̈

ô :Bì çìñðå§¦§©¬«
i"yx£ÌlLÈ L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â∑(כו להקּדׁש(כריתות, וחמׁש עזראעזראעזראעזרא.....קרן אבןאבןאבןאבן ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈ְֵֶֶֶֶַָֹ

(æé)ýåýé úåöî-ìkî úçà äúNòå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½
:Bðåò àNðå íLàå òãé-àìå äðéNòú àì øLà£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬£Ÿ«

i"yx£‡È·‰Â .ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑ ּכרת ספק ׁשּבא ּבמי מדּבר הּזה הענין ¿…»«¿»≈¿≈ƒְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ח  ּכגֹון: לאו, אם עליו עבר אם ידע ולא אמרּולידֹו האחת. את ואכל הּתר, ׁשּׁשּתיהן ּוכסבּור לפניו, וׁשּמן לב ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ

נֹודע  ׁשּלא זמן ּכל עליו ּומגן ּתלּוי אׁשם מביא זה הרי אכל, חלב ׁשל זֹו אם ידע ולא היתה, חלב ׁשל אחת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלֹו:
חּטאת  יביא זמן, לאחר לֹו יּודע ואם חטא, ׁשּוּדאי BBÚ.לֹו ‡NÂ ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑(ת"כ):אֹומר הּגלילי יֹוסי רּבי ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָ¿…»«¿»≈¿»»¬ְִִִֵֵַַ

מּתן  לידע נפׁש אם אֹומר: יֹוסי רּבי ׁשּידע. את ׁשּיעניׁש וכּמה ּכּמה אחת על ידע, ׁשּלא מי את ענׁש הּכתּוב ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהרי
ּכּמה  ראה עליה, ועבר תעׂשה" "לא מצות על אּלא נצטּוה ׁשּלא הראׁשֹון מאדם ּולמד צא צּדיקים, ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׂשכרן
אם  טֹובה. מּדה אֹומר: הוי ּפרענּות? ׁשל אֹו טֹובה, ׁשל מרּבה: מּדה איזֹו וכי ּולדֹורֹותיו! עליו נקנסּו ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֻֻמיתֹות
והּנֹותרֹות  הּפּגּולין מן לֹו הּיֹוׁשב המרּבה, טֹובה מּדה ולדֹורֹותיו, לֹו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ראה המעּוטה, ּפרענּות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֻֻמּדת
רּבי  הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּדֹורֹותיו ּולדֹורֹות ּולדֹורֹותיו לֹו ׁשּיזּכה וכּמה ּכּמה אחת על ּביֹוםֿהּכּפּורים, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָוהּמתעּנה

ÓÈÓÏ¯:יד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

eÏLaטו  ·BÁÈÂ ¯˜L ¯wLÈ È¯‡ L‡¡«¬≈¿««¿«¿≈¿»
¯Î„ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ ÈÈ„ ‡iL„e˜Óƒ¿«»«¿»¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÛÒk dÒ¯Ùa ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL¿ƒƒ»»¿À¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡ÓL‡Ï ‡L„e˜¿»«¬»»

dLÓÁטז  ˙ÈÂ ÌlLÈ ‡L„e˜ ÔÓ ·Á Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»ƒ¿»¿««¿»À¿≈
¯tÎÈ ‡‰ÎÂ ‡‰ÎÏ d˙È ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ¿ƒ≈»≈¿«¬»¿«¬»¿««

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿¿≈≈

ÏkÓיז  ‡„Á „aÚÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡ Ì‡Â¿ƒ¡«¬≈≈¿«¿≈¬»ƒ»
‡ÏÂ ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwtƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:d·BÁ Ïa˜ÈÂ ·BÁÈÂ Ú„È»«¿≈ƒ«≈≈

dxezd lr `xfr oa`

מעל  תמעל מעיל.טו מּגזרת עליו, ׁשּנתּכּסה ּדבר . ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹ
איל  יביא הּׁשם, ּבקדׁשי הּוא חּטאת ּכי ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָוהּטעם,

ׁשנים: רּבים, ּומעּוט ׁשקלים. ּכסף ׁשוה ְְִִִִֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
יׁשּלם  עם טז הּקדׁש מן חטא אׁשר ויׁשּלם . ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבׁשגגה  אׁשם הּוא וזה חמיׁשתֹו, ְְֲִִִֶֶֶַָָָּתֹוספת
ידע: ּכ ואחר ְְִִַַַָָָּבתחּלה

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ycew zayl inei xeriy
אֹומר הּוא הרי אֹומר: ו)עקיבא יז ּבׁשנים,(דברים העדּות מתקּימת אם וגֹו'". עדים ׁשלׁשה אֹו עדים ׁשנים "עלּֿפי : ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

והזּמה. ענׁש לענין ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּדינֹו ולעׂשֹות עליו, להחמיר ׁשליׁשי להביא אּלא ּבׁשלׁשה? הּכתּוב ל ּפרט ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלּמה
לעֹוׂשי  לּנטּפל טֹוב ׂשכר ׁשּיׁשּלם וכּמה ּכּמה אחת על עברה, ּכעֹוברי עברה לעֹוברי לּנטּפל הּכתּוב ענׁש ּכ ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאם

אֹומר: עזריה ּבן אלעזר רּבי מצוה. ּכעֹוׂשי יט)מצוה כד הרי (דברים ּבּׂשדה". עמר וׁשכחּת בׂשד קציר תקצר "ּכי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
אֹומר כד)הּוא מעּתה:(שם אמר ידע. ּבלא מצוה עלֿידֹו ׁשּבאת למי ּברכה הּכתּוב קבע – וגֹו'" יברכ "למען : ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּברכה  לֹו קֹובע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס העני ּומצאּה הימּנּו, ונפלה ּבכנפיו צרּורה סלע .היתה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(944 'nr b zegiy ihewl)

עעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו ונונונונׂשׂשׂשׂשאאאא ואואואואׁשׁשׁשׁשםםםם ידעידעידעידע יז)ולאולאולאולא האחתהאחתהאחתהאחת(ה, אתאתאתאת ואכלואכלואכלואכל ההההּתּתּתּתרררר ׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּתּתּתּתיהןיהןיהןיהן ּוּוּוּוכסבכסבכסבכסבּוּוּוּורררר לפניולפניולפניולפניו ווווׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמןןןן חלבחלבחלבחלב מּדּוע (רש"י)ּכּכּכּכגגגגֹוֹוֹוֹוןןןן לׁשאל, יׁש ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻֻֻ
ׁשּכן  רעים, ּבדברים מצּוי ׁשּתענּוגֹו הּוא סימן ּבׁשֹוגג, עברה העֹובר ּדהּנה לֹומר, ויׁש וׁשּמן. חלב – ּדוקא זֹו ּבדגמה רז"ל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּבחרּו

ׁשל ׁשּתכנֹו אפֹוא, מּובן מתעּנג. הּוא ּובּמה ׁשקּוע האדם ּבּמה הּמהּות, על מֹורה ּכּונה ּבלי ׁשּנעׂשה -ּכּכּכּכללללּדבר הּוא אּסּור ספק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
מּתענּוג. ּבאים ׁשּמן והן חלב והן הּתענּוג; מצּוי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻהיכן

ã ycew zegiyn zecewp ã(942 'nr b zegiy ihewl)

עעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו ונונונונׂשׂשׂשׂשאאאא ואואואואׁשׁשׁשׁשםםםם ידעידעידעידע יז)ולאולאולאולא (ה, ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּוא  א ּבׁשֹוגג חֹוטא ּכׁשאדם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם חּטאת. ׁשל מערּכֹו יֹותר הּוא סלעים) (ׁשּתי ּתלּוי אׁשם ׁשל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָערּכֹו
לב  לׂשים מּבלי ּבחטא ּכׁשּנכׁשל א חטא. ׁשל מּצב עם להׁשלים מּוכן אינּנּו ׁשּבפנימּיּותֹו הּוא סימן – ׁשּנכׁשל ויֹודע ּבכ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמבחין
ּפגם  על לכּפר ּבא ּתלּוי ׁשאׁשם ּכן, אם מּובן חטא. מּפני רתיעה ׁשל מסּפקת מּדה אין ׁשּבפנימּיּותֹו עליו מֹוכיח זה הרי – ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָלכ

יֹותר. עמק עזראעזראעזראעזרא....נפׁשי אבןאבןאבןאבן ְִֵַָֹ

(çé)ïäkä-ìà íLàì Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥®
òãé-àì àeäå ââL-øLà BúââL ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯£¤¨¨²§¬«Ÿ¨©−

:Bì çìñðå§¦§©¬«
i"yx£ÌL‡Ï Ek¯Úa∑ למעלה האמּור ּבער.‡e‰Â ‚‚LŒ¯L‡ ¿∆¿¿¿»»ְְֵֶַָָָָ¬∆»»¿

Ú„ÈŒ‡Ï∑(ת"כ) יד אם לעגלה הא ּדֹומה? ּזה למה הא חּטאת. ׁשּיביא עד זה, ּבאׁשם לֹו נתּכּפר לא זמן, לאחר ע …»«ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
יהרג  זה הרי ההֹורג, נמצא ּכ ֿ ואחר ׁשּנתערפה .ערּופה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(èé)ô :ýåýéì íLà íLà àeä íLà̈−̈®¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«
i"yx£ÌL‡ ÌL‡ ‡e‰ ÌL‡∑.ּדבר ׁשם ׁשהּוא קמץ, ּכּלֹו הראׁשֹון »»»…»«ִֵֶָָָָָֻ

ּבתֹורת  הּוא נדרׁש ּכבר הּוא, לצר ׁשּלא מקרא ּתאמר: ואם ּפעל. לׁשֹון ׁשהּוא ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹוהאחרֹון
‡ÌL.ּכהנים  ÌL‡∑איל ׁשּיהא חרּופה, ׁשפחה אׁשם שנים)להביא שתי ואׁשם (בן נזיר אׁשם מרּבה ׁשאני יכֹול . ֲִֹ»…»«ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

"הּוא" לֹומר: ּתלמּוד עזראעזראעזראעזרא.....מצרע? אבןאבןאבןאבן ְְַַָֹ

(ë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àë)Búéîòa Lçëå ýåýéa ìòî äìòîe àèçú ék Lôð¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧©«£¦¹
:Búéîò-úà ÷Lò Bà ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬¤£¦«

i"yx£,‡ËÁ˙ Èk LÙ(פכ"ב מה(ת"כ עקיבא: רּבי לֹומר:אמר ּתלמּוד ∆∆ƒ∆¡»ְֲִִַַַַַָָ
ּבזמן  ,לפיכ ּובׁשטר, ּבעדים אּלא עֹוׂשה אינֹו והּנֹותן, והּנֹוׂשא והּלֹווה הּמלוה ׁשּכל לפי ּבה'"? מעל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ"ּומעלה
ׁשליׁשי  אּלא נׁשמה ּבֹו ׁשּתדע רֹוצה ואינֹו חברֹו, אצל הּמפקיד אבל ּובּׁשטר, ּבעדים מכחׁש – מכחׁש ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּוא

dÒ¯Ùaיח  ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL ¯Îc È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»¿À¿»≈
ÏÚ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»«¬»ƒ««¬ƒ«¬»«
˜·zLÈÂ Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ÈÏzL‡c d˙eÏL»≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿ƒ¿¿≈

:dÏ≈

‡ÓL‡יט  ·Á ‡e‰c d˙·BÁ ÏÚ ‡e‰ ‡ÓL‡¬»»«¿≈¿»¬»»
:ÈÈ Ì„˜ ·¯˜È¿»≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯:כ  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈכא  Ì„˜ ¯˜L ¯wLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡¡«¬≈≈ƒ««¿«√»¿»
‡„È ˙eÙzL· B‡ ‡B„wÙa d¯·Áa ·„ÎÈÂƒ«≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿À»¿»

:d¯·Á ˙È ÒÈp‡ B‡ ‡ÏÊ‚· B‡ƒ¿≈»«ƒ»«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

תחטא  ּכי נפׁש ואם מּמצֹות יז אחת ועׂשה . ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ
איל. יביא אסּור, הּוא אם ידע ולא ְֲִִִֶַַַָָָֹֹלא ֿתעׂשה,
עׂשה  אם ידע לא ּתלּוי, אׁשם ׁשּזה רּבים ְִִֶֶַַַַָָָָָָֹודעת

ידע  לא ׁשּבתחּלה והחּטאת עׂשה. לא ְְִִִֶַַַָָָָָֹֹאם
ׁשהּוא  ידע ׁשּלא החּטאת, והּנה ידע. ּכן ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹואחר
אסּור  ׁשהּוא ידע והאׁשם , ׁשהֹודע. עד ְֶֶַַַָָָָָָאסּור

ּתלּוי: אׁשם אֹו נזּכר. ּכן ואחר ְְְִֵַַַַָָָָוׁשכח,
לה' אׁשם אׁשם הּוא:יט אׁשם ּפרּוׁשֹו הּוא . ֵֵַַָָָֹ

ּבה' מעל  ּומעלה  מצות כ על ׁשעבר . ְֲִֶַַַַַַָָָ



מט `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ycew zayl inei xeriy
אֹומר הּוא הרי אֹומר: ו)עקיבא יז ּבׁשנים,(דברים העדּות מתקּימת אם וגֹו'". עדים ׁשלׁשה אֹו עדים ׁשנים "עלּֿפי : ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

והזּמה. ענׁש לענין ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּדינֹו ולעׂשֹות עליו, להחמיר ׁשליׁשי להביא אּלא ּבׁשלׁשה? הּכתּוב ל ּפרט ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלּמה
לעֹוׂשי  לּנטּפל טֹוב ׂשכר ׁשּיׁשּלם וכּמה ּכּמה אחת על עברה, ּכעֹוברי עברה לעֹוברי לּנטּפל הּכתּוב ענׁש ּכ ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאם

אֹומר: עזריה ּבן אלעזר רּבי מצוה. ּכעֹוׂשי יט)מצוה כד הרי (דברים ּבּׂשדה". עמר וׁשכחּת בׂשד קציר תקצר "ּכי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
אֹומר כד)הּוא מעּתה:(שם אמר ידע. ּבלא מצוה עלֿידֹו ׁשּבאת למי ּברכה הּכתּוב קבע – וגֹו'" יברכ "למען : ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּברכה  לֹו קֹובע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס העני ּומצאּה הימּנּו, ונפלה ּבכנפיו צרּורה סלע .היתה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(944 'nr b zegiy ihewl)

עעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו ונונונונׂשׂשׂשׂשאאאא ואואואואׁשׁשׁשׁשםםםם ידעידעידעידע יז)ולאולאולאולא האחתהאחתהאחתהאחת(ה, אתאתאתאת ואכלואכלואכלואכל ההההּתּתּתּתרררר ׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּתּתּתּתיהןיהןיהןיהן ּוּוּוּוכסבכסבכסבכסבּוּוּוּורררר לפניולפניולפניולפניו ווווׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמןןןן חלבחלבחלבחלב מּדּוע (רש"י)ּכּכּכּכגגגגֹוֹוֹוֹוןןןן לׁשאל, יׁש ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻֻֻ
ׁשּכן  רעים, ּבדברים מצּוי ׁשּתענּוגֹו הּוא סימן ּבׁשֹוגג, עברה העֹובר ּדהּנה לֹומר, ויׁש וׁשּמן. חלב – ּדוקא זֹו ּבדגמה רז"ל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּבחרּו

ׁשל ׁשּתכנֹו אפֹוא, מּובן מתעּנג. הּוא ּובּמה ׁשקּוע האדם ּבּמה הּמהּות, על מֹורה ּכּונה ּבלי ׁשּנעׂשה -ּכּכּכּכללללּדבר הּוא אּסּור ספק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
מּתענּוג. ּבאים ׁשּמן והן חלב והן הּתענּוג; מצּוי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻהיכן

ã ycew zegiyn zecewp ã(942 'nr b zegiy ihewl)

עעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו ונונונונׂשׂשׂשׂשאאאא ואואואואׁשׁשׁשׁשםםםם ידעידעידעידע יז)ולאולאולאולא (ה, ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּוא  א ּבׁשֹוגג חֹוטא ּכׁשאדם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם חּטאת. ׁשל מערּכֹו יֹותר הּוא סלעים) (ׁשּתי ּתלּוי אׁשם ׁשל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָערּכֹו
לב  לׂשים מּבלי ּבחטא ּכׁשּנכׁשל א חטא. ׁשל מּצב עם להׁשלים מּוכן אינּנּו ׁשּבפנימּיּותֹו הּוא סימן – ׁשּנכׁשל ויֹודע ּבכ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמבחין
ּפגם  על לכּפר ּבא ּתלּוי ׁשאׁשם ּכן, אם מּובן חטא. מּפני רתיעה ׁשל מסּפקת מּדה אין ׁשּבפנימּיּותֹו עליו מֹוכיח זה הרי – ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָלכ

יֹותר. עמק עזראעזראעזראעזרא....נפׁשי אבןאבןאבןאבן ְִֵַָֹ

(çé)ïäkä-ìà íLàì Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥®
òãé-àì àeäå ââL-øLà BúââL ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯£¤¨¨²§¬«Ÿ¨©−

:Bì çìñðå§¦§©¬«
i"yx£ÌL‡Ï Ek¯Úa∑ למעלה האמּור ּבער.‡e‰Â ‚‚LŒ¯L‡ ¿∆¿¿¿»»ְְֵֶַָָָָ¬∆»»¿

Ú„ÈŒ‡Ï∑(ת"כ) יד אם לעגלה הא ּדֹומה? ּזה למה הא חּטאת. ׁשּיביא עד זה, ּבאׁשם לֹו נתּכּפר לא זמן, לאחר ע …»«ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
יהרג  זה הרי ההֹורג, נמצא ּכ ֿ ואחר ׁשּנתערפה .ערּופה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(èé)ô :ýåýéì íLà íLà àeä íLà̈−̈®¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«
i"yx£ÌL‡ ÌL‡ ‡e‰ ÌL‡∑.ּדבר ׁשם ׁשהּוא קמץ, ּכּלֹו הראׁשֹון »»»…»«ִֵֶָָָָָֻ

ּבתֹורת  הּוא נדרׁש ּכבר הּוא, לצר ׁשּלא מקרא ּתאמר: ואם ּפעל. לׁשֹון ׁשהּוא ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹוהאחרֹון
‡ÌL.ּכהנים  ÌL‡∑איל ׁשּיהא חרּופה, ׁשפחה אׁשם שנים)להביא שתי ואׁשם (בן נזיר אׁשם מרּבה ׁשאני יכֹול . ֲִֹ»…»«ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

"הּוא" לֹומר: ּתלמּוד עזראעזראעזראעזרא.....מצרע? אבןאבןאבןאבן ְְַַָֹ

(ë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àë)Búéîòa Lçëå ýåýéa ìòî äìòîe àèçú ék Lôð¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧©«£¦¹
:Búéîò-úà ÷Lò Bà ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬¤£¦«

i"yx£,‡ËÁ˙ Èk LÙ(פכ"ב מה(ת"כ עקיבא: רּבי לֹומר:אמר ּתלמּוד ∆∆ƒ∆¡»ְֲִִַַַַַָָ
ּבזמן  ,לפיכ ּובׁשטר, ּבעדים אּלא עֹוׂשה אינֹו והּנֹותן, והּנֹוׂשא והּלֹווה הּמלוה ׁשּכל לפי ּבה'"? מעל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ"ּומעלה
ׁשליׁשי  אּלא נׁשמה ּבֹו ׁשּתדע רֹוצה ואינֹו חברֹו, אצל הּמפקיד אבל ּובּׁשטר, ּבעדים מכחׁש – מכחׁש ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּוא

dÒ¯Ùaיח  ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL ¯Îc È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»¿À¿»≈
ÏÚ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»«¬»ƒ««¬ƒ«¬»«
˜·zLÈÂ Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ÈÏzL‡c d˙eÏL»≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿ƒ¿¿≈

:dÏ≈

‡ÓL‡יט  ·Á ‡e‰c d˙·BÁ ÏÚ ‡e‰ ‡ÓL‡¬»»«¿≈¿»¬»»
:ÈÈ Ì„˜ ·¯˜È¿»≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯:כ  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈכא  Ì„˜ ¯˜L ¯wLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡¡«¬≈≈ƒ««¿«√»¿»
‡„È ˙eÙzL· B‡ ‡B„wÙa d¯·Áa ·„ÎÈÂƒ«≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿À»¿»

:d¯·Á ˙È ÒÈp‡ B‡ ‡ÏÊ‚· B‡ƒ¿≈»«ƒ»«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

תחטא  ּכי נפׁש ואם מּמצֹות יז אחת ועׂשה . ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ
איל. יביא אסּור, הּוא אם ידע ולא ְֲִִִֶַַַָָָֹֹלא ֿתעׂשה,
עׂשה  אם ידע לא ּתלּוי, אׁשם ׁשּזה רּבים ְִִֶֶַַַַָָָָָָֹודעת

ידע  לא ׁשּבתחּלה והחּטאת עׂשה. לא ְְִִִֶַַַָָָָָֹֹאם
ׁשהּוא  ידע ׁשּלא החּטאת, והּנה ידע. ּכן ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹואחר
אסּור  ׁשהּוא ידע והאׁשם , ׁשהֹודע. עד ְֶֶַַַָָָָָָאסּור

ּתלּוי: אׁשם אֹו נזּכר. ּכן ואחר ְְְִֵַַַַָָָָוׁשכח,
לה' אׁשם אׁשם הּוא:יט אׁשם ּפרּוׁשֹו הּוא . ֵֵַַָָָֹ

ּבה' מעל  ּומעלה  מצות כ על ׁשעבר . ְֲִֶַַַַַַָָָ



xwie`נ zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ycew zayl inei xeriy
ׁשּביניהם ּכׁשהּוא לפיכ,ׁשּביניהם, ּבּׁשליׁשי מכחׁש È„.מכחׁש, ˙ÓeN˙a∑ ּבמלוה אֹו להתעּסק, ממֹון ּבידֹו .ׁשּׂשם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָƒ¿∆»ְְְְְִִֵֶַָָָָ

ÏÊ‚· B‡∑ ּכלּום מּידֹו LÚ˜.ׁשּגזל B‡∑ ׂשכיר ׂשכר עזראעזראעזראעזרא.....הּוא אבןאבןאבןאבן ¿»≈ְִֶַָָ»«ְִַָ

(áë)úçà-ìò ø÷L-ìò òaLðå da Lçëå äãáà àöî-Bà«¨¨¯£¥¨²§¦¬¤−̈§¦§©´©¨®¤©©©À
:äpäá àèçì íãàä äNòé-øLà ìkî¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨

i"yx£da LÁÎÂ∑ ממֹון לכפירת ׁשקר על ּולהּׁשבע לחטא האדם יעׂשה אׁשר אּלה מּכל אחת על עזראעזראעזראעזרא....ׁשּכפר .אבןאבןאבןאבן ¿ƒ∆»ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)ìæb øLà äìæbä-úà áéLäå íLàå àèçé-ék äéäå§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´¨À̈
ã÷ôä øLà ïBãwtä-úà Bà ÷Lò øLà ÷Lòä-úà Bà³¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤©¦¨½£¤¬¨§©−

:àöî øLà äãáàä-úà Bà Bzà¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«
i"yx£ÌL‡Â ‡ËÁÈŒÈk∑(כד יחטא(שבועות ּכי ּולהתוּדֹות ולדעת ּבתׁשּובה לׁשּוב ּבעצמֹו ּובדעּתֹו(ּכׁשּיּכיר אחרים: ספרים ּגירסת ƒ∆¡»¿»≈ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

חטא  ּכי .ואׁשם )להתוּדֹות ְְְִִֵַָָָ

(ãë)BLàøa Búà ílLå ø÷Mì åéìò òáMé-øLà ìkî BàÂ¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ§Ÿ½
:BúîLà íBéa epðzé Bì àeä øLàì åéìò óñé åéúLîçå©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²¦§¤−§¬©§¨«

i"yx£BL‡¯a∑ הּממֹון ראׁש הּקרן, א)∑ÂÈ˙LÓÁÂ.הּוא קח רּבתה (ב''ק ¿…ֶֶַַָֹ«¬ƒƒ»ְִָ
מֹוסיף  וכן חמׁש. אֹותֹו על חמׁש ּומביא חֹוזר והֹודה, ונׁשּבע ּבחמׁש ּכפר ׁשאם אחת, לקרן הרּבה חמׁשּיֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּתֹורה

ּפרּוטה  מּׁשוה ּפחֹות עליו ׁשּנׁשּבע הּקרן ׁשּיתמעט עד ,והֹול.BÏ ‡e‰ ¯L‡Ï∑) ת"כ ּוׁשלּוחֹו. ּבנֹו למי )לאּפּוקי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ«¬∆ְְְְִֵַ
ׁשּלֹו קג)ׁשהּממֹון .(ב"ק ֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 cenr ,f wlg zegiyÎihewl itÎlr)

WnFgd qpw mrh©©§©©¤

עליועליועליועליו יסףיסףיסףיסף כד)וחמוחמוחמוחמׁשׁשׁשׁשתיותיותיותיו (ה, ֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ
ּבהם  לסחֹור [ׁשּיכל אצלֹו" ּבטלים מעֹותיו ׁשהיּו "על הּוא מהּקרן יֹותר לׁשּלם הּמכחיׁש את ׁשּקֹונסים ּדזה ּכתב ּכאן יקר' ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּב'ּכלי
חֹומׁש מּממֹונֹו ליּתן ּבזּבז ׁשּלא ּבלבד זֹו לא האיׁש זה . . לפי הּוא ּדוקא] חֹומׁש ׁשּמׁשּלמים [הּטעם החֹומׁש ו"ענין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹּולהרויח].

ּגזל". אּדרּבא אּלא חבירֹו לפרנסת אֹו הקדׁש לצֹור צדקה] ּבנתינת הּגבֹוּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ[הּׁשעּור
הּצדקה. נתינת העּדר – החֹומׁש ׁשיעּור לטעם ּבטלים", מעֹותיו "ׁשהיּו – הּקנס טעם ּבין הּקׁשר מּובן לא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹולכאֹורה

אצל  מעֹותיו ׁשּיהיּו רצה ׁשּלא "ּבטלין", הּמפקיד ׁשל מעֹותיו" ׁש"היּו הּזמן רֹוב, ּדעל־ּפי ּובהקּדים ּולחידּודי, אחר ּבאֹופן לֹומר ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש
יֹום ל' הּוא ּדין') וה'ּפסק ׁשהכחיׁש, (לאחרי ּבית־ּדין הרחבת זמן ּדהרי יֹום, ל' הּוא ק הּנפקד, סימן ריש חושן־משפט שולחן־ערוך (ראה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

.וב'נושאי־כלים')
ּפאה ּבמּסכת איתא ט)והּנה משנה ח הּמפרׁשים (פרק ּופרׁשּו יּטֹול", לא זה הרי ּבהם, ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז חמּׁשים לֹו ׁשּיׁש "מי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ולמזֹונֹות" לכסּות אחת לׁשנה מסּפיקים ׁשאּלּו לרּבנן, להּו ו"קים זּוז. מאתים לבּסֹוף ירויח זּוז, נ' עם ּכׁשּמתעּסק ּכי (לשון ׁשם, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ח) משנה שם פאה זּוז הרע"ב לחמּׁשים ׁשהרי מהּקרן, ּפעמים ג' הּוא אחת לׁשנה  הרוח הרֹוב, ּדר ׁשעל ונמצא יּטֹול". "לא ּכן ועל ,ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

זּוז. מאתים לבּסֹוף ְְִִַַַַָירויח
הּקרן  ּכסּפי את מרויחים חֹודׁש י"ב ּבסֹוף ׁשאם הּקרן, רבע מרויחים חֹודׁש ׁשּכל יֹוצא הּׁשנה, לחדׁשי הרוח את ּכׁשּנחּלק ּכן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָואם

הּקרן. רבע אחד ּובחדׁש אחת, ּפעם זה את מרויחים חדׁשים ּבד' הרי ּפעמים, ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹג'
ּבקרן" מארּבעה "אחד הּוא החֹומׁש ּכי אצלֹו" ּבטלין מעֹותיו "ׁשהיּו על חֹומׁש ּדקנסינן הא יּובן גזילה ועל־ּפי־זה הלכות הרמב"ם (לשון ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ז) הלכה ז ּבטלין.פרק מעֹותיו ׁשהיּו חֹודׁש ּבאֹותֹו להרויח הּנגזל יכֹול ּׁשהיה מה את ּגם לׁשּלם הּמכחיׁש את וקנסּו ,ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

Ú·zL‡Âכב  da ·cÎÈÂ ‡z„·‡ ÁkL‡ B‡«¿«¬∆¿»ƒ«∆«¿ƒ¿¿«
‡L‡ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ ‡¯˜L ÏÚ«ƒ¿»«¬»ƒ…ƒ«¿≈¡»»

:Ô‰a ·ÁÈÓÏ¿≈«¿≈

Ècכג  ‡ÏÊb ˙È ·˙ÈÂ ·BÁÈÂ ÈËÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈∆¡≈¿≈¿»≈»¿≈»ƒ
‡B„wt ˙È B‡ ˜LÚ Èc ‡˜LÚ ˙È B‡ ÏÊ‚¿«»À¿»ƒ¬«»ƒ¿»
:ÁkL‡ Èc ‡z„·‡ ˙È B‡ d˙ÂÏ „wt˙‡ Ècƒƒ¿««¿»≈»¬∆¿»ƒ«¿»

LÏ˜¯‡כד  È‰BÏÚ Ú·zLÈ Èc ÏkÓ B‡ƒ…ƒƒ¿¿«¬ƒ¿ƒ¿»
È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙È ÌlLÈÂƒ«≈»≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ
:d˙·BÁ„ ‡ÓBÈa dpzÈ dÏÈ„ ‡e‰ È„Ï¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈¿»¿¿≈

dxezd lr `xfr oa`

אדם: ּובין ּבינֹו ׁשהּוא מּדבר ֲִֵֵֶֶַָָָָֹלאֿתעׂשה,
יד  ּבתׂשּומת אֹו עּמֹו:כא ידֹו ׁשּׂשם ׁשּותפּות, . ְִִֶֶָָָָ

עׁשק. החנית: את וּיגזל ּכמֹו ּבחזקה, ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹּבגזל.

ּבעּומתֹו. ׁשהּוא ויּתכן רעהּו. ועמיתֹו. ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבּסתר:
נֹוסף: ּבהּנה, ְֵֵָָָוה''א

ׁשקר  על ונׁשּבע על כב נׁשּבע אֹו ּפרּוׁשֹו, . ְְְִִֵֶַַַַָ

אׁשר  מּכל אֹו והעד, מּמּנּו. אדם ׁשּיבּקׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹממֹון 
לּׁשקר: עליו ִֶֶַַָָָיּׁשבע

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f"g zegiy ihewl)

אאאאׁשׁשׁשׁשמתמתמתמתֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם ייייּתּתּתּתננננּנּנּנּנּוּוּוּו ללללֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא לאלאלאלאׁשׁשׁשׁשרררר עליועליועליועליו יסףיסףיסףיסף וחמוחמוחמוחמׁשׁשׁשׁשתיותיותיותיו ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו כד)ווווׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלםםםם ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו(ה, ׁשׁשׁשׁשההההּמּמּמּמממממֹוֹוֹוֹוןןןן למילמילמילמי ---- ללללֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא לאלאלאלאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּפּצּוי (רש"י) ולא לּגזלן, קנס היא החמׁש ּתֹוספת ׁשל מּטרתּה לֹומר, ויׁש לּנגזל? יׁשּלם ׁשהחמׁש לֹומר ּצרי מה לׁשם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻלכאֹורה

החמׁש ׁשאמנם הּפסּוק מחּדׁש לכן להקּדׁש. הּכסף את ׁשּיּתן אֹו הּכסף, את יקּבל מי חׁשיבּות ׁשאין לֹומר מקֹום היה לכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלּנגזל.
לּנגזל. לׁשּלמֹו יׁש א לּגזלן קנס עזרא עזרא עזרא עזרא הּוא אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֵַַַַַָָָ

(äë)Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì àéáé BîLà-úàå§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬
:ïäkä-ìà íLàì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨−̈¤©Ÿ¥«

(åë)ìkî úçà-ìò Bì çìñðå ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²¦¬Ÿ
:dá äîLàì äNòé-øLà£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

סימן. ציו"ה סימן. דעוא"ל פסוקים, ויקרא קי"א פרשת חסלת

ÔÓכה  ÌÈÏL ¯Îc ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈ dÓL‡ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿ƒ»√»¿»¿«¿ƒƒ
:‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï dÒ¯Ùa ‡Ú»»¿À¿»≈«¬»»¿»«¬»

dÏכו  ˜·zLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»√»¿»¿ƒ¿¿≈≈
Ù Ù Ù :da ·ÁÈÓÏ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ«¬»ƒ…ƒ«¿≈¿≈««

àò÷ 'îòá äñôãð àø÷éå úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

ּבראׁשֹו ׁשוה:כד ּׁשהּוא מה אֹו ּבעצמֹו, . ְְְֶֶַַָֹ
ׁשני  הם וה ּנה ׁשנים. רּבים, מעּוט ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָוחמׁשתיו.
טעמֹו, אׁשמתֹו. ּביֹום אפרׁשנּו: ועֹוד ְְְְְֲֲִִֶַַָָחמיׁשּיֹות,

י  מאׁשמתֹו, ׁשּובֹו איל:ּביֹום ביא ְְִִֵַַָָ
ּבערּכ ּבעבּור כה חֹומׁשים, והֹוסיף ּכראׁשֹון. . ְְְְֲִִִֶַָָ

ׁשּגם  הם, יחיד ודברי ּבזדֹון. הּוא האׁשם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּזה

הּקל, מהּבנין ׁשם ּבּה. לאׁשמה ּתלּוי: האׁשם ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָזה
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ני `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f"g zegiy ihewl)

אאאאׁשׁשׁשׁשמתמתמתמתֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם ייייּתּתּתּתננננּנּנּנּנּוּוּוּו ללללֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא לאלאלאלאׁשׁשׁשׁשרררר עליועליועליועליו יסףיסףיסףיסף וחמוחמוחמוחמׁשׁשׁשׁשתיותיותיותיו ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו כד)ווווׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלםםםם ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו(ה, ׁשׁשׁשׁשההההּמּמּמּמממממֹוֹוֹוֹוןןןן למילמילמילמי ---- ללללֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא לאלאלאלאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּפּצּוי (רש"י) ולא לּגזלן, קנס היא החמׁש ּתֹוספת ׁשל מּטרתּה לֹומר, ויׁש לּנגזל? יׁשּלם ׁשהחמׁש לֹומר ּצרי מה לׁשם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻלכאֹורה

החמׁש ׁשאמנם הּפסּוק מחּדׁש לכן להקּדׁש. הּכסף את ׁשּיּתן אֹו הּכסף, את יקּבל מי חׁשיבּות ׁשאין לֹומר מקֹום היה לכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלּנגזל.
לּנגזל. לׁשּלמֹו יׁש א לּגזלן קנס עזרא עזרא עזרא עזרא הּוא אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֵַַַַַָָָ

(äë)Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì àéáé BîLà-úàå§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬
:ïäkä-ìà íLàì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨−̈¤©Ÿ¥«

(åë)ìkî úçà-ìò Bì çìñðå ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²¦¬Ÿ
:dá äîLàì äNòé-øLà£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

סימן. ציו"ה סימן. דעוא"ל פסוקים, ויקרא קי"א פרשת חסלת

ÔÓכה  ÌÈÏL ¯Îc ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈ dÓL‡ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿ƒ»√»¿»¿«¿ƒƒ
:‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï dÒ¯Ùa ‡Ú»»¿À¿»≈«¬»»¿»«¬»

dÏכו  ˜·zLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»√»¿»¿ƒ¿¿≈≈
Ù Ù Ù :da ·ÁÈÓÏ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ«¬»ƒ…ƒ«¿≈¿≈««

àò÷ 'îòá äñôãð àø÷éå úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

ּבראׁשֹו ׁשוה:כד ּׁשהּוא מה אֹו ּבעצמֹו, . ְְְֶֶַַָֹ
ׁשני  הם וה ּנה ׁשנים. רּבים, מעּוט ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָוחמׁשתיו.
טעמֹו, אׁשמתֹו. ּביֹום אפרׁשנּו: ועֹוד ְְְְְֲֲִִֶַַָָחמיׁשּיֹות,

י  מאׁשמתֹו, ׁשּובֹו איל:ּביֹום ביא ְְִִֵַַָָ
ּבערּכ ּבעבּור כה חֹומׁשים, והֹוסיף ּכראׁשֹון. . ְְְְֲִִִֶַָָ

ׁשּגם  הם, יחיד ודברי ּבזדֹון. הּוא האׁשם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּזה

הּקל, מהּבנין ׁשם ּבּה. לאׁשמה ּתלּוי: האׁשם ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָזה
הּפֹועל: ׁשם ֵַַַַּתחת

ואגב אורחי' הודיעו כי כל זמן שימשך קרבנן שני התמידין 
שנתבטל  וכו'  התמיד  הוסר  ומעת  מפסוק  כנודע  יחרב  לא 

התמיד כ"כ זמן ועי"כ נחרב הבית.
* * *

דברי  א' ראשונה של ספר  כי אות  שנודע  ירצה במה  או 
הימים שהיא א' מן אדם שת אנוש היא רבתא וזו של ויקרא 
זעירא וסוד הענין כי אדם הראשון ע"י חטאו גרם שתסתלק 
השכינה מן העולם בסוד וישמעו את קול ה' אלקים מתהלך 
הי' מסתלק ולא אמר הולך או מהלך ועי"כ נתמעטה קומת 
גופו ונשמתו והי' ראוי ליענש בב' עולמות, וזהו כי ביום אכלך 
ממנו מות תמות שתי מיתות, ואף כי הקריב קרבנות לא העיל 
רק בעה"ז שיאריך קרוב לאלף שנה וחטאו הי' כי ערב טוב 

ברע נשמות ישראל קדושות ושל אומות העולם טמאה.
ועתה אשר נתקנה זוהמת הנחש ונתייחדו ישראל לנחלתו 
ית' והובררו אומות העולם שהם הסיגים הרעים נתקן החטא 
ההוא ונקראו ישראל אדם כמ"ש אדם אתם כי כולם איבריו 
ומה  בתחתונים  השכינה  חזרה  ואז  הטובים  וזרעו  וענפיו 
שנתמעטה א' דאדם שהיתה רבתי והיתה זעירא נרמזת בא' 

זעירא של ויקרא כי קראו לתקן הא' ההיא של אדם הראשון 
שוכן  שבו  מועד  באהל  הנקרבים  הקרבנות  מצוות  ע"י  וזה 

שכינתו ית' משא"כ בקרבן שהקריב אז אדם.
וז"ש וידבר ד' אליו מסיבת אהל מועד שנעשה עתה והגיע 
וז"ש לאמר  עון אדה"ר אביהם  זמן לאמר לישראל שיתקנו 
אך  יקריב  כי  מכם  אדם  שהל"ל  יתורץ  ובזה  וכו'.  כי  אדם 
הוא  הראשון  אדם  כאלו  יחשב  אתם  שתקריבו  הקרבן  רמז 

המקריב אע"פ שהקרבן הוא מכם ממוניכם....
בני  אל  דבר  מ"ש  הד'  הדרך  וכפי  א'.  סימן  לעיל  שייך 
ישראל וכו', ירצה דבר אליהם קשות והודיעם כי עתיד אהל 
מועד ליחרב ואמרת אליהם בלשון רכה כי יש להם תקומה 

ע"י הקרבנות כנ"ל.
סימן ב'. וכפי הדרך הוא, ורצה דבר אל בני ישראל דברים 
אליהם  ואמרת  אביהם  הראשון  אדם  שחטא  מה  על  קשים 
דברים רכים כי בידם הוא לתקן החטא ההוא ולהם נוגע הדבר 

כי הם הם עצמם בחינת אדם כנ"ל.
עץ הדעת טוב

המשך מעמוד חכ



נב

לשבוע פרשת ויקרא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ח אדר
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום רביעי - ב' ניסן
פרק כ
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שני - כ"ט אדר
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום חמישי - ג' ניסן
פרק כ

מפרק יח
עד סוף פרק כב

יום שלישי - א' ניסן
פרק כ

מפרק א
עד סוף פסוק ט

יום שישי - ד' ניסן
פרק כ

מפרק כג
עד סוף פרק כח

שבת קודש - ה' ניסן
פרק כ 

מפרק כט עד סוף פרק לד

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 

xc` g"k oey`x mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ"ח ראשון יום
פרק לז  ,hn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ú"úù ì"æø ù"îå,hn 'nr cr.ìéòì ù"îë

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàM äîe14ãâðk äøBz ãeîìz"L ©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¤©§¨§¤¤
¯ ,"ílkdnl m`ez xacd ,`eti` ,cvik .dwcv zevn cbpk mb ª¨

- ?zeevnd lk x`yn dlrnl `id dwcvy ,dzr df epcnlyeðéä©§
¯ íäL ,äáLçîe øeaãa àéä äøBz ãeîìzL éðtîxeaic ¦§¥¤©§¨¦§¦©£¨¨¤¥

,daygneíéLeáì§¦
Lôð ìL íéiîéðtä©§¦¦¦¤¤¤

¯ .úéðeiçä"dyrn"k `ly ©¦¦
lr wxe - ipevig yeal `edy
xe` xi`n ,dxezd cenil ici
,miiniptd miyeala dxezd
zeyridl leki epi`y xac

:zexg` zeevn ici lr¯ íâå§©
cenil zevna ztqep dlrn

:dxezdïúeîöòå ïúeäî̈¨§©§¨
-äðéa-äîëç úBðéça ìL¤§¦¨§¨¦¨
LôpaL dâð útìwî úòc©©¦§¦©Ÿ©¤©¤¤
äMãwa úBììëð ¯ úéðeiçä©¦¦¦§¨©§ª¨
äøBza ÷ñBòLk Lnî©¨§¤¥©¨

¯ .ìëNå ïeiòamicnelyk §¦§¥¤
oezp ,lkyd zewnra dxez
zipeigd ytpd ly lkyd f`
jk ici lre ,cnlpd oipra
Îdnkg zepiga zektdp
dbep ztilw ly zrcÎdpia
ozedn ,(zipeigd ytpay)
,oky .dyecwl ,ozenvre
oiprd z` oiand lkyd gek

a"i wxtay s` .dxezd cenil ly devndn wlg dyrp ,cnlpd
ytpd ly miyeald z` wx dyecwl jetdl leki "ipepia"dy ,epcnl
ep` ,`eti` ,cvik ,zegekd `idy ytpd zeinvr z` `le ,zindad
- ?dyecwl zektdp zegekd ly ozenvre ozedn mby o`k mixne`
dizecn zece` xaecn a"i wxta ,oky ,dxizq meyn jka oi` ,mxa

oze`e ,zindad ytpd lyoi`.dyecwl jetdl "ipepia"d ly ecia
jetdl "ipepia"d ly ezlekia eze`e ,lkyd zece` xaecn o`k eli`e
daiqd z` owfd epax xiaqi oldl .dxez cenil ici lr dyecwl

:lkyl zecnd oiay df lcadl:úBcnä ìL ïúeîöòå ïúeänL óàå§©¤¨¨§©§¨¤©¦
çíëôäì íéðBðéaä íäì eìëé àì ¯ 'eë úøàôz-äøeáb-ãñ ¤¤§¨¦§¤¤Ÿ¨§¨¤©¥¦§¨§¨

¯ ,äMã÷ìlky zenvre zedny ,o`k mixne` ep` ,`eti` ,cvik ¦§ª¨
?dyecwa llkp zindad ytp¯ òøäL íeMî eðéä,dtilwd ly÷æç ©§¦¤¨©¨¨

¯ ïú÷éðé éðtî ,úòc-äðéa-äîëçaî úBcna øúBé,zecnd ly ¥©¦¦§¨§¨¦¨©©¦§¥§¦¨¨
¯ ,øúBé äMãwäî íL,oigend xy`n¯ :ï"ç éòãBéì òeãikicnel ¨¥©§ª¨¥©¨©§§¥¥

- o"g) dlawd zxezgdnkp"milkd zxiay" oipr xwir ik) .(zxzq
rxd z` dyecwl jetdle xxal xzei dyw okle .zecna did

jetdl "ipepia"d leki ,lkyde oigend ly rxd z` eli`e .(zecnay
dxez cenlz" ,okle .lkye oeir jezn dxez cenil ici lr ,dyecwl
ytpd ly lkyd z` miktdn dxez ici lry iptn - "mlek cbpk

.dyecwl zindad¯ úàæ,dxen`d dlrnd lr sqep¯ ,úøçà ãBòå Ÿ§©¤¤
,ztqep dlrn yiàéäå§¦

úìòîa ,äðlk ìò äìBòä̈¨©ª¨¨§©£©
ìk ìò äøBz ãeîìz ÷ñò¥¤©§¨©¨
äî ét ìò ,úBöîä©¦§©¦©

¯ ìéòì øàaúpM,b"k wxta ¤¦§¨¥§¥
¯ ,íéðewzä íLaipewiz" §¥©¦¦

,"xdefïä ïéãewt ç"îøc¦§©¦¦¥
¯ ,àkìîc ïéøáà ç"îø§©¥¨¦§©§¨
od dyrd zeevn (248) g"nx
myke .'jlnd ixa`' g"nx
ly gekl ilk `ed xa` lky
ilk `id devn lk jk ,ytpd
.oeilrd oevxd zkyndl
aezk ,dxezl qgia ,mxa
`ziixe`"y ,"xdef ipewiz"a
`lek `ed jixa `ycewe
xac md d"awde dxez ,"cg
enk `le) ynn cg`
x`aziy itke ,("mixa`"
zeevn oiay lcadd oldl

.dxezlíãàa Bîëe§¨¨¨
ïéà ,ìLî Cøc ,ïBzçzä©©§¤¤¨¨¥
úeiçä ïéa ììk ïBéîãå Cøò¤¤§¦§§¨¥©©
÷lçúnä ìëOä àeäL ,ïéçîaL úeiçä éaâì åéøáà ç"îøaL¤¦§©¥¨¨§©¥©©¤©Ÿ¦¤©¥¤©¦§©¥

ììL¯ úòc-äðéa-äîëç :úBðéça Lsebn wlg `edy ,xa` ,oky §¨Ÿ§¦¨§¨¦¨©©
c`dmd z`f mr j` - sebd z` dignd ytpd mr cge`n mpn` ,m

lkyd ik ,ytpe lkyl qgia xacd dpey .micxtpe mipey mixac ipy
enk `ly) `ed ytpd mr ezecg`zde ,ytpd on wlge zehytzd `ed
xac ly miwlg ly zecg`zd (`l` ,micg`znd micxtp mixac ipy
lr lynk ynyn ,mc`d lv` lkyl mixa`d oiay df lcad .cg`

.dxezl zeevn oiay lcaddìécáäì ,ìLî Cøc Lnî äëk̈¨©¨¤¤¨¨§©§¦
¯ ,õ÷ ïéàì úBìcáä úBááøaenk oial mc`a mdy itk mixacd oia §¦§©§¨§¥¥
epyiy lcadd ,dlrnl dfyàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úøàäa§¤¨©¥¨

óBñ-ïéà øBà úøàä éaâì úBiNòî úBöîa úBLaìúnä©¦§©§§¦§©£¦§©¥¤¨©¥
éôk Léà Léà ,äøBzä úîëçaL úòc-äðéa-äîëç úðéçáaL¤¦§¦©¨§¨¦¨©©¤§¨§©©¨¦¦§¦

¯ .BúâOäå BìëNdcn dze`a - dxeza oiane biyn `edy dnk cr ¦§§©¨¨
mr lkyd zecg`zd ly cegid ote`a ,d"awd mr elky cg`zn
zevn llek ,zeiyrnd zeevnd lk x`yn dxez dlrp jka .ytpd
zecg`zd `ed ,dxez cenil ici lr d"awd mr cegidy ,dwcvd
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øúåé äùåã÷äî íù ïú÷éðé éðôî ã"áçáî úåãîá øúåé
äðìåë ìò äìåòä àéäå úøçà ãåòå úàæ :ç"éì òåãéë
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נג xc` g"k oey`x mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ"ח ראשון יום
פרק לז  ,hn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ú"úù ì"æø ù"îå,hn 'nr cr.ìéòì ù"îë

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàM äîe14ãâðk äøBz ãeîìz"L ©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¤©§¨§¤¤
¯ ,"ílkdnl m`ez xacd ,`eti` ,cvik .dwcv zevn cbpk mb ª¨

- ?zeevnd lk x`yn dlrnl `id dwcvy ,dzr df epcnlyeðéä©§
¯ íäL ,äáLçîe øeaãa àéä äøBz ãeîìzL éðtîxeaic ¦§¥¤©§¨¦§¦©£¨¨¤¥

,daygneíéLeáì§¦
Lôð ìL íéiîéðtä©§¦¦¦¤¤¤

¯ .úéðeiçä"dyrn"k `ly ©¦¦
lr wxe - ipevig yeal `edy
xe` xi`n ,dxezd cenil ici
,miiniptd miyeala dxezd
zeyridl leki epi`y xac

:zexg` zeevn ici lr¯ íâå§©
cenil zevna ztqep dlrn

:dxezdïúeîöòå ïúeäî̈¨§©§¨
-äðéa-äîëç úBðéça ìL¤§¦¨§¨¦¨
LôpaL dâð útìwî úòc©©¦§¦©Ÿ©¤©¤¤
äMãwa úBììëð ¯ úéðeiçä©¦¦¦§¨©§ª¨
äøBza ÷ñBòLk Lnî©¨§¤¥©¨

¯ .ìëNå ïeiòamicnelyk §¦§¥¤
oezp ,lkyd zewnra dxez
zipeigd ytpd ly lkyd f`
jk ici lre ,cnlpd oipra
Îdnkg zepiga zektdp
dbep ztilw ly zrcÎdpia
ozedn ,(zipeigd ytpay)
,oky .dyecwl ,ozenvre
oiprd z` oiand lkyd gek

a"i wxtay s` .dxezd cenil ly devndn wlg dyrp ,cnlpd
ytpd ly miyeald z` wx dyecwl jetdl leki "ipepia"dy ,epcnl
ep` ,`eti` ,cvik ,zegekd `idy ytpd zeinvr z` `le ,zindad
- ?dyecwl zektdp zegekd ly ozenvre ozedn mby o`k mixne`
dizecn zece` xaecn a"i wxta ,oky ,dxizq meyn jka oi` ,mxa

oze`e ,zindad ytpd lyoi`.dyecwl jetdl "ipepia"d ly ecia
jetdl "ipepia"d ly ezlekia eze`e ,lkyd zece` xaecn o`k eli`e
daiqd z` owfd epax xiaqi oldl .dxez cenil ici lr dyecwl

:lkyl zecnd oiay df lcadl:úBcnä ìL ïúeîöòå ïúeänL óàå§©¤¨¨§©§¨¤©¦
çíëôäì íéðBðéaä íäì eìëé àì ¯ 'eë úøàôz-äøeáb-ãñ ¤¤§¨¦§¤¤Ÿ¨§¨¤©¥¦§¨§¨

¯ ,äMã÷ìlky zenvre zedny ,o`k mixne` ep` ,`eti` ,cvik ¦§ª¨
?dyecwa llkp zindad ytp¯ òøäL íeMî eðéä,dtilwd ly÷æç ©§¦¤¨©¨¨

¯ ïú÷éðé éðtî ,úòc-äðéa-äîëçaî úBcna øúBé,zecnd ly ¥©¦¦§¨§¨¦¨©©¦§¥§¦¨¨
¯ ,øúBé äMãwäî íL,oigend xy`n¯ :ï"ç éòãBéì òeãikicnel ¨¥©§ª¨¥©¨©§§¥¥

- o"g) dlawd zxezgdnkp"milkd zxiay" oipr xwir ik) .(zxzq
rxd z` dyecwl jetdle xxal xzei dyw okle .zecna did

jetdl "ipepia"d leki ,lkyde oigend ly rxd z` eli`e .(zecnay
dxez cenlz" ,okle .lkye oeir jezn dxez cenil ici lr ,dyecwl
ytpd ly lkyd z` miktdn dxez ici lry iptn - "mlek cbpk

.dyecwl zindad¯ úàæ,dxen`d dlrnd lr sqep¯ ,úøçà ãBòå Ÿ§©¤¤
,ztqep dlrn yiàéäå§¦

úìòîa ,äðlk ìò äìBòä̈¨©ª¨¨§©£©
ìk ìò äøBz ãeîìz ÷ñò¥¤©§¨©¨
äî ét ìò ,úBöîä©¦§©¦©

¯ ìéòì øàaúpM,b"k wxta ¤¦§¨¥§¥
¯ ,íéðewzä íLaipewiz" §¥©¦¦

,"xdefïä ïéãewt ç"îøc¦§©¦¦¥
¯ ,àkìîc ïéøáà ç"îø§©¥¨¦§©§¨
od dyrd zeevn (248) g"nx
myke .'jlnd ixa`' g"nx
ly gekl ilk `ed xa` lky
ilk `id devn lk jk ,ytpd
.oeilrd oevxd zkyndl
aezk ,dxezl qgia ,mxa
`ziixe`"y ,"xdef ipewiz"a
`lek `ed jixa `ycewe
xac md d"awde dxez ,"cg
enk `le) ynn cg`
x`aziy itke ,("mixa`"
zeevn oiay lcadd oldl

.dxezlíãàa Bîëe§¨¨¨
ïéà ,ìLî Cøc ,ïBzçzä©©§¤¤¨¨¥
úeiçä ïéa ììk ïBéîãå Cøò¤¤§¦§§¨¥©©
÷lçúnä ìëOä àeäL ,ïéçîaL úeiçä éaâì åéøáà ç"îøaL¤¦§©¥¨¨§©¥©©¤©Ÿ¦¤©¥¤©¦§©¥

ììL¯ úòc-äðéa-äîëç :úBðéça Lsebn wlg `edy ,xa` ,oky §¨Ÿ§¦¨§¨¦¨©©
c`dmd z`f mr j` - sebd z` dignd ytpd mr cge`n mpn` ,m

lkyd ik ,ytpe lkyl qgia xacd dpey .micxtpe mipey mixac ipy
enk `ly) `ed ytpd mr ezecg`zde ,ytpd on wlge zehytzd `ed
xac ly miwlg ly zecg`zd (`l` ,micg`znd micxtp mixac ipy
lr lynk ynyn ,mc`d lv` lkyl mixa`d oiay df lcad .cg`

.dxezl zeevn oiay lcaddìécáäì ,ìLî Cøc Lnî äëk̈¨©¨¤¤¨¨§©§¦
¯ ,õ÷ ïéàì úBìcáä úBááøaenk oial mc`a mdy itk mixacd oia §¦§©§¨§¥¥
epyiy lcadd ,dlrnl dfyàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úøàäa§¤¨©¥¨

óBñ-ïéà øBà úøàä éaâì úBiNòî úBöîa úBLaìúnä©¦§©§§¦§©£¦§©¥¤¨©¥
éôk Léà Léà ,äøBzä úîëçaL úòc-äðéa-äîëç úðéçáaL¤¦§¦©¨§¨¦¨©©¤§¨§©©¨¦¦§¦

¯ .BúâOäå BìëNdcn dze`a - dxeza oiane biyn `edy dnk cr ¦§§©¨¨
mr lkyd zecg`zd ly cegid ote`a ,d"awd mr elky cg`zn
zevn llek ,zeiyrnd zeevnd lk x`yn dxez dlrp jka .ytpd
zecg`zd `ed ,dxez cenil ici lr d"awd mr cegidy ,dwcvd
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`xcנד h"k ipy mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ"ט שני יום
,hn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àì ì"æøà ë"ôòàå,98 'nr cr:úåëéøàá

.zeiyrn zeevn ici lry cegid xy`n daxda dlrpóàå§©
¯ âéOî BðéàL,dxezd z`¯ úeiîLâa àlàz` biyn `ed ¤¥©¦¤¨§©§¦

mipy" enk ,miinyb mipipra zyaeln `idy itk wx dxezd
,"xenga dxt silgnd" e` "zilha oifge`äìLîð äøBzä éøä£¥©¨¦§§¨

¯ ,'eë dBáb íB÷nî íéãøBiL ,íéîìmby .jenp mewnl §©¦¤§¦¦¨¨©

;deabd mewna eidy enk min mze` mix`yp md dhnl mzcixia
mipipra dyalzpe dcxiy ixg` mby ,dxezl qgia mb jk
mze`a ,d"awd ly epevxe eznkg zeinvr zyaeln - miinyb

,dxezd dcxi mda miinyb mipipr¯ .ìéòì øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¥
.'c wxta

¯ ïë-ét-ìò-óàålry ,zeevnd iabl dxezd cenil zlrn zexnl §©©¦¥
xy`n daxda dlrnl `id d"awd mr zecg`zdd dxez cenil ici

,z`f lka ,zeiyrn zeevn ici lríðBøëæ eðéúBaø eøîà̈§©¥¦§¨
äëøáì15¯ ,"äNònä àlà øwò Løãnä àì" :zeevnd ly oneiw ¦§¨¨Ÿ©¤§¨¦¨¤¨©©£¤

,zeiyrnd¯ íBiä"åiiga §©
,dfd mlerd"íúBNòì©£¨

áéúk16¯ ,`ed xwirdy §¦
,lreta zeevnd meiw
äøBz ãeîìz ïéìháîe§©§¦©§¨
úéNòî äåöî íei÷ì§¦¦§¨©£¦
ìò dúBNòì øLôà-éàLk§¤¦¤§¨©£¨©
¯ äæ ék íeMî ,íéøçà éãé§¥£¥¦¦¦¤

,zeiyrn zeevn meiw¯ ìk̈
ly ezilkzúéìëúå íãàä̈¨¨§©§¦

¯ Búãéøéå Búàéøaly §¦¨¦¦¨
,dnypd,äfä íìBòì̈¨©¤

äøéc Cøaúé Bì úBéäì¦§¦§¨¥¦¨
¯ ,à÷åc íéðBzçza©©§¦©§¨
mi`xapae zenlera

,mipezgzdàëtäàì§©©§¨
¯ ,àøBäðì àëBLç,dyecwd xe`l dfd mlerd jyeg z` jetdl £¨¦§¨

¯ àìnéå",jk ici lr,à÷éc úéîLbä "õøàä ìk úà 'ä ãBáë §¦¨¥§¤¨¨¨¤©©§¦©§¨
¯,`wec¯ ,"åécçé øNa ìë eàøå",iwl`d xe`d z`.ìéòì økæpk §¨¨¨¨©§¨©¦§¨§¥
¯zrvazn "mipezgza dxic" ly zilkzd ,xnelk .e"l wxta

ziyrn devn zece` xaecnyk ,okle .zeiyrn zeevn ici lr xwira
cenil lhal mb mikixv - xg` ici lr zeyridl dleki dppi`y
el zeidl d"awd zpeek rvazz devnd meiw ici lry ick ,dxez
,xg` ici lr zeyridl dleki devn dze`yk ,mxa .mipezgza dxic
wx rbep lcadd lke ,"mipezgza dxic"a d"awd zpeek rvazz ixd

m` dl`yl`edeytpae devnd z` miiwied`dkyndd xi`z
cenil zlrn zxaeb ,jkl xywa ixd - devn dze` ici lr zkynpd
zbxcl cneld mc`d ribn dxezd cenil ici lr ,oky .dxezd
.zewl` mr xzei dlecb ytpd zecg`zdle xzei zilrp dkynd

f` eilr okle`loeylae .devnd meiw llba dxez ceniln lhal
:"`ipz"d¯ dúBNòì øLôàLk ïk-ïéàM-äî,devnd z`éãé ìò ©¤¥¥§¤¤§¨©£¨©§¥

¯ íéøçàf`y¯ ,äøBz ãeîìz ïéìháî ïéà,devn meiw mylóà £¥¦¥§©§¦©§¨©
¯ ,úBiNòî úBönä Leøt àlà dðéà äøBzä ìkL,z`f lkae ¤¨©¨¥¨¤¨¥©¦§©£¦

ici lr zeyridl dlekiy devn miiwl ick dxez cenil lhal xeq`
,xg`¯ àéäL íeMî ,eðéäå,dxezìL úòc-äðéa-äîëç úðéça §©§¦¤¦§¦©¨§¨¦¨©©¤

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
¯ da B÷ñòáe`ed ,dxeza §¨§¨

éLîîóBñ-ïéà øBà åéìò C ©§¦¨¨¥
úàN øúéa àeä-Ceøä§¤¤§¥
õ÷ ïéàì äìBãb äøàäå§¤¨¨§¨§¥¥
éãé ìò äëLîäå äøàäî¥¤¨¨§©§¨¨©§¥

¯ ïéãewtlr jiynn `edy ¦¦
,zeevn ici lr eytpïäL¤¥
¯ .àkìîc ïéøáàixa` ¥¨¦§©§¨

.jlndx"enc` w"k zxrd
`"hilyzeevna l"pd t"r" :

sebd xexia zlrezd xwir -
cegi z"za ,mlerdeytpd,

itl :xnelk ."y"f oaei f"tre
zlrezd xwiry ,xen`d
sebd xexia `ed zeevna
oaei - ytpd cegi `ed dxez cenlza zlrezd xwire ,mlerde

:oldlck ,zyy ax ly exn`núLL áø øîàL eäæå17éàãç" : §¤¤¨©©¥¤£¨¦
¯ ,"éàðz Cì éàø÷ Cì ,éàLôðcnel ip` jliaya ,iytp igny ©§¨¦¨¨¨¦¨¨¨¦

ya ,`xwnlry cegid ,ytpd liaya ,oky .dpyn cnel ip` jlia
,zeevn ici lry cegidn dlrnl `ed - dpyne `xwn - dxez ici

,dpyne `xwn cnel `ed dliayay ,eytpl xne` `ed okleBîk§
úeëéøàa øçà íB÷îa áeúkL18¯ :lr d`ad ytpd cegi zlrn ¤¨§¨©¥©£¦

y owfd epax xiaqd o`k cr .dxez icizkyndjexa seq oi` xe`
mc`d ytp lr `eddnvrdlrnl `id ,dxez cenil ici lr d`ad ,

oeylk) owfd epax xiaqi oldl .zeevn meiw ici lr xy`n daxda
dxrda `"hily x"enc` w"kdlrp oipr" (daxdaz"zay - xzei

zevn iablq"`e`d zkynday'wpy yecig epivn `wec z"z i"ry
d`ixw`le .(xe`n dlrnly) 'ek `xewy 'it - (zevna - k"`yn)

y"fe ,z"za dlrn yi - mzq d`ixw iabl elit`y `l` - cerlkl
'eb ei`xewzn`arbepa epiid - 'ekzlertl:xnelk ."zekyndd
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íéøîà éèå÷éì
íåéäå äùòîä àìà ø÷éò ùøãîä àì ì"æøà ë"ôòàå
úééùòî äåöî íåé÷ì ú"ú ïéìèáîå áéúë íúåùòì
íãàä ìë äæ éë íåùî íéøçà é"ò äúåùòì à"àùë
äøéã 'úé åì úåéäì æä"åòì åúãéøéå åúàéøá úéìëúå
àìîéå àøåäðì àëåùç àëôäàì à÷åã íéðåúçúá
øùá ìë åàøå à÷ééã úéîùâä õøàä ìë úà 'ä ãåáë
ïéà íéøçà é"ò äúåùòì øùôàùë ë"àùî ì"ðë åéãçé
úåöîä ùåøéô àìà äðéà äøåúä ìëù óà ú"ú ïéìèáî
ä"á ñ"à ìù ã"áç 'éçá àéäù íåùî åðééäå úåéùòî
úàù øúéá ä"á ñ"à øåà åéìò êéùîî äá å÷ñòáå
ïéãå÷ô é"ò äëùîäå äøàäî õ÷ ïéàì äìåãâ äøàäå
êì éàùôð éàãç úùù áø ù"æå àëìîã 'éøáà ïäù

:úåëéøàá à"îá ù"îë éàðú êì éàø÷

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

יז.15. א, יא.16.אבות ז, ב.17.דברים סח, -18.פסחים משפטים" פ' ריש שבתו"א להדרוש הכוונה ˘ËÈÏ"‡."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

oqip '` iyily mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  א' שלישי יום
,98 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äøàäå äëùîä äðäå,98 'nr cr:[â"ë 'ô]

dxez cenila yiy dlrp xzei daxd oipr dzr xiaqn owfd epax
ay - `ede ,zeevn iabldkyndici lr zkynpd seqÎoi` xe`n

dn) "d`ixw" mya z`xwp `idy ,yecig ep` mi`ven ,`wec dxez
"mvr"d mr eil` `eaiy exagl `xew mc`y enk ,(zeevna ok oi`y

dxez ici lr mb jk - elymi`xewmikiynnezenvrseqÎoi` xe`
ef `le ;(zeevn ici lr mikiynny xe`dn dlrnly) `edÎjexa
znxbp `ide - mzq "d`ixw" dpyi dnvr d`ixway `l` ,cala
dlrp `id dxez ici lry d`ixwd ,df znerle ;dlitz ici lr
aexw" :weqtd zpeek idef .zn`a d`ixw z`xwp `idy jka ,xzei

'dlkllkl" :weqtd jynd eli`e ,mzq d`ixw lr aqend "ei`xew
ede`xwi xy`zn`a,xzei dlrp d`ixw lr aqen "zn`a`a dfe ,

iabl (dxez ici lry) zn`a d`ixwd zlrne - dxez ici lr
l rbepa `id ,mzq d`ixwdlert.jk ici lr zekynpd zekyndl -

weqtd lr owfd epax ly exn`nl oiivn `"hily iaxdy itke
(dltz) mzq d`ixw ici lry ,lcadd xaqen my ,"execiq"a
,mipyd zkxa ,milegl d`etx :miinyb mipipra `id dkyndd
zipgex `id dkyndd (dxez) zn`a d`ixw ici lr eli`e ,dnecke

.dnypd zeiniptae

:owfd epax oeylaeéLîî íãàäL ,Bæ äøàäå äëLîä ,äpäåC §¦¥©§¨¨§¤¨¨¤¨¨¨©§¦
úBLôð ìòå ,BLôð ìò àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úøàäî øéàîe¥¦¥¤¨©¥¨©©§§©©§
úBîLð ìk øB÷î ,ìàøNé úñðk ,äðéëMä àéä ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥¦©§¦¨§¤¤¦§¨¥§¨¦§

¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîk ìàøNéjiynn dxez ici lry ,'n wxta ¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨
mb `l` ,`ed eytp lr wx `l ,`edÎjexa seqÎoi` xe` zx`d mc`

,l`xyi lk zeytp lr
`id dkynddy oeeikn
l`xyi zenyp xewna
dkynde - dpikyd `idy

zkynpd ef÷ñò éãé ìò©§¥¥¤
ìa úàø÷ð ¯ äøBzäïBL ©¨¦§¥¦§

¯ ,"äàéø÷":aezkkàøB÷" §¦¨¥
¯ ,"äøBzacneld mc` ©¨
`xwp dxez`xew","dxeza

zkynde z`ixw ,ernyny
"mvr"d,`xwpd lyLeøt¥

äøBzä ÷ñò éãé ìòL¤©§¥¥¤©¨
àeä-Ceøa-LBãwäì àøB÷¥§©¨¨
,ìBëéák ,åéìà àBáì̈¥¨¦§¨
Bøáçì àøBwä íãàk§¨¨©¥©£¥
ïè÷ ïáëe ,åéìà àáiL¤¨Ÿ¥¨§¥¨¨
åéìà àáì åéáàì àøBwä©¥§¨¦¨Ÿ¥¨
,àãç àúåöa Bnò úBéäì¦§¦§©§¨£¨

¯,ez` cgiaãøtì àìå§Ÿ¦¨¥
¯ .íBìLå ñç éãéçé øàMìå epnîmpyi ;dxez ici lr mb jk ¦¤§¦¨¥§¦¦©§¨

en mdil` qgiae - d"awdl "mirxe mig`"k mixzkend micedi`a
l `xewd mc`n lynd o`kexag"oa" zbxca mdy micedi mpyie ,

`xewd oak `id "dxeza d`ixw"d mdil` qgiae - d"awd iabl
.eia`láeúkL eäæå19øLà ìëì åéàøB÷ ìëì 'ä áBø÷" : §¤¤¨¨§¨§¨§Ÿ£¤

¯ ,"úîàa eäeàø÷é- eil` mi`xewy dl` lkl (`) aexw d"awd ¦§¨¤¡¤
zn`a eil` mi`xewy dl` lkl (a)20,"äøBz àlà úîà ïéàå"21, §¥¡¤¤¨¨

¯"zn`a" d`ixw dpyie ,"ei`xew lkl" :mzq d`ixw dpyi :xnelk

;dxez ici lr -¯ àøBwL eðéäcjiynneìò àeä-Ceøa-LBãwäì §©§¤¥§©¨¨©
¯ é÷etàì ,à÷åc äøBzä éãéede`xwi" ly zernynd z` lelyl §¥©¨©§¨§©¥

dpeekd `idy "zn`a÷ñò éãé ìò àlL BúBà àøBwL éî¦¤¥¤Ÿ©§¥¥¤
¯ !àaà !àaà :Ck ÷òBö àlà ,äøBzädlitzd zceara xnelk ©¨¤¨¥¨©¨©¨

- d"awdl ezad` cvn ,"`a` `a`" ezlitza `xewe wrev icediy
`edy dkyndd dpd
dnec dpi` ,jiynn
ici lr d`ad dkyndl

.dxez ly d`ixwdBîëe§
àéápä åéìò ìáBwL22: ¤¥¨¨©¨¦

¯ ,'eë EîLá àøB÷ ïéàå"§¥¥§¦§
x"enc` w"k zxrd]

:`"hilyoi`e' l"ledc"
'jze` `xew' e` 'j`xew
."'jnya' weicd edne
xnel eilr did :xnelk
`xew" e` "j`xew oi`e"
`xewy in oi`y - "jze`
weicd ,`eti` ,edn ;jze`
dxen dfy) "jnya" ly
mi`xew ok` eli`ky
mi`xew oi`y `l` ,d"awdl
`l` .[("jnya" ,enya eil`
oi`y laew `iapdy ,dpeekd
`id dxezd lk ,oky ,dxez ici lr epiid ,jnya jze` `xwiy in

,d"awd ly eizeny ixdäfîe .øçà íB÷îa áeúkL Bîëe§¤¨§¨©¥¦¤
éLîäì ,ìékNnä ïðBaúé¯ äìBãb äàøé åéìò Cin leki o`kn ¦§¥©©§¦§©§¦¨¨¦§¨§¨

,d"awd on dlecb d`xi envr lr zexydl opeazny÷ñò úòLa¦§©¥¤
¯ ,äøBzä,lekiak ,eil` jiynn `ed dxez cenil ici lry oeikn ©¨

ixd - xg` mc` eil` `xew `edy drya ,lynl ,enk ,d"awd z`
`edy drya ,d"awd on dlecb d`xi eilr jiyndl jixv dfy

,dxez cnel[âë ÷øt] ìéòì øàaúpL Bîk23: §¤¦§¨¥§¥¤¤
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ä"á÷äì àøå÷ù åðééäã äøåú àìà úîà ïéàå úîàá
éãé ìò àìù åúåà àøå÷ù éî é÷åôàì à÷åã äøåúä é"ò
åéìò ìáå÷ù åîëå àáà àáà êë ÷òåö àìà äøåúä ÷ñò
ïðåáúé äæîå .à"îá ù"îëå 'åë êîùá àøå÷ ïéàå àéáðä
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נה oqip '` iyily mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  א' שלישי יום
,98 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äøàäå äëùîä äðäå,98 'nr cr:[â"ë 'ô]

dxez cenila yiy dlrp xzei daxd oipr dzr xiaqn owfd epax
ay - `ede ,zeevn iabldkyndici lr zkynpd seqÎoi` xe`n

dn) "d`ixw" mya z`xwp `idy ,yecig ep` mi`ven ,`wec dxez
"mvr"d mr eil` `eaiy exagl `xew mc`y enk ,(zeevna ok oi`y

dxez ici lr mb jk - elymi`xewmikiynnezenvrseqÎoi` xe`
ef `le ;(zeevn ici lr mikiynny xe`dn dlrnly) `edÎjexa
znxbp `ide - mzq "d`ixw" dpyi dnvr d`ixway `l` ,cala
dlrp `id dxez ici lry d`ixwd ,df znerle ;dlitz ici lr
aexw" :weqtd zpeek idef .zn`a d`ixw z`xwp `idy jka ,xzei

'dlkllkl" :weqtd jynd eli`e ,mzq d`ixw lr aqend "ei`xew
ede`xwi xy`zn`a,xzei dlrp d`ixw lr aqen "zn`a`a dfe ,

iabl (dxez ici lry) zn`a d`ixwd zlrne - dxez ici lr
l rbepa `id ,mzq d`ixwdlert.jk ici lr zekynpd zekyndl -

weqtd lr owfd epax ly exn`nl oiivn `"hily iaxdy itke
(dltz) mzq d`ixw ici lry ,lcadd xaqen my ,"execiq"a
,mipyd zkxa ,milegl d`etx :miinyb mipipra `id dkyndd
zipgex `id dkyndd (dxez) zn`a d`ixw ici lr eli`e ,dnecke

.dnypd zeiniptae

:owfd epax oeylaeéLîî íãàäL ,Bæ äøàäå äëLîä ,äpäåC §¦¥©§¨¨§¤¨¨¤¨¨¨©§¦
úBLôð ìòå ,BLôð ìò àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úøàäî øéàîe¥¦¥¤¨©¥¨©©§§©©§
úBîLð ìk øB÷î ,ìàøNé úñðk ,äðéëMä àéä ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥¦©§¦¨§¤¤¦§¨¥§¨¦§

¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîk ìàøNéjiynn dxez ici lry ,'n wxta ¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨
mb `l` ,`ed eytp lr wx `l ,`edÎjexa seqÎoi` xe` zx`d mc`

,l`xyi lk zeytp lr
`id dkynddy oeeikn
l`xyi zenyp xewna
dkynde - dpikyd `idy

zkynpd ef÷ñò éãé ìò©§¥¥¤
ìa úàø÷ð ¯ äøBzäïBL ©¨¦§¥¦§

¯ ,"äàéø÷":aezkkàøB÷" §¦¨¥
¯ ,"äøBzacneld mc` ©¨
`xwp dxez`xew","dxeza

zkynde z`ixw ,ernyny
"mvr"d,`xwpd lyLeøt¥

äøBzä ÷ñò éãé ìòL¤©§¥¥¤©¨
àeä-Ceøa-LBãwäì àøB÷¥§©¨¨
,ìBëéák ,åéìà àBáì̈¥¨¦§¨
Bøáçì àøBwä íãàk§¨¨©¥©£¥
ïè÷ ïáëe ,åéìà àáiL¤¨Ÿ¥¨§¥¨¨
åéìà àáì åéáàì àøBwä©¥§¨¦¨Ÿ¥¨
,àãç àúåöa Bnò úBéäì¦§¦§©§¨£¨

¯,ez` cgiaãøtì àìå§Ÿ¦¨¥
¯ .íBìLå ñç éãéçé øàMìå epnîmpyi ;dxez ici lr mb jk ¦¤§¦¨¥§¦¦©§¨

en mdil` qgiae - d"awdl "mirxe mig`"k mixzkend micedi`a
l `xewd mc`n lynd o`kexag"oa" zbxca mdy micedi mpyie ,

`xewd oak `id "dxeza d`ixw"d mdil` qgiae - d"awd iabl
.eia`láeúkL eäæå19øLà ìëì åéàøB÷ ìëì 'ä áBø÷" : §¤¤¨¨§¨§¨§Ÿ£¤

¯ ,"úîàa eäeàø÷é- eil` mi`xewy dl` lkl (`) aexw d"awd ¦§¨¤¡¤
zn`a eil` mi`xewy dl` lkl (a)20,"äøBz àlà úîà ïéàå"21, §¥¡¤¤¨¨

¯"zn`a" d`ixw dpyie ,"ei`xew lkl" :mzq d`ixw dpyi :xnelk

;dxez ici lr -¯ àøBwL eðéäcjiynneìò àeä-Ceøa-LBãwäì §©§¤¥§©¨¨©
¯ é÷etàì ,à÷åc äøBzä éãéede`xwi" ly zernynd z` lelyl §¥©¨©§¨§©¥

dpeekd `idy "zn`a÷ñò éãé ìò àlL BúBà àøBwL éî¦¤¥¤Ÿ©§¥¥¤
¯ !àaà !àaà :Ck ÷òBö àlà ,äøBzädlitzd zceara xnelk ©¨¤¨¥¨©¨©¨

- d"awdl ezad` cvn ,"`a` `a`" ezlitza `xewe wrev icediy
`edy dkyndd dpd
dnec dpi` ,jiynn
ici lr d`ad dkyndl

.dxez ly d`ixwdBîëe§
àéápä åéìò ìáBwL22: ¤¥¨¨©¨¦

¯ ,'eë EîLá àøB÷ ïéàå"§¥¥§¦§
x"enc` w"k zxrd]

:`"hilyoi`e' l"ledc"
'jze` `xew' e` 'j`xew
."'jnya' weicd edne
xnel eilr did :xnelk
`xew" e` "j`xew oi`e"
`xewy in oi`y - "jze`
weicd ,`eti` ,edn ;jze`
dxen dfy) "jnya" ly
mi`xew ok` eli`ky
mi`xew oi`y `l` ,d"awdl
`l` .[("jnya" ,enya eil`
oi`y laew `iapdy ,dpeekd
`id dxezd lk ,oky ,dxez ici lr epiid ,jnya jze` `xwiy in

,d"awd ly eizeny ixdäfîe .øçà íB÷îa áeúkL Bîëe§¤¨§¨©¥¦¤
éLîäì ,ìékNnä ïðBaúé¯ äìBãb äàøé åéìò Cin leki o`kn ¦§¥©©§¦§©§¦¨¨¦§¨§¨

,d"awd on dlecb d`xi envr lr zexydl opeazny÷ñò úòLa¦§©¥¤
¯ ,äøBzä,lekiak ,eil` jiynn `ed dxez cenil ici lry oeikn ©¨

ixd - xg` mc` eil` `xew `edy drya ,lynl ,enk ,d"awd z`
`edy drya ,d"awd on dlecb d`xi eilr jiyndl jixv dfy

,dxez cnel[âë ÷øt] ìéòì øàaúpL Bîk23: §¤¦§¨¥§¥¤¤
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íéøîà éèå÷éì
äðäåäëùîä

ä"á ñ"à øåà úøàäî øéàîå êéùîî íãàäù åæ äøàäå
ìàøùé úñðë 'ðéëùä àéä ìàøùé ìë úåùôð ìòå åùôð ìò
äøåúä ÷ñò é"ò ïî÷ì ù"îë ìàøùé úåîùð ìë øå÷î
÷ñò é"òù 'éô äøåúá àøå÷ äàéø÷ ïåùìá úàø÷ð
àøå÷ä íãàë ìåëéáë åéìà àåáì ä"á÷äì àøå÷ äøåúä
åéìà àáì åéáàì àøå÷ä ïè÷ ïáëå åéìà àáéù åøéáçì
éãéçé øàùéìå åðîî ãøôéì àìå àãç 'úååöá åîò úåéäì
åäåàø÷é øùà ìëì åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷ ù"æå å"ç
ä"á÷äì àøå÷ù åðééäã äøåú àìà úîà ïéàå úîàá
éãé ìò àìù åúåà àøå÷ù éî é÷åôàì à÷åã äøåúä é"ò
åéìò ìáå÷ù åîëå àáà àáà êë ÷òåö àìà äøåúä ÷ñò
ïðåáúé äæîå .à"îá ù"îëå 'åë êîùá àøå÷ ïéàå àéáðä
÷ñò úòùá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì ìéëùîä
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oqipנו 'a iriax mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ב' רביעי יום
פרק לח  ,98 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå çì ÷øô,p 'nr cr.éç ìë

.çì ÷øtzeiyrnd zeevnd zlrn ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
.dyecwl zipeigd ytpd dlrzn oci lry ,xeaica zeielzd zeevnde

z` dignd ,zipeigd ytpd geka zeyrp ,xeaicaye dyrnay zeevnd ,oky

'eke oeylde dtd ze`ven gekae (zeevnd ly reviad ilk) miinybd mixa`d

ixeaic ze`a oci lry ,zeinybd

.iehia icil dlitzde dxezd

dnypd zcixi zilkzy oeikne

liaya `l ,ixd ,`id dhnl

owzl ick ,m` ik ,dnvr dnypd

zipeigd ytpd z` zelrdle

ici lr byen xacd - sebde

zeevnd ici lre zeiyrn zeevn

.xeaicay

,ìéòì økæpä ìk íò ,äpäå§¦¥¦¨©¦§¨§¥
¯zeevnd zlrn zece`

lry ,xeaicaye dyrnay
zipeigd ytpd dlrzn oci

,dyecwl÷ñt áèéä ïáeé¨¥¥§©
íé÷ñBôe ãeîìza äëeøòä äëìää1øeaãk åàì øeäøä"c ©£¨¨¨£¨©©§§¦§¦§©§¦

¯ ,"éîc,xeaic enk aygp epi` (daygn) "xedxd"yàø÷ íàå ¨¦§¦¨¨
¯ ãáì Baìáe BzáLçîa òîL úàéø÷z`f dyr m` mbçk ìëa §¦©§©§©£©§§¦§©§¨Ÿ©

¯ ,BúáBç éãé àöé àì ¯ Búðekexedxd ici lr ,rny z`ixwa ©¨¨Ÿ¨¨§¥¨
,dizepeek lk lr rny z`ixw ipipraéøöå¯ ,úBø÷ìå øæçì C §¨¦©£Ÿ§¦§

;eita rny z`ixw zeln z` `haleïBænä úkøáa ïëå2 §¥§¦§©©¨
àúéøBàc3¯ ,[rny z`ixwa enk ma zxace da xn`p `ly s`]4 §©§¨

enk ,"zxace" oeyld dxeza dxn`p `l oefnd zkxa iably s` -
ici mi`vei oi`y ,`ed oicd ,z`f zexnl ;rny z`ixwa aezky

xeaica d`hal gxkdd on `l` ,cala xedxda oefnd zkxa zaeg
,`wecúBëøa øàLáe5¯wx mdy s`]14[¯ ,ïðaøcx`ya mb oke ¦§¨§¨§©¨¨

,opaxcn wx ody s` ,zekxaälôúáe6¯ ;dcear" `idy s`] ¦§¦¨
"alay14[-dcear,gxkdd on ,z`f lka .ald jezae ald mr

xeaica didz dlitzdy
daeg ici mi`vei `le ,`wec
ipipra ala xedxdd ici lr

dlitzd7¯ íàå .znerle §¦
m` ,df¯ åéúôNa àéöBä¦¦§¨¨

e` rny z`ixw zeln z`
e` zekxa e` oefnd zkxa

,dlitzàöé ¯ Baì ïek àìå§Ÿ¦¥¦¨¨
¯ ,ãáòéãa BúáBç éãés` §¥¨§¦£©

mb mikixv dligzkly
,oeekléøö ïéàå¯ ,øæçì C §¥¨¦©£Ÿ

,dpeeka oze` xnel ickãáì§©
úàéø÷ ìL ïBLàø ÷eñtî¦¨¦¤§¦©

òîL8áe ,äðBLàø äëø §©§¨¨¦¨
äøNò äðBîL úlôz ìL9¯ ,ici mi`vei `l ,oda epeeik `l m`y ¤§¦©§¤¤§¥

,carica mb daeg¯ :[úBëøác á ÷øt Léøa] àúéàãëåenke §¦§¦¨§¥¤¤¦§¨
zekxa zkqna ipy wxt zligza mi`ven ep`y10:úåöî ïàk ãò"©¨¦§©

¯ äðekxwira `id devnd rny z`ixw ly oey`x weqt seq cr ©¨¨
,dpeekd¯ Cìéàå ïàkî,rny z`ixw iweqt x`yaäàéø÷ úåöî ¦¨¨¥©¦§©§¦¨
¯ ."'eëå- .dpeekd dxqg m` mb ,xeaica daeg ici mda mi`veie §

,(xeaic ila) daygne dpeek ,dpiidz `l recn :le`yl yi dxe`kl
zlrna epcnly dn itl ,`l` - ?dpeek ila xeaic enk jk lk zeaeh

.xaqen xacd ,xeaicdïewz äëéøö dðéà äîLpäL íeMî ,eðéäå§©§¦¤©§¨¨¥¨§¦¨¦
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íéøîà éèå÷éì
äðäå çì ÷øôäëìää ÷ñô áèéä ïáåé ì"ðä ìë íò

øåäøäã 'é÷ñåôå ãåîìúá äëåøòä
ãáì åáìáå åúáùçîá ù"÷ àø÷ íàå éîã øåáãë åàì
úåø÷ìå øåæçì êéøöå åúáåç éãé àöé àì åúðååë çë ìëá
ïðáøã úåëøá øàùáå àúééøåàã ïåæîä úëøáá ïëå
åúáåç éãé àöé åáì ïåéë àìå åéúôùá àéöåä íàå 'ìôúáå
ù"÷ ìù ïåùàø ÷åñôî ãáì øåæçì êéøö ïéàå ãáòéãá
'éàãëå äøùò äðåîù úìôú ìù äðåùàø äëøáå
úåöî êìéàå ïàëî äðååë úåöî ë"ò [úåëøáã á"ôøá]
äëéøö äðéà äîùðäù íåùî åðééäå .'åëå äàéø÷
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ש' (2 ועוד הפכים]. - (וכיווץ) ויראה השכלה שלכאורה [אף התורה עסק בשעת (גדולה) יראה שצ"ל (1 להוכיח הוא - פכ"ג' ÊÓ‰'כמש"ל
(1 בספכ"ג: וכמ"ש - כו' להמשיך בכדי ומשמש טפל שת"ת - יתבונן' שהתורה‡˙ה'ÂÂÂˆÈÂ(מת"ת) (2 ליראה. כלומר:˙¯Ú‡וכו' לדרתא".

כא  מציין הזקן שרבנו מה כלל מובן לא המבוארת לכאורה מההתבוננות בא הגדולה היראה של עיקרה - אדרבה שהרי, כ"ג, בפרק שדובר למה ן
קורא  שהוא ידי על אליו הבא החבר כמו למטה, אליו ממש הקב"ה את כביכול, אדם ומביא ממשיך תורה לימוד ידי שעל זה, פרק בסוף כאן,

ה  המשכת על רק מדובר כ"ג בפרק ואילו Â‡Â¯לו; ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯ המדובר הענין את ומקשר הזקן רבנו מציין איפוא, מדוע, תורה, ידי על נעלה
ולהדגיש  להוכיח א) הוא: כ"ג" פרק לעיל "כמ"ש ההוספה שפירוש לומר ההכרח שמן שליט"א, הרבי מסביר - כ"ג? בפרק שנתבאר למה כאן

יראה ˆ¯ÎÈ‰ש  כי ביראה, מעלה משום אין עצמו הלימוד שבשעת לחשוב הרי אפשר לכאורה (שכן, התורה לימוד בשעת (גדולה) יראה להיות
יראה  שתהיה ההכרח שמן מוסבר שם כ"ג, מפרק הזקן רבנו מביא לכן - בתורה. ענין כשלומדים ולהבנה להשכלה הנוגד דבר לכיווץ, מביאה

הוא ·˘Ú˙גדולה שתלמוד-תורה להתבונן הכוונה גדולה, יראה להמשיך האדם יתבונן התורה שמלימוד כאן שמדובר מה ב) התורה. לימוד
א) ה'": את ליראה החוקים כל את ה' "ויצונו מהפסוק כ"ג פרק בסוף שמוסבר וכפי היראה, להמשכת כמכשיר ומשמש (ליראה) "טפל"
לגבי  כשער היא התורה כלומר: ליראה, לדרתא" "תרעא נקראת שהתורה ב) "ליראה"; - היא התורה, חוקי כל של "ויצונו" של שהתכלית

כ"ג. פרק בסוף מדובר כך ועל - לבית טפל דבר שהוא ג.1.היראה, סעיף סב סימן או"ח שו"ע ב. כ, ה"א.2.ברכות פ"א ברכות הל' רמב"ם
ב.3. סעיף קפה, סימן שם, ˘ËÈÏ"‡.4.שו"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï.5.ג סעיף רו, סימן שם, ב.6.שו"ע סעיף קא, סימן Î"˜7.שם, ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡בפ"ע הנ"ל ÏÏÎ"והנה ˜"Ï'כו לעשות ציווה למה של"ק כמו ג"כ, לדבר מצוה ה' ציווה למה להקשות שייך אין כי -
דינם וכוונה, דדבור הענינים, ב' בה ששייך במצוה למה - (היטב) הבנה צריך שהרי ‰ÈÎÙאבל כלל, קשה היה לא כשלעצמו זה דבר כלומר: ."

לדבר של מצוה הקב"ה ציווה מדוע לשאול שייך שיש ‚Ìלא מה אלא מעשית; מצוה לעשות הקב"ה ציווה מדוע לשאול שייך שלא כשם ,
בלא  בכוונה ואילו חובה, ידי יוצאים - כוונה בלא בדיבור הפכי: דינם - וכוונה, דיבור של הענינים שני בה ששייכים במצוה מדוע הוא להבין

הזקן: רבנו מסיים וזאת חובה; ידי יוצאים לא - ·˘ÂÈ˙Ù...דיבור ‡ÈˆÂ‰ Ì‡Â.8.ה סעיף ס, סימן שם, א.9.שו"ע סעיף קא, סימן 10.שם

ב. יג,

oqip 'a iriax mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ÷ø ,úBöna dîöòìick `a zeevnd oipréLîäì¯ øBà C §©§¨©¦§©§©§¦
jkae iwl`d xe`d z` dfd mlerl `iadlúéðeiçä Lôð ïwúì§©¥¤¤©¦¦

¯ ,óebäå,z`fe'äa úøaãî LôpäL øeacä úBiúBà éãé ìò §©©§¥¦©¦¤©¤¤§©¤¤§
¯ ,ätä úBàöBî,zeinybdLôpäL úBiNòî úBöîa ïëå §©¤§¥§¦§©£¦¤©¤¤

:óebä éøáà øàLa äNBò¨¦§¨¤§¥©
¯jk ici lr milrzn

.sebde zipeigd ytpd
- xaqedy itk ,oeeikne
liaya `id "zilkz"dy
ixd ,sebde zipeigd ytpd
,xeaicay zeevnd lka
dpeekd zexfer opi`
xac ,cala oda daygnde
ytpl zekiiy el yiy
gxkdd on `l` ,ziwl`d
mrhne ,xeaic o`k didiy
daeg ici mi`vei df
dpeek ila xeaica carica
ici lr ,oky .daygne
,`wec xeaice dyrn
ytpd z` mipwzne milrn
o`k cr .sebde zipeigd

lky ,"ezeyrl"ay dlecbd dlrnd lr epcnl (d"l wxtn lgd)
na dpenh zilkzdrvazzy ick ,xen`k ,oky .zeiyrn zeev

dxic" jxazi el didzy ,zenlerd z`ixaa d"awd zpeek
zelbzdl ,mewn ,"dxic" didz inybd dfd mleray ,"mipezgza
,`wec zeiyrn zeevn ici lr `a df ixd - `ed jexa seq oi` xe`
zxxazn ,jk ici lr ,ik .dyrnl aygpd xeaicay zeevn e`
dlere ,dbep ztilwn d`ad ,sebde zipeigd ytpd ly zeigd
,`linn dplhazz ,dbep ztilw ly dz`lrd ici lre .dyecwl
xizqiy xac mey x`yi `le ,zexg`d ixnbl ze`nhd zetilwd
dlecb xzei dcna dfd mlera seqÎoi` xe` xi`ie ,zewl` lr

ay dlrnd xaqez oldl .mipeilrd zenlera xy`nzpeek
`edy devnd ici lry ,icedil yiy dpeeka ,epiid .zeevnd
dyer `ed jk llbae - devnd devn d"awd mr cg`zi ,miiwn§©¤
.dpeekd iabl mb oexzi ,ipy cvn ,mi`ven ep` oky ,devnd z`

eøîà ïë-ét-ìò-óà Cà11¯ äëøa øàL Bà älôz :zexn`pd ©©©¦¥¨§§¦¨§¨§¨¨
¯ ,äîLð àìa óeâk ïä äðek àìa,dlitzd z` mincn recn §Ÿ©¨¨¥§§Ÿ§¨¨

- ?"dnyp"l - dpeekd z`e ,"seb"l ,dkxad e`Bîk ék ,Leøt¥¦§
:íäL ,äîLðe óeb íäì LiL äfä íìBòaL íéàeøaä ìkL¤¨©§¦¤¨¨©¤¤¥¨¤§¨¨¤¥
çeø øLà ìk" úîLðå ,"Léà øNa ìk çeøå éç ìk Lôð"¤¤¨©§©¨§©¦§¦§©¨£¤©

¯ ,íéiç éìòa ìkî "åétàa íéiçmb yi mlera `xap lkl ©¦§©¨¦¨©£¥©¦

,dnyp mbe sebLéì ïéàî íúBà äeäîe ílk úà äiçî 'äå©§©¤¤ª¨§©¤¨¥©¦§¥
¯ ,íäa òétLnL úeiçå øBàa ãéîz;dnypae sebaóebä íbL ¨¦§§©¤©§¦©¨¤¤©©

¯ ,éøîçämb `l` ,sebd wx `leíîBcä øôòå íéðáà elôàå ©¨§¦©£¦£¨¦§¨¨©¥
¯ Lnî,gneva dpyiy zipeigd drepzd elit` zi`xp `l mda ©¨

ixd - lecbl ohwn lcbd
,mda elit`øBà Ba Lé¥

¯ ,Cøaúé epnî úeiçå§©¦¤¦§¨¥
aezeigd z`hazn dn

- ?mnecayøæçé àlL¤Ÿ©£Ÿ
,äéäLk ñôàå ïéà úBéäì¦§©¦¨¤¤§¤¨¨

¯itk - .ez`ixa iptl
,oldl xiaqi owfd epaxy
,"dpen`de cegid xry"a
iwl`d xe`d did `lely
- `xapa cinz lrete avip
oi` zeidl xfeg `xapd did
.`xapy mcew enk qt`e
xe` yi mnecl mby ixd
xi`ne dignd iwl` zeige
epyi ,jkn xzeie ,jk .eze`
lkae - ig mvr ly seba
qgie d`eeyd oi` ,z`f

:dnypay zeigde xe`d oia llkïBéîãå Cøò ïéà ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¥¤¤§¦§
øBà úðéça éaâì óeba øéànä úeiçå øBà úðéça ïéa ììk§¨¥§¦©§©©¥¦©§©¥§¦©

¯ .éç ìk Lôð àéäL ,äîLpa øéànä úeiçåoaen xac ,oky §©©¥¦©§¨¨¤¦¤¤¨©
mixwegd mb .zeipgexl zeinyb oia llk d`eeyd oi`y `ed
lecb oi`n yi jl oi` - zeipgexd on zeinybd zeedzd"y ,micen
ze`ivn - ytpde ,zinyb ze`ivn `ed sebdy oeikne ."dfn
,oaenk ,`ed lcadde .mdipia d`eeyde qgi oi`y ixd - zipgex
zeige xe`l llk dnec epi` seba xi`nd zeigde xe`dy jka
zcna `hazn epi` lcaddy xiaqn owfd epaxe .ytpa xi`nd
- ytpae ,zxzqen seba zewl`dy ,zewl`d ly ielibde mlrdd
`xap `ed sebdy myk :mieey mdipy md jka ,oky ,zelbzda
ly yeal ici lr zxzqen ziwl`d zeigd ea ,dfd mleray
miiw mb jk ,zewl` `id ezeigy seba d`xp `l okle ,dbep ztilw
`le ,ytpd z` dignd ziwl`d zeigd lr xizqnÎyeal eze`
oiay lcadd .zewl`n d`a ytpd zeigy miyibxn `le mi`ex
xe`d ly zehytzdde mevnvd zcna `hazn ,ytpde sebd
md ,dnlrdd jxc mi`ad zeigde xe`d m` - iwl`d zeigde
mi`a ,zeigde xe`d ,mdy e` ,znvnevn dcna mi`a mnvr
dpi` zeigde xe`d ly zewl`dy zexnly xnelk ,zehytzda
:"`ipz"d oeylae .zi`xp ,mipt lk lr ,dnvr zeigd la` ,zi`xp
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íéøîà éèå÷éì
ùôð ï÷úì øåà êéùîäì ÷ø úåöîá äîöòì ïå÷éú
'äá úøáãî ùôðäù øåáãä úåéúåà é"ò óåâäå úéðåéçä
äùåò ùôðäù úåéùòî úåöîá ïëå äôä úåàöåî
øàù åà äìôú åøîà ë"ôòà êà :óåâä éøáà øàùá
ìëù åîë éë 'éô äîùð àìá óåâë ïä äðååë àìá äëøá
ùôð íäù äîùðå óåâ íäì ùéù æä"åòáù íéàåøáä
íééç çåø øùà ìë úîùðå ùéà øùá ìë çåøå éç ìë
íúåà äåäîå íìåë úà äéçî 'äå íééç éìòá ìëî åéôàá
íâù íäá òéôùîù úåéçå øåàá ãéîú ùéì ïéàî
åá ùé ùîî íîåãä øôòå íéðáà 'éôàå éøîåçä óåâä
äéäùë ñôàå ïéà úåéäì øåæçé àìù 'úé åðîî úåéçå øåà
øéàîä 'åéçå øåà 'éçá ïéá ììë ïåéîãå êøò ïéà ë"ôòàå
ùôð àéäù äîùðá øéàîä úåéçå øåà 'éçá éáâì óåâá

éç ìë
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ב.11. רמט, א. חלק של"ה



נז oqip 'a iriax mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ÷ø ,úBöna dîöòìick `a zeevnd oipréLîäì¯ øBà C §©§¨©¦§©§©§¦
jkae iwl`d xe`d z` dfd mlerl `iadlúéðeiçä Lôð ïwúì§©¥¤¤©¦¦

¯ ,óebäå,z`fe'äa úøaãî LôpäL øeacä úBiúBà éãé ìò §©©§¥¦©¦¤©¤¤§©¤¤§
¯ ,ätä úBàöBî,zeinybdLôpäL úBiNòî úBöîa ïëå §©¤§¥§¦§©£¦¤©¤¤

:óebä éøáà øàLa äNBò¨¦§¨¤§¥©
¯jk ici lr milrzn

.sebde zipeigd ytpd
- xaqedy itk ,oeeikne
liaya `id "zilkz"dy
ixd ,sebde zipeigd ytpd
,xeaicay zeevnd lka
dpeekd zexfer opi`
xac ,cala oda daygnde
ytpl zekiiy el yiy
gxkdd on `l` ,ziwl`d
mrhne ,xeaic o`k didiy
daeg ici mi`vei df
dpeek ila xeaica carica
ici lr ,oky .daygne
,`wec xeaice dyrn
ytpd z` mipwzne milrn
o`k cr .sebde zipeigd

lky ,"ezeyrl"ay dlecbd dlrnd lr epcnl (d"l wxtn lgd)
na dpenh zilkzdrvazzy ick ,xen`k ,oky .zeiyrn zeev

dxic" jxazi el didzy ,zenlerd z`ixaa d"awd zpeek
zelbzdl ,mewn ,"dxic" didz inybd dfd mleray ,"mipezgza
,`wec zeiyrn zeevn ici lr `a df ixd - `ed jexa seq oi` xe`
zxxazn ,jk ici lr ,ik .dyrnl aygpd xeaicay zeevn e`
dlere ,dbep ztilwn d`ad ,sebde zipeigd ytpd ly zeigd
,`linn dplhazz ,dbep ztilw ly dz`lrd ici lre .dyecwl
xizqiy xac mey x`yi `le ,zexg`d ixnbl ze`nhd zetilwd
dlecb xzei dcna dfd mlera seqÎoi` xe` xi`ie ,zewl` lr

ay dlrnd xaqez oldl .mipeilrd zenlera xy`nzpeek
`edy devnd ici lry ,icedil yiy dpeeka ,epiid .zeevnd
dyer `ed jk llbae - devnd devn d"awd mr cg`zi ,miiwn§©¤
.dpeekd iabl mb oexzi ,ipy cvn ,mi`ven ep` oky ,devnd z`

eøîà ïë-ét-ìò-óà Cà11¯ äëøa øàL Bà älôz :zexn`pd ©©©¦¥¨§§¦¨§¨§¨¨
¯ ,äîLð àìa óeâk ïä äðek àìa,dlitzd z` mincn recn §Ÿ©¨¨¥§§Ÿ§¨¨

- ?"dnyp"l - dpeekd z`e ,"seb"l ,dkxad e`Bîk ék ,Leøt¥¦§
:íäL ,äîLðe óeb íäì LiL äfä íìBòaL íéàeøaä ìkL¤¨©§¦¤¨¨©¤¤¥¨¤§¨¨¤¥
çeø øLà ìk" úîLðå ,"Léà øNa ìk çeøå éç ìk Lôð"¤¤¨©§©¨§©¦§¦§©¨£¤©

¯ ,íéiç éìòa ìkî "åétàa íéiçmb yi mlera `xap lkl ©¦§©¨¦¨©£¥©¦

,dnyp mbe sebLéì ïéàî íúBà äeäîe ílk úà äiçî 'äå©§©¤¤ª¨§©¤¨¥©¦§¥
¯ ,íäa òétLnL úeiçå øBàa ãéîz;dnypae sebaóebä íbL ¨¦§§©¤©§¦©¨¤¤©©

¯ ,éøîçämb `l` ,sebd wx `leíîBcä øôòå íéðáà elôàå ©¨§¦©£¦£¨¦§¨¨©¥
¯ Lnî,gneva dpyiy zipeigd drepzd elit` zi`xp `l mda ©¨

ixd - lecbl ohwn lcbd
,mda elit`øBà Ba Lé¥

¯ ,Cøaúé epnî úeiçå§©¦¤¦§¨¥
aezeigd z`hazn dn

- ?mnecayøæçé àlL¤Ÿ©£Ÿ
,äéäLk ñôàå ïéà úBéäì¦§©¦¨¤¤§¤¨¨

¯itk - .ez`ixa iptl
,oldl xiaqi owfd epaxy
,"dpen`de cegid xry"a
iwl`d xe`d did `lely
- `xapa cinz lrete avip
oi` zeidl xfeg `xapd did
.`xapy mcew enk qt`e
xe` yi mnecl mby ixd
xi`ne dignd iwl` zeige
epyi ,jkn xzeie ,jk .eze`
lkae - ig mvr ly seba
qgie d`eeyd oi` ,z`f

:dnypay zeigde xe`d oia llkïBéîãå Cøò ïéà ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¥¤¤§¦§
øBà úðéça éaâì óeba øéànä úeiçå øBà úðéça ïéa ììk§¨¥§¦©§©©¥¦©§©¥§¦©

¯ .éç ìk Lôð àéäL ,äîLpa øéànä úeiçåoaen xac ,oky §©©¥¦©§¨¨¤¦¤¤¨©
mixwegd mb .zeipgexl zeinyb oia llk d`eeyd oi`y `ed
lecb oi`n yi jl oi` - zeipgexd on zeinybd zeedzd"y ,micen
ze`ivn - ytpde ,zinyb ze`ivn `ed sebdy oeikne ."dfn
,oaenk ,`ed lcadde .mdipia d`eeyde qgi oi`y ixd - zipgex
zeige xe`l llk dnec epi` seba xi`nd zeigde xe`dy jka
zcna `hazn epi` lcaddy xiaqn owfd epaxe .ytpa xi`nd
- ytpae ,zxzqen seba zewl`dy ,zewl`d ly ielibde mlrdd
`xap `ed sebdy myk :mieey mdipy md jka ,oky ,zelbzda
ly yeal ici lr zxzqen ziwl`d zeigd ea ,dfd mleray
miiw mb jk ,zewl` `id ezeigy seba d`xp `l okle ,dbep ztilw
`le ,ytpd z` dignd ziwl`d zeigd lr xizqnÎyeal eze`
oiay lcadd .zewl`n d`a ytpd zeigy miyibxn `le mi`ex
xe`d ly zehytzdde mevnvd zcna `hazn ,ytpde sebd
md ,dnlrdd jxc mi`ad zeigde xe`d m` - iwl`d zeigde
mi`a ,zeigde xe`d ,mdy e` ,znvnevn dcna mi`a mnvr
dpi` zeigde xe`d ly zewl`dy zexnly xnelk ,zehytzda
:"`ipz"d oeylae .zi`xp ,mipt lk lr ,dnvr zeigd la` ,zi`xp
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íéøîà éèå÷éì
ùôð ï÷úì øåà êéùîäì ÷ø úåöîá äîöòì ïå÷éú
'äá úøáãî ùôðäù øåáãä úåéúåà é"ò óåâäå úéðåéçä
äùåò ùôðäù úåéùòî úåöîá ïëå äôä úåàöåî
øàù åà äìôú åøîà ë"ôòà êà :óåâä éøáà øàùá
ìëù åîë éë 'éô äîùð àìá óåâë ïä äðååë àìá äëøá
ùôð íäù äîùðå óåâ íäì ùéù æä"åòáù íéàåøáä
íééç çåø øùà ìë úîùðå ùéà øùá ìë çåøå éç ìë
íúåà äåäîå íìåë úà äéçî 'äå íééç éìòá ìëî åéôàá
íâù íäá òéôùîù úåéçå øåàá ãéîú ùéì ïéàî
åá ùé ùîî íîåãä øôòå íéðáà 'éôàå éøîåçä óåâä
äéäùë ñôàå ïéà úåéäì øåæçé àìù 'úé åðîî úåéçå øåà
øéàîä 'åéçå øåà 'éçá ïéá ììë ïåéîãå êøò ïéà ë"ôòàå
ùôð àéäù äîùðá øéàîä úåéçå øåà 'éçá éáâì óåâá

éç ìë
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oqipנח 'b iying mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

חמישי  ניסן יום ג'
,p 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øåà íäéðùáù óàå,100 'nr cr.úåèùôúäå

¯ íäéðLaL óàå,ytpae seba¯ ,äåL ãçà øBàzeigde xe`d §©¤¦§¥¤¤¨¨¤
dcig` dcna mda `a ,ytpd z`e sebd z` digne xveid iwl`d

:jka z`hazn zecig`dyk ,xe` ly¯ íéðt øzñä úðéçáa¦§¦©¤§¥¨¦
,zxzqen zeigd zeiniptyøzzñî øBàäL ,íéåL íéLeáìe§¦¨¦¤¨¦§©¥
¯ ,Ba Laìúîe ílòúîe¦§©¥¦§©¥
xe`d ly zexzzqdd
`ed mda miyealde
seba mieey - xzzqn

.ytpae¯ íäéðL éksebd ¦§¥¤
,ytpde¯ ,äfä íìBòî íä¥¥¨©¤

sebd mb - mdipyy xg`ne
mlerd on md - ytpd mbe
zpigan miey md ixd dfd
,iwl`d xe`d zxzqd

¯ BúeììëaLmlerd lka ¤¦§¨
miinybd eipipr lr ,dfd

,miipgexdeäåLa øzzñî¦§©¥§¨¤
åét çeønL úeiçäå øBàä̈§©©¤¥©¦
øzñä úðéçáa ,Cøaúé¦§¨¥¦§¦©¤§¥

ìzLäa úBâøãnä úãéøéå íéðt¯ äâøãnî úBîìBòä úeìL ¨¦¦¦©©©§¥§¦§©§§¨¨¦©§¥¨
,dpeilr¯ äâøãîì,dpezgzãò ,íénöòå íéaø íéîeöîöa §©§¥¨§¦§¦©¦©£ª¦©

¯ LaìúpL,zeigde xe`díìBò úeììk úBéçäì dâð útì÷a ¤¦§©¥¦§¦©Ÿ©§©£§¨¨
¯ ,éøîçä äfä,"zeliv`c zekln"n d`ad ziwl`d zeigdy ick ©¤©¨§¦

mlerd z` zeigdl ly dbixcna didz ,"jxazi eit gex" z`xwpd
.zenlerd zelylzyda zcxl dilr did - ixnegd dfd
lkay zebixcnd lkae ,("diyr"l "dxivi"n ,"dxivi"l "d`ixa"n)
mihrnnd ,miax minevnv jxc xearl dilr dide ,mlere mler
miaxd minevnvde zebixcnd lk mb ,mxa .xe`d z` minvnvne
,oky ,"ze`ivn"e "yi" ly xac zxivil miwitqn eid `l ,dl`d
dbixcna x`yp xe`d did ,dl`d miaxd minevnvd lk xg`l
wx m` ik epnn xveeidl dleki dzid `l zinyb ze`ivny ,efk
mlerd ly miinyb mipipr epnn exveeiy icke ,zipgex ze`ivn
iepiy icil cr ,miipktdn minevnv mb xearl xe`d lr did ,dfd
yalzd zecixide minevnvd lk xg`le .xe`d zedn ly hlgen
,zewl`n d`a zeigdy llk d`xii `ly ick ,dbep ztilwa xe`d
lvepn zeidl lkei xacdy dxixade zexyt`d z` zzl jke
`idy ,dxiar ea zeyrl ,jtidl e"g e` ,devn xacle dyecwl

p ztilw ly dpipr df ixdy ,dyecwd jtidepcnly itk ,dbe
,dbep ztilwn mzeig milawnd mixacd iably ,mipey`xd miwxta
aeh ly mipiprl milvepn zeidl dxixad zniiw ,rxe aeh da yiy
,dlilg ,milvepn mdyke .dxiare rx ly melyeÎqg e` ,dyecwe
zetilw ylyn mzeig z` f` milawn md ,dxiare xeqi` ly oiprl

miaxd minevnvde zecixid xg`l ,mipt lk lr - .ixnbl ze`nhd
ztilw ly yeala yalzn mb `ed ,iwl`d zeigde xe`d xaery
ly ,mixeq`d mbe mixzend mb ,mipiprd lk z` zeigdl ick ,dbep

:dfd mlerdíìBòaL íéøBähäå íéøznä íéøác ìk eðéäc§©§¨§¨¦©ª¨¦§©§¦¤¨¨
¯ ,äfämzeig z` milawn ©¤

ztilw ly yeal ici lr
,dbep¯ äpnîeztilwn ¦¤¨
,dbepíéòtLî dãé ìòå§©¨¨ª§¨¦

¯ ,íéàîhä íéøáclk §¨¦©§¥¦
mi`nhd mixacd
ylyn mi`ad ,mixeq`de
- ixnbl ze`nhd zetilw
,dyecwd on mzeig milawn

.dbep ztilw zervn`aék¦
¯ àéä,dbep ztilwäðéça ¦§¦¨

¯ úòvîîdyecwd oia §ª©©
ze`nhd zetilw yly oial

,ixnbl¯ ìéòì økæpkixd ©¦§¨§¥
ly iwl`d zeigde xe`dy

lkxizqnd ,dbep ztilw ly yeala yalzd ,dfd mlerd ipipr
- zewl`n d`a zeigdy eyibxi `le e`xi `ly zewl`d lr

.mieey ytpde sebd ,df xacaeàéäL ,äøàää ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©¤¨¨¤¦
dðéà ,äæ Leáì Cøc äiçîe øéàî 'ä øLà úeiçä úëLîä©§¨©©©£¤¥¦§©¤¤¤§¤¥¨

¯ ïlëa äåLdf ixd - ?d`eeydd i` `hazn dnaúðéçáa ¨¨§ª¨¦§¦©
¯ .úeèMtúäå íeöîözpigaa xzei od zeigde dx`dd m` ¦§§¦§©§

lcadd `hazn jka - zehytzd zpigaa xzei ody e` ,mevnv
zece` mcew epcnly dn z` .edpynl cg` `xap beq oiay
xe`l liyndl ozip "yeal"a ezeyalzde xe`d ly "mipt xzqd"d
`edy itk xe` zedn eze` epi` xe`d f`y ,dar jqn jxc xi`nd
`ed ,dard jqnd jxc xi`nd xe`dy cr ,jqnd z` xaery iptl
`ed o`k xaecnd eli`e ;jqnd iptly xe`d ly "dclez" eli`k
mvnhvn xe`d dnk cr :xnelk ,xe`d zehytzde mevnv zece`
awp jxc xi`nd xe`l liyndl ozip dfd oiprd z` .xzei e` zegt
xe` zedn eze` df la` ,xzeia ohwe mvnevn xe`dy ixd ,ohw
mb jk .zeiygenae zehytzda xzei f` `edy ,oelg jxc xi`ny
xzqd"l xyway) dxzqd ici lr d`ad ziwl`d dx`dd :eppipra
`id m` ,lcad da miiw (mieey dfd mlerd ly mi`xapd lk "mipt
,jkae .zehytzd ly ote`a e` ,dphwde mevnv ly ote`a d`a
oial ,`xap ly eteba dx`dd oiay lcadd ,oldl cnlpy itk
dfd lcadd z` xiaqn owfd epaxy iptl ,`l` .ytpay dx`dd
mevnv oia lcadd z` xiaqn `ed ,ytpe seba `hazn `edy itk

:mi`xapd ibeq x`ya zehytzdl
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íéøîà éèå÷éì
øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà íäéðùáù óàå
ùáìúîå íìòúîå øúúñî øåàäù íéåù 'éùåáìå íéðô
äåùá øúúñî åúåììëáù æä"åòî íä íäéðù éë åá
úãéøéå íéðô øúñä 'éçáá 'úé åéô çåøîù úåéçäå øåàä
äâøãîì äâøãîî úåîìåòä úåìùìúùäá úåâøãîä
úôéì÷á ùáìúðù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîöá
íéøáã ìë åðééäã éøîåçä æä"åò úåììë úåéçäì äâåð
äãé ìòå äðîîå äæä íìåòáù íéøåäèäå íéøúåîä
ì"ðë úòöåîî 'éçá àéä éë íéàîèä íéøáã íéòôùåî
øéàî 'ä øùà úåéçä úëùîä àéäù äøàää ë"ôòà
íåöîö 'éçáá ïìåëá äåù äðéà äæ ùåáì êøã äéçîå

úåèùôúäå
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oqip 'dÎ'c ycewzayÎiyiy mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ד' שישי יום
פרק לח  ,100 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîùâä óåâá éë,100 'nr cr.'úé åá

ïñéð'ä-'ãùãå÷úáù-éùéùíåé

ניסן  ה' קודש שבת יום
,100 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáùçîä úå÷éáãù àìå,`p 'nr cr.øáãîå éç

¯ éîLbä óeba ék,ig "mvr"ae¯ øôòå íéðáàk Lnî íîBcäå ¦©©©§¦§©¥©¨©£¨¦§¨¨
dpd - lecbl ohwn dginv ly mb ,zeipgexe zeig mda ze`xp `ly

mda,eäBîk ïéà øLà ìBãb íeöîö úðéçáa àéä äøàää©¤¨¨¦¦§¦©¦§¨£¤¥¨
¯ BaL úeiçäå`id ,zeig dpyi ea mby ,mnecae sebaìk úèòeî §©©¤¤¤¨

çk elôà Ba ïéàL ãò ,Ck©©¤¥£¦Ÿ©
¯ çîBváe ,çîBvä©¥©©¥©
íeöîöa dðéà äøàää©¤¨¨¥¨§¦§

¯ .Ck ìk ìBãbgneva ,oky ¨¨©
drepz mipt lk lr zi`xp
jka ,zeig ly zniieqn
oi`e ,lecbl ohwn lcb `edy
.mnec enk inzq xneg `ed

¯ úB÷ìçð ììk Cøãålk §¤¤§¨¤§¨
,dfd mlerd ly mi`xapd
,íîBc :úBâøãî òaøàì§©§©©§¥¥

¯ øaãî ,éç ,çîBö"mnec" ¥©©§©¥
`le miig mda oi`y mixacÎ
"gnev" ,heaple genvl gek
,haepe gnevy xac lk -
"xacn" ,miig mi`exa - "ig"
ea yiy mc`d z` oiivnd -

:ode ,lkyúBiúBà 'ã ãâðk§¤¤¦
,àeä-Ceøa ä"éåä íL¥£¨¨¨

¯ .íéòtLî epnnLlk ¤¦¤ª§¨¦
,mi`xapd ibeq zrax`
mzeige mzrtyd milawn
'ied my zeize` rax`n

.zxg` ze`n beq lk ,`ed jexaäøàää ïBéîãå Cøò ïéàL Bîëe§¤¥¤¤§¦§©¤¨¨
úeiçä úëLîäå äøàääì ,çîBöå íîBãaL úeiçä úëLîäå§©§¨©©©¤§¥§¥©§©¤¨¨§©§¨©©©

¯ ,øaãîe éça úLaìîäcg` lkay dx`dd dnec dpi`y myke ©§ª¤¤§©§©¥
,efl ef dl`d mibeqd on¯ ïlëaL óàmibeqd zrax` lka ©¤§ª¨

,mixen`d¯ äåL ãçà øBà,z`hazn d`eeyddeøzñä úðéçáa ¤¨¨¤¦§¦©¤§¥
¯ ,íéðt,mleka zxzqen xe`d zeiniptyãçà Leáìa Laìîe ¨¦§ª¨¦§¤¨

¯ dâð Leáì àeäL ïlëazeigd zkynde dx`dd oi` ,z`f lkae §ª¨¤§Ÿ©
,xacne igay xe`d zkyndle dx`ddl deey ,gneve mnecay
zeigdy xkip `ly wx ,miig mdy ygena mi`ex xacnae iga ,oky
dx`dde zeigdy myke ,hexita lirl epcnly itk ,zewl` `id
gnevae mnecay ziwl`d
llk oeince jxr odl oi`
ziwl`d dx`ddle zeigl

- xacnae igayïéà Ck̈¥
ïéa ììk ïBéîãå Cøò¤¤§¦§§¨¥
-ïéà øBà úëLîäå úøàä¤¨©§©§¨©¥
àeäL ,àeä-Ceøa óBñ¨¤
éìa Cøaúé BðBöø úeiîéðt§¦¦§¦§¨¥§¦
,ììk Leáìe íéðt øzñä¤§¥¨¦§§¨
úBöîa úLaìîe äøéànä©§¦¨§ª¤¤§¦§
ïëå ,Lnî úBiNòî©£¦©¨§¥
øeaãa úBéeìzä úBöîa§¦§©§§¦
,äðek éìa íéúôN éeháå§¦§¨©¦§¦©¨¨

¯ àeäL,xeaicdáLçð ¤¤§¨
økæpk Lnî äNòîk§©£¤©¨©¦§¨

¯ ,ìéòì,ef dkynde dx`d §¥
,oeilrd oevx zeiniptn
zeiyrnd zeevna zkynpd
odyk ,xeaicay zeevnae
odl oi` ,dpeek ila zeyrp

,llk oeince jxréaâì§©¥
øBà úëLîäå äøàää©¤¨¨§©§¨©
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
ïekúî íãàäL ,úBiNòî úBönä úðeëa úLaìîe äøéànä©§¦¨§ª¤¤§©¨©©¦§©£¦¤¨¨¨¦§©¥
àeäL ,BðBöø íei÷ éãé ìò Cøaúé Ba ä÷áãì éãk ïúiNòa©£¦¨¨§¥§¨§¨¦§¨¥©§¥¦§¤

úàéø÷e älôzä úðeëa ïëå .ãçà BðBöøeäéúBëøáe òîL §¤¨§¥§©¨©©§¦¨§¦©§©¦§¤¨
Ba BìëNå BzáLçî ÷aãî ¯ ïäa BúðeëaL ,úBëøa øàLe§¨§¨¤§©¨¨¨¤§©¥©£©§§¦§

¯ .Cøaúéaygp (xeaicde) dyrndy oeirxd ly zernynd efy ¦§¨¥
.mday dx`dd zcna `ed lcaddy - dnypl dpeekd eli`e ,sebl

ãvî àéä Cøaúé Ba íãàä ìëNå äáLçnä úe÷ácL àìå§Ÿ¤§¥©©£¨¨§¥¤¨¨¨¦§¨¥¦¦©
,Lnî ìòôa úBiNòî úBönä íei÷ úe÷ácî äìòîì dîöò©§¨§©§¨¦§¥¦©¦§©£¦§Ÿ©©¨

¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥§©¨
eytpa ,d"awda zewiacdy
meiw ici lr ,icedi ly
zewiac `id ,zeiyrn zeevn

" dilr mixne`y efkepycw
,lynl ,dfy ,"eizeevna

ecegi `ed jk - xenb cegia dz` cg`zdl dy` miycwnyk enk
egeka dyrp epi` df cegi .zeevn meiw ici lr d"awd mr icedi ly

did `l ,cala zinvrd ezceara ,oky ,cala icedi ly ezceare
dwcv meyn jka yi `l` ;d"awda efk zewiacl ribn mrt s`
epeeivy d"awdn cqge
ozp `teb jkae ,zeevn miiwl
cgiizdl gekd epa
lr jxazi ez` cg`zdle
,oaen ,ixd .devnd ici
,zewiac ly dceardy
i` ,mixkfpd mipipr x`ya e` zeevnd zpeeka ,lkye daygna
,zeevnd meiwa zewiacdn xzei dpeilr dlrn dl didzy xyt`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéðáàë ùîî íîåãäå éîùâä óåâá éë
åäåîë ïéà øùà ìåãâ íåöîö 'éçáá àéä äøàää øôòå
çîåöä çë 'éôà åá ïéàù ãò êë ìë úèòåî åáù úåéçäå
êøãå .êë ìë ìåãâ íåöîöá äðéà äøàää çîåöáå
øáãî éç çîåö íîåã úåâøãî òáøàì úå÷ìçð ììë
íéòôùåî åðîîù ä"á ä"éåä íù úåéúåà 'ã ãâðë
íîåãáù 'åéçä úëùîäå äøàää ïåéîãå êøò ïéàù åîëå
øáãîå éçá 'ùáåìîä úåéçä úëùîäå äøàääì çîåöå
ùáåìîå íéðô øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà ïìåëáù óà
êøò ïéà êë äâåð ùåáì àåäù ïìåëá ãçà ùåáìá
àåäù ä"á ñ"à øåà úëùîäå úøàä ïéá ììë ïåéîãå
äøéàîä ììë ùåáìå íéðô øúñä éìá 'úé åðåöø úåéîéðô
úåéåìúä úåöîá ïëå .ùîî úåéùòî úåöîá úùáåìîå
äùòîë áùçð àåäù äðååë éìá íéúôù éåèéáå øåáãá
ä"á ñ"à øåà úëùîäå äøàää éáâì ì"ðë ùîî
íãàäù úåéùòî úåöîä úðååëá úùáåìîå äøéàîä
åðåöø íåé÷ é"ò 'úé åá ä÷áãì éãë ïúééùòá ïéåëúî
äéúåëøáå ù"÷å äìôúä úðååëá ïëå ãçà åðåöøå àåäù
åìëùå åúáùçî ÷áãî ïäá åúðååëáù úåëøá øàùå

'úé åá

'úé åá íãàä ìëùå äáùçîä úå÷éáãù àìå
'åéùòî úåöîä íåé÷ 'å÷éáãî äìòîì äîöò ãöî àéä
'úé åðåöø ë"â åäæù éðôî àìà ïî÷ì ù"îë ùîî ìòåôá
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ניסן  ד' שישי יום
פרק לח  ,100 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîùâä óåâá éë,100 'nr cr.'úé åá

ïñéð'ä-'ãùãå÷úáù-éùéùíåé

ניסן  ה' קודש שבת יום
,100 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáùçîä úå÷éáãù àìå,`p 'nr cr.øáãîå éç

¯ éîLbä óeba ék,ig "mvr"ae¯ øôòå íéðáàk Lnî íîBcäå ¦©©©§¦§©¥©¨©£¨¦§¨¨
dpd - lecbl ohwn dginv ly mb ,zeipgexe zeig mda ze`xp `ly

mda,eäBîk ïéà øLà ìBãb íeöîö úðéçáa àéä äøàää©¤¨¨¦¦§¦©¦§¨£¤¥¨
¯ BaL úeiçäå`id ,zeig dpyi ea mby ,mnecae sebaìk úèòeî §©©¤¤¤¨

çk elôà Ba ïéàL ãò ,Ck©©¤¥£¦Ÿ©
¯ çîBváe ,çîBvä©¥©©¥©
íeöîöa dðéà äøàää©¤¨¨¥¨§¦§

¯ .Ck ìk ìBãbgneva ,oky ¨¨©
drepz mipt lk lr zi`xp
jka ,zeig ly zniieqn
oi`e ,lecbl ohwn lcb `edy
.mnec enk inzq xneg `ed

¯ úB÷ìçð ììk Cøãålk §¤¤§¨¤§¨
,dfd mlerd ly mi`xapd
,íîBc :úBâøãî òaøàì§©§©©§¥¥

¯ øaãî ,éç ,çîBö"mnec" ¥©©§©¥
`le miig mda oi`y mixacÎ
"gnev" ,heaple genvl gek
,haepe gnevy xac lk -
"xacn" ,miig mi`exa - "ig"
ea yiy mc`d z` oiivnd -

:ode ,lkyúBiúBà 'ã ãâðk§¤¤¦
,àeä-Ceøa ä"éåä íL¥£¨¨¨

¯ .íéòtLî epnnLlk ¤¦¤ª§¨¦
,mi`xapd ibeq zrax`
mzeige mzrtyd milawn
'ied my zeize` rax`n

.zxg` ze`n beq lk ,`ed jexaäøàää ïBéîãå Cøò ïéàL Bîëe§¤¥¤¤§¦§©¤¨¨
úeiçä úëLîäå äøàääì ,çîBöå íîBãaL úeiçä úëLîäå§©§¨©©©¤§¥§¥©§©¤¨¨§©§¨©©©

¯ ,øaãîe éça úLaìîäcg` lkay dx`dd dnec dpi`y myke ©§ª¤¤§©§©¥
,efl ef dl`d mibeqd on¯ ïlëaL óàmibeqd zrax` lka ©¤§ª¨

,mixen`d¯ äåL ãçà øBà,z`hazn d`eeyddeøzñä úðéçáa ¤¨¨¤¦§¦©¤§¥
¯ ,íéðt,mleka zxzqen xe`d zeiniptyãçà Leáìa Laìîe ¨¦§ª¨¦§¤¨

¯ dâð Leáì àeäL ïlëazeigd zkynde dx`dd oi` ,z`f lkae §ª¨¤§Ÿ©
,xacne igay xe`d zkyndle dx`ddl deey ,gneve mnecay
zeigdy xkip `ly wx ,miig mdy ygena mi`ex xacnae iga ,oky
dx`dde zeigdy myke ,hexita lirl epcnly itk ,zewl` `id
gnevae mnecay ziwl`d
llk oeince jxr odl oi`
ziwl`d dx`ddle zeigl

- xacnae igayïéà Ck̈¥
ïéa ììk ïBéîãå Cøò¤¤§¦§§¨¥
-ïéà øBà úëLîäå úøàä¤¨©§©§¨©¥
àeäL ,àeä-Ceøa óBñ¨¤
éìa Cøaúé BðBöø úeiîéðt§¦¦§¦§¨¥§¦
,ììk Leáìe íéðt øzñä¤§¥¨¦§§¨
úBöîa úLaìîe äøéànä©§¦¨§ª¤¤§¦§
ïëå ,Lnî úBiNòî©£¦©¨§¥
øeaãa úBéeìzä úBöîa§¦§©§§¦
,äðek éìa íéúôN éeháå§¦§¨©¦§¦©¨¨

¯ àeäL,xeaicdáLçð ¤¤§¨
økæpk Lnî äNòîk§©£¤©¨©¦§¨

¯ ,ìéòì,ef dkynde dx`d §¥
,oeilrd oevx zeiniptn
zeiyrnd zeevna zkynpd
odyk ,xeaicay zeevnae
odl oi` ,dpeek ila zeyrp

,llk oeince jxréaâì§©¥
øBà úëLîäå äøàää©¤¨¨§©§¨©
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
ïekúî íãàäL ,úBiNòî úBönä úðeëa úLaìîe äøéànä©§¦¨§ª¤¤§©¨©©¦§©£¦¤¨¨¨¦§©¥
àeäL ,BðBöø íei÷ éãé ìò Cøaúé Ba ä÷áãì éãk ïúiNòa©£¦¨¨§¥§¨§¨¦§¨¥©§¥¦§¤

úàéø÷e älôzä úðeëa ïëå .ãçà BðBöøeäéúBëøáe òîL §¤¨§¥§©¨©©§¦¨§¦©§©¦§¤¨
Ba BìëNå BzáLçî ÷aãî ¯ ïäa BúðeëaL ,úBëøa øàLe§¨§¨¤§©¨¨¨¤§©¥©£©§§¦§

¯ .Cøaúéaygp (xeaicde) dyrndy oeirxd ly zernynd efy ¦§¨¥
.mday dx`dd zcna `ed lcaddy - dnypl dpeekd eli`e ,sebl

ãvî àéä Cøaúé Ba íãàä ìëNå äáLçnä úe÷ácL àìå§Ÿ¤§¥©©£¨¨§¥¤¨¨¨¦§¨¥¦¦©
,Lnî ìòôa úBiNòî úBönä íei÷ úe÷ácî äìòîì dîöò©§¨§©§¨¦§¥¦©¦§©£¦§Ÿ©©¨

¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥§©¨
eytpa ,d"awda zewiacdy
meiw ici lr ,icedi ly
zewiac `id ,zeiyrn zeevn

" dilr mixne`y efkepycw
,lynl ,dfy ,"eizeevna

ecegi `ed jk - xenb cegia dz` cg`zdl dy` miycwnyk enk
egeka dyrp epi` df cegi .zeevn meiw ici lr d"awd mr icedi ly

did `l ,cala zinvrd ezceara ,oky ,cala icedi ly ezceare
dwcv meyn jka yi `l` ;d"awda efk zewiacl ribn mrt s`
epeeivy d"awdn cqge
ozp `teb jkae ,zeevn miiwl
cgiizdl gekd epa
lr jxazi ez` cg`zdle
,oaen ,ixd .devnd ici
,zewiac ly dceardy
i` ,mixkfpd mipipr x`ya e` zeevnd zpeeka ,lkye daygna
,zeevnd meiwa zewiacdn xzei dpeilr dlrn dl didzy xyt`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéðáàë ùîî íîåãäå éîùâä óåâá éë
åäåîë ïéà øùà ìåãâ íåöîö 'éçáá àéä äøàää øôòå
çîåöä çë 'éôà åá ïéàù ãò êë ìë úèòåî åáù úåéçäå
êøãå .êë ìë ìåãâ íåöîöá äðéà äøàää çîåöáå
øáãî éç çîåö íîåã úåâøãî òáøàì úå÷ìçð ììë
íéòôùåî åðîîù ä"á ä"éåä íù úåéúåà 'ã ãâðë
íîåãáù 'åéçä úëùîäå äøàää ïåéîãå êøò ïéàù åîëå
øáãîå éçá 'ùáåìîä úåéçä úëùîäå äøàääì çîåöå
ùáåìîå íéðô øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà ïìåëáù óà
êøò ïéà êë äâåð ùåáì àåäù ïìåëá ãçà ùåáìá
àåäù ä"á ñ"à øåà úëùîäå úøàä ïéá ììë ïåéîãå
äøéàîä ììë ùåáìå íéðô øúñä éìá 'úé åðåöø úåéîéðô
úåéåìúä úåöîá ïëå .ùîî úåéùòî úåöîá úùáåìîå
äùòîë áùçð àåäù äðååë éìá íéúôù éåèéáå øåáãá
ä"á ñ"à øåà úëùîäå äøàää éáâì ì"ðë ùîî
íãàäù úåéùòî úåöîä úðååëá úùáåìîå äøéàîä
åðåöø íåé÷ é"ò 'úé åá ä÷áãì éãë ïúééùòá ïéåëúî
äéúåëøáå ù"÷å äìôúä úðååëá ïëå ãçà åðåöøå àåäù
åìëùå åúáùçî ÷áãî ïäá åúðååëáù úåëøá øàùå

'úé åá

'úé åá íãàä ìëùå äáùçîä úå÷éáãù àìå
'åéùòî úåöîä íåé÷ 'å÷éáãî äìòîì äîöò ãöî àéä
'úé åðåöø ë"â åäæù éðôî àìà ïî÷ì ù"îë ùîî ìòåôá
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oqipס 'd ycew zay mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ä"äâä
úåöîä úðååëù ç"òá ù"îëå)
øåà úâøãîá àéä äøåú ãåîìúå
'éçáå úåâøãî ïä úåöîä óåâå
é"òù íåöîö 'éçá íäù íéìë
òåãéë íéìëä ååäúð øåàä íåöîö

:(ç"éì

zeevnd zpeeka zeticrd j` .d"awdn gek zpizpa ,xen`k ,d`ad
(m` ik ,zewiacd mvra `l) z`hazn ,dpeek ila oneiw iabl

a enk ,oky) oeilrd oevxd zx`dadyrna mb jk ,zeevndzpeek
oeilrd oevxd ly dx`dd - (d"awd ly epevx miiw ,zeevnd

(ly zewiac)a dxi`nd
zpeekdlrnl `id ,zeevnd

oevxd zx`d xy`n daxda
a dxi`nd oeilrdmeiw

ila) envrlyk zeevnd
dnec ef zepeilr .(dpeek
.sebd lr dnypd zepeilrl
ïk íb eäfL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¤©¥

¯ ä÷áãì Cøaúé BðBöømr §¦§¨¥§¨§¨
,d"awdäáLçîe ìëNa§¥¤©£¨¨

úBiNòî úBönä úðeëå§©¨©©¦§©£¦
òîL úàéø÷ úðeëáe§©¨©§¦©§©
¯ ,úBëøa øàLe älôúe§¦¨§¨§¨
,ef dpeeka mb ,ixd ,zkynp
- oeilrd oevxdn dx`d
äfä ïBéìòä ïBöø úøàäå§¤¨©¨¨¤§©¤
äðeëa úLaìîe äøéànä©§¦¨§ª¤¤§©¨¨
õ÷ ïéàì äìBãb àéä ,Bæ¦§¨§¥¥
úøàäî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¥¤¨©

øäøéànä ïBéìòä ïBö ¨¨¤§©§¦¨
úBönä íei÷a úLaìîe§ª¤¤§¦©¦§

¯ ïîöòmiiwn `edy ©§¨
éìa øeaãáe äNòîa§©£¤§¦§¦

¯ ,äðekzepeilrde ©¨¨
oeilrd oevxd zx`day
dx`dd iabl ,"dpeek"ay

:`id ,cala dyrnayàeäL ,óebä ìò äîLpä øBà úìòî ìãâk§Ÿ¤©£©©§¨¨©©¤
éìk àeäL dîöò äåönä óeb Bîk ,äîLpä Leaìîe éìk§¦©§©§¨¨§©¦§¨©§¨¤§¦

¯ .dúðeëì Leaìîemincn ,okldyrnde ,"seb"l - devnddpeek ©§§©¨¨¨
."dnyp `la sebk `id dpeek `la devn"y mixne`e ,"dnyp"l -

¯ ãçà ïBöø Laìî ,dúðeëáe äåöna ,ïäézLaL óàåoevxd §©¤¦§¥¤©¦§¨§©¨¨¨§ª¨¨¤¨
,oeilrdñç éeaøå éepL íeL éìa ,úeèéLtä úéìëúa èeLẗ§©§¦©§¦§¦¦§¦©

¯ ,íBìLåzegt e` xzei epyi jkay xnel ,ixd ,jiiy `l ok m`e §¨
,oeilrd oevxdn¯ ãçéîe,oevxdCøaúé Búeîöòå Búeäîa §ª¨§¨§©§¦§¨¥

¯ äøàää ïë-ét-ìò-óà ¯ ãeçiä úéìëúa,ytpa zelbzdde §©§¦©¦©©¦¥©¤¨¨
¯ .úeèMtúäå íeöîö úðéçáa äåL dðéà,devnd meiwl qgiay ¥¨¨¨¦§¦©¦§§¦§©§

ytp zewiaca ielb ote`a z`hazn dpi`e ,mevnva `id dx`dd
zehytzda `id dx`dd ,zeevnd zpeeka eli`e .d"awda mc`d

.jxazi ez` elkye ezaygn zewiaca ,xzi zelbzdaeääâä
,zepeilrd zexitqa ,yxeyay ,owfd epax xiaqn ,d`ad ddbda)

zpeekeli`e ,"xe`" zbixcna `id zeevndsebzpigaa - zeevnd

heyt `ed xe`d ,milke zexe` ixd mpyi zexitqa ,oky ."milk"
ecqg e` dnkg ly xcba xcben xak `edy ,ilkd iabl leab ila

oipra jxev yi - 'eke cqge dnkg xcba zeidl ick .dnecke
zpigaa "ilk"e ,zehytzd zpigaa `ed "xe`"y ,ixd .mevnvd

l qgia mb jk .mevnvzpeek
le zeevndseb- zeevnd

:ddbda xaqen jkeBîëe)*§
úðekL ,íéiç õòa áeúkL¤¨§¥©¦¤©¨©
äøBz ãeîìúå úBönä©¦§§©§¨
óeâå ,øBà úâøãîa àéä¦§©§¥©§
úBâøãî ïä úBöîä©¦§¥©§¥
íäL ,íéìk úBðéçáe§¦¥¦¤¥
éãé ìòL ,íeöîö úðéça§¦©¦§¤©§¥
eeäúð øBàä íeöîö¦§¨¦§©
éòãBéì òeãik ,íéìkä©¥¦©¨©§§¥

¯ :(ï"çjk ,dxzqp dnkg ¥
oia lcadd mbzpeek

oial zeevndseb,zeevnd
.(zehytzde mevnvl qgia
myky epcnl ,mipt lk lr
zeigd dnec dpi`y
igay zeigl gneve mnecay
dnec dpi` jk ,xacnae
oeilrd oevxd zx`d

a dxi`ndseb,devnd
oeilrd oevxd zx`dl

a dxi`ndzpeek.devnd
lynay myky cnlp dzr
,mnec :mibeq drax` mpyi
drax`e ,xacne ig ,gnev
ig (a gneve mnec (` :miillk miwlg ipyl miwlegn dl` mibeq
:oldlck - zeevnd zpeeke zeevn ly lynpa mb jk - xacne

¯ ú÷ìçðå,zeevnd zpeeke zeevnóeâ ék ,úBâøãî òaøàì ïk íb §¤§¤¤©¥§©§©©§¥¦
úBiNòî úBöî ïäL ,úBâøãî ézL ïä ¯ Lnî ïîöò úBönä©¦§©§¨©¨¥§¥©§¥¤¥¦§©£¦

¯ Lnîwx xeaicd ixdy ,xeaic ici lr `lyaygp,dyrnk ©¨
¯ úBieìzä úBöîe,oneiwaäøBz ãeîìz Bîk ,äáLçîe øeaãa ¦§©§§¦©£¨¨§©§¨

¯ ïBænä úkøáe älôúe òîL úàéø÷e,dxezd onyøàLe §¦©§©§¦¨¦§©©¨§¨
¯ ;úBëøa,cgn dyrn - zeevna el` zebixcn izy ,opaxcny §¨

ly beqa odizy od - jci`n daygne xeaiceseb;zeevndúðeëå§©¨©
¯ ,Cøaúé Ba ä÷áãì úBönä,zeevnd meiw ici lr¯ àéäL ©¦§§¨§¨¦§¨¥¤¦

,dpeekd¯ ,óebì äîLðk,devnd lyì ïk íb ú÷ìçðézL ¦§¨¨©¤§¤¤©¥¦§¥
:ïäL ,éøîçä óeba ïäL äîLpä úBâøãî ézL Bîk ,úBâøãî©§¥§§¥©§¥©§¨¨¤¥©©¨§¦¤¥

¯ .øaãîe éça mb jkzpeek,lynl ,`idy dpeek dpyi ,zeevnd ©§©¥
ly dnypk `idy ,xzei dpeilr dpeek dpyie ,ig lra ly dnypk

:oldl x`aziy itke - lkyÎxa `edy xacn
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íéøîà éèå÷éì
'ðååëáå 'åéùòî úåöîä úðååëå äáùçîå ìëùá ä÷áãì
äæä ïåéìòä ïåöø úøàäå úåëøá øàùå äìôúå ù"÷
õ÷ ïéàì äìåãâ àéä åæ äðååëá úùáåìîå äøéàîä
úùáåìîå äøéàîä ïåéìòä ïåöø úøàäî äìòî äìòîì
ìãåâë äðååë éìá øåáãáå äùòîá ïîöò úåöîä íåé÷á
ùåáìîå éìë àåäù óåâä ìò äîùðä øåà úìòî
ùåáìîå éìë àåäù äîöò äåöîä óåâ åîë äîùðä
ùáåìî äúðååëáå äåöîá ïäéúùáù óàå äúðååëì
éåðéù íåù éìá úåèéùôä úéìëúá èåùô ãçà ïåöø
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá ãçåéîå å"ç éåáéøå
úðéçáá äåù äðéà äøàää ïë éô ìò óà ãåçéä

*úåèùôúäå íåöîö
òáøàì ïë íâ ú÷ìçðå
úåöîä óåâ éë úåâøãî
úåâøãî 'á ïä ùîî ïîöò
ùîî úåéùòî úåöî ïäù
øåáãá úåéåìúä úåöîå
äøåú ãåîìú åîë äáùçîå

úåöîä úðååëå .úåëøá øàùå ïåæîä úëøáå äìôúå ù"÷å
éúùì ë"â ú÷ìçð óåâì äîùðë àéäù 'úé åá ä÷áãì
éøîåçä óåâá ïäù äîùðä úåâøãî éúù åîë úåâøãî

.øáãîå éç ïäù
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oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæàø÷ù øçàå .

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôäïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð ç"ø ,éùéìù íåé

çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©
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סג היום יום . . . 

ה'תש"גכח אדר איום ששי

חומש: ויקהל, ששי.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וגם המקורבים . . . דשבת.

ת  ּבָ ׁשַ בֹוא" – ֵאין אֹוְמִרים ּבְ ַח גו' ּבְ ל עֹוָלם, ֲהֵריִני מֹוֵחל", ְוֵכן "ַלְמַנּצֵ ה: "ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
ַבת "ֱאֶמת".  ּיֹות אֹוְמִרים ּתֵ ָרׁשִ ִסּיּום ַהג' ּפָ ֲחנּון. ּבְ ֶהם ּתַ ֵאין אֹוְמִרים ּבָ ָאר ָיִמים ׁשֶ ׁשְ ְויֹום טֹוב, ֲאָבל ָצִריְך לֹוַמר ּבִ
ַח  ִתּקּון ֲחצֹות ֵאין אֹוְמִרים "ַלְמַנּצֵ ָעִמים. ּבְ ָעִמים, ְיָבֶרְכָך – ג' ּפְ תֹו – ג' ּפְ ה ִמּטָ ַעם ַאַחת, ִהּנֵ ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים - ּפַ

ֲחנּון. ֶהם ּתַ ֵאין אֹוְמִרים ּבָ ִמים ׁשֶ ּיָ בֹוא" ּבַ גו' ּבְ

ה'תש"גכח אדר שנייום ראשון

חומש: תזריע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ועולם . . . 104 אלקות ממש.

ְבִרית ִמיָלה - אֹוְמִרים. "ָהַרֲחָמן" ּדִ

)משיחה בסעודת ברית מילה(: בברית מילה אומרים כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה 
ולחופה ולמעשים טובים. ונוהגים אצלנו, אז מען גיט דמי קדימה אז דער אינגעל זָאל 
לערנען  - )ונתן כ"ק אדמו"ר שליט"א סכום מסוים באמרו(: - דָאס איז פאר דער ישיבה.

ְלתֹוָרה  ֵנס  ִיּכָ ן  ּכֵ ִרית,  ַלּבְ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ם  ׁשֵ "ּכְ אֹוְמִרים,  ִמיָלה  ְבִרית  ּבִ  : ִמיָלה(  ִרית  ּבְ ְסעּוַדת  ּבִ יָחה  )ִמּשִׂ
ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ )ְוָנַתן  ִיְלַמד  ֶלד  ַהּיֶ ׁשֶ ְקִדיָמה  ֵמי  ּדְ ּנֹוְתִנים  ׁשֶ ֶאְצֵלנּו,  ְונֹוֲהִגים  טֹוִבים".  ים  ּוְלַמֲעׂשִ ה  ּוְלֻחּפָ

יָבה. ָאְמרֹו(: ֶזה ֲעבּור ַהְיׁשִ ם ּבְ ָמתֹו ֵעֶדן[ ְסכּום ְמֻסּיָ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר  ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ַאְדמֹו"ר ׁשְ

ה'תש"גכט אדר א, פרשת שקליםשבת
ל ַהְפטֹוַרת ָמָחר ֹחֶדׁש. סּוק ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון ׁשֶ ְכֹרת ְיהֹוָיָדע גו', ּומֹוִסיִפים ּפָ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ִני, ֲאִמיַרת ּכָ  ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ׁשֵ
חומש: ויקהל, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמ־קמד.
תניא: פרק לג. עוד . . . באמונה זו.

באמירת לחיים יש שתי נוסחאות: 
הנזכרת בפעם  היין  כי בשתיית  להיות  וטעם הברכה -  ולשלום,  טובים  לחיים  א( 
הראשונה בתורה היו תוצאות לא טובים - ויחל נח גו', ועץ הדעת - גפן הי', ולכן 

מברכים שיין זה יהי' לחיים טובים.
ב( הרב המגיד ממעזריטש הי' עונה לחיים ולברכה. פעם בהתועדות שהי' נוכח רבינו 
הזקן, ענה רבינו הזקן: לחיים ולברכה. אחרי ההתועדות שוחחו החסידים בטעם נוסח 
זה, ששמעוהו אז פעם הראשונה. אחד החסידים אמר, אשר להיות כי נכנס יין יצא סוד, 
ובעבודה הוא התגלות המדות, לכן זקוקים לברכה. והנוסח הוא "לחיים ולברכה" - אותיות 
לב-רכה. הצ"צ אמר ע"ז: דָאס קען זָאגען א חסיד, ווָאס הָאט געדאווענט און געטָאן אין 

עבודה דרייסיג יָאהר.

י  ּכִ ִלְהיֹות   – ָרָכה  ַהּבְ ְוַטַעם  לֹום",  ּוְלׁשָ טֹוִבים  ים  "ְלַחּיִ א(  ֻנְסָחאֹות:  י  ּתֵ ׁשְ ֵיׁש  ים"  "ְלַחּיִ ֲאִמיַרת  ּבַ
ֶפן  ַעת ּגֶ ֶחל ֹנַח ּגֹו'", ְוֵעץ ַהּדַ ּתֹוָרה ָהיּו ּתֹוָצאֹות לֹא טֹוִבים – "ַוּיָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ּפַ ֶרת ּבַ ְזּכֶ ִין ַהּנִ ת ַהּיַ ִתּיַ ׁשְ ּבִ

ים טֹוִבים. ִין ֶזה ִיְהֶיה ְלַחּיִ ּיַ ָהָיה, ְוָלֵכן ְמָבְרִכים ׁשֶ

ֵקן,  נּו ַהּזָ ָהָיה נֹוֵכַח ַרּבֵ ִהְתַוֲעדּות ׁשֶ ַעם ּבְ ים ְוִלְבָרָכה". ּפַ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ָהָיה עֹוֶנה "ְלַחּיִ ּגִ ב( ָהַרב ַהּמַ
ְמעּוהּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶזה,  ח  ֻנּסָ ַטַעם  ּבְ ַהֲחִסיִדים  ׂשֹוֲחחּו  ַהִהְתַוֲעדּות  ַאֲחֵרי  ְוִלְבָרָכה".  ים  "ְלַחּיִ ַהָזֵקן:  נּו  ַרּבֵ ָעָנה 

יום 
ראשון

יום 
שני



היום יום . . . סד
ּלּות  ִהְתּגַ ּוָבֲעבֹוָדה הּוא  ָיָצא סֹוד,  ַיִין  ִנְכַנס  י  ּכִ ִלְהיֹות  ר  ֲאׁשֶ ָאַמר,  ַהֲחִסיִדים  ֶאָחד  ָהִראׁשֹוָנה.  ַעם  ּפַ ָאז 
ַמח ֶצֶדק" ָאַמר  ה". ַה"ּצֶ ים ְוִלְבָרָכה" – אֹוִתּיֹות "ֵלב־ַרּכָ ח הּוא "ְלַחּיִ ּסָ ּדֹות, ָלֵכן ְזקּוִקים ִלְבָרָכה. ְוַהּנֻ ַהּמִ

ָנה. ים ׁשָ לֹשִׁ ֲעבֹוַדת ה' ׁשְ ל ְוָעַסק ּבַ ּלֵ ִהְתּפַ ַעל ֶזה: ֹזאת ָיכֹול לֹוַמר ָחִסיד, ׁשֶ

ה'תש"גכט אדר שנייום שני

חומש: תזריע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: והנה צמצום . . . נג עבודתם.

באחת ההתועדות אמר אאמו"ר: הקב"ה ברא את העולם וכל הדברים הגשמיים מאין 
ליש, און אידען דארפען מַאכען מיש לאין, פון די גשמיות מַאכען רוחניות. די עבודה 
מַאכען פון גשמיות רוחניות און דעם גשמי מַאכען א כלי פאר רוחניות, דָאס איז א חובת 

גברא, אין דעם איז מחויב כל אחד ואחד בפרט.

ָרא ֶאת ָהעֹוָלם ְוָכל  ּבָ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  "ּב[: ַהּקָ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ַאַחת ַהִהְתַוֲעדּויֹות ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי  ּבְ
ִמּיּות ַלֲעׂשֹות רּוָחִנּיּות.  ׁשְ ׁש" ְל"ַאִין", ֵמַהּגַ ים ֵמַאִין ְלֵיׁש, ִויהּוִדים ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ִמ"ּיֵ ִמּיִ ׁשְ ָבִרים ַהּגַ ַהּדְ
ֶזה  ּבָ ית.  ִאיׁשִ ָלה  ַמּטָ זֹוִהי   – ְלרּוָחִנּיּות  ִלי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ְוֶאת  רּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ׁשְ ִמּגַ ַלֲעׂשֹות  ָהֲעבֹוָדה 

ְפָרט.  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ב ּכָ ְמֻחּיָ

ה'תש"גא ניסן, ר"חיום שלישי
ֲחנּון.  ל ַהֹחֶדׁש ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּכָ

ם אֹוְמִרים אֹותֹו. ִסּדּור ּתֹוָרה אֹור, ְוַגם ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ ס ּבְ ְדּפָ יא אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון" ַהּנִ ׂשִ ַאַחר ֲאִמיַרת ַהּנָ
חומש: תזריע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: א־ט.
תניא: אך מי . . . נג לי"ח.

ַאַחר  ִהי ָרצֹון" ׁשֶ ֵטיין ַהּכֵֹהן לֹאַמר ַה"ּיְ ה הֹוְרְנׁשְ ה ְלִגיסֹו ָהַרב ֹמשֶׁ "ּב[ ִצּוָ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְך ְלִעּבּור. ּיָ י ֶזה ׁשַ י ֲאִפּלּו ּכֵֹהן ְוֵלִוי ָצִריְך ְלָאְמרֹו, ּכִ יא, ְוָאַמר לֹו ּכִ ׂשִ ַהּנָ

ה'תש"גל אדר א, ר"חיום ראשון

חומש: פקודי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק לד. והנה . . . מג כמ"ש לקמן.

אאמו"ר אמר: א חסיד מַאכט א סביבה. אויב ניט, דארף ער גוט א טַאּפ טָאן בא 
זיך אין ּפעקל, וואס טוט זיך מיט איהם אליין. און דָאס אליין ווָאס ער מאכט ניט קיין 
סביבה - דארף איהם צוברעכען ווי א קינעלע )קיסם(. און ער דארף פרעגען בא זיך 

אליין: ווָאס טו איך אויף דער וועלט?

בֹו  ּצָ ֵכָליו, ַמה ּמַ ׁש ּבְ ּפֵ "ּב[ ָאַמר: ָחִסיד יֹוֵצר ְסִביָבה. ִאם לֹא – ָעָליו ְלַפׁשְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֶאת  ֹאל  ִלׁשְ ְוָעָליו  ֵקיָסם.  ּכְ רּוחֹו[  ]=ֶאת  ְברֹו  ְלׁשָ ָצִריְך   – ְסִביָבה  יֹוֵצר  ֵאינֹו  ׁשֶ ַעְצמֹו,  ֶזה  ְוָדָבר  י.  ָהִאיׁשִ

ה? עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ַעְצמֹו: ָמה ֲאִני עֹוׂשֶ

יום 
שלישי



סה היום יום . . . 

ה'תש"גב ניסןיום רביעי

חומש: תזריע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה שכר . . . 106 קדם ה'.

ַנת תר"ף  ׁשְ ִניָסן  ב  א,  ְליֹום  אֹור  ק  ּלֵ ִנְסּתַ "ּב[.  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ל  ׁשֶ ִהּלּוָלא 
בֹוד. ם ְמנּוָחתֹו ּכָ רֹוְסטֹוב, ְוׁשָ ּבְ

ּכֹות תרמ"ג, ּוַמְתִחיל  ַחג ַהּסֻ ִני ּדְ ֵ ּיֹום ַהּשׁ קּות ָאִביו: ּבַ ּלְ ים, ַאֲחֵרי ִהְסּתַ ַרּבִ ר ֲאָמרֹו ּבָ ַמֲאָמר ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ
ְסעּוַדת ּפּוִרים תר"ף, ּוַמְתִחיל  ין – ּבִ ָעְלָמא ּדֵ ְהיֹותֹו ּבְ ים – ָהַאֲחרֹון ּבִ ַרּבִ נּו ְלָך כּו'". ַמֲאָמר – ּבָ ֶתר ִיּתְ "ּכֶ

ְך". ם ַלֹחשֶׁ ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ּגֹו' ֵקץ ׂשָ "ֵראׁשִ

ה'תש"גג ניסןיום חמישי

חומש: תזריע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והיינו אפילו . . . 106 כמ"ש לקמן.

ַעל  "ְך ּבְ ּנַ "י. ֲאִמיַרת ּתַ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ ה ֻחּמָ ָרׁשָ ָכל יֹום ּפָ "ּב[: ּבְ י ]ָהַרׁשַ עּוֵרי ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִ ִמּשׁ
ים  ּפִ ָמָרא ְלִעּיּוֵני – ב' ּדַ עּור ּגְ ָניֹות. ׁשִ ֶרק ֶאָחד ִמׁשְ תּוִבים. ּפֶ ִביִאים, ְוֵכן ִמּכְ ֶרק ֶאָחד ִמּתֹוָרה, ְוֵכן ִמּנְ ה: ּפֶ ּפֶ
ְך  ֶמׁשֶ פֹוְסִקים. ּבְ ָכל יֹום – ּבְ עּור – לֹא ּבְ ם ׁשִ ְלִמי. ּגַ ירּוׁשַ עּור ּבִ ים ְליֹום. ׁשִ ּפִ עּור ְלִמְגַרס – ג' ּדַ בּוַע, ׁשִ ְלׁשָ

ָצרֹות. ּקְ ָדרֹות ָהֲאֻרּכֹות ּופֹוֵרַע ּבַ ּסְ ה: לֶֹוה ּבַ ְדָרׁש ַרּבָ ל ַהּמִ ם ּכָ ָנה ָהָיה ְמַסּיֵ ָ ַהּשׁ

ה'תש"גד ניסןיום ששי

חומש: תזריע, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: וכשעוסק . . . כמ"ש בזהר.

ִרים: ֵני ְסִעיִפים ִעּקָ ֶקת ִלׁשְ ֲעֵלי ֲעָסִקים ִמְתַחּלֶ ֲעבֹוַדת ּבַ

ָנה  ִמׁשְ ִיְלֹמד  ְוַכּדֹוֶמה,  ֲחנּות  ּבַ בֹו  ָיׁשְ ּבְ נּוָיה,  ַהּפְ ָעה  ָ ּשׁ ּבַ ׁש  ַמּמָ ִעְסקֹו  ֵעת  ּבְ ַעְצמֹו.  ִעם  ָהֲעבֹוָדה  א( 
ֶהם  ּבָ ִקי  ּבָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְנָיא,  ּתַ ים  ִהּלִ ּתְ ָניֹות  ִמׁשְ ׁש  ֻחּמָ מֹו  ּכְ ּתֹוָרה,  ְבֵרי  ּדִ ֵאיֶזה  לֹו  ְוִיְהֶיה  ְנָיא,  ּתַ ֶרק  ּפֶ ָניֹות,  ִמׁשְ

ׁשּוק ְוַכּדֹוֶמה. ְרחֹוב, ּבַ ָהְלכֹו ּבָ ּיּוַכל ַלֲחֹזר ֲעֵליֶהם ּבְ ה, ְלַמַען ׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ

ה  ְכִני, ְוִלְמֹצא ִעּלָ ר ֵאיֶזה ִסּפּור ּתָ ּבּור ְלַסּפֵ ב ַהּדִ ִעְנְיֵני ֵעֶסק, ְיַסּבֵ ּבּור ּבְ ֵעת ַהּדִ תֹו. ּבְ ב( ָהֲעבֹוָדה ִעם ֻזּלָ
ֶזה. ַבר ִלּמּוד ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ה ְלעֹוֵרר ַעל ּדְ ְוִסּבָ

ה'תש"גה ניסןשבת

חומש: תזריע, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק מ. אך . . . נה באריכות.

ית ְרפּוָיה. ָחמֹות" - ּבֵ ה, "ּוַבַעל ַהּנֶ גּוׁשָ ית ּדְ ַעל ַהְיׁשּועֹות" - ּבֵ זֹון אֹוְמִרים "ּבַ ת ַהּמָ ִבְרּכַ 'ְרֵצה' ּדְ ּבִ

ָאָדם  ל  ׁשֶ ְמקֹומֹו  "לֹא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ּבְ ָאַמר  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ְבָדא, ּכְ ים: ְלׁשֹון ּכַ רּוׁשִ ֵני ּפֵ בֹוד ֵיׁש ּבֹו ׁשְ ד ֶאת ְמקֹומֹו", ּכָ א ָאָדם ְמַכּבֵ דֹו, ֶאּלָ ְמַכּבְ
ְוֶזהּו "לֹא ְמקֹומֹו  ַנֲעֶלה.  יף  ַמּקִ ּלּוי אֹור  ּגִ בֹוד,  ּכָ ּוְלׁשֹון  ָכֵבד",  ּכְ ִלּבֹו  ה  ַנֲעׂשָ ְרֹעה –  ּפַ ֵבד ֵלב  ִלְבָרָכה "ּכָ
ן לֹו ּכַֹח ָוֹעז ְלָהִאיר ֶאת ְמקֹומֹו  ּתָ ּנִ ד ֶאת ְמקֹומֹו", ׁשֶ א "ָאָדם ְמַכּבֵ לֹוַמר ְמָקְררֹו, ֶאּלָ דֹו", ּכְ ל ָאָדם ְמַכּבְ ׁשֶ
הּוא  זֹו  בּוָעה  ׁשְ ּדִ יק",  ַצּדִ ֵהא  ּתְ אֹותֹו  יִעים  ּבִ "ַמׁשְ ּגּוף  ּבַ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִביִריַדת  ּדְ ם  ׁשֵ ּכְ ַוֲעבֹוָדה.  ּתֹוָרה  אֹור  ּבְ
הּוא. קֹום ׁשֶ ּמָ ָכל ָאָדם ְוָאָדם ּבַ ן הּוא ּבְ ה ּכֵ ַנת ְיִריָדָתּה, ִהּנֵ ּוָ ִלים ּכַ ּתּוַכל ְלַהׁשְ ֹכחֹות ַנֲעִלים ׁשֶ ַֹבע ּבְ ִעְנַין ַהּשׂ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ג  אדר כ"ח ראשון יום מילה  מחמת אחיו מתו

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰ïBLàø dða äìnL äMà¦¨¤¨¨§¨¦
ïk úîe éðMä úà äìî ïëå ,Bçk úà äìéLëäL äìénä úîçî úîe¥¥£©©¦¨¤¦§¦¨¤Ÿ§¥¨¨¤©¥¦¥¥
ìeîz àì Bæ éøä ¯ øçà ìòaî ïéa ,äæ ìòaî ïéa ,äìénä úîçî¥£©©¦¨¥¦©©¤¥¦©©©¥£¥Ÿ¨
Bçk ÷fçúéå èòî ìécâiL ãò Bì ïéðézîî àlà ,Bpîæa éLéìMä úà¤©§¦¦¦§©¤¨©§¦¦©¤©§¦§©§¦§©¥Ÿ

תנאים ב)נחלקו סד, החזקה (יבמות נוצרת שמתו תינוקות בכמה
ולכן  החזקה נוצרה בשנים רבי, לדעת מילה: מחמת מיתה של
לא  רביעי תמול, "שלישי אומר: ורשב"ג תמול". לא "שלישי
נפשות  וספק הוא נפשות "דספק כרבי הלכה ונפסקה תמול".

שם)להקל" .(רי"ף
למול  שאין משמע תמול" לא "שלישי הגמרא מדברי והנה,
צריך  כן, ואם מילה. מחמת אחיו שמתו השלישי האח את כלל
אלא  בזמנו השלישי את ימול ש"לא הרמב"ם למד מנין להבין:

כוחו"? ויתחזק שיגדל עד לו ממתינין
ביהודה' ה'נודע קסה)ומבאר סי' יו"ד, :(מהדו"ת,

הגמרא מסיפור הוא הרמב"ם של א)מקורו קלד, "א"ר (שבת :
בנה  שמלה לפני אשה ובאת הים לכרכי הלכתי אחת פעם נתן

אדום, שהוא ראיתיו לפני. הביאתו שלישי ומת, שני ומת, ראשון
שנבלע  עד לו המתינה דמו, בו שיבלע עד לו המתיני לה אמרתי
שמי". על הבבלי נתן אותו קורין והיו וחיה, אותו ומלה דמו בו
את  מבטלים אין מילה מחמת אחיו שמתו בחזקה שגם מכאן

שיבריא. עד לו ממתינין אלא לגמרי, השלישי מילת
שמשמע  היא ולמרות תמול" לא "שלישי הגמרא דברי ות

יש אם מדברת שהגמרא לפרש יש – תמול לא dwfgשלעולם
dxenb,פעמיים לאחר לרבי – מילה מחמת אחיו שמתו

שהחזקה  הכריע נתן ר' אבל – פעמים שלשה לאחר ולרשב"ג
זו שאין וכיון נפשות' 'ספק מחמת רק בפעמיים dxenbהיא dwfg

למולו  דעתו אומדן על נתן ר' סמך הספק, מצד קביעה אלא
מתו  אחים ששני לאחר הוא כאן הרמב"ם פסק וגם שכשיבריא.
כשמתו  אבל מספק, השלישי את למול אין שאז מילה מחמת

כאן שיש מילה, מחמת אחים dxenbשלשה dwfg לכוליֿעלמא
לעולם למולו שאין יודה הרמב"ם גם קיח)– סי' יו"ד, סופר, .(כתב

ה'תשע"ג  אדר כ"ט שני יום המצוה  קיום לאחר מצוה הידור

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰¯ äìéna ÷ñBòL ïîæ ìk̈§©¤¥©¦¨
¯ Løt .ïéákòî ïðéàL ïéöéö ìò ïéa ,ïéákòîä ïéöéö ìò ïéa øæBç¥¥©¦¦©§©§¦¥©¦¦¤¥¨§©§¦¥¥

.øæBç Bðéà ,ïéákòî ïðéàL ïéöéö ìò ;øæBç ,ïéákòîä ïéöéö ìò©¦¦©§©§¦¥©¦¦¤¥¨§©§¦¥¥
בגמרא הדברים ב)מקור קלג, בדבר.(שבת ראשונים ונחלקו

רסד)הטור סי' עיקר (יו"ד ורק בשבת, במילה שמדובר מפרש
והסרתם  מעכבים שאינן הציצין אך שבת, דוחה המילה מעשה
החיתוך  את ומשסיים השבת את דוחה ההידור אין הידור, הוא
על  גם חוזר חול ביום אך ולחותכם, לשוב לו אסור הראשון
הרמב"ם  לשיטת ואילו המצוה. להידור מעכבים, שאינן ציצין
לא  אם מעכבים, שאינם הציצין על חוזר אינו חול ביום גם
ויקיים  ישוב לא מדוע ביאור: וצריך הראשון. בחיתוך הסירם

בהידור? המצוה את
מצות  לקיים כדי בעצמו לחבול רשאי אדם שביארו: ויש
שאינו  במה בבנו לחבול רשאי אינו האב אך בהידור, מילה

בחברו לחבול אסור שהרי המצוה שם)מעיקר שבת סופר ולפי (חתם .

את  המל באדם ולא בנו את במל אמורים הרמב"ם דברי זה
עצמו.

הלוי' מז)(ח"וה'בית סי' מבאר:ב
שכבר  מי אך עצמה, המצוה קיום בעת הוא מצוה' 'הידור
לולב  שנטל מי וכגון לו, יועיל לא לבד ההידור המצוה, את קיים
את  שיטול לו יועיל לא יותר, יפה לולב לו נזדמן כך ואחר
את  קיים כבר שהרי בהידור המצוה את לקיים כדי היפה הלולב
תועלת  אין המילה עיקר את שסיים לאחר וכן המצוה, עיקר

מעכבים. שאינם הציצין שבהסרת מצוה' ב'הידור
שאינם  הציצין את להסיר חוזר חול שביום הטור ולדעת
מעשה  לאחר נפסקת אינה מילה שמצות לבאר יש מעכבים,
מהול, שהאדם ורגע רגע בכל ומתקיימת נמשכת אלא החיתוך
אפשר  ולכן עולם', לברית בבשרכם בריתי 'והיתה שנאמר כמו
גם  נמשך זמן באותו שהרי זמן, לאחר גם ההידור את לקיים

המילה. מצות עיקר קיום

ה'תשע"ג  ניסן א' שלישי יום לימוד  אחרי דרבנן קדיש

:Ô·¯„ ˘È„˜ - ˙ÂÏÈÙ˙‰ ¯„Òøúé Bà ìàøNiî äøNò ìk̈£¨¨¦¦§¨¥¨¥
Bà úBLøãîa elôàå ,ät ìòaL äøBz ãeîìúa ïé÷ñBò eéäL¤¨§¦§©§¨¤§©¤©£¦§¦§¨

.Léc÷ ãnòî ãçà øîBà ,ïéîiñî ïäLk ¯ úBãbäa§©¨§¤¥§©§¦¥¤¨§ª¨©¦
המשניות בפירוש הרמב"ם אבות)כתב מסכת שהמשנה (בסיום

אבות  במסכת פרק כל בסיום הנאמרת עקשיא" בן חנניא "רבי
בסיום  לאמרו העם ונהגו הוא נאה סיום אלא הבריתא, מן "אינו
האגדה". על אלא המשנה על קדיש אומרים שאין לפי הפרקים,

שבע' ה'באר סט,א)והקשה בן (סוטה חנניא רבי דברי גם הרי :
במשנה הם מכות עקשיא מסכת בסתירה (בסוף הם הדברים ועוד: ?(

פה  שבעל בתורה לימוד כל שבסיום כאן דבריו למשמעות

דברי  אלו שאין משער ולכן הלימוד! בסיום קדיש אומרים
תל  אלא הרמב"ם).הרמב"ם (לדעת אותם כתב טועה מיד

פרנקל  הגר"ב כתב זה ס"ג)וכעין נד סי' או"ח לשו"ע (בהגהותיו

הש"ס של קדמון בדפוס המובא על ש"ח)בהתבסס (שנת

פרק  ואכן, הרמב"ם. של אינו חכמים' 'שנו פרק על שהפירוש
על  הוא הרמב"ם ופירוש משנה, ולא ברייתא הוא זה

המשניות.
אברהם' ה'מגן כתבו להלכה סק"ג)אמנם שם ואדמו"ר (או"ח

ס"ד)הזקן רק (שם היא קדיש שאמירת הפרדס', 'ליקוטי בשם
בסיום  לא "אבל הפסוק דרשת שהיא אגדה או פסוק בסיום
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אחר  לומר נוהגין ולכן הפסוק, דרשת שאינה שבע"פ התורה
." עקשיא... בן חנניא רבי אגדת אבות פרקי

הט"ז סק"ד)וכתב סט סי' בפחות (או"ח קדיש אומרים שאין אף :
הלימוד  לאחר ותיכף עשרה היו לא הלימוד בעת אם מעשרה,

אברהם' ה'מגן אך קדיש. לומר הלומד יכול עשרה (שם,הזדמנו

לומר סק"ד) אין עצמו הלימוד בעת עשרה היו לא שאם סובר
קדיש.

ברורה' סק"ב)וה'משנה נה, סי' אחרונים(שם בשם (פרי הביא

החיים) דרך שיאמרו מגדים, נכון הלימוד בעת עשרה היו לא שאם
ומוסיף  חז"ל. אגדת או פסוקים שלשה או מזמור העשרה

השלחן' סק"ז)ה'קצות בדה"ש ט"ז. את (סי' או הפסוקים את שהקורא
ה' ויתקדש העשרה כל שישמעו "כדי רם בקול יקרא האגדה

בלימוד".

ה'תשע"ג  ניסן ב' רביעי יום בשבת  גוי בחולה טיפול

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰¯ úaLa äëàìî äNBòä ìk̈¨¤§¨¨§©¨
éøö BðéàL ét ìò óàäéìò áiç ,äëàìnä óeâì C ©©¦¤¥¨¦§©§¨¨©¨¨¤¨

תנאים: במחלוקת שנוי לגופה' צריכה שאינה 'מלאכה דין
א  אחת חייב לדעה בשוגג העובר לכך ובהתאם התורה, מן יסורה

להלכה  אף מדרבנן. רק נקבע איסורה שניה ולדעה חטאת,
חולקים  ורבים עליה", "חייב פסק הרמב"ם הדעות: נחלקו
רעח, א"ח (שוע"ר ההלכה וכך מדרבנן. רק שאיסורה ופוסקים

א).
הותר  שבהם למקרים בנוגע רבות, השלכות זו לשאלה
למד  מכאן הרבים. צער משום וכגון: מדרבנן, מלאכה לעשות
שאין  חולים מספר בו שמאושפזים חדר לענין אוירבך הגרש"ז
לכבותו  שמותר למנוחתם, מפריע בו הדולק והאור סכנה, בהם
כי  החולים). את להעביר או הנר את להוציא אפשר אי (אם

אין  שהרי לגופה', צריכה שאינה 'מלאכה בגדר הוא הכיבוי
הותרה  וזו המטרד, את להרחיק רק אלא הכיבוי בעצם צורך

קעה*). הערה לב, כהלכתה שבת (שמירת הרבים צער משום
קובעת, ההלכה זה: יסוד לפי הפוסקים העלו נוסף חידוש
של  נפש הצלת עבור אלא דאורייתא מלאכה על לעבור אין כי
אפוא  יעשה מה כולם. עבור התירו דרבנן במלאכה ורק יהודי,
פי  על כאשר רפואה, בבית שבת במשמרת העובד יהודי, רופא

גוי. ואפילו חולה, בכל לטפל עליו הרופאים אמנת
אפילו  לעשות זה במקרה להתיר שרצו היו האמור, לפי
ריפוי  בעצם אינה שמטרתו מכיון זאת מהתורה, מלאכות
זה  הרי כן, אם נגדו. ענישה פעולת למנוע כדי רק אלא החולה,
מדרבנן, רק שאיסורה לגופה', צריכה שאינה 'מלאכה בגדר

טו). ח, אליעזר (ציץ הותרה היא גוי חולה ולצורך

ה'תשע"ג  ניסן ג' חמישי יום לשבת  תבשיל השהיית

:„Œ‚ ˙ÂÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ìk ìLa àlL ìéLáz©§¦¤Ÿ¨©¨
àlL ïénçå ,BkøöBkøö ìk ìLaL ìéLáz Bà ,ïkøö ìk ençeä ¨§§©¦¤Ÿ©¨¨§¨©§¦¤¨©¨¨§

Làä éab ìò BúBà ïéäLî ïéà ¯ Bì äôé àeä ÷nèönL ïîæ ìëå§¨§©¤¦§©¥¨¤¥©§¦©©¥¨¥
éãk íéìçba äzçé ànL ,äøæb ;íBé ãBòaî çpäL ét ìò óà ,úaLa§©¨©©¦¤ª©¦§§¥¨¤¨©§¤©¤¨¦§¥

BìeMa íéìLäì...äøékä Là äqkL Bà ,Làä óøb íà ,Cëéôì §©§¦¦§¦¨¦¨©¨¥¤¦¨¥©¦¨
øôàa...ì øzî äæ éøääfî Bzòc çéqä éøäL ;äéìò úBäL §¥¤£¥¤ª¨©§¨¤¨¤£¥¦¦©©§¦¤

Làa äzçé ànL ïéøæBb ïéàå ,ìéLázä. ©©§¦§¥§¦¤¨©§¤¨¥
חכמים  חששו לוחשות גחלים שבתחתיתה בכירה בבישול
שמבשלים  כיום וכן הבישול. את לזרז כדי בגחלים יחתה שמא
שמא  חשש יש חשמליים חימום גופי ידי על או הגז אש על
מכוונים  החימום גוף או האש אם ואף האש, את להגביר ירצו
האש, את עוד להגביר אפשרות ואין ביותר הגבוה החום על
שחכמים  מפני מבושלים, לא תבשילים עליהם להשהות אסור
החום  את יפחיתו שמא לחשוש שיש ועוד בגזירתם. חילקו לא

יגבירו. כך ואחר
יבואו  שמא חשש קיים ולא לאכילה מוכן התבשיל כאשר אך

האש. על להשהותו מותר האש, את להגביר

הרי"ף  לדעת האש: להגברת חשש אין מתי הפוסקים ונחלקו
בישול  ותוספת צורכו כל נתבשל התבשיל כאשר רק והרמב"ם,
הבישול  תוספת אם אבל לו"). ורע ("מצטמק בטעמו תפגום
מניע  לאדם יש שעדיין כיוון האש, על להשהותו אסור רצויה

האש. את להיטיב
את  לאכול ניתן אם התוספות, ובעלי הגאונים לדעת ואילו
שמא  חשש אין דרוסאי"), בן ("כמאכל הדחק בשעת התבשיל

האש. את להיטיב יבואו
שבת  מערב להשהות שמותר ישראל בקהילות נהגו למעשה
ראוי  לכתחילה אבל הדחק בשעת לאכילה שראויים תבשילים
על  להשהות יש דעתם, ידי לצאת וכדי המחמירים. לדעת לחוש
ידי  על זה היה חז"ל בזמן האש. כנגד פעולה ידי על האש
באפר  (כיסויים הגחלים קטימת או לכירה מחוץ הגחלים גריפת
בפח  האש כיסוי באמצעות זאת עושים וכיום חומם) את למעט
הקדירה  בהנחת או הגז) כפתורי את גם לכסות טוב (ולכתחילה

פלטה. על
(hÎg 'rq my f"dc` r"ey.bÎ` 'rq bpx 'iq g"e` jexr ogly)

ה'תשע"ג  ניסן ד' שישי יום מאכל  בדברי בשבת 'בנין'

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰áiç ,äðéáb eäNòå Bðab íàå§¦¦§§¨¨§¦¨©¨
óeb eNòiL ãò ìkä ÷aãå ÷ìç ìà ÷ìç õa÷îä ìkL ¯ äðBa íeMî¦¤¤¨©§©¥¥¤¤¥¤§¦¥©Ÿ©¤¥¨

.ïéðáì äîBc äæ éøä ,ãçà¤¨£¥¤¤§¦§¨

יצירת  וכן מים הקפאת האם פוסקים דנו זו הלכה לאור
אסורים  בשבת ביצים) מסלט גוש יצירת (כגון ממאכלים צורות

לזה. זה החלקים קיבוץ מחמת בונה משום
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אחר  לומר נוהגין ולכן הפסוק, דרשת שאינה שבע"פ התורה
." עקשיא... בן חנניא רבי אגדת אבות פרקי

הט"ז סק"ד)וכתב סט סי' בפחות (או"ח קדיש אומרים שאין אף :
הלימוד  לאחר ותיכף עשרה היו לא הלימוד בעת אם מעשרה,

אברהם' ה'מגן אך קדיש. לומר הלומד יכול עשרה (שם,הזדמנו

לומר סק"ד) אין עצמו הלימוד בעת עשרה היו לא שאם סובר
קדיש.

ברורה' סק"ב)וה'משנה נה, סי' אחרונים(שם בשם (פרי הביא

החיים) דרך שיאמרו מגדים, נכון הלימוד בעת עשרה היו לא שאם
ומוסיף  חז"ל. אגדת או פסוקים שלשה או מזמור העשרה

השלחן' סק"ז)ה'קצות בדה"ש ט"ז. את (סי' או הפסוקים את שהקורא
ה' ויתקדש העשרה כל שישמעו "כדי רם בקול יקרא האגדה

בלימוד".

ה'תשע"ג  ניסן ב' רביעי יום בשבת  גוי בחולה טיפול

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰¯ úaLa äëàìî äNBòä ìk̈¨¤§¨¨§©¨
éøö BðéàL ét ìò óàäéìò áiç ,äëàìnä óeâì C ©©¦¤¥¨¦§©§¨¨©¨¨¤¨

תנאים: במחלוקת שנוי לגופה' צריכה שאינה 'מלאכה דין
א  אחת חייב לדעה בשוגג העובר לכך ובהתאם התורה, מן יסורה

להלכה  אף מדרבנן. רק נקבע איסורה שניה ולדעה חטאת,
חולקים  ורבים עליה", "חייב פסק הרמב"ם הדעות: נחלקו
רעח, א"ח (שוע"ר ההלכה וכך מדרבנן. רק שאיסורה ופוסקים

א).
הותר  שבהם למקרים בנוגע רבות, השלכות זו לשאלה
למד  מכאן הרבים. צער משום וכגון: מדרבנן, מלאכה לעשות
שאין  חולים מספר בו שמאושפזים חדר לענין אוירבך הגרש"ז
לכבותו  שמותר למנוחתם, מפריע בו הדולק והאור סכנה, בהם
כי  החולים). את להעביר או הנר את להוציא אפשר אי (אם

אין  שהרי לגופה', צריכה שאינה 'מלאכה בגדר הוא הכיבוי
הותרה  וזו המטרד, את להרחיק רק אלא הכיבוי בעצם צורך

קעה*). הערה לב, כהלכתה שבת (שמירת הרבים צער משום
קובעת, ההלכה זה: יסוד לפי הפוסקים העלו נוסף חידוש
של  נפש הצלת עבור אלא דאורייתא מלאכה על לעבור אין כי
אפוא  יעשה מה כולם. עבור התירו דרבנן במלאכה ורק יהודי,
פי  על כאשר רפואה, בבית שבת במשמרת העובד יהודי, רופא

גוי. ואפילו חולה, בכל לטפל עליו הרופאים אמנת
אפילו  לעשות זה במקרה להתיר שרצו היו האמור, לפי
ריפוי  בעצם אינה שמטרתו מכיון זאת מהתורה, מלאכות
זה  הרי כן, אם נגדו. ענישה פעולת למנוע כדי רק אלא החולה,
מדרבנן, רק שאיסורה לגופה', צריכה שאינה 'מלאכה בגדר

טו). ח, אליעזר (ציץ הותרה היא גוי חולה ולצורך

ה'תשע"ג  ניסן ג' חמישי יום לשבת  תבשיל השהיית

:„Œ‚ ˙ÂÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ìk ìLa àlL ìéLáz©§¦¤Ÿ¨©¨
àlL ïénçå ,BkøöBkøö ìk ìLaL ìéLáz Bà ,ïkøö ìk ençeä ¨§§©¦¤Ÿ©¨¨§¨©§¦¤¨©¨¨§

Làä éab ìò BúBà ïéäLî ïéà ¯ Bì äôé àeä ÷nèönL ïîæ ìëå§¨§©¤¦§©¥¨¤¥©§¦©©¥¨¥
éãk íéìçba äzçé ànL ,äøæb ;íBé ãBòaî çpäL ét ìò óà ,úaLa§©¨©©¦¤ª©¦§§¥¨¤¨©§¤©¤¨¦§¥

BìeMa íéìLäì...äøékä Là äqkL Bà ,Làä óøb íà ,Cëéôì §©§¦¦§¦¨¦¨©¨¥¤¦¨¥©¦¨
øôàa...ì øzî äæ éøääfî Bzòc çéqä éøäL ;äéìò úBäL §¥¤£¥¤ª¨©§¨¤¨¤£¥¦¦©©§¦¤

Làa äzçé ànL ïéøæBb ïéàå ,ìéLázä. ©©§¦§¥§¦¤¨©§¤¨¥
חכמים  חששו לוחשות גחלים שבתחתיתה בכירה בבישול
שמבשלים  כיום וכן הבישול. את לזרז כדי בגחלים יחתה שמא
שמא  חשש יש חשמליים חימום גופי ידי על או הגז אש על
מכוונים  החימום גוף או האש אם ואף האש, את להגביר ירצו
האש, את עוד להגביר אפשרות ואין ביותר הגבוה החום על
שחכמים  מפני מבושלים, לא תבשילים עליהם להשהות אסור
החום  את יפחיתו שמא לחשוש שיש ועוד בגזירתם. חילקו לא

יגבירו. כך ואחר
יבואו  שמא חשש קיים ולא לאכילה מוכן התבשיל כאשר אך

האש. על להשהותו מותר האש, את להגביר

הרי"ף  לדעת האש: להגברת חשש אין מתי הפוסקים ונחלקו
בישול  ותוספת צורכו כל נתבשל התבשיל כאשר רק והרמב"ם,
הבישול  תוספת אם אבל לו"). ורע ("מצטמק בטעמו תפגום
מניע  לאדם יש שעדיין כיוון האש, על להשהותו אסור רצויה

האש. את להיטיב
את  לאכול ניתן אם התוספות, ובעלי הגאונים לדעת ואילו
שמא  חשש אין דרוסאי"), בן ("כמאכל הדחק בשעת התבשיל

האש. את להיטיב יבואו
שבת  מערב להשהות שמותר ישראל בקהילות נהגו למעשה
ראוי  לכתחילה אבל הדחק בשעת לאכילה שראויים תבשילים
על  להשהות יש דעתם, ידי לצאת וכדי המחמירים. לדעת לחוש
ידי  על זה היה חז"ל בזמן האש. כנגד פעולה ידי על האש
באפר  (כיסויים הגחלים קטימת או לכירה מחוץ הגחלים גריפת
בפח  האש כיסוי באמצעות זאת עושים וכיום חומם) את למעט
הקדירה  בהנחת או הגז) כפתורי את גם לכסות טוב (ולכתחילה

פלטה. על
(hÎg 'rq my f"dc` r"ey.bÎ` 'rq bpx 'iq g"e` jexr ogly)

ה'תשע"ג  ניסן ד' שישי יום מאכל  בדברי בשבת 'בנין'

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰áiç ,äðéáb eäNòå Bðab íàå§¦¦§§¨¨§¦¨©¨
óeb eNòiL ãò ìkä ÷aãå ÷ìç ìà ÷ìç õa÷îä ìkL ¯ äðBa íeMî¦¤¤¨©§©¥¥¤¤¥¤§¦¥©Ÿ©¤¥¨

.ïéðáì äîBc äæ éøä ,ãçà¤¨£¥¤¤§¦§¨

יצירת  וכן מים הקפאת האם פוסקים דנו זו הלכה לאור
אסורים  בשבת ביצים) מסלט גוש יצירת (כגון ממאכלים צורות

לזה. זה החלקים קיבוץ מחמת בונה משום
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להלן ה"ו)והנה, רבות (פ"ח תאנים לקבץ שאסור הרמב"ם כתב
אף  ייאסר לא מדוע ולכאורה, מעמר. משום אחד לגוף יחד

גבינה? המגבן כמו בונה משום
יהושע' ה'פני דברי לפי ליישב א)ויתכן יב, המגבן (ביצה שרק

יסוד  כי מותר מיד לאכול אך אסור, רבים לימים להצניע כדי
חייב. אינו לסתור' מנת על ו'הבונה בונה משום הוא האיסור
שכן  רב לזמן המגבן על מדבר כאן שהרמב"ם לומר יש זה ולפי
מדובר  ובתאנים בונה, משום אסור ולכן הגבינה, עשיית דרך
בונה. משום ולא מעמר משום נאסר ולכן קצר לזמן שעושה

היום  אותו לצורך מים להקפיא מותר זה כט)ולפי ו, הלוי .(שבט
אברהם' סקי"ז)וה'מגן שמ סי' משום (או"ח חייב שהמגבן כתב

אך  לבנין, הדמיון וזה מסוימת צורה ליצור כשמתכוון רק בונה
משום  חייב אינו מיוחדת לצורה כוונה ללא החלקים בקיבוץ
משום  ולא מעמר משום שחייב הרמב"ם כתב בתאנים ולכן בונה
מתכוון  אינו אם בונה משום מים בהקפאת אין זה לפי וגם בונה

לצורה.
המהרש"ם  הקשה בונה משום חייב שמגבן הדין עיקר ועל

סי"ט)מברעזאן שכא סי' או"ח תורה כלי (דעת חלקי שני חיבור הרי :
המאכל  דין יהא ואיך בכלים', בנין 'אין כי בונה משום נאסר לא

בונה? איסור בו ויהא הכלי מדין חמור
דבר  שיוצר מאחר במגבן, דווקא הוא שהאיסור כתב ולכן
אך  בכלים, גם בונה איסור יש דא ובכגון מתחילתו חדש
שבאופן  כשם לאסור אין מכבר הקיימים חלקים שני כשמחבר
ממאכלים  צורות ליצור מותר ולכן בכלים. בנין איסור אין כזה

חדש. דבר יצירת בזה אין כי קיימים
באמצעות  לזו זו לבנים כשמדביק הוא בנין איסור ועוד:
איסור  אין טיט ללא זו גבי על זו לבנים במניח אך טיט,
נדבקים  החלקים כי לגבן אסור במאכלים גם כן ואם מהתורה.
זה  נצמדים שאינם מאכל חלקי לקבץ מותר אך בחוזק לזה זה

בחוזק. לזה

ה'תשע"ג  ניסן ה' קודש שבת אותיות  יש דפיו חודי שעל ספר
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ב)בגמרא קד, יכול (שבת ואינו פנקס דפי בשני שהכותב מבואר

ביניהן  המפסיק הקלף את יחתוך כן אם אלא האותיות את לקרב
את  יחתוך לא אם כי מעשה', 'מחוסר והוא מאחר כי פטור, –
הכותב  אבל כתיבה, זו אין זו, עם זו נהגות האותיות אין הקלף
חייב, - בציפורי אחרת ואות בטבריה לוח שפת על אחת אות

בעלמא" קריבה אלא במעשה, שלא לקרבן יכול "אתה (רש"י כי

מחוסר)שם  .ד"ה
הרמ"א למדו קי"ט)ומכאן סי' ב)והט"ז(שו"ת ס"ק ש"מ סי' (או"ח

אותיות, כתובות דפיו חודי שעל ספר ולסגור לפתוח שמותר
כשם  כי כותב, משום ובסגירתן מוחק משום בפתיחתן ואין
אף  כי חייב אחרת בעיר שניה ואות זו בעיר אחת אות שהכותב
'מחוסר  כי כקרובות נחשבות הן הרי מזו זו רחוקות שהאותיות

הרחיק  הספר שבפתיחת אף כך מעשה', 'מחוסר אינו קריבה'
כאן  ואין לזו זו קרובות נחשבות הן עדיין מזו, זו האותיות את
הן  שהאותיות "כיון כי כתיבה כאן אין הסגירה ובעת מחיקה,
הן  הרי ... בעלמא קריבה שמחוסרין אלא כבר כתובות

זו" בקריבה כלום עושה ואינו ועומדים שם (שו"ע כמקורבים אדה"ז

.ס"ד)
נזר' ר"י)וה'אבני סי' ההלכות:(או"ח שתי בין לחלק שיש כתב

האותיות  שתי בציפורי, אחת ואות בטבריה אחת אות הכותב
מעשה  נחשבת שאינה קריבה חסרון אלא כאן ואין כבר כתובות
רק  זה אין דפיו בחודי כתובות שאותיות פתוח ספר הסוגר אבל
בשלמות  אות צורת היתה לא הסגירה קודם כי קריבה', 'מחוסר

האות. כל ככתיבת נחשבת והסגירה
צדק' ה'צמח מ"ד)אבל פי"ב שבת הש"ס, על כיון (חידושים כי כתב

שתי  מקרב בין הבדל אין מעשה, נחשבת אינה הקירוב שפעולת
שעל  רישומים שני שמקרב או המילה נשלמת ידן שעל אותיות
כתיבה. פעולת נעשתה לא המקרים ובשני האות, נשלמת ידם
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י  ¤¤ּפרק
ּפתיחה ‡. ּבהן ׁשאין הרּבה אחרים ּודברים אחרֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּברכֹות

חתימה[בברוך] ׁשבח [בברוך]ולא ּדר חכמים ּתּקנּו , ְְֲֲִִִֶֶֶַָָֹ
ׁשּכבר  הּתפּלה ּברכֹות ּכמֹו הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש ְְְְְְִִֶַַָָָָָָוהֹודיה
חדׁשים  ּכלים והּקֹונה חדׁש, ּבית הּבֹונה אּלּו: והם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכתבנּום;
ה' אּתה ּברּו' :מבר - לֹו אין ּבין ּבהן ּכּיֹוצא לֹו יׁש ְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבין
הּזה'. לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, מל ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינּו

.·מבר יֹום, ׁשלׁשים לאחר חברֹו את הרֹואה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹוכן
ּברּו' :מבר חדׁש, עׂשר ׁשנים לאחר ראהּו ואם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ'ׁשהחינּו';

הּמתים' מחּיה העֹולם, מל אלהינּו ה' ּפרי אּתה הרֹואה . ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
'ׁשהחינּו'. מבר ראּיתֹו ּבתחּלת לׁשנה, מּׁשנה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּמתחּדׁש

.‚:מבר טֹובה, ׁשמּועה מלׁשמע אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּברּו' :מבר רעה, ׁשמּועה ׁשמע והּמטיב'; הּטֹוב ְְְִֵֵַַַָָָָָָָָהעֹולם,
ּכדר נפׁש, ּבטֹובת הרעה על לבר אדם וחּיב האמת'. ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּדּין
ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: - ּבׂשמחה הּטֹובה על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמבר
אהבה  ּובכלל ,"מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּבכל ,ְְְְְְְְְֱֲִֶֶַַַָָָָָֹֹאלהי
ויׁשּבח  יֹודה לֹו, ׁשּיצר ּבעת ׁשאפּלּו ּבּה, ׁשּנצטּוינּו היתרה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזֹו

ְְִָּבׂשמחה.
על „. אף - טֹובה ׁשמּועה ׁשּׁשמע אֹו טֹובה, אליו ְִִֵֶַַַָָָָָָהּגיעה

ּתגרם זֹו ׁשּטֹובה מראין, ׁשהּדברים מברּפי - רעה לֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּׁשמע  אֹו רעה, אליו נגעה אם וכן והּמטיב'; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'הּטֹוב
ּגֹורמת  זֹו ׁשרעה מראין, ׁשהּדברים ּפי על אף - רעה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשמּועה
העתיד  על מברכין ׁשאין האמת'; 'ּדּין מבר - טֹובה ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו

עּתה  ּׁשארע מה על אּלא .להיֹות, ְִֵֶֶַַַַָָ
'ׁשהחינּו'‰. מבר ׂשדה, לֹו יׁש אם - רּבים ּגׁשמים ;ירדּו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ואם  והּמטיב'. 'הּטֹוב מבר אחרים, וׁשל ׁשּלֹו היתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואם
ּכל  על אלהינּו, ה' ל אנחנּו 'מֹודים :מבר ׂשדה, לֹו ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָֹאין
ּכּים, ׁשירה מלא פינּו ואּלּו לנּו; ׁשהֹורדּת וטּפה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָטּפה
הרקיע, ּכמרחבי ׁשבח וׂשפתֹותינּו ּגּליו, ּכהמֹון רּנה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּולׁשֹוננּו
ׁשמים, ּכנׁשרי פרּוׂשֹות וידינּו וכּירח, ּכּׁשמׁש מאירֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָועינינּו
ה' ל להֹודֹות מסּפיקין אנּו אין - ּכאּילֹות קּלֹות ְְְְְִִֵֵַַַַָָָורגלינּו
אלפי  מאלף אחת על אפּלּו מלּכנּו, ׁשמ את ּולבר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאלהינּו,
ועם  עּמנּו ׁשעׂשית הּטֹובֹות ּפעמים רבבֹות רבבי ורב ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹאלפים
מּבית  אלהינּו, ה' ּגאלּתנּו מּמצרים - מּלפנים ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹאבֹותינּו
ּומחרב  ּכלּכלּתנּו, ּובׂשבע זנּתנּו, ּברעב ּפדיתנּו, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָעבדים
ּדּליתנּו רּבים רעים ּומחלאים מּלטּתנּו, ּומּדבר ְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּצלּתנּו,
עזבּונּו ולא אלהינּו, ה' רחמי עזרּונּו הּנה ועד ְְְֱֲֲֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹמלּכנּו;
ׁשּנפחּת ּונׁשמה ורּוח ּבנּו, ׁשּפּלגּת אברים ּכן, על .ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָחסדי
יֹודּו ּברּנה הם הן - ּפינּו ּבתֹו ׂשמּת אׁשר ולׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּבאּפנּו,

ההֹודיֹות  רב ה', אּתה ּברּו מלּכנּו. ,ׁשמ את ויברכּו ,ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹל
הּתׁשּבחֹות'. ְִֵַָאל

.Â הארץ,מאימת על הּמים מּׁשּירּבּו הּגׁשמים? על מברכין י ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
וילכּו הּמים, ּפני על הּמטר מן אבעּבּועֹות ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָויעלּו

זה  לקראת זה .האבעּבּועֹות ְְֲִֶֶַַָ
.Êמבר - אחין עּמֹו יׁש אם - וירׁשּתּו' אביו 'מת לֹו: ְְִִִִִֵֵֵַַָָָָאמרּו

אין  ואם והּמטיב'; 'הּטֹוב ּכ ואחר האמת', 'ּדּין ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבּתחּלה
טֹובה  ׁשּכל - ּדבר ׁשל קצבֹו 'ׁשהחינּו'. מבר אחים, ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָעּמֹו
ׁשהיא  וטֹובה והּמטיב'; 'הּטֹוב מבר ולאחרים, לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהיא

'ׁשהחינּו' מבר לבּדֹו, .לֹו ְְֱֵֶֶַָָ
.Á להֹודֹות צריכין ׁשּיצא ארּבעה וחבּוׁש ׁשּנתרּפא, חֹולה - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּדרכים  והֹולכי ּכׁשּיעלּו, הּים ויֹורדי האסּורים, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָמּבית
מהם  ּוׁשנים עׂשרה, ּבפני להֹודֹות ּוצריכין ליּׁשּוב; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָּכׁשּיּגיעּו
זקנים  ּובמֹוׁשב עם, ּבקהל "וירֹוממּוהּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָחכמים,
אּתה  ּברּו' :ּומבר ּביניהן עֹומד מֹודה? וכיצד ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיהללּוהּו".
ּכל  ׁשּגמלני טֹובֹות, לחּיבים הּגֹומל העֹולם, מל אלהינּו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה'
,יגמל הּוא טֹוב, ׁשּגמל' אֹומרים: הּׁשֹומעין וכל ְְְְְְְִִִֶַָָָטֹוב';

ֶָסלה'.
.Ë סּוף ים ּכגֹון ליׂשראל, נּסים ּבֹו ׁשּנעׂשּו מקֹום ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהרֹואה

הּירּדן יהושע]ּומעּברֹות בימי ישראל בו מבר:[שעברו - ְְְְֵֵַַַָ
לאבֹותינּו נּסים ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
אבל  לרּבים. נס ּבֹו ׁשּנעׂשה מקֹום ּכל וכן הּזה'; ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּמקֹום
ּבנֹו ּובן ּובנֹו הּיחיד אֹותֹו - לּיחיד נס ּבֹו ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמקֹום
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּמקֹום: אֹותֹו ּכׁשּיראה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמבר
לאבי  נס 'ׁשעׂשה אֹו: הּזה', ּבּמקֹום נס לי ׁשעׂשה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעֹולם,

אריֹות ּגב הרֹואה הּזה'. דניאל]ּבּמקֹום בו וכבׁשן [שהושלך , ְְֲִֶֶַַַָָָֹ
ועזריה]האׁש מישאל חנניה בו 'ּברּו[שהושלכו :מבר - ְֵֵָָָ

ּבּמקֹום  לּצּדיקים נס ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּתה
ּברּו' :מבר - זרה עבֹודה ּבֹו ׁשעֹובדין מקֹום הרֹואה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָהּזה'.
לעֹוברי  אּפים אר ׁשּנתן העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּתה
יׂשראל  ּבארץ אם - זרה עבֹודה מּמּנּו ׁשּנעקרה מקֹום ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָרצֹונֹו'.
ׁשעקר  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּוא
:מבר - הּוא לארץ ּבחּוצה ואם מארצנּו'; זרה ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָעבֹודה
מן  זרה עבֹודה ׁשעקר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
הּמקֹום  מן ׁשעקרּת 'ּכׁשם ּבׁשּתיהן: ואֹומר הּזה'; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמקֹום
עֹובדיהן  לב ותׁשיב הּמקֹומֹות, מּכל ּתעקר ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּזה,

.'ְְֶָלעבד
.È ּביּׁשּובן יׂשראל ּבּתי 'ּבהרֹואה :מבר ה'- אּתה רּו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

:מבר - ּבחרּבנן אלמנה'; ּגבּול מּציב העֹולם, מל ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻאלהינּו
הרֹואה  האמת'. ּדּין העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - יׂשראל ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹקברי
ּבּדין, אתכם וכלּכל ּבּדין, אתכם וזן ּבּדין, אתכם יצר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאׁשר
להקים  עתיד והּוא ּבּדין, אתכם והמית ּבּדין, אתכם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָוהחיה
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ה'תשע"ג  אדר כ"ח ראשון יום
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י  ¤¤ּפרק
ּפתיחה ‡. ּבהן ׁשאין הרּבה אחרים ּודברים אחרֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּברכֹות

חתימה[בברוך] ׁשבח [בברוך]ולא ּדר חכמים ּתּקנּו , ְְֲֲִִִֶֶֶַָָֹ
ׁשּכבר  הּתפּלה ּברכֹות ּכמֹו הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש ְְְְְְִִֶַַָָָָָָוהֹודיה
חדׁשים  ּכלים והּקֹונה חדׁש, ּבית הּבֹונה אּלּו: והם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכתבנּום;
ה' אּתה ּברּו' :מבר - לֹו אין ּבין ּבהן ּכּיֹוצא לֹו יׁש ְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבין
הּזה'. לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, מל ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינּו

.·מבר יֹום, ׁשלׁשים לאחר חברֹו את הרֹואה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹוכן
ּברּו' :מבר חדׁש, עׂשר ׁשנים לאחר ראהּו ואם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ'ׁשהחינּו';

הּמתים' מחּיה העֹולם, מל אלהינּו ה' ּפרי אּתה הרֹואה . ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
'ׁשהחינּו'. מבר ראּיתֹו ּבתחּלת לׁשנה, מּׁשנה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּמתחּדׁש

.‚:מבר טֹובה, ׁשמּועה מלׁשמע אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּברּו' :מבר רעה, ׁשמּועה ׁשמע והּמטיב'; הּטֹוב ְְְִֵֵַַַָָָָָָָָהעֹולם,
ּכדר נפׁש, ּבטֹובת הרעה על לבר אדם וחּיב האמת'. ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּדּין
ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: - ּבׂשמחה הּטֹובה על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמבר
אהבה  ּובכלל ,"מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּבכל ,ְְְְְְְְְֱֲִֶֶַַַָָָָָֹֹאלהי
ויׁשּבח  יֹודה לֹו, ׁשּיצר ּבעת ׁשאפּלּו ּבּה, ׁשּנצטּוינּו היתרה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזֹו

ְְִָּבׂשמחה.
על „. אף - טֹובה ׁשמּועה ׁשּׁשמע אֹו טֹובה, אליו ְִִֵֶַַַָָָָָָהּגיעה

ּתגרם זֹו ׁשּטֹובה מראין, ׁשהּדברים מברּפי - רעה לֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּׁשמע  אֹו רעה, אליו נגעה אם וכן והּמטיב'; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'הּטֹוב
ּגֹורמת  זֹו ׁשרעה מראין, ׁשהּדברים ּפי על אף - רעה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשמּועה
העתיד  על מברכין ׁשאין האמת'; 'ּדּין מבר - טֹובה ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו

עּתה  ּׁשארע מה על אּלא .להיֹות, ְִֵֶֶַַַַָָ
'ׁשהחינּו'‰. מבר ׂשדה, לֹו יׁש אם - רּבים ּגׁשמים ;ירדּו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ואם  והּמטיב'. 'הּטֹוב מבר אחרים, וׁשל ׁשּלֹו היתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואם
ּכל  על אלהינּו, ה' ל אנחנּו 'מֹודים :מבר ׂשדה, לֹו ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָֹאין
ּכּים, ׁשירה מלא פינּו ואּלּו לנּו; ׁשהֹורדּת וטּפה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָטּפה
הרקיע, ּכמרחבי ׁשבח וׂשפתֹותינּו ּגּליו, ּכהמֹון רּנה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּולׁשֹוננּו
ׁשמים, ּכנׁשרי פרּוׂשֹות וידינּו וכּירח, ּכּׁשמׁש מאירֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָועינינּו
ה' ל להֹודֹות מסּפיקין אנּו אין - ּכאּילֹות קּלֹות ְְְְְִִֵֵַַַַָָָורגלינּו
אלפי  מאלף אחת על אפּלּו מלּכנּו, ׁשמ את ּולבר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאלהינּו,
ועם  עּמנּו ׁשעׂשית הּטֹובֹות ּפעמים רבבֹות רבבי ורב ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹאלפים
מּבית  אלהינּו, ה' ּגאלּתנּו מּמצרים - מּלפנים ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹאבֹותינּו
ּומחרב  ּכלּכלּתנּו, ּובׂשבע זנּתנּו, ּברעב ּפדיתנּו, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָעבדים
ּדּליתנּו רּבים רעים ּומחלאים מּלטּתנּו, ּומּדבר ְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּצלּתנּו,
עזבּונּו ולא אלהינּו, ה' רחמי עזרּונּו הּנה ועד ְְְֱֲֲֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹמלּכנּו;
ׁשּנפחּת ּונׁשמה ורּוח ּבנּו, ׁשּפּלגּת אברים ּכן, על .ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָחסדי
יֹודּו ּברּנה הם הן - ּפינּו ּבתֹו ׂשמּת אׁשר ולׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּבאּפנּו,

ההֹודיֹות  רב ה', אּתה ּברּו מלּכנּו. ,ׁשמ את ויברכּו ,ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹל
הּתׁשּבחֹות'. ְִֵַָאל

.Â הארץ,מאימת על הּמים מּׁשּירּבּו הּגׁשמים? על מברכין י ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
וילכּו הּמים, ּפני על הּמטר מן אבעּבּועֹות ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָויעלּו

זה  לקראת זה .האבעּבּועֹות ְְֲִֶֶַַָ
.Êמבר - אחין עּמֹו יׁש אם - וירׁשּתּו' אביו 'מת לֹו: ְְִִִִִֵֵֵַַָָָָאמרּו

אין  ואם והּמטיב'; 'הּטֹוב ּכ ואחר האמת', 'ּדּין ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבּתחּלה
טֹובה  ׁשּכל - ּדבר ׁשל קצבֹו 'ׁשהחינּו'. מבר אחים, ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָעּמֹו
ׁשהיא  וטֹובה והּמטיב'; 'הּטֹוב מבר ולאחרים, לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהיא

'ׁשהחינּו' מבר לבּדֹו, .לֹו ְְֱֵֶֶַָָ
.Á להֹודֹות צריכין ׁשּיצא ארּבעה וחבּוׁש ׁשּנתרּפא, חֹולה - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּדרכים  והֹולכי ּכׁשּיעלּו, הּים ויֹורדי האסּורים, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָמּבית
מהם  ּוׁשנים עׂשרה, ּבפני להֹודֹות ּוצריכין ליּׁשּוב; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָּכׁשּיּגיעּו
זקנים  ּובמֹוׁשב עם, ּבקהל "וירֹוממּוהּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָחכמים,
אּתה  ּברּו' :ּומבר ּביניהן עֹומד מֹודה? וכיצד ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיהללּוהּו".
ּכל  ׁשּגמלני טֹובֹות, לחּיבים הּגֹומל העֹולם, מל אלהינּו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה'
,יגמל הּוא טֹוב, ׁשּגמל' אֹומרים: הּׁשֹומעין וכל ְְְְְְְִִִֶַָָָטֹוב';

ֶָסלה'.
.Ë סּוף ים ּכגֹון ליׂשראל, נּסים ּבֹו ׁשּנעׂשּו מקֹום ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהרֹואה

הּירּדן יהושע]ּומעּברֹות בימי ישראל בו מבר:[שעברו - ְְְְֵֵַַַָ
לאבֹותינּו נּסים ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
אבל  לרּבים. נס ּבֹו ׁשּנעׂשה מקֹום ּכל וכן הּזה'; ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּמקֹום
ּבנֹו ּובן ּובנֹו הּיחיד אֹותֹו - לּיחיד נס ּבֹו ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמקֹום
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּמקֹום: אֹותֹו ּכׁשּיראה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמבר
לאבי  נס 'ׁשעׂשה אֹו: הּזה', ּבּמקֹום נס לי ׁשעׂשה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעֹולם,

אריֹות ּגב הרֹואה הּזה'. דניאל]ּבּמקֹום בו וכבׁשן [שהושלך , ְְֲִֶֶַַַָָָֹ
ועזריה]האׁש מישאל חנניה בו 'ּברּו[שהושלכו :מבר - ְֵֵָָָ

ּבּמקֹום  לּצּדיקים נס ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּתה
ּברּו' :מבר - זרה עבֹודה ּבֹו ׁשעֹובדין מקֹום הרֹואה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָהּזה'.
לעֹוברי  אּפים אר ׁשּנתן העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּתה
יׂשראל  ּבארץ אם - זרה עבֹודה מּמּנּו ׁשּנעקרה מקֹום ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָרצֹונֹו'.
ׁשעקר  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּוא
:מבר - הּוא לארץ ּבחּוצה ואם מארצנּו'; זרה ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָעבֹודה
מן  זרה עבֹודה ׁשעקר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
הּמקֹום  מן ׁשעקרּת 'ּכׁשם ּבׁשּתיהן: ואֹומר הּזה'; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמקֹום
עֹובדיהן  לב ותׁשיב הּמקֹומֹות, מּכל ּתעקר ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּזה,

.'ְְֶָלעבד
.È ּביּׁשּובן יׂשראל ּבּתי 'ּבהרֹואה :מבר ה'- אּתה רּו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

:מבר - ּבחרּבנן אלמנה'; ּגבּול מּציב העֹולם, מל ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻאלהינּו
הרֹואה  האמת'. ּדּין העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - יׂשראל ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹקברי
ּבּדין, אתכם וכלּכל ּבּדין, אתכם וזן ּבּדין, אתכם יצר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאׁשר
להקים  עתיד והּוא ּבּדין, אתכם והמית ּבּדין, אתכם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָוהחיה
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מחּיה  ה', אּתה ּברּו ּבּדין; הּבא העֹולם לחּיי ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאתכם
ִֵַהּמתים'.

