
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(February - 1 March 14 23)כ"ג - כ"ט אדר א' תשע"ד
שבוע פרשת פקודי - שקלים

הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:æòì íòî á÷òé úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷òé dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðéòîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦



ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
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אגרות קודש
 ב"ה,  ו' ניסן, תש"כ

ברוקלין.

האברך מרדכי יוסף אלעזר שי'

שלום וברכה!

לפלא שזה זמן שאין ממנו כל מכתבים וידיעות, אף שתקותי חזקה שמתאים להציווי דמעלין 

חוצה  המעינות  הפצת  הפנימית  ובנקודה  ומצותי'  תורה  היהדות  בהחזקת  בפעולות  מוסיף  בקדש 

)וע"פ המבואר בכ"מ אשר החוצה מתחיל מהחוצה של עצמו, מחוץ לנקודה הפנימית של נפש השנית 

בישראל, שהיא החכמה ועד להחוצה כפשוטו הפעולה בהזולת בחוצה ממש(. והרי כיון שנצטוו על זה, 

בודאי שניתנה האפשריות והיכולת למלאות זאת, ואין הדבר תלוי אלא ברצון. ובפרט אשר נמצאים 

אנו בשנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט, שנת סגולה להפצת מעינותיו שהיא היא תורת 

החסידות.

בברכה לחג פסח כשר ושמח ולבשו"ט.

מ. שניאורסאהן
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Èk'גֹו יׂשראל ּבני ראׁש את ּבתבת 1תּׂשא הּנה , ƒְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹ

מנין  מּלׁשֹון הא' ּפירּוׁשים, ב' יׁש ,2ּתּׂשא ְְִִִִֵֵָָָ

הרמה  מּלׁשֹון רּבֹותינּו3והּב' מּמאמר ּגם ּכּמּובן , ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

רּבֹונֹוֿׁשלֿעֹולם,4ז"ל  הּקּב"ה, לפני מׁשה אמר ְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּתּׂשא. ּבכי לֹו אמר יׂשראל, קרן ּתרּום ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

הפּכּיים  הם אּלּו ּפירּוׁשים ב' ענין 5ולכאֹורה, ּכי , ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָ

ּבמציאּותֹו, נׁשאר הּדבר ּכאׁשר רק ׁשּי ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָהּמנין

הּמנין, קֹודם ׁשהיה ּכמֹו והגּבלה, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּבמדידה

ענין  ואילּו הּמנין. ענין ׁשּי לא ְְְְְִִִִִַַַַַָָָֹּובלאוֿהכי

הּוא  ׁשּמקֹום וכיון מּמקֹומֹו, ׁשּיֹוצא הּוא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָההרמה

הּוא  ההרמה ענין הרי והגּבלה, מדידה ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָענין

ׁשּי לא ואז והגּבלה, מּמדידה למעלה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנעׂשה

מדידה  הּוא ענינֹו ׁשּכל הּמסּפר, ענין ְְְְִִִִֶַַָָָָּבֹו

ְְַָָוהגּבלה.

ּביאּור ÔÈ·‰Ïeב) ּתחילה להקּדים צרי זה ¿»ƒְְְִִִֵֶַָָ

הּמסּפר  אינֹו6ענין ּדלכאֹורה , ְְְְִִִֵַַָָ

הּׁשל"ה  ׁשהקׁשה ּכפי ּׁשאמרּו7מּובן, מּמה ְְְְִִִֶֶַַָָָָ

ז"ל  ּבדבר 8רּבֹותינּו כּו' לא מצּויה הּברכה אין ְְְֵֵַַַָָָָָֹ

מהי  ואםּֿכן העין, מן הּסמּוי ּבדבר אּלא ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּמנּוי

תּׂשא  ּכי נאמר זה ׁשעל הּמסּפר, ּבענין ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּמעלה

הענין, לסּיּום ועד נעׂשה וגֹו', ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

נפׁשֹותיכם  על ּדלכּפר הּוא,9הענין הענין א . ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּבּׁשל"ה  ׁשהּוא 7ּכמבֹואר הּזה עֹולם עניני ׁשל הּמסּפר מסּפר, עניני ׁשני ׁשּיׁש , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
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תשל"ז.5)ב. יתנו זה רד"ה גם ח"א 6)ראה תער"ב המשך גם וראה ואילך. א'תתכח ע' שם אוה"ת ראה ― לקמן בהבא
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נאמר: שקלים, בפרשת בתורה הקריאה היא תשא, כי פרשת בתחילת
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ÔÈÓ ÔBLlÓ '‡‰ ,ÌÈLe¯Èt ‰¯Ó‰ומספר,2·' ÔBLlÓ 'a‰Â3 ≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿¬»»

Ï"Êוהגבהה, eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡nÓ Ìb Ô·enk4 זה לפסוק ביחס בגמרא «»«ƒ«¬««≈«
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‡Oz ÈÎa BÏ ¯Ó‡ ומכאן »«¿ƒƒ»

והגבהה. הרמה לשון הוא ש"תשא"

el‡ ÌÈLe¯Èt '· ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈ƒ≈
ולשון  ומספר, מנין לשון ב"תשא",
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שלו, ‰e‡הקודמת ÌB˜nL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¿ƒ»¿«¿»»
שעושים  הם והמקום הזמן גדרי שהרי

מדוד  לדבר הגשמית המציאות כל את

‰‰¯Ó‰מוגבל ÔÈÚ È¯‰ והיציאה ¬≈ƒ¿««¬»»
הקודם המקום NÚpL‰מגדרי ‡e‰∆«¬∆

להיות  ממקומו ויצא יותר ונעלה גבוה

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
Ê‡Â לגדרים מעל שהתרומם לאחר ¿»

ÔÈÚולהגבלות Ba CiL ‡Ï…«»ƒ¿«
‡e‰ BÈÚ ÏkL ,¯tÒn‰«ƒ¿»∆»ƒ¿»

Ïa‚‰Â‰כאמור ‰„È„Ó אינו ואם ¿ƒ»¿«¿»»
ולספור  למדוד אפשר אי ומוגבל מדוד

משמעות  את להבין וצריך אותו,

הפכיים  פירושים בשני מתפרשת "תשא" ענין, באותו מילה שאותה הדברים

מזה.? זה לחלוטין

¯tÒn‰ ÔÈÚ ¯e‡Èa ‰ÏÈÁz ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·6 ¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿««ƒ¿»
כללי, ‰ÏM"‰באופן ‰L˜‰L ÈÙk ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc7 ספר ¿ƒ¿»≈»¿ƒ∆ƒ¿»«¿»

ישעיה  רבי מאת הברית' לוחות 'שני

¯eÈ˙Baהורוויץ e¯Ó‡M ‰nÓƒ«∆»¿«≈
Ï"Ê8 בגמרא‰Î¯a‰ ÔÈ‡ «≈«¿»»

Èen‰ ¯·„a 'eÎ ‡Ï ‰ÈeˆÓ¿»…¿»»«»
,ÔÈÚ‰ ÔÓ ÈeÓq‰ ¯·„a ‡l‡∆»¿»»«»ƒ»«ƒ
תענית: במסכת הגמרא לשון (וזה

מצויה  הברכה אין יצחק: רבי "אמר

יצו  שנאמר העין, מן הסמוי בדבר אלא

דבי  תנא באסמיך. הברכה את אתך ה'

אלא  מצויה הברכה אין ישמעאל: רבי

שנאמר  בו, שולטת העין שאין בדבר

תנו  באסמיך. הברכה את אתך ה' יצו

יהי  אומר: גרנו את למוד 'הנכנס רבנן:

ברכה  שתשלח אלקינו ה' מלפניך רצון

אומר: למוד התחיל ידנו. במעשה

מדד  הזה. בכרי ברכה השולח ברוך

לפי  שווא תפלת זו הרי בירך, כך ואחר

השקול  בדבר לא מצויה הברכה שאין

המנוי  בדבר ולא המדוד בדבר ולא

העין"), מן הסמוי בדבר ŒÌ‡Â¿ƒאלא
Ôk שורה שהברכה דווקא מאחר ≈

ידועים  לא ומידתו שמשקלו בדבר

¯tÒn‰ ÔÈÚa ‰ÏÚn‰ È‰Ó«ƒ««¬»¿ƒ¿««ƒ¿»
שהקדוש  ציוה והמניין הוא ברוך

ישראל, בני את ולספור »∆ÏÚLלמנות
„ÚÂ ,'B‚Â ‡O˙ Èk ¯Ó‡ ‰Ê∆∆¡«ƒƒ»¿¿«

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÔÈÚ‰ ÌeiÒÏ על ¿ƒ»ƒ¿»∆«¿≈∆
ישראל  בני ומספר מנין ∆¬»NÚ‰ידי

ÌÎÈ˙BLÙ ÏÚ ¯tÎÏc ÔÈÚ‰9 »ƒ¿»ƒ¿«≈««¿≈∆
הוא  המספר עניין כל לכאורה והרי

חסרון.?

¯‡B·Ók ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«¿»
‰"ÏMa7ÈÈÚ ÈL LiL , «¿»∆≈¿≈ƒ¿¿≈
¯tÒÓ הוא אחד עניין מזה, זה שונים ƒ¿»
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 מפתח  כללי

ב  ........................................  סדר הנחת תפילין    )א

ג  ......................... קיד, קיג, מזמורי תהלים קיב  )ב

פרשת , פקודיפרשת שבת  'כי תשא וגוה "מאמר ד  )ג

ה   ................  ז"כתש'ה ,אדר שני ח"רוע ח"מבה, שקלים

מברכים , פרשת שקלים ,פקודי בת פרשתששיחת   )ד

אי   ..............  ז"כתש'ה, אדר שניוערב ראש חודש החודש 

  פקודיפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

אכ  .............................................  יאכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

וכ  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

זכ  ...............  פקודיפרשת  –ח ילקוט גאולה ומשי  )ז

כט  ...........  פקודיפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ח

זמ  ................  פקודיפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

חמ  ...................................  פקודיפרשת לשבוע  

ונ  ...............  פקודיפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

טנ  ...........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

  

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

בס   ...........  פקודיפרשת לשבוע ליום פרקים ' ג –  )יג

בצ   ............  פקודיפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

צט  ..............  פקודיפרשת לשבוע ספר המצוות  –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

אק  .....................  קיב-אקיתהלים פרק , ח-זפרק  במלכים 

  זבחיםמסכת  –משניות   )יז

גק  ................................................    ביאור קהתי

  

טק  ................................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  סוכהמסכת   )יט

יק  ..................................................  כוף עד ד כף מד

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

לחק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

לטק  .................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כב

מק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

במק  .............................................  ר האמצעי"אדמו

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

במק  .......................................  "צדקצמח "ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

גמק  .............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

מדק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"רפת'ספר המאמרים ה  )כז

מדק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

מהק  ...........................................  צ''ר מוהריי''אדמו

מוק  ..................   מ"ע נבג"זי הרבנית רבקה יימדברי   )כט

  אגרות קודש   )ל

מטק ....................................................  צ"רייר מוה"אדמו

אנק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

נחק  ......................  פקודיפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

נטק  .......  שבת קודש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לג

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה

,icewt zyxt zay .c"qa
ycegd mikxan ,milwy zyxt

,ipyÎxc` yceg y`x axre
f"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Èk'גֹו יׂשראל ּבני ראׁש את ּבתבת 1תּׂשא הּנה , ƒְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹ

מנין  מּלׁשֹון הא' ּפירּוׁשים, ב' יׁש ,2ּתּׂשא ְְִִִִֵֵָָָ

הרמה  מּלׁשֹון רּבֹותינּו3והּב' מּמאמר ּגם ּכּמּובן , ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

רּבֹונֹוֿׁשלֿעֹולם,4ז"ל  הּקּב"ה, לפני מׁשה אמר ְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּתּׂשא. ּבכי לֹו אמר יׂשראל, קרן ּתרּום ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

הפּכּיים  הם אּלּו ּפירּוׁשים ב' ענין 5ולכאֹורה, ּכי , ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָ

ּבמציאּותֹו, נׁשאר הּדבר ּכאׁשר רק ׁשּי ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָהּמנין

הּמנין, קֹודם ׁשהיה ּכמֹו והגּבלה, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּבמדידה

ענין  ואילּו הּמנין. ענין ׁשּי לא ְְְְְִִִִִַַַַַָָָֹּובלאוֿהכי

הּוא  ׁשּמקֹום וכיון מּמקֹומֹו, ׁשּיֹוצא הּוא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָההרמה

הּוא  ההרמה ענין הרי והגּבלה, מדידה ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָענין

ׁשּי לא ואז והגּבלה, מּמדידה למעלה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנעׂשה

מדידה  הּוא ענינֹו ׁשּכל הּמסּפר, ענין ְְְְִִִִֶַַָָָָּבֹו

ְְַָָוהגּבלה.

ּביאּור ÔÈ·‰Ïeב) ּתחילה להקּדים צרי זה ¿»ƒְְְִִִֵֶַָָ

הּמסּפר  אינֹו6ענין ּדלכאֹורה , ְְְְִִִֵַַָָ

הּׁשל"ה  ׁשהקׁשה ּכפי ּׁשאמרּו7מּובן, מּמה ְְְְִִִֶֶַַָָָָ

ז"ל  ּבדבר 8רּבֹותינּו כּו' לא מצּויה הּברכה אין ְְְֵֵַַַָָָָָֹ

מהי  ואםּֿכן העין, מן הּסמּוי ּבדבר אּלא ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּמנּוי

תּׂשא  ּכי נאמר זה ׁשעל הּמסּפר, ּבענין ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּמעלה

הענין, לסּיּום ועד נעׂשה וגֹו', ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

נפׁשֹותיכם  על ּדלכּפר הּוא,9הענין הענין א . ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּבּׁשל"ה  ׁשהּוא 7ּכמבֹואר הּזה עֹולם עניני ׁשל הּמסּפר מסּפר, עניני ׁשני ׁשּיׁש , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
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תשא.1) עה"פ.2)ר"פ הקצר ראב"ע ופי' פרש"י ועוד.3)ראה א'תתלח. ע' א'תתכז. ע' תשא אוה"ת גם יו"ד,4)ראה ב"ב

תשל"ז.5)ב. יתנו זה רד"ה גם ח"א 6)ראה תער"ב המשך גם וראה ואילך. א'תתכח ע' שם אוה"ת ראה ― לקמן בהבא

ואילך. קעא א.7)ע' שמז, במדבר א.8)פ' מב, ב"מ סע"ב. ח, טו.9)תענית שם, תשא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: שקלים, בפרשת בתורה הקריאה היא תשא, כי פרשת בתחילת

'B‚ Ï‡¯NÈ Èa L‡¯ ˙‡ ‡O˙ Èk1LÈ ‡Oz ˙·˙a ‰p‰ , ƒƒ»∆…¿≈ƒ¿»≈ƒ≈¿≈«ƒ»≈
ÔÈÓ ÔBLlÓ '‡‰ ,ÌÈLe¯Èt ‰¯Ó‰ומספר,2·' ÔBLlÓ 'a‰Â3 ≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿¬»»

Ï"Êוהגבהה, eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡nÓ Ìb Ô·enk4 זה לפסוק ביחס בגמרא «»«ƒ«¬««≈«
,‰"aw‰ ÈÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡»«…∆ƒ¿≈«»»
Ìe¯z ‰na ,ÌÏBÚŒÏLŒBBaƒ̄∆»«∆»

ותעלה Ï‡¯NÈ,תתרומם Ô¯∆̃∆ƒ¿»≈
‡Oz ÈÎa BÏ ¯Ó‡ ומכאן »«¿ƒƒ»

והגבהה. הרמה לשון הוא ש"תשא"

el‡ ÌÈLe¯Èt '· ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈ƒ≈
ולשון  ומספר, מנין לשון ב"תשא",

והגבהה  ‰ÌÈikÙהרמה Ì‰5 ≈»¿ƒƒ
לזה, זה ‰ÔÈnוסותרים ÔÈÚ Èkƒƒ¿««ƒ¿»

‰c·¯והמספר ¯L‡k ˜¯ CiL«»««¬∆«»»
‰„È„Óa ,B˙e‡ÈˆÓa ¯‡Lƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»

,‰Ïa‚‰Â שלו המציאות גדרי בתוך ¿«¿»»
,ÔÈn‰ Ì„B˜ ‰È‰L BÓk¿∆»»∆«ƒ¿»

ÈÎ‰ŒÂ‡Ï·e הדבר אילו זה, ובלעדי ¿«»ƒ
של  מוגדרת מציאות בתוך נתון לא

ומוגבלות  מוגדרות וכמויות גבולות

ÔÈn‰ ÔÈÚ CiL ‡Ï אי שהרי …«»ƒ¿««ƒ¿»
דברים  ולספור למדוד אפשר

לא  שלהם והגודל שמציאותם

‰‰¯Ó‰מוגדרים. ÔÈÚ eÏÈ‡Â¿ƒƒ¿««¬»»
והתעלות הגבהה של ‰e‡במובן

‡ˆBiLBÓB˜nÓ המציאות וגדרי ∆≈ƒ¿
שלו, ‰e‡הקודמת ÌB˜nL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¿ƒ»¿«¿»»
שעושים  הם והמקום הזמן גדרי שהרי

מדוד  לדבר הגשמית המציאות כל את

‰‰¯Ó‰מוגבל ÔÈÚ È¯‰ והיציאה ¬≈ƒ¿««¬»»
הקודם המקום NÚpL‰מגדרי ‡e‰∆«¬∆

להיות  ממקומו ויצא יותר ונעלה גבוה

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
Ê‡Â לגדרים מעל שהתרומם לאחר ¿»

ÔÈÚולהגבלות Ba CiL ‡Ï…«»ƒ¿«
‡e‰ BÈÚ ÏkL ,¯tÒn‰«ƒ¿»∆»ƒ¿»

Ïa‚‰Â‰כאמור ‰„È„Ó אינו ואם ¿ƒ»¿«¿»»
ולספור  למדוד אפשר אי ומוגבל מדוד

משמעות  את להבין וצריך אותו,

הפכיים  פירושים בשני מתפרשת "תשא" ענין, באותו מילה שאותה הדברים

מזה.? זה לחלוטין

¯tÒn‰ ÔÈÚ ¯e‡Èa ‰ÏÈÁz ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·6 ¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿««ƒ¿»
כללי, ‰ÏM"‰באופן ‰L˜‰L ÈÙk ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc7 ספר ¿ƒ¿»≈»¿ƒ∆ƒ¿»«¿»

ישעיה  רבי מאת הברית' לוחות 'שני

¯eÈ˙Baהורוויץ e¯Ó‡M ‰nÓƒ«∆»¿«≈
Ï"Ê8 בגמרא‰Î¯a‰ ÔÈ‡ «≈«¿»»

Èen‰ ¯·„a 'eÎ ‡Ï ‰ÈeˆÓ¿»…¿»»«»
,ÔÈÚ‰ ÔÓ ÈeÓq‰ ¯·„a ‡l‡∆»¿»»«»ƒ»«ƒ
תענית: במסכת הגמרא לשון (וזה

מצויה  הברכה אין יצחק: רבי "אמר

יצו  שנאמר העין, מן הסמוי בדבר אלא

דבי  תנא באסמיך. הברכה את אתך ה'

אלא  מצויה הברכה אין ישמעאל: רבי

שנאמר  בו, שולטת העין שאין בדבר

תנו  באסמיך. הברכה את אתך ה' יצו

יהי  אומר: גרנו את למוד 'הנכנס רבנן:

ברכה  שתשלח אלקינו ה' מלפניך רצון

אומר: למוד התחיל ידנו. במעשה

מדד  הזה. בכרי ברכה השולח ברוך

לפי  שווא תפלת זו הרי בירך, כך ואחר

השקול  בדבר לא מצויה הברכה שאין

המנוי  בדבר ולא המדוד בדבר ולא

העין"), מן הסמוי בדבר ŒÌ‡Â¿ƒאלא
Ôk שורה שהברכה דווקא מאחר ≈

ידועים  לא ומידתו שמשקלו בדבר

¯tÒn‰ ÔÈÚa ‰ÏÚn‰ È‰Ó«ƒ««¬»¿ƒ¿««ƒ¿»
שהקדוש  ציוה והמניין הוא ברוך

ישראל, בני את ולספור »∆ÏÚLלמנות
„ÚÂ ,'B‚Â ‡O˙ Èk ¯Ó‡ ‰Ê∆∆¡«ƒƒ»¿¿«

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÔÈÚ‰ ÌeiÒÏ על ¿ƒ»ƒ¿»∆«¿≈∆
ישראל  בני ומספר מנין ∆¬»NÚ‰ידי

ÌÎÈ˙BLÙ ÏÚ ¯tÎÏc ÔÈÚ‰9 »ƒ¿»ƒ¿«≈««¿≈∆
הוא  המספר עניין כל לכאורה והרי

חסרון.?

¯‡B·Ók ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«¿»
‰"ÏMa7ÈÈÚ ÈL LiL , «¿»∆≈¿≈ƒ¿¿≈
¯tÒÓ הוא אחד עניין מזה, זה שונים ƒ¿»
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 מפתח  כללי

ב  ........................................  סדר הנחת תפילין    )א

ג  ......................... קיד, קיג, מזמורי תהלים קיב  )ב

פרשת , פקודיפרשת שבת  'כי תשא וגוה "מאמר ד  )ג

ה   ................  ז"כתש'ה ,אדר שני ח"רוע ח"מבה, שקלים

מברכים , פרשת שקלים ,פקודי בת פרשתששיחת   )ד

אי   ..............  ז"כתש'ה, אדר שניוערב ראש חודש החודש 

  פקודיפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

אכ  .............................................  יאכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

וכ  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

זכ  ...............  פקודיפרשת  –ח ילקוט גאולה ומשי  )ז

כט  ...........  פקודיפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ח

זמ  ................  פקודיפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

חמ  ...................................  פקודיפרשת לשבוע  

ונ  ...............  פקודיפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

טנ  ...........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

  

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

בס   ...........  פקודיפרשת לשבוע ליום פרקים ' ג –  )יג

בצ   ............  פקודיפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

צט  ..............  פקודיפרשת לשבוע ספר המצוות  –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

אק  .....................  קיב-אקיתהלים פרק , ח-זפרק  במלכים 

  זבחיםמסכת  –משניות   )יז

גק  ................................................    ביאור קהתי

  

טק  ................................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  סוכהמסכת   )יט

יק  ..................................................  כוף עד ד כף מד

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

לחק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

לטק  .................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כב

מק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

במק  .............................................  ר האמצעי"אדמו

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

במק  .......................................  "צדקצמח "ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

גמק  .............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

מדק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"רפת'ספר המאמרים ה  )כז

מדק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

מהק  ...........................................  צ''ר מוהריי''אדמו

מוק  ..................   מ"ע נבג"זי הרבנית רבקה יימדברי   )כט

  אגרות קודש   )ל

מטק ....................................................  צ"רייר מוה"אדמו

אנק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

נחק  ......................  פקודיפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

נטק  .......  שבת קודש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לג



f"kyz'dו ,ipyÎxc` g"xre g"dan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay

ׁשּנסּפר  מאחר ּכי טֹוב, אינֹו הּמסּפר וזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָחמרי,

מֹורה  וגם כּו', ּפירּוד הּוא אז לבּדֹו, ּפרט ְְְֵֶַַָָָּכל

ׁשל  הּמסּפר אמנם כּו', ותכלית קץ לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיׁש

ואין  מסּפר ּבלּתי הּמסּפר זה הּבא, עֹולם ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׂשגת

ּומבאר  כּו', ותכלית וסֹוף קץ ׁשאמרּו10לֹו ׁשּזהּו , ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָ

ּדביצה  ּפרקֿקּמא ז"ל ׁשּדרּכֹו11רּבֹותינּו ּכל ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָ

אֹו הּזה) ּדעֹולם הּמסּפר  (ׁשּזהּו ׁשנינּו ְְִִִֶֶֶַַָָָָלימנֹות

ּדעֹולם  הּמסּפר (ׁשּזהּו ׁשנינּו לּמנֹות ׁשּדרּכֹו ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָאת

יֹותר  נעלה ענין הּוא לּמנֹות ׁשּדרּכֹו ּדאת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָהּבא),

ׁשּדרּכֹו ּכל ּגּבי ׁשהרי לּמנֹות, ׁשּדרּכֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּכל

ׁשּלא  חׁשּוב ּדבר הוי אם ּפלּוגּתא יׁש ְְֲִִֵֵֶָָָָָֹלּמנֹות,

הרי  לּמנֹות, ׁשּדרּכֹו את ּגּבי מהּֿׁשאיןּֿכן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבטיל,

ּבטיל. לא ְְִֵָָָֹלכּוליֿעלמא

C‡ׁשּיׁש מצינּו הרי ּדלכאֹורה, להבין, צרי «ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּכל, ּבבחינת כל 12מעלה ּכי ְְֲִִִֶַַָָֹֹ

ּובארעא, ּבׁשמּיא ּדאחיד ותרּגם ּובארץ, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבּׁשמים

הּיסֹוד  ספירת הּוא כּו',13ּדכל ּומחּבר ׁשּמקּׁשר ְְְְְִֵֵֶַַַַֹ

את, מּבחינת למעלה היא ּכל ּבחינת הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹואםּֿכן

הּמלכּות  ספירת על עלּֿפי 14ּדקאי הענין ויּובן . ְְְְְִִִִַַַַַָָָָ

ּׁשּכתּוב  ואיתא 15מה רע, ּובֹורא גֹו' אֹור יֹוצר ְִֵֵֶַַָָ

ּובֹורא 16ּבגמרא  יֹוצר: (ּבברּכת וקרינן רע, ּכתיב ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

את  ׁשּכינּו ונמצא, מעּליא. ליּׁשנא הּכל, ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹאת)

ּביחס  רק מעּליא ליׁשנא ׁשּזהּו ּכל, ּבׁשם ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹהרע

ׁשּבח  והינּו הענינים,לרע, ּכל את ּכֹולל ּכל ינת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

זה  ועל כּו'. מּזה למּטה ואפילּו נֹוגּה, קליּפת ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָּגם
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ב.10) שמח, ב.11)שם יא.12)ג, כט, הימיםֿא ובכ"מ.13)דברי א. לא, א. יז, זח"א (שער 14)ראה כג שער פרדס ראה

פ"א. הכינויים) ז.15)ערכי מה, ע"ב.16)ישעי' ריש יא, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰L ‰f‰ ÌÏBÚ ÈÈÚ ÏL ¯tÒn‰ עולםÈ¯ÓÁ,מגושם‰ÊÂ «ƒ¿»∆ƒ¿¿≈»«∆∆»¿ƒ¿∆

,·BË BÈ‡ ¯tÒn‰ חסרון יש אכן הזה העולם ענייני Èkבספירת «ƒ¿»≈ƒ
'eÎ „e¯Èt ‡e‰ Ê‡ ,Bc·Ï Ë¯t Ïk ¯tÒpL ¯Á‡Ó מדגיש והדבר ≈««∆ƒ¿«»¿»¿«»≈

ומציאות  ו'יש' נפרד כדבר פרט וכל דבר כל של והמציאות הישות את ומבליט

עצמו, BÏבפני LiL ‰¯BÓ Ì‚Â¿«∆∆≈
ı˜ סוף'eÎ ˙ÈÏÎ˙Â מציאותו כי ≈¿«¿ƒ

שכל  לעיל כמבואר ומוגבלת מדודה

רק  להיות יכול והמניין המספר עניין

ומוגבלים, מדודים «¿«‡ÌÓבדברים
ÌÏBÚ ˙‚O‰ ÏL ¯tÒn‰«ƒ¿»∆«»«»

,‡a‰ מופשט רוחני עולם שהוא «»
המציאות  וגבולות בגדרי נתון שאינו

הגשמיים  הנבראים ‰tÒn¯כמו ‰Ê∆«ƒ¿»
¯tÒÓ ÈzÏa ‡Â‰ שהוא ולמרות ƒ¿ƒƒ¿»

מדוד  ממספר נעלה הוא בעצם מספר,

ÛBÒÂומוגבל  ı˜ BÏ ÔÈ‡Â¿≈≈¿
,'eÎ ˙ÈÏÎ˙Â נמשך אלא הוא ¿«¿ƒ

מקום  של הגבלות ללא ומתפשט

לוחות ,Óe10·‡¯מוגדר  'שני בעל ¿»≈
דבריו  בהמשך ∆∆e‰fLהברית'

Œ˜¯t Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L∆»¿«≈«∆∆
‰ˆÈ·c ‡n˜11 של הראשון בפרק «»¿≈»

בתלמוד  ביצה Bk¯cLמסכת Ïk»∆«¿
¯tÒn‰ e‰fL) eÈL ˙BÓÈÏƒ»»ƒ∆∆«ƒ¿»
Bk¯cL ˙‡ B‡ (‰f‰ ÌÏBÚc¿»«∆∆∆«¿
¯tÒn‰ e‰fL) eÈL ˙BnÏƒ»»ƒ∆∆«ƒ¿»

,(‡a‰ ÌÏBÚc מי" במשנה: נאמר ¿»«»
הכרם, כלאי של תלתן חבילי לו שהיו

נתערבו  אותן). לשרוף (יש ידלקו

ידלקו  כולן באחרות, ואחרות באחרות,

בכמות  אפילו ביטול דין בהם אין (כי

וחכמים  מאיר. רבי דברי ביותר). גדולה

ומאתים  באחת יעלו אומרים:

את  אומר: מאיר רבי שהיה (ויתבטלו);

בפני  ונמנה נספר (להיות למנות שדרכו

רבי  בדברי דעותֿגירסאות שתי ויש (ואוסר)". מקדש אלא) מתבטל לא עצמו,

חשיבותו  שבגלל מסויים דבר על שמדובר היינו לימנות", שדרכו "את – מאיר

העיקרון  על ומדובר לימנות" שדרכו "כל או מתבטל אינו במינה המיוחדת

"כל  – ולעניננו גדולה, בכמות אפילו מתבטל לא שבמניין" ש"דבר הכללי

הזה  העולם של והמוגבל המדוד במספר נמנה להיות היינו לימנות" שדרכו

קץ  לו אין שכאמור הבא העולם של המספר הוא לימנות" שדרכו ו"את

הגמרא  מסוגיית שמובן וכפי הגבלה, ללא הוא ומנין מספר היותו ועם ותכלית

Bk¯cL ÏkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ ˙BnÏ Bk¯cL ˙‡c¿∆∆«¿ƒ»ƒ¿»«¬∆≈ƒ»∆«¿

,˙BnÏ בשום ו"את ביטול לו ואין חשוב יותר דבר הוא לימנות" שדרכו ƒ»
z‚eÏt‡מצב  LÈ ,˙BnÏ Bk¯cL Ïk Èab È¯‰L מחלוקתÌ‡ ∆¬≈«≈»∆«¿ƒ»≈¿¿»ƒ

,ÏÈËa ‡lL ·eLÁ ¯·c ÈÂ‰ מתבטל כן אומרים כמות ויש מול (אל ¬≈»»»∆…»ƒ
ŒÈÏeÎÏגדולה) È¯‰ ,˙BnÏ Bk¯cL ˙‡ Èab ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«≈∆∆«¿ƒ»¬≈¿≈

ÏÈËa ‡Ï ‡ÓÏÚ אינו הדעות לכל »¿»…»ƒ
מתבטל.

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ לעיל האמור את «»ƒ¿»ƒ
חשיבות  מסמל למנות" שדרכו ש"כל

ליבטל", שדרכו מ"את פחותה

LiL eÈˆÓ È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈»ƒ∆≈
ÏÚÓ‰ ויתרוןBÓk ,Ïk ˙ÈÁ·a «¬»ƒ¿ƒ«…¿

·e˙kL12ÌÈÓMa ÏÎ Èk ∆»ƒ…«»«ƒ
„ÈÁ‡c Ìb¯˙Â ,ı¯‡·e»»∆¿ƒ¿≈¿»ƒ
‡e‰ ÏÎc ,‡Ú¯‡·e ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿…

„BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ13¯M˜nL ¿ƒ««¿∆¿«≈
,'eÎ ¯aÁÓe כל "כי הפסוק על ¿«≈

"דאחיד  בתרגום נאמר ובארץ" בשמים

שמאחד  היינו ובארעא", בשמיא

כך  על ואמרו ובארץ, בשמים (ומקשר)

ספירת  של התוכן הוא זה שעניין בזוהר

והתקשרות  חיבור היא שבמידות היסוד

ספירת  ולכן והמקבל, המשפיע בין

התאחדות  יש שבה הדרגה היא היסוד

(ארץ) והתחתון (שמים) העליון בין

‡È‰ Ïk ˙ÈÁa È¯‰ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¬≈¿ƒ«…ƒ
È‡˜c ,˙‡ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ

‰eÎÏn˙המכוונת  ˙¯ÈÙÒ ÏÚ14 «¿ƒ«««¿
למטה  הוא שדרכו" "כל כאן ומדוע

שדרכו"? מ"את במדריגה

ÔÈÚ‰ Ô·eÈÂ הפנימית המשמעות ¿»»ƒ¿»
"כל" e˙kM·של ‰Ó ÈtŒÏÚ15 «ƒ«∆»

,Ú¯ ‡¯B·e 'B‚ ¯B‡ ¯ˆBÈ≈≈«
‡¯Ó‚a ‡˙È‡Â16·È˙k כתוב ¿ƒ»ƒ¿»»¿ƒ

ÔÈ¯˜Âבפסוק  ,Ú¯ קוראים ואנו «¿»≈«
(˙‡ ‡¯B·e :¯ˆBÈ ˙k¯·a)¿ƒ¿«≈≈∆

.‡ÈlÚÓ ‡MÈÏ ,Ïk‰ משימוש להימנע (כדי ונקייה מעולה לשון «…ƒ¿»¿«¿»
"רע") LÈÏ‡בביטוי e‰fL ,Ïk ÌLa Ú¯‰ ˙‡ eÈkL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ∆»«¿≈…∆∆ƒ¿»

,Ú¯Ï ÒÁÈa ˜¯ ‡ÈlÚÓ ביחס להימנע כלומר שיש ביטוי שהוא ל"רע" ¿«¿»«¿««»«
הוא  "כל" זאת עם אבל נקיה, לשון הוא "כל" גם ממנו, בחובו שטומן ביטוי

רצויים  לא ÏÏBkדברים Ïk ˙ÈÁaL eÈ‰Â בתוכוÏk ˙‡ ¿«¿∆¿ƒ«…≈∆»
,d‚B ˙tÈÏ˜ Ìb ,ÌÈÈÚ‰'eÎ ‰fÓ ‰hÓÏ eÏÈÙ‡Â כמבואר »ƒ¿»ƒ«¿ƒ«««¬ƒ¿«»ƒ∆

כוחות  וחסידות, הם בקבלה (כי 'קליפות' הנקראים והטומאה הסטראֿאחרא

סוגים  שני נחלקים הפרי) על מכסה שהקליפה כשם הקדושה, על מכסים
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ׁשהם 17נאמר  אּלּו ׁשּגם הארץ, ּכל מהוי' יראּו ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּזֹו אּלא מהוי', יראּו הארץ) (ּכל ּכל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבבחינת

נעלית  מדרגה ויׁש ּביראה. ּתחּתֹונה מדרגה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָהיא

ּׁשּנאמר  מה ׁשּזהּו הינּו18יֹותר, הוי', את יראּו ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הּטפל  את, ּבבחינת ׁשּלא 19להיֹות הוי', לׁשם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ועלּֿפיֿזה  ּכלל. ּבפניֿעצמֹו רצֹון ׁשּום לֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָיהיה

ׁשּדרּכֹו וכל לּמנֹות ׁשּדרּכֹו את ּבין החילּוק ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָמּובן

ּבבחינת  היֹותֹו עם לּמנֹות, ׁשּדרּכֹו ׁשאת ְְֱִִִִִֶֶֶַַָָלּמנֹות,

'את' לגמרי, ּביטּול ּבבחינת הּוא הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָמסּפר,

יניקה  ׁשּום אין זה מּמסּפר ולכן מּמׁש, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּטפל

הּמסּפר  ּבבחינת ׁשּגם ואדרּבה, ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָלחיצֹונים,

לא  אׁשר ּבבחינת ּכמֹו עצּומה ּברכה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָֹנמׁשכת

ּכיון 20יּספר  לּמנֹות, ׁשּדרּכֹו ּכל מהּֿׁשאיןּֿכן . ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

מציאּות, ּבבחינת הּוא אּלא לגמרי ּבטל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשאינֹו

כּו', הפכי ענין ּגם להׁשּתלׁשל יכֹול מּזה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָהרי

ּבדבר  ׁשֹורה הּברכה אין ּׁשאמרּו מה ּגם ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּזהּו

ּבדבר  ּכי העין, מן הּסמּוי ּבדבר אּלא ְְִִִֶַַַָָָָָָָָהּמנּוי,

כּו' עין רע לבחינת יניקה יׁש .21הּמנּוי ְְִִִִֵַַַַָָ

הּמנּוי,‡ÌÓג) ּבדבר ׁשּגם לפעמים מצינּו »¿»ְְִִִֶַַָָָָָ

עצמֹו ׁשּמּצד העין, מן סמּוי ְִִִֵֶֶַַַָָׁשאינֹו

עין, רע לבחינת יניקה ּבֹו ׁשּתהיה ְְְִִִִִֶֶַַַַָָׁשּי

(ּבחינת  ּביׁשא עינא ּבֹו ּתׁשלֹוט לא ְְִִִִֵַָָָָֹמּכלֿמקֹום

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר עין), ּדיֹוסף 22רע ׁשּזרעא ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּביׁשא, עינא ּביּה ׁשלטא וידּגּו23לא ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹ

הרע  עין אין ׁשּבּים ּדגים מה הארץ, ּבקרב ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלרֹוב

הרע  עין אין יֹוסף ׁשל זרעֹו אף ּבהם, ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשֹולטת

ידּוע  ּדהּנה ּבזה, והענין ּבהם. ּבמעלת 24ׁשֹולטת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

עׂשה  יֹוסף ׁשּכאׁשר והאבֹות, הּׁשבטים על ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָיֹוסף
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וקליפות  טוב גם בה שמעורב קליפה היא כי אור לשון נוגה", "קליפת

שלמטה  הקליפות את גם כולל "כל" והביטוי כלל, טוב ללא לגמרי, הטמאות

לגמרי. הטמאות הקליפות הן נוגה', Ó‡¯מ'קליפת ‰Ê ÏÚÂ17e‡¯È ¿«∆∆¡«ƒ¿
(ı¯‡‰ Ïk) Ïk ˙ÈÁ·a Ì‰L el‡ ÌbL ,ı¯‡‰ Ïk 'ÈÂ‰Ó≈¬»»»»»∆∆«≈∆≈ƒ¿ƒ«…»»»∆

הקליפות  לקדושה ואפילו המנגדות

הם  וגם ÈÂ‰Ó',יתהפכו e‡¯Èƒ¿≈¬»»
BfL ‡l‡"כל" בחינת של היראה ∆»∆

‰‡¯Èa ‰BzÁz ‰‚¯„Ó ‡È‰ƒ«¿≈»«¿»¿ƒ¿»
בצד  שאיננה מציאות יש כאשר

מה' יראה היא שגם אלא הקדושה

במידה  לפחות לאלוקות ומתבטלת

ÈÏÚ˙מסוימת. ‰‚¯„Ó LÈÂ¿≈«¿≈»«¬≈
¯˙BÈ,'ה Ó‰ביראת e‰fL ≈∆∆«

¯Ó‡pM18eÈ‰ ,'ÈÂ‰ ˙‡ e‡¯È ∆∆¡«ƒ¿∆¬»»«¿
,˙‡ ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï ומשמעות ƒ¿ƒ¿ƒ«∆

היא  הוי'" "את ÏÙh‰19הביטוי «»≈
,'ÈÂ‰ ÌLÏ לעניין) הגמרא כדברי ¿≈¬»»

ש"את" בטבילה) מחציצה הזהירות

בשרו  את ורחץ ("דתניא טפל פירושו

בשרו  בין חוצץ דבר יהא שלא במים

לבשרו") הטפל את בשרו את למים,

BÏ ‰È‰È ‡lL לאדםÔBˆ¯ ÌeL ∆…ƒ¿∆»
ÏÏk BÓˆÚŒÈÙa התבטלות וזו ƒ¿≈«¿¿»

עמוקה  יותר הרבה בצורה לאלוקות

ופנימית.

˜eÏÈÁ‰ Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«ƒ
BnÏ˙ההבדל  Bk¯cL ˙‡ ÔÈa≈∆∆«¿ƒ»

˙‡L ,˙BnÏ Bk¯cL ÏÎÂ¿»∆«¿ƒ»∆∆
B˙BÈ‰ ÌÚ ,˙BnÏ Bk¯cL∆«¿ƒ»ƒ¡

,¯tÒÓ ˙ÈÁ·a דרכו" שהרי ƒ¿ƒ«ƒ¿»
נספר ולהיות ‰e‡למנות" È¯‰¬≈

'˙‡' ,È¯Ó‚Ï ÏeËÈa ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¿≈∆
¯tÒnÓ ÔÎÏÂ ,LnÓ ÏÙh‰«»≈«»¿»≈ƒƒ¿»
ÌÈBˆÈÁÏ ‰˜ÈÈ ÌeL ÔÈ‡ ‰Ê∆≈¿ƒ»«ƒƒ
שהוא  כפי המספר עניין בדוגמת והוא

וסוף, קץ לו שאין הבא בעולם

˙ÈÁ·a ÌbL ,‰a¯„‡Â¿«¿«»∆«ƒ¿ƒ«
¯tÒn‰ עצמו‰Î¯a ˙ÎLÓ «ƒ¿»ƒ¿∆∆¿»»

¯L‡ ˙ÈÁ·a BÓk ‰ÓeˆÚ¬»¿ƒ¿ƒ«¬∆
¯ÙqÈ ‡Ï20 הפסוק של הפנימית המשמעות שזו בחסידות כמבואר …ƒ»≈

הפסוק  שלכאורה יספר" ולא ימד אשר הים כחול ישראל בני מספר "והי'

לא  "אשר – לסופו ישראל" בני "מספר נאמר בו מראשו עצמו את סותר

יוצא  עצמו המספר גם שבה זו לברכה שהכוונה אלא יספר" ולא ימד

יספר". ש"לא מספר להיות והופך והגבלה המדידה ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמגדרי
‡e‰ ‡l‡ È¯Ó‚Ï ÏËa BÈ‡L ÔÂÈk ,˙BnÏ Bk¯cL Ïk»∆«¿ƒ»≈»∆≈»≈¿«¿≈∆»

˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a,'ישות' ותחושת ומוגדרת ÏBÎÈמוגבלת ‰fÓ È¯‰ ƒ¿ƒ«¿ƒ¬≈ƒ∆»
ÏLÏzL‰Ï רבים וצמצומים רבות ירידות ‰ÈÎÙאחרי ÔÈÚ Ìb ¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿»»¿ƒ

,'eÎ,חלילה הברכה ∆∆e‰fLהיפך
‰Î¯a‰ ÔÈ‡ e¯Ó‡M ‰Ó Ìb««∆»¿≈«¿»»
‡l‡ ,Èen‰ ¯·„a ‰¯BL»¿»»«»∆»
Èk ,ÔÈÚ‰ ÔÓ ÈeÓq‰ ¯·„a¿»»«»ƒ»«ƒƒ

Èen‰ ¯·„a,כאן מדובר שעליו ¿»»«»
גדרי  בתוך מוגדר במספר מנוי היינו

ÈÁ·Ï˙המציאות  ‰˜ÈÈ LÈ≈¿ƒ»ƒ¿ƒ«
'eÎ ÔÈÚ Ú¯21 את שמונע דבר ««ƒ

חלילה. הברכה,

ÌÈÓÚÙÏ eÈˆÓ ÌÓ‡ בתור ‚) »¿»»ƒƒ¿»ƒ
הכלל  מן יוצא a„·¯דבר ÌbL∆«¿»»

,ÔÈÚ‰ ÔÓ ÈeÓÒ BÈ‡L ,Èen‰«»∆≈»ƒ»«ƒ
המציאות  גדרי בתוך הוא כן ואם

'ישות' בו ויש »vnL∆ƒ„המוגבלת
CiL BÓˆÚ יתכןBa ‰È‰zL «¿«»∆ƒ¿∆

ÔÈÚ Ú¯ ˙ÈÁ·Ï ‰˜ÈÈ שבמצב ¿ƒ»ƒ¿ƒ«««ƒ
הברכה, את למנוע עלולה «ŒÏkÓƒרגיל

‡ÈÚ Ba ËBÏLz ‡Ï ÌB˜Ó»…ƒ¿≈»
‡LÈaרעה ¯Úעין ˙ÈÁa) ƒ»¿ƒ««

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,(ÔÈÚ22 «ƒ¿«¬««≈«
dÈa ‡ËÏL ‡Ï ÛÒBÈc ‡Ú¯fL∆«¿»¿≈…»¿»≈

,‡LÈa ‡ÈÚ עין בו שולטת לא ≈»ƒ»
e˙kL·רעה  BÓk23 יעקב בברכת ¿∆»

יוסף, של זרעו ואפרים, למנשה אבינו

,ı¯‡‰ ·¯˜a ·B¯Ï eb„ÈÂ¿ƒ¿»¿∆∆»»∆
שמשמעות  ז"ל חכמינו כך על ואמרו

"וידגו  דגים, כמו להתרבות הברכה

היא ‡ÔÈלרוב" ÌiaL ÌÈ‚c ‰Ó«»ƒ∆«»≈
Ì‰a ˙ËÏBL Ú¯‰ ÔÈÚ הם שהרי «ƒ»«∆∆»∆

והם  לעין גלויים ולא במים מכוסים

עצומה, בכמות BÚ¯Êמתרבים Û‡««¿
Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡ ÛÒBÈ ÏL∆≈≈«ƒ»«

Ì‰a ˙ËÏBL שהם פי על אף ∆∆»∆
מספר. בבחינת והם גלויים

של  המיוחדת מעלתו את ומבאר והולך

ברכה  בו יש זאת בכל מספר, ובבחינת לעין גלוי היותו שעם יוסף של זרעו

בו: שולטת לא הרעה והעין

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â24 החסידות ÏÚבתורת ÛÒBÈ ˙ÏÚÓa ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«¿«¬«≈«
B·‡‰Â˙אחיו ÌÈË·M‰,ויעקב יצחק NÚ‰אברהם ÛÒBÈ ¯L‡kL «¿»ƒ¿»»∆«¬∆≈»»
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ׁשּנסּפר  מאחר ּכי טֹוב, אינֹו הּמסּפר וזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָחמרי,

מֹורה  וגם כּו', ּפירּוד הּוא אז לבּדֹו, ּפרט ְְְֵֶַַָָָּכל

ׁשל  הּמסּפר אמנם כּו', ותכלית קץ לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיׁש

ואין  מסּפר ּבלּתי הּמסּפר זה הּבא, עֹולם ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׂשגת

ּומבאר  כּו', ותכלית וסֹוף קץ ׁשאמרּו10לֹו ׁשּזהּו , ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָ

ּדביצה  ּפרקֿקּמא ז"ל ׁשּדרּכֹו11רּבֹותינּו ּכל ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָ

אֹו הּזה) ּדעֹולם הּמסּפר  (ׁשּזהּו ׁשנינּו ְְִִִֶֶֶַַָָָָלימנֹות

ּדעֹולם  הּמסּפר (ׁשּזהּו ׁשנינּו לּמנֹות ׁשּדרּכֹו ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָאת

יֹותר  נעלה ענין הּוא לּמנֹות ׁשּדרּכֹו ּדאת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָהּבא),

ׁשּדרּכֹו ּכל ּגּבי ׁשהרי לּמנֹות, ׁשּדרּכֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּכל

ׁשּלא  חׁשּוב ּדבר הוי אם ּפלּוגּתא יׁש ְְֲִִֵֵֶָָָָָֹלּמנֹות,

הרי  לּמנֹות, ׁשּדרּכֹו את ּגּבי מהּֿׁשאיןּֿכן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבטיל,

ּבטיל. לא ְְִֵָָָֹלכּוליֿעלמא

C‡ׁשּיׁש מצינּו הרי ּדלכאֹורה, להבין, צרי «ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּכל, ּבבחינת כל 12מעלה ּכי ְְֲִִִֶַַָָֹֹ

ּובארעא, ּבׁשמּיא ּדאחיד ותרּגם ּובארץ, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבּׁשמים

הּיסֹוד  ספירת הּוא כּו',13ּדכל ּומחּבר ׁשּמקּׁשר ְְְְְִֵֵֶַַַַֹ

את, מּבחינת למעלה היא ּכל ּבחינת הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹואםּֿכן

הּמלכּות  ספירת על עלּֿפי 14ּדקאי הענין ויּובן . ְְְְְִִִִַַַַַָָָָ

ּׁשּכתּוב  ואיתא 15מה רע, ּובֹורא גֹו' אֹור יֹוצר ְִֵֵֶַַָָ

ּובֹורא 16ּבגמרא  יֹוצר: (ּבברּכת וקרינן רע, ּכתיב ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

את  ׁשּכינּו ונמצא, מעּליא. ליּׁשנא הּכל, ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹאת)

ּביחס  רק מעּליא ליׁשנא ׁשּזהּו ּכל, ּבׁשם ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹהרע

ׁשּבח  והינּו הענינים,לרע, ּכל את ּכֹולל ּכל ינת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

זה  ועל כּו'. מּזה למּטה ואפילּו נֹוגּה, קליּפת ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָּגם
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‡e‰L ‰f‰ ÌÏBÚ ÈÈÚ ÏL ¯tÒn‰ עולםÈ¯ÓÁ,מגושם‰ÊÂ «ƒ¿»∆ƒ¿¿≈»«∆∆»¿ƒ¿∆

,·BË BÈ‡ ¯tÒn‰ חסרון יש אכן הזה העולם ענייני Èkבספירת «ƒ¿»≈ƒ
'eÎ „e¯Èt ‡e‰ Ê‡ ,Bc·Ï Ë¯t Ïk ¯tÒpL ¯Á‡Ó מדגיש והדבר ≈««∆ƒ¿«»¿»¿«»≈

ומציאות  ו'יש' נפרד כדבר פרט וכל דבר כל של והמציאות הישות את ומבליט

עצמו, BÏבפני LiL ‰¯BÓ Ì‚Â¿«∆∆≈
ı˜ סוף'eÎ ˙ÈÏÎ˙Â מציאותו כי ≈¿«¿ƒ

שכל  לעיל כמבואר ומוגבלת מדודה

רק  להיות יכול והמניין המספר עניין

ומוגבלים, מדודים «¿«‡ÌÓבדברים
ÌÏBÚ ˙‚O‰ ÏL ¯tÒn‰«ƒ¿»∆«»«»

,‡a‰ מופשט רוחני עולם שהוא «»
המציאות  וגבולות בגדרי נתון שאינו

הגשמיים  הנבראים ‰tÒn¯כמו ‰Ê∆«ƒ¿»
¯tÒÓ ÈzÏa ‡Â‰ שהוא ולמרות ƒ¿ƒƒ¿»

מדוד  ממספר נעלה הוא בעצם מספר,

ÛBÒÂומוגבל  ı˜ BÏ ÔÈ‡Â¿≈≈¿
,'eÎ ˙ÈÏÎ˙Â נמשך אלא הוא ¿«¿ƒ

מקום  של הגבלות ללא ומתפשט

לוחות ,Óe10·‡¯מוגדר  'שני בעל ¿»≈
דבריו  בהמשך ∆∆e‰fLהברית'

Œ˜¯t Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L∆»¿«≈«∆∆
‰ˆÈ·c ‡n˜11 של הראשון בפרק «»¿≈»

בתלמוד  ביצה Bk¯cLמסכת Ïk»∆«¿
¯tÒn‰ e‰fL) eÈL ˙BÓÈÏƒ»»ƒ∆∆«ƒ¿»
Bk¯cL ˙‡ B‡ (‰f‰ ÌÏBÚc¿»«∆∆∆«¿
¯tÒn‰ e‰fL) eÈL ˙BnÏƒ»»ƒ∆∆«ƒ¿»

,(‡a‰ ÌÏBÚc מי" במשנה: נאמר ¿»«»
הכרם, כלאי של תלתן חבילי לו שהיו

נתערבו  אותן). לשרוף (יש ידלקו

ידלקו  כולן באחרות, ואחרות באחרות,

בכמות  אפילו ביטול דין בהם אין (כי

וחכמים  מאיר. רבי דברי ביותר). גדולה

ומאתים  באחת יעלו אומרים:

את  אומר: מאיר רבי שהיה (ויתבטלו);

בפני  ונמנה נספר (להיות למנות שדרכו

רבי  בדברי דעותֿגירסאות שתי ויש (ואוסר)". מקדש אלא) מתבטל לא עצמו,

חשיבותו  שבגלל מסויים דבר על שמדובר היינו לימנות", שדרכו "את – מאיר

העיקרון  על ומדובר לימנות" שדרכו "כל או מתבטל אינו במינה המיוחדת

"כל  – ולעניננו גדולה, בכמות אפילו מתבטל לא שבמניין" ש"דבר הכללי

הזה  העולם של והמוגבל המדוד במספר נמנה להיות היינו לימנות" שדרכו

קץ  לו אין שכאמור הבא העולם של המספר הוא לימנות" שדרכו ו"את

הגמרא  מסוגיית שמובן וכפי הגבלה, ללא הוא ומנין מספר היותו ועם ותכלית

Bk¯cL ÏkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ ˙BnÏ Bk¯cL ˙‡c¿∆∆«¿ƒ»ƒ¿»«¬∆≈ƒ»∆«¿

,˙BnÏ בשום ו"את ביטול לו ואין חשוב יותר דבר הוא לימנות" שדרכו ƒ»
z‚eÏt‡מצב  LÈ ,˙BnÏ Bk¯cL Ïk Èab È¯‰L מחלוקתÌ‡ ∆¬≈«≈»∆«¿ƒ»≈¿¿»ƒ

,ÏÈËa ‡lL ·eLÁ ¯·c ÈÂ‰ מתבטל כן אומרים כמות ויש מול (אל ¬≈»»»∆…»ƒ
ŒÈÏeÎÏגדולה) È¯‰ ,˙BnÏ Bk¯cL ˙‡ Èab ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«≈∆∆«¿ƒ»¬≈¿≈

ÏÈËa ‡Ï ‡ÓÏÚ אינו הדעות לכל »¿»…»ƒ
מתבטל.

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ לעיל האמור את «»ƒ¿»ƒ
חשיבות  מסמל למנות" שדרכו ש"כל

ליבטל", שדרכו מ"את פחותה

LiL eÈˆÓ È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈»ƒ∆≈
ÏÚÓ‰ ויתרוןBÓk ,Ïk ˙ÈÁ·a «¬»ƒ¿ƒ«…¿

·e˙kL12ÌÈÓMa ÏÎ Èk ∆»ƒ…«»«ƒ
„ÈÁ‡c Ìb¯˙Â ,ı¯‡·e»»∆¿ƒ¿≈¿»ƒ
‡e‰ ÏÎc ,‡Ú¯‡·e ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿…

„BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ13¯M˜nL ¿ƒ««¿∆¿«≈
,'eÎ ¯aÁÓe כל "כי הפסוק על ¿«≈

"דאחיד  בתרגום נאמר ובארץ" בשמים

שמאחד  היינו ובארעא", בשמיא

כך  על ואמרו ובארץ, בשמים (ומקשר)

ספירת  של התוכן הוא זה שעניין בזוהר

והתקשרות  חיבור היא שבמידות היסוד

ספירת  ולכן והמקבל, המשפיע בין

התאחדות  יש שבה הדרגה היא היסוד

(ארץ) והתחתון (שמים) העליון בין

‡È‰ Ïk ˙ÈÁa È¯‰ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¬≈¿ƒ«…ƒ
È‡˜c ,˙‡ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ

‰eÎÏn˙המכוונת  ˙¯ÈÙÒ ÏÚ14 «¿ƒ«««¿
למטה  הוא שדרכו" "כל כאן ומדוע

שדרכו"? מ"את במדריגה

ÔÈÚ‰ Ô·eÈÂ הפנימית המשמעות ¿»»ƒ¿»
"כל" e˙kM·של ‰Ó ÈtŒÏÚ15 «ƒ«∆»

,Ú¯ ‡¯B·e 'B‚ ¯B‡ ¯ˆBÈ≈≈«
‡¯Ó‚a ‡˙È‡Â16·È˙k כתוב ¿ƒ»ƒ¿»»¿ƒ

ÔÈ¯˜Âבפסוק  ,Ú¯ קוראים ואנו «¿»≈«
(˙‡ ‡¯B·e :¯ˆBÈ ˙k¯·a)¿ƒ¿«≈≈∆

.‡ÈlÚÓ ‡MÈÏ ,Ïk‰ משימוש להימנע (כדי ונקייה מעולה לשון «…ƒ¿»¿«¿»
"רע") LÈÏ‡בביטוי e‰fL ,Ïk ÌLa Ú¯‰ ˙‡ eÈkL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ∆»«¿≈…∆∆ƒ¿»

,Ú¯Ï ÒÁÈa ˜¯ ‡ÈlÚÓ ביחס להימנע כלומר שיש ביטוי שהוא ל"רע" ¿«¿»«¿««»«
הוא  "כל" זאת עם אבל נקיה, לשון הוא "כל" גם ממנו, בחובו שטומן ביטוי

רצויים  לא ÏÏBkדברים Ïk ˙ÈÁaL eÈ‰Â בתוכוÏk ˙‡ ¿«¿∆¿ƒ«…≈∆»
,d‚B ˙tÈÏ˜ Ìb ,ÌÈÈÚ‰'eÎ ‰fÓ ‰hÓÏ eÏÈÙ‡Â כמבואר »ƒ¿»ƒ«¿ƒ«««¬ƒ¿«»ƒ∆

כוחות  וחסידות, הם בקבלה (כי 'קליפות' הנקראים והטומאה הסטראֿאחרא

סוגים  שני נחלקים הפרי) על מכסה שהקליפה כשם הקדושה, על מכסים
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ׁשהם 17נאמר  אּלּו ׁשּגם הארץ, ּכל מהוי' יראּו ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּזֹו אּלא מהוי', יראּו הארץ) (ּכל ּכל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבבחינת

נעלית  מדרגה ויׁש ּביראה. ּתחּתֹונה מדרגה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָהיא

ּׁשּנאמר  מה ׁשּזהּו הינּו18יֹותר, הוי', את יראּו ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הּטפל  את, ּבבחינת ׁשּלא 19להיֹות הוי', לׁשם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ועלּֿפיֿזה  ּכלל. ּבפניֿעצמֹו רצֹון ׁשּום לֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָיהיה

ׁשּדרּכֹו וכל לּמנֹות ׁשּדרּכֹו את ּבין החילּוק ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָמּובן

ּבבחינת  היֹותֹו עם לּמנֹות, ׁשּדרּכֹו ׁשאת ְְֱִִִִִֶֶֶַַָָלּמנֹות,

'את' לגמרי, ּביטּול ּבבחינת הּוא הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָמסּפר,

יניקה  ׁשּום אין זה מּמסּפר ולכן מּמׁש, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּטפל

הּמסּפר  ּבבחינת ׁשּגם ואדרּבה, ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָלחיצֹונים,

לא  אׁשר ּבבחינת ּכמֹו עצּומה ּברכה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָֹנמׁשכת

ּכיון 20יּספר  לּמנֹות, ׁשּדרּכֹו ּכל מהּֿׁשאיןּֿכן . ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

מציאּות, ּבבחינת הּוא אּלא לגמרי ּבטל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשאינֹו

כּו', הפכי ענין ּגם להׁשּתלׁשל יכֹול מּזה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָהרי

ּבדבר  ׁשֹורה הּברכה אין ּׁשאמרּו מה ּגם ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּזהּו

ּבדבר  ּכי העין, מן הּסמּוי ּבדבר אּלא ְְִִִֶַַַָָָָָָָָהּמנּוי,

כּו' עין רע לבחינת יניקה יׁש .21הּמנּוי ְְִִִִֵַַַַָָ

הּמנּוי,‡ÌÓג) ּבדבר ׁשּגם לפעמים מצינּו »¿»ְְִִִֶַַָָָָָ

עצמֹו ׁשּמּצד העין, מן סמּוי ְִִִֵֶֶַַַָָׁשאינֹו

עין, רע לבחינת יניקה ּבֹו ׁשּתהיה ְְְִִִִִֶֶַַַַָָׁשּי

(ּבחינת  ּביׁשא עינא ּבֹו ּתׁשלֹוט לא ְְִִִִֵַָָָָֹמּכלֿמקֹום

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר עין), ּדיֹוסף 22רע ׁשּזרעא ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּביׁשא, עינא ּביּה ׁשלטא וידּגּו23לא ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹ

הרע  עין אין ׁשּבּים ּדגים מה הארץ, ּבקרב ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלרֹוב

הרע  עין אין יֹוסף ׁשל זרעֹו אף ּבהם, ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשֹולטת

ידּוע  ּדהּנה ּבזה, והענין ּבהם. ּבמעלת 24ׁשֹולטת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

עׂשה  יֹוסף ׁשּכאׁשר והאבֹות, הּׁשבטים על ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָיֹוסף
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ב.17) יג, במדבר לקו"ת וראה ח. לג, יו"ד.18)תהלים לד, א.19)שם פב, ב"ק סע"א. ו, הושע 20)סוכה יג. לב, וישלח

א. יד.21)ב, ע, וש"נ.22)מאו"א א. כ, טז.23)ברכות מח, ואילך.24)ויחי קב ס"ע עזר"ת סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וקליפות  טוב גם בה שמעורב קליפה היא כי אור לשון נוגה", "קליפת

שלמטה  הקליפות את גם כולל "כל" והביטוי כלל, טוב ללא לגמרי, הטמאות

לגמרי. הטמאות הקליפות הן נוגה', Ó‡¯מ'קליפת ‰Ê ÏÚÂ17e‡¯È ¿«∆∆¡«ƒ¿
(ı¯‡‰ Ïk) Ïk ˙ÈÁ·a Ì‰L el‡ ÌbL ,ı¯‡‰ Ïk 'ÈÂ‰Ó≈¬»»»»»∆∆«≈∆≈ƒ¿ƒ«…»»»∆

הקליפות  לקדושה ואפילו המנגדות

הם  וגם ÈÂ‰Ó',יתהפכו e‡¯Èƒ¿≈¬»»
BfL ‡l‡"כל" בחינת של היראה ∆»∆

‰‡¯Èa ‰BzÁz ‰‚¯„Ó ‡È‰ƒ«¿≈»«¿»¿ƒ¿»
בצד  שאיננה מציאות יש כאשר

מה' יראה היא שגם אלא הקדושה

במידה  לפחות לאלוקות ומתבטלת

ÈÏÚ˙מסוימת. ‰‚¯„Ó LÈÂ¿≈«¿≈»«¬≈
¯˙BÈ,'ה Ó‰ביראת e‰fL ≈∆∆«

¯Ó‡pM18eÈ‰ ,'ÈÂ‰ ˙‡ e‡¯È ∆∆¡«ƒ¿∆¬»»«¿
,˙‡ ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï ומשמעות ƒ¿ƒ¿ƒ«∆

היא  הוי'" "את ÏÙh‰19הביטוי «»≈
,'ÈÂ‰ ÌLÏ לעניין) הגמרא כדברי ¿≈¬»»

ש"את" בטבילה) מחציצה הזהירות

בשרו  את ורחץ ("דתניא טפל פירושו

בשרו  בין חוצץ דבר יהא שלא במים

לבשרו") הטפל את בשרו את למים,

BÏ ‰È‰È ‡lL לאדםÔBˆ¯ ÌeL ∆…ƒ¿∆»
ÏÏk BÓˆÚŒÈÙa התבטלות וזו ƒ¿≈«¿¿»

עמוקה  יותר הרבה בצורה לאלוקות

ופנימית.

˜eÏÈÁ‰ Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«ƒ
BnÏ˙ההבדל  Bk¯cL ˙‡ ÔÈa≈∆∆«¿ƒ»

˙‡L ,˙BnÏ Bk¯cL ÏÎÂ¿»∆«¿ƒ»∆∆
B˙BÈ‰ ÌÚ ,˙BnÏ Bk¯cL∆«¿ƒ»ƒ¡

,¯tÒÓ ˙ÈÁ·a דרכו" שהרי ƒ¿ƒ«ƒ¿»
נספר ולהיות ‰e‡למנות" È¯‰¬≈

'˙‡' ,È¯Ó‚Ï ÏeËÈa ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¿≈∆
¯tÒnÓ ÔÎÏÂ ,LnÓ ÏÙh‰«»≈«»¿»≈ƒƒ¿»
ÌÈBˆÈÁÏ ‰˜ÈÈ ÌeL ÔÈ‡ ‰Ê∆≈¿ƒ»«ƒƒ
שהוא  כפי המספר עניין בדוגמת והוא

וסוף, קץ לו שאין הבא בעולם

˙ÈÁ·a ÌbL ,‰a¯„‡Â¿«¿«»∆«ƒ¿ƒ«
¯tÒn‰ עצמו‰Î¯a ˙ÎLÓ «ƒ¿»ƒ¿∆∆¿»»

¯L‡ ˙ÈÁ·a BÓk ‰ÓeˆÚ¬»¿ƒ¿ƒ«¬∆
¯ÙqÈ ‡Ï20 הפסוק של הפנימית המשמעות שזו בחסידות כמבואר …ƒ»≈

הפסוק  שלכאורה יספר" ולא ימד אשר הים כחול ישראל בני מספר "והי'

לא  "אשר – לסופו ישראל" בני "מספר נאמר בו מראשו עצמו את סותר

יוצא  עצמו המספר גם שבה זו לברכה שהכוונה אלא יספר" ולא ימד

יספר". ש"לא מספר להיות והופך והגבלה המדידה ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמגדרי
‡e‰ ‡l‡ È¯Ó‚Ï ÏËa BÈ‡L ÔÂÈk ,˙BnÏ Bk¯cL Ïk»∆«¿ƒ»≈»∆≈»≈¿«¿≈∆»

˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a,'ישות' ותחושת ומוגדרת ÏBÎÈמוגבלת ‰fÓ È¯‰ ƒ¿ƒ«¿ƒ¬≈ƒ∆»
ÏLÏzL‰Ï רבים וצמצומים רבות ירידות ‰ÈÎÙאחרי ÔÈÚ Ìb ¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿»»¿ƒ

,'eÎ,חלילה הברכה ∆∆e‰fLהיפך
‰Î¯a‰ ÔÈ‡ e¯Ó‡M ‰Ó Ìb««∆»¿≈«¿»»
‡l‡ ,Èen‰ ¯·„a ‰¯BL»¿»»«»∆»
Èk ,ÔÈÚ‰ ÔÓ ÈeÓq‰ ¯·„a¿»»«»ƒ»«ƒƒ

Èen‰ ¯·„a,כאן מדובר שעליו ¿»»«»
גדרי  בתוך מוגדר במספר מנוי היינו

ÈÁ·Ï˙המציאות  ‰˜ÈÈ LÈ≈¿ƒ»ƒ¿ƒ«
'eÎ ÔÈÚ Ú¯21 את שמונע דבר ««ƒ

חלילה. הברכה,

ÌÈÓÚÙÏ eÈˆÓ ÌÓ‡ בתור ‚) »¿»»ƒƒ¿»ƒ
הכלל  מן יוצא a„·¯דבר ÌbL∆«¿»»

,ÔÈÚ‰ ÔÓ ÈeÓÒ BÈ‡L ,Èen‰«»∆≈»ƒ»«ƒ
המציאות  גדרי בתוך הוא כן ואם

'ישות' בו ויש »vnL∆ƒ„המוגבלת
CiL BÓˆÚ יתכןBa ‰È‰zL «¿«»∆ƒ¿∆

ÔÈÚ Ú¯ ˙ÈÁ·Ï ‰˜ÈÈ שבמצב ¿ƒ»ƒ¿ƒ«««ƒ
הברכה, את למנוע עלולה «ŒÏkÓƒרגיל

‡ÈÚ Ba ËBÏLz ‡Ï ÌB˜Ó»…ƒ¿≈»
‡LÈaרעה ¯Úעין ˙ÈÁa) ƒ»¿ƒ««

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,(ÔÈÚ22 «ƒ¿«¬««≈«
dÈa ‡ËÏL ‡Ï ÛÒBÈc ‡Ú¯fL∆«¿»¿≈…»¿»≈

,‡LÈa ‡ÈÚ עין בו שולטת לא ≈»ƒ»
e˙kL·רעה  BÓk23 יעקב בברכת ¿∆»

יוסף, של זרעו ואפרים, למנשה אבינו

,ı¯‡‰ ·¯˜a ·B¯Ï eb„ÈÂ¿ƒ¿»¿∆∆»»∆
שמשמעות  ז"ל חכמינו כך על ואמרו

"וידגו  דגים, כמו להתרבות הברכה

היא ‡ÔÈלרוב" ÌiaL ÌÈ‚c ‰Ó«»ƒ∆«»≈
Ì‰a ˙ËÏBL Ú¯‰ ÔÈÚ הם שהרי «ƒ»«∆∆»∆

והם  לעין גלויים ולא במים מכוסים

עצומה, בכמות BÚ¯Êמתרבים Û‡««¿
Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡ ÛÒBÈ ÏL∆≈≈«ƒ»«

Ì‰a ˙ËÏBL שהם פי על אף ∆∆»∆
מספר. בבחינת והם גלויים

של  המיוחדת מעלתו את ומבאר והולך

ברכה  בו יש זאת בכל מספר, ובבחינת לעין גלוי היותו שעם יוסף של זרעו

בו: שולטת לא הרעה והעין

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â24 החסידות ÏÚבתורת ÛÒBÈ ˙ÏÚÓa ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«¿«¬«≈«
B·‡‰Â˙אחיו ÌÈË·M‰,ויעקב יצחק NÚ‰אברהם ÛÒBÈ ¯L‡kL «¿»ƒ¿»»∆«¬∆≈»»
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f"kyz'dח ,ipyÎxc` g"xre g"dan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay

הּמׁשקים  מּׂשר (ׁשּביקׁש הּטבע ּבדר ּולבּוׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַּכלי

חּסרֹון, ׁשל ענין זה היה ּפרעה), לפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיזּכירהּו

זה  על ׁשּנענׁש הרי 25ועד ּביעקב, מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ

ּכמֹו הּטבע, ּבדר ּולבּוׁש ּכלי ׁשעׂשה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָמצינּו

הּמקלֹות  ואףֿעלּֿפיֿכן 26ּבענין ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

ׁשּמדרגת  לפי והינּו אצלֹו, לחּסרֹון זה נחׁשב ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹלא

למעלה  יעקב, מּמדרגת למעלה היתה ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָֹיֹוסף

הּנה  זֹו, נעלית מדרגה ּולגּבי האצילּות, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָמעֹולם

הּטבע  ּבדר ּולבּוׁש ּכלי עׂשּית ׁשל ענין ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָּגם

לא  יֹוסף, מעלת ּגֹודל ּומּצד כּו'. לחּסרֹון ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹנחׁשב

ּבמקֹום  ּכׁשּנמׁש ּגם ּביׁשא, עינא ּביּה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשלטא

יכֹול  ולכן ּביׁשא, עינא ּבֹו ׁשּי עצמֹו ׁשּמּצד ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכזה

ּבֹו ׁשּתּומׁש ּובאֹופן הּמסּפר, ענין ּגם ּבֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַָלהיֹות

מסּפר. ּבלי ּבבחינת ּכמֹו ְְְְְִִִִַַָָָהּברכה

‰fÓeׁשּדרּכֹו (ּכל ּכל ּבחינת ּבענין ּגם מּובן ƒ∆ְְְְִִֶַַַַָָֹ

ׁשל  (מדרגתֹו הּיסֹוד ּבחינת ְְְִִֵֶַַַָָלּמנֹות),

עינא 27יֹוסף  ּבֹו ׁשּי עצמֹו ׁשּמּצד היֹות ׁשעם ,( ְֱִִֵֵֶֶַַַָָ

הּמסּפר, ענין ּבֹו להיֹות איֿאפׁשר ולכן ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּביׁשא,

ׁשל  יחידֹו מּבחינת ּבֹו נמׁש ּכאׁשר ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָמּכלֿמקֹום

ּובארעא  ּבׁשמּיא ּדאחיד ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָעֹולם,

נעלית  מּמדרגה  המׁשכה עלֿידי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ(ׁשּנעׂשה

יכֹול  ולכן ּביׁשא, עינא ּבֹו ׁשּי לא אזי ְְֲִֵֵֵַַָָָָָֹּביֹותר),

'את' ּבבחינת ׁשהּוא ּכמֹו הּמסּפר ענין ּבֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָלהיֹות

ּבלי  ּבבחינת מסּפר ׁשהּוא לּמנֹות), ׁשּדרּכֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ(את

(כנ"ל). ְִָמסּפר

e‰ÊÂ לרֹוב וידּגּו ּדיֹוסף, ּבזרעא ּׁשּנאמר מה ּגם ¿∆ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָ

ׁשאין  ׁשּבּים ּדגים ּכמֹו ׁשהם הארץ, ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבקרב

ּבחינת  הּוא ים ּדהּנה, ּבהם. ׁשֹולטת הרע ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָעין

ּבבחינת  הם ׁשּבֹו ׁשהּנבראים ּדאתּכסיא, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָעלמא

את  (יראּו הּטפל 'את' ּבחינת ּבמקֹורם, ְְְִִִִֵֶֶַַָָּביטּול

ּבקרב  נמצאים ּכאׁשר ׁשּגם הּוא והחידּוׁש ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָהוי'),

יׁש (ׁשּמּצדֿעצמֹו ּדאתּגליא עלמא ּבחינת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהארץ,
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כג.25) מ, וישב פרש"י ג. פפ"ט, ב"ר ואילך.26)ראה לז ל, פ"ג.27)ויצא הצלם) (שער כו שער חיים עץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ú·h‰ C¯„a Le·Ïe ÈÏk'ה ‰ÌÈ˜Lnלברכת ¯OÓ L˜ÈaL) ¿ƒ¿¿∆∆«∆«∆ƒ≈ƒ«««¿ƒ

‰Ú¯t ÈÙÏ e‰¯ÈkÊiL הסוהר מבית ÏLלהוציאו ÔÈÚ ‰Ê ‰È‰ ,( ∆«¿ƒ≈ƒ¿≈«¿…»»∆ƒ¿»∆
ÔB¯qÁ,לגביו‰Ê ÏÚ LÚpL „ÚÂ25, שר על שהסתמך ובגלל ƒ»¿«∆∆¡««∆

נוספות  שנתיים אסור היה Óהמשקים È¯‰ ,·˜ÚÈa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰ÓeÈˆ «∆≈≈¿«¬…¬≈»ƒ
C¯„a Le·Ïe ÈÏk ‰NÚL∆»»¿ƒ¿¿∆∆

Ú·h‰,'ה ÔÈÚaלברכות BÓk «∆«¿¿ƒ¿«
˙BÏ˜n‰26 בדרך פעולות שעשה ««¿

נקודים  "עקודים, ילדו שהצאן הטבע

ŒÛ‡Âוטלואים" ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«
‰Ê ·LÁ ‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈…∆¿«∆

BÏˆ‡ ÔB¯qÁÏ,אבינו יעקב לגבי ¿ƒ»∆¿
ÛÒBÈ ˙‚¯„nL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«¿≈«≈
,·˜ÚÈ ˙‚¯„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰»¿»¿«¿»ƒ«¿≈««¬…
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»»¬ƒ
שממנו  העליון הרוחני העולם שהוא

החסד  מידת – (אברהם האבות נשמות

ויעקב  הגבורה מידת – יצחק דאצילות,

התפארת), Ó„¯‚‰מידת Èa‚Ïe¿«≈«¿≈»
,BÊ ˙ÈÏÚ שלמעלה יוסף מדריגת «¬≈

האצילות ÏLמעולם ÔÈÚ Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ¿»∆
C¯„a Le·Ïe ÈÏk ˙iNÚ¬ƒ«¿ƒ¿¿∆∆

Ú·h‰ ולא ה' ברכת את לקבל כדי «∆«
כל  ללא בה' ובטחון מלאה הסתמכות

האדם  מצד ÔB¯qÁÏפעולה ·LÁ∆¿»¿ƒ»
,ÛÒBÈ ˙ÏÚÓ Ï„Bb „vÓe .'eÎƒ«∆«¬«≈

כך  כל עליונות למדריגות …Ï‡השייך
‡LÈa ‡ÈÚ dÈa ‡ËÏL»¿»≈≈»ƒ»

ÌB˜Óaמלכתחילה, CLÓpLk Ìb«¿∆ƒ¿«¿»
‰Êk נחותBa CiL BÓˆÚ „vnL »∆∆ƒ««¿«»

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎÏÂ ,‡LÈa ‡ÈÚ≈»ƒ»¿»≈»ƒ¿
,¯tÒn‰ ÔÈÚ Ìb Ba אין שם גם «ƒ¿««ƒ¿»

בו  יש אלא עליו שלטון שום הרע לעין

שני  ומצד המספר עניין את אחד מצד

הגדרים  מכל למעלה הוא הרי

‰Î¯a‰ Ba CLÓezL ÔÙB‡·e¿∆∆¿««¿»»
הגבלות  וללא ובריבוי ¿BÓkבשפע
.¯tÒÓ ÈÏa ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»

˙ÈÁa ÔÈÚa Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿ƒ¿«¿ƒ«
,(˙BnÏ Bk¯cL Ïk) Ïk שהיא …»∆«¿ƒ»

‰BÒi„כאמור  ˙ÈÁa בין המקשרת ¿ƒ««¿
וארץ  ÏLשמים B˙‚¯„Ó)«¿≈»∆

ÛÒBÈ27 שייך הקבלה  שעלֿפי  ≈
יסוד  ‰BÈ˙לבחינת ÌÚL ,(∆ƒ¡

Ba CiL BÓˆÚ „vnL"כל" ÔÎÏÂבבחינת ,‡LÈa ‡ÈÚ ∆ƒ««¿«»≈»ƒ»¿»≈

¯tÒn‰ ÔÈÚ Ba ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ רעה עין לעורר עלול המספר כי ƒ∆¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»
לעיל, כמבואר לחיצונים, Baויניקה CLÓ ¯L‡k ÌB˜ÓŒÏkÓ בבחינת ƒ»»«¬∆ƒ¿»

היסוד, מידת ÈÁ‡c„"כל", ÔÈÚ e‰fL ,ÌÏBÚ ÏL B„ÈÁÈ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿ƒ∆»∆∆ƒ¿»¿»ƒ
‡Ú¯‡·e ‡iÓLa שמים בין המחברת השפעה שגורמת אלוקית הארה ƒ¿«»¿«¿»

È„ÈŒÏÚוארץ  ‰NÚpL)∆«¬»«¿≈
˙ÈÏÚ ‰‚¯„nÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ«¿≈»«¬≈

,¯˙BÈa שלמעלה יוסף מדריגת ¿≈
Baמהאצילות  CiL ‡Ï ÈÊ‡ ,(¬«…«»

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎÏÂ ,‡LÈa ‡ÈÚ≈»ƒ»¿»≈»ƒ¿
Ba עצמו "כל" »¿ÔÈÚƒבבחינת

˙ÈÁ·a ‡e‰L BÓk ¯tÒn‰«ƒ¿»¿∆ƒ¿ƒ«
˙BnÏ Bk¯cL ˙‡) '˙‡'∆∆∆«¿ƒ»
"כל" בחינת כלל שבדרך למרות

"את" בחינת לעומת e‰L‡נחותה ,(∆
¯tÒÓ ÈÏa ˙ÈÁ·a ¯tÒÓƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»

.(Ï"Î)
Ìb e‰ÊÂ של הפנימי Ó‰התוכן ¿∆««

eb„ÈÂ ,ÛÒBÈc ‡Ú¯Êa ¯Ó‡pM∆∆¡«¿«¿»¿≈¿ƒ¿
Ì‰L ,ı¯‡‰ ·¯˜a ·B¯Ï»¿∆∆»»∆∆≈

יוסף  של מזרעו ÌÈ‚cהבאים BÓk¿»ƒ
˙ËÏBL Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡L ÌiaL∆«»∆≈«ƒ»«∆∆
˙ÈÁa ‡e‰ ÌÈ ,‰p‰c .Ì‰a»∆¿ƒ≈»¿ƒ«
ÌÈ‡¯·p‰L ,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ»¿»¿ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»ƒ
ÏeËÈa ˙ÈÁ·a Ì‰ BaL∆≈ƒ¿ƒ«ƒ

,Ì¯B˜Óa'ה "ברוך הכתוב על ƒ¿»
העולם" ועד העולם מן ישראל אלוקי

(עולם  דאתכסיא מעלמא בזוהר: אמרו

גלוי). (עולם דאתגליא לעלמא מכוסה)

כשם  כי החסידות בתורת כך על מוסבר

עולם  שהוא "ים" יש הזה שבעולם

"יבשה" ויש מכוסים, שבו שהנבראים

גלויים, שבו שהנבראים עולם שהיא

דרגות  יש להבדיל, למעלה, זה דרך  על

הן  שלהם הרוממות שבגלל גבוהות

"עלמא  ונקראות ומכוסות נעלמות

האור  ואילו האלוקי דאתכסיא",

לנבראים  ומתגלה שיורד המצומצם

ואילו  דאתגליא", "עלמא נקרא

הם  דאתכסיא" שב"עלמא הנבראים

למקורם  '‡˙'בביטול ˙ÈÁa¿ƒ«∆
,('ÈÂ‰ ˙‡ e‡¯È) ÏÙh‰«»≈ƒ¿∆¬»»

Le„ÈÁ‰Â שלהם המיוחד והיתרון ¿«ƒ
ÌÈ‡ˆÓ ¯L‡k ÌbL ‡e‰ לא ∆««¬∆ƒ¿»ƒ

ביבשה, אלא ÈÏb˙‡c‡בים ‡ÓÏÚ ˙ÈÁa ,ı¯‡‰ ·¯˜a¿∆∆»»∆¿ƒ«»¿»¿ƒ¿«¿»
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יּומׁש הארץ), ּכל מהוי' ּדיראּו הּביטּול רק ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָׁשם

הּמסּפר  ּגם ׁשאז ׁשּבּים, ּדגים ּכמֹו הּביטּול ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָענין

לא  אׁשר הּים ּכחֹול מסּפר, ּבלי ּבבחינת ְְְְֲִִִִֶַַָָֹהּוא

ִֵָיּספר.

ּפירּוׁשים,e‰ÊÂד) ב' ּבזה ׁשּיׁש גֹו', תּׂשא ּכי ¿∆ִִִֵֵֶֶָָ

ּכדי  ּכי הרמה, ּומּלׁשֹון מנין, ְְְְֲִִִִֵָָָמּלׁשֹון

ּכהמׁש הרצּוי, ּבאֹופן הּמנין להיֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשּיּוכל

אֹותם  ּבפקֹוד נגף ּבהם יהיה ׁשּלא ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹהּכתּוב

כּו' הרע עין ּבֹו ׁשֹולט למנין 28(ׁשהּמנין ועד ,( ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

הרי  מסּפר, ּבלי ּבבחינת הּוא ׁשהּמסּפר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָּבאֹופן

ראׁש את ּדתּׂשא ּובאֹופן ההרמה, ענין עלֿידי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹזה

את  'את', ּבבחינת ׁשּיהיּו ּדיקא, את יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבני

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו הוי'. את יראּו ּכל 29הּטפל, ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבירּוׁשלמי  ּכדאיתא הּפקּודים, על ּכל 30העֹובר ְְְִִִִִֵַַַָָָ

חיּבּור  יםֿסּוף, קריעת ענין ׁשהּוא ּבימא, ְְְְִִִֶַַַַַָָּדעבר

ויּבׁשה  נמׁש31ים ּדאתּגליא ּבעלמא ׁשּגם , ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָ

ּדאתּכסיא. ׁשּבעלמא 'את' ּדבחינת ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָהּביטּול

ׁשּגם  הּוא מּיׂשראל אחד ּכל ּבעבֹודת ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָוענינֹו

ּדאתּגליא) (עלמא ּבגּוף המלּוּבׁשת ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָּבּנׁשמה

ּדאתּכסיא), (עלמא הּנׁשמה עצם ּומתּגּלה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָנמׁש

להעלֹותם  ראׁש, את ּדתּׂשא הענין ּגם ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּזהּו

נעׂשית  זּו והעלאה הראׁש. מּבחינת ּגם ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָֹלמעלה

אמר  הּנ"ל, רז"ל ּכמאמר הּצדקה, ענין ְְְְֲִֵַַַַַַַַַַָָָעלֿידי

ּתרּום  ּבּמה רּבֹונֹוֿׁשלֿעֹולם, הּקּב"ה, לפני ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹמׁשה

לׂשאת  ּבאת אּת תּׂשא, ּבכי לֹו אמר יׂשראל, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָקרן

לצדקה  ּכֹופר מהם קח ּבהגּבהה, והינּו32ראׁשם , ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּגֹוי  ּתרֹומם ׁשּצדקה ּגם 33לפי נעׂשה זה וענין . ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

הענין  ּכללּות ׁשּזהּו רּוחנית, צדקה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָעלֿידי

זֹוכים  ׁשעלֿידיֿזה חּוצה, הּמעינֹות ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָּדהפצת

הּמׁשיח  יּכנף 34לגילּוי ולא הּיעּוד יקּוים ׁשאז , ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ
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עה"פ.28) יג.29)פרש"י שם, ה"ג.30)תשא פ"א ובכ"מ.31)שקלים ואילך. רנד ע' תרע"ח סה"מ שם.32)ראה פרש"י

ב.33) א, בראשית תו"א וראה ה). תשא תנחומא שם. (ב"ב לד יד, בכתר 34)משלי נדפסה ― דהבעש"ט אגה"ק ראה

ובכ"מ. בתחילתו. טוב שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ı¯‡‰ Ïk 'ÈÂ‰Ó e‡¯Èc ÏeËÈa‰ ˜¯ ÌL LÈ BÓˆÚŒ„vnL)∆ƒ««¿≈»««ƒ¿ƒ¿≈¬»»»»»∆

"את" ולא "כל" זאת),רק ÌÈ‚cבהם CLÓeÈבכל BÓk ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ¿«ƒ¿««ƒ¿»ƒ
¯tÒn‰ Ìb Ê‡L ,ÌiaL לכאורה ÈÏaהמוגבל ˙ÈÁ·a ‡e‰ ∆«»∆»««ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ

.¯ÙqÈ ‡Ï ¯L‡ Ìi‰ ÏBÁk ,¯tÒÓƒ¿»¿«»¬∆…ƒ»≈
LiL ,'B‚ ‡O˙ Èk e‰ÊÂ („¿∆ƒƒ»∆≈
ÔBLlÓ ,ÌÈLe¯Èt '· ‰Êa»∆≈ƒƒ¿

,‰Ó¯‰ ÔBLlÓe ,ÔÈÓ ומעתה ƒ¿»ƒ¿¬»»
בתחילת  שעלתה השאלה מיושבת

הפירושים  שני שלכאורה המאמר

שבדרגה  הוא והביאור לזה. זה סותרים

"מספר" בין סתירה אין יותר הגבוהה

ל"הרמה" המציאות גדרי על המורה

ואדרבה  המציאות, מגדרי Èkƒורוממות
ÔÈn‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k¿≈∆«ƒ¿«ƒ¿»

CLÓ‰kוהמספר ,Èeˆ¯‰ ÔÙB‡a¿∆»»¿∆¿≈
Û‚ Ì‰a ‰È‰È ‡lL ·e˙k‰«»∆…ƒ¿∆»∆∆∆
ËÏBL ÔÈn‰L) Ì˙B‡ „B˜Ùaƒ¿»∆«ƒ¿»≈

'eÎ Ú¯‰ ÔÈÚ Ba28 את מנו ולכן «ƒ»«
השקל  מחצית באמצעות ישראל ),בני

¯tÒn‰L ÔÙB‡a ÔÈÓÏ „ÚÂ¿«¿ƒ¿»¿∆∆«ƒ¿»
tÒÓ¯,עצמו  ÈÏa ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»

וההגבלות  החסרונות כל את בו ואין

מספר  ÔÈÚשל È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈ƒ¿«
,‰Ó¯‰‰ וההתנשאות ההגבהה «¬»»

Èa L‡¯ ˙‡ ‡O˙c ÔÙB‡·e¿∆¿ƒ»∆…¿≈
,‡˜Èc ˙‡ ,Ï‡¯NÈ והפסוק ƒ¿»≈∆«¿»
ראש", "את ואומר iLeÈ‰מדייק ∆ƒ¿

,ÏÙh‰ ˙‡ ,'˙‡' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆∆«»≈
'ÈÂ‰ ˙‡ e‡¯È הדרגה כאמור שהיא ƒ¿∆¬»»

וטפל  בטל האדם בה ביראה הגבוהה

לגמרי. לאלקות

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ29 בפרשה ¿∆««∆»
השקל, מחצית בעניין ‰BÚ·¯זו, Ïk…»≈

‡˙È‡„k ,ÌÈ„e˜t‰ ÏÚ כמובא ««¿ƒƒ¿ƒ»
זה  פסוק ÈÓÏLe¯Èa30Ïkעל ƒ«¿ƒ»

,‡ÓÈa ¯·Úc בים העובר כל ¿»«¿«»
,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¿ƒ««
שלו  הפנימית והמשמעות שהתוכן

‰LaÈÂ ÌÈ ¯eaÈÁ31, בעת שהרי ƒ»¿«»»
ליבשה, הפך הים יםֿסוף, קריעת נס

ÈÏb˙‡c‡כלומר  ‡ÓÏÚa ÌbL∆«¿»¿»¿ƒ¿«¿»
יבשה  בחינת עצמה, בפני כמציאות גלויים בו הנבראים כלל «¿CLÓƒשבדרך

'˙‡' ˙ÈÁ·c ÏeËÈa‰"מ"כל ÈÒk˙‡c‡למעלה ‡ÓÏÚaL «ƒƒ¿ƒ«∆∆¿»¿»¿ƒ¿«¿»
מהמספר. למעלה להיות מתעלית עצמה מספר שבחינת לכך בדומה ים, בחינת

BÈÚÂ עלמא") "יבשה" עם דאתכסיא") ("עלמא "ים" חיבור של ¿ƒ¿»
Ï‡¯NiÓדאתגליא") „Á‡ Ïk ˙„B·Úa בפרט‰ÓLpa ÌbL ‡e‰ «¬«»∆»ƒƒ¿»≈∆««¿»»

Ûe‚a ˙LaeÏÓ‰ שמצד גשמי «¿∆∆¿
לאלוקות  בטל אינו «¿«(ÓÏÚ‡עצמו

‡ÈÏb˙‡c הנבראים שבו גלוי עולם ¿ƒ¿«¿»
נרגשים  אלא לאלוקות בטלים לא

עצמה  בפני CLÓכמציאות (ƒ¿»
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ‰lb˙Óe שבטלה ƒ¿«∆∆∆«¿»»
באלוקות  ודבוקה בחינת (לאלוקות

‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ הנבראים שבו »¿»¿ƒ¿«¿»
לא  ומציאותם בטלים היינו 'מכוסים',

O˙c‡ניכרת  ÔÈÚ‰ Ìb e‰fL ,(∆∆«»ƒ¿»¿ƒ»
Ì˙BÏÚ‰Ï ,L‡¯ להגביה ‡˙ ∆…¿«¬»
ישראל  בני כל את «¿»¿ÏÚÓÏ‰ולרומם
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,Ï‡¯NÈ בני ויתעלו יתרוממו כיצד ƒ¿»≈
כך  בגוף, נשמה היותם למרות ישראל,

הנשמה, עצם בהם BÏשיאיר ¯Ó‡»«
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,‰‰a‚‰a ÌL‡¯ ˙‡NÏ ˙‡a»»≈…»¿«¿»»
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הגבהה  לפעול הצדקה שבכוח

צדקה  הנותן האדם של ורוממות

ÌÓB¯z ‰˜„vL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆¿»»¿≈
ÈBb33.הנותן הוא

‰Ê ÔÈÚÂ ורוממות ראש נשיאת של ¿ƒ¿»∆
הצדקה  מצות ידי על האדם של

‰NÚ צדקה נתינת ידי על רק לא «¬∆
אלא גשמי È„ÈŒÏÚבכסף Ìb««¿≈

˙eÏÏk e‰fL ,˙ÈÁe¯ ‰˜„¿̂»»»ƒ∆∆¿»
˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰c ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¬»«««¿»

,‰ˆeÁ תורת של המעיינות את 'לתת' »
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ÁÈLn‰ ÈeÏÈ‚Ï ÌÈÎBÊ34, כדברי ƒ¿ƒ«»ƒ«
אותו  ושאל המשיח להיכל עלה שכאשר הידועה באיגרת הבעלֿשםֿטוב
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ט f"kyz'd ,ipyÎxc` g"xre g"dan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay

הּמׁשקים  מּׂשר (ׁשּביקׁש הּטבע ּבדר ּולבּוׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַּכלי

חּסרֹון, ׁשל ענין זה היה ּפרעה), לפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיזּכירהּו

זה  על ׁשּנענׁש הרי 25ועד ּביעקב, מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ

ּכמֹו הּטבע, ּבדר ּולבּוׁש ּכלי ׁשעׂשה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָמצינּו

הּמקלֹות  ואףֿעלּֿפיֿכן 26ּבענין ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

ׁשּמדרגת  לפי והינּו אצלֹו, לחּסרֹון זה נחׁשב ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹלא

למעלה  יעקב, מּמדרגת למעלה היתה ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָֹיֹוסף

הּנה  זֹו, נעלית מדרגה ּולגּבי האצילּות, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָמעֹולם

הּטבע  ּבדר ּולבּוׁש ּכלי עׂשּית ׁשל ענין ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָּגם

לא  יֹוסף, מעלת ּגֹודל ּומּצד כּו'. לחּסרֹון ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹנחׁשב

ּבמקֹום  ּכׁשּנמׁש ּגם ּביׁשא, עינא ּביּה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשלטא

יכֹול  ולכן ּביׁשא, עינא ּבֹו ׁשּי עצמֹו ׁשּמּצד ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכזה

ּבֹו ׁשּתּומׁש ּובאֹופן הּמסּפר, ענין ּגם ּבֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַָלהיֹות

מסּפר. ּבלי ּבבחינת ּכמֹו ְְְְְִִִִַַָָָהּברכה

‰fÓeׁשּדרּכֹו (ּכל ּכל ּבחינת ּבענין ּגם מּובן ƒ∆ְְְְִִֶַַַַָָֹ

ׁשל  (מדרגתֹו הּיסֹוד ּבחינת ְְְִִֵֶַַַָָלּמנֹות),

עינא 27יֹוסף  ּבֹו ׁשּי עצמֹו ׁשּמּצד היֹות ׁשעם ,( ְֱִִֵֵֶֶַַַָָ

הּמסּפר, ענין ּבֹו להיֹות איֿאפׁשר ולכן ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּביׁשא,

ׁשל  יחידֹו מּבחינת ּבֹו נמׁש ּכאׁשר ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָמּכלֿמקֹום

ּובארעא  ּבׁשמּיא ּדאחיד ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָעֹולם,

נעלית  מּמדרגה  המׁשכה עלֿידי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ(ׁשּנעׂשה

יכֹול  ולכן ּביׁשא, עינא ּבֹו ׁשּי לא אזי ְְֲִֵֵֵַַָָָָָֹּביֹותר),

'את' ּבבחינת ׁשהּוא ּכמֹו הּמסּפר ענין ּבֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָלהיֹות

ּבלי  ּבבחינת מסּפר ׁשהּוא לּמנֹות), ׁשּדרּכֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ(את

(כנ"ל). ְִָמסּפר

e‰ÊÂ לרֹוב וידּגּו ּדיֹוסף, ּבזרעא ּׁשּנאמר מה ּגם ¿∆ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָ

ׁשאין  ׁשּבּים ּדגים ּכמֹו ׁשהם הארץ, ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבקרב

ּבחינת  הּוא ים ּדהּנה, ּבהם. ׁשֹולטת הרע ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָעין

ּבבחינת  הם ׁשּבֹו ׁשהּנבראים ּדאתּכסיא, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָעלמא

את  (יראּו הּטפל 'את' ּבחינת ּבמקֹורם, ְְְִִִִֵֶֶַַָָּביטּול

ּבקרב  נמצאים ּכאׁשר ׁשּגם הּוא והחידּוׁש ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָהוי'),

יׁש (ׁשּמּצדֿעצמֹו ּדאתּגליא עלמא ּבחינת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהארץ,

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

כג.25) מ, וישב פרש"י ג. פפ"ט, ב"ר ואילך.26)ראה לז ל, פ"ג.27)ויצא הצלם) (שער כו שער חיים עץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ú·h‰ C¯„a Le·Ïe ÈÏk'ה ‰ÌÈ˜Lnלברכת ¯OÓ L˜ÈaL) ¿ƒ¿¿∆∆«∆«∆ƒ≈ƒ«««¿ƒ

‰Ú¯t ÈÙÏ e‰¯ÈkÊiL הסוהר מבית ÏLלהוציאו ÔÈÚ ‰Ê ‰È‰ ,( ∆«¿ƒ≈ƒ¿≈«¿…»»∆ƒ¿»∆
ÔB¯qÁ,לגביו‰Ê ÏÚ LÚpL „ÚÂ25, שר על שהסתמך ובגלל ƒ»¿«∆∆¡««∆

נוספות  שנתיים אסור היה Óהמשקים È¯‰ ,·˜ÚÈa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰ÓeÈˆ «∆≈≈¿«¬…¬≈»ƒ
C¯„a Le·Ïe ÈÏk ‰NÚL∆»»¿ƒ¿¿∆∆

Ú·h‰,'ה ÔÈÚaלברכות BÓk «∆«¿¿ƒ¿«
˙BÏ˜n‰26 בדרך פעולות שעשה ««¿

נקודים  "עקודים, ילדו שהצאן הטבע

ŒÛ‡Âוטלואים" ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«
‰Ê ·LÁ ‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈…∆¿«∆

BÏˆ‡ ÔB¯qÁÏ,אבינו יעקב לגבי ¿ƒ»∆¿
ÛÒBÈ ˙‚¯„nL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«¿≈«≈
,·˜ÚÈ ˙‚¯„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰»¿»¿«¿»ƒ«¿≈««¬…
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»»¬ƒ
שממנו  העליון הרוחני העולם שהוא

החסד  מידת – (אברהם האבות נשמות

ויעקב  הגבורה מידת – יצחק דאצילות,

התפארת), Ó„¯‚‰מידת Èa‚Ïe¿«≈«¿≈»
,BÊ ˙ÈÏÚ שלמעלה יוסף מדריגת «¬≈

האצילות ÏLמעולם ÔÈÚ Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ¿»∆
C¯„a Le·Ïe ÈÏk ˙iNÚ¬ƒ«¿ƒ¿¿∆∆

Ú·h‰ ולא ה' ברכת את לקבל כדי «∆«
כל  ללא בה' ובטחון מלאה הסתמכות

האדם  מצד ÔB¯qÁÏפעולה ·LÁ∆¿»¿ƒ»
,ÛÒBÈ ˙ÏÚÓ Ï„Bb „vÓe .'eÎƒ«∆«¬«≈

כך  כל עליונות למדריגות …Ï‡השייך
‡LÈa ‡ÈÚ dÈa ‡ËÏL»¿»≈≈»ƒ»

ÌB˜Óaמלכתחילה, CLÓpLk Ìb«¿∆ƒ¿«¿»
‰Êk נחותBa CiL BÓˆÚ „vnL »∆∆ƒ««¿«»

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎÏÂ ,‡LÈa ‡ÈÚ≈»ƒ»¿»≈»ƒ¿
,¯tÒn‰ ÔÈÚ Ìb Ba אין שם גם «ƒ¿««ƒ¿»

בו  יש אלא עליו שלטון שום הרע לעין

שני  ומצד המספר עניין את אחד מצד

הגדרים  מכל למעלה הוא הרי

‰Î¯a‰ Ba CLÓezL ÔÙB‡·e¿∆∆¿««¿»»
הגבלות  וללא ובריבוי ¿BÓkבשפע
.¯tÒÓ ÈÏa ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»

˙ÈÁa ÔÈÚa Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿ƒ¿«¿ƒ«
,(˙BnÏ Bk¯cL Ïk) Ïk שהיא …»∆«¿ƒ»

‰BÒi„כאמור  ˙ÈÁa בין המקשרת ¿ƒ««¿
וארץ  ÏLשמים B˙‚¯„Ó)«¿≈»∆

ÛÒBÈ27 שייך הקבלה  שעלֿפי  ≈
יסוד  ‰BÈ˙לבחינת ÌÚL ,(∆ƒ¡

Ba CiL BÓˆÚ „vnL"כל" ÔÎÏÂבבחינת ,‡LÈa ‡ÈÚ ∆ƒ««¿«»≈»ƒ»¿»≈

¯tÒn‰ ÔÈÚ Ba ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ רעה עין לעורר עלול המספר כי ƒ∆¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»
לעיל, כמבואר לחיצונים, Baויניקה CLÓ ¯L‡k ÌB˜ÓŒÏkÓ בבחינת ƒ»»«¬∆ƒ¿»

היסוד, מידת ÈÁ‡c„"כל", ÔÈÚ e‰fL ,ÌÏBÚ ÏL B„ÈÁÈ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿ƒ∆»∆∆ƒ¿»¿»ƒ
‡Ú¯‡·e ‡iÓLa שמים בין המחברת השפעה שגורמת אלוקית הארה ƒ¿«»¿«¿»

È„ÈŒÏÚוארץ  ‰NÚpL)∆«¬»«¿≈
˙ÈÏÚ ‰‚¯„nÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ«¿≈»«¬≈

,¯˙BÈa שלמעלה יוסף מדריגת ¿≈
Baמהאצילות  CiL ‡Ï ÈÊ‡ ,(¬«…«»

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎÏÂ ,‡LÈa ‡ÈÚ≈»ƒ»¿»≈»ƒ¿
Ba עצמו "כל" »¿ÔÈÚƒבבחינת

˙ÈÁ·a ‡e‰L BÓk ¯tÒn‰«ƒ¿»¿∆ƒ¿ƒ«
˙BnÏ Bk¯cL ˙‡) '˙‡'∆∆∆«¿ƒ»
"כל" בחינת כלל שבדרך למרות

"את" בחינת לעומת e‰L‡נחותה ,(∆
¯tÒÓ ÈÏa ˙ÈÁ·a ¯tÒÓƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»

.(Ï"Î)
Ìb e‰ÊÂ של הפנימי Ó‰התוכן ¿∆««

eb„ÈÂ ,ÛÒBÈc ‡Ú¯Êa ¯Ó‡pM∆∆¡«¿«¿»¿≈¿ƒ¿
Ì‰L ,ı¯‡‰ ·¯˜a ·B¯Ï»¿∆∆»»∆∆≈

יוסף  של מזרעו ÌÈ‚cהבאים BÓk¿»ƒ
˙ËÏBL Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡L ÌiaL∆«»∆≈«ƒ»«∆∆
˙ÈÁa ‡e‰ ÌÈ ,‰p‰c .Ì‰a»∆¿ƒ≈»¿ƒ«
ÌÈ‡¯·p‰L ,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ»¿»¿ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»ƒ
ÏeËÈa ˙ÈÁ·a Ì‰ BaL∆≈ƒ¿ƒ«ƒ

,Ì¯B˜Óa'ה "ברוך הכתוב על ƒ¿»
העולם" ועד העולם מן ישראל אלוקי

(עולם  דאתכסיא מעלמא בזוהר: אמרו

גלוי). (עולם דאתגליא לעלמא מכוסה)

כשם  כי החסידות בתורת כך על מוסבר

עולם  שהוא "ים" יש הזה שבעולם

"יבשה" ויש מכוסים, שבו שהנבראים

גלויים, שבו שהנבראים עולם שהיא

דרגות  יש להבדיל, למעלה, זה דרך  על

הן  שלהם הרוממות שבגלל גבוהות

"עלמא  ונקראות ומכוסות נעלמות

האור  ואילו האלוקי דאתכסיא",

לנבראים  ומתגלה שיורד המצומצם

ואילו  דאתגליא", "עלמא נקרא

הם  דאתכסיא" שב"עלמא הנבראים

למקורם  '‡˙'בביטול ˙ÈÁa¿ƒ«∆
,('ÈÂ‰ ˙‡ e‡¯È) ÏÙh‰«»≈ƒ¿∆¬»»

Le„ÈÁ‰Â שלהם המיוחד והיתרון ¿«ƒ
ÌÈ‡ˆÓ ¯L‡k ÌbL ‡e‰ לא ∆««¬∆ƒ¿»ƒ

ביבשה, אלא ÈÏb˙‡c‡בים ‡ÓÏÚ ˙ÈÁa ,ı¯‡‰ ·¯˜a¿∆∆»»∆¿ƒ«»¿»¿ƒ¿«¿»
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יּומׁש הארץ), ּכל מהוי' ּדיראּו הּביטּול רק ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָׁשם

הּמסּפר  ּגם ׁשאז ׁשּבּים, ּדגים ּכמֹו הּביטּול ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָענין

לא  אׁשר הּים ּכחֹול מסּפר, ּבלי ּבבחינת ְְְְֲִִִִֶַַָָֹהּוא

ִֵָיּספר.

ּפירּוׁשים,e‰ÊÂד) ב' ּבזה ׁשּיׁש גֹו', תּׂשא ּכי ¿∆ִִִֵֵֶֶָָ

ּכדי  ּכי הרמה, ּומּלׁשֹון מנין, ְְְְֲִִִִֵָָָמּלׁשֹון

ּכהמׁש הרצּוי, ּבאֹופן הּמנין להיֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשּיּוכל

אֹותם  ּבפקֹוד נגף ּבהם יהיה ׁשּלא ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹהּכתּוב

כּו' הרע עין ּבֹו ׁשֹולט למנין 28(ׁשהּמנין ועד ,( ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

הרי  מסּפר, ּבלי ּבבחינת הּוא ׁשהּמסּפר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָּבאֹופן

ראׁש את ּדתּׂשא ּובאֹופן ההרמה, ענין עלֿידי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹזה

את  'את', ּבבחינת ׁשּיהיּו ּדיקא, את יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבני

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו הוי'. את יראּו ּכל 29הּטפל, ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבירּוׁשלמי  ּכדאיתא הּפקּודים, על ּכל 30העֹובר ְְְִִִִִֵַַַָָָ

חיּבּור  יםֿסּוף, קריעת ענין ׁשהּוא ּבימא, ְְְְִִִֶַַַַַָָּדעבר

ויּבׁשה  נמׁש31ים ּדאתּגליא ּבעלמא ׁשּגם , ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָ

ּדאתּכסיא. ׁשּבעלמא 'את' ּדבחינת ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָהּביטּול

ׁשּגם  הּוא מּיׂשראל אחד ּכל ּבעבֹודת ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָוענינֹו

ּדאתּגליא) (עלמא ּבגּוף המלּוּבׁשת ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָּבּנׁשמה

ּדאתּכסיא), (עלמא הּנׁשמה עצם ּומתּגּלה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָנמׁש

להעלֹותם  ראׁש, את ּדתּׂשא הענין ּגם ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּזהּו

נעׂשית  זּו והעלאה הראׁש. מּבחינת ּגם ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָֹלמעלה

אמר  הּנ"ל, רז"ל ּכמאמר הּצדקה, ענין ְְְְֲִֵַַַַַַַַַַָָָעלֿידי

ּתרּום  ּבּמה רּבֹונֹוֿׁשלֿעֹולם, הּקּב"ה, לפני ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹמׁשה

לׂשאת  ּבאת אּת תּׂשא, ּבכי לֹו אמר יׂשראל, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָקרן

לצדקה  ּכֹופר מהם קח ּבהגּבהה, והינּו32ראׁשם , ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּגֹוי  ּתרֹומם ׁשּצדקה ּגם 33לפי נעׂשה זה וענין . ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

הענין  ּכללּות ׁשּזהּו רּוחנית, צדקה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָעלֿידי

זֹוכים  ׁשעלֿידיֿזה חּוצה, הּמעינֹות ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָּדהפצת

הּמׁשיח  יּכנף 34לגילּוי ולא הּיעּוד יקּוים ׁשאז , ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ
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עה"פ.28) יג.29)פרש"י שם, ה"ג.30)תשא פ"א ובכ"מ.31)שקלים ואילך. רנד ע' תרע"ח סה"מ שם.32)ראה פרש"י

ב.33) א, בראשית תו"א וראה ה). תשא תנחומא שם. (ב"ב לד יד, בכתר 34)משלי נדפסה ― דהבעש"ט אגה"ק ראה

ובכ"מ. בתחילתו. טוב שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ı¯‡‰ Ïk 'ÈÂ‰Ó e‡¯Èc ÏeËÈa‰ ˜¯ ÌL LÈ BÓˆÚŒ„vnL)∆ƒ««¿≈»««ƒ¿ƒ¿≈¬»»»»»∆

"את" ולא "כל" זאת),רק ÌÈ‚cבהם CLÓeÈבכל BÓk ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ¿«ƒ¿««ƒ¿»ƒ
¯tÒn‰ Ìb Ê‡L ,ÌiaL לכאורה ÈÏaהמוגבל ˙ÈÁ·a ‡e‰ ∆«»∆»««ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ

.¯ÙqÈ ‡Ï ¯L‡ Ìi‰ ÏBÁk ,¯tÒÓƒ¿»¿«»¬∆…ƒ»≈
LiL ,'B‚ ‡O˙ Èk e‰ÊÂ („¿∆ƒƒ»∆≈
ÔBLlÓ ,ÌÈLe¯Èt '· ‰Êa»∆≈ƒƒ¿

,‰Ó¯‰ ÔBLlÓe ,ÔÈÓ ומעתה ƒ¿»ƒ¿¬»»
בתחילת  שעלתה השאלה מיושבת

הפירושים  שני שלכאורה המאמר

שבדרגה  הוא והביאור לזה. זה סותרים

"מספר" בין סתירה אין יותר הגבוהה

ל"הרמה" המציאות גדרי על המורה

ואדרבה  המציאות, מגדרי Èkƒורוממות
ÔÈn‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k¿≈∆«ƒ¿«ƒ¿»

CLÓ‰kוהמספר ,Èeˆ¯‰ ÔÙB‡a¿∆»»¿∆¿≈
Û‚ Ì‰a ‰È‰È ‡lL ·e˙k‰«»∆…ƒ¿∆»∆∆∆
ËÏBL ÔÈn‰L) Ì˙B‡ „B˜Ùaƒ¿»∆«ƒ¿»≈

'eÎ Ú¯‰ ÔÈÚ Ba28 את מנו ולכן «ƒ»«
השקל  מחצית באמצעות ישראל ),בני

¯tÒn‰L ÔÙB‡a ÔÈÓÏ „ÚÂ¿«¿ƒ¿»¿∆∆«ƒ¿»
tÒÓ¯,עצמו  ÈÏa ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»

וההגבלות  החסרונות כל את בו ואין

מספר  ÔÈÚשל È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈ƒ¿«
,‰Ó¯‰‰ וההתנשאות ההגבהה «¬»»

Èa L‡¯ ˙‡ ‡O˙c ÔÙB‡·e¿∆¿ƒ»∆…¿≈
,‡˜Èc ˙‡ ,Ï‡¯NÈ והפסוק ƒ¿»≈∆«¿»
ראש", "את ואומר iLeÈ‰מדייק ∆ƒ¿

,ÏÙh‰ ˙‡ ,'˙‡' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆∆«»≈
'ÈÂ‰ ˙‡ e‡¯È הדרגה כאמור שהיא ƒ¿∆¬»»

וטפל  בטל האדם בה ביראה הגבוהה

לגמרי. לאלקות

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ29 בפרשה ¿∆««∆»
השקל, מחצית בעניין ‰BÚ·¯זו, Ïk…»≈

‡˙È‡„k ,ÌÈ„e˜t‰ ÏÚ כמובא ««¿ƒƒ¿ƒ»
זה  פסוק ÈÓÏLe¯Èa30Ïkעל ƒ«¿ƒ»

,‡ÓÈa ¯·Úc בים העובר כל ¿»«¿«»
,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¿ƒ««
שלו  הפנימית והמשמעות שהתוכן

‰LaÈÂ ÌÈ ¯eaÈÁ31, בעת שהרי ƒ»¿«»»
ליבשה, הפך הים יםֿסוף, קריעת נס

ÈÏb˙‡c‡כלומר  ‡ÓÏÚa ÌbL∆«¿»¿»¿ƒ¿«¿»
יבשה  בחינת עצמה, בפני כמציאות גלויים בו הנבראים כלל «¿CLÓƒשבדרך

'˙‡' ˙ÈÁ·c ÏeËÈa‰"מ"כל ÈÒk˙‡c‡למעלה ‡ÓÏÚaL «ƒƒ¿ƒ«∆∆¿»¿»¿ƒ¿«¿»
מהמספר. למעלה להיות מתעלית עצמה מספר שבחינת לכך בדומה ים, בחינת

BÈÚÂ עלמא") "יבשה" עם דאתכסיא") ("עלמא "ים" חיבור של ¿ƒ¿»
Ï‡¯NiÓדאתגליא") „Á‡ Ïk ˙„B·Úa בפרט‰ÓLpa ÌbL ‡e‰ «¬«»∆»ƒƒ¿»≈∆««¿»»

Ûe‚a ˙LaeÏÓ‰ שמצד גשמי «¿∆∆¿
לאלוקות  בטל אינו «¿«(ÓÏÚ‡עצמו

‡ÈÏb˙‡c הנבראים שבו גלוי עולם ¿ƒ¿«¿»
נרגשים  אלא לאלוקות בטלים לא

עצמה  בפני CLÓכמציאות (ƒ¿»
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ‰lb˙Óe שבטלה ƒ¿«∆∆∆«¿»»
באלוקות  ודבוקה בחינת (לאלוקות

‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ הנבראים שבו »¿»¿ƒ¿«¿»
לא  ומציאותם בטלים היינו 'מכוסים',

O˙c‡ניכרת  ÔÈÚ‰ Ìb e‰fL ,(∆∆«»ƒ¿»¿ƒ»
Ì˙BÏÚ‰Ï ,L‡¯ להגביה ‡˙ ∆…¿«¬»
ישראל  בני כל את «¿»¿ÏÚÓÏ‰ולרומם

˙ÈÁaÓ Ìb‰‡ÏÚ‰Â .L‡¯‰ «ƒ¿ƒ«»…¿«¬»»
ראש' È„ÈŒÏÚה'נשיאת ˙ÈNÚ eÊ«¬≈«¿≈

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,‰˜„v‰ ÔÈÚƒ¿««¿»»¿«¬«««
,Ï"p‰ המאמר ‡Ó¯בתחילת ««»«

ŒBBa¯ ,‰"aw‰ ÈÙÏ ‰LÓ…∆ƒ¿≈«»»ƒ
Ô¯˜ Ìe¯z ‰na ,ÌÏBÚŒÏL∆»«∆»∆∆

,Ï‡¯NÈ בני ויתעלו יתרוממו כיצד ƒ¿»≈
כך  בגוף, נשמה היותם למרות ישראל,

הנשמה, עצם בהם BÏשיאיר ¯Ó‡»«
הוא  ברוך ‡zהקדוש ,‡O˙ ÈÎa¿ƒƒ»«¿

,‰‰a‚‰a ÌL‡¯ ˙‡NÏ ˙‡a»»≈…»¿«¿»»
‰˜„ˆÏ ¯ÙBk Ì‰Ó Á˜32, הרי «≈∆∆ƒ¿»»

הגבהה  לפעול הצדקה שבכוח

צדקה  הנותן האדם של ורוממות

ÌÓB¯z ‰˜„vL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆¿»»¿≈
ÈBb33.הנותן הוא

‰Ê ÔÈÚÂ ורוממות ראש נשיאת של ¿ƒ¿»∆
הצדקה  מצות ידי על האדם של

‰NÚ צדקה נתינת ידי על רק לא «¬∆
אלא גשמי È„ÈŒÏÚבכסף Ìb««¿≈

˙eÏÏk e‰fL ,˙ÈÁe¯ ‰˜„¿̂»»»ƒ∆∆¿»
˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰c ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¬»«««¿»

,‰ˆeÁ תורת של המעיינות את 'לתת' »
לזולת גם ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰החסידות

ÁÈLn‰ ÈeÏÈ‚Ï ÌÈÎBÊ34, כדברי ƒ¿ƒ«»ƒ«
אותו  ושאל המשיח להיכל עלה שכאשר הידועה באיגרת הבעלֿשםֿטוב
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f"kyz'dי ,ipyÎxc` g"xre g"dan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay

מֹורי והּׁשלימה 35עֹוד האמיּתית ּבּגאּולה , ְְְֲִִֵֶַַָָָ

צדקנּו. מׁשיח ְְְִִִֵַַּבביאת

•

1

2

פל"ו.35) תניא כ. ל, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חוצה" מעיינותיך "לכשיפוצו – המשיח לו ענה מר", אתי קא "אימתי

Ê‡Lהמשיח ÌÈe˜Èבימות ∆»¿«
„eÚi‰ הנבואית ÏÂ‡ההבטחה «ƒ¿…
ÛkÈ ולבוש בכנף יסתתר BÚ„לא ƒ»≈

EÈ¯BÓ35, העלמות ללא בגלוי תהיה האלוקות אלא הקדושֿברוךֿהוא ∆
‰‡ÈzÈÓ˙והסתרים  ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ

ÁÈLÓ ˙‡È·a ‰ÓÈÏM‰Â¿«¿≈»¿ƒ«¿ƒ«
.e˜„ƒ̂¿≈
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f"kyz'd ,ipyÎxc` g"xre g"dan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay

מֹורי והּׁשלימה 35עֹוד האמיּתית ּבּגאּולה , ְְְֲִִֵֶַַָָָ

צדקנּו. מׁשיח ְְְִִִֵַַּבביאת

•

1

2

פל"ו.35) תניא כ. ל, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חוצה" מעיינותיך "לכשיפוצו – המשיח לו ענה מר", אתי קא "אימתי

Ê‡Lהמשיח ÌÈe˜Èבימות ∆»¿«
„eÚi‰ הנבואית ÏÂ‡ההבטחה «ƒ¿…
ÛkÈ ולבוש בכנף יסתתר BÚ„לא ƒ»≈

EÈ¯BÓ35, העלמות ללא בגלוי תהיה האלוקות אלא הקדושֿברוךֿהוא ∆
‰‡ÈzÈÓ˙והסתרים  ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ

ÁÈLÓ ˙‡È·a ‰ÓÈÏM‰Â¿«¿≈»¿ƒ«¿ƒ«
.e˜„ƒ̂¿≈

1

2

3

4

5

6

7

8

.f"kyz'd ,y"c` g"xre g"dan ,milwy 't ,icewt t"y
מוגה  בלתי

קראת"‡. אותו ימים ש"חמדת השנה, כל במשך ושבת שבת בכל שישנה המעלה על שזהו 1נוסף ,
הענין 2מ"ש  גם וזהו תענוג, מלשון הוא ב"ויכולו" הפירושים שאחד גו'", והארץ השמים "ויכולו

התענוג  ענין ימים", זה 3ד"חמדת הש"ק ביום ובפרט נוספת, מעלה יש שבהם מיוחדות שבתות ישנן -
מעלות: כמה ישנן שבו

העילוי  וישנו שמות, ספר מסיימים שבה פקודי, פרשת - היא זה הש"ק ביום הראשונה המעלה
"חזק" כולה 4דאמירת התורה כל סיום ודוגמת מעין שזהו בתורה, אחד ספר דסיום העילוי גודל ומובן ,

תורה  של לגמרה שמחה שעושין תורה, דשמחת .5ביו"ט

חלה  תמיד לא והרי ההפטרה), והן בתורה הקריאה (הן שקלים פרשת - זה הש"ק ביום נוספת ומעלה
שקלים  ופרשת פקודי שפרשת זו שנה בקביעות המיוחדת המעלה זוהי אלא פקודי, בפרשת שקלים פרשת

זמן. באותו הם

כמובן  הש"ק, ביום עילוי ניתוסף זה שמצד חודש, ראש ערב גם שהוא - זה הש"ק ביום מעלה ועוד
כו' הגזירה מצד הנביאים, תקנת (שהיא ההפטרה קריאת 6מענין שהסמיכו מהראשונים שיש ועד ,

להכתוב  יום של מענינו במועדים גו'7ההפטרה משה הפטרה 8וידבר יש חודש ראש בערב שחל שבשבת ,(
(וגם  בחסידות המבואר ע"פ ובפרט חודש", "מחר - השבוע) לפרשת השייכת ההפטרה (במקום מיוחדת

חודש" "מחר בענין מוסר) ביותר.9בספרי גדולה מעלה שזוהי מובן שמזה ,

פרשת  - כן לאחרי עצמו; הש"ק יום של המעלה שזוהי פקודי, פרשת - לראש לכל  המעלות: וסדר
פרשת  של ההפטרה היא ההפטרה שעיקר מזה כדמוכח ר"ח, דערב הענין לגבי עילוי בה שיש שקלים,
השלישי  הענין בא כן ולאחרי ואחרון; ראשון פסוק רק אומרים חודש" "מחר מהפטרת ואילו שקלים,

ר"ח. ערב -

שקלים, פרשת אודות ואח"כ פקודי, פרשת אודות - תחילה זה: סדר לפי עתה ידובר לכך ובהתאם
חודש". "מחר אודות ואח"כ

ש"תדיר  הכלל מצד שקלים, דפרשת לענין חודש דמחר הענין להקדים יש שלכאורה שאע"פ ולהעיר,
קודם" תדיר תדיר חודש",10ושאינו ד"מחר הענין ואילו בשנה, אחת פעם רק היא שקלים פרשת כי, ,

הלאה, וכן שני, ביום יחול שלאחריו ר"ח אזי בשבוע, ראשון ביום חל ר"ח שכאשר הסדר לפי הרי
חודש" "מחר שישנו כדמוכח xzeiנמצא, יותר, נעלה הוא שקלים דפרשת הענין מ"מ, בשנה, אחת מפעם

את  מפטירין אין מ"מ, יותר, תדיר הוא השבת שענין שאף ר"ח, ערב שבת בכל וכמו (כנ"ל). מההפטרה
דוקא. חודש" ד"מחר ההפטרה אלא השבוע, לפרשת השייכת ההפטרה

ידובר  שאודותיו רש"י הפירוש גם להודיע יש פקודי, דפרשת הענין כללות אודות שידובר ולפני
הפסוק  על - ההתוועדות סט"ו 11בהמשך (כדלקמן קטורת" עליו ).12"ויקטר
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

מהכא  שנסעו  שי'  להתלמידים  במכתבי  להכתוב  ובהוספה  החמישי,  מיום  למכתבו  במענה 

להתם, לכאו"א הדברים מכוונים כמובן,

בו כותב אודות תקון העבר.

וידועה הוראת רבותינו נשיאינו, אשר בנוגע לתלמיד ישיבה הרי ענינו הוא עניני לימוד התורה 

גם  שהמכוון  פשוט  הרי  נשיאינו,  רבותינו  של  ובהנהלתם  מיסודם  חסידותית  בישיבה  ]וכשהמדובר 

ללימוד תורת החסידות[ קיום המצות בהידור ובנקודתן - עבודת התפלה.

תומכי  בישיבת  דא"ח  המשפיע  עם  בזה  לדבר  עליו   - הנשואין  לענין  הכנות  אודות  לכתבו 

והרי  בפולין[,  כן  ולאחרי  ברוסיא  במקומה  ]מאז  תו"ת  בישיבת  בזה  נהגו  איך  להוודע  וכן  תמימים 

באה"ק ת"ו נמצאים כו"כ שם היו מארי דעובדא בזה.

לכתבו אודות הנהגה ביו"ט שני של גליות. - מובן שבכל עניני הוראות ופסקי דינים עליו לפנות 

ולשאול מורה הוראה מאנ"ש על אתר ויכול לפרט כל הטעמים שכותב, והוא יורהו.

לכתבו באופן ההסתדרות לאחרי הנשואין - מובן שאין עתה הזמן להיות בפיזור הנפש כבר 

עתה מהנ"ל, כיון שכמה זמן עד זמן הנשואין וכו'.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור, והרי נמצאים אנו בחדשים בהם נצטוינו להיות בשמחה, 

שאין זה מענין החוקים שבתורה, כי אם מהמצות שיש להם טעם גם בשכל, ז. א. שישנה סיבה וגם 

מרובה המביאה לריבוי השמחה. 

המחכה לבשו"ט.

ז"ע נתקבל מכתבו מכ"ט אד"ר )ולפלא על שמתרגש כ"כ וכו'( - ומובן שכתבך שאין זה ענין 

בשבילך להתוכח עם כו' נכון הוא בהחלט. ובפעם הבאה תאמר )פשוט שבנימוס ובכבוד אבל בסגנון 

ברור( אשר שוהה הוא באה"ק ת"ו ונשאר לע"ע שם - בתור תלמיד פנימית ישיבת תו"ת. וכמו בכל 

ישיבה ובפרט בתו"ת - התנהגותך, סדרי היום )כולל זמנים הפנוים מהלימוד בסדר הזאל וכו', וכולל 

הש"ק וחודש ניסן( שלך ועאכו"כ לימודיך - תלוים וצ"ל ע"פ הוראות הנהלת הישיבה. ולכן אין תועלת 

בהשקו"ט אתך )ובפרט שאתה רוצה לשמור על יחסכם( - ועליו לפנות בכ"ז אך להנהלת הישיבה. ועד 

שתקבל הוראה מההנהלה - הרי הנהגתך ככל שאר תלמידי הישיבה.
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מוגה  בלתי

קראת"‡. אותו ימים ש"חמדת השנה, כל במשך ושבת שבת בכל שישנה המעלה על שזהו 1נוסף ,
הענין 2מ"ש  גם וזהו תענוג, מלשון הוא ב"ויכולו" הפירושים שאחד גו'", והארץ השמים "ויכולו

התענוג  ענין ימים", זה 3ד"חמדת הש"ק ביום ובפרט נוספת, מעלה יש שבהם מיוחדות שבתות ישנן -
מעלות: כמה ישנן שבו

העילוי  וישנו שמות, ספר מסיימים שבה פקודי, פרשת - היא זה הש"ק ביום הראשונה המעלה
"חזק" כולה 4דאמירת התורה כל סיום ודוגמת מעין שזהו בתורה, אחד ספר דסיום העילוי גודל ומובן ,

תורה  של לגמרה שמחה שעושין תורה, דשמחת .5ביו"ט

חלה  תמיד לא והרי ההפטרה), והן בתורה הקריאה (הן שקלים פרשת - זה הש"ק ביום נוספת ומעלה
שקלים  ופרשת פקודי שפרשת זו שנה בקביעות המיוחדת המעלה זוהי אלא פקודי, בפרשת שקלים פרשת

זמן. באותו הם

כמובן  הש"ק, ביום עילוי ניתוסף זה שמצד חודש, ראש ערב גם שהוא - זה הש"ק ביום מעלה ועוד
כו' הגזירה מצד הנביאים, תקנת (שהיא ההפטרה קריאת 6מענין שהסמיכו מהראשונים שיש ועד ,

להכתוב  יום של מענינו במועדים גו'7ההפטרה משה הפטרה 8וידבר יש חודש ראש בערב שחל שבשבת ,(
(וגם  בחסידות המבואר ע"פ ובפרט חודש", "מחר - השבוע) לפרשת השייכת ההפטרה (במקום מיוחדת

חודש" "מחר בענין מוסר) ביותר.9בספרי גדולה מעלה שזוהי מובן שמזה ,

פרשת  - כן לאחרי עצמו; הש"ק יום של המעלה שזוהי פקודי, פרשת - לראש לכל  המעלות: וסדר
פרשת  של ההפטרה היא ההפטרה שעיקר מזה כדמוכח ר"ח, דערב הענין לגבי עילוי בה שיש שקלים,
השלישי  הענין בא כן ולאחרי ואחרון; ראשון פסוק רק אומרים חודש" "מחר מהפטרת ואילו שקלים,

ר"ח. ערב -

שקלים, פרשת אודות ואח"כ פקודי, פרשת אודות - תחילה זה: סדר לפי עתה ידובר לכך ובהתאם
חודש". "מחר אודות ואח"כ

ש"תדיר  הכלל מצד שקלים, דפרשת לענין חודש דמחר הענין להקדים יש שלכאורה שאע"פ ולהעיר,
קודם" תדיר תדיר חודש",10ושאינו ד"מחר הענין ואילו בשנה, אחת פעם רק היא שקלים פרשת כי, ,

הלאה, וכן שני, ביום יחול שלאחריו ר"ח אזי בשבוע, ראשון ביום חל ר"ח שכאשר הסדר לפי הרי
חודש" "מחר שישנו כדמוכח xzeiנמצא, יותר, נעלה הוא שקלים דפרשת הענין מ"מ, בשנה, אחת מפעם

את  מפטירין אין מ"מ, יותר, תדיר הוא השבת שענין שאף ר"ח, ערב שבת בכל וכמו (כנ"ל). מההפטרה
דוקא. חודש" ד"מחר ההפטרה אלא השבוע, לפרשת השייכת ההפטרה

ידובר  שאודותיו רש"י הפירוש גם להודיע יש פקודי, דפרשת הענין כללות אודות שידובר ולפני
הפסוק  על - ההתוועדות סט"ו 11בהמשך (כדלקמן קטורת" עליו ).12"ויקטר
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יצירה 13פרשת ·. בספר (המובא הכלל וע"פ (כנ"ל). שמות ספר של הסיום היא סופן 14פקודי "נעוץ (
של  ב"גמרה גם שאומרים וכפי שמות, ספר התחלת עם גם קשור זה הרי בסופן", ותחלתן בתחלתן

להשלמה".15תורה" התחלה "מתכיפין :
בפשטות: מובן - ביניהם והקשר

רש"י: ומפרש גו'", ישראל בני שמות "ואלה - הספר בהתחלת המנין: ענין אודות מדובר בשניהם
"o`pn."'גו המשכן פקודי "אלה - הספר ובסיום כו'"; לכוכבים שנמשלו חיבתן להודיע ומפרש 16. ,

זו "בפרשה .epnipרש"י: המשכן נדבת משקלי "שמא כל - הפרשה ששם (ועד עבודתו" לכל כליו כל .
היא" המנין).17מילתא ע"ש הוא - הפרשה ועיקר תוכן על ומורה ,

ש" שאע"פ בגדרים uerpולהעיר, הם נשארים הנעיצה לאחרי גם הרי בסופן", ותחלתן בתחלתן סופן
ע"י שנעשה מנין - "תחלתן" בבחי' הוא שמות שבפרשת המנין ובנדו"ד: ו"סוף". (כפי d"awdד"תחלה"

גו'" במספר "המוציא לכוכבים בנוגע מ"ש רש"י הראשין 18שמביא כל ראשית שהוא הקב"ה), על דקאי ,
מ  ע"י שנעשה מנין - "סופן" בבחי' הוא פקודי שבפרשת המנין ואילו הקדומים; לכל אשר וקדמון שה,

גרונו" מתוך מדברת ש"שכינה עד שלו, המעלות כל לגבי 19לאחרי "סופן" ובבחי' באיןֿערוך זה הרי ,
הקב"ה.

האדם:‚. בעבודת זה ענין לבאר יש - בעבודה גם לבוא צריך ענין שכל כמ"פ המדובר וע"פ
ש"לא  היא בנ"י מעלת אדרבה: שהרי המנין, מעלת מהי מובן אינו שלכאורה - ולא 20ובהקדמה ימד

יספר"?!

התחלת  הרי והגבלה, ממדידה למעלה תהי' שעבודתו מיהודי שדורשים שאע"פ - הוא הענין אך
"והי' דוקא, והגבלה מדידה של באופן היא - הכבד אל הקל מן להיות שצריכה - בני xtqnהעבודה

לא 20ישראל" "אשר - והגבלה ממדידה שלמעלה לעבודה אח"כ לבוא יכולים שעלֿידה ההכנה וזוהי ;
יספר". ולא ימד

נפשך" ובכל לבבך "בכל היא העבודה התחלת והגבלה:21ולדוגמא: מדידה של באופן עדיין שזהו ,
יצריך" "בשני - לבבך" של 22"בכל ההגבלה - נפשך" ו"בכל כו', היצה"ר מציאות עדיין שישנה היינו, ,

עושין  "אין בבחי' עדיין היא בלבד נפשך" ובכל לבבך ד"בכל שהעבודה שמצינו ועד הנפש. כחות עשר
מקום" של יכולים 23רצונו אזי נפשך", ובכל לבבך ד"בכל והגבלה במדידה העבודה שישנה לאחרי ורק ;

מאדך" ד"בכל לעבודה לך"21לבוא מודד שהוא ומדה מדה "בכל ממדידה 22, שלמעלה עבודה שזוהי ,
והגבלה.

וע  הכוונה ועוד הנה והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן העבודה לשלימות באים כאשר שגם - יקר
יספר" לא גו' אשר גו' "מספר - והגבלה במדידה גם ויחדור  יומשך זה שענין .24היא

ממדידה  שלמעלה לשלימות עי"ז לבוא הכנה שזוהי היינו, למהוי, כדבעי יהי' המנין שענין כדי אמנם,
עדיין  כשנמצאים העבודה, בהתחלת מיד הנה - גופא והגבלה במדידה וחודרת שנמשכת כפי והגבלה
והגבלה. ממדידה שלמעלה העילוי היא שהתכלית להדגיש צורך יש והגבלה, מדידה של ומצב במעמד

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

כ"ק 13) ע"י שהוגהה בשיחה נכללו - דלקמן מהענינים כמה
ונדפסה  תשכ"ד), ויק"פ ש"פ שיחת (בשילוב שליט"א אדמו"ר

ואילך. 476 ע' חט"ז בלקו"ש
מ"ז.14) פ"א
בראשית.15) לחתן "מרשות" נוסח
פרשתנו.16) ריש
ח"ב 17) סע"א. ו, ח"א זהר ב. פג, יומא ב. ז, ברכות ראה

לקו"ש  ואילך. רפח ס"ע ח"א אג"ק גם וראה ועוד. סע"ב. קעט,

וש"נ. ואילך. 35 ס"ע ח"ו
כו.18) מ, ישעי'
(19.1087 ע' ח"ד בלקו"ש נסמן
א.20) ב, הושע
ה.21) ו, ואתחנן
עה"פ.22) ופרש"י ספרי (במשנה). א נד, ברכות
מהרש"א.23) ובחדא"ג ב לה, שם
(24.477 ע' 13 שבהערה לקו"ש ראה

f"kyz'd ,y"c` g"xre g"dan ,milwy 't ,icewt t"y

כבר  יודע העבודה בהתחלת שמיד היינו, העבודה, שבהתחלת לנשמע" נעשה ד"הקדמת הענין [וע"ד
והשגתו  בשכלו מבין אינו אם גם - שלו וההגבלות מהמדידות שלמעלה באופן ה' את לעבוד שצריך
כדבעי  היא ("נשמע") והשגתו בשכלו המוגבלת העבודה גם הנה ואז, ד"נעשה"), בענין צורך יש (שלכן

למהוי].

שמות:„. ספר ובהתחלת שבסיום להמנין בנוגע - יותר ובפרטיות
פקודי ."בפרשת המשכן נדבת משקלי כל מדוד נימנו מספר של שזהו"ע - עבודתו" לכל כליו כל .

בסיום  כמ"ש והגבלה, ממדידה שלמעלה השכינה השראת תהי' שעי"ז - היא התכלית אבל ומוגבל;
גו'".25הפרשה  מועד אוהל אל לבוא משה יכול ש"לא כך, כדי עד המשכן", את מלא ה' "וכבוד :

שעי"ז באופן תהי' המשכן שבעשיית וההגבלה שהמדידה שלמעלה וכדי השכינה להשראת יבואו
מלכתחילה הודיעו - והגבלה כמ"ש ממדידה השכינה, השראת הו"ע המכוון מקדש 26שתכלית לי "ועשו

להתחילושכנתי אפשר שאי אלא, והגבלה; ממדידה שלמעלה גילוי שזהו שלמעלה בתוכם", בענין מיד
והגבלה, -ממדידה והגבלה במדידה היא העבודה התחלת ולכן הכבד, אל הקל מן לילך צריך נימנו "שהרי

. המשכן נדבת משקלי שלמעלה כל השכינה להשראת אח"כ באים ועי"ז עבודתו", לכל כליו כל .
גו'". לבוא משה יכול ש"לא עד והגבלה, ממדידה

שמות:‰. ספר בהתחלת בנ"י למנין בנוגע ועד"ז
נפש" "שבעים - ומוגבל מדוד במספר אמנם היא נאמר 27ההתחלה לאח"ז מיד אבל ישראל 28, "ובני

ורב" עצום גדול "גוי - ואח"כ מעט", "במתי בהגדה: שאומרים וכפי מאד", במאד גו' וישרצו ,29פרו
ב"רב" הפירושים גבול.30וכב' בלי - ריבוי ומלשון רבבה, מלשון :

נאמר  שבעים במספר גם הנה - גבול לבלי אח"כ יבואו שממנה באופן תהי' וההגבלה שהמדידה וכדי
עולם" של ל"יחידו השייכות מצד יחיד, לשון ממעל 31"נפש" אלקה "חלק הוא מישראל אחד שכל לפי ,

וההגבלה.32ממש" המדידה ענין היפך שזהו -

של  באופן גו'", צבאם במספר "המוציא כמ"ש מלמעלה, כח נתינת ישנה לראש שלכל - זאת ועוד
הנשמה  ירידה שנעשית לאחרי גם הנה ועי"ז והגבלה, ממדידה שלמעלה שהו"ע כו', וחביבות חשיבות
והגבלה, ממדידה שלמעלה להעילוי באים שמזה באופן זה הרי והגבלה, מדידה של ומצב למעמד למטה

רוח" ואייתי רוח אמשיך ש"רוח באופן מלמעלה כח' ה'נתינת דלעילא 33מצד אתערותא לבחי' ועד ,
אתעדל"ת  ע"י שנמשכת מהאתעדל"ע .34שלמעלה

.Â:למשכן שייכותו גם נעשית - למשכן מישראל אחד כל של והחביבות החשיבות ומצד
מעמדם  שמצד אלו הן - ולנחושת" לזהב לכסף המשכן נדבת משקלי כל "נימנו המשכן", ב"פקודי

נחושת. רק שמנדבים אלו ואפילו כסף , שמנדבים אלו והן זהב, מנדבים הם הרי ומצבם

אחד" אחד כל "בתוך בתוכם", ד"ושכנתי הענין נעשה עלֿידם הרי - שביניהם החילוקים ,35ולמרות
אוהל  אל לבוא משה יכול ש"לא עד והגבלה, ממדידה שלמעלה השכינה דהשראת הענין אצלו שנעשה

הענן", עליו שכן כי מועד

מ"ש  ע"ד אלא ח"ו, נכנס לא שלפועל הכוונה אין לו 36ואעפ"כ, ש"עשה הענן", בתוך משה "ויבוא
בתוכו" שביל למשה .37הקב"ה
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לה.25) מ,
ח.26) כה, תרומה
ה.27) א, שמות
ז.28) שם,
ה.29) כו, תבוא
וש"נ 30) .156 ע' חמ"ח תו"מ .ראה
כו.31) מו, ויגש פרש"י ראה

רפ"ב.32) תניא
ע"ב.33) ריש קסב, זח"ב
ובכ"מ.34) ואילך. ד כג, שה"ש לקו"ת ראה
ועוד.35) א. סט, של"ה שם). (תרומה עה"פ אלשיך ראה
משפטים.36) ס"פ
עה"פ.37) פרש"י
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יצירה 13פרשת ·. בספר (המובא הכלל וע"פ (כנ"ל). שמות ספר של הסיום היא סופן 14פקודי "נעוץ (
של  ב"גמרה גם שאומרים וכפי שמות, ספר התחלת עם גם קשור זה הרי בסופן", ותחלתן בתחלתן

להשלמה".15תורה" התחלה "מתכיפין :
בפשטות: מובן - ביניהם והקשר

רש"י: ומפרש גו'", ישראל בני שמות "ואלה - הספר בהתחלת המנין: ענין אודות מדובר בשניהם
"o`pn."'גו המשכן פקודי "אלה - הספר ובסיום כו'"; לכוכבים שנמשלו חיבתן להודיע ומפרש 16. ,

זו "בפרשה .epnipרש"י: המשכן נדבת משקלי "שמא כל - הפרשה ששם (ועד עבודתו" לכל כליו כל .
היא" המנין).17מילתא ע"ש הוא - הפרשה ועיקר תוכן על ומורה ,

ש" שאע"פ בגדרים uerpולהעיר, הם נשארים הנעיצה לאחרי גם הרי בסופן", ותחלתן בתחלתן סופן
ע"י שנעשה מנין - "תחלתן" בבחי' הוא שמות שבפרשת המנין ובנדו"ד: ו"סוף". (כפי d"awdד"תחלה"

גו'" במספר "המוציא לכוכבים בנוגע מ"ש רש"י הראשין 18שמביא כל ראשית שהוא הקב"ה), על דקאי ,
מ  ע"י שנעשה מנין - "סופן" בבחי' הוא פקודי שבפרשת המנין ואילו הקדומים; לכל אשר וקדמון שה,

גרונו" מתוך מדברת ש"שכינה עד שלו, המעלות כל לגבי 19לאחרי "סופן" ובבחי' באיןֿערוך זה הרי ,
הקב"ה.

האדם:‚. בעבודת זה ענין לבאר יש - בעבודה גם לבוא צריך ענין שכל כמ"פ המדובר וע"פ
ש"לא  היא בנ"י מעלת אדרבה: שהרי המנין, מעלת מהי מובן אינו שלכאורה - ולא 20ובהקדמה ימד

יספר"?!

התחלת  הרי והגבלה, ממדידה למעלה תהי' שעבודתו מיהודי שדורשים שאע"פ - הוא הענין אך
"והי' דוקא, והגבלה מדידה של באופן היא - הכבד אל הקל מן להיות שצריכה - בני xtqnהעבודה

לא 20ישראל" "אשר - והגבלה ממדידה שלמעלה לעבודה אח"כ לבוא יכולים שעלֿידה ההכנה וזוהי ;
יספר". ולא ימד

נפשך" ובכל לבבך "בכל היא העבודה התחלת והגבלה:21ולדוגמא: מדידה של באופן עדיין שזהו ,
יצריך" "בשני - לבבך" של 22"בכל ההגבלה - נפשך" ו"בכל כו', היצה"ר מציאות עדיין שישנה היינו, ,

עושין  "אין בבחי' עדיין היא בלבד נפשך" ובכל לבבך ד"בכל שהעבודה שמצינו ועד הנפש. כחות עשר
מקום" של יכולים 23רצונו אזי נפשך", ובכל לבבך ד"בכל והגבלה במדידה העבודה שישנה לאחרי ורק ;

מאדך" ד"בכל לעבודה לך"21לבוא מודד שהוא ומדה מדה "בכל ממדידה 22, שלמעלה עבודה שזוהי ,
והגבלה.

וע  הכוונה ועוד הנה והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן העבודה לשלימות באים כאשר שגם - יקר
יספר" לא גו' אשר גו' "מספר - והגבלה במדידה גם ויחדור  יומשך זה שענין .24היא

ממדידה  שלמעלה לשלימות עי"ז לבוא הכנה שזוהי היינו, למהוי, כדבעי יהי' המנין שענין כדי אמנם,
עדיין  כשנמצאים העבודה, בהתחלת מיד הנה - גופא והגבלה במדידה וחודרת שנמשכת כפי והגבלה
והגבלה. ממדידה שלמעלה העילוי היא שהתכלית להדגיש צורך יש והגבלה, מדידה של ומצב במעמד
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כ"ק 13) ע"י שהוגהה בשיחה נכללו - דלקמן מהענינים כמה
ונדפסה  תשכ"ד), ויק"פ ש"פ שיחת (בשילוב שליט"א אדמו"ר

ואילך. 476 ע' חט"ז בלקו"ש
מ"ז.14) פ"א
בראשית.15) לחתן "מרשות" נוסח
פרשתנו.16) ריש
ח"ב 17) סע"א. ו, ח"א זהר ב. פג, יומא ב. ז, ברכות ראה

לקו"ש  ואילך. רפח ס"ע ח"א אג"ק גם וראה ועוד. סע"ב. קעט,

וש"נ. ואילך. 35 ס"ע ח"ו
כו.18) מ, ישעי'
(19.1087 ע' ח"ד בלקו"ש נסמן
א.20) ב, הושע
ה.21) ו, ואתחנן
עה"פ.22) ופרש"י ספרי (במשנה). א נד, ברכות
מהרש"א.23) ובחדא"ג ב לה, שם
(24.477 ע' 13 שבהערה לקו"ש ראה

f"kyz'd ,y"c` g"xre g"dan ,milwy 't ,icewt t"y

כבר  יודע העבודה בהתחלת שמיד היינו, העבודה, שבהתחלת לנשמע" נעשה ד"הקדמת הענין [וע"ד
והשגתו  בשכלו מבין אינו אם גם - שלו וההגבלות מהמדידות שלמעלה באופן ה' את לעבוד שצריך
כדבעי  היא ("נשמע") והשגתו בשכלו המוגבלת העבודה גם הנה ואז, ד"נעשה"), בענין צורך יש (שלכן

למהוי].

שמות:„. ספר ובהתחלת שבסיום להמנין בנוגע - יותר ובפרטיות
פקודי ."בפרשת המשכן נדבת משקלי כל מדוד נימנו מספר של שזהו"ע - עבודתו" לכל כליו כל .

בסיום  כמ"ש והגבלה, ממדידה שלמעלה השכינה השראת תהי' שעי"ז - היא התכלית אבל ומוגבל;
גו'".25הפרשה  מועד אוהל אל לבוא משה יכול ש"לא כך, כדי עד המשכן", את מלא ה' "וכבוד :

שעי"ז באופן תהי' המשכן שבעשיית וההגבלה שהמדידה שלמעלה וכדי השכינה להשראת יבואו
מלכתחילה הודיעו - והגבלה כמ"ש ממדידה השכינה, השראת הו"ע המכוון מקדש 26שתכלית לי "ועשו

להתחילושכנתי אפשר שאי אלא, והגבלה; ממדידה שלמעלה גילוי שזהו שלמעלה בתוכם", בענין מיד
והגבלה, -ממדידה והגבלה במדידה היא העבודה התחלת ולכן הכבד, אל הקל מן לילך צריך נימנו "שהרי

. המשכן נדבת משקלי שלמעלה כל השכינה להשראת אח"כ באים ועי"ז עבודתו", לכל כליו כל .
גו'". לבוא משה יכול ש"לא עד והגבלה, ממדידה

שמות:‰. ספר בהתחלת בנ"י למנין בנוגע ועד"ז
נפש" "שבעים - ומוגבל מדוד במספר אמנם היא נאמר 27ההתחלה לאח"ז מיד אבל ישראל 28, "ובני

ורב" עצום גדול "גוי - ואח"כ מעט", "במתי בהגדה: שאומרים וכפי מאד", במאד גו' וישרצו ,29פרו
ב"רב" הפירושים גבול.30וכב' בלי - ריבוי ומלשון רבבה, מלשון :

נאמר  שבעים במספר גם הנה - גבול לבלי אח"כ יבואו שממנה באופן תהי' וההגבלה שהמדידה וכדי
עולם" של ל"יחידו השייכות מצד יחיד, לשון ממעל 31"נפש" אלקה "חלק הוא מישראל אחד שכל לפי ,

וההגבלה.32ממש" המדידה ענין היפך שזהו -

של  באופן גו'", צבאם במספר "המוציא כמ"ש מלמעלה, כח נתינת ישנה לראש שלכל - זאת ועוד
הנשמה  ירידה שנעשית לאחרי גם הנה ועי"ז והגבלה, ממדידה שלמעלה שהו"ע כו', וחביבות חשיבות
והגבלה, ממדידה שלמעלה להעילוי באים שמזה באופן זה הרי והגבלה, מדידה של ומצב למעמד למטה

רוח" ואייתי רוח אמשיך ש"רוח באופן מלמעלה כח' ה'נתינת דלעילא 33מצד אתערותא לבחי' ועד ,
אתעדל"ת  ע"י שנמשכת מהאתעדל"ע .34שלמעלה

.Â:למשכן שייכותו גם נעשית - למשכן מישראל אחד כל של והחביבות החשיבות ומצד
מעמדם  שמצד אלו הן - ולנחושת" לזהב לכסף המשכן נדבת משקלי כל "נימנו המשכן", ב"פקודי

נחושת. רק שמנדבים אלו ואפילו כסף , שמנדבים אלו והן זהב, מנדבים הם הרי ומצבם

אחד" אחד כל "בתוך בתוכם", ד"ושכנתי הענין נעשה עלֿידם הרי - שביניהם החילוקים ,35ולמרות
אוהל  אל לבוא משה יכול ש"לא עד והגבלה, ממדידה שלמעלה השכינה דהשראת הענין אצלו שנעשה

הענן", עליו שכן כי מועד

מ"ש  ע"ד אלא ח"ו, נכנס לא שלפועל הכוונה אין לו 36ואעפ"כ, ש"עשה הענן", בתוך משה "ויבוא
בתוכו" שביל למשה .37הקב"ה
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לה.25) מ,
ח.26) כה, תרומה
ה.27) א, שמות
ז.28) שם,
ה.29) כו, תבוא
וש"נ 30) .156 ע' חמ"ח תו"מ .ראה
כו.31) מו, ויגש פרש"י ראה

רפ"ב.32) תניא
ע"ב.33) ריש קסב, זח"ב
ובכ"מ.34) ואילך. ד כג, שה"ש לקו"ת ראה
ועוד.35) א. סט, של"ה שם). (תרומה עה"פ אלשיך ראה
משפטים.36) ס"פ
עה"פ.37) פרש"י
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רועה" הי' ש"משה לכך"38וכיון מתוקן דמלכא"39("הי' "שושבינא ונקרא גם 40), פועל הוא הרי ,
והגבלה, ממדידה שלמעלה השכינה והשראת גילוי אצלם שיהי' בנ"י כל אצל

ממש. בקרוב צדקנו משיח בביאת שיבנה השלישי בביהמ"ק שיתגלה וכפי במשכן, בגלוי שהי' כפי

***

.Ê:שקלים פרשת - הוא זה הש "ק ביום השני הענין
(לקרותה) מקדימין השבת, בתוך להיות חל שקלים, בפרשת קורין בשבת להיות שחל אדר "ר"ח
מתרומה  בניסן באחד שיקריבו כדי באדר שקליהן שיביאו "להודיע אדר), ר"ח שלפני (בשבת לשעבר"

שלפניו.41חדשה" בשבת או בשבת, כשחל אדר בר"ח שקלים פרשת קריאת נשארה ביהמ"ק משחרב וגם .

נאמר  שקלים בפרשת השקל 42והנה, מחצית גו' יתנו זה גו' לפקודיהם ישראל בני ראש את תשא "כי :
כדי  היא השקל מחצית שנתינת -כיון נפשותיכם" על לכפר גו' ימעיט לא והדל ירבה לא העשיר גו'

באים" הם לכפרה ו"הקרבנות ושנה", שנה כל של ציבור קרבנות מהן .43"לקנות

אלא  דוקא, והגבלה במדידה היא העבודה שהתחלת - לעיל האמורה הנקודה מודגשת זה בענין וגם
והגבלה: ממדידה שלמעלה להעילוי באים שעי"ז

ובאופן דוקא, השקל" "מחצית נתינת ע"י שנעשה בנ"י -מנין ימעיט" לא והדל ירבה לא ש"העשיר
וההגבלה. המדידה תכלית זה הרי

ממדידה  שלמעלה ענין נעשה אזי ציבור, קרבנות לקנות השקל במחצית שמשתמשים עי"ז אמנם,
ניחוח" "ריח נעשה הקרבן הקרבת ע"י שהרי - רצוני"44והגבלה ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת ,45,

דא"ס" רזא עד עולה דקורבנא ש"רזא ועד עצמו), בפסוק נתפרש לא זה שענין (אף דייקא ,46"לפני"
ההילולא  במאמר בארוכה הקרבנות.47וכמשנ"ת ענין מעלת גודל

יפה" יפה לציבור ש"מוסרו באופן היא גופא השקל מחצית נתינת לזה: השקל 48ונוסף מחצית וכאשר ,
xeaivנעשה oennעוד) והגבלה ממדידה שלמעלה ענין כבר זה הרי ,iptl ממעות שקונים הקרבנות הקרבת

כידוע  השקל), חדשה 49מחצית מציאות נעשית עי"ז אלא יחידים, כו"כ של קיבוץ רק אינו הציבור שענין
והגבלה. ממדידה שלמעלה אור גילוי נמשך שעי"ז ציבור, של

.Á:"ישראל בני ראש את תשא ד"כי ההקדמה לאחרי בא זה וכל
עליונה  היותר המדריגה הוא ה"ראש" הרי - ראש" את ד"תשא הענין מהו מובן: אינו לכאורה

שבאדם?

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שיחת ע"פ - בזה הביאור החוקרים),50וידוע ע"פ גם הוא (וכן
שיוכלל  - הדומם תכלית  ולדוגמא: הימנה, שלמעלה במדריגה להיכלל היא מדריגה כל של שהתכלית
מעלת  היא שמעלתו המדבר, מין לאדם, בנוגע ועד"ז הלאה, וכן בחי, שיוכלל - הצומח ותכלית בצומח,

ראש". את ד"תשא שזהו"ע מהשכל, שלמעלה למדריגה להתעלות שתכליתו - השכלית) (נפש השכל
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א.38) ג, שמות
ד.39) פ"ב, שמו"ר
ב.40) נג, (ברע"מ). א כ, ח"ג ב. מט, ח"ב ב. רסו, ח"א זהר

ב. ערה,
ובפרש"י.41) א כט, מגילה
יבֿטז.42) ל, תשא
טו.43) שם, פרש"י
ועוד.44) ט. א, ויקרא

עה"פ.45) ופרש"י תו"כ
ב.46) כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר ראה
ואילך).47) 112 ע' תש"י (סה"מ פ"ב תש"י לגני באתי ד"ה

ואילך. מב ע' ח"א לגני באתי סה"מ - תו"מ וראה
וש"נ.48) ואילך. סע"א ז, ר"ה ראה
וש"נ.49) בשוה"ג. 10 ע' חי"ז לקו"ש ראה
(50.(243 ע' שלום תורת (סה"ש ס"ו תר"פ כסלו י"ט שיחת

וש"נ.
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לעניננו: ובנוגע

והגבלה, מדידה עם הקשור ענין אמנם הוא השקל מחצית ע"י בנ"י למנין בנוגע שקלים דפרשת התוכן
השקל", "מחצית של הסכום הוא כמה לידע צריך שהרי דוקא, השכל ע"פ ה"ראש", ע"י להיעשות וצריך
בהתחלת  מיד מדגישים אעפ"כ, אבל השקל", גרה "עשרים - הקודש" "שקל של הסכום שיודעים עי"ז

"כי היא: שהתכלית של y`xאתyz`הענין למדריגה הראש את להעלות שצריך היינו, ישראל", מעלה בני
באופן  היינו, כדבעי, כו') המנין (ענין והגבלה שבמדידה העבודה להיות יכולה ואז והגבלה, ממדידה

כנ"ל. והגבלה, ממדידה שלמעלה להעילוי באים שעי"ז

מהמדידה  שלמעלה התשובה ענין שזהו - נפשותיכם" על "לכפר הפרשה: בסיום מ"ש גם וזהו
מהשכל, למעלה ראש", את ד"תשא הענין (ע"ד הצדיקים עבודת ע"י התומ"צ ענין שבכללות והגבלה

חז"ל  לשון בפירוש וכידוע המסירתֿנפש), המעשים 51שזהו"ע התשובה שע"י טובים", ומעשים "תשובה
ומאירים  טובים ממדידה 52הם שלמעלה העילוי נמשך ובהגבלה במדידה שהם במעשים שגם היינו, ,

והגבלה.

.Ë:"חודש "מחר - זה הש"ק שביום השלישי בענין הוא וכן
קודמת  בהתוועדות כמשנ"ת - מהשכל שלמעלה הו"ע החודש בהלכות 53קידוש הזקן רבינו מדברי

השנה  הלבנה".54ראש בראיית אלא כלל, בחשבון תלוי הדבר "אין הראי', ע"פ מקדשים שהיו שבזמן ,

שמצינו  כפי וכו' ודרישה בחקירה בב"ד, עדות גביית נערכת היתה החודש בקידוש גם ואעפ"כ,
. גמליאל לרבן לו היו לבנה צורות כזה"ש"דמות או ראית הכזה ואומר ההדיוטות את מראה שבהן .55

עדות  עניני שאר בכל כמו אופן באותו זה ואין החודש, לעדות מיוחדים גדרים שישנם שזהו 56(אף - (
העדים  דברי אמיתת לוודא שכדי ועד והגבלה, במדידה שכל, ע"פ בחשבון 57ענין גם משתמשים היו ,

והשגה. הבנה מצד שהוא ממש,

מקודש" "מקודש אומרים ב"ד היו דבר של בסופו הבדלה 55אך של הו"ע הקדושה ענין והרי ,
בתניא  (כמבואר כו' והגבלה.58מהעולמות ממדידה למעלה - (

חקירה  והשגה, ההבנה בענין נמשך ואח"כ מהשכל, שלמעלה הראי' ענין ישנו לראש שלכל ונמצא,
לעיל  האמור ע"ד - והגבלה ממדידה שלמעלה הקדושה לענין באים כן ולאחרי כו', וחשבון ודרישה

שקלים. ופרשת מנין, שלפנ"ז: הענינים לב' בנוגע

.È"מושבך יפקד כי "ונפקדת נאמר חודש" ד"מחר ההפטרה בהתחלת :59והנה,
שמורה  זכרון, לשון הוא "ונפקדת" שהרי זל"ז, סותרים שלכאורה ענינים ב' הם - ו"יפקד" "ונפקדת"

המציאות? העדר חסרון, לשון הוא "יפקד" ואילו המציאות, ענין על

ההמשכה  שהו"ע ד"ונפקדת", הענין אצלו להיות שיוכל שכדי ליהודי, שאומרים - בזה הענין אך
המציאות. העדר הביטול, שהו"ע מושבך", ד"יפקד הענין תחילה להיות צריך מלמעלה,

החודש  של הלבנה והתעלמות ביטול לאחרי שרק - כפשוטו) חודש" ("מחר הלבנה במולד וכמו
הבא  החודש של הלבנה מולד נעשה אזי .60הקודם

זה  [שחיבור הבא החודש עם הקודם החודש את שמחברת הביטול נקודת - חודש" "מחר ענין וזהו
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ועוד.51) מי"ז. פ"ד אבות א. יז, ברכות
שה"ש 52) א. פה, שמע"צ דרושי א. פב, מטות לקו"ת ראה

ובכ"מ. ג. יז,
חמ"ט 53) (תו"מ סי"ג אד"ר מבה"ח משפטים, ש"פ שיחת
.(85 ע'
רסת"ר.54) או"ח

(במשנה).55) א כד, ר"ה
וש"נ.56) ואילך. 62 ע' חכ"א לקו"ש ראה
ה"ד.57) פ"ב ה"ו. פ"א קידוה"ח הל' רמב"ם ראה
א).58) (סו, פמ"ו
יח.59) כ, שמואלֿא
וש"נ.60) .380 ע' חל"ט תו"מ גם ראה
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רועה" הי' ש"משה לכך"38וכיון מתוקן דמלכא"39("הי' "שושבינא ונקרא גם 40), פועל הוא הרי ,
והגבלה, ממדידה שלמעלה השכינה והשראת גילוי אצלם שיהי' בנ"י כל אצל

ממש. בקרוב צדקנו משיח בביאת שיבנה השלישי בביהמ"ק שיתגלה וכפי במשכן, בגלוי שהי' כפי

***

.Ê:שקלים פרשת - הוא זה הש "ק ביום השני הענין
(לקרותה) מקדימין השבת, בתוך להיות חל שקלים, בפרשת קורין בשבת להיות שחל אדר "ר"ח
מתרומה  בניסן באחד שיקריבו כדי באדר שקליהן שיביאו "להודיע אדר), ר"ח שלפני (בשבת לשעבר"

שלפניו.41חדשה" בשבת או בשבת, כשחל אדר בר"ח שקלים פרשת קריאת נשארה ביהמ"ק משחרב וגם .

נאמר  שקלים בפרשת השקל 42והנה, מחצית גו' יתנו זה גו' לפקודיהם ישראל בני ראש את תשא "כי :
כדי  היא השקל מחצית שנתינת -כיון נפשותיכם" על לכפר גו' ימעיט לא והדל ירבה לא העשיר גו'

באים" הם לכפרה ו"הקרבנות ושנה", שנה כל של ציבור קרבנות מהן .43"לקנות

אלא  דוקא, והגבלה במדידה היא העבודה שהתחלת - לעיל האמורה הנקודה מודגשת זה בענין וגם
והגבלה: ממדידה שלמעלה להעילוי באים שעי"ז

ובאופן דוקא, השקל" "מחצית נתינת ע"י שנעשה בנ"י -מנין ימעיט" לא והדל ירבה לא ש"העשיר
וההגבלה. המדידה תכלית זה הרי

ממדידה  שלמעלה ענין נעשה אזי ציבור, קרבנות לקנות השקל במחצית שמשתמשים עי"ז אמנם,
ניחוח" "ריח נעשה הקרבן הקרבת ע"י שהרי - רצוני"44והגבלה ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת ,45,

דא"ס" רזא עד עולה דקורבנא ש"רזא ועד עצמו), בפסוק נתפרש לא זה שענין (אף דייקא ,46"לפני"
ההילולא  במאמר בארוכה הקרבנות.47וכמשנ"ת ענין מעלת גודל

יפה" יפה לציבור ש"מוסרו באופן היא גופא השקל מחצית נתינת לזה: השקל 48ונוסף מחצית וכאשר ,
xeaivנעשה oennעוד) והגבלה ממדידה שלמעלה ענין כבר זה הרי ,iptl ממעות שקונים הקרבנות הקרבת

כידוע  השקל), חדשה 49מחצית מציאות נעשית עי"ז אלא יחידים, כו"כ של קיבוץ רק אינו הציבור שענין
והגבלה. ממדידה שלמעלה אור גילוי נמשך שעי"ז ציבור, של

.Á:"ישראל בני ראש את תשא ד"כי ההקדמה לאחרי בא זה וכל
עליונה  היותר המדריגה הוא ה"ראש" הרי - ראש" את ד"תשא הענין מהו מובן: אינו לכאורה

שבאדם?

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שיחת ע"פ - בזה הביאור החוקרים),50וידוע ע"פ גם הוא (וכן
שיוכלל  - הדומם תכלית  ולדוגמא: הימנה, שלמעלה במדריגה להיכלל היא מדריגה כל של שהתכלית
מעלת  היא שמעלתו המדבר, מין לאדם, בנוגע ועד"ז הלאה, וכן בחי, שיוכלל - הצומח ותכלית בצומח,

ראש". את ד"תשא שזהו"ע מהשכל, שלמעלה למדריגה להתעלות שתכליתו - השכלית) (נפש השכל
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א.38) ג, שמות
ד.39) פ"ב, שמו"ר
ב.40) נג, (ברע"מ). א כ, ח"ג ב. מט, ח"ב ב. רסו, ח"א זהר

ב. ערה,
ובפרש"י.41) א כט, מגילה
יבֿטז.42) ל, תשא
טו.43) שם, פרש"י
ועוד.44) ט. א, ויקרא

עה"פ.45) ופרש"י תו"כ
ב.46) כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר ראה
ואילך).47) 112 ע' תש"י (סה"מ פ"ב תש"י לגני באתי ד"ה

ואילך. מב ע' ח"א לגני באתי סה"מ - תו"מ וראה
וש"נ.48) ואילך. סע"א ז, ר"ה ראה
וש"נ.49) בשוה"ג. 10 ע' חי"ז לקו"ש ראה
(50.(243 ע' שלום תורת (סה"ש ס"ו תר"פ כסלו י"ט שיחת

וש"נ.
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לעניננו: ובנוגע

והגבלה, מדידה עם הקשור ענין אמנם הוא השקל מחצית ע"י בנ"י למנין בנוגע שקלים דפרשת התוכן
השקל", "מחצית של הסכום הוא כמה לידע צריך שהרי דוקא, השכל ע"פ ה"ראש", ע"י להיעשות וצריך
בהתחלת  מיד מדגישים אעפ"כ, אבל השקל", גרה "עשרים - הקודש" "שקל של הסכום שיודעים עי"ז

"כי היא: שהתכלית של y`xאתyz`הענין למדריגה הראש את להעלות שצריך היינו, ישראל", מעלה בני
באופן  היינו, כדבעי, כו') המנין (ענין והגבלה שבמדידה העבודה להיות יכולה ואז והגבלה, ממדידה

כנ"ל. והגבלה, ממדידה שלמעלה להעילוי באים שעי"ז

מהמדידה  שלמעלה התשובה ענין שזהו - נפשותיכם" על "לכפר הפרשה: בסיום מ"ש גם וזהו
מהשכל, למעלה ראש", את ד"תשא הענין (ע"ד הצדיקים עבודת ע"י התומ"צ ענין שבכללות והגבלה

חז"ל  לשון בפירוש וכידוע המסירתֿנפש), המעשים 51שזהו"ע התשובה שע"י טובים", ומעשים "תשובה
ומאירים  טובים ממדידה 52הם שלמעלה העילוי נמשך ובהגבלה במדידה שהם במעשים שגם היינו, ,

והגבלה.

.Ë:"חודש "מחר - זה הש"ק שביום השלישי בענין הוא וכן
קודמת  בהתוועדות כמשנ"ת - מהשכל שלמעלה הו"ע החודש בהלכות 53קידוש הזקן רבינו מדברי

השנה  הלבנה".54ראש בראיית אלא כלל, בחשבון תלוי הדבר "אין הראי', ע"פ מקדשים שהיו שבזמן ,

שמצינו  כפי וכו' ודרישה בחקירה בב"ד, עדות גביית נערכת היתה החודש בקידוש גם ואעפ"כ,
. גמליאל לרבן לו היו לבנה צורות כזה"ש"דמות או ראית הכזה ואומר ההדיוטות את מראה שבהן .55

עדות  עניני שאר בכל כמו אופן באותו זה ואין החודש, לעדות מיוחדים גדרים שישנם שזהו 56(אף - (
העדים  דברי אמיתת לוודא שכדי ועד והגבלה, במדידה שכל, ע"פ בחשבון 57ענין גם משתמשים היו ,

והשגה. הבנה מצד שהוא ממש,

מקודש" "מקודש אומרים ב"ד היו דבר של בסופו הבדלה 55אך של הו"ע הקדושה ענין והרי ,
בתניא  (כמבואר כו' והגבלה.58מהעולמות ממדידה למעלה - (

חקירה  והשגה, ההבנה בענין נמשך ואח"כ מהשכל, שלמעלה הראי' ענין ישנו לראש שלכל ונמצא,
לעיל  האמור ע"ד - והגבלה ממדידה שלמעלה הקדושה לענין באים כן ולאחרי כו', וחשבון ודרישה

שקלים. ופרשת מנין, שלפנ"ז: הענינים לב' בנוגע

.È"מושבך יפקד כי "ונפקדת נאמר חודש" ד"מחר ההפטרה בהתחלת :59והנה,
שמורה  זכרון, לשון הוא "ונפקדת" שהרי זל"ז, סותרים שלכאורה ענינים ב' הם - ו"יפקד" "ונפקדת"

המציאות? העדר חסרון, לשון הוא "יפקד" ואילו המציאות, ענין על

ההמשכה  שהו"ע ד"ונפקדת", הענין אצלו להיות שיוכל שכדי ליהודי, שאומרים - בזה הענין אך
המציאות. העדר הביטול, שהו"ע מושבך", ד"יפקד הענין תחילה להיות צריך מלמעלה,

החודש  של הלבנה והתעלמות ביטול לאחרי שרק - כפשוטו) חודש" ("מחר הלבנה במולד וכמו
הבא  החודש של הלבנה מולד נעשה אזי .60הקודם

זה  [שחיבור הבא החודש עם הקודם החודש את שמחברת הביטול נקודת - חודש" "מחר ענין וזהו
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ועוד.51) מי"ז. פ"ד אבות א. יז, ברכות
שה"ש 52) א. פה, שמע"צ דרושי א. פב, מטות לקו"ת ראה

ובכ"מ. ג. יז,
חמ"ט 53) (תו"מ סי"ג אד"ר מבה"ח משפטים, ש"פ שיחת
.(85 ע'
רסת"ר.54) או"ח

(במשנה).55) א כד, ר"ה
וש"נ.56) ואילך. 62 ע' חכ"א לקו"ש ראה
ה"ד.57) פ"ב ה"ו. פ"א קידוה"ח הל' רמב"ם ראה
א).58) (סו, פמ"ו
יח.59) כ, שמואלֿא
וש"נ.60) .380 ע' חל"ט תו"מ גם ראה
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בנוגע  אלא אינו שביניהם שהחילוק שני, ואדר ראשון לאדר בנוגע ועאכו"כ חדשים, שני בכל ישנו
ראשון  שבאדר לפורים גדול" "פורים שנקרא שני שבאדר פורים שבין החילוק כמו וגדלות, לקטנות

קטן" "פורים קר 61שנקרא שע"י החיבור וכמו הוא], אחד ענינם אבל בכמות, רק הוא זה שחילוק זוית,, ן
מציאות  בבחי' .62שאינה

ללבנה" ש"דומין לבנ"י, בנוגע כמותה"63וכמו"כ להתחדש הענין 64ו"עתידין להיות צריך שתחילה -
ד"ונפקדת", הענין נעשה ועי"ז מציאות"), אויס ("אינגאנצן לגמרי ממציאותו שמתבטל מושבך", ַד"יפקד

הגדיל" דוד "עד ההפטרה: בסיום למ"ש באים שעי"ז .65ועד

שבהקדמה  - כו' והחביבות החשיבות על שמורה פקודי, שבפרשת המנין לענין בנוגע גם  הוא וכן
שנמשלו חיבתן "להודיע בנ"י: למנין בנוגע רש"י בדברי כמודגש הביטול, ענין להיות צריך "miakeklלזה

והביטול  הקטנות ענין ישנו שבהם ולבנה), חמה (ולא דוקא כוכבים ולכן 66- ולבנה, בחמה (משא"כ
נאמר  נעשה 67לעתידֿלבוא והביטול הקטנות ענין ע"י שדוקא והיינו, החמה"), ובושה הלבנה "וחפרה

והחביבות. החשיבות ענין אמיתית

הלשון  נאמר שקלים בפרשת וגם "פקודי", בלשון נאמר המנין שענין בכך מרומז זה וענין
יפקד". ד"כי הביטול ענין בדוגמת שזהו - הפקודים" על העובר "כל "לפקודיהם",

.‡È:מזה וההוראה
ואז  יותר, והתפשטות וישות מציאות בבחי' להיות צריכים הזולת על לפעול שכדי החושבים ישנם

הזולת על לפעול ביותר xzeiיצליחו התפשטות של בתנועה בהיותו שכן, ביטול. של תנועה ע"י מאשר
הזולת. על הפעולה יותר יתוסף ובמילא נוספים, למקומות להגיע ביכלתו

ד"ונפ  שהענין כאמור, להיפך, - היא האמת והיינו,אך מושבך", ש"יפקד עי"ז דוקא נעשה קדת"
כו'. לפעול בכחו יש ואז הקב"ה, של שליח נעשה ממציאותו, שמתבטל שעי"ז

.·È השלוחים התלמידים את ולברכה לטובה להזכיר המקום לעסוק 68וכאן כדי לים מעבר שנסעו
מופלגה  הצלחה להם שתהי' - לבב וטוב שמחה מתוך זאת ועשו המעיינות, והפצת היהדות בהפצת

כו'. והגבלות מדידות ללא הטבע, מדרך למעלה
למרות דוקא, כאן להישאר שמתעקשים כאלו שישנם מאומה,ולהעיר, עושים אינם כאן שבהיותם

בענינים ומונחים צוריבן"... ווערן -"זיי אחר למקום נוסעים היו אילו מזה; למטה ועוד מהֿבכך, של
ומונחים  מאומה, עושים אינם - בברוקלין בהיותם ואילו המעיינות, והפצת היהדות בהפצת עוסקים היו
לקרוא  צריכים יום שבכל דשּפיץ", ה"שּפיץ אצל המנהג שנעשה כפי - ולדוגמא מהֿבכך, של בענינים
ועאכו"כ  להתפלל, יכולים אינם זאת שלולי עד הדבר, מוכרח כך וכל כו', "דזשוס" ולשתות העיתון

התפלה... שקודם בהתבוננות לעסוק יכולים אינם זאת שלולי

אביך" ומבית וממולדתך מארצך לך "לך הציווי את קיימו הנ"ל השלוחים - זאת כפשוטו 69ולעומת
זיך"), ("וואלגערן ולהתייגע להיטלטל צריכים שם שבהיותם כך על הבט מבלי "פשט'לאך", ללא ַַממש,

"דזשוס"!... ושתיית עיתון קריאת וללא

ילבינו" זקנים פני יקחו 70ו"נערים והם לקראתו, שילכו הראשונים הם יהיו המשיח, יבוא שכאשר -
השאר! את זיך") מיט מיטֿשלעּפן וועלן ("זיי עמהם
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לקו 61) וש"נ.ראה .8 הערה 210 ע' חכ"ו "ש
וש"נ.62) .242 ע' ח"ה תו"מ ראה
סע"ב 63) ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה ראה

ועוד. ואילך.
א.64) מב, סנהדרין
מא.65) שם,

(66.125 ע' חל"א תו"מ גם ראה
יד.67) פ"א, דב"ר וראה כג. כד, ישעי'
וש"נ.68) .61 הערה 114 ע' לעיל ראה
לך.69) לך ר"פ
ע'70) ח"מ תו"מ גם וראה ע"ב). ריש (מט, בסופה סוטה

וש"נ. .321
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ידרוש אלא "קונצים", שום לשמוע מוכן יהי' לא תרשום oeaygמשיח המשכן": פקודי "אלה -71

כמ  לומר בפתק ויבואו חת"ת, שילמדו הרבי, של חסידים שיהיו פעלת יהודים כמה על - עשית חסידים ה
מברכים! בשבת התהלים כל

תהלים  שאמירת שסבור כיון תהלים, לאמירת בא אינו בעצמו שהוא בלבד זו לא הנה - בפועל אך
לאמירת  יבואו לא אחרים שגם שרוצה זאת, עוד אלא עבורו, מתאים זה ואין קטנים", ל"ילדים שייכת
בהיותו  כך, על אותם ולעורר עמהם לדבר לו מתאים לא - יבואו שאחרים "מסכים" הוא אם וגם תהלים,

כבודו" לפי ואינו "זקן .72בבחי'

ובכן:

כ"ק  שמבאר וכפי דוקא, בביטול להיות צריך זה שבשביל לעיל נתבאר - הזולת על לפעולה בנוגע
אדמו"ר  מחזיק"73מו"ח אינו מלא "כלי מלא",74בענין "כלי לעצמו, מציאות שבהיותו בנדו"ד, ועד"ז ,

כו'. עליו לפעול כדי הזולת עם להתחבר יכול אינו

אלא  שאינו חת"ת לימוד ועד"ז תהלים, אמירת כמו פשוטים, ענינים אודות שמדובר שטוען ומה
צריך  ולכן דעם"), אין געקאכט זיך האט רבי ("דער בלהט זאת ודרש תיקן הרבי הרי - כו' ָָלמיגרס

בזה. לעסוק

אבינו" אתה "כי דוקא ליצחק יאמרו לבוא שלעתיד - ביצחק ממ"ש גו'"75ולהעיר ,76-"ויזרע
בענינים דר"א miinybשהתעסק שבפרקי יוצא 77[ואף מקרא "אין הרי ח"ו", דגן זרע יצחק "וכי איתא

פשוטו" קשה 78מידי ארץ ההיא", ו"בשנה ההיא" ש"בארץ ה'", "ויברכהו - ה' לברכת זכה דוקא ובזה ,[
שערים" "מאה מצא קשה, ליצחק 79ושנה ואם בודאי ; - פשוטים בענינים לעסוק "מתאים" הי' אבינו

וכיו"ב. וחת"ת תהלים לאמירת בנוגע הזולת על ולפעול להתעסק הוא גם יכול

בהפצת  לעסוק בשביל - כו' התחכמויות ללא - שנסעו הנ"ל, השלוחים אודות - לעניננו ונחזור
ענין  הוא שעושים דבר שכל כאן כהסדר שלהם, מהמסירתֿנפש ("טומל") "רעש" עשו ולא המעיינות,

נפש"!... "מסירת של

אדמו"ר - מו"ח כ"ק וכפתגם נפש, מסירת של ענין אמנם הם"80זהו מלכים בני ישראל 81ש"כל

הם" "מלכים הלשון גם ובשביל 82(ומצינו כו', ביותר נוגעת קלה טירחא אפילו הנה מלך", "בן ואצל ,(
טוב  להמליץ שיוכל מיכאל, למלאך ששייך ענין זהו אבל, עולמות; לתר"ך ועד עולמות", "ש"י מגיע זה
פעולת  ניכר שיהי' ובאופן ("ראּבאטּו"), העבודה ענין להיות צריך - לפועל בנוגע ואילו כו', ישראל ַָעל

ווידיאט") ("ראּבאטּו .83העבודה ַָָ

המבואר  ע"פ ובפרט והמס"נ, הביטול שהו"ע מושבך", ד"יפקד הענין להיות שצריך לעיל וכאמור
תרפ"ז  היהודים וקבל ד"ה עתה 84במאמר זה מחדש שנדפס ד"ונפקדת",85, הענין נעשה עי"ז ודוקא ,

הנביאים" עבדיו אל סודו "גלה אשר הקב"ה, המלכים מלכי מלך אצל חשובה מציאות ,86שנעשה
אדמו"ר. מו"ח לכ"ק עד נשיאינו רבותינו אל - הנבואה ומשפסקה
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על 71) הק' באצבעו שליט"א אדמו"ר כ"ק הקיש זאת באמרו
) ).l"endהשולחן

אֿב.72) ל, ב"מ
שם.73) בהערה ובהנסמן ,120 ע' תש"י סה"מ ראה
וש"נ.74) א. מ, ברכות
ב.75) פט, שבת וראה טז. סג, ישעי'
יב.76) כו, תולדות
רפל"ג.77)
וש"נ.78) א. סג, שבת
ובפרש"י.79) שם תולדות

וש"נ.80) .68 ע' חי"ח תו"מ גם ראה
וש"נ.81) א. סז, שבת
שבת 82) וראה ע"ב). ריש (א, בהקדמה תקו"ז ב. ט, ברכות
ב. נט,

וש"נ.83) .27 ע' תרפ"ב סה"ש ראה
ואילך.84) קיב ע' תרפ"ז סה"מ
דש 85) ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה אד"ר כ"ה מכתב גם ראה
ואילך).
ז.86) ג, עמוס
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בנוגע  אלא אינו שביניהם שהחילוק שני, ואדר ראשון לאדר בנוגע ועאכו"כ חדשים, שני בכל ישנו
ראשון  שבאדר לפורים גדול" "פורים שנקרא שני שבאדר פורים שבין החילוק כמו וגדלות, לקטנות

קטן" "פורים קר 61שנקרא שע"י החיבור וכמו הוא], אחד ענינם אבל בכמות, רק הוא זה שחילוק זוית,, ן
מציאות  בבחי' .62שאינה

ללבנה" ש"דומין לבנ"י, בנוגע כמותה"63וכמו"כ להתחדש הענין 64ו"עתידין להיות צריך שתחילה -
ד"ונפקדת", הענין נעשה ועי"ז מציאות"), אויס ("אינגאנצן לגמרי ממציאותו שמתבטל מושבך", ַד"יפקד

הגדיל" דוד "עד ההפטרה: בסיום למ"ש באים שעי"ז .65ועד

שבהקדמה  - כו' והחביבות החשיבות על שמורה פקודי, שבפרשת המנין לענין בנוגע גם  הוא וכן
שנמשלו חיבתן "להודיע בנ"י: למנין בנוגע רש"י בדברי כמודגש הביטול, ענין להיות צריך "miakeklלזה

והביטול  הקטנות ענין ישנו שבהם ולבנה), חמה (ולא דוקא כוכבים ולכן 66- ולבנה, בחמה (משא"כ
נאמר  נעשה 67לעתידֿלבוא והביטול הקטנות ענין ע"י שדוקא והיינו, החמה"), ובושה הלבנה "וחפרה

והחביבות. החשיבות ענין אמיתית

הלשון  נאמר שקלים בפרשת וגם "פקודי", בלשון נאמר המנין שענין בכך מרומז זה וענין
יפקד". ד"כי הביטול ענין בדוגמת שזהו - הפקודים" על העובר "כל "לפקודיהם",

.‡È:מזה וההוראה
ואז  יותר, והתפשטות וישות מציאות בבחי' להיות צריכים הזולת על לפעול שכדי החושבים ישנם

הזולת על לפעול ביותר xzeiיצליחו התפשטות של בתנועה בהיותו שכן, ביטול. של תנועה ע"י מאשר
הזולת. על הפעולה יותר יתוסף ובמילא נוספים, למקומות להגיע ביכלתו

ד"ונפ  שהענין כאמור, להיפך, - היא האמת והיינו,אך מושבך", ש"יפקד עי"ז דוקא נעשה קדת"
כו'. לפעול בכחו יש ואז הקב"ה, של שליח נעשה ממציאותו, שמתבטל שעי"ז

.·È השלוחים התלמידים את ולברכה לטובה להזכיר המקום לעסוק 68וכאן כדי לים מעבר שנסעו
מופלגה  הצלחה להם שתהי' - לבב וטוב שמחה מתוך זאת ועשו המעיינות, והפצת היהדות בהפצת

כו'. והגבלות מדידות ללא הטבע, מדרך למעלה
למרות דוקא, כאן להישאר שמתעקשים כאלו שישנם מאומה,ולהעיר, עושים אינם כאן שבהיותם

בענינים ומונחים צוריבן"... ווערן -"זיי אחר למקום נוסעים היו אילו מזה; למטה ועוד מהֿבכך, של
ומונחים  מאומה, עושים אינם - בברוקלין בהיותם ואילו המעיינות, והפצת היהדות בהפצת עוסקים היו
לקרוא  צריכים יום שבכל דשּפיץ", ה"שּפיץ אצל המנהג שנעשה כפי - ולדוגמא מהֿבכך, של בענינים
ועאכו"כ  להתפלל, יכולים אינם זאת שלולי עד הדבר, מוכרח כך וכל כו', "דזשוס" ולשתות העיתון

התפלה... שקודם בהתבוננות לעסוק יכולים אינם זאת שלולי

אביך" ומבית וממולדתך מארצך לך "לך הציווי את קיימו הנ"ל השלוחים - זאת כפשוטו 69ולעומת
זיך"), ("וואלגערן ולהתייגע להיטלטל צריכים שם שבהיותם כך על הבט מבלי "פשט'לאך", ללא ַַממש,

"דזשוס"!... ושתיית עיתון קריאת וללא

ילבינו" זקנים פני יקחו 70ו"נערים והם לקראתו, שילכו הראשונים הם יהיו המשיח, יבוא שכאשר -
השאר! את זיך") מיט מיטֿשלעּפן וועלן ("זיי עמהם
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לקו 61) וש"נ.ראה .8 הערה 210 ע' חכ"ו "ש
וש"נ.62) .242 ע' ח"ה תו"מ ראה
סע"ב 63) ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה ראה

ועוד. ואילך.
א.64) מב, סנהדרין
מא.65) שם,

(66.125 ע' חל"א תו"מ גם ראה
יד.67) פ"א, דב"ר וראה כג. כד, ישעי'
וש"נ.68) .61 הערה 114 ע' לעיל ראה
לך.69) לך ר"פ
ע'70) ח"מ תו"מ גם וראה ע"ב). ריש (מט, בסופה סוטה

וש"נ. .321
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ידרוש אלא "קונצים", שום לשמוע מוכן יהי' לא תרשום oeaygמשיח המשכן": פקודי "אלה -71

כמ  לומר בפתק ויבואו חת"ת, שילמדו הרבי, של חסידים שיהיו פעלת יהודים כמה על - עשית חסידים ה
מברכים! בשבת התהלים כל

תהלים  שאמירת שסבור כיון תהלים, לאמירת בא אינו בעצמו שהוא בלבד זו לא הנה - בפועל אך
לאמירת  יבואו לא אחרים שגם שרוצה זאת, עוד אלא עבורו, מתאים זה ואין קטנים", ל"ילדים שייכת
בהיותו  כך, על אותם ולעורר עמהם לדבר לו מתאים לא - יבואו שאחרים "מסכים" הוא אם וגם תהלים,

כבודו" לפי ואינו "זקן .72בבחי'

ובכן:

כ"ק  שמבאר וכפי דוקא, בביטול להיות צריך זה שבשביל לעיל נתבאר - הזולת על לפעולה בנוגע
אדמו"ר  מחזיק"73מו"ח אינו מלא "כלי מלא",74בענין "כלי לעצמו, מציאות שבהיותו בנדו"ד, ועד"ז ,

כו'. עליו לפעול כדי הזולת עם להתחבר יכול אינו

אלא  שאינו חת"ת לימוד ועד"ז תהלים, אמירת כמו פשוטים, ענינים אודות שמדובר שטוען ומה
צריך  ולכן דעם"), אין געקאכט זיך האט רבי ("דער בלהט זאת ודרש תיקן הרבי הרי - כו' ָָלמיגרס

בזה. לעסוק

אבינו" אתה "כי דוקא ליצחק יאמרו לבוא שלעתיד - ביצחק ממ"ש גו'"75ולהעיר ,76-"ויזרע
בענינים דר"א miinybשהתעסק שבפרקי יוצא 77[ואף מקרא "אין הרי ח"ו", דגן זרע יצחק "וכי איתא

פשוטו" קשה 78מידי ארץ ההיא", ו"בשנה ההיא" ש"בארץ ה'", "ויברכהו - ה' לברכת זכה דוקא ובזה ,[
שערים" "מאה מצא קשה, ליצחק 79ושנה ואם בודאי ; - פשוטים בענינים לעסוק "מתאים" הי' אבינו

וכיו"ב. וחת"ת תהלים לאמירת בנוגע הזולת על ולפעול להתעסק הוא גם יכול

בהפצת  לעסוק בשביל - כו' התחכמויות ללא - שנסעו הנ"ל, השלוחים אודות - לעניננו ונחזור
ענין  הוא שעושים דבר שכל כאן כהסדר שלהם, מהמסירתֿנפש ("טומל") "רעש" עשו ולא המעיינות,

נפש"!... "מסירת של

אדמו"ר - מו"ח כ"ק וכפתגם נפש, מסירת של ענין אמנם הם"80זהו מלכים בני ישראל 81ש"כל

הם" "מלכים הלשון גם ובשביל 82(ומצינו כו', ביותר נוגעת קלה טירחא אפילו הנה מלך", "בן ואצל ,(
טוב  להמליץ שיוכל מיכאל, למלאך ששייך ענין זהו אבל, עולמות; לתר"ך ועד עולמות", "ש"י מגיע זה
פעולת  ניכר שיהי' ובאופן ("ראּבאטּו"), העבודה ענין להיות צריך - לפועל בנוגע ואילו כו', ישראל ַָעל

ווידיאט") ("ראּבאטּו .83העבודה ַָָ

המבואר  ע"פ ובפרט והמס"נ, הביטול שהו"ע מושבך", ד"יפקד הענין להיות שצריך לעיל וכאמור
תרפ"ז  היהודים וקבל ד"ה עתה 84במאמר זה מחדש שנדפס ד"ונפקדת",85, הענין נעשה עי"ז ודוקא ,

הנביאים" עבדיו אל סודו "גלה אשר הקב"ה, המלכים מלכי מלך אצל חשובה מציאות ,86שנעשה
אדמו"ר. מו"ח לכ"ק עד נשיאינו רבותינו אל - הנבואה ומשפסקה
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) ).l"endהשולחן

אֿב.72) ל, ב"מ
שם.73) בהערה ובהנסמן ,120 ע' תש"י סה"מ ראה
וש"נ.74) א. מ, ברכות
ב.75) פט, שבת וראה טז. סג, ישעי'
יב.76) כו, תולדות
רפל"ג.77)
וש"נ.78) א. סג, שבת
ובפרש"י.79) שם תולדות
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וש"נ.81) א. סז, שבת
שבת 82) וראה ע"ב). ריש (א, בהקדמה תקו"ז ב. ט, ברכות
ב. נט,

וש"נ.83) .27 ע' תרפ"ב סה"ש ראה
ואילך.84) קיב ע' תרפ"ז סה"מ
דש 85) ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה אד"ר כ"ה מכתב גם ראה
ואילך).
ז.86) ג, עמוס
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אדמו"ר  מו"ח כ"ק את ראו שנה, עשרים להם מלאו לא שעדיין הנ"ל, השלוחים שהתלמידים ולהעיר,
אדמו  מו"ח שכ"ק זכו ולא והשגה, הבנה לכלל שהגיעו קודם בקטנותם, כחות רק ריבוי בהם ישקיע "ר

מעינותיך  ד"יפוצו הכוונה תושלם ידם ועל "ּפשט'לאך", וללא לבב, וטוב שמחה מתוך נסעו ואעפ"כ, ַכו',
המשיח. ביאת יפעלו - ועי"ז חוצה",

.‚È(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
המקבל  אל הברכות נמשכים בנ"י אצל הרי - הנאמרים הדברים את שומעת אינה הגשמית שאזנם אף

בגשמיות. המקום ריחוק למרות

כלל, והגבלות מדידות ללא מופלגה הצלחה ברכת להם שתומשך רצון יהי ובכן,

גדול" "בית לייסד - נסיעתם מטרת לעיקר בנוגע מגילה 87ובפרט במסכת הגמרא כדברי "שמגדלין 88, :
כדבעי), התומ"צ עניני כל נעשים (שעי"ז תפלה" בו ו"מגדלין חסידות, והן נגלה הן תורה", בו

ונגבה" וצפונה וקדמה ימה "ופרצת בהם מצרים"89ויקויים בלי ל"נחלה עד ,90.