.‡È הן ּגֹוים אם - ּכאחד אדם ּבני אלף מאֹות ׁשׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָהרֹואה
אחרית  הּנה יֹולדּתכם; חפרה מאד, אּמכם "ּבֹוׁשה אֹומר: -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

וערבה" צּיה מדּבר יׂשראל ּגֹוים, ּובארץ הן, יׂשראל ואם ; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
הרזים'. חכם העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר -ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ה' אּתה ּברּו' אֹומר: - העֹולם אּמֹות מחכמי ְֵֵֵֶַַָָָָָֻהרֹואה
חכמי  ודם'; לבׂשר מחכמתֹו ׁשּנתן העֹולם, מל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאלהינּו
אּמֹות  מלכי ליראיו'; מחכמתֹו 'ׁשּנתן :מבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻיׂשראל,
יׂשראל, מלכי ודם'; לבׂשר מּכבֹודֹו 'ׁשּנתן :מבר ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָהעֹולם,

ליראיו'. מּכבֹודֹו 'ׁשּנתן :ְְִִֵֵֶַָָָמבר
.·Èאֹו ּפניהן ּבצּורת המׁשּנין ואת הּכּוׁשי, את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֻהרֹואה

העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבאבריהן
הּברּיֹות' קּטעמׁשּנה אֹו סּומה, הרֹואה ברגליו]. או ,[בידיו ְְִִֵֶֶַַַָָ

ּובהקנין ׁשחין, בהרות]ּומּכי מבר:[מלאים - ּבהן וכּיֹוצא , ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹֻ
א  נֹולדּו'ּברּו ואם האמת'; ּדּין העֹולם, מל אלהינּו ה' ּתה ְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

וקֹוף  ּפיל הרֹואה הּברּיֹות'. 'מׁשּנה :מבר אּמן, מּמעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכן
עוף]וקּפֹוף הּברּיֹות'.[מין מׁשּנה ּברּו' :מבר , ְְְְִֵֵֶַַָָ

.‚È טֹובֹות ואילנֹות ּביֹותר, ּומתּקנֹות טֹובֹות ּברּיֹות ְְְְִִֵֶָָָֻהרֹואה
ּבעֹולמֹו' לֹו 'ׁשּככה :מבר ּבימי - ולּגּנֹות לּׂשדֹות הּיֹוצא . ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ונּצנים ּפֹורחֹות אילנֹות וראה מבר:[פרחים]ניסן, - עֹולים ְְְְִִִִִֵָָָָָָ
ּבעֹולמֹו חּסר ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ּכדי נאֹות, טֹובֹות ּברּיֹות ּבֹו ּוברא }להתנאֹות {ּכלּום, ְְְְְִִֵָָָָ
אדם'. ּבני ּבהן ְֵֶָָָ(ליהנות)

.„Èּבזעף ׁשּנׁשבּו הרּוחֹות ועל [בסערה]על הּברקים, ועל , ְְְְְִֶַַַַַַָָָ
ההברה קֹול ועל רחים [רעש]הרעמים, ּכמֹו ּבארץ ׁשּתּׁשמע ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

נֹופלים  ּכֹוכבים הן ּכאּלּו ׁשּיראּו ׁשּבאויר האּור ועל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּגדֹולים,
על  - זנב להן ׁשּיׁש ּכֹוכבים ּכמֹו אֹו למקֹום, מּמקֹום ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָורצים
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - מאּלּו אחד ְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכל
ה' אּתה ּברּו' :מבר - רצה ואם עֹולם'; מלא ְְִֵֵֶַָָָָָָָֹׁשּכחֹו

ּבראׁשית'. עֹוׂשה העֹולם, מל ְֱִֵֵֶֶֶָָֹאלהינּו
.ÂËהּמדּברֹו על הּגבעֹות, ועל ההרים, הּיּמים,ת,על ועל ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָ

- יֹום ׁשלׁשים אחר מהן אחד ראה אם - הּנהרֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹועל
עֹוׂשה  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֵֵֶֶֶַָָָָָֹמבר

הּגדֹול הּים את הרֹואה יֹום [אוקינוס]ּבראׁשית'. מּׁשלׁשים ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - יֹותר אֹו יֹום ְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹלׁשלׁשים

הּגדֹול'. הּים את העֹוׂשה ֶֶַַָָָָָהעֹולם,
.ÊËמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּבענן קׁשת ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהרֹואה

ּבמאמרֹו' וקּים ּבבריתֹו, נאמן הּברית, זֹוכר הרֹואה העֹולם, . ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּבחּדּוׁשּה ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָֹלבנה
צבאם, ּכל ּפיו ּוברּוח ׁשחקים, ּברא ּבמאמרֹו אׁשר ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָהעֹולם,
ּוׂשמחים  ׂשׂשים ּתפקידתם, את יׁשּנּו ׁשּלא להם נתן ּוזמן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹחק
ולּלבנה  אמת; ׁשּפעּלתם אמת ּפֹועלי קֹוניהם, רצֹון ְְְְֱֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻלעׂשֹות
ׁשהם  בטן, לעמּוסי ּתפארת עטרת להיֹות ׁשּתתחּדׁש, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמר
מלכּותֹו; ּכבֹוד על ליֹוצרם ּולפאר ּכמֹותּה, להתחּדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָעתידין

חדׁשים'. מחּדׁש ה', אּתה ְֳִֵַַָָָּברּו

.ÊÈ מעּמד זֹו ּברכה לבר החדׁשוצרי על המבר ׁשּכל ; ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ּבּלילה  עליו ּבר לא ואם ׁשכינה. ּפני הקּביל ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבזמּנֹו,
עד  ּבחדׁש, יֹום עׂשר ׁשּׁשה עד עליו לבר לֹו יׁש - ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהראׁשֹון

ּפגימתֹו עיגולה]ׁשּתּמלא .[יתמלא ְִִֵֶָָ
.ÁÈ הּמחזֹור ּתחּלת ׁשל ניסן ּתקּופת ּביֹום החּמה את ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָהרֹואה

ׁשמ  -ׁשל רביעי ליל ּבתחּלת ׁשהּתקּופה ועׂשרים, ֹונה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבראׁשית'. 'עֹוׂשה מבר ּבּבקר, רביעי ּביֹום אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּכׁשרֹואה
ולא  החדׁש, ּבתחּלת טלה מּזל לתחּלת הּלבנה ּכׁשּתחזר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹוכן
ּכֹוכב  ּכל ּכׁשּיחזרּו וכן לּדרֹום; ולא לּצפֹון לא נֹוטה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּתהיה
ולא  טלה, מּזל לתחּלת הּנׁשארים הּכֹוכבים מחמׁשת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכֹוכב
מּזל  ׁשּיראה עת ּבכל וכן לּדרֹום; ולא לּצפֹון לא נֹוטה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיהיה
'עֹוׂשה  מבר מאּלּו, אחד ּכל על - הּמזרח מקצה עֹולה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָטלה

.ּבראׁשית' ְִֵ
.ËÈ אֹומר ּביּׁשּובן, העֹולם אּמֹות ּבּתי ּגאים,הרֹואה "ּבית : ְִִֵֵֵֵֶָָָָָֻ

נקמֹות, אל ה', נקמֹות, "אל אֹומר: ּבחרּבנן, ה'"; ְְְְִֵֵֵַָָָָֻיּסח
"ּבֹוׁשה  אֹומר: העֹולם, אּמֹות קברי ראה אם וכן ְְִִִֵֵֵַָָָָָֻהֹופיע".

יֹולדּתכם". חפרה מאד, ְְְְְִֶֶַָָֹאּמכם
.Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - לּמרחץ ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּנכנס

ּומּכּיֹוצא  מּזה ותּצילני לׁשלֹום; ותֹוציאני לׁשלֹום, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתכניסני
לבֹוא' לעתיד אני ּבזה, 'מֹודה אֹומר: הּמרחץ, מן ּוכׁשּיצא . ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

האּור'. מן ׁשהּצלּתני אלהי, ה' ְְֱִִִֶֶַַַָָֹלפני
.‡Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - ּדם להּקיז ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹהּנכנס

אּתה' חּנם ׁשל רֹופא ּכי לרפּואה, לי זה עסק ;ׁשּיהא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
חֹולים'. רֹופא ּברּו' אֹומר: ְִֵֵֶָָָּוכׁשּיצא,

.·Îּגרנֹו את למד פירותיו]ההֹול כמות אֹומר:[למדוד - ְֵֵֶַָָֹ
ידי'; ּבמעׂשה ּברכה ׁשּתׁשלח אלהי, ה' מּלפני רצֹון ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ'יהי
הּזה' ּבּכרי ּברכה הּׁשֹולח ּברּו' אֹומר: למד, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהתחיל

ׁשוא;[ערימה] ּתפּלת זֹו הרי רחמים, ּבּקׁש ּכ ואחר מדד .ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ
ׁשוא. ּתפּלת זֹו הרי לׁשעבר, הּצֹועק ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָוכל

.‚Î'ה מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - הּמדרׁש לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּנכנס
טהֹור, טמא על אמר ׁשּלא הלכה, ּבדבר אּכׁשל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹאלהי,

מּתר  אסּור ועל אסּור, מּתר על טמא, טהֹור אּכׁשל ועל ואל ; ְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻ
ּבי ויׂשמחּו הלכה, כשלוני]חבריּבדבר יּכׁשלּו[על ואל ; ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ

ּבהם'. ואׂשמח ְְֲֵֶֶַַָחברי,
.„Î'ה לפני אני 'מֹודה אֹומר: הּמדרׁש, מּבית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּוביציאתֹו

חלקי  ׂשמּת ולא הּמדרׁש, ּבית מּיֹוׁשבי חלקי ׁשּׂשמּת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאלהי,
מׁשּכים  אני - מׁשּכימין והם מׁשּכים, ׁשאני קרנֹות; ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָמּיֹוׁשבי
והם  עמל, אני ּבטלים; לדברים מׁשּכימין והם תֹורה, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָלדברי
מקּבלין  ואינן עמלין והם ׂשכר, ּומקּבל עמל אני - ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָעמלין
והם  הּבא, העֹולם לחּיי רץ אני - רצים והם רץ, אני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָׂשכר;

ׁשחת' לבאר .רצין ְִִֵַַָ
.‰Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - לּכר ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹהּנכנס

נכנ  ואם לׁשלֹום'; זה לכר אֹומר:ׁשּתכניסני - ּבׁשלֹום ס ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
לׁשלֹום' ׁשהכנסּתני אלהי, ה' לפני אני ּוכׁשּיבּקׁש'מֹודה . ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּתֹוציאני  אלהי, ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלצאת
לפני אני 'מֹודה אֹומר: - ּבׁשלֹום יצא לׁשלֹום'; זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָמּכר
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ׁשהֹוצאתני  ּוכׁשם לׁשלֹום; זה מּכר ׁשהֹוצאתני אלהי, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה'
ותצעידני  לׁשלֹום, ותסמכני לׁשלֹום, ּתֹוליכני ּכ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָּבׁשלֹום,

.'ּבּדר ואֹורב אֹויב ּכל מּכף ותּצילני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָלׁשלֹום,
.ÂÎ,לבֹוא העתיד על אדם יצעק לעֹולם ּדבר: ׁשל ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָּכללֹו

ׁשעבר  על הֹודיה ויּתן רחמים; ּכפי ויבּקׁש ויׁשּבח ויֹודה , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
זה  הרי ּתמיד, ּולׁשּבחֹו ה' את להֹודֹות הּמרּבה וכל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹּכחֹו.

ְָֻמׁשּבח.

יא  ¤¤ּפרק
ּבהם ‡. וחֹותם ,'ּב'ברּו ּבהם ּפֹותח - ּכּלן הּברכֹות ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֻּכל

ּוברכה  ׁשמע, קרּית ׁשל אחרֹונה מּברכה חּוץ ;'ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּב'ברּו
עׂשּית  ּוברּכת לּה, והּדֹומה הּפרֹות ּוברּכת לחברּתּה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּסמּוכה
- והֹודיה ׁשבח ּדר ׁשהן ׁשאמרנּו הּברכֹות ואּלּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמצוֹות.
ׁשהּוא  מהן ויׁש חֹותם, ואינֹו ,'ּב'ברּו ּפֹותח ׁשהּוא מהן ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָיׁש

אּלא ּפֹותח, ואינֹו ,'ּב'ברּו מ]חֹותם מּברכֹות [חוץ מעט ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
בברוך]הּמצוֹות חותמים וגם ספר [שפותחים ּברּכת ּכגֹון , ְְְִִֵֶַַ

ׁשבח  ּדר ׁשהן מאּלּו - יׂשראל קברי רֹואה ּוכגֹון ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּתֹורה,
ּבהן  ּפֹותח - ּכּלן הּמצוֹות ּברכֹות ׁשאר אבל ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻוהֹודיה.

'חֹותם.ּב'ברּו ואינֹו , ְְֵֵָ
ׁשּיעׂשה ·. עד ולרּדף להׁשּתּדל חּיב ׁשאדם עׂשה מצות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיׁש

הּנקראין  הן ואּלּו וׁשֹופר; ולּולב וסּכה ּתפּלין ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֻאֹותּה,
מצוֹות  ויׁש לעׂשֹותן. ּפנים ּכל על חּיב ׁשאדם לפי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָ'חֹובה',

ּומעקה  מזּוזה ּכגֹון לרׁשּות, ּדֹומין אּלא חֹובה [לגגו]ׁשאינן ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּיעׂשה  ּכדי ּבמזּוזה, החּיב ּבבית לׁשּכן חּיב  אדם ׁשאין -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבספינה, אֹו ּבאהל ימיו ּכל לׁשּכן רצה אם אּלא ְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹֹמזּוזה,
וכל  מעקה. לעׂשֹות ּכדי ּבית, לבנֹות חּיב אינֹו וכן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָיׁשב;
ׁשהיא  מצוה ּבין הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש אדם ׁשּבין עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמצות
לעׂשּיתּה. קדם עליה  מבר - חֹובה ׁשאינּה מצוה ּבין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹחֹובה,

ׁשהן ‚. מצוֹות ּבין - סֹופרים מּדברי ׁשהן הּמצוֹות ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָוכן
מּדבריהם נר [מדרבנן]חֹובה והדלקת מגּלה מקרא ּכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

ערּוב  ּכגֹון חֹובה, ׁשאינן מצוֹות ּבין חנּכה, נר והדלקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻׁשּבת
תבשילין] קדם [חצירות; הּכל על מבר - ידים ְְִִֵֶַַַַָָֹֹּונטילת

והיכן  לעׂשֹות'. וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָלעׂשּיתן,
ּתעׂשה". - ל יאמרּו "אׁשר ּבּה: ׁשּכתּוב ּבּתֹורה, ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹצּונּו?
קּדׁשנּו אׁשר - הּוא ּכ והּצען, הּדברים ענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָנמצא

ׁשּצּוּונ  מאּלּו לׁשמע ּבהן ׁשּצּוה ׁשל ּבמצוֹותיו, נר להדליק ּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הּמצוֹות  ּכל ׁשאר וכן הּמגּלה; את לקרֹות אֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻחנּכה,

סֹופרים. ְְִִִֵֶׁשּמּדברי
ּבאחרֹונה„. ידים נטילת על מברכין אין [מים ולּמה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ

הּסּכנה,אחרונים] מּפני אּלא זה ּבדבר חּיבּו ׁשּלא מּפני ?ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
למה  הא עׂשּיתן. על מברכין אין סּכנה, מּׁשּום ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּודברים
מּפני  ּבּלילה, ׁשתה ּכ ואחר הּמים את ׁשּסּנן למי ּדֹומה? ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָזה

עלּוקה מסוכנת]סּכנת מים לסּנן [תולעת 'וצּונּו מבר ׁשאינֹו , ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמים'; ְִֵֵֶֶַַַָֹאת

עׂשּיתּה‰. ׁשעדין מצוה אם - ּבר ולא מצוה, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהעֹוׂשה
מבר אינֹו הּוא, ׁשעבר ּדבר ואם עׂשּיה; אחר מבר .קּימת, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּיׁשב  אֹו ּתפּלין, ׁשּלבׁש אֹו ּבציצית, ׁשּנתעּטף הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

'אׁשר  ׁשּנתעּטף, אחר ּומבר חֹוזר - ּתחּלה ּבר ולא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבסּכה,
אחר  מבר וכן ּבציצית'; להתעּטף וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָקּדׁשנּו
'ליׁשב  ּבּסּכה, ׁשּיׁשב ואחר ּתפּלין', 'להניח ּתפּלין, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּלבׁש

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵַַָָֹֻּבּסּכה'.
.Â ׁשחיטה אחר חֹוזר אינֹו ּברכה, ּבלא ׁשחט אם ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹאבל

הּׁשחיטה' על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר :וכן ּומבר ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
אֹו ּומעׂשרֹות, ּתרּומה הפריׁש אֹו ּברכה, ּבלא הּדם ּכּסה ְְְְְִִִִַַַָָָָָֹאם
ּכל  וכן עׂשּיה. אחר ּומבר חֹוזר אינֹו - ּבר ולא ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשּטבל,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ê טבילת אּלא לעֹולם, עׂשּיתּה אחר ׁשּמברכין מצוה ל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאין

ּבלבד  ּבמצוֹותיו הּגר קּדׁשנּו 'אׁשר לֹומר יכֹול ׁשאינֹו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
,לפיכ ׁשּיטּבל; עד נצטּוה, ולא נתקּדׁש לא ועדין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹוצּונּו',
מעּקרֹו ּדחּוי ׁשהיה מּפני הּטבילה, על מבר ׁשּיטּבל, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאחר

הטבילה] לברכה.[מלפני ראּוי היה ולא ,ְְִָָָָָֹ
.Á ּבׁשעת מבר חּיּובּה, ּגמר היא ׁשעׂשּיתּה מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּכל

מבר אינֹו אחר, צּוּוי עׂשּיתּה אחר ׁשּיׁש מצוה וכל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָעׂשּיתּה;
האחרֹון  הּצּוּוי ׁשעֹוׂשה ּבׁשעה סּכה,אּלא העֹוׂשה ּכיצד ? . ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

אינֹו - מזּוזה אֹו ּתפּלין, אֹו ציצית, אֹו ׁשֹופר, אֹו לּולב, ְְִִִִֵָָָאֹו
לעׂשֹות  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עׂשּיה ּבׁשעת ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָמבר
עׂשּיתן  אחר ׁשּיׁש מּפני ּתפּלין'; 'לכּתב אֹו 'לּולב', אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻסּכה',
ּכׁשּינענע אֹו ּבּסּכה, ׁשּיׁשב ּבׁשעה ?מבר ואימתי אחר. ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻצּוּוי
ּבּציצית, ּכׁשּיתעּטף אֹו הּׁשֹופר, קֹול ּכׁשּיׁשמע אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּלּולב,
עׂשה  אם אבל מזּוזה. קביעת ּובׁשעת ּתפּלין, לביׁשת ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָּובׁשעת
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עׂשּיה: ּבׁשעת מבר - ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָמעקה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעקה'; ְֲֲֵֵֶֶַַַָֹלעׂשֹות
.Ë ולּולב וסּכה ׁשֹופר ּכגֹון לזמן, מּזמן ׁשהיא מצוה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻּכל

מצ  ּכל וכן חנּכה, ונר מגּלה ּכגֹון ּומקרא לֹו, קנין ׁשהיא וה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻ
ּתדירה  ׁשאינּה מצוה וכן ּומעקה, ּומזּוזה ּותפּלין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָציצית
מּזמן  ׁשהיא למצוה ּדֹומה היא ׁשהרי עת, ּבכל מצּויה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואינּה
ּבׁשעת  עליה מבר - הּבן ּופדיֹון ּבנֹו מילת ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָלזמן,
ּבהן  וכּיֹוצא ולּולב סּכה על ּבר לא ואם 'ׁשהחינּו'. ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻעׂשּיה
ּבׁשעה  'ׁשהחינּו' עליהן מבר עׂשּיה, ּבׁשעת ְְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ'ׁשהחינּו'

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהן; חֹובתֹו ידי ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּיצא
.È לאחרים אֹותּה העֹוׂשה ואחד לעצמֹו, מצוה העֹוׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עׂשּיתּה, קדם מבר -ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹ
ׁשעׂשה לעׂשֹות' מצוה על אּלא 'ׁשהחינּו', מבר אינֹו אבל ; ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

קּדׁשנּו 'אׁשר מבר אינֹו הרּבה, מצוֹות לפניו היּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָלעצמֹו.
אחת  ּכל על מבר אּלא - הּמצוֹות' על וצּונּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבמצוֹותיו

עצמּה. ּבפני ְְְִֵַַַָואחת
.‡Èׁשאינּה ּבין עליו חֹובה ׁשהיתה ּבין מצוה, העֹוׂשה ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָּכל

אֹותּה עׂשה 'לעׂשֹות'; מבר לעצמֹו, אֹותּה עׂשה אם -ְְְֲִֵַַָָָָָָָ
העׂשּיה'. 'על מבר ְֲֲִִֵֵַַָָָלאחרים,

.·È'ּתפּלין 'להניח מבר ּתפּלין, לבׁש נתעּטף ּכיצד? ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
מבר ּבּסּכה, יׁשב ּבּציצית'; 'להתעּטף מבר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻּבּציצית,
ׁשּבת', ׁשל נר 'להדליק מבר הּוא וכן ּבּסּכה'. ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ'ליׁשב
'לקּבע מבר לביתֹו, מזּוזה קבע אם וכן הּלל'. את ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹו'לגמר
ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו 'אׁשר מבר לגּגֹו, מעקה עׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָמזּוזה'.
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ׁשהֹוצאתני  ּוכׁשם לׁשלֹום; זה מּכר ׁשהֹוצאתני אלהי, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה'
ותצעידני  לׁשלֹום, ותסמכני לׁשלֹום, ּתֹוליכני ּכ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָּבׁשלֹום,

.'ּבּדר ואֹורב אֹויב ּכל מּכף ותּצילני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָלׁשלֹום,
.ÂÎ,לבֹוא העתיד על אדם יצעק לעֹולם ּדבר: ׁשל ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָּכללֹו

ׁשעבר  על הֹודיה ויּתן רחמים; ּכפי ויבּקׁש ויׁשּבח ויֹודה , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
זה  הרי ּתמיד, ּולׁשּבחֹו ה' את להֹודֹות הּמרּבה וכל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹּכחֹו.

ְָֻמׁשּבח.

יא  ¤¤ּפרק
ּבהם ‡. וחֹותם ,'ּב'ברּו ּבהם ּפֹותח - ּכּלן הּברכֹות ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֻּכל

ּוברכה  ׁשמע, קרּית ׁשל אחרֹונה מּברכה חּוץ ;'ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּב'ברּו
עׂשּית  ּוברּכת לּה, והּדֹומה הּפרֹות ּוברּכת לחברּתּה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּסמּוכה
- והֹודיה ׁשבח ּדר ׁשהן ׁשאמרנּו הּברכֹות ואּלּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמצוֹות.
ׁשהּוא  מהן ויׁש חֹותם, ואינֹו ,'ּב'ברּו ּפֹותח ׁשהּוא מהן ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָיׁש

אּלא ּפֹותח, ואינֹו ,'ּב'ברּו מ]חֹותם מּברכֹות [חוץ מעט ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
בברוך]הּמצוֹות חותמים וגם ספר [שפותחים ּברּכת ּכגֹון , ְְְִִֵֶַַ

ׁשבח  ּדר ׁשהן מאּלּו - יׂשראל קברי רֹואה ּוכגֹון ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּתֹורה,
ּבהן  ּפֹותח - ּכּלן הּמצוֹות ּברכֹות ׁשאר אבל ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻוהֹודיה.

'חֹותם.ּב'ברּו ואינֹו , ְְֵֵָ
ׁשּיעׂשה ·. עד ולרּדף להׁשּתּדל חּיב ׁשאדם עׂשה מצות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיׁש

הּנקראין  הן ואּלּו וׁשֹופר; ולּולב וסּכה ּתפּלין ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֻאֹותּה,
מצוֹות  ויׁש לעׂשֹותן. ּפנים ּכל על חּיב ׁשאדם לפי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָ'חֹובה',

ּומעקה  מזּוזה ּכגֹון לרׁשּות, ּדֹומין אּלא חֹובה [לגגו]ׁשאינן ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּיעׂשה  ּכדי ּבמזּוזה, החּיב ּבבית לׁשּכן חּיב  אדם ׁשאין -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבספינה, אֹו ּבאהל ימיו ּכל לׁשּכן רצה אם אּלא ְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹֹמזּוזה,
וכל  מעקה. לעׂשֹות ּכדי ּבית, לבנֹות חּיב אינֹו וכן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָיׁשב;
ׁשהיא  מצוה ּבין הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש אדם ׁשּבין עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמצות
לעׂשּיתּה. קדם עליה  מבר - חֹובה ׁשאינּה מצוה ּבין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹחֹובה,

ׁשהן ‚. מצוֹות ּבין - סֹופרים מּדברי ׁשהן הּמצוֹות ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָוכן
מּדבריהם נר [מדרבנן]חֹובה והדלקת מגּלה מקרא ּכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

ערּוב  ּכגֹון חֹובה, ׁשאינן מצוֹות ּבין חנּכה, נר והדלקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻׁשּבת
תבשילין] קדם [חצירות; הּכל על מבר - ידים ְְִִֵֶַַַַָָֹֹּונטילת

והיכן  לעׂשֹות'. וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָלעׂשּיתן,
ּתעׂשה". - ל יאמרּו "אׁשר ּבּה: ׁשּכתּוב ּבּתֹורה, ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹצּונּו?
קּדׁשנּו אׁשר - הּוא ּכ והּצען, הּדברים ענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָנמצא

ׁשּצּוּונ  מאּלּו לׁשמע ּבהן ׁשּצּוה ׁשל ּבמצוֹותיו, נר להדליק ּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הּמצוֹות  ּכל ׁשאר וכן הּמגּלה; את לקרֹות אֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻחנּכה,

סֹופרים. ְְִִִֵֶׁשּמּדברי
ּבאחרֹונה„. ידים נטילת על מברכין אין [מים ולּמה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ

הּסּכנה,אחרונים] מּפני אּלא זה ּבדבר חּיבּו ׁשּלא מּפני ?ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
למה  הא עׂשּיתן. על מברכין אין סּכנה, מּׁשּום ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּודברים
מּפני  ּבּלילה, ׁשתה ּכ ואחר הּמים את ׁשּסּנן למי ּדֹומה? ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָזה

עלּוקה מסוכנת]סּכנת מים לסּנן [תולעת 'וצּונּו מבר ׁשאינֹו , ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמים'; ְִֵֵֶֶַַַָֹאת

עׂשּיתּה‰. ׁשעדין מצוה אם - ּבר ולא מצוה, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהעֹוׂשה
מבר אינֹו הּוא, ׁשעבר ּדבר ואם עׂשּיה; אחר מבר .קּימת, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּיׁשב  אֹו ּתפּלין, ׁשּלבׁש אֹו ּבציצית, ׁשּנתעּטף הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

'אׁשר  ׁשּנתעּטף, אחר ּומבר חֹוזר - ּתחּלה ּבר ולא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבסּכה,
אחר  מבר וכן ּבציצית'; להתעּטף וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָקּדׁשנּו
'ליׁשב  ּבּסּכה, ׁשּיׁשב ואחר ּתפּלין', 'להניח ּתפּלין, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּלבׁש

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵַַָָֹֻּבּסּכה'.
.Â ׁשחיטה אחר חֹוזר אינֹו ּברכה, ּבלא ׁשחט אם ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹאבל

הּׁשחיטה' על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר :וכן ּומבר ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
אֹו ּומעׂשרֹות, ּתרּומה הפריׁש אֹו ּברכה, ּבלא הּדם ּכּסה ְְְְְִִִִַַַָָָָָֹאם
ּכל  וכן עׂשּיה. אחר ּומבר חֹוזר אינֹו - ּבר ולא ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשּטבל,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ê טבילת אּלא לעֹולם, עׂשּיתּה אחר ׁשּמברכין מצוה ל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאין

ּבלבד  ּבמצוֹותיו הּגר קּדׁשנּו 'אׁשר לֹומר יכֹול ׁשאינֹו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
,לפיכ ׁשּיטּבל; עד נצטּוה, ולא נתקּדׁש לא ועדין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹוצּונּו',
מעּקרֹו ּדחּוי ׁשהיה מּפני הּטבילה, על מבר ׁשּיטּבל, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאחר

הטבילה] לברכה.[מלפני ראּוי היה ולא ,ְְִָָָָָֹ
.Á ּבׁשעת מבר חּיּובּה, ּגמר היא ׁשעׂשּיתּה מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּכל

מבר אינֹו אחר, צּוּוי עׂשּיתּה אחר ׁשּיׁש מצוה וכל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָעׂשּיתּה;
האחרֹון  הּצּוּוי ׁשעֹוׂשה ּבׁשעה סּכה,אּלא העֹוׂשה ּכיצד ? . ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

אינֹו - מזּוזה אֹו ּתפּלין, אֹו ציצית, אֹו ׁשֹופר, אֹו לּולב, ְְִִִִֵָָָאֹו
לעׂשֹות  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עׂשּיה ּבׁשעת ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָמבר
עׂשּיתן  אחר ׁשּיׁש מּפני ּתפּלין'; 'לכּתב אֹו 'לּולב', אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻסּכה',
ּכׁשּינענע אֹו ּבּסּכה, ׁשּיׁשב ּבׁשעה ?מבר ואימתי אחר. ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻצּוּוי
ּבּציצית, ּכׁשּיתעּטף אֹו הּׁשֹופר, קֹול ּכׁשּיׁשמע אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּלּולב,
עׂשה  אם אבל מזּוזה. קביעת ּובׁשעת ּתפּלין, לביׁשת ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָּובׁשעת
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עׂשּיה: ּבׁשעת מבר - ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָמעקה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעקה'; ְֲֲֵֵֶֶַַַָֹלעׂשֹות
.Ë ולּולב וסּכה ׁשֹופר ּכגֹון לזמן, מּזמן ׁשהיא מצוה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻּכל

מצ  ּכל וכן חנּכה, ונר מגּלה ּכגֹון ּומקרא לֹו, קנין ׁשהיא וה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻ
ּתדירה  ׁשאינּה מצוה וכן ּומעקה, ּומזּוזה ּותפּלין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָציצית
מּזמן  ׁשהיא למצוה ּדֹומה היא ׁשהרי עת, ּבכל מצּויה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואינּה
ּבׁשעת  עליה מבר - הּבן ּופדיֹון ּבנֹו מילת ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָלזמן,
ּבהן  וכּיֹוצא ולּולב סּכה על ּבר לא ואם 'ׁשהחינּו'. ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻעׂשּיה
ּבׁשעה  'ׁשהחינּו' עליהן מבר עׂשּיה, ּבׁשעת ְְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ'ׁשהחינּו'

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהן; חֹובתֹו ידי ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּיצא
.È לאחרים אֹותּה העֹוׂשה ואחד לעצמֹו, מצוה העֹוׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עׂשּיתּה, קדם מבר -ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹ
ׁשעׂשה לעׂשֹות' מצוה על אּלא 'ׁשהחינּו', מבר אינֹו אבל ; ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

קּדׁשנּו 'אׁשר מבר אינֹו הרּבה, מצוֹות לפניו היּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָלעצמֹו.
אחת  ּכל על מבר אּלא - הּמצוֹות' על וצּונּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבמצוֹותיו

עצמּה. ּבפני ְְְִֵַַַָואחת
.‡Èׁשאינּה ּבין עליו חֹובה ׁשהיתה ּבין מצוה, העֹוׂשה ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָּכל

אֹותּה עׂשה 'לעׂשֹות'; מבר לעצמֹו, אֹותּה עׂשה אם -ְְְֲִֵַַָָָָָָָ
העׂשּיה'. 'על מבר ְֲֲִִֵֵַַָָָלאחרים,

.·È'ּתפּלין 'להניח מבר ּתפּלין, לבׁש נתעּטף ּכיצד? ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
מבר ּבּסּכה, יׁשב ּבּציצית'; 'להתעּטף מבר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻּבּציצית,
ׁשּבת', ׁשל נר 'להדליק מבר הּוא וכן ּבּסּכה'. ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ'ליׁשב
'לקּבע מבר לביתֹו, מזּוזה קבע אם וכן הּלל'. את ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹו'לגמר
ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו 'אׁשר מבר לגּגֹו, מעקה עׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָמזּוזה'.
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לעצמֹו, ּומעׂשרֹות ּתרּומה הפריׁש מעקה'; לעׂשֹות ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָוצּונּו
ׁשחט  הּבן'; את 'למּול מבר ּבנֹו, את מל 'להפריׁש'; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמבר

'לׁשחט'. מבר וחגיגתֹו, ְְְֲִִִֵַָָֹּפסחֹו
.‚È קביעת 'על מבר לאחרים, מזּוזה קבע אם ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָאבל

הפריׁש מעקה'; עׂשּית 'על מבר מעקה, להן עׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמזּוזה';
את  מל ּתרּומה'; הפרׁשת 'על מבר ּומעׂשרֹות, ּתרּומה ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָלהם

הּמילה' 'על מבר חברֹו, ּבאּלּו.ּבן ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
.„È מצוה היתה אם - ּכאחד ולאחרים לֹו הּמצוה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשה

'על  מבר הּוא לפיכ העׂשּיה'; 'על מבר חֹובה, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשאינּה
ערּוב' חֹובה,מצות מידי עצמֹו להֹוציא ונתּכּון חֹובה היתה . ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

מבר הּוא לפיכ 'לעׂשֹות'; מבר - אחרים ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָּולהֹוציא
ׁשֹופר'. קֹול ְִַָֹ'לׁשמע

.ÂË'לּולב נטילת 'על מבר - הּלּולב את ׁשּכיון נטל ; ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
קדם  ּבר אם אבל חֹובתֹו. ידי יצא מברׁשהגּביהֹו, - ׁשּיּטל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשהמבר למד, אּתה ּומּכאן ּבּסּכה'. 'ליׁשב ּכמֹו לּולב', ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ'לּטל
ידים  נטילת אבל העׂשּיה'. 'על מבר ׁשעׂשה, ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאחר
- לעצמֹו ׁשחט אפּלּו - הן הרׁשּות ּוכדברי הֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָּוׁשחיטה,
ידים'. נטילת ו'על הּדם', ּכּסּוי ו'על הּׁשחיטה' 'על ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָמבר
ּבין  לעצמֹו ׁשּבדק ּבין חמץ', ּבעּור 'על מבר הּוא ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָוכ
מצות  נעׂשת לבּטל, ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּמעת - לאחרים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבדק

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּיבּדק, קדם ְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹֹהּבעּור
.ÊË,הּוא נביאים ׁשּמנהג ּפי על אף - מנהג ׁשהּוא ּדבר ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּכל

מנהג  לֹומר צרי ואין חג, ׁשל ּבּׁשביעי ערבה נטילת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּכגֹון
מֹועד  ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי ההּלל קריאת ּכגֹון ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַָָָֻחכמים,

ּפסח  אם ׁשל ל ׁשּיסּתּפק ּדבר ּכל וכן עליו. מברכין אין - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
יּזהר  ּולעֹולם ּברכה . ּבלא אֹותֹו עֹוׂשין לאו, אם ּברכה ְְְְִִִֵָָָָָָָָֹטעּון
וכן  הּצריכֹות; ּבּברכֹות וירּבה צריכה, ׁשאינּה מּברכה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאדם

אברכּך". יֹום "ּבכל אֹומר: ְְֲִֵֶָָָָּדוד

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-dad̀xtq
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הּׁשמיני. ּבּיֹום הּזכרים את למּול והיא אחת, עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
"וערל ‡. ׁשּנאמר: ּכרת, עליה ׁשחּיבין עׂשה מצות - ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמילה

ההיא  הּנפׁש ונכרתה - ערלתֹו ּבׂשר את יּמֹול לא אׁשר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹזכר,
הרב ועל ּבנֹו, את למּול האב על ּומצוה [האדון]מעּמיה". ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

עבדיו ּכל את ּכסף".[הכנענים]למּול ּומקנת ּבית, "יליד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ
ואינֹו עׂשה; מצות ּבּטל אֹותן, מל ולא האדֹון אֹו האב ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֹעבר
ּדין  ּובית עצמֹו. ּבערל אּלא ּתלּוי הּכרת ׁשאין ּכרת, ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחּיב
לא  ערל, יּניחּו ולא ּבזמּנֹו; העבד, אֹו הּבן אֹותֹו למּול ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻמצּוין

ּבעבדיהן. ולא ְְְְְִֵֵֶַָֹּביׂשראל,
מּדעּתֹו·. ׁשּלא אדם ׁשל ּבנֹו מלין עבר אין ּכן אם אּלא , ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מּבית  נתעּלם ּכרחֹו. על אֹותֹו מלין ּדין ׁשּבית למּולֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָונמנע
עצמֹו; את למּול חּיב הּוא ּכׁשּיגּדל, - אֹותֹו מלּו ולא ְְְְִִֶֶַַַָָָֹּדין,

הרי  עצמֹו, את ימּול ולא מּׁשּיגּדל עליו ׁשּיעבר ויֹום יֹום ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכל
ע מצות מבּטל ׁשּימּות הּוא עד ּכרת, חּיב אינֹו אבל ׂשה; ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבמזיד. ערל, ְְִֵֵָוהּוא
מן ‚. הּנלקח עבד ואחד יׂשראל, ּברׁשּות ׁשּנֹולד עבד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

למּולן  הרב חּיב הּכל, - נּמֹול הּגֹוים ּבית, ׁשּיליד אּלא ; ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
לקחֹו אפּלּו - ׁשּנלקח ּבּיֹום נּמֹול ּכסף, ּומקנת ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָלׁשמֹונה;

ּביֹומֹו. נּמֹול ׁשּנֹולד, ְִֶַַּבּיֹום
ּכסף„. מקנת שנקנה]יׁש יליד [עבד ויׁש לׁשמֹונה, ׁשּנּמֹול ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ

לשפחתו]ּבית לקח [שנולד ּכיצד? ׁשּנֹולד. ּבּיֹום ׁשּנּמֹול ִִֵֶֶַַַַַָ
ואף  לׁשמֹונה; נּמֹול זה הרי וילדה, עּמּה עּברּה ולקח ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻׁשפחה
מקנת  עצמֹו העּבר והרי עצמֹו, ּבפני העּבר ׁשּלקח ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻֻעל

לׁשמֹונה. נּמֹול ׁשּתלד, קדם אּמֹו וקנה הֹואיל - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹּכסף
לעּבריה‰. ׁשפחה שתוליד]לקח העוברים רק אֹו[קנה , ְְִֶַָָָָֻ

עבדּות לׁשם להטּבילּה ׁשּלא מנת על ׁשפחה [שתקבל ׁשּלקח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
כאשה] מצוות עצמה נּמֹול על ּברׁשּותֹו, ׁשּנֹולד ּפי על אף -ְִִִֶַַַ

לבּדֹו, ּכסף מקנת הּוא ּכאּלּו הּזה, הּנֹולד ׁשהרי ׁשּנֹולד; ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּיֹום
ׁשפחּות ּבכלל אּמֹו ׁשאין קנהּו, הּיֹום יׂשראל,[של]ּוכאּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
אּמֹו טבלה ואם ּבית. יליד הּבן ׁשּיהיה עבדות]ּכדי [לשם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ

לׁשמֹונה. נּמֹול זה הרי ׁשּילדה, ְְֲִִֵֶֶַַָָָאחר
.Â- לּמֹול העבד רצה ולא הּגֹוים, מן ּגדֹול עבד ְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹלקח

עּמֹו אותו]מגלּגלין על [משכנעים יתר חדׁש; עׂשר ׁשנים ּכל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
ואם  לּגֹוים. ּומֹוכרֹו חֹוזר אּלא ערל, ּכׁשהּוא לקּימֹו אסּור ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכן,
אֹותֹו ימּול ׁשּלא הּגֹוי, רּבֹו אצל והּוא מּתחּלה, עליו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהתנה
מצוֹות  ׁשבע עליו ׁשּיקּבל ּובלבד ערל; והּוא לקּימֹו מּתר -ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ּתֹוׁשב ּכגר ויהיה נח, ּבני מצוות]ׁשּנצטּוּו ז' שקיבל ;[כגוי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ
מקּבלין  ואין מּיד. יהרג מצוֹות, ׁשבע עליו קּבל לא אם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹאבל

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ְִֵֵֵֶֶַַָָּגר
.Ê ּתחּלה מילה חּיב יׂשראל, לקהל ׁשּנכנס מל ּגֹוי ואם ; ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ

קטן  וכן ּכׁשּיתּגּיר. ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי ּגֹוי, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה
ּבּיֹום  ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי מהּול, ּכׁשהּוא ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּנֹולד
ּכזכר  זכרּות לֹו ׁשּיׁש הּילּוד והּוא אנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּׁשמיני.
ּדפן  יֹוצא וכן ּבּׁשמיני; אֹותֹו למּול צרי - ּכנקבה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹונקבּות

קיסרי] בניתוח את [נולד מלין ערלֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּומי .ְְִִֵֵֶֶָָ
ּבּׁשמיני. ְְִִֵֶַׁשּתיהן

.Á ּבּיֹום אּלא לעֹולם מלין ּבין אין - הּׁשמׁש עלֹות אחר , ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
מּתׁשיעי  ׁשהּוא ּבזמּנּה, ׁשּלא ּבין זמּנּה, ׁשהּוא הּׁשמיני, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבּיֹום
ּבּלילה. ולא "ּבּיֹום", - הּׁשמיני" "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָֹוהלאה,
לּמילה; ּכׁשר הּיֹום וכל ּכׁשר. הּׁשחר, עּמּוד מּׁשעלה מל ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָואם
זריזין, - הּיֹום ּבתחּלת להקּדים מצוה כן, ּפי על ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָואף

למצוֹות. ְְְִִִַמקּדימין
.Ë הּׁשּבת את ּדֹוחה ּבזמּנּה, אינּהמילה - ּבזמּנּה וׁשּלא ; ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּובין  ּבזמּנּה ּובין טֹוב. יֹום את ולא הּׁשּבת, את לא ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּדֹוחה
ּבהרת  היתה ׁשאם ּכיצד? הּצרעת. את ּדֹוחה ּבזמּנּה, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלא

צרעת] ּפי [נגע על אף הערלה; עם חֹותכּה הערלה, ְְְְִִַַָָָָָָָּבעֹור
את  וידחה עׂשה, יבֹוא - תעׂשה ּבלא הּצרעת נגע ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּקציצת

תעׂשה. ֲֶַֹלא
.È מיל ּכ - הּׁשּבת את ּדֹוחה הּבנים ׁשּמילת העבדים ּכׁשם ת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
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ׁשּלהן  ׁשמיני חל אם הּׁשּבת, את ּדֹוחה לׁשמֹונה נּמֹולין ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהן
ׁשאף  - ׁשּילדה עד אּמֹו טבלה ׁשּלא ּבית מיליד חּוץ ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשּבת;

הּׁשּבת. את ּדֹוחה אינֹו לׁשמֹונה, ׁשּנּמֹול ּפי ְִִִֵֶֶֶַַַָָעל
.‡È מהּול ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד הּׁשמיני קטן ּבחדׁש ׁשּנֹולד ּומי , ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

חי, ׁשאינֹו מּפני ּכנפל ׁשהּוא ּברּיתֹו ׁשּתּגמר קדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹלעּבּורֹו
אינן  - ערלֹות ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּומי ואנּדרֹוגינֹוס, ּדפן, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹויֹוצא
יֹום  ׁשהּוא ּבׁשּבת, ּבאחד נּמֹולין אּלא הּׁשּבת, את ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָּדֹוחין

להן. ְִִֶָּתׁשיעי
.·È מֹונין - ּבּלילה ספק ּבּיֹום ספק הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשּנֹולד ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמי

ׁשמיני  ספק ׁשהּוא ּבּתׁשיעי ונּמֹול הּלילה, ערב מן נֹולד ואם . ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
נּמֹול  אּלא הּׁשּבת, את ּדֹוחה אינֹו - הּׁשמׁשֹות ּבין ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבת

מּספק. הּׁשּבת את ּדֹוחין ׁשאין ּבׁשּבת; ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאחד
.‚Èּבׂשערֹו ׁשלם היה אם - הּׁשמיני ּבחדׁש ׁשּנֹולד ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמי

אּלא  הּוא, ׁשבעה ּובן ׁשלם ולד זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּובצּפרניו
אֹותֹו ּומלין ּכאבן, ואינֹו ּבׁשּבת לטלטלֹו ּומּתר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּנׁשּתהה;

ׁשלמין ּבׁשּבת  צּפרניו ואין לקּוי, ּוׂשערֹו נֹולד אם אבל . ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ
להּולד  ראּוי היה ׁשּלא וּדאי, ׁשמֹונה ּבן זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבברּיתן
ּכאבן, חׁשּוב הּוא ,לפיכ ׁשּיּגמר; קדם ויצא ּבתׁשעה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאּלא
יֹום  ׁשלׁשים ׁשהה אם כן, ּפי על ואף ּבׁשּבת. לטלטלֹו ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹואסּור
לכל  הּנֹולדין ּכׁשאר הּוא והרי קימא, ׁשל ולד הּוא הרי -ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ

נפל.ּד אינֹו ּבאדם, יֹום ׁשלׁשים ׁשּׁשהה ׁשּכל בר; ְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹ
.„È- ׁשלם נֹולד אם - לעּבּורֹו הּׁשביעי ּבחדׁש ׁשּנֹולד ְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹמי

ּבׁשּבת  אֹותֹו ּומלין קימא, ׁשל ולד זה ׁשבעה,הרי ּבן ספק . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
הּוא  ׁשבעה ּבן אם ּפנים: מּכל ּבׁשּבת נּמֹול - ׁשמֹונה ּבן ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָספק
זה  הרי הּוא, ׁשמֹונה ּבן ואם ׁשּבת; ׁשּידחה ּבדין הּוא, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוׁשלם
ׁשמֹונה. ּבן הּוא אם נפל, ׁשּזה לפי הּוא, ּבׂשר ּכמחּת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּמל

.ÂË אף - הּׁשמׁשֹות ּבין אּמֹו למעי חּוץ ראׁשֹו העּבר ְְִִִֵֵַַָָָֹֻהֹוציא
אֹותֹו מלין אין ׁשּבת, ּבלילי אּלא ּכּלֹו יצא ׁשּלא ּפי ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻעל

יֹום ּבׁשּבת  את ּדֹוחה אינֹו - הּׁשּבת את ּדֹוחה ׁשאינֹו מי וכל . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
טֹובים  ימים ּובׁשני ׁשני. טֹוב יֹום את ודֹוחה ראׁשֹון; ְְִִִִִֵֵֶֶָטֹוב
הּׁשני; את ולא הראׁשֹון את לא ּדֹוחה אינֹו הּׁשנה, ראׁש ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשל
הּׁשנה. ראׁש ׁשל ׁשני ּדֹוחה אינּה ּבזמּנּה, ׁשּלא מילה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹוכן

.ÊË מעת לֹו ּומֹונין ׁשּיבריא; עד אֹותֹו מלין אין ְִִִֵֵֵֶֶַַָחֹולה,
אֹותֹו מלין ּכ ואחר לעת, מעת ימים ׁשבעת מחליֹו, .ׁשּיחיה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

חּמה ּבׁשחלצּתּו אמּורים? ּדברים הקדחת]ּבּמה ממנו ,[יצאה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָ
זה ּבחלי הגוף]וכּיֹוצא כל -[של עיניו לֹו ּכאבּו אם אבל ; ְֲֲֳִִֵֵֶַָָָָ

ּכּיֹוצא  ּכל וכן מּיד. אֹותֹו מלין וירפאּו, עיניו ׁשּיתּפּתחּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבעת
מסויים]ּבזה  באבר הוא .[שהחולי ֶָ

.ÊÈ,אֹותֹו מלין אין - ּביֹותר ירק ׁשּלֹו ּבּׁשמיני ׁשּנמצא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹקטן
ׁשּיּפל הּקטּנים [יתווסף]עד ּכמראה מראיו ויחזרּו ּדם ּבֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹ

ׁשּצבעּו ּכמי ּביֹותר אדם היה אם וכן אין [אותו]הּבריאים. - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
ּכׁשאר  מראיו ויחזרּו ּדמֹו ּבֹו ׁשּיּבלע עד אֹותֹו, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָמלין
אּלּו ּבדברים להּזהר וצרי הּוא. חלי ׁשּזה מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּקטּנים;

ׁשם ּבֹו ׁשאין ולד אּלא מלין ואין של]הרּבה, חלי;[משהו ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ואי  זמן; לאחר למּול ואפׁשר הּכל, את ּדֹוחה נפׁשֹות ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּסּכנת

לעֹולם. מּיׂשראל אחת נפׁש להחזיר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָאפׁשר
.ÁÈׁשּמלה את]אּׁשה למול מחמת [נתנה ּומת ראׁשֹון ּבנּה ְֲִִֵֵֶַָָָָ

ּכן הּמילה ּומת הּׁשני את מלה וכן ּכחֹו, את ׁשהכׁשילה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
לא  זֹו הרי - אחר מּבעל ּבין זה, מּבעל ּבין הּמילה, ֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹמחמת
ׁשּיגּדיל  עד לֹו ממּתינין אּלא ּבזמּנֹו, הּׁשליׁשי את ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָּתמּול

ּכחֹו. ויתחּזק ְְְִֵַַֹמעט

ה'תשע"ג  אדר כ"ט שני יום

ב  ¤¤ּפרק
הערל ‡. ואפּלּו למּול; ּכׁשרין מלין,הּכל ואּׁשה וקטן ועבד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

מל, ואם ּכלל; ימּול לא ּגֹוי, אבל איׁש. ׁשם ׁשאין ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹּבמקֹום
ּבצר אפּלּו מלין, ּובּכל ׁשנּיה. ּולמּולֹו לחזר צרי [אבן אינֹו ְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹֹֹ

ּבקרּומית חדה] ימּול ולא ׁשּכֹורת; ּדבר ּובכל ְְְְִִִִֵֶָָָָֹּובזכּוכית,
למּול [חוד] הּמבחר מן מצוה הּסּכנה. מּפני קנה, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשל

ּבסּכין. יׂשראל ּכל ונהגּו ּבמסּפרים; ּבין ּבסּכין ּבין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבברזל,
העטרה,·. את החֹופה העֹור ּכל את חֹותכין מֹוהלין? ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּכיצד

העטרה  ּכל ׁשּתתּגּלה הרעד הּקרּום את ּפֹורעין ּכ ואחר ; ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּיראה  עד ּולכאן, לכאן ּומחזירֹו ּבצּפרן, העֹור מן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלמּטה
הּדם  ׁשּיצא עד הּמילה, את מֹוצץ ּכ ואחר העטרה. ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבׂשר
מל  וכל סּכנה; לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי רחֹוקים, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹמּמקֹומֹות

אֹותֹו מעבירין מֹוצץ, מוהל]ׁשאינֹו מהיות אותו .[מפטרים ֲִִֵֵֶַ
רטּיה אֹו אסּפלנית עליה נֹותן ׁשּמֹוצץ, [מיני ואחר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבהן.תחבושות] ְֵֶַָוכּיֹוצא
ציצין‚. העטרה]יׁש עור ויׁש[שאריות הּמילה, את מעּכבין ְְְִִִִֵֵֶַַָ

עֹור  הערלה, מעֹור נׁשאר אם ּכיצד? מעּכבין. ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָציצין
ׁשהיה; ּכמֹות ערל זה הרי - עטרה ׁשל ּגבהּה רב את ְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהחֹופה
לא  ואם המעּכב. ציץ הּוא הּנֹותר, החֹופה העֹור ְְְִִֵֶַַַַָָֹואֹותֹו
עטרה  ׁשל ּגבהּה רב חֹופה ׁשאינֹו מ עט, אּלא מּמּנּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנׁשאר

מעּכב. ׁשאינֹו ציץ הּוא זה -ְִֵֵֶֶַ
ציצין „. על ּבין חֹוזר - ּבּמילה ׁשעֹוסק זמן ּכל - ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמל

מעּכבין  ׁשאינן ציצין על ּבין ּפרׁשהמעּכבין, ידיו]. -[סילק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
אינֹו מעּכבין, ׁשאינן ציצין על חֹוזר; המעּכבין, ציצין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָעל

מל. לא ּכאּלּו הּמילה, את ּפרע ולא מל ְְִִֵֶַַָָָָֹֹחֹוזר.
ּומדלּדל‰. ר ׁשּבׂשרֹו עד [רפוי]קטן ּבׂשר ּבעל ׁשהיה אֹו , ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

אם  ׁשּיתקּׁשה: ּבעת אֹותֹו רֹואין - מהּול אינֹו ּכאּלּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּיראה
לתּקן וצרי ּכלּום; צרי אינֹו נּמֹול, ׁשהּוא [לדחוק]נראה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

ׁשּיתקּׁשה  ּבעת ואם העין. מראית מּפני ּומּכאן, מּכאן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּבׂשר
המדלּדל  הּבׂשר מן וקֹוצצין חֹוזרין - נּמֹול ׁשהּוא יראה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻלא
ודבר  קּׁשּוי. ּבׁשעת ּגלּויה העטרה ׁשּתראה עד ּומּכאן, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָמּכאן
נראה  ׁשהּוא ּפי על אף הּתֹורה, מן אבל סֹופרים; מּדברי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָזה,

ׁשנּיה. ּפעם למּול צרי אינֹו ּומל, הֹואיל ְְִִִֵֵַַָָָָָּכערל,
.Âּומֹוצצין עֹוׂשין ּופֹורעין מלין ּבׁשּבת , מילה צרכי ,ּכל ְְְְִִִִִֵַָָָָָ

ציצין  ועל ׁשּפרׁש; ּפי על אף המעּכבין, ציצין על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַוחֹוזר
אסּפלנית. עליה ונֹותן ּפרׁש; ׁשּלא זמן ּכל מעּכבין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינן
הרי  ּכיצד? הּׁשּבת. את ּדֹוחין אינן מילה, מכׁשירי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל
מביאין  ולא ּבׁשּבת, סּכין עֹוׂשין אין - סּכין מצאּו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשּלא

ּבמבֹוי ואפּלּו למקֹום; מּמקֹום משלושה אֹותֹו סתום [רחוב ְְֲִִַָָָ
מערבצדדים] עירוב]ׁשאינֹו בו עשו אֹותֹו[שלא מביאין אין , ְְִִֵֵֶָֹ
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ׁשּלהן  ׁשמיני חל אם הּׁשּבת, את ּדֹוחה לׁשמֹונה נּמֹולין ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהן
ׁשאף  - ׁשּילדה עד אּמֹו טבלה ׁשּלא ּבית מיליד חּוץ ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשּבת;

הּׁשּבת. את ּדֹוחה אינֹו לׁשמֹונה, ׁשּנּמֹול ּפי ְִִִֵֶֶֶַַַָָעל
.‡È מהּול ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד הּׁשמיני קטן ּבחדׁש ׁשּנֹולד ּומי , ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

חי, ׁשאינֹו מּפני ּכנפל ׁשהּוא ּברּיתֹו ׁשּתּגמר קדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹלעּבּורֹו
אינן  - ערלֹות ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּומי ואנּדרֹוגינֹוס, ּדפן, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹויֹוצא
יֹום  ׁשהּוא ּבׁשּבת, ּבאחד נּמֹולין אּלא הּׁשּבת, את ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָּדֹוחין

להן. ְִִֶָּתׁשיעי
.·È מֹונין - ּבּלילה ספק ּבּיֹום ספק הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשּנֹולד ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמי

ׁשמיני  ספק ׁשהּוא ּבּתׁשיעי ונּמֹול הּלילה, ערב מן נֹולד ואם . ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
נּמֹול  אּלא הּׁשּבת, את ּדֹוחה אינֹו - הּׁשמׁשֹות ּבין ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבת

מּספק. הּׁשּבת את ּדֹוחין ׁשאין ּבׁשּבת; ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאחד
.‚Èּבׂשערֹו ׁשלם היה אם - הּׁשמיני ּבחדׁש ׁשּנֹולד ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמי

אּלא  הּוא, ׁשבעה ּובן ׁשלם ולד זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּובצּפרניו
אֹותֹו ּומלין ּכאבן, ואינֹו ּבׁשּבת לטלטלֹו ּומּתר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּנׁשּתהה;

ׁשלמין ּבׁשּבת  צּפרניו ואין לקּוי, ּוׂשערֹו נֹולד אם אבל . ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ
להּולד  ראּוי היה ׁשּלא וּדאי, ׁשמֹונה ּבן זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבברּיתן
ּכאבן, חׁשּוב הּוא ,לפיכ ׁשּיּגמר; קדם ויצא ּבתׁשעה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאּלא
יֹום  ׁשלׁשים ׁשהה אם כן, ּפי על ואף ּבׁשּבת. לטלטלֹו ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹואסּור
לכל  הּנֹולדין ּכׁשאר הּוא והרי קימא, ׁשל ולד הּוא הרי -ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ

נפל.ּד אינֹו ּבאדם, יֹום ׁשלׁשים ׁשּׁשהה ׁשּכל בר; ְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹ
.„È- ׁשלם נֹולד אם - לעּבּורֹו הּׁשביעי ּבחדׁש ׁשּנֹולד ְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹמי

ּבׁשּבת  אֹותֹו ּומלין קימא, ׁשל ולד זה ׁשבעה,הרי ּבן ספק . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
הּוא  ׁשבעה ּבן אם ּפנים: מּכל ּבׁשּבת נּמֹול - ׁשמֹונה ּבן ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָספק
זה  הרי הּוא, ׁשמֹונה ּבן ואם ׁשּבת; ׁשּידחה ּבדין הּוא, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוׁשלם
ׁשמֹונה. ּבן הּוא אם נפל, ׁשּזה לפי הּוא, ּבׂשר ּכמחּת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּמל

.ÂË אף - הּׁשמׁשֹות ּבין אּמֹו למעי חּוץ ראׁשֹו העּבר ְְִִִֵֵַַָָָֹֻהֹוציא
אֹותֹו מלין אין ׁשּבת, ּבלילי אּלא ּכּלֹו יצא ׁשּלא ּפי ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻעל

יֹום ּבׁשּבת  את ּדֹוחה אינֹו - הּׁשּבת את ּדֹוחה ׁשאינֹו מי וכל . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
טֹובים  ימים ּובׁשני ׁשני. טֹוב יֹום את ודֹוחה ראׁשֹון; ְְִִִִִֵֵֶֶָטֹוב
הּׁשני; את ולא הראׁשֹון את לא ּדֹוחה אינֹו הּׁשנה, ראׁש ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשל
הּׁשנה. ראׁש ׁשל ׁשני ּדֹוחה אינּה ּבזמּנּה, ׁשּלא מילה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹוכן

.ÊË מעת לֹו ּומֹונין ׁשּיבריא; עד אֹותֹו מלין אין ְִִִֵֵֵֶֶַַָחֹולה,
אֹותֹו מלין ּכ ואחר לעת, מעת ימים ׁשבעת מחליֹו, .ׁשּיחיה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

חּמה ּבׁשחלצּתּו אמּורים? ּדברים הקדחת]ּבּמה ממנו ,[יצאה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָ
זה ּבחלי הגוף]וכּיֹוצא כל -[של עיניו לֹו ּכאבּו אם אבל ; ְֲֲֳִִֵֵֶַָָָָ

ּכּיֹוצא  ּכל וכן מּיד. אֹותֹו מלין וירפאּו, עיניו ׁשּיתּפּתחּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבעת
מסויים]ּבזה  באבר הוא .[שהחולי ֶָ

.ÊÈ,אֹותֹו מלין אין - ּביֹותר ירק ׁשּלֹו ּבּׁשמיני ׁשּנמצא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹקטן
ׁשּיּפל הּקטּנים [יתווסף]עד ּכמראה מראיו ויחזרּו ּדם ּבֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹ

ׁשּצבעּו ּכמי ּביֹותר אדם היה אם וכן אין [אותו]הּבריאים. - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
ּכׁשאר  מראיו ויחזרּו ּדמֹו ּבֹו ׁשּיּבלע עד אֹותֹו, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָמלין
אּלּו ּבדברים להּזהר וצרי הּוא. חלי ׁשּזה מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּקטּנים;

ׁשם ּבֹו ׁשאין ולד אּלא מלין ואין של]הרּבה, חלי;[משהו ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ואי  זמן; לאחר למּול ואפׁשר הּכל, את ּדֹוחה נפׁשֹות ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּסּכנת

לעֹולם. מּיׂשראל אחת נפׁש להחזיר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָאפׁשר
.ÁÈׁשּמלה את]אּׁשה למול מחמת [נתנה ּומת ראׁשֹון ּבנּה ְֲִִֵֵֶַָָָָ

ּכן הּמילה ּומת הּׁשני את מלה וכן ּכחֹו, את ׁשהכׁשילה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
לא  זֹו הרי - אחר מּבעל ּבין זה, מּבעל ּבין הּמילה, ֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹמחמת
ׁשּיגּדיל  עד לֹו ממּתינין אּלא ּבזמּנֹו, הּׁשליׁשי את ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָּתמּול

ּכחֹו. ויתחּזק ְְְִֵַַֹמעט

ה'תשע"ג  אדר כ"ט שני יום

ב  ¤¤ּפרק
הערל ‡. ואפּלּו למּול; ּכׁשרין מלין,הּכל ואּׁשה וקטן ועבד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

מל, ואם ּכלל; ימּול לא ּגֹוי, אבל איׁש. ׁשם ׁשאין ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹּבמקֹום
ּבצר אפּלּו מלין, ּובּכל ׁשנּיה. ּולמּולֹו לחזר צרי [אבן אינֹו ְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹֹֹ

ּבקרּומית חדה] ימּול ולא ׁשּכֹורת; ּדבר ּובכל ְְְְִִִִֵֶָָָָֹּובזכּוכית,
למּול [חוד] הּמבחר מן מצוה הּסּכנה. מּפני קנה, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשל

ּבסּכין. יׂשראל ּכל ונהגּו ּבמסּפרים; ּבין ּבסּכין ּבין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבברזל,
העטרה,·. את החֹופה העֹור ּכל את חֹותכין מֹוהלין? ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּכיצד

העטרה  ּכל ׁשּתתּגּלה הרעד הּקרּום את ּפֹורעין ּכ ואחר ; ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּיראה  עד ּולכאן, לכאן ּומחזירֹו ּבצּפרן, העֹור מן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלמּטה
הּדם  ׁשּיצא עד הּמילה, את מֹוצץ ּכ ואחר העטרה. ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבׂשר
מל  וכל סּכנה; לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי רחֹוקים, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹמּמקֹומֹות

אֹותֹו מעבירין מֹוצץ, מוהל]ׁשאינֹו מהיות אותו .[מפטרים ֲִִֵֵֶַ
רטּיה אֹו אסּפלנית עליה נֹותן ׁשּמֹוצץ, [מיני ואחר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבהן.תחבושות] ְֵֶַָוכּיֹוצא
ציצין‚. העטרה]יׁש עור ויׁש[שאריות הּמילה, את מעּכבין ְְְִִִִֵֵֶַַָ

עֹור  הערלה, מעֹור נׁשאר אם ּכיצד? מעּכבין. ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָציצין
ׁשהיה; ּכמֹות ערל זה הרי - עטרה ׁשל ּגבהּה רב את ְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהחֹופה
לא  ואם המעּכב. ציץ הּוא הּנֹותר, החֹופה העֹור ְְְִִֵֶַַַַָָֹואֹותֹו
עטרה  ׁשל ּגבהּה רב חֹופה ׁשאינֹו מ עט, אּלא מּמּנּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנׁשאר

מעּכב. ׁשאינֹו ציץ הּוא זה -ְִֵֵֶֶַ
ציצין „. על ּבין חֹוזר - ּבּמילה ׁשעֹוסק זמן ּכל - ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמל

מעּכבין  ׁשאינן ציצין על ּבין ּפרׁשהמעּכבין, ידיו]. -[סילק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
אינֹו מעּכבין, ׁשאינן ציצין על חֹוזר; המעּכבין, ציצין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָעל

מל. לא ּכאּלּו הּמילה, את ּפרע ולא מל ְְִִֵֶַַָָָָֹֹחֹוזר.
ּומדלּדל‰. ר ׁשּבׂשרֹו עד [רפוי]קטן ּבׂשר ּבעל ׁשהיה אֹו , ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

אם  ׁשּיתקּׁשה: ּבעת אֹותֹו רֹואין - מהּול אינֹו ּכאּלּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּיראה
לתּקן וצרי ּכלּום; צרי אינֹו נּמֹול, ׁשהּוא [לדחוק]נראה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

ׁשּיתקּׁשה  ּבעת ואם העין. מראית מּפני ּומּכאן, מּכאן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּבׂשר
המדלּדל  הּבׂשר מן וקֹוצצין חֹוזרין - נּמֹול ׁשהּוא יראה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻלא
ודבר  קּׁשּוי. ּבׁשעת ּגלּויה העטרה ׁשּתראה עד ּומּכאן, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָמּכאן
נראה  ׁשהּוא ּפי על אף הּתֹורה, מן אבל סֹופרים; מּדברי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָזה,

ׁשנּיה. ּפעם למּול צרי אינֹו ּומל, הֹואיל ְְִִִֵֵַַָָָָָּכערל,
.Âּומֹוצצין עֹוׂשין ּופֹורעין מלין ּבׁשּבת , מילה צרכי ,ּכל ְְְְִִִִִֵַָָָָָ

ציצין  ועל ׁשּפרׁש; ּפי על אף המעּכבין, ציצין על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַוחֹוזר
אסּפלנית. עליה ונֹותן ּפרׁש; ׁשּלא זמן ּכל מעּכבין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינן
הרי  ּכיצד? הּׁשּבת. את ּדֹוחין אינן מילה, מכׁשירי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל
מביאין  ולא ּבׁשּבת, סּכין עֹוׂשין אין - סּכין מצאּו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשּלא

ּבמבֹוי ואפּלּו למקֹום; מּמקֹום משלושה אֹותֹו סתום [רחוב ְְֲִִַָָָ
מערבצדדים] עירוב]ׁשאינֹו בו עשו אֹותֹו[שלא מביאין אין , ְְִִֵֵֶָֹ
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הבאת  מּפני נדחה ּדדבריהם ערּוב ואין לחצר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמחצר
ׁשּבת. מערב להביאֹו ואפׁשר הֹואיל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָהּסּכין,

.Êלּה ׁשֹוחקין אין רפואה]סממנין[למילה]וכן ואין [מיני , ְְְֲִִֵֵֵַָָ
טֹורפין  ואין אסּפלֹונית, לּה עֹוׂשין ואין חּמין, לּה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָמחּמין

ּכּמֹון[מערבים] ׁשחק לא וׁשמן. זרע]יין ׁשּבת,[מין מערב ְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
לעצמֹו זה נֹותן וׁשמן, יין טרף לא ואם ונֹותן; ּבׁשּניו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלֹועס
ׁשּבת, מערב לעׂשֹותֹו ׁשאפׁשר ּכל הּכלל: זה לעצמֹו. ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזה
הכינּו ולא ׁשכחּו אם אבל הּׁשּבת; את ּדֹוחה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאינֹו

לּתׁשיעי. הּמילה ּתּדחה ְְִִִִִִֶַַַַָָהּמכׁשירין,
.Áאֹו החּמין נׁשּפכּו ּכ ואחר ּבׁשּבת, הּקטן את ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָמלּו

היא  ׁשּסּכנה מּפני ּבׁשּבת, הּכל לֹו עֹוׂשין - הּסממנין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנתּפּזרּו
ּבׁשּבת: אֹותֹו מרחיצין הּקטן, את להרחיץ ׁשּדרּכן מקֹום ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָלֹו.
אֹו הּמילה, לאחר ּבין הּמילה לפני ּבין הּמילה ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָּביֹום
ּגּופֹו ּכל רחיצת ּבין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל מילה ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשליׁשי
ּבין  ׁשּבת מערב ׁשהּוחּמּו ּבחּמין ּבין מילה, רחיצת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבין

לֹו. היא ׁשּסּכנה מּפני - ּבׁשּבת לֹו ׁשּמחמין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבחּמין
.Ë להביא לגֹוי אֹומרין ׁשּבת, מערב סּכין הביאּו ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשכחּו

הרּבים  רׁשּות ּדר אֹותֹו יביא ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, .סּכין ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
עלינּו אסּורה ּבׁשּבת ׁשעׂשּיתֹו ּדבר ּכל ּדבר: ׁשל ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָּכללֹו

ׁשבּות בשבת]מּׁשּום השביתה  להרבות מדרבנן, מּתר [איסור , ְִָֻ
ּבזמּנּה; מצוה לעׂשֹות ּכדי אֹותן לעׂשֹות לגֹוי לֹומר ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָלנּו
לֹומר  לנּו אסּור מלאכה, מּׁשּום עלינּו אסּורה ׁשעׂשּיתֹו ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָודבר

ּבׁשּבת. לעׂשֹותֹו ְְֲַַָלגֹוי
.Èמילה למילה]מכׁשירי המסייעים -[דברים ּבזמּנּה אפּלּו , ְְֲִִִִֵַַָָ

יֹום  מערב לעׂשֹותן ואפׁשר הֹואיל טֹוב, יֹום את ּדֹוחין ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָאינן
ׁשבּות  מילה מכׁשירי ּדחּו לא אם הּדברים: וחמר וקל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹטֹוב;
אבל  ּתֹורה? ׁשל תעׂשה לא ידחּו היא מּדבריהם, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהיא

לקדרה ּוראּויין הֹואיל טֹוב, ּביֹום סממנין לּה [לתבל ׁשֹוחקין ְְְְֲִִִִִֵַָָָ
תבשיל] וׁשמן.בהם יין לּה וטֹורפין ,ְְְִִֶֶַָ

ג  ¤¤ּפרק
וצּונּו‡. ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ׁשּימּול קדם מבר - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהּמל

מבר ּבנֹו, מל ואם חברֹו; ּבן מל היה אם הּמילה', ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָעל
אּתה  ּברּו' אחרת: ּברכה מבר הּבן ואבי הּבן'. את ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ'למּול
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹה'
למּול  האב על ׁשּמצוה אבינּו'; אברהם ׁשל ּבבריתֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָלהכניסֹו
ערל  ּכל ׁשּימּולּו יׂשראל ּכל ׁשּמצּוין הּמצוה על יתר ּבנֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאת
אחרים  מברכין אין אביו, ׁשם אין אם ,לפיכ ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּביניהן;
מן  אחד אֹו ּדין ּבית אֹותּה ׁשּיברכּו ׁשהֹורה מי ויׁש זֹו. ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּברכה

ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ְֲֵֵַָָָהעם;
היּו·. לּברית,ואם ׁשהכנסּתֹו 'ּכׁשם אֹומרין: - עֹומדין ׁשם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָ

טֹובים'. ּולמעׂשים ּולחּפה לתֹורה ּתכניסהּו ְְְְֲִִִֵֵַַָָֻּכן
העם ‚. מן אחד אֹו הּמל, אֹו הּבן, אבי מבר ּכ ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָואחר

אׁשר  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ׁשם: ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹהעֹומדין
ּבאֹות  חתם וצאצאיו ׂשם, ּבׁשארֹו וחק מּבטן, ידיד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹקּדׁש
צּוה  צּורנּו, לעד חלקנּו חי אל זאת ּבׂשכר ּכן על קדׁש; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּברית

מּׁשחת; ׁשארנּו ידידּות להּציל קדֹוׁשים אּתה ּבצּואת ּברּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ
'ׁשהחינּו'. מבר הּבן ואבי הּברית'. ּכֹורת ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָה',

.„מבר - הּגרים את מלהּמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' : ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּגרים  את למּול וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָהעֹולם,
נתקּימּו לא ּברית, ּדם ׁשאלמלא ּברית, ּדם מהם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּולהּטיף
חּקֹות  - ולילה יֹומם בריתי לא "אם ׁשּנאמר: וארץ, ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשמים

ׂשמּתי"'. לא וארץ ְִִֶַָָָָֹׁשמים
.‰מבר - עבּדֹו את וצּונּוהּמל ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר : ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּדם  ׁשאלמלא ּברית, ּדם מהן ּולהּטיף העבדים את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמּול
בריתי  לא "אם ׁשּנאמר: וארץ, ׁשמים נתקּימּו לא ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּברית,
עבד  מל ואם ׂשמּתי"'. לא וארץ ׁשמים חּקֹות - ולילה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻיֹומם
- ּגדֹול אדם והּמל העבדים'. מילת 'על מבר אחרים, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשל
אֹותֹו ּומל מגּלהּו ּכ ואחר ,ׁשּיבר עד ערותֹו לכּסֹות צרי. ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

.Â- מהּול ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד וקטן ׁשּיתּגּיר, קדם ׁשּמל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּגֹוי
אנּדרֹוגינֹוס  וכן ּברכה. צריכין אינן ּברית, ּדם מהן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשּמּטיפין

ונקבות] זכרות סימני לו מּפני [שיש מילתֹו, על מברכין אין -ְְְִִִֵֵַָָ
וּדאי. ֵֶַַׁשאינֹו

.Êמּכה מּפני ערלתֹו לחּת ׁשּצרי ּבּהּגֹוי ׁשּנֹולד ׁשחין אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
מעלין  לא - ׁשהּגֹוים אֹותּה; לֹו לחּת ליׂשראל אסּור -ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹ

ואף [מצילין] אליה, אֹותן מֹורידין ולא מיתה, מידי ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹאֹותן
למצוה. נתּכּון לא ׁשהרי זֹו, ּברפּואה מצוה ׁשּנעׂשית ּפי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל
אֹותֹו. למּול ליׂשראל מּתר למילה, הּגֹוי נתּכּון אם ,ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻלפיכ

.Áּבּה ׁשּנתּגּנּו הערלה היא (הּגֹוים),}הרׁשעים {מאּוסה ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָ
ׁשּלא  הּמילה, היא ּוגדֹולה ערלים". הּגֹוים כל "ּכי ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
התהּל" ׁשּנאמר: ׁשּמל, עד ׁשלם, אבינּו אברהם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָנקרא
הּמפר  וכל ."ּובינ ּביני בריתי ואּתנה תמים, והיה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלפני,

ערלתֹו והּניח אבינּו, אברהם ׁשל נימול]ּבריתֹו אֹו[שלא , ְְְְִִִִֶַַָָָָָ
מהול]מׁשכּה נראה יהא שלא העטרה ּפי [כיסה על אף - ְִַַָָ

לעֹולם  חלק לֹו אין הרּבה, טֹובים ּומעׂשים ּתֹורה ּבֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיׁש
ַָהּבא.

.Ëנתלה ׁשּלא מילה: חמּורה ּכּמה ּוראה, [המתין ּבֹוא ְְֲִִֵֶַָָָָֹ
ּפי המלאך] על אף אחת, ׁשעה אפּלּו עליה רּבנּו ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלמׁשה

ּבּדר מל]ׁשהיה שלא על להורגו המלאך מצוֹות [וביקש וכל . ְְִֶֶֶַָָָ
"אּלה  ׁשּנאמר: ּבלבד, ּבריתֹות ׁשלׁש עליהן נכרתּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּתֹורה
יׂשראל  ּבני את לכרת מׁשה את ה' צּוה אׁשר הּברית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּדברי
וׁשם  ּבחרב"; אּתם ּכרת אׁשר הּברית מּלבד מֹואב, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבארץ
ה' ּבברית לעבר . . הּיֹום נּצבים "אּתם אֹומר: ְְְְִִִִֵֶַַָָהּוא
ׁשלׁש נכרתּו הּמילה, ועל ּבריתֹות. ׁשלׁש הרי ."ְְְְְֱֲִִִֵֶַַָָֹֹֹאלהי
ּביני  בריתי "ואּתנה אבינּו: אברהם עם ּבריתֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָעׂשרה
ּביני  ּבריתי את "והקמתי ,"אּת בריתי הּנה "אני, ,"ְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹּובינ
"זאת  תׁשמר", ּבריתי את "ואּתה עֹולם", "לברית ,"ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹּובינ
בריתי  "והיתה ּברית", לאֹות "והיה ּתׁשמרּו", אׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶָָָָּבריתי

עֹול  "לברית את ּבבׂשרכם", "והקמתי הפר", ּבריתי "את ם", ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
יצחק". את אקים ּבריתי "ואת עֹולם", "לברית אּתֹו", ְְְְְִִִִִִִִִֶֶָָָּבריתי
ּומנין  ׁשּדי. ּבעזרת ׁשני, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשמע, קרּית הלכֹות וארּבעים: ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּפרקים
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עׂשר  חמּׁשה ּכהנים, ּוברּכת ּתפּלה הלכֹות ּפרקים; ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָֹארּבעה
ּפרקים; עׂשרה ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָּפרקים;
עׂשר  אחד ּברכֹות, הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה ציצית, ְְְְְִִִִִַַָָָָָֹהלכֹות

ּפרקים. ׁשלׁשה מילה, הלכֹות ְְְְִִִִָָָָֹּפרקים;

-dad̀xtq
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צו  ּפרׁשת ׁשּקֹורין אחר ּבּׁשחר, יֹום ּבכל לקרֹות העם ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָנהגּו
להם  ׁשאין ּדברים אּלּו זֹו: מׁשנה קֹוראין ּכהנים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּוברּכת
אּלּו חסדים; ּוגמילּות והראיֹון, והּבּכּורים, הּפאה, - ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָׁשעּור
לֹו קּימת והּקרן הּזה, ּבעֹולם ּפרֹותיהן אֹוכל ׁשאדם ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדברים
והבאת  חסדים, ּוגמילּות ואם, אב ּכּבּוד - הּבא ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָלעֹולם
רּבי  אמר ּכּלם. ּכנגד ּתֹורה ותלמּוד לחברֹו, אדם ּבין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשלֹום
רֹואֹות  ׁשאפּלּו עצמן, על החמירּו הם יׂשראל ּבנֹות ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָזירא,
ּדבי  ּתנא נקּיים. ימים ׁשבעת עליה יֹוׁשבֹות ּכחרּדל, טּפה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּדם
הּבא, העֹולם ּבן ׁשהּוא לֹו מבטח הלכֹות, הּׁשֹונה ּכל ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאלּיהּו,
אּלא  'הליכֹות', ּתקרא אל - לֹו" עֹולם "הליכֹות ְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:
חכמים  ּתלמידי חנינא, רּבי אמר אלעזר רּבי אמר ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ'הלכֹות'.
ורב  ה', לּמּודי ּבני "וכל ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ׁשלֹום ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָמרּבים
על  ּומֹודה ּבּסתר, ׁשמים ירא אדם יהא לעֹולם ."ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשלֹום
ּכל  רּבֹון ויאמר: יׁשּכים ּבלבבֹו; אמת ודֹובר ְְְְֱֱִִִֵֶֶַַָָָֹהאמת,
,לפני ּתחנּונינּו מּפילים אנחנּו צדקֹותינּו על לא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהעֹולמים!
מה  חסּדנּו, מה חּיינּו, מה אנּו, מה הרּבים. רחמי על ְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָּכי
הלא  אלהינּו. ה' ,לפני ּנאמר מה ּמעׂשינּו, מה ְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹּצדקנּו,

-הּגּבֹורים וחכמים היּו, ּכלא - הּׁשם ואנׁשי ,לפני ּכאין - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
וימי  ּתהּו, מעׂשינּו כל ּכי הׂשּכל. ּכבלי - ּונבֹונים מּדע, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָֹּכבלי
"ּומֹותר  :קדׁש ּבדברי ׁשּכתּוב ּכמֹו ,לפני הבל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָחּיינּו
,עּמ אנחנּו אבל הבל". הּכל ּכי אין, - הּבהמה מן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹהאדם
הּמֹורּיה; ּבהר לֹו ׁשּנׁשּבעּת ,אֹוהב אברהם ּבני ,ברית ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבני
ּבנ יעקב עדת ;מזּבח ּגּבי על ׁשּנעקד ,עקיד יצחק ְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹזרע
ּבֹו, ׁשּׂשמחּת וׂשמחת אֹותֹו ׁשאהבּת ׁשּמאהבת ,ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבכֹור
,ל להֹודֹות חּיבין אנּו ,לפיכ ויׁשרּון. יׂשראל אֹותֹו ְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻקראת
.לׁשמ ּוׁשבח הֹודיה ולּתן ,ּולרֹוממ ,ּולפאר ,ְְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָּולׁשּבח
"ׁשמע, ובקר: ערב יֹום, ּבכל לפני לֹומר אנּו ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹחּיבין
מה  חלקנּו, ּטֹוב מה אׁשרנּו, אחד". ה' אלהינּו, ה' ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיׂשראל;
מׁשּכימין  ׁשאנּו אׁשרנּו, ירּׁשתנּו. מאד ּיפה מה ּגֹורלנּו, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּנעים
אחד". ה' אלהינּו, ה' יׂשראל; "ׁשמע, ואֹומרין: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָֹּומעריבין
ׁשּנברא  אחר הּוא ואּתה העֹולם, ׁשּנברא קדם הּוא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּתה
הּבא; לעֹולם הּוא ואּתה הּזה, ּבעֹולם הּוא אּתה ְֶַַַַָָָָָָָָָהעֹולם;
הּגדֹול  ׁשמ את קּדׁש אחרֹון. הּוא ואּתה ראׁשֹון, הּוא ְְֲִֵֶַַַַַָָָָאּתה
ּברּו קרננּו. ותגּביּה ּתרים ּוביׁשּועת ,ּבעֹולמ ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָוהּקדֹוׁש
עׂשית  אּתה .לבּד ה' הּוא אּתה ברּבים. ׁשמֹו את ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָמקּדׁש
אׁשר  וכל הארץ צבאם, וכל הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאת
ּוצבא  ּכּלם, את מחּיה ואּתה ּבהם, אׁשר וכל הּיּמים ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעליה,
ה' יּתּמּו. לא ּוׁשנֹותי הּוא, אּתה מׁשּתחוים. ל ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹהּׁשמים
אמן  לעֹולם, ה' ּברּו ועד. לעֹולם ימל ה' ,מל ה' ,ְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֹמל

ְֵָואמן.
הּוא  זה הּזמירֹות, ּפסּוקי לפני ׁשּמברכין ראׁשֹונה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברכה

אֹומר  ּברּו הּוא. ּברּו העֹולם, והיה ׁשאמר ּברּו ְְֵֶַָָָָָָָָָֻנסחּה:
ּברּו הארץ, על מרחם ּברּו ּומקּים; ּגֹוזר ּברּו ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָועֹוׂשה,
ּברּו אֹורה, ּומביא אפלה מעביר ּברּו הּברּיֹות; על ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָמרחם
ולא  עולה לא לפניו ׁשאין ּברּו ליראיו. טֹוב ׂשכר ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹמׁשּלם
ׁשחד. מּקח ולא פנים מּׂשֹוא לא מרמה, ולא כזב לא ְְְְִִִִַַַָָָָָֹֹֹֹֹׁשכחה,
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לנצח. וקּים לעד, חי אל ְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּברּו
ּכל  ּבלׁשֹון ּומפאר מׁשּבח עּמֹו, ּבפי המהּלל האל ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹֻֻהעֹולם,
נהּלל ,מׁשיח עבּד יׁשי ּבן ּדוד ּובׁשירי ועבדיו; ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָחסידיו
,נרֹוממ ,נפאר , נׁשּבח ,נֹוד ּובזמרֹו. ּבׁשבחֹו אלהינּו ְְְְְְְְֱֲִִֵַָָָָָָֹה'
העֹולמים, חי יחיד, יחד. אלהינּו מלּכנּו ׁשמ נזּכיר ,ְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹנמליכ
מהּלל  מל ה', אּתה ּברּו ׁשמֹו. עד עדי ּומפאר, ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמׁשּבח

ְִַָּבּתׁשּבחֹות.
ה' יׂשמח לעֹולם, ה' כבֹוד יהי אּלּו: ּפסּוקים ְְְְְְִִִֵֵַָוקֹורא
מּמזרח  עֹולם. ועד מעּתה ,מבר ה' ׁשם יהי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹּבמעׂשיו.
על  ה'; ּגֹוים, ּכל על רם ה'. ׁשם מהּלל מבֹואֹו, עד ְְִֵֶֶַַַָָָֻׁשמׁש,
ה', ודר. לדר זכר ה', לעֹולם; ׁשמ ה', ּכבֹודֹו. ְְְְְְִִִַַָָָֹֹהּׁשמים
הּׁשמים, יׂשמחּו מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו, ּכסאֹו; הכין ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹּבּׁשמים
ועד. לעֹולם ימל ה' .מל ה' בּגֹוים, ויאמרּו הארץ; ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹותגל
ּגֹוים, עצת הפיר ה' מארצֹו. גֹוים אבדּו ועד; עֹולם מל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָה'
ולא  ּדבר ּדּברּו ותפר; עצה, עצּו עּמים. מחׁשבֹות ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֻֻהניא
- ה' ועצת איׁש, ּבלב מחׁשבֹות רּבֹות אל. עּמנּו ּכי ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָיקּום,
לדר  לּבֹו, מחׁשבֹות ּתעמֹוד; לעֹולם ה', עצת תקּום. ְְְְֲֲִִַַַָָֹהיא
ּבצּיֹון, ה' בחר ּכי וּיעמד. צּוה, הּוא וּיהי; אמר, הּוא ּכי ְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹודר.
ּכי  לסגּלתֹו. יׂשראל, יּה; לֹו ּבחר יעקב, ּכי לֹו. למֹוׁשב ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֹֻאּוּה
עֹון, יכּפר רחּום והּוא יעזֹוב. לא ונחלתֹו עּמֹו, ה' יּטׁש ְְְֲֲִֵַַַַַָָֹֹֹלא
ה', חמתֹו. ּכל יעיר ולא אּפֹו, להׁשיב והרּבה יׁשחית; ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹֹולא
עֹוד  ,בית יֹוׁשבי אׁשרי קראנּו. ביֹום יעננּו הּמל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהֹוׁשיעה;
אלהיו. ׁשה' העם אׁשרי לֹו, ׁשּככה העם אׁשרי סלה. ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹיהללּו
סֹוף  עד וכּו'", הּמל אלהי ארֹוממ לדוד, מ"ּתהּלה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָֹוקֹורא

ּתּלים. ִִֵֶספר
ואמן. אמן לעֹולם, ה' ּברּו אּלּו: ּפסּוקים קֹורא ,ּכ ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָואחר
ּכל  לעיני ה' את ּדויד ויבר ואמן. אמן לעֹולם, ה' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹימל
אבינּו, יׂשראל אלהי ה' אּתה ּברּו ּדויד: וּיאמר ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹהּקהל,
והּנצח  והּתפארת והּגבּורה הּגדּלה ה' ל עֹולם. ועד ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻמעֹולם
והּמתנּׂשא  הּממלכה, ה' ל ּובארץ, ּבּׁשמים כל ּכי ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹוההֹוד,

ּבּכ מֹוׁשל ואּתה ,מּלפני והּכבֹוד והעׁשר לראׁש. ל,לכל ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ
אלהינּו, ועּתה לּכל. ּולחּזק לגּדל ּוביד ּוגבּורה; ּכח ְְְְְְְְֱֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹּוביד
ׁשם  ויברכּו .ּתפארּת לׁשם ּומהללים ,ל אנחנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמֹודים

ּותהּלה. ּברכה ּכל על ּומרֹומם ,ְְְְִֶַַָָָָֹּכבד
נסחּה: הּוא זה הּזמירֹות, ּפסּוקי ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֻּברכה
ּבּׁשמים  והּקדֹוׁש הּגדֹול הּמל מלּכנּו, לעד ׁשמ ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָיׁשּתּבח
וזמרה, הּלל ּוׁשבח, ׁשיר אלהינּו, ה' נאה ל ּכי ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּובארץ;
ּוממׁשלה, מלכּות עז ותפארת, ּתהּלה ּגדּלה והֹודיֹות, ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻּברכֹות
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו עֹולם. ועד מעּתה ּוגבּורה, ְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנצח
ּכל  אדֹון ההֹודיֹות, אל הּתׁשּבחֹות, ּגדֹול מל ְְֲֵֶֶַַָָָָָֻהעֹולם,
הּׁשירה  וקֹורא העֹולמים. חי זמרה, ּבׁשירי הּבֹוחר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּמעׂשים,

הּמקֹום. ּכמנהג סֹופּה, ְְִַַַָָעד

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



עה dpyd lk zeltz xcq - dad` xtq - xc` h"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עׂשר  חמּׁשה ּכהנים, ּוברּכת ּתפּלה הלכֹות ּפרקים; ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָֹארּבעה
ּפרקים; עׂשרה ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָּפרקים;
עׂשר  אחד ּברכֹות, הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה ציצית, ְְְְְִִִִִַַָָָָָֹהלכֹות

ּפרקים. ׁשלׁשה מילה, הלכֹות ְְְְִִִִָָָָֹּפרקים;

-dad̀xtq
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צו  ּפרׁשת ׁשּקֹורין אחר ּבּׁשחר, יֹום ּבכל לקרֹות העם ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָנהגּו
להם  ׁשאין ּדברים אּלּו זֹו: מׁשנה קֹוראין ּכהנים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּוברּכת
אּלּו חסדים; ּוגמילּות והראיֹון, והּבּכּורים, הּפאה, - ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָׁשעּור
לֹו קּימת והּקרן הּזה, ּבעֹולם ּפרֹותיהן אֹוכל ׁשאדם ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדברים
והבאת  חסדים, ּוגמילּות ואם, אב ּכּבּוד - הּבא ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָלעֹולם
רּבי  אמר ּכּלם. ּכנגד ּתֹורה ותלמּוד לחברֹו, אדם ּבין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשלֹום
רֹואֹות  ׁשאפּלּו עצמן, על החמירּו הם יׂשראל ּבנֹות ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָזירא,
ּדבי  ּתנא נקּיים. ימים ׁשבעת עליה יֹוׁשבֹות ּכחרּדל, טּפה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּדם
הּבא, העֹולם ּבן ׁשהּוא לֹו מבטח הלכֹות, הּׁשֹונה ּכל ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאלּיהּו,
אּלא  'הליכֹות', ּתקרא אל - לֹו" עֹולם "הליכֹות ְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:
חכמים  ּתלמידי חנינא, רּבי אמר אלעזר רּבי אמר ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ'הלכֹות'.
ורב  ה', לּמּודי ּבני "וכל ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ׁשלֹום ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָמרּבים
על  ּומֹודה ּבּסתר, ׁשמים ירא אדם יהא לעֹולם ."ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשלֹום
ּכל  רּבֹון ויאמר: יׁשּכים ּבלבבֹו; אמת ודֹובר ְְְְֱֱִִִֵֶֶַַָָָֹהאמת,
,לפני ּתחנּונינּו מּפילים אנחנּו צדקֹותינּו על לא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהעֹולמים!
מה  חסּדנּו, מה חּיינּו, מה אנּו, מה הרּבים. רחמי על ְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָּכי
הלא  אלהינּו. ה' ,לפני ּנאמר מה ּמעׂשינּו, מה ְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹּצדקנּו,

-הּגּבֹורים וחכמים היּו, ּכלא - הּׁשם ואנׁשי ,לפני ּכאין - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
וימי  ּתהּו, מעׂשינּו כל ּכי הׂשּכל. ּכבלי - ּונבֹונים מּדע, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָֹּכבלי
"ּומֹותר  :קדׁש ּבדברי ׁשּכתּוב ּכמֹו ,לפני הבל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָחּיינּו
,עּמ אנחנּו אבל הבל". הּכל ּכי אין, - הּבהמה מן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹהאדם
הּמֹורּיה; ּבהר לֹו ׁשּנׁשּבעּת ,אֹוהב אברהם ּבני ,ברית ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבני
ּבנ יעקב עדת ;מזּבח ּגּבי על ׁשּנעקד ,עקיד יצחק ְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹזרע
ּבֹו, ׁשּׂשמחּת וׂשמחת אֹותֹו ׁשאהבּת ׁשּמאהבת ,ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבכֹור
,ל להֹודֹות חּיבין אנּו ,לפיכ ויׁשרּון. יׂשראל אֹותֹו ְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻקראת
.לׁשמ ּוׁשבח הֹודיה ולּתן ,ּולרֹוממ ,ּולפאר ,ְְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָּולׁשּבח
"ׁשמע, ובקר: ערב יֹום, ּבכל לפני לֹומר אנּו ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹחּיבין
מה  חלקנּו, ּטֹוב מה אׁשרנּו, אחד". ה' אלהינּו, ה' ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיׂשראל;
מׁשּכימין  ׁשאנּו אׁשרנּו, ירּׁשתנּו. מאד ּיפה מה ּגֹורלנּו, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּנעים
אחד". ה' אלהינּו, ה' יׂשראל; "ׁשמע, ואֹומרין: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָֹּומעריבין
ׁשּנברא  אחר הּוא ואּתה העֹולם, ׁשּנברא קדם הּוא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּתה
הּבא; לעֹולם הּוא ואּתה הּזה, ּבעֹולם הּוא אּתה ְֶַַַַָָָָָָָָָהעֹולם;
הּגדֹול  ׁשמ את קּדׁש אחרֹון. הּוא ואּתה ראׁשֹון, הּוא ְְֲִֵֶַַַַַָָָָאּתה
ּברּו קרננּו. ותגּביּה ּתרים ּוביׁשּועת ,ּבעֹולמ ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָוהּקדֹוׁש
עׂשית  אּתה .לבּד ה' הּוא אּתה ברּבים. ׁשמֹו את ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָמקּדׁש
אׁשר  וכל הארץ צבאם, וכל הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאת
ּוצבא  ּכּלם, את מחּיה ואּתה ּבהם, אׁשר וכל הּיּמים ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעליה,
ה' יּתּמּו. לא ּוׁשנֹותי הּוא, אּתה מׁשּתחוים. ל ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹהּׁשמים
אמן  לעֹולם, ה' ּברּו ועד. לעֹולם ימל ה' ,מל ה' ,ְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֹמל

ְֵָואמן.
הּוא  זה הּזמירֹות, ּפסּוקי לפני ׁשּמברכין ראׁשֹונה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברכה

אֹומר  ּברּו הּוא. ּברּו העֹולם, והיה ׁשאמר ּברּו ְְֵֶַָָָָָָָָָֻנסחּה:
ּברּו הארץ, על מרחם ּברּו ּומקּים; ּגֹוזר ּברּו ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָועֹוׂשה,
ּברּו אֹורה, ּומביא אפלה מעביר ּברּו הּברּיֹות; על ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָמרחם
ולא  עולה לא לפניו ׁשאין ּברּו ליראיו. טֹוב ׂשכר ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹמׁשּלם
ׁשחד. מּקח ולא פנים מּׂשֹוא לא מרמה, ולא כזב לא ְְְְִִִִַַַָָָָָֹֹֹֹֹׁשכחה,
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לנצח. וקּים לעד, חי אל ְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּברּו
ּכל  ּבלׁשֹון ּומפאר מׁשּבח עּמֹו, ּבפי המהּלל האל ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹֻֻהעֹולם,
נהּלל ,מׁשיח עבּד יׁשי ּבן ּדוד ּובׁשירי ועבדיו; ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָחסידיו
,נרֹוממ ,נפאר , נׁשּבח ,נֹוד ּובזמרֹו. ּבׁשבחֹו אלהינּו ְְְְְְְְֱֲִִֵַָָָָָָֹה'
העֹולמים, חי יחיד, יחד. אלהינּו מלּכנּו ׁשמ נזּכיר ,ְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹנמליכ
מהּלל  מל ה', אּתה ּברּו ׁשמֹו. עד עדי ּומפאר, ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמׁשּבח

ְִַָּבּתׁשּבחֹות.
ה' יׂשמח לעֹולם, ה' כבֹוד יהי אּלּו: ּפסּוקים ְְְְְְִִִֵֵַָוקֹורא
מּמזרח  עֹולם. ועד מעּתה ,מבר ה' ׁשם יהי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹּבמעׂשיו.
על  ה'; ּגֹוים, ּכל על רם ה'. ׁשם מהּלל מבֹואֹו, עד ְְִֵֶֶַַַָָָֻׁשמׁש,
ה', ודר. לדר זכר ה', לעֹולם; ׁשמ ה', ּכבֹודֹו. ְְְְְְִִִַַָָָֹֹהּׁשמים
הּׁשמים, יׂשמחּו מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו, ּכסאֹו; הכין ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹּבּׁשמים
ועד. לעֹולם ימל ה' .מל ה' בּגֹוים, ויאמרּו הארץ; ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹותגל
ּגֹוים, עצת הפיר ה' מארצֹו. גֹוים אבדּו ועד; עֹולם מל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָה'
ולא  ּדבר ּדּברּו ותפר; עצה, עצּו עּמים. מחׁשבֹות ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֻֻהניא
- ה' ועצת איׁש, ּבלב מחׁשבֹות רּבֹות אל. עּמנּו ּכי ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָיקּום,
לדר  לּבֹו, מחׁשבֹות ּתעמֹוד; לעֹולם ה', עצת תקּום. ְְְְֲֲִִַַַָָֹהיא
ּבצּיֹון, ה' בחר ּכי וּיעמד. צּוה, הּוא וּיהי; אמר, הּוא ּכי ְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹודר.
ּכי  לסגּלתֹו. יׂשראל, יּה; לֹו ּבחר יעקב, ּכי לֹו. למֹוׁשב ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֹֻאּוּה
עֹון, יכּפר רחּום והּוא יעזֹוב. לא ונחלתֹו עּמֹו, ה' יּטׁש ְְְֲֲִֵַַַַַָָֹֹֹלא
ה', חמתֹו. ּכל יעיר ולא אּפֹו, להׁשיב והרּבה יׁשחית; ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹֹולא
עֹוד  ,בית יֹוׁשבי אׁשרי קראנּו. ביֹום יעננּו הּמל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהֹוׁשיעה;
אלהיו. ׁשה' העם אׁשרי לֹו, ׁשּככה העם אׁשרי סלה. ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹיהללּו
סֹוף  עד וכּו'", הּמל אלהי ארֹוממ לדוד, מ"ּתהּלה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָֹוקֹורא

ּתּלים. ִִֵֶספר
ואמן. אמן לעֹולם, ה' ּברּו אּלּו: ּפסּוקים קֹורא ,ּכ ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָואחר
ּכל  לעיני ה' את ּדויד ויבר ואמן. אמן לעֹולם, ה' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹימל
אבינּו, יׂשראל אלהי ה' אּתה ּברּו ּדויד: וּיאמר ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹהּקהל,
והּנצח  והּתפארת והּגבּורה הּגדּלה ה' ל עֹולם. ועד ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻמעֹולם
והּמתנּׂשא  הּממלכה, ה' ל ּובארץ, ּבּׁשמים כל ּכי ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹוההֹוד,

ּבּכ מֹוׁשל ואּתה ,מּלפני והּכבֹוד והעׁשר לראׁש. ל,לכל ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ
אלהינּו, ועּתה לּכל. ּולחּזק לגּדל ּוביד ּוגבּורה; ּכח ְְְְְְְְֱֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹּוביד
ׁשם  ויברכּו .ּתפארּת לׁשם ּומהללים ,ל אנחנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמֹודים

ּותהּלה. ּברכה ּכל על ּומרֹומם ,ְְְְִֶַַָָָָֹּכבד
נסחּה: הּוא זה הּזמירֹות, ּפסּוקי ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֻּברכה
ּבּׁשמים  והּקדֹוׁש הּגדֹול הּמל מלּכנּו, לעד ׁשמ ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָיׁשּתּבח
וזמרה, הּלל ּוׁשבח, ׁשיר אלהינּו, ה' נאה ל ּכי ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּובארץ;
ּוממׁשלה, מלכּות עז ותפארת, ּתהּלה ּגדּלה והֹודיֹות, ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻּברכֹות
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו עֹולם. ועד מעּתה ּוגבּורה, ְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנצח
ּכל  אדֹון ההֹודיֹות, אל הּתׁשּבחֹות, ּגדֹול מל ְְֲֵֶֶַַָָָָָֻהעֹולם,
הּׁשירה  וקֹורא העֹולמים. חי זמרה, ּבׁשירי הּבֹוחר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּמעׂשים,

הּמקֹום. ּכמנהג סֹופּה, ְְִַַַָָעד
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נׁשמת  זה: נסח זֹו ּברכה לפני להֹוסיף העם ּכל נהגּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּבׁשּבת
תפאר, ל ּבׂשר ּכל ורּוח אלהינּו; ה' ,ׁשמ את ּתבר חי ְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכל
עֹולם  ועד מעֹולם ודר, לדר ּתמיד מלּכנּו זכר את ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּותרֹומם
ּגֹואל  מל לנּו ואין אלהים; אין ּומּבלעדי האל, הּוא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאּתה
ּומּציל  ּפֹודה אּתה. אּלא וצּוקה, צרה עת ּבכל ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּומֹוׁשיע
הּתֹולדֹות, אדֹון הּברּיֹות; ּכל על אלֹוּה ּומרחם, ְְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָּומפרנס
ּברחמים  ּוברּיֹותיו ּבחסד עֹולמֹו המנהג ּבּתׁשּבחֹות, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהמהּלל
יׁשנים, המעֹורר ייׁשן; ולא ינּום לא אמת, אלהים וה' ְְְֱֱִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹרּבים.
אסּורים  ּומּתיר חֹולים ורֹופא נֹופלים סֹומ רדּומים, ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַהּמקיץ
ּולׁשֹוננּו ּכּים, ׁשירה מלא פינּו ואּלּו מֹודים. אנחנּו ּול -ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
ועינינּו הרקיע, ּכמרחבי ׁשבח וׂשפתֹותינּו ּגּליו, ּכהמֹון ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָרּנה
ׁשמים, ּכנׁשרי ּפרּוׂשֹות וידינּו וכּירח, ּכּׁשמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמאירֹות
ה' ל להֹודֹות מסּפיקין אנּו אין - ּכאּילֹות קּלֹות ְְְְְִִֵֵַַַַָָָורגלינּו

ׁש את ּולבר אלפי אלהינּו, מאלף אחת על מלּכנּו, מ ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ועם  עּמנּו ׁשעׂשית הּטֹובֹות, ּפעמים רבבֹות רבבי ורב ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹאלפים
אלהינּו, ה' ּגאלּתנּו מּמצרים הּנה; ועד מּלפנים ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹאבֹותינּו,
ּומחרב  ּכלּכלּתנּו, ּובּׂשבע זנּתנּו, ּברעב ּפדיתנּו, עבדים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּבית
ועד  ּדּליתּנּו; רּבים רעים ּומחליים מּלטּתנּו, מּדבר ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצלּתנּו,
אברים  ּכן, על .חסדי עזבּונּו ולא ,רחמי עזרּונּו ְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּנה
ׂשמּת אׁשר ולׁשֹון ּבאּפינּו, ׁשּנפחּת ּונׁשמה ורּוח ּבנּו, ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּפּלגּת
נּסי  רב על אלהינּו, ה' ׁשמ את ויברכּו יֹודּו הן הן - ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּבפינּו
עין  וכל תׁשּבח, ל לׁשֹון וכל יֹודה, ל ּפה כל ּכי .ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָפלאי
תׁשּתחוה, לפני קֹומה וכל תכרע, ל ּבר וכל תצּפה, ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָל
ּכּדבר  ,לׁשמ יזּמרּו והּכליֹות והּקרבים ,ייראּו הּלבבֹות ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָוכל
מחזק  עני מּציל ,כמֹו מי ה' ּתאמרנה, עצמֹותי ּכל ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ּבה', צּדיקים רּננּו ונאמר: מּגֹוזלֹו; ואביֹון ועני ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָמּמּנּו,
צּדיקים  ּובדברי ּתתרֹומם, יׁשרים ּבפי תהּלה. נאוה ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָליׁשרים
קדֹוׁשים  ּובקרב ּתתקּדׁש, חסידים ּכל ּובלׁשֹון ,ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּתתּבר
יתּפאר  יׂשראל ּבית ּכל עּמ רבבֹות ּובמקהלֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָּתתהּלל,
אלהינּו, ה' לפני היצּורים ּכל חֹובת ׁשּכן אלהינּו, ה' ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשמ
ּכל  על ּולהּדר לגּדל לרֹומם, לפאר, לׁשּבח, להּלל, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָלהֹודֹות,
.מׁשיח ,עבּד יׁשי ּבן ּדוד ּתׁשּבחֹות ׁשירֹות זמירֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֻּדברי
ּבּׁשמים  והּקדֹוׁש הּגדֹול הּמל מלּכנּו, לעד ׁשמ ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָיׁשּתּבח
מזמֹור  לקרֹות נהגּו וכן וכּו'. אלהינּו ה' נאה, ל ּכי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָֹּובארץ;
ּפסּוקי  ׁשּיתחילּו קדם הּמזמֹור, ּכל הּׁשּבת, ליֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשיר
ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּכּפּורים. ּוביֹום הּׁשּבת ּביֹום ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּזמירֹות

ּבׁש ּגדֹול הּלל ויׁשלקרֹות הּזמירֹות, ּפסּוקי קדם ּבתֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּכמנהגם. הּכל - הּמעלֹות ׁשירי לקרֹות ׁשּנהגּו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹמקֹומֹות

נסחּה: הּוא זה ּבּׁשחר, ׁשמע קריאת ׁשּלפני ראׁשֹונה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּברכה
,חׁש ּובֹורא אֹור יֹוצר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּברּו
עליה, ולּדרין לארץ הּמאיר הּכל; את ּובֹורא ׁשלֹום ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעׂשה
מעׂשי רּבּו מה בראׁשית. מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהמחּדׁש
הּמרֹומם  הּמל .קנינ הארץ מלאה עׂשית, ּבחכמה ּכּלם ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻה',
מימֹות  וטֹוב הּמתנּׂשא המפאר המׁשּבח מאז, לבּדֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֻׁשמֹו
אדֹון  עלינּו, רחם הרּבים ּברחמי מלּכנּו, עֹולם אלהי ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולם.
ּגדֹול  ּברּו אל ּבעדנּו. מׂשּגב יׁשענּו מגן מׂשּגּבנּו, צּור ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻעּזנּו
לׁשמֹו, ּכבֹוד יצר טֹוב חּמה, זהרי ּופעל התקין ְְֳִִִֵֵַַַָָָָָָּדעה,

ׁשּדי  רֹוממי קדֹוׁשים צבאֹות ּפּנֹות עּזֹו, סביבֹות נתן ְְְְְִִִִֵַַַָֻמאֹורֹות
ּבּׁשמים  אלהינּו, ה' ּתתּבר קדּׁשתֹו. לאל יסּפרּו ְְְְֱִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻּתמיד
,ידי מעׂשה ׁשבח ּכל ועל מּתחת; הארץ ועל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָמּמעל
לעד  ּתתּבר סלה. ,יפארּו הם - יצרּת אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָּומאֹורֹות
לעד  ׁשמ יׁשּתּבח קדֹוׁשים. ּבֹורא ּגֹואלנּו, מלּכנּו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָצּורנּו,
עֹולם, ּברּום עֹומדים מׁשרתיו אׁשר מׁשרתים, יֹוצר ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָמלּכנּו,
עֹולם. ּומל חּיים אלהים ּבדברי יחד קֹולם את ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמׁשמיעים
ּבאימה  עֹוׂשים ּגּבֹורים, ּכּלם ּברּורים, ּכּלם אהּובים, ְְֲִִִִִֵָָָָֻֻֻּכּלם
מלכּות  על עליהם מקּבלים וכּלם ּבאהבה. קֹוניהם ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻרצֹון
ּבנחת  לצּורם להקּדיׁש לזה זה רׁשּות ונֹותנים מּזה, זה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשמים
עֹונים  ּכאחד ּכּלם טהֹורה. ּובנעימה ּברּורה, ּבׂשפה ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֻרּוח,
כל  מלא צבאֹות; ה' קדֹוׁש, קדֹוׁש קדֹוׁש ואֹומרים: ְְְְְְִִָָָָָָֹּביראה,
מתנּׂשאים  יחד הּקדׁש, וחּיֹות והאֹופּנים ּכבֹודֹו. ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹהארץ
לאל  מּמקֹומֹו. ה' ּכבֹוד ּברּו ואֹומרים: מׁשּבחים ְְְְְְְְִִִֵַָָָֻלעּמתם,
יאמרּו זמירֹות וקּים חי אל למל יּתנּו, נעימֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּברּו
עֹוׂשה  ּגבּורֹות, ּפֹועל לבּדֹו הּוא ּכי יׁשמיעּו, ְְְְְִִֵֶַַָֻותׁשּבחֹות
נפלאֹות, אדֹון יׁשּועֹות, מצמיח צדקֹות, זֹורע ְְְְֲֲִִֵַַַָָָחדׁשֹות,
"לעׂשה  ּכאמּור: - בראׁשית מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹמחּדׁש
לׂשּמח  מאֹורֹות התקנּת חסּדֹו", לעֹולם ּכי ּגדֹולים, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָאֹורים

הּמאֹורֹות. יֹוצר ה', אּתה ּברּו ְֵַַָָָעֹולם.
חמלה  אלהינּו; ה' אהבּתנּו, עֹולם אהבת ׁשנּיה: ְְְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹּברכה
,ׁשמ ּבעבּור מלּכנּו, אבינּו עלינּו. חמלּת יתרה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָּגדֹולה
ּכן  חּיים, חּקי וּתלּמדנּו ,ב ּבטחּו אׁשר אבֹותינּו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֻּובעבּור
ותן  עלינּו, נא רחם המרחם, הרחמן, אב אבינּו. ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָּתחּננּו,
ולעׂשֹות  לׁשמר ּוללּמד ללמד לׁשמע להׂשּכיל להבין ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָֹֹֹּבלּבנּו
עינינּו והאר ּבאהבה; ּתֹורת תלמּוד ּדברי ּכל את ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּולקּים
את  לאהבה לבבנּו ויחד ,יראת ּבלּבנּו ודּבק ,ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבמצוֹותי
ּבאמת  קדׁש ׁשם ּכי ,לבּד אּתה מהרה עלינּו ּומל .ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשמ
והּנֹורא, הּגּבֹור הּגד ֹול האל ,ׁשמ ּובעבּור עלינּו. ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָנקרא
ּב .ׁשמ למען ותֹוׁשיענּו קרננּו ּתרים ּבאהבה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמהרה
עד  נּכׁשל ולא נּכלם לא חסינּו, ּובׁשמ נבֹוׁש, לא ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹֹּבטחנּו,
.ּביׁשּועת ונׂשמחה נגילה אּתה, מלּכנּו אבינּו ּכי עד; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָעֹולמי
והבא  ועד. סלה נצח יעזבּונּו אל ,וחסדי אלהינּו ה' ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹרחמי
מהרה  והֹוליכנּו הארץ, ּכנפֹות מארּבע וׁשלֹום ּברכה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָעלינּו
וקרבּתנּו ולׁשֹון, עם מּכל בחרּת בנּו ּכי לארצנּו. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָקֹוממּיּות
את  ּולאהבה ,ּולרֹוממ ּוליחד ל להֹודֹות הּגדֹול, ְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָלׁשמ

ּבאהבה. יׂשראל ּבעּמֹו הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו .ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָׁשמ
נסחּה: הּוא זה ּבּׁשחר, ׁשמע קרּית ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָֻּברכה

ויּציב  נחמד אמת וחביב, אהּוב ונאמן, יׁשר וקּים, נכֹון , ְְְְְֱֱִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
הּזה  הּדבר ויפה טֹוב ּומקּבל, מתּקן ואּדיר, נֹורא ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻונעים,
מגן  יעקב צּור מלּכנּו, עֹולם אלהי אמת, ועד. לעֹולם ְְֱֱֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹעלינּו
ּומלכּותֹו נכֹון, וכּסא ֹו קּים, ּוׁשמֹו קּים הּוא ודר לדר ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹיׁשענּו;
ּולעֹולמי  לעד ונאמנים חּיים ּודבריו קּימת, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָואמּונתֹו
ּדֹורֹותינּו, ּכל ועל ּבנינּו על אבֹותינּו, ועל עלינּו ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָעֹולמים,
ועל  הראׁשֹונים על ;עבדי יׂשראל זרע ּדֹורֹות ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָועל
אמת, יעבר. ולא חק ּבאמת, וקּים טֹוב ּדבר - ְְֱֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהאחרֹונים
ּומל מלּכנּו אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' הּוא ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשאּתה
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יׁשּועתנּו, וצּור יֹוצרנּו אבֹותינּו, וגֹואל ּגֹואלנּו ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵָאבֹותינּו,
עֹוד  אלהים לנּו ואין ,ׁשמ הּוא מעֹולם ּומּצילנּו, ְְֱִִֵֵֵֵֶַָָֹּפֹודנּו
ּומֹוׁשיע מגן מעֹולם, הּוא אּתה אבֹותינּו עזרת .ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָזּולת
,מֹוׁשב עֹולם ּברּום ודֹור. ּדֹור ּבכל אחריהם ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָלבניהם
אׁשר  איׁש אׁשרי אמת, ארץ. אפסי עד וצדקת ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומׁשּפטי
אּתה  אמת, לּבֹו; על יׂשים ּודבר ותֹורת ,מצוֹותי ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָיׁשמע
ּובנים; לאבֹות ריבם לריב ּגּבֹור ּומל ,לעּמ אדֹון ְְִִִִֶֶַָָָָָָהּוא
אין  ּומּבלעדי אחרֹון, הּוא ואּתה ראׁשֹון הּוא אּתה ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָאמת,
מּבית  אלהינּו, ה' ּגאלּתנּו, מּמצרים אמת, מֹוׁשיע. ְְְֱֱִִִִִֵֵֶַַַָָֹלנּו
ּובכֹור הרגּת, ּבּדבר מצרים ּבכֹורי וכל ּפדיתנּו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעבדים
מּים, עברּו וידידים טּבעּת, וזדים ּבקעּת, סּוף וים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָּגאלּת,
ׁשּבחּו זאת ועל נֹותר. לא מהם אחד עד צריהם, מים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹויכּסּו
ּתׁשּבחֹות  זמירֹות ׁשירֹות ידידים ונתנּו לאל, ורֹוממּו ְְְְְְְְִִִִִֵָָָֻּגאּולים,
מׁשּפיל  ונֹורא, ּגּבֹור ּגדֹול ונּׂשא, רם וק ּים. חי אל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלמל
אסירים, מֹוציא מרֹום, עדי ׁשפלים מגּביּה ארץ, עדי ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּגאים
ׁשּועם  ּבעת יׂשראל לעּמֹו ועֹונה ּדּלים, ועֹוזר ענוים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּופֹודה
יׂשראל  ּבני וכל מׁשה הּוא. ּברּו עליֹון, לאל ּתהּלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹאליו;
ּבאלם  כמֹו מי כּלם: אמרּו רּבה, ּבׂשמחה - ׁשירה אמרּו ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻל

מי ימלה', ה' פלא. עׂשה תהּלת, נֹורא ּבּקדׁש, נאּדר ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
יׂשראל. קדֹוׁש ׁשמֹו, צבאֹות ה' ּגאלנּו, ונאמר: ועד. ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָֹלעֹולם

יׂשראל. ּגאל ה', אּתה ְִֵַַָָָָּברּו
הּוא  זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלפני ראׁשֹונה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּברכה
ּבדברֹו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻנסחּה:
עּתים, מׁשּנה ּבתבּונה ׁשערים, ּפֹותח ּבחכמה ערבים, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָמעריב
ּבמׁשמרֹותיהם  הּכֹוכבים את מסּדר הּזמּנים, את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמחליף
חׁש מּפני אֹור ּגֹולל ולילה, יֹומם ּבֹורא ּכרצֹונֹו. ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּברקיע
יֹום  ּבין מבּדיל לילה, ּומביא יֹום מעביר אֹור, מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹוחׁש
ה', אּתה ּברּו יׂשראל. קדֹוׁש ׁשמֹו, צבאֹות ה' ְְְְְִֵַַַָָָָָלּלילה,

ערבים. ֲֲִִַַָהּמעריב
ּתֹורה  אהבּת, עּמ יׂשראל עֹולם אהבת ׁשנּיה: ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָּברכה
אלהינּו, ה' ּכן על לּמדּת. אֹותם ּומׁשּפטים וחּקים ְְְְֱִִִִִֵֵַַָָָֹֻּומצוֹות
ּבדברי  ונעלז ונׂשמח ,רצֹונ ּבחּקי נׂשיח ּובקּומנּו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבׁשכבנּו
נהּגה  ּובהם ימינּו, ואר חּיינּו הם ּכי ועד, לעֹולם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹתֹורת
היא  ּכי ועד, לעֹולם מּמּנּו תסּור לא ואהבת ולילה. ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹיֹומם
לעד. יׂשראל עּמֹו את אֹוהב ה', אּתה ּברּו ראׁשנּו. ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעטרת
הּוא  זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלאחר ראׁשֹונה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָּברכה
אלהינּו ה' הּוא ּכי עלינּו, קּים זאת ּכל אמּונה אמת ְֱֱֱִֵֵֶַָָָָָֹֹֻנסחּה:
מּיד  הּפֹודנּו - זּולתֹו ואפס מלּכנּו, אמת עּמֹו; יׂשראל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָואנחנּו
מּצרינּו, לנּו הּנפרע האל עריצים, מּכף הּגֹואלנּו ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָמלכים,
ולא  ּבחּיים, נפׁשנּו הּׂשם נפׁשנּו, אֹויבי לכל ּגמּול ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹהמׁשּלם
קרננּו וּירם אֹויבינּו, ּבמֹות על הּמדריכנּו רגלנּו, לּמֹוט ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָנתן

ּבפר  נקמה ּלנּו העֹוׂשה ׂשֹונאינּו. ּכל ּומֹופתים על אֹותֹות עה, ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ
וּיֹוצא  מצרים, ּבכֹורי ּכל ּבעברתֹו הּמּכה חם, ּבני ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבאדמת
ים  ּגזרי ּבין ּבניו הּמעביר עֹולם; לחרּות מּתֹוכם יׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאת
בנים  ראּו טּבע. ּבתהֹומֹות ׂשֹונאיהם ואת רֹודפיהם ואת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָסּוף,
קּבלּו ּברצֹון ּומלכּותֹו לׁשמֹו; וׁשּבחּו והֹודּו ּגבּורתֹו, ְְְְְְְְִִִֶַָָאת
ה', ּבאלם כמֹו מי ואמרּו: רּבה ּבׂשמחה כּלם וענּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֻעליהם,

ימל ה' פלא. עׂשה תהּלת, נֹורא ּבּקדׁש; נאּדר כמֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹמי
יׂשראל. קדֹוׁש - ׁשמֹו צבאֹות ה' ּגֹואלנּו, ונאמר ועד. ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָלעֹולם

יׂשראל. ּגאל ה', אּתה ְִֵַַָָָָּברּו
הּוא  זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָּברכה
לחּיים  והעמידנּו לׁשלֹום, אלהינּו ה' הׁשּכיבנּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָֹֻנסחּה:
טֹובה  ּבעצה ותּקננּו ,ׁשלֹומ סּכת עלינּו ּופרס ְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָֹֻּולׁשלֹום,
ּומּפחד  רע ּדבר מּכל והּצילנּו וׁשמרנּו ּבעדנּו, והגן .ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמּלפני
צאתנּו ּוׁשמר ּומאחרינּו, מּלפנינּו הּׂשטן ּוׁשבר ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹלילה,
ּתסּתירנּו, ּכנפי ּובצל אּתה. ּומּצילנּו ׁשֹומרנּו ּכי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּובֹואנּו,
ּברּו יׂשראל. ׁשֹומר ייׁשן, ולא ינּום לא הּנה ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכּדבר
ואמן; אמן לעֹולם, ה' ּברּו לעד. יׂשראל עּמֹו ׁשֹומר . .ְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָ
ּפניהם  על וּיּפלּו העם, ּכל וּירא ואמן. אמן לעֹולם, ה' ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹימל
ׁשם  ּברּו האלהים. הּוא ה' האלהים, הּוא ה' ְֱֱִִֵַָָָֹֹֹוּיאמרּו:
ּבּיֹום, ה' ּברּו הארץ. ּכל את ה' כבֹוד ויּמלא לעֹולם, ְְְְִֵֶֶַָָָָָָּכבֹודֹו
ה' ּברּו ּבערב; ה' ּברּו ּבּבקר, ה' ּברּו ּבּלילה; ה' ְֶֶַַָָָָָָָָֹּברּו
החּיים  נפׁשֹות ּבידֹו אׁשר האל ּבקּומנּו. ה' ּברּו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשכבנּו,
ּביד איׁש. ּבׂשר ּכל ורּוח חי ּכל נפׁש ּבידֹו אׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהּמתים,
ויׂשמח  עינינּו יראּו אמת. אל ה', אֹותי ּפדית רּוחי; ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָאפקיד
ה' .אלהי מל לצּיֹון, ּבאמֹור ,ּביׁשּועת נפׁשנּו ותגל ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלּבנּו
הּמֹול ה', אּתה ּברּו ועד. לעֹולם ימל ה' ,מל ה' ,ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹמל

ועד. לעֹולם ימל ּתמיד וקּים חי ְְְְִִִֶַַָָָָֹּבכבֹודֹו
וקֹוראין  זֹו, ּברכה ּבאמצע ּפסּוקין להֹוסיף העם מקצת ְְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָונהגּו
הּוא  ה' וּיאמרּו: ּפניהם על וּיּפלּו העם, ּכל וּירא הּזה: ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹּכּנסח
מן  וקּבצנּו אלהינּו, ה' הֹוׁשיענּו האלהים. הּוא ה' ְְֱֱֱִִִִֵֵֵַָָֹֹֹהאלהים,
לא  ּכי .ּבתהּלת להׁשּתּבח ,קדׁש לׁשם להֹודֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּגֹוים,
לעׂשֹות  ה' הֹואיל ּכי הּגדֹול, ׁשמֹו ּבעבּור עּמֹו, את ה' ְֲֲִִִֶַַַַָֹיּטׁש
הר  את לׁשּפט צּיֹון, ּבהר מֹוׁשיעים ועלּו לעם. לֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹאתכם
הארץ, ּכל על למל ה' והיה הּמלּוכה. לה' והיתה ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָעׂשו;
ׁשּבּׁשמים, אלהינּו אחד. ּוׁשמֹו אחד, ה' יהיה ההּוא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּיֹום
ונפׁש החּיים נפׁש ּביד ּתמיד. עלינּו ּומלכּות ׁשמ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקּים
ּביד איׁש. ּבׂשר ּכל ורּוח חי ּכל נפׁש ּבידֹו אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמתים,
וצאן  ,עּמ ואנחנּו אמת. אל ה', אֹותי ּפדית רּוחי; ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָֹאפקיד
ה', .ּתהּלת נסּפר ודֹור לדֹור לעֹולם, ל נֹודה ;ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָמרעית
ּבה' נֹוׁשע יׂשראל רמּיה. מּלׁשֹון ׁשקר, מּׂשפת נפׁשי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּצילה
יהי  עד. עֹולמי עד תּכלמּו ולא תבׁשּו לא עֹולמים, ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹּתׁשּועת
ואל  יעזבנּו אל אבֹותינּו, עם היה ּכאׁשר עּמנּו, אלהינּו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹה'

ולׁשמר יּטׁשנּו ּדרכיו, ּבכל ללכת אליו, לבבנּו להּטֹות ; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
הּנׁשמה  ּכל אבֹותינּו. את צּוה אׁשר ּומׁשּפטיו, וחּקיו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻמצֹותיו
ּברּו ּבּלילה; ה' ּברּו ּבּיֹום, ה' ּברּו יּה. הללּו יּה, ְְְֵַַַַָָָָָָָּתהּלל
ה' ּברּו ּבׁשכבנּו, ה' ּברּו ּבערב; ה' ּברּו ּבּבקר, ְְֵֶֶַָָָָָָֹה'
אּתה  ּברּו .ּבאמּונת ונׂשיח סלה, ,נהּלל ּתמיד ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבקּומנּו.

ועד. לעֹולם ימל ּתמיד וקּים חי ּבכבֹודֹו, הּמֹול ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹה',

ה'תשע"ג  ניסן א' שלישי יום

אלהינּו ה', אּתה ּברּו (א) וסּדּורן: הּתפּלה ּברכֹות ְְְֱִִִֵַַַָָָָֹֹנסח
יעקב, ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי אבֹותינּו, ְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָֹֹֹֹֹואלהי
טֹובים  חסדים ּגֹומל עליֹון, אל והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהאל
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יׁשּועתנּו, וצּור יֹוצרנּו אבֹותינּו, וגֹואל ּגֹואלנּו ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵָאבֹותינּו,
עֹוד  אלהים לנּו ואין ,ׁשמ הּוא מעֹולם ּומּצילנּו, ְְֱִִֵֵֵֵֶַָָֹּפֹודנּו
ּומֹוׁשיע מגן מעֹולם, הּוא אּתה אבֹותינּו עזרת .ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָזּולת
,מֹוׁשב עֹולם ּברּום ודֹור. ּדֹור ּבכל אחריהם ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָלבניהם
אׁשר  איׁש אׁשרי אמת, ארץ. אפסי עד וצדקת ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומׁשּפטי
אּתה  אמת, לּבֹו; על יׂשים ּודבר ותֹורת ,מצוֹותי ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָיׁשמע
ּובנים; לאבֹות ריבם לריב ּגּבֹור ּומל ,לעּמ אדֹון ְְִִִִֶֶַָָָָָָהּוא
אין  ּומּבלעדי אחרֹון, הּוא ואּתה ראׁשֹון הּוא אּתה ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָאמת,
מּבית  אלהינּו, ה' ּגאלּתנּו, מּמצרים אמת, מֹוׁשיע. ְְְֱֱִִִִִֵֵֶַַַָָֹלנּו
ּובכֹור הרגּת, ּבּדבר מצרים ּבכֹורי וכל ּפדיתנּו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעבדים
מּים, עברּו וידידים טּבעּת, וזדים ּבקעּת, סּוף וים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָּגאלּת,
ׁשּבחּו זאת ועל נֹותר. לא מהם אחד עד צריהם, מים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹויכּסּו
ּתׁשּבחֹות  זמירֹות ׁשירֹות ידידים ונתנּו לאל, ורֹוממּו ְְְְְְְְִִִִִֵָָָֻּגאּולים,
מׁשּפיל  ונֹורא, ּגּבֹור ּגדֹול ונּׂשא, רם וק ּים. חי אל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלמל
אסירים, מֹוציא מרֹום, עדי ׁשפלים מגּביּה ארץ, עדי ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּגאים
ׁשּועם  ּבעת יׂשראל לעּמֹו ועֹונה ּדּלים, ועֹוזר ענוים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּופֹודה
יׂשראל  ּבני וכל מׁשה הּוא. ּברּו עליֹון, לאל ּתהּלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹאליו;
ּבאלם  כמֹו מי כּלם: אמרּו רּבה, ּבׂשמחה - ׁשירה אמרּו ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻל

מי ימלה', ה' פלא. עׂשה תהּלת, נֹורא ּבּקדׁש, נאּדר ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
יׂשראל. קדֹוׁש ׁשמֹו, צבאֹות ה' ּגאלנּו, ונאמר: ועד. ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָֹלעֹולם

יׂשראל. ּגאל ה', אּתה ְִֵַַָָָָּברּו
הּוא  זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלפני ראׁשֹונה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּברכה
ּבדברֹו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻנסחּה:
עּתים, מׁשּנה ּבתבּונה ׁשערים, ּפֹותח ּבחכמה ערבים, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָמעריב
ּבמׁשמרֹותיהם  הּכֹוכבים את מסּדר הּזמּנים, את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמחליף
חׁש מּפני אֹור ּגֹולל ולילה, יֹומם ּבֹורא ּכרצֹונֹו. ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּברקיע
יֹום  ּבין מבּדיל לילה, ּומביא יֹום מעביר אֹור, מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹוחׁש
ה', אּתה ּברּו יׂשראל. קדֹוׁש ׁשמֹו, צבאֹות ה' ְְְְְִֵַַַָָָָָלּלילה,

ערבים. ֲֲִִַַָהּמעריב
ּתֹורה  אהבּת, עּמ יׂשראל עֹולם אהבת ׁשנּיה: ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָּברכה
אלהינּו, ה' ּכן על לּמדּת. אֹותם ּומׁשּפטים וחּקים ְְְְֱִִִִִֵֵַַָָָֹֻּומצוֹות
ּבדברי  ונעלז ונׂשמח ,רצֹונ ּבחּקי נׂשיח ּובקּומנּו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבׁשכבנּו
נהּגה  ּובהם ימינּו, ואר חּיינּו הם ּכי ועד, לעֹולם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹתֹורת
היא  ּכי ועד, לעֹולם מּמּנּו תסּור לא ואהבת ולילה. ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹיֹומם
לעד. יׂשראל עּמֹו את אֹוהב ה', אּתה ּברּו ראׁשנּו. ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעטרת
הּוא  זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלאחר ראׁשֹונה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָּברכה
אלהינּו ה' הּוא ּכי עלינּו, קּים זאת ּכל אמּונה אמת ְֱֱֱִֵֵֶַָָָָָֹֹֻנסחּה:
מּיד  הּפֹודנּו - זּולתֹו ואפס מלּכנּו, אמת עּמֹו; יׂשראל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָואנחנּו
מּצרינּו, לנּו הּנפרע האל עריצים, מּכף הּגֹואלנּו ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָמלכים,
ולא  ּבחּיים, נפׁשנּו הּׂשם נפׁשנּו, אֹויבי לכל ּגמּול ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹהמׁשּלם
קרננּו וּירם אֹויבינּו, ּבמֹות על הּמדריכנּו רגלנּו, לּמֹוט ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָנתן

ּבפר  נקמה ּלנּו העֹוׂשה ׂשֹונאינּו. ּכל ּומֹופתים על אֹותֹות עה, ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ
וּיֹוצא  מצרים, ּבכֹורי ּכל ּבעברתֹו הּמּכה חם, ּבני ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבאדמת
ים  ּגזרי ּבין ּבניו הּמעביר עֹולם; לחרּות מּתֹוכם יׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאת
בנים  ראּו טּבע. ּבתהֹומֹות ׂשֹונאיהם ואת רֹודפיהם ואת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָסּוף,
קּבלּו ּברצֹון ּומלכּותֹו לׁשמֹו; וׁשּבחּו והֹודּו ּגבּורתֹו, ְְְְְְְְִִִֶַָָאת
ה', ּבאלם כמֹו מי ואמרּו: רּבה ּבׂשמחה כּלם וענּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֻעליהם,

ימל ה' פלא. עׂשה תהּלת, נֹורא ּבּקדׁש; נאּדר כמֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹמי
יׂשראל. קדֹוׁש - ׁשמֹו צבאֹות ה' ּגֹואלנּו, ונאמר ועד. ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָלעֹולם

יׂשראל. ּגאל ה', אּתה ְִֵַַָָָָּברּו
הּוא  זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָּברכה
לחּיים  והעמידנּו לׁשלֹום, אלהינּו ה' הׁשּכיבנּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָֹֻנסחּה:
טֹובה  ּבעצה ותּקננּו ,ׁשלֹומ סּכת עלינּו ּופרס ְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָֹֻּולׁשלֹום,
ּומּפחד  רע ּדבר מּכל והּצילנּו וׁשמרנּו ּבעדנּו, והגן .ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמּלפני
צאתנּו ּוׁשמר ּומאחרינּו, מּלפנינּו הּׂשטן ּוׁשבר ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹלילה,
ּתסּתירנּו, ּכנפי ּובצל אּתה. ּומּצילנּו ׁשֹומרנּו ּכי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּובֹואנּו,
ּברּו יׂשראל. ׁשֹומר ייׁשן, ולא ינּום לא הּנה ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכּדבר
ואמן; אמן לעֹולם, ה' ּברּו לעד. יׂשראל עּמֹו ׁשֹומר . .ְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָ
ּפניהם  על וּיּפלּו העם, ּכל וּירא ואמן. אמן לעֹולם, ה' ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹימל
ׁשם  ּברּו האלהים. הּוא ה' האלהים, הּוא ה' ְֱֱִִֵַָָָֹֹֹוּיאמרּו:
ּבּיֹום, ה' ּברּו הארץ. ּכל את ה' כבֹוד ויּמלא לעֹולם, ְְְְִֵֶֶַָָָָָָּכבֹודֹו
ה' ּברּו ּבערב; ה' ּברּו ּבּבקר, ה' ּברּו ּבּלילה; ה' ְֶֶַַָָָָָָָָֹּברּו
החּיים  נפׁשֹות ּבידֹו אׁשר האל ּבקּומנּו. ה' ּברּו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשכבנּו,
ּביד איׁש. ּבׂשר ּכל ורּוח חי ּכל נפׁש ּבידֹו אׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהּמתים,
ויׂשמח  עינינּו יראּו אמת. אל ה', אֹותי ּפדית רּוחי; ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָאפקיד
ה' .אלהי מל לצּיֹון, ּבאמֹור ,ּביׁשּועת נפׁשנּו ותגל ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלּבנּו
הּמֹול ה', אּתה ּברּו ועד. לעֹולם ימל ה' ,מל ה' ,ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹמל

ועד. לעֹולם ימל ּתמיד וקּים חי ְְְְִִִֶַַָָָָֹּבכבֹודֹו
וקֹוראין  זֹו, ּברכה ּבאמצע ּפסּוקין להֹוסיף העם מקצת ְְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָונהגּו
הּוא  ה' וּיאמרּו: ּפניהם על וּיּפלּו העם, ּכל וּירא הּזה: ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹּכּנסח
מן  וקּבצנּו אלהינּו, ה' הֹוׁשיענּו האלהים. הּוא ה' ְְֱֱֱִִִִֵֵֵַָָֹֹֹהאלהים,
לא  ּכי .ּבתהּלת להׁשּתּבח ,קדׁש לׁשם להֹודֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּגֹוים,
לעׂשֹות  ה' הֹואיל ּכי הּגדֹול, ׁשמֹו ּבעבּור עּמֹו, את ה' ְֲֲִִִֶַַַַָֹיּטׁש
הר  את לׁשּפט צּיֹון, ּבהר מֹוׁשיעים ועלּו לעם. לֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹאתכם
הארץ, ּכל על למל ה' והיה הּמלּוכה. לה' והיתה ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָעׂשו;
ׁשּבּׁשמים, אלהינּו אחד. ּוׁשמֹו אחד, ה' יהיה ההּוא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּיֹום
ונפׁש החּיים נפׁש ּביד ּתמיד. עלינּו ּומלכּות ׁשמ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקּים
ּביד איׁש. ּבׂשר ּכל ורּוח חי ּכל נפׁש ּבידֹו אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמתים,
וצאן  ,עּמ ואנחנּו אמת. אל ה', אֹותי ּפדית רּוחי; ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָֹאפקיד
ה', .ּתהּלת נסּפר ודֹור לדֹור לעֹולם, ל נֹודה ;ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָמרעית
ּבה' נֹוׁשע יׂשראל רמּיה. מּלׁשֹון ׁשקר, מּׂשפת נפׁשי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּצילה
יהי  עד. עֹולמי עד תּכלמּו ולא תבׁשּו לא עֹולמים, ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹּתׁשּועת
ואל  יעזבנּו אל אבֹותינּו, עם היה ּכאׁשר עּמנּו, אלהינּו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹה'

ולׁשמר יּטׁשנּו ּדרכיו, ּבכל ללכת אליו, לבבנּו להּטֹות ; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
הּנׁשמה  ּכל אבֹותינּו. את צּוה אׁשר ּומׁשּפטיו, וחּקיו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻמצֹותיו
ּברּו ּבּלילה; ה' ּברּו ּבּיֹום, ה' ּברּו יּה. הללּו יּה, ְְְֵַַַַָָָָָָָּתהּלל
ה' ּברּו ּבׁשכבנּו, ה' ּברּו ּבערב; ה' ּברּו ּבּבקר, ְְֵֶֶַָָָָָָֹה'
אּתה  ּברּו .ּבאמּונת ונׂשיח סלה, ,נהּלל ּתמיד ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבקּומנּו.

ועד. לעֹולם ימל ּתמיד וקּים חי ּבכבֹודֹו, הּמֹול ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹה',

ה'תשע"ג  ניסן א' שלישי יום

אלהינּו ה', אּתה ּברּו (א) וסּדּורן: הּתפּלה ּברכֹות ְְְֱִִִֵַַַָָָָֹֹנסח
יעקב, ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי אבֹותינּו, ְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָֹֹֹֹֹואלהי
טֹובים  חסדים ּגֹומל עליֹון, אל והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהאל
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בניהם, לבני ּגֹואל ּומביא אבֹות, חסּדי וזֹוכר הּכל, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָֹוקֹונה
אברהם. מגן ה', אּתה ּברּו ּומגן. מֹוׁשיע רחמן ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמל
להֹוׁשיע, רב אּתה מתים מחּיה ה', לעֹולם ּגּבֹור אּתה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ(ב)
מחּיה  ּבחסד, חּיים מכלּכל הּגׁשם. ּומֹוריד הרּוח ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמּׁשיב
ּומּתיר  נֹופלים וסֹומ חֹולים, רֹופא רּבים, ּברחמים ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַמתים
ּגבּורֹות, ּבעל כמֹו מי עפר. ליׁשני אמּונתֹו ּומקּים ְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָָאסּורים,
מתים. להחיֹות אּתה ונאמן ּומחּיה; ממית ,ּל ּדֹומה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומי
קדֹוׁש, וׁשמ קדֹוׁש, אּתה (ג) הּמתים. מחּיה ה', אּתה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָּברּו
האל  ה', אּתה ּברּו ּסלה. ,יהללּו יֹום ּבכל ְְְְִֵֶַַָָָָָּוקדֹוׁשים
ּבינה; לאנֹוׁש ּומלּמד ּדעת, לאדם חֹונן אּתה (ד) ְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש.
הּדעת. חֹונן ה', אּתה ּברּו והׂשּכל. ּובינה ּדעה מאּת ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָחּננּו
,לעבֹודת מלּכנּו וקרבנּו ,לתֹורת אבינּו הׁשיבנּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ(ה)
הרֹוצה  ה', אּתה ּברּו .לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָוהחזירנּו
מלּכנּו לנּו ּומחֹול חטאנּו, ּכי אבינּו לנּו סלח (ו) ְְְְִִִֵַַָָָָָָּבתׁשּובה.
חּנּון  ה', אּתה ּברּו אּתה. וסּלח טֹוב אל ּכי פׁשענּו, ְְִִֵַַַַָָָָָָּכי
לגאלנּו, ּומהר ריבנּו, וריבה בענינּו, ראה (ז) לסלח. ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּומרּבה
יׂשראל. ּגֹואל ה', אּתה ּברּו אּתה. חזק ּגֹואל מל אל ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכי
והעלה  ונּוׁשעה, הֹוׁשיענּו ונרפא, אלהינּו ה' רפאנּו ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ(ח)
אּתה. רחמן רֹופא אל ּכי ּתחלּואינּו, לכל ׁשלמה ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָרפּואה
ה' ּברכנּו (ט) יׂשראל. עּמֹו חֹולי רֹופא ה', אּתה ְְִֵֵֵֵַַָָָָּברּו
ּומטר  טל ותן ׁשנתנּו, את ּובר ידינּו, מעׂשה ּבכל ְְְֱֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹאלהינּו
ּפני  ורּוה ,מּטּוב ּכּלֹו העֹולם את וׂשּבע האדמה, ּפני ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻעל
את  אלהינּו ה' והּצילה וׁשמרה ,ידי מּתנֹות מעׁשר ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹתבל
ּומּכל  מׁשחית מיני מּכל ּתבּואתּה מיני ּכל ואת הּזאת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּׁשנה
ּוברכה  וׁשלֹום ׂשבע ותקוה, אחרית לּה ותן ּפרענּות, ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֹֻמיני
ּתקע  (י) הּׁשנים. מבר ה', אּתה ּברּו הּטֹובֹות. ְְִִֵַַַַַָָָָָּכּׁשנים
ּגלּיֹותינּו ּכל את לקּבץ נס וׂשא לחרּותנּו, ּגדֹול ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּבׁשֹופר
נדחי  מקּבץ ה', אּתה ּברּו לארצנּו. הארץ ּכנפֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמארּבע
ויֹועצינּו ּכבראׁשֹונה, ׁשֹופטינּו הׁשיבה (יא) יׂשראל. ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָעּמֹו
לבּד אּתה עלינּו ּומל ואנחה, יגֹון מּמּנּו והסר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּכבּתחּלה,

צדקה ּברחמ  אֹוהב מל ה', אּתה ּברּו ּובמׁשּפט. ּבצדק ים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכרגע  הּמינים ּכל ּתקוה, ּתהי אל למׁשּמדים (יב) ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֻּומׁשּפט.
ּברּו ּבימינּו. מהרה ותׁשּבֹור ּתעּקר זדֹון ּומלכּות ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹיאבדּו,
ועל  הּצּדיקים על (יג) זדים. ּומכניע אֹויבים ׁשֹובר ה', ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָאּתה
יׂשראל, ּבית עּמ ׁשארית ועל הּצדק, ּגרי ועל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהחסידים
הּבֹוטחים  לכל טֹוב ׂשכר ותן אלהינּו, ה' רחמי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹיהמּו
ּכי  נבֹוׁש, לא לעֹולם עּמהם, חלקנּו וׂשים ּבאמת, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹּבׁשמ
מׁשען  ה', אּתה ּברּו נׁשעּנּו. וליׁשּועת ּבטחנּו ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָבׁשמ
ּכאׁשר  עיר ירּוׁשלים ּבתֹו ּתׁשּכן (יד) לּצּדיקים. ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹּומבטח
אּתה  ּברּו ּבימינּו. ּבמהרה עֹולם ּבנין אֹותּה ּובנה ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָּדּברּת,
וקרנֹו תצמיח, מהרה  ּדוד צמח את (טו) ירּוׁשלים. ּבֹונה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה',
יׁשּועה. קרן מצמיח ה', אּתה ּברּו .ּביׁשּועת ְְִִֶֶֶַַַָָָָָּתרּום
וקּבל  עלינּו, ורחם וחּוס אלהינּו, ה' קֹולנּו ׁשמע ְְְְֱֵֵֵֵֵַַַָֹ(טז)
אל  ריקם מלּכנּו, מּלפני ּתפּלתנּו; את ורצֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּברחמים
ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו ּפה. ּכל ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּתׁשיבנּו;
ׁשעה, ולתפּלתם יׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' רצה (יז) ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵַָָָָֹּתפּלה.
מהרה  ּותפּלתם יׂשראל ואּׁשי ,ּבית לדביר העבֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָוהׁשב

יׂשראל  עבֹודת ּתמיד לרצֹון ּותהי ּברצֹון, ּתקּבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָּבאהבה
ּברחמים  לצּיֹון לנו ּבׁשּוב עינינּו ותחזינה ותרצנּו, .ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָעּמ
מֹודים  (יח) לצּיֹון. ׁשכינתֹו הּמחזיר ה', אּתה ּברּו ְְְֲִִִִֵַַַָָָָּכמאז.
יׁשענּו, מגן חּיינּו צּור אלהינּו, ה' הּוא ׁשאּתה ,ל ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאנחנּו
חּיינּו על ּתהּלת ּונסּפר ל נֹודה ודֹור. לדֹור הּוא ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָאּתה
נּסי על ,ל הּפקּודֹות נׁשמֹותינּו על ,ּבידי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמסּורין
לא  ּכי הּטֹוב וצהרים. ובקר ערב ועת, עת ׁשּבכל ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹונפלאֹותי
יהללּו החּיים ּכל ,חסדי ּתּמּו לא ּכי המרחם ,רחמי ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹכלּו
הּטֹוב  ה', אּתה ּברּו הּטֹוב. האל טֹוב ּכי הּגדֹול, ׁשמ ְִֵֶַַַַָָָָָאת
חן  ּוברכה, טֹובה ׁשלֹום ׂשים (יט) להֹודֹות. נאה ּול ְְְְִִֵֶָָָָָׁשמ
ּכאחד  ּכּלנּו ּוברכנּו ,עּמ יׂשראל ועל עלינּו ורחמים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻוחסד
ּתֹורה  אלהינּו ה' לנּו נתּת ּפני מּמאֹור ּכי ,ּפני ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹמּמאֹור
את  לבר ּבעיני וטֹוב וׁשלֹום. צדקה וחסד, אהבה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוחּיים,
את  המבר ה', אּתה ּברּו ּבּׁשלֹום. עת ּבכל יׂשראל ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעּמ

ּבּׁשלֹום. יׂשראל ְִֵַַָָעּמֹו
מֹוריד  להֹוׁשיע, רב ׁשנּיה: ּבברכה אֹומר החּמה, ְְְִִִִִֵַַַַָָָָּבימֹות

וכּו'; ּבחסד חּיים מכלּכל ְְְְִֵֶֶַַַָהּטל,
ּבכל  אלהינּו ה' ּברכנּו זה: ּבנסח ּתׁשיעית ּברכה ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּומבר
ּונדבה  ּברכה רצֹון ּבטללי ׁשנתנּו את ּובר ידינּו, ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָמעׂשה

הּׁשנים. מבר ה', אּתה ּברּו הּטֹובֹות. ְִִֵַַַַָָָָָּכּׁשנים
ימים  ּומֹוצאי הּכּפּורים יֹום ּומֹוצאי ׁשּבת מֹוצאי ְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּבלילי
לאדם  חֹונן אּתה זה: ּבנסח רביעית ּברכה מבר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹטֹובים,
לחל, קדׁש ּבין הבּדלּת ואּתה ּבינה; לאנֹוׁש ּומלּמד ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּדעת,
הּׁשביעי  יֹום ּובין לּגֹוים, יׂשראל ּובין ,לחׁש אֹור ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּובין
ּפדנּו ּכ לחל, קדׁש ּבין ׁשהבּדלּת ּכׁשם הּמעׂשה. ימי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלׁשׁשת
הּמתרּגׁשֹות  ּפרענּיֹות מיני ּומּכל מׁשחית מיני מּכל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻֻוהּצילנּו
ּובינה  ּדעה מאּת וחּננּו הּכל, מן וׁשמרנּו ּבעֹולם, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָֹלבֹוא

הּדעת. חֹונן ה', אּתה ּברּו ְְֵֵַַַַָָָוהׂשּכל.
ׁשבע ּבראׁשי ּבברּכת מֹוסיף מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ְְְְְֳִִִֵֵֶַַָָֻ

זה: ּבנסח אֹותּה ּומבר ּומנחה, וׁשחרית ּבערבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעׂשרה
והׁשב  ׁשעה, ולתפּלתם יׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹרצה
ּבאהבה  מהרה ּותפּלתם יׂשראל ואּׁשי ,ּבית לדביר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהעבֹודה
.עּמ יׂשראל עבֹודת ּתמיד לרצֹון ּותהי ּברצֹון, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּתקּבל
ירצה, יראה, יּגיע, ויבֹוא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאלהינּו
זכרֹון  אבֹותינּו, זכרֹון זכרֹוננּו, לפני יּזכר יּפקד, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָיּׁשמע,
עּמ ּכל זכרֹון ,עבּד ּדוד ּבן מׁשיח זכרֹון ,עיר ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָירּוׁשלים
ּולרחמים, לחסד לחן לטֹובה לפלטה ,לפני יׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבית
ה' זכרנּו ּולהֹוׁשיענּו. ּבֹו לרחם הּזה, החדׁש ראׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּביֹום
לחּיים, בֹו הֹוׁשיענּו לברכה, בֹו ּפקדנּו לטֹובה, ּבֹו ְְְְֱִִִֵֵֵַָָָָֹאלהינּו
ּבֹו ּומּלטנּו עלינּו, ורחם וחּננּו חּוס ורחמים יׁשּועה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָּבדבר
ותחזינה  ותרצנּו, ׁשלמה. ׂשמחה בֹו וׂשּמחנּו ויגֹון, צרה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּכל
הּמחזיר  ה', אּתה ּברּו ּכמאז. ּברחמים לצּיֹון ּבׁשּוב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָעינינּו

לצּיֹון. ְְִִָׁשכינתֹו
מֹועד  ּביֹום הּזה, קדׁש מקרא ּביֹום אֹומר: מֹועד ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֻּובחּלֹו
לרחם  - הּזה הּסּכֹות חג מֹועד ּביֹום אֹו: - הּזה הּמּצֹות ְְֵֵֶֶַַַַַַַַֻחג

וכּו'. ּולהֹוׁשיענּו עלינּו ְְִֵֵָּבֹו
הּזה: ּבּנסח הּיחיד עׂשרה ׁשׁש ּברּכת מבר הּתענית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּביֹום
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ּברחמים  וקּבל עלינּו, ורחם וחּוס אלהינּו, ה' קֹולנּו ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹׁשמע
עננּו ּתׁשיבנּו. אל ריקם מלּכנּו, מּלפני ּתפּלתנּו; את ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָורצֹון
ּגדֹולה  בצרה ּכי הּזה, הּתענית צֹום ּביֹום עננּו אלהינּו, ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹה'
מּׁשמע אזנ ּתעלם ואל מּמּנּו, ּפני ּתסּתר אל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאנחנּו.
ּתענה; ואּתה נקרא, טרם לׁשוענּו. קרֹוב והיה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתפּלתנּו,
ואני  יקראּו, טרם והיה ׁשּנאמר: ּכּדבר ּתׁשמע; ואּתה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנדּבר,
ּתפּלת  ׁשֹומע אּתה ּכי אׁשמע. ואני מדּברים, הם עֹוד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאענה;

ּתפּלה. ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו ּפה. ְִֵֶַַָָָָּכל
ּברכה  אחר עצמּה; ּבפני ּברכה זה, נסח אֹומר צּבּור ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּוׁשליח
הּתענית  צֹום ּביֹום עננּו אלהינּו, ה' עננּו אֹומר: ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵַַֹׁשביעית
ואל  מּמּנּו, ּפני ּתסּתר אל אנחנּו. ּגדֹולה בצרה ּכי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּזה,
נקרא, טרם לׁשוענּו. קרֹוב והיה ּתפּלתנּו, מּׁשמע אזנ ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּתעלם
טרם  והיה ׁשּנאמר: ּכּדבר ּתׁשמע; ואּתה נדּבר, ּתענה; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָואּתה
אּתה  ּכי אׁשמע. ואני מדּברים, הם עֹוד אענה; ואני ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיקראּו,
ה', אּתה ּברּו ּומּציל. ּפֹודה וצּוקה, צרה עת ּבכל ְְִֵֶֶַַָָָָָָעֹונה

צרה. ּבעת ְֵֶָָָהעֹונה
ה' רחם זה: ּבנסח עׂשרה ארּבע ּברּכת מבר ּבאב ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבתׁשעה
העיר  ,עיר ירּוׁשלים ועל ,עּמ יׂשראל ועל עלינּו ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹאלהינּו,
הּיֹוׁשבת  זרים, ּביד הּנתּונה הּׁשֹוממה, החרבה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאבלה
לגיֹונים, ויבּלעּוה ילדה. ׁשּלא עקרה ּכאּׁשה חפּוי, לּה ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹוראׁש
לעֹוף  מאכל עבדי נבלת וּיּתנּו פסילים, עֹובדי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָוּיירׁשּוה
וירּוׁשלים  ּתבּכה, ּבמרר צּיֹון ּכן על הארץ. ּולבהמת ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמים
הרּוגיהם. על מעי מעי חלליהם, על לּבי לּבי קֹולּה; ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּתּתן
ּבאׁש ה' אּתה ּכי ונחמּה, ׁשֹוממֹותיה ורחם והּביטה, ה' ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָראה
ּלּה אהיה ואני ּכּכתּוב: לבנֹותּה, עתיד אּתה ּובאׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָיסדּתּה,
אּתה  ּברּו ּבתֹוכּה. אהיה ּולכבֹוד סביב, אׁש חֹומת ה', ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻנאם

ירּוׁשלים. ּבֹונה ְִֵָָה',
אנחנּו מֹודים זה: ּבנסח עׂשרה ׁשמֹונה ּברּכת מבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבפּורים
הּוא  אּתה יׁשענּו, מגן חּיינּו צּור אלהינּו, ה' הּוא ׁשאּתה ,ְֱִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹל
הּמסּורי  חּיינּו על ּתהּלת ּונסּפר ל נֹודה ודֹור. ן לדֹור ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

יֹום  ׁשּבכל נּסי על ,ל הּפקּודֹות נׁשמֹותינּו ועל ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבידי
הּגבּורֹות  ועל הּנּסים על ועת, עת ׁשּבכל נפלאֹותי על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָויֹום,
ההם  ּבּימים אבֹותינּו ועם עּמנּו ׁשעׂשית הּתׁשּועֹות, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָועל
עּמ על הרע המן ּכׁשעמד ואסּתר, מרּדכי ּבימי הּזה; ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּבּזמן
הּיהּודים, ּכל את ּולאּבד להרג להׁשמיד ּובּקׁש יׂשראל, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבית
ואּתה  לבֹוז; ּוׁשללם אחד, ּביֹום ונׁשים טף זקן ועד ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָמּנער
ּדינם, את ודנּת צרתם, ּבעת להם עמדּת הרּבים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּברחמי
עצתֹו, את והפרּת נקמתם; את ונקמּת ריבם, את ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָורבּת
ותלּו ּבראׁשֹו, ּגמּולֹו לֹו והׁשבֹות מחׁשבּתֹו, את ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹוקלקלּת
,ּבעֹולמ ּגדֹול ׁשם ל ועׂשית העץ; על ּבניו ואת ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָאֹותֹו
ּפלא  עּמהן ׁשעׂשית ּכׁשם ונּסים. פלא עׂשית יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּולעּמ
הּזאת. ּובעֹונה ּבעת ּוגבּורֹות נּסים עּמנּו עׂשה ּכ ְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹונּסים,
כלּו לא ּכי הּטֹוב .ל מֹודים אנּו אלהינּו, ה' ּכּלם ְֱִִֵַַָָָָֹֹֻועל

וכּו'. חסדי תּמּו לא ּכי המרחם ,ְְֲֲִֵֶֶַַַַָֹרחמי
וכּו' ל אנחנּו מֹודים הּזה: ּבנסח זֹו ּברכה מבר ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻּבחנּכה
הּגבּורֹות  ועל הּנּסים על ועת, עת ׁשּבכל נפלאֹותי על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעד
הּפרקן, ועל הּפדּות ועל הּתׁשּועֹות ועל הּמלחמֹות ְְְְְְְְִַַַַַַַַָָֻועל

ּבימי  הּזה; ּבּזמן ההם ּבּימים אבֹותינּו ועם עּמנּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשעׂשית
ּכׁשעמדה  ּובניו, חׁשמֹונאי ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ּבן ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמּתתיה
,מּתֹורת לבּטלם יׂשראל, ּבית עּמ על הרׁשעה יון ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָמלכּות
להם  עמדּת הרּבים ּברחמי ואּתה ;רצֹונ מחּקי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּולהעבירם
את  ונקמּת ריבם, את ורבּת ּדינם, את ודנּת צרתם, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבעת

ּומסרּת מעּטים,נקמתם; ּביד ורּבים חּלׁשים, ּביד ּגּבֹורים ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָ
ּביד  ּופֹוׁשעים צּדיקים, ּביד ּורׁשעים טהֹורים, ּביד ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָּוטמאים
יׂשראל  ּולעּמ ,ּבעֹולמ ּגדֹול ׁשם ל ועׂשית ;תֹורת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעֹוׂשי
ּכ ּוגבּורֹות, נּסים עּמהם ׁשעׂשית ּכׁשם ונּסים. פלא ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָעׂשית
ה' ּכּלם ועל הּזאת. ּובעֹונה ּבעת ּוגבּורֹות נּסים עּמנּו ְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֻעׂשה

וכּו'. רחמי כלּו לא ּכי הּטֹוב .ל מֹודים אנּו ְֱֲִִֵֶַַָָָֹֹאלהינּו,
נקּדיׁש זה: ּבנסח ׁשליׁשית ּברכה לעֹולם מבר צּבּור ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשליח
יד  על האמּור ּכּדבר מׁשּלׁשת, קדּׁשה ל ּונׁשּלׁש ,ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻונעריצ
ה' קדֹוׁש קדֹוׁש קדֹוׁש ואמר, זה אל זה "וקרא :ְְְִֶֶֶַָָָָָָָנביא
עֹולם, מלא וגדלֹו ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו". הארץ כל מלא ְְְְְְֵֶָָָָָָָֹצבאֹות,
ואֹומרים: מׁשּבחים ּכבֹודֹו; מקֹום אּיה ׁשֹואלים: ְְְְְְְְֲִִִֵַַָָּומׁשרתיו
ותמל תֹופיע, מלּכנּו מּמקֹומ מּמקֹומֹו". ה' ּכבֹוד ּברּו"ְְְְְְְִִִִֵַַָֹ
ּבחּיינּו ּבצּיֹון, ּתמל מתי .ל אנּו מחּכים ּכי עלינּו, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹמלּכנּו
לדֹור  ,עיר ירּוׁשלים ּבתֹו ותתקּדׁש ּתתּגּדל ּתׁשּכן ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּובימינּו.
ּכּדבר  ,עּז ּבמלכּות תראינה ועינינּו נצחים. ּולנצח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻודֹור
ה' ימל" :צדק מׁשיח ּדוד ידי על קדׁש ּבׁשירי ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹהאמּור
נּגיד  ודֹור לדֹור יּה". הללּו ודֹור; לדֹור צּיֹון אלהי ְְְְֱִִִַַַָָָָֹלעֹולם,
מּפינּו אלהינּו ּוׁשבח נקּדיׁש; קדּׁשת נצחים ּולנצח ,ְְְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻּגדל
ה', אּתה ּברּו אּתה. וקדֹוׁש ּגדֹול מל אל ּכי ימּוׁש, ְִֵֶֶַָָָָָָָֹלא
'וקרא  זֹו: ּבברכה אֹומר צּבּור ׁשּׁשליח ּבעת הּקדֹוׁש. ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהאל
ה' קדֹוׁש קדֹוׁש 'קדֹוׁש עֹונין: העם ּכל ואמר', זה אל ְִֶֶֶַָָָָָָָזה
מקֹום  'אּיה אֹומר: ּוכׁשהּוא ּכבֹודֹו'. הארץ כל מלא ְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹצבאֹות,
ה' ּכבֹוד ּברּו ואֹומרים, 'מׁשּבחים עֹונין: העם ּכל ְְְְְְִִִַָָָָּכבֹודֹו',
עֹונין: העם ּכל ּובימינּו', 'ּבחּיינּו אֹומר: ּוכׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָמּמקֹומֹו'.
העם  ּכל ,'צדק מׁשיח ּדוד ידי 'על אֹומר: ּוכׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ'אמן'.

א  לעֹולם, ה' ימל' יּה'.עֹונין: הללּו ודֹור; לדֹור צּיֹון להי ְְְְֱִִִִַַָָָֹֹ
ולא  עּמהן; קֹורא הּוא הּצּבּור, ׁשעֹונין הּדברים אּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוכל
ואחד  הּיחיד ואחד עּמֹו. עֹונין ׁשהן ּבעת קֹולֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיגּביּה
הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה ׁשּמראׁש ימים ּבעׂשרת ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּצּבּור,
ּבּמׁשּפט, צבאֹות ה' וּיגּבּה ּכאמּור, זֹו: ּברכה ּבסֹוף ְְְְְִִֵַַַָָָָָָאֹומר
הּקדֹוׁש. הּמל ה', אּתה ּברּו ּבצדקה. נקּדׁש הּקדֹוׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהאל
ּכל  ואחר ּתפּלה, ּכל קדם לעֹולם קּדיׁש אֹומר צּבּור ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשליח
הּיֹום, סדר ׁשּיאמר עת ּבכל הּיֹום, סדר ׁשאמר ואחר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּתפּלה;
ּובכל  ּבּתֹורה, לקרֹות ּוכׁשּיׁשלים קּדיׁש; ויאמר מעט, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹיתחּנן
יאמר  ּתחנּוניו, ּכׁשּיגמר - ּתחנּונים ּבדברי ׁשּיתחּנן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹעת

ִַקּדיׁש.
ברא  ּדי ּבעלמא רּבה. ׁשמּה ויתקּדׁש יתּגּדל הּקּדיׁש: ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹנסח
מׁשיחּה, ויקרב ּפרקנּה, ויצמח מלכּותּה, וימל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָֻכרעּותּה,
יׂשראל, ּבית ּדכל ּובחּייהֹון ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון עּמּה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹויפרק
מבר רּבה ׁשמּה יהא אמן. ואמרּו קריב; ּובזמן ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבעגלא
יתרֹומם, יתּפאר, יׁשּתּבח, ,יתּבר עלמּיא. ּולעלמי ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָלעלמא
הּוא. ּברי ּדקדׁשא ׁשמּה ויתנּׂשא יתהּלל יתהּדר, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָֻיתעּלה,
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ּברחמים  וקּבל עלינּו, ורחם וחּוס אלהינּו, ה' קֹולנּו ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹׁשמע
עננּו ּתׁשיבנּו. אל ריקם מלּכנּו, מּלפני ּתפּלתנּו; את ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָורצֹון
ּגדֹולה  בצרה ּכי הּזה, הּתענית צֹום ּביֹום עננּו אלהינּו, ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹה'
מּׁשמע אזנ ּתעלם ואל מּמּנּו, ּפני ּתסּתר אל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאנחנּו.
ּתענה; ואּתה נקרא, טרם לׁשוענּו. קרֹוב והיה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתפּלתנּו,
ואני  יקראּו, טרם והיה ׁשּנאמר: ּכּדבר ּתׁשמע; ואּתה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנדּבר,
ּתפּלת  ׁשֹומע אּתה ּכי אׁשמע. ואני מדּברים, הם עֹוד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאענה;

ּתפּלה. ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו ּפה. ְִֵֶַַָָָָּכל
ּברכה  אחר עצמּה; ּבפני ּברכה זה, נסח אֹומר צּבּור ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּוׁשליח
הּתענית  צֹום ּביֹום עננּו אלהינּו, ה' עננּו אֹומר: ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵַַֹׁשביעית
ואל  מּמּנּו, ּפני ּתסּתר אל אנחנּו. ּגדֹולה בצרה ּכי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּזה,
נקרא, טרם לׁשוענּו. קרֹוב והיה ּתפּלתנּו, מּׁשמע אזנ ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּתעלם
טרם  והיה ׁשּנאמר: ּכּדבר ּתׁשמע; ואּתה נדּבר, ּתענה; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָואּתה
אּתה  ּכי אׁשמע. ואני מדּברים, הם עֹוד אענה; ואני ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיקראּו,
ה', אּתה ּברּו ּומּציל. ּפֹודה וצּוקה, צרה עת ּבכל ְְִֵֶֶַַָָָָָָעֹונה

צרה. ּבעת ְֵֶָָָהעֹונה
ה' רחם זה: ּבנסח עׂשרה ארּבע ּברּכת מבר ּבאב ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבתׁשעה
העיר  ,עיר ירּוׁשלים ועל ,עּמ יׂשראל ועל עלינּו ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹאלהינּו,
הּיֹוׁשבת  זרים, ּביד הּנתּונה הּׁשֹוממה, החרבה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאבלה
לגיֹונים, ויבּלעּוה ילדה. ׁשּלא עקרה ּכאּׁשה חפּוי, לּה ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹוראׁש
לעֹוף  מאכל עבדי נבלת וּיּתנּו פסילים, עֹובדי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָוּיירׁשּוה
וירּוׁשלים  ּתבּכה, ּבמרר צּיֹון ּכן על הארץ. ּולבהמת ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמים
הרּוגיהם. על מעי מעי חלליהם, על לּבי לּבי קֹולּה; ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּתּתן
ּבאׁש ה' אּתה ּכי ונחמּה, ׁשֹוממֹותיה ורחם והּביטה, ה' ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָראה
ּלּה אהיה ואני ּכּכתּוב: לבנֹותּה, עתיד אּתה ּובאׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָיסדּתּה,
אּתה  ּברּו ּבתֹוכּה. אהיה ּולכבֹוד סביב, אׁש חֹומת ה', ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻנאם

ירּוׁשלים. ּבֹונה ְִֵָָה',
אנחנּו מֹודים זה: ּבנסח עׂשרה ׁשמֹונה ּברּכת מבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבפּורים
הּוא  אּתה יׁשענּו, מגן חּיינּו צּור אלהינּו, ה' הּוא ׁשאּתה ,ְֱִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹל
הּמסּורי  חּיינּו על ּתהּלת ּונסּפר ל נֹודה ודֹור. ן לדֹור ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

יֹום  ׁשּבכל נּסי על ,ל הּפקּודֹות נׁשמֹותינּו ועל ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבידי
הּגבּורֹות  ועל הּנּסים על ועת, עת ׁשּבכל נפלאֹותי על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָויֹום,
ההם  ּבּימים אבֹותינּו ועם עּמנּו ׁשעׂשית הּתׁשּועֹות, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָועל
עּמ על הרע המן ּכׁשעמד ואסּתר, מרּדכי ּבימי הּזה; ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּבּזמן
הּיהּודים, ּכל את ּולאּבד להרג להׁשמיד ּובּקׁש יׂשראל, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבית
ואּתה  לבֹוז; ּוׁשללם אחד, ּביֹום ונׁשים טף זקן ועד ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָמּנער
ּדינם, את ודנּת צרתם, ּבעת להם עמדּת הרּבים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּברחמי
עצתֹו, את והפרּת נקמתם; את ונקמּת ריבם, את ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָורבּת
ותלּו ּבראׁשֹו, ּגמּולֹו לֹו והׁשבֹות מחׁשבּתֹו, את ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹוקלקלּת
,ּבעֹולמ ּגדֹול ׁשם ל ועׂשית העץ; על ּבניו ואת ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָאֹותֹו
ּפלא  עּמהן ׁשעׂשית ּכׁשם ונּסים. פלא עׂשית יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּולעּמ
הּזאת. ּובעֹונה ּבעת ּוגבּורֹות נּסים עּמנּו עׂשה ּכ ְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹונּסים,
כלּו לא ּכי הּטֹוב .ל מֹודים אנּו אלהינּו, ה' ּכּלם ְֱִִֵַַָָָָֹֹֻועל

וכּו'. חסדי תּמּו לא ּכי המרחם ,ְְֲֲִֵֶֶַַַַָֹרחמי
וכּו' ל אנחנּו מֹודים הּזה: ּבנסח זֹו ּברכה מבר ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻּבחנּכה
הּגבּורֹות  ועל הּנּסים על ועת, עת ׁשּבכל נפלאֹותי על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעד
הּפרקן, ועל הּפדּות ועל הּתׁשּועֹות ועל הּמלחמֹות ְְְְְְְְִַַַַַַַַָָֻועל

ּבימי  הּזה; ּבּזמן ההם ּבּימים אבֹותינּו ועם עּמנּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשעׂשית
ּכׁשעמדה  ּובניו, חׁשמֹונאי ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ּבן ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמּתתיה
,מּתֹורת לבּטלם יׂשראל, ּבית עּמ על הרׁשעה יון ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָמלכּות
להם  עמדּת הרּבים ּברחמי ואּתה ;רצֹונ מחּקי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּולהעבירם
את  ונקמּת ריבם, את ורבּת ּדינם, את ודנּת צרתם, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבעת

ּומסרּת מעּטים,נקמתם; ּביד ורּבים חּלׁשים, ּביד ּגּבֹורים ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָ
ּביד  ּופֹוׁשעים צּדיקים, ּביד ּורׁשעים טהֹורים, ּביד ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָּוטמאים
יׂשראל  ּולעּמ ,ּבעֹולמ ּגדֹול ׁשם ל ועׂשית ;תֹורת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעֹוׂשי
ּכ ּוגבּורֹות, נּסים עּמהם ׁשעׂשית ּכׁשם ונּסים. פלא ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָעׂשית
ה' ּכּלם ועל הּזאת. ּובעֹונה ּבעת ּוגבּורֹות נּסים עּמנּו ְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֻעׂשה

וכּו'. רחמי כלּו לא ּכי הּטֹוב .ל מֹודים אנּו ְֱֲִִֵֶַַָָָֹֹאלהינּו,
נקּדיׁש זה: ּבנסח ׁשליׁשית ּברכה לעֹולם מבר צּבּור ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשליח
יד  על האמּור ּכּדבר מׁשּלׁשת, קדּׁשה ל ּונׁשּלׁש ,ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻונעריצ
ה' קדֹוׁש קדֹוׁש קדֹוׁש ואמר, זה אל זה "וקרא :ְְְִֶֶֶַָָָָָָָנביא
עֹולם, מלא וגדלֹו ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו". הארץ כל מלא ְְְְְְֵֶָָָָָָָֹצבאֹות,
ואֹומרים: מׁשּבחים ּכבֹודֹו; מקֹום אּיה ׁשֹואלים: ְְְְְְְְֲִִִֵַַָָּומׁשרתיו
ותמל תֹופיע, מלּכנּו מּמקֹומ מּמקֹומֹו". ה' ּכבֹוד ּברּו"ְְְְְְְִִִִֵַַָֹ
ּבחּיינּו ּבצּיֹון, ּתמל מתי .ל אנּו מחּכים ּכי עלינּו, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹמלּכנּו
לדֹור  ,עיר ירּוׁשלים ּבתֹו ותתקּדׁש ּתתּגּדל ּתׁשּכן ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּובימינּו.
ּכּדבר  ,עּז ּבמלכּות תראינה ועינינּו נצחים. ּולנצח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻודֹור
ה' ימל" :צדק מׁשיח ּדוד ידי על קדׁש ּבׁשירי ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹהאמּור
נּגיד  ודֹור לדֹור יּה". הללּו ודֹור; לדֹור צּיֹון אלהי ְְְְֱִִִַַַָָָָֹלעֹולם,
מּפינּו אלהינּו ּוׁשבח נקּדיׁש; קדּׁשת נצחים ּולנצח ,ְְְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻּגדל
ה', אּתה ּברּו אּתה. וקדֹוׁש ּגדֹול מל אל ּכי ימּוׁש, ְִֵֶֶַָָָָָָָֹלא
'וקרא  זֹו: ּבברכה אֹומר צּבּור ׁשּׁשליח ּבעת הּקדֹוׁש. ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהאל
ה' קדֹוׁש קדֹוׁש 'קדֹוׁש עֹונין: העם ּכל ואמר', זה אל ְִֶֶֶַָָָָָָָזה
מקֹום  'אּיה אֹומר: ּוכׁשהּוא ּכבֹודֹו'. הארץ כל מלא ְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹצבאֹות,
ה' ּכבֹוד ּברּו ואֹומרים, 'מׁשּבחים עֹונין: העם ּכל ְְְְְְִִִַָָָָּכבֹודֹו',
עֹונין: העם ּכל ּובימינּו', 'ּבחּיינּו אֹומר: ּוכׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָמּמקֹומֹו'.
העם  ּכל ,'צדק מׁשיח ּדוד ידי 'על אֹומר: ּוכׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ'אמן'.

א  לעֹולם, ה' ימל' יּה'.עֹונין: הללּו ודֹור; לדֹור צּיֹון להי ְְְְֱִִִִַַָָָֹֹ
ולא  עּמהן; קֹורא הּוא הּצּבּור, ׁשעֹונין הּדברים אּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוכל
ואחד  הּיחיד ואחד עּמֹו. עֹונין ׁשהן ּבעת קֹולֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיגּביּה
הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה ׁשּמראׁש ימים ּבעׂשרת ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּצּבּור,
ּבּמׁשּפט, צבאֹות ה' וּיגּבּה ּכאמּור, זֹו: ּברכה ּבסֹוף ְְְְְִִֵַַַָָָָָָאֹומר
הּקדֹוׁש. הּמל ה', אּתה ּברּו ּבצדקה. נקּדׁש הּקדֹוׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהאל
ּכל  ואחר ּתפּלה, ּכל קדם לעֹולם קּדיׁש אֹומר צּבּור ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשליח
הּיֹום, סדר ׁשּיאמר עת ּבכל הּיֹום, סדר ׁשאמר ואחר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּתפּלה;
ּובכל  ּבּתֹורה, לקרֹות ּוכׁשּיׁשלים קּדיׁש; ויאמר מעט, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹיתחּנן
יאמר  ּתחנּוניו, ּכׁשּיגמר - ּתחנּונים ּבדברי ׁשּיתחּנן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹעת

ִַקּדיׁש.
ברא  ּדי ּבעלמא רּבה. ׁשמּה ויתקּדׁש יתּגּדל הּקּדיׁש: ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹנסח
מׁשיחּה, ויקרב ּפרקנּה, ויצמח מלכּותּה, וימל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָֻכרעּותּה,
יׂשראל, ּבית ּדכל ּובחּייהֹון ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון עּמּה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹויפרק
מבר רּבה ׁשמּה יהא אמן. ואמרּו קריב; ּובזמן ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבעגלא
יתרֹומם, יתּפאר, יׁשּתּבח, ,יתּבר עלמּיא. ּולעלמי ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָלעלמא
הּוא. ּברי ּדקדׁשא ׁשמּה ויתנּׂשא יתהּלל יתהּדר, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָֻיתעּלה,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94



dpydפ lk zeltz xcq - dad` xtq - oqip '` iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ונחמתא  ותׁשּבחתא ׁשירתא ּברכתא מּכל לעּלא ְְְְְְְֱִִִֵֵֶָָָָָָָָָָָֻלעּלא
צּבּור: ׁשליח ׁשאֹומר ּבעת אמן. ואמרּו ּבעלמא; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּדאמירן
ּובעת  'אמן'. עֹונין: העם ּכל רּבה', ׁשמּה ויתקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'יתּגּדל
'אמן, עֹונין: העם ּכל אמן', 'ואמרּו ּתחּלה: אֹומר ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
ּומצות  עלמּיא'. ּולעלמי לעלמא מבר רּבה ׁשמּה ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָיהא
ּבכל  ,'מבר רּבה ׁשמּה יהא 'אמן לענֹות הראׁשֹונים ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָחכמים
עֹונין: העם ּכל ,'יתּבר' אֹומר ּוכׁשהּוא אדם. ׁשל ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹּכחֹו
'אמן'. עֹונין: העם ּכל הּוא', ּברי' אֹומר: ּוכׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶָָָָָ'אמן'.
'אמן'. עֹונין: העם ּכל אמן', 'ואמרּו ּבּסֹוף: אֹומר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּוכׁשהּוא

וקּדיׁש. קּדיׁש ּבכל עֹונין הּזה ְְְִִִֵֶֶַַַַָוכּסדר
ׁשּגֹומר  אחר צּבּור ׁשליח ׁשאֹומר קּדיׁש ּכל ּבתרא. ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָקּדיׁש
ׁשֹומעין  העם ּכל אּלא ּכלּום, אחריו אֹומר ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּתפּלה,
נסח  ּבסֹופֹו להֹוסיף ּכּלם העם נהגּו - ונפטרין ויֹוצאין ְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹֻאֹותֹו
ּוצלֹותהֹון  ּבעּותכֹון, ותתעבד צלֹותכֹון ּתתקּבל ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַָזה:
יהא  בׁשמּיא; ּדי אבּוהֹון קדם יׂשראל, ּבית ּדכל ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַָָָָָּובעּותהֹון
ּכל  ועל ועלנא, עליכֹון ּופרקנא וסּיעּתא מּׁשמּיא רּבא ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָָָָֻׁשלמא
הּוא  ּבמרֹומיו, ׁשלֹום עֹוׂשה אמן. ואמרּו ּדיׂשראל; ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָקהלהֹון

יׂשראל. ּכל על ׁשלֹום יעׂשה ְְֲֲִֵֶַַַָָָָּברחמיו
עֹוסקין  ׁשהיּו יתר אֹו מּיׂשראל עׂשרה ּכל ּדרּבנן. ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָקּדיׁש
- ּבהּגדֹות אֹו ּבמדרׁשֹות ואפּלּו ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָּבתלמּוד
יתּגּדל  זה: ּבנסח קּדיׁש מעּמד אחד אֹומר מסּימין, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּכׁשהן
מתּיא  ּולאחאה עלמא, לחּדתא ּדעתיד רּבה, ׁשמּה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָויתקּדׁש
היכלא  ּולׁשכללא ּדירּוׁשלם, קרּתא ּולמבני חּיּיא, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּולמפרק
ּפלחנא  ּולאתבא ארעא, מן נכראה ּפלחנא ּולמעקר ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻקּדיׁשא,
ויצמח  מלכּותּה, וימל ּוביקרּה, ּבזיוּה לאתרּה ׁשמּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹּדי
ּוביֹומיכֹון  ּבחּייכֹון עּמּה, ויפרק מׁשיחּה, ויּבע ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָֹֻּפרקנּה,
ואמרּו קריב; ּובזמן ּבעגלא יׂשראל, ּבית ּדכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָּובחּייהֹון
,יתּבר עלמּיא. ּולעלמי לעלמא מבר רּבה ׁשמּה יהא ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָאמן.
ויתנּׂשא  יתהּלל יתהּדר, יתעּלה, יתרֹומם, יתּפאר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָיׁשּתּבח,
ׁשירתא  ּברכתא מּכל לעּלא לעּלא הּוא. ּברי ּדקדׁשא ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָָֻׁשמּה

ּב ּדאמירן ונחמתא, רּבנן ותׁשּבחתא על אמן. ואמרּו עלמא; ְְְְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֻ
ּבאֹוריתא  ּדעסיקין תלמידיהֹון ּתלמידי ועל ּתלמידיהֹון ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָועל
חּנא  ּולכֹון להֹון יהי ואתר, אתר בכל ודי הדן באתרא ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָּדי
בׁשמּיא; ּדי אב ּוהֹון מּקדם ּורוחא וסּיעּתא ורחמי ְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵַַַָָָָָָוחסּדא
ּופרקנא  וסּיעּתא מּׁשמּיא רּבא ׁשלמא יהא אמן. ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻואמרּו
עֹוׂשה  אמן. ואמרּו ּדיׂשראל; קהלהֹון ּכל ועל ועלנא, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָעליכֹון
יׂשראל. ּכל על ׁשלֹום יעׂשה ּברחמיו הּוא ּבמרֹומיו, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָׁשלֹום
ּפנים  ּבנפילת להתחּנן נהגנּו ּדרּבנן. קּדיׁש הּנקרא הּוא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָוזה
ּבמקצתן: ּופעמים ּבכּלן, ּפעמים - אּלּו ּובפסּוקים ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָָָָֻּבדברים
אלהי  העֹולם, אדֹון - ּומתחּנן ּומׁשּתחוה ּכֹורע אני ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלפני
אנחנּו צדקֹותינּו על לא ּכי האדֹונים; ואדֹוני ְְֱֲֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹהאלהים
ּנאמר  מה הרּבים. רחמי על ּכי ,לפני ּתחנּונינּו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹמּפילים
ּומרדנּו, והרׁשענּו ועוינּו, חטאנּו ּנצטּדק. ּומה ּנדּבר מה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָלה',
ּבׁשת  ולנּו הּצדקה; ה', ל .ּומּמׁשּפטי מּמצֹותי ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹוסֹור
מּפני  קֹומתנּו ונכּפפה אׁשמתנּו, מּפני פנינּו הׁשחרּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָהּפנים.
אלהי, ראׁש. להרים מצח ולא להׁשיב, ּפה לנּו אין ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹעֹונֹותינּו;
רּבּו עֹונֹותינּו ּכי ,אלי ּפני אלהי להרים ונכלמּתי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבׁשּתי

מעׂשים. ּבנּו אין לּׁשמים; עד ּגדלה ואׁשמתנּו ראׁש, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹלמעלה
ידי  על ׁשהבטחּתנּו ּכמֹו ,ׁשמ למען צדקה עּמנּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעׂשה
- ל אחטם ּותהּלתי אּפי, אארי ׁשמי למען :ְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָָָנביאי
ּכי  - יׂשראל ּבית עֹוׂשה, אני למענכם לא .הכרית ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹלבלּתי
ּכבֹוד, ּתן לׁשמ ּכי לנּו; לא ה', לנּו לא קדׁשי. לׁשם ְְְְִִִִֵֵָָָָֹֹאם
אלהיהם. נא אּיה הּגֹוים, יאמרּו לּמה .אמּת על חסּד ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹעל
ואל  רׁשעֹו, ואל הּזה, העם קׁשי אל ּתפן אל ה', ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאּנא
נׂשאת  וכאׁשר ,חסּד ּכגדל הּזה העם לעֹון נא סלח ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹחּטאתֹו.
לעֹוני, וסלחּת ה'; ,ׁשמ למען הּנה. ועד מּמצרים הּזה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלעם
אל  ועׂשה, הקׁשיבה ה' סלחה, ה' ׁשמעה, ה' הּוא. רב ְְְֲִִֵַַַַָָָָָּכי
.עּמ ועל עיר על נקרא ׁשמ ּכי אלהי, למענ ְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַָֹּתאחר:
מן  ּפניו ּכׁשּמגּביּה ּפנים, נפילת אחר להתחּנן העם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָנהגּו
ּנעׂשה, מה נדע לא ואנחנּו אֹומר: אּלּו. ּבפסּוקים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַֹהּקרקע,
הּמה. מעֹולם ּכי ,וחסדי ה', רחמי זכר עינינּו. עלי ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכי
ּכי  ,רחמי יקּדמּונּו מהר ראׁשֹונים; עֹונֹות לנּו ּתזּכר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָאל
יהי  .חסּד למען ּופדנּו לנּו, עזרתה קּומה, מאד. ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּדּלֹונּו
- יּה ּתׁשמר עֹונֹות, אם .ל יחלנּו ּכאׁשר עלינּו, ה', ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָחסּד
הֹוׁשיעה; ה', ּתּורא. למען הּסליחה, עּמ ּכי יעמד. מי ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָֹה',
עפר  ּכי זכּור, יצרנּו; ידע הּוא ּכי קראנּו. ביֹום יעננּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּמל
והּצילנּו ;ׁשמ ּכבֹוד ּדבר על יׁשענּו, אלהי עזרנּו, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹאנחנּו.

ׁשמ למען חּטאתינּו, על אחר וכּפר להתחּנן העם נהגּו וכן . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ
יצחק  אברהם אלהי ה' אּלּו: ּבתחנּונים ּתמיד, הּיֹום ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹסדר
לבב  מחׁשבֹות ליצר לעֹולם, זאת ׁשמרה אבֹותינּו, ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹויׂשראל
יׁשחית; ולא עֹון, יכּפר רחּום והּוא .אלי לבבם והכן ,ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעּמ
טֹוב  ה', אּתה ּכי חמתֹו. ּכל יעיר ולא אּפֹו, להׁשיב ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹוהרּבה
ותֹורת לעֹולם, צדק צדקת .קראי לכל חסד ורב ְְְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוסּלח,
לׁשארית  ּפׁשע על ועבר עֹון נׂשא ,ּכמֹו אל מי ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹאמת.
יׁשּוב  הּוא. חסד חפץ ּכי אּפֹו, לעד החזיק לא ֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנחלתֹו;
חּטאתם. ּכל ים ּבמצּולת ותׁשלי עֹונתינּו, יכּבׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹֹֹירחמנּו,
לאבֹותינּו נׁשּבעּת אׁשר לאברהם, חסד ליעקב, אמת ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתּתן
יׁשּועתנּו, האל לנּו; יעמס יֹום, יֹום אדני ּברּו קדם. ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמימי
ה' סלה. יעקב, אלהי לנּו מׂשּגב עּמנּו, צבאֹות ה' ְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹסלה.
אדֹונינּו, ּברּו אלהינּו, ּברּו .ּב ּבֹוטח אדם אׁשרי - ְְֱֲֵֵֵֵַַָָָָָָֹצבאֹות
ונתן  הּתֹועים מן ׁשהבּדילנּו לכבֹודֹו, ׁשּבראנּו ּבֹוראנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּברּו
ּבתֹוכנּו. נטע עֹולם חּיי רּבנּו, מׁשה ידי על אמת ּתֹורת ְְֱֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלנּו
אהבתֹו ּבלּבנּו ויּתן ּתֹורתֹו, לתלמּוד לּבנּו יפּתח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהרחמן
ּובנפׁש ׁשלם ּבלבב ּולעבדֹו ּכרצֹונֹו, רצֹונֹו לעׂשֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָויראתֹו,
רצֹון  יהי ּכן לּבהלה. נלד ולא לריק ניגע לא למען ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹחפצה,
ּבעֹולם  חּקי לׁשמר ׁשּנחיה אלהינּו, ה' מּלפני ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻורחמים
העֹולם  לחּיי טֹוב ונירׁש ׁשּנזּכה ּכדי הּמׁשיח, ולימֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּזה
אֹודּך. לעֹולם אלהי, ה' יּדם. ולא כבֹוד יזּמר למען ְְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹהּבא,
ּבכל  לקרֹות העם, מקצת ונהגּו וגֹו'. פי אמרי לרצֹון ְְְְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָיהיּו
אֹומרים  הלוּים ׁשהיּו מזמֹור ׁשיר אּלּו, ּתחנּונים אחר ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָיֹום
נפׁשי  ה', אלי "לדוד, וקֹורין הּיֹום. ּבאֹותֹו הּמקּדׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבבית
רּבי  אמר אלעזר רּבי אמר וקֹוראין: הּמזמֹור. ּכל ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָאּׂשא",
ּכאדֹונינּו אין ּכאלהינּו, אין וכּו'. חכמים ּתלמידי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹחנינה,
ויבטחּו .ּפני את יׁשרים יׁשבּו ,לׁשמ יֹודּו צּדיקים א ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָוכּו'.
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ילכּו העּמים ּכל ּכי ה'. ּדֹורׁשי עזבּת לא ּכי ,ׁשמ יֹודעי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹב
ועד. לעֹולם אלהינּו ה' ּבׁשם נל ואנחנּו אלהיו, ּבׁשם ְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאיׁש
טֹובים, וימים הּׁשּבתֹות ׁשּבימי זה, ּבספר אמרנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכבר
ראׁשֹונֹות  ׁשלׁש - ּברכֹות ׁשבע ּתפּלה ּבכל אדם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמתּפּלל
ּובראׁש הּיֹום. מעין אמצעית אחת ּוברכה אחרֹונֹות, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹוׁשלׁש
ׁשלׁש ּבאמצע מתּפּלל יֹובל, ׁשל הּכּפּורים ּוביֹום ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשנה
ּבׁשני  ּבמּוסף מתּפּלל ונמצא ּבלבד; מּוסף ּובתפּלת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּברכֹות,
חּלֹו ּובמּוסף חדׁש ראׁש ּובמּוסף ּברכֹות. ּתׁשע אּלּו, ְְְִֵֵֶַַַָָֹֹֻימים
אחרֹונֹות, וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ׁשבע מתּפּלל מֹועד, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשל

ּבאמצע. אחת ְְֶַַַָָָּוברכה
הּברכֹו ּכל נּסח הּוא ׁשל וזה אמצעית ּברכה האמצעּיֹות: ת ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

ּתכלית  ,לׁשמ הּׁשביעי יֹום את קּדׁשּת אּתה ׁשּבת: ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלילי
מּכל  וקּדׁשּתֹו הּימים, מּכל ּוברכּתֹו וארץ, ׁשמים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמעׂשה
ויקּדׁש הּׁשביעי, יֹום את אלהים ויבר ּכאמּור: ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּזמּנים,
לעׂשֹות. אלהים ּברא אׁשר מלאכּתֹו מּכל ׁשבת בֹו ּכי ְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָֹאֹותֹו,
וקּדׁשנּו ּבמנּוחתנּו, נא רצה אבֹותינּו, ואלהי ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאלהינּו
,ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח ,ּבתֹורת חלקנּו ותן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמצֹותי
והנחילנּו ּבאמת; לעבּד לּבנּו וטהר ,מּטּוב ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוׂשּבענּו
אֹוהבי  יׂשראל ּכל בם וינּוחּו ,קדׁש ׁשּבתֹות ּוברצֹון ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָּבאהבה

הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו .ְְֵֶַַַַָָָׁשמ
ּבמּתנת  מׁשה יׂשמח ׁשּבת: ׁשחרית ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּברכה
נתּת ּבראׁשֹו ּתפארת ּכליל לֹו, קראת נאמן עבד ּכי ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹחלקֹו,
ּבידֹו, הֹוריד אבנים לּוחֹות ׁשני סיני, הר על לפני ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּבעמדֹו
בני  וׁשמרּו :ּבתֹורת ּכתּוב וכן ׁשּבת, ׁשמירת ּבהן ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָוכתּוב
עֹולם. ּברית לדרתם, הּׁשּבת את לעׂשֹות הּׁשּבת, את ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹיׂשראל
עׂשה  ימים ׁשׁשת ּכי לעלם, היא אֹות יׂשראל ּבני ּובין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֹּביני
וּיּנפׁש. ׁשבת הּׁשביעי ּובּיֹום הארץ, ואת הּׁשמים את ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָה'
מקּדׁשי  עם ענג, וקֹוראי ׁשּבת ׁשֹומרי ּבמלכּות ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹיׂשמחּו
ּבמנּוחתנּו, נא רצה - אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵָָֹֹׁשביעי.
הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו עד וכּו', ּבמצֹותי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָוקּדׁשנּו

סיני  הר על צּוית למׁשה ׁשּבת: מּוסף ׁשל אמצעית ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּברכה
ׁשּב להקריב מצות אלהינּו, ה' צּויתנּו ּובֹו וׁשמֹור, זכֹור ת, ְְְְֱִִִִֵַַַָָָָֹ

ׁשּתעלנּו אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי ּכראּוי. מּוסף קרּבן ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹל
קרּבנֹות  את לפני נעׂשה וׁשם ּבגבּולנּו, ותּטענּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלארצנּו
יֹום  מּוספי ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָחֹובֹותינּו,
,רצֹונ ּכמצות ּבאהבה לפני ונקריב נעׂשה הּזה ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמנֹוח
נתּתֹו לא .עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּכמה
פסילים, לעֹובדי מלּכנּו הנחלּתֹו ולא הארצֹות, לגֹויי ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַָָֹֹאלהינּו
זרע  נתּתֹו, יׂשראל לבית ערלים; יׁשּכנּו לא ּבמנּוחתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּגם
אלהינּו קראת. אֹותֹו ימים' 'חמּדת ּבחרּת; ּבם אׁשר ְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻיׁשרּון
ה', אּתה ּברּו עד וכּו' ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָֹואלהי

הּׁשּבת. ְֵַַַָמקּדׁש
ּומי  אחד, וׁשמ אחד אּתה ׁשּבת: מנחת ׁשל אמצעית ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּברכה
ותפארת  ּתהּלה עטרת ּבארץ. אחד ּגֹוי יׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכעּמ
ּובניו  יעקב ירּנן, יצחק יגל, אברהם נתּת; לעּמ ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹיׁשּועה
וידעּו, בני יּכירּו בּה. רֹוצה ׁשאּתה ׁשלמה מנּוחה בֹו, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָינּוחּו
ויגֹון  צרה ּתהי אל אבינּו, לנּו הנח מנּוחתם. היא מאּת ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָּכי

ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו מנּוחתנּו. ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵָָָֹֹּביֹום
הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו ְְֵַַַַָָָוכּו'.

לעּמ חדׁשים ראׁשי חדׁש: ראׁש מּוסף ׁשל אמצעית ְְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּברכה
לפני מקריבין להיֹותם ּתֹולדֹותם, לכל ּכּפרה זמן ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָנתּת,
יהיה, לכּלם זּכרֹון ּבעדם; לכּפר חּטאת ּוׂשעירי רצֹון, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻזבחי
ועֹולת  ּתכין, ּבצּיֹון חדׁש מזּבח ׂשֹונא. מּיד נפׁשם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָּתׁשּועת
האמּורים  ,ּבעיר נׁשמע ּדוד ׁשירי עליו; נעלה חדׁש ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹראׁש
אבֹות  ּוברית להם, ּתביא עֹולם אהבת לרצֹון. מזּבח ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָלפני
ּגלינּו חטאינּו מּפני אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ּתזּכר. ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹלּבנים

אד  מעל וּנתרחק ה'מארצנּו, מּלפני רצֹון יהי מתנּו. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
נעׂשה  וׁשם ּבגבּולנּו, ותּטענּו לארצנּו ׁשּתעלנּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאלהינּו,
ּומּוספין  ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו, קרּבנֹות את ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָלפני
ונקריב  נעׂשה הּזה החדׁש ראׁש יֹום מּוספי ואת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכהלכתן,
ּבתֹורת עלינּו ּׁשּכתבּת ּכמה ,רצֹונ ּכמצות ּבאהבה ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָלפני
ואלהי  אלהינּו ה' מּלפני רצֹון יהי .עבּד מׁשה ידי ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹעל
לטֹובה  הּזה החדׁש ראׁש את עלינּו ׁשּתחּדׁש ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאבֹותינּו,
ראׁש ויהי ּולׁשלֹום; לחּיים ּולרחמים, לחסד לחן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹלברכה,
וראׁש ּתחּלה וצרֹותינּו, חּטאתינּו לכל וקץ סֹוף הּזה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹהחדׁש
וראׁשי  ּבחרּת, האּמֹות מּכל יׂשראל בעּמ ּכי נפׁשנּו; ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻלפדּות
וראׁשי  יׂשראל מקּדׁש ה', אּתה ּברּו נתּת. להם ְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָחדׁשים

ֳִָחדׁשים.
אּתה  ּבׁשּבת: ׁשחל חדׁש ראׁש מּוסף ׁשל אמצעית ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּברכה
ּובחרּת הּׁשביעי; ּבּיֹום מלאכּת ּכּלית מּקדם, עֹולמ ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָיצרּת
וקּדׁשּתנּו הּלׁשֹונֹות, מּכל ּבנּו ורצית העּמים, מּכל ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָּבנּו
והּקדֹוׁש הּגדֹול וׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ,ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמצֹותי
ויֹום  למנּוחה, ׁשּבתֹות אלהינּו ה' לנּו וּתּתן קראת. ְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָָֹעלינּו
מארצנּו, ּגלינּו חטאינּו ּומּפני ּבעדנּו. לכּפר הּזה החדׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹראׁש
לפני לעׂשֹות יכֹולין אנּו ואין אדמתנּו, מעל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוּנתרחק
ׁשּתעלנּו אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי חֹובתנּו. ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹקרּבנֹות
קרּבנֹות  את לפני נעׂשה וׁשם ּבגבּולנּו; ותּטענּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלארצנּו
יֹום  מּוספי ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָחֹובֹותינּו,
ּבאהבה  לפני ונקריב נעׂשה הּזה, החדׁש ראׁש ויֹום ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּמנֹוח
מׁשה  ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ּכמֹו ,רצֹונ ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכמצות
אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון יהי .ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹעבּד
לחן  לברכה, לטֹובה הּזה החדׁש ראׁש את עלינּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּתחּדׁש
סֹוף  הּזה החדׁש ראׁש ויהי ּולׁשלֹום; לחּיים ּולרחמים, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹלחסד
נפׁשנּו. לפדּות וראׁש ּתחּלה וצרֹותינּו, חּטאתינּו לכל ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹוקץ
אֹוהבי  יׂשראל ּכל בם וינּוחּו עד וכּו' ּבמנּוחתנּו נא ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָּורצה
חדׁשים. וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש ה', אּתה ּברּו .ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשמ
וׁשחרית  ּבערבית ּפסח, ׁשל טֹוב יֹום ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּברכה
מּכל  ּבנּו ורצית העּמים, מּכל בחרּתנּו אּתה ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָּומנחה:
,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ,ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלׁשֹונֹות,
אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן קראת. עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוׁשמ
מקרא  טֹוב יֹום את לׂשׂשֹון, ּוזמּנים חּגים לׂשמחה, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָמֹועדים
ּבאהבה, חרּותנּו זמן הּזה, הּמּצֹות חג יֹום את הּזה, ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹקדׁש
ויבֹוא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו מצרים. ליציאת ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹזכר
זכרֹון  זכרֹוננּו, לפני יּזכר יּפקד, יּׁשמע, ירצה, יראה, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיּגיע,
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ילכּו העּמים ּכל ּכי ה'. ּדֹורׁשי עזבּת לא ּכי ,ׁשמ יֹודעי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹב
ועד. לעֹולם אלהינּו ה' ּבׁשם נל ואנחנּו אלהיו, ּבׁשם ְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאיׁש
טֹובים, וימים הּׁשּבתֹות ׁשּבימי זה, ּבספר אמרנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכבר
ראׁשֹונֹות  ׁשלׁש - ּברכֹות ׁשבע ּתפּלה ּבכל אדם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמתּפּלל
ּובראׁש הּיֹום. מעין אמצעית אחת ּוברכה אחרֹונֹות, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹוׁשלׁש
ׁשלׁש ּבאמצע מתּפּלל יֹובל, ׁשל הּכּפּורים ּוביֹום ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשנה
ּבׁשני  ּבמּוסף מתּפּלל ונמצא ּבלבד; מּוסף ּובתפּלת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּברכֹות,
חּלֹו ּובמּוסף חדׁש ראׁש ּובמּוסף ּברכֹות. ּתׁשע אּלּו, ְְְִֵֵֶַַַָָֹֹֻימים
אחרֹונֹות, וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ׁשבע מתּפּלל מֹועד, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשל

ּבאמצע. אחת ְְֶַַַָָָּוברכה
הּברכֹו ּכל נּסח הּוא ׁשל וזה אמצעית ּברכה האמצעּיֹות: ת ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

ּתכלית  ,לׁשמ הּׁשביעי יֹום את קּדׁשּת אּתה ׁשּבת: ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלילי
מּכל  וקּדׁשּתֹו הּימים, מּכל ּוברכּתֹו וארץ, ׁשמים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמעׂשה
ויקּדׁש הּׁשביעי, יֹום את אלהים ויבר ּכאמּור: ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּזמּנים,
לעׂשֹות. אלהים ּברא אׁשר מלאכּתֹו מּכל ׁשבת בֹו ּכי ְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָֹאֹותֹו,
וקּדׁשנּו ּבמנּוחתנּו, נא רצה אבֹותינּו, ואלהי ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאלהינּו
,ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח ,ּבתֹורת חלקנּו ותן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמצֹותי
והנחילנּו ּבאמת; לעבּד לּבנּו וטהר ,מּטּוב ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוׂשּבענּו
אֹוהבי  יׂשראל ּכל בם וינּוחּו ,קדׁש ׁשּבתֹות ּוברצֹון ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָּבאהבה

הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו .ְְֵֶַַַַָָָׁשמ
ּבמּתנת  מׁשה יׂשמח ׁשּבת: ׁשחרית ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּברכה
נתּת ּבראׁשֹו ּתפארת ּכליל לֹו, קראת נאמן עבד ּכי ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹחלקֹו,
ּבידֹו, הֹוריד אבנים לּוחֹות ׁשני סיני, הר על לפני ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּבעמדֹו
בני  וׁשמרּו :ּבתֹורת ּכתּוב וכן ׁשּבת, ׁשמירת ּבהן ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָוכתּוב
עֹולם. ּברית לדרתם, הּׁשּבת את לעׂשֹות הּׁשּבת, את ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹיׂשראל
עׂשה  ימים ׁשׁשת ּכי לעלם, היא אֹות יׂשראל ּבני ּובין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֹּביני
וּיּנפׁש. ׁשבת הּׁשביעי ּובּיֹום הארץ, ואת הּׁשמים את ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָה'
מקּדׁשי  עם ענג, וקֹוראי ׁשּבת ׁשֹומרי ּבמלכּות ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹיׂשמחּו
ּבמנּוחתנּו, נא רצה - אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵָָֹֹׁשביעי.
הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו עד וכּו', ּבמצֹותי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָוקּדׁשנּו

סיני  הר על צּוית למׁשה ׁשּבת: מּוסף ׁשל אמצעית ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּברכה
ׁשּב להקריב מצות אלהינּו, ה' צּויתנּו ּובֹו וׁשמֹור, זכֹור ת, ְְְְֱִִִִֵַַַָָָָֹ

ׁשּתעלנּו אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי ּכראּוי. מּוסף קרּבן ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹל
קרּבנֹות  את לפני נעׂשה וׁשם ּבגבּולנּו, ותּטענּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלארצנּו
יֹום  מּוספי ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָחֹובֹותינּו,
,רצֹונ ּכמצות ּבאהבה לפני ונקריב נעׂשה הּזה ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמנֹוח
נתּתֹו לא .עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּכמה
פסילים, לעֹובדי מלּכנּו הנחלּתֹו ולא הארצֹות, לגֹויי ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַָָֹֹאלהינּו
זרע  נתּתֹו, יׂשראל לבית ערלים; יׁשּכנּו לא ּבמנּוחתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּגם
אלהינּו קראת. אֹותֹו ימים' 'חמּדת ּבחרּת; ּבם אׁשר ְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻיׁשרּון
ה', אּתה ּברּו עד וכּו' ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָֹואלהי

הּׁשּבת. ְֵַַַָמקּדׁש
ּומי  אחד, וׁשמ אחד אּתה ׁשּבת: מנחת ׁשל אמצעית ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּברכה
ותפארת  ּתהּלה עטרת ּבארץ. אחד ּגֹוי יׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכעּמ
ּובניו  יעקב ירּנן, יצחק יגל, אברהם נתּת; לעּמ ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹיׁשּועה
וידעּו, בני יּכירּו בּה. רֹוצה ׁשאּתה ׁשלמה מנּוחה בֹו, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָינּוחּו
ויגֹון  צרה ּתהי אל אבינּו, לנּו הנח מנּוחתם. היא מאּת ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָּכי

ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו מנּוחתנּו. ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵָָָֹֹּביֹום
הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו ְְֵַַַַָָָוכּו'.

לעּמ חדׁשים ראׁשי חדׁש: ראׁש מּוסף ׁשל אמצעית ְְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּברכה
לפני מקריבין להיֹותם ּתֹולדֹותם, לכל ּכּפרה זמן ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָנתּת,
יהיה, לכּלם זּכרֹון ּבעדם; לכּפר חּטאת ּוׂשעירי רצֹון, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻזבחי
ועֹולת  ּתכין, ּבצּיֹון חדׁש מזּבח ׂשֹונא. מּיד נפׁשם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָּתׁשּועת
האמּורים  ,ּבעיר נׁשמע ּדוד ׁשירי עליו; נעלה חדׁש ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹראׁש
אבֹות  ּוברית להם, ּתביא עֹולם אהבת לרצֹון. מזּבח ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָלפני
ּגלינּו חטאינּו מּפני אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ּתזּכר. ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹלּבנים

אד  מעל וּנתרחק ה'מארצנּו, מּלפני רצֹון יהי מתנּו. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
נעׂשה  וׁשם ּבגבּולנּו, ותּטענּו לארצנּו ׁשּתעלנּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאלהינּו,
ּומּוספין  ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו, קרּבנֹות את ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָלפני
ונקריב  נעׂשה הּזה החדׁש ראׁש יֹום מּוספי ואת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכהלכתן,
ּבתֹורת עלינּו ּׁשּכתבּת ּכמה ,רצֹונ ּכמצות ּבאהבה ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָלפני
ואלהי  אלהינּו ה' מּלפני רצֹון יהי .עבּד מׁשה ידי ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹעל
לטֹובה  הּזה החדׁש ראׁש את עלינּו ׁשּתחּדׁש ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאבֹותינּו,
ראׁש ויהי ּולׁשלֹום; לחּיים ּולרחמים, לחסד לחן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹלברכה,
וראׁש ּתחּלה וצרֹותינּו, חּטאתינּו לכל וקץ סֹוף הּזה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹהחדׁש
וראׁשי  ּבחרּת, האּמֹות מּכל יׂשראל בעּמ ּכי נפׁשנּו; ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻלפדּות
וראׁשי  יׂשראל מקּדׁש ה', אּתה ּברּו נתּת. להם ְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָחדׁשים

ֳִָחדׁשים.
אּתה  ּבׁשּבת: ׁשחל חדׁש ראׁש מּוסף ׁשל אמצעית ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּברכה
ּובחרּת הּׁשביעי; ּבּיֹום מלאכּת ּכּלית מּקדם, עֹולמ ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָיצרּת
וקּדׁשּתנּו הּלׁשֹונֹות, מּכל ּבנּו ורצית העּמים, מּכל ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָּבנּו
והּקדֹוׁש הּגדֹול וׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ,ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמצֹותי
ויֹום  למנּוחה, ׁשּבתֹות אלהינּו ה' לנּו וּתּתן קראת. ְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָָֹעלינּו
מארצנּו, ּגלינּו חטאינּו ּומּפני ּבעדנּו. לכּפר הּזה החדׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹראׁש
לפני לעׂשֹות יכֹולין אנּו ואין אדמתנּו, מעל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוּנתרחק
ׁשּתעלנּו אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי חֹובתנּו. ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹקרּבנֹות
קרּבנֹות  את לפני נעׂשה וׁשם ּבגבּולנּו; ותּטענּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלארצנּו
יֹום  מּוספי ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָחֹובֹותינּו,
ּבאהבה  לפני ונקריב נעׂשה הּזה, החדׁש ראׁש ויֹום ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּמנֹוח
מׁשה  ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ּכמֹו ,רצֹונ ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכמצות
אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון יהי .ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹעבּד
לחן  לברכה, לטֹובה הּזה החדׁש ראׁש את עלינּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּתחּדׁש
סֹוף  הּזה החדׁש ראׁש ויהי ּולׁשלֹום; לחּיים ּולרחמים, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹלחסד
נפׁשנּו. לפדּות וראׁש ּתחּלה וצרֹותינּו, חּטאתינּו לכל ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹוקץ
אֹוהבי  יׂשראל ּכל בם וינּוחּו עד וכּו' ּבמנּוחתנּו נא ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָּורצה
חדׁשים. וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש ה', אּתה ּברּו .ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשמ
וׁשחרית  ּבערבית ּפסח, ׁשל טֹוב יֹום ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּברכה
מּכל  ּבנּו ורצית העּמים, מּכל בחרּתנּו אּתה ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָּומנחה:
,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ,ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלׁשֹונֹות,
אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן קראת. עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוׁשמ
מקרא  טֹוב יֹום את לׂשׂשֹון, ּוזמּנים חּגים לׂשמחה, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָמֹועדים
ּבאהבה, חרּותנּו זמן הּזה, הּמּצֹות חג יֹום את הּזה, ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹקדׁש
ויבֹוא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו מצרים. ליציאת ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹזכר
זכרֹון  זכרֹוננּו, לפני יּזכר יּפקד, יּׁשמע, ירצה, יראה, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיּגיע,
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,עבּד ּדוד ּבן מׁשיח זכרֹון ,עיר ירּוׁשלים זכרֹון ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָאבֹותינּו,
לחן  לטֹובה לפלטה ,לפני יׂשראל ּבית עּמ ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָזכרֹון
חג  ּביֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ּביֹום - ּולרחמים ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹלחסד
אלהינּו ה' זכרנּו ּולהֹוׁשיענּו. עלינּו ּבֹו לרחם הּזה, ְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּמּצֹות
ּבדבר  לחּיים, בֹו הֹוׁשיענּו לברכה, בֹו ּפקדנּו לטֹובה, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבֹו
מּכל  בֹו ּומּלטנּו עלינּו, ורחם וחּננּו חּוס ורחמים ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָיׁשּועה
רחּום  מל אל ּכי ׁשלמה, ׂשמחה בֹו וׂשּמחנּו ויגֹון, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָצרה
לחּיים  ,מֹועדי ּברּכת את אלהינּו ה' והּׂשיאנּו אּתה. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוחּנּון
ּתברכנּו, ּכן לברכנּו ואמרּת רצית ּכאׁשר ּולׁשלֹום, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּולׂשמחה
יׂשראל  מקּדׁש ה', אּתה ּברּו וכּו' ּבמצֹותי וקּדׁשנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָסלה.

ְְִַַוהּזמּנים.
העּמים  מּכל בחרּתנּו אּתה הּפסח: מּוסף ׁשל אמצעית ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּברכה
מארצנּו ּגלינּו חטאינּו ּומּפני מצרים. ליציאת זכר עד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָוכּו'
להראֹות  לעלֹות יכֹולין אנּו ואין אדמתנּו; מעל ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָוּנתרחק
הּגדֹול  ּבּבית ,הדר ּבנוה ,ּבחירת ּבבית לפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהׁשּתחוֹות
ׁשּנׁשּתּלחה  הּיד מּפני - עליו ׁשמ ׁשּנקרא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהּקדֹוׁש
ּותרחם  ׁשּתׁשּוב אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי .ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבמקּדׁש
הּגֹוים, מּבין ּפזּורינּו ּותקּבץ הרּבים, ּברחמי ועלינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעליו
ּברּנה, עיר לצּיֹון והביאנּו ארץ, מּירּכתי ּכּנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּונפּוצֹותינּו
לפני נעׂשה וׁשם עֹולם. ּבׂשמחת מקּדׁש ּבית ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָולירּוׁשלים
ואת  ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו, קרּבנֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָאת
הּזה, הּמּצֹות חג יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום ְְִֵֶֶֶַַַַַָֹמּוספי
עלינּו ּׁשּכתבּת ּכמה ,רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנעׂשה
טֹוב  עלינּו; רחם רחמן, מל .עבּד מׁשה ידי על ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבתֹורת
ּבגלל  ,רחמי ּבהמֹון עלינּו ׁשּובה לנּו; הּדרׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומטיב,
מקּדׁש וכֹונן ּכבּתחּלה, בית ּבנה .רצֹונ ׁשעׂשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָאבֹותינּו
יׂשראל  והׁשב ּבתּקּונֹו; וׂשּמחנּו ּבבנינֹו, והראנּו מכֹונֹו, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָעל
למעמדן, ויׂשראל לדּוכנן, ּולוּיים לעבֹודתם, ּכהנים - ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹלנוהּו
ּבׁשלׁש לפני ונראה נעלה וׁשם יׁשב. מׁשּפטֹו על ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוארמֹון
יראה  ּבּׁשנה ּפעמים ׁשלׁש :ּבתֹורת ּכּכתּוב רגלינּו, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּפעמי
ּבחג  - יבחר אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' ּפני את זכּור ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹכל
ּפני  את יראה ולא הּסּכֹות; ּובחג הּׁשבּועֹות, ּובחג ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּמּצֹות,
.ל נתן אׁשר אלהי ה' ּכברּכת ידֹו, ּכמּתנת איׁש ריקם. ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹה'
ה', אּתה ּברּו וכּו'. מֹועדי ּברּכת את אלהינּו, ה' ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹוהּׂשיאנּו
ּבחג  מתּפּלל הּוא זה ּוכנסח והּזמּנים. יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹמקּדׁש
ׁשּבח  אּלא יתר; ּבלא חסרֹון ּבלא הּסּכֹות, ּובחג  ג הּׁשבּועֹות ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

את  הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'את אֹומר: הּוא ְִֵֶֶֶֶַַָָֹהּׁשבּועֹות
זכר  - ּבאהבה ּתֹורתנּו מּתן זמן הּזה, הּׁשבּועֹות חג ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָיֹום
קדׁש מקרא טֹוב 'ּביֹום אֹומר: הּוא וכן מצרים'. ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹליציאת
וכּו'. עלינּו' ּבֹו לרחם הּזה, הּׁשבּועֹות חג ּביֹום ְְְֵֵֶֶַַַַַָָהּזה,
הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי 'ואת אֹומר: הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹּובמּוסף
טֹוב  'יֹום אֹומר: הּסּכֹות ּבחג וכן הּזה'. הּׁשבּועֹות חג ְְֵֵֶַַַַַָֻיֹום
ׂשמחתנּו' זמן הּזה, הּסּכֹות חג יֹום את הּזה, קדׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמקרא
קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'את אֹומר: עצרת ּבׁשמיני וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹוכּו'.
וכן  וכּו'; ׂשמחתנּו' זמן הּזה, עצרת ׁשמיני חג יֹום את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּזה,
יֹום  הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי 'ואת אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹּבמּוסף

יֹום  חל ואם .'לפני ונקריב נעׂשה הּזה, עצרת ׁשמיני ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָחג
ה' לנּו וּתּתן וכּו' בחרּתנּו 'אּתה אֹומר: ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָטֹוב
ּוזמּנים  וחּגים לׂשמחה מֹועדים למנּוחה, ׁשּבתֹות ְְְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָֹאלהינּו
את  הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום הּזה, הּמנֹוח יֹום את ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלׂשׂשֹון,
יֹום  מּוספי 'ואת אֹומר: ּבמּוסף וכן וכּו'; הּזה' ּפלֹוני חג ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָיֹום
וכּו'. ּפלֹוני' חג יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום הּזה, ְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹהּמנֹוח
ּוביֹום  הּׁשנה, ּבראׁש הּׁשּבת מזּכיר הּוא זֹו ּדר ְְְְִֶֶַַַַַָָָֹועל
ּבין  ּתפּלֹות ּבׁשאר ּבין ּבׁשּבת, להיֹות חלּו אם ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָהּכּפּורים,
'מקּדׁש רגלים: ׁשלׁשה ׁשל הּתפּלֹות ּבכל וחֹותם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹּבמּוסף.
מל חֹותם: הּוא הּׁשנה ּובראׁש והּזמּנים'; ויׂשראל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשּבת
ּובצֹום  הּזּכרֹון. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָעל
הּׁשּבת  מקּדׁש הארץ, ּכל על מל' חֹותם: הּוא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּכּפּורים,
ועד  הּׁשנה מראׁש העם רב נהגּו הּכּפּורים'. ויֹום ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹויׂשראל
ּברכה  הּימים. ּבעׂשרת ּתפּלה ּבכל להֹוסיף הּכּפּורים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָיֹום

אל לחּיים 'זכרנּו מֹוסיפין: ּבחּיים,ראׁשֹונה, חפץ  מל ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּומֹוׁשיע רחמן, מל חּיים, אלהים למענ חּיים ּבספר ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכתבנּו
ׁשנּיה: ּבברכה ּומֹוסיפין אברהם'. מגן ה', אּתה ּברּו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּומגן;
ונאמן  לחּיים, ּברחמים יצּוריו זֹוכר הרחמן, אב כמֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ'מי
הּמתים'. מחּיה ה', אּתה ּברּו מתים. להחיֹות ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָאּתה
,ּכעס ּוכבׁש אלהינּו, ה' רחמי 'זכר י"ח: ּבברכה ְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָֹֹֹּומֹוסיפין
ּול ׁשמ הּטֹוב ה', אּתה ּברּו .ברית ּבני ּכל לחּיים ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹּוכתב
חּיים  'ּובספר אחרֹונה: ּבברכה ּומֹוסיפין להֹודֹות'. ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָנאה
יׂשראל, ּבית עּמ וכל אנּו ,לפני ונּכתב נּזכר וׁשלֹום, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָּברכה
יׂשראל  עּמֹו את המבר ה', אּתה ּברּו ּולׁשלֹום. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָלחּיים
אּלּו ּבברכֹות אֹומר הּצֹום, יֹום נעילה ּובתפּלת ְְְִִִִֵֵַַַָָָּבּׁשלֹום'.
האּלּו, הּתֹוספֹות וכל לחּיים'. 'חתמנּו לחּיים', 'זכרנּו ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָמקֹום
מנהג  ּדבר. יֹוסיפּו ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש מקֹומֹות; ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹמנהג
ׁשל  ימים ּבׁשני זה, ּבנסח ׁשליׁשית ּברכה ׁשּמברכין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּפׁשּוט,
מקצת  נהגּו וכן הּתפּלֹות; מארּבע ּתפּלה ּבכל הּׁשנה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹראׁש
מחמׁש ּותפּלה ּתפּלה ּבכל זה ּבנסח אֹותּה לבר ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹהעם,
קדֹוׁש, אּתה נסחּה: הּוא וזה הּכּפּורים; יֹום ׁשל ְְְִִִֶֶַַָָָֻּתפּלֹות
ּתן  ּובכן ּסלה. ,יהללּו יֹום ּבכל ּוקדֹוׁשים קדֹוׁש, ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָוׁשמ
ׁשּבראת; ּכל על ואימת ,מעׂשי ּכל על אלהינּו ה' ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּפחּד
ויעׂשּו הּברּואים, ּכל לפני ויׁשּתחוּו הּמעׂשים, ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָוייראּו
ׁשּידענּו ּכמֹו - ׁשלם ּבלבב רצֹונ לעׂשֹות אחת, אגּדה ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻכּלם
,ּבימינ ּוגבּורה ּביד עז ,מּלפני ׁשהּׁשלטֹון אלהינּו, ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹה'
ּתהּלה  ,לעּמ ּכבֹוד ּתן ּובכן ּׁשּבראת. מה ּכל על נֹורא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוׁשמ
ׂשמחה  ;ל למיחלים ּפה ּפתחֹון ,לדֹורׁשי ּתקוה ,ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָליראי
נר  ועריכת עבּד לדוד קרן צמיחת ,לעיר ׂשׂשֹון ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלארצ
יעלזּו, ויׁשרים ויׂשמחּו יראּו צּדיקים ואז .מׁשיח יׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָֹלבן
ּכּלּה הרׁשעה וכל ּפיה; ּתקּפץ ועֹולתה יגילּו ּברּנה ְְְְְֲִִִִִִִַָָָָָָָָָָֻוחסידים
ּומלכּות  הארץ. מן זדֹון ממׁשלת תעביר ּכי ּתכלה, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכעׁשן
אלהינּו ה' הּוא אּתה - ותמל ותׁשּבר, ּתעקר מהרה ְְְְְֱֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹֹהעּליזה
מׁשּכן  צּיֹון ּובהר ,עיר ּבירּוׁשלים ,מעׂשי ּכל על מהרה -ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּובׁשה  הּלבנה, וחפרה ּכּכתּוב: ּכבֹוד, זקני ונגד .ְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכבֹוד
זקניו  ונגד ּובירּוׁשלים, צּיֹון ּבהר צבאֹות ה' מל ּכי - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהחּמה
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ה' וּיגּבּה ונאמר: ועד. לעֹולם ימל ה' ונאמר: ְְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָָֹכבֹוד.
אּתה  ּברּו ּבצדקה. נקּדׁש הּקדֹוׁש והאל ּבּמׁשּפט, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָצבאֹות

הּקדֹוׁש. הּמל ֶֶַַָה',
ּומנחה: וׁשחרית ּבערבית הּׁשנה, ראׁש ׁשל אמצעית ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּברכה
הּלׁשֹונֹות, מּכל ּבנּו ורצית העּמים, מּכל בחרּתנּו ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָאּתה
הּגדֹול  וׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוקּדׁשּתנּו
טֹוב  יֹום את אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן קראת. עלינּו ְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוהּקדֹוׁש
ּבאהבה  ּתרּועה זכרֹון הּזה, הּזּכרֹון יֹום את הּזה, קדׁש ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹמקרא
ויבֹוא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו מצרים. ליציאת זכר -ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
אּתה. וחּנּון רחּום מל אל ּכי עד וכּו' ירצה יראה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָיּגיע,
,ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲִֵֵֵֵַָָָָֹֹֹֻאלהינּו
ּכל  על עּז ּגאֹון ּבהדר והֹופע ,ּביקר הארץ ּכל על ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻוהּנׂשא
ּכל  ויבין פעלּתֹו, אּתה ּכי ּפעּול ּכל וידע ;ארצ ּתבל ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָיֹוׁשבי
ה' - באּפֹו הּנׁשמה אׁשר ּכל ויאמרּו יצרּתֹו, אּתה ּכי ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹיצּור
ּבמצֹותי קּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו ,מל יׂשראל ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאלהי
ּכל  על מל ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר ְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָָָוכּו'

הּזּכרֹון. ויֹום יׂשראל מקּדׁש ְְְִִֵֵֶַַָָָָהארץ,
ראׁש מּוסף ׁשל אמצעּיֹות ּברכֹות מּׁשלׁש ראׁשֹונה ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹּברכה

ליציאת הּׁש זכר עד וכּו' העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה נה: ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּכסדרן  ּתמידין עד וכּו' מארצנּו ּגלינּו חטאינּו ּומּפני ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָמצרים.
יֹום  הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי את ּכהלכתן, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹּומּוספין
ּכמה  ,רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב נעׂשה הּזה, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּזּכרֹון
לׁשּבח  עלינּו .עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּכתבּת
ּכגֹויי  עׂשנּו ׁשּלא ּבראׁשית, ליֹוצר ּגדּלה לתת הּכל, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻלאדֹון
ׂשם  ׁשּלא האדמה, מׁשּפחֹות ּככל ׂשמנּו ולא ְְְְֲֲִֶָָָָָָָָָֹֹהארצֹות,
מׁשּתחוים  ׁשהם - המֹונם ּככל גֹורלנּו ולא ּכהם, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹחלקנּו
לפני  מׁשּתחוים אנּו יֹוׁשיע. לא לאל ּומתּפללים וריק, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלהבל
ויֹוסד  ׁשמים נֹוטה ׁשהּוא הּוא, ּברּו הּמלכים מלכי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמל
ּבגבהי  עּזֹו ּוׁשכינת מּמעל, ּבּׁשמים יקרֹו מֹוׁשב ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻארץ,
זּולתֹו, ואין מלּכנּו אמת עֹוד, ואין אלהינּו הּוא ְְְְֱֱִֵֵֵֵֶַָֹמרֹומים.
הּוא  ה' ּכי ,לבב אל והׁשבֹות הּיֹום, וידעּת ּבתֹורתֹו: ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּכּכתּוב
אֹוחילה  עֹוד. אין מּתחת, הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים ְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהאלהים
ּבקהל  אׁשר לׁשֹון, מענה מּמּנּו אׁשאלה פניו, אחּלה ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאל
מערכי  לאדם מפעליו. ּבעד רננֹות אּביעה עּזֹו, אׁשיר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָֻעם
.ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח, ׂשפתי אדני, לׁשֹון. מענה ּומה' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלב,
אלהינּו, ה' ל נקּוה ּכן על .חּקי לּמדני ה', אּתה ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּברּו
הארץ  מן ּגּלּולים להעביר ,עּז ּבתפארת מהרה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻלראֹות
ּבני  וכל ׁשּדי, ּבמלכּות עֹולם לתּכן יּכרתּון, ּכרֹות ְְְְְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָָָוהאלילים
יּכירּו ארץ; רׁשעי ּכל אלי להפנֹות ,בׁשמ יקראּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָבׂשר
ּכל  ּתּׁשבע ,ּבר ּכל ּתכרע ל ּכי תבל, יֹוׁשבי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוידעּו
הּגדֹול  ׁשמ ולכבֹוד ויּפלּו, יכרעּו אלהינּו ה' לפני ְְְְְְְֱִִִִֵֶַָָָֹֹלׁשֹון.
לעֹולם  עליהם ותמל ,מלכּות על כּלם ויקּבלּו יּתנּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻיקר

ּבכבֹוד,ועד  ּתמל עד ּולעֹולמי היא, ׁשּל הּמלכּות ּכי . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
הּביט  לא וכתּוב: ועד. לעֹולם ימל ה' :ּבתֹורת ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹּכּכתּוב
עּמֹו, אלהיו ה' ּביׂשראל; עמל ראה ולא ּביעקב, ְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹאון
ראׁשי  ּבהתאּסף ,מל ביׁשרּון ויהי וכתּוב: ּבֹו. מל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּותרּועת
לה' ּכי לאמר: ּכתּוב קדׁש ּובדברי יׂשראל. ׁשבטי יחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹעם,

לבׁש לבׁש; ּגאּות ,מל ה' וכתּוב: ּבּגֹוים. ּומׁשל ְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹהּמלּוכה,
ה' ימל וכתּוב: ּתּמֹוט. ּבל ּתבל ּתּכֹון אף התאּזר, עֹוז ְְְִִִִֵֵַַַָָֹה',
ׂשאּו וכתּוב: יּה. הללּו ודֹור; לדֹור צּיֹון אלהי ְְְְְֱִִַַָָָָֹלעֹולם,
הּכבֹוד. מל ויבֹוא עֹולם, ּפתחי והּנׂשאּו ראׁשיכם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשערים
ׂשאּו מלחמה. ּגּבֹור ה' וגּבֹור, עּזּוז ה' - הּכבֹוד מל זה ְְְִִִִִֶֶֶַָָָמי
מי  הּכבֹוד. מל ויבֹוא עֹולם, ּפתחי ּוׂשאּו ראׁשיכם, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשערים
סלה. הּכבֹוד, מל הּוא צבאֹות, ה' - הּכבֹוד מל זה ְֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּוא
יׂשראל  מל ה' אמר ּכה נאמר: הּנביאים עבדי ידי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹועל
אין  ּומּבלעדי אחרֹון, ואני ראׁשֹון אני צבאֹות: ה' ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָוגֹואלֹו,
הר  את לׁשּפט צּיֹון, ּבהר מֹוׁשעים ועלּו וכתּוב: ְְְְֱִִִִִֶַַָָֹֹאלהים.
ּכל  על למל ה' והיה וכתּוב: הּמלּוכה. לה', והיתה ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָעׂשו;
ה', ּובתֹורת אחד. ּוׁשמֹו אחד, ה' יהיה ההּוא ּבּיֹום ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָהארץ,
אלהינּו אחד. ה' אלהינּו, ה' יׂשראל; ׁשמע, לאמר: ְְֱֱִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹּכתּוב
עד  וכּו' ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻואלהי
ּודבר עד וכּו' ּבמצֹותי וקּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹּומלכּותֹו

וקּי מקּדׁשאמת הארץ, ּכל על מל ה', אּתה ּברּו לעד. ם ְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּבּמׁשּפט  יעמיד הּיֹום עֹולם, הרת הּיֹום הּזּכרֹון. ויֹום ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָיׂשראל
- ּכבנים אם ּכעבדים: אֹו ּכבנים, אם עֹולמים, יצּורי ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָּכל
ל עינינּו - ּכעבדים ואם ּבנים; על אב ּכרחם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָרחמנּו

קדֹוׁש. מׁשּפטנּו, לאֹור ותֹוציא ׁשּתחּננּו עד ְְְְִִֵֵֶַָָָָתלּויֹות,
קדם; יצּורי ּכל ּופֹוקד עֹולם, מעׂשה זֹוכר אּתה ׁשנּיה: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּברכה
ּכי  ׁשּמּבראׁשית; נסּתרֹות והמֹון ּתעלּומֹות, ּכל נגלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָלפני
אּתה  ;עיני מּנגד נסּתר ואין ,כבֹוד כּסא לפני ׁשכחה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאין
הּכל  מּמּך. נכחד לא הּיצּור ּכל וגם הּמפעל, ּכל את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹזֹוכר
הּדֹורֹות; ּכל סֹוף עד ּומּביט צֹופה אלהינּו, ה' לפני ְֱִֵֶֶַַַָָָֹּגלּוי
ּולהּזכר  ונפׁש, רּוח ּכל ּבֹו להּפקד זּכרֹון חק תביא ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּכי
ּכזאת  מראׁשית, ּתכלית. לאין ּברּיֹות והמֹון רּבים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָֹמעׂשים
,מעׂשי ּתחּלת הּיֹום זה ּגּלית. אֹותּה ּומּלפנים, ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָהֹודעּת;
לאלהי  מׁשּפט הּוא, ליׂשראל חק ּכי ראׁשֹון; ליֹום ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹזּכרֹון
איזֹו לּׁשלֹום, איזֹו לחרב איזֹו יאמר, ּבֹו הּמדינֹות ועל ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹיעקב.
לחּיים  להזּכירם יּפקדּו, ּבֹו ּוברּיֹות לׂשבע. איזֹו ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹלרעב
לפני הּיצּור ּכל זכר ּכי הּזה, ּבּיֹום נפקד לא מי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹולּמות.
מחׁשבֹות  גבר, מצעדי ועלילֹות ּופקּדתֹו, איׁש מעׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֻּבא:
ׁשּלא  איׁש אׁשרי איׁש. מעללי ּכל ויצרי ותחּבּולֹותיו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאדם
יּכׁשלּו, לא לעֹולם דֹורׁשי ּכי ;ּב יתאּמץ אדם ּובן ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיׁשּכח
ּבאהבה  נח את הלא .ּב החֹוסים ּכל לנצח ּתכלים לא ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹוגם
הּמּבּול  מי את ּבהביא ,רחמי ּבהמֹון וּתפקדהּו ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָזכרּת,
לפני ּבא זכרֹונֹו ּכן על מעלליהם. רע מּפני ּבׂשר ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלׁשחת
ּכחֹול  וצאצאיו ּתבל, ּכעפרֹות זרעֹו להרּבֹות אלהינּו, ְְְְְְְֱֱֵֵֵֶַַַָָֹה'
החּיה  ּכל ואת נח, את אלהים וּיזּכר :ּבתֹורת ּכּכתּוב ְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּים.
על  רּוח אלהים וּיעבר ּבּתבה; אּתֹו אׁשר הּבהמה ּכל ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹואת
נאקתם, את אלהים וּיׁשמע וכתּוב: הּמים. וּיׁשּכּו ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהארץ,
יעקב. ואת יצחק את אברהם את ּבריתֹו, את אלהים ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹוּיזּכר
ואף  יצחק, ּבריתי את ואף יעקֹוב; ּבריתי את וזכרּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָוכתּוב:
ּכתּוב  קדׁש ּובדברי אזּכר. והארץ אזּכר, אברהם ּבריתי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹאת
נתן  טרף ה'. ורחּום חּנּון לנפלאתיו, עׂשה זכר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאמר:
ּדבר  ּבריתֹו, לעֹולם זכר ונאמר: ּבריתֹו. לעֹולם יזּכר ְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָֹליראיו,
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ה' וּיגּבּה ונאמר: ועד. לעֹולם ימל ה' ונאמר: ְְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָָֹכבֹוד.
אּתה  ּברּו ּבצדקה. נקּדׁש הּקדֹוׁש והאל ּבּמׁשּפט, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָצבאֹות

הּקדֹוׁש. הּמל ֶֶַַָה',
ּומנחה: וׁשחרית ּבערבית הּׁשנה, ראׁש ׁשל אמצעית ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּברכה
הּלׁשֹונֹות, מּכל ּבנּו ורצית העּמים, מּכל בחרּתנּו ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָאּתה
הּגדֹול  וׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוקּדׁשּתנּו
טֹוב  יֹום את אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן קראת. עלינּו ְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוהּקדֹוׁש
ּבאהבה  ּתרּועה זכרֹון הּזה, הּזּכרֹון יֹום את הּזה, קדׁש ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹמקרא
ויבֹוא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו מצרים. ליציאת זכר -ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
אּתה. וחּנּון רחּום מל אל ּכי עד וכּו' ירצה יראה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָיּגיע,
,ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲִֵֵֵֵַָָָָֹֹֹֻאלהינּו
ּכל  על עּז ּגאֹון ּבהדר והֹופע ,ּביקר הארץ ּכל על ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻוהּנׂשא
ּכל  ויבין פעלּתֹו, אּתה ּכי ּפעּול ּכל וידע ;ארצ ּתבל ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָיֹוׁשבי
ה' - באּפֹו הּנׁשמה אׁשר ּכל ויאמרּו יצרּתֹו, אּתה ּכי ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹיצּור
ּבמצֹותי קּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו ,מל יׂשראל ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאלהי
ּכל  על מל ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר ְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָָָוכּו'

הּזּכרֹון. ויֹום יׂשראל מקּדׁש ְְְִִֵֵֶַַָָָָהארץ,
ראׁש מּוסף ׁשל אמצעּיֹות ּברכֹות מּׁשלׁש ראׁשֹונה ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹּברכה

ליציאת הּׁש זכר עד וכּו' העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה נה: ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּכסדרן  ּתמידין עד וכּו' מארצנּו ּגלינּו חטאינּו ּומּפני ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָמצרים.
יֹום  הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי את ּכהלכתן, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹּומּוספין
ּכמה  ,רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב נעׂשה הּזה, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּזּכרֹון
לׁשּבח  עלינּו .עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּכתבּת
ּכגֹויי  עׂשנּו ׁשּלא ּבראׁשית, ליֹוצר ּגדּלה לתת הּכל, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻלאדֹון
ׂשם  ׁשּלא האדמה, מׁשּפחֹות ּככל ׂשמנּו ולא ְְְְֲֲִֶָָָָָָָָָֹֹהארצֹות,
מׁשּתחוים  ׁשהם - המֹונם ּככל גֹורלנּו ולא ּכהם, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹחלקנּו
לפני  מׁשּתחוים אנּו יֹוׁשיע. לא לאל ּומתּפללים וריק, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלהבל
ויֹוסד  ׁשמים נֹוטה ׁשהּוא הּוא, ּברּו הּמלכים מלכי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמל
ּבגבהי  עּזֹו ּוׁשכינת מּמעל, ּבּׁשמים יקרֹו מֹוׁשב ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻארץ,
זּולתֹו, ואין מלּכנּו אמת עֹוד, ואין אלהינּו הּוא ְְְְֱֱִֵֵֵֵֶַָֹמרֹומים.
הּוא  ה' ּכי ,לבב אל והׁשבֹות הּיֹום, וידעּת ּבתֹורתֹו: ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּכּכתּוב
אֹוחילה  עֹוד. אין מּתחת, הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים ְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהאלהים
ּבקהל  אׁשר לׁשֹון, מענה מּמּנּו אׁשאלה פניו, אחּלה ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאל
מערכי  לאדם מפעליו. ּבעד רננֹות אּביעה עּזֹו, אׁשיר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָֻעם
.ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח, ׂשפתי אדני, לׁשֹון. מענה ּומה' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלב,
אלהינּו, ה' ל נקּוה ּכן על .חּקי לּמדני ה', אּתה ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּברּו
הארץ  מן ּגּלּולים להעביר ,עּז ּבתפארת מהרה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻלראֹות
ּבני  וכל ׁשּדי, ּבמלכּות עֹולם לתּכן יּכרתּון, ּכרֹות ְְְְְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָָָוהאלילים
יּכירּו ארץ; רׁשעי ּכל אלי להפנֹות ,בׁשמ יקראּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָבׂשר
ּכל  ּתּׁשבע ,ּבר ּכל ּתכרע ל ּכי תבל, יֹוׁשבי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוידעּו
הּגדֹול  ׁשמ ולכבֹוד ויּפלּו, יכרעּו אלהינּו ה' לפני ְְְְְְְֱִִִִֵֶַָָָֹֹלׁשֹון.
לעֹולם  עליהם ותמל ,מלכּות על כּלם ויקּבלּו יּתנּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻיקר

ּבכבֹוד,ועד  ּתמל עד ּולעֹולמי היא, ׁשּל הּמלכּות ּכי . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
הּביט  לא וכתּוב: ועד. לעֹולם ימל ה' :ּבתֹורת ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹּכּכתּוב
עּמֹו, אלהיו ה' ּביׂשראל; עמל ראה ולא ּביעקב, ְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹאון
ראׁשי  ּבהתאּסף ,מל ביׁשרּון ויהי וכתּוב: ּבֹו. מל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּותרּועת
לה' ּכי לאמר: ּכתּוב קדׁש ּובדברי יׂשראל. ׁשבטי יחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹעם,

לבׁש לבׁש; ּגאּות ,מל ה' וכתּוב: ּבּגֹוים. ּומׁשל ְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹהּמלּוכה,
ה' ימל וכתּוב: ּתּמֹוט. ּבל ּתבל ּתּכֹון אף התאּזר, עֹוז ְְְִִִִֵֵַַַָָֹה',
ׂשאּו וכתּוב: יּה. הללּו ודֹור; לדֹור צּיֹון אלהי ְְְְְֱִִַַָָָָֹלעֹולם,
הּכבֹוד. מל ויבֹוא עֹולם, ּפתחי והּנׂשאּו ראׁשיכם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשערים
ׂשאּו מלחמה. ּגּבֹור ה' וגּבֹור, עּזּוז ה' - הּכבֹוד מל זה ְְְִִִִִֶֶֶַָָָמי
מי  הּכבֹוד. מל ויבֹוא עֹולם, ּפתחי ּוׂשאּו ראׁשיכם, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשערים
סלה. הּכבֹוד, מל הּוא צבאֹות, ה' - הּכבֹוד מל זה ְֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּוא
יׂשראל  מל ה' אמר ּכה נאמר: הּנביאים עבדי ידי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹועל
אין  ּומּבלעדי אחרֹון, ואני ראׁשֹון אני צבאֹות: ה' ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָוגֹואלֹו,
הר  את לׁשּפט צּיֹון, ּבהר מֹוׁשעים ועלּו וכתּוב: ְְְְֱִִִִִֶַַָָֹֹאלהים.
ּכל  על למל ה' והיה וכתּוב: הּמלּוכה. לה', והיתה ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָעׂשו;
ה', ּובתֹורת אחד. ּוׁשמֹו אחד, ה' יהיה ההּוא ּבּיֹום ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָהארץ,
אלהינּו אחד. ה' אלהינּו, ה' יׂשראל; ׁשמע, לאמר: ְְֱֱִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹּכתּוב
עד  וכּו' ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻואלהי
ּודבר עד וכּו' ּבמצֹותי וקּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹּומלכּותֹו

וקּי מקּדׁשאמת הארץ, ּכל על מל ה', אּתה ּברּו לעד. ם ְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּבּמׁשּפט  יעמיד הּיֹום עֹולם, הרת הּיֹום הּזּכרֹון. ויֹום ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָיׂשראל
- ּכבנים אם ּכעבדים: אֹו ּכבנים, אם עֹולמים, יצּורי ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָּכל
ל עינינּו - ּכעבדים ואם ּבנים; על אב ּכרחם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָרחמנּו

קדֹוׁש. מׁשּפטנּו, לאֹור ותֹוציא ׁשּתחּננּו עד ְְְְִִֵֵֶַָָָָתלּויֹות,
קדם; יצּורי ּכל ּופֹוקד עֹולם, מעׂשה זֹוכר אּתה ׁשנּיה: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּברכה
ּכי  ׁשּמּבראׁשית; נסּתרֹות והמֹון ּתעלּומֹות, ּכל נגלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָלפני
אּתה  ;עיני מּנגד נסּתר ואין ,כבֹוד כּסא לפני ׁשכחה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאין
הּכל  מּמּך. נכחד לא הּיצּור ּכל וגם הּמפעל, ּכל את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹזֹוכר
הּדֹורֹות; ּכל סֹוף עד ּומּביט צֹופה אלהינּו, ה' לפני ְֱִֵֶֶַַַָָָֹּגלּוי
ּולהּזכר  ונפׁש, רּוח ּכל ּבֹו להּפקד זּכרֹון חק תביא ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּכי
ּכזאת  מראׁשית, ּתכלית. לאין ּברּיֹות והמֹון רּבים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָֹמעׂשים
,מעׂשי ּתחּלת הּיֹום זה ּגּלית. אֹותּה ּומּלפנים, ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָהֹודעּת;
לאלהי  מׁשּפט הּוא, ליׂשראל חק ּכי ראׁשֹון; ליֹום ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹזּכרֹון
איזֹו לּׁשלֹום, איזֹו לחרב איזֹו יאמר, ּבֹו הּמדינֹות ועל ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹיעקב.
לחּיים  להזּכירם יּפקדּו, ּבֹו ּוברּיֹות לׂשבע. איזֹו ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹלרעב
לפני הּיצּור ּכל זכר ּכי הּזה, ּבּיֹום נפקד לא מי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹולּמות.
מחׁשבֹות  גבר, מצעדי ועלילֹות ּופקּדתֹו, איׁש מעׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֻּבא:
ׁשּלא  איׁש אׁשרי איׁש. מעללי ּכל ויצרי ותחּבּולֹותיו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאדם
יּכׁשלּו, לא לעֹולם דֹורׁשי ּכי ;ּב יתאּמץ אדם ּובן ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיׁשּכח
ּבאהבה  נח את הלא .ּב החֹוסים ּכל לנצח ּתכלים לא ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹוגם
הּמּבּול  מי את ּבהביא ,רחמי ּבהמֹון וּתפקדהּו ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָזכרּת,
לפני ּבא זכרֹונֹו ּכן על מעלליהם. רע מּפני ּבׂשר ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלׁשחת
ּכחֹול  וצאצאיו ּתבל, ּכעפרֹות זרעֹו להרּבֹות אלהינּו, ְְְְְְְֱֱֵֵֵֶַַַָָֹה'
החּיה  ּכל ואת נח, את אלהים וּיזּכר :ּבתֹורת ּכּכתּוב ְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּים.
על  רּוח אלהים וּיעבר ּבּתבה; אּתֹו אׁשר הּבהמה ּכל ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹואת
נאקתם, את אלהים וּיׁשמע וכתּוב: הּמים. וּיׁשּכּו ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהארץ,
יעקב. ואת יצחק את אברהם את ּבריתֹו, את אלהים ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹוּיזּכר
ואף  יצחק, ּבריתי את ואף יעקֹוב; ּבריתי את וזכרּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָוכתּוב:
ּכתּוב  קדׁש ּובדברי אזּכר. והארץ אזּכר, אברהם ּבריתי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹאת
נתן  טרף ה'. ורחּום חּנּון לנפלאתיו, עׂשה זכר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאמר:
ּדבר  ּבריתֹו, לעֹולם זכר ונאמר: ּבריתֹו. לעֹולם יזּכר ְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָֹליראיו,
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ּכרב  וּיּנחם ּבריתֹו, להם וּיזּכר ונאמר: ּדֹור. לאלף ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹצּוה
וקראת  הלֹו לאמר: ּכתּוב הּנביאים עבדי ידי ועל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹחסדיו.
,נעּורי חסד ל זכרּתי ה': אמר ּכה - לאמר ירּוׁשלים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹבאזני
זרּועה. לא ּבארץ ּבּמדּבר, אחרי לכּת ;ּכלּולֹותי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאהבת
והקימֹותי  ,נעּורי ּבימי אֹות ּבריתי את אני וזכרּתי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָוכתּוב:
ילד  אם אפרים, לי יּקיר הבן וכתּוב: עֹולם. ּברית ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָל
המּו ּכן על עֹוד; אזּכרּנּו זכֹור בֹו, דּברי מּדי ּכי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשעׁשּועים
אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה'. נאם ארחמּנּו, רחם לֹו, ְֱֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַֹֹֻמעי
וחּנּון  רחּום מל אל ּכי עד וכּו' יראה יּגיע, ויבֹוא, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָיעלה
יׁשּועה  ּבפקּדת ּופקדנּו ,מּלפני טֹוב ּבזּכרֹון וזכרנּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻאּתה.
הּברית  את אלהינּו, ה' לנּו ּוזכר קדם. ׁשמי מּׁשמי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹורחמים
ּבהר  אבינּו לאברהם נׁשּבעּת אׁשר הּׁשבּועה ואת החסד ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָואת
ּגּבי  על ּבנֹו יצחק את ׁשעקד העקדה לפני ותראה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמֹורּיה.
יכּבׁשּו ּכן ׁשלם. ּבלבב רצֹונ לעׂשֹות רחמיו וכבׁש ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּמזּבח,

עּמנּורח  ותתנהג ,מּדֹותי על רחמי ויּגלּו ,ּכעס את מי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ׁשמ ּובעבּור הּדין. ּבמּדת עּמנּו ּתתנהג ואל רחמים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָּבמּדת
וקּים  .ּומּנחלת ,ּומעיר יׂשראל, מעּמ אּפ יׁשּוב ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּגדֹול,
מׁשה  ידי על ּבתֹורת ׁשהבטחּתנּו הּדבר את אלהינּו, ה' ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלנּו
אֹותם  הֹוצאתי אׁשר ראׁשֹונים, ּברית להם וזכרּתי :ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָעבּד
ּכי  ה'. אני לאלהים, להם להיֹות הּגֹוים לעיני מצרים ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹמארץ
כּסא  לפני ׁשכחה אין ּכי מעֹולם, אּתה הּנׁשּכחֹות ּכל ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָזֹוכר
אּתה  ּברּו ּתזּכר. הּיֹום לזרעֹו אבינּו יצחק ועקדת ,ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹכבֹוד
ּכל  ּבּמׁשּפט יעמיד הּיֹום עֹולם, הרת הּיֹום הּברית. זֹוכר ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָה',
רחמנּו - ּכבנים אם ּכעבדים: אֹו ּכבנים, אם עֹולמים, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָיצּורי
עד  תלּויֹות, ל עינינּו - ּכעבדים ואם ּבנים; על אב ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָּכרחם

קדֹוׁש. מׁשּפטנּו, לאֹור ותֹוציא ְְְִִֵֵֶָָָָׁשּתחּננּו
,קדׁש עם על ּכבֹוד ּבענן נגלית אּתה ׁשליׁשית: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָּברכה
עליהם  ונגלית ,קֹול הׁשמעּתם הּׁשמים מן עּמהם; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלדּבר
ּוברּיֹות  ,מּלפני חל ּכּלֹו העֹולם ּכל ּגם טהר. ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻּבערּפלי
ללּמד  סיני, הר על מלּכנּו ּבהּגלֹות מּמּך, חרדּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבראׁשית
ודּברֹות  ,קֹול הֹוד את וּתׁשמיעם ּומצוֹות. ּתֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָלעּמ
ּובקֹול  נגלית, עליהם ּוברקים ּבקֹולֹות אׁש; מּלהבי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָקדׁש
הּׁשליׁשי  בּיֹום ויהי :ּבתֹורת ּכּכתּוב הֹופעּת. עליהם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשֹופר
וקֹול  ההר, על ּכבד וענן ּוברקים קֹולֹות ויהי הּבקר, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבהיֹות
ויהי  וכתּוב: ּבּמחנה. אׁשר העם ּכל וּיחרד מאד; חזק ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשֹופר
יענּנּו והאלהים ידּבר, מׁשה מאד; וחזק הֹול [ה]ּׁשֹופר, ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹקֹול
הּלּפידם  ואת הּקֹולֹות את רֹואים העם וכל וכתּוב: ְְְְִִִֶֶַַַָָָָבקֹול.
וּיעמדּו וּינעּו, העם וּירא עׁשן; ההר ואת הּׁשֹופר, קֹול ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻואת

ּבתרּועה;מרחק  אלהים עלה לאמר: ּכתּוב קדׁש ּובדברי . ְְְְְֱִִִֵֵֵָָָָָָֹֹֹ
לפני  הריעּו ׁשֹופר, וקֹול ּבחצֹוצרֹות וכתּוב: ׁשֹופר. ּבקֹול ְְְְְֲִִֵַָָָָה',
הללּוהּו ּבקדׁשֹו, אל הללּו - יּה הללּו וכתּוב: ה'. ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָהּמל
הללּוהּו ּגדלֹו. ּכרב הללּוהּו ּבגבּורֹותיו, הללּוהּו עּזֹו. ְְְְְְְִִִַַַַָֹֻֻּברקיע
ּומחֹול, ּבתף הללּוהּו וכּנֹור. ּבנבל הללּוהּו ׁשֹופר, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָֹּבתקע
הללּוהּו ׁשמע, ּבצלצלי הללּוהּו ועּגב. ּבמּנים ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָֻהללּוהּו
ידי  ועל יּה. הללּו יּה, ּתהּלל הּנׁשמה ּכל תרּועה. ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבצלצלי
ּכנׂשא  - ארץ וׁשכני תבל יׁשבי ּכל נאמר: הּנביאים ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹעבדי
ּבּיֹום  והיה וכתּוב: ּתׁשמעּו. ׁשֹופר וכתקֹוע ּתראּו, הרים ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָנס

אּׁשּור  ּבארץ האבדים ּובאּו ּגדֹול, ּבׁשֹופר יּתקע ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹההּוא,
הּקדׁש, ּבהר לה' והׁשּתחוּו מצרים; ּבארץ ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹוהּנּדחים
וה' חּצֹו; כּברק ויצא יראה, עליהם וה' וכתּוב: ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבירּוׁשלים.
יגן  צבאֹות ה' ּתימן. ּבסערֹות והל יתקע, ּבּׁשֹופר ְְְְֱֲִִֵֵַַַָָָָָָֹאלהים
ּגדֹול  ּבׁשֹופר ּתקע .ּבׁשלֹומ עּמ על ּתגן ּכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָעליהם,
ּפזּורינּו וקרב ּגלּיֹותינּו, ּכל את לקּבץ נס וׂשא ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֻלחרּותנּו,
לצּיֹון  והביאנּו ארץ ; מּירּכתי ּכּנס ּונפּוצֹותינּו הּגֹוים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמּבין
וׁשם  עֹולם. ּבׂשמחת מקּדׁש ּבית ולירּוׁשלים ּברּנה, ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָעיר
:עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ּכמצּוה ,לפני ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻנעׂשה
ּותקעּתם  חדׁשיכם, ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּוביֹום
לזּכרֹון  לכם והיּו ׁשלמיכם; זבחי ועל עלתיכם על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּבחצצרת
אּתה  ׁשֹופר קֹול ׁשֹומע ּכי אלהיכם. ה' אני אלהיכם, ְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלפני
ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו .ּל ּדֹומה ואין ּתרּועה ּומאזין ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמעֹולם,

ּת עֹולם,קֹול הרת הּיֹום ּברחמים. הּיֹום יׂשראל עּמֹו רּועת ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָ
אֹו ּכבנים, אם עֹולמים, יצּורי ּכל ּבּמׁשּפט יעמיד ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהּיֹום
ואם  ּבנים; על אב ּכרחם רחמנּו - ּכבנים אם ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּכעבדים:
לאֹור  ותֹוציא ׁשּתחּננּו עד תלּויֹות, ל עינינּו - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּכעבדים

קדֹוׁש. ְִֵָָמׁשּפטנּו,
וׁשחרית  ּבערבית הּכּפּורים, צֹום יֹום ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָּברכה
מּכל  ּבנּו ורצית העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה ּונעילה: ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָָָּומנחה
,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלׁשֹונֹות,
אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן קראת. עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוׁשמ
למחילה  הּזה, הּכּפּורים יֹום את הּזה, קדׁש מקרא יֹום ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאת
ליציאת  זכר - ּבאהבה עֹונֹותינּו ּכל על ּבֹו ּולכּפר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָולסליחה
ּכי  עד וכּו', ויבֹוא יעלה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמצרים.
מחֹול  אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו אּתה. וחּנּון רחּום מל ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹאל
ּפׁשעינּו והעבר מחה הּזה, הּכּפּורים צֹום ּביֹום ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָלעֹונֹותינּו
למעני, פׁשעי מֹוחה הּוא אנכי אנכי ּכאמּור: ,עיני ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמּנגד
וכענן  ,ּפׁשעי כעב מחיתי ונאמר: אזּכר. לא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוחּטאתי
הּזה  בּיֹום ּכי וכתּוב: .גאלּתי ּכי אלי, ׁשּובה ;ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹחּטאתי
ה' לפני חּטאתיכם, מּכל אתכם; לטהר עליכם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹיכּפר
לׁשבטי  ּומחלן העֹולם, מן ליׂשראל סלחן אּתה ּכי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּתטהרּו.
אלהינּו וסֹולח. מֹוחל מל לנּו אין ,ּומּבלעדי ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻיׁשרּון;
עד  וכּו', ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻואלהי
,ּבתֹורת חלקנּו ותן ּבמצֹותי קּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּומלכּותֹו
לעבד לּבנּו וטהר ;ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח מּטּוב ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוׂשּבענּו
ּכל  על מל ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאמת,
מקּדׁש יׂשראל, ּבית עּמֹו לעוֹונֹות וסֹולח מֹוחל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהארץ,

הּכּפּורים. ויֹום ְְִִִֵַָיׂשראל
וכּו', העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה מּוסף: ׁשל אמצעית ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָּברכה
ּתמידין  עד וכּו', חטאינּו ּומּפני מצרים. ליציאת זכר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָעד
הּזה, קדׁש מקרא יֹום מּוספי ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכסדרן
,רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב נעׂשה הּזה, הּכּפּורים צֹום ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָיֹום
אלהינּו .עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכמֹו
עד  וכּו', הּזה ּבּיֹום לעוֹונֹותינּו מחֹול אבֹותינּו, ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַֹואלהי
ואלהי  אלהינּו וסֹולח. מֹוחל מל לנּו אין ,ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּומּבלעדי
מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו עד וכּו', העֹולם ּכל על מל ְְְֲֵַַַַָָָָָָֹֹאבֹותינּו,
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הּכּפּורים. ויֹום יׂשראל מקּדׁש עד וכּו', ּבמצֹותי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָקּדׁשנּו
'ּכמֹו אֹומר: ּכׁשהּוא הּמּוספין, ּתפ ּלֹות ּבכל העם ְְְְֲִִֵֶַָָָָָנהגּו
קרּבנֹות  מזּכיר ,'עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּכתבּת
הּפסּוקים; אֹותן וקֹורא ּבּתֹורה, ּכתּובין ׁשהן ּכמֹו הּיֹום ְְְְִִֵֵֶַַַָָאֹותֹו
,'ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת 'ּכמֹו ׁשאמר ּכיון הזּכיר, לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹואם

.צרי אינֹו ִֵָׁשּוב
לפני ּתבא - אבֹותינּו ואלהי אלהינּו אּנא הּוּדּוי: ְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹנסח
פנים  עּזי אנּו ׁשאין מּתחּנתנּו; מלּכנּו ּתתעּלם ואל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּתפּלתנּו,
חטאנּו'. ולא אנחנּו, 'צּדיקים :לפני ׁשּנאמר ערף, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּוקׁשי
ּדּברנּו ּגזלנּו, ּבגדנּו, אׁשמנּו, ואבֹותינּו: אנחנּו חטאנּו ְְְְְֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָָאבל
רע, יעצנּו ׁשקר, טפלנּו חמסנּו, זדנּו, והרׁשענּו, העוינּו, ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּדפי,
צררנּו, ּפׁשענּו, עוינ ּו, סררנּו, נאצנּו, מרדנּו, לצנּו, ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָּכּזבנּו,
סרנּו ּתעּתענּו; ּתעבנּו, ּתעינּו, ׁשחתנּו, רׁשענּו, ערף, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹקּׁשינּו

הּטֹובי  ּומּמׁשּפטי צּדיק מּמצֹותי ואּתה לנּו. ׁשוה ולא ם, ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
מה  הרׁשענּו. ואנחנּו עׂשית, אמת ּכי עלינּו, הּבא ּכל ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָעל
ׁשחקים. ׁשֹוכן ,לפני ּנסּפר ּומה מרֹום; יֹוׁשב ,לפני ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּנאמר
עֹולם, רזי יֹודע אּתה יֹודע. אּתה והּנגלֹות הּנסּתרֹות ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהלא
ורֹואה  בטן, חדרי ּכל חֹופׁש אּתה חי; כל סתרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָותעלּומֹות
.עיני מּנגד נסּתר ואין מּמּך, נעלם ּדבר ּכל אין ולב. ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָכליֹות
לנּו ׁשּתמחל אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹֹיהי
לכל  ותסלח עֹונֹותינּו, ּכל על לנּו ּותכּפר חּטאתינּו, ּכל ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹעל
חטא  ועל ּבׁשגגה, לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּפׁשעינּו:
ועל  ּבּסתר, לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבזדֹון, לפני ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחטאנּו
לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבגלּוי, לפני ׁשחטאנּו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחטא
ׁשאנּו חטאים ועל ּברצֹון; לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבאנס,
לא  עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל עׂשה, עליהן ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחּיבין
לא  עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל לעׂשה, ׁשּנּתק ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹתעׂשה
חטאים  ועל קרּבן, עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָתעׂשה,
ׁשאנּו חטאים ועל ארּבעים, מלקּות עליהן חּיבין ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאנּו
חּיבין  ׁשאנּו חטאים ועל ׁשמים, ּבידי מיתה עליהן ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיבין
מיתֹות  ארּבע עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל ּכרת, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעליהן
ועל  לנּו, הּגלּויים על ּוסקילה. ׂשרפה והרג, חנק - ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבית
ה' לפני אמרנּום ּכבר - לנּו הּגלּויים לנּו; ּגלּויין ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשאינן
יֹודע ואּתה ּכּלם. על חטאנּו - לנּו ּגלּויין וׁשאינן ְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻאלהינּו;
לנּו והּנגלת, אלהינּו; לה' "הּנסּתרת, ּכּכתּוב: הּנסּתרֹות, ְְְְֱִִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹּכל
ּכי  הּזאת". הּתֹורה ּדברי ּכל את לעׂשֹות עֹולם, עד ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּולבנינּו

ליׂשר  סלחן יׁשרּון,אּתה לׁשבטי ּומחלן העֹולם, מן אל ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻ
ׁשּלא  עד אלהי, וסֹולח. מֹוחל מל לנּו אין ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּומּבלעדי
עפר  נֹוצרּתי. לא ּכאּלּו ׁשּנֹוצרּתי, ועכׁשו כדאי; איני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹנֹוצרּתי,
ּככלי  אלהי, ה' לפני אני הרי ּבמיתתי. וחמר קל ּבחּיי, ְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאני
ׁשּלא  אלהי, ה' מּלפני רצֹון יהי ּוכלּמה. בּוׁשה ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמלא
ידי  על לא הרּבים, ּברחמי מחק - ּׁשחטאתי ּומה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאחטא,
מתוּדה  הּזה ּכּסדר וכּו'. פי אמרי לרצֹון יהיּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָיּסּורין.
צּבּור. ׁשליח ּבין יחיד, ּבין ּומנחה, ּומּוסף וׁשחרית ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָּבערבית
'ׂשים  ׁשּגֹומר אחר ּתפּלתֹו, אחר זה וּדּוי אֹומר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּיחיד
אֹומרֹו צּבּור ּוׁשליח ּפסיעֹות, ׁשלׁש ׁשּיפסע קדם ְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹׁשלֹום',
ואלהי  'אלהינּו ׁשּיאמר קדם אמצעית; ּברכה ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹּבאמצע

ּכ ואחר הּזה, ּכּסדר מתוּדה וכּו', לעֹונֹותינּו' מחל ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹאבֹותינּו,
וכּו'. הּכּפּורים' צֹום ּביֹום לעֹונֹותינּו 'מחל ְְְֲִִֵֵַַֹאֹומר:

מרֹום; יֹוׁשב ,לפני ּנאמר מה הּזה: ּכּסדר מתוּדה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּנעילה
מּלמנֹות, רּבּו עֹונֹותינּו ּכי ׁשחקים. ׁשֹוכן ,לפני ּנסּפר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
חסּדנּו, מה חּיינּו, מה אנּו, מה מּלסּפר: עצמּו ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹוחּטאתינּו
הלא  אלהינּו. ה' ,לפני ּנאמר מה ּמעׂשינּו, מה ּצדקנּו, ְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹמה
וחכמים  היּו, ּכלא - הּׁשם ואנׁשי ,לפני ּכאין - הּגּבֹורים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכל
ּתהּו, מעׂשינּו ּכל ּכי הׂשּכל. ּכבלי - ּונבֹונים מּדע, ּכבלי -ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹ
"ּומֹותר  :קדׁש ּבדברי ּכּכתּוב ;לפני הבל חּיינּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוימי
הבּדלּת אּתה אבל הבל". הּכל ּכי אין, - הּבהמה מן ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהאדם
מה  ל יאמר מי ּכי ;לפני לעמד וּתּכירהּו מראׁש, ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹאנֹוׁש

יֹום ּתעׂשה; את אלהינּו, לנּו וּתּתן .ל ּיּתן מה יצּדק, ואם ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
נחּדל  למען חּטאתינּו, לכל מחילה קץ הּזה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּכּפּורים
ּכּדבר  - ׁשלם ּבלבב רצֹונ חּקי לעׂשֹות ונׁשּוב ידינּו, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻמעׁשק
יעזב  קרֹוב. ּבהיֹותֹו קראהּו ּבהּמצאֹו, ה' ּדרׁשּו ְְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָֹֻׁשּנאמר:
וירחמהּו, ה' אל ויׁשֹוב מחׁשבֹותיו; און ואיׁש ּדרּכֹו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָרׁשע
טֹוב  סליחֹות, אלֹוּה ואּתה לסלח. ירּבה ּכי אלהינּו ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַָֹֹואל
להׁשיב, מרּבה חסד; ורב אּפים אר ורחּום, חּנּון ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּומטיב,
ּבמיתתן, חפץ אּתה ואין רׁשעים, ׁשל ּבתׁשּובתן ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָרֹוצה
הרׁשע, ּבמֹות אחּפץ  אם אלהים, ה' נאם אני, חי ְְְֱֱֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנאמר:
מּדרכיכם  ׁשּובּו ׁשּובּו וחיה; מּדרּכֹו רׁשע ּבׁשּוב אם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכי
ּומחל  וקּבלנּו, הׁשיבנּו יׂשראל. ּבית תמּותּו, ולּמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹהרעים,

וכּו'. פי אמרי לרצֹון יהיּו .חסּד ּכגדל ּוסלח ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹלנּו

ה'תשע"ג  ניסן ב' רביעי יום

הּזן  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו הּמזֹון: ּברּכת ְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹנסח
הּגדֹול  וטּובֹו ּוברחמים. ּבחסד ּבטֹוב ּכּלֹו העֹולם לא את ְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹֻ

לּכל  ּומפרנס זן הּוא ּכי ועד, לעֹולם לנּו יחסר ואל לנּו, ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹחסר
ּומכין  רצֹון", חי לכל ּומׂשּביע ,יד את "ּפֹותח ּכאמּור: -ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּכל. את הּזן ה', אּתה ּברּו ּברא. אׁשר ּברּיֹותיו לכל ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָֹמזֹון
אבֹותינּו את הנחלּת ּכי מלּכנּו, ּונברכ אלהינּו, ה' ל ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹנֹודה
ׁשהֹוצאתנּו על ותֹורה; ּברית ּורחבה, טֹובה חמּדה ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָארץ
ׁשּלּמדּתנּו, ּתֹורת על עבדים, מּבית ּופדיתנּו מצרים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמארץ
מֹודים  אנּו אלהינּו, ה' ּכּלם ועל ׁשהֹודעּתנּו. רצֹונ חּקי ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻעל
ּוברכּת וׂשבעּת; "ואכלּת, ּכאמּור: - ׁשמ את ּומברכים ְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָָל
אּתה  ּברּו ."ל נתן אׁשר הּטבה הארץ על ,אלהי ה' ֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאת
,עּמ יׂשראל על אלהינּו, ה' רחם הּמזֹון. ועל הארץ על ְְֱִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹה',
הּבית  ועל ,ּכבֹוד מׁשּכן צּיֹון ועל עיר ירּוׁשלים ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָועל
מׁשיח ּדוד ּבית ּומלכּות עליו, ׁשמ ׁשּנקרא והּקדֹוׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּגדֹול
ּכאׁשר  ּבקרֹוב, ירּוׁשלים את ּובנה ּבימינּו. למקֹומּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתחזיר
אמן. ירּוׁשלים. את ּברחמיו ּבֹונה ה', אּתה ּברּו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּדּברּת.
מלּכנּו, אבינּו, האל, העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּברּו
הּטֹוב  הּמל יעקב, קדֹוׁש קדֹוׁשנּו, ּבֹוראנּו, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַֹאּדירנּו,
טּוב. וכל ורחמים וחסד חן ּגֹומלנּו הּוא יֹום ׁשּבכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוהּמטיב,
נצחים. לנצח יתּפאר הרחמן דֹורים. לדֹורי יׁשּתּבח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהרחמן
ּולבנין  הּמׁשיח, לימֹות יזּכנּו הרחמן ּבכבֹוד. יפרנסנּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהרחמן
מלּכֹו, יׁשּועֹות מגּדֹול הּבא. העֹולם ּולחּיי הּמקּדׁש, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבית
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הּכּפּורים. ויֹום יׂשראל מקּדׁש עד וכּו', ּבמצֹותי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָקּדׁשנּו
'ּכמֹו אֹומר: ּכׁשהּוא הּמּוספין, ּתפ ּלֹות ּבכל העם ְְְְֲִִֵֶַָָָָָנהגּו
קרּבנֹות  מזּכיר ,'עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּכתבּת
הּפסּוקים; אֹותן וקֹורא ּבּתֹורה, ּכתּובין ׁשהן ּכמֹו הּיֹום ְְְְִִֵֵֶַַַָָאֹותֹו
,'ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת 'ּכמֹו ׁשאמר ּכיון הזּכיר, לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹואם

.צרי אינֹו ִֵָׁשּוב
לפני ּתבא - אבֹותינּו ואלהי אלהינּו אּנא הּוּדּוי: ְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹנסח
פנים  עּזי אנּו ׁשאין מּתחּנתנּו; מלּכנּו ּתתעּלם ואל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּתפּלתנּו,
חטאנּו'. ולא אנחנּו, 'צּדיקים :לפני ׁשּנאמר ערף, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּוקׁשי
ּדּברנּו ּגזלנּו, ּבגדנּו, אׁשמנּו, ואבֹותינּו: אנחנּו חטאנּו ְְְְְֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָָאבל
רע, יעצנּו ׁשקר, טפלנּו חמסנּו, זדנּו, והרׁשענּו, העוינּו, ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּדפי,
צררנּו, ּפׁשענּו, עוינ ּו, סררנּו, נאצנּו, מרדנּו, לצנּו, ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָּכּזבנּו,
סרנּו ּתעּתענּו; ּתעבנּו, ּתעינּו, ׁשחתנּו, רׁשענּו, ערף, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹקּׁשינּו

הּטֹובי  ּומּמׁשּפטי צּדיק מּמצֹותי ואּתה לנּו. ׁשוה ולא ם, ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
מה  הרׁשענּו. ואנחנּו עׂשית, אמת ּכי עלינּו, הּבא ּכל ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָעל
ׁשחקים. ׁשֹוכן ,לפני ּנסּפר ּומה מרֹום; יֹוׁשב ,לפני ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּנאמר
עֹולם, רזי יֹודע אּתה יֹודע. אּתה והּנגלֹות הּנסּתרֹות ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהלא
ורֹואה  בטן, חדרי ּכל חֹופׁש אּתה חי; כל סתרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָותעלּומֹות
.עיני מּנגד נסּתר ואין מּמּך, נעלם ּדבר ּכל אין ולב. ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָכליֹות
לנּו ׁשּתמחל אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹֹיהי
לכל  ותסלח עֹונֹותינּו, ּכל על לנּו ּותכּפר חּטאתינּו, ּכל ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹעל
חטא  ועל ּבׁשגגה, לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּפׁשעינּו:
ועל  ּבּסתר, לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבזדֹון, לפני ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחטאנּו
לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבגלּוי, לפני ׁשחטאנּו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחטא
ׁשאנּו חטאים ועל ּברצֹון; לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבאנס,
לא  עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל עׂשה, עליהן ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחּיבין
לא  עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל לעׂשה, ׁשּנּתק ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹתעׂשה
חטאים  ועל קרּבן, עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָתעׂשה,
ׁשאנּו חטאים ועל ארּבעים, מלקּות עליהן חּיבין ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאנּו
חּיבין  ׁשאנּו חטאים ועל ׁשמים, ּבידי מיתה עליהן ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיבין
מיתֹות  ארּבע עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל ּכרת, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעליהן
ועל  לנּו, הּגלּויים על ּוסקילה. ׂשרפה והרג, חנק - ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבית
ה' לפני אמרנּום ּכבר - לנּו הּגלּויים לנּו; ּגלּויין ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשאינן
יֹודע ואּתה ּכּלם. על חטאנּו - לנּו ּגלּויין וׁשאינן ְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻאלהינּו;
לנּו והּנגלת, אלהינּו; לה' "הּנסּתרת, ּכּכתּוב: הּנסּתרֹות, ְְְְֱִִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹּכל
ּכי  הּזאת". הּתֹורה ּדברי ּכל את לעׂשֹות עֹולם, עד ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּולבנינּו

ליׂשר  סלחן יׁשרּון,אּתה לׁשבטי ּומחלן העֹולם, מן אל ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻ
ׁשּלא  עד אלהי, וסֹולח. מֹוחל מל לנּו אין ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּומּבלעדי
עפר  נֹוצרּתי. לא ּכאּלּו ׁשּנֹוצרּתי, ועכׁשו כדאי; איני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹנֹוצרּתי,
ּככלי  אלהי, ה' לפני אני הרי ּבמיתתי. וחמר קל ּבחּיי, ְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאני
ׁשּלא  אלהי, ה' מּלפני רצֹון יהי ּוכלּמה. בּוׁשה ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמלא
ידי  על לא הרּבים, ּברחמי מחק - ּׁשחטאתי ּומה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאחטא,
מתוּדה  הּזה ּכּסדר וכּו'. פי אמרי לרצֹון יהיּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָיּסּורין.
צּבּור. ׁשליח ּבין יחיד, ּבין ּומנחה, ּומּוסף וׁשחרית ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָּבערבית
'ׂשים  ׁשּגֹומר אחר ּתפּלתֹו, אחר זה וּדּוי אֹומר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּיחיד
אֹומרֹו צּבּור ּוׁשליח ּפסיעֹות, ׁשלׁש ׁשּיפסע קדם ְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹׁשלֹום',
ואלהי  'אלהינּו ׁשּיאמר קדם אמצעית; ּברכה ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹּבאמצע

ּכ ואחר הּזה, ּכּסדר מתוּדה וכּו', לעֹונֹותינּו' מחל ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹאבֹותינּו,
וכּו'. הּכּפּורים' צֹום ּביֹום לעֹונֹותינּו 'מחל ְְְֲִִֵֵַַֹאֹומר:

מרֹום; יֹוׁשב ,לפני ּנאמר מה הּזה: ּכּסדר מתוּדה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּנעילה
מּלמנֹות, רּבּו עֹונֹותינּו ּכי ׁשחקים. ׁשֹוכן ,לפני ּנסּפר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
חסּדנּו, מה חּיינּו, מה אנּו, מה מּלסּפר: עצמּו ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹוחּטאתינּו
הלא  אלהינּו. ה' ,לפני ּנאמר מה ּמעׂשינּו, מה ּצדקנּו, ְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹמה
וחכמים  היּו, ּכלא - הּׁשם ואנׁשי ,לפני ּכאין - הּגּבֹורים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכל
ּתהּו, מעׂשינּו ּכל ּכי הׂשּכל. ּכבלי - ּונבֹונים מּדע, ּכבלי -ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹ
"ּומֹותר  :קדׁש ּבדברי ּכּכתּוב ;לפני הבל חּיינּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוימי
הבּדלּת אּתה אבל הבל". הּכל ּכי אין, - הּבהמה מן ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהאדם
מה  ל יאמר מי ּכי ;לפני לעמד וּתּכירהּו מראׁש, ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹאנֹוׁש

יֹום ּתעׂשה; את אלהינּו, לנּו וּתּתן .ל ּיּתן מה יצּדק, ואם ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
נחּדל  למען חּטאתינּו, לכל מחילה קץ הּזה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּכּפּורים
ּכּדבר  - ׁשלם ּבלבב רצֹונ חּקי לעׂשֹות ונׁשּוב ידינּו, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻמעׁשק
יעזב  קרֹוב. ּבהיֹותֹו קראהּו ּבהּמצאֹו, ה' ּדרׁשּו ְְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָֹֻׁשּנאמר:
וירחמהּו, ה' אל ויׁשֹוב מחׁשבֹותיו; און ואיׁש ּדרּכֹו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָרׁשע
טֹוב  סליחֹות, אלֹוּה ואּתה לסלח. ירּבה ּכי אלהינּו ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַָֹֹואל
להׁשיב, מרּבה חסד; ורב אּפים אר ורחּום, חּנּון ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּומטיב,
ּבמיתתן, חפץ אּתה ואין רׁשעים, ׁשל ּבתׁשּובתן ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָרֹוצה
הרׁשע, ּבמֹות אחּפץ  אם אלהים, ה' נאם אני, חי ְְְֱֱֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנאמר:
מּדרכיכם  ׁשּובּו ׁשּובּו וחיה; מּדרּכֹו רׁשע ּבׁשּוב אם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכי
ּומחל  וקּבלנּו, הׁשיבנּו יׂשראל. ּבית תמּותּו, ולּמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹהרעים,

וכּו'. פי אמרי לרצֹון יהיּו .חסּד ּכגדל ּוסלח ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹלנּו

ה'תשע"ג  ניסן ב' רביעי יום

הּזן  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו הּמזֹון: ּברּכת ְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹנסח
הּגדֹול  וטּובֹו ּוברחמים. ּבחסד ּבטֹוב ּכּלֹו העֹולם לא את ְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹֻ

לּכל  ּומפרנס זן הּוא ּכי ועד, לעֹולם לנּו יחסר ואל לנּו, ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹחסר
ּומכין  רצֹון", חי לכל ּומׂשּביע ,יד את "ּפֹותח ּכאמּור: -ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּכל. את הּזן ה', אּתה ּברּו ּברא. אׁשר ּברּיֹותיו לכל ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָֹמזֹון
אבֹותינּו את הנחלּת ּכי מלּכנּו, ּונברכ אלהינּו, ה' ל ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹנֹודה
ׁשהֹוצאתנּו על ותֹורה; ּברית ּורחבה, טֹובה חמּדה ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָארץ
ׁשּלּמדּתנּו, ּתֹורת על עבדים, מּבית ּופדיתנּו מצרים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמארץ
מֹודים  אנּו אלהינּו, ה' ּכּלם ועל ׁשהֹודעּתנּו. רצֹונ חּקי ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻעל
ּוברכּת וׂשבעּת; "ואכלּת, ּכאמּור: - ׁשמ את ּומברכים ְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָָל
אּתה  ּברּו ."ל נתן אׁשר הּטבה הארץ על ,אלהי ה' ֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאת
,עּמ יׂשראל על אלהינּו, ה' רחם הּמזֹון. ועל הארץ על ְְֱִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹה',
הּבית  ועל ,ּכבֹוד מׁשּכן צּיֹון ועל עיר ירּוׁשלים ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָועל
מׁשיח ּדוד ּבית ּומלכּות עליו, ׁשמ ׁשּנקרא והּקדֹוׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּגדֹול
ּכאׁשר  ּבקרֹוב, ירּוׁשלים את ּובנה ּבימינּו. למקֹומּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתחזיר
אמן. ירּוׁשלים. את ּברחמיו ּבֹונה ה', אּתה ּברּו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּדּברּת.
מלּכנּו, אבינּו, האל, העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּברּו
הּטֹוב  הּמל יעקב, קדֹוׁש קדֹוׁשנּו, ּבֹוראנּו, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַֹאּדירנּו,
טּוב. וכל ורחמים וחסד חן ּגֹומלנּו הּוא יֹום ׁשּבכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוהּמטיב,
נצחים. לנצח יתּפאר הרחמן דֹורים. לדֹורי יׁשּתּבח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהרחמן
ּולבנין  הּמׁשיח, לימֹות יזּכנּו הרחמן ּבכבֹוד. יפרנסנּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהרחמן
מלּכֹו, יׁשּועֹות מגּדֹול הּבא. העֹולם ּולחּיי הּמקּדׁש, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבית
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רׁשּו ּכפירים עֹולם. עד ּולזרעֹו לדוד למׁשיחֹו חסד ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹועׂשה
ּכי  טֹוב, ּכי לה' הֹודּו טֹוב. כל יחסרּו לא ה' ודרׁשי ְְְְְִִֵֵַַָָֹֹורעבּו,

חסּדֹו. ְְַָלעֹולם
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לפניה: מבר ּבנביא, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמפטיר

ּבנביא  ּבחר אׁשר ּבדבריהם העֹולם, ורצה טֹובים, ים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּובמׁשה  ּבּתֹורה, הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו ּבאמת. ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּנאמרים

והּצדק. האמת ּובנביאי עּמֹו, ּוביׂשראל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָעבּדֹו,
צּור  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לאחריה: ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומבר
האֹומר  הּנאמן, האל הּדֹורֹות. ּבכל הּצּדיק העֹולמים, ְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל
נאמן  והּצדק; האמת ּדבריו ּכל אׁשר ּומקּים, מדּבר ְְְְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹועׂשה,
לא  אחֹור מּדברי ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו, הּוא ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹאּתה
הּנאמן  האל ה', אּתה ּברּו אּתה. נאמן אל ּכי ריקם, ֱֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָיׁשּוב
נפׁש לעגּומת חּיינּו, בית היא ּכי צּיֹון, על רחם ּדבריו. ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבכל
ה', אּתה ּברּו מהרה. ותּבנה ּבימינּו, ּבמהרה נקם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹּתנקם
ּתרּום  וקרנֹו תצמיח, מהרה ּדוד צמח את ירּוׁשלים. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבֹונה
ועל  הּתֹורה על ּדוד. מגן ה', אּתה ּברּו .ְִִֵֶַַַַָָָָָָּביׁשּועת
לקדּׁשה  אלהינּו ה' לנּו ׁשּנתּת הּזה הּמנֹוח יֹום ועל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהּנביאים,
ּברּו .ׁשמ את מברכין אנּו הּכל, על - ּולתפארת ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹלכבֹוד
יֹום  ועל אֹומר: הּוא טֹוב, ּוביֹום הּׁשּבת. מקּדׁש ה', ְְְֵֵַַַַַָָאּתה
ּברּו ּולׂשמחה. לׂשׂשֹון לנּו ׁשּנתּת הּזה קדׁש מקרא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹטֹוב

והּזמּנים. יׂשראל מקּדׁש ה', ְְְְִִֵֵַַַַָָאּתה
מקּדׁש וחֹותם: ׁשניהן ּכֹולל טֹוב, ויֹום ׁשּבת היה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָואם
ּבברכה  ּבּתפּלה חֹותם ׁשהּוא ּבּנסח והּזמּנים. ויׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת
זֹו. אחרֹונה ּבברכה חֹותם הּוא ּכ הּיֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָאמצעית

ׁשּבת, ּבכל הּנביאים מן לקרֹות העם רב ׁשּנהגּו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹהענינֹות
הן: ואּלּו ּבהן; ְְִִֵֵֶַָּומפטירין

הּדברים, "אּלה עד ּבֹו", אתמ עבּדי "הן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבראׁשית
אזנכם  "הּטּו עד עקרה", "רּני - נח עזבּתים"; ולא ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹעׂשיתים
יׂשראל  "אלהי עד תדּמיּוני", מי "ואל - ל ל אלי"; ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּולכּו
אחת", "ואּׁשה - וּירא ּביׁשעיה; הּׁשלׁש אּלּו אעזבם", ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
-] ׂשרה חּיי וּיהיּו ּבמלכים; וּתצא", ּבנּה, את "וּתּׂשא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעד
ּתחּלת  לעֹולם", ּדוד הּמל אדֹוני "יחי עד - ּדוד"] והּמל"ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
"וערבה  עד ה'", ּדבר "מּׂשא - יצחק ּתֹולדת אּלה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹמלכים;
עד  תלּואים", "ועּמי - יעקב וּיצא עׂשר; ּבתרי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹלה'",
"חזֹון  - יעקב וּיׁשלח עׂשר; ּבתרי ה'", העלה ְְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ"ּובנביא
אמר  "ּכה - יעקב וּיׁשב עׂשר; ּבתרי ספרֹו, סֹוף עד ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹעבדיה",
ּבתרי  ׁשאג", "אריה עד יׂשראל", ּפׁשעי ׁשלׁשה על ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹה',
ׁשלמה", הּמל "ויהי עד ׁשלמה", "וּייקץ - מּקץ ויהי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹעׂשר;
"וידעּו עד עץ", ל קח אדם, בן "ואּתה - וּיּגׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבמלכים;
ימי  "וּיקרבּו - יעקב ויחי ּביחזקאל; ה'", אני ּכי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַֹהּגֹוים,

ּבמלכים. ּדוד", ּכּסא על יׁשב "ּוׁשלמה עד ְְִִִִִֵַַַָָָָֹֹּדוד",
ּבּגֹוים", ׁשם ל "וּיצא עד הֹודע", אדם, "ּבן - ׁשמֹות ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואּלה
עד  יׂשראל", לבית עֹוד יהיה "ולא - וארא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּביחזקאל;

-"אצמיח ּפרעה אל ּבא ּביחזקאל; יׂשראל", לבית קרן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ּבׁשּלח  ויהי ּביׁשעיה; ה'", ּברכֹו "אׁשר עד מצרים", ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָ"מּׂשא
הארץ", "וּתׁשקט עד "וּיכנע", מן ּדבֹורה, ׁשירת -ְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ
עד  עזּיהּו", הּמל מֹות "ּבׁשנת - יתרֹו וּיׁשמע ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֻּבׁשֹופטים;

"הּדבר  - הּמׁשּפטים ואּלה ּביׁשעיה; הּמׂשרה", ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ"לםרּבה
ליֹונדב", איׁש יּכרת "לא עד ירמיהּו", אל היה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹאׁשר
עד  לׁשלמה", חכמה נתן "וה' - ּתרּומה לי ויקחּו ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹֹּבירמיה;
"הּגד  - ּתצּוה ואּתה ּבמלכים; יׂשראל", ּבני ּבתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"וׁשכנּתי
תּׂשא  ּכי ּביחזקאל; אתכם", "ורציתי עד יׂשראל", ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאת
יזרעאלה", וּיל" עד אלּיהּו", אל היה ה' "ּודבר -ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
"וּתּתם  עד וּיּקח", ׁשלמה, הּמל "וּיׁשלח - וּיקהל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹּבמלכים;
את  חירֹום "וּיעׂש - פקּודי אּלה ּבמלכים; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמלאכת",

ּבמלכים. הּפנימי", הּבית "לדלתֹות עד ְְְְִִִִִִַַַַַַָֹהּכּירֹות",
יׂשראל", מל ה' אמר "ּכה עד לי", יצרּתי זּו "עם - ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוּיקרא
באּלה  "ּכי עד ספּו", "עלֹותיכם - אהרן את צו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּביׁשעיה;
עֹוד  "וּיסף - הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי ּבירמיה; ה'", נאם ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹֻחפצּתי,
ּכי  אּׁשה ּבׁשמּואל; עׂשה", ל ,ּבלבב אׁשר "ּכל עד ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּדוד",
ארץ", "ּכברת עד ׁשליׁשה", מּבעל ּבא "ואיׁש - ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָתזריע
"וארּבעה  אליׁשע", "וּיאמר - ּתהיה זאת ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹֹּבמלכים;
ּבמלכים; ּפניו", מעל הׁשליכם "ולא עד ּומדּלג ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹאנׁשים",
ּגֹויים", לעיני ּב "ונחלּת עד "התׁשּפט", - מֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֹאחרי
"צבי  עד יׂשראל", מּזקני אנׁשים "ּבאּו - קדׁשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּביחזקאל;
הלוּים", "והּכהנים - אמר ּביחזקאל; הארצֹות", לכל ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַָָָֹֹהיא
"ה' - סיני ּבהר ּביחזקאל; העֹוף", מן ּוטרפה "נבלה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָעד
ּבחּקתי  אם ּבירמיה; וארפא", ה' "רפאני עד ּומעּזי", ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֻֻֻעּזי
העֹובדים  מּיד "והּצלּתים עד יׂשראל", רֹועי על "הּנבא -ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

ּביחזקאל. ְִֵֶֶָּבהם",
לי  וארׂשּתי" עד יׂשראל", ּבני מסּפר "והיה - סיני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָּבמדּבר
עד  מּצרעה", אחד איׁש "ויהי - נׂשא עׂשר; ּבתרי ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּבאמּונה",
עד  וׂשמחי", "רּני - ּבהעלת ּבׁשֹופטים; הּנער", ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָֹ"וּיגּדל
יהֹוׁשע "וּיׁשלח - ל ׁשלח עׂשר; ּבתרי יּסדּו", זרּבבל ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻ"ידי
הארץ", יֹוׁשבי ּכל נמגּו [וגם] "(וכי) עד הּׁשּטים", מן נּון ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבן
יּטׁש לא "ּכי עד ׁשמּואל", "וּיאמר - קרח וּיּקח ְִִִִֵֶַַַַַַֹֹֹֹֻּביהֹוׁשע;

הּגלעד  "ויפּתח - חּקת זאת ּבׁשמּואל; עּמֹו", את עד ה' י", ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֻ
ׁשארית  "והיה - ּבלק וּירא ּבׁשֹופטים; ימימה", ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ"מּימים
- ּפינחס עׂשר; ּבתרי ,"אלהי עם לכת "והצנע עד ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיעקב",
אלּיהּו", אחרי וּיל "וּיקם, עד  אלּיהּו", אל  היתה ה' ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ"ויד
ראּובן", בני למּטה מׁשה "וּיּתן - הּמּטֹות ראׁשי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבמלכים;
"אּלה  - מסעי אּלה ּביהֹוׁשע; הארץ", את "וּיחלקּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻעד

ּביהֹוׁשע. ללוּים", יׂשראל בני "וּיּתנּו עד ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָֻהּנחלֹות",
יׂשראל", אל ה' ּדּבר אׁשר הּדברים "ואּלה - הּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאּלה
ה', אל "ואתּפּלל - ואתחּנן ּבירמיה; לעם", לי "והייתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעד
- עקב והיה ּבירמיה; יקנּו", ּבּכסף "ׂשדֹות עד תּתי", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחרי
ּבירמיה; ּגֹוים", ּבֹו "והתּברכּו עד ּבאזני", וקראת הל"ְְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹ
איׁש יּסתר "אם עד ּבאים", ימים "הּנה - אנכי ְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹראה
ׁשמּואל", זקן ּכאׁשר "ויהי - ׁשֹופטים ּבירמיה; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבּמסּתרים",
תצא  ּכי ּבׁשמּואל; יׂשראל", אנׁשי אל ׁשמּואל "וּיאמר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹעד
ּדרכיו  לכל ּדוד "ויהי עד מחניהם", את פלׁשּתים "וּיאספּו -ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
יהֹוׁשע יבנה "אז - תבֹוא ּכי והיה ּבׁשמּואל; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻמׂשּכיל",
נּצבים  אּתם ּביהֹוׁשע; ההּוא", ּכּיֹום היה "ולא עד ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻמזּבח",
אׁשר  וזיתים "ּכרמים עד ׁשבטי", ּכל את יהֹוׁשע "וּיאסף -ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
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האזינּו ּביהֹוׁשע; נטעּתם", עד לא מּצּמרת", אני "ולקחּתי - ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֻ
מֹות  אחרי "ויהי - הּברכה וזאת ּביחזקאל; וחיּו", ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"והׁשיבּו,

יהֹוׁשע". את ה' "ויהי עד ּומדּלג ְְְִֵֶֶַַַַֹֻמׁשה",
ּפרׁשה  מענין מפטירין ּפרׁשּיֹות, ׁשּתי ּבּה ׁשּקֹורין ׁשּבת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל
העם, רב נהגּו וכן הּמקֹומֹות. ּברב הּמנהג הּוא וזה ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹֹאחרֹונה;
ּתׁשעה  מאחר אמֹוץ, ּבן יׁשעיהּו ּבנחמֹות מפטירין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהיֹות
"נחמּו - ּבאב ּתׁשעה ׁשאחר ּבּׁשּבת הּׁשנה: ראׁש עד ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָֹּבאב
צּיֹון, "וּתאמר - ּבּׁשנּיה ינהל"; "עלֹות עד עּמי", ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹנחמּו,
"ענּיה  - ּבּׁשליׁשית יעקב"; אביר ,וגאל" עד ה'", ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵַַַַָָֹֹעזבני
הּוא  אנכי "אנכי - ּברביעית ;"פאר "ּכי עד ְֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֹֹסערה",
עקרה, "רּני - ּבחמיׁשית צּיֹון"; ּבת "ׁשבּיה עד ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָמנחמכם",
בא  ּכי אֹורי, "קּומי - ּבּׁשּׁשית ה'"; ,ּגאל" עד ילדה", ֲִִִִִֵַַָָָָֹֹלא
אׂשיׂש "ׂשֹוׂש - ּבּׁשביעית אחיׁשּנה"; "ּבעּתּה עד ,"ְְֲִִִִִֵֶַַָָָאֹור

עֹולם"]. ימי ּכל ["וינּׂשאם עד ְְְֵֵַַַַָָּבה'",

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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הלכֹות  ׁשּבת, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה עׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכֹותיו
טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות עׂשֹור, ׁשביתת הלכֹות ְְְְִִִִִֵַַָערּובין,
הלכֹות  ולּולב, וסּכה ׁשֹופר הלכֹות ּומּצה, חמץ ְְְְְִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
מגּלה  הלכֹות ּתענּיֹות, הלכֹות החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָֹׁשקלים,

ֲַָֻוחנּכה.
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מצוֹות  וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
ׁשּלא  (ב) ּבּׁשבי עי; לׁשּבֹות (א ) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹלא
לצאת  ׁשּלא (ד) ּבׁשּבת; לענׁש ׁשּלא (ג) מלאכה; ּבֹו ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלעׂשֹות
מצוֹות  ּובאּור ּבזכירה. הּיֹום לקּדׁש (ה) ּבׁשּבת; לּגבּול ְְְְְִִִֵֵַַַַָָחּוץ

אּלּו. ּבפרקים ְִִֵֵָאּלּו

א  ¤¤ּפרק
"ּובּיֹום ‡. ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - מּמלאכה ּבּׁשביעי ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשביתה

מצות  ּבּטל - מלאכה ּבֹו העֹוׂשה וכל ּתׁשּבת". ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹהּׁשביעי
כל  תעׂשה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר ְֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹעׂשה,
ּברצֹונֹו עׂשה אם מלאכה? עׂשּית על חּיב הּוא ּומה ְְְֲִִִַַַַָָָָָָָמלאכה".
ואם  נסקל; והתראה, עדים ׁשם היּו ואם ּכרת; חּיב ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָּבזדֹון,

קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשגגה, עשיר עׂשה בין עני בין -] ְְְִַַַָָָָָָָָ
בהמה] .מביא

'חּיב'·. זה ּדבר ׁשהעֹוׂשה ׁשּבת ּבהלכֹות ׁשּנאמר מקֹום ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכל
חּיב  והתראה, עדים ׁשם היּו ואם ּכרת, חּיב זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

חּטאת  חּיב ׁשֹוגג, היה ואם .סקילה; ְְִִֵַַָָָָָ
זה ‚. הרי - 'ּפטּור' זה ּדבר ׁשהעֹוׂשה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל

אסּור  אבל הּקרּבן; ּומן הּסקילה, ּומן הּכרת, מן ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָּפטּור
הרחקה  סֹופרים, מּדברי ואּסּורֹו ּבׁשּבת; דבר אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלעׂשֹות

הּמלאכה  מרּדּות מן מּכת אֹותֹו מּכין ּבזדֹון, אֹותֹו והעֹוׂשה ; ְְְְִִֶַַַַַָָָָ
מדרבנן] וכ',[מלקות ּכ עֹוׂשין 'אין ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכן .ְֱִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבזדֹון, ּדבר אֹותֹו העֹוׂשה - ּבׁשּבת' וכ ּכ לעׂשֹות 'אסּור ְְֲֶַַָָָָָָָָָאֹו
מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

מּתר „. זה הרי ,'וכ ּכ לעׂשֹות 'מּתר ׁשּנאמר: מקֹום ְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻוכל
מקֹום  ּכל וכן 'ּפטּור לכּתחּלה. אֹו ּכלּום', חּיב 'אינֹו ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּכלל  אֹותֹו מּכין אין - .מּכלּום' ְְִִֵַָ
אפׁשר ‰. עׂשּיתן ּובׁשעת ּבׁשּבת, לעׂשֹותן הּמּתרין ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻּדברים

נתּכּון  לא אם - תעׂשה ׁשּלא ואפׁשר מלאכה ּבגללן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּתעׂשה
מּתר  זה הרי מלאכה, וכּסא לאֹותּה מּטה אדם ּגֹורר ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻ

חריץ  לחּפר יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּומגּדל
אינֹו - הּקרקע חפרּו אם ,ּולפיכ ּגרירתן; ּבׁשעת ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָּבּקרקע
עׂשבים  ּגּבי על אדם מהּל וכן נתּכּון. ׁשּלא לפי ,ּבכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹחֹוׁשׁש
נעקרּו אם ,לפיכ אֹותן; לעקר יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבׁשּבת,
ּובלבד  ּבהן, וכּיֹוצא הּפרֹות מעפר ידיו ורֹוחץ חֹוׁשׁש. אינֹו -ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּׂשער את להּׁשיר יתּכּון אם [שבזרועותיו]ׁשּלא ,לפיכ ; ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבׁשּבת, לּה להּכנס מּתר - ּדחּוקה ּפרצה חֹוׁשׁש. אינֹו - ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֻנׁשר

צרֹורֹות ׁשּמּׁשיר ּפי על אדמה]אף ׁשאינֹו[רגבי ּדבר ּכל וכן . ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
מּתר. - זה ּכגֹון ְְִֵֶַָֻמתּכּון

.Â ּבׁשביל ּתעׂשה ׁשּוּדאי מלאכה ּבגללֹו ונעׂשת מעׂשה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעׂשה
ׁשהּדבר  חּיב; לּה, נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - מעׂשה ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאֹותֹו

מלאכה  אֹותּה תעׂשה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי הרי ידּוע, ּכיצד? . ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
אף  - ּבׁשּבת ראׁשֹו וחת לקטן, ּבֹו לׂשחק עֹוף לראׁש ְְְְְֵֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּצר
ׁשהּדבר  חּיב; ּבלבד, העֹוף להריגת מגּמתֹו ס ֹוף ׁשאין ּפי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעל
ּבא  והּמות אּלא החי ראׁש ׁשּיחת אפׁשר ׁשאי ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹידּוע,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִִֵֵֶַָֹּבׁשבילֹו.
.Ê לגּוף צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבׁשּבת מלאכה העֹוׂשה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּכל

ׁשהּוא  מּפני הּנר את ׁשּכּבה הרי ּכיצד? עליה. חּיב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּמלאכה,
נר צרי ׁשל חרׂש יּׂשרף ׁשּלא ּכדי אֹו יאבד, ׁשּלא ּכדי לּׁשמן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

על  ואף לכּבֹות; נתּכּון והרי מלאכה, ׁשהּכּבּוי מּפני חּיב; -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
אֹו הּׁשמן מּפני אּלא ּכּבה ולא הּכּבּוי, לגּוף צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּפי
ארּבע  הּקֹוץ את הּמעביר וכן חּיב. זה הרי - החרׂש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָמּפני
יּזקּו ׁשּלא ּכדי הּגחלת, את המכּבה אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻאּמֹות
אֹו הּכּבּוי, לגּוף צרי ׁשאינֹו ּפי על אף חּיב; - רּבים ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבהן
ּכל  וכן חּיב. זה הרי - ההּזק להרחיק אּלא ההעברה, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלגּוף

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Á אחרת מלאכה לֹו ונעׂשת מלאכה, לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

מחׁשבּתֹו נעׂשת ׁשּלא לפי עליה, ּפטּור - לּה נתּכּון .ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
והל להרגן, ּכדי ּבבהמה אֹו ּבחברֹו חץ אֹו אבן זרק ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
אם  וחמר קל ּפטּור. זה הרי - הרג ולא ּבהליכתֹו, אילן ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹועקר
לזרק  ׁשּנתּכּון ּכגֹון חמּור, אּסּור ונעׂשה קל לאּסּור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹנתּכּון

רה"ר]ּבכרמלית ואינו רה"י שאינו האבן [מקום ועברה , ְְְְְִֶֶַָָָ
נתּכּון  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ׁשהּוא - הרּבים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלרׁשּות

ּכ - מלאכה ונעׂשת הּמּתר, ּדבר את לעׂשֹות לחּת ׁשּנתּכּון גֹון ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
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האזינּו ּביהֹוׁשע; נטעּתם", עד לא מּצּמרת", אני "ולקחּתי - ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֻ
מֹות  אחרי "ויהי - הּברכה וזאת ּביחזקאל; וחיּו", ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"והׁשיבּו,

יהֹוׁשע". את ה' "ויהי עד ּומדּלג ְְְִֵֶֶַַַַֹֻמׁשה",
ּפרׁשה  מענין מפטירין ּפרׁשּיֹות, ׁשּתי ּבּה ׁשּקֹורין ׁשּבת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל
העם, רב נהגּו וכן הּמקֹומֹות. ּברב הּמנהג הּוא וזה ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹֹאחרֹונה;
ּתׁשעה  מאחר אמֹוץ, ּבן יׁשעיהּו ּבנחמֹות מפטירין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהיֹות
"נחמּו - ּבאב ּתׁשעה ׁשאחר ּבּׁשּבת הּׁשנה: ראׁש עד ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָֹּבאב
צּיֹון, "וּתאמר - ּבּׁשנּיה ינהל"; "עלֹות עד עּמי", ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹנחמּו,
"ענּיה  - ּבּׁשליׁשית יעקב"; אביר ,וגאל" עד ה'", ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵַַַַָָֹֹעזבני
הּוא  אנכי "אנכי - ּברביעית ;"פאר "ּכי עד ְֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֹֹסערה",
עקרה, "רּני - ּבחמיׁשית צּיֹון"; ּבת "ׁשבּיה עד ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָמנחמכם",
בא  ּכי אֹורי, "קּומי - ּבּׁשּׁשית ה'"; ,ּגאל" עד ילדה", ֲִִִִִֵַַָָָָֹֹלא
אׂשיׂש "ׂשֹוׂש - ּבּׁשביעית אחיׁשּנה"; "ּבעּתּה עד ,"ְְֲִִִִִֵֶַַָָָאֹור

עֹולם"]. ימי ּכל ["וינּׂשאם עד ְְְֵֵַַַַָָּבה'",

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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הלכֹות  ׁשּבת, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה עׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכֹותיו
טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות עׂשֹור, ׁשביתת הלכֹות ְְְְִִִִִֵַַָערּובין,
הלכֹות  ולּולב, וסּכה ׁשֹופר הלכֹות ּומּצה, חמץ ְְְְְִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
מגּלה  הלכֹות ּתענּיֹות, הלכֹות החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָֹׁשקלים,

ֲַָֻוחנּכה.

-mipnfxtq
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מצוֹות  וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
ׁשּלא  (ב) ּבּׁשבי עי; לׁשּבֹות (א ) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹלא
לצאת  ׁשּלא (ד) ּבׁשּבת; לענׁש ׁשּלא (ג) מלאכה; ּבֹו ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלעׂשֹות
מצוֹות  ּובאּור ּבזכירה. הּיֹום לקּדׁש (ה) ּבׁשּבת; לּגבּול ְְְְְִִִֵֵַַַַָָחּוץ

אּלּו. ּבפרקים ְִִֵֵָאּלּו

א  ¤¤ּפרק
"ּובּיֹום ‡. ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - מּמלאכה ּבּׁשביעי ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשביתה

מצות  ּבּטל - מלאכה ּבֹו העֹוׂשה וכל ּתׁשּבת". ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹהּׁשביעי
כל  תעׂשה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר ְֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹעׂשה,
ּברצֹונֹו עׂשה אם מלאכה? עׂשּית על חּיב הּוא ּומה ְְְֲִִִַַַַָָָָָָָמלאכה".
ואם  נסקל; והתראה, עדים ׁשם היּו ואם ּכרת; חּיב ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָּבזדֹון,

קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשגגה, עשיר עׂשה בין עני בין -] ְְְִַַַָָָָָָָָ
בהמה] .מביא

'חּיב'·. זה ּדבר ׁשהעֹוׂשה ׁשּבת ּבהלכֹות ׁשּנאמר מקֹום ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכל
חּיב  והתראה, עדים ׁשם היּו ואם ּכרת, חּיב זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

חּטאת  חּיב ׁשֹוגג, היה ואם .סקילה; ְְִִֵַַָָָָָ
זה ‚. הרי - 'ּפטּור' זה ּדבר ׁשהעֹוׂשה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל

אסּור  אבל הּקרּבן; ּומן הּסקילה, ּומן הּכרת, מן ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָּפטּור
הרחקה  סֹופרים, מּדברי ואּסּורֹו ּבׁשּבת; דבר אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלעׂשֹות

הּמלאכה  מרּדּות מן מּכת אֹותֹו מּכין ּבזדֹון, אֹותֹו והעֹוׂשה ; ְְְְִִֶַַַַַָָָָ
מדרבנן] וכ',[מלקות ּכ עֹוׂשין 'אין ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכן .ְֱִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבזדֹון, ּדבר אֹותֹו העֹוׂשה - ּבׁשּבת' וכ ּכ לעׂשֹות 'אסּור ְְֲֶַַָָָָָָָָָאֹו
מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

מּתר „. זה הרי ,'וכ ּכ לעׂשֹות 'מּתר ׁשּנאמר: מקֹום ְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻוכל
מקֹום  ּכל וכן 'ּפטּור לכּתחּלה. אֹו ּכלּום', חּיב 'אינֹו ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּכלל  אֹותֹו מּכין אין - .מּכלּום' ְְִִֵַָ
אפׁשר ‰. עׂשּיתן ּובׁשעת ּבׁשּבת, לעׂשֹותן הּמּתרין ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻּדברים

נתּכּון  לא אם - תעׂשה ׁשּלא ואפׁשר מלאכה ּבגללן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּתעׂשה
מּתר  זה הרי מלאכה, וכּסא לאֹותּה מּטה אדם ּגֹורר ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻ

חריץ  לחּפר יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּומגּדל
אינֹו - הּקרקע חפרּו אם ,ּולפיכ ּגרירתן; ּבׁשעת ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָּבּקרקע
עׂשבים  ּגּבי על אדם מהּל וכן נתּכּון. ׁשּלא לפי ,ּבכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹחֹוׁשׁש
נעקרּו אם ,לפיכ אֹותן; לעקר יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבׁשּבת,
ּובלבד  ּבהן, וכּיֹוצא הּפרֹות מעפר ידיו ורֹוחץ חֹוׁשׁש. אינֹו -ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּׂשער את להּׁשיר יתּכּון אם [שבזרועותיו]ׁשּלא ,לפיכ ; ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבׁשּבת, לּה להּכנס מּתר - ּדחּוקה ּפרצה חֹוׁשׁש. אינֹו - ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֻנׁשר

צרֹורֹות ׁשּמּׁשיר ּפי על אדמה]אף ׁשאינֹו[רגבי ּדבר ּכל וכן . ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
מּתר. - זה ּכגֹון ְְִֵֶַָֻמתּכּון

.Â ּבׁשביל ּתעׂשה ׁשּוּדאי מלאכה ּבגללֹו ונעׂשת מעׂשה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעׂשה
ׁשהּדבר  חּיב; לּה, נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - מעׂשה ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאֹותֹו

מלאכה  אֹותּה תעׂשה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי הרי ידּוע, ּכיצד? . ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
אף  - ּבׁשּבת ראׁשֹו וחת לקטן, ּבֹו לׂשחק עֹוף לראׁש ְְְְְֵֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּצר
ׁשהּדבר  חּיב; ּבלבד, העֹוף להריגת מגּמתֹו ס ֹוף ׁשאין ּפי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעל
ּבא  והּמות אּלא החי ראׁש ׁשּיחת אפׁשר ׁשאי ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹידּוע,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִִֵֵֶַָֹּבׁשבילֹו.
.Ê לגּוף צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבׁשּבת מלאכה העֹוׂשה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּכל

ׁשהּוא  מּפני הּנר את ׁשּכּבה הרי ּכיצד? עליה. חּיב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּמלאכה,
נר צרי ׁשל חרׂש יּׂשרף ׁשּלא ּכדי אֹו יאבד, ׁשּלא ּכדי לּׁשמן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

על  ואף לכּבֹות; נתּכּון והרי מלאכה, ׁשהּכּבּוי מּפני חּיב; -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
אֹו הּׁשמן מּפני אּלא ּכּבה ולא הּכּבּוי, לגּוף צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּפי
ארּבע  הּקֹוץ את הּמעביר וכן חּיב. זה הרי - החרׂש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָמּפני
יּזקּו ׁשּלא ּכדי הּגחלת, את המכּבה אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻאּמֹות
אֹו הּכּבּוי, לגּוף צרי ׁשאינֹו ּפי על אף חּיב; - רּבים ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבהן
ּכל  וכן חּיב. זה הרי - ההּזק להרחיק אּלא ההעברה, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלגּוף

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Á אחרת מלאכה לֹו ונעׂשת מלאכה, לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

מחׁשבּתֹו נעׂשת ׁשּלא לפי עליה, ּפטּור - לּה נתּכּון .ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
והל להרגן, ּכדי ּבבהמה אֹו ּבחברֹו חץ אֹו אבן זרק ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
אם  וחמר קל ּפטּור. זה הרי - הרג ולא ּבהליכתֹו, אילן ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹועקר
לזרק  ׁשּנתּכּון ּכגֹון חמּור, אּסּור ונעׂשה קל לאּסּור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹנתּכּון

רה"ר]ּבכרמלית ואינו רה"י שאינו האבן [מקום ועברה , ְְְְְִֶֶַָָָ
נתּכּון  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ׁשהּוא - הרּבים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלרׁשּות

ּכ - מלאכה ונעׂשת הּמּתר, ּדבר את לעׂשֹות לחּת ׁשּנתּכּון גֹון ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
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ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּכלּום. ח ּיב אינֹו - המחּבר את וחת ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻהּתלּוׁש,
ֶָּבזה.

.Ë לבנֹות ולּקט ׁשחרֹות, ּתאנים ללקט ׁשּנתּכּון נתּכּון אֹו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹ
הּתאנים  ולּקט הּדבר ונהּפ ּתאנים, ּכ ואחר ענבים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹללקט
ּכל  ׁשּלּקט ּפי על אף ּפטּור. - ענבים ּכ ואחר ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּלה
אסרה  ׁשּלא ּפטּור; ׁשחׁשב, ּכּסדר לּקט ולא הֹואיל - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשחׁשב

מלאכת אּלא מחׁשבת.ּתֹורה ְֲֶֶֶֶֶַָָ
.Èונתּכּון ּכבֹות, אֹו ּדֹולקֹות, נרֹות ׁשּתי לפניו זֹוהיּו לכּבֹות ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָ

ׁשהרי  חּיב; - זֹו את והדליק זֹו להדליק אֹו זֹו, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָוכּבה
ּדֹומה? זה למה הא לעׂשֹותּה. ׁשחׁשב הּמלאכה מין ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָעׂשה
למי  אֹו אחרת, ּתאנה ולּקט זֹו, ּתאנה ללקט ׁשּנתּכּון ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלמי
ׁשהרי  - חּיב ׁשהּוא זה, את והרג זה, את להרג ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתּכּון

לעׂשֹותּה ׁשחׁשב מלאכה .נעׂשת ְֲֲֶַַַָָָָָ
.‡È,אחריה ׁשנּיה ּולכּבֹות ראׁשֹונה להדליק נתּכּון אם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָאבל

אחריה  ׁשנּיה הדליק ּכ ואחר ראׁשֹונה וכּבה הּדבר ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָונהּפך
ּפטּור  על - ׁשאף - חּיב אחת, ּבנׁשימה זֹו והדליק זֹו ּכּבה . ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

ׁשּתיהן  אּלא אֹותּה, אחר לא הרי ההדלקה, הקּדים ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּפי
העֹוׂשה ּכ וכל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ּולפיכ אחת, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכמתעּסק אחר]מלאכה מעשה לעשות לּה[התכוון נתּכּון ולא , ְְְְְִִֵֵַַָָָֹ
ּפטּור. -ָ

.·È- ּכּונתֹו על ּביֹותר ונעׂשת מלאכה, לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָּכל
ּפטּור  מּכּונתֹו, ּבפחּות להֹוציא חּיב; ׁשּנתּכּון הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לׁשמירה  נתּכּון ׁשהרי - חּיב לפניו, לֹו ּובא לאחריו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּׂשא
להֹוציא  נתּכּון אם אבל מעּלה. ׁשמירה ונעׂשת ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָֻּפחּותה,
להֹוציא  נתּכּון ׁשהרי - ּפטּור לאחריו, לֹו ּובא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָלפניו
ּכּיֹוצא  ּכל וכן מעּוטה. ּבׁשמירה והֹוציא מעּלה, ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֻּבׁשמירה

ֶָּבזה.
.‚Èוהׁשלי ּבסּנר, חגּור ּבׂשרֹו[-תחב]היה ּבין הּמּׂשא ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

הּזאת  ּבּדר להֹוציאֹו ׁשּדרּכֹו הּמּׂשא זה ׁשּבא ּבין - ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹוחלּוקֹו
חֹוזר  להיֹות ּדרּכֹו ׁשּכן חּיב; - לאחריו ׁשּבא ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפניו,

והפוך] לאחור .[מקדימה
.„È ועׂשה ּבּה, והתחיל ּבׁשּבת, מלאכה לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָּכל

ׁשּנתּכּון  הּמלאכה ּכל הׁשלים ׁשּלא ּפי על אף חּיב, - ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּכּׁשעּור
ּבׁשּבת להׁשלימּה ׁשטר אֹו אּגרת לכּתב ׁשּנתּכּון הרי ּכיצד? . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּכל  ויכּתב חפצֹו ׁשּיׁשלים עד זה, יתחּיב 'לא אֹומרין: אין -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
יתחּיב. אֹותֹות, ׁשּתי מּׁשּיכּתב אּלא הּׁשטר'; ּכל אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאּגרת,
חּוטין, ׁשני מּׁשּיארג - ׁשלם ּבגד לארג נתּכּון אם ְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹוכן
ּכּׁשעּור  ועׂשה הֹואיל להׁשלים, ׁשּכּונתֹו ּפי על ואף ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָיתחּיב;

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - .ּבכּונה ְְֵֵֶַַַָָָָֹ
.ÂËועׂשּו לבּדֹו, אֹותּה לעׂשֹות יכֹול ׁשהּיחיד מלאכה ְְְֲִֶַַַָָָָָָָּכל

מקצתּה, וזה מקצתּה זה ׁשעׂשה ּבין - ּבׁשּתפּות ׁשנים ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻאֹותּה
ּברׁשּות  הּׁשני והּניחֹו זֹו מרׁשּות החפץ זה ׁשעקר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכגֹון
סֹוף, ועד מּתחּלה ּכאחד ׁשניהם אֹותּה ׁשעׂשּו ּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחרת,
והֹוציאּוהּו ּכּכר אחזּו אֹו וכתבּו ּבקלמֹוס ׁשניהם ׁשאחזּו ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָֻּכגֹון

ּפטּורין  אּלּו הרי - לרׁשּות .מרׁשּות  ְְְֲִִֵֵֵ
.ÊË,ׁשּיצטרפּו עד לבּדֹו לעׂשֹותּה יכֹול מהן אחד אין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואם

הֹואיל  - הרּבים לרׁשּות והֹוציאּוה קֹורה ׁשאחזּו ׁשנים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּכגֹון
ּבׁשּתפּות  אֹותּה ועׂשּו לבּדֹו, לעׂשֹותּה מהן ּבאחד ּכח ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻואין

חּיבין  ׁשניהן - סֹוף ועד היה מּתחּלה לׁשניהן. אחד וׁשעּור , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
להֹוציאּה יכֹול אינֹו והּׁשני לבּדֹו, זֹו קֹורה להֹוציא ּבאחד ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכח
ׁשּיכֹול, הראׁשֹון זה - והֹוציאּוה ׁשניהם ונׁשּתּתפּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלבּדֹו,
ּכל  וכן ּכלּום. חּיב אינֹו ּומסּיע הּוא, מסּיע והּׁשני ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָֹחּיב;

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊÈאֹו ּבחברֹו ׁשחבל הרי ּכיצד? ּפטּורין. המקלקלין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָּכל

ׁשּבר  אֹו ׂשרפן אֹו ּבגדים קרע אם וכן הׁשחתה, ּדר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבבהמה
ח  ּפטּור; זה הרי - הׁשחתה ּדר צריּכלים ואינֹו ּגּמה פר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ׁשעׂשּו ּפי על אף ּופטּור. מקלקל זה הרי לעפרּה, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
ּפטּורין. לקלקל, וכּונתם הֹואיל ְְְְְִִֵַַָָָָָמלאכה,

.ÁÈ חּיב לתּקן, מנת על המקלקל ׁשּסתר ּכל הרי ּכיצד? . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּמחק, ּבּמקֹום לכּתב ּכדי ׁשּמחק אֹו ּבמקֹומֹו, לבנֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכדי
ּבזה  ּכּיֹוצא וכל יסֹודֹות, ּבתֹוכּה לבנֹות ּכדי ּגּמה ׁשחפר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻאֹו

המתּקן. ּכׁשעּור וׁשעּורֹו, חּיב. -ְְְִִֵַַַָ
.ËÈּומקצתּה ּבׁשֹוגג מקצתּה ּבׁשּבת, מלאכה העֹוׂשה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָּכל

הזיד  ּולבּסֹוף ׁשּׁשגג  ּבין ׁשגג, ּולבּסֹוף ׁשהזיד ּבין - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבזדֹון
סֹוף  ועד מּתחּלה ּכּלּה הּמלאכה ׁשעּור ׁשּיעׂשה עד ּפטּור; -ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכּלֹו יעׂשהּו אֹו ּוסקילה; ּכרת חּיב יהיה ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּבזדֹון,
חּטאת  חּיב יהיה ּכ ואחר סֹוף, ועד מּתחּלה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָּבׁשגגה

.קבּועה  ְָ

ב  ¤¤ּפרק
הּמצוֹות;‡. ּכל ּכׁשאר נפׁשֹות, סּכנת אצל ׁשּבת היא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּדחּויה

ּבׁשּבת, צרכיו ּכל לֹו עֹוׂשין - סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה ,ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלפיכ
לחּלל  צרי ׁשהּוא ספק מקֹום. אֹותֹו ׁשל אּמן רֹופא ּפי ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻעל
רֹופא  אמר אם וכן ,צרי ׁשאינֹו ספק הּׁשּבת, את ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעליו
- 'צרי 'אינֹו אֹומר: אחר ורֹופא הּׁשּבת, את עליו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלחּלל
הּׁשּבת. את ּדֹוחה נפׁשֹות ׁשּספק הּׁשּבת; את עליו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמחּללין

.·וכ לכ צרי ׁשהּוא הּׁשּבת ּביֹום [רפואה אמדּוהּו ְְֲִֶַַָָָָָָ
ּכדי מסוימת] הערב, עד 'נמּתין אֹומרים: אין - ימים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשמֹונה

מהּיֹום  מתחילין אּלא ׁשּבתֹות'; ׁשּתי עליו לחּלל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
זמן  ּכל ׁשּבתֹות; מאה אפּלּו עליו ּומחּללין ׁשּבת, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
מחּללין; - סּכנה ספק אֹו סּכנה ּבֹו ויׁש צרי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּוא
לֹו, וׁשֹוחטין הּנר, את מּלפניו ּומכּבין הּנר, את לֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּומדליקין
ּבין  להׁשקֹותֹו ּבין חּמין לֹו ּומחּמין ּומבּׁשלין, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַואֹופין
ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה לגּבי ׁשּבת ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּגּופֹו. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלרחיצת

להן. צרי ׁשהּוא הּדברים לכל ּכחל, הּוא הרי - ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹסּכנה
גֹוים,‚. ידי על לא אֹותן עֹוׂשין אין אּלּו, ּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹּכׁשעֹוׂשים

נׁשים  ידי על ולא עבדים, ידי על ולא קטּנים, ידי על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹֹֹולא
גדֹולי  ידי על אּלא ּבעיניהם; קּלה ׁשּבת ּתהא ׁשּלא ּכדי -ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

וחכמיהם  לחֹולה יׂשראל ׁשּבת ּבחּלּול להתמהמּה ואסּור . ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
וחי  האדם אתם יעׂשה "אׁשר ׁשּנאמר: סּכנה, ּבֹו ֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיׁש

ּבהם  ׁשּימּות ולא הּתֹורה ּבהם", מׁשּפטי ׁשאין למדּת, הא . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ואּלּו ּבעֹולם. וׁשלֹום וחסד רחמים אּלא ּבעֹולם, ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָנקמה
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אֹומר: הּכתּוב עליהם ואסּור, חּלּול ׁשּזה ׁשאֹומרים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּמינים
יחיּו לא ּומׁשּפטים טֹובים, לא חּקים להם נתּתי אני ְְְֲִִִִִִִֶַַָָָֹֹֻ"וגם

ֶָּבהם".
ּבעיניו„. כאבים]החֹוׁשׁש אֹו[חש ּבׁשּתיהן ׁשּיהיה והּוא - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

ציר מהן מרב [ריר]ּבאחת ׁשֹותתֹות דמעֹות ׁשהיּו אֹו , ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ
קדח בהן ׁשהיה אֹו מהן, ׁשֹותת דם ׁשהיה אֹו ,[חום]הּכאב, ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבהן  ׁשּיׁש חֹולים ּבכלל זה הרי - אּלּו ּבחלאים ְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא
צרכי  ּכל לֹו ועֹוׂשין הּׁשּבת, את עליו ּומחּללין ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָסּכנה,

ְָרפּואה.
ּבין ‰. - ולפנים הּׂשפה מן ּגּופֹו ּבחלל מּכה ׁשּיׁש ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוכן

ׁשּיׁש ּכל ּבׁשאר אֹו ּוטחֹולֹו ּבכבדֹו ּבין ּבמעיו, ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָּבפיו,
סּכנה  ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה זה הרי - אמד,ּבחללֹו צרי ואינֹו . ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אמידה  ּבלא מּיד, עליו מחּללין לפיכ הּוא; ּכבד ְְְְֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָֹׁשחלי
ּכמּכה [הערכה] זֹו הרי - הרגל וגב הּיד ּבגב ׁשהיא ּומּכה .ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
חלל את [הגוף]ׁשל עליה ּומחּללין אמד, צריכה ואינּה , ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּמצּמר והחם חלל [מכווץ]הּׁשּבת. ׁשל ּכמּכה - הּבׂשר את ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשהרֹופאים  חלי ּכל וכן הּׁשּבת. את עליו ּומחּללין ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָהּוא,
הּבׂשר  ּבעֹור ׁשהּוא ּפי על אף - סּכנה ּבֹו יׁש ׁשּזה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹומרין

עליו מחּללין ּפיהם.מּבחּוץ, על הּׁשּבת את ְְִִִֶֶַַַַַָָָ
.Âנימא ּבׁשּבת,[עלוקה]הּבֹולע חּמין לֹו מחּמין - מים ׁשל ְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

וכן  נפׁשֹות. סּכנת ׁשהיא מּפני רפּואה, צרכי ּכל לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָועֹוׂשין
- ׁשּממיתין עפר מּזֹוחלי אחד אֹו ׁשֹוטה, ּכלב ׁשּנׁשכֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָמי
ּכל  לֹו עֹוׂשין - ממיתין אין ספק ממיתין ספק היּו ְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָאפּלּו

להּצילֹו. רפּואה ְְְִֵַָָצרכי
.Êורצּו אחת, ּגרֹוגרת לֹו להביא רֹופאים ׁשאמדּוהּו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָחֹולה

ּכּלן  - אחת ּבבת ּגרֹוגרֹות עׂשר לֹו והביאּו אדם בני ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻעׂשרה
הבריא  ואפּלּו זה, אחר ּבזה הביאּו ואפּלּו מּכלּום, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָּפטּורין

הביאּו ּברׁשּות ּכּלם ׁשהרי .ּבראׁשֹונה; ְֲִִִֵֵֶָָָֻ
.Á ׁשּתי אּלא מצאּו ולא גרֹוגרֹות, לׁשּתי צרי ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹחֹולה

עקצין ּבׁשני לעץ]גרֹוגרֹות התאנים שבין החיבורים וׁשלׁש[- ְְְֳִִֵָָָֹ
על  אף ׁשלׁש, ּבֹו ׁשּיׁש העקץ ּכֹורתין - אחד ּבעקץ ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹּגרֹוגרֹות
אּלא  ּבבצירה, ירּבּו ׁשּלא ּכדי לׁשּתים, אּלא צריכין ׁשאין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּפי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשנים. יכרתּו ולא אחד עקץ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹיכרתּו
.Ë ואכ ּבׁשּבת , לחֹולה אסּור המבּׁשל - והֹותיר החֹולה ל ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ

ירּבה ׁשּמא ּגזרה, הּמֹותר; מן לאכל התבשיל]לבריא [כמות ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לאכל  לבריא מּתר ּבׁשּבת, לחֹולה הּׁשֹוחט אבל ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבׁשבילֹו.
ירּבה  ׁשּמא ׁשּנגזר ּכדי ּתֹוספת, ּבּדבר ׁשאין - חי ּבׂשר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּנּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִִֵֵֶַָֹּבׁשבילֹו.
.È גֹוי ידי על צרכיו ּכל לֹו עֹוׂשין סּכנה, ּבֹו ׁשאין .חֹולה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

לֹו לבּׁשל - עֹוׂשה והּוא לֹו, לעׂשֹות לגֹוי אֹומרין ְְְְֲִֵֵֶַַַּכיצד?
וכן  ּבאּלּו. וכּיֹוצא לרׁשּות, מרׁשּות רפּואה ּולהביא ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָולאפֹות,

עיניו רפואה]ּכֹוחל ׁשאין [בסם ּפי על אף ּבׁשּבת, הּגֹוי מן ְִִֵֵֵֶַַַַָָ
אֹותן  עֹוׂשין - מלאכה ּבהן אין צרכיו, היּו ואם סּכנה. ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָׁשם

מעלין לפיכ יׂשראל; ה-]אפּלּו ּומעלין [גידי ּבׁשּבת, אזנים ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָ
הלב]אנקלי שכנגד הּׁשבר[תנוך את ּומחזירין [בעצם , ְְִִֵֶֶֶַַָֻ

מּתר.שנשברה] ּבהן, ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָָֹֻ
.‡È,נפׁשֹות ּבסּכנת היא הרי - לילד ּכׁשּכֹורעת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּיֹולדת,

חכמה לּה קֹוראין הּׁשּבת: את עליה [מילדת]ּומחּללין ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ
ואם  אֹותֹו. וקֹוׁשרין הּטּבּור, את וחֹותכים למקֹום, ְְְְְְִִִִֶַַָָמּמקֹום
מדליקין  - ּבחבליה מצעקת ׁשהיא ּבׁשעה לנר צריכה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה

סּומה היתה ואפּלּו הּנר, את ׁשּדע[עוורת]לּה מּפני ּתּה, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
היתה  ואם רֹואה. ׁשאינּה ּפי על ואף ּבנר, עליה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמתיּׁשבת
לׁשּנֹות, ׁשאפׁשר וכל לּה. מביאין ּבֹו, וכּיֹוצא לׁשמן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹצריכה
ּתלּוי  ּכלי חברּתּה לּה ׁשּתביא ּכגֹון הבאה, ּבׁשעת ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָמׁשּנין

ּכדרּכּה. מביאה אפׁשר, אי ואם ְְְְְְִִִִֶַָָָָָּבׂשערּה;
.·È ואין ּבׂשכר; ואפּלּו ּבׁשּבת, הּגֹויה את מיּלדין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָאין

לאיבה חּלּול[שנאה]חֹוׁשׁשין ׁשם ׁשאין ּפי על ואף .[שבת], ְְְִִִֵֵֶַַָָ
ּתֹוׁשב ּגר ּבת את מיּלדין מצוות]אבל ז' שקיבל מּפני [גוי , ְְְֲִִֵֵֶַַָָ

הּׁשּבת. את עליה מחּללין ואין להחיֹותֹו; מצּוין ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאנּו
.‚Èׁשּתלד,[יולדת]חּיה עד ׁשֹותת להיֹות הּדם מּׁשּיתחיל - ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

הּׁשּבת, את עליה מחּללין - ימים ׁשלׁשה עד ׁשּתלד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹואחר
ּבין  אני', 'צריכה ׁשאמרה ּבין צרכיה, ּכל לּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָועֹוׂשין
אמרה  אם - ׁשבעה ועד ּומּׁשלׁשה צריכה'. 'איני ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹׁשאמרה
צרי ואין ׁשתקה, ואם עליה; מחּללין אין צריכה', ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ'איני
הּׁשּבת. את עליה מחּללין - אני' 'צריכה אמרה אם ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָלֹומר
סּכנה; ּבֹו ׁשאין ּכחֹולה היא הרי יֹום, ׁשלׁשים ועד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּומּׁשבעה
על  אּלא מלאכה לּה עֹוׂשין אין אני', 'צריכה אמרה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָואפּלּו

גֹוי. ְֵידי
.„È ׁשהּצּנה מּפני החּמה, ּבימֹות ואפּלּו לחּיה, מדּורה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָעֹוׂשין

הּקר  ּבמקֹומֹות הרּבה לחּיה מדּורה קׁשה עֹוׂשין אין אבל ; ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ
מדּורה, לֹו עֹוׂשין - ונצטּנן ּדם הּקיז ּבּה. להתחּמם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָלחֹולה
ּבּיֹום  ּבׁשּבת הּולד את ּומרחיצין ּתּמּוז. ּבתקּופת ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָאפּלּו
ׁשהּוחּמּו ּבחּמין אפּלּו טּבּורֹו, את ׁשחֹותכין אחר ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַׁשּנֹולד,

אֹותֹו ּומֹולחין בשמים]ּבׁשּבת; מיני עליו ּומלּפפין [מפזרים ְְְְִִַַָ
יעׂשּו[בבגדים]אֹותֹו[כורכים] לא אם לֹו היא ׁשּסּכנה מּפני ,ְֲִִִֵֶַַָָֹ

ּולאחר  הּמילה, לפני אֹותֹו מרחיצים וכן אּלה. ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָלֹו
- ּבׁשּבת ׁשהּוחּמּו ּבחּמין לּמילה, הּׁשליׁשי ּובּיֹום ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָהּמילה,

הּסּכנה. ְִֵַַָָמּפני
.ÂËהּמׁשּבר על ׁשּיׁשבה הלידה]האּׁשה -[מקום ומתה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

את  וקֹורעין הרּבים, רׁשּות ּדר אפּלּו ּבׁשּבת סּכין ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמביאין
נפׁשֹות  ׁשּספק - חי יּמצא ׁשּמא הּולד, את ּומֹוציאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכרסּה

חי. חזקתֹו ׁשאין לזה ואפּלּו הּׁשּבת, את ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּדֹוחה
.ÊË רׁשּות לּטל צרי ואין ּבׁשּבת, נפׁשֹות ּפּקּוח ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹמפּקחין

מׁשּבח  זה הרי הּנפׁש, להּציל והּמקּדים ּדין; ּכיצד?מּבית . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻ
ּפי  על ואף ּומעלהּו, מצֹודה ּפֹורׂש - לּים ׁשּנפל ּתינֹוק ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָראה

הּד צד ּופרׂשׁשהּוא ּבּים, ּתינֹוק ׁשּטבע ׁשמע עּמֹו. גים ִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
נתּכּון  מּכלּום. ּפטּור - ּבלבד ּדגים והעלה להעלֹותֹו, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָמצֹודה
ׁשמע  לא אפּלּו ּפטּור, - ותינֹוק ּדגים והעלה ּדגים, ְְְֱֲֲִִִִֶַַָָָָָֹלהעלֹות

ּפטּור. הּדגים, עם ּתינֹוק והעלה הֹואיל ְֱִִִִֶֶַַָָָָׁשּטבע;
.ÊÈחליה עֹוקר - לבֹור ּתינֹוק הבור]נפל שבשפת [עפר ְְִֵַָָֻ

ּבׁשעת  מדרגה ּבּה מתּקן ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָּומעלהּו,
ּומֹוציאֹו, הּדלת את ׁשֹובר - תינֹוק ּבפני ּדלת ננעלה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָעקירתּה.
למלאכה; ׁשראּויין עצים אֹותּה מפּצל ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָואף

יּבעת ׁשם [יבהל]ׁשּמא ויׁש ּדלקה, נפלה וימּות. הּתינֹוק, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
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אֹומר: הּכתּוב עליהם ואסּור, חּלּול ׁשּזה ׁשאֹומרים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּמינים
יחיּו לא ּומׁשּפטים טֹובים, לא חּקים להם נתּתי אני ְְְֲִִִִִִִֶַַָָָֹֹֻ"וגם

ֶָּבהם".
ּבעיניו„. כאבים]החֹוׁשׁש אֹו[חש ּבׁשּתיהן ׁשּיהיה והּוא - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

ציר מהן מרב [ריר]ּבאחת ׁשֹותתֹות דמעֹות ׁשהיּו אֹו , ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ
קדח בהן ׁשהיה אֹו מהן, ׁשֹותת דם ׁשהיה אֹו ,[חום]הּכאב, ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבהן  ׁשּיׁש חֹולים ּבכלל זה הרי - אּלּו ּבחלאים ְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא
צרכי  ּכל לֹו ועֹוׂשין הּׁשּבת, את עליו ּומחּללין ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָסּכנה,

ְָרפּואה.
ּבין ‰. - ולפנים הּׂשפה מן ּגּופֹו ּבחלל מּכה ׁשּיׁש ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוכן

ׁשּיׁש ּכל ּבׁשאר אֹו ּוטחֹולֹו ּבכבדֹו ּבין ּבמעיו, ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָּבפיו,
סּכנה  ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה זה הרי - אמד,ּבחללֹו צרי ואינֹו . ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אמידה  ּבלא מּיד, עליו מחּללין לפיכ הּוא; ּכבד ְְְְֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָֹׁשחלי
ּכמּכה [הערכה] זֹו הרי - הרגל וגב הּיד ּבגב ׁשהיא ּומּכה .ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
חלל את [הגוף]ׁשל עליה ּומחּללין אמד, צריכה ואינּה , ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּמצּמר והחם חלל [מכווץ]הּׁשּבת. ׁשל ּכמּכה - הּבׂשר את ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשהרֹופאים  חלי ּכל וכן הּׁשּבת. את עליו ּומחּללין ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָהּוא,
הּבׂשר  ּבעֹור ׁשהּוא ּפי על אף - סּכנה ּבֹו יׁש ׁשּזה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹומרין

עליו מחּללין ּפיהם.מּבחּוץ, על הּׁשּבת את ְְִִִֶֶַַַַַָָָ
.Âנימא ּבׁשּבת,[עלוקה]הּבֹולע חּמין לֹו מחּמין - מים ׁשל ְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

וכן  נפׁשֹות. סּכנת ׁשהיא מּפני רפּואה, צרכי ּכל לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָועֹוׂשין
- ׁשּממיתין עפר מּזֹוחלי אחד אֹו ׁשֹוטה, ּכלב ׁשּנׁשכֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָמי
ּכל  לֹו עֹוׂשין - ממיתין אין ספק ממיתין ספק היּו ְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָאפּלּו

להּצילֹו. רפּואה ְְְִֵַָָצרכי
.Êורצּו אחת, ּגרֹוגרת לֹו להביא רֹופאים ׁשאמדּוהּו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָחֹולה

ּכּלן  - אחת ּבבת ּגרֹוגרֹות עׂשר לֹו והביאּו אדם בני ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻעׂשרה
הבריא  ואפּלּו זה, אחר ּבזה הביאּו ואפּלּו מּכלּום, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָּפטּורין

הביאּו ּברׁשּות ּכּלם ׁשהרי .ּבראׁשֹונה; ְֲִִִֵֵֶָָָֻ
.Á ׁשּתי אּלא מצאּו ולא גרֹוגרֹות, לׁשּתי צרי ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹחֹולה

עקצין ּבׁשני לעץ]גרֹוגרֹות התאנים שבין החיבורים וׁשלׁש[- ְְְֳִִֵָָָֹ
על  אף ׁשלׁש, ּבֹו ׁשּיׁש העקץ ּכֹורתין - אחד ּבעקץ ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹּגרֹוגרֹות
אּלא  ּבבצירה, ירּבּו ׁשּלא ּכדי לׁשּתים, אּלא צריכין ׁשאין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּפי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשנים. יכרתּו ולא אחד עקץ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹיכרתּו
.Ë ואכ ּבׁשּבת , לחֹולה אסּור המבּׁשל - והֹותיר החֹולה ל ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ

ירּבה ׁשּמא ּגזרה, הּמֹותר; מן לאכל התבשיל]לבריא [כמות ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לאכל  לבריא מּתר ּבׁשּבת, לחֹולה הּׁשֹוחט אבל ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבׁשבילֹו.
ירּבה  ׁשּמא ׁשּנגזר ּכדי ּתֹוספת, ּבּדבר ׁשאין - חי ּבׂשר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּנּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִִֵֵֶַָֹּבׁשבילֹו.
.È גֹוי ידי על צרכיו ּכל לֹו עֹוׂשין סּכנה, ּבֹו ׁשאין .חֹולה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

לֹו לבּׁשל - עֹוׂשה והּוא לֹו, לעׂשֹות לגֹוי אֹומרין ְְְְֲִֵֵֶַַַּכיצד?
וכן  ּבאּלּו. וכּיֹוצא לרׁשּות, מרׁשּות רפּואה ּולהביא ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָולאפֹות,

עיניו רפואה]ּכֹוחל ׁשאין [בסם ּפי על אף ּבׁשּבת, הּגֹוי מן ְִִֵֵֵֶַַַַָָ
אֹותן  עֹוׂשין - מלאכה ּבהן אין צרכיו, היּו ואם סּכנה. ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָׁשם

מעלין לפיכ יׂשראל; ה-]אפּלּו ּומעלין [גידי ּבׁשּבת, אזנים ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָ
הלב]אנקלי שכנגד הּׁשבר[תנוך את ּומחזירין [בעצם , ְְִִֵֶֶֶַַָֻ

מּתר.שנשברה] ּבהן, ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָָֹֻ
.‡È,נפׁשֹות ּבסּכנת היא הרי - לילד ּכׁשּכֹורעת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּיֹולדת,

חכמה לּה קֹוראין הּׁשּבת: את עליה [מילדת]ּומחּללין ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ
ואם  אֹותֹו. וקֹוׁשרין הּטּבּור, את וחֹותכים למקֹום, ְְְְְְִִִִֶַַָָמּמקֹום
מדליקין  - ּבחבליה מצעקת ׁשהיא ּבׁשעה לנר צריכה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה

סּומה היתה ואפּלּו הּנר, את ׁשּדע[עוורת]לּה מּפני ּתּה, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
היתה  ואם רֹואה. ׁשאינּה ּפי על ואף ּבנר, עליה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמתיּׁשבת
לׁשּנֹות, ׁשאפׁשר וכל לּה. מביאין ּבֹו, וכּיֹוצא לׁשמן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹצריכה
ּתלּוי  ּכלי חברּתּה לּה ׁשּתביא ּכגֹון הבאה, ּבׁשעת ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָמׁשּנין

ּכדרּכּה. מביאה אפׁשר, אי ואם ְְְְְְִִִִֶַָָָָָּבׂשערּה;
.·È ואין ּבׂשכר; ואפּלּו ּבׁשּבת, הּגֹויה את מיּלדין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָאין

לאיבה חּלּול[שנאה]חֹוׁשׁשין ׁשם ׁשאין ּפי על ואף .[שבת], ְְְִִִֵֵֶַַָָ
ּתֹוׁשב ּגר ּבת את מיּלדין מצוות]אבל ז' שקיבל מּפני [גוי , ְְְֲִִֵֵֶַַָָ

הּׁשּבת. את עליה מחּללין ואין להחיֹותֹו; מצּוין ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאנּו
.‚Èׁשּתלד,[יולדת]חּיה עד ׁשֹותת להיֹות הּדם מּׁשּיתחיל - ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

הּׁשּבת, את עליה מחּללין - ימים ׁשלׁשה עד ׁשּתלד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹואחר
ּבין  אני', 'צריכה ׁשאמרה ּבין צרכיה, ּכל לּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָועֹוׂשין
אמרה  אם - ׁשבעה ועד ּומּׁשלׁשה צריכה'. 'איני ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹׁשאמרה
צרי ואין ׁשתקה, ואם עליה; מחּללין אין צריכה', ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ'איני
הּׁשּבת. את עליה מחּללין - אני' 'צריכה אמרה אם ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָלֹומר
סּכנה; ּבֹו ׁשאין ּכחֹולה היא הרי יֹום, ׁשלׁשים ועד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּומּׁשבעה
על  אּלא מלאכה לּה עֹוׂשין אין אני', 'צריכה אמרה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָואפּלּו

גֹוי. ְֵידי
.„È ׁשהּצּנה מּפני החּמה, ּבימֹות ואפּלּו לחּיה, מדּורה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָעֹוׂשין

הּקר  ּבמקֹומֹות הרּבה לחּיה מדּורה קׁשה עֹוׂשין אין אבל ; ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ
מדּורה, לֹו עֹוׂשין - ונצטּנן ּדם הּקיז ּבּה. להתחּמם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָלחֹולה
ּבּיֹום  ּבׁשּבת הּולד את ּומרחיצין ּתּמּוז. ּבתקּופת ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָאפּלּו
ׁשהּוחּמּו ּבחּמין אפּלּו טּבּורֹו, את ׁשחֹותכין אחר ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַׁשּנֹולד,

אֹותֹו ּומֹולחין בשמים]ּבׁשּבת; מיני עליו ּומלּפפין [מפזרים ְְְְִִַַָ
יעׂשּו[בבגדים]אֹותֹו[כורכים] לא אם לֹו היא ׁשּסּכנה מּפני ,ְֲִִִֵֶַַָָֹ

ּולאחר  הּמילה, לפני אֹותֹו מרחיצים וכן אּלה. ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָלֹו
- ּבׁשּבת ׁשהּוחּמּו ּבחּמין לּמילה, הּׁשליׁשי ּובּיֹום ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָהּמילה,

הּסּכנה. ְִֵַַָָמּפני
.ÂËהּמׁשּבר על ׁשּיׁשבה הלידה]האּׁשה -[מקום ומתה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

את  וקֹורעין הרּבים, רׁשּות ּדר אפּלּו ּבׁשּבת סּכין ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמביאין
נפׁשֹות  ׁשּספק - חי יּמצא ׁשּמא הּולד, את ּומֹוציאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכרסּה

חי. חזקתֹו ׁשאין לזה ואפּלּו הּׁשּבת, את ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּדֹוחה
.ÊË רׁשּות לּטל צרי ואין ּבׁשּבת, נפׁשֹות ּפּקּוח ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹמפּקחין

מׁשּבח  זה הרי הּנפׁש, להּציל והּמקּדים ּדין; ּכיצד?מּבית . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻ
ּפי  על ואף ּומעלהּו, מצֹודה ּפֹורׂש - לּים ׁשּנפל ּתינֹוק ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָראה

הּד צד ּופרׂשׁשהּוא ּבּים, ּתינֹוק ׁשּטבע ׁשמע עּמֹו. גים ִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
נתּכּון  מּכלּום. ּפטּור - ּבלבד ּדגים והעלה להעלֹותֹו, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָמצֹודה
ׁשמע  לא אפּלּו ּפטּור, - ותינֹוק ּדגים והעלה ּדגים, ְְְֱֲֲִִִִֶַַָָָָָֹלהעלֹות

ּפטּור. הּדגים, עם ּתינֹוק והעלה הֹואיל ְֱִִִִֶֶַַָָָָׁשּטבע;
.ÊÈחליה עֹוקר - לבֹור ּתינֹוק הבור]נפל שבשפת [עפר ְְִֵַָָֻ

ּבׁשעת  מדרגה ּבּה מתּקן ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָּומעלהּו,
ּומֹוציאֹו, הּדלת את ׁשֹובר - תינֹוק ּבפני ּדלת ננעלה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָעקירתּה.
למלאכה; ׁשראּויין עצים אֹותּה מפּצל ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָואף

יּבעת ׁשם [יבהל]ׁשּמא ויׁש ּדלקה, נפלה וימּות. הּתינֹוק, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
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האׁש, מן להּצילֹו אֹותּה מכּבין - יּׂשרף ׁשּמא ׁשחֹוׁשׁשין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאדם
וכל  ּכּבּוי. ּבׁשעת ּומתּקנּה ּדר ּכֹובׁש ׁשהּוא ּפי על ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָואף
מּבית  רׁשּות לּטל צרי ואינֹו מׁשּבח; זה הרי להּציל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻהּקֹודם

סּכנה. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבכל ְִֵֶַָָָָָּדין
.ÁÈ ׁשם אינֹו ספק ׁשם, הּוא ספק - מּפלת עליו ׁשּנפלה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹמי

עליו  מפּקחין האבנים]- ּפי [מפנים על אף - חי מצאּוהּו ; ְְְִִַַַַָָָ
אֹותֹו, ּומֹוציאין עליו מפּקחין ׁשּיבריא, אפׁשר ואי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּנתרֹוצץ,

ׁשעה. אֹותּה ְֵַָָָלחּיי
.ËÈ נׁשמה בֹו מצאּו ולא חטמֹו, עד מּניחין [נשימה]ּבדקּו - ְְְְְִִַַָָָָָֹ

עליֹונים ּומצאּו ּבדקּו מת. ׁשּכבר בראש אֹותֹו; [אנשים ְְְְִֵֶֶָָָ
אּלא המפולת] ּתחּתֹונים', מתּו 'ּכבר יאמרּו: לא - ְְְִִֵֵֶַָָֹֹמתים

ויחיה  העליֹון ׁשּימּות ּבמּפלת, ׁשאפׁשר הּכל; על ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמפּקחין
ְַַהּתחּתֹון.

.Î אחד יׂשראלי אפּלּו ויׂשראל, ּגֹוים ּבּה ׁשּיׁש חצר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיתה
מּפני  הּכל, על מפּקחין - מּפלת עליהם ונפלה ּגֹוים, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹואלף
אֹותּה עליו ונפלה אחרת, לחצר מהן אחד ּפרׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּיׂשראלי.
הּיׂשראלי, הּוא ׁשּפרׁש זה ׁשּמא עליו; מפּקחין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר

ּגֹוים. ְְִִִַָוהּנׁשארים
.‡Î עקירתן ּובעת אחרת, לחצר ליל זֹו מחצר ּכּלן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻנעקרּו

ידּוע ואין עליו, ונפלה אחרת, לחצר ונכנס מהן אחד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפרׁש
ּכאן  אין ּכּלם, ׁשּנעקרּו ׁשּכיון עליו; מפּקחין אין - הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמי
הּוא  הרי מהּלכין, ּכׁשהן מהן הּפֹורׁש וכל קבּוע, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל
אף  - יׂשראל הרב היה אם ,לפיכ הרב. מן ׁשּפרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבחזקת
- עליו ונפלה לחצר, מהם אחד ּופרׁש ּכּלם, ׁשּנעקרּו ּפי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻעל

עליו  .מפּקחין ְְִַָָ
.·Î מֹונה - ׁשּבת יֹום הּוא מתי ידע ולא ּבּמדּבר, ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹהמהּל

הּיֹום, ּברּכת ּבֹו ּומבר ׁשביעי, ּומקּדׁש ׁשּׁשה, ׁשּטעה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָמּיֹום
זה  ּביֹום ואפּלּו ויֹום, יֹום ּובכל ּכׁשּבת. ּבמֹוצאֹו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָּומבּדיל
ּפרנסתֹו ּכדי לעׂשֹות לֹו מּתר ּומקּדׁש, ּבֹו מבּדיל ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻׁשהּוא

ּפרנס  על יֹותר לעׂשֹות לֹו ואסּור ימּות. ׁשּלא ּכדי תֹו,ּבלבד, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשמיני  ׁשהּיֹום ידע ואם הּוא; ׁשּבת ספק ויֹום יֹום ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּכל
זה  הרי - ּבזה וכּיֹוצא ליציאתֹו, עׂשר חמּׁשה אֹו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָליציאתֹו,
וּדאי  הּדבר ׁשהרי הּיֹום, ּבאֹותֹו מלאכה ּכל לעׂשֹות ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָֻמּתר
עֹוׂשה  זה, מּיֹום חּוץ הּימים ּוׁשאר ּבׁשּבת; ּבׁשּירה יצא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא

ּבלבד  ּפרנסה .ּכדי ְְְִֵַַָָ
.‚Î ממֹון עסקי על ּבאּו אם - יׂשראל עירֹות על ׁשּצרּו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּגֹוים

מלחמה; עּמהן עֹוׂשין ואין הּׁשּבת, את עליהן מחּללין אין -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לּספר הּסמּוכה גבול]ּובעיר עסקי [- על אּלא ּבאּו לא אפּלּו , ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ

את  עליהן ּומחּללין זין, ּבכלי עליהן יֹוצאין וקׁש, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָתבן
ׁשערכּו אֹו נפׁשֹות, עסקי על ּבאּו אם מקֹום, ּובכל ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָהּׁשּבת.
ּומחּללין  זין, ּבכלי עליהן יֹוצאין - סתם ׁשּצרּו אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמלחמה,
לבֹוא, ׁשּיכֹולין יׂשראל ּכל על ּומצוה הּׁשּבת. את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליהן
ּבׁשּבת; הּגֹוים מּיד ּולהּצילם ׁשּבּמצֹור לאחיהם ולעזר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלצאת
אחיהן, את ּוכׁשּיּצילּו ׁשּבת. למֹוצאי להתמהמּה להן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָואסּור
ׁשּלא  ּכדי ּבׁשּבת, למקֹומם ׁשּלהם זין ּבכלי לחזר להם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻמּתר

לבֹוא לעתיד מלהביא]להכׁשילן .[שימנעו ְְִִֶַָָָ
.„Îהמטרפת ספינה ׁשהּקיפּה[מיטלטלת]וכן עיר אֹו ּבּים, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּיכֹולין  ּדבר ּבכל להּצילן, ּבׁשּבת לצאת מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָנהר
יחיד  ואפּלּו הּגֹויםלהּצילן. מּפני שלא הּנרּדף ואפילו [רבים, ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ

כוונתם] ׁשהּואברורה מּפני אֹו אחריו[יחיד], [בכוונה]רֹודף ְֲִֵֵֶַָ
ּבׁשּבת; מלאכֹות ּכּמה ּבעׂשּית ואפּלּו להּצילֹו, מצוה - ְְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָָלהרגֹו
ּומתחּננים  עליהן וזֹועקין מּתר. להּצילֹו, זין ּכלי לתּקן ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֻואפּלּו

עליהן ּומתריעין ואין [בתקיעה]ּבׁשּבת, אֹותן; לעזר ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹ
ּבׁשּבת. הּדבר על זֹועקין ולא ְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹמתחּננים

.‰Î;לׁשּבת קדם ימים ׁשלׁשה הּגֹוים עירֹות על ְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹצרין
עד  ּבׁשּבת, ואפּלּו ויֹום, יֹום ּבכל מלחמה עּמהן ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָועֹוׂשין

אֹותּה מּפי ׁשּכֹובׁשין הרׁשּות; מלחמת ׁשהיא ּפי על ואף , ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָ
צרי ואין ּבׁשּבת. ואפּלּו רדּתּה", "עד למדּו: ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהּׁשמּועה
אּלא  יריחֹו, יה ֹוׁשע ּכבׁש ולא מצוה; ּבמלחמת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֻלֹומר

ְַָּבׁשּבת.

ה'תשע"ג  ניסן ג' חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ׁשהיא ‡. ּפי על אף ׁשּבת, ּבערב ּבמלאכה להתחיל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמּתר

לעׂשֹות  אּלא עלינּו, נאסר ׁשּלא ּבׁשּבת; מאליה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנגמרת
מעצמּה הּמלאכה ׁשּתעׂשה אבל יֹום; ׁשל ּבעצמֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמלאכה

מאליו  ּבׁשּבת ּׁשּנעׂשה ּבמה להנֹות לנּו מּתר .ּבׁשּבת, ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּפֹותקין·. ׁשּבת [מצינור]מים[פותחים]ּכיצד? ערב לגּנה ְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּכּלֹו.[לפני]עם הּיֹום ּכל והֹולכת מתמּלאה והיא חׁשכה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

מגמר הּכלים[בשמים]ּומּניחין מתּגמרין [בגדים]ּתחת והן , ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֻ
קילֹור[נספגים] ּומּניחים ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל [משחה]והֹולכין ְְִִִִַַַָָָֻ

ואסּפלנית העין, ּגּבי ּומתרּפין [תחבושת]על הּמּכה, ּגּבי על ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָ
וסממנין ּדיֹו וׁשֹורין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל עם [צבע]והֹולכין ְְְְְְִִִִַַַָָָָֻ

צמר  ונֹותנין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין נׁשרין והן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻחׁשכה,
וצבע]לּיֹורה מים עם ואּונין[דוד לּתּנּור,[אגודות], ּפׁשּתן ׁשל ְְִִֶַַַָָ

מצֹודֹות  ּופֹורׂשין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין מׁשּתּנין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻוהם
ּכל  והֹולכין צדין והן חׁשכה, עם ּולדגים ּולעֹופֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָלחּיה

וטֹוענין ּכּלּה. הּבד[משאות]הּׁשּבת ּבית על ּבקֹורת [להכביד ְְֲִֵַַַַַָָֻ
הּגתהזיתים] היין]ּובעּגּולי הסוחטות חׁשכה,[אבנים עם ְֲִִֵֵַַָ

הּנר  את ּומדליקין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין זבין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻוהּמׁשקין
הּׁשּבת  ּכל והֹולכת ּדֹולקת והיא מּבערב, הּמדּורה את ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹו

ָֻּכּלּה.
ּגּבי ‚. על אֹו ּבּתּנּור ּבׂשר אֹו האׁש, ּגּבי על קדרה ְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָמּניחין

מתּבּׁש והן ואֹוכלין גחלים, ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל והֹולכין לין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻ
ּגזרה, - אסּורין ׁשהן ּדרכים זה ּבדבר ויׁש ּבׁשּבת. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹותן

יחּתה ּבׁשּבת.[יגרוף]ׁשּמא ּבּגחלים ְְִֶֶֶַַַָָָ
ׁשּלא„. וחּמין צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל הּוחּמּוּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשּמצטּמק  זמן וכל צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל ּתבׁשיל אֹו צרּכן, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכל
יפה האׁש[משובח]הּוא ּגּבי על אֹותֹו מׁשהין אין - לֹו ְִֵֵֵֶַַַָָ

יחּתה  ׁשּמא ּגזרה, יֹום; מּבעֹוד ׁשהּנח ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבׁשּבת,
אם  ,לפיכ לצּמקֹו. ּכדי אֹו ּבּׁשּולֹו, להׁשלים ּכדי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבּגחלים

ּבנערת אֹו ּבאפר הּכירה אׁש ׁשּכּסה אֹו האׁש, [פירורי]ּגרף ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּגחלים ׁשעממּו אֹו הּדּקה, האש]ּפׁשּתן הן [ונפסק ׁשהרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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ּבגבבה אֹו ּבקׁש ׁשהּסיקּוה אֹו ּבאפר, דקים]ּכמכּסֹות [ענפים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻ
הרי  - ּבֹוערֹות ּגחלים ׁשם אין ׁשהרי דּקה בהמה ּבגללי ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
הּתבׁשיל, מּזה ּדעּתֹו הּסיח ׁשהרי עליה; לׁשהֹות מּתר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻזה

ּבאׁש. יחּתה ׁשּמא ּגֹוזרין ְְְִֵֵֶֶַָָואין
מּועט ‰. ׁשהבלּה ּבכירה, אמּורים? ּדברים אבל ּבּמה . ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ

אֹו ּבאפר, חּפה אֹו האׁש, ׁשּגרף ּפי על אף - ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתּנּור
על  ולא ּבתֹוכֹו, מׁשהין אין - ּבגבבה אֹו ּבקׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשהּסיקּוהּו

לֹו סֹומכין ולא לו]ּגּביו, צרּכֹו,[צמוד ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹ
חם  והבלֹו הֹואיל לֹו; ויפה ּומצטּמק צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹו
האׁש ּבזֹו יחּתה ׁשּמא וחֹוׁשׁשים ּדעּתֹו, מּסיח אינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּביֹותר,

מכּסה. אֹו ּוגבבה קׁש אׁש ׁשהיא ּפי על אף ְְְִִֵֶַַַַָָָָֻהּמעּוטה,
.Â מּפני ׁשּגרף? ּפי על אף ּבּתּנּור, לׁשהֹות אסרּו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָולּמה

לגרף  אפׁשר ואי ועצמּה, האׁש רב אּלא ּגֹורף אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהּגֹורף
חם, ׁשהבלֹו ּומּפני אחת; ניצֹוצה ּתּׁשאר ׁשּלא עד האׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכל

לנער ּכדי יחּתה הּנׁשארֹות.[ולהבעיר]ׁשּמא הּניצֹוצֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
.Êקטנה]הּכּפח כירה ּומּועט [- הּכירה, מהבל רב הבלֹו - ְִֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּבגפת הּסיקֹו אם ,לפיכ הּתּנּור. זיתים]מהבל אֹו[פסולת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ
ּגּביו, על ולא ּבתֹוכֹו מׁשהין ואין ּכתּנּור, הּוא הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹּבעצים
מצטּמק  אֹו צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל לֹו סֹומכין ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹולא
הּסיקּוהּו ואם ּבאפר. ּכּסה אֹו ׁשּגרף ּפי על אף לֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָויפה
ּובגבבה, ּבקׁש ׁשהּסקה ּככירה הּוא הרי - ּבגבבה אֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻּבקׁש

על אף מּבערב, לּכירה לסמ ּומּתר עליו. ּפי ּומׁשהין ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ּכירה, ּכּפח? הּוא ואיזה ּכירה, היא ואיזֹו ּגרּופה. ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻׁשאינּה

ׁשפיתת הנחת]מקֹום ׁשפיתת [- מקֹום וכּפח, קדרֹות; ׁשּתי ְְְְְְְִִֵֵַַָֻ
אחת. ְֵַַָקדרה

.Áצרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל אֹו ּכלל, ּבׁשל ׁשּלא חי ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹּתבׁשיל
לֹו ורע לטעמו]ּומצטּמק מזיקה לׁשהֹותֹו[ההצטמקות מּתר - ְְְִֵַַַָֻ

ּתבׁשיל  וכן ּבתּנּור. ּבין וכּפח ּבכירה ּבין האׁש, ּגּבי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻעל
ויפה  ּומצטּמק צרּכֹו ּכל ּבׁשל אֹו צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ולא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּבׁשל
נעׂשה  הּׁשמׁשֹות, לבין סמּו חי אבר לתֹוכֹו הׁשלי אם - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָלֹו
ׁשּלא  ּפי על אף האׁש על לׁשהֹותֹו ּומּתר חי, ּכתבׁשיל ְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹֹֻהּכל
ּבא  ואינֹו מּמּנּו, ּדעּתֹו הּסיח ׁשּכבר מּפני ּכּסה; ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹגרף

ּבּגחלים. ְִֶַַָלחּתֹות
.Ë- אֹותֹו וׁשהה עבר אם - לׁשהֹותֹו ׁשאסּור ּתבׁשיל ְְְִִִֶַַַָָָָּכל

ׁשּבת  מֹוצאי עד לאכלֹו ׁשּיעׂשהאסּור ּבכדי וימּתין [שיעור , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
בישול] אותו לבשל שיוכל ּתבׁשיל זמן אם - ׁשכחֹו ואם .ְְְִִִַָ

ואם  ׁשּבת; מֹוצאי עד אסּור הּוא, צרּכֹו ּכל ּבׁשל ְְִֵֶַַַָָָָָָֹׁשּלא
ׁשּבׁשל  לאכלֹוּתבׁשיל מּתר לֹו, ויפה ּומצטּמק הּוא צרּכֹו ּכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ְַָּבׁשּבת.
.Èׁשּמּת אֹותֹוּכל ּכׁשּנֹוטלין - האׁש ּגּבי על לׁשהֹותֹו ר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻ

למקֹומֹו להחזירֹו אסּור אּלא ּבׁשּבת, לעֹולם, מחזירין ואין . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשהּסקּו וכּפח ּבכירה אֹו מכּסה, אֹו ּגרּופה ּכירה ּגּבי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻֻעל
אבל  קרקע; ּגּבי על הּקדרה הּניח ׁשּלא והּוא, ּוגבבה; ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּבקׁש
על  ואפּלּו אֹותּה, מחזירין אין הּקרקע, ּגּבי על ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָמּׁשהּניחּה
לכּפח  ולא לתּנּור מחזירין ואין מכּסה. אֹו ּגרּופה, ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֻֻּגּבי
מּפני  ּכּסה, אֹו ׁשּגרף ּפי על אף ּבעצים, אֹו ּבגפת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשהּסקּו

לֹו סֹומכין אין עליו, מחזירין ׁשאין וכל ּביֹותר. חם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהבלן
לו] ְַָּבׁשּבת.[צמוד

.‡Èמגרפה להכניס האׁש,[כף]אסּור על והיא לקדרה, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ
ׁשּמגיס מּפני ּבׁשּבת; מּמּנה וזה [מערבב]להֹוציא ּבּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

להחזיר  ּומּתר ּבׁשּבת. ּכמבּׁשל ונמצא הּוא, הּבּׁשּול ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻמּצרכי
ׁשהבלּה לכירה מּועט ׁשהבלּה מּכירה אפּלּו לכירה, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָמּכירה

לטמינה מּכירה לא אבל חומה]מרּבה; לשמור ולא [בתנור , ְְְֲִִִִֶָָָֹֹֻ
לכירה. ְְִִִָָמּטמינה

.·Èעססּיֹות קדרה אדם ימּלא כתושים]לא תבואה [גרגירי ְְֲִֵֵַָָָָֹ
קטנית]ותרמֹוסין הּתּנּור [מין לתֹו ויּתן מים, ׁשל חבית אֹו , ְְְְִִִִֵֶַַַָֻ

ויׁש חׁשכה, עם ׁשּבת ּבהן,ערב ּכּיֹוצא וכל ׁשאּלּו - אֹותן הה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכל  ּבׁשל ׁשּלא ּכתבׁשיל עּקר, ּכל ּבׁשלּו ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאף
עליהן  ודעּתֹו הרּבה, ּבּׁשּול צריכין ׁשאינן מּפני הן, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָצרּכֹו
עבר  ואם ּבתּנּור. לׁשהֹותן אסּור ּולפיכ לאלּתר, ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָלאכלן

ׁשּיעׂשּו. ּבכדי וימּתין ׁשּבת, מֹוצאי עד אסּורין - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוׁשהה
.‚È ּבׁשּבת אֹותֹו וׁשהה יֹום, מּבעֹוד ּבׂשר לתֹוכֹו ׁשּנתן ְְְְִִֶַַַָָָָָּתּנּור

ּבּגחלים, יחּתה ׁשאם מּתר; ּבֹו, וכּיֹוצא הּוא ּגדי ּבׂשר אם -ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
מעט]יתחר האׁש[ישרף חמימּות אּלא צרי ׁשאינֹו הּבׂשר, ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

יחּתה  ׁשּמא אסּור, הּוא, ׁשֹור אֹו עז ּבׂשר ואם ְְְְִִֵֶֶַַַָָּבלבד;
ּבא  ׁשאם מּתר, - ּבטיט הּתּנּור ּפי טח ואם לב ּׁשלֹו. ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֻּבּגחלים
ויּפסד, הּבׂשר ויתקּׁשה הרּוח, ּתּכנס ולחּתֹות, הּתּנּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹלפּתח

הּתּנּור. ְְִֵַַַויצטּנן
.„È עליו ּגֹוזרין אין אֹותֹו, מפסדת ׁשהרּוח ּדבר ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

ויחּתה  יגּלהּו לתֹוׁשּמא ּפׁשּתן ׁשל אּונין נֹותנין זה ּומּפני ; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
יּפסד. - ּגּלהּו ׁשאם חׁשכה, עם ֲִִִִֵֵֶַַָָָהּתּנּור

.ÂËאֹו העז ּכבׂשר הּוא הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשלם ּגדי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָנתן
אם  אּלא ּבּגחלים, יחּתה ׁשּמא לׁשהֹותֹו, ואסּור ׁשֹור, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבׂשר

הּתּנּור  טח חׁשכה,ּכן עם לּתּנּור הּפסח ּכבׂש לׁשלׁשל ּומּתר . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
זריזין חבּורה ׁשּבני מּפני טח, ׁשאינֹו ּפי על הן.[זהירים]אף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.ÊËּב צֹולין ּכדי אין אּלא האׁש, ּגּבי על ּוביצה ּבצל ׂשר ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
יֹום  מּבעֹוד אחר ׁשּיּצלּו נׁשארּו ואם לאכילה. ראּויין ויהיּו , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָ

ׁשהן  מּפני מּתר, - הרּבה ׁשּיּצלּו עד ּבׁשּבת האׁש על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכן
יחר - חתה ׁשאם לֹו; ורע מעט]ּכמצטּמק אֹותן,[ישרוף ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

הּמגמר מּניחין זה ּומּפני הם. האׁש ּגּוף ּתחת [בשמים]ׁשעל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
יּׂשרף חׁשכה,עם[בגדים]הּכלים - ּבּגחלים חתה ׁשאם ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּכלים ויעּׁשן בבגדים]הּמגמר עשן .[יעלה ְִִֵֵַַַָֻ
.ÊÈ אסּור אינֹו זה, ּבענין אֹוסרין ׁשאנּו ּדבר ׁשּכל למדּת, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהא

יחּתה  ׁשּמא - ּגזרה אּלא ּבׁשּבת, נעׂשה ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשּום
לּיֹורה צמר נֹותנין אין ,לפיכ אם [לצובעו]ּבּגחלים. אּלא , ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

עקּורה היתה יחּתה [מוגבהת]ּכן ׁשּמא - האׁש מעל ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ
טּוח ּפיה ׁשּיהיה והּוא יגיס [סגור]ּבּגחלים; ׁשּמא - ּבטיט ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

מּׁשחׁשכה. ֲִֵֶָָּבּה
.ÁÈהררה ולא חׁשכה, עם ּבּתּנּור הּפת את נֹותנין [עוגה אין ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּיקרמּודקה] ּכדי אּלא - הּגחלים ּגּבי ּפנים [ישחימו]על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבאׁש אֹו ּבּתּנּור מדּבקים העליון]ׁשאינן נׁשארּו[חלקה ואם . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻ

יפסיד  יחּתה, ׁשאם מּתר; - אפּיתן ׁשּיגמר עד כן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאחרי
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ּבגבבה אֹו ּבקׁש ׁשהּסיקּוה אֹו ּבאפר, דקים]ּכמכּסֹות [ענפים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻ
הרי  - ּבֹוערֹות ּגחלים ׁשם אין ׁשהרי דּקה בהמה ּבגללי ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
הּתבׁשיל, מּזה ּדעּתֹו הּסיח ׁשהרי עליה; לׁשהֹות מּתר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻזה

ּבאׁש. יחּתה ׁשּמא ּגֹוזרין ְְְִֵֵֶֶַָָואין
מּועט ‰. ׁשהבלּה ּבכירה, אמּורים? ּדברים אבל ּבּמה . ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ

אֹו ּבאפר, חּפה אֹו האׁש, ׁשּגרף ּפי על אף - ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתּנּור
על  ולא ּבתֹוכֹו, מׁשהין אין - ּבגבבה אֹו ּבקׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשהּסיקּוהּו

לֹו סֹומכין ולא לו]ּגּביו, צרּכֹו,[צמוד ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹ
חם  והבלֹו הֹואיל לֹו; ויפה ּומצטּמק צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹו
האׁש ּבזֹו יחּתה ׁשּמא וחֹוׁשׁשים ּדעּתֹו, מּסיח אינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּביֹותר,

מכּסה. אֹו ּוגבבה קׁש אׁש ׁשהיא ּפי על אף ְְְִִֵֶַַַַָָָָֻהּמעּוטה,
.Â מּפני ׁשּגרף? ּפי על אף ּבּתּנּור, לׁשהֹות אסרּו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָולּמה

לגרף  אפׁשר ואי ועצמּה, האׁש רב אּלא ּגֹורף אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהּגֹורף
חם, ׁשהבלֹו ּומּפני אחת; ניצֹוצה ּתּׁשאר ׁשּלא עד האׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכל

לנער ּכדי יחּתה הּנׁשארֹות.[ולהבעיר]ׁשּמא הּניצֹוצֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
.Êקטנה]הּכּפח כירה ּומּועט [- הּכירה, מהבל רב הבלֹו - ְִֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּבגפת הּסיקֹו אם ,לפיכ הּתּנּור. זיתים]מהבל אֹו[פסולת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ
ּגּביו, על ולא ּבתֹוכֹו מׁשהין ואין ּכתּנּור, הּוא הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹּבעצים
מצטּמק  אֹו צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל לֹו סֹומכין ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹולא
הּסיקּוהּו ואם ּבאפר. ּכּסה אֹו ׁשּגרף ּפי על אף לֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָויפה
ּובגבבה, ּבקׁש ׁשהּסקה ּככירה הּוא הרי - ּבגבבה אֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻּבקׁש

על אף מּבערב, לּכירה לסמ ּומּתר עליו. ּפי ּומׁשהין ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ּכירה, ּכּפח? הּוא ואיזה ּכירה, היא ואיזֹו ּגרּופה. ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻׁשאינּה

ׁשפיתת הנחת]מקֹום ׁשפיתת [- מקֹום וכּפח, קדרֹות; ׁשּתי ְְְְְְְִִֵֵַַָֻ
אחת. ְֵַַָקדרה

.Áצרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל אֹו ּכלל, ּבׁשל ׁשּלא חי ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹּתבׁשיל
לֹו ורע לטעמו]ּומצטּמק מזיקה לׁשהֹותֹו[ההצטמקות מּתר - ְְְִֵַַַָֻ

ּתבׁשיל  וכן ּבתּנּור. ּבין וכּפח ּבכירה ּבין האׁש, ּגּבי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻעל
ויפה  ּומצטּמק צרּכֹו ּכל ּבׁשל אֹו צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ולא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּבׁשל
נעׂשה  הּׁשמׁשֹות, לבין סמּו חי אבר לתֹוכֹו הׁשלי אם - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָלֹו
ׁשּלא  ּפי על אף האׁש על לׁשהֹותֹו ּומּתר חי, ּכתבׁשיל ְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹֹֻהּכל
ּבא  ואינֹו מּמּנּו, ּדעּתֹו הּסיח ׁשּכבר מּפני ּכּסה; ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹגרף

ּבּגחלים. ְִֶַַָלחּתֹות
.Ë- אֹותֹו וׁשהה עבר אם - לׁשהֹותֹו ׁשאסּור ּתבׁשיל ְְְִִִֶַַַָָָָּכל

ׁשּבת  מֹוצאי עד לאכלֹו ׁשּיעׂשהאסּור ּבכדי וימּתין [שיעור , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
בישול] אותו לבשל שיוכל ּתבׁשיל זמן אם - ׁשכחֹו ואם .ְְְִִִַָ

ואם  ׁשּבת; מֹוצאי עד אסּור הּוא, צרּכֹו ּכל ּבׁשל ְְִֵֶַַַָָָָָָֹׁשּלא
ׁשּבׁשל  לאכלֹוּתבׁשיל מּתר לֹו, ויפה ּומצטּמק הּוא צרּכֹו ּכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ְַָּבׁשּבת.
.Èׁשּמּת אֹותֹוּכל ּכׁשּנֹוטלין - האׁש ּגּבי על לׁשהֹותֹו ר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻ

למקֹומֹו להחזירֹו אסּור אּלא ּבׁשּבת, לעֹולם, מחזירין ואין . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשהּסקּו וכּפח ּבכירה אֹו מכּסה, אֹו ּגרּופה ּכירה ּגּבי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻֻעל
אבל  קרקע; ּגּבי על הּקדרה הּניח ׁשּלא והּוא, ּוגבבה; ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּבקׁש
על  ואפּלּו אֹותּה, מחזירין אין הּקרקע, ּגּבי על ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָמּׁשהּניחּה
לכּפח  ולא לתּנּור מחזירין ואין מכּסה. אֹו ּגרּופה, ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֻֻּגּבי
מּפני  ּכּסה, אֹו ׁשּגרף ּפי על אף ּבעצים, אֹו ּבגפת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשהּסקּו

לֹו סֹומכין אין עליו, מחזירין ׁשאין וכל ּביֹותר. חם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהבלן
לו] ְַָּבׁשּבת.[צמוד

.‡Èמגרפה להכניס האׁש,[כף]אסּור על והיא לקדרה, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ
ׁשּמגיס מּפני ּבׁשּבת; מּמּנה וזה [מערבב]להֹוציא ּבּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

להחזיר  ּומּתר ּבׁשּבת. ּכמבּׁשל ונמצא הּוא, הּבּׁשּול ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻמּצרכי
ׁשהבלּה לכירה מּועט ׁשהבלּה מּכירה אפּלּו לכירה, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָמּכירה

לטמינה מּכירה לא אבל חומה]מרּבה; לשמור ולא [בתנור , ְְְֲִִִִֶָָָֹֹֻ
לכירה. ְְִִִָָמּטמינה

.·Èעססּיֹות קדרה אדם ימּלא כתושים]לא תבואה [גרגירי ְְֲִֵֵַָָָָֹ
קטנית]ותרמֹוסין הּתּנּור [מין לתֹו ויּתן מים, ׁשל חבית אֹו , ְְְְִִִִֵֶַַַָֻ

ויׁש חׁשכה, עם ׁשּבת ּבהן,ערב ּכּיֹוצא וכל ׁשאּלּו - אֹותן הה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכל  ּבׁשל ׁשּלא ּכתבׁשיל עּקר, ּכל ּבׁשלּו ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאף
עליהן  ודעּתֹו הרּבה, ּבּׁשּול צריכין ׁשאינן מּפני הן, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָצרּכֹו
עבר  ואם ּבתּנּור. לׁשהֹותן אסּור ּולפיכ לאלּתר, ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָלאכלן

ׁשּיעׂשּו. ּבכדי וימּתין ׁשּבת, מֹוצאי עד אסּורין - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוׁשהה
.‚È ּבׁשּבת אֹותֹו וׁשהה יֹום, מּבעֹוד ּבׂשר לתֹוכֹו ׁשּנתן ְְְְִִֶַַַָָָָָּתּנּור

ּבּגחלים, יחּתה ׁשאם מּתר; ּבֹו, וכּיֹוצא הּוא ּגדי ּבׂשר אם -ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
מעט]יתחר האׁש[ישרף חמימּות אּלא צרי ׁשאינֹו הּבׂשר, ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

יחּתה  ׁשּמא אסּור, הּוא, ׁשֹור אֹו עז ּבׂשר ואם ְְְְִִֵֶֶַַַָָּבלבד;
ּבא  ׁשאם מּתר, - ּבטיט הּתּנּור ּפי טח ואם לב ּׁשלֹו. ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֻּבּגחלים
ויּפסד, הּבׂשר ויתקּׁשה הרּוח, ּתּכנס ולחּתֹות, הּתּנּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹלפּתח

הּתּנּור. ְְִֵַַַויצטּנן
.„È עליו ּגֹוזרין אין אֹותֹו, מפסדת ׁשהרּוח ּדבר ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

ויחּתה  יגּלהּו לתֹוׁשּמא ּפׁשּתן ׁשל אּונין נֹותנין זה ּומּפני ; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
יּפסד. - ּגּלהּו ׁשאם חׁשכה, עם ֲִִִִֵֵֶַַָָָהּתּנּור

.ÂËאֹו העז ּכבׂשר הּוא הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשלם ּגדי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָנתן
אם  אּלא ּבּגחלים, יחּתה ׁשּמא לׁשהֹותֹו, ואסּור ׁשֹור, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבׂשר

הּתּנּור  טח חׁשכה,ּכן עם לּתּנּור הּפסח ּכבׂש לׁשלׁשל ּומּתר . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
זריזין חבּורה ׁשּבני מּפני טח, ׁשאינֹו ּפי על הן.[זהירים]אף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.ÊËּב צֹולין ּכדי אין אּלא האׁש, ּגּבי על ּוביצה ּבצל ׂשר ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
יֹום  מּבעֹוד אחר ׁשּיּצלּו נׁשארּו ואם לאכילה. ראּויין ויהיּו , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָ

ׁשהן  מּפני מּתר, - הרּבה ׁשּיּצלּו עד ּבׁשּבת האׁש על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכן
יחר - חתה ׁשאם לֹו; ורע מעט]ּכמצטּמק אֹותן,[ישרוף ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

הּמגמר מּניחין זה ּומּפני הם. האׁש ּגּוף ּתחת [בשמים]ׁשעל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
יּׂשרף חׁשכה,עם[בגדים]הּכלים - ּבּגחלים חתה ׁשאם ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּכלים ויעּׁשן בבגדים]הּמגמר עשן .[יעלה ְִִֵֵַַַָֻ
.ÊÈ אסּור אינֹו זה, ּבענין אֹוסרין ׁשאנּו ּדבר ׁשּכל למדּת, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהא

יחּתה  ׁשּמא - ּגזרה אּלא ּבׁשּבת, נעׂשה ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשּום
לּיֹורה צמר נֹותנין אין ,לפיכ אם [לצובעו]ּבּגחלים. אּלא , ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

עקּורה היתה יחּתה [מוגבהת]ּכן ׁשּמא - האׁש מעל ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ
טּוח ּפיה ׁשּיהיה והּוא יגיס [סגור]ּבּגחלים; ׁשּמא - ּבטיט ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

מּׁשחׁשכה. ֲִֵֶָָּבּה
.ÁÈהררה ולא חׁשכה, עם ּבּתּנּור הּפת את נֹותנין [עוגה אין ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּיקרמּודקה] ּכדי אּלא - הּגחלים ּגּבי ּפנים [ישחימו]על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבאׁש אֹו ּבּתּנּור מדּבקים העליון]ׁשאינן נׁשארּו[חלקה ואם . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻ

יפסיד  יחּתה, ׁשאם מּתר; - אפּיתן ׁשּיגמר עד כן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאחרי
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פניה  קרמּו לא ועדין וחׁשכה לחׁשכה, סמּו נתן ואם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאֹותן.
וימּתין  ׁשּבת, מֹוצאי עד מהן לאכל אסּור - ּבמזיד אם -ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לרּדֹות לֹו מּתר - ּבׁשֹוגג ואם ׁשּיעׂשּו. מן ּבכדי להוציא -] ְְְְִִִֵֵֵֶָָֻ
-התנור] רֹודה ּוכׁשהּוא ּבׁשּבת; סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון ְְְְִֶֶֶַָָָֹמּמּנה

ּבמרּדה ירּדה לכך]לא מיוחד כלי עֹוׂשה [- ׁשהּוא ּכדר ְְְְִֶֶֶֶֶֶַֹ
ּבּה. וכּיֹוצא ּבסּכין אּלא ְְְִֵֶַַָָֹּבחל,

.ËÈ ׁשּירצה ּדבר מּכל מדּורה אדם קרקע עֹוׂשה ּגּבי על ּבין , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
לאֹורּה ּומׁשּתּמׁש יֹום, מּבעֹוד ּומדליקּה מנֹורה, ּגּבי על ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּבין
קדם  הּמדּורה רב ׁשּידליק וצרי ּבׁשּבת. ּכנגּדּה מתחּמם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאֹו
ואם  הּׁשּבת; קדם מאליה עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹחׁשכה,
ׁשּמא  ּגזרה, - ּבׁשּבת ּבּה להנֹות אסּור רּבּה, הדליק ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻלא
הדליק  ואם הּׁשלהבת. ׁשּתעלה ּכדי העצים ויניד ּבּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיחּתה
יֹום. מּבעֹוד הּקפֹו ורב עביֹו רב להדליק צרי יחידי, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹעץ

.Îּבּגבּולין אמּורים? ּדברים מקומות]ּבּמה אבל [בשאר ; ְְֲֲִִִֶַַָָ
עם  הּמֹוקד ּבית ּבמדּורת ּבעצים האּור את מאחיזין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבּמקּדׁש,

לפני] חֹוׁשׁשין [- ואין זריזין חׁשכה, ׁשהּכהנים יחּתה, ׁשּמא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ֵהן.[זהירים]

.‡Î ּגרעינים ׁשל אֹו קנים ׁשל מדּורה צריהיתה אינֹו - ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
הּׁשּבת, קדם האׁש ּבּה ׁשהתחיל ּכיון אּלא הרב; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהדליק
ואינֹו ּבמהרה, ּבהן נתלית ׁשהאׁש מּפני ּבּה, להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּתר
הּגרעינין  הּניח אֹו קנים, אגד אם ,לפיכ לחּתֹות. ְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָצרי

ּבהן [סלים]ּבחֹותלֹות ׁשּתעלה וצרי ּכעצים, הן הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּׁשּבת. קדם מאליה ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשלהבת

.·Îרבב ׁשל אֹו ּגפרית, ׁשל אֹו זפת, ׁשל דבר מדּורה [כל ְְְִֶֶֶֶֶָָָ
קירהשמנוני] ׁשל אֹו ּגבבה [שעוה], ׁשל אֹו קׁש, ׁשל אֹו , ְִֶֶֶַָָָ

דקים] מּפני [עצים הּׁשּבת, קדם רּבּה להדליק צרי אינֹו -ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
ּבמהרה. אֹותם מדלקת ְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהאׁש

ד  ¤¤ּפרק
מתחּמם,‡. הּוא - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁש

ּגפת ּכגֹון: האׁש, ּכעין ּבבּׁשּולֹו זיתים]ּומֹוסיפין ,[פסולת ְְְִִִֵֵֶֶָ
זּוגין[שדות]וזבל אֹו וחל, וסיד, ּומלח, ענבים], [קליפות ְְְִִֶֶֶַֹ

צמר]ּומּוכין ׁשּׁשלׁשּתן[אגודות ּבזמן [האחרונים]ועׂשבים ְְְֲִִִֶַַָָָ
הּמֹוסיף'. 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים עצמן; מחמת ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָלחין
ּבחמימּותֹו יּׁשאר - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש
אֹותֹו מֹונעין אּלא ּבּׁשּול, לֹו מֹוסיפין ואינן ְְְִִִִִֵֶַָָּבלבד,
ּוכסּות, יבׁשים, ועׂשבים ּומּוכין זּוגין ּכגֹון: ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָמּלהצטּנן,

וכנפי נוצות]ּופרֹות, ּונערת[- פירורי]יֹונה, הּפׁשּתן,[- ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
חרׁשים ּוׁשלחין[נגרים]ּונסרת בשערותיה], בהמה וגּזי [עור , ְְְִִִֵֶָָָֹ

מֹוסיף'. ׁשאינֹו 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָצמר;
יֹום,·. מּבעֹוד הּמֹוסיף ּבדבר ׁשּטֹומנין היה, הּדין ְְְִִִִִֶַַָָָָמן

האׁש ּגּבי על מׁשהין ׁשהרי ּבׁשּבת, טמּון הּתבׁשיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָויּׁשאר
מּבעֹוד  הּמֹוסיף, ּבדבר להטמין חכמים אסרּו אבל ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָּבׁשּבת;
עד  לגּלֹותּה ויצטר ּבׁשּבת, הּקדרה ּתרּתח ׁשּמא ּגזרה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיֹום,
ּבדבר  טֹומן ונמצא ּבׁשּבת, ויכּסה ויחזר הרתיחה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּתנּוח
ּבדבר  להטמין מּתר ,לפיכ אסּור. ׁשהּוא ּבׁשּבת, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻהּמֹוסיף

הּׁשמׁשֹות ּבין לילה]הּמֹוסיף, ספק יום קדרֹות [ספק ׁשּסתם - ְְְִֵֵֶַַָָ
ׁשּוב  ׁשּנחּו, וכיון מּבעּבּוען, ונחּו רתחּו ּכבר הּׁשמׁשֹות, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָּבין

רֹותחין. ְִֵָאינן
מֹוסיף,‚. ׁשאינֹו ּבדבר הּתבׁשיל לטמן היה, הּדין מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן

ּג - זה ּדבר חכמים אסרּו אבל עצמּה; ׁשּמא ּבׁשּבת זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּברמץ חם]יטמין ונמצא [אפר אׁש, ׁשל ניצֹוצֹות ּבֹו ויהיה , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָ

חם [גורף]חֹותה ּדבר להטמין אסרּו ,לפיכ ּבּגחלים; ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
מֹוסיף. ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו ְְֲִִֵֶַַָָָּבׁשּבת,

חׁשכה„. לא ספק חׁשכה השמשות]ספק בין לטמן [- מּתר , ְֲֲִֵֵֵֵָָָָָֹֹֻ
ׁשאינֹו ּבדבר ּבׁשּבת, הּצֹונן ּדבר לטמן ּומּתר חם. ּדבר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻאת

ׁשּתפּוג ּכדי אֹו ּביֹותר, יצטּנן ׁשּלא צּנתֹו.[תחלש]מֹוסיף, ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
לכּסֹותן, מּתר - ּבׁשּבת ונתּגּלּו ׁשּבת, מערב ׁשּטמנן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻחּמין
ּכיצד? ּבׁשּבת. הּכּסּוי להחליף ּומּתר מֹוסיף; אינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻׁשהרי
ּומּניח  יֹונה ּכנפי נֹוטל אֹו יֹונה, ּכנפי ּומּניח ּכסּות ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָנֹוטל

ְַהּכסּות.
מּתר ‰. - אחר לכלי מּכלי החּמין, הּמים אֹו הּתבׁשיל ְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָֻּפּנה

הּדבר  ּכמֹו מֹוסיף, ׁשאינֹו ּבדבר ּבׁשּבת האחר הּכלי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלהטמין
ׁשהּוא  חם ּדבר אּלא ּבׁשּבת, להטמין אסרּו ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּצֹונן;

מּתר  ּפּנהּו, אם אבל ּבֹו; ׁשּנתּבּׁשל ראׁשֹון .ּבכלי ְְֲִִִִִִֵֶַָָָֻ
.Âמחם מים]מּניחין על [דוד ּוקדרה ּבׁשּבת, מחם ּגּבי על ְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָ

קד  ּגּבי על ּומחם מחם, ּגּבי על ּוקדרה קדרה, וטח ּגּבי - רה ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָ
ּבׁשביל [סותם] אּלא ׁשּיּוחּמּו, ּבׁשביל לא ּבבצק; ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹּפיהם

אבל  ּבׁשּבת, להטמין אּלא אסרּו ׁשּלא חּמם; על ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּיעמדּו
עֹומדין  ׁשּיהיּו ּכדי חם, ּכלי ּגּבי על חם ּכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַלהּניח
צֹונן  ּדבר ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי מּניחין אין אבל מּתר. - ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבחמימּותן
ואם  ּבׁשּבת; חם ּבֹו מֹוליד ׁשהרי ּבׁשּבת, חם ּכלי ּגּבי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹעל

יום]הּניחֹו בעוד ּבדבר [- ּכטֹומן ואינֹו מּתר, - מּבערב ְְְִִִֵֵֶֶָָָָֻ
ִַהּמֹוסיף.

ה  ¤¤ּפרק
רצה ‡. ואם מדליק רצה אם רׁשּות, אינּה ּבׁשּבת נר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָהדלקת

מדליק  עד אינֹו אחריה לרּדף חּיב ׁשאינֹו מצוה ולא ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
אּלא  לאכילה; ידים נטילת אֹו חצרֹות ערּובי ּכגֹון ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיעׂשּנה,
נר  ּבבּתיהן להיֹות חּיבין נׁשים, ואחד אנׁשים ואחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָחֹובה.
הּפתחים, על ׁשֹואל - ּיאכל מה לֹו אין אפּלּו ּבׁשּבת. ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹּדלּוק
וחּיב  ׁשּבת. ענג ּבכלל ׁשּזה הּנר; את ּומדליק ׁשמן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹולֹוקח
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הדלקה: קדם ְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹלבר
ּכדר - ׁשּבת' ׁשל נר להדליק וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאׁשר
סֹופרים. מּדברי ּבהם חּיב ׁשהּוא הּדברים ּכל על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמבר

הּׁשּבת·. לנר להׁשּתּמׁש יהיה [באורו]מּתר ׁשּלא והּוא , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּבראּיתֹו, לדקּדק ׁשּצרי ּדבר אבל הרּבה; עּיּון צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּדבר

יּטה ׁשּמא ּגזרה - הּנר לאֹור להבחינֹו השמן אסּור לקרב [הנר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
.לפתילה]

החּמה ‚. ׁשקיעת קדם יֹום, מּבעֹוד להדליק צרי .הּמדליק ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ
ׁשהן  לפי האנׁשים, מן יֹותר זה ּדבר על מצּוֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻונׁשים
ּפי  על ואף הּבית; ּבמלאכת העסּוקֹות והן ּבּבּתים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָמצּויֹות
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לאנׁשי  ולֹומר ,ּכ על אֹותן ולבּדק להזהירן האיׁש צרי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹכן,
ספק  הּנר'. את 'הדליקּו :ׁשּתחׁש קדם ׁשּבת ערב ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹביתֹו

מדליקין. אין - נכנס לא ספק הּׁשּבת, ונכנס ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹחׁשכה
.„- ּבינֹונּיים ּכֹוכבים ׁשלׁשה ׁשּיראּו עד החּמה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּתׁשקע

מן  ספק והּוא מקֹום, ּבכל הּׁשמׁשֹות' 'ּבין הּנקרא הּזמן ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּוא
מקֹום  ּבכל להחמיר ּבֹו ודנין הּלילה; מן ספק .הּיֹום, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

הּׁשמׁשֹות  ּבין מלאכה והעֹוׂשה ּבֹו, מדליקין אין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּולפיכ
חּיב  - ּבׁשֹוגג ׁשּבת, ּבמֹוצאי הּׁשמׁשֹות ּובין ׁשּבת ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָערב

ּגד  לא - אּלּו וכֹוכבים מקֹום. מּכל הּנראים חּטאת ֹולים ְְְִִִִִֵַַָָָָֹ
ּומּׁשּיראּו ּבּלילה; אּלא נראין ׁשאינן קטּנים ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבּיֹום,

וּדאי. לילה זה הרי הּבינֹונּיים, אּלּו ּכֹוכבים ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשלׁשה
מּדבר ‰. אֹותּה עֹוׂשין אין לׁשּבת, ּבּה ׁשּמדליקין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּפתילה

מסכסכת ּומׁשי,[קופצת]ׁשהאּור וׂשער, צמר, ּכגֹון - ּבֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
נּפץ ׁשּלא ּופׁשּתן הארז, ּומיני [נוקה]וצמר ּדקל, ׁשל וסיב , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֻ

- ּבֹו נתלית ׁשהאּור מּדבר אּלא ּבהן; וכּיֹוצא הרּכים, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעץ
נפּוצה ּפׁשּתה וכּיֹוצא [נקיה]ּכגֹון ּגפן, וצמר ׁשׁש, ּובגדי , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ּברב  ׁשּידליק צרי - והּמדליק ּבֹו. נתלית ׁשהאּור מּדבר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן
הּפתילה. מן ְִִֵַַָהּיֹוצא

.Â- ּבֹו מדליקין ׁשאין ּדבר על ּבֹו ׁשּמדליקין ּדבר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכֹור
אסּור  אֹורה, להֹוסיף ּכדי ה ּפתילה להעבֹות ואם אם ; ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

ּתׁשּתלׁשל  ולא עֹומדת ׁשּתהא ּכדי הּפתילה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהקׁשֹות
מּתר.[תיפול] ְַָָֻלמּטה,

.Êּוגריס מלח ׁשל ּגרּגר הּנר [גרגר]נֹותנין ּפי על ּפֹול ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ּדֹולק ׁשּיהא ּכדי ׁשּבת, רב]ּבערב ׁשּבת [זמן וכל ּבלילי . ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבין  - מדּורה מהן עֹוׂשין ּבהן, מדליקין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּפתילֹות
מנֹורה, ּגּבי על ּבין לאֹורּה, להׁשּתּמׁש ּבין ּכנגּדּה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָלהתחּמם
לנר, ּפתילה לעׂשֹותן אּלא אסרּו ולא קרקע; ּגּבי על ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבין

ְִַּבלבד.
.Á אחר נמׁש ׁשּיהא צרי לׁשּבת, ּבֹו ׁשּמדליקין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשמן

ּכגֹון הּפתילה  - הּפתילה אחר נמׁשכין ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
קיק וׁשמן וׁשעוה, הקקיון]זפת, ואליה[מעץ הכבש], ,[זנב ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָ

ּבפתילֹות  מדליקין אין זה ּומּפני ּבהן. מדליקין אין - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחלב
אחר  נמׁשכים ׁשאין ּבׁשמנים ולא ּבהן, נתלית האּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאין

אפל הּנר אֹור יהיה ׁשּמא ּגזרה, - ויּטה [חלש]הּפתילה , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לאֹורּה. ׁשּיׁשּתּמׁש ּבׁשעה ְְְִֵֶַָָָָאֹותּה

.Ë ׁשמן לתֹוכן נֹותן - ׁשּנּמֹוחּו דגים וקרבי ׁשהּתיכֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָחלב
ּומדליק  ׁשהּוא, אפּלּוּכל - ּבהן מדליקין ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשאין  מּפני ידליק, לא - ּבהן ׁשּמדליקין ּבׁשמנים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹערבן
דליקים] הלא הפתילה]נמׁשכין[השמנים .[אחר ְִִָ

.Èּבעטרן מדליקין הזפת]אין -[פסולת רע ׁשריחֹו מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ּבצרי  ולא הּנר. לאֹור ליׁשב עליו וחֹובה ויצא, יּניחּנּו ְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

עץ] הּנר;[שרף מן מּמּנּו יּקח ׁשּמא - טֹוב ׁשריחֹו מּפני ,ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
עף ׁשהּוא מּפני דליקה]ועֹוד, לגרום ויכול ולא [באויר . ְְְִֵֶָֹ

סּכנה. לידי ויבֹוא עף, ׁשהּוא מּפני - ּבחל ואפּלּו לבן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבנפט
.‡È,צנֹון ׁשמן ּכגֹון - ׁשמנים ּבׁשאר לכּתחּלה להדליק ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמּתר

ׁשּמנּו אּלּו אּלא אסּור אין ּבהן; ּכּיֹוצא וכל ולפת, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻוׁשמׁשמין,
ּבלבד  .חכמים ְֲִִַָ

.·È ּבׁשביל הּנר, ּפי על ׁשמן מלא מנּקב ּכלי אדם יּתן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלא
מנּטף  ויּתן ׁשּיהא הּנר ּבצד ויּתנּנה ׁשמן קערה ימּלא ולא , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּמא  ּגזרה, - ׁשֹואבת ׁשּתהא ּבׁשביל לתֹוכּה, הּפתילה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹראׁש
להנֹות  ואסּור ּבּנר, נמאס לא ׁשהרי ׁשּבּכלי, הּׁשמן מן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיּקח
נטף  ואפּלּו הּנר, ּכבתה ואפּלּו ּבֹו, ׁשהדלק הּׁשמן מן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻּבׁשּבת

אּסּור מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני - הּנר ומיוחד מן מיועד -] ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֻ
איסור] הּנר למלאכת אל הּׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש הּכלי חּבר ואם .ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ

מּתר. - ּבהן וכּיֹוצא ּובחרׂשית ְְְְִִֵֶַַָָֻּבסיד
.‚È ּבׁשּבת ׁשמן ּבֹו לקּבל הּנר ּתחת ּכלי נֹותנין ׁשהרי אין , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

מהכנֹו הּכלי בו]מבּטל להעשות מוכן שהיה נתנֹו[ממה ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵַַָ
לקּבל  ּבׁשּבת הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין מּתר. יֹום, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֻמּבעֹוד

מהאש]ניצֹוצֹות לא [המינתזין והרי מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני - ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּבת  מערב ואפּלּו מים, לתֹוכֹו לּתן ואסּור מּלטלטלֹו; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבּטלֹו

הּניצֹוצֹות. ּכּבּוי את מקרב ׁשהּוא מּפני -ְְִִִֵֵֶֶַָ
.„Èּפֹולין מכינים]אין בגד קֹורין [-בדיקת ולא הּנר, לאֹור ְְִִֵֵַֹ

ּבּתים  עׂשרה ואפּלּו קֹומֹות; ׁשּתי ּגבֹוּה ואפּלּו הּנר, ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָלאֹור
לאֹורֹו יפלה ולא יקרא לא - ּבעליֹונה והּנר זה, ּגב על ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזה
ּבענין  קֹורין ׁשנים היּו ואם ויּטה. יׁשּכח ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבּתחּתֹונה,
חברֹו מזּכיר מהן אחד ׁשּכל הּנר; לפני לקרֹות מּתרין - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
טרּוד  מהן אחד ׁשּכל ענינֹות, ּבׁשני לא אבל ׁשכח; ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאם

ְְִָּבענינֹו.
.ÂË ׁשהרב מּפני הּנר, לאֹור רּבן לפני קֹורין - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּתינֹוקֹות

עליו  אימתן ׁשאין מּפני יקרא, לא הּוא אבל ויׁשמׁשּמרן; . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
ׁשהּוא  הּפרׁשה ראׁש ׁשּיראה עד הּנר, לאֹור ּבספר לראֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו
קֹוראין  והן ּבידן, הּספר נֹותן ּכ ואחר להקרֹותן, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָצרי

ְָָלפניו.
.ÊË- הרּבה ּבעּיּון אּלא נּכרין ואינן לזה, זה הּדֹומין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלים

יׁשּכח, ׁשּמא ּביניהן; ּולהבחין הּנר לאֹור להקריבן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאסּור
ּכֹוסֹות ויּטה  לבּדק לֹו אסּור - קבּוע ׁשאינֹו ׁשּמׁש ,לפיכ . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשמן, ׁשל ּבנר ּבין מּכירן, ׁשאינֹו מּפני הּנר, לאֹור ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּוקערֹות
לֹו מּתר - קבּוע ׁשּמׁש אבל רב; ׁשאֹורֹו נפט ׁשל ּבנר ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין
עּיּון  צרי ׁשאינֹו מּפני ּוקערֹות, ּכֹוסֹות הּנר לאֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלבּדק
ואף  לבּדק, לֹו מֹורין אין - זית ׁשמן ׁשל נר היה ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהרּבה.

יסּתּפק ׁשּמא ּגזרה, מּתר; ׁשהּוא ּפי מּמּנּו.[יקח]על ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
.ÊÈ,ּכדרּכֹו ולנעל הּדלת לפּתח אסּור - הּדלת ׁשאחֹורי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנר

ּובׁשעה  ׁשּפֹותח ּבׁשעה יּזהר אּלא מכּבהּו; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפני
ּכדי ׁשּנֹועל  ּבׁשּבת הּמדּורה ּכנגד הּדלת את לפּתח ואסּור . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

רּוח  אּלא ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּבּה, מנּׁשבת הרּוח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתהא
לּקרקע, המחּבר אילן ּגּבי על ׁשּבת ׁשל הּנר ּומּניחין ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֻמצּויה.

חֹוׁשׁש. ְֵֵואינֹו
.ÁÈׁשׁש ּבהן ּתֹוקעין יׂשראל, ׁשל ועירֹות מדינֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

ׁשּבת  ּבערב ּכדי ּתקיעֹות ּתֹוקעין, היּו ּגבֹוּה ּובמקֹום ; ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
הּמדינה אנׁשי ּכל ׁשּלּה[העיר]להׁשמיע הּמגרׁש אנׁשי וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

.[סביבותיה]
.ËÈמּלחרׁש ּבּׂשדֹות העֹומדים נמנעּו - ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִַַָָָָֹּתקיעה

הּקרֹובין ואין ׁשּבּׂשדה; מלאכה ּומּלעׂשֹות [לעיר]ּומּלעדר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּבבת  ּכּלם ויּכנסּו רחֹוקים ׁשּיבֹואּו עד לעיר, לּכנס ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻרּׁשאין
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לאנׁשי  ולֹומר ,ּכ על אֹותן ולבּדק להזהירן האיׁש צרי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹכן,
ספק  הּנר'. את 'הדליקּו :ׁשּתחׁש קדם ׁשּבת ערב ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹביתֹו

מדליקין. אין - נכנס לא ספק הּׁשּבת, ונכנס ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹחׁשכה
.„- ּבינֹונּיים ּכֹוכבים ׁשלׁשה ׁשּיראּו עד החּמה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּתׁשקע

מן  ספק והּוא מקֹום, ּבכל הּׁשמׁשֹות' 'ּבין הּנקרא הּזמן ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּוא
מקֹום  ּבכל להחמיר ּבֹו ודנין הּלילה; מן ספק .הּיֹום, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

הּׁשמׁשֹות  ּבין מלאכה והעֹוׂשה ּבֹו, מדליקין אין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּולפיכ
חּיב  - ּבׁשֹוגג ׁשּבת, ּבמֹוצאי הּׁשמׁשֹות ּובין ׁשּבת ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָערב

ּגד  לא - אּלּו וכֹוכבים מקֹום. מּכל הּנראים חּטאת ֹולים ְְְִִִִִֵַַָָָָֹ
ּומּׁשּיראּו ּבּלילה; אּלא נראין ׁשאינן קטּנים ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבּיֹום,

וּדאי. לילה זה הרי הּבינֹונּיים, אּלּו ּכֹוכבים ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשלׁשה
מּדבר ‰. אֹותּה עֹוׂשין אין לׁשּבת, ּבּה ׁשּמדליקין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּפתילה

מסכסכת ּומׁשי,[קופצת]ׁשהאּור וׂשער, צמר, ּכגֹון - ּבֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
נּפץ ׁשּלא ּופׁשּתן הארז, ּומיני [נוקה]וצמר ּדקל, ׁשל וסיב , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֻ

- ּבֹו נתלית ׁשהאּור מּדבר אּלא ּבהן; וכּיֹוצא הרּכים, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעץ
נפּוצה ּפׁשּתה וכּיֹוצא [נקיה]ּכגֹון ּגפן, וצמר ׁשׁש, ּובגדי , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ּברב  ׁשּידליק צרי - והּמדליק ּבֹו. נתלית ׁשהאּור מּדבר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן
הּפתילה. מן ְִִֵַַָהּיֹוצא

.Â- ּבֹו מדליקין ׁשאין ּדבר על ּבֹו ׁשּמדליקין ּדבר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכֹור
אסּור  אֹורה, להֹוסיף ּכדי ה ּפתילה להעבֹות ואם אם ; ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

ּתׁשּתלׁשל  ולא עֹומדת ׁשּתהא ּכדי הּפתילה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהקׁשֹות
מּתר.[תיפול] ְַָָֻלמּטה,

.Êּוגריס מלח ׁשל ּגרּגר הּנר [גרגר]נֹותנין ּפי על ּפֹול ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ּדֹולק ׁשּיהא ּכדי ׁשּבת, רב]ּבערב ׁשּבת [זמן וכל ּבלילי . ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבין  - מדּורה מהן עֹוׂשין ּבהן, מדליקין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּפתילֹות
מנֹורה, ּגּבי על ּבין לאֹורּה, להׁשּתּמׁש ּבין ּכנגּדּה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָלהתחּמם
לנר, ּפתילה לעׂשֹותן אּלא אסרּו ולא קרקע; ּגּבי על ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבין

ְִַּבלבד.
.Á אחר נמׁש ׁשּיהא צרי לׁשּבת, ּבֹו ׁשּמדליקין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשמן

ּכגֹון הּפתילה  - הּפתילה אחר נמׁשכין ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
קיק וׁשמן וׁשעוה, הקקיון]זפת, ואליה[מעץ הכבש], ,[זנב ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָ

ּבפתילֹות  מדליקין אין זה ּומּפני ּבהן. מדליקין אין - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחלב
אחר  נמׁשכים ׁשאין ּבׁשמנים ולא ּבהן, נתלית האּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאין

אפל הּנר אֹור יהיה ׁשּמא ּגזרה, - ויּטה [חלש]הּפתילה , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לאֹורּה. ׁשּיׁשּתּמׁש ּבׁשעה ְְְִֵֶַָָָָאֹותּה

.Ë ׁשמן לתֹוכן נֹותן - ׁשּנּמֹוחּו דגים וקרבי ׁשהּתיכֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָחלב
ּומדליק  ׁשהּוא, אפּלּוּכל - ּבהן מדליקין ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשאין  מּפני ידליק, לא - ּבהן ׁשּמדליקין ּבׁשמנים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹערבן
דליקים] הלא הפתילה]נמׁשכין[השמנים .[אחר ְִִָ

.Èּבעטרן מדליקין הזפת]אין -[פסולת רע ׁשריחֹו מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ּבצרי  ולא הּנר. לאֹור ליׁשב עליו וחֹובה ויצא, יּניחּנּו ְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

עץ] הּנר;[שרף מן מּמּנּו יּקח ׁשּמא - טֹוב ׁשריחֹו מּפני ,ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
עף ׁשהּוא מּפני דליקה]ועֹוד, לגרום ויכול ולא [באויר . ְְְִֵֶָֹ

סּכנה. לידי ויבֹוא עף, ׁשהּוא מּפני - ּבחל ואפּלּו לבן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבנפט
.‡È,צנֹון ׁשמן ּכגֹון - ׁשמנים ּבׁשאר לכּתחּלה להדליק ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמּתר

ׁשּמנּו אּלּו אּלא אסּור אין ּבהן; ּכּיֹוצא וכל ולפת, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻוׁשמׁשמין,
ּבלבד  .חכמים ְֲִִַָ

.·È ּבׁשביל הּנר, ּפי על ׁשמן מלא מנּקב ּכלי אדם יּתן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלא
מנּטף  ויּתן ׁשּיהא הּנר ּבצד ויּתנּנה ׁשמן קערה ימּלא ולא , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּמא  ּגזרה, - ׁשֹואבת ׁשּתהא ּבׁשביל לתֹוכּה, הּפתילה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹראׁש
להנֹות  ואסּור ּבּנר, נמאס לא ׁשהרי ׁשּבּכלי, הּׁשמן מן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיּקח
נטף  ואפּלּו הּנר, ּכבתה ואפּלּו ּבֹו, ׁשהדלק הּׁשמן מן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻּבׁשּבת

אּסּור מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני - הּנר ומיוחד מן מיועד -] ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֻ
איסור] הּנר למלאכת אל הּׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש הּכלי חּבר ואם .ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ

מּתר. - ּבהן וכּיֹוצא ּובחרׂשית ְְְְִִֵֶַַָָֻּבסיד
.‚È ּבׁשּבת ׁשמן ּבֹו לקּבל הּנר ּתחת ּכלי נֹותנין ׁשהרי אין , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

מהכנֹו הּכלי בו]מבּטל להעשות מוכן שהיה נתנֹו[ממה ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵַַָ
לקּבל  ּבׁשּבת הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין מּתר. יֹום, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֻמּבעֹוד

מהאש]ניצֹוצֹות לא [המינתזין והרי מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני - ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּבת  מערב ואפּלּו מים, לתֹוכֹו לּתן ואסּור מּלטלטלֹו; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבּטלֹו

הּניצֹוצֹות. ּכּבּוי את מקרב ׁשהּוא מּפני -ְְִִִֵֵֶֶַָ
.„Èּפֹולין מכינים]אין בגד קֹורין [-בדיקת ולא הּנר, לאֹור ְְִִֵֵַֹ

ּבּתים  עׂשרה ואפּלּו קֹומֹות; ׁשּתי ּגבֹוּה ואפּלּו הּנר, ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָלאֹור
לאֹורֹו יפלה ולא יקרא לא - ּבעליֹונה והּנר זה, ּגב על ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזה
ּבענין  קֹורין ׁשנים היּו ואם ויּטה. יׁשּכח ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבּתחּתֹונה,
חברֹו מזּכיר מהן אחד ׁשּכל הּנר; לפני לקרֹות מּתרין - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
טרּוד  מהן אחד ׁשּכל ענינֹות, ּבׁשני לא אבל ׁשכח; ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאם

ְְִָּבענינֹו.
.ÂË ׁשהרב מּפני הּנר, לאֹור רּבן לפני קֹורין - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּתינֹוקֹות

עליו  אימתן ׁשאין מּפני יקרא, לא הּוא אבל ויׁשמׁשּמרן; . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
ׁשהּוא  הּפרׁשה ראׁש ׁשּיראה עד הּנר, לאֹור ּבספר לראֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו
קֹוראין  והן ּבידן, הּספר נֹותן ּכ ואחר להקרֹותן, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָצרי

ְָָלפניו.
.ÊË- הרּבה ּבעּיּון אּלא נּכרין ואינן לזה, זה הּדֹומין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלים

יׁשּכח, ׁשּמא ּביניהן; ּולהבחין הּנר לאֹור להקריבן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאסּור
ּכֹוסֹות ויּטה  לבּדק לֹו אסּור - קבּוע ׁשאינֹו ׁשּמׁש ,לפיכ . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשמן, ׁשל ּבנר ּבין מּכירן, ׁשאינֹו מּפני הּנר, לאֹור ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּוקערֹות
לֹו מּתר - קבּוע ׁשּמׁש אבל רב; ׁשאֹורֹו נפט ׁשל ּבנר ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין
עּיּון  צרי ׁשאינֹו מּפני ּוקערֹות, ּכֹוסֹות הּנר לאֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלבּדק
ואף  לבּדק, לֹו מֹורין אין - זית ׁשמן ׁשל נר היה ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהרּבה.