***

.„È.'גו ישראל בני ראש את תשא כי ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.ÂË הפסוק על רש"י בפירוש שנאמר 11הביאור כמו וערבית, "שחרית קטורת", עליו בבוקר 91"ויקטר
וגו'" הנרות את בהטיבו שקט 92בבוקר לומר מקום שיש דכיון שעריכת - (כשם מהרגיל שונה זו ורת

מהרגיל) שונים היו בבוקר הנרות והדלקת חול ביום הרגיל,93הלחם כפי שהיתה להבהיר רש"י צריך לכן ,
הנרות  הדליקו מקרא של פשוטו ע"פ כי הנרות", את "בהטיבו וגם כו'", שנאמר כמו וערבית "שחרית

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - המילואים ימי בשבעת גם המשכן) עבודות כל בלקו"ש 94(כמו
ואילך. 225 ע' ח"ו

.ÊË הפסוק על שמיני בפ' רש"י מ"ש אודות גם משה 95דובר נכנס "למה וגו'", ואהרן משה "ויבוא
דלכאורה  הקטורת", מעשה על ללמדו אהרן, קטורת"96עם עליו "ויקטר בפרשתנו למ"ש בסתירה זה הרי

משה? על בפשטות דקאי
הפסוק  על בפרש"י הביאור בהקדם גו'97ויובן ויקטר גו' עשה caln"ויקרב אלה "כל הבוקר", עולת

xg`פירושו ש"מלבד" לומר אפשר שאי - התמיד" הקריב uegעולת הבוקר עולת שהרי מקום), (כבכל
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ט.87) כה, מלכיםֿב
רע"א.88) כז,
יד.89) כח, ויצא
סע"א.90) קיח, שבת
ז.91) ל, תצוה
להפסיק 92) שיש שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר השאלות לאחרי

מען  וועט ("אפשר יחשבו אולי ובינתיים ריוח", "ליתן כדי עתה,
התירוצים  על כאּפן") .*זיך ַ

שלאחריו  ליום כבר ששייך חצות, לאחר כבר שנמצאים וכיון
תחנ  דאמירת מהדינים שישנו (כמובן בודאי הרי - שני אדר ר"ח ון),

באופן  סע"א), כט, (תענית בשמחה" מרבין אדר ד"משנכנס הענין

שמח. בניגון יפסיקו ולכן ראשון, אדר בחודש מאשר יותר נעלה
לא 93) המילואים ימי בשבעת העבודה שכללות לכך נוסף

"אין  ב) (ג, יומא במסכת רש"י כדברי - הרגיל ע"ד עבודה היתה
. עבודה בחלוק קרוי' משה ושל כהונה, בגדי בלבוש שהוא .

ז' ש"כל במה) ד"ה - א (לד, ע"ז במסכת התוס' וכדברי לבן";
כמו  נחשב הי' ומפרקו המשכן מעמיד משה שהי' המילואים ימי

בבמה". כהונה בגדי ואין במה,
תשכ"ו.94) ויק"פ ש"פ שיחת בשילוב
כג.95) ט,
תש"מ.96) שמיני ש"פ שיחת .15 הערה שם לקו"ש גם ראה
יז.97) שם,

*(w"k riced xweaa w"yd meiay oiivl yiweqtd lr) df i"yx yexit x`azi zecreezday `"hily x"enc`"zxehw eilr xhwie"(,dxede
zecreezda x`azi i"yx yexit dfi` y`xn ricedl li`ei `"hily x"enc` w"ky ezywal m`zda - o`ncl`ee 'iy i"xdl z`f ricedl,ick ¨©

117 'r h"ng n"ez mb d`x) 'ek opekzdle oiirl elkeiy;132 'r;- (149 'rl"end.

f"kyz'd ,y"c` g"xre g"dan ,milwy 't ,icewt t"y

dyn בפרשתנו רש"י (כמ"ש אהרן שנצטווה 98ולא מאותן חוץ ציבור קרבנות והקריב משה ש"שימש
מוכרח ולכן ביום"), בו "אחר".אהרן היינו ש"מלבד" לפרש רש"י

התמיד", "עולת העולה", את עליו "ויעל ואח"כ קטורת" עליו "ויקטר  תחילה נאמר שבפרשתנו וכיון
כסדרן iptlקטורת הם הכתובים פשש"מ (וע"פ התמיד אהרן,99עולת עם משה ש"נכנס שזה עכצ"ל, ,(

) הקטורת" מעשה על היא`xgללמדו התמיד) ztqepעולת zxehw שעה הוראת בתור אהרן, ע"י שהיתה
מזבח  על ולא ליחיד קטורת מצינו ש"לא ביום, בו שהתחילו הנשיאים שבקרבנות הקטורת (בדוגמת

היתה" שעה והוראה בלבד, זו אלא ).100החיצון

בענין עבודה לעשות בחרו ואביהוא שנדב הטעם לבאר יש שיש zxehwdועפ"ז שראו כיון - דוקא
להקטיר  אהרן גם נצטווה משה, שהקטיר הקטורת על שנוסף הקטורת, בענין זה ביום מיוחד חידוש

ששייכת י"ל הקרבנות, בשאר ההוספה (משא"כ נוספת על oxd`lקטורת רש"י שמפרש כפי דוקא,
.101הפסוק  הקב"ה לו שמכפר "להודיע עגל", לך שעשה")."קח העגל מעשה על .

הרמב"ן  מ"ש גם לבאר יש עליו11ועפ"ז ויקטר ראיתי רש"י "ובפירוש :oxd`. הוא אם ידעתי ולא .
מדובר  הפרשה שבכל בשעה בה אהרן, על קאי ש"ויקטר" לומר הקס"ד מהי דלכאורה - סופרים" טעות

כי: - משה על

קטורת שהיתה לומר היאztqepההכרח שהקטורת שבפרשתנו, הדברים מסדר התמיד,iptlהוא עולת
הם  שבפרשתנו שהכתובים נאמר אם אבל (כנ"ל); התמיד" עולת "אחר זה שהי' נאמר שמיני בפ' ואילו

מפרשים  כמה (כדעת כסדרן נוספת.99שלא קטורת שהיתה לומר הכרח אין ,(

שמצינו שעשיית ziixaa`וכיון משמע שמזה הקטורת", מעשה על ללמדו אהרן, עם משה נכנס "למה
אהרן. על קאי גו'" "ויקטר בפרשתנו שמ"ש לומר מקום יש א"כ, אהרן, ע"י היתה הקטורת

.ÊÈ ככל ה', בעבודת ההוראה גם וכן תורה", של "יינה - התורה פנימיות ע"פ גם ולבאר להוסיף ויש
הוראה  לשון התורה, ה':102עניני בעבודת הוראה בהם שיש ,

לקטורת  קרבנות בין החילוק בפיך"103ידוע המותר "מן להיות צריכים שקרבנות וכפי 104- דוקא,
נח  בפ' כבר למד למקרא חמש .105שהבן הטהורה הבהמה "מכל לתיבה להכניס נצטווה שנח שבעה , .

חי' מדם הי' הקטורת שבסממני ה"מור" הרי קטורת, משא"כ בצאתו", קרבן מהן שיקריב "כדי שבעה",
הרמב"ם  (לדעת טהורה אור 106שאינה בתורה הזקן רבינו שמבאר וכפי היינו,107), דאתהפכא, הענין שזהו

לקט  אותו ומהפכים טהור, שאינו ענין התשובה שלוקחים עבודת עם קשור הקטורת שענין מובן ומזה ורת.
המור" בשמן חדשים ד"ששה הענין גם ).108(וזהו

הצ"צ  ממ"ש גם [ולהעיר י"א במספר הם הקטורת שסממני מה גם שבפסוק 109וזהו עליו 91, "והקטיר
המספר  שבקדושה אף תיבות], י"א יש יקטירנה" הנרות את בהטיבו בבוקר בבוקר סמים קטורת אהרן

ללעו"ז  שייך עשר אחד מספר ואילו עשר, אחד ולא עשר ביריעות 110הוא י"א מספר מצינו [ועד"ז
י"א  במספר היו העיזים שיריעות כו'111המשכן, לעשו שייך העיזים ענין והרי הקטורת 112, שענין כיון - [
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כט.98) שם,
(99.20 הערה שם לקו"ש גם ראה

יד.100) ז, נשא פרש"י
ב.101) שם, שמיני
(בשם 102) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
וש"נ.103) ואילך. קסד ע' תשרי סה"מ תו"מ ראה
וש"נ.104) ב. כח, שבת
ובפרש"י.105) ב ז,

ה"ג.106) פ"א המקדש כלי הל'
א.107) צט, מג"א
יב.108) ב, אסתר
א'תשסב.109) ע' תצוה אוה"ת
פ"ד.110) הקדישים שער פע"ח פ"י. יא שער ע"ח ראה
ז.111) כו, תרומה
מאמרי 112) רלד. ע' ח"א תקס"ב אדה"ז מאמרי ראה

א'תריא. ע' ח"ד במדבר אדהאמ"צ



יט f"kyz'd ,y"c` g"xre g"dan ,milwy 't ,icewt t"y

אדמו"ר  מו"ח כ"ק את ראו שנה, עשרים להם מלאו לא שעדיין הנ"ל, השלוחים שהתלמידים ולהעיר,
אדמו  מו"ח שכ"ק זכו ולא והשגה, הבנה לכלל שהגיעו קודם בקטנותם, כחות רק ריבוי בהם ישקיע "ר

מעינותיך  ד"יפוצו הכוונה תושלם ידם ועל "ּפשט'לאך", וללא לבב, וטוב שמחה מתוך נסעו ואעפ"כ, ַכו',
המשיח. ביאת יפעלו - ועי"ז חוצה",

.‚È(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
המקבל  אל הברכות נמשכים בנ"י אצל הרי - הנאמרים הדברים את שומעת אינה הגשמית שאזנם אף

בגשמיות. המקום ריחוק למרות

כלל, והגבלות מדידות ללא מופלגה הצלחה ברכת להם שתומשך רצון יהי ובכן,

גדול" "בית לייסד - נסיעתם מטרת לעיקר בנוגע מגילה 87ובפרט במסכת הגמרא כדברי "שמגדלין 88, :
כדבעי), התומ"צ עניני כל נעשים (שעי"ז תפלה" בו ו"מגדלין חסידות, והן נגלה הן תורה", בו

ונגבה" וצפונה וקדמה ימה "ופרצת בהם מצרים"89ויקויים בלי ל"נחלה עד ,90.

***

.„È.'גו ישראל בני ראש את תשא כי ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.ÂË הפסוק על רש"י בפירוש שנאמר 11הביאור כמו וערבית, "שחרית קטורת", עליו בבוקר 91"ויקטר
וגו'" הנרות את בהטיבו שקט 92בבוקר לומר מקום שיש דכיון שעריכת - (כשם מהרגיל שונה זו ורת

מהרגיל) שונים היו בבוקר הנרות והדלקת חול ביום הרגיל,93הלחם כפי שהיתה להבהיר רש"י צריך לכן ,
הנרות  הדליקו מקרא של פשוטו ע"פ כי הנרות", את "בהטיבו וגם כו'", שנאמר כמו וערבית "שחרית

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - המילואים ימי בשבעת גם המשכן) עבודות כל בלקו"ש 94(כמו
ואילך. 225 ע' ח"ו

.ÊË הפסוק על שמיני בפ' רש"י מ"ש אודות גם משה 95דובר נכנס "למה וגו'", ואהרן משה "ויבוא
דלכאורה  הקטורת", מעשה על ללמדו אהרן, קטורת"96עם עליו "ויקטר בפרשתנו למ"ש בסתירה זה הרי

משה? על בפשטות דקאי
הפסוק  על בפרש"י הביאור בהקדם גו'97ויובן ויקטר גו' עשה caln"ויקרב אלה "כל הבוקר", עולת

xg`פירושו ש"מלבד" לומר אפשר שאי - התמיד" הקריב uegעולת הבוקר עולת שהרי מקום), (כבכל
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ט.87) כה, מלכיםֿב
רע"א.88) כז,
יד.89) כח, ויצא
סע"א.90) קיח, שבת
ז.91) ל, תצוה
להפסיק 92) שיש שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר השאלות לאחרי

מען  וועט ("אפשר יחשבו אולי ובינתיים ריוח", "ליתן כדי עתה,
התירוצים  על כאּפן") .*זיך ַ

שלאחריו  ליום כבר ששייך חצות, לאחר כבר שנמצאים וכיון
תחנ  דאמירת מהדינים שישנו (כמובן בודאי הרי - שני אדר ר"ח ון),

באופן  סע"א), כט, (תענית בשמחה" מרבין אדר ד"משנכנס הענין

שמח. בניגון יפסיקו ולכן ראשון, אדר בחודש מאשר יותר נעלה
לא 93) המילואים ימי בשבעת העבודה שכללות לכך נוסף

"אין  ב) (ג, יומא במסכת רש"י כדברי - הרגיל ע"ד עבודה היתה
. עבודה בחלוק קרוי' משה ושל כהונה, בגדי בלבוש שהוא .

ז' ש"כל במה) ד"ה - א (לד, ע"ז במסכת התוס' וכדברי לבן";
כמו  נחשב הי' ומפרקו המשכן מעמיד משה שהי' המילואים ימי

בבמה". כהונה בגדי ואין במה,
תשכ"ו.94) ויק"פ ש"פ שיחת בשילוב
כג.95) ט,
תש"מ.96) שמיני ש"פ שיחת .15 הערה שם לקו"ש גם ראה
יז.97) שם,

*(w"k riced xweaa w"yd meiay oiivl yiweqtd lr) df i"yx yexit x`azi zecreezday `"hily x"enc`"zxehw eilr xhwie"(,dxede
zecreezda x`azi i"yx yexit dfi` y`xn ricedl li`ei `"hily x"enc` w"ky ezywal m`zda - o`ncl`ee 'iy i"xdl z`f ricedl,ick ¨©

117 'r h"ng n"ez mb d`x) 'ek opekzdle oiirl elkeiy;132 'r;- (149 'rl"end.

f"kyz'd ,y"c` g"xre g"dan ,milwy 't ,icewt t"y

dyn בפרשתנו רש"י (כמ"ש אהרן שנצטווה 98ולא מאותן חוץ ציבור קרבנות והקריב משה ש"שימש
מוכרח ולכן ביום"), בו "אחר".אהרן היינו ש"מלבד" לפרש רש"י

התמיד", "עולת העולה", את עליו "ויעל ואח"כ קטורת" עליו "ויקטר  תחילה נאמר שבפרשתנו וכיון
כסדרן iptlקטורת הם הכתובים פשש"מ (וע"פ התמיד אהרן,99עולת עם משה ש"נכנס שזה עכצ"ל, ,(

) הקטורת" מעשה על היא`xgללמדו התמיד) ztqepעולת zxehw שעה הוראת בתור אהרן, ע"י שהיתה
מזבח  על ולא ליחיד קטורת מצינו ש"לא ביום, בו שהתחילו הנשיאים שבקרבנות הקטורת (בדוגמת

היתה" שעה והוראה בלבד, זו אלא ).100החיצון

בענין עבודה לעשות בחרו ואביהוא שנדב הטעם לבאר יש שיש zxehwdועפ"ז שראו כיון - דוקא
להקטיר  אהרן גם נצטווה משה, שהקטיר הקטורת על שנוסף הקטורת, בענין זה ביום מיוחד חידוש

ששייכת י"ל הקרבנות, בשאר ההוספה (משא"כ נוספת על oxd`lקטורת רש"י שמפרש כפי דוקא,
.101הפסוק  הקב"ה לו שמכפר "להודיע עגל", לך שעשה")."קח העגל מעשה על .

הרמב"ן  מ"ש גם לבאר יש עליו11ועפ"ז ויקטר ראיתי רש"י "ובפירוש :oxd`. הוא אם ידעתי ולא .
מדובר  הפרשה שבכל בשעה בה אהרן, על קאי ש"ויקטר" לומר הקס"ד מהי דלכאורה - סופרים" טעות

כי: - משה על

קטורת שהיתה לומר היאztqepההכרח שהקטורת שבפרשתנו, הדברים מסדר התמיד,iptlהוא עולת
הם  שבפרשתנו שהכתובים נאמר אם אבל (כנ"ל); התמיד" עולת "אחר זה שהי' נאמר שמיני בפ' ואילו

מפרשים  כמה (כדעת כסדרן נוספת.99שלא קטורת שהיתה לומר הכרח אין ,(

שמצינו שעשיית ziixaa`וכיון משמע שמזה הקטורת", מעשה על ללמדו אהרן, עם משה נכנס "למה
אהרן. על קאי גו'" "ויקטר בפרשתנו שמ"ש לומר מקום יש א"כ, אהרן, ע"י היתה הקטורת

.ÊÈ ככל ה', בעבודת ההוראה גם וכן תורה", של "יינה - התורה פנימיות ע"פ גם ולבאר להוסיף ויש
הוראה  לשון התורה, ה':102עניני בעבודת הוראה בהם שיש ,

לקטורת  קרבנות בין החילוק בפיך"103ידוע המותר "מן להיות צריכים שקרבנות וכפי 104- דוקא,
נח  בפ' כבר למד למקרא חמש .105שהבן הטהורה הבהמה "מכל לתיבה להכניס נצטווה שנח שבעה , .

חי' מדם הי' הקטורת שבסממני ה"מור" הרי קטורת, משא"כ בצאתו", קרבן מהן שיקריב "כדי שבעה",
הרמב"ם  (לדעת טהורה אור 106שאינה בתורה הזקן רבינו שמבאר וכפי היינו,107), דאתהפכא, הענין שזהו

לקט  אותו ומהפכים טהור, שאינו ענין התשובה שלוקחים עבודת עם קשור הקטורת שענין מובן ומזה ורת.
המור" בשמן חדשים ד"ששה הענין גם ).108(וזהו

הצ"צ  ממ"ש גם [ולהעיר י"א במספר הם הקטורת שסממני מה גם שבפסוק 109וזהו עליו 91, "והקטיר
המספר  שבקדושה אף תיבות], י"א יש יקטירנה" הנרות את בהטיבו בבוקר בבוקר סמים קטורת אהרן

ללעו"ז  שייך עשר אחד מספר ואילו עשר, אחד ולא עשר ביריעות 110הוא י"א מספר מצינו [ועד"ז
י"א  במספר היו העיזים שיריעות כו'111המשכן, לעשו שייך העיזים ענין והרי הקטורת 112, שענין כיון - [
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כט.98) שם,
(99.20 הערה שם לקו"ש גם ראה

יד.100) ז, נשא פרש"י
ב.101) שם, שמיני
(בשם 102) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
וש"נ.103) ואילך. קסד ע' תשרי סה"מ תו"מ ראה
וש"נ.104) ב. כח, שבת
ובפרש"י.105) ב ז,

ה"ג.106) פ"א המקדש כלי הל'
א.107) צט, מג"א
יב.108) ב, אסתר
א'תשסב.109) ע' תצוה אוה"ת
פ"ד.110) הקדישים שער פע"ח פ"י. יא שער ע"ח ראה
ז.111) כו, תרומה
מאמרי 112) רלד. ע' ח"א תקס"ב אדה"ז מאמרי ראה

א'תריא. ע' ח"ד במדבר אדהאמ"צ
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כי  - התשובה שזהו"ע נוספת, קטורת להביא הוצרך גדול, לכהן נתמנה אהרן שכאשר רואים וכאן
ביותר, נעלית למדריגה שנתעלה שכיון והיינו, כו', האחריות בגודל גם ניתוסף הזכות, גודל עם ביחד

בתניא  (כמבואר יותר נעלית תשובה אצלו להיות הוצרכה בחי'113אזי בו יש והלב בלב התשובה ש"עיקר
הקודמת  שבמדריגתו ענינים לגבי גם כו'"), יותר עילאה ב"תשובה צורך יש ולפעמים כו'", רבות ומדרגות

בפע"ח  המסופר (ע"ד לחטא נחשבים היו ובא 114לא בקדושת מכוון הי' אחת ש"פעם אחד צדיק אודות
וכיון  התפילין", מן דעת והסיח שכח כוונה אותה ע"י ואז לבהלה, נלד ולא לריק ניגע לא באמרו לציון

זה) ענין על לתשובה צריך הי' העליונה", למדרגה להעלותו רוצים .115ש"היו

בגמרא  כדאיתא - דתורה בנגלה גם שמצינו כל 116וכפי תכלית (שזהו השם מחילול לזהירות בנוגע
דמי  יהיבנא ולא מטבחא בישרא שקילנא אי אנא, כגון רב, אמר השם, חילול דמי "היכי התומ"צ): ענין
מדריגתו  לגבי הנה התגרים, כמנהג רגילה הנהגה זו הרי אדם בני רוב שאצל שאף והיינו, לאלתר",

השם. לחילול שנחשב ענין זה הרי רב, של הנעלית

התשובה  בעבודת להוסיף צריך יותר נעלית לדרגא שנתעלה שכיון ומצבו, מעמדו לידע כדי אמנם,
הקטורת"), מעשה על ללמדו אהרן, עם (ש"נכנס רבינו ממשה והוראה בלימוד צורך יש זה בשביל הנה -

דמלכא" "שושבינא נאמר 40להיותו ועליו ה'",117, דבר את לכם להגיד גו' וביניכם ה' בין עומד "אנכי
דרא  שבכל דמשה לאתפשטותא בנוגע .118ועד"ז

רז"ל  שאמרו שזהו מהשתלשלות, שלמעלה למדריגה מגיעים התשובה ענין שבעלי 119וע"י ש"מקום
מהשתלשלות. שלמעלה מדריגה שזוהי כיון בו", לעמוד יכולין אין גמורין צדיקים עומדין תשובה

הקטורת  גם אלא דיוהכ"פ, הקטורת רק לא - כנ"ל) תשובה, (שענינה הקטורת לענין בנוגע מ"ש וע"ד
גו'" מועד באוהל יהי' לא אדם "וכל השנה: למדריגתו,120שבכל להגיע יכול אינו אחד שאף היינו, ,

בהן  שכתוב אותן אדם"121"אפילו פני פניהם ש"יהיו 122ודמות באופן אם כי לזרים 123, ואין לבדך לך
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בשנה ‡. הראשון בחודש "ויהי הפסוק על
המשכן" הוקם לחדש באחד במדרש 1השנית 2אי'

בפרש"י  שנאמר3והובא דמה ,mwed שמזה המשכן,
לא  ישראל כל כי - מאליו הוקם שהמשכן משמע

הקרשים  כובד (מחמת להקימו יכולים וגם 4היו ,(
הקב"ה  לו ואמר להעמידו, יכול הי' לא משה
עומד  והוא להעמידו מראה ואתה בידך "עסוק
ויהי  שנא' הקימתו שאתה אליך כותב ואני מאליו
הוקם  לחדש באחד השנית בשנה הראשון בחדש

שנא' משה העמידו ומי את 5המשכן משה ויקם
המשכן".

אי' במדרש להלן בפרש"י 6וצלה"ב: )7(וכ"ה
באדר  בכ"ג (שתחלתם המילואים ימי שבעת )8דכל

הי' לא והרי - ומפרקו המשכן את מעמיד משה הי'
והאיך  הקרשים), כובד (מחמת להקימו יכול אדם

יום  בכל ומפרקו מעמידו משה ?9הי'

בז'·. המשכן את משה שהעמיד הטעם והנה
החדש  "ביום ציווהו שהקב"ה אף המילואים ימי
אהל  משכן את תקים לחדש באחד הראשון

בארוכה 10מועד" במ"א רש"י 11נתבאר דעות
בזה: ורמב"ן

כתב  ל 12הרמב"ן אמר (הקב"ה) מתחלה "כי ו
המשכן  את והקמות המילואים) ימי ז' (קודם

בהר" הראית אשר הקב"ה 13כמשפטו לו וכשאמר .
גו'", תקים לחדש באחד הראשון החדש "ביום
הנה  לעמדה, הקמתו תהי' הראשון ש"ביום היינו
ולהוריד  להקים יצטרך המילואים ימי בעת כי ידע

כו'".

עה"ת בפירושו שרש"י מזה מפרש `epiאמנם
הכתוב  את מוציא אינו לעמדה", "תקים שהכוונה

eheytn החדש "ביום של דהפירוש דס"ל משמע -
) הוא גו'" המשכן את תקים גו' שביום l`הראשון

הקמתו "תהי' שהקמתו dcnrlזה כפשוטו אלא) ,"
זה. ביום תהי' בכלל

תקים  גו' הראשון החדש "ביום הציווי ולפי"ז
(ציווי אינו גו'" המשכן הציווי sqepאת על

אלא  הרמב"ן) כפירוש גו'", המשכן את "והקמות
אשר  - "והקמות" הציווי של ופירוש מילתא גילוי
הראשון  החדש "ביום יהי' זה ציווי של קיומו

לחדש". באחד

המשכן את משה שהעמיד ניסן,iptlומה ר"ח
מזה  זאת שלמד אלא בפירוש, ע"ז נצטווה לא
והחינוך  בעבודתם, ובניו אהרן את לחנך שנצטווה
בקביעות; העבודה תיעשה בו במקום צ"ל בעבודה
ימי  ז' שכל המפורש הציווי מן למד ו(בעיקר)

"פתח  יהיו crenהמילואים ld`"'ידע 14גו ומזה -
המשכן. את להקים שצריך

העמדת  שעל הרמב"ן, לדעת בשלמא ועפ"ז:
(עכ"פ  אפ"ל מיוחד, ציווי הי' ימה"מ בז' המשכן
וגם  מהקב"ה, כח נתינת היתה זה על דגם בדוחק)
רש"י, לדעת אמנם מאליו". "שהוקם במה נכלל זה
הי' מאין - ציווי הי' לא ימה"מ בז' הקמתו שעל
ימי  ז' כל להעמידו הקרשים) כובד (למרות כח בו
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יז.1) מ, פרשתנו
יא.2) פרשתנו תנחומא
המדרש).3) מל' (בשינוים לג. לט,
בשיחת 4) בארוכה נתבאר בתנחומא). (משא"כ שם פרש"י

תש"ל. פקודי ש"פ
יח.5) מ, שם
מחלוקת 6) (ושם טו פי"ב, במדב"ר לה. תשא בתנחומא כ"ה

בכ"י). פעמים ג' או פעמים ב' או א' פעם ומפרקו מעמידו הי' אם

לו). (צו פ"א דמילואים מכילתא תו"כ ה"א. פ"א יומא ירושלמי
ב. פי"ג, ט. שם במדב"ר מד. פיסקא נשא ספרי פ"ז. עולם סדר

א.7) ז, נשא כג. ט, שמיני
וראה 8) .6 שבהערה ותו"כ במדב"ר ספרי, בס"ע, כמבואר

שמיני. ר"פ פרש"י ב. פז, שבת
הותחלו  המילואים שימי ס"ל שם שבתנחומא לומר ודוחק
שמיני). ובר"פ ב) (מ, כאן בראב"ע שהובא (כהדיעה ניסן בר"ח
(ודיקא  בחודש שמיני הוא השמיני" ביום ש"ויהי נפרש ולפ"ז
ג' או (ב' ימה"מ בהז' ומפרקו מעמידו הי' שמשה דזה נמי,
בר"ח  בהקמתו הנאמר ויקם" הוקם מ"תקים למדין בכ"י) פעמים
עשר  נטל היום "ואותו מביא בסיומו שם בתנחומא כי ניסן),
המילואים  שימי מפורש ובס"ע עולם" בסדר כדאי' עטרות
בחודש  אחד הי' למילואים השמיני ויום כנ"ל באדר בכ"ג הותחלו

בחודש). שמיני (ולא
ופרקו.9) ומשחו העמידו ד"ה שם לירושלמי מקה"ע להעיר

ב.10) מ, פרשתנו
שמיני.11) לפ' א' שיחה חי"ב לקו"ש ראה

ב.12) ח, צו פירושו וראה שם, פרשתנו
ל.13) כו, תרומה
פרשתנו 14) רמב"ן וראה לה. לג. ח, צו לב. ד. כט, תצוה

שם.

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

ועניניהם,  שליט"א  התלמידים  מצב  אודות  כותב  בו  אד"ש,  מח'  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

ובודאי גם להבא ימשיך במנהג טוב זה, והעיקר בהשגחה פקיחא על כאו"א מהם, שנוסף על נחיצות 

הדבר מצד עצמו, הנה זה גופא מעורר אצל התלמידים להפיק רצון המשגיח עליהם וכטבע בנ"א אפילו 

דנה"ב עאכו"כ כפי שנאמר כמים הפנים לפנים וגו' וע"פ פתגם אדמו"ר האמצעי בהענין של שני נפה"א 

על נה"ב אחת, וק"ל...

בברכה.
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השם. לחילול שנחשב ענין זה הרי רב, של הנעלית

התשובה  בעבודת להוסיף צריך יותר נעלית לדרגא שנתעלה שכיון ומצבו, מעמדו לידע כדי אמנם,
הקטורת"), מעשה על ללמדו אהרן, עם (ש"נכנס רבינו ממשה והוראה בלימוד צורך יש זה בשביל הנה -

דמלכא" "שושבינא נאמר 40להיותו ועליו ה'",117, דבר את לכם להגיד גו' וביניכם ה' בין עומד "אנכי
דרא  שבכל דמשה לאתפשטותא בנוגע .118ועד"ז

רז"ל  שאמרו שזהו מהשתלשלות, שלמעלה למדריגה מגיעים התשובה ענין שבעלי 119וע"י ש"מקום
מהשתלשלות. שלמעלה מדריגה שזוהי כיון בו", לעמוד יכולין אין גמורין צדיקים עומדין תשובה

הקטורת  גם אלא דיוהכ"פ, הקטורת רק לא - כנ"ל) תשובה, (שענינה הקטורת לענין בנוגע מ"ש וע"ד
גו'" מועד באוהל יהי' לא אדם "וכל השנה: למדריגתו,120שבכל להגיע יכול אינו אחד שאף היינו, ,

בהן  שכתוב אותן אדם"121"אפילו פני פניהם ש"יהיו 122ודמות באופן אם כי לזרים 123, ואין לבדך לך
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יז.120) טז, אחרי
יו"ד.121) א, יחזקאל
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בשנה ‡. הראשון בחודש "ויהי הפסוק על
המשכן" הוקם לחדש באחד במדרש 1השנית 2אי'

בפרש"י  שנאמר3והובא דמה ,mwed שמזה המשכן,
לא  ישראל כל כי - מאליו הוקם שהמשכן משמע

הקרשים  כובד (מחמת להקימו יכולים וגם 4היו ,(
הקב"ה  לו ואמר להעמידו, יכול הי' לא משה
עומד  והוא להעמידו מראה ואתה בידך "עסוק
ויהי  שנא' הקימתו שאתה אליך כותב ואני מאליו
הוקם  לחדש באחד השנית בשנה הראשון בחדש

שנא' משה העמידו ומי את 5המשכן משה ויקם
המשכן".

אי' במדרש להלן בפרש"י 6וצלה"ב: )7(וכ"ה
באדר  בכ"ג (שתחלתם המילואים ימי שבעת )8דכל

הי' לא והרי - ומפרקו המשכן את מעמיד משה הי'
והאיך  הקרשים), כובד (מחמת להקימו יכול אדם

יום  בכל ומפרקו מעמידו משה ?9הי'

בז'·. המשכן את משה שהעמיד הטעם והנה
החדש  "ביום ציווהו שהקב"ה אף המילואים ימי
אהל  משכן את תקים לחדש באחד הראשון

בארוכה 10מועד" במ"א רש"י 11נתבאר דעות
בזה: ורמב"ן

כתב  ל 12הרמב"ן אמר (הקב"ה) מתחלה "כי ו
המשכן  את והקמות המילואים) ימי ז' (קודם

בהר" הראית אשר הקב"ה 13כמשפטו לו וכשאמר .
גו'", תקים לחדש באחד הראשון החדש "ביום
הנה  לעמדה, הקמתו תהי' הראשון ש"ביום היינו
ולהוריד  להקים יצטרך המילואים ימי בעת כי ידע

כו'".

עה"ת בפירושו שרש"י מזה מפרש `epiאמנם
הכתוב  את מוציא אינו לעמדה", "תקים שהכוונה

eheytn החדש "ביום של דהפירוש דס"ל משמע -
) הוא גו'" המשכן את תקים גו' שביום l`הראשון

הקמתו "תהי' שהקמתו dcnrlזה כפשוטו אלא) ,"
זה. ביום תהי' בכלל

תקים  גו' הראשון החדש "ביום הציווי ולפי"ז
(ציווי אינו גו'" המשכן הציווי sqepאת על

אלא  הרמב"ן) כפירוש גו'", המשכן את "והקמות
אשר  - "והקמות" הציווי של ופירוש מילתא גילוי
הראשון  החדש "ביום יהי' זה ציווי של קיומו

לחדש". באחד

המשכן את משה שהעמיד ניסן,iptlומה ר"ח
מזה  זאת שלמד אלא בפירוש, ע"ז נצטווה לא
והחינוך  בעבודתם, ובניו אהרן את לחנך שנצטווה
בקביעות; העבודה תיעשה בו במקום צ"ל בעבודה
ימי  ז' שכל המפורש הציווי מן למד ו(בעיקר)

"פתח  יהיו crenהמילואים ld`"'ידע 14גו ומזה -
המשכן. את להקים שצריך

העמדת  שעל הרמב"ן, לדעת בשלמא ועפ"ז:
(עכ"פ  אפ"ל מיוחד, ציווי הי' ימה"מ בז' המשכן
וגם  מהקב"ה, כח נתינת היתה זה על דגם בדוחק)
רש"י, לדעת אמנם מאליו". "שהוקם במה נכלל זה
הי' מאין - ציווי הי' לא ימה"מ בז' הקמתו שעל
ימי  ז' כל להעמידו הקרשים) כובד (למרות כח בו

המילואים?
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יז.1) מ, פרשתנו
יא.2) פרשתנו תנחומא
המדרש).3) מל' (בשינוים לג. לט,
בשיחת 4) בארוכה נתבאר בתנחומא). (משא"כ שם פרש"י

תש"ל. פקודי ש"פ
יח.5) מ, שם
מחלוקת 6) (ושם טו פי"ב, במדב"ר לה. תשא בתנחומא כ"ה

בכ"י). פעמים ג' או פעמים ב' או א' פעם ומפרקו מעמידו הי' אם

לו). (צו פ"א דמילואים מכילתא תו"כ ה"א. פ"א יומא ירושלמי
ב. פי"ג, ט. שם במדב"ר מד. פיסקא נשא ספרי פ"ז. עולם סדר

א.7) ז, נשא כג. ט, שמיני
וראה 8) .6 שבהערה ותו"כ במדב"ר ספרי, בס"ע, כמבואר

שמיני. ר"פ פרש"י ב. פז, שבת
הותחלו  המילואים שימי ס"ל שם שבתנחומא לומר ודוחק
שמיני). ובר"פ ב) (מ, כאן בראב"ע שהובא (כהדיעה ניסן בר"ח
(ודיקא  בחודש שמיני הוא השמיני" ביום ש"ויהי נפרש ולפ"ז
ג' או (ב' ימה"מ בהז' ומפרקו מעמידו הי' שמשה דזה נמי,
בר"ח  בהקמתו הנאמר ויקם" הוקם מ"תקים למדין בכ"י) פעמים
עשר  נטל היום "ואותו מביא בסיומו שם בתנחומא כי ניסן),
המילואים  שימי מפורש ובס"ע עולם" בסדר כדאי' עטרות
בחודש  אחד הי' למילואים השמיני ויום כנ"ל באדר בכ"ג הותחלו

בחודש). שמיני (ולא
ופרקו.9) ומשחו העמידו ד"ה שם לירושלמי מקה"ע להעיר

ב.10) מ, פרשתנו
שמיני.11) לפ' א' שיחה חי"ב לקו"ש ראה

ב.12) ח, צו פירושו וראה שם, פרשתנו
ל.13) כו, תרומה
פרשתנו 14) רמב"ן וראה לה. לג. ח, צו לב. ד. כט, תצוה

שם.
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בזה:‚. והביאור
למילואים  השמיני יום ניסן, שבר"ח העילוי

המשכן" את מלא ה' "וכבוד הי' שאז ,15הוא
שרתה  לא ימה"מ בז' משא"כ שכינה. בו דשרתה

שכינה  מה 16בו בפשטות מובן רש"י דעת וע"פ .
שנא' אף ימה"מ, בז' שכינה בו שרתה 17שלא

(שהשראת  בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו
בעשיית  ורק אך תלוי' בתוכם", "ושכנתי - השכינה
המשכן  כי מקדש"), לי ב"ועשו - המשכן והקמת
אהרן  בחינוך פרט הי' המילואים ימי בז' שהעמיד

הענין ולא okyndובניו znwdc.

ימה"מ  בז' הקמתו שגם הרמב"ן, לדעת וגם
המשכן  את והקמות בתחלה לו "אמר כי היתה
ש"אולי  מפרש הרי - בהר" הראת אשר כמשפטו
פרט  שזהו (היינו במעשהו הלוים להרגיל כן הי'
היום  להכתיר הי' או הלוים) (בחינוך) בהרגלת
קבע)" - לעמדה (דהקמתו זו בעטרה ניסן) (דר"ח
להמשכן  ימה"מ שבז' המשכן בין דהחילוק היינו -

הוא השמיני ביום שבין c"rשהועמד ההפרש
דירת  שהי' - לביהמ"ק - עראי דירת שהי' - המשכן

הקב"ה  של יום 18קבע עד שכינה שרתה לא ולכן -
.19השמיני 

ימי „. ז' לגבי מעלתו הח', יום של יחודו והנה
זה, שביום ענינים בכמה מתבטא - המילואים

פרש"י  ובל' בו 20וכמרז"ל המשכן "הוקם אשר
באופן  חילוק שצ"ל ופשיטא עטרות", י' ונטל ביום

עצמו. המשכן הקמת
בנינים  כו"כ הקמת ע"ד ידוע א) ובהקדם:
ומגדל  עיר מבנין מתחיל וכו', גדולות באבנים

בשמים  פלא21וראשו כל בזה נעשה llkואין כי ,
הי' "שלא בנדו"ד ואמרו ביחד. אנשים כו"כ ע"י
שאין  הקרשים כובד מחמת אדם שום להקימו יכול
- (וג"ז . . העמידו משה ו(רק) לזקפן באדם כח
- אדם" "שום בזה הדיוק כמקימו" נראה רק)

בז'22יחידי  (משא"כ הח' ביום צ"ל הי' שכן ,
ביחד  כו"כ שהקימוהו - שלא 23ימה"מ אף ב) .(

(ראשונה ieeivמצינו הקמתו הרי 24שצ"ל ביחיד, (
שכן  מהסיפור רק אודותם יודעים ציוויים כו"כ

בפועל  .25עשו

נמצאו - עצמן אלו פרטים k"ekובפרשות
ziiyra ולא עליהם, בהציווי נמצאו שלא המשכן

בסתירה  לכאורה, שהם, פרטים גם שבהם אלא עוד
רש"י  ובלשון עד"ז, הוא izywd:26להציווי כאן בה

כו'. אומר הוא הצוואה ובענין כו' אומר

פי' שזהו י"ל יחיד)ieeivd27ועוד (ל' והקמות :
בהר  משה) (רק הראית אשר כמשפטו המשכן את
וי"ל  ניסן. בר"ח בהקמתו שמדבר (כנ"ל) לפרש"י -

עה"פ: בפי' רש"י דיוק ג"כ (יחיד)ip`yשזהו
ללמדך שהקב"ה,jze`xdleעתיד - פי' (דבפשטות

סדר  שהרי - הקמתו וב)סדר בעצמו הקים כביכול,
הענין  פרטי (גם) אלא ואיחור הקדימה רק לא פי'

ופשוט. וכיו"ב. הגדה" "סדר וכמו בכלל,
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לד.15) מ,
לחודש 16) באחד גו' הראשון בחדש ויהי עה"פ וכמרז"ל

שם. ס"ע שם. (שבת שכינה" לשכון "ראשון - המשכן הוקם
רמב"ן  כג. ט, שמיני פרש"י שם. שבת פרש"י וראה ועוד)

.12 שבהערה
ח.17) כה, תרומה
המנוחה 18) אל עתה עד באתם לא "כי ט) יב, (ראה וכמ"ש

l`e"ובמשכן באהל מתהלך "ואהי' שם). פרש"י (ראה הנחלה"
ביהב"ח. הל' ריש רמב"ם א. רמא, זח"ב וראה ו). ז, (ש"ב
מקדש  . . עולם קדושת קדושתו שאין משכן א): (ט, ובמו"ק

.177 ע' לעיל וראה עולם. קדושת שקדושתו
קרבנות 19) ג"כ שצ"ל נתחדש כג) ט, שם (פרש"י שמיני ובפ'

מקדש  לי דועשו מקרא קשיא לכאורה והנה ועבודתו. אהרן
כדי  הוצרכו ועבודתו דהקרבנות וי"ל (כבפנים). ושכנתי (ותיכף)

המניעה כמה ziccvלבטל מובנים גם ועפ"ז העגל. דמעשה
בו. בחר כו' שנתכפר כו' שכעס שם: רש"י דיוקי

שמיני.20) ר"פ

ד.21) יא, נח
ואילך.22) 165 ע' לעיל עייג"כ
עפ"י 23) הנה המילואים, ימי בז' משה להשתתפות ובנוגע

השני: בפי' שיש לדוחק תירוץ ובכאו"א פירושים ב' אפ"ל פרש"י
לקח לא דמרע"ה משמע פקודי (ראה meyבפרש"י במשכן חלק

ש"הוקם  עד (10 הערה ויקהל לפ' ב' שיחה ח"ו לקו"ש גם
ההמשך גלאט ועפ"ז לו:myהמשכן", נאמר הח' ביום ש(רק) ַ

כג) (ט, שמיני בפרש"י המשכן. הקמת פרטי כל - וגו' שם ושמת
המוקדם גלאט ועפ"ז הימים. ז' כל משה שהקימו myמפורש ַ

(ביינה  39 הערה לקמן (וראה משה ע"י הכל נעשה ימים הז' שכל
להאריך ויש שם). בשוה"ג ובהנסמן תורה) בכ"ז.של

כו' שכינה שתשרה לברכת  בנוגע - הנ"ל  בפרש"י במש"כ
השמיני  ביום זה שהי' ובשמיני בניסן באחד לפני זה שהי' בפקודי
ובשעת  מעשה לפני שמזהירין ע"ד שהוא עכ"פ) (בדוחק י"ל -

ד). ט, בהעלותך כד. יט, יתרו (פרש"י מעשה
לאח"ז 24) הקמתו או המשכן, בהקמת החינוך משא"כ

בלוים. שהוא ושמפורש
שם.25) ובהערות 72 ע' חי"ג לקו"ש בארוכה yecigdeראה

שנמצאת כו'.dxizqכאן וקושיא
לא.26) לט,
ל.27) כו, תרומה

icewt zyxt - zegiy ihewl

בפירש"י:‰. אשר תורה של מיינה
ואתעדל"ע, אתעדל"ת בענין ידוע

אתעדל"ת  ע"י הבאה דרגות: ב' - (ובאתעדל"ע
זו  באיןֿכרוך שהן שאף - מאתעדל"ת ושלמעלה

ביניהן  השווה צד יש ואכ"מ),28לזו, .

היתרון  מהם, בכ"א מעלה יתרון שיש
יותר; נעלה הוא הנמשך שהאור באתעדל"ע

המ  זיכוך בה שיש הוא באתעדל"ת טה,והיתרון
הנמשך  להאור בערך אינו ע"י הנמשך שהאור ואף
שבעבודת  החידוש מצד מ"מ, הנה מצ"ע, מלמעלה

"חביבות" בזה יש אשר 29המטה, (ועד מיוחדת
רוצה oiawשלוawa"אדם dryzn"חבירו ).30של

ימה"מ  שבז' המשכן הקמת שבין ההפרש וזהו
למילואים) שמיני (יום ניסן בר"ח בז'31להקמתו :

משבע  פחות (לא המשכן את הקימו הימים
ציווי בזה הי' שלא ומכיון כ"א yxetnפעמים), ,

זו  בהקמה חביבות יש הרי מכללא, זה למד שמשה
המטה  עבודת נעשה32- לא עי"ז אולם ,okyn

ע"ש שכינה;izpkye(שזהו בו שרתה לא ועדיין (
השמיני  ציווי 33ביום מצד הוקם שאז ניסן בר"ח

נעשה דוקא  אז מלמע ' וגילוי ושרתה okynמפורש
שכינה. בו

הרגלת  ענין הי' הימים בז' - הרמב"ן לדעת וגם
- "המעלה קביעות אין שעכ"פ או (המטה) הלוים

למטה".

.Â המשכן הוקם ניסן שבר"ח מה יובן ועפ"ז
ימי  בז' ואילו להקימו; יכול אדם הי' ולא מאליו,
את  מבנ"י?) עוד (בצירוף משה העמיד המילואים
ההקמה  היתה הימים ז' בכל כי יום: בכל המשכן

שיהי' (בכדי המטה עבודת - הכנה בבחי' `k"gרק
להיות  וצריכה אפשר זו והכנה בתוכם), ושכנתי

לי  "ועשו צ"ל שאז ניסן, בר"ח אבל המטה. בכח
עשיית - בתוכם" ושכנתי השראת okynמקדש ,

ובכח  ע"י שייעשה א"א זה - בפועל השכינה
באתעדל"ע. מלמע' ונמשך בא אלא המטה,

המשכן  יוקם ניסן ר"ח שביום בכדי [והנה
באופן השכינה זיכוך iniptותשרה צ"ל (שלזה

(כמרז"ל  מישראל בכאו"א צ"ל 34המקבל) הי' (
עבודת  ואח"כ להמשכן. מישראל כאו"א לב נדבת
מלאכת  גמר ולאחרי המשכן; במלאכת לב חכמי

משה" אל "המשכן הבאת - משה 35המשכן .36,
וממוצע ממוצע הקב"ה xagndלהיותו בין

וכמ"ש  וביניכם 37לישראל, ה' בין עומד "אנכי
נעשה  ועי"ז ולהעמידו, בידיו לעסוק יכול גו'",

בתוכם" "ושכנתי משכן, - וכו' ,38מנדבתם

בתוכם  ושכנתי שהביאה בפועל ההקמה אמנם
שלמעלה  אתעדל"ע, "מאליו", היתה בגילוי,

.39מאתעדל"ת]

.Ê י"ל רש"י, ודעת המדרש בדעת הנ"ל ע"פ
דס"ל  לשטתייהו בזה דלעתיד 40שאזלו "דמקדש
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ב 28) (כב, שאתעדל"ע ענין להבין ד"ה שה"ש לקו"ת ראה
בארוכה  נתבאר א. יב, שה"ש ב. פג, שמע"צ דרושי וש"נ). ואילך

פ"ו. תש"ג עולם אדון בד"ה
ובכ"מ.29) במדבר. ס"פ מלקו"ת להעיר
בהן".30) שעמל ע"י עליו "חביבה שם: וברש"י א. לח, ב"מ
שם.31) שמיני לקו"ש גם ראה
שם.32) לקו"ש וראה החינוך. ענין רק הי' שאז וכפשוטו
שניתנה 33) מילה שבחי' א) (כא, תזריע מלקו"ת ולהעיר

יקר  ובכלי שם. מגעת אתעדל"ת שאין אתעדל"ע הו"ע בשמינית
המשכן  הקמת עם אחד הו"ע בשמיני ניתנה שמילה שמיני), (ר"פ
תש"ד  השמיני ביום ויהיה בד"ה בארוכה ונתבאר שמיני. שביום

.237 ע' ח"ז לקו"ש וראה תש"ה. (פ"יֿיא).

כאו"א 34) בתוך ח) כה, (תרומה בתוכם ושכנתי עה"פ
ובכ"מ). לתחלתו. קרוב האהבה שער (ר"ח מישראל

לג.35) לט, פרשתנו
אינו 36) שוב עומד אינו ידך על שאם שם: תנחומא ראה

רלד, זח"ב וראה ידך. על אלא הקמה לו כותב ואיני לעולם עומד
ב. רמא, ב.

(ראה 37) דרא שבכל דמשה באתפשטותא וכ"ה ה. ה, ואתחנן
ה). סעיף תשי"ב לגני באתי ד"ה .158 ע' תו"ש

(38" שם: התנחומא דברי בהמשך זה ליישב שהי'itleוצ"ע
כו'", להעמידו יכולין היו ולא מהם הקב"ה העלים מיצר משה

.4 שבהערה בשיחה וראה לג). (לט, בפרש"י משא"כ
(פרשתנו 39) רש"י לשון - תורה של ביינה - לבאר יש ועפ"ז

איך  הקב"ה לפני משה אמר (וממשיך) העמידו "ומשה שם)
כמקימו  נראה בידך אתה עסוק לו אמר אדם ע"י הקמתו אפשר
- וגם מיותר, העמידו" "ומשה דלכאו' מאליו". וקם נזקף והוא
"משה  שמתחלה מרמז שבזה אלא מאליו! דקם לההמשך סותר
יכול  הי' "לא אז שהיתה המשכן מדרי' ימה"מ בז' היינו העמידו"
"משה  ורק לזקפן" באדם כח שאין . . אדם שום להקימו
השמיני  יום ניסן שבר"ח המשכן מדרי' מבאר ואח"כ העמידו"*.
משה, ע"י לא גם אדם" ע"י הקמתו אפשר "אי שאז למילואים

עסק בזה שהי' אלא מלמעלה, מאליו" משה.eici"והוקם של
תש"ל. פקודי ש"פ שיחת בארוכה וראה

סוכה 40) בתוס' וכ"ה סע"א ל, ר"ה סע"א. מא, סוכה פרש"י
במדרש  מפרש "וכן ומסיים אין, ד"ה רע"ב טו, שבועות שם.
ח"ב  א. כח, זח"א כאן**. פקודי תנחומא ע"פ והוא תנחומא"
בסופו. תתמח תהלים ילקוט א. רכא, ח"ג סע"א. קח, סע"א . נט,

(בסופו). יז בראשית (באבער) תנחומא וראה

.26 dxrd 229 'r e"g y"ewl d`x (*
xacn - cere (eteqa) `i ,gp `negpzae .בירושלים **)
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בזה:‚. והביאור
למילואים  השמיני יום ניסן, שבר"ח העילוי

המשכן" את מלא ה' "וכבוד הי' שאז ,15הוא
שרתה  לא ימה"מ בז' משא"כ שכינה. בו דשרתה

שכינה  מה 16בו בפשטות מובן רש"י דעת וע"פ .
שנא' אף ימה"מ, בז' שכינה בו שרתה 17שלא

(שהשראת  בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו
בעשיית  ורק אך תלוי' בתוכם", "ושכנתי - השכינה
המשכן  כי מקדש"), לי ב"ועשו - המשכן והקמת
אהרן  בחינוך פרט הי' המילואים ימי בז' שהעמיד

הענין ולא okyndובניו znwdc.

ימה"מ  בז' הקמתו שגם הרמב"ן, לדעת וגם
המשכן  את והקמות בתחלה לו "אמר כי היתה
ש"אולי  מפרש הרי - בהר" הראת אשר כמשפטו
פרט  שזהו (היינו במעשהו הלוים להרגיל כן הי'
היום  להכתיר הי' או הלוים) (בחינוך) בהרגלת
קבע)" - לעמדה (דהקמתו זו בעטרה ניסן) (דר"ח
להמשכן  ימה"מ שבז' המשכן בין דהחילוק היינו -

הוא השמיני ביום שבין c"rשהועמד ההפרש
דירת  שהי' - לביהמ"ק - עראי דירת שהי' - המשכן

הקב"ה  של יום 18קבע עד שכינה שרתה לא ולכן -
.19השמיני 

ימי „. ז' לגבי מעלתו הח', יום של יחודו והנה
זה, שביום ענינים בכמה מתבטא - המילואים

פרש"י  ובל' בו 20וכמרז"ל המשכן "הוקם אשר
באופן  חילוק שצ"ל ופשיטא עטרות", י' ונטל ביום

עצמו. המשכן הקמת
בנינים  כו"כ הקמת ע"ד ידוע א) ובהקדם:
ומגדל  עיר מבנין מתחיל וכו', גדולות באבנים

בשמים  פלא21וראשו כל בזה נעשה llkואין כי ,
הי' "שלא בנדו"ד ואמרו ביחד. אנשים כו"כ ע"י
שאין  הקרשים כובד מחמת אדם שום להקימו יכול
- (וג"ז . . העמידו משה ו(רק) לזקפן באדם כח
- אדם" "שום בזה הדיוק כמקימו" נראה רק)

בז'22יחידי  (משא"כ הח' ביום צ"ל הי' שכן ,
ביחד  כו"כ שהקימוהו - שלא 23ימה"מ אף ב) .(

(ראשונה ieeivמצינו הקמתו הרי 24שצ"ל ביחיד, (
שכן  מהסיפור רק אודותם יודעים ציוויים כו"כ

בפועל  .25עשו

נמצאו - עצמן אלו פרטים k"ekובפרשות
ziiyra ולא עליהם, בהציווי נמצאו שלא המשכן

בסתירה  לכאורה, שהם, פרטים גם שבהם אלא עוד
רש"י  ובלשון עד"ז, הוא izywd:26להציווי כאן בה

כו'. אומר הוא הצוואה ובענין כו' אומר

פי' שזהו י"ל יחיד)ieeivd27ועוד (ל' והקמות :
בהר  משה) (רק הראית אשר כמשפטו המשכן את
וי"ל  ניסן. בר"ח בהקמתו שמדבר (כנ"ל) לפרש"י -

עה"פ: בפי' רש"י דיוק ג"כ (יחיד)ip`yשזהו
ללמדך שהקב"ה,jze`xdleעתיד - פי' (דבפשטות

סדר  שהרי - הקמתו וב)סדר בעצמו הקים כביכול,
הענין  פרטי (גם) אלא ואיחור הקדימה רק לא פי'

ופשוט. וכיו"ב. הגדה" "סדר וכמו בכלל,
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לד.15) מ,
לחודש 16) באחד גו' הראשון בחדש ויהי עה"פ וכמרז"ל

שם. ס"ע שם. (שבת שכינה" לשכון "ראשון - המשכן הוקם
רמב"ן  כג. ט, שמיני פרש"י שם. שבת פרש"י וראה ועוד)

.12 שבהערה
ח.17) כה, תרומה
המנוחה 18) אל עתה עד באתם לא "כי ט) יב, (ראה וכמ"ש

l`e"ובמשכן באהל מתהלך "ואהי' שם). פרש"י (ראה הנחלה"
ביהב"ח. הל' ריש רמב"ם א. רמא, זח"ב וראה ו). ז, (ש"ב
מקדש  . . עולם קדושת קדושתו שאין משכן א): (ט, ובמו"ק

.177 ע' לעיל וראה עולם. קדושת שקדושתו
קרבנות 19) ג"כ שצ"ל נתחדש כג) ט, שם (פרש"י שמיני ובפ'

מקדש  לי דועשו מקרא קשיא לכאורה והנה ועבודתו. אהרן
כדי  הוצרכו ועבודתו דהקרבנות וי"ל (כבפנים). ושכנתי (ותיכף)

המניעה כמה ziccvלבטל מובנים גם ועפ"ז העגל. דמעשה
בו. בחר כו' שנתכפר כו' שכעס שם: רש"י דיוקי

שמיני.20) ר"פ

ד.21) יא, נח
ואילך.22) 165 ע' לעיל עייג"כ
עפ"י 23) הנה המילואים, ימי בז' משה להשתתפות ובנוגע

השני: בפי' שיש לדוחק תירוץ ובכאו"א פירושים ב' אפ"ל פרש"י
לקח לא דמרע"ה משמע פקודי (ראה meyבפרש"י במשכן חלק

ש"הוקם  עד (10 הערה ויקהל לפ' ב' שיחה ח"ו לקו"ש גם
ההמשך גלאט ועפ"ז לו:myהמשכן", נאמר הח' ביום ש(רק) ַ

כג) (ט, שמיני בפרש"י המשכן. הקמת פרטי כל - וגו' שם ושמת
המוקדם גלאט ועפ"ז הימים. ז' כל משה שהקימו myמפורש ַ

(ביינה  39 הערה לקמן (וראה משה ע"י הכל נעשה ימים הז' שכל
להאריך ויש שם). בשוה"ג ובהנסמן תורה) בכ"ז.של

כו' שכינה שתשרה לברכת  בנוגע - הנ"ל  בפרש"י במש"כ
השמיני  ביום זה שהי' ובשמיני בניסן באחד לפני זה שהי' בפקודי
ובשעת  מעשה לפני שמזהירין ע"ד שהוא עכ"פ) (בדוחק י"ל -

ד). ט, בהעלותך כד. יט, יתרו (פרש"י מעשה
לאח"ז 24) הקמתו או המשכן, בהקמת החינוך משא"כ

בלוים. שהוא ושמפורש
שם.25) ובהערות 72 ע' חי"ג לקו"ש בארוכה yecigdeראה

שנמצאת כו'.dxizqכאן וקושיא
לא.26) לט,
ל.27) כו, תרומה
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בפירש"י:‰. אשר תורה של מיינה
ואתעדל"ע, אתעדל"ת בענין ידוע

אתעדל"ת  ע"י הבאה דרגות: ב' - (ובאתעדל"ע
זו  באיןֿכרוך שהן שאף - מאתעדל"ת ושלמעלה

ביניהן  השווה צד יש ואכ"מ),28לזו, .

היתרון  מהם, בכ"א מעלה יתרון שיש
יותר; נעלה הוא הנמשך שהאור באתעדל"ע

המ  זיכוך בה שיש הוא באתעדל"ת טה,והיתרון
הנמשך  להאור בערך אינו ע"י הנמשך שהאור ואף
שבעבודת  החידוש מצד מ"מ, הנה מצ"ע, מלמעלה

"חביבות" בזה יש אשר 29המטה, (ועד מיוחדת
רוצה oiawשלוawa"אדם dryzn"חבירו ).30של

ימה"מ  שבז' המשכן הקמת שבין ההפרש וזהו
למילואים) שמיני (יום ניסן בר"ח בז'31להקמתו :

משבע  פחות (לא המשכן את הקימו הימים
ציווי בזה הי' שלא ומכיון כ"א yxetnפעמים), ,

זו  בהקמה חביבות יש הרי מכללא, זה למד שמשה
המטה  עבודת נעשה32- לא עי"ז אולם ,okyn

ע"ש שכינה;izpkye(שזהו בו שרתה לא ועדיין (
השמיני  ציווי 33ביום מצד הוקם שאז ניסן בר"ח

נעשה דוקא  אז מלמע ' וגילוי ושרתה okynמפורש
שכינה. בו

הרגלת  ענין הי' הימים בז' - הרמב"ן לדעת וגם
- "המעלה קביעות אין שעכ"פ או (המטה) הלוים

למטה".

.Â המשכן הוקם ניסן שבר"ח מה יובן ועפ"ז
ימי  בז' ואילו להקימו; יכול אדם הי' ולא מאליו,
את  מבנ"י?) עוד (בצירוף משה העמיד המילואים
ההקמה  היתה הימים ז' בכל כי יום: בכל המשכן

שיהי' (בכדי המטה עבודת - הכנה בבחי' `k"gרק
להיות  וצריכה אפשר זו והכנה בתוכם), ושכנתי

לי  "ועשו צ"ל שאז ניסן, בר"ח אבל המטה. בכח
עשיית - בתוכם" ושכנתי השראת okynמקדש ,

ובכח  ע"י שייעשה א"א זה - בפועל השכינה
באתעדל"ע. מלמע' ונמשך בא אלא המטה,

המשכן  יוקם ניסן ר"ח שביום בכדי [והנה
באופן השכינה זיכוך iniptותשרה צ"ל (שלזה

(כמרז"ל  מישראל בכאו"א צ"ל 34המקבל) הי' (
עבודת  ואח"כ להמשכן. מישראל כאו"א לב נדבת
מלאכת  גמר ולאחרי המשכן; במלאכת לב חכמי

משה" אל "המשכן הבאת - משה 35המשכן .36,
וממוצע ממוצע הקב"ה xagndלהיותו בין

וכמ"ש  וביניכם 37לישראל, ה' בין עומד "אנכי
נעשה  ועי"ז ולהעמידו, בידיו לעסוק יכול גו'",

בתוכם" "ושכנתי משכן, - וכו' ,38מנדבתם

בתוכם  ושכנתי שהביאה בפועל ההקמה אמנם
שלמעלה  אתעדל"ע, "מאליו", היתה בגילוי,

.39מאתעדל"ת]

.Ê י"ל רש"י, ודעת המדרש בדעת הנ"ל ע"פ
דס"ל  לשטתייהו בזה דלעתיד 40שאזלו "דמקדש
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ב 28) (כב, שאתעדל"ע ענין להבין ד"ה שה"ש לקו"ת ראה
בארוכה  נתבאר א. יב, שה"ש ב. פג, שמע"צ דרושי וש"נ). ואילך

פ"ו. תש"ג עולם אדון בד"ה
ובכ"מ.29) במדבר. ס"פ מלקו"ת להעיר
בהן".30) שעמל ע"י עליו "חביבה שם: וברש"י א. לח, ב"מ
שם.31) שמיני לקו"ש גם ראה
שם.32) לקו"ש וראה החינוך. ענין רק הי' שאז וכפשוטו
שניתנה 33) מילה שבחי' א) (כא, תזריע מלקו"ת ולהעיר

יקר  ובכלי שם. מגעת אתעדל"ת שאין אתעדל"ע הו"ע בשמינית
המשכן  הקמת עם אחד הו"ע בשמיני ניתנה שמילה שמיני), (ר"פ
תש"ד  השמיני ביום ויהיה בד"ה בארוכה ונתבאר שמיני. שביום

.237 ע' ח"ז לקו"ש וראה תש"ה. (פ"יֿיא).

כאו"א 34) בתוך ח) כה, (תרומה בתוכם ושכנתי עה"פ
ובכ"מ). לתחלתו. קרוב האהבה שער (ר"ח מישראל

לג.35) לט, פרשתנו
אינו 36) שוב עומד אינו ידך על שאם שם: תנחומא ראה

רלד, זח"ב וראה ידך. על אלא הקמה לו כותב ואיני לעולם עומד
ב. רמא, ב.

(ראה 37) דרא שבכל דמשה באתפשטותא וכ"ה ה. ה, ואתחנן
ה). סעיף תשי"ב לגני באתי ד"ה .158 ע' תו"ש

(38" שם: התנחומא דברי בהמשך זה ליישב שהי'itleוצ"ע
כו'", להעמידו יכולין היו ולא מהם הקב"ה העלים מיצר משה

.4 שבהערה בשיחה וראה לג). (לט, בפרש"י משא"כ
(פרשתנו 39) רש"י לשון - תורה של ביינה - לבאר יש ועפ"ז

איך  הקב"ה לפני משה אמר (וממשיך) העמידו "ומשה שם)
כמקימו  נראה בידך אתה עסוק לו אמר אדם ע"י הקמתו אפשר
- וגם מיותר, העמידו" "ומשה דלכאו' מאליו". וקם נזקף והוא
"משה  שמתחלה מרמז שבזה אלא מאליו! דקם לההמשך סותר
יכול  הי' "לא אז שהיתה המשכן מדרי' ימה"מ בז' היינו העמידו"
"משה  ורק לזקפן" באדם כח שאין . . אדם שום להקימו
השמיני  יום ניסן שבר"ח המשכן מדרי' מבאר ואח"כ העמידו"*.
משה, ע"י לא גם אדם" ע"י הקמתו אפשר "אי שאז למילואים

עסק בזה שהי' אלא מלמעלה, מאליו" משה.eici"והוקם של
תש"ל. פקודי ש"פ שיחת בארוכה וראה

סוכה 40) בתוס' וכ"ה סע"א ל, ר"ה סע"א. מא, סוכה פרש"י
במדרש  מפרש "וכן ומסיים אין, ד"ה רע"ב טו, שבועות שם.
ח"ב  א. כח, זח"א כאן**. פקודי תנחומא ע"פ והוא תנחומא"
בסופו. תתמח תהלים ילקוט א. רכא, ח"ג סע"א. קח, סע"א . נט,

(בסופו). יז בראשית (באבער) תנחומא וראה

.26 dxrd 229 'r e"g y"ewl d`x (*
xacn - cere (eteqa) `i ,gp `negpzae .בירושלים **)
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ויבא  יגלה הוא, ומשוכלל בנוי מצפין שאנו
שנא' זו,41משמים לשיטה ידיך". כוננו ה' מקדש

א"א  מ"מ המטה, בעבודת בהחידוש העילוי אף על
המטה, ע"י ייעשו השכינה והשראת משכן שעשיית
מזה  באיןֿערוך שלמעלה אתעדל"ע ע"י דוקא אלא
היתרון  כל אחרי [ולכן, המטה עבודת ע"י שנמשך
המשכן  את שהקימו ימה"מ, בז' המטה שבעבודת
שתשרה  באופן "הקמתו" הנה וכו', רבות פעמים
- מאליו" ש"הוקם ע"י דוקא היתה השכינה, בו
יהי' לא דלעתיד המקדש שגם ס"ל ולכן מלמעלה],

משמים  ויבוא יתגלה אלא אדם, ידי ע"י .42בנינו
יבנה  דמשיח דס"ל שהרמב"ם י"ל ועפ"ז

ג 43ביהמ"ק  עבודת , במעלת לשיטתי' אזיל הוא ם
להמשכן  בשייכות - מלמעלה הגילוי על המטה

ומקדש.

משנ"ת  ע"פ היו 44והוא ומקדש שבמשכן שאף
השכינה  והשראת מנוחת א) כללים: דברים שני
שיהי') (בכדי מקדש לי ועשו וכמש"נ בהם שהיתה
בהם, הנעשית העבודה ב) בתוכם. ושכנתי
לרגל  והעלי' הקרבנות עבודת היא שבעיקרה

הרמב"ם  לדעת הנה רגלים, בציווי 45בשלש העיקר
עבודת  - הב' ענין הוא ביהמ"ק לבנות הקב"ה

מוכן "בית לנו שיהי' zepaxwהמטה, ea aixwdl
בשנה". פעמים ג' אליו וחוגגין

שהיתרון  אף הרמב"ם): (לדעת בזה והטעם
בערך  אינו מלמע' הבאה השכינה בהשראת
בזה  יש מ"מ הנבראים, ע"י שנעשית להעבודה
שלו" "קב זהו אבל "קב" רק שזהו שאף המעלה
לישראל  הקב"ה ציוה וכאשר הנבראים, עבודת -

zeyrl עבודת בשביל הכוונה הייתה ומקדש, משכן

השכינה  השראת (משא"כ בו הנעשית האדם
לעת"ל גם ולכן מלמעלה), הבא יבנה giynשהו"ע

המקדש.

.Á יש ורש"י המדרש לדעת שגם מובן אמנם
הי' זה ומטעם המטה, וזיכוך בעבודת ועילוי יתרון
המשכן  בנדבת מישראל כאו"א עבודת כנ"ל, צ"ל,
שכ"ז  אלא המשכן. במלאכת לב חכמי כל ועבודת
בפועל  המשכן ועשיית הקמת אבל בההכנה, הוא
"את  הביאו ולכן ישראל, עבודת באפשריות הי' לא
בז' הקמתו ענין הי' ועד"ז משה". אל המשכן
להיות  שיוכל כדי המטה מצד הכנה שהי' ימה"מ

כנ"ל  באתעדל"ע, ניסן בר"ח השכינה .46השראת
מכ"ז: וההוראה

ועבודת  התעסקות להיות צריכה ראשית א)
שאין  לדעת עליו ומ"מ עצמו, בכח בתומ"צ כאו"א
והעבודה  המלאכה כל להביא ועליו ההכנה כ"א זה
- ועי"ז בכאו"א (אשר משה אל שלו

שבדורו  דמשה עיני 47להאתפשטותא הדור חכמי ,(
המשכן  להקים בכחו שבדור ה"משה" כי העדה,

מלמעלה. המשכה בדרך כאו"א של בנפשו

לנסוע  - "שליחות" מציעים כאשר לאידך: ב)
חוצה, בפרט והמעיינות היהדות בהפצת ולעסוק

המשכן  את מקימים גם מאלה 48(שעי"ז שבכאו"א
מצבו  שלפי שיחשוב יתכן עליהם), שמשפיעים
ה"ה  בטענתו: אליו, שייכת זו הוראה אין בהווה

ונבון" חכם מ"עם באופן 49חלק הנהגתו צ"ל ולכן ,
שיושג  עד ודבר ענין בכל להתבונן היינו כזה,

בפנימיות  אצלו ענין 50ויונח - בהווה ובמצבו .
בבחי' אצלו הוא חוצה המעינות להפיץ זו שליחות
פנימי, באופן בשכלו זה ומשיג מבין איננו מקיף,
התורה  בלימוד א"ע ייגע מתחלה (לדעתו) ולכן
בפרט, החסידות תורת (המעינות) ולימוד בכלל
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62 שם.41) פרש"י ראה יז. טו, בשלח
"נבנה 42) הל' נאמר שלמה שבנה בביהמ"ק שגם ולהעיר

גם  וראה וש"נ. ג. פ"ד, במדב"ר ד. פנ"ב, (שמו"ר מעצמו"
ח). כאן (באבער) תנחומא

לפי'הל 43) בהקדמתו גם (וכמ"ש ובסופו רפי"א. מלכים '
הובא  מדות. שבמס' ההלכות שבידיעת בה"תועלת" המשניות
ירושלמי  ע"פ והוא מדות). למס' בפתיחתא בתויו"ט ונתבאר
פ"ט  פסחים ירושלמי ג"כ וראה ו. פ"ט, ויק"ר הי"א. פ"א מגילה
הוא  מוכרח ולכאורה ה"ב). פ"ח פסחים בתוספתא (וכ"ה ה"א
וראה  ספס"ד. (ב"ר חנניא בן ר"י בימי ביהמ"ק לבנות דרצו מהא

צ"ה). מצוה מנ"ח
יתגלה  או מקדש בונה משיח (אם הנ"ל מחז"ל תיווך וראה

.36 הערה 84 ע' חי"ג לקו"ש .98 ע' לעיל משמים) ויבא
שם.44) ובהנסמן ואילך 120 ע' לעיל בארוכה ראה
יב.45) ושורש כ. מ"ע ספהמ"צ ביהב"ח. הל' ריש

בכל 46) להקימו יכולים היו בעצמם שהלוים הטעם גם וזהו
יכולים  היו לא ניסן בר"ח הראשונה שבפעם אף ומסע, מסע
עסק  (וע"י "מאליו" ראשונה בפעם שהוקם לאחרי כי להקימו.
יוכלו  ישראל שכל הכוח ניתן שכינה, בו ושרתה משה) ידי
לט, בפרש"י וש"ך) (רא"ם רש"י מפרשי וראה מסע. בכל להקימו

לג.
א).47) קיד, א. (קיב, סט תי' ת"ז
מה,48) בחוקתי (לקו"ת וחיבור צוותא מלשון - מצוה שהרי

תניא  וראה בכ"מ. ועוד ואילך. ספ"א ה'ש"ת אומר רבי ד"ה ג
כו'). משכן לו אעשה פל"ד:

ו.49) ד, ואתחנן
ובכ"מ.50) ואילך. ב קמא, ח"א לקו"ד ראה
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שצריך  אצלו ויונח יושג כאשר הזמן, ובמשך
את  ע"ע יקבל אזי המעינות, בהפצת לעסוק

פנימי. ובאופן ויקיימה השליחות

עבודת  המשכן: מבנין ההוראה באה וע"ז
לשלימותה, שתבוא ש"תוקם", בכדי המטה

ידיכם" במעשה שכינה ע"י 51"שתשרה היא
למשה) ועי"ז - (שבנפשו למשה זה שמביא
בחי' להקים שיעבוד אף - זאת לולא שבדורו.
שבז' והקמתו המשכן בדוגמת ה"ז בנפשו, המשכן
ה"הבאה", ע"י ודוקא באריכות. כנ"ל ימה"מ,

דור, שבכל "משה" העדה, לעיני ונתינה המסירה
חוצה, המעינות בהפצת השליחות מילוי - ובנדו"ד
בכח  עבודתו ושלימות עילוי שלו, משכן גם נבנה
במעשה  שכינה תשרה ותפלה, ומצות בתורה עצמו
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ויבא  יגלה הוא, ומשוכלל בנוי מצפין שאנו
שנא' זו,41משמים לשיטה ידיך". כוננו ה' מקדש

א"א  מ"מ המטה, בעבודת בהחידוש העילוי אף על
המטה, ע"י ייעשו השכינה והשראת משכן שעשיית
מזה  באיןֿערוך שלמעלה אתעדל"ע ע"י דוקא אלא
היתרון  כל אחרי [ולכן, המטה עבודת ע"י שנמשך
המשכן  את שהקימו ימה"מ, בז' המטה שבעבודת
שתשרה  באופן "הקמתו" הנה וכו', רבות פעמים
- מאליו" ש"הוקם ע"י דוקא היתה השכינה, בו
יהי' לא דלעתיד המקדש שגם ס"ל ולכן מלמעלה],

משמים  ויבוא יתגלה אלא אדם, ידי ע"י .42בנינו
יבנה  דמשיח דס"ל שהרמב"ם י"ל ועפ"ז

ג 43ביהמ"ק  עבודת , במעלת לשיטתי' אזיל הוא ם
להמשכן  בשייכות - מלמעלה הגילוי על המטה

ומקדש.

משנ"ת  ע"פ היו 44והוא ומקדש שבמשכן שאף
השכינה  והשראת מנוחת א) כללים: דברים שני
שיהי') (בכדי מקדש לי ועשו וכמש"נ בהם שהיתה
בהם, הנעשית העבודה ב) בתוכם. ושכנתי
לרגל  והעלי' הקרבנות עבודת היא שבעיקרה

הרמב"ם  לדעת הנה רגלים, בציווי 45בשלש העיקר
עבודת  - הב' ענין הוא ביהמ"ק לבנות הקב"ה

מוכן "בית לנו שיהי' zepaxwהמטה, ea aixwdl
בשנה". פעמים ג' אליו וחוגגין

שהיתרון  אף הרמב"ם): (לדעת בזה והטעם
בערך  אינו מלמע' הבאה השכינה בהשראת
בזה  יש מ"מ הנבראים, ע"י שנעשית להעבודה
שלו" "קב זהו אבל "קב" רק שזהו שאף המעלה
לישראל  הקב"ה ציוה וכאשר הנבראים, עבודת -

zeyrl עבודת בשביל הכוונה הייתה ומקדש, משכן

השכינה  השראת (משא"כ בו הנעשית האדם
לעת"ל גם ולכן מלמעלה), הבא יבנה giynשהו"ע

המקדש.

.Á יש ורש"י המדרש לדעת שגם מובן אמנם
הי' זה ומטעם המטה, וזיכוך בעבודת ועילוי יתרון
המשכן  בנדבת מישראל כאו"א עבודת כנ"ל, צ"ל,
שכ"ז  אלא המשכן. במלאכת לב חכמי כל ועבודת
בפועל  המשכן ועשיית הקמת אבל בההכנה, הוא
"את  הביאו ולכן ישראל, עבודת באפשריות הי' לא
בז' הקמתו ענין הי' ועד"ז משה". אל המשכן
להיות  שיוכל כדי המטה מצד הכנה שהי' ימה"מ

כנ"ל  באתעדל"ע, ניסן בר"ח השכינה .46השראת
מכ"ז: וההוראה

ועבודת  התעסקות להיות צריכה ראשית א)
שאין  לדעת עליו ומ"מ עצמו, בכח בתומ"צ כאו"א
והעבודה  המלאכה כל להביא ועליו ההכנה כ"א זה
- ועי"ז בכאו"א (אשר משה אל שלו

שבדורו  דמשה עיני 47להאתפשטותא הדור חכמי ,(
המשכן  להקים בכחו שבדור ה"משה" כי העדה,

מלמעלה. המשכה בדרך כאו"א של בנפשו

לנסוע  - "שליחות" מציעים כאשר לאידך: ב)
חוצה, בפרט והמעיינות היהדות בהפצת ולעסוק

המשכן  את מקימים גם מאלה 48(שעי"ז שבכאו"א
מצבו  שלפי שיחשוב יתכן עליהם), שמשפיעים
ה"ה  בטענתו: אליו, שייכת זו הוראה אין בהווה

ונבון" חכם מ"עם באופן 49חלק הנהגתו צ"ל ולכן ,
שיושג  עד ודבר ענין בכל להתבונן היינו כזה,

בפנימיות  אצלו ענין 50ויונח - בהווה ובמצבו .
בבחי' אצלו הוא חוצה המעינות להפיץ זו שליחות
פנימי, באופן בשכלו זה ומשיג מבין איננו מקיף,
התורה  בלימוד א"ע ייגע מתחלה (לדעתו) ולכן
בפרט, החסידות תורת (המעינות) ולימוד בכלל
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62 שם.41) פרש"י ראה יז. טו, בשלח
"נבנה 42) הל' נאמר שלמה שבנה בביהמ"ק שגם ולהעיר

גם  וראה וש"נ. ג. פ"ד, במדב"ר ד. פנ"ב, (שמו"ר מעצמו"
ח). כאן (באבער) תנחומא

לפי'הל 43) בהקדמתו גם (וכמ"ש ובסופו רפי"א. מלכים '
הובא  מדות. שבמס' ההלכות שבידיעת בה"תועלת" המשניות
ירושלמי  ע"פ והוא מדות). למס' בפתיחתא בתויו"ט ונתבאר
פ"ט  פסחים ירושלמי ג"כ וראה ו. פ"ט, ויק"ר הי"א. פ"א מגילה
הוא  מוכרח ולכאורה ה"ב). פ"ח פסחים בתוספתא (וכ"ה ה"א
וראה  ספס"ד. (ב"ר חנניא בן ר"י בימי ביהמ"ק לבנות דרצו מהא

צ"ה). מצוה מנ"ח
יתגלה  או מקדש בונה משיח (אם הנ"ל מחז"ל תיווך וראה

.36 הערה 84 ע' חי"ג לקו"ש .98 ע' לעיל משמים) ויבא
שם.44) ובהנסמן ואילך 120 ע' לעיל בארוכה ראה
יב.45) ושורש כ. מ"ע ספהמ"צ ביהב"ח. הל' ריש

בכל 46) להקימו יכולים היו בעצמם שהלוים הטעם גם וזהו
יכולים  היו לא ניסן בר"ח הראשונה שבפעם אף ומסע, מסע
עסק  (וע"י "מאליו" ראשונה בפעם שהוקם לאחרי כי להקימו.
יוכלו  ישראל שכל הכוח ניתן שכינה, בו ושרתה משה) ידי
לט, בפרש"י וש"ך) (רא"ם רש"י מפרשי וראה מסע. בכל להקימו

לג.
א).47) קיד, א. (קיב, סט תי' ת"ז
מה,48) בחוקתי (לקו"ת וחיבור צוותא מלשון - מצוה שהרי

תניא  וראה בכ"מ. ועוד ואילך. ספ"א ה'ש"ת אומר רבי ד"ה ג
כו'). משכן לו אעשה פל"ד:

ו.49) ד, ואתחנן
ובכ"מ.50) ואילך. ב קמא, ח"א לקו"ד ראה
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שצריך  אצלו ויונח יושג כאשר הזמן, ובמשך
את  ע"ע יקבל אזי המעינות, בהפצת לעסוק

פנימי. ובאופן ויקיימה השליחות

עבודת  המשכן: מבנין ההוראה באה וע"ז
לשלימותה, שתבוא ש"תוקם", בכדי המטה

ידיכם" במעשה שכינה ע"י 51"שתשרה היא
למשה) ועי"ז - (שבנפשו למשה זה שמביא
בחי' להקים שיעבוד אף - זאת לולא שבדורו.
שבז' והקמתו המשכן בדוגמת ה"ז בנפשו, המשכן
ה"הבאה", ע"י ודוקא באריכות. כנ"ל ימה"מ,

דור, שבכל "משה" העדה, לעיני ונתינה המסירה
חוצה, המעינות בהפצת השליחות מילוי - ובנדו"ד
בכח  עבודתו ושלימות עילוי שלו, משכן גם נבנה
במעשה  שכינה תשרה ותפלה, ומצות בתורה עצמו
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מג.51) לט, פרש"י
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ובכ"מ). טוב, שם כתר ספר ובריש יוסף. פורת בן בסו"ס

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו כותב אשר עד עתה לא הצליח בעבודה ובענינים שניסה לעסוק בהם, ושואל 

דרך בזה.  

חול  יום  בכל  אשר  להאמור,  בהנוגע  היעוצות  מהעצות  חיים  תורת  בתורתנו  המבואר  וע"פ 

בבקר קודם הנחת התפילין, יפריש פרוטות אחדות לצדקה, ולאחרי כן יתפלל בלב שלם לבורא עולם 

יוצר האדם ומנהיגו.

כמובן הכוונה שיהי' זה בתוככי כללות הנהגה מתאימה בחיי היום יומי, כפי הוראות תורתנו 

תורת חיים, ולאחרי החלטה להתנהג כאמור והתחלה בזה, תקותי חזקה שישתנה מזלו לטובה אף 

זה תלוי בתוקף אמונתו  וגם  זמן קצר,  או לאחר משך  זה תומ"י  יהי'  עד מה, אם  יודע  שאין אתנו 

ובטחונו אשר השי"ת הוא הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים כנוסח הברכה שתקנו לנו 

אנשי כנסת הגדולה, וככל שיוסיף בבטחונו תוקדם הברכה ויתוסף בה. 

אלא שמתחלה צריך לבדוק התפילין שלו ולדעת ברור אשר כשרות הן.

ואחכה לבשורות טובות בהאמור והרי נמצאים אנו בחדש אדר, חדש הצלחה ליהודים בכל 

עניניהם וכמו שכתוב ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, ועיין פירוש כתוב זה במסכת מגילה 

דף ט"ז ע"ב. 

בברכה לבשו"ט בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



כו
בראשית י, ב – בני יפת גומר ומגוג ומדי ויון ותובל 

ומשך ותירס

עב

היונים היו חכמים בחכמת התכונה בשמים, "יון" בגי' 
"גלגל"

איתא בספר יצירה1 גלגל בשנה כמלך במדינה, גלג"ל 
גי' יו"ן במכוון.

וגלגל בשנה שייך לחכמת התכונה שבשמים וכו', וזהו 
שלהם  המלך3  תלמי  כמו  בתכונה,  חכמים  היו  שהיונים2 

שהי' חכם בתכונה.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד ריא

בראשית י, יד – ואת פתרוסים ואת כסלוחים אשר 
יצאו משם פלשתים ואת כפתורים

עג

מתווך השמות, "ואת הכפתורים", תרגום אונקלוס "וית 
קפוטקאי", ובתרגום יונתן "וית קפודקאי" – דהיינו הך

ְנָפקּו  ִדי  ַּכְסלּוָחֵאי  ְוַית  ַּפְתרּוָסֵאי  ְוַית  אונקלוס:  תרגום 
ִמַּתָמן ְּפִלְׁשָּתֵאי ְוַית ַקּפּוְטָקֵאי.

תרגום יונתן בן עוזיאל: )"ואת כפתרים"( ְוַית ַקּפּוְדָקֵאי.
דע, שלפעמים קפוטקיא הוא באות ט', ולפעמים באות 
קפודקאי  הוא  כפתור  על  יונתן  ובתרגום  קפודקאי,  ד' 

בפרשת נח.
יש לומר4:

1( פרק ו משנה ב.
2( ראה רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק יא. ראה לעיל סימן עב.

3( מחבר ספר על חכמת התכונה "אלמגסטי". ראה רמב"ם – מורה 
מסלול   -( בשמש  בחרנו  "ולפיכך  וז"ל:  יא,  פרק  שני  חלק  נבוכים 
השמש( יציאת המרכז על הנחת גלגל סבוב כפי שהזכיר בטלמיוס". 
עכ"ל. )"טלמיוס" הוא תלמי המלך(. ולהעיר מ"ש בלקוטי תשובות 
התכונה  חכמת  בביאור  במאמרו  עב  סימן  )לונדון(  סופר  מהחתם 
וז"ל: "צא וראה כמה המצאות נפלאות המציא תלמי המלך הנקרא 

בטלמיוס אשר ממש על המצאותיו בנו כל יסודי התכונה".
4( בהבא לקמן ראה ספר הערכים אותיות ז-ת עמוד נה, ובהערות שם.

הנה קפוטקיא הוא מבני מצרים5, ולמצרים הי' ז' בנים 
ואת  ענמים  ואת  לודים  את  ילד  ומצרים  נח6  בפ'  כמ"ש 
להבים, ואת נחתומים, ואת פתרוסים ואת כסלוחים וכו', 

ואת כפתרים.
דלעומת  דסטרא  מדות  הז'  לנגד  הם  בנים  מובן שהז' 

זה.
מצר  מי,  מצר7  זה,  דלעומת  בינה  בחי'  הוא  מצרים 
היאור  על  עומד  מצרים  מלך  ופרעה  בינה8,  בחי'  הגרון 
דבינה9 כידוע, ובבינה הוא העיבור דהז' מדות, ואח"כ הם 

יוצאים לגילוי שנולדו וכו'.
וקפוטקיא הוא מלכות דלעומת זה, הלעומת דמלכות 
האותיות  ב"ן  וֵׁשם  ב"ן,  שם10  הוא  ובמלכות  דקדושה, 
הפשוטים11 הם ד', ובמלוי הוא ט'12 אותיות, וכידוע13 בענין 
עמוד בן ט' ורחבו ד' ורבים מכתפים עליו, קפוטקי"א גי' 

אש"ה היינו14 מל'.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קכג

5( ראה גם לקוטי לוי יצחק שמות-דברים עמוד שה-שו.
6( בראשית י, יג.

7( "מצרים" הוא אותיות "מצר-מי", מ"י בגי' נ' ונגד נ' שער בינה, 
וההבנה  השכל   – שהבינה  נותן  שאינו  הגרון  מצר  הוא  ו"מצר" 
הראש  שאחר  בגשמיות  וכמו  שבלב,  המדות  על  ישפיע   – באלקות 
נעשה מיצר במקום הגרון. ראה תורת חיים פרשת לך לך עמוד צ, א 

ואילך. סידור עם דא"ח ח, ד. לקמן סימן ריא הערה 5.
8( מי – בגי' נ' – בחי' בינה. ראה גם לעיל סימן ל. מט. לקמן סימן 

רטו. רכה.
9( ראה תורה אור פרשת נח עמוד נח, ב.

10( כידוע, בחי' ע"ב )חכמה(, ס"ג )בינה(, מ"ה )בחי' ז"א – מדות(, 
ב"ן )מלכות – מחשבה דיבור ומעשה(. ראה בהנסמן בהערה 11.

11( שם ב"ן הוא: יו"ד, ה"ה, ו"ו, ה"ה. ואותיות שם הוי' עצמן הוא 
ד' אותיות, ואותיות המלוי הוא תשע, זהו אות "ט", נמצא דאותיות 
"ט",  אות  עם  וזהו שמבאר ש"קופטקאי"  ב"ן.  על שם  מרמז  ד'-ט' 

ו"קפודקאי" עם אות "ד" הוא אותו דבר.
12( ראה ספר הערכים אותיות זיי"ן-תי"ו עמוד נה.

מכתפים  ורבים  ד'  ורחבו  ט'  בן  "עמוד  ח.  שבת  למארז"ל  רמז   )13
עליו", דמרמז לשם ב"ן כנ"ל, והוא שיעור ד'-ט', והוא רשות הרבים 
טורי דפרודא, ורשות היחיד – יחידו של עולם – הוא ד' ברוחב "י" 
וי"ו, ה"י"  יודי"ן "יו"ד, ה"י,  טפחים בגובה, והוא שם הוי' במילוי 

דיש עשרה אותיות במילוי. ראה לעיל סימן מח.
14( מלכות הוא שם ב"ן. ראה אור התורה על מארז"ל וענינים עמוד 

רנ. שיחות קודש ה'תש"מ פרשת האזינו סעיף כט.

לקוטי לוי יצחק על התורה



כז

משכן  המשכן  פקודי  אלה   – כא  לח, 
העדות אשר פוקד על פי משה עבודת הלוים 

ביד איתמר בן אהרן הכהן

שני  משכן  מהו  העדות.  משכן  המשכן  פקודי  אלה  א. 
פעמים א"ר שמואל בר מרתא שנתמשכן שני פעמים על 
ידיהם וכו' לכך כתיב אלה פקודי המשכן משכן העדות ב' 

פעמים.
שמות רבה פ' נא, ג

נזכר  פוקד.  אשר  העדות  משכן  המשכן  פקודי  אלה 
שני פעמים משכן בפסוק וב' פעמים פקודי, אמרה כנסת 
ישראל לפני הקב"ה רבש"ע פקדון הוא אצלך משכון הוא 

אצלך וכו'.
המשכן. עם ה' אותיותיו עולה ת"כ כמנין שנים שעמד 

בית שני.
משכן. עולה ת"י, כמנין שנים שעמד בית ראשון.

רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

וכו' לכך כתיב אלה פקודי המשכן,  שנתמשכן ב' פעמים 
כמו  פי'  פוקד  אשר  העדות  משכן  הכתוב  שאמר  פי' 
ויפקד מקום דוד שפירושו שהי' נחסר  )שמואל-א כ, כה( 
מקום דוד אף כאן ה"ק משכן אשר פקד פי' אשר נחסר על 
פי משה פי' שאמר הכתוב הטעם למה נחסר לפי שנעשה 
ע"י משה ע"י בשר ודם משא"כ לעתיד שיהי' בהם מעשה 

ידי הקב"ה ולא יחרב לעולם כן נ"ל בן המחבר.
ידי משה על מד"ר

ב. "אלה פקודי המשכן משכן העדות". "המשכן משכן, 
חורבנין"1,  בשני  שנתמשכן  למקדש  רמז  פעמים,  שני 
הוא  המשכון  ענין  והרי  "משכון",  מלשון  "משכן"  כלומר, 
– שלוקחים אותו למשך זמן בלבד, ואח"כ מחזירים אותו 
בשלימותו, וכן הוא בעניננו – ששני החורבנין דבית ראשון 
ובית שני אינם אלא באופן ד"משכון", מכיון שכל הענינים 
והמעלות דבית ראשון ובית שני יוחזרו לבנ"י בשלימותם – 
בבית המקדש השלישי )נוסף על המשכן עצמו, אשר מכיון 
ויתגלו כל חלקי  יוחזרו  שמעשה ידי משה נצחיים2, בודאי 

המשכן בשלימותם בבית המקדש השלישי(3.
וכל זה נפעל ע"י מעשינו ועבודתינו – שנקודתם ותוכנם 
"משכן העדות": "עדות" – קאי על כאו"א מישראל, כמש"נ4 
אשר  הקב"ה5,  על  עדות  הם  שישראל  היינו,  עדי",  "אתם 
אבינו  באברהם  כמ"ש6   – בעולם  אלקות  מתגלה  על-ידם 
"א"ת  עולם",  א-ל  ה'  בשם  שם  "ויקרא  הראשון(  )היהודי 
כו'"7, עד שפועלים שמציאות העולם  ויקריא  ויקרא אלא 

1( פרש"י ר"פ פקודי. תנחומא פקודי ב. שמו"ר פנ"א. ג.

2( סוטה ט, סע"א. וראה צפע"נ עה"ת ר"פ תרומה.

3( ראה לקו"ש חכ"א ע' 262. וש"נ.

4( ישעי' מג, י. שם, יב. וראה זח"ג פו, א.

5( עיין ספרי ואתחנן ו, ה. וראה ספר המצוות להרמב"ם מצות עשה ג. ועיין יומא פו.

6( וירא כא, לג.

7( סוטה י, סע"א ואילך.

שהי'  ע"ד  עולם"8  "א-ל  האלקות,  על  ומגלה  מורה  גופא 
במ"ת, ש"מסתכלין למזרח ושומעין את הדיבור יוצא אנכי 
וכן לארבע רוחות ולמעלה ולמטה"9, והמשכו במשכן  כו', 
שורה  שהשכינה  עולם  באי  לכל  היא  "עדות   – ומקדש 
לו  משכן  נעשית  גופא  העולם  שמציאות  ועד  בישראל"10, 

ית' – דירה לו ית' בתחתונים.
בבנין   – כפשוטו  העדות"  ד"משכן  לענין  זוכים  ועי"ז 

ביהמ"ק השלישי.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ו – משיחת ש"פ 

ויקהל, פ' שקלים

המשכן,  פקודי  אלה  הכתוב  בפירוש  תורה  בלקוטי  ג. 
מבאר דפקודי הוא )גם( מלשון פקידה ויחוד, כמו חייב אדם 
לפקוד את אשתו11 וכו' וצריך להבין הקשר דפירוש רש"י 
שנתמשכן  למקדש  רמז  הוא  פעמים  שני  משכן  שמשכן 
בשני חורבנן על עונותיהן של ישראל, עם הפירוש בלקוטי 
נעלות  המשכות  הם  פעמים  שני  משכן  שהמשכן  תורה 

ביותר, ועד לפקודי המשכן, פקודי מלשון פקידה ויחוד.
ויש לומר הביאור בזה, שע"י שהי' כפרה על חטא העגל, 
מלכתחילה  העגל  במעשה  )דלמעלה(  שהכוונה  נתגלה, 
היתה בכדי שעי"ז יגיעו למעלת התשובה. ועד"ז הוא בנוגע 
של  עוונותיהן  ע"י  פעמים  שני  שנתמשכן  שהמקדש  לזה 
ישראל, שהכוונה בזה היא בכדי שיגיעו למעלת התשובה, 
ועי"ז יוחזר אח"כ המשכון לישראל באופן נעלה יותר מכמו 

שהי' קודם החורבן.
וזהו הקשר דשני הענינים באלה פקודי המשכן, פקודי 
מלשון פקידה ויחוד, ומשכן מלשון משכון, כי ע"י התשובה 
דפקודי  המעלה  מתגלית  המקדש  שנתמשכן  ע"י  הבאה 

מלשון פקידה ויחוד, ישראל וקוב"ה כולא חד.
ויש להוסיף, דזה שמביא בלקו"ת ראי' על זה שהיחוד 
אשתו12,  את  לפקוד  אדם  חייב  שארז"ל  מזה  פקידה  נק' 
אשתו  את  לפקוד  בהחיוב  מדבר  זה  במארז"ל  כי  הוא, 
בשעה שהוא יוצא לדרך, ובזה מרמז, דנוסף להענין דפקודי 
המשכן, שהכוונה בזה שהמקדש נתמשכן היא בכדי שע"י 
נעלה  באופן  )פקידה(  היחוד  )לע"ל(  אח"כ  יהי'  התשובה 
יותר, גם בשעה זו עצמה )כשנתמשכן המקדש( הי' היחוד.

וכמבואר במק"א13 מה שארז"ל14 בשעה שנכנסו נכרים 
תמוה15,  דלכאורה  בזה,  זה  המעורים  כרובים  ראו  להיכל 
הרי כרובים מעורין זה בזה מורה על גודל החיבה דהקב"ה 
וישראל כחיבת איש ואשה16, ובשעה שנכנסו נכרים להיכל 

הרי הי' לכאורה היפך החיבה.

8( ראה לקו"ת תבוא מב, ד. מג, ג. ובכ"מ.

9( תניא פל"ו. וראה תקו"ז תכ"ב )סד, ב(. תנחומא שמות כה. שמו"ר פ"ה, ט.

10( שבת כב, ב. מנחות פו, ב.

11( יבמות סב, ב.

12( אף שבסוגיא זו עצמה )יבמות סב, ב( נאמר לשון פקידה בנוגע יחוד גם לפנ"ז.

13( סה"מ מלוקט ח"ב ע' רסט.

14( יומא נד, ב.

15( כמו שהקשה בחדא"ג מהרש"א ליומא שם )נד, א(.

16( יומא שם, א. וראה ב"ב צט, א.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת פקודי

המשך בעמוד חק



אגרות קודשכח

 ב"ה,  ז' אדר שני, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום כ"א אד"ר.

ובעמדנו בסמיכות לימי הפורים הבע"ל, אשר קימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקבלו כבר, 

לבטל המודעה רבה לאורייתא,

יהי רצון שיוסיף כאו"א בלימוד הנגלה ובלימוד החסידות. ובפרט בלימודים אלו שהם באופן 

דת"ת דרבים.

ובפרט שאפשר לומר שלימוד פנימיות התורה הוא המקיים את לימוד הנגלה.

- וע"ד שהוא בכללות העבודה, וכמבואר בקונטרס עץ החיים בארוכה איך שהעבודה באופן 

דיחו"ע מקיימת העבודה שבאופן דיחו"ת -

כי  מעשה,  לידי  שמביא  תלמוד  גדול  חז"ל,  כהוראת   - וקיומם  המצות  במעשה  יומשך  ואזי 

יבוטלו ההעלמות וההסתרים, כיון שהלימוד הוא הנגלה והפנימיות ביחד.

וכמובן בקונטרס הנ"ל.

וי"ל - אשר זוהי גם הדרך שיומשך ממצות מעשיות וקיומם גם בעבודת ה' בדברי הרשות, בכל 

דרכיך דעהו.

ולא עוד אלא גם להעבודה דבירור ג' קליפות, אתהפכא חשוכא ממש לנהורא.

וע"ד ביאור חז"ל: בכל דרכיך דעהו אפילו לדבר עבירה באם צורך מצוה הוא כגון אלי' בהר 

הכרמל.

אשר עילוי העבודה הזו מובן ממש"כ כ"ק אדמו"ר הצ"צ, אשר אף שבמקום שבעלי תשובה 

יכולים לעמוד שם, הנה ע"י עבודה הנ"ל מגיעים לדרגא דגבוה אפילו  עומדים צדיקים גמורים אין 

מבעלי תשובה,

אלא שיהי' כל זה מתוך שמחה וטוב לבב דוקא, בטוב הנראה והנגלה.

שהרי זהו עילוי דפורים, שהוא שמחת הגוף ועניניו.

והבכן מכל הנ"ל לעבודה בפועל, בודאי מובן.

בברכה לבשו"ט ולפורים שמח ולהצלחה רבה בעבוה"ק מתוך מנוחה

מ. שניאורסאהן

icewt zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"k oey`x meil inei xeriy

ß '` xc` b"k oey`x mei ß

(àë)ãwt øLà úãòä ïkLî ïkLnä éãe÷ô älà¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬ª©−
ïøäà-ïa øîúéà ãéa íiåìä úãáò äLî ét-ìò©¦´¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

:ïäkä©Ÿ¥«
i"yx£È„e˜Ù ‰l‡∑ הּמׁשּכן נדבת מׁשקלי ּכל נמנּו זֹו לכל ּבפרׁשה ּכליו ּכל ונמנּו ולּנחׁשת, ולּזהב לּכסף, ≈∆¿≈ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ÔkLÓ.עבֹודתֹו ÔkLn‰∑ יׂשראל ׁשל עונֹותיהן על חרּבנין ּבׁשני ׁשּנתמׁשּכן לּמׁשּכן רמז ּפעמים, .ׁשּתי ֲָ«ƒ¿»ƒ¿«ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
˙„Ú‰ ÔkLÓ∑ ׁשכינתֹועדּות הׁשרה ׁשהרי העגל, מעׂשה על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להם ׁשּוּתר ליׂשראל, ƒ¿«»≈Àְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

‰ÌiÂÏ.ּביניהם  ˙„·Ú∑ הּוא ּפקּוד וכליו, הּמׁשּכן ּולהֹוריד י לׂשאת ּבּמדּבר לּלוּים הּמסּורה ּולהקים,עבֹודה ֵֵֶ¬…««¿ƒƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
נׂשא  ּבפרׁשת ׁשּנאמר ּכמֹו עליו הּמפקד למּׂשאֹו איׁש ‡Ó˙È¯.איׁש „Èa∑ למסר עליהם ּפקיד היה הּוא ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ¿«ƒ»»ְֲִִֵֶָָָֹ

ׁשעליו  עבֹודה אב ּבית .לכל ְֲֵֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr `i zegiy ihewl)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשלללל עעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותיהןתיהןתיהןתיהן עלעלעלעל .... .... ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתמתמתמתמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ללללּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש כא)רמזרמזרמזרמז לח, ּבפרׁשתנּו,(רש"י הּמקּדׁש חרּבן נרמז מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
אּלא  ּבׁשלמּות, נמצא הרי מׁשּכֹון ּדהּנה, הּמקּדׁש. לנצחּיּות רמז היינּו למעלּיּותא, ׁשהּוא לֹומר, ויׁש הּמׁשּכן. ּבבנין ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהעֹוסקת
ּבּטּול  מׁשמעּותֹו אין הּמקּדׁש חרּבן ּכאן: ואף הּלוה. אל חֹוזר ּכ ואחר מסּים, זמן למׁש הּמלוה אל הּלוה מן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻׁשעֹובר
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אּלא  הּכלים. ואחרּֿכ ואהלֹו, הּמׁשּכן ּתחּלה 'וּיקהל', ריׁש עליוֿהּׁשלֹום, רּבינּו מׁשה וצּוּוי הּקרׁשים. ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹצּוּוי

„e„‰Ò˙‡כא  ‡kLÓ ‡kLÓ ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¿»«¿¿»¿«¬»
È‡ÂÈÏ ÔÁÏt ‰LÓ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÈÓ˙‡ Ècƒƒ¿¿ƒ«≈¿»¿…∆»¿«≈»≈

:‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èaƒ»¿ƒ»»««¬…«¬»

Ë·LÏ‡כב  ¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆ·e¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È „·Ú ‰„e‰È„ƒ»¬«»»ƒ«ƒ¿»»…∆

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k)éãe÷ô älà.oMWOd`Ed 'icEwR' ¥¤§¥©¦§¨§¥
'mz` cwtA' :FnM] 'dxitqE oipn' oFWl§¦§¨§¦¨§¦§ŸŸ¨

(ai ,l lirl)oMW ,[Epnp Ef dWxtA ¤¥§¨¨¨¦§
EnMYqpe,oMWOd zacp ilwWn lM §¦§©§¨¦§§¥¦§©©¦§¨

mxzp dOMe sqMldOkadGl ©¨¦§©©¤¤§©¨©¨¨
e ,zWgPleokeilM lk EpnpmikxvPd §©§Ÿ¤§¥¦§¨¥¨©¦§¨¦

,FzcFar lklmixEqn EN` lM xW` §¨£¨£¤¨¥§¦
miIeld zcFarl(a"a ,oexkfd): ©£©©§¦¦
.ïkLî ïkLnäzWxcp 'oMWn' zaiY ©¦§¨¦§©¥©¦§¨¦§¤¤

oi`WM ozFp deFNdW 'oFMWn' oFWNn¦§©§¤©¤¥§¤¥
xn`e aEzMd ltke ,FaFg rFxtl Fl¦§©§¨©©¨§¨©

'oMWn' 'oMWOd'fnx ,minrt ipW ©¦§¨¦§©§¥§¨¦¤¤
oipAxEg ipWA oMWnzPW WCwOl- ©¦§¨¤¦§©§¥¦§¥§¨¦
oFMWnM lHipe miinrR axgPWlr ¤¤¡©©£©¦§¦©§©§©

l`xUi lW odizFpFrdn cbpM - £¥¤¤¦§¨¥§¤¤©
mdizFpFrA rxRdl EaiIgzdW(`negpz) ¤¦§©§§¦¨©©£¥¤

(x"yl ,oexkfd):
.úeãòä ïkLîoMWOd `xwp dOl ¦§©¨¥¨¨¦§¨©¦§¨

`EdW ipRn ?'zEcr'l`xUil zEcr ¥¦§¥¤¥§¦§¨¥
xYiEW(lgOW)ÎKExAÎWFcTd mdl ¤¦¥¤¨©¨¤©¨¨

dxWd ixdW ,lbrd dUrn lr `Ed©©£¥¨¥¤¤£¥¦§¨
:mdipia FzpikW§¦¨¥¥¤

.íiåìä úãáòmiIeld zcFar oipr dn £Ÿ©©§¦¦¨¦§©£©©§¦¦
lM `N` ?o`kleilke oMWOd icEwR §¨¤¨¨§¥©¦§¨§¥¨

,Ff dWxtA minMYqnE mipnPd`Ed ©¦§¦¦§©§¦§¨¨¨
,xAcOA mIell dxEqOd dcFarEidW £¨©§¨©§¦¦©¦§¨¤¨

miPEnn miIeldz`UlmilMd z` ©§¦¦§¦¨¥¤©¥¦
miwdlE cixFdlEzFidle ,oMWOd z` §¦§¨¦¤©¦§¨§¦§

aSpcwtEOd F`Vnl Wi` Wi` ¦¨¦¦§©¨©§¨
WxtA xEn`W FnM ,eilr`Up z ¨¨§¤¨§¨¨©¨

(c xacna):
.øîúéà ãéadxEqn oMWOd zcFar §©¦¨¨£©©¦§¨§¨

?'xnzi` ciA' EdnE .miIeld lkl`Ed §¨©§¦¦©§©¦¨¨
ciwR did(dPEnn)xFqnl ,mdilr ¨¨¨¦§¤£¥¤¦§

a`ÎziA lkld z` iel haXndcFar §¨¥¨¦¥¤¥¦¤¨£¨
eilrWzFUrl(miyxtn):ak dxez ¤¨¨©£

(ak)úà äNò 'Bâå éøeà ïa ìàìöáe§©§¥¤¦§¨¨¥
.äLî úà 'ä äeö øLà ìkxW`' ¨£¤¦¨¤Ÿ¤£¤

,o`M aizM oi` 'dWn FzF` dEv¦¨Ÿ¤¥§¦¨
`N`z`','dWn z` 'd dEv xW` lM ¤¨¥¨£¤¦¨¤Ÿ¤

l`lvA dUrW aEzMd cOln KkA§¨§©¥©¨¤¨¨§©§¥
Fl xn` `NW mixac ENit`dWn £¦§¨¦¤Ÿ¨©¤

FAx,mzFUrledniMqd(dpeEM)FYrc ©©£¨§¦§¦¨¦§¨©§
l`lvA lWdWnl xn`PX dnl ¤§©§¥§©¤¤¡©§Ÿ¤

.ipiqadOn l`lvA dPiW dOaE §¦©©¤¦¨§©§¥¦©
?dWn Fl xn`XdEv dWn iM ¤¨©¤¦Ÿ¤¦¨

milk dNgY zFUrl l`lval¦§©§¥©£§¦¨¥¦
,oMWn KMÎxg`eExn`PW xcQke §©©¨¦§¨§©¥¤¤¤¤§



icewtל zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"k oey`x meil inei xeriy
וגֹו'", ּבצלאל בׁשם קראתי "ראה 'ּכיֿתּׂשא': ּבפרׁשת ותמצא ּכּסדר, יפעל אי לּפֹועל, צּוּוי לענין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמירי
ּלי  מה צריכין, ּׁשּיהיּו מה להכין להתנּדב לענין אבל הּכלים, ּכ ואחר מֹועד", אהל "את מּתחּלה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהזּכר

הרֹואה ּפרק ּב"ּתֹוספֹות" ועּין ּתחּלה, ּׁשּמתנּדב נט)מה עליוֿהּׁשלֹום (ברכות רּבינּו ׁשּמׁשה מּנלן ּתאמר, ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
וגֹו" אהליאב ואל ּבצלאל אל מׁשה "וּיקרא 'וּיקהל': ּבפרׁשת דכתיב לֹומר ויׁש הענין? הפ לבצלאל ְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצּוה
,ּבהפ להם מצּוה ּדהיה חזינן מׁשה" את ה' צ ּוה אׁשר "ּכל מּדכתיב: קרא והאי עּמהם, ּׁשּדּבר מה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹוקּצר
לֹו: אמר ּבתֹוכֹו. ּכלים מׂשים ּכ ואחר ּבית, ּתחּלה לעׂשֹות העֹולם מנהג ּבצלאל: לֹו אמר היטב), ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָודֹוק
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לי צּוה ּכ ּבוּדאי ּכי היית? אל ּבצל מׁשה: לֹו אמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. מּפי ׁשמעּתי ּכ, ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּכלים  עׂשה ּכ ואחר ּתחּלה הּמׁשּכן עׂשה, .וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

(âë)Løç ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà Bzàå§¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈¨¨´
éðMä úòìBúáe ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå§¥®§Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©©¨¦−

:LMáe©¥«

(ãë)úëàìî ìëa äëàìnì éeNòä áäfä-ìk̈©¨À̈¤«¨Æ©§¨½̈§−Ÿ§¤´¤
éäéå Lãwä|økk íéøNòå òLz äôeðzä áäæ ©®Ÿ¤©§¦´§©´©§À̈¥³©§¤§¦Æ¦½̈

ìLe úBàî òáLe:Lãwä ì÷La ì÷L íéL §©̧¥¯§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£¯kk∑ּכפּול קדׁש ׁשל ּומנה מנה, ּכּכר ׁשּׁשים הרי סלעים, כ"ה והּמנה מנה, ק"כ הּכּכר הרי היה, ƒ»ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

אלפים, מּׁשלׁשת ּבמנינם ׁשּפחּותין הּׁשקלים ּכל ּבפרֹוטרֹוט מנה ,לפיכ ׁשקלים. אלפים ׁשלׁשת קדׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹׁשל
לכּכר  מּגיעין .ׁשאין ְִִִֵֶַָ

(äë)òáLe óìàå økk úàî äãòä éãe÷t óñëå§¤²¤§¥¬¨«¥−̈§©´¦¨®§¤Á¤Á§©̧
:Lãwä ì÷La ì÷L íéòáLå äMîçå úBàî¥¹©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

„„Ôכג  ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡ ¯a ·‡ÈÏ‰‡ dnÚÂ¿ƒ≈»√ƒ»«¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»
Ú·ˆ·e ‡Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b«»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»ƒ¿«

:‡ˆe··e È¯B‰Ê¿ƒ¿»

È·Ú„˙כד  ÏÎa ‡„È·ÚÏ „·Ú˙‡„ ‡·‰c Ïk»«¬»¿ƒ¿¬≈¿ƒƒ»¿…ƒƒ«
ÚL˙e ÔÈ¯ÒÚ ‡˙eÓ¯‡ ·‰c ‰Â‰Â ‡L„e˜¿»«¬»¿«¬»»∆¿ƒ¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·Le ÔÈ¯kkƒ¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

ÛÏ‡Âכה  ÔÈ¯kÎ ‰‡Ó ‡zLÎ ÈÈÓ ÛÒÎe¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿∆∆
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ‡LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

dnExY zWxtA(l ,ek ;i ,dk lirl)xn` , §¨¨©§¨¨©
,l`lva FlixdemlFrd bdpn §©§¥©£¥¦§©¨¨

miUn KMÎxg`e ,ziA dNgY zFUrl©£§¦¨©¦§©©¨¥¦
,FkFzA milMiE`x o`M s` ,oM m`e ¥¦§§¦¥©¨¨

z` eixg`e dNigY oMWn zFUrl©£¦§¨§¦¨§©£¨¤
.milMdFl xn`itM ,ok` ,dWn ©¥¦¨©¤¨¥§¦
Yxn`WÎWFcTd iRn iYrnW KM ¤¨©§¨¨¨©§¦¦¦©¨

,`EdÎKExAiptl oMWOd z` miCwdl ¨§©§¦¤©¦§¨¦§¥
milMdiM zWxtA Exn`PW xcQke , ©¥¦§©¥¤¤¤¤§§¨¨©¦
`Vz(hÎf ,`l lirl),e siqFdeFl xn` ¦¨§¦§¨©

:dWnziid l` lvAlW oFwixhFp] Ÿ¤§¥¥¨¦¨§¦¤
FNvA ziqg lFkiaM ,['l`lvA' FnW§§©§¥¦§¨¨¦¨§¦
Edn Ypad Lnvr zrCn oMW ,'d lW¤¤¥¦©©©§§¥©§¨©

,FpFvxiMok`il dEv KM i`CeA §¦¨¥§©©¨¦¨¦
dUr oke .`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¥¨¨

;l`lvAKMÎxg`e ,dNgY oMWOd §©§¥©¦§¨§¦¨§©©¨
,milk dUrzWxtA xn`PW FnM ¨¨¥¦§¤¤¡©§¨¨©

ldwIe(` ,gl ;g ,el lirl);` ,` d`t inlyexi) ©©§¥
(.dp zekxa:bk dxez

(ck).økkipiprA bEdPd xMM lwWn ¦¨¦§©¦¨©¨§¦§§¥
,lFg`EdWcw lW dpnE ,dpn miXW¦¦¨¤¨¤¤Ÿ¤

did lEtM,lFg lW dpOn FlwWnA ¨¨¨§¦§¨¦¨¤¤
ixdlwWOWxMMd`Ed WcFw lW £¥¤¦§©©¦¨¤¤

dpn k"w,lFg lWEW itldpOdlW ¨¤¤§¦¤©¨¤¤
FlwWn lFg,mirlq d"kdpn ENi`e ¦§¨§¨¦§¦¨¤

,mirlq miXing FlwWn WcFw lW¤¤¦§¨£¦¦§¨¦
ixd`vnpzWlW Wcw lW xMk £¥¦§¨¦¨¤Ÿ¤§Ÿ¤

tl`milwW mi`Ed ziOx`A 'lwW') £¨¦§¨¦¤¤©£©¦
,('rlq'Wnge sl` lFg lW xMke ¤©§¦¨¤¤¤©£¥

xeiv fkz cenr d`x) milwW zF`n¥§¨¦
o`M xEn`d xMMdW oeiMnE .(1 xtqn¦¥¨¤©¦¨¨¨¨
zWlW `EdW WcFw lW xMM `Ed¦¨¤¤¤§¤

,milwW mitl`dpn KkitlaEzMd £¨¦§¨¦§¦¨¨¨©¨
hFxhFxtAz` (hExitA)milwXd lM ¦§§§¥¤¨©§¨¦

mitcFrd'bn mpipnA oizEgRW ¨§¦¤§¦§¦§¨¨¦
,mitl`itloiriBn oi`W(minilWn) £¨¦§¦¤¥©¦¦©§¦¦

,xMklxg` onvr iptA Epnp KklE §¦¨§¨¦§¦§¥©§¨©©
xn`p oMW ,minlXd zFxMMd oipn¦§©©¦¨©§¥¦¤¥¤¡©

(`ad weqta)z`n dcrd icEwR sqke'§¤¤§¥¨¥¨§©
dWnge zF`n raWE sl`e ,xMM¦¨§¤¤§©¥©£¦¨

zWFgPd oipnA oke ,'lwW miraWeoldl) §¦§¦¤¤§¥§¦§©©§¤
(hk weqt,xMM miraW dtEpYd zWgpE'§Ÿ¤©§¨¦§¦¦¨

ENi` K` .'lwW zF`n rAx`e miRl`e§©§©¦§©§©¥¨¤©¦
sl` `EdW ,lFg lW xMM df did̈¨¤¦¨¤¤¤¤
sqMd oipnA ixd ,milwW zF`n Wnge©£¥¥§¨¦£¥§¦§©©¤¤
m` iM onvr iptA mipnp Eid `lŸ¨¦§¦¦§¥©§¨¦¦
,milwW dXnge miraW miz`n̈©¦¦§¦©£¦¨§¨¦
,milwW zF`n rWY wx zWFgPaE©§¤©§©¥§¨¦
milwXd zF`n Wnge sl` ixdW¤£¥¤¤©£¥¥©§¨¦

sqFp xMkl minilWn mixzFPdzexeka) ©¨¦©§¦¦§¦¨¨
(.d(`"eb):dk dxez

icewt zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"k oey`x meil inei xeriy

(åë)Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a¤µ©©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä ìëì§¸Ÿ¨«Ÿ¥¹©©§ª¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

ì äìòîåìLe óìà úBàî-LLLîçå íéôìà úL ¨©½§¨§¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬
:íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

i"yx£Ú˜a∑ מׁשקל ׁשם הּׁשקל הּוא מחצית B‚Â'.ׁשל ÛÏ‡ ˙B‡Ó LLÏ∑ עלה וכ יׂשראל, היּו ּכ ∆«ְֲִִֵֶֶֶַַָ¿≈≈∆∆¿ְְִֵָָָָָָ
הּמׁשּכן  ׁשהּוקם אחר ׁשל מנינם הּׁשקלים חצאי ּומנין היּו, ּכ הּמׁשּכן ּבנדבת עּתה ואף 'ּבמדּבר', ּבספר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

חצאין  אלף מאֹות ׁשׁש ּכיצד? ׁשקלים, אלפים ׁשלׁשת ׁשל אחד ּכל ּכּכר, מאת עֹולה אלף מאֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשׁש
עֹולין  חצאין, וחמּׁשים מאֹות וחמׁש אלפים והּׁשלׁשת ּכּכר, מאת הרי ׁשלמים, אלף מאֹות ג' הן ְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי

ׁשקלים  וׁשבעים וחמּׁשה מאֹות ּוׁשבע .אלף ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ

(æë)Lãwä éðãà úà ú÷öì óñkä økk úàî éäéå©§¦À§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´©½Ÿ¤
økk økkä úàîì íéðãà úàî úëøtä éðãà úàå§¥−©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬©¦−̈¦¨¬

:ïãàì̈¨«¤
i"yx£˙˜ˆÏ∑'לאּתכא' ‰L„w.ּכתרּגּומֹו: È„‡ צ"ו ∑‡˙ ולהם קרׁשים מ"ח ׁשהם הּמׁשּכן קרׁשי ׁשל »∆∆ְְְַַָָ≈«¿≈«…∆ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

הא  ׁשאר וכל מאה, הרי ארּבעה, ּפרכת ואדני ּבהם אדנים, ּכתיב "נחׁשת" .דנים ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

(çë)íéòáLå äMîçå úBànä òáLe óìàä-úàå§¤¨¤¹¤§©³©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½
:íúà ÷Mçå íäéLàø ätöå íéãenòì íéåå äNò̈¨¬¨¦−¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬Ÿ¨«

i"yx£Ì‰ÈL‡¯ ‰tˆÂ∑,עּמּודים ּכסף ׁשל וחׁשּוקיהם ראׁשיהם "וצּפה ּכתיב: ׁשּבכּלן ."מהן, ¿ƒ»»≈∆ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ÈÚÏÒaכו  ‡ÚÏÒ ˙ebÏt ‡zÏ‚Ï‚Ï ‡Ï˜zƒ¿»¿À¿»¿»«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc ÏÎÏ ‡L„e˜¿»¿…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ
ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÏ ‡lÚÏe ÔÈL¿ƒ¿≈»¿≈¿»¿»»«¿ƒ

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

È˙כז  ‡Îz‡Ï ÛÒÎc ÔÈ¯kk ‰‡Ó ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ¿ƒƒ¿«¿«»»»
‰‡Ó ‡zÎ¯Ù„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ ‡L„e˜ ÈÎÓÒ«¿≈¿»¿»«¿≈¿»À¿»¿»

:‡ÎÓÒÏ ‡¯kk ÔÈ¯kÎ ‰‡ÓÏ ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»

LÓÁÂ‡כח  ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le ‡ÙÏ‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
LaÎÂ ÔB‰ÈLÈ¯ ‡tÁÂ ‡i„enÚÏ ÔÈÂÂ „·Ú¬«»ƒ¿««»¿ƒ»≈≈¿«≈

:ÔB‰˙È»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ek).ò÷aoMW ,'zivgn' FWExiR oi` ¤©¥¥©£¦¤¥
`N` ,oi`vgl `weeC Dpi` driwA§¦¨¥¨©§¨©£¨¦¤¨

e ,Fnvr iptA xaC `Ed 'rwA'mW `Ed ¤©¨¨¦§¥©§§¥
d zCinlwXdÎzivgn lW lwWn, ¦©©¦§¨¤©£¦©¨¤

'FlwWn rwA adf mfp' FnM,ck ziy`xa) §¤¤¨¨¤©¦§¨
(ak(m"`x):
ìóìà úBàî LLmitl` zWlWE §¥¥¤¤§Ÿ¤£¨¦

miXnge zF`n Wnge.l`xUi Eid KM ©£¥¥©£¦¦¨¨¦§¨¥
oMWOl mdilwW EacPW zrA mipFn¦§¥¤¨§¦§¥¤©¦§¨
l`xUi ipAW `le .(Wi` 603,330)¦§Ÿ¤§¥¦§¨¥
oipn wx Edfe ,KMn xzFi Eid mllkA¦§¨¨¨¥¦¨§¤©¦§©
`N` ,l`xUi ipA KFYn milwXd ipzFp§¥©§¨¦¦§¥¦§¨¥¤¨
dpW mixUr oAn l`xUi lM xRqn Edf¤¦§©¨¦§¨¥¦¤¤§¦¨¨
zivgn Epzp mNEMW xg`n ,dlrnë©§¨¥©©¤¨¨§©£¦

lwXd.:i"yx siqeneKkemBdlr ©¤¤§¨©¨¨
,oMWOd mwEdW xg` mpipnoipOA ¦§¨¨©©¤©©¦§¨©¦§¨

xEn`d ipXdAzNigz,xAcOA xtq ©¥¦¨¨¦§¦©¥¤©¦§¨
xn`p mW mB oMW(en ,`)lM EidIe' ¤¥©¨¤¡©©¦§¨

zWlWE sl` zF`n WW micwRd©§ª¦¥¥¤¤§Ÿ¤
,'miXnge zF`n Wnge mitl`s`e £¨¦©£¥¥©£¦¦§©

,Eid KM oMWOd zacpA dYr`le ©¨§¦§©©¦§¨¨¨§Ÿ
ExarW iR lr s` mpipn dPYWp¦§©¨¦§¨¨©©¦¤¨§

mipipOd ipW oiA miWcg dXWM(`"eb). §¦¨¢¨¦¥§¥©¦§¨¦
zF`nÎWW lW milwXd i`vg oipnE¦§©£¨¥©§¨¦¤¥¥

sl`l`xUi ipA KFYn Wi`dlFr ¤¤¦¦§¥¦§¨¥¤
oFAWgl,xMM z`noMWlMxMMcg` §¤§§©¦¨¤¥¨¦¨¤¨

`Ed (WcFw xMM)mitl` zWlW lW ¦¨¤¤§Ÿ¤£¨¦
cviM ;milwW?oFAWgd `EdÎWW §¨¦¥©©¤§¥

ÎWlW od ixd ,oi`vg sl` zF`n¥¤¤£¨¦£¥¥§Ÿ
,minlW sl` zF`nxMM lMW oeiMnE ¥¤¤§¥¦¦¥¨¤¨¦¨

,milwW mitl` zWlW didixdEN` ¨¨§¤£¨¦§¨¦£¥¥
ÎWnge mitl` zWlXde .xMM z`n§©¦¨§©§Ÿ¤£¨¦©£¥

mi`vg miXnge zF`n,mitcFrd ¥©£¦¦£¨¦¨§¦
,sqFp mlW xMM minilWn mpi`W¤¥¨©§¦¦¦¨¨¥¨

milFroFAWglzF`nÎraWE sl` ¦§¤§¤¤§©¥
milwW miraWe dXnge= 3550:2) ©£¦¨§¦§¦§¨¦

:(1775fk dxez
(fk).ú÷öì'dwivi'zkitW `id ¨¤¤§¦¨¦§¦©

dxEn` `idWkE ,ilM KFzl milfFp§¦§§¦§¤¦£¨
,dkYd oFWl `id ,zFkYn iAbl§©¥©¨¦§©¨¨

FnEBxzM:qFlwpE`A'`kY`l' §©§§§§§©¨¨
ilM zxivi dUrn `Ed KMW .[KiYdl]§©¦¤¨©£¥§¦©§¥
adGd z` (miqinn) mikiYOW ,adGd©¨¨¤©¦¦§¦¦¤©¨¨
lrA ilM KFzl FzF` miwvFie mFgA§§§¦§§¦©©
dXwznE xfFg `Ed xW`ke ,dxEv¨§©£¤¥¦§©¤

ilMd zxEv z` adGd lAwn: §©¥©¨¨¤©©§¦
.Lãwä éðãà úà'WcFTd ipc`' ¥©§¥©Ÿ¤©§¥©¤

mipc`d mde ,'oMWOd ipc`' FWExiR¥©§¥©¦§¨§¥¨£¨¦
miWxw g"n mdW ,oMWOd iWxw lW¤©§¥©¦§¨¤¥§¨¦

mipc` e"v mdlelkl mipc` ipW - §¨¤£¨¦§¥£¨¦§¨
,Wxwixd ,drAx` zkxRdÎipc`e ¤¤§©§¥©¨Ÿ¤©§¨¨£¥
cgiAd`n.sqk ipc`eENi`x`W lk §©©¥¨©§¥¤¤§¦¨§¨

mipc`dgztA KqOd icEOr ipc`] ¨£¨¦©§¥©¥©¨¨§¤©
mpi` [xvgd icEOr ipc`e ,crFn ldŸ̀¤¥§©§¥©¥¤¨¥¥¨

oMW ,sqM miiEUrmdA aizM 'zWgp' £¦¤¤¤¥§Ÿ¤§¦¨¤
(`lÎl miweqt oldl):gk dxez

(gk).íäéLàø ätöådpeEMd oi` §¦¨¨¥¤¥©©¨¨
mieEd ixdW ,mieEd lW mdiW`xl§¨¥¤¤©¨¦¤£¥©¨¦

oNEM miiEUrlW mdiW`x `N` ,sqM £¦¨¤¤¤¨¨¥¤¤
mdiW`x z` s`e ,xnFlkE ,micEOrd̈©¦§©§©¤¨¥¤



לי icewt zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"k oey`x meil inei xeriy
וגֹו'", ּבצלאל בׁשם קראתי "ראה 'ּכיֿתּׂשא': ּבפרׁשת ותמצא ּכּסדר, יפעל אי לּפֹועל, צּוּוי לענין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמירי
ּלי  מה צריכין, ּׁשּיהיּו מה להכין להתנּדב לענין אבל הּכלים, ּכ ואחר מֹועד", אהל "את מּתחּלה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהזּכר

הרֹואה ּפרק ּב"ּתֹוספֹות" ועּין ּתחּלה, ּׁשּמתנּדב נט)מה עליוֿהּׁשלֹום (ברכות רּבינּו ׁשּמׁשה מּנלן ּתאמר, ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
וגֹו" אהליאב ואל ּבצלאל אל מׁשה "וּיקרא 'וּיקהל': ּבפרׁשת דכתיב לֹומר ויׁש הענין? הפ לבצלאל ְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצּוה
,ּבהפ להם מצּוה ּדהיה חזינן מׁשה" את ה' צ ּוה אׁשר "ּכל מּדכתיב: קרא והאי עּמהם, ּׁשּדּבר מה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹוקּצר
לֹו: אמר ּבתֹוכֹו. ּכלים מׂשים ּכ ואחר ּבית, ּתחּלה לעׂשֹות העֹולם מנהג ּבצלאל: לֹו אמר היטב), ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָודֹוק
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לי צּוה ּכ ּבוּדאי ּכי היית? אל ּבצל מׁשה: לֹו אמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. מּפי ׁשמעּתי ּכ, ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּכלים  עׂשה ּכ ואחר ּתחּלה הּמׁשּכן עׂשה, .וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

(âë)Løç ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà Bzàå§¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈¨¨´
éðMä úòìBúáe ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå§¥®§Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©©¨¦−

:LMáe©¥«

(ãë)úëàìî ìëa äëàìnì éeNòä áäfä-ìk̈©¨À̈¤«¨Æ©§¨½̈§−Ÿ§¤´¤
éäéå Lãwä|økk íéøNòå òLz äôeðzä áäæ ©®Ÿ¤©§¦´§©´©§À̈¥³©§¤§¦Æ¦½̈

ìLe úBàî òáLe:Lãwä ì÷La ì÷L íéL §©̧¥¯§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£¯kk∑ּכפּול קדׁש ׁשל ּומנה מנה, ּכּכר ׁשּׁשים הרי סלעים, כ"ה והּמנה מנה, ק"כ הּכּכר הרי היה, ƒ»ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

אלפים, מּׁשלׁשת ּבמנינם ׁשּפחּותין הּׁשקלים ּכל ּבפרֹוטרֹוט מנה ,לפיכ ׁשקלים. אלפים ׁשלׁשת קדׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹׁשל
לכּכר  מּגיעין .ׁשאין ְִִִֵֶַָ

(äë)òáLe óìàå økk úàî äãòä éãe÷t óñëå§¤²¤§¥¬¨«¥−̈§©´¦¨®§¤Á¤Á§©̧
:Lãwä ì÷La ì÷L íéòáLå äMîçå úBàî¥¹©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

„„Ôכג  ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡ ¯a ·‡ÈÏ‰‡ dnÚÂ¿ƒ≈»√ƒ»«¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»
Ú·ˆ·e ‡Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b«»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»ƒ¿«

:‡ˆe··e È¯B‰Ê¿ƒ¿»

È·Ú„˙כד  ÏÎa ‡„È·ÚÏ „·Ú˙‡„ ‡·‰c Ïk»«¬»¿ƒ¿¬≈¿ƒƒ»¿…ƒƒ«
ÚL˙e ÔÈ¯ÒÚ ‡˙eÓ¯‡ ·‰c ‰Â‰Â ‡L„e˜¿»«¬»¿«¬»»∆¿ƒ¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·Le ÔÈ¯kkƒ¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

ÛÏ‡Âכה  ÔÈ¯kÎ ‰‡Ó ‡zLÎ ÈÈÓ ÛÒÎe¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿∆∆
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ‡LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

dnExY zWxtA(l ,ek ;i ,dk lirl)xn` , §¨¨©§¨¨©
,l`lva FlixdemlFrd bdpn §©§¥©£¥¦§©¨¨

miUn KMÎxg`e ,ziA dNgY zFUrl©£§¦¨©¦§©©¨¥¦
,FkFzA milMiE`x o`M s` ,oM m`e ¥¦§§¦¥©¨¨

z` eixg`e dNigY oMWn zFUrl©£¦§¨§¦¨§©£¨¤
.milMdFl xn`itM ,ok` ,dWn ©¥¦¨©¤¨¥§¦
Yxn`WÎWFcTd iRn iYrnW KM ¤¨©§¨¨¨©§¦¦¦©¨

,`EdÎKExAiptl oMWOd z` miCwdl ¨§©§¦¤©¦§¨¦§¥
milMdiM zWxtA Exn`PW xcQke , ©¥¦§©¥¤¤¤¤§§¨¨©¦
`Vz(hÎf ,`l lirl),e siqFdeFl xn` ¦¨§¦§¨©

:dWnziid l` lvAlW oFwixhFp] Ÿ¤§¥¥¨¦¨§¦¤
FNvA ziqg lFkiaM ,['l`lvA' FnW§§©§¥¦§¨¨¦¨§¦
Edn Ypad Lnvr zrCn oMW ,'d lW¤¤¥¦©©©§§¥©§¨©

,FpFvxiMok`il dEv KM i`CeA §¦¨¥§©©¨¦¨¦
dUr oke .`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¥¨¨

;l`lvAKMÎxg`e ,dNgY oMWOd §©§¥©¦§¨§¦¨§©©¨
,milk dUrzWxtA xn`PW FnM ¨¨¥¦§¤¤¡©§¨¨©

ldwIe(` ,gl ;g ,el lirl);` ,` d`t inlyexi) ©©§¥
(.dp zekxa:bk dxez

(ck).økkipiprA bEdPd xMM lwWn ¦¨¦§©¦¨©¨§¦§§¥
,lFg`EdWcw lW dpnE ,dpn miXW¦¦¨¤¨¤¤Ÿ¤

did lEtM,lFg lW dpOn FlwWnA ¨¨¨§¦§¨¦¨¤¤
ixdlwWOWxMMd`Ed WcFw lW £¥¤¦§©©¦¨¤¤

dpn k"w,lFg lWEW itldpOdlW ¨¤¤§¦¤©¨¤¤
FlwWn lFg,mirlq d"kdpn ENi`e ¦§¨§¨¦§¦¨¤

,mirlq miXing FlwWn WcFw lW¤¤¦§¨£¦¦§¨¦
ixd`vnpzWlW Wcw lW xMk £¥¦§¨¦¨¤Ÿ¤§Ÿ¤

tl`milwW mi`Ed ziOx`A 'lwW') £¨¦§¨¦¤¤©£©¦
,('rlq'Wnge sl` lFg lW xMke ¤©§¦¨¤¤¤©£¥

xeiv fkz cenr d`x) milwW zF`n¥§¨¦
o`M xEn`d xMMdW oeiMnE .(1 xtqn¦¥¨¤©¦¨¨¨¨
zWlW `EdW WcFw lW xMM `Ed¦¨¤¤¤§¤

,milwW mitl`dpn KkitlaEzMd £¨¦§¨¦§¦¨¨¨©¨
hFxhFxtAz` (hExitA)milwXd lM ¦§§§¥¤¨©§¨¦

mitcFrd'bn mpipnA oizEgRW ¨§¦¤§¦§¦§¨¨¦
,mitl`itloiriBn oi`W(minilWn) £¨¦§¦¤¥©¦¦©§¦¦

,xMklxg` onvr iptA Epnp KklE §¦¨§¨¦§¦§¥©§¨©©
xn`p oMW ,minlXd zFxMMd oipn¦§©©¦¨©§¥¦¤¥¤¡©

(`ad weqta)z`n dcrd icEwR sqke'§¤¤§¥¨¥¨§©
dWnge zF`n raWE sl`e ,xMM¦¨§¤¤§©¥©£¦¨

zWFgPd oipnA oke ,'lwW miraWeoldl) §¦§¦¤¤§¥§¦§©©§¤
(hk weqt,xMM miraW dtEpYd zWgpE'§Ÿ¤©§¨¦§¦¦¨

ENi` K` .'lwW zF`n rAx`e miRl`e§©§©¦§©§©¥¨¤©¦
sl` `EdW ,lFg lW xMM df did̈¨¤¦¨¤¤¤¤
sqMd oipnA ixd ,milwW zF`n Wnge©£¥¥§¨¦£¥§¦§©©¤¤
m` iM onvr iptA mipnp Eid `lŸ¨¦§¦¦§¥©§¨¦¦
,milwW dXnge miraW miz`n̈©¦¦§¦©£¦¨§¨¦
,milwW zF`n rWY wx zWFgPaE©§¤©§©¥§¨¦
milwXd zF`n Wnge sl` ixdW¤£¥¤¤©£¥¥©§¨¦

sqFp xMkl minilWn mixzFPdzexeka) ©¨¦©§¦¦§¦¨¨
(.d(`"eb):dk dxez

icewt zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"k oey`x meil inei xeriy

(åë)Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a¤µ©©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä ìëì§¸Ÿ¨«Ÿ¥¹©©§ª¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

ì äìòîåìLe óìà úBàî-LLLîçå íéôìà úL ¨©½§¨§¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬
:íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

i"yx£Ú˜a∑ מׁשקל ׁשם הּׁשקל הּוא מחצית B‚Â'.ׁשל ÛÏ‡ ˙B‡Ó LLÏ∑ עלה וכ יׂשראל, היּו ּכ ∆«ְֲִִֵֶֶֶַַָ¿≈≈∆∆¿ְְִֵָָָָָָ
הּמׁשּכן  ׁשהּוקם אחר ׁשל מנינם הּׁשקלים חצאי ּומנין היּו, ּכ הּמׁשּכן ּבנדבת עּתה ואף 'ּבמדּבר', ּבספר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

חצאין  אלף מאֹות ׁשׁש ּכיצד? ׁשקלים, אלפים ׁשלׁשת ׁשל אחד ּכל ּכּכר, מאת עֹולה אלף מאֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשׁש
עֹולין  חצאין, וחמּׁשים מאֹות וחמׁש אלפים והּׁשלׁשת ּכּכר, מאת הרי ׁשלמים, אלף מאֹות ג' הן ְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי

ׁשקלים  וׁשבעים וחמּׁשה מאֹות ּוׁשבע .אלף ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ

(æë)Lãwä éðãà úà ú÷öì óñkä økk úàî éäéå©§¦À§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´©½Ÿ¤
økk økkä úàîì íéðãà úàî úëøtä éðãà úàå§¥−©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬©¦−̈¦¨¬

:ïãàì̈¨«¤
i"yx£˙˜ˆÏ∑'לאּתכא' ‰L„w.ּכתרּגּומֹו: È„‡ צ"ו ∑‡˙ ולהם קרׁשים מ"ח ׁשהם הּמׁשּכן קרׁשי ׁשל »∆∆ְְְַַָָ≈«¿≈«…∆ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

הא  ׁשאר וכל מאה, הרי ארּבעה, ּפרכת ואדני ּבהם אדנים, ּכתיב "נחׁשת" .דנים ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

(çë)íéòáLå äMîçå úBànä òáLe óìàä-úàå§¤¨¤¹¤§©³©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½
:íúà ÷Mçå íäéLàø ätöå íéãenòì íéåå äNò̈¨¬¨¦−¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬Ÿ¨«

i"yx£Ì‰ÈL‡¯ ‰tˆÂ∑,עּמּודים ּכסף ׁשל וחׁשּוקיהם ראׁשיהם "וצּפה ּכתיב: ׁשּבכּלן ."מהן, ¿ƒ»»≈∆ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ÈÚÏÒaכו  ‡ÚÏÒ ˙ebÏt ‡zÏ‚Ï‚Ï ‡Ï˜zƒ¿»¿À¿»¿»«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc ÏÎÏ ‡L„e˜¿»¿…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ
ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÏ ‡lÚÏe ÔÈL¿ƒ¿≈»¿≈¿»¿»»«¿ƒ

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

È˙כז  ‡Îz‡Ï ÛÒÎc ÔÈ¯kk ‰‡Ó ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ¿ƒƒ¿«¿«»»»
‰‡Ó ‡zÎ¯Ù„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ ‡L„e˜ ÈÎÓÒ«¿≈¿»¿»«¿≈¿»À¿»¿»

:‡ÎÓÒÏ ‡¯kk ÔÈ¯kÎ ‰‡ÓÏ ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»

LÓÁÂ‡כח  ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le ‡ÙÏ‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
LaÎÂ ÔB‰ÈLÈ¯ ‡tÁÂ ‡i„enÚÏ ÔÈÂÂ „·Ú¬«»ƒ¿««»¿ƒ»≈≈¿«≈

:ÔB‰˙È»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ek).ò÷aoMW ,'zivgn' FWExiR oi` ¤©¥¥©£¦¤¥
`N` ,oi`vgl `weeC Dpi` driwA§¦¨¥¨©§¨©£¨¦¤¨

e ,Fnvr iptA xaC `Ed 'rwA'mW `Ed ¤©¨¨¦§¥©§§¥
d zCinlwXdÎzivgn lW lwWn, ¦©©¦§¨¤©£¦©¨¤

'FlwWn rwA adf mfp' FnM,ck ziy`xa) §¤¤¨¨¤©¦§¨
(ak(m"`x):
ìóìà úBàî LLmitl` zWlWE §¥¥¤¤§Ÿ¤£¨¦

miXnge zF`n Wnge.l`xUi Eid KM ©£¥¥©£¦¦¨¨¦§¨¥
oMWOl mdilwW EacPW zrA mipFn¦§¥¤¨§¦§¥¤©¦§¨
l`xUi ipAW `le .(Wi` 603,330)¦§Ÿ¤§¥¦§¨¥
oipn wx Edfe ,KMn xzFi Eid mllkA¦§¨¨¨¥¦¨§¤©¦§©
`N` ,l`xUi ipA KFYn milwXd ipzFp§¥©§¨¦¦§¥¦§¨¥¤¨
dpW mixUr oAn l`xUi lM xRqn Edf¤¦§©¨¦§¨¥¦¤¤§¦¨¨
zivgn Epzp mNEMW xg`n ,dlrnë©§¨¥©©¤¨¨§©£¦

lwXd.:i"yx siqeneKkemBdlr ©¤¤§¨©¨¨
,oMWOd mwEdW xg` mpipnoipOA ¦§¨¨©©¤©©¦§¨©¦§¨

xEn`d ipXdAzNigz,xAcOA xtq ©¥¦¨¨¦§¦©¥¤©¦§¨
xn`p mW mB oMW(en ,`)lM EidIe' ¤¥©¨¤¡©©¦§¨

zWlWE sl` zF`n WW micwRd©§ª¦¥¥¤¤§Ÿ¤
,'miXnge zF`n Wnge mitl`s`e £¨¦©£¥¥©£¦¦§©

,Eid KM oMWOd zacpA dYr`le ©¨§¦§©©¦§¨¨¨§Ÿ
ExarW iR lr s` mpipn dPYWp¦§©¨¦§¨¨©©¦¤¨§

mipipOd ipW oiA miWcg dXWM(`"eb). §¦¨¢¨¦¥§¥©¦§¨¦
zF`nÎWW lW milwXd i`vg oipnE¦§©£¨¥©§¨¦¤¥¥

sl`l`xUi ipA KFYn Wi`dlFr ¤¤¦¦§¥¦§¨¥¤
oFAWgl,xMM z`noMWlMxMMcg` §¤§§©¦¨¤¥¨¦¨¤¨

`Ed (WcFw xMM)mitl` zWlW lW ¦¨¤¤§Ÿ¤£¨¦
cviM ;milwW?oFAWgd `EdÎWW §¨¦¥©©¤§¥

ÎWlW od ixd ,oi`vg sl` zF`n¥¤¤£¨¦£¥¥§Ÿ
,minlW sl` zF`nxMM lMW oeiMnE ¥¤¤§¥¦¦¥¨¤¨¦¨

,milwW mitl` zWlW didixdEN` ¨¨§¤£¨¦§¨¦£¥¥
ÎWnge mitl` zWlXde .xMM z`n§©¦¨§©§Ÿ¤£¨¦©£¥

mi`vg miXnge zF`n,mitcFrd ¥©£¦¦£¨¦¨§¦
,sqFp mlW xMM minilWn mpi`W¤¥¨©§¦¦¦¨¨¥¨

milFroFAWglzF`nÎraWE sl` ¦§¤§¤¤§©¥
milwW miraWe dXnge= 3550:2) ©£¦¨§¦§¦§¨¦

:(1775fk dxez
(fk).ú÷öì'dwivi'zkitW `id ¨¤¤§¦¨¦§¦©

dxEn` `idWkE ,ilM KFzl milfFp§¦§§¦§¤¦£¨
,dkYd oFWl `id ,zFkYn iAbl§©¥©¨¦§©¨¨

FnEBxzM:qFlwpE`A'`kY`l' §©§§§§§©¨¨
ilM zxivi dUrn `Ed KMW .[KiYdl]§©¦¤¨©£¥§¦©§¥
adGd z` (miqinn) mikiYOW ,adGd©¨¨¤©¦¦§¦¦¤©¨¨
lrA ilM KFzl FzF` miwvFie mFgA§§§¦§§¦©©
dXwznE xfFg `Ed xW`ke ,dxEv¨§©£¤¥¦§©¤

ilMd zxEv z` adGd lAwn: §©¥©¨¨¤©©§¦
.Lãwä éðãà úà'WcFTd ipc`' ¥©§¥©Ÿ¤©§¥©¤

mipc`d mde ,'oMWOd ipc`' FWExiR¥©§¥©¦§¨§¥¨£¨¦
miWxw g"n mdW ,oMWOd iWxw lW¤©§¥©¦§¨¤¥§¨¦

mipc` e"v mdlelkl mipc` ipW - §¨¤£¨¦§¥£¨¦§¨
,Wxwixd ,drAx` zkxRdÎipc`e ¤¤§©§¥©¨Ÿ¤©§¨¨£¥
cgiAd`n.sqk ipc`eENi`x`W lk §©©¥¨©§¥¤¤§¦¨§¨

mipc`dgztA KqOd icEOr ipc`] ¨£¨¦©§¥©¥©¨¨§¤©
mpi` [xvgd icEOr ipc`e ,crFn ldŸ̀¤¥§©§¥©¥¤¨¥¥¨

oMW ,sqM miiEUrmdA aizM 'zWgp' £¦¤¤¤¥§Ÿ¤§¦¨¤
(`lÎl miweqt oldl):gk dxez

(gk).íäéLàø ätöådpeEMd oi` §¦¨¨¥¤¥©©¨¨
mieEd ixdW ,mieEd lW mdiW`xl§¨¥¤¤©¨¦¤£¥©¨¦

oNEM miiEUrlW mdiW`x `N` ,sqM £¦¨¤¤¤¨¨¥¤¤
mdiW`x z` s`e ,xnFlkE ,micEOrd̈©¦§©§©¤¨¥¤



icewtלב zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` c"k ipy meil inei xeriy

(èë)-òaøàå íétìàå økk íéòáL äôeðzä úLçðe§¬¤©§−̈¦§¦´¦¨®§©§©¬¦§©§©
:ì÷L úBàî¥−¨«¤

(ì)çaæî úàå ãòBî ìäà çút éðãà-úà da Nòiå©©©́À̈¤©§¥Æ¤µ©´Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´
éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä©§½¤§¤¦§©¬©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬

:çaænä©¦§¥«©

(àì)øöçä øòL éðãà-úàå áéáñ øöçä éðãà-úàå§¤©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®
øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk úàå§¥̧¨¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−

:áéáñ̈¦«

èì(à)eNò éðMä úòìBúå ïîbøàäå úìëzä-ïîe¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½¨¬
ì ãøN-éãâáLãwä éãâa-úà eNòiå Lãwa úøL ¦§¥«§−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ïøäàì øLà£¤´§©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â ÔÓb¯‡‰Â ˙ÏÎz‰ ÔÓe∑אֹומר אני ּומּכאן ּכאן, נאמר לא ּבגדי ׁשׁש הּללּו ׂשרד ּבגדי ׁשאין ƒ«¿≈∆¿»«¿»»¿ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּלא  מּסעֹות, סּלּוק ּבׁשעת הּקדׁש ּכלי ּבהם ׁשּמכּסים ּבגדים הם אּלא ׁשׁש, היה ּכהּנה ׁשּבבגדי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻּכהּנה,
ׁשׁש ּבהם  .היה ֵֶָָָ

ß '` xc` c"k ipy mei ß

(á)úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nòiå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
:øæLî LLå éðL̈¦−§¥¬¨§¨«

(â)úBNòì íìéút õv÷å áäfä éçt-úà eòwøéå©§©§º¤©¥´©¨¨»§¦¥´§¦¦¼©«£À
úòìBz CBúáe ïîbøàä CBúáe úìëzä CBúa§³©§¥̧¤Æ§´¨«©§¨½̈§²©¬©

:áLç äNòî LMä CBúáe éðMä©¨¦−§´©¥®©«£¥−¥«
i"yx£eÚw¯ÈÂ∑קלו)ּכמ ֹו אׁשטנדר"א (תהלים הּזהב, מן מרּדדין היּו טּסין', 'ורּדידּו ּכתרּגּומֹו: הארץ". "לרקע : «¿«¿ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

טּסין  מרּדדין החּוטין, עם הּזהב את טֹווין היּו היא מלּמד הּוא ּכאן ּדּקֹות. טסין (אויזדעהנען), ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָּבלע"ז

ÔÈ¯˙eכט  ÔÈ¯kk ÔÈÚ·L ‡˙eÓ¯‡„ ‡LÁe¿»»«¬»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ל  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯z ÈÎÓÒ ˙È da „·ÚÂ«¬««»«¿≈¿««¿«ƒ¿»¿»
dÏ Èc ‡LÁ„ ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ„ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»ƒ≈

:‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈«¿¿»

ÈÎÓÒלא  ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿≈¿«¿»¿¿¿»«¿≈
ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡z¯c Ú¯z¿««¿»¿»»ƒ≈«¿¿»¿»»ƒ≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„«¿»¿¿

e„·Úא  È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ÔÓeƒƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¬»
e„·ÚÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï¿≈ƒ»¿«»»¿¿»«¬»
„Èwt Èc ‡Ók Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ï ˙È»¿≈¿»ƒ¿«¬…¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

Âb¯‡Â‡ב  ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÈËeÁג  eˆÈv˜Â ‡·‰„ ÈqË ˙È e„Èc¯Â¿«ƒ»«≈«¬»¿«ƒƒ
Ú·ˆ B‚·e ‡Âb¯‡ B‚·e ‡ÏÎ˙ B‚a „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿¿«

:Ôn‡ „·BÚ ‡ˆe· B‚·e È¯B‰Ê¿ƒ¿»«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

lWdmicEOrdRivodnon - ¤¨©¦¦¨¥¤¦
,ElNd milwXdoNEkAWicEOr lkA - ©§¨¦©¨¤§¨§¨©¥

xvgdaizM(hi weqt lirl)iERve' ¤¨¥§¦§¦
'sqM mdiwEWge mdiW`x,m"`x) ¨¥¤©£¥¤¨¤

(`"eb:hk dxez
èì(`)ïîbøàäå úìëzä ïîe¦©§¥¤§¨©§¨¨

ipXd zrlFzezxWl cxU icba EUr §©©©¨¦¨¦§¥§¨§¨¥
.WcTAo`M xn`p `l 'WW'KFzA ©Ÿ¤¥Ÿ¤¡©¨§

,xnSd ipin x`W,xnF` ip` o`Mn §¨¦¥©¤¤¦¨£¦¥
ElNd cxU icbA oi`Wo`M mixEn`d ¤¥¦§¥§¨©¨¨£¦¨

W ,dPEdkÎicbAixddPEdkÎicbaA ¦§¥§¨¤£¥§¦§¥§¨
,WW didlM FA EidIW cbA did `le ¨¨¥§Ÿ¨¨¤¤¤¦§¨

,WW FA didi `le ElNd mipiOd`N` ©¦¦©¨§Ÿ¦§¤¥¤¨
mddmicbAzWxtA mixEn`d ¥©§¨¦¨£¦§¨¨©

xAcOA(biÎe ,c xacna)mdA miQkOW , ©¦§¨¤§©¦¨¤
z`zFrQn wENq zrWA WcTd ilM ¤§¥©Ÿ¤¦§©¦©¨

mziIpgn miwNYqn EidW drWA -§¨¨¤¨¦§©§¦¥£¦¨¨
,mFwnl mFwOn mirqFpedid `NW §§¦¦¨§¨¤Ÿ¨¨

WW mda(i ,`l lirl i"yx d`x):a dxez ¨¤¥
(b)eòwøéåmlizR uSwe adGd igR z` ©§©§¤©¥©¨¨§¦¥§¦¦

'ebe zlkYd KFzA zFUrl.`id driwx ©£§©§¥¤§¦¨¦
,dgiznE dUixR oFWlrwFxl' FnM §§¦¨§¦¨§§©

ux`dmiOd lr'(e ,elw mildz)d"awd] ¨¨¤©©¨¦
[miOd lrn ux`d z` UxFtE ghFW, ¥©¥¤¨¨¤¥©©©¦

FnEBxzM:qFlwpE`A.'EciCxe',xnFlM §©§§§§§©¦§©
oiQhmiTC mirETix -on oicCxn Eid ©¦¦¦©¦¨§©§¦¦

f"rlA `"xcphy` ,adGdzFUrl , ©¨¨§©©©£
EPOnzFTC oiQhadf lW miRC oirM ,. ¦¤©¦©§¥©¦¤¨¨

z` oieFh Eid K`id LcOln `Ed o`M̈§©¤§¥©¨¦¤
oihEgd mr adGd:mipiOd x`Xn ©¨¨¦©¦¦§¨©¦¦

icewt zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` c"k ipy meil inei xeriy
ואפֹוד, ּבחׁשן ּומין מין ּכל עם מערבין ּפתילים אֹותן לעׂשֹות הּטס, לאר ּפתילים מהן וקֹוצצין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּדּקין
הּמינים  ׁשּכל ּומין, מין ּכל עם וכן ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשּׁשה עם זהב ׁשל אחד חּוט "זהב", ּבהן ְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּנאמר

ואחד  אחד ּכל עם ׁשביעי חּוט  והּזהב ׁשּׁשה, ּכפ ּול .חּוטן ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָ

(ã):øaç åéúBö÷ éðL-ìò úøáç Bì-eNò úôúk§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ©§¥¬§−̈ª¨«

(ä)eäNòîk àeä epnî åéìò øLà Búcôà áLçå§¥̧¤£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´»§©«£¥¼
øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(å)áäæ úöaLî úañî íäMä éðáà-úà eNòiå©©«£Æ¤©§¥´©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®
:ìàøNé éða úBîL-ìò íúBç éçezt úçzôî§ª¨ŸÆ¦¥´½̈©§−§¥¬¦§¨¥«

(æ)éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk ìò íúà íNiå©¨´¤ŸÀ̈©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(ç)ãôà äNòîk áLç äNòî ïLçä-úà Nòiå©©©̄¤©²¤©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

(è)Bkøà úøæ ïLçä-úà eNò ìeôk äéä òeáø̈¯©¨¨²¨−¨´¤©®¤¤¤̄¨§²
:ìeôk Baçø úøæå§¤¬¤¨§−¨«

(é)äãèt íãà øeè ïáà éøeè äòaøà Bá-eàìîéå©§©̧§½©§¨−̈´¥¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ãçàä øehä ú÷øáe¨¤½¤©−¨«¤¨«

(àé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(áé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(âé)úañeî äôLéå íäL LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ
:íúàlîa áäæ úöaLî¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«

È‰B¯ËÒד  ÔÈ¯z ÏÚ ÔÙtÏÓ dÏ e„·Ú Ôt˙k«¿»¬»≈¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒ
:ÛÙÏ˙Èƒ¿»≈

‰e‡ה  dpÓ È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒƒ≈
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c È‰B„·BÚk¿»ƒ«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

Ôˆn¯Óו  ÔÚwLÓ ‡Ï¯e· È·‡ ˙È e„·ÚÂ«¬»»«¿≈¿»¿«¿»¿«¿»
Èa Ô‰ÓL ÏÚ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb ·‰„cƒ¿»¿ƒ»¿«¿»««¿»»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

‡·Èז  ‡„BÙ‡„ ‡t˙k ÏÚ ÔB‰˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿≈»«¿≈
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Îe„¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

È„·BÚkח  Ôn‡ „·BÚ ‡LeÁ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿»«»»¿»≈
È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL ıe·e¿ƒ

z¯Ê‡ט  ‡LeÁ ˙È e„·Ú ÛÈÚ ‰Â‰ Úa¯Ó¿««¬»ƒ¬»»¿»∆¿»
:ÛÈÚ dÈ˙Ù ‡z¯ÊÂ dk¯‡À¿≈¿∆¿»¿»≈ƒ

Ë·‡י  Ô·‡ È¯„Ò ‡Úa¯‡ d· eÓÈÏL‡Â¿«¿ƒ≈«¿¿»ƒ¿≈∆∆»»
‡¯„Ò Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Òƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»ƒ¿»

:„Á»

ÊÈÊ·Lיא  ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡Èz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ«¿≈
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿«¿¬

ÔÈÚÂיב  ‡È˜¯Ë È¯k˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

Ï¯e·e‡יג  ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»
·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ È¯zÙe«¿¿≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿«

:ÔB‰˙eÓÏL‡a¿«¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

dpFWA] zkYn oin `Ed adGW xg`n¥©©¤¨¨¦©¤¤§¤
xnv ipin mdW mipiOd x`Xn¦§¨©¦¦¤¥¦¥¤¤
EPOn zFUrl icM okl ,[oYWtE¦§¨¨¥§¥©£¦¤

Eid ,dbix`l mihEgoiQHd micCxn ¦©£¦¨¨§©§¦©©¦
KxF`l milizR odn oivvFwe ,oiTC©¦§§¦¥¤§¦¦§¤

qHdmixfFB Eid mirETxd z` - ©©¤¨¦¦¨§¦
icM ,mihEgM zFTC zFrEvxlzFUrl ¦§©§¦§¥©£

milizR ozF`d adf lWoiaxFrn ¨§¦¦¤¨¨©§¨¦

oine oin lM mrzlkz ihEg - ¦¨¦¨¦¥§¥¤
EidW ,WWe ipW zrlFze onBx`e§©§¨¨§©©¨¦§¥¤¨

odA xn`PW ,cFt`e oWgAEidIW §Ÿ¤§¥¤¤¡©¨¤¤¦§
n mB miiEUr,adfdUrn did cvike £¦©¦¨¨§¥©¨¨©£¥

mixfFW Eid ?mihEgdlW cg` hEg ©¦¨§¦¤¨¤
,zlkY lW oihEg dXW mr adf̈¨¦¦¨¦¤§¥¤

okeadf lW hEg ExfWoin lM mr §¥¨§¤¨¨¦¨¦
ohEg mipiOd lMW ,oinelW FhEg) ¨¦¤¨©¦¦¨¤

(mdn cg` lMadGde ,dXW lEtM ¨¤¨¥¤¨¦¨§©¨¨
`EdiriaW hEgxEfXdlM mr §¦¦©¨¦¨

cg`e cg`ExfXWkE ,mipiOd on ¤¨§¤¨¦©¦¦§¤¨§
lEtM hEg `vnp cgi mipiOd lM z ¤̀¨©¦¦©©¦§¨¨
mdn cg` lMW mipin drAx`] g"k©§¨¨¦¦¤¨¤¨¥¤
FpiOn dXW ,mihEg draW xEfẄ¦§¨¦¦¨¦¦

[adf cg`e(e ,gk lirl i"yx d`x):dxez §¤¨¨¨
c



לג icewt zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` c"k ipy meil inei xeriy

(èë)-òaøàå íétìàå økk íéòáL äôeðzä úLçðe§¬¤©§−̈¦§¦´¦¨®§©§©¬¦§©§©
:ì÷L úBàî¥−¨«¤

(ì)çaæî úàå ãòBî ìäà çút éðãà-úà da Nòiå©©©́À̈¤©§¥Æ¤µ©´Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´
éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä©§½¤§¤¦§©¬©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬

:çaænä©¦§¥«©

(àì)øöçä øòL éðãà-úàå áéáñ øöçä éðãà-úàå§¤©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®
øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk úàå§¥̧¨¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−

:áéáñ̈¦«

èì(à)eNò éðMä úòìBúå ïîbøàäå úìëzä-ïîe¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½¨¬
ì ãøN-éãâáLãwä éãâa-úà eNòiå Lãwa úøL ¦§¥«§−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ïøäàì øLà£¤´§©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â ÔÓb¯‡‰Â ˙ÏÎz‰ ÔÓe∑אֹומר אני ּומּכאן ּכאן, נאמר לא ּבגדי ׁשׁש הּללּו ׂשרד ּבגדי ׁשאין ƒ«¿≈∆¿»«¿»»¿ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּלא  מּסעֹות, סּלּוק ּבׁשעת הּקדׁש ּכלי ּבהם ׁשּמכּסים ּבגדים הם אּלא ׁשׁש, היה ּכהּנה ׁשּבבגדי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻּכהּנה,
ׁשׁש ּבהם  .היה ֵֶָָָ

ß '` xc` c"k ipy mei ß

(á)úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nòiå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
:øæLî LLå éðL̈¦−§¥¬¨§¨«

(â)úBNòì íìéút õv÷å áäfä éçt-úà eòwøéå©§©§º¤©¥´©¨¨»§¦¥´§¦¦¼©«£À
úòìBz CBúáe ïîbøàä CBúáe úìëzä CBúa§³©§¥̧¤Æ§´¨«©§¨½̈§²©¬©

:áLç äNòî LMä CBúáe éðMä©¨¦−§´©¥®©«£¥−¥«
i"yx£eÚw¯ÈÂ∑קלו)ּכמ ֹו אׁשטנדר"א (תהלים הּזהב, מן מרּדדין היּו טּסין', 'ורּדידּו ּכתרּגּומֹו: הארץ". "לרקע : «¿«¿ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

טּסין  מרּדדין החּוטין, עם הּזהב את טֹווין היּו היא מלּמד הּוא ּכאן ּדּקֹות. טסין (אויזדעהנען), ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָּבלע"ז

ÔÈ¯˙eכט  ÔÈ¯kk ÔÈÚ·L ‡˙eÓ¯‡„ ‡LÁe¿»»«¬»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ל  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯z ÈÎÓÒ ˙È da „·ÚÂ«¬««»«¿≈¿««¿«ƒ¿»¿»
dÏ Èc ‡LÁ„ ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ„ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»ƒ≈

:‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈«¿¿»

ÈÎÓÒלא  ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿≈¿«¿»¿¿¿»«¿≈
ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡z¯c Ú¯z¿««¿»¿»»ƒ≈«¿¿»¿»»ƒ≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„«¿»¿¿

e„·Úא  È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ÔÓeƒƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¬»
e„·ÚÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï¿≈ƒ»¿«»»¿¿»«¬»
„Èwt Èc ‡Ók Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ï ˙È»¿≈¿»ƒ¿«¬…¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

Âb¯‡Â‡ב  ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÈËeÁג  eˆÈv˜Â ‡·‰„ ÈqË ˙È e„Èc¯Â¿«ƒ»«≈«¬»¿«ƒƒ
Ú·ˆ B‚·e ‡Âb¯‡ B‚·e ‡ÏÎ˙ B‚a „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿¿«

:Ôn‡ „·BÚ ‡ˆe· B‚·e È¯B‰Ê¿ƒ¿»«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

lWdmicEOrdRivodnon - ¤¨©¦¦¨¥¤¦
,ElNd milwXdoNEkAWicEOr lkA - ©§¨¦©¨¤§¨§¨©¥

xvgdaizM(hi weqt lirl)iERve' ¤¨¥§¦§¦
'sqM mdiwEWge mdiW`x,m"`x) ¨¥¤©£¥¤¨¤

(`"eb:hk dxez
èì(`)ïîbøàäå úìëzä ïîe¦©§¥¤§¨©§¨¨

ipXd zrlFzezxWl cxU icba EUr §©©©¨¦¨¦§¥§¨§¨¥
.WcTAo`M xn`p `l 'WW'KFzA ©Ÿ¤¥Ÿ¤¡©¨§

,xnSd ipin x`W,xnF` ip` o`Mn §¨¦¥©¤¤¦¨£¦¥
ElNd cxU icbA oi`Wo`M mixEn`d ¤¥¦§¥§¨©¨¨£¦¨

W ,dPEdkÎicbAixddPEdkÎicbaA ¦§¥§¨¤£¥§¦§¥§¨
,WW didlM FA EidIW cbA did `le ¨¨¥§Ÿ¨¨¤¤¤¦§¨

,WW FA didi `le ElNd mipiOd`N` ©¦¦©¨§Ÿ¦§¤¥¤¨
mddmicbAzWxtA mixEn`d ¥©§¨¦¨£¦§¨¨©

xAcOA(biÎe ,c xacna)mdA miQkOW , ©¦§¨¤§©¦¨¤
z`zFrQn wENq zrWA WcTd ilM ¤§¥©Ÿ¤¦§©¦©¨

mziIpgn miwNYqn EidW drWA -§¨¨¤¨¦§©§¦¥£¦¨¨
,mFwnl mFwOn mirqFpedid `NW §§¦¦¨§¨¤Ÿ¨¨

WW mda(i ,`l lirl i"yx d`x):a dxez ¨¤¥
(b)eòwøéåmlizR uSwe adGd igR z` ©§©§¤©¥©¨¨§¦¥§¦¦

'ebe zlkYd KFzA zFUrl.`id driwx ©£§©§¥¤§¦¨¦
,dgiznE dUixR oFWlrwFxl' FnM §§¦¨§¦¨§§©

ux`dmiOd lr'(e ,elw mildz)d"awd] ¨¨¤©©¨¦
[miOd lrn ux`d z` UxFtE ghFW, ¥©¥¤¨¨¤¥©©©¦

FnEBxzM:qFlwpE`A.'EciCxe',xnFlM §©§§§§§©¦§©
oiQhmiTC mirETix -on oicCxn Eid ©¦¦¦©¦¨§©§¦¦

f"rlA `"xcphy` ,adGdzFUrl , ©¨¨§©©©£
EPOnzFTC oiQhadf lW miRC oirM ,. ¦¤©¦©§¥©¦¤¨¨

z` oieFh Eid K`id LcOln `Ed o`M̈§©¤§¥©¨¦¤
oihEgd mr adGd:mipiOd x`Xn ©¨¨¦©¦¦§¨©¦¦

icewt zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` c"k ipy meil inei xeriy
ואפֹוד, ּבחׁשן ּומין מין ּכל עם מערבין ּפתילים אֹותן לעׂשֹות הּטס, לאר ּפתילים מהן וקֹוצצין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּדּקין
הּמינים  ׁשּכל ּומין, מין ּכל עם וכן ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשּׁשה עם זהב ׁשל אחד חּוט "זהב", ּבהן ְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּנאמר

ואחד  אחד ּכל עם ׁשביעי חּוט  והּזהב ׁשּׁשה, ּכפ ּול .חּוטן ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָ

(ã):øaç åéúBö÷ éðL-ìò úøáç Bì-eNò úôúk§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ©§¥¬§−̈ª¨«

(ä)eäNòîk àeä epnî åéìò øLà Búcôà áLçå§¥̧¤£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´»§©«£¥¼
øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(å)áäæ úöaLî úañî íäMä éðáà-úà eNòiå©©«£Æ¤©§¥´©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®
:ìàøNé éða úBîL-ìò íúBç éçezt úçzôî§ª¨ŸÆ¦¥´½̈©§−§¥¬¦§¨¥«

(æ)éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk ìò íúà íNiå©¨´¤ŸÀ̈©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(ç)ãôà äNòîk áLç äNòî ïLçä-úà Nòiå©©©̄¤©²¤©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

(è)Bkøà úøæ ïLçä-úà eNò ìeôk äéä òeáø̈¯©¨¨²¨−¨´¤©®¤¤¤̄¨§²
:ìeôk Baçø úøæå§¤¬¤¨§−¨«

(é)äãèt íãà øeè ïáà éøeè äòaøà Bá-eàìîéå©§©̧§½©§¨−̈´¥¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ãçàä øehä ú÷øáe¨¤½¤©−¨«¤¨«

(àé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(áé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(âé)úañeî äôLéå íäL LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ
:íúàlîa áäæ úöaLî¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«

È‰B¯ËÒד  ÔÈ¯z ÏÚ ÔÙtÏÓ dÏ e„·Ú Ôt˙k«¿»¬»≈¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒ
:ÛÙÏ˙Èƒ¿»≈

‰e‡ה  dpÓ È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒƒ≈
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c È‰B„·BÚk¿»ƒ«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

Ôˆn¯Óו  ÔÚwLÓ ‡Ï¯e· È·‡ ˙È e„·ÚÂ«¬»»«¿≈¿»¿«¿»¿«¿»
Èa Ô‰ÓL ÏÚ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb ·‰„cƒ¿»¿ƒ»¿«¿»««¿»»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

‡·Èז  ‡„BÙ‡„ ‡t˙k ÏÚ ÔB‰˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿≈»«¿≈
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Îe„¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

È„·BÚkח  Ôn‡ „·BÚ ‡LeÁ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿»«»»¿»≈
È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL ıe·e¿ƒ

z¯Ê‡ט  ‡LeÁ ˙È e„·Ú ÛÈÚ ‰Â‰ Úa¯Ó¿««¬»ƒ¬»»¿»∆¿»
:ÛÈÚ dÈ˙Ù ‡z¯ÊÂ dk¯‡À¿≈¿∆¿»¿»≈ƒ

Ë·‡י  Ô·‡ È¯„Ò ‡Úa¯‡ d· eÓÈÏL‡Â¿«¿ƒ≈«¿¿»ƒ¿≈∆∆»»
‡¯„Ò Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Òƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»ƒ¿»

:„Á»

ÊÈÊ·Lיא  ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡Èz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ«¿≈
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿«¿¬

ÔÈÚÂיב  ‡È˜¯Ë È¯k˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

Ï¯e·e‡יג  ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»
·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ È¯zÙe«¿¿≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿«

:ÔB‰˙eÓÏL‡a¿«¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

dpFWA] zkYn oin `Ed adGW xg`n¥©©¤¨¨¦©¤¤§¤
xnv ipin mdW mipiOd x`Xn¦§¨©¦¦¤¥¦¥¤¤
EPOn zFUrl icM okl ,[oYWtE¦§¨¨¥§¥©£¦¤

Eid ,dbix`l mihEgoiQHd micCxn ¦©£¦¨¨§©§¦©©¦
KxF`l milizR odn oivvFwe ,oiTC©¦§§¦¥¤§¦¦§¤

qHdmixfFB Eid mirETxd z` - ©©¤¨¦¦¨§¦
icM ,mihEgM zFTC zFrEvxlzFUrl ¦§©§¦§¥©£

milizR ozF`d adf lWoiaxFrn ¨§¦¦¤¨¨©§¨¦

oine oin lM mrzlkz ihEg - ¦¨¦¨¦¥§¥¤
EidW ,WWe ipW zrlFze onBx`e§©§¨¨§©©¨¦§¥¤¨

odA xn`PW ,cFt`e oWgAEidIW §Ÿ¤§¥¤¤¡©¨¤¤¦§
n mB miiEUr,adfdUrn did cvike £¦©¦¨¨§¥©¨¨©£¥

mixfFW Eid ?mihEgdlW cg` hEg ©¦¨§¦¤¨¤
,zlkY lW oihEg dXW mr adf̈¨¦¦¨¦¤§¥¤

okeadf lW hEg ExfWoin lM mr §¥¨§¤¨¨¦¨¦
ohEg mipiOd lMW ,oinelW FhEg) ¨¦¤¨©¦¦¨¤

(mdn cg` lMadGde ,dXW lEtM ¨¤¨¥¤¨¦¨§©¨¨
`EdiriaW hEgxEfXdlM mr §¦¦©¨¦¨

cg`e cg`ExfXWkE ,mipiOd on ¤¨§¤¨¦©¦¦§¤¨§
lEtM hEg `vnp cgi mipiOd lM z ¤̀¨©¦¦©©¦§¨¨
mdn cg` lMW mipin drAx`] g"k©§¨¨¦¦¤¨¤¨¥¤
FpiOn dXW ,mihEg draW xEfẄ¦§¨¦¦¨¦¦