יסּתּפק ׁשּמא ּגזרה, מּתר; ׁשהּוא ּפי מּמּנּו.[יקח]על ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
.ÊÈ,ּכדרּכֹו ולנעל הּדלת לפּתח אסּור - הּדלת ׁשאחֹורי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנר

ּובׁשעה  ׁשּפֹותח ּבׁשעה יּזהר אּלא מכּבהּו; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפני
ּכדי ׁשּנֹועל  ּבׁשּבת הּמדּורה ּכנגד הּדלת את לפּתח ואסּור . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

רּוח  אּלא ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּבּה, מנּׁשבת הרּוח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתהא
לּקרקע, המחּבר אילן ּגּבי על ׁשּבת ׁשל הּנר ּומּניחין ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֻמצּויה.

חֹוׁשׁש. ְֵֵואינֹו
.ÁÈׁשׁש ּבהן ּתֹוקעין יׂשראל, ׁשל ועירֹות מדינֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

ׁשּבת  ּבערב ּכדי ּתקיעֹות ּתֹוקעין, היּו ּגבֹוּה ּובמקֹום ; ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
הּמדינה אנׁשי ּכל ׁשּלּה[העיר]להׁשמיע הּמגרׁש אנׁשי וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

.[סביבותיה]
.ËÈמּלחרׁש ּבּׂשדֹות העֹומדים נמנעּו - ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִַַָָָָֹּתקיעה

הּקרֹובין ואין ׁשּבּׂשדה; מלאכה ּומּלעׂשֹות [לעיר]ּומּלעדר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּבבת  ּכּלם ויּכנסּו רחֹוקים ׁשּיבֹואּו עד לעיר, לּכנס ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻרּׁשאין
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והּתריסין ּפתּוחֹות, החנּיֹות ועדין גם אחת; [המשמשים ְְְֲֲִִִַַַַַַֻ
הּתריסין,כדוכן] נסּתּלקּו - ׁשנּיה לתקע התחיל ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹֻמּנחין.

ּגּבי  על מּנחֹות והּקדרֹות החּמין ועדין החנּיֹות; ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻוננעלּו
המסּלק סּלק - ׁשליׁשית ּתקיעה לתקע התחיל [את ּכירה. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ

מהכירה] הּנרֹות.הקדרות את והדליקּו הּמטמין, ְְְְְִִִִִֵֶַַַוהטמין
להדּביק ּכדי אֹו ּדג, לצלֹות ּכדי ּבּתּנּור,[להכניס]וׁשֹוהה ּפת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

וׁשֹובת. ותֹוקע, ּומריע ְְְִֵֵֵֵַַַותֹוקע
.Î קדם והּׁשליׁשית, ּבמנחה; אֹותּה ּתֹוקע ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּתקיעה

החּמה  צאת לׁשקיעת אחר ׁשּבת ּבמֹוצאי ּתֹוקעין וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
למעׂשיהן. העם להּתיר ְְֲִִֵֶַַַָָָהּכֹוכבים,

.‡Îהיּו לא ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַָָָֹיֹום
מבּדילין  ולא ּתֹוקעין לא ׁשּבת, ּבמֹוצאי להיֹות חל .ּתֹוקעין; ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹ

מבּדילין; ולא ּתֹוקעין ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹיֹום
לאח  להיֹות ּתֹוקעין.חל ולא מבּדילין הּׁשּבת, ר ְְְְְִִִִַַַַַָָֹ

ה'תשע"ג  ניסן ד' שישי יום

ו  ¤¤ּפרק
אף ‡. - ּבׁשּבת מלאכה לנּו לעׂשֹות לגֹוי לֹומר לנּו ְְְֲַַַַָָָָָָאסּור

הּׁשּבת  על מצּוה ׁשאינֹו ּפי מּקדם על לֹו ׁשאמר ּפי על ואף , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ
לאחר  אּלא מלאכה לאֹותּה צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשּבת,
תהיה  ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי אּסּורֹו - זה ודבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשּבת;

ּבעצמן. לעׂשֹות ויבֹואּו ּבעיניהן, קּלה ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָׁשּבת
יׂשראל ·. ּבׁשביל אם - ּבׁשּבת מעצמֹו מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּגֹוי

ׁשּבת  מֹוצאי עד מלאכה ּבאֹותּה להנֹות אסּור - אֹותּה ,עׂשה ְְֵֵַַָָָָָָָָָָ
ׁשּתעׂשה ּבכדי המלאכה]וימּתין לעשות שיוכל זמן ;[שיעור ְְְִִֵֵֶֶַָ

ׁשּדבר  רּבים ּבֹו ׁשּידעּו עד ּבפרהסיא, ה ּדבר יהא ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא
עצמֹו ּבׁשביל ואם ּבׁשּבת. נעׂשה הּוא ּפלֹוני ּבׁשביל ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָזה

ּבׁשּבת. ּבּה להנֹות מּתר עׂשה, ְְִֵַַָָָָָָֻּבלבד
יׂשראל;‚. לאֹורֹו מׁשּתּמׁש הּנר, את ׁשהדליק ּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?

הּספינה, מן ּבֹו לירד ּכבׁש עׂשה אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואם
מים  מּלא אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ואם יׂשראל; אחריו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָירד

אח  מׁשקה ּבהמּתֹו, עׂשבים להׁשקֹות לּקט יׂשראל; ריו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מהן  לאכל ּבהמּתֹו יׂשראל מּניח לבהמּתֹו, והּוא,להאכיל ; ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ירּבה  ׁשּמא - יׂשראל לאֹותֹו מּכיר הּגֹוי אֹותֹו יהא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
ּכל  וכן יׂשראל. ּבׁשביל עֹוׂשה ונמצא ּבׁשבילֹו, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָּבמלאכּתֹו
אם  אּלא ּבׁשּבת, ּבֹו יהנה לא - ּבֹו להרּבֹות ׁשאפׁשר ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּדבר

מּכירֹו. אינֹו ִֵֵַּכן
.„- וכבׁש נר ּכגֹון ּולמעט, להרּבֹות ּבֹו ׁשאין ּדבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

ּבׁשּבת, יׂשראל אחריו נהנה עצמֹו, ּבׁשביל ועׂשה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹואיל
מּכירֹו ׁשהּוא ּפי על אם ואף - ּבׁשּבת ּבמסּבה הּדלּוק נר . ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּדעת  על ׁשהּמדליק, לאֹורּה; להׁשּתּמׁש אסּור יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹרב
מחצה  לאֹורּה. להׁשּתּמׁש מּתר ּגֹוים, רב ואם מדליק. ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻהרב
אין  - לכּבֹות ּגֹוי ּובא ּבׁשּבת, ּדלקה נפלה אסּור. ְְְְְֱֵֵֶַַָָָָָָָלמחצה,
עלינּו; ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני ּתכּבה', ו'אל 'ּכּבה' לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאֹומרין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ּבׁשּבת,[יהודי]מת‰. קבר לֹו וחפרּו ארֹון, ּגֹוים לֹו ׁשעׂשּו ְְְִֵֶֶֶַָָָָ
ּבכדי  ימּתין - ּבצנעה אם - ּבהן לסּפד חלילין לֹו הביאּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָֹאֹו
ּבסרטיא  הּקבר היה ואם ּבֹו. ויּקבר ׁשּבת, למֹוצאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיעׂשּו

והּׁשבין [רחוב] העֹוברין וכל ּגּביו, על והארֹון ְְְְְֲִִַַַָָָָָָּגדֹולה,
ּב עכׁשו עֹוׂשין ׁשהּגֹוים ׁשּזה -אֹומרים הּוא לפלֹוני ׁשּבת, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ

ׁשהּוא  מּפני עֹולמית , יׂשראל אֹותֹו ּבֹו יּקבר לא זה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹהרי
ׁשּימּתין  והּוא, - אחר יׂשראל ּבֹו לקּבר ּומּתר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּבפרהסיא.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיעׂשה. ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּבכדי
.Â ׁשהביאן ּפי על אף - למת ּבׁשּבת חלילין ׁשהביא ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּגֹוי

מּמקֹום  ׁשּיבֹואּו ּבכדי ׁשּבת למֹוצאי ימּתין - החֹומה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּצד
מּמקֹום  הביאּום ּבּלילה ׁשּמא ּבהן; יּספד ּכ ואחר ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָקרֹוב,

ּבהן  נכנסּו ּובּבקר החֹומה, עד ּבוּדאי אחר ידע ואם . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
מאֹותֹו ׁשּיבֹואּו ּכדי ימּתין ּבׁשּבת, הביאּום ּפלֹוני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּמּמקֹום
ּבפרהסיא  הּדבר יהיה ׁשּלא והּוא - הּׁשּבת אחר ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמקֹום

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ְְְֶַָָּגדֹולה,
.Ê מרחץ ּבּה והיתה ּבתֹוכּה, ּדרין וגֹוים ׁשּיׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָעיר

למֹוצאי  ּבּה לרחץ מּתר ּגֹוים, רב אם - ּבׁשּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהּמרחצת
חּמין; ׁשּיחּמּו ּבכדי ימּתין יׂשראל, רב ואם מּיד; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּבת

הּוחּמּו הרב ׁשּיחּמּוׁשּבׁשביל ּבכדי ימּתין למחצה, מחצה . ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַַָֹחּמין.

.Á אף - ּבׁשּבת זֹו מלאכה לֹו לעׂשֹות לגֹוי ׁשאמר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָיׂשראל
ׁשעבר  ּפי מרּדּותעל מּכת אֹותֹו מדרבנן]ּומּכין -[מלקות ְִִֶַַַַַַָ

לערב מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו אחר [במוצ"ש]מּתר , ְְֵֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּתעׂשה  ּבכדי ׁשּימּתין ׁשּימּתין עד מקֹום ּבכל אסרּו ולא . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מּתר  יהא ּתאמר ׁשאם זה, ּדבר מּפני אּלא ׁשּיעׂשּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבכדי
מּיד; מּוכן הּדבר וימצא לֹו, לעׂשֹות לגֹוי יאמר ׁשּמא - ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹמּיד
לגֹוי  יאמר לא ׁשּיעׂשּו, ּבכדי ׁשּימּתין עד ׁשאסרּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹוכיון

מׂשּתּכר אינֹו ׁשהרי לֹו, ׁשהּוא [מרויח]לעׂשֹות מּפני ּכלּום, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַ
ּבׁשּבת. ׁשּנעׂשה זה ּדבר ׁשּיעׂשה ּבכדי לערב ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמתעּכב

.Ë אּלא ּבׁשּבת לעׂשֹותֹו אסּור ואין מלאכה, ׁשאינֹו ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּדבר
ׁשבּות  השביתה]מּׁשּום להרבות מדרבנן מּתר [איסור - ְִָֻ

מקצת  ׁשם ׁשּיהיה והּוא ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו לגֹוי לֹומר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָליׂשראל
מצוה. מּפני אֹו הרּבה, צר לּדבר צרי יהיה אֹו ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחלי,

.È לׁשּוט אֹו ּבׁשּבת ּבאילן לעלֹות לגֹוי יׂשראל אֹומר ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָּכיצד?
אֹו למילה; סּכין אֹו ׁשֹופר, לֹו להביא ּכדי הּמים, ּפני ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָעל

ערּוב  ּביניהן ׁשאין לחצר מחצר לֹו חּמין מביא מים , ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
אֹו קטן ּבהם ּבזה.[אדם]להרחיץ ּכּיֹוצא ּכל וכן מצטער. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.‡Èלגֹוי [קונה]הּלֹוקח לֹומר לֹו מּתר יׂשראל, ּבארץ ּבית ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
מּדברי לכּת אסּורה לגֹוי ׁשאמירה - ּבׁשּבת הּׁשטר לֹו ב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

וכן  זה. ּבדבר ּגזרּו לא יׂשראל ארץ יּׁשּוב ּומּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹסֹופרים,
זה. לדבר יׂשראל ּכארץ ׁשּסּוריא ּבסּוריא, ּבית מהן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח

.·Èוקֹוצץ[מסכם]ּפֹוסק הּמלאכה על הּגֹוי עם [-אדם ְְִֵֵַַַָָָָ
עֹוׂשה קוצב] ׁשהּוא ּפי על ואף לעצמֹו; עֹוׂשה והּגֹוי ְְְְִִֶֶֶַַַַָּדמים,

אף  מּתר, - הרּבה לימים הּגֹוי את הּׂשֹוכר וכן מּתר. ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻֻּבׁשּבת,
לׁשנה  הּגֹוי ׁשּׂשכר ּכגֹון ּכיצד? ּבׁשּבת. עֹוׂשה ׁשהּוא ּפי ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָעל

לֹו ׁשּיכּתב לׁשּתים, לֹו[ספר]אֹו ׁשּיארג זה [בגד]אֹו הרי - ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַֹֹ
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ספר  לֹו ׁשּיכּתב עּמֹו קצץ ּכאּלּו ּומּתר, ּבׁשּבת, ואֹורג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכֹותב
ׁשּלא  והּוא ׁשּירצה. עת ּבכל עֹוׂשה ׁשהּוא ּבגד, לֹו ׁשּיארג ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹאֹו

יֹום.[יחשבן]יחׁשב יֹום עּמֹו ְִַֹ
.‚Èׁשּזֹו מּכירין הּכל ׁשאין ּבצנעה, אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבּמה

היא  יׂשראל ׁשל ּבׁשּבת הּנעׂשית היתה הּמלאכה אם אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
הּגֹוי  את ׁשהרֹואה אסּורה; - ּומפרסמת ּוגלּויה ְְְְֲֶֶֶֶֶַָָָָֻידּועה

ׁשּקצץ יֹודע אינֹו מראש]עֹוׂשה, דמיו ׁשּפלֹוני [קצב ואֹומר , ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ
ּבׁשּבת. לֹו לעׂשֹות הּגֹוי ְֲַַַַָָׂשכר

.„Èאֹו ּכתלֹו, אֹו חצרֹו, לֹו לבנֹות הּגֹוי עם הּפֹוסק ,ְְְֲִִִֵֵַַָָלפיכ
חצר, לֹו לבנֹות ׁשּתים אֹו ׁשנה ׁשּׂשכרֹו אֹו ׂשדהּו, את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלקצר

ּבּמד  הּמלאכה היתה אם - ּכרם לֹו לּטע אֹו[בעיר]ינהאֹו , ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
הּתחּום אמה]ּבתֹו לעׂשֹות [אלפיים להּניחֹו לֹו אסּור - ְְְֲִַַַָ

היתה  ואם ׁשּפסק; יֹודעים ׁשאינם הרֹואים מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשּבת,
את  ׁשּיראה יׂשראל ׁשם ׁשאין מּתר, - לּתחּום חּוץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהּמלאכה

ּבׁשּבת. עֹוׂשין ּכׁשהן ְְֲִִֵֶַַָהּפֹועלין
.ÂË על אף לגֹוי, ׂשדהּו אֹו ּכרמֹו להׂשּכיר לאדם מּתר ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֻוכן

הן, ׁשּׂשכּורין יֹודע ׁשהרֹואה ּבׁשּבת; ונֹוטען זֹורען ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפי
להן ירד ּבאריסּות יבול]אֹו תמורת ׁשּׁשם [לעבוד ודבר . ְֲִֵֶֶַַָָָָ

הּמקֹום  אֹותֹו אנׁשי רב ּדר ואין עליו, קרּוי ּבעליו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹיׂשראל
מּפני  לגֹוי; להׂשּכירֹו אסּור - ּבאריסּות לּתנֹו אֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָלהׂשּכירֹו
על  נקרא והּוא ּבׁשּבת, מלאכה הּמקֹום ּבאֹותֹו עֹוׂשה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָׁשהּגֹוי

ּבעליו. הּיׂשראלי ְְְִִֵֵַָָׁשם
.ÊË לגֹוי ּולהׂשּכירן ּכלים להׁשאיל ׁשהּוא מּתר ּפי על ואף , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻ

על  מצּוים אנּו ׁשאין מּפני - ּבׁשּבת מלאכה ּבהן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻעֹוׂשה
ועבּדֹו ּבהמּתֹו אבל הּכלים; יהודי]ׁשביתת אסּור,[של - ְְְְְֲִִֵֶַַַָָ

ועבד. ּבהמה ׁשביתת על מצּוין ׁשאנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמּפני
.ÊÈ- ּבחנּות אֹו ּבסחֹורה, אֹו ּבמלאכה, הּגֹוי עם ְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּמׁשּתּתף

מעט  אם לבּדֹו לּגֹוי ה ּׁשּבת ׂשכר ׁשּיהיה ּבּתחּלה התנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָאם
לבּדֹו ליׂשראל הּׁשּבת  יֹום ּכנגד אחר יֹום ּוׂשכר הרּבה, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואם
נֹוטל  לחלק, ּכׁשּיבֹואּו - מּבּתחּלה התנּו לא ואם מּתר. -ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ
ואינֹו אֹותֹו; חֹולקין והּׁשאר לבּדֹו, ּכּלן הּׁשּבתֹות ׂשכר ְְְְְְִֵַַַַַַָָָֻהּגֹוי
התנה  ּכן אם אּלא הּׁשּבת, יֹום ּכנגד ּכלּום לֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָמֹוציא

הּוא. אחד ּדין ּבׁשּתפּות, ׂשדה קּבלּו אם וכן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּבּתחּלה.
.ÁÈ ׁשּבת ׂשכר היה ולא הּׂשכר, לחלק ּובא התנּו, לא ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹֹואם

והּׁשאר  הּׂשכר, ׁשביע לבּדֹו נֹוטל ׁשהּגֹוי לי יראה - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָידּוע
ּבהן להתעּסק לגֹוי מעֹות הּנֹותן עסק]חֹולקין. בהם [לעשות ְְְְִִֵֵֶַַָָ

ׂשכר  עּמֹו חֹולק ּבׁשּבת, ונֹותן נֹוׂשא ׁשהּגֹוי ּפי על אף -ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ְְְִֵֶַָָּבׁשוה;

.ËÈ אף לעׂשֹותן, ּגֹוי לאּמן ּכלים ׁשּבת ּבערב אדם יּתן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלא
עּמֹו ׁשּפסק ּפי ּבכדי[מראש]על אּלא זמן]- שיעור ׁשּיצא [- ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

היהודי]מּביתֹו[הגוי]ּבהן ימּכר [של לא וכן ׁשחׁשכה; קדם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹ
ימׁשּכנּנּו, ולא ילוּנּו, ולא יׁשאילּנּו, ולא לגֹוי, חפצֹו ְְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאדם
מּפתח  חפץ ּבאֹותֹו ׁשּיצא ּבכדי אּלא - ּבמּתנה לֹו יּתן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולא
יֹודע אדם אין ּבביתֹו, ׁשהּוא זמן ׁשּכל הּׁשּבת; קדם ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּביתֹו,
יׂשראל  וחפץ ּבׁשּבת מּביתֹו הּגֹוי ּוכׁשּיצא לֹו, נתן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאימתי
אֹו עּמֹו ּפסק אֹו מׁשּכנֹו אֹו לּגֹוי ׁשהלוהּו ּכמי יראה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבידֹו,

ּבׁשּבת  לֹו .מכר ְַַָָ

.Îעּמֹו קצץ אם - אחרת לעיר להֹוליכּה לגֹוי אּגרת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּנֹותן
עם [מראש] ׁשּבת ערב לֹו נתנּה ואפּלּו מּתר, - הֹולכה ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻׂשכר

לא  ואם הּׁשּבת. קדם ּביתֹו מּפתח ּבּה ׁשּיצא והּוא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹחׁשכה;
האּגרֹות  מקּבץ ׁשהּוא קבּוע אדם ּבּמדינה יׁש אם - ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָקצץ
לּגֹוי  לּתן מּתר ׁשלּוחיו, עם ּומדינה מדינה לכל אֹותן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֻוׁשֹולח
הּסמּו לּבית ׁשּיּגיע ּכדי ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיהיה והּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהאּגרת;
וׁשֹולחן, האּגרֹות ׁשּמקּבץ זה ׁשּמא - הּׁשּבת קדם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלחֹומה
אּלא  ,לכ קבּוע אדם ׁשם אין ואם הּוא. לחֹומה סמּו ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָּביתֹו
אסּור  - אחרת לעיר ׁשּמֹוליכּה הּוא האּגרת, לֹו ׁשּנֹותנין ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָהּגֹוי
ּדמים. לֹו קצץ ּכן אם אּלא לעֹולם, האּגרת ּגֹוי ּביד ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלׁשלח

.‡Î- יׂשראל לבית והכניסן ּבׁשּבת, חפציו ׁשהביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּגֹוי
מּתר  זה הרי זֹו', ּבזוית 'הּניחן לֹו: אמר ואפּלּו .מּתר; ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻֻ

ואם  לאכלן; מזֹונֹות לפניו ונֹותנין ּבׁשּבת, הּגֹוי את ְְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָּומזּמנין
וכן  עלינּו. ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני לֹו, נזקקין אין - ויצא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָנטלן
אין  ויצא, נטלן ואם ּבחצר; הּכלב לפני מזֹונֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנֹותנין

לֹו. ְִִָנזקקין
.·Îוקדׁש ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מעֹות מי עּמֹו והיּו הּיֹום, עליו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

מּמּנּו. לֹוקחֹו ׁשּבת ּולמֹוצאי לֹו, להֹוליכֹו לנכרי ּכיסֹו נֹותן -ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
לֹו ׁשּנתנֹו ּפי על ואף זה, על ׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹואף

מּתר  - אפׁשר מּׁשחׁשכה ואי ממֹונֹו, על ּבהּול ׁשאדם מּפני ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
אּלא  אּסּורֹו ׁשאין זה ּדבר לֹו ּתּתיר לא ואם ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁשליכֹו;
ׁשל  מלאכה על ועֹובר ּבידֹו, להביאֹו יבֹוא - סֹופרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמּדברי
יּתן  לא מציאה, אבל ּבכיסֹו; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָֹּתֹורה.

אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכּה אּלא ְְְִִֵֶַַַָָָָָלנכרי,
.‚Î,ּבזדֹון ועׂשה עבר אם - ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָיׂשראל

מּתר  יׂשראל, ּוׁשאר לעֹולם; מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו ְְְְְִֵֵָָָָָָָָָֻאסּור
מּיד  ׁשּבת למֹוצאי ּבּה להנֹות את להם "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

קדׁש מעׂשיה ואין קדׁש, היא - הוא" קדׁש ּכי [-הּׁשּבת, ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשּבת אסורין] למֹוצאי ּבמזיד, ּבׁשּבת ׁשּבּׁשל יׂשראל ּכיצד? .ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבּׁשל  ואם עֹולמית. יאכל לא לֹו, אבל לאחרים; ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָֹיאכל
וכן  מּיד. אחרים ּבין הּוא ּבין יאכל ׁשּבת למֹוצאי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּבׁשגגה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.„Îיאכלּו ּבׁשֹוגג, - וחזרּו לּתחּום חּוץ ׁשּיצאּו ְְְְְְֵֵֵֶַָָָּפרֹות

ּבמזיד, נׁשּתּנּו; ולא מעׂשה, ּבגּופן נעׂשה לא ׁשהרי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבׁשּבת,
ׁשּבת  מֹוצאי עד יאכלּו .לא ְֵֵַַָָָֹ

.‰Î,הּתינֹוק ואת הּפרה את לֹו לׁשמר הּפֹועל את ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׂשֹוכר
אחריּות אין לפיכ - ׁשּבת ׁשל ׂשכרֹו לֹו יּתן [הפרה לא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ב-] ׁשּבתוהתינוק ׂשכיר הּׂשכיר היה ואם עליו; [שבוע]ׁשּבת ְְִִִַַַָָָָָָָ
ׁשּבת  אחריּות לפיכ - מּׁשלם ׂשכרֹו לֹו נֹותן ׁשנה, ׂשכיר ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָאֹו
אֹומר  אּלא ׁשּבת', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן לֹו: יאמר ולא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹעליו.

ימים'. עׂשרה 'ׁשל אֹו ׁשנה', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן ְֲִִִֵֶֶָָָָָָלֹו:

ז  ¤¤ּפרק
סקילה ‡. עליהן ׁשחּיבין קרּבן מלאכֹות אֹו ּבמזיד, וכרת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מהן - ּבׁשגגה המשכן]חּטאת במלאכת שהיו אבֹות [אלו ְִֵֶַָָָָ
קבוצות] ּתֹולדֹות[=ראשי ּומהן לאבות], ּכל [הדומות ּומנין ; ְִֵֶַָָ

החריׁשה, הן: ואּלּו אחת. חסר ארּבעים - מלאכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאבֹות
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ספר  לֹו ׁשּיכּתב עּמֹו קצץ ּכאּלּו ּומּתר, ּבׁשּבת, ואֹורג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכֹותב
ׁשּלא  והּוא ׁשּירצה. עת ּבכל עֹוׂשה ׁשהּוא ּבגד, לֹו ׁשּיארג ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹאֹו

יֹום.[יחשבן]יחׁשב יֹום עּמֹו ְִַֹ
.‚Èׁשּזֹו מּכירין הּכל ׁשאין ּבצנעה, אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבּמה

היא  יׂשראל ׁשל ּבׁשּבת הּנעׂשית היתה הּמלאכה אם אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
הּגֹוי  את ׁשהרֹואה אסּורה; - ּומפרסמת ּוגלּויה ְְְְֲֶֶֶֶֶַָָָָֻידּועה

ׁשּקצץ יֹודע אינֹו מראש]עֹוׂשה, דמיו ׁשּפלֹוני [קצב ואֹומר , ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ
ּבׁשּבת. לֹו לעׂשֹות הּגֹוי ְֲַַַַָָׂשכר

.„Èאֹו ּכתלֹו, אֹו חצרֹו, לֹו לבנֹות הּגֹוי עם הּפֹוסק ,ְְְֲִִִֵֵַַָָלפיכ
חצר, לֹו לבנֹות ׁשּתים אֹו ׁשנה ׁשּׂשכרֹו אֹו ׂשדהּו, את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלקצר

ּבּמד  הּמלאכה היתה אם - ּכרם לֹו לּטע אֹו[בעיר]ינהאֹו , ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
הּתחּום אמה]ּבתֹו לעׂשֹות [אלפיים להּניחֹו לֹו אסּור - ְְְֲִַַַָ

היתה  ואם ׁשּפסק; יֹודעים ׁשאינם הרֹואים מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשּבת,
את  ׁשּיראה יׂשראל ׁשם ׁשאין מּתר, - לּתחּום חּוץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהּמלאכה

ּבׁשּבת. עֹוׂשין ּכׁשהן ְְֲִִֵֶַַָהּפֹועלין
.ÂË על אף לגֹוי, ׂשדהּו אֹו ּכרמֹו להׂשּכיר לאדם מּתר ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֻוכן

הן, ׁשּׂשכּורין יֹודע ׁשהרֹואה ּבׁשּבת; ונֹוטען זֹורען ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפי
להן ירד ּבאריסּות יבול]אֹו תמורת ׁשּׁשם [לעבוד ודבר . ְֲִֵֶֶַַָָָָ

הּמקֹום  אֹותֹו אנׁשי רב ּדר ואין עליו, קרּוי ּבעליו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹיׂשראל
מּפני  לגֹוי; להׂשּכירֹו אסּור - ּבאריסּות לּתנֹו אֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָלהׂשּכירֹו
על  נקרא והּוא ּבׁשּבת, מלאכה הּמקֹום ּבאֹותֹו עֹוׂשה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָׁשהּגֹוי

ּבעליו. הּיׂשראלי ְְְִִֵֵַָָׁשם
.ÊË לגֹוי ּולהׂשּכירן ּכלים להׁשאיל ׁשהּוא מּתר ּפי על ואף , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻ

על  מצּוים אנּו ׁשאין מּפני - ּבׁשּבת מלאכה ּבהן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻעֹוׂשה
ועבּדֹו ּבהמּתֹו אבל הּכלים; יהודי]ׁשביתת אסּור,[של - ְְְְְֲִִֵֶַַַָָ

ועבד. ּבהמה ׁשביתת על מצּוין ׁשאנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמּפני
.ÊÈ- ּבחנּות אֹו ּבסחֹורה, אֹו ּבמלאכה, הּגֹוי עם ְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּמׁשּתּתף

מעט  אם לבּדֹו לּגֹוי ה ּׁשּבת ׂשכר ׁשּיהיה ּבּתחּלה התנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָאם
לבּדֹו ליׂשראל הּׁשּבת  יֹום ּכנגד אחר יֹום ּוׂשכר הרּבה, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואם
נֹוטל  לחלק, ּכׁשּיבֹואּו - מּבּתחּלה התנּו לא ואם מּתר. -ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ
ואינֹו אֹותֹו; חֹולקין והּׁשאר לבּדֹו, ּכּלן הּׁשּבתֹות ׂשכר ְְְְְְִֵַַַַַַָָָֻהּגֹוי
התנה  ּכן אם אּלא הּׁשּבת, יֹום ּכנגד ּכלּום לֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָמֹוציא

הּוא. אחד ּדין ּבׁשּתפּות, ׂשדה קּבלּו אם וכן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּבּתחּלה.
.ÁÈ ׁשּבת ׂשכר היה ולא הּׂשכר, לחלק ּובא התנּו, לא ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹֹואם

והּׁשאר  הּׂשכר, ׁשביע לבּדֹו נֹוטל ׁשהּגֹוי לי יראה - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָידּוע
ּבהן להתעּסק לגֹוי מעֹות הּנֹותן עסק]חֹולקין. בהם [לעשות ְְְְִִֵֵֶַַָָ

ׂשכר  עּמֹו חֹולק ּבׁשּבת, ונֹותן נֹוׂשא ׁשהּגֹוי ּפי על אף -ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ְְְִֵֶַָָּבׁשוה;

.ËÈ אף לעׂשֹותן, ּגֹוי לאּמן ּכלים ׁשּבת ּבערב אדם יּתן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלא
עּמֹו ׁשּפסק ּפי ּבכדי[מראש]על אּלא זמן]- שיעור ׁשּיצא [- ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

היהודי]מּביתֹו[הגוי]ּבהן ימּכר [של לא וכן ׁשחׁשכה; קדם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹ
ימׁשּכנּנּו, ולא ילוּנּו, ולא יׁשאילּנּו, ולא לגֹוי, חפצֹו ְְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאדם
מּפתח  חפץ ּבאֹותֹו ׁשּיצא ּבכדי אּלא - ּבמּתנה לֹו יּתן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולא
יֹודע אדם אין ּבביתֹו, ׁשהּוא זמן ׁשּכל הּׁשּבת; קדם ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּביתֹו,
יׂשראל  וחפץ ּבׁשּבת מּביתֹו הּגֹוי ּוכׁשּיצא לֹו, נתן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאימתי
אֹו עּמֹו ּפסק אֹו מׁשּכנֹו אֹו לּגֹוי ׁשהלוהּו ּכמי יראה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבידֹו,

ּבׁשּבת  לֹו .מכר ְַַָָ

.Îעּמֹו קצץ אם - אחרת לעיר להֹוליכּה לגֹוי אּגרת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּנֹותן
עם [מראש] ׁשּבת ערב לֹו נתנּה ואפּלּו מּתר, - הֹולכה ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻׂשכר

לא  ואם הּׁשּבת. קדם ּביתֹו מּפתח ּבּה ׁשּיצא והּוא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹחׁשכה;
האּגרֹות  מקּבץ ׁשהּוא קבּוע אדם ּבּמדינה יׁש אם - ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָקצץ
לּגֹוי  לּתן מּתר ׁשלּוחיו, עם ּומדינה מדינה לכל אֹותן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֻוׁשֹולח
הּסמּו לּבית ׁשּיּגיע ּכדי ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיהיה והּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהאּגרת;
וׁשֹולחן, האּגרֹות ׁשּמקּבץ זה ׁשּמא - הּׁשּבת קדם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלחֹומה
אּלא  ,לכ קבּוע אדם ׁשם אין ואם הּוא. לחֹומה סמּו ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָּביתֹו
אסּור  - אחרת לעיר ׁשּמֹוליכּה הּוא האּגרת, לֹו ׁשּנֹותנין ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָהּגֹוי
ּדמים. לֹו קצץ ּכן אם אּלא לעֹולם, האּגרת ּגֹוי ּביד ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלׁשלח

.‡Î- יׂשראל לבית והכניסן ּבׁשּבת, חפציו ׁשהביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּגֹוי
מּתר  זה הרי זֹו', ּבזוית 'הּניחן לֹו: אמר ואפּלּו .מּתר; ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻֻ

ואם  לאכלן; מזֹונֹות לפניו ונֹותנין ּבׁשּבת, הּגֹוי את ְְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָּומזּמנין
וכן  עלינּו. ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני לֹו, נזקקין אין - ויצא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָנטלן
אין  ויצא, נטלן ואם ּבחצר; הּכלב לפני מזֹונֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנֹותנין

לֹו. ְִִָנזקקין
.·Îוקדׁש ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מעֹות מי עּמֹו והיּו הּיֹום, עליו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

מּמּנּו. לֹוקחֹו ׁשּבת ּולמֹוצאי לֹו, להֹוליכֹו לנכרי ּכיסֹו נֹותן -ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
לֹו ׁשּנתנֹו ּפי על ואף זה, על ׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹואף

מּתר  - אפׁשר מּׁשחׁשכה ואי ממֹונֹו, על ּבהּול ׁשאדם מּפני ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
אּלא  אּסּורֹו ׁשאין זה ּדבר לֹו ּתּתיר לא ואם ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁשליכֹו;
ׁשל  מלאכה על ועֹובר ּבידֹו, להביאֹו יבֹוא - סֹופרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמּדברי
יּתן  לא מציאה, אבל ּבכיסֹו; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָֹּתֹורה.

אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכּה אּלא ְְְִִֵֶַַַָָָָָלנכרי,
.‚Î,ּבזדֹון ועׂשה עבר אם - ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָיׂשראל

מּתר  יׂשראל, ּוׁשאר לעֹולם; מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו ְְְְְִֵֵָָָָָָָָָֻאסּור
מּיד  ׁשּבת למֹוצאי ּבּה להנֹות את להם "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

קדׁש מעׂשיה ואין קדׁש, היא - הוא" קדׁש ּכי [-הּׁשּבת, ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשּבת אסורין] למֹוצאי ּבמזיד, ּבׁשּבת ׁשּבּׁשל יׂשראל ּכיצד? .ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבּׁשל  ואם עֹולמית. יאכל לא לֹו, אבל לאחרים; ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָֹיאכל
וכן  מּיד. אחרים ּבין הּוא ּבין יאכל ׁשּבת למֹוצאי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּבׁשגגה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.„Îיאכלּו ּבׁשֹוגג, - וחזרּו לּתחּום חּוץ ׁשּיצאּו ְְְְְְֵֵֵֶַָָָּפרֹות

ּבמזיד, נׁשּתּנּו; ולא מעׂשה, ּבגּופן נעׂשה לא ׁשהרי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבׁשּבת,
ׁשּבת  מֹוצאי עד יאכלּו .לא ְֵֵַַָָָֹ

.‰Î,הּתינֹוק ואת הּפרה את לֹו לׁשמר הּפֹועל את ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׂשֹוכר
אחריּות אין לפיכ - ׁשּבת ׁשל ׂשכרֹו לֹו יּתן [הפרה לא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ב-] ׁשּבתוהתינוק ׂשכיר הּׂשכיר היה ואם עליו; [שבוע]ׁשּבת ְְִִִַַַָָָָָָָ
ׁשּבת  אחריּות לפיכ - מּׁשלם ׂשכרֹו לֹו נֹותן ׁשנה, ׂשכיר ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָאֹו
אֹומר  אּלא ׁשּבת', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן לֹו: יאמר ולא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹעליו.

ימים'. עׂשרה 'ׁשל אֹו ׁשנה', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן ְֲִִִֵֶֶָָָָָָלֹו:

ז  ¤¤ּפרק
סקילה ‡. עליהן ׁשחּיבין קרּבן מלאכֹות אֹו ּבמזיד, וכרת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מהן - ּבׁשגגה המשכן]חּטאת במלאכת שהיו אבֹות [אלו ְִֵֶַָָָָ
קבוצות] ּתֹולדֹות[=ראשי ּומהן לאבות], ּכל [הדומות ּומנין ; ְִֵֶַָָ

החריׁשה, הן: ואּלּו אחת. חסר ארּבעים - מלאכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאבֹות
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והעּמּור והּקצירה, תבואה]והּזריעה, והּדיׁשה [איסוף , ְְְְְְִִִִַַַָָָָ
הקרקע] בגידולי קליפה והּזרּיה[הפרדת לסילוק , [זריקה ְְִַָ

וההרקדההפסולת] והּטחינה, והּברירה, והּליׁשה,[בנפה], , ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָ
והּלּבּון והּגזיזה, הצמר]והאפּיה, והּנּפּוץ[ניקוי [סירוק , ְְְְְֲִִִִַַַָָָ

הצמר] הּניריןוניעור ועׂשּית והּטוּיה, והּצביעה, [פריסת , ְְְְֲִִִִִַַַַַָָ
השתי] הּמּסכהחוטי והנסכת האריגה], מסרק ,[העמדת ְְֵַַַַָָ

והּבציעה אריג]והאריגה, וההּתרה,[התרת והּקׁשירה, , ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ
ּבּפּטיׁש וההּכיה והּסתירה, והּבנין, והּקריעה, ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָָָוהּתפירה,

מלאכה] גמר של מעשה והּׁשחיטה,[=כל והּצידה, ,ְְְִִַַָָ
חי]וההפׁשטה מבעל וההעבדה[עור עורות], ,[עיבוד ְְְֲַַַַָָָָ

והּמחיקה,[החלקת]ּומחיקת והּכתיבה, וחּתּוכֹו, העֹור, ְְְְְְִִִִַַַָָָ
לרׁשּות. מרׁשּות וההֹוצאה והּכּבּוי, וההבערה, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָוהּׂשרטּוט,

מענינן·. ׁשהּוא וכל הּמלאכֹות אּלּו להם]ּכל הן [הדומה , ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ
החֹורׁש, אחד ענינן? הּוא ּכיצד מלאכֹות'. 'אבֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנקראין
ׁשּכל  מלאכה; אב זה הרי - חריץ העֹוׂשה אֹו החֹופר, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹו

הּוא. אחד וענין ּבּקרקע, חפירה - מהן ואחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָאחת
.‚הּמברי אֹו אילנֹות, הּנֹוטע אֹו זרעים, הּזֹורע אחד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן

באדמה]אילנֹות ומכסהו ענף הּמרּכיב[מכופף אֹו [אילן , ְִִַַָ
מלאכֹות,באילן] מאבֹות הן אחד אב אּלּו ּכל - הּזֹומר אֹו ,ְֲֵֵֵֵֶַָָָָ

הּו ּדבר לצּמח - מהן אחת ׁשּכל הּוא; אחד מתּכּון.וענין א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ענבים,„. הּבֹוצר אֹו קטנית, אֹו ּתבּואה הּקֹוצר אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוכן

האֹורה אֹו זיתים, הּמֹוסק אֹו ּתמרים, הּגֹודר [קוטף]אֹו ְִִֵֵֵֶַַָָ
- מהן אחת ׁשּכל הן; אחת מלאכה אב אּלּו ּכל - ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתאנים

האבֹות. ׁשאר זֹו, ּדר ועל מתּכּון. מּגּדּוליו ּדבר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלעקר
האבֹות.‰. מאּלּו לאב הּדֹומה הּמלאכה היא ְְִֵֵַַַָָָָָָָָהּתֹולדה,

מעט מעט הּירק את המחּת דק]ּכיצד? הרי [דק לבּׁשלֹו, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּגּוף  לֹוקח ׁשהּטֹוחן טחינה, ּתֹולדת הּמלאכה ׁשּזֹו - חּיב ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
לזה, הּדֹומה ּדבר העֹוׂשה וכל הרּבה; לגּופים ּומחּלקֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
וׁשף  מּתכת, ׁשל לׁשֹון הּלֹוקח וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהרי

-[שייף] הּזהב צֹורפי ׁשעֹוׂשין ּכדר מעפרֹו לּקח ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותֹו
טחינה. ּתֹולדת זה ְֲִֵֶֶֶָהרי

.Âלחּבצֹו ּכדי קבה ּבֹו ונתן חלב, הּלֹוקח [לעשותו וכן ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָ
הפריׁשחמאה] ׁשהרי ּבֹורר, ּתֹולדת מּׁשּום חּיב זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
חּיב [החמוץ]הּקֹוס ּגבינה, ועׂשהּו ּגּבנֹו ואם החלב; מן ְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

עד  הּכל ודּבק חלק אל חלק המקּבץ ׁשּכל - ּבֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמּׁשּום
וכ  לבנין. ּדֹומה זה הרי אחד, ּגּוף מלאכה ׁשּיעׂשּו לכל ן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

זֹו ּדר על ּתֹולדֹות להן יׁש האבֹות, מאּלּו ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּומלאכה
איזה  מעין ּתדע ּבׁשּבת, הּנעׂשית הּמלאכה ּומּגּוף ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשאמרנּו;

היא. אב איזה ותֹולדת היא, ְִִֵֶֶֶָָאב
.Ê מן ּתֹולדה אֹו מלאכֹות, מאבֹות אב העֹוׂשה ְֲִֵֶֶָָָָָָאחד

ּבׁשֹוגג, נסקל; עדים, ּבאּו ואם ּכרת, חּיב ּבמזיד, - ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּתֹולדֹות
קבּועה חּטאת בהמה]חּיב בקרבן חייב עשיר בין עני אם [בין . ְִַַָָָ

ּביניהן  אין והּתֹולדֹות? האבֹות ּבין יׁש הפרׁש מה ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּכן,
אם  - ּבׁשֹוגג ׁשהעֹוׂשה - ּבלבד הּקרּבן לענין אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהפרׁש,

ּבהעלם הרּבה אבֹות ּכל [בשוגג]עׂשה על חּטאת חּיב אחד, ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
חּיב  אינֹו אחד, ּבהעלם ותֹולדֹותיו אב עׂשה ואם ואב; ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָאב

אחת. חּטאת ֶַַַָָאּלא

.Á- אחד ּבהעלם ּבׁשּבת וקצר וזרע, ׁשחרׁש, הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?
חּטאֹות  ׁשלׁש אחת חּיב חסר הארּבעים עׂשה ואפּלּו ; ְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

לעׂשֹות  אסּורֹות הּמלאכֹות ׁשאּלּו ׁשּׁשכח ּכגֹון ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָּבׁשגגה,
אבל  אחת. חּטאת ּומלאכה מלאכה ּכל על חּיב - ְְְֲַַַַַַָָָָָָָָָּבׁשּבת
אחד  ּבהעלם מּתכת ׁשל לׁשֹון וׁשף הּירק, וחת טחן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאם
אחד  אב אּלא עׂשה לא ׁשהרי אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו -ֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֵֵֶַָָֹותֹולדֹותיו.
.Ë,אחד ּבהעלם אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעֹוׂשה

ונטע, ׁשּזרע, הרי ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב ְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָאינֹו
חּטאת  אּלא חּיב אינֹו - אחד ּבהעלם וזמר והרּכיב, ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהברי

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. אחד אב ׁשּכּלן .אחת, ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ח  ¤¤ּפרק
חּיב ‡. ׁשהּוא, ּכל המנּכׁשהחֹורׁש שוטים]. עשבים [עוקר ְֵֵֶַַַַָָ

לשורש]ּבעּקרי והמקרסם[סמוך עׂשבים,[כורת]האילנֹות, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ
המזרד הּׂשריגים[חותך]אֹו הגפן]את ליּפֹות [של ּכדי , ְְְִִֵֵֶַַַָָ

חּיב. ׁשהּוא, ּכל ּומּׁשּיעׂשה חֹורׁש; ּתֹולדת זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּקרקע
ורּדדֹו הּתל ׁשהׁשּפיל ּכגֹון - הּׂשדה ּפני הּמׁשוה [השווהו וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

הקרקע] הּגיאלפני מּלא אֹו חֹורׁש;[גומא], מּׁשּום חּיב - ְִִֵֵַַַָ
ׁשהּוא. ּכל ׁשעּורֹו ּגּמֹות, הּמׁשוה ּכל וכן ׁשהּוא. ּכל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻוׁשעּורן,

חּיב ·. ׁשהּוא, ּכל -הּזֹורע ׁשּיצמח ּכדי האילן את הּזֹומר . ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
- ּבׁשּבת ואילנֹות צמחין הּמׁשקה אבל זֹורע. מעין זה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
חּטין  הּׁשֹורה וכן ׁשהּוא; ּבכל וחּיב זֹורע, ּתֹולדת זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהרי
וחּיב. זֹורע, ּתֹולדת זה הרי - ּבּמים ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּוׂשעֹורין

ּכגרֹוגרת‚. ביצה]הּקֹוצר כשליש ּתֹולדת [- והּתֹולׁש, חּיב. , ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ
קֹוצר. מּׁשּום חּיב מּגּדּוליו, ּדבר העֹוקר וכל הּוא; ְִִִֵֵֵַָָָָָָקֹוצר

צרֹור ,אדמה]לפיכ ּוכׁשּות[רגב עׂשבים, ּבֹו [מין ׁשעלּו ְְְֲִִֶָָָ
-עשב] החבית ּגב על ׁשּצמחּו ועׂשבים ּבסנה, ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעלה

הּתֹולׁש אבל ּגּדּולֹו. מקֹום הּוא ׁשּזה חּיב; מהן, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתֹולׁש
ּגּדּולֹו. מקֹום זה ׁשאין מּפני ּפטּור, - נקּוב ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמעציץ
והּתֹולׁש ּכארץ; הּוא הרי קטן, ׁשרׁש ּבכדי נקּוב ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹועציץ

חּיב. ִֶַָמּמּנּו,
אסּפסּתא „. ּכגֹון ּומגּדלּתֹו, אֹותֹו מצּמחת ׁשּקצירתֹו זרע ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָּכל

חּטאֹות:[סלק]וסלקא[חציר] ׁשּתי חּיב ּבׁשגגה, הּקֹוצרֹו - ְְְְְִִֵַַַָָָָָ
הּזֹומר, וכן נֹוט ע. ׁשהּוא מּפני ואחת קֹוצר, ׁשהּוא מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַאחת
נֹוטע. ּומּׁשּום קֹוצר, מּׁשּום חּיב - לעצים צרי ְִִִִֵֵֵַַָָָוהּוא
הארץ  מעל הגּביהּה - עׂשבים ּבּה ׁשעלּו עפר ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּגבׁשּוׁשית
ּגּבי  על היתה ּתֹולׁש; מּׁשּום חּיב יתדֹות, ּגּבי על ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָוהּניחּה
ׁשּיבׁשּו ּתאנים זֹורע. מּׁשּום חּיב הארץ, על והּניחּה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיתדֹות

העץ]ּבאּביהן על בעודן -]- ּבֹו ּפרֹותיו ׁשּיבׁשּו אילן וכן , ְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
לענין  ּכעקּורין ׁשהן ּפי על אף חּיב, ּבׁשּבת מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּתֹולׁש

ְָֻטמאה.[קבלת]
עלׁשים‰. צמח]הּתֹולׁש זרדין[מין והמזרד לחים], [ענפים ְְְְִִֵֵַַָָֻ

ּכמלא  ׁשעּורֹו לבהמה, ואם ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו לאכילה, אם -ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָֹ
המעּמר  ּביצה. לבּׁשל ּכדי ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ּגדי; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּפי

ׁשעּורֹו[אוסף] לבהמה, עּמר ואם ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו ְְְֳִִִִִִִֵֵֶֶָָאכלין,
ּוביצה  ּביצה. לבּׁשל ּכדי ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ּגדי; ּפי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹּכמלא
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וכל  ּתרנגֹולין; ׁשל ּבינֹונית ּביצה היא מקֹום, ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָהאמּורה
ּכגרֹוגרת  לבּׁשל ּכדי הּוא ּביצה', לבּׁשל 'ּכדי ׁשּנאמר ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמקֹום
אּלא  עּמּור, ואין ּבביצה. מּׁשלׁשה אחד ּוגרֹוגרת, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹמּביצה;

קרקע. ְְִֵַַּבגּדּולי
.Âּדבלה יבשות]המקּבץ עּגּול[תאנים מּמּנה ,[גוש]ועׂשה ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

אחד  ּגּוף ׁשּנתקּבצּו עד ּבהן החבל והכניס ּתאנים ׁשּנּקב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן וחּיב. מעּמר, ּתֹולדת זה הרי -ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

.Êקרקע]הּדׁש גידולי קליפת ואין [מפריד חּיב; ּכגרֹוגרת, ְְִֵֶֶַַָָ
והמפרק קרקע. ּבגּדּולי אּלא משבליו]ּדיׁשה, הּוא [דגן הרי , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

מפרק. ׁשהּוא מּפני חּיב, - הּבהמה את החֹולב הּדׁש. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתֹולדת
והּוא, - מפרק מּׁשּום ח ּיב עֹור, לֹו ׁשּיׁש ּבחי החֹובל ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָוכן
להּזיק  נתּכּון אם אבל החּבּורה; מן ׁשּיצא לּדם צרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיהיה
ׁשּיהיה  עד חּיב, ואינֹו מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבלבד

ּכגרֹוגרת. ׁשהֹוציא, ּבחלב אֹו ְִִֶֶֶֶַָָָּבּדם
.Á.ּבהן וכּיֹוצא וחּיה ּבבהמה ּבחֹובל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

מּפני  חּיב, - להּזיק ׁשּנתּכּון ּפי על אף - ּבחברֹו החֹובל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָאבל
נתקררה ׁשהרי רּוחֹו; חמתֹו,[נתיישבה]נחת וׁשככה ּדעּתֹו ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָ

ׁשהֹוציא  לּדם צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף ּכמתּקן; הּוא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהרי
חּיב. ִֶַָמּמּנּו,

.Ë עֹורֹות להן ׁשּיׁש הן ּבּתֹורה, האמּורים ׁשרצים ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשמֹונה
הפיך] בלתי ּובהמה [לדיני]לענין[שנזקם חּיה ּכמֹו ׁשּבת ְְְְִֵַַַָָָ

,לפיכ עֹור; להן אין ּורמׂשים, ׁשקצים ׁשאר אבל ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָועֹוף.
ו  ּפטּור. - ּבהן אֹוהחֹובל ועֹוף, חּיה ּבבהמה החֹובל אחד ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּנצרר אֹו ּדם, ויצא חּבּורה ועׂשה ׁשרצים, [נאסף]ּבׁשמֹונה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָ
העור]הּדם חּיב.[תחת - יצא ׁשּלא ּפי על אף ִֶַַַַָָָָֹ

.È עד חּיב, ואינֹו מפרק; מּׁשּום חּיב הּפרֹות, את ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּסֹוחט
ּכגרֹוגרת  ׁשּסחט ּבּמׁשקין הּתֹורה,ׁשּיהיה מן חּיבים ואין . ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זיתים ּדריכת על לסחט [סחיטת]אּלא ּומּתר ּבלבד. וענבים ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֻ
אכל  - לאכל הּבא ׁשּמׁשקה האכל, לתֹו ענבים ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאׁשּכֹול
ׁשאין  לכלי סחט אם אבל מאכל; אכל ּכמפרק ונמצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּוא,
אֹו האכל, לתֹו והחֹולב וחּיב. ,ּדֹור זה הרי - אכל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבֹו

הּכלי. לתֹו ׁשּיחלב עד חּיב ואינֹו ּפטּור, - ּבפיו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹהּיֹונק
.‡È הּבֹורר אֹו והמחּבץהּזֹורה חּיב; [עושה ּכגרֹוגרת, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָ

הממחהחמאה] וכן הּבֹורר. ּתֹולדת הּוא הרי [מוציא], ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַ
ּתֹולדת  אֹו ּבֹורר ּתֹולדת זה הרי - הּמׁשקין מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשמרים
זה  עניניהם ּדֹומין והמרּקד, והּבֹורר ׁשהּזֹורה וחּיב; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמרּקד,
מלאכה  ׁשּכל מּפני ּבׁשלׁשה? אֹותן מנּו מה ּומּפני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹלזה;

עצמּה. ּבפני אֹותּה מֹונין ּבּמׁשּכן, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשהיתה
.·È מיני ׁשני לפניו ׁשהיּו אֹו ּפסלת, מּתֹו אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהּבֹורר

ּובכברהאכלין  ּבנפה - אחר מּמין מין גדולה]ּוברר ,[נפה ְְֳִִִִִֵֵֵַָָָָָ
ּבקנֹון לברירה]חּיב; המשמש גדולה]ּובתמחּוי[צינור ,[קערה ְְְַַָָ

מּתר. לאלּתר, לאכל ּבידֹו ּברר ואם ְְְְֱִֵֵֶַַָָָֹֻּפטּור;
.‚È חּיב - ּבידיו אפּלּו האכל, מּתֹו ּפסלת והּבֹורר והּבֹורר . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

קטנית]ּתּורמּוסין מּפני [מין חּיב, - ׁשּלהן ּפסלת מּתֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ
ּכׁשּיּׁשלקּו אֹותן ממּתקת ׁשּלהן עּמּה,[יתבשלו]ׁשהּפסלת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

מּתֹו אכל הּבֹורר וחּיב. אכל, מּתֹו ּפסלת ּכבֹורר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹונמצא
להּניחֹו ּבידֹו זמן]ּפסלת נעׂשה [לאחר - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו , ְְְְֲֲִִֶֶַַַָֹ

לאֹוצר אכלין [לאחסון]ּכבֹורר מיני ׁשני לפניו היּו וחּיב. , ְְְְֳִִֵֵֵַָָָָָָָ
ּברר  ואם מּיד; לאכל ּומּניח מאחד, אחד ּבֹורר - ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמערבין
ּבׁשחרית  ׁשּברר ּכגֹון - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו זמן, לאחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַוהּניח

חּיב. - הערּבים ּבין ְֱִֵֶַַַָָֹלאכל
.„Èמים[מסנן]המׁשּמר אֹו ׁשמן אֹו ׁשאר [משמרים]יין וכן , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

ּבמׁשּמרת ׁשּיׁשּמר [מסננת]הּמׁשקין, והּוא, חּיב; - ׁשּלהן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
צלּולין, מים אֹו ׁשמרים, ּבֹו ׁשאין יין מסּננין  אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכגרֹוגרת.

מצרית ּובכפיפה סל]ּבסּודרין ּביֹותר.[- צלּול ׁשּיהא ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ
ׁשמרים ּגּבי על מים ׁשּיּצּלּו[שבמסננת]ונֹותנין [יהיו ּבׁשביל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

ונקיים] טרּופהצלולים ּביצה ונֹותנין ׁשל [מעורבת]. למסּננת ְְְְִִֵֶֶֶַָָ
ׁשּיּצל[גרעיני] ּכדי מערב [החרדל]חרּדל ׁשּלׁשֹו וחרּדל ; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ממחֹו למחר - נוזל]ׁשּבת וכן [עושהו ּבכלי. ּבין ּבּיד ּבין , ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
טֹורף - ּתֹוסס ׁשהּוא זמן ּכל מּגּתֹו, חבית [מערבב]יין ְִִִִֵֵֶַַָָ

הּׁשמרים  נפרׁשּו לא ׁשעדין הּסּודרין; לתֹו ונֹותן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשמריה,
וכל  החרּדל, וכן הּוא. אחד ּכגּוף הּיין וכל יפה, יפה הּיין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמן

ּבֹו. ֵַּכּיֹוצא
.ÂË חּיב ּכגרֹוגרת, הּׁשֹוחקהּטֹוחן וכל ּתבלין [כותש]. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ירק המחּת וחּיב. טֹוחן, זה הרי - ּבמכּתׁשת דק]וסּמנין [דק ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּנֹוסר וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה הרי ּבּנסרת ּתלּוׁש, להנֹות עצים ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

אֹו ּכל [גרד]ׁשּׁשףׁשּלהן, מּׁשּיׁשּוף חּיב - מּתכת ׁשל לׁשֹון ִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּידּקק עד חּיב אינֹו עצים, המחּת אבל דק]ׁשהּוא; [יחתוך ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

מּביצה. ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי [מנפה]והמרּקדÊË.מהן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
והמּגּבל חּיב. ּכגרֹוגרת, הּלׁש חּיב. את [מערבב]ּכגרֹוגרת, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּפי  לעׂשֹות ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה לׁש; ּתֹולדת זה הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעפר,
ּבחֹול [שפת] ולא ּבאפר, ּגּבּול ואין זהב. צֹורפי ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶָָֹּכּור

ּבמרסן ולא עבות]הּגס, תבואה ּבהן.[קליפות ּבכּיֹוצא ולא , ְְְְְֵֶַַַָָֹֹֻ
- ּבמים ּבהן וכּיֹוצא ּפׁשּתן זרע אֹו ׁשמׁשמין זרע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻוהּנֹותן

ונתלין מתערבין ׁשהן מּפני לׁש, מּׁשּום זה [נדבקין]חּיב ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ֶָּבזה.

ה'תשע"ג  ניסן ה' קודש שבת

ט  ¤¤ּפרק
ּכגרֹוגרת‡. ביצה]האֹופה כשליש חּיב [- את , האֹופה אחד . ְִֶֶֶֶֶֶַָָָָ

הּסּמנין את אֹו הּמאכל את המבּׁשל אֹו אֹו[צבע]הּפת, , ְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ
מעין הּכל - הּמים את ׁשעּור [ענין]המחּמם הּוא. אחד ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

מבּׁשל  וׁשעּור קטן; אבר ּבהן לרחץ ּכדי הּמים, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהמחּמם
לֹו. אֹותן ׁשּמבּׁשלין לּדבר ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָסּמנין,

הּמחם·. ּבצד ּביצה ׁשּתתּגלּגל [דוד]הּנֹותן ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
מעט] האּור,[תתבשל ּבתֹולדת ׁשהמבּׁשל חּיב; - ונתּגלּגלה ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבחּמין הּמדיח וכן עצמּה. ּבאּור הּיׁשן [דג]ּכמבּׁשל מליח ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
שנה] לפני ור[שנמלח ּדק ּדג והּוא האסּפנֹון קֹוליס אֹו ,ְְְְַַַָָָָ

ּבּׁשּולן. ּגמר הּוא זה ּבחּמין, ׁשהדחתן חּיב; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּביֹותר
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ּובאבק [שובר]הּמפקיע‚. ּבחֹול אֹו חם, ּבבגד הּביצה את ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָ
ּפטּור; ׁשּנצלת, ּפי על אף - הּׁשמׁש מּפני חּמין ׁשהן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדרכים
מּפני  עליהן ּגזרּו אבל האׁש, ּכתֹולדֹות אינן חּמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתֹולדֹות

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



צז zay zekld - mipnf xtq - oqip 'd ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

וכל  ּתרנגֹולין; ׁשל ּבינֹונית ּביצה היא מקֹום, ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָהאמּורה
ּכגרֹוגרת  לבּׁשל ּכדי הּוא ּביצה', לבּׁשל 'ּכדי ׁשּנאמר ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמקֹום
אּלא  עּמּור, ואין ּבביצה. מּׁשלׁשה אחד ּוגרֹוגרת, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹמּביצה;

קרקע. ְְִֵַַּבגּדּולי
.Âּדבלה יבשות]המקּבץ עּגּול[תאנים מּמּנה ,[גוש]ועׂשה ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

אחד  ּגּוף ׁשּנתקּבצּו עד ּבהן החבל והכניס ּתאנים ׁשּנּקב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן וחּיב. מעּמר, ּתֹולדת זה הרי -ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

.Êקרקע]הּדׁש גידולי קליפת ואין [מפריד חּיב; ּכגרֹוגרת, ְְִֵֶֶַַָָ
והמפרק קרקע. ּבגּדּולי אּלא משבליו]ּדיׁשה, הּוא [דגן הרי , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

מפרק. ׁשהּוא מּפני חּיב, - הּבהמה את החֹולב הּדׁש. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתֹולדת
והּוא, - מפרק מּׁשּום ח ּיב עֹור, לֹו ׁשּיׁש ּבחי החֹובל ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָוכן
להּזיק  נתּכּון אם אבל החּבּורה; מן ׁשּיצא לּדם צרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיהיה
ׁשּיהיה  עד חּיב, ואינֹו מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבלבד

ּכגרֹוגרת. ׁשהֹוציא, ּבחלב אֹו ְִִֶֶֶֶַָָָּבּדם
.Á.ּבהן וכּיֹוצא וחּיה ּבבהמה ּבחֹובל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

מּפני  חּיב, - להּזיק ׁשּנתּכּון ּפי על אף - ּבחברֹו החֹובל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָאבל
נתקררה ׁשהרי רּוחֹו; חמתֹו,[נתיישבה]נחת וׁשככה ּדעּתֹו ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָ

ׁשהֹוציא  לּדם צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף ּכמתּקן; הּוא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהרי
חּיב. ִֶַָמּמּנּו,

.Ë עֹורֹות להן ׁשּיׁש הן ּבּתֹורה, האמּורים ׁשרצים ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשמֹונה
הפיך] בלתי ּובהמה [לדיני]לענין[שנזקם חּיה ּכמֹו ׁשּבת ְְְְִֵַַַָָָ

,לפיכ עֹור; להן אין ּורמׂשים, ׁשקצים ׁשאר אבל ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָועֹוף.
ו  ּפטּור. - ּבהן אֹוהחֹובל ועֹוף, חּיה ּבבהמה החֹובל אחד ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּנצרר אֹו ּדם, ויצא חּבּורה ועׂשה ׁשרצים, [נאסף]ּבׁשמֹונה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָ
העור]הּדם חּיב.[תחת - יצא ׁשּלא ּפי על אף ִֶַַַַָָָָֹ

.È עד חּיב, ואינֹו מפרק; מּׁשּום חּיב הּפרֹות, את ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּסֹוחט
ּכגרֹוגרת  ׁשּסחט ּבּמׁשקין הּתֹורה,ׁשּיהיה מן חּיבים ואין . ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זיתים ּדריכת על לסחט [סחיטת]אּלא ּומּתר ּבלבד. וענבים ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֻ
אכל  - לאכל הּבא ׁשּמׁשקה האכל, לתֹו ענבים ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאׁשּכֹול
ׁשאין  לכלי סחט אם אבל מאכל; אכל ּכמפרק ונמצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּוא,
אֹו האכל, לתֹו והחֹולב וחּיב. ,ּדֹור זה הרי - אכל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבֹו

הּכלי. לתֹו ׁשּיחלב עד חּיב ואינֹו ּפטּור, - ּבפיו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹהּיֹונק
.‡È הּבֹורר אֹו והמחּבץהּזֹורה חּיב; [עושה ּכגרֹוגרת, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָ

הממחהחמאה] וכן הּבֹורר. ּתֹולדת הּוא הרי [מוציא], ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַ
ּתֹולדת  אֹו ּבֹורר ּתֹולדת זה הרי - הּמׁשקין מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשמרים
זה  עניניהם ּדֹומין והמרּקד, והּבֹורר ׁשהּזֹורה וחּיב; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמרּקד,
מלאכה  ׁשּכל מּפני ּבׁשלׁשה? אֹותן מנּו מה ּומּפני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹלזה;

עצמּה. ּבפני אֹותּה מֹונין ּבּמׁשּכן, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשהיתה
.·È מיני ׁשני לפניו ׁשהיּו אֹו ּפסלת, מּתֹו אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהּבֹורר

ּובכברהאכלין  ּבנפה - אחר מּמין מין גדולה]ּוברר ,[נפה ְְֳִִִִִֵֵֵַָָָָָ
ּבקנֹון לברירה]חּיב; המשמש גדולה]ּובתמחּוי[צינור ,[קערה ְְְַַָָ

מּתר. לאלּתר, לאכל ּבידֹו ּברר ואם ְְְְֱִֵֵֶַַָָָֹֻּפטּור;
.‚È חּיב - ּבידיו אפּלּו האכל, מּתֹו ּפסלת והּבֹורר והּבֹורר . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

קטנית]ּתּורמּוסין מּפני [מין חּיב, - ׁשּלהן ּפסלת מּתֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ
ּכׁשּיּׁשלקּו אֹותן ממּתקת ׁשּלהן עּמּה,[יתבשלו]ׁשהּפסלת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

מּתֹו אכל הּבֹורר וחּיב. אכל, מּתֹו ּפסלת ּכבֹורר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹונמצא
להּניחֹו ּבידֹו זמן]ּפסלת נעׂשה [לאחר - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו , ְְְְֲֲִִֶֶַַַָֹ

לאֹוצר אכלין [לאחסון]ּכבֹורר מיני ׁשני לפניו היּו וחּיב. , ְְְְֳִִֵֵֵַָָָָָָָ
ּברר  ואם מּיד; לאכל ּומּניח מאחד, אחד ּבֹורר - ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמערבין
ּבׁשחרית  ׁשּברר ּכגֹון - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו זמן, לאחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַוהּניח

חּיב. - הערּבים ּבין ְֱִֵֶַַַָָֹלאכל
.„Èמים[מסנן]המׁשּמר אֹו ׁשמן אֹו ׁשאר [משמרים]יין וכן , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

ּבמׁשּמרת ׁשּיׁשּמר [מסננת]הּמׁשקין, והּוא, חּיב; - ׁשּלהן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
צלּולין, מים אֹו ׁשמרים, ּבֹו ׁשאין יין מסּננין  אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכגרֹוגרת.

מצרית ּובכפיפה סל]ּבסּודרין ּביֹותר.[- צלּול ׁשּיהא ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ
ׁשמרים ּגּבי על מים ׁשּיּצּלּו[שבמסננת]ונֹותנין [יהיו ּבׁשביל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

ונקיים] טרּופהצלולים ּביצה ונֹותנין ׁשל [מעורבת]. למסּננת ְְְְִִֵֶֶֶַָָ
ׁשּיּצל[גרעיני] ּכדי מערב [החרדל]חרּדל ׁשּלׁשֹו וחרּדל ; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ממחֹו למחר - נוזל]ׁשּבת וכן [עושהו ּבכלי. ּבין ּבּיד ּבין , ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
טֹורף - ּתֹוסס ׁשהּוא זמן ּכל מּגּתֹו, חבית [מערבב]יין ְִִִִֵֵֶַַָָ

הּׁשמרים  נפרׁשּו לא ׁשעדין הּסּודרין; לתֹו ונֹותן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשמריה,
וכל  החרּדל, וכן הּוא. אחד ּכגּוף הּיין וכל יפה, יפה הּיין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמן

ּבֹו. ֵַּכּיֹוצא
.ÂË חּיב ּכגרֹוגרת, הּׁשֹוחקהּטֹוחן וכל ּתבלין [כותש]. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ירק המחּת וחּיב. טֹוחן, זה הרי - ּבמכּתׁשת דק]וסּמנין [דק ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּנֹוסר וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה הרי ּבּנסרת ּתלּוׁש, להנֹות עצים ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

אֹו ּכל [גרד]ׁשּׁשףׁשּלהן, מּׁשּיׁשּוף חּיב - מּתכת ׁשל לׁשֹון ִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּידּקק עד חּיב אינֹו עצים, המחּת אבל דק]ׁשהּוא; [יחתוך ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

מּביצה. ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי [מנפה]והמרּקדÊË.מהן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
והמּגּבל חּיב. ּכגרֹוגרת, הּלׁש חּיב. את [מערבב]ּכגרֹוגרת, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּפי  לעׂשֹות ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה לׁש; ּתֹולדת זה הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעפר,
ּבחֹול [שפת] ולא ּבאפר, ּגּבּול ואין זהב. צֹורפי ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶָָֹּכּור

ּבמרסן ולא עבות]הּגס, תבואה ּבהן.[קליפות ּבכּיֹוצא ולא , ְְְְְֵֶַַַָָֹֹֻ
- ּבמים ּבהן וכּיֹוצא ּפׁשּתן זרע אֹו ׁשמׁשמין זרע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻוהּנֹותן

ונתלין מתערבין ׁשהן מּפני לׁש, מּׁשּום זה [נדבקין]חּיב ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ֶָּבזה.

ה'תשע"ג  ניסן ה' קודש שבת

ט  ¤¤ּפרק
ּכגרֹוגרת‡. ביצה]האֹופה כשליש חּיב [- את , האֹופה אחד . ְִֶֶֶֶֶֶַָָָָ

הּסּמנין את אֹו הּמאכל את המבּׁשל אֹו אֹו[צבע]הּפת, , ְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ
מעין הּכל - הּמים את ׁשעּור [ענין]המחּמם הּוא. אחד ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

מבּׁשל  וׁשעּור קטן; אבר ּבהן לרחץ ּכדי הּמים, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהמחּמם
לֹו. אֹותן ׁשּמבּׁשלין לּדבר ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָסּמנין,

הּמחם·. ּבצד ּביצה ׁשּתתּגלּגל [דוד]הּנֹותן ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
מעט] האּור,[תתבשל ּבתֹולדת ׁשהמבּׁשל חּיב; - ונתּגלּגלה ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבחּמין הּמדיח וכן עצמּה. ּבאּור הּיׁשן [דג]ּכמבּׁשל מליח ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
שנה] לפני ור[שנמלח ּדק ּדג והּוא האסּפנֹון קֹוליס אֹו ,ְְְְַַַָָָָ

ּבּׁשּולן. ּגמר הּוא זה ּבחּמין, ׁשהדחתן חּיב; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּביֹותר
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ּובאבק [שובר]הּמפקיע‚. ּבחֹול אֹו חם, ּבבגד הּביצה את ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָ
ּפטּור; ׁשּנצלת, ּפי על אף - הּׁשמׁש מּפני חּמין ׁשהן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדרכים
מּפני  עליהן ּגזרּו אבל האׁש, ּכתֹולדֹות אינן חּמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתֹולדֹות
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ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי המבּׁשל וכן האּור. ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּתֹולדֹות
אֹוּפטּור  צרּכֹו, ּכל מבּׁשל ׁשהיה ּדבר האּור על המבּׁשל . ְְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻ

ּפטּור. - ּכלל ּבּׁשּול צרי ׁשאינֹו ְִִֵֶָָָָָּדבר
נתן „. ואחד העצים, את נתן ואחד האּור, את נתן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד

הּבׂשר, את נתן ואחד הּמים, את נתן ואחד הּקדרה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאת
והגיס אחד ּובא הּתבלין, את נתן ּכּלם [ערבב]ואחד - ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

הרי  הּבּׁשּול, מּצרכי ּדבר העֹוׂשה ׁשּכל מבּׁשל; מּׁשּום ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחּיבים
ׁשפת אם אבל מב ּׁשל. הניח]זה ּתחּלה,[- הּקדרה את אחד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּובא  הּבׂשר, את ונתן אחר ּובא הּמים, את ונתן אחר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּובא
אחר  ּובא האּור, את ונתן אחר ּובא הּתבלין, את ונתן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָאחר
האחרֹונים  ׁשנים - והגיס אחר ּובא האּור, על עצים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָונתן

מבּׁשל. מּׁשּום חּיבין ְְִִִֵַַַָּבלבד
אפּלּו‰. ּכגרֹוגרת, ּבֹו נצלה אם - גחלים ּגּבי על ּבׂשר ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּניח

אבל  ּכגרֹוגרת, ּבֹו נצלה לא חּיב; - מקֹומֹות ּוׁשלׁשה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹֹּבׁשנים
אחד  מּצד ּבּׁשּול חצי נתּבּׁשל חּיב. - ּבּׁשּול חצי ּכּלֹו ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻנתּבּׁשל
צדדין  מּׁשני ּבּׁשּול חצי ויתּבּׁשל ּבֹו ׁשּיהפ עד ּפטּור, -. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

והדּביק לֹו[הניח]ׁשכח מּתר - ונזּכר ּבׁשּבת, ּבּתּנּור ּפת ְְְְְִִִַַַַַַָָָֻ
מלאכה.[להוציאה]לרּדֹותּה לידי ויבֹוא ׁשּתאפה קדם , ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

.Âׁשהּוא [ממיס]הּמּתי ּכל מּתכֹות מּמיני המחּמם אחד אֹו , ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
וכן  מבּׁשל. ּתֹולדת זה הרי - ּגחלת ׁשּתעׂשה עד הּמּתכת ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָאת

הּדֹונג את הּזפת,[שעוה]הממסמס את אֹו החלב, את אֹו , ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
זפת]והּכפר והּגפרית[מעין האדמה], מעמקי דליק ,[חומר ְְְִֶַַָֹ

ּכלי  המבּׁשל וכן מבּׁשל. ּתֹולדת זה הרי - ּבהם ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוכּיֹוצא
ּדבר: ׁשל ּכללֹו מבּׁשל. מּׁשּום חּיב חרׂש, ׁשּיעׂשּו עד ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאדמה
זה  הרי - ר ּגּוף ׁשהקׁשה אֹו ּבאׁש, קׁשה ּגּוף ׁשרּפה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבין

מבּׁשל. מּׁשּום ְִֵַַָחּיב
.Ê ּבין החּיה, מן ּבין הּבהמה מן ּבין - ׂשער אֹו צמר ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגֹוזז

הּמת  מן ּבין החי ׁשּלהןמן הּׁשלח מן אפּלּו שנפשט , [עור ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ׁשארּכֹומהם] חּוט מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? ּכּמה חּיב. -ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

הּסיט מדה]ּכרחב שם ּכדי [- הּסיט? רחב וכּמה ּכפּול; ְְְִִֵַַַַַָָֹֹ
ּכׁשּיפּתח  הראׁשֹונה, האצּבע עד יד ׁשל ּבהן מן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלמּתח
ּכנף  הּתֹולׁש זרת. ׁשליׁשי לׁשני קרֹוב והּוא ּכחֹו, ּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּביניהן

מן הּצמר את הּטֹווה ּגֹוזז. ּתֹולדת זה הרי העֹוף, על]מן -] ֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
נּפּוץ ּדר ואין ,ּבכ ּגזיזה ּדר ׁשאין ּפטּור, - [סירוק]החי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

.ּבכ טוּיה ּדר ואין ,ְְְְִֵֶֶָָָּבכ
.Á זה הרי - זקנֹו אֹו ׂשפמֹו, אֹו ׂשערֹו, אֹו צּפרניו, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָהּנֹוטל

וחּיב  ּגֹוזז, ּבידֹו,ּתֹולדת נטלן אם אבל ּבכלי; ׁשּיּטל והּוא, ; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבּיד  ּבין מּגּופֹו, יּבלת החֹות וכן ּפטּור. - לאחר ּבין לֹו ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבין

ּבין לֹו ּבין ּפטּור, - ּבכלי יּבלת ּבין לחּת ּומּתר לאחר. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹֻ
חֹותכּה - יבׁשה היתה ואם ּבכלי; לא אבל ּביד, ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹּבּמקּדׁש

ועֹובד ּבכלי, הכהן]אף .[עבודתו, ְְִִֵַ
.Ëׁשּתי [גוזר]הּנֹוטל חּיב? ויהיה יּטל ּכּמה ּבכלי, ׂשערֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

חּיב. אחת, אפּלּו - ׁשחרֹות מּתֹו לבנֹות לּקט ואם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹׂשערֹות;
עֹור ׁשל וציצין רּבּה, ׁשּפרׁש עור]צּפרן קילופי ׁשּפרׁשּו[- ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֻ

להיתלש]רּבן ּומצערֹות [וקרובים מעלה, ּכלּפי ּפרׁשּו אם - ְְְֲֲִֵֵַַַָָֻ
נטלן  ואם ּבכלי; לא אבל ּבידֹו, אֹותן לּטל מּתר - ְְְְֲִִִִָָָָָָֹֹֻאֹותֹו

אסּור. ּבידֹו אפּלּו אֹותֹו, מצערֹות אינן ואם ּפטּור. ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָּבכלי,
אֹותֹו, מצערֹות אפּלּו - רּבן ּפרׁש לא ּבידֹו;ואם לּטלן אסּור ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹֻ
חּיב. ּבכלי, נטלן ְְְִִִַָָָואם

.Èהּׁשני [מכבס]המלּבן את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
צביעתו] לפני אותו ּכל [מלבנים וכן מּמה , ּבהן ּכּיֹוצא ְִֵֵֶַַָֹ

מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - להתלּבן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּׁשּדרּכן
אר ׁשהּוא ּכפּול, הּסיט רחב ּכמלא ארּכֹו אחד, ְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹחּוט

טפחים. ְְִַָָָארּבעה
.‡È וחּיב המלּבן, ּתֹולדת הּוא הרי - ּבגדים .והמכּבס ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

- ׁשּבֹו הּמים ׁשּיֹוציא עד הּבגד את ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַוהּסֹוחט
ּכמֹו היא, ּכּבּוס מּצרכי ׁשהּסחיטה וחּיב; מכּבסֹו, זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהרי

ּבׂשער;[ערבוב]ׁשההגסה סחיטה ואין הּבּׁשּול. מּצרכי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
סחיטתֹו. על חּיבין ׁשאין לעֹור, הּדין ְְְִִִֵֶַַַָָוהּוא

.·Èומנער]המנּפץ אֹו[מסרק הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָ
לטוֹות  ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב . - ּבהן וכּיֹוצא הּׁשני, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאת
הּגידים  את והמנּפץ טפחים. ארּבעה ארּכֹו אחד, חּוט ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו
מנּפץ, ּתֹולדת זה הרי - אֹותן לטוֹות ּכדי ּכצמר, ׁשּיעׂשּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָעד

ְַָוחּיב.
.‚È טפחים ארּבעה ׁשארּכֹו חּוט ׁשאפׁשר הּצֹובע ּדבר אֹו , ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּכזה חּוט מּמּנּו צמר]לטוֹות כגון חּיב,[- הּצֹובע ואין חּיב. - ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּמתקּים צבע ׁשּיהיה קיימא]עד ׁשאינֹו[בר צבע אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

סרק ׁשהעביר ּכגֹון ּכלל, צהוב]מתקּים ׁשׁשר[צבע [צבע אֹו ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָ
אּתה אדום] ׁשהרי ּפטּור; - ּוצבעֹו נחׁשת אֹו ברזל ּגּבי ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעל

מלאכּתֹו ׁשאין וכל ּכלּום; צֹובע ואינֹו לׁשעּתֹו, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַֹמעבירֹו
ּפטּור. ּבּׁשּבת, ְִֶֶַַַָָמתקּימת

.„Èהּצבע עין צבע]העֹוׂשה של מראה ּתֹולדת [- זה הרי - ֲֵֵֶֶֶֶֶַַָ
עפצא  מי לתֹו קלקנּתֹוס ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? וחּיב. ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָצֹובע,

דיו] מיני מי [- לתֹו איסטיס ׁשּנתן אֹו ׁשחר; הּכל ׁשּנעׂשה ,ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
צבעים]כרּכם מיני ּבזה.[- ּכּיֹוצא ּכל וכן ירק; הּכל ׁשּנעׂשה , ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ

טפחים. ארּבעה ׁשארּכֹו חּוט ּבֹו לצּבע ּכדי ׁשעּורֹו? ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹוכּמה
.ÂË טפחים ארּבעה אר חּיב;הּטֹווה הּנטוה, ּדבר מּכל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

אֹו הּׂשער, את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את הּטֹווה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
את  העֹוׂשה ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּגידין, את אֹו הּנֹוצה, ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת

אריגה]הּלבד ללא צמר מכבישת עשוי ּתֹולדת [בגד זה הרי - ֲֵֶֶֶֶֶַ
אר מּמּנּו לטוֹות ׁשאפׁשר ּדבר ׁשּילּבד והּוא, וחּיב; ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹטֹווה,

ּבינֹוני.אר  ּבעבי טפחים ּבעה ְְְִִִֵַָָָֹ
.ÊËנירין בּתי ׁשני למקומם העֹוׂשה השתי חוטי [מכניס ְִִֵֵֶָָ

האריגה] אֹובמכשיר סל, אֹו ּכברה, אֹו נפה, העֹוׂשה חּיב. ,ְֶַַָָָָָָ
לראש]סבכה זה [כיסוי הרי - ּבחבלים מּטה ׁשּסרג אֹו , ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ

בּתים ׁשני ּומּׁשּיעׂשה נירין; עֹוׂשה וערב]ּתֹולדת שתי -] ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָ
ּבדבר  בּתים ׁשני העֹוׂשה ּכל וכן חּיב. אּלּו, מּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבאחד

חּיב. אּלּו, ּכגֹון ּבּתים ּבּתים אֹותֹו ְִִִֵֶַָָָׁשעֹוׂשין
.ÊÈ הּיריעה ּבאר ּתחּלה החּוטין ׁשּמֹותחין האֹורגין, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּדר

ׁשֹובט  ואחד מּכאן, וזה מּכאן זה אֹוחזין ּוׁשנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּוברחּבּה,
החּוטין על מקל]ּבׁשבט באמצעות ומותח ּומתּקן [מפריד ְְִֵֵֶַַַ

ּומתיחת  ערב. ּבלא ׁשתי ּכּלּה ׁשּתעׂשה עד זה, ּבצד זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻאֹותן
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הּמֹותח, וזה הּמּסכה; הנסכת היא האֹורגין, ּכדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהחּוטין
הערב  להכניס ּומתחיל אֹותּה ּוכׁשּכֹופלין .'מס' ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנקרא

'אֹורג'. נקרא ְְִִֵַָּבּׁשתי,
.ÁÈ מלאכֹות מאבֹות מלאכה והיא חּיב, והּׁשֹובט הּמס . ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָ

מותח] ׁשּיתּפרקּו[- עד החּוטין הרי [מסבכיהם]על ויתּקנם, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
מס ּתֹולדת אצּבעֹות.זה ׁשּתי רחב מּׁשּיתּקן ׁשעּורן? וכּמה . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשארגן  ּבין חּיב. אצּבעֹות, ׁשּתי ּברחב חּוטין ׁשני האֹורג ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכן
- האריג על וארג ארּוג הּבגד מקצת ׁשהיה ּבין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבּתחּלה,

והׁשלים אחד, חּוט ארג ואם חּוטין; ׁשני ּבֹו[סיים]ׁשעּורֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָ
חּוטין [מלאכת] ׁשני היריעה ּבׂשפת ארג חּיב. - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהּבגד

לאֹורג  ּדֹומה? זה למה הא חּיב; - נירין בּתי ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּברחב
קטן חגורה]צלצּול נירין.[- בּתי ׁשלׁשה ּברחב ְְְִִִֵַָָָָֹֹ

.ËÈו'מחליק']המדקּדק החּוטין[משווה ּבעת את והּמפרידן ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ
הּקֹולע וכן אֹורג. ּתֹולדת זה הרי - קליעה]האריגה את [- ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

הבגד]הּנימין מן הבולטים אֹורג;[חוטים ּתֹולדת זה הרי , ֲִִֵֵֶֶֶַ
אצּבעֹות. ׁשּתי ּבאר קליעה מּׁשּיעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹוׁשעּורֹו,

.Îהּמפריד [פורם]הּבֹוצע הּוא ּובֹוצע, חּיב; חּוטין, ׁשני ְְִִֵֵֵַַַַַַָ
האריגה]האריג[שארית]את[סותר] שבמכונת ּבין [- . ִֵֶָָ

ׁשהעב  אֹו הּׁשתי, מן הערב הערב,ׁשהֹוציא מעל הּׁשתי יר ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
יתּכּון  אּלא מקלקל, יהיה ׁשּלא והּוא, וחּיב; ּבֹוצע זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי

ׁשּמאחין אּלּו ׁשעֹוׂשין ּכדר הּבגדים [תופרים]לתּקן, את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ואֹורגין  וחֹוזרין מאחין, ּכ ואחר ׁשּבֹוצעין, - ּביֹותר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהּקּלים
הּקרעים  ׁשני אֹו הּבגדים ׁשני ׁשּיעׂשּו עד ׁשּבצעּו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחּוטין
ּבֹוצע; ּתֹולדת זה הרי לתּקן, הּקליעה את והּסֹותר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאחד.

הּבֹוצע. ּכׁשעּור ְְִִֵַַוׁשעּורֹו,

י  ¤¤ּפרק
אּמן‡. מעׂשה והּוא קּימה, ׁשל קׁשר חזק]הּקֹוׁשר קשר -] ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

רצּועֹות  וקׁשרי הּסּפנין, וקׁשר הּגּמלין, קׁשר ּכגֹון חּיב; -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּכל  וכן עׂשּיתן, ּבׁשעת הרצענין ׁשּקֹוׁשרין וסנּדל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמנעל
אּמן  מעׂשה ואינֹו קּימה, ׁשל קׁשר הּקֹוׁשר אבל ּבזה. ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּיֹוצא
מּתר  - אּמן מעׂשה ואינֹו קּימה, ׁשל ׁשאינֹו וקׁשר ּפטּור; -ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ

לכּתחּלה. ְְְְִַָָלקׁשרֹו
נפסקה·. רצּועה[נקרעה]ּכיצד? נעלו]לֹו ּוקׁשרּה,[של ְְְְִֵַָָָָ

רסן  ׁשּקׁשר אֹו ּבדלי, חבל ׁשּקׁשר אֹו ּוקׁשרֹו, החבל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנפסק
ׁשהן  הּקׁשרים, ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל  וכן ּפטּור; זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבהמה
ׁשאינֹו קׁשר וכל לקּימה. אֹותן קֹוׁשר אדם וכל הדיֹוט ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמעׂשה

אסּור. זה הרי אּמן, קׁשר קׁשרֹו אם - קּימה ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשל
ׁשני ‚. לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף החלּוק, מפּתחי אּׁשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹוׁשרת

אחד]ּפתחים  קשר בהתרת לפושטה סבכה [ויכולה וחּוטי ; ְְְִֵָָָ
עבה] רפּוי[כיפה ׁשהּוא ּפי על אף להסירו , וניתן צמוד [אינו ִֶַַָ

הקשר] התרת על ללא אֹותן ׁשּקֹוׁשרין וסנּדל מנעל ּורצּועֹות ;ְְְְְִִֶַַָָָ
לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף וׁשמן, יין ונֹודֹות מלּבּוׁש; ּבׁשעת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָהרגל

אזנים המשקה]ׁשּתי יציאת על [פתחי אף ּבׂשר, ׁשל ּוקדרה ; ְְְִֵֵֶַַַָָָָ
ּדלי  וקֹוׁשרין הּקׁשר. ּתּתיר ולא הּבׂשר להֹוציא ׁשּיכֹולה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹּפי

דק]ּבמׁשיחה ּבחבל [חבל לא אבל - ּבֹו וכּיֹוצא ּבאבנט אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּתצא,[עבה] ׁשּלא ּבׁשביל ּברגלּה, אֹו הּבהמה לפני וקֹוׁשרין .ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

אּסרֹות ׁשני לּה ׁשּיׁש ּפי על קׁשּור [קשרים]אף ׁשהיה וחבל . ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבאבּוס קֹוׁשרֹו הבהמה]ּבּפרה, להאכלת קׁשּור [כלי היה ; ְֵַָָָָָָ

ּביתֹו, מּתֹו חבל יביא לא אבל ּבּפרה. קֹוׁשרֹו ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבאבּוס,
ּגרּדי חבל היה ואם ּובאבּוס; ּבּפרה אורג]ויקׁשר ׁשּמּתר [- ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

ׁשּכל לטלטלֹו מּפני ּובאבּוס. ּבּפרה וקֹוׁשר מביא זה הרי , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּפעם  אּלא לקּימה, ואינן הן, הדיֹוט מעׂשה הּקׁשרים, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלּו
לכּתחּלה. אֹותן לקׁשר מּתר ּולפיכ מּתיר, ּופעם ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֻקֹוׁשר

ּגרֹוגרֹות[סלים]חֹותלֹות וׁשל ּתמרים יבשים]ׁשל -[תאנים ְְְִֶֶָָָ
הסל]מּתיר ּומפקיע[קשירת התאנים], וחֹות[קשרי , ְְִִֵַַַ

ואֹוכל.[התאנים] ונֹוטל ,ְְֵֵ
ּבׁשּבת;„. אֹותֹו לקׁשר מּתר ּבהמה, למאכל ׁשראּוי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹֻּכל

ּבכרמלית סנּדלֹו רצּועֹות נפסקה אם ,שאינו לפיכ [מקום ְְְְְְְְִִִִַַָָָ
רה"י] ואינו ּבהמה,רה"ר למאכל הראּוי לח ּגמי נֹוטל -ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

וסנּדל, מנעל רצּועֹות לֹו נׁשמטה הּגמי. וקֹוׁשר עליו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוכֹור
הרגל רב ׁשּנׁשמט הרצּועֹות [מהם]אֹו להחזיר מּתר - ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻ

יקׁשר. ׁשּלא ּובלבד ְְְִִִֶַָֹֹלמקֹומן,
ּבקׁשירה‰. מתחּלפת ׁשאינּה לפי מּתרת, - [ואין העניבה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

עליה] לגזור ׁשני צורך מקּבץ - ׁשּנפסק החבל ,לפיכ ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
מׁשיחה עליו וכֹור דק]קצֹותיו, עניבה.[חבל ועֹונב , ְְְְֲִִֵֵָָָָָ

.Â ּכגֹון מצוה, לדבר קּימה ׁשל ׁשאינֹו קׁשר לקׁשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר
הּתֹורה  מּׁשעּורי ׁשעּור למּדד נימתׁשּיקׁשר ּכּנֹור [מיתר]. ְְִִִִִִִֵֶַַָֹֹ

ּבּמדינה לא אבל ּבּמקּדׁש, אֹותּה קֹוׁשרין - [שאר ׁשּנפסקה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ
ּבּמקּדׁש.המקומות] אפּלּו לכּתחּלה, נימא יקׁשר ולא ;ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹֹ

.Ê וכל הּתרֹו; על חּיבין ּכ קּׁשּורֹו, על ׁשחּיבין קׁשר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
וכל  ּפטּור; אֹותֹו הּמּתיר ּכ ּפטּור, אֹותֹו ׁשהּקֹוׁשר ְִֵֶֶֶַַַָָָָקׁשר

להּתירֹו מּתר ּכ לקׁשרֹו, ׁשּמּתר .קׁשר ְְְִֶֶֶַָָָָֻֻ
.Áההּוצין[שוזר]הּפֹותל מן התמר]חבלים החלף [עלי ּומן , ֲִִִִֵֵֶַַַָ

עשב] צמח חּוטי [מין אֹו ּפׁשּתן, מחּוטי אֹו צמר, מחּוטי אֹו ,ְִִִֵֵֵֶֶָ
וׁשעּורֹו, וחּיב. קֹוׁשר, ּתֹולדת זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׂשער,
ׁשּנמצאת  - קׁשירה ּבלא ּבפתילתֹו החבל ׁשּיעמד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכדי

מתקּימת הרי [בת-קיום]מלאכּתֹו - הּפתיל את הּמפריד וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַ
ּבלבד. לקלקל יתּכּון ׁשּלא והּוא, וחּיב; מּתיר, ּתֹולדת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹזה

הּפֹותל. ּכׁשעּור ְְִִֵַוׁשעּורֹו,
.Ë חּיב תפירֹות, ׁשּתי החּוט הּתֹופר ראׁשי ׁשּקׁשר והּוא, ; ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

אם  אבל תּׁשמט. ולא הּתפירה ׁשּתעמד ּכדי ּומּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹמּכאן
חּיב; קׁשר, ׁשּלא ּפי על אף - תפירֹות ׁשּתי על יתר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּתפר

הּתפירה  מתקּימת -ׁשהרי ּבׁשּבת ּתפירה ׁשל חּוט והּמֹותח . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּתפירה. מּצרכי ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֶַַָָָחּיב,

.Èּכדי -]הּקֹורע ממנה שאפשר קריעה ׁשּתי [שיעור לתּפר ְְְִֵֵֵַַֹ
הּקֹורע אבל חּיב; - תפירֹות ׁשּתי לתּפר מנת על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹתפירֹות
ּבחמתֹו הּקֹורע מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהפסידּה

מּפני [בכעסו] חּיב; - עליו לקרע חּיב ׁשהּוא מת על אֹו ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
וחמתֹו והֹואיל יצרֹו, וינּוח זה, ּבדבר ּדעּתֹו את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמיּׁשב
ּבית  והּפֹותח וחּיב. ּכמתּקן, הּוא הרי זה, ּבדבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשֹוככת

חּיב. ּבׁשּבת, ְַַַַָָָהּצּואר
.‡Èּבקֹולן עֹורֹות אֹו נירֹות סֹופרים [דבק]המדּבק ׁשל ְְְְִֵֶַַָָ

נירֹות  המפרק וכן וחּיב. ּתֹופר, ּתֹולדת זה הרי - ּבֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
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הּמֹותח, וזה הּמּסכה; הנסכת היא האֹורגין, ּכדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהחּוטין
הערב  להכניס ּומתחיל אֹותּה ּוכׁשּכֹופלין .'מס' ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנקרא

'אֹורג'. נקרא ְְִִֵַָּבּׁשתי,
.ÁÈ מלאכֹות מאבֹות מלאכה והיא חּיב, והּׁשֹובט הּמס . ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָ

מותח] ׁשּיתּפרקּו[- עד החּוטין הרי [מסבכיהם]על ויתּקנם, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
מס ּתֹולדת אצּבעֹות.זה ׁשּתי רחב מּׁשּיתּקן ׁשעּורן? וכּמה . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשארגן  ּבין חּיב. אצּבעֹות, ׁשּתי ּברחב חּוטין ׁשני האֹורג ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכן
- האריג על וארג ארּוג הּבגד מקצת ׁשהיה ּבין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבּתחּלה,

והׁשלים אחד, חּוט ארג ואם חּוטין; ׁשני ּבֹו[סיים]ׁשעּורֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָ
חּוטין [מלאכת] ׁשני היריעה ּבׂשפת ארג חּיב. - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהּבגד

לאֹורג  ּדֹומה? זה למה הא חּיב; - נירין בּתי ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּברחב
קטן חגורה]צלצּול נירין.[- בּתי ׁשלׁשה ּברחב ְְְִִִֵַָָָָֹֹ

.ËÈו'מחליק']המדקּדק החּוטין[משווה ּבעת את והּמפרידן ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ
הּקֹולע וכן אֹורג. ּתֹולדת זה הרי - קליעה]האריגה את [- ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

הבגד]הּנימין מן הבולטים אֹורג;[חוטים ּתֹולדת זה הרי , ֲִִֵֵֶֶֶַ
אצּבעֹות. ׁשּתי ּבאר קליעה מּׁשּיעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹוׁשעּורֹו,

.Îהּמפריד [פורם]הּבֹוצע הּוא ּובֹוצע, חּיב; חּוטין, ׁשני ְְִִֵֵֵַַַַַַָ
האריגה]האריג[שארית]את[סותר] שבמכונת ּבין [- . ִֵֶָָ

ׁשהעב  אֹו הּׁשתי, מן הערב הערב,ׁשהֹוציא מעל הּׁשתי יר ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
יתּכּון  אּלא מקלקל, יהיה ׁשּלא והּוא, וחּיב; ּבֹוצע זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי

ׁשּמאחין אּלּו ׁשעֹוׂשין ּכדר הּבגדים [תופרים]לתּקן, את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ואֹורגין  וחֹוזרין מאחין, ּכ ואחר ׁשּבֹוצעין, - ּביֹותר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהּקּלים
הּקרעים  ׁשני אֹו הּבגדים ׁשני ׁשּיעׂשּו עד ׁשּבצעּו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחּוטין
ּבֹוצע; ּתֹולדת זה הרי לתּקן, הּקליעה את והּסֹותר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאחד.

הּבֹוצע. ּכׁשעּור ְְִִֵַַוׁשעּורֹו,

י  ¤¤ּפרק
אּמן‡. מעׂשה והּוא קּימה, ׁשל קׁשר חזק]הּקֹוׁשר קשר -] ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

רצּועֹות  וקׁשרי הּסּפנין, וקׁשר הּגּמלין, קׁשר ּכגֹון חּיב; -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּכל  וכן עׂשּיתן, ּבׁשעת הרצענין ׁשּקֹוׁשרין וסנּדל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמנעל
אּמן  מעׂשה ואינֹו קּימה, ׁשל קׁשר הּקֹוׁשר אבל ּבזה. ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּיֹוצא
מּתר  - אּמן מעׂשה ואינֹו קּימה, ׁשל ׁשאינֹו וקׁשר ּפטּור; -ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ

לכּתחּלה. ְְְְִַָָלקׁשרֹו
נפסקה·. רצּועה[נקרעה]ּכיצד? נעלו]לֹו ּוקׁשרּה,[של ְְְְִֵַָָָָ

רסן  ׁשּקׁשר אֹו ּבדלי, חבל ׁשּקׁשר אֹו ּוקׁשרֹו, החבל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנפסק
ׁשהן  הּקׁשרים, ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל  וכן ּפטּור; זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבהמה
ׁשאינֹו קׁשר וכל לקּימה. אֹותן קֹוׁשר אדם וכל הדיֹוט ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמעׂשה

אסּור. זה הרי אּמן, קׁשר קׁשרֹו אם - קּימה ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשל
ׁשני ‚. לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף החלּוק, מפּתחי אּׁשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹוׁשרת

אחד]ּפתחים  קשר בהתרת לפושטה סבכה [ויכולה וחּוטי ; ְְְִֵָָָ
עבה] רפּוי[כיפה ׁשהּוא ּפי על אף להסירו , וניתן צמוד [אינו ִֶַַָ

הקשר] התרת על ללא אֹותן ׁשּקֹוׁשרין וסנּדל מנעל ּורצּועֹות ;ְְְְְִִֶַַָָָ
לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף וׁשמן, יין ונֹודֹות מלּבּוׁש; ּבׁשעת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָהרגל

אזנים המשקה]ׁשּתי יציאת על [פתחי אף ּבׂשר, ׁשל ּוקדרה ; ְְְִֵֵֶַַַָָָָ
ּדלי  וקֹוׁשרין הּקׁשר. ּתּתיר ולא הּבׂשר להֹוציא ׁשּיכֹולה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹּפי

דק]ּבמׁשיחה ּבחבל [חבל לא אבל - ּבֹו וכּיֹוצא ּבאבנט אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּתצא,[עבה] ׁשּלא ּבׁשביל ּברגלּה, אֹו הּבהמה לפני וקֹוׁשרין .ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

אּסרֹות ׁשני לּה ׁשּיׁש ּפי על קׁשּור [קשרים]אף ׁשהיה וחבל . ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבאבּוס קֹוׁשרֹו הבהמה]ּבּפרה, להאכלת קׁשּור [כלי היה ; ְֵַָָָָָָ

ּביתֹו, מּתֹו חבל יביא לא אבל ּבּפרה. קֹוׁשרֹו ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבאבּוס,
ּגרּדי חבל היה ואם ּובאבּוס; ּבּפרה אורג]ויקׁשר ׁשּמּתר [- ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

ׁשּכל לטלטלֹו מּפני ּובאבּוס. ּבּפרה וקֹוׁשר מביא זה הרי , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּפעם  אּלא לקּימה, ואינן הן, הדיֹוט מעׂשה הּקׁשרים, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלּו
לכּתחּלה. אֹותן לקׁשר מּתר ּולפיכ מּתיר, ּופעם ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֻקֹוׁשר

ּגרֹוגרֹות[סלים]חֹותלֹות וׁשל ּתמרים יבשים]ׁשל -[תאנים ְְְִֶֶָָָ
הסל]מּתיר ּומפקיע[קשירת התאנים], וחֹות[קשרי , ְְִִֵַַַ

ואֹוכל.[התאנים] ונֹוטל ,ְְֵֵ
ּבׁשּבת;„. אֹותֹו לקׁשר מּתר ּבהמה, למאכל ׁשראּוי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹֻּכל

ּבכרמלית סנּדלֹו רצּועֹות נפסקה אם ,שאינו לפיכ [מקום ְְְְְְְְִִִִַַָָָ
רה"י] ואינו ּבהמה,רה"ר למאכל הראּוי לח ּגמי נֹוטל -ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

וסנּדל, מנעל רצּועֹות לֹו נׁשמטה הּגמי. וקֹוׁשר עליו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוכֹור
הרגל רב ׁשּנׁשמט הרצּועֹות [מהם]אֹו להחזיר מּתר - ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻ

יקׁשר. ׁשּלא ּובלבד ְְְִִִֶַָֹֹלמקֹומן,
ּבקׁשירה‰. מתחּלפת ׁשאינּה לפי מּתרת, - [ואין העניבה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

עליה] לגזור ׁשני צורך מקּבץ - ׁשּנפסק החבל ,לפיכ ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
מׁשיחה עליו וכֹור דק]קצֹותיו, עניבה.[חבל ועֹונב , ְְְְֲִִֵֵָָָָָ

.Â ּכגֹון מצוה, לדבר קּימה ׁשל ׁשאינֹו קׁשר לקׁשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר
הּתֹורה  מּׁשעּורי ׁשעּור למּדד נימתׁשּיקׁשר ּכּנֹור [מיתר]. ְְִִִִִִִֵֶַַָֹֹ

ּבּמדינה לא אבל ּבּמקּדׁש, אֹותּה קֹוׁשרין - [שאר ׁשּנפסקה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ
ּבּמקּדׁש.המקומות] אפּלּו לכּתחּלה, נימא יקׁשר ולא ;ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹֹ

.Ê וכל הּתרֹו; על חּיבין ּכ קּׁשּורֹו, על ׁשחּיבין קׁשר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
וכל  ּפטּור; אֹותֹו הּמּתיר ּכ ּפטּור, אֹותֹו ׁשהּקֹוׁשר ְִֵֶֶֶַַַָָָָקׁשר

להּתירֹו מּתר ּכ לקׁשרֹו, ׁשּמּתר .קׁשר ְְְִֶֶֶַָָָָֻֻ
.Áההּוצין[שוזר]הּפֹותל מן התמר]חבלים החלף [עלי ּומן , ֲִִִִֵֵֶַַַָ

עשב] צמח חּוטי [מין אֹו ּפׁשּתן, מחּוטי אֹו צמר, מחּוטי אֹו ,ְִִִֵֵֵֶֶָ
וׁשעּורֹו, וחּיב. קֹוׁשר, ּתֹולדת זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׂשער,
ׁשּנמצאת  - קׁשירה ּבלא ּבפתילתֹו החבל ׁשּיעמד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכדי

מתקּימת הרי [בת-קיום]מלאכּתֹו - הּפתיל את הּמפריד וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַ
ּבלבד. לקלקל יתּכּון ׁשּלא והּוא, וחּיב; מּתיר, ּתֹולדת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹזה

הּפֹותל. ּכׁשעּור ְְִִֵַוׁשעּורֹו,
.Ë חּיב תפירֹות, ׁשּתי החּוט הּתֹופר ראׁשי ׁשּקׁשר והּוא, ; ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

אם  אבל תּׁשמט. ולא הּתפירה ׁשּתעמד ּכדי ּומּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹמּכאן
חּיב; קׁשר, ׁשּלא ּפי על אף - תפירֹות ׁשּתי על יתר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּתפר

הּתפירה  מתקּימת -ׁשהרי ּבׁשּבת ּתפירה ׁשל חּוט והּמֹותח . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּתפירה. מּצרכי ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֶַַָָָחּיב,

.Èּכדי -]הּקֹורע ממנה שאפשר קריעה ׁשּתי [שיעור לתּפר ְְְִֵֵֵַַֹ
הּקֹורע אבל חּיב; - תפירֹות ׁשּתי לתּפר מנת על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹתפירֹות
ּבחמתֹו הּקֹורע מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהפסידּה

מּפני [בכעסו] חּיב; - עליו לקרע חּיב ׁשהּוא מת על אֹו ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
וחמתֹו והֹואיל יצרֹו, וינּוח זה, ּבדבר ּדעּתֹו את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמיּׁשב
ּבית  והּפֹותח וחּיב. ּכמתּקן, הּוא הרי זה, ּבדבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשֹוככת

חּיב. ּבׁשּבת, ְַַַַָָָהּצּואר
.‡Èּבקֹולן עֹורֹות אֹו נירֹות סֹופרים [דבק]המדּבק ׁשל ְְְְִֵֶַַָָ

נירֹות  המפרק וכן וחּיב. ּתֹופר, ּתֹולדת זה הרי - ּבֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
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הרי  - ּבלבד לקלקל נתּכּון ולא ּדבּוקין, עֹורֹות אֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹּדבּוקין
קֹורע. ּתֹולדת ֵֶֶֶַזה

.·È חּיב ׁשהּוא, ּכל ּכגֹון הּבֹונה ּבּבית, הּקרקע ּפני הּמׁשוה . ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ
ּגיא מּלא אֹו הּתל, וחּיב [גומא]ׁשהׁשּפיל ּבֹונה, זה הרי -. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

הּטיט  את הּנֹותן - הּטיט את נתן ואחד האבן, את נתן ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד
ּובּנדּב אבנים]חּיב; האבן [שורת את העלה אפּלּו העליֹון, ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

טיט. עליה מּניחין אין ׁשהרי חּיב, - הּטיט ּגּבי על ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּניחּה
ּפטּור. ּכלים, ּגּבי על ְִֵֵֶַַַָוהּבֹונה

.‚È וחּיב ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - קבּוע אהל  וכן העֹוׂשה . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּיּׂשרפּו קדם וחבית ּתּנּור ּכגֹון אדמה, ּכלי [בכבשן העֹוׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

מלאכתן] המגּבן לסיום וכן וחּיב. ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי -ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ׁשּיגּבן  עד חּיב, ואינֹו ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי הּגבינה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָאת

יד הּמכניס העין [הגרזן]הּקרּדם[קת]ּכגרֹוגרת. ּבתֹו ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֹ
וכן [החור] ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹׁשּלֹו,

ּבעץ  ׁשּתקע ּבין ּבמסמר, ׁשּתקע ּבין - ּבעץ עץ הּתֹוקע ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכל
בחברתה]עצמֹו עץ ּתֹולדת [חתיכת זה הרי - ׁשּנתאחד עד ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַ

וחּיב. ְֶַָּבֹונה,
.„È ׁשּיּכנס ּכדי ּתרנגֹולין, ׁשל ּבלּול ׁשהּוא ּכל נקב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהעֹוׂשה

ּבֹונה  מּׁשּום חּיב - האֹור וׁשל להם ּבֹור, ׁשל ּדלת הּמחזיר . ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
הקרקע]ּדּות מעל הבנוי יציע[בור וׁשל הבית], שלפני [חדרון ְִֶַָ

ּבֹונה  מּׁשּום חּיב -. ִֶַָ
.ÂË חּיב ׁשהּוא, ּכל לבנֹות;הּסֹותר מנת על ׁשּיסּתר והּוא, ; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

אֹו קבּוע, אהל הּסֹותר ּפטּור. הׁשחתה, ּדר סתר אם ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאבל
והּוא, וחּיב; סֹותר, ּתֹולדת זה הרי - ּתקּוע עץ ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּפרק

לתּקן. ְְִֵֵֶַַׁשּיתּכּון
.ÊË חּיב אחת, הּכיה ּבּפּטיׁש ּדבר הּמּכה העֹוׂשה וכל . ְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי - מלאכה ּגמר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
מקצת  אפּלּו צּורה ּבכלי והּצר זכּוכית, ּבכלי המנּפח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָּכיצד?

והמגרד הבליטות]הּצּורה, נקב [מיישר והעֹוׂשה ׁשהּוא, ּכל ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ
הרי  - ּבכלים ּבין ּבמּתכת ּבין ּבבנין ּבין ּבעץ ּבין ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכל
עׂשּוי  ׁשאינֹו ּפתח וכל וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָזה

עׂשּיתֹו. על חּיבין אין ּולהֹוציא, ְְְֲִִִִֵַַַָָלהכניס
.ÊÈמוגלה]ׁשחין[מבקע]הּמפיׂש להרחיב [ובו ּכדי ּבׁשּבת ְְְְְִִִֵֵַַַָ

ּברפּואה  מתּכּונין ׁשהן עֹוׂשין, ׁשהרֹופאין ּכדר הּמּכה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפי
מּכ מּׁשּום חּיב זה הרי - הּמּכה ּפי ׁשּזֹולהרחיב ּבּפּטיׁש, ה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּלחה  מּמּנה להֹוציא הפיׂשּה ואם הרֹופא; מלאכת ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיא
מּתר. זה הרי ֲֵֶֶָָֻׁשּבּה,

.ÁÈּבּפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב ׁשהּוא, ּכל האבן את .המסּתת ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבידֹו[מסדר]המצּדד ותּקנּה הּבנין, ּביסֹוד האבן את ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּפּטיׁש. מּכה מּׁשּום חּיב - לּה הראּוי ּבּמקֹום ְִִִֶַַַַַָָָָָָוהֹוׁשיבּה
הּבגדים ׁשעל יבלת בבגד]הּלֹוקח שנתערבה עץ ּבידֹו,[נסורת ְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

ּבּפּטיׁש; מּכה מּׁשּום חּיב - צמר ׁשּבכלי היבֹולֹות אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּכגֹון
עסק ּדר הסירן אם אבל עליהן; ׁשּיקּפיד [בלי והּוא, ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ּכדי כוונה] ׁשחרה, חדׁשה טּלית המנער ּפטּור. זה הרי ,ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשהאּמנין  ּכדר ּבּה, הּנתלה הּלבן הּצהּוב ּולהסיר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻלנאֹותּה

מּתר. מקּפיד, אינֹו ואם חּטאת; חּיב - ְְִִִֵַַַָָָֻעֹוׂשין

.ËÈ חּיה ּכגֹון חּיב, - אֹותֹו לצּוד מינֹו ׁשּדר ּדבר ְִֶֶֶַַַָָָָָָהּצד
ודגים  מחּסר ועֹופֹות ׁשאינֹו למקֹום אֹותן ׁשּיצּוד והּוא, ; ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻ

אֹו לבית ׁשהכניסֹו עד צבי אחר ׁשרדף ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָצידה.
עד  העֹוף את ׁשהפריח אֹו עליו, ונעל לחצר, אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלגּנה
ּבתֹו הּים, מן ּדג ׁשּׁשלה אֹו עליו, ונעל למגּדל, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשהכניסֹו
לבית, צּפֹור הפריח אם אבל חּיב. זה הרי - מים ׁשל ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָספל

ׁשהבר  אֹו עליו, מים,ונעל ׁשל לברכה הּים מן ועקרֹו ּדג יח ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
- עליו ונעל רחב, לטרקלין ׁשּנכנס עד צבי אחר ׁשרדף ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָאֹו
לקחּתֹו, יבֹוא ׁשאם - ּגמּורה צידה זֹו ׁשאין ּפטּור; זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָהרי
- ארי הּצד ,לפיכ מּׁשם. אֹותֹו ולצּוד אחריו לרּדף ְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָֹצרי

לּכּפה ׁשּיכניסּנּו עד חּיב קטן]אינֹו נאסר [חדר ׁשהּוא ׁשּלֹו ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ָּבּה.

.Îּבׁשחּיה לחּיה יּגיע ּבֹו ירּוץ ׁשאם מקֹום [תנועה]ּכל ְִִִִֶַַַַָָָָָ
ׁשניהם  צל ׁשּיּפל עד לזה זה קרֹובין הּכתלים ׁשהיּו אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחת,
הּצבי  הבריח ואם קטן; מקֹום זה הרי - ּכאחד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלאמצע
הּמבריח  - מּזה ּגדֹול ׁשהּוא ּומקֹום חּיב. לתֹוכֹו, ּבֹו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא

ּפטּור. לתֹוכֹו, ְַָָחּיה
.‡Î ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים ׁשמֹונה ׁשאר אחד ואחד , ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָ

ּבין  מּכּלן, אחד הּצד - צידה למינם ׁשּיׁש ּורמׂשים ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשקצים
הֹואיל  חּיב, - ּבהם לׂשחק אּלא לצר ׁשּלא ּבין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלצר
חּיב  לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה וצד; לצּוד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָונתּכּון

חּיב. - הּסּומה ואת הּיׁשן את הּצד ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָעליה.
.·Î וכּיֹוצא וארנבים צביים ׁשּיצּודּו ּכדי ּכלבים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהמׁשּלח

הּצבי  אחר רֹודף הּוא והיה הּכלב, מּפני הּצבי ּוברח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבהן,
ׁש הרי אֹו - ותפׂש הּכלב ׁשהּגיע עד והבהילֹו, ּבפניו עמד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבעֹופֹות  הּזֹו ּכּדר העֹוׂשה וכן וחּיב. הּצד, ּתֹולדת .זה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.‚Îנעלּוהּו חּיב. - ּבפניו אחד ונעל לבית, ׁשּנכנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָצבי

- ׁשנים ּונעלּוהּו לנעל, יכֹול אחד אין ואם ּפטּורין; ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹׁשנים,
מּלהּוחּיבין  ולא הּפתח על אחד יׁשב סתמו]. לא ויׁשב [- , ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הּׁשני  ּובא ּומּלהּו, הראׁשֹון יׁשב חּיב; הּׁשני - ּומּלהּו ִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשני
הראׁשֹון  לֹו, והל הראׁשֹון ׁשעמד ּפי על אף - ּבצּדֹו ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָויׁשב
עד  ּבמקֹומֹו ליׁשב לֹו ּומּתר ּכלּום, עׂשה לא והּׁשני ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֻחּיב;
לׁשמרֹו ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? זה למה הּצבי. ולּקח ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהערב
צּפֹור  לֹו נכנסה ּכלּום. עׂשה ׁשּלא ּבתֹוכֹו, ׁשמּור צבי ְְְְְְְִִִִֶָָָָָֹונמצא

ּכנפיו בגדו]ּתחת ּומּתר.[- ,ׁשּתחׁש עד ּומׁשּמרּה יֹוׁשב - ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָֻ
.„Î חֹולה אֹו חּגר, אֹו זקן, צבי ּפטּור.הּצד - קטן אֹו , ְִִֵֵֶַָָָָָ

הּמצֹודה מן ועֹוף חּיה ּבהמה הּצד [מלכודת]המפרק ּפטּור. , ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
- עלּיה ויֹוני ותרנגֹולין אּוזין ּכגֹון ׁשּברׁשּותֹו, ועֹוף ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָחּיה

הּצד חזיזיןּפטּור. חגבים ּכגֹון צידה, ּבמינֹו ׁשאין [מין ּדבר ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָ
זה דבורים] הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּופרעֹוׁשין ויּתּוׁשין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָצֹורעין

ָּפטּור.
.‰Î- ּבהן וכּיֹוצא ועקרּבים נחׁשים ּכגֹון הּמּזיקין, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָרמׂשים

אֹותן  לצּוד מּתר ונֹוׁשכין, הֹואיל - ממיתין ׁשאינן ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻאף
עֹוׂשה?;ּבׁשּבת  הּוא ּכיצד מּנׁשיכתן. להּנצל ׁשּיתּכּון והּוא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

עליהן מּקיף אֹו ּכלי, עליהן דרכם]ּכֹופה קֹוׁשרן [חוסם אֹו , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָ
יּזיקּו. ׁשּלא ּכדי -ְִֵֶַֹ
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יא  ¤¤ּפרק
חּיב ‡. נׁשמה הּׁשֹוחט, הּנֹוטל ּכל אּלא ּבלבד, ׁשֹוחט ולא . ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּבין  - וׁשרץ ודג ועֹוף ּובהמה חּיה מיני מּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאחד
ּבנחירה ּבין החֹונק [דקירה]ּבׁשחיטה, חּיב. - ּבהּכיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

אם  ,לפיכ ׁשֹוחט; ּתֹולדת זה הרי ׁשּימּות, עד החי ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת
מּׁשּום  חּיב - ׁשּמת עד והּניחֹו מים, ׁשל מּספל ּדג ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהעלה
ּבין  ּכסלע ּבֹו ׁשּיבׁש ּכיון אּלא ׁשּימּות, עד ולא ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחֹונק;
למעי  ידֹו הֹוׁשיט לחיֹות. יכֹול אינֹו ׁשעדין חּיב, - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָסנּפיריו

ׁשּבמעיה עּבר ודלּדל מחיבורו]הּבהמה, חּיב.[ניתקו - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
אֹו·. ּונקבה, מּזכר ורבין ּפרין ׁשהן העפר רמׂשים מן נהוין ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ

הּפרעֹוׁשין  וחּיה;ּכמֹו ּבהמה ּכהֹורג חּיב אֹותן, ההֹורג - ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָ
ׁשהבאיׁשּו הּפרֹות ּומן הּגללים מן ׁשהויתן רמׂשים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָאבל
ׁשּבתֹו ותֹולעים ּבׂשר ׁשל ּתֹולעים ּכגֹון - ּבהן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָוכּיֹוצא

ּפטּור. ההֹורגן, - ְְִִַַָָהּקטנּיֹות
כליו‚. מכינים]הּמפלה בגדיו מֹולל [מנכה - ּבׁשּבת ְְֵֵֶַַַָָ

באצבעותיו] את [משפשף להרג ּומּתר וזֹורקן; הּכּנים, ְְֲִִֶֶַַָָֹֻאת
הּזעה. מן ׁשהן מּפני ּבׁשּבת, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּכּנים

זבּוב „. ּכגֹון - וּדאי ּוממיתין נֹוׁשכין ׁשהם ורמׂש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָחּיה
ׁשּבארץ  ונחׁש ׁשּבחדיב, ועקרב ׁשּבנינוה, וצרעה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבמצרים,
ּבׁשּבת, להרגן מּתר - מקֹום ּבכל ׁשֹוטה וכלב ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻיׂשראל,
מּתר  אחריו, רצין היּו אם - הּמּזיקין ּכל ּוׁשאר ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּכׁשּיראּו.
אסּור  מּלפניו, ּבֹורחין אֹו ּבמקֹומן יֹוׁשבין היּו ואם ְְְְְְְִִִִִָָָָָָָלהרגן;

מּתר  והרגן, הּלּוכֹו ּבׁשעת ּתּמֹו לפי ּדרסן ואם .להרגן; ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָֻֻ
לעׂשֹות‰. ּכדי העֹור מן עם קמיע[לכסות]הּמפׁשיט [קלף ְְֲִִֵֵַַַַָָ

ורפואה] לסגולה הקודש העֹור שמות מן המעּבד וכן חּיב. ,ְְִֵֵַַַָָ
- הּמֹולח ואחד המעּבד, ואחד חּיב. קמיע, לעׂשֹות ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכדי
הּמֹוחק  וכן ּבאכלין. עּבּוד ואין הּוא. עּבּוד מין ְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהּמליחה,
זה  מֹוחק? הּוא ואיזה חּיב. קמיע, לעׂשֹות ּכדי העֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמן

אֹו ׂשער ׁשּיחליק הּמעביר עד מיתה, אחר העֹור מעל הּצמר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
העֹור. ְֵָּפני

.Âהחיצוני]ּדּוכסּוסטֹוס[מפריד]המפרק העור הּקלף [- מעל ְְְְֵֵַַַָָ
הפנימי] העור על [- הּדֹורס וחּיב. מפׁשיט, ּתֹולדת זה הרי -ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּומׁשוה  ּומֹוׁשכֹו ּבידֹו המרּככֹו אֹו ׁשּיתקּׁשה, עד ּברגלֹו ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָהעֹור
וחּיב. מעּבד, ּתֹולדת זה הרי - עֹוׂשין ׁשהרצענין ּכדר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאֹותֹו

האברה מן נֹוצה העוף]הּמֹורט מֹוחק,[כנף ּתֹולדת זה הרי - ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
רטּיה הממרח וכן אֹו[תחבושת]וחּיב. ׁשעוה, אֹו ׁשהּוא, ּכל ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּפנים ׁשּיחליק עד הּמתמרחין, מּדברים ּבהן וכּיֹוצא [-זפת, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּמתּוח פניהם] העֹור על ּבידֹו הּׁשף וכן מֹוחק. מּׁשּום חּיב -ְְִֵֵַַַַַָָָָָ

מֹוחק. מּׁשּום חּיב העּמּודים, ִִֵֵַַָָּבין
.Ê ׁשּיתּכּון והּוא חּיב; קמיע, לעׂשֹות ּכדי העֹור מן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהמחּת

ׁשהיא  הּוא - ּבכּונה ויחּת רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹלמידת
הפסד ּדר חת אם אבל כּונה [השחתה]מלאכה; ּבלא אֹו , ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּכמתעּסק אּלא כוונה]למידתֹו, זה [בלי הרי - ּכמׂשחק אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
את  והּקֹומט הקשה]הּכנףּפטּור. ראשו זה -[חותך הרי ְֲֵֵֶֶַַָָָ

ּכלֹונסֹות ראׁשי המגרד וכן וחּיב. ,מחּת [קרשים]ּתֹולדת ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
חרׁש ׁשּיחּת חתיכה ּכל וכן .מחּת מּׁשּום חּיב ארז, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל

העצים[נגר] מן לחתוך]העץ מן [שדרכו מּתכת חרׁש אֹו , ִִִֵֵֶֶַַָָָ
מּלפניו, עץ ׁשל קיסם הּנֹוטל .מחּת מּׁשּום חּיב - ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמּתכֹות

חד]ּוקטמֹו הּדלת [עשאו את ּבֹו לפּתח אֹו ׁשּניו ּבֹו לחצֹות ְְְִִֶֶֶַַַָָֹ
חּיב. -ַָ

.Á ועׂשבים ּתבן, ּכגֹון - ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ּדבר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל
והּוצין התמר]לחים, אֹותן [עלי לקטם מּתר - ּבהן וכּיֹוצא , ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻ
ביד] ּומּתר [לחותכם ּכלים. ּתּקּון ּבהן ׁשאין מּפני ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבׁשּבת,

קׁשים  ׁשהן ּפי על ואף ּבהן, להריח בׂשמים עצי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלקטם
ּומפּׁשח עץ [שובר]ויבׁשין; ׁשּפּׁשח ּבין ׁשּירצה, ּכל מהן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

קטן. עץ ׁשּפּׁשח ּבין ִֵֵֶַָָָּגדֹול,
.Ëאֹותֹות ׁשּתי על [אותיות]הּכֹותב ּכתב והּמֹוחק חּיב. , ְְְֵֵֵַַַַָָ

א  הּכֹותב חּיב. אֹותֹות, ׁשּתי הּמחק ּבמקֹום לכּתב ֹות מנת ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ
ויׁש ּגדֹולה, אחת אֹות מחק ּפטּור; ּכׁשּתים, ּגדֹולה ְְְְִִֵַַַַַַָָָָאחת
והׁשלים  אחת אֹות ּכתב חּיב. - ׁשּתים לכּתב ּכדי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּבמקֹומּה

-[סיים] העֹור לקלקל מנת על הּכֹותב חּיב. הּספר, את ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּה
אבל  הּכתב; על אּלא הּכתב, מקֹום על חּיּובֹו ׁשאין ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָחּיב;
ּומחק  ספר ּגּבי על ּדיֹו נפלה ּפטּור. לקלקל, מנת על ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמֹוחק

הּפנקס ּגּבי על ׁשעוה נפלה רשימות]אֹותּה, ּומחק [לוח ְְֲִֵַַַַַָָָָָָ
חּיב. אֹותֹות, ׁשּתי לכּתב ּכדי ּבמקֹומּה יׁש אם - ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹאֹותּה

.Èאחד ׁשם והּוא ּפעמים ּכפּולה אֹות בעל הּכֹותב -] ְְֲִֵֵֶַַַָָ
ּכמֹומשמעות] ּגג {, ּתת -}רר חח) סס שש רר גג תת (דד ְֵַָ

מּׁשני  ואפּלּו חּיב, - לׁשֹון ּובכל ּכתב ּבכל והּכֹותב ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָחּיב.
דיו]סמיֹונֹות סוגי לּכתב È‡..[ב' סמּו אחת אֹות ,הּכֹותב ְְִֵַַַַָָ

ּכתב ּגּבי על ּכתב כתובות]אֹו שכבר אותיות על ,[כותב ְְֵַַָָ
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן זינין, ׁשני וכתב חית לכּתב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהּמתּכּון
ּבּקֹורה  אחת ואֹות ּבארץ אחת אֹות הּכֹותב אֹותּיֹות, ְְִִֵֶַַַַַַָָָָמּׁשאר

נהּגין אין אֹותּיֹות [נקראים]ׁשהרי ׁשּתי ׁשּכתב אֹו זה, עם זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
ּבׁשני  ּכתבן ּפטּור; - זה עם זה נהּגין ואין ּפנקס ּדּפי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשני

ּפנקס ּדּפי ּבׁשני אֹו זוית, עם [הסמוכים]ּכתלי זה נהּגין והן , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
חּיב. - ֶַָזה

.·Èּגויל מעובד]לקח אחת [עור אֹות עליו וכתב ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְִֵַַַַַָָָָ
ּבמדינה  ׁשנּיה אֹות וכתב הּיֹום, ּבאֹותֹו והל זֹו, ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָּבמדינה
עם  זה נהּגין ׁשּמקרבן, ׁשּבזמן חּיב; - אחרת ּבמגּלה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת

לקריבתן. מעׂשה מחּסרין ואינן ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻזה,
.‚È ּתבה מּמּנה ׁשּקֹורין ּפי על אף - אחת אֹות ִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכֹותב

ּפטּור  אֹותּהׁשלמה, קֹורין והּכל מם, ׁשּכתב ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מנין ּבמקֹום ׁשּכתבּה אֹו ּכמי [מספר]מעׂשר, היא ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ועׂשה  אחת, אֹות הּמּגיּה ּפטּור. זה הרי - ארּבעים ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּכתב
- זינין ׁשני ונעׂשה החית, ּגג ׁשחּלק ּכגֹון - ׁשּתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָאֹותּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּיב.
.„Èּובמרּפקֹו ּבפיו, ּברגלֹו, ידֹו, לאחר אֹו ּבׂשמאלֹו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָֹהּכֹותב

- אדם ּכל ּכׂשמאל לֹו ׁשהיא ּבימינֹו, ׁשּכתב אּטר ּפטּור. -ְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּבׁשוה, ידיו ּבׁשּתי והּׁשֹולט חּיב. ּבׂשמאלֹו, ּכתב ואם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּפטּור;

חּיב  - ּבׂשמאלֹו ּבין ּבימינֹו ּבין ּבּקלמֹוס,וכתב אֹוחז קטן . ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻ
וקטן  ּבּקלמֹוס, אֹוחז ּגדֹול חּיב; - וכֹותב ּבידֹו אֹוחז ְְְְְֵֵֵַַָָָָָָֻוגדֹול

ּפטּור. - וכתב ּבידֹו ְְֵַָָָאֹוחז
.ÂËע - חּיב הּכֹותב ׁשּיכּתבאין ועֹומדד הרֹוׁשם [-ּבדבר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
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יא  ¤¤ּפרק
חּיב ‡. נׁשמה הּׁשֹוחט, הּנֹוטל ּכל אּלא ּבלבד, ׁשֹוחט ולא . ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּבין  - וׁשרץ ודג ועֹוף ּובהמה חּיה מיני מּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאחד
ּבנחירה ּבין החֹונק [דקירה]ּבׁשחיטה, חּיב. - ּבהּכיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

אם  ,לפיכ ׁשֹוחט; ּתֹולדת זה הרי ׁשּימּות, עד החי ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת
מּׁשּום  חּיב - ׁשּמת עד והּניחֹו מים, ׁשל מּספל ּדג ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהעלה
ּבין  ּכסלע ּבֹו ׁשּיבׁש ּכיון אּלא ׁשּימּות, עד ולא ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחֹונק;
למעי  ידֹו הֹוׁשיט לחיֹות. יכֹול אינֹו ׁשעדין חּיב, - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָסנּפיריו

ׁשּבמעיה עּבר ודלּדל מחיבורו]הּבהמה, חּיב.[ניתקו - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
אֹו·. ּונקבה, מּזכר ורבין ּפרין ׁשהן העפר רמׂשים מן נהוין ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ

הּפרעֹוׁשין  וחּיה;ּכמֹו ּבהמה ּכהֹורג חּיב אֹותן, ההֹורג - ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָ
ׁשהבאיׁשּו הּפרֹות ּומן הּגללים מן ׁשהויתן רמׂשים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָאבל
ׁשּבתֹו ותֹולעים ּבׂשר ׁשל ּתֹולעים ּכגֹון - ּבהן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָוכּיֹוצא

ּפטּור. ההֹורגן, - ְְִִַַָָהּקטנּיֹות
כליו‚. מכינים]הּמפלה בגדיו מֹולל [מנכה - ּבׁשּבת ְְֵֵֶַַַָָ

באצבעותיו] את [משפשף להרג ּומּתר וזֹורקן; הּכּנים, ְְֲִִֶֶַַָָֹֻאת
הּזעה. מן ׁשהן מּפני ּבׁשּבת, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּכּנים

זבּוב „. ּכגֹון - וּדאי ּוממיתין נֹוׁשכין ׁשהם ורמׂש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָחּיה
ׁשּבארץ  ונחׁש ׁשּבחדיב, ועקרב ׁשּבנינוה, וצרעה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבמצרים,
ּבׁשּבת, להרגן מּתר - מקֹום ּבכל ׁשֹוטה וכלב ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻיׂשראל,
מּתר  אחריו, רצין היּו אם - הּמּזיקין ּכל ּוׁשאר ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּכׁשּיראּו.
אסּור  מּלפניו, ּבֹורחין אֹו ּבמקֹומן יֹוׁשבין היּו ואם ְְְְְְְִִִִִָָָָָָָלהרגן;

מּתר  והרגן, הּלּוכֹו ּבׁשעת ּתּמֹו לפי ּדרסן ואם .להרגן; ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָֻֻ
לעׂשֹות‰. ּכדי העֹור מן עם קמיע[לכסות]הּמפׁשיט [קלף ְְֲִִֵֵַַַַָָ

ורפואה] לסגולה הקודש העֹור שמות מן המעּבד וכן חּיב. ,ְְִֵֵַַַָָ
- הּמֹולח ואחד המעּבד, ואחד חּיב. קמיע, לעׂשֹות ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכדי
הּמֹוחק  וכן ּבאכלין. עּבּוד ואין הּוא. עּבּוד מין ְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהּמליחה,
זה  מֹוחק? הּוא ואיזה חּיב. קמיע, לעׂשֹות ּכדי העֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמן

אֹו ׂשער ׁשּיחליק הּמעביר עד מיתה, אחר העֹור מעל הּצמר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
העֹור. ְֵָּפני

.Âהחיצוני]ּדּוכסּוסטֹוס[מפריד]המפרק העור הּקלף [- מעל ְְְְֵֵַַַָָ
הפנימי] העור על [- הּדֹורס וחּיב. מפׁשיט, ּתֹולדת זה הרי -ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּומׁשוה  ּומֹוׁשכֹו ּבידֹו המרּככֹו אֹו ׁשּיתקּׁשה, עד ּברגלֹו ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָהעֹור
וחּיב. מעּבד, ּתֹולדת זה הרי - עֹוׂשין ׁשהרצענין ּכדר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאֹותֹו

האברה מן נֹוצה העוף]הּמֹורט מֹוחק,[כנף ּתֹולדת זה הרי - ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
רטּיה הממרח וכן אֹו[תחבושת]וחּיב. ׁשעוה, אֹו ׁשהּוא, ּכל ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּפנים ׁשּיחליק עד הּמתמרחין, מּדברים ּבהן וכּיֹוצא [-זפת, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּמתּוח פניהם] העֹור על ּבידֹו הּׁשף וכן מֹוחק. מּׁשּום חּיב -ְְִֵֵַַַַַָָָָָ

מֹוחק. מּׁשּום חּיב העּמּודים, ִִֵֵַַָָּבין
.Ê ׁשּיתּכּון והּוא חּיב; קמיע, לעׂשֹות ּכדי העֹור מן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהמחּת

ׁשהיא  הּוא - ּבכּונה ויחּת רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹלמידת
הפסד ּדר חת אם אבל כּונה [השחתה]מלאכה; ּבלא אֹו , ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּכמתעּסק אּלא כוונה]למידתֹו, זה [בלי הרי - ּכמׂשחק אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
את  והּקֹומט הקשה]הּכנףּפטּור. ראשו זה -[חותך הרי ְֲֵֵֶֶַַָָָ

ּכלֹונסֹות ראׁשי המגרד וכן וחּיב. ,מחּת [קרשים]ּתֹולדת ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
חרׁש ׁשּיחּת חתיכה ּכל וכן .מחּת מּׁשּום חּיב ארז, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל

העצים[נגר] מן לחתוך]העץ מן [שדרכו מּתכת חרׁש אֹו , ִִִֵֵֶֶַַָָָ
מּלפניו, עץ ׁשל קיסם הּנֹוטל .מחּת מּׁשּום חּיב - ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמּתכֹות

חד]ּוקטמֹו הּדלת [עשאו את ּבֹו לפּתח אֹו ׁשּניו ּבֹו לחצֹות ְְְִִֶֶֶַַַָָֹ
חּיב. -ַָ

.Á ועׂשבים ּתבן, ּכגֹון - ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ּדבר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל
והּוצין התמר]לחים, אֹותן [עלי לקטם מּתר - ּבהן וכּיֹוצא , ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻ
ביד] ּומּתר [לחותכם ּכלים. ּתּקּון ּבהן ׁשאין מּפני ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבׁשּבת,

קׁשים  ׁשהן ּפי על ואף ּבהן, להריח בׂשמים עצי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלקטם
ּומפּׁשח עץ [שובר]ויבׁשין; ׁשּפּׁשח ּבין ׁשּירצה, ּכל מהן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

קטן. עץ ׁשּפּׁשח ּבין ִֵֵֶַָָָּגדֹול,
.Ëאֹותֹות ׁשּתי על [אותיות]הּכֹותב ּכתב והּמֹוחק חּיב. , ְְְֵֵֵַַַַָָ

א  הּכֹותב חּיב. אֹותֹות, ׁשּתי הּמחק ּבמקֹום לכּתב ֹות מנת ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ
ויׁש ּגדֹולה, אחת אֹות מחק ּפטּור; ּכׁשּתים, ּגדֹולה ְְְְִִֵַַַַַַָָָָאחת
והׁשלים  אחת אֹות ּכתב חּיב. - ׁשּתים לכּתב ּכדי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּבמקֹומּה

-[סיים] העֹור לקלקל מנת על הּכֹותב חּיב. הּספר, את ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּה
אבל  הּכתב; על אּלא הּכתב, מקֹום על חּיּובֹו ׁשאין ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָחּיב;
ּומחק  ספר ּגּבי על ּדיֹו נפלה ּפטּור. לקלקל, מנת על ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמֹוחק

הּפנקס ּגּבי על ׁשעוה נפלה רשימות]אֹותּה, ּומחק [לוח ְְֲִֵַַַַַָָָָָָ
חּיב. אֹותֹות, ׁשּתי לכּתב ּכדי ּבמקֹומּה יׁש אם - ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹאֹותּה

.Èאחד ׁשם והּוא ּפעמים ּכפּולה אֹות בעל הּכֹותב -] ְְֲִֵֵֶַַַָָ
ּכמֹומשמעות] ּגג {, ּתת -}רר חח) סס שש רר גג תת (דד ְֵַָ

מּׁשני  ואפּלּו חּיב, - לׁשֹון ּובכל ּכתב ּבכל והּכֹותב ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָחּיב.
דיו]סמיֹונֹות סוגי לּכתב È‡..[ב' סמּו אחת אֹות ,הּכֹותב ְְִֵַַַַָָ

ּכתב ּגּבי על ּכתב כתובות]אֹו שכבר אותיות על ,[כותב ְְֵַַָָ
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן זינין, ׁשני וכתב חית לכּתב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהּמתּכּון
ּבּקֹורה  אחת ואֹות ּבארץ אחת אֹות הּכֹותב אֹותּיֹות, ְְִִֵֶַַַַַַָָָָמּׁשאר

נהּגין אין אֹותּיֹות [נקראים]ׁשהרי ׁשּתי ׁשּכתב אֹו זה, עם זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
ּבׁשני  ּכתבן ּפטּור; - זה עם זה נהּגין ואין ּפנקס ּדּפי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשני

ּפנקס ּדּפי ּבׁשני אֹו זוית, עם [הסמוכים]ּכתלי זה נהּגין והן , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
חּיב. - ֶַָזה

.·Èּגויל מעובד]לקח אחת [עור אֹות עליו וכתב ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְִֵַַַַַָָָָ
ּבמדינה  ׁשנּיה אֹות וכתב הּיֹום, ּבאֹותֹו והל זֹו, ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָּבמדינה
עם  זה נהּגין ׁשּמקרבן, ׁשּבזמן חּיב; - אחרת ּבמגּלה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת

לקריבתן. מעׂשה מחּסרין ואינן ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻזה,
.‚È ּתבה מּמּנה ׁשּקֹורין ּפי על אף - אחת אֹות ִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכֹותב

ּפטּור  אֹותּהׁשלמה, קֹורין והּכל מם, ׁשּכתב ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מנין ּבמקֹום ׁשּכתבּה אֹו ּכמי [מספר]מעׂשר, היא ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ועׂשה  אחת, אֹות הּמּגיּה ּפטּור. זה הרי - ארּבעים ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּכתב
- זינין ׁשני ונעׂשה החית, ּגג ׁשחּלק ּכגֹון - ׁשּתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָאֹותּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּיב.
.„Èּובמרּפקֹו ּבפיו, ּברגלֹו, ידֹו, לאחר אֹו ּבׂשמאלֹו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָֹהּכֹותב

- אדם ּכל ּכׂשמאל לֹו ׁשהיא ּבימינֹו, ׁשּכתב אּטר ּפטּור. -ְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּבׁשוה, ידיו ּבׁשּתי והּׁשֹולט חּיב. ּבׂשמאלֹו, ּכתב ואם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּפטּור;

חּיב  - ּבׂשמאלֹו ּבין ּבימינֹו ּבין ּבּקלמֹוס,וכתב אֹוחז קטן . ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻ
וקטן  ּבּקלמֹוס, אֹוחז ּגדֹול חּיב; - וכֹותב ּבידֹו אֹוחז ְְְְְֵֵֵַַָָָָָָֻוגדֹול

ּפטּור. - וכתב ּבידֹו ְְֵַָָָאֹוחז
.ÂËע - חּיב הּכֹותב ׁשּיכּתבאין ועֹומדד הרֹוׁשם [-ּבדבר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
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וקלקנּתֹוס,מתקיים] וקּמֹוס, וסקרה, ּוׁשחֹור, ּדיֹו, ּכגֹון ,ְְְְְְְְְִַַָֻ
ּכגֹון  עליו, הּכתב ׁשּמתקּים ּדבר על ויכּתב ּבהם; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ׁשאין  ּבדבר הּכֹותב אבל ּבהן. וכּיֹוצא ועץ, ּוניר, ּוקלף, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעֹור,
וכּיֹוצא  ּבדיֹו ׁשּכתב אֹו ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָרּׁשּומֹו
אינֹו ּפטּור. - עֹומד ׁשאינֹו ּדבר ּכל ועל ירקֹות עלי על ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָּבֹו
אין  וכן העֹומד; ּדבר על העֹומד, ּבדבר ׁשּיכּתב עד - ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹחּיב
העֹומד. ּדבר מעל העֹומד, ּכתב ׁשּימחק עד - חּיב ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּמֹוחק

.ÊË ּפי על אף עֹור; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ּבׂשרֹו על ְְִִֵֵֶַַַַַָָהּכֹותב
ּדֹומה  זה הרי זמן, לאחר הּכתב מעברת ּבׂשרֹו ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשחמימּות

ׁשּנמחק  ּפטּור.לכתב ּכתב, צּורת ּבׂשרֹו על המׂשרט אבל . ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
הרֹוׁשם  ּכֹותב; מּׁשּום חּיב ּכתב, ּכתבנית העֹור על ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהּקֹורע

ּדיֹו הּמעביר ּפטּור. ּכתב, ּכתבנית העֹור ּגּבי [שחור]על על ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ
אדום]סקרא ואחת [דיו ּכֹותב, מּׁשּום אחת ׁשּתים; חּיב - ְְְִִִֵַַַַַַָָ

סקרא, ּגּבי על וסקרא ּדיֹו, ּגּבי על ּדיֹו העביר מֹוחק. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּׁשּום
ּפטּור. - ּדיֹו ּגּבי על סקרא ְְִֵַַָָאֹו

.ÊÈ הּוא ּכֹותב ּתֹולדת וצּורֹות רֹוׁשם, רׁשמין הרֹוׁשם ּכיצד? . ְְִֵֵֵֵֶֶַָָ
העין]ּבכחל אדום]ּובׁשׁשר[מכחול ּכדר[צבע ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹ

הּמֹוחק  וכן ּכֹותב; מּׁשּום חּיב זה הרי - רֹוׁשמין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהּצּירין
הרׁשּום מנת]את וחּיב.[על מֹוחק, ּתֹולדת זה הרי - לתּקן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ׂשרטּוט,[קו]המׂשרטט אֹותֹו ּתחת אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵַַַַֹ
חרׁשי נגרי]חּיב. סקרא[- ׁשל חּוט ׁשּמעבירין [פס העצים ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּתֹולדת אדום] זה הרי - ּבׁשוה ׁשּינסר ּכדי הּקֹורה ּגּבי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעל
הּגּבלים וכן אבנים]מׂשרטט; ּבאבנים [מסתתי ּכן ׁשעֹוׂשין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּבלא  אֹו ּבצבע, המׂשרטט ואחד ּבׁשוה. האבן ׁשּיפּצל ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכדי
חּיב. זה הרי - ֲֵֶֶַַָצבע
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ח  ¤¤ּפרק
'הרי ‡. האֹומר: ,לפיכ הּנדרים. ּבכלל היא הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּצדקה,

לּתנּה חּיב - צדקה' הּזֹו הּסלע 'הרי אֹו לצדקה', סלע ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעלי
מּיד  ׁשהרי לענּיים - לׁשּלמֹו" תאחר ּב"לא חּיב אחר, ואם ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ענּיים, ׁשם אין אם הן. מצּויין והענּיים מּיד, לּתן ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָּבידֹו
עד  יּתן ׁשּלא התנה ואם ענּיים. ׁשּימצא עד ּומּניח ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמפריׁש
ּבׁשעה  התנה אם וכן להפריׁש; צרי אינֹו עני, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשּימצא
רּׁשאין  ּגּבאין ׁשּיהיּו אֹותּה, התנּדב אֹו ּבצדקה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּנדר

מּתרין. אּלּו הרי - ּבזהב אֹותּה ּולצרף ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָֻלׁשּנֹותּה
'הרי ·. אמר: ּכיצד? הּנדרים. ּכׁשאר חּיב ּבצדקה, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּמתּפיס

זֹו 'הרי ואמר: סלע הפריׁש צדקה. זֹו הרי ּכזֹו', זֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָסלע
צדקה, הּׁשנּיה הרי - 'וזֹו' ואמר: ׁשנּיה סלע ולקח ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָצדקה',

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על .ואף ְִֵֵֶַַֹ
'לא ‚. ׁשּיאמר: עד יּתן נדר, ּכּמה ידע ולא צדקה ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹהּנֹודר

נתּכּונּתי' לכ. ְְְִִַַָ
עלי „. 'הרי האֹומר: אֹו לצדקה', זֹו 'סלע האֹומר: ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחד

ּבאחרת, לׁשּנֹותּה רצה אם - הּסלע והפריׁש לצדקה', ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָסלע
לׁשּנֹותּה אסּור הּגּבאי, ליד מּׁשהּגיעה ואם רצּומּתר; ואם . ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ

אּלא  רּׁשאין; אינן ּדינרין, ולעׂשֹותן הּמעֹות לצרף ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּגּבאין
לא  אבל לאחרים, מצרפין - לחּלק ענּיים ׁשם אין ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹאם

ְְַָלעצמן.
ּכדי ‰. הּגּבאי ּביד הּמעֹות ּבעּכּוב הנאה לענּיים ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָהיה

אֹותן  ללוֹות מּתר הּגּבאי אֹותֹו הרי - לּתן לאחרים ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָֻלעּׂשֹות

ׁשאסּור  ּכהקּדׁש אינּה ׁשהּצדקה, ּופֹורע; ענּיים, ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמעֹות
ּבֹו .להנֹות ֵָ

.Â;לׁשּנֹותּה אסּור הּכנסת, לבית נר אֹו מנֹורה ׁשהתנּדב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמי
נׁשּתּקע  ׁשּלא ּפי על אף לׁשּנֹותּה, מּתר מצוה, לדבר ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹֻואם
ׁשל  'נר אֹו הּמנֹורה' 'זֹו אֹומרין: אּלא מעליה, ּבעליה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשם

לׁשּנֹותּהּפלֹוני' מּתר מעליה, הּבעלים ׁשם נׁשּתּקע ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
הרׁשּות. לדבר ְְֲִִַָאפּלּו

.Ê אם אבל יׂשראל; הּמתנּדב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
ׁשּיׁשּתּקע  עד מצוה, לדבר אפּלּו לׁשּנֹותּה אסּור - ּגֹוי ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָהיה
לבית  ּדבר 'הקּדׁשּתי הּגֹוי: יאמר ׁשּמא מעליה; ּבעליה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשם

לעצמן' אֹותֹו ּומכרּו יהּודים, ׁשל .הּכנסת ְְְְְִֶֶֶַַָָ
.Á ואם ּתחּלה. מּמּנּו מקּבלין אין הּבית, לבדק ׁשהתנּדב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּגֹוי

ּכגֹון  מסּים, ּדבר היה ואם לֹו; מחזירין אין מּמּנּו, ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֻלקחּו
מסּים  ּדבר להן יהיה ׁשּלא ּכדי - לֹו מחזירין אבן, אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻקֹורה

לאלהינּו".ּבּמקּדׁש ּבית לבנֹות ולנּו, לכם "לא ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּיאמר: והּוא, לכּתח ּלה; מהן מקּבלין הּכנסת, לבית ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאבל
ׁשּמא  ּגניזה, טעּון - אמר לא ואם הפרׁשּתי'; יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ'ּבדעת
ולא  ירּוׁשלים, לחֹומת מהן מקּבלין ואין לּׁשמים. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבלּבֹו
וזּכרֹון  ּוצדקה חלק אין "ולכם ׁשּנאמר: - ׁשּבּה הּמים ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלאּמת

ִִַָּבירּוׁשלים".
.Ë ואם ּבפרהסיה; הּגֹוים מן צדקה לּטל ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹאסּור

מן  לּטלּה יכֹול ואינֹו יׂשראל, ׁשל ּבצדקה לחיֹות יכֹול ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָאינֹו
מּתר  זה הרי - ּבצנעה ׁשּׁשלח הּגֹוים הּגֹוים מן ׂשר אֹו ּומל . ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

ׁשלֹום  מּׁשּום לֹו, אֹותֹו מחזירין אין - לצדקה ליׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָממֹון
ּכדי  ּבּסתר, ּגֹוים לענּיי ויּנתן מּמּנּו, נֹוטלין אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמלכּות;

.הּמל יׁשמע ְִֶֶֶַַֹׁשּלא
.Èל ואין ולכסּותם. ענּיים לפרנסת קֹודם ׁשבּויים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָּפדיֹון
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ּבכלל  הּוא הרי ׁשהּׁשבּוי, ׁשבּויים; ּפדיֹון ּכמֹו רּבה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמצוה
נפׁשֹות  ּבסּכנת ועֹומד הערּמים, ּובכלל והּצמאים, .הרעבים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ

את  תאּמץ "לא על עֹובר זה הרי - מּפדיֹונֹו עיניו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוהּמעלים
,"רע ּדם על תעמד "לא ועל ,"יד את תקּפץ ולא ,ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹלבב
ּתפּתח  "ּפתח מצות ּובּטל ;"לעיני ּבפר ירּדּנּו "לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹועל
,"ּכמֹו לרע "ואהבּת ,"עּמ אחי "וחי ּומצות ,"יד ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאת
מצוה  ל ואין ּכאּלּו. ּדברים והרּבה לּמות", לקחים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻו"הּצל

ׁשבּויים. ּכפדיֹון ְְְִִַָרּבה
.‡È להם ּובא הּכנסת, ּבית לבנין מעֹות ׁשּגבּו העיר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאנׁשי

- וקֹורֹות אבנים קנּו הּמעֹות. את ּבֹו מֹוציאין - מצוה ְְְֲִִִִֶַַָָָָּדבר
על  אף ׁשבּויים; לפדיֹון אּלא מצוה, לדבר אֹותם ימּכרּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹלא

האבנים את וגדרּו הּלבנים, את ׁשהביא לבניין]ּפי ,[התקינו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
הּכל  מֹוכרין - לּבנין הּכל והתקינּו הּקֹורֹות, את ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹֹּופּצלּו
את  ימּכרּו לא - וגמרּו ּבנּו אם אבל ּבלבד. ׁשבּויים ְְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָֹלפדיֹון

הּצּבּור. מן לפדיֹונם יגּבּו אּלא הּכנסת, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּבית
.·È ּתּקּון מּפני ּדמיהם, על ּביתר הּׁשבּויים את ּפֹודין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָאין

לׁשּבֹותם; אחריהם רֹודפים האֹויבים יהיּו ׁשּלא - ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹהעֹולם
יהיּו ׁשּלא - העֹולם ּתּקּון מּפני הּׁשבּויים, את מבריחין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹואין

ּבׁשמירתם  ּומרּבים העל, את עליהם מכּבידין .האֹויבים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
.‚È אֹותן וׁשבּו מהן, ׁשּלוה אֹו לּגֹוים, ּובניו עצמֹו ׁשּמכר ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמי

ּוׁשנּיה  ראׁשֹונה ּפעם - ּבהלואתן אֹותֹו אסרּו מצוה אֹו , ְְְְְִִִַַַָָָָָָָ
הּבנים  את ּפֹודין אבל אֹותֹו, ּפֹודין אין ׁשליׁשית, ְְֲִִִִִִֵֶַָָלפּדֹותֹו;
מּידם  אֹותֹו ּפֹודין להרגֹו, ּבּקׁשּו ואם אביהם. מיתת ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָלאחר

ּפעמים  ּכּמה אחר .אפּלּו ְֲִִַַַָָ
.„È עליו וקּבל עבדּות לׁשם וטבל הֹואיל - ׁשּנׁשּבה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעבד

ׁשּנׁשּתּמד  וׁשבּוי ׁשּנׁשּבה; ּכיׂשראל אֹותֹו ּפֹודין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמצוֹות,
וכּיֹוצא  להכעיס נבלה אֹוכל ׁשהיה ּכגֹון אחת, למצוה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאפּלּו

לפּדֹותֹו.ּבזה  אסּור - ְִֶָָ
.ÂË מּבית ּולהֹוציא ּולכּסֹות להאכיל לאיׁש, קֹודמת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָהאּׁשה

לחּזר, ּדרּכּה האּׁשה ואין לחּזר ּדרּכֹו ׁשהאיׁש מּפני - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשבי
ׁשניהן  ונתּבעּו ּבּׁשביה, ׁשניהן היּו ואם מרּבה; ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּובׁשּתּה

לכ ּדרּכֹו ׁשאין לפי לפּדֹות, קֹודם האיׁש - ערוה .לדבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
.ÊË האּׁשה את מּׂשיאין - אֹותן להּׂשיא ׁשּבאּו ויתֹומה ְִִִִִֶֶַַָָָָָָיתֹום

לּה יפחתּו ולא מרּבה; אּׁשה ׁשל ׁשּבׁשּתּה מּפני לאיׁש, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻקדם
יׁש ואם טהֹור; ּכסף ׁשל ּדינר ּורביע ּדינרין ׁשּׁשה ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמּמׁשקל

ּכבֹודּה לפי לּה נֹותנין צדקה, ׁשל .ּבּכיס ְְְְִִִֶַָָָָ
.ÊÈ ּבּכיס ואין הרּבה, ׁשבּויים אֹו הרּבה, ענּיים לפנינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָהיּו

מקּדימין  - ּכּלן את לפּדֹות ּכדי אֹו לכּסֹות ּכדי אֹו לפרנס ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֻּכדי
וחלל  לחלל, ויׂשראל ליׂשראל, קֹודם ולוי לּלוי, הּכהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹאת

ו  לאסּופי, ּוׁשתּוקי לנתין;לׁשתּוקי, ּוממזר לממזר, אסּופי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָ
קֹודם  וגר ּבקדּׁשה; עּמנּו ּגדל ׁשהּנתין לגר, קֹודם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻונתין

ארּור  ּבכלל ׁשהיה לפי מׁשחרר, וגו']לעבד עבד כנען -]. ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֻ
.ÁÈ אם אבל ּבחכמה; ׁשוין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָּבּמה

ּתלמיד  חכמים, ּתלמיד ּוממזר הארץ עם ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהיה
קֹודם  ואם חכמים חברֹו; את קֹודם ּבחכמה, הּגדֹול וכל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּגדֹול  ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף - אביו אֹו רּבֹו מהן אחד ִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה

לזה  קֹודם חכמים ּתלמיד ׁשהּוא אביו אֹו רּבֹו ּבחכמה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמהן
ּבחכמה. מהן ּגדֹול ְְֵֶֶָָָׁשהּוא

ה'תשע"ג  אדר כ"ט שני יום

ט  ¤¤ּפרק
.‡- יׂשראל ּבּה ׁשּיׁש עיר ּגּבאי ּכל מהן להעמיד חּיבין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

העם  על מחּזרין ׁשּיהיּו ונאמנים, ידּועים אנׁשים ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָָָצדקה,
מה  ואחד אחד מּכל ולֹוקחין ׁשּבת, לערב ׁשּבת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמערב
הּמעֹות  מחּלקין והן עליו; הּקצּוב ודבר לּתן, ראּוי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּׁשהּוא
מזֹונֹות  ועני עני לכל ונֹותנין ׁשּבת, לערב ׁשּבת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמערב

הּקראת היא וזֹו ימים. לׁשבעת קּפה [הנקראת]הּמסּפיקין ְְְְְִִִִִַַַַַָָֻֻ
צדקה. ְֶָָׁשל

חצר ·. מּכל ויֹום יֹום ּבכל ׁשּלֹוקחין ּגּבאין מעמידין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוכן
מאכל ּפת  לפי ּומיני מתנּדב ׁשהּוא מּמי מעֹות אֹו ּופרֹות, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

לכל  ונֹותנין הענּיים, ּבין לערב הּגבּוי את ּומחּלקין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעה;
'ּתמחּוי'. הּנקרא הּוא וזה יֹומֹו. ּפרנסת מּמּנּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָעני

להן ‚. ׁשאין מּיׂשראל, ּבקהל ׁשמענּו ולא ראינּו לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹמעֹולם
ויׁש ּבֹו, ׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש - הּתמחּוי אבל צדקה; ׁשל ְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָֻקּפה

ּבֹו נהגּו ׁשּלא ּגּבאי מקֹומֹות ׁשּיהיּו הּיֹום, הּפׁשּוט והּמנהג . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּבת. לערב ׁשּבת מערב ּומחּלקין יֹום ּבכל מחּזרין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּקּפה

ׁשאכלּו„. ּתענית וכל לענּיים; מזֹונֹות מחּלקין ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָּבּתענּיֹות,
ּכׁשֹופכי  אּלּו הרי - לענּיים צדקה חּלקּו ולא ולנּו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹהעם

ועּתה ּדמים  - ּבּה ילין "צדק ּבּקּבלה: נאמר ועליהם , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
והּפרֹות  הּפת חּלקּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹמרּצחים".
אחרּו אם אבל ענבים; אֹו ּתמרים ּכגֹון הּפת, ּבּה ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָׁשאֹוכלין

ּדמים. ּכׁשֹופכי אינן החּטים, אֹו ְְִִִֵֵַַָָָהּמעֹות
ּבׁשנים ‰. אּלא נגּבית אינּה על הּקּפה ׂשררה עֹוׂשין ׁשאין , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

על  אחד להאמין ּומּתר מּׁשנים; ּבפחֹות ּבממֹון ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֻהּצּבּור
ׁשהּוא  מּפני ּבׁשלׁשה, אּלא נתחּלקת ואינּה קּפה. ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהּמעֹות
לׁשּבת. מחסֹורֹו ּדי אחד לכל ׁשּנֹותן ממֹונֹות, ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּכדיני

קצּובוהּתמחּוי ּדבר ׁשאינֹו ּבׁשלׁשה, לקצוב נגּבה [ונדרשים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
הגבייה] כדי תוך ּבׁשלׁשה.בעצמם ּומתחּלק ;ְְִִֵַָֹ

.Â;ׁשּבת לערב ׁשּבת מערב והּקּפה יֹום, ּבכל נגּבה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּתמחּוי
ּבלבד  העיר אֹותּה לענּיי והּקּפה עֹולם, לענּיי .והּתמחּוי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ

.Ê,קּפה ותמחּוי ּתמחּוי, קּפה לעׂשֹות העיר ּבני ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֻֻרּׁשאין
ׁשּלא  ּפי על ואף צּבּור, מּצרכי ּׁשּירצּו מה לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּולׁשּנֹותן

ׁשּגבּו ּבׁשעה ּכן ׁשהּכל התנּו ּגדֹול חכם ּבּמדינה היה ואם ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
הרי  - ּׁשּיראה מה ּכפי לענּיים יחּלק והּוא ּדעּתֹו, על ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַּגֹובין

צּבּור. מּצרכי לֹו ּׁשּיראה מה לכל אֹותן לׁשּנה רּׁשאי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזה
.Á ּכדי אּלא ּבּׁשּוק, מּזה זה לפרׁש רּׁשאין אינן צדקה, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּגּבאי

לחנּות ּפֹורׁש וזה לּׁשער ּפֹורׁש זה עין]ׁשּיהיה קשר ,[שנשמר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַ
ְִוגֹובין.

.Ëּכיסֹו לתֹו יּתנם לא - ּבּׁשּוק מעֹות הּגּבאי [שלא מצא ְְִִֵַַַַָָָֹ
הצדקה] מכספי לכיסו שמכניס ארנקי יחשד לתֹו נֹותנן אּלא ,ְְְִֶַָָָ

יּטלם. לביתֹו, ולכׁשּיּגיע צדקה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשל
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ּבכלל  הּוא הרי ׁשהּׁשבּוי, ׁשבּויים; ּפדיֹון ּכמֹו רּבה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמצוה
נפׁשֹות  ּבסּכנת ועֹומד הערּמים, ּובכלל והּצמאים, .הרעבים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ

את  תאּמץ "לא על עֹובר זה הרי - מּפדיֹונֹו עיניו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוהּמעלים
,"רע ּדם על תעמד "לא ועל ,"יד את תקּפץ ולא ,ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹלבב
ּתפּתח  "ּפתח מצות ּובּטל ;"לעיני ּבפר ירּדּנּו "לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹועל
,"ּכמֹו לרע "ואהבּת ,"עּמ אחי "וחי ּומצות ,"יד ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאת
מצוה  ל ואין ּכאּלּו. ּדברים והרּבה לּמות", לקחים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻו"הּצל

ׁשבּויים. ּכפדיֹון ְְְִִַָרּבה
.‡È להם ּובא הּכנסת, ּבית לבנין מעֹות ׁשּגבּו העיר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאנׁשי

- וקֹורֹות אבנים קנּו הּמעֹות. את ּבֹו מֹוציאין - מצוה ְְְֲִִִִֶַַָָָָּדבר
על  אף ׁשבּויים; לפדיֹון אּלא מצוה, לדבר אֹותם ימּכרּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹלא

האבנים את וגדרּו הּלבנים, את ׁשהביא לבניין]ּפי ,[התקינו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
הּכל  מֹוכרין - לּבנין הּכל והתקינּו הּקֹורֹות, את ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹֹּופּצלּו
את  ימּכרּו לא - וגמרּו ּבנּו אם אבל ּבלבד. ׁשבּויים ְְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָֹלפדיֹון

הּצּבּור. מן לפדיֹונם יגּבּו אּלא הּכנסת, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּבית
.·È ּתּקּון מּפני ּדמיהם, על ּביתר הּׁשבּויים את ּפֹודין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָאין

לׁשּבֹותם; אחריהם רֹודפים האֹויבים יהיּו ׁשּלא - ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹהעֹולם
יהיּו ׁשּלא - העֹולם ּתּקּון מּפני הּׁשבּויים, את מבריחין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹואין

ּבׁשמירתם  ּומרּבים העל, את עליהם מכּבידין .האֹויבים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
.‚È אֹותן וׁשבּו מהן, ׁשּלוה אֹו לּגֹוים, ּובניו עצמֹו ׁשּמכר ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמי

ּוׁשנּיה  ראׁשֹונה ּפעם - ּבהלואתן אֹותֹו אסרּו מצוה אֹו , ְְְְְִִִַַַָָָָָָָ
הּבנים  את ּפֹודין אבל אֹותֹו, ּפֹודין אין ׁשליׁשית, ְְֲִִִִִִֵֶַָָלפּדֹותֹו;
מּידם  אֹותֹו ּפֹודין להרגֹו, ּבּקׁשּו ואם אביהם. מיתת ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָלאחר

ּפעמים  ּכּמה אחר .אפּלּו ְֲִִַַַָָ
.„È עליו וקּבל עבדּות לׁשם וטבל הֹואיל - ׁשּנׁשּבה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעבד

ׁשּנׁשּתּמד  וׁשבּוי ׁשּנׁשּבה; ּכיׂשראל אֹותֹו ּפֹודין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמצוֹות,
וכּיֹוצא  להכעיס נבלה אֹוכל ׁשהיה ּכגֹון אחת, למצוה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאפּלּו

לפּדֹותֹו.ּבזה  אסּור - ְִֶָָ
.ÂË מּבית ּולהֹוציא ּולכּסֹות להאכיל לאיׁש, קֹודמת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָהאּׁשה

לחּזר, ּדרּכּה האּׁשה ואין לחּזר ּדרּכֹו ׁשהאיׁש מּפני - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשבי
ׁשניהן  ונתּבעּו ּבּׁשביה, ׁשניהן היּו ואם מרּבה; ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּובׁשּתּה

לכ ּדרּכֹו ׁשאין לפי לפּדֹות, קֹודם האיׁש - ערוה .לדבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
.ÊË האּׁשה את מּׂשיאין - אֹותן להּׂשיא ׁשּבאּו ויתֹומה ְִִִִִֶֶַַָָָָָָיתֹום

לּה יפחתּו ולא מרּבה; אּׁשה ׁשל ׁשּבׁשּתּה מּפני לאיׁש, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻקדם
יׁש ואם טהֹור; ּכסף ׁשל ּדינר ּורביע ּדינרין ׁשּׁשה ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמּמׁשקל

ּכבֹודּה לפי לּה נֹותנין צדקה, ׁשל .ּבּכיס ְְְְִִִֶַָָָָ
.ÊÈ ּבּכיס ואין הרּבה, ׁשבּויים אֹו הרּבה, ענּיים לפנינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָהיּו

מקּדימין  - ּכּלן את לפּדֹות ּכדי אֹו לכּסֹות ּכדי אֹו לפרנס ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֻּכדי
וחלל  לחלל, ויׂשראל ליׂשראל, קֹודם ולוי לּלוי, הּכהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹאת

ו  לאסּופי, ּוׁשתּוקי לנתין;לׁשתּוקי, ּוממזר לממזר, אסּופי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָ
קֹודם  וגר ּבקדּׁשה; עּמנּו ּגדל ׁשהּנתין לגר, קֹודם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻונתין

ארּור  ּבכלל ׁשהיה לפי מׁשחרר, וגו']לעבד עבד כנען -]. ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֻ
.ÁÈ אם אבל ּבחכמה; ׁשוין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָּבּמה

ּתלמיד  חכמים, ּתלמיד ּוממזר הארץ עם ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהיה
קֹודם  ואם חכמים חברֹו; את קֹודם ּבחכמה, הּגדֹול וכל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּגדֹול  ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף - אביו אֹו רּבֹו מהן אחד ִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה

לזה  קֹודם חכמים ּתלמיד ׁשהּוא אביו אֹו רּבֹו ּבחכמה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמהן
ּבחכמה. מהן ּגדֹול ְְֵֶֶָָָׁשהּוא

ה'תשע"ג  אדר כ"ט שני יום

ט  ¤¤ּפרק
.‡- יׂשראל ּבּה ׁשּיׁש עיר ּגּבאי ּכל מהן להעמיד חּיבין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

העם  על מחּזרין ׁשּיהיּו ונאמנים, ידּועים אנׁשים ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָָָצדקה,
מה  ואחד אחד מּכל ולֹוקחין ׁשּבת, לערב ׁשּבת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמערב
הּמעֹות  מחּלקין והן עליו; הּקצּוב ודבר לּתן, ראּוי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּׁשהּוא
מזֹונֹות  ועני עני לכל ונֹותנין ׁשּבת, לערב ׁשּבת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמערב

הּקראת היא וזֹו ימים. לׁשבעת קּפה [הנקראת]הּמסּפיקין ְְְְְִִִִִַַַַַָָֻֻ
צדקה. ְֶָָׁשל

חצר ·. מּכל ויֹום יֹום ּבכל ׁשּלֹוקחין ּגּבאין מעמידין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוכן
מאכל ּפת  לפי ּומיני מתנּדב ׁשהּוא מּמי מעֹות אֹו ּופרֹות, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

לכל  ונֹותנין הענּיים, ּבין לערב הּגבּוי את ּומחּלקין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעה;
'ּתמחּוי'. הּנקרא הּוא וזה יֹומֹו. ּפרנסת מּמּנּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָעני

להן ‚. ׁשאין מּיׂשראל, ּבקהל ׁשמענּו ולא ראינּו לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹמעֹולם
ויׁש ּבֹו, ׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש - הּתמחּוי אבל צדקה; ׁשל ְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָֻקּפה

ּבֹו נהגּו ׁשּלא ּגּבאי מקֹומֹות ׁשּיהיּו הּיֹום, הּפׁשּוט והּמנהג . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּבת. לערב ׁשּבת מערב ּומחּלקין יֹום ּבכל מחּזרין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּקּפה

ׁשאכלּו„. ּתענית וכל לענּיים; מזֹונֹות מחּלקין ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָּבּתענּיֹות,
ּכׁשֹופכי  אּלּו הרי - לענּיים צדקה חּלקּו ולא ולנּו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹהעם

ועּתה ּדמים  - ּבּה ילין "צדק ּבּקּבלה: נאמר ועליהם , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
והּפרֹות  הּפת חּלקּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹמרּצחים".
אחרּו אם אבל ענבים; אֹו ּתמרים ּכגֹון הּפת, ּבּה ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָׁשאֹוכלין

ּדמים. ּכׁשֹופכי אינן החּטים, אֹו ְְִִִֵֵַַָָָהּמעֹות
ּבׁשנים ‰. אּלא נגּבית אינּה על הּקּפה ׂשררה עֹוׂשין ׁשאין , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

על  אחד להאמין ּומּתר מּׁשנים; ּבפחֹות ּבממֹון ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֻהּצּבּור
ׁשהּוא  מּפני ּבׁשלׁשה, אּלא נתחּלקת ואינּה קּפה. ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהּמעֹות
לׁשּבת. מחסֹורֹו ּדי אחד לכל ׁשּנֹותן ממֹונֹות, ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּכדיני

קצּובוהּתמחּוי ּדבר ׁשאינֹו ּבׁשלׁשה, לקצוב נגּבה [ונדרשים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
הגבייה] כדי תוך ּבׁשלׁשה.בעצמם ּומתחּלק ;ְְִִֵַָֹ

.Â;ׁשּבת לערב ׁשּבת מערב והּקּפה יֹום, ּבכל נגּבה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּתמחּוי
ּבלבד  העיר אֹותּה לענּיי והּקּפה עֹולם, לענּיי .והּתמחּוי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ

.Ê,קּפה ותמחּוי ּתמחּוי, קּפה לעׂשֹות העיר ּבני ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֻֻרּׁשאין
ׁשּלא  ּפי על ואף צּבּור, מּצרכי ּׁשּירצּו מה לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּולׁשּנֹותן

ׁשּגבּו ּבׁשעה ּכן ׁשהּכל התנּו ּגדֹול חכם ּבּמדינה היה ואם ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
הרי  - ּׁשּיראה מה ּכפי לענּיים יחּלק והּוא ּדעּתֹו, על ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַּגֹובין

צּבּור. מּצרכי לֹו ּׁשּיראה מה לכל אֹותן לׁשּנה רּׁשאי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזה
.Á ּכדי אּלא ּבּׁשּוק, מּזה זה לפרׁש רּׁשאין אינן צדקה, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּגּבאי

לחנּות ּפֹורׁש וזה לּׁשער ּפֹורׁש זה עין]ׁשּיהיה קשר ,[שנשמר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַ
ְִוגֹובין.

.Ëּכיסֹו לתֹו יּתנם לא - ּבּׁשּוק מעֹות הּגּבאי [שלא מצא ְְִִֵַַַַָָָֹ
הצדקה] מכספי לכיסו שמכניס ארנקי יחשד לתֹו נֹותנן אּלא ,ְְְִֶַָָָ

יּטלם. לביתֹו, ולכׁשּיּגיע צדקה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשל
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.È יּתנם לא - ּבּׁשּוק ּופרעֹו מנה, ּבחברֹו נֹוׁשה הּגּבאי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה
ולכׁשּיּגיע  צדקה; ׁשל ארנקי לתֹו יּתנם אּלא ּכיסֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלתֹו

יּטלם  אחד לביתֹו, אּלא ׁשנים ׁשנים הּקּפה מעֹות ימנה ולא . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
החׁשד מּפני מטבע]אחד, מול מטבע לעצמו -[שלוקח ְֲִֵֶַָָ

ּומּיׂשראל". מה' נקּיים "והייתם ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָׁשּנאמר:
.‡È הּמעֹות מצרפין - לחּלק ענּיים להם ׁשאין צדקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּגּבאי

לעצמן  מצרפים ואין לאחרים, ׁשאין ּדינרין ּתמחּוי ּגּבאי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
לעצמם. מֹוכרין ואין לאחרים, מֹוכרין - לחּלק ענּיים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלהם
עם  ּבהקּדׁש ולא צדקה, ּגּבאי עם ּבצדקה מחּׁשבים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹואין
על  הּנּתן הּכסף אּתם יחׁשב לא א" ׁשּנאמר: - ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּגזּברין

עׂשים". הם באמּונה ּכי ֱִִֵֶָָָֹידם,
.·È צדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין יֹום, ׁשלׁשים ּבּמדינה ׁשּיׁשב ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמי

הּמדינה  ּבני עם ּכֹופין לּקּפה חדׁשים, ׁשלׁשה ׁשם יׁשב ; ְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָֹֻ
לּתן  אֹותֹו ּכֹופין חדׁשים, ׁשּׁשה ׁשם יׁשב הּתמחּוי; לּתן ְֳִִִִִֵֵַַַָָָָאֹותֹו
ּתׁשעה  ׁשם יׁשב העיר; ענּיי ּבּה ׁשּמכּסים ּבּכסּות ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָצדקה
את  ּבּה ׁשּקֹוברין לּקבּורה צדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין ְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָחדׁשים,

קבּורה. צרכי ּכל להן ועֹוׂשין ְְְֲִִִֵֶָָָָָהענּיים
.‚È מן לּטל לֹו אסּור סעּודֹות, ׁשּתי מזֹון לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶָֹמי

מן הּתמחּוי  יּטל לא סעּודֹות, עׂשרה ארּבע מזֹון לֹו היּו ; ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹ
ונֹותן  נֹוׂשא ׁשאינֹו ּפי על אף זּוז, מאתים לֹו היּו ְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהּקּפה.
הרי  - ּבהן ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז, חמּׁשים לֹו ׁשהיּו אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָּבהם,
מאתים  לֹו היּו עני; ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה לקט יּטל לא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹזה
לּקח. מּתר זה הרי ּכאחד, לֹו נֹותנין אלף אפּלּו - ּדינר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻחסר
ממׁשּכנין  ׁשהיּו אֹו חֹוב, עליו הן והרי מעֹות, ּבידֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֻהיּו

לּקח. מּתר זה הרי - אׁשּתֹו ְְֲִִִֵֶַַָֻֻלכתּבת
.„È ּכלי לֹו היּו אפּלּו ּבית, ּוכלי  חצר לֹו ויׁש ,ׁשּצר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעני

ּכלי  ואת ּביתֹו את למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - זהב ּוכלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכסף
לֹו לּתן ּומצוה לּקח; מּתר אּלא ּדברים ּתׁשמיׁשֹו, ּבּמה . ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

וכּיֹוצא  ּומלּבּוׁש ּומּצעֹות ּוׁשתּיה אכילה ּבכלי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָאמּורים?
אֹו מנֹורה ּכגֹון זהב ּכלי אֹו ּכסף ּכלי היּו אם אבל ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָּבהן;
ּדברים  ּבּמה מהן. ּפחֹות ולֹוקח מֹוכרן ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעלי

העם מן לגּבֹות ׁשּיּגיע קדם מתרומה אמּורים? אם [כי ְֲִִִִֶֶַַָָֹ
למּכר פרטית] אֹותֹו מחּיבין - הּצדקה ׁשּגבה אחר אבל ;ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

יּטל. ּכ ואחר מהן, ּפחּותין אחרים ולּקח ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּכליו
.ÂË הּמעֹות לֹו ותּמּו לעיר, מעיר מהּל ׁשהיה הּבית ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבעל

לקט  לּקח מּתר זה הרי - עּתה ּיאכל מה לֹו ואין ,ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבּדר
ולכׁשּיּגיע  הּצדקה; מן ולהנֹות עני, ּומעׂשר ּופאה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשכחה
הא  ׁשעה. ּבאֹותּה היה עני ׁשהרי - לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָלביתֹו,

לׁשּלם  חּיב ׁשאינֹו ׁשהעׁשיר, לעני ּדֹומה? זה .למה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
.ÊË עּתה מכרן ואם ּוכרמים, וׂשדֹות ּבּתים לֹו ׁשהיּו ְְְְִִִִֶַָָָָָָָמי

הּגׁשמי  החּמה ּבימי ימֹות עד הּניחן ואם ּבזֹול, מֹוכר ם ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
מאכילין  אּלא למּכר, אֹותֹו מחּיבין אין - ּבׁשויהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמֹוכרן
וימּכר  עצמֹו, ידחק ולא ּדמיהן; חצי עד עני מעׂשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹאֹותֹו

מכירה  ּבזמן .ׁשּלא ְְִִֶַָֹ
.ÊÈ מי מֹוצא אינֹו והּוא ּביקר, מֹוכרין האדם ׁשאר ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹהיּו

אין  - וטרּוד ּדחּוק ׁשהּוא מּפני ּבזֹול, אּלא מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיּקח
עד  ,והֹול עני מעׂשר אֹוכל אּלא למּכר; אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹמחּיבין

למּכר  ּדחּוק ׁשאינֹו הּכל וידעּו ּבׁשוה, .ׁשּימּכר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ
.ÁÈ מה על והֹותירּו מחסֹורֹו, להׁשלים ּכדי לֹו ׁשּגבּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָעני

ׁשּלֹו הּמֹותר הרי - צרי מֹותר ּׁשהּוא לענּיים. ענּיים, ּומֹותר ; ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָ
מתים, מֹותר ׁשבּוי. לאֹותֹו ׁשבּוי, ּומֹותר לׁשבּויים; ְְְִִִִֵַַָָׁשבּויים,

ליֹורׁשיו. הּמת, מֹותר ְְְִֵֵַַָלמתים;
.ËÈ מקּבלין - לּקּפה ּפרּוטה אֹו לּתמחּוי, ּפרּוסה ׁשּנתן ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻעני

ּבגדים  לֹו נתנּו לּתן. אֹותֹו מחּיבין אין נתן, לא ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹמּמּנּו;
לא  ואם מּמּנּו; מקּבלין - הּׁשחקין את להן והחזיר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹחדׁשים,

לּתן  אֹותֹו מחּיבין אין .נתן, ְְִִֵֵַַָ

ה'תשע"ג  ניסן א' שלישי יום

י  ¤¤ּפרק
עׂשה ‡. מצוֹות מּכל יתר צדקה, ּבמצות להּזהר אנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָחּיבין

"ּכי  ׁשּנאמר: אבינּו, אברהם זרע לצּדיקי סימן ׁשהּצדקה -ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לעׂשֹות  אחריו ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה אׁשר למען ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָידעּתיו,
אּלא  עֹומדת האמת ודת מתּכֹונן יׂשראל ּכּסא ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדקה".
נגאלין  יׂשראל ואין ּתּכֹונני"; "ּבצדקה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבצדקה,
ּתּפדה; ּבמׁשּפט "צּיֹון, ׁשּנאמר: הּצדקה, ּבזכּות ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

ּבצדקה". ְְִֶָָָָוׁשביה,
ולא ·. רע ּדבר ואין הּצדקה, מן מעני אדם אין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹּולעֹולם

הּצדקה  ּבׁשביל נגלל הּצדקה,הּזק מעׂשה "והיה ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ל "ונתן ׁשּנאמר: עליו, מרחמין - המרחם ּכל ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלֹום".
מרחם, ואינֹו אכזרי ׁשהּוא מי וכל ;"והרּב ורחמ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָרחמים,
ּבּגֹוים, אּלא מצּויה  האכזרּיּות ׁשאין - ליחּוסֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָיחּוׁש
והּנלוה  יׂשראל ּכל ירחמּו". ולא הּמה, "אכזרי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אלהיכם"; לה' אּתם "ּבנים ׁשּנאמר: הם, ּכאחים - ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאליהם
ענּיי  ּולמי עליו? ירחם מי אחיו, על האח ירחם לא ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹאם
ורֹודפין  אֹותן ׁשּׂשֹונאין הלּגֹוים עיניהן, נֹוׂשאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָיׂשראל

לאחיהם. אּלא ּתלּויֹות, עיניהם אין הא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחריהן?!
'ּבלּיעל'‚. נקרא זה הרי - הּצדקה מן עיניו הּמעלים ,ּכל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

הּוא  זרה ּובעבֹודה 'ּבלּיעל'; זרה עבֹודה עֹובד ׁשּנקרא ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָּכמֹו
מן  עיניו ּובמעלים בלּיעל", ּבני אנׁשים "יצאּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָאֹומר:
לבב עם דבר יהיה ּפן ,ל "הּׁשמר אֹומר: הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּצדקה
אכזרי"; רׁשעים, "ורחמי ׁשּנאמר: 'רׁשע', ונקרא ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָבלּיעל".
ב והיה ה', אל עלי "וקרא ׁשּנאמר: 'חֹוטא', ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָונקרא
ׁשּנאמר: הענּיים, לׁשועת קרֹוב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָחטא".
מּצעקתם  להּזהר צרי ,לפיכ תׁשמע"; אּתה ענּיים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ"ׁשועת
אלי, יצעק ּכי "והיה ׁשּנאמר: להם, ּכרּותה ּברית ׁשהרי -ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אני". חּנּון ּכי ְְִִִַַָָוׁשמעּתי
ּכבּוׁשֹות „. ּופניו רעֹות, ּפנים ּבסבר לעני צדקה הּנֹותן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָּכל

אֹו זכּותֹו אּבד זהּובים, אלף לֹו נתן אפּלּו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָּבּקרקע
ּומתאֹונן הפסידּה ּובׂשמחה, יפֹות ּפנים ּבסבר לֹו נֹותן אּלא . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ
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לקׁשה [=מצטער] בכיתי לא "אם ׁשּנאמר: צרתֹו, על ְֱִִִִִֵֶֶַַָָָֹעּמֹו
ּתחנּונים  ּדברי לֹו ּומדּבר לאביֹון"; נפׁשי עגמה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָיֹום,

ארנן". אלמנה "ולב ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָונחמֹות,
ּפּיסהּו‰. - לֹו לּתן ּכלּום ּביד ואין ,מּמ העני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאל

ּבזעקה ּבדברים  עליו הּקֹול להגּביּה אֹו ּבעני, לגער ואסּור . ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֹ
נׁשּבר  "לב אֹומר: הּוא והרי ונדּכה; נׁשּבר ׁשּלּבֹו מּפני -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ׁשפלים, רּוח "להחיֹות ואֹומר: תבזה", לא אלהים, - ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹֹונדּכה
לֹו; אֹוי העני, את ׁשהכלים למי ואֹוי נדּכאים". לב ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָּולהחיֹות
"אב  ׁשּנאמר: ּבדברים, ּבין ּברחמים ּבין ּכאב, לֹו יהיה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא

לאביֹונים". ְִִֶָָֹאנכי
.Â ּגדֹול ׂשכרֹו - אֹותן ּומעּׂשה צדקה, לּתן אחרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהּכֹופה

הּנֹותן  נאמר:מּׂשכר ּבהן וכּיֹוצא צדקה ּגּבאי ועל ; ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּכּכֹוכבים". הרּבים ְִִִֵַַַָָ"ּומצּדיקי

.Ê ּגדֹולה מעלה מּזֹו: למעלה זֹו ּבצדקה, יׁש מעלֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשמֹונה
ונֹותן  ,ׁשּמ יׂשראל ּביד הּמחזיק זה - מּמּנה למעלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאין
לֹו ממציא אֹו ׁשּתפּות, עּמֹו עֹוׂשה אֹו הלואה, אֹו מּתנה ְְִִֶַַַָָָָָֻלֹו
ולא  לּברּיֹות יצטר ׁשּלא עד ידֹו את לחּזק ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמלאכה,

ז יׁשאל  ועל ;"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו, "והחזקּת נאמר: ה ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
.ויצטר יּפל ׁשּלא ּבֹו החזק ּכלֹומר, -ְְְְִִֵֵֶַַָֹֹ

.Á,נתן למי ידע ולא לענּיים, צדקה הּנֹותן - מּזה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּפחּות
לׁשמּה מצוה זֹו ׁשהרי לקח, מּמי העני ידע לׁשּכת ולא ּכגֹון ; ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּבחׁשאי, ּבּה נֹותנין הּצּדיקים ׁשהיּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָחׁשאים
- לזה וקרֹוב ּבחׁשאי. מּמּנה מתּפרנסין טֹובים ּבני ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָוהענּיים
ׁשל  קּפה לתֹו אדם יּתן ולא צדקה; ׁשל קּפה לתֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻֻהּנֹותן
לנהג  ויֹודע וחכם נאמן ׁשהממּנה יֹודע ּכן אם אּלא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻצדקה,

ּתרדיֹון. ּבן ּכחנניה ְְְֲֶַַַַָָּכּׁשּורה
.Ë מּמי העני ידע ולא יּתן, למי הּנֹותן ׁשּידע - מּזה ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּפחּות

ּומׁשליכין לקח  ּבּסתר, הֹולכין ׁשהיּו החכמים ּגדֹולי ּכגֹון ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
טֹובה  ּומעלה לעׂשֹות, ראּוי וכזה הענּיים. ּבפתחי ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָהּמעֹות

ּכּׁשּורה. נֹוהגין ּבצדקה הממּנין אין אם ְְֲִִִִִֵַַָָָֻהיא,
.È הּנֹותן ידע ולא נטל, מּמי העני ׁשּידע - מּזה ּכגֹון ּפחּות ; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּומפׁשילין  ּבסדיניהם הּמעֹות צֹוררים ׁשהיּו החכמים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּגדֹולי
ּכדי  ונֹוטלין, הענ ּיים ּובאין להם לאחֹוריהם, יהיה ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ָּבּוׁשה.
.‡È ׁשּיׁשאל קדם ּבידֹו, לעני ׁשּיּתן - מּזה .ּפחּות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
.·È ׁשּיׁשאל אחר לֹו, לּתן ּכראּוי לֹו ׁשּיּתן - מּזה .ּפחּות ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
.‚È ּפנים ּבסבר הראּוי, מן ּפחֹות לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּפחּות

.יפֹות  ָ
.„È ּבעצב לֹו ׁשּיּתן - מּזה .ּפחּות ְִִֵֶֶֶֶָ
.ÂË,ּתפּלה ּכל קדם לעני ּפרּוטה נֹותנין היּו החכמים ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹּגדֹולי

מתּפללין  ּכ פני".ואחר אחזה ּבצדק "אני ׁשּנאמר: - ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
.ÊË חּיב ׁשאינֹו הּגדֹולים ולבנֹותיו לבניו מזֹונֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּנֹותן

הּבנֹות  ּולהנהיג ּתֹורה, הּזכרים ללּמד ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמזֹונֹותיהם,
מבּזֹות  יהיּו ולא יׁשרה לאביו ּבדר מזֹונֹות הּנֹותן וכן , ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻ

היא, ּגדֹולה ּוצדקה הּצדקה; ּבכלל זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּולאּמֹו
על  ויתֹומים ענּיים ּומׁשקה הּמאכיל וכל קֹודם. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשהּקרֹוב

עליו, ּומתעּנג עֹונהּו והּוא ה' אל קֹורא זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשלחנֹו
יענה". וה' ּתקרא, "אז ְֱֲִֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:

.ÊÈ,ויתֹומים ענּיים אדם ׁשל ּביתֹו ּבני ׁשּיהיּו חכמים, ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָצּוּו
ּבני  ויהנּו ּבאּלּו, להׁשּתּמׁש לֹו מּוטב - העבדים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּבמקֹום

חם  זרע ּבהם יהנּו ולא מּנכסיו, ויעקב יצחק ׁשּכל אברהם ; ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
ואם  ּבעֹולם; ועֹון חטא יֹוסיף ויֹום יֹום ּבכל עבדים, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהּמרּבה
ּומצוֹות. זכּות מֹוסיף וׁשעה ׁשעה ּכל ּביתֹו, ּבני ענּיים ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָיהיּו

.ÁÈיצטר ואל ּבצער, ויתּגלּגל עצמֹו, אדם ידחק ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹלעֹולם
הּצּבּור  על עצמֹו אדם יׁשלי ואל חכמים לּברּיֹות, צּוּו וכן ; ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָ

היה  ואפּלּו לּברּיֹות'. ּתצטר ואל חל, ׁשּבּת 'עׂשה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹואמרּו:
מנּולת, ּבאּמנּות ואפּלּו ּבאּמנּות, יעסק - והעני ּומכּבד, ְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֻֻֻֻחכם
ּבּׁשּוק, הּנבלֹות עֹורֹות לפׁשט מּוטב לּברּיֹות; יצטר ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹולא
ּפרנסּוני'; אני, וכהן אני וגדֹול אני 'חכם לעם: יאמר ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָֹֹֹולא
עצים, חֹוטבי מהן היּו - החכמים ּגדֹולי חכמים. צּוּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּובכ
הּברזל  ועֹוׂשין לּגּנֹות, מים וׁשֹואבי הּקֹורֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַונֹוׂשאי
ּכׁשּנתנּו מהן קּבלּו ולא הּצּבּור, מן ׁשאלּו ולא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹוהּפחמין,

ֶָלהן.
.ËÈאינֹו - ונֹוטל העם את ּומרּמה לּטל, צרי ׁשאינֹו מי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

לּברּיֹות  ׁשּיצטר עד הּזקנה מן "ארּור מת ּבכלל הּוא והרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
יכֹול  ואינֹו לּטל, ׁשּצרי מי וכל ּבאדם". יבטח אׁשר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּגבר
יּסּורין, ּבעל אֹו חֹולה אֹו זקן ּכגֹון נֹוטל, ּכן אם אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָלחיֹות
ּומתחּיב  ּדמים, ׁשֹופ זה הרי - נֹוטל ואינֹו ּדעּתֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָּומגיס
ׁשּצר מי וכל וחּטאֹות. עֹונֹות אּלא ּבצערֹו, לֹו ואין ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָּבנפׁשֹו;
ּכדי  צער, חּיי וחיה הּׁשעה, את ודחק עצמֹו וצער ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלּטל,
ׁשּיפרנס  עד הּזקנה מן מת אינֹו - הּצּבּור על יטריח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹׁשּלא
הּגבר  ּברּו" נאמר: ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל ועל ועליו מּׁשּלֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחרים

ּבה'". יבטח ְֲִֶַַאׁשר

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  ניסן ב' רביעי יום

-mirxfxtq
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מצוֹות  וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
ּגדֹולה; ּתרּומה להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹלא
ּתרּומֹות  יקּדים ׁשּלא (ג) מעׂשר; ּתרּומת להפריׁש ְְְְְֲִִֵֶַַַַֹ(ב)
יאכל  ׁשּלא (ד) הּסדר; על יפריׁש אּלא לזה, זה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּומעׂשרֹות
ׂשכירֹו אֹו ּכהן ּתֹוׁשב אפּלּו יאכל ׁשּלא (ה) ּתרּומה; ְְֲִִֵֶַַָָֹֹֹזר
ּכהן  יאכל ׁשּלא (ז) ּתרּומה; ערל יאכל ׁשּלא (ו) ְְֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹֹּתרּומה;

מן טמ  מּורם ולא ּתרּומה, חללה ּתאכל ׁשּלא (ח) ּתרּומה; א ְְְֲִֵֶַָָָָָָֹֹֹ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֳִִִִֵֵֵַָָהּקדׁשים.

א  ¤¤ּפרק
ּבארץ ‡. אּלא הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן והּמעׂשרֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָהּתרּומֹות

ּונביאים יׂשראל  הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין , ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ
סמּוכה  ׁשהיא מּפני ׁשנער, ּבארץ אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָהתקינּו
וחכמים  ׁשם; וׁשבין הֹולכין יׂשראל ורב יׂשראל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלארץ
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לקׁשה [=מצטער] בכיתי לא "אם ׁשּנאמר: צרתֹו, על ְֱִִִִִֵֶֶַַָָָֹעּמֹו
ּתחנּונים  ּדברי לֹו ּומדּבר לאביֹון"; נפׁשי עגמה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָיֹום,

ארנן". אלמנה "ולב ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָונחמֹות,
ּפּיסהּו‰. - לֹו לּתן ּכלּום ּביד ואין ,מּמ העני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאל

ּבזעקה ּבדברים  עליו הּקֹול להגּביּה אֹו ּבעני, לגער ואסּור . ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֹ
נׁשּבר  "לב אֹומר: הּוא והרי ונדּכה; נׁשּבר ׁשּלּבֹו מּפני -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ׁשפלים, רּוח "להחיֹות ואֹומר: תבזה", לא אלהים, - ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹֹונדּכה
לֹו; אֹוי העני, את ׁשהכלים למי ואֹוי נדּכאים". לב ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָּולהחיֹות
"אב  ׁשּנאמר: ּבדברים, ּבין ּברחמים ּבין ּכאב, לֹו יהיה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא

לאביֹונים". ְִִֶָָֹאנכי
.Â ּגדֹול ׂשכרֹו - אֹותן ּומעּׂשה צדקה, לּתן אחרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהּכֹופה

הּנֹותן  נאמר:מּׂשכר ּבהן וכּיֹוצא צדקה ּגּבאי ועל ; ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּכּכֹוכבים". הרּבים ְִִִֵַַַָָ"ּומצּדיקי

.Ê ּגדֹולה מעלה מּזֹו: למעלה זֹו ּבצדקה, יׁש מעלֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשמֹונה
ונֹותן  ,ׁשּמ יׂשראל ּביד הּמחזיק זה - מּמּנה למעלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאין
לֹו ממציא אֹו ׁשּתפּות, עּמֹו עֹוׂשה אֹו הלואה, אֹו מּתנה ְְִִֶַַַָָָָָֻלֹו
ולא  לּברּיֹות יצטר ׁשּלא עד ידֹו את לחּזק ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמלאכה,

ז יׁשאל  ועל ;"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו, "והחזקּת נאמר: ה ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
.ויצטר יּפל ׁשּלא ּבֹו החזק ּכלֹומר, -ְְְְִִֵֵֶַַָֹֹ

.Á,נתן למי ידע ולא לענּיים, צדקה הּנֹותן - מּזה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּפחּות
לׁשמּה מצוה זֹו ׁשהרי לקח, מּמי העני ידע לׁשּכת ולא ּכגֹון ; ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּבחׁשאי, ּבּה נֹותנין הּצּדיקים ׁשהיּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָחׁשאים
- לזה וקרֹוב ּבחׁשאי. מּמּנה מתּפרנסין טֹובים ּבני ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָוהענּיים
ׁשל  קּפה לתֹו אדם יּתן ולא צדקה; ׁשל קּפה לתֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻֻהּנֹותן
לנהג  ויֹודע וחכם נאמן ׁשהממּנה יֹודע ּכן אם אּלא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻצדקה,

ּתרדיֹון. ּבן ּכחנניה ְְְֲֶַַַַָָּכּׁשּורה
.Ë מּמי העני ידע ולא יּתן, למי הּנֹותן ׁשּידע - מּזה ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּפחּות

ּומׁשליכין לקח  ּבּסתר, הֹולכין ׁשהיּו החכמים ּגדֹולי ּכגֹון ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
טֹובה  ּומעלה לעׂשֹות, ראּוי וכזה הענּיים. ּבפתחי ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָהּמעֹות

ּכּׁשּורה. נֹוהגין ּבצדקה הממּנין אין אם ְְֲִִִִִֵַַָָָֻהיא,
.È הּנֹותן ידע ולא נטל, מּמי העני ׁשּידע - מּזה ּכגֹון ּפחּות ; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּומפׁשילין  ּבסדיניהם הּמעֹות צֹוררים ׁשהיּו החכמים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּגדֹולי
ּכדי  ונֹוטלין, הענ ּיים ּובאין להם לאחֹוריהם, יהיה ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ָּבּוׁשה.
.‡È ׁשּיׁשאל קדם ּבידֹו, לעני ׁשּיּתן - מּזה .ּפחּות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
.·È ׁשּיׁשאל אחר לֹו, לּתן ּכראּוי לֹו ׁשּיּתן - מּזה .ּפחּות ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
.‚È ּפנים ּבסבר הראּוי, מן ּפחֹות לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּפחּות

.יפֹות  ָ
.„È ּבעצב לֹו ׁשּיּתן - מּזה .ּפחּות ְִִֵֶֶֶֶָ
.ÂË,ּתפּלה ּכל קדם לעני ּפרּוטה נֹותנין היּו החכמים ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹּגדֹולי

מתּפללין  ּכ פני".ואחר אחזה ּבצדק "אני ׁשּנאמר: - ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
.ÊË חּיב ׁשאינֹו הּגדֹולים ולבנֹותיו לבניו מזֹונֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּנֹותן

הּבנֹות  ּולהנהיג ּתֹורה, הּזכרים ללּמד ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמזֹונֹותיהם,
מבּזֹות  יהיּו ולא יׁשרה לאביו ּבדר מזֹונֹות הּנֹותן וכן , ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻ

היא, ּגדֹולה ּוצדקה הּצדקה; ּבכלל זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּולאּמֹו
על  ויתֹומים ענּיים ּומׁשקה הּמאכיל וכל קֹודם. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשהּקרֹוב

עליו, ּומתעּנג עֹונהּו והּוא ה' אל קֹורא זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשלחנֹו
יענה". וה' ּתקרא, "אז ְֱֲִֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:

.ÊÈ,ויתֹומים ענּיים אדם ׁשל ּביתֹו ּבני ׁשּיהיּו חכמים, ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָצּוּו
ּבני  ויהנּו ּבאּלּו, להׁשּתּמׁש לֹו מּוטב - העבדים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּבמקֹום

חם  זרע ּבהם יהנּו ולא מּנכסיו, ויעקב יצחק ׁשּכל אברהם ; ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
ואם  ּבעֹולם; ועֹון חטא יֹוסיף ויֹום יֹום ּבכל עבדים, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהּמרּבה
ּומצוֹות. זכּות מֹוסיף וׁשעה ׁשעה ּכל ּביתֹו, ּבני ענּיים ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָיהיּו

.ÁÈיצטר ואל ּבצער, ויתּגלּגל עצמֹו, אדם ידחק ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹלעֹולם
הּצּבּור  על עצמֹו אדם יׁשלי ואל חכמים לּברּיֹות, צּוּו וכן ; ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָ

היה  ואפּלּו לּברּיֹות'. ּתצטר ואל חל, ׁשּבּת 'עׂשה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹואמרּו:
מנּולת, ּבאּמנּות ואפּלּו ּבאּמנּות, יעסק - והעני ּומכּבד, ְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֻֻֻֻחכם
ּבּׁשּוק, הּנבלֹות עֹורֹות לפׁשט מּוטב לּברּיֹות; יצטר ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹולא
ּפרנסּוני'; אני, וכהן אני וגדֹול אני 'חכם לעם: יאמר ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָֹֹֹולא
עצים, חֹוטבי מהן היּו - החכמים ּגדֹולי חכמים. צּוּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּובכ
הּברזל  ועֹוׂשין לּגּנֹות, מים וׁשֹואבי הּקֹורֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַונֹוׂשאי
ּכׁשּנתנּו מהן קּבלּו ולא הּצּבּור, מן ׁשאלּו ולא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹוהּפחמין,

ֶָלהן.
.ËÈאינֹו - ונֹוטל העם את ּומרּמה לּטל, צרי ׁשאינֹו מי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

לּברּיֹות  ׁשּיצטר עד הּזקנה מן "ארּור מת ּבכלל הּוא והרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
יכֹול  ואינֹו לּטל, ׁשּצרי מי וכל ּבאדם". יבטח אׁשר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּגבר
יּסּורין, ּבעל אֹו חֹולה אֹו זקן ּכגֹון נֹוטל, ּכן אם אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָלחיֹות
ּומתחּיב  ּדמים, ׁשֹופ זה הרי - נֹוטל ואינֹו ּדעּתֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָּומגיס
ׁשּצר מי וכל וחּטאֹות. עֹונֹות אּלא ּבצערֹו, לֹו ואין ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָּבנפׁשֹו;
ּכדי  צער, חּיי וחיה הּׁשעה, את ודחק עצמֹו וצער ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלּטל,
ׁשּיפרנס  עד הּזקנה מן מת אינֹו - הּצּבּור על יטריח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹׁשּלא
הּגבר  ּברּו" נאמר: ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל ועל ועליו מּׁשּלֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחרים

ּבה'". יבטח ְֲִֶַַאׁשר

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  ניסן ב' רביעי יום
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מצוֹות  וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
ּגדֹולה; ּתרּומה להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹלא
ּתרּומֹות  יקּדים ׁשּלא (ג) מעׂשר; ּתרּומת להפריׁש ְְְְְֲִִֵֶַַַַֹ(ב)
יאכל  ׁשּלא (ד) הּסדר; על יפריׁש אּלא לזה, זה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּומעׂשרֹות
ׂשכירֹו אֹו ּכהן ּתֹוׁשב אפּלּו יאכל ׁשּלא (ה) ּתרּומה; ְְֲִִֵֶַַָָֹֹֹזר
ּכהן  יאכל ׁשּלא (ז) ּתרּומה; ערל יאכל ׁשּלא (ו) ְְֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹֹּתרּומה;

מן טמ  מּורם ולא ּתרּומה, חללה ּתאכל ׁשּלא (ח) ּתרּומה; א ְְְֲִֵֶַָָָָָָֹֹֹ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֳִִִִֵֵֵַָָהּקדׁשים.

א  ¤¤ּפרק
ּבארץ ‡. אּלא הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן והּמעׂשרֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָהּתרּומֹות

ּונביאים יׂשראל  הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין , ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ
סמּוכה  ׁשהיא מּפני ׁשנער, ּבארץ אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָהתקינּו
וחכמים  ׁשם; וׁשבין הֹולכין יׂשראל ורב יׂשראל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלארץ
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ּובארץ  מצרים ּבארץ אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָהראׁשֹונים
יׂשראל. ארץ סביבֹות ׁשהן מּפני ּומֹואב, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָעּמֹון

ׁשּכֹובׁש·. הארצֹות היא - מקֹום ּבכל האמּורה יׂשראל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָארץ
וזה  יׂשראל, רב מּדעת נביא אֹו ׁשֹופט אֹו יׂשראל מל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאֹותן
מׁשּפחה  אֹו מּיׂשראל יחיד אבל רּבים'. 'ּכּבּוׁש הּנקרא ְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָהּוא
הארץ  מן אפּלּו - מקֹום לעצמן וכבׁשּו ׁשהלכּו ׁשבט ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
ּבֹו ׁשּינהגּו ּכדי יׂשראל', 'ארץ נקרא אינֹו - לאברהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּנּתנה

הּמצוֹות  ארץ ּכל ּכל ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע חּלק זה ּומּפני ; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
ּתהיה  ׁשּלא ּכדי - נכּבׁשה ׁשּלא ּפי על ואף לּׁשבטים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹיׂשראל

חלקֹו. ויכּבׁש וׁשבט ׁשבט ּכל ּכׁשּיעלה יחיד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּכּבּוׁש
ארם‚. ּכגֹון ּכנען, לארץ חּוץ ּדוד ׁשּכבׁש נהרים הארצֹות ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

יׂשראל  ׁשּמל ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא ואחלב צֹובה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוארם
ּדין  ּבית ּפי ועל יׂשראל הּוא, ּכארץ אינן - עֹוׂשה היה הּגדֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּומצרים, ּבבל ּכגֹון ּדבר לכל לארץ ּכחּוצה ולא ּדבר, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֹלכל
מּכלל יצאּו לא אּלא יׂשראל ּכארץ ולהיֹותן לארץ, חּוצה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשּכבׁש מּפני יׂשראל? ארץ מּמעלת ירדּו מה ּומּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּגיעּו.
מּׁשבעה  ּבּה נׁשאר אּלא יׂשראל, ארץ ּכל ׁשּיכּבׁש קדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹאֹותן
ואחר  ּתחּלה, לגבּולֹותיה ּכנען ארץ ּכל ּתפׂש ואּלּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָעממים;
לכל  יׂשראל ּכארץ ּכּלֹו ּכּבּוׁשֹו היה - אחרֹות ארצֹות ּכבׁש ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּכ

'סּוריה'. הּנקראין הן ּדוד, ׁשּכבׁש והארצֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּדבר.
ּדברים „. ויׁש יׂשראל, ּכארץ ּבהן ׁשהיא ּדברים יׁש - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָסּוריה

לארץ  ּכחּוצה ּבהן ּבארץ ׁשהיא ּכקֹונה קרקע, ּבּה והּקֹונה . ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבסּוריה, והּכל ּוׁשביעית; ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לענין ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹיׂשראל

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי
.‰- ראׁשֹונה קדּׁשה ונתקּדׁש מצרים, עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל

ׁשהיתה  לפי - ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה קדּׁשתן; ּבטלה ׁשּגלּו, ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֻֻּכיון
לעתיד  קּדׁשה ולא לׁשעתּה קּדׁשה ּבלבד, הּכּבּוׁש ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּפני
- הארץ ּבמקצת והחזיקּו הּגֹולה, ּבני ׁשעלּו ּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלבֹוא.
ולעתיד  לׁשעתּה לעֹולם, העֹומדת ׁשנּיה קדּׁשה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻקּדׁשּוה
מצרים  עֹולי ּבהן ׁשהחזיקּו הּמקֹומֹות אֹותן והּניחּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָלבֹוא;
הּתרּומה  מן ּפּטרּום ולא ּכׁשהיּו, ּבבל עֹולי ּבהן החזיקּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹולא

ּבּׁשביעית. ענּיים עליהן ׁשּיסמכּו ּכדי ורּבנּווהּמעׂשרֹות, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
ּבהן  החזיקּו ׁשּלא הּמקֹומֹות מאֹותן ׁשאן, ּבית הּתיר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּקדֹוׁש
הּמעׂשרֹות  מן ּופּטרּה אׁשקלֹון, על נמנה והּוא ּבבל; ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָעֹולי

יהודי] ריכוז בהן היה שלא .[לפי
.Â נחלק ּבארץ, הּתלּויֹות מצוֹות לענין ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻנמצא

וארץ  לארץ. וחּוצה וסּוריה, יׂשראל, ארץ - מחלקֹות ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹלׁשלׁש
אחד, חלק ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּכל - לׁשנים נחלקת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹיׂשראל
וחּוצה  ׁשני. חלק ּבלבד מצרים עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוהּנׁשאר
ּומֹואב, ועּמֹון וׁשנער מצרים ארץ - לׁשנים נחלקת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלארץ
ּוׁשאר  ּונביאים; סֹופרים מּדברי ּבהן נֹוהגֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהּמצוֹות

ּבהן  נֹוהגֹות ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות אין .הארצֹות, ְְֲֲֵֶַַָָָ
.Ê ׁשהיא מרקם מצרים? עֹולי ׁשהחזיקּו הארץ היא ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאיזֹו

ׁשהיא  מאׁשקלֹון הּגדֹול ; הּים עד יׂשראל, ארץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמזרח
ּבּצפֹון  ׁשהיא עּכֹו עד יׂשראל, ארץ מעּכֹולדרֹום מהּל היה . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

היא  הרי - הּדר מזרח ׁשהּוא ימינֹו, ׁשעל הארץ ּכל - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלכזיב
מן  ּופטּורה העּמים, ארץ מּׁשּום טמאה לארץ, חּוצה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחזקת

מארץ  הּמקֹום ׁשאֹותֹו ל ׁשּיּודע עד הּׁשביעית; ּומן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעׂשר
הרי  - הּדר מערב ׁשהּוא ׂשמאלֹו, ׁשעל הארץ וכל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיׂשראל.