[adf cg`e(e ,gk lirl i"yx d`x):dxez §¤¨¨¨
c



icewtלד zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` d"k iyily meil inei xeriy

(ãé)íézL äpä ìàøNé-éða úîL-ìò íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬
BîL-ìò Léà íúç éçezt íúîL-ìò äøNò¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½

ì:èáL øNò íéðL ¦§¥¬¨−̈¨«¤

(åè)úøLøL ïLçä-ìò eNòiåúáò äNòî úìáb ©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæ̈−̈¨«

(æè)áäæ úòaè ézLe áäæ úöaLî ézL eNòiå©©«£À§¥Æ¦§§´Ÿ¨½̈§¥−©§´Ÿ¨¨®
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úòahä ézL-úà eðziå©¦§À¤§¥Æ©©¨½Ÿ©§¥−§¬©«¤

(æé)úòahä ézL-ìò áäfä úúáòä ézL eðziå©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìò©§−©«¤

(çé)ézL-ìò eðúð úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨«§−©§¥´
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìò íðziå úöaLnä©¦§§®Ÿ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

(èé)úBö÷ éðL-ìò eîéNiå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£À§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´
:äúéa ãôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨

(ë)úôúë ézL-ìò íðziå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£»§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ
ìònî Bzøaçî únòì åéðt ìenî ähîlî ãôàä̈«¥³Ÿ¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©

:ãôàä áLçì§¥−¤¨«¥«Ÿ

(àë)ãôàä úòaè-ìà åéúòahî ïLçä-úà eñkøiå©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ
çfé-àìå ãôàä áLç-ìò úéäì úìëz ìéúôa¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤¨«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ãôàä ìòî ïLçä©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß '` xc` d"k iyily mei ß

(áë)ìéìk âøà äNòî ãôàä ìéòî-úà Nòiå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëz§¥«¤

(âë)áéáñ åéôì äôN àøçú éôk BëBúa ìéònä-éôe¦«©§¦¬§−§¦´©§¨®¨¨¬§¦²¨¦−
:òøwé àì¬Ÿ¦¨¥«©

(ãë)ïîbøàå úìëz éðBnø ìéònä éìeL-ìò eNòiå©©«£Æ©¥´©§¦½¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈
:øæLî éðL úòìBúå§©´©¨¦®¨§¨«

Èz¯zיד  ÔÈp‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÏÚ ‡i·‡Â¿«¿«»«¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈
ÛBÏ‚k L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«ƒ¿
:ÔÈË·L ¯ÒÚ ÔÈ¯˙Ï dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc¿ƒ¿»¿««¿≈ƒ¿≈¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„טו  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

Ô˜ÊÚטז  ÔÈz¯˙Â ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È e·‰ÈÂ ·‰„cƒ¿»ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¿≈

:‡LeÁ È¯ËÒƒ¿≈¿»

ÔÈz¯zיז  ÏÚ ·‰„c ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z e·‰ÈÂƒ»«¿≈¿ƒ»»ƒ¿«««¿≈
:‡LeÁ È¯ËÒ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»«ƒ¿≈¿»

È‰B¯ËÒיח  ÔÈz¯z ÏÚc ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿≈ƒ¿ƒ
ÈÙ˙k ÏÚ Ôep·‰ÈÂ ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ e·‰È¿»««¿≈¿«¿»»ƒ»À««¿≈

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡„BÙ‡≈»»√≈«ƒ

ÏÚיט  e‡ÈeLÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ«
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

ÏÚכ  Ôep·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ»À«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ ÈÙ˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כא  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È Ôe„ÁÈÂ¿«¬»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÈÓb¯כב  ÈÁÓ „·BÚ ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿ƒ»¿≈»«»≈¿ƒ
:‡ÏÎzƒ¿»

ÔÈ¯Lכג  ÌeÙk ‰e‚Ï ÏÈÙk ‡ÏÈÚÓ ÌeÙe¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÚÊa˙È ‡Ï ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ ‡¯Bz»««¿≈¿¿»ƒ¿¿»

ÏÎz‡כד  ÈBn¯ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»
:¯ÈÊL È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ

icewt zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` d"k iyily meil inei xeriy

(äë)íéðîòtä-úà eðziå øBäè áäæ éðîòô eNòiå©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹
CBúa áéáñ ìéònä éìeL-ìò íéðnøä CBúa§´¨«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−

:íéðnøä̈«¦Ÿ¦«

(åë)áéáñ ìéònä éìeL-ìò ïnøå ïîòt ïnøå ïîòt©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬©§¦−¨¦®
ì:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úøL §¨¥¾©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(æë)ïøäàì âøà äNòî LL úðúkä-úà eNòiå©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®§©«£−Ÿ
:åéðáìe§¨¨«

(çë)LL úòaânä éøàt-úàå LL úôðönä úàå§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®
:øæLî LL ãaä éñðëî-úàå§¤¦§§¥¬©−̈¥¬¨§¨«

i"yx£˙Úa‚n‰ È¯‡tŒ˙‡Â∑ המפארֹות ּתפארת הּמגּבעֹות .הּמגּבעֹות, ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

(èë)ïîbøàå úìëúe øæLî LL èðáàä-úàå§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤§©§¨¨²
-úà ýåýé äeö øLàk í÷ø äNòî éðL úòìBúå§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤

:äLî¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr hk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשניניניני ותותותותֹוֹוֹוֹולעתלעתלעתלעת וארוארוארוארּגּגּגּגמןמןמןמן ּוּוּוּותכלתתכלתתכלתתכלת ממממׁשׁשׁשׁשזרזרזרזר ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש האבנטהאבנטהאבנטהאבנט כט)ואתואתואתואת חּבּורן (לט, ׁשאין ּוגבּורה, חסד הפכים, ׁשני הם ּופׁשּתן צמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבּטּול  ׁשענינּה ּבקדּׁשה, אבל מּדה; ּכל ׁשל 'מציאּותּה' ּבתקף מרּגׁשת ּבהם ּבלבד, העֹולם ּבעניני זהּו אמנם, יפה. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻעֹולה

ּתכן: אֹותֹו יׁש ׁשּלׁשּתיהן אּלא עֹוד ולא לזֹו, זֹו מנּגדֹות הּמּדֹות ׁשּתי אין הההה''''להקּב"ה, לעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודתדתדתדת "אין רז"ל: ּוכמאמר . ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
ּבלבד". הּקּב"ה ּבמּדת אּלא אהבה, ּבמקֹום ויראה יראה ּבמקֹום ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָאהבה

(ì)eázëiå øBäè áäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNòiå©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´¨®©¦§§´
:ýåýéì Lã÷ íúBç éçezt ázëî åéìò̈À̈¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

(àì)úôðönä-ìò úúì úìëz ìéút åéìò eðziå©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©©¦§¤−¤
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìòîìî¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ˙Ùˆn‰ ÏÚ ˙˙Ï∑ אפׁשר ואי ּכתר, ּכמין הּמצנפת על מֹוׁשיבן היה הּפתילים ידי ועל »≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»¿»ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּניח  ׁשּׁשם לּמצנפת, ציץ ּבין נראה היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: קדׁשים ּבׁשחיטת ׁשהרי הּמצנפת, על הּציץ ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָלֹומר

ל  והּציץ למעלה המצנפת הרי הּמצח'. על נתּון היה והּציץ מלמעלה"?ּתפּלין, הּמצנפת "על ּומהּו מּטה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

B‚aכה  ‡ibÊ ˙È e·‰ÈÂ ÈÎc ·‰c ‡ibÊ e„·ÚÂ«¬»««»¿«¿≈ƒ»»««»¿
B‚a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ ‡iBnƒ̄«»«ƒ≈¿ƒ»¿¿¿

:‡iBnƒ̄«»

ÈÏBtLכו  ÏÚ ‡Bn¯Â ‡bÊ ‡Bn¯Â ‡bÊ«»¿ƒ»«»¿ƒ»«ƒ≈
„Èwt È„ ‡Ók ‡LnLÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ¿ƒ»¿¿¿«»»¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÈÁÓכז  „·BÚ ‡ˆe·c ÔÈezk ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒƒ¿»«»≈
:È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒ

iÚ·Bk‡כח  Á·L ˙ÈÂ ‡ˆe·c ‡zÙˆÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿∆¿»¿»¿»¿«»«»
:¯ÈÊL ıe·c ‡ˆe· ÈÒÎÓ ˙ÈÂ ‡ˆe·c¿»¿»ƒ¿¿≈»¿¿ƒ

Âb¯‡Â‡כט  ‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ‡ÈÓ‰ ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»»
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ¯iˆ „·BÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ««»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÈÎcל  ·‰c ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏÎ ‡ˆÈˆ ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ»¿ƒ»¿¿»¿«¿≈
e·˙Îe:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb È‰BÏÚ ¿»¬ƒ¿ƒ»¿«¿»«…∆«»

ÏÚלא  ÔzÓÏ ‡zÏÎ˙ ‡ËeÁ È‰BÏÚ e·‰ÈÂƒ»¬ƒ»¿∆¿»¿ƒ««
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ‡lÚlÓ ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk).úBòabnä éøàt úàåoFWNn §¤©£¥©¦§¨¦§
:zrAbnl x`FY `Ede ,'x`R'zx`tY §¥§©§¦§©©¦§¤¤

,zFrAbOd,xnFlMzFrAbOd ©¦§¨§©©¦§¨
.zFx`FtOdDnvr zrAbOdW itlE ©§¨§¦¤©¦§©©©§¨

ix`R' FnM] 'x`R' minrtl z`xwp¦§¥¦§¨¦§¥§©£¥
'mW`x lr Eidi miYWt(gi ,cn l`wfgi), ¦§¦¦§©Ÿ¨
'Lilr WFag Lx`R' :oke(fi ,ck my)Kkl ,[ §¥§¥§£¨¤§¨

KxcAW s` ,'zFrABOd ix`R' xn`p¤¡©©£¥©¦§¨©¤§¤¤
mvrd mW ixg` x`FYd `A llM§¨¨©©©£¥¥¨¤¤

(i"`a):hk dxez
(`l).äìòîìî úôðönä ìò úúì̈¥©©¦§¤¤¦§¨§¨

lizR uiSd lr ozFp did ,xnFlM§©¨¨¥©©¦§¦
,zlkYdid milizRd iciÎlre §¥¤§©§¥©§¦¦¨¨

FaiWFn(uiSd z`)ztpvOd lr ¦¤©¦©©¦§¤¤

xWt` i`e .xzM oinMz` Wxtl §¦¤¤§¦¤§¨§¨¥¤
KxcA 'ztpvOd lr zzl' aEzMd©¨¨¥©©¦§¤¤§¤¤

e ,zxg`xnFlxTir didWuiSdoEzp ©¤¤§©¤¨¨¦©©¦¨
zhigWa ixdW ,ztpvOd lr©©¦§¤¤¤£¥¦§¦©

miWcw(.hi migaf zkqn),EpipWiMFxrU ¨¨¦¨¦¦§¨
odMd lWoiA d`xp didduiv ¤©Ÿ¥¨¨¦§¤¥©¦

uiSde ,oiNtY giPn mXW ztpvOl©¦§¤¤¤¨©¦©§¦¦§©¦



לה icewt zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` d"k iyily meil inei xeriy

(ãé)íézL äpä ìàøNé-éða úîL-ìò íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬
BîL-ìò Léà íúç éçezt íúîL-ìò äøNò¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½

ì:èáL øNò íéðL ¦§¥¬¨−̈¨«¤

(åè)úøLøL ïLçä-ìò eNòiåúáò äNòî úìáb ©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæ̈−̈¨«

(æè)áäæ úòaè ézLe áäæ úöaLî ézL eNòiå©©«£À§¥Æ¦§§´Ÿ¨½̈§¥−©§´Ÿ¨¨®
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úòahä ézL-úà eðziå©¦§À¤§¥Æ©©¨½Ÿ©§¥−§¬©«¤

(æé)úòahä ézL-ìò áäfä úúáòä ézL eðziå©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìò©§−©«¤

(çé)ézL-ìò eðúð úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨«§−©§¥´
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìò íðziå úöaLnä©¦§§®Ÿ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

(èé)úBö÷ éðL-ìò eîéNiå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£À§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´
:äúéa ãôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨

(ë)úôúë ézL-ìò íðziå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£»§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ
ìònî Bzøaçî únòì åéðt ìenî ähîlî ãôàä̈«¥³Ÿ¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©

:ãôàä áLçì§¥−¤¨«¥«Ÿ

(àë)ãôàä úòaè-ìà åéúòahî ïLçä-úà eñkøiå©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ
çfé-àìå ãôàä áLç-ìò úéäì úìëz ìéúôa¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤¨«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ãôàä ìòî ïLçä©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß '` xc` d"k iyily mei ß

(áë)ìéìk âøà äNòî ãôàä ìéòî-úà Nòiå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëz§¥«¤

(âë)áéáñ åéôì äôN àøçú éôk BëBúa ìéònä-éôe¦«©§¦¬§−§¦´©§¨®¨¨¬§¦²¨¦−
:òøwé àì¬Ÿ¦¨¥«©

(ãë)ïîbøàå úìëz éðBnø ìéònä éìeL-ìò eNòiå©©«£Æ©¥´©§¦½¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈
:øæLî éðL úòìBúå§©´©¨¦®¨§¨«

Èz¯zיד  ÔÈp‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÏÚ ‡i·‡Â¿«¿«»«¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈
ÛBÏ‚k L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«ƒ¿
:ÔÈË·L ¯ÒÚ ÔÈ¯˙Ï dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc¿ƒ¿»¿««¿≈ƒ¿≈¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„טו  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

Ô˜ÊÚטז  ÔÈz¯˙Â ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È e·‰ÈÂ ·‰„cƒ¿»ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¿≈

:‡LeÁ È¯ËÒƒ¿≈¿»

ÔÈz¯zיז  ÏÚ ·‰„c ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z e·‰ÈÂƒ»«¿≈¿ƒ»»ƒ¿«««¿≈
:‡LeÁ È¯ËÒ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»«ƒ¿≈¿»

È‰B¯ËÒיח  ÔÈz¯z ÏÚc ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿≈ƒ¿ƒ
ÈÙ˙k ÏÚ Ôep·‰ÈÂ ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ e·‰È¿»««¿≈¿«¿»»ƒ»À««¿≈

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡„BÙ‡≈»»√≈«ƒ

ÏÚיט  e‡ÈeLÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ«
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

ÏÚכ  Ôep·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ»À«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ ÈÙ˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כא  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È Ôe„ÁÈÂ¿«¬»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÈÓb¯כב  ÈÁÓ „·BÚ ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿ƒ»¿≈»«»≈¿ƒ
:‡ÏÎzƒ¿»

ÔÈ¯Lכג  ÌeÙk ‰e‚Ï ÏÈÙk ‡ÏÈÚÓ ÌeÙe¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÚÊa˙È ‡Ï ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ ‡¯Bz»««¿≈¿¿»ƒ¿¿»

ÏÎz‡כד  ÈBn¯ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»
:¯ÈÊL È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ

icewt zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` d"k iyily meil inei xeriy

(äë)íéðîòtä-úà eðziå øBäè áäæ éðîòô eNòiå©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹
CBúa áéáñ ìéònä éìeL-ìò íéðnøä CBúa§´¨«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−

:íéðnøä̈«¦Ÿ¦«

(åë)áéáñ ìéònä éìeL-ìò ïnøå ïîòt ïnøå ïîòt©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬©§¦−¨¦®
ì:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úøL §¨¥¾©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(æë)ïøäàì âøà äNòî LL úðúkä-úà eNòiå©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®§©«£−Ÿ
:åéðáìe§¨¨«

(çë)LL úòaânä éøàt-úàå LL úôðönä úàå§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®
:øæLî LL ãaä éñðëî-úàå§¤¦§§¥¬©−̈¥¬¨§¨«

i"yx£˙Úa‚n‰ È¯‡tŒ˙‡Â∑ המפארֹות ּתפארת הּמגּבעֹות .הּמגּבעֹות, ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

(èë)ïîbøàå úìëúe øæLî LL èðáàä-úàå§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤§©§¨¨²
-úà ýåýé äeö øLàk í÷ø äNòî éðL úòìBúå§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤

:äLî¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr hk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשניניניני ותותותותֹוֹוֹוֹולעתלעתלעתלעת וארוארוארוארּגּגּגּגמןמןמןמן ּוּוּוּותכלתתכלתתכלתתכלת ממממׁשׁשׁשׁשזרזרזרזר ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש האבנטהאבנטהאבנטהאבנט כט)ואתואתואתואת חּבּורן (לט, ׁשאין ּוגבּורה, חסד הפכים, ׁשני הם ּופׁשּתן צמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבּטּול  ׁשענינּה ּבקדּׁשה, אבל מּדה; ּכל ׁשל 'מציאּותּה' ּבתקף מרּגׁשת ּבהם ּבלבד, העֹולם ּבעניני זהּו אמנם, יפה. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻעֹולה

ּתכן: אֹותֹו יׁש ׁשּלׁשּתיהן אּלא עֹוד ולא לזֹו, זֹו מנּגדֹות הּמּדֹות ׁשּתי אין הההה''''להקּב"ה, לעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודתדתדתדת "אין רז"ל: ּוכמאמר . ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
ּבלבד". הּקּב"ה ּבמּדת אּלא אהבה, ּבמקֹום ויראה יראה ּבמקֹום ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָאהבה

(ì)eázëiå øBäè áäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNòiå©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´¨®©¦§§´
:ýåýéì Lã÷ íúBç éçezt ázëî åéìò̈À̈¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

(àì)úôðönä-ìò úúì úìëz ìéút åéìò eðziå©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©©¦§¤−¤
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìòîìî¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ˙Ùˆn‰ ÏÚ ˙˙Ï∑ אפׁשר ואי ּכתר, ּכמין הּמצנפת על מֹוׁשיבן היה הּפתילים ידי ועל »≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»¿»ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּניח  ׁשּׁשם לּמצנפת, ציץ ּבין נראה היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: קדׁשים ּבׁשחיטת ׁשהרי הּמצנפת, על הּציץ ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָלֹומר

ל  והּציץ למעלה המצנפת הרי הּמצח'. על נתּון היה והּציץ מלמעלה"?ּתפּלין, הּמצנפת "על ּומהּו מּטה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

B‚aכה  ‡ibÊ ˙È e·‰ÈÂ ÈÎc ·‰c ‡ibÊ e„·ÚÂ«¬»««»¿«¿≈ƒ»»««»¿
B‚a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ ‡iBnƒ̄«»«ƒ≈¿ƒ»¿¿¿

:‡iBnƒ̄«»

ÈÏBtLכו  ÏÚ ‡Bn¯Â ‡bÊ ‡Bn¯Â ‡bÊ«»¿ƒ»«»¿ƒ»«ƒ≈
„Èwt È„ ‡Ók ‡LnLÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ¿ƒ»¿¿¿«»»¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÈÁÓכז  „·BÚ ‡ˆe·c ÔÈezk ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒƒ¿»«»≈
:È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒ

iÚ·Bk‡כח  Á·L ˙ÈÂ ‡ˆe·c ‡zÙˆÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿∆¿»¿»¿»¿«»«»
:¯ÈÊL ıe·c ‡ˆe· ÈÒÎÓ ˙ÈÂ ‡ˆe·c¿»¿»ƒ¿¿≈»¿¿ƒ

Âb¯‡Â‡כט  ‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ‡ÈÓ‰ ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»»
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ¯iˆ „·BÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ««»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÈÎcל  ·‰c ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏÎ ‡ˆÈˆ ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ»¿ƒ»¿¿»¿«¿≈
e·˙Îe:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb È‰BÏÚ ¿»¬ƒ¿ƒ»¿«¿»«…∆«»

ÏÚלא  ÔzÓÏ ‡zÏÎ˙ ‡ËeÁ È‰BÏÚ e·‰ÈÂƒ»¬ƒ»¿∆¿»¿ƒ««
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ‡lÚlÓ ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk).úBòabnä éøàt úàåoFWNn §¤©£¥©¦§¨¦§
:zrAbnl x`FY `Ede ,'x`R'zx`tY §¥§©§¦§©©¦§¤¤

,zFrAbOd,xnFlMzFrAbOd ©¦§¨§©©¦§¨
.zFx`FtOdDnvr zrAbOdW itlE ©§¨§¦¤©¦§©©©§¨

ix`R' FnM] 'x`R' minrtl z`xwp¦§¥¦§¨¦§¥§©£¥
'mW`x lr Eidi miYWt(gi ,cn l`wfgi), ¦§¦¦§©Ÿ¨
'Lilr WFag Lx`R' :oke(fi ,ck my)Kkl ,[ §¥§¥§£¨¤§¨

KxcAW s` ,'zFrABOd ix`R' xn`p¤¡©©£¥©¦§¨©¤§¤¤
mvrd mW ixg` x`FYd `A llM§¨¨©©©£¥¥¨¤¤

(i"`a):hk dxez
(`l).äìòîìî úôðönä ìò úúì̈¥©©¦§¤¤¦§¨§¨

lizR uiSd lr ozFp did ,xnFlM§©¨¨¥©©¦§¦
,zlkYdid milizRd iciÎlre §¥¤§©§¥©§¦¦¨¨

FaiWFn(uiSd z`)ztpvOd lr ¦¤©¦©©¦§¤¤

xWt` i`e .xzM oinMz` Wxtl §¦¤¤§¦¤§¨§¨¥¤
KxcA 'ztpvOd lr zzl' aEzMd©¨¨¥©©¦§¤¤§¤¤

e ,zxg`xnFlxTir didWuiSdoEzp ©¤¤§©¤¨¨¦©©¦¨
zhigWa ixdW ,ztpvOd lr©©¦§¤¤¤£¥¦§¦©

miWcw(.hi migaf zkqn),EpipWiMFxrU ¨¨¦¨¦¦§¨
odMd lWoiA d`xp didduiv ¤©Ÿ¥¨¨¦§¤¥©¦

uiSde ,oiNtY giPn mXW ztpvOl©¦§¤¤¤¨©¦©§¦¦§©¦



icewtלו zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` d"k iyily meil inei xeriy
אֹומר הּוא הּצּואה ּובענין ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו אֹומר הּוא ּכאן בּה: הקׁשיתי כח)ועֹוד "וׂשמּת(לעיל : ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

אּלא  אינֹו ׁשהּציץ לפי ּבּמצנפת , ּבהן לקׁשרֹו הן חּוטין זה, ּתכלת ּפתיל אני : ואֹומר ּתכלת", עלּֿפתיל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאתֹו
קֹוׁשרֹו ׁשּבהן ּובאמצעיתֹו, ראׁשיו לׁשני ּתכלת חּוטי ּבֹו קבּועין והיּו ּבמצחֹו? יקׁשרּנּו ּובמה לאזן, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמאזן
מצחֹו, לצד מּתחת ואחת מּמעל אחת וקצה, קצה ּבכל היּו חּוטין ּוׁשני ּבראׁשֹו, ּכׁשהּוא ּבּמצנפת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹותֹולהּו
ּתכלת: ּפתיל על נאמר לכ חּוטין. מּׁשני ּבפחֹות קׁשירה ּדר ואין לקׁשר, נֹוח הּוא ׁשּכ ּבאמצעֹו, ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹוכן
ואל  הּמצנפת. על ּומֹוׁשיבֹו ערּפֹו, למּול מאחֹוריו יחד ּכּלם הּׁשנים ראׁשיהם וקֹוׁשר ּתכלת". ּפתיל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ"ועליו
וגֹו'", החׁשן את "וּירּכסּו ואפֹוד ּבחׁשן מצינּו ׁשהרי הן, ּומרּבין הֹואיל ּתכלת', 'ּפתילי נאמר: ׁשּלא ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֻּתתמּה
היּו האפֹוד ּכתפֹות ּובב' החׁשן, טּבעֹות ב' היּו החׁשן קצֹות ּבׁשני ׁשהרי היּו, לא מּׁשנים ּפחֹות ,ּכרח ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹועל

אפׁשר  אי מּׁשנים ּפחֹות ּומּכלֿמקֹום היּו, חּוטין ד' קׁשירה ּדר ּולפי  ׁשּכנגּדן, האפֹוד טּבעֹות .ב' ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(áì)éða eNòiå ãòBî ìäà ïkLî úãáò-ìk ìëzå©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®©©«£Æ§¥´
:eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa eNÚiÂ∑ הּמלאכה וגֹו'את ה' צּוה אׁשר .ּככל ««¬¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִֶֶַָָָֹ

ÓÊ‡לב  ÔkLÓ ‡kLÓ ÔÁÏt Ïk ÌÈÏLe¿ƒ»»¿««¿¿»«¿«ƒ¿»
‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:e„·Ú Ôk≈¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

ixd ,gvOd lr oEzp diduiSd oi`W ¨¨¨©©¤©£¥¤¥©¦
`N` ,ztpvOd lrdlrnl ztpvOd ©©¦§¤¤¤¨©¦§¤¤§©§¨

,W`xd DaFbA `iddHnl uiSde ¦§©¨Ÿ§©¦§©¨
.mdipiA oiNitYd mFwnE ,dPOnEdnE ¦¤¨§©§¦¦¥¥¤©

zzl' aEzMd WExiRztpvOd lr ¥©¨¨¥©©¦§¤¤
'dlrnlncFre ?`iWEwDa iziWwd: ¦§¨§¨§§¨¦§¥¦¨

lizR eilr EpYIe' xnF` `Ed o`M̈¥©¦§¨¨§¦
'zlkY,zlkYd lizR didW rnWnE §¥¤©§©¤¨¨§¦©§¥¤

,uiSd lr oEzpd`eESd oipraE- ¨©©¦§¦§©©©¨¨
uiSd ziIUr lr iEEivAxnF` `Ed §¦©£¦©©¦¥

(fl ,gk lirl)lizR lr FzF` YnUe'§©§¨©§¦
,'zlkYlr oEzp uiSd didW ixd §¥¤£¥¤¨¨©¦¨©
?lizRdip` xnF`eiM'zlkY lizR' ©§¦§¥£¦¦§¦§¥¤

df,o`M xEn`d,od oihEgmipEzPd ¤¨¨¨¦¥©§¦
icM uiSAitl ,ztpvOA oda FxWwl ©¦§¥§¨§¨¤©¦§¤¤§¦

Fpi` uiSdWW`xd lM z` siTn ¤©¦¥©¦¤¨¨Ÿ
`le eil`n miIwzdl lFkIW otF`A§¤¤¨§¦§©¥¥¥¨§Ÿ

,EPOn lFRil`N`Fgvn lr oEzp `Ed ¦¦¤¤¨¨©¦§
?Fgvna EPxWwi dOaE ,ofF`l ofF`n¥¤§¤©¤¦§§¤§¦§

EKklzlkz ihEg FA oirEaw Eid §¨¨§¦¥§¥¤
pWleiW`x iuiSd zFvw ipWA - ¦§¥¨¨¦§¥§©¦

,Fl`nUle FpinilesqFp zlkY hEg ¦¦§¦§Ÿ§§¥¤¨
Fgvn lv`FxWFw odAW ,Fzirvn`a ¥¤¦§§¤§¨¦¤¨¤§

`EdWM ztpvOa EdlFze(ztpvOd) §¥©¦§¤¤§¤©¦§¤¤
dvw lka Eid oihEg ipWE ,FW`xa§Ÿ§¥¦¨§¨¨¤

,dvweoihEgd on cg` lM oMW §¨¤¤¥¨¤¨¦©¦
uiSAW awPA qpkp did zFevTAW¤©§¨¨¨¦§¨©¤¤¤©¦
mipWl lEtM `vnpe ,EPOn `vFie, §¥¦¤§¦§¨¨¦§©¦

lrOn zg`lrn oEzp cg`d Fivg - ©©¦©©¤§¨¤¨¨¥©
,uEg cvl uiSdzgYn zg`euiSd ©¦§©§©©¦©©©¦

oke ,Fgvn cvlW hEgdFrvn`A §©¦§§¥©¤§¤§¨
uiSd lrn cg`d Fivg ,mipWl lEtM̈¦§©¦¤§¨¤¨¥©©¦

,eiYgYn ipXde,xFWwl gFp `Ed KMW §©¥¦¦©§¨¤¨©¦§
ipXn zFgtA dxiWw KxC oi`e§¥¤¤§¦¨§¨¦§¥
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ß '` xc` e"k iriax mei ß

(âì)-úàå ìäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà eàéáiå©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤§¤
:åéðãàå åéãnòå åéçéøa åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìk̈¥¨®§¨¨´§¨½̈§¦−̈§©ª¨¬©«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÔkLn‰Œ˙‡ e‡È·iÂ∑ יכֹולין היּו הּניח ׁשּלא ּבּמׁשּכן מלאכה ׁשּום מׁשה עׂשה ׁשּלא ּולפי להקימֹו, «»ƒ∆«ƒ¿»¿ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
מחמ  אדם ׁשּום להקימֹו יכֹול היה ׁשּלא הקמתֹו, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכבדלֹו ּבאדם ת ּכח ׁשאין הּקרׁשים, ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

לֹו: אמר אדם? ידי על הקמתֹו אפׁשר אי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לפני מׁשה אמר העמידֹו. ּומׁשה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלזקפן,
מאליו, הּוקם הּמׁשּכן", "הּוקם ׁשּנאמר: וזהּו מאליו, וקם נזקף והּוא ּכמקימֹו, נראה ,ּביד אּתה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעסק

ּתנחּומא  רּבי .מדרׁש ְְִִַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr e zegiy ihewl)

ּבּבּבּבּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוםםםם ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה לג)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא לט, "(רש"י ׁשּכתב (נדבת ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוםםםםמּמה להבאה ּגם ׁשּכּונתֹו מׁשמע מלאכה" ֶֶֶֶֹֹ ָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
'מלאכה' ׁשּנקראת ו־ז)הּמׁשּכן), לו, ּבריׁש(ויקהל ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּתרּומה". מאּתכם "קחּו ה' צּוּוי את קּים לא אי ותמּוּה, . ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

לי ה' "צּוה רׁש"י ּפרׁש לאמר", ה' צּוה אׁשר הּדבר "זה הּפסּוק על וּיקהל, לכם לכם לכם לכם ּפרׁשת ׁשּבני לאמרלאמרלאמרלאמר היה ׁשהּצּוּוי ּומּכיון ." ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
זאת.ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל לעׂשֹות למׁשה היה אסּור הּמׁשּכן, את יבנּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

(ãì)-úàå íéîcàîä íìéàä úøBò äñëî-úàå§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½§¤
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לז icewt zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` d"k iyily meil inei xeriy
אֹומר הּוא הּצּואה ּובענין ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו אֹומר הּוא ּכאן בּה: הקׁשיתי כח)ועֹוד "וׂשמּת(לעיל : ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

אּלא  אינֹו ׁשהּציץ לפי ּבּמצנפת , ּבהן לקׁשרֹו הן חּוטין זה, ּתכלת ּפתיל אני : ואֹומר ּתכלת", עלּֿפתיל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאתֹו
קֹוׁשרֹו ׁשּבהן ּובאמצעיתֹו, ראׁשיו לׁשני ּתכלת חּוטי ּבֹו קבּועין והיּו ּבמצחֹו? יקׁשרּנּו ּובמה לאזן, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמאזן
מצחֹו, לצד מּתחת ואחת מּמעל אחת וקצה, קצה ּבכל היּו חּוטין ּוׁשני ּבראׁשֹו, ּכׁשהּוא ּבּמצנפת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹותֹולהּו
ּתכלת: ּפתיל על נאמר לכ חּוטין. מּׁשני ּבפחֹות קׁשירה ּדר ואין לקׁשר, נֹוח הּוא ׁשּכ ּבאמצעֹו, ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹוכן
ואל  הּמצנפת. על ּומֹוׁשיבֹו ערּפֹו, למּול מאחֹוריו יחד ּכּלם הּׁשנים ראׁשיהם וקֹוׁשר ּתכלת". ּפתיל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ"ועליו
וגֹו'", החׁשן את "וּירּכסּו ואפֹוד ּבחׁשן מצינּו ׁשהרי הן, ּומרּבין הֹואיל ּתכלת', 'ּפתילי נאמר: ׁשּלא ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֻּתתמּה
היּו האפֹוד ּכתפֹות ּובב' החׁשן, טּבעֹות ב' היּו החׁשן קצֹות ּבׁשני ׁשהרי היּו, לא מּׁשנים ּפחֹות ,ּכרח ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹועל

אפׁשר  אי מּׁשנים ּפחֹות ּומּכלֿמקֹום היּו, חּוטין ד' קׁשירה ּדר ּולפי  ׁשּכנגּדן, האפֹוד טּבעֹות .ב' ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(áì)éða eNòiå ãòBî ìäà ïkLî úãáò-ìk ìëzå©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®©©«£Æ§¥´
:eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa eNÚiÂ∑ הּמלאכה וגֹו'את ה' צּוה אׁשר .ּככל ««¬¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִֶֶַָָָֹ

ÓÊ‡לב  ÔkLÓ ‡kLÓ ÔÁÏt Ïk ÌÈÏLe¿ƒ»»¿««¿¿»«¿«ƒ¿»
‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:e„·Ú Ôk≈¬»
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ixd ,gvOd lr oEzp diduiSd oi`W ¨¨¨©©¤©£¥¤¥©¦
`N` ,ztpvOd lrdlrnl ztpvOd ©©¦§¤¤¤¨©¦§¤¤§©§¨

,W`xd DaFbA `iddHnl uiSde ¦§©¨Ÿ§©¦§©¨
.mdipiA oiNitYd mFwnE ,dPOnEdnE ¦¤¨§©§¦¦¥¥¤©

zzl' aEzMd WExiRztpvOd lr ¥©¨¨¥©©¦§¤¤
'dlrnlncFre ?`iWEwDa iziWwd: ¦§¨§¨§§¨¦§¥¦¨

lizR eilr EpYIe' xnF` `Ed o`M̈¥©¦§¨¨§¦
'zlkY,zlkYd lizR didW rnWnE §¥¤©§©¤¨¨§¦©§¥¤

,uiSd lr oEzpd`eESd oipraE- ¨©©¦§¦§©©©¨¨
uiSd ziIUr lr iEEivAxnF` `Ed §¦©£¦©©¦¥

(fl ,gk lirl)lizR lr FzF` YnUe'§©§¨©§¦
,'zlkYlr oEzp uiSd didW ixd §¥¤£¥¤¨¨©¦¨©
?lizRdip` xnF`eiM'zlkY lizR' ©§¦§¥£¦¦§¦§¥¤

df,o`M xEn`d,od oihEgmipEzPd ¤¨¨¨¦¥©§¦
icM uiSAitl ,ztpvOA oda FxWwl ©¦§¥§¨§¨¤©¦§¤¤§¦

Fpi` uiSdWW`xd lM z` siTn ¤©¦¥©¦¤¨¨Ÿ
`le eil`n miIwzdl lFkIW otF`A§¤¤¨§¦§©¥¥¥¨§Ÿ

,EPOn lFRil`N`Fgvn lr oEzp `Ed ¦¦¤¤¨¨©¦§
?Fgvna EPxWwi dOaE ,ofF`l ofF`n¥¤§¤©¤¦§§¤§¦§

EKklzlkz ihEg FA oirEaw Eid §¨¨§¦¥§¥¤
pWleiW`x iuiSd zFvw ipWA - ¦§¥¨¨¦§¥§©¦

,Fl`nUle FpinilesqFp zlkY hEg ¦¦§¦§Ÿ§§¥¤¨
Fgvn lv`FxWFw odAW ,Fzirvn`a ¥¤¦§§¤§¨¦¤¨¤§

`EdWM ztpvOa EdlFze(ztpvOd) §¥©¦§¤¤§¤©¦§¤¤
dvw lka Eid oihEg ipWE ,FW`xa§Ÿ§¥¦¨§¨¨¤

,dvweoihEgd on cg` lM oMW §¨¤¤¥¨¤¨¦©¦
uiSAW awPA qpkp did zFevTAW¤©§¨¨¨¦§¨©¤¤¤©¦
mipWl lEtM `vnpe ,EPOn `vFie, §¥¦¤§¦§¨¨¦§©¦

lrOn zg`lrn oEzp cg`d Fivg - ©©¦©©¤§¨¤¨¨¥©
,uEg cvl uiSdzgYn zg`euiSd ©¦§©§©©¦©©©¦

oke ,Fgvn cvlW hEgdFrvn`A §©¦§§¥©¤§¤§¨
uiSd lrn cg`d Fivg ,mipWl lEtM̈¦§©¦¤§¨¤¨¥©©¦

,eiYgYn ipXde,xFWwl gFp `Ed KMW §©¥¦¦©§¨¤¨©¦§
ipXn zFgtA dxiWw KxC oi`e§¥¤¤§¦¨§¨¦§¥

.oihEgE'zlkY lizR lr' xn`p Kkl ¦§¨¤¡©©§¦§¥¤
Exn`p Kci`nEpYIe'lizR eilr ¥¦¨¤¡©©¦§¨¨§¦

,'zlkYFivg oMW ,xaCA dxizq oi`e §¥¤§¥§¦¨©¨¨¤¥¤§
uiSd zgY oEzp did lizRd lW cg`d̈¤¨¤©§¦¨¨¨©©©¦

,eilrn ipXdemipXd mdiW`x xWFwe §©¥¦¥¨¨§¥¨¥¤©§©¦
zWlW lW milEtMd mdiW`x -¨¥¤©§¦¤§¤

milizRdlEnl eixFg`n cgi mNEM ©§¦¦¨©©¥£¨§
e ,FRxr`Ed KMFaiWFn(uiSd z`)lr ¨§§¨¦¤©¦©

devz zyxt lirl d`x) ztpvOd©¦§¤¤
(21Î11 xtqn mixeiv.

DnzY l`eKM lrxn`p `NW §©¦§©©¨¤Ÿ¤¡©
'zlkz ilizR'miAx oFWlAli`Fd §¦¥§¥¤¦§©¦¦

,od oiAExnE'zlkY lizR' m` iM §¦¥¦¦§¦§¥¤
,cigi oFWlAixdWKMEpivnmB ¦§¨¦¤£¥¨¨¦©
cFt`e oWgAaEzMd mdA xn`Wlirl) §Ÿ¤§¥¤¨©¨¤©¨

(`k weqtoWgd z` EqMxIe'eizrAHn ©¦§§¤©Ÿ¤¦©§Ÿ¨

,'zlkY liztA ct`d zrAh l ¤̀©§Ÿ¨¥Ÿ¦§¦§¥¤
,cigi oFWlAmipXn zFgR LgxMÎlre ¦§¨¦§©¨§£¨¦§©¦

Eid `lWxiR `NW s` ,xnFlM - Ÿ¨§©©¤Ÿ¥©
Eid `l i`Ce ixd ,mxRqn aEzMd©¨¦§¨¨£¥©©Ÿ¨

,milizt ipXn mizEgRiYWa ixdW §¦¦§¥§¦¦¤£¥¦§¥
,oWgd zFrAh 'a Eid oWgd zFvw§©Ÿ¤¨©§©Ÿ¤
zFrAh 'a Eid cFt`d zFtzk iYWaE¦§¥¦§¨¥¨©§

oCbpMW cFt`dd`xe ;ek ,bk ,gk lirl xen`k) ¨¥¤§¤§¨
(my i"yxKxc itlE ,ddxiWw- §¦¤¤©§¦¨

ixd ,xEn`M ,mipWl hEg lM miltFMW¤§¦¨¦§©¦¨¨£¥
Eid oihEg drAx`zxiWw KxFvl ©§¨¨¦¨§¤§¦©

,cFt`l oWFgdeEid `NW xn`p m` s` ©¤¨¥§©¦Ÿ©¤Ÿ¨
,milEtM EN` milizRmFwn lMn §¦¦¥§¦¦¨¨

,xWt` i` mipXn zFgRhwFPW ixd ¨¦§©¦¦¤§¨£¥¤¥
s` ,'zlkY lizR' oFWl aEzMd©¨§§¦§¥¤©

md miAExnWM:al dxez §¤§¦¥
(al)ìàøNé éða eNòiådEv xW` lkM ©©£§¥¦§¨¥§Ÿ£¤¦¨

EUr oM dWn z` 'd.oFWNd ltM ¤Ÿ¤¥¨¥¤©¨
ipXW KFYn `Ed 'EUr oM' 'EUrIe'©©£¥¨¦¤§¥
aEzMd zNigY ;o`M Exn`p mixac§¨¦¤¤§¨§¦©©¨

l`xUi ipA EUrIe' :FWExiRz` ¥©©£§¥¦§¨¥¤
dk`lOdcFre ,'dlrnl dxEn`d ©§¨¨¨£¨§©§¨§

:aEzMd EprinWn'd dEv xW` lkM' ©§¦¥©¨§Ÿ£¤¦¨
dnE`n EPiW `NW ,'EUr oM dyn z ¤̀Ÿ¤¥¨¤Ÿ¦§¨

EEhvPX dOn(x"yl ,i"`a):bl dxez ¦©¤¦§©
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ß '` xc` e"k iriax mei ß

(âì)-úàå ìäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà eàéáiå©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤§¤
:åéðãàå åéãnòå åéçéøa åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìk̈¥¨®§¨¨´§¨½̈§¦−̈§©ª¨¬©«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÔkLn‰Œ˙‡ e‡È·iÂ∑ יכֹולין היּו הּניח ׁשּלא ּבּמׁשּכן מלאכה ׁשּום מׁשה עׂשה ׁשּלא ּולפי להקימֹו, «»ƒ∆«ƒ¿»¿ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
מחמ  אדם ׁשּום להקימֹו יכֹול היה ׁשּלא הקמתֹו, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכבדלֹו ּבאדם ת ּכח ׁשאין הּקרׁשים, ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

לֹו: אמר אדם? ידי על הקמתֹו אפׁשר אי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לפני מׁשה אמר העמידֹו. ּומׁשה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלזקפן,
מאליו, הּוקם הּמׁשּכן", "הּוקם ׁשּנאמר: וזהּו מאליו, וקם נזקף והּוא ּכמקימֹו, נראה ,ּביד אּתה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעסק

ּתנחּומא  רּבי .מדרׁש ְְִִַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr e zegiy ihewl)

ּבּבּבּבּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוםםםם ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה לג)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא לט, "(רש"י ׁשּכתב (נדבת ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוםםםםמּמה להבאה ּגם ׁשּכּונתֹו מׁשמע מלאכה" ֶֶֶֶֹֹ ָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
'מלאכה' ׁשּנקראת ו־ז)הּמׁשּכן), לו, ּבריׁש(ויקהל ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּתרּומה". מאּתכם "קחּו ה' צּוּוי את קּים לא אי ותמּוּה, . ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

לי ה' "צּוה רׁש"י ּפרׁש לאמר", ה' צּוה אׁשר הּדבר "זה הּפסּוק על וּיקהל, לכם לכם לכם לכם ּפרׁשת ׁשּבני לאמרלאמרלאמרלאמר היה ׁשהּצּוּוי ּומּכיון ." ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
זאת.ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל לעׂשֹות למׁשה היה אסּור הּמׁשּכן, את יבנּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

(ãì)-úàå íéîcàîä íìéàä úøBò äñëî-úàå§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½§¤
:Cñnä úëøt úàå íéLçzä úøò äñëî¦§¥−Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«

(äì):úøtkä úàå åéca-úàå úãòä ïBøà-úà¤£¬¨«¥ª−§¤©¨®§¥−©©«Ÿ¤

(åì)íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà: ¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«

(æì)äëøònä úøð äéúøð-úà äøähä äøðnä-úà¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨−̈
øBànä ïîL úàå äéìk-ìk-úàå: §¤¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«

(çì)úàå äçLnä ïîL úàå áäfä çaæî úàå§¥Æ¦§©´©¨½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−
ìäàä çút Cñî úàå íénqä úøè÷: §´Ÿ¤©©¦®§¥¾¨©−¤¬©¨«Ÿ¤

(èì)úà|úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî ¥´¦§©´©§À¤§¤¦§©³©§¸¤Æ
-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà£¤½¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤

Bpk: ©«

kLÓ‡לג  ˙È ‰LÓÏ ‡kLÓ ˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»«¿¿»¿…∆»«¿¿»
È‰B¯aÚ È‰Btc È‰BÙ¯et È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ

:È‰BÎnÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

ÈÂ˙לד  È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ ˙ÈÂ¿»»»«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈¿»
‡zÎ¯t ˙ÈÂ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ»»«¿≈¿«¿»¿»»À¿»

:‡Ò¯Ù„ƒ¿»»

ÈÂ˙לה  È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È»¬»¿«¬»¿»¬ƒƒ¿»
:‡z¯tk«À¿»

‡it‡:לו  ÌÁÏ ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙È ‡¯B˙t ˙È»»»»»»ƒ¿»¿≈««»

ÈÈˆBaלז  ‡‰ÈˆBa ˙È ‡˙ÈÎ„ ‡z¯Ó ˙È»¿«¿»»ƒ»»ƒ»»ƒ≈
‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ ‡¯„Òƒ¿»¿»»»»»¿»ƒ¿»

:‡˙e¯‰‡„¿«¿»»

„¯·e˙‡לח  ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿«¬»¿»ƒ¿»ƒ¿»
Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ¿»¿…∆¿«»¿»¿»»ƒ¿«

:‡kLÓ«¿¿»

„LÁ‡לט  ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯Bik ˙È È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bl).'Bâå ïkLnä úà eàéáiåipRn ©¨¦¤©¦§¨§¦§¥
dWnl oMWOd iwlg z` E`iad dn̈¥¦¤¤§¥©¦§¨§¤

mEXn ?mnvrA EdEniwd `le`NW §Ÿ¡¦§©§¨¦¤Ÿ
dUr `NW itlE .Fniwdl oilFki Eid̈§¦©£¦§¦¤Ÿ¨¨

A dk`ln mEW dWnd ziIUroMWO Ÿ¤§¨¨©£¦©©¦§¨
Kkl ,eilkeÎKExAÎWFcTd Fl giPd §¥¨§¨¦¦©©¨¨

`Edzk`ln z`,Fznwd`EdW ¤§¤¤£¨¨¤
,DA wqFr didi FCalWoMdid `N §©¦§¤¥¨¤¥Ÿ¨¨

zngn mc` mEW Fniwdl lFkï©£¦¨¨©£©

mc`A gM oi`W ,miWxTd caFM¤©§¨¦¤¥Ÿ©§¨¨
otwfl,(mcinrdl).Fcinrd dWnE §¨§¨§©£¦¨Ÿ¤¤¡¦

mcinrdl lFki did `l dWn s`e§©¤Ÿ¨¨¨§©£¦¨
e ,Fnvr zFgFkAiptl dWn xn` §©§§¨©Ÿ¤¦§¥

xWt` Ki` :`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¥¤§¨
didYWFznwdoMWOd lWiciÎlr ¤¦§¤£¨¨¤©¦§¨©§¥

,mc`cinrdl mc`A gM oi` ixde ¨¨©£¥¥Ÿ©§¨¨§©£¦
?miWxTd z`Fl xn`:d"awdwFqr ¤©§¨¦¨©£

Lcia dY`,LciA miWxTA fFg` - ©¨§¨§¡©§¨¦§¨§

`dIWM d`xpdY` ENi`,Fniwn ¤§¥¦§¤§¦©¨§¦
`Ede(oMWOd)eil`n mwe swfp §©¦§¨¦§¨§¨¥¥¨

.qp KxcAxn`PW Edfe(fi ,n oldl) §¤¤¥§¤¤¤¡©
'...oFW`xd WcgA idiemwEd ©§¦©Ÿ¤¨¦©

,'oMWOdz` Eniwd' xn`p `le ©¦§¨§Ÿ¤¡©¥¦¤
oMWOdW itl ,'oMWOd.eil`n mwEd ©¦§¨§¦¤©¦§¨©¥¥¨

A x`Fan KM`nEgpz iAx Wxcn ¨§¨§¦§©©¦©§¨
(m"`x):cl dxez
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(î)-úàå äéðãà-úàå äéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨§¤
ì Cñnäúàå äéúãúéå åéøúéî-úà øöçä øòL ©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨§¥À

úãáò éìk-ìkãòBî ìäàì ïkLnä: ¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«

(àî)ì ãøOä éãâa-úàéãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³
ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä: ©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

(áî)éða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´
:äãáòä-ìk úà ìàøNé¦§¨¥½¥−¨¨«£Ÿ̈«

(âî)dúà eNò äpäå äëàìnä-ìk-úà äLî àøiå©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈
éå eNò ïk ýåýé äeö øLàk:äLî íúà Cøá ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«

i"yx£‰LÓ Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑,ידיכם ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון יהי להם: צ)אמר אלהינּו(תהלים ה' נעם "ויהי : «¿»∆…»…∆ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
למׁשה  ׁשּבתפּלה מזמֹורים מי"א אחד והּוא וגֹו'", .עלינּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr `i zegiy ihewl)

למלמלמלמׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתפתפתפתפּלּלּלּלהההה מזממזממזממזמֹוֹוֹוֹוריםריםריםרים עעעעׂשׂשׂשׂשרררר מאחדמאחדמאחדמאחד אחדאחדאחדאחד מג)והוהוהוהּוּוּוּואאאא לט, זה (רש"י ּפסּוק והרי זה, ּדבר רׁש"י מצּיין מה לׁשם וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּמזמֹור  ׁשהתחלת לֹומר אפׁשר היה מׁשה, ׁשל הּמזמֹור זה רק היה אם לֹומר: ויׁש עצמֹו. למׁשה" "ּתפּלה ּבסּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמֹופיע
מׁשה, אמרם זה ׁשּלאחר הּמזמֹורים ׁשּגם ּכיון אבל ּדבריו. על יׂשראל ּבני ּׁשענּו מה הּוא סּיּומֹו אבל מׁשה, ׁשל אכן, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּוא,

מׁשה. מּדברי הּוא הּכל - ּבאמצע ּׁשּכתּוב מה ׁשּגם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמּובן

ß '` xc` f"k iying mei ß

î(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)-úà íé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤
äà ïkLîãòBî ì: ¦§©−¬Ÿ¤¥«

(â)ïøàä-ìò úkñå úeãòä ïBøà úà íL zîNå§©§¨´½̈¥−£´¨«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ
:úëøtä-úà¤©¨«Ÿ¤

i"yx£Ô¯‡‰ŒÏÚ ˙kÒÂ∑ היתה מחּצה ׁשהרי הגּנה, .לׁשֹון ¿«…»«»»…ְְְֲֲִֵֶָָָָָ

ÎnÒ‰‡מ  ˙ÈÂ ‡‰„enÚ ˙È ‡z¯„„ È„¯Ò ˙È»¿»≈¿«¿»»«»»¿»«¿»»
‡‰kÒÂ È‰BeË‡ ˙È ‡z¯c Ú¯˙Ï ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»»¬ƒ¿ƒ»»
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ ‡kLÓ ÔÁÏt ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈»¿««¿¿»¿«¿«ƒ¿»

È˙מא  ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B·¿ƒ¿«»»

Èaמב  e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈
:‡ÁÏt Ïk ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»»¿»»

e„·Úמג  ‡‰Â ‡z„·Ú Ïk ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»»ƒƒ¿»¿»¬»
ÔB‰˙È CÈ¯·e e„·Ú Ôk ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók d˙È»«¿»ƒ«ƒ¿»≈¬»»ƒ»¿

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÌÈ˜zב  ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È ‡ÓBÈa¿»«¿»«¿»»¿«¿«¿»¿ƒ
:‡ÓÊ ÔkLÓ ‡kLÓ ˙È»«¿¿»«¿«ƒ¿»

ÏÚג  Ïh˙Â ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È Ôn˙ ÈeL˙e¿«ƒ«»»¬»¿«¬»¿«≈«
:‡zÎ¯t ˙È ‡B¯‡¬»»»À¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bn).äLî íúBà CøáéådkxA dn ©§¨¤¨Ÿ¤©§¨¨
?mkxiAdxWYW oFvx idi :mdl xn` ¥§¨¨©¨¤§¦¨¤¦§¤

'd mrp idie' ,mkici dUrna dpikW§¦¨§©£¥§¥¤¦¦Ÿ©
,Epilr Epidl`dppFM Epici dUrnE ¡Ÿ¥¨¥©£¥¨¥§¨

EdppFM Epici dUrnE ,Epilr'(fi ,v milidz) ¨¥©£¥¨¥§¥
dxFW d"awd lW FzpikW mrFp `di -§¥©§¦¨¤¤
z` cinrie opFki d"awde ,Epilr̈¥§§¥§©£¦¤
:minrR 'a oFWNd ltke] Epici dUrn©£¥¨¥§¤¤©¨§¨¦
Epici dUrnA dkxA `dYW ,zg`d̈©©¤§¥§¨¨§©£¥¨¥

,'Epilr dppFM' - oMWOd zk`lnA¦§¤¤©¦§¨§¨¨¥
- oMWOA dpikW dxWYW ,zipXde§©¥¦¤¦§¤§¦¨©¦§¨

'EdppFM'(my i"yx)[E .xn`PW df xFnfn §¥¦§¤¤¤¡©
,Ff dkxA gqEp FA`Ed`"in cg` ©§¨¨¤¨¦

'dWnl dNtY'AW mixFnfn`"i - ¦§¦¤¦§¦¨§Ÿ¤
miNdzA mixFnfOd(wÎv miwxt)dWOW , ©¦§¦¦§¦¦¤Ÿ¤

xFnfOd gzFRW itM ,mxn` EpiAx©¥£¨¨§¦¤¥©©¦§
'midl`d Wi` dWnl dNtY' oFW`xd̈¦§¦¨§Ÿ¤¦¨¡Ÿ¦

(`xtq)(a"a :eh zereay i"yx):` dxez

î(b)ïBøàä ìò úBkñåzkxRd z`. §©¨©¨¨¤©¨Ÿ¤
lr dqExR dzid `l zkFxRdW s ©̀¤©¨¤Ÿ¨§¨§¨©

xn`p ,FcbpM `N` oFx`doFWl ¨¨¤¨§¤§¤¡©§
`EdW itl ,'zFMqe',dpbd oFWl §©¨§¦¤§£¨¨

ixdWzkFxRddzid dvigncbpM ¤£¥©¨¤§¦¨¨§¨§¤¤
`EdW oiA ,obOd xaC lke ,oFx`d̈¨§¨¨¨©¥¥¥¤
F` cSd on `EdW oiaE ,dlrnln¦§©§¨¥¤¦©©

'Kkq' oFWl FA ltFp ,FcbpM,dl lirl i"yx) §¤§¥§§¨
(oexkfd ;ai:c dxez

icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"k iying meil inei xeriy

(ã)úàáäå Bkøò-úà zëøòå ïçìMä-úà úàáäå§¥«¥¨Æ¤©ª§½̈§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ
:äéúøð-úà úéìòäå äøðnä-úà¤©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤¥«Ÿ¤«¨

i"yx£Bk¯Ú ˙‡ zÎ¯ÚÂ∑ הּפנים לחם ׁשל מערכֹות .ׁשּתי ¿»«¿»∆∆¿ְֲִֵֶֶֶַַָָ

(ä)ïBøà éðôì úøè÷ì áäfä çaæî-úà äzúðå§¨«©º̈¤¦§©³©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−£´
ïkLnì çútä Cñî-úà zîNå úãòä: ¨«¥ª®§©§¨²¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

(å)ïkLî çút éðôì äìòä çaæî úà äzúðå§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®¦§¥¾¤−©¦§©¬
ãòBî-ìäà: «Ÿ¤¥«

(æ)çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©
íéî íL zúðå: §¨«©¨¬−̈¨«¦

(ç)øòL Cñî-úà zúðå áéáñ øöçä-úà zîNå§©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®§¨´©½̈¤¨©−©¬©
øöçä: ¤«¨¥«

(è)ïkLnä-úà zçLîe äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈¨«©§¨¬¤©¦§−̈
äéäå åéìk-ìk-úàå Búà zLc÷å Ba-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤®§¦©§¨¬Ÿ²§¤¨¥−̈§¨¬¨

Lã÷: «Ÿ¤

(é)aæî-úà zçLîezLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä ç ¨«©§¨²¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¦©§¨Æ
íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå çaænä-úà: ¤©¦§¥½©§¨¨¬©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«

(àé)Búà zLc÷å Bpk-úàå øikä-úà zçLîe: ¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ§¤©®§¦©§−̈Ÿ«

(áé)ìäà çút-ìà åéða-úàå ïøäà-úà záø÷äå§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤
íéna íúà zöçøå ãòBî: ¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

(âé)zçLîe Lãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤¨«©§¨¬
éì ïäëå Búà zLc÷å Búà: Ÿ²§¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«

(ãé)úðzk íúà zLaìäå áéø÷z åéða-úàå: §¤¨−̈©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ−̈ª¢«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(288 'nr ek zegiy ihewl)

ּכּכּכּכּתּתּתּתנתנתנתנת אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם והלוהלוהלוהלּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּתּתּתּת ּתּתּתּתקריבקריבקריבקריב ּבּבּבּבניוניוניוניו יד)ואתואתואתואת ּתצּוה(מ, ּבפרׁשת ח־ט)ואּלּו לֹומר,(כט, ויׁש והּמגּבעת. האבנט ּגם נזּכרּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹ
ּכדי הּבגדים את ּובניו אהרן לבׁשּו הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת לכהלכהלכהלכהּנּנּנּנה ה ה ה ּדהּנה הּבגדים,לחלחלחלחּנּנּנּנכםכםכםכם ּכל את אֹותם מׁשה הלּביׁש ולכן , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ

ּבתפקידם הּבגדים את לבׁשּו הּׁשמיני ּבּיֹום אבל ּבכהּנה. לחּנכם - ּתפקידֹו זה את ּכּכּכּככהנים כהנים כהנים כהנים ּכי רק אֹותם הלּביׁש ולכן , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַָָֹֹ
הּכהּנה. לעבֹודת ּבכ להכניסם ּכדי הּגּוף, ּכל את המכּסה  העּקרי, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּבגד

ÏÚ˙Âד  d¯„Ò ˙È ¯cÒ˙Â ‡¯B˙t ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»»»¿«¿«»ƒ¿≈¿»≈
:‡‰ÈˆBa ˙È ˜Ï„˙Â ‡z¯Ó ˙È»¿«¿»¿«¿≈»ƒ»»

iÓÒea‡ה  ˙¯Ë˜Ï ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿¿»¿«¬»ƒ¿…∆¿«»
‡Ò¯t ˙È ÈeL˙e ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ Ì„√̃»¬»¿«¬»¿«ƒ»¿»»

:‡kLÓÏ ‡Ú¯˙„¿«¿»¿«¿¿»

Ú¯zו  Ì„˜ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿¿»«¬»»√»¿«
:‡ÓÊ ÔkLÓ ‡kLÓ«¿¿»«¿«ƒ¿»

ÔÈ·eז  ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯Bik ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

È˙ח  Ôz˙Â ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È ÈÂL˙e¿«ƒ»«¿»¿¿¿ƒ≈»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t¿»»ƒ¿««¿»

È˙ט  Èa¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
Ïk ˙ÈÂ d˙È Lc˜˙e d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«≈»≈¿»»

:‡L„e˜ È‰ÈÂ È‰BÓ»ƒƒ≈¿»

È‰BÓי  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ
L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ ‡Áa„Ó ˙È Lc˜˙e¿«≈»«¿¿»ƒ≈«¿¿»…∆

:ÔÈL„e˜¿ƒ

Lc˜˙eיא  dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈¿«≈
:d˙È»≈

ÔkLÓיב  Ú¯˙Ï È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»«¬…¿»¿ƒƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

˜L„e‡יג  ÈLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»«¬…»¿≈¿»
:ÈÓ„˜ LnLÈÂ d˙È Lc˜˙e d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈¿«≈»≈ƒ«≈√»»

ÔÈezk:יד  ÔB‰˙È LaÏ˙Â ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈»¿ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).Bkøò úà zëøòåzFkxrn iYW §¨©§¨¤¤§§¥©£¨
mipRdÎmgl lW,oglEXd lr Ekxr ¤¤¤©¨¦¨§©©§¨

xn`pe .zkxrn lkA mingl dXW¦¨§¨¦§¨©£¤¤§¤¡©
cgi zFkxrOd iYXW itl 'FMxr'¤§§¦¤§¥©©£¨©©

oNdl xn`PW FnM ,'Kxr' zF`xwpweqt) ¦§¨¥¤§¤¤¡©§©¨
(bk'mgl Kxr eilr KxrIe'(a"a):d dxez ©©£Ÿ¨¨¥¤¤¤



לט icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"k iying meil inei xeriy

(î)-úàå äéðãà-úàå äéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨§¤
ì Cñnäúàå äéúãúéå åéøúéî-úà øöçä øòL ©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨§¥À

úãáò éìk-ìkãòBî ìäàì ïkLnä: ¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«

(àî)ì ãøOä éãâa-úàéãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³
ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä: ©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

(áî)éða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´
:äãáòä-ìk úà ìàøNé¦§¨¥½¥−¨¨«£Ÿ̈«

(âî)dúà eNò äpäå äëàìnä-ìk-úà äLî àøiå©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈
éå eNò ïk ýåýé äeö øLàk:äLî íúà Cøá ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«

i"yx£‰LÓ Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑,ידיכם ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון יהי להם: צ)אמר אלהינּו(תהלים ה' נעם "ויהי : «¿»∆…»…∆ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
למׁשה  ׁשּבתפּלה מזמֹורים מי"א אחד והּוא וגֹו'", .עלינּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr `i zegiy ihewl)

למלמלמלמׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתפתפתפתפּלּלּלּלהההה מזממזממזממזמֹוֹוֹוֹוריםריםריםרים עעעעׂשׂשׂשׂשרררר מאחדמאחדמאחדמאחד אחדאחדאחדאחד מג)והוהוהוהּוּוּוּואאאא לט, זה (רש"י ּפסּוק והרי זה, ּדבר רׁש"י מצּיין מה לׁשם וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּמזמֹור  ׁשהתחלת לֹומר אפׁשר היה מׁשה, ׁשל הּמזמֹור זה רק היה אם לֹומר: ויׁש עצמֹו. למׁשה" "ּתפּלה ּבסּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמֹופיע
מׁשה, אמרם זה ׁשּלאחר הּמזמֹורים ׁשּגם ּכיון אבל ּדבריו. על יׂשראל ּבני ּׁשענּו מה הּוא סּיּומֹו אבל מׁשה, ׁשל אכן, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּוא,

מׁשה. מּדברי הּוא הּכל - ּבאמצע ּׁשּכתּוב מה ׁשּגם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמּובן

ß '` xc` f"k iying mei ß

î(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)-úà íé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤
äà ïkLîãòBî ì: ¦§©−¬Ÿ¤¥«

(â)ïøàä-ìò úkñå úeãòä ïBøà úà íL zîNå§©§¨´½̈¥−£´¨«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ
:úëøtä-úà¤©¨«Ÿ¤

i"yx£Ô¯‡‰ŒÏÚ ˙kÒÂ∑ היתה מחּצה ׁשהרי הגּנה, .לׁשֹון ¿«…»«»»…ְְְֲֲִֵֶָָָָָ

ÎnÒ‰‡מ  ˙ÈÂ ‡‰„enÚ ˙È ‡z¯„„ È„¯Ò ˙È»¿»≈¿«¿»»«»»¿»«¿»»
‡‰kÒÂ È‰BeË‡ ˙È ‡z¯c Ú¯˙Ï ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»»¬ƒ¿ƒ»»
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ ‡kLÓ ÔÁÏt ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈»¿««¿¿»¿«¿«ƒ¿»

È˙מא  ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B·¿ƒ¿«»»

Èaמב  e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈
:‡ÁÏt Ïk ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»»¿»»

e„·Úמג  ‡‰Â ‡z„·Ú Ïk ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»»ƒƒ¿»¿»¬»
ÔB‰˙È CÈ¯·e e„·Ú Ôk ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók d˙È»«¿»ƒ«ƒ¿»≈¬»»ƒ»¿

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÌÈ˜zב  ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È ‡ÓBÈa¿»«¿»«¿»»¿«¿«¿»¿ƒ
:‡ÓÊ ÔkLÓ ‡kLÓ ˙È»«¿¿»«¿«ƒ¿»

ÏÚג  Ïh˙Â ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È Ôn˙ ÈeL˙e¿«ƒ«»»¬»¿«¬»¿«≈«
:‡zÎ¯t ˙È ‡B¯‡¬»»»À¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bn).äLî íúBà CøáéådkxA dn ©§¨¤¨Ÿ¤©§¨¨
?mkxiAdxWYW oFvx idi :mdl xn` ¥§¨¨©¨¤§¦¨¤¦§¤

'd mrp idie' ,mkici dUrna dpikW§¦¨§©£¥§¥¤¦¦Ÿ©
,Epilr Epidl`dppFM Epici dUrnE ¡Ÿ¥¨¥©£¥¨¥§¨

EdppFM Epici dUrnE ,Epilr'(fi ,v milidz) ¨¥©£¥¨¥§¥
dxFW d"awd lW FzpikW mrFp `di -§¥©§¦¨¤¤
z` cinrie opFki d"awde ,Epilr̈¥§§¥§©£¦¤
:minrR 'a oFWNd ltke] Epici dUrn©£¥¨¥§¤¤©¨§¨¦
Epici dUrnA dkxA `dYW ,zg`d̈©©¤§¥§¨¨§©£¥¨¥

,'Epilr dppFM' - oMWOd zk`lnA¦§¤¤©¦§¨§¨¨¥
- oMWOA dpikW dxWYW ,zipXde§©¥¦¤¦§¤§¦¨©¦§¨

'EdppFM'(my i"yx)[E .xn`PW df xFnfn §¥¦§¤¤¤¡©
,Ff dkxA gqEp FA`Ed`"in cg` ©§¨¨¤¨¦

'dWnl dNtY'AW mixFnfn`"i - ¦§¦¤¦§¦¨§Ÿ¤
miNdzA mixFnfOd(wÎv miwxt)dWOW , ©¦§¦¦§¦¦¤Ÿ¤

xFnfOd gzFRW itM ,mxn` EpiAx©¥£¨¨§¦¤¥©©¦§
'midl`d Wi` dWnl dNtY' oFW`xd̈¦§¦¨§Ÿ¤¦¨¡Ÿ¦

(`xtq)(a"a :eh zereay i"yx):` dxez

î(b)ïBøàä ìò úBkñåzkxRd z`. §©¨©¨¨¤©¨Ÿ¤
lr dqExR dzid `l zkFxRdW s ©̀¤©¨¤Ÿ¨§¨§¨©

xn`p ,FcbpM `N` oFx`doFWl ¨¨¤¨§¤§¤¡©§
`EdW itl ,'zFMqe',dpbd oFWl §©¨§¦¤§£¨¨

ixdWzkFxRddzid dvigncbpM ¤£¥©¨¤§¦¨¨§¨§¤¤
`EdW oiA ,obOd xaC lke ,oFx`d̈¨§¨¨¨©¥¥¥¤
F` cSd on `EdW oiaE ,dlrnln¦§©§¨¥¤¦©©

'Kkq' oFWl FA ltFp ,FcbpM,dl lirl i"yx) §¤§¥§§¨
(oexkfd ;ai:c dxez

icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"k iying meil inei xeriy

(ã)úàáäå Bkøò-úà zëøòå ïçìMä-úà úàáäå§¥«¥¨Æ¤©ª§½̈§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ
:äéúøð-úà úéìòäå äøðnä-úà¤©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤¥«Ÿ¤«¨

i"yx£Bk¯Ú ˙‡ zÎ¯ÚÂ∑ הּפנים לחם ׁשל מערכֹות .ׁשּתי ¿»«¿»∆∆¿ְֲִֵֶֶֶַַָָ

(ä)ïBøà éðôì úøè÷ì áäfä çaæî-úà äzúðå§¨«©º̈¤¦§©³©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−£´
ïkLnì çútä Cñî-úà zîNå úãòä: ¨«¥ª®§©§¨²¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

(å)ïkLî çút éðôì äìòä çaæî úà äzúðå§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®¦§¥¾¤−©¦§©¬
ãòBî-ìäà: «Ÿ¤¥«

(æ)çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©
íéî íL zúðå: §¨«©¨¬−̈¨«¦

(ç)øòL Cñî-úà zúðå áéáñ øöçä-úà zîNå§©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®§¨´©½̈¤¨©−©¬©
øöçä: ¤«¨¥«

(è)ïkLnä-úà zçLîe äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈¨«©§¨¬¤©¦§−̈
äéäå åéìk-ìk-úàå Búà zLc÷å Ba-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤®§¦©§¨¬Ÿ²§¤¨¥−̈§¨¬¨

Lã÷: «Ÿ¤

(é)aæî-úà zçLîezLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä ç ¨«©§¨²¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¦©§¨Æ
íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå çaænä-úà: ¤©¦§¥½©§¨¨¬©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«

(àé)Búà zLc÷å Bpk-úàå øikä-úà zçLîe: ¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ§¤©®§¦©§−̈Ÿ«

(áé)ìäà çút-ìà åéða-úàå ïøäà-úà záø÷äå§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤
íéna íúà zöçøå ãòBî: ¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

(âé)zçLîe Lãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤¨«©§¨¬
éì ïäëå Búà zLc÷å Búà: Ÿ²§¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«

(ãé)úðzk íúà zLaìäå áéø÷z åéða-úàå: §¤¨−̈©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ−̈ª¢«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(288 'nr ek zegiy ihewl)

ּכּכּכּכּתּתּתּתנתנתנתנת אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם והלוהלוהלוהלּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּתּתּתּת ּתּתּתּתקריבקריבקריבקריב ּבּבּבּבניוניוניוניו יד)ואתואתואתואת ּתצּוה(מ, ּבפרׁשת ח־ט)ואּלּו לֹומר,(כט, ויׁש והּמגּבעת. האבנט ּגם נזּכרּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹ
ּכדי הּבגדים את ּובניו אהרן לבׁשּו הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת לכהלכהלכהלכהּנּנּנּנה ה ה ה ּדהּנה הּבגדים,לחלחלחלחּנּנּנּנכםכםכםכם ּכל את אֹותם מׁשה הלּביׁש ולכן , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ

ּבתפקידם הּבגדים את לבׁשּו הּׁשמיני ּבּיֹום אבל ּבכהּנה. לחּנכם - ּתפקידֹו זה את ּכּכּכּככהנים כהנים כהנים כהנים ּכי רק אֹותם הלּביׁש ולכן , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַָָֹֹ
הּכהּנה. לעבֹודת ּבכ להכניסם ּכדי הּגּוף, ּכל את המכּסה  העּקרי, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּבגד

ÏÚ˙Âד  d¯„Ò ˙È ¯cÒ˙Â ‡¯B˙t ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»»»¿«¿«»ƒ¿≈¿»≈
:‡‰ÈˆBa ˙È ˜Ï„˙Â ‡z¯Ó ˙È»¿«¿»¿«¿≈»ƒ»»

iÓÒea‡ה  ˙¯Ë˜Ï ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿¿»¿«¬»ƒ¿…∆¿«»
‡Ò¯t ˙È ÈeL˙e ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ Ì„√̃»¬»¿«¬»¿«ƒ»¿»»

:‡kLÓÏ ‡Ú¯˙„¿«¿»¿«¿¿»

Ú¯zו  Ì„˜ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿¿»«¬»»√»¿«
:‡ÓÊ ÔkLÓ ‡kLÓ«¿¿»«¿«ƒ¿»

ÔÈ·eז  ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯Bik ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

È˙ח  Ôz˙Â ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È ÈÂL˙e¿«ƒ»«¿»¿¿¿ƒ≈»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t¿»»ƒ¿««¿»

È˙ט  Èa¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
Ïk ˙ÈÂ d˙È Lc˜˙e d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«≈»≈¿»»

:‡L„e˜ È‰ÈÂ È‰BÓ»ƒƒ≈¿»

È‰BÓי  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ
L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ ‡Áa„Ó ˙È Lc˜˙e¿«≈»«¿¿»ƒ≈«¿¿»…∆

:ÔÈL„e˜¿ƒ

Lc˜˙eיא  dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈¿«≈
:d˙È»≈

ÔkLÓיב  Ú¯˙Ï È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»«¬…¿»¿ƒƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

˜L„e‡יג  ÈLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»«¬…»¿≈¿»
:ÈÓ„˜ LnLÈÂ d˙È Lc˜˙e d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈¿«≈»≈ƒ«≈√»»

ÔÈezk:יד  ÔB‰˙È LaÏ˙Â ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈»¿ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).Bkøò úà zëøòåzFkxrn iYW §¨©§¨¤¤§§¥©£¨
mipRdÎmgl lW,oglEXd lr Ekxr ¤¤¤©¨¦¨§©©§¨

xn`pe .zkxrn lkA mingl dXW¦¨§¨¦§¨©£¤¤§¤¡©
cgi zFkxrOd iYXW itl 'FMxr'¤§§¦¤§¥©©£¨©©

oNdl xn`PW FnM ,'Kxr' zF`xwpweqt) ¦§¨¥¤§¤¤¡©§©¨
(bk'mgl Kxr eilr KxrIe'(a"a):d dxez ©©£Ÿ¨¨¥¤¤¤



icewtמ zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"k iyiy meil inei xeriy

(åè)íúà zçLîeíäéáà-úà zçLî øLàk ¨«©§¨´ŸÀ̈©«£¤³¨©̧§¨Æ¤£¦¤½
úpäëì íúçLî íäì úéäì äúéäå éì eðäëå§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²¦§ª©¬

íúøãì íìBò: −̈§«ŸŸ¨«

(æè)ïk Búà ýåýé äeö øLà ìëk äLî Nòiå©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬
:äNò̈¨«

ß '` xc` g"k iyiy mei ß

(æé)ãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−§¤¨´
ïkLnä í÷eä Lãçì: ©®Ÿ¤©−©¦§¨«

(çé)íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä-úà äLî í÷iå©¨̧¤¤¹¤©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ
åéãenò-úà í÷iå åéçéøa-úà ïziå åéLø÷-úà: ¤§¨½̈©¦¥−¤§¦¨®©−̈¤¤©¨«

(èé)-úà íNiå ïkLnä-ìò ìäàä-úà Nøôiå©¦§³Ÿ¤¨¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤
ýåýé äeö øLàk äìòîìî åéìò ìäàä äñëî¦§¥¬¨²Ÿ¤¨−̈¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£Ï‰‡‰ ˙‡ N¯ÙiÂ∑ העּזים יריעֹות .הן «ƒ¿…∆»…∆ְִִִֵָ

(ë)-úà íNiå ïøàä-ìà úãòä-úà ïziå çwiå©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤
ïøàä-ìò úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìò íécaä©©¦−©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ

äìòîìî: ¦§¨«§¨
i"yx£˙„Ú‰ .הּלּוחֹות ∑‡˙ ∆»≈Àַ

(àë)úëøt úà íNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤¥µ¨´Ÿ¤
ýåýé äeö øLàk úeãòä ïBøà ìò Cñiå Cñnä©¨½̈©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

äLî-úà: ¤¤«
(áë)ïkLnä Cøé ìò ãòBî ìäàa ïçìMä-úà ïziå©¦¥³¤©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈

:úëøtì õeçî äðôö̈®Ÿ¨¦−©¨«Ÿ¤
i"yx£‰Ùˆ ÔkLn‰ C¯È ÏÚ∑(לג הּבית (יומא רחב ׁשל הּצפֹוני הּזה ∑C¯È.ּבחצי ּכּיר 'צדא', ּכתרּגּומֹו: «∆∆«ƒ¿»»…»ְֲִִִֶַַַַַֹ∆∆ְְִֵֶַַַָָ

אדם  ׁשל ּבצּדֹו .ׁשהּוא ְִֶֶָָ

‡·ÔB‰eטו  ˙È ‡˙Èa¯ È„ ‡Ók ÔB‰˙È Èa¯˙e¿«ƒ»¿¿»ƒ«≈»»¬
ÔB‰˙e·¯ ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ È‰˙e ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂƒ«¿√»»¿≈¿≈¡≈¿¿¿

:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ˙e‰ÎÏ¿«¬»»¿»≈

Ôkטז  d˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿…ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

Áa„יז  ‡˙È˙ ‡zLa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ‰Â‰Â«¬»¿«¿»«¿»»¿«»ƒ¿≈»¿«
:‡kLÓ Ì˜z‡ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ»««¿¿»

È‰BÎnÒיח  ˙È ·‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ‰LÓ Ì˜‡Â«¬≈…∆»«¿¿»ƒ«»«¿ƒ
˙È Ì˜‡Â È‰B¯·Ú ˙È ·‰ÈÂ È‰Btc ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒƒ«»«¿ƒ«¬≈»

:È‰B„enÚ«ƒ

È˙יט  ÈeLÂ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ò¯t ˙È Ò¯Ùe¿«»¿»»««¿¿»¿«ƒ»
È„ ‡Ók ‡lÚlÓ È‰BÏÚ ‡kLÓ„ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

È˙כ  ÈeLÂ ‡B¯‡Ï ‡˙e„‰Ò ˙È ·‰ÈÂ ·ÈÒe¿ƒƒ«»«¬»«¬»¿«ƒ»
ÏÚ ‡z¯tk ˙È ·‰ÈÂ ‡B¯‡ ÏÚ ‡iÁÈ¯‡¬ƒ«»«¬»ƒ«»«À¿»«

:‡lÚÏÓ ‡B¯‡¬»ƒ¿≈»

È˙כא  ÈeLÂ ‡kLÓÏ ‡B¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬»¿«¿¿»¿«ƒ»
‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ÏÚ Ïh‡Â ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»¿«≈«¬»¿«¬»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ˆc‡כב  ÏÚ ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡¯B˙t ˙È ·‰ÈÂƒ«»»»¿«¿«ƒ¿»«ƒ»
:‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡etˆ ‡kLÓ„¿«¿¿»ƒ»ƒ»»¿»À¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hi).ìäàä úà NøôiåzFrixi od ©¦§Ÿ¤¨Ÿ¤¥§¦
miGrdlr obdlE lid`dl zFiEUrd ¨¦¦¨£§©£¦§¨¥©

,oMWOd zFrixixn`PW FnM(ci ,el lirl) §¦©¦§¨§¤¤¡©
'oMWOd lr ld`l miGr zrixi UrIe'©©©§¦Ÿ¦¦§Ÿ¤©©¦§¨

(i"gp):k dxez

(k).úeãòä úàEN`,zFgENdodW ¤¨¥¥©¤¥
dEiSW ,l`xUi oiaE d"awd oiA zEcr¥¥¥¦§¨¥¤¦¨

lr mzF`dxFYA zFaEzMd zFevOd ¨©©¦§©§©¨
(fh ,dk lirl i"yx):`k dxez

(ak).äðBôö ïkLnä Cøé ìòoglEXd ©¤¤©¦§¨¨¨©§¨

lW ipFtSd lzFMl KEnq did `lŸ¨¨¨©¤©§¦¤
lzFMd on KEWn did `N` ,oMWOd©¦§¨¤¨¨¨¨¦©¤
aEzMd zpeEM oi`e ,dvgnE zFO` iYW§¥©¤¡¨§¥©¨©©¨

oglEXd z` ozPW `N`ipFtSd ivgA ¤¨¤¨©¤©§¨©£¦©§¦
ziAd agFx lW(dl ,ek lirl i"yx d`x). ¤©©¨¦

icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"k ycew zayl inei xeriy

(âë)äeö øLàk ýåýé éðôì íçì Cøò åéìò Cøòiå©©«£¬Ÿ¨¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬
äLî-úà ýåýé: §Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr e zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמנחהנחהנחהנחה ואתואתואתואת העלההעלההעלההעלה אתאתאתאת עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיעלעלעלעל .... .... ססססּמּמּמּמיםיםיםים קטרתקטרתקטרתקטרת עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיקטרקטרקטרקטר .... .... ההההּנּנּנּנרתרתרתרת ווווּיּיּיּיעלעלעלעל .... .... לחםלחםלחםלחם ערערערער עליועליועליועליו כב־כט)ווווּיּיּיּיערערערער (מ, ֲֲֲֲַַַַַַַַֹֹ ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
למׁשה ה' ּבצּוּוי ד)ואּלּו ּפסּוק נעׂשּו(לעיל אּלה עבֹודֹות ׁשּׁשּתי ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש הּנרֹות. והדלקת הּלחם עריכת רק נזּכרּו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

עליהן. מיחד ּבצּוּוי צר היה הרגיל, ּבזמּנן ההההּלּלּלּלחםחםחםחםׁשּלא לּמּלּואים עריכתעריכתעריכתעריכת הּׁשמיני ויֹום ּבׁשּבת, הּוא לכ הּקבּוע הּזמן – ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
ראׁשֹון. יֹום ההההּנּנּנּנררררֹוֹוֹוֹותתתתהיה ּבּבקר.הדלקתהדלקתהדלקתהדלקת להדליקם נצטּוה ּומׁשה הערּבים, ּבין הּוא לכ הּקבּוע הּזמן – ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

(ãë)ïçìMä çëð ãòBî ìäàa äøðnä-úà íNiå©¨³¤¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§¨®
äaâð ïkLnä Cøé ìò: ©²¤¬¤©¦§−̈¤«§¨

(äë)ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì úøpä ìòiå©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
äLî-úà: ¤¤«

(åë)éðôì ãòBî ìäàa áäfä çaæî-úà íNiå©¨²¤¤¦§©¬©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−
úëøtä: ©¨«Ÿ¤

(æë)ýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìò øè÷iå©©§¥¬¨−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úà¤¤«

i"yx£˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ ¯Ë˜iÂ∑ׁשּנאמר ּכמֹו וערבית, ל)ׁשחרית וגֹו'(לעיל הּנרֹות את ּבהיטיבֹו ּבּבקר "ּבּבקר :". ««¿≈»»¿…∆ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

ß '` xc` h"k ycew zay ß

(çë)ïkLnì çútä Cñî-úà íNiå: ©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

(èë)-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî úàå§¥Æ¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤
øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà åéìò ìòiå ãòBî¥®©©©́¨À̈¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â ÂÈÏÚ ÏÚiÂ∑ מׁשה ׁשּמׁש הּמׁשּכן, הקמת יֹום ׁשהּוא לּמּלּואים, הּׁשמיני ּבּיֹום והקריב אף «««»»¿ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשּנאמר ּבּיֹום, ּבֹו אהרן ׁשּנצטּוה מאֹותן חּוץ צּבּור, ט)קרּבנֹות וגֹו'"(ויקרא הּמזּבח אל "קרב :.‰ÏÚ‰Œ˙‡∑ ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ∆»…»

Ók‡כג  ÈÈ Ì„˜ ÌÁÏc ¯ecÒ È‰BÏÚ ¯cÒÂ¿««¬ƒƒƒ¿≈√»¿»¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

Ï·˜Ïכד  ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡z¯Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«¿»¿«¿«ƒ¿»»√≈
:‡ÓB¯„Ï ‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t»»«ƒ»¿«¿¿»¿»»

Èwt„כה  È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡‰ÈˆBa ˜Ï„‡Â¿«¿≈ƒ»»√»¿»¿»ƒ«ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÓÊ‡כו  ÔkLÓa ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«¿¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
:‡zÎ¯t Ì„√̃»»À¿»

„Èכז  ‡Ók ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ ¯Ë˜‡Â¿«¿«¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

kLÓÏ‡:כח  ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿»»¿«¿»¿«¿¿»

kLÓ‡כט  Ú¯˙a ÈeL ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»«ƒƒ¿««¿¿»
˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È È‰BÏÚ ˜q‡Â ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿«≈¬ƒ»¬»»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡˙ÁÓƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

myl zxecdn - eheytk i"yx

.CøéFWExiRFnEBxzM:qFlwpE`A ¤¤¥§©§§§§
'`Cv'.[cv]lW oFtv cvA ,xnFlkE ¦¨©§©§©¨¤

`EdW mW lr ,'Kxi' `xwpe .oMWOd©¦§¨§¦§¨¤¤©¥¤
`EdW dGd KxIMiEvnlW FCva ©¨¥©¤¤¨§¦¤

d:mc`bk dxez ¨¨¨
(fk).úøè÷ åéìò øè÷iåiniA ©©§¥¨¨§Ÿ¤¦¥

z` xihwn dWn did mi`ENiOd©¦¦¨¨¤©§¦¤
zxFhTdziaxre zixgWd`xIW icM , ©§¤©£¦§©§¦§¥¤¦§¤

dUrIW 'd dEiSW itM ,cOlzie oxd ©̀£Ÿ§¦§©¥§¦¤¦¨¤©£¤
,dPEdMl FzqipM xg`l oxd`FnM ©£Ÿ§©©§¦¨©§¨§

xn`PW(gÎf ,l lirl)xwAA xwAA' , ¤¤¡©©Ÿ¤©Ÿ¤
zFxPd z` FaihidA,dPxihwi §¥¦¤©¥©§¦¤¨

miAxrd oiA zFxPd z` oxd` zlrdaE§©£Ÿ©£Ÿ¤©¥¥¨©§©¦
'dPxihwi(yeal ,`"eb):gk dxez ©§¦¤¨

(hk)åéìò ìòiåz`e dlrd z` ©©©¨¨¤¨Ÿ¨§¤
dgpOd.oiprd zNigzA(a weqt)xn`p ©¦§¨¦§¦©¨¦§¨¤¡©

W`xd Wcgd mFiA'Wcgl cg`A oF §©Ÿ¤¨¦§¤¨©Ÿ¤
ixd ,'crFn ld` oMWn z` miwŸ¦¤¦§©Ÿ¤¥£¥
oMWOd znwd mFiA dxEn` Ff dWxRW¤¨¨¨£¨§£¨©©¦§¨
lkaE .mi`ENiOl ipinXd mFi `EdW¤©§¦¦©¦¦§¨

xc` b"k mFIn] mi`ENiOd ini zraW¦§©§¥©¦¦¦£¨
WOWn FCal dWn did [xc` h"k cr©£¨¨¨¤§©§©¥

e ,zFpAxTd z` aixwnE odkMmFIA s` §Ÿ¥©§¦¤©¨§¨§©©
mi`ENOl ipinXd[oqip '`]`EdW ©§¦¦©¦¦¦¨¤
,oMWOd znwd mFioxd` ligzd FAW £¨©©¦§¨¤¦§¦©£Ÿ

oiicr ,dlFcB dPEdkA WOWlWOW §©¥¦§¨§¨£©¦¦¥
dWn,odkMxEAvÎzFpAxw aixwde Ÿ¤§Ÿ¥§¦§¦¨§§¦

,mirEaTdozF`n uEgzFpAxTd ©§¦¥¨©¨§¨
ipinW zWxtA mixEn`d(biÎa ,h `xwie), ¨£¦§¨¨©§¦¦

oxd` dEhvPWmaixwdl,mFIa FA ¤¦§©¨©£Ÿ§©§¦¨©



מי icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"k iyiy meil inei xeriy

(åè)íúà zçLîeíäéáà-úà zçLî øLàk ¨«©§¨´ŸÀ̈©«£¤³¨©̧§¨Æ¤£¦¤½
úpäëì íúçLî íäì úéäì äúéäå éì eðäëå§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²¦§ª©¬

íúøãì íìBò: −̈§«ŸŸ¨«

(æè)ïk Búà ýåýé äeö øLà ìëk äLî Nòiå©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬
:äNò̈¨«

ß '` xc` g"k iyiy mei ß

(æé)ãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−§¤¨´
ïkLnä í÷eä Lãçì: ©®Ÿ¤©−©¦§¨«

(çé)íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä-úà äLî í÷iå©¨̧¤¤¹¤©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ
åéãenò-úà í÷iå åéçéøa-úà ïziå åéLø÷-úà: ¤§¨½̈©¦¥−¤§¦¨®©−̈¤¤©¨«

(èé)-úà íNiå ïkLnä-ìò ìäàä-úà Nøôiå©¦§³Ÿ¤¨¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤
ýåýé äeö øLàk äìòîìî åéìò ìäàä äñëî¦§¥¬¨²Ÿ¤¨−̈¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£Ï‰‡‰ ˙‡ N¯ÙiÂ∑ העּזים יריעֹות .הן «ƒ¿…∆»…∆ְִִִֵָ

(ë)-úà íNiå ïøàä-ìà úãòä-úà ïziå çwiå©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤
ïøàä-ìò úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìò íécaä©©¦−©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ

äìòîìî: ¦§¨«§¨
i"yx£˙„Ú‰ .הּלּוחֹות ∑‡˙ ∆»≈Àַ

(àë)úëøt úà íNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤¥µ¨´Ÿ¤
ýåýé äeö øLàk úeãòä ïBøà ìò Cñiå Cñnä©¨½̈©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

äLî-úà: ¤¤«
(áë)ïkLnä Cøé ìò ãòBî ìäàa ïçìMä-úà ïziå©¦¥³¤©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈

:úëøtì õeçî äðôö̈®Ÿ¨¦−©¨«Ÿ¤
i"yx£‰Ùˆ ÔkLn‰ C¯È ÏÚ∑(לג הּבית (יומא רחב ׁשל הּצפֹוני הּזה ∑C¯È.ּבחצי ּכּיר 'צדא', ּכתרּגּומֹו: «∆∆«ƒ¿»»…»ְֲִִִֶַַַַַֹ∆∆ְְִֵֶַַַָָ

אדם  ׁשל ּבצּדֹו .ׁשהּוא ְִֶֶָָ

‡·ÔB‰eטו  ˙È ‡˙Èa¯ È„ ‡Ók ÔB‰˙È Èa¯˙e¿«ƒ»¿¿»ƒ«≈»»¬
ÔB‰˙e·¯ ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ È‰˙e ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂƒ«¿√»»¿≈¿≈¡≈¿¿¿

:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ˙e‰ÎÏ¿«¬»»¿»≈

Ôkטז  d˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿…ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

Áa„יז  ‡˙È˙ ‡zLa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ‰Â‰Â«¬»¿«¿»«¿»»¿«»ƒ¿≈»¿«
:‡kLÓ Ì˜z‡ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ»««¿¿»

È‰BÎnÒיח  ˙È ·‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ‰LÓ Ì˜‡Â«¬≈…∆»«¿¿»ƒ«»«¿ƒ
˙È Ì˜‡Â È‰B¯·Ú ˙È ·‰ÈÂ È‰Btc ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒƒ«»«¿ƒ«¬≈»

:È‰B„enÚ«ƒ

È˙יט  ÈeLÂ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ò¯t ˙È Ò¯Ùe¿«»¿»»««¿¿»¿«ƒ»
È„ ‡Ók ‡lÚlÓ È‰BÏÚ ‡kLÓ„ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

È˙כ  ÈeLÂ ‡B¯‡Ï ‡˙e„‰Ò ˙È ·‰ÈÂ ·ÈÒe¿ƒƒ«»«¬»«¬»¿«ƒ»
ÏÚ ‡z¯tk ˙È ·‰ÈÂ ‡B¯‡ ÏÚ ‡iÁÈ¯‡¬ƒ«»«¬»ƒ«»«À¿»«

:‡lÚÏÓ ‡B¯‡¬»ƒ¿≈»

È˙כא  ÈeLÂ ‡kLÓÏ ‡B¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬»¿«¿¿»¿«ƒ»
‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ÏÚ Ïh‡Â ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»¿«≈«¬»¿«¬»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ˆc‡כב  ÏÚ ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡¯B˙t ˙È ·‰ÈÂƒ«»»»¿«¿«ƒ¿»«ƒ»
:‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡etˆ ‡kLÓ„¿«¿¿»ƒ»ƒ»»¿»À¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hi).ìäàä úà NøôiåzFrixi od ©¦§Ÿ¤¨Ÿ¤¥§¦
miGrdlr obdlE lid`dl zFiEUrd ¨¦¦¨£§©£¦§¨¥©

,oMWOd zFrixixn`PW FnM(ci ,el lirl) §¦©¦§¨§¤¤¡©
'oMWOd lr ld`l miGr zrixi UrIe'©©©§¦Ÿ¦¦§Ÿ¤©©¦§¨

(i"gp):k dxez

(k).úeãòä úàEN`,zFgENdodW ¤¨¥¥©¤¥
dEiSW ,l`xUi oiaE d"awd oiA zEcr¥¥¥¦§¨¥¤¦¨

lr mzF`dxFYA zFaEzMd zFevOd ¨©©¦§©§©¨
(fh ,dk lirl i"yx):`k dxez

(ak).äðBôö ïkLnä Cøé ìòoglEXd ©¤¤©¦§¨¨¨©§¨

lW ipFtSd lzFMl KEnq did `lŸ¨¨¨©¤©§¦¤
lzFMd on KEWn did `N` ,oMWOd©¦§¨¤¨¨¨¨¦©¤
aEzMd zpeEM oi`e ,dvgnE zFO` iYW§¥©¤¡¨§¥©¨©©¨

oglEXd z` ozPW `N`ipFtSd ivgA ¤¨¤¨©¤©§¨©£¦©§¦
ziAd agFx lW(dl ,ek lirl i"yx d`x). ¤©©¨¦

icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"k ycew zayl inei xeriy

(âë)äeö øLàk ýåýé éðôì íçì Cøò åéìò Cøòiå©©«£¬Ÿ¨¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬
äLî-úà ýåýé: §Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr e zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמנחהנחהנחהנחה ואתואתואתואת העלההעלההעלההעלה אתאתאתאת עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיעלעלעלעל .... .... ססססּמּמּמּמיםיםיםים קטרתקטרתקטרתקטרת עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיקטרקטרקטרקטר .... .... ההההּנּנּנּנרתרתרתרת ווווּיּיּיּיעלעלעלעל .... .... לחםלחםלחםלחם ערערערער עליועליועליועליו כב־כט)ווווּיּיּיּיערערערער (מ, ֲֲֲֲַַַַַַַַֹֹ ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
למׁשה ה' ּבצּוּוי ד)ואּלּו ּפסּוק נעׂשּו(לעיל אּלה עבֹודֹות ׁשּׁשּתי ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש הּנרֹות. והדלקת הּלחם עריכת רק נזּכרּו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

עליהן. מיחד ּבצּוּוי צר היה הרגיל, ּבזמּנן ההההּלּלּלּלחםחםחםחםׁשּלא לּמּלּואים עריכתעריכתעריכתעריכת הּׁשמיני ויֹום ּבׁשּבת, הּוא לכ הּקבּוע הּזמן – ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
ראׁשֹון. יֹום ההההּנּנּנּנררררֹוֹוֹוֹותתתתהיה ּבּבקר.הדלקתהדלקתהדלקתהדלקת להדליקם נצטּוה ּומׁשה הערּבים, ּבין הּוא לכ הּקבּוע הּזמן – ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

(ãë)ïçìMä çëð ãòBî ìäàa äøðnä-úà íNiå©¨³¤¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§¨®
äaâð ïkLnä Cøé ìò: ©²¤¬¤©¦§−̈¤«§¨

(äë)ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì úøpä ìòiå©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
äLî-úà: ¤¤«

(åë)éðôì ãòBî ìäàa áäfä çaæî-úà íNiå©¨²¤¤¦§©¬©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−
úëøtä: ©¨«Ÿ¤

(æë)ýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìò øè÷iå©©§¥¬¨−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úà¤¤«

i"yx£˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ ¯Ë˜iÂ∑ׁשּנאמר ּכמֹו וערבית, ל)ׁשחרית וגֹו'(לעיל הּנרֹות את ּבהיטיבֹו ּבּבקר "ּבּבקר :". ««¿≈»»¿…∆ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

ß '` xc` h"k ycew zay ß

(çë)ïkLnì çútä Cñî-úà íNiå: ©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

(èë)-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî úàå§¥Æ¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤
øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà åéìò ìòiå ãòBî¥®©©©́¨À̈¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â ÂÈÏÚ ÏÚiÂ∑ מׁשה ׁשּמׁש הּמׁשּכן, הקמת יֹום ׁשהּוא לּמּלּואים, הּׁשמיני ּבּיֹום והקריב אף «««»»¿ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשּנאמר ּבּיֹום, ּבֹו אהרן ׁשּנצטּוה מאֹותן חּוץ צּבּור, ט)קרּבנֹות וגֹו'"(ויקרא הּמזּבח אל "קרב :.‰ÏÚ‰Œ˙‡∑ ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ∆»…»

Ók‡כג  ÈÈ Ì„˜ ÌÁÏc ¯ecÒ È‰BÏÚ ¯cÒÂ¿««¬ƒƒƒ¿≈√»¿»¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

Ï·˜Ïכד  ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡z¯Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«¿»¿«¿«ƒ¿»»√≈
:‡ÓB¯„Ï ‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t»»«ƒ»¿«¿¿»¿»»

Èwt„כה  È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡‰ÈˆBa ˜Ï„‡Â¿«¿≈ƒ»»√»¿»¿»ƒ«ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÓÊ‡כו  ÔkLÓa ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«¿¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
:‡zÎ¯t Ì„√̃»»À¿»

„Èכז  ‡Ók ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ ¯Ë˜‡Â¿«¿«¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

kLÓÏ‡:כח  ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿»»¿«¿»¿«¿¿»

kLÓ‡כט  Ú¯˙a ÈeL ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»«ƒƒ¿««¿¿»
˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È È‰BÏÚ ˜q‡Â ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿«≈¬ƒ»¬»»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡˙ÁÓƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

myl zxecdn - eheytk i"yx

.CøéFWExiRFnEBxzM:qFlwpE`A ¤¤¥§©§§§§
'`Cv'.[cv]lW oFtv cvA ,xnFlkE ¦¨©§©§©¨¤

`EdW mW lr ,'Kxi' `xwpe .oMWOd©¦§¨§¦§¨¤¤©¥¤
`EdW dGd KxIMiEvnlW FCva ©¨¥©¤¤¨§¦¤

d:mc`bk dxez ¨¨¨
(fk).úøè÷ åéìò øè÷iåiniA ©©§¥¨¨§Ÿ¤¦¥

z` xihwn dWn did mi`ENiOd©¦¦¨¨¤©§¦¤
zxFhTdziaxre zixgWd`xIW icM , ©§¤©£¦§©§¦§¥¤¦§¤

dUrIW 'd dEiSW itM ,cOlzie oxd ©̀£Ÿ§¦§©¥§¦¤¦¨¤©£¤
,dPEdMl FzqipM xg`l oxd`FnM ©£Ÿ§©©§¦¨©§¨§

xn`PW(gÎf ,l lirl)xwAA xwAA' , ¤¤¡©©Ÿ¤©Ÿ¤
zFxPd z` FaihidA,dPxihwi §¥¦¤©¥©§¦¤¨

miAxrd oiA zFxPd z` oxd` zlrdaE§©£Ÿ©£Ÿ¤©¥¥¨©§©¦
'dPxihwi(yeal ,`"eb):gk dxez ©§¦¤¨

(hk)åéìò ìòiåz`e dlrd z` ©©©¨¨¤¨Ÿ¨§¤
dgpOd.oiprd zNigzA(a weqt)xn`p ©¦§¨¦§¦©¨¦§¨¤¡©

W`xd Wcgd mFiA'Wcgl cg`A oF §©Ÿ¤¨¦§¤¨©Ÿ¤
ixd ,'crFn ld` oMWn z` miwŸ¦¤¦§©Ÿ¤¥£¥
oMWOd znwd mFiA dxEn` Ff dWxRW¤¨¨¨£¨§£¨©©¦§¨
lkaE .mi`ENiOl ipinXd mFi `EdW¤©§¦¦©¦¦§¨

xc` b"k mFIn] mi`ENiOd ini zraW¦§©§¥©¦¦¦£¨
WOWn FCal dWn did [xc` h"k cr©£¨¨¨¤§©§©¥

e ,zFpAxTd z` aixwnE odkMmFIA s` §Ÿ¥©§¦¤©¨§¨§©©
mi`ENOl ipinXd[oqip '`]`EdW ©§¦¦©¦¦¦¨¤
,oMWOd znwd mFioxd` ligzd FAW £¨©©¦§¨¤¦§¦©£Ÿ

oiicr ,dlFcB dPEdkA WOWlWOW §©¥¦§¨§¨£©¦¦¥
dWn,odkMxEAvÎzFpAxw aixwde Ÿ¤§Ÿ¥§¦§¦¨§§¦

,mirEaTdozF`n uEgzFpAxTd ©§¦¥¨©¨§¨
ipinW zWxtA mixEn`d(biÎa ,h `xwie), ¨£¦§¨¨©§¦¦

oxd` dEhvPWmaixwdl,mFIa FA ¤¦§©¨©£Ÿ§©§¦¨©



icewtמב zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"k ycew zayl inei xeriy
נסכים ∑Án‰Œ˙‡Â‰.הּתמיד עלת  ׁשּנאמרמנחת ּכמֹו ּתמיד, כט)ׁשל ּבּׁשמן (לעיל ּבלּול סלת "ועּׂשרן : ִַַָֹ¿∆«ƒ¿»ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

.וגֹו" ְ

(ì)çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà íNiå©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©
äöçøì íéî änL ïziå: ©¦¥¬¨²¨©−¦§¨§¨«

(àì)íäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî eöçøå§¨«£´¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−
:íäéìâø-úàå§¤©§¥¤«

i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ epnÓ eˆÁ¯Â∑ ויקּדׁשּון' ותרּגּומֹו: לכהּנה, ּכּלם הׁשוּו לּמּלּואים ׁשמיני יֹום ¿»¬ƒ∆…∆¿«¬…»»ְְְְְְִִִִִִַַַָָֻֻֻ
עּמהם  מׁשה קדׁש ּבּיֹום ּבֹו .מּניּה'. ִִֵֶֶַַָָֹ

(áì)çaænä-ìà íúáø÷áe ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À§¨§¨¨²¤©¦§¥−©
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk eöçøé¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ì˙·¯˜·e∑ּכׁשּיקרבּו ּובקרבם, .ּכמֹו ¿»¿»»ְְְְְְִֶָָ

(âì)ïziå çaænìå ïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´§©¦§¥½©©¦¥¾
äëàìnä-úà äLî ìëéå øöçä øòL Cñî-úà: ¤¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−¤©§¨¨«

(ãì)àìî ýåýé ãBáëe ãòBî ìäà-úà ïðòä ñëéå©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®§´§Ÿ̈½¨¥−
:ïkLnä-úà¤©¦§¨«

(äì)ïëL-ék ãòBî ìäà-ìà àBáì äLî ìëé-àìå§«Ÿ¨´Ÿ¤À¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬
:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëe ïðòä åéìò̈−̈¤«¨®̈§´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ ‡B·Ï ‰LÓ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑(ויקרא פרשת כהנים אֹומרוכתּוב (תורת ז')אחד מׁשה (במדבר "ּובבא : ¿…»……∆»∆…∆≈ְְֵֶֶָָֹֹ
ׁשהיה  זמן ּכל מעּתה: אמר הענן". עליו ׁשכן "ּכי  ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא מֹועד", אהל ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאל

עּמֹו ּומדּבר נכנס הענן, נסּתּלק לבא. יכל היה לא הענן, .עליו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ÔÈ·eל  ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯BÈk ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:Lec˜Ï ‡iÓ Ônz ·‰ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ««»«»¿ƒ

È˙לא  È‰B·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ dpÓ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿ƒ≈…∆¿«¬…¿ƒ»
:ÔB‰ÈÏ‚¯ ˙ÈÂ ÔB‰È„È¿≈¿»«¿≈

ÔB‰·¯˜Ó·eלב  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔeLc˜È ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»¿«¿¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

kLÓÏ‡לג  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È Ì˜‡Â«¬≈»«¿»¿¿¿«¿¿»
‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙È ·‰ÈÂ ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»ƒ«»¿»»ƒ¿««¿»

:‡„È·Ú ˙È ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆»ƒƒ»

„ÈÈלד  ‡¯˜ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È ‡Ú ‡ÙÁÂ«¬»¬»»»«¿«ƒ¿»ƒ»»«¿»
:‡kLÓ ˙È ÈÏÓ˙‡ƒ¿¿ƒ»«¿¿»

‡¯Èלה  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏÚÓÏ ‰LÓ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»»ƒ…∆¿≈«¿«¿«ƒ¿»¬≈
˙È ÈÏÓ˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂ ‡Ú È‰BÏÚ ‡¯L¿»¬ƒ¬»»ƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ»

:‡kLÓ«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

xn`PW(f weqt my)l` dWn xn`Ie' ¤¤¡©©Ÿ¤Ÿ¤¤
oxd`gAfOd l` axwz` dUre ©£Ÿ§©¤©¦§¥©©£¥¤

oAxw z` dUre ...Lzlr z`e Lz`Hg©¨§§¤Ÿ¨¤©£¥¤¨§©
'mrd(yeal ,m"`x): ¨¨

.äìBòä úàFf.cinYd zlFrla` ¤¨¨©©¨¦£¨
mixEn`d mrd zlFre oxd` zlFr©©£Ÿ§©¨¨¨£¦
dWn maixwd `l ,ipinW zWxtA§¨¨©§¦¦Ÿ¦§¦¨¤

xEn`ke ,oxd` `N`(mcewd xeaica)(m"`x): ¤¨©£Ÿ§¨¨
å.äçðnä úàFfmikqpÎzgpnzlFq] §¤©¦§¨¦§©§¨¦¤

[oAxTd mr mi`Ad oiielWdcinY ¨©¦©¨¦¦©¨§¨¤©¨¦
,cinYd zlFr llkA `idWFnM ¤¦¦§©©©¨¦§

xn`PW(nÎhl ,hk lirl)cg`d UaMd z`' ¤¤¡©¤©¤¤¨¤¨
...xwAa dUrYlElA zlq oFxVre ©£¤©Ÿ¤§¦¨Ÿ¤¨

...onWAUaMl oii ziriax Kqpe §¤¤§¥¤§¦¦¨¦©¤¤
'cg`d(m"`x):l dxez ¨¤¨

(`l).åéðáe ïøäàå äLî epnî eöçøå§¨£¦¤Ÿ¤§©£Ÿ¨¨
,xAcn aEzMd oMWOd znwd mFi lr©£¨©©¦§¨©¨§©¥
mB o`M xMfEd KklE ,cizrd lr `le§Ÿ©¤¨¦§¨§©¨©

AW itl ,dWnmi`ENOl ipinW mFi ¤§¦¤§§¦¦©¦¦
,dPEdMl mNEk EeWEdWOiW dWn mbe §¨©§¨§©¤¦¥

.eipaE oxd` mr cgi odkMFnEBxze §Ÿ¥©©¦©£Ÿ¨¨§©§
:`Ed- 'DiPn oiWCwnE',deFdA`le §©§¦¦¥©¤§Ÿ

wx oMW .cizrA - 'DiPn oEWCwie'FA ¦©§¦¥¤¨¦¤¥©
dWn WCw mFIaeilbxe eici,mdOr ©¦©Ÿ¤¨¨§©§¨¦¨¤

cizrd lr iEEiSA la`(hi ,l lirl)xn`p £¨©¦©¤¨¦¤¡©
xMfEd `le 'EPOn eipaE oxd` Evgxe'§¨£©£Ÿ¨¨¦¤§Ÿ§©

:qFlwpE` mBxY mWe ,mdOr dWn¤¦¨¤§¨¦§¥§§
'DiPn idFpaE oxd` oEWCwie'(d"p):dxez ¦©§©£Ÿ§¦¦¥

al
(al).íúáø÷áeFWExiRFnM §¨§¨¨¥§

,'maxwaE',xnFlMEaxwIWMl` §¨§¨§©§¤¦§¨¤
gAfOd:bl dxez ©¦§¥©

(dl)ìäà ìà àBáì äLî ìBëé àìå§Ÿ¨Ÿ¤¨¤Ÿ¤
.ãòBîlFki did `NW o`Mn rnWn ¥©§©¦¨¤Ÿ¨¨¨

,crFn ldF` l` qpMdl dWne`ld ¤§¦¨¥¤¤¥§£Ÿ
xnF` cg` aEzk(ht ,f xacna)`aaE' ¨¤¨¥§Ÿ

'crFn ld` l` dWn?`N``A Ÿ¤¤Ÿ¤¥¤¨¨
mdipiA rixkde iWilXd aEzMdiM , ©¨©§¦¦§¦§¦©¥¥¤¦

Kkl mrHd WxRzn aEzMd KWndA§¤§¥©¨¦§¨¥©©©§¨

icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"k ycew zayl inei xeriy

(åì)é ïkLnä ìòî ïðòä úBìòäáeìàøNé éða eòñ §¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®
íäéòñî ìëa: §−Ÿ©§¥¤«

(æì)íBé-ãò eòñé àìå ïðòä äìòé àì-íàå§¦¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−
Búìòä: ¥¨«Ÿ«

(çì)äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìò ýåýé ïðò ék¦Á£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬
:íäéòñî-ìëa ìàøNé-úéa-ìë éðéòì Ba äìéì©−§¨®§¥¥¬¨¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÚÒÓŒÏÎa Ï‡¯NÈŒ˙ÈaŒÏÎ ÈÈÚÏ∑ אׁשר ּבּמקֹום ׁשֹוכן הענן היה נֹוסעים, ׁשהיּו מּסע ּבכל ¿≈≈»≈ƒ¿»≈¿»«¿≈∆ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
קרּוי  הּוא אף חנּיתן מקֹום ׁשם. וכןיחנּו יג)מּסע, למּסעי (בראשית וּיל" וכן: לג)ו", מסעי",(במדבר "אּלה : ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

מּסעֹות: ּכּלן נקראּו לכ ונסעּו. חזרּו החנּיה ׁשּמּמקֹום ְְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֻלפי

ã ycew zegiyn zecewp ã(238 'nr e zegiy ihewl)

מסעיהםמסעיהםמסעיהםמסעיהם לח)ּבּבּבּבכלכלכלכל ממממּסּסּסּסעעעעֹוֹוֹוֹותתתת(מ, ּכּכּכּכּלּלּלּלןןןן נקראנקראנקראנקראּוּוּוּו לכןלכןלכןלכן ונסעונסעונסעונסעּוּוּוּו,,,, חזרחזרחזרחזרּוּוּוּו החנהחנהחנהחנּיּיּיּיהההה ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם על (רש"י)לפילפילפילפי מסּפר הּספר ּבתחּלת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
מּתן  מצרים, יציאת ידי על למּטה אלקּות המׁשכת - ּגדֹולה התעּלּות על מסּפר מּכן לאחר מצרים. ּגלּות – ּגדֹולה ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻירידה
ה'חנּיה' ׁשּמּטרת מּכיון ּכי מצרים. ּבגלּות התחילה ּכבר זֹו ׁשהתעּלּות מדּגׁש, הּספר ּובסּיּום הּמׁשּכן. והקמת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּתֹורה,
לפני  ּכבר היא זֹו 'חנּיה' - ּובהעלם ּבפנימּיּות הרי הּגאּלה, היא הּגלּות מּטרת ּכלֹומר: ׁשּלאחריה, ה'ּמּסע' היא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻמּלכּתחּלה

'מּסע'. ֵַָכן
סימן. כ"ל בל"י פסוקים, צ"ב

icEwR zWxR oniq('zay z`xwl' jezn - q"yd lr z"ez extq seqa dqtcp ,d"r oiq`cei xcprq xcpqkl` 'x b"dxdl zxb` jezn) ¦©¨¨©§¥

נרׁשם  לא ּפקּודי פרׁשת ּבסֹוף א זה, למנין סימן עם ׁשּבּפרׁשה הּפסּוקים מנין ּפרׁשה ּכל ּבסּיּום נכּתב החּמׁשים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּברב
הּדפּוס. טעּות הּוא ּובפׁשטּות ְְְִַַָָסימן,

"ּבלי  ׁשּבגימטרּיא ּפסּוקים צ"ב זֹו ּבסדרה ׁשּיׁש היתה ּבזה והּכּונה סימן", ּכל "ּבלי ּכתּוב היה ׁשּבּמקֹור לֹומר, יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָואּולי
הּסימן... והׁשמיט זֹו, לפרׁשה סימן ׁשאין ּכפׁשּוטֹו, זה והבין טעה, הּמדּפיסים ואחד ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכל",

פקודי  פרשת חסלת

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

ÔÈÏËלו  ‡kLÓ ÈÂlÚÓ ‡Ú ˙e˜lzÒ‡·e¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈«¿¿»»¿ƒ
:ÔB‰ÈÏhÓ ÏÎa Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿…«¿»≈

Ú„לז  ÔÈÏË ‡ÏÂ ‡Ú ˜lzÒÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿««¬»»¿»»¿ƒ«
:d˙e˜lzÒ‡c ‡ÓBÈ»¿ƒ¿«»≈

ÓÓÈa‡לח  ‡kLÓ ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡Ú È¯‡¬≈¬»»¿»»«¿»««¿¿»ƒ»»
˙Èa ÏÎ ÈÈÚÏ da ‡ÈÏÈÏ· ÈÂ‰ ‡˙M‡ eÊÈÁÂ¿≈∆»»¬≈¿≈¿»≈¿≈≈»≈

˜ÊÁ :ÔB‰ÈÏhÓ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

:`Fal lFki did `NWeilr okW iM' ¤Ÿ¨¨¨¨¦¨©¨¨
'oprddYrn xFn` .ipW oi` iM ¤¨¨¡¥©¨¦¥§¥

`N` ,mixzFq miaEzMdonf lM ©§¦§¦¤¨¨§©
lFki did `l - oprd eilr didW¤¨¨¨¨¤¨¨Ÿ¨¨¨

dWn,`alW oeiM la`wlYqp ¤¨Ÿ£¨¥¨¤¦§©¥
oprddid Fznwd zrWA wx oMW] ¤¨¨¤¥©¦§©£¨¨¨¨

,FWCwl oMWOd z` dQkn oprd¤¨¨§©¤¤©¦§¨§©§
lr oprd okW oMn xg`l la £̀¨§©©¦¥¨©¤¨¨©
xn`PW FnM ,miaExMd oiA oFx`d̈¨¥©§¦§¤¤¡©

(a ,fh `xwie)lr d`x` oprA iM'¦¤¨¨¥¨¤©
'zxRMd(a"a ,g"na)[qpkp ,dWn ©©Ÿ¤¦§©¤

crFn ldF`ledid d"awdxAcn §¤¥§¨¨§©¥
FOr(`xtq):el dxez ¦
(gl)ìëa ìàøNé úéa ìë éðéòì§¥¥¨¥¦§¨¥§¨

.íäéòñîlr oprd did `l ixde ©§¥¤©£¥Ÿ¨¨¤¨¨©
zrA `N` mrQn zrWA oMWOd©¦§¨¦§©©¨¨¤¨§¥

xn`PW FnM] mziIpg(el weqt lirl) £¦¨¨§¤¤¡©
ipA Erqi oMWOd lrn oprd zFlrdaE'§¥¨¤¨¨¥©©¦§¨¦§§¥

,FWExiR `N` ?['l`xUirQn lkA ¦§¨¥¤¨¥§¨©¨
mFwOA okFW oprd did mirqFp EidW¤¨§¦¨¨¤¨¨¥©¨

,mW Epgi xW`oMWs` oziipg mFwn £¤©£¨¤¥§£¨¨¨©
oke .'rQn' iExw `Ed`xwOA Epivn ¨©¨§¥¨¦©¦§¨

oiA dIpgd mFwn FWExiRW 'rQn'©¨¤¥§©£¦¨¥
,zFrQOd'eirQnl KlIe'(b ,bi ziy`xa) ©©¨©¥¤§©¨¨

,orpM ux`l mixvOn mdxa` xfgWM]§¤¨©©§¨¨¦¦§©¦§¤¤§©©
mW dpgW zFnFwOl KlFd did̈¨¥©§¤¨¨¨

[mixvnl FzkildA;irqn dN`' oke ©£¦¨§¦§©¦§¥¥¤©§¥
'l`xUi ipa(` ,bl xacna)aEzMd dpFnE] §¥¦§¨¥¤©¨

l`xUi lW mziIpg zFnFwn z ¤̀§£¦¨¨¤¦§¨¥
E .[xAcOAExfg diipgd mFwOOW itl ©¦§¨§¦¤¦§©£¨¨¨§

Erqpe,xg` mFwnloNEk E`xwp Kkl §¨§§¨©¥§¨¦§§¨
mWA ,oziIpg zFnFwn lM -:'zFrQn' ¨§£¦¨¨§¥©¨

icewt zyxt zlqg



מג icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"k ycew zayl inei xeriy
נסכים ∑Án‰Œ˙‡Â‰.הּתמיד עלת  ׁשּנאמרמנחת ּכמֹו ּתמיד, כט)ׁשל ּבּׁשמן (לעיל ּבלּול סלת "ועּׂשרן : ִַַָֹ¿∆«ƒ¿»ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

.וגֹו" ְ

(ì)çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà íNiå©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©
äöçøì íéî änL ïziå: ©¦¥¬¨²¨©−¦§¨§¨«

(àì)íäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî eöçøå§¨«£´¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−
:íäéìâø-úàå§¤©§¥¤«

i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ epnÓ eˆÁ¯Â∑ ויקּדׁשּון' ותרּגּומֹו: לכהּנה, ּכּלם הׁשוּו לּמּלּואים ׁשמיני יֹום ¿»¬ƒ∆…∆¿«¬…»»ְְְְְְִִִִִִַַַָָֻֻֻ
עּמהם  מׁשה קדׁש ּבּיֹום ּבֹו .מּניּה'. ִִֵֶֶַַָָֹ

(áì)çaænä-ìà íúáø÷áe ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À§¨§¨¨²¤©¦§¥−©
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk eöçøé¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ì˙·¯˜·e∑ּכׁשּיקרבּו ּובקרבם, .ּכמֹו ¿»¿»»ְְְְְְִֶָָ

(âì)ïziå çaænìå ïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´§©¦§¥½©©¦¥¾
äëàìnä-úà äLî ìëéå øöçä øòL Cñî-úà: ¤¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−¤©§¨¨«

(ãì)àìî ýåýé ãBáëe ãòBî ìäà-úà ïðòä ñëéå©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®§´§Ÿ̈½¨¥−
:ïkLnä-úà¤©¦§¨«

(äì)ïëL-ék ãòBî ìäà-ìà àBáì äLî ìëé-àìå§«Ÿ¨´Ÿ¤À¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬
:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëe ïðòä åéìò̈−̈¤«¨®̈§´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ ‡B·Ï ‰LÓ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑(ויקרא פרשת כהנים אֹומרוכתּוב (תורת ז')אחד מׁשה (במדבר "ּובבא : ¿…»……∆»∆…∆≈ְְֵֶֶָָֹֹ
ׁשהיה  זמן ּכל מעּתה: אמר הענן". עליו ׁשכן "ּכי  ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא מֹועד", אהל ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאל

עּמֹו ּומדּבר נכנס הענן, נסּתּלק לבא. יכל היה לא הענן, .עליו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ÔÈ·eל  ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯BÈk ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:Lec˜Ï ‡iÓ Ônz ·‰ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ««»«»¿ƒ

È˙לא  È‰B·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ dpÓ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿ƒ≈…∆¿«¬…¿ƒ»
:ÔB‰ÈÏ‚¯ ˙ÈÂ ÔB‰È„È¿≈¿»«¿≈

ÔB‰·¯˜Ó·eלב  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔeLc˜È ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»¿«¿¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

kLÓÏ‡לג  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È Ì˜‡Â«¬≈»«¿»¿¿¿«¿¿»
‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙È ·‰ÈÂ ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»ƒ«»¿»»ƒ¿««¿»

:‡„È·Ú ˙È ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆»ƒƒ»

„ÈÈלד  ‡¯˜ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È ‡Ú ‡ÙÁÂ«¬»¬»»»«¿«ƒ¿»ƒ»»«¿»
:‡kLÓ ˙È ÈÏÓ˙‡ƒ¿¿ƒ»«¿¿»

‡¯Èלה  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏÚÓÏ ‰LÓ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»»ƒ…∆¿≈«¿«¿«ƒ¿»¬≈
˙È ÈÏÓ˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂ ‡Ú È‰BÏÚ ‡¯L¿»¬ƒ¬»»ƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ»

:‡kLÓ«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

xn`PW(f weqt my)l` dWn xn`Ie' ¤¤¡©©Ÿ¤Ÿ¤¤
oxd`gAfOd l` axwz` dUre ©£Ÿ§©¤©¦§¥©©£¥¤

oAxw z` dUre ...Lzlr z`e Lz`Hg©¨§§¤Ÿ¨¤©£¥¤¨§©
'mrd(yeal ,m"`x): ¨¨

.äìBòä úàFf.cinYd zlFrla` ¤¨¨©©¨¦£¨
mixEn`d mrd zlFre oxd` zlFr©©£Ÿ§©¨¨¨£¦
dWn maixwd `l ,ipinW zWxtA§¨¨©§¦¦Ÿ¦§¦¨¤

xEn`ke ,oxd` `N`(mcewd xeaica)(m"`x): ¤¨©£Ÿ§¨¨
å.äçðnä úàFfmikqpÎzgpnzlFq] §¤©¦§¨¦§©§¨¦¤

[oAxTd mr mi`Ad oiielWdcinY ¨©¦©¨¦¦©¨§¨¤©¨¦
,cinYd zlFr llkA `idWFnM ¤¦¦§©©©¨¦§

xn`PW(nÎhl ,hk lirl)cg`d UaMd z`' ¤¤¡©¤©¤¤¨¤¨
...xwAa dUrYlElA zlq oFxVre ©£¤©Ÿ¤§¦¨Ÿ¤¨

...onWAUaMl oii ziriax Kqpe §¤¤§¥¤§¦¦¨¦©¤¤
'cg`d(m"`x):l dxez ¨¤¨

(`l).åéðáe ïøäàå äLî epnî eöçøå§¨£¦¤Ÿ¤§©£Ÿ¨¨
,xAcn aEzMd oMWOd znwd mFi lr©£¨©©¦§¨©¨§©¥
mB o`M xMfEd KklE ,cizrd lr `le§Ÿ©¤¨¦§¨§©¨©

AW itl ,dWnmi`ENOl ipinW mFi ¤§¦¤§§¦¦©¦¦
,dPEdMl mNEk EeWEdWOiW dWn mbe §¨©§¨§©¤¦¥

.eipaE oxd` mr cgi odkMFnEBxze §Ÿ¥©©¦©£Ÿ¨¨§©§
:`Ed- 'DiPn oiWCwnE',deFdA`le §©§¦¦¥©¤§Ÿ

wx oMW .cizrA - 'DiPn oEWCwie'FA ¦©§¦¥¤¨¦¤¥©
dWn WCw mFIaeilbxe eici,mdOr ©¦©Ÿ¤¨¨§©§¨¦¨¤

cizrd lr iEEiSA la`(hi ,l lirl)xn`p £¨©¦©¤¨¦¤¡©
xMfEd `le 'EPOn eipaE oxd` Evgxe'§¨£©£Ÿ¨¨¦¤§Ÿ§©

:qFlwpE` mBxY mWe ,mdOr dWn¤¦¨¤§¨¦§¥§§
'DiPn idFpaE oxd` oEWCwie'(d"p):dxez ¦©§©£Ÿ§¦¦¥

al
(al).íúáø÷áeFWExiRFnM §¨§¨¨¥§

,'maxwaE',xnFlMEaxwIWMl` §¨§¨§©§¤¦§¨¤
gAfOd:bl dxez ©¦§¥©

(dl)ìäà ìà àBáì äLî ìBëé àìå§Ÿ¨Ÿ¤¨¤Ÿ¤
.ãòBîlFki did `NW o`Mn rnWn ¥©§©¦¨¤Ÿ¨¨¨

,crFn ldF` l` qpMdl dWne`ld ¤§¦¨¥¤¤¥§£Ÿ
xnF` cg` aEzk(ht ,f xacna)`aaE' ¨¤¨¥§Ÿ

'crFn ld` l` dWn?`N``A Ÿ¤¤Ÿ¤¥¤¨¨
mdipiA rixkde iWilXd aEzMdiM , ©¨©§¦¦§¦§¦©¥¥¤¦

Kkl mrHd WxRzn aEzMd KWndA§¤§¥©¨¦§¨¥©©©§¨

icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"k ycew zayl inei xeriy

(åì)é ïkLnä ìòî ïðòä úBìòäáeìàøNé éða eòñ §¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®
íäéòñî ìëa: §−Ÿ©§¥¤«

(æì)íBé-ãò eòñé àìå ïðòä äìòé àì-íàå§¦¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−
Búìòä: ¥¨«Ÿ«

(çì)äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìò ýåýé ïðò ék¦Á£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬
:íäéòñî-ìëa ìàøNé-úéa-ìë éðéòì Ba äìéì©−§¨®§¥¥¬¨¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÚÒÓŒÏÎa Ï‡¯NÈŒ˙ÈaŒÏÎ ÈÈÚÏ∑ אׁשר ּבּמקֹום ׁשֹוכן הענן היה נֹוסעים, ׁשהיּו מּסע ּבכל ¿≈≈»≈ƒ¿»≈¿»«¿≈∆ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
קרּוי  הּוא אף חנּיתן מקֹום ׁשם. וכןיחנּו יג)מּסע, למּסעי (בראשית וּיל" וכן: לג)ו", מסעי",(במדבר "אּלה : ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

מּסעֹות: ּכּלן נקראּו לכ ונסעּו. חזרּו החנּיה ׁשּמּמקֹום ְְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֻלפי

ã ycew zegiyn zecewp ã(238 'nr e zegiy ihewl)

מסעיהםמסעיהםמסעיהםמסעיהם לח)ּבּבּבּבכלכלכלכל ממממּסּסּסּסעעעעֹוֹוֹוֹותתתת(מ, ּכּכּכּכּלּלּלּלןןןן נקראנקראנקראנקראּוּוּוּו לכןלכןלכןלכן ונסעונסעונסעונסעּוּוּוּו,,,, חזרחזרחזרחזרּוּוּוּו החנהחנהחנהחנּיּיּיּיהההה ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם על (רש"י)לפילפילפילפי מסּפר הּספר ּבתחּלת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
מּתן  מצרים, יציאת ידי על למּטה אלקּות המׁשכת - ּגדֹולה התעּלּות על מסּפר מּכן לאחר מצרים. ּגלּות – ּגדֹולה ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻירידה
ה'חנּיה' ׁשּמּטרת מּכיון ּכי מצרים. ּבגלּות התחילה ּכבר זֹו ׁשהתעּלּות מדּגׁש, הּספר ּובסּיּום הּמׁשּכן. והקמת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּתֹורה,
לפני  ּכבר היא זֹו 'חנּיה' - ּובהעלם ּבפנימּיּות הרי הּגאּלה, היא הּגלּות מּטרת ּכלֹומר: ׁשּלאחריה, ה'ּמּסע' היא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻמּלכּתחּלה

'מּסע'. ֵַָכן
סימן. כ"ל בל"י פסוקים, צ"ב

icEwR zWxR oniq('zay z`xwl' jezn - q"yd lr z"ez extq seqa dqtcp ,d"r oiq`cei xcprq xcpqkl` 'x b"dxdl zxb` jezn) ¦©¨¨©§¥

נרׁשם  לא ּפקּודי פרׁשת ּבסֹוף א זה, למנין סימן עם ׁשּבּפרׁשה הּפסּוקים מנין ּפרׁשה ּכל ּבסּיּום נכּתב החּמׁשים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּברב
הּדפּוס. טעּות הּוא ּובפׁשטּות ְְְִַַָָסימן,

"ּבלי  ׁשּבגימטרּיא ּפסּוקים צ"ב זֹו ּבסדרה ׁשּיׁש היתה ּבזה והּכּונה סימן", ּכל "ּבלי ּכתּוב היה ׁשּבּמקֹור לֹומר, יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָואּולי
הּסימן... והׁשמיט זֹו, לפרׁשה סימן ׁשאין ּכפׁשּוטֹו, זה והבין טעה, הּמדּפיסים ואחד ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכל",

פקודי  פרשת חסלת
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ë ÷øô à ìàåîù

çé:EáLBî ã÷té ék zã÷ôðå Lãç øçî ïúðBäé Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬§«¨−̈¨¨´®Ÿ¤§¦̧§©§½̈¦¬¦¨¥−«¨¤«

èélLåíM zøzñð-øLà íB÷nä-ìà úàáe ãàî ãøz zL §¦©§¨Æ¥¥´§½Ÿ¨¨Æ¤©¨½£¤¦§©¬§¨−̈

:ìæàä ïáàä ìöà záLéå äùrnä íBiaëìL éðàåúL §´©©«£¤®Ÿ§¨´©§½̈¥−¤¨¤¬¤¨¨«¤©«£¦¾§¬Ÿ¤

ì äøBà äcö íévçä:äøhîì éì-çlLàëçìLà äpäå ©«¦¦−¦¨´¤®§©©¦−§©¨¨«§¦¥Æ¤§©´

äpä ørpì øîà øîà-íà íévçä-úà àöî Cì ørpä-úà¤©©½©¥−§¨´¤©«¦¦®¦¨ŸÁŸ©̧©©¹©¦¥¬

øác ïéàå Eì íBìL-ék äàáå | epç÷ äpäå Enî | íévçä©«¦¦´¦§´¨¥À¨¨¤¯¨²Ÿ¨¦«¨¬§²§¥¬¨−̈

:ýåýé-éçáëEnî íévçä äpä íìrì øîà äk-íàå ©§Ÿ̈«§¦³ŸŸ©Æ¨¤½¤¦¥¬©¦¦−¦§´

:ýåýé EçlL ék Cì äàìäåâëéðà eðøac øLà øácäå ¨¨®§¨¥¾¦¬¦©«£−§Ÿ̈«§©̧¨½̈£¤¬¦©−§£¦´

ðéáe éðéa ýåýé äpä äzàå:íìBò-ãr Eãëãåc øúqiå ¨¨®¨¦¥¯§Ÿ̈²¥¦¬¥«§−©¨«©¦¨¥¬¨¦−

:ìBëàì íçlä-ìà Cìnä áLiå Lãçä éäéå äãOa©¨¤®©§¦´©½Ÿ¤©¥¯¤©¤²¤¤©¤−¤¤¡«

äëøéwä áLBî-ìà írôa | írôk BáLBî-ìr Cìnä áLiå©¥´¤Â©¤¤©¸¨¹§©´©§©À©¤©Æ©¦½

:ãåc íB÷î ã÷tiå ìeàL ãvî øðáà áLiå ïúðBäé í÷iå©Æ̈¨Æ§´¨½̈©¥¬¤©§¥−¦©´¨®©¦¨¥−§¬¨¦«

åëàeä äø÷î øîà ék àeää íBia äîeàî ìeàL øaã-àìå§«Ÿ¦¤¬¨²§−¨©´©®¦³¨©Æ¦§¤´½

:øBäè àì-ék àeä øBäè ézìaæëLãçä úøçnî éäéå ¦§¦¬¨²−¦¬Ÿ¨«©§¦À¦¨«¢©³©Ÿ Æ¤Æ

recî Bða ïúðBäé-ìà ìeàL øîàiå ãåc íB÷î ã÷tiå éðMä©¥¦½©¦¨¥−§´¨¦®©³Ÿ¤¨Æ¤§«¨¨´§½©¹©

:íçlä-ìà íBiä-íb ìBîz-íb éLé-ïá àá-àìçëïriå Ÿ¨¯¤¦©²©§¬©©−¤©¨«¤©©¬©

:íçì úéa-ãr éãnrî ãåc ìàLð ìàLð ìeàL-úà ïúðBäé§«¨−̈¤¨®¦§¸Ÿ¦§©¬¨¦²¥«¦¨¦−©¥¬¨«¤

èëàeäå øéra eðì äçtLî çáæ ék àð éðçlL øîàiå©¿Ÿ¤©§¥´¦¿̈¦´¤©Á¦§¨¨̧¹̈¨¦À§³

éðéra ïç éúàöî-íà äzrå éçà éì-äeöàp äèìnà E ¦¨¦Æ¨¦½§©À̈¦¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦¨¬§¨−̈

:Cìnä ïçìL-ìà àá-àì ïk-ìr éçà-úà äàøàåì-øçiå §¤§¤´¤¤¨®©¥´Ÿ½̈¤ª§©−©¤«¤©¦«©

àBìä úecønä úårð-ïa Bì øîàiå ïúðBäéa ìeàL óà©³¨Æ¦´¨½̈©Ÿ́¤½¤«©«£©−©©§®£´

:Enà úåør úLáìe EzLáì éLé-ïáì äzà øçá-ék ézrãé̈©À§¦¦«Ÿ¥³©¨Æ§¤¦©½§¨̧§§½§−Ÿ¤¤§©¬¦¤«

(çé,ïúðBäé Bì øîàiåCìnä ìeàL ïa ïúðBäé ©Ÿ¤§¨¨§¨¨¤¨©¤¤
.ãåãì øîà,Lãç øçî.Lãç Làø øçî ¨©§¨¦¨¨Ÿ¤¨¨ŸŸ¤

,EáLBî ã÷té ék zã÷ôðåEúBà eøékæéå §¦§©§¨¦¦¨¥¨¤§©§¦§
.áLBé EáLBnî øñçiLk(èélLåãøz zL §¤¤§©¦¨§¥§¦©§¨¥¥

,ãàî÷îòa ãàî ãøúå øzzñz íéîé äùìL §Ÿ§Ÿ¨¨¦¦§©¥§¥¥§Ÿ¨¥¤
.íL øzzñäì,äNònä íBéa,éøîâì ìç íBéa §¦§©¥¨§©©£¤§Ÿ§©§¥

äNòî íBéa ,øçà Leøt .Lãç Làø éðôì øîBìk§©¦§¥ŸŸ¤¥©¥§©£¥
úà úéîé àlL ïúðBäéì ìeàL òaLpL äòeáMä©§¨¤¦§©¨¦¨¨¤Ÿ¨¦¤

.íL ãåc øzzñä æà íbL ,ãåc,ìæàä ïáàä ¨¦¤©¨¦§©¥¨¦¨¨¤¤¨¨¤
,"ìæàä" .íéëøc éëìBäì úBà äúéäL ïáàä̈¤¤¤¨§¨§§¥§¨¦¨¨¤

.Cìä BLeøtL "ìæà" Bîk ,Cøcä éëìBä(ëäcö §¥©¤¤§¨©¤¥¨©¦¨
,äøBà.íévçä äøBî äéäà ïáàä ãöììçlL ¤§©¨¤¤¤§¤¤©¦¦§©©

,äøhîì éì.äøhîì éì ïáàä äéäzL(àë ¦§©¨¨¤¦§¤¨¤¤¦§©¨¨
,äàáå epç÷íB÷nî Eîöòa äzà àö ¨¤¨Ÿ¨¥©¨§©§§¦§

.éìà àBáe epç÷å EàBáçî(áëEçlL ék Cì ©££§¨¤¥©¥¦¦©£
,'äøáe Ekøãì Cìçøáì Eì øîBà ä"á÷äL ,ç ¥§©§§§©¤¥§¦§Ÿ©

.èìnäìe(âë,eðøac øLà øácäåúéøaä §¦¨¥§©¨¨£¤¦©§©§¦
.ãçé eðúøkL,'ä äpä.ãò äéäé 'ä(äëìà ¤¨©§©©¦¥¦§¤¥¤

,øéwä áLBî.øéwì Ceîñ íéañîä Làøa ©©¦§Ÿ©§ª¦¨©¦
,ìeàL ãvî øðáà áLiå ïúðBäé í÷iåøãñ ©¨¨§¨¨©¥¤©§¥¦©¨¥¤

,Cìnì Ceîñ áLBé äéä ãåcL ,äéä äáéLéä©§¦¨¨¨¤¨¦¨¨¥¨©¤¤
àeää íBiáe .øðáà åéøçàå ,ïúðBäé åéøçàå§©£¨§¨¨§©£¨©§¥©©
àì ãåãå ,BîB÷îa ïúðBäéå BîB÷îa áLé CìnäLk§¤©¤¤¨©¦§¦¨¨¦§§¨¦Ÿ
åéáàì Ceîñ áLBé ïúðBäé øàLð ïk íà ,àä¦¥¦§©§¨¨¥¨§¨¦
Cøcî ïéàå ,íäéðéa øçà íãà ÷éñôäL éìaî¦§¦¤¦§¦¨¨©¥¥¥¤§¥¦¤¤
ïúðBäé í÷ ïëì ,åéáà ìöà äañäa áLéì ïaä©¥¥¥©£¦¨¥¤¨¦¨¥¨§¨¨

ì BîB÷nîáLé øðáàå ,øðáà ìL BîB÷îa úáL ¦§¨¤¤¦§¤©§¥§©§¥¨©
ìeàL ïéa ÷éñôäì éãk ïúðBäé ìL íB÷na©¨¤§¨¨§¥§©§¦¥¨
ìëeiL ,éeðt øàLð ãåc ìL BîB÷îe .Bða ïúðBäéì¦¨¨§§¤¨¦¦§©¨¤©

.Ck øçà àBáì,ãåc íB÷î ã÷tiåäéä øñçð ¨©©¨©¦¨¥§¨¦¤§©¨¨
.áLBiä ïî íB÷nä(åë,øBäè àì ékíäå ©¨¦©¥¦Ÿ¨§¥

Bà .øBähäå àîhä ãçé ìëàlî íéøîLð eéä̈¦§¨¦¦¤¡Ÿ©©©¨¥§©¨
íâå .íéàîèì øeñàå ,íéîìL éçáæ íéìëBà eéäL¤¨§¦¦§¥§¨¦§¨¦§¥¦§©

ì àîè àBáì øñenä Cøcî ïéàL ïëzéïçìL ¦¨¥¤¥¦¤¤©¨¨¨¥§ª§©
.Cìnä(æë,éðMä Lãçä úøçnîéðMä íBia ©¤¤¦¨¢©©Ÿ¤©¥¦©©¥¦

.úøçnì eðéäc ,Lãç Làø ìL(çë,éãnòî ¤ŸŸ¤§©§©¨¢¨¥¦¨¦
Cìä àìå ,íçì úéáì Bzëìa úeLø ç÷ì épnî¦¤¦¨©§§¤§§¥¤¤§Ÿ¨©

.úeLø éìa(èë,éðçlL.úëìì úeLø éì ïz §¦§©§¥¦¥¦§¨¤¤
,äçtLî çáæBzçtLî éða eéä íBiä BúBà ¤©¦§¨¨©¨§¥¦§©§

.íéîìL éçáæ íéçáBæ,éçà éì äeö àeäå §¦¦§¥§¨¦§¦¨¦¨¦
.íL úBéäì éìò äeö ìBãbä éçàå(ìúåòð ïa §¨¦©¨¦¨¨©¦§¨¤©£©

,úecønäøîBìk ,øñenä úúeòî ìL dða ©©§§¨¤§ª¤¤©¨§©
øñeî ìa÷ àìå Búeðè÷a ezçéëBä àì BnàL¤¦Ÿ¦©§©§§Ÿ¦¥¨
ïéîéða éða eôèçLkL ,ì"æø eøîàå) .éeàøk̈¨§¨§¤§¤¨§§¥¦§¨¦
ìeàL äéä ,íéîøka ìeçì eàöiL äìéL úBðaî¦§¦Ÿ¤¨§¨©§¨¦¨¨¨
dîöò àéä äàaL ãò ,óèçì äöø àìå ïLéa©§¨§Ÿ¨¨©§Ÿ©¤¨¨¦©§¨

.(åéøçà äôãøå äéðt äfòäå,éLé ïáì äzà øçBá ék.Cìîé àeäL,EzLáìéðàL íãà áäBà äzàL íéLðà eòîLiLk §¥¥¨¨¤¨§¨§¨©£¨¦¥©¨§¤¦©¤¦§Ÿ§¨§§§¤¦§§£¨¦¤©¨¥¨¨¤£¦



מה

ú"åîùì éãå÷ô úøèôäæ ÷øô à íéëìîá

æàðúéa äîìL Cìnä äNr øLà äëàìnä-ìk íìLzå©¦§©Æ¨©§¨½̈£¤¬¨¨²©¤¬¤§Ÿ−Ÿ¥´

éLã÷-úà äîìL àáiå ýåýé|óñkä-úà åéáà ãåc §Ÿ̈®©¨¥̧§Ÿ¹Ÿ¤¨§¥´¨¦´¨¦À¤©¤³¤

:ýåýé úéa úBøöàa ïúð íéìkä-úàå áäfä-úàåçàæà §¤©¨¨Æ§¤©¥¦½¨©¾§«Ÿ§−¥¬§Ÿ̈«¨´

úBhnä éLàø-ìk-úàå ìàøNé éð÷æ-úà äîìL ìä÷é©§¥´§Ÿ´Ÿ¤¦§¥´¦§¨¥¿§¤¨¨¥´©©Á

íìLeøé äîìL Cìnä-ìà ìûøNé éðáì úBáàä éàéNð§¦¥̧¨«¨¹¦§¥¯¦§¨¥²¤©¤¬¤§Ÿ−Ÿ§«¨¨®¦

:ïBiö àéä ãåc øérî ýåýé-úéøa ïBøà-úà úBìräì§©«£º¤£¯§¦«§Ÿ̈²¥¦¬¨¦−¦¬¦«

áíéðúàä çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiå©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥«¨¦−

:éréáMä Lãçä àeä âçaâeàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiå ¤¨®−©¬Ÿ¤©§¦¦«©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬

:ïBøàä-úà íéðäkäãìäà-úàå ýåýé ïBøà-úà eìriå ©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º¤£³§Ÿ̈Æ§¤´Ÿ¤

íúà eìriå ìäàa øLà Lãwä éìk-ìk-úàå ãrBî¥½§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´Ÿ½̈

:íiåìäå íéðäkääìàøNé úãr-ìëå äîìL Cìnäå ©«Ÿ£¦−§©«§¦¦«§©¤´¤§ŸÀŸ§¨£©³¦§¨¥Æ

øLà ø÷áe ïàö íéçaæî ïBøàä éðôì Bzà åéìr íéãrBpä©«¨¦´¨½̈¦−¦§¥´¨«¨®§©§¦Æ´Ÿ¨½̈£¤¯

:áøî eðné àìå eøôqé-àìåïBøà-úà íéðäkä eàáiå «Ÿ¦¨«§²§¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´©Â«Ÿ£¦Â¤£¸

íéLãwä Lã÷-ìà úéaä øéác-ìà BîB÷î-ìà ýåýé-úéøa§¦«§Ÿ̈¯¤§²¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤©¢¨¦®

:íéáeøkä éôðk úçz-ìàæïBøàä-ìr íéáøkä ekñiå ïBøàä íB÷î-ìà íéôðk íéNøt íéáeøkä ék ¤©−©©§¥¬©§¦«¦³©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦¤§−¨«¨®©¨¯Ÿ©§ª¦²©¨«¨¬

:äìrîìî åéca-ìråçeàøé àìå øéácä éðt-ìr Lãwä-ïî íécaä éLàø eàøiå íécaä eëøàiå §©©−̈¦§¨«§¨©©«£¦»»©©¦¼©¥«̈Á¨¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´©§¦½§¬Ÿ¥«̈−

:äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçäèáøça äLî íL çpä øLà íéðáàä úBçì éðL ÷ø ïBøàa ïéà ©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«¥µ¨«¨½©À§¥Æª´¨«£¨¦½£¤̧¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®

:íéøöî õøàî íúàöa ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLàéïðräå Lãwä-ïî íéðäkä úàöa éäéå £¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾§¥¬©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬

:ýåýé úéa-úà àìîàéì ãîrì íéðäkä eìëé-àìåúéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ék ïðrä éðtî úøL ¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²©«£¬Ÿ§¨¥−¦§¥´¤«¨®̈¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬

:ýåýéáéì øîà ýåýé äîìL øîà æà:ìôøra ïkLâéì ïBëî Cì ìáæ úéa éúéðá äðaEzáL §Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ¨«£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−®̈¨¬§¦§§−

:íéîìBrãé:ãîò ìûøNé ìä÷-ìëå ìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå åéðt-úà Cìnä áñiååèøîàiå «¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ¤¨½̈©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤

ýåýé Ceøa:øîàì àlî Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLà ìàøNé éýìûæèøLà íBiä-ïî ¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−¥«Ÿ¦©À£¤̧

úBéäì úéa úBðáì ìàøNé éèáL ìkî øérá ézøçá-àì íéøönî ìàøNé-úà énr-úà éúàöBä¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦«§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¦§´©½¦¦«§¬

:ìàøNé énr-ìr úBéäì ãåãa øçáàå íL éîLæéì úéa úBðáì éáà ãåc ááì-ír éäéåýåýé íL §¦−¨®¨«¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®¦§´©½¦§¥¬§Ÿ̈−

:ìàøNé éýìûçéì úéa úBðáì Eááì-ír äéä øLà ïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiåúáéèä éîL ¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©£¤³¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨

:Eááì-ír äéä ékèéða-íà ék úéaä äðáú àì äzà ÷øéöìçî àöiä Eúéaä äðáé-àeä E ¦¬¨−̈¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©®̈¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´¥«£¨¤½«¦§¤¬©©−¦

ì:éîLëáLàå éáà ãåc úçz í÷àå øac øLà Bøác-úà ýåýé í÷iå|øLàk ìûøNé àqk-ìr ¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹¨«¥¥´©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,'åâå äîìL àáiå (àðåéìk úàå ïéðaä ìk úà ék ©¨¥§ŸŸ¦¤¨©¦§¨§¤¥¨
.àeä õawM änî BlMî äîìL äNòéàéNð (à ¨¨§ŸŸ¦¤¦©¤¦¥§¦¥

,úBáàälä ìôëå .íéàéNpä íäLúôñBúì ïBL ¨¨¤¥©§¦¦§¤¤©¨§¤¤
.øeàa,íéðúàä çøéa (áçøé" àø÷ð éøLz Lãç ¥§¤©¨¥¨¦Ÿ¤¦§¥¦§¨¤©

lî ,"íéðúàäéøLz LãçaL íL ìò ,÷æçå ïúéà ïBL ¨¥¨¦¦§¥¨§¨¨©¥¤§Ÿ¤¦§¥
ìà íãàä úà íéøMéîe íé÷æç øúBiä íéãòBnä íä¥©£¦©¥£¨¦§©§¦¤¨¨¨¤

.úeîìMä,âça.úBkqä âça,ãòBî ìäà úàå (ã ©§¥¤¨§©©ª§¤Ÿ¤¥
íMîe ,ïBòáâa äéäå .äùî äNòL ãòBî ìäàŸ¤¥¤¨¨Ÿ¤§¨¨§¦§¦¨
øLà úBiìòa 'ä úéa úBøöBàa eäeñéðëäå eäeìòä¤¡§¦§¦§§¥¨£¦£¤

.øéácìå ìëéäì ìònîéôðk úçz ìà (å ¦©©©¥¨§©§¦¤©©©§¥
,íéáeøkäìò íéãîBò äîìL äNòL íéáeøk ©§¦§¦¤¨¨§ŸŸ§¦©

ìòL úøtkä ìL íéáeøkä elà ïéàå ,ò÷øwa íäéìâø©§¥¤©©§©§¥¥©§¦¤©©Ÿ¤¤©
.ïBøàä,ekñiå (ælî.Cëñ ïBLeàøé àìå (ç ¨¨©¨Ÿ¦§§¨§Ÿ¥¨

,äöeçä.úëøta íé÷çBc ÷ø eéä ékíBiä ãò ©¨¦¨©£¦©¨Ÿ¤©©
,äfäïBøàä úà Cìnä eäiLàé æðbL íBiä ãò ©¤©©¤¨©Ÿ¦¨©¤¤¤¨¨

.úéaä øäaL äøònaì øîà (áé,ìôøòa ïkL ©§¨¨¤§©©©¦¨©¦§Ÿ¨£¨¤
"úøtkä ìò äàøà ïðòa ék" ,øîà ïëéäå.(a,fh `xwie) §¥¨¨©¦¤¨¨¥¨¤©©©Ÿ¤

,ìáæ úéa (âé.úeòéá÷ úéaì ïBëîEzáL ¥§ª¥§¦¨§¦§§
,íéîìBòíB÷îa äðéëMä äøLz àì åéLëòî ék ¨¦¦¥©§¨Ÿ¦§¤©§¦¨§¨

.øçà,àlî Bãéáe (åè.Bøác íéìLä Bãé çëa ©¥§¨¦¥§Ÿ©¨¦§¦§¨
,Eááì íò äéä ék úáéèä (çé,äæa úéNò áBè ¡¦Ÿ¨¦¨¨¦§¨¤¨¦¨¨¤

.øácì äðëää äàa Eãé ìò ék ,áLçz úeëæìå§¦§¥¨¥¦©¨§¨¨©£¨¨©¨¨

ì úéaä äðáàå ýåýé øac:ìàøNé éýìû ýåýé íL ¦¤´§Ÿ̈½¨«¤§¤´©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

àëøLà ýåýé úéøa íL-øLà ïBøàì íB÷î íL íùàå̈«¨¦̧Ÿ¨³¨Æ¨«¨½£¤−̈§¦´§Ÿ̈®£¤³

:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa eðéúáà-ír úøk̈©Æ¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

ú"åîùì úáùá ìçù ùãåç ùàø áøòì äøèôä

ë ÷øô à ìàåîù

çé:EáLBî ã÷té ék zã÷ôðå Lãç øçî ïúðBäé Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬§«¨−̈¨¨´®Ÿ¤§¦̧§©§½̈¦¬¦¨¥−«¨¤«

èélLåíM zøzñð-øLà íB÷nä-ìà úàáe ãàî ãøz zL §¦©§¨Æ¥¥´§½Ÿ¨¨Æ¤©¨½£¤¦§©¬§¨−̈

:ìæàä ïáàä ìöà záLéå äùrnä íBiaëìL éðàåúL §´©©«£¤®Ÿ§¨´©§½̈¥−¤¨¤¬¤¨¨«¤©«£¦¾§¬Ÿ¤

ì äøBà äcö íévçä:äøhîì éì-çlLàëçìLà äpäå ©«¦¦−¦¨´¤®§©©¦−§©¨¨«§¦¥Æ¤§©´

äpä ørpì øîà øîà-íà íévçä-úà àöî Cì ørpä-úà¤©©½©¥−§¨´¤©«¦¦®¦¨ŸÁŸ©̧©©¹©¦¥¬

øác ïéàå Eì íBìL-ék äàáå | epç÷ äpäå Enî | íévçä©«¦¦´¦§´¨¥À¨¨¤¯¨²Ÿ¨¦«¨¬§²§¥¬¨−̈

:ýåýé-éçáëEnî íévçä äpä íìrì øîà äk-íàå ©§Ÿ̈«§¦³ŸŸ©Æ¨¤½¤¦¥¬©¦¦−¦§´

:ýåýé EçlL ék Cì äàìäåâëéðà eðøac øLà øácäå ¨¨®§¨¥¾¦¬¦©«£−§Ÿ̈«§©̧¨½̈£¤¬¦©−§£¦´

ðéáe éðéa ýåýé äpä äzàå:íìBò-ãr Eãëãåc øúqiå ¨¨®¨¦¥¯§Ÿ̈²¥¦¬¥«§−©¨«©¦¨¥¬¨¦−

:ìBëàì íçlä-ìà Cìnä áLiå Lãçä éäéå äãOa©¨¤®©§¦´©½Ÿ¤©¥¯¤©¤²¤¤©¤−¤¤¡«

äëøéwä áLBî-ìà írôa | írôk BáLBî-ìr Cìnä áLiå©¥´¤Â©¤¤©¸¨¹§©´©§©À©¤©Æ©¦½

:ãåc íB÷î ã÷tiå ìeàL ãvî øðáà áLiå ïúðBäé í÷iå©Æ̈¨Æ§´¨½̈©¥¬¤©§¥−¦©´¨®©¦¨¥−§¬¨¦«

åëàeä äø÷î øîà ék àeää íBia äîeàî ìeàL øaã-àìå§«Ÿ¦¤¬¨²§−¨©´©®¦³¨©Æ¦§¤´½

:øBäè àì-ék àeä øBäè ézìaæëLãçä úøçnî éäéå ¦§¦¬¨²−¦¬Ÿ¨«©§¦À¦¨«¢©³©Ÿ Æ¤Æ

recî Bða ïúðBäé-ìà ìeàL øîàiå ãåc íB÷î ã÷tiå éðMä©¥¦½©¦¨¥−§´¨¦®©³Ÿ¤¨Æ¤§«¨¨´§½©¹©

:íçlä-ìà íBiä-íb ìBîz-íb éLé-ïá àá-àìçëïriå Ÿ¨¯¤¦©²©§¬©©−¤©¨«¤©©¬©

:íçì úéa-ãr éãnrî ãåc ìàLð ìàLð ìeàL-úà ïúðBäé§«¨−̈¤¨®¦§¸Ÿ¦§©¬¨¦²¥«¦¨¦−©¥¬¨«¤

èëàeäå øéra eðì äçtLî çáæ ék àð éðçlL øîàiå©¿Ÿ¤©§¥´¦¿̈¦´¤©Á¦§¨¨̧¹̈¨¦À§³

éðéra ïç éúàöî-íà äzrå éçà éì-äeöàp äèìnà E ¦¨¦Æ¨¦½§©À̈¦¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦¨¬§¨−̈

:Cìnä ïçìL-ìà àá-àì ïk-ìr éçà-úà äàøàåì-øçiå §¤§¤´¤¤¨®©¥´Ÿ½̈¤ª§©−©¤«¤©¦«©

àBìä úecønä úårð-ïa Bì øîàiå ïúðBäéa ìeàL óà©³¨Æ¦´¨½̈©Ÿ́¤½¤«©«£©−©©§®£´

:Enà úåør úLáìe EzLáì éLé-ïáì äzà øçá-ék ézrãé̈©À§¦¦«Ÿ¥³©¨Æ§¤¦©½§¨̧§§½§−Ÿ¤¤§©¬¦¤«

(çé,ïúðBäé Bì øîàiåCìnä ìeàL ïa ïúðBäé ©Ÿ¤§¨¨§¨¨¤¨©¤¤
.ãåãì øîà,Lãç øçî.Lãç Làø øçî ¨©§¨¦¨¨Ÿ¤¨¨ŸŸ¤

,EáLBî ã÷té ék zã÷ôðåEúBà eøékæéå §¦§©§¨¦¦¨¥¨¤§©§¦§
.áLBé EáLBnî øñçiLk(èélLåãøz zL §¤¤§©¦¨§¥§¦©§¨¥¥

,ãàî÷îòa ãàî ãøúå øzzñz íéîé äùìL §Ÿ§Ÿ¨¨¦¦§©¥§¥¥§Ÿ¨¥¤
.íL øzzñäì,äNònä íBéa,éøîâì ìç íBéa §¦§©¥¨§©©£¤§Ÿ§©§¥

äNòî íBéa ,øçà Leøt .Lãç Làø éðôì øîBìk§©¦§¥ŸŸ¤¥©¥§©£¥
úà úéîé àlL ïúðBäéì ìeàL òaLpL äòeáMä©§¨¤¦§©¨¦¨¨¤Ÿ¨¦¤

.íL ãåc øzzñä æà íbL ,ãåc,ìæàä ïáàä ¨¦¤©¨¦§©¥¨¦¨¨¤¤¨¨¤
,"ìæàä" .íéëøc éëìBäì úBà äúéäL ïáàä̈¤¤¤¨§¨§§¥§¨¦¨¨¤

.Cìä BLeøtL "ìæà" Bîk ,Cøcä éëìBä(ëäcö §¥©¤¤§¨©¤¥¨©¦¨
,äøBà.íévçä äøBî äéäà ïáàä ãöììçlL ¤§©¨¤¤¤§¤¤©¦¦§©©

,äøhîì éì.äøhîì éì ïáàä äéäzL(àë ¦§©¨¨¤¦§¤¨¤¤¦§©¨¨
,äàáå epç÷íB÷nî Eîöòa äzà àö ¨¤¨Ÿ¨¥©¨§©§§¦§

.éìà àBáe epç÷å EàBáçî(áëEçlL ék Cì ©££§¨¤¥©¥¦¦©£
,'äøáe Ekøãì Cìçøáì Eì øîBà ä"á÷äL ,ç ¥§©§§§©¤¥§¦§Ÿ©

.èìnäìe(âë,eðøac øLà øácäåúéøaä §¦¨¥§©¨¨£¤¦©§©§¦
.ãçé eðúøkL,'ä äpä.ãò äéäé 'ä(äëìà ¤¨©§©©¦¥¦§¤¥¤

,øéwä áLBî.øéwì Ceîñ íéañîä Làøa ©©¦§Ÿ©§ª¦¨©¦
,ìeàL ãvî øðáà áLiå ïúðBäé í÷iåøãñ ©¨¨§¨¨©¥¤©§¥¦©¨¥¤

,Cìnì Ceîñ áLBé äéä ãåcL ,äéä äáéLéä©§¦¨¨¨¤¨¦¨¨¥¨©¤¤
àeää íBiáe .øðáà åéøçàå ,ïúðBäé åéøçàå§©£¨§¨¨§©£¨©§¥©©
àì ãåãå ,BîB÷îa ïúðBäéå BîB÷îa áLé CìnäLk§¤©¤¤¨©¦§¦¨¨¦§§¨¦Ÿ
åéáàì Ceîñ áLBé ïúðBäé øàLð ïk íà ,àä¦¥¦§©§¨¨¥¨§¨¦
Cøcî ïéàå ,íäéðéa øçà íãà ÷éñôäL éìaî¦§¦¤¦§¦¨¨©¥¥¥¤§¥¦¤¤
ïúðBäé í÷ ïëì ,åéáà ìöà äañäa áLéì ïaä©¥¥¥©£¦¨¥¤¨¦¨¥¨§¨¨

ì BîB÷nîáLé øðáàå ,øðáà ìL BîB÷îa úáL ¦§¨¤¤¦§¤©§¥§©§¥¨©
ìeàL ïéa ÷éñôäì éãk ïúðBäé ìL íB÷na©¨¤§¨¨§¥§©§¦¥¨
ìëeiL ,éeðt øàLð ãåc ìL BîB÷îe .Bða ïúðBäéì¦¨¨§§¤¨¦¦§©¨¤©

.Ck øçà àBáì,ãåc íB÷î ã÷tiåäéä øñçð ¨©©¨©¦¨¥§¨¦¤§©¨¨
.áLBiä ïî íB÷nä(åë,øBäè àì ékíäå ©¨¦©¥¦Ÿ¨§¥

Bà .øBähäå àîhä ãçé ìëàlî íéøîLð eéä̈¦§¨¦¦¤¡Ÿ©©©¨¥§©¨
íâå .íéàîèì øeñàå ,íéîìL éçáæ íéìëBà eéäL¤¨§¦¦§¥§¨¦§¨¦§¥¦§©

ì àîè àBáì øñenä Cøcî ïéàL ïëzéïçìL ¦¨¥¤¥¦¤¤©¨¨¨¥§ª§©
.Cìnä(æë,éðMä Lãçä úøçnîéðMä íBia ©¤¤¦¨¢©©Ÿ¤©¥¦©©¥¦

.úøçnì eðéäc ,Lãç Làø ìL(çë,éãnòî ¤ŸŸ¤§©§©¨¢¨¥¦¨¦
Cìä àìå ,íçì úéáì Bzëìa úeLø ç÷ì épnî¦¤¦¨©§§¤§§¥¤¤§Ÿ¨©

.úeLø éìa(èë,éðçlL.úëìì úeLø éì ïz §¦§©§¥¦¥¦§¨¤¤
,äçtLî çáæBzçtLî éða eéä íBiä BúBà ¤©¦§¨¨©¨§¥¦§©§

.íéîìL éçáæ íéçáBæ,éçà éì äeö àeäå §¦¦§¥§¨¦§¦¨¦¨¦
.íL úBéäì éìò äeö ìBãbä éçàå(ìúåòð ïa §¨¦©¨¦¨¨©¦§¨¤©£©

,úecønäøîBìk ,øñenä úúeòî ìL dða ©©§§¨¤§ª¤¤©¨§©
øñeî ìa÷ àìå Búeðè÷a ezçéëBä àì BnàL¤¦Ÿ¦©§©§§Ÿ¦¥¨
ïéîéða éða eôèçLkL ,ì"æø eøîàå) .éeàøk̈¨§¨§¤§¤¨§§¥¦§¨¦
ìeàL äéä ,íéîøka ìeçì eàöiL äìéL úBðaî¦§¦Ÿ¤¨§¨©§¨¦¨¨¨
dîöò àéä äàaL ãò ,óèçì äöø àìå ïLéa©§¨§Ÿ¨¨©§Ÿ©¤¨¨¦©§¨

.(åéøçà äôãøå äéðt äfòäå,éLé ïáì äzà øçBá ék.Cìîé àeäL,EzLáìéðàL íãà áäBà äzàL íéLðà eòîLiLk §¥¥¨¨¤¨§¨§¨©£¨¦¥©¨§¤¦©¤¦§Ÿ§¨§§§¤¦§§£¨¦¤©¨¥¨¨¤£¦



מו

àìïBkú àì äîãàä-ìr éç éLé-ïa øLà íéîiä-ìë ék¦´¨©¨¦À£¤³¤¦©Æ©´©¨«£¨½̈¬Ÿ¦−

:àeä úåî-ïá ék éìà Búà ç÷å çìL äzrå Eúeëìîe äzà©¨´©§¤®§©À̈§©̧§©³ŸÆ¥©½¦¬¤−̈¤«

áìäî úîeé änì åéìà øîàiå åéáà ìeàL-úà ïúðBäé ïriå©©Æ©Æ§´¨½̈¤¨−¨¦®©Ÿ̄¤¥¨²¨¬¨©−¤¬

:äùrâìïúðBäé òãiå Búkäì åéìr úéðçä-úà ìeàL ìèiå ¨¨«Ÿ©¨̧¤¨¯¤©«£¦²¨−̈§©Ÿ®©¥Æ©Æ§´¨½̈

:ãåc-úà úéîäì åéáà írî àéä äìë-ékãìïúðBäé í÷iå ¦¨¬¨¦²¥¦¬¨¦−§¨¦¬¤¨¦«©¨¯̈§«¨¨²

íçì éðMä Lãçä-íBéa ìëà-àìå óà-éøça ïçìMä írî¥¦¬©ª§−̈¨«¢¦®̈§«Ÿ¨©º§«©³Ÿ¤©¥¦Æ¤½¤

:åéáà Bîìëä ék ãåc-ìà áörð ékäìàöiå ø÷aá éäéå ¦³¤§©Æ¤¨¦½¦¬¦§¦−¨¦«©§¦´©½Ÿ¤©¥¥¯

:Bnr ïè÷ ørðå ãåc ãrBîì äãOä ïúðBäéåìBørðì øîàiå §«¨¨²©¨¤−§¥´¨¦®§©¬©¨−Ÿ¦«©Ÿ́¤§©«£½

õø ørpä äøBî éëðà øLà íévçä-úà àð àöî õøªÀ§¨¬¨Æ¤©´¦¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¤®©©´©½̈

:Bøáräì éöçä äøé-àeäåæìéøçà ïúðBäé àø÷iå ïúðBäé äøé øLà éöçä íB÷î-ãr ørpä àáiå §«¨¨¬©«¥−¦§©«£¦«©¨³Ÿ©©Æ©Æ©§´©¥½¦£¤¬¨−̈§«¨¨®©¦§¨̧§«¨¹̈©«£¥³

:äàìäå Enî éöçä àBìä øîàiå ørpäçìãîrz-ìà äLeç äøäî ørpä éøçà ïúðBäé àø÷iå ©©Æ©Æ©½Ÿ¤£¬©«¥−¦¦§¬¨¨«§¨©¦§¨³§«¨¨Æ©«£¥´©©½©§¥¨¬−¨©©«£®Ÿ

:åéðãà-ìà àáiå íévçä-úà ïúðBäé ørð èwìéåèìeòãé ãåãå ïúðBäé Cà äîeàî òãé-àì ørpäå ©§©¥º©³©§«¨¨Æ¤©´¦¦½©¨−Ÿ¤£Ÿ¨«§©©−©«Ÿ¨©´§®¨©³§«¨¨Æ§¨¦½¨«§−

:øácä-úàî:øérä àéáä Cì Bì øîàiå Bì-øLà ørpä-ìà åéìk-úà ïúðBäé ïziåàîàa ørpä ¤©¨¨«©¦¥³§«¨¨Æ¤¥½̈¤©©−©£¤®©Ÿ́¤½¥−¨¥¬¨¦«©©©»¨¼

ìL eçzLiå äöøà åétàì ìtiå áâpä ìöàî í÷ ãåãåekáiå eärø-úà Léà | e÷Miå íéîrt L §¨¦Àµ̈¥¥´¤©¤½¤©¦¸Ÿ§©¨¬©²§¨©¦§©−¨´Ÿ§¨¦®©¦§´¦´¤¥¥À©¦§Æ

:ìécâä ãåc-ãr eärø-úà Léàáîì Cì ãåãì ïúðBäé øîàiåeðçðà eðéðL eðraLð øLà íBìL ¦´¤¥¥½©¨¦−¦§¦«©Ÿ̄¤§«¨¨²§¨¦−¥´§¨®£¤Á¦§©̧§§¥¹£©À§

ðéáe éðéa | äéäé ýåýé øîàì ýåýé íLa:íìBò-ãr Erøæ ïéáe érøæ ïéáe E §¥³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ§Ÿ̈º¦«§¤´¥¦´¥¤À¥¬©§¦²¥¬©§£−©¨«

äð÷ 'ò ìéòì ñôãð øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì íéì÷ù úùøô úøèôä

ðéàL eøîàé ,àðBN.EzLáì äéäé äæå ,éða E ¥Ÿ§¤¥§§¦§¤¦§¤§¨§§
,Enà úåøò úùáìeìL ätøçå äLeáìe §Ÿ¤¤§©¦¤§¨§¤§¨¤

.Enà(âì,àéä äìë ék.äèìçää äøîâð ¦§¦¨¨¦¦§§¨©©§¨¨
(ãì,ãåc ìà.ãåc ìéáLa,åéáà Bîìëä ék ¤¨¦¦§¦¨¦¦¦§¦¨¦

ïúðBäé úà (Lia) íéìëä åéáàL íeMî íâå§©¦¤¨¦¦§¦¦¥¤§¨¨
.äNòîáe øeaãa(äì,ãåc ãòBîìãòBnì §¦§©£¤§¥¨¦©¥

.ãåc Bì òáwL(åì,Bøáòäì éöçä äøéäøé ¤¨©¨¦¨¨©¥¦§©£¦¨¨
.ïáàä éøçà øáòiL çëa õçä(àîìöàî ©¥§Ÿ©¤©£Ÿ©£¥¨¤¤¥¥¤

,áâpäïáàä ìL éîBøcä ãvì íB÷î úáøwî ©¤¤¦¦§©¨©©©§¦¤¨¤¤
.ìæàä,eäòø úàäL÷ äúéäL .eäòø íò ¨¤¤¤¥¥¦¥¥¤¨§¨¨¨

.äãøtä íäéìò,ìécâä ãåc ãòäaøä ãåcL £¥¤©§¥¨©¨¦¦§¦¤¨¦¦§¨
.ïúðBäéî øúBé úBkáì(áî,eðòaLð øLà ¦§¥¦¨¨£¤¦§©§
.'åëå eðòaLpL økæúå,äéäé 'äãò äéäé 'ä §¦§Ÿ¤¦§©§¦§¤¦§¤¥

.äòeáMä ìò©©§¨

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אדר ב', תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ז אד"ר עם המצורף אליו,

ובודאי עומד בקישור עם שאר הארגונים והמוסדות המתעסקים בנוגע לענין הכשרות באה"ק 

ת"ו ולכל לראש עם הרבנים אשר זה צ"ל מתפקידם הראשי, ואף שכאן אין ידועים פרטי החוקים בזה 

אבל כנראה שתוקף רשמי לדרישת הרבנים בהאמור והחלטותיהם.

ומינייהו  מני'  אשר  רצון  ויהי  למותר,  אך  בהאמור  האריכות  בודאי  אתר,  על  שנמצא  וכיון 

יתקלס שם עילאה ויערה רוח ממרום לטהר הלבבות והמוחות )אשר לענין הכשרות גורם חשוב בזה 

וכידוע דברי הראשונים כמלאכים בנדון( שכאו"א מעמנו אשר גוי אחד הוא ודתיהם שונות מכל עם 

ודתי הארץ אינם עושים, ודוקא זהו יסוד וסוד קיומם הנצחי בכל מקום ובכל זמן, עאכו"כ בתקופתנו 

דדרא דעקבתא דמשיחא ובאה"ק אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



מז לשבוע פרשת פקודי תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ג אדר א'
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום רביעי - כ"ו אדר א'
פרק קיט מפסוק צז 

עד סוף הפרק

יום שני - כ"ד אדר א'
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום חמישי - כ"ז אדר א'
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שלישי - כ"ה אדר א'
מפרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שישי - כ"ח אדר א'
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

שבת קודש - כ"ט אדר א'
פרק כ, מפרק קמ עד סוף פרק קמד

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

  ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת הכ"א היה אומר 

באמרם  ובנותיו  בניו  שנות  לפני  התהילים  את  גם  אומרים  היו  וכן  בתהילים  כ"א  פרק 

שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 
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`'מח xc` c"kÎb"k ipyÎoey`x mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ג ראשון יום
,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .áì ÷øô,`n 'nr cr.ïè÷ ãòå

'àøãàã"ë-â"ëéðù-ïåùàøíåé

א' אדר כ"ד שני יום
,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åôåâù øçàî éë,`n 'nr cr.äãáì øáãá

.áì ÷øtmc`dy ixg`y ,owfd epax xiaqd ,`l wxt ,mcewd wxta ¤¤
eavnn eytp oeayg dyery iciÎlr ,"xayp al"le zexixnl ribn

zizin` dgnyl ribdl lczyi - zeidl jixvy enk eppi`y ipgexd

wegx `ed ,zindad ytpde sebd zpigan ,ok`y ,ezeppeazd iciÎlr

la` ,wegix zilkz d"awdn

,ziwl` ytp ixd ea yi

lrnn dwl` wlg `idy

ytpdy xg`ne ,ynn

sebd zelba z`vnp ziwl`d

zepngxe ,zindad ytpde

,lczyi - dilr dlecb

le`bl wqtd ila ,jk meyn

ef zelbn ziwl`d ytpd z`

daiy - zeevnde dxezd meiw iciÎlr ,zewl`a dyxeyl dxifgdle

zelbdn d`ivid zgny :dlecb ytpÎzgnyl d`ian ef dxfge

le .iaydnedkixv - aehÎ`lde zegpd eavna x`yp sebdy zexn

dgnyy xeq` `linne ,sebdn xzei daxd eipira dxwi zeidl ytpd

.sebdn zraepd zeavrd iciÎlr xtez efíei÷ éãé ìò ,äpäå§¦¥©§¥¦
,åéðéòa ñàîðå äæáð Bôeb úBéäì ,ìéòì íéøkæpä íéøácä- ©§¨¦©¦§¨¦§¥¦§¦§¤§¦§¨§¥¨

sebd dnk cr ,ytpd oeayg iciÎlr ,erpkzyda,cexi÷ø©
úçîN äéäz BúçîN¦§¨¦§¤¦§©

dcáì Lôpädnn - ©¤¤§©¨
zelbdn `vei `edy
,iwl`d eyxeyl xfege
miyrne zeevn iciÎlr

,miaehCøc Bæ éøä£¥¤¤
éãéì àáì äl÷å äøLé§¨¨§©¨¨Ÿ¦¥
záäàå" úåöî íei÷¦¦§©§¨©§¨

"EBîk Eòøì1Lôð ìëì §¥£¨§¨¤¤
.ïè÷ ãòå ìBãbîì ìàøNiîmiyrnae zeevna lecbn lgd - ¦¦§¨¥§¦¨§©¨¨

eilr mlek z` ,miaeh miyrnae zeevna ohwa dlke ,miaeh
.envr z` ade` `edy enk aed`l

,Bìöà áòúîe ñàîð BôebL øçàî ékllk mewn oi`y ixd - ¦¥©©¤¦§¨§Ÿ¨¤§
mewn oi` ok ;zlefd z` xy`n xzei envr z` ad`i eteb cvny

eayga ,zlefd z` xy`n xzei envr z` ad`iy llkytpdy
,ixdy ,zlefd ly ytpd xy`n dbixcna dlrnl `id ely

òãBé éî çeøäå Lôpäå§©¤¤§¨©¦¥©
ïLøLa ïúìòîe ïúlãb§ª¨¨©£¨¨§¨§¨

,íéiç íé÷ìàa ïøB÷îe- §¨¥Ÿ¦©¦
leki `ed ,`eti` ,cvik
`ide daeyg eytpy zrcl
?zlefd ytpn dlrnl
?ixnbl jetd avnd `ny

íbLa,mvra ik -ïlkL §¤©¤ª¨
,úBîéàúîzenypd lk - ©§¦

.zg` dbixcna ,zeeyw"k
xirn epiax`"e`k zewlegn la` zeni`zny dfn xzei cere" :

zenypdy ,jk lr sqep :xnelk ."'ek cg` a`e dpd - r"ta
dnyp lke dipydn zg` zelcap od jk mr cgi j` ,zeni`zn
zeni`zn ody mixne` ep`y xacd mvr ik) envrl xac `id

itk ixd - (ozecg`zd lr `le ozelcazd lr dxen dipyl zg`
- eppiprl qgia xne`e jiynn owfd epaxy,äðlëì ãçà áàå- §¨¤¨§ª¨¨

l`xyi ipa zeytp lkl cg` yxeye cg` a`2.miiqn epiax w"k
dplek" :dxen`d ezxrdxzei df ixd :xnelk ."micg`zn -

jka ,mcew xn`p xy`n
"dplekl" `ed "cg` a`"y

.zg` zecg` -ïëìå§¨¥
ìàøNé ìk eàø÷ð¦§§¨¦§¨¥

Lnî "íéçà"3ãvî , ©¦©¨¦©
;ãçà 'äa íLôð LøL- Ÿ¤©§¨©¤¨

a` yi mig` daxdly enk
jk ,cg`zenypd lkl yi

.cg` yxeye cg` a`
,ixyt` cvik xaqen jka
envr zad` ,?envr z` enk zlefd z` aed`l xacd ,dxe`kl
dppi` ,zlefl dad`d eli`e ,zizenvre zirah ixd `id
wfg cinz `ed izenvr xace ,zxvepd dad` m` ik zizenvr
aed`l leki `ed ,`eti` ,cvik .ykxpe xvepd xac xy`n xzei
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äðäå áì ÷øôåôåâ úåéäì ì"ðä 'éøáãä íåé÷ é"ò
åúçîù ÷ø åéðéòá ñàîðå äæáð
àáì äì÷å äøùé êøã åæ éøä äãáì ùôðä úçîù äéäú
ìàøùéî ùôð ìëì êåîë êòøì úáäàå úåöî íåé÷ éãéì

.ïè÷ ãòå ìåãâîì

åìöà áòåúîå ñàîð åôåâù øçàî éë
ïøå÷îå ïùøùá ïúìòîå ïúìåãâ òãåé éî çåøäå ùôðäå
äðìåëì 'à áàå úåîéàúî ïìåëù íâùá .íééç 'é÷ìàá
íùôð ùøåù ãöî ùîî íéçà ìàøùé ìë åàø÷ð ïëìå
ø÷éò íôåâ 'éùåòä ïëìå .'é÷ìåçî íéôåâäù ÷ø ãçà 'äá
úéúéîà äåçàå äáäà úåéäì øùôà éà äìôè íùôðå

.äãáì øáãá äéåìúä àìà íäéðéá
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יח.1. יט, ומיד 2.ויקרא הנפשות, מדריגות בין הבדלים שישנם הרי הנפשות, של - ומעלתן" גדולתן יודע "מי אומר הוא כן לפני
חיים", ב"אלקים הוא: הפירוש אלא מאוחדות? ואפילו שוות הנפשות שכל לכולנה", אחד ואב מתאימות "שכולן אומר הוא כך אחר
אחת  מדריגה בין הבדלים ישנם כאן - המדריגות של ההשתלשלות בסדר לרדת הנשמות מתחילות בה דאצילות", "בינה של השם
- אחד" "אב בחינת שהיא ב"חכמה", בשורשן, נמצאות כשהנשמות אך, החילוקים. אופן יודעים אנו שאין מה אלא זה אין לשניה;
הנשמה  לשורש ביחס - שני) (בפרק במשל (כמו לשניה אחת נשמה בין והתחלקות הבדל שום אין שם - "חכמה" בחינת הוא "אב"
וכשטיפת  נפרדים; אברים של ציור עדיין אין שם האב, מוח מטיפת  הוא ששורשו ה"בן" - בהשתלשלות מכן לאחר יורדת שהיא ואיך
אחד  "אב הנשמות שבשורש  הרי והתחלקותם). השונים האברים של תבניתם להתהוות מתחילה שם האם, בבטן מכן לאחר יורדת האב

מאוחדות. הנשמות שכל - ˘ËÈÏ"‡:3.לכולנה" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ישראל שבני מה - ח)" יג, לך (כהפי' דומין או קרובים "ולא

'` xc` d"k iyily mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ה שלישי יום
,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ï÷æ ììä ù"æå,`n 'nr cr.úåëéøàá à"îá

,xen`d itl ,`l` ?envr z` ade` `edy enk zlefd z`
mi`a md ik ,mig` md l`xyi ipa lk dnypd zpigany
mb ixd dnypd zpigan ,oky .xacd oaen ,cg` yxeyn
dcn dze`a ,zizenvre zirah dad` `id zlefl dad`d
xen`d lk ,mxa .zizenvre zirah `id mig` oia dad`dy

,cala dnypd zpigan wx `ed÷ø,z`f -,íé÷lçî íéôebäL ©¤©¦§ª¨¦
úBéäì øLôà éà ¯ äìôè íLôðå øwò íôeb íéNBòä ïëìå§¨¥¨¦¨¦¨§©§¨§¥¨¦¤§¨¦§

,íäéðéa úézîà äåçàå äáäàmda - ytpd ipipry xg`n - ©£¨§©§¨£¦¦¥¥¤
ik ,xwird eipira mpi` - zizenvre zirah `id zlefl dad`d
micxtp - zlefde `ed ixd ,sebd zpigane ,sebd ipipr m`
dad` mdipia xexyzy xyt` i`e ipydn cg` miwelge

,zizin`àlà,dad` -.dcáì øáãa äéeìzä,f`y - ¤¨©§¨§¨¨§©¨
mxebd "xac"dyke ,"xac"d zeleabl m`zda dad`d zlaben
ytpdy in eli`e .dad`d `linn dlha - lha ,dad`d z`

,ixd el yi ,lth - sebde ,eipira xwir `id,ytpd zpigan
zizenvrd dad`d ly dcn dze`a ,zlefl zizenvr dad`

cer oipr" owfd epax xiaqi ,oldl .mig` oiay zirahdexzei
lk `idy - efk devn meiw icil d`ian dgnydy ,l"pda lecb

) "dlek dxezdepiax w"k oeylqe`n didi etebyk :xnelk .(
meiwl eze` `iai df ,cala ytpd cvn didz ezgnye ,eilr

dxezd z` z`hand efk devndlekzad` zevn ,ok` ,`ide -
oldle ,dnvrlyk ef devn zece` xaec o`k cr `l` - l`xyi
dxezd lk" `idy itk - l`xyi zad` - ef devn zece` xaeci

l"f epinkg ixac ,oky ."dlek4ceqi `id l`xyi zad`y ,
yxeye ceqi xnelk ,dxezd lk yxeyelklmiyxec ,zeevnd

zeevne ,exiagl mc` oiay zeevn :zeevna mibeq ipy .xaqd
yi l`xyi zad` cvik ,oiadl ,okl ,xyt` .mewnl mc` oiay
efi` ,mxa ;exiagl mc` oiay zeevnd lk meiwl ceqi meyn da
didi dllbay jkl ,envr z` enk zlefd zad`l yi zekiiy
,miiwi ,ef dad` llbay - mewnl mc` oiay zeevna xidf
itl ,`l` ?zexg` zenec zeevn e` ,oilitz zevn ,lynl
"jenk jrxl zad`e" zevn miiwl icky ,xen`d xaqdd
z`e xwir dnypd z` miyery iciÎlr `wec df ixd ,ie`xk
mb ceqi ok` `ed df xac mvry ,xacd oaei - lth sebd
`ed dlek dxezd yxeye ceqi :mewnl mc` oiay zeevnl
.oldl xiaqi owfd epaxy itke ,sebd lrn ytpd z` zelrdl

øîàL eäæå4äøBzä ìk eäæ" :Bæ äåöî íei÷ ìò ï÷fä ìlä §¤¤¨©¦¥©¨¥©¦¦§¨¤¨©¨
,dlk`ide ,dlek dxezd ceqi `id "jenk jrxl zad`e"y - ª¨

,dxezd ly zeevnd lk meiwl d`iandàeä àLeøt Cãéàå§¦¨¥¨
."'eë.ef devnl yexit mieedn x`yd lk -LøLå ãBñé ék¦§§Ÿ¤

déaâäì àeä äøBzä ìk̈©¨§©§¦©
ìò Lôpä úBìòäìe§©£©¤¤©
ãò äìòî äìòî óebä©©§¨©§¨©
ìëc àLøLå àøwò¦¨¨§¨§¨§¨

;ïéîìòxwir cr - ¨§¦
,zenlerd lk yxeye
dhnln d`lrd edfy

;dlrnléLîäì íâåC §©§©§¦
àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà øBà¥¨
Bîk ,ìàøNé úñðëa¦§¤¤¦§¨¥§

ïn÷ì øàaúiL5eðéäc , ¤¦§¨¥§©¨§©§
"l`xyi zqpk" -

:drnynúBîLð øB÷îa¦§¦§
,à÷åc ãçàa ãçà éåäîì ,ìàøNé ìk"cg`" didiy - ¨¦§¨¥§¤¡¥¤¨§¤¨©§¨

"cg`" `idy itk "l`xyi zqpk" mr (seq oi` xe`ny zecg`)
,dhnl l`xyi zenypa zecg` zxxeyyk `wec ,xnelk ,`wec

,úBîLpa íBìLå-ñç ãeøt LiLk àìåxxeyyk ,f`y - §Ÿ§¤¥¥©§¨©§¨

l`xyi zqpka jynp seq oi` xe` oi` ,zenypa dlilg cexit
,ik - dhnleéøa-àLã÷c,íéât øúàa àéøL àì àeä-C- §ª§¨§¦¨©§¨©£©¨¦

,mebt mewna ,dlbzn epi` `ed xnelk ,"dxey" d"awd oi`
;d`ln zecg` ea oi`y mewníéøîBàL Bîëe6eðëøa" : §¤§¦¨§¥

øBàa ãçàk eðlk eðéáà̈¦ª¨§¤¨§
éðt,"Eleki izni` - ¨¤

xe`a epkxa" zeidl
eplek" epyiyk - ?"jipt
eplek epgp`yk ,"cg`k

,cg`k micge`nBîëe§
øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥

:úeëéøàam`zda - ©£¦
zevn ,ixd ,xen`l
,"jenk jrxl zad`e"
lr zqqean `idy xg`n
ly ozecg`e ozexywzd
- l`xyi zenyp lk

qgia zaiigne dtwz `id jkitllklixd ik ,l`xyin cg`
jk lr zeywdl xyt` ,`l` .ekeza dnyp yi icedi lkl
jke - oze` `epyl devny micedi mpyiy zxne`d `xnbdn

:oldl "`ipz"d xne`

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

íéøîà éèå÷éì
ìò ï÷æä ììä ù"æå
àåä àùåøéô êãéàå äìåë äøåúä ìë åäæ åæ äåöî íåé÷
'åìòäìå äéáâäì àåä äøåúä ìë ùøåùå ãåñé éë .'åë
ìëã àùøùå àø÷éò ãò äìòî äìòî óåâä ìò ùôðä
ù"îë ìàøùé úñðëá ä"á ñ"à øåà êéùîäì íâå ïéîìò
ãçà éåäîì ìàøùé ìë úåîùð øå÷îá åðééäã ïî÷ì
àì ä"á÷ã úåîùðá å"ç ãåøéô ùéùë àìå à÷åã ãçàá
ãçàë åðìåë åðéáà åðëøá ù"îëå íéâô øúàá àéøù

:úåëéøàá à"îá ù"îëå êéðô øåàá
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ל"אחים שהכוונה הזקן, רבנו מציין כאחים, אחים ÓÓ˘מתוארים שהמלה (כמו "דומים" או "קרובים" של במובן כ"אחים" ולא ,"
אנשים "כי המלים על לך, לך בפרשת פנים").‡ÌÈÁמתפרשת בקלסתר "דומין - אחים שני: פירוש "קרובים"; - אחים שבת 4.וגו':

א. מ"א.5.לא, עשרה.6.פרק שמונה בתפילת



מט '` xc` c"kÎb"k ipyÎoey`x mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ג ראשון יום
,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .áì ÷øô,`n 'nr cr.ïè÷ ãòå

'àøãàã"ë-â"ëéðù-ïåùàøíåé

א' אדר כ"ד שני יום
,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åôåâù øçàî éë,`n 'nr cr.äãáì øáãá

.áì ÷øtmc`dy ixg`y ,owfd epax xiaqd ,`l wxt ,mcewd wxta ¤¤
eavnn eytp oeayg dyery iciÎlr ,"xayp al"le zexixnl ribn

zizin` dgnyl ribdl lczyi - zeidl jixvy enk eppi`y ipgexd

wegx `ed ,zindad ytpde sebd zpigan ,ok`y ,ezeppeazd iciÎlr

la` ,wegix zilkz d"awdn

,ziwl` ytp ixd ea yi

lrnn dwl` wlg `idy

ytpdy xg`ne ,ynn

sebd zelba z`vnp ziwl`d

zepngxe ,zindad ytpde

,lczyi - dilr dlecb

le`bl wqtd ila ,jk meyn

ef zelbn ziwl`d ytpd z`

daiy - zeevnde dxezd meiw iciÎlr ,zewl`a dyxeyl dxifgdle

zelbdn d`ivid zgny :dlecb ytpÎzgnyl d`ian ef dxfge

le .iaydnedkixv - aehÎ`lde zegpd eavna x`yp sebdy zexn

dgnyy xeq` `linne ,sebdn xzei daxd eipira dxwi zeidl ytpd

.sebdn zraepd zeavrd iciÎlr xtez efíei÷ éãé ìò ,äpäå§¦¥©§¥¦
,åéðéòa ñàîðå äæáð Bôeb úBéäì ,ìéòì íéøkæpä íéøácä- ©§¨¦©¦§¨¦§¥¦§¦§¤§¦§¨§¥¨

sebd dnk cr ,ytpd oeayg iciÎlr ,erpkzyda,cexi÷ø©
úçîN äéäz BúçîN¦§¨¦§¤¦§©

dcáì Lôpädnn - ©¤¤§©¨
zelbdn `vei `edy
,iwl`d eyxeyl xfege
miyrne zeevn iciÎlr

,miaehCøc Bæ éøä£¥¤¤
éãéì àáì äl÷å äøLé§¨¨§©¨¨Ÿ¦¥
záäàå" úåöî íei÷¦¦§©§¨©§¨

"EBîk Eòøì1Lôð ìëì §¥£¨§¨¤¤
.ïè÷ ãòå ìBãbîì ìàøNiîmiyrnae zeevna lecbn lgd - ¦¦§¨¥§¦¨§©¨¨

eilr mlek z` ,miaeh miyrnae zeevna ohwa dlke ,miaeh
.envr z` ade` `edy enk aed`l

,Bìöà áòúîe ñàîð BôebL øçàî ékllk mewn oi`y ixd - ¦¥©©¤¦§¨§Ÿ¨¤§
mewn oi` ok ;zlefd z` xy`n xzei envr z` ad`i eteb cvny

eayga ,zlefd z` xy`n xzei envr z` ad`iy llkytpdy
,ixdy ,zlefd ly ytpd xy`n dbixcna dlrnl `id ely

òãBé éî çeøäå Lôpäå§©¤¤§¨©¦¥©
ïLøLa ïúìòîe ïúlãb§ª¨¨©£¨¨§¨§¨

,íéiç íé÷ìàa ïøB÷îe- §¨¥Ÿ¦©¦
leki `ed ,`eti` ,cvik
`ide daeyg eytpy zrcl
?zlefd ytpn dlrnl
?ixnbl jetd avnd `ny

íbLa,mvra ik -ïlkL §¤©¤ª¨
,úBîéàúîzenypd lk - ©§¦

.zg` dbixcna ,zeeyw"k
xirn epiax`"e`k zewlegn la` zeni`zny dfn xzei cere" :

zenypdy ,jk lr sqep :xnelk ."'ek cg` a`e dpd - r"ta
dnyp lke dipydn zg` zelcap od jk mr cgi j` ,zeni`zn
zeni`zn ody mixne` ep`y xacd mvr ik) envrl xac `id

itk ixd - (ozecg`zd lr `le ozelcazd lr dxen dipyl zg`
- eppiprl qgia xne`e jiynn owfd epaxy,äðlëì ãçà áàå- §¨¤¨§ª¨¨

l`xyi ipa zeytp lkl cg` yxeye cg` a`2.miiqn epiax w"k
dplek" :dxen`d ezxrdxzei df ixd :xnelk ."micg`zn -

jka ,mcew xn`p xy`n
"dplekl" `ed "cg` a`"y

.zg` zecg` -ïëìå§¨¥
ìàøNé ìk eàø÷ð¦§§¨¦§¨¥

Lnî "íéçà"3ãvî , ©¦©¨¦©
;ãçà 'äa íLôð LøL- Ÿ¤©§¨©¤¨

a` yi mig` daxdly enk
jk ,cg`zenypd lkl yi

.cg` yxeye cg` a`
,ixyt` cvik xaqen jka
envr zad` ,?envr z` enk zlefd z` aed`l xacd ,dxe`kl
dppi` ,zlefl dad`d eli`e ,zizenvre zirah ixd `id
wfg cinz `ed izenvr xace ,zxvepd dad` m` ik zizenvr
aed`l leki `ed ,`eti` ,cvik .ykxpe xvepd xac xy`n xzei
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äðäå áì ÷øôåôåâ úåéäì ì"ðä 'éøáãä íåé÷ é"ò
åúçîù ÷ø åéðéòá ñàîðå äæáð
àáì äì÷å äøùé êøã åæ éøä äãáì ùôðä úçîù äéäú
ìàøùéî ùôð ìëì êåîë êòøì úáäàå úåöî íåé÷ éãéì

.ïè÷ ãòå ìåãâîì

åìöà áòåúîå ñàîð åôåâù øçàî éë
ïøå÷îå ïùøùá ïúìòîå ïúìåãâ òãåé éî çåøäå ùôðäå
äðìåëì 'à áàå úåîéàúî ïìåëù íâùá .íééç 'é÷ìàá
íùôð ùøåù ãöî ùîî íéçà ìàøùé ìë åàø÷ð ïëìå
ø÷éò íôåâ 'éùåòä ïëìå .'é÷ìåçî íéôåâäù ÷ø ãçà 'äá
úéúéîà äåçàå äáäà úåéäì øùôà éà äìôè íùôðå

.äãáì øáãá äéåìúä àìà íäéðéá
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יח.1. יט, ומיד 2.ויקרא הנפשות, מדריגות בין הבדלים שישנם הרי הנפשות, של - ומעלתן" גדולתן יודע "מי אומר הוא כן לפני
חיים", ב"אלקים הוא: הפירוש אלא מאוחדות? ואפילו שוות הנפשות שכל לכולנה", אחד ואב מתאימות "שכולן אומר הוא כך אחר
אחת  מדריגה בין הבדלים ישנם כאן - המדריגות של ההשתלשלות בסדר לרדת הנשמות מתחילות בה דאצילות", "בינה של השם
- אחד" "אב בחינת שהיא ב"חכמה", בשורשן, נמצאות כשהנשמות אך, החילוקים. אופן יודעים אנו שאין מה אלא זה אין לשניה;
הנשמה  לשורש ביחס - שני) (בפרק במשל (כמו לשניה אחת נשמה בין והתחלקות הבדל שום אין שם - "חכמה" בחינת הוא "אב"
וכשטיפת  נפרדים; אברים של ציור עדיין אין שם האב, מוח מטיפת  הוא ששורשו ה"בן" - בהשתלשלות מכן לאחר יורדת שהיא ואיך
אחד  "אב הנשמות שבשורש  הרי והתחלקותם). השונים האברים של תבניתם להתהוות מתחילה שם האם, בבטן מכן לאחר יורדת האב

מאוחדות. הנשמות שכל - ˘ËÈÏ"‡:3.לכולנה" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ישראל שבני מה - ח)" יג, לך (כהפי' דומין או קרובים "ולא

'` xc` d"k iyily mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ה שלישי יום
,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ï÷æ ììä ù"æå,`n 'nr cr.úåëéøàá à"îá

,xen`d itl ,`l` ?envr z` ade` `edy enk zlefd z`
mi`a md ik ,mig` md l`xyi ipa lk dnypd zpigany
mb ixd dnypd zpigan ,oky .xacd oaen ,cg` yxeyn
dcn dze`a ,zizenvre zirah dad` `id zlefl dad`d
xen`d lk ,mxa .zizenvre zirah `id mig` oia dad`dy

,cala dnypd zpigan wx `ed÷ø,z`f -,íé÷lçî íéôebäL ©¤©¦§ª¨¦
úBéäì øLôà éà ¯ äìôè íLôðå øwò íôeb íéNBòä ïëìå§¨¥¨¦¨¦¨§©§¨§¥¨¦¤§¨¦§

,íäéðéa úézîà äåçàå äáäàmda - ytpd ipipry xg`n - ©£¨§©§¨£¦¦¥¥¤
ik ,xwird eipira mpi` - zizenvre zirah `id zlefl dad`d
micxtp - zlefde `ed ixd ,sebd zpigane ,sebd ipipr m`
dad` mdipia xexyzy xyt` i`e ipydn cg` miwelge

,zizin`àlà,dad` -.dcáì øáãa äéeìzä,f`y - ¤¨©§¨§¨¨§©¨
mxebd "xac"dyke ,"xac"d zeleabl m`zda dad`d zlaben
ytpdy in eli`e .dad`d `linn dlha - lha ,dad`d z`

,ixd el yi ,lth - sebde ,eipira xwir `id,ytpd zpigan
zizenvrd dad`d ly dcn dze`a ,zlefl zizenvr dad`

cer oipr" owfd epax xiaqi ,oldl .mig` oiay zirahdexzei
lk `idy - efk devn meiw icil d`ian dgnydy ,l"pda lecb

) "dlek dxezdepiax w"k oeylqe`n didi etebyk :xnelk .(
meiwl eze` `iai df ,cala ytpd cvn didz ezgnye ,eilr

dxezd z` z`hand efk devndlekzad` zevn ,ok` ,`ide -
oldle ,dnvrlyk ef devn zece` xaec o`k cr `l` - l`xyi
dxezd lk" `idy itk - l`xyi zad` - ef devn zece` xaeci

l"f epinkg ixac ,oky ."dlek4ceqi `id l`xyi zad`y ,
yxeye ceqi xnelk ,dxezd lk yxeyelklmiyxec ,zeevnd

zeevne ,exiagl mc` oiay zeevn :zeevna mibeq ipy .xaqd
yi l`xyi zad` cvik ,oiadl ,okl ,xyt` .mewnl mc` oiay
efi` ,mxa ;exiagl mc` oiay zeevnd lk meiwl ceqi meyn da
didi dllbay jkl ,envr z` enk zlefd zad`l yi zekiiy
,miiwi ,ef dad` llbay - mewnl mc` oiay zeevna xidf
itl ,`l` ?zexg` zenec zeevn e` ,oilitz zevn ,lynl
"jenk jrxl zad`e" zevn miiwl icky ,xen`d xaqdd
z`e xwir dnypd z` miyery iciÎlr `wec df ixd ,ie`xk
mb ceqi ok` `ed df xac mvry ,xacd oaei - lth sebd
`ed dlek dxezd yxeye ceqi :mewnl mc` oiay zeevnl
.oldl xiaqi owfd epaxy itke ,sebd lrn ytpd z` zelrdl

øîàL eäæå4äøBzä ìk eäæ" :Bæ äåöî íei÷ ìò ï÷fä ìlä §¤¤¨©¦¥©¨¥©¦¦§¨¤¨©¨
,dlk`ide ,dlek dxezd ceqi `id "jenk jrxl zad`e"y - ª¨

,dxezd ly zeevnd lk meiwl d`iandàeä àLeøt Cãéàå§¦¨¥¨
."'eë.ef devnl yexit mieedn x`yd lk -LøLå ãBñé ék¦§§Ÿ¤

déaâäì àeä äøBzä ìk̈©¨§©§¦©
ìò Lôpä úBìòäìe§©£©¤¤©
ãò äìòî äìòî óebä©©§¨©§¨©
ìëc àLøLå àøwò¦¨¨§¨§¨§¨

;ïéîìòxwir cr - ¨§¦
,zenlerd lk yxeye
dhnln d`lrd edfy

;dlrnléLîäì íâåC §©§©§¦
àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà øBà¥¨
Bîk ,ìàøNé úñðëa¦§¤¤¦§¨¥§

ïn÷ì øàaúiL5eðéäc , ¤¦§¨¥§©¨§©§
"l`xyi zqpk" -

:drnynúBîLð øB÷îa¦§¦§
,à÷åc ãçàa ãçà éåäîì ,ìàøNé ìk"cg`" didiy - ¨¦§¨¥§¤¡¥¤¨§¤¨©§¨

"cg`" `idy itk "l`xyi zqpk" mr (seq oi` xe`ny zecg`)
,dhnl l`xyi zenypa zecg` zxxeyyk `wec ,xnelk ,`wec

,úBîLpa íBìLå-ñç ãeøt LiLk àìåxxeyyk ,f`y - §Ÿ§¤¥¥©§¨©§¨

l`xyi zqpka jynp seq oi` xe` oi` ,zenypa dlilg cexit
,ik - dhnleéøa-àLã÷c,íéât øúàa àéøL àì àeä-C- §ª§¨§¦¨©§¨©£©¨¦

,mebt mewna ,dlbzn epi` `ed xnelk ,"dxey" d"awd oi`
;d`ln zecg` ea oi`y mewníéøîBàL Bîëe6eðëøa" : §¤§¦¨§¥

øBàa ãçàk eðlk eðéáà̈¦ª¨§¤¨§
éðt,"Eleki izni` - ¨¤

xe`a epkxa" zeidl
eplek" epyiyk - ?"jipt
eplek epgp`yk ,"cg`k

,cg`k micge`nBîëe§
øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥

:úeëéøàam`zda - ©£¦
zevn ,ixd ,xen`l
,"jenk jrxl zad`e"
lr zqqean `idy xg`n
ly ozecg`e ozexywzd
- l`xyi zenyp lk

qgia zaiigne dtwz `id jkitllklixd ik ,l`xyin cg`
jk lr zeywdl xyt` ,`l` .ekeza dnyp yi icedi lkl
jke - oze` `epyl devny micedi mpyiy zxne`d `xnbdn

:oldl "`ipz"d xne`
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íéøîà éèå÷éì
ìò ï÷æä ììä ù"æå
àåä àùåøéô êãéàå äìåë äøåúä ìë åäæ åæ äåöî íåé÷
'åìòäìå äéáâäì àåä äøåúä ìë ùøåùå ãåñé éë .'åë
ìëã àùøùå àø÷éò ãò äìòî äìòî óåâä ìò ùôðä
ù"îë ìàøùé úñðëá ä"á ñ"à øåà êéùîäì íâå ïéîìò
ãçà éåäîì ìàøùé ìë úåîùð øå÷îá åðééäã ïî÷ì
àì ä"á÷ã úåîùðá å"ç ãåøéô ùéùë àìå à÷åã ãçàá
ãçàë åðìåë åðéáà åðëøá ù"îëå íéâô øúàá àéøù

:úåëéøàá à"îá ù"îëå êéðô øåàá
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ל"אחים שהכוונה הזקן, רבנו מציין כאחים, אחים ÓÓ˘מתוארים שהמלה (כמו "דומים" או "קרובים" של במובן כ"אחים" ולא ,"
אנשים "כי המלים על לך, לך בפרשת פנים").‡ÌÈÁמתפרשת בקלסתר "דומין - אחים שני: פירוש "קרובים"; - אחים שבת 4.וגו':

א. מ"א.5.לא, עשרה.6.פרק שמונה בתפילת



`'נ xc` f"kÎe"k iyingÎiriax mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ו רביעי יום
,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àøîâá ù"îå,82 'nr cr.íéãøç 'ñá

'àøãàæ"ë-å"ëéùéîç-éòéáøíåé

א' אדר כ"ז חמישי יום
,82 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åðéàù éî ìáà,82 'nr cr.íéòéø úáäà

àøîba áeúkM äîe7äåöî ¯ àèçL Bøáça äàBøL énL , ©¤¨©§¨¨¤¦¤¤©£¥¤¨¨¦§¨
eäàðNiL Baøì øîBì íâå ,BúàðNì,`heg edyinyk ,ixd - ¦§Ÿ§©©§©¤¦§¨¥

`epyl devn :jtidl `l` ,eze` aed`l oi`y cala ef `l
ixd ,lirl epcnly dn itle ;eze`"jenk jrxl zad`e" zevny

`idlkl?l`xyin cg`
,ef dl`yl daeyzd -

:`ideðéäxn`py dn - ©§
,eze`pyl devny `xnba

df ixdäøBúa Bøáça©£¥§¨
,úBöîe`ed zlefdy - ¦§

edenky df oaena "exag"
dxez xney `ed mb
"hxt"ay `l` ,zeevne

- dxiar xaere lykp `ed miieqnepiax w"kexiaqn8:dxrda
`wec :xnelk ,"oecf dler cenlz zbby elit` `linae"
eze` `epyl devn ,zeevne dxez xney ,"exag" `ed `hegdyk
`hg mb el aygp ,(zeevne) dxez oa ezeida ,ik ,e`hg llba

ef dxiar ."oecf"k - "cenlz zbby" zngn ea lykp `edy ,dfk
- efk dxnega zaygpexagadler'e" - ,cala zeevne dxeza

z` gikez gked zevn ea miiw xake `wec `"k witqn epi` 'oecf
) "jzinrepiax w"k oeyle`hgy zexnl ,"exiag"a mb :xnelk ,(

- "oecf dler" bbeya
witqn df oi` ,oecfl aygp
on `l` ,eze` `epyl ick
i`pz o`k didiy gxkdd

:sqepBa íi÷ øáëe§¨¦¥
úà çéëBz çëBä" úåöî¦§©¥©¦©¤

"Eúéîò9l"f epinkge - £¦¤
mixne`10:"jzinr" lr

EzàL íò,jil` deey - ¦¤¦§
úBöîáe äøBúa,e`hg lr eze` giked xak `edy zexnle - §¨§¦§

,Bàèçî áL àì ïë¯ét¯ìò¯óàå) "yexita oecf f"de" -oeyl §©©¦¥Ÿ¨¥¤§
epiax w"k,(.íéãøç øôña áeúkL Bîkdevn eze` - §¤¨§¥¤£¥¦

.eze`pyl

Bøáç BðéàL éî ìáà] ,zeevnae dxeza -epiax w"k oeyl: £¨¦¤¥£¥
in ik ,["eze`pyl oi`e (l"tq) zebbyk - eizepecf `linae"
eilr ixd ,dxez oa epi`y ,xnelk ,"zevne dxeza exiag" epi`y
,"zebbyk mdl zeyrp zepecf ux`d inr" :l"f epinkg mixne`

`ed m` mb jkl m`zdae
oi` - oecfa dxiar xaer
,eze` `epyl daiq jka
aygp e`hgy oeikn
seq lirl d`x) dbbyk
dn lr sqepe ,('l wxt
dxeza exiag epi` `edy

mb `ed ,zeevnaeBðéàå§¥
,Bìöà áø÷î-dfi`a §Ÿ̈¤§

oi`y jk ,didiy oipr
,epnn cnli `edy dpkqï÷fä ìlä øîà äæ ìò äpä11éåä" : ¦¥©¤¨©¦¥©¨¥¡¥

,'eëå íBìL áäBà ,ïøäà ìL åéãéîìzî,mely scexe - ¦©§¦¨¤©£Ÿ¥¨§
,"äøBzì ïáø÷îe úBiøaä úà áäBàxacn lldy s` - ¥¤©§¦§¨§¨©¨

e` "mc` ipa" x`eza mze` x`zn `ed oi` ,miyp` zece`
,"zeixa" x`eza m` ik "miyp`"íé÷Bçøä óàL ,øîBì©¤©¨§¦

àîìòa "úBiøa" íLa íéàø÷ð ïëìå ,BúãBáòå 'ä úøBzî¦©©£¨§¨¥¦§¨¦§¥§¦§¨§¨
`xa d"awdy ,jka z`hazn dcigid mzlrn ,mzq "zeixa" -

,dl`k mb - mze`éøöC ¨¦
ïëLîì"jeynl" - §¨§¨
,mze`úBúBáò éìáça§¤§¥£

éàä élëå ,äáäà- ©£¨§ª¥©
,df lk ici-lréìeàå§©

äøBúì ïáø÷ì ìëeé©§¨§¨§¨
àì ïäå ;'ä úãBáòå- ©£©§¥Ÿ

mb :xnelk ,`l m` mbe
`l mde ,gilvi `l m`
dxezl dlilg eaxwzi

,'d zcearle.íéòø úáäà úåöî øëN ãéñôä àìmvra - Ÿ¦§¦§©¦§©©£©¥¦
dxezl mze` axwl lczyde mze` ade` `edy xacd

.mirx zad` zevn miiw xak - 'd zcearle
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éîù 'îâá ù"îå
åáøì øîåì íâå åúåàðùì äåöî àèçù åøéáçá äàåøù

82íéé÷ øáëå úåöîå äøåúá åøéáçá åðééä .åäàðùéù
äøåúá êúàù íò êúéîò úà çéëåú çëåä úåöî åá
íéãøç 'ñá ù"îë åàèçî áù àì ë"ôòàå úåöîáå

øîà æ"ò äðä åìöà áøå÷î åðéàå åøéáç åðéàù éî ìáà
'åëå íåìù áäåà ïøäà ìù åéãéîìúî éåä ï÷æä ììä
óàù øîåì .äøåúì ïáø÷îå úåéøáä úà áäåà
úåéøá íùá 'éàø÷ð ïëìå åúãåáòå 'ä úøåúî íé÷åçøä
éàä éìåëå äáäà 'åúåáò éìáçá ïëùîì êéøö àîìòá
ãéñôä àì àì ïäå 'ä úãåáòå äøåúì ïáø÷ì ìëåé éìåàå

íéòéø úáäà úåöî øëù
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ב.7. טז, ערכין ב; קיג, פסחים הזקן:8.ראה רבנו של בתשובתו להתעורר שיכול קושי כאן מטעים שליט"א אדמו"ר שכ"ק כנראה
- וחוטא ועבודה, מתורה שרחוק מי ואילו חטאו. בגלל לשנאותו מצוה - ומצוות תורה שומר שדוקא ומצות". בתורה בחבירו "היינו

מכך? ההיפך לומר מסויימת סברא אין האם אותו? לשנוא ˘ËÈÏ"‡:אסור ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓ על) הטעם כאן לומר קשה
ביחס החטא בגלל הזדמנות Â¯È·ÁÏהשנאה כאן יש אליו, קרוב "חבירו", שבהיותו מפני שזהו חבירו) שאינו מי כלפי ולא דוקא,

החשש  (1 צ"ע: "עפ"ז שכן: - כזו מתוצאה להישמר כדי אותו, לשנוא עליו ולכן חברו, של הרעה מהנהגתו שילמד יותר גדולה
ÔÈÚבחבירו ‰ÊÈ‡· לשנוא מ"ע שיש לומר קשה (3 שישנאהו. - והכרח וא"צ ממנו שיתרחק - מספיק (2 בתומ"צ. דוקא ולאו שיהי'

מפני ‰˘ÈÂ‡לא ˙ÂÎ˙לשמור שנאתו)ÂÓˆÚכ"א (ע"י מזיק ה"ז - חסידות ע"פ משום·È‡„Âמתקלה! - חבירו עצמו ÙÒ˜את הצלת
באם רק לבוא שיוכל תתחברÏ‡מנזק אל ע"י (שמירה) באווארעניש עוד כנ"ל, שיש, אלא כדבעי! ביצרו דוקא Ú˘¯Ïילחם (ולאו

כאן". קאי לא שבזה אלא ועמיתו), יז.9.חברו יט, א.10.ויקרא ל, יב.11.שבועות א, אבות

'` xc` g"k iyiy mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ח שישי יום
,82 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åéìà íéáøå÷îä íâå,82 'nr cr.[úáùã æ"è

íçéëBäå åéìà íéáø÷îä íâå,drxd mzbdpd lr -eáL àìå §©©§Ÿ̈¦¥¨§¦¨§Ÿ¨
òîíäéúBðBxen`ky -íúàðNì äåönLxne` df oi` - ¥£¥¤¤¦§¨¦§Ÿ¨

,"jenk jrxl zad`e" zevn zniiw oi` aey mdiably ,oiicr
,`l`.ïk íb íáäàì äåöîipy eidiy ixyt` cvik ,mxa - ¦§¨§©£¨©¥

`epyl ,cgi mixacd
jk mr cgie ,mze`aed`l

"`ipz"d xiaqn - ,mze`
d`pydy xg`ny oldl
izyn zeraep dad`de
- d`pyd :zecxtp zeaiq
- dad`de ,mday rxdn
- mday xzqend aehdn
zg` zexzeq od oi`

- dipylïä ïäézLe§¥¤¥
:úîà`id dad`d - ¡¤

- d`pyde ,zizin`
:zizin`äàðN,mdl - ¦§¨

,íäaL òøä ãvî- ¦©¨©¤¨¤
,`ehgl mze` `iand

äáäàå,mdl -áBhä úðéça ãvîwxta - lirl xen`ky - §©£¨¦©§¦©©
`edy `l` ,xenb ryxa mb epyi - h"ie g"i,íäaL æeðbä- ©¨¤¨¤

,mda xzqene fepbäiçîä íëBúaL úe÷ìà õBöéð àeäL¤¦¡Ÿ¤§¨©§©¤
.úé÷ìàä íLôð,zecxtp zeaiq izyn ze`a ody xg`ne - ©§¨¨¡Ÿ¦

elv` `eal ,dad`e d`py ,dl` micbepn zeybx ipy mileki
.mc` eze` l` iehia icil,íâå,eilr -Baìa íéîçø øøBòì §©§¥©£¦§¦

,äéìò,mday ziwl`d ytpd lr -úeìb úðéçáa àéä ék ¨¤¨¦¦¦§¦©¨
,íéòLøa äéìò øáBbä 'àøçà àøèq'î òøä CBúa§¨©¦¦§¨¨¢¨©¥¨¤¨¦§¨¦

,äáäàä úøøBòîe äàðOä úìháî úeðîçøäåjk lre - §¨©£¨§©¤¤©¦§¨§¤¤¨©£¨
:oldl xne` `edäãt øLà á÷òéì" :áeúkM änî òãBpk©©¦©¤¨§©£Ÿ£¤¨¨

úà"íäøáà12ly ezcny zrya ,`id dpeekd ,ipgex oaena - ¤©§¨¨
jxev yie ,mlrda elv` `id ,dad`de cqgd zcn ,mdxa`
`ed in ixd ,dad`d z` ekeza zelbl ,dzelble dze` zectl
xen`k ,mingxd zcn - "awri" - ?dze` dlbne dcety df
,dxe`kl .dad`d z` zxxerne d`pyd z` zlhan zepngxy
m` - ?dze` zlhan zepngxdy - ?o`k xaecn d`py efi` lr
ik ,dze` lhal oi`y ixd ,eze`pyl devny "rx"l d`pyd lr

ixddevnzepngxdy ,`id dpeekdy - iaxd yxtn ?eze`pyl
:xnelk .llka mc` eze`l ,mc`d zellkl d`pyd z` zlhan
,ekezay "rx"l d`py zeidl dkixvy ,xne` `edy xg`n
,ixd ,xyt` ,zeizin` zeidl odizy lre ,eay "aeh"l dad`e
qgide ybxde ,deey ote`a zeidl zekixv odizyy aeygl ile`

xne`y enk ,ea mi`vnp aehde rxdy df `edy) llka mc`l
rxd :"`ipz"amdayaehd e`mdayzeidl cer mileki (

ekeza xxeri `edy xg`ny ,xne` `ed okl .jkn mirtyen
ly "rx"ae "aeh"a ezeppeazdn zraepd ,mc` eze` lr zepngx
rityz `id ,mc` eze`
ezeqgiizde eybxy eilr
,illk ote`a mc` eze`l
ly qgie ybx jezn eidi
dira xxerzzyke ,dad`
eze`l daeh ziiyr ly
miyer ixd daehe ,mc`

mc`lelekel dyri - ,
"d`py"d ik ,daehd z`
"rx"l wxe j` zlaben
qgide ybxd la` ,eay
eidi - llka mc` eze`l

.dad` jeznw"k oeylae
:epiaxsiqeny d`xpk"

odipyy s`y - dfa cer
ely qgide ybxddy xn`i l` zn`odipya exagllewy -

i"r edfe) 'ek mingx xxerl jixvy oeeik ik .'ek deye 'idi
zeppeazd`"aad`pyd lhan df if` (exagay x"ehda

(rxd) lirl 'wpd) exagl dad`d xxernemday(aehd) ,
mday(x"eh) f"ef :b"itxe .ohteyhtey -zellka - (oze`.

.exagay rxda wx opeaziyk mb eqgi lr rityi dfy oaene
ird lr sqep- 'eke egikedyk elit` ,exagl ybxddy - xw

dyer edfy) el daeh ziiyrl rbepe .dad` f"d - ezellkl dpd
lk lr ."l"we 'ek 'ize`veze dad` - f`y ,a"eike (ezellkl -
devn - eze`pyl devny in s`y ,owfd epax o`k xn` ,mipt
d`py zilkz" xn` jlnd cec ixd :dxe`kl ,eze` aed`l mb

- "?miz`pyúéìëz" :íBìMä¯åéìò Cìnä ãåã øîà àìå]§Ÿ¨©¨¦©¤¤¨¨©¨©§¦
"'Bâå íéúàðN äàðN13,,mdil` dad` ly ybx mey ila - ¦§¨§¥¦§

éäìàa ÷ìç íäì ïéàL ,íéñøB÷étàäå íéðénä ìò àlà¤¨©©¦¦§¨¤¦§¦¤¥¨¤¥¤¥Ÿ¥
,ìàøNé.d`py zilkz mze` `pey `edy cec xn` mdilr - ¦§¨¥

"aeh"d zngn mze` aed`l devnd zniiw `l mdiabl ,oky
,"l`xyi iwl`a wlg mdl oi`"y xg`n ,mdayàúéàãk- ¦§¦¨

,mi`ven ep`y enk:[úaLc æè ÷øt Léø àøîbamdilr - ©§¨¨¥¤¤§©¨
dl` itlk eli`e .miz`py d`py zilkz - jlnd cec xn`

mdilr xnel jiiy `l - miqexwit`e mipin mpi`yzilkz"
mb ixd - eze` `epyl devny in mb ,oky ,"miz`py d`py

.eay "aeh"d zpigan eze` aed`l devn
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íéøîà éèå÷éì
íçéëåäå åéìà íéáøå÷îä íâå
íáäàì äåöî íúåàðùì äåöîù íäéúåðåòî åáù àìå
äáäàå íäáù òøä ãöî äàðù úîà ïä ïäéúùå ë"â
íëåúáù úå÷ìà õåöéð àåäù íäáù æåðâä áåèä 'éçá ãöî
äéìò åáìá íéîçø øøåòì íâå úé÷ìàä íùôð äéçîä
äéìò øáåâä à"ñî òøä êåúá úåìâ 'éçáá àéä éë
äáäàä úøøåòîå äàðùä úìèáî úåðîçøäå 'éòùøá
øîà àìå] íäøáà úà äãô øùà á÷òéì ù"îî òãåðë
íéðéîä ìò àìà 'åâå íéúàðù äàðù úéìëú äò"äã
àúéàãë ìàøùé éäìàá ÷ìç íäì ïéàù íéñøå÷éôàäå
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כב.12. כט, כב.13.ישעי' קלט, תהלים



ני '` xc` f"kÎe"k iyingÎiriax mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ו רביעי יום
,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àøîâá ù"îå,82 'nr cr.íéãøç 'ñá

'àøãàæ"ë-å"ëéùéîç-éòéáøíåé

א' אדר כ"ז חמישי יום
,82 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åðéàù éî ìáà,82 'nr cr.íéòéø úáäà

àøîba áeúkM äîe7äåöî ¯ àèçL Bøáça äàBøL énL , ©¤¨©§¨¨¤¦¤¤©£¥¤¨¨¦§¨
eäàðNiL Baøì øîBì íâå ,BúàðNì,`heg edyinyk ,ixd - ¦§Ÿ§©©§©¤¦§¨¥

`epyl devn :jtidl `l` ,eze` aed`l oi`y cala ef `l
ixd ,lirl epcnly dn itle ;eze`"jenk jrxl zad`e" zevny

`idlkl?l`xyin cg`
,ef dl`yl daeyzd -

:`ideðéäxn`py dn - ©§
,eze`pyl devny `xnba

df ixdäøBúa Bøáça©£¥§¨
,úBöîe`ed zlefdy - ¦§

edenky df oaena "exag"
dxez xney `ed mb
"hxt"ay `l` ,zeevne

- dxiar xaere lykp `ed miieqnepiax w"kexiaqn8:dxrda
`wec :xnelk ,"oecf dler cenlz zbby elit` `linae"
eze` `epyl devn ,zeevne dxez xney ,"exag" `ed `hegdyk
`hg mb el aygp ,(zeevne) dxez oa ezeida ,ik ,e`hg llba

ef dxiar ."oecf"k - "cenlz zbby" zngn ea lykp `edy ,dfk
- efk dxnega zaygpexagadler'e" - ,cala zeevne dxeza

z` gikez gked zevn ea miiw xake `wec `"k witqn epi` 'oecf
) "jzinrepiax w"k oeyle`hgy zexnl ,"exiag"a mb :xnelk ,(

- "oecf dler" bbeya
witqn df oi` ,oecfl aygp
on `l` ,eze` `epyl ick
i`pz o`k didiy gxkdd

:sqepBa íi÷ øáëe§¨¦¥
úà çéëBz çëBä" úåöî¦§©¥©¦©¤

"Eúéîò9l"f epinkge - £¦¤
mixne`10:"jzinr" lr

EzàL íò,jil` deey - ¦¤¦§
úBöîáe äøBúa,e`hg lr eze` giked xak `edy zexnle - §¨§¦§

,Bàèçî áL àì ïë¯ét¯ìò¯óàå) "yexita oecf f"de" -oeyl §©©¦¥Ÿ¨¥¤§
epiax w"k,(.íéãøç øôña áeúkL Bîkdevn eze` - §¤¨§¥¤£¥¦

.eze`pyl

Bøáç BðéàL éî ìáà] ,zeevnae dxeza -epiax w"k oeyl: £¨¦¤¥£¥
in ik ,["eze`pyl oi`e (l"tq) zebbyk - eizepecf `linae"
eilr ixd ,dxez oa epi`y ,xnelk ,"zevne dxeza exiag" epi`y
,"zebbyk mdl zeyrp zepecf ux`d inr" :l"f epinkg mixne`

`ed m` mb jkl m`zdae
oi` - oecfa dxiar xaer
,eze` `epyl daiq jka
aygp e`hgy oeikn
seq lirl d`x) dbbyk
dn lr sqepe ,('l wxt
dxeza exiag epi` `edy

mb `ed ,zeevnaeBðéàå§¥
,Bìöà áø÷î-dfi`a §Ÿ̈¤§

oi`y jk ,didiy oipr
,epnn cnli `edy dpkqï÷fä ìlä øîà äæ ìò äpä11éåä" : ¦¥©¤¨©¦¥©¨¥¡¥

,'eëå íBìL áäBà ,ïøäà ìL åéãéîìzî,mely scexe - ¦©§¦¨¤©£Ÿ¥¨§
,"äøBzì ïáø÷îe úBiøaä úà áäBàxacn lldy s` - ¥¤©§¦§¨§¨©¨

e` "mc` ipa" x`eza mze` x`zn `ed oi` ,miyp` zece`
,"zeixa" x`eza m` ik "miyp`"íé÷Bçøä óàL ,øîBì©¤©¨§¦

àîìòa "úBiøa" íLa íéàø÷ð ïëìå ,BúãBáòå 'ä úøBzî¦©©£¨§¨¥¦§¨¦§¥§¦§¨§¨
`xa d"awdy ,jka z`hazn dcigid mzlrn ,mzq "zeixa" -

,dl`k mb - mze`éøöC ¨¦
ïëLîì"jeynl" - §¨§¨
,mze`úBúBáò éìáça§¤§¥£

éàä élëå ,äáäà- ©£¨§ª¥©
,df lk ici-lréìeàå§©

äøBúì ïáø÷ì ìëeé©§¨§¨§¨
àì ïäå ;'ä úãBáòå- ©£©§¥Ÿ

mb :xnelk ,`l m` mbe
`l mde ,gilvi `l m`
dxezl dlilg eaxwzi

,'d zcearle.íéòø úáäà úåöî øëN ãéñôä àìmvra - Ÿ¦§¦§©¦§©©£©¥¦
dxezl mze` axwl lczyde mze` ade` `edy xacd

.mirx zad` zevn miiw xak - 'd zcearle
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éîù 'îâá ù"îå
åáøì øîåì íâå åúåàðùì äåöî àèçù åøéáçá äàåøù

82íéé÷ øáëå úåöîå äøåúá åøéáçá åðééä .åäàðùéù
äøåúá êúàù íò êúéîò úà çéëåú çëåä úåöî åá
íéãøç 'ñá ù"îë åàèçî áù àì ë"ôòàå úåöîáå

øîà æ"ò äðä åìöà áøå÷î åðéàå åøéáç åðéàù éî ìáà
'åëå íåìù áäåà ïøäà ìù åéãéîìúî éåä ï÷æä ììä
óàù øîåì .äøåúì ïáø÷îå úåéøáä úà áäåà
úåéøá íùá 'éàø÷ð ïëìå åúãåáòå 'ä úøåúî íé÷åçøä
éàä éìåëå äáäà 'åúåáò éìáçá ïëùîì êéøö àîìòá
ãéñôä àì àì ïäå 'ä úãåáòå äøåúì ïáø÷ì ìëåé éìåàå

íéòéø úáäà úåöî øëù
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ב.7. טז, ערכין ב; קיג, פסחים הזקן:8.ראה רבנו של בתשובתו להתעורר שיכול קושי כאן מטעים שליט"א אדמו"ר שכ"ק כנראה
- וחוטא ועבודה, מתורה שרחוק מי ואילו חטאו. בגלל לשנאותו מצוה - ומצוות תורה שומר שדוקא ומצות". בתורה בחבירו "היינו

מכך? ההיפך לומר מסויימת סברא אין האם אותו? לשנוא ˘ËÈÏ"‡:אסור ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓ על) הטעם כאן לומר קשה
ביחס החטא בגלל הזדמנות Â¯È·ÁÏהשנאה כאן יש אליו, קרוב "חבירו", שבהיותו מפני שזהו חבירו) שאינו מי כלפי ולא דוקא,

החשש  (1 צ"ע: "עפ"ז שכן: - כזו מתוצאה להישמר כדי אותו, לשנוא עליו ולכן חברו, של הרעה מהנהגתו שילמד יותר גדולה
ÔÈÚבחבירו ‰ÊÈ‡· לשנוא מ"ע שיש לומר קשה (3 שישנאהו. - והכרח וא"צ ממנו שיתרחק - מספיק (2 בתומ"צ. דוקא ולאו שיהי'

מפני ‰˘ÈÂ‡לא ˙ÂÎ˙לשמור שנאתו)ÂÓˆÚכ"א (ע"י מזיק ה"ז - חסידות ע"פ משום·È‡„Âמתקלה! - חבירו עצמו ÙÒ˜את הצלת
באם רק לבוא שיוכל תתחברÏ‡מנזק אל ע"י (שמירה) באווארעניש עוד כנ"ל, שיש, אלא כדבעי! ביצרו דוקא Ú˘¯Ïילחם (ולאו

כאן". קאי לא שבזה אלא ועמיתו), יז.9.חברו יט, א.10.ויקרא ל, יב.11.שבועות א, אבות

'` xc` g"k iyiy mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ח שישי יום
,82 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åéìà íéáøå÷îä íâå,82 'nr cr.[úáùã æ"è

íçéëBäå åéìà íéáø÷îä íâå,drxd mzbdpd lr -eáL àìå §©©§Ÿ̈¦¥¨§¦¨§Ÿ¨
òîíäéúBðBxen`ky -íúàðNì äåönLxne` df oi` - ¥£¥¤¤¦§¨¦§Ÿ¨

,"jenk jrxl zad`e" zevn zniiw oi` aey mdiably ,oiicr
,`l`.ïk íb íáäàì äåöîipy eidiy ixyt` cvik ,mxa - ¦§¨§©£¨©¥

`epyl ,cgi mixacd
jk mr cgie ,mze`aed`l

"`ipz"d xiaqn - ,mze`
d`pydy xg`ny oldl
izyn zeraep dad`de
- d`pyd :zecxtp zeaiq
- dad`de ,mday rxdn
- mday xzqend aehdn
zg` zexzeq od oi`

- dipylïä ïäézLe§¥¤¥
:úîà`id dad`d - ¡¤

- d`pyde ,zizin`
:zizin`äàðN,mdl - ¦§¨

,íäaL òøä ãvî- ¦©¨©¤¨¤
,`ehgl mze` `iand

äáäàå,mdl -áBhä úðéça ãvîwxta - lirl xen`ky - §©£¨¦©§¦©©
`edy `l` ,xenb ryxa mb epyi - h"ie g"i,íäaL æeðbä- ©¨¤¨¤

,mda xzqene fepbäiçîä íëBúaL úe÷ìà õBöéð àeäL¤¦¡Ÿ¤§¨©§©¤
.úé÷ìàä íLôð,zecxtp zeaiq izyn ze`a ody xg`ne - ©§¨¨¡Ÿ¦

elv` `eal ,dad`e d`py ,dl` micbepn zeybx ipy mileki
.mc` eze` l` iehia icil,íâå,eilr -Baìa íéîçø øøBòì §©§¥©£¦§¦

,äéìò,mday ziwl`d ytpd lr -úeìb úðéçáa àéä ék ¨¤¨¦¦¦§¦©¨
,íéòLøa äéìò øáBbä 'àøçà àøèq'î òøä CBúa§¨©¦¦§¨¨¢¨©¥¨¤¨¦§¨¦

,äáäàä úøøBòîe äàðOä úìháî úeðîçøäåjk lre - §¨©£¨§©¤¤©¦§¨§¤¤¨©£¨
:oldl xne` `edäãt øLà á÷òéì" :áeúkM änî òãBpk©©¦©¤¨§©£Ÿ£¤¨¨

úà"íäøáà12ly ezcny zrya ,`id dpeekd ,ipgex oaena - ¤©§¨¨
jxev yie ,mlrda elv` `id ,dad`de cqgd zcn ,mdxa`
`ed in ixd ,dad`d z` ekeza zelbl ,dzelble dze` zectl
xen`k ,mingxd zcn - "awri" - ?dze` dlbne dcety df
,dxe`kl .dad`d z` zxxerne d`pyd z` zlhan zepngxy
m` - ?dze` zlhan zepngxdy - ?o`k xaecn d`py efi` lr
ik ,dze` lhal oi`y ixd ,eze`pyl devny "rx"l d`pyd lr

ixddevnzepngxdy ,`id dpeekdy - iaxd yxtn ?eze`pyl
:xnelk .llka mc` eze`l ,mc`d zellkl d`pyd z` zlhan
,ekezay "rx"l d`py zeidl dkixvy ,xne` `edy xg`n
,ixd ,xyt` ,zeizin` zeidl odizy lre ,eay "aeh"l dad`e
qgide ybxde ,deey ote`a zeidl zekixv odizyy aeygl ile`

xne`y enk ,ea mi`vnp aehde rxdy df `edy) llka mc`l
rxd :"`ipz"amdayaehd e`mdayzeidl cer mileki (

ekeza xxeri `edy xg`ny ,xne` `ed okl .jkn mirtyen
ly "rx"ae "aeh"a ezeppeazdn zraepd ,mc` eze` lr zepngx
rityz `id ,mc` eze`
ezeqgiizde eybxy eilr
,illk ote`a mc` eze`l
ly qgie ybx jezn eidi
dira xxerzzyke ,dad`
eze`l daeh ziiyr ly
miyer ixd daehe ,mc`

mc`lelekel dyri - ,
"d`py"d ik ,daehd z`
"rx"l wxe j` zlaben
qgide ybxd la` ,eay
eidi - llka mc` eze`l

.dad` jeznw"k oeylae
:epiaxsiqeny d`xpk"

odipyy s`y - dfa cer
ely qgide ybxddy xn`i l` zn`odipya exagllewy -

i"r edfe) 'ek mingx xxerl jixvy oeeik ik .'ek deye 'idi
zeppeazd`"aad`pyd lhan df if` (exagay x"ehda

(rxd) lirl 'wpd) exagl dad`d xxernemday(aehd) ,
mday(x"eh) f"ef :b"itxe .ohteyhtey -zellka - (oze`.

.exagay rxda wx opeaziyk mb eqgi lr rityi dfy oaene
ird lr sqep- 'eke egikedyk elit` ,exagl ybxddy - xw

dyer edfy) el daeh ziiyrl rbepe .dad` f"d - ezellkl dpd
lk lr ."l"we 'ek 'ize`veze dad` - f`y ,a"eike (ezellkl -
devn - eze`pyl devny in s`y ,owfd epax o`k xn` ,mipt
d`py zilkz" xn` jlnd cec ixd :dxe`kl ,eze` aed`l mb

- "?miz`pyúéìëz" :íBìMä¯åéìò Cìnä ãåã øîà àìå]§Ÿ¨©¨¦©¤¤¨¨©¨©§¦
"'Bâå íéúàðN äàðN13,,mdil` dad` ly ybx mey ila - ¦§¨§¥¦§

éäìàa ÷ìç íäì ïéàL ,íéñøB÷étàäå íéðénä ìò àlà¤¨©©¦¦§¨¤¦§¦¤¥¨¤¥¤¥Ÿ¥
,ìàøNé.d`py zilkz mze` `pey `edy cec xn` mdilr - ¦§¨¥

"aeh"d zngn mze` aed`l devnd zniiw `l mdiabl ,oky
,"l`xyi iwl`a wlg mdl oi`"y xg`n ,mdayàúéàãk- ¦§¦¨

,mi`ven ep`y enk:[úaLc æè ÷øt Léø àøîbamdilr - ©§¨¨¥¤¤§©¨
dl` itlk eli`e .miz`py d`py zilkz - jlnd cec xn`

mdilr xnel jiiy `l - miqexwit`e mipin mpi`yzilkz"
mb ixd - eze` `epyl devny in mb ,oky ,"miz`py d`py

.eay "aeh"d zpigan eze` aed`l devn
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íéøîà éèå÷éì
íçéëåäå åéìà íéáøå÷îä íâå
íáäàì äåöî íúåàðùì äåöîù íäéúåðåòî åáù àìå
äáäàå íäáù òøä ãöî äàðù úîà ïä ïäéúùå ë"â
íëåúáù úå÷ìà õåöéð àåäù íäáù æåðâä áåèä 'éçá ãöî
äéìò åáìá íéîçø øøåòì íâå úé÷ìàä íùôð äéçîä
äéìò øáåâä à"ñî òøä êåúá úåìâ 'éçáá àéä éë
äáäàä úøøåòîå äàðùä úìèáî úåðîçøäå 'éòùøá
øîà àìå] íäøáà úà äãô øùà á÷òéì ù"îî òãåðë
íéðéîä ìò àìà 'åâå íéúàðù äàðù úéìëú äò"äã
àúéàãë ìàøùé éäìàá ÷ìç íäì ïéàù íéñøå÷éôàäå

:[úáùã æ"è ô"ø àøîâá
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כב.12. כט, כב.13.ישעי' קלט, תהלים



`'נב xc` h"k ycew zay mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ט קודש שבת יום
,82 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ ãåò .âì ÷øô,bn 'nr cr:åæ äðåîàá

.âì ÷øticediy dryay ,owfd epax xiaqd ,a"l wxt iptly miwxta ¤¤
xxeri ,zeidl jixvy enk eppi`y ipgexd eavn llba zexixn icil `a

zeevn miiwiy ici-lry oeayg ezeyra ,zizin` dgny ekeza cin

,zindad ytpde sebd zelbn ziwl`d eytp z` `ivei miaeh miyrne

zindad eytp z` diabi mbe

xeaic ,daygn :diyeale

ynzyiyk ,dyecwl ,dyrne

dyrnde exeaic ,ezaygna

ixac xacle aeygl ,ely

.dyrna zeevn miiwle dxez

úçîN äéäz úàæ ãBòŸ¦§¤¦§©
èøôáe ,úézîàä Lôpä©¤¤¨£¦¦¦§¨
íézòa BLôða äàBøLk§¤¤§©§§¦¦

éøvL íéðnæîdëkæì C §ª¨¦¤¨¦§©§¨
,ááì úçîNa døéàäìe§¨¦¨§¦§©¥¨
BzáLçî ÷éîòé éæà£©©£¦©£©§

Búðéáe BìëNa øiöéå- ¦©¥§¦§¦¨
oipra - dpaddy ,xnelk
lawzz - oldl ea xaeciy
eli`k ,zexidaa elkya
gpend xeiva opeazn `ed

- eiptlBãeçé ïéðò¦§©¦
,ézîàä Cøaúédpipr - ¦§¨¥¨£¦¦

,"'d zecg`" ly izin`d
`l` ,mlerd z` `xay ,cigi dwl` `ed d"awdy ,wx epi`
- ecrla ik ,dcigid zizin`d ze`ivnd ,cigid "yi"d `edy

:oldl xaqeiy itke ,xac mey miiw `léààeä C,d"awd - ¥
ïéîìò ìk àlîî,zenlerd lk z` `lnn -íéðBéìò §©¥¨¨§¦¤§¦

,íéðBzçúåziwl` zinipt zeig zniiw xac lkay :xnelk - §©§¦
zeig .sebd z` d`lnne dignd dnypd enk ,eze` digndef

,ziwl`d zeigd z` `xapd ly eleaiw gekl zn`zene zlaben
lcad miiw df oipra ;ze`ivna lhazi `le eneiwa x`yiy
:mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenlerd oiay zeiga
zenlera xy`n xzei dielb zeigd mipeilrd zenlera

,mipezgzd,Cøaúé BãBák àeä Bælä õøàä ìk àìî elôàå©£¦§Ÿ¨¨¨¤©¨§¦§¨¥
"zeig" ly zxg` dxevl dpeekd -1z` dignd "zeig" -

siwn zpiga `ed - "ceak") oinlr lk aaeq zpigaa zenlerd
dpi` ,ef "zeig" ;zenlerd lk z` siwn `edy ote`a ,(aaeqe
drityn `id `l` ,mi`xapl m`zda zlabene znvnevn
oi` ,ef zeig iable .mi`xapdn daxda zilrp dzeida - `xapa
,mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenlerd oia lcad mey

- "eceak `ln" - inybd mlera mby cràìk dén÷ àlëå§ª¨©¥§¨
,Lnî áéLç,melk `lk aeyg - eiabl lkde -Bcáì àeäå ¨¦©¨§§©

íã÷ Bcáì äéäL Bîk ,Lnî íéðBzçúå íéðBéìòa àeä§¤§¦§©§¦©¨§¤¨¨§©Ÿ¤
,úéLàøa éîé úLLcaln xac mey miiw did `l ,f` - ¥¤§¥§¥¦

`ed miiw - mi`xapde zenlerd e`xapy ixg` mb jk ,d"awd
epi` eli`k eiabl lkd - oky ,cala,miiwäfä íB÷na íâå§©©¨©¤

,äfä íìBò Ba àøápL¤¦§¨¨©¤
ìëå õøàäå íéîMä©¨©¦§¨¨¤§¨

,íàáöminyd `av - §¨¨
,ux`d `aveàeä äéä̈¨

íB÷nä àlîî Bcáì§©§©¥©¨
,äfä,e`xap mdy iptl - ©¤

äzò íâålky ixg` - §©©¨
dl`,e`xapàeä ïk¥

éepéL íeL éìa Bcáì§©§¦¦
ìkL éðtî ,ììk§¨¦§¥¤¨
Bìöà íéìèa íéàøápä©¦§¨¦§¥¦¤§

,Lnî úeàéöna- ©§¦©¨
d"awd iably xg`ne
,ynn ze`ivna lha lkd
eidy enk eiabl mdy ixd
oiadl ick .e`xapy iptl
milha mi`xapd lk cvik
- d"awd iabl ze`ivna
z` owfd epax xiaqn
:ytpdn lyna xacd
àeä ,ïLøLå ïøB÷îa äáLçnäå øeacä úBiúBà ìehák§¦¦©¦§©©£¨¨¦§¨§¨§¨
äðéa äîëç :äéúBðéça øNò ïäL ,dúeîöòå Lôpä úeäî̈©¤¤§©§¨¤¥¤¤§¦¤¨¨§¨¦¨

,'eë úòãåxewn ody 'eke zx`tz ,dxeab ,cqg :zecnd - ¨©©
xacne ayeg mc` ,ixdy) daygnde xeaicd zeize` yxeye
lkyd zegek ,mde (zecn ly mipipr e` lky ly mipipr
xeaicd iyeall qgia ,ytpd zenvre zedn : mi`xwp ,zecnde

,daygndeíäa ïéàL,zecnae lkya -ïéãò úBiúBà úðéça ¤¥¨¤§¦©¦£©¦
÷øôa øàaúpL Bîk] äáLçnä Leáìa úBLaìúnL íã÷Ÿ¤¤¦§©§¦§©©£¨¨§¤¦§¨¥§¤¤

.[íL ïiò ,úeëéøàa àëå ëligzn zeize`d oipry - §©£¦©¥¨
z` e` lkyd z` rval ji` ayeg xak mc`yk ,daygna
xacne ayeg cg` mc`y ,lcadd miiw o`ky ,ald ze`z
drya ,eli`e .zexg` zeize`a - ipy mc`e ,dl` zeize`a
de`zd ybx ea ybxenyk e` ,envr "lky"a wnrzn `edy
zeize`a dee`zne oian cg`dy ,xnel oi` - miieqn xacl
oiicr zeybxen `l f` ,oky .zexg` zeize`a - ipyde ,dl`
,ixd .dnvr dcnd ielibe envr lkyd ielib m` ik ,zeize`
iabl jxr mey odl oi` ,daygnd e` xeaicd zeize`y myk

ize`n dlrnly ytpd ielibzeize`a enlbzd ody iptle ;ze
- oyxeye oxewna zelelk oiicr odyk ,daygnd e` xeaicd
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íéøîà éèå÷éì
ãåò âì ÷øô'éúéîàä ùôðä úçîù äéäú úàæ

íéúòá åùôðá äàåøùë èøôáå
éæà ááì úçîùá äøéàäìå äëëæì êéøöù íéðîåæî
'úé åãåçé ïéðò åúðéáå åìëùá øééöéå åúáùçî ÷éîòé
íéðåúçúå íéðåéìò ïéîìò ìë àìîî àåä êéà éúéîàä
äéî÷ àìåëå 'úé åãåáë àåä åæìä õøàä ìë àìî 'éôàå
íéðåúçúå íéðåéìòá àåä åãáì àåäå ùîî áéùç àìë
íâå úéùàøá éîé úùù íãå÷ åãáì äéäù åîë ùîî
ìëå õøàäå íéîùä äæä íìåò åá àøáðù äæä íå÷îá
ïë äúò íâå äæä íå÷îä àìîî åãáì àåä äéä íàáö
íéàøáðä ìëù éðôî ììë éåðéù íåù éìá åãáì àåä
øåáãä úåéúåà ìåèéáë ùîî úåàéöîá åìöà íéìèá
äúåîöòå ùôðä úåäî àåä ïùøùå ïøå÷îá äáùçîäå
íäá ïéàù 'åë úòãå äðéá äîëç äéúåðéçá øùò ïäù
äáùçîä ùåáìá úåùáìúîù íãå÷ ïééãò úåéúåà 'éçá

ë 'ôá ù"îë]à"îá ë"â ù"îëå [ù"ò úåëéøàá à"ëå '
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וכו'.1. קמי' וכולא סובב ממלא, ענינים הג' כאן שמזכיר - מהצ"צ תניא מקיצור מובן כן

'` xc` h"k ycew zay mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ze`ivna opi` my ,ixd ,zelha od ,"zecn"d e` "lky"d
lk ,jk - zeize` ly ze`ivn mey zybxen `ly ,ixnbl
(dlrnly daygnde xeaicd zeize`n e`xapy) mi`xapd
xen`d .`ed jexa seq oi` xe` - myxeye mxewn iabl milha

.ytpd megzn lyn `ed
owfd epax `iai oldle
:inyb oiprn sqep lyn
ïk íb øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥©¥

øçà íB÷îa2ìLî §¨©¥¨¨
ìeha ïéðòî ,äæì éîLb©§¦¨¤¥¦§©¦
LîMä øBàå åéæ¦§©¤¤
øeck óeb àeä ,BøB÷îa¦§©
íbL ,òé÷øaL LîMä©¤¤¤¨¨¦©¤©

íL,ynyd xeck seba - ¨
éàcå èMtúîe øéàî¥¦¦§©¥©©

,BøBàå Båéæ,ynyd ly - ¦§
úàN øúéáe§¤¤§¥
Búøàäå BúeèMtúäî¥¦§©§§¤¨¨

,íìBòä ììça,oky - ©£©¨¨
aexw ynyd eify lkk
i`ce `ed ,ynyl xzei

,xzei xi`níML àlà- ¤¨¤¨
,ynyd xeck sebaàeä-

,xe`de eifdìèä¥
BøB÷îa úeàéöna©§¦¦§
úeàéöna Bðéà elàëe§¦¥©§¦

:ììkxeck seba ,oky - §¨
xewnd ybxen ,ynyd
ynyd `edy ,cala

z` xzei axwl .llk xkip epi` ynyd xe`e eif eli`e ,dnvr
mixne` l"f epinkgy dn ,lynl df ixd ,lkyl mixacd3:

,(!liren dn - mixdva wlecd xp) "ipd` i`n `xdiha `bxy"
miqkn eid m` ,ixdy ,xe` uitn xpd oi`y ,dpeekd oi` ixd
f` miyibxn eid ,eil` xecgi `l ynyd xe`y ,xcgd zepelg
`l - ynyd ly xzei lecb xe` miiwy xg`n `l` ,xpd xe`a
lky xg`ne - llk drtyd mey el oi`e xpd xe` d`xp
oi` - xi`n `ed oi`y oeik ixd ,xi`dl `id xpd ly eze`ivn
ynyd xe`e eifa oi` ,jkn xzeie ,jk ;ze`ivnl aygp `ed
.dnvr ynya ,exewna `vnp `edy drya ,ze`ivn meyn
úeàéöna Bàìîe íìBòä ìeha àeä ,ìLî-Cøc Lnî äëëå§¨¨©¨¤¤¨¨¦¨¨§Ÿ©§¦

,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà øBà àeäL BøB÷î éaâìlke mlerdy - §©¥§¤¥¨
iniiw mpi` eli`ke ,ze`ivna milha - ei`exaxe` iabl ,llk m

,`ed jexa seq oi`.úeëéøàa íL øàaúpL Bîëeefy - §¤¦§¨¥¨©£¦
cala d"awdy ,"myd zecg`" oipr ly zizin`d ezernyn

.miiw xac mey oi` - ecrlae ,izin`d "yi"d `ed,äpäå§¦¥

,äaøä äæa ÷éîòiLk,"'d zecg`" oipr z` oiadl -çîNé §¤©£¦¨¤©§¥¦§©
ãàîe Lôðå áì ìëa ïpøå úìéb óà BLôð ìâúå Baì¦§¨¥©§©¦©§©¥§¨¥§¤¤§Ÿ

äðeîàa4.Lnî íéäìà úáø÷ àéä ék ,àéä äaø ék ,Bæ- ¤¡¨¦©¨¦¦¦¦§©¡Ÿ¦©¨
aexw `ed "'d zecg`" oipr z` ahid yg mc`dy drya

.ynn d"awdlìk äæå§¤¨
,Búàéøa úéìëúå íãàä̈¨¨§©§¦§¦¨
úBîìBòä ìk úàéøáe§¦©¨¨¨
¯ íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦

Bì úBéäì,d"awdl - ¦§
,íéðBzçza Bæ äøéc- ¦¨©©§¦

,mipezgzd mi`xapaBîk§
ïn÷ì øàaúiL5 ¤¦§¨¥§©¨

.úeëéøàazilkz lky - ©£¦
lke mc`d z`ixa
mipeilrd zenlerd
ik ,`id mipezgzde
el zeidl d"awd de`zp
mi`xapa "dxic"
mda dlbziy ,mipezgzd
zecg`" ly izin`d epipr
ezxic lynl enk - "'d
`vnpe xc da ,mc` ly
jk ,mc`d ly ezenvr
oipr zezin` dlbzz
mi`xapa "'d zecg`"

.mipezgzdänk ,äpäå§¦¥©¨
èBéãä úçîN äìBãb- §¨¦§©¤§

- epnn rexby dneìôLe§©
Búeáø÷úäa ,íéLðà£¨¦§¦§¨§

íãå øNa Cìîìdxizi `l` ,eil` axwzn `edyk wx `le - §¤¤¨¨¨¨
,efn,Búéáa Bnò Bzà øãå ïñëàúnä,miyp`d lty ly - ©¦§©§¥§¨¦¦§¥

,mce xya jlnl ezeaxwzd m` ,ixd ,jlnd lkida cgi `le -
,xzeia dlecb dgny mc`l daiqnõ÷ ïéàì øîçå¯ì÷å- §©¨Ÿ¤§¥¥

,c`na dlecb dgnydyíéëìnä éëìî Cìî úøéãå úáø÷ì§¦§©§¦©¤¤©§¥©§¨¦
,àeä-Ceøa-LBãwä,d"awdl axwzn mc`dy dryay - ©¨¨

i`cee i`ce - ezxica oqk`zne xc lekiak d"awdy ote`ae
,xzeia dlecb dgny mc`l aqdl jixv df xacyáéúëãëe6: §¦§¦

:"'ä íàð ,éìà úLâì Baì áøò øLà äæ àeä éî ék"- ¦¦¤£¤¨©¦¨¤¤¥©§ª
aexw mc`d dyrp ,"'d cegi"l zelhazde dpen` ici-lre

.ez` cgi ezxica xc d"awdy ote`ae ,d"awdläæ ìòålr - §©¤
,"'d cegi"l lehiadì äéãBäå çáL ïzì eðwzCøaúé BîL ¦§¦¥¤©§¨¨¦§¦§¨¥

äôi äîe 'eëå eð÷ìç áBh äî eðéøLà" :øîBìå ,ø÷a ìëa§¨Ÿ¤§©©§¥©¤§¥§©¨¨
äìôpL äMøéa çîNå NN íãàäL Bîk ,øîBìk ,"eðúMøé§ª¨¥§©§¤¨¨¨¨§¨¥©¦ª¨¤¨§¨
eðì Lé ,õ÷ ïéàì ïkî øúBéå ïk ,Ba ìîò àlL ÷úò ïBä Bì¨¥¤Ÿ¨©¥§¥¦¥§¥¥¥¨
'ä ãeçé àeä ,eðéúBáà eðeìéçðäL eðúMøé ìò çîNì¦§Ÿ©©§ª¨¥¤¦§¦£¥¦
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íéøîà éèå÷éì
åøå÷îá ùîùä øåàå åéæ ìåèéá ïéðòî äæì éîùâ ìùî
èùôúîå øéàî íù íâù òé÷øáù ùîùä øåãë óåâ àåä
åúøàäå åúåèùôúäî úàù øúéáå åøåàå ååéæ éàãå
åøå÷îá úåàéöîá ìèá àåä íùù àìà íìåòä ììçá
ìùî êøã ùîî äëëå :ììë úåàéöîá åðéà åìéàëå
àåäù åøå÷î éáâì úåàéöîá åàåìîå íìåòä ìåèéá àåä
äæá ÷éîòéùë äðäå .'åëéøàá ù"ùîëå ä"á ñ"à øåà
áì ìëá ïðøå úìéâ óà åùôð ìâúå åáì çîùé äáøä
íéäìà úáø÷ àéä éë àéä äáø éë åæ äðåîàá ãàîå ùôðå
ìë úåàéøáå åúàéøá úéìëúå íãàä ìë äæå ùîî
'éðåúçúá åæ äøéã åì úåéäì 'éðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
úçîù äìåãâ äîë äðäå .úåëéøàá ïî÷ì ù"îë
íãå øùá êìîì åúåáø÷úäá íéùðà ìôùå èåéãä
úáø÷ì õ÷ ïéàì å"÷å åúéáá åîò åúà øãå ïñëàúîä
áøò øùà äæ àåä éî éë áéúëãëå ä"á÷ä ä"îî úøéãå
çáù ïúéì åð÷éú äæ ìòå :'ä íàð éìà úùâì åáì
áåè äî åðéøùà øîåìå ø÷á ìëá 'úé åîùì äéãåäå
ùù íãàäù åîë øîåìë åðúùåøé äôé äîå 'åëå åð÷ìç
ïë åá ìîò àìù ÷úò ïåä åì äìôðù äùåøéá çîùå
åðúùåøé ìò çåîùì åðì ùé õ÷ ïéàì ïëî øúåéå
'éôà øùà éúéîàä 'ä ãåçé àåä åðéúåáà åðìéçðäù
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ג.2. פרק והאמונה" היחוד א.3.ב"שער כ, בראשית זוהר ראה ב. ס, ˘ËÈÏ"‡:4.חולין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אמונה אן עס רופט "ער
האמונה על מיוסד] שזה מפני - אמונה לכך קורא [הוא מיוסד איז דאס ווייל דאחדות ˘·„·¯- הענין שאפילו ועוד גו' נעשו שמים ה'

הוא האמיתית וכו'".Â‡Î"‡אצל·‡ÂÓ‰השם שהוא י"ל ועוד ב), קמא, ב. ס, ל"ו.5.(עיין כא.6.פרק ל, ירמי'



נג '` xc` h"k ycew zay mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ט קודש שבת יום
,82 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ ãåò .âì ÷øô,bn 'nr cr:åæ äðåîàá

.âì ÷øticediy dryay ,owfd epax xiaqd ,a"l wxt iptly miwxta ¤¤
xxeri ,zeidl jixvy enk eppi`y ipgexd eavn llba zexixn icil `a

zeevn miiwiy ici-lry oeayg ezeyra ,zizin` dgny ekeza cin

,zindad ytpde sebd zelbn ziwl`d eytp z` `ivei miaeh miyrne

zindad eytp z` diabi mbe

xeaic ,daygn :diyeale

ynzyiyk ,dyecwl ,dyrne

dyrnde exeaic ,ezaygna

ixac xacle aeygl ,ely

.dyrna zeevn miiwle dxez

úçîN äéäz úàæ ãBòŸ¦§¤¦§©
èøôáe ,úézîàä Lôpä©¤¤¨£¦¦¦§¨
íézòa BLôða äàBøLk§¤¤§©§§¦¦

éøvL íéðnæîdëkæì C §ª¨¦¤¨¦§©§¨
,ááì úçîNa døéàäìe§¨¦¨§¦§©¥¨
BzáLçî ÷éîòé éæà£©©£¦©£©§

Búðéáe BìëNa øiöéå- ¦©¥§¦§¦¨
oipra - dpaddy ,xnelk
lawzz - oldl ea xaeciy
eli`k ,zexidaa elkya
gpend xeiva opeazn `ed

- eiptlBãeçé ïéðò¦§©¦
,ézîàä Cøaúédpipr - ¦§¨¥¨£¦¦

,"'d zecg`" ly izin`d
`l` ,mlerd z` `xay ,cigi dwl` `ed d"awdy ,wx epi`
- ecrla ik ,dcigid zizin`d ze`ivnd ,cigid "yi"d `edy

:oldl xaqeiy itke ,xac mey miiw `léààeä C,d"awd - ¥
ïéîìò ìk àlîî,zenlerd lk z` `lnn -íéðBéìò §©¥¨¨§¦¤§¦

,íéðBzçúåziwl` zinipt zeig zniiw xac lkay :xnelk - §©§¦
zeig .sebd z` d`lnne dignd dnypd enk ,eze` digndef

,ziwl`d zeigd z` `xapd ly eleaiw gekl zn`zene zlaben
lcad miiw df oipra ;ze`ivna lhazi `le eneiwa x`yiy
:mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenlerd oiay zeiga
zenlera xy`n xzei dielb zeigd mipeilrd zenlera

,mipezgzd,Cøaúé BãBák àeä Bælä õøàä ìk àìî elôàå©£¦§Ÿ¨¨¨¤©¨§¦§¨¥
"zeig" ly zxg` dxevl dpeekd -1z` dignd "zeig" -

siwn zpiga `ed - "ceak") oinlr lk aaeq zpigaa zenlerd
dpi` ,ef "zeig" ;zenlerd lk z` siwn `edy ote`a ,(aaeqe
drityn `id `l` ,mi`xapl m`zda zlabene znvnevn
oi` ,ef zeig iable .mi`xapdn daxda zilrp dzeida - `xapa
,mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenlerd oia lcad mey

- "eceak `ln" - inybd mlera mby cràìk dén÷ àlëå§ª¨©¥§¨
,Lnî áéLç,melk `lk aeyg - eiabl lkde -Bcáì àeäå ¨¦©¨§§©

íã÷ Bcáì äéäL Bîk ,Lnî íéðBzçúå íéðBéìòa àeä§¤§¦§©§¦©¨§¤¨¨§©Ÿ¤
,úéLàøa éîé úLLcaln xac mey miiw did `l ,f` - ¥¤§¥§¥¦

`ed miiw - mi`xapde zenlerd e`xapy ixg` mb jk ,d"awd
epi` eli`k eiabl lkd - oky ,cala,miiwäfä íB÷na íâå§©©¨©¤

,äfä íìBò Ba àøápL¤¦§¨¨©¤
ìëå õøàäå íéîMä©¨©¦§¨¨¤§¨

,íàáöminyd `av - §¨¨
,ux`d `aveàeä äéä̈¨

íB÷nä àlîî Bcáì§©§©¥©¨
,äfä,e`xap mdy iptl - ©¤

äzò íâålky ixg` - §©©¨
dl`,e`xapàeä ïk¥

éepéL íeL éìa Bcáì§©§¦¦
ìkL éðtî ,ììk§¨¦§¥¤¨
Bìöà íéìèa íéàøápä©¦§¨¦§¥¦¤§

,Lnî úeàéöna- ©§¦©¨
d"awd iably xg`ne
,ynn ze`ivna lha lkd
eidy enk eiabl mdy ixd
oiadl ick .e`xapy iptl
milha mi`xapd lk cvik
- d"awd iabl ze`ivna
z` owfd epax xiaqn
:ytpdn lyna xacd
àeä ,ïLøLå ïøB÷îa äáLçnäå øeacä úBiúBà ìehák§¦¦©¦§©©£¨¨¦§¨§¨§¨
äðéa äîëç :äéúBðéça øNò ïäL ,dúeîöòå Lôpä úeäî̈©¤¤§©§¨¤¥¤¤§¦¤¨¨§¨¦¨

,'eë úòãåxewn ody 'eke zx`tz ,dxeab ,cqg :zecnd - ¨©©
xacne ayeg mc` ,ixdy) daygnde xeaicd zeize` yxeye
lkyd zegek ,mde (zecn ly mipipr e` lky ly mipipr
xeaicd iyeall qgia ,ytpd zenvre zedn : mi`xwp ,zecnde

,daygndeíäa ïéàL,zecnae lkya -ïéãò úBiúBà úðéça ¤¥¨¤§¦©¦£©¦
÷øôa øàaúpL Bîk] äáLçnä Leáìa úBLaìúnL íã÷Ÿ¤¤¦§©§¦§©©£¨¨§¤¦§¨¥§¤¤

.[íL ïiò ,úeëéøàa àëå ëligzn zeize`d oipry - §©£¦©¥¨
z` e` lkyd z` rval ji` ayeg xak mc`yk ,daygna
xacne ayeg cg` mc`y ,lcadd miiw o`ky ,ald ze`z
drya ,eli`e .zexg` zeize`a - ipy mc`e ,dl` zeize`a
de`zd ybx ea ybxenyk e` ,envr "lky"a wnrzn `edy
zeize`a dee`zne oian cg`dy ,xnel oi` - miieqn xacl
oiicr zeybxen `l f` ,oky .zexg` zeize`a - ipyde ,dl`
,ixd .dnvr dcnd ielibe envr lkyd ielib m` ik ,zeize`
iabl jxr mey odl oi` ,daygnd e` xeaicd zeize`y myk

ize`n dlrnly ytpd ielibzeize`a enlbzd ody iptle ;ze
- oyxeye oxewna zelelk oiicr odyk ,daygnd e` xeaicd
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íéøîà éèå÷éì
ãåò âì ÷øô'éúéîàä ùôðä úçîù äéäú úàæ

íéúòá åùôðá äàåøùë èøôáå
éæà ááì úçîùá äøéàäìå äëëæì êéøöù íéðîåæî
'úé åãåçé ïéðò åúðéáå åìëùá øééöéå åúáùçî ÷éîòé
íéðåúçúå íéðåéìò ïéîìò ìë àìîî àåä êéà éúéîàä
äéî÷ àìåëå 'úé åãåáë àåä åæìä õøàä ìë àìî 'éôàå
íéðåúçúå íéðåéìòá àåä åãáì àåäå ùîî áéùç àìë
íâå úéùàøá éîé úùù íãå÷ åãáì äéäù åîë ùîî
ìëå õøàäå íéîùä äæä íìåò åá àøáðù äæä íå÷îá
ïë äúò íâå äæä íå÷îä àìîî åãáì àåä äéä íàáö
íéàøáðä ìëù éðôî ììë éåðéù íåù éìá åãáì àåä
øåáãä úåéúåà ìåèéáë ùîî úåàéöîá åìöà íéìèá
äúåîöòå ùôðä úåäî àåä ïùøùå ïøå÷îá äáùçîäå
íäá ïéàù 'åë úòãå äðéá äîëç äéúåðéçá øùò ïäù
äáùçîä ùåáìá úåùáìúîù íãå÷ ïééãò úåéúåà 'éçá

ë 'ôá ù"îë]à"îá ë"â ù"îëå [ù"ò úåëéøàá à"ëå '
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וכו'.1. קמי' וכולא סובב ממלא, ענינים הג' כאן שמזכיר - מהצ"צ תניא מקיצור מובן כן

'` xc` h"k ycew zay mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ze`ivna opi` my ,ixd ,zelha od ,"zecn"d e` "lky"d
lk ,jk - zeize` ly ze`ivn mey zybxen `ly ,ixnbl
(dlrnly daygnde xeaicd zeize`n e`xapy) mi`xapd
xen`d .`ed jexa seq oi` xe` - myxeye mxewn iabl milha

.ytpd megzn lyn `ed
owfd epax `iai oldle
:inyb oiprn sqep lyn
ïk íb øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥©¥

øçà íB÷îa2ìLî §¨©¥¨¨
ìeha ïéðòî ,äæì éîLb©§¦¨¤¥¦§©¦
LîMä øBàå åéæ¦§©¤¤
øeck óeb àeä ,BøB÷îa¦§©
íbL ,òé÷øaL LîMä©¤¤¤¨¨¦©¤©

íL,ynyd xeck seba - ¨
éàcå èMtúîe øéàî¥¦¦§©¥©©

,BøBàå Båéæ,ynyd ly - ¦§
úàN øúéáe§¤¤§¥
Búøàäå BúeèMtúäî¥¦§©§§¤¨¨

,íìBòä ììça,oky - ©£©¨¨
aexw ynyd eify lkk
i`ce `ed ,ynyl xzei

,xzei xi`níML àlà- ¤¨¤¨
,ynyd xeck sebaàeä-

,xe`de eifdìèä¥
BøB÷îa úeàéöna©§¦¦§
úeàéöna Bðéà elàëe§¦¥©§¦

:ììkxeck seba ,oky - §¨
xewnd ybxen ,ynyd
ynyd `edy ,cala

z` xzei axwl .llk xkip epi` ynyd xe`e eif eli`e ,dnvr
mixne` l"f epinkgy dn ,lynl df ixd ,lkyl mixacd3:

,(!liren dn - mixdva wlecd xp) "ipd` i`n `xdiha `bxy"
miqkn eid m` ,ixdy ,xe` uitn xpd oi`y ,dpeekd oi` ixd
f` miyibxn eid ,eil` xecgi `l ynyd xe`y ,xcgd zepelg
`l - ynyd ly xzei lecb xe` miiwy xg`n `l` ,xpd xe`a
lky xg`ne - llk drtyd mey el oi`e xpd xe` d`xp
oi` - xi`n `ed oi`y oeik ixd ,xi`dl `id xpd ly eze`ivn
ynyd xe`e eifa oi` ,jkn xzeie ,jk ;ze`ivnl aygp `ed
.dnvr ynya ,exewna `vnp `edy drya ,ze`ivn meyn
úeàéöna Bàìîe íìBòä ìeha àeä ,ìLî-Cøc Lnî äëëå§¨¨©¨¤¤¨¨¦¨¨§Ÿ©§¦

,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà øBà àeäL BøB÷î éaâìlke mlerdy - §©¥§¤¥¨
iniiw mpi` eli`ke ,ze`ivna milha - ei`exaxe` iabl ,llk m

,`ed jexa seq oi`.úeëéøàa íL øàaúpL Bîëeefy - §¤¦§¨¥¨©£¦
cala d"awdy ,"myd zecg`" oipr ly zizin`d ezernyn

.miiw xac mey oi` - ecrlae ,izin`d "yi"d `ed,äpäå§¦¥

,äaøä äæa ÷éîòiLk,"'d zecg`" oipr z` oiadl -çîNé §¤©£¦¨¤©§¥¦§©
ãàîe Lôðå áì ìëa ïpøå úìéb óà BLôð ìâúå Baì¦§¨¥©§©¦©§©¥§¨¥§¤¤§Ÿ

äðeîàa4.Lnî íéäìà úáø÷ àéä ék ,àéä äaø ék ,Bæ- ¤¡¨¦©¨¦¦¦¦§©¡Ÿ¦©¨
aexw `ed "'d zecg`" oipr z` ahid yg mc`dy drya

.ynn d"awdlìk äæå§¤¨
,Búàéøa úéìëúå íãàä̈¨¨§©§¦§¦¨
úBîìBòä ìk úàéøáe§¦©¨¨¨
¯ íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦

Bì úBéäì,d"awdl - ¦§
,íéðBzçza Bæ äøéc- ¦¨©©§¦

,mipezgzd mi`xapaBîk§
ïn÷ì øàaúiL5 ¤¦§¨¥§©¨

.úeëéøàazilkz lky - ©£¦
lke mc`d z`ixa
mipeilrd zenlerd
ik ,`id mipezgzde
el zeidl d"awd de`zp
mi`xapa "dxic"
mda dlbziy ,mipezgzd
zecg`" ly izin`d epipr
ezxic lynl enk - "'d
`vnpe xc da ,mc` ly
jk ,mc`d ly ezenvr
oipr zezin` dlbzz
mi`xapa "'d zecg`"

.mipezgzdänk ,äpäå§¦¥©¨
èBéãä úçîN äìBãb- §¨¦§©¤§

- epnn rexby dneìôLe§©
Búeáø÷úäa ,íéLðà£¨¦§¦§¨§

íãå øNa Cìîìdxizi `l` ,eil` axwzn `edyk wx `le - §¤¤¨¨¨¨
,efn,Búéáa Bnò Bzà øãå ïñëàúnä,miyp`d lty ly - ©¦§©§¥§¨¦¦§¥

,mce xya jlnl ezeaxwzd m` ,ixd ,jlnd lkida cgi `le -
,xzeia dlecb dgny mc`l daiqnõ÷ ïéàì øîçå¯ì÷å- §©¨Ÿ¤§¥¥

,c`na dlecb dgnydyíéëìnä éëìî Cìî úøéãå úáø÷ì§¦§©§¦©¤¤©§¥©§¨¦
,àeä-Ceøa-LBãwä,d"awdl axwzn mc`dy dryay - ©¨¨

i`cee i`ce - ezxica oqk`zne xc lekiak d"awdy ote`ae
,xzeia dlecb dgny mc`l aqdl jixv df xacyáéúëãëe6: §¦§¦

:"'ä íàð ,éìà úLâì Baì áøò øLà äæ àeä éî ék"- ¦¦¤£¤¨©¦¨¤¤¥©§ª
aexw mc`d dyrp ,"'d cegi"l zelhazde dpen` ici-lre

.ez` cgi ezxica xc d"awdy ote`ae ,d"awdläæ ìòålr - §©¤
,"'d cegi"l lehiadì äéãBäå çáL ïzì eðwzCøaúé BîL ¦§¦¥¤©§¨¨¦§¦§¨¥

äôi äîe 'eëå eð÷ìç áBh äî eðéøLà" :øîBìå ,ø÷a ìëa§¨Ÿ¤§©©§¥©¤§¥§©¨¨
äìôpL äMøéa çîNå NN íãàäL Bîk ,øîBìk ,"eðúMøé§ª¨¥§©§¤¨¨¨¨§¨¥©¦ª¨¤¨§¨
eðì Lé ,õ÷ ïéàì ïkî øúBéå ïk ,Ba ìîò àlL ÷úò ïBä Bì¨¥¤Ÿ¨©¥§¥¦¥§¥¥¥¨
'ä ãeçé àeä ,eðéúBáà eðeìéçðäL eðúMøé ìò çîNì¦§Ÿ©©§ª¨¥¤¦§¦£¥¦
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íéøîà éèå÷éì
åøå÷îá ùîùä øåàå åéæ ìåèéá ïéðòî äæì éîùâ ìùî
èùôúîå øéàî íù íâù òé÷øáù ùîùä øåãë óåâ àåä
åúøàäå åúåèùôúäî úàù øúéáå åøåàå ååéæ éàãå
åøå÷îá úåàéöîá ìèá àåä íùù àìà íìåòä ììçá
ìùî êøã ùîî äëëå :ììë úåàéöîá åðéà åìéàëå
àåäù åøå÷î éáâì úåàéöîá åàåìîå íìåòä ìåèéá àåä
äæá ÷éîòéùë äðäå .'åëéøàá ù"ùîëå ä"á ñ"à øåà
áì ìëá ïðøå úìéâ óà åùôð ìâúå åáì çîùé äáøä
íéäìà úáø÷ àéä éë àéä äáø éë åæ äðåîàá ãàîå ùôðå
ìë úåàéøáå åúàéøá úéìëúå íãàä ìë äæå ùîî
'éðåúçúá åæ äøéã åì úåéäì 'éðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
úçîù äìåãâ äîë äðäå .úåëéøàá ïî÷ì ù"îë
íãå øùá êìîì åúåáø÷úäá íéùðà ìôùå èåéãä
úáø÷ì õ÷ ïéàì å"÷å åúéáá åîò åúà øãå ïñëàúîä
áøò øùà äæ àåä éî éë áéúëãëå ä"á÷ä ä"îî úøéãå
çáù ïúéì åð÷éú äæ ìòå :'ä íàð éìà úùâì åáì
áåè äî åðéøùà øîåìå ø÷á ìëá 'úé åîùì äéãåäå
ùù íãàäù åîë øîåìë åðúùåøé äôé äîå 'åëå åð÷ìç
ïë åá ìîò àìù ÷úò ïåä åì äìôðù äùåøéá çîùå
åðúùåøé ìò çåîùì åðì ùé õ÷ ïéàì ïëî øúåéå
'éôà øùà éúéîàä 'ä ãåçé àåä åðéúåáà åðìéçðäù
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ג.2. פרק והאמונה" היחוד א.3.ב"שער כ, בראשית זוהר ראה ב. ס, ˘ËÈÏ"‡:4.חולין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אמונה אן עס רופט "ער
האמונה על מיוסד] שזה מפני - אמונה לכך קורא [הוא מיוסד איז דאס ווייל דאחדות ˘·„·¯- הענין שאפילו ועוד גו' נעשו שמים ה'

הוא האמיתית וכו'".Â‡Î"‡אצל·‡ÂÓ‰השם שהוא י"ל ועוד ב), קמא, ב. ס, ל"ו.5.(עיין כא.6.פרק ל, ירמי'



`'נד xc` h"k ycew zay mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Bæå ,Bcálî ãBò ïéà ¯ úçzî õøàa elôà øLà ,ézîàä̈£¦¦£¤£¦¨¨¤¦©©¥¦§©§
.íéðBzçza Búøéc àéäeidie erci mipezgzd mi`xapdy - ¦¦¨©©§¦

icrla miiw xac mey oi`y ,"ecaln cer oi`" oiprl milha
`l ,zinvrd epzceara ,oky ,"dyexi" `xwp df oipr .d"awd

oiprl ribdl mileki epiid
,`l` .izin`d "'d cegi"
dyexia df xac eplaw
zecg`" oipry ,epizea`n
ahid hlwiie oaei "'d

.icedi ly eznypaeäæå§¤
ì"æø eøîàL7â"éøz : ¤¨§©©©§©

,ìàøNéì eðzð úBöî¦§¦§§¦§¨¥
ìò ïãéîòäå ÷ewáç àä£©§¤¡¦¨©

,úçàzevn `id - ©©
.dpen`døîàpL8: ¤¤¡©

,"äéçé Búðeîàa ÷écöå"§©¦¤¡¨¦§¤
÷ø dðéà elàk ,øîBìk§©§¦¥¨©
àéä ,úçà äåöî¦§¨©©¦
ìò ék ,dcáì äðeîàä̈¡¨§©¨¦©

dcáì äðeîàä éãé- §¥¨¡¨§©¨
"'d cegi" oipra,izin`d

,lirl epcnly itkàáé̈Ÿ
â"éøzä ìk íei÷ì§¦¨©©§©
äéäiLk ,eðéäc .úBöî¦§§©§§¤¦§¤
çîNå NN Baì¦¨§¨¥©
'ä ãeçéa Búðeîàa¤¡¨§¦
elàk ,äçîOä úéìëúa§©§¦©¦§¨§¦
÷ø åéìò äúéä àìŸ¨§¨¨¨©
àéäå ,dcáì Bæ äåöî¦§¨§©¨§¦
Búàéøa úéìëz dcáì§©¨©§¦§¦¨

úBîìBòä ìk úàéøáe- §¦©¨¨¨
rci eli` ,lynl enk,cala zg` devn eiabl zniiwy ,mc`d

jezn did ixd ,zenlerd lk z`ixae ez`ixa zilkz `ide
eilr dcn dze`a - devn dze` miiwn xzeia dax dgny

,izin`d "'d cegi"a dpen`d zevna genylçëa éøä£¥§Ÿ©
äìòîì BLôð älòúz Bæ äaø äçîNa BLôð úeiçå§©©§§¦§¨©¨¦§©¤©§§©§¨
úéaî úBöî â"éøzä ìk íei÷ íéòðBnä ìk ìò ,äìòî©§¨©¨©§¦¦¨©©§©¦§¦©¦

,zindad eytpe etebn zeraepd zerxtd -.õeçîe- ¦
zeripnd lky :epiide ,eze` aaeqdn zeraepd zerxtd
erpni `l ,mlerd ipiprne zindad eytpe etebn zeraepd
z` yg `edy xg`n ,oky .zeevnd b"ixz miiwln eze`
ixd ,'d icrlan xac mey oi`y ,"'d cegi" oipra dpen`d
ody zeevne dxez miiwl el rixtdl eciay xac mey oi`y
.zeevnd lk ceqi `id "dpen`"d - okle ,d"awd ly epevx

"äéçé Búðeîàa" øîàL eäæåwicve" :aezky enk - §¤¤¨©¤¡¨¦§¤
,"'igi ezpen`a,à÷éc "äéçé",`wec -,íéúnä úiçúk ¦§¤©§¨¦§¦©©¥¦

àéäå .Bæ äaø äçîNa BLôð äéçz Ck ,ìLî-Cøc¤¤¨¨¨¦§¤©§§¦§¨©¨§¦
Lôpä úçîN ãálî ék ,úìtëîe äìeôk äçîN¦§¨§¨§ª¤¤¦¦§©¦§©©¤¤

úìkNnä,dpiany ytpd -.Bnò Bzà Búøéãå 'ä úáø÷a ©©§¤¤§¦§©§¦¨¦¦
z`fy - enr ez` zg` dxica "xc" ezeide ,'d zaxw z` -
dnevr dgny `id
,jk lr sqep ixd ,ytpl
íéìôëa çîNé úàæ ãBòŸ¦§©§¦§©¦
çð ìãâå 'ä úçîNaú §¦§©§Ÿ¤©©

Cøaúé åéðôì çeø©§¨¨¦§¨¥
,Bæ äðeîàaytpay - ¤¡¨

,mc`dàéôkúàc§¦§©§¨
Lnî àøçà¯àøèñ¦§¨¨¢¨©¨
àëBLç Ctäúàå§¦§©¥£¨

,àøBäðìdnn - ¦§¨
zitkp "`xg` `xhq"dy
jtdp jyegde ,ynn

,xe`lCLç àeäL¤Ÿ¤
äfä íìBòaL úBtìwä©§¦¤¨¨©¤
íéëéLçnä éøîçä©¨§¦©©£¦¦
Cøaúé BøBà ìò íéqëîe§©¦©¦§¨¥
Bîk ,"õ÷ úò ãò"©¥¥§

áeúkL9íN õ÷" : ¤¨¥¨
"CLçìea onf ribiy - ©Ÿ¤

zetilwd jyegl seq didi
zeqkndxe` lr

.dyecwdõ÷" eðéäc]§©§¥
,"ïéîiädlbziyk - ©¨¦

,dlrnly "oini"d
øéáòiLz` ,d"awd - ¤©£¦

,õøàä ïî äàîhä çeø©©ª§¨¦¨¨¤
eàøå ,'ä ãBák äìâðå"§¦§¨§§¨

"åcçé øNa ìë10[ïn÷ì øàaúiL Bîëe ,11.didi df lk - ¨¨¨©§¨§¤¦§¨¥§©¨
lr dqkn oiicr dtilwdyk ,dzr eli`e ,lhazz dtilwdyk
z` xaey ,"'d cegi" oipra ezpen`a ,mc`dyk ,ixd ,dyecwd
meyn jka yi ,xe`l "dtilw"d jyeg z` jtede ,"dtilw"d

.d"awdl ax gex zgp znixbøéåàL ,õøàì õeça èøôáe¦§¨§¨¨¤¤£¦
ïéàå ,àøçà-àøèñå úBtì÷ àìîe àîè íénòä õøà¤¤¨©¦¨¥¨¥§¦§¦§¨¨¢¨§¥

Cøaúé åéðôì äçîN,enk -äçîNå äøBàksexiva - ¦§¨§¨¨¦§¨¥§¨§¦§¨
ly dlrnd.à÷éc CLçä ïî àaä øBà ïBøúéa,`wec - §¦§©¨¦©Ÿ¤©§¨

zecg`" oipr ea hlwp ux`l uegayke - .xe`l jyegd zkitdn
.dlrnl zcgein dlecb dgny znixb meyn jka yi ,"'d
xxeyd jyegd xzei lecby lkky ,`linn oaen ,jkl m`zda
dpen`dn zraepd dlrnl gexÎzgpd xzei dlecb jk - mewna
,ixd .oin`n mewn eze`a `vnpd icediy "'d zecg`"a
,d"awdl dzaxw lr ytpd zgny :dletk `id dgnydy

.lekiak d"awdl dgnyde gexÎzgpd znixb lr dgnydeeäæå§¤
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íéøîà éèå÷éì
íéðåúçúá åúøéã àéä åæå åãáìî ãåò ïéà úçúî õøàá
÷å÷áç àá ìàøùéì åðúéð úåöî â"éøú ì"æø ù"æå
øîåìë äéçé åúðåîàá ÷éãöå øîàðù úçà ìò ïãéîòäå
é"ò éë äãáì äðåîàä àéä úçà äåöî ÷ø äðéà åìàë
åðééäã úåöî â"éøúä ìë íåé÷ì àáé äãáì äðåîàä
úéìëúá 'ä ãåçéá åúðåîàá çîùå ùù åáì äéäéùë
àéäå äãáì åæ äåöî ÷ø åéìò äúéä àì åìàë äçîùä
çëá éøä úåîìåòä ìë úàéøáå åúàéøá úéìëú äãáì
äìòîì åùôð äìòúú åæ äáø äçîùá åùôð úåéçå
úéáî úåöî â"éøúä ìë íåé÷ íéòðåîä ìë ìò äìòî
úééçúë à÷ééã äéçé äéçé åúðåîàá øîàù åäæå .õåçîå
åæ äáø äçîùá åùôð äéçú êë ìùî êøã íéúîä
úçîù ãáìî éë úìôåëîå äìåôë äçîù àéäå
úàæ ãåò .åîò åúà åúøéãå 'ä úáø÷á úìëùîä ùôðä
'úé åéðôì çåø úçð ìãåâå 'ä úçîùá íééìôëá çîùé
àëåùç êôäúàå ùîî à"ñ àéôëúàã åæ äðåîàá
éøîåçä æä"òáù úåôéì÷ä êùç àåäù àøåäðì
õ÷ ù"îë õ÷ úò ãò 'úé åøåà ìò íéñëîå íéëéùçîä
ïî äàîåèä çåø øéáòéù ïéîéä õ÷ åðééäã] êùçì íù
[ïî÷ì ù"îëå åéãçé øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå õøàä
à"ñå úåôéì÷ àìîå àîè íøéåàù â"åò úåöøàá èøôáå
àáä øåà ïåøúéá äçîùå äøåàë 'úé åéðôì äçîù ïéàå
ìëù 'éô åéùåòá ìàøùé çîùé ù"æå .à÷ééã êùçä ïî
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א.7. כד, ד.8.מכות ב, יג.9.חבקוק כח, ה.10.איוב מ, ל"ו.11.ישעי' פרק סוף

'` xc` h"k ycew zay mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áeúkL12,"åéNBòa ìàøNé çîNé" :"eiyera" -ìkL Leøt ¤¨¦§©¦§¨¥§¨¥¤¨
øLà ,'ä úçîNa çîNì Bì Lé ¯ ìàøNé òøfî àeäL éî¦¤¦¤©¦§¨¥¥¦§Ÿ©§¦§©£¤

,d"awd -íäL ,íéðBzçza Búøéãa çîNå NNmi`xapd - ¨§¨¥©§¦¨©©§¦¤¥
,mleray.Lnî úéîLb äiNò úðéçadxic dnw mdae - §¦©£¦¨©§¦©¨

xn`p okle .d"awdl
"eiyera,diyr oeyl - "

`id dgnydy :xn`l
dfn xzeia dlecb
,lekiak d"awdl dxicdy
mi`xapd jeza znwen

.diyrd mlerayeäæå§¤
ì "åéNBòa" áeúkLïBL ¤¨§¨§

,íéaø-dl`miyery ©¦
jixv did dxe`kl) eze`

(cigi oeyl - "eyera l`xyi gnyi" xneläfä íìBò àeäL¤¨©¤
úeLø" àø÷pL ,àøçà-àøèñå úBtì÷ àìnä éîLbä©©§¦©¨¥§¦§¦§¨¨¢¨¤¦§¨§

"íéaøäly zeyx `l` ,mler ly ecigi ,cigid zeyx `le - ¨©¦
zeax ody ,zetilw,"àãeøôc éøeè"åcg` lky ,cexitd ixd - §¥¦¥¨

eze` dyry in yi mdn cg` lke ,deab cxtp xd `ed envrl
,(miax oeyl "eiyer" xn`p okl) 'd `ed -,àøBäðì ïëtäúàå§¦§©§¨¦§¨

,xe`l miktdp mde -
"ãéçiä úeLø" íéNòðå§©£¦§©¨¦
äðeîàa ,Cøaúé Bãeçéì§¦¦§¨¥¤¡¨

:Bæly ezpen` iciÎlr -
"'d zecg`"a icedi
dyrp df lk - zizin`d
ecigi"l "cigid zeyx"
xn`p okle ,"mler ly
,miax oeyl "eiyera"
`id dlrnl dgnydy
xe`l miktdp micxtpd diyrd ipipr lky jkn cgeina

."'d zecg`" oipra dpen`d iciÎlr dyecwd
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íéøîà éèå÷éì
øùà 'ä úçîùá çåîùì åì ùé ìàøùé òøæî àåäù éî
úééîùâ äéùò 'éçá íäù 'éðåúçúá åúøéãá çîùå ùù
éîùâä æä"åò àåäù íéáø ïåùì åéùåòá ù"æå .ùîî
àãåøôã éøåèå íéáøä úåùø '÷ðù à"ñå úåôéì÷ àìîä
'úé åãåçéì ãéçéä úåùø íéùòðå àøåäðì ïëôäúàå

:åæ äðåîàá
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ב.12. קמט, תהלים

'` xc` h"k ycew zay mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áeúkL12,"åéNBòa ìàøNé çîNé" :"eiyera" -ìkL Leøt ¤¨¦§©¦§¨¥§¨¥¤¨
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,úçàzevn `id - ©©
.dpen`døîàpL8: ¤¤¡©

,"äéçé Búðeîàa ÷écöå"§©¦¤¡¨¦§¤
÷ø dðéà elàk ,øîBìk§©§¦¥¨©
àéä ,úçà äåöî¦§¨©©¦
ìò ék ,dcáì äðeîàä̈¡¨§©¨¦©

dcáì äðeîàä éãé- §¥¨¡¨§©¨
"'d cegi" oipra,izin`d

,lirl epcnly itkàáé̈Ÿ
â"éøzä ìk íei÷ì§¦¨©©§©
äéäiLk ,eðéäc .úBöî¦§§©§§¤¦§¤
çîNå NN Baì¦¨§¨¥©
'ä ãeçéa Búðeîàa¤¡¨§¦
elàk ,äçîOä úéìëúa§©§¦©¦§¨§¦
÷ø åéìò äúéä àìŸ¨§¨¨¨©
àéäå ,dcáì Bæ äåöî¦§¨§©¨§¦
Búàéøa úéìëz dcáì§©¨©§¦§¦¨

úBîìBòä ìk úàéøáe- §¦©¨¨¨
rci eli` ,lynl enk,cala zg` devn eiabl zniiwy ,mc`d

jezn did ixd ,zenlerd lk z`ixae ez`ixa zilkz `ide
eilr dcn dze`a - devn dze` miiwn xzeia dax dgny

,izin`d "'d cegi"a dpen`d zevna genylçëa éøä£¥§Ÿ©
äìòîì BLôð älòúz Bæ äaø äçîNa BLôð úeiçå§©©§§¦§¨©¨¦§©¤©§§©§¨
úéaî úBöî â"éøzä ìk íei÷ íéòðBnä ìk ìò ,äìòî©§¨©¨©§¦¦¨©©§©¦§¦©¦

,zindad eytpe etebn zeraepd zerxtd -.õeçîe- ¦
zeripnd lky :epiide ,eze` aaeqdn zeraepd zerxtd
erpni `l ,mlerd ipiprne zindad eytpe etebn zeraepd
z` yg `edy xg`n ,oky .zeevnd b"ixz miiwln eze`
ixd ,'d icrlan xac mey oi`y ,"'d cegi" oipra dpen`d
ody zeevne dxez miiwl el rixtdl eciay xac mey oi`y
.zeevnd lk ceqi `id "dpen`"d - okle ,d"awd ly epevx

"äéçé Búðeîàa" øîàL eäæåwicve" :aezky enk - §¤¤¨©¤¡¨¦§¤
,"'igi ezpen`a,à÷éc "äéçé",`wec -,íéúnä úiçúk ¦§¤©§¨¦§¦©©¥¦

àéäå .Bæ äaø äçîNa BLôð äéçz Ck ,ìLî-Cøc¤¤¨¨¨¦§¤©§§¦§¨©¨§¦
Lôpä úçîN ãálî ék ,úìtëîe äìeôk äçîN¦§¨§¨§ª¤¤¦¦§©¦§©©¤¤

úìkNnä,dpiany ytpd -.Bnò Bzà Búøéãå 'ä úáø÷a ©©§¤¤§¦§©§¦¨¦¦
z`fy - enr ez` zg` dxica "xc" ezeide ,'d zaxw z` -
dnevr dgny `id
,jk lr sqep ixd ,ytpl
íéìôëa çîNé úàæ ãBòŸ¦§©§¦§©¦
çð ìãâå 'ä úçîNaú §¦§©§Ÿ¤©©

Cøaúé åéðôì çeø©§¨¨¦§¨¥
,Bæ äðeîàaytpay - ¤¡¨

,mc`dàéôkúàc§¦§©§¨
Lnî àøçà¯àøèñ¦§¨¨¢¨©¨
àëBLç Ctäúàå§¦§©¥£¨

,àøBäðìdnn - ¦§¨
zitkp "`xg` `xhq"dy
jtdp jyegde ,ynn

,xe`lCLç àeäL¤Ÿ¤
äfä íìBòaL úBtìwä©§¦¤¨¨©¤
íéëéLçnä éøîçä©¨§¦©©£¦¦
Cøaúé BøBà ìò íéqëîe§©¦©¦§¨¥
Bîk ,"õ÷ úò ãò"©¥¥§

áeúkL9íN õ÷" : ¤¨¥¨
"CLçìea onf ribiy - ©Ÿ¤

zetilwd jyegl seq didi
zeqkndxe` lr

.dyecwdõ÷" eðéäc]§©§¥
,"ïéîiädlbziyk - ©¨¦

,dlrnly "oini"d
øéáòiLz` ,d"awd - ¤©£¦

,õøàä ïî äàîhä çeø©©ª§¨¦¨¨¤
eàøå ,'ä ãBák äìâðå"§¦§¨§§¨

"åcçé øNa ìë10[ïn÷ì øàaúiL Bîëe ,11.didi df lk - ¨¨¨©§¨§¤¦§¨¥§©¨
lr dqkn oiicr dtilwdyk ,dzr eli`e ,lhazz dtilwdyk
z` xaey ,"'d cegi" oipra ezpen`a ,mc`dyk ,ixd ,dyecwd
meyn jka yi ,xe`l "dtilw"d jyeg z` jtede ,"dtilw"d

.d"awdl ax gex zgp znixbøéåàL ,õøàì õeça èøôáe¦§¨§¨¨¤¤£¦
ïéàå ,àøçà-àøèñå úBtì÷ àìîe àîè íénòä õøà¤¤¨©¦¨¥¨¥§¦§¦§¨¨¢¨§¥

Cøaúé åéðôì äçîN,enk -äçîNå äøBàksexiva - ¦§¨§¨¨¦§¨¥§¨§¦§¨
ly dlrnd.à÷éc CLçä ïî àaä øBà ïBøúéa,`wec - §¦§©¨¦©Ÿ¤©§¨

zecg`" oipr ea hlwp ux`l uegayke - .xe`l jyegd zkitdn
.dlrnl zcgein dlecb dgny znixb meyn jka yi ,"'d
xxeyd jyegd xzei lecby lkky ,`linn oaen ,jkl m`zda
dpen`dn zraepd dlrnl gexÎzgpd xzei dlecb jk - mewna
,ixd .oin`n mewn eze`a `vnpd icediy "'d zecg`"a
,d"awdl dzaxw lr ytpd zgny :dletk `id dgnydy

.lekiak d"awdl dgnyde gexÎzgpd znixb lr dgnydeeäæå§¤

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

íéøîà éèå÷éì
íéðåúçúá åúøéã àéä åæå åãáìî ãåò ïéà úçúî õøàá
÷å÷áç àá ìàøùéì åðúéð úåöî â"éøú ì"æø ù"æå
øîåìë äéçé åúðåîàá ÷éãöå øîàðù úçà ìò ïãéîòäå
é"ò éë äãáì äðåîàä àéä úçà äåöî ÷ø äðéà åìàë
åðééäã úåöî â"éøúä ìë íåé÷ì àáé äãáì äðåîàä
úéìëúá 'ä ãåçéá åúðåîàá çîùå ùù åáì äéäéùë
àéäå äãáì åæ äåöî ÷ø åéìò äúéä àì åìàë äçîùä
çëá éøä úåîìåòä ìë úàéøáå åúàéøá úéìëú äãáì
äìòîì åùôð äìòúú åæ äáø äçîùá åùôð úåéçå
úéáî úåöî â"éøúä ìë íåé÷ íéòðåîä ìë ìò äìòî
úééçúë à÷ééã äéçé äéçé åúðåîàá øîàù åäæå .õåçîå
åæ äáø äçîùá åùôð äéçú êë ìùî êøã íéúîä
úçîù ãáìî éë úìôåëîå äìåôë äçîù àéäå
úàæ ãåò .åîò åúà åúøéãå 'ä úáø÷á úìëùîä ùôðä
'úé åéðôì çåø úçð ìãåâå 'ä úçîùá íééìôëá çîùé
àëåùç êôäúàå ùîî à"ñ àéôëúàã åæ äðåîàá
éøîåçä æä"òáù úåôéì÷ä êùç àåäù àøåäðì
õ÷ ù"îë õ÷ úò ãò 'úé åøåà ìò íéñëîå íéëéùçîä
ïî äàîåèä çåø øéáòéù ïéîéä õ÷ åðééäã] êùçì íù
[ïî÷ì ù"îëå åéãçé øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå õøàä
à"ñå úåôéì÷ àìîå àîè íøéåàù â"åò úåöøàá èøôáå
àáä øåà ïåøúéá äçîùå äøåàë 'úé åéðôì äçîù ïéàå
ìëù 'éô åéùåòá ìàøùé çîùé ù"æå .à÷ééã êùçä ïî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

א.7. כד, ד.8.מכות ב, יג.9.חבקוק כח, ה.10.איוב מ, ל"ו.11.ישעי' פרק סוף

'` xc` h"k ycew zay mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áeúkL12,"åéNBòa ìàøNé çîNé" :"eiyera" -ìkL Leøt ¤¨¦§©¦§¨¥§¨¥¤¨
øLà ,'ä úçîNa çîNì Bì Lé ¯ ìàøNé òøfî àeäL éî¦¤¦¤©¦§¨¥¥¦§Ÿ©§¦§©£¤

,d"awd -íäL ,íéðBzçza Búøéãa çîNå NNmi`xapd - ¨§¨¥©§¦¨©©§¦¤¥
,mleray.Lnî úéîLb äiNò úðéçadxic dnw mdae - §¦©£¦¨©§¦©¨

xn`p okle .d"awdl
"eiyera,diyr oeyl - "

`id dgnydy :xn`l
dfn xzeia dlecb
,lekiak d"awdl dxicdy
mi`xapd jeza znwen

.diyrd mlerayeäæå§¤
ì "åéNBòa" áeúkLïBL ¤¨§¨§

,íéaø-dl`miyery ©¦
jixv did dxe`kl) eze`

(cigi oeyl - "eyera l`xyi gnyi" xneläfä íìBò àeäL¤¨©¤
úeLø" àø÷pL ,àøçà-àøèñå úBtì÷ àìnä éîLbä©©§¦©¨¥§¦§¦§¨¨¢¨¤¦§¨§

"íéaøäly zeyx `l` ,mler ly ecigi ,cigid zeyx `le - ¨©¦
zeax ody ,zetilw,"àãeøôc éøeè"åcg` lky ,cexitd ixd - §¥¦¥¨

eze` dyry in yi mdn cg` lke ,deab cxtp xd `ed envrl
,(miax oeyl "eiyer" xn`p okl) 'd `ed -,àøBäðì ïëtäúàå§¦§©§¨¦§¨

,xe`l miktdp mde -
"ãéçiä úeLø" íéNòðå§©£¦§©¨¦
äðeîàa ,Cøaúé Bãeçéì§¦¦§¨¥¤¡¨

:Bæly ezpen` iciÎlr -
"'d zecg`"a icedi
dyrp df lk - zizin`d
ecigi"l "cigid zeyx"
xn`p okle ,"mler ly
,miax oeyl "eiyera"
`id dlrnl dgnydy
xe`l miktdp micxtpd diyrd ipipr lky jkn cgeina

."'d zecg`" oipra dpen`d iciÎlr dyecwd

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

íéøîà éèå÷éì
øùà 'ä úçîùá çåîùì åì ùé ìàøùé òøæî àåäù éî
úééîùâ äéùò 'éçá íäù 'éðåúçúá åúøéãá çîùå ùù
éîùâä æä"åò àåäù íéáø ïåùì åéùåòá ù"æå .ùîî
àãåøôã éøåèå íéáøä úåùø '÷ðù à"ñå úåôéì÷ àìîä
'úé åãåçéì ãéçéä úåùø íéùòðå àøåäðì ïëôäúàå

:åæ äðåîàá

1

2

3

4

5

6

ב.12. קמט, תהלים

'` xc` h"k ycew zay mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áeúkL12,"åéNBòa ìàøNé çîNé" :"eiyera" -ìkL Leøt ¤¨¦§©¦§¨¥§¨¥¤¨
øLà ,'ä úçîNa çîNì Bì Lé ¯ ìàøNé òøfî àeäL éî¦¤¦¤©¦§¨¥¥¦§Ÿ©§¦§©£¤

,d"awd -íäL ,íéðBzçza Búøéãa çîNå NNmi`xapd - ¨§¨¥©§¦¨©©§¦¤¥
,mleray.Lnî úéîLb äiNò úðéçadxic dnw mdae - §¦©£¦¨©§¦©¨

xn`p okle .d"awdl
"eiyera,diyr oeyl - "

`id dgnydy :xn`l
dfn xzeia dlecb
,lekiak d"awdl dxicdy
mi`xapd jeza znwen

.diyrd mlerayeäæå§¤
ì "åéNBòa" áeúkLïBL ¤¨§¨§

,íéaø-dl`miyery ©¦
jixv did dxe`kl) eze`

(cigi oeyl - "eyera l`xyi gnyi" xneläfä íìBò àeäL¤¨©¤
úeLø" àø÷pL ,àøçà-àøèñå úBtì÷ àìnä éîLbä©©§¦©¨¥§¦§¦§¨¨¢¨¤¦§¨§

"íéaøäly zeyx `l` ,mler ly ecigi ,cigid zeyx `le - ¨©¦
zeax ody ,zetilw,"àãeøôc éøeè"åcg` lky ,cexitd ixd - §¥¦¥¨

eze` dyry in yi mdn cg` lke ,deab cxtp xd `ed envrl
,(miax oeyl "eiyer" xn`p okl) 'd `ed -,àøBäðì ïëtäúàå§¦§©§¨¦§¨

,xe`l miktdp mde -
"ãéçiä úeLø" íéNòðå§©£¦§©¨¦
äðeîàa ,Cøaúé Bãeçéì§¦¦§¨¥¤¡¨

:Bæly ezpen` iciÎlr -
"'d zecg`"a icedi
dyrp df lk - zizin`d
ecigi"l "cigid zeyx"
xn`p okle ,"mler ly
,miax oeyl "eiyera"
`id dlrnl dgnydy
xe`l miktdp micxtpd diyrd ipipr lky jkn cgeina

."'d zecg`" oipra dpen`d iciÎlr dyecwd

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

íéøîà éèå÷éì
øùà 'ä úçîùá çåîùì åì ùé ìàøùé òøæî àåäù éî
úééîùâ äéùò 'éçá íäù 'éðåúçúá åúøéãá çîùå ùù
éîùâä æä"åò àåäù íéáø ïåùì åéùåòá ù"æå .ùîî
àãåøôã éøåèå íéáøä úåùø '÷ðù à"ñå úåôéì÷ àìîä
'úé åãåçéì ãéçéä úåùø íéùòðå àøåäðì ïëôäúàå

:åæ äðåîàá

1

2

3

4

5

6

ב.12. קמט, תהלים

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אדר שני, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לתלמידי המחלקה השישית, כולם יעמדו על הברכה

שלום וברכה!

וקראו  בכלל  דבר חסידות חב"ד  על  כותבים שהתוועדו  בו  נתקבל מכתבם,  רב  זמן  באיחור 

שיחה של פרשת השבוע, ומבקשים ברכה לעלי' בלימוד התורה וחיות בקיום המצוות.

הזכרתי כל או"א על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבם 

לטובה, והבא לטהר מסייעין אותו.

ומעניינא דיומא בימי אדר אלו, ידוע מדרש רבותינו ז"ל בענין ביטול גזירת המן האגגי, שמרדכי 

הצדיק אסף כ"ב אלף מילדי ישראל ולימד אותם תורה, ודוקא בענין הקשור עם בית-המקדש. והרי 

אין אלו סיפורי דברים בעלמא, אלא תורה מלשון הוראה, וההוראה היא:

כשעומד המן, כפשוטו בגשמיות, ועוד יותר המן ברוחניות הוא היצה"ר, הנה העצה היעוצה 

להפר עצתם היא לחזק החינוך על טהרת-הקודש, לעשות לו ית' משכן ודירה בתחתונים בעולם הזה 

הגשמי; שזה מבטל כל התוקף דלעומת זה, ומביא כסגנון המגילה ליהודים היתה אורה ושמחה וששון 

ויקר, וכמו שפירשו חכמינו ז"ל, אורה זו תורה וכו' שהתורה והמצות הן נר לרגלו ואור לנתיבתו של כל 

אחד ואחד באורח חייו והנהגתו בחיים היום-יומיים, שיהיו חיים הראוים לשמם.

בברכה לבשורות טובות ומשמחות בהתאם לימים אלו דמרבין בשמחה.
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ה'תש"גכג אדר איום ראשון

חומש: ויקהל, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: פרק לב. והנה . . . מא ועד קטן.

ם  ּגַ ֲאַזי  ִריא  ּבָ ָהרֹאׁש הּוא  ּוְכׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ י ַאְלֵפי  ְוָראׁשֵ ֵעיֵני ָהֵעָדה  ִנְקָרִאים  ּתֹוָרה  ּוַבֲעֵלי  ִנים  ָהַרּבָ
ִריא. ַהּגּוף ּבָ

ה'תש"גכד אדר איום שני

חומש: ויקהל, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי מאחר . . . מא לבדה.

אדמו"ר האמצעי ענה לר"ה פאריטשער על שאלתו, אם יחזור חסידות גם בעיירות 
שאנשיהם אין להם מושג בחסידות: דברי חסידות הערט די נשמה . וכתיב ונוזלים מן 
לבנון, לבנון ל"ב נו"ן, חכמה ובינה שבנשמה. און אז די נשמה הערט, איז נוזל ונוטף 
אין דער הארת הנשמה וואס איז מחי' דעם גוף, און עס ווערט א חזוק אין דעם ועשה 

טוב פון רמ"ח מ"ע און אין דעם סור מרע פון שס"ה מל"ת.

ֲעָירֹות  ּבַ ם  ּגַ ֲחִסידּות  ַיֲחֹזר  ִאם  ֵאָלתֹו,  ׁשְ ַעל  ִמּפַאִריְטׁש  ל  ִהּלֵ י  ְלַרּבִ ָעָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ָמה. ּוְכִתיב "ְוֹנְזִלים ִמן ְלָבנֹון",  ׁשָ ְבֵרי ֲחִסידּות ׁשֹוַמַעת ַהּנְ ֲחִסידּות: "ּדִ ג ּבַ יֶהם ֵאין ָלֶהם ֻמּשָׂ ַאְנׁשֵ ׁשֶ
ֶהָאַרת  ָבר ּבְ ָמה ׁשֹוַמַעת – 'נֹוֵזל ְונֹוֵטף' ַהּדָ ׁשָ ר ַהּנְ ָמה. ְוַכֲאׁשֶ ׁשָ ּנְ ּבַ ְלָבנֹון – ֵל"ב נּו"ן, ָחְכָמה ּוִביָנה ׁשֶ
ֵמָרע"  ּוְב"סּור  ה  ִמְצֹות-ֲעׂשֵ ַרַמ"ח  ּבְ ׁשֶ טֹוב"  ה  "ַוֲעׂשֵ ּבְ ִחּזּוק  ְונֹוָצר  ַהּגּוף,  ֶאת  ה  ַהְמַחּיָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ

ה". ָס"ה ִמְצֹות לֹא-ַתֲעׂשֶ ׁשַ ּבְ ׁשֶ

ה'תש"גכה אדר איום שלישי

חומש: ויקהל, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: וז"ש הלל . . . מא באריכות.

ּפּוִרים. ָנה ְויֹום ַהּכִ ת, יֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשָׁ ּבָ ׁשַ חֹול ֵהן ּבְ ל יֹום, אֹוְמִרים ֵהן ּבְ יר ׁשֶ יֵענּו" ַאַחר ׁשִ "הֹוׁשִ

ה'תש"גכו אדר איום רביעי

חומש: ויקהל, רביעי.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ומ"ש בגמרא . . . 82 חרדים.

ּתֹוָרה  ֵני  ּבְ ְצִעיִרים  ְצִריִכים   – ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ַהּתֹוָרה,  ַאֲהַבת  ה',  ַאֲהַבת   – ֵרת  ׁשָ ֵלי  ּכְ ה  לֹשָׁ ׁשְ ּבִ
ים ַלּתֹוָרה –  ּיֹות ּוְקִביעּות ִעּתִ ֶכֶרם ה' ְצָבאֹות, ְלָקֵרב ֵלב ֲאֵחיֶהם ְלִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעׂשִ ת ַלֲעֹבד ּבְ ָלֶגׁשֶ
ָרֵאל הּוא ַמְעַין ְמקֹור ַמִים  ִיׂשְ ר ֵלב  מּור הּוא, ֲאׁשֶ ַהּגָ ְוָהֱאֶמת  ְפָלגֹות.  ַהּמִ ב ִעם ַמֲחַלת  ֵ ִלי ִהְתַחּשׁ ִמּבְ

ֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם. רּוָתה ַלֲעבֹוָדה ְוַתֲעמּוָלה ׁשֶ ים, ּוְבִרית ּכְ ַחּיִ
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ה'תש"גכז אדר איום חמישי

חומש: ויקהל, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: אבל מי . . . 82 אהבת ריעים.

אאמו"ר אמר: אמת איז דער דרך המיצוע, א נטי' לימין אויף מחמיר זיין אויף 
זיך און געפינען אין זיך חסרונות, ָאדער עניני עבירות, ווָאס ניט ווי דער אמת איז, 
ָאדער א נטי' לשמאל, מקיל זיין זיך, מכסה זיין אייגענע חסרונות, ָאדער מקיל זיין 

אין עניני עבודה מצד אהבת עצמו, זיינען ביידע פַאלשע דרכים.

ַעְצמֹו  ַעל  ְלַהְחִמיר  ְלָיִמין  ה  ְנִטּיָ ּצּוַע.  ַהּמִ ֶרְך  ּדֶ ִהיא  ֱאֶמת  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֹמאל, ְלָהֵקל ַעל  ה ִלׂשְ ָהֱאֶמת ִהיא, אֹו ְנִטּיָ ִפי ׁשֶ ֵאיָנם ּכְ ַעְצמֹו ֶחְסרֹונֹות אֹו ִעְנְיֵני ֲעֵברֹות, ׁשֶ ְוִלְמֹצא ּבְ
ָרִכים לֹא  יֶהן ּדְ ּתֵ ְגָלל ַאֲהַבת ַעְצמֹו – ׁשְ ִעְנְיֵני ֲעבֹוָדה ּבִ ַעְצמֹו, ְלַחּפֹות ַעל ֶחְסרֹונֹות ַעְצמֹו, אֹו ְלָהֵקל ּבְ

ּיֹות. ֲאִמּתִ

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  ּתֵ ּיֹות אֹוְמִרים  ָרׁשִ ּפָ ִסּיּום ַהג'  ּבְ ֲחנּון.  ּתַ ֶהם  ּבָ ֵאין אֹוְמִרים  ׁשֶ ָיִמים  ָאר  ׁשְ ּבִ ְויֹום טֹוב, ֲאָבל ָצִריְך לֹוַמר 
ִתּקּון ֲחצֹות ֵאין אֹוְמִרים  ָעִמים. ּבְ ָעִמים, ְיָבֶרְכָך – ג' ּפְ תֹו – ג' ּפְ ה ִמּטָ ַעם ַאַחת, ִהּנֵ "ֱאֶמת". ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים - ּפַ

ֲחנּון. ֶהם ּתַ ֵאין אֹוְמִרים ּבָ ִמים ׁשֶ ּיָ בֹוא" ּבַ ַח גו' ּבְ "ַלְמַנּצֵ

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: 
א( לחיים טובים ולשלום, וטעם הברכה - להיות כי בשתיית היין הנזכרת בפעם 
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 
"לחיים  והנוסח הוא  זקוקים לברכה.  ובעבודה הוא התגלות המדות, לכן  סוד,  יצא 
ולברכה" - אותיות לברכה. הצ"צ אמר ע"ז: דָאס קען זָאגען א חסיד, ווָאס הָאט 

געדאווענט און געטָאן אין עבודה דרייסיג יָאהר.
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י  ָרָכה – ִלְהיֹות ּכִ לֹום", ְוַטַעם ַהּבְ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ י ֻנְסָחאֹות: א( "ְלַחּיִ ּתֵ ים" ֵיׁש ׁשְ ֲאִמיַרת "ְלַחּיִ ּבַ
ַעת  ֶ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 ֶפן ָהָיה, ְוָלֵכן ְמָבְרִכים ׁשֶ ּגֶ

נּו  ַרּבֵ נֹוֵכַח  ָהָיה  ׁשֶ ִהְתַוֲעדּות  ּבְ ַעם  ּפַ ְוִלְבָרָכה".  ים  "ְלַחּיִ עֹוֶנה  ָהָיה  ִמּמֶעְזִריְטׁש  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ב( 
ֶזה,  ח  ֻנּסָ ַטַעם  ּבְ ַהֲחִסיִדים  ׂשֹוֲחחּו  ַהִהְתַוֲעדּות  ַאֲחֵרי  ְוִלְבָרָכה".  ים  "ְלַחּיִ ַהָזֵקן:  נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ֵקן,  ַהּזָ
ּוָבֲעבֹוָדה  ַיִין ָיָצא סֹוד,  ִנְכַנס  י  ּכִ ר ִלְהיֹות  ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ֶאָחד ַהֲחִסיִדים ָאַמר, ֲאׁשֶ ּפַ ְמעּוהּו ָאז  ָ ּשׁ ׁשֶ
ה".  "ֵלב־ַרּכָ אֹוִתּיֹות   – ְוִלְבָרָכה"  ים  "ְלַחּיִ ח הּוא  ּסָ ְוַהּנֻ ִלְבָרָכה.  ְזקּוִקים  ָלֵכן  ּדֹות,  ַהּמִ ּלּות  ִהְתּגַ הּוא 

ָנה. ים ׁשָ לֹשִׁ ֲעבֹוַדת ה' ׁשְ ל ְוָעַסק ּבַ ּלֵ ִהְתּפַ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ַעל ֶזה: ֹזאת ָיכֹול לֹוַמר ָחִסיד, ׁשֶ ַה"ּצֶ

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אד"ר שני, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

 לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה יוסף שי' המכונה ד"ר בורג

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתב כ' עם החוברת המצורפת אליו, ות"ח ת"ח בעד שימת לבבו, ובודאי גם 

להבא יעשה כן.

תקותי שקבל פ"ש שמסרתי על ידי הנוסעים מכאן זה מזמן.

 - כי אשתקד עוררתי שישתדלו שתלמידי בתי הספר  זוכר  וכדבר בעתו, בטח  זו,  בהזדמנות 

וידועה השקפתי שאין כוונתי לסוג בתי ספר מסויים, אלא כל בתי הספר, שהרי כל אחד ואחת מבני 

ובנות ישראל הם בני אברהם יצחק ויעקב ובנות שרה ורבקה רחל ולאה - יקיימו מצות משלוח מנות 

ומתנות לאביונים. ואף על פי שאמרו חכמינו ז"ל אל תהי יושב ושוקל במצותי' של תורה, שאני הכא 

שהכוונה בזה היא ענין מצוה גוררת מצוה, מאחר שמצות הנ"ל קל לקיימן, ועוד זאת כיון שלכל מצוה 

יש סגולה ותכונה מיוחדה, ובמצות הנ"ל הוא ענין האחדות בישראל, שלצערנו, אף שלא עת בחירות 

היא אעפ"כ יש מקום להוסיף כהנה וכהנה בקירוב הלבבות ובאחדות של עם אחד, ובנוסח שמתפללים 

בראש השנה שיתקיים בפועל בכל ימות השנה, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם.

ואיני נרתע ממה שיש מי שיאמר שאין זו אלא הזי', שהרי דוקא בחיי בני ישראל בכלל ובנוגע 

לא"י ועניני' בפרט, ראה ראינו שנתקיימו דוקא ענינים שנראו כהזיות, בלי יסוד בדרך הטבע, או מצד 

חשבונות, בשכל אנושי. - ועל אחת כמה וכמה בימי אדר שהם ימי הצלחה ליהודים -

וידוע פירוש חכמינו ז"ל למה נקרא שמם יהודים מפני שכפרו בעבודה זרה, בכל ענינים הזרים 

והן בקו דסור מרע, מצות עשה ומצות ל"ת הנכללים  ולעבודת ה', הן בקו דעשה טוב  לרוח התורה 

בדיבור אנכי ובדיבור לא יהי' לך, ומשם נמשכים. עיין תניא ריש פ' כ'; ולא עוד אלא דוקא כדרישת 

תורת החסידות מתוך שמחה וטוב לבב.

בכבוד ובברכה לבשורות משמחות בהתאם לימים אלו דמרבין בשמחה.

שעוד   - עכ"פ(  )בחפזי  להעיר  יש  בלשוננו"  הקבלה  מעולם  "ביטויים  שבחוברת  להמאמר 

להוסיף: עולם הא"ס, עולם התענוג )עלמין דכסופין(, עולם הרצון, עולם הפירוד. ועוד. - שכולם נכנסו 

לספרות, נאומים וכו' - מתחיל בעולם הקדושה ועד לעולם הקליפות וסט"א. 

מחדו"מ שמצטט מהתניא פ"ד - אינו ענין לעולמות, כ"א לנפש האדם. עולם המח' וכו' - נמצא 

בס' תורה אור שלו )עה, ב( ובכ"מ.
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ה'תשע"ד  א' אדר כ"ג ראשון יום בשבת' עונשין 'אין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰.úaLa ïéLðBò ïéà¥§¦§©¨
éøä ?ãöék .úaL äçBc dðéà ,äNò úåöî LðòäL ét-ìò-óà©©¦¤¨Ÿ¤¦§©£¥¥¨¨©¨¥©£¥
ïéàå BúBà ïé÷ìî ïéà Z äúéî Bà úe÷ìî ïéc úéáa áiçúpL¤¦§©¥§¥¦©§¦¨¥©§¦§¥
íëéúáLî ìëa Là eøòáú àì :øîàpL ;úaLa BúBà ïéúéîî§¦¦§©¨¤¤¡©Ÿ§©£¥§Ÿ§Ÿ¥¤
éî úaLa eôøNé àlL ïéc-úéáì äøäæà Bæ Z úaMä íBéa§©©¨©§¨¨§¥¦¤Ÿ¦§§§©¨¦

ì ïécä àeäå ,äôøN áiçúpL.ïéLðò øàL ¤¦§©¥§¥¨§©¦¦§¨¢¨¦
המצוות' ב'ספר הרמב"ם כתב שכב)וכן :(מל"ת

הדינין  ולהעביר החוטאים על הגדרים מענוש "שהזהירנו
השבת. ביום וכו' אש תבערו לא אמרו והוא השבת. ביום
הדין  והוא שריפה, שנתחייב מי תשרוף שלא בזה ירצה

מיתות". לשאר
אברהם' ה'מגן דייק סק"ג)ומזה שלט סי' מן (או"ח שהאיסור

ומלקות  שבת, חילול בה שיש בענישה רק הוא התורה
או  (דש) מפרק משום האסורה חבורה עשיית משום נאסרו

שמהגמרא המשיך, אבל (שוחט). נשמה נטילת (יבמות משום

ב) ביום ו, מושבותיכם בכל אש תבערו 'לא מהפסוק הדורשת
אם  גם אסורה, הענישה שעצם נראה - עונשין שאין השבת'

שבת חילול בה הלימוד)אין הוא איך מבאר שם השקל' .(וב'מחצית
נזר' רכח)וה'אבני סי' החינוך'(א"ח מ'ספר קיד)מוכיח (מצוה

"לא zwiqtש  כתב: שכן בשבת, אסורה להעניש דין בית
היום  לכבד יתברך השם שרצה בשבת... דינים הדיינין יעשו
והחייבים..." החוטאים גם הכל, מנוחה בו שימצאו הזה
על  עברו בשבת בריה לשרוף וציוו עברו "אם רק (ואפילו

הדין "והוא כאן, הרמב"ם מלשון וגם זה"). x`ylלאו
oiyper אין אם גם האיסור, בכלל העונשים שכל משמע "

מלאכה. בהם
פערלא קע"ח)והגרי"פ ל"ת לרס"ג מדברי (סהמ"צ שגם כתב
דרשב"י' ויקהל)'מכילתא בשבת (פרשת להעניש שאין משמע

דין  בית וההסבר: שבת. חילול בהם שאין בעונשים אף
אלא  אינה ופסיקתם דינם פסק את מבצעים אינם עצמם
לאו  יש זאת בכל ואם השבת, את לחלל לאחרים 'אמירה'
על  הקפידה שהתורה משום שזהו לומר בהכרח זה, על

החוטאים")הענישה גם מנוחה בו "שימצאו ה'חינוך הבדל (וכדברי ואין
אחרים. לעונשים מיתה עונש בין

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ד שני יום היום  וקידוש הלילה קידוש

:È ‰ÎÏ‰ ,ËÎ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ïéiä ìò Cøáì äåöîe¦§¨§¨¥©©©¦
íãàì Bì øeñàå . . äiðL äcòñ ãòñiL íã÷ úaMä íBéa§©©¨Ÿ¤¤¦§Ÿ§ª¨§¦¨§¨¨¨¨

.Lc÷iL íã÷ íeìk íòèiL¤¦§Ÿ§Ÿ¤¤§©¥
לטעום  איסור שאין וכותב הרמב"ם על משיג הראב"ד

ראשונים נחלקו וכן היום. קידוש סי'קודם או"ח יוסף בבית (הובא

לאחרים קסז) ביום לקדש יכול חלום תענית המתענה האם
הוא  ביום והקידוש שמאחר אומרים יש היין: את ישתו והם
אינם  קודם הנאמרים (והפסוקים הגפן', פרי 'בורא ברכת רק
עבור  מברך אדם שאין הנהנין כברכת דינו הקידוש) מעיקר
אומרים  יש אך בעצמו, זו בברכה יוצא אינו אם חברו
כברכת  דינה קידוש, מצות מתקיימת זו ובברכה שמאחר

בעצמו. יוצא שאינו אף על חברו את שמוציא המצוות
המחלוקת: וביאור

("בכניסתו"), שבת בליל הוא הקידוש חיוב התורה מן
אומרים וחכמים יש התקנה ובטעם ביום, גם לקדש תיקנו

של  לסעודות שבת סעודת בין להבדיל כדי הוא שהקידוש

א)חול קו, פסחים להבדיל (ר"ן כדי הוא שהקידוש אומרים ויש ,
הימים משאר השבת יום שם)את הטעם (רשב"ם לפי כלומר, .

דין הוא הקידוש zaydהראשון zcerqa השני הטעם ולפי
דין zaydזהו meia.הסעודה קודם שזמנו אלא

הנהנין  כברכת הוא היום קידוש האם המחלוקת גם וזו
כברכת  הוא הרי בסעודה, דין הוא אם המצוות: כברכת או

המצוות. כברכת דינו עצמו, בפני דין הוא ואם הנהנין.
קידוש  להרמב"ם והראב"ד: הרמב"ם גם נחלקו ובזה
כפי  מהסעודה, כחלק ולא עצמה בפני מצוה הוא היום
קודם  השבת ביום היין על לברך "ומצוה מלשונו שנראה
בסעודה  ולא ביום דין שהוא היינו שניה", סעודה שיסעוד
קודם  לאכול אסור לדעתו ולכן הסעודה, קודם שזמנו אלא
רבנן  דתיקון "כל כי הלילה, קידוש קודם כמו היום קידוש
הוא  היום קידוש הראב"ד לדעת אך תיקון", דאורייתא כעין
קודם. לאכול איסור ואין חשוב באופן שתיערך בסעודה דין
(fix 'nr c jlnd xd)

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ה שלישי יום לבית? מבית להוציא כדי עירוב צריך האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰ìkL ,ïwz Cëéôì§¦¨¦¥¤¨
úeLø da ãçàå ãçà ìk æçàéå ,ïéøBéãa ÷ìçzL ãéçiä úeLø§©¨¦¤¥¨¥¦§¦§Ÿ©¨¤¨§¤¨¨§
ïBâk ,Ba äåL ïlk ãéå ïlk úeLøa íB÷î äpnî øàMéå ,Bîöòì§©§§¦¨¥¦¤¨¨¦§ª¨§©ª¨¨¨§
úeLøì Bîöòì ÷ìçL úeLøî àéöBäì øeñà äéäé ...íézaì øöç̈¥©¨¦¦§¤¨§¦¥§¤¨©§©§¦§
úeLø ìkäL ét ìò óà ,ïlk eáøòiL ãò ...Ba äåL ílk ãiL¤©ª¨¨¨©¤§¨§ª¨©©¦¤©Ÿ§

.ãéçiä©¨¦
טוב' יום מ"א)ה'תוספות פ"ז הרמב"ם (עירובין מדברי מדייק

כי  משותפת, חצר להם שיש בבתים רק היתה עירוב שתקנת
רשות  כעין היא המשותפת והחצר היחיד רשות הם הבתים
כשם  ויאמרו" העם יטעו שלא "כדי הוא והעירוב הרבים,
מותר  כך המשותפת לרשות היחיד מרשות להוציא שמותר
דרך  שלא לבית מבית להוציא אבל הרבים, לרשות להוציא

עירוב. ללא מותר משותפת חצר
הגמרא דברי היפך זה הרי ב)ולכאורה עו, שאפילו (שם
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ה'תשע"ד  א' אדר כ"ג ראשון יום בשבת' עונשין 'אין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰.úaLa ïéLðBò ïéà¥§¦§©¨
éøä ?ãöék .úaL äçBc dðéà ,äNò úåöî LðòäL ét-ìò-óà©©¦¤¨Ÿ¤¦§©£¥¥¨¨©¨¥©£¥
ïéàå BúBà ïé÷ìî ïéà Z äúéî Bà úe÷ìî ïéc úéáa áiçúpL¤¦§©¥§¥¦©§¦¨¥©§¦§¥
íëéúáLî ìëa Là eøòáú àì :øîàpL ;úaLa BúBà ïéúéîî§¦¦§©¨¤¤¡©Ÿ§©£¥§Ÿ§Ÿ¥¤
éî úaLa eôøNé àlL ïéc-úéáì äøäæà Bæ Z úaMä íBéa§©©¨©§¨¨§¥¦¤Ÿ¦§§§©¨¦

ì ïécä àeäå ,äôøN áiçúpL.ïéLðò øàL ¤¦§©¥§¥¨§©¦¦§¨¢¨¦
המצוות' ב'ספר הרמב"ם כתב שכב)וכן :(מל"ת

הדינין  ולהעביר החוטאים על הגדרים מענוש "שהזהירנו
השבת. ביום וכו' אש תבערו לא אמרו והוא השבת. ביום
הדין  והוא שריפה, שנתחייב מי תשרוף שלא בזה ירצה

מיתות". לשאר
אברהם' ה'מגן דייק סק"ג)ומזה שלט סי' מן (או"ח שהאיסור

ומלקות  שבת, חילול בה שיש בענישה רק הוא התורה
או  (דש) מפרק משום האסורה חבורה עשיית משום נאסרו

שמהגמרא המשיך, אבל (שוחט). נשמה נטילת (יבמות משום

ב) ביום ו, מושבותיכם בכל אש תבערו 'לא מהפסוק הדורשת
אם  גם אסורה, הענישה שעצם נראה - עונשין שאין השבת'

שבת חילול בה הלימוד)אין הוא איך מבאר שם השקל' .(וב'מחצית
נזר' רכח)וה'אבני סי' החינוך'(א"ח מ'ספר קיד)מוכיח (מצוה

"לא zwiqtש  כתב: שכן בשבת, אסורה להעניש דין בית
היום  לכבד יתברך השם שרצה בשבת... דינים הדיינין יעשו
והחייבים..." החוטאים גם הכל, מנוחה בו שימצאו הזה
על  עברו בשבת בריה לשרוף וציוו עברו "אם רק (ואפילו

הדין "והוא כאן, הרמב"ם מלשון וגם זה"). x`ylלאו
oiyper אין אם גם האיסור, בכלל העונשים שכל משמע "

מלאכה. בהם
פערלא קע"ח)והגרי"פ ל"ת לרס"ג מדברי (סהמ"צ שגם כתב
דרשב"י' ויקהל)'מכילתא בשבת (פרשת להעניש שאין משמע

דין  בית וההסבר: שבת. חילול בהם שאין בעונשים אף
אלא  אינה ופסיקתם דינם פסק את מבצעים אינם עצמם
לאו  יש זאת בכל ואם השבת, את לחלל לאחרים 'אמירה'
על  הקפידה שהתורה משום שזהו לומר בהכרח זה, על

החוטאים")הענישה גם מנוחה בו "שימצאו ה'חינוך הבדל (וכדברי ואין
אחרים. לעונשים מיתה עונש בין

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ד שני יום היום  וקידוש הלילה קידוש

:È ‰ÎÏ‰ ,ËÎ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ïéiä ìò Cøáì äåöîe¦§¨§¨¥©©©¦
íãàì Bì øeñàå . . äiðL äcòñ ãòñiL íã÷ úaMä íBéa§©©¨Ÿ¤¤¦§Ÿ§ª¨§¦¨§¨¨¨¨

.Lc÷iL íã÷ íeìk íòèiL¤¦§Ÿ§Ÿ¤¤§©¥
לטעום  איסור שאין וכותב הרמב"ם על משיג הראב"ד

ראשונים נחלקו וכן היום. קידוש סי'קודם או"ח יוסף בבית (הובא

לאחרים קסז) ביום לקדש יכול חלום תענית המתענה האם
הוא  ביום והקידוש שמאחר אומרים יש היין: את ישתו והם
אינם  קודם הנאמרים (והפסוקים הגפן', פרי 'בורא ברכת רק
עבור  מברך אדם שאין הנהנין כברכת דינו הקידוש) מעיקר
אומרים  יש אך בעצמו, זו בברכה יוצא אינו אם חברו
כברכת  דינה קידוש, מצות מתקיימת זו ובברכה שמאחר

בעצמו. יוצא שאינו אף על חברו את שמוציא המצוות
המחלוקת: וביאור

("בכניסתו"), שבת בליל הוא הקידוש חיוב התורה מן
אומרים וחכמים יש התקנה ובטעם ביום, גם לקדש תיקנו

של  לסעודות שבת סעודת בין להבדיל כדי הוא שהקידוש

א)חול קו, פסחים להבדיל (ר"ן כדי הוא שהקידוש אומרים ויש ,
הימים משאר השבת יום שם)את הטעם (רשב"ם לפי כלומר, .

דין הוא הקידוש zaydהראשון zcerqa השני הטעם ולפי
דין zaydזהו meia.הסעודה קודם שזמנו אלא

הנהנין  כברכת הוא היום קידוש האם המחלוקת גם וזו
כברכת  הוא הרי בסעודה, דין הוא אם המצוות: כברכת או

המצוות. כברכת דינו עצמו, בפני דין הוא ואם הנהנין.
קידוש  להרמב"ם והראב"ד: הרמב"ם גם נחלקו ובזה
כפי  מהסעודה, כחלק ולא עצמה בפני מצוה הוא היום
קודם  השבת ביום היין על לברך "ומצוה מלשונו שנראה
בסעודה  ולא ביום דין שהוא היינו שניה", סעודה שיסעוד
קודם  לאכול אסור לדעתו ולכן הסעודה, קודם שזמנו אלא
רבנן  דתיקון "כל כי הלילה, קידוש קודם כמו היום קידוש
הוא  היום קידוש הראב"ד לדעת אך תיקון", דאורייתא כעין
קודם. לאכול איסור ואין חשוב באופן שתיערך בסעודה דין
(fix 'nr c jlnd xd)

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ה שלישי יום לבית? מבית להוציא כדי עירוב צריך האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰ìkL ,ïwz Cëéôì§¦¨¦¥¤¨
úeLø da ãçàå ãçà ìk æçàéå ,ïéøBéãa ÷ìçzL ãéçiä úeLø§©¨¦¤¥¨¥¦§¦§Ÿ©¨¤¨§¤¨¨§
ïBâk ,Ba äåL ïlk ãéå ïlk úeLøa íB÷î äpnî øàMéå ,Bîöòì§©§§¦¨¥¦¤¨¨¦§ª¨§©ª¨¨¨§
úeLøì Bîöòì ÷ìçL úeLøî àéöBäì øeñà äéäé ...íézaì øöç̈¥©¨¦¦§¤¨§¦¥§¤¨©§©§¦§
úeLø ìkäL ét ìò óà ,ïlk eáøòiL ãò ...Ba äåL ílk ãiL¤©ª¨¨¨©¤§¨§ª¨©©¦¤©Ÿ§

.ãéçiä©¨¦
טוב' יום מ"א)ה'תוספות פ"ז הרמב"ם (עירובין מדברי מדייק

כי  משותפת, חצר להם שיש בבתים רק היתה עירוב שתקנת
רשות  כעין היא המשותפת והחצר היחיד רשות הם הבתים
כשם  ויאמרו" העם יטעו שלא "כדי הוא והעירוב הרבים,
מותר  כך המשותפת לרשות היחיד מרשות להוציא שמותר
דרך  שלא לבית מבית להוציא אבל הרבים, לרשות להוציא

עירוב. ללא מותר משותפת חצר
הגמרא דברי היפך זה הרי ב)ולכאורה עו, שאפילו (שם
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חדרים  שני בין (ואפילו חלון דרך לבית מבית לטלטל כדי
עירוב! צריך שונים) אנשים שני בבעלות

ומבאר:
הוצאה  על אלא היתה לא התקנה אכן הרמב"ם לשיטת
שאחר  אלא לרבים, המשותפת היחיד לרשות היחיד מרשות
לרשות  אחד אדם מרשות הוצאה על גם חכמים גזרו כך

אחר. אדם
אברהם' ה'מגן להלכה כתבו סק"א)וכן שסו סי' (א"ח

הזקן החצר (שם)ואדמו"ר בדרך שלא לבית מבית ש"אפילו
שלא  להרחיק לתורה סייג שעשו עירוב, בלי לטלטל אסור

רשות  ששתיהן אע"פ זה של לרשות זה של מרשות להוציא
היחיד".

סוברים שיש כאן)ואף החזקה' יד על 'קובץ שהגזירה (ראה
שהיא  משותפת לרשות היחיד מרשות הוצאה על רק היתה

הלכה' ה'ביאור כתב כבר - הרבים רשות ס"ג כעין שעג (סי'

או) שאסרו ד"ה ועוד, ואדה"ז אברהם' כ'מגן היא שהלכה
החצר. דרך שלא יחיד של לבית יחיד של מבית אף לטלטל

הרשב"א ס"ט)ולדעת ג שער הקודש "עיקר (עבודת אדרבה,
מבית  דאפילו הוסיפו כך ואחר לבית מבית היתה הגזירה

אסור". לחצר

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ו רביעי יום עירוב  במקום סוכה

·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈílk eéäL øöç éLðà©§¥¨¥¤¨ª¨
úéa Bì Lé ãçàå ãçà ìkL ét ìò óà ,ãçà ïçìL ìò ïéìëBà§¦©ª§¨¤¨©©¦¤¨¤¨§¤¨¥©¦
.ãçà úéa éLðàk ïäL éðtî ,áeøò ïéëéøö ïéà Z Bîöò éðôa¦§¥©§¥§¦¦¥¦§¥¤¥§©§¥©¦¤¨
כל  עבור סוכה שבנו משותפת חצר בדיירי מעשה
עירוב, להניח ששכחו נזכרו השבת כניסת ולאחר השכנים,

יעשו. מה בשאלה מבריסק לגר"ח ופנו
שניאורסון רלוי"צ הגאון היה שעה הרבי)באותה של (אביו

שאל  לרבנות. 'סמיכה' ממנו לקבל שבא כיון הגר "ח, אצל
וביה: מיניה והשיב בנידון, לדעתו לוי"צ רבי את הגר"ח

מערבת. עצמה הסוכה
הפת  באמצעות כי לטלטל מתיר העירוב כלומר,
שבו  בבית יחד דרים כאילו נחשבים השכנים לכל המשותפת
ומקום  אחת בסוכה אוכלים החצר בני כל וכאשר מונחת, היא

נוסף בעירוב צורך אין אחד, 91)אכילתם עמ' ט שיחות .(לקוטי
יקרה' 'אבן ק)ובשו"ת סי' מברעזאן (ג, שהרש"ם הביא

בעירוב  מהמשתתפים אחד שאם משום זה בהיתר פקפק
הרי  וכאן מועיל, העירוב אין האחרים יאכלוהו שלא מקפיד

האחרים. יאכלום שלא מאכליו על מקפיד אחד כל
המקום  כאשר נאמר זה שדין משום דבריו, את דחה אך
שמאכלם, מפני כולם של כדירה נחשב העירוב מונח בו
יאכל  שלא מקפיד אחד ואם אחד במקום מונח העירוב,
שהרי  לחברו משתייך אינו שהמקום נמצא מהעירוב, חברו
כאן  אך לאוכלו), רשות לו אין (כי שם מונח מאכלו אין

כי הוא aexirההיתר llk jixv oi` משותף שהמקום משום
חצר  אנשי המבואר כדין ממש בפועל, כולם לאכילת
שהם  מפני עירוב צריכין ו"אין אחד שולחן על האוכלים

אחד". בית כאנשי
ורק  בביתו אחד כל אוכלים השנה שבכל פי על ואף
למקום  הסוכה את להחשיב בכך די יחד, אוכלים בסוכות

הזקן אדמו"ר כתב וכן הסוכות, חג של לשבת (סי'דירתם

ס"ו) אחדשע בבית אוכלים כולם שהיו החצר "אנשי :zaya
הסוכה  נחשבת החג שבמשך ובפרט עירוב". צריך אין . .

האדם של הקבוע דירתו החכמה למקום בצל .1 הע' שם לקו"ש (ראה

קיב) סי' .ח"ה

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ז חמישי יום חצרות  ועירובי תחומין עירובי

:„Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰ìò ïéëøánL íLk§¥¤§¨§¦©
.ïéîeçz éáeøò ìò ïéëøáî Ck ,úBàBáî éôezLå úBøöç éáeøò¥¥£¥§¦¥§¨§¨§¦©¥¥§¦
רק  נועד והוא תחומין עירוב בעשיית מצוה שאין אף
כך  על לברך ניתן אמה, לאלפיים מחוץ ההליכה את להתיר
לתחום  מחוץ לצאת נרצה שכאשר שנצטווינו היינו 'וציונו',
ידיים  נטילת על שמברכים כשם עירוב, ידי על כן נעשה
חייב  לאכול שכשרוצה אלא לאכול, חיוב שאין למרות

ידיו משנה)ליטול .(מגיד
תחומין  עירובי על לברך שאין וסובר חולק הראב"ד אך
לצורך  אלא מערבים שאין ואף מצוה, בהם שאין משום

ה"ו)מצוה יאמר (לעיל ואיך לעירוב נוגעת המצוה אין הרי ,
בכך. מצווה כשאינו עירוב' מצות על 'וציונו

אינו  אם לעשותו חיוב אין חצרות בעירובי שגם ולמרות
התבטל  חצרות שבעירובי כיון הרי בחצר, לטלטל רוצה
עשיית  מתירו, העירוב שהרי בחצר, הטלטול איסור לגמרי
בעירובי  אך עליו. לברך ויש התקנה עצם היא העירוב

והעירוב  עומד במקומו לתחום מחוץ היציאה איסור תחומין
שעיקר  נמצא העירוב, למקום השביתה מקום את 'מזיז' רק
עשיית  ולא לתחום מחוץ היציאה איסור היא התקנה

עליו לברך אין ולכן א)העירוב, פב, עירובין .(רש"ש
מצוה  יש חצרות בעירובי הראב"ד: בדעת מפרשים ויש
שבת' ב'עונג פוגע בחצר הטלטול איסור כי עירוב לעשות

יצי  איסור אך להתירו, מונע ומצוה אינו לתחום מחוץ אה
ואין  צרכיו את לאדם להתיר נועד והעירוב שבת' 'עונג

עליו י)(העמק לברך ק, שאילתא .שאלה
מברכים  שאין מכך הראב"ד כדעת להוכיח יש ולכאורה
שאינה  משום מדרבנן, חובה שהיא אף הריאה בדיקת על

האכילה. את לאדם להתיר באה ורק מצוה
חיוב  אין הריאה בבדיקת כי לומר, יש הרמב"ם ולדעת
נוכל  (ואם טריפה היא אם לברר הכוונה אלא המעשה בעצם
בעירוב  אך בבדיקה), צורך אין אחר באופן זאת לדעת

עליו לברך יש מעשה לעשות חז"ל שם)שתיקנו שאלה .(העמק
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ה'תשע"ד  א' אדר כ"ח שישי יום הכיפורים? יום מתחיל מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ¯Â˘Ú ˙˙È·˘ ˙ÂÎÏ‰äNò úåöî¦§©£¥
ì :àéäå ,íéøetkä íBéa Lé úøçà,äiúLe äìéëàî Ba úaL ©¤¤¥§©¦¦§¦¦§Ÿ¥£¦¨§¦¨

.íëéúLôð úà epòz :øîàpL¤¤¡©§©¤©§Ÿ¥¤
א)לעיל לשבות (הלכה "מצותֿעשה הרמב"ם כתב

שינה  מדוע לדייק ויש השביעי". לחודש בעשור ממלאכה
לחודש  "בעשור כתב מלאכה עשיית שבאיסור בלשונו,

הכפורים"? "ביום כתב עינוי בחיוב ואילו השביעי"
והביאור:

על (ה"ו)להלן  מחול להוסיף "וצריך הרמב"ם: כותב
נפשותיכם  את ועניתם שנאמר וביציאתו בכניסתו הקודש
ולהתענות  לצום התחל כלומר: בערב, לחודש בתשעה
שדין  משנה' ה'מגיד ומבאר לעשירי". הסמוך תשעה מערב
באיסור  לא אך עינוי במצות רק נאמר הכפורים יום תוספת
טובים  ימים ושאר לשבת הכפורים יום שווה שבו מלאכה

כלל. תוספת דין בהם אין שלדעתו
(לדעת  שבת' 'תוספת לדין בנוגע דנו האחרונים והנה,

זמן האם בשבת): תוספת דין שיש נחשב הסוברים התוספת
שישי, יום עדיין הוא התוספת שזמן או השבת מיום כחלק

השישי. היום על גם מתפשטת השבת שקדושת אלא
כפי  הכפורים יום תוספת לגבי נוקט שהרמב"ם ונראה
זה  ואין הקודם ליום שייך התוספת שזמן השני, האופן
מתחיל  העינוי שחיוב אלא התשיעי, אלא בחודש העשירי
כתב  לא עינוי שבמצות מובן זה ולפי התשיעי. מהיום
חלה  עינוי מצות כי הכיפורים', 'ביום אלא לחודש' 'בעשור
עדיין  שהוא אף על הכיפורים' כ'יום המוגדר הזמן על
מלאכה  לאיסור בנוגע אך העשירי. ולא לחודש התשיעי
חל  האיסור כי לחודש', 'בעשור כתב תוספת דין בו שאין

קודם. ולא העשירי היום בכניסת ג)רק נט, סי' או"ח יעבץ (משנת

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ט קודש שבת נפש? אוכל מלאכת – הבערה

:„ ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰ïéáiçL äëàìî ìk̈§¨¨¤©¨¦
Z äìéëà Cøöì àlL áBè íBéa dúBà äNò íà ,úaLa äéìò̈¤¨§©¨¦¨¨¨§¤Ÿ§Ÿ¤£¦¨
CBznL ;äøòáääå úeLøì úeLøî äàöBää ïî õeç ,ä÷Bì¤¦©¨¨¥§¦§§©©§¨¨¤¦
Cøöì àlL äøzä ,äìéëà Cøöì áBè íBéa äàöBä äøzäL¤ª§¨¨¨§§Ÿ¤£¦¨ª§¨¤Ÿ§Ÿ¤
.äìéëà Cøöì BðéàL ét-ìò-óà ,øéòáäì øzî ...Cëéôì .äìéëà£¦¨§¦¨ª¨§©§¦©©¦¤¥§Ÿ¤£¦¨
אכילה': לצורך 'שלא מלאכה מהי הגדיר משנה' ה'מגיד
וכתבו  ושתיה". באכילה נעשית שאינה מלאכה "כל

ד)הפוסקים קו"א תצה סי' אדה"ז שו"ע תקיח; סי' ריש שההיתר (מג"א
לצורך  שלא הותרה אכילה לצורך שהותרה... "מתוך של
או  האוכל בגוף הנעשות במלאכות רק נאמר אכילה"
נפש' אוכל 'מלאכות שאינן המלאכות שאר אבל המשקה.
"מכשירי  (מדין ממש נפש אוכל לצורך שהותרו למרות –
גם  להתיר כדי 'מתוך...' בהם אומרים אין נפש"), אוכל

נפש. אוכל לצורך שלא
והבערה, הוצאה של למלאכות בנוגע לעיין יש זה ולפי
'מתוך' בהם אומרים זאת ובכל האוכל, בגוף נעשות שלא
משנה': ה'מגיד ומבאר נפש; אוכל לצורך שלא גם והותרו

היא  שאף לפי ההוצאה, אלו: מלאכות לשני טעם "ונראה
ואע"פ  ומשקה, מתוך.באוכל אמרינן אחרים, בדברים שהיא

תבערו  לא כתיב – ומשקין באוכלין שאינה אע"פ וההבערה,
הא  דאסיר הוא בשבת השבת, ביום מושבותיכם בכל אש

שרי". טוב ביום
אברהם' ה'מגן זה על הגמרא(שם)והקשה מדברי (פסחים ,

א) פסח ה, של ראשון טוב ביום החמץ את לשרוף שאסור ,
שהיא  להבערה ומצינו - תעשו לא מלאכה "כל שכתוב כיון
למלאכה  נחשבת שההבערה כן, אם מפורש, – מלאכה" אב

ביו"ט! גם
הזקן אדמו"ר (שם):ומבאר

באוכל  הנעשית למלאכה נחשבת הבערה מלאכת גם
וכליון  "שריפת אינו ההבערה מלאכת גדר כי עצמו:
"או  האש הוצאת שהיא עצמה הפעולה אלא העצים",
– הוכחות) לכך (והביא המלאכה היא היא האש" שמרבה
ומבשלת  המתקנת היא שהרבה או שהוציא זו האש "וגוף

נפש". אוכל מלאכת בכלל היא "גם ולכן האוכל", את
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חדרים  שני בין (ואפילו חלון דרך לבית מבית לטלטל כדי
עירוב! צריך שונים) אנשים שני בבעלות

ומבאר:
הוצאה  על אלא היתה לא התקנה אכן הרמב"ם לשיטת
שאחר  אלא לרבים, המשותפת היחיד לרשות היחיד מרשות
לרשות  אחד אדם מרשות הוצאה על גם חכמים גזרו כך

אחר. אדם
אברהם' ה'מגן להלכה כתבו סק"א)וכן שסו סי' (א"ח

הזקן החצר (שם)ואדמו"ר בדרך שלא לבית מבית ש"אפילו
שלא  להרחיק לתורה סייג שעשו עירוב, בלי לטלטל אסור

רשות  ששתיהן אע"פ זה של לרשות זה של מרשות להוציא
היחיד".

סוברים שיש כאן)ואף החזקה' יד על 'קובץ שהגזירה (ראה
שהיא  משותפת לרשות היחיד מרשות הוצאה על רק היתה

הלכה' ה'ביאור כתב כבר - הרבים רשות ס"ג כעין שעג (סי'

או) שאסרו ד"ה ועוד, ואדה"ז אברהם' כ'מגן היא שהלכה
החצר. דרך שלא יחיד של לבית יחיד של מבית אף לטלטל

הרשב"א ס"ט)ולדעת ג שער הקודש "עיקר (עבודת אדרבה,
מבית  דאפילו הוסיפו כך ואחר לבית מבית היתה הגזירה

אסור". לחצר

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ו רביעי יום עירוב  במקום סוכה

·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈílk eéäL øöç éLðà©§¥¨¥¤¨ª¨
úéa Bì Lé ãçàå ãçà ìkL ét ìò óà ,ãçà ïçìL ìò ïéìëBà§¦©ª§¨¤¨©©¦¤¨¤¨§¤¨¥©¦
.ãçà úéa éLðàk ïäL éðtî ,áeøò ïéëéøö ïéà Z Bîöò éðôa¦§¥©§¥§¦¦¥¦§¥¤¥§©§¥©¦¤¨
כל  עבור סוכה שבנו משותפת חצר בדיירי מעשה
עירוב, להניח ששכחו נזכרו השבת כניסת ולאחר השכנים,

יעשו. מה בשאלה מבריסק לגר"ח ופנו
שניאורסון רלוי"צ הגאון היה שעה הרבי)באותה של (אביו

שאל  לרבנות. 'סמיכה' ממנו לקבל שבא כיון הגר "ח, אצל
וביה: מיניה והשיב בנידון, לדעתו לוי"צ רבי את הגר"ח

מערבת. עצמה הסוכה
הפת  באמצעות כי לטלטל מתיר העירוב כלומר,
שבו  בבית יחד דרים כאילו נחשבים השכנים לכל המשותפת
ומקום  אחת בסוכה אוכלים החצר בני כל וכאשר מונחת, היא

נוסף בעירוב צורך אין אחד, 91)אכילתם עמ' ט שיחות .(לקוטי
יקרה' 'אבן ק)ובשו"ת סי' מברעזאן (ג, שהרש"ם הביא

בעירוב  מהמשתתפים אחד שאם משום זה בהיתר פקפק
הרי  וכאן מועיל, העירוב אין האחרים יאכלוהו שלא מקפיד

האחרים. יאכלום שלא מאכליו על מקפיד אחד כל
המקום  כאשר נאמר זה שדין משום דבריו, את דחה אך
שמאכלם, מפני כולם של כדירה נחשב העירוב מונח בו
יאכל  שלא מקפיד אחד ואם אחד במקום מונח העירוב,
שהרי  לחברו משתייך אינו שהמקום נמצא מהעירוב, חברו
כאן  אך לאוכלו), רשות לו אין (כי שם מונח מאכלו אין

כי הוא aexirההיתר llk jixv oi` משותף שהמקום משום
חצר  אנשי המבואר כדין ממש בפועל, כולם לאכילת
שהם  מפני עירוב צריכין ו"אין אחד שולחן על האוכלים

אחד". בית כאנשי
ורק  בביתו אחד כל אוכלים השנה שבכל פי על ואף
למקום  הסוכה את להחשיב בכך די יחד, אוכלים בסוכות

הזקן אדמו"ר כתב וכן הסוכות, חג של לשבת (סי'דירתם

ס"ו) אחדשע בבית אוכלים כולם שהיו החצר "אנשי :zaya
הסוכה  נחשבת החג שבמשך ובפרט עירוב". צריך אין . .

האדם של הקבוע דירתו החכמה למקום בצל .1 הע' שם לקו"ש (ראה

קיב) סי' .ח"ה

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ז חמישי יום חצרות  ועירובי תחומין עירובי

:„Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰ìò ïéëøánL íLk§¥¤§¨§¦©
.ïéîeçz éáeøò ìò ïéëøáî Ck ,úBàBáî éôezLå úBøöç éáeøò¥¥£¥§¦¥§¨§¨§¦©¥¥§¦
רק  נועד והוא תחומין עירוב בעשיית מצוה שאין אף
כך  על לברך ניתן אמה, לאלפיים מחוץ ההליכה את להתיר
לתחום  מחוץ לצאת נרצה שכאשר שנצטווינו היינו 'וציונו',
ידיים  נטילת על שמברכים כשם עירוב, ידי על כן נעשה
חייב  לאכול שכשרוצה אלא לאכול, חיוב שאין למרות

ידיו משנה)ליטול .(מגיד
תחומין  עירובי על לברך שאין וסובר חולק הראב"ד אך
לצורך  אלא מערבים שאין ואף מצוה, בהם שאין משום

ה"ו)מצוה יאמר (לעיל ואיך לעירוב נוגעת המצוה אין הרי ,
בכך. מצווה כשאינו עירוב' מצות על 'וציונו

אינו  אם לעשותו חיוב אין חצרות בעירובי שגם ולמרות
התבטל  חצרות שבעירובי כיון הרי בחצר, לטלטל רוצה
עשיית  מתירו, העירוב שהרי בחצר, הטלטול איסור לגמרי
בעירובי  אך עליו. לברך ויש התקנה עצם היא העירוב

והעירוב  עומד במקומו לתחום מחוץ היציאה איסור תחומין
שעיקר  נמצא העירוב, למקום השביתה מקום את 'מזיז' רק
עשיית  ולא לתחום מחוץ היציאה איסור היא התקנה

עליו לברך אין ולכן א)העירוב, פב, עירובין .(רש"ש
מצוה  יש חצרות בעירובי הראב"ד: בדעת מפרשים ויש
שבת' ב'עונג פוגע בחצר הטלטול איסור כי עירוב לעשות

יצי  איסור אך להתירו, מונע ומצוה אינו לתחום מחוץ אה
ואין  צרכיו את לאדם להתיר נועד והעירוב שבת' 'עונג

עליו י)(העמק לברך ק, שאילתא .שאלה
מברכים  שאין מכך הראב"ד כדעת להוכיח יש ולכאורה
שאינה  משום מדרבנן, חובה שהיא אף הריאה בדיקת על

האכילה. את לאדם להתיר באה ורק מצוה
חיוב  אין הריאה בבדיקת כי לומר, יש הרמב"ם ולדעת
נוכל  (ואם טריפה היא אם לברר הכוונה אלא המעשה בעצם
בעירוב  אך בבדיקה), צורך אין אחר באופן זאת לדעת

עליו לברך יש מעשה לעשות חז"ל שם)שתיקנו שאלה .(העמק

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ח שישי יום הכיפורים? יום מתחיל מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ¯Â˘Ú ˙˙È·˘ ˙ÂÎÏ‰äNò úåöî¦§©£¥
ì :àéäå ,íéøetkä íBéa Lé úøçà,äiúLe äìéëàî Ba úaL ©¤¤¥§©¦¦§¦¦§Ÿ¥£¦¨§¦¨

.íëéúLôð úà epòz :øîàpL¤¤¡©§©¤©§Ÿ¥¤
א)לעיל לשבות (הלכה "מצותֿעשה הרמב"ם כתב

שינה  מדוע לדייק ויש השביעי". לחודש בעשור ממלאכה
לחודש  "בעשור כתב מלאכה עשיית שבאיסור בלשונו,

הכפורים"? "ביום כתב עינוי בחיוב ואילו השביעי"
והביאור:

על (ה"ו)להלן  מחול להוסיף "וצריך הרמב"ם: כותב
נפשותיכם  את ועניתם שנאמר וביציאתו בכניסתו הקודש
ולהתענות  לצום התחל כלומר: בערב, לחודש בתשעה
שדין  משנה' ה'מגיד ומבאר לעשירי". הסמוך תשעה מערב
באיסור  לא אך עינוי במצות רק נאמר הכפורים יום תוספת
טובים  ימים ושאר לשבת הכפורים יום שווה שבו מלאכה

כלל. תוספת דין בהם אין שלדעתו
(לדעת  שבת' 'תוספת לדין בנוגע דנו האחרונים והנה,

זמן האם בשבת): תוספת דין שיש נחשב הסוברים התוספת
שישי, יום עדיין הוא התוספת שזמן או השבת מיום כחלק

השישי. היום על גם מתפשטת השבת שקדושת אלא
כפי  הכפורים יום תוספת לגבי נוקט שהרמב"ם ונראה
זה  ואין הקודם ליום שייך התוספת שזמן השני, האופן
מתחיל  העינוי שחיוב אלא התשיעי, אלא בחודש העשירי
כתב  לא עינוי שבמצות מובן זה ולפי התשיעי. מהיום
חלה  עינוי מצות כי הכיפורים', 'ביום אלא לחודש' 'בעשור
עדיין  שהוא אף על הכיפורים' כ'יום המוגדר הזמן על
מלאכה  לאיסור בנוגע אך העשירי. ולא לחודש התשיעי
חל  האיסור כי לחודש', 'בעשור כתב תוספת דין בו שאין

קודם. ולא העשירי היום בכניסת ג)רק נט, סי' או"ח יעבץ (משנת

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ט קודש שבת נפש? אוכל מלאכת – הבערה

:„ ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰ïéáiçL äëàìî ìk̈§¨¨¤©¨¦
Z äìéëà Cøöì àlL áBè íBéa dúBà äNò íà ,úaLa äéìò̈¤¨§©¨¦¨¨¨§¤Ÿ§Ÿ¤£¦¨
CBznL ;äøòáääå úeLøì úeLøî äàöBää ïî õeç ,ä÷Bì¤¦©¨¨¥§¦§§©©§¨¨¤¦
Cøöì àlL äøzä ,äìéëà Cøöì áBè íBéa äàöBä äøzäL¤ª§¨¨¨§§Ÿ¤£¦¨ª§¨¤Ÿ§Ÿ¤
.äìéëà Cøöì BðéàL ét-ìò-óà ,øéòáäì øzî ...Cëéôì .äìéëà£¦¨§¦¨ª¨§©§¦©©¦¤¥§Ÿ¤£¦¨
אכילה': לצורך 'שלא מלאכה מהי הגדיר משנה' ה'מגיד
וכתבו  ושתיה". באכילה נעשית שאינה מלאכה "כל

ד)הפוסקים קו"א תצה סי' אדה"ז שו"ע תקיח; סי' ריש שההיתר (מג"א
לצורך  שלא הותרה אכילה לצורך שהותרה... "מתוך של
או  האוכל בגוף הנעשות במלאכות רק נאמר אכילה"
נפש' אוכל 'מלאכות שאינן המלאכות שאר אבל המשקה.
"מכשירי  (מדין ממש נפש אוכל לצורך שהותרו למרות –
גם  להתיר כדי 'מתוך...' בהם אומרים אין נפש"), אוכל

נפש. אוכל לצורך שלא
והבערה, הוצאה של למלאכות בנוגע לעיין יש זה ולפי
'מתוך' בהם אומרים זאת ובכל האוכל, בגוף נעשות שלא
משנה': ה'מגיד ומבאר נפש; אוכל לצורך שלא גם והותרו

היא  שאף לפי ההוצאה, אלו: מלאכות לשני טעם "ונראה
ואע"פ  ומשקה, מתוך.באוכל אמרינן אחרים, בדברים שהיא

תבערו  לא כתיב – ומשקין באוכלין שאינה אע"פ וההבערה,
הא  דאסיר הוא בשבת השבת, ביום מושבותיכם בכל אש

שרי". טוב ביום
אברהם' ה'מגן זה על הגמרא(שם)והקשה מדברי (פסחים ,

א) פסח ה, של ראשון טוב ביום החמץ את לשרוף שאסור ,
שהיא  להבערה ומצינו - תעשו לא מלאכה "כל שכתוב כיון
למלאכה  נחשבת שההבערה כן, אם מפורש, – מלאכה" אב

ביו"ט! גם
הזקן אדמו"ר (שם):ומבאר

באוכל  הנעשית למלאכה נחשבת הבערה מלאכת גם
וכליון  "שריפת אינו ההבערה מלאכת גדר כי עצמו:
"או  האש הוצאת שהיא עצמה הפעולה אלא העצים",
– הוכחות) לכך (והביא המלאכה היא היא האש" שמרבה
ומבשלת  המתקנת היא שהרבה או שהוציא זו האש "וגוף

נפש". אוכל מלאכת בכלל היא "גם ולכן האוכל", את

אגרות קודש

]כ"א אד"ש, תשי"ז[

...במש"כ ע"ד האויסשלאג - אינו מובן הספק בדברי. לפעמים קורה שמיני אכו"ש מסוימים 

וע"י שנמנעים ממינים אלו חולפות  וכיו"ב.  גורמים אצל איש פלוני תופעות שונות וכמו אויסשלאג 

התופעות. הקושי בדבר הוא לברר איזה הן מיני האכו"ש הגורמים.