ּבחז  העּמים,היא ארץ מּׁשּום היא ּוטהֹורה יׂשראל, ארץ קת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּמקֹום  ׁשאֹותֹו ל ׁשּיּודע עד ּובׁשביעית; ּבמעׂשר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוחּיבת
ולפנים  סּמנּום מּטּורי ויֹורד ׁשּׁשֹופע וכל לארץ. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹחּוצה

ולחּוץ[=לדרום] סּמנּום מּטּורי יׂשראל; ארץ ,[=לצפון], ְְְִִֵֵֶֶַַָ
והּנּנסין לארץ. חּוט [=איים]חּוצה ּכאּלּו אֹותן רֹואין ׁשּבּים, ְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

החּוט  מן - מצרים נחל ועד סּמנּום מּטּורי עליהן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָמתּוח
וזֹו לארץ. חּוצה ולחּוץ, החּוט ּומן יׂשראל; ארץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָולפנים,

צּורתּה: ִָָהיא
.Á הּמזרח ּכנגד ולפנים מּכזיב ּבבל? עֹולי החזיקּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהיכן

[- הּנהר [אבל ועד סּמנּום, והיא אמנה עד ולחּוץ ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָּומּכזיב
החזיקּו לא עצמּה, ּוכזיב ּבֹו; החזיקּו לא - מצרים נחל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹֹוהּוא

ָּבּה.
.Ë נהרים ארם ּכנגד ּולמּטה יׂשראל מארץ סּוריה? היא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאיזֹו

ּבבל  עד ּפרת יד ּכל צֹובה, וחרן וארם ואחלב ּדּמׂשק ּכגֹון , ְְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אבל  ּכסּוריה. היא הרי וצהר, ׁשנער; עד ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָּומנּבג

יׂשראל. ארץ ּתחּומי והן ּכאׁשקלֹון, לארץ חּוצה - ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעּכֹו
.È ּבאר קרקע ׁשּקנה הּמצוֹות,ּגֹוי מן הפקיעּה לא - יׂשראל ץ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּולקחּה יׂשראל חזר אם ,לפיכ ּבקדּׁשתּה. היא הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻאּלא
ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות מפרי ׁש אּלא יחיד, ּככּבּוׁש אינּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָמּמּנּו,
לגֹוי  נמּכרה לא ּכאּלּו הּתֹורה, מן והּכל ּבּכּורים; ְְְְְִִִִִִֵַַָָֹֹּומביא
ּומן  הּמעׂשרֹות מן להפקיע ּבסּוריה לגֹוי קנין ויׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָמעֹולם.

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִִִֵֶַָהּׁשביעית,
.‡È אם - יׂשראל ּבארץ ׁשּקנה ּבּקרקע ׁשּגדלּו הּגֹוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפרֹות

מּכלּום, ּפטּורין הּגֹוי, ּומרחן הּגֹוי ּביד מלאכּתן ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָנגמרה
אחר  יׂשראל לקחן ואם ּגֹוי. ּדגן ולא ,"ּדגנ" ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּבּכל  חּיבין - יׂשראל ּוגמרן מלאכּתן, ׁשּתּגמר קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנתלׁשּו
ּותרּומת  לּכהן, ונֹותנּה ּגדֹולה ּתרּומה ּומפריׁש הּתֹורה; ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹמן

לּכהן ּומֹוכרּה באכילה]מעׂשר עליו שאסורה ּומעׂשר [לפי , ְֲֲֵֵֵַַַָֹ
ּבּמעׂשר  לּלוי אֹומר ׁשהּוא מּפני ׁשּלֹו; הּוא והרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַראׁשֹון
אּתם  ׁשאין איׁש מּכח ּבאתי 'אני מעׂשר: ּבתרּומת ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹולּכהן
מעׂשר  ּתרּומת יּתן לא מה ּומּפני ּכלּום'. מּמּנּו לּטל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹיכֹולין
"ּכי  מעׂשר: ּבתרּומת ׁשּנאמר לפי ּגדֹולה? ּכתרּומה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלּכהן,
לֹוקח  ׁשאּתה טבל - הּמעׂשר" את יׂשראל ּבני מאת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָתקחּו
לּכהן; ונֹותנּה מע ׂשר ּתרּומת מּמּנּו מפריׁש אּתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמּיׂשראל,
ּתרּומת  לּכהן נֹותן אּתה אין הּגֹוי, מן לֹוקח ׁשאּתה טבל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאבל

ולֹוקח לּכהן, מֹוכרּה אּלא מּמּנּו, ׁשּתפריׁש ּדמיה.מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
.·È לּקרקע מחּברין ּכׁשהן ליׂשראל ׁשּלֹו הּפרֹות  הּגֹוי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמכר

- יׂשראל ּביד ונגמרּו הּמעׂשרֹות, לעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד אם -ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ
מכרן  ואם לּבעלים; והּמעׂשרֹות הּתרּומֹות ונֹותן ּבּכל, ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹחּיבין
מעׂשר  ּתרּומת מפריׁש - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָאחר
ּתבּואה  לקח ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי לּבעלים מהן ונֹותן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּומעׂשר,
- יׂשראל ּביד ונגמרה ׁשליׁש, ׁשהביאה אחר הּגֹוי מן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָזרּועה
ׁשליׁשי  ׁשני ונֹותן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַמפריׁש
לֹו ּומֹוכר לּכהן, מעׂשר ּתרּומת ׁשליׁשי ּוׁשני לּלוי, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַֹהּמעׂשר

ְִַהּׁשליׁש.
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.‚È לעֹונת ׁשּיבֹואּו קדם לגֹוי ּפרֹותיו ׁשּמכר ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל
ּומן  הּתרּומֹות מן ּפטּורין - הּגֹוי ּוגמרן ְְְְִִִַַַַַָָהּמעׂשרֹות,

ּפי הּמעׂשרֹות; על אף - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו אחר ואם ְְְְִִֶַַַַַַַַַַַָ
ּפרֹות  ׁשּגמר ּגֹוי וכן מּדבריהם. ּבּכל חּיבין הּגֹוי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּגמרן
ּבתרּומה  חּיבין אינן ּגֹוי, ּביד ודּגּונן הֹואיל - ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל

מּדבריהם. אּלא ְְִִֵֶֶַַָּומעׂשרֹות
.„È לעֹונת ׁשּבאּו אחר מחּברין ּפרֹות ליׂשראל הּגֹוי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻמכר

חּיבין  אינן - יׂשראל ּברׁשּות הּגֹוי ּומרחן ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות,
ּברׁשּות  הּמעׂשרֹות לעֹונת ּובאּו הֹואיל ּומעׂשרֹות, ְְְְְִִִַַַַַַָָּבתרּומה

יׂשראל  ּברׁשּות ׁשהן ּפי על אף - הּגֹוי ּומרחן .הּגֹוי, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ
.ÂË ּובמעׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיב - ּבסּוריה ׂשדה ְְְְְִֶֶַַַַָָָהּקֹונה

ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּקֹונה הּתֹורה מן ׁשּיתחּיב ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּדבריהם,
ּתלּוׁשין  ּבין ּבסּוריה, הּגֹוים מן ּפרֹות הּקֹונה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבארנּו.
על  אף - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו קדם אפּלּו מחּברין, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻּבין

ּפטּורין. ׁשּלֹו, מּקרקע ואינן הֹואיל - יׂשראל ׁשּמרחן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפי
.ÊËהּגיעּו אם - מחּברין ּופרֹות ּבסּוריה, הּגֹוי מן קרקע ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻקנה

הּגיעּו לא עדין ואם ּפטּורין; הּגֹוי, ּביד הּמעׂשרֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַֹלעֹונת
לעּׂשר. חּיב הּקרקע, עם אֹותן וקנה הֹואיל הּמעׂשרֹות, ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָָלעֹונת

.ÊÈ מן ּפטּורין ּפרֹותיו - ּבסּוריה לגֹוי אריס ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָיׂשראל
ּכלּום, הּקרקע ּבגּוף לֹו ׁשאין לפי קנין הּמעׂשרֹות; לגֹוי ויׁש ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

החֹוכר  וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן להפקיע ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָּבסּוריה
תבואה] כמות תמורת השדה את אחוז והמקּבל[מעבד [תמורת ְְֵַַ

השדה] מן מתפוקת ּפטּור ּבסּוריה, הּגֹוי מן ׂשדה ְְְִִֵֶַַָָָוהּׂשֹוכר
הּתרּומֹות. ּומן ְְִַַַַהּמעׂשרֹות

.ÁÈ הביאה ׁשּלא עד הּגֹוי מן ׂשדה ּבסּוריה ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל
חזר  אם - ׁשליׁש ׁשהביאה מאחר לגֹוי ּומכרּה וחזר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשליׁש,
ּבתרּומֹות  חּיב זה הרי - ׁשנּיה ּפעם ּולקחּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל

יׂשראל. ּביד נתחּיבה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּומעׂשרֹות,
.ËÈ,אריס לּה והֹוריד ּבסּוריה, קרקע לֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָיׂשראל

'מן  אֹומר: ׁשאני ּפטּורין; אּלּו הרי - ּפרֹות האריס לֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָוׁשלח
ּבּׁשּוק  מצּוי הּמין אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא, - לקח' .הּׁשּוק ְְִִֶֶַַַַָָ

.Î ּומעׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיבת הּגֹוי, יׂשראל ׁשּתפּות ּכיצד? . ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
ּבקמתּה, הּׂשדה חלקּו אפּלּו - ּבׁשּתפּות ׂשדה ׁשּלקחּו ְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָֻוגֹוי
מערבין  וחּלין טבל הרי - הּגדיׁש חלקּו אם לֹומר צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻואין
הּגֹוי; ׁשּמרחן ּפי על אף ּגֹוי, ׁשל מחלקֹו וקלח קלח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבכל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, ְְְְִִִֵֵֶֶַָוחּיּובן
.‡Î ׁשל ׁשהּמעׂשרֹות - יׂשראל ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבּמה

ּבררהּתֹורה  אין ּתֹורה ּובׁשל למפרע], אם [=בירור אבל ; ְְֲִֵֵֶָָָָ
- מּדבריהם ׁשם והּמעׂשרֹות הֹואיל - ּבסּוריה ׂשדה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלקחּו

מּכלּום. ּפטּור ּגֹוי ׁשל חלקֹו הּגדיׁש, חלקּו ְְְֲִִִֶֶַָָָאפּלּו
.·Î ּפטּורין ּפרֹות לארץ, לחּוצה ׁשּיצאּו יׂשראל מן ארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

אני  "אׁשר ׁשּנאמר: הּמעׂשרֹות, ּומן הּתרּומֹות ּומן ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָהחּלה
לּה ּובחּוצה חּיבין, אּתם "ׁשּמה" - ׁשּמה" אתכם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמביא
ּפרֹות  וכן מּדבריהם. חּיבין לסּוריה, יצאּו ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָּפטּורין.
"ׁשּמה" ׁשּנאמר: ּבחּלה, חּיבין לארץ, ׁשּנכנסּו לארץ ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָחּוצה

חּוצה  ּבפרֹות ּבין הארץ ּבפרֹות ּבין חּיבין, אּתם "ׁשּמה" -ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
לארץ, ׁשּנכנסּו אחר יׂשראל ּביד למעׂשר נקּבעּו ואם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלארץ.

מּדבריהם. ּבמעׂשרֹות ְְְִִִֵֶַַַָחּיבין
.‚Î ׁשהּספינה ּבזמן - לארץ ּבספינה ׁשּבא לארץ חּוצה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעפר

ּבתרּומה [=מתחככת]ּגֹוׁשׁשת חּיב ּבֹו הּצֹומח הרי - ּבארץ ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
עצמּה. יׂשראל ּבארץ ּכּצֹומח ּוׁשביעית, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּומעׂשרֹות

.„Î עֹומד אֹו לארץ, לחּוצה ונֹוטה ּבארץ עֹומד ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאילן
העּקר  אחר הֹול הּכל - לארץ ונֹוטה לארץ היּוּבחּוצה ; ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אפּלּו - לארץ ּבחּוצה ׁשרׁשיו ּומקצת ּבארץ, ׁשרׁשיו ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָָָָמקצת
זה  מערבין וחּלין טבל הרי ּביניהן, מבּדיל סלע צחיח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהיה

ֶָּבזה.
.‰Îנקּבֹו והיה הׁשריׁש, ׁשּלא זרע ּבֹו ׁשהיה נקּוב ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹעציץ

הֹולכין  - לארץ חּוצה ונֹופֹו הּנֹוף ּבארץ .אחר ְְִֶֶַַַָָָָָ
.ÂÎ,ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּבמקֹום ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתרּומה

ׁשאין  מּדבריהם; אּלא הּתֹורה, מן אינּה - עזרא ּבימי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואפּלּו
ּכל  ׁשהיּו ּובזמן יׂשראל, ּבארץ אּלא ּתֹורה ׁשל ּתרּומה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָל
ּכׁשהיּו ּכּלכם ּביאת תבֹואּו", "ּכי ׁשּנאמר: ׁשם, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻיׂשראל
ׁשליׁשית; ּבירּׁשה לחזר עתידין ׁשהן ּוכמֹו ראׁשֹונה ְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻּבירּׁשה
ּביאת  ׁשהיתה עזרא, ּבימי ׁשהיתה ׁשנּיה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻלא
לי, יראה וכן הּתֹורה. מן אֹותן חּיבה לא ּולפיכ - ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹמקצתן
אּלא  הּזה ּבּזמן ּבהן חּיבין ׁשאין ּבמעׂשרֹות, הּדין ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוא

ּכתרּומה. ְְִִִֵֶָמּדבריהם,

ה'תשע"ג  ניסן ג' חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
חּיב ‡. - הארץ מן ׁשּגּדּוליו הּנׁשמר, אדם, אכל ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל

לּכהן, ראׁשית מּמּנּו להפריׁש עׂשה ּומצות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבתרּומה;
מה  לֹו"; ּתּתן . . ויצהר ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
לֹו ויׁש הארץ, מן וגּדּוליו אדם, מאכל ויצהר ּתירֹוׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָּדגן
ּבתרּומה. חּיב ּבהן ּכּיֹוצא ּכל אף - "ּדגנ" ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבעלים,

ּבמעׂשרֹות. ְְְֵַַוכן
הֹואיל ·. - אדם מאכל ׁשאינן ּפי על אף - ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָהּכרׁשינין

ּומעׂשרֹות  ּבתרּומה חּיבין רעבֹון, ּבׁשני אֹותן .ואֹוכלין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
חּיבין  לאדם, מּתחּלה ׁשּזרען והּקרנית והאזֹוב ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻהּסיאה
ּפי  על אף - לבהמה זרען ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבמעׂשר;
ּפטּורין, - מחּברין ּכׁשהן לאדם עליהן וחׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנמל
אם  - ּבחצר מאליהם עלּו ּכלּום. אינּה חּבּור ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּמחׁשבת
ׁשּסתמן  חּיבין, אּלּו הרי - ּפרֹותיה המׁשּמרת חצר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה

ּפטּורין. מׁשּמרת, אינּה ואם ְְְְִִֵֶֶַָָָלאדם;
וזרע ‚. ּבצלים זרע לפת זרע ּכגֹון נאכלין, ׁשאין ּגּנה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזרעֹוני

מּפני  הּמעׂשרֹות, ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָצנֹון
אכל  ּומעׂשרֹות.ׁשאינן ּבתרּומה חּיב הּקצח, אבל ; ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לעלה]ּתמרֹות„. הצמוד תמר חרּדל,[דמוי וׁשל ּתלּתן, ׁשל ְְְְִֶֶַָָָ
והּקפרסין צלף, וׁשל הּלבן, ּפֹול -[קליפה]וׁשל צלף ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
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.‚È לעֹונת ׁשּיבֹואּו קדם לגֹוי ּפרֹותיו ׁשּמכר ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל
ּומן  הּתרּומֹות מן ּפטּורין - הּגֹוי ּוגמרן ְְְְִִִַַַַַָָהּמעׂשרֹות,

ּפי הּמעׂשרֹות; על אף - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו אחר ואם ְְְְִִֶַַַַַַַַַַַָ
ּפרֹות  ׁשּגמר ּגֹוי וכן מּדבריהם. ּבּכל חּיבין הּגֹוי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּגמרן
ּבתרּומה  חּיבין אינן ּגֹוי, ּביד ודּגּונן הֹואיל - ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל

מּדבריהם. אּלא ְְִִֵֶֶַַָּומעׂשרֹות
.„È לעֹונת ׁשּבאּו אחר מחּברין ּפרֹות ליׂשראל הּגֹוי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻמכר

חּיבין  אינן - יׂשראל ּברׁשּות הּגֹוי ּומרחן ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות,
ּברׁשּות  הּמעׂשרֹות לעֹונת ּובאּו הֹואיל ּומעׂשרֹות, ְְְְְִִִַַַַַַָָּבתרּומה

יׂשראל  ּברׁשּות ׁשהן ּפי על אף - הּגֹוי ּומרחן .הּגֹוי, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ
.ÂË ּובמעׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיב - ּבסּוריה ׂשדה ְְְְְִֶֶַַַַָָָהּקֹונה

ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּקֹונה הּתֹורה מן ׁשּיתחּיב ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּדבריהם,
ּתלּוׁשין  ּבין ּבסּוריה, הּגֹוים מן ּפרֹות הּקֹונה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבארנּו.
על  אף - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו קדם אפּלּו מחּברין, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻּבין

ּפטּורין. ׁשּלֹו, מּקרקע ואינן הֹואיל - יׂשראל ׁשּמרחן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפי
.ÊËהּגיעּו אם - מחּברין ּופרֹות ּבסּוריה, הּגֹוי מן קרקע ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻקנה

הּגיעּו לא עדין ואם ּפטּורין; הּגֹוי, ּביד הּמעׂשרֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַֹלעֹונת
לעּׂשר. חּיב הּקרקע, עם אֹותן וקנה הֹואיל הּמעׂשרֹות, ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָָלעֹונת

.ÊÈ מן ּפטּורין ּפרֹותיו - ּבסּוריה לגֹוי אריס ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָיׂשראל
ּכלּום, הּקרקע ּבגּוף לֹו ׁשאין לפי קנין הּמעׂשרֹות; לגֹוי ויׁש ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

החֹוכר  וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן להפקיע ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָּבסּוריה
תבואה] כמות תמורת השדה את אחוז והמקּבל[מעבד [תמורת ְְֵַַ

השדה] מן מתפוקת ּפטּור ּבסּוריה, הּגֹוי מן ׂשדה ְְְִִֵֶַַָָָוהּׂשֹוכר
הּתרּומֹות. ּומן ְְִַַַַהּמעׂשרֹות

.ÁÈ הביאה ׁשּלא עד הּגֹוי מן ׂשדה ּבסּוריה ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל
חזר  אם - ׁשליׁש ׁשהביאה מאחר לגֹוי ּומכרּה וחזר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשליׁש,
ּבתרּומֹות  חּיב זה הרי - ׁשנּיה ּפעם ּולקחּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל

יׂשראל. ּביד נתחּיבה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּומעׂשרֹות,
.ËÈ,אריס לּה והֹוריד ּבסּוריה, קרקע לֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָיׂשראל

'מן  אֹומר: ׁשאני ּפטּורין; אּלּו הרי - ּפרֹות האריס לֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָוׁשלח
ּבּׁשּוק  מצּוי הּמין אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא, - לקח' .הּׁשּוק ְְִִֶֶַַַַָָ

.Î ּומעׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיבת הּגֹוי, יׂשראל ׁשּתפּות ּכיצד? . ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
ּבקמתּה, הּׂשדה חלקּו אפּלּו - ּבׁשּתפּות ׂשדה ׁשּלקחּו ְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָֻוגֹוי
מערבין  וחּלין טבל הרי - הּגדיׁש חלקּו אם לֹומר צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻואין
הּגֹוי; ׁשּמרחן ּפי על אף ּגֹוי, ׁשל מחלקֹו וקלח קלח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבכל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, ְְְְִִִֵֵֶֶַָוחּיּובן
.‡Î ׁשל ׁשהּמעׂשרֹות - יׂשראל ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבּמה

ּבררהּתֹורה  אין ּתֹורה ּובׁשל למפרע], אם [=בירור אבל ; ְְֲִֵֵֶָָָָ
- מּדבריהם ׁשם והּמעׂשרֹות הֹואיל - ּבסּוריה ׂשדה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלקחּו

מּכלּום. ּפטּור ּגֹוי ׁשל חלקֹו הּגדיׁש, חלקּו ְְְֲִִִֶֶַָָָאפּלּו
.·Î ּפטּורין ּפרֹות לארץ, לחּוצה ׁשּיצאּו יׂשראל מן ארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

אני  "אׁשר ׁשּנאמר: הּמעׂשרֹות, ּומן הּתרּומֹות ּומן ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָהחּלה
לּה ּובחּוצה חּיבין, אּתם "ׁשּמה" - ׁשּמה" אתכם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמביא
ּפרֹות  וכן מּדבריהם. חּיבין לסּוריה, יצאּו ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָּפטּורין.
"ׁשּמה" ׁשּנאמר: ּבחּלה, חּיבין לארץ, ׁשּנכנסּו לארץ ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָחּוצה

חּוצה  ּבפרֹות ּבין הארץ ּבפרֹות ּבין חּיבין, אּתם "ׁשּמה" -ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
לארץ, ׁשּנכנסּו אחר יׂשראל ּביד למעׂשר נקּבעּו ואם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלארץ.

מּדבריהם. ּבמעׂשרֹות ְְְִִִֵֶַַַָחּיבין
.‚Î ׁשהּספינה ּבזמן - לארץ ּבספינה ׁשּבא לארץ חּוצה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעפר

ּבתרּומה [=מתחככת]ּגֹוׁשׁשת חּיב ּבֹו הּצֹומח הרי - ּבארץ ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
עצמּה. יׂשראל ּבארץ ּכּצֹומח ּוׁשביעית, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּומעׂשרֹות

.„Î עֹומד אֹו לארץ, לחּוצה ונֹוטה ּבארץ עֹומד ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאילן
העּקר  אחר הֹול הּכל - לארץ ונֹוטה לארץ היּוּבחּוצה ; ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אפּלּו - לארץ ּבחּוצה ׁשרׁשיו ּומקצת ּבארץ, ׁשרׁשיו ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָָָָמקצת
זה  מערבין וחּלין טבל הרי ּביניהן, מבּדיל סלע צחיח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהיה

ֶָּבזה.
.‰Îנקּבֹו והיה הׁשריׁש, ׁשּלא זרע ּבֹו ׁשהיה נקּוב ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹעציץ

הֹולכין  - לארץ חּוצה ונֹופֹו הּנֹוף ּבארץ .אחר ְְִֶֶַַַָָָָָ
.ÂÎ,ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּבמקֹום ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתרּומה

ׁשאין  מּדבריהם; אּלא הּתֹורה, מן אינּה - עזרא ּבימי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואפּלּו
ּכל  ׁשהיּו ּובזמן יׂשראל, ּבארץ אּלא ּתֹורה ׁשל ּתרּומה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָל
ּכׁשהיּו ּכּלכם ּביאת תבֹואּו", "ּכי ׁשּנאמר: ׁשם, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻיׂשראל
ׁשליׁשית; ּבירּׁשה לחזר עתידין ׁשהן ּוכמֹו ראׁשֹונה ְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻּבירּׁשה
ּביאת  ׁשהיתה עזרא, ּבימי ׁשהיתה ׁשנּיה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻלא
לי, יראה וכן הּתֹורה. מן אֹותן חּיבה לא ּולפיכ - ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹמקצתן
אּלא  הּזה ּבּזמן ּבהן חּיבין ׁשאין ּבמעׂשרֹות, הּדין ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוא

ּכתרּומה. ְְִִִֵֶָמּדבריהם,

ה'תשע"ג  ניסן ג' חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
חּיב ‡. - הארץ מן ׁשּגּדּוליו הּנׁשמר, אדם, אכל ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל

לּכהן, ראׁשית מּמּנּו להפריׁש עׂשה ּומצות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבתרּומה;
מה  לֹו"; ּתּתן . . ויצהר ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
לֹו ויׁש הארץ, מן וגּדּוליו אדם, מאכל ויצהר ּתירֹוׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָּדגן
ּבתרּומה. חּיב ּבהן ּכּיֹוצא ּכל אף - "ּדגנ" ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבעלים,

ּבמעׂשרֹות. ְְְֵַַוכן
הֹואיל ·. - אדם מאכל ׁשאינן ּפי על אף - ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָהּכרׁשינין

ּומעׂשרֹות  ּבתרּומה חּיבין רעבֹון, ּבׁשני אֹותן .ואֹוכלין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
חּיבין  לאדם, מּתחּלה ׁשּזרען והּקרנית והאזֹוב ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻהּסיאה
ּפי  על אף - לבהמה זרען ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבמעׂשר;
ּפטּורין, - מחּברין ּכׁשהן לאדם עליהן וחׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנמל
אם  - ּבחצר מאליהם עלּו ּכלּום. אינּה חּבּור ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּמחׁשבת
ׁשּסתמן  חּיבין, אּלּו הרי - ּפרֹותיה המׁשּמרת חצר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה

ּפטּורין. מׁשּמרת, אינּה ואם ְְְְִִֵֶֶַָָָלאדם;
וזרע ‚. ּבצלים זרע לפת זרע ּכגֹון נאכלין, ׁשאין ּגּנה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזרעֹוני

מּפני  הּמעׂשרֹות, ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָצנֹון
אכל  ּומעׂשרֹות.ׁשאינן ּבתרּומה חּיב הּקצח, אבל ; ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לעלה]ּתמרֹות„. הצמוד תמר חרּדל,[דמוי וׁשל ּתלּתן, ׁשל ְְְְִֶֶַָָָ
והּקפרסין צלף, וׁשל הּלבן, ּפֹול -[קליפה]וׁשל צלף ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

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



zenexzקח zekld - mirxf xtq - oqip 'c iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבׁשּזרען  אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפרי. ׁשאינן מּפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפטּורין,
האבּיֹונֹות וכן חּיבין. אּלּו הרי לירק, זרען אבל [הפרי לזרע; ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ּפרי.עצמו] ׁשהן מּפני חּיבין, צלף ְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשל
ּומן ‰. הּתרּומה מן ּפטּור ירקּה לזרע, ׁשּזרעּה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻּכסּבר

הּירק  מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לירק, זרעּה ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָהּמעׂשרֹות;
הּזרע  לירק ּומן זרעּה ּפטּור; ירקּה לזרע, ׁשּזרעּה הּׁשבת וכן . ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

זירין מתעּׂשרת ואינּה וירק, זרע מתעּׂשרת ;[גבעולים]- ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
הּירק. ּומן הּזרע מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לזירין, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָזרעּה
וירק. זרע מתעּׂשרין לזרע, ׁשּזרען והּגרּגר הּׁשחלים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָוכן
לאכלֹו, הּירק לּקט ׁשאם ּולירק? לזרע מתעּׂשרין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד
ויאסף  ּוכׁשּייבׁש אֹוכל; ּכ ואחר ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָֹמפריׁש

הּזרע. מן מפריׁש ׁשּלֹו, ְִִֶֶֶַַַַַהּזרע
.Â,אדם מאכל ׁשהן ּפי על אף - חּיבין הירקֹות אינן ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

מּדבריהם  אּלא "ּתבּואת ּבמעׂשרֹות ּבּמעׂשר: ׁשּנאמר לפי ; ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
ּבכלל  אינם הירקֹות אבל ּבּה; וכּיֹוצא ּתבּואה ,"ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָזרע
נאמר  ׁשהרי - ּבּתרּומה הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתבּואה.
ּתרּומת  אבל לאּלּו; הּדֹומה ּכל ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ" ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּבּה:

ּכּמעׂשר. מּדבריהם, - ְֲִִֵֵֶַַַָָהּירק
.Ê,לארץ ּבחּוצה הּירק מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁשין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאין

ירק  וכן מעׂשרֹות. ּבהן ׁשּמפריׁשין ׁשאמרנּו ּבּמקֹומֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָואפּלּו
ּבעּקריהן, עפר ׁשּיׁש ּפי על אף - לארץ לארץ מחּוצה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּבא

עליו  ּגזרּו ולא ּפטּור זה לירק הרי ׁשּזרען והּקטנית הּתבּואה . ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
והּזרע, ּפטּור; ׁשּלהן והּירק אדם, ּכל אצל ּדעּתֹו ּבטלה -ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּומעׂשרֹות. ּבתרּומה ְְִַַַָָחּיב
.Á אדם אכל ׁשאינֹו ּפי על אף  - הֹואיל הּתלּתן - ּכׁשּיקׁשּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּבתרּומה  חּיבין הן הרי ּבתחּלתן, אֹותן אֹוכלין אדם ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָֹורב
ְַַּומעׂשרֹות.

.Ë הּתרּומה מן ּפטּורין הּלקט ואּלּו הּמעׂשרֹות: ּומן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ
ּכרי  מהן העמיד אפּלּו והעֹוללֹות, והּפרט והּפאה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשכחה

למעׂשרֹות,[ערימה] הקּבעּו - ּבּׂשדה ּגרן מהן עׂשה ואם .ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּבעיר  הּגרן עׂשה אם אבל ּומעׂשרֹות; ּתרּומה מהן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּומפריׁש
אֹו לקט ׁשהן יֹודעין והּכל להן, יׁש קֹול ׁשהרי ּפטּורין, -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

ּפאה. אֹו ְִֵָָׁשכחה
.È ּבתרּומה חּיבין - ּגֹוי ׁשל והּפאה והּׁשכחה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּלקט

הפקיר  ּכן אם אּלא ׁשּלא ּומעׂשרֹות, והּזיתים הּתבּואה וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּומּנין  הּמעׂשרֹות; ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין ׁשליׁש, ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהביאּו
עבר  ׁשליׁש. ׁשהביאה ּבידּוע ּומצמחת, ׁשּזֹורעּה ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיֹודע?
ּתרּומה. אינּה ׁשליׁש, הביאּו ׁשּלא וזיתים מּתבּואה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֹוהפריׁש

.‡Èואפּלּו הּמעׂשרֹות, ּומן הּתרּומה מן ּפטּור - ההפקר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָוכן
הּכל  ּבתרּומה הפקיר חּיב הפקר, ׂשדה הּזֹורע אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ְַַּומעׂשרֹות.
.·È- ּתרּומה מּמּנה והפריׁש ועבר ּבּה, וזכה קמה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָהפקיר

ועבר  ּבהן, וזכה ׁשּבלים הפקיר אם אבל ּתרּומה; זֹו ְְְְֲֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָהרי
מּדבר  הּמפריׁש ּכל וכן ּתרּומה. אינּה - ּתרּומה מהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוהפריׁש

ּבמעׂשרֹות  וכן ּתרּומה; אינּה חּיב, ּדרּכן ׁשאינֹו ׁשאין ּדברים . ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מן  חזקתן אּלא ּובּׂשדֹות, ּבּגּנֹות אֹותן לזרע אדם ּבני רב ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשל

ּכגֹון  הּמעׂשרֹות; ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין הן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָההפקר
ועדׁשים  הּקלקי, וגריס רכּפה, ׁשל ּובצל ּבכי, ּבעל ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּׁשּום

ּבהן. וכּיֹוצא ְְִִֵֶַַָהּמצרּיֹות,
.‚È ּכגֹון - חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ּבתרּומה ׁשחּיב ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנתערב

נּקּוף פאה]זיתי מדין עניים מסיק,[של ּבזיתי ׁשּנתערבּו ְְְִִִֵֵֵֵֶָָ
מֹוציא  אחרֹות, ּפרֹות לֹו יׁש אם - ּבציר ּבענבי עֹולל ֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵָוענבי
מפריׁש - אּלּו אּלא לֹו אין ואם חׁשּבֹון. לפי החּיב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָעל
ּבתרּומה; חּיב הּכל ּוכאּלּו הּכל, על מעׂשר ּותרּומת ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָֹֹּתרּומה
החּיב. ּדבר חׁשּבֹון לפי ׁשני, ּומעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּומפריׁש

.„È טהֹורה ּבין טמאה ּבין לּכהן, - נטמא הּתרּומה אפּלּו ; ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ
להפריׁש חּיב זה הרי ׁשּיפריׁש, קדם ּכּלֹו הּתירֹוׁש אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּדגן
הּנה  "ואני, ׁשּנאמר: - לּכהן ולּתנּה ּבטמאה ּתרּומה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּמּנּו

ּתרּומתי" מׁשמרת את ל רבים]נתּתי טמאה [לשון אחת , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
יהנּו והּטמאה, לּכהנים. נאכלת הּטהֹורה, טהֹורה. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחת
ּדגן  היה ואם אֹותֹו; מדליקין ׁשמן, היה אם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבׂשרפתּה:

הּתּנּור. את ּבֹו מּסיקין ּבֹו, ְִִֵֶַַַַוכּיֹוצא
.ÂË- הּמעׂשר נטמא אֹו נטמאת, אם - מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָוכן

ּבׂשרפתּה להנֹות לּכהן ונּתנת ּבטמאה, אֹותּה .מפריׁשין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
.ÊËמבר - מעׂשר ּתרּומת אֹו ּגדֹולה ּתרּומה הּמפריׁש ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָוכל

ׁשּיפריׁש ׁשּבארנּוקדם ּכמֹו הּמצוֹות, ּכל על ׁשּמברכין ּכדר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ְִָּבברכֹות.

.ÊÈאפּלּו לארץ, לחּוצה מהארץ ּתרּומה מֹוציאין ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאין
הביא טמאה  ואם לארץ. לארץ מחּוצה ּתרּומה מביאין ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ

ולא  העּמים; ּבארץ טמאה ׁשהיא מּפני ּתאכל, לא זֹו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
נׂשרפת'; נטמאה ׁשּלא ּתרּומה 'ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹּתּׂשרף,
ּתרּומה  'מֹוציאין יאמרּו: ׁשּמא לארץ, לחּוצה ּתחזר ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹֹולא
טמאה  ׁשּתּטמא עד אֹותּה מּניחין אּלא לארץ'; ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלחּוצה
חמץ, היתה אם הּפסח ערב ׁשּיבֹוא עד אֹו לּכל, ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹידּועה

ְִֵָותּׂשרף.

ה'תשע"ג  ניסן ד' שישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. הּתֹורה, מן ׁשעּור לּה אין ּגדֹולה, ְְֱִִֵֶֶַַָָָָּתרּומה

את  ּפֹוטרת אחת חּטה אפּלּו ׁשהּוא, ּכל - "ּדגנ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ"ראׁשית
חכמים; ׁשּנתנּו ּכּׁשעּור אּלא יפריׁש לא ּולכּתחּלה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּכרי.
לֹו יׁש הּטמאה, מּפני לׂשרפה עֹומדת ׁשהיא הּזה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּובּזמן

לכּתחּלה. ׁשהּוא ּכל ְְְְִִֶַַָָלהפריׁש
יפה,·. עין חכמים? ׁשּנתנּו ׁשעּורּה הּוא אחד [חלק]וכּמה ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ

אחד  רעה, ועין מחמּׁשים; אחד והּבינֹונית, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמארּבעים;
מּׁשּׁשים. מאחד יפחֹות ולא ְְִִִִִִִֵֶָֹמּׁשּׁשים.

ּתרּומת ‚. ּכגֹון עליה, מקּפידין הּכהנים ׁשאין ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל
מּׁשּׁשים  אחד לכּתחּלה נּטלת - והּכליסין ואּלּוהחרּובין . ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּתרּומה, וערּובי ּתרּומה, ּגּדּולי ּתרּומת מּׁשּׁשים: אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנּטלין
ּותרּומת  ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס הּטמאה ׁשהיתה טמאה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּותרּומה
והּכליסין, הּקּצח, ּותרּומת לארץ, חּוצה ּותרּומת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהקּדׁש,
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אדֹומּיֹות, ּוׂשעֹורין והּתּורמּוסין, והּגמזּיֹות, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָוהחרּובין,
האּפיטרֹוּפין  וכן נקּוב; ׁשאינֹו עציץ ּופרֹות ּבהן, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכּיֹוצא

מּׁשּׁשים. אחד ּתֹורמין יתֹומים, ּפרֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶָּכׁשּתֹורמין
ולא „. ּבמׁשקל, ולא ּבמּדה, לא זֹו ּתרּומה ּתֹורמין ְְְְְְְִִִֵָָָֹֹֹאין

ׁשעּור  ּבּה נאמר ׁשּלא לפי - ּומפריׁשּבמנין אֹומד, אּלא ; ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּכמֹו ואת ּבדעּתֹו הּמדּוד את הּוא ּתֹורם אבל מחמּׁשים. אחד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ידּועה, ׁשּמּדתן ּובקּפה ּבסל יתרם ולא הּמנּוי. ואת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּׁשקּול
ּבסאה  יתרם ולא ׁשליׁשן. אֹו חצין ּבהן הּוא ּתֹורם ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹֹאבל

מּדה. ׁשחציּה ְְִֶֶֶָָָחציּה,
זֹו‰. הרי חּלין, מקצת וׁשּיר הֹואיל - ּבתרּומה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻהּמרּבה

אמר ּתרּומה  לא ּתרּומה', האּלּו הּפרֹות 'ּכל אמר: אם אבל ; ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָֹ
אחד  ּבידֹו ועלתה מעׂשרה, אחד לתרם הּמתּכּון ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכלּום.
מּׁשּׁשים, אחד לתרם נתּכּון ּתרּומה; ּתרּומתֹו - ְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָֹמּׁשּׁשים

ּתרּומה. אינּה - מחמּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָועלתה
.Â- מעׂשרים אחד אפּלּו ּבידֹו ועלתה ּתרּומה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש

וחזר  מּׁשּׁשים, אחד ּבידֹו ועלתה ּתרם ּתרּומה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָּתרּומתֹו
ּבמעׂשרֹות; חּיבת הּתֹוספת אֹותּה - ּתרּומה לׁשם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוהֹוסיף

יאכלּנה  ּכ ואחר הּמעׂשרֹות, הּכהן מּמּנה ּתרם ּומפריׁש . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ויחזר  ּתרּומה, זֹו הרי - ואחת מחמּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹועלתה
והּתֹוספת  ׁשּבדעּתֹו; הּׁשעּור להׁשלים ּכדי ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹויתרם
אבל  ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה להפריׁשּה לֹו יׁש - ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹהּזאת

הּמּקף מן אּלא יפריׁשּנה להלן]לא ומבואר [הסמוך, ְִִֶֶַַָָָֹֻ
ִָָּבראׁשֹונה.

.Êמקצת ּתרּומה,הּמפריׁש אינֹו הּמקצת אֹותֹו - הּתרּומה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
להפריׁש צרי ּכן, ּפי על ואף הּכרי; ּכחֹולק הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָוהרי
אחרֹות  מּפרֹות עליו יפריׁש ולא מּמּנּו, מקצת אֹותֹו .ּתרּומת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

.Á אחר ּכרי ּתרּומת ּומקצת זה, מּכרי ּתרּומה מקצת ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָהפריׁש
זה  על מּזה יתרם לא זה הרי - הּכרי מּמּנּו 'ּתרּומת האֹומר: . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

ׁשם, קרא - 'ּבדרֹומֹו' אֹו 'ּבצפֹונֹו' אמר אם - לתֹוכֹו' ְְְִִִֵֶַַָָָהּזה
עּין לא ואם ּתרּומתֹו; מּמּנּו להפריׁש לא [סימן]וחּיב מקֹום, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ

ּכלּום. ְַָאמר
.Ë מקֹום - ּבזה' הּזה והּכרי הּזה הּכרי 'ּתרּומת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָאמר:

ׁשל  ּתרּומתֹו נסּתּימה ׁשם ראׁשֹון, ׁשל ּתרּומתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנסּתּימה
.ׁשני  ִֵ

.È מדקּדק אּלא ּבאמד; אֹותּה מפריׁשין אין מעׂשר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתרּומת
ּבּתֹורה  מפרׁש ׁשעּורּה ׁשהרי - הּזה ּבּזמן ואפּלּו .ּבׁשעּורּה, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

.‡È,ׁשֹוקל - הּנׁשקל ודבר מֹודד, - להּמדד ׁשּדרּכֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּדבר
מֹונה  - למנֹותֹו ׁשאפׁשר ּולׁשקלֹוודבר למנֹותֹו אפׁשר היה . ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָ

והּׁשֹוקל  מּמּנּו, מׁשּבח והּמֹודד מׁשּבח, הּמֹונה - ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻֻּולמדדֹו
מּׁשניהם. ְְִֵֶָֻמׁשּבח

.·È,מּמעׂשרֹו לוי ּבן אֹותן ׁשּיפריׁש - מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמצות
ויׁשׁשּנ הּמעׂשר". את יׂשראל ּבני מאת תקחּו "ּכי אמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

לּלוי, הּמעׂשר ויּתן לּכהן; ולּתנּה אֹותּה, להפריׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹליׂשראל
הּמעׂשר. מן מעׂשר ׁשהיא ּתרּומתֹו מּמּנּו ׁשהפריׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחר

.‚È קדם ׁשּבלים, ּכׁשהּוא ראׁשֹון מעׂשר ׁשהפריׁש ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹיׂשראל
חּיב  הּלוי אין - לּלוי ּונתנֹו ּגדֹולה, ּתרּומה ויפריׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּידּוׁש

ּתרּומת  אּלא ׁשּידּוׁשּנּו, אחר ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָלהפריׁש
מן  הּמעׂשר והפריׁש יׂשראל, ּדׁש אם אבל ּבלבד. ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמעׂשר
הּלוי  חּיב - לּלוי ּונתנֹו ּגדֹולה, ּתרּומה ׁשּיפריׁש קדם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּדגן
מאחר  מעׂשר; ּותרּומת ּגדֹולה, ּתרּומה מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָלהפריׁש

ּגדֹולה  ּבתרּומה נתחּיב ּדגן, "ראׁשית ׁשּנעׂשה ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
."ְְָּדגנ

.„È לּכהן ּתרּומתֹו יּתן לא - ׁשּבלים מעׂשר ׁשּלקח לוי ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּבן
מן  מעׂשר לֹו ולּתן ולזרֹות לדּוׁש אֹותֹו קֹונסין אּלא ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַָָׁשּבלים,
אֹו הּתבן מן מעׂשר לֹו לּתן חּיב ואינֹו הּדגן; מן ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמעׂשר
לֹו ׁשּנּתנּו ּכמֹו ׁשּבלים, הּמעׂשר ּתרּומת הפריׁש ואם ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָהעצה.

הּתבן  ואת הּזרע את לּכהן ונֹותן ּכֹותׁש, זה הרי מה - ּומּפני . ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
והפקיע  ׁשּבלים, הּמעׂשר ׁשּלקח מּפני לכּתׁש? אֹותֹו ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹקנסּו

ּגדֹולה. ּתרּומה ְְִֶָָמּמּנּו
.ÂËלי אמר ּכ' ללוי: ׁשאמר יׂשראל לּבן מעׂשר אּבא, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

אביו  ׁשהרי ׁשּבֹו; מעׂשר לתרּומת חֹוׁשׁשין אין - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבידי'
הּלוי. לפלֹוני הּמע ׂשר ׁשּזה צּוהּו ּולפיכ ּתרּומתֹו, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהפריׁש
- ּבידי' ל יׁש מעׂשר ּכֹור אּבא, לי 'אמר לֹו: אמר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָואם

ׁשּבֹו מעׂשר לתרּומת .חֹוׁשׁשין ְְֲִִֵֶַַ
.ÊËּבׁשמינית מּׁשמֹונה אחד ּבּה ׁשהיה מעׂשר [הלוג,ּתרּומת ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

קורטוב] ּבּהונקרא מּטּפל אינֹו מּכאן, ּפחֹות לּכהן; מֹוליכּה ,ִִִֵֵֵַַָָָָֹ
- ּובׁשמן ּוביין וׂשֹורפּה. ּבאּור, מׁשליכּה אּלא ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָלהֹוליכּה,
ּתרּומת  ׁשּתהיה ּובלבד לּכהן; מֹוליכּה ׁשהּוא, ּכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאפּלּו
ׁשהיתה  אֹו טמאה, היתה אם אבל ּוטהֹורה; וּדאית, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָמעׂשר
אּלא  ּבּה מּטּפל אינֹו ּכּׁשעּור , ּבּה אין אם - ּדמאי ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל

ְָׂשֹורפּה.
.ÊÈ הּמּקף מן אּלא ּגדֹולה, ּתרּומה ּתֹורמין היּואין ּכיצד? . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ

לא  - אחר ּבבית סאה וחמּׁשים זה, ּבבית סאה חמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹלֹו
מפריׁש ׁשּנמצא הּמאה, על סאין ׁשּתי מהן מאחד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיפריׁש
ּתרּומתֹו הּמּקף, מן ׁשּלא הפריׁש ואם אחר. מקֹום על ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻמּמקֹום
טעּון  היה אם אבל ׁשמּור; הּמפרׁש ׁשּיהיה והּוא, ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֻּתרּומה;
הן  'הרי ואמר: מׁשּתּברין, ׁשהן וראה ׁשמן, אֹו יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכּדי

ּכלּום. אמר לא - ׁשּבביתי' ּפרֹות על ְְְִֵֵֶַַָָֹּתרּומה
.ÁÈ ׁשּבבית מגּורֹות ׁשּתי אֹו הּבית, ּבתֹו המפּזרין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֻּפרֹות

הּכל  על אחד מן ּתֹורם - ּדבלה,אחד ועּגּולי ּתבּואה, ׂשּקי . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מאחד  ּתֹורמין אחת, ּבהּקפה היּו אם - ּגרֹוגרֹות ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוחבּיֹות

הּכל  ּתֹורם על ּפיהן, את סתם ׁשּלא עד - יין ׁשל חבּיֹות . ִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ואחת. אחת מּכל ּתֹורם ּומּׁשּסתם, הּכל; על ְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹמאחת

.ËÈ על מאחד ּתֹורם ּבּגּנה, ּומּניח ירק ּגּפי מלּקט ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה
הביא  ואחד; אחד מּכל ּתֹורם ּביניהן, אחד מין הביא ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהּכל.
ּומין  מּלמּטה ּוכרּוב מּלמעלה ּכרּוב ּבקּפה, הרּבה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻמינין

הּתחּתֹון  על העליֹון מן יתרם לא - ּבאמצע ואם אחר . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבזמן  הּכל, על מאחד ּתֹורם - ּבּגרן צּבּורין חמּׁשה ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּקיף
אחד  מּכל ּתֹורם קּים, הּגרן עּקר אין קּים; הּגרן ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשעּקר

ְֶָואחד.
.Î הּמּקף מן ׁשּלא אֹותּה מפריׁשין - מעׂשר ׁשּנאמר:ּתרּומת , ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ

מעׂשרֹותיכם אחד [מתנותיכם]"מּכל מעׂשר אפּלּו ּתרימּו"; ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
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אדֹומּיֹות, ּוׂשעֹורין והּתּורמּוסין, והּגמזּיֹות, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָוהחרּובין,
האּפיטרֹוּפין  וכן נקּוב; ׁשאינֹו עציץ ּופרֹות ּבהן, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכּיֹוצא

מּׁשּׁשים. אחד ּתֹורמין יתֹומים, ּפרֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶָּכׁשּתֹורמין
ולא „. ּבמׁשקל, ולא ּבמּדה, לא זֹו ּתרּומה ּתֹורמין ְְְְְְְִִִֵָָָֹֹֹאין

ׁשעּור  ּבּה נאמר ׁשּלא לפי - ּומפריׁשּבמנין אֹומד, אּלא ; ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּכמֹו ואת ּבדעּתֹו הּמדּוד את הּוא ּתֹורם אבל מחמּׁשים. אחד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ידּועה, ׁשּמּדתן ּובקּפה ּבסל יתרם ולא הּמנּוי. ואת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּׁשקּול
ּבסאה  יתרם ולא ׁשליׁשן. אֹו חצין ּבהן הּוא ּתֹורם ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹֹאבל

מּדה. ׁשחציּה ְְִֶֶֶָָָחציּה,
זֹו‰. הרי חּלין, מקצת וׁשּיר הֹואיל - ּבתרּומה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻהּמרּבה

אמר ּתרּומה  לא ּתרּומה', האּלּו הּפרֹות 'ּכל אמר: אם אבל ; ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָֹ
אחד  ּבידֹו ועלתה מעׂשרה, אחד לתרם הּמתּכּון ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכלּום.
מּׁשּׁשים, אחד לתרם נתּכּון ּתרּומה; ּתרּומתֹו - ְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָֹמּׁשּׁשים

ּתרּומה. אינּה - מחמּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָועלתה
.Â- מעׂשרים אחד אפּלּו ּבידֹו ועלתה ּתרּומה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש

וחזר  מּׁשּׁשים, אחד ּבידֹו ועלתה ּתרם ּתרּומה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָּתרּומתֹו
ּבמעׂשרֹות; חּיבת הּתֹוספת אֹותּה - ּתרּומה לׁשם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוהֹוסיף

יאכלּנה  ּכ ואחר הּמעׂשרֹות, הּכהן מּמּנה ּתרם ּומפריׁש . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ויחזר  ּתרּומה, זֹו הרי - ואחת מחמּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹועלתה
והּתֹוספת  ׁשּבדעּתֹו; הּׁשעּור להׁשלים ּכדי ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹויתרם
אבל  ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה להפריׁשּה לֹו יׁש - ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹהּזאת

הּמּקף מן אּלא יפריׁשּנה להלן]לא ומבואר [הסמוך, ְִִֶֶַַָָָֹֻ
ִָָּבראׁשֹונה.

.Êמקצת ּתרּומה,הּמפריׁש אינֹו הּמקצת אֹותֹו - הּתרּומה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
להפריׁש צרי ּכן, ּפי על ואף הּכרי; ּכחֹולק הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָוהרי
אחרֹות  מּפרֹות עליו יפריׁש ולא מּמּנּו, מקצת אֹותֹו .ּתרּומת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

.Á אחר ּכרי ּתרּומת ּומקצת זה, מּכרי ּתרּומה מקצת ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָהפריׁש
זה  על מּזה יתרם לא זה הרי - הּכרי מּמּנּו 'ּתרּומת האֹומר: . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

ׁשם, קרא - 'ּבדרֹומֹו' אֹו 'ּבצפֹונֹו' אמר אם - לתֹוכֹו' ְְְִִִֵֶַַָָָהּזה
עּין לא ואם ּתרּומתֹו; מּמּנּו להפריׁש לא [סימן]וחּיב מקֹום, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ

ּכלּום. ְַָאמר
.Ë מקֹום - ּבזה' הּזה והּכרי הּזה הּכרי 'ּתרּומת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָאמר:

ׁשל  ּתרּומתֹו נסּתּימה ׁשם ראׁשֹון, ׁשל ּתרּומתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנסּתּימה
.ׁשני  ִֵ

.È מדקּדק אּלא ּבאמד; אֹותּה מפריׁשין אין מעׂשר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתרּומת
ּבּתֹורה  מפרׁש ׁשעּורּה ׁשהרי - הּזה ּבּזמן ואפּלּו .ּבׁשעּורּה, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

.‡È,ׁשֹוקל - הּנׁשקל ודבר מֹודד, - להּמדד ׁשּדרּכֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּדבר
מֹונה  - למנֹותֹו ׁשאפׁשר ּולׁשקלֹוודבר למנֹותֹו אפׁשר היה . ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָ

והּׁשֹוקל  מּמּנּו, מׁשּבח והּמֹודד מׁשּבח, הּמֹונה - ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻֻּולמדדֹו
מּׁשניהם. ְְִֵֶָֻמׁשּבח

.·È,מּמעׂשרֹו לוי ּבן אֹותן ׁשּיפריׁש - מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמצות
ויׁשׁשּנ הּמעׂשר". את יׂשראל ּבני מאת תקחּו "ּכי אמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

לּלוי, הּמעׂשר ויּתן לּכהן; ולּתנּה אֹותּה, להפריׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹליׂשראל
הּמעׂשר. מן מעׂשר ׁשהיא ּתרּומתֹו מּמּנּו ׁשהפריׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחר

.‚È קדם ׁשּבלים, ּכׁשהּוא ראׁשֹון מעׂשר ׁשהפריׁש ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹיׂשראל
חּיב  הּלוי אין - לּלוי ּונתנֹו ּגדֹולה, ּתרּומה ויפריׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּידּוׁש

ּתרּומת  אּלא ׁשּידּוׁשּנּו, אחר ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָלהפריׁש
מן  הּמעׂשר והפריׁש יׂשראל, ּדׁש אם אבל ּבלבד. ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמעׂשר
הּלוי  חּיב - לּלוי ּונתנֹו ּגדֹולה, ּתרּומה ׁשּיפריׁש קדם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּדגן
מאחר  מעׂשר; ּותרּומת ּגדֹולה, ּתרּומה מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָלהפריׁש

ּגדֹולה  ּבתרּומה נתחּיב ּדגן, "ראׁשית ׁשּנעׂשה ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
."ְְָּדגנ

.„È לּכהן ּתרּומתֹו יּתן לא - ׁשּבלים מעׂשר ׁשּלקח לוי ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּבן
מן  מעׂשר לֹו ולּתן ולזרֹות לדּוׁש אֹותֹו קֹונסין אּלא ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַָָׁשּבלים,
אֹו הּתבן מן מעׂשר לֹו לּתן חּיב ואינֹו הּדגן; מן ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמעׂשר
לֹו ׁשּנּתנּו ּכמֹו ׁשּבלים, הּמעׂשר ּתרּומת הפריׁש ואם ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָהעצה.

הּתבן  ואת הּזרע את לּכהן ונֹותן ּכֹותׁש, זה הרי מה - ּומּפני . ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
והפקיע  ׁשּבלים, הּמעׂשר ׁשּלקח מּפני לכּתׁש? אֹותֹו ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹקנסּו

ּגדֹולה. ּתרּומה ְְִֶָָמּמּנּו
.ÂËלי אמר ּכ' ללוי: ׁשאמר יׂשראל לּבן מעׂשר אּבא, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

אביו  ׁשהרי ׁשּבֹו; מעׂשר לתרּומת חֹוׁשׁשין אין - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבידי'
הּלוי. לפלֹוני הּמע ׂשר ׁשּזה צּוהּו ּולפיכ ּתרּומתֹו, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהפריׁש
- ּבידי' ל יׁש מעׂשר ּכֹור אּבא, לי 'אמר לֹו: אמר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָואם

ׁשּבֹו מעׂשר לתרּומת .חֹוׁשׁשין ְְֲִִֵֶַַ
.ÊËּבׁשמינית מּׁשמֹונה אחד ּבּה ׁשהיה מעׂשר [הלוג,ּתרּומת ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

קורטוב] ּבּהונקרא מּטּפל אינֹו מּכאן, ּפחֹות לּכהן; מֹוליכּה ,ִִִֵֵֵַַָָָָֹ
- ּובׁשמן ּוביין וׂשֹורפּה. ּבאּור, מׁשליכּה אּלא ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָלהֹוליכּה,
ּתרּומת  ׁשּתהיה ּובלבד לּכהן; מֹוליכּה ׁשהּוא, ּכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאפּלּו
ׁשהיתה  אֹו טמאה, היתה אם אבל ּוטהֹורה; וּדאית, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָמעׂשר
אּלא  ּבּה מּטּפל אינֹו ּכּׁשעּור , ּבּה אין אם - ּדמאי ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל

ְָׂשֹורפּה.
.ÊÈ הּמּקף מן אּלא ּגדֹולה, ּתרּומה ּתֹורמין היּואין ּכיצד? . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ

לא  - אחר ּבבית סאה וחמּׁשים זה, ּבבית סאה חמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹלֹו
מפריׁש ׁשּנמצא הּמאה, על סאין ׁשּתי מהן מאחד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיפריׁש
ּתרּומתֹו הּמּקף, מן ׁשּלא הפריׁש ואם אחר. מקֹום על ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻמּמקֹום
טעּון  היה אם אבל ׁשמּור; הּמפרׁש ׁשּיהיה והּוא, ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֻּתרּומה;
הן  'הרי ואמר: מׁשּתּברין, ׁשהן וראה ׁשמן, אֹו יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכּדי

ּכלּום. אמר לא - ׁשּבביתי' ּפרֹות על ְְְִֵֵֶַַָָֹּתרּומה
.ÁÈ ׁשּבבית מגּורֹות ׁשּתי אֹו הּבית, ּבתֹו המפּזרין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֻּפרֹות

הּכל  על אחד מן ּתֹורם - ּדבלה,אחד ועּגּולי ּתבּואה, ׂשּקי . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מאחד  ּתֹורמין אחת, ּבהּקפה היּו אם - ּגרֹוגרֹות ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוחבּיֹות

הּכל  ּתֹורם על ּפיהן, את סתם ׁשּלא עד - יין ׁשל חבּיֹות . ִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ואחת. אחת מּכל ּתֹורם ּומּׁשּסתם, הּכל; על ְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹמאחת

.ËÈ על מאחד ּתֹורם ּבּגּנה, ּומּניח ירק ּגּפי מלּקט ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה
הביא  ואחד; אחד מּכל ּתֹורם ּביניהן, אחד מין הביא ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהּכל.
ּומין  מּלמּטה ּוכרּוב מּלמעלה ּכרּוב ּבקּפה, הרּבה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻמינין

הּתחּתֹון  על העליֹון מן יתרם לא - ּבאמצע ואם אחר . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבזמן  הּכל, על מאחד ּתֹורם - ּבּגרן צּבּורין חמּׁשה ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּקיף
אחד  מּכל ּתֹורם קּים, הּגרן עּקר אין קּים; הּגרן ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשעּקר

ְֶָואחד.
.Î הּמּקף מן ׁשּלא אֹותּה מפריׁשין - מעׂשר ׁשּנאמר:ּתרּומת , ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ

מעׂשרֹותיכם אחד [מתנותיכם]"מּכל מעׂשר אפּלּו ּתרימּו"; ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
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ּתרּומה  מפריׁש - אחרת ּבמדינה אחר ּומעׂשר זֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבמדינה
הּמּקף, מן א ּלא ּתֹורמין אין חכמים ותלמידי הּכל. על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻאחת

ּתרּומת מעׂשר.ואפּלּו ְֲֲִֵַַַ
.‡Îמּמּנּו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר ל ֹו ׁשהיה לוי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבן

ּבטבלֹו והּוא ,והֹול עליו מפריׁש להיֹות והּניחֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָּתרּומתֹו,
עׂשּוי  ּׁשעׂשה מה יׂשראל,- ּבני מעׂשר את "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּתרּומה  ּכּלֹו את עֹוׂשה ׁשהּוא מלּמד לה'", ירימּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֻאׁשר
ְֵַלאחר.

.·Îהּניחֹו ּכ ואחר ּתחּלה, מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָהפריׁש
מעׂשר, ּתרּומת ּכּלֹו ׁשּיעׂשה עד והֹול עליו מפריׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלהיֹות
מקּדׁשֹו, "את ׁשּנאמר: ּכלּום, עׂשה לא - לּכהן ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹויּתנּנּו

לאחרים;מּמּנּו" ּתרּומה אֹותֹו עֹוׂשה ּבתֹוכֹו, ׁשּקדׁשיו ּבזמן : ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
וכן  לאחרים. ּתרּומה אֹותֹו עֹוׂשה אינֹו ּבתֹוכֹו, קדׁשיו ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָאין
צרי ּגדֹולה, ּתרּומה עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמּניח
עליהן  מפריׁש להיֹות הּניחן ואם לתרּומה; טבלין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָׁשּיהיּו

למעׂשר. טבלין ׁשּיהיּו צרי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָמעׂשר,
.‚Î על אֹותן מפריׁשין ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ְְְְְִִִִֶַַַַַָּכׁשּמפריׁשין

ּתרּומה  ּכ ואחר לּכל, ּתחּלה ּבּכּורים מפריׁש ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּסדר.
אֹו ׁשני מעׂשר ּכ ואחר ראׁשֹון, מעׂשר ּכ ואחר ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָּגדֹולה,
אֹו לתרּומה, מעׂשר אֹו לראׁשֹון, ׁשני והּמקּדים עני. ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָמעׂשר
לא  על ׁשעבר ּפי על אף - לבּכּורים ּתרּומה ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹׁשהקּדים
תעׂשה? ּבלא ׁשהּוא ּומּנין עׂשּוי. ּׁשעׂשה מה ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹתעׂשה,
ׁשראּוי  ּדבר ּתאחר לא תאחר", לא ודמע מלאת" ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

זה. לאו על לֹוקין ואין ְְְִִֵֶַַָלהקּדימֹו;
.„Î ּכאחד מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהרֹוצה

ּוׁשליׁש ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד מפריׁש מתוך - שלושה [שהם ְְְְִִִִֶַָָֹֹ
מעשר] לתרומת ואחד גדולה, לתרומה שנים - ואֹומר מאה ,: ְֵ

והרי  ׁשהפרׁשּתי, זה ּבצד הּוא הרי ּכאן, ׁשּיׁש מּמאה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ'אחד
הּכל; על ּתרּומה הּוא ׁשהפרׁשּתי, מּזה והּנׁשאר חּלין; ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֻהּוא
זה  ּבצד הּוא הרי אּלּו, חּלין למאה להיֹות ׁשראּוי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻוהּמעׂשר
ּׁשהפרׁשּתי, מּמה הּתרּומה על יתר הּנׁשאר וזה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהפרׁשּתי;

הּכל'. על מעׂשר ּתרּומת הּוא ְֲֲֵֵַַַַֹהרי

ה'תשע"ג  ניסן ה' קודש שבת

ד  ¤¤ּפרק
ּומעׂשרֹות ‡. ּתרּומֹות לֹו להפריׁש ׁשליח אדם -עֹוׂשה ְְְְִִֶַַַַָָָ

ואין  הּׁשליח; את לרּבֹות אּתם", ּגם ּתרימּו "ּכן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:
ּברית, ּבני אּתם מה - אּתם" "ּגם ׁשּנאמר: ּגֹוי, ׁשליח ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעֹוׂשין

ּברית. ּבני ׁשלּוחכם ְְְֲִֵֶַאף
ּתרּומה:·. ּתרּומתן אין ּתרמּו, ואם יתרמּו; לא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹחמּׁשה

ואפּלּו יׂשראל, ׁשל ׁשּתרם והּנכרי והּקטן; והּׁשֹוטה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהחרׁש,
הּבעלים. ּברׁשּות ׁשּלא ׁשּלֹו, ׁשאינֹו את והּתֹורם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּברׁשּותֹו;
ותּקן  ּתרּומה, זֹו הרי - אחרים ׁשל על מּׁשּלֹו הּתֹורם ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאבל

ׁשּירצה. ּכהן לכל ׁשּנֹותנּה ׁשּלֹו, הנאה וטֹובת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּפרֹותיהן;
ולּקט ‚. חברֹו ׂשדה לתֹו ׁשּירד אֹו ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורם

הּבית  ּבעל ּבא אם - ותרם ׁשּיּקחם ּכדי ּברׁשּות ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפרֹות
מּמה  יפֹות ׁשם היּו אם - הּיפֹות' אצל הּל' לֹו: ְִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר
היּו לא ואם מקּפיד; אינֹו ׁשהרי ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּׁשּתרם
לֹו אמר ׁשּלא ּתרּומה, ּתרּומתֹו אין - ּׁשּתרם מּמה יפֹות ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשם
ּבין  - והֹוסיף ולּקט הּבית ּבעל ּבא ואם מחּוי. ּדר על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאּלא

ּתרּומה  ּתרּומתֹו לֹו, אין ּבין מהן יפֹות לֹו .יׁש ְְֵֵֵֵֶָָָ
ּתרּומה „. ּתרּומתן ּתרמּו, ואם יתרמּו; לא חרׁשחמּׁשה : ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָֹֹ

והאּלם  הּברכה; ׁשֹומע  ׁשאינֹו לפי ׁשֹומע, ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָמדּבר
;לבר יכֹולין ׁשאינן מּפני - והערם מדּבר, ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּׁשֹומע
את  ּולהפריׁש לכּון יכֹולין ׁשאינן מּפני - והּסּומה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּׁשּכֹור

ֶַָהּיפה.
ׁשּתי ‰. הביא ׁשּלא ּפי על אף - נדרים לעֹונת ׁשהּגיע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹקטן

ואפּלּו ּתרּומה, ּתרּומתֹו ּתרם, אם - ּגדֹול נעׂשה ולא ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֹׂשערֹות,
מן  קּימין והקּדׁשן ונדריהן הֹואיל ּתֹורה; ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבתרּומה

ּבּנדרים. ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְִֵֶַַַָָהּתֹורה,
.Â יֹודע ואינֹו לתרם, והל לי', ּותרם 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹֹהאֹומר

חזקתֹו אין - ּתרּום ּכריֹו ּומצא ּובא ּתרם, לא אֹו ּתרם ְְִִֵֶַַָָָָָָָֹאם
ׁשל ּתרּום  עֹוׂשה ׁשליח חזקת ּבאּסּורין אֹומרין ׁשאין יחּותֹו; ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּברׁשּות. ׁשּלא ּתרם אחר ׁשּמא וחֹוׁשׁש להחמיר; אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלהקל,
.Ê ּבעל ׁשל ּכדעּתֹו ּתֹורם - ּותרם' 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהאֹומר

אחד הּבית  מפריׁש רעה, עין ּבעל ׁשהּוא ּבֹו יֹודע היה אם : ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
אחד  לֹו מפריׁש ׂשבעה, נפׁש ּבעל היה ואם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּׁשּׁשים;
אחד  ּבבינֹונית, לֹו מפריׁש - ּדעּתֹו יֹודע אינֹו ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמארּבעים.
אֹו מארּבעים אחד ּבידֹו ועלתה לבינֹונית, נתּכּון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמחמּׁשים.
על  להֹוסיף נתּכּון ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָאחד
ּתרּומתֹו אין - וארּבעים מּתׁשעה אחד אפּלּו ותרם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּבינֹונית,

ְָּתרּומה.
.Á:ׁשּנאמר ּומעׂשרֹות, ּבתרּומה חּיבין - הּׁשּתפין ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּפרֹות

לּטל "מעׂשרתיכם" צריכין אין והּׁשּתפין ׁשנים; ׁשל אפּלּו , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֻ
ּתרם  ּתרּומה. ּתרּומתֹו מהן, הּתֹורם ּכל אּלא מּזה, זה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרׁשּות
ׁשּתרם  ידע לא ׁשהרי ּתרּומה, ותרם הּׁשני ּובא מהן, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאחד
אינּה הּׁשני ּתרּומת זה, על זה ממחין היּו אם - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָחברֹו
אין  ּכּׁשעּור, הראׁשֹון ותרם ממחין היּו לא ואם ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹּתרּומה.
ּתרּומת  ּכּׁשעּור, הראׁשֹון ּתרם לא ואם ּתרּומה; הּׁשני ְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹּתרּומת

ּתרּומה. ְְֵֶָׁשניהן
.Ë,'ּתרם' וׁשפחתֹו: לעבּדֹו אֹו ּביתֹו לבן אֹו לׁשּתפֹו ְְְְְְְִֵֵֶַָָָֹֻהאֹומר

ׁשּנה  לא אם - ׁשּיתרמּו קדם ׁשליחּותן ּובּטל לתרם, ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹֹֹֹוהלכּו
'ּתרם  לֹו: ׁשאמר ּכגֹון - ׁשּנה ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהּׁשליח,

הּצפֹון', מּקדם,מן ׁשליחּותֹו ּובּטל הֹואיל - הּדרֹום מן ותרם ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹ
ּתרּומה  .אינּה ְֵָָ

.È ּתרם ׁשּלא עד אם - ועּכב הּבית ּבעל ּובא ׁשּתרם, ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאריס
ּתרּומתֹו עּכב, מּׁשּתרם ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו אין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָעּכב,

יתֹומים.ּתרּומה  נכסי ּתֹורמין והאּפיטרֹוּפין . ְְְְְְִִִִִֵֶָָ
.‡È והּגזלן הּבעלים הּגּנב היּו ואם ּתרּומה; ּתרּומתן והאּנס, ְְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָָָ

ּתרּומה. ּתרּומתן אין ְְְִֵָָָרֹודפין,
.·È ּׁשהן מה על ּתֹורמין והאּׁשה, והעבד והּׂשכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבן
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ּדבר  ּתֹורם אדם ׁשאין הּכל, על יתרמּו לא אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹאֹוכלין;
ּבעּסתּה והאּׁשה אביו, ׁשלחן על ּבׁשאֹוכל הּבן ׁשּלֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשאינֹו

ּברׁשּות. ׁשהן מּפני ּתֹורמין, -ְְְִִִֵֵֶ
.‚È;הּבית ּבעל מּדעת ׁשּלא לתרם רׁשּות להן אין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹהּפֹועלים,

הם  הרי הּיין, את לטּמא ירצּו ׁשאם - ּבּגת הּדֹורכין מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַחּוץ
הרי  ,ּכ על והאמינם להן ׁשּמסר ּולפי מּיד; אֹותֹו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמטּמאין

ּתרּומתם ּתרמּו, ואם ּכׁשלּוחין, .ּתרּומה הן ְְְְְִִִֵָָָָ
.„È ליּופֹועל 'ּכנׂש הּבית: ּבעל לֹו ואחר ׁשאמר ותרם, ּגרני', ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹ

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּכּנׂש ּכ. ְְִֵָָָ
.ÂËׁשאינּה ּתֹורה ּדין - מּׁשּלֹו ּתרּומה ׁשהפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָהּנכרי

חּיב  ׁשאינֹו לפי ּתרּומתן ּתרּומה, ׁשּתהיה ּגזרּו, ּומּדבריהם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
הּממֹון  זה יהיה ׁשּלא ּכיסין, ּבעלי מּׁשּום - ּגזרה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּתרּומה;
הּגֹוי  את ּובֹודקין לפטרֹו. ּכדי ּבגֹוי אֹותֹו ויתלה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָליׂשראל,
ּתּנתן  הפרׁשּתיה', יׂשראל 'ּבדעת אמר, אם ּתרּומה: ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהפריׁש
ּבּמה  לּׁשמים. ּבלּבֹו ׁשּמא ּגניזה, טעּונה - לאו ואם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלּכהן;
ּתרּומה  ׁשהפריׁש ּגֹוי אבל יׂשראל. ּבארץ אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָָּדברים
,צרי ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין עליה; ּגזרּו לא לארץ, ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹּבחּוצה

ּכלל. ּתרּומה ְְְֵָָָואינּה
.ÊË ואמר הּמתּכּון 'מעׂשר' 'מעׂשר', ואמר 'ּתרּומה' לֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָ

ּכלּום  אמר לא - הפריׁש'ּתרּומה' ׁשוין. ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ; ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹ
זֹו הרי - ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ולא ּבמחׁשבּתֹו, ְְְְְְֲֲִִֵַַָָָֹּתרּומה
ּבלבד  ּבמחׁשבה ּתרּומתכם", לכם "ונחׁשב ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּתרּומה,

ּתרּומה. ְְִֶָּתהיה
.ÊÈ היא הרי הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ּתרּומה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָהּמפריׁש

נתקּי לא ואם ּתרּומה ּתרּומה; אינּה אֹום, ּתרּומה הּמפריׁש וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
לֹו, ּומּתיר לחכם עליהן נׁשאל זה הרי - עליהם ונחם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמעׂשרֹות,
עד  - ׁשהיתה ּכמֹות חּלין ותחזר הּנדרים, ׁשאר ׁשּמּתירין ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּכדר
אחרֹות. ּפרֹות אֹו ּתחּלה, ׁשהפריׁש אֹותּה ׁשנּיה ּפעם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּיפריׁש

.ÁÈ מנת הּתֹורם על ּתרּומה זֹו 'הרי ואמר: יין, ׁשל ּבֹור ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ

הּׁשפיכה, ּומן הּׁשבר מן ׁשלם ׁשּתעלה צרי - ׁשלם' ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּתעלה
מדּמעת  אינּה נׁשּברה, ואם הּטמאה; מן לא הּניחּהאבל . ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹֻ

זֹו הרי - לּבֹור ּתּגיע לא ּתתּגלּגל אֹו ׁשם ּתּׁשבר ׁשאם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבמקֹום
הּתנאי. נתקּים ׁשּכבר ְְְְִֵֶַַַַַַָמדּמעת,

.ËÈ ּבתרּומת ּבּמה אבל ּגדֹולה. ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ
נתקּים  ׁשעלתה, ּכיון - הּמּקף מן ׁשּלא לתרם ׁשּמּתר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻמעׂשר,
אֹו ׁשּנׁשּברה ּפי על ואף - מעׂשר ּתרּומת היא והרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָּתנאֹו;

ׁשּנטמאת  לֹומר צרי ואין .נׁשּפכה, ְְְְִִִֵֶַָָָ
.Î:ׁשּלמעלה האֹומר' אֹו חּלין', וׁשּלמּטה ּתרּומה 'ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּבדעת  ּתלּוי ׁשהּדבר קּימין, ּדבריו - ּתרּומה' וׁשּלמּטה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻחּלין
.הּתֹורם  ֵַ

.‡Î זֹוהּתֹורם ׁשּתהיה לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּגרן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּׁשּבּקטיעין מה ועל הּכרי, על שלא ּתרּומה קטועות [שבלים ְְְְִִִֶַַַַַָ

הּתֹורם נידושו] הּתבן. ּׁשּבתֹו מה ועל ּׁשּבּצדדין, מה ועל ,ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּׁשּבחרצּנין, מה על לתרם לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּיקב ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאת

ּׁשּבּזּוגין מה צרי[קליפות]ועל יין, ׁשל הּבֹור את הּתֹורם . ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ּׁשּבּגפת מה על לתרם לּבֹו את נתּכּון,[פסולת]ׁשּיכּון לא ואם . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ

ׁשהּתרּומה  הּוא, ּדין ּבית ׁשּתנאי הּכל; נפטר - סתם ּתרם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא
ּבצד  ּתאנים ונמצאּו ּתאנים, ׁשל ּכלּכּלה הּתֹורם הּכל. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹעל
הּכל. על לתרם ׁשּבלּבֹו מּפני ּפטּורין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹהּכלּכּלה

וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹיׁש
ּפאה; להּניח (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמצוֹות
ילּקט  ׁשּלא (ד) לקט; להּניח (ג) הּפאה; יכּלה ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ(ב)
הּכרם; יעֹולל ׁשּלא (ו) ּבּכרם; עֹוללֹות לעזב (ה) ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹהּלקט;
הּכרם; ּפרט ילּקט ׁשּלא (ח) הּכרם; ּפרט לעזב ְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ(ז)
הּׁשכחה; לקחת יׁשּוב ׁשּלא (י) הּׁשכחה; להּניח ְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹ(ט)
יד; ּכמּסת צדקה לּתן (יב) לענּיים; מעׂשר להפריׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ(יא)
- אּלּו מצוֹות ּובאּור העני. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ(יג)

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd oqip 'dÎxc` g"k -

ה'תשע"ג  אדר כ"ח ראשון יום

.ÂË¯ .ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ט אחרהּמצוה יתעּלה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָ

ּוברכּת וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ אכילה, ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָּכל
וגֹו'" אלהי ֿ ה' i)את ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון .zekxa) ְְְֱֶֶֶַָֹ

(e wxt yixואכלּת ׁשּנאמר: ֿ הּתֹורה, מן הּמזֹון "ּברּכת :ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָ
ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ ה'". את ּוברכּת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוׂשבעּת

ּברכֹות. ּבמּסכת ְְְֶֶַָמקֹומֹות

― הרט"ו אמרֹוהּמצוה והּוא להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
ֿ זכר" ּכל לכם "הּמֹול לאברהם: i)יתעּלה ,fi ziy`xa). ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

זֹו, עׂשה מצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּובפרּוׁש

ֿ ּבׂשר את ֿ יּמֹול לא אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּוא
וגֹו'" ונכרתה ci)ערלתֹו ,my my)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָ

מּׁשּבת י"ט ּבפרק מיבמֹות(lw.)זֹו ד' ואין(fn:)ּופרק . ְְִִֵֶֶֶֶַָָ
ּכמֹו ,ּכ על מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻהאּׁשה

ּבקּדּוׁשין .(hk.)ׁשּנתּבאר ְְִִִֵֶָ

ה'תשע"ג  אדר כ"ט שני יום

ÌÚ‰ Â‚‰ ,‰˘‰ ÏÎ ˙ÂÏÙ˙ ¯„Ò .ÂË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
'ÂÎÂ ÂÈÏÚ ÍÂÏÓÈ ..

„̄‡Ë"ÎŒÁ"ÎÈ̆ŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ
― הרט"ו אמרֹוהּמצוה והּוא להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

ֿ זכר" ּכל לכם "הּמֹול לאברהם: i)יתעּלה ,fi ziy`xa). ְְְִִֶֶַַָָָָָָ
זֹו, עׂשה מצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּובפרּוׁש
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קיי xc` h"kÎg"k ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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ּדבר  ּתֹורם אדם ׁשאין הּכל, על יתרמּו לא אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹאֹוכלין;
ּבעּסתּה והאּׁשה אביו, ׁשלחן על ּבׁשאֹוכל הּבן ׁשּלֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשאינֹו

ּברׁשּות. ׁשהן מּפני ּתֹורמין, -ְְְִִִֵֵֶ
.‚È;הּבית ּבעל מּדעת ׁשּלא לתרם רׁשּות להן אין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹהּפֹועלים,

הם  הרי הּיין, את לטּמא ירצּו ׁשאם - ּבּגת הּדֹורכין מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַחּוץ
הרי  ,ּכ על והאמינם להן ׁשּמסר ּולפי מּיד; אֹותֹו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמטּמאין

ּתרּומתם ּתרמּו, ואם ּכׁשלּוחין, .ּתרּומה הן ְְְְְִִִֵָָָָ
.„È ליּופֹועל 'ּכנׂש הּבית: ּבעל לֹו ואחר ׁשאמר ותרם, ּגרני', ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹ

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּכּנׂש ּכ. ְְִֵָָָ
.ÂËׁשאינּה ּתֹורה ּדין - מּׁשּלֹו ּתרּומה ׁשהפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָהּנכרי

חּיב  ׁשאינֹו לפי ּתרּומתן ּתרּומה, ׁשּתהיה ּגזרּו, ּומּדבריהם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
הּממֹון  זה יהיה ׁשּלא ּכיסין, ּבעלי מּׁשּום - ּגזרה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּתרּומה;
הּגֹוי  את ּובֹודקין לפטרֹו. ּכדי ּבגֹוי אֹותֹו ויתלה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָליׂשראל,
ּתּנתן  הפרׁשּתיה', יׂשראל 'ּבדעת אמר, אם ּתרּומה: ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהפריׁש
ּבּמה  לּׁשמים. ּבלּבֹו ׁשּמא ּגניזה, טעּונה - לאו ואם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלּכהן;
ּתרּומה  ׁשהפריׁש ּגֹוי אבל יׂשראל. ּבארץ אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָָּדברים
,צרי ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין עליה; ּגזרּו לא לארץ, ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹּבחּוצה

ּכלל. ּתרּומה ְְְֵָָָואינּה
.ÊË ואמר הּמתּכּון 'מעׂשר' 'מעׂשר', ואמר 'ּתרּומה' לֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָ

ּכלּום  אמר לא - הפריׁש'ּתרּומה' ׁשוין. ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ; ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹ
זֹו הרי - ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ולא ּבמחׁשבּתֹו, ְְְְְְֲֲִִֵַַָָָֹּתרּומה
ּבלבד  ּבמחׁשבה ּתרּומתכם", לכם "ונחׁשב ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּתרּומה,

ּתרּומה. ְְִֶָּתהיה
.ÊÈ היא הרי הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ּתרּומה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָהּמפריׁש

נתקּי לא ואם ּתרּומה ּתרּומה; אינּה אֹום, ּתרּומה הּמפריׁש וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
לֹו, ּומּתיר לחכם עליהן נׁשאל זה הרי - עליהם ונחם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמעׂשרֹות,
עד  - ׁשהיתה ּכמֹות חּלין ותחזר הּנדרים, ׁשאר ׁשּמּתירין ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּכדר
אחרֹות. ּפרֹות אֹו ּתחּלה, ׁשהפריׁש אֹותּה ׁשנּיה ּפעם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּיפריׁש

.ÁÈ מנת הּתֹורם על ּתרּומה זֹו 'הרי ואמר: יין, ׁשל ּבֹור ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ

הּׁשפיכה, ּומן הּׁשבר מן ׁשלם ׁשּתעלה צרי - ׁשלם' ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּתעלה
מדּמעת  אינּה נׁשּברה, ואם הּטמאה; מן לא הּניחּהאבל . ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹֻ

זֹו הרי - לּבֹור ּתּגיע לא ּתתּגלּגל אֹו ׁשם ּתּׁשבר ׁשאם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבמקֹום
הּתנאי. נתקּים ׁשּכבר ְְְְִֵֶַַַַַַָמדּמעת,

.ËÈ ּבתרּומת ּבּמה אבל ּגדֹולה. ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ
נתקּים  ׁשעלתה, ּכיון - הּמּקף מן ׁשּלא לתרם ׁשּמּתר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻמעׂשר,
אֹו ׁשּנׁשּברה ּפי על ואף - מעׂשר ּתרּומת היא והרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָּתנאֹו;

ׁשּנטמאת  לֹומר צרי ואין .נׁשּפכה, ְְְְִִִֵֶַָָָ
.Î:ׁשּלמעלה האֹומר' אֹו חּלין', וׁשּלמּטה ּתרּומה 'ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּבדעת  ּתלּוי ׁשהּדבר קּימין, ּדבריו - ּתרּומה' וׁשּלמּטה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻחּלין
.הּתֹורם  ֵַ

.‡Î זֹוהּתֹורם ׁשּתהיה לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּגרן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּׁשּבּקטיעין מה ועל הּכרי, על שלא ּתרּומה קטועות [שבלים ְְְְִִִֶַַַַַָ

הּתֹורם נידושו] הּתבן. ּׁשּבתֹו מה ועל ּׁשּבּצדדין, מה ועל ,ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּׁשּבחרצּנין, מה על לתרם לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּיקב ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאת

ּׁשּבּזּוגין מה צרי[קליפות]ועל יין, ׁשל הּבֹור את הּתֹורם . ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ּׁשּבּגפת מה על לתרם לּבֹו את נתּכּון,[פסולת]ׁשּיכּון לא ואם . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ

ׁשהּתרּומה  הּוא, ּדין ּבית ׁשּתנאי הּכל; נפטר - סתם ּתרם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא
ּבצד  ּתאנים ונמצאּו ּתאנים, ׁשל ּכלּכּלה הּתֹורם הּכל. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹעל
הּכל. על לתרם ׁשּבלּבֹו מּפני ּפטּורין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹהּכלּכּלה

וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹיׁש
ּפאה; להּניח (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמצוֹות
ילּקט  ׁשּלא (ד) לקט; להּניח (ג) הּפאה; יכּלה ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ(ב)
הּכרם; יעֹולל ׁשּלא (ו) ּבּכרם; עֹוללֹות לעזב (ה) ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹהּלקט;
הּכרם; ּפרט ילּקט ׁשּלא (ח) הּכרם; ּפרט לעזב ְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ(ז)
הּׁשכחה; לקחת יׁשּוב ׁשּלא (י) הּׁשכחה; להּניח ְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹ(ט)
יד; ּכמּסת צדקה לּתן (יב) לענּיים; מעׂשר להפריׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ(יא)
- אּלּו מצוֹות ּובאּור העני. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ(יג)

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים
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ה'תשע"ג  אדר כ"ח ראשון יום

.ÂË¯ .ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ט אחרהּמצוה יתעּלה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָ

ּוברכּת וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ אכילה, ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָּכל
וגֹו'" אלהי ֿ ה' i)את ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון .zekxa) ְְְֱֶֶֶַָֹ

(e wxt yixואכלּת ׁשּנאמר: ֿ הּתֹורה, מן הּמזֹון "ּברּכת :ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָ
ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ ה'". את ּוברכּת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוׂשבעּת

ּברכֹות. ּבמּסכת ְְְֶֶַָמקֹומֹות

― הרט"ו אמרֹוהּמצוה והּוא להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
ֿ זכר" ּכל לכם "הּמֹול לאברהם: i)יתעּלה ,fi ziy`xa). ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

זֹו, עׂשה מצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּובפרּוׁש

ֿ ּבׂשר את ֿ יּמֹול לא אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּוא
וגֹו'" ונכרתה ci)ערלתֹו ,my my)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָ

מּׁשּבת י"ט ּבפרק מיבמֹות(lw.)זֹו ד' ואין(fn:)ּופרק . ְְִִֵֶֶֶֶַָָ
ּכמֹו ,ּכ על מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻהאּׁשה

ּבקּדּוׁשין .(hk.)ׁשּנתּבאר ְְִִִֵֶָ

ה'תשע"ג  אדר כ"ט שני יום

ÌÚ‰ Â‚‰ ,‰˘‰ ÏÎ ˙ÂÏÙ˙ ¯„Ò .ÂË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
'ÂÎÂ ÂÈÏÚ ÍÂÏÓÈ ..

„̄‡Ë"ÎŒÁ"ÎÈ̆ŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ
― הרט"ו אמרֹוהּמצוה והּוא להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

ֿ זכר" ּכל לכם "הּמֹול לאברהם: i)יתעּלה ,fi ziy`xa). ְְְִִֶֶַַָָָָָָ
זֹו, עׂשה מצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּובפרּוׁש
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ֿ ּבׂשר את ֿ יּמֹול לא אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּוא
וגֹו'" ונכרתה ci)ערלתֹו ,my my)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָ

מּׁשּבת י"ט ּבפרק מיבמֹות(lw.)זֹו ד' ואין(fn:)ּופרק . ְְִִֵֶֶֶֶַָָ
ּכמֹו ,ּכ על מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻהאּׁשה

ּבקּדּוׁשין .(hk.)ׁשּנתּבאר ְְִִִֵֶָ

ÊÚŒ‰Ú 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„ ‰˘‰ ÏÎ ˙ÂÏÈÙ˙ ¯„Ò

ה'תשע"ג  ניסן א' שלישי יום

‰ÙŒÊÚ 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„ Ô¯Â„ÈÒÂ ‰ÏÈÙ˙‰ ˙ÂÎ¯· ÁÒÂ
‰Ù 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„ ÈÂ„ÈÂ‰ ÁÒÂ

ה'תשע"ג  ניסן ב' רביעי יום

ÊÙŒ‰Ù 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ÁÒÂ
.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÔÒÈ'‰Œ'‡̆„ẪŒ̇·̆ŒÈ̆ÈÏ̆ÌÂÈ
― הקנ"ד והּואהּמצוה ּבּׁשּבת, לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום ai)אמרֹו: ,bk zeny)נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִִִַַַָָֹ
יתעּלההּצ לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה k,ּוּוי zeny) ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

(iלנּו חֹובה היא ֿ הּמלאכה מן הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולבהמּתנּו

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

ה'תשע"ג  ניסן ג' חמישי יום

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ד והּואהּמצוה ּבּׁשּבת, לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום ai)אמרֹו: ,bk zeny)נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִִִַַַָָֹ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה k,הּצּוּוי zeny) ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

(iלנּו חֹובה היא ֿ הּמלאכה מן הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולבהמּתנּו

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

ה'תשע"ג  ניסן ד' שישי יום

ה'תשע"ג  ניסן ה' קודש שבת

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

"לאֿ אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹֻׁשהזהרנּו
ֿ מלאכה" כל i)תעׂשה ,k zeny)ּפרׁש זה, לאו על והעֹובר . ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּכתּוב ci)ּבֹו ,`l my),הּדּין ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֶַַַַָָָָֹ
הּוא אם ֿ זה ּכל סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָואם
ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ְְְְִִִֵֵַַָָָָָמזיד;

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָנתּבארּו
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`ÎmiklniaiÎ`

éàì äîìL òîL-úà úòîL àáL-úkìîe:úBãéça Búqðì àázå ýåýé íLáìéça äîìLeøé àázå ©«§©§À̈Ÿ©²©¤¥¬©§Ÿ−Ÿ§¥´§Ÿ̈®©¨¬Ÿ§©Ÿ−§¦«©¨´Ÿ§¨©§ À¨§©¦»
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:dááì-íò äéäâ:dì ãébä àì øLà Cìnä-ïî íìòð øác äéä-àì äéøác-ìk-úà äîìL dì-ãbiå ¨−̈¦§¨¨«©©¤¨¬§Ÿ−Ÿ¤¨§¨¤®¨«Ÿ¨¨³¨¨Æ¤§¨´¦©¤½¤£¤¯’Ÿ¦¦−¨«
ã:äða øLà úéaäå äîìL úîëç-ìk úà àáL-úkìî àøzåäãîòîe åéãáò áLBîe BðçìL ìëàîe ©¥Æ¤Æ©«§©§½̈¥−¨¨§©´§Ÿ®Ÿ§©©−¦£¤¬¨¨«©£©´ª§¨¿©´£¨¨Á©£©̧

:çeø ãBò dá äéä-àìå ýåýé úéa äìòé øLà Búìòå åé÷Lîe íäéLaìîe åéúøLî (åúøùî)åøîàzå §¨§¹̈©§ª«¥¤Æ©§½̈§´Ÿ¨½£¤¬©£¤−¥´§Ÿ̈®§Ÿ¨¬¨¨²−«©©Ÿ Æ¤Æ
éøác-ìò éöøàa ézòîL øLà øácä äéä úîà Cìnä-ìà:Eúîëç-ìòå Eæãò íéøácì ézðîàä-àìå ¤©¤½¤¡¤Æ¨¨´©¨½̈£¤¬¨©−§¦§©§¦®©§¨¤−§©¨§¨¤«§«Ÿ¤¡©´§¦©§¨¦À©³

:ézòîL øLà äòeîMä-ìà áBèå äîëç zôñBä éöçä éì-ãbä-àì äpäå éðéò äðéàøzå éúàa-øLà£¤Æ̈¦Æ©¦§¤´¨¥©½§¦¥¬«Ÿª©¦−©¥®¦©³§¨¨§¨Æ¨½¤©§−̈£¤¬¨¨«§¦
çéLðà éøLàéãáò éøLà Eéðôì íéãîòä älà E:Eúîëç-úà íéòîMä ãéîz Eèéäìà ýåýé éäéE ©§¥´£¨¤½©§¥−£¨¤´¥®¤¨«Ÿ§¦³§¨¤ÆÆ¨¦½©Ÿ§¦−¤¨§¨¤«§¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤ÆÆ

úBNòì Cìîì EîéNéå íìòì ìàøNé-úà ýåýé úáäàa ìàøNé àqk-ìò Ezúì Ea õôç øLà Ceøä½£¤Æ¨¥´§½§¦§−©¦¥´¦§¨¥®§©£©̧§Ÿ̈³¤¦§¨¥Æ§Ÿ½̈©§¦«§´§¤½¤©£¬
:ä÷ãöe ètLîéàá-àì äø÷é ïáàå ãàî äaøä íéîNáe áäæ økk | íéøNòå äàî Cìnì ïzzå ¦§−̈§¨¨«©¦¥̧©¤¹¤¥¨¬§¤§¦´¦©´¨À̈§¨¦²©§¥¬§−Ÿ§¤´¤§¨¨®Ÿ¨Á

:äîìL Cìnì àáL-úkìî äðúð-øLà áøì ãBò àeää íNaëàéáäæ àNð-øLà íøéç éðà íâå ©¸Ÿ¤©¬Æ¨½Ÿ£¤¨§¨¬©«§©§−̈©¤¬¤§Ÿ«Ÿ§©Æ¢¦´¦½̈£¤¨¨¬¨−̈
:äø÷é ïáàå ãàî äaøä íébîìà éöò øéôàî àéáä øéôBàîáéãòñî íébîìàä éöò-úà Cìnä Nòiå ¥¦®¥¦̧¥Ÿ¦¹£¥¯©§ª¦²©§¥¬§−Ÿ§¤¬¤§¨¨«©©©́©Â¤¤¤£¥̧¨©§ª¦¹¦§¨³

:äfä íBiä ãò äàøð àìå íébîìà éöò ïë-àá àì íéøMì íéìáðe úBøpëå Cìnä úéáìe ýåýé-úéáì§¥§Ÿ̈Æ§¥´©¤½¤§¦Ÿ¬§¨¦−©¨¦®´Ÿ¨«¥º£¥³©§ª¦Æ§´Ÿ¦§½̈©−©¬©¤«
i"yx

(‰Î).Á·ÊÓ‰ ÏÚ:עולמים בית ‡˙Â.של ¯ÈË˜‰Â
הסמים: לקטרת ה' לפני אשר הקטורת מזבח ואותו

(ÂÎ).È‡Â:אניה(‰).'‰ ˙È· ‰ÏÚÈ ¯˘‡ Â˙ÏÂÚÂ
עולה  שהיה המקדש, לבית מביתו שהכין מבוא דרך

ה': לבית ‡ÌÈ‚ÂÓÏ.(È‡)בו ÈˆÚ:בלע''ז קוריי''ל
(·È).'‰ ˙È·Ï „ÚÒÓהימים יא)ובדברי ט כתיב:(ב

לשון  הזה המסעד אומר, אני לכך ה', לבית מסלות
לוי:ÌÈ¯˘Ï.רצפה: לבני

cec zcevn
(‰Î).‰ÓÏ˘ ‰ÏÚ‰Â כל בעבור התנדב  מממונו לומר: רצה 

ÌÈÓÚÙ.ישראל : ˘Ï˘Â:רגלים ‡˙Â.שלש  ¯ÈË˜‰Âרצה
וזהו ה', לפני אשר המזבח  על  קטורת עליו הקטיר לומר:
מאיליו: המובן בדבר קצר מקרא  והוא שבהיכל , הזהב מזבח 

.ÌÏ˘Â: משפטו לכל  הבית  עבודת ‡ÂÏÈ˙.(ÂÎ)השלים  ˙‡
לה: סמוך לומר: רצה  אילות , ‡ÂÈ˙.(ÊÎ)עם È˘‡:הים דרך  יודעי באניות, ללכת מקום‡ÈÙÂ¯‰.(ÁÎ)מלומדים  היה שם

הזהב : הימים ÌÈ¯˘ÚÂ.מחצב יח)ובדברי  ח הדרך:(ב בהוצאת הוציאו  מהם שלשים ואולי וחמשים , ‰'.(‡)נאמר  Ì˘Ïרוצה
לו: היתה  מה' אם כי  האנושי, מטבע איננה  חכמתו אשר שמעה ·Â„ÈÁ˙.לומר: Â˙ÂÒÏ,הידיעה קשה סתומים דברים לשאלו 

החכמה: לו  היתה ה ' שמאת  נאמנה תדע  יגידם , Ï··‰.(·)ואם ÌÚ,מאז גלתה ולא בלבבה ושמרה  אדם מכל  הסתירה אשר
לשלמה : נשמע הדבר שהיה „·¯È‰.(‚)לחשוב  ÏÎ אותו :‡˙ שאלה  „·¯.אשר  ‰È‰ ‡Ïדבר היה  לא חידותיה דברי מכל 

כולם: את לה והגיד  ידע הכל  כי  לה , הגיד לא אשר המלך  מן  ÂÈ„·Ú.(‰)נעלם  ·˘ÂÓÂהיה וכן לו, הראוי במקום אחד  כל
לשירותו : הראוי במקום  אחד  כל  משרתיו, שהוא :Ì‰È˘Â·ÏÓÂ.מעמד  מה לפי אחד  לכל ה':Â˙ÏÂÚÂ.הראוי לבית עלותו דרך

.'Â‚Â ‰È‰ ‡ÏÂ:התמהון לרוב גוזמא בלשון  לי:‰ÙÒÂ˙.(Ê)אמר הוגד מאשר  יותר מרובה בך , הנמצא  ·‡‰·˙(Ë)החכמה 
וצדקה :‰'. משפט  חכמתך כרוחב לעשות  למלך , עליהם שמך לישראל, ה ' אהבת למעלהÚÒÓ„.(È·)בעבור שזכר העליה הוא 

הימים  ובדברי  לזה, מזה לומר : רצה  המלך, ולבית  ה' לבית יא)שהיה ט נקרא(ב וכאן  בה , ללכת מסילה היותו על מסילה נקרא
בהם: ונסעד נשען העולה להיות ומפה, מפה  מעקה כעין לו שהיה לפי ÔÎ.למשוררים:ÌÈ¯˘Ï.מסעד , ‡· ‡Ïבא לא מעולם

אז: כאשר  ובגודל  רב בכמות משם 

oeiv zcevn
(‰Î).Â˙‡:עליו לומר: רוצה המזבח, ספינה:È‡Â.(ÂÎ)עם
(·).ÏÈÁ·כמו וקנינים, ג)עושר יז אוצרותיך :(ירמיהו וכל חילך 

.„·Î:רבוי עץ‡ÌÈ‚ÂÓÏ.(È‡)חשובה:È˜¯‰.ענין מין הוא
וחשוב: משען:ÚÒÓ„.(È·)יקר

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מז' אד"ש מבשר טוב מהטבת מצב בריאותו, ויהי רצון 

)נדפס  הזקן  לרבנו  האזרחי  לאיתן  משכיל  בד"ה  כמבואר  כמשמעו  ולאיתנו  כפשוטו  לאיתנו  שיחזור 

בענינים הפרטים, אשר הא בהא  והן  בענינים הכללים  הן  בכל,  טוב  ויבשר  לימוד החסידות(,  בקונטרס 

תליא.

בשאלתו אשר פלוני בקשו להציע לו בכתב מהות חסידות חב"ד ושואל המוסמך הוא לכך.

אליו, מהנכון  וכיון שפנה  בהאמור,  מיוחד, שלא מכל אחד מקבל הסברה  הוא מסוג  הנ"ל  הרי 

יציין להנ"ל המקורות,  - הנה בטח  ועל החששא שלו האם מוסמך לכך,  ידיעותיו,  למלאות בקשתו כפי 

והעיקר שיאמר להנ"ל את החשש. ומכמה טעמים נכון שתהי' אצלו העתקה ממה שימסור להנ"ל, בכדי 

שבאם יהי' מתאים יוכל להשתמש בזה גם במקום אחר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולפורים שמח,

מ. שניאורסאהן



קיג iÎh wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklnhgkÎdk

èäëìL äîìL äìòäåBzà øéè÷äå ýåýéì äða øLà çaænä-ìò íéîìLe úBìò äðMa íéîòt L §¤¡¨´§Ÿ¿Ÿ¨ŸÁ§¨¦̧©¨¹̈Ÿ´§¨¦À©©¦§¥Æ©Æ£¤´¨¨´©Ÿ̈½§©§¥´¦À
:úéaä-úà ílLå ýåýé éðôì øLàåëúôN-ìò úBìà-úà øLà øáb-ïBéöòa äîìL Cìnä äNò éðàå £¤−¦§¥´§Ÿ̈®§¦©−¤©¨«¦¨¢¦¿¨¨Á©¤̧¤§Ÿ¹Ÿ§¤§«¤̧¤£¤¯¤¥²©§©¬

:íBãà õøàa óeñ-íéæë:äîìL éãáò íò íiä éòãé úBiðà éLðà åéãáò-úà éðàa íøéç çìLiå ©−§¤¬¤¡«©¦§©̧¦¨³¨«¢¦Æ¤£¨½̈©§¥´¢¦½Ÿ§¥−©¨®¦−©§¥¬§Ÿ«Ÿ
çë:äîìL Cìnä-ìà eàáiå økk íéøNòå úBàî-òaøà áäæ íMî eç÷iå äøéôBà eàáiå©¨´Ÿ¦½¨©¦§³¦¨Æ¨½̈©§©¥¬§¤§¦−¦¨®©¨¦−¤©¤¬¤§Ÿ«Ÿ

`ÎmiklniaiÎ`

éàì äîìL òîL-úà úòîL àáL-úkìîe:úBãéça Búqðì àázå ýåýé íLáìéça äîìLeøé àázå ©«§©§À̈Ÿ©²©¤¥¬©§Ÿ−Ÿ§¥´§Ÿ̈®©¨¬Ÿ§©Ÿ−§¦«©¨´Ÿ§¨©§ À¨§©¦»
øLà-ìk úà åéìà øaãzå äîìL-ìà àázå äø÷é ïáàå ãàî-áø áäæå íéîNa íéàNð íélîb ãàî ãák̈¥´§Ÿ¼§Â©¦Ÿ§¦̧§¨¦¯§¨¨²©§−Ÿ§¤´¤§¨¨®©¨ŸÆ¤§Ÿ½Ÿ©§©¥´¥½̈¥²¨£¤¬

:dááì-íò äéäâ:dì ãébä àì øLà Cìnä-ïî íìòð øác äéä-àì äéøác-ìk-úà äîìL dì-ãbiå ¨−̈¦§¨¨«©©¤¨¬§Ÿ−Ÿ¤¨§¨¤®¨«Ÿ¨¨³¨¨Æ¤§¨´¦©¤½¤£¤¯’Ÿ¦¦−¨«
ã:äða øLà úéaäå äîìL úîëç-ìk úà àáL-úkìî àøzåäãîòîe åéãáò áLBîe BðçìL ìëàîe ©¥Æ¤Æ©«§©§½̈¥−¨¨§©´§Ÿ®Ÿ§©©−¦£¤¬¨¨«©£©´ª§¨¿©´£¨¨Á©£©̧

:çeø ãBò dá äéä-àìå ýåýé úéa äìòé øLà Búìòå åé÷Lîe íäéLaìîe åéúøLî (åúøùî)åøîàzå §¨§¹̈©§ª«¥¤Æ©§½̈§´Ÿ¨½£¤¬©£¤−¥´§Ÿ̈®§Ÿ¨¬¨¨²−«©©Ÿ Æ¤Æ
éøác-ìò éöøàa ézòîL øLà øácä äéä úîà Cìnä-ìà:Eúîëç-ìòå Eæãò íéøácì ézðîàä-àìå ¤©¤½¤¡¤Æ¨¨´©¨½̈£¤¬¨©−§¦§©§¦®©§¨¤−§©¨§¨¤«§«Ÿ¤¡©´§¦©§¨¦À©³

:ézòîL øLà äòeîMä-ìà áBèå äîëç zôñBä éöçä éì-ãbä-àì äpäå éðéò äðéàøzå éúàa-øLà£¤Æ̈¦Æ©¦§¤´¨¥©½§¦¥¬«Ÿª©¦−©¥®¦©³§¨¨§¨Æ¨½¤©§−̈£¤¬¨¨«§¦
çéLðà éøLàéãáò éøLà Eéðôì íéãîòä älà E:Eúîëç-úà íéòîMä ãéîz Eèéäìà ýåýé éäéE ©§¥´£¨¤½©§¥−£¨¤´¥®¤¨«Ÿ§¦³§¨¤ÆÆ¨¦½©Ÿ§¦−¤¨§¨¤«§¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤ÆÆ

úBNòì Cìîì EîéNéå íìòì ìàøNé-úà ýåýé úáäàa ìàøNé àqk-ìò Ezúì Ea õôç øLà Ceøä½£¤Æ¨¥´§½§¦§−©¦¥´¦§¨¥®§©£©̧§Ÿ̈³¤¦§¨¥Æ§Ÿ½̈©§¦«§´§¤½¤©£¬
:ä÷ãöe ètLîéàá-àì äø÷é ïáàå ãàî äaøä íéîNáe áäæ økk | íéøNòå äàî Cìnì ïzzå ¦§−̈§¨¨«©¦¥̧©¤¹¤¥¨¬§¤§¦´¦©´¨À̈§¨¦²©§¥¬§−Ÿ§¤´¤§¨¨®Ÿ¨Á

:äîìL Cìnì àáL-úkìî äðúð-øLà áøì ãBò àeää íNaëàéáäæ àNð-øLà íøéç éðà íâå ©¸Ÿ¤©¬Æ¨½Ÿ£¤¨§¨¬©«§©§−̈©¤¬¤§Ÿ«Ÿ§©Æ¢¦´¦½̈£¤¨¨¬¨−̈
:äø÷é ïáàå ãàî äaøä íébîìà éöò øéôàî àéáä øéôBàîáéãòñî íébîìàä éöò-úà Cìnä Nòiå ¥¦®¥¦̧¥Ÿ¦¹£¥¯©§ª¦²©§¥¬§−Ÿ§¤¬¤§¨¨«©©©́©Â¤¤¤£¥̧¨©§ª¦¹¦§¨³

:äfä íBiä ãò äàøð àìå íébîìà éöò ïë-àá àì íéøMì íéìáðe úBøpëå Cìnä úéáìe ýåýé-úéáì§¥§Ÿ̈Æ§¥´©¤½¤§¦Ÿ¬§¨¦−©¨¦®´Ÿ¨«¥º£¥³©§ª¦Æ§´Ÿ¦§½̈©−©¬©¤«
i"yx

(‰Î).Á·ÊÓ‰ ÏÚ:עולמים בית ‡˙Â.של ¯ÈË˜‰Â
הסמים: לקטרת ה' לפני אשר הקטורת מזבח ואותו

(ÂÎ).È‡Â:אניה(‰).'‰ ˙È· ‰ÏÚÈ ¯˘‡ Â˙ÏÂÚÂ
עולה  שהיה המקדש, לבית מביתו שהכין מבוא דרך

ה': לבית ‡ÌÈ‚ÂÓÏ.(È‡)בו ÈˆÚ:בלע''ז קוריי''ל
(·È).'‰ ˙È·Ï „ÚÒÓהימים יא)ובדברי ט כתיב:(ב

לשון  הזה המסעד אומר, אני לכך ה', לבית מסלות
לוי:ÌÈ¯˘Ï.רצפה: לבני

cec zcevn
(‰Î).‰ÓÏ˘ ‰ÏÚ‰Â כל בעבור התנדב  מממונו לומר: רצה 

ÌÈÓÚÙ.ישראל : ˘Ï˘Â:רגלים ‡˙Â.שלש  ¯ÈË˜‰Âרצה
וזהו ה', לפני אשר המזבח  על  קטורת עליו הקטיר לומר:
מאיליו: המובן בדבר קצר מקרא  והוא שבהיכל , הזהב מזבח 

.ÌÏ˘Â: משפטו לכל  הבית  עבודת ‡ÂÏÈ˙.(ÂÎ)השלים  ˙‡
לה: סמוך לומר: רצה  אילות , ‡ÂÈ˙.(ÊÎ)עם È˘‡:הים דרך  יודעי באניות, ללכת מקום‡ÈÙÂ¯‰.(ÁÎ)מלומדים  היה שם

הזהב : הימים ÌÈ¯˘ÚÂ.מחצב יח)ובדברי  ח הדרך:(ב בהוצאת הוציאו  מהם שלשים ואולי וחמשים , ‰'.(‡)נאמר  Ì˘Ïרוצה
לו: היתה  מה' אם כי  האנושי, מטבע איננה  חכמתו אשר שמעה ·Â„ÈÁ˙.לומר: Â˙ÂÒÏ,הידיעה קשה סתומים דברים לשאלו 

החכמה: לו  היתה ה ' שמאת  נאמנה תדע  יגידם , Ï··‰.(·)ואם ÌÚ,מאז גלתה ולא בלבבה ושמרה  אדם מכל  הסתירה אשר
לשלמה : נשמע הדבר שהיה „·¯È‰.(‚)לחשוב  ÏÎ אותו :‡˙ שאלה  „·¯.אשר  ‰È‰ ‡Ïדבר היה  לא חידותיה דברי מכל 

כולם: את לה והגיד  ידע הכל  כי  לה , הגיד לא אשר המלך  מן  ÂÈ„·Ú.(‰)נעלם  ·˘ÂÓÂהיה וכן לו, הראוי במקום אחד  כל
לשירותו : הראוי במקום  אחד  כל  משרתיו, שהוא :Ì‰È˘Â·ÏÓÂ.מעמד  מה לפי אחד  לכל ה':Â˙ÏÂÚÂ.הראוי לבית עלותו דרך

.'Â‚Â ‰È‰ ‡ÏÂ:התמהון לרוב גוזמא בלשון  לי:‰ÙÒÂ˙.(Ê)אמר הוגד מאשר  יותר מרובה בך , הנמצא  ·‡‰·˙(Ë)החכמה 
וצדקה :‰'. משפט  חכמתך כרוחב לעשות  למלך , עליהם שמך לישראל, ה ' אהבת למעלהÚÒÓ„.(È·)בעבור שזכר העליה הוא 

הימים  ובדברי  לזה, מזה לומר : רצה  המלך, ולבית  ה' לבית יא)שהיה ט נקרא(ב וכאן  בה , ללכת מסילה היותו על מסילה נקרא
בהם: ונסעד נשען העולה להיות ומפה, מפה  מעקה כעין לו שהיה לפי ÔÎ.למשוררים:ÌÈ¯˘Ï.מסעד , ‡· ‡Ïבא לא מעולם

אז: כאשר  ובגודל  רב בכמות משם 

oeiv zcevn
(‰Î).Â˙‡:עליו לומר: רוצה המזבח, ספינה:È‡Â.(ÂÎ)עם
(·).ÏÈÁ·כמו וקנינים, ג)עושר יז אוצרותיך :(ירמיהו וכל חילך 

.„·Î:רבוי עץ‡ÌÈ‚ÂÓÏ.(È‡)חשובה:È˜¯‰.ענין מין הוא
וחשוב: משען:ÚÒÓ„.(È·)יקר



erקיד wxt mildz - miaezk

mildzer`iÎ`

.åòà:øéL óñàì øBîæî úðéâða çvðîìá:BîL ìBãb ìàøNéa íéäìà äãeäéa òãBðâíìLá éäéå ©«§©¥¬©¦§¦®Ÿ¦§−§¨¨´¦«¨´¦«¨´¡Ÿ¦®§¹¦§¨¥À¨¬§«©§¦´§¨¥´
:ïBiöá BúðBòîe Bkñã:äìñ äîçìîe áøçå ïâî úL÷-éôLø øaL änLäøécà äzà øBàð ª®§−¨´§¦«−¨¨¦©´¦§¥®̈¤¨¥Ä§¤−¤¦§¨¨´¤«¨−¨©¨¬©¹¦À

:óøè-éøøäîå:íäéãé ìéç-éLðà-ìë eàöî-àìå íúðL eîð áì éøéaà | eììBzLàæéäìà Eúøòbî ¥«©§¥¨«¤¤§«§¸©¦´¥−¥¨´§¨¨®§Ÿ¨«§−¨©§¥©´¦§¥¤«−¦©«£¨´§¡Ÿ¥´
:ñeñå áëøå ícøð á÷òéçéðôì ãîòé-éîe äzà àøBð | äzà:Età æàî Eèõøà ïéc zòîLä íéîMî ©«£®Ÿ¦¹§À̈§¤´¤¨«©¨³¬¨©À¨¦©«£¬Ÿ§¹¨¤À¥¨¬©¤«−¦¨©¦¦§©´§¨¦®¤−¤

:äè÷Lå äàøéé:äìñ õøà-éåðò-ìk òéLBäì íéäìà ètLnì-íe÷aàéúéøàL jãBz íãà úîç-ék ¨«§¨´§¨¨«¨§©¦§¨¬¡Ÿ¦®§¦−©¨©§¥¤´¤¤«¨¦£©´¨¨´¤®¨§¥¦−
:øbçz úîç¥´Ÿ©§«Ÿ

i"yx
(„).˙˘˜ ÈÙ˘¯ ¯·˘ ‰Ó˘,ואוכלוסיו סנחריב של

לשון  שאין אש רשפי לשון קשת רשפי אין קשת רשפי
דגוש  אש ורשפי רפי וזה בקשת נופלים אש רשפי

רשף ולחומי ל' קשת ל"ב)ורשפי עוף,(דברים דמתרגמינן
עוף יגביהו רשף ה')ובני לרשפים (איוב ומקניהם וכן

עח) שדים (לקמן הם עפיפה בני רשף ובני וכן לצפרים,
כענין  המעופפים חצים לשון זה אף לעוף יגביהו
חצים  קשת רשפי שבר שמה יומם, יעוף ומחץ שנאמר
במפלת  מדבר הזה המזמור וכל מעופף, שהקשת
הוא: אלא בירושלים נופל אויב מצינו שלא סנחריב

(‰).¯È„‡ ‰˙‡ ¯Â‡מקדשו נאר ב')לשון נארת (איכה
עבדך פט)ברית ומטאטאן (לקמן וקמיך אויביך את מנאר

ורחום  חנון כמו נקרא מעשיו שם על נאור העולם, מן
מקנא: שהוא מרחם שהוא חונן שהוא שם על וקנא

.Û¯Ë È¯¯‰Ó ¯È„‡ הגבוהים טורפים מענקים חזק
נודעת: גבורת' אין ולנגדך כמו ‡˘˙ÂÏÏÂ.(Â)כהרים

כמו כ')השתוללו ב' וגו'(דה"י אחזיה אתחבר כן ואחרי
מגזרת אשתוללו ונגזר התחבר יב)כמו מוליך (איוב

שוגים  כשוטים ושלו משגה לשון והוא שולל, יועצים
בכל  התיבה באמצע המתפעל בלשון נופלת והתי"ו

שי"ן: שתחילתה ˘Ì˙.תיבה ÂÓ לשון בשינה נרדמו
Â‡ˆÓ.תנומה: ‡ÏÂ:מהם ליפרע כשבאת וכחם ידיהם

(Ê).ÒÂÒÂ ·Î¯Â Ì„¯ כמו היא טפילה ורכב של וי"ו
לו) ואיה (בראשית של וי"ו וענה ואיה צבעון בני אלה

היא: ‡Ó.ÍÙ(Á)טפילה Ê‡:כועס שאתה משעה
(Ë).ÔÈ„ ˙ÚÓ˘‰ ÌÈÓ˘Ó על ישעיה כשנתנבא

שיראה  ישראל ארץ בו, ונתקיים סנחרב של פורענותו
שקטה: אז ומאוכלוסיו ËÙ˘ÓÏ(È)ממנו ÌÂ˜·

.ÌÈ‰Ï‡ חזקיהו להושיע מאויביו משפט לעשות
˙Í„Â.(È‡)וסיעתו: Ì„‡ ˙ÓÁ ÈÎ רשעים של כעסן

מראין  כשהם הוא ברוך להקדוש מודים שהבריות גורם
הם  ואף לפניו מקלסין הכל מהם נפרע והקב"ה כעסם
כמו  כלום כעסן שאין כשרואין לפניו מקלסין עצמם
ועזריה  מישאל חנניה כשהשליך בנבוכדנצר שמצינו
מברך  דאלהא שמיה יהא שם נאמר מה האש לכבשן
שאר  ותחדול תעכב תחגור החמת שארית כן וע"י וגו'
וחמתם, גאותם מלהראות ונמנעים מעוכבים הרשעים
כדי  הסכין פגימת משנה בלשון עכבה ל' תחגור
אלעזר  רבי של משמו ושמעתי הצפורן, בו שתחגור
לאותה  עדות הזה המקרא מביא שהיה יצחק בר' הגאון
חגורה  לשון כמשמעה זו חגירה לפתור עוד ויש משנה,
הכח  כי קנאה ולעטות חימה לחגור נאה לך ופירושו
אדם  שחמת מאחר הוא זה שארית ולשון שלך והיכולת

לך: חימה חגורות כל נשארו כלום אינו

cec zcevn
(·).Ú„Âומפורסם נודע אלהים  יהיה  סנחריב מפלת בעת  אז

במ "ש:·Ï‡¯˘È.ביהודה: הדבר  ·˘ÌÏ.(‚)כפל  È‰ÈÂאז
בציון הוא המקום של  ומדורו סוכו  אשר  הכל  ידעו

להב˘Ó‰.(„)ובירושלים : וביטל שבר  ירושלים סביבות
הקשת: חצי ÁÂ¯·.ברזילי Ô‚Óואת וחרב מגן שבר גם 

תקומה : מבלי  עולם עד  ‡˙‰.(‰)המלחמה ¯Â‡הוא אתה
חיות בהם אשר מההרים  חזק  ויותר  והמצהיל  המנהיר

סנחריב: חיל  על  משל  והוא  חיל ‡˘˙ÂÏÏÂ.(Â)הטורפים
דעת לבלי שוטים  נעשו למלחמה לב אבירי שהיו סנחריב

פגרים נפלו שכולם לומר  מליצה ענין והוא מלחמה לערוך  ידיהם מצאו  לא החיל  אנשי וכל בשינה ונרדמו מלחמה לערוך 
והסוס :Í˙¯Ú‚Ó.(Ê)מתים : הרכב בשינה ונשתקע  נרדם סנחריב בחיל  ÂÓÚÈ„.(Á)שגערת ÈÓÂ: להתקיים יוכל ‡ÍÙ.מי Ê‡Ó

כחו : תשש  שלפעמים  ב"ו  אף מחרון  משא "כ  אפך שחרה סנחריבÌÈÓ˘Ó.(Ë)משעה  משפט  דין  השמים מן  השמעת כאשר 
בהם: מלהלחם ושקטו מישראל  יראו הארץ יושבי  כל  כל ·˜ÌÂ.(È)אז להושיע  היא  סיבה משפט לעשות אלהים קום  בעת 

להם: מלהרע יפחדו בזה  כי לעולם ארץ ‡„Ì.(È‡)ענוי ˙ÓÁ:יענשו אשר הדבר סוף  כי לה' ההודאה  המביא היא החמה 
.˙ÂÓÁ ˙È¯‡˘:מעתה עוד יכעסו  לא ר "ל  החמה שארית  ולקשור לאסור מסביב תחגור זאת  ובעבור 

oeiv zcevn
(‚).ÌÏ˘· שלם מלך  צדק ומלכי כמ "ש ירושלים (בראשית הוא

ומדור:Â˙ÂÚÓÂ.:יד) מעון כמו¯˘ÈÙ.(„)מלשון  גחלים 
אש רשפי  ח')רשפיה החיצים(ש"ה ברזל לזוהר מושאל והוא 

חנית וברק  חרב בלהב שיאמר ג')וכמו מל 'Â‡¯.(‰):(נחום
מוליך ‡˘˙ÂÏÏÂ.(Â)חוזק :‡„È¯.הארה : כמו סכלות  ענין

שולל  י"ב)יועצים תנומה:ÂÓ.:(איוב הוי"וÎ¯Â·.(Ê)מל '
מנוחה:Ë˜˘Â‰.(Ë)יתירה: שיור:˘‡¯È˙.(È‡)ענין  מל'

.¯Â‚Á˙:חגורה מל '

      

                
              

           
        

            

                            
                            
                        
                         

                    
                      

                       
                       
                         
                       

 
                      

 

       

             
            

           
         

          
            
         
           
           
           
         
           
          
          
          
           
          

           

         
         

         
          

          
         
          

         
        

        
         

       
           

           
         

         

          
        
        

       
         

         
         
        
        
         
          
          

          
         
        
          
         
         
         
         

   

          
            
         

          
        

          
 

       

             

                 

              

 

          
          

   



קטו er wxt mildz - miaezk

mildzer`iÎ`

.åòà:øéL óñàì øBîæî úðéâða çvðîìá:BîL ìBãb ìàøNéa íéäìà äãeäéa òãBðâíìLá éäéå ©«§©¥¬©¦§¦®Ÿ¦§−§¨¨´¦«¨´¦«¨´¡Ÿ¦®§¹¦§¨¥À¨¬§«©§¦´§¨¥´
:ïBiöá BúðBòîe Bkñã:äìñ äîçìîe áøçå ïâî úL÷-éôLø øaL änLäøécà äzà øBàð ª®§−¨´§¦«−¨¨¦©´¦§¥®̈¤¨¥Ä§¤−¤¦§¨¨´¤«¨−¨©¨¬©¹¦À

:óøè-éøøäîå:íäéãé ìéç-éLðà-ìë eàöî-àìå íúðL eîð áì éøéaà | eììBzLàæéäìà Eúøòbî ¥«©§¥¨«¤¤§«§¸©¦´¥−¥¨´§¨¨®§Ÿ¨«§−¨©§¥©´¦§¥¤«−¦©«£¨´§¡Ÿ¥´
:ñeñå áëøå ícøð á÷òéçéðôì ãîòé-éîe äzà àøBð | äzà:Età æàî Eèõøà ïéc zòîLä íéîMî ©«£®Ÿ¦¹§À̈§¤´¤¨«©¨³¬¨©À¨¦©«£¬Ÿ§¹¨¤À¥¨¬©¤«−¦¨©¦¦§©´§¨¦®¤−¤

:äè÷Lå äàøéé:äìñ õøà-éåðò-ìk òéLBäì íéäìà ètLnì-íe÷aàéúéøàL jãBz íãà úîç-ék ¨«§¨´§¨¨«¨§©¦§¨¬¡Ÿ¦®§¦−©¨©§¥¤´¤¤«¨¦£©´¨¨´¤®¨§¥¦−
:øbçz úîç¥´Ÿ©§«Ÿ

i"yx
(„).˙˘˜ ÈÙ˘¯ ¯·˘ ‰Ó˘,ואוכלוסיו סנחריב של

לשון  שאין אש רשפי לשון קשת רשפי אין קשת רשפי
דגוש  אש ורשפי רפי וזה בקשת נופלים אש רשפי

רשף ולחומי ל' קשת ל"ב)ורשפי עוף,(דברים דמתרגמינן
עוף יגביהו רשף ה')ובני לרשפים (איוב ומקניהם וכן

עח) שדים (לקמן הם עפיפה בני רשף ובני וכן לצפרים,
כענין  המעופפים חצים לשון זה אף לעוף יגביהו
חצים  קשת רשפי שבר שמה יומם, יעוף ומחץ שנאמר
במפלת  מדבר הזה המזמור וכל מעופף, שהקשת
הוא: אלא בירושלים נופל אויב מצינו שלא סנחריב

(‰).¯È„‡ ‰˙‡ ¯Â‡מקדשו נאר ב')לשון נארת (איכה
עבדך פט)ברית ומטאטאן (לקמן וקמיך אויביך את מנאר

ורחום  חנון כמו נקרא מעשיו שם על נאור העולם, מן
מקנא: שהוא מרחם שהוא חונן שהוא שם על וקנא

.Û¯Ë È¯¯‰Ó ¯È„‡ הגבוהים טורפים מענקים חזק
נודעת: גבורת' אין ולנגדך כמו ‡˘˙ÂÏÏÂ.(Â)כהרים

כמו כ')השתוללו ב' וגו'(דה"י אחזיה אתחבר כן ואחרי
מגזרת אשתוללו ונגזר התחבר יב)כמו מוליך (איוב

שוגים  כשוטים ושלו משגה לשון והוא שולל, יועצים
בכל  התיבה באמצע המתפעל בלשון נופלת והתי"ו

שי"ן: שתחילתה ˘Ì˙.תיבה ÂÓ לשון בשינה נרדמו
Â‡ˆÓ.תנומה: ‡ÏÂ:מהם ליפרע כשבאת וכחם ידיהם

(Ê).ÒÂÒÂ ·Î¯Â Ì„¯ כמו היא טפילה ורכב של וי"ו
לו) ואיה (בראשית של וי"ו וענה ואיה צבעון בני אלה

היא: ‡Ó.ÍÙ(Á)טפילה Ê‡:כועס שאתה משעה
(Ë).ÔÈ„ ˙ÚÓ˘‰ ÌÈÓ˘Ó על ישעיה כשנתנבא

שיראה  ישראל ארץ בו, ונתקיים סנחרב של פורענותו
שקטה: אז ומאוכלוסיו ËÙ˘ÓÏ(È)ממנו ÌÂ˜·

.ÌÈ‰Ï‡ חזקיהו להושיע מאויביו משפט לעשות
˙Í„Â.(È‡)וסיעתו: Ì„‡ ˙ÓÁ ÈÎ רשעים של כעסן

מראין  כשהם הוא ברוך להקדוש מודים שהבריות גורם
הם  ואף לפניו מקלסין הכל מהם נפרע והקב"ה כעסם
כמו  כלום כעסן שאין כשרואין לפניו מקלסין עצמם
ועזריה  מישאל חנניה כשהשליך בנבוכדנצר שמצינו
מברך  דאלהא שמיה יהא שם נאמר מה האש לכבשן
שאר  ותחדול תעכב תחגור החמת שארית כן וע"י וגו'
וחמתם, גאותם מלהראות ונמנעים מעוכבים הרשעים
כדי  הסכין פגימת משנה בלשון עכבה ל' תחגור
אלעזר  רבי של משמו ושמעתי הצפורן, בו שתחגור
לאותה  עדות הזה המקרא מביא שהיה יצחק בר' הגאון
חגורה  לשון כמשמעה זו חגירה לפתור עוד ויש משנה,
הכח  כי קנאה ולעטות חימה לחגור נאה לך ופירושו
אדם  שחמת מאחר הוא זה שארית ולשון שלך והיכולת

לך: חימה חגורות כל נשארו כלום אינו

cec zcevn
(·).Ú„Âומפורסם נודע אלהים  יהיה  סנחריב מפלת בעת  אז

במ "ש:·Ï‡¯˘È.ביהודה: הדבר  ·˘ÌÏ.(‚)כפל  È‰ÈÂאז
בציון הוא המקום של  ומדורו סוכו  אשר  הכל  ידעו

להב˘Ó‰.(„)ובירושלים : וביטל שבר  ירושלים סביבות
הקשת: חצי ÁÂ¯·.ברזילי Ô‚Óואת וחרב מגן שבר גם 

תקומה : מבלי  עולם עד  ‡˙‰.(‰)המלחמה ¯Â‡הוא אתה
חיות בהם אשר מההרים  חזק  ויותר  והמצהיל  המנהיר

סנחריב: חיל  על  משל  והוא  חיל ‡˘˙ÂÏÏÂ.(Â)הטורפים
דעת לבלי שוטים  נעשו למלחמה לב אבירי שהיו סנחריב

פגרים נפלו שכולם לומר  מליצה ענין והוא מלחמה לערוך  ידיהם מצאו  לא החיל  אנשי וכל בשינה ונרדמו מלחמה לערוך 
והסוס :Í˙¯Ú‚Ó.(Ê)מתים : הרכב בשינה ונשתקע  נרדם סנחריב בחיל  ÂÓÚÈ„.(Á)שגערת ÈÓÂ: להתקיים יוכל ‡ÍÙ.מי Ê‡Ó

כחו : תשש  שלפעמים  ב"ו  אף מחרון  משא "כ  אפך שחרה סנחריבÌÈÓ˘Ó.(Ë)משעה  משפט  דין  השמים מן  השמעת כאשר 
בהם: מלהלחם ושקטו מישראל  יראו הארץ יושבי  כל  כל ·˜ÌÂ.(È)אז להושיע  היא  סיבה משפט לעשות אלהים קום  בעת 

להם: מלהרע יפחדו בזה  כי לעולם ארץ ‡„Ì.(È‡)ענוי ˙ÓÁ:יענשו אשר הדבר סוף  כי לה' ההודאה  המביא היא החמה 
.˙ÂÓÁ ˙È¯‡˘:מעתה עוד יכעסו  לא ר "ל  החמה שארית  ולקשור לאסור מסביב תחגור זאת  ובעבור 

oeiv zcevn
(‚).ÌÏ˘· שלם מלך  צדק ומלכי כמ "ש ירושלים (בראשית הוא

ומדור:Â˙ÂÚÓÂ.:יד) מעון כמו¯˘ÈÙ.(„)מלשון  גחלים 
אש רשפי  ח')רשפיה החיצים(ש"ה ברזל לזוהר מושאל והוא 

חנית וברק  חרב בלהב שיאמר ג')וכמו מל 'Â‡¯.(‰):(נחום
מוליך ‡˘˙ÂÏÏÂ.(Â)חוזק :‡„È¯.הארה : כמו סכלות  ענין

שולל  י"ב)יועצים תנומה:ÂÓ.:(איוב הוי"וÎ¯Â·.(Ê)מל '
מנוחה:Ë˜˘Â‰.(Ë)יתירה: שיור:˘‡¯È˙.(È‡)ענין  מל'

.¯Â‚Á˙:חגורה מל '
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc oiaexir(ipy meil)

,xcbl miptbd oia epiidcíéøîBà éànL úéalky `ed exeriyy ¥©©§¦
xcbl miptbd oia yiyúBnà äøNò LLwgxna ,my rexfl xzen ¥¤§¥©

.miptbdn zen` rax`,íéøîBà ìlä úéáemiptbd oia didiy ic ¥¦¥§¦
xcbl.úBnà äøNò íézL§¥¤§¥©

:zx`ane dpynd dkiynníøkä úçø÷ àéä Bæéàewlgp dilry ¥¦¨©©©¤¤
,lld ziae i`ny ziaBúéòöîà áøçL íøkmewn x`ype miptbn ¤¤¤¨©¤§¨¦

m` lld zia zrcl if` ,ieptíL ïéàly wgxnúBnà äøNò LL ¥¨¥¤§¥©
,dzxagl miptb zxey oiaì òøæ àéáé àìíLdnewny meyn ,llk Ÿ¨¦¤©§¨

m` mle` .envr mxkd enk aygpe ,mxkd iabl lhaeéäLL íL ¨¨¥
änà äøNò,dzxagl zg` miptb zxey oiaBúãBáò éãk Bì ïúBð± ¤§¥©¨¥§¥£¨

rax`y ,cv lkay miptbd ixwirn zen` rax` wigxn ,xnelk
eaiaq yexgl 'mxkd zcear'l zecrein mxkl zekenqd zen`

,mxkd enk drixfa mixeq`e ,zelbra eze` xevale mixeeyaòøBæå§¥©
øúBnä úàrvn`ay zexzepd zen`d zpeny z` rexfl i`yxe - ¤©¨

,zen` rax` `ed aeyg dcy xeriyy itl ,xacd mrh .[c ,b mixeiv]
dgxwd fkxna m` jkitl ,ecivay mxkl lhazn df xeriyn zegte
z` miccvd ipyn epcxedy xg`l] zen` dpenyn zegt x`yp
cg` lka didi mipyl df ghy wlgp m` ,['mxkd zcear' xeriy
lhan cg` cvay mxkd jkitl ,zen` rax`n zegt miwlgdn
`vnpe ,dipyd zivgnd z` lhan ipyd cvay mxkde zg` zivgn
x`yp dgxwd fkxna m` j` ,ezenk aygpe mxkl lha ghyd lky
cg` lka didi mipyl ghyd z` wlgp m` s` ,zen` dpeny
mxkd itlk lhazn epi`e ,zen` rax` ly aeyg xeriy miwlgdn

.ecivay
,íøkä ìBçî eäæéàåmiptbn ieptd mewn edfïéad,øãâì íøkm`y §¥¤§©¤¤¥¤¤§¨¥

änà äøNò íézL íL ïéàmiptbn miieptì òøæ àéáé àì,íLitl ¥¨§¥¤§¥©¨Ÿ¨¦¤©§¨
zen` rax`ae ,'mxkd zcear' md mxkl mikenqd zen` rax`y
dny `vnp ,mze` mixiwtn `l` rexfl jxcd oi` xcbl mikenqd
iabl lhae ,zen` rax` `edy dcy xeriy ea oi` rvn`a x`ypy

m` mle` .mxkdänà äøNò íézL íL eéä,miptbn miieptBì ïúBð ¨¨§¥¤§¥©¨¥
BúãBáò éãkzcear xeriyk zen` rax` mxkdn wigxn ,xnelk - §¥£¨

,mxkdøàMä úà òøBæå[d xeiv]zgxw ly el` mixeriy oiprle . §¥©¤©§¨
oi`y cry ,zelecb zen`a cecnl ep` mixingn ,mxkd legne mxkd

.mkeza rxf `iai `l migth dyy zepa zen`a el` mixeriy mda

za dn`a mi`lk zn` ,xn`e ongp ax mzq ji` :`xnbd dywn
,dyyàìe÷ìc úBnà òaøàa íéôeöø àkéà àäåepivn `ld - §¨¦¨§¦§©§©©¦§¨

zetitva mirehp eizexeyy mxk-] 'mitevx' oic z` mi`lk zeklda
ke ,`lew jkn `vi zelecb zen`a ea cecnp m`y ,[daxïðúcmi`lk) ¦§©

(a"n d"t,úBnà òaøàî úBçt ìò òeèpä íøkwgxnd ea xy` mxk ± ¤¤©¨©©¨¥©§©©
,zen` rax`n zegt `ed dzxagl miptb zxey oiaïBòîL éaø©¦¦§

Bðéà ,øîBàaygp,íøkmewnd xeriy z` miptbl oi`y oeikn ¥¥¤¤
dyy epnn wigxdl icy cigi otbk epic `l` ,mzcearl jxvpd

.rexfle migthíéøîBà íéîëçåaygp `edyíøkepnn wigxdl yie ©£¨¦§¦¤¤
,zen` rax`åy meyn ,mrhdíéiòöîàä úà ïéàBøzexeyd ± §¦¤¨¤§¨¦¦

zeirvn`díðéà eléàkdxey oia eli`k mi`ex ep` ,xnelk ,miniiw §¦¥¨
xzei `ed zexzepd zexeyd oia wgxnde ,zg` dxey dxqg dxeyl

mxk aygdl zetxhvn ode ,zen` rax`niax zrcl df oicae .
oia geixd m`y ,eplwdy `vnp zelecb zen`a cecnp m` ,oerny
rexfl xzene mxk epi` oiicr zephw zen` rax` xeriyk zexeyd

.el jenqa
hwp ongp ax :`xnbd zvxzníøk éåä éøîàc ,ïðaøkmixaeqd ± §©¨¨§¨§¥£¥¤¤

mzhiyle ,mxk aygp dzxagl dxey oia zen` rax` oi` m` mby
.zephw zen`a xryle da xingdl yiy mi`lka dkld ep`vn `l

:sqep uexizíìBòì ,àîéà úéòaéàås` mixen` ongp ax ixac §¦¨¦¥¨§¨
kzhiyå ,ïBòîL éaødyy za dn`a mi`lk zn`y xn`y dn §©¦¦§§

,migthøîà÷ úBnà áBøly zen`d aex z`y xnel ezpeek - ©¨¨©
.olek z` `le ,migth dyya `xnegl miccen mi`lk

dkeq ,iean ly zen`d lceb xeriya ztqep dhiy d`ian `xnbd
:mi`lkeúBnà ìk ,øîà ïîçð áøc déîMî àáøåiean ly od - §¨¨¦§¥§©©§¨¨©¨©

mixryn ,mi`lk ly ode dkeqeäML úa änàa,migthàlà §©¨©¦¨¤¨
y ,`ed mi`lk zen`l dkeqe iean zen` oia weligdúB÷çBN eìlä©¨£

,milecb migtha xnelk ,zwgey dn`a miccen mi`lk zen` -
.zegeexne zeweqt eiztyy wgeyd mc`k zegeexn zerav`dy

úBáöò eìläå,davr dn`a miccen dkeqe iean zen` eli`e - §©¨£¥
,[e xeiv] efl ef zeweac zerav`dy ,minvnevn migtha epiidc

efl ef zeweac eiztyy avr mc`k.
:iia` zrc lr `xnbd dywníéîëç eøîàL úBnà ìk ,éáéúéî¥¦¥¨©¤¨§£¨¦

mze` mixryn ,mda cecnläML úa änàa,migthãáìáe §©¨©¦¨¦§©
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המשך בינור למס' עירובין ליום שאי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc oiaexir(oey`x meil)

jgxk lre ,mleaba ycwnd zia z` dpai dxezd zewega
ixdy ,xacnay okynd lr `le ycwnd zia lr `id dpeekdy
`xw aezkdy ixd ,iepa okynd did xak df `xwn xn`pyk

.okyn mya ycwnd zialïìðî Lc÷î éøwéàc ïkLî àlà¤¨¦§¨§¦§¦¦§¨§¨¨
,ycwn `xwp okyndy dxeza epivn okid -áéúëcî àîéìéà¦¥¨¦¦§¦

ipa zriqp xcq oipra dxeza aezkdn cnlpy xn`z m` ±
xacna l`xyi(`k i xacna),Lc÷nä éàNð íéúäwä eòñðå'§¨§©§¨¦Ÿ§¥©¦§¨

,'íàa ãò ïkLnä úà eîé÷äåe`ypy zdw ipa mieldy jkne §¥¦¤©¦§¨©Ÿ¨
`xwp okyndy x`ean ,'ycwnd i`yep' mi`xwp okynd ilk z`

.ycwn
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המשך בינור למס' עירובין ליום רנשון עמ' נ

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ד  ללמוד, אפשר אי איברים מהולכת הגמרא: משיבה ב: עמוד מח äåäדף íúäî éà¦¥¨¨£¨

éléî éðä àðéîà ב רק  בשמאל, כשירה äøtk,שהולכה àákòî àìc äëìBä וכהולכת £¦¨¨¥¦¥¨¨§Ÿ§©§¨©¨¨
הקרבן  כעיקר נחשבים ואינם האיברים, בהקטרת ולא בדם אלא תלויה הכפרה שאין איברים,

בשמאל, הולכה בהם כשר äøtkולכן àákòîc äëìBä ìáà תלויה שבה הדם כהולכת £¨¨¨¦§©§¨©¨¨
הקרבן, עיקר והוא בשמאל,àìהכפרה כשירה שהולכה ïìאומרים òîLî÷ ממשנתינו Ÿ¨©§©¨

בשמאל. כשירה זאת ובכל הקטורת, עבודת בעיקר הולכה שהיא הקטורת בהולכת

מברייתא: הגמרא מקשה א. עמוד  מט øæדף ,éáéúéî,כהן שאינו -ïðBàå שמת כהן - ¥¦¥¨§¥
נקבר, לא ועדיין מקרוביו אחד יין,øBkéLלו רביעית ששתה כהן -å כהן,íeî ìòa כל ¦§©©

עבדו אם שרת,äìa÷aאלו לכלי מהבהמה הדם למזבח,äëìBäáeשל הדם ä÷éøæáeשל §©¨¨§¨¨¦§¦¨
המזבח, כשהוא ïëåהקרבן.ìeñtעל אלו, עבודות עבד áLBéïëåאם ביד , עבד אם ¨§¥¥§¥

ìeñt ,ìàîN מסיימת ששת. לרב וקשה פוסלת, בשמאל שהולכה מבואר הרי הקרבן. §Ÿ¨
¨§§àzáeéz.הגמרא:

כברייתא, ושלא כשירה בשמאל שהולכה לפשוט ששת רב טעה איך הגמרא: ¨§àäåשואלת
dáúBàc àeä úLL áø חסדא לרב שהקשה שמצאנו זו, מברייתא ידע ששת רב והרי - ©¥¤§§¨

déøBîàìממנה, úLL áø déì øîàcäëìBä ,àcñç áøî dépéî éòa ,àcñç áøc §¨©¥©¥¤§¨¥§©¦§¨¨¥¦¥¥©¦§¨¨¨
,eäî øæa.כהן דווקא צריך déìהאם øîà,חסדא éðòéiñî,רב àø÷îe ,äøéLk §¨©¨©¥§¥¨¦§¨§©§¥¦

יאשיהו  אצל הפסח עשיית בפרשת íãiîשכתוב íéðäkä e÷øæiå çñtä eèçLiå'©¦§£©¨©©¦§§©Ÿ£¦¦¨¨
,'íéèéLôî íiåìäå הכהנים שקיבלו ולאחר בזרים, היינו הפסח' 'וישחטו הכתוב, ופירוש §©§¦¦©§¦¦

את  הזרים השוחטים הוליכו בכהן, שקבלה הדם, הכהנים את 'ויזרקו שיזרוק, לכהן ליתן הדם

בזר, כשירה שהולכה ומוכח הזרים, מיד שקיבלו זה åמידם', úLLעל áø áéúBî לרב §¦©¥¤
האמורה, מהברייתא בזר פסולה שהולכה äìa÷aחסדא, íeî ìòáe øBkéL ïðBàå øæ̈§¥¦©©§©¨¨

.ìeñt ìàîN ïëå áLBé ïëå ,ìeñt ä÷éøæáe äëìBäáe ברייתא ידע ששת שרב הרי §¨¨¦§¦¨¨§¥¥§¥§Ÿ¨
לפשוט  ששת רב שכשרצה הגמרא: מתרצת פסולה. בשמאל שהולכה כן גם בה שנאמר זו

ורק זו, ברייתא שמע לא עדיין כשירה בשמאל שהולכה øãäממשנתינו dòîLc øúä©¦§¨¨£©
dáúBà.ממנה חסדא לרב הקשה - §¨

פסולה: בזר שהולכה בברייתא השנוי הדין גוף על הגמרא àcñçמקשה áø àäå שאמר §¨©¦§¨
כשירה, בזר ÷øîàהולכה àø÷:הגמרא מתרצת כאמור. מפסוק, לדבריו ראיה הביא - §¨¨¨©

àaèöéà äNòî ãeáòc כמו הזרים בידי אותו הניחו הדם את שקבלו שהכהנים - §¨©£¥¦§©¨
הולכה. עבודת עשו לא והזרים מידם, לקחוהו הזורקים והכהנים איצטבא, גבי על שמניחים

הכיפורים: ביום הקטורת חפינת בענין נוסף CBúìספק ïúðå Bøéáç ïôç ,àtt áø éòä¥©¨¨¨©£¥§¨©§
åéðôç,גדול הכהן הּמחּתה eäîשל מלא 'ולקח אמרה שהתורה זה, חפניו מלא להקטיר ¨§¨©ְְְַַַָָֹ

האם פפא רב והסתפק וגו', והביא' ּדּקה סּמים קטרת חפניו ּומלא וגו' אׁש 'àìîּגחלי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ§Ÿ
åéðôç והביא ïðéòa,וגו' חפניו',' 'מלא על רק נאמר àkéà,ש'והביא' àäå,הגחלים על אלא 'ולקח' נאמר ולא חפניו, מלא מביא שהרי ¨§¨ְִֵ§¦¨§¨¦¨

יחפון, גם שהוא התורה הקפידה לא ïðéòa,אבל 'àéáäå ç÷ìå' àîìéc Bà'דקה סמים 'הקטורת על גם הוא 'ולקח' בפסוק שהנאמר ¦§¨§¨©§¥¦§¦¨
שהו  הקטורת שאת 'והביא', נאמר זה 'והביא',ועל לקח עצמו àkéì,א àäå.ידו על נעשתה לא הלקיחה e÷éz.שהרי §¨¥¨¥

הקטורת: חפינת בענין נוסף ספק מביאה ïôçהגמרא ,éåì ïa òùBäé éaø éòa גדול להקטיר,úîåהכהן שהספיק ñðkiLקודם eäî ¨¥©¦§ª©¤¥¦¨©¨¥©¤¦¨¥
גדול תחתיוøçàכהן שוב.Búðéôçaשנתמנה לחפון יצטרך ולא זו, ©¥©£¦¨

àðéðç éaø øîà לוי,לתלמידים בן יהושע רבי של שאלתו את äàøeכששמע àa כ ולשאול חכם להיות זכה הזה úìàLשהדור ¨©©¦£¦¨Ÿ§¥§¥©
,íéðBLàøä.כך שאל כן גם הראשונים הדורות מן שהיה לוי בן יהושע שרבי שמעתי ועכשיו זו, שאלה שואל הייתי אני שהרי ¨¦¦

הגמרא: ÷LéLמקשה éåì ïa òùBäé éaøc àøîéîì יהושע רבי דהיינו כהראשונים לשאול שזכה משתבח חנינא רבי שהרי חנינא, מרבי §¥§¨§©¦§ª©¤¥¦¨¦
לוי, ìבן àðéðç éaø øézä éì ,éåì ïa òùBäé éaø øîàäåíééìçL úBzL[משקין בו ונותנים אותו ששוחקים ירק úaLa[-מין §¨¨©©¦§ª©¤¥¦¦¦¦©¦£¦¨¦§©£©¦§©¨

בשבת. רפואה איסור משום בזה ואין לרפואה,

i"yx

'åëå äëìåä éìéî éðämixa` zkled .
`l` dxtk oi`y dxtk `akrn `lc
eixa` exhwed `ly envr `ede mca

:xykáëòî íãã íã úëìåä ìáà
àåä äøôë:l`nya xykzp `l `ni` .
` - hn scíåî ìòáå øåëéù ïðåàå øæ.

dcear ilgnc i`xwn ol iwtp edlek
:(.fh sc) migafc a''taáùåé ïëåirac .

:(gi mixac) zxyl cenrláø àäå
äáúåàã àåä úùù'ipzn `dl .

lif`e yxtnck `cqg axc dixen`l
hytinl irh ikide dil `riny `nl`

:l`nya dxykcíãä íéðäëä å÷øæéå.
exfge mixf mdy mihgey ly mcin
lawnd odkd cin mcd elawe
zyy ax aizne :wxefd l` edekilede

:opiqxbäòîùã øúádeaze`c .
axl edi` daze` xcd `kd dildip

:`cqgàáèöéà äùòîeid milawnd .
oi`e mixfd cia mcd z` miaiyen
llk gafnd cvl eze` oiaxwn mixfd
lr xy`k mci lr mcd miaiyen `l`

:`ahvi` iabàéáäå ç÷ìå àîìéã åà.
:i`w eiptg `ln` inp gwlecåäî

øçà ñðëéùedn eizgz ynynd odk .
oey`xd ozpy ef dpitga miptl qpkiy
:oetgle xefgl jixv oi`e skd jezl

àðéðç ø''àd`xe `a micinlzl .
zexeck mkgzdl dkef oexg`d xecdy
l`ey iziid ip` s`y mipey`xd
ryedi iax dl`y eiykre ef dli`y

:mipey`xd on `edy iel oaíééìçù.
:zezyle wegyl :o''eyxw



קכג `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ד  ללמוד, אפשר אי איברים מהולכת הגמרא: משיבה ב: עמוד מח äåäדף íúäî éà¦¥¨¨£¨

éléî éðä àðéîà ב רק  בשמאל, כשירה äøtk,שהולכה àákòî àìc äëìBä וכהולכת £¦¨¨¥¦¥¨¨§Ÿ§©§¨©¨¨
הקרבן  כעיקר נחשבים ואינם האיברים, בהקטרת ולא בדם אלא תלויה הכפרה שאין איברים,

בשמאל, הולכה בהם כשר äøtkולכן àákòîc äëìBä ìáà תלויה שבה הדם כהולכת £¨¨¨¦§©§¨©¨¨
הקרבן, עיקר והוא בשמאל,àìהכפרה כשירה שהולכה ïìאומרים òîLî÷ ממשנתינו Ÿ¨©§©¨

בשמאל. כשירה זאת ובכל הקטורת, עבודת בעיקר הולכה שהיא הקטורת בהולכת

מברייתא: הגמרא מקשה א. עמוד  מט øæדף ,éáéúéî,כהן שאינו -ïðBàå שמת כהן - ¥¦¥¨§¥
נקבר, לא ועדיין מקרוביו אחד יין,øBkéLלו רביעית ששתה כהן -å כהן,íeî ìòa כל ¦§©©

עבדו אם שרת,äìa÷aאלו לכלי מהבהמה הדם למזבח,äëìBäáeשל הדם ä÷éøæáeשל §©¨¨§¨¨¦§¦¨
המזבח, כשהוא ïëåהקרבן.ìeñtעל אלו, עבודות עבד áLBéïëåאם ביד , עבד אם ¨§¥¥§¥

ìeñt ,ìàîN מסיימת ששת. לרב וקשה פוסלת, בשמאל שהולכה מבואר הרי הקרבן. §Ÿ¨
¨§§àzáeéz.הגמרא:

כברייתא, ושלא כשירה בשמאל שהולכה לפשוט ששת רב טעה איך הגמרא: ¨§àäåשואלת
dáúBàc àeä úLL áø חסדא לרב שהקשה שמצאנו זו, מברייתא ידע ששת רב והרי - ©¥¤§§¨

déøBîàìממנה, úLL áø déì øîàcäëìBä ,àcñç áøî dépéî éòa ,àcñç áøc §¨©¥©¥¤§¨¥§©¦§¨¨¥¦¥¥©¦§¨¨¨
,eäî øæa.כהן דווקא צריך déìהאם øîà,חסדא éðòéiñî,רב àø÷îe ,äøéLk §¨©¨©¥§¥¨¦§¨§©§¥¦

יאשיהו  אצל הפסח עשיית בפרשת íãiîשכתוב íéðäkä e÷øæiå çñtä eèçLiå'©¦§£©¨©©¦§§©Ÿ£¦¦¨¨
,'íéèéLôî íiåìäå הכהנים שקיבלו ולאחר בזרים, היינו הפסח' 'וישחטו הכתוב, ופירוש §©§¦¦©§¦¦

את  הזרים השוחטים הוליכו בכהן, שקבלה הדם, הכהנים את 'ויזרקו שיזרוק, לכהן ליתן הדם

בזר, כשירה שהולכה ומוכח הזרים, מיד שקיבלו זה åמידם', úLLעל áø áéúBî לרב §¦©¥¤
האמורה, מהברייתא בזר פסולה שהולכה äìa÷aחסדא, íeî ìòáe øBkéL ïðBàå øæ̈§¥¦©©§©¨¨

.ìeñt ìàîN ïëå áLBé ïëå ,ìeñt ä÷éøæáe äëìBäáe ברייתא ידע ששת שרב הרי §¨¨¦§¦¨¨§¥¥§¥§Ÿ¨
לפשוט  ששת רב שכשרצה הגמרא: מתרצת פסולה. בשמאל שהולכה כן גם בה שנאמר זו

ורק זו, ברייתא שמע לא עדיין כשירה בשמאל שהולכה øãäממשנתינו dòîLc øúä©¦§¨¨£©
dáúBà.ממנה חסדא לרב הקשה - §¨

פסולה: בזר שהולכה בברייתא השנוי הדין גוף על הגמרא àcñçמקשה áø àäå שאמר §¨©¦§¨
כשירה, בזר ÷øîàהולכה àø÷:הגמרא מתרצת כאמור. מפסוק, לדבריו ראיה הביא - §¨¨¨©

àaèöéà äNòî ãeáòc כמו הזרים בידי אותו הניחו הדם את שקבלו שהכהנים - §¨©£¥¦§©¨
הולכה. עבודת עשו לא והזרים מידם, לקחוהו הזורקים והכהנים איצטבא, גבי על שמניחים

הכיפורים: ביום הקטורת חפינת בענין נוסף CBúìספק ïúðå Bøéáç ïôç ,àtt áø éòä¥©¨¨¨©£¥§¨©§
åéðôç,גדול הכהן הּמחּתה eäîשל מלא 'ולקח אמרה שהתורה זה, חפניו מלא להקטיר ¨§¨©ְְְַַַָָֹ

האם פפא רב והסתפק וגו', והביא' ּדּקה סּמים קטרת חפניו ּומלא וגו' אׁש 'àìîּגחלי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ§Ÿ
åéðôç והביא ïðéòa,וגו' חפניו',' 'מלא על רק נאמר àkéà,ש'והביא' àäå,הגחלים על אלא 'ולקח' נאמר ולא חפניו, מלא מביא שהרי ¨§¨ְִֵ§¦¨§¨¦¨

יחפון, גם שהוא התורה הקפידה לא ïðéòa,אבל 'àéáäå ç÷ìå' àîìéc Bà'דקה סמים 'הקטורת על גם הוא 'ולקח' בפסוק שהנאמר ¦§¨§¨©§¥¦§¦¨
שהו  הקטורת שאת 'והביא', נאמר זה 'והביא',ועל לקח עצמו àkéì,א àäå.ידו על נעשתה לא הלקיחה e÷éz.שהרי §¨¥¨¥

הקטורת: חפינת בענין נוסף ספק מביאה ïôçהגמרא ,éåì ïa òùBäé éaø éòa גדול להקטיר,úîåהכהן שהספיק ñðkiLקודם eäî ¨¥©¦§ª©¤¥¦¨©¨¥©¤¦¨¥
גדול תחתיוøçàכהן שוב.Búðéôçaשנתמנה לחפון יצטרך ולא זו, ©¥©£¦¨

àðéðç éaø øîà לוי,לתלמידים בן יהושע רבי של שאלתו את äàøeכששמע àa כ ולשאול חכם להיות זכה הזה úìàLשהדור ¨©©¦£¦¨Ÿ§¥§¥©
,íéðBLàøä.כך שאל כן גם הראשונים הדורות מן שהיה לוי בן יהושע שרבי שמעתי ועכשיו זו, שאלה שואל הייתי אני שהרי ¨¦¦

הגמרא: ÷LéLמקשה éåì ïa òùBäé éaøc àøîéîì יהושע רבי דהיינו כהראשונים לשאול שזכה משתבח חנינא רבי שהרי חנינא, מרבי §¥§¨§©¦§ª©¤¥¦¨¦
לוי, ìבן àðéðç éaø øézä éì ,éåì ïa òùBäé éaø øîàäåíééìçL úBzL[משקין בו ונותנים אותו ששוחקים ירק úaLa[-מין §¨¨©©¦§ª©¤¥¦¦¦¦©¦£¦¨¦§©£©¦§©¨

בשבת. רפואה איסור משום בזה ואין לרפואה,

i"yx

'åëå äëìåä éìéî éðämixa` zkled .
`l` dxtk oi`y dxtk `akrn `lc
eixa` exhwed `ly envr `ede mca

:xykáëòî íãã íã úëìåä ìáà
àåä äøôë:l`nya xykzp `l `ni` .
` - hn scíåî ìòáå øåëéù ïðåàå øæ.

dcear ilgnc i`xwn ol iwtp edlek
:(.fh sc) migafc a''taáùåé ïëåirac .

:(gi mixac) zxyl cenrláø àäå
äáúåàã àåä úùù'ipzn `dl .

lif`e yxtnck `cqg axc dixen`l
hytinl irh ikide dil `riny `nl`

:l`nya dxykcíãä íéðäëä å÷øæéå.
exfge mixf mdy mihgey ly mcin
lawnd odkd cin mcd elawe
zyy ax aizne :wxefd l` edekilede

:opiqxbäòîùã øúádeaze`c .
axl edi` daze` xcd `kd dildip

:`cqgàáèöéà äùòîeid milawnd .
oi`e mixfd cia mcd z` miaiyen
llk gafnd cvl eze` oiaxwn mixfd
lr xy`k mci lr mcd miaiyen `l`

:`ahvi` iabàéáäå ç÷ìå àîìéã åà.
:i`w eiptg `ln` inp gwlecåäî

øçà ñðëéùedn eizgz ynynd odk .
oey`xd ozpy ef dpitga miptl qpkiy
:oetgle xefgl jixv oi`e skd jezl

àðéðç ø''àd`xe `a micinlzl .
zexeck mkgzdl dkef oexg`d xecdy
l`ey iziid ip` s`y mipey`xd
ryedi iax dl`y eiykre ef dli`y

:mipey`xd on `edy iel oaíééìçù.
:zezyle wegyl :o''eyxw



xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc oiaexir(oey`x meil)

äåáâ àåäù éåáî ¯ ïåùàø ÷øô
zeyxa wx zen` rax` zaya mivtg lhlhl xeq` dxezd on
,cvl cvn yletn epi`y e` ,dn` f"h eagx oi`y iean la` ,miaxd
lhlhl exq`e minkg exfb j` .ea lhlhl xzene ,miaxd zeyx epi`
z` epwiz ok m` `l` ,miaxd zeyxa mb lhlhl e`eai `ny ,ea
gel e` dpw epiidc ,'igl' ici lr .` :mipte`d dylyn cg`a ieand
xeiv] ieand gztay lzekd cva sewf cnerd `edy lk agexa ur
zgpend `edy lk dare gth dagx dxew epiidc ,'dxew' ici lr .a .[b
micinrny epiidc ,'gztd zxev' ici lr .b .[c xeiv] ieand gzt lrn
sewyn mr gzt znbec ,odiab lr sqep dpwe gztd iciva mipw ipy

.[d xeiv] zefefne

äðùî
dxewe igl elireiy ieand gzt didi lecb dnk dpc epzpyn

:exiykdldBáb àeäL éBáîzgpend iean zxew ,xnelk -äìòîì ¨¤¨©§©§¨
änà íéøNòî,rwxwdnèòîéjk dxewd z` lityi ,xnelk ± ¥¤§¦©¨§©¥

mle` .minkg zrc idef ,ieand rwxwl dxewd oiay daebd hrnziy
éøö Bðéà øîBà äãeäé éaøCdlrnl zgpend iean zxew mby ,hrnl ©¦§¨¥¥¨¦

.ea lhlhl ieand z` dxizn dn` mixyrn
:sqep oicáçøäåxzei agx egzty iean -èòîé ,úBnà øNòîz` §¨¨¨¥¤¤©§©¥

ieany ,[e xeiv] gztd iccva 'ecke mipw zgpd zervn`a egzt agex
,'dvxit' `l` 'gzt' aygp egzt oi` zen` xyrn xzei agx egzty

.dvxit `le ,iean gzt `l` oixizn dxew e` igl oi`eBì Lé íàå± §¦¥
ieand gztl,çútä úøeödpwe ,gztd ly cg` cvn dpw epiidc ©©¤©

,mdiab lr akey dpwe ,ipyd cvaøNòî áçø àeäL ét ìò óà©©¦¤¨¨¥¤¤
éøö ïéà ,úBnà,èòîì Clehlha ieand z` dxizn gztd zxevy ©¥¨¦§©¥

.dfk lecb xkid jl oi`y ,zen` xyrn agx `ed m` elit`

àøîâ
:dkeqa dpyndn epzpyn oeyl iepiy z` zwcwcn `xnbdíúä ïðz§©¨¨

dkeq zkqna(.a),ääBáb àéäL äkeñgpeny dkeqd jkq ,xnelk - ¨¤¦§¨
,äìeñt ,änà íéøNòî äìòîì.minkg zrc eføéLëî äãeäé éaøå §©§¨¥¤§¦©¨§¨§©¦§¨©§¦

.ef dkeq
:`xnbd zl`eyéðúc äkeñ éab àðL éàîoeyla `pzd dpyy ± ©§¨©¥¨§¨¥

,äìeñt.dxiykdl dkeqd zpwz idn azk `leåeli`éðz éBáî éaâ §¨§©¥¨¨¥
àzðwzazk `le ,exiykdl ieand oewiz `edy 'hrni' `pzd dpy - ©©§¨

.leqt dn` mixyrn deabd ieany mzq
:`xnbd daiynäkeñn `ed ddaeb oicyéðz ,àúééøBàcdpy - ¨§©§¨¨¥

oeyl `pzd,äìeñt,dxeriy z` dxezd on xak ep` mirceiy oeiky §¨
mle` .dleqt `id ixd ok dyr `l m`y xn`e `pzd `aéBáîlky ¨

n `ed epic,ïðaøc`l oiicr ixdy ,leqt oeyl ea aezkl jiiy `l §©¨¨
okl ,leqt ok dyr `l m`y xn`iy ick exykd xeriy `pzd riced

àzðwz éðz.exykde ieand oewiz ote` z` `pzd dpy ± ¨¥©©§¨
:sqep uexiz,àîéà úéòaéàåmipica s`àzðwz éðz énð àúééøBàc §¦¨¦¥¨§©§¨©¦¨¥©©§¨

,oewizde xykdd ote` z` zepyl ie`x ±àlà`pzd dpiyy mrhd ¤¨
y meyn `ed ieanl dkeqn epeyldéléî ïéLéôðc äkeñdipicy ± ¨¦§¦¦¦¥

jxhvi oewiz oeyla zepyl dvxi m`e ,md miax dpyna miiepyd
,hrni dn` mixyrn dlrnl ddeabd dkeqy xnele ce`n jix`dl
migth dxyr ddeab dpi`ye ,otec dl dyri zeptc yely dl oi`ye

okl ,jkq siqei dzlivn daexn dzng m`e ,dpdiabiéðúå ÷éñẗ¦§¨¥
äìeñtdipic lk z` dxvw oeyla `pzd llk jkay ±mle` .éBáî §¨¨

déléî éLéôð àìc,miaexn dpyna miiepyd eipic oi`y ±éðz §Ÿ§¦¥¦¥¨¥
àzðwz.epewize exykd oic `pzd dpy ± ©©§¨

:minkge dcedi iax zwelgn z` zx`an `xnbdäãeäé áø øîà̈©©§¨
íéîëç ,áø øîàepi` ,dn` mixyrn xzei deaby gzty mixaeqd ¨©©£¨¦

,ezxizn dxew oi` okle ,'gzt' `xwpìL Bçútî àlà äeãîì àìŸ§¨¨¤¨¦¦§¤
ìëéä.'gzt' mya dxeza `xwpe dn` mixyr deab didyéaøå ¥¨§©¦

äãeäé,'gzt' `xwp dn` mixyrn xzei deabd gzt s`y xaeqdàì §¨Ÿ

íìeà ìL Bçútî àlà dãîìdn` mixyrn xzei deab didy §¨¨¤¨¦¦§¤¨
.'gzt' mya dxeza `xwpeïðúczecn zkqna epipyy ±b"te `"n c"t) ¦§©

(f"nìëéä ìL Bçút,lkidl mle`dn miqpkp ekxcy ±íéøNò Bäáb ¦§¤¥¨¨§¤§¦
å .úBnà øNò Baçøå ,änàegzt eli`íìeà ìLmiqpkp ekxcy ± ©¨§¨§¤¤©§¤¨

,mle`l dxfrdn.úBnà íéøNò Baçøå ,änà íéòaøà Bäáb̈§©§¨¦©¨§¨§¤§¦©
:x`ane ax mya dcedi ax jiynneïäéðLedcedi iaxe minkg - §¥¤

,eLøc ãçà àø÷îxn`py(a b `xwie),minly oaxw zhigy oipra ¦§¨¤¨¨§
î ìäà çút BèçLe''ãòB'cren ld`' ly egzty o`kn ep` micnle §¨¤©Ÿ¤¥

mewn dfi` ewlgpy `l` ,'gzt' mya dxeza `xwp [okynd `ed-]
,xacna didy cren ld`l ezyecw zbxca liawn ycwnaïðaøc§©¨¨

ãeçì íìeà úMeã÷e ,ãeçì ìëéä úMeã÷ ,éøáñzyecw oi` - ¨§¥§©¥¨§§©¨§
zeceard lk okle ,epnn dzegt `l` ,lkidd zyecwl dey mle`d

,mle`a m`yr m` mixyk mpi` lkida zexen`dáéúk éëådxeza §¦§¦
áéúk ìëéäà 'ãòBî ìäà çút'eid eay lkidd gztl `id dpeekd ± ¤©Ÿ¤¥©¥¨§¦

oeike ,xacnay cren ld` cbpk ,adfd gafne dxepnd ,ogleyd
gzty xewn epl oi`y `vnp ,dn` mixyr deab did lkidd gzty

.'gzt' `xwp dn` mixyrn xzei deabd,øáñ äãeäé éaøåyìëéä §©¦§¨¨©¥¨
,àéä úçà äMeã÷ íìeàåmixyk lkida zeyrpd zeceard lke §¨§¨©©¦

,mle`a mzeyrlåc `vnpeäééåøzà 'ãòBî ìäà çút' áéúk éë §¦§¦¤©Ÿ¤¥©©§©§
áéúëc àeä,lkidd gzt lr ode mle`d gzt lr od dpeekd ± ¦§¦

gztl mby `vnpe ,xacnay cren ld` zyecwl miey mdipyy
.'gzt' dxezd d`xw dn` mixyrn dlrnl deab didy mle`d

:dcedi iax ly ezrca sqep xaqdénð äãeäé éaøì ,àîéà úéòaéàå§¦¨¦¥¨§©¦§¨©¦
y mikqn dcedi iax mb ±,ãeçì ìëéä úMeã÷e ãeçì íìeà úMeã÷§©¨§§©¥¨§

lkidd gztl `id dpeekd 'cren ld` gzt' dxeza xn`pyk okle
,mle`d gztl `leäãeäé éaøc àîòè eðééä àëäågzt mby §¨¨©§©§¨§©¦§¨

,'gzt' `xwp dn` mixyrn deab didy mle`dçút ìà' áéúëc¦§¦¤¤©
'úéaä íìeà.'gzt' `xwp mle`d gzt mby aezka yxetny ixd ¨©©¦

:ef di`x lr minkg zaeyz z` `xnbd d`ianïðaøåiaxl miaiyn §©¨¨
,dcedi'íìeà çút ìà' áúk äåä éàok` if`zøîà÷ãk± ¦£¨¨©¤¤©¨¦§¨¨§©§

`xwp mle` ly egzty o`kn cenll ozipy jixacl ep` minikqn
la` ,'gzt','úéaä íìeà çút ìà' áéúëc àzLä`id dpeekd ©§¨¦§¦¤¤©¨©©¦

ly egztl,íìeàì çeútä úéaägzt zece` xacn aezkd ,xnelk ©©¦©¨©¨¨
ly egzty aezka ep`vn `le ,mle`l gezty ziad `edy lkidd

.'gzt' `xwp mle`
:dcedi iaxe minkg ly mnrha oey`xd yexitd lr `xnbd dywn

,'cren ld` gzt' aezkdn cenll ozip ji`éàä áéúk ék àäå- §¨¦§¦©
df weqt `lde,áéúk ïkLîagzte ,mle` llk did `l okynae §¦§¨§¦

gzty o`kn cenll ozip `le ,cala zen` xyr daeb did okynd
:`xnbd zvxzn .'gzt' mi`xwp mle`d e` lkiddïkLî ïçkLà©§§¨¦§¨

ïkLî éøwéàc Lc÷îe ,Lc÷î éøwéàcd`xwy dxeza ep`vn - §¦§¦¦§¨¦§¨§¦§¦¦§¨
mdipic oky oeike ,oldl x`eaiy itke ,okyn ycwnle ,ycwn okynl
eli`k `ed ixd 'cren ld` gzt ehgye' okyna aezky dne ,miey

.ycwnay gztd lr azkp
:jkl di`x d`ian `xnbdéëä àîéz àì éàc,ok xn`z `l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦

,ycwnde okynd ipic mieyy,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc àä̈§¨©©§¨¨©§¥
zepaxwïèçML íéîìLzixgyaìëéää úBúìc úçéút íãB÷ §¨¦¤§¨¨¤§¦©©§©¥¨

,'ãòBî ìäà çút BèçLe' øîàpL ,ïéìeñtdhigydy jkn micnle §¦¤¤¡©§¨¤©Ÿ¤¥
wx dxykL ïîæalkidd zezlc,íéìeòð ïäL ïîæa àìå ,ïéçeút ¦§©¤§¦§Ÿ¦§©¤¥§¦

.gezt `edy onfa gztd llgl qgiizn 'gzt' oeylyådyw dxe`kl §
àéää áéúk ék àädf weqt `ld -,áéúk ïkLîayexcl epl oipne ¨¦§¦©¦§¦§¨§¦
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קכה izni`n` cenr a sc ± oey`x wxtzekxa

äðùîäåáâ àåäù éåáîef dxewe .dn` mixyrn dlrnl dxewd z` egipdyÐ
miaxd zeyx z`ved xqzi` `ziixe`cnc ,d`a dkezl lhlhl xizdl

miaxd zeyx `id dne .zayaze`ivi" wxta oxn`ck ,dlecb `ihlte `ihxq Ð
ly zelbre ,opixnb okynn zayc ilin lkc .xacn ilbcl oinecy (a,e zay) "zayd

oxn`ck ,ilf` dn` dxyr yy agexa miel
zeyx ied `l jkld (`,hv my) "wxefd"a
,agex dn` dxyr yyn xiva miaxd
ed xvw iean la` .oiy`x ipyn yletne,`

`ed agx inp i`e .dn` dxyr yy agx epi`e
gezt cg` ey`x `l` ,yletn epi` Ð
ded i`c .mezq cg` ey`xe miaxd zeyxl

yletnopixn`ck ,dxewa ixzyn ied `l Ð
`ed miaxd zeyx e`lc oeike `xnbaixy Ð

,oewiz mey ila dxezd on dia ilehlhl
itelgi`l iz`c meyn dilr xefb opaxe
e` iglc `zpwza deixye ,miaxd zeyxa
ixyinl izil `lc ,`xikid iedilc ,dxew

.dxenb miaxd zeyxèòîé`nrhe ,lityi Ð
.`xnba yxtnèòîé úåîà øùòî áçøäåÐ

ikdn ithe ,migzt mzq agex xeriy edfc
.gzt opira op`e ,dvxt `l` gzt exwin `l
,dzqipk agex hrnl mipw uerpl jixve

.zegt lr e` xyr lr dcinrdleúøåö
çúôä`"q) dxewe okin igle okin igl Ð

.odiab lr (dpweàøîâàúð÷ú éðúãîÐ
."leqt" `pz `le "hrni" ipzcäëåñÐ

mzd opixn`ck ,`ziixe`c dcic `nrhc
."mkizexec erci ornl"näìåñô éðúÐ

e`ae ,ef dcn dpzip dyn zenin xake li`ed
dleqt ok dyr `l m`y jl yxtl minkg
ab lr s`e .zelqt oeyl da ipzinl jiiy
dl owzn `lc dnk lk ,`zpwz da `ipdnc

.dleqt `ixwi` Ðéåáîdixwir lkc Ð
`ed opaxcoeyl dia xninl jiiy `l Ð

iwqr jze`xdl eligzd o`k ixdy ,zelqt
,eizexeze iean?xninl jiiy "leqt" i`ne

,ikda dixeriy opax jericed `l izk`
ok dyr `l m` :ipzilc.leqt Ðàúééøåàã

àúð÷ú éðú éîð.ipixg` ilina ,`nlra Ð
äéìéî éùéôðãdl oi`ye :mzd ipzwc Ð

,dxyr ddeab dpi`ye ,zeptc yly
.dzlivn daexn dzngyeäìåñô éðúå ÷éñô

.`cgk edlek edl ipze liik ivn `zydc Ð
edpiaexrl ivn ded `l `zpwz ipz ded i`c

zeptc yly dl oi`yac .edpipznleira Ð
ddeab dpi`yae ,otec dl dyri ipzinlÐ

daexn dzngyae ,diabi ipzinl ira
dzlivn:xn xn`e .dkkq lr siqei Ð

dxvw jxc ecinlzl mc` dpyi mlerl
@.(a,b migqt)ãòåî ìäà,lkidd `ed Ð

oglyde adfd gafn oezp did myy
."cren ld`" aizk edlekae ,dxepndeïðáø

éøáñ,lkid zyecwk e`l mle` zyecw Ð
ciar ded i` lkida zexen`d zecear lke
`l :jkld .ixykzin `l ,eiptly mle`a edl
ixwilc `xw ogky` `le ,"cren ld`" ixwin

."gzt" dilic gztlíìåà çúô ìàÐ
.ixw` `gzit `nl`íìåàì çåúôä úéáäÐ

.lkid `edeáéúë éë àäå`l mye ,aizk xacna didy okyna cren ld` gzt Ð
zen` dxyr `l` eid `l miyxwdy ,deabc `ed zen` xyr lkid gzte .mle` did

.odaebïèçùù íéîìùlkidd zezlc zgizt mcew ,zixgy Ð.oileqt Ðáéúë ïëùîá àä.ol `pn minler ziaae Ðíëëåúá éðëùî éúúðåxak df `xwn xn`pyke Ð
`l m` ,cer ogihan did okyn dfi` lre ."cren ld`n eil` 'd xacie" :(` `xwie) aizkck ,xn`p cren ld`a xtqd eze` lke ,azkp mipdk zxeza ixdy ,okynd mwed

.ycwnd lr
àåää
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éåáîdedc :mly wfpilxe`n wgvi epiaxdn dywd ± hrni dn` mixyrn deab `edy

dlrnl gipd m`e ,dxewe igla `edy ,`yixa iean xykd opireny`l dil

oizipzn zlgzny enk ,`pyil i`da ligzdl dil `gip `pzc :uxize .hrni Ð mixyrn

.dleqt ipzc dkeq iab `py i`n :`xnba ith xity jixt ikdle .dkeqcäëåñ`ziixe`c

da ipzinl jiiyc :i"yx yxit Ð dleqt ipz

.ef dcn dpzip dyn zenine li`ed ,leqt oeyl

.[`zpwz inp jiiy `ziixe`cac ab lr s`]

ipz inp `ziixe`ca `ni` zirai`c `pyile

oeyll mb ik .eyexitl xity iz` `l Ð `zpwz

`l` xn`w `le ,`zpwz `ziixe`ca ipz oey`x

:yxtl d`xp jkl .dleqt oeyl da ipznl jiiyc

"hrni" oeylc ,dleqt ipz `ziixe`c dkeq

xnele irhinl iz`e ,`nlra `xneg rnyn

la` .inc xity carica la` ,dlgzkl `weecc

wxta opixn`c `de .yegl oi` opaxc ieana

dgipdy dkepg xp :(`,ak zay) "oiwilcn dna"

,ieanke dkeqk ,dleqt Ð dn` mixyrn dlrnl

ab` dleqt hwp !opaxc ied dkepg xpc ab lr s`e

ipzinl ivn `l mzd :inp i` .dixzac dkeq

.hrni zwlec `idy enk rnyn dedc Ð hrni

dyer dgpd" xn`c o`nl elit`c ,epi` dfe

xn`i `ly ,dwilcdle dzeakl jixv "devn

iab mzd opixn`ck ,dwlc`c `ed ekxvl d`exd

.uegan dgipde miptan dwilcdáéúëãl`

.mewn meya epi` weqtd df Ð ziad mle` gzt

:(n l`wfgi) aizkc epivnc :wgvi epiax xne`e

:aizk (fn my) `pixg` `xwae "ziad mle`"

:`xw cga `icda azkp el`k iede ,"ziad gzt"

gzt" azk i` :opax ixn`we ,"ziad mle` gzt"

aezk did `ly :yexit ,zxn`wck Ð "mle`

:"ziad mle`" mewn meya

ïçëùàdpin `wtpe Ð ycwn ixwi`c okyn

qpki `lye ,zayd z` dgec epi`y

okync rnyn .eilbx lry wa`a my mc`

oilegc `nw wxta oke .iccdn opixnb ycwne

mipya miele mipdka oileqty oinen iab (`,ck)

:dywe .ok minler ziae dliya s` leki :xn`wc

,i`xw ixz jixvn (a,fh) zereayc ipy wxtac

oke .'eke ycwn ici`e ici` aezklc :xn`wc

!izkec dnkae (`,cn) `neiae (`,fh) dheqa

,`xw jixv `l `kdc :l`pzp epiax axd uxize

okynac ,ycwnd lr `l` dpi` dyxc xwirc

m` Ð `ed `xaq oilegc `idde .zezlc eid `l

epi`e li`ed ,dliya s` elqtiy weqtd did `l

.okynd zyecwa ielz

íéîìùlkidd zezlc zgizt mcew ohgyy

dil wetiz :xn`z m`e ± oileqt

"dlerd" opixn`e ,xgy ly cinz mcew ehgypc

ira inp xgy ly cinzc ,dpey`x dler Ðª

"hgyp cinz"a opzck ,lkidd zezlc zgizt

didy cr hgyp cinz did `l :(a,gp migqt)

`xwc :xnel yie !gztpy xry lew rney

,dhigya `le ,ixii` dxhwda `weec "dlerd"c

zia `icda xn`ck ,akrl `le devnl :inp i`

`ipzc `de .(`,hn zegpn) "zlkzlld

ly cinzl onicwdy migafd lk :`ztqeza

miaxrd oia ly cinz xg` oakir e` xgy

jixhvi` `kd :inp i` .opaxcn epiid Ð oileqt

.elrppe exfge egztpyk
oia

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

àéBáîààà ¨
änà íéøNòî äìòîì dBáb àeäL¯äãeäé éaø ,èòîé ¤¨©§©§¨¥¤§¦©¨§©¥©¦§¨

éøö Bðéà :øîBàúBnà øNòî áçøäå .C¯íàå .èòîé ¥¥¨¦§¨¨¨¥¤¤©§©¥§¦
øNòî áçø àeäL ét ìò óà ,çútä úøeö Bì Lé¥©©¤©©©¦¤¨¨¥¤¤

úBnà¯éøö ïéà.èòîì Càøîâäkeñ :íúä ïðz ©¥¨¦§©¥§©¨¨¨
änà íéøNòî äìòîì ääBáb àéäL¯éaøå ,äìeñt ¤¦§¨§©§¨¥¤§¦©¨§¨§©¦

éaâå "äìeñt" éðúc äkeñ éab àðL éàî .øéLëî äãeäé§¨©§¦©§¨©¥¨§¨¥§¨§©¥
àúééøBàc äkeñ ?àzðwz éðz éBáî¯éBáî ,äìeñt éðz ¨¨¥©©§¨¨§©§¨¨¥§¨¨

ïðaøc¯éîð àúééøBàc :àîéà úéòaéàå .àzðwz éðz §©¨©¨¥©©§¨§¦¨¥¥¨§©§¨©¦
déléî ïéLéôðc äkeñ :àlà ,àzðwz éðz¯éðúå ÷éñt ¨¥©©§¨¤¨¨¦§¦¦¦¥¨¥§¨¥

déléî éLéôð àìc éBáî ,"äìeñt"¯.àzðwz éðzøîà §¨¨§¨§¦¦¦¥¨¥©©§¨¨©
ìL Bçútî àlà äeãîì àì íéîëç :áø øîà äãeäé áø©§¨¨©©£¨¦Ÿ§¨¨¤¨¦¦§¤
.íìeà ìL Bçútî àlà dãîì àì äãeäé éaøå ,ìëéä¥¨§©¦§¨Ÿ§¨¨¤¨¦¦§¤¨
øNò Baçøå änà íéøNò Bäáb ìëéä ìL Bçút :ïðúc¦§©¦§¤¥¨¨§¤§¦©¨§¨§¤¤
íéøNò Baçøå änà íéòaøà Bäáb íìeà ìLå ,úBnà©§¤¨¨§©§¨¦©¨§¨§¤§¦
ìäà çút BèçLe" :eLøc ãçà àø÷î ïäéðLe .úBnà©§¥¤¦§¨¤¨¨§§¨¤©Ÿ¤
íìeà úMeã÷e ,ãeçì ìëéä úMeã÷ :éøáñ ïðaøc ."ãòBî¥§©¨©¨§¦§©¥¨§§©¨

"ãòBî ìäà çút" :áéúk éëå .ãeçì¯.áéúk ìëéäà §§¦§¦¤©Ÿ¤¥©¥¨§¦
éëå ,àéä úçà äMeã÷ íìeàå ìëéä :øáñ äãeäé éaøå§©¦§¨¨©¥¨§¨§¨©©¦§¦

"ãòBî ìäà çút" :áéúk¯.áéúëc àeä eäééåøzà §¦¤©Ÿ¤¥©©§©§¦§¦
,ãeçì íìeà úMeã÷ éîð äãeäé éaøì :àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§©¦§¨©¦§©¨§

äãeäé éaøc àîòè eðééä àëäå .ãeçì ìëéä úMeã÷e¯ §©¥¨§§¨¨©§©§¨§©¦§¨
:áúk äåä éà ïðaøå ."úéaä íìeà çút ìà" :áéúëc¦§¦¤¤©¨©©¦§©¨©¦£¨¨©

"íìeà çút ìà"¯ìà" :áéúëc àzLä ,zøîà÷ãk ¤¤©¨¦§¨¨§©§¨§¨¦§¦¤
"úéaä íìeà çút¯ék àäå .íìeàì çeútä úéaä ¤©¨©©¦©©¦©¨©¨¨§¨¦

,Lc÷î éø÷éàc ïkLî ïçkLà !áéúk ïkLna éàä áéúk§¦©©¦§¨§¦©§©©¦§¨§¦§¦¦§¨
éëä àîéz àì éàc .ïkLî éø÷éàã Lc÷îe¯øîàc àä ¦§¨§¦§¦¦§¨§¦¨¥¨¨¦¨§¨©
ïèçML íéîìL :ìàeîL øîà äãeäé áøúçéút íãB÷ ©§¨¨©§¥§¨¦¤§¨¨¤§¦©

ìëéää úBúìc¯ìäà çút BèçLe" :øîàpL ,ïéìeñt ©§©¥¨§¦¤¤¡©§¨¤©Ÿ¤
ék àäå .íéìeòð ïäL ïîæa àìå ,ïéçeútL ïîæa "ãòBî¥¦§©¤§¦§Ÿ¦§©¤¥§¦§¨¦
éø÷éàc Lc÷î ïçkLà :àlà !áéúk ïkLna àéää áéúk§¦©¦©¦§¨§¦¤¨©§©©¦§¨§¦§¦
éø÷éàc Lc÷î àîìLa .Lc÷î éø÷éàc ïkLîe ,ïkLî¦§¨¦§¨§¦§¦¦§¨¦§¨¨¦§¨§¦§¦

ïkLî¯àlà ."íëëBúa éðkLî úà ézúðå" :áéúëc ¦§¨¦§¦§¨©¦¤¦§¨¦§§¤¤¨
eàNðå" :áéúëcî àîéìéà ?ïìðî Lc÷î éø÷éàc ïkLî¦§¨§¦§¦¦§¨§¨©¦¥¨¦¦§¦§¨§
"íàBa ãò ïkLnä úà eîé÷äå Lc÷nä éàNBð íéúäwä©§¨¦§¥©¦§¨§¥¦¤©¦§¨©¨

àåää

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

עירובין.  פרק ראשון - מבוי שהוא גבוה דף ב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות



izni`naקכו cenr a sc ± oey`x wxtzekxa

áéúë ïåøàá àåääze`ynd x`yn ycewn `edy my lre .zdw ipa `yn `edy Ð
."ycwn" iexwøöçä øòù çúôî åôìéìagxde :oizipzna opzc ,jixt agex` Ð

,"gzt" ixwi`e ,agex mixyr iedc xvg gzt ogky` `d .hrni zen` xyrn:aizkc
daeb` la` .aizk `yp zyxta "xvgd xry gzt jqn z`e xvgd irlw z`e"

zen` yngn xzei daeba lqtinle`l Ð
deabc lkidd gzt ogky` `dc ,jixt ivn

."gzt" dil ixw `we mixyrøöç áçåø
äîà íéùéîç ïëùîäaizkc `de Ð

yxtn (a,bk) ipy wxta "miynga miyng"
mirlwa enzqe dagx rvn`a dgzte ,dl
ynge gzt ly df cvn dn` dxyr yng
mixyr ex`yp ,gzt ly df cvn dn` dxyr
dxyr yng" :aizkck ,rvn`a agex dn`
.gzt ly eciv `ed szke ,"szkl mirlw dn`

ïìäì äîirlw lk ixdy ,yng daeb Ð
,yng `l` odaeb did `l aiaq xvgd
."zen` yng dnewe" (fk zeny) aizkck

áéúëã àåä ääáåâámirlwd edaby Ð
dn` dxyr yng gztl dfne dfn zeigxfnd
daeb edl eedc ,xvgd irlw x`yn xzei

.dcn dpzip `l agexle mixyràåääÐ
.zen` yngäèîìå íéòì÷ úôùîdhnl Ð

,gztl dfne dfn etcrpy dxyr yng oze`n
,mirlwd x`yl dey daeb yng cer eid
ipyn daeba dxyr yng etqezip odilre
`pyil .mixyr edl eedc gztd ixar

aizkc `ed ddaeba :`pixg`lk daebc Ð
la` ,dn` dxyr yng aiaq xvgd irlw
`pyil jdle .xeriy epcnl `l gztd agexl
.dlrnle gafn ztyn `edd :`pwqna opiqxb
epnn zedeab mirlwde xyr edaeb gafndy
`di `ly ick ,dxyr yng edl eedc ,yng
oi`ex mrd lke ecia dceare eilr cner odk
oke .xwir dfe ,izrny odizye .uegan eze`
.(a,hp) "miycw iycw" wxta migafa yxetn
xeaq didy ,`ed dreh oey`x oeyl yxtnde

xvgd xry gztn etlil jixtc o`ncÐ
yngn xzei daeb lqtinl ,jixt ddaeb`
gzt inewe`l xcd` ikd meyne ,zen`

.mixyr daeba xvgdäãåäé éáø âéìô àìå
@.mixyr agexa xykil xnb mle`n i`e Ð

àøô÷ øá éðúåcr ,dcedi iaxc dizlina Ð
.dn` d`nàøô÷ øáì àîìùá`ki` Ð

xykn `le ,xnb mle`n dcedi iaxc xninl
d`n `xtw xa ipzc `de .mirax`n deaba
dcedi iax xyk`c meyn ,hwp `nfeb Ð
`xtw xal mi`xp miylyne mixyrn xzeia

.ith dizlina hiwpe ,`nfebáøì äéúéòèàÐ
gztn `l` dcnl `l dcedi iax lirl xn`c
.dizirh` dinwlc `zipzn `d ,mle`

íéëìîã àçúéôoideab mikln igzt mzq Ð
.daxdéçìlzek lv` uerp gel e` dpw Ð

:ey`xa cg`dçúôä úøåö äéì éðäéú àì.dxyrn xzeia eagex xiykdl Ð
àì
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ïéá.qxhpewa yxitck ,jixt dagex` Ð xvgd xry gztn etlil dcedi iaxl oiae opaxl

:cere .mixyr idiab eedc dxfre lkid gzt ixwi`c ogky`c oeik ,jixt ivn`l ddaeb`c

"gzt" ixwi` `l oky lkc Ð ixwi` xvgd xry gzt icin ipyn ded `l jixt ddaeb` i`

agex dedc xvgd xryn etlilc ,jixt dagex` `l` .gztn lecb xryc ,yngn xzei

dylyc ab lr s` .i`xwn iziinck ,mixyr

i`xw igkenck ,gztd agexa micner eid micenr

`qib i`dce `qib i`dc iaxie` iz` mewn lkn Ð

gzt"c :ipyne .(a,i) onwl xn`ck ,dil lhane

s`e .ixwi` `l Ð `nzq "gzt" ,ixwi` Ð "xry

inp ixwi`c epivn ipiq xacna zyxtac ab lr

zenewn x`yae li`ed ,yegl oi`Ð`nzq "gzt"

unewd"a epivn df oiprke "xry gzt" ixwi`

z`xwpy oini epivn :xn`wc (`,fl zegpn) "dax

ci" :jci`e ."epini ci eia` ziyi ik" aizkc ,"ci"

.ixwi` `l Ð `nzq "ci" ,ixwi` Ð "oinilr s`e

."eia` ci jenzie" aizk ikd xzac ab

úéòáéàådxyr yng Ð aizk ik `ni`

la` ,aizkc `ed daeba zen`

gztd didy xyt`e ,yxetn xeriy oi` agexa

gafn ztyn :ikd xza 'iqxbe .zegt e` xyr agx

"miycw iycw" wxtac iqei iaxk epiide .dlrnle

it ,zen` xyr edaeb gafn :xn`c ,(a,hp migaf)

`ly ,dxyr yng aiaq mirlwde ,ekxe`k mipy

oi`ex mrd lke ecia dceare cner odk `di

,zen` yng dnewe mirlwa aizkc `de .eze`

gafna aizkc `de .dlrnle gafn ztyn epiid

ztyn epiid Ð "eznew zen` ylye" (fk zeny)

gafnd"c ,mzd bilt dcedi iaxe .dlrnle aaeq

odaeb mirlwde ,oazkk mixac Ð "zen` yly

iaxl ipyn `l `kdc `xza `iepiy i`de .yng

yng mirlw dcedi iaxlc .opaxl `l` dcedi

i`n :xn`z m`e .aizk odaeba e`l zen` dxyr

,gztd zxev dil dedc xvgd gzt ip`y ?jixt

mirlwdy micenr iee iab lr eid zeqpelkdy

zxevc (`,`i) onwl xn`c :xnel yie !oda miielz

.melk `le dyr `l cvd on d`yry gztd

axe opiniiw axc `ail`c ,icin dyw `lc :cere

zxev dil zi`c ab lr s` ,hrnl jixv ipz

dcedi iaxe :jenqa jixt ik ,inp ikdle .gztd

iax bilt `le 'ek opz `de xnb mle` ly egztn

zxev dil dedc mle` ip`y ipyn `le ,dcedi

,dyw j` .opiniiw axc `ail`c meyn Ð gztd

wgvi epiaxl d`xpe !aizk agexac igken i`xwc

zen` xyrn agxde dil rnync mdxa` oa

jixt ikdle .yng `l` deab epi` elit` Ð hrni

,xvgd gztn etlil yng `l` deab epi`c `kid

d`xp oi`e .gzt ied mixyr agex elit`c

lk jenpc oeik Ð ixwi` "xry gzt"c dywnl

,`nzq "gzt" ixwi` ipiq xacn wxtac :cere .jk

deab oldl dn mixtqd lka qxbc xity iz`e

gzt" ikd elit`c :ipyne .mixyr agexa yng

ixwi`c `de .jk lk agxe li`ed ixwi` "xry

mirlw :`ni` zirai`e .lirl yxitck ,yegl oi` Ð `nzq "gzt" "ipiq xacna" zyxta

daeba jgxk lr i`ce `eddc "ldwie"c `xw :xnelk ,aizkc `ed daeba dn` dxyr yng

'ebe szkd l` dn` dxyr yng mirlw" :aizk `dc ,aizk inpdfn aezkl jxved `l Ð aizk ddaeba eiptlc `xwc e`l i` ,`zyde ."xvgd xryl dfne dfn zipyd szkle" :aizke "

g` cv yxit xakc oeik ,xvgd xryl dfne,rcze .i`w dixzalc`c xnel yi Ð i`w oagex`c rnync "dyly mdicenr" :`nw `xwa aizkc `de .daeba ixii` `nw `xw i`cee `l` .c

zipyd szkle" dlrnl `iad cenlzd xciqy iy` ax mbe ."szkd l` dn` dxyr yng mirlw" "ldwie"c `xw `iad uxznde ,"mirlw dn` dxyr yng" "dnexz"c `xw `iad dywndc

li`ed i`ce `zyde .weqtd dfa uxizy liaya e`iade ."mirlw dxyr yng zipyd szkle" epiidc ,dlgz `iady weqtd lv` `edy "dnexz"c `xw `iad `le ,"ldwie"c "dfne dfn

:yng edaeb xeara "xry" ixwi`c dil rnyn `lc `l` dywd `l dlgzne ."xry" `xwpc `hiyt ,jk lk did daebe

øîà.yilye dn` dxyr yly cr `l` dcedi iax xiykn `lc xn` (`,i) onwlc :dywe .mixyr agex cr xiykne ,xnb mle` gztn mlerle rnyn Ð `ziixaa bilt iia`ãòmirax` ª

.(a,ekw zay) "oiptn" wxta rnynck ,iypi` ixn`ck miynge mirax` :xninl `ki`c ?`irain mirax` ,ixy miyng `zyd zeywdl oi` Ð dn` miyngeåòáéìzezlc

`ly cren ld` jgxk lr :inp i` .xyr `l` deab did `ly meyn epiid ,"gzt" dil ixw ikd elit`e ,zezlc eid `l xyr agx gztd inp didy cren ld`ac ab lr s`e Ð lkidk

.itetib dil ded `lc e`elna uext did ixdy ,"gzt" `xwp oickàìàzezlc dil zi`e li`ed ,`hiytc .jixt `l zezlc dil ipdiz `l la` Ð gztd zxev dil ipdiz `l dzrn

i`c ;gztd zxev dil ipdz `lc ,xity jixt i`d la` .`nlra iep meyn `l` ied `l gztd zxevc ,gztd zxev irailc jxtinl inp jiiy `le .`ziilrn dvignk `iedc zelrpp ode

.mle`l dey ezeyrl el did gztd zxev ici lr Ð xzeia lecbyk s` "gzt" iexw dedéãéî`biltc xninl `ki` ,lkidn dxnb inp `ziixac ab lr s`e Ð axl `l` `nrh `ed

.jenqa opixn`ck ,`nlra `pniql `l` lkid hwp `l :inp i` .oizipzn`
axe
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Lc÷î éì eNòå" :àëäî àlà .áéúk ïBøàa àeää©¨¨§¦¤¨¥¨¨§¨¦¦§¨
."íëBúa éúðëLåeôìéì äãeäé éaøì ïéáe ïðaøì ïéa §¨©§¦§¨¥§©¨©¥§©¦§¨¥§

änàá äàî øöçä CøBà" :áéúëc ,øöçä øòL çútî¦¤©©©¤¨¥¦§¦¤¤¨¥¥¨¨©¨
:áéúëe "úBnà Lîç äîB÷å íéMîça íéMîç áçøå§Ÿ©£¦¦©£¦¦§¨¨¥©§¦
óúkìå" :áéúëe "óúkì íéòì÷ änà äøNò Lîçå"©£¥¤§¥©¨§¨¦©¨¥§¦§©¨¥

ì äfîe äfî úéðLääøNò Lîç íéòì÷ øöçä øòL ©¥¦¦¤¦¤§©©¤¨¥§¨¦£¥¤§¥
ïläl äî ,"änà¯ïàk óà ,íéøNò áçBøa Lîç ©¨©§©¨¨¥§©¤§¦©¨

"øöçä øòL çút" !íéøNò áçBøa Lîç¯,éø÷éà ¨¥§©¤§¦¤©©©¤¨¥¦§¦
àîúñ çút¯:áéúk ék :àîéà úéòaéàå .éø÷éà àì ¤©§¨¨¨¦§¦§¦¨¥¥¨¦§¦

"óúkì änà äøNò Lîç íéòì÷"¯àeä däáBâa §¨¦£¥¤§¥©¨©¨¥§§¨
!"úBnà Lîç äîB÷å" :áéúk àäå !?ääáBb .áéúëc¦§¦§¨§¨§¦§¨¨¥©
ìL Bçútî äãeäé éaøå .äìòîìe çaæî úôOî àeää©¦§©¦§¥©§©§¨§©¦§¨¦¦§¤
àìå "èòîé úBnà øNòî áçøäå" ïðz àäå ?øîb íìeà¨¨©§¨§©§¨¨¨¥¤¤©§©¥§¨
:àéðúc ,àúééøáa âéìt :ééaà øîà !äãeäé éaø âéìẗ¥©¦§¨¨©©©¥¨¥§¨©§¨§©§¨
Bðéà :øîBà äãeäé éaø ,èòîé úBnà äøNòî áçøäå§¨¨¨¥£¨¨©§©¥©¦§¨¥¥

éøöàeäå ,däáBâa âéìt !ïéúéðúîa âBìôéìå .èòîì C ¨¦§©¥§¦§§©§¦¦¨¥§§¨§
?øîb íìeà ìL Bçútî äãeäé éaø ,ézkàå .daçøì ïécä©¦§¨§¨§©©¦©¦§¨¦¦§¤¨¨©

änà íéøNòî dBáb àeäL éBáî :àéðúäå¯éaøå ,èòîé §¨©§¨¨¤¨©¥¤§¦©¨§©¥§©¦
øa éðúå .änà íéLéîçå íéòaøà ãò øéLëî äãeäé§¨©§¦©©§¨¦©£¦¦©¨§¨¥©

àøt÷ øáì àîìLa .äàî ãò :àøt÷¯áøì àlà ,àîæeb ©¨¨©¥¨¦§¨¨§©©¨¨§¨¤¨§©
íéòaøà ,äãeäé éaøì àîìLa ?àîæeb éàî äãeäé¯øîb §¨©§¨¦§¨¨§©¦§¨©§¨¦¨©

éáø øîà ?déì àðî íéLéîç àlà ,íìeà ìL Bçútî¦¦§¤¨¤¨£¦¦§¨¥¨©©¦
àeäL éBáî :àéðúc ,áøì déúéòèà àúéðúî àä :àcñç¦§¨¨©§¦¨©§¦¥§©§©§¨¨¤
àeä .èòîé ìëéä ìL Bçútî øúBé ,änà íéøNòî dBáb̈©¥¤§¦©¨¥¦¦§¤¥¨§©¥

äãeäé éaø ,éøîb ìëéä ìL Bçútî ïðaøcî :øáñ¯ ¨©¦§©¨©¦¦§¤¥¨¨§¦©¦§¨
àçútî äãeäé éaø ,àéä àìå .øîb íìeà ìL Bçútî¦¦§¤¨¨©§Ÿ¦©¦§¨¦¦§¨

ìëéä ìL Bçútî éà ,ïðaøå .øîb ïéëìîcéøéîb¯eòaéì ¦§¨¦¨©§©¨©¦¦¦§¤¥¨§¦¦¦¨
éànL úéa ,éBáî øLëä :ïðz änlà ,ìëéäk úBúìc§¨©¥¨©¨¨§©¤§¥¨¥©©
!äøB÷ Bà éçì :íéøîBà ìlä úéáe ,äøB÷å éçì :íéøîBà§¦¤¦§¨¥¦¥§¦¤¦¨
,äzòî àlà .ïãéáòc àeä àîìòa úeòéðöì ìëéä úBúìc©§¥¨¦§¦§¨§¨©£¦¨¤¨¥©¨
çútä úøeö ìëéä àäc ,çútä úøeö déì éðäéú àì̈¥©¥¥©©¤©§¨¥¨©©¤©
:ïðz änlà .çéåøc àeä úBnà øNò éëä eléôà ,Bì àéåä̈§¨£¦¨¦¤¤©§¨¥©©¨¨§©
úBnà øNòî áçøL ét ìò óà ,çútä úøeö Bì Lé íà¦¥©©¤©©©¦¤¨¨¥¤¤©

¯éøö Bðéàáøì àlà àîòè àeä écéî !èòîì C¯àä ¥¨¦§©¥¦¥©§¨¤¨§©¨
éøö Bðéà :áøc dén÷ áø øa àéiçì äãeäé áø déì éðúîC ©§¥¥©§¨§¦¨©©©¥§©¥¨¦

éøö" déiðúà :déì øîàå .èòîìäzòî àlà ."èòîì C §©¥§¨©¥©§¦¥¨¦§©¥¤¨¥©¨
àì
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עירובין.  פרק ראשון - מבוי שהוא גבוה דף ב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc oiaexir(oey`x meil)

:`xnbd dgecáéúk ïBøàa àeääoex`d z`iypa xacn df aezk - ©¨¨§¦
xzei ycewn `edy meyn `ed 'ycwn' `xwpy dne ,zdw ipa ici lr
xyt` i` ycwn `xwp elek okyndy dn la` ,ze`ynd x`yn

.o`kn cenll
:`xnbd daiynàlàcnlp ycwn `xwp okyndy dnàëäî- ¤¨¥¨¨

okynd ziiyr ieeiva xn`py aezkdn(g dk zeny)Lc÷î éì eNòå'§¨¦¦§¨
,'íëBúa ézðëLå.'ycwn' mya okynl dxezd d`xwy yxetn §¨©§¦§¨

xzei agx didi `l dxew e` igla xzipd ieand gzty ,dpyna epipy
iaxe minkgy ax ly exe`ia itl `xnbd dywn jk lr .zen` xyrn
:`xnbd dywn .mle`de lkidd gztn ieand gzt z` ecnl dcedi

,äãeäé éaøì ïéáe ïðaøì ïéaxzei agx zeidl leki `l gztd recn ¥§©¨¨¥§©¦§¨
,zen` xyrneôìéìecnliy ±øöçä øòL çútî,okynd ly ¥§¦¤©©©¤¨¥

gkeny itke ,dn` mixyr eagx didy elit` ,'gzt' dxeza `xwpy
,miaezkdnáéúëc(gi fk zeny)áçøå ,änàá äàî øöçä Cøà' ¦§¦Ÿ¤¤¨¥¥¨¨©¨§Ÿ©

,íéMîça íéMîç,[` xeiv] dn` miyng `ed xvgd agex ,xnelk £¦¦©£¦¦
äîB÷å[aiaqny mirlwd daeb-],'úBnà Lîçagexy x`ean ixd §¨¨¥©

,dn` miyng did okynd xvgáéúëeeidy mirlwd zecin oipra §¦
zigxfn gexa(ci fk my),,'óúkì íéòì÷ änà äøNò Lîçå'epiidc ©£¥¤§¥©¨§¨¦©¨¥

cg` cvl dn` dxyr yng agexa mirlw eid gztd ly cg` cvay
,gztd lyáéúëe(eh gl my)ì äfîe äfî úéðMä óúkìå',øöçä øòL §¦§©¨¥©¥¦¦¤¦¤§©©¤¨¥

,'änà äøNò Lîç íéòì÷eid gztd ly ipyd cva mby epiidc §¨¦£¥¤§¥©¨
did mirlwd oiay gztd agexy `vnp ,dn` dxyr yng mirlw

l yi ,oky oeike ,[a xeiv] dn` mixyr,cenlïläl äîxvg gzta ©§©¨
deab did okyndLîçzen`íéøNò áçBøa,gzt `xwpe ,dn`óà ¨¥§©¤§¦©

ïàkedaeby gzt xiykdl yi ,ieanaLîçzen`,íéøNò áçBøa ¨¨¥§©¤§¦
,mixyr agexa exiykdl yi dn` mixyr deabd gzty oky lke

.ehrnl yi zen` xyrn agxd gzty epipy recne
okynd xvg gzt :`xnbd daiynéøwéà 'øöçä øòL çút'`xwp - ¤©©©¤¨¥¦§¦

la` ,'xry gzt' wx dxezaéøwéà àì àîúñ 'çút'`xwp epi` - ¤©§¨¨Ÿ¦§¦
xyrn agxd iean xiykdl myn cenll xyt` i`e ,'gzt' mzq

.zen`
:sqep uexizáéúk ék ,àîéà úéòaéàåxn`py dn -Lîç íéòì÷' §¦¨¦¥¨¦§¦§¨¦£¥

,'óúkì änà äøNò`l` ,epxaqy itk mirlwd agexa xacn epi` ¤§¥©¨©¨¥
áéúëc àeä däáBâayng okynd aiaqn mirlwd daeb didy ± §§¨¦§¦

`ly okzie ,gztd agex did dnk aezkdn di`x oi`e ,dn` dxyr
.zen` xyrn xzei agx did

:`xnbd ddnzdäáBbdaeb xeriyl aezkd zpeeky xnel ozip ike - §¨
,mirlwdáéúk àäå(gi fk my),'úBnà Lîç äîB÷å'daeby ixd §¨§¦§¨¨¥©

bd daiyn .zen` yng wx did mirlwd:`xnàeääyng xeriy - ©
epiid ,zen`äìòîìe çaæî úôOîxyr oevigd gafn daeb didy - ¦§©¦§¥©§©§¨

mrd e`xi `ly ick ,zen` yng epnn mideab mirlwd eide ,zen`
dceare gafnd iab lr cner `edyk odkd z` uegan micnerd

.ecia
dywn .dcedi iax itl gztd agex xeriy z` zxxan `xnbd

:`xnbdåikøîb íìeà ìL Bçútî äãeäé éaøxeriy z` cnl ± §©¦§¨¦¦§¤¨¨©
,ieand gztïðz àäå,epzpynaàìå ,'èòîé ,úBnà øNòî áçøäå' §¨§©§¨¨¨¥¤¤©§©¥§Ÿ

âéìtjk lr,äãeäé éaødid ,mle` ly egztn dcedi iax cnl m`e ¨¦©¦§¨
.mle` ly egztk dn` mixyr cr ieand gzt agex xiykdl el

:`xnbd zvxznàúééøáa âéìt ,éiaà øîàyxetn `ziixaa ± ¨©©©¥¨¦§¨©§¨
,jk lr mb wlg dcedi iaxyúBnà øNòî áçøäå ,àéðúc§©§¨§¨¨¨¥¤¤©

éøö Bðéà øîBà äãeäé éaø ,èòîé.èòîì C:`xnbd zl`ey §©¥©¦§¨¥¥¨¦§©¥
ïéúéðúîa âBìôéìåwleg dcedi iaxy `aed `l dpyna recn - §¦§§©§¦¦

:`xnbd daiyn .agexd xeriy lr mbïécä àeäå ,däáBâa âéìẗ¦§§¨§©¦
daçøìdfa llkp ,ieand daeb xeriy lr dpyna wlgpyk - §¨§¨

iaxy ,mdl cg` mrhy ,ieand agex xeriya mb `ed welgy
agxe dn` mirax` deab didy mle` ly egztn cnel dcedi

.mixyr

dcedi iax xiykd `l ,mle`d gztn cnl dcedi iaxy ax zrcl
dywn jk lre .mle`d gzt daebk ,dn` mirax` daeb cr `l`

:`xnbdézkàåike ,dyw oiicr -,øîb íìeà ìL Bçútî äãeäé éaø §©©¦©¦§¨¦¦§¤¨¨©
äãeäé éaøå ,èòîé änà íéøNòî dBáb àeäL éBáî ,àéðúäå§¨©§¨¨¤¨©¥¤§¦©¨§©¥§©¦§¨

øéLëîdeab m` elit`àøt÷ øa éðúå .änà íéMîçå íéòaøà ãò ©§¦©©§¨¦§£¦¦©¨§¨¥©©¨¨
xiykn dcedi iax ,ely `ziixaa dpy `xtw xae ±äàî ãò.dn` ©¥¨

mle`d ly egzt `ld ,dyw ,mle` ly egztn cnl dcedi iax m`e
e ,dn` mirax` wx didàøt÷ øáì àîìLa,xnele ayiil yi ¦§¨¨§©©¨¨

md eixacy,àîæebdiabdl xyt`y znfben oeyla hwpy ,xnelk §¨
mirax`n xzei diabdl xyt` i` zn`ay s` ,daxd dxewd z`

,dn`äãeäé éaøì àlàiaxy dpey`xd `ziixad zrcl ,xnelk ± ¤¨§©¦§¨
,dn` miynge mirax` cr xiykn dcediàîæeb éàîo`k oi` `ld - ©§¨

,dyw ,oky oeike ,od `weeca eixacy i`ceae ,`nfeb lkàîìLadn ¦§¨¨
yäãeäé éaøìdaeba gztíéòaøày meyn ,xyk dn`Bçútî øîb §©¦§¨©§¨¦¨©¦¦§

déì àðî íéMîç àlà ,íìeà ìLdaeba xiykdl cnl oipn - ¤¨¤¨£¦¦§¨¥
.miyng

:mle` ly egztn cnl dcedi iaxy ax ixac z` dgec `xnbdøîà̈©
áøì déúéòèà àúéðúî àä ,àcñç áø,ax z` dzrhd ef `ziixa - ©¦§¨¨©§¦¨©§¦¥§©

,änà íéøNòî dBáb àeäL éBáî ,àéðúcedaeby `vnpeøúBé §©§¨¨¤¨©¥¤§¦©¨¥
.èòîé ,ìëéä ìL Bçútîdaeb xeriy z` ecnl minkgy x`ean ¦¦§¤¥¨§©¥

y ,ezerh d`a o`kne ,lkid ly egztn ieand gztàeäax -,øáñ̈©
éøîb ìëéä ìL Bçútî ïðaøcîly egztn ecnl minkgy dfn - ¦§©¨¨¦¦§¤¥¨¨§¥

y rnyn ,lkid.øîb íìeà ìL Bçútî äãeäé éaøax wiqn mle` ©¦§¨¦¦§¤¨¨©
:`cqgàéä àìå`l` ,ok xacd oi` -ïéëìîc àçútî äãeäé éaø §Ÿ¦©¦§¨¦¦§¨¦§¨¦

øîbiax cnl ce`n mideaby miklnd zepenx` igzt mzqn - ¨©
.gzt aygp daxd deabd iean gzt mby dcedi

:lkidd gztn ecnl minkgy yxity ax lr dywn `xnbd,ïðaøå§©¨¨
éøéîb ìëéä ìL Bçútî éàgzt xeriy z` ecnl minkg m` - ¦¦¦§¤¥¨§¦¥

,lkidd gztn ieandìëéäk úBúìc eòaéìieanl didiy ekixvi - ¦¨§¨©¥¨
.zezlc eid lkidly myk zezlcïðz änlàepipy recne -oldl) ©¨¨§©

(:`i,éBáî øLëä,cvik,íéøîBà éànL úéaegzta cinrdl jixv ¤§¥¨¥©©§¦
íéøîBà ìlä úéáe .äøB÷å éçìa e` icäøB÷ Bà éçì.exiykdl ick ¤¦§¨¥¦¥§¦¤¦¨

:`xnbd zvxzn .zezlca jxev oi`y micen mlek la`úBúìc©§
ïãéáòc àeä àîìòa úeòéðöì ,ìëéäwx eyrp lkidd zezlc - ¥¨¦§¦§¨§¨©£¦¨

.gztl eaiygdl ick `le ,mipta dyrpy dn e`xi `ly ,zeripvl
:ax lr zeywdl `xnbd dtiqen,äzòî àlàminkgy ok m` - ¤¨¥©¨

,lkidd gztn ieand gzt xeriy z` ecnldéì épäéú àì`l - Ÿ¥©¥¥
a exiykdl zen` xyrn xzei agxd ieanl lirei,çútä úøeö©©¤©

,mdiab lr sqep dpwe gztd iciva mipw ipy epiidcúøeö ìëéä àäc§¨¥¨©
Bì àéåä çútäe ,gztd zxev did lkid gztl ixdy -éëä eléôà ©¤©©§¨£¦¨¦

çéåøc àeä úBnà øNò,zen` xyr wx egzt agex did z`f lkae ± ¤¤©§¨¦©
ïðz änlà,epzpyna epipy recne -Bì Lé íàieand gztl -úøeö ©¨¨§©¦¥©

,çútäif`éøö Bðéà úBnà øNòî áçøL ét ìò óàèòîì Cz` ©¤©©©¦¤¨¨¥¤¤©¥¨¦§©¥
.eagx

:`xnbd zvxznáøì àlà àîòè àeä éãéîepkxved `l melk - ¦¦©§¨¤¨§©
,lkidd gztn ecnl minkgy xn`y axl `l` dpynd z` ayiil

c ,llk dyw df oi` axláø øa àéiçì äãeäé áø déì éðúî àä̈©§¥¥©§¨§¦¨©©
áøc dén÷`iig z` ef dpyn dcedi ax cnily did dyrn `ld - ©¥§©

,gztd zxev ieanl yi m`y ,el dpye ,ax eia` ipta ,ax ly epa
zen` xyrn agx `ed elit`éøö Bðéàdéì øîàå ,èòîì Cowize - ¥¨¦§©¥§¨©¥

,el xn`e ,dcedi ax z` axdééðúàzxev yiy elit`y ,el dpy - ©§§¥
gztdéøö,èòîì C,ezhiyk `id dpynd s` ax zrcly `vnp ¨¦§©¥

m` s` okl ,lkidd gztn ieand gzt xeriy z` micnely oeikny
gztk ,zen` xyrn xzei agexa xyk epi` gztd zxev el yi

.lkidd
:ax lr ztqep `iyew `xnbd dywnäzòî àlàminkgy ok m` - ¤¨¥©¨

,lkidd gztn ieand gzt xeriy z` ecnl
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc oiaexir(oey`x meil)

:`xnbd dgecáéúk ïBøàa àeääoex`d z`iypa xacn df aezk - ©¨¨§¦
xzei ycewn `edy meyn `ed 'ycwn' `xwpy dne ,zdw ipa ici lr
xyt` i` ycwn `xwp elek okyndy dn la` ,ze`ynd x`yn

.o`kn cenll
:`xnbd daiynàlàcnlp ycwn `xwp okyndy dnàëäî- ¤¨¥¨¨

okynd ziiyr ieeiva xn`py aezkdn(g dk zeny)Lc÷î éì eNòå'§¨¦¦§¨
,'íëBúa ézðëLå.'ycwn' mya okynl dxezd d`xwy yxetn §¨©§¦§¨

xzei agx didi `l dxew e` igla xzipd ieand gzty ,dpyna epipy
iaxe minkgy ax ly exe`ia itl `xnbd dywn jk lr .zen` xyrn
:`xnbd dywn .mle`de lkidd gztn ieand gzt z` ecnl dcedi

,äãeäé éaøì ïéáe ïðaøì ïéaxzei agx zeidl leki `l gztd recn ¥§©¨¨¥§©¦§¨
,zen` xyrneôìéìecnliy ±øöçä øòL çútî,okynd ly ¥§¦¤©©©¤¨¥

gkeny itke ,dn` mixyr eagx didy elit` ,'gzt' dxeza `xwpy
,miaezkdnáéúëc(gi fk zeny)áçøå ,änàá äàî øöçä Cøà' ¦§¦Ÿ¤¤¨¥¥¨¨©¨§Ÿ©

,íéMîça íéMîç,[` xeiv] dn` miyng `ed xvgd agex ,xnelk £¦¦©£¦¦
äîB÷å[aiaqny mirlwd daeb-],'úBnà Lîçagexy x`ean ixd §¨¨¥©

,dn` miyng did okynd xvgáéúëeeidy mirlwd zecin oipra §¦
zigxfn gexa(ci fk my),,'óúkì íéòì÷ änà äøNò Lîçå'epiidc ©£¥¤§¥©¨§¨¦©¨¥

cg` cvl dn` dxyr yng agexa mirlw eid gztd ly cg` cvay
,gztd lyáéúëe(eh gl my)ì äfîe äfî úéðMä óúkìå',øöçä øòL §¦§©¨¥©¥¦¦¤¦¤§©©¤¨¥

,'änà äøNò Lîç íéòì÷eid gztd ly ipyd cva mby epiidc §¨¦£¥¤§¥©¨
did mirlwd oiay gztd agexy `vnp ,dn` dxyr yng mirlw

l yi ,oky oeike ,[a xeiv] dn` mixyr,cenlïläl äîxvg gzta ©§©¨
deab did okyndLîçzen`íéøNò áçBøa,gzt `xwpe ,dn`óà ¨¥§©¤§¦©

ïàkedaeby gzt xiykdl yi ,ieanaLîçzen`,íéøNò áçBøa ¨¨¥§©¤§¦
,mixyr agexa exiykdl yi dn` mixyr deabd gzty oky lke

.ehrnl yi zen` xyrn agxd gzty epipy recne
okynd xvg gzt :`xnbd daiynéøwéà 'øöçä øòL çút'`xwp - ¤©©©¤¨¥¦§¦

la` ,'xry gzt' wx dxezaéøwéà àì àîúñ 'çút'`xwp epi` - ¤©§¨¨Ÿ¦§¦
xyrn agxd iean xiykdl myn cenll xyt` i`e ,'gzt' mzq

.zen`
:sqep uexizáéúk ék ,àîéà úéòaéàåxn`py dn -Lîç íéòì÷' §¦¨¦¥¨¦§¦§¨¦£¥

,'óúkì änà äøNò`l` ,epxaqy itk mirlwd agexa xacn epi` ¤§¥©¨©¨¥
áéúëc àeä däáBâayng okynd aiaqn mirlwd daeb didy ± §§¨¦§¦

`ly okzie ,gztd agex did dnk aezkdn di`x oi`e ,dn` dxyr
.zen` xyrn xzei agx did

:`xnbd ddnzdäáBbdaeb xeriyl aezkd zpeeky xnel ozip ike - §¨
,mirlwdáéúk àäå(gi fk my),'úBnà Lîç äîB÷å'daeby ixd §¨§¦§¨¨¥©

bd daiyn .zen` yng wx did mirlwd:`xnàeääyng xeriy - ©
epiid ,zen`äìòîìe çaæî úôOîxyr oevigd gafn daeb didy - ¦§©¦§¥©§©§¨

mrd e`xi `ly ick ,zen` yng epnn mideab mirlwd eide ,zen`
dceare gafnd iab lr cner `edyk odkd z` uegan micnerd

.ecia
dywn .dcedi iax itl gztd agex xeriy z` zxxan `xnbd

:`xnbdåikøîb íìeà ìL Bçútî äãeäé éaøxeriy z` cnl ± §©¦§¨¦¦§¤¨¨©
,ieand gztïðz àäå,epzpynaàìå ,'èòîé ,úBnà øNòî áçøäå' §¨§©§¨¨¨¥¤¤©§©¥§Ÿ

âéìtjk lr,äãeäé éaødid ,mle` ly egztn dcedi iax cnl m`e ¨¦©¦§¨
.mle` ly egztk dn` mixyr cr ieand gzt agex xiykdl el

:`xnbd zvxznàúééøáa âéìt ,éiaà øîàyxetn `ziixaa ± ¨©©©¥¨¦§¨©§¨
,jk lr mb wlg dcedi iaxyúBnà øNòî áçøäå ,àéðúc§©§¨§¨¨¨¥¤¤©

éøö Bðéà øîBà äãeäé éaø ,èòîé.èòîì C:`xnbd zl`ey §©¥©¦§¨¥¥¨¦§©¥
ïéúéðúîa âBìôéìåwleg dcedi iaxy `aed `l dpyna recn - §¦§§©§¦¦

:`xnbd daiyn .agexd xeriy lr mbïécä àeäå ,däáBâa âéìẗ¦§§¨§©¦
daçøìdfa llkp ,ieand daeb xeriy lr dpyna wlgpyk - §¨§¨

iaxy ,mdl cg` mrhy ,ieand agex xeriya mb `ed welgy
agxe dn` mirax` deab didy mle` ly egztn cnel dcedi

.mixyr

dcedi iax xiykd `l ,mle`d gztn cnl dcedi iaxy ax zrcl
dywn jk lre .mle`d gzt daebk ,dn` mirax` daeb cr `l`

:`xnbdézkàåike ,dyw oiicr -,øîb íìeà ìL Bçútî äãeäé éaø §©©¦©¦§¨¦¦§¤¨¨©
äãeäé éaøå ,èòîé änà íéøNòî dBáb àeäL éBáî ,àéðúäå§¨©§¨¨¤¨©¥¤§¦©¨§©¥§©¦§¨

øéLëîdeab m` elit`àøt÷ øa éðúå .änà íéMîçå íéòaøà ãò ©§¦©©§¨¦§£¦¦©¨§¨¥©©¨¨
xiykn dcedi iax ,ely `ziixaa dpy `xtw xae ±äàî ãò.dn` ©¥¨

mle`d ly egzt `ld ,dyw ,mle` ly egztn cnl dcedi iax m`e
e ,dn` mirax` wx didàøt÷ øáì àîìLa,xnele ayiil yi ¦§¨¨§©©¨¨

md eixacy,àîæebdiabdl xyt`y znfben oeyla hwpy ,xnelk §¨
mirax`n xzei diabdl xyt` i` zn`ay s` ,daxd dxewd z`

,dn`äãeäé éaøì àlàiaxy dpey`xd `ziixad zrcl ,xnelk ± ¤¨§©¦§¨
,dn` miynge mirax` cr xiykn dcediàîæeb éàîo`k oi` `ld - ©§¨

,dyw ,oky oeike ,od `weeca eixacy i`ceae ,`nfeb lkàîìLadn ¦§¨¨
yäãeäé éaøìdaeba gztíéòaøày meyn ,xyk dn`Bçútî øîb §©¦§¨©§¨¦¨©¦¦§

déì àðî íéMîç àlà ,íìeà ìLdaeba xiykdl cnl oipn - ¤¨¤¨£¦¦§¨¥
.miyng

:mle` ly egztn cnl dcedi iaxy ax ixac z` dgec `xnbdøîà̈©
áøì déúéòèà àúéðúî àä ,àcñç áø,ax z` dzrhd ef `ziixa - ©¦§¨¨©§¦¨©§¦¥§©

,änà íéøNòî dBáb àeäL éBáî ,àéðúcedaeby `vnpeøúBé §©§¨¨¤¨©¥¤§¦©¨¥
.èòîé ,ìëéä ìL Bçútîdaeb xeriy z` ecnl minkgy x`ean ¦¦§¤¥¨§©¥

y ,ezerh d`a o`kne ,lkid ly egztn ieand gztàeäax -,øáñ̈©
éøîb ìëéä ìL Bçútî ïðaøcîly egztn ecnl minkgy dfn - ¦§©¨¨¦¦§¤¥¨¨§¥

y rnyn ,lkid.øîb íìeà ìL Bçútî äãeäé éaøax wiqn mle` ©¦§¨¦¦§¤¨¨©
:`cqgàéä àìå`l` ,ok xacd oi` -ïéëìîc àçútî äãeäé éaø §Ÿ¦©¦§¨¦¦§¨¦§¨¦

øîbiax cnl ce`n mideaby miklnd zepenx` igzt mzqn - ¨©
.gzt aygp daxd deabd iean gzt mby dcedi

:lkidd gztn ecnl minkgy yxity ax lr dywn `xnbd,ïðaøå§©¨¨
éøéîb ìëéä ìL Bçútî éàgzt xeriy z` ecnl minkg m` - ¦¦¦§¤¥¨§¦¥

,lkidd gztn ieandìëéäk úBúìc eòaéìieanl didiy ekixvi - ¦¨§¨©¥¨
.zezlc eid lkidly myk zezlcïðz änlàepipy recne -oldl) ©¨¨§©

(:`i,éBáî øLëä,cvik,íéøîBà éànL úéaegzta cinrdl jixv ¤§¥¨¥©©§¦
íéøîBà ìlä úéáe .äøB÷å éçìa e` icäøB÷ Bà éçì.exiykdl ick ¤¦§¨¥¦¥§¦¤¦¨

:`xnbd zvxzn .zezlca jxev oi`y micen mlek la`úBúìc©§
ïãéáòc àeä àîìòa úeòéðöì ,ìëéäwx eyrp lkidd zezlc - ¥¨¦§¦§¨§¨©£¦¨

.gztl eaiygdl ick `le ,mipta dyrpy dn e`xi `ly ,zeripvl
:ax lr zeywdl `xnbd dtiqen,äzòî àlàminkgy ok m` - ¤¨¥©¨

,lkidd gztn ieand gzt xeriy z` ecnldéì épäéú àì`l - Ÿ¥©¥¥
a exiykdl zen` xyrn xzei agxd ieanl lirei,çútä úøeö©©¤©

,mdiab lr sqep dpwe gztd iciva mipw ipy epiidcúøeö ìëéä àäc§¨¥¨©
Bì àéåä çútäe ,gztd zxev did lkid gztl ixdy -éëä eléôà ©¤©©§¨£¦¨¦

çéåøc àeä úBnà øNò,zen` xyr wx egzt agex did z`f lkae ± ¤¤©§¨¦©
ïðz änlà,epzpyna epipy recne -Bì Lé íàieand gztl -úøeö ©¨¨§©¦¥©

,çútäif`éøö Bðéà úBnà øNòî áçøL ét ìò óàèòîì Cz` ©¤©©©¦¤¨¨¥¤¤©¥¨¦§©¥
.eagx

:`xnbd zvxznáøì àlà àîòè àeä éãéîepkxved `l melk - ¦¦©§¨¤¨§©
,lkidd gztn ecnl minkgy xn`y axl `l` dpynd z` ayiil

c ,llk dyw df oi` axláø øa àéiçì äãeäé áø déì éðúî àä̈©§¥¥©§¨§¦¨©©
áøc dén÷`iig z` ef dpyn dcedi ax cnily did dyrn `ld - ©¥§©

,gztd zxev ieanl yi m`y ,el dpye ,ax eia` ipta ,ax ly epa
zen` xyrn agx `ed elit`éøö Bðéàdéì øîàå ,èòîì Cowize - ¥¨¦§©¥§¨©¥

,el xn`e ,dcedi ax z` axdééðúàzxev yiy elit`y ,el dpy - ©§§¥
gztdéøö,èòîì C,ezhiyk `id dpynd s` ax zrcly `vnp ¨¦§©¥

m` s` okl ,lkidd gztn ieand gzt xeriy z` micnely oeikny
gztk ,zen` xyrn xzei agexa xyk epi` gztd zxev el yi

.lkidd
:ax lr ztqep `iyew `xnbd dywnäzòî àlàminkgy ok m` - ¤¨¥©¨

,lkidd gztn ieand gzt xeriy z` ecnl
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc oiaexir(ipy meil)

àøzìîà déì épäéú àì`l ,dn` mixyrn dlrnl deabd iean - Ÿ¥©¥¥£©§§¨
z` jyend xac epiidc ,'`xzln`' ey`xa yi m` exiykdl lirei

,ax daeba s` dxewd zxkip ezngny oirdàøzìîà ìëéä àäc§¨¥¨£©§§¨
déì àéåä,`xzln` did lkidd gztl ixdy -íéøNò éëä eléôàå ©§¨¥©£¦¨¦¤§¦

dBáâc àeä änà.xzei `le dn` mixyr wx deab did mewn lkne - ©¨§¨©
:`xzln` did lkidly oipn dgiken `xnbdïðúczkqna epipyy - ¦§©

zecin(f"n b"t),äìéî ìL úBàøzìîà Lîç,oilin urn zeieyrd - ¨¥£©§§¨¤¥¨
åéab ìò eéäzecner eide ,mle`d gzt lr -Bæå ,Bfî äìòîì Bæ ¨©©¨§©§¨¦§
.Bfî äìòîì§©§¨¦

dliren `xzln`y epivn okid x`al eixac z` oywnd miiqy mcew
eze` dwiqtd ,dn` mixyrn dlrnl zgpend dxew xiykdl

:eilr dywne `xnbdàzáeéz éàî éàäåozip ef dpynn ike - §©©§§¨
,zeywdlàéðz íìeàa úBàøzìîàc àéää àéðz ék àîìéc- ¦§¨¦©§¨©¦©£©§§¨¨¨©§¨

jl oipne ,mle`d gzta wx zxacn ze`xzln` ly ef dpyn `ny
:`xnbd zvxzn .ze`xzln` eid lkidd gztl mbyéàî éàäå§©©

àéLe÷,`id `iyew ef ike -íìeà úéðáúk ìëéä úéðáz àîìéc- §¨¦§¨©§¦¥¨§©§¦¨
,mle`d zipazl dey dzid lkidd zipazy epicia laewn `ld

.ze`xzln` eid lkidl mb `linne
eid lkidly oeikn :ax lr eziiyew z` x`al oywnd miiqn
gzt xizdl oi` ok m` ,dn` mixyr wx edaeb did `le ,ze`xzln`

,dn` mixyrn dlrnl `xzln` el yiy ieanänlàrecne -øîà ©¨¨¨©
áø øîà àòìéà éaøew .` :dxew oipra el` zekld izy`idy dx ©¦¦¨¨¨©©

äòaøà äáçø,migthäàéøa dðéàL ét ìò óàwifgdl dwfge §¨¨©§¨¨©©¦¤¥¨§¦¨
.a .dxiyk ,[dievg dpal ,xnelk] gix` dilrdì Lé íàådxewl - §¦¥¨

ääBáb eléôà ,àøzìîàdxewdéøö Bðéà änà íéøNòî øúBéC £©§§¨£¦§¨¥¥¤§¦©¨¥¨¦
.èòîìax xaeqy oeiky ,ax ixaca dxizq dyw ipyd oicdny ixd §©¥

`xzln`y xn` recn ,lkidd gztn cnlp ieand gzt xeriyy
.dn` mixyrn dlrnl dliren

:`xnbd zvxznàøzìîà ,óñBé áø øîà`xzln`y df oic - ¨©©¥£©§§¨
`l` ,ax ixacn epi` ,dlirenàéä àúéðúîok m`e ,`id `ziixa - ©§¦¨¦

.ax ixaca dxizq oi`
:`xnbd zxxandì éðz÷ ïàî:`xnbd daiyn .ef `ziixa dpy in - ©¨¨¥¨

dì éðz÷ äeáà øa äaøc déøa àîç àäå ,éiaà øîàdpy `ed ± ¨©©©¥§¨¨¨§¥§©¨©£¨¨¨¥¨
.ef `ziixa

,`id zknqen ef `ziixay oeikne :ax lr dywne `xnbd zxfeg
,dywàúéðúî àøzìîà éåäéúåax `le ,`id `ziixa m` elit` - §¤¡¥£©§§¨©§¦¨

oiicr ,dxn`áøì éL÷éúå`ziixad ixacny ,ax lr dywi - §¦§¥§©
,dn` mixyrn dlrnl ddeabd dxew xiykdl dliren `xzln`y

lkidd gztn iean gzt xeriy z` ecnl `l minkgy gken.
:`xnbd zvxznàëäî àðà ìc ,áø Cì øîà,o`kn ize` `ved - ¨©¨©©£¨¥¨¨

,lkid ly egztn micnl minkgy xne` iziid `l m` mb ,xnelk
éããäà ïééL÷ àì éî àúééðúîz` ef zexzeq opi` zeziixad ike - ©§§¨¨¦Ÿ©§¨©£¨¥

xn`p zg` `ziixaa ixd ,ef(:a lirl)dn` mixyrn deab `edy iean' ,
egztn mpic ecnl minkgy x`eane ,'hrni ,lkid ly egztn xzei
`xzln` ea yiy ieany ,xn`p dipyd `ziixaa jci`ne ,lkid ly

,dn` mixyrn dlrnl mb xykøîéîì Cì úéà éàî àlà`l` - ¤¨©¦¨§¥©
y ,xnele ayiil jl xzep dnàéä éàpzm`d `id mi`pz zwelgn - ©¨¥¦

ok m` ,`l e` lkidd ly egztn ecnl minkgàéä éàpz énð éãéãì§¦¦©¦©¨¥¦
ecnl minkgy drck izhwpe ,`id mi`pz zwelgny xeaq ip` s` -

.lkid ly egztn
:`id mi`pz zwelgny di`xd z` `xnbd dgec÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨

àìa ,øîàixacáøecnl minkgy dpey`xd `ziixadn wiicy ¨©§Ÿ©
,lkid ly egztnïééL÷ àì éããäà àúééðúîopi` zeziixad - ©§§¨¨©£¨¥Ÿ©§¨

y xnel yiy ,ef z` ef zexzeqéàî àîòè äøB÷ ïðaøìmrhd dn - §©¨¨¨©§¨©
,dn` mixyr jeza zeidl dkixv dxewd minkg itlyàøkéä íeMî¦¤¥¨

mixyr daeb cr wxe ,dxewd z` mc` ipa e`xiy ick `ed mrhd
`xzln` yiy mewna okle ,miaye mixaerl zxkip dxewd dn`
dlrnl ddeab `id m` elit` dxewd dliren ,oird z` zkyeny

,dxewd zxkip `xzln`d zngny ,dn` mixyrnéðz÷c éàäå- §©§¨¨¥
oeyld z` dpey`xd `ziixaa `pzd hwpy dneìL Bçútî øúé'¨¥¦¦§¤

,'ìëéäl `l` ,xeriyd z` epcnl myny ezpeek oi`àîìòa àðnéñ ¥¨¦¨¨§¨§¨
xzeny xnel erhi `ly ,lkidd ly egzt z` xikfd oniq myl ±
`ed ieand xeriyy yxit okl ,dn` mirax` e` miyely cr ieana

.dn` mixyry lkidd gzt daebk
dkeq zkqna epipy(.a)dn` mixyrn dlrnl ddeab `idy dkeq' ,

ieana minkg ly mxewny ax zrcl .'xiykn dcedi iaxe ,dleqt
mrhn `ed dkeqa zwelgndy xacd xexa ,lkid ly egztn `ed
wgvi xa ongp ax zrcl j` .df mrh jiiy `l dkeqa ixdy ,xg`
m`d `xnbd zxxan ,xkid meyn `ed ieana minkg ly mnrhy

.`l e` dkeqa zwelgnd mrhl ddf ieana zwelgnd mrh
:`xnbd zl`eyàçéðä ,÷çöé øa ïîçð áøåoaen didi df -àì éà §©©§¨©¦§¨¨¦¨¦Ÿ

äaøc àä déì àøéáñz`aend dax ly ezrck xaeq epi` m` - §¦¨¥¨§©¨
,oldläaøc àä déì àøéáñ éà àlàezrck xaeq `ed m` mle` - ¤¨¦§¦¨¥¨§©¨

,dax ly,äaø øîàcmixyrn ddeabd dkeqy minkg ly mrhdy §¨©©¨
c meyn ,dleqt dn`áéúë(bn bk `xwie),k íëéúøã eòãé ïòîì'é §¦§©©¥§ŸŸ¥¤¦

ézáLBä úBkqáxkip zeidl jixvy o`kn micnle ,'l`xUi ipA z` ©ª©§¦¤§¥¦§¨¥
ddeabd dkeqa wxe ,dkeqa ayei `edy mc`líãà änà íéøNò ãò©¤§¦©¨¨¨

da ayeidL òãBé`ed,äkeqa øcddeabd dkeq la`äìòîì ¥©¤¨©¨§©§¨
íãà ïéà änà íéøNòîda ayeidòãBé,dkeqa xc `edyíeMî ¥¤§¦©¨¥¨¨¥©¦

àðéò déa àèìL àìc,dfk ax daeba zhley oird oi`y meyn - §Ÿ¨§¨¥¥¨
àîìàc dax ixacn x`ean -éâéìt àøkéäa énð äkeñ éabmby - ©§¨©¥¨©¦§¤¥¨§¦¥

yi m`d ,xkid meyn `id minkge dcedi iax zwelgn dkeq iabl
wgvi xa ongp ax xaeq ok` m`e ,`l e` dn` mixyrn dlrnl xkid

,dyw ,dax ly enrh z`éì änì ézøúa éâeìtéàdid dn myl - ¦§¥§©§¥¨¨¦
eid m` did ic ,zenewnd ipya zwelgnd z` eprinydl jixv `pzd

.ipyd mewna mb mzrc idefy micnl epiide ,cg` mewna miwleg
:`xnbd daiynàëéøöz` eprinydl `pzd jxved jkitl - §¦¨

,zenewnd ipya minkge dcedi iax zwelgnéab ïðéòîLà éàc§¦©§§¦¨©¥
,äkeñ`weecy mixaeq epiidàäadkeqa -äãeäé éaø øîà÷yiy ¨§¨¨¨©©¦§¨

,dn` mixyrn dlrnl xkiddéa àèìL àãéáò äáéLéìc ïåék¥¨§¦¦¨£¦¨¨§¨¥
àðéòmb oird da zhley dkeza ayil dieyr dkeqdy oeikny - ¥¨

,dlrnl hiany ayeid jxc oky ,ax daebaêeléäìc éBáî ìáà£¨¨¦§¦
ãéáòhiadl jledd jxc oi`e ,mc` ipa jelid jxevl ieyry - ¨¦

,dxewd lr dlrnlïðaøì eäì äãBî àîéàoird oi`y itl ,leqty ¥¨¤§§©¨¨
.dxewa zhleyàäa ïðéòîLà éàåmixaeq epiid ,iean oipra ± §¦©§§¦¨§¨

`weecyäaàiean zxewa ±ïðaø éøîà÷dlrnl xkip epi`y §¨¨¨§¥©¨¨
,jelidl ieyr ieandy meyn ,dn` mixyrnCäa ìáàdkeqa - £¨§©

äãeäé éaøì déì eãBî àîéà,da ayil dieyr dkeqdy oeikny ¥¨¥§©¦§¨
zniiqn .dn` mixyrn dlrnl deab `ed m` mb jkqa zhley oird

:`xnbdàëéøöz` eprinydl `pzd jxved el` minrh zngn - §¦¨
.dkeqae ,ieana ,zenewnd ipya minkge dcedi iax zwelgn

`xzln`y oke .ze`xzln` eid mle`d gzt lrny lirl epipy
:`xnbd zxxan .dn` mixyrn ddeabd iean zxew dxiyknéàî©

àøzìîà:`xnbd daiyn .`xzln` idn -øa äaøc déøa àîç áø £©§§¨©¨¨§¥§©¨©
épé÷ ,øîà äeáàgztn dlrnl mihlea eidy zeter ipiw oink - £¨¨©¦¥

dlrnl s` dxiyk `id ixd dxewd lr ok dyr m`e ,mle`d
:ztqep drc .dn` mixyrnàúà ékribdyk -éîéc áøux`n ¦¨¨©¦¦

laal l`xyiàáøòîa éøîà ,øîàeyxit l`xyi ux`a - ¨©¨§¥§©£¨¨
`id `xzln`yàæøàc é÷ñtzeaegzd zekex` fx` ur zekizg - ¦§¥§©§¨
,zehleae lzeka.mc` ipal od zexkip okxe` zngne

:ewlgp dna `xnbd zx`anøîàc ïàî`id `xzln`yé÷ñt ©§¨©¦§¥
,àæøàcy xaeqïkL ìkyépé÷,`xzln`k miliren zeter ipiw - §©§¨¨¤¥¦¥

md ixd ,mze` mi`exd ala ddinz mixxerne miaeyg mdy jezny
mle` .dxewd zxkip jk jezne ,oird z` mikyenøîàc ïàî©§¨©

`id `xzln`y,épé÷,`xzln`k miliren md `weecy xaeqìáà ¦¥£¨
àæøàc é÷ñtfx` ur zekizg -àì`xzln` zeaygp opi` - ¦§¥§©§¨Ÿ
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קכט izni`n` cenr b sc ± oey`x wxtzekxa

àøúìîà äéì éðäéú àìi`n yxtn onwl mixyrn xzei edaeb ixeyk`l Ð
.`ipdnc ipz `kide ,`xzln`äìéî ìùfrlae ,mivtr mde ,oilin ea oilicby ur Ð

.y"`lb*'åë àòìéà éáø øîà äîìà`ipdnc ogky`c ,dikxitl wiqn `w `zyd Ð
dil xzqc cr dizlnl iweq`l diway `l `xwirne ,axc `ail` `xzln`

.`zaeizläòáøà äáçødxew dzid m` Ð
dwc `idy it lr s` ,migth drax` dagx

gix` lawl dwfg dpi`eopzc `de .dxiyk Ð
gix` lawl ick d`ixa (a,bi onwl) oizipzna

.xn`w migth drax` dagx dpi`yk Ðíàå
'åë àøúìîà äì ùé,ax xn`w ilin izxz Ð

.`lewleóñåé áø øîàiaxzln` `d Ð
axc dinyn dezii`c,dxn` ax `l Ð

.`id `zipzn `l` ,axc` axc iywizc
áøì éù÷éúåixnb `lc `kd opifg `dc Ð

.`ipdn `xzln`c ipzwcn ,lkidn opaxìã
àëäî àðàizwzy eli`k okin ipnixd Ð

.df xac izxn` `leïééù÷ àì éî àúééðúî
éããäàiean `icda lirl `ipz `dc Ð

.lkid ly egztn xzei mixyrn deab `edy
.ixnb mzdn opax :`nl`àéä éàðú`pz Ð

,ixnb lkidn opaxc dil `xiaqc lirlc
`xzln`c `pz i`de .`ipdn `l `xzln`e

.ixnb lkidn e`l :xaqàéä éàðú éîð éãéãì
.ixn` lirlc `pzk `p`e Ðáø àìái` Ð

silie ,`ziinw `zipznl ax yxtn ded `l
.ixnb lkidn opaxc dpinàúééðúîéããäà

ïééù÷ àì`dl oiae oizipzn `iddl oiac Ð
.`xzln`c oizipznéàî àîòè ïðáøì äøå÷

.dn` mixyr jez era Ðøëéä íåùîÐ
`le ,cear `zpwzc ercile ,iypi` efgilc
ikd meyne .miaxd zeyxa itelgi`l izil
iypi` da ilkzqinc oeikc .`xzln` `ipdn

dn` mixyrn dlrnl elit``ki` Ð
.`xkidéðú÷ã àäå`ziinw `zipzna Ð

,mzdn ixnbc e`l lkid ly egztn xzei
`qxib silgz `ly ,hwp `nlra `pniq `l`
e` miyelyn dlrnl xn`ze mixyrc

.jcia oniq lkid gzt `di ,mirax`néà
äáøã àä äéì àøéáñopaxc ediinrhc Ð
.xkid meyn inp dkeqaåäì äîìopaxl Ð

.izxza ibeltl dcedi iaxleêåìéäìã éåáî
ãéáò.dlrnl hian epi` jldnd :xnelk Ð
éðé÷zgzn oihlea eid ,zeter ipiw oebk Ð

.gztd on (miylyln) dlrnl mle`dé÷ñô
àæøàãoiaegz oikex` fx` ly zeqpelk Ð

efg edcic jxe` dikyn yitpc icii`e ,lzeka
@.`xkid `ki`e ,iypi` edløîàã ïàî

é÷ñô.ieanl `xkid `ki` Ðéðé÷ ïëù ìë
`id `dinzc `zline ,iaiygc icii`c Ð

.dxewl efge ,iypi` eda ilkzqnúö÷îÐ
,dlrnl dzvwne mixyr jeza dxewd iaer

.dkeq ly dkkq iaer okeùåì÷oi`ex Ð
,dlrnl `veid iaerd eze` lhip eli`k

.dwc dxew `dzeçåøá úìèéðäixdy Ð
i`e ,gix` lawl ick d`ixa minkg dexriy

ikd e`l.aiyg `l jkld ,`wif dil icy Ð
øëãéî àìiaer zvwn liwzync oipnfe Ð

dlek `niiwe mixyr jezl qpkpd jkqd
.mixyrn dlrnléããäà éøëãîm`y Ð

dlek cenrze dxew ly dpezgz awxz
.dl ipwzn ,dn` mixyrn dlrnlàìàÐ

.icin dpin `pliwy `le opixn`wc `ed oi`ex `dc dzngn daexn dzliv `zyd jgxk lrc meyn ,dkeqa zxykn i`n`éîð àëäi`c ,oiciak oicetyk dze` aeyg Ð
iyilw inp.xn`wc `ed oi`ex `l` ,dpin zlwy icin `l `dc ,`wif edl icy `l Ð

ììç
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áøåzi`c ,jxtinl ivn ded diteb daxl Ð 'ek daxc `d dil `xiaq i` wgvi xa ongp

ibiltc `icda yxtn ongp axc meyn `l` .`xkid meyn dxewc (a,ai) oiwxta dil

.izxza ibelti`l edl dnl jixt ,xkidaéàÐ dzlivn daexn dzng dl ied zylw

dzng `dzy cr ,xftie gexd `aiy ici lr dzlivn daexn dzng :wgvi epiax iaxtn

dcegl dyilw ici lr i`c .dzlivn daexn

`pyila dl iaxykn ikid Ð daexn dzng `dz

jkq icda sxhvn leqt jkq oi` `d ?`xza

ezkeq dyerd iab (a,h) dkeqa opixn`ck .xyk

dkeqc `nw wxta xn`c :`iywe .oli`d zgz

oicxei oivede ,dn` mixyrn ddeab dzid :(`,c)

Ð dzngn daexn dzliv m` ,mixyr jeza

`lde ?dxiyk i`n`e .dleqt Ð e`l m` ,dxiyk

`pyille !dhnl oivedd elti ,dil zylw i`

,inp `iwfxtn `axle ,xity iz` Ð `kdc `xza

Ð xkcin `le `id cigic dkeqc meyn yxtnc

oicxeic xninl `ki` oived iabc ,xity iz`

`piaxl la` .icin xfbinl `kilc ,dhnl daxd

dleqt `ziixe`c dkeq meync rnync ,dyw

yiy ixiin mzdc :xnel yie .'ek zylw i` meyn

ici lr lwa miiwzdl oilekiy ,oived daxd

dil zylw i`c `kd :xnel lkep cere .dkinq

sxhvne ,cegl dyilw ici lr daexn dzng ied

`lc `xza `pyille ,mixyrn dlrnlc jkql

Ð xyk jkq iede li`ed ,leqt jkq jk lk aiyg

oived iabc :dyw la` .mixyrn dhnl did m`

`kdc `xza `pyille ,leqt e`l m`e opixn`

edin !dzlivn daexn dzng elit` opixykn

leqtl yi oived iab :inp i` .`gip `nw `pyill

df mipezgzde mipeilr miceb`e li`ed ,xzei

.lkd leti Ð zylw i`c ,dfaøîàieana dax

ly egztn sili axc ,"ax" opiqxb `l Ð leqt

.mixyr ellg iedc lkid
llg
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izni`naקל cenr b sc ± oey`x wxtzekxa

ïðú äëåñ ììçdkeqa oia ieana oia exkfedy zen` mixyr Ð.iniiw dllg` Ð
äèîìå íéøùò úôùî.mixyr jeza dxewd iaer `diy rnyn Ðòîùî à÷ àä

ïìexn`y xeriyk ,i`w llg` migth dxyrn dhnl minkg epzpy xeriyc Ð
oke ,dlrnle mixyr ztyn dxewd z` gipn :oizipzn xn`w ikde .dlrnl mixyra

jenp ezeyrl `a m` dhnlztyn dgipn Ð
`l dxyrn zegtac ,dlrnle migth dxyr

.iean iedäëåñ úîàå éåáî úîàzen` Ð
dkeqae ieana exkfedyzephw zen`a Ð

mi`lka exkfedy zen`e .exriyzen`a Ð
axe .edpip id yxtn onwle .exriy zelecb

zelecb `kde zephw `kd xn`wcn ,ongpÐ
i`c ,`xneg `kde `xneg `kd dpin rny

`xnegl `lzelecb ipd xn` ivn ikid Ð
.`xeriy eda opz `l `d ?zephw ipdeéàîì

àúëìä,zephwa ieanay el` mixryn Ð
.`xneg iedizcåäáåâìmixyr jpd Ð

edaeba lqtil exkfedymixyr `ki` ikn Ð
.ith dl dabn i` ilqt zephw zen`

éåáî úöøéôìå`wxit i`da ol `niiwc Ð
iean zvxtxn`we ,dil liqt zen` xyraÐ

.liqtin zephw zen` xyrac ongp axàäå
àëéàrax` iean jyna ,exkfedy zen` Ð

zen` rax`n zegt ekx` m`e zen`liqt Ð
:onwl xn`c ,(`,d) oiwxita onwl iia` dil
cr ,enilydl `ae migth dxyrn zegt did
drax` :xn` sqei ax ?ekyna ea wweg dnk
iean jync ,zen` rax` :xn` iia` ,migth
`iz` zen` ipdae .zen` rax` opira
dil xyknc ,`lewl ongp axc dizlin

.zephw zen` rax`aøîàã ïàîëjyn Ð
,ongp axl dil `xiaq migth drax`a iean

xeriya zen` exkfed `le`zbelte ,ekyn
.`id sqei axe iia`cúåîà áåøzexkfpd Ð

`le ,zephw iedilc ongp ax xn`w ieana
.xn`w iean zen` lk`ääáåâìexkfedy Ð
.dlqetl zen` mixyräîå÷ò ïôåãìåÐ

iab lr jkiqe zgtpy zia :(`,fi dkeq) opzc
zxzep diilrd zxwze ,xyk jkqa zgtd
yi m` ,zeptcl xyk jkq oia zwqtne aiaq

zen` rax` otecl xyk jkq oia,dleqt Ð
zen` rax`n zegt dnewr otec opixn` `le
jkq i`dl dil opifg :opixn`c ,dxiyk Ð
olrnl enwrpy zeptcd on `ed eli`k leqt
`we .wqtd o`k oi` ixde ,xyk jkq cr e`ae
zephw zen`ac xninl ongp ax `z`

migth mixyra `lqtine ,dil opixryn.`xneg epiide Ðúåîà òáøà àëéàäåzephwa dil zxykn i`c ,dkeq jyna zexkfpd Ðlk :xn`e liik ongp axe .`lew `ki` Ð
iaxk ongp ax xn` i`e ,zephwa dkeq zen`.`lew ied Ð@àîéà úéòáéàåzephwa dkeq zen` ongp ax xn`c i`de ,iaxk mlerl ongp ax Ð,dkeq jync zen`a e`l Ð

.xn`w zen` x`ya `l`íøëä ìåçîìå íøëä úçø÷ìzelecba dil zxryn ikc Ð.`id `xneg Ðúåîà òáøàå íéøùò íéøîåà éàîù úéá íøëä úçø÷dzgxw m` Ð
.legn i`ne zgxw i`n yxtn onwle ,my rexfl xeq` zen` rax`e mixyrn zegt m`e my rexfl xzen zen` rax`e mixyråúéòöîàá áøçùmiptb my yi ixdy Ð

dxyr yy opira dgxwd iciv ipyn `l` miptb my oi`y mxkd agex lk ipt lr dgxwd dkld m` ,oke ,dn` dxyr yy lr dn` dxyr yy dgxwd aiaq.dgxwd agex Ð
íùì òøæ àéáé àì åàì íàåiyy wxt mi`lk) opzc .mxkd zcear eed mxkd lv` df cvay zen` rax`e ,dfn mxkd cvay zen` rax`c ,zirvn`d dn`a elit` Ð
mxkd zcear dnk :(` dpynm`e .enc mxkk jkld ,mixeeya dze` miyxeg dyixgd zrae ,zelbrae mixeeya dze` mixvea eidy .milke xwa `lnk zen` rax` (`ln) Ð

,cv lkl rax` oze` cal ,mizpia zen` dpeny ex`ypcg lkl aeyg mewn zen` rax` `ki` `kdl `blte `kdl `blt zicy ikc.orxefl xzene ,mxk iabl ilha `l Ð
`kdl `blte `kdl `blt icy zen` dpenyn xivaemixyr jkld ,zen` dpenyn zegta dcy aiyg `l i`ny ziale mxk iabl lihae ,aeyg mewn zen` rax` `kil Ð

`kdl dpenye `kdl dpeny icy ,dxyr yy eyt ,o`kn ocbpke ,o`kn mxkd zcearl rax` :opira zen` rax`ei`ny zial edl `xiaq :inp i` .ilha `le ,dcy `ki` Ð
.zen` dpeny mxkd zcearøãâì íøë ïéá íøëä ìåçî.zelegn enk aiaq epiidc Ðúåîà äøùò íéúù íù ùérxefe ,mxkd zcearl zen` rax` ozep lld zial Ð

.x`ydíùì òøæ àéáé àì äîà äøùò íéúù íù ïéàmxk icdlc zen` rax`c Ðlzekc `yeec meyn irxcfin `lc oeik ,lzek icdlc zen` rax`e ,mxkd zcear Ð
zen` rax` `ki` i` ,zeirvn` .edl xwtn ixewt` Ð`l i`e ,aiyg Ðdl yxtn ikde .cg` cvn `l` xeqi`d oi`y ,dn` dxyr yy opira `l `kde .mxk iabl liha Ð

.zephwa `ixzyn `le ,`xnegle opixryn zelecb zen`ac ongp ax xn` `we ,(`,bv onwl) "zebb lk" wxtaïéôåöø àëéà àäåxzei dxeyl dxey dkenqy oitevx miptb Ð
`iz` zen` jpdae .oerny iaxl oleka rexfl xzene ,dlbr jelidl ekxv lk el oi`e li`ed .mxk epi` zen` rax` dxeyl dxey oia oi` m`y ,xeriy minkg epzpy dnn

zephw zen` rax` `ki` i`c ,`lewl ongp axc dizlin.zelecb `ki`c cr mxk epi` opixn` Ðúåîà òáøàî úåçô ìòzen` rax` dxeyl dxey oia oi`y Ðepi` Ð
.myl rexfl xzene ,mxkíééòöîàä úà ïéàåøå.dxeyl dxey oia zeidl ie`xd geix jeza oirehpd Ðïðáøë.ongp axl dil `xiaq Ðíøë éøîàãexkfed `l jkld Ð

.mitevx oiprl mi`lka zen`úå÷çåù åììä.`xnegl zenvnevn zeavr ieane dkeq lye ,milecb migtha oiccen mi`lk zen` Ð
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ììçab`e ,`weec e`l Ð mixyr jezl oicxei oivede :(`,c) dkeqa xn`c `de Ð opz dkeq

.mixyr xykd jeza :xnelk ,mixyr jeza inp hwp Ð mixyrn dlrnl hwpc

àéðún`a lkidc ab lr s` Ð jl riiqnconwl dil zi`c ,i`w `ax` `kd ,dyy za z

.eid zeavr inp lkid ly `ny Ð zeavr odc ab lr s`e .dyy za zn`a inp iean lyc

hwp `nlra `pniql Ð iia`l elit` :inp i`

lkidy enk ,iziin mewn lkn la` .zen` oiprl

iean inp ikd Ð dicic zen`a mixyr ellg

.dicic zen`aïàîëÐ drax`a xn`c

i`e ,rax`n zegt gzt oi`c ,xzei edyne :yexitª

xzei ekx` ied `l ok m` Ð xzei edyn ied `l

opixn`ck ,dxewe igla xzip epi`e ,eagx lr

dil zi` diteb iia`c ab lr s`e .(`,d) onwl

`kd Ð zen` rax`a iean jync (my) onwl

.dil `xiaq `l dile ,xn`w ongp axc `ail`

àäåixn`c opaxk 'ek `lewlc oitevx `ki`

opzc `d `ki` `d :xn`z m`e ± ied mxk

,dvxtpy xcb :(xn`c o`n c"t) mi`lk zkqna

cbpk ,o`kn xzei ,gztk `ed ixd zen` xyr cr

.xn`w zen` aexc :xnel yie !xeq` dvxtd

ïðáøëopaxc ab lr s` Ð ied mxk ixn`c

z` oi`ex xn`p ikc `kid mxk ied `lc micen

cbpk mizy ex`yi `l Ð mpi` eli`k mirvn`d

`l` ixii` `l iia` ,apf d`vei zg`e mizy

rnzync zen`a `le ,yexita exkfedy zen`a

.odixac llknìëzn`a minkg exn`y zen`

dn` oebk ,iaizkc jpda ixii` `l .dyy za

.aaeq dn`e ceqi
dl`e
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àtt áø déì øîà .ïðz éBáî ììç ,ïðz äkeñ ììç£©¨§©£©¨§©¨©¥©©¨
íéøNòî dBáb àeäL éBáî ,Cì òéiñîc àéðz :àáøì§¨¨©§¨¦§©¥©¨¨¤¨©¥¤§¦

ìëéä ìL Bçútî øúBé änà¯Bôeb ìëéäå .èòîé¯ ©¨¥¦¦§¤¥¨§©¥§¥¨
:àtt áøì éLà áø øa éîéL áø déáéúéà .íéøNò Bììç£¨¤§¦¥¦¥©¦¦©©©¦§©©¨

äéä ãöékäNBò¯.ähîìe íéøNò úôOî äøB÷ çépî ¥©¨¨¤©¦©¨¦§©¤§¦§©¨
òîLî à÷ àä !éðú÷ "ähîì" àäå ."äìòîìe" àîéà¥¨§©§¨§¨§©¨¨¨¥¨¨©©©

äìòîl äî ,äìòîìk ähîìc :ïì¯óà ,íéøNò dììç ¨¦§©¨¦§©§¨©§©§¨£¨¨¤§¦©
ähîì¯:ïîçð áøc déîMî ééaà øîà .äøNò äììç §©¨£¨¨£¨¨¨©©©¥¦§¥§©©§¨

éBáî únàå äkeñ únà¯únà .äMîç úa änàa ©©¨§©©¨§©¨©£¦¨©©
íéàìk¯éBáî únà" .äML úa änàa¯úa änàa ¦§©¦§©¨©¦¨©©¨§©¨©

àúëìä éàîì ."äMîç¯àäå ,éBáî úöøéôìe BäáBâì £¦¨§©¦§§¨§§§¦§©¨§¨
øîàc ïàîk !àìe÷ìc úBnà òaøàa éBáî CLî àkéà¦¨¤¤¨§©§©©¦§¨§©§¨©
áBøå ,úBnà òaøàa :àîéà úéòaéàå .íéçôè äòaøàa§©§¨¨§¨¦§¦¨¥¥¨§©§©©§
éàîì "äMîç úa änàa äkeñ únà" .øîà÷ úBnà©¨¨©©©¨§©¨©£¦¨§©

àúëìä¯CLî àkéà àäå .äne÷ò ïôBãìe däáBâì ¦§§¨§§¨§¤£¨§¨¦¨¤¤
øîBà :øîBà éaø ,àéðúc .àìe÷ìc ,úBnà òaøàa äkeñ¨§©§©©¦§¨§©§¨©¦¥¥
úBnà òaøà ìò úBnà òaøà da ïéàL äkeñ ìk ,éðà£¦¨¨¤¥¨©§©©©©§©©

¯!äìeñt¯àlà ú÷æçî dðéà eìéôà" :éøîàc ,ïðaøk §¨§©¨©§¨§¦£¦¥¨©£¤¤¤¨
íéàìk únà" .øîà÷ úBnà áBøå ,àéä éaø íìBòì :àîéà úéòaéàå ."BðçìeLå Baeøå BLàøŸ§§§¨§¦¨¥¥¨§¨©¦¦§©¨¨©©©¦§©¦

àúëìéä éàîì ."äML úa änàa¯úéa ,íøkä úçø÷ :ïðúc .íøkä ìBçîìå íøkä úçø÷ì §©¨©¦¨§©¦§§¨§¨©©©¤¤§¦§©¤¤¦§©¨©©©¤¤¥
,íøkä ìBçîe .úBnà äøNò LL :íéøîBà ìlä úéáe ,úBnà òaøàå íéøNò :íéøîBà éànL©©§¦¤§¦§©§©©¥¦¥§¦¥¤§¥©§©¤¤
àéä Bæéà .úBnà äøNò íézL :íéøîBà ìlä úéáe ,úBnà äøNò LL :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¥¤§¥©¥¦¥§¦§¥¤§¥©¥¦

íøkä úçø÷¯úBnà äøNò LL íL ïéà ,Búéòöîà áøçL íøk¯ì òøæ àéáé àì,íL ¨©©©¤¤¤¤¤¨©¤§¨¦¥¨¥¤§¥©Ÿ¨¦¤©§¨
änà äøNò LL íL eéä¯íøkä ìBçî eäæéàå .øúBnä úà òøBæå BúãBáò éãk Bì ïúBð¯ ¨¨¥¤§¥©¨¥§¥£¨§¥©¤©¨§¥¤§©¤¤

änà äøNò íézL íL ïéà ;øãâì íøk ïéa¯ì òøæ àéáé àìäøNò íézL íL eéä ,íL ¥¤¤§¨¥¥¨§¥¤§¥©¨Ÿ¨¦¤©§¨¨¨§¥¤§¥
änà¯,àìe÷ìc úBnà òaøàa íéôeöø àkéà àäå .øàMä úà òøBæå BúãBáò éãk Bì ïúBð ©¨¥§¥£¨§¥©¤©§¨§¨¦¨§¦§©§©©¦§¨

:íéøîBà íéîëçå ,íøk Bðéà :øîBà ïBòîL éaø ,úBnà òaøàî úBçt ìò òeèpä íøk :ïðúc¦§©¤¤©¨©©¨¥©§©©©¦¦§¥¥¤¤©£¨¦§¦
íìBòì :àîéà déòaéàå .íøk éåä éøîàc ,ïðaøk !íðéà eléàk íéiòöîàä úà ïéàBøå ,íøk¤¤§¦¤¨¤§¨¦¦§¦¥¨§©¨©§¨§¦¨¥¤¤§¦¨¥¥¨§¨
,äML úa änàa úBnà ìk :øîà ïîçð áøc déîMî àáøå .øîà÷ úBnà áBøå ,ïBòîL éaø©¦¦§§©¨¨©§¨¨¦§¥§©©§¨¨©¨©§©¨©¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc oiaexir(ipy meil)

y ,enrh z` `ax x`ane,ïðz äkeñ ììçeïðz éBáî ììçepipyyk - £©¨§©£©¨§©
llg lr `id dpeekd ,dxewde jkqd daeba dn` mixyr ly xeriy
xyt` envr jkqd oke ,dnvr dxewd la` ,ieand llge dkeqd
zvwn m`y oky lke ,dlrnle dn` mixyr ztya migpen eidiy

.mixyk mdy ,dn` mixyr jeza mi`vnp jkqd e` dxewd
:`ax ixacl reiq d`ian `xnbdàéðz ,àáøì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§¨¨©§¨

Cì òéiñîc,jixacl di`x yi ef `ziixan -dBáb àeäL éBáî ¦§©©¨¨¤¨©
,änà íéøNòî`edyî øúBédaebèòîé ,ìëéä ìL Bçútdaeb ¥¤§¦©¨¥¦¦§¤¥¨§©¥

.exiykdl ick gztdåd gzt ixdBôeb ìëéädaebíéøNò Bììç §¥©£¨¤§¦
,ieana xen`d dn` mixyr xeriy s`y cenll yi oky oeike ,dn`

.dxewd daeba `le llgd daeba xn`p
:`ax ixac lr `xnbd dywndéáéúéàdywd -áø øa éîéL áø ¥¦¥©¦¦©©

,àtt áøì éMàdlrnl ddeab ezxewy iean ,`ziixaa epipy ©¦§©¨¨
ad ,dn` mixyrnexizdl `úôOî äøB÷ çépî ,äNBò äéä ãöék¥©¨¨¤©¦©¨¦§©

íéøNòdn`.ähîìedxewd iaery jixvy ,`ziixad oeyln rnyn ¤§¦§©¨
.dn` mixyr jeza didi

:`xnbd zvxznàîéàz` gipdl yiy ,`ziixad z` x`ae xen` - ¥¨
mixyr ztyn dxewd.äìòîìe:dywne `xnbd zxfegähîì àäå §©§¨§¨§©¨

éðz÷.'dhnle mixyr ztyn' yxetna xn`p `ziixaa `ld - ¨¨¥
:`xnbd zvxznïì òîLî à÷ àä`ziixad d`a df oic ± ¨¨©§©¨

,'dhnle' zaiza eprinydläìòîìk ähîìcieand daeb xeriyy ± ¦§©¨¦§©§¨
,dlrnl ieand daeb xeriyl dey ,migth dxyr epiidc ,dhnläî©

íéøNò dììç äìòîldlrnl deab ieand didi `ly oicdy myk - §©§¨£¨¨¤§¦
mixyr ztya zgpen dxewd m`e ,ieand llga `ed dn` mixyrn

,xyk dlrnleäøNò dììç ähîì óàdhnl ly xeriyd jk - ©§©¨£¨¨£¨¨
dxewd z` gipdl jixvy epiidc ,ieand llga `ed migth dxyrn
,leqt migth dxyr jeza dgipd m` la` ,migth dxyrn dlrnl
xe`iae .iean `xwp epi` migth dxyr ly llgn zegtay meyn
ztyn ,xnelk ,'mixyr ztyn dxew gipn' ,jk `ed `ziixad ixac
oke ,xnelk ,'dhnle' ,`ziixad dtiqene ,dlrnle dn` mixyr
migth dxyr ly llg xi`yiy jixv ,jenp ezeyrl `a m`y ,dhnl

.dlrnle migth dxyr ztyn wx dxewd z` gipie
:mipey mipica 'dn`'d lceb edn dpc `xnbdáøc déîMî éiaà øîà̈©©©¥¦§¥§©

éBáî únàå äkeñ únà ,ïîçð,ieane dkeq ipica exn`py zen`d - ©§¨©©¨§©©¨
oze` miccenäMîç úa änàaeli`e ,migthíéàìk únàdn`d - §©¨©£¦¨©©¦§©¦

dze` miccen mi`lk ipica dxn`pyäML úa änàa.migth §©¨©¦¨
mewn lkay rnyn mi`lkl ieane dkeq oia ongp ax wligy dnn
dn`a cecnl `id `xnegd ieane dkeqay `l` ,xingdl mihep
`xnbd .dlecb dn`a cecnl `id `xnegd mi`lka eli`e ,dphw

.jk `ed mi`lke iean ,dkeq ipipr lka m`d dzr oecz
:`xnbd zl`eyéBáî únàmiccenyäMîç úa änàa,migth ©©¨§©¨©£¦¨

àúëìä éàîìitl cecnle xingdl yi ieana mipic dfi` iabl - §©¦§§¨
.ohwd xeriyd

:`xnbd daiynBäáBâì`l deab zeidl eilry ,ieand daeb oicl - §§
ly zephw zen`a df xeriy cecnl mixingne ,dn` mixyrn xzei

.migth dyngéBáî úöøéôìe,uxtp eilzkn cg`y iean oiprl oke - §¦§©¨
oldl epipyy(.d)ieand lqtp zen` xyrn dagx dvxitd m`y

ly zephw zen`a cecnl mixingn ep` df xeriy ,ea lhlhl xeq`e
.migth dyng

:`xnbd dywnàìe÷ìc úBnà òaøàa éBáî CLî àkéà àäå- §¨¦¨¤¤¨§©§©©¦§¨
oldl epcnly ,ieand jxe` xeriy oiprl `ld(.d)jex`d iean wxy ,

zephw zen`a df xeriy cecnp m` ,dxewe igla xzip zen` rax`
zen` rax` wx ekxe` m` elit` xyk ieandy ,`lew jkn `vi
zen`a miccen iean ipic lk z`y ongp ax xn` recne ,zephw

.zephw
xaeq ongp ax :`xnbd zvxznøîàc ïàîksqei ax zhiyk(my oldl) §©§¨©

`ed ieand jxe` xeriyy xaeqd,íéçôè äòaøàa`l ezhiy itle §©§¨¨§¨¦

`xnegde ,zen`a `ed dly xeriydy iean ipica dkld ep`vn
.zelecb zen`a cecnl `id dly

:sqep uexiz,àîéà úéòaéàåjxe` xeriyy ongp ax xaeq mpn` §¦¨¦¥¨
`ed ieandå ,úBnà òaøàazen`a miccen iean zn`y xn`y dn §©§©©§

,zephwøîà÷ úBnà áBøipica zen`d ixeriy aex z`y ezpeek - ©¨¨©
yi ieand jxe` xeriy z` mle` ,zephw zen`a miccen iean

.zelecb zen`a cecnle xingdl
:`xnbd zl`ey .dkeq zn` xeriy z` x`al zxaer `xnbdúnà©©

äkeñdze` mixryny ongp ax xn`yäMîç úa änàa,migth ¨§©¨©£¦¨
àúëìä éàîìitl cecnle xingdl yi dkeqa mipic dfi` iabl - §©¦§§¨
.ohwd xeriyd

:`xnbd daiyndäáBâìdn` mixyr daeb cr `l` dxiyk dpi`y - §§¨
(.a dkeq).zephw zen`a cecnl ep` mixingn df xeriy ,ïôBãìe§¤
äîe÷òdkeq zkqna epipyy ,dnewr otec oicl oke -(.fi)zia oiprl £¨

,dxwz dx`yp ziad zexiwl jenqae drvn`a ezxwz dzgtpy
epi` ziad zeptcl jkqd oia wgxnd m` ,xqgd mewnd iab lr jkiqe
dxwzd z` miaiygny ,dkeqd dxiyk ,[` xeiv] zen` rax`l ribn
dribdy cr dteqa dnwrzd otecde ,otecdn wlg `id eli`k cvay
dyng ly zephw zen`a cecnl ep` mixingn df xeriy ,jkql
,[a xeiv] zen` rax` `ed zeptcl jkqd oia wgxnd m`e ,migth

.dleqt dkeqd ,migth mixyr `edy
:`xnbd dywnàìe÷ìc úBnà òaøàa äkeñ CLî àkéà àäå- §¨¦¨¤¤¨§©§©©¦§¨

zeidl jixv iax zrcly ,dkeqd agexe jxe` xeriy oiprl `ld
,`lew jkn `vi zephw zen`a ef dcn xryp m` ,zen` rax`
ìò úBnà òaøà da ïéàL äkeñ ìk ,éðà øîBà ,øîBà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥¥£¦¨¨¤¥¨©§©©©

,äìeñt ,úBnà òaøà,iax zrcl mb eixac z` ongp ax xn` m`e ©§©©§¨
xn` ixdy ,zephw zen` rax`a dkeq xiykdl lwin `edy `vnp

.zephw zen`a miccen dkeq ipic lk z`y
xaeq ongp ax :`xnbd zvxznéøîàc ,ïðaøkyeléôàdkeqd m` §©¨¨§¨§¥£¦

àlà ú÷æçî dðéàickBaeøå BLàømc` ly,BðçìeLådray mdy ¥¨©£¤¤¤¨Ÿ§§§¨
ipica dkld ep`vn `l mzhiyle .dxiyk ,migth dray lr migth

.zelecb zen`a dxryle xingdl yiy dkeq
:sqep uexizéà úéòaéàåàéä éaø íìBòì ,àîmd ongp ax ixac - §¦¨¦¥¨§¨©¦¦

rax` lr zen` rax` `ed dkeq xeriyy xaeqd iax zrck s`
,zen`å,migth dyng za dn`a dkeq zn`y ongp ax xn`y dn §

áBødøîà÷ úBnàmiccen dkeq ipic aex z`y xnel ezpeek - ©¨¨©
yi dkeqd agexe jxe` xeriy z` mle` ,`xnegl zephw zen`a

.zelecb zen`a cecnle xingdl
:`xnbd zl`ey ,mi`lk zn` xeriy z` x`al zxaer `xnbdúnà©©

íéàìk`xnegl dze` micceny ongp ax xn`yäML úa änàa ¦§©¦§©¨©¦¨
,migthàúëìéä éàîì`id `xnegd mi`lka zekld el` oiprl - §©¦§§¨

.migth dyy za dlecb dn`a cecnl
:`xnbd daiyn.íøkä ìBçîìå ,íøkä úçø÷ìmicwp df oipr x`al §¨©©©¤¤§¦§©¤¤
.dxvw dncwd

m` `l` ,mxkl jenqa mirxf rexfl xeq`y ,'mxkd i`lk' zekldn
elit` rexfl xeq` mxkd jezae .zen` rax` mxkdn wigxd ok
jeza rxefd s`y miniieqn mipte` mpyi mpn` .zen` rax` wgxna
rax` zwgxda rexfl xzene mxkd cva rxefk aygp mxkd zeleab

.oldlc dpyna x`eanke ,zen`
ïðúcmi`lk zkqna(a-`"n c"t),íøkä úçø÷miptb dnk eaxg m` - ¦§©¨©©©¤¤

didzy jixv lceb dfi`a ,miptbn iept mewn mxkd rvn`a x`ype
,dkeza rexfl xzen didiy ick dgxwd,íéøîBà éànL úéayi m` ¥©©§¦

ly geixúBnà òaøàå íéøNòxzen dipyl zg` miptb zxey oia ¤§¦§©§©©
geixd m` la` ,miptbdn zen` rax` wgxna ,dgxwd jeza rexfl
my rexfl xeq` zen` rax`e mixyrn zegt miptbd zexey oiay

.llk,íéøîBà ìlä úéáezexeyd oia geixd didiy icäøNò LL ¥¦¥§¦¥¤§¥
íøkä ìBçîe .úBnà,mxkd cva `ed miptbn ieptd mewnd m`e ± ©§©¤¤
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc oiaexir(ipy meil)

y ,enrh z` `ax x`ane,ïðz äkeñ ììçeïðz éBáî ììçepipyyk - £©¨§©£©¨§©
llg lr `id dpeekd ,dxewde jkqd daeba dn` mixyr ly xeriy
xyt` envr jkqd oke ,dnvr dxewd la` ,ieand llge dkeqd
zvwn m`y oky lke ,dlrnle dn` mixyr ztya migpen eidiy

.mixyk mdy ,dn` mixyr jeza mi`vnp jkqd e` dxewd
:`ax ixacl reiq d`ian `xnbdàéðz ,àáøì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§¨¨©§¨

Cì òéiñîc,jixacl di`x yi ef `ziixan -dBáb àeäL éBáî ¦§©©¨¨¤¨©
,änà íéøNòî`edyî øúBédaebèòîé ,ìëéä ìL Bçútdaeb ¥¤§¦©¨¥¦¦§¤¥¨§©¥

.exiykdl ick gztdåd gzt ixdBôeb ìëéädaebíéøNò Bììç §¥©£¨¤§¦
,ieana xen`d dn` mixyr xeriy s`y cenll yi oky oeike ,dn`

.dxewd daeba `le llgd daeba xn`p
:`ax ixac lr `xnbd dywndéáéúéàdywd -áø øa éîéL áø ¥¦¥©¦¦©©

,àtt áøì éMàdlrnl ddeab ezxewy iean ,`ziixaa epipy ©¦§©¨¨
ad ,dn` mixyrnexizdl `úôOî äøB÷ çépî ,äNBò äéä ãöék¥©¨¨¤©¦©¨¦§©

íéøNòdn`.ähîìedxewd iaery jixvy ,`ziixad oeyln rnyn ¤§¦§©¨
.dn` mixyr jeza didi

:`xnbd zvxznàîéàz` gipdl yiy ,`ziixad z` x`ae xen` - ¥¨
mixyr ztyn dxewd.äìòîìe:dywne `xnbd zxfegähîì àäå §©§¨§¨§©¨

éðz÷.'dhnle mixyr ztyn' yxetna xn`p `ziixaa `ld - ¨¨¥
:`xnbd zvxznïì òîLî à÷ àä`ziixad d`a df oic ± ¨¨©§©¨

,'dhnle' zaiza eprinydläìòîìk ähîìcieand daeb xeriyy ± ¦§©¨¦§©§¨
,dlrnl ieand daeb xeriyl dey ,migth dxyr epiidc ,dhnläî©

íéøNò dììç äìòîldlrnl deab ieand didi `ly oicdy myk - §©§¨£¨¨¤§¦
mixyr ztya zgpen dxewd m`e ,ieand llga `ed dn` mixyrn

,xyk dlrnleäøNò dììç ähîì óàdhnl ly xeriyd jk - ©§©¨£¨¨£¨¨
dxewd z` gipdl jixvy epiidc ,ieand llga `ed migth dxyrn
,leqt migth dxyr jeza dgipd m` la` ,migth dxyrn dlrnl
xe`iae .iean `xwp epi` migth dxyr ly llgn zegtay meyn
ztyn ,xnelk ,'mixyr ztyn dxew gipn' ,jk `ed `ziixad ixac
oke ,xnelk ,'dhnle' ,`ziixad dtiqene ,dlrnle dn` mixyr
migth dxyr ly llg xi`yiy jixv ,jenp ezeyrl `a m`y ,dhnl

.dlrnle migth dxyr ztyn wx dxewd z` gipie
:mipey mipica 'dn`'d lceb edn dpc `xnbdáøc déîMî éiaà øîà̈©©©¥¦§¥§©

éBáî únàå äkeñ únà ,ïîçð,ieane dkeq ipica exn`py zen`d - ©§¨©©¨§©©¨
oze` miccenäMîç úa änàaeli`e ,migthíéàìk únàdn`d - §©¨©£¦¨©©¦§©¦

dze` miccen mi`lk ipica dxn`pyäML úa änàa.migth §©¨©¦¨
mewn lkay rnyn mi`lkl ieane dkeq oia ongp ax wligy dnn
dn`a cecnl `id `xnegd ieane dkeqay `l` ,xingdl mihep
`xnbd .dlecb dn`a cecnl `id `xnegd mi`lka eli`e ,dphw

.jk `ed mi`lke iean ,dkeq ipipr lka m`d dzr oecz
:`xnbd zl`eyéBáî únàmiccenyäMîç úa änàa,migth ©©¨§©¨©£¦¨

àúëìä éàîìitl cecnle xingdl yi ieana mipic dfi` iabl - §©¦§§¨
.ohwd xeriyd

:`xnbd daiynBäáBâì`l deab zeidl eilry ,ieand daeb oicl - §§
ly zephw zen`a df xeriy cecnl mixingne ,dn` mixyrn xzei

.migth dyngéBáî úöøéôìe,uxtp eilzkn cg`y iean oiprl oke - §¦§©¨
oldl epipyy(.d)ieand lqtp zen` xyrn dagx dvxitd m`y

ly zephw zen`a cecnl mixingn ep` df xeriy ,ea lhlhl xeq`e
.migth dyng

:`xnbd dywnàìe÷ìc úBnà òaøàa éBáî CLî àkéà àäå- §¨¦¨¤¤¨§©§©©¦§¨
oldl epcnly ,ieand jxe` xeriy oiprl `ld(.d)jex`d iean wxy ,

zephw zen`a df xeriy cecnp m` ,dxewe igla xzip zen` rax`
zen` rax` wx ekxe` m` elit` xyk ieandy ,`lew jkn `vi
zen`a miccen iean ipic lk z`y ongp ax xn` recne ,zephw

.zephw
xaeq ongp ax :`xnbd zvxznøîàc ïàîksqei ax zhiyk(my oldl) §©§¨©

`ed ieand jxe` xeriyy xaeqd,íéçôè äòaøàa`l ezhiy itle §©§¨¨§¨¦

`xnegde ,zen`a `ed dly xeriydy iean ipica dkld ep`vn
.zelecb zen`a cecnl `id dly

:sqep uexiz,àîéà úéòaéàåjxe` xeriyy ongp ax xaeq mpn` §¦¨¦¥¨
`ed ieandå ,úBnà òaøàazen`a miccen iean zn`y xn`y dn §©§©©§

,zephwøîà÷ úBnà áBøipica zen`d ixeriy aex z`y ezpeek - ©¨¨©
yi ieand jxe` xeriy z` mle` ,zephw zen`a miccen iean

.zelecb zen`a cecnle xingdl
:`xnbd zl`ey .dkeq zn` xeriy z` x`al zxaer `xnbdúnà©©

äkeñdze` mixryny ongp ax xn`yäMîç úa änàa,migth ¨§©¨©£¦¨
àúëìä éàîìitl cecnle xingdl yi dkeqa mipic dfi` iabl - §©¦§§¨
.ohwd xeriyd

:`xnbd daiyndäáBâìdn` mixyr daeb cr `l` dxiyk dpi`y - §§¨
(.a dkeq).zephw zen`a cecnl ep` mixingn df xeriy ,ïôBãìe§¤
äîe÷òdkeq zkqna epipyy ,dnewr otec oicl oke -(.fi)zia oiprl £¨

,dxwz dx`yp ziad zexiwl jenqae drvn`a ezxwz dzgtpy
epi` ziad zeptcl jkqd oia wgxnd m` ,xqgd mewnd iab lr jkiqe
dxwzd z` miaiygny ,dkeqd dxiyk ,[` xeiv] zen` rax`l ribn
dribdy cr dteqa dnwrzd otecde ,otecdn wlg `id eli`k cvay
dyng ly zephw zen`a cecnl ep` mixingn df xeriy ,jkql
,[a xeiv] zen` rax` `ed zeptcl jkqd oia wgxnd m`e ,migth

.dleqt dkeqd ,migth mixyr `edy
:`xnbd dywnàìe÷ìc úBnà òaøàa äkeñ CLî àkéà àäå- §¨¦¨¤¤¨§©§©©¦§¨

zeidl jixv iax zrcly ,dkeqd agexe jxe` xeriy oiprl `ld
,`lew jkn `vi zephw zen`a ef dcn xryp m` ,zen` rax`
ìò úBnà òaøà da ïéàL äkeñ ìk ,éðà øîBà ,øîBà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥¥£¦¨¨¤¥¨©§©©©

,äìeñt ,úBnà òaøà,iax zrcl mb eixac z` ongp ax xn` m`e ©§©©§¨
xn` ixdy ,zephw zen` rax`a dkeq xiykdl lwin `edy `vnp

.zephw zen`a miccen dkeq ipic lk z`y
xaeq ongp ax :`xnbd zvxznéøîàc ,ïðaøkyeléôàdkeqd m` §©¨¨§¨§¥£¦

àlà ú÷æçî dðéàickBaeøå BLàømc` ly,BðçìeLådray mdy ¥¨©£¤¤¤¨Ÿ§§§¨
ipica dkld ep`vn `l mzhiyle .dxiyk ,migth dray lr migth

.zelecb zen`a dxryle xingdl yiy dkeq
:sqep uexizéà úéòaéàåàéä éaø íìBòì ,àîmd ongp ax ixac - §¦¨¦¥¨§¨©¦¦

rax` lr zen` rax` `ed dkeq xeriyy xaeqd iax zrck s`
,zen`å,migth dyng za dn`a dkeq zn`y ongp ax xn`y dn §

áBødøîà÷ úBnàmiccen dkeq ipic aex z`y xnel ezpeek - ©¨¨©
yi dkeqd agexe jxe` xeriy z` mle` ,`xnegl zephw zen`a

.zelecb zen`a cecnle xingdl
:`xnbd zl`ey ,mi`lk zn` xeriy z` x`al zxaer `xnbdúnà©©

íéàìk`xnegl dze` micceny ongp ax xn`yäML úa änàa ¦§©¦§©¨©¦¨
,migthàúëìéä éàîì`id `xnegd mi`lka zekld el` oiprl - §©¦§§¨

.migth dyy za dlecb dn`a cecnl
:`xnbd daiyn.íøkä ìBçîìå ,íøkä úçø÷ìmicwp df oipr x`al §¨©©©¤¤§¦§©¤¤
.dxvw dncwd

m` `l` ,mxkl jenqa mirxf rexfl xeq`y ,'mxkd i`lk' zekldn
elit` rexfl xeq` mxkd jezae .zen` rax` mxkdn wigxd ok
jeza rxefd s`y miniieqn mipte` mpyi mpn` .zen` rax` wgxna
rax` zwgxda rexfl xzene mxkd cva rxefk aygp mxkd zeleab

.oldlc dpyna x`eanke ,zen`
ïðúcmi`lk zkqna(a-`"n c"t),íøkä úçø÷miptb dnk eaxg m` - ¦§©¨©©©¤¤

didzy jixv lceb dfi`a ,miptbn iept mewn mxkd rvn`a x`ype
,dkeza rexfl xzen didiy ick dgxwd,íéøîBà éànL úéayi m` ¥©©§¦

ly geixúBnà òaøàå íéøNòxzen dipyl zg` miptb zxey oia ¤§¦§©§©©
geixd m` la` ,miptbdn zen` rax` wgxna ,dgxwd jeza rexfl
my rexfl xeq` zen` rax`e mixyrn zegt miptbd zexey oiay

.llk,íéøîBà ìlä úéáezexeyd oia geixd didiy icäøNò LL ¥¦¥§¦¥¤§¥
íøkä ìBçîe .úBnà,mxkd cva `ed miptbn ieptd mewnd m`e ± ©§©¤¤
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המשך בעמוד בחב



xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc oiaexir(iyily meil)

,àáøì àîìLa .úBðeeëî eäé àlL'lk'y `ziixad ixac mipaen ¤Ÿ§§¨¦§¨¨§¨¨
`ziixaa epipyy dne ,migth dyy za dn`a zeccnp zen`d
oial ,mi`lk zen` oia wlgl `id dpeekd ,'zepeekn edi `ly calae'

,ieane dkeq zen`eìlä ïééåäéìc éëéä ékmi`lk zen` eidiy ± ¦¥¦§¥©§¨©¨
migtha zeccnpeìläå ,úB÷çBNzeccnp ieane dkeq zen` - £§©¨

migthaéiaàì àlà .úBáöòzeccnp ieane dkeq zen`y xn`y £¥¤¨§©©¥
,migth dyng za dn`aàéL÷lky dxn`y `ziixad ixacn ©§¨

.migth dyy za dn`a zeccnp minkg exn`y zen`
:`xnbd zvxznàîéà ,éiaà Cì øîàixacy x`ae xen` - ¨©¨©©¥¥¨

a wx mixen` `ziixadíéàìk únàdze` miccenyúa änàa ©©¦§©¦§©¨©
äMLminkg exn`y zen`d ,jk `id `ziixad zpeeke ,migth ¦¨

igth dyy za dn`a ,mi`lka,zepeekn eidi `ly calae ,od m
migtha zeccnpy ,zelecb `l` ,zenvnevn eidi `ly xnelk

.zewgey
:dywne `xnbd zxfegàôéñ éðz÷cî àäåepipyy dnn `ld - §¨¦§¨¨¥¥¨

y ,`ziixad jyndaìàéìîb ïa ïBòîL ïaøe wlegúBnà ìk ,øîBà ©¨¦§¤©§¦¥¥¨©
äML úa änàa íéàìëa íéîëç eøîàL,migtheäé àlL ãáìáe ¤¨§£¨¦§¦§©¦§©¨©¦¨¦§©¤Ÿ§

úBîöîeöîoerny oax wxy ok m` x`ean ,zewgey `l` zeavr ± §§¨
,zen`d x`yl mi`lk zen` oia wlgn l`ilnb oaàpúc ììkî¦§¨§©¨

øîà÷ úBnà ìk àn÷,zen`d lk lr xaic `nw `pzy rnyne - ©¨¨©¨¨©
.mi`lk zen` lr `l` xaic `ly yxtl iia` leki ji`e

:`xnbd zvxznïa ïBòîL ïaø àkéà éî åàìå ,éiaà Cì øîà̈©¨©©¥§©¦¦¨©¨¦§¤
éúååk éà÷c ìàéìîbxne`y l`ilnb oa oerny oax z` oi` m`d - ©§¦¥§¨¥§¨¦

zen` x`y eli`e ,migth dyya zeccnp mi`lk zen` wxy ,ixack
,ok m` ,migth dynga zeccnpéøîàc àðàxeaq ip` -ïaøk £¨§¨§¦§©¨

.ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥
:mi`pz zwelgna dielz `axe iia` zwelgn m`d `xnbd zxxan

àéä éàpz éàcå éiaàìeixacy yxtl jixv gxkda iia` zrcl ± §©©¥©©©¨¥¦
oa oerny oax zrck xaeq `ede ,mi`pz zwelgna miiepy
,migth dyy ly md zen`d lky xn` `nw `pz ixdy ,l`ilnb

mle` .ieane dkeq ly zen`l mb ezpeeky epx`iaeìzrcàáø §¨¨
,le`yl yiàéä éàpz àîéì éîxn`p ezrcl mb m`d - ¦¥¨©¨¥¦

,`nw `pz zrc itl wx mixen` eixace ,`id mi`pz zwelgny
zepa od dkeqe iean zen` l`ilnb oa oerny oax zrcl la`
oerny oax mby ,`ax zrcl yxtl ozip `ny e` ,migth dyng
`le ,migth dyy zepa od zen`d lky eixack xaeq l`ilnb oa
xn` `nw `pzy ,mx`al `l` `nw `pz ixac lr welgl `a
el`e zewgey el` yxit `le ,zeavr odn yie zewgey odn yiy

n`y yxite l`ilnb oa oerny oax `ae ,zeavrmiccen mi`lk ze
.zewgey zen`a

:`xnbd daiyn,àáø Cì øîàoa oerny oaxe `nw `pz ewlgp `l ¨©¨¨¨
e ,dyy zepa zen`d lky ,l`ilnbàúà àä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¨¨¨

ïðéòeîLàìy ,eprinydl `a df oic -íöîöé àì íéàìk únà §©§¦¨©©¦§©¦Ÿ§©§¥
dfa x`an `ede ,zewgeya dpccni `l` zeavr migtha dccenl
ly zen`y eyexity ,'zepeekn edi `ly' xn`y `nw `pz ixac z`

.zeavr ieane dkeq ly zen`e zewgey eidi mi`lk
l`ilnb oa oerny oax `ay dn lk df m` :`xnbd zl`ey

,eprinydlàîéìåwx xnel el did ±,'íöîöé àì íéàìk únà'dne §¥¨©©¦§©¦Ÿ§©§¥
mi`lk zn`' xn`e siqedyéàî éèeòîì ,'äML úa änàadn - §©¨©¦¨§©¥©

,dfa hrnl `aåàì`ay ef oeyln wiicl ozip `l m`d -éèeòîì ©§©¥
éBáî únàå äkeñ únàmigth dyy za dn`a mze` miccen oi`y ©©¨§©©¨

miielz `ax ixac mby `vnpe ,migth dyng za dn`a `l`
.mi`pz zwelgna

:`xnbd daiynàìdkeq zn` hrnl l`ilnb oa oerny oax `a Ÿ

`a `l` ,ieaneänà éèeòîìdaeb lyãBñé,oevigd gafnänàåly §©¥©¨§§©¨
d agexááBñ,migth dyng za dn`a miccnpy ,oevigd gafnd ly ¥
áéúëcoevigd gafnd zecin zece` l`wfgi z`eapa(bi bn l`wfgi), ¦§¦

çôèå änà änà ,úBnàa çaænä úBcî älàå'zen`d ,xnelk - §¥¤¦©¦§¥©¨©©¨©¨¨Ÿ©
,migth dyy ly zelecb zen` od gafnd zecina my zexkfend
,gth cere migth dyng ly dphw dn` xeriyk `id odn zg` lky
dpen j` ,aezka zexkfend gafnd zecin llkl `ed df xeriy
dyng zepa zephw zen`a eccn mze`y gafna miwlg dnk aezkd

,md el`e ,migthdúôN ìà dìeáâe ,áçø änàå ,änàä ÷éçå§¥¨©¨§©¨Ÿ©§¨¤§¨¨
,'çaænä áb äæå ,ãçàä úøæ áéáñzephw zen`a mxeriy el` lk ¨¦¤¤¨¤¨§¤©©¦§¥©

:weqta mixkfend mihxtd z` `xnbd zx`ane .migth dyng ly
ãBñé äæ 'änàä ÷éç'dn` `ed rwxwd on edaeb xeriyy ,gafnd ¥¨©¨¤§

,migth dyng zaäæ 'áçø änàå'd,ááBñezqipk agex xeriyy §©¨Ÿ©¤¥
,migth dyng za dn` `ed gafnd xiw ziilradúôN ìà dìeáâe'§¨¤§¨¨

úBðøwä elà 'áéáñ,eizepitn zg` lka gafnd leaba micnery ¨¦¥©§¨
,migth dyng ly zen`a ,dn` daeba dn` lr dn` mzcineäæå'§¤

,áäfä çaæî äæ 'çaænä ábeagx dn`e ekx` dn` didy(a l zeny), ©©¦§¥©¤¦§¥©©¨¨
.migth dyng za dphw dn`a ccnp did `ed mbe

ïéøeòéL ,áø øîà éMà øa àéiç éaø øîà,xac lkl minkg epzpy ¨©©¦¦¨©©¦¨©©¦¦
oke ,zifka `edy mce alg zlik` xeqi` oebkïéöéöçzekld - £¦¦

,dliaha zlqetd dvivgïévéçîe`dzy oebk ,dvign zekld - §¦¦
,dizekld x`y oke ,migth dxyr ddeabéðéqî äLîì äëìä,od £¨¨§Ÿ¤¦¦©

.dxeza exn`p `le
`ld :ax lr `xnbd dywnàeä àúééøBàc ïéøeòéLixeriy - ¦¦§©§¨

md dxezay `xwnn `l` md ipiqn dynl dkldn `l mixeqi`d
,micnlpáéúëc(g g mixac)'åâå äøòNe ähç õøà' ,oFOxe dp`zE otbe ¦§¦¤¤¦¨§Ÿ̈§¤¤§¥¨§¦

.'WacE onW zif ux`ì äfä ÷eñtä ìk ,ïðç áø øîàåøîàð ïéøeòéL ¤¤¥¤¤§¨§¨©©¨¨¨©¨©¤§¦¦¤¡©
.dxez ixeriy epnn yexcl -

:opg ax x`aneähçaezka dxn`pïðúãëìepipyy dn oiprl - ¦¨¦§¦§©
dpyna(h"n b"it mirbp),òbeðîä úéáì ñðëpäa yiy zia -,zrxv rbp e ©¦§©§©¦©§¨

åéìëåmigpen ,eicba -åéúBòaèå åéìcðñå ,åéôéúk ìòzegpen,åéãéa §¥¨©§¥¨§©§¨¨§©§¨§¨¨
if` ,yealn jxca `lyãiî ïéàîè íäå àeä`ll zial qpkpyk §¥§¥¦¦¨

xn`pe ,'ziad l` e`a' md mby ,uegl cin `viy elit`e ,didy`xwie)

(en cim` mle` .'axrd cr `nhi Fz` xiBqd ini lM ziAd l` `Ade' ,§©¨¤©©¦¨§¥¦§¦Ÿ¦§¨©¨¨¤
zial qpkpdåéìk Leáì äéä,eicba -åéìcðñåzelerp,åéìâøa ¨¨¨¥¨§©§¨¨§©§¨

åéúBòaèåzecepråéúBòaöàaif` ,mkxckãiî àîè àeä,ezqipka §©§¨§¤§§¨¨¥¦¨
ïäåeizerahe eilcpq ,eilk -àäLiL ãò ,ïéøBäèziaaúìéëà éãëa §¥§¦©¤¦§¤¦§¥£¦©

ñøtz` ea exriyy mgl xkk ivg lek`l ozip eay onf xeriy - §©
dn llka md ixde ,eil` milha mda yealy eicbay ,aexird
icka ziaa ddy ok m` `l` mi`nhp mpi` eicbay l"fg eyxcy
xkk ivga mixryn ef dlik` onf xeriyy dpynd zx`ane .dlik`

ïéèéç út,xdn zlk`pdàìåaïéøBòN út,xzei h`l zlk`pd ©¦¦§Ÿ©§¦
`edyk dlke`y ote`ae,áñéîjled ecera dcinra dlke`yk `le ¥¥

,xzei ezlik`a ddeyy `aeå`edyk okìëBàef xkkïzôéìa- §¥§¦§¨
`vnp .xzei xdn jk meyn zlk`py ,ztd mr lk`py lk`n
mixryn rbepnd ziaa diidy xeriyy epcnl 'dhig' aezkdny

.oihig zt zlik` icka
äøBòN.znd on mvr z`neh xeriy epcnll d`a ,aezka dxn`py §¨

ïðúc(b"n a"t zeld`),íöòelceby ,znd onkoirxbànèî ,äøBòN ¦§©¤¤§§¨§©¥
òbîa,`nhp ea rbpy mc` -àOîáes`e ,`nhp e`ypy mc`e - §©¨§©¨

,ea rbp `lyìäàa ànèî Bðéàåyiy zial mc` qpkp m` mle` - §¥§©¥§Ÿ¤
.ld` z`neha `nhp epi` ,xya eilr oi`y znd on mvr ea

ïôb,cnll d`a aezka dxn`py,øéæðì ,'ïéé úéòéáø' éãkm`y ¤¤§¥§¦¦©¦§¨¦
.zewln aiig df xeriya oii dzy
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קלג izni`n` cenr c sc ± oey`x wxtzekxa

úåðååëî åäé àìùdkeqe iean lye ,zewgey mi`lk zen` ediy :lif`e yxtnck Ð
.zeavràéù÷ ééáàì àìàipzwc `d Ð.dyy za dn`a zen` lkúîà àîéà

äùù úá äîàá íéàìëmi`lka exn`y zen` lk :xn`w ikde Ðza dn`a Ð
zepeekn edi `ly calae ,dyy:zewgey migtha ,zelecb `l` zenvnevn Ðééáàì

àéä éàðú éàãåopaxl inwe`l ivn `lc Ð
.ixn`w zen` lk `dc dizeekéî àáøì

àéä éàðú àîéìoa oerny oax opixn` in Ð
mi`lk zn` xninl ,dilr bilt l`ilnb
dkeq oebk ,zen` x`y la` .dyy za dn`a

ieaneiyext :`nlic e` .dyng za dn`a Ð
ediizlinl l`ilnb oa oerny oax yxtn `w
yic ,zepeekn edi `ly calae :ixn`c ,opaxc
eyxit `le ,zeavr odn yie zewgey odn
`z`e .zeavr odn dfi`e zewgey odn dfi`
,zewgey eedil mi`lkc jpdc :iyextl edi`
ikdle .zenvnevn edi `ly calae :ipzwck
zen` x`y ihernl `le ,mi`lk xkc`
`lc edpihernl `l` ,dyng zepa zeidl

.zewgey eedilúîà ïðéòåîùàì àúà àä
íöîöé àì íéàìë`pzc dizlin iyextle Ð

zen` x`y ihernl `le `z`c `ed `nw
.dyy zanäîàå ãåñé äîà éèåòîì àì

ááåñ.od dyy zepa e`lc Ðäîà úåîàá
çôåèå äîàdyng za zephw zen`a Ð

gthe dn` zipepia dyy za dn`a yiy
.el`näîàä ÷éç,zephw zen`a ccnp Ð

zxf ezty lr eleab oke ,agex dn` oke
gafnd ab dfe ,cg`dzephw zen`a olek Ð

.elldãåñé äæ äîàä ÷éç"wig" Ðlr Ð
.dhnln gafn ly epewize eiewig `edy my

úåðø÷ä åìài`de .dn` lr dn` ody Ð
cg`d zxf aizkcly eagx zirvn`n Ð

ccen oxw,gex lkl dn` ivg `edy ,zxfÐ
.dn` lr dn` iedcçáæîä áâ äæåÐ

ly dn`d ccnp ef dphw dn`a :xnelk
dn`e ekx` dn`" dia aizkc ,adfd gafn
izy" wxta zegpn zkqnae (l zeny) "eagx

"mgld`n`c `xw i`dl dil yxtn (a,fv)
dphwa ixn`wc ceqizqipk agexa e`l Ð

dlr :xn xn`c .eziilr daeba `l` ,ceqid
dn` qpke dn`agex la` .ceqi edf Ð

aaeq dn`e .dyy za dn`a dqipkdÐ
zen` yng `le ,dphw dn`a dlic dqipk
dlr :opzck .dphw dn`a ddaeb ziilr ly

dn` qpke yngoagex `py `le odaeb `py `l zepxwe .aaeqd df Ðdn`a Ð
.dphwøæç äúòå ,ø÷é øá á÷òé éáøî åðéáø òîù ñøèðå÷á ùøåôî øùàë :ä"âä

"çôèå äîà äîà" ïúðåé íâøúù äî :äéì àéù÷ã ,åá,jyte `zn` `idc `zn` Ð
owfd ixack m` :cere .ixiin dlecb dn`ac `vnpeik "wige" aezkl el did `l Ð

mizy l`ix`de" gafnd zecn xikfd dlrnl :ikd epiax epl yxite ."dn`d wig" m`
jl izxn`y gafnd zecn dl` :aezkd xn` jk dzre ,eizecn x`ye "dn` dxyrceqi `idy ,wige .gthe dn` `idy dn`a eccnp lkd Ð`idy dn`a `l` ccnp epi` Ð

izrny jk .oiniiw l`ifer oa ozpei ixac dzre .gthe dn` `idy dn`a `le ,dphw dn`@.d"bd o`k cr .xwire ,ïéøåòéùalg mc zifk :oebk ,xac lkl minkg epzpy Ð
.onwl yxtnc oixeriy x`ye ,ld`a `nhny znd on zifke ,xzepe lebitïéöéöç.dliaha zlqetd dvivg Ðïéöéçîåx`y oke ,dxyr ddeab `dzy dvign zekld Ð

dizeklid.ipiqn dynl dkld Ðøîàð ïéøåòéùì.mixg` mixac oda oixryn el` lke Ðåéãéá åéúåòáèå åéìãðñå åéôéúë ìò åéìë`inec ,yealn jxc ea oiyaeln opi`y Ð
.eitzk lr eilkcãéî ïéàîè ïäå àåä.(ci `xwie) "ziad l` `ade" aizke ,ziad l` oi`a od s`y Ðåéìë ùåáì äéä.elv` oilhae eicba oiiexw ozyial jxc mlek oke Ð

lke` i`dc ,`xwn mipdk zxeza opiyxce "eicba z` qaki ziaa lke`de" (my) aizkediidy `la d`iaae .dlik` xeriy ick `dyiy `l` ,`ed ynn dlik` e`l ÐÐ
.micba `nhn epi`ñøô"qxt" ,zipepia dcerq oefn od mivia rax` Ðdivg :mzd opze .zecerq izy oefn opirac ,aexira xen`d xkk ivga edexriyy ,dqext oeyl Ð

onwl) "cvik" wxta ,rbepnd zial.(a,atïéèéç úô.oixery ztk da ddey oi` Ðáñéîddey `edy ,`ae jlede dcinra zlk`pa `le edexriy daiqda ef diidy Ð
.xzei ezlik`aïúôéìá äìëåàå.xdn zlk`py Ðìäàá àîèî åðéàåepipa aex e` ,zlebleb e` ,dnily dxcy my `diy cr ,xya `la mvr mey Ðjxie miiwey izy Ð

epiipn aex e` ,zg`.mixa` dynge mixyr d`n Ðøéæðì ïéé úéòéáø.zewln eaiigl Ð
úøâåøâ
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äìàåyiy ,zephw zen`a :qxhpewa yxit Ð gtehe dn` dn` zen`a gafnd zecn

,e"iea "wige" azkinl dil ded `lc :dywe .el`n gthe dn` zipepia dn`a

"dn` zen`a" yxitc ,l`wfgi yexita i"yx yxity enk d`xpe !zen`` i`wc oeik

`idc `zn`a :ozpei mbxz oke .yng za dn` lya gtehe dn` `diy ,zelecb zen`

wige ,gafnd zen` x`y` i`we .jyte `zn`

.zephw eed zen`dïôâxifpl oii ziriax ick

ded `lc dywe .zewln eaiigl :i"yx yxit Ð

!ipixg` ilin eda opixrync ,ipixg`c `inec

dkeqc i"yx yxitk d`xpem`y yxitc ,(`,e)

`ki` Ð otbn mialele mipvxge miapr lk`

gwiy ,opixryn oiia dfe .ziriaxa xn`c o`nl

dn xeriyk oialele oilr ea miyie oii `ln qek

`a did m`e .aiig Ð ziriax `vi m`e ,lk`y

oi`y ,zegta ziriax `vei did mina xryl

`peeb i`dke .oii enk ilkd zty lr oiycbp

,oii `ln qek `ian ?dyri cvik :`ztqeza `ipz

dzy m` ,rteye ekezl ozepe ,ixeb` zif `iane

iax ixac ,xeht Ð e`l m`e ,aiig Ð ea `veik

aiig epi` :xne` dixfr oa xfrl` iax .`aiwr

iaxk oizrnyl `iz`e .oii ziriax dzyiy cr

xifp) "oipin dyly" wxtae .dixfr oa xfrl`

.zifk miapr lk`iy cr aiig epi` :opz (`,cl

.oii ziriax dzyiy cr :exn` dpey`x dpyn

,oiia ezt dxyy xifp elit` :xne` `aiwr iax

:`xnba xn`we .aiig Ð zifk sxvl ick ea yie

.dizyl dlik` xifp ixeq` edl incn `nw `pz

dncn Ð dpey`x dpyn epiid ,`nw `pz :yexit

inp oialele oilr zlik`a irae ,dizyl dlik`

dlik`c meyn Ð diizy oizipzna hwpe .ziriax

"dzyi `l" aizkc meyn `nrhe .opitli dpin

iaxc `nrh my yxtl yg `le .ipnif ixz

miyaie migl miapre" `xw xn`c oeik ,`aiwr

.zifka lk s` Ð zifka dlik` dn ,"lk`i `l

meyn Ð dpexg` dpyna dlik` hwpc `de

silic icin hwp cg lke ,dpin opitli dizyc

dpin `wtp i`n ,mewn lkne :xn`z m`e .dipin

`ed ziriax wifgnd ilk `lde ,oiia xryl

oii oia dvgne dvia litny dne ,dvgne dvia

eliti lk`y oialele oilr xeriy m` ,min oiae

m` dpin `wtpc :xnel yie !aiig Ð jk lk

on dvgne dvia litny dn wifgny ilk yi

min `ln qeka oialele oilr xryi `ly ,oiid

wifgn epi` ilkd dfy Ð ilkd `lnziy cr

,oii enk oiar opi`y ,mind on dvgne dvia

dpynk `lc `iz` oizrnyc :dywe .d"dbd .wgece .ziriax df ilkd oi`y `vnpe

`l `nw `pz :(a,gl) xifpa opiqxbc mz epiax `vn mipyi mixtqac :cere .dpexg`

`l` ,ibilt `l dlik`ac `qxib jdl rnyn .dlik`l xifp ixeqi` lkl edl incn

`nlr ilekl ieddpyn :xn`wc .dlik`a ibilt `lc inlyexia rnyn oke .zifka
dpey`x
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àáøì àîìLa .úBðåeëî eäé àlL¯ïééåäéìã éëéä ék ¤Ÿ§§¨¦§¨¨§¨¨¦¥¦§¦¤§¨
ééaàì àlà .úBáöò eìläå úB÷çBN eìlä©¨£§©¨£¥¤¨§©©¥
úa änàa íéàìk únà" :àîéà :ééaà Cì øîà !àéL÷©§¨¨©¨©©¥¥¨©©¦§©¦§©¨©
ïBòîL ïaø" àôéñ éðú÷cî àäå ."äML¦¨§¨¦§¨¨¥¥¨©¨¦§
íéàìëa íéîëç eøîàL úBnà ìk :øîBà ìàéìîb ïa¤©§¦¥¥¨©¤¨§£¨¦§¦§©¦
ììkî "úBîöîeöî eäé àlL ãáìáe ,äML úa änàa§©¨©¦¨¦§©¤Ÿ§§§¨¦§¨
éî åàìå :ééaà Cì øîà !øîà÷ úBnà ìk àn÷ àpúc§©¨©¨¨©¨¨©¨©¨©©¥§¨¦
éøîàc àðà ?éúååk éà÷c ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àkéà¦¨©¨¦§¤©§¦¥§¨¥§¨¦£¨§¨§¦
àáøì .àéä éàpz éàcå ééaàì .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk§©¨¦§¤©§¦¥§©©¥©©©¨¥¦§¨¨
ïa ïBòîL ïaø :àáø Cì øîà ?àéä éàpz àîéì éî¦¥¨©¨¥¦¨©¨¨¨©¨¦§¤
.íöîöé àì íéàìk únà :ïðéòeîLàì àúà àä ìàéìîb©§¦¥¨£¨§©§¦©©©¦§©¦Ÿ§©§¥
äML úa änàa ,"íöîöé àì íéàìk únà" àîéìå§¥¨©©¦§©¦Ÿ§©§¥§©¨©¦¨
!?éBáî únàå äkeñ únà éèeòîì åàì ?éàî éèeòîì§©¥©¨§©¥©©¨§©©¨
älàå" :áéúëc .ááBñ änàå ãBñé änà éèeòîì ,àìŸ§©¥©¨§§©¨¥¦§¦§¥¤
änàä ÷éçå çôèå änà änà úBnàa çaænä úBcî¦©¦§¥©¨©©¨©¨§¤©§¥¨©¨
áb äæå ãçàä úøæ áéáñ dúôN ìà dìeáâe áçø änàå§©¨Ÿ©§¨¤§¨¨¨¦¤¤¨¤¨§¤©

"änàä ÷éç" ."çaænä¯"áçø änàå" ,ãBñé äæ¯äæ ©¦§¥©¥¨©¨¤§§©¨Ÿ©¤
"áéáñ dúôN ìà dìeáâe" ,ááBñ¯äæå" ,úBðøwä elà ¥§¨¤§¨¨¨¦¥©§¨§¤

"çaænä áb¯.áäfä çaæî äæéLà øa àéiç éaø øîà ©©¦§¥©¤¦§©©¨¨¨©©¦¦¨©©¦
.éðéqî äLîì äëìä ïévéçîe ïéöéöç ïéøeòéL :áø øîà̈©©¦¦£¦¦§¦¦£¨¨§¤¦¦©
äøBòNe ähç õøà" :áéúëc !àeä àúééøBàc ?ïéøeòéL¦¦§©§¨¦§¦¤¤¦¨§¨

ì äfä ÷eñtä ìk :ïðç áø øîàå "'åâå.øîàð ïéøeòéL §§¨©©¨¨¨©¨©¤§¦¦¤¡©
ähç¯,åéôéúk ìò åéìëå ,òbeðîä úéáì ñðëpä :ïðúãëì ¦¨¦§¦§©©¦§¨§©¦©§¨§¥¨©§¥¨

åéãéa åéúBòaèå åéìcðñå¯äéä .ãiî ïéàîè íäå àeä §©§¨¨§©§¨§¨¨§¥§¥¦¦¨¨¨
åéúBòaöàa åéúBòaèå ,åéìâøa åéìcðñå ,åéìk Leáì¯àeä ¨¥¨§©§¨¨§©§¨§©§¨§¤§§¨

,ñøt úìéëà éãëa àäLiL ãò ïéøBäè ïäå ,ãiî àîè̈¥¦¨§¥§¦©¤¦§¤¦§¥£¦©§¨
äøBòN .ïzôéìa ìëBàå áñéî ,ïéøBòN út àìå ïéhéç út©¦¦§Ÿ©§¦¥¥§¥§¦§¨§¨

¯Bðéàå ,àOîáe òbîa ànèî äøBòNk íöò :ïðúc¦§©¤¤¦§¨§©¥§©¨§©¨§¥
ïôb .ìäàa ànèî¯.øéæpì ïéé úéòéáø éãk §©¥¨Ÿ¤¤¤§¥§¦¦©¦©¨¦
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izni`naקלד cenr c sc ± oey`x wxtzekxa

úøâåøâopzc ,zay z`ved oiprl mc` lke` lk exriy dae ,dyiai dp`z `id Ð
zif `ivenk awip m`e ,eilk lr qg ziad lra :zxbexbk oilke` `ivend :(a,er zay)

feb`k ,mifeb`l eripvn Ðawipe `nhip m` ,jkitl .mipenxl eripvn Ð`nh oiicr Ð
xknil cnerd one` ilk la` .mipenxk oxeriy epiide .oenx `ivenk awpiy crÐ

.ohw awpa xedhíéúéæë äéøåòéù áåøÐ
dliape `nhe lebite xzepe mce alg zlik`
rbne ,lid`dl znd xyae d`nh dndae
mixnz yac dxeza xen`d yac lk :zeliap
:(b dpyn ,oey`x wxt mixeka) mzd xn`cke
,oipind zrayn m` ik mixeka oi`ian oi`
zexitn `le mixday mixnzn `le
`pzl dil `hiyt :`nl` .miwnray

.yac epiidc ,oipind zrayn mixnzcíéîá
äå÷î éîáab lr s`e .rnyn oiqpeknd Ð

.miig aizk `lcn ,miig e`lcåøùá ìëÐ
.cg`k exya lk rnynåøòùìea lqtzy Ð

.dvivgäáøãëådvivg :dax xn`c Ð
.xriya zlqetúööåç äøåù÷ úçà àîéðÐ

.xywa oiqpkp mind oi`e xity dwecdl ivnc
úåööåç ïðéà ùìùxity iwcdin `lc Ð

.min eda iliireäøåú øáãdynl dkld Ð
.dt lray dxeza ipiqnåáåø.exry aex Ð

eice yai mc oebk ,uvegd xac ea yi m`y
zg` eaex xeywy e` ,yai ztfe yai hihe

.zg`åéìò ãéô÷îåjelkil lr xrhvny Ð
.ey`xay dfåéìò ãéô÷î åðéàùåied Ð

eaexa iedc ab lr s`e ,etebk.uiig `l Ð
ãéô÷î åðéàù åáåø ìò åøæâåiede li`ed Ð

.`ziixe`c dvivgl zvwna ince ,aexìòå
ãéô÷îä åèåòéîdil ince li`ed Ð

exfbe .dctwdaipiqn dynl dkld e`l Ð
citwnd eaexe .opaxcn dxifb `l` ,`ed
:ipiqn dynl dkld dedc `ed dicegl
åéìò ãéô÷î åðéàù åèåòéî ìò éîð øåæâéìå

ãéô÷îä åèåòéî íåùî,iccdl encc Ð
i`de herin i`dc.herinéîð éàea xefbip Ð

iccdl incc ,citwn epi`y eaex meynÐ
.citwn epi` i`de citwn epi` i`dcàéä

äøéæâ äôåâ:xn`ck citwnd eaex meyn Ð
çôè úøåôëå äòùú ïåøàedaeb oex` Ð

dn`e" (dk zeny) aizkc ,migth dryz
gth zxetke ,"eznew ivge.dxyr ixd Ð

`ipze ,"zxetkd lrn jz` izxace" aizke
:xne` iqei iax ,(`,d) dkeqc `nw wxta
,dxyrn dhnl dpiky dcxi `l mlerl
ipal ozp ux`de 'dl miny minyd" aizkc
,ux` aiyg migth dxyrn dhnle ."mc`
:`nl` ,"zxetkd lrn jz` izxace" aizkc
`zeyx `l` ,zizgz zeyx dil aiyg `l dxyrn dlrnlc ,dvign ied dxyr

.izixg`ïéðá úîà.zerixide miyxwd zen` oebk Ðíéìë úîàzen` oebk Ð
.oglyde zegafnde oex`däùîç úá äîàá,icin oex`n dil `wtp `l `zydc Ð

.dvgne migth dpny `l` zxetk icda oex`l ied `l dcedi iaxlcúéðåðéááÐ
migqt) "oilev cvik"a xn`ck dpnn dlecb yie ,mc` lkl zipepia dyy za dn`a
zg`e ,rav` ivg dyn ly lr dxizi zg` ,dxiad oyeya eid zen` izy :(`,et

.rav` dyn ly lr dxizi z`vnp .rav` ivg dilr dxiziãåâìdnka opixn`c Ð
zig` ceb izkecsipq enk "ceal" oeyle .cealk ylyn zegte wiq` cebxvw xac Ð

.edekix`de eilr etiqedyåèòîì àáådxewd zgz xtr e` `ahv` oipa zeyrl Ð

.llgd daeb hrnl ux`aèòîî äîë.rwxwd diabi dnk :rnyn Ðêéøöã äîë
äéì.mixyr lr xzei llgd `di `ly cr Ðåáçøjezl eaigxdl herin ly Ð

.dnk ieand jxe`çôè.dizgze dxew ly dagx cbpk Ðøáñ÷ çôè øîàã ïàî
äøå÷ä úçú ùîúùäì øúåîonwl rnynck ,mzeqe cxei oevigd eceg :xn`c Ð

`ed xkid meyn dn` mixyr xeriyc oeik :jklde .(a,g)lr cnerl xkid yi ixd Ð
.dxewd zgz dabpy gth eze`
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,oidd ziriax xky iab aizkc ,"xky" "xky" opiyxc `dc ,ziriax dzyiy cr dpey`x

zifka dlik` dn ,dzyi `le lk`i `l :xnel exfg .ziriax o`k s` Ð ziriax oldl dn

opiqxbc :mz epiaxl d`xpe !zifka `nlr ilekl dlik`c rnyn ,zifka dizy s` Ð

,oiia enk mina xryl leki jk :mz epiax yexitl dywe .xifpl oii zifk ick otb oizrnya

m` ,oialele oilr miyi ixeb` zif yiy mewna

litiy xeriyk lk`y oialele oilr xeriy eliti

ixii` dizya i`e .aiig Ð oii od min od zifd

ixeb` zif litny dn xeriyk dzy m` eaiigl

`le ,hren xac `edy oiia oixrync ,oiid on

`l` xryi `ly oii dzyc oeik ,`hiyt Ð mina

,qxhpewd yexitl mbe ?`xw jixv dne ,oiia

yexitlc :d`xp ile ?dpin `wtp i`n :dyw

`ed dxez ly ziriaxc ,llk dyw `l qxhpewd

iaxr"a opixn`ck ,'ek miirav` lr miirav`

on dvgne dvia litny dn edfe ,(`,hw) "migqt

.dewnc d`q mirax`c oeayg itl ,mind

xeriyk lk`y oialele oilr opixryn `zyde

,miirav` lr miirav` `ln ilk oiid on elitiy

xeriyk opixryn `le ,lecb xeriy `edy

o`k cr .hren xac `edy Ð mind on elitiy

.d"dbdìëÐ mipenxk oxeriy miza ilra ilk

dray wxt milk zkqna `iipzn ur ilk iab

wxta opz qxg ilk iab la` .(` dpyn) xyr

Ð milke`l miieyrd milkc (` dpyn) iyily

zay) "ripvnd" seqa xn`c `de .zifk oxeriy

zif `ivenk awip Ð qxg ilka zecn yng (`,dv

epiid Ð mipenx ea lawl `ed ilk oiicre 'eke

`ivenk ied `nzq la` ,mipenxl ecgiic `kid

.zifïøåòéù,xyr dray wxta Ð mipenxk

:opz (c dpyn) milk zkqna

rnyn .dfa df mifeg` dyly exn`y mipenxd

wxtac :dywe .mipenx dylya oxeriyc

oenx `ivenk awip :xn` (`,dv zay) "ripvnd"

ipy wxt onwle ,cg` oenx rnyn .xedh Ð

xfge enzqe zif `ivenk awip :diwfg ira (`,ck)

`le ?edn ,oenx `ivenl enilydy cr awipe

awipe xfge enzqe oenx `ivenk awip xn`w

mipenx dylyl enilydy cr oenx `ivenk

e`viy `l Ð mifeg` dylyc :xnel yie .edn

l` ,cgia`ivedl agx awp jixve ,df xg` df `

cg`d didy dnn xzei df xg` dfa dyly

milicby yexit Ð mifeg` dyly :inp i` .cal

oze`n `le ,mipepia mipenx mde ,cgia dyly

`le ,milecb mdy cgi mipy e` cg` oilicby

mdy cgia dyng e` drax` oilicby oze`n

.xn`w cal cg` oenx mlerle .miphw

àúëìéäÐ i`xw` opax edpiknq`e edpip

iax xn` (`,t) `neic `xza wxta

`ni` ,iaizk azkn oixeriy :mixtqa aezk dide .ipiqn dynl dkld oiypere oixeriy :opgei

ded `lc :cere .edpip `zknq`c `kd opiwqn `dc ,ikd opiqxb `le .oiyper ly oixeriy

.'eke `ni` iaizk azkn oiyper opiqxb `l` ,icin ipynøáãeilr citwne eaex dxez

.uveg citwn epi`y eherin elit` Ð exya la` ,rnyn exrya :qxhpewa yxit Ð uveg

oi` ,dxiibzpy zxaern dieb :opixn` (mye `,gr zenai) "lxrd" wxtac ,mz epiaxl dywe

`l` epy `l `pdk ax xn` `d Ð wgvi iaxc meyn `nili` :xn`we .dliah jixv dpa

exya ,exrya Ð wgvi iax xn` ik xninl dil ded ,daxc` `zyde .uveg elek la` ,eaex

`ed gah m`e .uveg ecba lry mc iziin (`,gv migaf) "z`hg mc" wxtac :cere ?xn` in

xnel jxved ipiqn dynl dkld xn`pyk ok m` Ð `weec exrya i` :cere .uveg epi` Ð

`xw jixv i`n`e ,ipiqn dynl dkld ied exry ok m` .uveg eilr citwne eaex ,exry

.izkec dnka jixt `peeb i`d ike ?exryl

øúåîo`ne .mzeqe cxei oevigd eceg xaqwc :qxhpewa yxit ± dxewd zgz ynzydl

ipal `xikid xaq xnc yxtl dvx `le .mzeqe cxei iniptd eceg xaq ,xq`c

ilekc :`ni` zirai`e ,ikd xza xn`wc meyn .iean ipal `xikid xaq xne ,miaxd zeyx

ied `l `zyd crc rnyn ,`xikid meyn dxew `nlr
ilekl
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äðàz¯ïBîø ,úaL úàöBäì úøâBøâk¯ìk :ïðúãk §¥¨¦§¤¤§¨©©¨¦§¦§©Ÿ
ïîL úéæ õøà" .íéðBîéøk ïøeòéL íézá éìòá éìk§¥©£¥¨¦¦¨¨¦¦¤¤¥¤¤
à÷ìñ "äéøeòéL ìk" .íéúéæk äéøeòéL ìkL õøà "Láãe§¨¤¤¤¨¦¤¨©¥¦¨¦¤¨¨§¨
áBøL õøà :àîéà àlà !ïøîàc éðä àkéàäå !?Cúòc©£¨§¨¦¨¨¥©£¨©¤¨¥¨¤¤¤

Lác .íéúéæk äéøeòéL¯.íéøetékä íBéì äqbä úáúBëk ¦¤¨©¥¦§¨§¤¤©©¨§©¦¦
,eäðéð àúëìä :àlà !?éáéúk ázëéî ïéøeòéL ,àøañéúå§¦§§¨¦¦¦§©§¦¦¤¨¦§§¨¦§

ïéöéöç .éàøwà ïðaø eäðéëîñàå¯!eäðéð àúééøBàc §©§§¦§©¨©©§¨¥£¦¦§©§¨¦§
"íéna BøNa ìk úà õçøå" :áéúëc¯øác àäé àlL ¦§¦§¨©¤¨§¨©©¦¤Ÿ§¥¨¨

'íéna' .íénì BøNa ïéa õöBç¯BøNa ìk ,äå÷î éîa¯ ¥¥§¨©©¦©©¦§¥¦§¤¨§¨
ïä änëå .ïäa äìBò Bôeb ìkL íéî¯änà ìò änà ©¦¤¨¤¨¤§©¨¥©¨©©¨

ìL íeøaíéòaøà äå÷î éî íéîëç eøòéLå .úBnà L §¨©§¦££¨¦¥¦§¤©§¨¦
éøèöéà ék .äàñàúëìéä C¯áø øa äaøãëå ,BøòNì §¨¦¦§§¦¦§§¨¦§¨§¦§©¨©©

äøeL÷ úçà àîéð :àðeä áø øa äaø øîàc .àðeä¨§¨©©¨©©¨¦¨©©§¨
¯ìL ,úööBçL¯íézL ,úBööBç ïðéà¯.òãBé éðéà ¤¤¨¥¨§§©¦¥¦¥©

"BøNa ìk úà õçøå" :àéðúc ,àeä àúééøBàc éîð BøòN§¨©¦§©§¨§©§¨§¨©¤¨§¨
¯àúëìéä éàúà ék !øòN eäæå ,BøNáì ìôhä úà¤©¨¥¦§¨§¤¥¨¦£©¦§§¨
¯ìe ãét÷îìe ,Bèeòéîìe Baeøìéaøãëå ,ãét÷î ïéàL §§¦§©§¦§¤¥©§¦§¦§©¦

åéìò ãét÷îe Baeø ,äøBz øác :÷çöé éaø øîàc .÷çöé¦§¨§¨©©¦¦§¨§©¨©§¦¨¨
¯åéìò ãét÷î BðéàLå ,õöBç¯ìò eøæâå .õöBç Bðéà ¥§¤¥©§¦¨¨¥¥§¨§©

Bèeòéî ìòå ,ãét÷nä Baeø íeMî ãét÷î BðéàL Baeø¤¥©§¦¦©©§¦§©¦
Bèeòéî ìò éîð øBæâéìå .ãét÷nä Baeø íeMî ãét÷nä©©§¦¦©©§¦§¦§©¦©¦
íeMî éîð éà ,ãét÷nä Bèeòéî íeMî ãét÷î BðéàL¤¥©§¦¦¦©©§¦¦©¦¦
øBæâéðå íe÷éð ïðàå ,äøéæb dôeb àéä !ãét÷î BðéàL Baeø¤¥©§¦¦¨§¥¨©£©¥§¦§

'úBvéçî' !?äøéæâì äøéæb¯:øî øîàc ,eäðéð àúééøBàc §¥¨¦§¥¨§¦§©§¨¦§§¨©¨
çôè úøBtëå .äòLz ïBøà¯àì !äøNò ïàk éøä ¨¦§¨§©¤¤©£¥¨£¨¨¨

,äML úa änàa ïéða únà :øîàc ,äãeäé éaøì ,àëéøö§¦¨§©¦§¨§¨©©©¦§¨§©¨©¦¨
ìk :øîàc ,øéàî éaøìe .äMîç úa änàa íéìk únà©©¥¦§©¨©£¦¨§©¦¥¦§¨©¨

,øéàî éaøì ?øîéîì àkéà éàî ,úéðBðéáa eéä úBnàäék ¨©¨§¥¦©¦¨§¥©§©¦¥¦¦
àúëìéä éàúà¯dBáb äéä .äne÷ò ïôBãìe ãeáììe ãBâì £©¦§§¨§§¨§¤£¨¨¨¨©

!?"èòîî änk" .èòîî änk Bèòîì àáe änà íéøNòî¥¤§¦©¨¨§©£©¨§©¥©¨§©¥
éøöc änk:øîà óñBé áø ?änëa Baçø :àlà !déì C ©¨¦§¦¥¤¨¨§§©¨©¥¨©

ïàîc ,éâìtéî à÷ àäa àîéì .äòaøà :øîà ééaà .çôè¤©©©¥¨©©§¨¨¥¨§¨¨¦©§¦§©
.äøBwä úçz LnzLäì øzeî :øáñ÷ ,çôè :øîàc§¨©¤©¨¨©¨§¦§©¥©©©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc oiaexir(iyily meil)

äðàzda xryl dxn`púøâBøâkdyiai dp`z -úaL úàöBäì- §¥¨¦§¤¤§¨©©¨
e` ,miaxd zeyxl cigid zeyxn mc` lk`n xac zaya `ivendy
.zxbexb xeriyk `iveiy cr aiig epi` ,cigid zeyxl miaxd zeyxn

ïBnøe ,awipe `nhpy ilk zxdh xeriy cnll ,aezka xn`pïðúãë ¦§¦§©
dpyna epipyy itke -(`"n f"it milk),,íézá éìòá éìk ìkmdilky ¨§¥©£¥¨¦

,dxiknl `le yeniyl micneríéðBnéøk ïøeòéLawip m` wxy - ¦¨§¦¦
oeik ,ez`nehn ilkd xdhp ,ekxc z`vl oenix lekiy dfk awpa ilkd
awpa ilkd awip m` la` ,eilral yen3iyl cer ie`x ilkd oi`y
ea ynzyne eilr ziad lra qg ,epnn mi`vei feb` e` zif wxy ohw
one`d oi`y ,`edy lk awpa mixedh one`d ilk mpn` .mipenixl

.mxkenl cer leki
aezkd xn`y dne(Láãe) ïîL úéæ õøàl`xyi ux`y ,cnll `a ¤¤¥¤¤§¨

`idíéúéfk äéøeòéL ìkL õøàdxezd zekld ixeriy lk - ¤¤¤¨¦¤¨©¥¦
.'zifk' mxeriye ,micnlp md zifd ixtn ,ux`d zexitn micnlpy

:`xnbd ddnzCzòc à÷ìñ äéøeòéL ìkzrcd lr dlri ike - ¨¦¤¨©§¨©§¨
,zifka miccnp mixeriyd lky xnelïøîàc éðä àkéàäåyi `ld - §¨¦¨¨¥©£¨¨

oebk ,ux`d zexitn `ziixad dcnly mitqep mixeriy mze` z`
:`xnbd zvxzn .otbne dxeryn ,dhgnàîéà àlàx`ae xen` - ¤¨¥¨

,`ziixad z`íéúéæk äéøeòéL áBøL õøàzekldd aexy - ¤¤¤¦¤¨§¥¦
znd xya xeriye ,zexeq` zelk`n ixeriy oebk ,zifka mxeriy

.cere ,rbna `nhny dliap xya xeriye ,lde`a `nhny
Lácea xryl xn`p ,mixnzäqbä úáúBëk,dlecb dxnz -íBéì §©§¤¤©©¨§

íéøetkäzxk aiigzdl mixetikd meia dlik`d xeriy `edy - ©¦¦
.zewlne

ax lr dyw ,dxeza exn`p oixeriydy x`iay opg ax ixacne
.ipiqn dynl dkldn md oixeriydy xn`y

:`xnbd zvxznàøañéúåike ,`id dxenb dyxcy dz` xeaq ike - §¦§§¨
éáéúk ázëéî ïéøeòéLaezkdy `xwna fnx lk oi` `ld ,dxeza ¦¦¦§©§¦¦

.oixeriya xacnàlàoixeriy i`ceeäðéð àúëìädynl dkld - ¤¨¦§§¨¦§
,od ipiqnéàøwà ïðaø eäðéëîñàåaezka minkg e`vny `l` - §©§§¦§©¨¨©§¨¥

.el` oixeriyl jnqe fnx
dkld md 'oivivg'y ,ax xn`y ipyd xaca oecl dkiynn `xnbd

:`xnbd dywn .ipiqn dynl`ldïéöéöçdliaha dvivg ipic ± £¦¦
n,eäðéð àúééøBàc,ipiqn dynl dkld `leáéúëczliah oipra §©§¨¦§¦§¦

ixw lra(fh eh `xwie),,'(íéîá) BøNa ìk úà [íéna] õçøå'miyxece §¨©©©¦¤¨§¨
,mina exya lk rbiy ezernyny 'mina exya' zeaizdnàäé àlL¤Ÿ§¥

.íénì BøNa ïéa õöBç øáczaizne'íéna'leki ixw lray ,miyxec ¨¨¥¥§¨©©¦©©¦
s` leahläå÷î éîajixv epi`e ,cg` mewna oiqpeknd minyb in ± §¥¦§¤

xn`py dnne .afd enk oiirn ina `weec leahl'BøNa ìk',epcnl ¨§¨
a leahl jixvyBôeb ìkL íéîipepia mc` lyäìBòdqekn -ïäa ©¦¤¨¤¨¤

,zg` zaa,ïä änëåmin ,zg`k oda leahl eteb lk lekiy min §©¨¥
ly lcebaíeøa ,änà ìò änàdaeba -ìLeøòéLå ,úBnà L ©¨©©¨§¨Ÿ©§¦£

íéîëçxeriyy df itläå÷î éîodäàñ íéòaøàx`eany ixd . £¨¦¥¦§¤©§¨¦§¨
ax xn` ji`e ,miaezkdn cnlp dliaha dvivg oicy `ziixaa

.ipiqn dynl dkld `edy
e ,aezkdn cnlp dvivg oic xwir ok` :`xnbd zvxznéøèöéà éëC ¦¦§§¦

àúëìéäzkxvp ipiqn dynl dkldde ±BøòNìdvivgy cnll - ¦§§¨¦§¨
,xriya s` zlqet,àðeä áø øa äaø øîàc ,àðeä áø øa äaøãëå§¦§©¨©©¨§¨©©¨©©¨

àîéðdxry -úçà`idyäøeL÷`id ixd ,dnvr iptaúööBç`le ¦¨©©§¨¤¤
miqpkp mind oi`e ,ce`n wcedn xywdy oeik ,dliah el dzlr

j` .xywd mewnaìLLeicgi zexeywd zexry,úBööBç ïðéàoeikn ¨Ÿ¥¨§
e .xywd mewna miqpkp minde wcedn epi` xywdyíézLizy - §©¦

eicgi zexeywd zexryòãBé éðéà.`l e` zevveg md m`d ¥¦¥©
`ld :dywne `xnbd zxfegénð BøòNn,àeä àúééøBàckeàéðúc §¨©¦§©§¨§©§¨

aezkd z` zyxecd ,`ziixaa(my),õçøå'miOA,'BøNa ìk úà §¨©©©¦¤¨§¨
zaizy'úà'xacd z` s` zeaxl d`aìôhäweacd -,BøNáì ¤©¨¥¦§¨

eäæåd,øòNozip ji`e .dvivg `la mina zeidl jixv `ed mby §¤¥¨
.ipiqn dynl dkldn cnlp xriya zlqetd dvivg oicy xnel

e ,aezkdn cnlp xriya dvivg oic xwir ok` :`xnbd zvxznéë¦
àúëìéä éàúàd`a ipiqn dynl dkldd -,Bèeòéîìe ,Baeøì £¨¦¦§§¨§§¦

ìe ,ãét÷îìeãét÷î ïéàLaex lr z`vnp dvivgd m` oia wlgl - §©§¦§¤¥©§¦
`ed m` oia wlgl oke ,xriyd herina wx `id m` oial xriyd

,dilr citwn epi` m` oial dvivgd lr citwn÷çöé éaøãëå§¦§©¦¦§¨
,mdipia wligyäøBz øác ,÷çöé éaø øîàcly `ziixe`c oicn ± §¨©©¦¦§¨§©¨

a `idy dvivg wx ,ipiqn dynl dkldBaeødidy oebk ,xriyd ly
mixeyw zexryd aexy e` ,dnecke yai mca jlkeln xriyd aex

,zg` zg`åéìò ãét÷îezngn e` df jelkl zngn xrhvn `ede ± ©§¦¨¨
df ixd ,ey`xay mixywdõöBç.dliah el dzlr `leBðéàLå ¥§¤¥

åéìò ãét÷îm` elit` ,ey`xay jelkld lr citwn epi` m`e - ©§¦¨¨
,exry aexa `id dvivgd,õöBç Bðéàeilr citwn epi`y oeikny ¥¥

.dxezd oicn `ed df .etebn wlgk aygp df ixdåminkgeøæâs`ìò §¨§©
ãét÷î BðéàL Baeøm` elit` zexryd aexa `idy dvivg lr - ¤¥©§¦
,dilr citwn epi`íeMîa dvivgl zvwna dnec dfyBaeø ¦

,ãét÷näxizp m`y minkg eyyge ,eaexa `id dvivgd mdipyay ©©§¦
,citwnd eaexa dvivg mb xizdl e`eai ,citwn epi`y eaexa dvivg

.dxezd on dvivg `idyåminkg exfb okãét÷nä Bèeòéî ìòlr - §©¦©©§¦
,dilr citwn `ed j` zexryd herina `idy dvivgíeMîdnecy ¦

l zvwna,ãét÷nä Baeøcitwnd xaca `id dvivgd mdipyay ©©§¦
.eilr

dywn .exfb `l citwn epi`y eherin lry wgvi iax ixacn rnyn
:`xnbdénð øBæâéìåmb xefbp `ly recn -ìò`idy dvivg §¦§©¦©

aBèeòéîote`aíeMî ,ãét÷î BðéàLdvivgl zvwna dnecy ¦¤¥©§¦¦
a `idy,ãét÷nä Bèeòéî`id dvivgd mdipyay ,opaxcn dxeq`y ¦©©§¦

.eherin lrénð éà,citwn epi`y eherina xefbl yiy sqep mrh ± ¦©¦
íeMîlr `idy dvivgl dnecy,ãét÷î BðéàL Baeøok mb `idy ¦¤¥©§¦

.citwn epi` `ed mdipyay ,opaxcn dxeq`
:`xnbd zvxznäøéæb dôeb àéämb zlqet dvivgy envr df oic - ¦¨§¥¨

dxifb zngn `l` epi` ,citwn epi`y eaexa e` citwnd eherina
,opaxcnøBæâéðå íe÷éð ïðàåxefbpe cenrp ep` m`d ok m`e ±äøéæb ©£©¥§¦§§¥¨
,äøéæâìlr exari `ny yygn `l` dxifb mixfeb oi` `ld ,dinza ¦§¥¨

.opaxcn dxifb lr exari `ny yygn `le ,dxez xeqi`
'oivign'y ,ax xn`y iyilyd oicd z` x`al zxfeg `xnbd
`ld :`xnbd dywn .ipiqn dynl dkldn `ed [dvign zekld-]

eäðéð àúééøBàc úBvéçî`le ecnlp dxezd on dvign zekld ± §¦§©§¨¦§
,ipiqn dynl dkldnøî øîàcdkeq zkqna(:c)dvign xeriyy , §¨©©

y dnn cnlp migth dxyr `edyïBøàedaeb did zixadäòLz ¨¦§¨
aezka xen`k ,migth(i dk zeny),'eznew ivge dn`e'åd,úøBtk §©¤

diiaer did oex`d dqkn `idyïàk éøä ,çôèoex`dy `vnp - ¤©£¥¨
mdaeb cgia zxetkdeäøNòdvign daeby o`kn micnle ,migth £¨¨

`ziixaa epipyy ,migth dxyr `ed(.d dkeq)dcxi `l mlerny ,
xy dpikyd mewn lkne ,ux`l dhnl dpikyitke ,zxetkd lrn dz

xn`py(ak dk zeny)gken ok m`e ,'zxRMd lrn LY` iYxAce'§¦©§¦¦§¥©©©Ÿ¤
zeyxy oeikne ,ux`d zeyx aygp epi` migth dxyrn dlrnly
megz z` zraewy dvignd `linn ,migth dxyr cr `id ux`d
daeb oicy `vnp .migth dxyr daeba zeidl dkixv ux`a zeieyxd
.ipiqn dynl dkldn `edy ax xn` ji`e dxezdn cnlp zevignd

:`xnbd zvxznàëéøö àìipiqn dynl dkld dkxved `l - Ÿ§¦¨
`l` zevignd ipic z` cnllìzhiyøîàc ,äãeäé éaølk `ly §©¦§¨§¨©

`l` ,dey oxeriy okyna eidy zen`dúnàdïéðaoebk ,okynd ly ©©¦§¨
ccnp mxeriy zerixide miyxwdäML úa änàa,zg` lk migth §©¨©¦¨

eli`eúnàd,íéìkccnp mxeriy ogleyde zegafnd ,oex`d oebk ©©¥¦
äMîç úa änàadaeb xeriy z` cenll xyt` i` eixacle ,migth §©¨©£¦¨

did 'ivge dn`' edaeby oex`d eixacl ixdy ,oex`dn zevignd
wx did gth diary zxetkd mr cgiae ,migth ivge dray wx deab
ipiqn dynl dkldd dkxved ezhiy itle .migth ivge dpeny

.migth dxyr `ed zevignd daeb xeriyy cnll
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc oiaexir(iyily meil)

äðàzda xryl dxn`púøâBøâkdyiai dp`z -úaL úàöBäì- §¥¨¦§¤¤§¨©©¨
e` ,miaxd zeyxl cigid zeyxn mc` lk`n xac zaya `ivendy
.zxbexb xeriyk `iveiy cr aiig epi` ,cigid zeyxl miaxd zeyxn

ïBnøe ,awipe `nhpy ilk zxdh xeriy cnll ,aezka xn`pïðúãë ¦§¦§©
dpyna epipyy itke -(`"n f"it milk),,íézá éìòá éìk ìkmdilky ¨§¥©£¥¨¦

,dxiknl `le yeniyl micneríéðBnéøk ïøeòéLawip m` wxy - ¦¨§¦¦
oeik ,ez`nehn ilkd xdhp ,ekxc z`vl oenix lekiy dfk awpa ilkd
awpa ilkd awip m` la` ,eilral yen3iyl cer ie`x ilkd oi`y
ea ynzyne eilr ziad lra qg ,epnn mi`vei feb` e` zif wxy ohw
one`d oi`y ,`edy lk awpa mixedh one`d ilk mpn` .mipenixl

.mxkenl cer leki
aezkd xn`y dne(Láãe) ïîL úéæ õøàl`xyi ux`y ,cnll `a ¤¤¥¤¤§¨

`idíéúéfk äéøeòéL ìkL õøàdxezd zekld ixeriy lk - ¤¤¤¨¦¤¨©¥¦
.'zifk' mxeriye ,micnlp md zifd ixtn ,ux`d zexitn micnlpy

:`xnbd ddnzCzòc à÷ìñ äéøeòéL ìkzrcd lr dlri ike - ¨¦¤¨©§¨©§¨
,zifka miccnp mixeriyd lky xnelïøîàc éðä àkéàäåyi `ld - §¨¦¨¨¥©£¨¨

oebk ,ux`d zexitn `ziixad dcnly mitqep mixeriy mze` z`
:`xnbd zvxzn .otbne dxeryn ,dhgnàîéà àlàx`ae xen` - ¤¨¥¨

,`ziixad z`íéúéæk äéøeòéL áBøL õøàzekldd aexy - ¤¤¤¦¤¨§¥¦
znd xya xeriye ,zexeq` zelk`n ixeriy oebk ,zifka mxeriy

.cere ,rbna `nhny dliap xya xeriye ,lde`a `nhny
Lácea xryl xn`p ,mixnzäqbä úáúBëk,dlecb dxnz -íBéì §©§¤¤©©¨§

íéøetkäzxk aiigzdl mixetikd meia dlik`d xeriy `edy - ©¦¦
.zewlne

ax lr dyw ,dxeza exn`p oixeriydy x`iay opg ax ixacne
.ipiqn dynl dkldn md oixeriydy xn`y

:`xnbd zvxznàøañéúåike ,`id dxenb dyxcy dz` xeaq ike - §¦§§¨
éáéúk ázëéî ïéøeòéLaezkdy `xwna fnx lk oi` `ld ,dxeza ¦¦¦§©§¦¦

.oixeriya xacnàlàoixeriy i`ceeäðéð àúëìädynl dkld - ¤¨¦§§¨¦§
,od ipiqnéàøwà ïðaø eäðéëîñàåaezka minkg e`vny `l` - §©§§¦§©¨¨©§¨¥

.el` oixeriyl jnqe fnx
dkld md 'oivivg'y ,ax xn`y ipyd xaca oecl dkiynn `xnbd

:`xnbd dywn .ipiqn dynl`ldïéöéöçdliaha dvivg ipic ± £¦¦
n,eäðéð àúééøBàc,ipiqn dynl dkld `leáéúëczliah oipra §©§¨¦§¦§¦

ixw lra(fh eh `xwie),,'(íéîá) BøNa ìk úà [íéna] õçøå'miyxece §¨©©©¦¤¨§¨
,mina exya lk rbiy ezernyny 'mina exya' zeaizdnàäé àlL¤Ÿ§¥

.íénì BøNa ïéa õöBç øáczaizne'íéna'leki ixw lray ,miyxec ¨¨¥¥§¨©©¦©©¦
s` leahläå÷î éîajixv epi`e ,cg` mewna oiqpeknd minyb in ± §¥¦§¤

xn`py dnne .afd enk oiirn ina `weec leahl'BøNa ìk',epcnl ¨§¨
a leahl jixvyBôeb ìkL íéîipepia mc` lyäìBòdqekn -ïäa ©¦¤¨¤¨¤

,zg` zaa,ïä änëåmin ,zg`k oda leahl eteb lk lekiy min §©¨¥
ly lcebaíeøa ,änà ìò änàdaeba -ìLeøòéLå ,úBnà L ©¨©©¨§¨Ÿ©§¦£

íéîëçxeriyy df itläå÷î éîodäàñ íéòaøàx`eany ixd . £¨¦¥¦§¤©§¨¦§¨
ax xn` ji`e ,miaezkdn cnlp dliaha dvivg oicy `ziixaa

.ipiqn dynl dkld `edy
e ,aezkdn cnlp dvivg oic xwir ok` :`xnbd zvxznéøèöéà éëC ¦¦§§¦

àúëìéäzkxvp ipiqn dynl dkldde ±BøòNìdvivgy cnll - ¦§§¨¦§¨
,xriya s` zlqet,àðeä áø øa äaø øîàc ,àðeä áø øa äaøãëå§¦§©¨©©¨§¨©©¨©©¨

àîéðdxry -úçà`idyäøeL÷`id ixd ,dnvr iptaúööBç`le ¦¨©©§¨¤¤
miqpkp mind oi`e ,ce`n wcedn xywdy oeik ,dliah el dzlr

j` .xywd mewnaìLLeicgi zexeywd zexry,úBööBç ïðéàoeikn ¨Ÿ¥¨§
e .xywd mewna miqpkp minde wcedn epi` xywdyíézLizy - §©¦

eicgi zexeywd zexryòãBé éðéà.`l e` zevveg md m`d ¥¦¥©
`ld :dywne `xnbd zxfegénð BøòNn,àeä àúééøBàckeàéðúc §¨©¦§©§¨§©§¨

aezkd z` zyxecd ,`ziixaa(my),õçøå'miOA,'BøNa ìk úà §¨©©©¦¤¨§¨
zaizy'úà'xacd z` s` zeaxl d`aìôhäweacd -,BøNáì ¤©¨¥¦§¨

eäæåd,øòNozip ji`e .dvivg `la mina zeidl jixv `ed mby §¤¥¨
.ipiqn dynl dkldn cnlp xriya zlqetd dvivg oicy xnel

e ,aezkdn cnlp xriya dvivg oic xwir ok` :`xnbd zvxznéë¦
àúëìéä éàúàd`a ipiqn dynl dkldd -,Bèeòéîìe ,Baeøì £¨¦¦§§¨§§¦

ìe ,ãét÷îìeãét÷î ïéàLaex lr z`vnp dvivgd m` oia wlgl - §©§¦§¤¥©§¦
`ed m` oia wlgl oke ,xriyd herina wx `id m` oial xriyd

,dilr citwn epi` m` oial dvivgd lr citwn÷çöé éaøãëå§¦§©¦¦§¨
,mdipia wligyäøBz øác ,÷çöé éaø øîàcly `ziixe`c oicn ± §¨©©¦¦§¨§©¨

a `idy dvivg wx ,ipiqn dynl dkldBaeødidy oebk ,xriyd ly
mixeyw zexryd aexy e` ,dnecke yai mca jlkeln xriyd aex

,zg` zg`åéìò ãét÷îezngn e` df jelkl zngn xrhvn `ede ± ©§¦¨¨
df ixd ,ey`xay mixywdõöBç.dliah el dzlr `leBðéàLå ¥§¤¥

åéìò ãét÷îm` elit` ,ey`xay jelkld lr citwn epi` m`e - ©§¦¨¨
,exry aexa `id dvivgd,õöBç Bðéàeilr citwn epi`y oeikny ¥¥

.dxezd oicn `ed df .etebn wlgk aygp df ixdåminkgeøæâs`ìò §¨§©
ãét÷î BðéàL Baeøm` elit` zexryd aexa `idy dvivg lr - ¤¥©§¦
,dilr citwn epi`íeMîa dvivgl zvwna dnec dfyBaeø ¦

,ãét÷näxizp m`y minkg eyyge ,eaexa `id dvivgd mdipyay ©©§¦
,citwnd eaexa dvivg mb xizdl e`eai ,citwn epi`y eaexa dvivg

.dxezd on dvivg `idyåminkg exfb okãét÷nä Bèeòéî ìòlr - §©¦©©§¦
,dilr citwn `ed j` zexryd herina `idy dvivgíeMîdnecy ¦

l zvwna,ãét÷nä Baeøcitwnd xaca `id dvivgd mdipyay ©©§¦
.eilr

dywn .exfb `l citwn epi`y eherin lry wgvi iax ixacn rnyn
:`xnbdénð øBæâéìåmb xefbp `ly recn -ìò`idy dvivg §¦§©¦©

aBèeòéîote`aíeMî ,ãét÷î BðéàLdvivgl zvwna dnecy ¦¤¥©§¦¦
a `idy,ãét÷nä Bèeòéî`id dvivgd mdipyay ,opaxcn dxeq`y ¦©©§¦

.eherin lrénð éà,citwn epi`y eherina xefbl yiy sqep mrh ± ¦©¦
íeMîlr `idy dvivgl dnecy,ãét÷î BðéàL Baeøok mb `idy ¦¤¥©§¦

.citwn epi` `ed mdipyay ,opaxcn dxeq`
:`xnbd zvxznäøéæb dôeb àéämb zlqet dvivgy envr df oic - ¦¨§¥¨

dxifb zngn `l` epi` ,citwn epi`y eaexa e` citwnd eherina
,opaxcnøBæâéðå íe÷éð ïðàåxefbpe cenrp ep` m`d ok m`e ±äøéæb ©£©¥§¦§§¥¨
,äøéæâìlr exari `ny yygn `l` dxifb mixfeb oi` `ld ,dinza ¦§¥¨

.opaxcn dxifb lr exari `ny yygn `le ,dxez xeqi`
'oivign'y ,ax xn`y iyilyd oicd z` x`al zxfeg `xnbd
`ld :`xnbd dywn .ipiqn dynl dkldn `ed [dvign zekld-]

eäðéð àúééøBàc úBvéçî`le ecnlp dxezd on dvign zekld ± §¦§©§¨¦§
,ipiqn dynl dkldnøî øîàcdkeq zkqna(:c)dvign xeriyy , §¨©©

y dnn cnlp migth dxyr `edyïBøàedaeb did zixadäòLz ¨¦§¨
aezka xen`k ,migth(i dk zeny),'eznew ivge dn`e'åd,úøBtk §©¤

diiaer did oex`d dqkn `idyïàk éøä ,çôèoex`dy `vnp - ¤©£¥¨
mdaeb cgia zxetkdeäøNòdvign daeby o`kn micnle ,migth £¨¨

`ziixaa epipyy ,migth dxyr `ed(.d dkeq)dcxi `l mlerny ,
xy dpikyd mewn lkne ,ux`l dhnl dpikyitke ,zxetkd lrn dz

xn`py(ak dk zeny)gken ok m`e ,'zxRMd lrn LY` iYxAce'§¦©§¦¦§¥©©©Ÿ¤
zeyxy oeikne ,ux`d zeyx aygp epi` migth dxyrn dlrnly
megz z` zraewy dvignd `linn ,migth dxyr cr `id ux`d
daeb oicy `vnp .migth dxyr daeba zeidl dkixv ux`a zeieyxd
.ipiqn dynl dkldn `edy ax xn` ji`e dxezdn cnlp zevignd

:`xnbd zvxznàëéøö àìipiqn dynl dkld dkxved `l - Ÿ§¦¨
`l` zevignd ipic z` cnllìzhiyøîàc ,äãeäé éaølk `ly §©¦§¨§¨©

`l` ,dey oxeriy okyna eidy zen`dúnàdïéðaoebk ,okynd ly ©©¦§¨
ccnp mxeriy zerixide miyxwdäML úa änàa,zg` lk migth §©¨©¦¨

eli`eúnàd,íéìkccnp mxeriy ogleyde zegafnd ,oex`d oebk ©©¥¦
äMîç úa änàadaeb xeriy z` cenll xyt` i` eixacle ,migth §©¨©£¦¨

did 'ivge dn`' edaeby oex`d eixacl ixdy ,oex`dn zevignd
wx did gth diary zxetkd mr cgiae ,migth ivge dray wx deab
ipiqn dynl dkldd dkxved ezhiy itle .migth ivge dpeny

.migth dxyr `ed zevignd daeb xeriyy cnll
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc oiaexir(iriax meil)

øîàc ïàîeagexa ieand z` hrnl yiy xn`y iia`e ±äòaøà ©§¨©©§¨¨
,migthøáñ÷y,äøBwä úçz LnzLäì øeñà`ed dxewd xzidy ¨¨©¨§¦§©¥©©©¨

z` mzeqe cxei dxewd ly iniptd dceg eli`k mi`exy meyn
okle ,zevignd jeza dpi` dxewd zgz rwxwdy `vnpe ,ieand
,cala gth agexa epdiabi m` lirei `l ieand z` diabdl `ayk
z` jeynl jixv okl ,xkid lk oi` ,ieana miynzynl ixdy
ieand ipal zxkip dxewd didz jkay ,ieand jezl ddabdd
xzei zeidl ddabdd dkixvy oeike ,dabedy mewna eynzyiyk

.aeyge xkip mewn `edy migth drax` dzeyrl yi ,gthn
:`xnbd dgecàì`l` ,df oecipa mzwelgn z` cinrdl oi` ± Ÿ

éøáñ÷ àîìò éleëcy ,mixaeq iia` oiae sqei ax oia -øzeî §¥¨§¨¨¨§¥¨
éâìôéî à÷ àäáe ,äøBwä úçz LnzLäì,ewlgp ef `xaqae -øî §¦§©¥©©©¨§¨¨¦§§¥©

gth agexa hrnl icy xn`y sqei ax -,øáñxzid mrhyäøB÷ ¨©¨
ieanaøkéä íeMî,`edieana lhlhl minkg exq`y mrhd ixdy ¦¤¥

,dxenb miaxd zeyxa lhlhl xizdle zerhl e`eai `ly ick ,`ed
ieand oi`y xkid my yi ,ieand gzta dxew yiyky ,minkg exn`e
liayae ,miaxd zeyxa s` lhlhl exiziy yegl oi`e ,miaxd zeyx
,dxewd zgz eynzyiyky ,gth agexa herind didiy ic xkid

.miaxd zeyx df oi`y xkid mdl didiøîeyiy xn`y iia`e - ©
migth drax` agexa hrnl,øáñxzid mrhyäøB÷ieanaíeMî ¨©¨¦

ävéçîz` mzeqe cxei dxewd ly oevigd dceg eli`k mi`exy ,`ed §¦¨
dxewy minkg exn`e ,zevign rax` ieanl yiy `vnpe ieand
dcegy mixne` oi` ,dn` mixyrn xzei deabd mewna z`vnpd
drax` agexa hrnl jixvy iia` xn` jk meyne ,mzeqe cxei
,migth drax` agxy mewnl dvignk dxewd aygzy ick ,migth
dpi` migth drax` ly mewn xiykdl d`a dpi`y dvign lky

.dvign
:iia`e sqei ax zwelgna sqep xe`iaàîéà úéòaéàådvxz m`e - §¦¨¦¥¨

,jk mzwelgn z` x`al lkezàîìò éleëcoiae sqei ax oiay - §¥¨§¨
xzid mrhy mixaeq iia`äøB÷ieanaøkéä íeMî,`edàëäå± ¨¦¤¥§¨¨

,herind agex xeriya ,o`ke,äìòî ìL økéäáe ähî ìL økéäa§¤¥¤©¨§¤¥¤©§¨
ick rwxwa zeyrl jixvy herind agex xeriy m`d ,xnelk
,dlrnl dyrpy xkidd agex xeriyl dey ,zxkip dxewd didzy

,gth `edy ,dxewd agex epiidcéâìôéî à÷,ewlgp ±øîcaxy - ¨¦§§¥§©
sqeiähî ìL økéä ïðéøîà ,øáñdidiy eic,äìòî ìL økéäk ¨©©§¦¨¤¥¤©¨§¤¥¤©§¨

.gth didzy dic dxewd agexy myk ,gth zdabda ic okleøîe- ©
iia`e,äìòî ìL økéäk ähî ìL økéä ïðéøîà àì ,øáñs`e ¨©Ÿ©§¦¨¤¥¤©¨§¤¥¤©§¨

didiy jixv dhn ly xkid ,gth didiy eic dlrn ly xkidy
.migth drax`

:mzwelgna sqep xe`iaàîéà úéòaéàåx`al lkez dvxz m`e ± §¦¨¦¥¨
,jk mzwelgn z`àîìò éleëcmixaeq iia` oiae sqei ax oiay ± §¥¨§¨

y,äìòî ìL økéäk ähî ìL økéä ïðéøîàic oicd xwirn i`cee ©§¦¨¤¥¤©¨§¤¥¤©§¨
,gth xeriya ddabdaéâìôéî÷ úBçôé ànL äøéæâa àëäåo`ke - §¨¨¦§¥¨¤¨¦§¨¦§§¥

,gth agexa herina ieand xykei `ly minkg exfb m`d ewlgp
,epwzl al miyi `le ,milbxd zqixc ici lr ddabdd zgtz `ny
ekixvdy oeike ,exfby xaq iia`e ,ok exfb `ly xaq sqei axy
migth drax` lr xeriyd z` ecinrd gthn xzei lecb ezeyrl

.mewn lka aeyg xeriy `edy
:`xnbd zxxan .iia`e sqei iax ea ewlgpy sqep oic d`ian `xnbd

y ieanäéädeab,íéçôè äøNòî úBçt,dxewa xzip epi`y÷÷çå ¨¨¨¥£¨¨§¨¦§¨©
Baick ezirwxwa -äøNòì BîéìLäì,migth÷÷Bç änkdnk ± §©§¦©£¨¨©¨¥

ick ieana wewgl jixvdxeaq dzid `xnbd .dxewa xzip didiy
ok lr ,ieand rwxwa wnerl wewgl eilr dnk `id dl`yd zpeeky

:`xnbd zl`ey÷÷Bç änk`ld ,dwiwgd xeriya oecl jiiy dn ± ©¨¥
wewgl yi i`ceéøöc änkdéì Cdaeb didiy cr ,jxevd itk ± ©¨§¨¦¥

jixv dnk dl`yd zpeek oi` :`xnbd daiyn .migth dxyr ieand
,wnerl wewglàlà,`id dl`yd zpeekänëa BkLîdidi dnk - ¤¨¦§§©¨

.ieand jxe` jezl wwgd agex,íéçôè äòaøàa ,øîà óñBé áø©¥¨©§©§¨¨§¨¦
eúBnà òaøàa ,øîà éiaàdeab ieand didiy jixvy .[` xeiv] ©©¥¨©§©§©©

xzip did ,df jxe`a mly iean did m`y jxe`a migth dxyr
xzip migth drax` jex` `edy ieany xaq sqei axe ,dxewa
rax` jex` `ed m` `l` ,dxewa xzip iean oi`y xaq iia`e ,dxewa

.zen`
sqei ax zwelgna eze` zelzl dvexe ,sqep oic d`ian `xnbd

:`xnbd zl`ey .iia`eéâìôéî÷ éqà éaøå énà éaøãa àîéìm`d ± ¥¨¦§©¦©¦§©¦©¦¨¦§§¥
mb ewlgp ,iean xeriy `ed dnk ewlgpy iia`e sqei axy xnel yi

,iq` iaxe in` iax exn`y oicaõøôpL éBáî ,øîzéàccg` §¦§©¨¤¦§©
y milzkdBLàø étìk ,Bcévîjenq ,epiidc ,ieand y`xl jenq - ¦¦§©¥Ÿ

,miaxd zeyxl dpetd ieand gztldéîMî øîzéàmnya xn`p ± ¦§©¦§¥
íL Lé íà ,éqà éaøå énà éaøc,lzekd on xiizyp m` ±ñt §©¦©¦§©¦©¦¦¥¨©

äòaøà,dvxitd cr ,dxewd zgpen eilry lzekd y`xn ,migth ©§¨¨
øNò ãò äöøéôa øézîxzip ,zen` xyr cr dagx dvxitd m` - ©¦§¦§¨©¤¤

xeriy yiy oeiky .[a xeiv] ieand y`xay dxewd ici lr ieand
my ieand gztn lha `l ,dvxitd cr dxewd mewnn iean jxe`
oeik ,dvxitde ,lehlha ieand z` dxizn eiab lry dxewde ,gzt
zlqet dpi`e ,gztk zaygp `id ixd ,zen` xyr lr dxzi dpi`y

.ieand z`åàì íàådxewd oia migth drax` qt x`yp `l m`e - §¦©
`ed dvxitd agex m` if` ,dvxitlìMî úBçtäL,migthøézî± ¨¦§Ÿ¨©¦

aygp migth dylyn zegt lky oeik ,ey`xay dxewa ieand xzip
`ed dvxitd agex m` la` ,llk dvxit o`k oi`y enke cealk

ìLäL,xzei e` migthøézî Bðéàdxewa xzip ieand oi` ± §Ÿ¨¥©¦
,dvxitd jxc mkxc z` xvwl ieand ipa milekiy oeiky ,ey`xay
eklie ,ieand ly libxd gztd z` ieand ipa eafri `ny yeygl yi
`linne ,ieand gzt xzei aygi `l oey`xd gztde ,dvxitd jxc
dxew oi`y `vnie ,ieana xizdl ,ea dreawd dxewd lirez `l

.ieand z` dvxitd xeq`zy exfbe ,ieanl
y `vnp :`xnbd zniiqnóñBé áøì`ed iean xeriyy xaeqy §©¥

,migth drax`déì úéàoicd z` mb xaeq `ed ±énà éaøciaxe ¦¥§©¦©¦
xyr ly dvxit wx ,ieand y`xa drax` qt x`yp m`y ,iq`
dxew zynyn ieand y`xay dxewdy ,ieand z` zxqe` zen`

e ,iean xeriy `edy ,dvxitd cry migth drax`léiaàìxaeqy §©©¥
,zen` rax` `ed iean xeriyydéì úéìoicd z` xaeq epi` ±éaøc ¥¥§©¦

énàoia zen` rax` ly qt x`yp m` wx ezrcl `l` ,iq` iaxe ©¦
:`xnbd dgec .ieand z` dxewd dxizn dvxitl ieand y`xøîà̈©

éiaà Cìiax ly oicd z` mb xaeq ip`y ,xnele zegcl iia`l yi ± ¨©©¥
`weecy ,iq` iaxe in`íúä`edy ,uxtpy ieana my ±éBáî óBñ ¨¨¨

icy iq` iaxe in` iax exn` ,lqtpe xyk didy iean ,xnelk -
la` ,iean oic el zzl ick migth drax` xeriyaàëäieana o`k ± ¨¨

`edy ,dxyr deab epi`y,éBáî úlçz,leqt ieand didy xnelk §¦©¨
,eziiyr zligz `ed ixd ea wwegyk eiykreàkéà éàyi m` ± ¦¦¨

úBnà òaøà,migth dxyr daebaïéàe ,iean oic el yi ±àì éà- ©§©©¥¦Ÿ
,migth dxyr daeba zen` rax` ea oi` m`eàì.iean oic el oi` ± Ÿ

:ezhiyl xewn `ian iia`ðéîà àðî ,éiaà øîàdì àokidn - ¨©©©¥§¨£¦¨¨
,migth drax`n xzei `ed iean xeriyy ,df xac izcnl,àéðúc§©§¨

ïéçeút úBøöçå íéza eäiL ãò äøB÷å éçìa øzéð éBáî ïéà¥¨¦¨§¤¦§¨©¤§¨¦©£¥§¦
,BëBúìxvg lkae ,zexivg izy zegtd lkl ieana eidiy ,xnelk §

,dxewe igla xzip epi` jkn zegta la` ,miza ipyéàåxn`z m`e - §¦
`ed iean xeriyyäòaøàa,migthdì úçkLî éëéä`vnz ji` - §©§¨¨¥¦©§©©¨

agx epi`y gzt lk `ld ,df ieana zexivg izy migezt eidiy
`l ,migth drax` ekx`y ieanae ,gzt aygp epi` ,migth drax`
jixv gztd llg caln ixdy ,migth drax` ly gzt geztl ozip
ieand ly jxe`d ilzkn cg` s`a ok m`e ,gztd zefefnl mewn mb

.[b xeiv] zg` xvg elit` zeidl dleki `ldì çúôc àîéz éëå§¦¥¨§¨©¨
éòöîàä ïôBãamigth drax` ly xeriydy xnel dvxz m`e - §¤¨¤§¨¦
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izni`n` cenr d sc ± oey`x wxtzekxa

äøå÷ä úçú ùîúùäì øåñà øáñ÷ äòáøà øîàã ïàîåcxei iniptd dcegc Ð
,dxewa xkid mdl oi` ieana miynzynle .dnizql ueg ied dxewd agexe ,mzeqe
mdl zxkip dxewd `dzy ieand jezl jyniy jixv ,jkld .od jenpa ixdy
xkipd mewn `diy jixv ,dxewd zgzn dizwit`c oeike .daeb eze`a eynyiyk

.aeygeéâéìô àäáå øúåî àîìò éìåëã àì
äøå÷ øáñ øîieanl minkg epwizy ÐÐ

ixyinl izil `lc ,`ed `nlra xkid meyn
ozqipka xkid o`k yi ixde .miaxd zeyx

.dxewd zgz oiynzynykøîàã ïàîå
äøå÷ øáñ÷ äòáøà`nrh ieana zxznd Ð

cxei oevigd dceg opixn`c ,dvign meyn
`l mixyrn ithac opax exn`e .mzeqe
herin ied `lc oeike .mzeqe cxei opixn`

drax`zegtl dieyrd dvign ied Ð
dvignc `zkec lka ol `niiwe drax`n

drax`l die`x dpi`y,`id dvign e`l Ð
migth drax`n zegtl cigid zeyx oi`c
.migth dxyr ly dvign sweny it lr s`e
ikd inp `iawr oa dippgc ze`xhfefbae
jez yi ok m` `l` zevign oi`c ,opixn`
"oitzzyn cvik" wxta ,drax` llgd

.(a,et)úçôé àîù äøéæâzqixc ici lr Ð
.gthn zegt lr cenrie herind zgti milbx
ly xkidn dizwit`c oeike .ith opira jkld

dlrnlka iaiygc ,drax`` dinwe` Ð
.`zkecåëùîieand jxe` jezl wwg ly Ð

,agex xninl jiiy herin oebk hlead xaca
oebk zevign eze` zetiwne rweyd xacae

.jyn oeyl xnel jiiy wwgóñåé áøirac Ð
dizi`c mzdc .drax` ira `kd ,gth lirl
.ibq `nlra xkida ,iz`w ihernle ,otecl
axl oia ,otec dil ieync `ed `zydc `kd
otec i`d ifgzilc opira iia`l oiae sqei
axl ,jkld .mly iean jxe` xykd xeriyl
,migth drax`a iean jyn xeriy sqei
rax`a iean jyn xeriy :dil `xiaq iia`e

.zen`ãçà åãéöî õøôðùmilzkd on Ð
.ekx` cvayåùàø éôìëdxewl jenq Ð
.miptle dpnidäòáøà ñô íù ùé íàm` Ð

drax` qt dyr e` ,lzekd on xiizyp
.dxewl jenq dvxtd mewnaäöøéô øéúîÐ

my xiizypy ab lr s`cr dvxit oiicr Ð
dxewd on iean jxe` xykd yic oeikc ,xyr

dvxitd crgzt zxez dil lha `l Ð
.ezxizn ezxewe ,i`w dizlnae ,i`nwn
zxez xyrn xzei e`lc oeik ,zxzn dzvxite

mdl `id dxvw jxcc meyn ,dvxit `idda iliire ewtpe ,`nw `gzt iean ipa iway ,inp i` .daxd migzta lqtp epi` ieane .dilr gztgzt zxez dlha `l ikd elit` Ð
.iean xykd oda yic ,dxewl oiie`x jxe` drax`e li`ed .el oikenqd drax`l gzt iedc meyn ,oey`xd on dxeweåàì íàå.drax` qt my oi`c Ðäùìùî úåçôÐ

.dylyn dzegt dvxitd m`øéúîdyly dvxitd m`e .dvxit o`k oi`e ,inc cealk ixdy .ieand z` ieand oewiz Ðokelida iean ipa oihrnnc oeikc xizn epi` Ð
dvxit dze` jxc okxc z` oixvwnei`de .df ieanl dxew oi`e ,dicic dxew dlhae ,`nw `gzt dil lihae ,dvxit `idda iwtpe iliire dax `gzt iway `nlic opiyiig Ð

.oiwxita onwl yxtn `nrhéñà éáøãå éîà éáøã äéì úéì ééáàåzen` rax` qt `kil i` ,inp `kde .xn`w zen` rax`a iean xykd `dc Ðeze`l die`x ef dxew oi` Ð
.dxew o`k oi`e ,qtdéåáî óåñ.migth drax`a ibq iean diieyl xcdinlc ,inp ikd .leqt ea rxi`e iean did xaky iq` iaxe in` iaxc `d oebk Ðéåáî úìéçúoebk Ð

.iean diieyl iz`w `zydc ,wwg iabúåøöçå íéúácenlzda xen`d xvg lke .odixvgl `l` oigezt miza oi`y okxc did oky .ieanl zexivge ,zexivgl oigezt miza Ð
ziad ixeg`y la` ,ziad iptl `l` epi` dpynae.dil ixw dagx e` dvwen Ðäòáøà êøåàá øúéð êàéä éåáî éåä äòáøàá úøîà éàåÐ,mizy zexivg herin icknÐ

drax`n zegt gzt oi`e.`ed uext elek :cere ?oinivtd mewn di` drax` `l` epi`y ieand jyna ,drax` eagex gzt gzti ji`e Ðúéòöîà ïôåãá äéì çúôã àîéú éëå
drax` jxe`a iean xykd sqei ax xn`w ike Ð.eixg`ny oteca zexivgd gzt geztl lekie ,xn`w c`n agx ieana Ðïðéèé÷ð ïîçð áø øîàäå,epizea`n zxeqn Ð

.epizeaxn bdpnåáçø ìò øúé åëøàraexn la` .dxewe igla xzipe ,iean ied Ðedyn qte o`kn edyn qt e` drax` qt dkixv xvg :onwl opixn`e .eilr xvg oic Ð
xyk drax` ekx` zxn`c oeike .miaxd zeyxl d`elna dvixtc `kid ,o`kngzt oi`c opixn` `zkqn jd ilekac .gzt xeriy my oi`e ,edyn xqg drax` eagx ixd Ð

:drax`n zegtúéåæ ïø÷á.dfk ,ipyd eciva oke .jynd oteca migth dylye ,irvn`d oteca gztd on gth Ðéåáî ìù åðôåãî èìåáä éçì`le ,ieand agex jezl Ð
.wefig meyn oiyery jxck ezia z`ta epiipa `ived `l` ,igl myl my dyrp

úåçô
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Ð dvign meyn dxew ixaqe li`ed ,eyexitl zeywdl oi`e .`xikid meyn `nlr ilekl

ed yegl oi` 'cn zegtl dvign ied `l `de ?gth xn`c o`nc `nrh i`n ok m`iede li`

.jenqa df oipra qxhpewa yxitck ,ehrnl `ay `l` ,otecóåñ:yexit Ð inp ikd iean

cr xykd zxezn `vei epi` xyk ieanc ,drax` qt my xiizypy dlqtp `ly oeik

zlgz la` .drax` my x`yi `ly ,zegtiy

,drax` qt my xiizyp `ly epiidc ,iean

.zen` rax` jixv Ð xykd el zeyrl jixvy

rax` qt my yi m` xn`wc `pyil rnyn oke

yexite .ixiin rax` qt my xiizypac llkn Ð

.d`xp oi` i"yxéàådl zgkyn ikid drax`a

epiid sqei ax xn`wc drax`c ab lr s` ±

rax` agex epi` m` ieandc ,ith edyn `ki`c

ied `l i`e .onwl i`lid` axck ,igl jixv epi`

eze`a mewn lkn ,eagxk ekx` ied Ð edyn ith

.cenrl oinivtl mewn oi` edynçúôã'il

gztd on gth :qxhpewa yxit Ð zief oxwa

,jynd oteca migth dylye ,irvn`d oteca

agx gztd oi` ok m`c ,wc `le .ipyd eciva okeª

dpde ,gth lr migth dyly ly oeqkl` `l`

cg` lr dyly ly oeqkl`d oi`y ze`ex epipir

.gth lr gth ly oeqkl`l ribn

øîàiziin `lc `d Ð dl `pin` `pn iia`

l`eny xn`c (`,i) onwln dii`x

dyer dn` mixyr eagxy iean :ielc dinyn

ecinrne ,zen` rax` jyna dxyr deab qt

izyl iean wlgl `ny Ð iean ly ekx`l

.zen` rax` jixvc sqei ax dcen ze`ean

áøårax` `ki`c cr igl zxezn iwet`l sqei

(`,i) onwl xn`w diteb sqei axc :dyw Ð zen`

wgece ,zen` rax` iean jyn `ped ax ixac lr

.igl zxezn iwet`l epiidc xneléçìhlead

onwlc `iddk eyexit oi` Ð iean ly eptecn

jyen mzdc ,iean ly eptecn jyend igl (`,i)
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äøå÷ä úçú ùîúùäì øåñà øáñ÷ äòáøà øîàã ïàîåcxei iniptd dcegc Ð
,dxewa xkid mdl oi` ieana miynzynle .dnizql ueg ied dxewd agexe ,mzeqe
mdl zxkip dxewd `dzy ieand jezl jyniy jixv ,jkld .od jenpa ixdy
xkipd mewn `diy jixv ,dxewd zgzn dizwit`c oeike .daeb eze`a eynyiyk

.aeygeéâéìô àäáå øúåî àîìò éìåëã àì
äøå÷ øáñ øîieanl minkg epwizy ÐÐ

ixyinl izil `lc ,`ed `nlra xkid meyn
ozqipka xkid o`k yi ixde .miaxd zeyx

.dxewd zgz oiynzynykøîàã ïàîå
äøå÷ øáñ÷ äòáøà`nrh ieana zxznd Ð

cxei oevigd dceg opixn`c ,dvign meyn
`l mixyrn ithac opax exn`e .mzeqe
herin ied `lc oeike .mzeqe cxei opixn`

drax`zegtl dieyrd dvign ied Ð
dvignc `zkec lka ol `niiwe drax`n

drax`l die`x dpi`y,`id dvign e`l Ð
migth drax`n zegtl cigid zeyx oi`c
.migth dxyr ly dvign sweny it lr s`e
ikd inp `iawr oa dippgc ze`xhfefbae
jez yi ok m` `l` zevign oi`c ,opixn`
"oitzzyn cvik" wxta ,drax` llgd

.(a,et)úçôé àîù äøéæâzqixc ici lr Ð
.gthn zegt lr cenrie herind zgti milbx
ly xkidn dizwit`c oeike .ith opira jkld

dlrnlka iaiygc ,drax`` dinwe` Ð
.`zkecåëùîieand jxe` jezl wwg ly Ð

,agex xninl jiiy herin oebk hlead xaca
oebk zevign eze` zetiwne rweyd xacae

.jyn oeyl xnel jiiy wwgóñåé áøirac Ð
dizi`c mzdc .drax` ira `kd ,gth lirl
.ibq `nlra xkida ,iz`w ihernle ,otecl
axl oia ,otec dil ieync `ed `zydc `kd
otec i`d ifgzilc opira iia`l oiae sqei
axl ,jkld .mly iean jxe` xykd xeriyl
,migth drax`a iean jyn xeriy sqei
rax`a iean jyn xeriy :dil `xiaq iia`e

.zen`ãçà åãéöî õøôðùmilzkd on Ð
.ekx` cvayåùàø éôìëdxewl jenq Ð
.miptle dpnidäòáøà ñô íù ùé íàm` Ð

drax` qt dyr e` ,lzekd on xiizyp
.dxewl jenq dvxtd mewnaäöøéô øéúîÐ

my xiizypy ab lr s`cr dvxit oiicr Ð
dxewd on iean jxe` xykd yic oeikc ,xyr

dvxitd crgzt zxez dil lha `l Ð
.ezxizn ezxewe ,i`w dizlnae ,i`nwn
zxez xyrn xzei e`lc oeik ,zxzn dzvxite

mdl `id dxvw jxcc meyn ,dvxit `idda iliire ewtpe ,`nw `gzt iean ipa iway ,inp i` .daxd migzta lqtp epi` ieane .dilr gztgzt zxez dlha `l ikd elit` Ð
.iean xykd oda yic ,dxewl oiie`x jxe` drax`e li`ed .el oikenqd drax`l gzt iedc meyn ,oey`xd on dxeweåàì íàå.drax` qt my oi`c Ðäùìùî úåçôÐ

.dylyn dzegt dvxitd m`øéúîdyly dvxitd m`e .dvxit o`k oi`e ,inc cealk ixdy .ieand z` ieand oewiz Ðokelida iean ipa oihrnnc oeikc xizn epi` Ð
dvxit dze` jxc okxc z` oixvwnei`de .df ieanl dxew oi`e ,dicic dxew dlhae ,`nw `gzt dil lihae ,dvxit `idda iwtpe iliire dax `gzt iway `nlic opiyiig Ð

.oiwxita onwl yxtn `nrhéñà éáøãå éîà éáøã äéì úéì ééáàåzen` rax` qt `kil i` ,inp `kde .xn`w zen` rax`a iean xykd `dc Ðeze`l die`x ef dxew oi` Ð
.dxew o`k oi`e ,qtdéåáî óåñ.migth drax`a ibq iean diieyl xcdinlc ,inp ikd .leqt ea rxi`e iean did xaky iq` iaxe in` iaxc `d oebk Ðéåáî úìéçúoebk Ð

.iean diieyl iz`w `zydc ,wwg iabúåøöçå íéúácenlzda xen`d xvg lke .odixvgl `l` oigezt miza oi`y okxc did oky .ieanl zexivge ,zexivgl oigezt miza Ð
ziad ixeg`y la` ,ziad iptl `l` epi` dpynae.dil ixw dagx e` dvwen Ðäòáøà êøåàá øúéð êàéä éåáî éåä äòáøàá úøîà éàåÐ,mizy zexivg herin icknÐ

drax`n zegt gzt oi`e.`ed uext elek :cere ?oinivtd mewn di` drax` `l` epi`y ieand jyna ,drax` eagex gzt gzti ji`e Ðúéòöîà ïôåãá äéì çúôã àîéú éëå
drax` jxe`a iean xykd sqei ax xn`w ike Ð.eixg`ny oteca zexivgd gzt geztl lekie ,xn`w c`n agx ieana Ðïðéèé÷ð ïîçð áø øîàäå,epizea`n zxeqn Ð

.epizeaxn bdpnåáçø ìò øúé åëøàraexn la` .dxewe igla xzipe ,iean ied Ðedyn qte o`kn edyn qt e` drax` qt dkixv xvg :onwl opixn`e .eilr xvg oic Ð
xyk drax` ekx` zxn`c oeike .miaxd zeyxl d`elna dvixtc `kid ,o`kngzt oi`c opixn` `zkqn jd ilekac .gzt xeriy my oi`e ,edyn xqg drax` eagx ixd Ð

:drax`n zegtúéåæ ïø÷á.dfk ,ipyd eciva oke .jynd oteca migth dylye ,irvn`d oteca gztd on gth Ðéåáî ìù åðôåãî èìåáä éçì`le ,ieand agex jezl Ð
.wefig meyn oiyery jxck ezia z`ta epiipa `ived `l` ,igl myl my dyrp
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Ð dvign meyn dxew ixaqe li`ed ,eyexitl zeywdl oi`e .`xikid meyn `nlr ilekl

ed yegl oi` 'cn zegtl dvign ied `l `de ?gth xn`c o`nc `nrh i`n ok m`iede li`

.jenqa df oipra qxhpewa yxitck ,ehrnl `ay `l` ,otecóåñ:yexit Ð inp ikd iean

cr xykd zxezn `vei epi` xyk ieanc ,drax` qt my xiizypy dlqtp `ly oeik

zlgz la` .drax` my x`yi `ly ,zegtiy

,drax` qt my xiizyp `ly epiidc ,iean

.zen` rax` jixv Ð xykd el zeyrl jixvy

rax` qt my yi m` xn`wc `pyil rnyn oke

yexite .ixiin rax` qt my xiizypac llkn Ð

.d`xp oi` i"yxéàådl zgkyn ikid drax`a

epiid sqei ax xn`wc drax`c ab lr s` ±

rax` agex epi` m` ieandc ,ith edyn `ki`c

ied `l i`e .onwl i`lid` axck ,igl jixv epi`

eze`a mewn lkn ,eagxk ekx` ied Ð edyn ith

.cenrl oinivtl mewn oi` edynçúôã'il

gztd on gth :qxhpewa yxit Ð zief oxwa

,jynd oteca migth dylye ,irvn`d oteca

agx gztd oi` ok m`c ,wc `le .ipyd eciva okeª

dpde ,gth lr migth dyly ly oeqkl` `l`

cg` lr dyly ly oeqkl`d oi`y ze`ex epipir

.gth lr gth ly oeqkl`l ribn

øîàiziin `lc `d Ð dl `pin` `pn iia`

l`eny xn`c (`,i) onwln dii`x

dyer dn` mixyr eagxy iean :ielc dinyn

ecinrne ,zen` rax` jyna dxyr deab qt

izyl iean wlgl `ny Ð iean ly ekx`l
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izni`naקלח cenr d sc ± oey`x wxtzekxa

úåîà òáøàî úåçôab lr s`e ,dilr opiknqe ,igl meyn oecip ieand agexa Ð
.xykc ,eil`n cnerd igla iia`k `zkld ol `niiwc .rawi` igl myl e`lcòáøà

úåîàdid m` Ðzen` rax` ieand agex jezl hlea:xnelk .iean meyn oecip Ð
iean ixwine ,`nlra jka xzip iean xykd jxe`c oeik,igl zxezn witp inp `kd Ð

dicar i`c ab lr s` ,dilr opiknq `lc
eznizqa daixc meync .xyk ied igl meyn
ikdl e`lc oeik `kd ,edyn igln rxb `l

rawi`diwet`l opivn `l daygna op` Ð
dil wtpc oeikc ,igl diieeyle lzek zxezn
,df ieanl oewiz oi`y `vnpe ,igl zxezn
:`nl` .ieand xizdl xg` igl jixve
iean ied `l zen` rax`n xivac ipzwcn

igl zxezn iwet`lxykd dpin rny Ð
.zen` rax`a ieanäéãäáagexa elv` Ð

.ieandàñéâ êãéàá,xg`d lzek lv` Ð
.ecbpkäéá øöáîã åà äéá éôèîãdeab Ð

e` epnn ar e` :inp i` .epnn jenp e` epnn
epnid e` uegle epnn jyniy ick ,epnn wc

:miptleäðåîù éåáîádpeny agxy Ð
.xzei m` oky lke ,zen`äòáù éåáîá ìáà

øúéðigl df oi`y it lr s`e .ieand ÐÐ
.uextd lr daexn gztd znizqe li`edäîå

øöç,dkxe` lr xzei dagx e` zraexn Ð
lzek uxtp m` ,dxewe igla zxzip dpi`y
cinrde ,elek ipt lr miaxd zeyx ipt lry

edyn igl eayi ok m` `l` ,xizn epi` Ð
drax` qt eaoiwxta onwl opixn`ck:(`,ai)

.drax` oda `diy oikixv xvg iqtúøúéð
õåøôä ìò äáåøî ãîåòáevxtp elit` Ð

,aiaq dizevign rax`a daxd zevxt da
lr micner eaxy cr cnerd on my xiizype

.oewiz mey `la zexzen zevextdéåáî
øúéðùzeyxl jenqd elzek zgizt Ð

.edyn igla miaxdøúéð àäéù ïéã åðéà
õåøôä ìò äáåøî ãîåòáoniq mey `la Ð

xzei `dc ,diixyinl ivn inp xnege lw i`dac ab lr s` dpeny iean ,edine .xg`
igl myl e`lc oeik drax` qta `iixzyn xvge qt i`d ied migth drax`n

igl zxezn `vic ikid ik ,my rawed qt oewiz myl `le my rawedzxezn `vi Ð
.exizdl oewiz ea dyrp `le ,egzt edf opixn`e .`zlin `xkpn `le ,qtïéà øöç

ìúåëá åàåìî éåä ïë íà àìà äá úøñåà øùò úöøéôikde .xyrn xzei e` Ð
zen` xyra `idy dvxit lk :(a,eh onwl) oizipzna ol `niiwzxzen Ð.øîàú

éåáîá:(`,e) onwl rax`a `ped ax xn`c Ðàðåä áøì ïðéøîà÷ ïàîìlw i`d Ð
ryedi axc dixa `ped ax dil xn`w o`nc `ail` xnegediax `ped axc `ail` Ð

`ped axc dizline ,dxn` `ped ax hlead iglc oizrny jd `dc .axc dicinlz
.ryedi axc dixa `ped ax yxtn `wäéì àøéáñ òáøàá åúöøéôonwl Ð

.oizrnyaøîà÷ äéùôðã àîòèdizlin `xazqn `w dpeny ieana :xn`w ikde Ð
dray ieana la` ,`ped axc.xnege lwa dixyinl `ki`c ,dizeek `xazqn `l Ð
õåøôä ìò äáåøî ãîåò éàuext `vnpe ,zewgey igl ly eizen` rax` eidy Ð

rax`n xqg.jka xzip ixd Ðäáåøî õåøô éàå,igla zenily rax` oi`y `vnp Ð
.mvnvl oileki oi` mc` ipa aex `dc ,igl meyn oecipeúøîà éàîexqe`l Ð

igl o`k oi`e ,edpip iccd ike ,mvnv `nliccner `le ,zen` rax` ea yi ixdy Ð
.daexníäéøáã ÷ôñ éåälehlhc .xzene mvnv `l `nye ,xeq`e mvnv `ny Ð

.lwdl mdixac wtqe ,`ed opaxcn iean
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úåçôigl myl e`lc ab lr s`e .dilr opiknqe Ð igl meyn oecip zen` rax`n

wqtc mz epiaxl elit`e .eili`n cnerd igla iia`k ol `niiwc meyn ,rawed

onwl dl wiic `ped axn iia`e ,`ped axc `ail` ixii` `kd mewn lkn Ð `axk

oia biltncn Ð igl myl rawed `la `kd ixiinc wcwcn i"yxc d`xpe .(`,eh) oiwxita

igl myl dicar eli`c .rax`n zegtl rax`

eznizqa daixc meync ,oipr lka xyk ied Ð

la` .jenqa i"yx yxitck ,edyn igln rxb `l

iede li`ed ,jyend iglc (`,i) onwlc `idd

Ð iean meyn oecipc ,enzeq epi`e ieand jxe`l

dipin wiic ik ikdle .igl myl rawed elit`

rny xn`w `l Ð zlz dipin rny (`,i) onwl

onwle .igl ied eil`n cnerd iglc rax` dpin

iedil l`ilnb oa oerny oaxle :i"yx yxit (`,h)

icinrn jxc oky ,miptan deye uegan d`xpk

rnyn ok m` Ð ueg itlk 'rniw oikyeny igl

Ð igl myl rawedc ab lr s` xnel dvexc

.iean meyn oecip

òáøào`nl elit` Ð iean meyn oecip zen`

didc Ð dvign meyn igl (`,eh onwl) xn`c

xkid mewn lkn ,enzeq m` xzei liredl el

myl edcinrdc `kidc ab lr s`e .opira zvw

oi`c ab lr s` ,liren qxhpewd yexitl igl

myl cnredyk xnel yi mewn lkn Ð `xikid

.`xikid `ki`e ,lew yi igl

åúåàxzei agx ieana Ð ecinrn okid igl

Ð dpeny agexac ,ira `w dpenyn

.daexn cner ied epcinriy okidì÷xnege

odykc ,oiey ieane xvgc ab lr s` Ð xvgn

lr xzei okx` m`e ,rax` qt oikixv oiraexn

ciar mewn lkn .dxewe igla oixzip Ð oagx

,dxewe igl ipdn `lc mewnac ,xity xnege lw

dvign`e .daexn cner ipdn ,miraexna epiidc

cner ipdilc ,xnege lw ciarc `ed ziriax

rax` lka daexn cner lireiy la` .daexn

oicd on `al eicc ,slinl `kil Ð zevign

zeidl.igl enk oecpkåðéà,edine :qxhpewa yxit ± daexn cnera xzip `diy oic

ied rax`n xzei `dc ,diixynl ivn inp xnege lw i`dac ab lr s` dpeny ieana

qt oewiz myl `le ,rawed igl myl e`lc oeik Ð rax` qta `ixzyn xvge qt i`d

oi`c :yxit wgvi epiaxe .qt zxezn inp opiwt` ,igl zxezn opiwt`c ikid ik Ð rawed

oky lk ikd meyn ,dvign meyn ipdn qtd xvgac .xvgn qt zxez oiprl cenll `xaq

meyn xn`c o`nl elit` ,igla minkg eliwdy ,ieana la` .ith enzeqc `kid ipdnc

meyn ,aeh xnege lw ied Ð daexn cner oiprl la` .eilr igl my `diy jixv Ð dvign

dvigna `l` ipdn `l qte igl la` .zeptc rax` lka lireny ,dxenb dvign iedc

ip` s` ,ieana ipdn `le xvga ipdnc ,gikei zen` rax` qt :xninl `kile .ziriax

.gikez xninl `kil inp `kd Ð xnege lwn ecnell leki oi`y oeikc !daexn cner `ia`

daexn cnera xn`z ,ziriax dvigna `l` ipdn `l oky zen` rax` qtl dn :cere

.rax` lka ipdncøîàúlwn slip diteb `ide :xn`z m`e ± rax`a ezvxity ieana

`lc :xnel yie ?rax`a xn`c `ped axc `nrh i`ne .xyra ezvxt `diy ,xvgn xnege

igla elit` xzip ieany liayac ,zpzepd `idc meyn ,xyr zvxt` xnege lw jiiy

Ð ze`xia iqt iab (`,i) onwl xn`c ,`pyil jci`l elit`e .'ca ezvxt ied Ð edyn

eliwd milbx iler meyn mzd Ð izixg` `lew eda eliw` `lew cg eda eliw`c oeik

dn ,xyra ezvxt oky xvgl dn jixt i`n ok m` :xn`z m`e .owgec iptn `xizi `lew

cr ixy Ð daexn cnera `l` eizxzd `lc meyn ,zpzepd `id :`nip ?ef `id `kxit

`kxitd xezql la` ,xnege lwd xezql `l` opixn` `l zpzepd `idc :xnel yie !xyr

.xn` `l Ð xnege lwd miiwl ickåúöøôùxninl `ki`c :xnel yie !'ek daexn cner ,ieana ipdn xvga liren oi`y dxewe igln xnege lw dyrpe :xn`z m`e Ð rax`a

qt irac ixinbc slinl `kil xvgl dxewe igl lireiy oke ,ipdnc ipiqn dl ixinbc xvgl daexn cnere ,ieanl dxewe igl lirei `ly slipc xninl `kile .gikez xyr zvxit

.`ped axl drax`a ezvxt oky ieanl dnc ,slinl `kil inp ieanne ,zeptc rax` lka ipdnc daexn cnerl dnc slinl `kil daexn cnernc ,cere ,drax`÷ôñåmdixac

dil wetiz :xn`z m`e Ð lwdlcnerk uext (a,eh) onwl dil zi`c ,ryedi axc dixa `ped axc `ail` ol `niiw `kdc :xnel yie !xzen cnerk uextc (a,fh) oiwxita ol `niiwc

`nlic yegil Ð mvnvl xyt` `l i`e .xzen cnerk uext :xn`c `tt axk ol `niiwc ,mvnvl xyt` mc` iciac ol `niiw `d ,mdixac wtq ied i`n`e :xn`z m`e .xeq`

epiaxk `pz ol mzq `l :(`,gk) zenaic iyily wxta opixn`c `de .mvnvl xyt`c rnyn ,aexk ded i` dvgn lr dvgna ibiltc (a,gk) oilegc ipy wxta oke .daexn uext

zaa odipy e`ayk :`niz ike .micw ediipin id ifgipe :xn`c ,dl aexw wtq el aexw wtq iab (`,gr oihib) "wxefd"ae .miny icia epiid Ð mvnvl xyt` xn`c ,ililbd wgvi
zg`
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úBnà òaøàî úBçt¯éøö ïéàå ,éçì íeMî ïBcéðC ¨¥©§©©¦¦¤¦§¥¨¦
úBnà òaøà .Bøézäì øçà éçì¯,éBáî íeMî ïBcéð ¤¦©¥§©¦©§©©¦¦¨

éøöå?Bãéîòî ïëéä éçì BúBà .Bøézäì øçà éçì C §¨¦¤¦©¥§©¦¤¦¥¨©£¦
déãäa déì é÷Bîc éà¯éñBî à÷c àeä éôñBàó ¦§¥¥©£¥§¦§¨¦

áø .àqéb Cãéàì déì é÷Bîc :àtt áø øîà !déìò£¥¨©©©¨§¥¥§¦¨¦¨©
dì é÷Bîc àîéz eléôà :øîà òLBäé áøc déøa àðeä¨§¥§©§ª©¨©£¦¥¨§¥¨
àðeä áø øîà .déa øváîã Bà ,déa éôèîc .déãäa©£¥¦§©¥¥¦§©©¥¨©©¨

LBäé áøc déøaìáà ,äðBîL éBáîa àlà ïøîà àì :ò §¥§©§ª©¨£©©¤¨§¨§¨£¨
äòáL éBáîa¯ì÷å .õeøtä ìò äaeøî ãîBòa øzéð §¨¦§¨¦¨§¥§¤©©¨§©

äøB÷å éçìa úøzéð äðéàL øöç äîe .øöçî øîBçå¯ ¨¤¥¨¥¤¨¥¤¥¨¦¤¤§¤¦§¨
éçìa øzépL éBáî ,õeøtä ìò äaeøî ãîBòa úøzéð¦¤¤§¥§¤©©¨¨¤¦¨§¤¦

äøB÷å¯?õeøtä ìò äaeøî ãîBòa øzépL ïéc Bðéà¯ §¨¥¦¤¦¨§¥§¤©©¨
BúöøtL éBáîa øîàz ,øNòa dúöøt ïkL øöçl äî©¤¨¥¤¥¦§¨¨§¤¤Ÿ©§¨¤¦§¨
,éîð éBáî :òLBäé áøc déøa àðeä áø øáñ÷ !òaøàa§©§©¨¨©©¨§¥§©§ª©¨©¦

ïðéøîà÷ ïàîì .øNòa Búöøt¯áø àäå ,àðeä áøì ¦§¨§¤¤§©¨¨§¦©§©¨§¨©
áøc déøa àðeä áø !déì àøéáñ òaøàa Búöøt àðeä¨¦§¨§©§©§¦¨¥©¨§¥§©
eléôà :øîà éLà áø .øîà÷ déLôðc àîòè òLBäé§ª©©§¨§©§¥¨¨©©©¦¨©£¦

éøö àì éîð äðBîL éBáîa àîéz,CLôp äî .éçì C ¥¨§¨§¨©¦Ÿ¨¦¤¦©©§¨
Léôð ãîBò éà¯éàå ,õeøtä ìò äaeøî ãîBòa øzéð ¦¥¨¥¦¨§¥§¤©©¨§¦

Léôð õeøt¯zøîà éàî éçì íeMî ïBcéð¯eåLc ¨¨¥¦¦¤¦©¨§©§§¨
ïäéøác ÷ôñe ,ïäéøác ÷ôñ déì äåä ,éããä ék eäééåøz©§©§¦£¨¥£¨¥§¥¦§¥¤§¥¦§¥¤
õøôpL éBáî :áø øîà ,àáø øa ïéðç áø øîà .ì÷äì§¨¥¨©©¨¦©¨¨¨©©¨¤¦§©
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עירובין.  פרק ראשון - מבוי שהוא גבוה דף ה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc oiaexir(iriax meil)

hlea igld m`,úBnà òaøàî úBçt`ed ixdéçì íeMî ïBcéð ¨¥©§©©¦¦¤¦
,lehlha ieand z` xizneïéàåieandéøöøçà éçì Cick.Bøézäì §¥¨¦¤¦©¥§©¦

hlea igld m` mle`éøöå ,éBáî íeMî ïBcéð ,úBnà òaøàCieand ©§©©¦¦¨§¨¦
Bøézäì øçà éçì.[` xeiv] ¤¦©¥§©¦

:`xnbd zxxanéçì BúBàhlea eay igldy ieanl epkxvdy sqep ¤¦
,zen` rax` eptcnBãéîòî ïëéäieand gzt ly cv dfi`a - ¥¨©£¦

,ecinrndéãäa déì é÷Bîc éàigll jenqa epcinri m` ixdy ± ¦§¥¥©£¥
,ieand otecn hleay oey`xdéñBî à÷c àeä éôñBàdéìò óixd ± ª¥§¨¦£¥

igldn wlgk dyrpe ,oey`xd igld lr dfd igld z` siqen `ed
.ieand z` xizn epi` ,zen` rax`n xzei `edy oeike ,oey`xdøîà̈©

àñéb Cãéàì déì é÷Bîc ,àtt áøz` cinrdl `ed leki ,ok` - ©¨¨§¥¥§¦¨¦¨
e .ieand gzt ly ipyd cva wx sqepd iglddéøa àðeä áø[epa-] ©¨§¥

déãäa dì é÷Bîc àîéz eléôà ,øîà òLBäé áøcm` elit` - §©§ª©¨©£¦¥¨§¥¨©£¥
aygii `ly zexyt` yi oiicr ,hlead igll jenqa ecinrny xn`z

oebke ,miiwd igld lr dtqedkdéa étèîã`edy igla siqeny - ¦§©¥¥
,[a xeiv] oey`xd igldn ,xzei deab eze` dyer `edy ,eiykr ozep

déa øváîc Bàxzei jenp eze` dyery ,epnn zigtn `edy e` - ¦§©©¥
.oey`xd igldn wlg `ed oi`y xkipy ,[b xeiv] oey`xd igldn

,zen` dpeny agx gzta xg` igl siqedl jixv m` dpc `xnbd
:zen` dpenyn zegt agxae,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©§ª©

xg` igl siqedl jixv zen` rax` hlead iglay epxn`y dkldd
,ieand z` xizdlïøîà àìok epxn` `l -éBáîa àlàagexy Ÿ£¨¨¤¨§¨

`ed egztäðBîL,jkn xzei e` ,zen`éBáîa ìáàegzt agexy §¤£¨§¨
wx `edòáLigl jixv oi` ,zen` rax` agx igl my yie ,zen` ¤©

ieandy oeik ,exizdl xg`a øzéðdy jkãîBòeayìò äaeøî ¦¨§¥§¤©
,õeøtäuextd wlgd lr daexn gztd ly mezqd wlgdy ,xnelk ©¨

`ed uextd wlgd eli`e ,zen` rax` `ed mezqd wlgd ixdy ,ely
.[e xeiv] zen` yelyåa cnlp ,daexn cnera xzip ieany df oicì÷ §©

,øöçî øîBçå:xnege lwd z` `xnbd zx`aneøöç äîedpicy ¨¤¥¨¥¤¨¥
,xengL,ekx` lka miaxd zeyxl dilzkn cg` uxtp m`dðéà ¤¥¨

,äøB÷å éçìa úøzéð,dvxit dze`a dxew e` igl cinri m` s`y ¦¤¤§¤¦§¨
s` ,migth drax` ly qt da cinriy cr ,xvga lhlhl xeq` didi

ok it lrúøzéð`idõeøtä ìò äaeøî ãîBòaevxtp m` mby - ¦¤¤§¥§¤©©¨
ote`a zevign ex`yp m` mewn lkn ,dilzk zrax`a zevxt daxd
`la elit` lehlha xvgd zxzen ,uextd lr daexn day cnerdy

,oewiz meyéBáî,`ed lwyL`ed,äøB÷å éçìa øzépgeztd egzta ¨¤¦¨§¤¦§¨
,miaxd zeyxl uext lzekd lky s` ,miaxd zeyxlL ïéc Bðéà`di ¥¦¤

øzéplehlhaady ote`ãîBòiriaxd lzekay.õeøtä ìò äaeøî ¦¨§¥§¤©©¨
el yi daexn cnery ,xvgn cenll ozip ji` :`xnbd zl`ey

,xnel yi `ld ,ieana liredløöçl äîxvga eplwdy dny - ©¤¨¥
xvgy meyn `ed uextd lr daexn cnera dxizdl,`id dlw

,ztqep `lew da ep`vn ixdy,øNòa dúöøt ïkL,xnelk ¤¥¦§¨¨§¤¤
xyrn xzei dagx `id ok m` `l` da zxqe` dvxit oi`

.zen`éBáîa øîàz`ed xengyLixd,äòaøàa Búöøt Ÿ©§¨¤¦§¨§©§¨¨

daiyn .ea zxqe` migth drax` ly dvxit elit`y xnelk
:`xnbdénð éBáî ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øáñ÷mb-] ¨¨©©¨§¥§©§ª©¨©¦

[okøNòa Búöøtieann xzei dlw xvg oi`e ,xvgk ,zen` ¦§¨§¤¤
uextd lr daexn cnera xzip ieany cenll ozipe ,oic meya

.xvgn xnege lwa
ixd :dywne `xnbd zxfegïðéøîà÷ ïàîìexn` in zrcl ± §©¨©§¦¨

`ld ,xvgn ieana liren daexn cnery micnelyìzrc,àðeä áø §©¨
,exizdl xg` igl jixv iean ly eptcn hlead igly xn` `edy
ly ieana wx mixen` eixacy ryedi axc dixa `ped ax xn` eilre
lr daexn cnera xzip zen` ray ly iean eli`e ,zen` dpeny

,uextddéì àøéáñ äòaøàa Búöøt ,àðeä áø àäåax `lde - §¨©¨¦§¨§©§¨¨§¦¨¥
xaeq `ped(.e oldl)zxfeg ok m`e ,`id migth drax`a iean zvxity

xvg ixdy ,xvgn daexn cnera xzip ieany cenll oi`y `iyewd
:`xnbd daiyn .zen` xyra dzvxity `id dlwdéøa àðeä áø©¨§¥

òLBäé áøc`l` ,`ped ax zrc z` yxtl `a `ldéLôðc àîòè §©§ª©©§¨§©§¥
øîà÷,`id ezpeek 'oxn` `l' xn`y dne ,yxit envr zrc z` ± ¨¨©

c mixazqnym` f`y ,zen` dpeny agx egzty ieana `ped ax ixa
la` ,ieand z` xizn epi` ,zen` rax` `ed lzekdn hlead igld
oeiky ,`ped ax ixack xazqn oi` ,zen` dpeny agx epi`y ieana
daexn cner oic cenll ozip ,xvgk zen` xyra `id iean zvxity
ok` migth drax`a iean zvxty `ped ax zrcl la` ,xvgn ieana

.daexn cner oicl xvgn iean cenll oi`
agx ieany ryedi axc dixa `ped ax xn`y dn lr wleg iy` ax

:zen` rax` hlead igla xzip epi` ,dpeny,øîà éMà áøoeik ©©¦¨©
,daexn cnera xzip ieanyàîéz eléôàelit`y xnel jl yi ± £¦¥¨

éBáîaagx `edyäðBîL,zenvnevn zen`énðok mb ±éøö àìC §¨§¤©¦Ÿ¨¦
éçìmvnvl mileki mpi` mc` ipa aexy oeiky ,exizdl ick xg` ¤¦

,zen` rax` weica agx lzekdn hlead igld didiyCLôp äî± ©©§¨
rax`n zegt `ed m` oiae ,zen` rax`n xzei `ed igld m` oia

,ixdy ,ieand z` xizdl yi ,zen`Léôð ãîBò éàagx igld m` - ¦¥¨¦
ieand ixd ,zen` rax`n xzei hrn agx `edy ,uextdn xzeiøzéð¦¨

Léôð õeøt éàå .õeøtä ìò äaeøî ãîBòaagx uextd wlgd m`e - §¥§¤©©¨§¦¨¨¦
`ed `linne zen` rax`n zegt `ed igldy `vnp ,igldn xzei

,éçì íeMî ïBcéð,ieand z` xiznezøîà éàîxn`z dn `l` - ¦¦¤¦©¨§©§
okziy oeik ,ieand z` xeq`l yiyéããä ék eäééåøz eåLc- §¨©§©§¦£¨¥

cg` lky ,xeriy eze`a weica dvxitde igld z` dyre mvnvy
cner s`e ,igl o`k oi`y `vnpe ,zen` rax` weica agx mdn
`ny ,ep`vi `l wtq icin mewn lkn ,o`k oi` uextd lr daexn
lky oeike ,xzene mvnv `l `ny ,lehlha ieand xeq`e mvnv

c `vnp ,opaxcn `l` epi` ieana lehlh xeqi`÷ôñ déì äåä£¨¥§¥
ïäéøác,opaxc xeqi` wtq `edy -åepicia `ed llkïäéøác ÷ôñ± ¦§¥¤§§¥¦§¥¤

ea mikled ,opaxc xeqi` wtq lky.ì÷äì§¨¥
:ieand z` zxqe`d dvxit xeriy `ed dnk dpc `xnbdáø øîà̈©©
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc oiaexir(iriax meil)

hlea igld m`,úBnà òaøàî úBçt`ed ixdéçì íeMî ïBcéð ¨¥©§©©¦¦¤¦
,lehlha ieand z` xizneïéàåieandéøöøçà éçì Cick.Bøézäì §¥¨¦¤¦©¥§©¦

hlea igld m` mle`éøöå ,éBáî íeMî ïBcéð ,úBnà òaøàCieand ©§©©¦¦¨§¨¦
Bøézäì øçà éçì.[` xeiv] ¤¦©¥§©¦

:`xnbd zxxanéçì BúBàhlea eay igldy ieanl epkxvdy sqep ¤¦
,zen` rax` eptcnBãéîòî ïëéäieand gzt ly cv dfi`a - ¥¨©£¦

,ecinrndéãäa déì é÷Bîc éàigll jenqa epcinri m` ixdy ± ¦§¥¥©£¥
,ieand otecn hleay oey`xdéñBî à÷c àeä éôñBàdéìò óixd ± ª¥§¨¦£¥

igldn wlgk dyrpe ,oey`xd igld lr dfd igld z` siqen `ed
.ieand z` xizn epi` ,zen` rax`n xzei `edy oeike ,oey`xdøîà̈©

àñéb Cãéàì déì é÷Bîc ,àtt áøz` cinrdl `ed leki ,ok` - ©¨¨§¥¥§¦¨¦¨
e .ieand gzt ly ipyd cva wx sqepd iglddéøa àðeä áø[epa-] ©¨§¥

déãäa dì é÷Bîc àîéz eléôà ,øîà òLBäé áøcm` elit` - §©§ª©¨©£¦¥¨§¥¨©£¥
aygii `ly zexyt` yi oiicr ,hlead igll jenqa ecinrny xn`z

oebke ,miiwd igld lr dtqedkdéa étèîã`edy igla siqeny - ¦§©¥¥
,[a xeiv] oey`xd igldn ,xzei deab eze` dyer `edy ,eiykr ozep

déa øváîc Bàxzei jenp eze` dyery ,epnn zigtn `edy e` - ¦§©©¥
.oey`xd igldn wlg `ed oi`y xkipy ,[b xeiv] oey`xd igldn

,zen` dpeny agx gzta xg` igl siqedl jixv m` dpc `xnbd
:zen` dpenyn zegt agxae,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©§ª©

xg` igl siqedl jixv zen` rax` hlead iglay epxn`y dkldd
,ieand z` xizdlïøîà àìok epxn` `l -éBáîa àlàagexy Ÿ£¨¨¤¨§¨

`ed egztäðBîL,jkn xzei e` ,zen`éBáîa ìáàegzt agexy §¤£¨§¨
wx `edòáLigl jixv oi` ,zen` rax` agx igl my yie ,zen` ¤©

ieandy oeik ,exizdl xg`a øzéðdy jkãîBòeayìò äaeøî ¦¨§¥§¤©
,õeøtäuextd wlgd lr daexn gztd ly mezqd wlgdy ,xnelk ©¨

`ed uextd wlgd eli`e ,zen` rax` `ed mezqd wlgd ixdy ,ely
.[e xeiv] zen` yelyåa cnlp ,daexn cnera xzip ieany df oicì÷ §©

,øöçî øîBçå:xnege lwd z` `xnbd zx`aneøöç äîedpicy ¨¤¥¨¥¤¨¥
,xengL,ekx` lka miaxd zeyxl dilzkn cg` uxtp m`dðéà ¤¥¨

,äøB÷å éçìa úøzéð,dvxit dze`a dxew e` igl cinri m` s`y ¦¤¤§¤¦§¨
s` ,migth drax` ly qt da cinriy cr ,xvga lhlhl xeq` didi

ok it lrúøzéð`idõeøtä ìò äaeøî ãîBòaevxtp m` mby - ¦¤¤§¥§¤©©¨
ote`a zevign ex`yp m` mewn lkn ,dilzk zrax`a zevxt daxd
`la elit` lehlha xvgd zxzen ,uextd lr daexn day cnerdy

,oewiz meyéBáî,`ed lwyL`ed,äøB÷å éçìa øzépgeztd egzta ¨¤¦¨§¤¦§¨
,miaxd zeyxl uext lzekd lky s` ,miaxd zeyxlL ïéc Bðéà`di ¥¦¤

øzéplehlhaady ote`ãîBòiriaxd lzekay.õeøtä ìò äaeøî ¦¨§¥§¤©©¨
el yi daexn cnery ,xvgn cenll ozip ji` :`xnbd zl`ey

,xnel yi `ld ,ieana liredløöçl äîxvga eplwdy dny - ©¤¨¥
xvgy meyn `ed uextd lr daexn cnera dxizdl,`id dlw

,ztqep `lew da ep`vn ixdy,øNòa dúöøt ïkL,xnelk ¤¥¦§¨¨§¤¤
xyrn xzei dagx `id ok m` `l` da zxqe` dvxit oi`

.zen`éBáîa øîàz`ed xengyLixd,äòaøàa Búöøt Ÿ©§¨¤¦§¨§©§¨¨

daiyn .ea zxqe` migth drax` ly dvxit elit`y xnelk
:`xnbdénð éBáî ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øáñ÷mb-] ¨¨©©¨§¥§©§ª©¨©¦

[okøNòa Búöøtieann xzei dlw xvg oi`e ,xvgk ,zen` ¦§¨§¤¤
uextd lr daexn cnera xzip ieany cenll ozipe ,oic meya

.xvgn xnege lwa
ixd :dywne `xnbd zxfegïðéøîà÷ ïàîìexn` in zrcl ± §©¨©§¦¨

`ld ,xvgn ieana liren daexn cnery micnelyìzrc,àðeä áø §©¨
,exizdl xg` igl jixv iean ly eptcn hlead igly xn` `edy
ly ieana wx mixen` eixacy ryedi axc dixa `ped ax xn` eilre
lr daexn cnera xzip zen` ray ly iean eli`e ,zen` dpeny

,uextddéì àøéáñ äòaøàa Búöøt ,àðeä áø àäåax `lde - §¨©¨¦§¨§©§¨¨§¦¨¥
xaeq `ped(.e oldl)zxfeg ok m`e ,`id migth drax`a iean zvxity

xvg ixdy ,xvgn daexn cnera xzip ieany cenll oi`y `iyewd
:`xnbd daiyn .zen` xyra dzvxity `id dlwdéøa àðeä áø©¨§¥

òLBäé áøc`l` ,`ped ax zrc z` yxtl `a `ldéLôðc àîòè §©§ª©©§¨§©§¥
øîà÷,`id ezpeek 'oxn` `l' xn`y dne ,yxit envr zrc z` ± ¨¨©

c mixazqnym` f`y ,zen` dpeny agx egzty ieana `ped ax ixa
la` ,ieand z` xizn epi` ,zen` rax` `ed lzekdn hlead igld
oeiky ,`ped ax ixack xazqn oi` ,zen` dpeny agx epi`y ieana
daexn cner oic cenll ozip ,xvgk zen` xyra `id iean zvxity
ok` migth drax`a iean zvxty `ped ax zrcl la` ,xvgn ieana

.daexn cner oicl xvgn iean cenll oi`
agx ieany ryedi axc dixa `ped ax xn`y dn lr wleg iy` ax

:zen` rax` hlead igla xzip epi` ,dpeny,øîà éMà áøoeik ©©¦¨©
,daexn cnera xzip ieanyàîéz eléôàelit`y xnel jl yi ± £¦¥¨

éBáîaagx `edyäðBîL,zenvnevn zen`énðok mb ±éøö àìC §¨§¤©¦Ÿ¨¦
éçìmvnvl mileki mpi` mc` ipa aexy oeiky ,exizdl ick xg` ¤¦

,zen` rax` weica agx lzekdn hlead igld didiyCLôp äî± ©©§¨
rax`n zegt `ed m` oiae ,zen` rax`n xzei `ed igld m` oia

,ixdy ,ieand z` xizdl yi ,zen`Léôð ãîBò éàagx igld m` - ¦¥¨¦
ieand ixd ,zen` rax`n xzei hrn agx `edy ,uextdn xzeiøzéð¦¨

Léôð õeøt éàå .õeøtä ìò äaeøî ãîBòaagx uextd wlgd m`e - §¥§¤©©¨§¦¨¨¦
`ed `linne zen` rax`n zegt `ed igldy `vnp ,igldn xzei