ולראות  זמן  לאיזה  מאכו"ש  מיוחד  סוג  מניעת   - היא  בזה  ארוכה(  )אבל  הפשוטה  הדרך 

התוצאות.
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ה'תשע"ד  א' אדר כ"ג ראשון יום

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

כד  ¤¤ּפרק
ּבׁשּבת,‡. אסּורין ׁשהם ּדברים ּדֹומין יׁש ׁשאינן ּפי על אף ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מלאכה  לידי מביאין ואינם נאסרּו?למלאכה, מה ּומּפני ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
חפצ עׂשֹות ,רגל מּׁשּבת ּתׁשיב "אם ׁשּנאמר: ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּׁשּום
מּמצא  ,ּדרכי מעׂשֹות "וכּבדּתֹו ונאמר: קדׁשי", ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹּביֹום
ּבחפציו  להּל לאדם אסּור ,לפיכ ּדבר". ודּבר ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָחפצ
ּימּכר  מה ׁשּתפֹו עם ׁשּידּבר ּכגֹון ּבהן, לדּבר ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבׁשּבת,
סחֹורה  ּובאיזֹו זה, ּבית יבנה היא אֹו ּיקנה, מה אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמחר
ׁשּנאמר: אסּור, ּבֹו, וכּיֹוצא זה ּכל - ּפלֹוני למקֹום ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָיל

מּתר. והרהּור אסּור; ּדּבּור ּדבר", ְְְִִֵַָָָָֻ"ודּבר
לראֹות ·. ּכדי ּבׁשּבת, ּוׂשדֹותיו ּגּנֹותיו לפקד לאדם ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹאסּור

מהּל זה ׁשהרי - ּפרֹותיהן הן היא אֹו צריכין, הן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמה
חפצֹו סֹוף לעׂשֹות עד ּבׁשּבת ׁשּיצא לאדם אסּור וכן . ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אמה]הּתחּום ׁשּיהיה [אלפיים ּכדי ,ׁשּתחׁש עד ׁשם ויׁשב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
הּלּוכֹו נמצא ׁשהרי - ׁשּבת ּבמֹוצאי חפציו לעׂשֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָקרֹוב

חפציו. לעׂשֹות ְֲֲַַָָָּבׁשּבת
לעׂשֹות ‚. הּתחּום על ּבׁשהחׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָּבּמה

ּדבר  לעׂשֹות החׁשי אם אבל ּבׁשּבת; לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָּדבר
מּתר  זה הרי ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו מחׁשיכין ׁשּמּתר אין ּכיצד? . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻ

אבל  ּפֹועלין; לׂשּכר אֹו מחּברין, ּפרֹות להביא הּתחּום ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹֻעל
ּבׁשּבת. לׁשמר מּתר ׁשהרי ּפרֹות, לׁשמר הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֹֻמחׁשי
- ׁשהּבהמה ּתלּוׁשין; ּפרֹות אֹו ּבהמה להביא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומחׁשי
ּופרֹות  לּתחּום; חּוץ ׁשהיא ּפי על אף ּבאה, והיא לּה ְְִִִֵֵֶַַַָָָקֹורא
ּבׁשּבת. להביאן מּתר היה מחיצֹות, ׁשם היּו אּלּו - ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֻּתלּוׁשין
למחר', הֹול אני ּפלֹוני לכר' לחברֹו: אדם אֹומר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָוכן

ּברּגנין ׁשם היּו מע'ׁשאם פחות של במרחק סוכות [סוכות ְִִֶָָָֻ
טפחים] וד' ּכּיֹוצא אמה ּכל וכן ּבׁשּבת. לׁשם הֹול היה ,ְְְֵֵֵַַָָָָֹ

ֶָּבזה.
עּמי „. ׁשּתעמד 'הנראה לפֹועל: לֹומר לאדם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֻמּתר

- לערב'! לי נכֹון 'היה לֹו: יאמר לא אבל ֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלערב'?;
ּבׁשּבת  חפצֹו עֹוׂשה ּבׁשּבת,ׁשּנמצא ּולדּלג לרּוץ ואסּור . ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבׁשּבת  הּלּוכ יהא ׁשּלא - "ּדרכי "מעׂשֹות ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
מאה  הן אפּלּו ּומערה, וׁשיח ּבֹור אדם ויֹורד ּבחל. ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֹּכהּלּוכ
ואסּור  ועֹולה. ּומטּפס וׁשֹותה, ויֹורד ּומטּפס ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָאּמה;
- ּדבר" "ודּבר ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ּבטלה ּבׂשיחה ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהרּבֹות

חל. ׁשל ּכדּבּור ׁשּבת ׁשל ּדּבּור יהא ְְְְִִֵֶֶֶַָֹֹׁשּלא
לבית ‰. ׁשּירּוץ ּכגֹון - מצוה לדבר ּבׁשּבת לרּוץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻמּתר

הּמדרׁש לבית אֹו מצוה,הּכנסת, ׁשל חׁשּבֹונֹות ּומחּׁשבין ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
יׁש אם לידע מקוה ּכגֹון - מצוה ׁשל מדידה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּומֹודדין

צדקה  ּופֹוסקין טמאה, מקּבל אם לידע ּבגד אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכּׁשעּור,
ואפּלּו מדרׁשֹות, ּולבּתי ּכנסּיֹות לבּתי והֹולכין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָלענּיים.
רּבים  עסקי על לפּקח ּגֹוים, ׁשל ּוטרקלין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָלטרטּיאֹות

לארס הּתינקת על ּומׁשּדכין תהליך ּבׁשּבת. [מתחילים ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ
השבת] בצאת שיסוכמו אירוסין אודות הּתינֹוק דיבור ועל ,ְִַַ
כדי] המלמד עם סיכום בדיבורי ספר [להתחיל ְְֵֶַללּמדֹו

והּנכנס  אבלים; ּומנחמים חֹולים, ּומבּקרין אּמנּות. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָֻּוללּמדֹו
ּורפּואה  מּלזעק, היא 'ׁשּבת אֹומר: הח ֹולה, את ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹלבּקר
כּלה, עסקי על לפּקח הּתחּום על ּומחׁשיכין לבֹוא'. ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָקרֹובה
ל' לֹו: ואֹומר ותכריכין. ארֹון לֹו להביא הּמת, עסקי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָועל
לא  ּפלֹוני, מּמקֹום הבא - ׁשם מצאת לא ּפלֹוני, ְְְִִִֵָָָָָָָֹֹלמקֹום
סכּום  לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - ּבמאתים' הבא - ּבמנה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמצאת

עליו]מּקח יוסיף שלא מסויים וכּיֹוצא [סכום אּלּו ׁשּכל . ְִֵֵֶַָָ
חפצי וכּו'; "חפצי "עׂשֹות ונאמר: הן, מצוה - ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָּבהן

מּתרין. ׁשמים חפצי ְֲִִִֵֶַָָֻאסּורין,
.Â ּופֹוסק מצוה; לדבר ׁשּבת ּבערב הּגדֹול ּבּים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמפליגין

הנכרי]עּמֹו ׁשֹובת[עם ואינֹו אין לׁשּבת, שובת אינו [אם ְְִִֵֵֹ
כלום] ּבין בכך ׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, נדרים ּומפירין .ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

לצר ׁשהן נדרים על לחכם ונׁשאלין ׁשּבת; לצר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
קדם  להּתירן ּפנאי להן ׁשהיה ּפי על אף ּומּתירין, ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת

הן. מצוה ּדברי אּלּו, ׁשּדברים ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשּבת:
.Ê,עׂשה מצות ׁשהענׁש ּפי על אף ּבׁשּבת; עֹונׁשין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאין

מלקּות  ּדין ּבבית ׁשּנתחּיב הרי ּכיצד? ׁשּבת. ּדֹוחה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאינּה
ּבׁשּבת, אֹותֹו ממיתין ואין אֹותֹו מלקין אין מיתה, ְְְְִִִִֵֵַַָָאֹו
- הּׁשּבת" ּביֹום מׁשבתיכם ּבכל אׁש תבערּו "לא ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנתחּיב  מי ּבׁשּבת יׂשרפּו ׁשּלא ּדין, לבית אזהרה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹזֹו

ענׁשין. לׁשאר הּדין והּוא ְְְֳִִִֵַָָָׂשרפה;
.Á ּבין ּתלּוׁשים ּבין ּבׁשּבת, ּפרֹותיו לׁשמר לאדם ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֻמּתר

לאכל מחּברין  וחּיה ּבהמה אֹו מהן, לּטל אדם ּבא ואם ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ
זה  ּדבר והלא ּומרחיק. ּבהן, ּומּכה ּבהן ּגֹוער - ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמהן
אּלא  נאסר ׁשּלא מּפני מּתר? הּוא ולּמה הּוא, ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמחפציו
להׂשּתּכר  אֹו מצּויין, עּתה ׁשאינן חפצים לעצמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלהקנֹות

ּולהּטּפל אבל [להתעסק]ּולהרויח לידֹו; ׁשּתבֹוא ּבהנאה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ
- ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיעמד עד לידֹו, ּבא ׁשּכבר ממֹונֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹלׁשמר

הּגּנבים. מּפני ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? זה למה הא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמּתר;
.Ë מּפני ּומדלעיו ּומקׁשאיו העֹופֹות, מּפני זרעיו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהמׁשּמר

יסּפק לא - אף]החּיה אל ירּקד[כף ּכדר[ברגליו]ולא ְְְְֵֵֶֶַַַַָֹֹ
צרֹור יּטל ׁשּמא ּגזרה ּבחל; אדמה]ׁשעֹוׂשה ויזרק [רגב ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹ

הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ְְִִַַַַָארּבע
.Èׁשבּות מּׁשּום אסּורין ׁשהן הּדברים של ּכל [חומרה ְְֲִִִֵֶַָָ

השביתה] להרבות ה חכמים ּבין עליהן ּגזרּו לא ּׁשמׁשֹות,, ְְֲֵֵֶַָָֹ
ּבין  אבל אסּורין; ׁשהן הּוא יֹום ׁשל ּבעצמֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָאּלא
ּדחק. אֹו מצוה ּדבר ׁשם ׁשּיהיה והּוא, - מּתרין ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהּׁשמׁשֹות,
על  לׁשּוט אֹו ּבאילן לעלֹות הּׁשמׁשֹות ּבין לֹו מּתר ְְֲִֵֵַַַַָָָָֻּכיצד?
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האילן  מן מֹוריד וכן ׁשֹופר; אֹו לּולב להביא הּמים, ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָּפני
טרּוד  היה אם וכן ׁשעׂשה. ערּוב הּכרמלית, מן מֹוציא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָאֹו
- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא לדבר ונצר ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָונחּפז,
מצוה  ּדבר ולא ּדחק, ׁשם היה לא אם אבל מּתר. זה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻהרי
אף  הּׁשמׁשֹות, ּבין הּוּדאי את מעּׂשרין אין ,לפיכ אסּור. -ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
אבל  ׁשבּות; מּׁשּום ּבׁשּבת הּמעׂשר הפרׁשת ׁשאּסּור ּפי ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָעל

הּדמאי את הופרשו]מעּׂשרים אם שספק הארץ עם .[פירות ְְְִֶַַַ
.‡È ּכגֹון ׁשבּות, מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר ּבׁשּבת ׁשעׂשה ְְְִֶֶַָָָָָָָקטן

ּבית  אין - ּבכרמלית טלטל אֹו נקּוב, ׁשאינֹו מעציץ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתלׁש
ּבידֹו ממחין אין אביו, הּניחֹו אם וכן להפריׁשֹו. מצּוין .ּדין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָֻ

.·Èּכדר ּבׁשּבת, ּדברים מקצת לטלטל חכמים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאסרּו
ּבחל  עֹוׂשה ּומה ׁשהּוא אמרּו: זה? ּבאּסּור נגעּו מה ּומּפני . ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ

ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהיה ׁשּלא וצּוּו נביאים הזהירּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַָֹאם
"ודּבר  ׁשּנאמר: החל, ּכׂשיחת הּׁשּבת ׂשיחת ולא ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹּבחל,
ּבחל, ּכטלטּול ּבׁשּבת טלטּול יהיה ׁשּלא וחמר קל - ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹּדבר"

ּכיֹום יהיה ׁשּלא ּולתּקן ּכדי להגּביּה ויבֹוא ּבעיניו, חל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
אבנים  להצניע אֹו לבית, מּבית אֹו לפּנה, מּפּנה ְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָּכלים

ויבּקׁש ּבביתֹו, ויֹוׁשב ּבטל הּוא ׁשהרי ּבהן; [יחפש]וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּנאמר  הּטעם ּובטל ׁשבת, ׁשּלא ונמצא ּבֹו; ׁשּיתעּסק ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּדבר

ינּוח". "למען ְַַַַָָּבּתֹורה
.‚Èּכׁשּיבּקר ׁשּמלאכּתם [יבדוק]ועֹוד, ּכלים ויטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

מלאכה. לידי ויבֹוא מעט, ּבהן ׁשּיתעּסק אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאּסּור,
ּבטלין  אּלא אּמנּיֹות, ּבעלי אינם העם ׁשּמקצת מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻועֹוד,
הם  ימיהן ׁשּכל קרנֹות, ויֹוׁשבי הּטּילין ּכגֹון ימיהן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
ּולטלטל  ּולדּבר להּל מּתר יהיה ואם מּמלאכה; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשֹובתין
,לפיכ הּנּכרת; ׁשביתה ׁשבת ׁשּלא נמצא הּימים, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשאר
ּומּפני  אדם. ּבכל הּׁשוה ׁשביתה היא אּלּו, מּדברים ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָׁשביתה
יטלטל  ׁשּלא ואסרּו הּטלטּול, ּבאּסּור נגעּו אּלּו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹדברים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להן, הּצרי ּכלים ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא

כה  ¤¤ּפרק
לעׂשֹות ‡. ׁשּמּתר הּכלי והּוא להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיׁש

ּבֹו לׁשּתֹות ּכֹוס ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת ּוקערה ּבֹו , ְְְְֲִֶַַָָָָָָ
וקּורנס ּופת, ּבׂשר ּבֹו לחּת וסּכין ּבּה, [פטיש לאכל ְְְְֱִֶַַַָָָָֹֹ

ּבהן.המיועד] וכּיֹוצא אגֹוזים, ּבֹו ְְֱִִֵֶַַָֹלפצע
לעׂשֹות ·. ׁשאסּור הּכלי והּוא לאּסּור, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָיׁש

מכּתׁשת  ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת וכּיֹוצא ּבֹו ורחים ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבׁשּבת. ולטחן לכּתׁש ׁשאסּור ְְְְִִֶֶַָָָֹֹּבהן,

עץ ‚. ׁשל היה ּבין - להּתר ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ׁשל ּכל אֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבׁשּבת, לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבן, ׁשל אֹו ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻחרׂש,
לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ּכלי, ׁשל עצמֹו ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּבין
אֹו עץ, ׁשל היה ּבין - לאּסּור ׁשּמלאכּתֹו ּכלי וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָמקֹומֹו.
לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבנים, ׁשל אֹו חרׂש, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשל
ּבׁשביל  אבל מקֹומֹו; לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹּבׁשּבת,

אסּור. ּכלי, ׁשל ְְִֶַָעצמֹו
אֹו„. ּבּה, לאכל עץ ׁשל הּקערה את הּוא מטלטל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?

ּבׁשביל  הּוא וזה ּתּגנב, ׁשּלא ּכדי אֹו ּבמקֹומּה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹליׁשב

ּתיבׁשעצמֹו ׁשּלא ּכדי החּמה, מן אֹותּה טלטל אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
הרי  - וּתּפסד ּתתּפח ׁשּלא ּכדי הּגׁשמים, מן אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹותּׁשבר,
להּתר. ׁשּמלאכּתּה מּפני ּומּתר, עצמּה; ּבׁשביל טלטּול ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻזה

עליה ‰. לׁשּבר הּמכּתׁשת אֹו הרחים הּוא מטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן
- ּגּופֹו לצר הּוא וזה - לּמּטה עליה לעלֹות אֹו ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹאגֹוזים,
ּתּׁשבר, ׁשּלא ּכדי מטלטלּה אינֹו אבל ּבמקֹומּה. ליׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתּגנב. ׁשּלא ּכדי ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹולא
.Âּכגֹון - ּכלי ׁשאינֹו וקֹורֹות,וכל וקנים, ּומעֹות, אבנים, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ

ּגדֹולה  קֹורה אֹו ּגדֹולה אבן לטלטלן. אסּור - ּבהן ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָוכּיֹוצא
ּתֹורת  יׁש אם - אדם בני ּבעׂשרה נּטלת ׁשהיא ּפי על אף -ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשהן  ּפי על אף - הּבית ּדלתֹות אֹותּה. מטלטלין עליה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכלי
אפּלּו נתּפרקּו, אם ,לפיכ לטלטּול; הּוכנּו לא ְְְְְְֲִִִִִִֵָָֹּכלים,
אין  והּמת, והחֹול העפר וכן אֹותן. מטלטלין אין - ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבׁשּבת

ׁשמֹונה ּובן מּמקֹומן; אֹותן לידה]מזיזין הרי [ירחי - חי ְְְֲִִִֵֶַָָָ
לטלטלֹו. ואסּור ּכאבן, ְְְְְֶֶַָהּוא

.Ê אּלא ּתׁשמיׁשֹו, לצר ׁשּלא אפּלּו הּכלי, לטלטל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻמּתר
לׁשּמׁשּה נעׂשה ׁשּלא מלאכה ּבֹו אדם לעׂשֹות נֹוטל ּכיצד? . ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

מקצוענים]קּורנס של קרּדם [פטיש אגֹוזים, ּבֹו לפצע ְְְֱִִַָֹֹֻ
ּדבלה[גרזן] ּבֹו תאנים]לחּת מגרה[גוש לגּור [משור], ְְְֵֵַָָָֹ

הּגרֹוגרֹות,[לחתוך] את ּבּה לגרף מגרפה הּגבינה, את ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּה
הרחת הקליפה]את להפריד התבואה זורים ואת [בה ְֶֶַַָ

הּכֹוׁש את לקטן, אכל עליו לתת קטן]הּמזלג ואת [שיפוד ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
האריגה]הּכדּכד מכלי סּקאין [כלי ׁשל מחט ּבֹו, לדחף ְְִִֶַַַַַָֹֹ

שקים] ליׁשב [יוצרי הּמכּתׁשת את הּדלת, את ּבֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹלפּתח
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶַָָָֹעליה,

.Áהּׁשלמה יד ׁשל מחט אדם לחפירה]ּומטלטל ,[העשויה ְְְֵֵֶַַַַָָָָ
אֹו ׁשּלּה, הּנקּוב הּקצה נּטל אם אבל הּקֹוץ; את ּבּה ֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלּטל
ועדין  ּגלם היתה ואם אֹותּה. מטלטלין אין - החד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּקצה

לטלטלּה. מּתר נּקבה, ְְְְִַָָָֹֻלא
.Ë ּכלים ּכגֹון - ּדמיו יפחתּו ׁשּמא עליו ׁשּמקּפיד ּכלי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּכל

ּביֹותר [מיועדים]הּמקצין היקרים וכלים לסחֹורה, ְְְְְִִִִֵֵַַָָֻ
וזה  ּבׁשּבת; לטלטלן אסּור - יּפסדּו ׁשּמא עליהם ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמקּפיד
הּמּסר  ּכגֹון ּכיס'; חסרֹון מחמת 'מקצה הּנקרא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֻהּוא
ׁשל  וסּכין ׁשחיטה, ׁשל וסּכין מחרׁשה, ׁשל ויתד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּגדֹול,

אׁשּכפים ׁשל וחרב וחצין[רצענים]טּבחים, [גרזן], ְְֲִִִֶֶֶַַָָֻ
וקּורנס[נגרים]החרׁשים וכּיֹוצא [פטיש], ּבהן.הּבּׂשמים, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

.Èלטלטלֹו אסּור - האּסּור מחמת ׁשהקצה ּכלי ּכגֹון ּכל ; ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ
וׁשלחן  עליה, הּנר ׁשהיה והּמנֹורה ּבׁשּבת, ּבֹו ׁשהדליקּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנר
הּמעֹות  ׁשּנפלּו אֹו הּנר ׁשּכבה ּפי על אף מעֹות, עליו ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיּו
ּבין  לטלטלֹו אסּור ׁשהיה ּכלי ׁשּכל לטלטלן; אסּור -ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ּפי  על אף ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל לטלטלֹו נאסר - ְְְְֱִֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשמׁשֹות

האּסּור. לֹו ׁשּגרם הּדבר ִֶֶַַַָָָָָׁשהל
.‡È ׁשל יׁשן נר ּכגֹון - מאּוס מחמת הּמקצה ּכלי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻאבל
ּבׁשּבת,נפט  לטלטלן מּתר - ּבהן וכּיֹוצא הּצֹואה, ּוכלי , ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

להן. הצר ְִֶַָֻאם
.·È ּכגֹון ּדלתֹותיהן, ׁשּנתּפרקּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

ּומגּדל ּתבה ארונות]ּדלתֹות ּבׁשּבת,[סוגי ׁשּנתּפרקּו ּבין - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
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כד  ¤¤ּפרק
ּבׁשּבת,‡. אסּורין ׁשהם ּדברים ּדֹומין יׁש ׁשאינן ּפי על אף ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מלאכה  לידי מביאין ואינם נאסרּו?למלאכה, מה ּומּפני ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
חפצ עׂשֹות ,רגל מּׁשּבת ּתׁשיב "אם ׁשּנאמר: ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּׁשּום
מּמצא  ,ּדרכי מעׂשֹות "וכּבדּתֹו ונאמר: קדׁשי", ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹּביֹום
ּבחפציו  להּל לאדם אסּור ,לפיכ ּדבר". ודּבר ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָחפצ
ּימּכר  מה ׁשּתפֹו עם ׁשּידּבר ּכגֹון ּבהן, לדּבר ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבׁשּבת,
סחֹורה  ּובאיזֹו זה, ּבית יבנה היא אֹו ּיקנה, מה אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמחר
ׁשּנאמר: אסּור, ּבֹו, וכּיֹוצא זה ּכל - ּפלֹוני למקֹום ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָיל

מּתר. והרהּור אסּור; ּדּבּור ּדבר", ְְְִִֵַָָָָֻ"ודּבר
לראֹות ·. ּכדי ּבׁשּבת, ּוׂשדֹותיו ּגּנֹותיו לפקד לאדם ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹאסּור

מהּל זה ׁשהרי - ּפרֹותיהן הן היא אֹו צריכין, הן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמה
חפצֹו סֹוף לעׂשֹות עד ּבׁשּבת ׁשּיצא לאדם אסּור וכן . ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אמה]הּתחּום ׁשּיהיה [אלפיים ּכדי ,ׁשּתחׁש עד ׁשם ויׁשב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
הּלּוכֹו נמצא ׁשהרי - ׁשּבת ּבמֹוצאי חפציו לעׂשֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָקרֹוב

חפציו. לעׂשֹות ְֲֲַַָָָּבׁשּבת
לעׂשֹות ‚. הּתחּום על ּבׁשהחׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָּבּמה

ּדבר  לעׂשֹות החׁשי אם אבל ּבׁשּבת; לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָּדבר
מּתר  זה הרי ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו מחׁשיכין ׁשּמּתר אין ּכיצד? . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻ

אבל  ּפֹועלין; לׂשּכר אֹו מחּברין, ּפרֹות להביא הּתחּום ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹֻעל
ּבׁשּבת. לׁשמר מּתר ׁשהרי ּפרֹות, לׁשמר הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֹֻמחׁשי
- ׁשהּבהמה ּתלּוׁשין; ּפרֹות אֹו ּבהמה להביא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומחׁשי
ּופרֹות  לּתחּום; חּוץ ׁשהיא ּפי על אף ּבאה, והיא לּה ְְִִִֵֵֶַַַָָָקֹורא
ּבׁשּבת. להביאן מּתר היה מחיצֹות, ׁשם היּו אּלּו - ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֻּתלּוׁשין
למחר', הֹול אני ּפלֹוני לכר' לחברֹו: אדם אֹומר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָוכן

ּברּגנין ׁשם היּו מע'ׁשאם פחות של במרחק סוכות [סוכות ְִִֶָָָֻ
טפחים] וד' ּכּיֹוצא אמה ּכל וכן ּבׁשּבת. לׁשם הֹול היה ,ְְְֵֵֵַַָָָָֹ

ֶָּבזה.
עּמי „. ׁשּתעמד 'הנראה לפֹועל: לֹומר לאדם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֻמּתר

- לערב'! לי נכֹון 'היה לֹו: יאמר לא אבל ֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלערב'?;
ּבׁשּבת  חפצֹו עֹוׂשה ּבׁשּבת,ׁשּנמצא ּולדּלג לרּוץ ואסּור . ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבׁשּבת  הּלּוכ יהא ׁשּלא - "ּדרכי "מעׂשֹות ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
מאה  הן אפּלּו ּומערה, וׁשיח ּבֹור אדם ויֹורד ּבחל. ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֹּכהּלּוכ
ואסּור  ועֹולה. ּומטּפס וׁשֹותה, ויֹורד ּומטּפס ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָאּמה;
- ּדבר" "ודּבר ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ּבטלה ּבׂשיחה ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהרּבֹות

חל. ׁשל ּכדּבּור ׁשּבת ׁשל ּדּבּור יהא ְְְְִִֵֶֶֶַָֹֹׁשּלא
לבית ‰. ׁשּירּוץ ּכגֹון - מצוה לדבר ּבׁשּבת לרּוץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻמּתר

הּמדרׁש לבית אֹו מצוה,הּכנסת, ׁשל חׁשּבֹונֹות ּומחּׁשבין ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
יׁש אם לידע מקוה ּכגֹון - מצוה ׁשל מדידה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּומֹודדין

צדקה  ּופֹוסקין טמאה, מקּבל אם לידע ּבגד אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכּׁשעּור,
ואפּלּו מדרׁשֹות, ּולבּתי ּכנסּיֹות לבּתי והֹולכין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָלענּיים.
רּבים  עסקי על לפּקח ּגֹוים, ׁשל ּוטרקלין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָלטרטּיאֹות

לארס הּתינקת על ּומׁשּדכין תהליך ּבׁשּבת. [מתחילים ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ
השבת] בצאת שיסוכמו אירוסין אודות הּתינֹוק דיבור ועל ,ְִַַ
כדי] המלמד עם סיכום בדיבורי ספר [להתחיל ְְֵֶַללּמדֹו

והּנכנס  אבלים; ּומנחמים חֹולים, ּומבּקרין אּמנּות. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָֻּוללּמדֹו
ּורפּואה  מּלזעק, היא 'ׁשּבת אֹומר: הח ֹולה, את ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹלבּקר
כּלה, עסקי על לפּקח הּתחּום על ּומחׁשיכין לבֹוא'. ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָקרֹובה
ל' לֹו: ואֹומר ותכריכין. ארֹון לֹו להביא הּמת, עסקי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָועל
לא  ּפלֹוני, מּמקֹום הבא - ׁשם מצאת לא ּפלֹוני, ְְְִִִֵָָָָָָָֹֹלמקֹום
סכּום  לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - ּבמאתים' הבא - ּבמנה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמצאת

עליו]מּקח יוסיף שלא מסויים וכּיֹוצא [סכום אּלּו ׁשּכל . ְִֵֵֶַָָ
חפצי וכּו'; "חפצי "עׂשֹות ונאמר: הן, מצוה - ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָּבהן

מּתרין. ׁשמים חפצי ְֲִִִֵֶַָָֻאסּורין,
.Â ּופֹוסק מצוה; לדבר ׁשּבת ּבערב הּגדֹול ּבּים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמפליגין

הנכרי]עּמֹו ׁשֹובת[עם ואינֹו אין לׁשּבת, שובת אינו [אם ְְִִֵֵֹ
כלום] ּבין בכך ׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, נדרים ּומפירין .ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

לצר ׁשהן נדרים על לחכם ונׁשאלין ׁשּבת; לצר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
קדם  להּתירן ּפנאי להן ׁשהיה ּפי על אף ּומּתירין, ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת

הן. מצוה ּדברי אּלּו, ׁשּדברים ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשּבת:
.Ê,עׂשה מצות ׁשהענׁש ּפי על אף ּבׁשּבת; עֹונׁשין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאין

מלקּות  ּדין ּבבית ׁשּנתחּיב הרי ּכיצד? ׁשּבת. ּדֹוחה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאינּה
ּבׁשּבת, אֹותֹו ממיתין ואין אֹותֹו מלקין אין מיתה, ְְְְִִִִֵֵַַָָאֹו
- הּׁשּבת" ּביֹום מׁשבתיכם ּבכל אׁש תבערּו "לא ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנתחּיב  מי ּבׁשּבת יׂשרפּו ׁשּלא ּדין, לבית אזהרה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹזֹו

ענׁשין. לׁשאר הּדין והּוא ְְְֳִִִֵַָָָׂשרפה;
.Á ּבין ּתלּוׁשים ּבין ּבׁשּבת, ּפרֹותיו לׁשמר לאדם ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֻמּתר

לאכל מחּברין  וחּיה ּבהמה אֹו מהן, לּטל אדם ּבא ואם ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ
זה  ּדבר והלא ּומרחיק. ּבהן, ּומּכה ּבהן ּגֹוער - ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמהן
אּלא  נאסר ׁשּלא מּפני מּתר? הּוא ולּמה הּוא, ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמחפציו
להׂשּתּכר  אֹו מצּויין, עּתה ׁשאינן חפצים לעצמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלהקנֹות

ּולהּטּפל אבל [להתעסק]ּולהרויח לידֹו; ׁשּתבֹוא ּבהנאה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ
- ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיעמד עד לידֹו, ּבא ׁשּכבר ממֹונֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹלׁשמר

הּגּנבים. מּפני ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? זה למה הא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמּתר;
.Ë מּפני ּומדלעיו ּומקׁשאיו העֹופֹות, מּפני זרעיו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהמׁשּמר

יסּפק לא - אף]החּיה אל ירּקד[כף ּכדר[ברגליו]ולא ְְְְֵֵֶֶַַַַָֹֹ
צרֹור יּטל ׁשּמא ּגזרה ּבחל; אדמה]ׁשעֹוׂשה ויזרק [רגב ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹ

הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ְְִִַַַַָארּבע
.Èׁשבּות מּׁשּום אסּורין ׁשהן הּדברים של ּכל [חומרה ְְֲִִִֵֶַָָ

השביתה] להרבות ה חכמים ּבין עליהן ּגזרּו לא ּׁשמׁשֹות,, ְְֲֵֵֶַָָֹ
ּבין  אבל אסּורין; ׁשהן הּוא יֹום ׁשל ּבעצמֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָאּלא
ּדחק. אֹו מצוה ּדבר ׁשם ׁשּיהיה והּוא, - מּתרין ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהּׁשמׁשֹות,
על  לׁשּוט אֹו ּבאילן לעלֹות הּׁשמׁשֹות ּבין לֹו מּתר ְְֲִֵֵַַַַָָָָֻּכיצד?
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האילן  מן מֹוריד וכן ׁשֹופר; אֹו לּולב להביא הּמים, ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָּפני
טרּוד  היה אם וכן ׁשעׂשה. ערּוב הּכרמלית, מן מֹוציא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָאֹו
- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא לדבר ונצר ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָונחּפז,
מצוה  ּדבר ולא ּדחק, ׁשם היה לא אם אבל מּתר. זה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻהרי
אף  הּׁשמׁשֹות, ּבין הּוּדאי את מעּׂשרין אין ,לפיכ אסּור. -ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
אבל  ׁשבּות; מּׁשּום ּבׁשּבת הּמעׂשר הפרׁשת ׁשאּסּור ּפי ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָעל

הּדמאי את הופרשו]מעּׂשרים אם שספק הארץ עם .[פירות ְְְִֶַַַ
.‡È ּכגֹון ׁשבּות, מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר ּבׁשּבת ׁשעׂשה ְְְִֶֶַָָָָָָָקטן

ּבית  אין - ּבכרמלית טלטל אֹו נקּוב, ׁשאינֹו מעציץ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתלׁש
ּבידֹו ממחין אין אביו, הּניחֹו אם וכן להפריׁשֹו. מצּוין .ּדין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָֻ

.·Èּכדר ּבׁשּבת, ּדברים מקצת לטלטל חכמים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאסרּו
ּבחל  עֹוׂשה ּומה ׁשהּוא אמרּו: זה? ּבאּסּור נגעּו מה ּומּפני . ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ

ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהיה ׁשּלא וצּוּו נביאים הזהירּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַָֹאם
"ודּבר  ׁשּנאמר: החל, ּכׂשיחת הּׁשּבת ׂשיחת ולא ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹּבחל,
ּבחל, ּכטלטּול ּבׁשּבת טלטּול יהיה ׁשּלא וחמר קל - ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹּדבר"

ּכיֹום יהיה ׁשּלא ּולתּקן ּכדי להגּביּה ויבֹוא ּבעיניו, חל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
אבנים  להצניע אֹו לבית, מּבית אֹו לפּנה, מּפּנה ְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָּכלים

ויבּקׁש ּבביתֹו, ויֹוׁשב ּבטל הּוא ׁשהרי ּבהן; [יחפש]וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּנאמר  הּטעם ּובטל ׁשבת, ׁשּלא ונמצא ּבֹו; ׁשּיתעּסק ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּדבר

ינּוח". "למען ְַַַַָָּבּתֹורה
.‚Èּכׁשּיבּקר ׁשּמלאכּתם [יבדוק]ועֹוד, ּכלים ויטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

מלאכה. לידי ויבֹוא מעט, ּבהן ׁשּיתעּסק אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאּסּור,
ּבטלין  אּלא אּמנּיֹות, ּבעלי אינם העם ׁשּמקצת מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻועֹוד,
הם  ימיהן ׁשּכל קרנֹות, ויֹוׁשבי הּטּילין ּכגֹון ימיהן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
ּולטלטל  ּולדּבר להּל מּתר יהיה ואם מּמלאכה; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשֹובתין
,לפיכ הּנּכרת; ׁשביתה ׁשבת ׁשּלא נמצא הּימים, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשאר
ּומּפני  אדם. ּבכל הּׁשוה ׁשביתה היא אּלּו, מּדברים ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָׁשביתה
יטלטל  ׁשּלא ואסרּו הּטלטּול, ּבאּסּור נגעּו אּלּו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹדברים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להן, הּצרי ּכלים ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא

כה  ¤¤ּפרק
לעׂשֹות ‡. ׁשּמּתר הּכלי והּוא להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיׁש

ּבֹו לׁשּתֹות ּכֹוס ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת ּוקערה ּבֹו , ְְְְֲִֶַַָָָָָָ
וקּורנס ּופת, ּבׂשר ּבֹו לחּת וסּכין ּבּה, [פטיש לאכל ְְְְֱִֶַַַָָָָֹֹ

ּבהן.המיועד] וכּיֹוצא אגֹוזים, ּבֹו ְְֱִִֵֶַַָֹלפצע
לעׂשֹות ·. ׁשאסּור הּכלי והּוא לאּסּור, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָיׁש

מכּתׁשת  ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת וכּיֹוצא ּבֹו ורחים ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבׁשּבת. ולטחן לכּתׁש ׁשאסּור ְְְְִִֶֶַָָָֹֹּבהן,

עץ ‚. ׁשל היה ּבין - להּתר ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ׁשל ּכל אֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבׁשּבת, לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבן, ׁשל אֹו ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻחרׂש,
לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ּכלי, ׁשל עצמֹו ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּבין
אֹו עץ, ׁשל היה ּבין - לאּסּור ׁשּמלאכּתֹו ּכלי וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָמקֹומֹו.
לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבנים, ׁשל אֹו חרׂש, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשל
ּבׁשביל  אבל מקֹומֹו; לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹּבׁשּבת,

אסּור. ּכלי, ׁשל ְְִֶַָעצמֹו
אֹו„. ּבּה, לאכל עץ ׁשל הּקערה את הּוא מטלטל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?

ּבׁשביל  הּוא וזה ּתּגנב, ׁשּלא ּכדי אֹו ּבמקֹומּה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹליׁשב

ּתיבׁשעצמֹו ׁשּלא ּכדי החּמה, מן אֹותּה טלטל אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
הרי  - וּתּפסד ּתתּפח ׁשּלא ּכדי הּגׁשמים, מן אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹותּׁשבר,
להּתר. ׁשּמלאכּתּה מּפני ּומּתר, עצמּה; ּבׁשביל טלטּול ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻזה

עליה ‰. לׁשּבר הּמכּתׁשת אֹו הרחים הּוא מטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן
- ּגּופֹו לצר הּוא וזה - לּמּטה עליה לעלֹות אֹו ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹאגֹוזים,
ּתּׁשבר, ׁשּלא ּכדי מטלטלּה אינֹו אבל ּבמקֹומּה. ליׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתּגנב. ׁשּלא ּכדי ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹולא
.Âּכגֹון - ּכלי ׁשאינֹו וקֹורֹות,וכל וקנים, ּומעֹות, אבנים, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ

ּגדֹולה  קֹורה אֹו ּגדֹולה אבן לטלטלן. אסּור - ּבהן ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָוכּיֹוצא
ּתֹורת  יׁש אם - אדם בני ּבעׂשרה נּטלת ׁשהיא ּפי על אף -ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשהן  ּפי על אף - הּבית ּדלתֹות אֹותּה. מטלטלין עליה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכלי
אפּלּו נתּפרקּו, אם ,לפיכ לטלטּול; הּוכנּו לא ְְְְְְֲִִִִִִֵָָֹּכלים,
אין  והּמת, והחֹול העפר וכן אֹותן. מטלטלין אין - ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבׁשּבת

ׁשמֹונה ּובן מּמקֹומן; אֹותן לידה]מזיזין הרי [ירחי - חי ְְְֲִִִֵֶַָָָ
לטלטלֹו. ואסּור ּכאבן, ְְְְְֶֶַָהּוא

.Ê אּלא ּתׁשמיׁשֹו, לצר ׁשּלא אפּלּו הּכלי, לטלטל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻמּתר
לׁשּמׁשּה נעׂשה ׁשּלא מלאכה ּבֹו אדם לעׂשֹות נֹוטל ּכיצד? . ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

מקצוענים]קּורנס של קרּדם [פטיש אגֹוזים, ּבֹו לפצע ְְְֱִִַָֹֹֻ
ּדבלה[גרזן] ּבֹו תאנים]לחּת מגרה[גוש לגּור [משור], ְְְֵֵַָָָֹ

הּגרֹוגרֹות,[לחתוך] את ּבּה לגרף מגרפה הּגבינה, את ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּה
הרחת הקליפה]את להפריד התבואה זורים ואת [בה ְֶֶַַָ

הּכֹוׁש את לקטן, אכל עליו לתת קטן]הּמזלג ואת [שיפוד ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
האריגה]הּכדּכד מכלי סּקאין [כלי ׁשל מחט ּבֹו, לדחף ְְִִֶַַַַַָֹֹ

שקים] ליׁשב [יוצרי הּמכּתׁשת את הּדלת, את ּבֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹלפּתח
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶַָָָֹעליה,

.Áהּׁשלמה יד ׁשל מחט אדם לחפירה]ּומטלטל ,[העשויה ְְְֵֵֶַַַַָָָָ
אֹו ׁשּלּה, הּנקּוב הּקצה נּטל אם אבל הּקֹוץ; את ּבּה ֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלּטל
ועדין  ּגלם היתה ואם אֹותּה. מטלטלין אין - החד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּקצה

לטלטלּה. מּתר נּקבה, ְְְְִַָָָֹֻלא
.Ë ּכלים ּכגֹון - ּדמיו יפחתּו ׁשּמא עליו ׁשּמקּפיד ּכלי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּכל

ּביֹותר [מיועדים]הּמקצין היקרים וכלים לסחֹורה, ְְְְְִִִִֵֵַַָָֻ
וזה  ּבׁשּבת; לטלטלן אסּור - יּפסדּו ׁשּמא עליהם ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמקּפיד
הּמּסר  ּכגֹון ּכיס'; חסרֹון מחמת 'מקצה הּנקרא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֻהּוא
ׁשל  וסּכין ׁשחיטה, ׁשל וסּכין מחרׁשה, ׁשל ויתד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּגדֹול,

אׁשּכפים ׁשל וחרב וחצין[רצענים]טּבחים, [גרזן], ְְֲִִִֶֶֶַַָָֻ
וקּורנס[נגרים]החרׁשים וכּיֹוצא [פטיש], ּבהן.הּבּׂשמים, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

.Èלטלטלֹו אסּור - האּסּור מחמת ׁשהקצה ּכלי ּכגֹון ּכל ; ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ
וׁשלחן  עליה, הּנר ׁשהיה והּמנֹורה ּבׁשּבת, ּבֹו ׁשהדליקּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנר
הּמעֹות  ׁשּנפלּו אֹו הּנר ׁשּכבה ּפי על אף מעֹות, עליו ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיּו
ּבין  לטלטלֹו אסּור ׁשהיה ּכלי ׁשּכל לטלטלן; אסּור -ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ּפי  על אף ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל לטלטלֹו נאסר - ְְְְֱִֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשמׁשֹות

האּסּור. לֹו ׁשּגרם הּדבר ִֶֶַַַָָָָָׁשהל
.‡È ׁשל יׁשן נר ּכגֹון - מאּוס מחמת הּמקצה ּכלי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻאבל
ּבׁשּבת,נפט  לטלטלן מּתר - ּבהן וכּיֹוצא הּצֹואה, ּוכלי , ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

להן. הצר ְִֶַָֻאם
.·È ּכגֹון ּדלתֹותיהן, ׁשּנתּפרקּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

ּומגּדל ּתבה ארונות]ּדלתֹות ּבׁשּבת,[סוגי ׁשּנתּפרקּו ּבין - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
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ּדלתֹות. אֹותן לטלטל מּתר - הּׁשּבת קדם ׁשּנתּפרקּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבין
ׁשּבת, קדם ּבין - ׁשּנׁשּברּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכן
מעין  עֹוׂשין ׁשּיהיּו והּוא, נּטלין; ׁשבריהן - ּבׁשּבת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּבין

ערבה ׁשברי ּכיצד? ּפי [קערה]מלאכה; את ּבהן לכּסֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכל  וכן ,הּפ ּפי את ּבהן לכּסֹות זכּוכית ׁשברי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהחבית,
ּכלל, למלאכה ראּויין הּׁשברים אין אם אבל ּבזה. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּיֹוצא

לטלטלן. ְְְַָָאסּור
È.‚ ּבׁשּבת נּטלין - הּכלים ּכּסּויי ּתֹורת ּכל ׁשּיׁש והּוא, ; ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּטמּונה  חבית ּכגֹון ּבּקרקע, מחּבר ּכלי היה עליהן. ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻּכלי
אֹותֹו; מטלטלין אחיזה, ּבית ׁשּלּה לּכּסּוי יׁש אם - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבארץ
ּכגֹון  הּקרקעֹות, ּכּסּויי וכן אֹותֹו. מטלטלין אין לאו, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָואם

וחריצין שבקרקע]ּבֹורֹות וצרות ארוכות אין [חפירות - ֲִִֵַ
ּכּסּוי  אחיזה. ּבית לֹו יׁש ּכן אם אּלא ׁשּלהן, ּכּסּוי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמטלטלין
לטלטלֹו. מּתר אחיזה, ּבית לֹו ׁשאין ּפי על אף - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֻהּתּנּור

.„È,לטלטלֹו מּתר ואחד לטלטלֹו אסּור אחד דברים, ְְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻׁשני
ּובזמן  ּבזה, זה אֹו זה על זה אֹו לזה זה סמּוכין ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָוהם
לּדבר  צרי היה אם - הּׁשני יּטלטל מהם אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמטלטל
האסּור  ׁשּדבר ּפי על ואף מטלטלֹו לטלטלֹו, ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמּתר
לא  האסּור, ּדבר לטלטל צרי היה ואם עּמֹו; ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹמּטלטל

הּמּתר  ּדבר ּבאֹותֹו .יטלטלֹו ְְְְַַָָָֻ
.ÂËּפּגה מבושלת]ּכיצד? לא טמּונה [תאנה ׁשהיתה ְְֵֶַַָָָָ

והררה ּתֹוחבן [עוגה]ּבתבן, - הּגחלים ּגּבי על ׁשהיתה ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
והּגחלים  ׁשהּתבן ּפי על ואף ונֹוטלן, ּבכדּכד אֹו ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּבכֹוׁש
טמּונים  ׁשהיּו צנֹונֹות אֹו לפת וכן נטילה; ּבׁשעת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָננערים

ׁשֹומטן - מגּלין העלין ּומקצת ּבׁשּבת [שולפם]ּבעפר, ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ
ּכּכר  היה אם אבל ננער. ׁשהעפר ּפי על ואף ׁשּלהן, ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבעלה
יטלטל  לא - הּקֹורה ּגּבי על אֹו האבן, ּגּבי על ּתינֹוק ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאֹו
ּכל  וכן עליה. ׁשּיׁש ּבּתינֹוק אֹו ּבּכּכר הּקֹורה אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאבן

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊËעליו ּגעּגּועין לֹו ׁשּיׁש ּבנֹו את אדם [משתוקק נֹוטל ְְִֵֵֶֶַָָָָ

הּדינר,שירימו] יּפל ׁשאם - ּדינר לא אבל ּבידֹו; והאבן ,ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּכלּכּלה ּבידֹו. האב וסתם [סלסלה]יּטלּנּו נקּובה, ׁשהיתה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכדפן. נעׂשת האבן ׁשהרי לטלטלּה, מּתר - ּבאבן ׁשּלּה ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻנקב
אם  - הּפרֹות ּבתֹו והאבן ּפרֹות, מלאה הּכלּכּלה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהיתה
ּכמֹות  אֹותּה נֹוטל ותּותים, ענבים ּכגֹון רטּבים, הּפרֹות ְְְְֲִִִֵֵַָָָֻהיּו

ינער ׁשאם ּובמקֹום [ישפוך]ׁשהיא; ּבעפר; יּטנפּו הּפרֹות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּגזרּו. לא ְְֵֶָֹהפסד

.ÊÈ והיא צּדּה, על מּטּה - ּפיה על אבן ׁשּׁשכח ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחבית
והאבן  אחר למקֹום מגּביהּה החבּיֹות, ּבין היתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנֹופלת;

נֹופלת  והאבן ׁשם, צּדּה על ּומּטּה הּׁשֹוכח עליה, וכן . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
נֹופלֹות; והן הּכר, את נֹוער - לּכר וצר הּכר, על ְְְֵֵֶַַַַַַַַָָמעֹות
אבל  עליו. והּמעֹות הּכר את נֹוטל הּכר, למקֹום צר ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָואם
על  האבן הּניח אֹו הּכר, על ׁשּבת מערב הּמעֹות הּניח ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאם

ו  לטלטלן, אסּורין אּלּו הרי - החבית הּמעֹות ּפי נפלּו אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
האסּור. לדבר ּבסיס נעׂשּו ׁשהרי ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָוהאבן;

.ÁÈהכבדה]האבן לצורך [-דלעת ׁשּבּקרּויה[שמונחת ֵֶֶֶַָָ
מים] שואבים נֹופלת שבאמצעותה ואינּה ּבּה ממּלאין אם -ְְְִִֵֶֶַָָ

היטב] מחוברת הּקרּויה[האבן ּכמקצת היא הרי [וחלק , ְְֲִִֵֵַָָ
לאוממנה] ואם ּבּה; למּלאת ּומּתר רפויה , [-שהיא ְְִַָָָֹֻ

מעל ופרודה] ׁשֹומטֹו הּקנה, ׁשעל ּבגד ּבּה. ממּלאין אין ,ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ֶַָהּקנה.

.ËÈ- מעּׂשרין ׁשאינן ּפרֹות ּכגֹון - לאכלן ׁשאסּור ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֻּפרֹות
מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין הן מעׂשר [מדרבנן]אפּלּו אֹו , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

מעׂשר  אֹו טמאה, ּתרּומה אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹראׁשֹון
אבל  לטלטלן; אסּור - ּכהלכתן נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשני

הופרשו]הּדמאי אם שספק ע"ה וראּוי [פירות הֹואיל , ְְִַַָ
להם]לענּיים מותר והקּדׁש[הדמאי ׁשני מעׂשר וכן , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַ

לטלטלן. מּתר - החמׁש נתן ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻׁשּפדין,
.Îלֹו ראּויה ׁשאינּה ּפי על אף הּתרּומה, יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמטלטל

עם [לאוכלה] אֹו הּטהֹורה עם טמאה ּתרּומה ּומטלטלין ;ְְְְְְִִִֵַַָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה אחד. ּבכלי ׁשניהם היּו אם ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻהחּלין,

הּט -ּבׁשהיתה ּבּקרקע הּמּטּנפין ּפרֹות והיּו למּטה, הֹורה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
ינער אגֹוזים [ישפוך]ׁשאם היּו אם אבל יּפסדּו. אֹותן, ְְֱֲִִִִֵֶַָָָָ

אֹו הּטהֹורה ונֹוטל הּכלי, נֹוער - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּוׁשקדים
ּבין  - הּכלי למקֹום צרי היה ואם הּטמאה. ּומּניח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻהחּלין,
הּכל  מטלטל למּטה, ׁשהיתה ּבין למעלה ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהּטהֹורה

ְֶָּכאחד.
.‡Îׁשחּׁשב[שורה]מדּב אבנים עליו [לישיבה]ׁשל ְֲִִִֵֶֶָָָָ

לּמדּום אם - יֹום לישיבה]מּבעֹוד ליׁשב [סידרום מּתר , ְְִִִֵֵָֻ
חרּיֹות אסּור. לאו, ואם למחר; ּדקל [ענפים]עליהן ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָ

לעצים באש]ׁשּגרדן ׁשּבת [להסיקן מערב עליהן ונמל , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
יֹום, מּבעֹוד עליהן יׁשב אם וכן לטלטלן; מּתר - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻליׁשיבה

לטלטלן. ְְְַָָֻמּתר
.·Îמנענעֹו אבל ּבידֹו, ינענעֹו לא - הּמּטה ׁשעל ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹהּקׁש

לטלטלֹו מּתר ּבהמה, מאכל היה ואם היה ּבגּופֹו; אם וכן . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֻ
הקש]עליו ּבידֹו,[על מנענעֹו - ּבהן וכּיֹוצא סדין אֹו ּכר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

קּפה  הּמכניס יֹום. מּבעֹוד עליו ׁשּיׁשב ּכמי נעׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשהרי
- ׁשּבת מערב זוית קרן לּה יחד אם - לביתֹו עפר ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשל

צרכיו. ּכל ּבֹו ועֹוׂשה ּבׁשּבת, ְְְְְְֶַַָָָָמטלטלֹו
.‚Îמהכנֹו ּכלי לבּטל להיעשות אסּור מוכן שהיה [ממה ְְֲִֵֵֵַָ

יום] מבעוד ּכלי בו יּתן לא ּכיצד? ּכסֹותר. ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִִֵֵֵֵֶַֹ
ׁשּבּנר  ׁשהּׁשמן - הּנֹוטף הּׁשמן את לקּבל ּבׁשּבת הּנר ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָּתחת
ׁשהיה  הּכלי טלטּול יאסר לּכלי, ּוכׁשּיּפל לטלטלֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאסּור
ּתחת  ּכלי נֹותנין אין ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻמּתר;
וכן  עליה. הּכלי הּוא ּכֹופה אבל ּביצתּה, לקּבל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּתרנגלת
ּבּטלֹו; לא ׁשהרי לטלטלֹו, ׁשאסּור ּדבר ּכל על הּכלי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכֹופה

יּטלּנּו. יחּפץ, ְְִִֶֶַֹׁשאם
.„Î הּדלף ּתחת ּכלי מים]נֹותנין נתמּלא [נזילת ואם , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַ

הּדלף  ׁשּיהיה והּוא, נמנע; ואינֹו וׁשֹונה, ׁשֹופ - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָהּכלי
נתן, ואם נֹותנין; אין ראּוי, אינֹו אם אבל לרחיצה. ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָראּוי
ּגרף  עֹוׂשין ׁשאין ׁשּבֹו; הּמאּוסין ּבּמים לטלטלֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻמּתר

רעי[כלי] בדיעבד לכּתחּלה[צואה]ׁשל אך - [במכוון ְְְִִֶַָ
.מותר]

.‰Îטבל ׁשל ומעשרות]חבית תרומות הופרש שלא [יין ִֶֶֶָ
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עבר ואם הֹואיל ּתחּתיה; ּומּניח ּכלי מביא [על ׁשּנׁשּברה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
והפריש]ותּקנֹוהאיסור] מתּקן[תרם באכילה], -[מותר ְְְִָֻ

ניצֹוצֹות לקּבל הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין ּכמתּקן. הּוא [של הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻ
שריפה] תגרם שלא ּומּתר השמן, מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני ,ְִֵֵֶֶַָָָֻ

ּבספסל  אֹותּה סֹומכין אין - ׁשּנׁשּברה קֹורה הּכלי. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלטלטל
ּבארּכֹות רוּוחים [קרשי]אֹו היּו ּכן אם אּלא הּמּטה, ְֲִִִֵֶַַָָָֻ

ּכלי [רפויים] יבּטל ׁשּלא ּכדי יּטלם, ׁשּיחּפץ זמן וכל ;ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ּגּבי  על אֹו ּבׁשּבת, אבנים ּגּבי על מחצלת ּופֹורׂשין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמהכנֹו.
מּפני  ּובּגׁשמים החּמה, מּפני ּבחּמה ּדבֹורים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכּורת
ּבכל  נֹוטלּה ׁשהרי לצּוד; יתּכּון ׁשּלא ּובלבד - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּגׁשמים
האפרֹוחין, לפני ּבׁשּבת הּסל את וכֹופין ׁשּירצה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָעת
ּכׁשּירדּו לטלטלֹו מּתר ׁשהרי - וירדּו עליו ׁשּיעלּו ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבׁשביל

ּכל וכן  ּבזה.מעליו. ּכּיֹוצא ְֵֵֵֶַָָָֹ
.ÂÎלאּמת אֹו לבֹור ׁשּנפלה אם [תעלת]ּבהמה - הּמים ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

ּפרנסה לּה לּתן עד [מזונה]יכֹול אֹותּה מפרנסין ּבמקֹומּה, ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
ּתחּתיה; ּומּניח ּוכסתֹות ּכרים מביא לאו, ואם ׁשּבת. ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמֹוצאי
ׁשהרי  מהכנֹו, ּכלי ׁשּבּטל ּפי על ואף עלתה. עלתה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואם

הּמ לתֹו לּבֹור לא מׁשליכֹו חּיים, ּבעלי צער מּפני - ים ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַֹ
עֹוקרין אין וכן ּבידֹו. להעלֹותּה ואסּור [מגביהים]ּגזרּו. ְְְְְְֲִֵֵַָָָָ

ּדֹוחין אבל ּבחצר, ועֹוף וחּיה עד [דוחפים]ּבהמה אֹותן ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ
ּוסיחים עגלים ּומדּדין בצווארם ׁשּיּכנסּו; [אוחזם ְְְֲִִִִֶַָָָ

ׁשהיא ומוליכם] מּפני אֹותּה, מדּדין אין ׁשּברחה, ּתרנגלת .ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
אגּפיה ונמצאּו הּיד, מן שלה]נׁשמטת נתלׁשין;[גפיים ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָ

ׁשּתּכנס. עד אֹותּה ּדֹוחין ֲִִֵֶַָָָאבל

כו  ¤¤ּפרק
לטלטלן ‡. מּתר - ׁשּלֹו וקנים וחבלים האֹורג, ּכלי ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל

לאּסּור  ׁשּמלאכּתֹו הּתחּתֹון ּככלי וכבד העליֹון מּכבד חּוץ ; ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
האריגה] מכונת ׁשהן [אבזרי מּפני נּטלין, ׁשאינן לפי -ְְִִִִֵֵֵֶֶָָ

ׁשּמא  לטלטלן, אסּור - אֹורג ׁשל העּמּודים וכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּתקּועין.
מּתרין. האֹורג, ּכלי ּוׁשאר ׁשּלהן. הּגּמֹות ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻיתּקן

ׁשּמכּבדין [מטאטא]מכּבדֹות·. ּבהן וכּיֹוצא ּתמרה ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
מּתר  ׁשהרי להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - הּקרקע ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבהן
ּככלי  הן הרי - הּבנין מן ׁשּנׁשארּו לבנים ּבׁשּבת. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָלכּבד
ׁשפין  ׁשהרי עליהן, להסב ׁשראּויין מּפני להּתר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּמלאכּתֹו

אֹותן[משייפים] צבר ואם אֹותן; ּומתּקנין זה אֹותן [סדרן ְְְִִַַָָָָ
זה] לטלטלם.-על ואסּור הקצן, ְְְְְֲִֵַָָָהרי

הרּבים,‚. ּברׁשּות אפּלּו לטלטלּה מּתר - קטּנה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֻחרׂש
קטן  ּכלי ּפי ּבּה לכּסֹות ּבחצר היא ּוראּויה מגּופת הֹואיל . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

ׁשּנתּכּתתה החבית]חבית מּתר [שנשברה ּוׁשבריה, היא - ְְְִִִֶֶַָָָָָֻ
לטלטלּה. אסּור יֹום, מּבעֹוד לאׁשּפה זרקּה ואם ְְְְְְְְְְִִַַַָָָָָָָלטלטלּה;

ׁשּנתרעע אֹו[נשבר]ּכלי ּבֹו לכּסֹות חרׂש מּמּנּו יתלׁש לא - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹ
ּבֹו. ְִֹלסמ

מקרזלֹות„. אבנים ׁשלׁש הּכּסא לבית להכניס [חדות מּתר ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻֻ
לקינוח] הּיד.הראויות ּכמלא ׁשעּורן? וכּמה ּבהן; ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹלקּנח

לקּנח  לטלטלּה אסּור ,להתּפר קרֹובה ׁשהיא אדמה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאבל
עליהן  ירדּו ּבהן. לקּנח לּגג האבנים להעלֹות ּומּתר ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּבּה.

ּבטיט ונׁשּתּקעּו מּתר [שבגג]ּגׁשמים נּכר, רּׁשּומן אם - ְְְְְִִִִִִַָָָָֻ
מּתר  - היא לקּנּוח ׁשּוּדאי טּנּוף, עליה ׁשּיׁש אבן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻלטלטלן.

ּגדֹולה. היא ואפּלּו ְְְְֲִִַַָָלטלטלּה,
צרֹור‰. לפניו קטנה]היה ּבּצר [אבן מקּנח ואם וחרׂש, ֹור; ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

מאגני החרׂש לפניו [אוזני]היה היּו ּבחרׂש. מקּנח ּכלים, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואם  ּבהן; מקּנח רּכים, עׂשבים היּו אם - ועׂשבים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָצרֹור

ּבּצרֹור. מקּנח ְְֵַַַָלאו,
.Âׁשּבלּו מחצלת ׁשּמלאכּתֹו[נרקבו]ׁשירי ּככלי הם הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשירי  אבל הּטּנּוף; ּבהן לכּסֹות ׁשראּויין מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהּתר,
ׁשאינן  לטלטלן, אסּור - ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבהן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּבגדים
מּתר  - תּנּור ׁשברי לעׁשירים. ולא לענּיים לא ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָֹֹֻראּויין
ּכירה  להּתר. ׁשּמלאכּתן הּכלים ּככל הן והרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלטלטלן,

מּירכֹותיה אחת ׁשּמא [רגליה]ׁשּנׁשמטה לטלטלּה, אסּור - ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
רגל]יתקע אותה את .[בחוזק ְִַ

.Ê ּכלי ּתֹורת עליו ׁשאין לטלטלֹו, אסּור - עלּיה ׁשל .סּלם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ
מּׁשֹוב יֹוליכֹו לא אבל להּטֹותֹו, מּתר - ׁשֹוב ְְֲִִֶַָָָָֹֻוׁשל
לצּוד. ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ,ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹלׁשֹוב

הּזיתים ּבֹו ׁשּמֹוסקין הבד]קנה בבית הזיתים בו [מהפכין ְִִֵֶֶַָ
ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי ּכלי, ּתֹורת עליו יׁש אם -ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
ּבֹו ונֹועל ּפֹותח להיֹות הּבית ּבעל ׁשהתקינֹו קנה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָלאּסּור;
להּתר. ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי עליו, ּכלי ּתֹורת יׁש אם -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

.Áציר לּה ׁשהיה עליה]ּדלת סובבת שהדלת אף [יתד , ִֶֶֶַָָָ
מקֹום  ּבּה לסּתם ׁשהכינּה ציר, עּתה לּה ׁשאין ּפי ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹעל

נגררת והיא הארץ]מקצה, וסֹותמין [על אֹותּה ׁשּנֹוטלין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָֻ
חדקים וכן וכן [קוצים]ּבּה, הּפרצה, ּבהן ׁשּסֹותמין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

סֹותמין  ּבּכתל, ּותלּויין ׁשּקׁשּורין ּבזמן - הּנגררת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַֹמחצלת
מעל  ּגבֹוהין היּו ואם ּבהן. נ ֹועלין אין לאו, ואם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּבהן;

ּבהן. נֹועלין ֲִֶֶָָָהארץ,
.Ë- ּבּה ונֹועלין אֹותּה ׁשּׁשֹומטין אחד, לּוח ׁשהיא ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָּדלת

ּכן למּטה לּה היה לא אסקּפה[יסוד]אם ,[מפתן]ּכמֹו ְְְִַַַָָָָָֹֻ
ּבּה; נֹועלין אין - לנעילה מּוכן ּכלי ׁשהיא עליה ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּמֹוכיח

נגר נעילה]וכן קלֹוסטרא[יתד ּבראׁשֹו רימון]ׁשּיׁש ,[כמין ְְְְֵֵֶֶֶָָֹ
ּכׁשאר  קֹורה ואינֹו לנעילה, מּוכן ּכלי ׁשהּוא עליו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּמֹוכחת

ּבׁשּבת. ּבֹו נֹועלין - ְֲִַַָהּקֹורֹות
.È ותלּוי קׁשּור היה אם - קלֹוסטרא ּבראׁשֹו ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹנגר

עּמֹו ואגּדֹו נּטל, היה אם וכן ּבֹו; נֹועלין קשור ּבּדלת, [היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ
בחבל] הּנגר לדלת והיה ּבּדלת, קבּוע אגּדֹו היה אם אבל .ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבזוית אֹותֹו ּומּניחין קֹורה, ּכמֹו אחר]נׁשמט ,[במקום ְְְִִִִַָָָ
ּבֹו; לנעל אסּור זה הרי - ׁשרֹוצין ּבעת ּבֹו ונֹועלין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָֹוחֹוזרין
להֹוכיח  אגד ּבֹו ואין אגּוד, ואינֹו ּכלי, ּתֹורת עליו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין

ָָעליו.
.‡Èחליֹות ׁשל חלקים]מנֹורה מכמה ּבין [המורכבת , ְְֵֶָֻ

יחזירּה ׁשּמא אֹותּה, מטלטלין אין - קטּנה ּבין ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּגדֹולה
חדקים[ירכיבה] ּבּה היּו הדומים ּבׁשּבת. [חריצים ְֲִַָָָָ
ּגדֹולה לפרקים] היתה אם - חליֹות ּכבעלת נראית והיא ,ְְְְְְֲִִִֵַַָָָֻ

מּזֹו, קטּנה היתה לטלטלּה; אסּור ידים, ּבׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּנּטלת
לטלטלּה. ְְְַָָֻמּתר
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ּדלתֹות. אֹותן לטלטל מּתר - הּׁשּבת קדם ׁשּנתּפרקּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבין
ׁשּבת, קדם ּבין - ׁשּנׁשּברּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכן
מעין  עֹוׂשין ׁשּיהיּו והּוא, נּטלין; ׁשבריהן - ּבׁשּבת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּבין

ערבה ׁשברי ּכיצד? ּפי [קערה]מלאכה; את ּבהן לכּסֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכל  וכן ,הּפ ּפי את ּבהן לכּסֹות זכּוכית ׁשברי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהחבית,
ּכלל, למלאכה ראּויין הּׁשברים אין אם אבל ּבזה. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּיֹוצא

לטלטלן. ְְְַָָאסּור
È.‚ ּבׁשּבת נּטלין - הּכלים ּכּסּויי ּתֹורת ּכל ׁשּיׁש והּוא, ; ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּטמּונה  חבית ּכגֹון ּבּקרקע, מחּבר ּכלי היה עליהן. ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻּכלי
אֹותֹו; מטלטלין אחיזה, ּבית ׁשּלּה לּכּסּוי יׁש אם - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבארץ
ּכגֹון  הּקרקעֹות, ּכּסּויי וכן אֹותֹו. מטלטלין אין לאו, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָואם

וחריצין שבקרקע]ּבֹורֹות וצרות ארוכות אין [חפירות - ֲִִֵַ
ּכּסּוי  אחיזה. ּבית לֹו יׁש ּכן אם אּלא ׁשּלהן, ּכּסּוי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמטלטלין
לטלטלֹו. מּתר אחיזה, ּבית לֹו ׁשאין ּפי על אף - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֻהּתּנּור

.„È,לטלטלֹו מּתר ואחד לטלטלֹו אסּור אחד דברים, ְְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻׁשני
ּובזמן  ּבזה, זה אֹו זה על זה אֹו לזה זה סמּוכין ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָוהם
לּדבר  צרי היה אם - הּׁשני יּטלטל מהם אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמטלטל
האסּור  ׁשּדבר ּפי על ואף מטלטלֹו לטלטלֹו, ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמּתר
לא  האסּור, ּדבר לטלטל צרי היה ואם עּמֹו; ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹמּטלטל

הּמּתר  ּדבר ּבאֹותֹו .יטלטלֹו ְְְְַַָָָֻ
.ÂËּפּגה מבושלת]ּכיצד? לא טמּונה [תאנה ׁשהיתה ְְֵֶַַָָָָ

והררה ּתֹוחבן [עוגה]ּבתבן, - הּגחלים ּגּבי על ׁשהיתה ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
והּגחלים  ׁשהּתבן ּפי על ואף ונֹוטלן, ּבכדּכד אֹו ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּבכֹוׁש
טמּונים  ׁשהיּו צנֹונֹות אֹו לפת וכן נטילה; ּבׁשעת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָננערים

ׁשֹומטן - מגּלין העלין ּומקצת ּבׁשּבת [שולפם]ּבעפר, ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ
ּכּכר  היה אם אבל ננער. ׁשהעפר ּפי על ואף ׁשּלהן, ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבעלה
יטלטל  לא - הּקֹורה ּגּבי על אֹו האבן, ּגּבי על ּתינֹוק ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאֹו
ּכל  וכן עליה. ׁשּיׁש ּבּתינֹוק אֹו ּבּכּכר הּקֹורה אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאבן

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊËעליו ּגעּגּועין לֹו ׁשּיׁש ּבנֹו את אדם [משתוקק נֹוטל ְְִֵֵֶֶַָָָָ

הּדינר,שירימו] יּפל ׁשאם - ּדינר לא אבל ּבידֹו; והאבן ,ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּכלּכּלה ּבידֹו. האב וסתם [סלסלה]יּטלּנּו נקּובה, ׁשהיתה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכדפן. נעׂשת האבן ׁשהרי לטלטלּה, מּתר - ּבאבן ׁשּלּה ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻנקב
אם  - הּפרֹות ּבתֹו והאבן ּפרֹות, מלאה הּכלּכּלה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהיתה
ּכמֹות  אֹותּה נֹוטל ותּותים, ענבים ּכגֹון רטּבים, הּפרֹות ְְְְֲִִִֵֵַָָָֻהיּו

ינער ׁשאם ּובמקֹום [ישפוך]ׁשהיא; ּבעפר; יּטנפּו הּפרֹות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּגזרּו. לא ְְֵֶָֹהפסד

.ÊÈ והיא צּדּה, על מּטּה - ּפיה על אבן ׁשּׁשכח ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחבית
והאבן  אחר למקֹום מגּביהּה החבּיֹות, ּבין היתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנֹופלת;

נֹופלת  והאבן ׁשם, צּדּה על ּומּטּה הּׁשֹוכח עליה, וכן . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
נֹופלֹות; והן הּכר, את נֹוער - לּכר וצר הּכר, על ְְְֵֵֶַַַַַַַַָָמעֹות
אבל  עליו. והּמעֹות הּכר את נֹוטל הּכר, למקֹום צר ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָואם
על  האבן הּניח אֹו הּכר, על ׁשּבת מערב הּמעֹות הּניח ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאם

ו  לטלטלן, אסּורין אּלּו הרי - החבית הּמעֹות ּפי נפלּו אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
האסּור. לדבר ּבסיס נעׂשּו ׁשהרי ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָוהאבן;

.ÁÈהכבדה]האבן לצורך [-דלעת ׁשּבּקרּויה[שמונחת ֵֶֶֶַָָ
מים] שואבים נֹופלת שבאמצעותה ואינּה ּבּה ממּלאין אם -ְְְִִֵֶֶַָָ

היטב] מחוברת הּקרּויה[האבן ּכמקצת היא הרי [וחלק , ְְֲִִֵֵַָָ
לאוממנה] ואם ּבּה; למּלאת ּומּתר רפויה , [-שהיא ְְִַָָָֹֻ

מעל ופרודה] ׁשֹומטֹו הּקנה, ׁשעל ּבגד ּבּה. ממּלאין אין ,ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ֶַָהּקנה.

.ËÈ- מעּׂשרין ׁשאינן ּפרֹות ּכגֹון - לאכלן ׁשאסּור ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֻּפרֹות
מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין הן מעׂשר [מדרבנן]אפּלּו אֹו , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

מעׂשר  אֹו טמאה, ּתרּומה אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹראׁשֹון
אבל  לטלטלן; אסּור - ּכהלכתן נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשני

הופרשו]הּדמאי אם שספק ע"ה וראּוי [פירות הֹואיל , ְְִַַָ
להם]לענּיים מותר והקּדׁש[הדמאי ׁשני מעׂשר וכן , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַ

לטלטלן. מּתר - החמׁש נתן ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻׁשּפדין,
.Îלֹו ראּויה ׁשאינּה ּפי על אף הּתרּומה, יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמטלטל

עם [לאוכלה] אֹו הּטהֹורה עם טמאה ּתרּומה ּומטלטלין ;ְְְְְְִִִֵַַָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה אחד. ּבכלי ׁשניהם היּו אם ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻהחּלין,

הּט -ּבׁשהיתה ּבּקרקע הּמּטּנפין ּפרֹות והיּו למּטה, הֹורה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
ינער אגֹוזים [ישפוך]ׁשאם היּו אם אבל יּפסדּו. אֹותן, ְְֱֲִִִִֵֶַָָָָ

אֹו הּטהֹורה ונֹוטל הּכלי, נֹוער - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּוׁשקדים
ּבין  - הּכלי למקֹום צרי היה ואם הּטמאה. ּומּניח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻהחּלין,
הּכל  מטלטל למּטה, ׁשהיתה ּבין למעלה ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהּטהֹורה

ְֶָּכאחד.
.‡Îׁשחּׁשב[שורה]מדּב אבנים עליו [לישיבה]ׁשל ְֲִִִֵֶֶָָָָ

לּמדּום אם - יֹום לישיבה]מּבעֹוד ליׁשב [סידרום מּתר , ְְִִִֵֵָֻ
חרּיֹות אסּור. לאו, ואם למחר; ּדקל [ענפים]עליהן ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָ

לעצים באש]ׁשּגרדן ׁשּבת [להסיקן מערב עליהן ונמל , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
יֹום, מּבעֹוד עליהן יׁשב אם וכן לטלטלן; מּתר - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻליׁשיבה

לטלטלן. ְְְַָָֻמּתר
.·Îמנענעֹו אבל ּבידֹו, ינענעֹו לא - הּמּטה ׁשעל ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹהּקׁש

לטלטלֹו מּתר ּבהמה, מאכל היה ואם היה ּבגּופֹו; אם וכן . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֻ
הקש]עליו ּבידֹו,[על מנענעֹו - ּבהן וכּיֹוצא סדין אֹו ּכר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

קּפה  הּמכניס יֹום. מּבעֹוד עליו ׁשּיׁשב ּכמי נעׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשהרי
- ׁשּבת מערב זוית קרן לּה יחד אם - לביתֹו עפר ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשל

צרכיו. ּכל ּבֹו ועֹוׂשה ּבׁשּבת, ְְְְְְֶַַָָָָמטלטלֹו
.‚Îמהכנֹו ּכלי לבּטל להיעשות אסּור מוכן שהיה [ממה ְְֲִֵֵֵַָ

יום] מבעוד ּכלי בו יּתן לא ּכיצד? ּכסֹותר. ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִִֵֵֵֵֶַֹ
ׁשּבּנר  ׁשהּׁשמן - הּנֹוטף הּׁשמן את לקּבל ּבׁשּבת הּנר ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָּתחת
ׁשהיה  הּכלי טלטּול יאסר לּכלי, ּוכׁשּיּפל לטלטלֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאסּור
ּתחת  ּכלי נֹותנין אין ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻמּתר;
וכן  עליה. הּכלי הּוא ּכֹופה אבל ּביצתּה, לקּבל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּתרנגלת
ּבּטלֹו; לא ׁשהרי לטלטלֹו, ׁשאסּור ּדבר ּכל על הּכלי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכֹופה

יּטלּנּו. יחּפץ, ְְִִֶֶַֹׁשאם
.„Î הּדלף ּתחת ּכלי מים]נֹותנין נתמּלא [נזילת ואם , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַ

הּדלף  ׁשּיהיה והּוא, נמנע; ואינֹו וׁשֹונה, ׁשֹופ - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָהּכלי
נתן, ואם נֹותנין; אין ראּוי, אינֹו אם אבל לרחיצה. ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָראּוי
ּגרף  עֹוׂשין ׁשאין ׁשּבֹו; הּמאּוסין ּבּמים לטלטלֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻמּתר

רעי[כלי] בדיעבד לכּתחּלה[צואה]ׁשל אך - [במכוון ְְְִִֶַָ
.מותר]

.‰Îטבל ׁשל ומעשרות]חבית תרומות הופרש שלא [יין ִֶֶֶָ
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עבר ואם הֹואיל ּתחּתיה; ּומּניח ּכלי מביא [על ׁשּנׁשּברה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
והפריש]ותּקנֹוהאיסור] מתּקן[תרם באכילה], -[מותר ְְְִָֻ

ניצֹוצֹות לקּבל הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין ּכמתּקן. הּוא [של הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻ
שריפה] תגרם שלא ּומּתר השמן, מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני ,ְִֵֵֶֶַָָָֻ

ּבספסל  אֹותּה סֹומכין אין - ׁשּנׁשּברה קֹורה הּכלי. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלטלטל
ּבארּכֹות רוּוחים [קרשי]אֹו היּו ּכן אם אּלא הּמּטה, ְֲִִִֵֶַַָָָֻ

ּכלי [רפויים] יבּטל ׁשּלא ּכדי יּטלם, ׁשּיחּפץ זמן וכל ;ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ּגּבי  על אֹו ּבׁשּבת, אבנים ּגּבי על מחצלת ּופֹורׂשין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמהכנֹו.
מּפני  ּובּגׁשמים החּמה, מּפני ּבחּמה ּדבֹורים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכּורת
ּבכל  נֹוטלּה ׁשהרי לצּוד; יתּכּון ׁשּלא ּובלבד - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּגׁשמים
האפרֹוחין, לפני ּבׁשּבת הּסל את וכֹופין ׁשּירצה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָעת
ּכׁשּירדּו לטלטלֹו מּתר ׁשהרי - וירדּו עליו ׁשּיעלּו ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבׁשביל

ּכל וכן  ּבזה.מעליו. ּכּיֹוצא ְֵֵֵֶַָָָֹ
.ÂÎלאּמת אֹו לבֹור ׁשּנפלה אם [תעלת]ּבהמה - הּמים ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

ּפרנסה לּה לּתן עד [מזונה]יכֹול אֹותּה מפרנסין ּבמקֹומּה, ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
ּתחּתיה; ּומּניח ּוכסתֹות ּכרים מביא לאו, ואם ׁשּבת. ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמֹוצאי
ׁשהרי  מהכנֹו, ּכלי ׁשּבּטל ּפי על ואף עלתה. עלתה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואם

הּמ לתֹו לּבֹור לא מׁשליכֹו חּיים, ּבעלי צער מּפני - ים ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַֹ
עֹוקרין אין וכן ּבידֹו. להעלֹותּה ואסּור [מגביהים]ּגזרּו. ְְְְְְֲִֵֵַָָָָ

ּדֹוחין אבל ּבחצר, ועֹוף וחּיה עד [דוחפים]ּבהמה אֹותן ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ
ּוסיחים עגלים ּומדּדין בצווארם ׁשּיּכנסּו; [אוחזם ְְְֲִִִִֶַָָָ

ׁשהיא ומוליכם] מּפני אֹותּה, מדּדין אין ׁשּברחה, ּתרנגלת .ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
אגּפיה ונמצאּו הּיד, מן שלה]נׁשמטת נתלׁשין;[גפיים ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָ

ׁשּתּכנס. עד אֹותּה ּדֹוחין ֲִִֵֶַָָָאבל

כו  ¤¤ּפרק
לטלטלן ‡. מּתר - ׁשּלֹו וקנים וחבלים האֹורג, ּכלי ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל

לאּסּור  ׁשּמלאכּתֹו הּתחּתֹון ּככלי וכבד העליֹון מּכבד חּוץ ; ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
האריגה] מכונת ׁשהן [אבזרי מּפני נּטלין, ׁשאינן לפי -ְְִִִִֵֵֵֶֶָָ

ׁשּמא  לטלטלן, אסּור - אֹורג ׁשל העּמּודים וכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּתקּועין.
מּתרין. האֹורג, ּכלי ּוׁשאר ׁשּלהן. הּגּמֹות ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻיתּקן

ׁשּמכּבדין [מטאטא]מכּבדֹות·. ּבהן וכּיֹוצא ּתמרה ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
מּתר  ׁשהרי להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - הּקרקע ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבהן
ּככלי  הן הרי - הּבנין מן ׁשּנׁשארּו לבנים ּבׁשּבת. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָלכּבד
ׁשפין  ׁשהרי עליהן, להסב ׁשראּויין מּפני להּתר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּמלאכּתֹו

אֹותן[משייפים] צבר ואם אֹותן; ּומתּקנין זה אֹותן [סדרן ְְְִִַַָָָָ
זה] לטלטלם.-על ואסּור הקצן, ְְְְְֲִֵַָָָהרי

הרּבים,‚. ּברׁשּות אפּלּו לטלטלּה מּתר - קטּנה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֻחרׂש
קטן  ּכלי ּפי ּבּה לכּסֹות ּבחצר היא ּוראּויה מגּופת הֹואיל . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

ׁשּנתּכּתתה החבית]חבית מּתר [שנשברה ּוׁשבריה, היא - ְְְִִִֶֶַָָָָָֻ
לטלטלּה. אסּור יֹום, מּבעֹוד לאׁשּפה זרקּה ואם ְְְְְְְְְְִִַַַָָָָָָָלטלטלּה;

ׁשּנתרעע אֹו[נשבר]ּכלי ּבֹו לכּסֹות חרׂש מּמּנּו יתלׁש לא - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹ
ּבֹו. ְִֹלסמ

מקרזלֹות„. אבנים ׁשלׁש הּכּסא לבית להכניס [חדות מּתר ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻֻ
לקינוח] הּיד.הראויות ּכמלא ׁשעּורן? וכּמה ּבהן; ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹלקּנח

לקּנח  לטלטלּה אסּור ,להתּפר קרֹובה ׁשהיא אדמה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאבל
עליהן  ירדּו ּבהן. לקּנח לּגג האבנים להעלֹות ּומּתר ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּבּה.

ּבטיט ונׁשּתּקעּו מּתר [שבגג]ּגׁשמים נּכר, רּׁשּומן אם - ְְְְְִִִִִִַָָָָֻ
מּתר  - היא לקּנּוח ׁשּוּדאי טּנּוף, עליה ׁשּיׁש אבן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻלטלטלן.

ּגדֹולה. היא ואפּלּו ְְְְֲִִַַָָלטלטלּה,
צרֹור‰. לפניו קטנה]היה ּבּצר [אבן מקּנח ואם וחרׂש, ֹור; ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

מאגני החרׂש לפניו [אוזני]היה היּו ּבחרׂש. מקּנח ּכלים, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואם  ּבהן; מקּנח רּכים, עׂשבים היּו אם - ועׂשבים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָצרֹור

ּבּצרֹור. מקּנח ְְֵַַַָלאו,
.Âׁשּבלּו מחצלת ׁשּמלאכּתֹו[נרקבו]ׁשירי ּככלי הם הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשירי  אבל הּטּנּוף; ּבהן לכּסֹות ׁשראּויין מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהּתר,
ׁשאינן  לטלטלן, אסּור - ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבהן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּבגדים
מּתר  - תּנּור ׁשברי לעׁשירים. ולא לענּיים לא ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָֹֹֻראּויין
ּכירה  להּתר. ׁשּמלאכּתן הּכלים ּככל הן והרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלטלטלן,

מּירכֹותיה אחת ׁשּמא [רגליה]ׁשּנׁשמטה לטלטלּה, אסּור - ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
רגל]יתקע אותה את .[בחוזק ְִַ

.Ê ּכלי ּתֹורת עליו ׁשאין לטלטלֹו, אסּור - עלּיה ׁשל .סּלם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ
מּׁשֹוב יֹוליכֹו לא אבל להּטֹותֹו, מּתר - ׁשֹוב ְְֲִִֶַָָָָֹֻוׁשל
לצּוד. ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ,ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹלׁשֹוב

הּזיתים ּבֹו ׁשּמֹוסקין הבד]קנה בבית הזיתים בו [מהפכין ְִִֵֶֶַָ
ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי ּכלי, ּתֹורת עליו יׁש אם -ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
ּבֹו ונֹועל ּפֹותח להיֹות הּבית ּבעל ׁשהתקינֹו קנה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָלאּסּור;
להּתר. ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי עליו, ּכלי ּתֹורת יׁש אם -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

.Áציר לּה ׁשהיה עליה]ּדלת סובבת שהדלת אף [יתד , ִֶֶֶַָָָ
מקֹום  ּבּה לסּתם ׁשהכינּה ציר, עּתה לּה ׁשאין ּפי ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹעל

נגררת והיא הארץ]מקצה, וסֹותמין [על אֹותּה ׁשּנֹוטלין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָֻ
חדקים וכן וכן [קוצים]ּבּה, הּפרצה, ּבהן ׁשּסֹותמין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

סֹותמין  ּבּכתל, ּותלּויין ׁשּקׁשּורין ּבזמן - הּנגררת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַֹמחצלת
מעל  ּגבֹוהין היּו ואם ּבהן. נ ֹועלין אין לאו, ואם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּבהן;

ּבהן. נֹועלין ֲִֶֶָָָהארץ,
.Ë- ּבּה ונֹועלין אֹותּה ׁשּׁשֹומטין אחד, לּוח ׁשהיא ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָּדלת

ּכן למּטה לּה היה לא אסקּפה[יסוד]אם ,[מפתן]ּכמֹו ְְְִַַַָָָָָֹֻ
ּבּה; נֹועלין אין - לנעילה מּוכן ּכלי ׁשהיא עליה ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּמֹוכיח

נגר נעילה]וכן קלֹוסטרא[יתד ּבראׁשֹו רימון]ׁשּיׁש ,[כמין ְְְְֵֵֶֶֶָָֹ
ּכׁשאר  קֹורה ואינֹו לנעילה, מּוכן ּכלי ׁשהּוא עליו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּמֹוכחת

ּבׁשּבת. ּבֹו נֹועלין - ְֲִַַָהּקֹורֹות
.È ותלּוי קׁשּור היה אם - קלֹוסטרא ּבראׁשֹו ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹנגר

עּמֹו ואגּדֹו נּטל, היה אם וכן ּבֹו; נֹועלין קשור ּבּדלת, [היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ
בחבל] הּנגר לדלת והיה ּבּדלת, קבּוע אגּדֹו היה אם אבל .ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבזוית אֹותֹו ּומּניחין קֹורה, ּכמֹו אחר]נׁשמט ,[במקום ְְְִִִִַָָָ
ּבֹו; לנעל אסּור זה הרי - ׁשרֹוצין ּבעת ּבֹו ונֹועלין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָֹוחֹוזרין
להֹוכיח  אגד ּבֹו ואין אגּוד, ואינֹו ּכלי, ּתֹורת עליו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין

ָָעליו.
.‡Èחליֹות ׁשל חלקים]מנֹורה מכמה ּבין [המורכבת , ְְֵֶָֻ

יחזירּה ׁשּמא אֹותּה, מטלטלין אין - קטּנה ּבין ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּגדֹולה
חדקים[ירכיבה] ּבּה היּו הדומים ּבׁשּבת. [חריצים ְֲִַָָָָ
ּגדֹולה לפרקים] היתה אם - חליֹות ּכבעלת נראית והיא ,ְְְְְְֲִִִֵַַָָָֻ

מּזֹו, קטּנה היתה לטלטלּה; אסּור ידים, ּבׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּנּטלת
לטלטלּה. ְְְַָָֻמּתר
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.·Èהאּמּום ּגּבי ׁשעל עץ]מנעל אֹותֹו[דפוס ׁשֹומטין , ְְִִִֵֶַַָָ
ּבּתים ּבעלי ׁשל מכּבׁש שביניהם ּבׁשּבת. עץ לוחות [שתי ְְֲִֵֵֶַַַָָ

הבגדים] את מּתיריןמיישרים מביניהם]- בגד ,[ליטול ִִַ
ּכֹובׁשין לא לגהצו]אבל בגד ביניהם מכניסין וׁשל [לא ; ְְֲִֶָֹ

ּכיס  חסרֹון מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ּבֹו, יּגע לא - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַֹֻּכֹובסין
יתקלקל] שמא בו מלגעת נמנע אין [- - צמר ּגּזי וכן .ְִֵֵֵֶֶ

עליהן מקּפיד ׁשהּוא מּפני אֹותן, ;[לשמרם]מטלטלין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ
והּׁשלחין מּתרין. לתׁשמיׁש, יחדן אם שאינן לפיכ [עורות ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָֻ

אֹומעובדים] הּבית ּבעל ׁשל ׁשהיּו ּבין לטלטלן, מּתר -ְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻ
עליהן. מקּפיד ׁשאינֹו מּפני אּמן; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָֻׁשל

.‚È- ּבהן וכּיֹוצא וצֹואה וקיא ראי ּכגֹון מטּנף, ּדבר ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֻּכל
ׁשּיֹוׁשבין ּבחצר היּו לאׁשּפה [דרים]אם להֹוציאן מּתר ּבּה, ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ

היּו ואם רעי'. ׁשל 'ּגרף הּנקרא הּוא וזה הּכּסא; לבית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאֹו
הּקטן  יצא ׁשּלא ּכדי ּכלי, עליהן ּכֹופין - אחרת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבחצר
.והֹול ּתּמֹו, לפי ּדֹורסֹו - הּקרקע ׁשעל רק ּבהן. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻויתלכל

ּכנֹונא מנחושת]ּומטלטלין לגחלים אף [כלי אפרֹו, מּפני ְְְְְִִֵֶַַָָ
רעי. ׁשל ּכגרף ׁשהּוא מּפני עצים, ׁשברי עליו ׁשּיׁש ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעל

עֹוׂשין אבל [יוצרים]ואין ּבׁשּבת; לכּתחּלה רעי ׁשל ּגרף ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
אֹותֹו. מֹוציאין - ועׂשהּו ׁשעבר אֹו מאליו, נעׂשה ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאם

.„È ּבׁשּבת הּבד ּבית ׁשל הּקֹורה מּתחת ׁשּיֹוצא וכן ׁשמן , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּבׁשּבת; לאכלן מּתר - לסחֹורה הּמּוכנין ּוׁשקדים ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֻּתמרים

אֹוצר -[מחסן]ואפּלּו צבּורה ּתבּואה אֹו ּתבּואה, ׁשל ְְְֲִֶַָָָָ
ׁשהּוא  אכל ׁשם ׁשאין ּבׁשּבת; מּמּנה להסּתּפק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמתחיל
מּגרֹוגרֹות  חּוץ הּוא. מּוכן הּכל אּלא ּכלל, ּבׁשּבת ְְְְִֶֶַַָָָָָֹֻמקצה

ׁשּבּמקצה[תאנים] הבית]וצּמּוקין שמאחורי ּבזמן [חצר , ְְְִִִֶֶַַֻ
ראּויין  ואינן ּבינתים, ּומסריחֹות הֹואיל אֹותן; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָׁשּמיּבׁשין
חבית  מקצה. מּׁשּום ּבׁשּבת אסּורין הן הרי - ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלאכילה

כיסויה]ׁשּנתּגּלתה ּפי [הוסר על אף - ׁשּנׁשּברה ואבּטיח , ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָ
לאכילה ראּויין ארס]ׁשאינן בהם שם נחש נֹוטלן [שמא , ְְֲִִֵֶַָָָ

קמיע ּבֹו, ּכּיֹוצא הּמצנע. ּבמקֹום שמות ּומּניחן עם [קלף ְְִֵֵַַַַָָָָֻ
לסגולה] ממחההקודש מומחה]ׁשאינֹו שאינו מי [שכתבו ְֵֶֶֻ

הּׁשמן  מֹותר אֹותֹו. מטלטלין ּבֹו, יֹוצאין ׁשאין ּפי על אף -ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ
אסּור  - ׁשּבת ּבאֹותּה ּבהן ׁשהדליקּו וׁשּבּקערה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבּנר
מחמת  מקצה ׁשהּוא מּפני ׁשּבת, ּבאֹותּה מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלהסּתּפק

ִאּסּור.
.ÂËּפי [מחסן]אֹוצר על אף - יין ּכּדי ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ְִִֵֶֶַַַַָָ

אּלא  לפּנֹותֹו ּבֹו להתחיל אסּור מּמּנּו, להסּתּפק ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּמּתר
ּבֹו לקּבע אֹו אֹורחין, להכנסת ׁשּפּנהּו ּכגֹון מצוה, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹלדבר
ממּלא  ואחד אחד ּכל אֹותֹו? מפּנין וכיצד הּמדרׁש. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבית

יכּבדּו ולא ׁשּגֹומרים; עד קּפֹות, חמׁש אֹו [ינקו]ארּבע ְְְְְִֵֶַַַַָֹֻ
אֹוצר  ׁשל ּבֹו,קרקעיתֹו ויֹוצא נכנס אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּוביציאתֹו. ּבכניסתֹו ּברגלֹו ׁשביל ְְְְְִִִִִֶַָָועֹוׂשה
.ÊË הּמצּויין ועֹוף וחּיה ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ,ּכל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ

הּתּורמּוס את מטלטלין ּכיצד? ּבׁשּבת. אֹותֹו [מין מטלטלין ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ
את קטנית] לא אבל - לעּזים מאכל ׁשהּוא מּפני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּיבׁש,

החצב את ירק]הּלח; לּצבאים;[מין מאכל ׁשהּוא מּפני , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
צמח-]את את [גרעיני לּיֹונים; מאכל ׁשהּוא מּפני החרּדל, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

הּקלּפין  ּכל וכן לּכלבים. מאכל ׁשהן מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהעצמֹות,
וׁשאינן  אֹותן. מטלטלין ּבהמה, למאכל הראּויין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּגרעינין
ואסּור  לאחֹוריו; וזֹורקן האכל, את אֹוכל - ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹראּויין

ּתפּוח ּבׂשר ּומטלטלין מאכל [סרוח]לטלטלן. ׁשהּוא מּפני , ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
חי ּבׂשר ּומטלטלין מבושל]לחּיה. ּתפל[שאינו ּבין [לא , ְְְִֵֵַַַַָָָָ

אבל מלוח] מליח; ּדג וכן לאדם. ׁשראּוי מּפני מלּוח, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבין
לטלטלֹו. אסּור ְְְֵַַָָהּתפל,

.ÊÈ מאכל ׁשהן ּפי על אף זכּוכית, ׁשברי מטלטלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאין
יענה]לנעמּיֹות זמֹורֹות[בת חבילי ולא הגפן], אף [ענפי , ְְְֲֲִִֵַַֹ

הּלּוף את ולא לפילים, מאכל ׁשהן ּפי עשב]על אף [מין , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹ
וכּיֹוצא  אּלּו ׁשאין מּפני - לעֹורבים מאכל ׁשהּוא ּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעל

אדם. ּבני רב אצל מצּויין ְְִֵֵֶֶָָָֹּבהן
.ÁÈ התקינן אם - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָחבילי

מטלטלין  אין לאו, ואם אֹותן; מטלטלין ּבהמה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמאכל
וקֹורניתאֹותן  ואזֹוב סיאה חבילי הראוים . צמחים [מיני ְְֲִִִֵֵָָָ

ולבהמה] מהן להסקה מסּתּפק אין לעצים, הכניסן -ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ
וכן  ּבאּמיתא, וכן מהן. מסּתּפק ּבהמה, למאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבׁשּבת;

צמחים]ּבפיגם תבלין.[מיני מיני ּבׁשאר וכן , ְְְְִִִֵֵֵָָָ
.ËÈהּפטם מּלפני מאכל ּגֹורפין שמפטמים אין [שור ְְְֲִִִֵֵַַָָ

ּבאבּוסאותו] ּבין לבהמה], האכלה ּבין [כלי ּכלי ׁשל ְְִֵֵֵֶ
קרקע ׁשל הקרקע]ּבאבּוס על מסּלקין [שבנוי ואין ; ְְְְְִֵֵֶַַַ

הראי[המאכל] מּפני יתלכלך]לצדדין ׁשּמא [שלא ּגזרה , ְְְְִִִִֵֵֶָָָָ
הּׁשֹור; לפני ונֹותנין החמֹור, מּלפני ונֹוטלין ּגּמֹות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַֻיׁשוה
מּפני  - החמֹור לפני ונֹותנין הּׁשֹור, מּלפני נֹוטלין אין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַָאבל
למאכל  ראּוי ואין ּברירֹו, מטּנף הּׁשֹור ׁשּלפני ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשהּמאכל
הּבהמה  ואין ּומאּוס, רע ׁשריחם עלין וכן אחרת. ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהמה

לפיכך  לטלטלן. אסּור - ּדגיםאֹוכלּתן ׁשל ּתלי [עץ , ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָ
דגים] בו ּכל שתולים וכן מּתר. ּבׂשר, וׁשל לטלטלֹו; אסּור ,ְְְְְֵֶַָָָָֹֻ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Îאֹותֹו סכין ּבׁשּבת, הּמת את לטלטל ׁשאסּור ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף

את  וׁשֹומטין אבר. ּבֹו יזיזּו ׁשּלא ּובלבד אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָֹּומדיחין
ׁשּימּתין  ּבׁשביל החֹול, על מּטל ׁשּיהיה ּכדי מּתחּתיו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻהּכר

יסריח] מקר[ולא ּכלי ּומביאין קרירות]. ּוכלי [הגורם ְְְִִֵֵֵַ
את  ּופֹוקקין ּתפּוח; ׁשּלא ּכדי ּכרסֹו על לֹו ּומּניחין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּתכֹות,
לא  - הּלחי את וקֹוׁשרין הרּוח. ּבהן י ּכנס ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנקביו,

שנפתח]ׁשּיעלה מה ואין [לסגור יֹוסיף; ׁשּלא אּלא , ְֲִֵֶֶֶֶַָֹ
ּבׁשּבת.[עוצמים]מאּמצין עיניו את ְְְִֵֶַַָָ

.‡Î,ּתינֹוק אֹו ּכּכר עליו מּניח - ּבחּמה הּמּטל ִִִֵַַַַַָָָָָֻמת
מּניח  מת, ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר ּדלקה נפלה אם וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומטלטלֹו.

ּומטלטלֹו ּתינֹוק אֹו ּכּכר ולא עליו ּכּכר ׁשם אין ואם ; ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹ
יבֹוא  ׁשּמא - מקֹום מּכל הּדלקה מן אֹותֹו מּצילין ְִִִִִֵֶַַָָָָָּתינֹוק,
הּתירּו ולא יּׂשרף. ׁשּלא מתֹו על ּבהּול ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלכּבֹות,
ׁשאדם  מּפני ּבלבד, למת אּלא ּבתינֹוק, אֹו ּבכּכר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלטלטל

מתֹו. על ֵַָּבהּול
.·Î ׁשּלא אֹו לטלטלֹו, מקֹום להם ואין ּבחּמה, מּטל ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהיה

מּׁשני  ויֹוׁשבין אדם, ּבני ׁשני ּבאין - מּמקֹומֹו להזיזֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָרצּו
מּלמּטה להם חם הקרקע]צדדיו; מּטתֹו[מחום מביא זה - ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
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להם  חם עליה; ויֹוׁשב מּטתֹו מביא וזה עליה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָויֹוׁשב
מביא  וזה ּגּביו, על ּופֹורׂש מחצלת מביא זה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּלמעלה

מּטתֹו זֹוקף זה ּגּביו; על ּופֹורׂש עליה מחצלת לעגן [כדי ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
לֹו,המחצלת] והֹול ונׁשמט מּטתֹו זֹוקף וזה לֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶָָוהֹול

זה  מחצלת ׁשהרי - מאליה עׂשּויה מחיצה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָונמצאת
על  קצֹותיהן ּוׁשני לזֹו; זֹו סמּוכֹות ּגּגיהן זה, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּומחצלת

הּמת. צּדי מּׁשני ְְִִֵֵֵַַַַהּקרקע
.‚Î והם החּיים, ּבין מתּבּזה ונמצא ּבּבית, ׁשהסריח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמת

לכרמלית  להֹוציאֹו מּתר - מּמּנּו ּכבֹוד מתּבּזים ּגדֹול ; ְְְְְְִִִִִֶַַָָֻ
"לא  ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, תעׂשה לא את ׁשּדֹוחה ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּברּיֹות,
אחר  מקֹום להן היה ואם ."ל יּגידּו אׁשר הּדבר מן ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָתסּור
ּבמקֹומֹו, אֹותֹו מּניחין אּלא - אֹותֹו מֹוציאין אין לֹו, ְִִִִִֵֵֶַָָלצאת

הן. ְְִֵויֹוצאין

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ד שני יום

כז  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, - ּבׁשּבת הּמדינה לתחּום חּוץ ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָהּיֹוצא

הּוא  זה, מקֹום הּׁשביעי"; ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש יצא ְְִִִִֵֵֶַַַָֹ"אל
אבל  זה; לתחּום ׁשעּור ּתֹורה נתנה ולא העיר. ְְְְֲִִִֶָָָָָֹּתחּום

העּתיקּו במסורת]חכמים חּוץ [קיבלו הּוא זה ׁשּתחּום , ְְֲִִֶֶֶָ
מׁשה  להם אמר וכ יׂשראל, מחנה ּכנגד מיל עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלׁשנים
יצא  ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי לּמחנה'. חּוץ תצאּו 'לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹֹרּבנּו:
לאלּפים  חּוץ אבל אּמה; אלּפים עד אּלא לעיר, חּוץ ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָאדם

מגרׁש הּוא ׁשאלּפים, אסּור; העיר.[מתחם]- ְְִִִֶַַַָָ
העיר ·. ּכל את להּל ּבׁשּבת לאדם ׁשּמּתר למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻנמצאת

היתהּכּלּה אפּלּו מּקפת [גדולה], ׁשהיתה ּבין ּכנינוה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֻֻ
להּל לֹו מּתר וכן חֹומה. מּקפת היתה ׁשּלא ּבין ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻחֹומה,
מרּבעת, ּכטבלה מרּבעֹות רּוח לכל אּמה אלּפים לעיר ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָֻֻחּוץ

נׂשּכר ׁשּיהיה חּוץ [מרויח]ּכדי יצא ואם הּזוּיֹות. את ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - מדרבנן]לאלּפים עד [מלקות , ְְְִִַַַַַַַ

על  יתר העיר מן והרחיק יצא אם אבל מיל; עׂשר ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָׁשנים
הּתֹורה. מן לֹוקה - אחת אּמה אפּלּו מיל, עׂשר ְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשנים

ּכגֹון ‚. טפחים, מעׂשרה למעלה לּתחּום חּוץ ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָהמהּל
אחד  ּבכל ואין עׂשרה ׁשּגבֹוהין עּמּודים ּגּבי על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּקפץ

ספק זה הרי - ארּבעה על ארּבעה יׁש[בגמרא]מהן אם ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום על הל אם אבל מעׂשרה; למעלה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּתחּומין
אּסּור  ויׁש הארץ, על ּכמהּל זה הרי - ארּבעה על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָארּבעה

ׁשם. ְִָּתחּומין
ּבדיר„. ׁשּׁשבת לצאן]מי מגודר אֹו[שטח ׁשּבּמדּבר, ְְִִִֶֶַַָָ

מגודר]ּבסהר מרׁשּות [מגרש ּבהן וכּיֹוצא ּבמערה, אֹו , ְְְְִֵֵֶַַַָָָ
רּוח  לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה, את מהּל - ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהּיחיד
ׁשּנכנס  ּבׁשעה יׁשן היה אפּלּו ּבבקעה, הּׁשֹובת וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּברּבּוע.

קנה ׁשּלא -]הּׁשּבת, לקנות התכוון לֹו[לא יׁש - ׁשביתה ְִֵֶַַָָָָֹ
מהּל היה ּברּבּוע. רּוח לכל אּמה אלּפים מּמקֹומֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָלהּל

יֹודע ואינֹו אלּפים [היכן]ּבבקעה, מהּל - ׁשּבת ּתחּום ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָ
ׁשּבת. ּתחּום הּוא וזה ּבינֹונּיֹות, ְְְִִֵֶַָּפסיעֹות

מּדתֹו‰. וׁשלמה ,להּל לֹו ׁשּיׁש אּמה אלּפים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהמהּל
אינֹו - הּמדינה ּבתֹו אֹו מערה אֹו סהר אֹו ּדיר ְְְְִִֵַַַָָָּבתֹו
וכלתה  'הֹואיל אֹומרין: ואין מּדתֹו; סֹוף עד אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמהּל
ּדברים  ּבּמה ּכּלּה'. את מהּל הּיחיד, רׁשּות ּבתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻמּדתֹו
ּבמקצת  אֹו העיר, ּבמקצת מּדתֹו ּבׁשּכלתה ְְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָאמּורים?

מבלעת הּיחיד רׁשּות אֹותּה היתה אם אבל ּבתֹוהּמערה; ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָֻ
ּכארּבע  הרׁשּות אֹותּה ּכל לֹו ּתחׁשב - ׁשּלֹו אּמה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָאלּפים

הּׁשאר  את לֹו ּומׁשלימין .אּמֹות, ְְִִֶַַַָ
.Â מחּוץ אֹו ׁשביתתֹו, מּמקֹום אּמה אלף ׁשהיה הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכיצד?

אֹו אּמה, אלף ּבארּכּה ׁשּיׁש מערה אֹו מדינה עד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלעיר,
ׁשּפגע  הּמערה אֹו הּמדינה ּכל את מהּל - מאלף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפחֹות

אּמֹות. ארּבע ּפחֹות אּמה אלף לּה חּוצה ּומהּל ְְֵֶֶַַַַַָָָָָּבּה,
.Êּבתֹו ּבּה ׁשּפגע ּבּמערה אֹו ּבּמדינה היה אם ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָאבל

אּמה  אלף אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ואּמה אּמה אלף ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּדתֹו,
לֹו. ׁשּיׁש אלּפים ּתׁשלּום ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַּבלבד,

.Áׁשאינֹו ּפי על אף - העיר ּבחצי מּדתֹו ׁשּכלתה ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָמי
ידי  על העיר ּבכל לטלטל מּתר מּדתֹו, סֹוף עד אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמהּל

מחיצה זריקה  ּגֹוים והּקיפּוהּו ּבבקעה, ׁשּׁשבת מי וכן . ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָ
אף  רּוח, לכל אּמה אלּפים אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבׁשּבת
ּבכל  לטלטל לֹו ּומּתר הּמחיצה; ּבתֹו ׁשהּוא ּפי ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻעל

ּדירה. לׁשם הּקיפּוה אם זריקה, ידי על ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָהּמחיצה
.Ë,ּבּים ּבא ׁשהיה ּבין למדינה, לּכנס ּבּדר ּבא ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמי

ּבחרבה ּבא ׁשהיה אלּפים [ביבשה]ּבין ּבתֹו נכנס אם - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּלא  ּפי על אף - הּׁשּבת ׁשּיּכנס קדם לעיר, קרֹוב ִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּמה

לּמדינה את [לעיר]הּגיע ויהּל יּכנס זה הרי ּבׁשּבת, אּלא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
רּוח. לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ְְְִַַַַָָָָָֻּכּלּה

.È,ּבׁשּבת אּלא נעֹור ולא ,ּבּדר ויׁשן למדינה ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
לּה, יּכנס זה הרי - הּתחּום ּבתֹו עצמֹו מצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשּנעֹור,
מּפני  רּוח; לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻויהּל
עם  ׁשביתה קנה ּולפיכ זֹו, למדינה להּל היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּדעּתֹו

ּבּתחּום  עּמהן נכנס ׁשהרי - ּכמֹותן הּמדינה .ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.‡È;יּכנס לא - אחת אּמה אפּלּו לּתחּום, חּוץ ׁשּיצא ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמי

ׁשהּוא  מּמקֹום ּתחּלתן לאדם, לֹו ׁשּיׁש אּמֹות ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהארּבע
יתר, אֹו אּמה מּתחּומֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ,לפיכ ּבֹו; ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָעֹומד
אּמֹות  ארּבע ּבתֹו אּלא להּל לֹו ואין ּבמקֹומֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָיׁשב
לתחּום  חּוץ ׁשהחׁשי מי וכן ולחּוץ. רגליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָמעמידת
אּלא  לּה, יּכנס לא זה הרי - אחת אּמה אפּלּו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמדינה,
אלּפים  ּבֹו, עֹומד והּוא הּׁשּבת עליו ׁשּנכנס מּמקֹום ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָיהּל
עד  מהּל העיר, ּבמקצת מּדתֹו ּכלתה ואם ּבלבד. ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָאּמה

מּדתֹו ּבתֹו[בלבד]סֹוף אחת רגלֹו היתה ׁשאמרנּו. ּכמֹו , ְְְְְִֶַַַַָָָָ
יּכנס. זה הרי - לּתחּום חּוץ אחת ורגלֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָהּתחּום,

.·Èׁשהֹוציאּוהּו ּכגֹון - לדעּתֹו ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִֶֶֶַַָָֹמי
ויצא  ׁשּׁשגג אֹו רעה, רּוח אֹו ארּבע ּגֹוים אּלא לֹו אין - ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
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.·Èהאּמּום ּגּבי ׁשעל עץ]מנעל אֹותֹו[דפוס ׁשֹומטין , ְְִִִֵֶַַָָ
ּבּתים ּבעלי ׁשל מכּבׁש שביניהם ּבׁשּבת. עץ לוחות [שתי ְְֲִֵֵֶַַַָָ

הבגדים] את מּתיריןמיישרים מביניהם]- בגד ,[ליטול ִִַ
ּכֹובׁשין לא לגהצו]אבל בגד ביניהם מכניסין וׁשל [לא ; ְְֲִֶָֹ

ּכיס  חסרֹון מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ּבֹו, יּגע לא - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַֹֻּכֹובסין
יתקלקל] שמא בו מלגעת נמנע אין [- - צמר ּגּזי וכן .ְִֵֵֵֶֶ

עליהן מקּפיד ׁשהּוא מּפני אֹותן, ;[לשמרם]מטלטלין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ
והּׁשלחין מּתרין. לתׁשמיׁש, יחדן אם שאינן לפיכ [עורות ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָֻ

אֹומעובדים] הּבית ּבעל ׁשל ׁשהיּו ּבין לטלטלן, מּתר -ְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻ
עליהן. מקּפיד ׁשאינֹו מּפני אּמן; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָֻׁשל

.‚È- ּבהן וכּיֹוצא וצֹואה וקיא ראי ּכגֹון מטּנף, ּדבר ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֻּכל
ׁשּיֹוׁשבין ּבחצר היּו לאׁשּפה [דרים]אם להֹוציאן מּתר ּבּה, ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ

היּו ואם רעי'. ׁשל 'ּגרף הּנקרא הּוא וזה הּכּסא; לבית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאֹו
הּקטן  יצא ׁשּלא ּכדי ּכלי, עליהן ּכֹופין - אחרת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבחצר
.והֹול ּתּמֹו, לפי ּדֹורסֹו - הּקרקע ׁשעל רק ּבהן. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻויתלכל

ּכנֹונא מנחושת]ּומטלטלין לגחלים אף [כלי אפרֹו, מּפני ְְְְְִִֵֶַַָָ
רעי. ׁשל ּכגרף ׁשהּוא מּפני עצים, ׁשברי עליו ׁשּיׁש ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעל

עֹוׂשין אבל [יוצרים]ואין ּבׁשּבת; לכּתחּלה רעי ׁשל ּגרף ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
אֹותֹו. מֹוציאין - ועׂשהּו ׁשעבר אֹו מאליו, נעׂשה ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאם

.„È ּבׁשּבת הּבד ּבית ׁשל הּקֹורה מּתחת ׁשּיֹוצא וכן ׁשמן , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּבׁשּבת; לאכלן מּתר - לסחֹורה הּמּוכנין ּוׁשקדים ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֻּתמרים

אֹוצר -[מחסן]ואפּלּו צבּורה ּתבּואה אֹו ּתבּואה, ׁשל ְְְֲִֶַָָָָ
ׁשהּוא  אכל ׁשם ׁשאין ּבׁשּבת; מּמּנה להסּתּפק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמתחיל
מּגרֹוגרֹות  חּוץ הּוא. מּוכן הּכל אּלא ּכלל, ּבׁשּבת ְְְְִֶֶַַָָָָָֹֻמקצה

ׁשּבּמקצה[תאנים] הבית]וצּמּוקין שמאחורי ּבזמן [חצר , ְְְִִִֶֶַַֻ
ראּויין  ואינן ּבינתים, ּומסריחֹות הֹואיל אֹותן; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָׁשּמיּבׁשין
חבית  מקצה. מּׁשּום ּבׁשּבת אסּורין הן הרי - ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלאכילה

כיסויה]ׁשּנתּגּלתה ּפי [הוסר על אף - ׁשּנׁשּברה ואבּטיח , ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָ
לאכילה ראּויין ארס]ׁשאינן בהם שם נחש נֹוטלן [שמא , ְְֲִִֵֶַָָָ

קמיע ּבֹו, ּכּיֹוצא הּמצנע. ּבמקֹום שמות ּומּניחן עם [קלף ְְִֵֵַַַַָָָָֻ
לסגולה] ממחההקודש מומחה]ׁשאינֹו שאינו מי [שכתבו ְֵֶֶֻ

הּׁשמן  מֹותר אֹותֹו. מטלטלין ּבֹו, יֹוצאין ׁשאין ּפי על אף -ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ
אסּור  - ׁשּבת ּבאֹותּה ּבהן ׁשהדליקּו וׁשּבּקערה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבּנר
מחמת  מקצה ׁשהּוא מּפני ׁשּבת, ּבאֹותּה מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלהסּתּפק

ִאּסּור.
.ÂËּפי [מחסן]אֹוצר על אף - יין ּכּדי ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ְִִֵֶֶַַַַָָ

אּלא  לפּנֹותֹו ּבֹו להתחיל אסּור מּמּנּו, להסּתּפק ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּמּתר
ּבֹו לקּבע אֹו אֹורחין, להכנסת ׁשּפּנהּו ּכגֹון מצוה, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹלדבר
ממּלא  ואחד אחד ּכל אֹותֹו? מפּנין וכיצד הּמדרׁש. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבית

יכּבדּו ולא ׁשּגֹומרים; עד קּפֹות, חמׁש אֹו [ינקו]ארּבע ְְְְְִֵֶַַַַָֹֻ
אֹוצר  ׁשל ּבֹו,קרקעיתֹו ויֹוצא נכנס אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּוביציאתֹו. ּבכניסתֹו ּברגלֹו ׁשביל ְְְְְִִִִִֶַָָועֹוׂשה
.ÊË הּמצּויין ועֹוף וחּיה ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ,ּכל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ

הּתּורמּוס את מטלטלין ּכיצד? ּבׁשּבת. אֹותֹו [מין מטלטלין ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ
את קטנית] לא אבל - לעּזים מאכל ׁשהּוא מּפני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּיבׁש,

החצב את ירק]הּלח; לּצבאים;[מין מאכל ׁשהּוא מּפני , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
צמח-]את את [גרעיני לּיֹונים; מאכל ׁשהּוא מּפני החרּדל, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

הּקלּפין  ּכל וכן לּכלבים. מאכל ׁשהן מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהעצמֹות,
וׁשאינן  אֹותן. מטלטלין ּבהמה, למאכל הראּויין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּגרעינין
ואסּור  לאחֹוריו; וזֹורקן האכל, את אֹוכל - ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹראּויין

ּתפּוח ּבׂשר ּומטלטלין מאכל [סרוח]לטלטלן. ׁשהּוא מּפני , ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
חי ּבׂשר ּומטלטלין מבושל]לחּיה. ּתפל[שאינו ּבין [לא , ְְְִֵֵַַַַָָָָ

אבל מלוח] מליח; ּדג וכן לאדם. ׁשראּוי מּפני מלּוח, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבין
לטלטלֹו. אסּור ְְְֵַַָָהּתפל,

.ÊÈ מאכל ׁשהן ּפי על אף זכּוכית, ׁשברי מטלטלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאין
יענה]לנעמּיֹות זמֹורֹות[בת חבילי ולא הגפן], אף [ענפי , ְְְֲֲִִֵַַֹ

הּלּוף את ולא לפילים, מאכל ׁשהן ּפי עשב]על אף [מין , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹ
וכּיֹוצא  אּלּו ׁשאין מּפני - לעֹורבים מאכל ׁשהּוא ּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעל

אדם. ּבני רב אצל מצּויין ְְִֵֵֶֶָָָֹּבהן
.ÁÈ התקינן אם - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָחבילי

מטלטלין  אין לאו, ואם אֹותן; מטלטלין ּבהמה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמאכל
וקֹורניתאֹותן  ואזֹוב סיאה חבילי הראוים . צמחים [מיני ְְֲִִִֵֵָָָ

ולבהמה] מהן להסקה מסּתּפק אין לעצים, הכניסן -ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ
וכן  ּבאּמיתא, וכן מהן. מסּתּפק ּבהמה, למאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבׁשּבת;

צמחים]ּבפיגם תבלין.[מיני מיני ּבׁשאר וכן , ְְְְִִִֵֵֵָָָ
.ËÈהּפטם מּלפני מאכל ּגֹורפין שמפטמים אין [שור ְְְֲִִִֵֵַַָָ

ּבאבּוסאותו] ּבין לבהמה], האכלה ּבין [כלי ּכלי ׁשל ְְִֵֵֵֶ
קרקע ׁשל הקרקע]ּבאבּוס על מסּלקין [שבנוי ואין ; ְְְְְִֵֵֶַַַ

הראי[המאכל] מּפני יתלכלך]לצדדין ׁשּמא [שלא ּגזרה , ְְְְִִִִֵֵֶָָָָ
הּׁשֹור; לפני ונֹותנין החמֹור, מּלפני ונֹוטלין ּגּמֹות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַֻיׁשוה
מּפני  - החמֹור לפני ונֹותנין הּׁשֹור, מּלפני נֹוטלין אין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַָאבל
למאכל  ראּוי ואין ּברירֹו, מטּנף הּׁשֹור ׁשּלפני ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשהּמאכל
הּבהמה  ואין ּומאּוס, רע ׁשריחם עלין וכן אחרת. ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהמה

לפיכך  לטלטלן. אסּור - ּדגיםאֹוכלּתן ׁשל ּתלי [עץ , ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָ
דגים] בו ּכל שתולים וכן מּתר. ּבׂשר, וׁשל לטלטלֹו; אסּור ,ְְְְְֵֶַָָָָֹֻ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Îאֹותֹו סכין ּבׁשּבת, הּמת את לטלטל ׁשאסּור ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף

את  וׁשֹומטין אבר. ּבֹו יזיזּו ׁשּלא ּובלבד אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָֹּומדיחין
ׁשּימּתין  ּבׁשביל החֹול, על מּטל ׁשּיהיה ּכדי מּתחּתיו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻהּכר

יסריח] מקר[ולא ּכלי ּומביאין קרירות]. ּוכלי [הגורם ְְְִִֵֵֵַ
את  ּופֹוקקין ּתפּוח; ׁשּלא ּכדי ּכרסֹו על לֹו ּומּניחין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּתכֹות,
לא  - הּלחי את וקֹוׁשרין הרּוח. ּבהן י ּכנס ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנקביו,

שנפתח]ׁשּיעלה מה ואין [לסגור יֹוסיף; ׁשּלא אּלא , ְֲִֵֶֶֶֶַָֹ
ּבׁשּבת.[עוצמים]מאּמצין עיניו את ְְְִֵֶַַָָ

.‡Î,ּתינֹוק אֹו ּכּכר עליו מּניח - ּבחּמה הּמּטל ִִִֵַַַַַָָָָָֻמת
מּניח  מת, ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר ּדלקה נפלה אם וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומטלטלֹו.

ּומטלטלֹו ּתינֹוק אֹו ּכּכר ולא עליו ּכּכר ׁשם אין ואם ; ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹ
יבֹוא  ׁשּמא - מקֹום מּכל הּדלקה מן אֹותֹו מּצילין ְִִִִִֵֶַַָָָָָּתינֹוק,
הּתירּו ולא יּׂשרף. ׁשּלא מתֹו על ּבהּול ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלכּבֹות,
ׁשאדם  מּפני ּבלבד, למת אּלא ּבתינֹוק, אֹו ּבכּכר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלטלטל

מתֹו. על ֵַָּבהּול
.·Î ׁשּלא אֹו לטלטלֹו, מקֹום להם ואין ּבחּמה, מּטל ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהיה

מּׁשני  ויֹוׁשבין אדם, ּבני ׁשני ּבאין - מּמקֹומֹו להזיזֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָרצּו
מּלמּטה להם חם הקרקע]צדדיו; מּטתֹו[מחום מביא זה - ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
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להם  חם עליה; ויֹוׁשב מּטתֹו מביא וזה עליה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָויֹוׁשב
מביא  וזה ּגּביו, על ּופֹורׂש מחצלת מביא זה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּלמעלה

מּטתֹו זֹוקף זה ּגּביו; על ּופֹורׂש עליה מחצלת לעגן [כדי ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
לֹו,המחצלת] והֹול ונׁשמט מּטתֹו זֹוקף וזה לֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶָָוהֹול

זה  מחצלת ׁשהרי - מאליה עׂשּויה מחיצה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָונמצאת
על  קצֹותיהן ּוׁשני לזֹו; זֹו סמּוכֹות ּגּגיהן זה, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּומחצלת

הּמת. צּדי מּׁשני ְְִִֵֵֵַַַַהּקרקע
.‚Î והם החּיים, ּבין מתּבּזה ונמצא ּבּבית, ׁשהסריח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמת

לכרמלית  להֹוציאֹו מּתר - מּמּנּו ּכבֹוד מתּבּזים ּגדֹול ; ְְְְְְִִִִִֶַַָָֻ
"לא  ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, תעׂשה לא את ׁשּדֹוחה ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּברּיֹות,
אחר  מקֹום להן היה ואם ."ל יּגידּו אׁשר הּדבר מן ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָתסּור
ּבמקֹומֹו, אֹותֹו מּניחין אּלא - אֹותֹו מֹוציאין אין לֹו, ְִִִִִֵֵֶַָָלצאת

הן. ְְִֵויֹוצאין

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ד שני יום

כז  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, - ּבׁשּבת הּמדינה לתחּום חּוץ ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָהּיֹוצא

הּוא  זה, מקֹום הּׁשביעי"; ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש יצא ְְִִִִֵֵֶַַַָֹ"אל
אבל  זה; לתחּום ׁשעּור ּתֹורה נתנה ולא העיר. ְְְְֲִִִֶָָָָָֹּתחּום

העּתיקּו במסורת]חכמים חּוץ [קיבלו הּוא זה ׁשּתחּום , ְְֲִִֶֶֶָ
מׁשה  להם אמר וכ יׂשראל, מחנה ּכנגד מיל עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלׁשנים
יצא  ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי לּמחנה'. חּוץ תצאּו 'לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹֹרּבנּו:
לאלּפים  חּוץ אבל אּמה; אלּפים עד אּלא לעיר, חּוץ ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָאדם

מגרׁש הּוא ׁשאלּפים, אסּור; העיר.[מתחם]- ְְִִִֶַַַָָ
העיר ·. ּכל את להּל ּבׁשּבת לאדם ׁשּמּתר למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻנמצאת

היתהּכּלּה אפּלּו מּקפת [גדולה], ׁשהיתה ּבין ּכנינוה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֻֻ
להּל לֹו מּתר וכן חֹומה. מּקפת היתה ׁשּלא ּבין ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻחֹומה,
מרּבעת, ּכטבלה מרּבעֹות רּוח לכל אּמה אלּפים לעיר ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָֻֻחּוץ

נׂשּכר ׁשּיהיה חּוץ [מרויח]ּכדי יצא ואם הּזוּיֹות. את ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - מדרבנן]לאלּפים עד [מלקות , ְְְִִַַַַַַַ

על  יתר העיר מן והרחיק יצא אם אבל מיל; עׂשר ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָׁשנים
הּתֹורה. מן לֹוקה - אחת אּמה אפּלּו מיל, עׂשר ְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשנים

ּכגֹון ‚. טפחים, מעׂשרה למעלה לּתחּום חּוץ ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָהמהּל
אחד  ּבכל ואין עׂשרה ׁשּגבֹוהין עּמּודים ּגּבי על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּקפץ

ספק זה הרי - ארּבעה על ארּבעה יׁש[בגמרא]מהן אם ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום על הל אם אבל מעׂשרה; למעלה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּתחּומין
אּסּור  ויׁש הארץ, על ּכמהּל זה הרי - ארּבעה על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָארּבעה

ׁשם. ְִָּתחּומין
ּבדיר„. ׁשּׁשבת לצאן]מי מגודר אֹו[שטח ׁשּבּמדּבר, ְְִִִֶֶַַָָ

מגודר]ּבסהר מרׁשּות [מגרש ּבהן וכּיֹוצא ּבמערה, אֹו , ְְְְִֵֵֶַַַָָָ
רּוח  לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה, את מהּל - ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהּיחיד
ׁשּנכנס  ּבׁשעה יׁשן היה אפּלּו ּבבקעה, הּׁשֹובת וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּברּבּוע.

קנה ׁשּלא -]הּׁשּבת, לקנות התכוון לֹו[לא יׁש - ׁשביתה ְִֵֶַַָָָָֹ
מהּל היה ּברּבּוע. רּוח לכל אּמה אלּפים מּמקֹומֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָלהּל

יֹודע ואינֹו אלּפים [היכן]ּבבקעה, מהּל - ׁשּבת ּתחּום ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָ
ׁשּבת. ּתחּום הּוא וזה ּבינֹונּיֹות, ְְְִִֵֶַָּפסיעֹות

מּדתֹו‰. וׁשלמה ,להּל לֹו ׁשּיׁש אּמה אלּפים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהמהּל
אינֹו - הּמדינה ּבתֹו אֹו מערה אֹו סהר אֹו ּדיר ְְְְִִֵַַַָָָּבתֹו
וכלתה  'הֹואיל אֹומרין: ואין מּדתֹו; סֹוף עד אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמהּל
ּדברים  ּבּמה ּכּלּה'. את מהּל הּיחיד, רׁשּות ּבתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻמּדתֹו
ּבמקצת  אֹו העיר, ּבמקצת מּדתֹו ּבׁשּכלתה ְְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָאמּורים?

מבלעת הּיחיד רׁשּות אֹותּה היתה אם אבל ּבתֹוהּמערה; ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָֻ
ּכארּבע  הרׁשּות אֹותּה ּכל לֹו ּתחׁשב - ׁשּלֹו אּמה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָאלּפים

הּׁשאר  את לֹו ּומׁשלימין .אּמֹות, ְְִִֶַַַָ
.Â מחּוץ אֹו ׁשביתתֹו, מּמקֹום אּמה אלף ׁשהיה הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכיצד?

אֹו אּמה, אלף ּבארּכּה ׁשּיׁש מערה אֹו מדינה עד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלעיר,
ׁשּפגע  הּמערה אֹו הּמדינה ּכל את מהּל - מאלף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפחֹות

אּמֹות. ארּבע ּפחֹות אּמה אלף לּה חּוצה ּומהּל ְְֵֶֶַַַַַָָָָָּבּה,
.Êּבתֹו ּבּה ׁשּפגע ּבּמערה אֹו ּבּמדינה היה אם ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָאבל

אּמה  אלף אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ואּמה אּמה אלף ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּדתֹו,
לֹו. ׁשּיׁש אלּפים ּתׁשלּום ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַּבלבד,

.Áׁשאינֹו ּפי על אף - העיר ּבחצי מּדתֹו ׁשּכלתה ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָמי
ידי  על העיר ּבכל לטלטל מּתר מּדתֹו, סֹוף עד אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמהּל

מחיצה זריקה  ּגֹוים והּקיפּוהּו ּבבקעה, ׁשּׁשבת מי וכן . ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָ
אף  רּוח, לכל אּמה אלּפים אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבׁשּבת
ּבכל  לטלטל לֹו ּומּתר הּמחיצה; ּבתֹו ׁשהּוא ּפי ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻעל

ּדירה. לׁשם הּקיפּוה אם זריקה, ידי על ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָהּמחיצה
.Ë,ּבּים ּבא ׁשהיה ּבין למדינה, לּכנס ּבּדר ּבא ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמי

ּבחרבה ּבא ׁשהיה אלּפים [ביבשה]ּבין ּבתֹו נכנס אם - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּלא  ּפי על אף - הּׁשּבת ׁשּיּכנס קדם לעיר, קרֹוב ִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּמה

לּמדינה את [לעיר]הּגיע ויהּל יּכנס זה הרי ּבׁשּבת, אּלא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
רּוח. לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ְְְִַַַַָָָָָֻּכּלּה

.È,ּבׁשּבת אּלא נעֹור ולא ,ּבּדר ויׁשן למדינה ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
לּה, יּכנס זה הרי - הּתחּום ּבתֹו עצמֹו מצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשּנעֹור,
מּפני  רּוח; לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻויהּל
עם  ׁשביתה קנה ּולפיכ זֹו, למדינה להּל היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּדעּתֹו

ּבּתחּום  עּמהן נכנס ׁשהרי - ּכמֹותן הּמדינה .ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.‡È;יּכנס לא - אחת אּמה אפּלּו לּתחּום, חּוץ ׁשּיצא ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמי

ׁשהּוא  מּמקֹום ּתחּלתן לאדם, לֹו ׁשּיׁש אּמֹות ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהארּבע
יתר, אֹו אּמה מּתחּומֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ,לפיכ ּבֹו; ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָעֹומד
אּמֹות  ארּבע ּבתֹו אּלא להּל לֹו ואין ּבמקֹומֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָיׁשב
לתחּום  חּוץ ׁשהחׁשי מי וכן ולחּוץ. רגליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָמעמידת
אּלא  לּה, יּכנס לא זה הרי - אחת אּמה אפּלּו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמדינה,
אלּפים  ּבֹו, עֹומד והּוא הּׁשּבת עליו ׁשּנכנס מּמקֹום ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָיהּל
עד  מהּל העיר, ּבמקצת מּדתֹו ּכלתה ואם ּבלבד. ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָאּמה

מּדתֹו ּבתֹו[בלבד]סֹוף אחת רגלֹו היתה ׁשאמרנּו. ּכמֹו , ְְְְְִֶַַַַָָָָ
יּכנס. זה הרי - לּתחּום חּוץ אחת ורגלֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָהּתחּום,

.·Èׁשהֹוציאּוהּו ּכגֹון - לדעּתֹו ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִֶֶֶַַָָֹמי
ויצא  ׁשּׁשגג אֹו רעה, רּוח אֹו ארּבע ּגֹוים אּלא לֹו אין - ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
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לדעת חזר אּמֹות;[בכוונה]אּמֹות. ארּבע אּלא לֹו אין , ְְֵֶַַַַַַַָָ
- הּיחיד ּברׁשּות נתנּוהּו ואם יצא. לא ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹהחזירּוהּו,
- אחרת ּבעיר אֹו ּומערה, וסהר ּבדיר ּגֹוים ׁשּנתנּוהּו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָּכגֹון

ּכּלּה את להּל לֹו ּבׁשגגה,יׁש מאּלּו לאחד יצא אם וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
ּכּלּה. את מהּל - ּבתֹוכן והּוא ְְְְְִֵֶַַָָֻונזּכר

.‚È,לדעת ׁשּלא ׁשחזר ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֹיצא
ארּבע  אּלא לֹו אין - רעה רּוח אֹו ּגֹוים ׁשהחזירּוהּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכגֹון
ׁשהּוא  ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ יצא אם וכן ְְְִִֵֶַַַַַַָָאּמֹות;
ארּבע  אּלא לֹו אין - וסהר ּדיר ּכגֹון הּיחיד, רׁשּות ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּבתֹו

המפרׁשאּמֹות  ׁשהּוא [בספינה]. ּפי על אף - הּגדֹול ּבּים ְִֵֶַַַַַַָָָ
ּכּלּה, הּספינה ּכל את מהּל ּבֹו, ׁשּׁשבת לּתחּום ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻחּוץ

ּבכּלּה. ְְְֵַָֻּומטלטל
.„È ּבמחיצה והּקף לדעת, ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻמי

ׁשּלא  והּוא, הּמחיצה; אֹותּה ּכל להּל לֹו יׁש - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשּבת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום היה ואם אּמה. אלּפים על יתר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתהיה
- לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנעׂשת הּמחיצה ּבתֹו מקצתֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֻמבלע
נכנס  זה הרי הּמחיצה, ּכל את להּל לֹו ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהֹואיל

יצא  לא ּכאּלּו הּוא הרי ׁשּיּכנס, וכיון .לתחּומֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹ
.ÂËׁשאין מי ּבתֹו[שאסור]ּכל אּלא מּמקֹומֹו, לזּוז לֹו ְְִִֵֶֶָָָ

ּומרחיק  יֹוצא זה הרי לנקביו, נצר אם - אּמֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָארּבע
ׁשּיצא  ּתחּום למקצת נכנס ואם למקֹומֹו. וחֹוזר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָונפנה

ׁשּי ּבעת ּוכאּלּומּמּנּו, יּכנס, ונכנס הֹואיל - להּפנֹות רחיק ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לדעת ּבּתחּלה יצא ׁשּלא והּוא, יצא; אבל [בכוונה]לא ; ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ

ארּבע  אּלא לֹו אין ׁשּנכנס, ּפי על אף  - לדעת יצא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאם
ַאּמֹות.

.ÊËׁשּבאּו העדים ּכגֹון - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּיצא מי ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכל
לֹו ׁשּמּתר מּמי ּבהן וכּיֹוצא הּלבנה, ראּית על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻלהעיד
רּוח, לכל אּמה אלּפים לֹו יׁש - מצוה לדבר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָלצאת
הּוא  הרי - למדינה הּגיע ואם לֹו; ׁשהּגיע מקֹום ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָּבאֹותֹו
לּמדינה  חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לֹו ויׁש העיר, .ּכאנׁשי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ

.ÊÈ ּכבר' :ּבּדר הֹול והּוא לֹו ואמרּו ּברׁשּות, יֹוצא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָהיה
אלּפים  מּמקֹומֹו לֹו יׁש - לעׂשֹותּה' ׁשּיצאת הּמצוה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָנעׂשת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום מקצת היה ואם רּוח; לכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָאּמה
זה  הרי - מּמקֹומֹו לֹו ׁשּיׁש אלּפים ּבתֹו מבלע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֻּברׁשּות,

יצא  לא ּוכאּלּו למקֹומֹו, להּציל חֹוזר הּיֹוצאין וכל . ְְְְְִִִִֵַַָָָֹ
הּמּפלת  מן אֹו הּנהר, מן אֹו ּגֹוים, מּיד יׂשראל ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹנפׁשֹות
ּבֹו; ׁשהּצילּו מּמקֹום רּוח לכל אּמה אלּפים להם יׁש -ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
לׁשּבֹות  מפחדין והיּו ּתּקיפה, הּגֹוים יד היתה ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָואם
ּובכלי  למקֹומן, ּבׁשּבת חֹוזרין אּלּו הרי - ׁשהּצילּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּמקֹום

ֵָזינן.

כח  ¤¤ּפרק
הּמדינה‡. מן יֹוצא ׁשהּוא ּדירה ּבית אם [העיר]ּכל - ְִִִִֵֵֶַָָָ

ׁש ּוׁשני אּמה ׁשבעים הּמדינה ּובין ּבינֹו אּמה,היה ליׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
צלע של]ׁשהּוא מהמרובע אחד המרּבעת,[צד סאתים ּבית ְִֵֶֶַַַַַָֻ

מּמּנה; ונחׁשב לּמדינה, מצטרף זה הרי - מּזה ּפחֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹו

מּבית  חּוץ מֹודדין רּוח, לכל אּמה אלּפים לּה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּוכׁשּמֹודדין
זה. ִֶָּדירה

ׁשני ·. ּובית אּמה, ּבׁשבעים לּמדינה קרֹוב זה ּבית ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה
לּׁשני  קרֹוב ׁשליׁשי ּובית אּמה, ּבׁשבעים ראׁשֹון לבית ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָקרֹוב
הּכל  הרי - ימים ּכּמה מהל עד וכן אּמה, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹּבׁשבעים
האחרֹון  לּבית מחּוץ מֹודדין ּוכׁשּמֹודדין, אחת; ;ּכמדינה ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָ

אּמֹות  ארּבע על אּמֹות ארּבע זה, ּדירה ּבית ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָוהּוא
יתר. ֵָאֹו

לחּזנין‚. ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש הּכנסת ּבית ּובית [שמשים]וכן , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
והאֹוצרֹות לכמרין, ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש זרה [מחסני עבֹודה ְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

ּבית תבואה] ּבהן ׁשּיׁש והּקבר והּגׁשר ּדירה, ּבית ּבהן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
ארּבע  ּבהן ויׁש ּתקרה עליהן ׁשאין מחיצֹות וׁשלׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדירה,

והּברּגנין אּמֹות, ארּבע על שומרים]אּמֹות והּבית [סוכות , ְְְְִִַַַַַַַַָֻ
והּמערה  ּתקרה, עליהן ׁשּיׁש מחיצֹות ּוׁשּתי ּבּים, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּבנּוי
מצטרפין  אּלּו ּכל - ּדירה ּבית ּבּה ויׁש ּפיה על ּבנין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשּיׁש

ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ּבתֹו היּו אם שלישי עּמּה, [שני ְְְִִִִִַָָָָ
ּומאֹות אמה] על ; מתּוח חּוט ּכאּלּו רֹואין הּיֹוצא, הּבית ֹו ְִִִֵֵַַַַַָ

הּמדינה ּכל הדירה]ּפני בית לאֹותֹו[שבצד חּוץ ּומֹודדין , ְְְְִִֵַָָ
אּמה. אלּפים ְִַַַַָהחּוט

עליהן „. ׁשאין מחיצֹות ׁשּתי עּמּה: מצטרפין ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָואּלּו
ּובית  והּקבר והּגׁשר ּביניהן; ׁשּדרין ּפי על אף ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּתקרה,
ּדירה; ּבית ּבהן ׁשאין והאֹוצרֹות, זרה עבֹודה ּובית ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּכנסת

וצר]והּׁשיח[עמוק]והּבֹור בסלע]והּמערה[ארוך [חצובה ְְְְִַַַַָָ
אין  ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשּבּספינה ּובית ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשֹוב

עּמּה. ְְִִִָָמצטרפין
מאה ‰. ּביניהן יׁש אם - לזֹו סמּוכה זֹו עירֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָהיּו

ּוׁשירים  אּמה ׁשבעים ׁשּיהיה ּכדי ּוׁשליׁש, ואחת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָוארּבעים
ּכעיר  ׁשּתיהן חֹוׁשבין - לזֹו ּוׁשירים אּמה וׁשבעים ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָלזֹו
הּׁשנּיה  העיר ּכל את מהּלכת מהן, עיר ּכל ונמצאת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחת;

אּמה  אלּפים לּה אם וחּוצה - מׁשּלׁשין ּכפרים ׁשלׁשה היּו . ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹֻ
אּמה  אלּפים החיצֹונים מן אחד ּכל ּובין האמצעי ּבין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָיׁש
ׁשלׁש מאתים החיצֹונים הּׁשנים ּובין מּכאן, ּפחֹות ְִִִִִֵַַַַָָָָֹאֹו
ּובין  מהן אחד ּכל ּבין ׁשּיהיה ּכדי ׁשליׁש, ּפחֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּוׁשמֹונים
וארּבעים  מאה ּביניהן, הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ּכׁשּתראה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאמצעי
ּומֹודדין  אחת, ּכמדינה ׁשלׁשּתן הרי - ּוׁשליׁש אּמה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָואחת
ׁשהּקפה  עיר לׁשלׁשּתן. מחּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻלהם

יׁשבה[חומה] מיׁשיבתּה;[באוכלוסין]ּולבּסֹוף לּה מֹודדין , ְְְִִִַָָָָָ
מחֹומֹותיה  לּה מֹודדין הּקפה, ּולבּסֹוף .יׁשבה ְְְְִֵֶַָָָָָֻ

.Â ארּבע לּה ויׁש הֹואיל מרּבעת, אֹו ארּכה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻעיר
לּה ּומֹודדין ׁשהיא, ּכמֹות אֹותּה מּניחין ׁשוֹות, ְְִִִִִֶַָָָָזוּיֹות
עגּלה, היתה רּוחֹותיה; מארּבע רּוח לכל אּמה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָֻאלּפים

זוּיֹות לּה כמרובעת]עֹוׂשין אותה אֹותּה[מחשיבים ורֹואין , ְִִִָָָ
מרּבע  אֹותֹו מּצלעֹות חּוץ ּומֹודדין מרּבע, ּבתֹו היא ְְְְְְִִִִַָָֻֻּכאּלּו

מׂשּתּכר ׁשּנמצא - רּוח לכל אּמה הּזוּיֹות.[מרויח]אלּפים ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
.Ê- רּבֹות צלעֹות לּה ׁשּיׁש אֹו מׁשּלׁשת, היתה אם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻוכן

אּמה  אלּפים למרּבע חּוץ מֹודדין ּכ ואחר אֹותּה, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָֻמרּבעין

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

zay zekld - mipnf xtq - '` xc` c"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

העֹולם ּכרּבּוע מרּבעּה מרּבעּה, ּוכׁשהּוא רּוח; [צפונה לכל ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ
וכו'] דרומו כנגד דרומה העולם צפון ּכל כנגד ׁשּתהא ּכדי ,ְְֵֵֶָ

ּומכּונת  העֹולם, מרּוחֹות רּוח ּכנגד מׁשּוכה מּמּנה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻרּוח
ְְֶָּכנגּדּה.

.Á רֹואין - אחד מּצד ּוקצרה אחד מּצד רחבה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָהיתה
ּגם ּכמין עׂשּויה היתה רחבה. ּכּלּה היא ּכאּלּו [ג'אֹותּה ְְְְֲִִִַָָָָָָָֻ

שלנו] סופית כ"ף כעין -יוונית ּכקׁשת עׂשּויה ׁשהיתה אֹו ,ְְֲֶֶֶָָָ
- אּמה אלפים מארּבעת ּפחֹות ראׁשיה ׁשני ּבין יׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאם

הּיתר מן לּה קצות מֹודדין בשני הנמתח בחבל – ["יתר" ְִִֶֶַָ
ורֹואיןהקשת] ּכאּלּו, והּקׁשת הּיתר ׁשּבין הרחב ּכל את ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

אלפים  ארּבעת ראׁשיה ׁשני ּבין היה ואם ּבּתים; מלא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּוא
מֹוד  אין הּקׁשת- מן אּלא לּה עצמו]דין .[מהישוב ְִִֵֶֶֶַָָ

.Ë רּקה לפניה יׁש אם - הּנחל ׂשפת על ׁשּיֹוׁשבת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעיר
הנחל] בשפת גבוהה קרקע על [יציקת אּמֹות ארּבע ְַַַַַֹרחב

נמצא  - ּבּנחל ויׁשּתּמׁשּו עליה ׁשּיעמדּו ּכדי הּנחל, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָׂשפת
הּנחל  מּׂשפת אּמה אלּפים לּה ּומֹודדין העיר, ּבכלל ְְְְִִִִִַַַַַַַַַַַָָָהּנחל
הרּקה  מּפני הּמדינה, ּבכלל ּכּלֹו הּנחל ויעׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻהּׁשנּיה,
אּלא  להן מֹודדין אין רּקה, ׁשם אין ואם מּצּדֹו. ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּבנּויה

ׁשּלהם. האלּפים מן נמּדד הּנחל ונמצא ּבּתיהן; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּפתח
.Èצריפין קנים]יֹוׁשבי בבתי הדרים צאן מֹודדין [רועי אין , ְְְִִִֵֵ

ׁשני  ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ׁשם יׁש ואם ּבּתיהן; מּפתח אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלהן
ּבּתים אבן]ׁשני או עץ ּכּלם[בתי הקּבעּו הצריפים , [גם ְְְִֵָָֻֻ

קבוע] לבית אלּפים נחשבים להם ונֹותנין אֹותּה ּומרּבעין ,ְְְְְִִִֶַַַָָ
העירֹות. ּכׁשאר רּוח, לכל ְְֲִַַָָָָָאּמה

.‡È ּפחֹות לא אּמה, חמּׁשים ׁשל ּבחבל אּלא מֹודדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין
יתר  הּגיע ולא יֹותר. יּמׁש ׁשּלא ּכדי ּפׁשּתן, ׁשל ּובחבל ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

ׁשּיכֹול [עמק]לגיא אּמה, חמּׁשים רחּבֹו היה אם - ְְְֲִִִֶַַָָָָָ
ּבעמקֹו ׁשּיהיה והּוא מבליעֹו; - הּמּדה ּבחבל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָלהבליעֹו

אלפים. מארּבעת ְֲִֵַַַָָּפחֹות
.·È א ּדברים הּמׁשקלתּבּמה חּוט ּבׁשהיה [חוט מּורים? ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ

מדידה] לצורך אבן ּכנגּדֹושבראשו החוט יֹורד [כשמניח ְְֵֶ
עיכוב] ללא האבן נופלת העמק אפׁשר בשפת ׁשאי ,ְִֶֶָ

ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט אין אם אבל ּבֹו; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹלהׁשּתּמׁש
מּכן. ּפחֹות אֹו אלּפים, עמק היה ּכן אם אּלא מבליעֹו, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאינֹו

.‚Èמעּקם ּגיא משופע]היה מקּדד [מדרונו ועֹולה, מקּדד - ְְְְְֵֵֶַַַָָָֻ
להלן]ויֹורד המפורטת לשיפוע בדילוגים מדידה ;[שיטת ְֵ

להבליעֹו יכֹול ׁשאינֹו מחמּׁשים, רחב ּגיא [כיון היה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
אמה] נ' להבליעֹושהחבל יכֹול ׁשהּוא למקֹום הֹול -ְְְִֵֶַָָ

למדוד] שיכול בגיא מּדתֹו[מקום ּכנגד וצֹופה ּומבליעֹו, ,ְְְִִֶֶֶַָ
עיונו] לפי התחום את וחֹוזר.[מעריך ,ְֵ

.„È אֹומד אּלא הּכתל'; את 'יּקב אֹומרין אין לכתל, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹהּגיע
מֹודדֹו[מעריך] ּבֹו, להׁשּתּמׁש אפׁשר ואם לֹו. והֹול ְְְְְְְִִֵֵֶַָָרחּבֹו,

מֹודד  ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט היה ואם יפה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמדידה
יפה. מדידה ְְִָָָָרחּבֹו

.ÂËמתלּקט הר היה אם - להר ּגבּה[מיתמר]הּגיע מּמּנּו ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מב  אּמֹות, חמׁש ּבאר טפחים מחשיב ליעֹועׂשרה [לא ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

עד השיפוע] הרּבה, ּגבֹוּה היה ואם למידתֹו; ְְְְִִֵֵַַַָָָָוחֹוזר

אּמֹות, ארּבע מׁש מּתֹו טפחים עׂשרה מּמּנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיתלּקט
ׁשהיה  ּכגֹון להבליעֹו, יכֹול אינֹו אם לֹו. והֹול ְְְְְִִֵֵֶַָָָאֹומדֹו,

מעט מעט מקּדדֹו - מחמּׁשים יתר מדידה רחּבֹו [שיטת ְְְְְֲִִֵֵַַַָָ
לשיפועים] ּבהרים'מיוחדת 'מקּדדין ׁשאמרּו: הּוא וזה ;ְְְְִִֶֶֶַָָ

בסמוך] .[ומפורט
.ÊË יכֹול ׁשאינֹו ּבּגיאיֹות אֹו ּבהרים מקּדדין ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכיצד

ישר]להבליען? אינו השטח ׁשל [כי חבל ׁשנים אֹוחזין ְְְֲִִִֶֶֶַַָ
מרּגלֹותיו ּכנגד קצתֹו אֹוחז העליֹון אּמֹות, ,[רגליו]ארּבע ְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ

לעמד  העליֹון וחֹוזר לּבֹו, ּכנגד הּׁשני ּבּקצה אֹוחז ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוהּתחּתֹון
החבל; מּדת מּמּנּו ּומרחיק יֹורד והּתחּתֹון הּתחּתֹון, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַּבמקֹום
ּוכׁשּיל ּכּלֹו. את ׁשּמֹודדין עד והֹולכין, מתּגלּגלים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַֻוכן

הּגיא אֹו ההר את להבליע העיר]הּמֹודד יצא [שמול לא , ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
'מּדת  ויאמרּו: העֹוברים, אֹותֹו יראּו ׁשּלא - לּתחּום ְְְְְִִִֶַַָֹֹחּוץ

לכאן' ּבאה להיכשל]ּתחּומין .[ועלולים ְְִָָָ
.ÊÈ יֹודע ׁשהּוא ממחה, אדם מדידת על אּלא סֹומכין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאין

ממחה  ּובא מחזקין, ׁשּבת ּתחּומי לנּו היּו הּקרקע. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻמּדת
לֹו ׁשֹומעין - ּבּתחּום ּומעט מהן, ּבּתחּום רּבה [רק]ּומדד, ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשרּבה  הּתחּום,ּבּתחּום ּומדדּו ממחין ׁשנים ּבאּו אם וכן ; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ
ׁשּלא  ּובלבד למרּבה; ׁשֹומעין - מעט ואחד רּבה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד

עיר ׁשל אלכסֹונּה מּמּדת יתר מיד]ירּבה .[כמבואר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
.ÁÈהמקובלת]ּכיצד הסטיה מידת חישוב צורת ?[מהי ֵַ

הראׁשֹון 'ׁשּמא נאמר: - זה ׁשּירּבה מּקרן [הממעט]ּבעת ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ונמצא  מּדתֹו, מעט ּולפיכ האלּפים, מדד עיר ׁשל ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָאלכסֹון
וזה  מאלּפים; ּפחֹות הּמדינה ּובין ּבינֹו הּתחּום ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָצלע

הּמדינה' מּצלע אלּפים מדד בקו האחרֹון, העיר [מאמצע ְְֲִִִֶַַַַַַָָָ
זה.ישר] על ּביתר ׁשּטעה הראׁשֹון על מחזיקין ואין ;ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבחמׁש אפּלּו הראׁשֹון, על יתר האחרֹון זה רּבה אם ,ְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלפיכ
אין  זה, על ּביתר לֹו; ׁשֹומעין - ּבקרּוב ּוׁשמֹונים ְְְְִִֵֵֵֵֶַָמאֹות

לֹו. ְִׁשֹומעין
.ËÈ ּכאן 'עד לֹומר: נאמנין - ׁשפחה אפּלּו עבד, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָאפּלּו

הּׁשּבת' ּכאן ּתחּום ׁשעד אני 'זכּור לֹומר: הּגדֹול ונאמן ; ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָָ
עדּותֹו על וסֹומכין קטן', ּכׁשהייתי ּבׁשּבת ּבאים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָהיינּו
להקל, אּלא להחמיר ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא זה; ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבדבר

מּדבריהם. אלּפים ׁשּׁשעּור ְְְִִִִִֵֵֶֶַַמּפני

כט  ¤¤ּפרק
.‡- ּבדברים הּׁשּבת יֹום לקּדׁש הּתֹורה, מן עׂשה ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת יֹום את "זכֹור זכרהּוׁשּנאמר: ּכלֹומר , ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָ
- ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו לזכרהּו וצרי וקּדּוׁש; ׁשבח ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָזכירת

ּבהבּדלה. ּוביציאתֹו הּיֹום, ּבקּדּוׁש ְְְְִִִִִַַָָָָּבכניסתֹו
.·מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּיֹום: קּדּוׁש נּוסח הּוא ְֱִֵֶֶֶַַַָָֹוזה

ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר קדׁשֹוהעֹולם, וׁשּבת ּבנּו, ורצה ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָ
ּתחּלה  בראׁשית, למעׂשה זּכרֹון - הנחילנּו ּוברצֹון ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָּבאהבה
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר קדׁש, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלמקראי
ּוברצֹון  ּבאהבה קדׁש וׁשּבת העּמים, מּכל ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָקּדׁשּת

הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו ְְְִֵַַַַַָָָָהנחלּתנּו.
.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ההבּדלה: נּוסח הּוא ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזה
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לדעת חזר אּמֹות;[בכוונה]אּמֹות. ארּבע אּלא לֹו אין , ְְֵֶַַַַַַַָָ
- הּיחיד ּברׁשּות נתנּוהּו ואם יצא. לא ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹהחזירּוהּו,
- אחרת ּבעיר אֹו ּומערה, וסהר ּבדיר ּגֹוים ׁשּנתנּוהּו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָּכגֹון

ּכּלּה את להּל לֹו ּבׁשגגה,יׁש מאּלּו לאחד יצא אם וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
ּכּלּה. את מהּל - ּבתֹוכן והּוא ְְְְְִֵֶַַָָֻונזּכר

.‚È,לדעת ׁשּלא ׁשחזר ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֹיצא
ארּבע  אּלא לֹו אין - רעה רּוח אֹו ּגֹוים ׁשהחזירּוהּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכגֹון
ׁשהּוא  ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ יצא אם וכן ְְְִִֵֶַַַַַַָָאּמֹות;
ארּבע  אּלא לֹו אין - וסהר ּדיר ּכגֹון הּיחיד, רׁשּות ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּבתֹו

המפרׁשאּמֹות  ׁשהּוא [בספינה]. ּפי על אף - הּגדֹול ּבּים ְִֵֶַַַַַַָָָ
ּכּלּה, הּספינה ּכל את מהּל ּבֹו, ׁשּׁשבת לּתחּום ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻחּוץ

ּבכּלּה. ְְְֵַָֻּומטלטל
.„È ּבמחיצה והּקף לדעת, ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻמי

ׁשּלא  והּוא, הּמחיצה; אֹותּה ּכל להּל לֹו יׁש - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשּבת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום היה ואם אּמה. אלּפים על יתר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתהיה
- לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנעׂשת הּמחיצה ּבתֹו מקצתֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֻמבלע
נכנס  זה הרי הּמחיצה, ּכל את להּל לֹו ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהֹואיל

יצא  לא ּכאּלּו הּוא הרי ׁשּיּכנס, וכיון .לתחּומֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹ
.ÂËׁשאין מי ּבתֹו[שאסור]ּכל אּלא מּמקֹומֹו, לזּוז לֹו ְְִִֵֶֶָָָ

ּומרחיק  יֹוצא זה הרי לנקביו, נצר אם - אּמֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָארּבע
ׁשּיצא  ּתחּום למקצת נכנס ואם למקֹומֹו. וחֹוזר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָונפנה

ׁשּי ּבעת ּוכאּלּומּמּנּו, יּכנס, ונכנס הֹואיל - להּפנֹות רחיק ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לדעת ּבּתחּלה יצא ׁשּלא והּוא, יצא; אבל [בכוונה]לא ; ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ

ארּבע  אּלא לֹו אין ׁשּנכנס, ּפי על אף  - לדעת יצא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאם
ַאּמֹות.

.ÊËׁשּבאּו העדים ּכגֹון - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּיצא מי ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכל
לֹו ׁשּמּתר מּמי ּבהן וכּיֹוצא הּלבנה, ראּית על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻלהעיד
רּוח, לכל אּמה אלּפים לֹו יׁש - מצוה לדבר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָלצאת
הּוא  הרי - למדינה הּגיע ואם לֹו; ׁשהּגיע מקֹום ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָּבאֹותֹו
לּמדינה  חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לֹו ויׁש העיר, .ּכאנׁשי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ

.ÊÈ ּכבר' :ּבּדר הֹול והּוא לֹו ואמרּו ּברׁשּות, יֹוצא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָהיה
אלּפים  מּמקֹומֹו לֹו יׁש - לעׂשֹותּה' ׁשּיצאת הּמצוה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָנעׂשת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום מקצת היה ואם רּוח; לכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָאּמה
זה  הרי - מּמקֹומֹו לֹו ׁשּיׁש אלּפים ּבתֹו מבלע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֻּברׁשּות,

יצא  לא ּוכאּלּו למקֹומֹו, להּציל חֹוזר הּיֹוצאין וכל . ְְְְְִִִִֵַַָָָֹ
הּמּפלת  מן אֹו הּנהר, מן אֹו ּגֹוים, מּיד יׂשראל ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹנפׁשֹות
ּבֹו; ׁשהּצילּו מּמקֹום רּוח לכל אּמה אלּפים להם יׁש -ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
לׁשּבֹות  מפחדין והיּו ּתּקיפה, הּגֹוים יד היתה ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָואם
ּובכלי  למקֹומן, ּבׁשּבת חֹוזרין אּלּו הרי - ׁשהּצילּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּמקֹום

ֵָזינן.

כח  ¤¤ּפרק
הּמדינה‡. מן יֹוצא ׁשהּוא ּדירה ּבית אם [העיר]ּכל - ְִִִִֵֵֶַָָָ

ׁש ּוׁשני אּמה ׁשבעים הּמדינה ּובין ּבינֹו אּמה,היה ליׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
צלע של]ׁשהּוא מהמרובע אחד המרּבעת,[צד סאתים ּבית ְִֵֶֶַַַַַָֻ

מּמּנה; ונחׁשב לּמדינה, מצטרף זה הרי - מּזה ּפחֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹו

מּבית  חּוץ מֹודדין רּוח, לכל אּמה אלּפים לּה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּוכׁשּמֹודדין
זה. ִֶָּדירה

ׁשני ·. ּובית אּמה, ּבׁשבעים לּמדינה קרֹוב זה ּבית ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה
לּׁשני  קרֹוב ׁשליׁשי ּובית אּמה, ּבׁשבעים ראׁשֹון לבית ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָקרֹוב
הּכל  הרי - ימים ּכּמה מהל עד וכן אּמה, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹּבׁשבעים
האחרֹון  לּבית מחּוץ מֹודדין ּוכׁשּמֹודדין, אחת; ;ּכמדינה ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָ

אּמֹות  ארּבע על אּמֹות ארּבע זה, ּדירה ּבית ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָוהּוא
יתר. ֵָאֹו

לחּזנין‚. ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש הּכנסת ּבית ּובית [שמשים]וכן , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
והאֹוצרֹות לכמרין, ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש זרה [מחסני עבֹודה ְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

ּבית תבואה] ּבהן ׁשּיׁש והּקבר והּגׁשר ּדירה, ּבית ּבהן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
ארּבע  ּבהן ויׁש ּתקרה עליהן ׁשאין מחיצֹות וׁשלׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדירה,

והּברּגנין אּמֹות, ארּבע על שומרים]אּמֹות והּבית [סוכות , ְְְְִִַַַַַַַַָֻ
והּמערה  ּתקרה, עליהן ׁשּיׁש מחיצֹות ּוׁשּתי ּבּים, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּבנּוי
מצטרפין  אּלּו ּכל - ּדירה ּבית ּבּה ויׁש ּפיה על ּבנין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשּיׁש

ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ּבתֹו היּו אם שלישי עּמּה, [שני ְְְִִִִִַָָָָ
ּומאֹות אמה] על ; מתּוח חּוט ּכאּלּו רֹואין הּיֹוצא, הּבית ֹו ְִִִֵֵַַַַַָ

הּמדינה ּכל הדירה]ּפני בית לאֹותֹו[שבצד חּוץ ּומֹודדין , ְְְְִִֵַָָ
אּמה. אלּפים ְִַַַַָהחּוט

עליהן „. ׁשאין מחיצֹות ׁשּתי עּמּה: מצטרפין ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָואּלּו
ּובית  והּקבר והּגׁשר ּביניהן; ׁשּדרין ּפי על אף ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּתקרה,
ּדירה; ּבית ּבהן ׁשאין והאֹוצרֹות, זרה עבֹודה ּובית ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּכנסת

וצר]והּׁשיח[עמוק]והּבֹור בסלע]והּמערה[ארוך [חצובה ְְְְִַַַַָָ
אין  ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשּבּספינה ּובית ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשֹוב

עּמּה. ְְִִִָָמצטרפין
מאה ‰. ּביניהן יׁש אם - לזֹו סמּוכה זֹו עירֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָהיּו

ּוׁשירים  אּמה ׁשבעים ׁשּיהיה ּכדי ּוׁשליׁש, ואחת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָוארּבעים
ּכעיר  ׁשּתיהן חֹוׁשבין - לזֹו ּוׁשירים אּמה וׁשבעים ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָלזֹו
הּׁשנּיה  העיר ּכל את מהּלכת מהן, עיר ּכל ונמצאת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחת;

אּמה  אלּפים לּה אם וחּוצה - מׁשּלׁשין ּכפרים ׁשלׁשה היּו . ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹֻ
אּמה  אלּפים החיצֹונים מן אחד ּכל ּובין האמצעי ּבין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָיׁש
ׁשלׁש מאתים החיצֹונים הּׁשנים ּובין מּכאן, ּפחֹות ְִִִִִֵַַַַָָָָֹאֹו
ּובין  מהן אחד ּכל ּבין ׁשּיהיה ּכדי ׁשליׁש, ּפחֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּוׁשמֹונים
וארּבעים  מאה ּביניהן, הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ּכׁשּתראה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאמצעי
ּומֹודדין  אחת, ּכמדינה ׁשלׁשּתן הרי - ּוׁשליׁש אּמה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָואחת
ׁשהּקפה  עיר לׁשלׁשּתן. מחּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻלהם

יׁשבה[חומה] מיׁשיבתּה;[באוכלוסין]ּולבּסֹוף לּה מֹודדין , ְְְִִִַָָָָָ
מחֹומֹותיה  לּה מֹודדין הּקפה, ּולבּסֹוף .יׁשבה ְְְְִֵֶַָָָָָֻ

.Â ארּבע לּה ויׁש הֹואיל מרּבעת, אֹו ארּכה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻעיר
לּה ּומֹודדין ׁשהיא, ּכמֹות אֹותּה מּניחין ׁשוֹות, ְְִִִִִֶַָָָָזוּיֹות
עגּלה, היתה רּוחֹותיה; מארּבע רּוח לכל אּמה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָֻאלּפים

זוּיֹות לּה כמרובעת]עֹוׂשין אותה אֹותּה[מחשיבים ורֹואין , ְִִִָָָ
מרּבע  אֹותֹו מּצלעֹות חּוץ ּומֹודדין מרּבע, ּבתֹו היא ְְְְְְִִִִַָָֻֻּכאּלּו

מׂשּתּכר ׁשּנמצא - רּוח לכל אּמה הּזוּיֹות.[מרויח]אלּפים ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
.Ê- רּבֹות צלעֹות לּה ׁשּיׁש אֹו מׁשּלׁשת, היתה אם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻוכן

אּמה  אלּפים למרּבע חּוץ מֹודדין ּכ ואחר אֹותּה, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָֻמרּבעין
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העֹולם ּכרּבּוע מרּבעּה מרּבעּה, ּוכׁשהּוא רּוח; [צפונה לכל ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ
וכו'] דרומו כנגד דרומה העולם צפון ּכל כנגד ׁשּתהא ּכדי ,ְְֵֵֶָ

ּומכּונת  העֹולם, מרּוחֹות רּוח ּכנגד מׁשּוכה מּמּנה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻרּוח
ְְֶָּכנגּדּה.

.Á רֹואין - אחד מּצד ּוקצרה אחד מּצד רחבה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָהיתה
ּגם ּכמין עׂשּויה היתה רחבה. ּכּלּה היא ּכאּלּו [ג'אֹותּה ְְְְֲִִִַָָָָָָָֻ

שלנו] סופית כ"ף כעין -יוונית ּכקׁשת עׂשּויה ׁשהיתה אֹו ,ְְֲֶֶֶָָָ
- אּמה אלפים מארּבעת ּפחֹות ראׁשיה ׁשני ּבין יׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאם

הּיתר מן לּה קצות מֹודדין בשני הנמתח בחבל – ["יתר" ְִִֶֶַָ
ורֹואיןהקשת] ּכאּלּו, והּקׁשת הּיתר ׁשּבין הרחב ּכל את ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

אלפים  ארּבעת ראׁשיה ׁשני ּבין היה ואם ּבּתים; מלא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּוא
מֹוד  אין הּקׁשת- מן אּלא לּה עצמו]דין .[מהישוב ְִִֵֶֶֶַָָ

.Ë רּקה לפניה יׁש אם - הּנחל ׂשפת על ׁשּיֹוׁשבת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעיר
הנחל] בשפת גבוהה קרקע על [יציקת אּמֹות ארּבע ְַַַַַֹרחב

נמצא  - ּבּנחל ויׁשּתּמׁשּו עליה ׁשּיעמדּו ּכדי הּנחל, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָׂשפת
הּנחל  מּׂשפת אּמה אלּפים לּה ּומֹודדין העיר, ּבכלל ְְְְִִִִִַַַַַַַַַַַָָָהּנחל
הרּקה  מּפני הּמדינה, ּבכלל ּכּלֹו הּנחל ויעׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻהּׁשנּיה,
אּלא  להן מֹודדין אין רּקה, ׁשם אין ואם מּצּדֹו. ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּבנּויה

ׁשּלהם. האלּפים מן נמּדד הּנחל ונמצא ּבּתיהן; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּפתח
.Èצריפין קנים]יֹוׁשבי בבתי הדרים צאן מֹודדין [רועי אין , ְְְִִִֵֵ

ׁשני  ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ׁשם יׁש ואם ּבּתיהן; מּפתח אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלהן
ּבּתים אבן]ׁשני או עץ ּכּלם[בתי הקּבעּו הצריפים , [גם ְְְִֵָָֻֻ

קבוע] לבית אלּפים נחשבים להם ונֹותנין אֹותּה ּומרּבעין ,ְְְְְִִִֶַַַָָ
העירֹות. ּכׁשאר רּוח, לכל ְְֲִַַָָָָָאּמה

.‡È ּפחֹות לא אּמה, חמּׁשים ׁשל ּבחבל אּלא מֹודדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין
יתר  הּגיע ולא יֹותר. יּמׁש ׁשּלא ּכדי ּפׁשּתן, ׁשל ּובחבל ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

ׁשּיכֹול [עמק]לגיא אּמה, חמּׁשים רחּבֹו היה אם - ְְְֲִִִֶַַָָָָָ
ּבעמקֹו ׁשּיהיה והּוא מבליעֹו; - הּמּדה ּבחבל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָלהבליעֹו

אלפים. מארּבעת ְֲִֵַַַָָּפחֹות
.·È א ּדברים הּמׁשקלתּבּמה חּוט ּבׁשהיה [חוט מּורים? ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ

מדידה] לצורך אבן ּכנגּדֹושבראשו החוט יֹורד [כשמניח ְְֵֶ
עיכוב] ללא האבן נופלת העמק אפׁשר בשפת ׁשאי ,ְִֶֶָ

ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט אין אם אבל ּבֹו; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹלהׁשּתּמׁש
מּכן. ּפחֹות אֹו אלּפים, עמק היה ּכן אם אּלא מבליעֹו, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאינֹו

.‚Èמעּקם ּגיא משופע]היה מקּדד [מדרונו ועֹולה, מקּדד - ְְְְְֵֵֶַַַָָָֻ
להלן]ויֹורד המפורטת לשיפוע בדילוגים מדידה ;[שיטת ְֵ

להבליעֹו יכֹול ׁשאינֹו מחמּׁשים, רחב ּגיא [כיון היה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
אמה] נ' להבליעֹושהחבל יכֹול ׁשהּוא למקֹום הֹול -ְְְִֵֶַָָ

למדוד] שיכול בגיא מּדתֹו[מקום ּכנגד וצֹופה ּומבליעֹו, ,ְְְִִֶֶֶַָ
עיונו] לפי התחום את וחֹוזר.[מעריך ,ְֵ

.„È אֹומד אּלא הּכתל'; את 'יּקב אֹומרין אין לכתל, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹהּגיע
מֹודדֹו[מעריך] ּבֹו, להׁשּתּמׁש אפׁשר ואם לֹו. והֹול ְְְְְְְִִֵֵֶַָָרחּבֹו,

מֹודד  ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט היה ואם יפה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמדידה
יפה. מדידה ְְִָָָָרחּבֹו

.ÂËמתלּקט הר היה אם - להר ּגבּה[מיתמר]הּגיע מּמּנּו ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מב  אּמֹות, חמׁש ּבאר טפחים מחשיב ליעֹועׂשרה [לא ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

עד השיפוע] הרּבה, ּגבֹוּה היה ואם למידתֹו; ְְְְִִֵֵַַַָָָָוחֹוזר

אּמֹות, ארּבע מׁש מּתֹו טפחים עׂשרה מּמּנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיתלּקט
ׁשהיה  ּכגֹון להבליעֹו, יכֹול אינֹו אם לֹו. והֹול ְְְְְִִֵֵֶַָָָאֹומדֹו,

מעט מעט מקּדדֹו - מחמּׁשים יתר מדידה רחּבֹו [שיטת ְְְְְֲִִֵֵַַַָָ
לשיפועים] ּבהרים'מיוחדת 'מקּדדין ׁשאמרּו: הּוא וזה ;ְְְְִִֶֶֶַָָ

בסמוך] .[ומפורט
.ÊË יכֹול ׁשאינֹו ּבּגיאיֹות אֹו ּבהרים מקּדדין ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכיצד

ישר]להבליען? אינו השטח ׁשל [כי חבל ׁשנים אֹוחזין ְְְֲִִִֶֶֶַַָ
מרּגלֹותיו ּכנגד קצתֹו אֹוחז העליֹון אּמֹות, ,[רגליו]ארּבע ְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ

לעמד  העליֹון וחֹוזר לּבֹו, ּכנגד הּׁשני ּבּקצה אֹוחז ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוהּתחּתֹון
החבל; מּדת מּמּנּו ּומרחיק יֹורד והּתחּתֹון הּתחּתֹון, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַּבמקֹום
ּוכׁשּיל ּכּלֹו. את ׁשּמֹודדין עד והֹולכין, מתּגלּגלים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַֻוכן

הּגיא אֹו ההר את להבליע העיר]הּמֹודד יצא [שמול לא , ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
'מּדת  ויאמרּו: העֹוברים, אֹותֹו יראּו ׁשּלא - לּתחּום ְְְְְִִִֶַַָֹֹחּוץ

לכאן' ּבאה להיכשל]ּתחּומין .[ועלולים ְְִָָָ
.ÊÈ יֹודע ׁשהּוא ממחה, אדם מדידת על אּלא סֹומכין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאין

ממחה  ּובא מחזקין, ׁשּבת ּתחּומי לנּו היּו הּקרקע. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻמּדת
לֹו ׁשֹומעין - ּבּתחּום ּומעט מהן, ּבּתחּום רּבה [רק]ּומדד, ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשרּבה  הּתחּום,ּבּתחּום ּומדדּו ממחין ׁשנים ּבאּו אם וכן ; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ
ׁשּלא  ּובלבד למרּבה; ׁשֹומעין - מעט ואחד רּבה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד

עיר ׁשל אלכסֹונּה מּמּדת יתר מיד]ירּבה .[כמבואר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
.ÁÈהמקובלת]ּכיצד הסטיה מידת חישוב צורת ?[מהי ֵַ

הראׁשֹון 'ׁשּמא נאמר: - זה ׁשּירּבה מּקרן [הממעט]ּבעת ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ונמצא  מּדתֹו, מעט ּולפיכ האלּפים, מדד עיר ׁשל ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָאלכסֹון
וזה  מאלּפים; ּפחֹות הּמדינה ּובין ּבינֹו הּתחּום ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָצלע

הּמדינה' מּצלע אלּפים מדד בקו האחרֹון, העיר [מאמצע ְְֲִִִֶַַַַַַָָָ
זה.ישר] על ּביתר ׁשּטעה הראׁשֹון על מחזיקין ואין ;ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבחמׁש אפּלּו הראׁשֹון, על יתר האחרֹון זה רּבה אם ,ְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלפיכ
אין  זה, על ּביתר לֹו; ׁשֹומעין - ּבקרּוב ּוׁשמֹונים ְְְְִִֵֵֵֵֶַָמאֹות

לֹו. ְִׁשֹומעין
.ËÈ ּכאן 'עד לֹומר: נאמנין - ׁשפחה אפּלּו עבד, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָאפּלּו

הּׁשּבת' ּכאן ּתחּום ׁשעד אני 'זכּור לֹומר: הּגדֹול ונאמן ; ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָָ
עדּותֹו על וסֹומכין קטן', ּכׁשהייתי ּבׁשּבת ּבאים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָהיינּו
להקל, אּלא להחמיר ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא זה; ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבדבר

מּדבריהם. אלּפים ׁשּׁשעּור ְְְִִִִִֵֵֶֶַַמּפני

כט  ¤¤ּפרק
.‡- ּבדברים הּׁשּבת יֹום לקּדׁש הּתֹורה, מן עׂשה ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת יֹום את "זכֹור זכרהּוׁשּנאמר: ּכלֹומר , ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָ
- ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו לזכרהּו וצרי וקּדּוׁש; ׁשבח ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָזכירת

ּבהבּדלה. ּוביציאתֹו הּיֹום, ּבקּדּוׁש ְְְְִִִִִַַָָָָּבכניסתֹו
.·מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּיֹום: קּדּוׁש נּוסח הּוא ְֱִֵֶֶֶַַַָָֹוזה

ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר קדׁשֹוהעֹולם, וׁשּבת ּבנּו, ורצה ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָ
ּתחּלה  בראׁשית, למעׂשה זּכרֹון - הנחילנּו ּוברצֹון ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָּבאהבה
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר קדׁש, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלמקראי
ּוברצֹון  ּבאהבה קדׁש וׁשּבת העּמים, מּכל ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָקּדׁשּת

הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו ְְְִֵַַַַַָָָָהנחלּתנּו.
.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ההבּדלה: נּוסח הּוא ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזה
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ּובין  ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין הּמבּדיל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹהעֹולם,
ּברּו הּמעׂשה. ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיׂשראל

לחל' קדׁש ּבין הּמבּדיל ה', .אּתה ְְִֵֶַַַָֹֹ
ּבּלילה „. הּקּדּוׁש, ּבׁשֹוגג עּקר ּבין ּבּלילה, קּדׁש לא אם ; ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

הבּדיל  לא ואם ּכּלֹו. הּיֹום ּכל והֹול מקּדׁש - ּבמזיד ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹֻּבין
רביעי; יֹום סֹוף עד והֹול ּומבּדיל למחר, מבּדיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבּלילה
ּבלבד. ׁשּבת מֹוצאי ּבליל אּלא האֹור, על מבר אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאבל

הּיֹום‰. מּׁשּיקּדׁש יין, לׁשּתֹות אֹו לאכל לאדם עד אסּור - ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹ
לאכל ׁשּיקּדׁש להתחיל לֹו אסּור הּיֹום, מּׁשּיצא וכן . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּיבּדיל; עד - ּכלּום לטעם אֹו מלאכה, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹולׁשּתֹות,
קדם  וׁשתה ואכל עבר, אֹו ׁשכח מּתר. הּמים, ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹֻולׁשּתֹות
אחר  ּומבּדיל מקּדׁש זה הרי - ׁשּיבּדיל קדם אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּיקּדׁש

ֶַָׁשאכל.
.Â ואף הּיין. על ּולהבּדיל הּיין על לקּדׁש סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַמּדברי

ּומאחר  הּכֹוס; על להבּדיל צרי ּבּתפּלה, ׁשהבּדיל ּפי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָעל
מלאכה, לעׂשֹות לֹו מּתר לחל', קדׁש 'ּבין ויאמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻׁשּיבּדיל
ּתחּלה, הּיין על ּומבר הּכֹוס. על הבּדיל ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאף

ׁשּיקּדׁש. עד ידיו את נֹוטל ואינֹו מקּדׁש; ּכ ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
.Êאֹו רביעית מחזיק ׁשהּוא ּכֹוס לֹוקח עֹוׂשה? הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַַּכיצד

יין,יתר  ּוממּלאהּו מּבחּוץ, וׁשֹוטפֹו מּבפנים ּומדיחֹו , ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָ
ולא  יתר, אֹו טפח הּקרקע מן ּומגּביהֹו ּבימינֹו, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹואֹוחזֹו

מקּדׁש ּכ ואחר הּגפן, על ּומבר ּבׂשמאל. ּומנהג יסּיע ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
ואחר  "ויכּלּו", ּפרׁשת ּבּתחּלה לקרֹות יׂשראל, ּבכל ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֻּפׁשּוט
לגמיו, מלא וׁשֹותה מקּדׁש. ּכ ואחר הּיין, על מבר ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻּכ
ּומבר ידיו, נֹוטל ּכ ואחר חבּורה; ּבני לכל  ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָּומׁשקה

ואֹוכל. ְִֵַ'הּמֹוציא'
.Áלא [נחשב]אין ּכיצד? סעּודה. ּבמקֹום אּלא קּדּוׁש, ְְִִֵֵֶַָָֹ

ּבזוית  קּדׁש אם אבל אחר; ּבבית ויאכל זה ּבבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹיקּדׁש
ּבבית [פינה] מקּדׁשין ולּמה ׁשנּיה. ּבזוית אֹוכל ְְְְְְִִִֵֵַָָָָזֹו,

ׁשם. וׁשֹותין ׁשאֹוכלין האֹורחין מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָהּכנסת?
.Ëאֹו הּיין, מן יֹותר לפת מתאּוה יין היה לֹו היה ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּומקּדׁש, 'הּמֹוציא', ּומבר ּתחּלה, ידיו נֹוטל זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
על  אּלא הּפת, על מבּדילין ואין ואֹוכל. ּבֹוצע ּכ ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָואחר

ַהּכֹוס.
.È ונטל וׁשכח ׁשּבת, ּבלילי הּיין על לקּדׁש ׁשּנתּכּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָמי

מקּדׁש ואינֹו הּפת, על מקּדׁש זה הרי - ׁשּיקּדׁש קדם ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹידיו
לסעּודה  ידיו ׁשּנטל אחר הּיין הּיין על על לבר ּומצוה . ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

הּנקרא  הּוא וזה ׁשנּיה; סעּודה ׁשּיסעד קדם הּׁשּבת, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּביֹום
רּבא' וׁשֹותה,'קּדּוׁשא ּבלבד, הּגפן' ּפרי 'ּבֹורא מבר . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכלּום  ׁשּיטעם לאדם לֹו ואסּור ויסעד; ידיו, יּטל ּכ ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹואחר
ּבמקֹום  אּלא יהיה לא זה, קּדּוׁש וגם ׁשּיקּדׁש. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹקדם

ְָסעּודה.
.‡È,יֹום מּבעֹוד ׁשּבת ערב הּכֹוס על לקּדׁש לאדם לֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָיׁש

הּכֹוס  על מבּדיל וכן הּׁשּבת; נכנסה ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹאף
זכירה  ׁשּמצות ׁשּבת; היא ׁשעדין ּפי על אף יֹום, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָמּבעֹוד
זֹו לׁשעה קדם ּבין ויציאתֹו, ּכניסתֹו ּבׁשעת ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹלאמרּה

.ּבמעט  ְִַ

.·È והּוא הּיֹום עליו וקדׁש ׁשּבת, ּבערב אֹוכל ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
הּׁשלחן על מּפה ּפֹורס - הּסעּודה עד ּבתֹו הפת [לכסות ְְְֵַַַַָָָֻ

הקידוש] מבראחר ּכ ואחר סעּודתֹו, וגֹומר ּומקּדׁש; ,ְְְְְֵֵֵַַַָָָ
ּבתֹו והּוא הּׁשּבת ויצא ּבׁשּבת, אֹוכל היה הּמזֹון. ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָּברּכת

ידיו ונֹוטל סעּודתֹו, ּגֹומר - אחרונים]סעּודתֹו ,[מים ְְְֵֵָָָָ
ּכ ואחר הּכֹוס, על הּמזֹון ּברּכת עליו;ּומבר מבּדיל ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָ

הּׁשתּיה ּבתֹו היה ּכ[יין]ואם ואחר ּומבּדיל, ּפֹוסק - ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
לׁשתּיתֹו. ְִִֵָחֹוזר

.‚Èמבר ׁשּבת, הכנסת עם אכילתֹו וגמר אֹוכל ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהיה
ולא  ׁשני, ּכֹוס על מקּדׁש ּכ ואחר ּתחּלה, הּמזֹון ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹּברּכת
מצוֹות  ׁשּתי עֹוׂשין ׁשאין - אחד ּכֹוס על ויקּדׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיבר
הּמזֹון, ּברּכת ּומצות הּיֹום קּדּוׁש ׁשּמצות אחד; ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָּבכֹוס

מ  הן ׁשּתי ּתֹורה ׁשל .צוֹות ְְִֵֵֶָ
.„È ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין על אּלא מקּדׁשין ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאין

אפּלּוהּמזּבח  ׂשאֹור, אֹו ּדבׁש ּבֹו נתערב אם ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ
אנּו ּכ עליו; מקּדׁשין אין - ּגדֹולה ּבחבית חרּדל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָּכטּפת
ואֹומר: עליו, לקּדׁש ׁשּמּתיר מי ויׁש הּמערב. ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמֹורים
להֹוציא  אּלא הּמזּבח, ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין נאמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלא

מגּלה אֹו רע, ׁשריחֹו מכסה]יין ללא מבּׁשל [פתוח אֹו , ְְִֵֶֶַַָֻֻ
מהן. אחד על מקּדׁשין ׁשאין -ְְִֵֵֶֶֶַַָ

.ÂË,יין ריח ׁשריחֹו ּפי על אף - חמץ טעם ׁשּטעמֹו ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹיין
עליו  מקּדׁשין אף אין - מים עליהן ׁשּנתן ׁשמרים וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּמה  עליהן. מקּדׁשין אין יין, טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעל
ׁשלׁשה הּׁשמרים על ּבׁשּנתן אמּורים? [מידות ּדברים ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

הֹוציא מסויימות] אם אבל מארּבעה; ּפחֹות והֹוציא ְְֲִִִִֵַַָָָָמים,
מזּוג יין זה הרי - במים]ארּבעה עליו.[מעורב ּומקּדׁשין , ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

.ÊË- רביעּיֹות ּכּמה מחזיק אפּלּו יין, מלא ׁשהיה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָּכלי
מקּדׁשין  ואין ונפסל, ּפגמֹו, זה הרי מעט, מּמּנּו ׁשתה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאם

ּכֹוסֹות  ּכׁשירי ׁשהּוא מּפני הּׁשאר; .על ְְְִִֵֵֶַַָָ
.ÊÈ מקּדׁשין - יין טעם וטעמֹו חמץ ריח ׁשריחֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹיין

מזּוג  יין וכן והּוא עליו; עליו; מקּדׁשין - צּמּוקים ויין . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
אֹותן  ידר ׁשאם לחלּוחית, ּבהם ׁשּיׁש צּמּוקים ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּיהיּו

ּדבׁש מהן עליו;[מיץ]יצא מקּדׁשין מּגּתֹו, חדׁש יין וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבׁשעתֹו. עליו ּומקּדׁש ענבים, ׁשל אׁשּכֹול אדם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָוסֹוחט
לקּדּוׁש ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשכר יינּה ׁשרב ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמדינה

הּמדינה. חמר והּוא הֹואיל עליו, להבּדיל מּתר -ְְְְֲִִִַַַָָָָֻ
.ÁÈ ּבמֹוצאי ּומבּדילין ׁשּבת, ּבלילי ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכׁשם

טֹובים  ימים ּבלילי מקּדׁשין ּכ - ּומבּדילין ׁשּבת , ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
ה' ׁשּבתֹות ׁשּכּלם - הּכּפּורים יֹום ּובמֹוצאי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻּבמֹוצאיהן
מֹועד, ׁשל לחּלֹו טֹובים ימים ּבמֹוצאי ּומבּדילין ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻהן.
יֹום  ּבמֹוצאי מבּדילין אין אבל טֹוב; ליֹום ׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָּובמֹוצאי

לׁשּבת. ְַָטֹוב
.ËÈמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' טֹוב: יֹום קּדּוׁש ֱִֵֶֶַַָָֹנּוסח

ּבחר  לׁשֹון, מּכל ורֹוממנּו עם, מּכל קּדׁשנּו אׁשר ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָהעֹולם,
אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ויפארנּו; ּבנּו רצה ויגּדלנּו, ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבנּו
יֹום  את לׂשׂשֹון, ּוזמּנים חּגים לׂשמחה, מֹועדים ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּבאהבה,

הּזה  קדׁש מקרא חג טֹוב אֹו - הּזה הּמּצֹות חג יֹום את , ְִֶֶֶֶַַַַַַָֹ
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אֹו - חרּותנּו זמן - הּזה הּסּכֹות חג אֹו הּזה, ְֵֵֶֶַַַַַַָֻהּׁשבּועֹות
זכר  ּבאהבה, - ׂשמחתנּו זמן אֹו ּתֹורתנּו, מּתן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָזמן
מּכל  קּדׁשּת ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָליציאת

ּבׂשמחה קדׁש ּומֹועדי ּברּוּובׂשׂשֹון העּמים, הנחלּתנּו. ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבׁשּבת  להיֹות חל ואם והּזמּנים'. יׂשראל מקּדׁש ה', ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָאּתה
'מקּדׁש ּבּתפּלה, ׁשחֹותם ּכדר וחֹותם הּׁשּבת מזּכיר -ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

והּזמּנים'. ויׂשראל ְְְְִִֵַַַַָָהּׁשּבת
.Î את ּבאהבה, אלהינּו ה' לנּו 'וּתּתן אֹומר: הּׁשנה ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבראׁש

זכרֹון  הּזה, הּזּכרֹון יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹיֹום
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר ּבאהבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּתרּועה
אּתה  ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר העּמים, מּכל ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָָָָקּדׁשּת
ואם  הּזּכרֹון'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש הארץ, ּכל על מל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה',
ויֹום  ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש חֹותם - ּבׁשּבת להיֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחל

ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ּכדר ְְִִֵֶֶֶַַָָהּזּכרֹון',
.‡Î אין ואם ּכבׁשּבת; הּיין על מקּדׁש טֹוב, יֹום ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָּבלילי

ּביֹום  וכן הּפת. על מקּדׁש - לפת מתאּוה ׁשהיה אֹו יין, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלֹו
ּבׁשּבת  ׁשּמקּדׁש ּכדר רּבא, קּדּוׁשא מקּדׁש .טֹוב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.·Î ּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ּבלילי מברכין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּכיצד
שבת]ּבׁשּבת מוצאי הוא הּגפן,[ולילו על מבר ּבּתחּלה ? ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

הּנר, על מבר ּכ ואחר טֹוב, יֹום קּדּוׁש מקּדׁש ּכ ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָואחר
קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ּבהבּדלה וחֹותם - מבּדיל ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואחר

'ׁשהחינּו'. מבר ּכ ואחר ְְְֱֵֶֶֶַַָָָֹלקדׁש',
.‚Î אֹומרים - הּכּפּורים יֹום ּובליל טֹוב יֹום לילי ְְִִִֵֵֵַָּכל

מּפני  'ׁשהחינּו', מברכין אין ּפסח ׁשל ּובׁשביעי ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ'ׁשהחינּו';
ּבתחּלת  הּזמן על ּבר ּוכבר עצמֹו, ּבפני רגל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשאינֹו

ֶַַהּפסח.
.„Î ואחר הּיין, על מבר - ׁשּבת ּבמֹוצאי הבּדלה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָסדר

הּנר? על מבר וכיצד הּנר. על ּכ ואחר הּבׂשמים, על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָּכ
מבּדיל  ּכ ואחר האׁש'. מאֹורי .'ּבֹורא ְְְִֵֵֵַַַָָ

.‰Îׁשּיאֹותּו עד הּנר, על מברכין ּכדי [יהנו]אין לאֹורֹו, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָ
ואין  אחרת; מדינה למטּבע זֹו מדינה מטּבע ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיּכיר
זרה; לעבֹודה מסּבתם ׁשּסתם ּגֹוים, ׁשל הּנר על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמברכין
הּנר  על ולא זרה, עבֹודה ׁשל הּנר על לא מברכין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹואין

מתים. ִֵֶׁשל
.ÂÎ מברכין - מּיׂשראל ּגֹוי אֹו מּגֹוי, ׁשהדליק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָיׂשראל

,לּכר חּוץ מהּל היה עליו. מברכין אין מּגֹוי, ּגֹוי ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָעליו;
ואם  ;מבר אינֹו ּגֹוים, הּכר אנׁשי רב אם - אֹור ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹוראה
ּכירים  וׁשל ּתּנּור, ׁשל ּכבׁשן, ׁשל אֹור . מבר יׂשראל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹרב
קיסם  ּכׁשּיכניס אם - הּגחלים עליו; יבר לא לכּתחּלה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הּמדרׁש ּבית ׁשל אֹור עליהן. מברכין מאליו, ּדֹולק ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהן
מברכין  ּבׁשבילֹו, ׁשּמדליקים חׁשּוב אדם ׁשם יׁש אם -ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ

חּזן ׁשם יׁש אם - הּכנסת ּבית ׁשל ׁשהּוא [שמש]עליו; ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מן  מצוה להבּדלה, ואבּוקה עליו. מברכין ׁשם, ְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָָּדר
ּכל  על ׁשּמחּזרין ּכדר האֹור על מחּזרין ואין ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמבחר.

עליו. מברכין ּבא, אם אּלא ְְְִִִֶַָָָָָהּמצוֹות;
.ÊÎּולחּיה לחֹולה ּבׁשּבת ׁשהדלק מברכין [יולדת]אֹור , ְְְְְְִֶֶַַַָָָֻ

ׁשהקּדח אֹור ׁשּבת. ּבמֹוצאי ּומן [שהוצא]עליו העצים מן ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

ּתחּלת  היתה ׁשהיא - ׁשּבת ּבמֹוצאי עליו מברכין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָהאבנים,
יֹום  ּבמֹוצאי עליו מברכין אין אבל אדם. ּבידי ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָָּברּיתֹו
על  אּלא הּכּפּורים יֹום ּבמֹוצאי מברכין ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּכּפּורים,

ׁשּׁשבת ושבת]אֹור הכפורים יום מערב דלוק אף [שהיה ; ֶַַָ
מברכין  הּכּפּורים, ּביֹום לחּיה אֹו לחֹולה ׁשהדלק ּפי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֻעל

מעברה. ׁשבת ׁשהרי - ֲֲֵֵֵֶַָָָָעליו
.ÁÎׁשּבת ּבאמצע להיֹות ׁשחל טֹוב שבוע]יֹום אֹומר [- , ְְְִֵֶֶַַָָ

ּובין  ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבהבּדלה:
הּמעׂשה', ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָיׂשראל
מֹונה. הּוא ההבּדלֹות ׁשּסדר - ׁשּבת ּבמֹוצאי ׁשאֹומר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
אינֹו וכן הּנר; על ולא הּבׂשמים, על לא לבר צרי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֹואין

הּכּפּורים. יֹום ּבמֹוצאי הּבׂשמים על לבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָצרי
.ËÎ מּפני ׁשּבת? ּבמֹוצאי הּבׂשמים על מברכין ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָולּמה

הּׁשּבת  ליציאת ּדֹואבת ּומיּׁשבין ׁשהּנפׁש אֹותּה מׂשּמחין , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
טֹוב. ּבריח ְֵַָאֹותּה
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ּוׁשנים ‡. ּבּתֹורה, ׁשנים - ּבׁשּבת נאמרּו דברים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָארּבעה

- ׁשּבּתֹורה הּנביאים. ידי על מפרׁשין והן סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּדברי
ּכבֹוד "זכֹור" - הּנביאים ידי על וׁשּנתּפרׁשּו ו"ׁשמֹור"; , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

מכּבד". ה' לקדֹוׁש ענג, לּׁשּבת "וקראת ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻוענג,
אדם ·. על ׁשּמצוה חכמים ׁשאמרּו זה ּכבֹוד? הּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאיזה

ּכבֹוד  מּפני ׁשּבת, ּבערב ּבחּמין ורגליו ידיו ּפניו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלרחץ
מיחל  ראׁש, ּבכבד ויֹוׁשב ּבציצית, ּומתעּטף ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹהּׁשּבת.
הּמל לקראת יֹוצא ׁשהּוא ּכמֹו הּׁשּבת, ּפני .להקּבלת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשּבת, ּבערב ּתלמידיהן מקּבצין היּו הראׁשֹונים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוחכמים
.'הּמל ׁשּבת לקראת ונצא 'ּבֹואּו ואֹומרין: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּומתעּטפין

נקּיה ‚. ּכסּות ׁשּילּבׁש הּׁשּבת, מלּבּוׁשּומּכבֹוד יהיה ולא . ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ
להחל  לֹו אין ואם החל; ּכמלּבּוׁש מׁשלׁשל הּׁשּבת יף, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָֹ

קפלי] ּכמלּבּוׁש[מפשיל מלּבּוׁשֹו יהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֶַַַֹטּליתֹו,
ּכבֹוד  מּפני ּבחמיׁשי, מכּבסין העם ׁשּיהּו ּתּקן, ועזרא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהחל.

ַַָהּׁשּבת.
ּומׁשּתה„. סעּודה לקּבע לאירוסין]אסּור ּבערב [כגון ְְְְִִֶֶֶַָָֹ

עד  ולׁשּתֹות לאכל ּומּתר הּׁשּבת. ּכבֹוד מּפני ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹֻׁשּבת,
מן  אדם ׁשּיּמנע הּׁשּבת מּכבֹוד כן, ּפי על ואף ;ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּתחׁש
ּכׁשהּוא  לּׁשּבת ׁשּיּכנס ּכדי סעּודה, מּלקּבע ומעלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמנחה

לאכל. ְֱִֶֶַֹמתאּוה
ׁשאינֹו‰. ּפי על ואף הּׁשּבת, ּבערב ׁשלחנֹו אדם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּדר

ואף  ׁשּבת, ּבמֹוצאי ׁשלחנֹו מסּדר וכן לכּזית; אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻצרי
ּבכניסתֹו לכּבדֹו ּכדי - לכּזית אּלא צרי ׁשאינֹו ּפי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעל

הּׁשּבת;ּוביציאתֹו לכבֹוד יֹום מּבעֹוד ּביתֹו לתּקן וצרי . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
אּלּו ׁשּכל - מּצעת ּומּטה ,ערּו וׁשלחן ּדלּוק, נר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻויהיה

הן. ׁשּבת ְִֵַָלכבֹוד
.Â לּקח ּדרּכֹו ואין ּביֹותר, חׁשּוב אדם ׁשהיה ּפי על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָאף

חּיב  - ׁשּבּבית ּבמלאכֹות להתעּסק ולא הּׁשּוק, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּדברים
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ּובין  ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין הּמבּדיל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹהעֹולם,
ּברּו הּמעׂשה. ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיׂשראל

לחל' קדׁש ּבין הּמבּדיל ה', .אּתה ְְִֵֶַַַָֹֹ
ּבּלילה „. הּקּדּוׁש, ּבׁשֹוגג עּקר ּבין ּבּלילה, קּדׁש לא אם ; ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

הבּדיל  לא ואם ּכּלֹו. הּיֹום ּכל והֹול מקּדׁש - ּבמזיד ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹֻּבין
רביעי; יֹום סֹוף עד והֹול ּומבּדיל למחר, מבּדיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבּלילה
ּבלבד. ׁשּבת מֹוצאי ּבליל אּלא האֹור, על מבר אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאבל

הּיֹום‰. מּׁשּיקּדׁש יין, לׁשּתֹות אֹו לאכל לאדם עד אסּור - ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹ
לאכל ׁשּיקּדׁש להתחיל לֹו אסּור הּיֹום, מּׁשּיצא וכן . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּיבּדיל; עד - ּכלּום לטעם אֹו מלאכה, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹולׁשּתֹות,
קדם  וׁשתה ואכל עבר, אֹו ׁשכח מּתר. הּמים, ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹֻולׁשּתֹות
אחר  ּומבּדיל מקּדׁש זה הרי - ׁשּיבּדיל קדם אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּיקּדׁש

ֶַָׁשאכל.
.Â ואף הּיין. על ּולהבּדיל הּיין על לקּדׁש סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַמּדברי

ּומאחר  הּכֹוס; על להבּדיל צרי ּבּתפּלה, ׁשהבּדיל ּפי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָעל
מלאכה, לעׂשֹות לֹו מּתר לחל', קדׁש 'ּבין ויאמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻׁשּיבּדיל
ּתחּלה, הּיין על ּומבר הּכֹוס. על הבּדיל ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאף

ׁשּיקּדׁש. עד ידיו את נֹוטל ואינֹו מקּדׁש; ּכ ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
.Êאֹו רביעית מחזיק ׁשהּוא ּכֹוס לֹוקח עֹוׂשה? הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַַּכיצד

יין,יתר  ּוממּלאהּו מּבחּוץ, וׁשֹוטפֹו מּבפנים ּומדיחֹו , ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָ
ולא  יתר, אֹו טפח הּקרקע מן ּומגּביהֹו ּבימינֹו, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹואֹוחזֹו

מקּדׁש ּכ ואחר הּגפן, על ּומבר ּבׂשמאל. ּומנהג יסּיע ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
ואחר  "ויכּלּו", ּפרׁשת ּבּתחּלה לקרֹות יׂשראל, ּבכל ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֻּפׁשּוט
לגמיו, מלא וׁשֹותה מקּדׁש. ּכ ואחר הּיין, על מבר ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻּכ
ּומבר ידיו, נֹוטל ּכ ואחר חבּורה; ּבני לכל  ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָּומׁשקה

ואֹוכל. ְִֵַ'הּמֹוציא'
.Áלא [נחשב]אין ּכיצד? סעּודה. ּבמקֹום אּלא קּדּוׁש, ְְִִֵֵֶַָָֹ

ּבזוית  קּדׁש אם אבל אחר; ּבבית ויאכל זה ּבבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹיקּדׁש
ּבבית [פינה] מקּדׁשין ולּמה ׁשנּיה. ּבזוית אֹוכל ְְְְְְִִִֵֵַָָָָזֹו,

ׁשם. וׁשֹותין ׁשאֹוכלין האֹורחין מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָהּכנסת?
.Ëאֹו הּיין, מן יֹותר לפת מתאּוה יין היה לֹו היה ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּומקּדׁש, 'הּמֹוציא', ּומבר ּתחּלה, ידיו נֹוטל זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
על  אּלא הּפת, על מבּדילין ואין ואֹוכל. ּבֹוצע ּכ ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָואחר

ַהּכֹוס.
.È ונטל וׁשכח ׁשּבת, ּבלילי הּיין על לקּדׁש ׁשּנתּכּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָמי

מקּדׁש ואינֹו הּפת, על מקּדׁש זה הרי - ׁשּיקּדׁש קדם ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹידיו
לסעּודה  ידיו ׁשּנטל אחר הּיין הּיין על על לבר ּומצוה . ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

הּנקרא  הּוא וזה ׁשנּיה; סעּודה ׁשּיסעד קדם הּׁשּבת, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּביֹום
רּבא' וׁשֹותה,'קּדּוׁשא ּבלבד, הּגפן' ּפרי 'ּבֹורא מבר . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכלּום  ׁשּיטעם לאדם לֹו ואסּור ויסעד; ידיו, יּטל ּכ ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹואחר
ּבמקֹום  אּלא יהיה לא זה, קּדּוׁש וגם ׁשּיקּדׁש. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹקדם

ְָסעּודה.
.‡È,יֹום מּבעֹוד ׁשּבת ערב הּכֹוס על לקּדׁש לאדם לֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָיׁש

הּכֹוס  על מבּדיל וכן הּׁשּבת; נכנסה ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹאף
זכירה  ׁשּמצות ׁשּבת; היא ׁשעדין ּפי על אף יֹום, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָמּבעֹוד
זֹו לׁשעה קדם ּבין ויציאתֹו, ּכניסתֹו ּבׁשעת ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹלאמרּה

.ּבמעט  ְִַ

.·È והּוא הּיֹום עליו וקדׁש ׁשּבת, ּבערב אֹוכל ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
הּׁשלחן על מּפה ּפֹורס - הּסעּודה עד ּבתֹו הפת [לכסות ְְְֵַַַַָָָֻ

הקידוש] מבראחר ּכ ואחר סעּודתֹו, וגֹומר ּומקּדׁש; ,ְְְְְֵֵֵַַַָָָ
ּבתֹו והּוא הּׁשּבת ויצא ּבׁשּבת, אֹוכל היה הּמזֹון. ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָּברּכת

ידיו ונֹוטל סעּודתֹו, ּגֹומר - אחרונים]סעּודתֹו ,[מים ְְְֵֵָָָָ
ּכ ואחר הּכֹוס, על הּמזֹון ּברּכת עליו;ּומבר מבּדיל ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָ

הּׁשתּיה ּבתֹו היה ּכ[יין]ואם ואחר ּומבּדיל, ּפֹוסק - ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
לׁשתּיתֹו. ְִִֵָחֹוזר

.‚Èמבר ׁשּבת, הכנסת עם אכילתֹו וגמר אֹוכל ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהיה
ולא  ׁשני, ּכֹוס על מקּדׁש ּכ ואחר ּתחּלה, הּמזֹון ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹּברּכת
מצוֹות  ׁשּתי עֹוׂשין ׁשאין - אחד ּכֹוס על ויקּדׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיבר
הּמזֹון, ּברּכת ּומצות הּיֹום קּדּוׁש ׁשּמצות אחד; ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָּבכֹוס

מ  הן ׁשּתי ּתֹורה ׁשל .צוֹות ְְִֵֵֶָ
.„È ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין על אּלא מקּדׁשין ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאין

אפּלּוהּמזּבח  ׂשאֹור, אֹו ּדבׁש ּבֹו נתערב אם ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ
אנּו ּכ עליו; מקּדׁשין אין - ּגדֹולה ּבחבית חרּדל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָּכטּפת
ואֹומר: עליו, לקּדׁש ׁשּמּתיר מי ויׁש הּמערב. ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמֹורים
להֹוציא  אּלא הּמזּבח, ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין נאמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלא

מגּלה אֹו רע, ׁשריחֹו מכסה]יין ללא מבּׁשל [פתוח אֹו , ְְִֵֶֶַַָֻֻ
מהן. אחד על מקּדׁשין ׁשאין -ְְִֵֵֶֶֶַַָ

.ÂË,יין ריח ׁשריחֹו ּפי על אף - חמץ טעם ׁשּטעמֹו ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹיין
עליו  מקּדׁשין אף אין - מים עליהן ׁשּנתן ׁשמרים וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּמה  עליהן. מקּדׁשין אין יין, טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעל
ׁשלׁשה הּׁשמרים על ּבׁשּנתן אמּורים? [מידות ּדברים ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

הֹוציא מסויימות] אם אבל מארּבעה; ּפחֹות והֹוציא ְְֲִִִִֵַַָָָָמים,
מזּוג יין זה הרי - במים]ארּבעה עליו.[מעורב ּומקּדׁשין , ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

.ÊË- רביעּיֹות ּכּמה מחזיק אפּלּו יין, מלא ׁשהיה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָּכלי
מקּדׁשין  ואין ונפסל, ּפגמֹו, זה הרי מעט, מּמּנּו ׁשתה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאם

ּכֹוסֹות  ּכׁשירי ׁשהּוא מּפני הּׁשאר; .על ְְְִִֵֵֶַַָָ
.ÊÈ מקּדׁשין - יין טעם וטעמֹו חמץ ריח ׁשריחֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹיין

מזּוג  יין וכן והּוא עליו; עליו; מקּדׁשין - צּמּוקים ויין . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
אֹותן  ידר ׁשאם לחלּוחית, ּבהם ׁשּיׁש צּמּוקים ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּיהיּו

ּדבׁש מהן עליו;[מיץ]יצא מקּדׁשין מּגּתֹו, חדׁש יין וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבׁשעתֹו. עליו ּומקּדׁש ענבים, ׁשל אׁשּכֹול אדם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָוסֹוחט
לקּדּוׁש ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשכר יינּה ׁשרב ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמדינה

הּמדינה. חמר והּוא הֹואיל עליו, להבּדיל מּתר -ְְְְֲִִִַַַָָָָֻ
.ÁÈ ּבמֹוצאי ּומבּדילין ׁשּבת, ּבלילי ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכׁשם

טֹובים  ימים ּבלילי מקּדׁשין ּכ - ּומבּדילין ׁשּבת , ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
ה' ׁשּבתֹות ׁשּכּלם - הּכּפּורים יֹום ּובמֹוצאי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻּבמֹוצאיהן
מֹועד, ׁשל לחּלֹו טֹובים ימים ּבמֹוצאי ּומבּדילין ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻהן.
יֹום  ּבמֹוצאי מבּדילין אין אבל טֹוב; ליֹום ׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָּובמֹוצאי

לׁשּבת. ְַָטֹוב
.ËÈמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' טֹוב: יֹום קּדּוׁש ֱִֵֶֶַַָָֹנּוסח

ּבחר  לׁשֹון, מּכל ורֹוממנּו עם, מּכל קּדׁשנּו אׁשר ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָהעֹולם,
אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ויפארנּו; ּבנּו רצה ויגּדלנּו, ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבנּו
יֹום  את לׂשׂשֹון, ּוזמּנים חּגים לׂשמחה, מֹועדים ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּבאהבה,

הּזה  קדׁש מקרא חג טֹוב אֹו - הּזה הּמּצֹות חג יֹום את , ְִֶֶֶֶַַַַַַָֹ
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אֹו - חרּותנּו זמן - הּזה הּסּכֹות חג אֹו הּזה, ְֵֵֶֶַַַַַַָֻהּׁשבּועֹות
זכר  ּבאהבה, - ׂשמחתנּו זמן אֹו ּתֹורתנּו, מּתן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָזמן
מּכל  קּדׁשּת ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָליציאת

ּבׂשמחה קדׁש ּומֹועדי ּברּוּובׂשׂשֹון העּמים, הנחלּתנּו. ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבׁשּבת  להיֹות חל ואם והּזמּנים'. יׂשראל מקּדׁש ה', ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָאּתה
'מקּדׁש ּבּתפּלה, ׁשחֹותם ּכדר וחֹותם הּׁשּבת מזּכיר -ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

והּזמּנים'. ויׂשראל ְְְְִִֵַַַַָָהּׁשּבת
.Î את ּבאהבה, אלהינּו ה' לנּו 'וּתּתן אֹומר: הּׁשנה ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבראׁש

זכרֹון  הּזה, הּזּכרֹון יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹיֹום
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר ּבאהבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּתרּועה
אּתה  ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר העּמים, מּכל ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָָָָקּדׁשּת
ואם  הּזּכרֹון'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש הארץ, ּכל על מל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה',
ויֹום  ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש חֹותם - ּבׁשּבת להיֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחל

ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ּכדר ְְִִֵֶֶֶַַָָהּזּכרֹון',
.‡Î אין ואם ּכבׁשּבת; הּיין על מקּדׁש טֹוב, יֹום ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָּבלילי

ּביֹום  וכן הּפת. על מקּדׁש - לפת מתאּוה ׁשהיה אֹו יין, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלֹו
ּבׁשּבת  ׁשּמקּדׁש ּכדר רּבא, קּדּוׁשא מקּדׁש .טֹוב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.·Î ּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ּבלילי מברכין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּכיצד
שבת]ּבׁשּבת מוצאי הוא הּגפן,[ולילו על מבר ּבּתחּלה ? ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

הּנר, על מבר ּכ ואחר טֹוב, יֹום קּדּוׁש מקּדׁש ּכ ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָואחר
קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ּבהבּדלה וחֹותם - מבּדיל ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואחר

'ׁשהחינּו'. מבר ּכ ואחר ְְְֱֵֶֶֶַַָָָֹלקדׁש',
.‚Î אֹומרים - הּכּפּורים יֹום ּובליל טֹוב יֹום לילי ְְִִִֵֵֵַָּכל

מּפני  'ׁשהחינּו', מברכין אין ּפסח ׁשל ּובׁשביעי ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ'ׁשהחינּו';
ּבתחּלת  הּזמן על ּבר ּוכבר עצמֹו, ּבפני רגל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשאינֹו

ֶַַהּפסח.
.„Î ואחר הּיין, על מבר - ׁשּבת ּבמֹוצאי הבּדלה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָסדר

הּנר? על מבר וכיצד הּנר. על ּכ ואחר הּבׂשמים, על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָּכ
מבּדיל  ּכ ואחר האׁש'. מאֹורי .'ּבֹורא ְְְִֵֵֵַַַָָ

.‰Îׁשּיאֹותּו עד הּנר, על מברכין ּכדי [יהנו]אין לאֹורֹו, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָ
ואין  אחרת; מדינה למטּבע זֹו מדינה מטּבע ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיּכיר
זרה; לעבֹודה מסּבתם ׁשּסתם ּגֹוים, ׁשל הּנר על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמברכין
הּנר  על ולא זרה, עבֹודה ׁשל הּנר על לא מברכין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹואין

מתים. ִֵֶׁשל
.ÂÎ מברכין - מּיׂשראל ּגֹוי אֹו מּגֹוי, ׁשהדליק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָיׂשראל

,לּכר חּוץ מהּל היה עליו. מברכין אין מּגֹוי, ּגֹוי ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָעליו;
ואם  ;מבר אינֹו ּגֹוים, הּכר אנׁשי רב אם - אֹור ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹוראה
ּכירים  וׁשל ּתּנּור, ׁשל ּכבׁשן, ׁשל אֹור . מבר יׂשראל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹרב
קיסם  ּכׁשּיכניס אם - הּגחלים עליו; יבר לא לכּתחּלה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הּמדרׁש ּבית ׁשל אֹור עליהן. מברכין מאליו, ּדֹולק ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהן
מברכין  ּבׁשבילֹו, ׁשּמדליקים חׁשּוב אדם ׁשם יׁש אם -ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ

חּזן ׁשם יׁש אם - הּכנסת ּבית ׁשל ׁשהּוא [שמש]עליו; ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מן  מצוה להבּדלה, ואבּוקה עליו. מברכין ׁשם, ְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָָּדר
ּכל  על ׁשּמחּזרין ּכדר האֹור על מחּזרין ואין ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמבחר.

עליו. מברכין ּבא, אם אּלא ְְְִִִֶַָָָָָהּמצוֹות;
.ÊÎּולחּיה לחֹולה ּבׁשּבת ׁשהדלק מברכין [יולדת]אֹור , ְְְְְְִֶֶַַַָָָֻ

ׁשהקּדח אֹור ׁשּבת. ּבמֹוצאי ּומן [שהוצא]עליו העצים מן ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

ּתחּלת  היתה ׁשהיא - ׁשּבת ּבמֹוצאי עליו מברכין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָהאבנים,
יֹום  ּבמֹוצאי עליו מברכין אין אבל אדם. ּבידי ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָָּברּיתֹו
על  אּלא הּכּפּורים יֹום ּבמֹוצאי מברכין ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּכּפּורים,

ׁשּׁשבת ושבת]אֹור הכפורים יום מערב דלוק אף [שהיה ; ֶַַָ
מברכין  הּכּפּורים, ּביֹום לחּיה אֹו לחֹולה ׁשהדלק ּפי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֻעל

מעברה. ׁשבת ׁשהרי - ֲֲֵֵֵֶַָָָָעליו
.ÁÎׁשּבת ּבאמצע להיֹות ׁשחל טֹוב שבוע]יֹום אֹומר [- , ְְְִֵֶֶַַָָ

ּובין  ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבהבּדלה:
הּמעׂשה', ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָיׂשראל
מֹונה. הּוא ההבּדלֹות ׁשּסדר - ׁשּבת ּבמֹוצאי ׁשאֹומר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
אינֹו וכן הּנר; על ולא הּבׂשמים, על לא לבר צרי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֹואין

הּכּפּורים. יֹום ּבמֹוצאי הּבׂשמים על לבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָצרי
.ËÎ מּפני ׁשּבת? ּבמֹוצאי הּבׂשמים על מברכין ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָולּמה

הּׁשּבת  ליציאת ּדֹואבת ּומיּׁשבין ׁשהּנפׁש אֹותּה מׂשּמחין , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
טֹוב. ּבריח ְֵַָאֹותּה

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ה שלישי יום

ל  ¤¤ּפרק
ּוׁשנים ‡. ּבּתֹורה, ׁשנים - ּבׁשּבת נאמרּו דברים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָארּבעה

- ׁשּבּתֹורה הּנביאים. ידי על מפרׁשין והן סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּדברי
ּכבֹוד "זכֹור" - הּנביאים ידי על וׁשּנתּפרׁשּו ו"ׁשמֹור"; , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

מכּבד". ה' לקדֹוׁש ענג, לּׁשּבת "וקראת ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻוענג,
אדם ·. על ׁשּמצוה חכמים ׁשאמרּו זה ּכבֹוד? הּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאיזה

ּכבֹוד  מּפני ׁשּבת, ּבערב ּבחּמין ורגליו ידיו ּפניו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלרחץ
מיחל  ראׁש, ּבכבד ויֹוׁשב ּבציצית, ּומתעּטף ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹהּׁשּבת.
הּמל לקראת יֹוצא ׁשהּוא ּכמֹו הּׁשּבת, ּפני .להקּבלת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשּבת, ּבערב ּתלמידיהן מקּבצין היּו הראׁשֹונים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוחכמים
.'הּמל ׁשּבת לקראת ונצא 'ּבֹואּו ואֹומרין: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּומתעּטפין

נקּיה ‚. ּכסּות ׁשּילּבׁש הּׁשּבת, מלּבּוׁשּומּכבֹוד יהיה ולא . ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ
להחל  לֹו אין ואם החל; ּכמלּבּוׁש מׁשלׁשל הּׁשּבת יף, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָֹ

קפלי] ּכמלּבּוׁש[מפשיל מלּבּוׁשֹו יהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֶַַַֹטּליתֹו,
ּכבֹוד  מּפני ּבחמיׁשי, מכּבסין העם ׁשּיהּו ּתּקן, ועזרא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהחל.

ַַָהּׁשּבת.
ּומׁשּתה„. סעּודה לקּבע לאירוסין]אסּור ּבערב [כגון ְְְְִִֶֶֶַָָֹ

עד  ולׁשּתֹות לאכל ּומּתר הּׁשּבת. ּכבֹוד מּפני ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹֻׁשּבת,
מן  אדם ׁשּיּמנע הּׁשּבת מּכבֹוד כן, ּפי על ואף ;ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּתחׁש
ּכׁשהּוא  לּׁשּבת ׁשּיּכנס ּכדי סעּודה, מּלקּבע ומעלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמנחה

לאכל. ְֱִֶֶַֹמתאּוה
ׁשאינֹו‰. ּפי על ואף הּׁשּבת, ּבערב ׁשלחנֹו אדם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּדר

ואף  ׁשּבת, ּבמֹוצאי ׁשלחנֹו מסּדר וכן לכּזית; אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻצרי
ּבכניסתֹו לכּבדֹו ּכדי - לכּזית אּלא צרי ׁשאינֹו ּפי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעל

הּׁשּבת;ּוביציאתֹו לכבֹוד יֹום מּבעֹוד ּביתֹו לתּקן וצרי . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
אּלּו ׁשּכל - מּצעת ּומּטה ,ערּו וׁשלחן ּדלּוק, נר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻויהיה

הן. ׁשּבת ְִֵַָלכבֹוד
.Â לּקח ּדרּכֹו ואין ּביֹותר, חׁשּוב אדם ׁשהיה ּפי על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָאף

חּיב  - ׁשּבּבית ּבמלאכֹות להתעּסק ולא הּׁשּוק, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּדברים

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



oiaexrעב zekld - mipnf xtq - '` xc` d"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכבֹודֹו. הּוא ׁשּזה ּבגּופֹו, הּׁשּבת לצר ׁשהם ּדברים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹות
לבּׁשל  העצים מפּצל ׁשהיה מי מהם - הראׁשֹונים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָחכמים
ּגֹודל  אֹו ּבׂשר, מֹולח אֹו מבּׁשל, ׁשהיה מי ּומהם ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן,

יֹוצא [שוזר] ׁשהיה מי ּומהם נרֹות, מדליק אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַָָּפתילֹות,
לׁש צרי ׁשהּוא דברים על וקֹונה אף ּומׁשקה, מּמאכל ּבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

מׁשּבח. זה הרי זה, ּבדבר הּמרּבה וכל .ּבכ ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּפי
.Ê לתּקן ׁשּצרי חכמים ׁשאמרּו זה עּנּוג? הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאיזה

הּכל  - לׁשּבת הּכל מבּׂשם, ּומׁשקה ּביֹותר, ׁשמן ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻּתבׁשיל
אדם  ׁשל ממֹונֹו ּובתּקּון לפי ׁשּבת ּבהֹוצאת הּמרּבה וכל . ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ידֹו אין ואם מׁשּבח. זה הרי וטֹובים, רּבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמאכלים
ׁשלק עׂשה אפּלּו שהוא]מּׂשגת, כל ּבֹו[תבשיל וכּיֹוצא ְֲִֵֶֶֶֶַַָָ

להצר  חּיב ואינֹו ׁשּבת; ענג זה הרי - הּׁשּבת ּכבֹוד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּום
אמרּו ׁשּבת; ּבמאכל להרּבֹות ּכדי מאחרים ולׁשאל ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָֹלעצמֹו
ּתצטר ואל ּכחל, ׁשּבּת 'עׂשה הראׁשֹונים: ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹחכמים

ְִַלּברּיֹות'.
.Áצרי - ּכׁשּבת ימיו ּכל והרי ועׁשיר, ענג ׁשהיה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמי

לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם החל. מּמאכל ׁשּבת מאכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹלׁשּנֹות
ואם  מאחר; להקּדים, רגיל היה אם האכילה: זמן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָמׁשּנה

מקּדים  לאחר, רגיל .היה ְְִִֵַַָָָ
.Ë,ערבית אחת - ּבׁשּבת סעּודֹות ׁשלׁש לאכל אדם ְְְֱִֶַַַַַָָָָָֹֹחּיב

ּבמנחה  ואחת ׁשחרית, ּבׁשלׁשואחת להּזהר וצרי . ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ
הּמתּפרנס  עני ואפּלּו ּכלל; מהן יפחֹות ׁשּלא אּלּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹסעּודֹות
מרב  חֹולה היה ואם סעּודֹות. ׁשלׁש סֹועד הּצדקה, ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹמן

מתעּנה ׁשהיה אֹו חלום]האכילה, תענית ּפטּור [כגון - ְֲִִֶֶַָָָָָ
על  מּׁשלׁשּתן סעּודה ּכל לקּבע וצרי סעּודֹות. ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֹֹמּׁשלׁש

טֹובים. ּבימים וכן כּכרֹות. ׁשּתי על ולבצע ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹהּיין,
.È,והּוא - לּה הּוא עּנּוג ּבׁשּבת, יין ּוׁשתּית ּבׂשר ְְְֲִִִִַַַַָָָָאכילת

מּׂשגת  ידֹו ּבׁשּבת ׁשּתהיה הּיין על סעּודה לקּבע ואסּור . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
מנהג  הּוא ּכ אּלא הּמדרׁש; ּבית ּבׁשעת טֹובים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּובימים
ּבבית  ּומּוסף ׁשחרית ּבׁשּבת אדם יתּפּלל ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהּצּדיקים:
לבית  ויל ׁשנּיה, סעּודה ויסעד לביתֹו ויבֹוא ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹהּכנסת,
ואחר  מנחה; ויתּפּלל הּמנחה, עד ויׁשמע יקרא ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָהּמדרׁש,
עד  ויׁשּתה ויאכל הּיין, על ׁשליׁשית סעּודה יקּבע ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹּכ

ׁשּבת. ֵַָָמֹוצאי
.‡Èמּׁשלׁש יֹותר ׁשּבתֹות ּבערבי ׁשּיהּל לאדם לֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאסּור

רב, הּיֹום ועֹוד לביתֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום, מּתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָּפרסאֹות
ׁשהּיֹום  יֹודעין ביתֹו אנׁשי אין ׁשהרי - לׁשּבת סעּודה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָויכין
מתארח  היה אם לֹומר, צרי ואין לֹו. להכין ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָיבֹוא,
ּדבר  להם הכינּו ׁשּלא מּפני מבּיׁשן, ׁשהּוא - אחרים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאצל

לאֹורחים  .הראּוי ְְִָָ
.·È רחמים ּולבּקׁש ּולהתחּנן ולזעק להתעּנֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹאסּור

מתעּנין  ׁשהּצּבּור הּצרֹות מן ּבצרה ואפּלּו ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָּבׁשּבת;
ולא  ּבׁשּבת, מתריעין ולא מתעּנין אין - עליהן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹּומתריעין
אֹו נהר, אֹו ּגֹוים ׁשהּקיפּוה מעיר חּוץ טֹובים; ְִִִִִִֵֶָָָָּבימים

הּמּטרפת ׁשּמתריעין[מיטלטלת]ספינה - [תוקעים]ּבּים ְְִִִִֶֶֶַַַָָָ
עליהן  ּומבּקׁשין ּומתחּננין אֹותן, לעזר ּבׁשּבת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעליהן

ֲִַרחמים.

.‚È ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ּגֹוים, ׁשל עירֹות על צרין ְֲִִִִֵֶַָָָָָֹאין
עליהם, הּמלחמה אנׁשי ּדעת ׁשּתתיּׁשב ּכדי הּׁשּבת, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹקדם

ּבּׁשּבת  ּוטרּודים מבהלים יהיּו מפליגין ולא אין זה ּומּפני . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
ׁשּתתיּׁשב  ּכדי הּׁשּבת, קדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבספינה
ולדבר  מּדי; יֹותר יצטער ולא הּׁשּבת, קדם עליו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּדעּתֹו

עּמֹו ּופֹוסק ׁשּבת, ּבערב אפּלּו ּבּים מפליג [עם מצוה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשֹובתהנכרי] ואינֹו כאן לׁשּבת, אין בהסכם עמד לא [אם ְְִֵֵֹ
לצידֹוןאיסור] ּומּצר סמוכים]. -[מקומות ּבהן וכּיֹוצא ְְִִֵֶַָֹ

ּומקֹום  ׁשּבת; ּבערב להפליג מּתר הרׁשּות לדברי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻאפּלּו
מפליגין  אין ּכלל, ׁשּבת ּבערב יפליגּו ׁשּלא .ׁשּנהגּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

.„È עֹונת ,לפיכ הּוא; ׁשּבת מענג הּמּטה, ְְִִִֵֶַַַַָָָֹּתׁשמיׁש
ׁשּבת  ללילי ׁשּבת מּלילי הּבריאים, חכמים ּומּתר ּתלמידי . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻ

ולא  חֹובל מּׁשּום ּבזה ואין ּבׁשּבת, לכּתחּלה ּבתּולה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלבעל
לּה. צער ִַַָמּׁשּום

.ÂË ּכנגד ׁשקּולה מהן, אחת ּכל - זרה ועבֹודה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשּבת
הּתֹורה  מצוֹות ּכל הּקדֹוׁשׁשאר ׁשּבין האֹות היא והּׁשּבת ; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשאר  על העֹובר ּכל ,לפיכ לעֹולם. ּובינינּו, הּוא ְְְִֵֵֵַָָָָָָּברּו
ׁשּבת  המחּלל אבל יׂשראל; רׁשעי ּבכלל הּוא הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּמצוֹות,
ּכגֹוים  ּוׁשניהם - זרה עבֹודה ּכעֹובד הּוא הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָּבפרהסיא,

ּדבריהם. ְְִֵֶָלכל
.ÊË יעׂשה אנֹוׁש "אׁשרי ואֹומר: הּנביא מׁשּבח ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ

וגֹו' מחּללֹו" ׁשּבת ׁשמר - ּבּה יחזיק אדם ּובן וכל ּזאת, . ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
- ּכחֹו ּכפי ּומעּנגּה ּומכּבדּה ּכהלכתּה, הּׁשּבת את ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהמׁשּמר
הּׂשכר  על יתר הּזה, ּבעֹולם ׂשכרֹו ּבּקּבלה מפרׁש ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּכבר
ה', על ּתתעּנג "אז ׁשּנאמר: הּבא, לעֹולם ְֱִֶֶַַַַַַָָָָָהּצפּון
- אבי יעקב נחלת והאכלּתי ארץ; ּבמתי על ְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹוהרּכבּתי

ּדּבר". ה' ּפי ִִִֵּכי
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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הּמנין. מן ואינּה סֹופרים, מּדברי אחת עׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָמצות
אּלּו. ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
ּבבית ‡. מהן אחד ּכל הרּבה, ׁשכנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָחצר

ּבכל  לטלטל מּתרין ּכּלן ׁשּיהיּו הּוא, ּתֹורה ּדין - ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻֻלעצמֹו
החצר  ׁשּכל מּפני לּבּתים; ּומהחצר לחצר, ּומּבּתים ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהחצר,

ּבכּלּה לטלטל ׁשּמּתר אחת, הּיחיד ּבמבֹוי רׁשּות הּדין וכן . ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻ
בתים] כמה שבהם לחצרות נכנסים שממנו רחוב לֹו[- ֵֶׁשּיׁש

הפתוח] בצד לדופן]לחי[- מחובר ניצב עמוד קֹורה [- אֹו ְִָ
מעליו] ׁשּיהּוא[- לטלטל [שיהיו]- מּתרין הּמבֹוי ּבני ּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָֻ

היחיד]ּבכּלֹו כרשות שהוא ּומּמבֹוי [- לּמבֹוי, ּומחצרֹות , ְֲִֵֵַָָֻ
הּדין  וכן הּוא. הּיחיד רׁשּות הּמבֹוי, ׁשּכל ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָלחצרֹות;
ׁשּיׁש טפחים, עׂשרה גבֹוהה חֹומה מּקפת ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻּבמדינה
זה  היא. הּיחיד רׁשּות ׁשּכּלּה - ּבּלילה ננעלֹות ּדלתֹות ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻלּה

ּתֹורה. ּדין ִָהּוא
סֹופרים·. מּדברי חכמים]אבל מדברי לׁשכנים [- אסּור , ְְְֲִִִִִֵֵָָ

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

oiaexr zekld - mipnf xtq - '` xc` d"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבדיֹורין חלּוקה ּבּה ׁשּיׁש הּיחיד ּברׁשּות ,[בדירות]לטלטל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשּיערבּו חצרות']עד ב'עירוב יתאגדו ּכּלן [- הּׁשכנים ּכל ְְְִֵֶַַָָָֻ

הּמדינה  ואחד הּמבֹוי, ואחד חצר, אחד - ׁשּבת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמערב
וד [העיר] הּוא.; ּדינֹו ּובית ׁשלמה ּתּקנת זה, בר ְְִֵֶַַָָָֹֹ

ׁשהּקיפּוהּו‚. מחנה אֹו סּכֹות, אֹו אהלים, יֹוׁשבי ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹֻוכן
ּכּלן. ׁשּיערבּו עד לאהל, מאהל מטלטלין אין - ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻמחיצה
אּלא  לערב, צריכין אין - מחיצה ׁשהּקיפה ׁשּירה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל

ּכּלן ׁשהן לפי ערּוב; ּבלא לאהל מאהל מערבין,מֹוציאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹֻ
להן  קבּועין אהלים אֹותם .ואין ְְִִֵֶָָָֹ

ויאמרּו„. יטעּו ׁשּלא ּכדי זה? ּדבר ׁשלמה ּתּקן מה :מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹֹ
הּמדינה  לרחֹובֹות החצרֹות מן להֹוציא ׁשּמּתר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻ'ּכׁשם
מן  להֹוציא מּתר ּכ - לחצרֹות מהן ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּוׁשוקיה,
ויחׁשבּו לּמדינה'; הּׂשדה מן ּולהכניס לּׂשדה, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמדינה
הן  הרי לּכל, רׁשּות והן הֹואיל והרחֹובֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּׁשוקים
רׁשּות  הן ּבלבד ׁשחצרֹות ויאמרּו וכּמדּברֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹּכּׂשדֹות
להֹוציא  וׁשּמּתר מלאכה, ההֹוצאה ׁשאין וידּמּו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּיחיד,

הרּבים. לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְְִִִִֵַַַָָּולהכניס
ויאחז ‰. ּבדיֹורין, ׁשּתחלק הּיחיד רׁשּות ׁשּכל ּתּקן, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלפיכ

מקֹום  מּמּנה ויּׁשאר לעצמֹו, רׁשּות ּבּה ואחד אחד ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
- לּבּתים החצר ּכגֹון ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ויד ּכּלן, ְְְִִֵֶַַָָָָָָֻֻּברׁשּות
רׁשּות  הּוא ּכאּלּו ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ׁשּיד הּמקֹום אֹותֹו ְְְִֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנחׁשב
מן  אחד ּכל ׁשאחז ּומקֹום מקֹום ּכל ונחׁשב ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹלרּבים,
ויהיה  הּיחיד; רׁשּות ּבלבד ׁשהּוא לעצמֹו, וחלקֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהּׁשכנים
ׁשוה  ּכּלן ׁשּיד לרׁשּות לעצמֹו ׁשחלק מרׁשּות להֹוציא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻאסּור
אּלא  הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות מֹוציאין ׁשאין ּכמֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבֹו,

ׁשּיערבּויׁשּתּמ עד ּבלבד, לעצמֹו ׁשחלק ּברׁשּות אחד ּכל ׁש ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּיחיד.ּכּלן  רׁשּות ׁשהּכל ּפי על אף , ְִִֶַַַַָָֹֻ

.Â אחד ּבמאכל ׁשּיתערבּו הּוא הּזה? הערּוב הּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּומה
ׁשּבת  מערב אֹותֹו ואכל ׁשּמּניחין מערבין, ׁשּכּלנּו ּכלֹומר: - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

ׁשּיד  ּכׁשם אּלא ; חֹולק מּמּנּו אחד ּכל ואין לכּלנּו, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻאחד
לכּלנּו ׁשּנׁשאר זה ּבמקֹום ׁשוה בחצר]ּכּלנּו ּכּלנּו[- יד ּכ , ְְְִֶֶַַָָָָָָָֻֻֻ

לעצמֹו, אחד ּכל ׁשאחז מקֹום ּבכל הבתים ׁשוה בכל -] ְְְֶֶַַָָָָָָָ
לחצר] הּזה,הפתוחים ּובּמעׂשה אחת. רׁשּות ּכּלנּו אנּו ְֲֲֵֶֶַַַַַַָָֻוהרי

מרׁשּות  ּולהכניס להֹוציא ׁשּמּתר ּולדּמֹות לטעֹות יבֹואּו ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֻלא
הרּבים. לרׁשּות ְִִִַַָָהּיחיד

.Ê הּנקרא הּוא זה, עם זה החצר ּבני ׁשעֹוׂשין ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהערּוב
ּכל  אֹו זה, עם זה הּמבֹוי אנׁשי וׁשעֹוׂשין חצרֹות'; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'ערּובי

'ׁשּתּוף' הּנקרא הּוא הּמדינה, .ּבני ְְְִִִֵַַָָ
.Áאפּלּו ּבלבד. ׁשלמה ּבפת אּלא ּבחצרֹות, מערבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאין

סאה מאפה גדול]ּכּכר משקל אין [- - פרּוסה והיא , ְְְֲִִֵֵַָָָ
כאּסר והיא ׁשלמה, היתה ּבּה; מטבע]מערבין סוג -]- ְְְְְְִִִֵָָָָָָ

מערבין  ּכ ּתבּואה, ּבפת ׁשּמערבין ּוכׁשם ּבּה. ְְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָמערבין
ּבין ּבפ  וׁשּתּוף, ּדחן. ּבפת לא אבל עדׁשים; ּובפת ארז ת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹֹֹ

מן  חּוץ - מׁשּתּתפין אכל ּבכל אכלין. ּבׁשאר ּבין ְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָֹּבפת
ּכמהין  וכן עצמֹו; ּבפני מלח אֹו עצמן, ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהּמים
ּכאכלים. חׁשּובין ׁשאינן ּבהן, מׁשּתּתפין אין - ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּופטרּיֹות

ּכמּוריס נעׂשה - מלח עם מים דגים]ערב ,[רוטב ְְֲִִֵֶַַַַָָ
ּבֹו. ְְִִַּומׁשּתּתפין

.Ëׁשעּור ּכגרֹוגרת [כמות]וכּמה ּבֹו? ׁשּמׁשּתּתפין האכל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹ
יבשה] מּבני [תאנה אֹו הּמבֹוי, מּבני ואחד אחד ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלכל

אם  אבל ּפחֹות; אֹו עׂשר, ׁשמֹונה ׁשּיהיּו והּוא - ְְְְֲִִִֶַָָָָָָהּמדינה
ּכׁשמֹונה  ׁשהן סעּודֹות, ׁשּתי ׁשעּורֹו - זה על מרּבין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֻהיּו
היּו אפּלּו ּבינֹונּיֹות; ביצים ּכׁשּׁשה ׁשהן ּגרֹוגרֹות, ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָעׂשר

לכּלן. סעּודֹות ׁשּתי ּורבבֹות, אלפים ְְְְְְֲִִִֵַַָָָֻהּמׁשּתּתפין
.È,ּדגן ּומיני ּפת, ּכגֹון - ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ׁשהּוא אכל ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל

וכל  סעּודֹות; ׁשּתי מזֹון ׁשעּורֹו בֹו, יׁשּתּתפּו אם - חי ְְְְְְִִִֵַַָָֹּובׂשר
לפּתן לחם]ׁשהּוא עם  שנאכל לאכל [-תבשיל העם ודר , ְְֱִֶֶֶֶָָָֹ

ּומּוריס, וחמץ, צלי, ּובׂשר מבּׁשל, יין ּכגֹון - ּפּתן ְְְְְִִִֶַַָָָָֹֻּבֹו
ּבֹו לאכל ּכדי ׁשעּורֹו - ּבצלים ׁשל ואּמהֹות [עם וזיתים, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶָָֹ

סעּודֹות.לחם] ְְֵׁשּתי
.‡Èחי ּביין מים]נׁשּתּתפּו רביעּיֹות [ללא ׁשּתי  ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִִִֵַַַ

ׁשּתים; ּביצים, רביעּיֹות. ׁשּתי ּבׁשכר, וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֻלכּלן;
אתרֹוג, ׁשּתים. רּמֹונים, חּיֹות. הן ואפּלּו ּבהן, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָּומׁשּתּתפין
חי  ּבין ירק, ליטרא אפרסקין. חמּׁשה אגֹוזים, חמּׁשה ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָאחד.
לפי  מערבין, אין - ּבׁשל ולא ּבׁשל היה ואם ׁשלּוק; ְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָֹּבין

לאכילה ראּוי ומשקלות:]ׁשאינֹו מידות של מפרט .[ולהלן ֲִֵֶַָָ
קב  ּדבלה, מנה ּגרֹוגרֹות, קב ּתמרים, קב ּתבלין, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָעּוכלא

ּכׁשּות צמח]ּתּפּוחין. ּכמלא [מין לחין, ּפֹולין הּיד. ּכמלא , ְְְִִִִִַַַָֹֹ
הּירק, ּבכלל הן הרי - והּתרדין ליטרא. חזין, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּיד.
אם  אּלא ּבהן, מערבין אין - ּבצלים עלי ּבהן. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּומערבין
מּכאן, ּפחֹות אבל זרת; מהן עלה ּכל אר ונעׂשה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהבצילּו
ּולפיכ הן, ּכלפּתן - האמּורין הּדברים אּלּו וכל אכל. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאינֹו
האכלין  וכל ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּלּו. ׁשעּורין ּבהן ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹנתנּו

הּׁשּתּוף. לׁשעּור ְְְִִִִַָמצטרפין
.·È רביעּיֹות ׁשּתי מלא מקֹום, ּבכל האמּורה ;ליטרא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹ

מאה  מקֹום, ּבכל האמּורה ּומנה רביעית. חצי ְְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָועּוכלא,
עׂשרה  ׁשׁש מׁשקל והּמעה, מעין; ׁשׁש והּדינר, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּדינר;
מן  מחזקת והרביעית, ּדינרין. ארּבעה והּסלע, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׂשעֹורֹות;
ּדינר  וחצי ּדינרין עׂשר ׁשבעה מׁשקל הּיין מן אֹו ְְֲִִִִִִִִִַַַַַַָָָָָהּמים
ּדינר, ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל הּליטרא, נמצאת ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹּבקרּוב;

רביע. ּפחֹות ּדינרין ּתׁשעה מׁשקל ְְְְְִִִִִַַָָָָָוהעּוכלא,
.‚È קּבין ׁשׁשת מקֹום, ּבכל האמּורה ארּבעת סאה והּקב, ; ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָ

הרביעית  מּדת ּבארנּו ּוכבר רביעּיֹות; ארּבע והּלג, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹֻלּגין;
ּתמיד. אֹותן לזּכר צרי ׁשאדם הּׁשעּורין ואּלּו ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹּומׁשקלּה.

.„È אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - ּבאכילה מּתר ׁשהּוא ֲִִֶֶֶַַַָָָֹֻאכל
ּבֹו ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב זה הרי - המערב ּכיצד?לזה . ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּנֹודר  וכן ּבתרּומה. ויׂשראל ּביין, הּנזיר הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמׁשּתּתף
ּומׁשּתּתף  ּבֹו מערב - יאכלּנּו ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו זה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמאכל

לאחר. ראּוי הּוא הרי לזה, ראּוי אינֹו ׁשאם ְֲִֵֵֵֶֶַָָָּבֹו;
.ÂËטבל ּכגֹון - לּכל האסּור ּדבר לא אבל [תבואה ְֲֶֶַָָָָָֹ

ראׁשֹון מעושרת] מעׂשר וכן סֹופרים, ּדברי ׁשל טבל אפּלּו ,ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַ
מע  וכן ּכהגן, ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
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ּכבֹודֹו. הּוא ׁשּזה ּבגּופֹו, הּׁשּבת לצר ׁשהם ּדברים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹות
לבּׁשל  העצים מפּצל ׁשהיה מי מהם - הראׁשֹונים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָחכמים
ּגֹודל  אֹו ּבׂשר, מֹולח אֹו מבּׁשל, ׁשהיה מי ּומהם ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן,

יֹוצא [שוזר] ׁשהיה מי ּומהם נרֹות, מדליק אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַָָּפתילֹות,
לׁש צרי ׁשהּוא דברים על וקֹונה אף ּומׁשקה, מּמאכל ּבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

מׁשּבח. זה הרי זה, ּבדבר הּמרּבה וכל .ּבכ ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּפי
.Ê לתּקן ׁשּצרי חכמים ׁשאמרּו זה עּנּוג? הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאיזה

הּכל  - לׁשּבת הּכל מבּׂשם, ּומׁשקה ּביֹותר, ׁשמן ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻּתבׁשיל
אדם  ׁשל ממֹונֹו ּובתּקּון לפי ׁשּבת ּבהֹוצאת הּמרּבה וכל . ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ידֹו אין ואם מׁשּבח. זה הרי וטֹובים, רּבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמאכלים
ׁשלק עׂשה אפּלּו שהוא]מּׂשגת, כל ּבֹו[תבשיל וכּיֹוצא ְֲִֵֶֶֶֶַַָָ

להצר  חּיב ואינֹו ׁשּבת; ענג זה הרי - הּׁשּבת ּכבֹוד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּום
אמרּו ׁשּבת; ּבמאכל להרּבֹות ּכדי מאחרים ולׁשאל ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָֹלעצמֹו
ּתצטר ואל ּכחל, ׁשּבּת 'עׂשה הראׁשֹונים: ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹחכמים

ְִַלּברּיֹות'.
.Áצרי - ּכׁשּבת ימיו ּכל והרי ועׁשיר, ענג ׁשהיה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמי

לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם החל. מּמאכל ׁשּבת מאכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹלׁשּנֹות
ואם  מאחר; להקּדים, רגיל היה אם האכילה: זמן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָמׁשּנה

מקּדים  לאחר, רגיל .היה ְְִִֵַַָָָ
.Ë,ערבית אחת - ּבׁשּבת סעּודֹות ׁשלׁש לאכל אדם ְְְֱִֶַַַַַָָָָָֹֹחּיב

ּבמנחה  ואחת ׁשחרית, ּבׁשלׁשואחת להּזהר וצרי . ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ
הּמתּפרנס  עני ואפּלּו ּכלל; מהן יפחֹות ׁשּלא אּלּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹסעּודֹות
מרב  חֹולה היה ואם סעּודֹות. ׁשלׁש סֹועד הּצדקה, ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹמן

מתעּנה ׁשהיה אֹו חלום]האכילה, תענית ּפטּור [כגון - ְֲִִֶֶַָָָָָ
על  מּׁשלׁשּתן סעּודה ּכל לקּבע וצרי סעּודֹות. ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֹֹמּׁשלׁש

טֹובים. ּבימים וכן כּכרֹות. ׁשּתי על ולבצע ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹהּיין,
.È,והּוא - לּה הּוא עּנּוג ּבׁשּבת, יין ּוׁשתּית ּבׂשר ְְְֲִִִִַַַַָָָָאכילת

מּׂשגת  ידֹו ּבׁשּבת ׁשּתהיה הּיין על סעּודה לקּבע ואסּור . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
מנהג  הּוא ּכ אּלא הּמדרׁש; ּבית ּבׁשעת טֹובים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּובימים
ּבבית  ּומּוסף ׁשחרית ּבׁשּבת אדם יתּפּלל ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהּצּדיקים:
לבית  ויל ׁשנּיה, סעּודה ויסעד לביתֹו ויבֹוא ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹהּכנסת,
ואחר  מנחה; ויתּפּלל הּמנחה, עד ויׁשמע יקרא ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָהּמדרׁש,
עד  ויׁשּתה ויאכל הּיין, על ׁשליׁשית סעּודה יקּבע ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹּכ

ׁשּבת. ֵַָָמֹוצאי
.‡Èמּׁשלׁש יֹותר ׁשּבתֹות ּבערבי ׁשּיהּל לאדם לֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאסּור

רב, הּיֹום ועֹוד לביתֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום, מּתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָּפרסאֹות
ׁשהּיֹום  יֹודעין ביתֹו אנׁשי אין ׁשהרי - לׁשּבת סעּודה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָויכין
מתארח  היה אם לֹומר, צרי ואין לֹו. להכין ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָיבֹוא,
ּדבר  להם הכינּו ׁשּלא מּפני מבּיׁשן, ׁשהּוא - אחרים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאצל

לאֹורחים  .הראּוי ְְִָָ
.·È רחמים ּולבּקׁש ּולהתחּנן ולזעק להתעּנֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹאסּור

מתעּנין  ׁשהּצּבּור הּצרֹות מן ּבצרה ואפּלּו ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָּבׁשּבת;
ולא  ּבׁשּבת, מתריעין ולא מתעּנין אין - עליהן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹּומתריעין
אֹו נהר, אֹו ּגֹוים ׁשהּקיפּוה מעיר חּוץ טֹובים; ְִִִִִִֵֶָָָָּבימים

הּמּטרפת ׁשּמתריעין[מיטלטלת]ספינה - [תוקעים]ּבּים ְְִִִִֶֶֶַַַָָָ
עליהן  ּומבּקׁשין ּומתחּננין אֹותן, לעזר ּבׁשּבת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעליהן

ֲִַרחמים.

.‚È ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ּגֹוים, ׁשל עירֹות על צרין ְֲִִִִֵֶַָָָָָֹאין
עליהם, הּמלחמה אנׁשי ּדעת ׁשּתתיּׁשב ּכדי הּׁשּבת, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹקדם

ּבּׁשּבת  ּוטרּודים מבהלים יהיּו מפליגין ולא אין זה ּומּפני . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
ׁשּתתיּׁשב  ּכדי הּׁשּבת, קדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבספינה
ולדבר  מּדי; יֹותר יצטער ולא הּׁשּבת, קדם עליו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּדעּתֹו

עּמֹו ּופֹוסק ׁשּבת, ּבערב אפּלּו ּבּים מפליג [עם מצוה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשֹובתהנכרי] ואינֹו כאן לׁשּבת, אין בהסכם עמד לא [אם ְְִֵֵֹ
לצידֹוןאיסור] ּומּצר סמוכים]. -[מקומות ּבהן וכּיֹוצא ְְִִֵֶַָֹ

ּומקֹום  ׁשּבת; ּבערב להפליג מּתר הרׁשּות לדברי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻאפּלּו
מפליגין  אין ּכלל, ׁשּבת ּבערב יפליגּו ׁשּלא .ׁשּנהגּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

.„È עֹונת ,לפיכ הּוא; ׁשּבת מענג הּמּטה, ְְִִִֵֶַַַַָָָֹּתׁשמיׁש
ׁשּבת  ללילי ׁשּבת מּלילי הּבריאים, חכמים ּומּתר ּתלמידי . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻ

ולא  חֹובל מּׁשּום ּבזה ואין ּבׁשּבת, לכּתחּלה ּבתּולה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלבעל
לּה. צער ִַַָמּׁשּום

.ÂË ּכנגד ׁשקּולה מהן, אחת ּכל - זרה ועבֹודה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשּבת
הּתֹורה  מצוֹות ּכל הּקדֹוׁשׁשאר ׁשּבין האֹות היא והּׁשּבת ; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשאר  על העֹובר ּכל ,לפיכ לעֹולם. ּובינינּו, הּוא ְְְִֵֵֵַָָָָָָּברּו
ׁשּבת  המחּלל אבל יׂשראל; רׁשעי ּבכלל הּוא הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּמצוֹות,
ּכגֹוים  ּוׁשניהם - זרה עבֹודה ּכעֹובד הּוא הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָּבפרהסיא,

ּדבריהם. ְְִֵֶָלכל
.ÊË יעׂשה אנֹוׁש "אׁשרי ואֹומר: הּנביא מׁשּבח ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ

וגֹו' מחּללֹו" ׁשּבת ׁשמר - ּבּה יחזיק אדם ּובן וכל ּזאת, . ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
- ּכחֹו ּכפי ּומעּנגּה ּומכּבדּה ּכהלכתּה, הּׁשּבת את ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהמׁשּמר
הּׂשכר  על יתר הּזה, ּבעֹולם ׂשכרֹו ּבּקּבלה מפרׁש ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּכבר
ה', על ּתתעּנג "אז ׁשּנאמר: הּבא, לעֹולם ְֱִֶֶַַַַַַָָָָָהּצפּון
- אבי יעקב נחלת והאכלּתי ארץ; ּבמתי על ְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹוהרּכבּתי

ּדּבר". ה' ּפי ִִִֵּכי
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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הּמנין. מן ואינּה סֹופרים, מּדברי אחת עׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָמצות
אּלּו. ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
ּבבית ‡. מהן אחד ּכל הרּבה, ׁשכנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָחצר

ּבכל  לטלטל מּתרין ּכּלן ׁשּיהיּו הּוא, ּתֹורה ּדין - ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻֻלעצמֹו
החצר  ׁשּכל מּפני לּבּתים; ּומהחצר לחצר, ּומּבּתים ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהחצר,

ּבכּלּה לטלטל ׁשּמּתר אחת, הּיחיד ּבמבֹוי רׁשּות הּדין וכן . ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻ
בתים] כמה שבהם לחצרות נכנסים שממנו רחוב לֹו[- ֵֶׁשּיׁש

הפתוח] בצד לדופן]לחי[- מחובר ניצב עמוד קֹורה [- אֹו ְִָ
מעליו] ׁשּיהּוא[- לטלטל [שיהיו]- מּתרין הּמבֹוי ּבני ּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָֻ

היחיד]ּבכּלֹו כרשות שהוא ּומּמבֹוי [- לּמבֹוי, ּומחצרֹות , ְֲִֵֵַָָֻ
הּדין  וכן הּוא. הּיחיד רׁשּות הּמבֹוי, ׁשּכל ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָלחצרֹות;
ׁשּיׁש טפחים, עׂשרה גבֹוהה חֹומה מּקפת ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻּבמדינה
זה  היא. הּיחיד רׁשּות ׁשּכּלּה - ּבּלילה ננעלֹות ּדלתֹות ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻלּה

ּתֹורה. ּדין ִָהּוא
סֹופרים·. מּדברי חכמים]אבל מדברי לׁשכנים [- אסּור , ְְְֲִִִִִֵֵָָ

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

oiaexr zekld - mipnf xtq - '` xc` d"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבדיֹורין חלּוקה ּבּה ׁשּיׁש הּיחיד ּברׁשּות ,[בדירות]לטלטל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשּיערבּו חצרות']עד ב'עירוב יתאגדו ּכּלן [- הּׁשכנים ּכל ְְְִֵֶַַָָָֻ

הּמדינה  ואחד הּמבֹוי, ואחד חצר, אחד - ׁשּבת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמערב
וד [העיר] הּוא.; ּדינֹו ּובית ׁשלמה ּתּקנת זה, בר ְְִֵֶַַָָָֹֹ

ׁשהּקיפּוהּו‚. מחנה אֹו סּכֹות, אֹו אהלים, יֹוׁשבי ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹֻוכן
ּכּלן. ׁשּיערבּו עד לאהל, מאהל מטלטלין אין - ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻמחיצה
אּלא  לערב, צריכין אין - מחיצה ׁשהּקיפה ׁשּירה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל

ּכּלן ׁשהן לפי ערּוב; ּבלא לאהל מאהל מערבין,מֹוציאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹֻ
להן  קבּועין אהלים אֹותם .ואין ְְִִֵֶָָָֹ

ויאמרּו„. יטעּו ׁשּלא ּכדי זה? ּדבר ׁשלמה ּתּקן מה :מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹֹ
הּמדינה  לרחֹובֹות החצרֹות מן להֹוציא ׁשּמּתר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻ'ּכׁשם
מן  להֹוציא מּתר ּכ - לחצרֹות מהן ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּוׁשוקיה,
ויחׁשבּו לּמדינה'; הּׂשדה מן ּולהכניס לּׂשדה, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמדינה
הן  הרי לּכל, רׁשּות והן הֹואיל והרחֹובֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּׁשוקים
רׁשּות  הן ּבלבד ׁשחצרֹות ויאמרּו וכּמדּברֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹּכּׂשדֹות
להֹוציא  וׁשּמּתר מלאכה, ההֹוצאה ׁשאין וידּמּו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּיחיד,

הרּבים. לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְְִִִִֵַַַָָּולהכניס
ויאחז ‰. ּבדיֹורין, ׁשּתחלק הּיחיד רׁשּות ׁשּכל ּתּקן, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלפיכ

מקֹום  מּמּנה ויּׁשאר לעצמֹו, רׁשּות ּבּה ואחד אחד ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
- לּבּתים החצר ּכגֹון ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ויד ּכּלן, ְְְִִֵֶַַָָָָָָֻֻּברׁשּות
רׁשּות  הּוא ּכאּלּו ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ׁשּיד הּמקֹום אֹותֹו ְְְִֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנחׁשב
מן  אחד ּכל ׁשאחז ּומקֹום מקֹום ּכל ונחׁשב ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹלרּבים,
ויהיה  הּיחיד; רׁשּות ּבלבד ׁשהּוא לעצמֹו, וחלקֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהּׁשכנים
ׁשוה  ּכּלן ׁשּיד לרׁשּות לעצמֹו ׁשחלק מרׁשּות להֹוציא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻאסּור
אּלא  הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות מֹוציאין ׁשאין ּכמֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבֹו,

ׁשּיערבּויׁשּתּמ עד ּבלבד, לעצמֹו ׁשחלק ּברׁשּות אחד ּכל ׁש ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּיחיד.ּכּלן  רׁשּות ׁשהּכל ּפי על אף , ְִִֶַַַַָָֹֻ

.Â אחד ּבמאכל ׁשּיתערבּו הּוא הּזה? הערּוב הּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּומה
ׁשּבת  מערב אֹותֹו ואכל ׁשּמּניחין מערבין, ׁשּכּלנּו ּכלֹומר: - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

ׁשּיד  ּכׁשם אּלא ; חֹולק מּמּנּו אחד ּכל ואין לכּלנּו, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻאחד
לכּלנּו ׁשּנׁשאר זה ּבמקֹום ׁשוה בחצר]ּכּלנּו ּכּלנּו[- יד ּכ , ְְְִֶֶַַָָָָָָָֻֻֻ

לעצמֹו, אחד ּכל ׁשאחז מקֹום ּבכל הבתים ׁשוה בכל -] ְְְֶֶַַָָָָָָָ
לחצר] הּזה,הפתוחים ּובּמעׂשה אחת. רׁשּות ּכּלנּו אנּו ְֲֲֵֶֶַַַַַַָָֻוהרי

מרׁשּות  ּולהכניס להֹוציא ׁשּמּתר ּולדּמֹות לטעֹות יבֹואּו ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֻלא
הרּבים. לרׁשּות ְִִִַַָָהּיחיד

.Ê הּנקרא הּוא זה, עם זה החצר ּבני ׁשעֹוׂשין ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהערּוב
ּכל  אֹו זה, עם זה הּמבֹוי אנׁשי וׁשעֹוׂשין חצרֹות'; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'ערּובי

'ׁשּתּוף' הּנקרא הּוא הּמדינה, .ּבני ְְְִִִֵַַָָ
.Áאפּלּו ּבלבד. ׁשלמה ּבפת אּלא ּבחצרֹות, מערבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאין

סאה מאפה גדול]ּכּכר משקל אין [- - פרּוסה והיא , ְְְֲִִֵֵַָָָ
כאּסר והיא ׁשלמה, היתה ּבּה; מטבע]מערבין סוג -]- ְְְְְְִִִֵָָָָָָ

מערבין  ּכ ּתבּואה, ּבפת ׁשּמערבין ּוכׁשם ּבּה. ְְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָמערבין
ּבין ּבפ  וׁשּתּוף, ּדחן. ּבפת לא אבל עדׁשים; ּובפת ארז ת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹֹֹ

מן  חּוץ - מׁשּתּתפין אכל ּבכל אכלין. ּבׁשאר ּבין ְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָֹּבפת
ּכמהין  וכן עצמֹו; ּבפני מלח אֹו עצמן, ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהּמים
ּכאכלים. חׁשּובין ׁשאינן ּבהן, מׁשּתּתפין אין - ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּופטרּיֹות

ּכמּוריס נעׂשה - מלח עם מים דגים]ערב ,[רוטב ְְֲִִֵֶַַַַָָ
ּבֹו. ְְִִַּומׁשּתּתפין

.Ëׁשעּור ּכגרֹוגרת [כמות]וכּמה ּבֹו? ׁשּמׁשּתּתפין האכל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹ
יבשה] מּבני [תאנה אֹו הּמבֹוי, מּבני ואחד אחד ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלכל

אם  אבל ּפחֹות; אֹו עׂשר, ׁשמֹונה ׁשּיהיּו והּוא - ְְְְֲִִִֶַָָָָָָהּמדינה
ּכׁשמֹונה  ׁשהן סעּודֹות, ׁשּתי ׁשעּורֹו - זה על מרּבין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֻהיּו
היּו אפּלּו ּבינֹונּיֹות; ביצים ּכׁשּׁשה ׁשהן ּגרֹוגרֹות, ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָעׂשר

לכּלן. סעּודֹות ׁשּתי ּורבבֹות, אלפים ְְְְְְֲִִִֵַַָָָֻהּמׁשּתּתפין
.È,ּדגן ּומיני ּפת, ּכגֹון - ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ׁשהּוא אכל ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל

וכל  סעּודֹות; ׁשּתי מזֹון ׁשעּורֹו בֹו, יׁשּתּתפּו אם - חי ְְְְְְִִִֵַַָָֹּובׂשר
לפּתן לחם]ׁשהּוא עם  שנאכל לאכל [-תבשיל העם ודר , ְְֱִֶֶֶֶָָָֹ

ּומּוריס, וחמץ, צלי, ּובׂשר מבּׁשל, יין ּכגֹון - ּפּתן ְְְְְִִִֶַַָָָָֹֻּבֹו
ּבֹו לאכל ּכדי ׁשעּורֹו - ּבצלים ׁשל ואּמהֹות [עם וזיתים, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶָָֹ

סעּודֹות.לחם] ְְֵׁשּתי
.‡Èחי ּביין מים]נׁשּתּתפּו רביעּיֹות [ללא ׁשּתי  ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִִִֵַַַ

ׁשּתים; ּביצים, רביעּיֹות. ׁשּתי ּבׁשכר, וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֻלכּלן;
אתרֹוג, ׁשּתים. רּמֹונים, חּיֹות. הן ואפּלּו ּבהן, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָּומׁשּתּתפין
חי  ּבין ירק, ליטרא אפרסקין. חמּׁשה אגֹוזים, חמּׁשה ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָאחד.
לפי  מערבין, אין - ּבׁשל ולא ּבׁשל היה ואם ׁשלּוק; ְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָֹּבין

לאכילה ראּוי ומשקלות:]ׁשאינֹו מידות של מפרט .[ולהלן ֲִֵֶַָָ
קב  ּדבלה, מנה ּגרֹוגרֹות, קב ּתמרים, קב ּתבלין, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָעּוכלא

ּכׁשּות צמח]ּתּפּוחין. ּכמלא [מין לחין, ּפֹולין הּיד. ּכמלא , ְְְִִִִִַַַָֹֹ
הּירק, ּבכלל הן הרי - והּתרדין ליטרא. חזין, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּיד.
אם  אּלא ּבהן, מערבין אין - ּבצלים עלי ּבהן. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּומערבין
מּכאן, ּפחֹות אבל זרת; מהן עלה ּכל אר ונעׂשה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהבצילּו
ּולפיכ הן, ּכלפּתן - האמּורין הּדברים אּלּו וכל אכל. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאינֹו
האכלין  וכל ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּלּו. ׁשעּורין ּבהן ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹנתנּו

הּׁשּתּוף. לׁשעּור ְְְִִִִַָמצטרפין
.·È רביעּיֹות ׁשּתי מלא מקֹום, ּבכל האמּורה ;ליטרא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹ

מאה  מקֹום, ּבכל האמּורה ּומנה רביעית. חצי ְְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָועּוכלא,
עׂשרה  ׁשׁש מׁשקל והּמעה, מעין; ׁשׁש והּדינר, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּדינר;
מן  מחזקת והרביעית, ּדינרין. ארּבעה והּסלע, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׂשעֹורֹות;
ּדינר  וחצי ּדינרין עׂשר ׁשבעה מׁשקל הּיין מן אֹו ְְֲִִִִִִִִִַַַַַַָָָָָהּמים
ּדינר, ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל הּליטרא, נמצאת ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹּבקרּוב;

רביע. ּפחֹות ּדינרין ּתׁשעה מׁשקל ְְְְְִִִִִַַָָָָָוהעּוכלא,
.‚È קּבין ׁשׁשת מקֹום, ּבכל האמּורה ארּבעת סאה והּקב, ; ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָ

הרביעית  מּדת ּבארנּו ּוכבר רביעּיֹות; ארּבע והּלג, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹֻלּגין;
ּתמיד. אֹותן לזּכר צרי ׁשאדם הּׁשעּורין ואּלּו ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹּומׁשקלּה.

.„È אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - ּבאכילה מּתר ׁשהּוא ֲִִֶֶֶַַַָָָֹֻאכל
ּבֹו ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב זה הרי - המערב ּכיצד?לזה . ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּנֹודר  וכן ּבתרּומה. ויׂשראל ּביין, הּנזיר הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמׁשּתּתף
ּומׁשּתּתף  ּבֹו מערב - יאכלּנּו ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו זה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמאכל

לאחר. ראּוי הּוא הרי לזה, ראּוי אינֹו ׁשאם ְֲִֵֵֵֶֶַָָָּבֹו;
.ÂËטבל ּכגֹון - לּכל האסּור ּדבר לא אבל [תבואה ְֲֶֶַָָָָָֹ

ראׁשֹון מעושרת] מעׂשר וכן סֹופרים, ּדברי ׁשל טבל אפּלּו ,ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַ
מע  וכן ּכהגן, ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
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ּבהן.נפּדּו ּומׁשּתּתפין מערבין אין - מערבין ּכהלכה אבל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבדמאי מעושר]ּומׁשּתּתפין ׁשראּוי[ספק מּפני [ומותר], ְְְְִִִִֵֶַַָ

נתן  ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ׁשני ּובמעׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹלענּיים;
החמׁש לפדיה]את מחיר תוספת מעּכב;[- החמׁש ׁשאין - ְֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ

ׁשם  ראּוי ׁשהּוא מּפני ּבירּוׁשלים, ׁשני ּבמעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומערבין
ּבגבּולין לא אבל - לירושלים]לאכילה .[חוץ ְֲֲִִִַָָֹ

.ÊË מּכל ׁשלמה אחת חּלה ּגֹובין ּבחצרֹות? מערבין ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכיצד
אחד  ּבכלי הּכל ּומּניחין ּובית, מּבּתי ּבית אחד ּבבית ְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

האֹוצר  ּבית אֹו הּבקר ּבבית אֹו הּתבן ּבבית אפּלּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחצר,
ׁשער[מחסן] ּבבית נתנֹו אם אבל השער]; שומר ,[חדר ְְֲִֵַַָָ

ּבאכסדרה אֹו יחיד, ׁשל ׁשער ּבית שלש אפּלּו בעל [חדר ְְְֲִִֵֶַַַַָָ
על קירות] אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ּבבית אֹו ּבמרּפסת, אֹו ,ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַ

ּברּו' :מבר הערּוב, ּוכׁשּמקּבץ ערּוב. אינֹו - אּמֹות ְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָארּבע
וצּונּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ּבני  לכל מּתר יהיה זה 'ּבערּוב ואֹומר: ערּוב'; מצות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻעל
לקטן  ויׁש ּבׁשּבת'. לבית מּבית ּולהכניס להֹוציא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהחצר
צרי אינֹו ערּוב, ּבֹו ׁשּמּניחין ּובית חצרֹות. ערּובי ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָלגּבֹות

-]לּתן השכנים כשאר להּניח [- רגילין היּו ואם הּפת; את ְְְִִִִִֵֶַַַַָ
זה]ּבֹו בבית ׁשלֹום.[- דרכי מּפני אֹותֹו, מׁשּנין אין -ְְְִִֵֵֵַַָ
.ÊÈ ּבמבֹוי מׁשּתּתפין מּכל וכיצד ּכגרֹוגרת אכל ּגֹובה ? ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

הּכל  ּומּניח מרּבין, היּו אם מּכגרֹוגרת ּפחֹות אֹו ואחד, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאחד
- הּבּתים מן ּבבית אֹו הּמבֹוי, מחצרֹות ּבחצר אחד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבכלי
ׁשּתּוף; זה הרי - מרּפסת אֹו אכסדרה אֹו קטן ּבית ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָאפּלּו
הּכלי  הּניח ואם ׁשּתּוף. אינֹו מבֹוי, ּבאויר הּניחֹו אם ְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַָָאבל
ׁשּיהיה  ּכדי טפח, הּקרקע מן הּכלי להגּביּה צרי - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבחצר
יהיה  הּׁשּתּוף 'ּבזה ואֹומר: ערּוב', מצות 'על ּומבר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָנּכר.
לּמבֹוי  מחצרֹות ּולהכניס להֹוציא הּמבֹוי ּבני לכל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻמּתר

ְַָּבׁשּבת'.
.ÁÈ ׁשהּוא ּפי על אף - הּׁשּתּוף את אֹו הערּוב את ְִִֵֶֶֶַַַָָחלקּו

מן  הּכלי את מּלאּו אם אבל ערּוב; אינֹו אחד, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבבית
מּתר  - אחר ּבכלי והּניחּוהּו מעט מּמּנּו ונׁשאר .הערּוב, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֻ

.ËÈ ׁשּלא ּכדי ּבחצרֹות, לערב צריכין ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּמׁשּתּתפין
מּכירין  הּתינֹוקֹות אין ׁשהרי ערּוב, ּתֹורת הּתינֹוקֹות ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַלׁשּכח

ּבּמבֹוי [ויודעים] נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ּבּמבֹוי; ּנעׂשה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָמה
ׁשהרי  ּבחצרֹות, לערב צריכין ואין עליו, סֹומכין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבפת,
ּבּבית, מסּבין ׁשהיּו חבּורה ּבני ּבפת. מּכירין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֻהּתינֹוקֹות

הּיֹום עליהן עירבו]וקדׁש וטרם שבת, ׁשעל [נכנסה ּפת - ְֲֵֶֶַַַַָ
רצּו ואם חצרֹות; ערּובי מּׁשּום עליה סֹומכין ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻהּׁשלחן,
מסּבין  ׁשהן ּפי על אף סֹומכין, - ׁשּתּוף מּׁשּום עליה ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹֻלסמ

ֵֶָּבחצר.
.Î לכל זה 'הרי ואמר: אחת, ּפת החצר מּבני אחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלקח

לכל  זה 'הרי ואמר: סעּודֹות, ּכׁשּתי אכל אֹו החצר', ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבני
ואחד  אחד מּכל לגּבֹות צרי אינֹו - הּמבֹוי' צריּבני אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

אחר[להקנות]לזּכֹות ידי על ּבֹו מרשותו להן שייצא כדי -] ְְֵֵֶַַַָ
השכנים] לֹולרשות ויׁש ויכול]. ּבנֹו[- ידי על להן לזּכֹות ְְְְֵֵֶַַָ

אבל  אׁשּתֹו; ידי ועל העברי, עבּדֹו ידי ועל הּגדֹולים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָּובּתֹו
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹלא

ידי  על להן לזּכֹות לֹו יׁש וכן ּכידֹו. ׁשּידם מּפני - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכנענּיים
העברית,{ ּפי }ׁשפחתֹו על אף העברים) ושפחתו (עבדו ְְִִִִַַָָ
קטּנה { לאחרים }ׁשהיא זֹוכה ׁשהּקטן - קטנים) (שהם ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

לבני  להֹודיע צרי ואינֹו סֹופרים. מּדברי ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבדבר
ׁשּזכּות  - עליהן וערב להן זּכה ׁשהרי הּמבֹוי לבני אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהחצר

ּבפניו. ׁשּלא לאדם וזכין להן, ְְִִֶֶָָָָָָָֹהיא
.‡Î מערבין יֹום;אין מּבעֹוד אּלא ּבׁשּבת, מׁשּתּתפין ולא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

אף  הּׁשמׁשֹות, ּבין מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָּומערבין
צרי ּולעֹולם הּלילה. מן ספק הּיֹום, מן ספק ׁשהּוא ּפי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל
ּבין  ּכל לאכלֹו ואפׁשר מצּוי הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהא

ּגל עליו נפל אם ,לפיכ אֹו[אבנים]הּׁשמׁשֹות. אבד, אֹו , ְְִִַַַַָָָָָָ
ערּוב; אינֹו - יֹום מּבעֹוד ונטמאת ּתרּומה ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָנׂשרף,

שבת]מּׁשחׁשכה[אבד] ונכנסה ספק,[- ואם ערּוב; זה הרי , ְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּכׁשר. הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה ְֲֵֵֵֵֵֶֶָָהרי

.·Î ואבד עליו, ונעל ּבמגּדל, הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָנתן
הערּוב, להֹוציא לֹו אפׁשר אי אם - ׁשחׁשכה קדם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמפּתח
ּכמי  זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה עׂשה ּכן אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאּלא

לאכלֹו אפׁשר אי ׁשהרי ערּוב, ואינֹו ּתרּומת ׁשאבד הפריׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתרּומה  ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּגדֹולה, ּתרּומה אֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמעׂשר
ּבין  ּכל טבל היא ׁשעדין ּבּה; מערבין אין - ׁשּתחׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעד

יֹום. מּבעֹוד הראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָהּׁשמׁשֹות,

ב ּפרק ¤¤
ערב ‡. ׁשּלא מהן מאחד חּוץ ּכּלן, ׁשערבּו החצר ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאנׁשי

ואסּור  עליהן, אֹוסר זה הרי - ׁשֹוכח ּבין מזיד, ּבין - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעּמהן
לבּתיהם  החצר מן אֹו לחצר מּבּתיהם להֹוציא ּבּטל לכּלן . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

מּתרין  אּלּו הרי ּבלבד, חצרֹו רׁשּות ערב ׁשּלא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻלהן
אבל  לבּתיהם; ּומחצר לחצר מּבּתיהם ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלהֹוציא
ּכּלם  הרי חצרֹו, ּורׁשּות ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל אסּור. ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶָָָֻלביתֹו,
רׁשּות  להן ּבּטל והרי ׁשערבּו, מּפני מּתרין, הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻמּתרין;
רׁשּות, לֹו נׁשאר ׁשּלא מּפני מּתר, הּוא וגם וחצרֹו; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֻּביתֹו

אֹוסר. אינֹו והאֹורח אצלם, ּכאֹורח הּוא ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָוהרי
סתם·. רׁשּותֹו חצרו]המבּטל או ביתו פירט -[-ולא ְְְֵַַָ

רׁשּותֹו והמבּטל ּבּטל. לא ּביתֹו רׁשּות ּבּטל, חצרֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַֹרׁשּות
ואֹומר: ּבפרּוׁש, ואחד אחד לכל לבּטל צרי חצר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָלבני
אף  רׁשּות מבּטל והּיֹורׁש ;'ּול ,ּול ,ל מבּטלת ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַֻ'רׁשּותי
הּוקם  מֹוריׁשֹו ּתחת - ׁשהּיֹורׁש ּבׁשּבת, מֹוריׁשֹו ׁשּמת ּפי ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָעל

לכּתחּלה. מּתר ּבׁשּבת רׁשּות ּובּטּול ּדבר, ְְְְְִִַַָָָָָָֻלכל
מּתר,‚. הּוא - ערב ׁשּלא לזה רׁשּותם המערבין אּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבּטלּו

רׁשּות. להן נׁשאר ׁשּלא אסּורין, והם לבּדֹו; נׁשאר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהרי
ּכאֹורח  'יהיּו אֹומרין: אֹורחין ואין רּבים ׁשאין אצלֹו'; ים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַ

אחד  .אצל ֵֶֶָ
רׁשּותם „. ּבּטלּו אם - יתר אֹו ׁשנים ערבּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהיּו

אסּורין  ערבּו ׁשּלא ואּלּו מּתרין, המערבין - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֻלמערבין
אורחים] נעשים הרבים יכֹולים [שאין המערבין ואין .ְְְְִִֵַָ

על  אֹוסר מהן אחד ׁשּכל ערבּו, ׁשּלא לּׁשנים רׁשּותם ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלבּטל
לּׁשני  רׁשּות ּובּטל ערב, ׁשּלא האחד חזר ואפּלּו ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹחברֹו;
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המערבין, לֹו ׁשּבּטלּו ׁשּבׁשעה אֹוסר, זה הרי - ערב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
ׁשּלא  לאחד רׁשּותֹו מבּטל אינֹו ׁשערב, אחד היה. ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאסּור
ׁשערב. לאחד רׁשּותֹו מבּטל ערב, ׁשּלא האחד אבל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹערב;

ּבחצר ‰. רׁשּותֹו זה ּבית לבעל מבּטל זה ּבית ׁשּבעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכׁשם
לחצר  מחצר מבּטלין ּכ וחֹוזרין אחת, ּומבּטלין, ; ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

אחד  - ערבּו ולא ּבחצר ׁשּׁשרּויין ׁשנים ּכיצד? ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּומבּטלין.
ּברׁשּותֹו מטלטל הּׁשני ונמצא לּׁשני, רׁשּותֹו מבּטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמהן

חברֹו לֹו ׁשּיעׂשה[ה'ראשון']ׁשּבּטל עד צרכיו [ה'שני'], ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָ
הביטול] ויבטל בחצר, ּומבּטל [שימושיו הּׁשני וחֹוזר ;ְְִֵֵֵַַ

וכן  לֹו; ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו הראׁשֹון ּומטלטל לראׁשֹון, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָרׁשּותֹו
ּבחרּבה רׁשּות ּבּטּול ויׁש ּפעמים. שפתוחים ּכּמה ריק, [בית ְְְְְִִֵַָָָֻ

בתים] שני ּבחצר.אליו ׁשהּוא ּכדר ,ְְֵֶֶֶָ
.Â אם - ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו וטלטל וחזר רׁשּותֹו, ׁשּבּטל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמי

זה הרי - הֹוציא עמד ּבמזיד לא ׁשהרי עליהן, אֹוסר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
עֹומד  הּוא ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - הֹוציא ּבׁשֹוגג ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶּבבּטּולֹו;
אּלּו והחזיקּו קדמּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹּבבּטּולֹו.
חזר  אם - והֹוציאּו והחזיקּו קדמּו אם אבל להן; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבּטל

עליהן  אֹוסר אינֹו מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין והֹוציא .הּוא ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶ
.Ê ּגֹוים והּקיפּום הרּבים, רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָׁשני

אפׁשר  ואי הֹואיל לזה, זה מבּטלין אין - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָמחיצה
מאמׁש לערב רׁשּותֹולהם והּניח ׁשּמת, חצר מּבני אחד . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשאינֹו הּיֹורׁש הרי יֹום, מּבעֹוד מת אם - הּׁשּוק מן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָלאחד
אֹוסר  אינֹו מּׁשחׁשכה, מת ואם עליהן; אֹוסר החצר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָמּבני

הּׁשּוק מן אחד צריך עליהן. לא אבל בחצר, דירה לו [שיש ֲִֵֶֶַָ
בה] גר לא כי מּבני לערב, לאחד רׁשּותֹו והּניח ְְְְִִִֵֵֶֶַָׁשּמת,

ּכּלן  ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - מת יֹום מּבעֹוד אם - ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָֻהחצר
ׁשּיבּטל  עד עליהן, אֹוסר - מּׁשחׁשכה מת ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמערבין;

מֹוריׁשֹו. רׁשּות ְִֶָלהן
.Á מּבעֹוד הּגר ּומת אחת, ּבמערה ׁשּׁשרּויין וגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל

החזיק ׁשּלא ּפי על אף - ּבנכסיו [וקנה]יֹום אחר יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשח ׁשכה -]עד זאת הּמחזיק[למרות זה הרי כניסת - [אחר ְֲִֵֵֶֶַַַָָ

הּגר שבת] מת ואם ּכיֹורׁש; הּוא ׁשהרי ׁשּיבּטל, עד ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַאֹוסר
השבת]מּׁשחׁשכה לפני ערוב ׁשהחזיק [ועשו ּפי על אף - ְִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבהּתרֹו אּלא עליו, אֹוסר אינֹו - ּבנכסיו אחר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
עֹומד  הּוא .הראׁשֹון ִֵָ

.Ë הּנכרי עם הּדר ּתֹוׁשביׂשראל ּגר עם שמקיים אֹו גוי -] ְְִִִִֵֵַַָָָָ
נח] בני אינּהמצוות הּגֹוי ׁשּדירת עליו; אֹוסר אינֹו ְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבחצר,

אֹו יׂשראלים ׁשני היּו ואם חׁשּוב. הּוא ּכבהמה אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָּדירה,
- זה ודבר עליהם; אֹוסר זה הרי - עּמהם ׁשֹוכן וגֹוי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָיתר,
מּמעׂשיו. ילמדּו ׁשּלא עּמהם, ּגֹוי יׁשּכנּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּגזרה,
ּדבר  ׁשאינֹו מּפני אחד? וגֹוי אחד ּביׂשראל גזרּו לא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹולּמה
אסרּו ּוכבר ויהרגּנּו, עּמֹו יתיחד ׁשּמא יפחד ׁשהרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצּוי

הּגֹוי. עם ְְִִֵַַלהתיחד
.Èוערבּו אחת, ּבחצר הּׁשֹוכנים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָׁשני

ּכלּום  הֹועיל לא - לעצמם לּגֹוי,הּיׂשראלים ּבּטלּו אם וכן ; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ
ּכיחיד  ונעׂשּו לזה זה הּיׂשראלים ּבּטלּו אֹו להן, ּבּטל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ּבמקֹום  מֹועיל ערּוב ׁשאין ּכלּום; הֹועילּו לא - הּגֹוי ְְִִִִֵֵֶַֹעם

ּתּקנה, להן ואין ּגֹוי; ּבמקֹום מֹועיל רׁשּות ּבּטּול ואין ְְְְִִִֵֵֶַָָָּגֹוי,
אֹורח  הּוא ּכאּלּו הּגֹוי ויעׂשה רׁשּותֹו, מּמּנּו ׁשּיׂשּכרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאּלא
רׁשּותם  מׂשּכירין - רּבים ּגֹוים היּו אם וכן ְְְִִִִִִֵֶַַָָָעּמהן.
אחד  ויׂשראל ּומּתרין. מערבין והּיׂשראלים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻליׂשראלים,
ּכּלם; ויּתרּו הּיׂשראלים, ׁשאר עם מערב - הּגֹוי מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻׁשּׂשכר

הּגֹוי. מן לׂשּכר צרי ואחד אחד ּכל ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹואין
.‡È ּדרים וגֹוי אחד ויׂשראל מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָׁשּתי

וגֹוי  יׂשראל ׁשהיה אֹו ּבחיצֹונה, אחד ויׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבּפנימית
על  אֹוסר זה הרי - ּבּפנימית אחד ויׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבחיצֹונה
וגֹוי  יׂשראלים ׁשני רגלי ׁשהרי מּמּנּו, ׁשּיׂשּכר עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחיצֹונה

ּבּפנימית  מּתר והּפנימי, ׁשם; .מצּויים ְְְְִִִִִַַָָֻ
.·È ּבׁשּבת אפּלּו הּגֹוי מן ּכבּטּול ׂשֹוכרין ׁשהּׂשכירּות ; ְְְְֲִִִִִֶַַַָ

ּבלבד; הּכר אּלא וּדאית, ׂשכירּות ׁשאינּה היא, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָרׁשּות
ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אפּלּו הּגֹוי מן ׂשֹוכרין ,ְְְְֲִִִִִֶַָָָָלפיכ
ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא מׂשּכרת ּגֹוי ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹואׁשּתֹו
ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו היּו ואפּלּו מּדעּתֹו; ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹמׂשּכירין
מקֹום  הּגֹוי מן ׁשאל מּדעּתֹו. ׁשּלא מׂשּכיר זה הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראלי,
ּברׁשּותֹו, עּמֹו נׁשּתּתף הרי - והׁשאילֹו חפציו, ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָלהּניח
ׁשּמׁשים  אֹו ׂשכירים ׁשני לגֹוי היּו מּדעּתֹו. ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּומׂשּכיר

ּדּיֹו. מהן, אחד הׂשּכיר אם - רּבֹות נׁשים ְִִִִֵֶֶַַָָאֹו
.‚È הּגֹוי מן וׂשכרּו אחת, ּבחצר הּדרים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָׁשני

ּומּתר  לּׁשני, רׁשּותֹו ּומבּטל האחד חֹוזר - אם ּבׁשּבת וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מב  - ּבׁשּבת הּגֹוי ויהיה מת האחר, ליׂשראל הּיׂשראלי ּטל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

לטלטל. ְְֵַָֻמּתר
.„È להֹוציא יכֹול הראׁשֹון אין אם - מּגֹוי ׁשהׂשּכיר ְְִִִִִִֵֶָָּגֹוי

הּגֹוי  מּזה ׂשֹוכרין - ׂשכירּותֹו זמן ׁשּיׁשלים עד הּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַהּגֹוי
לראׁשֹון  רׁשּות יׁש ואם הּבעלים; ּתחת נכנס ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשני,
לא  אם - ׁשּירצה עת ּבכל מּמּנּו הּׂשֹוכר הּגֹוי את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלהֹוציא
אּלּו הרי הראׁשֹון, מן הּיׂשראלים וׂשכרּו עֹומד הּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָהיה

.מּתרין  ִָֻ
.ÂËׁשרּויין וגֹוי ׁשּיׂשראלים חּלֹונֹות [גרים]חצר והיּו ּבּה, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ערּוב  ועׂשּו זה, יׂשראלי לבית זה יׂשראלי מּבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָּפתּוחֹות
לבית  מּבית להֹוציא מּתרין ׁשהם ּפי על אף - חּלֹונֹות ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻּדר
ּדר לבית מּבית להֹוציא אסּורין הם הרי חּלֹונֹות, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַּדר
נעׂשים  רּבים ׁשאין ׁשּיׂשּכיר; עד הּגֹוי, מּפני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָּפתחים,

הּגֹוי. ּבמקֹום ּכיחיד, ְְְִִֵַָּבערּוב
.ÊËּבפרהסיא ׁשּבת מחּלל ׁשהּוא אֹו[ברבים]יׂשראל , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

ּדבריו; לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה עֹובד ְְְֲֲֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
ּכגֹוי. מּמּנּו ׂשֹוכרין אּלא מבּטל, ואינֹו עּמֹו, מערבין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָואין
ואין  זרה, עבֹודה עֹובדין ׁשאין הּמינים מן היה אם ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָאבל
הּכֹופרים  וכל ּוביּתֹוסין, צדֹוקין, ּכגֹון ׁשּבת, ְְְְְְְִִִִַַַַָָמחּללין
מֹודה  ׁשאינֹו מי ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו - ּפה ׁשּבעל ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּתֹורה
מֹודה  ׁשאינֹו לפי עּמֹו, מערבין אין - ערּוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָּבמצות

מבּטל ּבערּוב, אבל ּכגֹוי; ׁשאינֹו לפי מּמּנּו, ׂשֹוכרין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
היה  אם וכן ּתּקנתֹו. היא וזֹו הּכׁשר, ליׂשראל רׁשּותֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהּוא
אֹוסר  זה הרי - ּבחצר הּצדֹוקי, וזה ּכׁשר , אחד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיׂשראל

לֹו. ׁשּיבּטל עד ְֵֶַַָָעליו,
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ּבהן.נפּדּו ּומׁשּתּתפין מערבין אין - מערבין ּכהלכה אבל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבדמאי מעושר]ּומׁשּתּתפין ׁשראּוי[ספק מּפני [ומותר], ְְְְִִִִֵֶַַָ

נתן  ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ׁשני ּובמעׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹלענּיים;
החמׁש לפדיה]את מחיר תוספת מעּכב;[- החמׁש ׁשאין - ְֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ

ׁשם  ראּוי ׁשהּוא מּפני ּבירּוׁשלים, ׁשני ּבמעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומערבין
ּבגבּולין לא אבל - לירושלים]לאכילה .[חוץ ְֲֲִִִַָָֹ

.ÊË מּכל ׁשלמה אחת חּלה ּגֹובין ּבחצרֹות? מערבין ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכיצד
אחד  ּבכלי הּכל ּומּניחין ּובית, מּבּתי ּבית אחד ּבבית ְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

האֹוצר  ּבית אֹו הּבקר ּבבית אֹו הּתבן ּבבית אפּלּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחצר,
ׁשער[מחסן] ּבבית נתנֹו אם אבל השער]; שומר ,[חדר ְְֲִֵַַָָ

ּבאכסדרה אֹו יחיד, ׁשל ׁשער ּבית שלש אפּלּו בעל [חדר ְְְֲִִֵֶַַַַָָ
על קירות] אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ּבבית אֹו ּבמרּפסת, אֹו ,ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַ

ּברּו' :מבר הערּוב, ּוכׁשּמקּבץ ערּוב. אינֹו - אּמֹות ְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָארּבע
וצּונּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ּבני  לכל מּתר יהיה זה 'ּבערּוב ואֹומר: ערּוב'; מצות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻעל
לקטן  ויׁש ּבׁשּבת'. לבית מּבית ּולהכניס להֹוציא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהחצר
צרי אינֹו ערּוב, ּבֹו ׁשּמּניחין ּובית חצרֹות. ערּובי ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָלגּבֹות

-]לּתן השכנים כשאר להּניח [- רגילין היּו ואם הּפת; את ְְְִִִִִֵֶַַַַָ
זה]ּבֹו בבית ׁשלֹום.[- דרכי מּפני אֹותֹו, מׁשּנין אין -ְְְִִֵֵֵַַָ
.ÊÈ ּבמבֹוי מׁשּתּתפין מּכל וכיצד ּכגרֹוגרת אכל ּגֹובה ? ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

הּכל  ּומּניח מרּבין, היּו אם מּכגרֹוגרת ּפחֹות אֹו ואחד, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאחד
- הּבּתים מן ּבבית אֹו הּמבֹוי, מחצרֹות ּבחצר אחד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבכלי
ׁשּתּוף; זה הרי - מרּפסת אֹו אכסדרה אֹו קטן ּבית ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָאפּלּו
הּכלי  הּניח ואם ׁשּתּוף. אינֹו מבֹוי, ּבאויר הּניחֹו אם ְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַָָאבל
ׁשּיהיה  ּכדי טפח, הּקרקע מן הּכלי להגּביּה צרי - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבחצר
יהיה  הּׁשּתּוף 'ּבזה ואֹומר: ערּוב', מצות 'על ּומבר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָנּכר.
לּמבֹוי  מחצרֹות ּולהכניס להֹוציא הּמבֹוי ּבני לכל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻמּתר

ְַָּבׁשּבת'.
.ÁÈ ׁשהּוא ּפי על אף - הּׁשּתּוף את אֹו הערּוב את ְִִֵֶֶֶַַַָָחלקּו

מן  הּכלי את מּלאּו אם אבל ערּוב; אינֹו אחד, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבבית
מּתר  - אחר ּבכלי והּניחּוהּו מעט מּמּנּו ונׁשאר .הערּוב, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֻ

.ËÈ ׁשּלא ּכדי ּבחצרֹות, לערב צריכין ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּמׁשּתּתפין
מּכירין  הּתינֹוקֹות אין ׁשהרי ערּוב, ּתֹורת הּתינֹוקֹות ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַלׁשּכח

ּבּמבֹוי [ויודעים] נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ּבּמבֹוי; ּנעׂשה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָמה
ׁשהרי  ּבחצרֹות, לערב צריכין ואין עליו, סֹומכין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבפת,
ּבּבית, מסּבין ׁשהיּו חבּורה ּבני ּבפת. מּכירין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֻהּתינֹוקֹות

הּיֹום עליהן עירבו]וקדׁש וטרם שבת, ׁשעל [נכנסה ּפת - ְֲֵֶֶַַַַָ
רצּו ואם חצרֹות; ערּובי מּׁשּום עליה סֹומכין ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻהּׁשלחן,
מסּבין  ׁשהן ּפי על אף סֹומכין, - ׁשּתּוף מּׁשּום עליה ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹֻלסמ

ֵֶָּבחצר.
.Î לכל זה 'הרי ואמר: אחת, ּפת החצר מּבני אחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלקח

לכל  זה 'הרי ואמר: סעּודֹות, ּכׁשּתי אכל אֹו החצר', ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבני
ואחד  אחד מּכל לגּבֹות צרי אינֹו - הּמבֹוי' צריּבני אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

אחר[להקנות]לזּכֹות ידי על ּבֹו מרשותו להן שייצא כדי -] ְְֵֵֶַַַָ
השכנים] לֹולרשות ויׁש ויכול]. ּבנֹו[- ידי על להן לזּכֹות ְְְְֵֵֶַַָ

אבל  אׁשּתֹו; ידי ועל העברי, עבּדֹו ידי ועל הּגדֹולים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָּובּתֹו
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹלא

ידי  על להן לזּכֹות לֹו יׁש וכן ּכידֹו. ׁשּידם מּפני - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכנענּיים
העברית,{ ּפי }ׁשפחתֹו על אף העברים) ושפחתו (עבדו ְְִִִִַַָָ
קטּנה { לאחרים }ׁשהיא זֹוכה ׁשהּקטן - קטנים) (שהם ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

לבני  להֹודיע צרי ואינֹו סֹופרים. מּדברי ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבדבר
ׁשּזכּות  - עליהן וערב להן זּכה ׁשהרי הּמבֹוי לבני אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהחצר

ּבפניו. ׁשּלא לאדם וזכין להן, ְְִִֶֶָָָָָָָֹהיא
.‡Î מערבין יֹום;אין מּבעֹוד אּלא ּבׁשּבת, מׁשּתּתפין ולא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

אף  הּׁשמׁשֹות, ּבין מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָּומערבין
צרי ּולעֹולם הּלילה. מן ספק הּיֹום, מן ספק ׁשהּוא ּפי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל
ּבין  ּכל לאכלֹו ואפׁשר מצּוי הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהא

ּגל עליו נפל אם ,לפיכ אֹו[אבנים]הּׁשמׁשֹות. אבד, אֹו , ְְִִַַַַָָָָָָ
ערּוב; אינֹו - יֹום מּבעֹוד ונטמאת ּתרּומה ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָנׂשרף,

שבת]מּׁשחׁשכה[אבד] ונכנסה ספק,[- ואם ערּוב; זה הרי , ְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּכׁשר. הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה ְֲֵֵֵֵֵֶֶָָהרי

.·Î ואבד עליו, ונעל ּבמגּדל, הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָנתן
הערּוב, להֹוציא לֹו אפׁשר אי אם - ׁשחׁשכה קדם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמפּתח
ּכמי  זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה עׂשה ּכן אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאּלא

לאכלֹו אפׁשר אי ׁשהרי ערּוב, ואינֹו ּתרּומת ׁשאבד הפריׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתרּומה  ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּגדֹולה, ּתרּומה אֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמעׂשר
ּבין  ּכל טבל היא ׁשעדין ּבּה; מערבין אין - ׁשּתחׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעד

יֹום. מּבעֹוד הראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָהּׁשמׁשֹות,

ב ּפרק ¤¤
ערב ‡. ׁשּלא מהן מאחד חּוץ ּכּלן, ׁשערבּו החצר ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאנׁשי

ואסּור  עליהן, אֹוסר זה הרי - ׁשֹוכח ּבין מזיד, ּבין - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעּמהן
לבּתיהם  החצר מן אֹו לחצר מּבּתיהם להֹוציא ּבּטל לכּלן . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

מּתרין  אּלּו הרי ּבלבד, חצרֹו רׁשּות ערב ׁשּלא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻלהן
אבל  לבּתיהם; ּומחצר לחצר מּבּתיהם ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלהֹוציא
ּכּלם  הרי חצרֹו, ּורׁשּות ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל אסּור. ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶָָָֻלביתֹו,
רׁשּות  להן ּבּטל והרי ׁשערבּו, מּפני מּתרין, הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻמּתרין;
רׁשּות, לֹו נׁשאר ׁשּלא מּפני מּתר, הּוא וגם וחצרֹו; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֻּביתֹו

אֹוסר. אינֹו והאֹורח אצלם, ּכאֹורח הּוא ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָוהרי
סתם·. רׁשּותֹו חצרו]המבּטל או ביתו פירט -[-ולא ְְְֵַַָ

רׁשּותֹו והמבּטל ּבּטל. לא ּביתֹו רׁשּות ּבּטל, חצרֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַֹרׁשּות
ואֹומר: ּבפרּוׁש, ואחד אחד לכל לבּטל צרי חצר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָלבני
אף  רׁשּות מבּטל והּיֹורׁש ;'ּול ,ּול ,ל מבּטלת ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַֻ'רׁשּותי
הּוקם  מֹוריׁשֹו ּתחת - ׁשהּיֹורׁש ּבׁשּבת, מֹוריׁשֹו ׁשּמת ּפי ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָעל

לכּתחּלה. מּתר ּבׁשּבת רׁשּות ּובּטּול ּדבר, ְְְְְִִַַָָָָָָֻלכל
מּתר,‚. הּוא - ערב ׁשּלא לזה רׁשּותם המערבין אּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבּטלּו

רׁשּות. להן נׁשאר ׁשּלא אסּורין, והם לבּדֹו; נׁשאר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהרי
ּכאֹורח  'יהיּו אֹומרין: אֹורחין ואין רּבים ׁשאין אצלֹו'; ים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַ

אחד  .אצל ֵֶֶָ
רׁשּותם „. ּבּטלּו אם - יתר אֹו ׁשנים ערבּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהיּו

אסּורין  ערבּו ׁשּלא ואּלּו מּתרין, המערבין - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֻלמערבין
אורחים] נעשים הרבים יכֹולים [שאין המערבין ואין .ְְְְִִֵַָ

על  אֹוסר מהן אחד ׁשּכל ערבּו, ׁשּלא לּׁשנים רׁשּותם ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלבּטל
לּׁשני  רׁשּות ּובּטל ערב, ׁשּלא האחד חזר ואפּלּו ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹחברֹו;
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המערבין, לֹו ׁשּבּטלּו ׁשּבׁשעה אֹוסר, זה הרי - ערב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
ׁשּלא  לאחד רׁשּותֹו מבּטל אינֹו ׁשערב, אחד היה. ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאסּור
ׁשערב. לאחד רׁשּותֹו מבּטל ערב, ׁשּלא האחד אבל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹערב;

ּבחצר ‰. רׁשּותֹו זה ּבית לבעל מבּטל זה ּבית ׁשּבעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכׁשם
לחצר  מחצר מבּטלין ּכ וחֹוזרין אחת, ּומבּטלין, ; ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

אחד  - ערבּו ולא ּבחצר ׁשּׁשרּויין ׁשנים ּכיצד? ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּומבּטלין.
ּברׁשּותֹו מטלטל הּׁשני ונמצא לּׁשני, רׁשּותֹו מבּטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמהן

חברֹו לֹו ׁשּיעׂשה[ה'ראשון']ׁשּבּטל עד צרכיו [ה'שני'], ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָ
הביטול] ויבטל בחצר, ּומבּטל [שימושיו הּׁשני וחֹוזר ;ְְִֵֵֵַַ

וכן  לֹו; ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו הראׁשֹון ּומטלטל לראׁשֹון, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָרׁשּותֹו
ּבחרּבה רׁשּות ּבּטּול ויׁש ּפעמים. שפתוחים ּכּמה ריק, [בית ְְְְְִִֵַָָָֻ

בתים] שני ּבחצר.אליו ׁשהּוא ּכדר ,ְְֵֶֶֶָ
.Â אם - ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו וטלטל וחזר רׁשּותֹו, ׁשּבּטל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמי

זה הרי - הֹוציא עמד ּבמזיד לא ׁשהרי עליהן, אֹוסר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
עֹומד  הּוא ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - הֹוציא ּבׁשֹוגג ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶּבבּטּולֹו;
אּלּו והחזיקּו קדמּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹּבבּטּולֹו.
חזר  אם - והֹוציאּו והחזיקּו קדמּו אם אבל להן; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבּטל

עליהן  אֹוסר אינֹו מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין והֹוציא .הּוא ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶ
.Ê ּגֹוים והּקיפּום הרּבים, רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָׁשני

אפׁשר  ואי הֹואיל לזה, זה מבּטלין אין - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָמחיצה
מאמׁש לערב רׁשּותֹולהם והּניח ׁשּמת, חצר מּבני אחד . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשאינֹו הּיֹורׁש הרי יֹום, מּבעֹוד מת אם - הּׁשּוק מן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָלאחד
אֹוסר  אינֹו מּׁשחׁשכה, מת ואם עליהן; אֹוסר החצר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָמּבני

הּׁשּוק מן אחד צריך עליהן. לא אבל בחצר, דירה לו [שיש ֲִֵֶֶַָ
בה] גר לא כי מּבני לערב, לאחד רׁשּותֹו והּניח ְְְְִִִֵֵֶֶַָׁשּמת,

ּכּלן  ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - מת יֹום מּבעֹוד אם - ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָֻהחצר
ׁשּיבּטל  עד עליהן, אֹוסר - מּׁשחׁשכה מת ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמערבין;

מֹוריׁשֹו. רׁשּות ְִֶָלהן
.Á מּבעֹוד הּגר ּומת אחת, ּבמערה ׁשּׁשרּויין וגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל

החזיק ׁשּלא ּפי על אף - ּבנכסיו [וקנה]יֹום אחר יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשח ׁשכה -]עד זאת הּמחזיק[למרות זה הרי כניסת - [אחר ְֲִֵֵֶֶַַַָָ

הּגר שבת] מת ואם ּכיֹורׁש; הּוא ׁשהרי ׁשּיבּטל, עד ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַאֹוסר
השבת]מּׁשחׁשכה לפני ערוב ׁשהחזיק [ועשו ּפי על אף - ְִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבהּתרֹו אּלא עליו, אֹוסר אינֹו - ּבנכסיו אחר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
עֹומד  הּוא .הראׁשֹון ִֵָ

.Ë הּנכרי עם הּדר ּתֹוׁשביׂשראל ּגר עם שמקיים אֹו גוי -] ְְִִִִֵֵַַָָָָ
נח] בני אינּהמצוות הּגֹוי ׁשּדירת עליו; אֹוסר אינֹו ְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבחצר,

אֹו יׂשראלים ׁשני היּו ואם חׁשּוב. הּוא ּכבהמה אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָּדירה,
- זה ודבר עליהם; אֹוסר זה הרי - עּמהם ׁשֹוכן וגֹוי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָיתר,
מּמעׂשיו. ילמדּו ׁשּלא עּמהם, ּגֹוי יׁשּכנּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּגזרה,
ּדבר  ׁשאינֹו מּפני אחד? וגֹוי אחד ּביׂשראל גזרּו לא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹולּמה
אסרּו ּוכבר ויהרגּנּו, עּמֹו יתיחד ׁשּמא יפחד ׁשהרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצּוי

הּגֹוי. עם ְְִִֵַַלהתיחד
.Èוערבּו אחת, ּבחצר הּׁשֹוכנים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָׁשני

ּכלּום  הֹועיל לא - לעצמם לּגֹוי,הּיׂשראלים ּבּטלּו אם וכן ; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ
ּכיחיד  ונעׂשּו לזה זה הּיׂשראלים ּבּטלּו אֹו להן, ּבּטל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ּבמקֹום  מֹועיל ערּוב ׁשאין ּכלּום; הֹועילּו לא - הּגֹוי ְְִִִִֵֵֶַֹעם

ּתּקנה, להן ואין ּגֹוי; ּבמקֹום מֹועיל רׁשּות ּבּטּול ואין ְְְְִִִֵֵֶַָָָּגֹוי,
אֹורח  הּוא ּכאּלּו הּגֹוי ויעׂשה רׁשּותֹו, מּמּנּו ׁשּיׂשּכרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאּלא
רׁשּותם  מׂשּכירין - רּבים ּגֹוים היּו אם וכן ְְְִִִִִִֵֶַַָָָעּמהן.
אחד  ויׂשראל ּומּתרין. מערבין והּיׂשראלים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻליׂשראלים,
ּכּלם; ויּתרּו הּיׂשראלים, ׁשאר עם מערב - הּגֹוי מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻׁשּׂשכר

הּגֹוי. מן לׂשּכר צרי ואחד אחד ּכל ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹואין
.‡È ּדרים וגֹוי אחד ויׂשראל מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָׁשּתי

וגֹוי  יׂשראל ׁשהיה אֹו ּבחיצֹונה, אחד ויׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבּפנימית
על  אֹוסר זה הרי - ּבּפנימית אחד ויׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבחיצֹונה
וגֹוי  יׂשראלים ׁשני רגלי ׁשהרי מּמּנּו, ׁשּיׂשּכר עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחיצֹונה

ּבּפנימית  מּתר והּפנימי, ׁשם; .מצּויים ְְְְִִִִִַַָָֻ
.·È ּבׁשּבת אפּלּו הּגֹוי מן ּכבּטּול ׂשֹוכרין ׁשהּׂשכירּות ; ְְְְֲִִִִִֶַַַָ

ּבלבד; הּכר אּלא וּדאית, ׂשכירּות ׁשאינּה היא, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָרׁשּות
ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אפּלּו הּגֹוי מן ׂשֹוכרין ,ְְְְֲִִִִִֶַָָָָלפיכ
ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא מׂשּכרת ּגֹוי ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹואׁשּתֹו
ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו היּו ואפּלּו מּדעּתֹו; ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹמׂשּכירין
מקֹום  הּגֹוי מן ׁשאל מּדעּתֹו. ׁשּלא מׂשּכיר זה הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראלי,
ּברׁשּותֹו, עּמֹו נׁשּתּתף הרי - והׁשאילֹו חפציו, ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָלהּניח
ׁשּמׁשים  אֹו ׂשכירים ׁשני לגֹוי היּו מּדעּתֹו. ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּומׂשּכיר

ּדּיֹו. מהן, אחד הׂשּכיר אם - רּבֹות נׁשים ְִִִִֵֶֶַַָָאֹו
.‚È הּגֹוי מן וׂשכרּו אחת, ּבחצר הּדרים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָׁשני

ּומּתר  לּׁשני, רׁשּותֹו ּומבּטל האחד חֹוזר - אם ּבׁשּבת וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מב  - ּבׁשּבת הּגֹוי ויהיה מת האחר, ליׂשראל הּיׂשראלי ּטל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

לטלטל. ְְֵַָֻמּתר
.„È להֹוציא יכֹול הראׁשֹון אין אם - מּגֹוי ׁשהׂשּכיר ְְִִִִִִֵֶָָּגֹוי

הּגֹוי  מּזה ׂשֹוכרין - ׂשכירּותֹו זמן ׁשּיׁשלים עד הּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַהּגֹוי
לראׁשֹון  רׁשּות יׁש ואם הּבעלים; ּתחת נכנס ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשני,
לא  אם - ׁשּירצה עת ּבכל מּמּנּו הּׂשֹוכר הּגֹוי את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלהֹוציא
אּלּו הרי הראׁשֹון, מן הּיׂשראלים וׂשכרּו עֹומד הּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָהיה

.מּתרין  ִָֻ
.ÂËׁשרּויין וגֹוי ׁשּיׂשראלים חּלֹונֹות [גרים]חצר והיּו ּבּה, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ערּוב  ועׂשּו זה, יׂשראלי לבית זה יׂשראלי מּבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָּפתּוחֹות
לבית  מּבית להֹוציא מּתרין ׁשהם ּפי על אף - חּלֹונֹות ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻּדר
ּדר לבית מּבית להֹוציא אסּורין הם הרי חּלֹונֹות, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַּדר
נעׂשים  רּבים ׁשאין ׁשּיׂשּכיר; עד הּגֹוי, מּפני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָּפתחים,

הּגֹוי. ּבמקֹום ּכיחיד, ְְְִִֵַָּבערּוב
.ÊËּבפרהסיא ׁשּבת מחּלל ׁשהּוא אֹו[ברבים]יׂשראל , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

ּדבריו; לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה עֹובד ְְְֲֲֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
ּכגֹוי. מּמּנּו ׂשֹוכרין אּלא מבּטל, ואינֹו עּמֹו, מערבין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָואין
ואין  זרה, עבֹודה עֹובדין ׁשאין הּמינים מן היה אם ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָאבל
הּכֹופרים  וכל ּוביּתֹוסין, צדֹוקין, ּכגֹון ׁשּבת, ְְְְְְְִִִִַַַַָָמחּללין
מֹודה  ׁשאינֹו מי ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו - ּפה ׁשּבעל ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּתֹורה
מֹודה  ׁשאינֹו לפי עּמֹו, מערבין אין - ערּוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָּבמצות

מבּטל ּבערּוב, אבל ּכגֹוי; ׁשאינֹו לפי מּמּנּו, ׂשֹוכרין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
היה  אם וכן ּתּקנתֹו. היא וזֹו הּכׁשר, ליׂשראל רׁשּותֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהּוא
אֹוסר  זה הרי - ּבחצר הּצדֹוקי, וזה ּכׁשר , אחד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיׂשראל

לֹו. ׁשּיבּטל עד ְֵֶַַָָעליו,
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ה'תשע"ד  א' אדר כ"ו רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
טפחים ‡. ארּבעה ּבֹו יׁש אם - חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָחּלֹון

הארץ  מן קרֹוב והיה זה, על יתר אֹו טפחים ארּבעה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָעל
ּומקצתֹו מעׂשרה למעלה ּכּלֹו אפּלּו טפחים, עׂשרה ְְְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָָֻּבתֹו
למעלה  ּומקצתֹו עׂשרה ּבתֹו ּכּלֹו אֹו עׂשרה, ְְְְְֲֲִַָָָָָָֻּבתֹו
ערּוב  ּכּלן לערב החצרֹות ׁשּתי י ֹוׁשבי רצּו אם - ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַָָָָָֻמעׂשרה
לזֹו; מּזֹו ויטלטלּו אחת, ּכחצר ויעׂשּו ּבידן, הרׁשּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָאחד,
לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין רצּו, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָואם
מעׂשרה  למעלה ּכּלֹו ׁשהיה אֹו מארּבעה, ּפחֹות החּלֹון ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻהיה

לעצמן  ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין -. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ
אבל ·. חצרֹות; ׁשּתי ׁשּבין ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה

חּלֹון  וכן מעׂשרה. למעלה היה אפּלּו בּתים, ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּבין
לעלּיה ּבית הגג]ׁשּבין עליית ערּוב [- מערבין רצּו אם - ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

בֹו ׁשּיהיה והּוא, סּלם; ּביניהן ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאחד,
ע  חּלֹון היה ארּבעה. על לרּבע ארּבעה ּכדי ּבֹו יׁש אם - גל ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ

ּכמרּבע. הּוא הרי ארּבעה, על ארּבעה ְְְֲִֵַַַָָָָָֻּבֹו
מתּבן‚. אֹו חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין תבן]ּכתל ׁשּבין [ערמת ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ

טפחים מעׂשרה ּפחֹות - חצרֹות גורם ׁשּתי אינו -] ְְֲֲִֵֵֵָָָָ
ולכן] חצרות לב' ואין להחשיבם אחד, ערּוב מערבין -ְְְִֵֵֶָָ

מערבין  - ּכן על יתר אֹו עׂשרה, ּגבֹוּה היה ׁשנים. ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָמערבין
ּביניהן  היה ואם לעצמן; ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשני
מערבין  רצּו, ואם ּכפתח, הן הרי מּכאן, וסּלם מּכאן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻֻסּלם

במשותף]אחד לּכתל,[- וסמּו זקּוף הּסּלם היה ואפּלּו . ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מּתחּתיו  ויתרחק ׁשּיּמׁש עד ּבֹו לעלֹות יכֹולין אין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהרי
ראׁש מּגיע היה לא ואפּלּו מּתיר; זה הרי - הּכתל ֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹמן
מּׁשלׁשה  ּפחֹות ּביניהן נׁשאר אם - הּכתל לראׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻהּסּלם

רצּו.[טפחים] אם אחד, ּומערבין מּתיר, זה הרי ,ְְֲִִִֵֶֶַָָָ
מּכאן „. וסּלם מּכאן סּלם ועׂשה ארּבעה, רחב הּכתל ְְְִִֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻהיה

רצּו, אם - מּזה זה מרחקֹות ׁשהּסּלמֹות ּפי על אף -ְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻ
ּבין  אין אם - ארּבעה הּכתל ּברחב אין אחד. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמערבין
ׁשלׁשה, ּביניהם היה אחד; מערבין ׁשלׁשה, ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻהּסּלמֹות

ׁשנים  .מערבין ְְְִִַָ
מּצבה‰. אם [ספסל]ּבנה - הּכתל ּבצד מּצבה ּגּבי על ְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּבּתחּתֹונה התחתון]יׁש בספסל ממעט[- ונחשב ארּבעה, -] ְְְֵֵַַַַָָָ
טפחים] מי' לבין כפחות ּבינּה ואין ארּבעה, ּבּתחּתֹונה אין ;ְְְְֵֵֵֵַַַָָָָ

וכן  אחד. מערבין רצּו, ואם ממעט; ׁשלׁשה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהעליֹונה
לּכתל. ׁשּסמכן עץ ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַָָֹּבמדרגֹות

.Âוזיז חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ּגבֹוּה יֹוצא [בליטה]ּכתל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּפחֹות  הּכתל ראׁש עד הּזיז מן נׁשאר אם - ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבאמצעיתֹו
רצּו; אם אחד, ּומערבין הּזיז, לפני סּלם מ ּניח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמעׂשרה,
הּכתל  היה ממעט. אינֹו הּזיז, ּבצד הּסּלם הּניח אם ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻאבל

מֹוציא - טפח עׂשר ּתׁשעה ּבאמצע,[זיז]ּגבֹוּה אחד ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּפחֹות  הארץ עד הּזיז מן ׁשהרי רצּו; אם אחד, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומערבין
היה  מעׂשרה. ּפחֹות הּכתל ראׁש עד הּזיז ּומן ֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹמעׂשרה,

ּכנגד  ׁשּלא זה זיזין ׁשני צרי טפח, עׂשרים ּגבֹוּה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּכתל
ּפחֹות  הארץ ּובין הּתחּתֹון הּזיז ּבין ׁשּיהיה עד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה,
ּפחֹות  הּכתל ראׁש ּובין העליֹון הּזיז ּובין ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמעׂשרה,

רצּו. אם אחד, ּומערבין ְְֲִִֵֶָָָָָמעׂשרה;
.Ê- הארץ ועל הּכתל ראׁש על ּוסמכֹו ׁשחתכֹו ְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּדקל

וכן  ּבּבנין. לקבעֹו צרי ואינֹו רצּו; אם אחד, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבין
קּׁשין  היּו ּבּבנין. לחּברֹו צרי ואינֹו קֹובעֹו, ּכבדֹו - ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻהּסּלם
אין  - מּכאן וסּלם מּכאן וסּלם החצרֹות, ׁשּתי ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻמבּדילין
ׁשאין  לפי ּבּסּלם, עֹולה הרגל ּכף אין ׁשהרי אחד; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמערבין

ּיסמ מה על יתמוטט]לֹו שהסולם ּבאמצע,[- הּסּלם היה . ְְִֶַַַַָָָָֹֻ
מּכאן וקּׁשין מּכאן עמוד [וקּׁשין ובאמצע מקש מחיצה - ְְִִִִַַָָ

הסולם] ׁשנים.לתמיכת מערבין רצּו, אם -ְְְִִִַָָ
.Á,רצּו אם - לּכתל סּלם ועׂשהּו הּכתל, ּבצד אילן ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻהיה

ׁשבּות ואּסּור הֹואיל אחד, חכמים]מערבין מדברי הּוא [- ְְְְִִִֶָָ
אׁשרה עׂשה ּבאילן. יעלה ׁשּלא לֹו לעבודה ׁשּגרם [אילן ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

לעלֹות זרה] ׁשאסּור מּפני אחד, מערבין אין - לּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻסּלם
ּבהניה. אסּורה היא ׁשהרי הּתֹורה, מן ֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָעליה

.Ëלמעטֹו ּובא עׂשרה, ׁשּגבֹוּה הקרקע]ּכתל הגבהת [ע"י ְֲֲֶֶַַָָָָֹ
הּמעּוט ּבאר יׁש אם - אחד ערּוב לערב לרוחב ּכדי -] ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

סתר }ארּבעה {הכותל] אחד; מערבין טפחים, (עשרה) ְְְְִִֶַַָָָָָָ
הּכתל מעׂשרה[מלמעלה]מקצת ׁשּנתמעט אחד]עד [בצד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

זֹו לחצר אֹותֹו נֹותנין הּקצר, צּדֹו ולהניח - [להשתמש ְְִִֵַָָָ
הכותל] על ׁשּתי חפצים לבין הּגבֹוּה, הּכתל ּוׁשאר ,ְְְֵֵֶַַַָָֹ

ֲֵַהחצרֹות.
.È הּפרצה היתה אם - ׁשּביניהן הּגבֹוּה הּכתל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנפרץ

רצּו,[לרוחב] ואם ערּובין; ׁשני מערבין אּמֹות, עׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָעד
מעׂשר  יתר היתה ואם ּכפתח. ׁשהיא מּפני אחד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמערבין

ערּובין. ׁשני מערבין ואין אחד, ערּוב מערבין -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָ
.‡Èּובא מעׂשר, ּפחֹות הּפרצה ליתר היתה להׁשלימּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

חֹוקק - ּומערבין [סותר]מעׂשר טפחים, עׂשרה ּגבּה ּבּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מעׂשר  יתר ּפרצה לכּתחּלה לפרץ ּבא ואם אחד; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹערּוב

קֹומתֹו מלא הּפרצה ּגבּה להיֹות צרי הּכתל, [-ּבכל ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹ
הפתח] דרך בברור הבתים .שיראו

.·Èורחב [בקרקע]חריץ עׂשרה עמק חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֹ
- מּכאן ּפחֹות ערּובין; ׁשני מערבין - יתר אֹו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָארּבעה
ּבעפר  עמקֹו מעט ואם ׁשנים. מערבין ואין אחד, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבין
ׁשּסתם  ׁשנים; מערבין ואין אחד, מערבין - ּבצרֹורֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָאֹו
ּתבן  מלאהּו אם אבל הן. מבּטלין ּבחריץ, ּוצרֹורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֻעפר

ׁשּיבּטל עד ממעטין אינן - קׁש להשאירם אֹו יחליט -] ְְֲִֵֵֶַַַַָ
.שם]

.‚Èּבקנה אֹו ּבלּוח רחּבֹו מעט אם לטלטלם וכן שאסור -] ְְְְִִֵֵֶַָָ
ואין בשבת] אחד, מערבין - החריץ ּכל ּבאר ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשהֹוׁשיטֹו

והּספל  הּסל ּכגֹון ּבׁשּבת, הּנּטל הּדבר וכל ׁשנים; ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמערבין
ׁשאי  חּבּור ּבארץ חּברֹו ּכן אם אּלא ּבֹו, ממעטין אין -ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּבדקר ׁשּיחּפר  עד לׁשמטֹו .[מעדר]אפׁשר ְְְְְֶֶֶֶַַָָֹ
.„È,החריץ רחב על טפחים ארּבעה ׁשרחב לּוח ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנתן

ׁשּתי  וכן ערּובין. ׁשני מערבין רצּו, ואם אחד; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָמערבין
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-[מרפסות]גצצטרּיֹות זֹו ּכנגד ׁשרחב זֹו לּוח הֹוׁשיט אם ְְְְִִִֶֶֶַָָֻ
רצּו, ואם אחד; ערּוב מערבין לזֹו, מּזֹו טפחים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָארּבעה
ּבצד  זֹו היּו לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָמערבין
יׁש אם - מחברּתּה למעלה אחת אּלא ּבׁשוה, ואינן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזֹו,
אחת; ּכגצצטרה הן הרי טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻּביניהן
ואּלּו לעצמן אּלּו מערבין יתר, אֹו ׁשלׁשה ּביניהם יׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹואם

ְְַָלעצמן.
.ÂËּגבֹוּה והיה רחב, ׁשהּוא חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכתל

נֹותנין  - ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו מחצר טפחים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָמעׂשרה
הֹואיל  מחצרן; ויחׁשב להן, ׁשוה ׁשהּוא החצר לבני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָרחּבֹו
אֹותֹו נֹותנין לאּלּו, ּבקׁשה ותׁשמיׁשֹו לאּלּו ּבנחת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָותׁשמיׁשֹו
חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין חריץ וכן ּבנחת. להן ׁשּתׁשמיׁשֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלאּלּו
ׁשנּיה  חצר לקרקע וׁשוה זֹו חצר מּצד טפחים עׂשרה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעמק
נחת  ׁשּתׁשמיׁשֹו מּפני לֹו; ׁשוה ׁשהּוא לחצר רחּבֹו נֹותנין -ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבנחת  להם ׁשּתׁשמיׁשֹו לאּלּו אֹותֹו נֹותנין לזה, וקׁשה .לזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

.ÊË העליֹונה מחצר נמּו החצרֹות ׁשּתי ׁשּבין הּכתל ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה
מׁשּתּמׁשין וגבֹוּה העליֹונה ּבני ׁשּנמצאּו הּתחּתֹונה, מחצר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הכותל]ּבעביֹו בגג ׁשלׁשּול[- ידי ּובני [חבל]על , ְְְְְִֵֵַָ

אסּורין  ׁשניהן - זריקה ידי על ּבעביֹו מׁשּתּמׁשין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּתחּתֹונה
- ערבּו לא אם אבל אחד; ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו עד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבֹו,
מהּבּתים  מֹוציאין ואין לּבּתים, זה ּכתל מעבי מכניסין ְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאין

.לעביֹו ְְָ
.ÊÈ אם - הּיחיד רׁשּות ׁשהיא חרּבה ׁשּביניהם ּבּתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשני

זה  אֹוסרין זריקה, ידי על ּבחרּבה להׁשּתּמׁש ׁשניהן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻיכֹולין
יכֹול  אינֹו והאחר ּבנחת, לזה ּתׁשמיׁשּה היה ואם זה; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל
לֹו ׁשהיא זה הרי - מּמּנה עמּקה ׁשהיא מּפני לּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻלזרק

זריקה  ידי על ּבּה מׁשּתּמׁש .ּבנחת, ְְְְִִֵֵַַַַָָ
.ÁÈ עם ,נמּו וזה ּגבֹוּה ׁשּזה ּפי על אף העיר, ּגּגֹות ְִִִֶֶֶַַַַָָָָּכל

הּקרּפפֹות ּכל עם החצרֹות, חצר]ּכל ׁשּלא [-מין ׁשהּקפּו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
סאתים ּבית על יתר מהן אחד ּבכל ׁשאין ּדירה [-לׁשם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חמישים] על אמה החצרֹות,מאה ׁשּבין הּכתלים עבי עם ,ְֲֳִִִֵֵֶַַָ
אחת  רׁשּות ּכּלן - קֹורה אֹו לחי להם ׁשּיׁש הּמבֹואֹות ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻעם
ּבתֹוכן  ׁשּׁשבתּו ּכלים ערּוב, ּבלא ּבכּלן ּומטלטלין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֻהן;

בשבת] שם הּבית,[ששהו ּבתֹו ׁשּׁשבתּו ּכלים לא אבל ,ְְֲִִֵֶַַָָֹ
ערבּו. ּכן אם ְִֵֵֶָאּלא

.ËÈ אנׁשי ערבּו ּבין - החצר ּבתֹו ׁשּׁשבת ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכיצד?
אֹו לּגג, החצר מן להעלֹותֹו מּתר - ערבּו לא ּבין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהחצר,
ּגבֹוּה היה אפּלּו לֹו הּסמּו אחר לגג הּגג ּומן הּכתל, ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹלראׁש
ׁשנּיה, לחצר האחר הּגג ּומן ,נמּו אֹו ׁשהּוא ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשליׁשי  ּומּגג ׁשליׁשית, חצר ׁשל ׁשליׁשי לגג ׁשנּיה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּומחצר

ר  לגג הּמבֹוי ּומן הּמדינה למבֹוי, ּכל ׁשּיעבירּנּו עד ביעי. ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּדר אֹו וקרּפפֹות, ּגּגֹות ּדר אֹו וחצרֹות, ּגּגֹות ּדר ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻּכּלּה

לזה  ּומּזה לזה מּזה ׁשלׁשּתן ּדר אֹו וקרּפפֹות, -חצרֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ערבּו אם אּלא הּבּתים, מן לבית זה ּבכלי יּכנס ׁשּלא ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובלבד

אחד. ערּוב האּלּו הּמקֹומֹות ּכל ְְֵֵֵֶַַָָָאנׁשי
.Îיעבירּנּו לא - לחצר והֹוציאֹו ּבבית, הּכלי ׁשבת אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוכן

לקרּפף, אֹו הּכתל, לראׁש אֹו אחר, לגג אֹו אחרת, ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹלחצר

ּכלי  ּבהן ׁשּמעבירין הּמקֹומֹות אנׁשי ּכל ערבּו ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא
אחד  ערּוב .זה, ֵֶֶָ

.‡Îמּמּנּו[מים]ּבֹור ממּלאין אין - חצרֹות ׁשּתי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַׁשּבין
טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה לֹו עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבׁשּבת,
מעמידין  והיכן מרׁשּותֹו. ּדֹולה ואחד אחד ּכל ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכדי
ׁשּיהיה  צרי הּמים, מן למעלה היתה אם הּמחיצה? ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאת
הּמחיצה  היתה ואם הּמים; ּבתֹו יֹורד הּמחיצה מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָטפח
למעלה  יֹוצא מּמּנה טפח ׁשּיהיה צרי הּמים, ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכּלּה

זה. מרׁשּות זה רׁשּות נּכרת ׁשּתהיה ּכדי - הּמים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַמן
.·Î טפחים ארּבעה רחבה קֹורה הּבֹור ּפי על עׂשּו אם ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָוכן

ּוכאּלּו הּׁשני, מּצּדּה ממּלא וזה הּקֹורה, מּצד ממּלא זה -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מערבין  ׁשהּמים ּפי על אף זה, מחלק זה חלק ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהבּדילה

קלמּלמּטה  ּבמים.[הקלה]; חכמים ׁשהקּלּו הּוא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
.‚Î על ּבאר אף - חצרֹות ּכתלי ׁשני ּבין הּׁשביל ׁשּבאמצע ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

מפלגת ׁשהיא ּומּכתל [רחוקה]ּפי טפחים ארּבעה זה מּכתל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻ
צריכין  ואין מּמּנה, ממּלאים ׁשניהם - טפחים ארּבעה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה

זיזין להיכר]להֹוציא קטן קרש אֹוסר [- אדם ׁשאין ּגּבּה; על ְִִִֵֵֶַַָָָ
אויר. ּדר חברֹו ֲֲִֵֶֶַעל

.„Î מּבעֹוד ּגדֹולה לחצר ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָחצר
נׁשאר  ׁשהרי ּומּתרין, לעצמן מערבין גדֹולה אנׁשי - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻיֹום

ּפּסין אסּורין [דפנות]להן קטּנה ואנׁשי ּומּכאן; מּכאן ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
הּגדֹולה  ּבני עם ׁשּיערבּו עד ׁשּלהן, לחצר מּבּתיהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלהֹוציא

ׁשּדיֹורין אחד; ּבקטּנה [הדיירים]ערּוב חׁשּובין ּגדֹולה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
לגדולה] כפתח חׁשּובין [שהקטנה קטּנה ּדיֹורי  ואין ,ְְֲִֵֵַָָ

ְִָּבגדֹולה.
.‰Î,ׁשּביניהן הּפתח ּדר אחד ערּוב ׁשערבּו חצרֹות ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּתי

אחת  ּכל - ּבׁשּבת החּלֹון אֹו הּפתח ונסּתם החּלֹון, ּדר ְְְִֶֶֶַַַַַַַַַַָָאֹו
לעצמּה מּתרת הּתרה ואחת ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל ; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֻֻֻ

ונפל  לעצמּה, וזֹו לעצמּה זֹו ׁשערבה חצרֹות ׁשּתי וכן ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכּלּה.
ּומֹוציאין  לעצמן מּתרים אּלּו - ּבׁשּבת ׁשּביניהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּכתל

מטלטלי  ואּלּו הּמחיצה, עּקר עד ּומטלטלין ּכן מּבּתיהן ן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּכּלּה, הּתרה ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל הּמחיצה; עּקר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻֻֻעד
ּבׁשּבת, הּבאין ׁשהּדיֹורין - הּדיֹורין ׁשּנּתֹוספּו ּפי על ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָאף
ׁשעׂשּו אֹו ּבׁשגגה, הּפתח ונעׂשה החּלֹון נפּתח אֹוסרין. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאינן

לדעּתן עצמם]ּגֹוים ספינֹות [מדעת ׁשּתי וכן להּתרן. חזרּו - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָ
מּזֹו לטלטל אסּור - ונפסקּו וערבּו, ּבזֹו זֹו קׁשּורֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָׁשהיּו
חזרּו ּבׁשֹוגג, ונקׁשרּו חזרּו מחיצה; מּקפֹות היּו ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָֻלזֹו,

ְֵֶָלהּתרן.

ד  ¤¤ּפרק
.‡- ּתמיד אחד ׁשלחן על אֹוכלין ּכּלן ׁשהיּו חצר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻאנׁשי

אין  - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאף
ׁשאין  ּוכׁשם אחד. ּבית ּכאנׁשי ׁשהן מּפני ערּוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָצריכין
ואינֹו עליו, אֹוסרין ועבדיו ביתֹו ּובני ּובניו אדם ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָאׁשּתֹו
מּפני  הן, אחד ּבית ּכאנׁשי ּכּלן אּלּו ּכ - עּמהן לערב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻצרי

אחד  ׁשלחן על סֹומכין ּכּלן .ׁשהן ְְִֵֶֶַָָָֻֻ
.·- אחרת חצר אנׁשי עם ערּוב לעׂשֹות צרכּו אם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכן
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ג  ¤¤ּפרק
טפחים ‡. ארּבעה ּבֹו יׁש אם - חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָחּלֹון

הארץ  מן קרֹוב והיה זה, על יתר אֹו טפחים ארּבעה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָעל
ּומקצתֹו מעׂשרה למעלה ּכּלֹו אפּלּו טפחים, עׂשרה ְְְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָָֻּבתֹו
למעלה  ּומקצתֹו עׂשרה ּבתֹו ּכּלֹו אֹו עׂשרה, ְְְְְֲֲִַָָָָָָֻּבתֹו
ערּוב  ּכּלן לערב החצרֹות ׁשּתי י ֹוׁשבי רצּו אם - ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַָָָָָֻמעׂשרה
לזֹו; מּזֹו ויטלטלּו אחת, ּכחצר ויעׂשּו ּבידן, הרׁשּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָאחד,
לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין רצּו, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָואם
מעׂשרה  למעלה ּכּלֹו ׁשהיה אֹו מארּבעה, ּפחֹות החּלֹון ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻהיה

לעצמן  ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין -. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ
אבל ·. חצרֹות; ׁשּתי ׁשּבין ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה

חּלֹון  וכן מעׂשרה. למעלה היה אפּלּו בּתים, ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּבין
לעלּיה ּבית הגג]ׁשּבין עליית ערּוב [- מערבין רצּו אם - ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

בֹו ׁשּיהיה והּוא, סּלם; ּביניהן ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאחד,
ע  חּלֹון היה ארּבעה. על לרּבע ארּבעה ּכדי ּבֹו יׁש אם - גל ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ

ּכמרּבע. הּוא הרי ארּבעה, על ארּבעה ְְְֲִֵַַַָָָָָֻּבֹו
מתּבן‚. אֹו חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין תבן]ּכתל ׁשּבין [ערמת ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ

טפחים מעׂשרה ּפחֹות - חצרֹות גורם ׁשּתי אינו -] ְְֲֲִֵֵֵָָָָ
ולכן] חצרות לב' ואין להחשיבם אחד, ערּוב מערבין -ְְְִֵֵֶָָ

מערבין  - ּכן על יתר אֹו עׂשרה, ּגבֹוּה היה ׁשנים. ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָמערבין
ּביניהן  היה ואם לעצמן; ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשני
מערבין  רצּו, ואם ּכפתח, הן הרי מּכאן, וסּלם מּכאן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻֻסּלם

במשותף]אחד לּכתל,[- וסמּו זקּוף הּסּלם היה ואפּלּו . ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מּתחּתיו  ויתרחק ׁשּיּמׁש עד ּבֹו לעלֹות יכֹולין אין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהרי
ראׁש מּגיע היה לא ואפּלּו מּתיר; זה הרי - הּכתל ֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹמן
מּׁשלׁשה  ּפחֹות ּביניהן נׁשאר אם - הּכתל לראׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻהּסּלם

רצּו.[טפחים] אם אחד, ּומערבין מּתיר, זה הרי ,ְְֲִִִֵֶֶַָָָ
מּכאן „. וסּלם מּכאן סּלם ועׂשה ארּבעה, רחב הּכתל ְְְִִֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻהיה

רצּו, אם - מּזה זה מרחקֹות ׁשהּסּלמֹות ּפי על אף -ְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻ
ּבין  אין אם - ארּבעה הּכתל ּברחב אין אחד. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמערבין
ׁשלׁשה, ּביניהם היה אחד; מערבין ׁשלׁשה, ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻהּסּלמֹות

ׁשנים  .מערבין ְְְִִַָ
מּצבה‰. אם [ספסל]ּבנה - הּכתל ּבצד מּצבה ּגּבי על ְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּבּתחּתֹונה התחתון]יׁש בספסל ממעט[- ונחשב ארּבעה, -] ְְְֵֵַַַַָָָ
טפחים] מי' לבין כפחות ּבינּה ואין ארּבעה, ּבּתחּתֹונה אין ;ְְְְֵֵֵֵַַַָָָָ

וכן  אחד. מערבין רצּו, ואם ממעט; ׁשלׁשה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהעליֹונה
לּכתל. ׁשּסמכן עץ ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַָָֹּבמדרגֹות

.Âוזיז חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ּגבֹוּה יֹוצא [בליטה]ּכתל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּפחֹות  הּכתל ראׁש עד הּזיז מן נׁשאר אם - ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבאמצעיתֹו
רצּו; אם אחד, ּומערבין הּזיז, לפני סּלם מ ּניח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמעׂשרה,
הּכתל  היה ממעט. אינֹו הּזיז, ּבצד הּסּלם הּניח אם ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻאבל

מֹוציא - טפח עׂשר ּתׁשעה ּבאמצע,[זיז]ּגבֹוּה אחד ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּפחֹות  הארץ עד הּזיז מן ׁשהרי רצּו; אם אחד, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומערבין
היה  מעׂשרה. ּפחֹות הּכתל ראׁש עד הּזיז ּומן ֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹמעׂשרה,

ּכנגד  ׁשּלא זה זיזין ׁשני צרי טפח, עׂשרים ּגבֹוּה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּכתל
ּפחֹות  הארץ ּובין הּתחּתֹון הּזיז ּבין ׁשּיהיה עד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה,
ּפחֹות  הּכתל ראׁש ּובין העליֹון הּזיז ּובין ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמעׂשרה,

רצּו. אם אחד, ּומערבין ְְֲִִֵֶָָָָָמעׂשרה;
.Ê- הארץ ועל הּכתל ראׁש על ּוסמכֹו ׁשחתכֹו ְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּדקל

וכן  ּבּבנין. לקבעֹו צרי ואינֹו רצּו; אם אחד, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבין
קּׁשין  היּו ּבּבנין. לחּברֹו צרי ואינֹו קֹובעֹו, ּכבדֹו - ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻהּסּלם
אין  - מּכאן וסּלם מּכאן וסּלם החצרֹות, ׁשּתי ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻמבּדילין
ׁשאין  לפי ּבּסּלם, עֹולה הרגל ּכף אין ׁשהרי אחד; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמערבין

ּיסמ מה על יתמוטט]לֹו שהסולם ּבאמצע,[- הּסּלם היה . ְְִֶַַַַָָָָֹֻ
מּכאן וקּׁשין מּכאן עמוד [וקּׁשין ובאמצע מקש מחיצה - ְְִִִִַַָָ

הסולם] ׁשנים.לתמיכת מערבין רצּו, אם -ְְְִִִַָָ
.Á,רצּו אם - לּכתל סּלם ועׂשהּו הּכתל, ּבצד אילן ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻהיה

ׁשבּות ואּסּור הֹואיל אחד, חכמים]מערבין מדברי הּוא [- ְְְְִִִֶָָ
אׁשרה עׂשה ּבאילן. יעלה ׁשּלא לֹו לעבודה ׁשּגרם [אילן ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

לעלֹות זרה] ׁשאסּור מּפני אחד, מערבין אין - לּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻסּלם
ּבהניה. אסּורה היא ׁשהרי הּתֹורה, מן ֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָעליה

.Ëלמעטֹו ּובא עׂשרה, ׁשּגבֹוּה הקרקע]ּכתל הגבהת [ע"י ְֲֲֶֶַַָָָָֹ
הּמעּוט ּבאר יׁש אם - אחד ערּוב לערב לרוחב ּכדי -] ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

סתר }ארּבעה {הכותל] אחד; מערבין טפחים, (עשרה) ְְְְִִֶַַָָָָָָ
הּכתל מעׂשרה[מלמעלה]מקצת ׁשּנתמעט אחד]עד [בצד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

זֹו לחצר אֹותֹו נֹותנין הּקצר, צּדֹו ולהניח - [להשתמש ְְִִֵַָָָ
הכותל] על ׁשּתי חפצים לבין הּגבֹוּה, הּכתל ּוׁשאר ,ְְְֵֵֶַַַָָֹ

ֲֵַהחצרֹות.
.È הּפרצה היתה אם - ׁשּביניהן הּגבֹוּה הּכתל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנפרץ

רצּו,[לרוחב] ואם ערּובין; ׁשני מערבין אּמֹות, עׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָעד
מעׂשר  יתר היתה ואם ּכפתח. ׁשהיא מּפני אחד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמערבין

ערּובין. ׁשני מערבין ואין אחד, ערּוב מערבין -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָ
.‡Èּובא מעׂשר, ּפחֹות הּפרצה ליתר היתה להׁשלימּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

חֹוקק - ּומערבין [סותר]מעׂשר טפחים, עׂשרה ּגבּה ּבּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מעׂשר  יתר ּפרצה לכּתחּלה לפרץ ּבא ואם אחד; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹערּוב

קֹומתֹו מלא הּפרצה ּגבּה להיֹות צרי הּכתל, [-ּבכל ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹ
הפתח] דרך בברור הבתים .שיראו

.·Èורחב [בקרקע]חריץ עׂשרה עמק חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֹ
- מּכאן ּפחֹות ערּובין; ׁשני מערבין - יתר אֹו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָארּבעה
ּבעפר  עמקֹו מעט ואם ׁשנים. מערבין ואין אחד, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבין
ׁשּסתם  ׁשנים; מערבין ואין אחד, מערבין - ּבצרֹורֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָאֹו
ּתבן  מלאהּו אם אבל הן. מבּטלין ּבחריץ, ּוצרֹורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֻעפר

ׁשּיבּטל עד ממעטין אינן - קׁש להשאירם אֹו יחליט -] ְְֲִֵֵֶַַַַָ
.שם]

.‚Èּבקנה אֹו ּבלּוח רחּבֹו מעט אם לטלטלם וכן שאסור -] ְְְְִִֵֵֶַָָ
ואין בשבת] אחד, מערבין - החריץ ּכל ּבאר ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשהֹוׁשיטֹו

והּספל  הּסל ּכגֹון ּבׁשּבת, הּנּטל הּדבר וכל ׁשנים; ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמערבין
ׁשאי  חּבּור ּבארץ חּברֹו ּכן אם אּלא ּבֹו, ממעטין אין -ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּבדקר ׁשּיחּפר  עד לׁשמטֹו .[מעדר]אפׁשר ְְְְְֶֶֶֶַַָָֹ
.„È,החריץ רחב על טפחים ארּבעה ׁשרחב לּוח ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנתן

ׁשּתי  וכן ערּובין. ׁשני מערבין רצּו, ואם אחד; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָמערבין
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-[מרפסות]גצצטרּיֹות זֹו ּכנגד ׁשרחב זֹו לּוח הֹוׁשיט אם ְְְְִִִֶֶֶַָָֻ
רצּו, ואם אחד; ערּוב מערבין לזֹו, מּזֹו טפחים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָארּבעה
ּבצד  זֹו היּו לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָמערבין
יׁש אם - מחברּתּה למעלה אחת אּלא ּבׁשוה, ואינן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזֹו,
אחת; ּכגצצטרה הן הרי טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻּביניהן
ואּלּו לעצמן אּלּו מערבין יתר, אֹו ׁשלׁשה ּביניהם יׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹואם

ְְַָלעצמן.
.ÂËּגבֹוּה והיה רחב, ׁשהּוא חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכתל

נֹותנין  - ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו מחצר טפחים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָמעׂשרה
הֹואיל  מחצרן; ויחׁשב להן, ׁשוה ׁשהּוא החצר לבני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָרחּבֹו
אֹותֹו נֹותנין לאּלּו, ּבקׁשה ותׁשמיׁשֹו לאּלּו ּבנחת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָותׁשמיׁשֹו
חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין חריץ וכן ּבנחת. להן ׁשּתׁשמיׁשֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלאּלּו
ׁשנּיה  חצר לקרקע וׁשוה זֹו חצר מּצד טפחים עׂשרה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעמק
נחת  ׁשּתׁשמיׁשֹו מּפני לֹו; ׁשוה ׁשהּוא לחצר רחּבֹו נֹותנין -ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבנחת  להם ׁשּתׁשמיׁשֹו לאּלּו אֹותֹו נֹותנין לזה, וקׁשה .לזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

.ÊË העליֹונה מחצר נמּו החצרֹות ׁשּתי ׁשּבין הּכתל ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה
מׁשּתּמׁשין וגבֹוּה העליֹונה ּבני ׁשּנמצאּו הּתחּתֹונה, מחצר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הכותל]ּבעביֹו בגג ׁשלׁשּול[- ידי ּובני [חבל]על , ְְְְְִֵֵַָ

אסּורין  ׁשניהן - זריקה ידי על ּבעביֹו מׁשּתּמׁשין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּתחּתֹונה
- ערבּו לא אם אבל אחד; ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו עד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבֹו,
מהּבּתים  מֹוציאין ואין לּבּתים, זה ּכתל מעבי מכניסין ְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאין

.לעביֹו ְְָ
.ÊÈ אם - הּיחיד רׁשּות ׁשהיא חרּבה ׁשּביניהם ּבּתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשני

זה  אֹוסרין זריקה, ידי על ּבחרּבה להׁשּתּמׁש ׁשניהן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻיכֹולין
יכֹול  אינֹו והאחר ּבנחת, לזה ּתׁשמיׁשּה היה ואם זה; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל
לֹו ׁשהיא זה הרי - מּמּנה עמּקה ׁשהיא מּפני לּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻלזרק

זריקה  ידי על ּבּה מׁשּתּמׁש .ּבנחת, ְְְְִִֵֵַַַַָָ
.ÁÈ עם ,נמּו וזה ּגבֹוּה ׁשּזה ּפי על אף העיר, ּגּגֹות ְִִִֶֶֶַַַַָָָָּכל

הּקרּפפֹות ּכל עם החצרֹות, חצר]ּכל ׁשּלא [-מין ׁשהּקפּו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
סאתים ּבית על יתר מהן אחד ּבכל ׁשאין ּדירה [-לׁשם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חמישים] על אמה החצרֹות,מאה ׁשּבין הּכתלים עבי עם ,ְֲֳִִִֵֵֶַַָ
אחת  רׁשּות ּכּלן - קֹורה אֹו לחי להם ׁשּיׁש הּמבֹואֹות ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻעם
ּבתֹוכן  ׁשּׁשבתּו ּכלים ערּוב, ּבלא ּבכּלן ּומטלטלין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֻהן;

בשבת] שם הּבית,[ששהו ּבתֹו ׁשּׁשבתּו ּכלים לא אבל ,ְְֲִִֵֶַַָָֹ
ערבּו. ּכן אם ְִֵֵֶָאּלא

.ËÈ אנׁשי ערבּו ּבין - החצר ּבתֹו ׁשּׁשבת ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכיצד?
אֹו לּגג, החצר מן להעלֹותֹו מּתר - ערבּו לא ּבין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהחצר,
ּגבֹוּה היה אפּלּו לֹו הּסמּו אחר לגג הּגג ּומן הּכתל, ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹלראׁש
ׁשנּיה, לחצר האחר הּגג ּומן ,נמּו אֹו ׁשהּוא ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשליׁשי  ּומּגג ׁשליׁשית, חצר ׁשל ׁשליׁשי לגג ׁשנּיה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּומחצר

ר  לגג הּמבֹוי ּומן הּמדינה למבֹוי, ּכל ׁשּיעבירּנּו עד ביעי. ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּדר אֹו וקרּפפֹות, ּגּגֹות ּדר אֹו וחצרֹות, ּגּגֹות ּדר ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻּכּלּה

לזה  ּומּזה לזה מּזה ׁשלׁשּתן ּדר אֹו וקרּפפֹות, -חצרֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ערבּו אם אּלא הּבּתים, מן לבית זה ּבכלי יּכנס ׁשּלא ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובלבד

אחד. ערּוב האּלּו הּמקֹומֹות ּכל ְְֵֵֵֶַַָָָאנׁשי
.Îיעבירּנּו לא - לחצר והֹוציאֹו ּבבית, הּכלי ׁשבת אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוכן

לקרּפף, אֹו הּכתל, לראׁש אֹו אחר, לגג אֹו אחרת, ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹלחצר

ּכלי  ּבהן ׁשּמעבירין הּמקֹומֹות אנׁשי ּכל ערבּו ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא
אחד  ערּוב .זה, ֵֶֶָ

.‡Îמּמּנּו[מים]ּבֹור ממּלאין אין - חצרֹות ׁשּתי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַׁשּבין
טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה לֹו עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבׁשּבת,
מעמידין  והיכן מרׁשּותֹו. ּדֹולה ואחד אחד ּכל ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכדי
ׁשּיהיה  צרי הּמים, מן למעלה היתה אם הּמחיצה? ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאת
הּמחיצה  היתה ואם הּמים; ּבתֹו יֹורד הּמחיצה מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָטפח
למעלה  יֹוצא מּמּנה טפח ׁשּיהיה צרי הּמים, ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכּלּה

זה. מרׁשּות זה רׁשּות נּכרת ׁשּתהיה ּכדי - הּמים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַמן
.·Î טפחים ארּבעה רחבה קֹורה הּבֹור ּפי על עׂשּו אם ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָוכן

ּוכאּלּו הּׁשני, מּצּדּה ממּלא וזה הּקֹורה, מּצד ממּלא זה -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מערבין  ׁשהּמים ּפי על אף זה, מחלק זה חלק ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהבּדילה

קלמּלמּטה  ּבמים.[הקלה]; חכמים ׁשהקּלּו הּוא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
.‚Î על ּבאר אף - חצרֹות ּכתלי ׁשני ּבין הּׁשביל ׁשּבאמצע ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

מפלגת ׁשהיא ּומּכתל [רחוקה]ּפי טפחים ארּבעה זה מּכתל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻ
צריכין  ואין מּמּנה, ממּלאים ׁשניהם - טפחים ארּבעה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה

זיזין להיכר]להֹוציא קטן קרש אֹוסר [- אדם ׁשאין ּגּבּה; על ְִִִֵֵֶַַָָָ
אויר. ּדר חברֹו ֲֲִֵֶֶַעל

.„Î מּבעֹוד ּגדֹולה לחצר ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָחצר
נׁשאר  ׁשהרי ּומּתרין, לעצמן מערבין גדֹולה אנׁשי - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻיֹום

ּפּסין אסּורין [דפנות]להן קטּנה ואנׁשי ּומּכאן; מּכאן ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
הּגדֹולה  ּבני עם ׁשּיערבּו עד ׁשּלהן, לחצר מּבּתיהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלהֹוציא

ׁשּדיֹורין אחד; ּבקטּנה [הדיירים]ערּוב חׁשּובין ּגדֹולה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
לגדולה] כפתח חׁשּובין [שהקטנה קטּנה ּדיֹורי  ואין ,ְְֲִֵֵַָָ

ְִָּבגדֹולה.
.‰Î,ׁשּביניהן הּפתח ּדר אחד ערּוב ׁשערבּו חצרֹות ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּתי

אחת  ּכל - ּבׁשּבת החּלֹון אֹו הּפתח ונסּתם החּלֹון, ּדר ְְְִֶֶֶַַַַַַַַַַָָאֹו
לעצמּה מּתרת הּתרה ואחת ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל ; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֻֻֻ

ונפל  לעצמּה, וזֹו לעצמּה זֹו ׁשערבה חצרֹות ׁשּתי וכן ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכּלּה.
ּומֹוציאין  לעצמן מּתרים אּלּו - ּבׁשּבת ׁשּביניהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּכתל

מטלטלי  ואּלּו הּמחיצה, עּקר עד ּומטלטלין ּכן מּבּתיהן ן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּכּלּה, הּתרה ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל הּמחיצה; עּקר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻֻֻעד
ּבׁשּבת, הּבאין ׁשהּדיֹורין - הּדיֹורין ׁשּנּתֹוספּו ּפי על ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָאף
ׁשעׂשּו אֹו ּבׁשגגה, הּפתח ונעׂשה החּלֹון נפּתח אֹוסרין. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאינן

לדעּתן עצמם]ּגֹוים ספינֹות [מדעת ׁשּתי וכן להּתרן. חזרּו - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָ
מּזֹו לטלטל אסּור - ונפסקּו וערבּו, ּבזֹו זֹו קׁשּורֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָׁשהיּו
חזרּו ּבׁשֹוגג, ונקׁשרּו חזרּו מחיצה; מּקפֹות היּו ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָֻלזֹו,

ְֵֶָלהּתרן.

ד  ¤¤ּפרק
.‡- ּתמיד אחד ׁשלחן על אֹוכלין ּכּלן ׁשהיּו חצר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻאנׁשי

אין  - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאף
ׁשאין  ּוכׁשם אחד. ּבית ּכאנׁשי ׁשהן מּפני ערּוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָצריכין
ואינֹו עליו, אֹוסרין ועבדיו ביתֹו ּובני ּובניו אדם ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָאׁשּתֹו
מּפני  הן, אחד ּבית ּכאנׁשי ּכּלן אּלּו ּכ - עּמהן לערב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻצרי

אחד  ׁשלחן על סֹומכין ּכּלן .ׁשהן ְְִֵֶֶַָָָֻֻ
.·- אחרת חצר אנׁשי עם ערּוב לעׂשֹות צרכּו אם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכן
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מקֹום  לאֹותֹו מֹוליכין ּבלבד אחת ּופת לכּלן, אחד ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻערּוב
עּמֹו אצלןׁשּמערבין ּבא הערּוב היה ואם בחצרם]; [הונח ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ

ׁשאינֹו הערּוב ּבֹו ׁשּמּניחין הּבית ּכמֹו לערב, צריכין אינן -ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הן  אחד ּכבית הּבּתים, אּלּו ׁשּכל הּפת; את לּתן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָצרי

ֲִחׁשּובין.
ּכּלן‚. נעׂשּו ׁשערבּו, חצר אנׁשי ואם וכן אחד; ּכבית ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ׁשּמֹוליכין  הּוא ּבלבד אחד ּכּכר ׁשנּיה, חצר עם לערב ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָצרכּו
ּבא  ערּוב היה ואם ּבֹו; ׁשּמערבין לּמקֹום ּכּלן ידי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻעל

ּפת  לּתן צריכין אינן .אצלן, ְְִִִֵֵֶַָָ
ּבֹו„. ׁשּמּניחין לּמקֹום להֹוליכֹו הערּוב את ׁשּגבּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה

ידי  על להֹולי צריכין אינן מֹוליכין, ּכׁשהן - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָהערּוב
ּכאנׁשי  נעׂשּו ּכּלן ׁשּגבּו, ׁשּכיון אחד; ּכּכר אּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻחמׁשּתן

אחד  .ּבית ִֶַָ
אינן ‰. - ּבחצר ׁשרּויין ׁשהן ותלמידֹו, והרב ּובנֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהאב

ׁשּפעמים  ּפי על ואף אחד; ּכבית ׁשהן מּפני לערב, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצריכין
הן  הרי - אֹוכלין אינן ּופעמים אחד, ׁשלחן על ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻאֹוכלין

אחד  .ּכבית ְִֶַָ
.Âעצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל ואינן האחים , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

העבדים [אוכלים]סֹומכין אֹו הּנׁשים וכן אביהן, ׁשלחן על ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻ
אֹוכלין  אבל ּתמיד, רּבן אֹו ּבעלן ׁשלחן על סֹומכין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻׁשאינן
ימים  ּבטֹובה אֹו לֹו ׁשעֹוׂשין מלאכה ּבׂשכר ׁשלחנֹו על ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻהן
אין  אם - חדׁש אֹו ׁשבּוע חברֹו אצל ׁשּסֹועד ּכמי  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹידּועין,

ּדיֹורין לערב;[דיירים]עּמהן צריכין אינן ּבחצר, אחרים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
ּבא  ואם לכּלן, אחד ערּוב אחרת, חצר עם ערבּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻואם

ּבחצר,הע  עּמהן ּדיֹורין היּו ואם ּפת. נֹותנין אין אצלן, רּוב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מּפני  החצר, אנׁשי ּכׁשאר ואחד אחד לכל ּפת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָצריכין

ּתמיד. אחד ׁשלחן על סֹומכין ְְִִֵֶֶַָָָָֻׁשאינן
.Êּבטרקלין ׁשּׁשבתּו חבּורֹות חדרים]חמׁש כמה עם [אולם ְְְֲִִֵֶַָָ

מחיצה  וחבּורה חבּורה ּכל ּבין מפסיק היה אם - ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחד
ּבחדר  היא ּכאּלּו מהן חבּורה ּכל הרי - לּתקרה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמּגעת
ּפת  צריכין לפיכ עצמּה; ּבפני ּבעלּיה אֹו עצמֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָּבפני
ּכּכר  - לּתקרה מּגיעֹות הּמחיצֹות אין ואם חבּורה. ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָמּכל

חׁשּובין. אחד ּבית ּכאנׁשי ׁשּכּלן לכּלן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻאחד
.Áׁשער ּבית חברֹו ּבחצר לֹו ׁשּיׁש השער]מי לשומר [חדר ֲֲִֵֵֵֶַַַַ

הּבקר, ּבית אֹו מרּפסת, אֹו אכסדרה, אֹו ּבֹו, ּדֹורסין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשרּבים
אֹוצר אֹו העצים, ּבית אֹו הּתבן, ּבית זה [מחסן]אֹו הרי - ֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ּדירה  מקֹום ּבחצר עּמֹו לֹו ׁשּיהיה עד עליו, אֹוסר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאינֹו
אֹוסר  יהיה ּכ ואחר ּפּתֹו, ּבֹו לאכל עליו סֹומ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהּוא
אֹוסר. אינֹו לינה, מקֹום אבל עּמֹו; ׁשּיערב עד ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָעליו,
אֹו ׁשער, ּבבית ּבֹו לאכל מקֹום לֹו קבע אם ,ְְֱִִֵֶַַַָָָֹלפיכ
מקֹום  ׁשאינֹו לפי עליו, אֹוסר אינֹו - ּומרּפסת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבאכסדרה

ִָּדירה.
.Ë,לֹו והּׁשני הּפנימי הּבית - מּזה לפנים זה בּתים ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעׂשרה

אינן  החיצֹונים, בּתים והּׁשמֹונה הערּוב; את ׁשּנֹותנין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהן
ּכבית  הן הרי ּבהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל הערּוב; את ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָנֹותנין
אין  הּתׁשיעי, אבל אֹוסר. אינֹו ׁשער ּבבית והּדר ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָׁשער,

ערּובֹו ׁשּיּתן עד אֹוסר, לפיכ רּבים; ּבֹו .ּדֹורסין ְְִִִִֵֵֵֶַַָ

.È לזה זה ּפתּוחֹות בּתים ׁשלׁשה ּוביניהן חצרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּתי
הּבית  ּדר ערּובן זֹו חצר ּבני והביאּו לחצרֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּופתּוחים
חצר  ּבני הביאּו וכן האמצעי, ּבּבית והּניחּוהּו להן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּפתּוח
ּבּבית  והּניחּוהּו להן הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהאחרת
את  לּתן צריכין אינן ּבּתים, הּׁשלׁשה אֹותן - ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאמצעי
והּׁשנים  הערּוב, ּבֹו ׁשהּניחּו מּפני - האמצעי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּפת;
חצר  לאנׁשי ׁשער ּבית מהן אחד ׁשּכל מּפני - .ׁשּמּצדדיו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

.‡È,ּביניהן לזה זה ּפתּוחים בּתים ּוׁשני חצרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּתי
ּבּבית  והּניחּוהּו להן, הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן אּלּו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהביאּו
ּדר ערּובן אּלּו והביאּו האחרת, לחצר הּסמּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשני
לא  ׁשּתיהן - האחר ּבּבית והּניחּוהּו להן, הּסמּו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּפתח
ׁשל  ׁשער ּבבית ערּובּה הּניחה מהן אחת ׁשּכל ערּוב; ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָקנּו

אחרת  .חצר ֵֶֶַָ
.·È יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגֹוסס ׁשהיה החצר מּבני ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

ׁשּיזּכּו עד החצר, ּבני על אֹוסר זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחיֹות
יכֹול  ׁשאינֹו ּפי על אף - קטן וכן עליו; ויערבּו ּבפת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָלֹו

עליו  ׁשּיערבּו עד אֹוסר, זה הרי - ּכזית האֹורח לאכל אבל . ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעֹולם, אֹוסר אינֹו -ְְְֵֵֵֶַָ

.‚È ּבחצר וׁשבת והל ּביתֹו, ׁשהּניח חצר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
מּלּבֹו הּסיע אם - לחצרֹו סמּוכה היתה אפּלּו - ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָאחרת

מחשבתו] זה [הניח הרי זֹו, ּבׁשּבת לביתֹו לחזר ּדעּתֹו ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָֹואין
אבל  ּביׂשראל; אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. אֹוסר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאינֹו
עד  עליהן, אֹוסר אחרת, ּבעיר לׁשּבֹות הל אפּלּו - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָּגֹוי

ּבׁשּבת. ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר מקֹומֹו, מּמּנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָׁשּיׂשּכרּו
.„Èלֹו והּניח לאחרים, חצרֹו מּבּתי ׁשהׂשּכיר החצר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעל

אֹוסרין  אינן - מהן ּובית ּבית ּבכל סחֹורה מיני אֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכלים
הּכל  נעׂשּו מהן, ּבית ּבכל יד ּתפּוסת לֹו ויׁש הֹואיל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹעליו;

אצלֹו ּדבר ּכאֹורחין ׁשם ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ
ועׁשׁשית טבל ּכגֹון ּבׁשּבת, לטלטלֹו [חתיכת ׁשאסּור ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

ׁשּמּתר מתכת] ּכלים מהן ּבית ּבכל לֹו נׁשאר אם אבל ;ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
לֹו יּׁשאר ולא הּיֹום, ׁשּיֹוציאם ואפׁשר הֹואיל - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלטלטלן

ׁשּיערבּו. עד עליו, אֹוסרין אּלּו הרי - יד ּתפּוסת ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָׁשם
.ÂË מּבּתיהם מֹוציאין אין - ערבּו ולא ׁשּׁשכחּו חצר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאנׁשי

לּבּתים  מחצר ולא ּכלים לחצר, הן מטלטלין אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
בשבת]ׁשּׁשבתּו הּנחׁשב [ששהו ּובכל החצר ּבכל ּבחצר, ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

עלּיה אֹו מרּפסת ׁשם היתה ואם החצר. גג]עם עלית -], ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָ
אנׁשי  - לעצמן הּמרּפסת ואנׁשי לעצמן החצר אנׁשי ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוערבּו
ׁשּׁשבתּו ּכלים מטלטלין העלּיה אנׁשי אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמרּפסת
רחב  ּבכל אֹו עּמּה, הּנחׁשב ּובכל הּמרּפסת ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבבּתיהן,

ּוב  ּבכל העלּיה, מטלטלין החצר ואנׁשי עּמּה; הּנחׁשב כל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבחצר  ּדר יחיד היה אם וכן עּמּה. הּנחׁשב ּובכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהחצר
ּבכל  מטלטל זה - ערבּו ולא וׁשכחּו ּבעלּיה, ּדר ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹויחיד
והּנחׁשב  החצר ּבכל מטלטל וזה עּמּה, והּנחׁשב ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעלּיה

ִָעּמּה.
.ÊË אם - החצר ׁשּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ּתל אֹו הּסלע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד?

החצר  ּבין נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים עׂשרה ּגבֹוהין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאינן
ׁשּבּבּתים. ּכלים ׁשם להֹוציא אסּורין ּוׁשניהן הּמרּפסת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובין
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ּפחֹות  הּמרּפסת ּובין ּביניהן והיה עׂשרה, ּגבֹוהין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואם
ׁשהרי  הּמרּפסת, עם נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמארּבעה
מן  רחֹוקין היּו ואם ּבהן. מּתרין מרּפסת ּובני לּה, ׁשוין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻהן
ּפי  על אף - ּכן על יתר אֹו טפחים ארּבעה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמרּפסת
לפי  והּמרּפסת, החצר ּבכלל אּלּו הרי - עׂשרה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּגבֹוהין
,לפיכ זריקה; ידי על ּבהן להׁשּתּמׁש להן אפׁשר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשניהן
ׁשּיערבּו עד הּבּתים, ּכלי לׁשם להֹוציא אסּורין .ׁשניהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

אין  - הּמרּפסת לפני טפחים ארּבעה רחבה מּצבה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהיתה
מהם. נחלקה ׁשהרי החצר, ּבני על אֹוסרת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָהּמרּפסת

.ÊÈלמּטה [בליטות]זיזין ׁשהּוא ּכל - הּכתלים מן הּיֹוצאין ְְְִִִִִֶַַַָָֹ
החצר  ּובני החצר, מן נחׁשב זה הרי - טפחים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָמעׂשרה
העליֹונים  טפחים עׂשרה ּבתֹו ׁשהּוא וכל ּבֹו; ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָמׁשּתּמׁשין
ּבין  והּנׁשאר ּבֹו. מׁשּתּמׁשין עלּיה אנׁשי לעלּיה, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּסמּוכין
הּזיזין  מן העליֹונים, עׂשרה ּתחּלת עד הּתחּתֹונים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָעׂשרה
ּבהן  מׁשּתּמׁשין ואין ּבֹו; אסּורין ׁשניהן - ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהּיֹוצאין

ע  ּכן אם  אּלא ׁשּבּבּתים, רבּו.ּבכלים ְְִִִֵֵֵֶֶַָָ
.ÁÈטבלים ּפרֹות מלא היה אם - ׁשּבחצר [לא ּבֹור ְְִִֵֵֵֶָָָָָ

הּוא מעושרים] הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּבׁשּבת, לטלטלן ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָׁשאסּור
ּגבֹוּה[שפתו]וחליתֹו היה אם ׁשּבחצר: ּתל אֹו ּכסלע , ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

אבל  הּמרּפסת; עם נחׁשב הּוא הרי לּמרּפסת, סמּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעׂשרה
מכניסין  מרּפסת ּבני ולא חצר ּבני אין - מים מלא היה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאם

ׁשּיערבּו. עד לּבּתים, ְְִִֶֶַַָָמּמּנּו
.ËÈ יֹוצאין הּפנימית ואנׁשי מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַׁשּתי

ערבה  ולא הּפנימית ערבה - החיצֹונה על ועֹוברין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹונכנסין
מּתרת הּפנימית בחצרה]החיצֹונה, והחיצֹונה [לטלטל ְְִִִִֶֶַַַָָֻ

בה]אסּורה שמהלכין הפנימית ולא [מפני החיצֹונה ערבה ; ְְֲִֵַָָָֹ
ׁשּלא  מּפני הּפנימית - אסּורֹות ׁשּתיהן הּפנימית, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹערבה
עליהן. ׁשעֹוברין ערבּו ׁשּלא אּלּו מּפני והחיצֹונה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹערבה,
וזֹו עצמּה, ּבפני מּתרת זֹו - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻערבה

לזֹו. מּזֹו מטלטלין אין אבל עצמּה; ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻמּתרת
.Îּבהּתרּה הּפנימית ערב, ולא החיצֹונה מן אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשכח

אף  עּמהן, ערב ולא הּפנימית ּבני מן אחד ׁשכח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת;
להם  עלה ׁשּלא הּפנימית ּבני אּלּו מּפני - אסּורה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהחיצֹונה

עליהן  עֹוברין ׁשהן .ערּוב, ְֲִֵֵֵֶֶ
.‡Î,ּבחיצֹונה הּניחּוהּו אם - אחד ערּוב ׁשּתיהן ְִִִִֵֵֶֶַָָָעׂשּו

ּבין  החיצֹונה, מּבני ׁשהיה ּבין ערב, ולא מהן אחד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוׁשכח
להן ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - הּפנימית ;[רשותו]מּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ערּובן  הּניחּו ואם לחצר. מחצר ׁשּמבּטלין ּבארנּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשהרי
חיצֹונה  - ערב ולא החיצֹונה מּבני אחד וׁשכח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבּפנימית,

ּבמקֹומּה מּתרת ּופנימית נפרדת]אסּורה, כרשות ;[שהיא ְְֲִִִֶֶָָֻ
עד  אסּורֹות, ׁשּתיהן - ערב ולא הּפנימית מּבני אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשכח

להן. ְֵֶֶַָׁשּיבּטל
.·Î אינן - זֹו ּבחצר ּדר ואחד זֹו ּבחצר ּדר אחד ְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָהיה

חצרֹו ּבכל מׁשּתּמׁש מהן אחד ּכל אּלא לערב, ואם צריכין ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּוא  הרי - אחד ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּפנימית ּגֹוי ְֲִִִֵֶֶַַַָָָהיה

מקֹומֹו. ׁשּיׂשּכרּו עד החיצֹונה, על ואֹוסר ְְְְְִִִֵֶַַַַָּכרּבים,
.‚Îחצרֹות אחת]ׁשלׁש לזֹו[בשורה זֹו [וגם הּפתּוחֹות ְֲֵַָָֹ

הרבים] ערבּולרשות - מהן חצר ּבכל ורּבים [בעלי , ְְְִֵֵֵֶַָָ
ש] באופן עירובין, בשני ביניהן החיצֹונֹות החצרות ְִִַַׁשּתים

בנפרד] והן [מעורבות עּמהן, מּתרת היא - האמצעית ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֻעם
עד  זֹו, עם זֹו אסּורֹות החיצֹונֹות ּוׁשּתים עּמּה, ְֲִִִִַַַָָֻמּתרֹות

אחד ערּוב ׁשלׁשּתן לכולם]ׁשּיעׂשּו ּבכל [משותף היה ; ְְְֲֵֶֶַָָָָָָ
מהן ׁשרּבים[דייר]חצר ּפי על אף - והשלישי]אחד [השני ִִֵֵֶֶֶַַַָָ

מּת מהן אחד  ׁשּכל לערב, צריכין אינן - ּבחיצֹונה ר ּדֹורסין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
ּבמקֹומן  אסּורין והן הֹואיל - ּבּפנימית ׁשנים היּו ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָּבמקֹומֹו.
ׁשּבאמצעית  היחידים על אֹוסרין הן הרי - ׁשּיערבּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעד
רגל  הּכלל: זה ׁשּבּפנימית. ׁשנים ׁשּיערבּו עד ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָוׁשּבחיצֹונה,

ּבמ  ׁשּלא אֹוסרת ּבמקֹומּה, הּמּתרת האסּורה ורגל קֹומּה; ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
עליהן. ׁשעֹוברת מּפני ּבמקֹומּה ׁשּלא אֹוסרת אינּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹּבמקֹומּה,

.„Îּכצצטרּיֹות למעלה [מרפסות]ׁשּתי ׁשהן מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֻ
הּמים ּגבֹוהה -מן מחיצה מהן אחת ּכל ׁשעׂשת ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּתי  היּו אם - ואחת אחת מּכל יֹורדת טפחים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָעׂשרה
אסּורין  אּלּו הרי טפחים, עׂשרה ּבתֹו ְְְְְֲֲֲִִֵֵַָָָָֻהּגצצטראֹות
ׁשהן  מּפני אחד, ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו עד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלמּלאת,
יֹותר  והּתחּתֹונה העליֹונה ּבין היה ואם אחת. ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכגצצטרה
ׁשּתיהן  - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו וערבה טפחים, עׂשרה ְְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָעל

למּלאת. ְַָֹֻמּתרֹות
.‰Î אף - הּתחּתֹונה ועׂשתה מחיצה, העליֹונה עׂשתה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹלא

העליֹונה  ּבני ׁשל ּדלי מּפני למּלאת; אסּורה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּתחּתֹונה
ולא  מחיצה, העליֹונה עׂשתה עליה. ׁשעֹובר אסּורין, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשהם
והּתחּתֹונה  למּלאת, מּתרת העליֹונה - הּתחּתֹונה ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻעׂשת
העליֹונה  ּבני עם הּתחּתֹונה ּבני נׁשּתּתפּו ואם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאסּורה.
ׁשּיערבּו עד למּלאת, אסּורֹות ׁשּתיהן - ׁשעׂשּו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמחיצה

אחד  .ערּוב ֵֶָ
.ÂÎּדייטֹות עליונות]ׁשלׁש עליֹונה [דירות מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְִֶַָָָָֹ

מן  יׁשלׁשל לא - אחד ׁשל ואמצעית אחד ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹותחּתֹונה
מרׁשּות  מׁשלׁשלין ׁשאין אמצעית; ּדר לּתחּתֹונה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהעליֹונה
העליֹונה  מן הּוא מׁשלׁשל אבל רׁשּות. ּדר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָלרׁשּות

אמצעית. ּדר ׁשּלא ְְִֶֶֶֶַַָָֹלּתחּתֹונה
.ÊÎ ּתחּתיהם אחת וחצר זֹו, ּכנגד זֹו ּדייטֹות ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי

ׁשּיערבּו עד לתֹוכּה, יׁשּפכּו לא - הּמים לתֹוכּה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹׁשּׁשֹופכין
עּוקה מקצתן עׂשּו אחד. ערּוב שפכים]ׁשּתיהן ּבחצר [בור ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

עּוקה, ׁשעׂשּו אּלּו - עׂשּו לא ּומקצתם הּמים, ּבּה ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹלׁשּפ
לחצר  יׁשּפכּו לא עׂשּו, ׁשּלא ואּלּו ׁשּלהן; לעּוקה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשֹופכין
ּכל  - עּוקה אּלּו ועׂשּו עּוקה, אּלּו עׂשּו ואם ׁשּיערבּו. ְְְְִֵֵֶַָָָָָָעד
ׁשּלא  ּפי על אף ׁשּלּה, לעּוקה ׁשֹופכת מּׁשּתיהן ואחת ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאחת

ְֵערבּו.