,éçì íeMî ïBcéð,ieand z` xiznezøîà éàîxn`z dn `l` - ¦¦¤¦©¨§©§
okziy oeik ,ieand z` xeq`l yiyéããä ék eäééåøz eåLc- §¨©§©§¦£¨¥

cg` lky ,xeriy eze`a weica dvxitde igld z` dyre mvnvy
cner s`e ,igl o`k oi`y `vnpe ,zen` rax` weica agx mdn
`ny ,ep`vi `l wtq icin mewn lkn ,o`k oi` uextd lr daexn
lky oeike ,xzene mvnv `l `ny ,lehlha ieand xeq`e mvnv

c `vnp ,opaxcn `l` epi` ieana lehlh xeqi`÷ôñ déì äåä£¨¥§¥
ïäéøác,opaxc xeqi` wtq `edy -åepicia `ed llkïäéøác ÷ôñ± ¦§¥¤§§¥¦§¥¤

ea mikled ,opaxc xeqi` wtq lky.ì÷äì§¨¥
:ieand z` zxqe`d dvxit xeriy `ed dnk dpc `xnbdáø øîà̈©©
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc oiaexir(iying meil)

`id dvxitd m`Bcévîdvxitd ,ieand jxe` ilzkn cg`a - ¦¦
wx zxqe`an xzeiøNò`id dvxitd m`e .[` xeiv] zen`BLàøî §¤¤¥Ÿ

caln `l` ,elek uext ieand did `ly ,ieand y`xay lzeka -
zxqe` dvxitd ,[a xeiv] lzek eze` uxtpe ,lzek mb my did gztd

äòaøàa.migth §©§¨¨
:`xnbd zl`eyàðL éàîieand uxtpyk recn ±,Bcévîdvxitd ©§¨¦¦

wx zxqe`øNòameyn `ed i`ce `ld ,zen`àeä àçút øîàc- §¤¤§¨©¦§¨
zxqe` dpi`e gztl zaygp zen` xyr cr dvxity ep` mixne`y

ok m` ,ieand z`énð BLàøîy`xay lzeka `id dvxitdyk mb - ¥Ÿ©¦
ieandàeä àçút àîéð,gztl aygp zen` xyr cry xn`p - ¥¨¦§¨

daiyn .cala migth drax` ly dvxita lqtpy ax xn` recne
:`xnbdòLBäé áøc déøa àðeä áø øîàdvxity ax xn`y dn ¨©©¨§¥§©§ª©

`weec epiid migth drax`a zlqtp ey`xaõøôpL ïBâkieand §¤¦§©
,úéåæ ïø÷acvay lzekdne ieand y`xay lzekdn uxtpy ,xnelk §¤¤¨¦

dpi` efk dvxite ,[b xeiv] df mr df mixagzn mdy mewna ieand
meyn ,zen` xyrn dphw `idyk elit` ,gzt zaygpàçúôc§¦§¨

éLðéà éãáò àì úéåæ ïø÷aoxwa gzt zeyrl mc` ipa jxc oi`y - §¤¤¨¦Ÿ¨§¥¦§¥
xq`p epi` ok` ,ervn`a ieand y`xay lzekd uxtp m` la` ,zief

.zen` xyrn dlrnl dvxitd didzy cr
:`ax xa oipg ax lr zwlegd drc d`ian `xnbd,øîà àðeä áøå§©¨¨©

y ,xaeq axyäæ ãçàå äæ ãçà,zief oxwa ey`xa uxtpy iean oia - ¤¨¤§¤¨¤
`ed zxqe`d dvxitd xeriy ,ecivn uxtpy iean oiaeäòaøàa§©§¨¨

.migthïëåjke -âBìôz àì ,àáø øa ïðç áøì àðeä áø déì øîà §¥¨©¥©¨§©¨¨©¨¨Ÿ¦§
éàìòecivn uxtpy ieany `id ax zrcy xnele ilr welgl jl l` ± £¨¦

,zen` xyrn dlrnl ly dvxita wx xqe`òìwéà áøcax ixdy - §©¦§©
oncfdì`xwpd mewnéúååk àãáeò ãáòå ,àéøçîãmy dxede ± §©§©§¨§¨©§¨§¨¦

.migth drax`a ecivn uext didy iean xq`y ,ixack dkldøîà̈©
déì,ax xaeq jky df dyrnn gikedl oi` ,`ped axl opg ax aiyd ± ¥

yøãb da øãâå àöî äò÷a áø,eid zevx` inr mewn eze` ipa - ©¦§¨¨¨§¨©¨¨¥
mwigxdl ick oicdn xzei ax mdilr xingde ,zeevna oilflfn eide

.dxneyl ick dvext drwa xcebd mc`k ,dxiardn
:`ped ax ixacl di`x d`ian `xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨

àøazñî àðeä áøc déúååkxaeq axy ,`ped ax ixack xazqn - §¨¥§©¨¦§©§¨
,migth drax` `ed ,cvdn ieana zxqe`d dvxit xeriyy

íB÷ò éBáî ,øîzéàcxg` cvl dpete mwrzn `ed ervn`ay iean ± §¦§©¨¨
,miaxd zeyxl migzt yi eicv ipyae ,[c xeiv] c ze`d zxevkáø©

leôîk BúøBz øîàLiwlgn cg` lke ,ieand mwrzn eay mewnd ± ¨©¨¦§¨
zeyxl ieand my gezty enk aygp ,ipyd wlgl my gezt ieand
lka dxew e` igle ,ezinenwra gztd zxev zeyrl jixve ,miaxd

.[e xeiv] miaxd zeyxl mipetd eigztn cg`BúøBz øîà ìàeîLe§¥¨©¨
íeúñkjixv oi`e ,mezqk aygp mwrzn ieand eay mewnd ± §¨

zeyxl mipetd ieand iy`xa igl zgpda ice ,oewiz mey my zeyrl
.[f xeiv] miaxd

:`xnbd zxxaneïðé÷ñò éàîal`enye ax ewlgp ote` dfi`a ± §©©§¦¨
,mewr ieanaàîéìéàewlgpy xn`p m` -aezeninwr mewnay iean ¦¥¨§

agx `edøNòî øúBé,dyw ,[h xeiv] zen`ìàeîL àîéì àäa ¥¥¤¤§¨¥¨§¥
íeúñk BúøBzaygp zinenwrd mewny l`eny xn`i dfa ike ± ¨§¨

`ed ixde ,cg` ieanl ieand lk aygp i`ce df ote`a `ld ,mezqk

,miaxd zeyxl yletnåàì àlàewlgp i`ce `l` -amewnay iean ¤¨©§
wx agx `ed ezeninwrøNò,zen`áø øîà÷å,dfa ax xn`e - ¤¤§¨¨©©

yleôîk BúøBz,Ldf mivext md eli`k ,ieand iwlg ipy miaygpy ¨¦§¨
dvxitk `ed zinenwrd mewn ,ieand iwlgn cg` lkly s`e ,dfl
zxqe` ef dvxity ax xaq ,zen` xyrn xzei dvxitd oi`e ,ecivn

,ieand z`àîìày `ped ax ixack o`kn gkene -éBáî úöøét ©§¨¦§©¨
Bcévîzxqe`äòaøàadpi`y xn`y opg ax ixack `le ,migth ¦¦§©§¨¨

.zen` xyrn dlrnl dvxtp m` `l` zxqe`
:ef di`xl opg ax ziigc z` zx`an `xnbdàáø øa ïðç áøåleki §©¨¨©¨¨

xzeia wx zxqe` ecivn iean zvxit mlerly ,xnele zegcl `ed
mle` ,zen` xyrníúä éðàLdvxitdy mewr ieana oicd dpey - ©¦¨¨

meyn migth drax` wx dagx `id m` mb zxqe` zinenwrayà÷c§¨
íéaø da éò÷a,my mikled miaxdy oeike ,my mikldn miaxdy - ¨§¥¨©¦

.yletnl ieand aygp
`weec ,`ax xa opg ax ixac z` epcnrdy oeik :`xnbd zl`ey

,my mikldn miaxd oi`y mewnaììkîjkn rnyn -àðeä áøc ¦§¨§©¨
,opg ax lr wlgyøáñyíéaø da éò÷a àìc áb ìò óàoi`y - ¨©©©©§Ÿ¨§¥¨©¦

,zeneb ea zexetgy mewnl dvexty oebke ,dvxita mikldn miaxd
`ed ieand z` leqtl dvxitd xeriy ,dnecke hih ea yiy e`

dyw ok m`e ,migth drax`aàðL éàîdf oic dpey dna ±îoicd o ©§¨¦
éqà áøå énà éaøclirl exn`y(.d)wx zlqet ieand cva dvxity §©¦©¦§©©¦

.zen` xyrn dlrnl `id m`
:`xnbd daiyníúäxaecn iq` iaxe in` iax ixaca ,my ±àkéàc ¨¨§¦¨

éãecéb,migth drax` e` dyely daeba lzekdn hrn xiizypy - ¦¥
oi`e ,dvxitd lk ipt lrdvxitd oi` jk meyne ,my xearl gep

eli`e ,[`i xeiv] zen` xyrn dlrnl `id ok m` `l` zxqe`àëä̈¨
xaecn ,`ped ax ixaca ,o`k ±éãecéb àkéìcxiizyp `ly - §¥¨¦¥

agexa mb `ped ax zrcl zxqe` dvxitd okle melk lzekdn
.migth drax`

lr d`iane ,miaxd zeyxl yletnd iean ly epewiza dpc `xnbd
:`ziixa jkíéaøä úeLø Cøc ïéáøòî ãöék ,ïðaø eðzcvik - ¨©¨¨¥©§¨§¦¤¤§¨©¦

.da lhlhl xizdl ick ,miaxd zeyxl zevign mipwznúøeö äNBò¤©
ïàkî çútämiaxd zeyx ly cg`d dy`xa ±ïàkî äøB÷å éçìå ©¤©¦¨§¤¦§¨¦¨

.[ai xeiv] ipyd dy`xa ±,øîBà äéððç,zwelgna iepy df oicúéa £©§¨¥¥
ïàkî úìãå ïàkî úìc äNBò íéøîBà éànL,[bi xeiv]àeäLëe ©©§¦¤¤¤¦¨§¤¤¦¨§¤

ìòBð ,ñðëðå àöBée .eixg` zlcd z`úìc äNBò ,íéøîBà ìlä úéa ¥§¦§¨¥¥¦¥§¦¤¤¤
ïàkî äøB÷å éçìå ïàkî.[ci xeiv] ¦¨§¤¦§¨¦¨

:`xnbd dywnàáøòéî éî íéaøä úeLøexizdl dpwzl ozip ike - §¨©¦¦¦©§¨
,da lhlhlàéðúäå`ziixaa epipy `lde -(h"d f"t `ztqez)zeyxy §¨©§¨

z`aen jkl `nbec] zaya dizgz lhlhl xzen dxewn miaxd
oldl dpyna(.dv),df len df miaxd zeyx iciv ipya miza ipya

zeyx lrn zxaery [dpan-] dilr zervn`a mixaegn eid mizade
wlg ,dcedi iax zrcl .[miaxd zeyx lrn xaery xyb e` ,miaxd
,zaya lehlha xzen xybd e` dilrd zgz xaerd miaxd zeyx

,`ziixad jk lr dxn`e .mzeqe cxei dxwz it mixne`y oeikøúé̈¥
ïk ìòxzei lecb yecig -äãeäé éaø øîàxnel oi`y ote`a s`y ©¥¨©©¦§¨

zeyxa lehlh xizdl ztqep zexyt` zniiw mzeqe cxei dxwz it
epiide ,mizad ipy oia miaxd
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izni`n` cenr e sc ± oey`x wxtzekxa

åãéöîcr gztd on cner drax` yiy `l` ,ey`x lv` `le ,ekx` lzeka Ð
.dvxtdåùàøîagxde :opzck ,zen` xyr enzqe ,dn` mixyr agx iean didy Ð
xyrn.dnizq dze`a dvxit dvxtpe ,hrni Ðéàìò âåìôéú àìaxc xnel Ð

.'ek `ixgncl rlwi` ax `dc ,eciva xyr zvxit xyknàöî äò÷áinr Ð
odilr xingde ,zevna oilflfne ,eid mivx`d
mc`k .dxiard on owigxdl biiq zeyrl

.dxneyl dvext drwa xcebdíå÷ò éåáîÐ
.miaxd zeyxl eigzt ipyeùìåôîë åúøåú

zxev jixv miaxd zeyxl yletnd ieane Ð
s` .onwlck ,o`kn dxew e` igle ,o`kn gzt
igl ,miaxd zeyx cvl eigzt ipyl jixv df

ezinenwrae ,gex lkl,gzt zxev jixv
yletnk ied ,exiagl yletn `edy yelitc

.miaxd zeyxlíåúñë åúøåújixv oi`e Ð
igl oiyer el` `l` ,melk ezinenwra
opikxvn `lc ,ogztl igl oiyer el`e ogztl
df oiyletnd migztl `l` gztd zxev
ezxez :xg` oeyl .miaxd zeyxl df cbpk

mezqkzeyrl jixve ,mezq iean zxez Ð
ieana miyery igl epiide ,ezinenwrl igl
.dkxal epexkf owfd ixenn izlaw dfe .mezq

øùòî øúåéá àîéìéàzgizt agexy Ð
.xyrn xzei ezinenwrìàåîù àîéì àäá

íåúñëxzeia igl eh` .igla ibqipe Ð
,`nw `pyille ?ipdn in mezq ieana xyrn
i`d ike ,iean cgk ied xyrn xzeic oeik
.`ed yletn e`lc l`eny `nil `l `peeb

øùòá åàì àìàaxl oiccv zvxit :`nl` Ð
.drax`aàðåä áøã ììëîdvxita elit` Ð

spehn mewnl dvexty oebk ,miax irwa `lc
jxc oi`e ,hihe migzta lwlewn mewnl e`

dvxit dze`a xearl miievn miaxxq` Ð
.drax`a inpáøãîå éîà éáøãî àðù éàî

éñàdrax` qt my yi m` :lirl opixn`c Ð
.xyra ecivn iean zvxit :`nl` .xyr cr dvxit xiznéãåãéâ àëéàã íúäÐ

,dvxitd ipt lk lr daeb migth drax` e` dyly ceqia lzekd on xiizypy
.da xearl dgep dpi`yàëä"cecib" .icecib `kilca `p` `pxq`c Ð.dty oeyl Ð

íéáøä úåùøoi`e `eaix miyy da oiievny xire ,dn` dxyr yy agx rnyn Ð
dnec ,yletn `diy xryl xryn oeekn dly miaxd zeyx didy (e`) ,dneg da

.xacn ilbclïàëî çúôä úøåö.cg` ey`xa Ðäøå÷å éçìå.xird seqa Ðøúé
ïë ìòoke ,miaxd zeyx iciv ipyay zial zian diilr dpeaa ,ixii` dipin lirl Ð

dxwz it meyn dizez ilehlhl dcedi iax ixyc miaxd zeyxl oiyletnd mixyb
`kilc `kid elit` ,ok lr xzi :`ziixaa xn`we ."xird zebb lk" wxta ,mzeqe cxei

,dxwz it
ìéàåä
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iciak ied ,zg` zaa `al ediizrc` e`le li`ed inp mzd mvnvl xyt` i` `de ,zg`

mvnvl egixhd `l Ð lecb gxeh ici lr `l` mvnvl xyt` i`e li`ed :xnel yie !miny

mileki oi` mc` ipa aexc :yxitc ,qxhpewd oeyln rnyn oke .mdixac wtqa cecnle

ivnc :yxit dirny epiax axde .xzene mvnv `l e` ,xeq`e mvnv wtq iede ,mvnvl

`de ,mvnvl xyt` i` inp mc` iciac xninl

wtq oirk iedc meyn Ð xzen cnerk uextc

yitp `l ik elit`e ,daexn cner `ny ,`witq

dil ixw xity `zyde ,xzen Ð iccd ik eeye

wtq `ixi` i`n :dyw j` .mdixac wtq

oeik ,ixy inp `ziixe`ca elit` ?mdixac

ira df mrhnc .xeqi`d on aexw xziddc

:xnel yie !dvgn lr dvgna dhigya ixyinl

dpenya epiid Ð yitp uext i` `kd ixyc `dc

,xzei hrn yi `ny la` ,zenvnevn zen`

jkle ,zen` rax` `ki` yitp uext i` elit`e

wxtac :xn`z m`e .mdixac wtqa `l` ixy `l

izy oia oeekn `vnp :xn` (a,fi) zexekac ipy

`zyde .epzie zg` dlbr e`iai opaxl ,zexiir

`id daexw `nyc ,dnvrl dlbr `iaz zg` lk

elit` daexwd xn` `d Ð zenvnevn elit`e

m` ,zg`a ibq jytp dnnc :xnel yie !zeaexw

d`vei Ð `id daexw i`e ,dxeht Ð `id dwegx

`id zenvnevn `nlic zxn` i`n .i`pz lya

.ievn epi` df Ð

åãéöî± drax`a ey`xn xyraoi` xyr

,dhn lyk xyrc .drax`k eyexit

.dlrn lyk drax`e

àçúôã,edin Ð iypi` icar `l zief oxwa

zefefna gzt oirk d`yr m`

(`,d) lirl xn`ck ,gzt xity ied Ð sewyne

.zief oxwa dil gztcãçàdf cg`e df

uxtp m` la` .zief oxwa uxtp m` Ð drax`a

`lc ,drax`a ied `l ,zief oxw `la ey`xn

`edy iean :(a,i) onwl xn`c dcedi axc` bilt

izy dvxit ied `zyde .zen` yly qt dyere zen` izy wigxn ,zen` dxyr yng agx

ey`xa dvxitdyk la` .`kelida hrnn `wc meyn epiid Ð rax`a iedc ecivne ,zen`

.`hef `gzta iliire dax `gzt iway `lc ,`kelida hrnn `l Ð

áø,ezinenwra gztd zxev zeyrl jixvc :qxhpewa yxit Ð yletnk ezxez xn`

zeyx cvl migzt ipyle .miaxd zeyxl yletnk ied exiagl yletny dn yelitc

yxit mezqk ezxez xn`c inp l`enyc `zlinae .cg` lkl dxew e` igl eyri miaxd

yxit my ,edin .igl epiidc ,ezinenwra zeyrl jixv ,mezq iean zxez :owfd eax mya

ezxezc oeikc ,ewgc oeylde .melk ezinenwra jixv oi`e Ð mezqk ezxez :xg` yexit

,xyrn xzia i` :jenqa xn`wcn ,rnyn eyexitke ?ezinenwra zeyrl jixv dn mezqk

i`w yletnk ezxez i`e .xity iz` axlc rnyn ?mezqk ezxez l`eny `nil `da

ezinenwra `le ,igl ipyae migztd cg`a gztd zxev zeyrl jixvy epiidc ,migzt`

yxitck ,i`w ezinenwr` i` la` !hrnl jixv gztd zxev el yiy it lr s` axl dil zi` `d ?xyrn xzeia gztd zxev elit` e` cg` cvn igl lirei ji`c ,dyw inp axl ok m` Ð

xzeia axl elit` dxezd on ipdn gztd zxev `dc ,xyrn xzei eed `l miaxd zeyxl migeztd iean igzte li`ed xyrn xzeia elit` gztd zxeva ibqc ,axl xity iz` Ð i"yxª

`rcxdpa dedc mewr iean `eddn di`x yi cere .[zehiyta ith l`enyc `ail` dywnc `l` ,axl jixt ivn inp iedc :zegcl yi ,edine] .mi`lk iab (`,`i) onwl opixn`ck ,xyrn

,mixtq aexa aezk oke .zlc dekxv`e :qixb l`ppg epiax edine .zg` zlca ic Ð ikd e`l i`c ,zinenwr ipyl zezlc izy jixve ,dpeny oink mewr :i"yx yxite .zezlc dekxv`e 'ek

zezlc opiqxb elit`e(a,g onwl) lcpk ieyrd iean iabe .zezlc zeyrl jixv jytp dnnc .miaxd zeyxl migzt dylya gezte dfk ,rvn`a mewre ,ded xenb yletnc xninl `ki ª̀

i` la` .qxhpewd yexitk dfe .miaxd zeyx cvl epiid ,dxewe igla ixzyn `qib jci`e ,lecbd iean cvl :yexit ,edlekl gztd zxev dyer `l` :xn`wc ,qxhpewd yexitk inp rnyn

xeng mewr iean didi dnl denzl oi`e .xity iz` `l `qib jci` oeyl f` Ð lecb iean gzt` i`w `qib jci`e miaxd zeyx cvl epiid ,edlekl gztd zxev dyer xn`wc `d i`w

.ieand ipa lk gztd zxev d`xiy opirac Ð cg` igle gztd zxeva ibqc ,xenb yletnnãöéë,zen` dxyr yy agx miaxd zeyx :qxhpewd yxit Ð miaxd zeyx jxc oiaxrn

odizgz eed zelbrc xn` (`,gv) "wxefd" wxta zayac :mz epiaxl dywe .`eax miyy zqixc opirac opiqxb ikda yi oke .`eax miyy da oiievne ,xryl xryn miccv ipyn yletne

dyw oke ,xtqn oi`l miype sh eed xacn ilbcac :dywd cere .jxc eze`a `ale z`vl did okxc mewn lknc :wgvi epiax xne`e !`eax miyy eid `l odizgze ,miaxd zeyx odipiae

.mxtqna `aizkc `zlin `l` okynn opixnb `lc :xnel yie !ax axrnéçìå.dxyrn xie`d hrnziy cr agx igl dyri Ð dxyrn xzeia ipdn `l iglc ab lr s` Ð o`kn dxewe

øúéiax xn` ok lr xzi `ziixaa xn`we .mzeqe cxei dxwz it meyn dizgz lhlhl dcedi iax ixyc ,'ek diilr dpeaa ixii` dipin lirl qxhpewd yxit .dcedi iax xn` ok lr

.ok lr xzi i`w `d`c ,[iriay wxt oizlikna] `ztqeza `icda rnyn ikde .`ziilrn zevign izy `ki`e li`ed ,dcedi iax ixy Ð dxwz it `kilc ab lr s` ,dcedi
in
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Bcévî¯BLàøî ,øNòa¯Bcévî àðL éàî .äòaøàa ¦¦§¤¤¥Ÿ§©§¨¨©§¨¦¦
øNòa¯éîð BLàøî ,àeä àçút øîàc¯àçút àîéð §¤¤§¨©¦§¨¥Ÿ©¦¥¨¦§¨

ïø÷a õøôpL ïBâk :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà !àeä¨©©¨§¥§©§ª©§¤¦§©§¤¤
:øîà àðeä áøå .éLðéà éãáò àì úéåæ ïø÷a àçúôc ,úéåæ̈¦§¦§¨§¤¤¨¦¨¨§¦¡¨¥§©¨¨©

.äòaøàa äæ ãçàå äæ ãçàáøì àðeä áø déì øîà ïëå ¤¨¤§¤¨¤§©§¨¨§¥£©¥©¨§©
àéøçîãì òì÷éà áøã ,éàìò âBìôz àì :àáø øa ïðç̈¨©¨¨¨¦§£©§©¦§©§©§©§¨

:déì øîà .éúååk àãáeò ãáòåâda øãâå ,àöî äò÷a áø ©£©§¨§¨¦£©¥©¦§¨¨¨§¨©¨
àðeä áøc déúååk :÷çöé øa ïîçð áø øîà .øãb̈¥¨©©©§¨©¦§¨§¨¥§©¨
BúøBz :øîà áø ,íe÷ò éBáî :øîzéàc .àøazñî¦§©§¨§¦§©¨¨©¨©¨

leôîk?ïðé÷ñò éàîa .íeúñk BúøBz :øîà ìàeîLe ,L ¦§¨§¥¨©¨§¨§©¨§¦©
øNòî øúBéa àîéìéà¯BúøBz ìàeîL àîéì àäa ¦¥¨§¥¥¤¤§¨¥¨§¥¨
åàì àlà !?íeúñk¯BúøBz :áø øîà÷å ,øNòa §¨¤¨¨§¤¤§¨¨©©¨

leôîkøa ïðç áøå .òaøàa Bcévî éBáî úöøét :àîìà .L ¦§¨©§¨¦§©¨¦¦§©§©§©¨¨©
àáø¯àðeä áøc ììkî .íéaø da éò÷a à÷c ,íúä éðàL ¨¨¨¥¨¨§¨¨§¦¨©¦¦§¨§©¨

éaøcî àðL éàî ?íéaø da éò÷a àìc áb ìò óà øáñ̈©©©©§¨¨§¦¨©¦©§¨¦§©¦
íúä ?éñà áøå éîà¯àëä ,éãeãéb àkéàc¯àkéìc ©¦§©©¦¨¨§¦¨¦¥¨¨§¥¨

.éãeãébeðz:ïðaøíéaøä úeLø Cøc ïéáøòî ãöék¯ ¦¥¨©¨©¥©§¨§¦¤¤§¨©¦
äéððç .ïàkî äøB÷å éçìå ,ïàkî çútä úøeö äNBò¤©©¤©¦¨§¤¦§¨¦¨£©§¨
úìãå ïàkî úìc äNBò :íéøîBà éànL úéa ;øîBà¥¥©©§¦¤¤¤¦¨§¤¤

ñðëðå àöBé àeäLëe ,ïàkî¯:íéøîBà ìlä úéa .ìòBð ¦¨§¤¥§¦§¨¥¥¦¥§¦
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קמי izni`n` cenr e sc ± oey`x wxtzekxa

åãéöîcr gztd on cner drax` yiy `l` ,ey`x lv` `le ,ekx` lzeka Ð
.dvxtdåùàøîagxde :opzck ,zen` xyr enzqe ,dn` mixyr agx iean didy Ð
xyrn.dnizq dze`a dvxit dvxtpe ,hrni Ðéàìò âåìôéú àìaxc xnel Ð

.'ek `ixgncl rlwi` ax `dc ,eciva xyr zvxit xyknàöî äò÷áinr Ð
odilr xingde ,zevna oilflfne ,eid mivx`d
mc`k .dxiard on owigxdl biiq zeyrl

.dxneyl dvext drwa xcebdíå÷ò éåáîÐ
.miaxd zeyxl eigzt ipyeùìåôîë åúøåú

zxev jixv miaxd zeyxl yletnd ieane Ð
s` .onwlck ,o`kn dxew e` igle ,o`kn gzt
igl ,miaxd zeyx cvl eigzt ipyl jixv df

ezinenwrae ,gex lkl,gzt zxev jixv
yletnk ied ,exiagl yletn `edy yelitc

.miaxd zeyxlíåúñë åúøåújixv oi`e Ð
igl oiyer el` `l` ,melk ezinenwra
opikxvn `lc ,ogztl igl oiyer el`e ogztl
df oiyletnd migztl `l` gztd zxev
ezxez :xg` oeyl .miaxd zeyxl df cbpk

mezqkzeyrl jixve ,mezq iean zxez Ð
ieana miyery igl epiide ,ezinenwrl igl
.dkxal epexkf owfd ixenn izlaw dfe .mezq

øùòî øúåéá àîéìéàzgizt agexy Ð
.xyrn xzei ezinenwrìàåîù àîéì àäá

íåúñëxzeia igl eh` .igla ibqipe Ð
,`nw `pyille ?ipdn in mezq ieana xyrn
i`d ike ,iean cgk ied xyrn xzeic oeik
.`ed yletn e`lc l`eny `nil `l `peeb

øùòá åàì àìàaxl oiccv zvxit :`nl` Ð
.drax`aàðåä áøã ììëîdvxita elit` Ð

spehn mewnl dvexty oebk ,miax irwa `lc
jxc oi`e ,hihe migzta lwlewn mewnl e`

dvxit dze`a xearl miievn miaxxq` Ð
.drax`a inpáøãîå éîà éáøãî àðù éàî

éñàdrax` qt my yi m` :lirl opixn`c Ð
.xyra ecivn iean zvxit :`nl` .xyr cr dvxit xiznéãåãéâ àëéàã íúäÐ

,dvxitd ipt lk lr daeb migth drax` e` dyly ceqia lzekd on xiizypy
.da xearl dgep dpi`yàëä"cecib" .icecib `kilca `p` `pxq`c Ð.dty oeyl Ð

íéáøä úåùøoi`e `eaix miyy da oiievny xire ,dn` dxyr yy agx rnyn Ð
dnec ,yletn `diy xryl xryn oeekn dly miaxd zeyx didy (e`) ,dneg da

.xacn ilbclïàëî çúôä úøåö.cg` ey`xa Ðäøå÷å éçìå.xird seqa Ðøúé
ïë ìòoke ,miaxd zeyx iciv ipyay zial zian diilr dpeaa ,ixii` dipin lirl Ð

dxwz it meyn dizez ilehlhl dcedi iax ixyc miaxd zeyxl oiyletnd mixyb
`kilc `kid elit` ,ok lr xzi :`ziixaa xn`we ."xird zebb lk" wxta ,mzeqe cxei
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iciak ied ,zg` zaa `al ediizrc` e`le li`ed inp mzd mvnvl xyt` i` `de ,zg`

mvnvl egixhd `l Ð lecb gxeh ici lr `l` mvnvl xyt` i`e li`ed :xnel yie !miny

mileki oi` mc` ipa aexc :yxitc ,qxhpewd oeyln rnyn oke .mdixac wtqa cecnle

ivnc :yxit dirny epiax axde .xzene mvnv `l e` ,xeq`e mvnv wtq iede ,mvnvl

`de ,mvnvl xyt` i` inp mc` iciac xninl

wtq oirk iedc meyn Ð xzen cnerk uextc

yitp `l ik elit`e ,daexn cner `ny ,`witq

dil ixw xity `zyde ,xzen Ð iccd ik eeye

wtq `ixi` i`n :dyw j` .mdixac wtq

oeik ,ixy inp `ziixe`ca elit` ?mdixac

ira df mrhnc .xeqi`d on aexw xziddc

:xnel yie !dvgn lr dvgna dhigya ixyinl

dpenya epiid Ð yitp uext i` `kd ixyc `dc

,xzei hrn yi `ny la` ,zenvnevn zen`

jkle ,zen` rax` `ki` yitp uext i` elit`e

wxtac :xn`z m`e .mdixac wtqa `l` ixy `l

izy oia oeekn `vnp :xn` (a,fi) zexekac ipy

`zyde .epzie zg` dlbr e`iai opaxl ,zexiir

`id daexw `nyc ,dnvrl dlbr `iaz zg` lk

elit` daexwd xn` `d Ð zenvnevn elit`e

m` ,zg`a ibq jytp dnnc :xnel yie !zeaexw

d`vei Ð `id daexw i`e ,dxeht Ð `id dwegx

`id zenvnevn `nlic zxn` i`n .i`pz lya

.ievn epi` df Ð

åãéöî± drax`a ey`xn xyraoi` xyr

,dhn lyk xyrc .drax`k eyexit

.dlrn lyk drax`e

àçúôã,edin Ð iypi` icar `l zief oxwa

zefefna gzt oirk d`yr m`

(`,d) lirl xn`ck ,gzt xity ied Ð sewyne

.zief oxwa dil gztcãçàdf cg`e df

uxtp m` la` .zief oxwa uxtp m` Ð drax`a

`lc ,drax`a ied `l ,zief oxw `la ey`xn

`edy iean :(a,i) onwl xn`c dcedi axc` bilt

izy dvxit ied `zyde .zen` yly qt dyere zen` izy wigxn ,zen` dxyr yng agx

ey`xa dvxitdyk la` .`kelida hrnn `wc meyn epiid Ð rax`a iedc ecivne ,zen`

.`hef `gzta iliire dax `gzt iway `lc ,`kelida hrnn `l Ð

áø,ezinenwra gztd zxev zeyrl jixvc :qxhpewa yxit Ð yletnk ezxez xn`

zeyx cvl migzt ipyle .miaxd zeyxl yletnk ied exiagl yletny dn yelitc

yxit mezqk ezxez xn`c inp l`enyc `zlinae .cg` lkl dxew e` igl eyri miaxd

yxit my ,edin .igl epiidc ,ezinenwra zeyrl jixv ,mezq iean zxez :owfd eax mya

ezxezc oeikc ,ewgc oeylde .melk ezinenwra jixv oi`e Ð mezqk ezxez :xg` yexit

,xyrn xzia i` :jenqa xn`wcn ,rnyn eyexitke ?ezinenwra zeyrl jixv dn mezqk

i`w yletnk ezxez i`e .xity iz` axlc rnyn ?mezqk ezxez l`eny `nil `da

ezinenwra `le ,igl ipyae migztd cg`a gztd zxev zeyrl jixvy epiidc ,migzt`

yxitck ,i`w ezinenwr` i` la` !hrnl jixv gztd zxev el yiy it lr s` axl dil zi` `d ?xyrn xzeia gztd zxev elit` e` cg` cvn igl lirei ji`c ,dyw inp axl ok m` Ð

xzeia axl elit` dxezd on ipdn gztd zxev `dc ,xyrn xzei eed `l miaxd zeyxl migeztd iean igzte li`ed xyrn xzeia elit` gztd zxeva ibqc ,axl xity iz` Ð i"yxª

`rcxdpa dedc mewr iean `eddn di`x yi cere .[zehiyta ith l`enyc `ail` dywnc `l` ,axl jixt ivn inp iedc :zegcl yi ,edine] .mi`lk iab (`,`i) onwl opixn`ck ,xyrn

,mixtq aexa aezk oke .zlc dekxv`e :qixb l`ppg epiax edine .zg` zlca ic Ð ikd e`l i`c ,zinenwr ipyl zezlc izy jixve ,dpeny oink mewr :i"yx yxite .zezlc dekxv`e 'ek

zezlc opiqxb elit`e(a,g onwl) lcpk ieyrd iean iabe .zezlc zeyrl jixv jytp dnnc .miaxd zeyxl migzt dylya gezte dfk ,rvn`a mewre ,ded xenb yletnc xninl `ki ª̀

i` la` .qxhpewd yexitk dfe .miaxd zeyx cvl epiid ,dxewe igla ixzyn `qib jci`e ,lecbd iean cvl :yexit ,edlekl gztd zxev dyer `l` :xn`wc ,qxhpewd yexitk inp rnyn

xeng mewr iean didi dnl denzl oi`e .xity iz` `l `qib jci` oeyl f` Ð lecb iean gzt` i`w `qib jci`e miaxd zeyx cvl epiid ,edlekl gztd zxev dyer xn`wc `d i`w

.ieand ipa lk gztd zxev d`xiy opirac Ð cg` igle gztd zxeva ibqc ,xenb yletnnãöéë,zen` dxyr yy agx miaxd zeyx :qxhpewd yxit Ð miaxd zeyx jxc oiaxrn

odizgz eed zelbrc xn` (`,gv) "wxefd" wxta zayac :mz epiaxl dywe .`eax miyy zqixc opirac opiqxb ikda yi oke .`eax miyy da oiievne ,xryl xryn miccv ipyn yletne

dyw oke ,xtqn oi`l miype sh eed xacn ilbcac :dywd cere .jxc eze`a `ale z`vl did okxc mewn lknc :wgvi epiax xne`e !`eax miyy eid `l odizgze ,miaxd zeyx odipiae

.mxtqna `aizkc `zlin `l` okynn opixnb `lc :xnel yie !ax axrnéçìå.dxyrn xie`d hrnziy cr agx igl dyri Ð dxyrn xzeia ipdn `l iglc ab lr s` Ð o`kn dxewe

øúéiax xn` ok lr xzi `ziixaa xn`we .mzeqe cxei dxwz it meyn dizgz lhlhl dcedi iax ixyc ,'ek diilr dpeaa ixii` dipin lirl qxhpewd yxit .dcedi iax xn` ok lr

.ok lr xzi i`w `d`c ,[iriay wxt oizlikna] `ztqeza `icda rnyn ikde .`ziilrn zevign izy `ki`e li`ed ,dcedi iax ixy Ð dxwz it `kilc ab lr s` ,dcedi
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izni`naקמב cenr e sc ± oey`x wxtzekxa

o`kn ipyd zia zvigne o`kn ziad zvign ,`ziilrn zevign izy `ki`e li`ed
.`zxet `zpwza ibq Ðïàëî éçì.cg`d ziad z`t lv` Ðïàëî éçìålv` Ð

lhlhl xzene ,miaxd zeyx iy`x ipyl dnizq `iede envr zia eze`l ipyd z`t
.zial zianíéìùåøéda yie ,yletne ,xryl xryn oeekn dly miaxd zeyx Ð

.dn` dxyr yy agxe ,`eaix miyy zqixc
dlil lka dizezlc oilrepy `lnli`eÐ

la` .miaxd zeyx meyn zaya dilr oiaiig
,miax ly xvgk dl `ieyn zezlc zlirp

eaxir `ly onf lke .dlek z` oiaxrneÐ
inp ikde .dlr iaiigin `le ,zilnxk `ied
,(`,`w oiaexir) `xza wxta opixn`

.`id zilnxk milyexic`fegnc ilea`Ð
da eide ,df cbpk df mipeekn xird ixry

.`eaix miyy'ek dilr oiaiig:`nl` Ð
ipzw `kde .dlil lka opira zezlc zlirp
zial o`kn dxewe igle o`kn zlc dyer

.lldlerpl jixv.cigi zlc eze` Ðilea`
`rcxdpczeyxl oiyletn ze`ean iy`x Ð

:eed miaxd`xtra ediiblt cr onihcÐ
leki mc` oi`e ,xtra oiivg cr zenezq

"oniih" .xtrd iptn olreploipenh" enk Ð
.(ek ziy`xa) "i`zylteid zetebn`l Ð

zegezte zexebq `l` ,zegezt olek eid
oikxr) zezlc ztbd enk zetebn .zvwna

.(a,`imewr ieanoiyletn eigzt ipy Ð
.df oebk zg` miaxd zeyxledekxv`e

zezlc.ezinenwr ipya Ðyletnk ezxez
.yi miaxd zeyxc oiyelit ipy o`ke Ð

`nw `pzk dkld`l` zlc ira `lc Ð
.gztd zxevlew za(a,bi) oiwxita onwl Ð

.lld ziak dkld dxn`e lew za d`viy
éáøå
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éîzexivg ediy cr igla xzip iean oi`c ,zexivg izy :yexit Ð 'ek miza ipy el yiy

.zexivg izy :`icda opiqxb `ztqezae .ekezl zegeztéëå`lc `ed jka `niz

inmiaxd zeyxa ixii` ok m`e .`axrin `l zezlca elit`c wiqnc rnyn Ð 'ek `axr

xizd `l xzeid lklc opixn` (`,i) oiwxita onwlc :dywe .zen` dxyr yy agex dxenb

!yilye dn` dxyr yly cr `l` dcedi iax

ixiinc i`ce jzrc `wlq `xwirnc :xnel yie

itl la` ,dn` dxyr yy agexa dcedi iax

ze`ean oiaxrn cvik ipync `pwqnd

ixii` ok lr xzic `idd inp ikd ,zeyletnd

`ed jkae ,dxyr yy agex oi`e ,yletnd ieana

dyw `le .`axrin zezlca `d Ð `axrin `lc

cere .dn` dxyr yy agex iedc Ð milyexin

iax xizd `lc xity rci inp `xwirnc :xnel yi

lkne ,yilye dn` dxyr yly cr `l` dcedi

zeyxy oebk Ð dxenb miaxd zeyx ied mewn

dxyr yy agex ieand iciv ipyn zg` miaxd

.iean jxc oikldn miaxd zeyx jxe`e ,zen`

dxyr yy agex ied `lc ieana elit` `zydcª

iciv ipyac oeik ,dxenb miaxd zeyx ied zen`

oia enk .dn` dxyr yy agex ied ieand

iedc (`,f) zayc `nw wxt xn`c ,micenrd

dxyr yy ied `lc ab lr s` ,miaxd zeyx

micenrd oia mzd xn`c o`nl elit` .dn`

df od micenrc meyn epiid Ð zilnxkk oecip

inc `le .dizyinyz `gip `le ,df cbpk `ly

dpi` miaxd zeyx mzdc ,zeyletnd ze`eanl

zexaer miaxd zeyx ipyy `l` ,ieana zxaer

ab lr s` df itl xnel jixve .migztd lv`

ylyl opaxcn ipdn dxewe igl dcedi iaxlc

dcen Ð ipdn `l dxyr yy agexle ,dxyr

dxyr yly oia welig oi` `ziixe`cnc `ed

,`ziixe`c zevign izy xaqwe ,dxyr yyl

yy dagxc ab lr s` ,milyexin jixt jkle

zeyx meyn dilr oiaiigc oeik ;dn` dxyr

yly dagxa oicd `ed Ð `ziixe`cn miaxd

oeik :xn`z m`e .welig oi` `ziixe`cnc ,dxyr

,`ziixe`c zevign izy dcedi iaxl dil zi`c

`nw wxt `ziixaa ipzinl jixhvi` i`n`

uixg` dxenb cigid zeyx `id ef :(`,e) zayc

ihernl 'ek rax` agexe migth dxyr wenr

`yixa ipzwcn `d Ð ok lr xzic dcedi iaxc

ze`eane `ihlte `ihxq miaxd zeyx edfi`"

.dcedi iaxc ihernl xity opirny "zeyletnd

zeyx eed `l zeyletnd ze`ean diciclc

i`c xnel yie :zevign izy `ki`e li`ed miaxd

e`l dcedi iaxc `nrhc `pin` ded `yixn

igl :xaqwc meyn `l` ,zevign izy meyn

:dvign iaiyg `l dxewe iglc cigid zeyx ied `lc ,dcedi iaxc ihernl dxenb cigid zeyx `id ef jixhvi` ikdl ,oiwxita ikd xaqc o`n `ki`c ,dvign meyn dxewe

øîàäåÐ 'ek daxoeik :xn`z m`e .zlrppa inp `newe`l `ki`c el dywn didy el d`xp epi` zlc zlirpl jixvncne ,cg` cvn dxewe igl opixyc i`n` jixtc :qxhpewd yxit

yly `ki`c `kid `weec epiidc :eyexitl xnel yie !`ziixe`c zevign yly lld zial xzeid lklc xn` onwle zevign yly ied zlrppa ziyilye zevign izy el yic

jenqa xn` oke ,dlirp ira `l lld ziac dil rnync meyn jixtc :d`xp wgvi epiaxle .zlc jixv inp ziriax Ð zlc ici lr ziyilyc `kd la` ,`ziixe`c eed zexenb zevign

,`zvign ilhane miax ez` :xn`c ,dcedi iaxc `ail` iedc ipy wxta xn`c opgei iaxn jixt ikide :xn`z m`e .i`ny zia ixaca enk dlirp lld zia ixaca yxtn `l `ziixaac

rnyn oke .dlirp jixv didi opaxl iaiyg `lc zevign izy inp ikd ,dlirp jixvn dil iaiyg `lc zevign rax` mya dcedi iaxlc ikid ik jixtc :xnel yie !opax mzd dilr ibilte

.dcedi iaxl zevign rax` myk opaxl zevign izyc ,(`,ak) ipy wxtaéîå`zkldc meyn ike ,iccd` exzq `lc oeik `zyd jzrc `wlq i`ne :xn`z m`e Ð ixneg ixzk opicar

jixvnc o`n `kile ,`nlr ilekl gztd zxeva ixy iean i`dc ,inc `lc :xnel yie !`da xnke `da xnk ol `niiw zenewn dnkae ?mewn lka ezenk dkld `di `zkec cga dizeek

.zezlcïàë:cere .mzd gkenck ,eceakl `l` d`vi `l mzdc :xnel yie ?(a,hp `rivn `aa) "adfd"c xfril` iaxc lew zak ol `niiw `lc `py i`n :xn`z m`e Ð lew za xg`l

ok m` :xn`z m`e .ith itixg eed i`ny ziac meyn `l` lew za ekxved `le ,`aex eed lld zia ,daxc` Ð `kd la` ."zehdl miax ixg`" dxn` dxezde ,miax cbpk dzid mzdc

.lew za meya llk gibydl oi`c rnyn "`id minya `l"c :xnel yie !xfril` iaxc lew za` `l` ryedi iax xn` `l `ld ,lew zaa oigibyn oi` xn`c ,`id ryedi iax xn`w i`n
oebk

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

íéaøä úeLø écéö éðMî íézá éðL Bì eéäL éî¯äNBò ¦¤¨§¥¨¦¦§¥¦¥§¨©¦¤
ïàkî äøB÷å ïàkî äøB÷ Bà ,ïàkî éçìå ïàkî éçì¯ ¤¦¦¨§¤¦¦¨¨¦¨§¨¦¨

íéaøä úeLø ïéáøòî ïéà :Bì eøîà .òöîàa ïúBðå àNBðå§¥§¥¨¤§©¨§¥§¨§¦§¨©¦
úBúìãa àä ,àáøòéî àìc àeä Cëa :àîéz éëå .Cëa§¨§¦¥¨§¨§¨¦©§¨¨¦§¨
:ïðçBé éaø øîà ,äðç øa øa äaø øîàäå .àáøòéî¦©§¨§¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
äéìò ïéáéiç äìéla úBìòðð äéúBúìc àìîìéà ,íéìLeøé§¨©¦¦§¨¥©§¤¨¦§¨©©§¨©¨¦¨¤¨
,àæBçîc éìeaà éðä :àleò øîàå !íéaøä úeLø íeMî¦§¨©¦§¨©¨¨¥©¥¦§¨

úBìòðð ïäéúBúìc àìîìéà¯úeLø íeMî ïäéìò ïéáéiç ¦§¨¥©§¥¤¦§¨©¨¦£¥¤¦§
ïéáøòî ãöék :øîà÷ éëä ,äãeäé áø øîà !íéaøä̈©¦¨©©§¨¨¦¨¨©¥©§¨§¦

leôîä úBàBáîíéaøä úeLøì ïéL¯çútä úøeö äNBò §©§¨¦¦§¨©¦¤©©¤©
àúëìéä :øîà áø ,øîúéà .ïàkî äøB÷å éçìå ,ïàkî¦¨§¤¦§¨¦¨¦§©©¨©¦§§¨
:eäì àéòaéà .äéððçk äëìä :øîà ìàeîLe ,àn÷ àpúk§©¨©¨§¥¨©£¨¨©£©§¨¦©£¨§

éøö ,ìlä úéác àaélà äéððçìéøö ïéà Bà ìBòðì CC ©£©§¨©¦¨§¥¦¥¨¦¦§¥¨¦
,òîL àz :ìBòðì:ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàc ¦§¨§©§¨©©§¨¨©§¥

éøö Bðéà:ìàeîL øîà ,äðzî éaø øîà ïëå .ìBòðì C ¥¨¦¦§§¥¨©©¦©¨¨¨©§¥
éøö Bðéàéãéãa :äðzî áø øîà ,éøîàc àkéà .ìBòðì C ¥¨¦¦§¦¨§¨§¦¨©©©¨¨§¦¦

éøö ïéà :ìàeîL éì øîàå ,àcáeò äåäeòa .ìBòðì C £¨§¨§¨©¦§¥¥¨¦¦§¨
éøö :ïðò áøî dépéîéøö ïéà Bà ,ìBòðì C?ìBòðì C ¦¥¥©¨¨¨¦¦§¥¨¦¦§

ãò ïîéèc ,àòãøäðc éìeaà éðä éæç àz :eäì øîà̈©§¨£¦¨¥©¥¦§©§§¨§©§¨©
øîà àìå ,ìàeîL øî ÷éôðå ìééòå ,àøôòa eäéébìt©§©§§©§¨§¨¥§¨¥¨§¥§¨£©

.écéî àìå eäì¯ðä :àðäk áø øîà.éàåä úBôeâî C §§¨¦¥£©©¨£¨¨¨§£©
øáñ÷ àîéì .eäééøôòì deéðt :øîà ,ïîçð áø àúà ék¦£¨©©§¨£©©§§©§©§¥¨¨¨©

éøö" ïîçð áøéBáî àeää .úBìòðð ïéàL ét ìò óà ,ìBòðì úBéeàøc ïåék ,àì ?"ìBòðì C ©©§¨¨¦¦§Ÿ¥¨¦§¦§©©¦¤¥¦§¨©¨
déøîeç .úBúìc eäeëøöàå ,ìàeîLc déøîeçå áøc déøîeç déìò éîø ,àòcøäða äåäc íe÷ò̈©£¨¦§©§§¨§¦£¥§¥§©§§¥¦§¥§©§§§¨§¥

áøc¯leôîk BúøBz" øîàcäëìä :øîàc ,ìàeîLk !àî÷ àðúk äëìä áø øîàäå ."L §©§¨©¨¦§¨§¨¨©©£¨¨§¦§¥§¨©£¨¨
leôîk BúøBz :øîàc ,áøk !íeúñk BúøBz :ìàeîL øîàäå .äéððçkéøúk ïðéãáò éîe .L ©£©§¨§¨¨©§¥¨§¨§©§¨©¨¦§¨¦¨§¦©¦§¥

éànL úéá éøáãk úBNòì äöBøäå ,ìlä úéák äëìä íìBòì :àéðz àäå ?éøîeç¯,äNBò §¥§¨©§¨§¨£¨¨§¥¦¥§¨¤©£§¦§¥¥©©¤
lä úéá éøáãkì¯ìlä úéa élewîe éànL úéa élewî ,äNBò¯éànL úéa éøîeçî ,òLø §¦§¥¥¦¥¤¦¥¥©©¦¥¥¦¥¨¨¥§¥¥©©

ìlä úéa éøîeçîe¯éànL úéak éà ,àlà ,"CìBä CLça ìéñkä" :øîBà áeúkä åéìò¯ ¥§¥¥¦¥¨¨©¨¥©§¦©¤¥¤¨¦§¥©©
ìlä úéak éà ,ïBäéøîeçëe ïBäéìe÷k¯íìBòì" zøîà :àéL÷ àôeb àä .ïBäéøîeçëe ïBäéìe÷k §¥§§¥¦§¥¦¥§¥§§¥¨¨©§¨¨§©§§¨

;àéL÷ àì !"äNBò éànL úéa éøáãk úBNòì äöBøä :zøîà øãäå ,"ìlä úéak äëìä£¨¨§¥¦¥©£©¨§©§¨¤©£§¦§¥¥©©¤¨©§¨
ïàk¯ïàk ,ìB÷ úa íãB÷¯,ìB÷ úa øçàì àäå àä :àîéà úéòaéàå .ìB÷ úa øçàì ¨¤©¨§©©©§¦¨¥¥¨¨§¨§©©©

éáøå

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

עירובין.  פרק ראשון - מבוי שהוא גבוה דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc oiaexir(iying meil)

aíéaøä úeLø écéö éðMî íéza éðL Bì eéäL éîdvexe ,df cbpk df ¦¤¨§¥¨¦¦§¥¦¥§¨©¦
zeyxl yiy xg`n ,miaxd zeyx jxc zial zian eivtg xiardl
oicn ,mizad zevign epiidc ,zeaeh zevign izy df mewna miaxd
ic opaxcne ,cigid zeyx [dcedi iax zrcl] df mewn aygp dxez

okle .zial zian lhlhl xizdl ick hren oewizaïàkî éçì äNBò¤¤¦¦¨
,mizad cg` dvwa -ïàkî éçìåxeiv] zia eze` ly xg`d dvwa - §¤¦¦¨

lhlhl xzene miaxd zeyx iy`x ipyl dnizq yiy `vnpe ,[`
zial zian,Bàgipdl leki igl mewna -äøB÷xkidlïàkîlr - ¨¦¨

ziad ly dvwd cr ziad ly cg` dvwn ,miaxd zeyx agex ipt
,ecbpkyäøB÷åxkidlïàkîcvl cvn dxew gipn ipyd cva oke - §¨¦¨

,[a xeiv]òöîàa ïúBðå àNBðåipy oia lhlhl `ed leki jke - §¥§¥¨¤§©
.mizadBì eøîà,dcedi iaxl minkgíéaøä úeLø ïéáøòî ïéà ¨§¥§¨§¦§¨©¦

Cëadxewe igl ici lr miaxd zeyxl zevign oewiz liren `l - §¨
aygp mizad ipy oiay mewnd minkg zrcl .ea lhlhl xizdl
eidiy jixv cigid zeyxe zevign izy wx ea yiy oeik ,miaxd zeyx
zeyxl dpwz oi` lkd zrcly ixd .zexenb zevign yly dl
mi`pz epcy okzi ji`e ,lehlh ea xizdl dxewe igla miaxd

.dxewe igl ici lr miaxd zeyxl oewza `ziixaa
:`xnbd dtiqenàîéz éëå`weecy uxzl dvxz m`e ±àeä Cëa §¦¥¨§¨
,àáøòéî àìcoi`y minkg mixaeq dxewe igla `weecy xnelk §Ÿ¦©§¨

,dpwz miaxd zeyxlàáøòéî úBúìãa àäzlc yiyk la` - ¨¦§¨¦©§¨
`pz zrcl gztd zxev e`] lld zia zrcl enk ,cg`d dy`xa
,jk xnel okzi ike .ipyd dy`xa dxew e` igl gipdl liren ,[`nw

,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàäåxird,íéìLeøéda yi §¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨§¨©¦
,ipyd dcivl cg`d dcvn xyi ewa xira zxaery miaxd jxc

e ,diy`x ipya zezlceàìîìéàeid `l m`e -úBìòðð äéúBúìc ¦§¨¥©§¤¨¦§¨
,äìélazeyxn mi`ivende jxc dze`a zen` rax` mixiarnd] eid ©©§¨

[dil` cigid.íéaøä úeLø íeMî äéìò ïéáéiçopgei iaxy gken ©¨¦¨¤¨¦§¨©¦
diy`x ipya zezlc eidiy jixv miaxd zeyx my lhal icky xaeq
icy mixaeqd lld zia lr wleg `ed ji`e ,dlila zexebq eidiye
dywy oky lke ,ipyd dy`xa dxew e` igle cg`d dy`xa zlca
.gztd zxeva wxe zlc ila mb xizdy `nw `pz ixacn opgei iaxl

:zeywdl dkiynn `xnbdàæBçîc éìeaà éðä ,àleò øîàåixry ± §¨©¨¨¥©¥¦§¨
,`fegn xirdàìîìéàeid `l m` -úBìòðð ïäéúBúìc,dlila ¦§¨¥©§¥¤¦§¨
ïäéìò ïéáéiçzeyxn mi`ivende daegxa zen` rax` mixiarnd] ©¨¦£¥¤
[dil` cigid.íéaøä úeLø íeMîxaeqd `ler lr mb dyw ok m`e ¦§¨©¦

dpiidzye zezlc dl eidiy jixv miaxd zeyx my lhal icky
zlca ic lld zialy epcnl lirl `ziixaa eli`e ,dlila zelerp

.cg` cva gztd zxeva s` ic `nw `pzle zg`
:`xnbd zvxzn,äãeäé áø øîàjxc oiaxrn cvik' `ziixad ok` ¨©©§¨

,dnvr miaxd zeyxl zevign oewza zwqer dpi` ,'miaxd zeyx
`l`leôîä úBàBáî ïéáøòî ãöék ,øîà÷ éëä,ïéLipyy xnelk ¨¦¨¨©¥©§¨§¦§©§¨¦

migezt odiy`x.íéaøä úeLøì`nw `pz zrclúøeö äNBò ¦§¨©¦¤©
ïàkî äøB÷å éçìå ïàkî çútäzia zrcly xne` dippge .[b xeiv] ©¤©¦¨§¤¦§¨¦¨

ziae ,lrep qpkpe `vei `edyke o`kn zlce o`kn zlc dyer i`ny
.o`kn dxew e` igle o`kn zlc dyer mixne` lld
:ef mi`pz zwelgna dkldd zrxkda dpc `xnbdøîzéàxn`p - ¦§©

yxcnd ziaaàn÷ àpúk àúëìéä ,øîà áøgztd zxev dyery ©¨©¦§§¨§©¨©¨
.o`kn dxew e` igle o`knäéððçk äëìä ,øîà ìàeîLezia zrca §¥¨©£¨¨©£©§¨

.o`kn dxew e` igle o`kn zlc dyery lld
:lld zia zhiya zwtzqn `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§

,daiyidìlä úéác àaélà äéððçìzeyxl yletnd ieany xaeqy ©£©§¨©¦¨§¥¦¥
m`d ,ieand iy`xn cg`a zlc `dzy jixv miaxdéøöìBòðì Cz` ¨¦¦§

,zlcdéøö ïéà BàìBòðì C.dze` ¥¨¦¦§
:mi`xen` ly `xninn wtqd z` zhyet `xnbdøîàc ,òîL àz̈§©§¨©

éøö Bðéà ,ìàeîL øîà äãeäé áøìBòðì C.zlcd z`áø øîà ïëå ©§¨¨©§¥¥¨¦¦§§¥¨©©
éøö Bðéà ,ìàeîL øîà äðúîìBòðì C.zlcd z`éøîàc àkéà- ©§¨¨©§¥¥¨¦¦§¦¨§¨§¥

,dxn`p jk dpzn ax ly ef drenyy mixne` yi,äðúî áø øîà̈©©©§¨
àcáeò äåä éãéãa,lerpl jixv m` izwtzqde icil ribd dyrn ± §¦¦£¨§¨

ìàeîL éì øîàåyéøö ïéàìBòðì C.zlcd z` §¨©¦§¥¥¨¦¦§
l`eny ly ez`xedn `l df wtq hyty `xen` d`ian `xnbd

:dyrnl ezbdpdn `l`dépéî eòadaiyid ipa el`y -,ïðò áøî ¨¦¥¥©¨¨
éøöìBòðì C,zlcd z`éøö ïéà Bàeäì øîà .ìBòðì C,opr axàz ¨¦¦§¥¨¦¦§¨©§¨
éæçd`x `a -àòcøäðc éìeaà éðä,`rcxdpay ze`eand ixry - £¦¨¥©¥¦§©§§¨

iy`xae ,miaxd zeyxl miyletnd ze`ean eid `rcxdpa xnelk
mixry eid ze`eandàøôòa eäééâìt ãò ïîéècminezq eidy - §©§¨©©§©§§©§¨

mlrepl zexyt` dzid `le mdaeb zivgn cr xtra [mirewy-]
,[c xeiv]ìàeîL øî ÷éôðå ìééòåmy jxc `ae `vei l`eny dide - §¨¥§¨¦©§¥

éãéî àìå eäì øîà àìåjxev oi`y gkene ,melk mdl xird `le - §Ÿ¨©§§Ÿ¦¦
.lrpidl zeie`x dpiidzy jxev oi` s`e zezlcd z` lerpl

:`xnbd dgec,àðäk áø øîàjxev yi mle` lerpl jxev oi` mpn` ¨©©©£¨
e ,lrpdl zeie`x dpiidz zezlcdypäC`rcxdp ly zezlcd ± ©¨

xtra zerewy eidyéàåä úBôeâî`l` ixnbl zegezt eid `l ± §£©
le ,[d xeiv] zvwna.jk lr melk l`eny xird `l ok

:`xnbd dtiqenàúà ék`ayk -ïîçð áøoi`y d`xe ,`rcxdpl ¦¨¨©©§¨
,xtra mirewy eidy zngn mixryd z` lerpl zexyt`,øîà̈©

eäééøôòì deéðt.zezlcd z` lerpl elkeiy ick xtrd z` ept - ©§©§©§©§
:`xnbd zl`eyïîçð áø øáñ÷ àîéìongp axy jkn cnlp `ny - ¥¨¨¨©©©§¨

y xaeqéøöìBòðì C.zlcd z` ¨¦¦§
:`xnbd daiynàì`l` ,zlcd z` lerpl jxev oi` ongp axl s` - Ÿ

ìBòðì úBéeàøc ïåékic ,zezlcd z` lerpl zexyt` yiy oeik - ¥¨¦§¦§
e ,jkaïéàL ét ìò óàod.úBìòðð ©©¦¤¥¦§¨

migezt eiy`x ipyy z"ig ze`d zxeva mewr ieana dpc `xnbd
:`xnbd zxne` .miaxd zeyxlàòcøäða äåäc íB÷ò éBáî àeää©¨¨©£¨¦§©§§¨

eid eiy`x ipyy ,`rcxdpa didy z"ig oink mewr ieana dyrn -
,zg` miaxd zeyxl migeztdéøîeçå áøc déøîeç déìò éîø̈¦£¥§¥§©§§¥

ìàeîLceg z` eilr elihd -l`eny lye ax ly mdizexn ¦§¥
úBúìc eäeëøöàå,zeinenwrd izya zezlc el zeyrl ekixvde - §©§§§¨

.[e xeiv] miaxd zeyxl ze`ivia dxew e` igle ,z"igd zeiefa xnelk
`ed zezlc ekixvdy dn :`xnbd zx`aneáøc déøîeçezxneg ± §¥§©

ax ly,øîàcmewr ieanyleôîk BúøBz,Lieank oewiz jixve §¨©¨¦§¨
.yletnáø øîàäåy xn` axy s`e ±àn÷ àpúk äëìäieany §¨¨©©£¨¨§©¨©¨

oi`e ipyd cva dxew e` igle cg` cva gztd zxeva el ic yletn
exingd dfa ,zlca jxeväéððçk äëìä øîàc ,ìàeîLkxn`y ¦§¥§¨©£¨¨©£©§¨

.cg` cva zlc jixv yletn ieany lld zia myaìàeîL øîàäå§¨¨©§¥
mewr ieany xn` l`enyy s`e ±,íeúñk BúøBzizya igla ice ¨§¨

eilr exingd dfa ,miaxd zeyxl ze`ividøîàc áøkmewr ieany §©§¨©
leôîk BúøBz.L ¨¦§¨

:`xnbd dywnéøîeç éøúk ïðéãáò éîejk bedpl oekp ike - ¦©§¦¨¦§¥§¥
hxta dxingn dipy drce df hxta dxingn zg` drcy zwelgna

,zercd izyk xingdl ,xg`àéðz àäå`ziixaa epipy `ld - §¨©§¨
,lld ziae i`ny zia zewelgnay,ìlä úéák äëìä íìBòì§¨£¨¨§¥¦¥

úBNòì äöBøäåbedpl ±äNBò éànL úéa éøáãkbedpl i`yx ± §¨¤©£§¦§¥¥©©¤
bedpl dvexde .mzenkäNBò ìlä úéa éøáãk-bedpl i`yx §¦§¥¥¦¥¤

mda yiy zeklda bdepd ,mle`e .mzenk,éànL úéa élewî,mzenk ¦¥¥©©
emda yiy zeklda,ìlä úéa élewî`xwp ,mzenk bdep mb.òLø ¦¥¥¦¥¨¨

mda yiy zeklda bdepde,éànL úéa éøîeçî,mzenkéøîeçîe ¥§¥¥©©¥§¥
,ìlä úéa,mzenk bdep mbøîBà áeúkä åéìò(ci a zldw)ìéñkä' ¥¦¥¨¨©¨¥©§¦

àlà .'CìBä CLça,bedpl yi jkéàe` -ïBäéle÷k éànL úéák ©Ÿ¤¥¤¨¦§¥©©§¥
ïBäéøîeçëee ,exingdy mewna ode ,elwdy mewna od -úéák éà §§¥¦§¥

ïBäéøîeçëe ïBäéle÷k ìlä.xingdl ode lwdl od - ¦¥§¥§§¥
dywn .dze` zx`ane `ziixad zpada iyew z`ven `xnbd

:`xnbdàéL÷ àôeb àädligz ,dnvr z` zxzeq ef `ziixa - ¨¨©§¨
zøîàyzøîà øãäå ,ìlä úéák äëìä íìBòìokn xg`le - ¨§©§§¨£¨¨§¥¦¥§¨©¨§©§
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc oiaexir(iying meil)

aíéaøä úeLø écéö éðMî íéza éðL Bì eéäL éîdvexe ,df cbpk df ¦¤¨§¥¨¦¦§¥¦¥§¨©¦
zeyxl yiy xg`n ,miaxd zeyx jxc zial zian eivtg xiardl
oicn ,mizad zevign epiidc ,zeaeh zevign izy df mewna miaxd
ic opaxcne ,cigid zeyx [dcedi iax zrcl] df mewn aygp dxez

okle .zial zian lhlhl xizdl ick hren oewizaïàkî éçì äNBò¤¤¦¦¨
,mizad cg` dvwa -ïàkî éçìåxeiv] zia eze` ly xg`d dvwa - §¤¦¦¨

lhlhl xzene miaxd zeyx iy`x ipyl dnizq yiy `vnpe ,[`
zial zian,Bàgipdl leki igl mewna -äøB÷xkidlïàkîlr - ¨¦¨

ziad ly dvwd cr ziad ly cg` dvwn ,miaxd zeyx agex ipt
,ecbpkyäøB÷åxkidlïàkîcvl cvn dxew gipn ipyd cva oke - §¨¦¨

,[a xeiv]òöîàa ïúBðå àNBðåipy oia lhlhl `ed leki jke - §¥§¥¨¤§©
.mizadBì eøîà,dcedi iaxl minkgíéaøä úeLø ïéáøòî ïéà ¨§¥§¨§¦§¨©¦

Cëadxewe igl ici lr miaxd zeyxl zevign oewiz liren `l - §¨
aygp mizad ipy oiay mewnd minkg zrcl .ea lhlhl xizdl
eidiy jixv cigid zeyxe zevign izy wx ea yiy oeik ,miaxd zeyx
zeyxl dpwz oi` lkd zrcly ixd .zexenb zevign yly dl
mi`pz epcy okzi ji`e ,lehlh ea xizdl dxewe igla miaxd

.dxewe igl ici lr miaxd zeyxl oewza `ziixaa
:`xnbd dtiqenàîéz éëå`weecy uxzl dvxz m`e ±àeä Cëa §¦¥¨§¨
,àáøòéî àìcoi`y minkg mixaeq dxewe igla `weecy xnelk §Ÿ¦©§¨

,dpwz miaxd zeyxlàáøòéî úBúìãa àäzlc yiyk la` - ¨¦§¨¦©§¨
`pz zrcl gztd zxev e`] lld zia zrcl enk ,cg`d dy`xa
,jk xnel okzi ike .ipyd dy`xa dxew e` igl gipdl liren ,[`nw

,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàäåxird,íéìLeøéda yi §¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨§¨©¦
,ipyd dcivl cg`d dcvn xyi ewa xira zxaery miaxd jxc

e ,diy`x ipya zezlceàìîìéàeid `l m`e -úBìòðð äéúBúìc ¦§¨¥©§¤¨¦§¨
,äìélazeyxn mi`ivende jxc dze`a zen` rax` mixiarnd] eid ©©§¨

[dil` cigid.íéaøä úeLø íeMî äéìò ïéáéiçopgei iaxy gken ©¨¦¨¤¨¦§¨©¦
diy`x ipya zezlc eidiy jixv miaxd zeyx my lhal icky xaeq
icy mixaeqd lld zia lr wleg `ed ji`e ,dlila zexebq eidiye
dywy oky lke ,ipyd dy`xa dxew e` igle cg`d dy`xa zlca
.gztd zxeva wxe zlc ila mb xizdy `nw `pz ixacn opgei iaxl

:zeywdl dkiynn `xnbdàæBçîc éìeaà éðä ,àleò øîàåixry ± §¨©¨¨¥©¥¦§¨
,`fegn xirdàìîìéàeid `l m` -úBìòðð ïäéúBúìc,dlila ¦§¨¥©§¥¤¦§¨
ïäéìò ïéáéiçzeyxn mi`ivende daegxa zen` rax` mixiarnd] ©¨¦£¥¤
[dil` cigid.íéaøä úeLø íeMîxaeqd `ler lr mb dyw ok m`e ¦§¨©¦

dpiidzye zezlc dl eidiy jixv miaxd zeyx my lhal icky
zlca ic lld zialy epcnl lirl `ziixaa eli`e ,dlila zelerp

.cg` cva gztd zxeva s` ic `nw `pzle zg`
:`xnbd zvxzn,äãeäé áø øîàjxc oiaxrn cvik' `ziixad ok` ¨©©§¨

,dnvr miaxd zeyxl zevign oewza zwqer dpi` ,'miaxd zeyx
`l`leôîä úBàBáî ïéáøòî ãöék ,øîà÷ éëä,ïéLipyy xnelk ¨¦¨¨©¥©§¨§¦§©§¨¦

migezt odiy`x.íéaøä úeLøì`nw `pz zrclúøeö äNBò ¦§¨©¦¤©
ïàkî äøB÷å éçìå ïàkî çútäzia zrcly xne` dippge .[b xeiv] ©¤©¦¨§¤¦§¨¦¨

ziae ,lrep qpkpe `vei `edyke o`kn zlce o`kn zlc dyer i`ny
.o`kn dxew e` igle o`kn zlc dyer mixne` lld
:ef mi`pz zwelgna dkldd zrxkda dpc `xnbdøîzéàxn`p - ¦§©

yxcnd ziaaàn÷ àpúk àúëìéä ,øîà áøgztd zxev dyery ©¨©¦§§¨§©¨©¨
.o`kn dxew e` igle o`knäéððçk äëìä ,øîà ìàeîLezia zrca §¥¨©£¨¨©£©§¨

.o`kn dxew e` igle o`kn zlc dyery lld
:lld zia zhiya zwtzqn `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§

,daiyidìlä úéác àaélà äéððçìzeyxl yletnd ieany xaeqy ©£©§¨©¦¨§¥¦¥
m`d ,ieand iy`xn cg`a zlc `dzy jixv miaxdéøöìBòðì Cz` ¨¦¦§

,zlcdéøö ïéà BàìBòðì C.dze` ¥¨¦¦§
:mi`xen` ly `xninn wtqd z` zhyet `xnbdøîàc ,òîL àz̈§©§¨©

éøö Bðéà ,ìàeîL øîà äãeäé áøìBòðì C.zlcd z`áø øîà ïëå ©§¨¨©§¥¥¨¦¦§§¥¨©©
éøö Bðéà ,ìàeîL øîà äðúîìBòðì C.zlcd z`éøîàc àkéà- ©§¨¨©§¥¥¨¦¦§¦¨§¨§¥

,dxn`p jk dpzn ax ly ef drenyy mixne` yi,äðúî áø øîà̈©©©§¨
àcáeò äåä éãéãa,lerpl jixv m` izwtzqde icil ribd dyrn ± §¦¦£¨§¨

ìàeîL éì øîàåyéøö ïéàìBòðì C.zlcd z` §¨©¦§¥¥¨¦¦§
l`eny ly ez`xedn `l df wtq hyty `xen` d`ian `xnbd

:dyrnl ezbdpdn `l`dépéî eòadaiyid ipa el`y -,ïðò áøî ¨¦¥¥©¨¨
éøöìBòðì C,zlcd z`éøö ïéà Bàeäì øîà .ìBòðì C,opr axàz ¨¦¦§¥¨¦¦§¨©§¨
éæçd`x `a -àòcøäðc éìeaà éðä,`rcxdpay ze`eand ixry - £¦¨¥©¥¦§©§§¨

iy`xae ,miaxd zeyxl miyletnd ze`ean eid `rcxdpa xnelk
mixry eid ze`eandàøôòa eäééâìt ãò ïîéècminezq eidy - §©§¨©©§©§§©§¨

mlrepl zexyt` dzid `le mdaeb zivgn cr xtra [mirewy-]
,[c xeiv]ìàeîL øî ÷éôðå ìééòåmy jxc `ae `vei l`eny dide - §¨¥§¨¦©§¥

éãéî àìå eäì øîà àìåjxev oi`y gkene ,melk mdl xird `le - §Ÿ¨©§§Ÿ¦¦
.lrpidl zeie`x dpiidzy jxev oi` s`e zezlcd z` lerpl

:`xnbd dgec,àðäk áø øîàjxev yi mle` lerpl jxev oi` mpn` ¨©©©£¨
e ,lrpdl zeie`x dpiidz zezlcdypäC`rcxdp ly zezlcd ± ©¨

xtra zerewy eidyéàåä úBôeâî`l` ixnbl zegezt eid `l ± §£©
le ,[d xeiv] zvwna.jk lr melk l`eny xird `l ok

:`xnbd dtiqenàúà ék`ayk -ïîçð áøoi`y d`xe ,`rcxdpl ¦¨¨©©§¨
,xtra mirewy eidy zngn mixryd z` lerpl zexyt`,øîà̈©

eäééøôòì deéðt.zezlcd z` lerpl elkeiy ick xtrd z` ept - ©§©§©§©§
:`xnbd zl`eyïîçð áø øáñ÷ àîéìongp axy jkn cnlp `ny - ¥¨¨¨©©©§¨

y xaeqéøöìBòðì C.zlcd z` ¨¦¦§
:`xnbd daiynàì`l` ,zlcd z` lerpl jxev oi` ongp axl s` - Ÿ

ìBòðì úBéeàøc ïåékic ,zezlcd z` lerpl zexyt` yiy oeik - ¥¨¦§¦§
e ,jkaïéàL ét ìò óàod.úBìòðð ©©¦¤¥¦§¨

migezt eiy`x ipyy z"ig ze`d zxeva mewr ieana dpc `xnbd
:`xnbd zxne` .miaxd zeyxlàòcøäða äåäc íB÷ò éBáî àeää©¨¨©£¨¦§©§§¨

eid eiy`x ipyy ,`rcxdpa didy z"ig oink mewr ieana dyrn -
,zg` miaxd zeyxl migeztdéøîeçå áøc déøîeç déìò éîø̈¦£¥§¥§©§§¥

ìàeîLceg z` eilr elihd -l`eny lye ax ly mdizexn ¦§¥
úBúìc eäeëøöàå,zeinenwrd izya zezlc el zeyrl ekixvde - §©§§§¨

.[e xeiv] miaxd zeyxl ze`ivia dxew e` igle ,z"igd zeiefa xnelk
`ed zezlc ekixvdy dn :`xnbd zx`aneáøc déøîeçezxneg ± §¥§©

ax ly,øîàcmewr ieanyleôîk BúøBz,Lieank oewiz jixve §¨©¨¦§¨
.yletnáø øîàäåy xn` axy s`e ±àn÷ àpúk äëìäieany §¨¨©©£¨¨§©¨©¨

oi`e ipyd cva dxew e` igle cg` cva gztd zxeva el ic yletn
exingd dfa ,zlca jxeväéððçk äëìä øîàc ,ìàeîLkxn`y ¦§¥§¨©£¨¨©£©§¨

.cg` cva zlc jixv yletn ieany lld zia myaìàeîL øîàäå§¨¨©§¥
mewr ieany xn` l`enyy s`e ±,íeúñk BúøBzizya igla ice ¨§¨

eilr exingd dfa ,miaxd zeyxl ze`ividøîàc áøkmewr ieany §©§¨©
leôîk BúøBz.L ¨¦§¨

:`xnbd dywnéøîeç éøúk ïðéãáò éîejk bedpl oekp ike - ¦©§¦¨¦§¥§¥
hxta dxingn dipy drce df hxta dxingn zg` drcy zwelgna

,zercd izyk xingdl ,xg`àéðz àäå`ziixaa epipy `ld - §¨©§¨
,lld ziae i`ny zia zewelgnay,ìlä úéák äëìä íìBòì§¨£¨¨§¥¦¥

úBNòì äöBøäåbedpl ±äNBò éànL úéa éøáãkbedpl i`yx ± §¨¤©£§¦§¥¥©©¤
bedpl dvexde .mzenkäNBò ìlä úéa éøáãk-bedpl i`yx §¦§¥¥¦¥¤

mda yiy zeklda bdepd ,mle`e .mzenk,éànL úéa élewî,mzenk ¦¥¥©©
emda yiy zeklda,ìlä úéa élewî`xwp ,mzenk bdep mb.òLø ¦¥¥¦¥¨¨

mda yiy zeklda bdepde,éànL úéa éøîeçî,mzenkéøîeçîe ¥§¥¥©©¥§¥
,ìlä úéa,mzenk bdep mbøîBà áeúkä åéìò(ci a zldw)ìéñkä' ¥¦¥¨¨©¨¥©§¦

àlà .'CìBä CLça,bedpl yi jkéàe` -ïBäéle÷k éànL úéák ©Ÿ¤¥¤¨¦§¥©©§¥
ïBäéøîeçëee ,exingdy mewna ode ,elwdy mewna od -úéák éà §§¥¦§¥

ïBäéøîeçëe ïBäéle÷k ìlä.xingdl ode lwdl od - ¦¥§¥§§¥
dywn .dze` zx`ane `ziixad zpada iyew z`ven `xnbd

:`xnbdàéL÷ àôeb àädligz ,dnvr z` zxzeq ef `ziixa - ¨¨©§¨
zøîàyzøîà øãäå ,ìlä úéák äëìä íìBòìokn xg`le - ¨§©§§¨£¨¨§¥¦¥§¨©¨§©§
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc oiaexir(iyiy meil)

ìB÷ úáa çbLî àìc àéä òLBäé éaøådkld weqtl oi`y xaeqd - §©¦§ª©¦§Ÿ©§©§©
.lew za it lr

:sqep uexiz d`ian `xnbdàîéà úéòaéàåzia zewelgna mpn` §¦¨¦¥¨
ziak dwqtp dkldy oeik i`ny ziak bedpl oi` lld ziae i`ny

,dyer i`ny ziak zeyrl dvexdy dxn`y dpynde ,lldéëä̈¦
øîà÷,zyxtzn `id jk ±úçkLîc àëéä ìk`vnzy mewn lk - ¨¨©¨¥¨§©§©©

éàøBîà éøúe éàpz éøzmi`xen` ipy e` mi`pz ipy -éâéìôc §¥©¨¥§¥¨¨¥¦§¦¥
ìlä úéáe éànL úéa ú÷Bìçî ïéòk éããäàmdipia ewlgpy - ©£¨¥§¥©£¤¥©©¥¦¥

dfe xingn df cg` oicay ,lld ziae i`ny zia zwelgnl dneca
,xingn dfe lwin df xg` oicae lwinéëå øîc déle÷ ék ãáòéì àìŸ¦£©¦¥§©§¦

øîc déle÷,df ly `lewk mbe df ly `lewk mb bedpl oi` -àìå ¥§©§Ÿ
øîc déøîeç éëå øîc déøîeçk,mdipy ly zexnegk `l s`e - §§¥§©§¦§¥§©

àlà,bedpl yi jkãéáò déøîeçëe øîc déle÷ ék Bàzrck e` - ¤¨¦¥§©§§¥¨¦
,eizexnegae eizelewa cg`dãéáò déøîeçëe øîc déle÷k Bàe` - §¥§©§§¥¨¦

.eizexnegae eizelewa ipyd zrck
ieand zece` `iyewl zxfeg `xnbd ,`ziixad dx`azdy xg`l
,eiy`x ipya miaxd zeyxl yletne mewr didy `rcxdpay

egk mb ea exingdye:`xnbd dywn .l`eny zxnegk mbe ax zxn
àéL÷ íB÷î ìkî:`xnbd zvxzn .ok zeyrl oi`y x`azd `ld ¦¨¨©§¨

÷çöé øa ïîçð áø øîàax ly mdizexnegk `rcxdpa exingd `l ¨©©©§¨©¦§¨
`l` ,l`enyedeãáò áøk délekoipra mbe ,ax ixack lkd eyr - ¥§©£¨©

,zezlc jixvy ax xaeq yletn iean oewizøîà àðeä áø øîàc§¨©©¨¨©
,áømpn`äëìäoewiza jxev oi` yletn ieanay `nw `pzk ©£¨¨

,ipyd cvdn dxew e` igle cg` cvn gztd zxeva ic `l` zezlc
ïk ïéøBî ïéàådippgk `l` mixen oi` ,dyrnl dkld zexedl la` ± §¥¦¥

.ax zrck `rcxdpa ebdpy `vnpe ,zezlc jixvy
:`xnbd dywnäëìä øîàc áø øîà äáäà øa àcà áøìe`pzk §©©¨©©£¨¨©©§¨©£¨¨

zezlc jixv oi` yletn ieany `nwïk ïéøBîedkld ok oixen s`e - ¦¥
,dyrnløîéîì àkéà éàîebdpy bdpnd z` ayiip ji` ± ©¦¨§¥©

zvxzn .l`eny ly `xnegk mbe ax ly `xnegk mb `rcxdpa
:`xnbdéøz éác éøîeçk ïðéãáò àì ék ,éáæéL áø øîàefi`a ± ¨©©¦§¦¦Ÿ©§¦¨§§¥§¥§¥

`weec ,miwlegd ipy ly mdizexnegk xingdl oi`y xn`p zwelgn
éããäà éøúñc àëéäxnelk ,ef z` ef zexzeq zexnegdy mewna - ¥¨§¨§¥©£¨¥

m` okl ,ipyd oica `lewl daiq `ed cg` oica xingnd ly mrhdy
ryx `ed ixd mdipya lwi m`e ,liqk `ed ixd mipicd ipya xingi

.dxez ixeqi`a lflfn `ed ixdy
:z`fk zwelgnl `nbec d`ian `xnbdúìBbìeâå äøãL ïBâkly §¦§¨§§¤

,minly mdyk znd ld`a mi`nhny znïðúcdpyna epipyy - ¦§©
(b"n a"t zeld`),eøñçL úìBbìebäå äøãMämd oi` ,minly mpi`e - ©¦§¨§©§¤¤¨§

,dpynd zx`an .`ynae rbna wx `l` ld`a mi`nhnänëå§©¨
äøãMa ïBøñç,ld`a `nhz `le dxcyd xqgzy jixv dnk -úéa ¤§©¦§¨¥

,úBéìeç ézL ,íéøîBà éànL,zg` `ileg wx dpnn xqgp m` la` ©©§¦§¥§
.ld`a d`nhne dnly dxcyd zaygp oiicrìlä úéáemiwleg ¥¦¥

eíéøîBàwx dxcydn xqg m` s`yúçà àéìeçcer d`nhn dpi` §¦§¨©©
.ld`a,úìBbìeâáe,ld`a cer `nhz `le dpnn xqgi dnkúéa §§¤¥

çc÷î àìîk ,íéøîBà éànLilk-] gcwnd iaer ly exeriyk - ©©§¦¦§Ÿ©§¥©
.rlq xeriyn xzei `ede ,[miawp ea migcewy,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦

úeîéå éçä ïî ìèpiL éãkm`y z`fk zenk zleblebdn xqgp m` - §¥¤¦¨¥¦©©§¨
eid miig dnda e` mc` ly zleblebn z`fk zenk zlhip dzid

.ld`a z`nhn dpi` aey ,rlq xeriy `ede ,ok zngn miznøîàå§¨©
ãeäé áøäôéøè ïéðòì ïëå ìàeîL øîà äoiprl mzwelgnk ± ©§¨¨©§¥§¥§¦§©§¥¨

`ileg dxqgp m`y epiide .dtixh oiprl mzwelgn ok ld` z`neh
z`neh oipra mixingnd i`ny zial ,dnda ly dzxcya zg`
oiprl ,dfk oexqga dnily zaygp oiicr dxcydy mixaeqe ld`
miliwny lld ziale .dtixh dpi` dndade `lew ef didz dtixh
dxcyd zaygp zg` `ileg ly oexqgay mixaeqe ld` z`neha

.jk ici lr ztxhp dndade `xneg ef didz dtixh oiprl ,dxiqgl

zial ,rlq ly xeriy dnda zleblebn xqgp m` ,zlebleba oke
rlq ly oexqgay mixaeqe ld` z`neh oipra mixingnd i`ny
`lew ef didz dtixh oiprl ,dnily zleblebd zaygp oiicr
ld` z`neha miliwny lld zial eli`e .dtixh dpi` dndade
z`nhn dpi`e dxiqg zleblebd zaygp rlq xeriyay mixaeqe

.ztxhp dndade `xneg ef `dz dtixh oiprl ,ld`a
oica `xnegd z` zxzeq cg` oica `xnegy z`fk zwelgn lr
lld ziak zna oebk] mdipya lwindy `ziixaa xn`p ipyd
dxez ixeqi`a lflfn `edy oeik ,ryx `xwp [i`ny ziak dtixhae
oebk] mdipya xingnde .ef z` ef zexzeqd zelew izya lwine
oian epi`y liqk `xwp [i`ny ziak znae lld ziak dtixha

,ef z` ef zexzeq eizebdpdyïðéãáò éããäà éøúñ àìc àëéä ìáà£¨¥¨§Ÿ¨§¥©£¨¥©§¦¨
,eppipra oebke ,ef z` ef zexzeq zexnegd oi`y zwelgna la` -
ly epic z` xzeq epi` ,yletnk epic mewr ieany ax ly epicy
xingdl ozip ,zezlc jixvy yletn ieana dippgk wqty l`eny

.`rcxdpa eyr oke ,mdipy ly zexnegk
:`xnbd dywnïðéãáò àì éããäà éøúñc àëéäåbedpl oi` mpn`d ± §¥¨§¨§¥©£¨¥Ÿ©§¦¨

.ef z` ef zexzeqd zexneg izyaáéúîdywd -,àiLøLî áø ¨¦©§©§¦¨
èwélL àáé÷ò éaøa äNòîd urn zexitèáLa ãçàa âBøúàly ©£¤§©¦£¦¨¤¦¥¤§§¤¨¦§¨

dhinyl ziyilyd dpydïéøeOéò éðL Ba âäðåt z` xyir ±eizexi §¨©§¥¦¦
dlecb dnexz caln] ,ipr xyrn mbe ipy xyrn mb ,zexyrn izya

xyrn .[oey`x xyrneãçà[ipr xyrn-]éànL úéa éøáãk ¤¨§¦§¥¥©©
lg ,zexitd z` `aiwr iax hwl eay meid ,haya cg`ay mixaeqd
da bdepy ziyilyd dpyd dligzn df meiae ,oli`l dpyd y`x

.ipr xyrn zexitdn xyir okle ,ipr xyrnexyrnãçàxyrn-] ¤¨
[ipyìlä úéa éøáãk,oli`l dpyd y`x lg haya e"hay mixaeqd §¦§¥¥¦¥

zexitd z` hwl `edy oeike ,ziyilyd dpyd dligzn f` wxe
da bdepy dipyd dpyd oiicr ef lld zia zrcly haya cg`a
izya bdp `aiwr iaxy `vnp .ipy xyrn xyir okl ,ipy xyrn
ipy xyrn mb da bdepy dpy oi` ixdy ,ef z` ef zexzeqd zexneg

.ipr xyrn mbe
:`xnbd zvxznàáé÷ò éaømb xingdl dvxy meyn `l ,jk bdp ©¦£¦¨

e ,lld ziak bedpl dvx `l` ,lld ziak mbe i`ny ziakdéøîb§¨¥
déì ÷étzñéà,ecenila el did wtqe -ãça ìlä úéa éà òãé àìå ¦§©¥¥§Ÿ¨©¦¥¦¥§©
øeîà èáLacg`a lg oli`l dpyd y`xy exn` lld zia m`d - ¦§¨¨

,hayaøeîà èáLa øñéîça éàxyr dynga mzrcl lgy e` - ¦©£¥©¦§¨¨
,hayaàøîeçì àëäå àøîeçì àëä ãáòåipyk xingd okle - §¨©¨¨§§¨§¨¨§§¨

.miccvd
dippge `nw `pz zwelgna oecl day `xnbd(.e lirl)iean xykda

:yletnøîà÷å áéúéå àðeä áøc dén÷ óñBé áø áéúéax ayi - ¨¦©¥©¥§©¨§¨¦§¨¨©
,xn`e `ped ax iptl sqeiú÷Bìçî ,áø øîà äãeäé áø øîà`pz ¨©©§¨¨©©©£¤

wx dxn`p ,miyletnd ze`ean oica dippge `nwaieandy ote` §
dzidy oebk ,eiccv ipyn miaxd zeyxl gezt didàéèøñjxc-] §©§¨

[da mikled mc` ipayå ,ïàkî àéèøñe ,ïàkîdzid m` okàéèìt ¦¨§©§¨¦¨§§©§¨
[miweey ly aegx-]ìáà ,ïàkî àéèìôe ,ïàkîcg`d eciv did m` ¦¨§©§¨¦¨£¨

dzidy oebk ,opaxcn dxeqi`y ,zilnxkl gezt ieand ly,àéèøñ§©§¨
miaxd zeyx `idyäò÷áe ,ïàkîxeiv] zilnxk `idy ,zecy ly ¦¨¦§¨

,[`Bà ,ïàkîdzidy oebk ,zilnxkl migezt miccvd ipy eid m` ¦¨
,ïàkî äò÷áe ïàkî äò÷ay micen mlek if`çútä úøeö äNBò ¦§¨¦¨¦§¨¦¨¤©©¤©

ïàkî,ieand ly cg`d cva -ïàkî äøB÷å éçìåice ,ipyd ecvn - ¦¨§¤¦§¨¦¨
.jka

:sqei ax ixac lr zl`ey `xnbd,àzLäyi xy`k dneàéèøñ ©§¨§©§¨
,ïàkî äò÷áe ïàkîy zxn`éçìå ïàkî çútä úøeö Bì äNBò ¦¨¦§¨¦¨¤©©¤©¦¨§¤¦

,ïàkî äøB÷ålr s`,miaxd zeyxl gezt ieand ly cg` cvy it §¨¦¨
dzidy ,zilnxkl migezt eiccv ipy xy`käò÷áe ïàkî äò÷a¦§¨¦¨¦§¨

àéòaéî ,ïàkîigle o`kn gztd zxeva el icy xnel jxev yi ike ± ¦¨¦©§¨
.ef `nbec xikfdl sqei ax wwfp dn myle ,o`kn dxewe
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קמה izni`n` cenr f sc ± oey`x wxtzekxa

ryedi iaxe.(a,hp) `rivn `aaa "adfd" wxta Ð`ni` zirai`ezeyrl dvexd Ð
ipzwc.carinl ira lld ziak jigxk lr ,hwp `weec lld ziae i`ny zia e`l Ð

el` oebk ,ilin x`ya `nlra ibiltc ,i`w `nlra i`pz x`yc `zbelt` `l`
ixaca lld ziae i`ny zia ibiltc ikid ik :xnelk .lld ziae i`ny ziac zwelgn

.ozwelgnmewn lkn(`l) `ziixa Ð
ixzk cearc ircxdpl `iywe ,dvxzn

.ixnegdkld.`nw `pzk Ðok oixen oi`eÐ
.zezlc irac ,dippgk `l`iccd` oxzqcÐ

,lwin xne xingn xn ,ibiltc i`pz ixz
`lew ied i`da xnc dixnegc `nrhe
i`da xnc dilewc `nrhe ,izixg` `zkeca

izixg` `zkeca `xneg iedcarc o`n Ð
`dc ,liqk ixwin `xnegl izkec ixz jpda
ied `kde `xneg ied `kdc `ed `nrh cg

dil `xiaq `nrh `edd i`e .`lewÐ
.dixnegke dilewk ciarildxcy oebk

zleblebezialc .da ebilti`c ,zn ly Ð
m`e ,zeileg izya `l` oexqg ied `l i`ny

zg` `ileg dxqg,ld`a `nhn oiicr Ð
iede .dxiyke ,oexqg ied `l inp dtixh iabe
ziale .zn iabl `xneg i`ny ziac `nrh

`ed oexqg ixn`c lldiabl `xneg ied Ð
ziake lld ziak dtixha ciarc o`ne dtixh
icaer oixzq `dc ,liqk ied zna i`ny
ied `l `kde ,oexqg ied `kdc .iccd`

.oexqgzleblebde dxcydz`neh iab Ð
`vze ,dxcya oexqg dnk :opz zna ld`
dxeryk mvr x`yk oecize dxcy zxezn

.ld`a `nhn epi`ygcwn `lnkicke Ð
zexekaa edl yxtn ,zenie igd on lhpiy

.iyily wxtaixneg oxzq `lc `kid la`
iccd`ilin ixza ibiltc ,`kd oebk Ð

mewr `da xingn xn ,`nrh ixza oiilzc
ixneg oxzq `le ,yletn `da xingn xne

iccd`.opicar Ðbexz` hwilylk Ð
.bexz` iexw oli`doixeyir ipydipy Ð

dipy dpy i`ed ,zqpkp ziyilye d`vei
ziyilyde ,ipye oey`x xyrn dhinyl

.ipr xyrne oey`x xyrnzia ixack cg`
i`nydpyd y`x haya cg`a ixn`c Ð

.ziyily zqpkp xake ,oli`lixack cg`e
lld zia`l ea xyr dyng cr ixn`c Ð

.`id dipy oiicre ,dpyd y`x ieddixnb
dil witzqi`.car lld ziak dileke Ð

zwelgn`nw `pzc oiyletnd ze`eanc Ð
.dippge`ihlte `ihxqzeyx odizy Ð

opixn`ck ,miaxdze`ivi"azay) "zayd
miaxd zeyx edfi` :(`,e.`ihlte `ihxq Ð

`ihxq`ihlt .mc` ipa jelid jxc Ð.zlc ira xn`e ,dippg biltc `ed miaxd zeyxa oiyletn oiy`x ipyc `kide .miweeyl aegx Ðdrwa`xeqi`e ,`id zilnxk Ð
.`ed opaxcda miiqnedlk miaxd zeyxl yletnd dfd ieand seq did m`c ,meiq i`d law inn sqei axl dcedi ax el yxit `le ,`nzq dcedi axc dinyn sqei ax Ð

dagx .miaxd zeyxl ecbpky dagxd lzek uxtpy yletn ieand did dagxd jxce ,dagxl.zevign rax` ztwen ,dagx ixw miza ixeg`y xvg swid Ðmelk jixv oi`
lzeka ieand zvxt cbpk dagx inp dvxtpca jigxk lre .mezq iean zxezk dxew e` igl jixv miaxd zeyxl yletnd y`x `l` ,dagxd cv ly dgizt dze` owzl Ð

ixnbl dnezq dagxa i`c .i`w lirlc oiyletn`e ,opireny`l `z` miaxd zeyxl ecbpkydagx ipa meync xninl `kil `de .`id `ziilrn dnizq `dc ,`hiyt Ð
odnr eaxir `l elit`e ,iean ipa` ixq` `lc opireny`l jixhvi`dyinyz oi`e ,`ale z`vl oixeic da oi` dagx mzqc ,iaexrl `ira `l dagxc `hiyt inp `dc Ð

dkezl ieand on ilehlhl ixyc o`n :(`,dk oiaexir) ipy wxta opixn`ck ,xicz`piaxe `xnegl `g` ax dxezd lka ol `niiwc ,dizeek `zklde .oixeic da zilc meyn Ð
,eaxre oixeic da yiy xvgl oicd `ede ,hwp `wec e`l dagxe .iwixfne ,iria ,`vne`n xa `lewl `piaxk `zklde ,`lewl:onwl opixn`ck ,dzid dagxa `caer `l`

.mizad iptl xvge ,`ed xvgd jxc cenlzday mizac d`ivie dqipk lk 'ek `zerxc `xeca ded `caerwgvi epiaxc `djl yxit `le dcedi axc dinyn zniiqc `d Ð
axc dinyn dizlinc `yixa yxtnck ,dxnb o`nn.dxnb diax l`enyn jgxk lr `neiq i`d Ð
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ïåâëzia ixn`w i`n :xn`z m`e .i`w ediiexz` dtxhl okec rnyn Ð zleblebe dxcy

iya ziin inp i`ny zial ,zenie igd on lhpiy ick lld`w i`n :cere !edcic `xer

zelibxc :xnel yie !da ziinc oeik ,zlebleb oiprl dtxhl oke xn`c dcedi ax ol rnyn

"zetxh el`"ae :xn`z m`e .ilege daiwx ici lrn hren oexqga dlihp ici lr zenl `ed

aye x"bqa `ki`de :jixtc (a,an oileg)

i`n`e .dxcya oexqg ied j"nqde ,`zzrny

oexqgc :xnel yie ?zleblebn inp jixt `l

ly mexwd seqc meyn epiid Ð dtixhc zlebleb

.zetixh dxyr dpeny llka iede ,wqtil gen

,wqtil hegd seqc meyn ied `l dxcy la`

zwiqta zetxh `kilc zeyxtn dhnl elit`c

.ixii` ,hegd

lhipy mc` ipa dnk edine) (mipyi zetqez)

.eige mexwd awip `le mzlbleb mvrn daxd

mexw mr ied zleblebd oexqgc :xnel jixve

dndaac xn`c o`nl `ki`c ab lr s`e .oeilrd

Ð dtixh oeilrd mexw zaiwpa `peeb i`dka

oi` mc`a la` .wqtil oezgzd seqc meyn epiid

xzei mc`a wfge dyw `edy itl ,wqtil eteq

o`nl la` .mvrd oexqg jixv jkle ,dndan

,miey dndae mc` Ð d`zz aiwpi`c cr xn`c

mexwd mr mvrd wqtp ik dndaa oia mc`a oiac

.(mipyi zetqez o`k cr) .(wqtil oezgzd seq Ð

âäðåinlyexia yxtn .mixeyir ipy ea

.miiprl epzpe ,ellge ,i`pz lr xyiry

äò÷á`le Ð `irain o`kn drwae o`kn

ira ikd elit`c opireny`l `z`c dil rnyn

zxeva ibqc opireny`l iz` `l` ,gztd zxev

.gztdíàjixv epi` dagxl dlk iean did

m`c ,ixii` ecbpk dagx dvxtpc :i"yx yxit .'ek

oi`c opireny`lc ?opireny` i`n Ð ok `l

dagxc ,jixhvi` `l Ð ieand lr zxqe` dagx

iab (a,ck) ipy wxta opixn`ck ,oixeic da zil

meyn Ð ixyc o`n ,`xdp meta dedc dagx

:cere .`lewl `piaxk `zklde .oixeic da zilc

yelit xeqi`` i`wc rnyn Ð melk jixv oi`c

.ixii` ecbpk dvxtpac d`xp jkl .dia ixii`c

irac meyn Ð xvg hwp `le dagx hwpc `de

la` .eaxir `l elit` ,melk jixv oi` xninl

xaqc ,eaxriy cr xeq` Ð oixeic dia zi`c xvg

igl meyn oecip epi` miptan deye uegan d`xp

aiyg `le .ixii` dagx rvn`l dlkae ,gzte

yi ieand on ez`iviac meyn Ð yletnk dil

ixyinl iz` `le ,o`kle o`kl zehpl mewn

.yletn
i`c
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izni`naקמו cenr f sc ± oey`x wxtzekxa

e`elna.elek ipt lr irvn` lzek Ðecbpk xvg dvxtpe.xyrn zegta Ðxvg
zxzeniabl jkitl .o`kne o`kn oitetib da exiizype ,d`elna ied `l dciclc Ð

iean ipa dlr ixq` `le ,edpip migzt dcicoigeztd zexivg lr xqe` iean oi`y Ð
`l inp miaxd zeyxe .eilr mdilbx zqixc ixdy ,ieana oixqe` zexivg la` .el

.`ed gztk el geztd xvgc ,dlr xq`ieane
xeq`wlq `w Ðdvxtpe hwpcn jzrc `

`w yletn ieank ifginc meyn ecbpk xvg
axe .xvgl uxtpc meyn e`le ,dil xq`
meync opirny` dagx hwpcn ,dcedi
oixeic `kil dagxae ,xqzin `l yletn

xvgl dlk ded i` la` .dilr exqzilcÐ
epiide .ediinrh yxtn onwle .dilr ixq`
yletn meyn i` ,izxza axc` axc `iywc
,xvg ipa dilr ixq`e xvgl uxtpd meyn i`
.el dxeq`d zeyxl e`elna ieand uxtpc

`prci `l.dxnb o`nn Ð`zerxc `xecaÐ
.mirex xtkdagxl dlkydvxtp dagxe Ð

.dcbpky lzekajl `xaq`,axc dizlin Ð
.dipin dl `pxinbc`ly o`k eaxiry o`k

eaxirax xn`wc xeq` iean i`d :xnelk Ð
minrte xeq` minrty ,xaca welig yi

iean ipa mr xvgd ipa eaxir .xzenax dil xq`c `dc ,oixzen iean ipa Ðe`l Ð
xvg dvxtp i`de .df cbpk `ly dfa onwl opinwenck ,dil xq`w yletn meyn

ecbpkefa dl oi`veie efa dl oiqpkp miaxc ab lr s`c ,hwp xvgc `zeax meyn Ð
xeqi` la` .xvg gztk aiygc ,xyrn zegta dvxtpe li`ed ,`ixy ikd elit` Ð
ik dilr ixq` xvg ipac meyn `l` ,`ed ecbpky lzekc [dvxit] meyn e`l iean

e`eln ied diciclc oeikc .eaxir `l`ede ,eilr oixqe` xvg ixeice ,`ed dvxit Ð
xqe` epi`dlecb xvg iab (`,av oiaexir) "xird zebb lk" wxta opixn`ck .odilr

dlhac ,`ed edcicc ,dphwa mixqe` :xnelk ,dphwa dlecb ixeic :dphwl dvxtpy
dlecba dphw ixeic oi`e .dablodipia yiy zexivg izye ,`ed gzt dlecb iablc Ð

xyr cr lzekd uxtp :(a,er oiaexir) "oelg" wxta opixn`ck ,iccd` oxq` `l gzt
evx m` ,zen`evx m`e ,mipy oiaxrn Ðmdipye ,gztk `edy iptn ,cg` oiaxrn Ð
.dfa df oixzeniywiz `l inp axc` axcaxc xninl opivn `zydn :xnelk Ð

o`ke eaxiry o`k opixn`ck ,decar axk `zerxc `xeca dcedieaxir `ly,
.iean` ixqinl oixeic `kil dagxae
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éàãecbpk xvg dvxtpe xvgl e`elna uxtpy iean ax xn`c izxza axc` `iyw axc

inp miaxd zeyxe ,dlr mzqixc oi`c dlr Ð ixq` `l iean ipac Ð zxzen xvg

cnerdc ,yelit meyn xeq` ieane .gzt iede ,xyrn xzei dvxt ied `lc Ð dxq` `l

dvxtp hwpcne .o`kle o`kl zehpl lekiy d`ex epi`e ,ecbpk miaxd zeyx d`ex ieana

ecbpk xvg dvxtpy `wec rnyn Ð ecbpk xvg

,dvxtp `l m` la` .yletnk iedc meyn ,xeq`

uxtpc ab lr s` ,xzen Ð eaxir `l m` elit`

d`xp :xaqwc meyn ,xvgl e`elna ieand

,gzte igl meyn oecip Ð miptan deye uegan

iwen Ð dxeq` dphwe zxzen dlecbc oizipzne

xninl `kile .dlecbl dphw ilzek oiqpkpa dl

`le e`elna uxtpy meyne yletn meyn xeq`c

,dagx hwpinl dil ded ok m`c Ð xn`w eaxir

ded mbe yletn meyn xeq`c rnyn dedc

llkn xvg hwp `le dagx hwpcn rnyn

`ly meyn epiidc ,xg` xeqi` cer yi xvgac

elit` rnyn Ð xvg hwpc `zyd la` .eaxir

`l` ,`kil xvga jiiyc eaxir `lc xeqi`

axc `iywc epiide .ecbpk xvg dvxtpy meyn

gzte igl meyn oecip xaq axc ,izxza axc`

xeq` oi`c xaq dcedi axe ,yletn meyn xeq`e

o`k jl `xaq` .gzte igl meyn oecip epi` Ð miptan deye uegan d`xpe ,yletn meyn

meyn `l` Ð ecbpk xvg dvxtp hwp `le ,yletn mrhn xq` `l ax :xnelk .eaxiry

,xeq` Ð iean la` .`ixy Ð efa dl oi`veie efa dl oiqpkp miaxc ab lr s` ,xvgc `zeixy

uegan d`xp :xaqe .eaxir `le xvgl e`elna uxtpc meyn ,ecbpk xvg dvxtp `l elit`

,ixy Ð e`elna uxtp ded `l i` la` ,e`elna uxtp `weece .gzte igl meyn oecip epi` Ð

.ea dlibx dpi`c rnyn Ð uxtpe xn`ck .ea dlibx dpi`c oeik ,eaxir `lc ab lr s`

`lc ab lr s` ,ea dlibxc oeik ,xeq`c xvgl gezt ieana hwpinl ivn dedc oicd `ede

Ð `ed xenb gztc oeikc ,icin ax ol rnyn `w ded `l ikd hwp i` `l` .e`elna ied

s`c ,xvgl gezta hwpinl ivn ded `l :inp i` .`zvign ilhane miax ez` `lc `hiyt

Ð iean `la miaxd zeyxl jxc mdl yi xvg ipale li`ed ,ixy ded ea dlibxc ab lr

iab (`,hn onwl) "ede`ivedy i`rivn `aa opixn`ck ,mecq zcn lr eze` oitek ef oebkc

ze`ean ipy oiay xvg.

åáøéòáaxc dizlin yxtn sqei axe .dagx rvn`l dlk epiidc Ð sqei axca ibltinw

ax inia evxiz `l Ð eaxira o`kc uexize .melk jixv oi` xn`c `d dcedi

`ail` `xwirn jzrc `wlqck ,igl meyn oecip axl uegan d`xpc sqei ax xaqe .sqei

j` .igl meyn oecpc axc dicinlz `edc ,`ped axc dizlnn sqei ax wiic inp ikde .axc

iciva inp ibiltc `pin` ded sqei axc dizlin e`l i`c :xnel yie !dagx iciva xeq`c epiide ycgl sqei ax `ay dna exii` `le li`ed ,sqei axca ibltinw xninl jiiy `lc :dyw

oi`c l`eny xn`d Ð uegan d`xpc ab lr s` ,inp ipyd ecive miaxd zeyx cr yletn cg` ecivy ,`zerixl izxz `ki`c `kid dagx iciva l`eny ixy ikid dyw dede ,dagx

?yletn meyn xq` i`n` Ð igl meyn oecipc xaqe li`ed ,dyw ded inp axl mbe .`zerixl izxz ied `lc ,ibilt dagx rvn`l dlkac sqei axc `iadl jxved jkl !igl meyn oecip

yletnlc meyn ,`nrhe .igl meyn oecip xn`c o`nl elit` ,`nlr ilekl xeq` Ð dagx icivl dlkac ,`ilz `da `d e`lc ,sqei axc iziin jkle .`ilz `da `dc xnel `xaq dedc

ax `dc ,el uxiz zn`dc meyn Ð df cbpk `ly dfa o`ke df cbpk dfa o`k e` ,cvd on dlka axce ,rvn`l dlka dcedi axc lirl ipyn `lc `de .dcedi iaxl `l` igl ipdn `l

zian dxizia ixiin mzdc ,(a,ck) ipy wxtc dagxk `ied `l `kdc dagxc :yxtn wgvi epiaxe .i"yx zhiy itl yxtl yi jk .ecia dzid dlaw `l` ,uxiz `iyw zngn `l zyy

oiae eaxir oia biltncn ,oixeic da zi`ca ixiin `l` ,drwal dlk ded ok m`c Ð ok epi` `kdc dagx la` .rax`a `l` da oilhlhn oi`e ,zilnxk `iede dxicl swed `le miz`q

d`xp dcedi ax xaqc `zyd jzrc `wlqc e`l i` dxeq` dzide .daxegn ith oixeic dia zi`c dagx oky lk ,xeq`c (`,cr oiaexir) "xcd" wxta xn`c ,daxegn rxb `lc eaxir `l

ixii`cn :cere .eaxir `l elit`e ecbpk xvg dvxtpe dagx icivl dlk elit` ,oipr lka ixyc rnyn Ð `zeixya dcedi ax biltn `lcn `zyd jzrc `wlq `we .igl meyn oecip uegan

pa dcedi axicivl dlka ixy i`n` Ð igl aiyg `l i`c ,igl meyn oecp miptan deye uegan d`xp dil `xiaq jgxk lr ok m` Ð yletn ied `lc opireny`l jixhvi`e ecbpk dvxt

i`cee `l` .igl aiyg `l `d Ð uegan d`xpc idp inp ipyd ecive ,miaxd zeyx cr yletn cg` ecivy :`zerixl izxz `ki` ok m`e ,yletn ied `lc `hiyt dagx rvn`lc ?dagx

ab lr s` .xvg oicd `ede ,ded ikd `caerc meyn dagx hwpe .ixzyze zg` gexn ceal `nile :(`,h) onwl xn`ck ,cg` cvn igl [aiygc] `zerixl izxz ied `l `zyde ,igl aiyg

jzrc `wlq `zyd .xeq` ieane zxzen xvg .`pwqnd itl ied epy `l `edd Ð xeq` dagx iciva la` ,dagx rvn`l dlka onwl dl iwen `ede dcedi axc dinyn xn`w sqei axc

rvn`l dlka elit` ,eaxir `lya xeq`e ecbpk xvg uxtpe xn`wcn ,yelit meyn xeq`l `xaq oi` rvn`l dlkac .eaxir elit` ecbpk dvxtpe ,xvg icivl dlka yletn meyn xeq`

`l elit`c ,e`elna uxtpe `ix` i`n Ð eaxirae dvxtpa i`c .ecbpk dvxtp `lcae ,eaxir `la epiidc ,e`elna uxtpc meyn xeq`c rnyn "e`elna" hwpcn .ecbpk xvg dvxtp `le

xeq` `l i`c :cere .xeq`l inp `a xvgay oixeic meyn rnyn Ð oixeic da zilc stxw hwp `le xvg hwpcn :cere .gztd zxev `ki`c cr igl ipdn `le ,yletnk ied e`elna uxtp

Ð miptan deye uegan d`xp :xaqe ,eaxir `lc meyn xeq`e ,ixiin inp rvn`l dlkac rnyn Ð ikd hwp `lcn .xvg icivl e`elna uxtpy iean :xninl dil ded ,yelit meyn `l`

ilekl dagx iciva xq` sqei ax `dc ,yletn ied igl meyn oecip elit`c ,igl meyn oecip epi`c xaqc gikedl oi` Ð yelit meyn xvg iciva xq`cn ,edine .igl meyn oecip epi`

,yegl oi` Ð `zeixya biltn `lc ab lr s` sqei ax yxtnck ,rvn`l dlka dcedi axc `d :yexit .eaxira o`k dyw `l inp axc` axc .igl meyn oecip xn`c o`nl elit` ,`nlr

.`zerixl izxz ied cvd on dlkac .dagx rvn`l dlka ixii`c yxtl yg `l ,igl ied `l uegan d`xp ax xaqc oeik :cere .o`k yxit o`k mzqy dn axc dizlin ediiexzc oeikc

dinyn xn` eixac zlgz dcedi axc meyn ,eaxira dcedi axc dizlin iwe` mewn lkn Ð `ped axc dizlnn onwl wiicck ,igl meyn oecip uegan d`xp dil zi` sqei axc ab lr s`

i ax xn` mzqy it lr s` axc dinyn ied inp meiqdc sqei axl d`xpe ,axcel d`xp did mewn lkn ,dcedi axc dinyn mzqa xn` sqei ax oke .xn` in myn yxit `le 'ek dced

ixy dcedi axc ,sqei axca ibltin `wc xity iz`c ayiin l`ppg epiax ,edine .ycgl sqei ax `ay dna ibltnwc xity iz` `zyde .igl meyn oecip epi` xaq axe ,ax ixacn df mby

sqei axce daxc xninl dil ded ,edin .xeq` df cbpk df xn`c daxle :jixtc ,sqei axc` bilt daxc rnyn inp onwle .df cbpk `ly df irac daxk axe ,sqei axk df cbpk df elit`
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áøc éàc¯äéîøé áø øîàc .ézøúa áøcà áøc àéL÷ §¦§©©§¨§©©§©§©§¥§¨©©¦§§¨
äöøôðå ,øöçì BàBìîa õøôpL éBáî :áø øîà ,àaà øa©©¨¨©©¨¤¦§©¦§¤¨¥§¦§§¨

Bcâðk øöç¯éåäéì ?éànàå .øeñà éBáîe úøzeî øöç ¨¥¤¤§¨¥¤¤¨¨§©©¤¡¥
àcáeò ;àðòãé àì àðà :déì øîà !äáçøì äìkL éBáîk§¨¤¨¤¨§¨¨£©¥£¨¨¨©§¨§¨
àúàå ,äåä äáçøì äìkL éBáî àúåòøc àøeãa äåä£¨§¨§©£¨¨¨¤¨¤¦§¨¨£¨©£¨
àéL÷ éàå .écéî àìå déëøöà àìå äãeäé áøc dén÷ì§©¥§©§¨§¨©§©¥§¨¦¥§¦©§¨

áøc déîMî¯.écéî àéL÷ àìå ,ìàeîLc déîMî éåäéz ¦§¥§©¤¡¥¦§¥¦§¥§¨©§¨¦¥
,àaà øa ìàeîL áøì úLL áø déì øîàc àzLä̈§¨©£©¥©¥¤§©§¥©©¨

ïàk ,Cì àøañà :àaà øa óñBé áøì déì éøîàå¯ §¨§¦¥§©¥©©¨©§§¨¨¨
ïàk ,eáøéòL¯,àéL÷ àì éîð áøcà áøc .eáøéò àlL ¤¥§¨¤Ÿ¥§§©©§©©¦¨©§¨

ïàk¯,éBáî éða íò øöç éða eáøéòLïàk¯.eáøéò àlL ¨¤¥§§¥¨¥¦§¥¨¨¤Ÿ¥§
éàîìå
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc oiaexir(iyiy meil)

áøc éàc,axn df oic rnyy xn`z m`y ±áøcà áøc àéL÷ §¦§©©§¨§©©§©
ézøúa,mipiipr ipya xg` mewna eixac z` ax ixac exzqi -øîàc §©§¥§¨©

éBáî ,áø øîà àaà øa äéîøé áø,miaxd zeyxl gezt ey`xy ©¦§§¨©©¨¨©©¨
õøôpLuext `ed dzre ,elek ipt lr eteqay irvn`d lzekd ¤¦§©

øöçì BàBìîalzekdn dne`n xzep `ly ,ieand seqa z`vnpy ¦§¤¨¥
.xvgl epia uvgyäöøôðåd s`øöçefdBãâðklenny lzeka ± §¦§§¨¨¥§¤§

ieandy `vnpe ,miaxd zeyxl xvgdn gzt dzr yie ,ieand
d ,[xeiv d`x] xvgd jxc miaxd zeyxl yletnçúøzeî øö ¨¥¤¤

eid `l ,ieanle miaxd zeyxl `id dvexty it lr s`y ,lehlha
lzekd on miixiy oda exzepe ,zen` xyr lr zexizi dizevxt
miaxd zeyxl migeztd 'migzt'k opic ok lre ,dvxitd iciv ipyny
epi` ieand s`e .dizevigna migzt zngn zxq`p xvg oi`e ,ieanle
zqixc oi` ieanly iptn ,enr daxir `ly it lr s` xvgd z` xqe`

.dxqe`l egeka oi`e ,xvga lbxåd eli`øeñà éBáîiptn lehlha §¨¨
miaxd zeyxl xarn yi eteqa ixdy ,yletnd ieank oecip `edy

.xvgd jxc
zeyx jxc miaxd zeyxl yletnd ieany cenll yi ax ixacn
epi` xvgl uxtpy ieany eixacn rnyn cer .yletnk oecip cigid
dvxtp xy`k wx xeq` ieandy xn` okle ,xvgd ipa mr axrl wewf
zvxtp xvgd dzid `lnl`y rnyne ,'yletn' oicn ,ecbpk xvgd

.ieand xq`p did `l ,miaxd zeyxl
:l`eny mya exn`p dcedi ax ixacy ezgked z` miiqn iia`

éànàå,yletn iean oicn xvgl uxtpy ieana lhlhl ax xq`éåäéì §©©¤¡¥
epic didiy ±,äáçøì äìkL éBáîkitk ,yletn ieank oecip epi`y §¨¤¨¤¦§¨¨

miaxd zeyxl yletn `ed dagxd jxcy s` lr ,dcedi ax xn`y
mrhn j` ,ieana lehlhd z` xeq`l ax lr did mpn`e .eiccv ipyn
ieana lehlhd z` mixqe` xvgd ipae ,xvgl uext `edy iptn ,xg`

.dcedi ax ixacn rnyny itk ,mdipia eaxir `ly onf lk
ixd ,axn epic z` cnl dcedi ax ok` m`y `vnpez` mixzeq eixac

x`ean dcedi ax ixacay ,yletn iean oica .` ,mizya mnvr
ax ixaca eli`e ,yletnk aygp epi` cigid zeyx jxc yelity
,zexivg iaexir oica .a .yletn iean oick xeq` ieandy x`ean
cr dzngn xq`p xvgl uxtpy ieany rnyn dcedi ax ixacny
zngn xq`p ieand oi`y rnyn ax ixacn eli`e ,xvgd mr eaxriy
mya exn`p dcedi ax ixacy xnel gxkdd on ok lre .xvgd

.el` mipic ipya l`enye ax ewlgpe ,l`eny
:iia` ixacl dcen sqei axdéì øîà,iia`l sqei axàðòãé àì àðà ¨©¥£¨Ÿ¨©§¨

c ,izrci z`f `l` ,dcedi ax drny inn rcei ipi` -äåä àcáeò§¨£¨
àúåòøc àøeãa,mirex ly cg` xtka dyrn rxi` jk ±éBáî §¨§©£¨¨¨

äåä äáçøì äìkLzeyxl dvxtpy dagxl dlkd iean my did - ¤¨¤¦§¨¨£¨

,miaxdäãeäé áøc dén÷ì àúàå,dcedi ax iptl dyrn `ae ±àìå §¨¨§©¥§©§¨§Ÿ
éãéî àìå déëøöà`edy lk oewiz zeyrl dcedi ax jixvd `le - ©§§¥§Ÿ¦¦

.dagxl ieand oiay gztaáøc déîMî àéL÷ éàådpyi m`e - §¦©§¨¦§¥§©
,ax mya df oic xn` dcedi axy xn`z xy`k `iyewdéîMî éåäéz¤¡¥¦§¥

éãéî àéL÷ àìå ìàeîLc`le l`eny mya mixen` mixacd eidi ± ¦§¥§Ÿ©§¨¦¦
.llk mdilr dywi

mya exn`p dcedi ax ixacy xnel gxkd oi`y ,dgec `xnbd
:l`enydéì øîàc àzLäxn`y dzr -ìàeîL áøì úLL áø ©§¨§¨©¥©¥¤§©§¥

déì éøîàå ,àaà øazyy ax z`f xn`y mixne` yie -óñBé áøì ©©¨§¨§¥¥§©¥
Cì àøañà ,àaà øaeitn izrnyy itk ,ax ixac z` jl x`a` - ©©¨©§§¨¨

,ecbpk xvg dvxtpe xvgl uxtpy iean oic xe`iaïàk ,eáøéòL ïàk̈¤¥§¨
eáøéò àlLipa mr xvgd ipa eaxir m` oia df oica welig yiy ± ¤Ÿ¥§

lehlhd z` ax xq` xy`ky iptn ,eaxir `ly dxwn oial ,ieand
,dligzn `xnbd dxaqy itk ,exq` 'yletnd iean' oicn `l ,ieana
`lyk ieand z` mixqe` xvgd ipay ,'aexir oexqg' oicn `l`
xzen ,ieand ipa mr xvgd ipa eaxir xy`k okle .enir eaxir
ieande zxzen xvgd ,eaxir `lyke ,xvga oiae ieana oia lhlhl
ecbpk xvg dvxtpy dxwna eixac z` ax hwpy mrhde .xeq`
xy`k s` zxzen xvgdy ycgl ywia axy iptn ,miaxd zeyxl

.ieanl ribdl ick da mixaer miaxd zeyx ipa
:dcedi ax ixac miayein zyy ax ixac itly zniiqn `xnbd
oexqg zngn `ed 'ieanl dvxtpy xvg' oica ax ly enrhy xg`n
cnl dcedi axy xnel xyt` dzrn ,yletnd iean oicn `le ,aexir

e ,axn epic z`àéL÷ àì énð áøcà áøcz` mixzeq ax ixac oi` - §©©§©©¦Ÿ©§¨
,mnvrïàkdxwnl dnec ,dagxl dlkd ieana dcedi ax ly epic - ¨

,éBáî éða íò øöç éða eáøéòL,aexir ipic cvn xeqi` ea oi`y ¤¥§§¥¨¥¦§¥¨
eli`e .aexir dkixv dpi`e oixeic da oi` dagx ixdyïàkly epic - ¨

ote`a xaecn ,xvgl uxtpy ieana ,`a` xa dinxi axeáøéò àlL¤Ÿ¥§
lehlhd z` ieand ipa lr mixqe` md ixde ,xvgd ipa mr ieand ipa
oecip ieand oi` mixwnd ipya ,yletn iean ipic cvn la` .ieana

.cigid zeyx jxc `ed eyelity iptn ,yletnk
cigid zeyx jxc miaxd zeyxl yletnd ieany ,xen`d on dlerd
epi`e ,ey`xa dxewe igla el ice ,yletnk `le ,mezq ieank oecip
jxc yletn `ed m` oia welig oi`e .eteqa `edy lk oewizl wewf

.dagx jxc e` xvg
`le xvgl uxtpy iean ,ze`ean iteziye zexivg iaexir oicne
,dilr ieanl lbx zqixc oi`y iptn zxzen xvgd ,mdipia eaxir
,eaxir m`e .aexira ea etzzyp `ly xvgd ipa iptn ,xeq` ieande
mdipy ,oixeic da oi`y dagxl geztd ieane .mixzen mdipy

.aexirl miwewf mpi`e dxwn lka mixzen
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oiaexir(ycew zay meil)

c ,dpyndn rnypàðéîà äåä ,íúäî éàmiywan epiid eli` ± ¦¥¨¨£¨£¦¨
c ,xnel leki iziid ,dpyndn ecnlléléî éðä,el` mixacy ± ¨¥¦¥

`l` mixen` mpi` ,zxzen dlecbdyíéaø da éñøc à÷ àìc àëéä¥¨§Ÿ¨¨§¥¨©¦
xvgl wx dvext `idy iptn ,xvga mikldn miaxd oi` xy`k ±

,miaxd zeyxl `le ,dphwdíéaø da éñøc à÷c àëéä ìáà± £¨¥¨§¨¨§¥¨©¦
dcivn dvext xvgdy ax ly epica oebk ,miax da mikldn xy`k
zeyxn mikldn miaxe ,miaxd zeyxl ipyd dcivne ieanl cg`d

,ieande xvgd jxc miaxd zeyxl miaxdàîéàxn`z `ny ± ¥¨
yeléôàdénð øöçeprinydl ax wwfp okl .dxeq` didz mb ± £¦¨¥©¦

.xeq` ieand wxe zxzen xvgd df ote`a elit`y
:zeywdl `xnbd dtiqenàðéðz énð àäåepipy df yecig mb `lde ± §¨©¦¨¦¨

dpyna xak(i"n e"t zexdh),L øöç,dixar ipyn migzt ipy dl yi ¨¥¤
ea dì ïéñðëð íéaøägexdì ïéàöBéå Bæ[dpnn-]agex,Bædpic ¨©¦¦§¨¦¨§§§¦¨§

kì íéaøä úeLøipic iab,äàîeèixd ,d`neh wtq da rxi` m`y §¨©¦§§¨

miaxd zeyxy iptn ,miaxd zeyxa d`neh wtq oick ,xedh `ed
mewn lk `l` ,zevign it lr zrawp dpi` d`neh ipic oiprl

.miaxd zeyxk aygp miax ea miievnyåk ef xvg ly dpicúeLø §§
ì ãéçiäipic iab,úaLit lr s` ,oick zevigna ztwen `idy iptn ©¨¦§©¨

dpynn micnl epivnpe .da mikldn miaxe dizevigna migzt yiy
jxved recne ,dizevign z` zlhan xvga miaxd zqixc oi`y ef

.zxzen xvgdy eprinydl ax
mby ,dpyndn cnlp epi`y oic yecig siqed ax :`xnbd zayiin
`id ,ef cbpk ef zepeekn ,ieanle miaxd zeyxl xvgd zevxit xy`k

c ,dpyndn rnyp `l df xace ,zxzenàðéîà äåä ,íúäî éà± ¦¥¨¨£¨£¦¨
c xnel leki iziid dpynd on ecnll miywan epiid eli`éléî éðä± ¨¥¦¥

zeyxk dpic efa mi`veie efa dl miqpkpy xvgy ,el` mixacy
md xvgd igzt ipy xy`k `l` mixen` mpi` ,zay oiprl cigidäæ¤

äæ ãâðk àlL,ipyd len cg`d ynn mipeekn mpi`y ± ¤Ÿ§¤¤¤
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xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oiaexir(ycew zay meil)

zl`ey .iia` zxaql l`enye ax ewlgp dna zxxan `xnbd
:`xnbdàøwéòî ïézòcà ÷éìñc éàîìeepzrc lr dlry dn itle ± §©§¨¦©©§¦¥¦¨¨

iean xq` ax mya `a` xa dinxi axy ,iia` zpadk ,dligzn
,ieand mr xvgd ipa eaxiryk mb ecbpk xvg dvxtpe xvgl uxtpy
eli`e ,aexir oexqg zngn xeqi` ea oi` j` ,'yletnd iean' oicn
,'yletnd iean' aygp epi` ieand df ote`ay gken dcedi ax ixacn
eixac gxkdae ,aexir oexqg zngn xeq` `ed eaxir `l m` j`

l`enye axy ok m` `vnpe ,l`eny mya exn`pïéakïéáe eáøéòL ¥¤¥§¥
kéâéìt ,eáøéò àlLlirl x`eanke .ewlgp ±(:f)ipa eaxiryky ¤Ÿ¥§§¦¥

,miaxd zeyxl xvgd mb dvxtpy ote`a ewlgp ieand mr xvgd
ieand ipa mr xvgd ipa eaxir `lyke ,yletnk oecip ieand m`d
zxqe` xvg m`d ,miaxd zeyxl dvxtp `l xvgd xy`k mb ewlgp

xxal yi dzrn .aexir oexqg zngn ieand lréâéìt éàîa eáøéòa§¥§§©§¦¥
eaiygn epi` l`enye ,yletnk eaiygn ax recn ,ewlgp dna ±

oke ,yletnk,éâéìt éàîa eáøéò àlLaxvgd ipa oi` axl recn §¤Ÿ¥§§©§¦¥
z` md mixqe` l`enyle ,mdnr eaxir `lyk ieand z` mixqe`

.ieand
cigid zeyx lk :zevign zeklda llk `xnbd xe`ial micwp
ef dvxit ,[gztd zxev da oi`y] dvxit dpyi dizevignn zg`ay
ipy zegtl da eniiwzp ok m` `l` ,lehlha zeyxd z` zxqe`
xiizypy .a .zen` xyr agexn dxizi dpi` dvxitdy .` ,mi`pz
mi`pzd ipy miniiwzn xy`k .dvxitd iciv ipyn dvignd on hrn
.zeyxd z` zxqe` dpi` ok lre ,'gzt'k dvxitd z` mipc elld
,d`elna dvextk dvxitd zi`xp zeyxd jeza cnerly minrt
uegn cnerl j` ,diccv ipyn dvign ixiiya oigadl leki epi`y
iciv ipyn mikynpd milzk mpyiy xkip dvxitd cbpk zeyxl
ewlgp df ote`a .[` xeiv] d`elna dvext `id oi`e ,dvxitd

.gztk e` dvxitk dpic m`d mi`xen`
did `le ,xvg oial epia dvign dzidy ieany ,micwdl yi z`f cer
zngn ieana xvgd ipa eynzyd `l mlern okle ,ef dvigna gzt
xvgd ipa oi` .ef dvigna gzt egzt dzre ,mdipiay dvignd
xg`ny ,aexira mnir etzzyi `l m` s` ieand ipa lr mixqe`
,eilr lbxd zqixc mdl oi` ,df ieana ynzydl milibx mpi`y
`l` ,xvgl ieand oia gzt egzt `l m` mpn` .eze` mixqe` mpi`e
cr ieand lr mixqe` xvgd ixc ,d`elna dvignd dvxtpy

.xvgl e`elna uext ieandy iptn ,mnir eaxriy
:`xnbd daiyn .eaxir `lya zwelgnd zexaq z` zx`an `xnbd

eáøéò àlLa,miaxd zeyxl xvgd dvxtp `le ieand mr xvgd ipa §¤Ÿ¥§
éâéìtl`enye axaoic'íéðôaî äåLå õeçaî äàøð'dvign ixiiy ± §¦¥§¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦

ieanl uegn cnerl `l` mi`xp mpi`e dvxitd iciv ipyn mi`vnpd
l el` dvign ixiiy miliren m`d ,ekeza cnerl `lez` oecl iean

uext ieand xzepe ,el miliren mpi` `ny e` ,'gzt'k ezvxit
.e`elna

epi` ieana cnerdy ,xvgl uxtpy ieana l`enye ax ewlgp ok lre
d`ex xvga cnerde ,dvignd on exiizypy mixiiy eiptl d`ex
lzekde ,xvgl ieand oiay dvxitd iciv ipyn mikynp milzkdy
xvgd iably s` ,l`eny zrcle .e`elna uextk d`xp epi`
oi` ieand iabl j` ,gztk dvxitd z` oecl el` mixiiy miliren
`vnpe ,ieand jezn mixkip mixiiyd oi`y iptn ,gztk dpecl
zrcl j` .eilr mixqe` xvgd ixce ,xvgl e`elna uext ieandy
z` oecl ieand iabl mb xvgd on mi`xpd mixiiyd miliren ,ax
dixiic eid `ly xvg oial epia gzt gztpy ieane .'gzt'k ezvxit

.mzngn xq`p epi` ,ea ynzydl dzr cr milibx
:eaxira zwelgnd zexaq z` zx`an `xnbdeáøéòamr xvgd ipa §¥§

,miaxd zeyxl xvgd s` dvxtpe ieandéâìôéî÷ax miwleg - ¨¦§§¥
,l`enyeóñBé áøãa,sqei ax ly epica ±eðL àì ,óñBé áø øîàc ¦§©¥§¨©©¥Ÿ¨

ecbpk dagxd dvxtpe dagxl dlky ieany dcedi ax xn` `l ±
,eteqa oewiz jixv epi`àlàkäìkLieandòöîàìdäáçø± ¤¨¤¨¤§¤§©§¨¨

,dagxd ly dagex rvn`a `id dagxl ieand oiay dvxitdy
okle ,[a xeiv] jli`e jli` dagxd zagxzn dvxitd iccv ipyne

r jiynn epi` ieandy xkip,dagxa miizqn `l` ,miaxd zeyx c
yletn iean mb xizdl e`eai ,df iean xizpy ici lry yyg oi`e

.ynnìáàieand m`ì äìkn cg`écéödäáçøoiay dvxitdy - £¨¨¤§¦¥§¨¨
ieand jxe` lzeke ,dagxd ly dagex dvwa `id dagxl ieand
jex` cg` lzekk d`xp `ed jk jezne ,dagxd ilzekn cg`l dey
d`xp df iean ,[b xeiv] dagxd seqa miizqne ieand y`xa ligznd

e yletnkøeñà.yletnd iean oick epwziy cr lehlha ¨
,sqei ax xe`iak `id l`eny zxaq ,l`enye ax ewlgp df oicae
ax eli`e .yletn ieanl dnec epi` dagxd rvn`l ieand dlkyky
cnerdy xg`n ,yletnk epic dagxd rvn`l dlka elit`y xaeq
miaxd zeyxn mirwea miaxe ,miaxd zeyx eiciv ipyn d`ex ieana

.dagxde ieand jxc dipyl zg`d
j` ,dligzn iia` xaqy dn itl l`enye ax zwelgn xe`ia jk
ixacn lkd `l` ,l`enyl ax oia zwelgn o`k dzpyp `l `pwqnl
,yletnk oecip epi` dagxd rvn`l dlky iean ezrcly ,ax

.igl meyn oecip epi` 'miptan deye uegan d`xp'e
:exzid z` znvnvne ,dagxl dlkd iean ipica oecl zxfeg `xnbd

zøîàc àä ,äaø øîà,sqei ax xe`iak ,dcedi ax xn`y dn - ¨©©¨¨§¨§©§
dlky ieanyòöîàìd,øzeî äáçø,yletnk d`xp epi`y meyn §¤§©§¨¨¨

ïøîà àìmixen` mixacd oi` -àlàdagxde ieand evxtpykäæ Ÿ£¨¨¤¨¤
,äæ ãâðk àlLdagxd zvxit cbpk zpeekn ieand zvxit oi`y ¤Ÿ§¤¤¤

,yletnk d`xp epi` ok lre ,[c xeiv] miaxd zeyxlìáàevxtp m` £¨
oeekna,äæ ãâðk äæieandøeñàuxtpy s` lr ,yletn iean oick ¤§¤¤¤¨

.dagx rvn`l
:dagxl dlkd iean ly exzida hrnl `xnbd dtiqenáø øîà̈©©

zøîàc àä ,àiLøLîieany ,dax xe`iak ,dcedi ax xn`y dn ± §©§¦¨¨§¨§©§
dagxde ieand evxtpe dagx rvn`l dlky,äæ ãâðk àlL äæ¤¤Ÿ§¤¤¤

àlà ïøîà àì ,øzeîl ieand uxtpykíéaøc äáçøzkiiyd - ¨Ÿ£¨¨¤¨§¨¨§©¦
,miaxlìáàl uxtp m`ãéçéc äáçøieand ,cg` mc`l zkiiyd - £¨§¨¨§¨¦

,dagxd rvn`l dlk `edy it lr s` ,yletnd iean oick xeq`
c meyndìò Cìîéîc ïéðîéædagxd lr jlnp milrady minrt ± ¦§¦§¦§©£¨

,elyíéza dì éðáegztd cr ,dagx ly dagexa miza dpeae ± ¨¥¨¨¦
,ieand oial dpiaydéì éåäåieand didie ±(dì) äìkL éBáîk §¨¥¥§¨¤¨¤¨

å ,äáçø écéöìieand ok lrøeñàepap `l oiicry it lr s` ,dzrn §¦¥§¨¨§¨
.miza my

:eixacl dgked `ian `iyxyn axïì éðLc àøîéz àðîeoipne ± §¨¥§¨§¨¥¨
l cnlzwelig yiy xne.ãéçéc äáçøì íéaøc äáçø ïéacenll yi ¥§¨¨§©¦¦§¨¨§¨¦

dnn df weligäNòî ,÷çöé éaø øîà ,àcà áø øa ïéáø øîàc§¨©¨¦©©©¨¨©©¦¦§¨©£¤
L ,ãçà éBáîax`yl yiy myk eiccv ipyn milzk eid `l §¨¤¨¤

did `l` ,ze`eandBcévdBcéöå ,íiì äìk ãçàdäìk ãçà ¦¤¨¨¤©¨§¦¤¨¨¤
ätLàìmilzk el eid `ly it lr s`y `vnpe ,migth dxyr ddeab §©§¨

did eteqay iptn ,ze`ean x`yk el eid zevign yly j` ,ynn
ipyd ecivne ,dty` ly lzek cg`d ecivne ,ze`ean x`yk mezq
,dvign oic dl yie ,migth dxyr ddeab dzid `id s`y ,mid zty
igla edepwize ,ze`ean x`yk miaxd zeyxl gezt did ey`x wxe

,[d xeiv] mezq iean oick dxew e`äNòî àáedfàìå ,éaø éðôì ¨©£¤¦§¥©¦§Ÿ
àì da øîàz`xedàìå øzéäz`xed.øeqéà ¨©¨Ÿ¤¥§Ÿ¦

z`xed :`xnbd zx`aneúBvéçî éîéé÷ àäc ,da øîà àì øeqéà¦Ÿ¨©¨§¨¨§¥§¦
z`xede ,eizegex ylyn ieanl zexyk zevign zecner ixdy ±

,da øîà àì øzéäc meynïðéLééçep` miyyeg ±ànLonfd jyna ¤¥Ÿ¨©¨©§¦¨¤¨
ìèpézdätLà,dvignd lhazze ,mynå`ny ep` miyyeg ok ¦¨¥©§¨§

onfd jynaïBèøN íiä äìòéyxeb midy hihe ytx ,mipa` ,leg ± ©£¤©¨¦§
dyail mid on hrn dyri df ici lre ,ezty l`zvign lhazze ,

myk ieana lhlhl ekiyni `ny yegl yie .df mewnn mid zty
.lehlha xq`pe eizevign elhay epigai `le ,dk cr ea elhlhy

:iax zbdpd lr `xnbd dywnïðéLééç éîeep` miyyeg ike ±ànL ¦©§¦¨¤¨
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oiaexir(ycew zay meil)

zl`ey .iia` zxaql l`enye ax ewlgp dna zxxan `xnbd
:`xnbdàøwéòî ïézòcà ÷éìñc éàîìeepzrc lr dlry dn itle ± §©§¨¦©©§¦¥¦¨¨

iean xq` ax mya `a` xa dinxi axy ,iia` zpadk ,dligzn
,ieand mr xvgd ipa eaxiryk mb ecbpk xvg dvxtpe xvgl uxtpy
eli`e ,aexir oexqg zngn xeqi` ea oi` j` ,'yletnd iean' oicn
,'yletnd iean' aygp epi` ieand df ote`ay gken dcedi ax ixacn
eixac gxkdae ,aexir oexqg zngn xeq` `ed eaxir `l m` j`

l`enye axy ok m` `vnpe ,l`eny mya exn`pïéakïéáe eáøéòL ¥¤¥§¥
kéâéìt ,eáøéò àlLlirl x`eanke .ewlgp ±(:f)ipa eaxiryky ¤Ÿ¥§§¦¥

,miaxd zeyxl xvgd mb dvxtpy ote`a ewlgp ieand mr xvgd
ieand ipa mr xvgd ipa eaxir `lyke ,yletnk oecip ieand m`d
zxqe` xvg m`d ,miaxd zeyxl dvxtp `l xvgd xy`k mb ewlgp

xxal yi dzrn .aexir oexqg zngn ieand lréâéìt éàîa eáøéòa§¥§§©§¦¥
eaiygn epi` l`enye ,yletnk eaiygn ax recn ,ewlgp dna ±

oke ,yletnk,éâéìt éàîa eáøéò àlLaxvgd ipa oi` axl recn §¤Ÿ¥§§©§¦¥
z` md mixqe` l`enyle ,mdnr eaxir `lyk ieand z` mixqe`

.ieand
cigid zeyx lk :zevign zeklda llk `xnbd xe`ial micwp
ef dvxit ,[gztd zxev da oi`y] dvxit dpyi dizevignn zg`ay
ipy zegtl da eniiwzp ok m` `l` ,lehlha zeyxd z` zxqe`
xiizypy .a .zen` xyr agexn dxizi dpi` dvxitdy .` ,mi`pz
mi`pzd ipy miniiwzn xy`k .dvxitd iciv ipyn dvignd on hrn
.zeyxd z` zxqe` dpi` ok lre ,'gzt'k dvxitd z` mipc elld
,d`elna dvextk dvxitd zi`xp zeyxd jeza cnerly minrt
uegn cnerl j` ,diccv ipyn dvign ixiiya oigadl leki epi`y
iciv ipyn mikynpd milzk mpyiy xkip dvxitd cbpk zeyxl
ewlgp df ote`a .[` xeiv] d`elna dvext `id oi`e ,dvxitd

.gztk e` dvxitk dpic m`d mi`xen`
did `le ,xvg oial epia dvign dzidy ieany ,micwdl yi z`f cer
zngn ieana xvgd ipa eynzyd `l mlern okle ,ef dvigna gzt
xvgd ipa oi` .ef dvigna gzt egzt dzre ,mdipiay dvignd
xg`ny ,aexira mnir etzzyi `l m` s` ieand ipa lr mixqe`
,eilr lbxd zqixc mdl oi` ,df ieana ynzydl milibx mpi`y
`l` ,xvgl ieand oia gzt egzt `l m` mpn` .eze` mixqe` mpi`e
cr ieand lr mixqe` xvgd ixc ,d`elna dvignd dvxtpy

.xvgl e`elna uext ieandy iptn ,mnir eaxriy
:`xnbd daiyn .eaxir `lya zwelgnd zexaq z` zx`an `xnbd

eáøéò àlLa,miaxd zeyxl xvgd dvxtp `le ieand mr xvgd ipa §¤Ÿ¥§
éâéìtl`enye axaoic'íéðôaî äåLå õeçaî äàøð'dvign ixiiy ± §¦¥§¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦

ieanl uegn cnerl `l` mi`xp mpi`e dvxitd iciv ipyn mi`vnpd
l el` dvign ixiiy miliren m`d ,ekeza cnerl `lez` oecl iean

uext ieand xzepe ,el miliren mpi` `ny e` ,'gzt'k ezvxit
.e`elna

epi` ieana cnerdy ,xvgl uxtpy ieana l`enye ax ewlgp ok lre
d`ex xvga cnerde ,dvignd on exiizypy mixiiy eiptl d`ex
lzekde ,xvgl ieand oiay dvxitd iciv ipyn mikynp milzkdy
xvgd iably s` ,l`eny zrcle .e`elna uextk d`xp epi`
oi` ieand iabl j` ,gztk dvxitd z` oecl el` mixiiy miliren
`vnpe ,ieand jezn mixkip mixiiyd oi`y iptn ,gztk dpecl
zrcl j` .eilr mixqe` xvgd ixce ,xvgl e`elna uext ieandy
z` oecl ieand iabl mb xvgd on mi`xpd mixiiyd miliren ,ax
dixiic eid `ly xvg oial epia gzt gztpy ieane .'gzt'k ezvxit

.mzngn xq`p epi` ,ea ynzydl dzr cr milibx
:eaxira zwelgnd zexaq z` zx`an `xnbdeáøéòamr xvgd ipa §¥§

,miaxd zeyxl xvgd s` dvxtpe ieandéâìôéî÷ax miwleg - ¨¦§§¥
,l`enyeóñBé áøãa,sqei ax ly epica ±eðL àì ,óñBé áø øîàc ¦§©¥§¨©©¥Ÿ¨

ecbpk dagxd dvxtpe dagxl dlky ieany dcedi ax xn` `l ±
,eteqa oewiz jixv epi`àlàkäìkLieandòöîàìdäáçø± ¤¨¤¨¤§¤§©§¨¨

,dagxd ly dagex rvn`a `id dagxl ieand oiay dvxitdy
okle ,[a xeiv] jli`e jli` dagxd zagxzn dvxitd iccv ipyne

r jiynn epi` ieandy xkip,dagxa miizqn `l` ,miaxd zeyx c
yletn iean mb xizdl e`eai ,df iean xizpy ici lry yyg oi`e

.ynnìáàieand m`ì äìkn cg`écéödäáçøoiay dvxitdy - £¨¨¤§¦¥§¨¨
ieand jxe` lzeke ,dagxd ly dagex dvwa `id dagxl ieand
jex` cg` lzekk d`xp `ed jk jezne ,dagxd ilzekn cg`l dey
d`xp df iean ,[b xeiv] dagxd seqa miizqne ieand y`xa ligznd

e yletnkøeñà.yletnd iean oick epwziy cr lehlha ¨
,sqei ax xe`iak `id l`eny zxaq ,l`enye ax ewlgp df oicae
ax eli`e .yletn ieanl dnec epi` dagxd rvn`l ieand dlkyky
cnerdy xg`n ,yletnk epic dagxd rvn`l dlka elit`y xaeq
miaxd zeyxn mirwea miaxe ,miaxd zeyx eiciv ipyn d`ex ieana

.dagxde ieand jxc dipyl zg`d
j` ,dligzn iia` xaqy dn itl l`enye ax zwelgn xe`ia jk
ixacn lkd `l` ,l`enyl ax oia zwelgn o`k dzpyp `l `pwqnl
,yletnk oecip epi` dagxd rvn`l dlky iean ezrcly ,ax

.igl meyn oecip epi` 'miptan deye uegan d`xp'e
:exzid z` znvnvne ,dagxl dlkd iean ipica oecl zxfeg `xnbd

zøîàc àä ,äaø øîà,sqei ax xe`iak ,dcedi ax xn`y dn - ¨©©¨¨§¨§©§
dlky ieanyòöîàìd,øzeî äáçø,yletnk d`xp epi`y meyn §¤§©§¨¨¨

ïøîà àìmixen` mixacd oi` -àlàdagxde ieand evxtpykäæ Ÿ£¨¨¤¨¤
,äæ ãâðk àlLdagxd zvxit cbpk zpeekn ieand zvxit oi`y ¤Ÿ§¤¤¤

,yletnk d`xp epi` ok lre ,[c xeiv] miaxd zeyxlìáàevxtp m` £¨
oeekna,äæ ãâðk äæieandøeñàuxtpy s` lr ,yletn iean oick ¤§¤¤¤¨

.dagx rvn`l
:dagxl dlkd iean ly exzida hrnl `xnbd dtiqenáø øîà̈©©

zøîàc àä ,àiLøLîieany ,dax xe`iak ,dcedi ax xn`y dn ± §©§¦¨¨§¨§©§
dagxde ieand evxtpe dagx rvn`l dlky,äæ ãâðk àlL äæ¤¤Ÿ§¤¤¤

àlà ïøîà àì ,øzeîl ieand uxtpykíéaøc äáçøzkiiyd - ¨Ÿ£¨¨¤¨§¨¨§©¦
,miaxlìáàl uxtp m`ãéçéc äáçøieand ,cg` mc`l zkiiyd - £¨§¨¨§¨¦

,dagxd rvn`l dlk `edy it lr s` ,yletnd iean oick xeq`
c meyndìò Cìîéîc ïéðîéædagxd lr jlnp milrady minrt ± ¦§¦§¦§©£¨

,elyíéza dì éðáegztd cr ,dagx ly dagexa miza dpeae ± ¨¥¨¨¦
,ieand oial dpiaydéì éåäåieand didie ±(dì) äìkL éBáîk §¨¥¥§¨¤¨¤¨

å ,äáçø écéöìieand ok lrøeñàepap `l oiicry it lr s` ,dzrn §¦¥§¨¨§¨
.miza my

:eixacl dgked `ian `iyxyn axïì éðLc àøîéz àðîeoipne ± §¨¥§¨§¨¥¨
l cnlzwelig yiy xne.ãéçéc äáçøì íéaøc äáçø ïéacenll yi ¥§¨¨§©¦¦§¨¨§¨¦

dnn df weligäNòî ,÷çöé éaø øîà ,àcà áø øa ïéáø øîàc§¨©¨¦©©©¨¨©©¦¦§¨©£¤
L ,ãçà éBáîax`yl yiy myk eiccv ipyn milzk eid `l §¨¤¨¤

did `l` ,ze`eandBcévdBcéöå ,íiì äìk ãçàdäìk ãçà ¦¤¨¨¤©¨§¦¤¨¨¤
ätLàìmilzk el eid `ly it lr s`y `vnpe ,migth dxyr ddeab §©§¨

did eteqay iptn ,ze`ean x`yk el eid zevign yly j` ,ynn
ipyd ecivne ,dty` ly lzek cg`d ecivne ,ze`ean x`yk mezq
,dvign oic dl yie ,migth dxyr ddeab dzid `id s`y ,mid zty
igla edepwize ,ze`ean x`yk miaxd zeyxl gezt did ey`x wxe

,[d xeiv] mezq iean oick dxew e`äNòî àáedfàìå ,éaø éðôì ¨©£¤¦§¥©¦§Ÿ
àì da øîàz`xedàìå øzéäz`xed.øeqéà ¨©¨Ÿ¤¥§Ÿ¦

z`xed :`xnbd zx`aneúBvéçî éîéé÷ àäc ,da øîà àì øeqéà¦Ÿ¨©¨§¨¨§¥§¦
z`xede ,eizegex ylyn ieanl zexyk zevign zecner ixdy ±

,da øîà àì øzéäc meynïðéLééçep` miyyeg ±ànLonfd jyna ¤¥Ÿ¨©¨©§¦¨¤¨
ìèpézdätLà,dvignd lhazze ,mynå`ny ep` miyyeg ok ¦¨¥©§¨§

onfd jynaïBèøN íiä äìòéyxeb midy hihe ytx ,mipa` ,leg ± ©£¤©¨¦§
dyail mid on hrn dyri df ici lre ,ezty l`zvign lhazze ,

myk ieana lhlhl ekiyni `ny yegl yie .df mewnn mid zty
.lehlha xq`pe eizevign elhay epigai `le ,dk cr ea elhlhy

:iax zbdpd lr `xnbd dywnïðéLééç éîeep` miyyeg ike ±ànL ¦©§¦¨¤¨
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izni`n` cenr g sc ± oey`x wxtzekxa

ibilt eaxir `ly oiae eaxir oiac `xwirn oizrc` wilqc i`nle,xn`w ecbpk [xvg] dvxtp `wece ,yletn meyn `nrhe .ax xq` eaxira elit`c Ð`l ikd e`l `d Ð
dcedi axc `de .xvg ipa meyn iean xqzinelit` xvg iab eaxir `la xq`e ,ecbpk dagx dvxtpc ab lr s`e .aexir `ira `lc dagx oebk eaxira ixye ,`id l`enyc Ð

.xvg hwp `le dagx hwpcn ,dvxtp `leaxira.`id ecbpky dvxit meyn `xeqi`c Ðibilt i`naixw `lc l`enyc `nrh i`ne ,yletn dil aiygc axc `nrh i`n Ð
?yletn dileaxir `lya?ixq` `l xn`c ,axc `nrh i`ne ?ixq` xvg ipa xn`c ,l`enyc `nrh i`n dvxtp `l ik Ðmiptan deye uegan d`xpadia ibiltc Ð

o`nl `ki` ,(a,h) oiwxita onwl i`xen`
o`nl `ki`e ,oiccv ipyn d`xpk oecp xn`c
zi`c itetib jpd ,inp `kde ,oecip epi` xn`c
oi`xp ieand zvxit agex lr mitcerd xvgl
ifgin `le ,xvga micnerd oze`l uegan
.ied `l inp xyrn xzeie .e`elna uext lzek
oicnerdy ,miptan deyc ab lr s` ,jkld
uext lzek mdl d`xpe eze` oi`ex oi` ieana

e`elnaitetib ipd ipdn axl ,ikd elit` Ð
dil eeync ikid ik ,iean iabl `gzt dieeyl

dxeq` dphw opzc `de .xvg iabl `gztÐ
dphw ilzek oiqpkpa ax dil miwen,dlecbl

.d`elna dvext `iede uegan d`xp `kilc
`kd la``le ,ieanl s` `ed `gzit Ð

x`yc ab lr s`e .ieanl xvg ipa ixq`
i`ce oebd gzta ieanl zegeztd zexivg
ixdy ea dlibx dpi`e li`ed ef ,eilr zexqe`

dlgzn did mezq,eilr zxqe` dpi` Ð
oiaexir) "ede`ivedy in" wxta xn`ck

ea dlibx dpi`y :(`,hnl`enye ,xzen Ð
dvxite ,ieanl xeiy meyn oecip oi` :xaq
.eaxir `l m` eilr oixqe` xvg ixeice ,`id

eaxiryaeecbpky dvxit meyn `xeqi`c Ð
oi`c epy `l xn`c sqei axca ibilt ,`ed
,dagx rvn`l iean dlky `l` melk jixv
lkl ieand lr scer dagx ly dagexc oeikc

cvepi`e ,dlk dagxl ieandy d`xp Ð
iz` `le ,ecbpky miaxd zeyx cr jyen
oeik ,ikd elit` :xaq axe .yletn ixyinl
zeyx iy`x ipyl d`ex ieana cnerdc
zeyxl ef miaxd zeyxn miax irwae ,miaxd

dagxe iean jxc ef miaxd.xeq` Ðla`
dagx icivl dlkieand jxe` lzeky Ð

d`xpe dagxd jxe` ilzekn cg`l dey
ecbpky miaxd zeyx cr jyene ,jex` ieank

.xeq`e ,yletnk ifgin Ðdf cbpk df la`Ð
"ecbpk" i`de .xeq` ieand cbpk xvg zvxt
iean xeqi`c `nrh `pniwe`e ,ax xn`wc
"ecbpk" i`d ,xzen eaxir `d eaxir `lya
.ikd ixw ecbpky lzek lk `l` ,`weec e`l

df cbpk `ly df elit` ,dagx icivaexyrn xzei yiy mewr iean` dedc icin ,xeq`e ,ecbpky dagx lzek cr jex` ieank iede ,ieand jix`n dagx lzekc meyn ,xeq` Ð
yletnd ieank ince ,daxd dagxe dlecb zinenwr ied dagxd agex lk ixd dagxl qpkpyn ,inp `kd .oipeekn eigzt oi`y it lr s`e ,xeq` `nlr ileklc ,ezinenwra

.zinenwr jxcmiza dl ipae.ieand jxe` lzekl dkxe` ilzek ieyne ,ieand lr scerd agexa ,dagxa Ðdty` cg` ecive mi cg` ecivx`yk mezq cg` ey`xe Ð
.dxewe igla owezn miaxd zeyxl xg` ey`xe ,ieandty`.dxyr deab ezty (yie) dxyr ddeab Ðoehxy mid dlriexvwzne ,ekxc ok ik ,ezty lv` mipa`e leg ly Ð

dqxt agexk rwxw dyrpe mid agex:xzei e`'ek opiyiig ine.lif`e "`xniz `pn"c dizln yxtnc `ed cenlzd Ðzaya dl oiwxefdty` hrnzz `ny opiyiig `le Ð
.miaxd zeyxl oiwxef `vnpe ,dxyrncigic dty`liaxc dty` `idde Ð.i`ed cigic dty` Ðopaxe.iean `edda dia ixn` eed i`n ,iax ly execa eidy Ðdil wiqt

ilfe`a `xeql.mid zvign lr jenql dvx `le ,ze`eand lkl zexenkne zezyx dyer xnixn dide ,mil oiyletn ze`eand iy`xe ,dixg`n `xeql jenq did mid Ð
oehxiy mid dlri `ny xn`.`xwirnck ze`eana inp ilhlhne Ðwiqt.ilfe` zevigna mid oial dpia wiqtn Ð`icea.zlvgn =dizinenwra dia eaize`eey`x ipa Ð

.igl ogztl eyr `l xg` ey`x ipae ,ezinenwrl zlvgnde ogztl igl eyr xg``ilrn igl ilin ipdcal ,igl ezeninwr jixv ixen oeylle .oiy`x ipyn miigl yiyk Ð
.eiy`x ipyay oze`n`zkiqc.frla `"iiliaw* ='ek dinxi iax xn` `tebieanc `xeqi`e .eaxir `lyk dnwe`e Ð.`ed xvgd ipa dilr ixq`c meyn Ð`id epzpyn `l

.`pipz iean xeqi`e ,`pipz xvg xzid Ðdvxtpy dphw xvgdlecbl d`elna Ðo`kn xeiy dl yic `ed gzt dlecb iablc ,dielir dphw ipa ixq` `le ,zxzen dlecb Ð
.dlecb iab gzt ied `l xyrn xzei i`c ,xyrn xzei dagx dphw oi`ya dl iwen onwle .iccd` oxq` `lc ,odipia cg` gzte zexivg izyk eede .o`knedxeq` dphweÐ

.odnr daxrzp ixdy ,dlecb ipa ly ozeyx ziyrpe ,dvxit `l` `ed gzt e`l dciclcdil xn`iqxcc ,ipyd lzeka dvxtpc ab lr s`e ,opirny` xvg xzid ax Ðmiax
.ipyd lzeka dvxtp `l dlecb `dc miax iqxc `lc meyn :`pin` ded ,mzdn i`c .ieane xvg jxc ef miaxd zeyxl ef miaxd zeyxnd`nehl miaxd zeyx`witqe Ð

xvg i`d ika dheqae .opixnb dheqn d`neh wtq `dc ,xedh.`ed dxizqe cegii mewn e`l Ð
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ïé÷øåædwegx dty`dy rnyn Ð zaya dl

oiwxef dxyrn dlrnl jxce lzekd on

:oiktey qxbc zi`e ,xeht mewn eedc ,dl

åàìoi`e Ð 'eke dphw xvg ef `id epzpyn

deye uegan d`xpc ol rnyn `wc xnel

`ki` oizipznc ,igl meyn oecip epi` miptan

ok m`c ,dlecbl dphw ilzek oiqpkpa dnwe`l

ixii` `lc oizipzn iyextl axl dil ied Ð

uegan d`xp :`icda xninl dil ied e` .oiqpkpa

.igl meyn oecip epi`
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izni`naקנ cenr g sc ± oey`x wxtzekxa

df cbpk df la`,ecbpkc opirny` `zyd .zayl cigid zeyx xvg dl `ied `l Ð
.zxzen ikd elit`edaxledf cbpk df la` :lirl xn`c Ðyletn iean ied Ð

"cbpk" jigxk lre ,df cbpk `ly dfa dl miwen i`na axc `d ,(xvg elit`) xeq`e
eaxir la` ,eaxir `lya axc dinrh `pniwe` `dc ,`weec e`l ax xn`wcÐ

.xzen iean elit`il dnl izxz`pz `d Ð
dizline 'ek efa dl oiqpkp miaxdy xvg :dl
elit`e `nzqn ,dpin xvg diixzynl axc
.df cbpk `ly dfa oky lke ,df cbpk df

iean xeqi`edphw xvgc oizipzn jci`n Ð
rny.opimzdn i`oiqpkp miaxdy xvgn Ð

."zayl cigid zeyx" ipzwc 'ek dlded
`pin`.cigid zeyx dil ixwc i`d Ðwexfl

,`ed cigid zeyx `ziixe`cn :xnelk Ð
.aiig ekezl miaxd zeyxn wxefdela`

lhlhl:ekeza Ð`l `ni`,`ixzyn Ð
.dilr opax xefbilc opaxcneol rnyn `wÐ

:zxzen ,axlcpmilbx el yiy uxy Ð
.daxdzyxt) mipdk zxeza `ipzckÐ

ieyrd iean .lcp df "milbx daxn" :(ipiny
lcpk,daxd ze`ean el oigezty Ð

gezt ey`xe ,miaxd zeyxl oigezt odiy`xe
.xg` miaxd zeyxllecbl gzt zxev dyer

miphw mixg`de ,oiy`x ipyn cg`a Ð
zeyx ipt lr odiy`xa dxewe igla exzyn

.miaxdl`enyk o`nkmewr iean xn`c Ð
elld miphw ze`ean lk `dc .mezqk ezxez
`veie df jxca qpkp ,od zenewr ze`ean
oewiz ira `l :zxn`we .df jxca

opiqxb ikd :l`enyk ,ezinenwrl.il dnl
gzt zxevgzt zxev zkxv` i`n` Ð

.oipeekn eiyelit oi` inp edi` `d ?lecbl
iean `edd `d ceredixz`a dedc Ð

xn`ck ;axcl dil eyge `rcxdpa l`enyc
dixnege axc dixneg dilr enx lirl

.l`enycedlekl gzt zxev dyerÐ
.miphwd`qib jdniean cvl ozinenwra Ð

.lecb`qib jci`eixzyin miaxd zeyxl Ð
.dxew e` iglajex` cg` ecivjynpe Ð

.dfk ipyd lzekn xzei miaxd zeyxl elzek
zen` rax`n zegt m`exiag lr df scer Ð

nzyie ,oeqkl`a dxew gipndkex`a o`k y
.dxvwa o`kedxew gipn epi` zen` rax`Ð

miptl qpek `l` ,jex`d lzek y`x lr
.dgipne xvwd lzek y`x cbpk ey`xn

`xikid ied `l oeqkl`aeipa d`exdy Ð
ueg ,miaxd zeyxa oiynzyne oikynp iean
ynzydl xzen xne` xvwd lzek cbpkn
dnec scerd eze` oi`y itl miaxd zeyxa

.ieand on `diyxyrn xzei epeqkl`a oi`y
,eagexa oi`e ,daxd eagxl xvw ieandy Ð
xzei ,sxhvdl oikynpd zen` rax`ae

.xyrnxyrn xzei epeqkl`a yi la`.gzt ied dxewd zgz lk ixdy ,xyrn agx egzt `vnp Ðdxewd zgz ynzydl edn.i`w ze`ean lk` Ðdvign meyn dxew
.iyenzy` ira miptle dvignd onc ,xeq` jkld .mzeqe cxei iniptd ecege Ð`xikid xaq xnxkidd on ynzydl xeq`e ,xkid edl ied iniptd cve ,opira i`eebn jpdl Ð

.ueglexaln.oevigd cv epiidc ,miaxd zeyx ipal Ðeceg xaq xnmzeqe cxei iniptd.xeq`e uegle dvignd on dxewd zgz `vnp Ðmicen lkd,dxew ea oi`y ieana Ð
igla exiykdemiigl oia hwpc i`de igld cbpk :xnelk ,miigl oia ynzydl xeq`y Ð.i`w `aeh ze`ean` Ðzecizi izy urpcvly eiaera lzeka zeverp y"iiliaw* Ð

.dfk lzekl jenqe weac iniptd dcege ,milzkd on xzei uegl zkynpe zhlea odilry dxew z`vnpe ,miaxd zeyxxqe`d ixacl,ze`ean lka dxewd zgz ynzydl Ð
.mzeqe cxei iniptd eceg meyn `nrhcxiznmzeq iniptd ecegc oeikc ,iean iab lr dpi`y dxew jd ab` dfd ieana ynzydl o`k Ðdweac dxewd znizq z`vnp Ð

.`id `ziilrn dnizqe ,milzklxiznd ixaclzxaegn dnizqd oi`c .zxg` dxew e`iaiy cr dfd ieand lk xqe` ,mzeqe cxei oevig :`nl` ,dxewd zgz ynzydl Ð
.ceal ici lr o`kne o`kny xie` wqtd xiykdl `ed ynn dvign e`l `kde .mdipia xie` yie ,milzkl
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éåáî.oiccv ipyn lecb ieanl migezt miphw ze`eany :mz epiax yxit Ð lcpk eyrd

izy el yiy lcpd ilbxk md df oiprke .oiyletn eed ok m`c ,df cbpk df opi`e

.df cbpk `ly df mde ,l`nyne oinin milbx ly zexey

àäå`eddieaninp eygc i`nn Ð axc dixneg dilr enxe `rcxdpa dedc mewr

Ð zezlc jxhvie jixt `l l`enycl

l`enyc dixz` `rcxdpc meyn eygc `dc

jixt l`enyc dixz`a axcl eygcn la` ,ded

.xityçéðîyxit Ð oeqkl`a dxewd z`

.dxvwa o`ke dkex`a o`k ynzyn :qxhpewd

Ð ikd `niz `l i`c ,ok yxity enr oicde

dxew opira `d ?oeqkl`a dxewd z` gipn i`n`

iab jenqa xn`ck ,ieana dweac zegtd lkl

xiznd ixacl 'ek milzek ipya zecizi izy

lr cg`d ey`x gpen o`ky it lr s`e .xeq`

ikide :xn`z m`e .wlgl `xaq oi` Ð ieand iab

ex`d cbp ynzydl ixy`l` o`k oi` `d ?j

meyn dxew dil zi`c :xnel yie !zevign izy

elit` ied dvign meyn dil zi`c o`ne ,dvign

ecivc oeik :inp i` .oiwxita gkenck ,`ziixe`c

`le ,miax da irwa `l `nzqn jex` cg`d

ab lr s` iean iabl lhae li`ed ,opax dia exfb

.rax` lr rax` dia zi`cìëäoiaa micen

elit` ied iglc meyn `nrh Ð xeq`c miigl

Ð gth dagxc dxewa la` .iwet`l iz`e ,edyn

axc `nrhc yxtl oi` la` .yginl `kil

igle ,xkid meyn dxew xaqc meyn `cqg

xeq` miigl oiae .xkid meyne ,dvign meyn

miptly dvignd on `l` ynzydl leki epi`e

deab did iab (`,d) lirl dil zi` iia` `dc Ð

meyn dxew `pyil cgl ehrnl `ae mixyrn

`xazqn :jenqa xn` `we .igl oky lke ,dvign

miigl oia la` ,dxewd zgz opgei iaxc dizlin

ediiexzc oiwxita dil zi` inp `axe .xeq` Ð

xeq`c `ax dcen jenqae .`xikid meyn

.drax` agxc `kid miigl oia ynzydl
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Bcéöå CBøà ãçà BcévL éBáî :áøc déaø àðäk áø eðééä©§©¨£¨©¥§©¨¤¦¤¨¨§¦

úBnà òaøàî úBçt ,øö÷ ãçà¯äøBwä úà çépî ¤¨¨¨¨¥©§©©©¦©¤©¨
úBnà òaøà ,ïBñëìàa¯àlà äøBwä úà çépî Bðéà ©£©§©§©©¥©¦©¤©¨¤¨

äæ ãçàå äæ ãçà :øîà àáø .øöwä ãâðk¯çépî Bðéà §¤¤©¨¨¨¨¨©¤¨¤§¤¨¤¥©¦©
àîéàå ,éãéc àîòè àîéàå .øöwä ãâðk àlà äøBwä úà¤©¨¤¨§¤¤©¨¨§¥¨©§¨¦¦§¥¨

éàî àîòè äøB÷ :éãéc àîòè àîéà .eäãéc àîòè¯ ©§¨¦§¥¨©§¨¦¦¨©§¨©
àîòè àîéàå ;økéä éåä àì ïBñëìàáe ,økéä íeMî¦¤¥©£©§¨¨¥¤¥§¥¨©§¨

éàî íeMî äøB÷ :eäãéc¯ïBñëìàáe ,ävéçî íeMî ¦§¨¦©¦§¦¨©£©§
àúúòîLe ìéàBä :àðäk áø øîà .ävéçî éåä éîð©¦¨¥§¦¨¨©©¨£¨¦§©£¨¨

àéä éðäëc¯çépî zøîàc àä :àúléî da àîéà §¨£¥¦¥¨¨¦§¨¨§¨§©§©¦©
ïBñëìàa äøBwä¯BðBñëìàa ïéàL àlà ïøîà àì ©¨©£©§¨£©©¤¨¤¥©£©§

øNòî øúBé BðBñëìàa Lé ìáà ,øNòî øúBé¯éøác ¥¥¤¤£¨¥©£©§¥¥¤¤¦§¥
àéiç éaøå áø ?äøBwä úçz LnzLäì eäî :eäì àéòaéà .øöwä ãâðk àlà çépî Bðéà ìkä©Ÿ¥©¦©¤¨§¤¤©¨¨¦©£¨§©§¦§©¥©©©¨©§©¦¦¨
ïBòîL éaøå éaø øa ïBòîL éaøå ìàeîL .äøBwä úçz LnzLäì øzeî :eøîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨§¨§¦§©¥©©©¨§¥§©¦¦§©©¦§©¦¦§
íeMî äøB÷ :øáñ øîc ,éâìtéî÷ àäa àîéì .äøBwä úçz LnzLäì øeñà :eøîà Lé÷ì ïa¤¨¦¨§¨§¦§©¥©©©¨¥¨§¨¨¦©§¦§¨¨©¨¦

àîìò éleëc ,àì .ävéçî íeMî äøB÷ øáñ øîe ,økéä¯àäa àëäå ,økéä íeMî äøB÷ ¤¥¨¨©¨¦§¦¨Ÿ§¥¨§¨¨¦¤¥§¨¨§¨
àîìò éleëc :àîéà úéòaéàå .øálî àøékéä :øáñ øîe ,åéâlî àøékéä :øáñ øîc ;éâìtéî÷̈¦©§¦§¨¨©¤¥¨¦§¨¨¨©¤¥¨¦§©§¦¨¥¥¨§¥¨§¨
Bceç :øáñ øîe ,íúBñå ãøBé éîéðtä Bceç :øáñ øîc :éâìtéî÷ àäa àëäå ,"ävéçî íeMî"¦§¦¨§¨¨§¨¨¦©§¦§¨¨©©§¦¦¥§¥¨¨©
øa éîø dépéî àòa .øeñàL íééçì ïéáa íéãBî ìkä :àcñç áø øîà .íúBñå ãøBé ïBvéçä©¦¥§¥¨©©¦§¨©Ÿ¦§¥§¨©¦¤¨§¨¦¥¨¦©
?eäî ïäéab ìò äøB÷ çépäå ,õeçaî éBáî éìúBk éðLa úBãéúé ézL õòð :àcñç áøî àîç̈¨¥©¦§¨¨©§¥§¥¦§¥§¥¨¦©§¦¦©¨©©¥¤©

øéznä éøáãì :déì øîà¯øñBàä éøáãì ,øeñà¯éîð ,øñBàä éøáãì :øîà àáø .øzeî ¨©¥§¦§¥©©¦¨§¦§¥¨¥¨¨¨¨©§¦§¥¨¥©¦
úéà .àkéìå ,éBáî éab ìò äøB÷ ïðéòa .øeñàBúøB÷ äúéä :àáøì äðzî øa àcà áø déáé ¨¨¥©¨©©¥¨§¥¨¥¦¥©©¨©©¨¨§¨¨¨§¨¨
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עירובין.  פרק ראשון - מבוי שהוא גבוה דף ח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc oiaexir(ycew zay meil)

ìáàmipeekn migztd xy`kàîéà ,äæ ãâðk äæy xn`z `ny ±àì £¨¤§¤¤¤¥¨Ÿ
eprinydl ax wwfp okl ,zay oiprl cigid zeyxk dpic didi

.zxzen xvgd df ote`a elit`y
:`xnbd dywnøîàc ,äaøìe(`"r lirl)jxc yletnd iean iabl §©¨§¨©

mipeekn dagxd ixar ipyay migztd xy`ky dagx,äæ ãâðk äæ¤§¤¤¤
ieandøeñà,yletnd iean oickdì é÷Bî éàîa áøc àäcvik ± ¨¨§©§©¥¨

,ecbpk xvg dvxtpe uxtpy ieany ax ly epic z` dax cinrn
el yi gxkda .xvgd ipa mr ieand ipa eaxir m` ,xzen ieand

ecinrdlaxvgde ieand evxtpy ote`,äæ ãâðk àlL äæ`vnpe §¤¤Ÿ§¤¤¤
,df cbpk df mipeekn eid xvgd igzty dxwna wqr `l llk axy
zxfeg ,oky oeike .efk xvg ly dpic didi dn eixacn gikedl oi`e

`iyewd dnewnlél änì ézøzxvgdy xn`e ax xfg jxev dfi`l ± ©§¥¨¨¦
dpic digzta mixaer miaxy xvgy dpyna epipy xak `ld ,zxzen
,dpynd on xzei xzid siqed `l ax ixde ,zay oiprl cigid zeyxk
jxved `l oke .mipeekn xvgd igzt eidy dxwna wqr `ly xg`n
dpynd on rnyp df oic ixdy ,ieand lr xeqi` eprinydl ax

lirl z`aend dipyd(`"r).
,dpynd on ernyl xyt` i`y yecig yi ax ixaca :`xnbd zvxzn

okyíúäî éàg oic rcei iziid `l m` ±digzta mixaer miaxy xv ¦¥¨¨
,dpynd on `l`àðéîà äåäc xne` iziid ±éléî éðä,df oicy ± £¨£¦¨¨¥¦¥

oiprl `l` xn`p `l cigid zeyxk zaygp xvgdy÷Bøæì± ¦§
,z`hg aiig ef xvgl miaxd zeyxn zaya utg wxefdy ,xingdl

,cigid zeyxk dpic dxezd ony meynìáàoiprlìèìèìlwdl ± £¨§©§¥
,zen` rax`n xzei dkeza lhlhl xzen didiyàì àîéà`ny ± ¥¨Ÿ

miaxdy onf lk da lhlhl exq`e exfb minkgy iptn ,xeq`y xn`z
.cvl cvn da mirweaïì òîLî à÷.opaxcn s` zxzen xvgdy ax ¨©§©¨

:miax miyelita yletnd iean ipica dpc `xnbdéBáî ,øîzéà¦§©¨
k éeNòä`xwpd zeax milbx el yiy uxy oir,'ìcð'df iean s`y ¤¨§©¨

oirk cg`d ecivn el mi`vei miphw ze`ean miaxd zeyxl geztd
envr `ed mbe .zxg` miaxd zeyxl migezt mdiy`xe ,zeax milbx
y"ix oirk mewira zxg` miaxd zeyxl yletne eteqa mwrzn
elld miphwd ze`eand z`e edepwzi cvik oecl yi .[` xeiv]
miaxd zeyxn qpkpd ixdy ,mewira miaxd zeyxl miyletnd
zeyxl `vei myne ,miphwd ze`eanl epnn dpet ,lecbd ieanl

.zxg` miaxdì çútä úøeö äNBò ,éiaà øîàd ieanìBãbey`xa ¨©©©¥¤©©¤©©¨
,miaxd zeyxl geztdpäåeälek Cmiphwd ze`eand el` lke ± §©¨§

,el migeztdzLéîeømixzip ±aziiyräøB÷å éçìdpetd my`xa ¦§§§¤¦§¨
.[a xeiv] miaxd zeyxl

:iia` ixac lr dywn `axàáø déì øîàewlgp `ld ,iia`llirl) ¨©¥¨¨
(.e,miaxd zeyxl migezt eiy`x ipyy mewr iean oica l`enye ax

zxeve eiy`x ipya dxewe igla epwzl jixve yletnk epic axl
ipya miigla el ice ,mezq ieank epic l`enyle ,ezinenwra gztd
yie .ezinenwra oewizl wewf epi`e ,miaxd zeyxl mipetd eiy`x

,le`ylïàîklky ,df ieana zixed xy`k zwqt in zrck ± §©
ici lr mixzip miphwd ze`eandy ,mewira miyletn eize`ean

zwqt `ld ,my`xa dxew e` igl ziiyrøîàc ,ìàeîLkyBúøBz ¦§¥§¨©¨
`ed mewr iean lykiean,íeúñmiwewf mpi` el` ze`ean s` okle §¨

,dyw ok m`y `l` .mzinenwra oewizldéì änìjxev dfi`l ± ¨¨¥
lecbd ieanl zeyrl zixedçútä úøeö`ed s` `lde ,ey`xa ©©¤©

el ic l`eny zrcle ,df cbpk df mipeekn eiyelit oi`y ,mewr iean
e` igla.ey`xa dxewãBòåzrck lwdl zwqt cvik ,le`yl yi §

e ,l`enyàòcøäða äåäc íB÷ò éBáî àeää àädyrn did `lde ± ¨©¨¨©£¨¦§©§§¨
,`rcxdp xira mewr ieanaå,l`eny ly exir `id `rcxdpy s` lr §

áøãì dì eLç.yletnk epicy xaeqd ax zrck xingdl eyyg ± ¨¨¦§©
jilr s` i`cea ,ax ixacl eyyg l`eny ly exira elit`y oeikne

.zeninwra oewiz jixvdle eixacl yeygl
:iia` ly epic lr wleg `ax,àáø øîà àlàlcpk ieyrd ieana s` ¤¨¨©¨¨

okle ,axk bedpl yieäleëì çútä úøeö äNBòon cg` lkl ± ¤©©¤©§§
,miphwd ze`eandàñéb éàäì,lecbd ieand mr mxeaig mewna ± §©¦¨

àñéb Cãéàå,miaxd zeyxl dpetd ,ipyd mcive ±eøzLéîmixzip ± §¦¨¦¨¦§§
aziiyräøB÷å éçìel dyri ,lecbd ieanl s` dyri oke , [b xeiv] §¤¦§¨

epiide .ezinenwra gztd zxeve ,miaxd zeyxl mipetd eiy`xa igl
exizdl jxev yi ok lre ,yletnk oecip mewr ieany ax zrck

.eiy`xa dxewe iglae ,ezinenwra gztd zxeva
:miey mpi` egzt icivy iean oewiz oic zyxtn `xnbdáø øîà̈©©

,éîeéðî øa àðäk áøc déîMî ,àôéìçz øa àðäkz`f xn`y ©£¨©©£¦¨¦§¥§©©£¨©©§¦
,Bikìî øa àðäk áøc déîMîmxn`yàðäk áøc déîMî,oencwd ¦§¥§©©£¨©©§¦¦§¥§©©£¨

didyáøc déaø['ax' `xen`d ly eax-],dì éøîàåexn`y yie ± ©¥§©§¨§¥¨
yéBáî ,áøc déaø àðäk áø eðééä Bikìî øa àðäk áøgeztd ©©£¨©©§¦©§©©£¨©¥§©¨

,miax zeyxlLay lzekdBcévdãçà`edCBøàoeeikl jynpe ¤¦¤¨¨
,miaxd zeyxåay lzekdBcéödãçà`ed,øö÷,jk lk jynp epi`y §¦¤¨¨¨

lzekd lr dxizi jex`d lzekd zhila m` .dxewa epwzl `ae
xvwdïBñëìàa äøBwä úà çépî ,úBnà òaøàî úBçti`yx ± ¨¥©§©©©¦©¤©¨©£©§

xvwd lzekd y`x cr jex`d lzekd y`xn dxew gipdl `ed
jex`d cva ,dxewd cr ieana lhlhl xzen didie ,[c xeiv] oeqkl`a
lr dxizi jex`d zhila m` j` .exeviw itk xvwd cvae ,ekx` itk

xvwdøöwä ãâðk àlà äøBwä úà çépî Bðéà ,úBnà òaøàepi` ± ©§©©¥©¦©¤©¨¤¨§¤¤©¨¨
ef dhilay iptn ,xg`d ly ey`xl df lzek y`xn dgipdl i`yx
milzkl dwewfe ,envr ipta ieank daeyg zen` rax` da yiy
y`x cbpk oeeknd mewna jex`d lzeka dgipn `l` ,diciv ipyn
.[d xeiv] xyi ewa xvwd lzekd y`xa ipyd dcive ,xvwd lzekd

.xvwd cvd cbpk cr wx ieana lhlhl xzen didie
:zwleg drc `xnbd d`ianäæ ãçàå äæ ãçà ,øîà àáøm` oia ± ¨¨¨©¤¨¤§¤¨¤

dzegt `id m` oiae ,zen` rax` xvwd lr dxizi jex`d zhila
,zen` rax`nàlà äøBwä úà çépî Bðéàoeeknd mewnaãâðk ¥©¦©¤©¨¤¨§¤¤

lzekd y`x.øöwä©¨¨
:zwelgnd inrh z` x`an `axéãéc àîòè àîéàåz` yxt`e ± §¥¨©§¨¦¦

,inrheäãéc àîòè àîéàåmiwlegd ly mnrh z` s` yxt`e ± §¥¨©§¨¦§
.ilréãéc àîòè àîéàixdy ,inrh z` yxt` ±éàî àîòè ,äøB÷ ¥¨©§¨¦¦¨©§¨©

,ieand y`xa dxew gipdl minkg epwzy mrhd dn ±økéä íeMî¦¤¥
,miaxd zeyxl epnn lhlhl xeq`y xkid didiy ick ±edxewa

zgpendøkéä éåä àì ïBñëìàaieand wlgy iptn ,xkid df oi` ± ©£©§Ÿ¨¥¤¥
ipay d`exde ,ieand on wlgk d`xp epi` xvwd lzekd lr scerd
jk ,ea ynzydl xzeny myky xnel `ai ,my miynzyn ieand

.miaxd zeyxa s` ynzydl xzen
eäãéc àîòè àîéàåiptn ,ilr miwlegd mrh z` yxt`e ± §¥¨©§¨¦§

mzrclyéàî íeMî äøB÷,ieand xizdl zlren dn meyn ±íeMî ¨¦©¦
ävéçîeli`k oecip dxewd ly dceg ik ,dvignk zaygpy iptn ± §¦¨

z` dnilyn dxewd jkae ,dizgzy llgd z` mzeqe cxei `ed
,ieanl ziriaxd dvigndävéçî éåä énð ïBñëìàáedxew mbe ± ©£©§©¦¨¥§¦¨

.dvignk zaygp oeqkl`a zgpend
:`xnbd dtiqene ìéàBä ,àðäk áø øîàecivy iean oica ,ef dreny ¨©©©£¨¦

,xvw cg` ecive jex` cg`úzòîLàéä éðäëc àdreny `id ± §©§§¨§©£¥¦
,'`pdk' did mnyy minkg dnk ici lr dxn`pyàúléî da àîéà¥¨¨¦§¨
.yecig xac ,'`pdk' inyy ,ip` s` da xne` ±zøîàc àädn ± ¨§¨§©§

oencwd `pdk ax xn`yçépî'z`ïøîà àì ,'ïBñëìàa äøBwä± ©¦©©¨©£©§Ÿ£¨¨
df oic xn`p `làlàote`aBðBñëìàa ïéàLieand lyøNòî øúBé ¤¨¤¥©£©§¥¥¤¤

epi` xvwd lzekd y`x cr jex`d lzekd y`xn oeqkl`d jxe`y ±
eagxl sxvz xy`k mby ,xv ieand didy oebke ,zen` xyr lr xzi
,zen` xyrn xzeil oeqkl`d ribi `l ,jex`d lzekd zhila z`

ìáàm`øNòî øúBé BðBñëìàa Léxy`ke ,agx ieand didy ± £¨¥©£©§¥¥¤¤
xyr oeqkl`a didi ,jex`d lzekd zhila jxe` mr eagx sxhvi

,zen`ìkä éøácy dcen oencwd `pdk ax mb ±çépî Bðéàz` ¦§¥©Ÿ¥©¦©
dxewd,øöwä ãâðk àlà,ieand gzt `ed dxewd zgz lky iptn ¤¨§¤¤©¨¨
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קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc oiaexir(ycew zay meil)

ìáàmipeekn migztd xy`kàîéà ,äæ ãâðk äæy xn`z `ny ±àì £¨¤§¤¤¤¥¨Ÿ
eprinydl ax wwfp okl ,zay oiprl cigid zeyxk dpic didi

.zxzen xvgd df ote`a elit`y
:`xnbd dywnøîàc ,äaøìe(`"r lirl)jxc yletnd iean iabl §©¨§¨©

mipeekn dagxd ixar ipyay migztd xy`ky dagx,äæ ãâðk äæ¤§¤¤¤
ieandøeñà,yletnd iean oickdì é÷Bî éàîa áøc àäcvik ± ¨¨§©§©¥¨

,ecbpk xvg dvxtpe uxtpy ieany ax ly epic z` dax cinrn
el yi gxkda .xvgd ipa mr ieand ipa eaxir m` ,xzen ieand

ecinrdlaxvgde ieand evxtpy ote`,äæ ãâðk àlL äæ`vnpe §¤¤Ÿ§¤¤¤
,df cbpk df mipeekn eid xvgd igzty dxwna wqr `l llk axy
zxfeg ,oky oeike .efk xvg ly dpic didi dn eixacn gikedl oi`e

`iyewd dnewnlél änì ézøzxvgdy xn`e ax xfg jxev dfi`l ± ©§¥¨¨¦
dpic digzta mixaer miaxy xvgy dpyna epipy xak `ld ,zxzen
,dpynd on xzei xzid siqed `l ax ixde ,zay oiprl cigid zeyxk
jxved `l oke .mipeekn xvgd igzt eidy dxwna wqr `ly xg`n
dpynd on rnyp df oic ixdy ,ieand lr xeqi` eprinydl ax

lirl z`aend dipyd(`"r).
,dpynd on ernyl xyt` i`y yecig yi ax ixaca :`xnbd zvxzn

okyíúäî éàg oic rcei iziid `l m` ±digzta mixaer miaxy xv ¦¥¨¨
,dpynd on `l`àðéîà äåäc xne` iziid ±éléî éðä,df oicy ± £¨£¦¨¨¥¦¥

oiprl `l` xn`p `l cigid zeyxk zaygp xvgdy÷Bøæì± ¦§
,z`hg aiig ef xvgl miaxd zeyxn zaya utg wxefdy ,xingdl

,cigid zeyxk dpic dxezd ony meynìáàoiprlìèìèìlwdl ± £¨§©§¥
,zen` rax`n xzei dkeza lhlhl xzen didiyàì àîéà`ny ± ¥¨Ÿ

miaxdy onf lk da lhlhl exq`e exfb minkgy iptn ,xeq`y xn`z
.cvl cvn da mirweaïì òîLî à÷.opaxcn s` zxzen xvgdy ax ¨©§©¨

:miax miyelita yletnd iean ipica dpc `xnbdéBáî ,øîzéà¦§©¨
k éeNòä`xwpd zeax milbx el yiy uxy oir,'ìcð'df iean s`y ¤¨§©¨

oirk cg`d ecivn el mi`vei miphw ze`ean miaxd zeyxl geztd
envr `ed mbe .zxg` miaxd zeyxl migezt mdiy`xe ,zeax milbx
y"ix oirk mewira zxg` miaxd zeyxl yletne eteqa mwrzn
elld miphwd ze`eand z`e edepwzi cvik oecl yi .[` xeiv]
miaxd zeyxn qpkpd ixdy ,mewira miaxd zeyxl miyletnd
zeyxl `vei myne ,miphwd ze`eanl epnn dpet ,lecbd ieanl

.zxg` miaxdì çútä úøeö äNBò ,éiaà øîàd ieanìBãbey`xa ¨©©©¥¤©©¤©©¨
,miaxd zeyxl geztdpäåeälek Cmiphwd ze`eand el` lke ± §©¨§

,el migeztdzLéîeømixzip ±aziiyräøB÷å éçìdpetd my`xa ¦§§§¤¦§¨
.[a xeiv] miaxd zeyxl

:iia` ixac lr dywn `axàáø déì øîàewlgp `ld ,iia`llirl) ¨©¥¨¨
(.e,miaxd zeyxl migezt eiy`x ipyy mewr iean oica l`enye ax

zxeve eiy`x ipya dxewe igla epwzl jixve yletnk epic axl
ipya miigla el ice ,mezq ieank epic l`enyle ,ezinenwra gztd
yie .ezinenwra oewizl wewf epi`e ,miaxd zeyxl mipetd eiy`x

,le`ylïàîklky ,df ieana zixed xy`k zwqt in zrck ± §©
ici lr mixzip miphwd ze`eandy ,mewira miyletn eize`ean

zwqt `ld ,my`xa dxew e` igl ziiyrøîàc ,ìàeîLkyBúøBz ¦§¥§¨©¨
`ed mewr iean lykiean,íeúñmiwewf mpi` el` ze`ean s` okle §¨

,dyw ok m`y `l` .mzinenwra oewizldéì änìjxev dfi`l ± ¨¨¥
lecbd ieanl zeyrl zixedçútä úøeö`ed s` `lde ,ey`xa ©©¤©

el ic l`eny zrcle ,df cbpk df mipeekn eiyelit oi`y ,mewr iean
e` igla.ey`xa dxewãBòåzrck lwdl zwqt cvik ,le`yl yi §

e ,l`enyàòcøäða äåäc íB÷ò éBáî àeää àädyrn did `lde ± ¨©¨¨©£¨¦§©§§¨
,`rcxdp xira mewr ieanaå,l`eny ly exir `id `rcxdpy s` lr §

áøãì dì eLç.yletnk epicy xaeqd ax zrck xingdl eyyg ± ¨¨¦§©
jilr s` i`cea ,ax ixacl eyyg l`eny ly exira elit`y oeikne

.zeninwra oewiz jixvdle eixacl yeygl
:iia` ly epic lr wleg `ax,àáø øîà àlàlcpk ieyrd ieana s` ¤¨¨©¨¨

okle ,axk bedpl yieäleëì çútä úøeö äNBòon cg` lkl ± ¤©©¤©§§
,miphwd ze`eandàñéb éàäì,lecbd ieand mr mxeaig mewna ± §©¦¨

àñéb Cãéàå,miaxd zeyxl dpetd ,ipyd mcive ±eøzLéîmixzip ± §¦¨¦¨¦§§
aziiyräøB÷å éçìel dyri ,lecbd ieanl s` dyri oke , [b xeiv] §¤¦§¨

epiide .ezinenwra gztd zxeve ,miaxd zeyxl mipetd eiy`xa igl
exizdl jxev yi ok lre ,yletnk oecip mewr ieany ax zrck

.eiy`xa dxewe iglae ,ezinenwra gztd zxeva
:miey mpi` egzt icivy iean oewiz oic zyxtn `xnbdáø øîà̈©©

,éîeéðî øa àðäk áøc déîMî ,àôéìçz øa àðäkz`f xn`y ©£¨©©£¦¨¦§¥§©©£¨©©§¦
,Bikìî øa àðäk áøc déîMîmxn`yàðäk áøc déîMî,oencwd ¦§¥§©©£¨©©§¦¦§¥§©©£¨

didyáøc déaø['ax' `xen`d ly eax-],dì éøîàåexn`y yie ± ©¥§©§¨§¥¨
yéBáî ,áøc déaø àðäk áø eðééä Bikìî øa àðäk áøgeztd ©©£¨©©§¦©§©©£¨©¥§©¨

,miax zeyxlLay lzekdBcévdãçà`edCBøàoeeikl jynpe ¤¦¤¨¨
,miaxd zeyxåay lzekdBcéödãçà`ed,øö÷,jk lk jynp epi`y §¦¤¨¨¨

lzekd lr dxizi jex`d lzekd zhila m` .dxewa epwzl `ae
xvwdïBñëìàa äøBwä úà çépî ,úBnà òaøàî úBçti`yx ± ¨¥©§©©©¦©¤©¨©£©§

xvwd lzekd y`x cr jex`d lzekd y`xn dxew gipdl `ed
jex`d cva ,dxewd cr ieana lhlhl xzen didie ,[c xeiv] oeqkl`a
lr dxizi jex`d zhila m` j` .exeviw itk xvwd cvae ,ekx` itk

xvwdøöwä ãâðk àlà äøBwä úà çépî Bðéà ,úBnà òaøàepi` ± ©§©©¥©¦©¤©¨¤¨§¤¤©¨¨
ef dhilay iptn ,xg`d ly ey`xl df lzek y`xn dgipdl i`yx
milzkl dwewfe ,envr ipta ieank daeyg zen` rax` da yiy
y`x cbpk oeeknd mewna jex`d lzeka dgipn `l` ,diciv ipyn
.[d xeiv] xyi ewa xvwd lzekd y`xa ipyd dcive ,xvwd lzekd

.xvwd cvd cbpk cr wx ieana lhlhl xzen didie
:zwleg drc `xnbd d`ianäæ ãçàå äæ ãçà ,øîà àáøm` oia ± ¨¨¨©¤¨¤§¤¨¤

dzegt `id m` oiae ,zen` rax` xvwd lr dxizi jex`d zhila
,zen` rax`nàlà äøBwä úà çépî Bðéàoeeknd mewnaãâðk ¥©¦©¤©¨¤¨§¤¤

lzekd y`x.øöwä©¨¨
:zwelgnd inrh z` x`an `axéãéc àîòè àîéàåz` yxt`e ± §¥¨©§¨¦¦

,inrheäãéc àîòè àîéàåmiwlegd ly mnrh z` s` yxt`e ± §¥¨©§¨¦§
.ilréãéc àîòè àîéàixdy ,inrh z` yxt` ±éàî àîòè ,äøB÷ ¥¨©§¨¦¦¨©§¨©

,ieand y`xa dxew gipdl minkg epwzy mrhd dn ±økéä íeMî¦¤¥
,miaxd zeyxl epnn lhlhl xeq`y xkid didiy ick ±edxewa

zgpendøkéä éåä àì ïBñëìàaieand wlgy iptn ,xkid df oi` ± ©£©§Ÿ¨¥¤¥
ipay d`exde ,ieand on wlgk d`xp epi` xvwd lzekd lr scerd
jk ,ea ynzydl xzeny myky xnel `ai ,my miynzyn ieand

.miaxd zeyxa s` ynzydl xzen
eäãéc àîòè àîéàåiptn ,ilr miwlegd mrh z` yxt`e ± §¥¨©§¨¦§

mzrclyéàî íeMî äøB÷,ieand xizdl zlren dn meyn ±íeMî ¨¦©¦
ävéçîeli`k oecip dxewd ly dceg ik ,dvignk zaygpy iptn ± §¦¨

z` dnilyn dxewd jkae ,dizgzy llgd z` mzeqe cxei `ed
,ieanl ziriaxd dvigndävéçî éåä énð ïBñëìàáedxew mbe ± ©£©§©¦¨¥§¦¨

.dvignk zaygp oeqkl`a zgpend
:`xnbd dtiqene ìéàBä ,àðäk áø øîàecivy iean oica ,ef dreny ¨©©©£¨¦

,xvw cg` ecive jex` cg`úzòîLàéä éðäëc àdreny `id ± §©§§¨§©£¥¦
,'`pdk' did mnyy minkg dnk ici lr dxn`pyàúléî da àîéà¥¨¨¦§¨
.yecig xac ,'`pdk' inyy ,ip` s` da xne` ±zøîàc àädn ± ¨§¨§©§

oencwd `pdk ax xn`yçépî'z`ïøîà àì ,'ïBñëìàa äøBwä± ©¦©©¨©£©§Ÿ£¨¨
df oic xn`p `làlàote`aBðBñëìàa ïéàLieand lyøNòî øúBé ¤¨¤¥©£©§¥¥¤¤

epi` xvwd lzekd y`x cr jex`d lzekd y`xn oeqkl`d jxe`y ±
eagxl sxvz xy`k mby ,xv ieand didy oebke ,zen` xyr lr xzi
,zen` xyrn xzeil oeqkl`d ribi `l ,jex`d lzekd zhila z`

ìáàm`øNòî øúBé BðBñëìàa Léxy`ke ,agx ieand didy ± £¨¥©£©§¥¥¤¤
xyr oeqkl`a didi ,jex`d lzekd zhila jxe` mr eagx sxhvi

,zen`ìkä éøácy dcen oencwd `pdk ax mb ±çépî Bðéàz` ¦§¥©Ÿ¥©¦©
dxewd,øöwä ãâðk àlà,ieand gzt `ed dxewd zgz lky iptn ¤¨§¤¤©¨¨
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המשך בעמוד באק



קנב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc oiaexir(ipy meil)

.dn` mixyrn dlrnl iean zxew xiykdl
.'`fx`c iwqt' `id `xzln`y xaeqd mrh z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîe`id `xzln`yàæøàc é÷ñt- ©§¨©¦§¥§©§¨
,lzekdn zehlead fx` ur zekizgàîòè éàîod mrh dfi`n - ©©§¨

`ed mrhdy xn`z m` ,zelirendéëLî Léôðc íeMîmeyn - ¦§¨¦¨§¥
,ax okxe`ydéëLî Léôðc äkeñ àäå`id mby dkeq `lde - §¨¨§¨¦¨§¥

,ax dkxe`àìc ïðaø éøîà÷åoi`y minkg mixaeq mewn lkne - §¨¨§¥©¨¨§Ÿ
:`xnbd dwiqn .dn` mixyrn dlrnl dxiyk `idàlàly mrhd ¤¨

y ,`ed `fx`c iwqtáéLç à÷c ïåékdzeaiyg iptn -àì÷ déì úéà ¥¨§¨¨¦¦¥¨¨
s` jk jezne ,ozece` migy miyp` ozeaiyg zngny ,lew dl yi -

.zxkip dxewd
mideabd dkeqd jkqe iean zxew minkg zrcly ,lirl epcnl
zvwn wxy ote`a dzr oecz `xnbd .mileqt dn` mixyrn dlrnl
ieana oicd dn :`xnbd zxxan .dn` mixyrn dlrnl `vnp miiaer

m`úö÷îd iaernäøB÷`vnpíéøNò CBúadn`úö÷îeiaern ¦§¨¨§¤§¦¦§¨
däøB÷`vnpíéøNòî äìòîìy dkeqa oke ,dn`úö÷îdCëñ ¨§©§¨¥¤§¦¦§¨§¨

`vnpíéøNò CBúa,dn`úö÷îedCëñ`vnpíéøNòî äìòîì §¤§¦¦§¨§¨§©§¨¥¤§¦
:dfa dax zrc .dn`øLk éBáîa ,äaø øîàzvwn wx m` ,xacd ¨©©¨§¨¨¥

la` .dn` mixyr jeza dxewdnäkeñajeza jkqd zvwn wxy §¨
,dn` mixyr.ìeñẗ

:`xnbd zl`ey .dkeql iean oia weligd dn zxxan `xnbdéàî©
àðLoicd dpey recn -,øLëc éBáîameyn mrhd dxe`kl §¨§¨§¨¥

LBì÷ ïðéøîàcmixyrn dlrnly dxewd wlgl ep` miqgiizny - §©§¦¨§
xyk ezngne ,dn` mixyr jezay wlgd wx x`ype ,lhip eli`k

ac dyw ok m` ,lehlha ieandLBì÷ àîéì énð äkeñdkeqa mb - ¨©¦¥¨§
lhip eli`k dn` mixyrn dlrnly jkql qgiizpy ,ok xnel yi
:`xnbd daiyn .mixyr jezay jkqd ici lr dkeqd xykeze ,epi`e

c meyn ,ok xnel xyt` i` dkeqaì÷ éàzLjkql qgiizp m` - ¦¨§©§
,lhip eli`k oeilrddúlévî äaeøî dúnç dì àéåä`dz - ©§¨¨©¨¨§¨§¦¨¨

wlga oi` ixdy ,dzlivn daexn dzngy meyn dleqt dkeqd
.dzngn daexn dzliv dkeqd `dzy jkq ic oezgzd
`ld ,dax xiykd ieana recn :dywne `xnbd zxfegénð àëä- ¨¨©¦

c df mrhn leqtl yi ok mb iean zxewaì÷ éàzLqgiizp m` - ¦¨§©§
,epi` eli`k oeilrd wlglçeøa úìhépä äøB÷ dì àéåä`dz - ©§¨¨¨©¦¤¤¨©

zngn gexa cenrl dleki dpi`y jk lk dwc zx`ypd dxewd
,ieand z` dxiykn dpi` gexa zlhipd dxewe ,dzewcàlài`ce ¤¨

mixyrn dlrnl zgpen ezxew zvwny iean dax xiykdy mrhd
y meyn `ed dn`Eçøk ìòoeikny ,xeriyk dxew o`k yi ©¨§£

epxn` wx `l` ,dxewd ly oeilrd wlgd lhip `l dyrnly
y xnel epl yi ok lr ,lhip `ed eli`k mi`exyìL ïéãeôLk eNòð©£¦§¦¤

úëzîieyr `ed eli`k dxewd ly oezgzd wlgl ep` miqgiizn - ©¤¤
okle ,gexa lhip epi` ce`n wc `edy elit`y ,zkzn ly cetyn
dkeqay dax xn` recn ,`iyewd zxfeg oky oeike ,ieand xyk

`ld ,leqténð àëädkeqa mb -Eçøk ìòdyrnly oeikny xnel ¨¨©¦©¨§£
seq seqy `vnp oeilrd jkqd lhip `lúéNòðdkeqddúléö ©£¥¦¨¨

dúnçî äaeøî.dxiykdl yie ,oezgzde oeilrd jkqd sexivn §¨¥©¨¨
:`xnbd daiyn,àé÷æøtî àáø øîàepilr did oicd xwirn ok` ¨©¨¨¦©§©§¨

,`ed mdipia dax wligy mrhde ,dkeqa mbe ieana mb xiykdl
y meynàéä ãéçéìc äkeñ,cigi ly yinyzl dieyry -àì ¨¦§¨¦¦Ÿ

økãîep` miyyege ,dkeqd xykd lr al miyl xkfp epi` - ¦§©
dlrnly oeilrd jkqd wx x`yie oezgzd jkqd lhpi `ny

la` .dn` mixyrníéaøìc éBáî,miaxd z` ynyn `edy - ¨¦§©¦
éããäà éøkãîwlgd awxpy e`xi m`e ,ipyl cg` md mixikfn ± ©§§¥©£¨¥

md ,dn` mixyrn dlrnl dlek dx`ype dxewd ly oezgzd
.depwzi

:ieanl dkeq oia weligl sqep xaqdäkeñ ,øîà àðéáø̈¦¨¨©¨
nyàúééøBàc,`idïðaø da eøéîçà`vnp jkq zvwnyk exq`e §©§¨©§¦¨©¨¨

la` ,dn` mixyrn dlrnléBáî`ed ekeza lhlhl xeqi`dy ¨
nïðaøc`ed,ïðaø déa eøéîçà àìdxewd zvwn m` elit` exizde §©¨¨Ÿ©§¦¥©¨¨

.dn` mixyrn dlrnl
:dax ixaca xg` gqepàzòîL àäì éðúî ,äðúî øa àcà áø©©¨©©§¨©§¥§¨§©§¨

àëtéà äaøcenya xn`py dnn jetd ote`a dax ixac z` dpy - §©¨¦§¨
jky ,lirl,ìeñt éBáîa ,äaø øîàeli`e.äøéLk äkeña ¨©©¨§¨¨§¨§¥¨

:`xnbd zl`ey .dkeql iean oia weligd z` `xnbd zxxanéàî©
àðLa oicd dpey recn -,äøéLëc äkeñmeyn mrhd dxe`kl §¨¨¦§¥¨

LBì÷ ïðéøîàc,epi`e lhip eli`k oeilrd jkqd z` ep` mi`exy - §©§¦¨§
ok m` ,mixyr jezay jkqd ici lr dxiyk dkeqdeénð éBáîa§¨©¦

LBì÷ àîéìdxewd ly wlgl qgiizpy ,ok xnel yi ieana mb - ¥¨§
jezay dxewa ieand z` xiykpe ,lhip eli`k mixyrn dlrnly

:`xnbd daiyn .mixyrì÷ éàzLoeilrd wlgl qgiizp m` - ¦¨§©§
,epi` eli`kdì éåädxewd ly oezgzd wlgd didz ±äøB÷ ¨¥¨¨

çeøa úìhépä.ieand z` xiykdl xeriy da oi`e ©¦¤¤¨©
,xyk dkeqa recn ok m` :dywne `xnbd zxfegénð àëämb - ¨¨©¦

dkeqaì÷ éàzL,lhip eli`k oeilrd jkql qgiizp m` -dì àéåä ¦¨§©§©§¨¨
dúlévî äaeøî dúnçdzngy meyn dleqt dkeqd didz - ©¨¨§¨¦¦¨¨

dkeqd `dzy jkq ic oezgzd wlga oi` ixdy ,dzlivn daexn
.dzngn daexn dzlivàlàdkeqdy dax xn`y mrhd i`ce ¤¨

y meyn `ed ,dxiykEçøk ìòlhip `l dyrnly oeikny ,xnel ©¨§£
y `vnp ,oeilrd jkqdúéNòðdkeqd,dúnçî äaeøî dúléöoeike ©£¥¦¨¨§¨¥©¨¨

`ld leqt ieanay dax xn` recn ,`iyewd zxfeg okyénð àëä- ¨¨©¦
ieana mbEçøk ìòoeilrd wlgd lhip `l dyrnly oeikny ,xnel ©¨§£

md ixd ,dxewd lyúëzî ìL ïéãeôLk eNòðz` ze`xl epl yi - ©£¦§¦¤©¤¤
,zkzn ly cetyn ieyr `ed eli`k dxewd ly oezgzd wlgd
z` xiykdl yi okle ,gexa lhip epi` ce`n wc `edy elit`y

.ieand
:`xnbd daiyn,àé÷æøtî àáø øîàepilr did oicd xwirn ok` ¨©¨¨¦©§©§¨

,`ed mdipia dax wligy mrhde ,ieana mbe dkeqa mb xiykdl
y meyn,àéä ãéçéìc äkeñoezgzd jkqd lhpi `ny yegl oi` ¨¦§¨¦¦

wx lhen xacdy oeikny ,dn` mixyrn dlrnl elek jkqd x`yie
,eilrøkãîe déLôpà éîø,jk lr gibydl eail l` `ed miyn - ¨¥©©§¥¦§©

la` .dkeqd z` owzi ,oezgzd jkqd lhpi m`eàéä íéaøìc éBáî̈¦§©¦¦
oeik ,dfa egibyi `ly ep` miyyeg ,miaxd yinyzl ieyry -

miaxdyéøkãî àìå éããäà éëîñ,exiag lr cg` lk mikneq - ¨§¥©£¨¥§Ÿ©§§¥
ke ,depwzi dhnln dxewd dawxp m`y gibydl mixikfn `leéøîàc§¨§¥

éLðéà,mc` ipa ita xeby mbzt `ed oky -éôzeL éác àøã÷- ¦§¥§¥¨§¥§¥
mitzey ipy ly dxcwàøéø÷ àìå àîéîç àìs`e dng dpi` - Ÿ£¦¨§Ÿ§¦¨

e` dng didz dxcwdy evxi mdipy m` s`y ,xnelk ,dxw dpi`
.ok dyriy exiag lr jneq cg` lky oeik ,mcia xac dlri `l ,dxw

:ieanl dkeq oia weligl sqep xaqd,øîà àðéáødax wligy mrhd ¨¦¨¨©
y meyn `ed ,ieanl dkeq oiaäkeñny oeikàúééøBàclkde `id ¨§©§¨

,da mixdfp÷eféç éòa àì,dipic meiw z` wfgl mikixv minkg oi` - Ÿ¨¥¦
ok oi`y dn .mixyr lrn ezvwny jkq lr da exfb `l okleéBáî̈

nyïðaøc,`ed÷eféç éòaminkg ea exingd okle ,wefig `ed jixv - §©¨¨¨¥¦
.dn` mixyrn dlrnl z`vnp dxewd zvwn m` exq`e

:`xnbd zl`ey .df oecipa mi`xen`d ewlgp dkldldìò éåä éàî©¨¥£¨
jkqd zvwn e` dxewd zvwn m` ,ef dl`ya dkldd zrxkd idn -

:`xnbd daiyn .mixyrn dlrnl zvwne ,mixyr jezaáø øa äaø©¨©©
äæå äæ ,øîà àleòdlrnl mzvwn m` ,dkeqa oiae ieana oia - ¨¨©¤§¤

mixyrnäæå äæ ,øîà àáø .ìeñtm` ,dkeqa oiae ieana oia - ¨¨¨¨©¤§¤
mixyrn dlrnl mzvwn,øLk̈¥
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המשך בינור למס' עירובין ליום שאי עמ' נ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc oiaexir(ycew zay meil)

xewdy oeikeoi`e ,xyrn agx ieand gzt ixd ,zen` xyrn dkex` d
.zen` xyrn agxd gzta dliren dxew