ה  ¤¤ּפרק
מבֹוי‡. בתים]אנׁשי כמה שבהם בחצרות המוקף רחוב -] ְֵַָ

ׁשּקנּו ּכגֹון סחֹורה, לענין אחד ּבמאכל ׁשּתּוף ּביניהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
צריכין  אינן - ּבהן וכּיֹוצא ּדבׁש אֹו ׁשמן אֹו ּבׁשּתפּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻיין
ׁשל  ׁשּתּוף על סֹומכין אּלא ׁשּבת, לענין אחר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּתּוף
אחד  מין ּבֹו, ׁשּתפין ׁשהן הּמין ׁשּיהיה והּוא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻסחֹורה;
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מקֹום  לאֹותֹו מֹוליכין ּבלבד אחת ּופת לכּלן, אחד ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻערּוב
עּמֹו אצלןׁשּמערבין ּבא הערּוב היה ואם בחצרם]; [הונח ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ

ׁשאינֹו הערּוב ּבֹו ׁשּמּניחין הּבית ּכמֹו לערב, צריכין אינן -ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הן  אחד ּכבית הּבּתים, אּלּו ׁשּכל הּפת; את לּתן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָצרי

ֲִחׁשּובין.
ּכּלן‚. נעׂשּו ׁשערבּו, חצר אנׁשי ואם וכן אחד; ּכבית ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ׁשּמֹוליכין  הּוא ּבלבד אחד ּכּכר ׁשנּיה, חצר עם לערב ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָצרכּו
ּבא  ערּוב היה ואם ּבֹו; ׁשּמערבין לּמקֹום ּכּלן ידי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻעל

ּפת  לּתן צריכין אינן .אצלן, ְְִִִֵֵֶַָָ
ּבֹו„. ׁשּמּניחין לּמקֹום להֹוליכֹו הערּוב את ׁשּגבּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה

ידי  על להֹולי צריכין אינן מֹוליכין, ּכׁשהן - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָהערּוב
ּכאנׁשי  נעׂשּו ּכּלן ׁשּגבּו, ׁשּכיון אחד; ּכּכר אּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻחמׁשּתן

אחד  .ּבית ִֶַָ
אינן ‰. - ּבחצר ׁשרּויין ׁשהן ותלמידֹו, והרב ּובנֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהאב

ׁשּפעמים  ּפי על ואף אחד; ּכבית ׁשהן מּפני לערב, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצריכין
הן  הרי - אֹוכלין אינן ּופעמים אחד, ׁשלחן על ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻאֹוכלין

אחד  .ּכבית ְִֶַָ
.Âעצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל ואינן האחים , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

העבדים [אוכלים]סֹומכין אֹו הּנׁשים וכן אביהן, ׁשלחן על ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻ
אֹוכלין  אבל ּתמיד, רּבן אֹו ּבעלן ׁשלחן על סֹומכין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻׁשאינן
ימים  ּבטֹובה אֹו לֹו ׁשעֹוׂשין מלאכה ּבׂשכר ׁשלחנֹו על ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻהן
אין  אם - חדׁש אֹו ׁשבּוע חברֹו אצל ׁשּסֹועד ּכמי  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹידּועין,

ּדיֹורין לערב;[דיירים]עּמהן צריכין אינן ּבחצר, אחרים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
ּבא  ואם לכּלן, אחד ערּוב אחרת, חצר עם ערבּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻואם

ּבחצר,הע  עּמהן ּדיֹורין היּו ואם ּפת. נֹותנין אין אצלן, רּוב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מּפני  החצר, אנׁשי ּכׁשאר ואחד אחד לכל ּפת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָצריכין

ּתמיד. אחד ׁשלחן על סֹומכין ְְִִֵֶֶַָָָָֻׁשאינן
.Êּבטרקלין ׁשּׁשבתּו חבּורֹות חדרים]חמׁש כמה עם [אולם ְְְֲִִֵֶַָָ

מחיצה  וחבּורה חבּורה ּכל ּבין מפסיק היה אם - ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחד
ּבחדר  היא ּכאּלּו מהן חבּורה ּכל הרי - לּתקרה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמּגעת
ּפת  צריכין לפיכ עצמּה; ּבפני ּבעלּיה אֹו עצמֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָּבפני
ּכּכר  - לּתקרה מּגיעֹות הּמחיצֹות אין ואם חבּורה. ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָמּכל

חׁשּובין. אחד ּבית ּכאנׁשי ׁשּכּלן לכּלן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻאחד
.Áׁשער ּבית חברֹו ּבחצר לֹו ׁשּיׁש השער]מי לשומר [חדר ֲֲִֵֵֵֶַַַַ

הּבקר, ּבית אֹו מרּפסת, אֹו אכסדרה, אֹו ּבֹו, ּדֹורסין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשרּבים
אֹוצר אֹו העצים, ּבית אֹו הּתבן, ּבית זה [מחסן]אֹו הרי - ֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ּדירה  מקֹום ּבחצר עּמֹו לֹו ׁשּיהיה עד עליו, אֹוסר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאינֹו
אֹוסר  יהיה ּכ ואחר ּפּתֹו, ּבֹו לאכל עליו סֹומ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהּוא
אֹוסר. אינֹו לינה, מקֹום אבל עּמֹו; ׁשּיערב עד ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָעליו,
אֹו ׁשער, ּבבית ּבֹו לאכל מקֹום לֹו קבע אם ,ְְֱִִֵֶַַַָָָֹלפיכ
מקֹום  ׁשאינֹו לפי עליו, אֹוסר אינֹו - ּומרּפסת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבאכסדרה

ִָּדירה.
.Ë,לֹו והּׁשני הּפנימי הּבית - מּזה לפנים זה בּתים ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעׂשרה

אינן  החיצֹונים, בּתים והּׁשמֹונה הערּוב; את ׁשּנֹותנין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהן
ּכבית  הן הרי ּבהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל הערּוב; את ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָנֹותנין
אין  הּתׁשיעי, אבל אֹוסר. אינֹו ׁשער ּבבית והּדר ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָׁשער,

ערּובֹו ׁשּיּתן עד אֹוסר, לפיכ רּבים; ּבֹו .ּדֹורסין ְְִִִִֵֵֵֶַַָ

.È לזה זה ּפתּוחֹות בּתים ׁשלׁשה ּוביניהן חצרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּתי
הּבית  ּדר ערּובן זֹו חצר ּבני והביאּו לחצרֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּופתּוחים
חצר  ּבני הביאּו וכן האמצעי, ּבּבית והּניחּוהּו להן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּפתּוח
ּבּבית  והּניחּוהּו להן הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהאחרת
את  לּתן צריכין אינן ּבּתים, הּׁשלׁשה אֹותן - ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאמצעי
והּׁשנים  הערּוב, ּבֹו ׁשהּניחּו מּפני - האמצעי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּפת;
חצר  לאנׁשי ׁשער ּבית מהן אחד ׁשּכל מּפני - .ׁשּמּצדדיו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

.‡È,ּביניהן לזה זה ּפתּוחים בּתים ּוׁשני חצרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּתי
ּבּבית  והּניחּוהּו להן, הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן אּלּו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהביאּו
ּדר ערּובן אּלּו והביאּו האחרת, לחצר הּסמּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשני
לא  ׁשּתיהן - האחר ּבּבית והּניחּוהּו להן, הּסמּו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּפתח
ׁשל  ׁשער ּבבית ערּובּה הּניחה מהן אחת ׁשּכל ערּוב; ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָקנּו

אחרת  .חצר ֵֶֶַָ
.·È יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגֹוסס ׁשהיה החצר מּבני ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

ׁשּיזּכּו עד החצר, ּבני על אֹוסר זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחיֹות
יכֹול  ׁשאינֹו ּפי על אף - קטן וכן עליו; ויערבּו ּבפת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָלֹו

עליו  ׁשּיערבּו עד אֹוסר, זה הרי - ּכזית האֹורח לאכל אבל . ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעֹולם, אֹוסר אינֹו -ְְְֵֵֵֶַָ

.‚È ּבחצר וׁשבת והל ּביתֹו, ׁשהּניח חצר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
מּלּבֹו הּסיע אם - לחצרֹו סמּוכה היתה אפּלּו - ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָאחרת

מחשבתו] זה [הניח הרי זֹו, ּבׁשּבת לביתֹו לחזר ּדעּתֹו ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָֹואין
אבל  ּביׂשראל; אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. אֹוסר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאינֹו
עד  עליהן, אֹוסר אחרת, ּבעיר לׁשּבֹות הל אפּלּו - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָּגֹוי

ּבׁשּבת. ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר מקֹומֹו, מּמּנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָׁשּיׂשּכרּו
.„Èלֹו והּניח לאחרים, חצרֹו מּבּתי ׁשהׂשּכיר החצר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעל

אֹוסרין  אינן - מהן ּובית ּבית ּבכל סחֹורה מיני אֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכלים
הּכל  נעׂשּו מהן, ּבית ּבכל יד ּתפּוסת לֹו ויׁש הֹואיל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹעליו;

אצלֹו ּדבר ּכאֹורחין ׁשם ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ
ועׁשׁשית טבל ּכגֹון ּבׁשּבת, לטלטלֹו [חתיכת ׁשאסּור ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

ׁשּמּתר מתכת] ּכלים מהן ּבית ּבכל לֹו נׁשאר אם אבל ;ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
לֹו יּׁשאר ולא הּיֹום, ׁשּיֹוציאם ואפׁשר הֹואיל - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלטלטלן

ׁשּיערבּו. עד עליו, אֹוסרין אּלּו הרי - יד ּתפּוסת ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָׁשם
.ÂË מּבּתיהם מֹוציאין אין - ערבּו ולא ׁשּׁשכחּו חצר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאנׁשי

לּבּתים  מחצר ולא ּכלים לחצר, הן מטלטלין אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
בשבת]ׁשּׁשבתּו הּנחׁשב [ששהו ּובכל החצר ּבכל ּבחצר, ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

עלּיה אֹו מרּפסת ׁשם היתה ואם החצר. גג]עם עלית -], ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָ
אנׁשי  - לעצמן הּמרּפסת ואנׁשי לעצמן החצר אנׁשי ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוערבּו
ׁשּׁשבתּו ּכלים מטלטלין העלּיה אנׁשי אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמרּפסת
רחב  ּבכל אֹו עּמּה, הּנחׁשב ּובכל הּמרּפסת ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבבּתיהן,

ּוב  ּבכל העלּיה, מטלטלין החצר ואנׁשי עּמּה; הּנחׁשב כל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבחצר  ּדר יחיד היה אם וכן עּמּה. הּנחׁשב ּובכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהחצר
ּבכל  מטלטל זה - ערבּו ולא וׁשכחּו ּבעלּיה, ּדר ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹויחיד
והּנחׁשב  החצר ּבכל מטלטל וזה עּמּה, והּנחׁשב ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעלּיה

ִָעּמּה.
.ÊË אם - החצר ׁשּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ּתל אֹו הּסלע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד?

החצר  ּבין נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים עׂשרה ּגבֹוהין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאינן
ׁשּבּבּתים. ּכלים ׁשם להֹוציא אסּורין ּוׁשניהן הּמרּפסת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובין
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ּפחֹות  הּמרּפסת ּובין ּביניהן והיה עׂשרה, ּגבֹוהין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואם
ׁשהרי  הּמרּפסת, עם נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמארּבעה
מן  רחֹוקין היּו ואם ּבהן. מּתרין מרּפסת ּובני לּה, ׁשוין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻהן
ּפי  על אף - ּכן על יתר אֹו טפחים ארּבעה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמרּפסת
לפי  והּמרּפסת, החצר ּבכלל אּלּו הרי - עׂשרה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּגבֹוהין
,לפיכ זריקה; ידי על ּבהן להׁשּתּמׁש להן אפׁשר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשניהן
ׁשּיערבּו עד הּבּתים, ּכלי לׁשם להֹוציא אסּורין .ׁשניהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

אין  - הּמרּפסת לפני טפחים ארּבעה רחבה מּצבה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהיתה
מהם. נחלקה ׁשהרי החצר, ּבני על אֹוסרת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָהּמרּפסת

.ÊÈלמּטה [בליטות]זיזין ׁשהּוא ּכל - הּכתלים מן הּיֹוצאין ְְְִִִִִֶַַַָָֹ
החצר  ּובני החצר, מן נחׁשב זה הרי - טפחים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָמעׂשרה
העליֹונים  טפחים עׂשרה ּבתֹו ׁשהּוא וכל ּבֹו; ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָמׁשּתּמׁשין
ּבין  והּנׁשאר ּבֹו. מׁשּתּמׁשין עלּיה אנׁשי לעלּיה, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּסמּוכין
הּזיזין  מן העליֹונים, עׂשרה ּתחּלת עד הּתחּתֹונים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָעׂשרה
ּבהן  מׁשּתּמׁשין ואין ּבֹו; אסּורין ׁשניהן - ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהּיֹוצאין

ע  ּכן אם  אּלא ׁשּבּבּתים, רבּו.ּבכלים ְְִִִֵֵֵֶֶַָָ
.ÁÈטבלים ּפרֹות מלא היה אם - ׁשּבחצר [לא ּבֹור ְְִִֵֵֵֶָָָָָ

הּוא מעושרים] הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּבׁשּבת, לטלטלן ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָׁשאסּור
ּגבֹוּה[שפתו]וחליתֹו היה אם ׁשּבחצר: ּתל אֹו ּכסלע , ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

אבל  הּמרּפסת; עם נחׁשב הּוא הרי לּמרּפסת, סמּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעׂשרה
מכניסין  מרּפסת ּבני ולא חצר ּבני אין - מים מלא היה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאם

ׁשּיערבּו. עד לּבּתים, ְְִִֶֶַַָָמּמּנּו
.ËÈ יֹוצאין הּפנימית ואנׁשי מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַׁשּתי

ערבה  ולא הּפנימית ערבה - החיצֹונה על ועֹוברין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹונכנסין
מּתרת הּפנימית בחצרה]החיצֹונה, והחיצֹונה [לטלטל ְְִִִִֶֶַַַָָֻ

בה]אסּורה שמהלכין הפנימית ולא [מפני החיצֹונה ערבה ; ְְֲִֵַָָָֹ
ׁשּלא  מּפני הּפנימית - אסּורֹות ׁשּתיהן הּפנימית, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹערבה
עליהן. ׁשעֹוברין ערבּו ׁשּלא אּלּו מּפני והחיצֹונה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹערבה,
וזֹו עצמּה, ּבפני מּתרת זֹו - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻערבה

לזֹו. מּזֹו מטלטלין אין אבל עצמּה; ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻמּתרת
.Îּבהּתרּה הּפנימית ערב, ולא החיצֹונה מן אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשכח

אף  עּמהן, ערב ולא הּפנימית ּבני מן אחד ׁשכח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת;
להם  עלה ׁשּלא הּפנימית ּבני אּלּו מּפני - אסּורה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהחיצֹונה

עליהן  עֹוברין ׁשהן .ערּוב, ְֲִֵֵֵֶֶ
.‡Î,ּבחיצֹונה הּניחּוהּו אם - אחד ערּוב ׁשּתיהן ְִִִִֵֵֶֶַָָָעׂשּו

ּבין  החיצֹונה, מּבני ׁשהיה ּבין ערב, ולא מהן אחד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוׁשכח
להן ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - הּפנימית ;[רשותו]מּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ערּובן  הּניחּו ואם לחצר. מחצר ׁשּמבּטלין ּבארנּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשהרי
חיצֹונה  - ערב ולא החיצֹונה מּבני אחד וׁשכח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבּפנימית,

ּבמקֹומּה מּתרת ּופנימית נפרדת]אסּורה, כרשות ;[שהיא ְְֲִִִֶֶָָֻ
עד  אסּורֹות, ׁשּתיהן - ערב ולא הּפנימית מּבני אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשכח

להן. ְֵֶֶַָׁשּיבּטל
.·Î אינן - זֹו ּבחצר ּדר ואחד זֹו ּבחצר ּדר אחד ְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָהיה

חצרֹו ּבכל מׁשּתּמׁש מהן אחד ּכל אּלא לערב, ואם צריכין ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּוא  הרי - אחד ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּפנימית ּגֹוי ְֲִִִֵֶֶַַַָָָהיה

מקֹומֹו. ׁשּיׂשּכרּו עד החיצֹונה, על ואֹוסר ְְְְְִִִֵֶַַַַָּכרּבים,
.‚Îחצרֹות אחת]ׁשלׁש לזֹו[בשורה זֹו [וגם הּפתּוחֹות ְֲֵַָָֹ

הרבים] ערבּולרשות - מהן חצר ּבכל ורּבים [בעלי , ְְְִֵֵֵֶַָָ
ש] באופן עירובין, בשני ביניהן החיצֹונֹות החצרות ְִִַַׁשּתים

בנפרד] והן [מעורבות עּמהן, מּתרת היא - האמצעית ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֻעם
עד  זֹו, עם זֹו אסּורֹות החיצֹונֹות ּוׁשּתים עּמּה, ְֲִִִִַַַָָֻמּתרֹות

אחד ערּוב ׁשלׁשּתן לכולם]ׁשּיעׂשּו ּבכל [משותף היה ; ְְְֲֵֶֶַָָָָָָ
מהן ׁשרּבים[דייר]חצר ּפי על אף - והשלישי]אחד [השני ִִֵֵֶֶֶַַַָָ

מּת מהן אחד  ׁשּכל לערב, צריכין אינן - ּבחיצֹונה ר ּדֹורסין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
ּבמקֹומן  אסּורין והן הֹואיל - ּבּפנימית ׁשנים היּו ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָּבמקֹומֹו.
ׁשּבאמצעית  היחידים על אֹוסרין הן הרי - ׁשּיערבּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעד
רגל  הּכלל: זה ׁשּבּפנימית. ׁשנים ׁשּיערבּו עד ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָוׁשּבחיצֹונה,

ּבמ  ׁשּלא אֹוסרת ּבמקֹומּה, הּמּתרת האסּורה ורגל קֹומּה; ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
עליהן. ׁשעֹוברת מּפני ּבמקֹומּה ׁשּלא אֹוסרת אינּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹּבמקֹומּה,

.„Îּכצצטרּיֹות למעלה [מרפסות]ׁשּתי ׁשהן מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֻ
הּמים ּגבֹוהה -מן מחיצה מהן אחת ּכל ׁשעׂשת ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּתי  היּו אם - ואחת אחת מּכל יֹורדת טפחים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָעׂשרה
אסּורין  אּלּו הרי טפחים, עׂשרה ּבתֹו ְְְְְֲֲֲִִֵֵַָָָָֻהּגצצטראֹות
ׁשהן  מּפני אחד, ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו עד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלמּלאת,
יֹותר  והּתחּתֹונה העליֹונה ּבין היה ואם אחת. ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכגצצטרה
ׁשּתיהן  - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו וערבה טפחים, עׂשרה ְְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָעל

למּלאת. ְַָֹֻמּתרֹות
.‰Î אף - הּתחּתֹונה ועׂשתה מחיצה, העליֹונה עׂשתה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹלא

העליֹונה  ּבני ׁשל ּדלי מּפני למּלאת; אסּורה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּתחּתֹונה
ולא  מחיצה, העליֹונה עׂשתה עליה. ׁשעֹובר אסּורין, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשהם
והּתחּתֹונה  למּלאת, מּתרת העליֹונה - הּתחּתֹונה ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻעׂשת
העליֹונה  ּבני עם הּתחּתֹונה ּבני נׁשּתּתפּו ואם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאסּורה.
ׁשּיערבּו עד למּלאת, אסּורֹות ׁשּתיהן - ׁשעׂשּו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמחיצה

אחד  .ערּוב ֵֶָ
.ÂÎּדייטֹות עליונות]ׁשלׁש עליֹונה [דירות מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְִֶַָָָָֹ

מן  יׁשלׁשל לא - אחד ׁשל ואמצעית אחד ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹותחּתֹונה
מרׁשּות  מׁשלׁשלין ׁשאין אמצעית; ּדר לּתחּתֹונה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהעליֹונה
העליֹונה  מן הּוא מׁשלׁשל אבל רׁשּות. ּדר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָלרׁשּות

אמצעית. ּדר ׁשּלא ְְִֶֶֶֶַַָָֹלּתחּתֹונה
.ÊÎ ּתחּתיהם אחת וחצר זֹו, ּכנגד זֹו ּדייטֹות ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי

ׁשּיערבּו עד לתֹוכּה, יׁשּפכּו לא - הּמים לתֹוכּה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹׁשּׁשֹופכין
עּוקה מקצתן עׂשּו אחד. ערּוב שפכים]ׁשּתיהן ּבחצר [בור ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

עּוקה, ׁשעׂשּו אּלּו - עׂשּו לא ּומקצתם הּמים, ּבּה ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹלׁשּפ
לחצר  יׁשּפכּו לא עׂשּו, ׁשּלא ואּלּו ׁשּלהן; לעּוקה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשֹופכין
ּכל  - עּוקה אּלּו ועׂשּו עּוקה, אּלּו עׂשּו ואם ׁשּיערבּו. ְְְְִֵֵֶַָָָָָָעד
ׁשּלא  ּפי על אף ׁשּלּה, לעּוקה ׁשֹופכת מּׁשּתיהן ואחת ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאחת

ְֵערבּו.

ה  ¤¤ּפרק
מבֹוי‡. בתים]אנׁשי כמה שבהם בחצרות המוקף רחוב -] ְֵַָ

ׁשּקנּו ּכגֹון סחֹורה, לענין אחד ּבמאכל ׁשּתּוף ּביניהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
צריכין  אינן - ּבהן וכּיֹוצא ּדבׁש אֹו ׁשמן אֹו ּבׁשּתפּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻיין
ׁשל  ׁשּתּוף על סֹומכין אּלא ׁשּבת, לענין אחר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּתּוף
אחד  מין ּבֹו, ׁשּתפין ׁשהן הּמין ׁשּיהיה והּוא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻסחֹורה;
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ּביין  לזה ׁשּתף מהם אחד היה אם אבל אחד; ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּובכלי
הרי  - כלים ּבׁשני והיה יין הּכל ׁשהיה אֹו ּבׁשמן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּולאחר

ׁשּבת. לענין להׁשּתּתף צריכין ְְְְְִִִִֵֵַַַָאּלּו
ׁשּבּקׁש·. הּמבֹוי מּבני קדם אחד ׁשמן אֹו יין מחברֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי הּׁשּתּוף, ּבטל - לֹו נתן ולא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּׁשּבת,
זה  על זה מקּפידין ׁשאין ּכׁשּתפין ּכּלן מּבני ׁשאינן ואחד . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻ

ּבני  - נׁשּתּתף ולא הּמבֹוי, ּבני עם להׁשּתּתף ׁשרגיל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהּמבֹוי
ּכרחֹו ּבעל ׁשּתּוף מּמּנּו ונֹוטלין ּביתֹו, לתֹו נכנסין ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָמבֹוי

לטובתו] גם שזה רֹוצה [כיון ׁשאינֹו הּמב ֹוי מּבני ואחד ;ְְִֵֵֶֶֶַָָ
להׁשּתּתף  אֹותֹו ּכֹופין הּמבֹוי, ּבני עם ּכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָלהׁשּתּתף

ִֶָעּמהם.
אֹוצר‚. לֹו ׁשהיה מבֹוי מּבני ׁשמן [מחסן]אחד אֹו יין ׁשל ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

הּמבֹוי  ּבני לכל מעט מּמּנּו מזּכה זה הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
הפריׁשֹו, ׁשּלא ּפי על ואף עליהן; ּבֹו ּומערב ּבֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹלהׁשּתּתף

יחדֹו העירוב]ולא חלק את ּבאֹוצר [- מערב הּוא הרי אּלא , ְְֲֲִֵֶָָָָֹֹ
ׁשּתּוף. זה הרי -ֲִֵֶ

אם „. - מבֹואֹות לׁשני ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָחצר
הּׁשני, ּבּמבֹוי נאסרה - ּבלבד מהן אחד עם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנׁשּתּתפה
ּבּׁשּתּוף  אחד זּכה אם ,לפיכ ּבֹו; ּומכניסה מֹוציאה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָואינּה
חצר  לאנׁשי להֹודיע צרי - עליהם וׁשּתף הּמבֹוי, ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלכל

ׁשאינן ׁשאינּהזֹו; מּדעּתן, אּלא -מׁשּתּתפין להם זכּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבזה  לא להׁשּתּתף, רֹוצים הּׁשני ּבּמבֹוי .ׁשּמא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּלא ‰. והּוא - מּדעּתֹו ׁשּלא לֹו מערבת אדם ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹאׁשּתֹו
א  - אֹוסר אם אבל ׁשכניו; על ולא יאסר עליו מערבת ינּה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ׁשאמר: ּכגֹון אֹוסר? ּכיצד מּדעּתֹו. אּלא עליו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּתּתפת
'איני אֹו עּמכם', מערב עּמכם''איני .מׁשּתּתף ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

.Âאם נׁשּתּתפּו - הּמבֹואֹות מּׁשני אחד עם זֹו חצר אנׁשי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מאכל]ּבמין -[סוג הּמין אֹותֹו ּכלה אפּלּו נׁשּתּתפּו, אחד ְְְֲִִִִֶַַָָָ

צרי ואינֹו להן, ּומזּכה אחר ׁשּתּוף עֹוׂשה זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהרי
ונתמעט  נׁשּתּתפּו, מינין ּבׁשני ואם ׁשנּיה. ּפעם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָלהֹודיעם
- ּכלּו ואם להֹודיע; צרי ואינֹו ּומזּכה, מֹוסיף - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹהאכל
- זֹו ּבחצר ׁשכנים נּתֹוספּו להֹודיעם. וצרי להם, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָמזּכה

להֹודיעם. וצרי להם, ְְְִִֶֶַָָָמזּכה
.Ê ּבני ועם זה, מּפתח זה מבֹוי ּבני עם זֹו חצר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּתּתפה

והן  ׁשניהן, עם מּתרת - האחר הּפתח מן הּׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּמבֹוי
ערבה  לא זה. עם זה אסּורין הּמבֹואֹות ּוׁשני עּמּה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻמּתרין

ׁשניהן  על אֹוסרת מהן, אחד .עם ְִֵֵֶֶֶֶֶַָ
.Áאינּה הּׁשני והּפתח אחד, ּבפתח רגילה זֹו חצר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

וׁשאינּה אֹוסר; ּבֹו, ולצאת להּכנס ׁשרגילה זה - ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָרגילה
- ּבֹו רגילה ׁשאינּה מבֹוי עם ערבה אֹוסר. אינֹו ּבֹו, ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָרגילה

עּמּה לערב צרי ואינֹו לעצמֹו, האחר הּמבֹוי .הּתר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ
.Ë לא והיא לעצמן, ּבֹו רגילה ׁשהיא הּמבֹוי ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹערבּו

וגם  ּבֹו, רגילה ׁשאינּה האחר הּמבֹוי עם ולא עּמֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹערבה
ּדֹוחין - ּבֹו רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי ּבני ערבּו [מחשיבים]לא ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹ

ערב; ׁשּלא מּפני ּבֹו, רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי זה אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאֹותּה
אצלֹו, אֹותּה ּדֹוחין - ערב לא והּוא ערבה לא והיא ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹהֹואיל

זה מבֹוי על ּתאסר ׁשּלא -]ּכדי בו לעצמֹו.[שרגילה ׁשערב ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

.Èלבקעה אחר ּופתח למבֹוי, ּפתח לּה ׁשּיׁש [שטח חצר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מחיצות] לקרּפףללא בית]אֹו בלי גדולה מּבית [חצר יתר ְְִֵֵֵַָ

חמישים]סאתים על אמה מאה לטלטל [- ואסּור הֹואיל - ְְְִִֵַַָָ
מבֹוי; ׁשל ּפתח על אּלא סֹומ אינֹו קרּפף, לאֹותֹו ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמחצר
אם  אבל עּמהן. ׁשּיׁשּתּתף עד הּמבֹוי, ּבני על אֹוסר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ
ּבני  על אֹוסר אינֹו ּפחֹות, אֹו סאתים ּבית הּקרּפף ְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָהיה
לטלטל  ּומּתר הֹואיל ,סֹומ לֹו המיחד הּפתח ׁשעל ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻֻהּמבֹוי;

הּקרּפף. ְְֵַַָּבכל
.‡Èאינֹו אחר, ּבמבֹוי לׁשּבֹות ׁשהל מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחד

עליהן  מּצבהאֹוסר ׁשּבנה מבֹוי מּבני אחד וכן [עמוד]; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשהרי  - עליהן אֹוסר אינֹו ּפתחֹו, על טפחים ארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָרחבה

רׁשּותֹו. וחלק מהן, עצמֹו ְְְְִִֵֶַַָהפריׁש
.·È ולא מקצתן וׁשכחּו מקצתן, ׁשּנׁשּתּתפּו מבֹוי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאנׁשי

ׁשּנ לאּלּו רׁשּותן מבּטלין - לענין נׁשּתּתפּו ודינם ׁשּתּתפּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ׁשנים  אֹו מהן אחד ׁשּׁשכח חצר אנׁשי ּכדין רׁשּות, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבּטּול

ערבּו ביתֹוולא אנׁשי עם אדם ׁשּכל אמרנּו, ּוכבר ; ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
לערּובי  ּבין חׁשּובין, הן אחד ּכאיׁש ׁשלחנֹו, על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻהּסמּוכין

מבֹואֹות. לׁשּתּופי ּבין ְְֲִֵֵֵחצרֹות,
.‚È ּבפני וחצר חצר ּכל ׁשּבֹו חצרֹות ּכל ׁשערבּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמבֹוי

מּבני  אחד ׁשכח - ּבּמבֹוי ּכּלן נׁשּתּתפּו ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻעצמּה,
ּכּלן  ׁשהרי ּכלּום; הפסיד לא חצרֹו, ּבני עם ערב ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֹֻחצר

מבואות']נׁשּתּתפּו סֹומכין [ב'שיתוף הּׁשּתּוף ועל , ְְְְִִִַַַ
אּלא [לטלטל] הּׁשּתּוף, עם ּבחצרֹות לערב הצריכּו ולא ;ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

אם  אבל ּבחצרֹות. ערבּו והרי - הּתינֹוקֹות לׁשּכח ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּלא
ּבּמבֹוי, אסּורין - נׁשּתּתף ולא הּמבֹוי מּבני אחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשכח
לחצרֹות, ׁשהּמבֹוי ּבחצרן; לטלטל חצר ּבני ּכל ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּומּתרין

לּבּתים בחצרותיהן]ּכחצר לטלטל שמותרין -]. ְִֵַָָ
.„È אין אם - ּבחצרֹות לערב ּכּלן וׁשכחּו ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻנׁשּתּתפּו

ּפרּוסתן על השני]מקּפידין של מפתו אחד ,[שאוכלים ְְִִַַָָ
מּתירין  ואין ּבלבד; הראׁשֹונה ּבּׁשּבת הּׁשּתּוף על ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָסֹומכין

מּדחק אּלא  זה, ּדבר ערוב]להן תורת תשתכח .[שלא ִֶֶֶַָָָָֹ
.ÂË עם חצרֹות ערבּו אם - ּבֹו נׁשּתּתפּו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַָֹמבֹוי

ּבֹו מטלטלין אין במבוי]הּבּתים, אּמֹות [- ּבארּבע אּלא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָ
מדרבנן]ּככרמלית הרבים רשות חצרֹות [- ׁשערבּו מאחר ; ְְְְֲִֵֵֵֶַַַ

ּבּתים  אּלא לֹו ּפתּוח אין ּכאּלּו הּמבֹוי נעׂשה הּבּתים, ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָעם
לא  ואם ּבכּלֹו. מטלטלין אין ּולפיכ חצרֹות, ּבלא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָֹֹֻּבלבד
ׁשּׁשבתּו ּכלים ּבכּלֹו מטלטלין - החצרֹות אנׁשי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֻערבּו

השבת] בכניסת ּבּה.[שהיו ערבּו ׁשּלא ּכחצר ְְְֵֵֶָָֹּבתֹוכֹו,
.ÊË ּבני עם ּדינֹו ׁשּבּמבֹוי, ּבחצר הּׁשרּוי צדֹוקי אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּגֹוי

החצר  ּבני עם ּכדינֹו מאחד הּמבֹוי אֹו הּגֹוי מן ׁשּׂשֹוכרים - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ואם  הּצדֹוקי; להם מבּטל אֹו ׁשּבּמבֹוי, רׁשּותֹו ביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּבני
ודין  ׁשּתּוף. צרי אינֹו אחד, ויׂשראל ּגֹוי ּבּמבֹוי ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָהיה
- אחד ׁשלחן על סֹומכין ׁשהם רּבים ודין אחד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻיׂשראל

הּוא. אחד ִֶָּדין
.ÊÈ אחד ּפתח ּבחצרֹו לֹו יׁש אם - ּבּמבֹוי ּדר ׁשהיה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי

מחיצות]לבקעה ללא הּמבֹוי;[שטח ּבני על אֹוסר אינֹו , ְְְִֵֵֵַַָָ
ּפי  על ואף ארּבעה, על ארּבעה קטן ּפתח היה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָואפּלּו
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אֹוסר  אינֹו - ׁשּבּמבֹוי הּפתח ּדר ּוקרֹונֹות ּגמּלים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּמֹוציא
ׁשהּוא  לֹו, המיחד ּפתח על אּלא ּדעּתֹו ׁשאין ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻעליהן;

לקרּפף ּפתּוח היה אם וכן בית]לּבקעה. בלי גדולה [חצר ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
ואינֹו לבקעה, ּכפתּוח זה הרי - סאתים ּבית על יתר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא

על  סֹומ אינֹו - ּפחֹות אֹו סאתים ּבית היה עליהן; יו,אֹוסר ֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
מּמּנּו. ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַואֹוסר

.ÁÈוהיּו יׂשראלים, אחד וצּדֹו ּגֹוים אחד ׁשּצּדֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָמבֹוי
ּדר ּכּלן וערבּו יׂשראל, ׁשל לחצר מחצר ּפתּוחים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻחּלֹונֹות
ּומּתרין  אחד, ּבית ּכאנׁשי ׁשּנעׂשּו ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻחּלֹונֹות,
להׁשּתּמׁש אסּורין אּלּו הרי - חּלֹונֹות ּדר ּולהכניס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַלהֹוציא
רּבים  ׁשאין הּגֹוים; מן ׁשּיׂשּכרּו עד ּפתחים, ּדר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבּמבֹוי

ּגֹוי  ּבמקֹום ּכיחיד .נעׂשים ְְֲִִִַָ
.ËÈּבמדינה מׁשּתּתפין מערבת [עיר]ּכיצד וחצר חצר ּכל ? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכל  מׁשּתּתפין ּכ ואחר הּתינֹוקֹות; לׁשּכח ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה,
היתה  ואם ּבּמבֹוי. ׁשּמׁשּתּתפין ּכדר הּמדינה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאנׁשי
ּכּלן  מׁשּתּתפין רּבים, ׁשל נעׂשת אפּלּו ליחיד, קנין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָֻהּמדינה
ׁשל  היתה אם וכן הּמדינה; ּבכל ויטלטלּו אחד, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּתּוף

אחד. ׁשּתּוף ּכּלן מׁשּתּתפין - אחד ּפתח לּה ויׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻרּבים,
.Î ׁשהעם ּפתחים ׁשני לּה ויׁש רּבים, ׁשל היתה אם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל

ׁשל נעׂשת אפּלּו - ּבזה ויֹוצאין ּבזה ל]נכנסין [נמכרה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָ
אחד, מקֹום מּמּנה מּניחין אּלא ּכּלּה, את מערבין אין ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻיחיד,
אּלּו ויהיּו הּׁשאר. ּומׁשּתּתפין אחת, ּבחצר אחד ּבית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָאפּלּו

הּמ ּבכל מּתרין ּכּלן מקֹום הּמׁשּתּתפין מאֹותֹו חּוץ דינה, ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻֻ
ּבּׁשּתּוף  ּבמקֹומן מּתרין הּנׁשארין אֹותן ויהיּו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָֻׁשּׁשּירּו;
לטלטל  ואסּורין - רּבים המׁשארין היּו אם לעצמן, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשעֹוׂשין

הּמדינה. ּכל ְְִִַָָָּבׁשאר
.‡Î הּתיר ׁשהערּוב ׁשּידעּו ּכדי הּוא, הּכר מּׁשּום זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָודבר

ּבֹוקעין ׁשרּבים זֹו ּבמדינה לטלטל -[הולכין]להן ּבּה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבֹו מטלטלין אין עּמהן, נׁשּתּתף ולא ׁשּנׁשאר הּמקֹום ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהרי

לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ְְְְְֵֵֶַַָָָאּלא
.·Îוסּלם אחד, ּפתח לּה ׁשּיׁש רּבים ׁשל [לחומה]מדינה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

ׁשּיּור צריכה ואינּה ּכּלּה, את מערבין - אחד [-ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻ
להיכר] ערוב בלא בית ׁשּבחֹומה להשאיר הּסּלם ׁשאין ;ֵֶֶַַָָֻ

ּפי  על אף - ׁשּיּור אֹותן ׁשּמּניחין ה ּבּתים ּכפתח. ְִִִִִֶֶַַַַַָָָחׁשּוב
- לחּוץ ּופניהם לעיר אחֹוריהן אּלא לעיר, ּפתּוחין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאינן

הּׁשאר. את ּומערבין ׁשּיּור, אֹותן ְְְִִִֶַָָָעֹוׂשין
.‚Î ערּוב ּכּלן ערבּו אם - הּמדינה לבני ּבׁשּתּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהמזּכה

מי  ודין להן; היא ׁשּזכּות להֹודיען, צרי אינֹו - ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָאחד
לׁשּבֹות  ׁשהל מי אֹו הּמדינה, ּבני עם נׁשּתּתף ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשכח
ּכדינם  הּכל, ּדין - ּבּמדינה עּמהן ׁשהיה ּגֹוי אֹו אחרת, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעיר

ּומבֹוי  .ּבחצר ְֵָָ
.„Î הרי אחד, מּמבֹוי חּוץ יֹוׁשביה ּכל ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָמדינה

אינֹו הּמבֹוי, ּפתח על מּצבה ּבנּו ואם ּכּלן; על אֹוסר ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻזה
עליהן  אֹואֹוסר אּלא - לחצאין מדינה מערבין אין לפיכ . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

אם  ּפתחֹו, על מּצבה מבֹוי ּכל ּובֹונה מבֹוי; מבֹוי אֹו ְִִֵֶַַָָָָָָֻכּלּה,
ׁשאר  על יאסר ׁשּלא ּכדי - מהן רׁשּותֹו לחלק ְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹרצה

ְַהּמבֹואֹות.

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ז חמישי יום
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הּמדינה‡. מן ׁשּיצא מזֹון [עיר]מי והּניח ׁשּבת, ּבערב ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

הּתחּום ּבתֹו הּמדינה מן רחֹוק סעּודֹות העיר]ׁשּתי ,[של ְְְְְִִֵַַָָ
את]וקבע מקומו]ׁשביתתֹו[בכך ׁשחזר [- ּפי על אף - ׁשם ְְִִֶַַַַָָָָ

ׁשהּניח  ּבּמקֹום ׁשבת ּכאּלּו אֹותֹו נחׁשב ּבביתֹו, ולן ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹלּמדינה
תחּומין'. 'ערּובי הּנקרא הּוא וזה הּסעּודֹות; ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶַַָּבֹו

לֹו·. ברשותו]ויׁש אלּפים [- למחר, ערּובֹו מּמקֹום להּל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ
למחר  ערּובֹו מּמקֹום מהּל ּכׁשהּוא ,לפיכ רּוח. לכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאּמה
עד  אּלא ּבּמדינה מהּל אינֹו הּמדינה, ּכנגד אּמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאלּפים
- מּדתֹו ּבתֹו מבלעת הּמדינה היתה ואם מּדתֹו; ְְְְְִִִִַַַָָָָָֻסֹוף
חּוצה  מּדתֹו ויׁשלים אּמֹות, ּכארּבע ּכּלּה הּמדינה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּתחׁשב

ָלּה.
ּברח ‚. ערּובֹו את ׁשהּניח הרי מּביתֹוּכיצד? אּמה אלף ּוק ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ערּובֹו מּמקֹום למחר מהּל נמצא מזרח, לרּוח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבּמדינה
אּמה  אלּפים ערּובֹו מּמקֹום ּומהּל למזרח, אּמה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָאלּפים
מּביתֹו אּמה ואלף ּביתֹו, עד הערּוב ׁשּמן אלף - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמערב
האלף. סֹוף עד אּלא ּבּמדינה, מהּל ואינֹו הּמדינה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
אחת, אּמה אפּלּו מאלף ּפחֹות הּמדינה סֹוף עד מּביתֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיה
ּכּלּה הּמדינה ּתחׁשב - לּמדינה חּוץ ּכלת מּדתֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשּנמצאת
ותׁשעים  ׁשּׁשה מאֹות ּתׁשע לּה חּוצה ויהּל אּמֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָּכארּבע

האלּפים  ּתׁשלּום .אּמה ְְִַַַַָָ
מּביתֹו„. אלּפים ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ,ְְְִִִִִִִֵֵַַַָלפיכ

מהּל ונמצא ּכּלּה; הּמדינה ּכל את הפסיד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּבּמדינה,
ּביתֹו, עד אלּפים ּומערּובֹו אּמה, אלּפים ערּובֹו עד ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָמּביתֹו
אחת  אּמה אפּלּו מערב לרּוח ּבּמדינה מּביתֹו מהּל .ואינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ

ּגדֹולה  מדינה היתה אפּלּו - יחיד ּברׁשּות ערּובֹו ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהּמּניח
לדיֹורין  הראּויה מערה אֹו חרבה, עיר ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָּכנינוה,

לכל [למגורים] אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה את מהּל -ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
ַרּוח.

עׂשה ‰. לא ּבּה, ׁשּׁשבת הּמדינה ּבתֹו ערּובֹו ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּמּניח
ּכבני  הּוא הרי אּלא ערּובֹו, מּמקֹום לֹו מֹודדין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָכלּום;
חּוץ  רּוח לכל אּמה אלּפים להן ׁשּיׁש ּכּלן, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּמדינה
לעיר  הּמצטרפין ּבּמקֹומֹות ערּובֹו נתן אם וכן ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָלּמדינה.
העיר. ּבתֹו ּכנֹותנֹו זה הרי מהן, חּוץ הּתחּום ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָׁשּמֹודדין

ערּוב  אינֹו לּתחּום, חּוץ ערּובֹו .נתן ְֵֵֵַַָ
.Â מצוה לדבר אּלא תחּומין, ערּובי מערבין ּכגֹון אין - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

נּׂשּואין, ׁשל למׁשּתה אֹו האבל, לבית ליל רֹוצה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשהיה
וכּיֹוצא  ,הּדר מן ׁשּבא חברֹו אֹו רּבֹו ּפני להקּביל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאֹו
מן  לברח רֹוצה ׁשהיה ּכגֹון - הּיראה מּפני אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבאּלּו;
לאחד  ׁשּלא ערב ואם ּבזה. וכּיֹוצא הּלסטים, מן אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּגֹוים,

ערּוב. זה הרי - הרׁשּות לדברי אּלא אּלּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָמּכל
.Êּבֹו[מזון]ּכל גם]ׁשּמׁשּתּתפין - מבואות [בשיתופי ְְִִֶַָ

אין  ּבֹו, מׁשּתּתפין ׁשאין וכל תחּומין; ערּובי ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָמערבין
תחּומין? ערּובי ׁשעּור וכּמה תחּומין. ערּובי ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָמערבין
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ּביין  לזה ׁשּתף מהם אחד היה אם אבל אחד; ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּובכלי
הרי  - כלים ּבׁשני והיה יין הּכל ׁשהיה אֹו ּבׁשמן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּולאחר

ׁשּבת. לענין להׁשּתּתף צריכין ְְְְְִִִִֵֵַַַָאּלּו
ׁשּבּקׁש·. הּמבֹוי מּבני קדם אחד ׁשמן אֹו יין מחברֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי הּׁשּתּוף, ּבטל - לֹו נתן ולא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּׁשּבת,
זה  על זה מקּפידין ׁשאין ּכׁשּתפין ּכּלן מּבני ׁשאינן ואחד . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻ

ּבני  - נׁשּתּתף ולא הּמבֹוי, ּבני עם להׁשּתּתף ׁשרגיל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהּמבֹוי
ּכרחֹו ּבעל ׁשּתּוף מּמּנּו ונֹוטלין ּביתֹו, לתֹו נכנסין ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָמבֹוי

לטובתו] גם שזה רֹוצה [כיון ׁשאינֹו הּמב ֹוי מּבני ואחד ;ְְִֵֵֶֶֶַָָ
להׁשּתּתף  אֹותֹו ּכֹופין הּמבֹוי, ּבני עם ּכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָלהׁשּתּתף

ִֶָעּמהם.
אֹוצר‚. לֹו ׁשהיה מבֹוי מּבני ׁשמן [מחסן]אחד אֹו יין ׁשל ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

הּמבֹוי  ּבני לכל מעט מּמּנּו מזּכה זה הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
הפריׁשֹו, ׁשּלא ּפי על ואף עליהן; ּבֹו ּומערב ּבֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹלהׁשּתּתף

יחדֹו העירוב]ולא חלק את ּבאֹוצר [- מערב הּוא הרי אּלא , ְְֲֲִֵֶָָָָֹֹ
ׁשּתּוף. זה הרי -ֲִֵֶ

אם „. - מבֹואֹות לׁשני ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָחצר
הּׁשני, ּבּמבֹוי נאסרה - ּבלבד מהן אחד עם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנׁשּתּתפה
ּבּׁשּתּוף  אחד זּכה אם ,לפיכ ּבֹו; ּומכניסה מֹוציאה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָואינּה
חצר  לאנׁשי להֹודיע צרי - עליהם וׁשּתף הּמבֹוי, ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלכל

ׁשאינן ׁשאינּהזֹו; מּדעּתן, אּלא -מׁשּתּתפין להם זכּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבזה  לא להׁשּתּתף, רֹוצים הּׁשני ּבּמבֹוי .ׁשּמא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּלא ‰. והּוא - מּדעּתֹו ׁשּלא לֹו מערבת אדם ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹאׁשּתֹו
א  - אֹוסר אם אבל ׁשכניו; על ולא יאסר עליו מערבת ינּה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ׁשאמר: ּכגֹון אֹוסר? ּכיצד מּדעּתֹו. אּלא עליו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּתּתפת
'איני אֹו עּמכם', מערב עּמכם''איני .מׁשּתּתף ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

.Âאם נׁשּתּתפּו - הּמבֹואֹות מּׁשני אחד עם זֹו חצר אנׁשי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מאכל]ּבמין -[סוג הּמין אֹותֹו ּכלה אפּלּו נׁשּתּתפּו, אחד ְְְֲִִִִֶַַָָָ

צרי ואינֹו להן, ּומזּכה אחר ׁשּתּוף עֹוׂשה זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהרי
ונתמעט  נׁשּתּתפּו, מינין ּבׁשני ואם ׁשנּיה. ּפעם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָלהֹודיעם
- ּכלּו ואם להֹודיע; צרי ואינֹו ּומזּכה, מֹוסיף - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹהאכל
- זֹו ּבחצר ׁשכנים נּתֹוספּו להֹודיעם. וצרי להם, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָמזּכה

להֹודיעם. וצרי להם, ְְְִִֶֶַָָָמזּכה
.Ê ּבני ועם זה, מּפתח זה מבֹוי ּבני עם זֹו חצר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּתּתפה

והן  ׁשניהן, עם מּתרת - האחר הּפתח מן הּׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּמבֹוי
ערבה  לא זה. עם זה אסּורין הּמבֹואֹות ּוׁשני עּמּה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻמּתרין

ׁשניהן  על אֹוסרת מהן, אחד .עם ְִֵֵֶֶֶֶֶַָ
.Áאינּה הּׁשני והּפתח אחד, ּבפתח רגילה זֹו חצר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

וׁשאינּה אֹוסר; ּבֹו, ולצאת להּכנס ׁשרגילה זה - ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָרגילה
- ּבֹו רגילה ׁשאינּה מבֹוי עם ערבה אֹוסר. אינֹו ּבֹו, ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָרגילה

עּמּה לערב צרי ואינֹו לעצמֹו, האחר הּמבֹוי .הּתר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ
.Ë לא והיא לעצמן, ּבֹו רגילה ׁשהיא הּמבֹוי ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹערבּו

וגם  ּבֹו, רגילה ׁשאינּה האחר הּמבֹוי עם ולא עּמֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹערבה
ּדֹוחין - ּבֹו רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי ּבני ערבּו [מחשיבים]לא ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹ

ערב; ׁשּלא מּפני ּבֹו, רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי זה אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאֹותּה
אצלֹו, אֹותּה ּדֹוחין - ערב לא והּוא ערבה לא והיא ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹהֹואיל

זה מבֹוי על ּתאסר ׁשּלא -]ּכדי בו לעצמֹו.[שרגילה ׁשערב ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

.Èלבקעה אחר ּופתח למבֹוי, ּפתח לּה ׁשּיׁש [שטח חצר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מחיצות] לקרּפףללא בית]אֹו בלי גדולה מּבית [חצר יתר ְְִֵֵֵַָ

חמישים]סאתים על אמה מאה לטלטל [- ואסּור הֹואיל - ְְְִִֵַַָָ
מבֹוי; ׁשל ּפתח על אּלא סֹומ אינֹו קרּפף, לאֹותֹו ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמחצר
אם  אבל עּמהן. ׁשּיׁשּתּתף עד הּמבֹוי, ּבני על אֹוסר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ
ּבני  על אֹוסר אינֹו ּפחֹות, אֹו סאתים ּבית הּקרּפף ְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָהיה
לטלטל  ּומּתר הֹואיל ,סֹומ לֹו המיחד הּפתח ׁשעל ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻֻהּמבֹוי;

הּקרּפף. ְְֵַַָּבכל
.‡Èאינֹו אחר, ּבמבֹוי לׁשּבֹות ׁשהל מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחד

עליהן  מּצבהאֹוסר ׁשּבנה מבֹוי מּבני אחד וכן [עמוד]; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשהרי  - עליהן אֹוסר אינֹו ּפתחֹו, על טפחים ארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָרחבה

רׁשּותֹו. וחלק מהן, עצמֹו ְְְְִִֵֶַַָהפריׁש
.·È ולא מקצתן וׁשכחּו מקצתן, ׁשּנׁשּתּתפּו מבֹוי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאנׁשי

ׁשּנ לאּלּו רׁשּותן מבּטלין - לענין נׁשּתּתפּו ודינם ׁשּתּתפּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ׁשנים  אֹו מהן אחד ׁשּׁשכח חצר אנׁשי ּכדין רׁשּות, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבּטּול

ערבּו ביתֹוולא אנׁשי עם אדם ׁשּכל אמרנּו, ּוכבר ; ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
לערּובי  ּבין חׁשּובין, הן אחד ּכאיׁש ׁשלחנֹו, על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻהּסמּוכין

מבֹואֹות. לׁשּתּופי ּבין ְְֲִֵֵֵחצרֹות,
.‚È ּבפני וחצר חצר ּכל ׁשּבֹו חצרֹות ּכל ׁשערבּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמבֹוי

מּבני  אחד ׁשכח - ּבּמבֹוי ּכּלן נׁשּתּתפּו ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻעצמּה,
ּכּלן  ׁשהרי ּכלּום; הפסיד לא חצרֹו, ּבני עם ערב ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֹֻחצר

מבואות']נׁשּתּתפּו סֹומכין [ב'שיתוף הּׁשּתּוף ועל , ְְְְִִִַַַ
אּלא [לטלטל] הּׁשּתּוף, עם ּבחצרֹות לערב הצריכּו ולא ;ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

אם  אבל ּבחצרֹות. ערבּו והרי - הּתינֹוקֹות לׁשּכח ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּלא
ּבּמבֹוי, אסּורין - נׁשּתּתף ולא הּמבֹוי מּבני אחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשכח
לחצרֹות, ׁשהּמבֹוי ּבחצרן; לטלטל חצר ּבני ּכל ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּומּתרין

לּבּתים בחצרותיהן]ּכחצר לטלטל שמותרין -]. ְִֵַָָ
.„È אין אם - ּבחצרֹות לערב ּכּלן וׁשכחּו ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻנׁשּתּתפּו

ּפרּוסתן על השני]מקּפידין של מפתו אחד ,[שאוכלים ְְִִַַָָ
מּתירין  ואין ּבלבד; הראׁשֹונה ּבּׁשּבת הּׁשּתּוף על ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָסֹומכין

מּדחק אּלא  זה, ּדבר ערוב]להן תורת תשתכח .[שלא ִֶֶֶַָָָָֹ
.ÂË עם חצרֹות ערבּו אם - ּבֹו נׁשּתּתפּו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַָֹמבֹוי

ּבֹו מטלטלין אין במבוי]הּבּתים, אּמֹות [- ּבארּבע אּלא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָ
מדרבנן]ּככרמלית הרבים רשות חצרֹות [- ׁשערבּו מאחר ; ְְְְֲִֵֵֵֶַַַ

ּבּתים  אּלא לֹו ּפתּוח אין ּכאּלּו הּמבֹוי נעׂשה הּבּתים, ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָעם
לא  ואם ּבכּלֹו. מטלטלין אין ּולפיכ חצרֹות, ּבלא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָֹֹֻּבלבד
ׁשּׁשבתּו ּכלים ּבכּלֹו מטלטלין - החצרֹות אנׁשי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֻערבּו

השבת] בכניסת ּבּה.[שהיו ערבּו ׁשּלא ּכחצר ְְְֵֵֶָָֹּבתֹוכֹו,
.ÊË ּבני עם ּדינֹו ׁשּבּמבֹוי, ּבחצר הּׁשרּוי צדֹוקי אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּגֹוי

החצר  ּבני עם ּכדינֹו מאחד הּמבֹוי אֹו הּגֹוי מן ׁשּׂשֹוכרים - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ואם  הּצדֹוקי; להם מבּטל אֹו ׁשּבּמבֹוי, רׁשּותֹו ביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּבני
ודין  ׁשּתּוף. צרי אינֹו אחד, ויׂשראל ּגֹוי ּבּמבֹוי ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָהיה
- אחד ׁשלחן על סֹומכין ׁשהם רּבים ודין אחד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻיׂשראל

הּוא. אחד ִֶָּדין
.ÊÈ אחד ּפתח ּבחצרֹו לֹו יׁש אם - ּבּמבֹוי ּדר ׁשהיה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי

מחיצות]לבקעה ללא הּמבֹוי;[שטח ּבני על אֹוסר אינֹו , ְְְִֵֵֵַַָָ
ּפי  על ואף ארּבעה, על ארּבעה קטן ּפתח היה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָואפּלּו
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אֹוסר  אינֹו - ׁשּבּמבֹוי הּפתח ּדר ּוקרֹונֹות ּגמּלים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּמֹוציא
ׁשהּוא  לֹו, המיחד ּפתח על אּלא ּדעּתֹו ׁשאין ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻעליהן;

לקרּפף ּפתּוח היה אם וכן בית]לּבקעה. בלי גדולה [חצר ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
ואינֹו לבקעה, ּכפתּוח זה הרי - סאתים ּבית על יתר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא

על  סֹומ אינֹו - ּפחֹות אֹו סאתים ּבית היה עליהן; יו,אֹוסר ֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
מּמּנּו. ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַואֹוסר

.ÁÈוהיּו יׂשראלים, אחד וצּדֹו ּגֹוים אחד ׁשּצּדֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָמבֹוי
ּדר ּכּלן וערבּו יׂשראל, ׁשל לחצר מחצר ּפתּוחים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻחּלֹונֹות
ּומּתרין  אחד, ּבית ּכאנׁשי ׁשּנעׂשּו ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻחּלֹונֹות,
להׁשּתּמׁש אסּורין אּלּו הרי - חּלֹונֹות ּדר ּולהכניס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַלהֹוציא
רּבים  ׁשאין הּגֹוים; מן ׁשּיׂשּכרּו עד ּפתחים, ּדר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבּמבֹוי

ּגֹוי  ּבמקֹום ּכיחיד .נעׂשים ְְֲִִִַָ
.ËÈּבמדינה מׁשּתּתפין מערבת [עיר]ּכיצד וחצר חצר ּכל ? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכל  מׁשּתּתפין ּכ ואחר הּתינֹוקֹות; לׁשּכח ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה,
היתה  ואם ּבּמבֹוי. ׁשּמׁשּתּתפין ּכדר הּמדינה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאנׁשי
ּכּלן  מׁשּתּתפין רּבים, ׁשל נעׂשת אפּלּו ליחיד, קנין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָֻהּמדינה
ׁשל  היתה אם וכן הּמדינה; ּבכל ויטלטלּו אחד, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּתּוף

אחד. ׁשּתּוף ּכּלן מׁשּתּתפין - אחד ּפתח לּה ויׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻרּבים,
.Î ׁשהעם ּפתחים ׁשני לּה ויׁש רּבים, ׁשל היתה אם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל

ׁשל נעׂשת אפּלּו - ּבזה ויֹוצאין ּבזה ל]נכנסין [נמכרה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָ
אחד, מקֹום מּמּנה מּניחין אּלא ּכּלּה, את מערבין אין ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻיחיד,
אּלּו ויהיּו הּׁשאר. ּומׁשּתּתפין אחת, ּבחצר אחד ּבית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָאפּלּו

הּמ ּבכל מּתרין ּכּלן מקֹום הּמׁשּתּתפין מאֹותֹו חּוץ דינה, ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻֻ
ּבּׁשּתּוף  ּבמקֹומן מּתרין הּנׁשארין אֹותן ויהיּו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָֻׁשּׁשּירּו;
לטלטל  ואסּורין - רּבים המׁשארין היּו אם לעצמן, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשעֹוׂשין

הּמדינה. ּכל ְְִִַָָָּבׁשאר
.‡Î הּתיר ׁשהערּוב ׁשּידעּו ּכדי הּוא, הּכר מּׁשּום זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָודבר

ּבֹוקעין ׁשרּבים זֹו ּבמדינה לטלטל -[הולכין]להן ּבּה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבֹו מטלטלין אין עּמהן, נׁשּתּתף ולא ׁשּנׁשאר הּמקֹום ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהרי

לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ְְְְְֵֵֶַַָָָאּלא
.·Îוסּלם אחד, ּפתח לּה ׁשּיׁש רּבים ׁשל [לחומה]מדינה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

ׁשּיּור צריכה ואינּה ּכּלּה, את מערבין - אחד [-ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻ
להיכר] ערוב בלא בית ׁשּבחֹומה להשאיר הּסּלם ׁשאין ;ֵֶֶַַָָֻ

ּפי  על אף - ׁשּיּור אֹותן ׁשּמּניחין ה ּבּתים ּכפתח. ְִִִִִֶֶַַַַַָָָחׁשּוב
- לחּוץ ּופניהם לעיר אחֹוריהן אּלא לעיר, ּפתּוחין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאינן

הּׁשאר. את ּומערבין ׁשּיּור, אֹותן ְְְִִִֶַָָָעֹוׂשין
.‚Î ערּוב ּכּלן ערבּו אם - הּמדינה לבני ּבׁשּתּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהמזּכה

מי  ודין להן; היא ׁשּזכּות להֹודיען, צרי אינֹו - ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָאחד
לׁשּבֹות  ׁשהל מי אֹו הּמדינה, ּבני עם נׁשּתּתף ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשכח
ּכדינם  הּכל, ּדין - ּבּמדינה עּמהן ׁשהיה ּגֹוי אֹו אחרת, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעיר

ּומבֹוי  .ּבחצר ְֵָָ
.„Î הרי אחד, מּמבֹוי חּוץ יֹוׁשביה ּכל ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָמדינה

אינֹו הּמבֹוי, ּפתח על מּצבה ּבנּו ואם ּכּלן; על אֹוסר ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻזה
עליהן  אֹואֹוסר אּלא - לחצאין מדינה מערבין אין לפיכ . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

אם  ּפתחֹו, על מּצבה מבֹוי ּכל ּובֹונה מבֹוי; מבֹוי אֹו ְִִֵֶַַָָָָָָֻכּלּה,
ׁשאר  על יאסר ׁשּלא ּכדי - מהן רׁשּותֹו לחלק ְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹרצה

ְַהּמבֹואֹות.

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ז חמישי יום
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הּמדינה‡. מן ׁשּיצא מזֹון [עיר]מי והּניח ׁשּבת, ּבערב ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

הּתחּום ּבתֹו הּמדינה מן רחֹוק סעּודֹות העיר]ׁשּתי ,[של ְְְְְִִֵַַָָ
את]וקבע מקומו]ׁשביתתֹו[בכך ׁשחזר [- ּפי על אף - ׁשם ְְִִֶַַַַָָָָ

ׁשהּניח  ּבּמקֹום ׁשבת ּכאּלּו אֹותֹו נחׁשב ּבביתֹו, ולן ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹלּמדינה
תחּומין'. 'ערּובי הּנקרא הּוא וזה הּסעּודֹות; ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶַַָּבֹו

לֹו·. ברשותו]ויׁש אלּפים [- למחר, ערּובֹו מּמקֹום להּל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ
למחר  ערּובֹו מּמקֹום מהּל ּכׁשהּוא ,לפיכ רּוח. לכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאּמה
עד  אּלא ּבּמדינה מהּל אינֹו הּמדינה, ּכנגד אּמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאלּפים
- מּדתֹו ּבתֹו מבלעת הּמדינה היתה ואם מּדתֹו; ְְְְְִִִִַַַָָָָָֻסֹוף
חּוצה  מּדתֹו ויׁשלים אּמֹות, ּכארּבע ּכּלּה הּמדינה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּתחׁשב

ָלּה.
ּברח ‚. ערּובֹו את ׁשהּניח הרי מּביתֹוּכיצד? אּמה אלף ּוק ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ערּובֹו מּמקֹום למחר מהּל נמצא מזרח, לרּוח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבּמדינה
אּמה  אלּפים ערּובֹו מּמקֹום ּומהּל למזרח, אּמה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָאלּפים
מּביתֹו אּמה ואלף ּביתֹו, עד הערּוב ׁשּמן אלף - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמערב
האלף. סֹוף עד אּלא ּבּמדינה, מהּל ואינֹו הּמדינה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
אחת, אּמה אפּלּו מאלף ּפחֹות הּמדינה סֹוף עד מּביתֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיה
ּכּלּה הּמדינה ּתחׁשב - לּמדינה חּוץ ּכלת מּדתֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשּנמצאת
ותׁשעים  ׁשּׁשה מאֹות ּתׁשע לּה חּוצה ויהּל אּמֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָּכארּבע

האלּפים  ּתׁשלּום .אּמה ְְִַַַַָָ
מּביתֹו„. אלּפים ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ,ְְְִִִִִִִֵֵַַַָלפיכ

מהּל ונמצא ּכּלּה; הּמדינה ּכל את הפסיד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּבּמדינה,
ּביתֹו, עד אלּפים ּומערּובֹו אּמה, אלּפים ערּובֹו עד ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָמּביתֹו
אחת  אּמה אפּלּו מערב לרּוח ּבּמדינה מּביתֹו מהּל .ואינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ

ּגדֹולה  מדינה היתה אפּלּו - יחיד ּברׁשּות ערּובֹו ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהּמּניח
לדיֹורין  הראּויה מערה אֹו חרבה, עיר ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָּכנינוה,

לכל [למגורים] אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה את מהּל -ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
ַרּוח.

עׂשה ‰. לא ּבּה, ׁשּׁשבת הּמדינה ּבתֹו ערּובֹו ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּמּניח
ּכבני  הּוא הרי אּלא ערּובֹו, מּמקֹום לֹו מֹודדין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָכלּום;
חּוץ  רּוח לכל אּמה אלּפים להן ׁשּיׁש ּכּלן, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּמדינה
לעיר  הּמצטרפין ּבּמקֹומֹות ערּובֹו נתן אם וכן ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָלּמדינה.
העיר. ּבתֹו ּכנֹותנֹו זה הרי מהן, חּוץ הּתחּום ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָׁשּמֹודדין

ערּוב  אינֹו לּתחּום, חּוץ ערּובֹו .נתן ְֵֵֵַַָ
.Â מצוה לדבר אּלא תחּומין, ערּובי מערבין ּכגֹון אין - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

נּׂשּואין, ׁשל למׁשּתה אֹו האבל, לבית ליל רֹוצה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשהיה
וכּיֹוצא  ,הּדר מן ׁשּבא חברֹו אֹו רּבֹו ּפני להקּביל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאֹו
מן  לברח רֹוצה ׁשהיה ּכגֹון - הּיראה מּפני אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבאּלּו;
לאחד  ׁשּלא ערב ואם ּבזה. וכּיֹוצא הּלסטים, מן אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּגֹוים,

ערּוב. זה הרי - הרׁשּות לדברי אּלא אּלּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָמּכל
.Êּבֹו[מזון]ּכל גם]ׁשּמׁשּתּתפין - מבואות [בשיתופי ְְִִֶַָ

אין  ּבֹו, מׁשּתּתפין ׁשאין וכל תחּומין; ערּובי ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָמערבין
תחּומין? ערּובי ׁשעּור וכּמה תחּומין. ערּובי ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָמערבין
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לפּתן היה ואם ואחד; אחד לכל סעּודֹות ׁשּתי [-מזֹון ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָ
לחם] עם שנאכל ּבֹותבשיל לאכל ּכדי הלחם]- ׁשּתי [עם ְְֱֵֵֶֹ

הּׁשּתּוף. ּכמֹו ְְִַסעּודֹות,
.Á ׁשּיהיה ּכדי אחד, ּבמקֹום וערּובֹו הּוא ׁשּיהא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָוצרי

לׁשּבת  נתּכּון אם ,לפיכ הּׁשמׁשֹות. ּבין לאכלֹו לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאפׁשר
ּברׁשּות  אֹו הּיחיד, ּברׁשּות ערּובֹו והּניח הרּבים, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָּברׁשּות
ׁשאי  ערּוב; אינֹו - הרּבים ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּיחיד,
ּבין  הרּבים לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות להֹוציא לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאפׁשר

ּבעברה  אּלא .הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַַָָָ
.Ë ּברׁשּות אֹו הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת נתּכּון אם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹאבל

ׁשּנתּכּון  אֹו ּבכרמלית, ערּובֹו והּניח לׁשּבת הרּבים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹ
מדרבנן]ּבכרמלית הרבים ּברׁשּות [רשות ערּובֹו והּניח , ְְְְְִִִִֵַַ

קנּית  ׁשּבׁשעת ערּוב; זה הרי - הרּבים ּברׁשּות אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיחיד
מּכל  ּולהכניס להֹוציא מּתר הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻהערּוב,
ּדבר  ׁשּכל - מצוה לדבר לכרמלית הרׁשּיֹות מּׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻאחת

סֹופרים מּדברי חכמים]ׁשהּוא ּבין [- עליו גזרּו לא , ְְְִִִֵֵֶָָָֹ
הּדחק. ּבׁשעת אֹו מצוה ּבמקֹום ְְְְְִִִַַַָָָהּׁשמׁשֹות

.Èלהֹוציאֹו יכֹול אם - הּמפּתח ואבד ונעל ּבמגּדל, ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָנתנֹו
מלאכה עׂשּית אּסּור [אסורה]ּבלא ׁשאין ערּוב; זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

נתנֹו מלאכה. אּלא מצוה, ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלעׂשֹות
- ערּוב אינֹו הארץ, מן הּצֹומחין הּקנּדס אֹו הּקנה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבראׁש
ערּוב. זה הרי ּונעּוצין, ּתלּוׁשין היּו ואם יתלׁש; ׁשּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹּגזרה

.‡È אּמֹות ארּבע ערּובֹו ּבמקֹום לֹו יׁש ערּובֹו, הּמּניח ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכל
כחצרו] ּבסֹוף [שהם ׁשּלֹו תחּומין ערּובי הּמּניח ,לפיכ .ְְְִִִֵֵֶַַַָ

ׁשּתי  ּבתֹו לּתחּום חּוץ ויצא הערּוב ונתּגלּגל ְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָהּתחּום,
יצא  ואם מּמקֹומֹו. יצא לא ּוכאּלּו ערּוב, זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹאּמֹות
לּתחּום. חּוץ נעׂשה ׁשהרי ערּוב, אינֹו - אּמֹות לׁשּתי ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָחּוץ
יכֹול  ׁשאינֹו מּפני ערּוב, אינֹו - לּתחּום חּוץ ערּובֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָוהּמּניח

ערּובֹו. אל ְִֵֶַַלהּגיע
È.·,אבד אֹו לּתחּום, חּוץ אּמֹות ׁשּתי ויצא הערּוב ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָנתּגלּגל

אינֹו יֹום, מּבעֹוד - ונטמא ּתרּומה ׁשהיה אֹו נׂשרף, ְְְְְִִִֵֶַָָָָאֹו
ׁשּקנּית ערּוב; זה הרי מּׁשחׁשכה, מימוש]ערּוב; הערּוב,[- ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה הרי ספק, ואם הּׁשמׁשֹות. ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָּבין
זה  הרי הּׁשמׁשֹות, ּבין הערּוב נאכל אם ,לפיכ ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשר;

ֵערּוב.
.‚È עליו ערב אחד עלינּו', וערב 'צא ׁשנים: לֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאמרּו

ׁשערב  זה - הּׁשמׁשֹות ּבין עליו ערב ואחד יֹום, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּבעֹוד
ׁשערב  וזה הּׁשמׁשֹות, ּבין ערּובֹו נאכל יֹום, מּבעֹוד ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעליו
קנּו ׁשניהם - מּׁשחׁשכה ערּובֹו נאכל הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליו
ואף  ּכׁשר. הערּוב ּוספק הּוא, ספק הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָערּוב;
מערבין  אין - חׁשכה לא ספק חׁשכה ספק כן, ּפי ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָֹעל

ערּוב  זה הרי ערב, ואם לכּתחּלה; תחּומין .ערּובי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָ
.„Èּגל הערּוב על יכֹול [אבנים]נפל אם - יֹום מּבעֹוד ְִִֵַַַָָָ

ׁשּמּתר  לפי ּכׁשר, זה הרי מלאכה, עׂשּית ּבלא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻלהֹוציאֹו
ואם  הערּוב; קנּית ׁשעת ׁשהיא הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלהֹוציאֹו
ׁשאי  ּפי על ואף ערּוב, זה הרי - מּׁשחׁשכה ּגל עליו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנפל

יֹום  מּבעֹוד ספק מלאכה. ּבעׂשּית אּלא להֹוציאֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאפׁשר
ּכׁשר. הערּוב ׁשּספק ּכׁשר, זה הרי - מּׁשחׁשכה אֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנפל,

.ÂË ּבתרּומ ערב אם אינֹואבל - טמאה ספק ׁשהיא ה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הראּויה סעּודה ׁשאינּה היּו[לאכילה]ערּוב, אם וכן ; ְְְִֵֵֵֶָָָָָ

טמאה, ואחת טהֹורה אחת ּתרּומה, ׁשל ּכּכרֹות ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָלפניו
ּבּטהֹורה  'ערּובי ואמר: מּׁשּתיהן, היא זֹו אי יֹודע ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָואינֹו
הראּויה  סעּודה ּכאן ׁשאין ערּוב, אינֹו - ׁשהּוא' מקֹום ְְְֵֵֵֶֶָָָָָָּבכל

ֲִַָלאכילה.
.ÊË- ּבּה וערב קדׁש', ּולמחר חל הּיֹום זֹו 'ּכּכר ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹאמר:

וּדאי, נתקּדׁשה לא עדין הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ערּוב, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹערּובֹו
קדׁש 'הּיֹום אמר: אם אבל יֹום; מּבעֹוד היתה ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּוראּויה
ׁשּתחׁש עד ראּויה ׁשאינּה ּבּה, מערבין אין - חל' .ּולמחר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּתרּומה  ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּתרּומה, הפריׁש אם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹוכן
ּבין  ּכל טבל היא ׁשהרי ּבּה, מערבין אין - ׁשּתחׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעד

יֹום. מּבעֹוד ראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָהּׁשמׁשֹות,
.ÊÈ ׁשּבית לפי ערּוב; אינֹו - הּקברֹות ּבבית ערּובֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָהּנֹותן

ׁשם  הערּוב ּבקּיּום ׁשרֹוצה וכיון ּבהניה, אסּור ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקברֹות
הּפרס ּבבית נתנֹו בֹו. נהנה הרי קנּיה, שטמא אחר [שדה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָ

לּכנס מספק] ׁשּיכֹול מּפני כהן; היה ואפּלּו ערּוב, זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּינּפח אֹו הּפֹורח, ּבמגּדל בדיקת ׁשם לצורך העפר על -] ְְְִֵֵֶַַַַָָ

ְֵוהֹול.טומאה]
.ÁÈ ּכּלן מקּבצין - תחּומין ּבערּובי להׁשּתּתף ׁשרצּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻרּבים

ּבכלי  אֹותֹו ּומּניחין ואחד, אחד לכל סעּודֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָערּובן
ׁשּירצּו ּבמקֹום -אחד כּלן ידי על ערּוב אחד עׂשה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

אחר ידי על להן לזּכֹות עבור צרי הסעודות שיקנה -] ְְִֵֵֶַַַָָ
ערּובי כולם] לאדם לֹו מערבין ׁשאין להֹודיעם; וצרי ,ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ

הרּוח  ּבאֹותּה לערב רֹוצה אינֹו ׁשּמא לדעּתֹו, אּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָתחּומין
ׁשּלא  ּפי על אף - יֹום מּבעֹוד הֹודיעֹו ואם ּבּה. זה ְְִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשרצה
עד  הֹודיעֹו לא ואם ערּוב; זה הרי ,מּׁשּתחׁש אּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹרצה

.מּׁשּתחׁש מערבין ׁשאין ּבֹו, יֹוצא אינֹו - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשחׁשכה
.ËÈהּזֹוכה ידו]ּכל על שיזכו הראוי חצרֹות,[- ּבערּובי ְֲֵֵֵֶַָ

ידֹו על מזּכין ׁשאין מי וכל תחּומין; ּבערּובי ידֹו על ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמזּכין
תחּומין. ערּובי ידֹו על מזּכין אין חצרֹות, ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָערּובי

.Î ויערב ּפת לֹו ׁשּיּקח ּכדי הּבית, לבעל מעה אדם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָנֹותן
לנחּתֹום, אֹו לחנוני, נתן אם אבל תחּומין. ערּובי ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלֹו
לֹו: אמר ואם ערּוב; אינֹו - זֹו' ּבמעה לי 'זכה לֹו: ְְְְִִֵֵֵַַָָָָואמר
מן  אכל אֹו ּפת ּבּה לֹוקח זה הרי - זֹו' ּבמעה עלי ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ'ערב
לי  'ּתן לֹו: ואמר ּכלי, לֹו נתן ואם עליו. ּומערב ְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָָהאכלין,
עליו  ּומערב אכל, לֹוקח זה הרי - ּבֹו' לי ּוזכה אכל, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבזה

.ּבֹו
.‡Î,הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על תחּומין ערּובי אדם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָמערב

ׁשּלא  ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹועל
א  ,לפיכ יֹוצאין מּדעּתן; לעצמן, וערבּו עליהן ערב ם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על לא מערב אינֹו אבל רּבן. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבׁשל
- אׁשּתֹו ידי על ולא העברים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹולא
ׁשלחנֹו. על אצלֹו אֹוכלין ׁשהן ּפי על ואף מּדעּתן, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻאּלא
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יֹוצאין  - מחּו ולא וׁשתקּו וׁשמעּו עליהן, ערב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹואם
אין  - לעצמן הן וערבּו מהן, אחד ּכל על ערב ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבערּובֹו;

עצמן  ּבערּוב ויֹוצאין מּזֹו, ּגדֹולה מחאה ׁשׁשל ּבן קטן . ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
עליו  להּניח צרי ואין אּמֹו, ּבערּוב יֹוצא - ּפחֹות אֹו ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָׁשנים

לעצמֹו. סעּודֹות ׁשּתי ְְְְְֵַמזֹון
.·Î ּבמקֹום לֹו להּניחֹו אחר ּביד ערּובֹו לׁשּלח ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָהרֹוצה

ּוכׁשהּוא  ּבידֹו. הרׁשּות ׁשם, ׁשביתתֹו לקּבע רֹוצה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא
מי  ּביד ולא וקטן, ׁשֹוטה חרׁש ּביד מׁשּלחֹו אינֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹמׁשּלחֹו,
ואם  ערּוב. אינֹו ׁשּלח, ואם ערּוב; ּבמצות מֹודה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשאינֹו
ּכדי  ּכׁשר, לאדם להֹוליכֹו הּפסּולין מאּלּו אחד ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּלחֹו
ּכׁשר, זה הרי - הערּוב ּבמקֹום ויּניחֹו הּכׁשר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיֹוליכֹו
עֹומד  ׁשּיהיה והּוא, הּפיל; על אֹו הּקֹוף על ׁשּלחֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַואפּלּו
אצל  ׁשהּגיעּו הּבהמה אֹו הּפסּול זה ׁשּיראה עד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמרחֹוק,

הערּוב  את להֹולי לֹו ׁשאמר ׁשּנׁשּתּתפּוהּכׁשר, רּבים וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אּלּו הרי - אחד ּביד ערּובן לׁשלח ורצּו תחּומין, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹּבערּובי

ְְִַמׁשּלחין.
.‚Î וערב עלינ ּו', 'ערב לאחד: ׁשאמרּו רּבים אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

ּבֹו; ויֹוצאין ערּוב, זה הרי - ׁשרצה רּוח זה ּבאי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעליהם
רּוח  לֹו יחדּו לא עלי ׁשהרי 'ערב לחברֹו: האֹומר . ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּבגרֹוגרֹות עליו וערב יבשות]ּבתמרים' ,[תאנים ְְְִִִֵַָָָָ
ּבתמרים, עליו וערב ערּובי 'ּבגרֹוגרֹות' 'הּנח לֹו: אמר ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

'ּבּבית' ּבּמגּדל, והּניחֹו ,'ּבּׁשֹוב' ,ּבּׁשֹוב והּניחֹו ְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָּבּמגּדל'
אבל  ערּוב; אינֹו - ּבּבית והּניחֹו 'ּבעלּיה' ּבעלּיה, ְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָוהּניחֹו
ּבתמרים  ּבין - עליו וערב סתם, עלי' 'ערב לֹו: אמר ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָאם

ערּוב. זה הרי - ּבעלּיה ּבין ּבּבית ּבין ּבגרֹוגרֹות, ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּבין
.„Î,מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי על ׁשּמברכין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָּכׁשם

תחּומין  ערּובי על מבר יהיה ּכ הערּוב 'ּבזה ואֹומר: ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
היה  ואם רּוח'. לכל אּמה אלּפים זה מּמקֹום להּל לי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻמּתר
מּתר  יהיה הערּוב 'ּבזה אֹומר: רּבים, ידי על מערב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאחד
זֹו, עיר 'לבני אֹו ּפלֹוני', מקֹום 'לבני אֹו ּופלֹוני', ְְְְְִִִִִִִֵֵָלפלֹוני

רּוח'. לכל אּמה אלּפים זה מּמקֹום ְְְִִֵֶַַַַַָָָלהּל

ז  ¤¤ּפרק
לּמדינה‡. חּוץ ׁשּבת מערב ׁשּיצא ּבמקֹום [עיר]מי ועמד , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

זה', ּבמקֹום 'ׁשביתתי ואמר: ּבסֹופֹו, אֹו הּתחּום ְְְְְְִִֶַַָָָּבתֹו
מקֹום, מאֹותֹו למחר להּל לֹו יׁש - ׁשם ולן לעירֹו ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָוחזר
לערב  תחּומין, ערּובי עּקר הּוא וזה רּוח. לכל אּמה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאלּפים
ּבלבד  סעּודֹות ׁשּתי מזֹון ּבהּנחת לערב אמרּו ולא ְְְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹּברגליו;
להקל  אּלא ׁשם, עמד ולא יצא ׁשּלא ּפי על אף ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבּמקֹום,

ויּניחּנּוע  אחר ּביד ערּובֹו יׁשלח אּלא יצא ׁשּלא העׁשיר, ל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לֹו.

ּכגֹון ·. אצלֹו, ידּוע ּבמקֹום ׁשביתתֹו לקּבע נתּכּון אם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכן
ּובינֹו ּבינֹו ויׁש מקֹומֹו, מּכיר ׁשהּוא ּגדר אֹו ּבית אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאילן
ּכדי  והל ּבּדר והחזיק ּפחֹות, אֹו אּמה אלּפים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכׁשחׁשכה

מקֹום לאֹותֹו שבת]ׁשּיּגיע כניסת ׁשביתה [לפני ּבֹו ויקנה ְְְְִִִֶֶַַָָ
חברֹו החזירֹו אּלא ׁשם, עמד ולא הּגיע ׁשּלא ּפי על אף -ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
לֹו יׁש - נתעּכב אֹו ללּון, מעצמֹו ׁשחזר אֹו אצלֹו, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָללּון

אּמה  אלּפים מקֹום ּומאֹותֹו לֹו, ׁשּנתּכּון מקֹום עד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלהּל
והחזיק  ׁשביתתֹו, ׁשם לקּבע ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּכיון רּוח; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלכל

ׁשם. ערּובֹו ׁשהּניח אֹו ׁשם, ׁשעמד ּכמי נעׂשה ,ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּדר
אֹותֹו‚. מטריחין ׁשאין ּבעני, אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָּבּמה

והיה  ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מי ּכגֹון ּבדחּוק, אֹו ערּוב; ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלהּניח
ּתחׁש ׁשּמא ׁשּיּגיע ירא ּכדי הּיֹום מן ׁשּיּׁשאר והּוא, ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבכל  רץ אם ,ׁשּתחׁש קדם ׁשביתה ּבֹו ׁשּקנה מקֹום ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלאֹותֹו
אֹו אלּפים ,ּכׁשּתחׁש מקֹום אֹותֹו ּובין ּבינֹו ויהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹּכחֹו,
מן  נׁשאר ׁשּלא אֹו עני, ולא ּדחּוק היה לא אם אבל ְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֹֹּפחֹות.
הּמקֹום  ּבין ׁשהיה אֹו ּכחֹו, ּבכל רץ אפּלּו ׁשּיּגיע ּכדי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּיֹום
ּכׁשחׁשכה  ּבֹו עֹומד ׁשהּוא הּמקֹום ּובין ּבֹו לׁשּבת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנתּכּון
ׁשביתה  ּבֹו ׁשּקנה הּמקֹום ּכּון ׁשּלא אֹו אּמה, מאלּפים ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹיתר
אלּפים  אּלא לֹו ואין מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה קנה לא הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום רּוח לכל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָאּמה
ׁשביתה,„. ׁשם וקנה הּיחיד, ּברׁשּות יֹום מּבעֹוד ׁשעמד ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָמי

הידּועה  הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת ונתּכּון ּבּדר ּבא ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
וחּוצה  ּכּלּה, את מהּל זה הרי - ׁשביתתֹו ׁשם וקבע ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאצלֹו,
זֹו הּיחיד רׁשּות היתה ואם רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָלּה
בּה היה אם - נקע אֹו ּתל, אֹו לדירה, הּקף ׁשּלא ְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמקֹום

סאתים חמישים]ּבית על אמה את [מאה מהּל ּפחֹות, אֹו ְִֵֵֶַַָָ
יתר  היתה ואם רּוח; לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻּכּלּה,
מהן  וחּוצה אּמֹות, ארּבע אּלא ּבּה לֹו אין סאתים, ּבית ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעל
ׁשּלא  ּבמקֹום ערּובֹו הּניח אם וכן רּוח. לכל אּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאלּפים

לדירה. ְִַָֻהּקף
סּים[קובע]הּקֹונה‰. ולא מקֹום, ּברחּוק [ציין]ׁשביתה ְְְִִִֵֶַָָֹ

ּבא  היה ּכיצד? ׁשם. ׁשביתה קנה לא - ׁשביתתֹו ְְְִִֵַָָָָָָָָֹמקֹום
'ּבבקעה  אֹו ּפלֹונית', ּבׂשדה 'ׁשביתתי ואמר: ,ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבּדר
זה' מּמקֹומי 'אלּפים אֹו אּמה', אלף 'ּברחּוק אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָּפלֹונית',
אּלא  לֹו ואין מקֹום; ּברחּוק ׁשביתה קנה לא זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום רּוח לכל אּמה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאלּפים

.Â סלע 'ּתחת אֹו ּפלֹוני ', אילן ּתחת 'ׁשביתתי ְְִִִִֶַַַַַַָָָאמר:
ׁשמֹונה  סלע אֹותּה אֹו אילן אֹותֹו ּתחת יׁש אם - ְְִִִֵֶֶַַַָָּפלֹונית'
מקֹום  ּכּון לא ׁשהרי ׁשביתה; קנה לא יתר, אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאּמֹות
ׁשּמא  אּלּו, אּמֹות ּבארּבע לׁשּבת ּבא ׁשאם - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשביתתֹו

ׁשביתה ּבאר  ׁשּקנה הּוא האחרֹות אּלּו אּמֹות .ּבע ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
.Ê אּמֹות ּבארּבע אֹו ּבעּקרֹו, לׁשּבת להתּכּון צרי ,ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹלפיכ

מּׁשמֹונה, ּפחֹות ּתחּתיו היה ואם ׁשּבצפֹונֹו. אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּבדרֹומֹו,
ׁשני  ׁשעּור ׁשם אין ׁשהרי קנה; - ּתחּתיו לׁשּבת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹונתּכּון
,ּבּדר ּבאים ׁשנים היּו מסּים. מקֹומֹו מקצת והרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻמקֹומֹות,
ּבֹו קֹובע ׁשהּוא מקֹום אֹו ּגדר אֹו אילן מּכיר מהן ִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאחד
ׁשביתתֹו מֹוסר מּכיר ׁשאינֹו זה - מּכיר אינֹו והּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשביתה,
ׁשהּוא  ּבּמקֹום וחברֹו הּוא לׁשּבת מתּכּון והּמּכיר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹלּמּכיר,

.מּכיר  ִַ
.Á ערּובן להן להֹולי מהן אחד ׁשּׁשלחּו העיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנׁשי

ידּוע והחזיק[מסוים]למקֹום הליכה], של בעיצומה [היה ְְְִֶַָָ
קנּו לא הן - ערּובן הֹולי ולא חברֹו, והחזירֹו ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבּדר
להן  ואין ערּובן, ׁשם הּנח לא ׁשהרי מקֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשביתה
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לפּתן היה ואם ואחד; אחד לכל סעּודֹות ׁשּתי [-מזֹון ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָ
לחם] עם שנאכל ּבֹותבשיל לאכל ּכדי הלחם]- ׁשּתי [עם ְְֱֵֵֶֹ

הּׁשּתּוף. ּכמֹו ְְִַסעּודֹות,
.Á ׁשּיהיה ּכדי אחד, ּבמקֹום וערּובֹו הּוא ׁשּיהא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָוצרי

לׁשּבת  נתּכּון אם ,לפיכ הּׁשמׁשֹות. ּבין לאכלֹו לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאפׁשר
ּברׁשּות  אֹו הּיחיד, ּברׁשּות ערּובֹו והּניח הרּבים, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָּברׁשּות
ׁשאי  ערּוב; אינֹו - הרּבים ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּיחיד,
ּבין  הרּבים לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות להֹוציא לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאפׁשר

ּבעברה  אּלא .הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַַָָָ
.Ë ּברׁשּות אֹו הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת נתּכּון אם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹאבל

ׁשּנתּכּון  אֹו ּבכרמלית, ערּובֹו והּניח לׁשּבת הרּבים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹ
מדרבנן]ּבכרמלית הרבים ּברׁשּות [רשות ערּובֹו והּניח , ְְְְְִִִִֵַַ

קנּית  ׁשּבׁשעת ערּוב; זה הרי - הרּבים ּברׁשּות אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיחיד
מּכל  ּולהכניס להֹוציא מּתר הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻהערּוב,
ּדבר  ׁשּכל - מצוה לדבר לכרמלית הרׁשּיֹות מּׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻאחת

סֹופרים מּדברי חכמים]ׁשהּוא ּבין [- עליו גזרּו לא , ְְְִִִֵֵֶָָָֹ
הּדחק. ּבׁשעת אֹו מצוה ּבמקֹום ְְְְְִִִַַַָָָהּׁשמׁשֹות

.Èלהֹוציאֹו יכֹול אם - הּמפּתח ואבד ונעל ּבמגּדל, ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָנתנֹו
מלאכה עׂשּית אּסּור [אסורה]ּבלא ׁשאין ערּוב; זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

נתנֹו מלאכה. אּלא מצוה, ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלעׂשֹות
- ערּוב אינֹו הארץ, מן הּצֹומחין הּקנּדס אֹו הּקנה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבראׁש
ערּוב. זה הרי ּונעּוצין, ּתלּוׁשין היּו ואם יתלׁש; ׁשּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹּגזרה

.‡È אּמֹות ארּבע ערּובֹו ּבמקֹום לֹו יׁש ערּובֹו, הּמּניח ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכל
כחצרו] ּבסֹוף [שהם ׁשּלֹו תחּומין ערּובי הּמּניח ,לפיכ .ְְְִִִֵֵֶַַַָ

ׁשּתי  ּבתֹו לּתחּום חּוץ ויצא הערּוב ונתּגלּגל ְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָהּתחּום,
יצא  ואם מּמקֹומֹו. יצא לא ּוכאּלּו ערּוב, זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹאּמֹות
לּתחּום. חּוץ נעׂשה ׁשהרי ערּוב, אינֹו - אּמֹות לׁשּתי ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָחּוץ
יכֹול  ׁשאינֹו מּפני ערּוב, אינֹו - לּתחּום חּוץ ערּובֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָוהּמּניח

ערּובֹו. אל ְִֵֶַַלהּגיע
È.·,אבד אֹו לּתחּום, חּוץ אּמֹות ׁשּתי ויצא הערּוב ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָנתּגלּגל

אינֹו יֹום, מּבעֹוד - ונטמא ּתרּומה ׁשהיה אֹו נׂשרף, ְְְְְִִִֵֶַָָָָאֹו
ׁשּקנּית ערּוב; זה הרי מּׁשחׁשכה, מימוש]ערּוב; הערּוב,[- ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה הרי ספק, ואם הּׁשמׁשֹות. ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָּבין
זה  הרי הּׁשמׁשֹות, ּבין הערּוב נאכל אם ,לפיכ ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשר;

ֵערּוב.
.‚È עליו ערב אחד עלינּו', וערב 'צא ׁשנים: לֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאמרּו

ׁשערב  זה - הּׁשמׁשֹות ּבין עליו ערב ואחד יֹום, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּבעֹוד
ׁשערב  וזה הּׁשמׁשֹות, ּבין ערּובֹו נאכל יֹום, מּבעֹוד ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעליו
קנּו ׁשניהם - מּׁשחׁשכה ערּובֹו נאכל הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליו
ואף  ּכׁשר. הערּוב ּוספק הּוא, ספק הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָערּוב;
מערבין  אין - חׁשכה לא ספק חׁשכה ספק כן, ּפי ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָֹעל

ערּוב  זה הרי ערב, ואם לכּתחּלה; תחּומין .ערּובי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָ
.„Èּגל הערּוב על יכֹול [אבנים]נפל אם - יֹום מּבעֹוד ְִִֵַַַָָָ

ׁשּמּתר  לפי ּכׁשר, זה הרי מלאכה, עׂשּית ּבלא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻלהֹוציאֹו
ואם  הערּוב; קנּית ׁשעת ׁשהיא הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלהֹוציאֹו
ׁשאי  ּפי על ואף ערּוב, זה הרי - מּׁשחׁשכה ּגל עליו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנפל

יֹום  מּבעֹוד ספק מלאכה. ּבעׂשּית אּלא להֹוציאֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאפׁשר
ּכׁשר. הערּוב ׁשּספק ּכׁשר, זה הרי - מּׁשחׁשכה אֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנפל,

.ÂË ּבתרּומ ערב אם אינֹואבל - טמאה ספק ׁשהיא ה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הראּויה סעּודה ׁשאינּה היּו[לאכילה]ערּוב, אם וכן ; ְְְִֵֵֵֶָָָָָ

טמאה, ואחת טהֹורה אחת ּתרּומה, ׁשל ּכּכרֹות ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָלפניו
ּבּטהֹורה  'ערּובי ואמר: מּׁשּתיהן, היא זֹו אי יֹודע ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָואינֹו
הראּויה  סעּודה ּכאן ׁשאין ערּוב, אינֹו - ׁשהּוא' מקֹום ְְְֵֵֵֶֶָָָָָָּבכל

ֲִַָלאכילה.
.ÊË- ּבּה וערב קדׁש', ּולמחר חל הּיֹום זֹו 'ּכּכר ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹאמר:

וּדאי, נתקּדׁשה לא עדין הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ערּוב, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹערּובֹו
קדׁש 'הּיֹום אמר: אם אבל יֹום; מּבעֹוד היתה ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּוראּויה
ׁשּתחׁש עד ראּויה ׁשאינּה ּבּה, מערבין אין - חל' .ּולמחר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּתרּומה  ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּתרּומה, הפריׁש אם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹוכן
ּבין  ּכל טבל היא ׁשהרי ּבּה, מערבין אין - ׁשּתחׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעד

יֹום. מּבעֹוד ראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָהּׁשמׁשֹות,
.ÊÈ ׁשּבית לפי ערּוב; אינֹו - הּקברֹות ּבבית ערּובֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָהּנֹותן

ׁשם  הערּוב ּבקּיּום ׁשרֹוצה וכיון ּבהניה, אסּור ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקברֹות
הּפרס ּבבית נתנֹו בֹו. נהנה הרי קנּיה, שטמא אחר [שדה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָ

לּכנס מספק] ׁשּיכֹול מּפני כהן; היה ואפּלּו ערּוב, זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּינּפח אֹו הּפֹורח, ּבמגּדל בדיקת ׁשם לצורך העפר על -] ְְְִֵֵֶַַַַָָ

ְֵוהֹול.טומאה]
.ÁÈ ּכּלן מקּבצין - תחּומין ּבערּובי להׁשּתּתף ׁשרצּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻרּבים

ּבכלי  אֹותֹו ּומּניחין ואחד, אחד לכל סעּודֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָערּובן
ׁשּירצּו ּבמקֹום -אחד כּלן ידי על ערּוב אחד עׂשה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

אחר ידי על להן לזּכֹות עבור צרי הסעודות שיקנה -] ְְִֵֵֶַַַָָ
ערּובי כולם] לאדם לֹו מערבין ׁשאין להֹודיעם; וצרי ,ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ

הרּוח  ּבאֹותּה לערב רֹוצה אינֹו ׁשּמא לדעּתֹו, אּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָתחּומין
ׁשּלא  ּפי על אף - יֹום מּבעֹוד הֹודיעֹו ואם ּבּה. זה ְְִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשרצה
עד  הֹודיעֹו לא ואם ערּוב; זה הרי ,מּׁשּתחׁש אּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹרצה

.מּׁשּתחׁש מערבין ׁשאין ּבֹו, יֹוצא אינֹו - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשחׁשכה
.ËÈהּזֹוכה ידו]ּכל על שיזכו הראוי חצרֹות,[- ּבערּובי ְֲֵֵֵֶַָ

ידֹו על מזּכין ׁשאין מי וכל תחּומין; ּבערּובי ידֹו על ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמזּכין
תחּומין. ערּובי ידֹו על מזּכין אין חצרֹות, ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָערּובי

.Î ויערב ּפת לֹו ׁשּיּקח ּכדי הּבית, לבעל מעה אדם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָנֹותן
לנחּתֹום, אֹו לחנוני, נתן אם אבל תחּומין. ערּובי ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלֹו
לֹו: אמר ואם ערּוב; אינֹו - זֹו' ּבמעה לי 'זכה לֹו: ְְְְִִֵֵֵַַָָָָואמר
מן  אכל אֹו ּפת ּבּה לֹוקח זה הרי - זֹו' ּבמעה עלי ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ'ערב
לי  'ּתן לֹו: ואמר ּכלי, לֹו נתן ואם עליו. ּומערב ְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָָהאכלין,
עליו  ּומערב אכל, לֹוקח זה הרי - ּבֹו' לי ּוזכה אכל, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבזה

.ּבֹו
.‡Î,הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על תחּומין ערּובי אדם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָמערב

ׁשּלא  ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹועל
א  ,לפיכ יֹוצאין מּדעּתן; לעצמן, וערבּו עליהן ערב ם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על לא מערב אינֹו אבל רּבן. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבׁשל
- אׁשּתֹו ידי על ולא העברים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹולא
ׁשלחנֹו. על אצלֹו אֹוכלין ׁשהן ּפי על ואף מּדעּתן, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻאּלא
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יֹוצאין  - מחּו ולא וׁשתקּו וׁשמעּו עליהן, ערב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹואם
אין  - לעצמן הן וערבּו מהן, אחד ּכל על ערב ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבערּובֹו;

עצמן  ּבערּוב ויֹוצאין מּזֹו, ּגדֹולה מחאה ׁשׁשל ּבן קטן . ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
עליו  להּניח צרי ואין אּמֹו, ּבערּוב יֹוצא - ּפחֹות אֹו ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָׁשנים

לעצמֹו. סעּודֹות ׁשּתי ְְְְְֵַמזֹון
.·Î ּבמקֹום לֹו להּניחֹו אחר ּביד ערּובֹו לׁשּלח ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָהרֹוצה

ּוכׁשהּוא  ּבידֹו. הרׁשּות ׁשם, ׁשביתתֹו לקּבע רֹוצה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא
מי  ּביד ולא וקטן, ׁשֹוטה חרׁש ּביד מׁשּלחֹו אינֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹמׁשּלחֹו,
ואם  ערּוב. אינֹו ׁשּלח, ואם ערּוב; ּבמצות מֹודה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשאינֹו
ּכדי  ּכׁשר, לאדם להֹוליכֹו הּפסּולין מאּלּו אחד ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּלחֹו
ּכׁשר, זה הרי - הערּוב ּבמקֹום ויּניחֹו הּכׁשר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיֹוליכֹו
עֹומד  ׁשּיהיה והּוא, הּפיל; על אֹו הּקֹוף על ׁשּלחֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַואפּלּו
אצל  ׁשהּגיעּו הּבהמה אֹו הּפסּול זה ׁשּיראה עד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמרחֹוק,

הערּוב  את להֹולי לֹו ׁשאמר ׁשּנׁשּתּתפּוהּכׁשר, רּבים וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אּלּו הרי - אחד ּביד ערּובן לׁשלח ורצּו תחּומין, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹּבערּובי

ְְִַמׁשּלחין.
.‚Î וערב עלינ ּו', 'ערב לאחד: ׁשאמרּו רּבים אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

ּבֹו; ויֹוצאין ערּוב, זה הרי - ׁשרצה רּוח זה ּבאי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעליהם
רּוח  לֹו יחדּו לא עלי ׁשהרי 'ערב לחברֹו: האֹומר . ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּבגרֹוגרֹות עליו וערב יבשות]ּבתמרים' ,[תאנים ְְְִִִֵַָָָָ
ּבתמרים, עליו וערב ערּובי 'ּבגרֹוגרֹות' 'הּנח לֹו: אמר ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

'ּבּבית' ּבּמגּדל, והּניחֹו ,'ּבּׁשֹוב' ,ּבּׁשֹוב והּניחֹו ְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָּבּמגּדל'
אבל  ערּוב; אינֹו - ּבּבית והּניחֹו 'ּבעלּיה' ּבעלּיה, ְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָוהּניחֹו
ּבתמרים  ּבין - עליו וערב סתם, עלי' 'ערב לֹו: אמר ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָאם

ערּוב. זה הרי - ּבעלּיה ּבין ּבּבית ּבין ּבגרֹוגרֹות, ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּבין
.„Î,מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי על ׁשּמברכין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָּכׁשם

תחּומין  ערּובי על מבר יהיה ּכ הערּוב 'ּבזה ואֹומר: ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
היה  ואם רּוח'. לכל אּמה אלּפים זה מּמקֹום להּל לי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻמּתר
מּתר  יהיה הערּוב 'ּבזה אֹומר: רּבים, ידי על מערב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאחד
זֹו, עיר 'לבני אֹו ּפלֹוני', מקֹום 'לבני אֹו ּופלֹוני', ְְְְְִִִִִִִֵֵָלפלֹוני

רּוח'. לכל אּמה אלּפים זה מּמקֹום ְְְִִֵֶַַַַַָָָלהּל

ז  ¤¤ּפרק
לּמדינה‡. חּוץ ׁשּבת מערב ׁשּיצא ּבמקֹום [עיר]מי ועמד , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

זה', ּבמקֹום 'ׁשביתתי ואמר: ּבסֹופֹו, אֹו הּתחּום ְְְְְְִִֶַַָָָּבתֹו
מקֹום, מאֹותֹו למחר להּל לֹו יׁש - ׁשם ולן לעירֹו ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָוחזר
לערב  תחּומין, ערּובי עּקר הּוא וזה רּוח. לכל אּמה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאלּפים
ּבלבד  סעּודֹות ׁשּתי מזֹון ּבהּנחת לערב אמרּו ולא ְְְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹּברגליו;
להקל  אּלא ׁשם, עמד ולא יצא ׁשּלא ּפי על אף ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבּמקֹום,

ויּניחּנּוע  אחר ּביד ערּובֹו יׁשלח אּלא יצא ׁשּלא העׁשיר, ל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לֹו.

ּכגֹון ·. אצלֹו, ידּוע ּבמקֹום ׁשביתתֹו לקּבע נתּכּון אם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכן
ּובינֹו ּבינֹו ויׁש מקֹומֹו, מּכיר ׁשהּוא ּגדר אֹו ּבית אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאילן
ּכדי  והל ּבּדר והחזיק ּפחֹות, אֹו אּמה אלּפים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכׁשחׁשכה

מקֹום לאֹותֹו שבת]ׁשּיּגיע כניסת ׁשביתה [לפני ּבֹו ויקנה ְְְְִִִֶֶַַָָ
חברֹו החזירֹו אּלא ׁשם, עמד ולא הּגיע ׁשּלא ּפי על אף -ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
לֹו יׁש - נתעּכב אֹו ללּון, מעצמֹו ׁשחזר אֹו אצלֹו, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָללּון

אּמה  אלּפים מקֹום ּומאֹותֹו לֹו, ׁשּנתּכּון מקֹום עד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלהּל
והחזיק  ׁשביתתֹו, ׁשם לקּבע ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּכיון רּוח; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלכל

ׁשם. ערּובֹו ׁשהּניח אֹו ׁשם, ׁשעמד ּכמי נעׂשה ,ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּדר
אֹותֹו‚. מטריחין ׁשאין ּבעני, אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָּבּמה

והיה  ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מי ּכגֹון ּבדחּוק, אֹו ערּוב; ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלהּניח
ּתחׁש ׁשּמא ׁשּיּגיע ירא ּכדי הּיֹום מן ׁשּיּׁשאר והּוא, ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבכל  רץ אם ,ׁשּתחׁש קדם ׁשביתה ּבֹו ׁשּקנה מקֹום ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלאֹותֹו
אֹו אלּפים ,ּכׁשּתחׁש מקֹום אֹותֹו ּובין ּבינֹו ויהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹּכחֹו,
מן  נׁשאר ׁשּלא אֹו עני, ולא ּדחּוק היה לא אם אבל ְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֹֹּפחֹות.
הּמקֹום  ּבין ׁשהיה אֹו ּכחֹו, ּבכל רץ אפּלּו ׁשּיּגיע ּכדי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּיֹום
ּכׁשחׁשכה  ּבֹו עֹומד ׁשהּוא הּמקֹום ּובין ּבֹו לׁשּבת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנתּכּון
ׁשביתה  ּבֹו ׁשּקנה הּמקֹום ּכּון ׁשּלא אֹו אּמה, מאלּפים ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹיתר
אלּפים  אּלא לֹו ואין מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה קנה לא הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום רּוח לכל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָאּמה
ׁשביתה,„. ׁשם וקנה הּיחיד, ּברׁשּות יֹום מּבעֹוד ׁשעמד ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָמי

הידּועה  הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת ונתּכּון ּבּדר ּבא ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
וחּוצה  ּכּלּה, את מהּל זה הרי - ׁשביתתֹו ׁשם וקבע ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאצלֹו,
זֹו הּיחיד רׁשּות היתה ואם רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָלּה
בּה היה אם - נקע אֹו ּתל, אֹו לדירה, הּקף ׁשּלא ְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמקֹום

סאתים חמישים]ּבית על אמה את [מאה מהּל ּפחֹות, אֹו ְִֵֵֶַַָָ
יתר  היתה ואם רּוח; לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻּכּלּה,
מהן  וחּוצה אּמֹות, ארּבע אּלא ּבּה לֹו אין סאתים, ּבית ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעל
ׁשּלא  ּבמקֹום ערּובֹו הּניח אם וכן רּוח. לכל אּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאלּפים

לדירה. ְִַָֻהּקף
סּים[קובע]הּקֹונה‰. ולא מקֹום, ּברחּוק [ציין]ׁשביתה ְְְִִִֵֶַָָֹ

ּבא  היה ּכיצד? ׁשם. ׁשביתה קנה לא - ׁשביתתֹו ְְְִִֵַָָָָָָָָֹמקֹום
'ּבבקעה  אֹו ּפלֹונית', ּבׂשדה 'ׁשביתתי ואמר: ,ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבּדר
זה' מּמקֹומי 'אלּפים אֹו אּמה', אלף 'ּברחּוק אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָּפלֹונית',
אּלא  לֹו ואין מקֹום; ּברחּוק ׁשביתה קנה לא זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום רּוח לכל אּמה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאלּפים

.Â סלע 'ּתחת אֹו ּפלֹוני ', אילן ּתחת 'ׁשביתתי ְְִִִִֶַַַַַַָָָאמר:
ׁשמֹונה  סלע אֹותּה אֹו אילן אֹותֹו ּתחת יׁש אם - ְְִִִֵֶֶַַַָָּפלֹונית'
מקֹום  ּכּון לא ׁשהרי ׁשביתה; קנה לא יתר, אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאּמֹות
ׁשּמא  אּלּו, אּמֹות ּבארּבע לׁשּבת ּבא ׁשאם - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשביתתֹו

ׁשביתה ּבאר  ׁשּקנה הּוא האחרֹות אּלּו אּמֹות .ּבע ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
.Ê אּמֹות ּבארּבע אֹו ּבעּקרֹו, לׁשּבת להתּכּון צרי ,ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹלפיכ

מּׁשמֹונה, ּפחֹות ּתחּתיו היה ואם ׁשּבצפֹונֹו. אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּבדרֹומֹו,
ׁשני  ׁשעּור ׁשם אין ׁשהרי קנה; - ּתחּתיו לׁשּבת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹונתּכּון
,ּבּדר ּבאים ׁשנים היּו מסּים. מקֹומֹו מקצת והרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻמקֹומֹות,
ּבֹו קֹובע ׁשהּוא מקֹום אֹו ּגדר אֹו אילן מּכיר מהן ִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאחד
ׁשביתתֹו מֹוסר מּכיר ׁשאינֹו זה - מּכיר אינֹו והּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשביתה,
ׁשהּוא  ּבּמקֹום וחברֹו הּוא לׁשּבת מתּכּון והּמּכיר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹלּמּכיר,

.מּכיר  ִַ
.Á ערּובן להן להֹולי מהן אחד ׁשּׁשלחּו העיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנׁשי

ידּוע והחזיק[מסוים]למקֹום הליכה], של בעיצומה [היה ְְְִֶַָָ
קנּו לא הן - ערּובן הֹולי ולא חברֹו, והחזירֹו ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבּדר
להן  ואין ערּובן, ׁשם הּנח לא ׁשהרי מקֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשביתה
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קנה  והּוא רּוח; לכל אּמה אלּפים אּלא מּמדינתן, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָלהּל
ׁשם, לׁשּבת ונתּכּון ,ּבּדר ּבא ה ּוא ׁשהרי - ערּוב ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשם
מקֹום, לאֹותֹו להּל למחר לֹו יׁש לפיכ ;ּבּדר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהחזיק

רּוח. לכל אּמה אלּפים מּמּנּו ְְְִִֵֶַַַַַָָּולהּל
.Ë מקֹום ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ׁשּצרי ׁשאמרנּו, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזה

מן  ירד אפּלּו אּלא ּבּׂשדה, ויל ׁשּיצא לא ,ּבּדר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיחזיק
הגג]העלּיה עלית ׁשּיצא [- וקדם מקֹום, לאֹותֹו ליל ְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ

ׁשביתה. וקנה החזיק, זה הרי - חברֹו החזירֹו החצר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּפתח
לֹומר  צרי אינֹו מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ּכל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָוכן

ּכיון  אּלא ּפלֹוני', ּבמקֹום והחזיק 'ׁשביתתי ּבלּבֹו ׁשּגמר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
מי  לֹומר, צרי ואין ׁשביתה; ׁשם קנה ׁשהּוא, ּכל ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבּדר
צרי ׁשאינֹו ׁשביתה, ּבֹו ׁשּקנה ּבּמקֹום ועמד ּברגליו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיצא

קנה. ּבלּבֹו, ׁשּגמר ּכיון אּלא ּכלּום, ְְִֵֶֶַַָָָָָלֹומר
.È ּבּׂשדֹות ׁשּבת ּבלילי ואֹוכלין ׁשהֹולכין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידין

דרכים  לעֹוברי מצּויה ׁשּפּתן הּבּתים ּבעלי אצל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּובּכרמים,
אלּפים  מהּלכין - הּמדרׁש ּבבית ולנים ּובאים ׁשם, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָהּבאים
ׁשאּלּו האכילה; מּמקֹום לא הּמדרׁש, מּבית רּוח לכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאּמה
ואין  לּׂשדה; יֹוצאין היּו לא הּמדרׁש, ּבבית סעּודתן ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמצאּו

מדרׁשם  ּבית על אּלא לדירה, סֹומכת .ּדעּתן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ח  ¤¤ּפרק
ּבמערב,‡. ואחד ּבמזרח אחד ערּובין, ׁשני מּניחין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאין

ּובׁשאר  הערּובין, מּׁשני אחד על הּיֹום ּבמקצת ׁשּיהּל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכדי
ליֹום  ערּובין ׁשני מערבין ׁשאין - הּׁשני הערּוב על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּיֹום

הּואאחד  ּכמדּמה רּוחֹות, לׁשּתי וערב טעה מפני . -] ְְְִִֵֵֶֶַָָָֻ
'צאּושחשב] לׁשנים: ׁשאמר אֹו רּוחֹות, לׁשּתי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשּמערבין

לדרֹום  עליו ערב ואחד לצפֹון עליו ערב אחד עלי', ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָוערבּו
ׁשניהם. ּכרגלי מהּל -ְְְְֵֵֵֶַַ

אּלא ·. ,להּל יכֹול ׁשאינֹו ׁשניהן? ּכרגלי מהּל ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד
ּברחּוק  ערּובֹו האחד נתן ּבֹו; להּל לׁשניהן ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום

מזרח, לרּוח אּמה ּברחּוק אלף ערּובֹו מהן הּׁשני והּניח ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
מהּל עליו ׁשערבּו זה אין - מערב לרּוח אּמה מאֹות ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחמׁש
ּבמזרח, עליו ׁשערב מי ּכרגלי אּמה, אלף אּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבמערב
ׁשערב  מי ּכרגלי מאֹות, וחמׁש אלף אּלא ּבמזרח יהּל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹולא
ערּובין  ׁשני עליו ערבּו אֹו ערב אם ,לפיכ ּבמערב. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעליו
אלּפים  ּברחּוק ואחד למזרח, אלּפים ּברחּוק אחד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָאּלּו,

מּמקֹומֹו יזּוז לא זה הרי - .למערב ְְֲֲִֵֶַָָֹ
ואֹומר:‚. ּומתנה רּוחֹות, ּבׁשּתי ערּובין ׁשני אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָמערב

נלחצּתי אֹו מצוה ּדבר לי ארע מהגוים]'אם למחר [לברוח ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ
עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה זֹו, לרּוח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָונצרכּתי
זֹו לרּוח נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו הּׁשנית ׁשּברּוח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהערּוב
וׁשּברּוח  עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשנית,
לי  יׁש הרּוחֹות, לׁשּתי נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָהראׁשֹונה
ואם  ;אל ׁשארצה ּולאיזה ׁשארצה, ערּוב איזה על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹלסמ

ׁשני  אין - מּׁשּתיהן לרּוח נצרכּתי ולא ּדבר, לי ארע ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹלא
הריני  אּלא מהן, אחד על סֹומ ואיני ערּוב, אּלּו ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהערּובין
לחֹומה'. מחּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לי ׁשּיׁש עירי, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכבני

ּביֹום „. אסּור ּכ ּבׁשּבת, לּתחּום חּוץ לצאת ׁשאסּור ְְְְֵֵֶַַָָָָָּכׁשם
לרׁשּות טֹוב  מרׁשּות ׁשהּמֹוציא ּוכׁשם הּכּפּורים; ְְְְִִִִֵֵֶַַּוביֹום

ּביֹום  אבל חּיב. הּכּפּורים ּביֹום הּמֹוציא ּכ חּיב, ְְְֲִִִַַַַַָָָָָּבׁשּבת
לרׁשּות  מרׁשּות להֹוציא מּתר ערּובי טֹוב, מערבין ,לפיכ . ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֻ

ּכׁשּבת; הּכּפּורים, ליֹום ּבמבֹואֹות ּומׁשּתּתפין ְְְְְֲִִִִִֵַַַָחצרֹות
טֹובים, ּולימים הּכּפּורים ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְִִִִִִֵֵַָָּומערבין

לׁשּבת. ׁשּמערבין ְְְְִֶֶֶַָָּכדר
ּבין ‰. מּלפניה ּבין לׁשּבת, סמּו להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיֹום

לערב  לֹו יׁש - ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ׁשני אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמּלאחריה,
ׁשּירצה  מהן זה אי על וסֹומ רּוחֹות, לׁשּתי ערּובין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַׁשני

הּׁשני  לּיֹום הּׁשנית ׁשּברּוח הערּוב ועל הראׁשֹון, אֹול ּיֹום ; ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מּׁשני  לאחד עליו וסֹומ אחת, לרּוח אחד ערּוב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמערב
ערּוב, עׂשה לא ּוכאּלּו העיר ּכבני יהיה הּׁשני ּובּיֹום ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹימים,
ּבׁשני  אמּורים? ּדברים ּבּמה רּוח. לכל אּמה אלּפים לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָויׁש
ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻימים
אּלא  הּימים, לׁשני מערב ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׁשנה,

אחת. ְַַַלרּוח
.Â,זֹו לׁשּבת 'ערּובי ואֹומר: ערּובֹו, על אדם מתנה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוכן

לזֹו', לא אבל אחרת, 'לׁשּבת אחרת'; לׁשּבת לא ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאבל
לא  טֹובים, 'לימים טֹובים', לימים לא ְְְִִִִַָָָֹֹ'לׁשּבתֹות,

.לׁשּבתֹות' ְַָ
.Ê,ׁשארצה מּכם איזה על מערב 'הריני לחמּׁשה: ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאמר

ׁשרצה  ּפי על אף - 'יל לא רציתי לא ,יל ִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹרציתי
הערוב]מּׁשחׁשכה שחל אחר מּדברי [- ׁשהּוא ּדבר ;יל , ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּבררה ּבֹו יׁש רצה סֹופרים, שמלכתחילה מתברר [בסוף ְְִֵֵָ
'רציתי לילך] ואמר: הּׁשנה, ּכל ׁשל לׁשּבתֹות המערב וכן .ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּבת  ּכל - עירי' ּכבני אהיה אּלא ,אל לא רציתי לא ,ְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאל
.מּׁשּתחׁש ׁשרצה ּפי על אף ,יל ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּירצה

.Á ויֹום לׁשּבת אֹו ּגלּיֹות, ׁשל טֹובים ימים לׁשני ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻהמערב
הּימים  לׁשני אחת לרּוח אחד ערּוב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטֹוב
ּובליל  ראׁשֹון ּבליל מצּוי ּבמקֹומֹו הערּוב ׁשּיהיה צרי -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ
ּבערב  מֹוליכֹו עֹוׂשה? הּוא ּכיצד הּׁשמׁשֹות. ּבין ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני,

ּבידֹו ונֹוטלֹו עליו, ּומחׁשי ׁשּבת, ּבערב אֹו טֹוב [מפני יֹום ְְְְְִֶֶַַָָָָ
טֹובהגנבים] יֹום ליל היה אם לֹו, לטלטל]ּובא שמותר -]; ִֵָָָ

,ׁשּתחׁש עד ׁשם ּומּניחֹו מקֹום, לאֹותֹו מֹוליכֹו ְְְִִֶֶַַַָָָָּולמחר
יֹום  ליל היה אם מביאֹו אֹו ׁשּבת, ליל היה אם ְְְִִִֵֵַָָָָָואֹוכלֹו
ּכדי  אחד, ּכיֹום ואינם קדּׁשֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני - ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָֻטֹוב

ימים'. לׁשני הערּוב קנה ראׁשֹון 'מּליל ְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשּנאמר:
.Ëלֹו ואין לראׁשֹון, הערּוב קנה - ּבראׁשֹון הערּוב ְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָנאכל

לּׁשני  ּברגליו ערּוב לערב צרי ּבראׁשֹון, ּברגליו ערב ; ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ
ּבלּבֹו ויחׁשב מקֹום, ּבאֹותֹו ויעמד ׁשּיל והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹּבּׁשני,
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לערב  רצה אם - ּבראׁשֹון ּבפת ערב ׁשביתה. ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיקנה
צרי ּבפת, לערב רצה ואם ערּוב; זה הרי ּבּׁשני, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּברגליו

ׁש עצמּה הּפת  ּבאֹותּה ּבראׁשֹון.לערב ּבּה ערב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
.È,ׁשּבת לאחר אֹו ׁשּבת ערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָיֹום

ׁשּמקּדׁשין החודש]ּבזמן עדות הראּיה[פי]על[את -] ְְְְִִִֶַַַָָ
הלבנה] מולד ּוקדּׁשה ראיית אחד, ּכיֹום ׁשהן לי יראה -ְְִֵֵֶֶֶָָָֻ

הן. ֵַַאחת
.‡È ּבׁשּתי ערּובין ׁשני לערב לאדם לֹו ׁשּיׁש ׁשאמרנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָזה

לכל  להּגיע לֹו אפׁשר ׁשּיהיה והּוא הּימים, לׁשני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָרּוחֹות
הראׁשֹון  ּבּיֹום הערּובין מּׁשני לֹואחד אפׁשר אי אם אבל ; ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

הּׁשני  ערּוב אין הראׁשֹון, ּבּיֹום הּׁשני יֹום ׁשל לערּוב ְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלהּגיע
מּבעֹוד  הראּויה ּבסעּודה ׁשּיהיה מצותֹו ׁשהערּוב - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָערּוב
ּבּיֹום  הערּוב לזה להּגיע יכֹול ואינֹו הֹואיל וזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָיֹום,

יֹום. מּבעֹוד ראּויה אינּה זֹו הרי ְְֲִִֵֵָָָהראׁשֹון,
.·Èמּביתֹו אּמה אלּפים ּברחּוק ערּובֹו ׁשהּניח הרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכיצד?

ׁשני  ערּוב והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָלרּוח
וסמ מערב, ּברּוח אלף אֹו מאה אֹו אחת אּמה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָּברחּוק
הראׁשֹון  ּבּיֹום ׁשהרי ערּוב, הּׁשני זה אין - ׁשני ליֹום ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָעליו
יכֹול  ׁשאינֹו לפי יֹום, מּבעֹוד לֹו ראּוי הּׁשני הערּוב זה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאין

ּכלּום. מערב ּברּוח לֹו נׁשאר לא ׁשהרי אליו, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָֹלהּגיע
.‚È אּמה מאֹות וחמׁש אלף ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאבל

ערּוב  והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ּברּוח ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמּביתֹו
ּב מערב לרּוח מּביתֹו רחֹוק אּמה,ׁשני מאֹות חמׁש תֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָ

לֹו אפׁשר ׁשהרי ערּוב, זה הרי - ׁשני ליֹום עליו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוסמ
הראׁשֹון. ּבּיֹום לֹו ִִֶַַַָׁשּיּגיע

.„È ערּוב עֹוׂשה אינֹו ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָיֹום
אּלא  - תחּומין ערּובי ולא חצרֹות, ערּובי לא טֹוב, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָֹֹּביֹום

טֹוב  יֹום ערב ׁשהּוא חמיׁשי ּביֹום הּוא חלּומערב ואם . ְְְֲִִִֵֶֶֶָָ
מערב  ׁשּבת, וערב ּבחמיׁשי ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשני
ולא  ׁשכח ואם חצרֹות. וערּובי תחּומין ערּובי רביעי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָֹמּיֹום
ׁשּבת, ּובערב ּבחמיׁשי חצרֹות ערּובי מערב זה הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָערב

תחּומין. ערּובי לא אבל ְְֲִֵֵֶַָֹּומתנה;
.ÂË אין טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ּבחמיׁשי: אֹומר מתנה? ְֲִִִֵֵֵֶַַַַּכיצד

חֹוזר  ּולמחר ערּוב'; זה הרי לאו, ואם ּכלּום; ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָּבדברי
מאמׁש, ערבּתי ּכבר טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ואֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָּומערב
זה  הרי טֹוב, יֹום היה אמׁש ואם ּכלּום; הּיֹום ּבדברי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָואין
ׁשל  טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָערּוב'.
הן  הרי הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּגלּיֹות;

טֹוב  יֹום מערב אּלא להן מערב ואינֹו אחד, .ּכיֹום ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ח שישי יום
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ּוׁשּתי  עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָיׁש

ּבֹו לׁשּבת (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֶֶַָָֹֹמצוֹות
(ב) להתעּנֹות מּמלאכה; (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא ְְְְֲִִֶַַָָָָֹ

הּמצוֹות  ּכל ּובאּור ּבֹו. ולׁשּתֹות לאכל ׁשּלא (ד) ְְְֱִִֵֶֶַָֹֹּבֹו;
אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָָהאּלּו

א  ¤¤ּפרק
הּׁשביעי,‡. לחדׁש ּבעׂשֹור מּמלאכה לׁשּבת עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמצות

בֹו העֹוׂשה וכל לכם"; היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת ְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמלאכה,
על  חּיב הּוא ּומה תעׂשּו". לא מלאכה ּכל וגֹו' ְְֲֶַַַַָָָָָֹ"ּובעׂשֹור
חּיב  ּבזדֹון, ּברצֹונֹו עׂשה אם זה? ּביֹום מלאכה ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָעׂשּית

קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשגגה, עׂשה ואם [בהמה ּכרת; ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָ
לעני] ובין לעשיר .בין

על ·. חּיבין סקילה, ּבׁשּבת זדֹונּה על ׁשחּיבין מלאכה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָּכל
ּבׁשּבת, חּטאת קרּבן עליו ׁשחּיבין וכל ּכרת; ּבעׂשֹור ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָזדֹונּה

הּכּפּורים  ּביֹום חּטאת קרּבן עליו ׁשאסּור חּיבין ּדבר וכל . ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָ
לעׂשֹותֹו אסּור מלאכה, ׁשאינֹו ּפי על אף ּבׁשּבת ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָלעׂשֹותֹו
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין עׂשה, ואם הּכּפּורים; ְְְִִִִַַַַַָָּביֹום

מדרבנן] וכל [מלקות הּׁשּבת. על אֹותֹו ׁשּמּכין ְְִֶֶֶַַַַָָּכדר
הּכּפּורים; ּביֹום לטלטלֹו אסּור ּבׁשּבת, לטלטלֹו ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָׁשאסּור
אסּור  ּכ ּבׁשּבת, לכּתחּלה לעׂשֹותֹו אֹו לאמרֹו ׁשאסּור ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָוכל
ליֹום  ׁשּבת ּבין אין ּדבר: ׁשל ּכללֹו הּכּפּורים. ְְְִִֵֵֶַַָָָָּביֹום
ּבׁשּבת  מלאכה ׁשּזדֹון אּלא אּלּו, ּבענינים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּכּפּורים

ּבכרת. הּכּפּורים ּוביֹום ְְְִִִִֵַָָּבסקילה,
הּמנחה ‚. מן הּכּפּורים, ּביֹום הּירק את לקּנב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּומּתר

המעּפׁשֹות,ּולמעלה  העלין את ׁשּיסיר הּקּנּוב? הּוא ּומה . ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבאגֹוזין  מפּצעין וכן לאכילה. אֹותֹו ויתּקן הּׁשאר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָויקּצץ
נפׁש עגמת מּפני - ּומעלה הּמנחה מן ּברּמֹונים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּומפררין

יתר] עינוי ּבׁשּבת,[למנוע להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ויֹום .ְְְִִִֶַַָָ
ּכל  רּמֹונים ּובפרירת אגֹוזים ּובפציעת ירק ּבקניבת ְְְֱִִִִִִִִִַַַָָָָאסּור

ּבׁשנער העם נהגּו ּוכבר [ארץ ּובּמערב[בבבל]הּיֹום. ְְְֲֲִַַַָָָָָָ
הרי ישראל] אּלא הּצֹום, ּביֹום אּלּו מּכל אחד יעׂשּו ׁשּלא ,ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לּכל. ּכׁשּבת ְַַָֹהּוא
עׂשה„. והיא ‡Á˙)(}אחרת {מצות הּכּפּורים, ּביֹום יׁש ְֲִֵֶֶַַ©©ְְִִִֵַ

נפׁשתיכם" את "ּתעּנּו ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ּבֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלׁשּבת
הּׁשמּועה מּפי רבנו]- ממשה ׁשהּוא [שנמסרה עּנּוי למדּו, ְְִִִֶַָָ

עׂשה  מצות קּים ּבֹו, הּצם וכל הּצֹום; זה וכל לּנפׁש, . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לא  על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל ּבֹו, ׁשֹותה אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹהאֹוכל
הּיֹום  ּבעצם תעּנה לא אׁשר הּנפׁש כל "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻתעׂשה,
ׁשּלא  למי ּכרת הּכתּוב ׁשענׁש מאחר ונכרתה"; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּזה,
וכל  ּוׁשתּיה. אכילה על ּבֹו אנּו ׁשּמזהרין למדנּו ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָֻנתעּנה,
קבּועה. חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשֹוגג, ּבֹו הּׁשֹותה אֹו ְְְֵֵֶַַַַָָָָָהאֹוכל

.‰לסּו אֹו ּבֹו לרחץ ׁשאסּור הּׁשמּועה, מּפי למדנּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹוכן
מּכל [שמן]ּבֹו לׁשּבת ּומצוה לבעל. אֹו הּסנּדל את לנעל ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹאֹו

"ׁשּבת  ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ׁשּׁשֹובת ּכדר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאּלּו,
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קנה  והּוא רּוח; לכל אּמה אלּפים אּלא מּמדינתן, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָלהּל
ׁשם, לׁשּבת ונתּכּון ,ּבּדר ּבא ה ּוא ׁשהרי - ערּוב ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשם
מקֹום, לאֹותֹו להּל למחר לֹו יׁש לפיכ ;ּבּדר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהחזיק

רּוח. לכל אּמה אלּפים מּמּנּו ְְְִִֵֶַַַַַָָּולהּל
.Ë מקֹום ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ׁשּצרי ׁשאמרנּו, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזה

מן  ירד אפּלּו אּלא ּבּׂשדה, ויל ׁשּיצא לא ,ּבּדר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיחזיק
הגג]העלּיה עלית ׁשּיצא [- וקדם מקֹום, לאֹותֹו ליל ְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ

ׁשביתה. וקנה החזיק, זה הרי - חברֹו החזירֹו החצר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּפתח
לֹומר  צרי אינֹו מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ּכל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָוכן

ּכיון  אּלא ּפלֹוני', ּבמקֹום והחזיק 'ׁשביתתי ּבלּבֹו ׁשּגמר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
מי  לֹומר, צרי ואין ׁשביתה; ׁשם קנה ׁשהּוא, ּכל ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבּדר
צרי ׁשאינֹו ׁשביתה, ּבֹו ׁשּקנה ּבּמקֹום ועמד ּברגליו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיצא

קנה. ּבלּבֹו, ׁשּגמר ּכיון אּלא ּכלּום, ְְִֵֶֶַַָָָָָלֹומר
.È ּבּׂשדֹות ׁשּבת ּבלילי ואֹוכלין ׁשהֹולכין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידין

דרכים  לעֹוברי מצּויה ׁשּפּתן הּבּתים ּבעלי אצל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּובּכרמים,
אלּפים  מהּלכין - הּמדרׁש ּבבית ולנים ּובאים ׁשם, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָהּבאים
ׁשאּלּו האכילה; מּמקֹום לא הּמדרׁש, מּבית רּוח לכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאּמה
ואין  לּׂשדה; יֹוצאין היּו לא הּמדרׁש, ּבבית סעּודתן ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמצאּו

מדרׁשם  ּבית על אּלא לדירה, סֹומכת .ּדעּתן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ח  ¤¤ּפרק
ּבמערב,‡. ואחד ּבמזרח אחד ערּובין, ׁשני מּניחין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאין

ּובׁשאר  הערּובין, מּׁשני אחד על הּיֹום ּבמקצת ׁשּיהּל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכדי
ליֹום  ערּובין ׁשני מערבין ׁשאין - הּׁשני הערּוב על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּיֹום

הּואאחד  ּכמדּמה רּוחֹות, לׁשּתי וערב טעה מפני . -] ְְְִִֵֵֶֶַָָָֻ
'צאּושחשב] לׁשנים: ׁשאמר אֹו רּוחֹות, לׁשּתי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשּמערבין

לדרֹום  עליו ערב ואחד לצפֹון עליו ערב אחד עלי', ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָוערבּו
ׁשניהם. ּכרגלי מהּל -ְְְְֵֵֵֶַַ

אּלא ·. ,להּל יכֹול ׁשאינֹו ׁשניהן? ּכרגלי מהּל ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד
ּברחּוק  ערּובֹו האחד נתן ּבֹו; להּל לׁשניהן ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום

מזרח, לרּוח אּמה ּברחּוק אלף ערּובֹו מהן הּׁשני והּניח ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
מהּל עליו ׁשערבּו זה אין - מערב לרּוח אּמה מאֹות ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחמׁש
ּבמזרח, עליו ׁשערב מי ּכרגלי אּמה, אלף אּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבמערב
ׁשערב  מי ּכרגלי מאֹות, וחמׁש אלף אּלא ּבמזרח יהּל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹולא
ערּובין  ׁשני עליו ערבּו אֹו ערב אם ,לפיכ ּבמערב. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעליו
אלּפים  ּברחּוק ואחד למזרח, אלּפים ּברחּוק אחד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָאּלּו,

מּמקֹומֹו יזּוז לא זה הרי - .למערב ְְֲֲִֵֶַָָֹ
ואֹומר:‚. ּומתנה רּוחֹות, ּבׁשּתי ערּובין ׁשני אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָמערב

נלחצּתי אֹו מצוה ּדבר לי ארע מהגוים]'אם למחר [לברוח ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ
עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה זֹו, לרּוח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָונצרכּתי
זֹו לרּוח נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו הּׁשנית ׁשּברּוח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהערּוב
וׁשּברּוח  עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשנית,
לי  יׁש הרּוחֹות, לׁשּתי נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָהראׁשֹונה
ואם  ;אל ׁשארצה ּולאיזה ׁשארצה, ערּוב איזה על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹלסמ

ׁשני  אין - מּׁשּתיהן לרּוח נצרכּתי ולא ּדבר, לי ארע ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹלא
הריני  אּלא מהן, אחד על סֹומ ואיני ערּוב, אּלּו ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהערּובין
לחֹומה'. מחּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לי ׁשּיׁש עירי, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכבני

ּביֹום „. אסּור ּכ ּבׁשּבת, לּתחּום חּוץ לצאת ׁשאסּור ְְְְֵֵֶַַָָָָָּכׁשם
לרׁשּות טֹוב  מרׁשּות ׁשהּמֹוציא ּוכׁשם הּכּפּורים; ְְְְִִִִֵֵֶַַּוביֹום

ּביֹום  אבל חּיב. הּכּפּורים ּביֹום הּמֹוציא ּכ חּיב, ְְְֲִִִַַַַַָָָָָּבׁשּבת
לרׁשּות  מרׁשּות להֹוציא מּתר ערּובי טֹוב, מערבין ,לפיכ . ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֻ

ּכׁשּבת; הּכּפּורים, ליֹום ּבמבֹואֹות ּומׁשּתּתפין ְְְְְֲִִִִִֵַַַָחצרֹות
טֹובים, ּולימים הּכּפּורים ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְִִִִִִֵֵַָָּומערבין

לׁשּבת. ׁשּמערבין ְְְְִֶֶֶַָָּכדר
ּבין ‰. מּלפניה ּבין לׁשּבת, סמּו להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיֹום

לערב  לֹו יׁש - ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ׁשני אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמּלאחריה,
ׁשּירצה  מהן זה אי על וסֹומ רּוחֹות, לׁשּתי ערּובין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַׁשני

הּׁשני  לּיֹום הּׁשנית ׁשּברּוח הערּוב ועל הראׁשֹון, אֹול ּיֹום ; ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מּׁשני  לאחד עליו וסֹומ אחת, לרּוח אחד ערּוב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמערב
ערּוב, עׂשה לא ּוכאּלּו העיר ּכבני יהיה הּׁשני ּובּיֹום ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹימים,
ּבׁשני  אמּורים? ּדברים ּבּמה רּוח. לכל אּמה אלּפים לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָויׁש
ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻימים
אּלא  הּימים, לׁשני מערב ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׁשנה,

אחת. ְַַַלרּוח
.Â,זֹו לׁשּבת 'ערּובי ואֹומר: ערּובֹו, על אדם מתנה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוכן

לזֹו', לא אבל אחרת, 'לׁשּבת אחרת'; לׁשּבת לא ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאבל
לא  טֹובים, 'לימים טֹובים', לימים לא ְְְִִִִַָָָֹֹ'לׁשּבתֹות,

.לׁשּבתֹות' ְַָ
.Ê,ׁשארצה מּכם איזה על מערב 'הריני לחמּׁשה: ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאמר

ׁשרצה  ּפי על אף - 'יל לא רציתי לא ,יל ִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹרציתי
הערוב]מּׁשחׁשכה שחל אחר מּדברי [- ׁשהּוא ּדבר ;יל , ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּבררה ּבֹו יׁש רצה סֹופרים, שמלכתחילה מתברר [בסוף ְְִֵֵָ
'רציתי לילך] ואמר: הּׁשנה, ּכל ׁשל לׁשּבתֹות המערב וכן .ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּבת  ּכל - עירי' ּכבני אהיה אּלא ,אל לא רציתי לא ,ְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאל
.מּׁשּתחׁש ׁשרצה ּפי על אף ,יל ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּירצה

.Á ויֹום לׁשּבת אֹו ּגלּיֹות, ׁשל טֹובים ימים לׁשני ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻהמערב
הּימים  לׁשני אחת לרּוח אחד ערּוב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטֹוב
ּובליל  ראׁשֹון ּבליל מצּוי ּבמקֹומֹו הערּוב ׁשּיהיה צרי -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ
ּבערב  מֹוליכֹו עֹוׂשה? הּוא ּכיצד הּׁשמׁשֹות. ּבין ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני,

ּבידֹו ונֹוטלֹו עליו, ּומחׁשי ׁשּבת, ּבערב אֹו טֹוב [מפני יֹום ְְְְְִֶֶַַָָָָ
טֹובהגנבים] יֹום ליל היה אם לֹו, לטלטל]ּובא שמותר -]; ִֵָָָ

,ׁשּתחׁש עד ׁשם ּומּניחֹו מקֹום, לאֹותֹו מֹוליכֹו ְְְִִֶֶַַַָָָָּולמחר
יֹום  ליל היה אם מביאֹו אֹו ׁשּבת, ליל היה אם ְְְִִִֵֵַָָָָָואֹוכלֹו
ּכדי  אחד, ּכיֹום ואינם קדּׁשֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני - ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָֻטֹוב

ימים'. לׁשני הערּוב קנה ראׁשֹון 'מּליל ְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשּנאמר:
.Ëלֹו ואין לראׁשֹון, הערּוב קנה - ּבראׁשֹון הערּוב ְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָנאכל

לּׁשני  ּברגליו ערּוב לערב צרי ּבראׁשֹון, ּברגליו ערב ; ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ
ּבלּבֹו ויחׁשב מקֹום, ּבאֹותֹו ויעמד ׁשּיל והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹּבּׁשני,
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לערב  רצה אם - ּבראׁשֹון ּבפת ערב ׁשביתה. ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיקנה
צרי ּבפת, לערב רצה ואם ערּוב; זה הרי ּבּׁשני, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּברגליו

ׁש עצמּה הּפת  ּבאֹותּה ּבראׁשֹון.לערב ּבּה ערב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
.È,ׁשּבת לאחר אֹו ׁשּבת ערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָיֹום

ׁשּמקּדׁשין החודש]ּבזמן עדות הראּיה[פי]על[את -] ְְְְִִִֶַַַָָ
הלבנה] מולד ּוקדּׁשה ראיית אחד, ּכיֹום ׁשהן לי יראה -ְְִֵֵֶֶֶָָָֻ

הן. ֵַַאחת
.‡È ּבׁשּתי ערּובין ׁשני לערב לאדם לֹו ׁשּיׁש ׁשאמרנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָזה

לכל  להּגיע לֹו אפׁשר ׁשּיהיה והּוא הּימים, לׁשני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָרּוחֹות
הראׁשֹון  ּבּיֹום הערּובין מּׁשני לֹואחד אפׁשר אי אם אבל ; ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

הּׁשני  ערּוב אין הראׁשֹון, ּבּיֹום הּׁשני יֹום ׁשל לערּוב ְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלהּגיע
מּבעֹוד  הראּויה ּבסעּודה ׁשּיהיה מצותֹו ׁשהערּוב - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָערּוב
ּבּיֹום  הערּוב לזה להּגיע יכֹול ואינֹו הֹואיל וזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָיֹום,

יֹום. מּבעֹוד ראּויה אינּה זֹו הרי ְְֲִִֵֵָָָהראׁשֹון,
.·Èמּביתֹו אּמה אלּפים ּברחּוק ערּובֹו ׁשהּניח הרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכיצד?

ׁשני  ערּוב והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָלרּוח
וסמ מערב, ּברּוח אלף אֹו מאה אֹו אחת אּמה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָּברחּוק
הראׁשֹון  ּבּיֹום ׁשהרי ערּוב, הּׁשני זה אין - ׁשני ליֹום ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָעליו
יכֹול  ׁשאינֹו לפי יֹום, מּבעֹוד לֹו ראּוי הּׁשני הערּוב זה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאין

ּכלּום. מערב ּברּוח לֹו נׁשאר לא ׁשהרי אליו, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָֹלהּגיע
.‚È אּמה מאֹות וחמׁש אלף ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאבל

ערּוב  והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ּברּוח ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמּביתֹו
ּב מערב לרּוח מּביתֹו רחֹוק אּמה,ׁשני מאֹות חמׁש תֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָ

לֹו אפׁשר ׁשהרי ערּוב, זה הרי - ׁשני ליֹום עליו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוסמ
הראׁשֹון. ּבּיֹום לֹו ִִֶַַַָׁשּיּגיע

.„È ערּוב עֹוׂשה אינֹו ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָיֹום
אּלא  - תחּומין ערּובי ולא חצרֹות, ערּובי לא טֹוב, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָֹֹּביֹום

טֹוב  יֹום ערב ׁשהּוא חמיׁשי ּביֹום הּוא חלּומערב ואם . ְְְֲִִִֵֶֶֶָָ
מערב  ׁשּבת, וערב ּבחמיׁשי ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשני
ולא  ׁשכח ואם חצרֹות. וערּובי תחּומין ערּובי רביעי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָֹמּיֹום
ׁשּבת, ּובערב ּבחמיׁשי חצרֹות ערּובי מערב זה הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָערב

תחּומין. ערּובי לא אבל ְְֲִֵֵֶַָֹּומתנה;
.ÂË אין טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ּבחמיׁשי: אֹומר מתנה? ְֲִִִֵֵֵֶַַַַּכיצד

חֹוזר  ּולמחר ערּוב'; זה הרי לאו, ואם ּכלּום; ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָּבדברי
מאמׁש, ערבּתי ּכבר טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ואֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָּומערב
זה  הרי טֹוב, יֹום היה אמׁש ואם ּכלּום; הּיֹום ּבדברי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָואין
ׁשל  טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָערּוב'.
הן  הרי הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּגלּיֹות;

טֹוב  יֹום מערב אּלא להן מערב ואינֹו אחד, .ּכיֹום ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּוׁשּתי  עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָיׁש

ּבֹו לׁשּבת (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֶֶַָָֹֹמצוֹות
(ב) להתעּנֹות מּמלאכה; (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא ְְְְֲִִֶַַָָָָֹ

הּמצוֹות  ּכל ּובאּור ּבֹו. ולׁשּתֹות לאכל ׁשּלא (ד) ְְְֱִִֵֶֶַָֹֹּבֹו;
אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָָהאּלּו

א  ¤¤ּפרק
הּׁשביעי,‡. לחדׁש ּבעׂשֹור מּמלאכה לׁשּבת עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמצות

בֹו העֹוׂשה וכל לכם"; היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת ְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמלאכה,
על  חּיב הּוא ּומה תעׂשּו". לא מלאכה ּכל וגֹו' ְְֲֶַַַַָָָָָֹ"ּובעׂשֹור
חּיב  ּבזדֹון, ּברצֹונֹו עׂשה אם זה? ּביֹום מלאכה ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָעׂשּית

קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשגגה, עׂשה ואם [בהמה ּכרת; ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָ
לעני] ובין לעשיר .בין

על ·. חּיבין סקילה, ּבׁשּבת זדֹונּה על ׁשחּיבין מלאכה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָּכל
ּבׁשּבת, חּטאת קרּבן עליו ׁשחּיבין וכל ּכרת; ּבעׂשֹור ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָזדֹונּה

הּכּפּורים  ּביֹום חּטאת קרּבן עליו ׁשאסּור חּיבין ּדבר וכל . ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָ
לעׂשֹותֹו אסּור מלאכה, ׁשאינֹו ּפי על אף ּבׁשּבת ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָלעׂשֹותֹו
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין עׂשה, ואם הּכּפּורים; ְְְִִִִַַַַַָָּביֹום

מדרבנן] וכל [מלקות הּׁשּבת. על אֹותֹו ׁשּמּכין ְְִֶֶֶַַַַָָּכדר
הּכּפּורים; ּביֹום לטלטלֹו אסּור ּבׁשּבת, לטלטלֹו ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָׁשאסּור
אסּור  ּכ ּבׁשּבת, לכּתחּלה לעׂשֹותֹו אֹו לאמרֹו ׁשאסּור ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָוכל
ליֹום  ׁשּבת ּבין אין ּדבר: ׁשל ּכללֹו הּכּפּורים. ְְְִִֵֵֶַַָָָָּביֹום
ּבׁשּבת  מלאכה ׁשּזדֹון אּלא אּלּו, ּבענינים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּכּפּורים

ּבכרת. הּכּפּורים ּוביֹום ְְְִִִִֵַָָּבסקילה,
הּמנחה ‚. מן הּכּפּורים, ּביֹום הּירק את לקּנב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּומּתר

המעּפׁשֹות,ּולמעלה  העלין את ׁשּיסיר הּקּנּוב? הּוא ּומה . ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבאגֹוזין  מפּצעין וכן לאכילה. אֹותֹו ויתּקן הּׁשאר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָויקּצץ
נפׁש עגמת מּפני - ּומעלה הּמנחה מן ּברּמֹונים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּומפררין

יתר] עינוי ּבׁשּבת,[למנוע להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ויֹום .ְְְִִִֶַַָָ
ּכל  רּמֹונים ּובפרירת אגֹוזים ּובפציעת ירק ּבקניבת ְְְֱִִִִִִִִִַַַָָָָאסּור

ּבׁשנער העם נהגּו ּוכבר [ארץ ּובּמערב[בבבל]הּיֹום. ְְְֲֲִַַַָָָָָָ
הרי ישראל] אּלא הּצֹום, ּביֹום אּלּו מּכל אחד יעׂשּו ׁשּלא ,ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לּכל. ּכׁשּבת ְַַָֹהּוא
עׂשה„. והיא ‡Á˙)(}אחרת {מצות הּכּפּורים, ּביֹום יׁש ְֲִֵֶֶַַ©©ְְִִִֵַ

נפׁשתיכם" את "ּתעּנּו ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ּבֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלׁשּבת
הּׁשמּועה מּפי רבנו]- ממשה ׁשהּוא [שנמסרה עּנּוי למדּו, ְְִִִֶַָָ

עׂשה  מצות קּים ּבֹו, הּצם וכל הּצֹום; זה וכל לּנפׁש, . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לא  על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל ּבֹו, ׁשֹותה אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹהאֹוכל
הּיֹום  ּבעצם תעּנה לא אׁשר הּנפׁש כל "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻתעׂשה,
ׁשּלא  למי ּכרת הּכתּוב ׁשענׁש מאחר ונכרתה"; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּזה,
וכל  ּוׁשתּיה. אכילה על ּבֹו אנּו ׁשּמזהרין למדנּו ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָֻנתעּנה,
קבּועה. חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשֹוגג, ּבֹו הּׁשֹותה אֹו ְְְֵֵֶַַַַָָָָָהאֹוכל

.‰לסּו אֹו ּבֹו לרחץ ׁשאסּור הּׁשמּועה, מּפי למדנּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹוכן
מּכל [שמן]ּבֹו לׁשּבת ּומצוה לבעל. אֹו הּסנּדל את לנעל ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹאֹו

"ׁשּבת  ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ׁשּׁשֹובת ּכדר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאּלּו,
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ואין  אּלּו. לענינים וׁשּבתֹון מלאכה, לענין ׁשּבת - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשּבתֹון"
אם  אבל ּוׁשתּיה; אכילה על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָחּיבין

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבעל, אֹו נעל אֹו ס אֹו ְִַַַַַַַָָָָרחץ
.Âּכ - ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין ּבֹו, מלאכה ׁשּׁשבּות ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשם

ּבּלילה  ּובין ּבּיֹום ּבין עּנּוי, ׁשל מחל ׁשבּות להֹוסיף וצרי . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
את  "ועּניתם ׁשּנאמר: ּוביציאתֹו, ּבכניסתֹו קדׁש ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעל
לצּום  התחל ּכלֹומר, - ּבערב" לחדׁש, ּבתׁשעה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנפׁשתיכם
ּביציאה  וכן לעׂשירי; הּסמּו ּתׁשעה מערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּולהתעּנֹות
לעׂשירי, סמּו עׂשר אחד מּלילי מעט ּבעּנּויֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשֹוהה

ׁשּבּתכם" ּתׁשּבתּו ערב עד "מערב .ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַ
.Ê יֹודעֹות אינן והן ׁשחׁשכה, עד וׁשֹותֹות ׁשאֹוכלֹות ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָנׁשים

ׁשּלא  ּבידן, ממחין אין - קדׁש על מחל להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּמצוה
ּבבית  ׁשֹוטר ׁשּיהיה אפׁשר אי ׁשהרי ּבזדֹון; לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיבֹואּו
ואל  ׁשֹוגגין, ׁשּיהיּו להן והּנח נׁשיו; להזהיר ואחד אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

לזה  הּדֹומה ּכל וכן מזידין. .יהיּו ְְְִִִֵֶֶַָָ

ב  ¤¤ּפרק
ּככֹותבת ‡. לאדם הראּויין מאכלין הּכּפּורים ּביֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהאֹוכל

גדול]הּגּסה זה [תמר הרי - ּבמעט מּכביצה ּפחֹות ׁשהיא , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּׁשֹותה  וכן זה. לׁשעּור מצטרפין האכלים וכל ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָחּיב.
ּכל  ׁשֹותה, ׁשל לגמיו ּכמלא אדם לׁשתּית הראּויין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֻמׁשקין
ּכדי  לגמיו? מלא וכּמה חּיב; - לגמיו לפי ואחד ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻאחד
ּבינֹוני  ּבאדם זה וׁשעּור מלא; ויראה אחד לצד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיסּלקם
זה. לׁשעּור מצטרפין הּמׁשקין וכל מרביעית. ּפחֹות -ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

אחד. לׁשעּור מצטרפין אין ּוׁשתּיה, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָואכילה
ּדברים ·. ׁשאכל אֹו הּמּתרין, אכלים האֹוכל ְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָֻאחד

ּפּגּול ּכגֹון במחשבה]האסּורין, שנפסל [קרבן ונֹותר[קרבן ְְֲִִָָ
אכילתו] זמן מעושרין]וטבלשעבר שאינן ּונבלֹות [פירות ְְֵֶֶ

לאדם, הראּויין אכלים ואכל הֹואיל ּדם, אֹו וחלב ְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָּוטרפֹות
הּכּפּורים. ּביֹום אֹוכל מּׁשּום ּכרת חּיב זה ְֲִִִֵֵֵֶַַָָהרי

על ‚. אף ּכרת; חּיב אינֹו זה, מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ִִֵֵֶַַַַָָָָָָאכל
ּכרת  חּיבין אין ׁשעּור, ּבחצי הּתֹורה מן אסּור  ׁשהּוא ֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּפי

ּכׁשעּור  על מּכין אּלא ׁשעּור, חצי הּׁשֹותה אֹו והאֹוכל . ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ
מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ

מּתחּלת „. יׁש אם - ואכל וחזר ואכל וחזר מעט ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָאכל
ׁשלׁש אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹאכילה

אין ּביצים  לאו, ואם לכׁשעּור; מצטרפֹות אּלּו הרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָ
- וׁשתה וחזר וׁשתה וחזר מעט ׁשתה לכׁשעּור. ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָמצטרפֹות
ּכדי  אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה מּתחּלת יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָאם
מצטרפין. אין לאו, ואם לׁשעּור; מצטרפין רביעית, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָׁשתּית

עׂשבים ‰. ּכגֹון אדם, למאכל ראּויין ׁשאינן אכלים ְְְֲֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָאכל
ׂשרפיםהּמרים  מאילנות]אֹו הּבאּוׁשין [הנוטפים ְְִִִַַָָ

ציר [מלוכלכים] ּכגֹון ראּויין, ׁשאינם מׁשקין ׁשּׁשתה אֹו ,ְְְִִִֵֶֶַָָָ
מלוח] דג מּוריס[מי מלוח]אֹו דג אפּלּו[שומן - חי וחמץ ְְֲִֶַָֹ

מּכין  אבל הּכרת; מן ּפטּור זה הרי הרּבה, מהן וׁשתה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאכל
מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

.Âמזּוג חמץ הּכֹוסס[מעורב]ׁשתה חּיב. [בפיו]ּבמים, ְִֵֶַַַָָָָֹ

וזנּגביל אבל [קנמון]ּפלּפלין ּפטּור; ּבהן, וכּיֹוצא יבׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
גפנים  לּולבי ּפטּור; גפנים, עלי אכל חּיב. רטב, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹזנּגביל

רכים] גפן ׁשּלבלבּו[ענפי ּכל גפנים? לּולבי הן ואּלּו חּיב. ,ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ
זה  על יתר הּכּפּורים; יֹום ועד הּׁשנה מראׁש יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבארץ

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּופטּור. ּכעצים, הם הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַָֹ
.Êציר לּבׂשר; הּמלח מצטרף ּבמלח, צלי ׁשעל [מיץ]אכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

עם  המערבים האכל ׁשּמכׁשירי מּפני מצטרף; ירק, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּגּבי
ׁשאכל  ּגּסה מאכילה ׂשבע היה חׁשּובין. הן ּכאכל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהאכל,
ׁשאכל  ּכמי ּפטּור, - ׂשבעֹו על יתר ואכל ּבמזֹונֹו, ׁשּקץ ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָעד
ראּוי  הּיתר ׁשּזה ּפי על ׁשאף לאכילה; ראּויין ׁשאינן ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאכלין

ּכזה. ׁשּׂשבע מי לכל ראּוי אינֹו ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָלרעב,
.Áׁשּׁשאל סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש ּביֹום [ביקש]חֹולה לאכל ְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹ

'אינֹו אֹומרין הּבקיאין ׁשהרֹופאים ּפי על אף - ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים
אמר צריך  'ּדי'. ׁשּיאמר עד עצמֹו, ּפי על אֹותֹו מאכילין - ' ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹ

מאכילין  - 'צרי' אֹומר והרֹופא ,'צרי 'איני ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָהחֹולה:
אּמן רֹופא ׁשּיהיה והּוא, ּפיו; על רֹופא [מומחה]אֹותֹו . ְְִִֵֵֶֶַָֻ

מאכילין  - 'צרי 'אינֹו אֹומר ואחד ,'צרי' אֹומר ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאחד
אֹומרין  ּומקצתן ,'צרי' אֹומרין הרֹופאין מקצת ְְְְְִִִִִִָָָָָאֹותֹו;
ּובלבד  הּבקיאין; אחר אֹו הרב אחר הֹולכין - 'צרי ְְְִִִִִֵַַַַַַָָֹ'אינֹו
אני' צרי' אמר אם אבל אני'; צרי' החֹולה יאמר ֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
ונחלקּו ,צרי ׁשהּוא החֹולה אמר לא אֹותֹו. מאכילין -ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ
ּכּמנין  'צרי' ׁשאמרּו ואּלּו ּבקיאין, ּכּלן והיּו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֻהרֹופאים

אֹותֹו. מאכילין - 'צרי 'אינֹו ְֲִִִֵֶַָָׁשאמרּו
.Ëמסוים]ׁשהריחה[מעוברת]עּברה לּה[מאכל לֹוחׁשין , ֲִִֵֶָָָָֻ

זה, ּבזּכרֹון ּדעּתּה נתקררה אם הּוא: הּכּפּורים ׁשּיֹום ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָּבאזנּה
וכן  נפׁשּה. ׁשּתתיּׁשב עד אֹותּה מאכילין לאו, ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמּוטב;

ּבלמּוס ׁשאחזֹו הרעבון]מי עד [חולי אֹותֹו מאכילין , ְֲֲִִִֶַַָֻ
מּיד, אֹותֹו מאכילין ּוׁשקצים נבלֹות אפּלּו עיניו; ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשּיאֹורּו

הּמּתרין. ּדברים ׁשּימצאּו עד מׁשהין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻואין
.Èאֹותֹו מחּנכין ׁשנים, עׂשר ּובן ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָקטן

ּבּיֹום,[לצום] ׁשעֹות ּבׁשּתי לאכל רגיל היה ּכיצד? ְֱִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשעֹות.
אֹותֹו מאכילין ּבׁשלׁש, רגיל היה ּבׁשלׁש; אֹותֹו ְְֲֲִִִִִַַָָָָָֹֹמאכילין
אחת  ּבן ּבׁשעתֹו. לעּנֹותֹו מֹוסיפין הּבן, ּכח לפי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹּבארּבע.
מּדברי  ּומׁשלים מתעּנה - נקבה ּבין זכר ּבין ׁשנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעׂשרה

ּבמצוֹות. לחּנכֹו ּכדי ְְְְְְִִֵַסֹופרים,
.‡È ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּובן אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבת

ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביאּו אחד ּגדֹולים [למטה]ויֹום הן הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָ
ּומׁשלימין הּמצוֹות, הצום]לכל כל אבל [את הּתֹורה; מן ְְְֲִִִִַַַָָָ

ואינן  הן, קטּנים עדין - ׂשערֹות ׁשּתי הביאּו לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹאם
ּתׁשע  מּבן ּפחֹות ׁשהּוא קטן סֹופרים. מּדברי אּלא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמׁשלימין
לידי  יבֹואּו ׁשּלא ּכדי הּכּפּורים, ּביֹום אֹותֹו מעּנין אין -ְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹ

ַָָסּכנה.

ג  ¤¤ּפרק
ּבצֹונן,‡. ּבין ּבחּמין ּבין - הּכּפּורים ּביֹום לרחץ ְְְְִִִִֵֵֵַַָֹאסּור

אחד  אבר ּבין ּגּופֹו ּכל אסּור ּבין קטּנה, אצּבע אפּלּו ; ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכּלה, - ּפניהן את רֹוחצין והּכּלה והּמל ּבּמים. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהֹוׁשיטּה
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ּביפיֹו, ׁשּיראה ּכדי ,והּמל ּבעלּה; על ּתתּגּנה ׁשּלא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכדי
נקראת  ּכּמה ועד ."עיני ּתחזינה ּביפיֹו מל" ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:

יֹום. ׁשלׁשים עד ְִַַָֹ'ּכּלה'?
מקֹום ·. רֹוחץ - טיט אֹו ּבצֹואה מלכל ׁשהיה ְְְְִִֵֶָָָָֻמי

חֹוׁשׁש ואינֹו ּכדרּכֹו, אחת הּטּנֹופת ידּה אּׁשה ּומדיחה . ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּפי  על אף ּכדרּכֹו, רֹוחץ והחֹולה לבנּה. ּפת ונֹותנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבמים,
ּבין  ּכדרּכן, טֹובלין טבילֹות חּיבי וכל מסּכן. ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשאינֹו

הּכּפּורים. ּביֹום ּבין ּבאב ְְְְִִִֵַָָּבתׁשעה
לח ‚. אם - הּכּפּורים יֹום ּבלילי הּזה ּבּזמן קרי ׁשראה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמי

- ׁשּנתלכל אֹו הּוא יבׁש ואם ודּיֹו; ּבמּפה מקּנח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָהּוא,
לרחץ  לֹו ואסּור ּומתּפּלל. ּבלבד, המלכלכין מקֹומֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֻרֹוחץ

לטּבל  אֹו ּגּופֹו מּפני ּכל טהֹור, הּזה ּבּזמן הּטֹובל ׁשאין ; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
אּלא  הּזה ּבּזמן לתפּלה מּקרי הרחיצה ואין מת; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאת
הּמּתר. את לאסר אּלא האסּור ּדבר לבּטל מנהג ואין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻמנהג,
אּלא  טֹובל, הּכּפּורים יֹום ּבלילי קרי ׁשהרֹואה אמרּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹולא
ּתּקנה  ׁשּבטלה ּבארנּו, ּוכבר קרּיין; לבעלי טבילה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכׁשּתּקנּו

זֹו.
ותעלה „. עליו ידֹו אדם ׁשּיּניח ּכדי ּביֹותר, לח ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטיט

ּבּה ּתּדבק האחרת לידֹו אֹותּה הדּביק ׁשאם לחלּוחית ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבּה
ימ  לא עליו. ליׁשב אסּור - חרׂשלחלּוחית ּכלי אדם ּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבֹו ויצטּנן גופו]מים אפּלּו[יקרר מּדפנֹו; נֹוזלים ׁשהּמים , ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָ
ּומּתר  ּבׂשרֹו. על מים יּנתזּו ׁשּמא אסּור, מּתכֹות ְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכלי

ּבפרֹות. ְְְִֵֵַלהצטּנן
אֹותּה‰. וׁשֹורה הּכּפּורים, יֹום מערב מטּפחת אדם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹוקח

ּומנּגבּה הּבגדים;[מייבשה]ּבמים, ּתחת ּומּניחּה מעט, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָ
ׁשּיׁש ּפי על ואף חֹוׁשׁש, ואינֹו ּפניו, על מעבירּה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּולמחר

הרּבה. קר ְֵַָֹּבּה
.Â ׁשהּוא מי ּפני אֹו אביו ּפני אֹו רּבֹו ּפני להקּביל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָההֹול

ּבחכמה  מּמּנּו ּבּמים ּגדֹול עֹובר - הּמדרׁש ּבבית לקרֹות אֹו , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לעׂשֹותּה, ׁשהל מצוה ועֹוׂשה חֹוׁשׁש. ואינֹו צּוארֹו, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָעד
אינֹו - לחזר לֹו ּתּתיר לא ׁשאם למקֹומֹו; ּבּמים ְְֲִִִִֵֵֶַַַַֹֹוחֹוזר

נכׁשל ונמצא ,לׁשמר [נמנע]הֹול ההֹול וכן הּמצוה. מן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹ
ּובלבד  חֹוׁשׁש; ואינֹו צּוארֹו, עד ּבּמים עֹובר - ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָּפרֹותיו
ׁשעֹוׂשין  ּכדר בגדיהם, ׁשּולי מּתחת ידיהם יֹוציאּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹׁשּלא

ְֹּבחל.
.Ê אחת ּברגלֹו אפּלּו וסנּדל, מנעל לנעל ּומּתר אסּור ; ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָֹֻ

ׁשעם ׁשל ּבסנּדל אלון]לצאת ּגמא[מעץ [גומי]וׁשל ְְְֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשהרי  - ּבֹו ויֹוצא רגליו על ּבגד אדם וכֹור ּבהן. ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא

יחף  ׁשהּוא ּומרּגיׁש לרגלֹו, מּגיע הארץ -קׁשי הּתינֹוקֹות . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
וסיכה, ּורחיצה ּוׁשתּיה ּבאכילה מּתרין ׁשהן ּפי על ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻאף

וסנּדל. מּמנעל אֹותן ְְְְִִִַָָָמֹונעין
.Á וכּיֹוצא עקרב מחמת הּסנּדל את לנעל אדם לכל ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻמּתר

ּתּׁשכּנּו ׁשּלא ּכדי והחּיהּבּה, את [יולדת]. לנעל מּתרת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
ּבּה, ּכּיֹוצא והחֹולה יֹום; ׁשלׁשים ּכל צּנה, מּׁשּום ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהּסנּדל

סּכנה. ׁשם ׁשאין ּפי על ִֵֶַַַָָָאף
.Ëּגּופֹו ּככל ּגּופֹו מקצת לסּו ּתענּוג אסּור ׁשל סיכה ּבין , ְְֲִִֵֶַָָָָָ

ּפי  על אף חֹולה, היה ואם ּתענּוג. ׁשל ׁשאינּה סיכה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבין

חטטין לֹו ׁשּיׁש אֹו סּכנה, ּבֹו -[אבעבועות]ׁשאין ּבראׁשֹו ְֲִֵֵֶֶַָָָֹ
חֹוׁשׁש. ואינֹו ּכדרּכֹו, ְְְֵֵַָס

.È יֹום ּבלילי הּנר את להדליק ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָיׁש
יבֹוא  ולא מאׁשּתֹו ּפנים ּבׁשת לֹו ׁשּתהיה ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹהּכּפּורים,
להדליק, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּמּטה; תׁשמיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלידי
תׁשמיׁש לידי ויבֹוא ּבעיניו חן ותּׂשא אׁשּתֹו יראה .ׁשּמא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

להדליק  הּכל חּיבין ּבׁשּבת, להיֹות הּכּפּורים יֹום חל ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָֹואם
חֹובה. ּבׁשּבת נר ׁשהדלקת - מקֹום ְְְֵֶַַַָָָָָּבכל

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ט ש"ק יום
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עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָיׁש
לׁשּבת  (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹוׁשׁש
מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ּפסח; ׁשל ְֲִֶֶֶַַָָָֹּבראׁשֹון
ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ּפסח; ׁשל ּבּׁשביעי לׁשּבת ְְֲִִִֶֶֶַַַֹֹ(ג)
ׁשּלא  (ו) הּׁשבּועֹות; חג ּביֹום לׁשּבת (ה) ְְְִֶַַָָָֹֹמלאכה;
ׁשּלא  (ח) הּׁשנה; ּבראׁש לׁשּבת (ז) מלאכה; ּבֹו ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֹלעׂשֹות
הּסּכֹות; חג ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת (ט) מלאכה; ּבֹו ְְֲִִֶַַַָָָֹֻלעׂשֹות
ׁשל  ּבּׁשמיני לׁשּבת (יא) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא ְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹ(י)
ּובאּור  מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (יב) הּסּכֹות; ְֲֵֶַַַָָֹֻחג

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ימים ְְִִִִֵֵַָָׁשביתת

א  ¤¤ּפרק
הּכתּוב ‡. ׁשאסרן האּלּו הּימים -ׁשׁשת מלאכה ּבעׂשּית ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

חג  ׁשל ּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח, ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַׁשהן
הן  - הּׁשביעי לחדׁש ּובאחד הּׁשבּועֹות, חג ּוביֹום ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּסּכֹות,
אסּורין  ׁשהן ׁשוה, ּכּלן ּוׁשביתת טֹובים'. 'ימים ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֻהּנקראין
אכילה, לצר ׁשהיא מּמלאכה חּוץ עבֹודה, מלאכת ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָֹּבכל

". . נפׁש לכל יאכל אׁשר א" ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
מצות ·. קּים הרי מהן, ּבאחד עבֹודה מּמלאכת הּׁשֹובת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל

וכל  ׁשבֹות. ּכלֹומר: "ׁשּבתֹון", ּבהם נאמר ׁשהרי ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָעׂשה,
ּכגֹון  אכילה, לצר ׁשאינּה מלאכה מהן ּבאחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹהעֹוׂשה
מצות  ּבּטל הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ארג אֹו הרס אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּבנה
עבדה  מלאכת "ּכל ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר ְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעׂשה;
עׂשה  ואם בהם". יעׂשה לא מלאכה, "ּכל תעׂשּו", ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֹלא

הּתֹורה. מן לֹוקה והתראה, ְְְִִֵֶַַָָָּבעדים
אחת,‚. ּבהתראה טֹוב ּביֹום הרּבה מלאכֹות אבֹות ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָהעֹוׂשה

לֹוקה  אינֹו - אחת ּבהתראה וארג וסתר ּובנה ׁשּזרע ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּכגֹון
אחת  ש];אּלא מלאכֹו[משום לׁשּבתחּלּוק כל ת על [לחייב ְְִֶַַַָָָ

ומלאכה] טֹוב.מלאכה ליֹום מלאכֹות חּלּוק ואין ,ְְְִֵָ
ּביֹום „. אֹותּה עׂשה אם - ּבׁשּבת עליה ׁשחּיבין מלאכה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָּכל

לֹוקה  - אכילה לצר ׁשּלא מרׁשּות טֹוב מההֹוצאה חּוץ , ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
טֹוב  ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ׁשּמּתֹו וההבערה; ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֻלרׁשּות
ּביֹום  מּתר ,לפיכ אכילה; לצר ׁשּלא הּתרה אכילה, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹֹֻֻלצר
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ואין  אּלּו. לענינים וׁשּבתֹון מלאכה, לענין ׁשּבת - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשּבתֹון"
אם  אבל ּוׁשתּיה; אכילה על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָחּיבין

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבעל, אֹו נעל אֹו ס אֹו ְִַַַַַַַָָָָרחץ
.Âּכ - ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין ּבֹו, מלאכה ׁשּׁשבּות ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשם

ּבּלילה  ּובין ּבּיֹום ּבין עּנּוי, ׁשל מחל ׁשבּות להֹוסיף וצרי . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
את  "ועּניתם ׁשּנאמר: ּוביציאתֹו, ּבכניסתֹו קדׁש ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעל
לצּום  התחל ּכלֹומר, - ּבערב" לחדׁש, ּבתׁשעה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנפׁשתיכם
ּביציאה  וכן לעׂשירי; הּסמּו ּתׁשעה מערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּולהתעּנֹות
לעׂשירי, סמּו עׂשר אחד מּלילי מעט ּבעּנּויֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשֹוהה

ׁשּבּתכם" ּתׁשּבתּו ערב עד "מערב .ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַ
.Ê יֹודעֹות אינן והן ׁשחׁשכה, עד וׁשֹותֹות ׁשאֹוכלֹות ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָנׁשים

ׁשּלא  ּבידן, ממחין אין - קדׁש על מחל להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּמצוה
ּבבית  ׁשֹוטר ׁשּיהיה אפׁשר אי ׁשהרי ּבזדֹון; לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיבֹואּו
ואל  ׁשֹוגגין, ׁשּיהיּו להן והּנח נׁשיו; להזהיר ואחד אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

לזה  הּדֹומה ּכל וכן מזידין. .יהיּו ְְְִִִֵֶֶַָָ

ב  ¤¤ּפרק
ּככֹותבת ‡. לאדם הראּויין מאכלין הּכּפּורים ּביֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהאֹוכל

גדול]הּגּסה זה [תמר הרי - ּבמעט מּכביצה ּפחֹות ׁשהיא , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּׁשֹותה  וכן זה. לׁשעּור מצטרפין האכלים וכל ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָחּיב.
ּכל  ׁשֹותה, ׁשל לגמיו ּכמלא אדם לׁשתּית הראּויין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֻמׁשקין
ּכדי  לגמיו? מלא וכּמה חּיב; - לגמיו לפי ואחד ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻאחד
ּבינֹוני  ּבאדם זה וׁשעּור מלא; ויראה אחד לצד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיסּלקם
זה. לׁשעּור מצטרפין הּמׁשקין וכל מרביעית. ּפחֹות -ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

אחד. לׁשעּור מצטרפין אין ּוׁשתּיה, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָואכילה
ּדברים ·. ׁשאכל אֹו הּמּתרין, אכלים האֹוכל ְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָֻאחד

ּפּגּול ּכגֹון במחשבה]האסּורין, שנפסל [קרבן ונֹותר[קרבן ְְֲִִָָ
אכילתו] זמן מעושרין]וטבלשעבר שאינן ּונבלֹות [פירות ְְֵֶֶ

לאדם, הראּויין אכלים ואכל הֹואיל ּדם, אֹו וחלב ְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָּוטרפֹות
הּכּפּורים. ּביֹום אֹוכל מּׁשּום ּכרת חּיב זה ְֲִִִֵֵֵֶַַָָהרי

על ‚. אף ּכרת; חּיב אינֹו זה, מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ִִֵֵֶַַַַָָָָָָאכל
ּכרת  חּיבין אין ׁשעּור, ּבחצי הּתֹורה מן אסּור  ׁשהּוא ֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּפי

ּכׁשעּור  על מּכין אּלא ׁשעּור, חצי הּׁשֹותה אֹו והאֹוכל . ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ
מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ

מּתחּלת „. יׁש אם - ואכל וחזר ואכל וחזר מעט ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָאכל
ׁשלׁש אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹאכילה

אין ּביצים  לאו, ואם לכׁשעּור; מצטרפֹות אּלּו הרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָ
- וׁשתה וחזר וׁשתה וחזר מעט ׁשתה לכׁשעּור. ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָמצטרפֹות
ּכדי  אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה מּתחּלת יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָאם
מצטרפין. אין לאו, ואם לׁשעּור; מצטרפין רביעית, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָׁשתּית

עׂשבים ‰. ּכגֹון אדם, למאכל ראּויין ׁשאינן אכלים ְְְֲֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָאכל
ׂשרפיםהּמרים  מאילנות]אֹו הּבאּוׁשין [הנוטפים ְְִִִַַָָ

ציר [מלוכלכים] ּכגֹון ראּויין, ׁשאינם מׁשקין ׁשּׁשתה אֹו ,ְְְִִִֵֶֶַָָָ
מלוח] דג מּוריס[מי מלוח]אֹו דג אפּלּו[שומן - חי וחמץ ְְֲִֶַָֹ

מּכין  אבל הּכרת; מן ּפטּור זה הרי הרּבה, מהן וׁשתה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאכל
מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

.Âמזּוג חמץ הּכֹוסס[מעורב]ׁשתה חּיב. [בפיו]ּבמים, ְִֵֶַַַָָָָֹ

וזנּגביל אבל [קנמון]ּפלּפלין ּפטּור; ּבהן, וכּיֹוצא יבׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
גפנים  לּולבי ּפטּור; גפנים, עלי אכל חּיב. רטב, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹזנּגביל

רכים] גפן ׁשּלבלבּו[ענפי ּכל גפנים? לּולבי הן ואּלּו חּיב. ,ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ
זה  על יתר הּכּפּורים; יֹום ועד הּׁשנה מראׁש יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבארץ

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּופטּור. ּכעצים, הם הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַָֹ
.Êציר לּבׂשר; הּמלח מצטרף ּבמלח, צלי ׁשעל [מיץ]אכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

עם  המערבים האכל ׁשּמכׁשירי מּפני מצטרף; ירק, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּגּבי
ׁשאכל  ּגּסה מאכילה ׂשבע היה חׁשּובין. הן ּכאכל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהאכל,
ׁשאכל  ּכמי ּפטּור, - ׂשבעֹו על יתר ואכל ּבמזֹונֹו, ׁשּקץ ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָעד
ראּוי  הּיתר ׁשּזה ּפי על ׁשאף לאכילה; ראּויין ׁשאינן ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאכלין

ּכזה. ׁשּׂשבע מי לכל ראּוי אינֹו ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָלרעב,
.Áׁשּׁשאל סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש ּביֹום [ביקש]חֹולה לאכל ְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹ

'אינֹו אֹומרין הּבקיאין ׁשהרֹופאים ּפי על אף - ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים
אמר צריך  'ּדי'. ׁשּיאמר עד עצמֹו, ּפי על אֹותֹו מאכילין - ' ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹ

מאכילין  - 'צרי' אֹומר והרֹופא ,'צרי 'איני ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָהחֹולה:
אּמן רֹופא ׁשּיהיה והּוא, ּפיו; על רֹופא [מומחה]אֹותֹו . ְְִִֵֵֶֶַָֻ

מאכילין  - 'צרי 'אינֹו אֹומר ואחד ,'צרי' אֹומר ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאחד
אֹומרין  ּומקצתן ,'צרי' אֹומרין הרֹופאין מקצת ְְְְְִִִִִִָָָָָאֹותֹו;
ּובלבד  הּבקיאין; אחר אֹו הרב אחר הֹולכין - 'צרי ְְְִִִִִֵַַַַַַָָֹ'אינֹו
אני' צרי' אמר אם אבל אני'; צרי' החֹולה יאמר ֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
ונחלקּו ,צרי ׁשהּוא החֹולה אמר לא אֹותֹו. מאכילין -ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ
ּכּמנין  'צרי' ׁשאמרּו ואּלּו ּבקיאין, ּכּלן והיּו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֻהרֹופאים

אֹותֹו. מאכילין - 'צרי 'אינֹו ְֲִִִֵֶַָָׁשאמרּו
.Ëמסוים]ׁשהריחה[מעוברת]עּברה לּה[מאכל לֹוחׁשין , ֲִִֵֶָָָָֻ

זה, ּבזּכרֹון ּדעּתּה נתקררה אם הּוא: הּכּפּורים ׁשּיֹום ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָּבאזנּה
וכן  נפׁשּה. ׁשּתתיּׁשב עד אֹותּה מאכילין לאו, ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמּוטב;

ּבלמּוס ׁשאחזֹו הרעבון]מי עד [חולי אֹותֹו מאכילין , ְֲֲִִִֶַַָֻ
מּיד, אֹותֹו מאכילין ּוׁשקצים נבלֹות אפּלּו עיניו; ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשּיאֹורּו

הּמּתרין. ּדברים ׁשּימצאּו עד מׁשהין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻואין
.Èאֹותֹו מחּנכין ׁשנים, עׂשר ּובן ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָקטן

ּבּיֹום,[לצום] ׁשעֹות ּבׁשּתי לאכל רגיל היה ּכיצד? ְֱִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשעֹות.
אֹותֹו מאכילין ּבׁשלׁש, רגיל היה ּבׁשלׁש; אֹותֹו ְְֲֲִִִִִַַָָָָָֹֹמאכילין
אחת  ּבן ּבׁשעתֹו. לעּנֹותֹו מֹוסיפין הּבן, ּכח לפי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹּבארּבע.
מּדברי  ּומׁשלים מתעּנה - נקבה ּבין זכר ּבין ׁשנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעׂשרה

ּבמצוֹות. לחּנכֹו ּכדי ְְְְְְִִֵַסֹופרים,
.‡È ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּובן אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבת

ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביאּו אחד ּגדֹולים [למטה]ויֹום הן הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָ
ּומׁשלימין הּמצוֹות, הצום]לכל כל אבל [את הּתֹורה; מן ְְְֲִִִִַַַָָָ

ואינן  הן, קטּנים עדין - ׂשערֹות ׁשּתי הביאּו לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹאם
ּתׁשע  מּבן ּפחֹות ׁשהּוא קטן סֹופרים. מּדברי אּלא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמׁשלימין
לידי  יבֹואּו ׁשּלא ּכדי הּכּפּורים, ּביֹום אֹותֹו מעּנין אין -ְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹ

ַָָסּכנה.