:dxewd zgzy mewnd ly epic dn zx`an `xnbdeäì àéòaéà± ¦©§¨§
,ey`xa dxew ici lr owezy iean ,daiyid ipa ewtzqdeäî©

äøBwä úçz LnzLäìzgz ea ynzydl xzen m`d ,epic dn ± §¦§©¥©©©¨
.dizgz `le dxewd cr `l` ynzydl xzed `l `ny e` ,dxewd

:xaca mi`xen` ewlgpøzeî ,eøîà ïðçBé éaøå àéiç éaøå áø©§©¦¦¨§©¦¨¨¨§¨
LnzLäìs` ieana.äøBwä úçzeli`eøa ïBòîL éaøå ìàeîL §¦§©¥©©©¨§¥§©¦¦§©

.äøBwä úçz LnzLäì øeñà ,eøîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå éaø©¦§©¦¦§¤¨¦¨§¨§¦§©¥©©©¨
:mzwelgn z` `xnbd zx`anéâìôéî÷ àäa àîéìxn`p m`d ± ¥¨§¨¨¦§§¥

,ewlgp jkayøáñ øîc'dxewd zgz ynzydl xzen' mixne`dy ± §©¨©
gipdl minkg zpwzy mixaeqäøB÷`idíeMîda yiyøkéä ¨¦¤¥

zeyxa lhlhl e`eai `ly ,miaxd zeyxl ieand oia licadl
,dxewl zgzn mb miiw xkidde ,miaxdøáñ øîemixne`d eli`e ± ©¨©

y mixaeq 'dxewd zgz ynzydl xeq`'äøB÷z` xizdl dliren ¨
ieandíeMîk dpicy,ävéçîink oecip dxewd ly iniptd dcege ¦§¦¨

zgz ynzydl xzed `l oky oeike ,gex dze` z` mzeqe cxeiy
.dxewd zvignl uegn `edy iptn ,dxewd

:xg` ote`a zx`ane `xnbd dgecàì,ewlgp jkay gxkd oi` ± Ÿ
xyt` ixdyàîìò éleëcy mixaeqàäa àëäå ,økéä íeMî äøB÷ §¥¨§¨¨¦¤¥§¨¨§¨

éâìôéî÷,jka ewlgp o`ke ±øáñ øîcxeq`' mixne`dy ± ¨¦§§¥§©¨©
mixaeq 'dxewd zgz ynzydl'åéâlî àøékéä',miptan xkiddy ± ¤¥¨¦§©

,ieand ipa xear `ed miaxd zeyxl ieand oia licadl jxevd oky
ieand ipa iable ,miaxd zeyxa lehlh xizdl e`eai `ly ick
okle ,mdil` dpetd dxewd ly iniptd dciv ici lr `ed xkidd

.ieand ipal xkid oi` myy oeik ,dxewd zgz ynzydl xeq`øîe©
øáñmixaeq 'dxewd zgz ynzydl xzen' mixne`de ±àøékéä' ¨©¤¥¨

'øálîzeyxl ieand oia licadl jxevd oky ,uegan xkiddy ± ¦§©
lhlhl xzeny xnel erhi `ly ,miaxd zeyx ipa xear `ed miaxd
`ed xkidd miaxd zeyx ipa iable ,ieana lhlhl xzeny myk da
dxewd zgz s` okle ,mdil` dpetd dxewd ly oevigd dciv ici lr

.my lhlhl xzene ieand jezk df ixd
:mzwelgn xe`iaa ztqep zexyt` `xnbd dtiqenàîéà úéòaéàå§¦¨¦¥¨

,jk mzwelgn z` x`az dvxz m`e ±àîìò éleëcdxewy mixaeq §¥¨§¨
dlirenøáñ øîc ,éâìôéî÷ àäa àëäå ,ävéçî íeMî± ¦§¦¨§¨¨§¨¨¦§§¥§©¨©

y mixaeq 'dxewd zgz ynzydl xeq`' mixne`dyéîéðtä Bceç©§¦¦
y ink oecip dxewd ly,íúBñå ãøBédxewd zgzy mewndy `vnpe ¥§¥

.dvignl uegn `edøáñ øîezgz ynzydl xzen' mixne`de ± ©¨©

y mixaeq 'dxewdïBöéçä Bceçy ink oecipíúBñå ãøBé,[e xeiv] ©¦¥§¥
.dvignd jeza `ed dxewd zgzy mewndy `vnpe

lk oi` ,dxewd zgz yeniy oica ewlgpy mi`xen`d ixacny `vnp
.dvign meyn e` xkid meyn dxew mzrcl m`d gxkd

:igld cbpky mewnd ly epic dn zx`an `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨
øeñàL íééçì ïéáa íéãBî ìkäm` lirl ewlgpy mi`xen`d lk ± ©Ÿ¦§¥§¨©¦¤¨

`le igla epwizy ieana micen ,dxewd zgz ynzydl xzen
xeriy oi`y oeiky .[f xeiv] igld cbpk ea ynzydl xeq`y ,dxewa
m`y yeygl yi ,edyn elit` agx ezeyrl xyt`e igld agexl
,miaxd zeyxl `ivedl e`eai ,igld cbpk ynzydl xzen `di
lkl dagx zeidl dkixvy ,dxewa la` .hren xac `edy meyn

.df yyg jiiy `l ,gth zegtd
:ieanl uegn zgpend dxew oica dpc `xnbdøa éîø dépéî àòa§¨¦¥¨¦©

,àcñç áøî àîçlr dgipd `l j` ,dxew ici lr iean owzl `ad ¨¨¥©¦§¨
`l` ,ieand ilzek iabéìúBk éðLa úBãéúé ézL õòðd,éBáîiaera ¨©§¥§¥¦§¥§¥¨

milzkd,õeçaî,miaxd zeyxl zehlea zecizidy ote`açépäåz` ¦©§¦¦©
d,ïäéab ìò äøB÷,miaxd zeyx xie` lrn zgpen dxewd z`vnpe ¨©©¥¤

,[g xeiv] ieanl cenv iniptd dciveeäîm`d ,ieand oic dn ± ©
.`l e` ezxizn dxewd

déì øîà,`cqg axøéznä éøáãìmixaeqd mi`xen`d zrcl ± ¨©¥§¦§¥©©¦
meyn `ed mnrhe ,dxewd zgz ynzydl xzen iean lkay lirl

gpend dxewa o`k ,dvignk oecip dxewd ly oevigd dcivyjenqa z
,uegan ieanløeñàdxewa eppwziy cr ,df ieana llk ynzydl ¨

dpi` oevigd dcivn `idy dxewd zvigny iptn ,oick zgpend
eli`e .mdipia wiqtn miaxd zeyx xie`e ,ieanl dkenqéøáãì§¦§¥

øñBàäly iniptd dcegy iptn ,dxewd zgz iean lka ynzydl ¨¥
,uegan ieanl jenqa zgpen dxewdy o`k ,mzeqe cxei dxewdøzeî¨

ieand ilzkl dweac dxewd zvigny iptn ,ieand lka ynzydl
.mteqa

:zwleg drc d`ian `xnbdøeñà énð øñBàä éøáãì ,øîà àáø± ¨¨¨©§¦§¥¨¥©¦¨
iptn ,dxewd zgz ynzydl xeq` iean lkay xaeqd zrcl s`
ieanl jenqa zgpend dxewa o`k ,dvignk oecip iniptd dcegy
dweac dxewd zvigny s` lr ,ieand lka ynzydl xeq` ,uegan

c meyn ,jka ic oi` ,uegan ieanlïðéòad `dzy mikixv ep` ±äøB÷ §¦¨¨
zgpenéab ìòd xie`àkéìå ,éBáîixdy ,df i`pz miiwzn `l o`ke ± ©©¥¨§¥¨

.miaxd zeyx xie` iab lr zgpen dxewd
:`xnbd dywn,àáøì äðúî øa àcà áø déáéúéà,`ziixaa epipy ¥¦¥©©¨©©§¨§¨¨

BúøB÷ äúéä̈§¨¨
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קנג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc oiaexir(ipy meil)

.dn` mixyrn dlrnl iean zxew xiykdl
.'`fx`c iwqt' `id `xzln`y xaeqd mrh z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîe`id `xzln`yàæøàc é÷ñt- ©§¨©¦§¥§©§¨
,lzekdn zehlead fx` ur zekizgàîòè éàîod mrh dfi`n - ©©§¨

`ed mrhdy xn`z m` ,zelirendéëLî Léôðc íeMîmeyn - ¦§¨¦¨§¥
,ax okxe`ydéëLî Léôðc äkeñ àäå`id mby dkeq `lde - §¨¨§¨¦¨§¥

,ax dkxe`àìc ïðaø éøîà÷åoi`y minkg mixaeq mewn lkne - §¨¨§¥©¨¨§Ÿ
:`xnbd dwiqn .dn` mixyrn dlrnl dxiyk `idàlàly mrhd ¤¨

y ,`ed `fx`c iwqtáéLç à÷c ïåékdzeaiyg iptn -àì÷ déì úéà ¥¨§¨¨¦¦¥¨¨
s` jk jezne ,ozece` migy miyp` ozeaiyg zngny ,lew dl yi -

.zxkip dxewd
mideabd dkeqd jkqe iean zxew minkg zrcly ,lirl epcnl
zvwn wxy ote`a dzr oecz `xnbd .mileqt dn` mixyrn dlrnl
ieana oicd dn :`xnbd zxxan .dn` mixyrn dlrnl `vnp miiaer

m`úö÷îd iaernäøB÷`vnpíéøNò CBúadn`úö÷îeiaern ¦§¨¨§¤§¦¦§¨
däøB÷`vnpíéøNòî äìòîìy dkeqa oke ,dn`úö÷îdCëñ ¨§©§¨¥¤§¦¦§¨§¨

`vnpíéøNò CBúa,dn`úö÷îedCëñ`vnpíéøNòî äìòîì §¤§¦¦§¨§¨§©§¨¥¤§¦
:dfa dax zrc .dn`øLk éBáîa ,äaø øîàzvwn wx m` ,xacd ¨©©¨§¨¨¥

la` .dn` mixyr jeza dxewdnäkeñajeza jkqd zvwn wxy §¨
,dn` mixyr.ìeñẗ

:`xnbd zl`ey .dkeql iean oia weligd dn zxxan `xnbdéàî©
àðLoicd dpey recn -,øLëc éBáîameyn mrhd dxe`kl §¨§¨§¨¥

LBì÷ ïðéøîàcmixyrn dlrnly dxewd wlgl ep` miqgiizny - §©§¦¨§
xyk ezngne ,dn` mixyr jezay wlgd wx x`ype ,lhip eli`k

ac dyw ok m` ,lehlha ieandLBì÷ àîéì énð äkeñdkeqa mb - ¨©¦¥¨§
lhip eli`k dn` mixyrn dlrnly jkql qgiizpy ,ok xnel yi
:`xnbd daiyn .mixyr jezay jkqd ici lr dkeqd xykeze ,epi`e

c meyn ,ok xnel xyt` i` dkeqaì÷ éàzLjkql qgiizp m` - ¦¨§©§
,lhip eli`k oeilrddúlévî äaeøî dúnç dì àéåä`dz - ©§¨¨©¨¨§¨§¦¨¨

wlga oi` ixdy ,dzlivn daexn dzngy meyn dleqt dkeqd
.dzngn daexn dzliv dkeqd `dzy jkq ic oezgzd
`ld ,dax xiykd ieana recn :dywne `xnbd zxfegénð àëä- ¨¨©¦

c df mrhn leqtl yi ok mb iean zxewaì÷ éàzLqgiizp m` - ¦¨§©§
,epi` eli`k oeilrd wlglçeøa úìhépä äøB÷ dì àéåä`dz - ©§¨¨¨©¦¤¤¨©

zngn gexa cenrl dleki dpi`y jk lk dwc zx`ypd dxewd
,ieand z` dxiykn dpi` gexa zlhipd dxewe ,dzewcàlài`ce ¤¨

mixyrn dlrnl zgpen ezxew zvwny iean dax xiykdy mrhd
y meyn `ed dn`Eçøk ìòoeikny ,xeriyk dxew o`k yi ©¨§£

epxn` wx `l` ,dxewd ly oeilrd wlgd lhip `l dyrnly
y xnel epl yi ok lr ,lhip `ed eli`k mi`exyìL ïéãeôLk eNòð©£¦§¦¤

úëzîieyr `ed eli`k dxewd ly oezgzd wlgl ep` miqgiizn - ©¤¤
okle ,gexa lhip epi` ce`n wc `edy elit`y ,zkzn ly cetyn
dkeqay dax xn` recn ,`iyewd zxfeg oky oeike ,ieand xyk

`ld ,leqténð àëädkeqa mb -Eçøk ìòdyrnly oeikny xnel ¨¨©¦©¨§£
seq seqy `vnp oeilrd jkqd lhip `lúéNòðdkeqddúléö ©£¥¦¨¨

dúnçî äaeøî.dxiykdl yie ,oezgzde oeilrd jkqd sexivn §¨¥©¨¨
:`xnbd daiyn,àé÷æøtî àáø øîàepilr did oicd xwirn ok` ¨©¨¨¦©§©§¨

,`ed mdipia dax wligy mrhde ,dkeqa mbe ieana mb xiykdl
y meynàéä ãéçéìc äkeñ,cigi ly yinyzl dieyry -àì ¨¦§¨¦¦Ÿ

økãîep` miyyege ,dkeqd xykd lr al miyl xkfp epi` - ¦§©
dlrnly oeilrd jkqd wx x`yie oezgzd jkqd lhpi `ny

la` .dn` mixyrníéaøìc éBáî,miaxd z` ynyn `edy - ¨¦§©¦
éããäà éøkãîwlgd awxpy e`xi m`e ,ipyl cg` md mixikfn ± ©§§¥©£¨¥

md ,dn` mixyrn dlrnl dlek dx`ype dxewd ly oezgzd
.depwzi

:ieanl dkeq oia weligl sqep xaqdäkeñ ,øîà àðéáø̈¦¨¨©¨
nyàúééøBàc,`idïðaø da eøéîçà`vnp jkq zvwnyk exq`e §©§¨©§¦¨©¨¨

la` ,dn` mixyrn dlrnléBáî`ed ekeza lhlhl xeqi`dy ¨
nïðaøc`ed,ïðaø déa eøéîçà àìdxewd zvwn m` elit` exizde §©¨¨Ÿ©§¦¥©¨¨

.dn` mixyrn dlrnl
:dax ixaca xg` gqepàzòîL àäì éðúî ,äðúî øa àcà áø©©¨©©§¨©§¥§¨§©§¨

àëtéà äaøcenya xn`py dnn jetd ote`a dax ixac z` dpy - §©¨¦§¨
jky ,lirl,ìeñt éBáîa ,äaø øîàeli`e.äøéLk äkeña ¨©©¨§¨¨§¨§¥¨

:`xnbd zl`ey .dkeql iean oia weligd z` `xnbd zxxanéàî©
àðLa oicd dpey recn -,äøéLëc äkeñmeyn mrhd dxe`kl §¨¨¦§¥¨

LBì÷ ïðéøîàc,epi`e lhip eli`k oeilrd jkqd z` ep` mi`exy - §©§¦¨§
ok m` ,mixyr jezay jkqd ici lr dxiyk dkeqdeénð éBáîa§¨©¦

LBì÷ àîéìdxewd ly wlgl qgiizpy ,ok xnel yi ieana mb - ¥¨§
jezay dxewa ieand z` xiykpe ,lhip eli`k mixyrn dlrnly

:`xnbd daiyn .mixyrì÷ éàzLoeilrd wlgl qgiizp m` - ¦¨§©§
,epi` eli`kdì éåädxewd ly oezgzd wlgd didz ±äøB÷ ¨¥¨¨

çeøa úìhépä.ieand z` xiykdl xeriy da oi`e ©¦¤¤¨©
,xyk dkeqa recn ok m` :dywne `xnbd zxfegénð àëämb - ¨¨©¦

dkeqaì÷ éàzL,lhip eli`k oeilrd jkql qgiizp m` -dì àéåä ¦¨§©§©§¨¨
dúlévî äaeøî dúnçdzngy meyn dleqt dkeqd didz - ©¨¨§¨¦¦¨¨

dkeqd `dzy jkq ic oezgzd wlga oi` ixdy ,dzlivn daexn
.dzngn daexn dzlivàlàdkeqdy dax xn`y mrhd i`ce ¤¨

y meyn `ed ,dxiykEçøk ìòlhip `l dyrnly oeikny ,xnel ©¨§£
y `vnp ,oeilrd jkqdúéNòðdkeqd,dúnçî äaeøî dúléöoeike ©£¥¦¨¨§¨¥©¨¨

`ld leqt ieanay dax xn` recn ,`iyewd zxfeg okyénð àëä- ¨¨©¦
ieana mbEçøk ìòoeilrd wlgd lhip `l dyrnly oeikny ,xnel ©¨§£

md ixd ,dxewd lyúëzî ìL ïéãeôLk eNòðz` ze`xl epl yi - ©£¦§¦¤©¤¤
,zkzn ly cetyn ieyr `ed eli`k dxewd ly oezgzd wlgd
z` xiykdl yi okle ,gexa lhip epi` ce`n wc `edy elit`y

.ieand
:`xnbd daiyn,àé÷æøtî àáø øîàepilr did oicd xwirn ok` ¨©¨¨¦©§©§¨

,`ed mdipia dax wligy mrhde ,ieana mbe dkeqa mb xiykdl
y meyn,àéä ãéçéìc äkeñoezgzd jkqd lhpi `ny yegl oi` ¨¦§¨¦¦

wx lhen xacdy oeikny ,dn` mixyrn dlrnl elek jkqd x`yie
,eilrøkãîe déLôpà éîø,jk lr gibydl eail l` `ed miyn - ¨¥©©§¥¦§©

la` .dkeqd z` owzi ,oezgzd jkqd lhpi m`eàéä íéaøìc éBáî̈¦§©¦¦
oeik ,dfa egibyi `ly ep` miyyeg ,miaxd yinyzl ieyry -

miaxdyéøkãî àìå éããäà éëîñ,exiag lr cg` lk mikneq - ¨§¥©£¨¥§Ÿ©§§¥
ke ,depwzi dhnln dxewd dawxp m`y gibydl mixikfn `leéøîàc§¨§¥

éLðéà,mc` ipa ita xeby mbzt `ed oky -éôzeL éác àøã÷- ¦§¥§¥¨§¥§¥
mitzey ipy ly dxcwàøéø÷ àìå àîéîç àìs`e dng dpi` - Ÿ£¦¨§Ÿ§¦¨

e` dng didz dxcwdy evxi mdipy m` s`y ,xnelk ,dxw dpi`
.ok dyriy exiag lr jneq cg` lky oeik ,mcia xac dlri `l ,dxw

:ieanl dkeq oia weligl sqep xaqd,øîà àðéáødax wligy mrhd ¨¦¨¨©
y meyn `ed ,ieanl dkeq oiaäkeñny oeikàúééøBàclkde `id ¨§©§¨

,da mixdfp÷eféç éòa àì,dipic meiw z` wfgl mikixv minkg oi` - Ÿ¨¥¦
ok oi`y dn .mixyr lrn ezvwny jkq lr da exfb `l okleéBáî̈

nyïðaøc,`ed÷eféç éòaminkg ea exingd okle ,wefig `ed jixv - §©¨¨¨¥¦
.dn` mixyrn dlrnl z`vnp dxewd zvwn m` exq`e

:`xnbd zl`ey .df oecipa mi`xen`d ewlgp dkldldìò éåä éàî©¨¥£¨
jkqd zvwn e` dxewd zvwn m` ,ef dl`ya dkldd zrxkd idn -

:`xnbd daiyn .mixyrn dlrnl zvwne ,mixyr jezaáø øa äaø©¨©©
äæå äæ ,øîà àleòdlrnl mzvwn m` ,dkeqa oiae ieana oia - ¨¨©¤§¤

mixyrnäæå äæ ,øîà àáø .ìeñtm` ,dkeqa oiae ieana oia - ¨¨¨¨©¤§¤
mixyrn dlrnl mzvwn,øLk̈¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc oiaexir(iyiy meil)

:`xnbd daiynøîà÷ éëädzid m` ,sqei ax ixac zpeek `id jk - ¨¦¨¨©
äNòð ,ïàkî äò÷áe ïàkî àéèøñdf iean ly epickel dzidy in §©§¨¦¨¦§¨¦¨©£¤§

,ïàkî äò÷áe ïàkî äò÷aok lre ,llk miaxd zeyxl gezt epi`y ¦§¨¦¨¦§¨¦¨
.o`kn dxewe igle o`kn gztd zxeva el ic

z` `xnbd d`ian .dagxl uxtpd iean oica dzr oecz `xnbd
,zilnxkl yletnd iean oic z` yxit sqei ax :sqei ax ixac meiq

,ax mya dcedi axn ernyyda íéiñîesqep oicáøc déîMî §©¥¨¦§¥§©
äãeäécnl inn dcedi ax el yxit `le ,envr dcedi ax mya ± §¨

y ,df oicäéä íàdéBáî,miaxd zeyxl ey`xa geztdäìk- ¦¨¨¨¨¤
eteqa gezte miizqnäáçøìdpicy ,mizad ixeg`y xvgl - ¦§¨¨

lzek m` s` if` ,zevign rax` ztwen `idy iptn cigid zeyxk
`vnpe ,miaxd zeyxl uext did ieand gzt cbpky dagxd

mewn lkn ,dagxd jxc miaxd zeyxl yletn ieandyïéàieand ¥
éøöíeìk Cyletn epi`y xg`ny ,[a xeiv] dagxl geztd ecva ¨¦§

`l` ,yletn ieank aygp epi` ,dagxd jxc `l` miaxd zeyxl
zeyxl geztd ey`xa dxewe igll `l` wewf epi`e ,`ed mezq iean

.miaxd
miaxd zeyxl yletnd ieany `xnbd dzr dpian dcedi ax ixacn
xen` epic gxkda ixdy .yletnk oecip epi` cigid zeyx jxc
ieand dyrp `l ok it lr s`e ,miaxd zeyxl dagxd dvxtpyk
dagxl ieand dlk xy`k `weecy ,eixacn rnyn cer .yletnk
mr axrl dwewf dpi`e mixeic da oi` dagxy iptn ,melk jixv epi`
ipa lr mixqe` xvgd ipa eid ,xvgl uxtp ieand did m` j` ,ieand

.'ze`ean iteziy'a mnir eaxri `l m` ieana lehlhd z` ieand
:df oic dcedi ax xn` in mya dpc `xnbdáøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©

äãeäé áøc àä ,óñBé`le ,dcedi ax mya zxn`y ,df xn`n ± ¥¨§©§¨
,dcnl eizeaxn inn yxitàéä ìàeîLceaxn erny i`cea ± ¦§¥¦

,ax eaxn `le ,l`eny
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המשך בינור למס' עירובין ליום שישי עמ' נ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc oiaexir(ycew zay meil)

xewdy oeikeoi`e ,xyrn agx ieand gzt ixd ,zen` xyrn dkex` d
.zen` xyrn agxd gzta dliren dxew

:dxewd zgzy mewnd ly epic dn zx`an `xnbdeäì àéòaéà± ¦©§¨§
,ey`xa dxew ici lr owezy iean ,daiyid ipa ewtzqdeäî©

äøBwä úçz LnzLäìzgz ea ynzydl xzen m`d ,epic dn ± §¦§©¥©©©¨
.dizgz `le dxewd cr `l` ynzydl xzed `l `ny e` ,dxewd

:xaca mi`xen` ewlgpøzeî ,eøîà ïðçBé éaøå àéiç éaøå áø©§©¦¦¨§©¦¨¨¨§¨
LnzLäìs` ieana.äøBwä úçzeli`eøa ïBòîL éaøå ìàeîL §¦§©¥©©©¨§¥§©¦¦§©

.äøBwä úçz LnzLäì øeñà ,eøîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå éaø©¦§©¦¦§¤¨¦¨§¨§¦§©¥©©©¨
:mzwelgn z` `xnbd zx`anéâìôéî÷ àäa àîéìxn`p m`d ± ¥¨§¨¨¦§§¥

,ewlgp jkayøáñ øîc'dxewd zgz ynzydl xzen' mixne`dy ± §©¨©
gipdl minkg zpwzy mixaeqäøB÷`idíeMîda yiyøkéä ¨¦¤¥

zeyxa lhlhl e`eai `ly ,miaxd zeyxl ieand oia licadl
,dxewl zgzn mb miiw xkidde ,miaxdøáñ øîemixne`d eli`e ± ©¨©

y mixaeq 'dxewd zgz ynzydl xeq`'äøB÷z` xizdl dliren ¨
ieandíeMîk dpicy,ävéçîink oecip dxewd ly iniptd dcege ¦§¦¨

zgz ynzydl xzed `l oky oeike ,gex dze` z` mzeqe cxeiy
.dxewd zvignl uegn `edy iptn ,dxewd

:xg` ote`a zx`ane `xnbd dgecàì,ewlgp jkay gxkd oi` ± Ÿ
xyt` ixdyàîìò éleëcy mixaeqàäa àëäå ,økéä íeMî äøB÷ §¥¨§¨¨¦¤¥§¨¨§¨

éâìôéî÷,jka ewlgp o`ke ±øáñ øîcxeq`' mixne`dy ± ¨¦§§¥§©¨©
mixaeq 'dxewd zgz ynzydl'åéâlî àøékéä',miptan xkiddy ± ¤¥¨¦§©

,ieand ipa xear `ed miaxd zeyxl ieand oia licadl jxevd oky
ieand ipa iable ,miaxd zeyxa lehlh xizdl e`eai `ly ick
okle ,mdil` dpetd dxewd ly iniptd dciv ici lr `ed xkidd

.ieand ipal xkid oi` myy oeik ,dxewd zgz ynzydl xeq`øîe©
øáñmixaeq 'dxewd zgz ynzydl xzen' mixne`de ±àøékéä' ¨©¤¥¨

'øálîzeyxl ieand oia licadl jxevd oky ,uegan xkiddy ± ¦§©
lhlhl xzeny xnel erhi `ly ,miaxd zeyx ipa xear `ed miaxd
`ed xkidd miaxd zeyx ipa iable ,ieana lhlhl xzeny myk da
dxewd zgz s` okle ,mdil` dpetd dxewd ly oevigd dciv ici lr

.my lhlhl xzene ieand jezk df ixd
:mzwelgn xe`iaa ztqep zexyt` `xnbd dtiqenàîéà úéòaéàå§¦¨¦¥¨

,jk mzwelgn z` x`az dvxz m`e ±àîìò éleëcdxewy mixaeq §¥¨§¨
dlirenøáñ øîc ,éâìôéî÷ àäa àëäå ,ävéçî íeMî± ¦§¦¨§¨¨§¨¨¦§§¥§©¨©

y mixaeq 'dxewd zgz ynzydl xeq`' mixne`dyéîéðtä Bceç©§¦¦
y ink oecip dxewd ly,íúBñå ãøBédxewd zgzy mewndy `vnpe ¥§¥

.dvignl uegn `edøáñ øîezgz ynzydl xzen' mixne`de ± ©¨©

y mixaeq 'dxewdïBöéçä Bceçy ink oecipíúBñå ãøBé,[e xeiv] ©¦¥§¥
.dvignd jeza `ed dxewd zgzy mewndy `vnpe

lk oi` ,dxewd zgz yeniy oica ewlgpy mi`xen`d ixacny `vnp
.dvign meyn e` xkid meyn dxew mzrcl m`d gxkd

:igld cbpky mewnd ly epic dn zx`an `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨
øeñàL íééçì ïéáa íéãBî ìkäm` lirl ewlgpy mi`xen`d lk ± ©Ÿ¦§¥§¨©¦¤¨

`le igla epwizy ieana micen ,dxewd zgz ynzydl xzen
xeriy oi`y oeiky .[f xeiv] igld cbpk ea ynzydl xeq`y ,dxewa
m`y yeygl yi ,edyn elit` agx ezeyrl xyt`e igld agexl
,miaxd zeyxl `ivedl e`eai ,igld cbpk ynzydl xzen `di
lkl dagx zeidl dkixvy ,dxewa la` .hren xac `edy meyn

.df yyg jiiy `l ,gth zegtd
:ieanl uegn zgpend dxew oica dpc `xnbdøa éîø dépéî àòa§¨¦¥¨¦©

,àcñç áøî àîçlr dgipd `l j` ,dxew ici lr iean owzl `ad ¨¨¥©¦§¨
`l` ,ieand ilzek iabéìúBk éðLa úBãéúé ézL õòðd,éBáîiaera ¨©§¥§¥¦§¥§¥¨

milzkd,õeçaî,miaxd zeyxl zehlea zecizidy ote`açépäåz` ¦©§¦¦©
d,ïäéab ìò äøB÷,miaxd zeyx xie` lrn zgpen dxewd z`vnpe ¨©©¥¤

,[g xeiv] ieanl cenv iniptd dciveeäîm`d ,ieand oic dn ± ©
.`l e` ezxizn dxewd

déì øîà,`cqg axøéznä éøáãìmixaeqd mi`xen`d zrcl ± ¨©¥§¦§¥©©¦
meyn `ed mnrhe ,dxewd zgz ynzydl xzen iean lkay lirl

gpend dxewa o`k ,dvignk oecip dxewd ly oevigd dcivyjenqa z
,uegan ieanløeñàdxewa eppwziy cr ,df ieana llk ynzydl ¨

dpi` oevigd dcivn `idy dxewd zvigny iptn ,oick zgpend
eli`e .mdipia wiqtn miaxd zeyx xie`e ,ieanl dkenqéøáãì§¦§¥

øñBàäly iniptd dcegy iptn ,dxewd zgz iean lka ynzydl ¨¥
,uegan ieanl jenqa zgpen dxewdy o`k ,mzeqe cxei dxewdøzeî¨

ieand ilzkl dweac dxewd zvigny iptn ,ieand lka ynzydl
.mteqa

:zwleg drc d`ian `xnbdøeñà énð øñBàä éøáãì ,øîà àáø± ¨¨¨©§¦§¥¨¥©¦¨
iptn ,dxewd zgz ynzydl xeq` iean lkay xaeqd zrcl s`
ieanl jenqa zgpend dxewa o`k ,dvignk oecip iniptd dcegy
dweac dxewd zvigny s` lr ,ieand lka ynzydl xeq` ,uegan

c meyn ,jka ic oi` ,uegan ieanlïðéòad `dzy mikixv ep` ±äøB÷ §¦¨¨
zgpenéab ìòd xie`àkéìå ,éBáîixdy ,df i`pz miiwzn `l o`ke ± ©©¥¨§¥¨

.miaxd zeyx xie` iab lr zgpen dxewd
:`xnbd dywn,àáøì äðúî øa àcà áø déáéúéà,`ziixaa epipy ¥¦¥©©¨©©§¨§¨¨
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xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oiaexir(ycew zay meil)

ìèpézd,ätLà,dvignd lhazzeïðúäådpyna epipy `lde - ¦¨¥©§¨§¨§©
(:hv onwl)lbätLàgpend,íéçôè äøNò dBáb ,íéaøä úeLøa ©§¨¦§¨©¦¨©£¨¨§¨¦

m` okle ,cigid zeyxk epic ,migth drax` lr migth drax` agxe
,zia yi ef dty`l jenqadab ìòL ïBlç,dty`d lrn gezty ± ©¤©©¨

úaLa dì ïé÷øBælb iab lr oelgdn laf zaya wexfl md mixzen ± §¦¨§©¨
oi`e .[f xeiv] cigid zeyxl cigid zeyxn miwxef md ixdy ,dty`d
zeyxl jetdze ,migth dxyrn dty`d hrnzz `ny miyyeg
ok m`e .mlbxdk oelgdn laf dil` wexfl ekiynie erhie ,miaxd
lhazze dty`d lhpz `ny iax yyg epziibeqa recn ,dyw

.dvigndàîìàc jkn gken `l` ±éðLwelig yiy ±aätLà ïé ©§¨¨¥¥©§¨
íéaøcdae ,zeptdl dkxc oi`y ,mdilaf z` da mikilyn miaxy ± §©¦

,dty`d iepitl dyyg `ly dpynd dwqrìoiaãéçéc ätLà± §©§¨§¨¦
dty`d z` zeptle jlndl lelr `ede ,elaf z` da jilyn cigidy

.lhpz `ny miyyegy iax xn` dilre ,ely
yiy gkedy xg`n :`iyxyn ax zii`x z` x`al `xnbd zniiqn

,miax lyl cigi ly oia weligénð àëädlkd ieana ,o`k s` ± ¨¨©¦
,dagxléðLwelig yi ±,íéaøc äáçø ïéaepai `ny miyyeg oi`y ¨¥¥§¨¨§©¦

,miza daìoia,ãéçéc äáçøda dpaie dilra jlni `ny miyyegy §§¨¨§¨¦
dlkd iean lk ok lre .dagx icivl dlkd ieanl ieand jtdie ,miza
rvn`l dlk `ed dzr m` elit` ,yletnk epic cigi ly dagxl

.dagxd
zxxan .epica zexedl iax dvx `ly ieand oecipl zxfeg `xnbd

:`xnbdïðaøå,iax ly exec inkg ±éàîeze`a mzrc dzid dn ± §©¨¨©
daiyn .dty`l dlk ipyd ecive mil dlk cg`d ecivy iean

:`xnbdàðz ,éîécáà øa óñBé áø øîàdyrn lr `ziixaa epipy ± ¨©©¥©©§¦¦¨¨
,df,ïéøñBà íéîëçådlri e` dty`d lhpz `ny eyygy meyn ©£¨¦§¦

.dligzak lhlhl ekiynie ,oehxy mid
:dkldl `xnbd zwqet jkeíéîëç éøáãk äëìä ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨£¨¨§¦§¥£¨¦

.xeq` ieandy
:minkg zrca xg` gqep d`ian `xnbdéøîàc àkéàjkyáø øîà ¦¨§¨§¥¨©©

àðz ,éîécáà øa óñBé,df dyrn lr `ziixaaïéøézî íéîëçåz` ¥©©§¦¦¨¨©£¨¦©¦¦
oehxy mid dlri e` dty`d lhpz `ny miyyeg oi`e ,ieand

.dligzak lhlhl ekiynie
:`xnbd zwqet dipyd oeyld itléøáãk äëìä ïéà ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¥£¨¨§¦§¥

íéîëçongp ax wqt zepeyld izy itly `vnpe .ieand z` exizdy £¨¦
yie ,eizevign elhai cizra `ny miyyegy iptn ,xeq` ieandy

.xq`p lehlhdy epigai `le ,ea lhlhl ekiyniy yeygl
:dvignk el dyniy mid ztyy iean oipra dyrn d`ian `xnbd
mteqe miaxd zeyxl migezt mdiy`xy ze`ean eid `xeq xira
dxxerzp .migth dxyr ddeab dzid mid ztye ,mil yletn
ze`ean oick mdiy`xa dxewe igl oewiza mdl ic m`d dl`yd
`ny e` ,mid zty zvign zniiw mteqa ixdy ,miyletn mpi`y

y `xnbd zxtqn jk lre .mteqa s` oewizl md miwewf÷éñt øîéøî§¥©¨¦
éìæeàa àøeñì dìzevign ze`eand iteqa oiwzd xnixn ± ¨§¨§§¥

xeiv] mid oial ze`eand oia ewiqtd el` zevigne ,zyxn zeieyrd
e ,[gøîàdaeyg mid zty zvigny it lr s`y meyn ,`ed enrhy ¨©

j` ,dvignïBèøN íiä äìòé ànL ïðéLééç,mipa`e leg ly ©§¦¨¤¨©£¤©¨¦§
oiwzd ok lre ,dligzak lhlhl ekiynie ,mid zvign lhazze

.ze`eand iteqa zxg` dvign
dyrn `xnbd d`ian ,`xeqa ze`eand oewiz oipr xkfedy jezn

lirl :`xeqa iean oewiza sqep(.e)oica l`enye ax zwelgn d`aed
epic axl ,miaxd zeyxl mipet eigzt ipyy y"ix oink mewr iean

wzl jixve ,yletn ieankgztd zxeve eiy`x ipya dxewe igla ep
eiy`x ipya miigla el ice ,mezq ieank epic l`enyle ,ezinenwra
zxtqn .ezinenwra oewizl wewf epi`e ,miaxd zeyxl mipetd

:`xnbdíB÷ò éBáî àeääy"ix oink mewr ieana dyrn ±äåäc ©¨¨©£¨
àøeña.miaxd zeyxl eid migezt eiy`x ipye ,`xeq xira didy ± §¨

,lehlha exizdle ieana mwlg z` owzl eiy`xn cg` ipa eywia
ipa eli`e ,miaxd zeyxl dpetd ieand y`xa igl epiwzd ok lre
.ey`xa igl epiwzd `le ,mwlg z` owzl eyyg `l ,ipyd ey`x
oiwzdl ,mwlg z` xizdl eywiay ieand y`x ipa ewwfp ,oky oeik

.ezinenwra sqep igl elàéãea Ceøkdzyrpy cr zlvgn ekxk ± ¨§¨
e ,lilb oinkdéúéîeî÷òa déa eáéúBàezinenwr mewna deaiyede ± ¦¥§©§¦¥

.[h xeiv] epwzl exaq jkae ,iglk my ynyzy ick ,ieand ly
àä ,àcñç áø øîà,eyry df xac ±áøk àì`edìàeîLk àìå ¨©©¦§¨¨Ÿ§©§Ÿ¦§¥

ixdy ,mewr iean oica ewlgpyBúøBz ,øîàc áøìiean ly epice §©§¨©¨
`ed mewrkieanleôîéòa çútä úøeö ,Lzxev oiwzdl jixv ± §§¨©©¤©¨¥

s`e .dne`n elired `l ,igl my eyry ellde ,ezinenwra gztd
ìBúøBz ,øîàc ìàeîL`id mewr iean lykiean,íeúñel ice ¦§¥§¨©¨§¨

ezinenwra dpzipy zlvgnd oi` ,eiy`x ipya miigl izy ziiyra
c meyn ,iglk dlirenéléî éðäm` `l` mixen` mpi` el` mixac ± ¨¥¦¥

el mipiwzn eidàélòî éçì,wfge aeh igl ±éàä ìáà,ef zlvgn ± ¤¦§©§¨£¨©
déì éãLå à÷éæ déa áéLðc ïåékdkilyne da zaypn gexdy oeik ± ¥¨§¨¦¥¦¨§¨¥¥

,ux`l dze`àeä íeìk àìlkly `vnpe ,iglk zaygp dpi` - Ÿ§
.lehlha xeq` ieand zercd

:`xnbd zniiqn x`azpy mrhd it lràúkéñ déa õéòð éàå§¦¨¦¥¦§¨
déøaçå`ly ote`a dnewna dze` rawe zlvgna czi urp m`e ± §©§¥

,gexd ici lr letzdéøaçieana lhlhl ozipe ,xeaig exeaig ± ©§¥
.l`eny zrcl

ax ixaca oecl zxfeg `xnbd(:f lirl):xvgl uxtpy iean oipraàôeb¨
,mze` x`ape ax ixac mvrl aeyp ±øîà àaà øa äéîøé áø øîà̈©©¦§§¨©©¨¨©

L éBáî ,áøe ,xvg yi eteqae ,miaxd zeyxl gezt ey`xõøôp ©¨¤¦§©
eteqay lzekd,øöçì BàBìîa.dne`n xvgl epia xzep `ly ¦§¤¨¥

äöøôðådze`øöçmiaxd zeyxl mbBãâðklzek cbpky lzeka ± §¦§§¨¨¥§¤§
d ,ieandúøzeî øöçxtd zngn zxq`p dpi`e ,lehlhaiptn ,zev ¨¥¤¤

exzep mbe ,zen` xyrn zephw eid ieanle miaxd zeyxl zevxtdy
odilr 'gzt' my ok lr ,zevxtd ixar ipyn xvgd zevignl mixiiy
xvgd oi` ieand ipa zngn s`e .dze` zexqe` opi`e ,'dvxit' `le
iptn ,ezngn zxq`p dpi`y ,ieanl dgeztd xvg lk oick ,zxq`p

.xvga lbxd zqixc oi` ieand ipalyåd eli`øeñà éBáî,lehlha §¨¨
ixdy ,mdipia eaxir `ly onf lk eze` mixqe` xvgd ipay meyn

.xvgd ipa mr axrl jixve ,xvgl e`elna uext ieand
:`xnbd dywn,éaø ,éiaà øa éáéa áøì àleò øa äaø déì øîà̈©¥©¨©¨§©¦¦©©©¥©¦

Bæ àéä eðúðLî àìixdy ,dpyna xak iepy epi` ax ly epic ike ± Ÿ¦§¨¥¦
dpyna epipy(.av onwl)äìBãâì äöøôpL äpè÷ øöçzexvg izy ± ¨¥§©¨¤¦§§¨©§¨

odipia wiqtnd lzekde ,dphw zg`e dlecb zg` ,efl ef zekenq
,[i xeiv] dlecbl dphwd oia llk dvign cer oi`y ,e`elna uxtp

dúøzeî äìBãbday mizad ilk `ivedl §¨¤¤
iciv ipyn milzk da yi ,dphwd on dagx `idy jezny ,xvgl
gzty zexvg izye ,gztk ef dvxit oic diabl ok lre ,dvxitd

.ef lr ef zexqe` opi` odipiaåd eli`äøeñà äpè÷milk `ivedl §§©¨£¨
,xvgl ziaa ezayyàéäL éðtîzaygp,äìBãb ìL dçúôk ¦§¥¤¦§¦§¨¤§¨

xvgl dpia uvegd otec llk oi` dphwd xvgd cvny xg`n ,xnelk
ipa ly mzeyxke dlecbd xvgl d`elna dvext `id ixd ,dlecbd
,dixg` eipica xxbpy dlecbd xvgd ly gztk zaygpe ,dlecbd
dxeq` daxir `ly lke ,dlecbd mr aexira zaiig `id jkl
uxtpy ieana ax ly epic z` ef dpynn micnl epivnpe .lehlha
xvgl dnec e`elna uextd ieandy ,ecbpk xvg dvxtpe xvgl
exzepy ,xvgd eli`e ,dzenk xeq` `ede ,d`elna dvextd dphwd
`ide ,dlecbd xvgl dnec ,ieand zvxit ixar ipyn mixiiy da

.dpyna iepyd oic eprinydl ax jxved recne .dzenk zxzen
:`xnbd zvxzndéì øîàax ,`ler xa daxl iia` xa iaia ax ¨©¥

xvgd dvxtp xy`k mby ,dpynd on cnlp epi`y yecig siqed
epi` df xace ,zxzen `id ,ieanle miaxd zeyxl ,diccv ipyn
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המשך בעמוד במק

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

åì eøézä àìãçàk äøNò elôà äøeãnä ìöà ìáà øpä øBàì àlà ãçà øôña elôà ãçà ïéðòa eàø÷iL íéðL[`i Ÿ¦¦¦§©¦¤¦§§§¦§¨¤¨£¦§¥¤¤¨¤¨§©¥£¨¥¤©§¨£¦£¨¨§¤¨
LébøiL íã÷ Ck ìk úeøéäîáe ì÷a íäa úBzçì ãçà ìëeé íäì íéëeîñ íéãeàä úBáðfL CBznL ïéøB÷ ïéà¥¦¤¦¤§¨¨¦§¦¨¤©¤¨©§¨¤§©¦§¦¨¨Ÿ¤¤©§¦
úBáðæì Ceîña eáLé àì dìöà íéîîçúîLk óà äæ íòhîe) øák äúçL øçà Bøáç eðøékæéL ìéòBé äîe Bøáç Ba£¥©¦¤©§¦¤£¥©©¤¨¨§¨¦©©¤©§¤¦§©§¦¤§¨Ÿ¥§§¨¦§¨

íéãeàä[ai(: ¨¦
ו  סעיף הנר לאור בשבת לעשות האסורים דברים ערה סימן ב חלק

1

2

3

4

`zax `zkld
ãçàë äøùò åìéôà [àé אחד בספר ואפילו -14.

íéãåàä úåáðæì [áé או בגחלים, לחיתוי לחוש אין -
כשמובערים  גם שבזמננו, בתנורים וכד' החום להגברת

פחמים  .15עלֿידי

zetqede mipeiv
ויושבים 14) 'הואיל הטעם הביא שלא שוע"ר מלשון משמע כן

כאחד  שקוראים הוא פירושו הב"י בשו"ע אבל מזה', זה רחוקים
לדינא). נפק"מ אין (ומכלֿמקום מספרו אחד כל

זה  רחוקים שיושבים בשוע"ר הוזכר דלא (מהא לדייק יש עוד
שלא  עליו דעתו שיתן מחבירו כשביקש גם להקל שאין מזה)
חבירו  על סומכים דלא דהא רבה), באליה שהביא (כפי יחתה
הקרבה  מפני אלא - ביניהם הריחוק מחמת אינו בו שימחה

האודים. לזנבות
בזה 15) להקל שסמך נב סימן ח"ב יצחק מנחת בשו"ת עיין

הובא  בשוע"ר וגם הט"ז, על החולקים פוסקים הרבה על
בחצע"ג.

- שבבתים בתנורים לאסור אין הט"ז לדעת גם ולכאורה
שע"כ  ועוד לפחמים, סמוך ממש בהם יושבים אין שלעולם
דא"כ  וכלל, כלל בתנורים ולא במדורה אלא אינה הט"ז חומרת
אפילו  - תנור מול להתחמם לבדו הנמצא לאדם אסור היה
אינו  וזה בגחלים, יחתה שמא מחשש - ממנו רחוק כשהוא

מדורה). מול מעט בריחוק להתחמם לו מותר אם (וצ"ע
קבועה  בהם שהאש שבזמנינו, חימום בתנורי מקום ומכל
להתחמם  איסור אין תכבה, שלא חיתוי צריכה ואינה ויציבה,
פי"ג  וחזרה שהייה יצחק שבות (ס' הט"ז לדעת ואפילו לידם

הגרשז"א). בשם ג אות

•
zay zekld - jexr ogley

ÁÈ המכה גבי על שנותנין מנופץ וצמר סרוק בפשתן יוצאין
לו  שהם מפני המכה את הבגדים יסרטו שלא כדי בשבת
משום  בהם שאין בענין יום מבעוד שהוכנו ובלבד מלבוש כמו
לכרוך  מותר וכן ש"[ח] בסי' שיתבאר דרך על מוקצה טלטול
לרשות  בו ולצאת שבאצבעו או שבידו המכה על סמרטוט
להוציא  שמתכוין שיאמרו העין למראית חוששין (ואין הרבים

בידו): כרכו המכה בשביל ולא הסמרטוט

ËÈ דקים בגדים וחתיכות בספוג לצאת שמותר לומר צריך ואין
כתכשיט  לו הן והרי אותה מרפאים שהן המכה שעל ישנים
המרפאים  עלים ושאר גפנים ועלי ובצל שום בקליפות וכן
שאינו  אע"פ בשבת בתחלה המכה גבי על יתנם שלא ובלבד
דבר  כל על חכמים שגזרו לפי הרבים לרשות בהם לצאת רוצה
לשחוק  יבא שלא משום בשבת בתחלה ליתנו שלא המרפא
עליה  היה אם אבל שכ"ח בסימן שיתבאר כמו בשבת סמנים
כמו  עליה להחזירה שמותר בשבת מעליה ונפלה שבת מערב
שמותר  כמו הרבים ברשות אפילו להחזירה מותר שם שיתבאר
רטיה  וכן הרבים ברשות מעליו שנפלו מלבושים ללבוש להחזיר
גבי  על נפלה אלא לארץ הגיע ולא ממכתה שנפלה בה וכיוצא
מותר  שם שיתבאר כמו מכתו גבי על להחזירן שמותר כלי

הרבים: ברשות אפילו להחזירן

Î שעל דברים שאר על או הרטייה על סמרטוט לאגוד מותר
הרבים  ברשות להתירו ויכול הרבים לרשות בו ולצאת המכה
הרבים  ברשות בידו כשמתירו חוששים ואין שם ולקשרו ולחזור
אסור  אבל ש"ג בסימן שיתבאר מטעם בידו ויביאנו ישכח שמא
שעל  דברים שאר או הרטייה גבי על משיחה או חוט לכרוך
לגבי  בטלים ואינם קצת חשובים משיחה או שהחוט לפי המכה
שכשמתירו  כלל חשוב שאינו סמרטוט של אגוד כמו רטיה
ולפיכך  לארץ משליכו הוא הרי עוד לו צריך שאינו מהרטייה

הרטייה: לגבי בטל הוא

‡Î להם תפורים או הארוגים זהב של בזגין יוצאין הבנים
תלויין  אלא תפורים או ארוגים אינם אם אבל לנוי בכסותם
בנים  שהם אע"פ בהם לצאת אסורים בזה וכיוצא קשר ע"י
בהם  וכיוצא מלכים בני אלא בזגין לצאת דרך שאין לפי קטנים
מלכים  ובני יוהרא הוא הרי בנים ולשאר גדולים עשירים מבני
ראוין  שאינן בדבר שמתייהרים על עליהם משחקים והעשירים
בזגין  ההולך זה של אביו ישמע שמא לחוש ויש להם
ולא  ארוגין שאינן כיון מבנו הזגין ויסיר וילך עליו שמשחקים

הרבים. ברשות בידו ויביאנו וישכח תפורים

אלא  בבית אפילו בהם ילכו לא בכסותם ארוגים כשהם ואפילו
קול  להשמיע העשוי עינבל בהם יש אם אבל עינבל בהם כשאין
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oiaexir(ycew zay meil)

ìèpézd,ätLà,dvignd lhazzeïðúäådpyna epipy `lde - ¦¨¥©§¨§¨§©
(:hv onwl)lbätLàgpend,íéçôè äøNò dBáb ,íéaøä úeLøa ©§¨¦§¨©¦¨©£¨¨§¨¦

m` okle ,cigid zeyxk epic ,migth drax` lr migth drax` agxe
,zia yi ef dty`l jenqadab ìòL ïBlç,dty`d lrn gezty ± ©¤©©¨

úaLa dì ïé÷øBælb iab lr oelgdn laf zaya wexfl md mixzen ± §¦¨§©¨
oi`e .[f xeiv] cigid zeyxl cigid zeyxn miwxef md ixdy ,dty`d
zeyxl jetdze ,migth dxyrn dty`d hrnzz `ny miyyeg
ok m`e .mlbxdk oelgdn laf dil` wexfl ekiynie erhie ,miaxd
lhazze dty`d lhpz `ny iax yyg epziibeqa recn ,dyw

.dvigndàîìàc jkn gken `l` ±éðLwelig yiy ±aätLà ïé ©§¨¨¥¥©§¨
íéaøcdae ,zeptdl dkxc oi`y ,mdilaf z` da mikilyn miaxy ± §©¦

,dty`d iepitl dyyg `ly dpynd dwqrìoiaãéçéc ätLà± §©§¨§¨¦
dty`d z` zeptle jlndl lelr `ede ,elaf z` da jilyn cigidy

.lhpz `ny miyyegy iax xn` dilre ,ely
yiy gkedy xg`n :`iyxyn ax zii`x z` x`al `xnbd zniiqn

,miax lyl cigi ly oia weligénð àëädlkd ieana ,o`k s` ± ¨¨©¦
,dagxléðLwelig yi ±,íéaøc äáçø ïéaepai `ny miyyeg oi`y ¨¥¥§¨¨§©¦

,miza daìoia,ãéçéc äáçøda dpaie dilra jlni `ny miyyegy §§¨¨§¨¦
dlkd iean lk ok lre .dagx icivl dlkd ieanl ieand jtdie ,miza
rvn`l dlk `ed dzr m` elit` ,yletnk epic cigi ly dagxl

.dagxd
zxxan .epica zexedl iax dvx `ly ieand oecipl zxfeg `xnbd

:`xnbdïðaøå,iax ly exec inkg ±éàîeze`a mzrc dzid dn ± §©¨¨©
daiyn .dty`l dlk ipyd ecive mil dlk cg`d ecivy iean

:`xnbdàðz ,éîécáà øa óñBé áø øîàdyrn lr `ziixaa epipy ± ¨©©¥©©§¦¦¨¨
,df,ïéøñBà íéîëçådlri e` dty`d lhpz `ny eyygy meyn ©£¨¦§¦

.dligzak lhlhl ekiynie ,oehxy mid
:dkldl `xnbd zwqet jkeíéîëç éøáãk äëìä ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨£¨¨§¦§¥£¨¦

.xeq` ieandy
:minkg zrca xg` gqep d`ian `xnbdéøîàc àkéàjkyáø øîà ¦¨§¨§¥¨©©

àðz ,éîécáà øa óñBé,df dyrn lr `ziixaaïéøézî íéîëçåz` ¥©©§¦¦¨¨©£¨¦©¦¦
oehxy mid dlri e` dty`d lhpz `ny miyyeg oi`e ,ieand

.dligzak lhlhl ekiynie
:`xnbd zwqet dipyd oeyld itléøáãk äëìä ïéà ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¥£¨¨§¦§¥

íéîëçongp ax wqt zepeyld izy itly `vnpe .ieand z` exizdy £¨¦
yie ,eizevign elhai cizra `ny miyyegy iptn ,xeq` ieandy

.xq`p lehlhdy epigai `le ,ea lhlhl ekiyniy yeygl
:dvignk el dyniy mid ztyy iean oipra dyrn d`ian `xnbd
mteqe miaxd zeyxl migezt mdiy`xy ze`ean eid `xeq xira
dxxerzp .migth dxyr ddeab dzid mid ztye ,mil yletn
ze`ean oick mdiy`xa dxewe igl oewiza mdl ic m`d dl`yd
`ny e` ,mid zty zvign zniiw mteqa ixdy ,miyletn mpi`y

y `xnbd zxtqn jk lre .mteqa s` oewizl md miwewf÷éñt øîéøî§¥©¨¦
éìæeàa àøeñì dìzevign ze`eand iteqa oiwzd xnixn ± ¨§¨§§¥

xeiv] mid oial ze`eand oia ewiqtd el` zevigne ,zyxn zeieyrd
e ,[gøîàdaeyg mid zty zvigny it lr s`y meyn ,`ed enrhy ¨©

j` ,dvignïBèøN íiä äìòé ànL ïðéLééç,mipa`e leg ly ©§¦¨¤¨©£¤©¨¦§
oiwzd ok lre ,dligzak lhlhl ekiynie ,mid zvign lhazze

.ze`eand iteqa zxg` dvign
dyrn `xnbd d`ian ,`xeqa ze`eand oewiz oipr xkfedy jezn

lirl :`xeqa iean oewiza sqep(.e)oica l`enye ax zwelgn d`aed
epic axl ,miaxd zeyxl mipet eigzt ipyy y"ix oink mewr iean

wzl jixve ,yletn ieankgztd zxeve eiy`x ipya dxewe igla ep
eiy`x ipya miigla el ice ,mezq ieank epic l`enyle ,ezinenwra
zxtqn .ezinenwra oewizl wewf epi`e ,miaxd zeyxl mipetd

:`xnbdíB÷ò éBáî àeääy"ix oink mewr ieana dyrn ±äåäc ©¨¨©£¨
àøeña.miaxd zeyxl eid migezt eiy`x ipye ,`xeq xira didy ± §¨

,lehlha exizdle ieana mwlg z` owzl eiy`xn cg` ipa eywia
ipa eli`e ,miaxd zeyxl dpetd ieand y`xa igl epiwzd ok lre
.ey`xa igl epiwzd `le ,mwlg z` owzl eyyg `l ,ipyd ey`x
oiwzdl ,mwlg z` xizdl eywiay ieand y`x ipa ewwfp ,oky oeik

.ezinenwra sqep igl elàéãea Ceøkdzyrpy cr zlvgn ekxk ± ¨§¨
e ,lilb oinkdéúéîeî÷òa déa eáéúBàezinenwr mewna deaiyede ± ¦¥§©§¦¥

.[h xeiv] epwzl exaq jkae ,iglk my ynyzy ick ,ieand ly
àä ,àcñç áø øîà,eyry df xac ±áøk àì`edìàeîLk àìå ¨©©¦§¨¨Ÿ§©§Ÿ¦§¥

ixdy ,mewr iean oica ewlgpyBúøBz ,øîàc áøìiean ly epice §©§¨©¨
`ed mewrkieanleôîéòa çútä úøeö ,Lzxev oiwzdl jixv ± §§¨©©¤©¨¥

s`e .dne`n elired `l ,igl my eyry ellde ,ezinenwra gztd
ìBúøBz ,øîàc ìàeîL`id mewr iean lykiean,íeúñel ice ¦§¥§¨©¨§¨

ezinenwra dpzipy zlvgnd oi` ,eiy`x ipya miigl izy ziiyra
c meyn ,iglk dlirenéléî éðäm` `l` mixen` mpi` el` mixac ± ¨¥¦¥

el mipiwzn eidàélòî éçì,wfge aeh igl ±éàä ìáà,ef zlvgn ± ¤¦§©§¨£¨©
déì éãLå à÷éæ déa áéLðc ïåékdkilyne da zaypn gexdy oeik ± ¥¨§¨¦¥¦¨§¨¥¥

,ux`l dze`àeä íeìk àìlkly `vnpe ,iglk zaygp dpi` - Ÿ§
.lehlha xeq` ieand zercd

:`xnbd zniiqn x`azpy mrhd it lràúkéñ déa õéòð éàå§¦¨¦¥¦§¨
déøaçå`ly ote`a dnewna dze` rawe zlvgna czi urp m`e ± §©§¥

,gexd ici lr letzdéøaçieana lhlhl ozipe ,xeaig exeaig ± ©§¥
.l`eny zrcl

ax ixaca oecl zxfeg `xnbd(:f lirl):xvgl uxtpy iean oipraàôeb¨
,mze` x`ape ax ixac mvrl aeyp ±øîà àaà øa äéîøé áø øîà̈©©¦§§¨©©¨¨©

L éBáî ,áøe ,xvg yi eteqae ,miaxd zeyxl gezt ey`xõøôp ©¨¤¦§©
eteqay lzekd,øöçì BàBìîa.dne`n xvgl epia xzep `ly ¦§¤¨¥

äöøôðådze`øöçmiaxd zeyxl mbBãâðklzek cbpky lzeka ± §¦§§¨¨¥§¤§
d ,ieandúøzeî øöçxtd zngn zxq`p dpi`e ,lehlhaiptn ,zev ¨¥¤¤

exzep mbe ,zen` xyrn zephw eid ieanle miaxd zeyxl zevxtdy
odilr 'gzt' my ok lr ,zevxtd ixar ipyn xvgd zevignl mixiiy
xvgd oi` ieand ipa zngn s`e .dze` zexqe` opi`e ,'dvxit' `le
iptn ,ezngn zxq`p dpi`y ,ieanl dgeztd xvg lk oick ,zxq`p

.xvga lbxd zqixc oi` ieand ipalyåd eli`øeñà éBáî,lehlha §¨¨
ixdy ,mdipia eaxir `ly onf lk eze` mixqe` xvgd ipay meyn

.xvgd ipa mr axrl jixve ,xvgl e`elna uext ieand
:`xnbd dywn,éaø ,éiaà øa éáéa áøì àleò øa äaø déì øîà̈©¥©¨©¨§©¦¦©©©¥©¦

Bæ àéä eðúðLî àìixdy ,dpyna xak iepy epi` ax ly epic ike ± Ÿ¦§¨¥¦
dpyna epipy(.av onwl)äìBãâì äöøôpL äpè÷ øöçzexvg izy ± ¨¥§©¨¤¦§§¨©§¨

odipia wiqtnd lzekde ,dphw zg`e dlecb zg` ,efl ef zekenq
,[i xeiv] dlecbl dphwd oia llk dvign cer oi`y ,e`elna uxtp

dúøzeî äìBãbday mizad ilk `ivedl §¨¤¤
iciv ipyn milzk da yi ,dphwd on dagx `idy jezny ,xvgl
gzty zexvg izye ,gztk ef dvxit oic diabl ok lre ,dvxitd

.ef lr ef zexqe` opi` odipiaåd eli`äøeñà äpè÷milk `ivedl §§©¨£¨
,xvgl ziaa ezayyàéäL éðtîzaygp,äìBãb ìL dçúôk ¦§¥¤¦§¦§¨¤§¨

xvgl dpia uvegd otec llk oi` dphwd xvgd cvny xg`n ,xnelk
ipa ly mzeyxke dlecbd xvgl d`elna dvext `id ixd ,dlecbd
,dixg` eipica xxbpy dlecbd xvgd ly gztk zaygpe ,dlecbd
dxeq` daxir `ly lke ,dlecbd mr aexira zaiig `id jkl
uxtpy ieana ax ly epic z` ef dpynn micnl epivnpe .lehlha
xvgl dnec e`elna uextd ieandy ,ecbpk xvg dvxtpe xvgl
exzepy ,xvgd eli`e ,dzenk xeq` `ede ,d`elna dvextd dphwd
`ide ,dlecbd xvgl dnec ,ieand zvxit ixar ipyn mixiiy da

.dpyna iepyd oic eprinydl ax jxved recne .dzenk zxzen
:`xnbd zvxzndéì øîàax ,`ler xa daxl iia` xa iaia ax ¨©¥

xvgd dvxtp xy`k mby ,dpynd on cnlp epi`y yecig siqed
epi` df xace ,zxzen `id ,ieanle miaxd zeyxl ,diccv ipyn
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

åì eøézä àìãçàk äøNò elôà äøeãnä ìöà ìáà øpä øBàì àlà ãçà øôña elôà ãçà ïéðòa eàø÷iL íéðL[`i Ÿ¦¦¦§©¦¤¦§§§¦§¨¤¨£¦§¥¤¤¨¤¨§©¥£¨¥¤©§¨£¦£¨¨§¤¨
LébøiL íã÷ Ck ìk úeøéäîáe ì÷a íäa úBzçì ãçà ìëeé íäì íéëeîñ íéãeàä úBáðfL CBznL ïéøB÷ ïéà¥¦¤¦¤§¨¨¦§¦¨¤©¤¨©§¨¤§©¦§¦¨¨Ÿ¤¤©§¦
úBáðæì Ceîña eáLé àì dìöà íéîîçúîLk óà äæ íòhîe) øák äúçL øçà Bøáç eðøékæéL ìéòBé äîe Bøáç Ba£¥©¦¤©§¦¤£¥©©¤¨¨§¨¦©©¤©§¤¦§©§¦¤§¨Ÿ¥§§¨¦§¨

íéãeàä[ai(: ¨¦
ו  סעיף הנר לאור בשבת לעשות האסורים דברים ערה סימן ב חלק

1

2

3

4

`zax `zkld
ãçàë äøùò åìéôà [àé אחד בספר ואפילו -14.

íéãåàä úåáðæì [áé או בגחלים, לחיתוי לחוש אין -
כשמובערים  גם שבזמננו, בתנורים וכד' החום להגברת

פחמים  .15עלֿידי

zetqede mipeiv
ויושבים 14) 'הואיל הטעם הביא שלא שוע"ר מלשון משמע כן

כאחד  שקוראים הוא פירושו הב"י בשו"ע אבל מזה', זה רחוקים
לדינא). נפק"מ אין (ומכלֿמקום מספרו אחד כל

זה  רחוקים שיושבים בשוע"ר הוזכר דלא (מהא לדייק יש עוד
שלא  עליו דעתו שיתן מחבירו כשביקש גם להקל שאין מזה)
חבירו  על סומכים דלא דהא רבה), באליה שהביא (כפי יחתה
הקרבה  מפני אלא - ביניהם הריחוק מחמת אינו בו שימחה

האודים. לזנבות
בזה 15) להקל שסמך נב סימן ח"ב יצחק מנחת בשו"ת עיין

הובא  בשוע"ר וגם הט"ז, על החולקים פוסקים הרבה על
בחצע"ג.

- שבבתים בתנורים לאסור אין הט"ז לדעת גם ולכאורה
שע"כ  ועוד לפחמים, סמוך ממש בהם יושבים אין שלעולם
דא"כ  וכלל, כלל בתנורים ולא במדורה אלא אינה הט"ז חומרת
אפילו  - תנור מול להתחמם לבדו הנמצא לאדם אסור היה
אינו  וזה בגחלים, יחתה שמא מחשש - ממנו רחוק כשהוא

מדורה). מול מעט בריחוק להתחמם לו מותר אם (וצ"ע
קבועה  בהם שהאש שבזמנינו, חימום בתנורי מקום ומכל
להתחמם  איסור אין תכבה, שלא חיתוי צריכה ואינה ויציבה,
פי"ג  וחזרה שהייה יצחק שבות (ס' הט"ז לדעת ואפילו לידם

הגרשז"א). בשם ג אות

•
zay zekld - jexr ogley

ÁÈ המכה גבי על שנותנין מנופץ וצמר סרוק בפשתן יוצאין
לו  שהם מפני המכה את הבגדים יסרטו שלא כדי בשבת
משום  בהם שאין בענין יום מבעוד שהוכנו ובלבד מלבוש כמו
לכרוך  מותר וכן ש"[ח] בסי' שיתבאר דרך על מוקצה טלטול
לרשות  בו ולצאת שבאצבעו או שבידו המכה על סמרטוט
להוציא  שמתכוין שיאמרו העין למראית חוששין (ואין הרבים

בידו): כרכו המכה בשביל ולא הסמרטוט

ËÈ דקים בגדים וחתיכות בספוג לצאת שמותר לומר צריך ואין
כתכשיט  לו הן והרי אותה מרפאים שהן המכה שעל ישנים
המרפאים  עלים ושאר גפנים ועלי ובצל שום בקליפות וכן
שאינו  אע"פ בשבת בתחלה המכה גבי על יתנם שלא ובלבד
דבר  כל על חכמים שגזרו לפי הרבים לרשות בהם לצאת רוצה
לשחוק  יבא שלא משום בשבת בתחלה ליתנו שלא המרפא
עליה  היה אם אבל שכ"ח בסימן שיתבאר כמו בשבת סמנים
כמו  עליה להחזירה שמותר בשבת מעליה ונפלה שבת מערב
שמותר  כמו הרבים ברשות אפילו להחזירה מותר שם שיתבאר
רטיה  וכן הרבים ברשות מעליו שנפלו מלבושים ללבוש להחזיר
גבי  על נפלה אלא לארץ הגיע ולא ממכתה שנפלה בה וכיוצא
מותר  שם שיתבאר כמו מכתו גבי על להחזירן שמותר כלי

הרבים: ברשות אפילו להחזירן

Î שעל דברים שאר על או הרטייה על סמרטוט לאגוד מותר
הרבים  ברשות להתירו ויכול הרבים לרשות בו ולצאת המכה
הרבים  ברשות בידו כשמתירו חוששים ואין שם ולקשרו ולחזור
אסור  אבל ש"ג בסימן שיתבאר מטעם בידו ויביאנו ישכח שמא
שעל  דברים שאר או הרטייה גבי על משיחה או חוט לכרוך
לגבי  בטלים ואינם קצת חשובים משיחה או שהחוט לפי המכה
שכשמתירו  כלל חשוב שאינו סמרטוט של אגוד כמו רטיה
ולפיכך  לארץ משליכו הוא הרי עוד לו צריך שאינו מהרטייה

הרטייה: לגבי בטל הוא

‡Î להם תפורים או הארוגים זהב של בזגין יוצאין הבנים
תלויין  אלא תפורים או ארוגים אינם אם אבל לנוי בכסותם
בנים  שהם אע"פ בהם לצאת אסורים בזה וכיוצא קשר ע"י
בהם  וכיוצא מלכים בני אלא בזגין לצאת דרך שאין לפי קטנים
מלכים  ובני יוהרא הוא הרי בנים ולשאר גדולים עשירים מבני
ראוין  שאינן בדבר שמתייהרים על עליהם משחקים והעשירים
בזגין  ההולך זה של אביו ישמע שמא לחוש ויש להם
ולא  ארוגין שאינן כיון מבנו הזגין ויסיר וילך עליו שמשחקים

הרבים. ברשות בידו ויביאנו וישכח תפורים

אלא  בבית אפילו בהם ילכו לא בכסותם ארוגים כשהם ואפילו
קול  להשמיע העשוי עינבל בהם יש אם אבל עינבל בהם כשאין
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העשוי  זוג של קול להשמיע שאסור בשבת ללבשם אסורים
התינו  בו ואע"פ לקשקש ושל"ט של"ח בסי' שיתבאר כמו ק

מחלול  הקטן להפריש מצווים אנו ואין הקטן זאת עושה שכאן
שהרי  בו ארוג שהזוג זה מלבוש לו ליתן אסור מקום מכל שבת

שמ"ג. סי' עיין בידים איסור כמאכילו זה

שהזוג  בכסותו לצאת לגדול אף מותר עינבל בו כשאין אבל
אם  אף בהם כיוצא או מלכים מבני הוא ואם בו תפור או ארוג
ויפול  יפסוק שמא חוששין ואין בו לצאת מותר בצוארו תלוי
תוקעין  זהב או כסף של זוג כל הסתם שמן לפי בידו ויביאנו
מתכת  מיני שאר של זוג אבל יפסוק שלא בשלשלת יפה אותו
בכסותו  תפור או ארוג שיהיה עד בו לצאת רשאי אדם כל אין
בהם  וכיוצא מלכים בני עליו ישחקו שמא בו לחוש שאין שאף
לצאת  אדם כל שדרך יוהרא בו ואין כלל חשוב זה שאין כיון

בידו: ויביאנו ויפול יפסוק שמא לחוש יש מקום מכל בו

·Î הבגדים לכל לנוי לעשותו בימיהם דרך שהיה בזוג זה וכל
אדם  כל ושאר וזהב מכסף בהם וכיוצא מלכים בני של
מערב  לפוסקו להטריח חכמים רצו לא ולכך מתכות מיני משאר
הבגדים  ולגנות בהם תפור או ארוג שהוא הבגדים מכל שבת
על  אף בו לצאת אסור בבגד לחברו רגילין שאין תכשיט אבל
ותפור  ארוג אינו משום גזירה עליו שגזרו בבגד ותפור שארוג פי
רגילות  אין שהרי מהבגד יפסיקנו אם כלל גנאי שם שאין כיון

בבגד. לחברו כלל

זהב  או כסף של אבל מתכת מיני בשאר אמורים דברים במה
הסתם  שמן שכיון בצוארו לתלותו ואפילו ענין בכל מותר
אין  יקרים שדמיו מחמת ויפסוק יפול שלא יפה אותו תוקעין
ולכן  וליפול ליפסק שיוכל בענין יפה יחברנו לא שמא בו לגזור
פי  על אף בבגדו התלוים כסף או זהב של במפתח לצאת התירו
מתכות  מיני שאר של במפתח ואסרו שם לתלותו רגילות שאין

שם: המבואר מטעם לבד למעלה שנתבאר כמו

‚Î צריך ואין בו לצאת המותר דבר שהוא בתכשיט זה וכל
ויפול  יפסק שמא גזירה משום אלא לכסות מחובר שיהיה
להשתמש  אלא לתכשיט עשוי שאינו דבר לכסותו חיבר אם אבל
לצאת  מתירו לכסות חיבורו אין בו לצאת האסור דבר שהוא בו
עשוי  שהוא דכיון מהכסות ומופסק כתלוש הוא והרי בו
שהוא  מלבוש לאותו כלום משמש ואינו עצמו בפני להשתמש

אע" מלבוש אותו לגבי בטל ממנו אינו הרבה חשוב שהמלבוש פ
למעלה. כמ"ש

קצת  חשוב הוא לכסות שחיברו זה כשדבר אמורים דברים במה
כגון  הכסות חשיבות נגד כלל חשוב אינו אם אבל הכסות נגד
היא  הרי פאצילי"ש) (שקורין האף את בו שמקנחין מטפחת
תכיפות  שב' תכיפות בב' לו תפורה היא אם הכסות לגבי בטילה
אבל  ש"מ) סי' עיין שבת (ולענין כלאים לענין חיבור חשובין
היא  החגורה שנגד בו לצאת אסור לחגורה תפורה היא אם
שם  קשורה אם לומר צריך ואין אליה בטלה ואינה חשובה
זו  במטפחת שם לחגור רוצה אם ואף קיימא של בקשר אפילו
בב' יוצאין שאין כלום מועיל זה אין תחתיה או החגורה גבי על
עמו  לישא שרוצה ומי שיתבאר כמו זו גבי על זו חגורות
החגורה  בראש יקשרנה כן אם אלא תקנה לו אין זו מטפחת
אחת  כחגורה נעשית שאז קיימא של בקשר שבת) (מערב
אסור  וכן ברחוב שהולך זמן כל בכולה עצמו את ויחגור ארוכה
מפני  עיניו בה לקנח כובע של בפתילין שקושרין במטלית לצאת

הכובע: לגבי בטלה שאינה

„Î אחד ישא יהודי שכל מלכות שגזרה ירוקים עגולים אותן
לגבי  בטלים שהם בשבת בהם לצאת מותר בכסותו מהם
על  קצת בה מחוברים אלא בכסות תפורים אינם אם אף הכסות

בה: וכיוצא קשירה ידי

אסורים  מהם ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

יחֿכד  סעיפים
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: מלאכה תוכןתוכןתוכןתוכן בעשיית מותר שפורים הטעם

השבת  ביום הקב"ה שביתת וגדר

è"åéá à÷åã àåä äëàìî úééùò øåñéà ïéðòì íðîà
úåùòì áéúë óåñáìå ì"æø øîàîëå ,íéøåôá àìå

.áéúë àì è"åé åìéàå äçîùå äúùî éîé íúåà
שאר  כל לגבי פורים במעלת הנ"ל כל פי על אמנם
לענין  אמאי גיסא, לאידך מובן אינו טובים, הימים
לגבי  יו"ט בשאר מעלה מצינו מלאכה עשיית איסור
מלאכה  איסור עצמם על קיבלו לא שבנ"י פורים,

בפורים.

úééùòã øåñéà ïéðò äðä éë ,úðúåðä àéä éë ïéðòäå
.ïùøùì úåãîäå ìëùä úééìò àåäù äëàìî

הנ"ל  המעלה מחמת דוקא דאדרבה, הוא, והענין
נפש  מסירת ידי על הגיעו ישראל שבני שבפורים,
בו  אין ובעצמו, בכבודו ב"ה סוף אין לאור שלהם

מלאכה. איסור

עשיית  איסור ומנוחה, השביתה ענין דהנה
ומדות) (שכל הכוחות עליית על מורה מלאכה,
דבשעת  גשמית, ממלאכה המנוחה ענין וכמו לשרשן.
המלאכה, בעשיית כוחותיו את האדם מלביש המלאכה
"בכח") הם (ששם משרשם יוצאים שכוחותיו
של  למצב שבאים עד ובאצבעותיו ביד ומתלבשים
המנוחה  וענין מלאכה, בעשיית והתעסקות "פעולה"
חוזרים  שכוחותיו הוא, המלאכה עשיית בגמר

לשרשם.
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,úåîìåòä úåéìò ïéðò àåäå ,äúéáùä ïéðò åäæù
.'åë úáù åá éë ïéðòî òãåðë

"כי  יתברך, אצלו שנאמר המנוחה ענין הוא וכך
לפניו  שייך דלא דפשוט מלאכתו", מכל שבת בו
ברא  בעמל שלא וכמחז"ל ח"ו, עייפות גדר יתברך
עליית  - הוא מנוחה פירוש אלא עולמו, את הקב"ה
היתה  העולם דבריאת ומקורם. לשרשם יתברך כוחותיו
הספירות, עשר (שהם הקב"ה של כוחותיו גילוי ידי על
ומקורם  משרשם ומדות), דשכל סוגים לשני הנחלקות
אל  חזרה עלייתם - היא ומנוחה והפעולה, הגילוי אל

מקורם. שרשם

מאחר  כי העולמות", "עליות ענין גם וזהו
העולמות  לכל החיות מקור שהם יתברך שכוחותיו
עצמם  העולמות שגם בהכרח הרי למקורם, עולים

רוחנית. יותר למדריגה ממדריגתם עולים

øãñáù äøàääá àìà êééù åðéà äæ ìë
.äâøãîá äèîå äìòî íù êééùã ,úåìùìúùää

משרשם  הכוחות וירידת יציאת גדר - זה כל אמנם
שייך  לא - ומקורם לשרשם חזרה ועלייתם ומקורם,
דוקא  דשם ההשתלשלות", שב"סדר בה"הארה" אלא
יש  השתלשלות שבסדר היינו ומטה", "מעלה שייך
דישנו  אלקי, בהאור ומטה" ו"מעלה מדריגות חילוקי
מנוחה  בבחינת הוא (שאז במקורו נמצא שהוא כפי
ממדריגתם), למעלה העולמות עליית הפועל ושביתה
(שאז  בעולמות להתלבש ממקורו שיוצא כפי ויש

למטה). יורדים העולמות

íåéá" ë"çàå ,äëàìî äùòú íéîé úùù ïëìå
¯ äáøä úéìòð øúåé äâøãî àåäù ¯ éòéáùä
äèîìù äâøãîî úåîìåòä úåéìò úåéäì ,"úåáùú

.øúåé úåðåéìò úåâøãîì
השבת, ליום המעשה ימי ששת בין החילוק וזהו
הקב"ה  של שאורו דכמו מלאכה, תעשה ימים דששת
ירידה  של במצב הוא העולמות את ומחי' הבורא
במצב  הוא האדם כך השתלשלות", ב"סדר והתלבשות
ביום  ואח"כ מלאכה. בעשיית "התלבשות" של
האור  עולה השבת דביום דהיות תשבות, השביעי
ענין  נמשך זה שמצד הרבה, נעלית יותר למדריגה
ממדריגתם  עולים שהעולמות העולמות" ד"עליות
האור  למדריגת (היינו יותר עליונות למדרגות שלמטה
האדם  על כן על ומקורו), בשרשו שנמצא כפי האלקי

מלאכה. מעשיית לשבות

úôñåúá íäá êùîðù ,è"åéä ìëá äæ êøã ìò ïëå
ïåúáùå äëàìî øåñéà êééù æ"éòå ,éåìéâå øåà
äðåéìòä äâøãîì ,'éùò úðéçá àåäù ,äëàìîäî

.æà äìâúîä
טוב, ביום מלאכה ואיסור השביתה ענין הוא עד"ז
בסדר  וגילוי אור תוספת מאיר טוב שביום דהיות
שהוא  המנוחה, ענין להיות צריך כן על השתלשלות,

שהאד  היינו "עלי'", להתעלות בחינת צריך ם
של  העליונה המדריגה את לקבל שיוכל כדי ממדריגתו
רוחנית  והתעלות טוב, ביום המתגלה אור" ה"תוספת

גשמית. ממלאכה ושביתה באיסור מתבטאת זו

íù êééùã ,úåìùìúùä øãñá àìà åðéà äæ ìëå
.íééðçåø äèîå äìòî úâøãî

האלקי  באור העלי' או הירידה זה, ענין כל אבל
או  מלאכה עשיית או האדם, אצל גם (המחייבת
בהאור  אלא שייך אינו ממלאכה), והשביתה המנוחה
הענין  שייך דשם ההשתלשלות", שב"סדר האלקי

(כנ"ל). ומטה' "מעלה רוחניים, מדריגות דחילוקי

ììë ïéîìò øãâá åðéàù 'úé åúåäîå åúåîöòá ìáà
úåéìò àåäù äúéáù úðéçá ììë êééù ïéà
,éøîâì åìöà ïéåù äèîå äìòî éøäù ,úåâøãîä
ïéåù ïäéðù äàìéò äîëç íò úåéîùâ äééùòäù

.éáéùç àìë ùîî
לא  עליון היותר העולם מן ונשא רם יתברך הוא
תחתון, היותר מהעולם והבדלתו מרוממותו פחות

אינו יתברך שהוא כולם בגדר דהיות הרי העולמות,
עילאה  חכמה עם גשמית שעשי' עד לפניו, ממש שווין
הספירה  שהיא האצילות, עולם של חכמה (היינו
אלקי  עולם שהוא עליון היותר העולם של הראשונה

יתברך. קמי' חשיבי וכלא ממש, שווין - ממש)

ïéðòá ì"ðëå ,ä"éåäì úáù øîàð úáù éáâ ïëìå
.ä"éåäá íé÷éãö åððø

יו"ט  ע"ד להוי'", "שבת נאמר בשבת שגם זהו
צדיקים "רננו בו לפי בהוי שנאמר שזהו וכנ"ל ,"'

(שד' השתלשלות שבגדר אור תוספת מאיר שביו"ט
עשר  של המדריגות לחילוקי רומזות השם אותיות
השבת  ביום לשרשו האור עליית ענין וכן הספירות),
בשבת), ומנוחה השביתה ענין נמשך זו עלי' (שבגלל
לה'), (שבת הוי' משם היא שבת שקדושת לפי הוא
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קנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

,úåîìåòä úåéìò ïéðò àåäå ,äúéáùä ïéðò åäæù
.'åë úáù åá éë ïéðòî òãåðë

"כי  יתברך, אצלו שנאמר המנוחה ענין הוא וכך
לפניו  שייך דלא דפשוט מלאכתו", מכל שבת בו
ברא  בעמל שלא וכמחז"ל ח"ו, עייפות גדר יתברך
עליית  - הוא מנוחה פירוש אלא עולמו, את הקב"ה
היתה  העולם דבריאת ומקורם. לשרשם יתברך כוחותיו
הספירות, עשר (שהם הקב"ה של כוחותיו גילוי ידי על
ומקורם  משרשם ומדות), דשכל סוגים לשני הנחלקות
אל  חזרה עלייתם - היא ומנוחה והפעולה, הגילוי אל

מקורם. שרשם

מאחר  כי העולמות", "עליות ענין גם וזהו
העולמות  לכל החיות מקור שהם יתברך שכוחותיו
עצמם  העולמות שגם בהכרח הרי למקורם, עולים

רוחנית. יותר למדריגה ממדריגתם עולים

øãñáù äøàääá àìà êééù åðéà äæ ìë
.äâøãîá äèîå äìòî íù êééùã ,úåìùìúùää

משרשם  הכוחות וירידת יציאת גדר - זה כל אמנם
שייך  לא - ומקורם לשרשם חזרה ועלייתם ומקורם,
דוקא  דשם ההשתלשלות", שב"סדר בה"הארה" אלא
יש  השתלשלות שבסדר היינו ומטה", "מעלה שייך
דישנו  אלקי, בהאור ומטה" ו"מעלה מדריגות חילוקי
מנוחה  בבחינת הוא (שאז במקורו נמצא שהוא כפי
ממדריגתם), למעלה העולמות עליית הפועל ושביתה
(שאז  בעולמות להתלבש ממקורו שיוצא כפי ויש

למטה). יורדים העולמות

íåéá" ë"çàå ,äëàìî äùòú íéîé úùù ïëìå
¯ äáøä úéìòð øúåé äâøãî àåäù ¯ éòéáùä
äèîìù äâøãîî úåîìåòä úåéìò úåéäì ,"úåáùú

.øúåé úåðåéìò úåâøãîì
השבת, ליום המעשה ימי ששת בין החילוק וזהו
הקב"ה  של שאורו דכמו מלאכה, תעשה ימים דששת
ירידה  של במצב הוא העולמות את ומחי' הבורא
במצב  הוא האדם כך השתלשלות", ב"סדר והתלבשות
ביום  ואח"כ מלאכה. בעשיית "התלבשות" של
האור  עולה השבת דביום דהיות תשבות, השביעי
ענין  נמשך זה שמצד הרבה, נעלית יותר למדריגה
ממדריגתם  עולים שהעולמות העולמות" ד"עליות
האור  למדריגת (היינו יותר עליונות למדרגות שלמטה
האדם  על כן על ומקורו), בשרשו שנמצא כפי האלקי

מלאכה. מעשיית לשבות

úôñåúá íäá êùîðù ,è"åéä ìëá äæ êøã ìò ïëå
ïåúáùå äëàìî øåñéà êééù æ"éòå ,éåìéâå øåà
äðåéìòä äâøãîì ,'éùò úðéçá àåäù ,äëàìîäî

.æà äìâúîä
טוב, ביום מלאכה ואיסור השביתה ענין הוא עד"ז
בסדר  וגילוי אור תוספת מאיר טוב שביום דהיות
שהוא  המנוחה, ענין להיות צריך כן על השתלשלות,

שהאד  היינו "עלי'", להתעלות בחינת צריך ם
של  העליונה המדריגה את לקבל שיוכל כדי ממדריגתו
רוחנית  והתעלות טוב, ביום המתגלה אור" ה"תוספת

גשמית. ממלאכה ושביתה באיסור מתבטאת זו

íù êééùã ,úåìùìúùä øãñá àìà åðéà äæ ìëå
.íééðçåø äèîå äìòî úâøãî

האלקי  באור העלי' או הירידה זה, ענין כל אבל
או  מלאכה עשיית או האדם, אצל גם (המחייבת
בהאור  אלא שייך אינו ממלאכה), והשביתה המנוחה
הענין  שייך דשם ההשתלשלות", שב"סדר האלקי

(כנ"ל). ומטה' "מעלה רוחניים, מדריגות דחילוקי

ììë ïéîìò øãâá åðéàù 'úé åúåäîå åúåîöòá ìáà
úåéìò àåäù äúéáù úðéçá ììë êééù ïéà
,éøîâì åìöà ïéåù äèîå äìòî éøäù ,úåâøãîä
ïéåù ïäéðù äàìéò äîëç íò úåéîùâ äééùòäù

.éáéùç àìë ùîî
לא  עליון היותר העולם מן ונשא רם יתברך הוא
תחתון, היותר מהעולם והבדלתו מרוממותו פחות

אינו יתברך שהוא כולם בגדר דהיות הרי העולמות,
עילאה  חכמה עם גשמית שעשי' עד לפניו, ממש שווין
הספירה  שהיא האצילות, עולם של חכמה (היינו
אלקי  עולם שהוא עליון היותר העולם של הראשונה

יתברך. קמי' חשיבי וכלא ממש, שווין - ממש)

ïéðòá ì"ðëå ,ä"éåäì úáù øîàð úáù éáâ ïëìå
.ä"éåäá íé÷éãö åððø

יו"ט  ע"ד להוי'", "שבת נאמר בשבת שגם זהו
צדיקים "רננו בו לפי בהוי שנאמר שזהו וכנ"ל ,"'

(שד' השתלשלות שבגדר אור תוספת מאיר שביו"ט
עשר  של המדריגות לחילוקי רומזות השם אותיות
השבת  ביום לשרשו האור עליית ענין וכן הספירות),
בשבת), ומנוחה השביתה ענין נמשך זו עלי' (שבגלל
לה'), (שבת הוי' משם היא שבת שקדושת לפי הוא
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c"agקנח i`iyp epizeax zxezn

.'åë äëàìî úééùòá øúåî íéøåôá ïëìå
ית' ועצמותו מהותו נמשך שבו בפורים, משא"כ
מלאכה. איסור ענין שייך לא כנ"ל, עלמין בגדר שאינו
"מעלה  בו שיש השתלשלות, סדר של באור דרק
אור" ה"תוספת את לקבל שכדי לומר שייך ומטה",
במצב  ולהיות (הגשמית) ה"מטה" מן לצאת צריכים
מלאכה  דעשיית האור, את לקבל כדי "רוחניות" של
עליון  אור לגילוי סתירה היא בגשמיות) (הטירדא
מהותו  משא"כ ויו"ט; בשבת המאיר יותר רוחני
וחכמה  כלל, עלמין בגדר שאינו יתברך, ועצמותו
הרי  כנ"ל, יתברך לפניו שווין גשמית ועשי' עילאה

כמו  בדיוק גשמית בעשי' להתגלות יכול יתברך הוא
יותר  "קרובה" אינה עילאה דחכמה דאצילות, בחכמה
מותר  פורים כן ועל גשמית, עשי' מאשר יתברך אליו
אינה  גשמית מלאכה עשיית כי מלאכה, בעשיית

יתברך. ועצמותו מהותו לגילוי סתירה

הדעת  שמצד בשמחה דוקא יותר: פשוטות במלים
בשמחה  אבל מלאכה, בעשיית וביטול מניעה לה יש
דחול  עובדין וענין העבודה אין הדעת, מן שלמעלה

השמחה. לבחינת כלל וביטול מניעה

g wxt yipi` aiig d''c
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המצות ‡Í(ז) בין עצמן המצות בענין הפרש עוד יש הנה
כמו  האדם בגוף במעשה שנעשים קודם שהן כמו
דצמר  גשמיים מדברים נעשין שהן כמו והציצית התפלין
ללבוש  שהוא בפ"מ המצוה קיום בהן שנעשה קודם וקלף
שהוא  כמו האתרוג וכן האדם גוף על והציצית התפילין
לולב  נטילת מצות בו שיקיימו קודם למצוה נלקח כאשר
טרם  המצות נעשין שמהן הגשמיי' דברים בכל וכה"ג
אשר  המצות כל של המעשה קיום ובין אותן שמקיימין
והתפילין  הטלית בלבישת כגון ומאודו בגופו אותם יעשה
ואתרוג  לולב בנטילת וכה"ג בפ"מ הצדקה ונתינת בגופו
שהן  כמו מהותן עצם מצד שבמצות וכיוצא שופר ותקיעת
מדברים  נעשים והן העליון רצון מבחי' שורה שבהן שמפני
ע"כ  סובב מבחי' שרשו אשר גשמי יש שהוא הגשמיים
עולמות  לד' שמקיף העליון מקיף מבחי' בהן שורה ודאי
בחי' נמשך שממנו דא"ס מל' בחי' שהוא בשוה
היא  זו והתנשאות כו' מלך להיו' והגיאו' ההתנשאות
שלא  כדי מקרוב בגלוי ולא מרחוק מקיף בבחי' מאירה
שבחי' וכידוע כנ"ל במציאות העולמות יתבטלו
האור  וריחוק הסתלקות בבחי' עצמו מצד הוא ההתנשאות
ממציאות  יתבטלו שלא בקירוב יאיר שלא המקבלים מן
רק  וכיוצא ושרפן ביניהן קטנה אצבעו הושיט כמו שלהם
הרי  עלמין מכל ומתרומם שמתנשא זו התנשאות באמצעות
שמאיר  זאת מל' שבבחי' וידוע עליהם מלך בחי' הוא
ליש  מאין שלהם החיות מקור עיקר נמשך מזה עליהם
עולמות  לד' המקיף סובב ובחי' ענין והוא דוקא גשמי
אותם  יעשה אשר המצות בקיום אבל וד"ל כנ"ל בשוה

מלמעלה  באה וההמשכה ההארה הנה כנ"ל בגופו האדם
כתר  מבחי' דהיינו כו' כללי מקיף שנעש' דא"ס מל' מבחי'
למה  המל' לבחי' הפשוט התענוג בחי' שהוא דא"ס מל'
סוף  ענין שהוא כו' זאת דמלוכה ההתנשאות בבחי' ירצה
בתחלת  שעלה כנ"ל דוקא בפ"מ המצות דקיום מעשה
כידוע  דוקא מל' כתר בחי' שהוא כנ"ל והרצון המחשבה
הפשוט  והרצון התענוג בחי' של הגדולה ההארה וזאת
בעשותו  מישראל נפש בכל מאיר דא"ס מל' כתר שבבחי'
שהגם  להיות דוקא בפ"מ ובמאודו בגופו ה' ממצות א'
מבחי' הרי מ"מ גשמית בעשיה נעשה היא המצות שמעשה
המל' לבחי' ועטרה כתר בחי' נעשה דוקא זו מעשה
בחי' ונעשה נתעורר שמזה משום אא"ס בעצמות למעלה
ועטר' כתר בבחי' שיאיר שבעצמות הפשוט העליון העונג
רצונו. ונעשה שאמר לפניו נח"ר שא' וכמו מל' בחי' על
אודות  על ממש עצמותו לפני ונח"ר עונג בחי' שנעשה
(כידוע  מל' כתר הנק' שזהו בפ"מ במצות רצונו קיום

כו' וטעם בשכל המורכב הוא בפרט תרי"ג דהרצון והן
בחי' אבל שבכתר חכמה בח"ס שמלובשים כו' ארחין
ותענוג  רצון בבחי' מגיע זה רצונו עשו מאשר לפניו נח"ר
אשר  על לפניו נח"ר ע"כ כו' הרצונות כל מקור הפשוט
פרטי  רצון זה אין הרי כו' שיהיה מה יהיה רצונו מקיימים
והוא  כו' ונשמע נעשה בענין בסמוך וכמ"ש כו' מורכב
מזה  שנמשך דהיינו מל' כתר בחי' שזהו שבכתר כתר בחי'
שקיום  מאחר ונמצא כו' למלוכה והרצון התענוג בחי'
כו' לפניו נח"ר שעושין הוא בפ"מ במצות בכלל הרצון
דאנא  במחשבה הרצון עיקר כל היה שלזה מוכרח מזה הרי
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כנ"ל  כו' תחלה במחשבה שעלה מעשה סוף שהוא אמלוך
למעלה  מל' כתר שנק' הזה העליון ועונג נח"ר ובחי' וד"ל)
אחת  בעשותו בה ומתגלה מישראל נפש כל על המאיר הוא

בבחי' בעצמי אתפאר בך אשר ישראל וזהו ה' מצות מכל
המצות  קיום ע"י שנעשה והעטרה הכתר ותפארת פאר

וד"ל: כנ"ל

mixetd xry
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â מיהודא למעלה הוא יוסף עתה ההשתלשלות בסדר
ולכן  הז"א מן וחיותה שפעה מקבלת המל' שהרי

ב  שהוא במצרים המלך יוסף גידול הי' בחי' צומח חי'
הוא  ויוסף וכמ"ש לכולם והמשפיע המשביר הי' והוא
בחי' שהוא ארץ בחי' על מושל שהוא הארץ על השליט
ופי' יהודה אליו ויגש וז"ש כו' המקבל הוא ויהודה מל'
היא  תפלה כי לתפלה, גאולה סמיכות ענין שהוא בזוהר
וגאולה  יהודה, בחי' שהוא ביטול בחי' השתחוואה בחי'
שהסמיכות  והיינו כו', יסוד בחי' שהוא יוסף בחי' הוא
מקום  הקובע שארז"ל ענין כמו הוא לתפלה גאולה
תפלתך  תעש אל ארז"ל שהרי מובן אינו דלכאורה לתפלתו
לתפלתו  מקום הקובע פי' דהנה הוא הענין אלא קבע,
והנה  עראי, ומלאכתך קבע תורתך עשה כמארז"ל היינו
במלאכה  שימעט ומיעוט בריבוי ועראי קבע הפי' אין
כו' בטלה סופה מלאכה עמה שאין תורה כל אמרו שהרי
יהי' הכוונה שעיקר המכוון עיקר היינו קבע הפי' אלא
הוא  במו"מ שעוסק כוונתו שכל דהיינו התורה בשביל הכל
ואספת  מ"ש וזהו ה', את ולעבוד תורה ללמוד שיוכל כדי
ג"כ  דגנך את שיאסוף והיינו ק"ש של שני' בפ' דגנך
בכח  וילמוד להקדב"ה בזה שיעבוד ע"י והיינו אחד לבחי'
שהי' מה אחד לבחי' ג"כ נאספים עי"ז מצות ויקיים זה
מאלמים  אנחנו והנה ענין וזהו כו'. פירוד בבחי' תחלה
מקום  הקובע כל ענין וזהו וישב. פ' בת"א ע' כו' אלומים
כי  תפלה בבחי' יהי' כוונתו עיקר שכל דהיינו לתפלתו
והיינו  חרס כלי התופל כמו התחברות לשון היא תפלה
מזל  בחי' הנפש שרש עם בגוף המאיר נה"א את שמחבר
קבע  מבחי' ג"כ ממשיך ועי"ז ממש אלקות בחי' שהוא
שלמעלה  המשכה דהיינו קבע דירת בהמ"ק שהי' כמו
כתרים  קושר מט"ט רז"ל וכמאמר השתלשלות מסדר
כתר  בבחי' התפלה שנתעלה ישראל של מתפלותיהן
קבע. בחי' שהוא כו' השתלשלות סדר החכ' מן שלמעלה
היא  כוונתו עיקר שכל לתפלתו מקום קביעת ע"י וזהו
שאמרו  ומה כו', בקביעות לאלקות נפשו את לחבר בתפלה

כ"א  חובה בדרך תעשה שלא היינו קבע תפלתך תעש אל
סמיכות  ענין שהוא יהודה אליו ויגש וזהו ותחנוני'. רחמים
של  העלאה להיות שיוכל כדי כי והיינו לתפלה גאולה
את  לעורר כדי מלמעלה הכח זה נמשך שיהי' צריך תפלה
המשכה  לתפלה גאולה סמיכות ענין וזהו זו, העלאה
יהודה  אליו ויגש ואח"כ לתפלה יוסף בחי' גאולה מבחי'
ראשונות  ג' ענין זהו והנה תפלה, של העלאה שנעשה
לעולם  וכמארז"ל מקום של שבחו סדור בחי' שהוא דש"ע
אליו  ויגש וזהו יתפלל, ואח"כ ש"מ שבחו אדם יסדר
כו' ממש במציאו' וביטול הודאה בחי' שהוא יהודה
ברכות  י"ב בחי' שהוא אדוני בי אליו ויאמר ואח"כ
דבריאה  בקר י"ב בחי' שהוא י"ב הוא בי כי אמצעית
בחי' הוא ויוסף תתאה מרכבתא שבטים י"ב כנגד שהוא
בקשה  שהוא אדוני בי אליו ויאמר וזהו דאצי', ז"א יסוד
המשכה  דבריאה בקר י"ב תתאה למרכבתא אליו שיומשך
גילוי  המשכת עלינו ברך רפאנו בקשת שהיא אצי' מבחי'

למטה. אלקות
Ï‡Â המשכות בחי' שהוא נפ"א ענין הוא בעבדך אפך יחר

יש  ועוד כו'. אפים ארך וחנון רחום אל יגמה"ר
מה  דהנה הוא והענין שוה, ס"ת יהודה אליו ויגש לפרש
כי  יהודה מבחי' למעלה יוסף שעתה לעיל שמבואר
ארץ  במח' כי יהודה יתעלה ולע"ל קדמו, שמים בהשתל'
ארץ  או קדמו שמים אם הפלוגתא לפי רק זהו קדמה
שסובר  רשב"י דעת והיא שלישית דיעה עוד יש אך קדמה,
יעמדו  עליהם אני קורא וכמ"ש נבראו כאחד וארץ ששמים
נאמרו  בד"א ושמור זכור כענין וזהו שוין, ששניהם יחדיו
שבתא  מעלי ענין שזהו לנוק' ושמור לדכורא שזכור שאף
משניהם  שלמעלה בשבת בחי' יש מ"מ דשבתא ויומי
נבראו  כא' וארץ שמים וכמו"כ נא', בד"א ושמור שזכור
ארץ  שבמח' שאף והיינו משניהם שלמעלה בחי' היינו
שהוא  הכללי מקיף בבחי' מ"מ סוכ"ע בבחי' דהיינו קדמה
כא' שוה שניהם הדורות כל ומביט שצופה הקדומה מח'

וד"ל. כו' ממש
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קנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

כנ"ל  כו' תחלה במחשבה שעלה מעשה סוף שהוא אמלוך
למעלה  מל' כתר שנק' הזה העליון ועונג נח"ר ובחי' וד"ל)
אחת  בעשותו בה ומתגלה מישראל נפש כל על המאיר הוא

בבחי' בעצמי אתפאר בך אשר ישראל וזהו ה' מצות מכל
המצות  קיום ע"י שנעשה והעטרה הכתר ותפארת פאר

וד"ל: כנ"ל

mixetd xry

•

1

2

3

4

5

6

.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

‰‰Â מיהודא למעלה הוא יוסף עתה ההשתלשלות בסדר
ולכן  הז"א מן וחיותה שפעה מקבלת המל' שהרי

ב  שהוא במצרים המלך יוסף גידול הי' בחי' צומח חי'
הוא  ויוסף וכמ"ש לכולם והמשפיע המשביר הי' והוא
בחי' שהוא ארץ בחי' על מושל שהוא הארץ על השליט
ופי' יהודה אליו ויגש וז"ש כו' המקבל הוא ויהודה מל'
היא  תפלה כי לתפלה, גאולה סמיכות ענין שהוא בזוהר
וגאולה  יהודה, בחי' שהוא ביטול בחי' השתחוואה בחי'
שהסמיכות  והיינו כו', יסוד בחי' שהוא יוסף בחי' הוא
מקום  הקובע שארז"ל ענין כמו הוא לתפלה גאולה
תפלתך  תעש אל ארז"ל שהרי מובן אינו דלכאורה לתפלתו
לתפלתו  מקום הקובע פי' דהנה הוא הענין אלא קבע,
והנה  עראי, ומלאכתך קבע תורתך עשה כמארז"ל היינו
במלאכה  שימעט ומיעוט בריבוי ועראי קבע הפי' אין
כו' בטלה סופה מלאכה עמה שאין תורה כל אמרו שהרי
יהי' הכוונה שעיקר המכוון עיקר היינו קבע הפי' אלא
הוא  במו"מ שעוסק כוונתו שכל דהיינו התורה בשביל הכל
ואספת  מ"ש וזהו ה', את ולעבוד תורה ללמוד שיוכל כדי
ג"כ  דגנך את שיאסוף והיינו ק"ש של שני' בפ' דגנך
בכח  וילמוד להקדב"ה בזה שיעבוד ע"י והיינו אחד לבחי'
שהי' מה אחד לבחי' ג"כ נאספים עי"ז מצות ויקיים זה
מאלמים  אנחנו והנה ענין וזהו כו'. פירוד בבחי' תחלה
מקום  הקובע כל ענין וזהו וישב. פ' בת"א ע' כו' אלומים
כי  תפלה בבחי' יהי' כוונתו עיקר שכל דהיינו לתפלתו
והיינו  חרס כלי התופל כמו התחברות לשון היא תפלה
מזל  בחי' הנפש שרש עם בגוף המאיר נה"א את שמחבר
קבע  מבחי' ג"כ ממשיך ועי"ז ממש אלקות בחי' שהוא
שלמעלה  המשכה דהיינו קבע דירת בהמ"ק שהי' כמו
כתרים  קושר מט"ט רז"ל וכמאמר השתלשלות מסדר
כתר  בבחי' התפלה שנתעלה ישראל של מתפלותיהן
קבע. בחי' שהוא כו' השתלשלות סדר החכ' מן שלמעלה
היא  כוונתו עיקר שכל לתפלתו מקום קביעת ע"י וזהו
שאמרו  ומה כו', בקביעות לאלקות נפשו את לחבר בתפלה

כ"א  חובה בדרך תעשה שלא היינו קבע תפלתך תעש אל
סמיכות  ענין שהוא יהודה אליו ויגש וזהו ותחנוני'. רחמים
של  העלאה להיות שיוכל כדי כי והיינו לתפלה גאולה
את  לעורר כדי מלמעלה הכח זה נמשך שיהי' צריך תפלה
המשכה  לתפלה גאולה סמיכות ענין וזהו זו, העלאה
יהודה  אליו ויגש ואח"כ לתפלה יוסף בחי' גאולה מבחי'
ראשונות  ג' ענין זהו והנה תפלה, של העלאה שנעשה
לעולם  וכמארז"ל מקום של שבחו סדור בחי' שהוא דש"ע
אליו  ויגש וזהו יתפלל, ואח"כ ש"מ שבחו אדם יסדר
כו' ממש במציאו' וביטול הודאה בחי' שהוא יהודה
ברכות  י"ב בחי' שהוא אדוני בי אליו ויאמר ואח"כ
דבריאה  בקר י"ב בחי' שהוא י"ב הוא בי כי אמצעית
בחי' הוא ויוסף תתאה מרכבתא שבטים י"ב כנגד שהוא
בקשה  שהוא אדוני בי אליו ויאמר וזהו דאצי', ז"א יסוד
המשכה  דבריאה בקר י"ב תתאה למרכבתא אליו שיומשך
גילוי  המשכת עלינו ברך רפאנו בקשת שהיא אצי' מבחי'

למטה. אלקות
Ï‡Â המשכות בחי' שהוא נפ"א ענין הוא בעבדך אפך יחר

יש  ועוד כו'. אפים ארך וחנון רחום אל יגמה"ר
מה  דהנה הוא והענין שוה, ס"ת יהודה אליו ויגש לפרש
כי  יהודה מבחי' למעלה יוסף שעתה לעיל שמבואר
ארץ  במח' כי יהודה יתעלה ולע"ל קדמו, שמים בהשתל'
ארץ  או קדמו שמים אם הפלוגתא לפי רק זהו קדמה
שסובר  רשב"י דעת והיא שלישית דיעה עוד יש אך קדמה,
יעמדו  עליהם אני קורא וכמ"ש נבראו כאחד וארץ ששמים
נאמרו  בד"א ושמור זכור כענין וזהו שוין, ששניהם יחדיו
שבתא  מעלי ענין שזהו לנוק' ושמור לדכורא שזכור שאף
משניהם  שלמעלה בשבת בחי' יש מ"מ דשבתא ויומי
נבראו  כא' וארץ שמים וכמו"כ נא', בד"א ושמור שזכור
ארץ  שבמח' שאף והיינו משניהם שלמעלה בחי' היינו
שהוא  הכללי מקיף בבחי' מ"מ סוכ"ע בבחי' דהיינו קדמה
כא' שוה שניהם הדורות כל ומביט שצופה הקדומה מח'

וד"ל. כו' ממש

dcedi eil` ybie

•

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



c"agקס i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈÚ‰Â מ"ש שהוא כזקן להם נדמה במ"ת ארז"ל דהנה
כזה  גילוי שיתגלה ובכדי יתיב, יומין ועתיק
הגילוי  ראשית היינו בחי' חמש ע"י עובר הוא למטה
בתו' ולכן ומדות, וז"א חו"ב אצי' פרצופי וד' מע"ק,
ונתגלה  שאנכי מי אנכי אלקיך הוי' אנכי בה דכתיב
דחכ', ראי' ראה אז כמ"ש המשכות ה' צ"ל למטה
הגילוי  וראשית ומל', ז"א חקרה וגם הכינה בינה, ויספרה
פי' כפי חמישית בחי' הוא לאדם ויאמר אז דע"ק
והוא  הבריאה, תורת הוא שלמדתנו תורתך ועל האריז"ל

חו"ב  דרך המדות ירידת הוא התורה כי חתן עם א' בחי'
ניצוצות  בירורי מבררת ומל' המל', במדת ומאיר
בחי' וזהו גבוה ממדריגה ג"כ ששרשם הקדושות

החמישית.
ÔÎÏÂ לשמח א"צ הכלה כי החתן, את המשמח כל אמרו

בה  שמאיר עליי' אדרבה ירידה לה אין כי אותה
אותו, לשמח צריך לכן ירידה הוא החתן לגבי אבל מד"ע,
וה' המשכה הוא קול קולות בה' שניתנה לתורה וזוכה

המשכות. ה' הוא קולות

rnyi dxdn
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úåâøã ùé ,úåîöòä Y ÷éúòá íâ
éô ìòåהסברøäæáã ïáåî åðéà äøåàëìù äî õøúì ùé äæ

ù äàøð àøãàáåדרגת÷éúòדאצילות הכתר פנימיות שהוא
åúåîöòå åúåäî ùîî àåä55 הבורא äù÷éשל ïë íàå ,

æéøàä òåãî"åîëå ÷éúòî äìòîì úåðéçá äîë ùéù øîà ì
åë úåìéöàã ÷éúòî äìòîì ïäù íéãå÷òå ïåîã÷ íãà.'

úàæ õøúì ùéù úåéä íòåעצמות שעתיק הזוהר שכוונת
האצילות, של לעתיק אינו æéøàäומהות , éøäù"ùéù øîåà ì

õòá áåúëù åîëå ïåîã÷ íãàî äìòîì ÷éúò úðéçá ïë íâ
ç øòù íééç'ä ÷øô'äéìéã àúìâìåâî àìéòìåולמעלה-)

קדמון  אדם של שלו) úåìéöàãמגולגלת ÷éúò úîâåãë ùé
åë', עצמותו שזה  נאמר מא"ק שלמעלה זו עתיק בחינת ועל

ומהותו.
ש ברור אינו זה תירוץ àåäהנה ïåîã÷ íãàã ÷éúò íâ éøä

éåðô íå÷îå íåöîöä øçàì å÷äî êùîðא"ק שעולם כידוע
הצמצום לאחר כבר àåäùהוא øîàð êéà ïë íàå ,-

מיעוט הוא הצמצום ענין  שכל הצמצום , שאחרי הבחינה
- והגבלתו ùîîהאור úåîöò.

äù÷ íâ,נוספת קושיה -àøãéàáã56åøîàשïéîåé ÷éúòá

יש המידות) - מ"יומין" (נעתקת) שנבדלת העתיק  (דרגת 
àçåî ïéðééò àúìâìâ(מוח עינים, גולגולת, -)åë'äæ ìëù

העתיק דרגת  בתוך כביכול אברים של התיאור -ìò äøåî
å úåøéôñ øùò הריåë äøéôñ íåù êééù ïéà ùîî åúåîöòá.'

õøåúé ìéòì øëæðä éôìå עצמותו זה  שעתיק שנאמר דמה
שייך ששם  הצמצום, שלפני  סוף אין לאור הכוונה ומהותו
ולמרות הצמצום, לפני שזה כיון ומהותו" "עצמותו לומר
ספירות, עשר של התחלקות של בחינה יש  שם גם זאת
ìåìë àåäù åîë åðééäã å÷ä øå÷îå ùøùá íâù øçàîã

êééù íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàäáשל øùòהתחלקות
,úåæåðâä úåøéôñעתיק דרגת על "עצמות" לומר ניתן לכן 

כבר  שם יש זאת  עם וביחד הצמצום, לפני שהיא כפי 
התחלקות.

å÷äåהעולמות את שמהווה  המוגבל האור כבר שהוא
úåëìîáùבפועל úåëìî úðéçáî ÷ø êùîðù øîåì ùé-

הדרגה שבתוך (מלכות) ביותר התחתונה הדרגה כלומר
שבמלכות) (מלכות ביותר úåæåðâäהתחתונה úåøéôñ øùòã

äååäúð åðîîåעולםåë ïåîã÷ íãà.'
ïåîã÷ íãàáù é"çðøð

אור 55. א. תשכח, לך התורה באור זה בענין המתבאר ראה
שבט  י"א לגני" "באתי מאמר רפו. ע' וענינים מארז"ל על התורה

שם. ובהנסמן ואילך, ז' אות התשמ"ח,
בתחילתו.56. רבא אידרא

c"ag i`iyp epizeax zxezn

úåðåùä úåðéçáä ìù ä÷åìçä úà øúåé ò"ð éáøä èøôîå
÷éúò ìò øîåì êééù êéà ì"ðä õåøéúä úà øúåé ïéáäì éãë

:"åúåäîå åúåîöò"
ùé ïåîã÷ íãàá äðäåשל כללית (אור íéìåâéòחלוקה 

פנימי )øùåéåמקיף) çåøå,(אור ùôð ïäùהבחינות שתי -
יחידה, חיה נשמה רוח נפש  - של הדרגות בסולם התחתונות

העיגולים בחינת הוא ונפש  היושר בחינת הוא .57רוח
äìá÷ä éøôñá åù÷äå58ïåîã÷ íãàá øëæð àì òåãîגם

של יותר הגבוהות הדרגות åëשלשת äãéçé äéç äîùð',
äæ ìò åöøéúù äîîåספרים íãàãבאותם äãéçéã ïáåî

ïåîã÷א"ק של ביותר הגבוהה הדרגה שזו  -øùò ïéðò åäæ
åë óåñ ïéà øåàá íéìåìëù åîë úåæåðâä úåøéôñ'å÷äå ,

הגנוזות ספירות מעשר äîùðהנמשך åà äéç åîë åäæ
äãéçéå ,ïåîã÷ íãà êåú ùáìúäì äãéçé úðéçáî êùîðä

÷éúò úðéçá àåä קדמון אדם  של ,הפרטי 
åðééäåזה úåæåðâäלפי úåøéôñ øùòäùהצמצום ïäלפני 

ïåîã÷ íãàã ÷éúò úðéçá)÷øô ïî÷ì áåúëðù äî ïééòå
ë"æ59 עתיק שבחינת אומר העץֿחיים כיצד מבאר שם – (

סוף  אין באור והרי סוף, שבאין התחתונה בחינה היא
ומטה. מעלה שייך לא הצמצום שלפני

åúåäî àåä ÷éúòã øäæá òîùîù äî õøåúé äæ éô ìòå
åúåîöòå,שהתבאר כפי  שונות דרגות בו  שיש éëלמרות

ïåîã÷ íãàì äãéçéå ÷éúò åîë ïäù úåæåðâä úåøéôñ øùòä
íåöîöäî äìòîìù ùîî óåñ ïéà øåàá íéìåìë íä éøä

å÷ä éë ,å÷äåבפועל המוגבל האור ø÷שהוא êùîð60

åëמבחינת óåñ ïéàã úåëìî'åúåîöò ÷éúò àø÷ð ïëìå ,
ùîîהוא הצמצום שלפני  שהאור הצמצום, לפני  שהוא כיון

הזוהר. כוונת וזוהי העצם, את מגלה
åë ïéðééò àúìâìâ ïéðò øéëæäì åá êééù ïë íâ íå÷î ìëîå'

פרטיות בחינות åëכלומר úåøéôñ øùò ìò íéøåîäגם כי .'
הגנוזות. ספירות בעשר ההתחלקות שייך הצמצום לפני

äæ ìëåהצמצום לפני גם ספירות, של החלוקה  -êééù
éåìéâ úðéçáá àåäù óåñ ïéàä øåàá ìáà ,å÷ä øå÷îå ùøùá

íöòäîהצמצום שלפני סוף אין באור דרגה אותה  -
הגנוזות ספירות  עשר של לגילוי  íùשקודמת êééù åðéà

åë úåøéôñ.'
חיה נשמה רוח  נפש הדרגות חמשת של החלוקה לסיכום :

למעלה): (מלמטה זו  היא שבא"ק יחידה
דא"ק. עיגולים - נפש 

דא"ק. יושר - רוח
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דענין 57. לומר, יש עוד ואולי ג). (לז, שלח תורה לקוטי ראה
בפועל  והמעשה המידות, הוא והרוח בפועל, המעשה הוא הנפש
מקומות, בכמה שמבואר כפי בנפש המקיפים לכוחות יותר קשור

הפנימיים. הנפש לכוחות שייכות יותר המידות ואילו
וזה 58. ארירי, כהן אברהם הרב להמקובל השמים שער ראה

מחמשה  למה והוא, א', ספק לנגדינו נצב הנה ט': פרק שם לשונו
יחידה, הנשמה) נשמת (או חיה ונשמה רוח נפש שהם הנפש, דרגות
כל  כי להשיב, ונ"ל ורוח, נפש השנים אם כי קדמון לאדם נתנו לא
הנשמה  ביושר, הרוח בעיגול, הנפש האופן, בזה בו רמוזות החמשה
אשר  קדמון, אדם של העליון החלק בראש מקומו אשר הדק בצינור
ונשמת  המשלימו, המציאות וטוב האור ויקבל הא "ס עם יתאחד בו
הנכנס  הא"ס, בחוט  מה בבחינת רמוזה חיה ג"כ הנקראת הנשמה
הכח  העצמות לו ונותן והמשפיע קדמון אדם של הדק בצינור
הנאצלים  כל אל ג"כ אמנם ונשמתו, חיותו לבד לא והוא והפעולה,
ביניהם  והמחברם המקשרם ואבי"ע, הא"ס, עולם העולמות, כל ואל
בעצם  הנשמות, כל נשמת שם בו שיצדק במה סבתו, ועם עמו
וראשו  הדק, בצינור הוא אשר קדמון, אדם הנשמה נשמת וראשונה
וא"ס  הפשוט האחד עם יתאחד ידו על אשר אחדותו, והוא המתנשא,
המסובב  וכל קדמון אדם אל ומקיף מתנשא היותו [בבחינת ב"ה,

תכלית, ובלתי מתעלה באין באופן והשלמות ההוא הפשיטות והוא
בה  אין אשר היחידה, היא ומושכל] שכל לכל משוער הבלתי תכלית
הביאור. המשך עיי"ש ממנה, חוץ ומוכן שוה שני ולא ומספר שינוי

שבאוא"ס,59. האחרונה בחי' נחשב שזהו וי"ל לשונו: וזה
ושפלה  תחתונה היותר בחי' שזהו עתיק בענין שמ"א בע"ח וכמ"ש
כו'), דא"ק עתיק בחי' הן הגנוזות דהע"ס פט"ו נת"ל (וכבר שבא"ס
ראש  בו שאין בדבר אחרונה בחי' לומר שייך מה מובן אינו דלכאורה
לא  החלל מקום ממלא שהי' דבאוא"ס בתחלתו בע"ח וכמ"ש וסוף,
כו'. אחרונה בחי' בזה שייך מה וא"כ כו', ומעומ"ט וסוף ראש בו הי'

דלהיותו  הא"ס או"ר בחי' דהיינו אני דשחורה בהבי' בלק"ת ומבו'
בחי' בע"ח דמ"ש ושם כו', אחרונה בחי' ה"ז בלבד וזיו אור בחי'
האחרונה  שמבחי' כ"א האור כללות על הכוונה אין אחרונה היותר
שהו"ע  הגנוזות ע"ס בחי' שזהו די"ל כו', עתיק להיות נמשך שבהאור
אחרונה  היותר בחי' ה"ז הסוכ"ע שבאוא"ס ממכ"ע בחי' התכללות
גבול  הבלי שהאוא"ס מה הוא הזאת התכללות דענין כו', שבאוא"ס
שבו  צור פט"ז (עמשנת"ל כו' גבול שבבחי' ההמשכה בעצמו שיער
שבאוא"ס  אחרונה היותר בחי' היא זו דהשערה כו'), ההוויות שרשי
הבל"ג  שבאוא"ס הנ"ל השערה שז"ע הרצון עלות בחי' (והיינו כו'
שם  בלק"ת הכוונה ג"כ שזהו וי"ל כו'). שבאוא"ס האחרונה בחי' ה"ז
הנפש  עצמות שאינן הנפש כחות בענין פנ"א דסש"ב ונמשל בהמשל
וע"י  במוח מתלבשים והן כו' בה כלולים וחיות כחות מיני תרי"ג אלא
הו"ע  בנפש הכלולים דכחות דהנמשל כו', האברים לכל נמשך המוח
דענין  הבל"ג באוא"ס הכלולים דא"ק עתיק בחי' הגנוזות הע"ס
בבחי' שמתלבש הקו נמשך ומזה הנ"ל, ההשערה הו"ע ההתכללות
הע"ס  דבחי' ונמצא כו'. א"ק בחי' דהיינו העולמות דכללות אריך
בחי' שזהו וי"ל כו'. שבאוא"ס האחרונה בחי' זהו באוא"ס הכלולים
ספי' כ"א ע"ס שייך אינו הבל"ג דבאוא"ס והגם כו', בכלל דא"ס מל'
שהן  היינו קץ אין דספי' פט"ז נת"ל דהנה הוא הענין כו'. קץ אין עד
בחי' שזהו י"ל גבול שבבחי' ההמשכה השערת אמנם גבול, בלי בבחי'
(וביאור  כאן), יובן ומשם פ' לקמן (עמשי"ת כו' הבל"ג שבא"ס המל'
ההמשכה  וע"י שבה לפי רגל נק' שהמל' במ"א עפמ"ש י"ל הענין
וכמו  למהות ממהות ההמשכה דהיינו התחתון לעולם העליון מעולם
דההשערה  הצמצום שלפני באוא"ס י"ל דכמו"כ כו', לבי"ע מאצי'

כו'). מל' בחי' זהו גבול שבבחי' ההמשכה להיות
צריך 60. ואולי קודש, יד כתב בגוף הוא כן הגיליון: בשולי

מל'. מבחי' רק להיות:



קסי c"ag i`iyp epizeax zxezn

úåðåùä úåðéçáä ìù ä÷åìçä úà øúåé ò"ð éáøä èøôîå
÷éúò ìò øîåì êééù êéà ì"ðä õåøéúä úà øúåé ïéáäì éãë

:"åúåäîå åúåîöò"
ùé ïåîã÷ íãàá äðäåשל כללית (אור íéìåâéòחלוקה 

פנימי )øùåéåמקיף) çåøå,(אור ùôð ïäùהבחינות שתי -
יחידה, חיה נשמה רוח נפש  - של הדרגות בסולם התחתונות

העיגולים בחינת הוא ונפש  היושר בחינת הוא .57רוח
äìá÷ä éøôñá åù÷äå58ïåîã÷ íãàá øëæð àì òåãîגם

של יותר הגבוהות הדרגות åëשלשת äãéçé äéç äîùð',
äæ ìò åöøéúù äîîåספרים íãàãבאותם äãéçéã ïáåî

ïåîã÷א"ק של ביותר הגבוהה הדרגה שזו  -øùò ïéðò åäæ
åë óåñ ïéà øåàá íéìåìëù åîë úåæåðâä úåøéôñ'å÷äå ,

הגנוזות ספירות מעשר äîùðהנמשך åà äéç åîë åäæ
äãéçéå ,ïåîã÷ íãà êåú ùáìúäì äãéçé úðéçáî êùîðä

÷éúò úðéçá àåä קדמון אדם  של ,הפרטי 
åðééäåזה úåæåðâäלפי úåøéôñ øùòäùהצמצום ïäלפני 

ïåîã÷ íãàã ÷éúò úðéçá)÷øô ïî÷ì áåúëðù äî ïééòå
ë"æ59 עתיק שבחינת אומר העץֿחיים כיצד מבאר שם – (

סוף  אין באור והרי סוף, שבאין התחתונה בחינה היא
ומטה. מעלה שייך לא הצמצום שלפני

åúåäî àåä ÷éúòã øäæá òîùîù äî õøåúé äæ éô ìòå
åúåîöòå,שהתבאר כפי  שונות דרגות בו  שיש éëלמרות

ïåîã÷ íãàì äãéçéå ÷éúò åîë ïäù úåæåðâä úåøéôñ øùòä
íåöîöäî äìòîìù ùîî óåñ ïéà øåàá íéìåìë íä éøä

å÷ä éë ,å÷äåבפועל המוגבל האור ø÷שהוא êùîð60

åëמבחינת óåñ ïéàã úåëìî'åúåîöò ÷éúò àø÷ð ïëìå ,
ùîîהוא הצמצום שלפני  שהאור הצמצום, לפני  שהוא כיון

הזוהר. כוונת וזוהי העצם, את מגלה
åë ïéðééò àúìâìâ ïéðò øéëæäì åá êééù ïë íâ íå÷î ìëîå'

פרטיות בחינות åëכלומר úåøéôñ øùò ìò íéøåîäגם כי .'
הגנוזות. ספירות בעשר ההתחלקות שייך הצמצום לפני

äæ ìëåהצמצום לפני גם ספירות, של החלוקה  -êééù
éåìéâ úðéçáá àåäù óåñ ïéàä øåàá ìáà ,å÷ä øå÷îå ùøùá

íöòäîהצמצום שלפני סוף אין באור דרגה אותה  -
הגנוזות ספירות  עשר של לגילוי  íùשקודמת êééù åðéà

åë úåøéôñ.'
חיה נשמה רוח  נפש הדרגות חמשת של החלוקה לסיכום :

למעלה): (מלמטה זו  היא שבא"ק יחידה
דא"ק. עיגולים - נפש 

דא"ק. יושר - רוח
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דענין 57. לומר, יש עוד ואולי ג). (לז, שלח תורה לקוטי ראה
בפועל  והמעשה המידות, הוא והרוח בפועל, המעשה הוא הנפש
מקומות, בכמה שמבואר כפי בנפש המקיפים לכוחות יותר קשור

הפנימיים. הנפש לכוחות שייכות יותר המידות ואילו
וזה 58. ארירי, כהן אברהם הרב להמקובל השמים שער ראה

מחמשה  למה והוא, א', ספק לנגדינו נצב הנה ט': פרק שם לשונו
יחידה, הנשמה) נשמת (או חיה ונשמה רוח נפש שהם הנפש, דרגות
כל  כי להשיב, ונ"ל ורוח, נפש השנים אם כי קדמון לאדם נתנו לא
הנשמה  ביושר, הרוח בעיגול, הנפש האופן, בזה בו רמוזות החמשה
אשר  קדמון, אדם של העליון החלק בראש מקומו אשר הדק בצינור
ונשמת  המשלימו, המציאות וטוב האור ויקבל הא "ס עם יתאחד בו
הנכנס  הא"ס, בחוט  מה בבחינת רמוזה חיה ג"כ הנקראת הנשמה
הכח  העצמות לו ונותן והמשפיע קדמון אדם של הדק בצינור
הנאצלים  כל אל ג"כ אמנם ונשמתו, חיותו לבד לא והוא והפעולה,
ביניהם  והמחברם המקשרם ואבי"ע, הא"ס, עולם העולמות, כל ואל
בעצם  הנשמות, כל נשמת שם בו שיצדק במה סבתו, ועם עמו
וראשו  הדק, בצינור הוא אשר קדמון, אדם הנשמה נשמת וראשונה
וא"ס  הפשוט האחד עם יתאחד ידו על אשר אחדותו, והוא המתנשא,
המסובב  וכל קדמון אדם אל ומקיף מתנשא היותו [בבחינת ב"ה,

תכלית, ובלתי מתעלה באין באופן והשלמות ההוא הפשיטות והוא
בה  אין אשר היחידה, היא ומושכל] שכל לכל משוער הבלתי תכלית
הביאור. המשך עיי"ש ממנה, חוץ ומוכן שוה שני ולא ומספר שינוי

שבאוא"ס,59. האחרונה בחי' נחשב שזהו וי"ל לשונו: וזה
ושפלה  תחתונה היותר בחי' שזהו עתיק בענין שמ"א בע"ח וכמ"ש
כו'), דא"ק עתיק בחי' הן הגנוזות דהע"ס פט"ו נת"ל (וכבר שבא"ס
ראש  בו שאין בדבר אחרונה בחי' לומר שייך מה מובן אינו דלכאורה
לא  החלל מקום ממלא שהי' דבאוא"ס בתחלתו בע"ח וכמ"ש וסוף,
כו'. אחרונה בחי' בזה שייך מה וא"כ כו', ומעומ"ט וסוף ראש בו הי'

דלהיותו  הא"ס או"ר בחי' דהיינו אני דשחורה בהבי' בלק"ת ומבו'
בחי' בע"ח דמ"ש ושם כו', אחרונה בחי' ה"ז בלבד וזיו אור בחי'
האחרונה  שמבחי' כ"א האור כללות על הכוונה אין אחרונה היותר
שהו"ע  הגנוזות ע"ס בחי' שזהו די"ל כו', עתיק להיות נמשך שבהאור
אחרונה  היותר בחי' ה"ז הסוכ"ע שבאוא"ס ממכ"ע בחי' התכללות
גבול  הבלי שהאוא"ס מה הוא הזאת התכללות דענין כו', שבאוא"ס
שבו  צור פט"ז (עמשנת"ל כו' גבול שבבחי' ההמשכה בעצמו שיער
שבאוא"ס  אחרונה היותר בחי' היא זו דהשערה כו'), ההוויות שרשי
הבל"ג  שבאוא"ס הנ"ל השערה שז"ע הרצון עלות בחי' (והיינו כו'
שם  בלק"ת הכוונה ג"כ שזהו וי"ל כו'). שבאוא"ס האחרונה בחי' ה"ז
הנפש  עצמות שאינן הנפש כחות בענין פנ"א דסש"ב ונמשל בהמשל
וע"י  במוח מתלבשים והן כו' בה כלולים וחיות כחות מיני תרי"ג אלא
הו"ע  בנפש הכלולים דכחות דהנמשל כו', האברים לכל נמשך המוח
דענין  הבל"ג באוא"ס הכלולים דא"ק עתיק בחי' הגנוזות הע"ס
בבחי' שמתלבש הקו נמשך ומזה הנ"ל, ההשערה הו"ע ההתכללות
הע"ס  דבחי' ונמצא כו'. א"ק בחי' דהיינו העולמות דכללות אריך
בחי' שזהו וי"ל כו'. שבאוא"ס האחרונה בחי' זהו באוא"ס הכלולים
ספי' כ"א ע"ס שייך אינו הבל"ג דבאוא"ס והגם כו', בכלל דא"ס מל'
שהן  היינו קץ אין דספי' פט"ז נת"ל דהנה הוא הענין כו'. קץ אין עד
בחי' שזהו י"ל גבול שבבחי' ההמשכה השערת אמנם גבול, בלי בבחי'
(וביאור  כאן), יובן ומשם פ' לקמן (עמשי"ת כו' הבל"ג שבא"ס המל'
ההמשכה  וע"י שבה לפי רגל נק' שהמל' במ"א עפמ"ש י"ל הענין
וכמו  למהות ממהות ההמשכה דהיינו התחתון לעולם העליון מעולם
דההשערה  הצמצום שלפני באוא"ס י"ל דכמו"כ כו', לבי"ע מאצי'

כו'). מל' בחי' זהו גבול שבבחי' ההמשכה להיות
צריך 60. ואולי קודש, יד כתב בגוף הוא כן הגיליון: בשולי

מל'. מבחי' רק להיות:
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בא"ק. ומתלבש מהם שנמשך הקו  - חיה או נשמה 
(וע"ז  הצמצום לפני במאצילן הגנוזות  ספירות עשר - יחידה 

דא"ק"). "עתיק הנקרא  והוא "עצמות ", לומר שייך
שמאיר  סוף אין  האור את יש  הנ"ל, היחידה מדרגת ולמעלה
כלל לומר שייך לא ושם העולמות, על השערה ללא לעצמו,

וספירות. התחלקות של עניין
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אחר  באופן הלימוד אזי בעצמו, לו נוגע כשהענין אבל שכלית, בידיעה רק שהוא לימוד ישנו
פירוש  בארוכה ומבאר ההוא. השכל לפי שבלב, במדה מזה ומתעורר בזה שמתקשר לגמרי,

בעודי. לאלקי אזמרה בחיי הוי' אהללה הפסוק

¯e‡·e ּבלּמּוד ּבמּוחׁש רֹואים ּׁשאנּו מּמה יּובן זה ּדבר ≈ְְִִִֶֶַָָָָָ
סגיא  איזה לֹומד אחד ּדכאׁשר הּתֹורה, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻוידיעת
הּסברֹות  טעמי עם הּסגיא עניני ּפרטי ּכל ויֹודע רב ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻּבעּיּון
ּבהּסגיא  ּומדּבר ּבריֹו על הענין ויֹודע אפנֹו על ּדבּור ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֻֻּדבר
ּבלבד, ׂשכלית ידיעה אּלא אינֹו מקֹום ּומּכל ּבּה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּומפלּפל
אחר  ּבאפן הּוא אז לֹו נֹוגע עצמֹו ההּוא הענין ּכאׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאבל
"ּדי  ּכמאמר רב, ּבחּיּות הּוא ּבהענין ׁשּלֹו ּדהּדּבּור ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָלגמרי,

רעד" ּדמֹוכר יח הארץ הּסגיא ׁשּלֹומד מי מׁשל ּדר ועל , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
מֹודעא  ּומסר אנס, מחמת ּפרטי יט ׂשדהּו ּכל ויֹודע ּובּטלּה, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ּובאפן  זֹו, ּבׂשדה אֹו סתם ּבׂשדה היה האנס אם ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻהּסגיא
אֹו ּפה ּבעל אם הּמֹודעא מסירת ּבאפני וכן הּמעֹות, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָקּבלת
ּומפלּפל  ּבּטעמים אֹותם יֹודע ה ּסברֹות ּפרטי וכל ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבכתב,
ּדינּה ּדפׁשרה להלכה, הּמסקנא ּכפי ּגדֹולה ּבהעמקה ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָָָּבהם
אחריּות  ּבּה ׁשּכתּוב ּומּתנה ּכמּתנה, ּדינּה ּומחילה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכמכר
ׁשּבזה  הּפרטים עניני ּכל ׁשּיֹודע והגם ּכמכר, ּדינּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָנכסים
ידיעה  אּלא זה אין זה ּכל אחר הרי מקֹום ּומּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומפלּפל,
עצמֹו הּוא ּכאׁשר הּוא לגמרי אחר ּבאפן אבל לבד, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹׂשכלית
הּסברֹות  הּנה אז למעׂשה, לֹו ּבהּנֹוגע ההּוא להענין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמצטר
זאת  ּדלבד והינּו רב, ּבחּיּות אצלֹו הן עצמן ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹהאּלּו
ּבפרטי  חדׁשֹות ּבהמצאֹות סברֹות רּבּוי אצלֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָׁשּנּתֹוספים
רּבּוי  ּבלבבֹו מתעֹורר הרי זאת לבד הּנה ההיא, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֻהּסגיא
ׁשהענין  לפי הּוא זה וכל עצמֹו, זכּות ּבהּפּו ּומענֹות ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָטענֹות
הענין  הׂשּכלת ידיעת ועצם ּבגּוף הּנה ּבאמת אׁשר לֹו, ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנֹוגע

ּדגם  ּתחּלה, ּׁשּידעֹו מה על ּדבר חּדּוׁש ׁשּום אז אין ְְְִִֵֶַַַַָָָָָההּוא
ּבזה  הּוא ההתחּדׁשּות ורק ּבריּה, על הּסגיא את ידע ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּתחּלה
ּבפלּפּול  ּבהּסגיא ׁשּדּבר וגם לבד הּׂשכלי את ידע ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּדתחּלה
הּׂשכל  התּפעלּות רק  הּוא אבל והתּפעלּות ּובחריפּות ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָרב
ׁשּלֹו ההתקּׁשרּות הּנה לֹו נֹוגע הענין ּכאׁשר עּתה אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלבד,
חּיּוב  ּכפי ׁשּבּלב ּבמּדה לבבֹו התעֹוררּות וגרם ּפעל ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּבהענין
רֹואים  ׁשאנּו אלקית, הּׂשגה ּבענין ּגם הּוא וכן ההּוא. ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּׂשכל
ּפרטי  ּבכל טֹוב ּבכי ּומבינֹו ענין איזה ּדכׁשּלֹומד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבמּוחׁש
טעם  ּבטּוב ּבֹו ּומדּבר הענין לעצמֹו ּומסּביר ההּוא ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָהענין
אינֹו מקֹום ּומּכל ההּוא, הּמׂשּכל נעימת על ּבעצמֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֻּומתּפעל

נֹוגע  אינֹו הענין ועצם ּבלבד, ׂשכלית ידיעה ׁשּיפעל אּלא לֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּבהענין, רב חּיּות לֹו ׁשּיׁש והגם ּבלבבֹו, התעֹוררּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאיזה

צּוקאכט  ּדעם אין איז רק כ אּון הּוא הּנה רב, ּבהתּפעלּות ְְְֲִִִִֵֶַַַָ
ּבהּלדת  הּלב ּפעּלת עדין זה ואין ּבלבד, הּלב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֻֻהתרּגׁשּות
מׁשל  ּדר על ּוכמֹו ההּוא, להּמׂשּכל מתאימה מּדה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאיזה
לאלקי  אזּמרה ּבחּיי הוי' ּד"אהללה הענין את לֹומד ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּדכאׁשר
הּוא  ּד"חּיי" ּומּׂשיג ּומבין ּבהעמקה זה ענין ולֹומד ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּבעֹודי",
הּמתלּבׁש הּנפׁש וחּיּות אֹור הינּו הּנפׁש, אל וכּנּוי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹּתאר
האזן  רֹואה, העין וכאׁשר הּנפׁש, הּוא ּדחי הּגּוף, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבאברי
הּוא  אז ּפעּלתם, ּפֹועלים והאברים יבין, ּבׂשכלֹו ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֻׁשֹומעת,
הּגּוף, הּוא ו"עֹודי" הּנפׁש, הּוא ּד"חּיי" וזהּו חי, ְְְִֶֶֶַַַַַָָאדם

זא א נא איז ער "עֹוד", נקרא ּדבר כא ׁשהּגּוף ּדאינֹו והינּו , ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
אחר  ּבמקֹום ׁשּמבאר ּוכמֹו הּנפׁש, היא העּקר ּכי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלעצמֹו,
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על  מעיד עצמֹו ּדהּגּוף אלקּה, אחזה ּדמּבׂשרי ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻּבארּכה,
ניט  אז האמת, על מֹורה עצמֹו ּדהּיׁש העּקר, ׁשהיא ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּנפׁש

איז  וואס אלקי אין ּדער נאר עּקר, ּדער איז את כב ער מחּיה ְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבתכנם  וזמר, הּלּול ּבין ההפרׁש ּגם ויֹודע העּקר, הּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּיׁש
הּבא  ׁשבח הּוא הּלּול ּדכל ּבּכלי, וזמר ּבּפה ּדהּלּול ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּפנימי
ּגם  היא ּבכלי ולא ּבקֹול ּכׁשּבא ּגם וזמר ּבדּבּור, הרב ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹֹעל
יֹותר  מעּלה הּוא ההּלּול הּנה אפן ּדבכל ׁשיר, ּבדר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֻּכן
להיֹות  ּבזמרה, ׁשהּוא מּכמֹו הּנפׁש התרֹוממּות ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָּבמעלת
וחּיּות  אֹור לגּבי ולזאת זמרה, מּכמֹו יֹותר רּוחני הּוא ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹּדהּלּול
"זמר", לׁשֹון אֹומר הּגּוף וגּבי "הּלל", לׁשֹון אֹומר ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַהּנפׁש
אֹורֹות  ׁשהם ּבחּיי" הוי' ּד"אהללה זה ענין לֹומד ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכאׁשר
ׁשהם  ּבעֹודי" לאלקי "ואזּמרה ּדאצילּות, ספירֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּדעׂשר

היטב  ההׂשּכלה ּומּׂשיג ּדאצילּות, ספירֹות ּדעׂשר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּכלים
ונפׁש מּגּוף מּוחׁשית ּבהּׂשגה ׁשּבזה הענינים ּפרטי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבכל

ס  ּדעׂשר להאֹור מכּונים ּכל ׁשהם אחר הּנה ּדאצילּות, פירֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ה' עֹובד הּוא ּכאׁשר אבל ּבלבד, ׂשכלית ידיעה רק הּוא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָזה
עד  וׁשלׁש ׁשּתים ּפעם זֹו ּבהּׂשגה ּדעּתֹו ּומעמיק ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָּבתפּלה
הּנֹוגע  הלכה ּפסק ידיעת ּבדגמת לֹו נֹוגע נעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשהענין
הּמּדה  אֹותּה ּתתעֹורר ׁשּבלּבֹו ּבהכרח הּנה אז ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלמעׂשה,
מחּיבת  עּלה ּדכל מּפני והּוא ההיא, מההׂשּכלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהמחּיבת
ּבדר ּבאה היא ּכן על עּלתֹו, ּבער הּוא עלּול וכל ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָעלּול,
ׁשהם  ועלּול ּבעּלה הּמדה היא ּדכ מהעּלה, ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמּמילא
והם  ותחּתֹון, ּדעליֹון מסּדר ּבסדר מּזה זה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻמׁשּתלׁשלים

לזה. זה הער קרּוב ְִִֵֶֶֶֶַָָּבבחינת
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שהוא.כב. האלקי האין אלא העיקר הוא שלא
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מלימודה" יותר שימושה ה"גדולה על 37את רואים
היא  "יחידות" החסידי. ובחינוך בהדרכה ושעל צעד כל
במוחש  ורואים שימושה.  חסידית התוועדות לימודה,
ר' נסע בהן השנים שמונת מלימודה. שימושה שגדולה
לא  הרבי אל ל"יחידות" וכניסתו לליובאוויטש שלמה
אימרתו  עליו שפעלה חזק רושם כאותו עליו פעלו
לכלי  אותו שעשתה מלמד, מיכל ר' של הדרך־אגבית

ה"לימודה". של קיבול
של  בעבודתו האמת אור הוא זה שבכל הפנימי הענין
ר' של תיקונו על חשב לא מיכל ר' המלמד. מיכל ר'
באמיתות  הוא עבודתו העדר על ודאג חשב הוא שלמה,
ויחד  במצותיך לבנו ודבק בתורתך עינינו "והאר הבקשה
להיות  עוד זכה מיכל ר' שמך". את וליראה לאהבה לבבנו
עבדו  חסידים בה תקופה באותה הזקן, הרבי אצל
ענינים  של התנצלות בלי אמיתית בעבודה עבודתם
זקני  בין מהלכות מטבעות היו ויראה אהבה שונים,
נרגשים  היו בשלימות היתה לא וכשהעבודה החסידים,

מכך. מאד
העדר  על העמוק מצערו מיכל ר' של האמת  אור
והכבוד  "והעושר בבקשת שלמה לר' שיש אושר־החיות
את  שאפף בטמטום כללי ביטול ממילא פעל  מלפניך"
הרבי  של קדשו דברי קבלת את לו וגרם שלמה ר'

להיות. שצריך כפי ב"יחידות" האמצעי
החסידים  בדרכי בהתוועדותם חסידים, יהיו בריאים
לאותה  מאד משתוקק אני ממש. נפשות מחיים הם
הייתי  מעודי חסידים. בין להתוועד לי אופשר בה תקופה
להתפנות  יכולתי לא ובמילא פנוי בזמן מצומצם
את  מביאה החסידית ההתוועדות חסידיות. להתוועדויות
ולאחר  הכללית. ההכאה את אומרת, זאת הכללי. הביטול
בסור  מסודר בסדר הפרטית העבודה לבוא צריכה מכן

טוב. ועשה מרע
ועל  ובכם שבלב , ובעבודה בתורה השי"ת לכם יצליח
להיות  הקב"ה נתאוה של העליונה הכוונה תבוצע ידכם
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ב.37) ז, ברכות ראה
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אנשים  בהן שהשתתפו ועידות מעשרים יותר התכוננו – כסליו תשריֿכ"ז כ"ח – חדשים שני במשך
ישראל  ימי ודברי קבלה ועניני דתי במחקר התענינו מהם והרבה שונות במושכלות השכלה בעלי שונים

הסנהדרין. בזמני



קסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

על  מעיד עצמֹו ּדהּגּוף אלקּה, אחזה ּדמּבׂשרי ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻּבארּכה,
ניט  אז האמת, על מֹורה עצמֹו ּדהּיׁש העּקר, ׁשהיא ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּנפׁש

איז  וואס אלקי אין ּדער נאר עּקר, ּדער איז את כב ער מחּיה ְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבתכנם  וזמר, הּלּול ּבין ההפרׁש ּגם ויֹודע העּקר, הּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּיׁש
הּבא  ׁשבח הּוא הּלּול ּדכל ּבּכלי, וזמר ּבּפה ּדהּלּול ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּפנימי
ּגם  היא ּבכלי ולא ּבקֹול ּכׁשּבא ּגם וזמר ּבדּבּור, הרב ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹֹעל
יֹותר  מעּלה הּוא ההּלּול הּנה אפן ּדבכל ׁשיר, ּבדר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֻּכן
להיֹות  ּבזמרה, ׁשהּוא מּכמֹו הּנפׁש התרֹוממּות ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָּבמעלת
וחּיּות  אֹור לגּבי ולזאת זמרה, מּכמֹו יֹותר רּוחני הּוא ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹּדהּלּול
"זמר", לׁשֹון אֹומר הּגּוף וגּבי "הּלל", לׁשֹון אֹומר ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַהּנפׁש
אֹורֹות  ׁשהם ּבחּיי" הוי' ּד"אהללה זה ענין לֹומד ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכאׁשר
ׁשהם  ּבעֹודי" לאלקי "ואזּמרה ּדאצילּות, ספירֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּדעׂשר

היטב  ההׂשּכלה ּומּׂשיג ּדאצילּות, ספירֹות ּדעׂשר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּכלים
ונפׁש מּגּוף מּוחׁשית ּבהּׂשגה ׁשּבזה הענינים ּפרטי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבכל

ס  ּדעׂשר להאֹור מכּונים ּכל ׁשהם אחר הּנה ּדאצילּות, פירֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ה' עֹובד הּוא ּכאׁשר אבל ּבלבד, ׂשכלית ידיעה רק הּוא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָזה
עד  וׁשלׁש ׁשּתים ּפעם זֹו ּבהּׂשגה ּדעּתֹו ּומעמיק ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָּבתפּלה
הּנֹוגע  הלכה ּפסק ידיעת ּבדגמת לֹו נֹוגע נעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשהענין
הּמּדה  אֹותּה ּתתעֹורר ׁשּבלּבֹו ּבהכרח הּנה אז ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלמעׂשה,
מחּיבת  עּלה ּדכל מּפני והּוא ההיא, מההׂשּכלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהמחּיבת
ּבדר ּבאה היא ּכן על עּלתֹו, ּבער הּוא עלּול וכל ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָעלּול,
ׁשהם  ועלּול ּבעּלה הּמדה היא ּדכ מהעּלה, ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמּמילא
והם  ותחּתֹון, ּדעליֹון מסּדר ּבסדר מּזה זה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻמׁשּתלׁשלים

לזה. זה הער קרּוב ְִִֵֶֶֶֶַָָּבבחינת
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שהוא.כב. האלקי האין אלא העיקר הוא שלא
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מלימודה" יותר שימושה ה"גדולה על 37את רואים
היא  "יחידות" החסידי. ובחינוך בהדרכה ושעל צעד כל
במוחש  ורואים שימושה.  חסידית התוועדות לימודה,
ר' נסע בהן השנים שמונת מלימודה. שימושה שגדולה
לא  הרבי אל ל"יחידות" וכניסתו לליובאוויטש שלמה
אימרתו  עליו שפעלה חזק רושם כאותו עליו פעלו
לכלי  אותו שעשתה מלמד, מיכל ר' של הדרך־אגבית

ה"לימודה". של קיבול
של  בעבודתו האמת אור הוא זה שבכל הפנימי הענין
ר' של תיקונו על חשב לא מיכל ר' המלמד. מיכל ר'
באמיתות  הוא עבודתו העדר על ודאג חשב הוא שלמה,
ויחד  במצותיך לבנו ודבק בתורתך עינינו "והאר הבקשה
להיות  עוד זכה מיכל ר' שמך". את וליראה לאהבה לבבנו
עבדו  חסידים בה תקופה באותה הזקן, הרבי אצל
ענינים  של התנצלות בלי אמיתית בעבודה עבודתם
זקני  בין מהלכות מטבעות היו ויראה אהבה שונים,
נרגשים  היו בשלימות היתה לא וכשהעבודה החסידים,

מכך. מאד
העדר  על העמוק מצערו מיכל ר' של האמת  אור
והכבוד  "והעושר בבקשת שלמה לר' שיש אושר־החיות
את  שאפף בטמטום כללי ביטול ממילא פעל  מלפניך"
הרבי  של קדשו דברי קבלת את לו וגרם שלמה ר'

להיות. שצריך כפי ב"יחידות" האמצעי
החסידים  בדרכי בהתוועדותם חסידים, יהיו בריאים
לאותה  מאד משתוקק אני ממש. נפשות מחיים הם
הייתי  מעודי חסידים. בין להתוועד לי אופשר בה תקופה
להתפנות  יכולתי לא ובמילא פנוי בזמן מצומצם
את  מביאה החסידית ההתוועדות חסידיות. להתוועדויות
ולאחר  הכללית. ההכאה את אומרת, זאת הכללי. הביטול
בסור  מסודר בסדר הפרטית העבודה לבוא צריכה מכן

טוב. ועשה מרע
ועל  ובכם שבלב , ובעבודה בתורה השי"ת לכם יצליח
להיות  הקב"ה נתאוה של העליונה הכוונה תבוצע ידכם
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a"yz'd ,fenz g"x axr
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אנשים  בהן שהשתתפו ועידות מעשרים יותר התכוננו – כסליו תשריֿכ"ז כ"ח – חדשים שני במשך
ישראל  ימי ודברי קבלה ועניני דתי במחקר התענינו מהם והרבה שונות במושכלות השכלה בעלי שונים

הסנהדרין. בזמני



c"agקסד i`iyp epizeax zxezn

את  הכותב מיוחד סופר הי' ועידה בכל סאוועט. הטאיינא שבחצר הדירות באחת היו ַָהועידות
בלשון  ופעמים המדוברת בשפה פעמים כמה עונה הי' אדמו"ר כ"ק הוד כל, בפרטי והתשובות השאלות
בהסבר  קדשו דברי את מבאר הי' אדמו"ר כ"ק הוד וברשות רוסיא, בלשון מתרגם הי' והר"מ הקדש

המתאים.

כולנה  על והעולה המסודר ובדיבורו המתון בנימוסו היפה במראהו השרים בעיני חן מצא הר"מ
יפה. בסגנון הצרפתית בשפה הטוב דבורו אותם הפליא וביותר הצח המדינה שפת בסגנון

בימי  ישראל ימי דברי בידיעת מרובה השכלה בעלי כומרים שני היו והדרישה החקירה שרי בין
באופן  הנוצרים אמונת אודות לדבר והתחכמו הדת בעניני שאלותיהם היו הרוב ועל התלמוד, חכמי
אמנם  – אמונתם בכבוד פגיעה תהי' וזה – שלילי באופן להם לענות אדמו"ר כ"ק הוד יוכרח אשר

דתי. לויכוח הוזמן לא כי באמרו כאלו שאלות על משיב הי' לא אדמו"ר כ"ק הוד
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השתמש  הנה טענותיהם, ובביטול מכתה"ק וראיותיהם אמונתם בעד בטענותיהם בקי והי' אמונתם
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בידיעות  עשיר הנהו זה ועם נפלא, באורח אמונתם עיקרי יודע הר"מ כי לדעת נוכחו הכומרים
– קראנשטאדסקי זאכאר – הכומרים מזקני אחד אל ויהללוהו חזקות הכי טענותיהם בביטול ַַַָרבות

הכו  – והוא אמונתם, בלימוד ועוסק ציבורית מעבודה ע"י הפרוש – הר"מ את הזמין – הזקן מר
והתוכח  – אדמו"ר כ"ק הוד בידיעת שלא – הזקן הכומר את הר"מ ביקר ופעמים אליו – הכומרים

הר"מ. של צדו על הי' והנצחון עמו

בהגיון  אדמו"ר כ"ק הוד בעיני חן מצאו אדמו"ר כ"ק הוד טענות על והסברותיו הר"מ ביאורי
נראה  לא מאד עצמו מעלת מהכרת הבא היהיר, טבעו בהבלטת דבורו סגנון אך הישר, ושכל שבהם

ע"ז. ויוכיחו אדמו"ר כ"ק הוד בעיני

דחנוכה  ג' כסלו כ"ז א' והדרישה החקירה ימי להעתיק 229ככלות אדמו"ר כ"ק להוד ניתנה חופשה ,
נוכחו  הממשלה  שרי  כי ּפטרבורג המלוכה בעיר – לע"ע זמני – דירתו יקבע ואשר פרטי למעון דירתו
החסידים  עדת אחרי נוהרים היהודים רוב ואשר מצוין מצביא הוא אדמו"ר כ"ק הוד אשר לדעת
מפלגות  שאר נשיאי על גם גדולה אדמו"ר כ"ק הוד של והשפעתו המדינה מרחבי בכל ונשיאיהם

החסידים.
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ממאסרו  יצא שאדה"ז 222 שבהערה יום" ב"היום גם כ"ה (229

מן  כמה :84 ע' שלום תורת השיחות בספר דחנוכה. בג' השני

רבינו  כ"ק חופשת הי' דחנוכה) ה' (נר ביום שבו אומרים החסידים

אשר  ווילנא לחסידי שייך הי' זה אשר אומרים ויש השני, פעם הגדול

וי"ל  :74 הערה 413 ע' חכ"ה ובלקו"ש בתפיסה. החזיקו אותם גם

כפשוטם. גם גאולה עניני היו דבשניהם

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"א  תמוז ח"י א' ב"ה,

יראי  והנעלים, הנכבדים ידידיי כבוד

צבי  ומו"ה שי' נטע נתן יוסף מו"ה אלקים

שי' הירש

וברכה, שלום

הם  הגיעני, נכון שי' נתן מר היקר התלמיד ע"י מכתבם

כטל  לבב, נדיבי מתת החכם, אמר כבר אשר את בפועל, הביאו

תודה, מכתבי בזה ומוסגר מאין. ולא מתי איניש, ידע ולא יזל

רשמו. לאשר

בלבם  הסוער המעולה, הרגש אדברה, כי אני מה ואני

יהי' אגרע. או אוסיף בדבריי לא אשר אלה, כל עשתה הטובה

יפנו  אשר בכל להצליחם עמהם אבותינו ואלקי אלקינו ד'

ומברכם. הדו"ש ונפש נפשם כאוות

מו"ר. בן

ci jxk v"iixden w"b`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc oiaexir(iyily meil)

:`xnbd zl`ey mle`øéàî éaøìe,dcedi iax lr wlegdøîàc §©¦¥¦§¨©
yúBnàä ìkmilkd ly zen`d oiae oipad ly zen`d oiaeéä ¨¨©¨

a zeccnpúBéðBðéá,zg` lk migth dyy zepa zeipepia zen`a - ¥¦
øîéîì àkéà éàîipiqn dynl dkldd dkxved recn eixacl - ©¦¨§¥©

daeb z` cenll xen`k xyt` `ld ,zevign zekld cnll
.oex`dn zevignd

:`xnbd daiynàúëìéä éàúà ék øéàî éaøìdkldd d`a jkl §©¦¥¦¦£¨¦¦§§¨
.` :mde ,zevign zeklda mitqep mipic cnll ipiqn dynlãeâì- §

mipte`a if` ,dl yexcd daebd cr zrbn dvignd oi`y mewnl
'dlrde jeyn' ,xnelk ,'zig` ceb' e` 'wiq` ceb' mixne` miniieqn
daebl dribn `id eli`k aygizy jk ,dvignd z` 'cxede jeyn' e`

.a .dl yexcdãeáììezegt ly llg yie da xqgy dvign - §¨
eli`ke ceal oicn mezqk llgd aygp ,drvn`a migth dyelyn

.b .dnily dvigndyäne÷ò ïôBãìejenqa dicivay dkeq oebk - §¤£¨
jkqd z` miaiygn ,zen` rax`n zegt leqt jkq yi zeptcl
jkqd cr eribde oteqa enwrzdy zeptcdn wlg `ed eli`k leqtd

.dkeqd dxiyke ,xykd
mixyrn dlrnl zgpend iean zxew oica weqrl day `xnbd

:`xnbd zxxan .dn`äéäieand,änà íéøNòî dBáb ¨¨¨©¥¤§¦©¨
,dleqt eiab lry dxewdyBèòîì àáe,dn` mixyrn ¨§©£

,xtra e` mipa`n jenp oipaa ieand rwxw zdabd zervn`a
,ieana lehlhd z` dxewd xizz jk ici lreèòîî änk± ©¨§©¥

dl`yd zpeeky dxeaq dzid `xnbd .herind xeriy `di dnk
ok lre ,exiykdl ick ieand rwxw z` diabdl eilr dnk `id

:`xnbd ddnzèòîî änkjixvy xeriya oecl jiiy dn ± ©¨§©¥
hrnl yi i`ce ixd ,llgd herin liaya rwxwd z` diabdl

éøöc änkì Cdédxewl herindn x`yi `ly ,jxevd itk - ©¨§¨¦¥
.dn` mixyrn xzei

,daeba ehrnl jixv dnk dl`yd zpeek oi` :`xnbd daiynàlà¤¨
,`id dl`yd zpeekänëa Baçø,herind agex zeidl jixv dnk - ¨§§©¨

:`xnbd zxne` .ieand jxe` jezløîà óñBé áøxeriya hrnl yi ©¥¨©
,çôèe .dxewd agex cbpkøîà éiaàxeriya hrnl jixvyäòaøà ¤©©©¥¨©©§¨¨

.[` xeiv] migth
:`xnbd zxxanéâìôéî à÷ àäa àîéìmzwelgny xnel yi m`d ± ¥¨§¨¨¦§§¥

,df oecipa dielzøîàc ïàîcz` hrnl icy xn`y sqei axy ± §©§¨©
agexa ieand daebøáñ÷ ,çôè,dxewa xzipy iean lkyøzeî ¤©¨¨©¨

LnzLäìs` lhlhl ±,äøBwä úçzdceg eli`k mi`exy meyn §¦§©¥©©©¨
,ieand z` mzeqe cxei miaxd zeyx xarl dpetd dxewd ly oevigd
jk meyne ,zevigndn miptl `id dxewd zgzy rwxwdy `vnpe
mrhdy ,dxewd agexa dxewd zgz herin dyriy dfa icy xn`
oird oi`y meyn `ed dleqt dn` mixyrn dlrnl ddeabd dxewy
,ieand ipal zxkip dxewd oi`e ,ddaeb aex zngn dxewa zhley

k dfa ic ,dxewd zxkip gth eze`a micnerdly o`k la`ic
.lehlha ieand z` xiykdl
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המשך בינור למס' עירובין ליום שלישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc oiaexir(iriax meil)

ea geztl mewn gztd cbpky oteca yiy ,ce`n agx ieana xn`p
,jk lr zeywdl yi ,[c xeiv] zexivg izyïðéèé÷ð ,ïîçð áø øîàäå§¨¨©©©§¨§¦¦¨

y ,epizeax bdpn `ed oky epizea`n epicia laewn -éBáî eäæéà¥¤¨
,Baçø ìò øúé BkøàL ìk ,äøB÷å éçìa øzépLgeixdy ,xnelk ¤¦¨§¤¦§¨¨¤¨§¨¥©¨§

ieand ilzk oiay geixdn xzei lecb ,ecbpy lzekl ieand gzt oiay
,miccvay,BëBúì ïéçeút úBøöçå íézáexzi ekx` oi` m` la` ¨¦©£¥§¦§

igla xzip epi` ,ekezl zegezt zexivge miza oi`y e` ,eagx lr
lkl agx zeidl leki ,migth drax` ekx`y iean ok m`e ,dxewe
izy my geztl ozip `le ,edyn zegt migth drax` xzeid
`ed iean xeriyy xn`y sqei ax ixack `ly x`eane ,zexivg

.migth drax`a
:ef di`xl sqei ax dpri dn zx`an `xnbdóñBé áøåxaeqy §©¥

xaecny xn`i ,migth drax`a `ed iean xeriyyeäì çúôc§¨©§
zexivgd gzt z` gzty -,úéåæ ïø÷aigzty ,xnelk §¤¤¨¦

oteca mwlge ,miccvay milzka mwlg ,oeqkl`a od zexivgd
xeiv] migth drax` gztd agexa yiy ote`a ,gztd cbpky

.[d
:iia` ixacl sqep xewndì àðéîà àðî ,éiaà øîàizcnl okidn - ¨©©©¥§¨£¦¨¨

,zen` rax`a `ed iean xeriyy ,df xacøîà àîç øa éîø øîàc§¨©¨¦©¨¨¨©
éBáî ìL BðôBcî èìBaä éçì ,àðeä áø`ly ,gztd llg jezl ©¨¤¦©¥¦§¤¨

zhila agex m` if` ,mizad wefig jxevl `l` igl myl dyrp
`ed jezl igld,éçì íeMî ïBcéð ,úBnà òaøàî úBçtz` xizne ¨¥©§©©¦¦¤¦

,ieandåieandéøö Bðéàøçà éçì Cick.Bøézäìagex m` mle` §¥¨¦¤¦©¥§©¦
`ed igld zhila,úBnà òaøà`edy ,igl my eilr oi`íeMî ïBcéð ©§©©¦¦

,éBáî,iean `xwidl xeriyd `ed zen` rax`y oeik ,xnelk ¨
,igl zaygp lzekd zhila oi` df xeriyaéøöåCieandøçà éçì §¨¦¤¦©¥

Bøézäì.zen` rax` `ed iean xeriyy ,`eti` x`ean ,[e xeiv] §©¦
:ef di`xl sqei ax zaeyz zx`an `xnbdóñBé áøåxeriyy xaeqy §©¥

dpi` lzekd zhila eay xeriydy ,xn`i ,migth drax`a iean
c ,iean jxe` xeriya ielz epi` ,igll zaygpé÷etàìe`ivedly - §©¥

,éçì úøBzî`vei epi`àkéàc ãòxeriy ea `diy -,úBnà òaøà ¦©¤¦©§¦¨©§©©
la`éåäéîìzeyridl -énð íéçôè äòaøàa eléôà ,éBáîmb ± §¤¡¥¨£¦§©§¨¨§¨¦©¦

okéBáî éåä. ¨¥¨
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iyilyקסו ,ipy ,oey`x - a ,` - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àø÷éå úùøô
àïåùàøàø÷iåàìäàî åéìà ýåýé øaãéå äLî-ìà ©¦§−̈¤¤®©§©¥³§Ÿ̈Æ¥½̈¥¬Ÿ¤

:øîàì ãrBîáíäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥−¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½
äîäaä-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék íãà̈À̈¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦©§¥À̈

:íëðaø÷-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe ø÷aä-ïîâ-íà ¦©¨¨Æ¦©½Ÿ©§¦−¤¨§©§¤«¦
çút-ìà epáéø÷é íéîz øëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìòŸ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬¨¦−©§¦¤®¤¤¹©

:ýåýé éðôì Bðöøì Búà áéø÷é ãrBî ìäàãCîñå ³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©´
:åéìr øtëì Bì äöøðå äìòä Làø ìr Bãé(éåì) ¨½©−´Ÿ¨«Ÿ®̈§¦§¨¬−§©¥¬¨¨«

äéða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä ïa-úà èçLå§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧
-ìr ícä-úà e÷øæå ícä-úà íéðäkä ïøäà©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©

:ãrBî ìäà çút-øLà áéáñ çaænäåèéLôäå ©¦§¥̧©Æ¨¦½£¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¦§¦−
:äéçúðì dúà çzðå äìòä-úàæïøäà éða eðúðå ¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ

:Làä-ìr íéör eëørå çaænä-ìr Là ïäkä©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©§¨«§¬¥¦−©¨¥«
ç-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða eëørå§¨«§À§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤

Làä-ìr øLà íéörä-ìr øãtä-úàå Làøä̈−Ÿ§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½
:çaænä-ìr øLàèíéna õçøé åérøëe Baø÷å £¤−©©¦§¥«©§¦§¬§¨−̈¦§©´©®̈¦

äMà äìò äçaænä ìkä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥³¤©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬
:ýåýéì çBçéð-çéøñ(ìàøùé)éBðaø÷ ïàvä-ïî-íàå ¥«©¦−©©«Ÿ̈«§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯

íéîz øëæ äìòì íéfrä-ïî Bà íéáNkä-ïî¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−§Ÿ®̈¨¨¬¨¦−
:epáéø÷éàééðôì äðôö çaænä Cøé ìr Búà èçLå ©§¦¤«§¨©̧Ÿ¹©´¤¤̄©¦§¥²©¨−Ÿ¨¦§¥´

çaænä-ìr Bîc-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ýåýé§Ÿ̈®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤¨²©©¦§¥−©
:áéáñáéBøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì Búà çzðå ¨¦«§¦©³ŸÆ¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®

øLà Làä-ìr øLà íéörä-ìr íúà ïäkä Cørå§¨©³©Ÿ¥ÆŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−
:çaænä-ìrâéíéna õçøé íérøkäå áøwäå ©©¦§¥«©§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©®̈¦

äìò äçaænä øéè÷äå ìkä-úà ïäkä áéø÷äå§¦§¦¸©Ÿ¥³¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´
:ýåýéì ççéð çéø äMà àeäô À¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1306 'r c"g zegiy ihewl)

. . ‰¯Bz ÈLnÁ ‰MÓÁ „‚k ,'‰¯B‡' Ô‡k ·È˙k ÌÈÓÚt '‰¿»ƒ¿ƒ»»¿∆∆¬ƒ»À¿≈»

‡ÏÓ ‡e‰L ,‡¯˜iÂ ¯ÙÒ „‚k Y '·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ'««¿¡…ƒ∆»ƒ¿∆∆≈∆«ƒ¿»∆»≈

˙Ba¯ ˙BÎÏ‰(ה פ"ג, רבה (בראשית ¬»«

ׁשּגם  למרֹות טֹוב, ּבֹו נאמר וּיקרא ספר ׁשּדוקא לכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָההסּבר

ׁשּיגיעה  הּזהר, ּדברי עלּֿפי הּוא רּבֹות'. הלכֹות 'מלא ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹספר

ׁשּטֹוב  ּדהינּו טבין", "ּכּמה לידי מביאים הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָועמל

ּדוקא  ולכן ועמל. יגיעה עלֿידי ּכׁשּמּגיע הּתֹורה לּמּוד על ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָנאמר

ספרי  מּבין ּבהבנה הּקׁשה ׁשהּוא מּפני טֹוב, נאמר וּיקרא ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבספר

'חמּור  וּיקרא ספר על ּברכֹות ּבמס' הּתֹוספֹות ּכדברי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּתֹורה.

להבינֹו. ּבכדי רּבה התיּגעּות ּדרּוׁשה ׁשּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּבּספרים',

éðùãéáéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïîåèBáéø÷äå ¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«§¦§¦³

øéè÷äå BLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½§¦§¦−
:çaænä øé÷ ìr Bîã äöîðå äçaænäæèøéñäå ©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©§¥¦¬

éìLäå dúöða Búàøî-úàçaænä ìöà dúà C ¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈¥³¤©¦§¥̧©Æ
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷æéàì åéôðëá Búà òqLå ¥½§¨¤§−©¨«¤§¦©̧Ÿ´¦§¨¨»´Ÿ

íéörä-ìr äçaænä ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨©¨«¥¦−
ççéð çéø äMà àeä äìò Làä-ìr øLà£¤´©¨¥®Ÿ¨´À¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

:ýåýéìñáà÷ áéø÷ú-ék Lôðåäçðî ïaø ©«Ÿ̈«§¤À¤¦«©§¦º¨§©³¦§¨Æ
ïúðå ïîL äéìr ÷öéå Bðaø÷ äéäé úìñ ýåýéì©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´¨§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬

:äðáì äéìráíéðäkä ïøäà éða-ìà dàéáäå ¨¤−¨§Ÿ¨«¤«¡¦À̈¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼
ìr dðîMîe dzìqî Böî÷ àìî íMî õî÷å§¨©̧¦¹̈§´Ÿª§À¦¨§¨Æ¦©§½̈©−
äçaænä dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå dúðáì-ìk̈§«Ÿ¨®̈§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨

:ýåýéì ççéð çéø äMàâäçðnä-ïî úøúBpäå ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈
:ýåýé éMàî íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàìñãéëå §©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«§¦¬

úvî úBlç úìñ øepú äôàî äçðî ïaø÷ áø÷ú©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³©ŸÆ
:ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìañ §´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤

äðaø÷ úáçnä-ìr äçðî-íàåäìeìa úìñ E §¦¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬
:äéäú ävî ïîMáåz÷öéå íézt dúà úBút ©¤−¤©¨¬¦«§¤«¨³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬

:àåä äçðî ïîL äéìrñ ¨¤−¨®̈¤¦§−̈¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(488 'r a"g zeiecreezd ± mgpn zxez)

ÂÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ(א (א, «ƒ¿»∆…∆«¿«≈≈»
,‰‡È¯˜ ‰Ó„˜ ÌÈÈeeˆ ÏÎÏe ˙B¯ÈÓ‡‰ ÏÎÏe ˙B¯ac‰ ÏÎÏ¿»«ƒ¿¿»»¬ƒ¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»

‰aÁ ÔBLÏ(רש"י) ¿ƒ»
'אמירֹות' 'ּדּברֹות', לׁשֹונֹות ׁשלֹוׁש ּומביא מדּיק ְְְֲִִִִֵֵַַָרׁש"י

זֹו". אף זֹו "לא לֹומר ּכבא ְְִִַַָֹו'צּוּויים',

"˙B¯ac" הּוא ׁשּדּבּור מּפני חּבה, ׁשל לׁשֹון ׁשּיקּדים מּובן : ƒ¿ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

.ר לׁשֹון יקּדים הּׁשֹומע את להבהיל ׁשּלא ּובכדי קׁשה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלׁשֹון

"˙B¯ÈÓ‡" ׁשל לׁשֹון צרי אין 'אמירה' ׁשּקדם לחׁשב יכלנּו : ¬ƒְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

קדם  ׁשּגם רׁש"י מחּדׁש רּכה, לׁשֹון היא ׁשאמירה מּפני ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹחּבה,

חּבה. לׁשֹון נאמר היה "ˆÌÈÈee""אמירֹות" ּב'צּוּויים' לכאֹורה : ְֱֲִִֶַָƒƒְְִִִָָָ

אמירה  הּוא ׁשּצּוּוי מּפני מּזיקה, חּבה ׁשּלׁשֹון לחׁשב ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמקֹום

הּצּוּוי. ּתקף את להחליׁש יכֹול חּבה ּולׁשֹון ואיתנה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמחלטת

לׁשֹון  נאמר ל"צּוּויים" קדם ׁשּגם יֹותר, ּגדֹול חּדּוׁש רׁש"י ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמחּדׁש

ִָחּבה.

,éðù
éùéìùæðaø÷ úLçøî úçðî-íàåïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤

:äNrzçälàî äNré øLà äçðnä-úà úàáäå ¥«¨¤«§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²¥¥−¤
:çaænä-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤©¦§¥«©

iriax - b - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èøéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
ççéð çéø äMà äçaænä:ýåýéìéúøúBpäå ©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§©¤̧¤Æ

éMàî íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¥«¦¥¬
:ýåýéàéàì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk §Ÿ̈«¨©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ

eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç äNrú¥«¨¤−¨¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯
:ýåýéì äMà epnîáéíúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷ ¦¤²¦¤−©«Ÿ̈«¨§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈

:ççéð çéøì eìré-àì çaænä-ìàå ýåýéìâé-ìëå ©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©Ÿ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©§¨
çìî úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷̈§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À¤µ©

éäìà úéøaðaø÷-ìk ìr Eúçðî ìrî Eáéø÷z E §¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−©§¦¬
:çìîñãéýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå ¤«©§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®

úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa éeì÷ áéáà̈¦º¨³¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬
éøeka:Eåèäðáì äéìr zîNå ïîL äéìr zúðå ¦¤«§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®

:àåä äçðîæèdNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå ¦§−̈¦«§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ
:ýåýéì äMà dúðáì-ìk ìr dðîMîeô ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f"ig zegiy ihewl)

'‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆»¿»«

ÔÈÚ‰ ¯ac ‰·„ ˙Ba¯˜a(רש"י) ¿»¿¿¿»»ƒ≈»ƒ¿»

ולא  ּדוקא, יחיד קרּבנֹות ּבדיני ּפֹותחת הּתֹורה מּדּוע ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹההסּבר

לקרּבנֹות  נדבה קרּבנֹות מקּדימה יחיד ּובקרּבנֹות צּבּור, ְְְְְְְְְְְְְִִִַָָָָָָָָּבקרּבנֹות

- יֹותר חׁשּובים וחֹובה צּבּור קרּבנֹות ׁשּלכאֹורה למרֹות - ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָחֹובה

הּמׁשּכן  לחנּכת קדם נאמרּו וצו) (וּיקרא אּלּו ׁשּפרׁשּיֹות מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּוא

את  ללּמד היא אּלּו ּפרׁשּיֹות ּומּטרת ׁשמיני). (ׁשּבפרׁשת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהקמתֹו

הּמׁשּכן. חנּכת לקראת מעׂשית הֹוראה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻּבניֿיׂשראל

ׁשמֹונת  ּבמׁש ּכי ללּמד, עדין צר אין הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

ּדיניהם  לכן הּצּבּור, קרּבנֹות את רּבנּו מׁשה הקריב הּמּלּואים ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹימי

הּתֹורה  מקּדימה יחיד ּובקרּבנֹות זֹו. ּבפרׁשה ּכלל מֹופיעים ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָֹלא

ּבהקמת  (ּבעּקר) ׁשהּובאּו הּקרּבנֹות ׁשהרי לחֹובה, נדבה ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָקרּבנֹות

על  ּככּפרה מּגיעים חֹובה קרּבנֹות ּכי נדבה, קרּבנֹות היּו ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָהּמׁשּכן

חטאּו הּמׁשּכן ּכהקמת נׂשּגב ּכה ׁשּבזמן מסּתּבר ולא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹחטאים,

לחֹובה. נדבה קרּבנֹות הּתֹורה מקּדימה לכן ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָּבניֿיׂשראל.

éòéáøâàø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ
éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î àeä́©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬

:ýåýéáçút BèçLe Bðaø÷ Làø-ìr Bãé Cîñå §Ÿ̈«§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾¤−©
ícä-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãrBî ìäà́Ÿ¤¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìrâäMà íéîìMä çáfî áéø÷äå ©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦Æ¦¤´©©§¨¦½¦¤−
-ìk úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-úà ýåýéì©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨

áøwä-ìr øLà áìçä:ã-úàå úéìkä ézL úàå ©¥½¤£¤−©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤
úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäìr øLà áìçä©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ

:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákä-ìräBúà eøéè÷äå ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ³
íéörä-ìr øLà äìòä-ìr äçaænä ïøäà-éðá§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈£¤¬©¨«¥¦−

:ýåýéì ççéð çéø äMà Làä-ìr øLàô £¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
åBà øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ´

:epáéø÷é íéîz äá÷ðæ-úà áéø÷î-àeä áNk-íà §¥½̈¨¦−©§¦¤«¦¤¬¤«©§¦−¤
:ýåýé éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷çBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ

e÷øæå ãrBî ìäà éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìr©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®§Â¨«§Â
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éðaèáéø÷äå §¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦¸

äîéîú äéìàä Baìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ¨«©§¨´§¦½̈
-úà äqëîä áìçä-úàå äpøéñé äörä únrì§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ©«§©¤´¤

:áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwäéézL úàå ©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤§¥Æ§¥´
íéìñkä-ìr øLà ïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®
:äpøéñé úéìkä-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨

àé:ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äåô §¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
áé:ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ ær-íàåâéCîñå §¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³

Búà èçLå BLàø-ìr Bãé-úàãrBî ìäà éðôì ¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

ãéáìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©

:áøwäåèïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©

:äpøéñé úéìkäæèíçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå ©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤
:ýåýéì áìç-ìk ççéð çéøì äMàæéíìBò úwç ¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©¨¥−¤©«Ÿ̈«ª©³¨Æ

àì íc-ìëå áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤§¨−̈¬Ÿ
:eìëàúô Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'r e"hg zegiy ihewl)

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(טז (ג, »≈∆«
‰Ùi‰ ÔÓ Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,Ú¯‰ B¯ˆÈ ÛÎÈ - BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB¯‰»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿»ƒ»¿»ƒ«»∆
:¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . . epnÓ ‡È·iL ÔÈn‰ B˙B‡aL ¯˙BÈa ÁaLn‰«¿À»¿≈∆¿«ƒ∆»ƒƒ∆¿≈≈

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(מזבח איסורי הל' סוף (רמב"ם »≈∆«
ׁשעל  לה'", חלב "ּכל לפרׁש הרמּב"ם צרי הי' ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה

לֹומר, ויׁש הּמינים? ׁשּבכל והמׁשּבח הּמבחר מן להביא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻֻהאדם

הּקּב"ה  ׁשל ּבבעלּותֹו האדם להּכרת ּבּטּוי הּוא לה'" חלב ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ"ּכל

מן  מקריב ולכן - ּומלֹואּה הארץ לה' - ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻעל

חלקם  ׁשֹונים, מינים ּכלּולים ׁשּבּבריאה והיֹות והמׁשּבח. ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻהּמבחר

חלב  ׁש"ּכל לֹומר צרי ּוגרּועים, ּפׁשּוטים וחלקם ּומׁשּבחים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻיפים

ּבכ  ּכי מין. ׁשּבאֹותֹו והמׁשּבח הּמבחר על מדּבר ומין,לה'" מין ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻֻ

הּקּב"ה. ׁשל ּבבעלּותֹו ׁשהם לגּלֹות צרי והּגרּוע, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהמׁשּבח



קסז iriax - b - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èøéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
ççéð çéø äMà äçaænä:ýåýéìéúøúBpäå ©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§©¤̧¤Æ

éMàî íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¥«¦¥¬
:ýåýéàéàì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk §Ÿ̈«¨©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ

eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç äNrú¥«¨¤−¨¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯
:ýåýéì äMà epnîáéíúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷ ¦¤²¦¤−©«Ÿ̈«¨§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈

:ççéð çéøì eìré-àì çaænä-ìàå ýåýéìâé-ìëå ©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©Ÿ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©§¨
çìî úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷̈§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À¤µ©

éäìà úéøaðaø÷-ìk ìr Eúçðî ìrî Eáéø÷z E §¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−©§¦¬
:çìîñãéýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå ¤«©§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®

úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa éeì÷ áéáà̈¦º¨³¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬
éøeka:Eåèäðáì äéìr zîNå ïîL äéìr zúðå ¦¤«§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®

:àåä äçðîæèdNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå ¦§−̈¦«§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ
:ýåýéì äMà dúðáì-ìk ìr dðîMîeô ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f"ig zegiy ihewl)

'‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆»¿»«

ÔÈÚ‰ ¯ac ‰·„ ˙Ba¯˜a(רש"י) ¿»¿¿¿»»ƒ≈»ƒ¿»

ולא  ּדוקא, יחיד קרּבנֹות ּבדיני ּפֹותחת הּתֹורה מּדּוע ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹההסּבר

לקרּבנֹות  נדבה קרּבנֹות מקּדימה יחיד ּובקרּבנֹות צּבּור, ְְְְְְְְְְְְְִִִַָָָָָָָָּבקרּבנֹות

- יֹותר חׁשּובים וחֹובה צּבּור קרּבנֹות ׁשּלכאֹורה למרֹות - ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָחֹובה

הּמׁשּכן  לחנּכת קדם נאמרּו וצו) (וּיקרא אּלּו ׁשּפרׁשּיֹות מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּוא

את  ללּמד היא אּלּו ּפרׁשּיֹות ּומּטרת ׁשמיני). (ׁשּבפרׁשת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהקמתֹו

הּמׁשּכן. חנּכת לקראת מעׂשית הֹוראה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻּבניֿיׂשראל

ׁשמֹונת  ּבמׁש ּכי ללּמד, עדין צר אין הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

ּדיניהם  לכן הּצּבּור, קרּבנֹות את רּבנּו מׁשה הקריב הּמּלּואים ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹימי

הּתֹורה  מקּדימה יחיד ּובקרּבנֹות זֹו. ּבפרׁשה ּכלל מֹופיעים ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָֹלא

ּבהקמת  (ּבעּקר) ׁשהּובאּו הּקרּבנֹות ׁשהרי לחֹובה, נדבה ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָקרּבנֹות

על  ּככּפרה מּגיעים חֹובה קרּבנֹות ּכי נדבה, קרּבנֹות היּו ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָהּמׁשּכן

חטאּו הּמׁשּכן ּכהקמת נׂשּגב ּכה ׁשּבזמן מסּתּבר ולא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹחטאים,

לחֹובה. נדבה קרּבנֹות הּתֹורה מקּדימה לכן ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָּבניֿיׂשראל.

éòéáøâàø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ
éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î àeä́©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬

:ýåýéáçút BèçLe Bðaø÷ Làø-ìr Bãé Cîñå §Ÿ̈«§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾¤−©
ícä-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãrBî ìäà́Ÿ¤¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìrâäMà íéîìMä çáfî áéø÷äå ©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦Æ¦¤´©©§¨¦½¦¤−
-ìk úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-úà ýåýéì©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨

áøwä-ìr øLà áìçä:ã-úàå úéìkä ézL úàå ©¥½¤£¤−©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤
úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäìr øLà áìçä©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ

:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákä-ìräBúà eøéè÷äå ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ³
íéörä-ìr øLà äìòä-ìr äçaænä ïøäà-éðá§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈£¤¬©¨«¥¦−

:ýåýéì ççéð çéø äMà Làä-ìr øLàô £¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
åBà øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ´

:epáéø÷é íéîz äá÷ðæ-úà áéø÷î-àeä áNk-íà §¥½̈¨¦−©§¦¤«¦¤¬¤«©§¦−¤
:ýåýé éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷çBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ

e÷øæå ãrBî ìäà éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìr©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®§Â¨«§Â
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éðaèáéø÷äå §¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦¸

äîéîú äéìàä Baìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ¨«©§¨´§¦½̈
-úà äqëîä áìçä-úàå äpøéñé äörä únrì§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ©«§©¤´¤

:áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwäéézL úàå ©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤§¥Æ§¥´
íéìñkä-ìr øLà ïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®
:äpøéñé úéìkä-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨

àé:ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äåô §¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
áé:ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ ær-íàåâéCîñå §¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³

Búà èçLå BLàø-ìr Bãé-úàãrBî ìäà éðôì ¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

ãéáìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©

:áøwäåèïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©

:äpøéñé úéìkäæèíçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå ©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤
:ýåýéì áìç-ìk ççéð çéøì äMàæéíìBò úwç ¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©¨¥−¤©«Ÿ̈«ª©³¨Æ

àì íc-ìëå áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤§¨−̈¬Ÿ
:eìëàúô Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'r e"hg zegiy ihewl)

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(טז (ג, »≈∆«
‰Ùi‰ ÔÓ Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,Ú¯‰ B¯ˆÈ ÛÎÈ - BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB¯‰»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿»ƒ»¿»ƒ«»∆
:¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . . epnÓ ‡È·iL ÔÈn‰ B˙B‡aL ¯˙BÈa ÁaLn‰«¿À»¿≈∆¿«ƒ∆»ƒƒ∆¿≈≈

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(מזבח איסורי הל' סוף (רמב"ם »≈∆«
ׁשעל  לה'", חלב "ּכל לפרׁש הרמּב"ם צרי הי' ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה

לֹומר, ויׁש הּמינים? ׁשּבכל והמׁשּבח הּמבחר מן להביא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻֻהאדם

הּקּב"ה  ׁשל ּבבעלּותֹו האדם להּכרת ּבּטּוי הּוא לה'" חלב ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ"ּכל

מן  מקריב ולכן - ּומלֹואּה הארץ לה' - ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻעל

חלקם  ׁשֹונים, מינים ּכלּולים ׁשּבּבריאה והיֹות והמׁשּבח. ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻהּמבחר

חלב  ׁש"ּכל לֹומר צרי ּוגרּועים, ּפׁשּוטים וחלקם ּומׁשּבחים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻיפים

ּבכ  ּכי מין. ׁשּבאֹותֹו והמׁשּבח הּמבחר על מדּבר ומין,לה'" מין ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻֻ

הּקּב"ה. ׁשל ּבבעלּותֹו ׁשהם לגּלֹות צרי והּגרּוע, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהמׁשּבח



iyyקסח ,iying - c - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéîçãà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
ìkî äââLá àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ¦ŸÆ
úçàî äNrå äðéNrú àì øLà ýåýé úåöî¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈¥«©©−

:äpäîâírä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà ¥¥«¨¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®
íéîz ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç ìr áéø÷äå§¦§¦¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²

:úàhçì ýåýéìãìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå ©«Ÿ̈−§©¨«§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤
øtä Làø-ìr Bãé-úà Cîñå ýåýé éðôì ãrBî¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³¤¨Æ©´Ÿ©½̈

:ýåýé éðôì øtä-úà èçLåäçéLnä ïäkä ç÷ìå §¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©
:ãrBî ìäà-ìà Búà àéáäå øtä ícîåìáèå ¦©´©®̈§¥¦¬Ÿ−¤¬Ÿ¤¥«§¨©¯

òáL ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©
Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôì íéîrt:æïúðå §¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤§¨©Á

íénqä úøè÷ çaæî úBðø÷-ìr ícä-ïî ïäkä©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤©©¦Æ
øtä íc-ìk | úàå ãrBî ìäàa øLà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´©À̈
ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤

:ãrBîçepnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå ¥«§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®
áìçä-ìk úàå áøwä-ìr äqëîä áìçä-úà¤©¥̧¤Æ©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤

:áøwä-ìr øLàèáìçä-úàå úéìkä ézL úàå £¤−©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ
-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr øLà£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©

:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákäéøBMî íøeé øLàk ©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨©«£¤´½̈¦−
:äìòä çaæî ìr ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−¦§©¬¨«Ÿ¨«

àé-ìrå BLàø-ìr BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©Ÿ−§©
:BLøôe Baø÷å åérøkáé-ìà øtä-ìk-úà àéöBäå §¨®̈§¦§−¦§«§¦´¤¨©ÂÂ̈¤

ïLcä CôL-ìà øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî¦¸©©«£¤¹¤¨³¨Æ¤¤´¤©¤½¤
ïLcä CôL-ìr Làa íéör-ìr Búà óøNå§¨©¬Ÿ²©¥¦−¨¥®©¤¬¤©¤−¤

:óøOéôâéøác íìrðå ebLé ìàøNé úãr-ìk íàå ¦¨¥«§¦̧¨£©³¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈
øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà eNrå ìäwä éðérî¥«¥¥−©¨¨®Â§¨Â©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬

:eîLàå äðéNrú-àìãéøLà úàhçä ärãBðå Ÿ¥«¨¤−¨§¨¥«§«§¨Æ©«©½̈£¤¬
úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä eáéø÷äå äéìr eàèç̈«§−¨¤®¨§¦§¦¸©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈

:ãrBî ìäà éðôì Búà eàéáäååèéð÷æ eëîñå §¥¦´Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤¥«§Â¨«§Â¦§¥̧
èçLå ýåýé éðôì øtä Làø-ìr íäéãé-úà äãrä̈«¥¨¯¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬

:ýåýé éðôì øtä-úàæèícî çéLnä ïäkä àéáäå ¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´
:ãrBî ìäà-ìà øtäæé-ïî Bòaöà ïäkä ìáèå ©®̈¤−Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²¤§¨−¦

òáL äfäå ícäéðt úà ýåýé éðôì íéîrt ©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¥−§¥¬
:úëøtäçéøLà çaænä úðø÷-ìr | ïzé ícä-ïîe ©¨«Ÿ¤¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ©¦§¥À©£¤Æ

CtLé ícä-ìk úàå ãrBî ìäàa øLà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©À̈¦§ŸÆ
:ãrBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

èé:äçaænä øéè÷äå epnî íéøé Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨
ë-äNré ïk úàhçä øôì äNr øLàk øtì äNrå§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−©«£¤

:íäì çìñðå ïäkä íäìr øtëå BlàëàéöBäå ®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«§¦´
óøN øLàk Búà óøNå äðçnì õeçî-ìà øtä-úà¤©À̈¤¦Æ©©«£¤½§¨©´Ÿ½©«£¤´¨©½

:àeä ìäwä úàhç ïBLàøä øtä úàôáëøLà ¥−©¨´¨«¦®©©¬©¨−̈«£¤¬
åéäìà ýåýé úåöî-ìkî úçà äNrå àèçé àéNð̈¦−¤«¡¨®§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¹̈

:íLàå äââLa äðéNrú-àì øLàâëåéìà òãBä-Bà £¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥««©³¥¨Æ
øérN Bðaø÷-úà àéáäå da àèç øLà Búàhç©¨½£¤¬¨−̈¨®§¥¦¯¤¨§¨²§¦¬

:íéîz øëæ íéfrãëøérOä Làø-ìr Bãé Cîñå ¦¦−¨¨¬¨¦«§¨©³¨Æ©´Ÿ©¨¦½
éðôì äìòä-úà èçLé-øLà íB÷îa Búà èçLå§¨©´Ÿ½¦§²£¤¦§©¬¤¨«Ÿ−̈¦§¥´

:àeä úàhç ýåýéäëúàhçä ícî ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈®©−̈«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ
Bîc-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨´

äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé:åëBaìç-ìk-úàå ¦§½Ÿ¤§−¦§©¬¨«Ÿ¨«§¤¨¤§Æ
åéìr øtëå íéîìMä çáæ áìçk äçaænä øéè÷é©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯

:Bì çìñðå Búàhçî ïäkäô ©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬«
ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r a"ig zegiy ihewl)

ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆
ּדוקא  ּדהינּו מּכם", יקריב ּכי "אדם הּכתּוב מדּגיׁש ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָמּדּוע

קרּבנֹות  להביא יכֹולים נכרים ּגם להלכה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמּבניֿיׂשראל,

ּפעמים  מסּפר נכּתב הּקרּבנֹות ׁשּבפרׁשת לֹומר, ויׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנדבה?

"נחת  רׁש"י: ּכ על ּומסּביר לה'", ניחֹוח ריח "אּׁשה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָׁשהּקרּבן

ּכי  "אדם הּכתּוב, מדּגיׁש לכן רצֹוני". ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָרּוח

ע"י  ּדוקא היא הּקרּבן, ע"י ׁשּנגרמת רּוח הּנחת מּכם", ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָיקריב

העֹולם. אּמֹות קרּבנֹות ולא ּבניֿיׂשראל, ְְְְְְְִֵֵָָָָָֹֻקרּבנֹות

éùùæëäââLá àèçz úçà Lôð-íàåõøàä írî §¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´¨®̈¤
äðéNrú-àì øLà ýåýé úåönî úçà dúNraÂ©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:íLàåçëàèç øLà Búàhç åéìà òãBä Bà §¨¥«µ©´¥½̈©¨−£¤´¨¨®
-ìr äá÷ð äîéîz íéfr úøérN Bðaø÷ àéáäå§¥¦̧¨§¨¹§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©

:àèç øLà BúàhçèëLàø ìr Bãé-úà Cîñå ©¨−£¤¬¨¨«§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ
:äìòä íB÷îa úàhçä-úà èçLå úàhçä©«©®̈§¨©Æ¤©´©½̈¦§−¨«Ÿ¨«

ìçaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

àììrî áìç øñeä øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥»¤»¥©´
ççéð çéøì äçaænä ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáæ¤©́©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©

iriay - d - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Bì çìñðå ïäkä åéìr øtëå ýåýéìôáìNák-íàå ©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¦§©¬«§¦¤²¤
:äpàéáé äîéîú äá÷ð úàhçì Bðaø÷ àéáé̈¦¬¨§¨−§©¨®§¥¨¬§¦−̈§¦¤«¨

âìdúà èçLå úàhçä Làø ìr Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©®̈§¨©³Ÿ¨Æ
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îa úàhçìãìç÷ìå §©½̈¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«§¨©̧

çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

äìk øéñé daìç-ìk-úàåáNkä áìç øñeé øLà §¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»
ìr äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−
-øLà Búàhç-ìr ïäkä åéìr øtëå ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤

:Bì çìñðå àèçôäàärîLå àèçú-ék Lôðå ¨−̈§¦§©¬«§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ
ãébé àBì-íà òãé Bà äàø Bà ãr àeäå äìà ìB÷́¨½̈§´¥½¬¨−̈´¨¨®¦¬©¦−

:Bðår àNðåáàîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà §¨¨¬£Ÿ«´¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼
äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç úìáðá BàÁ§¦§©̧©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈
àîè àeäå epnî íìrðå àîè õøL úìáða Bà¾§¦§©−¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−

:íLàåâBúàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà §¨¥«´¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½
:íLàå òãé àeäå epnî íìrðå da àîèé øLà£¤¬¦§−̈®̈§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

ãBà | òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà́¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
íìrðå äráLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´

:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnîääéäå ¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤§¨¨¬
:äéìr àèç øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬¨−̈¨¤«¨

åàèç øLà Búàhç ìr ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈
úàhçì íéfr úøérN-Bà äaNk ïàvä-ïî äá÷ð§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©®̈

:Búàhçî ïäkä åéìr øtëåæéc Bãé rébú àì-íàå §¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´
íéøú ézL àèç øLà BîLà-úà àéáäå äN¤¼§¥¦̧¤£¨¹£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²
ãçàå úàhçì ãçà ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®¤¨¬§©−̈§¤¨¬

:äìòìçáéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäåøLà-úà §Ÿ¨«§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
àìå Btør ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«®̈¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ

ìécáé:èçaænä øé÷-ìr úàhçä ícî äfäå ©§¦«§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné íca øàLpäå§©¦§¨´©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

éïäkä åéìr øtëå ètLnk äìò äNré éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
:Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçîñ ¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"kg zegiy ihewl)

ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡Â ,ÌÈ‰k ˙¯B˙a ˙B˜BÈ˙Ï ÔÈÏÈÁ˙n ‰Ó ÈtÓƒ¿≈««¿ƒƒ¿ƒ¿«…¬ƒ¿≈«¿ƒƒ
e‡B·È ;ÔÈ¯B‰Ë ˙Ba¯w‰Â ÔÈ¯B‰Ë ˙B˜BÈz‰L ‡l‡ ?˙ÈL‡¯·aƒ¿≈ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ¿«»¿»¿ƒ»
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ׁשהּקרּבנֹות  הּתֹורה מצּינת נח אצל הּקרּבנֹות הקרבת ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹאֹודֹות

למרֹות  – הּטהֹור' העֹוף ּומּכל הּטהֹורה הּבהמה 'מּכל ְְְִִֵַַַַָָָָָָֹהיּו

ּבמּתן  רק נקּבע טהֹורים לׁשאינם טהֹורים קרּבנֹות ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשההבּדל

ּבעֹולם  הׁשּפעה היתה לכן קדם ׁשּׁשנים הּתֹורה מסּפרת ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹּתֹורה,

נח  ׁשל התנהגּותֹו על הׁשּפעה ּכדי עד והּמצוֹות, הּתֹורה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹעלֿידי

ּבענין  ּתֹורה ללמד יׂשראל ילדי מתחילים לכן הּקרּבנֹות. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹּבהקרבת

מּתןּֿתֹורה  קדם הּקרּבנֹות ׁשהקרבת ׁשּכמֹו ללּמדם ְְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּקרּבנֹות,

להיֹות  צריכים ׁשּלהם חּייהם ּכ והּמצוֹות, מהּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהׁשּפעה

ּבמצוֹות  חּיבים אינם ׁשעדין למרֹות והּמצוֹות, מהּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻמׁשּפעים

ּתֹורה. למּתן ׁשּקדם הּמּצב עלּֿדר –ְֶֶֶַַַַַַָָָ
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ׁשהּקרּבנֹות  הּתֹורה מצּינת נח אצל הּקרּבנֹות הקרבת ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹאֹודֹות

למרֹות  – הּטהֹור' העֹוף ּומּכל הּטהֹורה הּבהמה 'מּכל ְְְִִֵַַַַָָָָָָֹהיּו

ּבמּתן  רק נקּבע טהֹורים לׁשאינם טהֹורים קרּבנֹות ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשההבּדל

ּבעֹולם  הׁשּפעה היתה לכן קדם ׁשּׁשנים הּתֹורה מסּפרת ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹּתֹורה,

נח  ׁשל התנהגּותֹו על הׁשּפעה ּכדי עד והּמצוֹות, הּתֹורה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹעלֿידי

ּבענין  ּתֹורה ללמד יׂשראל ילדי מתחילים לכן הּקרּבנֹות. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹּבהקרבת

מּתןּֿתֹורה  קדם הּקרּבנֹות ׁשהקרבת ׁשּכמֹו ללּמדם ְְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּקרּבנֹות,

להיֹות  צריכים ׁשּלהם חּייהם ּכ והּמצוֹות, מהּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהׁשּפעה

ּבמצוֹות  חּיבים אינם ׁשעדין למרֹות והּמצוֹות, מהּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻמׁשּפעים

ּתֹורה. למּתן ׁשּקדם הּמּצב עלּֿדר –ְֶֶֶַַַַַַָָָ
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אגרות קודש

]ט"ו אד"ש, תשי"ט[

מאשר הנני קבלת מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה,

- בו כותב ר"פ ובמסירת הפ"ש מכאן וכו', וכן ר"פ מהמצב ב... וכו',

ויהי רצון אשר תתחלנה הידיעות המתקבלות מאה"ק ת"ו בהנוגע לענינים הכללים וכן הפרטים, 

להיות טובות - בטוב הנראה והנגלה, ועד מתי?

ובפרט שסו"ס - מכריזים על ענין דופרצת, דפשיטא שצ"ל ג"כ בד' אמות של הפרט וד"א של הכלל, 

כוונתי שכל אחד צריך לעשות התלוי בו בכדי להמשיך הענין בגלוי. והרי גם ע"ז נאמר חזקה לתעמולה 

שאינה חוזרת ריקם ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

והרי כאו"א מאנ"ש, ובפרט תלמידי התמימים, תפקידו כפול, לפעול בעצמו רצון תקיף ולפעול על 

הזולת ע"י תעמולה מתאימה וק"ל.

ויהי רצון שכיון שנמצאים אנו בחדש אדר עליו נאמר שנהפוך הוא ומסמך גאולה לגאולה מאדר 

לניסן, גאולה מכל דברים המעכבים עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב, הנה כן יבש"ט בכל האמור לעיל.

בברכה לבשו"ט בקרוב ולשנת הצלחה בכלל ובפרט.



לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת
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שבת
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שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:545:478:188:148:518:469:519:4717:4817:5318:1218:1617:3218:26באר שבע )ח(

5:535:468:188:138:508:459:509:4617:4717:5218:1218:1617:2118:25חיפה )ח(

5:515:438:178:128:488:449:499:4517:4817:5218:1218:1617:1218:24ירושלים )ח(

5:555:488:198:148:518:479:519:4817:4817:5218:1218:1617:3118:26תל אביב )ח(

6:146:028:368:299:089:0110:0710:0217:5618:0518:2618:3517:4618:48אוסטריה, וינה )ח(

7:107:169:469:4810:1810:2011:2211:2319:5019:4120:1620:0719:2520:17אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:176:068:388:319:109:0410:0910:0517:5818:0618:2718:3517:4718:39אוקראינה, אודסה )ח(

5:495:378:108:038:428:359:419:3617:3017:3917:5918:0817:1918:12אוקראינה, דונייצק )ח(

6:015:488:218:148:538:479:529:4717:4017:4918:1018:1917:3018:23אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:286:158:478:409:209:1310:1910:1318:0418:1418:3518:4417:5418:48אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:196:068:408:329:129:0510:1110:0517:5818:0718:2818:3817:4818:42אוקראינה, קייב )ח(

6:426:319:048:579:369:3010:3510:3018:2518:3318:5419:0218:1419:14איטליה, מילאנו )ח(

6:136:128:478:459:179:1510:1910:1818:3518:3318:5618:5418:1518:58אקוואדור, קיטו )ח(

6:466:519:209:229:539:5510:5610:5719:2019:1219:4519:3618:5519:47ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:317:3810:1010:1310:4110:4411:4611:4720:1820:0820:4520:3519:5220:39ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:237:149:459:4010:1810:1211:1811:1319:1119:1719:3719:4318:5819:47ארה"ב, בולטימור )ק(

7:127:029:359:2910:0710:0111:0711:0319:0119:0819:2719:3418:4819:45ארה"ב, ברוקלין )ק(

7:137:039:359:3010:0810:0211:0711:0319:0019:0719:2719:3318:4819:45ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:497:3810:1210:0610:4410:3811:4311:3919:3719:4420:0420:1119:2520:22ארה"ב, דטרויט )ק(

7:347:279:589:5410:3110:2611:3111:2819:3019:3319:5319:5719:1520:06ארה"ב, היוסטן )ק(

7:066:589:319:2610:039:5811:0310:5919:0119:0519:2519:3018:4719:39ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

7:337:269:579:5310:3010:2611:3011:2719:3019:3319:5319:5519:1420:04ארה"ב, מיאמי )ק(

7:096:599:319:2510:049:5811:0310:5918:5519:0219:2119:2818:4219:41ארה"ב, ניו הייבן )ק(

7:066:569:309:2410:019:5511:0110:5718:5619:0319:2319:3018:4419:40ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:256:279:039:039:329:3210:3610:3519:0018:5519:2119:1718:3819:21בוליביה, לה-פס )ח(

7:056:529:249:179:579:4910:5610:5018:4118:5119:1219:2218:3119:38בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:046:519:259:179:579:4910:5510:5018:4218:5219:1319:2318:3319:38בלגיה, בריסל )ח(

6:026:048:358:369:079:0710:1010:1018:3118:2618:5418:4818:0918:55ברזיל, ס. פאולו )ח(

5:485:508:228:228:538:549:569:5618:1818:1218:4018:3417:5518:41ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

6:226:088:438:359:149:0710:1310:0818:0018:1018:3118:4217:5118:56בריטניה, לונדון )ח(

6:326:188:528:449:249:1610:2210:1718:0718:1818:4018:5117:5819:07בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:296:158:498:419:219:1310:2010:1418:0518:1518:3718:4717:5618:51גרמניה, ברלין )ח(

6:456:339:079:009:399:3110:3810:3218:2618:3618:5719:0618:1619:10גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:006:038:368:379:079:0710:1010:1018:3618:3018:5918:5318:1318:57דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:496:449:149:119:479:4410:4810:4518:4918:5119:1119:1218:3219:16הודו, בומביי )ח(

6:436:389:109:079:429:3910:4310:4018:4718:4819:0819:1018:3019:14הודו, פונה )ח(

6:045:528:258:188:578:509:569:5117:4517:5318:1418:2317:3418:27הונגריה, בודפשט )ח(

6:226:128:448:389:169:1010:1610:1118:0818:1418:3418:4117:5518:45טורקיה, איסטנבול )ח(

6:416:329:048:599:369:3110:3610:3218:3018:3618:5619:0118:1719:05יוון, אתונה )ח(

6:256:148:468:399:189:1210:1710:1218:0518:1318:3418:4217:5418:46מולדובה, קישינב )ח(
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:416:369:129:099:429:3910:4410:4118:5218:5419:1419:1618:3619:20מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:177:259:539:5610:2610:2911:3111:3220:0119:5020:2920:1819:3220:22ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:136:078:418:379:129:0810:1310:0918:1518:1818:3818:4218:0018:46נפאל, קטמנדו )ח(

7:107:089:389:3610:1010:0811:1211:1019:2019:1919:4119:4019:0119:44סינגפור, סינגפור )ח(

5:585:448:188:118:508:429:499:4317:3517:4618:0718:1817:2618:22פולין, ורשא )ח(

6:106:108:398:389:129:1110:1410:1318:2718:2318:4818:4518:0618:49פרו, לימה )ח(

6:596:489:219:159:539:4710:5210:4818:4318:5119:1219:2018:3219:32צרפת, ליאון )ח(

7:116:589:329:2510:049:5711:0310:5818:5219:0119:2219:3118:4119:44צרפת, פריז )ח(

5:575:558:308:289:008:5810:0210:0018:1618:1518:3718:3617:5718:40קולומביה, בוגוטה )ח(

7:347:249:579:5110:2910:2311:2911:2419:2119:2919:4919:5619:1020:08קנדה, טורונטו )ק(

7:127:019:349:2810:0710:0011:0611:0118:5719:0519:2519:3318:4619:46קנדה, מונטריאול )ק(

6:025:548:248:198:578:529:579:5317:5017:5518:1418:1917:3618:23קפריסין, לרנקה )ח(

8:208:0510:3910:3111:1111:0312:1012:0419:5320:0520:2720:3819:4520:42רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:537:3710:1310:0510:4410:3611:4311:3719:2819:4020:0220:1419:2020:30רוסיה, מוסקבה )ח(

7:427:3010:029:5510:3510:2811:3411:2919:2219:3019:5119:5919:1120:03רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

6:446:329:079:009:389:3110:3810:3318:2918:3718:5819:0618:1819:18שווייץ, ציריך )ח(

6:266:228:538:509:259:2310:2610:2418:3018:3118:5218:5218:1318:56תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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6:416:369:129:099:429:3910:4410:4118:5218:5419:1419:1618:3619:20מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:177:259:539:5610:2610:2911:3111:3220:0119:5020:2920:1819:3220:22ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:136:078:418:379:129:0810:1310:0918:1518:1818:3818:4218:0018:46נפאל, קטמנדו )ח(

7:107:089:389:3610:1010:0811:1211:1019:2019:1919:4119:4019:0119:44סינגפור, סינגפור )ח(

5:585:448:188:118:508:429:499:4317:3517:4618:0718:1817:2618:22פולין, ורשא )ח(

6:106:108:398:389:129:1110:1410:1318:2718:2318:4818:4518:0618:49פרו, לימה )ח(

6:596:489:219:159:539:4710:5210:4818:4318:5119:1219:2018:3219:32צרפת, ליאון )ח(

7:116:589:329:2510:049:5711:0310:5818:5219:0119:2219:3118:4119:44צרפת, פריז )ח(

5:575:558:308:289:008:5810:0210:0018:1618:1518:3718:3617:5718:40קולומביה, בוגוטה )ח(

7:347:249:579:5110:2910:2311:2911:2419:2119:2919:4919:5619:1020:08קנדה, טורונטו )ק(

7:127:019:349:2810:0710:0011:0611:0118:5719:0519:2519:3318:4619:46קנדה, מונטריאול )ק(

6:025:548:248:198:578:529:579:5317:5017:5518:1418:1917:3618:23קפריסין, לרנקה )ח(

8:208:0510:3910:3111:1111:0312:1012:0419:5320:0520:2720:3819:4520:42רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:537:3710:1310:0510:4410:3611:4311:3719:2819:4020:0220:1419:2020:30רוסיה, מוסקבה )ח(

7:427:3010:029:5510:3510:2811:3411:2919:2219:3019:5119:5919:1120:03רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

6:446:329:079:009:389:3110:3810:3318:2918:3718:5819:0618:1819:18שווייץ, ציריך )ח(

6:266:228:538:509:259:2310:2610:2418:3018:3118:5218:5218:1318:56תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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