ג  ¤¤ּפרק
ּבצֹונן,‡. ּבין ּבחּמין ּבין - הּכּפּורים ּביֹום לרחץ ְְְְִִִִֵֵֵַַָֹאסּור

אחד  אבר ּבין ּגּופֹו ּכל אסּור ּבין קטּנה, אצּבע אפּלּו ; ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכּלה, - ּפניהן את רֹוחצין והּכּלה והּמל ּבּמים. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהֹוׁשיטּה
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ּביפיֹו, ׁשּיראה ּכדי ,והּמל ּבעלּה; על ּתתּגּנה ׁשּלא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכדי
נקראת  ּכּמה ועד ."עיני ּתחזינה ּביפיֹו מל" ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:

יֹום. ׁשלׁשים עד ְִַַָֹ'ּכּלה'?
מקֹום ·. רֹוחץ - טיט אֹו ּבצֹואה מלכל ׁשהיה ְְְְִִֵֶָָָָֻמי

חֹוׁשׁש ואינֹו ּכדרּכֹו, אחת הּטּנֹופת ידּה אּׁשה ּומדיחה . ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּפי  על אף ּכדרּכֹו, רֹוחץ והחֹולה לבנּה. ּפת ונֹותנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבמים,
ּבין  ּכדרּכן, טֹובלין טבילֹות חּיבי וכל מסּכן. ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשאינֹו

הּכּפּורים. ּביֹום ּבין ּבאב ְְְְִִִֵַָָּבתׁשעה
לח ‚. אם - הּכּפּורים יֹום ּבלילי הּזה ּבּזמן קרי ׁשראה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמי

- ׁשּנתלכל אֹו הּוא יבׁש ואם ודּיֹו; ּבמּפה מקּנח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָהּוא,
לרחץ  לֹו ואסּור ּומתּפּלל. ּבלבד, המלכלכין מקֹומֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֻרֹוחץ

לטּבל  אֹו ּגּופֹו מּפני ּכל טהֹור, הּזה ּבּזמן הּטֹובל ׁשאין ; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
אּלא  הּזה ּבּזמן לתפּלה מּקרי הרחיצה ואין מת; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאת
הּמּתר. את לאסר אּלא האסּור ּדבר לבּטל מנהג ואין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻמנהג,
אּלא  טֹובל, הּכּפּורים יֹום ּבלילי קרי ׁשהרֹואה אמרּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹולא
ּתּקנה  ׁשּבטלה ּבארנּו, ּוכבר קרּיין; לבעלי טבילה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכׁשּתּקנּו

זֹו.
ותעלה „. עליו ידֹו אדם ׁשּיּניח ּכדי ּביֹותר, לח ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטיט

ּבּה ּתּדבק האחרת לידֹו אֹותּה הדּביק ׁשאם לחלּוחית ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבּה
ימ  לא עליו. ליׁשב אסּור - חרׂשלחלּוחית ּכלי אדם ּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבֹו ויצטּנן גופו]מים אפּלּו[יקרר מּדפנֹו; נֹוזלים ׁשהּמים , ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָ
ּומּתר  ּבׂשרֹו. על מים יּנתזּו ׁשּמא אסּור, מּתכֹות ְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכלי

ּבפרֹות. ְְְִֵֵַלהצטּנן
אֹותּה‰. וׁשֹורה הּכּפּורים, יֹום מערב מטּפחת אדם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹוקח

ּומנּגבּה הּבגדים;[מייבשה]ּבמים, ּתחת ּומּניחּה מעט, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָ
ׁשּיׁש ּפי על ואף חֹוׁשׁש, ואינֹו ּפניו, על מעבירּה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּולמחר

הרּבה. קר ְֵַָֹּבּה
.Â ׁשהּוא מי ּפני אֹו אביו ּפני אֹו רּבֹו ּפני להקּביל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָההֹול

ּבחכמה  מּמּנּו ּבּמים ּגדֹול עֹובר - הּמדרׁש ּבבית לקרֹות אֹו , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לעׂשֹותּה, ׁשהל מצוה ועֹוׂשה חֹוׁשׁש. ואינֹו צּוארֹו, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָעד
אינֹו - לחזר לֹו ּתּתיר לא ׁשאם למקֹומֹו; ּבּמים ְְֲִִִִֵֵֶַַַַֹֹוחֹוזר

נכׁשל ונמצא ,לׁשמר [נמנע]הֹול ההֹול וכן הּמצוה. מן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹ
ּובלבד  חֹוׁשׁש; ואינֹו צּוארֹו, עד ּבּמים עֹובר - ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָּפרֹותיו
ׁשעֹוׂשין  ּכדר בגדיהם, ׁשּולי מּתחת ידיהם יֹוציאּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹׁשּלא

ְֹּבחל.
.Ê אחת ּברגלֹו אפּלּו וסנּדל, מנעל לנעל ּומּתר אסּור ; ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָֹֻ

ׁשעם ׁשל ּבסנּדל אלון]לצאת ּגמא[מעץ [גומי]וׁשל ְְְֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשהרי  - ּבֹו ויֹוצא רגליו על ּבגד אדם וכֹור ּבהן. ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא

יחף  ׁשהּוא ּומרּגיׁש לרגלֹו, מּגיע הארץ -קׁשי הּתינֹוקֹות . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
וסיכה, ּורחיצה ּוׁשתּיה ּבאכילה מּתרין ׁשהן ּפי על ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻאף

וסנּדל. מּמנעל אֹותן ְְְְִִִַָָָמֹונעין
.Á וכּיֹוצא עקרב מחמת הּסנּדל את לנעל אדם לכל ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻמּתר

ּתּׁשכּנּו ׁשּלא ּכדי והחּיהּבּה, את [יולדת]. לנעל מּתרת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
ּבּה, ּכּיֹוצא והחֹולה יֹום; ׁשלׁשים ּכל צּנה, מּׁשּום ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהּסנּדל

סּכנה. ׁשם ׁשאין ּפי על ִֵֶַַַָָָאף
.Ëּגּופֹו ּככל ּגּופֹו מקצת לסּו ּתענּוג אסּור ׁשל סיכה ּבין , ְְֲִִֵֶַָָָָָ

ּפי  על אף חֹולה, היה ואם ּתענּוג. ׁשל ׁשאינּה סיכה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבין

חטטין לֹו ׁשּיׁש אֹו סּכנה, ּבֹו -[אבעבועות]ׁשאין ּבראׁשֹו ְֲִֵֵֶֶַָָָֹ
חֹוׁשׁש. ואינֹו ּכדרּכֹו, ְְְֵֵַָס

.È יֹום ּבלילי הּנר את להדליק ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָיׁש
יבֹוא  ולא מאׁשּתֹו ּפנים ּבׁשת לֹו ׁשּתהיה ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹהּכּפּורים,
להדליק, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּמּטה; תׁשמיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלידי
תׁשמיׁש לידי ויבֹוא ּבעיניו חן ותּׂשא אׁשּתֹו יראה .ׁשּמא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

להדליק  הּכל חּיבין ּבׁשּבת, להיֹות הּכּפּורים יֹום חל ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָֹואם
חֹובה. ּבׁשּבת נר ׁשהדלקת - מקֹום ְְְֵֶַַַָָָָָּבכל

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָיׁש
לׁשּבת  (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹוׁשׁש
מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ּפסח; ׁשל ְֲִֶֶֶַַָָָֹּבראׁשֹון
ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ּפסח; ׁשל ּבּׁשביעי לׁשּבת ְְֲִִִֶֶֶַַַֹֹ(ג)
ׁשּלא  (ו) הּׁשבּועֹות; חג ּביֹום לׁשּבת (ה) ְְְִֶַַָָָֹֹמלאכה;
ׁשּלא  (ח) הּׁשנה; ּבראׁש לׁשּבת (ז) מלאכה; ּבֹו ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֹלעׂשֹות
הּסּכֹות; חג ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת (ט) מלאכה; ּבֹו ְְֲִִֶַַַָָָֹֻלעׂשֹות
ׁשל  ּבּׁשמיני לׁשּבת (יא) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא ְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹ(י)
ּובאּור  מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (יב) הּסּכֹות; ְֲֵֶַַַָָֹֻחג

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ימים ְְִִִִֵֵַָָׁשביתת

א  ¤¤ּפרק
הּכתּוב ‡. ׁשאסרן האּלּו הּימים -ׁשׁשת מלאכה ּבעׂשּית ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

חג  ׁשל ּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח, ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַׁשהן
הן  - הּׁשביעי לחדׁש ּובאחד הּׁשבּועֹות, חג ּוביֹום ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּסּכֹות,
אסּורין  ׁשהן ׁשוה, ּכּלן ּוׁשביתת טֹובים'. 'ימים ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֻהּנקראין
אכילה, לצר ׁשהיא מּמלאכה חּוץ עבֹודה, מלאכת ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָֹּבכל

". . נפׁש לכל יאכל אׁשר א" ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
מצות ·. קּים הרי מהן, ּבאחד עבֹודה מּמלאכת הּׁשֹובת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל

וכל  ׁשבֹות. ּכלֹומר: "ׁשּבתֹון", ּבהם נאמר ׁשהרי ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָעׂשה,
ּכגֹון  אכילה, לצר ׁשאינּה מלאכה מהן ּבאחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹהעֹוׂשה
מצות  ּבּטל הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ארג אֹו הרס אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּבנה
עבדה  מלאכת "ּכל ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר ְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעׂשה;
עׂשה  ואם בהם". יעׂשה לא מלאכה, "ּכל תעׂשּו", ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֹלא

הּתֹורה. מן לֹוקה והתראה, ְְְִִֵֶַַָָָּבעדים
אחת,‚. ּבהתראה טֹוב ּביֹום הרּבה מלאכֹות אבֹות ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָהעֹוׂשה

לֹוקה  אינֹו - אחת ּבהתראה וארג וסתר ּובנה ׁשּזרע ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּכגֹון
אחת  ש];אּלא מלאכֹו[משום לׁשּבתחּלּוק כל ת על [לחייב ְְִֶַַַָָָ

ומלאכה] טֹוב.מלאכה ליֹום מלאכֹות חּלּוק ואין ,ְְְִֵָ
ּביֹום „. אֹותּה עׂשה אם - ּבׁשּבת עליה ׁשחּיבין מלאכה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָּכל

לֹוקה  - אכילה לצר ׁשּלא מרׁשּות טֹוב מההֹוצאה חּוץ , ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
טֹוב  ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ׁשּמּתֹו וההבערה; ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֻלרׁשּות
ּביֹום  מּתר ,לפיכ אכילה; לצר ׁשּלא הּתרה אכילה, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹֹֻֻלצר
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ּבאּלּו, וכּיֹוצא מפּתח אֹו ּתֹורה ספר אֹו קטן להֹוציא ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָטֹוב
לצר ׁשאינֹו ּפי על אף להבעיר, מּתר וכן לרׁשּות. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻמרׁשּות
מּתר, - אכילה צר ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - מלאכֹות ּוׁשאר ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָֹֻאכילה.
ּבהן  ׁשאין וכל ּבהן; וכּיֹוצא וליׁשה ואפּיה ׁשחיטה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכגֹון
וכּיֹוצא  ּובנין ּוכתיבה אריגה ּכגֹון אסּור , - אכילה ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹצר

ֶָּבהן.
ולא ‰. טֹוב, יֹום מערב לעׂשֹות לּה ׁשאפׁשר מלאכה ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּכל

אסרּו - מּבערב נעׂשת אם חּסרֹון ולא הפסד בּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹיהיה
לצרחכמים  ׁשהיא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום אֹותּה לעׂשֹות ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹ

אדם  יּניח ׁשּמא ּגזרה זה? ּדבר אסרּו ולּמה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָאכילה.
יֹום  ונמצא טֹוב, ליֹום מּבערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָמלאכֹות
יֹום  מּׂשמחת ויּמנע מלאכֹות, אֹותן ּבעׂשּית הֹול ּכּלֹו ְְְֲִִִִֵַַַַָָָֻטֹוב

ולׁשּתֹות. לאכל ּפנאי לֹו יהיה ולא ְְְְְֱִִֶֶַֹֹטֹוב,
.Â טֹוב ּביֹום ההֹוצאה אסרּו לא עצמֹו, הּטעם ואף ּומּזה , ְְְְִֶַַַַַַָָָֹ

מערב  לעׂשֹותּה ׁשאפׁשר מלאכה היא ה ֹוצאה ׁשּכל ּפי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעל
טֹוב, יֹום ּבׂשמחת להרּבֹות ּכדי אסרּוה? לא ולּמה טֹוב. ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹיֹום
ּכמי  יהא ולא חפציו, ויׁשלים ּׁשּירצה, מה ּכל ויביא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹויֹולי
לעׂשֹותן  ׁשאפׁשר מלאכֹות ׁשאר אבל אסּורֹות. ְְְֲֲֲֶֶֶַָָָָָָָׁשּידיו

עסק ּבהן ויׁש הֹואיל - עֹוׂשין [התעסקות]מּבערב אין , ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
טֹוב. ּביֹום ְָאֹותן

.Ê ּבֹוררין,ּכיצד ולא זֹורין, ולא ּדׁשין, ולא קֹוצרין, אין ? ְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹ
מרּקדין ולא החּטים, את טֹוחנין -[בנפה]ולא טֹוב ּביֹום ְְְְְֲִִִִֶַַֹֹ

ּבכ ואין מּבערב, לעׂשֹותן אפׁשר ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
חּסרֹון. ולא ְְִֵֶָֹהפסד

.Á לׁשין -אבל טֹוב ּביֹום ּומבּׁשלין וׁשֹוחטין, ואֹופין, , ְְְְְֲֲִִִִַָָ
ׁשאין  חּסרֹון; אֹו הפסד ּבכ יׁש מּבערב, אּלּו עׂשה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשאם
מאמׁש ׁשּנאפה ּכלחם הּיֹום, ׁשּבּׁשל ּתבׁשיל אֹו חם ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָלחם

יו"ט] ּבׂשר [מערב ולא מאמׁש; ׁשּנתּבּׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּוכתבׁשיל
מאמׁש ׁשּנׁשחט ּכבׂשר הּיֹום, ּבאּלּו.ׁשּנׁשחט ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

מּבערב  נעׂשּו אם חּסרֹון ּבהן ׁשּיׁש נפׁש אכל מכׁשירי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹוכן
ׁשחיקת ּכגֹון טֹוב, ּביֹום אֹותן עֹוׂשין ּתבלין [כתישת]- ְְְְִִִַָָ

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.Ë ולא ּבחל; ּׁשּיאכל מה טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹאין

ּבּה להנֹות ּכדי אּלא אכילה, לצר ׁשהיא מלאכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻהּתרה
טֹוב  לאכל ּביֹום מּתר - והֹותיר טֹוב, ּביֹום לאכל ּכדי עׂשה . ְְְְֱֱִֵֶֶָָָֹֹֻ

ּבחל. ְַָֹהּמֹותר
.È אּלא צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבׂשר, קדרה אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָממּלאה

ּפי  על אף מים, ׁשל חבית נחּתֹום ּוממּלא אחת. ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָלחתיכה
ּפת, ּתּנּור אּׁשה ּוממּלאה אחד. לקיתֹון אּלא צרי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשהּפת  ׁשּבזמן - אחד לכּכר אּלא צריכה ׁשאינּה ּפי על ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאף

יפה  נאפית היא ּבבת מרּבה, חתיכֹות ּכּמה אדם ּומֹולח . ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּכל  וכן אחת. לחתיכה אּלא צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹאחת,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡Èאֹו ּבּיֹום, ּבֹו לאכל ּכדי טֹוב ּביֹום האֹופה אֹו ְְְֱֵֵֶֶַַַָֹהמבּׁשל

זה  הרי - והּפת הּתבׁשיל ונׁשאר ּבאּו, ולא אֹורחים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּזּמן
יערים  ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין למחר לאכלֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻמּתר

לשייר] כוונה מתוך אסּור,[וירבה זה הרי - הערים ואם .ְֱֲִִֵֶֶָ
ּבּמערים  ׁשהחמירּו מּפני טֹוב; יֹום ׁשאחר ּבׁשּבת ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָואפּלּו

הּמזיד. מן ִִֵֵַיֹותר
.·È מסּכנתמי ּבהמה לֹו למות]ׁשהיתה יׁשחט [נוטה לא - ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹֻ

אם אּלא טֹוב, ּביֹום מּמּנה א ֹותּה לאכל ׁשּיכֹול יֹודע ּכן ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
מה  טֹוב ּביֹום יׁשחט ׁשּלא ּכדי יֹום; מּבעֹוד צלי ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹּכּזית

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבחל. ְֵֵֶֶַַַָֹֹֹּׁשּיאכל
.‚Èאֹו ּגֹוים להאכיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְֲִִִִֵֵַַאין

ולא ּכלבים  "לכם", - לכם" יעׂשה לבּדֹו "הּוא ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מזּמנין ,לפיכ לבהמה. ולא "לכם", את [לסעודה]לגֹוים; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ

ׁשּמא  ּגזרה, - טֹוב ּביֹום אֹותֹו מזּמנין ואין ּבׁשּבת, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָהּגֹוי
עּמהם  אֹוכל - מאליו הּגֹוי ּבא אם אבל ּבׁשבילֹו. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָירּבה

הכינּוהּו. ׁשּכבר אֹוכלין, ּׁשהם ְְֱִִֵֶֶַָמה
.„È מּתר - יׂשראל ׁשל וחציּה ּגֹוי ׁשל ׁשחציּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻּבהמה

ּבׂשר  ּכּזית מּמּנה לאכל אפׁשר ׁשאי טֹוב; ּביֹום ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלׁשחטּה
- ליׂשראל וחציּה לגֹוי ׁשחציּה עּסה אבל ׁשחיטה. ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבלא

הּבצק  לחלק ׁשּיכֹול מּפני אֹותּה, לאפֹות החיל אסּור ּבני . ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
טֹוב [-חיילים] ּביֹום ּפת להן לעׂשֹות ליׂשראל קמח ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנּו

מּתר  מקּפידין, אין לתינֹוק ּפת מּמּנה ּכׁשּנֹותנין אם -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻ
עּסת  לתינֹוק. ראּויה ּופת ּפת ׁשּכל טֹוב; ּביֹום להם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָלאפֹותֹו
טֹוב  ּביֹום נאפית מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן - .הּכלבים ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

.ÂË לחל להּניח אֹו לבהמה אֹו לגֹוים טֹוב ּביֹום ְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹהמבּׁשל
ּתבׁשיל  אֹותֹו היה אֹורחים, לֹו ּבאּו ׁשאּלּו לֹוקה; אינֹו -ְְִִִֵֶֶַָָָ

להם  לגֹוים ראּוי מּמּנּו להאכיל מּתר והֹותיר, לנפׁשֹו עׂשה . ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֻ
ְְִֵָולבהמה.

.ÊË ועֹוׂשין ּוׁשתּיה, אכילה ּבכלל הן הרי - וסיכה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָרחיצה
נפׁש" לכל יאכל "אׁשר ׁשּנאמר: טֹוב, ּביֹום לכל אֹותן , ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּבהם  ורֹוחץ טֹוב, ּביֹום חּמין מחּמין ,לפיכ הּגּוף. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּבצר
מרחץ  ּגזרת מּׁשּום אסּור ּגּופֹו, ּכל אבל ורגליו; ידיו ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָּפניו

לצורך] שלא יחם טֹוב,[שמא יֹום מערב ׁשהּוחּמּו וחּמין .ְִֵֶֶֶַַ
זה, ּדבר על ּגזרּו ׁשּלא - טֹוב ּביֹום ּגּופֹו ּכל ּבהן ְְֵֶֶֶַָָָָָֹרֹוחץ

ּבלבד. ּבׁשּבת ְְִֶַַָָאּלא
.ÊÈ למלאכה ּדֹומה ׁשהּוא מּׁשּום ּבין - ּבׁשּבת ׁשאסּור ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּכל

ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבין מלאכה, לידי מביא [שחכמים אֹו ְְִִִֵֵֵֶָָ
והשבתה] חומרה אּלא הוסיפו טֹוב, ּביֹום אסּור זה הרי -ְֲֵֶֶָָ

ׁשהן  ּדברים אֹו ּבּה, וכּיֹוצא אכילה צר ּבֹו היה ּכן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאם
ׁשאסּור  וכל אּלּו. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו טֹוב, ּביֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֻמּתרין
לצר אּלא טֹוב, ּביֹום לטלטלֹו אסּור ּבׁשּבת, ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָֹלטלטלֹו
טֹוב. ּביֹום מּתר ּבׁשּבת, ׁשּמּתר וכל ּבּה. וכּיֹוצא ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻֻאכילה,

מקצה אּסּור ּבׁשּבת, ּׁשאין מה טֹוב ּביֹום -[כדלקמן]ויׁש ְְְְִֵֵֶֶַַָֻ
ׁשּיֹום  מּפני ּבׁשּבת; ּומּתר טֹוב, ּביֹום אסּור טֹוב ׁשהּמקצה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֻֻ

ּבֹו. לזלזל יבֹואּו ׁשּמא - הּמקצה ּבֹו אסרּו מּׁשּבת, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻקל
.ÁÈהעֹומדת ּתרנגלת ּביצים,[-המיועדת]ּכיצד? לגּדל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

העֹומדין  ּופרֹות ,ׁשֹוב ויֹוני לחריׁשה, העֹומד ְְְֲִִֵֵֵַָָָָוׁשֹור
לאכל  ואסּור הן, מקצה ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻלסחֹורה

מּבערב אֹותן ׁשּיכין עד טֹוב, ּביֹום ויחׁשב [החג]מהן , ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
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ואינֹו ׁשּבת, אצל מּוכן הּכל - ּבׁשּבת אבל לאכילה. ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעליהן
הּנֹולד  ּכ טֹוב, ּביֹום אסּור ׁשהּמקצה ּוכׁשם הכנה. ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻצרי

שנשבר-] כלי כגון ביו"ט, חדש מצב ָאסּור.[שנוצר
.ËÈ יֹום אין אבל טֹוב; ליֹום מכין וחל לׁשּבת, מכין ְְְֲִִֵֵֵַָָֹֹחל

טֹוב  ליֹום מכינה ׁשּבת ולא לׁשּבת, מכין לפיכ,טֹוב . ְְְְְִִִֵַַָָָָֹ
טֹוב ּביֹום ׁשּנֹולדה -]ּביצה אסּורה,[שחל - הּׁשּבת אחר ְְֲֵֶַַַַָָָָ

ּומאמׁש הֹואיל לאכילה; עֹומדת ׁשהּתרנגלת ּפי על ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹאף
טֹוב.[אתמול] ליֹום אֹותּה מכין ׁשּבת נמצא הּביצה, ְְְְִִִֵֵַַָָָָָנגמרה

ׁשּבת. ׁשאחר טֹוב יֹום מּׁשּום ּגזרה - טֹוב יֹום ּבכל ְְֲִֵֶַַַַָָָָָואסרּוה
ׁשּבת  מּׁשּום ּגזרה - אסרּוה ׁשּבת, ּבכל ׁשּנֹולדה ּביצה ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכן

טֹוב  יֹום .ׁשאחר ֶַַ
.Îלטלטלּה אסּור ּכ לאכלּה, ׁשאסּור ואפּלּוּוכׁשם . ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ

הּכל, יּתרּו למחר ׁשהרי אסּורֹות; ּכּלן - ּבאלף ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻנתערבה
מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּדבר להתירו]וכל אפשרות אפּלּו[שיש , ְֲִִִֵֶַָָָ

ּומצא  טֹוב, ּביֹום ּתרנגלת הּׁשֹוחט ּבטל. אינֹו אלפים ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבאלף
ּגמּורֹות ּביצים זה [מוכנות]בּה ׁשאין מּתרֹות; אּלּו הרי - ְֲִֵֵֵֵֶֶָָֻ

קרי אּלא מצּוי ׁשאינֹו ודבר ּתמיד; מצּוי קרה]ּדבר ,[מקרה ְְִִֵֶֶָָָָָָָָ
ּבֹו. גזרּו ְָֹלא

.‡Î,מאּלּו טֹוב יֹום ּכל לארץ, ּבחּוצה עֹוׂשין ׁשאנּו ְִֵֵֶֶֶָָָָָזה
הּוא  מנהג - ימים הּוא,ׁשני סֹופרים מּדברי ׁשני טֹוב ויֹום ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָ

יׂשראל  ארץ ּבני עֹוׂשין ואין ּבּגלּות. ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּומּדברים
קּדּוׁש ּובהלכֹות ּבלבד. הּׁשנה ּבראׁש אּלא ימים, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשני
טעם  זה ּומאי זה, מנהג עּקר נבאר זה, מּספר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהחדׁש

מקֹום. ּבכל ימים ׁשני הּׁשנה ראׁש ְְִִֵַָָָָָֹעֹוׂשין
.·Î- סֹופרים מּדברי ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשני טֹוב ְְִִִִִֵֵֶַַיֹום

טֹוב  יֹום המחּלל וכל ּבּׁשני. אסּור ּבראׁשֹון, ׁשאסּור ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּכל
הּׁשנה  ראׁש ׁשל ואפּלּו מּׁשּום ׁשני, ׁשהּוא ּבדבר ּבין - ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

אֹותֹו מּכין - לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ּבין ּבמלאכה, ּבין ְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשבּות,
מרּדּות מדרבנן]מּכת היה [מלקות לא אם אֹותֹו, מנּדין אֹו , ְְִִַַַַָָֹ

הּתלמידים  החכמים]מן ּבספד [של אסּור ׁשהראׁשֹון ּוכׁשם . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
אּלא  הפרׁש, ּביניהן ואין הּׁשני; ּכ ּבׂשמחה, וחּיב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָותענית

ּבלבד. הּמת ְְְִִֵַַַלענין
.‚Îּבקבּורתֹו יתעּסקּו ראׁשֹון, טֹוב ּביֹום הּמת ְְְְִִִֵֵַַַָּכיצד?

ּכל  לֹו ועֹוׂשין יׂשראל; ּבֹו יתעּסקּו ׁשני, טֹוב ּוביֹום ְְְְְִִִִִֵֵַָָּגֹוים;
ּוקציצת  ּתכריכין ּותפירת הּמּטה עׂשּית ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָצרכיו,
הּמת  לגּבי ׁשני טֹוב ׁשּיֹום - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּבׂשמים
ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ואפּלּו חׁשּוב, הּוא ְְֲִִִִֵֶַָָֹֹּכחל

.הּׁשנה  ַָָ
.„Î,הן קדּׁשֹות ׁשּתי - ּגלּיֹות ׁשל אּלּו טֹובים ימים ְְְִִֵֵֵֵֶָָֻֻׁשני

טֹוב  ּביֹום מקצה ׁשהיה ּדבר ,לפיכ אחד; ּכיֹום ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֻואינן
זה  הרי לּׁשני, אֹותֹו הכין אם - ּבראׁשֹון ׁשּנֹולד אֹו ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָראׁשֹון,

חּיה מּתר  ּבּׁשני; ּתאכל ּבראׁשֹון, ׁשּנֹולדה ּביצה ּכיצד? . ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
לּקרקע  המחּבר ּדבר ּבּׁשני; יאכלּו ּבראׁשֹון, ׁשּנּצֹודּו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻועֹוף
העין  את לכחל מּתר וכן ּבּׁשני. יאכל ּבראׁשֹון, ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנעקר
ּדברים  ּבּמה חלי. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ׁשני, טֹוב ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּביֹום
ימים  ׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָָֻאמּורים?
הן  אחד ּוכיֹום הן, אחת קדּׁשה - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻטֹובים

אבל  ּבלבד. הּמת לענין אּלא הּדברים, אּלּו לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָחׁשּובים
וכן  ּבּׁשני; אסּורה הּׁשנה, ראׁש ׁשל ּבראׁשֹון ׁשּנֹולדה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּביצה
ּביצה  ונֹולדה טֹוב, ליֹום הּסמּוכה ׁשּבת ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹּכל

ו  ּבּׁשני; אסּורה - מהן ואפּלּוּבאחד ּבביצה. ּכּיֹוצא ּכל כן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
לֹו. הּסמּוכה ּבּׁשּבת ּתאכל לא ׁשני, טֹוב ּביֹום ְְְִֵֵֵַַַָָָָֹנֹולדה

ב  ¤¤ּפרק
מקצה ‡. ׁשהּוא מּפני אסּור, - טֹוב ּביֹום ׁשּנֹולד ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻאפרֹוח

לאוכלו] תכנן לא כי מדעתו, מופרש ּביֹום [- ׁשּנֹולד ועגל .ְְֵֶֶַ
ׁשהּוא  מּפני מּתר; לאכילה, עֹומדת אּמֹו היתה אם - ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֻטֹוב

ּגב על אגב]מּוכן זה [- היה - אּמֹו ׁשחט ואּלּו אּמֹו; ְִִִֶַַַָָָָ
נֹולד. ׁשּלא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום מּתר ְְִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּבמעיה

ולנֹות ·. ּובאֹות לּתחּום, חּוץ ורֹועֹות ׁשּיֹוצאֹות ְְְְְֵֶַָָּבהמֹות
וׁשֹוחטין  מהן ולֹוקחין מּוכנין, אּלּו הרי - הּתחּום ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָּבתֹו
אם  - לּתחּום חּוץ ולנֹות ׁשרֹועֹות אבל טֹוב . ּביֹום ְְְֲִֶַָָָאֹותן
ואין  מקצה, ׁשהן מּפני אֹותן; ׁשֹוחטין אין ט ֹוב, ּביֹום ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבאּו

עליהן  העיר אנׁשי .ּדעת ְֲִֵֵֶַַַָ
טֹוב‚. ּביֹום מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת [ומותרת וכן ְְֱִֵֶֶַַָָָ

טֹוב,באכילה] יֹום מערב עליה ּדעּתֹו היתה ולא הֹואיל -ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
אסּור ,לפיכ טֹוב. ּביֹום לׁשחטּה מּומי [לרב]אסּור לראֹות ְְְְֲִִֵָָָָָ

טֹוב ּביֹום דעתו]קדׁשים לחוות ׁשּמא [במטרה ּגזרה - ְְִֵֶָָָָ
ּבּיֹום  ּבֹו לׁשחט זה ויבֹוא ּבמּומן, החכם רֹואה יּתירן אבל . ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אֹוסר. אֹו מּתיר ּולמחר טֹוב, יֹום מערב הּמּום ְִֵֵֶֶַַָָהּוא
מבּקרין „. ואין מּוכן, זה הרי - עּמֹו ּומּומֹו ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָּבכֹור

קבוע]אֹותֹו[בודקין] המום וראה [אם עבר ואם טֹוב; ְְְִַָָָּביֹום
ׁשּנפל  ּבכֹור ואֹוכל. ׁשֹוחט זה הרי והּתירֹו, ּובּקרֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָמּומֹו

ּפרנסה לֹו עֹוׂשה אינֹו[מאכילו]לבֹור, ׁשהרי - ּבמקֹומֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָ
טֹוב. ּביֹום לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו מּפני להעלֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָיכֹול

ּבנֹו" ואת וולדה]"אֹותֹו לבֹור[-בהמה [שאסור ׁשּנפלּו ְְְְֶֶָ
אחד] ביום לׁשחטֹולשחטם מנת על הראׁשֹון את מעלה -ְְֲֲִֶֶַַָָָ

ּומערים ׁשֹוחטֹו, מנת [מתחכם]ואינֹו על הּׁשני את ּומעלה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ
ּבעלי  צער מּׁשּום ׁשּירצה; מהן זה אי את וׁשֹוחט ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָלׁשחטֹו,
והרי  הּגג, מן ׁשּנפלה חּלין ּבהמת להערים. הּתירּו ְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻחּיים,

ּבדיקה צריכה היא]היא כשרה ּביֹום [אם אֹותּה ׁשֹוחטין - ְְְֲִִִִָָָ
ותאכל. ּכׁשרה, ׁשּתּמצא אפׁשר ותּבדק; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָטֹוב,

מּוכנין ‰. אּלּו הרי - ׁשּבּבית ויֹונים ותרנגֹולין ואין אּוזין , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
זּמּון יו צריכין עלּיה "ט][מערב ויֹוני ׁשֹוב יֹוני אבל . ְְֲֲִִִִֵֵָָָ

ּבטפיחין ׁשּקּננּו בכתלים]וצּפרים הבנויים חרס אֹו[כלי ְְְֳִִִִִִֶ
מּבערב [בבנין]ּבבירה לזּמן וצרי מקצה, אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

לנענע צרי ואינֹו נֹוטל'; אני ואּלּו 'אּלּו [את ולֹומר: ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָ
.קיניהם]

.Âלאכול]זּמן ׁשחרים [חישב ּומצא ּולבנים, ׁשחרים ְְְִִִִֵָָָֹֹ
ׁשאני  אסּורים; - ׁשחרים ּבמקֹום ּולבנים לבנים ְְְְְֲֲִִִִִִִֶָָֹּבמקֹום
וכל  הן', אחרים ואּלּו להן, ּפרחּו ׁשּזּמן אֹותן 'ׁשּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאֹומר:
אסּור; הּכל ׁשלׁשה, ּומצא ׁשנים זּמן אסּור. מּוכן, ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹֹספק
לפני  ּומצא הּקן, ּבתֹו זּמן מּתרין. ׁשנים, ּומצא ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֻׁשלׁשה
ואף  לפרח, יכֹולין ואינן הן אּלא קן ׁשם אין אם - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּקן
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ּבאּלּו, וכּיֹוצא מפּתח אֹו ּתֹורה ספר אֹו קטן להֹוציא ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָטֹוב
לצר ׁשאינֹו ּפי על אף להבעיר, מּתר וכן לרׁשּות. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻמרׁשּות
מּתר, - אכילה צר ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - מלאכֹות ּוׁשאר ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָֹֻאכילה.
ּבהן  ׁשאין וכל ּבהן; וכּיֹוצא וליׁשה ואפּיה ׁשחיטה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכגֹון
וכּיֹוצא  ּובנין ּוכתיבה אריגה ּכגֹון אסּור , - אכילה ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹצר

ֶָּבהן.
ולא ‰. טֹוב, יֹום מערב לעׂשֹות לּה ׁשאפׁשר מלאכה ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּכל

אסרּו - מּבערב נעׂשת אם חּסרֹון ולא הפסד בּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹיהיה
לצרחכמים  ׁשהיא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום אֹותּה לעׂשֹות ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹ

אדם  יּניח ׁשּמא ּגזרה זה? ּדבר אסרּו ולּמה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָאכילה.
יֹום  ונמצא טֹוב, ליֹום מּבערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָמלאכֹות
יֹום  מּׂשמחת ויּמנע מלאכֹות, אֹותן ּבעׂשּית הֹול ּכּלֹו ְְְֲִִִִֵַַַַָָָֻטֹוב

ולׁשּתֹות. לאכל ּפנאי לֹו יהיה ולא ְְְְְֱִִֶֶַֹֹטֹוב,
.Â טֹוב ּביֹום ההֹוצאה אסרּו לא עצמֹו, הּטעם ואף ּומּזה , ְְְְִֶַַַַַַָָָֹ

מערב  לעׂשֹותּה ׁשאפׁשר מלאכה היא ה ֹוצאה ׁשּכל ּפי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעל
טֹוב, יֹום ּבׂשמחת להרּבֹות ּכדי אסרּוה? לא ולּמה טֹוב. ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹיֹום
ּכמי  יהא ולא חפציו, ויׁשלים ּׁשּירצה, מה ּכל ויביא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹויֹולי
לעׂשֹותן  ׁשאפׁשר מלאכֹות ׁשאר אבל אסּורֹות. ְְְֲֲֲֶֶֶַָָָָָָָׁשּידיו

עסק ּבהן ויׁש הֹואיל - עֹוׂשין [התעסקות]מּבערב אין , ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
טֹוב. ּביֹום ְָאֹותן

.Ê ּבֹוררין,ּכיצד ולא זֹורין, ולא ּדׁשין, ולא קֹוצרין, אין ? ְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹ
מרּקדין ולא החּטים, את טֹוחנין -[בנפה]ולא טֹוב ּביֹום ְְְְְֲִִִִֶַַֹֹ

ּבכ ואין מּבערב, לעׂשֹותן אפׁשר ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
חּסרֹון. ולא ְְִֵֶָֹהפסד

.Á לׁשין -אבל טֹוב ּביֹום ּומבּׁשלין וׁשֹוחטין, ואֹופין, , ְְְְְֲֲִִִִַָָ
ׁשאין  חּסרֹון; אֹו הפסד ּבכ יׁש מּבערב, אּלּו עׂשה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשאם
מאמׁש ׁשּנאפה ּכלחם הּיֹום, ׁשּבּׁשל ּתבׁשיל אֹו חם ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָלחם

יו"ט] ּבׂשר [מערב ולא מאמׁש; ׁשּנתּבּׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּוכתבׁשיל
מאמׁש ׁשּנׁשחט ּכבׂשר הּיֹום, ּבאּלּו.ׁשּנׁשחט ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

מּבערב  נעׂשּו אם חּסרֹון ּבהן ׁשּיׁש נפׁש אכל מכׁשירי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹוכן
ׁשחיקת ּכגֹון טֹוב, ּביֹום אֹותן עֹוׂשין ּתבלין [כתישת]- ְְְְִִִַָָ

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.Ë ולא ּבחל; ּׁשּיאכל מה טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹאין

ּבּה להנֹות ּכדי אּלא אכילה, לצר ׁשהיא מלאכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻהּתרה
טֹוב  לאכל ּביֹום מּתר - והֹותיר טֹוב, ּביֹום לאכל ּכדי עׂשה . ְְְְֱֱִֵֶֶָָָֹֹֻ

ּבחל. ְַָֹהּמֹותר
.È אּלא צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבׂשר, קדרה אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָממּלאה

ּפי  על אף מים, ׁשל חבית נחּתֹום ּוממּלא אחת. ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָלחתיכה
ּפת, ּתּנּור אּׁשה ּוממּלאה אחד. לקיתֹון אּלא צרי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשהּפת  ׁשּבזמן - אחד לכּכר אּלא צריכה ׁשאינּה ּפי על ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאף

יפה  נאפית היא ּבבת מרּבה, חתיכֹות ּכּמה אדם ּומֹולח . ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּכל  וכן אחת. לחתיכה אּלא צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹאחת,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡Èאֹו ּבּיֹום, ּבֹו לאכל ּכדי טֹוב ּביֹום האֹופה אֹו ְְְֱֵֵֶֶַַַָֹהמבּׁשל

זה  הרי - והּפת הּתבׁשיל ונׁשאר ּבאּו, ולא אֹורחים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּזּמן
יערים  ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין למחר לאכלֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻמּתר

לשייר] כוונה מתוך אסּור,[וירבה זה הרי - הערים ואם .ְֱֲִִֵֶֶָ
ּבּמערים  ׁשהחמירּו מּפני טֹוב; יֹום ׁשאחר ּבׁשּבת ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָואפּלּו

הּמזיד. מן ִִֵֵַיֹותר
.·È מסּכנתמי ּבהמה לֹו למות]ׁשהיתה יׁשחט [נוטה לא - ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹֻ

אם אּלא טֹוב, ּביֹום מּמּנה א ֹותּה לאכל ׁשּיכֹול יֹודע ּכן ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
מה  טֹוב ּביֹום יׁשחט ׁשּלא ּכדי יֹום; מּבעֹוד צלי ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹּכּזית

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבחל. ְֵֵֶֶַַַָֹֹֹּׁשּיאכל
.‚Èאֹו ּגֹוים להאכיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְֲִִִִֵֵַַאין

ולא ּכלבים  "לכם", - לכם" יעׂשה לבּדֹו "הּוא ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מזּמנין ,לפיכ לבהמה. ולא "לכם", את [לסעודה]לגֹוים; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ

ׁשּמא  ּגזרה, - טֹוב ּביֹום אֹותֹו מזּמנין ואין ּבׁשּבת, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָהּגֹוי
עּמהם  אֹוכל - מאליו הּגֹוי ּבא אם אבל ּבׁשבילֹו. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָירּבה

הכינּוהּו. ׁשּכבר אֹוכלין, ּׁשהם ְְֱִִֵֶֶַָמה
.„È מּתר - יׂשראל ׁשל וחציּה ּגֹוי ׁשל ׁשחציּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻּבהמה

ּבׂשר  ּכּזית מּמּנה לאכל אפׁשר ׁשאי טֹוב; ּביֹום ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלׁשחטּה
- ליׂשראל וחציּה לגֹוי ׁשחציּה עּסה אבל ׁשחיטה. ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבלא

הּבצק  לחלק ׁשּיכֹול מּפני אֹותּה, לאפֹות החיל אסּור ּבני . ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
טֹוב [-חיילים] ּביֹום ּפת להן לעׂשֹות ליׂשראל קמח ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנּו

מּתר  מקּפידין, אין לתינֹוק ּפת מּמּנה ּכׁשּנֹותנין אם -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻ
עּסת  לתינֹוק. ראּויה ּופת ּפת ׁשּכל טֹוב; ּביֹום להם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָלאפֹותֹו
טֹוב  ּביֹום נאפית מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן - .הּכלבים ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

.ÂË לחל להּניח אֹו לבהמה אֹו לגֹוים טֹוב ּביֹום ְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹהמבּׁשל
ּתבׁשיל  אֹותֹו היה אֹורחים, לֹו ּבאּו ׁשאּלּו לֹוקה; אינֹו -ְְִִִֵֶֶַָָָ

להם  לגֹוים ראּוי מּמּנּו להאכיל מּתר והֹותיר, לנפׁשֹו עׂשה . ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֻ
ְְִֵָולבהמה.

.ÊË ועֹוׂשין ּוׁשתּיה, אכילה ּבכלל הן הרי - וסיכה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָרחיצה
נפׁש" לכל יאכל "אׁשר ׁשּנאמר: טֹוב, ּביֹום לכל אֹותן , ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּבהם  ורֹוחץ טֹוב, ּביֹום חּמין מחּמין ,לפיכ הּגּוף. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּבצר
מרחץ  ּגזרת מּׁשּום אסּור ּגּופֹו, ּכל אבל ורגליו; ידיו ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָּפניו

לצורך] שלא יחם טֹוב,[שמא יֹום מערב ׁשהּוחּמּו וחּמין .ְִֵֶֶֶַַ
זה, ּדבר על ּגזרּו ׁשּלא - טֹוב ּביֹום ּגּופֹו ּכל ּבהן ְְֵֶֶֶַָָָָָֹרֹוחץ

ּבלבד. ּבׁשּבת ְְִֶַַָָאּלא
.ÊÈ למלאכה ּדֹומה ׁשהּוא מּׁשּום ּבין - ּבׁשּבת ׁשאסּור ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּכל

ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבין מלאכה, לידי מביא [שחכמים אֹו ְְִִִֵֵֵֶָָ
והשבתה] חומרה אּלא הוסיפו טֹוב, ּביֹום אסּור זה הרי -ְֲֵֶֶָָ

ׁשהן  ּדברים אֹו ּבּה, וכּיֹוצא אכילה צר ּבֹו היה ּכן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאם
ׁשאסּור  וכל אּלּו. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו טֹוב, ּביֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֻמּתרין
לצר אּלא טֹוב, ּביֹום לטלטלֹו אסּור ּבׁשּבת, ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָֹלטלטלֹו
טֹוב. ּביֹום מּתר ּבׁשּבת, ׁשּמּתר וכל ּבּה. וכּיֹוצא ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻֻאכילה,

מקצה אּסּור ּבׁשּבת, ּׁשאין מה טֹוב ּביֹום -[כדלקמן]ויׁש ְְְְִֵֵֶֶַַָֻ
ׁשּיֹום  מּפני ּבׁשּבת; ּומּתר טֹוב, ּביֹום אסּור טֹוב ׁשהּמקצה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֻֻ

ּבֹו. לזלזל יבֹואּו ׁשּמא - הּמקצה ּבֹו אסרּו מּׁשּבת, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻקל
.ÁÈהעֹומדת ּתרנגלת ּביצים,[-המיועדת]ּכיצד? לגּדל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

העֹומדין  ּופרֹות ,ׁשֹוב ויֹוני לחריׁשה, העֹומד ְְְֲִִֵֵֵַָָָָוׁשֹור
לאכל  ואסּור הן, מקצה ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻלסחֹורה

מּבערב אֹותן ׁשּיכין עד טֹוב, ּביֹום ויחׁשב [החג]מהן , ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
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ואינֹו ׁשּבת, אצל מּוכן הּכל - ּבׁשּבת אבל לאכילה. ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעליהן
הּנֹולד  ּכ טֹוב, ּביֹום אסּור ׁשהּמקצה ּוכׁשם הכנה. ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻצרי

שנשבר-] כלי כגון ביו"ט, חדש מצב ָאסּור.[שנוצר
.ËÈ יֹום אין אבל טֹוב; ליֹום מכין וחל לׁשּבת, מכין ְְְֲִִֵֵֵַָָֹֹחל

טֹוב  ליֹום מכינה ׁשּבת ולא לׁשּבת, מכין לפיכ,טֹוב . ְְְְְִִִֵַַָָָָֹ
טֹוב ּביֹום ׁשּנֹולדה -]ּביצה אסּורה,[שחל - הּׁשּבת אחר ְְֲֵֶַַַַָָָָ

ּומאמׁש הֹואיל לאכילה; עֹומדת ׁשהּתרנגלת ּפי על ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹאף
טֹוב.[אתמול] ליֹום אֹותּה מכין ׁשּבת נמצא הּביצה, ְְְְִִִֵֵַַָָָָָנגמרה

ׁשּבת. ׁשאחר טֹוב יֹום מּׁשּום ּגזרה - טֹוב יֹום ּבכל ְְֲִֵֶַַַַָָָָָואסרּוה
ׁשּבת  מּׁשּום ּגזרה - אסרּוה ׁשּבת, ּבכל ׁשּנֹולדה ּביצה ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכן

טֹוב  יֹום .ׁשאחר ֶַַ
.Îלטלטלּה אסּור ּכ לאכלּה, ׁשאסּור ואפּלּוּוכׁשם . ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ

הּכל, יּתרּו למחר ׁשהרי אסּורֹות; ּכּלן - ּבאלף ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻנתערבה
מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּדבר להתירו]וכל אפשרות אפּלּו[שיש , ְֲִִִֵֶַָָָ

ּומצא  טֹוב, ּביֹום ּתרנגלת הּׁשֹוחט ּבטל. אינֹו אלפים ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבאלף
ּגמּורֹות ּביצים זה [מוכנות]בּה ׁשאין מּתרֹות; אּלּו הרי - ְֲִֵֵֵֵֶֶָָֻ

קרי אּלא מצּוי ׁשאינֹו ודבר ּתמיד; מצּוי קרה]ּדבר ,[מקרה ְְִִֵֶֶָָָָָָָָ
ּבֹו. גזרּו ְָֹלא

.‡Î,מאּלּו טֹוב יֹום ּכל לארץ, ּבחּוצה עֹוׂשין ׁשאנּו ְִֵֵֶֶֶָָָָָזה
הּוא  מנהג - ימים הּוא,ׁשני סֹופרים מּדברי ׁשני טֹוב ויֹום ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָ

יׂשראל  ארץ ּבני עֹוׂשין ואין ּבּגלּות. ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּומּדברים
קּדּוׁש ּובהלכֹות ּבלבד. הּׁשנה ּבראׁש אּלא ימים, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשני
טעם  זה ּומאי זה, מנהג עּקר נבאר זה, מּספר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהחדׁש

מקֹום. ּבכל ימים ׁשני הּׁשנה ראׁש ְְִִֵַָָָָָֹעֹוׂשין
.·Î- סֹופרים מּדברי ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשני טֹוב ְְִִִִִֵֵֶַַיֹום

טֹוב  יֹום המחּלל וכל ּבּׁשני. אסּור ּבראׁשֹון, ׁשאסּור ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּכל
הּׁשנה  ראׁש ׁשל ואפּלּו מּׁשּום ׁשני, ׁשהּוא ּבדבר ּבין - ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

אֹותֹו מּכין - לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ּבין ּבמלאכה, ּבין ְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשבּות,
מרּדּות מדרבנן]מּכת היה [מלקות לא אם אֹותֹו, מנּדין אֹו , ְְִִַַַַָָֹ

הּתלמידים  החכמים]מן ּבספד [של אסּור ׁשהראׁשֹון ּוכׁשם . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
אּלא  הפרׁש, ּביניהן ואין הּׁשני; ּכ ּבׂשמחה, וחּיב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָותענית

ּבלבד. הּמת ְְְִִֵַַַלענין
.‚Îּבקבּורתֹו יתעּסקּו ראׁשֹון, טֹוב ּביֹום הּמת ְְְְִִִֵֵַַַָּכיצד?

ּכל  לֹו ועֹוׂשין יׂשראל; ּבֹו יתעּסקּו ׁשני, טֹוב ּוביֹום ְְְְְִִִִִֵֵַָָּגֹוים;
ּוקציצת  ּתכריכין ּותפירת הּמּטה עׂשּית ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָצרכיו,
הּמת  לגּבי ׁשני טֹוב ׁשּיֹום - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּבׂשמים
ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ואפּלּו חׁשּוב, הּוא ְְֲִִִִֵֶַָָֹֹּכחל

.הּׁשנה  ַָָ
.„Î,הן קדּׁשֹות ׁשּתי - ּגלּיֹות ׁשל אּלּו טֹובים ימים ְְְִִֵֵֵֵֶָָֻֻׁשני

טֹוב  ּביֹום מקצה ׁשהיה ּדבר ,לפיכ אחד; ּכיֹום ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֻואינן
זה  הרי לּׁשני, אֹותֹו הכין אם - ּבראׁשֹון ׁשּנֹולד אֹו ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָראׁשֹון,

חּיה מּתר  ּבּׁשני; ּתאכל ּבראׁשֹון, ׁשּנֹולדה ּביצה ּכיצד? . ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
לּקרקע  המחּבר ּדבר ּבּׁשני; יאכלּו ּבראׁשֹון, ׁשּנּצֹודּו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻועֹוף
העין  את לכחל מּתר וכן ּבּׁשני. יאכל ּבראׁשֹון, ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנעקר
ּדברים  ּבּמה חלי. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ׁשני, טֹוב ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּביֹום
ימים  ׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָָֻאמּורים?
הן  אחד ּוכיֹום הן, אחת קדּׁשה - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻטֹובים

אבל  ּבלבד. הּמת לענין אּלא הּדברים, אּלּו לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָחׁשּובים
וכן  ּבּׁשני; אסּורה הּׁשנה, ראׁש ׁשל ּבראׁשֹון ׁשּנֹולדה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּביצה
ּביצה  ונֹולדה טֹוב, ליֹום הּסמּוכה ׁשּבת ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹּכל

ו  ּבּׁשני; אסּורה - מהן ואפּלּוּבאחד ּבביצה. ּכּיֹוצא ּכל כן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
לֹו. הּסמּוכה ּבּׁשּבת ּתאכל לא ׁשני, טֹוב ּביֹום ְְְִֵֵֵַַַָָָָֹנֹולדה

ב  ¤¤ּפרק
מקצה ‡. ׁשהּוא מּפני אסּור, - טֹוב ּביֹום ׁשּנֹולד ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻאפרֹוח

לאוכלו] תכנן לא כי מדעתו, מופרש ּביֹום [- ׁשּנֹולד ועגל .ְְֵֶֶַ
ׁשהּוא  מּפני מּתר; לאכילה, עֹומדת אּמֹו היתה אם - ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֻטֹוב

ּגב על אגב]מּוכן זה [- היה - אּמֹו ׁשחט ואּלּו אּמֹו; ְִִִֶַַַָָָָ
נֹולד. ׁשּלא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום מּתר ְְִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּבמעיה

ולנֹות ·. ּובאֹות לּתחּום, חּוץ ורֹועֹות ׁשּיֹוצאֹות ְְְְְֵֶַָָּבהמֹות
וׁשֹוחטין  מהן ולֹוקחין מּוכנין, אּלּו הרי - הּתחּום ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָּבתֹו
אם  - לּתחּום חּוץ ולנֹות ׁשרֹועֹות אבל טֹוב . ּביֹום ְְְֲִֶַָָָאֹותן
ואין  מקצה, ׁשהן מּפני אֹותן; ׁשֹוחטין אין ט ֹוב, ּביֹום ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבאּו

עליהן  העיר אנׁשי .ּדעת ְֲִֵֵֶַַַָ
טֹוב‚. ּביֹום מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת [ומותרת וכן ְְֱִֵֶֶַַָָָ

טֹוב,באכילה] יֹום מערב עליה ּדעּתֹו היתה ולא הֹואיל -ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
אסּור ,לפיכ טֹוב. ּביֹום לׁשחטּה מּומי [לרב]אסּור לראֹות ְְְְֲִִֵָָָָָ

טֹוב ּביֹום דעתו]קדׁשים לחוות ׁשּמא [במטרה ּגזרה - ְְִֵֶָָָָ
ּבּיֹום  ּבֹו לׁשחט זה ויבֹוא ּבמּומן, החכם רֹואה יּתירן אבל . ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אֹוסר. אֹו מּתיר ּולמחר טֹוב, יֹום מערב הּמּום ְִֵֵֶֶַַָָהּוא
מבּקרין „. ואין מּוכן, זה הרי - עּמֹו ּומּומֹו ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָּבכֹור

קבוע]אֹותֹו[בודקין] המום וראה [אם עבר ואם טֹוב; ְְְִַָָָּביֹום
ׁשּנפל  ּבכֹור ואֹוכל. ׁשֹוחט זה הרי והּתירֹו, ּובּקרֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָמּומֹו

ּפרנסה לֹו עֹוׂשה אינֹו[מאכילו]לבֹור, ׁשהרי - ּבמקֹומֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָ
טֹוב. ּביֹום לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו מּפני להעלֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָיכֹול

ּבנֹו" ואת וולדה]"אֹותֹו לבֹור[-בהמה [שאסור ׁשּנפלּו ְְְְֶֶָ
אחד] ביום לׁשחטֹולשחטם מנת על הראׁשֹון את מעלה -ְְֲֲִֶֶַַָָָ

ּומערים ׁשֹוחטֹו, מנת [מתחכם]ואינֹו על הּׁשני את ּומעלה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ
ּבעלי  צער מּׁשּום ׁשּירצה; מהן זה אי את וׁשֹוחט ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָלׁשחטֹו,
והרי  הּגג, מן ׁשּנפלה חּלין ּבהמת להערים. הּתירּו ְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻחּיים,

ּבדיקה צריכה היא]היא כשרה ּביֹום [אם אֹותּה ׁשֹוחטין - ְְְֲִִִִָָָ
ותאכל. ּכׁשרה, ׁשּתּמצא אפׁשר ותּבדק; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָטֹוב,

מּוכנין ‰. אּלּו הרי - ׁשּבּבית ויֹונים ותרנגֹולין ואין אּוזין , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
זּמּון יו צריכין עלּיה "ט][מערב ויֹוני ׁשֹוב יֹוני אבל . ְְֲֲִִִִֵֵָָָ

ּבטפיחין ׁשּקּננּו בכתלים]וצּפרים הבנויים חרס אֹו[כלי ְְְֳִִִִִִֶ
מּבערב [בבנין]ּבבירה לזּמן וצרי מקצה, אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

לנענע צרי ואינֹו נֹוטל'; אני ואּלּו 'אּלּו [את ולֹומר: ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָ
.קיניהם]

.Âלאכול]זּמן ׁשחרים [חישב ּומצא ּולבנים, ׁשחרים ְְְִִִִֵָָָֹֹ
ׁשאני  אסּורים; - ׁשחרים ּבמקֹום ּולבנים לבנים ְְְְְֲֲִִִִִִִֶָָֹּבמקֹום
וכל  הן', אחרים ואּלּו להן, ּפרחּו ׁשּזּמן אֹותן 'ׁשּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאֹומר:
אסּור; הּכל ׁשלׁשה, ּומצא ׁשנים זּמן אסּור. מּוכן, ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹֹספק
לפני  ּומצא הּקן, ּבתֹו זּמן מּתרין. ׁשנים, ּומצא ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֻׁשלׁשה
ואף  לפרח, יכֹולין ואינן הן אּלא קן ׁשם אין אם - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּקן
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- אּמה חמּׁשים ּבתֹו זוית ּבקרן אחר קן ׁשם ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל
המדּדה ׁשאין מּתרין; אּלּו ּכנגד [מקפץ]הרי אּלא מדּדה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ

ּבׁשוה. ְִֶָקּנֹו
.Êׁשּבביברין ועֹוף [בריכות]ּדגים חּיה וכן ּגדֹולים, ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

מגודרים]ׁשּבביברין מחּסר [מקומות ׁשהּוא ּכל - ּגדֹולים ְְְִִֵֶֶַָָֻ
ׁשאֹומרין עד לצודו:]צידה, מצּודה [החפצים 'הבא ְְִִֵֶַָָָ

ואם  טֹוב; ּביֹום אֹותם צדין ואין מקצה, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֻּונצּודּנּו'
מּוכן, זה הרי - מצּודה צרי ׁשאינֹו וכל יאכלּו. לא ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹצד,

אֹותֹו ואֹוכלין טֹוב ּביֹום אֹותֹו ׁשּקּננה וצדין חּיה וכן . ְְְְְְִִִֵֶַָָָ
לבניה] קן ּכׁשהן [בנתה ילדיה - לעיר הּסמּו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבפרּדס

מּפני  זּמּון, צריכים אינן צידה, צריכין ׁשאינן ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָקטּנים
עליהן. ְֲֵֶֶַׁשּדעּתֹו

.Á- טֹוב יֹום מערב ׁשּפרסן ודגים ועֹופֹות חּיה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָמצּודֹות
מערב  ׁשּנּצֹודּו יֹודע ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום מהן יּטל ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹלא

טֹוב  ּולמחר יֹום טֹוב, יֹום מערב הּמים אּמת הּסֹוכר .ְִֵֵֶֶַַַַַָָ
נּצֹודּו ׁשּכבר מּתרין; אּלּו הרי - ּדגים בּה ּומצא ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻהׁשּכים

מּוכנין. הן והרי טֹוב, יֹום ֲִֵֵֵֶֶַָמערב
.Ëמּוכנין[אטום]ּבית ּפרֹות מלא ונפחת [לאכילה]ׁשהּוא ְְִִִֵֵֶַַָָ

הכותל] הּמקצה [נשבר על העֹומד הּפחת. מּמקֹום נֹוטל ,ְְְִֵֵֶַַַָָֻ
צרי - הפקר הּפרֹות ׁשּכל ׁשביעית, ּבׁשנה טֹוב יֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמערב

ואם [יסמן]ׁשּירׁשם נֹוטל'; אני ּכאן ועד 'מּכאן ויאמר: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹ
יּטל. לא רׁשם, ִַָֹֹֹלא

.Èמאֹותֹו יׁש אם - טֹוב ּביֹום ליׂשראל ּתׁשּורה ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָּגֹוי
ּדגים  אֹו עֹופֹות אֹו חּיה ׁשהביא אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּמין

ּבּיֹום  ּבֹו לצּודן לערב,ׁשאפׁשר עד אסּורין אּלּו הרי - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּיעׂשּו ּבכדי לביצוע וימּתין שמספיק זמן [שיעור ְְְֲִִֵֶַַ

לערב,המלאכה] ּבֹו מריח אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא הדס אפּלּו ;ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּבמחּבר  הּמין מאֹותֹו אין ואם ׁשּיעׂשּו. ּבכדי ׁשּימּתין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻעד
נעקר  ׁשּמאתמֹול עליו מֹוכחת צּורתֹו ׁשהיתה אֹו ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלּקרקע,
הביאֹו ואם מּתר; הּתחּום, מּתֹו הביאֹו אם - נּצֹוד ְְֱֱִִִִִִַָֻאֹו
זה  יׂשראל ּבׁשביל והּבא לֹו. אסּור זה הרי לּתחּום, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמחּוץ

אחר. ליׂשראל מּתר לּתחּום, ְְְִִֵֵַַָָֻמחּוץ
.‡È,להּסיקן אסּור - טֹוב ּביֹום הּדקל מן ׁשּנׁשרּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָעצים

נֹולד  ׁשהן לעולם]מּפני באו כעת -]לתֹו נׁשרּו ואם ; ְְְְִִֵֵֶָָ
הּתבן  ערמת ּומּסיקן. מּוכנים עצים עליהן מרּבה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּתּנּור,

טֹוב [מחסן]ואֹוצר ּביֹום ּבהן מתחילין אין - עצים ׁשל  ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
היה  ואם מקצה; ׁשהן מּפני מּבערב, הכין ּכן אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻאּלא
הרי  - לאׁש אּלא ראּוי אינֹו ׁשהרי ּבקֹוצים, מערב ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהּתבן

מּוכן. ֶָזה
.·Èמּצואר עצים מבּקעין קֹורֹות [שורה]אין ׁשל ְְְִִִֵֵֶַָ

לבניה] הּקֹורה [העומדות מן ולא מקצה. ׁשהן מּפני ,ְְְִִֵֵֶֶַָֹֻ
ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן נֹולד. ׁשהּוא מּפני טֹוב, ּביֹום ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשּנׁשּברה
מּסיקין  אבל נֹולד; ׁשהן מּפני ּבהן, מּסיקין אין - טֹוב ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּביֹום

ּבכלים  אֹו ׁשלמים ׁשהרי ּבכלים טֹוב, יֹום מערב ׁשּנׁשּברּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶ
ּוׁשקדין  אגֹוזין ּבֹו, ּכּיֹוצא מּבערב. אחרת למלאכה ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּוכנּו
ואם  טֹוב; ּביֹום ּבקלּפיהן מּסיקין טֹוב, יֹום מערב ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשאכלן
ׁשּיׁש נסחאֹות ויׁש ּבקלּפיהן. מּסיקין אין טֹוב, ּביֹום ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻאכלן

ׁשהרי  ּבקלּפיהן, מּסיקין אין מּבערב, אכלן ׁשאם ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבהן,
מּוכנין  ׁשהן מּפני מּסיקין, - טֹוב ּביֹום אכלן ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֻהקצּו;

האכל. ּגב ֶַַָֹעל
.‚È ראּוי ׁשאינֹו מּפני מקצה, הּוא הרי - רטב ְְֲִֵֵֵֶֶָָֹֻקֹוץ

ּבֹו לצלֹות ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו לֹו אסּור לפיכ ְְְְֲִִַַַָָָָלהּסקה;
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבׂשר. ְֵֵֶַָָָֹ

.„È ּבהן ּומּסיקין סּכה, לדפני הּסמּוכין עצים אבל נֹוטלין . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ׁשם  מכּנסין היּו אפּלּו הּׂשדה, מן עצים מביאין ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻאין

ּבּׂשדה הּוא מגּבב אבל עצים]מּבערב; מּלפניו,[מלקט ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ואפּלּו הּיחיד, ׁשּברׁשּות המכּנסין מן ּומביאין ׁשם. ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָֻּומדליק

לּה[הרשות]היתה ׁשּיהיה ּובלבד ּדירה; לׁשם ׁשּלא מּקפת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
סגירה]ּפֹותחת חסר ,[- ואם הּׁשּבת; ּתחּום ּבתֹו ותהיה ְְְְְִִֵֶַַַַָָ

מקצה. הן הרי אּלּו, מּכל ְֲִֵֵֵֶֶָָֻאחד
ÂË. ּבקרּפף מכּנסין ׁשהן ּפי על אף - גפנים ועלי קנים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻעלי

גדר] המוקף לעיר מחוץ אֹותן,[מקום מפּזרת ׁשהרּוח ּכיון -ְֵֶֶֶַַָָָ
מערב  ּכבד ּכלי עליהן הּניח ואם ואסּורין; ּכמפּזרין הן ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻהרי

מּוכנין. אּלּו הרי טֹוב, ֲִֵֵָיֹום
.ÊËמסּכנת היתה אם - טֹוב ּביֹום ׁשּמתה [נוטה ּבהמה ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֻ

לאו,למות] ואם לּכלבים; מחּתכּה זה הרי טֹוב, יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמערב
יזיזּנה  ולא מקצה, זה הרי עליה, ּדעּתֹו היתה ולא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻהֹואיל
לא  - ׁשּנטמאת ּותרּומה ׁשּמתה, קדׁשים ּבהמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמּמקֹומּה.

מּמקֹומּה. ְְִִֶָָיזיזּנה
.ÊÈ ּביֹום אֹותן מׁשקין אין - מקצה ׁשהן וחּיה ועֹופֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻּדגים

מהן  לּקח יבֹוא ׁשּמא מזֹונֹות, לפניהן נֹותנין ואין וכל טֹוב, . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשהּוא  מּפני טֹוב ּביֹום ּבֹו להׁשּתּמׁש אֹו לאכלֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשאסּור

לטלטלֹו. אסּור ְְְְֶַָֻמקצה,
.ÁÈ קרן ּבחצרֹו לֹו יחד אם - טֹוב יֹום מערב עפר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמכניס

צרכיו  ּכל ּבֹו ולעׂשֹות לטלטלֹו ּומּתר מּוכן, זה הרי - .זוית ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָֻ
ּביֹום  וׁשהּסק מּוכן. זה הרי טֹוב, יֹום מערב ׁשהּסק אפר ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻֻוכן
מּתר  - ּביצה ּבֹו לצלֹות ּכדי חם ׁשהּוא זמן ּכל - ְְְִֵֵֶַַָָָֻטֹוב
מּפני  לטלטלֹו, אסּור - לאו ואם הּוא; אׁש ׁשעדין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָלטלטלֹו,

ּדקר לֹו ׁשהיה מי נֹולד. מערב [בקרקע]נעּוץ[יתד]ׁשהּוא ִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
ונּתקֹו טֹוב, והעל [עקרו]יֹום טֹוב היה ּביֹום אם - עפר ה ְְְְֱִִֶָָָָָ
ּתחח עפר אבל [רך]אֹותֹו ּומטלטלֹו; ּבֹו מכּסה זה הרי , ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָֹ

טֹוב. ּביֹום אֹותֹו יכּתׁש לא זה הרי עפר, ּגּוׁש העלה ְְֱֲִִֵֶֶָָָֹֹאם

ג  ¤¤ּפרק
הרי ‡. - לטלטלֹו ׁשּמּתר אפר אֹו מּוכן, עפר לֹו ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻמי

מּוכן  עפר לֹו אין ואם ּדמם. ּומכּסה ועֹוף, חּיה ׁשֹוחט ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
לא  וׁשחט, עבר ואם יׁשחט; לא זה הרי - הראּוי אפר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹאֹו

הערב  עד ּדמם היא יכּסה חּיה אם ספק ׁשהיא ּברּיה וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לא  - ׁשחט ואם טֹוב; ּביֹום אֹותּה ׁשֹוחטין אין ּבהמה, ְְְֲִִִֵֵַָָָֹאם
אפר, אֹו מּוכן עפר לֹו היה אפּלּו לערב, עד ּדמֹו ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָיכּסה
ּדמֹו ּכּסה ּולפיכ היא, וּדאית 'חּיה הרֹואה: יאמר ְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּמא

חלּבֹו. להּתיר הרֹואה ויבֹוא טֹוב', ְְְְִֶֶַָָּביֹום
ּדמם ·. יכּסה לא טֹוב, יֹום מערב ועֹוף חּיה הּׁשֹוחט ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ּדמם  ונתערב טֹוב ּביֹום ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשחט טֹוב. ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָּביֹום
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בזה] מּוכן [זה עפר לֹו היה ואם לערב; עד אֹותן יכּסה לא ,ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּבדקירה הּכל לכּסֹות ויכֹול אפר, -]אֹו הרי [בבת - אחת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹ

יכּסהּו. ְֵֶַזה
מּתר ‚. טֹוב, ּביֹום ּבהמה למקֹום הּׁשֹוחט צמר לתלׁש לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֻ

ּבידֹו הרגילה]הּסּכין הגזיזה  מצורת שינוי ּובלבד [שהוא - ְְִִַַַָ
יזיזּנּו שתלש]מּמקֹומֹו[ישלפנו]ׁשּלא הצמר את  - אּלא [ , ְְִִֶֶֶָֹ

לא  - ּבעֹוף אבל הּצּואר; צמר ּבׁשאר מסּב ׁשם ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻיּׁשאר
ּדרּכֹו ׁשהּוא מּפני ביד]ימרט, ּביֹום [למרוט ּתֹולׁש ונמצא , ְְְְְְִִִֵֵֶַָֹ

טֹוב.
ׁשּזה „. - ימלחּנּו לא טֹוב, ּביֹום הּבהמה עֹור ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹהּמפׁשיט

אבל  אכילה. לצר ׁשּלא מלאכה עֹוׂשה ונמצא הּוא, ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹעּבּוד
יּפסד  ולא עליו ׁשּידרסּו ּכדי הּדריסה, ּבית לפני ולא נֹותנֹו ; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ

יּמנע  ׁשּלא ּכדי טֹוב, יֹום ׂשמחת מּפני אּלא זה ּדבר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּתירּו
ּומערימין  העֹור, ּגּבי על לצלי ּבׂשר למלח ּומּתר ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֻמּלׁשחט.

מּכאן [מתחכמים] ּבׂשר מעט מֹולח ּכיצד? זה; ְְִֵֵֶַַַָָָָָּבדבר
ּכּלֹו. העֹור ׁשּימלח עד מּכאן, ְְִִֶַַַָָֻּומעט

מלח ‰. צרי ׁשאינֹו לצלי ּבמֹולח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה
העֹור  על למלח אסּור לקדרה, אבל אין הרּבה; וכן . ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ׁשֹוטחין  ואין ּבהן, מהּפכין ואין החלבים, את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָמֹולחין
לאכילה. ראּויין ׁשאינן מּפני - יתדֹות ּגּבי על ּברּוח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאֹותן

.Â הּוא ּכיצד טֹוב. ּביֹום ירּגיל לא הּבהמה, את ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹהּמפׁשיט
ׁשּיֹוציא  ּכדי אחת, מרגל הּבׂשר ּכל ׁשּיֹוציא זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמרּגיל?
טרח  זה ּבהפׁשט ׁשּטֹורח מּפני יּקרע; ולא ׁשלם העֹור ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל

וא  לּמֹועד ּגדֹול, צר ּבֹו ידין ּבית לעׂשֹות אסּור וכן [כעין . ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּכדרידית] יעׂשה ׁשּלא - ּבּסּכין ׁשּיעׂשה והּוא, ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּבׂשר;

ּבּבׂשר. סימן לעׂשֹות ּומּתר ּבחל. עֹוׂשה ְֲִֶֶַַָָָָֹֻׁשהּוא
.Êבחמים]מֹולגין הרגלים,[שורין ואת הראׁש את ְְְִִֶֶַַָָֹ

מעט]ּומהבהבין טֹופלין [חורכים אין אבל ּבאּור; אֹותן ְְְֲֲִִֵַָָָ
ּבאדמה[מורחים] ולא ּבחרׂשית מסירי אֹותן חומרים [שהם ְְְֲִַַָָָֹ

את שער] ּגֹוזזין אין וכן ּבמסּפרים. אֹותן ּגֹוזזין ואין ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ
ּבתסּפרת ׁשּיׁש[כלי]הּירק, האכל את מתּקנין אבל ׁשּלֹו; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ועּכבּיֹות קנרס ּכגֹון קֹוצים, עוקצני]ּבֹו ּבתסּפרת.[צמח , ְְְְְִִִֶַָָֹֻ
.Á טֹוב ּביֹום ּגדֹולה עּסה ללּוׁש מערב מּתר עּסה והּלׁש . ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֻ

לׁשּה ואם טֹוב; ּביֹום חּלה מּמּנה מפריׁש אין טֹוב, ְְְִִִֵֶַַָָָָיֹום
היתה  ואם לּכהן. ונֹותנּה חּלה מּמּנה מפריׁש טֹוב , ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּביֹום
החּלה; את יבּׁשל לא - החּלה ׁשּנטמאת אֹו טמאה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעּסה
עֹומדת  לׂשרפה וזֹו לאכל, אּלא טֹוב ּביֹום מבּׁשלין .ׁשאין ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

קדׁשים  ׂשֹורפין ׁשאין טֹוב, ּביֹום אֹותּה ׂשֹורפין אין ְְְְִִִֵֵֵֶָָָוכן
מצות  ׁשּנטמאּו קדׁשים ׁשּׂשרפת - טֹוב ּביֹום ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנטמאּו
ׁשאינּה מלאכה ועׂשּית יּׂשרף", "ּבאׁש ׁשּנאמר: ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעׂשה,
עׂשה  ואין תעׂשה, ולא עׂשה ּבּה, וכּיֹוצא אכילה ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלצר

ועׂשה. תעׂשה לא את ֲֲֵֶֶֶַַֹּדֹוחה
.Ë היה אֹותּה. ויׂשרף הערב, עד יּניחּנה בּה? יעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכיצד

את  יפריׁש לא - ּתחמיץ יּניחּנה ׁשאם ּפסח, ׁשל טֹוב ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹיֹום
ּכ ואחר הּטמאה, העּסה ּכל את יאפה אּלא ּבצק, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהחּלה

לחם  החּלה .יפריׁש ְִֶֶַַַָ
.Èּבפּורני אֹופין חרס]אין ׁשּמא [תנור ּגזרה - חדׁשה ְְְֲִִֵֵֶָָָָ

גגו]ּתפחת מּׂשמחת [תקלקל]ותפסיד[יפול ויּמנע הּלחם, ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
ּגֹורפין אין טֹוב. ב-]יֹום שנפל אבל [טיט וכירים, ּתּנּור ְְֲִִִֵַַָ

אפׁשר [ממרחים]מכּבׁשין אי ואם ׁשּבהן; האפר את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
וסֹותמין  מּתר. ּגרף, ּכן אם אּלא ּבֹו לצלֹות אֹו ּבֹו ְְְֱִִִֵֶֶַָָָֻלאפֹות
ׁשרּככֹו והּוא, - הּנהר ׁשּבסביבֹות ורפׁש ּבטיט הּתּנּור ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָּפי

לגּבל אבל ּומּתר [לערבב]מאמׁש. אסּור; טֹוב, ּביֹום טיט ְְֲִֵֵֶֶַָָָֻ
הּתּנּור. ּפי ּבֹו לסּתם האפר, את ְְִִֵֵֶֶַַַָֹלגּבל

.‡È ּביֹום ּבׁשמן אֹותן סכין אין - חדׁשים וכירים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּתּנּור
ואין  מפיגיןטֹוב, ואין ּבמטלית. אֹותן [מקררים]ׁשטין ְְְְְִִִִֵֵַָָ

לחּסמן ּכדי ּבצֹונן לאפֹות [לחזקם]אֹותן ּבׁשביל ואם ; ְְְְְְֱִִִֵֵֶַָָ
האבנים את מלּבנין אין מּתר. אֹו[באש]ּבהן, לצלֹות ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ

ּבפּורני  ואֹופין ּומּסיקין ׁשּמחּסמן. מּפני עליהן, ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָלאפֹות
חרס] ּבאנטיכי[תנור חּמין ּומחּמין גדולה], .[יורה ְְְִִִִַַַ

.·È יֹום מערב ּגּבן ׁשאם - טֹוב ּביֹום ּגבינה עֹוׂשין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָאין
טעם  חסרֹון ּבזה אין ּדכיןטֹוב, אבל את [כותתים]. ְֲִֵֶֶֶַַָָָ

טעמן. יפּוג מּבערב, אֹותם ידּו ׁשאם - ּכדר ּכן ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּתבלין
הּטה  ּכן אם אּלא טֹוב ּביֹום נּדֹו אינֹו - מלח ְֲִִִֵֵֶֶַָָָאבל
ׁשאם  ׁשּיׁשּנה; ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא ּבקערה ׁשּידֹוק אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּמכּתׁש
ׁשֹוחקין  ואין טעמֹו. יפּוג לא טֹוב, יֹום מערב הּמלח ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשחק
ּככל  ּבמדֹוכה אֹותן ּד אּלא ׁשּלהן, ּברחים הּפלּפלין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאת

ְִַָהּתבלין.
.‚Èהריפֹות את ּכֹותׁשין תבואה]אין ּבמכּתׁשת [גרגרי ְְְִִֵֶֶֶַָ

ה  הּוא ׁשּזה קטּנה, ּבמכּתׁשת ּכֹותׁשין אבל ּׁשּנּוי ּגדֹולה; ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשהּתבּואה  אסּור; ּבקטּנה אפּלּו יׂשראל, ּובארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלּה.
טֹוב, יֹום מערב אֹותּה ּכֹותׁשין ואם היא; טֹובה ְְִִִֵֶֶֶֶָָָׁשּלהן,

הפסד. ּבכ ְְֵֵֶָאין
.„Èׁשרּקדֹו ּפי על אף - טֹוב [בנפה]הּקמח יֹום מערב ְִִֵֶֶֶֶַַַַ

ּביֹום  ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו מרּקדין אין - הּסּבין מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֻוהסיר
צרֹור ּבתֹוכֹו נפל ּכן אם אּלא אדמה]טֹוב, קיסם [רגב אֹו ְְִֵֵֶַָָָ

עץ] ׁשרּקד [נסורת ּכגֹון מּתר, ׁשּנה, ואם ּבהן. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻוכּיֹוצא
ּבׁשּנּוי  וכּיֹוצא הּׁשלחן, ּגּבי על ׁשרּקד אֹו הּנפה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמאחֹורי

ֶזה.
.ÂËמלילֹות שפשופם מֹוללין באמצעות שבלים [מקלפים ְְִִ

ּומנּפח [מקלפים]ּומפרכיןבאצבעות] טֹוב, ּביֹום קטנּיֹות ְְְְְִִִֵַַָ
מפיו] אויר בכח יד[מוציא על יד מעט]על ּבכל [מעט ְַַָָָ

ּבקנֹון ואפּלּו - ואֹוכל נפה]ּכחֹו כעין ּבתמחּוי [כלי אֹו ְְְְֲִֵַַָֹ
גדולה] הּבֹורר [קערה וכן ּבכברה. ולא ּבנפה לא אבל ,ְְְְֲִֵֵַָָָָָֹֹ

אבל  ּובתמחּוי, ּבחיקֹו ּכדרּכֹו ּבֹורר - טֹוב ּביֹום ְְְְְְְֲִִֵֵַַָקטנּיֹות
ּבכברה. ולא ּבטבלא ולא ּבנפה ְְְְְְִַָָָָָֹֹֹלא

.ÊË;הּפסלת על מרּבה ּכׁשהאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבּמה
האכל  את ּבֹורר האכל, על מרּבה הּפסלת היתה אם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻאבל
מן  הּפסלת ּבברירת טרח היה ואם הּפסלת. את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּומּניח
ּפי  על אף - הּפסלת מן האכל ּברירת מּטרח יתר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹהאכל

הּפסלת  את ּומּניח האכל את ּבֹורר מרּבה, .ׁשהאכל ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֻ
.ÊÈ ׁשּנראה מּפני ׁשּלֹו, ּבמסּננת החרּדל את מסּננין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָאין

והּוא ּכבֹורר  חרּדל, ׁשל ּבמסּננת ּביצה נֹותנין אבל ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
המׁשּמרת היתה ואם מאליו. לשמרים]מסּתּנן [מסננת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
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- אּמה חמּׁשים ּבתֹו זוית ּבקרן אחר קן ׁשם ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל
המדּדה ׁשאין מּתרין; אּלּו ּכנגד [מקפץ]הרי אּלא מדּדה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ

ּבׁשוה. ְִֶָקּנֹו
.Êׁשּבביברין ועֹוף [בריכות]ּדגים חּיה וכן ּגדֹולים, ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

מגודרים]ׁשּבביברין מחּסר [מקומות ׁשהּוא ּכל - ּגדֹולים ְְְִִֵֶֶַָָֻ
ׁשאֹומרין עד לצודו:]צידה, מצּודה [החפצים 'הבא ְְִִֵֶַָָָ

ואם  טֹוב; ּביֹום אֹותם צדין ואין מקצה, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֻּונצּודּנּו'
מּוכן, זה הרי - מצּודה צרי ׁשאינֹו וכל יאכלּו. לא ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹצד,

אֹותֹו ואֹוכלין טֹוב ּביֹום אֹותֹו ׁשּקּננה וצדין חּיה וכן . ְְְְְְִִִֵֶַָָָ
לבניה] קן ּכׁשהן [בנתה ילדיה - לעיר הּסמּו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבפרּדס

מּפני  זּמּון, צריכים אינן צידה, צריכין ׁשאינן ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָקטּנים
עליהן. ְֲֵֶֶַׁשּדעּתֹו

.Á- טֹוב יֹום מערב ׁשּפרסן ודגים ועֹופֹות חּיה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָמצּודֹות
מערב  ׁשּנּצֹודּו יֹודע ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום מהן יּטל ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹלא

טֹוב  ּולמחר יֹום טֹוב, יֹום מערב הּמים אּמת הּסֹוכר .ְִֵֵֶֶַַַַַָָ
נּצֹודּו ׁשּכבר מּתרין; אּלּו הרי - ּדגים בּה ּומצא ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻהׁשּכים

מּוכנין. הן והרי טֹוב, יֹום ֲִֵֵֵֶֶַָמערב
.Ëמּוכנין[אטום]ּבית ּפרֹות מלא ונפחת [לאכילה]ׁשהּוא ְְִִִֵֵֶַַָָ

הכותל] הּמקצה [נשבר על העֹומד הּפחת. מּמקֹום נֹוטל ,ְְְִֵֵֶַַַָָֻ
צרי - הפקר הּפרֹות ׁשּכל ׁשביעית, ּבׁשנה טֹוב יֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמערב

ואם [יסמן]ׁשּירׁשם נֹוטל'; אני ּכאן ועד 'מּכאן ויאמר: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹ
יּטל. לא רׁשם, ִַָֹֹֹלא

.Èמאֹותֹו יׁש אם - טֹוב ּביֹום ליׂשראל ּתׁשּורה ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָּגֹוי
ּדגים  אֹו עֹופֹות אֹו חּיה ׁשהביא אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּמין

ּבּיֹום  ּבֹו לצּודן לערב,ׁשאפׁשר עד אסּורין אּלּו הרי - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּיעׂשּו ּבכדי לביצוע וימּתין שמספיק זמן [שיעור ְְְֲִִֵֶַַ

לערב,המלאכה] ּבֹו מריח אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא הדס אפּלּו ;ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּבמחּבר  הּמין מאֹותֹו אין ואם ׁשּיעׂשּו. ּבכדי ׁשּימּתין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻעד
נעקר  ׁשּמאתמֹול עליו מֹוכחת צּורתֹו ׁשהיתה אֹו ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלּקרקע,
הביאֹו ואם מּתר; הּתחּום, מּתֹו הביאֹו אם - נּצֹוד ְְֱֱִִִִִִַָֻאֹו
זה  יׂשראל ּבׁשביל והּבא לֹו. אסּור זה הרי לּתחּום, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמחּוץ

אחר. ליׂשראל מּתר לּתחּום, ְְְִִֵֵַַָָֻמחּוץ
.‡È,להּסיקן אסּור - טֹוב ּביֹום הּדקל מן ׁשּנׁשרּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָעצים

נֹולד  ׁשהן לעולם]מּפני באו כעת -]לתֹו נׁשרּו ואם ; ְְְְִִֵֵֶָָ
הּתבן  ערמת ּומּסיקן. מּוכנים עצים עליהן מרּבה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּתּנּור,

טֹוב [מחסן]ואֹוצר ּביֹום ּבהן מתחילין אין - עצים ׁשל  ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
היה  ואם מקצה; ׁשהן מּפני מּבערב, הכין ּכן אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻאּלא
הרי  - לאׁש אּלא ראּוי אינֹו ׁשהרי ּבקֹוצים, מערב ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהּתבן

מּוכן. ֶָזה
.·Èמּצואר עצים מבּקעין קֹורֹות [שורה]אין ׁשל ְְְִִִֵֵֶַָ

לבניה] הּקֹורה [העומדות מן ולא מקצה. ׁשהן מּפני ,ְְְִִֵֵֶֶַָֹֻ
ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן נֹולד. ׁשהּוא מּפני טֹוב, ּביֹום ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשּנׁשּברה
מּסיקין  אבל נֹולד; ׁשהן מּפני ּבהן, מּסיקין אין - טֹוב ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּביֹום

ּבכלים  אֹו ׁשלמים ׁשהרי ּבכלים טֹוב, יֹום מערב ׁשּנׁשּברּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶ
ּוׁשקדין  אגֹוזין ּבֹו, ּכּיֹוצא מּבערב. אחרת למלאכה ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּוכנּו
ואם  טֹוב; ּביֹום ּבקלּפיהן מּסיקין טֹוב, יֹום מערב ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשאכלן
ׁשּיׁש נסחאֹות ויׁש ּבקלּפיהן. מּסיקין אין טֹוב, ּביֹום ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻאכלן

ׁשהרי  ּבקלּפיהן, מּסיקין אין מּבערב, אכלן ׁשאם ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבהן,
מּוכנין  ׁשהן מּפני מּסיקין, - טֹוב ּביֹום אכלן ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֻהקצּו;

האכל. ּגב ֶַַָֹעל
.‚È ראּוי ׁשאינֹו מּפני מקצה, הּוא הרי - רטב ְְֲִֵֵֵֶֶָָֹֻקֹוץ

ּבֹו לצלֹות ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו לֹו אסּור לפיכ ְְְְֲִִַַַָָָָלהּסקה;
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבׂשר. ְֵֵֶַָָָֹ

.„È ּבהן ּומּסיקין סּכה, לדפני הּסמּוכין עצים אבל נֹוטלין . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ׁשם  מכּנסין היּו אפּלּו הּׂשדה, מן עצים מביאין ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻאין

ּבּׂשדה הּוא מגּבב אבל עצים]מּבערב; מּלפניו,[מלקט ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ואפּלּו הּיחיד, ׁשּברׁשּות המכּנסין מן ּומביאין ׁשם. ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָֻּומדליק

לּה[הרשות]היתה ׁשּיהיה ּובלבד ּדירה; לׁשם ׁשּלא מּקפת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
סגירה]ּפֹותחת חסר ,[- ואם הּׁשּבת; ּתחּום ּבתֹו ותהיה ְְְְְִִֵֶַַַַָָ

מקצה. הן הרי אּלּו, מּכל ְֲִֵֵֵֶֶָָֻאחד
ÂË. ּבקרּפף מכּנסין ׁשהן ּפי על אף - גפנים ועלי קנים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻעלי

גדר] המוקף לעיר מחוץ אֹותן,[מקום מפּזרת ׁשהרּוח ּכיון -ְֵֶֶֶַַָָָ
מערב  ּכבד ּכלי עליהן הּניח ואם ואסּורין; ּכמפּזרין הן ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻהרי

מּוכנין. אּלּו הרי טֹוב, ֲִֵֵָיֹום
.ÊËמסּכנת היתה אם - טֹוב ּביֹום ׁשּמתה [נוטה ּבהמה ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֻ

לאו,למות] ואם לּכלבים; מחּתכּה זה הרי טֹוב, יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמערב
יזיזּנה  ולא מקצה, זה הרי עליה, ּדעּתֹו היתה ולא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻהֹואיל
לא  - ׁשּנטמאת ּותרּומה ׁשּמתה, קדׁשים ּבהמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמּמקֹומּה.

מּמקֹומּה. ְְִִֶָָיזיזּנה
.ÊÈ ּביֹום אֹותן מׁשקין אין - מקצה ׁשהן וחּיה ועֹופֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻּדגים

מהן  לּקח יבֹוא ׁשּמא מזֹונֹות, לפניהן נֹותנין ואין וכל טֹוב, . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשהּוא  מּפני טֹוב ּביֹום ּבֹו להׁשּתּמׁש אֹו לאכלֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשאסּור

לטלטלֹו. אסּור ְְְְֶַָֻמקצה,
.ÁÈ קרן ּבחצרֹו לֹו יחד אם - טֹוב יֹום מערב עפר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמכניס

צרכיו  ּכל ּבֹו ולעׂשֹות לטלטלֹו ּומּתר מּוכן, זה הרי - .זוית ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָֻ
ּביֹום  וׁשהּסק מּוכן. זה הרי טֹוב, יֹום מערב ׁשהּסק אפר ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻֻוכן
מּתר  - ּביצה ּבֹו לצלֹות ּכדי חם ׁשהּוא זמן ּכל - ְְְִֵֵֶַַָָָֻטֹוב
מּפני  לטלטלֹו, אסּור - לאו ואם הּוא; אׁש ׁשעדין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָלטלטלֹו,

ּדקר לֹו ׁשהיה מי נֹולד. מערב [בקרקע]נעּוץ[יתד]ׁשהּוא ִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
ונּתקֹו טֹוב, והעל [עקרו]יֹום טֹוב היה ּביֹום אם - עפר ה ְְְְֱִִֶָָָָָ
ּתחח עפר אבל [רך]אֹותֹו ּומטלטלֹו; ּבֹו מכּסה זה הרי , ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָֹ

טֹוב. ּביֹום אֹותֹו יכּתׁש לא זה הרי עפר, ּגּוׁש העלה ְְֱֲִִֵֶֶָָָֹֹאם

ג  ¤¤ּפרק
הרי ‡. - לטלטלֹו ׁשּמּתר אפר אֹו מּוכן, עפר לֹו ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻמי

מּוכן  עפר לֹו אין ואם ּדמם. ּומכּסה ועֹוף, חּיה ׁשֹוחט ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
לא  וׁשחט, עבר ואם יׁשחט; לא זה הרי - הראּוי אפר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹאֹו

הערב  עד ּדמם היא יכּסה חּיה אם ספק ׁשהיא ּברּיה וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לא  - ׁשחט ואם טֹוב; ּביֹום אֹותּה ׁשֹוחטין אין ּבהמה, ְְְֲִִִֵֵַָָָֹאם
אפר, אֹו מּוכן עפר לֹו היה אפּלּו לערב, עד ּדמֹו ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָיכּסה
ּדמֹו ּכּסה ּולפיכ היא, וּדאית 'חּיה הרֹואה: יאמר ְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּמא

חלּבֹו. להּתיר הרֹואה ויבֹוא טֹוב', ְְְְִֶֶַָָּביֹום
ּדמם ·. יכּסה לא טֹוב, יֹום מערב ועֹוף חּיה הּׁשֹוחט ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ּדמם  ונתערב טֹוב ּביֹום ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשחט טֹוב. ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָּביֹום
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בזה] מּוכן [זה עפר לֹו היה ואם לערב; עד אֹותן יכּסה לא ,ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּבדקירה הּכל לכּסֹות ויכֹול אפר, -]אֹו הרי [בבת - אחת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹ

יכּסהּו. ְֵֶַזה
מּתר ‚. טֹוב, ּביֹום ּבהמה למקֹום הּׁשֹוחט צמר לתלׁש לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֻ

ּבידֹו הרגילה]הּסּכין הגזיזה  מצורת שינוי ּובלבד [שהוא - ְְִִַַַָ
יזיזּנּו שתלש]מּמקֹומֹו[ישלפנו]ׁשּלא הצמר את  - אּלא [ , ְְִִֶֶֶָֹ

לא  - ּבעֹוף אבל הּצּואר; צמר ּבׁשאר מסּב ׁשם ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻיּׁשאר
ּדרּכֹו ׁשהּוא מּפני ביד]ימרט, ּביֹום [למרוט ּתֹולׁש ונמצא , ְְְְְְִִִֵֵֶַָֹ

טֹוב.
ׁשּזה „. - ימלחּנּו לא טֹוב, ּביֹום הּבהמה עֹור ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹהּמפׁשיט

אבל  אכילה. לצר ׁשּלא מלאכה עֹוׂשה ונמצא הּוא, ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹעּבּוד
יּפסד  ולא עליו ׁשּידרסּו ּכדי הּדריסה, ּבית לפני ולא נֹותנֹו ; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ

יּמנע  ׁשּלא ּכדי טֹוב, יֹום ׂשמחת מּפני אּלא זה ּדבר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּתירּו
ּומערימין  העֹור, ּגּבי על לצלי ּבׂשר למלח ּומּתר ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֻמּלׁשחט.

מּכאן [מתחכמים] ּבׂשר מעט מֹולח ּכיצד? זה; ְְִֵֵֶַַַָָָָָּבדבר
ּכּלֹו. העֹור ׁשּימלח עד מּכאן, ְְִִֶַַַָָֻּומעט

מלח ‰. צרי ׁשאינֹו לצלי ּבמֹולח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה
העֹור  על למלח אסּור לקדרה, אבל אין הרּבה; וכן . ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ׁשֹוטחין  ואין ּבהן, מהּפכין ואין החלבים, את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָמֹולחין
לאכילה. ראּויין ׁשאינן מּפני - יתדֹות ּגּבי על ּברּוח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאֹותן

.Â הּוא ּכיצד טֹוב. ּביֹום ירּגיל לא הּבהמה, את ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹהּמפׁשיט
ׁשּיֹוציא  ּכדי אחת, מרגל הּבׂשר ּכל ׁשּיֹוציא זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמרּגיל?
טרח  זה ּבהפׁשט ׁשּטֹורח מּפני יּקרע; ולא ׁשלם העֹור ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל

וא  לּמֹועד ּגדֹול, צר ּבֹו ידין ּבית לעׂשֹות אסּור וכן [כעין . ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּכדרידית] יעׂשה ׁשּלא - ּבּסּכין ׁשּיעׂשה והּוא, ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּבׂשר;

ּבּבׂשר. סימן לעׂשֹות ּומּתר ּבחל. עֹוׂשה ְֲִֶֶַַָָָָֹֻׁשהּוא
.Êבחמים]מֹולגין הרגלים,[שורין ואת הראׁש את ְְְִִֶֶַַָָֹ

מעט]ּומהבהבין טֹופלין [חורכים אין אבל ּבאּור; אֹותן ְְְֲֲִִֵַָָָ
ּבאדמה[מורחים] ולא ּבחרׂשית מסירי אֹותן חומרים [שהם ְְְֲִַַָָָֹ

את שער] ּגֹוזזין אין וכן ּבמסּפרים. אֹותן ּגֹוזזין ואין ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ
ּבתסּפרת ׁשּיׁש[כלי]הּירק, האכל את מתּקנין אבל ׁשּלֹו; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ועּכבּיֹות קנרס ּכגֹון קֹוצים, עוקצני]ּבֹו ּבתסּפרת.[צמח , ְְְְְִִִֶַָָֹֻ
.Á טֹוב ּביֹום ּגדֹולה עּסה ללּוׁש מערב מּתר עּסה והּלׁש . ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֻ

לׁשּה ואם טֹוב; ּביֹום חּלה מּמּנה מפריׁש אין טֹוב, ְְְִִִֵֶַַָָָָיֹום
היתה  ואם לּכהן. ונֹותנּה חּלה מּמּנה מפריׁש טֹוב , ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּביֹום
החּלה; את יבּׁשל לא - החּלה ׁשּנטמאת אֹו טמאה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעּסה
עֹומדת  לׂשרפה וזֹו לאכל, אּלא טֹוב ּביֹום מבּׁשלין .ׁשאין ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

קדׁשים  ׂשֹורפין ׁשאין טֹוב, ּביֹום אֹותּה ׂשֹורפין אין ְְְְִִִֵֵֵֶָָָוכן
מצות  ׁשּנטמאּו קדׁשים ׁשּׂשרפת - טֹוב ּביֹום ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנטמאּו
ׁשאינּה מלאכה ועׂשּית יּׂשרף", "ּבאׁש ׁשּנאמר: ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעׂשה,
עׂשה  ואין תעׂשה, ולא עׂשה ּבּה, וכּיֹוצא אכילה ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלצר

ועׂשה. תעׂשה לא את ֲֲֵֶֶֶַַֹּדֹוחה
.Ë היה אֹותּה. ויׂשרף הערב, עד יּניחּנה בּה? יעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכיצד

את  יפריׁש לא - ּתחמיץ יּניחּנה ׁשאם ּפסח, ׁשל טֹוב ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹיֹום
ּכ ואחר הּטמאה, העּסה ּכל את יאפה אּלא ּבצק, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהחּלה

לחם  החּלה .יפריׁש ְִֶֶַַַָ
.Èּבפּורני אֹופין חרס]אין ׁשּמא [תנור ּגזרה - חדׁשה ְְְֲִִֵֵֶָָָָ

גגו]ּתפחת מּׂשמחת [תקלקל]ותפסיד[יפול ויּמנע הּלחם, ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
ּגֹורפין אין טֹוב. ב-]יֹום שנפל אבל [טיט וכירים, ּתּנּור ְְֲִִִֵַַָ

אפׁשר [ממרחים]מכּבׁשין אי ואם ׁשּבהן; האפר את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
וסֹותמין  מּתר. ּגרף, ּכן אם אּלא ּבֹו לצלֹות אֹו ּבֹו ְְְֱִִִֵֶֶַָָָֻלאפֹות
ׁשרּככֹו והּוא, - הּנהר ׁשּבסביבֹות ורפׁש ּבטיט הּתּנּור ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָּפי

לגּבל אבל ּומּתר [לערבב]מאמׁש. אסּור; טֹוב, ּביֹום טיט ְְֲִֵֵֶֶַָָָֻ
הּתּנּור. ּפי ּבֹו לסּתם האפר, את ְְִִֵֵֶֶַַַָֹלגּבל

.‡È ּביֹום ּבׁשמן אֹותן סכין אין - חדׁשים וכירים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּתּנּור
ואין  מפיגיןטֹוב, ואין ּבמטלית. אֹותן [מקררים]ׁשטין ְְְְְִִִִֵֵַָָ

לחּסמן ּכדי ּבצֹונן לאפֹות [לחזקם]אֹותן ּבׁשביל ואם ; ְְְְְְֱִִִֵֵֶַָָ
האבנים את מלּבנין אין מּתר. אֹו[באש]ּבהן, לצלֹות ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ

ּבפּורני  ואֹופין ּומּסיקין ׁשּמחּסמן. מּפני עליהן, ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָלאפֹות
חרס] ּבאנטיכי[תנור חּמין ּומחּמין גדולה], .[יורה ְְְִִִִַַַ

.·È יֹום מערב ּגּבן ׁשאם - טֹוב ּביֹום ּגבינה עֹוׂשין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָאין
טעם  חסרֹון ּבזה אין ּדכיןטֹוב, אבל את [כותתים]. ְֲִֵֶֶֶַַָָָ

טעמן. יפּוג מּבערב, אֹותם ידּו ׁשאם - ּכדר ּכן ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּתבלין
הּטה  ּכן אם אּלא טֹוב ּביֹום נּדֹו אינֹו - מלח ְֲִִִֵֵֶֶַָָָאבל
ׁשאם  ׁשּיׁשּנה; ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא ּבקערה ׁשּידֹוק אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּמכּתׁש
ׁשֹוחקין  ואין טעמֹו. יפּוג לא טֹוב, יֹום מערב הּמלח ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשחק
ּככל  ּבמדֹוכה אֹותן ּד אּלא ׁשּלהן, ּברחים הּפלּפלין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאת

ְִַָהּתבלין.
.‚Èהריפֹות את ּכֹותׁשין תבואה]אין ּבמכּתׁשת [גרגרי ְְְִִֵֶֶֶַָ

ה  הּוא ׁשּזה קטּנה, ּבמכּתׁשת ּכֹותׁשין אבל ּׁשּנּוי ּגדֹולה; ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשהּתבּואה  אסּור; ּבקטּנה אפּלּו יׂשראל, ּובארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלּה.
טֹוב, יֹום מערב אֹותּה ּכֹותׁשין ואם היא; טֹובה ְְִִִֵֶֶֶֶָָָׁשּלהן,

הפסד. ּבכ ְְֵֵֶָאין
.„Èׁשרּקדֹו ּפי על אף - טֹוב [בנפה]הּקמח יֹום מערב ְִִֵֶֶֶֶַַַַ

ּביֹום  ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו מרּקדין אין - הּסּבין מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֻוהסיר
צרֹור ּבתֹוכֹו נפל ּכן אם אּלא אדמה]טֹוב, קיסם [רגב אֹו ְְִֵֵֶַָָָ

עץ] ׁשרּקד [נסורת ּכגֹון מּתר, ׁשּנה, ואם ּבהן. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻוכּיֹוצא
ּבׁשּנּוי  וכּיֹוצא הּׁשלחן, ּגּבי על ׁשרּקד אֹו הּנפה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמאחֹורי

ֶזה.
.ÂËמלילֹות שפשופם מֹוללין באמצעות שבלים [מקלפים ְְִִ

ּומנּפח [מקלפים]ּומפרכיןבאצבעות] טֹוב, ּביֹום קטנּיֹות ְְְְְִִִֵַַָ
מפיו] אויר בכח יד[מוציא על יד מעט]על ּבכל [מעט ְַַָָָ

ּבקנֹון ואפּלּו - ואֹוכל נפה]ּכחֹו כעין ּבתמחּוי [כלי אֹו ְְְְֲִֵַַָֹ
גדולה] הּבֹורר [קערה וכן ּבכברה. ולא ּבנפה לא אבל ,ְְְְֲִֵֵַָָָָָֹֹ

אבל  ּובתמחּוי, ּבחיקֹו ּכדרּכֹו ּבֹורר - טֹוב ּביֹום ְְְְְְְֲִִֵֵַַָקטנּיֹות
ּבכברה. ולא ּבטבלא ולא ּבנפה ְְְְְְִַָָָָָֹֹֹלא

.ÊË;הּפסלת על מרּבה ּכׁשהאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבּמה
האכל  את ּבֹורר האכל, על מרּבה הּפסלת היתה אם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻאבל
מן  הּפסלת ּבברירת טרח היה ואם הּפסלת. את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּומּניח
ּפי  על אף - הּפסלת מן האכל ּברירת מּטרח יתר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹהאכל

הּפסלת  את ּומּניח האכל את ּבֹורר מרּבה, .ׁשהאכל ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֻ
.ÊÈ ׁשּנראה מּפני ׁשּלֹו, ּבמסּננת החרּדל את מסּננין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָאין

והּוא ּכבֹורר  חרּדל, ׁשל ּבמסּננת ּביצה נֹותנין אבל ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
המׁשּמרת היתה ואם מאליו. לשמרים]מסּתּנן [מסננת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
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יתלה  לא אבל טֹוב; ּביֹום יין לּה לּתן מּתר ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֻּתלּויה,
ּבחל.[ביו"ט]ּכּתחּלה עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא , ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ותֹולה  רּמֹונים, ּבּה לתלֹות המׁשּמרת את ותֹולה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָּומערים
ׁשמרים. לתֹוכּה נֹותן ּכ ואחר רּמֹונים; ְְְִִִֵַַָָָָּבּה
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י  ¤¤ּפרק
ׁשּנסּתּפק ‡. מקוה ּכיצד? חכמים ׁשּטהרּו ׁשאּובין מים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָספק

יֹודע  ואפּלּו נפלּו, לא אֹו ׁשאּובין מים לתֹוכֹו נפלּו אם ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹלֹו
ּבהן, אין ספק לּגין ׁשלׁשת ּבהן יׁש ספק ׁשּנפלּו, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבוּדאי
ׁשהיה  ספק לּגין, ׁשלׁשת ּבהן ׁשהיה ּבוּדאי יֹודע ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻואפּלּו
זה  הרי - היה ׁשּלא ספק סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּנפלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּמקוה

.ּכׁשר  ֵָ
ּבֹוׁשני ·. ׁשאין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש אחד מקוֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ידּוע  ואין מהן, לאחד ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת נפלּו -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ּיתלה  ּבמה לֹו ׁשּיׁש מּפני טהֹור, ספקֹו - נפלּו מהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלאיזֹו

סאה] למ' שנפלו לתלות ּפחּותין [-אפשר ׁשניהן היּו .ְְִֵֶָ
- הּוא איזה ידּוע ואין מהן, לאחד ונפלּו סאה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמארּבעים
לזה  אם ּיתלה; ּבמה לֹו ׁשאין ּפסּול, מּׁשניהן אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכל

נפסל. נפלּו, לזה ואם נפסל, ְְְְְִִִֶַַָָָנפלּו,
מּפני מקוה ‚. ּכׁשר, - מלא ּומצאֹו ּובא ריקן, ׁשהּניחֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

זה  למקוה ׁשאּובין מים ספק .ׁשּזה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַ
והּמכּתׁשתצּנֹור „. למקוה, מקּלח מים]ׁשהיה עם [כלי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּמכּתׁשת  מן ספק לּמקוה, הּצּנֹור מן ספק - ּבצּדֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנתּונה
ׁשהּפסּול מּפני ּפסּול, זה הרי - נראה מֹוכיחלּמקוה -] ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכׁשר,לעינינו] זה הרי ּכׁשרים, מים רּבֹו ּבּמקוה יׁש ואם ;ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻ
קבּוע. ּכׁשר ׁשם יׁש ׁשהרי הּוא, ׁשאּובים מים ספק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּזה

ּפסּולין,ּכל ‰. - העּמים ּבארץ הּנמצאֹות הּמקוֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
יׂשראל  ּבארץ הּנמצאֹות הּמקוֹות וכל ׁשאּובין. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשחזקתן

הּמפּתח[כרכים]ּבּמדינֹות מן העיר]לפנים שער -]- ְְְִִִִִַַָ
ּומטּבילין  ּבהן מכּבסין הּמדינה ׁשאנׁשי ּפסּולין; ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבחזקת
הּמקוֹות  וכל ּתמיד. ׁשאּובין מים לתֹוכן ּומטילין ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָּבהן
טהרה, ּבחזקת - לּפתח חּוץ יׂשראל ּבארץ ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנמצאֹות

הּגׁשמים. מן ְְִִֶֶַָָׁשחזקתֹו
.Â ואפּלּוהּטמא טבל; לא ספק טבל ספק לטּבל, ׁשּירד ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ

מקוֹות  ׁשני ּבֹו; ׁשאין ספק סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָטבל,
מהן  ּבאחד וטבל ּבֹו, אין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
ׁשהּטמא  לפי טמא; ספקֹו - טבל מהן ּבאיזה ידּוע ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

ּכראּוי  ׁשּטבל ׁשּיּודע עד ׁשּנמּדד ּבחזקתֹו, מקוה וכן . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּיחיד  ּברׁשּות ּבין הרּבים ּברׁשּות ׁשהיה ּבין חסר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָונמצא

ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות ּכל בו]- טבילה סמך על -] ְֲֶַַַַָָָ
ׁשלם. והיה ּבֹו ׁשּנמּדד זמן ׁשּיּודע עד טמאֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלמפרע
חמּורה  מּטמאה הּטבילה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָֻּבּמה

הטומאה] אב ׁשאכל .[- ּכגֹון קּלה, מּטמאה טבל אם ְְֲִִֶַַַָָָָָֻאבל
ורּבֹו ראׁשֹו ּבא אֹו טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין, ְְְְֳִִִִֵֵַָָָָֹֻאכלין
מים  לּגין ׁשלׁשת ורּבֹו ראׁשֹו על נפלּו אֹו ׁשאּובין, ְְְְְִִִִֶַַַָֹֹֻֻּבמים

מּדבריהן אּלּו ּדברים ועּקר הֹואיל - מדרבנן]ׁשאּובין -], ְְְְִִִִִִֵֵֶַָ
לֹו ׁשּנסּתּפק ּפי על ואף ׁשּבארנּו; ּכמֹו טהֹור, ספקֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי
זמן  לאחר חסר הּמקוה ׁשּנמצא אם טבל, לא אֹו טבל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאם

טהֹור. זה הרי - אּלּו ּבספקֹות ְְֲִֵֵֵֵֶַָוכּיֹוצא
.Ê מהן ׁשני ּבאחד וטבל ּפסּול, ואחד ּכׁשר אחד מקוֹות, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ּתלּויֹות אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה חמּורה, [טמאות מּטמאה ְְְְֲֲִֵֵָָָָָֻ
ּתלּויֹות מספק] הראׁשֹונֹות - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני, טבל .ְְְִִֵַַָָָָָ

- ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם טהֹורֹות; והּׁשנּיֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַָָּכׁשהיּו,
ּבאמצע  נטמא אם וכן יּׂשרפּו. ּוׁשנּיֹות ּתלּויֹות, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָהראׁשֹונֹות
טבל  אם אבל טהרֹות. ועׂשה ּבּׁשני וטבל קּלה, ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָֻטמאה
טמאה  ונטמא טהרֹות, ועׂשה קּלה, מּטמאה מהן ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻּבאחד
טהֹורֹות, הראׁשֹונֹות - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני וטבל ְְְְֲִִֵַַָָָָָָחמּורה,
יּׂשרפּו - ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם ּתלּויֹות; ְְְְְְְִִִֵֵַָָוהּׁשנּיֹות
מהן  ּבאחד היה ּכׁשהיּו. ּתלּויֹות והּׁשנּיֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָהראׁשֹונֹות,
אחד  ׁשנים, ּבהן וטבלּו ׁשאּוב, ּכּלֹו ואחד סאה, ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻארּבעים
- טהרֹות ועׂשּו קּלה, מּטמאה ואחד חמּורה ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָֻֻמּטמאה
מן  והּטֹובל ּתלּויֹות; טהרֹותיו חמּורה, מּטמאה ְְְֲֳִִֵֵַַָָָָֻהּטֹובל
לטּבל, וירד טמא אחד היה טהֹורֹות. טהרֹותיו ְְְֳִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּקּלה,

להקר ירד מהן,[להתקרר]והּׁשני ּבאחד לטּבל ׁשּירד זה - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
טהֹור  להקר, ׁשּירד וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתלּויֹות, ְְְְְֳֵֵֶֶֶַַָָָָָטהרֹותיו
טבל  ּבּׁשאּוב ׁשּמא הּוא, ׁשאּובין מים ספק ׁשּזה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה;

ונטמא  .ּכׁשהקר, ְְְִֵֵֶָ
.Á ואחד ׁשני ׁשאּוב אחד סאה, עׂשרים עׂשרים ׁשל מקוֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

טהֹורֹות; אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה מהן, ּבאחד הקר ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּכׁשר,
ּבוּדאי  ׁשהרי יּׂשרפּו, אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהקר

ׁשאּובין  ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו מדרבנן]ּבא שטמא ּכמֹו[- , ְְְְִִַָֹֻ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ד שני יום

יא  ¤¤ּפרק
מּדברי ּבארנּוּכבר ‡. הּכל ידים, ּוטבילת הּידים ׁשּנטילת , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

אּלא  אֹותן מטּבילין אין טבילה, ׁשּצריכֹות וידים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָסֹופרים;
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ׁשהאדם  ׁשּבּמקֹום סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּכׁשר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמקוה
צריכֹות  ׁשאין ידים אבל טֹובלין. וידים ּכלים ּבֹו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָטֹובל
טהֹורין. מקוה, ּבמי אֹותן הטּביל אם - ּבלבד נטילה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָאּלא
ּבקרקעֹות  ּבין ּבכלים ּבין ׁשאּובין, ּבמים אֹותן הט ּביל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָואם
על  הּכלי מן הּׁשאּובין הּמים ׁשּיּפלּו עד ידיו, טהרּו לא -ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹ
ּכמֹו נֹותן, ּומּכח הּכלים מן אּלא לּידים נֹוטלין ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹידיו;

ּברכֹות. ּבהלכֹות ְְְְִֵֶַָׁשּבארנּו
ח ·. - ּבטבילה החֹוצץ ּבין ּכל ּבטבילתן ּבין ּבּידים, ֹוצץ ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

וכלּבנטילתן  הּנרֹוק. ּכטיט הּמקוה למּדת רך]העֹולה -], ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ
ידיו, הּנֹוטל וכל הּידים. ּבּה ׁשּנֹוטלין הרביעית לׁשעּור ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעֹולה

לׁשפׁשף בזו]צרי זו ידיו -]. ְְִֵַָ
ּבמים ‚. ׁשנּיה ּפעם ולּטל לחזר צרי - לתרּומה ידיו ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹהּנֹוטל

ׁשּנטל  הּמים ׁשהרי ידיו; ּגב ׁשעל הּמים להסיר ּכדי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשנּיים,
ּבידיו. נטמאּו ראׁשֹונים', 'מים הּנקראין והן ּתחּלה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָּבהן
ידיו  ּבהן ׁשּנטל הּמים לתֹו ּתרּומה ׁשל ּכּכר נפל אם ,ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָלפיכ

הּׁשנּיים הּמים לתֹו נפל ואם נטמא; נטילה ּתחּלה, מי -] ְְְְְִִִִִִַַַַָָָ
אחד,שניה] למקֹום ּוׁשנּיים ראׁשֹונים נטל ואם נטמא; לא ,ְְְְִִִִִִֶַָָָָֹ

הראׁשֹונים, את נטל נטמא. - ּתרּומה ׁשל ּכּכר ׁשם ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָונפל
הרי  - הּׁשנּיים את ונטל הסירֹו, חֹוצץ, ּדבר ידיו על ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָונמצא
אּלא  מטהרין הּׁשנּיים הּמים ׁשאין ּכׁשהיּו, טמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָידיו

ידיו. ּגּבי על הראׁשֹונים הּמים מן ְִִִִִֵַַַַַָָָָהּנׁשאר
את „. נטל ּכיצד? הּפרק. עד ּומּטהרֹות מּטּמאֹות ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּידים

וחזרּו לּפרק, חּוץ הּׁשנּיים הּמים ונטל הּפרק, עד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהראׁשֹונים
הּׁשנּיים  ׁשהּמים טהֹורה, ידֹו הרי - לידֹו לּפרק ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמחּוץ
לידֹו וחזרּו לּפרק, חּוץ והּׁשנּיים הראׁשֹונים את נטל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָטהֹורין.
נטמאּו לּפרק ׁשחּוץ הראׁשֹונים ׁשהּמים ידֹו; נטמאת -ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
לּפרק; ׁשחּוץ מים מטהרין הּׁשנּיים הּמים ואין ידיו, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמחמת

ׁש הּמים ׁשחזר ּו נטמאּולפי לידֹו, לּפרק .חּוץ ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָ
הּׁשנּיים ‰. את ונטל ונמל אחת, לידֹו הראׁשֹונים את ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָנטל

ידיו מחוברות]לׁשּתי כשהן ׁשהּׁשנּיים [- טמאֹות; ידיו - ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
וחֹוזרין  ראׁשֹונים, ּבמים נּטלה ׁשּלא הּיד מחמת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹמּטּמאֹות
ונטל  ידיו, לׁשּתי הראׁשֹונים את נטל הּׁשנּיה. הּיד ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּומטּמאין
ּופׁשּפׁשּה אחת, ידֹו נטל טהֹורה. האחת - אחת לידֹו ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָהּׁשנּיים
נּטלה, ׁשּלא חברּתּה מחמת ׁשעליה הּמים נטמאּו - ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבחברּתּה
אֹו ּבראׁשֹו ׁשפׁשפּה ׁשּנּטלה. הּיד את ּומטּמאין ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹוחֹוזרין

טהֹורה. זֹו הרי ְֲֵֶַָֹּבּכתל,
.Â טהֹורֹות אּלּו הרי - אחת מּׁשטיפה ידיו ׁשּתי ואין נטל , ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָ

הּׁשנּיה; ידֹו מעל ׁשּירדּו ּבמים אחת ידֹו ּכנֹוטל ׁשּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹומרין
חמּׁשה אֹו ארּבעה אדם]אפּלּו ּגב [בני על זה אֹו זה ּבצד זה , ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָ

הּמים. ּבהן ׁשּיבֹואּו ּובלבד ְִִֶֶֶַַַָָזה;
.Ê הרי - ידֹו מן הּנׁשאר ונטל והֹוסיף וחזר ידֹו, מקצת ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָנטל

ּבּתחּלה, ׁשּנטל מקצת על יׁש עדין ואם ּכׁשהיתה; טמאה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָזֹו
להטּפיח מנת על תתלחלח]טֹופח בה שתיגע הרי [האצבע - ְְְֲִֵֵַַַַָ

אבל  הראׁשֹונים; ּבּמים אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורה. ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָזֹו
שניה]ּבּׁשנּיים ע [נטילה ּומֹוסיף וחֹוזר ידיו, מקצת נֹוטל ל - ְְְִִִִֵֵַַָָָ

ְִָָמקצתן.
.Á אדם לכל רביעית - ּתחּלה ּבהן ׁשּנֹוטלין הּמים ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָׁשעּור

זה  מּׁשעּור ּפחֹות אין הּידים; לׁשּתי ׁשּבארנּוואדם ּכמֹו , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ידיהן  לּטל לׁשנים יׁש - ׁשנּיים מים אבל לפת. ידים ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבנטילת
נֹותנין  ּומּלג ּולארּבעה; לׁשלׁשה נֹותנין לג ּומחצי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָֹֹֹמרביעית;
להעביר  אּלא לטהר, הּׁשנּיים הּמים ׁשאין למאה; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאפּלּו

הראׁשֹונים. ִִִַַָהּמים
.Ë ונתן ידים, לנטילת ּכׁשרים מים רביעית ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּכלי

ּכׁשרין. אּלּו הרי - ידים לנטילת הּפסּולין מים מעט ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָלתֹוכן
ּכׁשהיתה  ּבלבד רביעית ונׁשארה ׁשּנתן, ּכּׁשעּור הּכלי מן ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָנטל
ׁשעּור  הׁשלימּו הּפסּולין ׁשהּמים מּפני ּפסּולה, זֹו הרי -ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָ

.הרביעית  ְִִָ
.È הן ּכ הראׁשֹונים, ּבּמים לנטילה הּפסּולין הּמים ְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּכל

ּבמים  מּמּנּו נֹוטלין ׁשאין ּכלי וכל ׁשנּיים; ּבמים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָּפסּולין
ׁשּצרי ּוכׁשם ׁשנּיים. מים מּמּנּו נֹוטלין אין ּכ ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָראׁשֹונים,

הּׁשנּיים. הּמים ּכ אדם, מּכח הראׁשֹונים הּמים ְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָֹלהיֹות
.‡È הּמים מיני ּכל ּברכֹות, מהלכֹות ׁשּׁשי ּבפרק ּבארנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכבר

ּבהן  ׁשּנֹוטלין הּכלים וכל והּכׁשרין, ידים לנטילת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּפסּולין
ּוכׁשרה  נֹותן מּכח היא נתינה ואיזֹו נֹוטלין, וׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹלּידים
הּדברים  אֹותן וכל ּופסּולה. נֹותן מּכח אינּה נתינה ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹואיזֹו

ּוכׁשם ׁשּבארנּו לתרּומה. הן ּכ חּלין, לפת ידים ּבנטילת ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
הן  ּכ - ׁשם ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּלין, טהֹורֹות ידים ספק ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּכל

טהֹור  ידים ספק ּכל .לתרּומה, ְְִִֵַָָָָ
.·È,הן הּכתּוב ּגזרת והּטהרֹות ׁשהּטמאֹות וגלּוי, ּברּור ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָֻּדבר

מּכלל  הן והרי מכרעּתן, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּדברים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואינן
היא; החּקים מּכלל הּטמאֹות, מן הּטבילה וכן ְְְְִִִִִִֵַַַַַָֻֻֻהחּקים;
ּגזרת  אּלא ּבמים, ׁשּתעבר צֹואה אֹו טיט הּטמאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשאין

הּלב  ּבכּונת ּתלּוי והּדבר היא, אמרּוהּכתּוב ּולפיכ ; ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָ
החזק ולא 'טבל כיוון]חכמים: לא ואף [- טבל'. לא ּכאּלּו , ְְְְֲִִַַַַָָָֹֹֻ

ּכיון  לּטהר, לּבֹו ׁשהמכּון ּכׁשם ּבּדבר: יׁש רמז כן, ּפי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
ּכ ּדבר, ּבגּופֹו נתחּדׁש ׁשּלא ּפי על ואף טהר, - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּטבל
מחׁשבֹות  ׁשהן הּנפׁשֹות, מּטמאת נפׁשֹו לטהר לּבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֻהמכּון
מאֹותן  לפרׁש ּבלּבֹו ׁשהסּכים ּכיון - הרעֹות ודעֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹהאון
הּוא  הרי טהר. - (הטהֹור) הּדעֹות ּבמי נפׁשֹו והביא ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָהעצֹות,
מּכל  ּוטהרּתם; טהֹורים, מים עליכם "וזרקּתי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹאֹומר:
ּברחמיו  הּׁשם אתכם". אטהר ּגּלּוליכם ּומּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻטמאֹותיכם

ואׁשמה. עֹון חטא מּכל יטהרנּו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָהרּבים
ּדסּיען. רחמנא טהרה.ּברי ספר והּוא עׂשירי ספר נגמר ְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ואּלּו וארּבעים, וארּבעה מאה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומנין
הלכֹות  ּפרקים; ועׂשרים חמּׁשה מת, טמאת הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻהם:
צרעת, טמאת הלכֹות ּפרקים; עׂשר חמּׁשה אדּמה, ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָֻֻּפרה
ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאי הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְִִִִֵַָָָָָָׁשּׁשה
הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְֲִִַָָָָָֹֻׁשלׁשה
עׂשר  ׁשּׁשה אכלין, טמאת הלכֹות ּפרקים; ְְְְֳִִִִִֶַָָָָָֻעׂשרים
הלכֹות  ּפרקים; ועׂשרים ׁשמֹונה ּכלים, הלכֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָּפרקים;

ּפרקים. עׂשר אחד ְְִִַַָָָמקוֹות,
עֹולם אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ

ּבצע אל ואל ,עדותי אל לּבי .הט ְְִִֵֶֶֶַַַָֹ
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צג zeewn zekld - dxdh xtq - '` xc` c"kÎb"k ipyÎoey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

יתלה  לא אבל טֹוב; ּביֹום יין לּה לּתן מּתר ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֻּתלּויה,
ּבחל.[ביו"ט]ּכּתחּלה עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא , ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ותֹולה  רּמֹונים, ּבּה לתלֹות המׁשּמרת את ותֹולה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָּומערים
ׁשמרים. לתֹוכּה נֹותן ּכ ואחר רּמֹונים; ְְְִִִֵַַָָָָּבּה



meil cg` wxt m"anx ixeriyc"ryz'd '` xc` h"kÎb"k -

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ג ראשון יום
יום ראשון ֿ שני כ "ג ֿ כ "ד אדר א '

-dxdhxtq
zFewn zFkld¦§¦§

י  ¤¤ּפרק
ׁשּנסּתּפק ‡. מקוה ּכיצד? חכמים ׁשּטהרּו ׁשאּובין מים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָספק

יֹודע  ואפּלּו נפלּו, לא אֹו ׁשאּובין מים לתֹוכֹו נפלּו אם ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹלֹו
ּבהן, אין ספק לּגין ׁשלׁשת ּבהן יׁש ספק ׁשּנפלּו, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבוּדאי
ׁשהיה  ספק לּגין, ׁשלׁשת ּבהן ׁשהיה ּבוּדאי יֹודע ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻואפּלּו
זה  הרי - היה ׁשּלא ספק סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּנפלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּמקוה

.ּכׁשר  ֵָ
ּבֹוׁשני ·. ׁשאין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש אחד מקוֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ידּוע  ואין מהן, לאחד ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת נפלּו -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ּיתלה  ּבמה לֹו ׁשּיׁש מּפני טהֹור, ספקֹו - נפלּו מהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלאיזֹו

סאה] למ' שנפלו לתלות ּפחּותין [-אפשר ׁשניהן היּו .ְְִֵֶָ
- הּוא איזה ידּוע ואין מהן, לאחד ונפלּו סאה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמארּבעים
לזה  אם ּיתלה; ּבמה לֹו ׁשאין ּפסּול, מּׁשניהן אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכל

נפסל. נפלּו, לזה ואם נפסל, ְְְְְִִִֶַַָָָנפלּו,
מּפני מקוה ‚. ּכׁשר, - מלא ּומצאֹו ּובא ריקן, ׁשהּניחֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

זה  למקוה ׁשאּובין מים ספק .ׁשּזה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַ
והּמכּתׁשתצּנֹור „. למקוה, מקּלח מים]ׁשהיה עם [כלי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּמכּתׁשת  מן ספק לּמקוה, הּצּנֹור מן ספק - ּבצּדֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנתּונה
ׁשהּפסּול מּפני ּפסּול, זה הרי - נראה מֹוכיחלּמקוה -] ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכׁשר,לעינינו] זה הרי ּכׁשרים, מים רּבֹו ּבּמקוה יׁש ואם ;ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻ
קבּוע. ּכׁשר ׁשם יׁש ׁשהרי הּוא, ׁשאּובים מים ספק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּזה

ּפסּולין,ּכל ‰. - העּמים ּבארץ הּנמצאֹות הּמקוֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
יׂשראל  ּבארץ הּנמצאֹות הּמקוֹות וכל ׁשאּובין. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשחזקתן

הּמפּתח[כרכים]ּבּמדינֹות מן העיר]לפנים שער -]- ְְְִִִִִַַָ
ּומטּבילין  ּבהן מכּבסין הּמדינה ׁשאנׁשי ּפסּולין; ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבחזקת
הּמקוֹות  וכל ּתמיד. ׁשאּובין מים לתֹוכן ּומטילין ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָּבהן
טהרה, ּבחזקת - לּפתח חּוץ יׂשראל ּבארץ ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנמצאֹות

הּגׁשמים. מן ְְִִֶֶַָָׁשחזקתֹו
.Â ואפּלּוהּטמא טבל; לא ספק טבל ספק לטּבל, ׁשּירד ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ

מקוֹות  ׁשני ּבֹו; ׁשאין ספק סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָטבל,
מהן  ּבאחד וטבל ּבֹו, אין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
ׁשהּטמא  לפי טמא; ספקֹו - טבל מהן ּבאיזה ידּוע ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

ּכראּוי  ׁשּטבל ׁשּיּודע עד ׁשּנמּדד ּבחזקתֹו, מקוה וכן . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּיחיד  ּברׁשּות ּבין הרּבים ּברׁשּות ׁשהיה ּבין חסר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָונמצא

ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות ּכל בו]- טבילה סמך על -] ְֲֶַַַַָָָ
ׁשלם. והיה ּבֹו ׁשּנמּדד זמן ׁשּיּודע עד טמאֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלמפרע
חמּורה  מּטמאה הּטבילה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָֻּבּמה

הטומאה] אב ׁשאכל .[- ּכגֹון קּלה, מּטמאה טבל אם ְְֲִִֶַַַָָָָָֻאבל
ורּבֹו ראׁשֹו ּבא אֹו טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין, ְְְְֳִִִִֵֵַָָָָֹֻאכלין
מים  לּגין ׁשלׁשת ורּבֹו ראׁשֹו על נפלּו אֹו ׁשאּובין, ְְְְְִִִִֶַַַָֹֹֻֻּבמים

מּדבריהן אּלּו ּדברים ועּקר הֹואיל - מדרבנן]ׁשאּובין -], ְְְְִִִִִִֵֵֶַָ
לֹו ׁשּנסּתּפק ּפי על ואף ׁשּבארנּו; ּכמֹו טהֹור, ספקֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי
זמן  לאחר חסר הּמקוה ׁשּנמצא אם טבל, לא אֹו טבל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאם

טהֹור. זה הרי - אּלּו ּבספקֹות ְְֲִֵֵֵֵֶַָוכּיֹוצא
.Ê מהן ׁשני ּבאחד וטבל ּפסּול, ואחד ּכׁשר אחד מקוֹות, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ּתלּויֹות אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה חמּורה, [טמאות מּטמאה ְְְְֲֲִֵֵָָָָָֻ
ּתלּויֹות מספק] הראׁשֹונֹות - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני, טבל .ְְְִִֵַַָָָָָ

- ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם טהֹורֹות; והּׁשנּיֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַָָּכׁשהיּו,
ּבאמצע  נטמא אם וכן יּׂשרפּו. ּוׁשנּיֹות ּתלּויֹות, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָהראׁשֹונֹות
טבל  אם אבל טהרֹות. ועׂשה ּבּׁשני וטבל קּלה, ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָֻטמאה
טמאה  ונטמא טהרֹות, ועׂשה קּלה, מּטמאה מהן ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻּבאחד
טהֹורֹות, הראׁשֹונֹות - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני וטבל ְְְְֲִִֵַַָָָָָָחמּורה,
יּׂשרפּו - ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם ּתלּויֹות; ְְְְְְְִִִֵֵַָָוהּׁשנּיֹות
מהן  ּבאחד היה ּכׁשהיּו. ּתלּויֹות והּׁשנּיֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָהראׁשֹונֹות,
אחד  ׁשנים, ּבהן וטבלּו ׁשאּוב, ּכּלֹו ואחד סאה, ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻארּבעים
- טהרֹות ועׂשּו קּלה, מּטמאה ואחד חמּורה ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָֻֻמּטמאה
מן  והּטֹובל ּתלּויֹות; טהרֹותיו חמּורה, מּטמאה ְְְֲֳִִֵֵַַָָָָֻהּטֹובל
לטּבל, וירד טמא אחד היה טהֹורֹות. טהרֹותיו ְְְֳִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּקּלה,

להקר ירד מהן,[להתקרר]והּׁשני ּבאחד לטּבל ׁשּירד זה - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
טהֹור  להקר, ׁשּירד וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתלּויֹות, ְְְְְֳֵֵֶֶֶַַָָָָָטהרֹותיו
טבל  ּבּׁשאּוב ׁשּמא הּוא, ׁשאּובין מים ספק ׁשּזה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה;

ונטמא  .ּכׁשהקר, ְְְִֵֵֶָ
.Á ואחד ׁשני ׁשאּוב אחד סאה, עׂשרים עׂשרים ׁשל מקוֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

טהֹורֹות; אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה מהן, ּבאחד הקר ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּכׁשר,
ּבוּדאי  ׁשהרי יּׂשרפּו, אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהקר

ׁשאּובין  ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו מדרבנן]ּבא שטמא ּכמֹו[- , ְְְְִִַָֹֻ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ד שני יום

יא  ¤¤ּפרק
מּדברי ּבארנּוּכבר ‡. הּכל ידים, ּוטבילת הּידים ׁשּנטילת , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

אּלא  אֹותן מטּבילין אין טבילה, ׁשּצריכֹות וידים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָסֹופרים;
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ׁשהאדם  ׁשּבּמקֹום סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּכׁשר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמקוה
צריכֹות  ׁשאין ידים אבל טֹובלין. וידים ּכלים ּבֹו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָטֹובל
טהֹורין. מקוה, ּבמי אֹותן הטּביל אם - ּבלבד נטילה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָאּלא
ּבקרקעֹות  ּבין ּבכלים ּבין ׁשאּובין, ּבמים אֹותן הט ּביל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָואם
על  הּכלי מן הּׁשאּובין הּמים ׁשּיּפלּו עד ידיו, טהרּו לא -ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹ
ּכמֹו נֹותן, ּומּכח הּכלים מן אּלא לּידים נֹוטלין ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹידיו;

ּברכֹות. ּבהלכֹות ְְְְִֵֶַָׁשּבארנּו
ח ·. - ּבטבילה החֹוצץ ּבין ּכל ּבטבילתן ּבין ּבּידים, ֹוצץ ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

וכלּבנטילתן  הּנרֹוק. ּכטיט הּמקוה למּדת רך]העֹולה -], ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ
ידיו, הּנֹוטל וכל הּידים. ּבּה ׁשּנֹוטלין הרביעית לׁשעּור ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעֹולה

לׁשפׁשף בזו]צרי זו ידיו -]. ְְִֵַָ
ּבמים ‚. ׁשנּיה ּפעם ולּטל לחזר צרי - לתרּומה ידיו ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹהּנֹוטל

ׁשּנטל  הּמים ׁשהרי ידיו; ּגב ׁשעל הּמים להסיר ּכדי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשנּיים,
ּבידיו. נטמאּו ראׁשֹונים', 'מים הּנקראין והן ּתחּלה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָּבהן
ידיו  ּבהן ׁשּנטל הּמים לתֹו ּתרּומה ׁשל ּכּכר נפל אם ,ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָלפיכ

הּׁשנּיים הּמים לתֹו נפל ואם נטמא; נטילה ּתחּלה, מי -] ְְְְְִִִִִִַַַַָָָ
אחד,שניה] למקֹום ּוׁשנּיים ראׁשֹונים נטל ואם נטמא; לא ,ְְְְִִִִִִֶַָָָָֹ

הראׁשֹונים, את נטל נטמא. - ּתרּומה ׁשל ּכּכר ׁשם ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָונפל
הרי  - הּׁשנּיים את ונטל הסירֹו, חֹוצץ, ּדבר ידיו על ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָונמצא
אּלא  מטהרין הּׁשנּיים הּמים ׁשאין ּכׁשהיּו, טמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָידיו

ידיו. ּגּבי על הראׁשֹונים הּמים מן ְִִִִִֵַַַַַָָָָהּנׁשאר
את „. נטל ּכיצד? הּפרק. עד ּומּטהרֹות מּטּמאֹות ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּידים

וחזרּו לּפרק, חּוץ הּׁשנּיים הּמים ונטל הּפרק, עד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהראׁשֹונים
הּׁשנּיים  ׁשהּמים טהֹורה, ידֹו הרי - לידֹו לּפרק ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמחּוץ
לידֹו וחזרּו לּפרק, חּוץ והּׁשנּיים הראׁשֹונים את נטל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָטהֹורין.
נטמאּו לּפרק ׁשחּוץ הראׁשֹונים ׁשהּמים ידֹו; נטמאת -ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
לּפרק; ׁשחּוץ מים מטהרין הּׁשנּיים הּמים ואין ידיו, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמחמת

ׁש הּמים ׁשחזר ּו נטמאּולפי לידֹו, לּפרק .חּוץ ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָ
הּׁשנּיים ‰. את ונטל ונמל אחת, לידֹו הראׁשֹונים את ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָנטל

ידיו מחוברות]לׁשּתי כשהן ׁשהּׁשנּיים [- טמאֹות; ידיו - ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
וחֹוזרין  ראׁשֹונים, ּבמים נּטלה ׁשּלא הּיד מחמת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹמּטּמאֹות
ונטל  ידיו, לׁשּתי הראׁשֹונים את נטל הּׁשנּיה. הּיד ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּומטּמאין
ּופׁשּפׁשּה אחת, ידֹו נטל טהֹורה. האחת - אחת לידֹו ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָהּׁשנּיים
נּטלה, ׁשּלא חברּתּה מחמת ׁשעליה הּמים נטמאּו - ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבחברּתּה
אֹו ּבראׁשֹו ׁשפׁשפּה ׁשּנּטלה. הּיד את ּומטּמאין ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹוחֹוזרין

טהֹורה. זֹו הרי ְֲֵֶַָֹּבּכתל,
.Â טהֹורֹות אּלּו הרי - אחת מּׁשטיפה ידיו ׁשּתי ואין נטל , ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָ

הּׁשנּיה; ידֹו מעל ׁשּירדּו ּבמים אחת ידֹו ּכנֹוטל ׁשּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹומרין
חמּׁשה אֹו ארּבעה אדם]אפּלּו ּגב [בני על זה אֹו זה ּבצד זה , ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָ

הּמים. ּבהן ׁשּיבֹואּו ּובלבד ְִִֶֶֶַַַָָזה;
.Ê הרי - ידֹו מן הּנׁשאר ונטל והֹוסיף וחזר ידֹו, מקצת ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָנטל

ּבּתחּלה, ׁשּנטל מקצת על יׁש עדין ואם ּכׁשהיתה; טמאה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָזֹו
להטּפיח מנת על תתלחלח]טֹופח בה שתיגע הרי [האצבע - ְְְֲִֵֵַַַַָ

אבל  הראׁשֹונים; ּבּמים אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורה. ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָזֹו
שניה]ּבּׁשנּיים ע [נטילה ּומֹוסיף וחֹוזר ידיו, מקצת נֹוטל ל - ְְְִִִִֵֵַַָָָ

ְִָָמקצתן.
.Á אדם לכל רביעית - ּתחּלה ּבהן ׁשּנֹוטלין הּמים ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָׁשעּור

זה  מּׁשעּור ּפחֹות אין הּידים; לׁשּתי ׁשּבארנּוואדם ּכמֹו , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ידיהן  לּטל לׁשנים יׁש - ׁשנּיים מים אבל לפת. ידים ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבנטילת
נֹותנין  ּומּלג ּולארּבעה; לׁשלׁשה נֹותנין לג ּומחצי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָֹֹֹמרביעית;
להעביר  אּלא לטהר, הּׁשנּיים הּמים ׁשאין למאה; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאפּלּו

הראׁשֹונים. ִִִַַָהּמים
.Ë ונתן ידים, לנטילת ּכׁשרים מים רביעית ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּכלי

ּכׁשרין. אּלּו הרי - ידים לנטילת הּפסּולין מים מעט ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָלתֹוכן
ּכׁשהיתה  ּבלבד רביעית ונׁשארה ׁשּנתן, ּכּׁשעּור הּכלי מן ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָנטל
ׁשעּור  הׁשלימּו הּפסּולין ׁשהּמים מּפני ּפסּולה, זֹו הרי -ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָ

.הרביעית  ְִִָ
.È הן ּכ הראׁשֹונים, ּבּמים לנטילה הּפסּולין הּמים ְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּכל

ּבמים  מּמּנּו נֹוטלין ׁשאין ּכלי וכל ׁשנּיים; ּבמים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָּפסּולין
ׁשּצרי ּוכׁשם ׁשנּיים. מים מּמּנּו נֹוטלין אין ּכ ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָראׁשֹונים,

הּׁשנּיים. הּמים ּכ אדם, מּכח הראׁשֹונים הּמים ְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָֹלהיֹות
.‡È הּמים מיני ּכל ּברכֹות, מהלכֹות ׁשּׁשי ּבפרק ּבארנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכבר

ּבהן  ׁשּנֹוטלין הּכלים וכל והּכׁשרין, ידים לנטילת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּפסּולין
ּוכׁשרה  נֹותן מּכח היא נתינה ואיזֹו נֹוטלין, וׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹלּידים
הּדברים  אֹותן וכל ּופסּולה. נֹותן מּכח אינּה נתינה ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹואיזֹו

ּוכׁשם ׁשּבארנּו לתרּומה. הן ּכ חּלין, לפת ידים ּבנטילת ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
הן  ּכ - ׁשם ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּלין, טהֹורֹות ידים ספק ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּכל

טהֹור  ידים ספק ּכל .לתרּומה, ְְִִֵַָָָָ
.·È,הן הּכתּוב ּגזרת והּטהרֹות ׁשהּטמאֹות וגלּוי, ּברּור ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָֻּדבר

מּכלל  הן והרי מכרעּתן, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּדברים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואינן
היא; החּקים מּכלל הּטמאֹות, מן הּטבילה וכן ְְְְִִִִִִֵַַַַַָֻֻֻהחּקים;
ּגזרת  אּלא ּבמים, ׁשּתעבר צֹואה אֹו טיט הּטמאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשאין

הּלב  ּבכּונת ּתלּוי והּדבר היא, אמרּוהּכתּוב ּולפיכ ; ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָ
החזק ולא 'טבל כיוון]חכמים: לא ואף [- טבל'. לא ּכאּלּו , ְְְְֲִִַַַַָָָֹֹֻ

ּכיון  לּטהר, לּבֹו ׁשהמכּון ּכׁשם ּבּדבר: יׁש רמז כן, ּפי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
ּכ ּדבר, ּבגּופֹו נתחּדׁש ׁשּלא ּפי על ואף טהר, - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּטבל
מחׁשבֹות  ׁשהן הּנפׁשֹות, מּטמאת נפׁשֹו לטהר לּבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֻהמכּון
מאֹותן  לפרׁש ּבלּבֹו ׁשהסּכים ּכיון - הרעֹות ודעֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹהאון
הּוא  הרי טהר. - (הטהֹור) הּדעֹות ּבמי נפׁשֹו והביא ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָהעצֹות,
מּכל  ּוטהרּתם; טהֹורים, מים עליכם "וזרקּתי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹאֹומר:
ּברחמיו  הּׁשם אתכם". אטהר ּגּלּוליכם ּומּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻטמאֹותיכם

ואׁשמה. עֹון חטא מּכל יטהרנּו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָהרּבים
ּדסּיען. רחמנא טהרה.ּברי ספר והּוא עׂשירי ספר נגמר ְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ואּלּו וארּבעים, וארּבעה מאה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומנין
הלכֹות  ּפרקים; ועׂשרים חמּׁשה מת, טמאת הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻהם:
צרעת, טמאת הלכֹות ּפרקים; עׂשר חמּׁשה אדּמה, ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָֻֻּפרה
ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאי הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְִִִִֵַָָָָָָׁשּׁשה
הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְֲִִַָָָָָֹֻׁשלׁשה
עׂשר  ׁשּׁשה אכלין, טמאת הלכֹות ּפרקים; ְְְְֳִִִִִֶַָָָָָֻעׂשרים
הלכֹות  ּפרקים; ועׂשרים ׁשמֹונה ּכלים, הלכֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָּפרקים;

ּפרקים. עׂשר אחד ְְִִַַָָָמקוֹות,
עֹולם אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ
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ממֹון, נזקי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִִֵֵֶָָָָהלכֹותיו
ּומּזיק, חֹובל הלכֹות ואבדה, ּגזלה הלכֹות ּגנבה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָהלכֹות

נפׁש. ּוׁשמירת רֹוצח ְְִִֵֶֶַַהלכֹות
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ּדין  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָיׁש
ּדין  (ד) הּבֹור; ּדין (ג) ההבער; ּדין (ב) ְִִִֵֶַַַהּׁשֹור;

אּלּו. ּבפרקים – אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִֵֵֵַַָָָההבערה.

א  ¤¤ּפרק
.‡- ׁשהּזיקה אדם ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהיא חּיה נפׁש ְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּכל

"ּכי  ׁשּנאמר: הּזיק, ממֹונם ׁשהרי לׁשּלם, חּיבין ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבעלים
ׁשאר  ואחד הּׁשֹור אחד רעהּו"; ׁשֹור את איׁש ׁשֹור ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹיּגף
ּבהוה  אּלא ּבׁשֹור הּכתּוב ּדּבר לא ועֹוף, וחּיה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבהמה

.[במצוי]
מׁשּלם ·. לעׂשֹותן וכּמה ׁשּדרּכּה ּבדברים הּזיקה אם ? ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּברּיתּה ּכמנהג ּתבן [כטבעה]ּתמיד, ׁשאכלה ּבהמה ּכגֹון - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
עמיר שבלים]אֹו הּלּוכּה[חבילת ּבדר ּברגלּה הּזיקה אֹו , ְְְִִִִֶֶַָָָָ

"מיטב  ׁשּנאמר: ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם נזק לׁשּלם חּיב -ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשאין  מעׂשים ועׂשת ׁשּנת ואם יׁשּלם". ּכרמֹו ּומיטב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׂשדהּו
אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּבהם, והּזיקה לעׂשֹותם, ּתמיד ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּדרּכּה
ׁשּנאמר: עצמֹו, הּמּזיק מּגּוף נזק חצי לׁשּלם חּיב - ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָנׁש

וגֹו'. ּכסּפֹו" את וחצּו החי, הּׁשֹור את ְְְְֶֶַַַַָָ"ּומכרּו
עׂשרים,‚. ׁשוה לׁשֹור ׁשּנגח מאה ׁשוה ׁשֹור ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?

חּיב  הּׁשֹור ּבעל - ארּבעה ׁשוה הּנבלה והרי ְְֱֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוהמיתֹו,
הּנזק  חצי ׁשהּוא ׁשמֹונה, אּלא לׁשּלם לׁשּלם חּיב ואינֹו ; ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

החי". הּׁשֹור את "ּומכרּו ׁשּנאמר: ׁשהּזיק, הּׁשֹור ְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָמּגּוף
מאתים, ׁשוה לׁשֹור עׂשרים ׁשוה ׁשֹור המית אם ,ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָלפיכ
לבעל  לֹומר יכֹול הּנבלה ּבעל אין - מאה ׁשוה ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָוהּנבלה

ׁשֹור  'הרי לֹו: אֹומר אּלא חמּׁשים', לי 'ּתן ׁשהּזיק החי ֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָ
ּכל  וכן ּדינר. אּלא ׁשוה אינֹו אפּלּו ,'ול קחהּו ,ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹלפני

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.„- ּברּיתֹו ּכמנהג ּתמיד, לעׂשֹותֹו ׁשּדרּכֹו מעׂשה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָהעֹוׂשה

'מּועד' הּנקרא ּכל הּוא ּדר ׁשאין מעׂשה ועׂשה והמׁשּנה . ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּוא  - נׁש אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּתמיד , ּכן לעׂשֹות ְֲִִֵֶַַַָָָמינֹו
ּפעמים  ּבׁשּנּויֹו הרּגל אם - המׁשּנה וזה 'ּתם'. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֻהּנקרא
"אֹו ׁשּנאמר: ּבו, ׁשהרּגל ּדבר לאֹותֹו מּועד נעׂשה ְְֱֲֶֶֶַַַַָָָָֹֻרּבֹות,

הּוא". נּגח ׁשֹור ּכי ִַַָנֹודע
לאחד ‰. הּועדה אם - ּבּבהמה יׁש ּתּמים מעׂשים ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחמּׁשה

מעׂשה  לאֹותֹו מּועדת נעׂשית הּבהמה מהן, הן: ואּלּו ; ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

לּגף ולא לּגח, לא מּתחּלתּה מּועדת ולא [לדחוף]אינּה , ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ
הּועדה  ואם לבעט. ולא ּגדֹולים, ּכלים על לרּבץ ולא ,ְְְְְְֲִִִִִִֵַָֹֹֹֹֹלּׁש
מּתחּלתּה מּועדת הּׁשן אבל לֹו. מּועדת זֹו הרי מהן, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלאחד
ּבדר לׁשּבר מּתחּלתּה מּועדת והרגל לּה, הראּוי את ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלאכל
קטּנים  ּפּכין על לרּבץ מּתחּלתּה מּועדת והּבהמה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּלּוכּה,

אֹותן. ולמע ּבהן ְְְִֵֶַָָֹוכּיֹוצא
.Â,להּזיק ּברּיתן מּתחּלת מּועדין בהמה מיני ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָחמּׁשה

תרּבּות ּבני הן מזיקים]ואפּלּו הּזיקּו[אינם אם ,לפיכ ; ְְְֲִִִִִֵֵַַָ
ּודריסה ּבנׁשיכה אֹו ּבנגיחה המיתּו [בצפרניים אֹו ְְְִִִִִִֵָָָ

הּזאב,הקדמיות] הם: ואּלּו ׁשלם. נזק חּיב ּבהן, ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
הרי  - ׁשּנׁש הּנחׁש וכן והּברּדלס. והּנמר, והּדב, ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹוהארי,

ּתרּבּות. ּבן היה ואפּלּו מּועד, ְֲִֶֶַַָָָזה
.Ê ׁשּבנכסיו הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם מּועד ּתם ּכל וכל , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּבׁשּנכנסה  אמּורים? ּדברים ּבּמה מּגּופֹו. נזק חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמׁשּלם
הּנּזק  נכנס אם אבל והּזיקתהּו. הּנּזק לרׁשּות ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָהּבהמה
זה  הרי - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו והּזיקתהּו הּמּזיק, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַלרׁשּות
נכנסּת לא 'אּלּו לֹו: אֹומר הּוא ׁשהרי הּכל; על ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹּפטּור
"וׁשּלח  ּבּתֹורה: מפרׁש והרי הּזק'; ל הּגיע לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלרׁשּותי,

אחר". ּבׂשדה ּובער ּבעירֹו, ְְִִִֵֵֵֶַאת
.Á,ׁשניהם ׁשל ׁשאינּה ּבחצר אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּזיקה

והרי  ׁשניהם, ׁשל ׁשהיא ּבחצר אֹו לּנּזק, ולא לּמּזיק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלא
ּבהמה  לּה ּולהכניס ּפרֹות ּבּה להּניח מיחדת ּכגֹון היא , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

שדות]הּבקעה הּזיקה,[מקום ורגל ּבׁשן אם - ּבּה וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ודר ּבכאן, להּל רׁשּות לּה ׁשּיׁש מּפני ּפטּור, זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהרי
ואם  הּלּוכּה. ּבדר ולׁשּבר ולאכל ּכדרּכּה להּל ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּבהמה
ּתּמה  אם - נׁשכה אֹו ּבעטה אֹו רבצה אֹו נגפה אֹו ְְְְֲִַָָָָָָָָָָָנגחה

ו  נזק; חצי מׁשּלם ׁשלם.היא, נזק מּועדת, אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
.Ë להכניס ולא לפרֹות, מיחדת ׁשניהם ׁשל החצר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻהיתה

והּזיקה  ּבהמּתֹו, הּׁשּתפין מן אחד לּה והכניס ּבהמה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻלּה
מיחדת  היתה אם וכן הרגל. ועל הּׁשן על אפּלּו חּיב -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
להכניס  ּבלבד מהן לאחד רׁשּות והיה לׁשניהם, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבהמה
הרגל  ועל הּׁשן על אף חּיב - ּפרֹותיו והּזיקה ּפרֹות, .לּה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

.Èנזיקין אבֹות בתורה]ׁשלׁשה הּקרן,[המפורשים - ּבׁשֹור ְְְֲִִֶֶַָֹ
הּקרן ּתֹולדֹות והרגל. לו]והּׁשן, הדומים נגיפה,[מזיקים - ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

ּבּכתל  נתחּככה אם - הּׁשן ּתֹולדֹות ּבעיטה. רביצה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנׁשיכה,
ּפרֹות טּנפה  אם וכן ּבחּכּוכּה; והּזיקה [בגלגולה]להנאתּה, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ

אֹו הּלּוכּה, ּדר ּבגּופּה הּזיקה - הרגל ּתֹולדֹות ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָלהנאתּה.
אֹו ּבזנבּה, ׁשּכׁשּכׁשה אֹו הּלּוכּה, ּדר ּבׂשערּה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָׁשהּזיקה

ּבפרמּבּיא ׁשעליה, ּבזּוג[רסן]ּבאּכף [פעמון]ׁשּבפיה, ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻֻ
ועגלה  הּלּוכֹו, ּבׁשעת ּבמּׂשאֹו ׁשהּזיק חמֹור וכן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבצּוארּה;
הרגל  ּתֹולדֹות אּלּו ּכל מׁשיכתּה; ּבׁשעת ׁשהּזיקה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּמֹוׁשכת
נזק  מׁשּלמין הּנּזק ּוברׁשּות ּפטּורין, הרּבים ּוברׁשּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָהן,

ֵָׁשלם.
.‡È ּתמיד ּדרּכּה ׁשאינֹו רב ּכׁשּכּוׁש ּבזנבּה ,ּכׁשּכׁשה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

ּבּגיד ׁשּכׁשּכׁשה אֹו הרּבים, ּברׁשּות מינה]והּזיקה [אבר ְְְְִִִִִִֶַַָָָ
- הּנּזק ּתפׂש ואם ּפטּור; - והּזיקה הרּבים ּברׁשּות ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשּלּה
אם  הּוא, ספק הּדבר ׁשּזה ּׁשּתפׂש; מּמה נזק חצי ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּגֹובה
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ּתֹולדֹות  אֹו הרּבים, ּברׁשּות עליה ׁשחּיב הּקרן ּתֹולדֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרּבים, ּברׁשּות עליה ׁשּפטּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהרגל

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ו רביעי יום

ב  ¤¤ּפרק
האב ‡. היה אם - הּתֹולדֹות ואחד נזיקין אבֹות ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָאחד

ּכמֹוהּו ּתֹולדּתֹו ּתם, היה ואם מּועדת; ּתֹולדּתֹו וכל מּועד, . ְְְְִֶֶַַָָָָָָ
חּוץ  - הן מּתחּלתן מּועדין ּתֹולדֹותיהן, וכל נזיקין  ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָאבֹות
ּכמֹו ׁשּיּועדּו, עד ּבּתחּלה ּתּמין ׁשהן ותֹולדֹותיו, הּקרן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ׁשּלּה·. ּכאב ּתֹולדה מּצרֹורֹותּכל חּוץ המנּתזין [אבנים], ְְְִִֶַַָָָָָָ

על [מתעופפים] ׁשאף הּלּוכּה; ּבׁשעת הּבהמה רגלי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּתחת
ּכרגל, הרּבים ּברׁשּות עליהן ּופטּור הן, הרגל ׁשּתֹולדֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּפי
ּכרגל  ׁשּבנכסיו הּיפה מן מׁשּלם הּנּזק ּברׁשּות הּזיקּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואם

נזק  חצי אּלא מׁשּלם אינֹו כן, ּפי על אף - אב .ׁשהיא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
והיּו‚. והלכה, הּנּזק לחצר ׁשּנכנסה ּבהמה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכיצד?

מׁשּלם  - הּכלים את וׁשּברּו רגליה, מּתחת מנּתזין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָצרֹורֹות
ׁשּבנכסיו  הּיפה מן נזק הּקּבלה חצי מּפי הלכה זה, ודבר ; ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

מסיני] הּוא.[ממשה
צרֹורֹות „. ונּתזּו הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת היתה אם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָוכן

מׁשּלם  - הּכלים את וׁשּברּו הּנּזק, לרׁשּות רגליה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמּתחת
על  ונפל וׁשּברּתּו, הּנּזק ּברׁשּות הּכלי על ּדרסה נזק. ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָחצי
ועל  ׁשלם, נזק מׁשּלם הראׁשֹון על - וׁשּברֹו אחר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכלי

נזק. חצי ֲֲִֶֶַָהאחרֹון
צרֹורֹות ‰. והּתיזה ּובעטה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהיתה

נזק, רביע הּנּזק ּתפׂש ואם ּפטּור. - הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָוהּזיקּו
הּוא  ׁשּנּוי ׁשּמא - הּוא ספק ׁשהּדבר מּידֹו; מֹוציאין ִִִִֵֵֶֶַָָָָָאין

ּבעטה. ׁשהרי רגל, ּתֹולדת ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָואינֹו
.Â מחמת צרֹורֹות והּתיזה הּנּזק, ּברׁשּות ּבארץ ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבעטה

ׁשּנּוי  ׁשּזה נזק, רביע לׁשּלם חּיב - ׁשם והּזיקּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבעיטה,
אין  נזק, חצי הּנּזק ּתפׂש ואם הּצרֹורֹות; ּבהּתזת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּוא
אפׁשר  ׁשאי ּבמקֹום מהּלכת היתה ואפּלּו מּידֹו. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמֹוציאין
ואם  נזק; רביע מׁשּלם - והּתיזה ּובעטה ּתּתיז, ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלּה

מּידֹו מֹוציאין אין נזק, חצי הּנּזק .ּתפׂש ֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
.Ê ׁשהּוא ממֹון הּתׁשלּומין הרי - ׁשלם נזק המׁשּלם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכל

ּכ לׁשּלמֹו, לׁשּלם.חּיב חּיב ׁשהּוא ממֹון מחברֹו ׁשּלוה מי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מחצי  חּוץ קנס, הּתׁשלּומין הרי - נזק חצי המׁשּלם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכל

ׁשּבארנּו ּכמֹו הלכה, ׁשהּוא צרֹורֹות ׁשל .נזק ְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָ
.Á וכל ממֹון; זה הרי ּׁשהּזיק, מה המׁשּלם ּכל הּכלל: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה

נזק, חצי אֹו כפל ּתׁשלּומי ּכגֹון ּפחֹות, אֹו יתר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהמׁשּלם
קנס  - הּפחֹות אֹו הּקרן על הּיתר קנס הרי חּיבין ואין . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מן קנס ּבכל הּמֹודה אבל עדים; ּפי על הּקנסֹות,אּלא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ָּפטּור.

.Ë ּבֹוּתרנגֹול ותקע זכּוכית, ּכלי לאויר ראׁשֹו ׁשהֹוׁשיט ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ
ּבהן,[בקולו] וכּיֹוצא ּתבלין ּבתֹוכֹו היּו אם - ְְְְְִִִֵֶַָָָוׁשּברֹו

ׁשלם, נזק מׁשּלם הּתבלין על לאכלן, ּכדי ראׁשֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהֹוׁשיט

הּוא  ׁשּכ צרֹורֹות, נזק ּכחצי נזק, חצי מׁשּלם הּכלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָועל
חצי  ּומׁשּלם מׁשּנה, זה הרי - ריקן הּכלי היה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּדרּכֹו.

הּקנסֹות. ּככל ְְֶֶַָָנזק
.Èׁשּנער וחמֹור ׁשּצנף סּוס קולם]וכן את [השמיעו וׁשּבר , ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכדרּכן  להּל מּועדין הּתרנגֹולין, נזק. חצי מׁשּלם - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּכלים
ּכלי  ונסּתּב ּברגליהן, קׁשּור רצּועה אֹו חּוט היה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּולׁשּבר.
ּבּמה  נזק. חצי מׁשּלם - ונׁשּבר ונתּגלּגל החּוט, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַּבאֹותֹו

ּבׁשּק אמּורים? ּברגליהן ּדברים נקׁשר אם אבל אדם. ׁשרן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ולא  ּבעלים, לחּוט היּו ואם ּפטּור; הּתרנגֹולין ּבעל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹמאליו,
הּוא  ׁשהרי נזק, חצי חּיב החּוט ּבעל - הפקר החּוט ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהיה

הּמתּגלּגל נייד]ּכבֹור .[מכשול ְְְִֵַַ
.‡Èוהּדסּו החּוט, את החּוט ּבעל [קיפצו]הצניע ְְְִִִֶַַַַַ

ּבֹו וׁשּברּו ּברגליהן, ונקׁשר והֹוציאּוהּו, עליו ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּתרנגֹולים
ׁשהרי ּפטּור, החּוט ּבעל אף - הּכלים הּוא.את אנּוס ֲִֵֵֶֶַַַַַָָ

.·È את וׁשּברּו למקֹום, מּמקֹום מפרחין ׁשהיּו ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָּתרנגֹולין
ּברּוח  ואם ׁשלם; נזק מׁשּלם ׁשּברּו, ּבכנפיהן אם - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּכלים

נזק  חצי מׁשּלם .ׁשּבכנפיהן, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַ
.‚Èאֹו וטּנפּו פרֹות, ּגּבי על אֹו עּסה ּגּבי על מהּדסין ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהיּו

ּבצרֹורֹות  אֹו ּבעפר הּזיקּו ׁשלם. נזק מׁשּלמין - ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָנּקרּו
נזק  חצי מׁשּלמין - ּברגליהן אֹו ּבפיהן, .ׁשהעלּו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַ

.„Èונפסקהיּו ּבחבל, הּדלי [נקרע]מחּטטין ונׁשּבר החבל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָ
עד  מחמתן הּדלי ׁשּנתּגלּגל והּוא, ׁשלם; נזק מׁשּלמין -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אכילתן  ּובעת אכל, החבל על היה ואם ונׁשּבר. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנפל

ׁשלם. נזק החבל על ּגם מׁשּלם - ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָּפסקּוהּו
.ÂË מ הּגג מראׁש ׁשּקפצּו והּגדי למּטה,הּכלב ּמעלה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

מּועדין  ׁשהן מּפני ׁשלם, נזק מׁשּלמין - הּכלים את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוׁשברּו
הּגג  לראׁש ׁשעלּיתן והּזיקּו; נפלּו אם וכן זה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹלדבר
ּבפׁשיעה  ׁשּתחּלתֹו ּכל - אנס ׁשּנפילתן ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹּפׁשיעה;

חּיב. ּבאנס, ְְֶַָֹוסֹופֹו
.ÊË- והּוא נזק; חצי מׁשּלמין למעלה, מּמּטה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָקפצּו

ונסר הּגדי בקיר]ׁשּנתלה אבל [בציפרניו הּכלב; וקפץ , ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָ
מּמּטה  ּבין למּטה מּמעלה ּבין הּגדי, ודּלג הּכלב נסר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאם
מּמעלה  ּבין ׁשּדּלג, ּתרנגֹול וכן ׁשלם. נזק חּיבין - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמעלה

ׁשלם. נזק מׁשּלם - למעלה מּמּטה ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלמּטה
.ÊÈההררה את ׁשּנטל גחלים]ּכלב עם לֹו[עוגה והל , ְֲֶֶֶֶַַַָָָָ

את  והדליק החּלה, את ואכל ּבּגדיׁש הּניחּה אם - ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָלגדיׁש
ׁשלם, נזק מׁשּלם ההררה מקֹום ועל החּלה על - ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגדיׁש
החּלה  את מגרר היה ואם נזק. חצי - הּגדיׁש ׁשאר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָועל
ׁשלם, נזק ההררה על מׁשּלם - וׂשֹורף והֹול הּגדיׁש, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעל

ּפטּור. הּגדיׁש ׁשאר ועל נזק, חצי הּגחלת מקֹום ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָועל
.ÁÈאּׁשֹו את הּגחלת ּבעל ּבׁשּׁשמר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבּמה

מעל  ההררה את ונטל וחתר הּכלב ּובא הּדלת, את ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוסתם
ׂשרפת  על חּיב האׁש ּבעל - אּׁשֹו ׁשמר לא אם אבל ְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהאׁש.
מקֹומּה ועל ההררה אכילת על חּיב הּכלב ּובעל .הּגדיׁש, ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

.ËÈּבאחד חברֹו ׁשל ּכלּבֹו אחר]המׁשּסה ּפטּור [באדם - ְְְֲֵֶֶֶַַַָָ
ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, נזק;מּדיני חצי חּיב הּכלב ּובעל ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

,נֹוׁש - להּזיק ּכלּבֹו את עֹוררּו ׁשאם יֹודע, ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּכיון
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ּדין  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָיׁש
ּדין  (ד) הּבֹור; ּדין (ג) ההבער; ּדין (ב) ְִִִֵֶַַַהּׁשֹור;

אּלּו. ּבפרקים – אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִֵֵֵַַָָָההבערה.

א  ¤¤ּפרק
.‡- ׁשהּזיקה אדם ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהיא חּיה נפׁש ְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּכל

"ּכי  ׁשּנאמר: הּזיק, ממֹונם ׁשהרי לׁשּלם, חּיבין ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבעלים
ׁשאר  ואחד הּׁשֹור אחד רעהּו"; ׁשֹור את איׁש ׁשֹור ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹיּגף
ּבהוה  אּלא ּבׁשֹור הּכתּוב ּדּבר לא ועֹוף, וחּיה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבהמה

.[במצוי]
מׁשּלם ·. לעׂשֹותן וכּמה ׁשּדרּכּה ּבדברים הּזיקה אם ? ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּברּיתּה ּכמנהג ּתבן [כטבעה]ּתמיד, ׁשאכלה ּבהמה ּכגֹון - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
עמיר שבלים]אֹו הּלּוכּה[חבילת ּבדר ּברגלּה הּזיקה אֹו , ְְְִִִִֶֶַָָָָ

"מיטב  ׁשּנאמר: ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם נזק לׁשּלם חּיב -ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשאין  מעׂשים ועׂשת ׁשּנת ואם יׁשּלם". ּכרמֹו ּומיטב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׂשדהּו
אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּבהם, והּזיקה לעׂשֹותם, ּתמיד ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּדרּכּה
ׁשּנאמר: עצמֹו, הּמּזיק מּגּוף נזק חצי לׁשּלם חּיב - ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָנׁש

וגֹו'. ּכסּפֹו" את וחצּו החי, הּׁשֹור את ְְְְֶֶַַַַָָ"ּומכרּו
עׂשרים,‚. ׁשוה לׁשֹור ׁשּנגח מאה ׁשוה ׁשֹור ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?

חּיב  הּׁשֹור ּבעל - ארּבעה ׁשוה הּנבלה והרי ְְֱֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוהמיתֹו,
הּנזק  חצי ׁשהּוא ׁשמֹונה, אּלא לׁשּלם לׁשּלם חּיב ואינֹו ; ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

החי". הּׁשֹור את "ּומכרּו ׁשּנאמר: ׁשהּזיק, הּׁשֹור ְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָמּגּוף
מאתים, ׁשוה לׁשֹור עׂשרים ׁשוה ׁשֹור המית אם ,ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָלפיכ
לבעל  לֹומר יכֹול הּנבלה ּבעל אין - מאה ׁשוה ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָוהּנבלה

ׁשֹור  'הרי לֹו: אֹומר אּלא חמּׁשים', לי 'ּתן ׁשהּזיק החי ֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָ
ּכל  וכן ּדינר. אּלא ׁשוה אינֹו אפּלּו ,'ול קחהּו ,ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹלפני

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.„- ּברּיתֹו ּכמנהג ּתמיד, לעׂשֹותֹו ׁשּדרּכֹו מעׂשה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָהעֹוׂשה

'מּועד' הּנקרא ּכל הּוא ּדר ׁשאין מעׂשה ועׂשה והמׁשּנה . ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּוא  - נׁש אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּתמיד , ּכן לעׂשֹות ְֲִִֵֶַַַָָָמינֹו
ּפעמים  ּבׁשּנּויֹו הרּגל אם - המׁשּנה וזה 'ּתם'. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֻהּנקרא
"אֹו ׁשּנאמר: ּבו, ׁשהרּגל ּדבר לאֹותֹו מּועד נעׂשה ְְֱֲֶֶֶַַַַָָָָֹֻרּבֹות,

הּוא". נּגח ׁשֹור ּכי ִַַָנֹודע
לאחד ‰. הּועדה אם - ּבּבהמה יׁש ּתּמים מעׂשים ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחמּׁשה

מעׂשה  לאֹותֹו מּועדת נעׂשית הּבהמה מהן, הן: ואּלּו ; ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

לּגף ולא לּגח, לא מּתחּלתּה מּועדת ולא [לדחוף]אינּה , ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ
הּועדה  ואם לבעט. ולא ּגדֹולים, ּכלים על לרּבץ ולא ,ְְְְְְֲִִִִִִֵַָֹֹֹֹֹלּׁש
מּתחּלתּה מּועדת הּׁשן אבל לֹו. מּועדת זֹו הרי מהן, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלאחד
ּבדר לׁשּבר מּתחּלתּה מּועדת והרגל לּה, הראּוי את ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלאכל
קטּנים  ּפּכין על לרּבץ מּתחּלתּה מּועדת והּבהמה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּלּוכּה,

אֹותן. ולמע ּבהן ְְְִֵֶַָָֹוכּיֹוצא
.Â,להּזיק ּברּיתן מּתחּלת מּועדין בהמה מיני ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָחמּׁשה

תרּבּות ּבני הן מזיקים]ואפּלּו הּזיקּו[אינם אם ,לפיכ ; ְְְֲִִִִִֵֵַַָ
ּודריסה ּבנׁשיכה אֹו ּבנגיחה המיתּו [בצפרניים אֹו ְְְִִִִִִֵָָָ

הּזאב,הקדמיות] הם: ואּלּו ׁשלם. נזק חּיב ּבהן, ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
הרי  - ׁשּנׁש הּנחׁש וכן והּברּדלס. והּנמר, והּדב, ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹוהארי,

ּתרּבּות. ּבן היה ואפּלּו מּועד, ְֲִֶֶַַָָָזה
.Ê ׁשּבנכסיו הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם מּועד ּתם ּכל וכל , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּבׁשּנכנסה  אמּורים? ּדברים ּבּמה מּגּופֹו. נזק חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמׁשּלם
הּנּזק  נכנס אם אבל והּזיקתהּו. הּנּזק לרׁשּות ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָהּבהמה
זה  הרי - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו והּזיקתהּו הּמּזיק, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַלרׁשּות
נכנסּת לא 'אּלּו לֹו: אֹומר הּוא ׁשהרי הּכל; על ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹּפטּור
"וׁשּלח  ּבּתֹורה: מפרׁש והרי הּזק'; ל הּגיע לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלרׁשּותי,

אחר". ּבׂשדה ּובער ּבעירֹו, ְְִִִֵֵֵֶַאת
.Á,ׁשניהם ׁשל ׁשאינּה ּבחצר אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּזיקה

והרי  ׁשניהם, ׁשל ׁשהיא ּבחצר אֹו לּנּזק, ולא לּמּזיק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלא
ּבהמה  לּה ּולהכניס ּפרֹות ּבּה להּניח מיחדת ּכגֹון היא , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

שדות]הּבקעה הּזיקה,[מקום ורגל ּבׁשן אם - ּבּה וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ודר ּבכאן, להּל רׁשּות לּה ׁשּיׁש מּפני ּפטּור, זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהרי
ואם  הּלּוכּה. ּבדר ולׁשּבר ולאכל ּכדרּכּה להּל ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּבהמה
ּתּמה  אם - נׁשכה אֹו ּבעטה אֹו רבצה אֹו נגפה אֹו ְְְְֲִַָָָָָָָָָָָנגחה

ו  נזק; חצי מׁשּלם ׁשלם.היא, נזק מּועדת, אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
.Ë להכניס ולא לפרֹות, מיחדת ׁשניהם ׁשל החצר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻהיתה

והּזיקה  ּבהמּתֹו, הּׁשּתפין מן אחד לּה והכניס ּבהמה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻלּה
מיחדת  היתה אם וכן הרגל. ועל הּׁשן על אפּלּו חּיב -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
להכניס  ּבלבד מהן לאחד רׁשּות והיה לׁשניהם, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבהמה
הרגל  ועל הּׁשן על אף חּיב - ּפרֹותיו והּזיקה ּפרֹות, .לּה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

.Èנזיקין אבֹות בתורה]ׁשלׁשה הּקרן,[המפורשים - ּבׁשֹור ְְְֲִִֶֶַָֹ
הּקרן ּתֹולדֹות והרגל. לו]והּׁשן, הדומים נגיפה,[מזיקים - ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

ּבּכתל  נתחּככה אם - הּׁשן ּתֹולדֹות ּבעיטה. רביצה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנׁשיכה,
ּפרֹות טּנפה  אם וכן ּבחּכּוכּה; והּזיקה [בגלגולה]להנאתּה, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ

אֹו הּלּוכּה, ּדר ּבגּופּה הּזיקה - הרגל ּתֹולדֹות ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָלהנאתּה.
אֹו ּבזנבּה, ׁשּכׁשּכׁשה אֹו הּלּוכּה, ּדר ּבׂשערּה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָׁשהּזיקה

ּבפרמּבּיא ׁשעליה, ּבזּוג[רסן]ּבאּכף [פעמון]ׁשּבפיה, ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻֻ
ועגלה  הּלּוכֹו, ּבׁשעת ּבמּׂשאֹו ׁשהּזיק חמֹור וכן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבצּוארּה;
הרגל  ּתֹולדֹות אּלּו ּכל מׁשיכתּה; ּבׁשעת ׁשהּזיקה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּמֹוׁשכת
נזק  מׁשּלמין הּנּזק ּוברׁשּות ּפטּורין, הרּבים ּוברׁשּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָהן,

ֵָׁשלם.
.‡È ּתמיד ּדרּכּה ׁשאינֹו רב ּכׁשּכּוׁש ּבזנבּה ,ּכׁשּכׁשה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

ּבּגיד ׁשּכׁשּכׁשה אֹו הרּבים, ּברׁשּות מינה]והּזיקה [אבר ְְְְִִִִִִֶַַָָָ
- הּנּזק ּתפׂש ואם ּפטּור; - והּזיקה הרּבים ּברׁשּות ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשּלּה
אם  הּוא, ספק הּדבר ׁשּזה ּׁשּתפׂש; מּמה נזק חצי ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּגֹובה
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ּתֹולדֹות  אֹו הרּבים, ּברׁשּות עליה ׁשחּיב הּקרן ּתֹולדֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרּבים, ּברׁשּות עליה ׁשּפטּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהרגל

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ו רביעי יום

ב  ¤¤ּפרק
האב ‡. היה אם - הּתֹולדֹות ואחד נזיקין אבֹות ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָאחד

ּכמֹוהּו ּתֹולדּתֹו ּתם, היה ואם מּועדת; ּתֹולדּתֹו וכל מּועד, . ְְְְִֶֶַַָָָָָָ
חּוץ  - הן מּתחּלתן מּועדין ּתֹולדֹותיהן, וכל נזיקין  ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָאבֹות
ּכמֹו ׁשּיּועדּו, עד ּבּתחּלה ּתּמין ׁשהן ותֹולדֹותיו, הּקרן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ׁשּלּה·. ּכאב ּתֹולדה מּצרֹורֹותּכל חּוץ המנּתזין [אבנים], ְְְִִֶַַָָָָָָ

על [מתעופפים] ׁשאף הּלּוכּה; ּבׁשעת הּבהמה רגלי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּתחת
ּכרגל, הרּבים ּברׁשּות עליהן ּופטּור הן, הרגל ׁשּתֹולדֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּפי
ּכרגל  ׁשּבנכסיו הּיפה מן מׁשּלם הּנּזק ּברׁשּות הּזיקּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואם

נזק  חצי אּלא מׁשּלם אינֹו כן, ּפי על אף - אב .ׁשהיא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
והיּו‚. והלכה, הּנּזק לחצר ׁשּנכנסה ּבהמה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכיצד?

מׁשּלם  - הּכלים את וׁשּברּו רגליה, מּתחת מנּתזין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָצרֹורֹות
ׁשּבנכסיו  הּיפה מן נזק הּקּבלה חצי מּפי הלכה זה, ודבר ; ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

מסיני] הּוא.[ממשה
צרֹורֹות „. ונּתזּו הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת היתה אם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָוכן

מׁשּלם  - הּכלים את וׁשּברּו הּנּזק, לרׁשּות רגליה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמּתחת
על  ונפל וׁשּברּתּו, הּנּזק ּברׁשּות הּכלי על ּדרסה נזק. ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָחצי
ועל  ׁשלם, נזק מׁשּלם הראׁשֹון על - וׁשּברֹו אחר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכלי

נזק. חצי ֲֲִֶֶַָהאחרֹון
צרֹורֹות ‰. והּתיזה ּובעטה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהיתה

נזק, רביע הּנּזק ּתפׂש ואם ּפטּור. - הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָוהּזיקּו
הּוא  ׁשּנּוי ׁשּמא - הּוא ספק ׁשהּדבר מּידֹו; מֹוציאין ִִִִֵֵֶֶַָָָָָאין

ּבעטה. ׁשהרי רגל, ּתֹולדת ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָואינֹו
.Â מחמת צרֹורֹות והּתיזה הּנּזק, ּברׁשּות ּבארץ ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבעטה

ׁשּנּוי  ׁשּזה נזק, רביע לׁשּלם חּיב - ׁשם והּזיקּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבעיטה,
אין  נזק, חצי הּנּזק ּתפׂש ואם הּצרֹורֹות; ּבהּתזת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּוא
אפׁשר  ׁשאי ּבמקֹום מהּלכת היתה ואפּלּו מּידֹו. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמֹוציאין
ואם  נזק; רביע מׁשּלם - והּתיזה ּובעטה ּתּתיז, ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלּה

מּידֹו מֹוציאין אין נזק, חצי הּנּזק .ּתפׂש ֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
.Ê ׁשהּוא ממֹון הּתׁשלּומין הרי - ׁשלם נזק המׁשּלם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכל

ּכ לׁשּלמֹו, לׁשּלם.חּיב חּיב ׁשהּוא ממֹון מחברֹו ׁשּלוה מי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מחצי  חּוץ קנס, הּתׁשלּומין הרי - נזק חצי המׁשּלם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכל

ׁשּבארנּו ּכמֹו הלכה, ׁשהּוא צרֹורֹות ׁשל .נזק ְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָ
.Á וכל ממֹון; זה הרי ּׁשהּזיק, מה המׁשּלם ּכל הּכלל: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה

נזק, חצי אֹו כפל ּתׁשלּומי ּכגֹון ּפחֹות, אֹו יתר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהמׁשּלם
קנס  - הּפחֹות אֹו הּקרן על הּיתר קנס הרי חּיבין ואין . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מן קנס ּבכל הּמֹודה אבל עדים; ּפי על הּקנסֹות,אּלא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ָּפטּור.

.Ë ּבֹוּתרנגֹול ותקע זכּוכית, ּכלי לאויר ראׁשֹו ׁשהֹוׁשיט ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ
ּבהן,[בקולו] וכּיֹוצא ּתבלין ּבתֹוכֹו היּו אם - ְְְְְִִִֵֶַָָָוׁשּברֹו

ׁשלם, נזק מׁשּלם הּתבלין על לאכלן, ּכדי ראׁשֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהֹוׁשיט

הּוא  ׁשּכ צרֹורֹות, נזק ּכחצי נזק, חצי מׁשּלם הּכלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָועל
חצי  ּומׁשּלם מׁשּנה, זה הרי - ריקן הּכלי היה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּדרּכֹו.

הּקנסֹות. ּככל ְְֶֶַָָנזק
.Èׁשּנער וחמֹור ׁשּצנף סּוס קולם]וכן את [השמיעו וׁשּבר , ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכדרּכן  להּל מּועדין הּתרנגֹולין, נזק. חצי מׁשּלם - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּכלים
ּכלי  ונסּתּב ּברגליהן, קׁשּור רצּועה אֹו חּוט היה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּולׁשּבר.
ּבּמה  נזק. חצי מׁשּלם - ונׁשּבר ונתּגלּגל החּוט, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַּבאֹותֹו

ּבׁשּק אמּורים? ּברגליהן ּדברים נקׁשר אם אבל אדם. ׁשרן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ולא  ּבעלים, לחּוט היּו ואם ּפטּור; הּתרנגֹולין ּבעל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹמאליו,
הּוא  ׁשהרי נזק, חצי חּיב החּוט ּבעל - הפקר החּוט ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהיה

הּמתּגלּגל נייד]ּכבֹור .[מכשול ְְְִֵַַ
.‡Èוהּדסּו החּוט, את החּוט ּבעל [קיפצו]הצניע ְְְִִִֶַַַַַ

ּבֹו וׁשּברּו ּברגליהן, ונקׁשר והֹוציאּוהּו, עליו ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּתרנגֹולים
ׁשהרי ּפטּור, החּוט ּבעל אף - הּכלים הּוא.את אנּוס ֲִֵֵֶֶַַַַַָָ

.·È את וׁשּברּו למקֹום, מּמקֹום מפרחין ׁשהיּו ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָּתרנגֹולין
ּברּוח  ואם ׁשלם; נזק מׁשּלם ׁשּברּו, ּבכנפיהן אם - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּכלים

נזק  חצי מׁשּלם .ׁשּבכנפיהן, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַ
.‚Èאֹו וטּנפּו פרֹות, ּגּבי על אֹו עּסה ּגּבי על מהּדסין ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהיּו

ּבצרֹורֹות  אֹו ּבעפר הּזיקּו ׁשלם. נזק מׁשּלמין - ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָנּקרּו
נזק  חצי מׁשּלמין - ּברגליהן אֹו ּבפיהן, .ׁשהעלּו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַ

.„Èונפסקהיּו ּבחבל, הּדלי [נקרע]מחּטטין ונׁשּבר החבל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָ
עד  מחמתן הּדלי ׁשּנתּגלּגל והּוא, ׁשלם; נזק מׁשּלמין -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אכילתן  ּובעת אכל, החבל על היה ואם ונׁשּבר. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנפל

ׁשלם. נזק החבל על ּגם מׁשּלם - ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָּפסקּוהּו
.ÂË מ הּגג מראׁש ׁשּקפצּו והּגדי למּטה,הּכלב ּמעלה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

מּועדין  ׁשהן מּפני ׁשלם, נזק מׁשּלמין - הּכלים את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוׁשברּו
הּגג  לראׁש ׁשעלּיתן והּזיקּו; נפלּו אם וכן זה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹלדבר
ּבפׁשיעה  ׁשּתחּלתֹו ּכל - אנס ׁשּנפילתן ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹּפׁשיעה;

חּיב. ּבאנס, ְְֶַָֹוסֹופֹו
.ÊË- והּוא נזק; חצי מׁשּלמין למעלה, מּמּטה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָקפצּו

ונסר הּגדי בקיר]ׁשּנתלה אבל [בציפרניו הּכלב; וקפץ , ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָ
מּמּטה  ּבין למּטה מּמעלה ּבין הּגדי, ודּלג הּכלב נסר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאם
מּמעלה  ּבין ׁשּדּלג, ּתרנגֹול וכן ׁשלם. נזק חּיבין - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמעלה

ׁשלם. נזק מׁשּלם - למעלה מּמּטה ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלמּטה
.ÊÈההררה את ׁשּנטל גחלים]ּכלב עם לֹו[עוגה והל , ְֲֶֶֶֶַַַָָָָ

את  והדליק החּלה, את ואכל ּבּגדיׁש הּניחּה אם - ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָלגדיׁש
ׁשלם, נזק מׁשּלם ההררה מקֹום ועל החּלה על - ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגדיׁש
החּלה  את מגרר היה ואם נזק. חצי - הּגדיׁש ׁשאר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָועל
ׁשלם, נזק ההררה על מׁשּלם - וׂשֹורף והֹול הּגדיׁש, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעל

ּפטּור. הּגדיׁש ׁשאר ועל נזק, חצי הּגחלת מקֹום ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָועל
.ÁÈאּׁשֹו את הּגחלת ּבעל ּבׁשּׁשמר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבּמה

מעל  ההררה את ונטל וחתר הּכלב ּובא הּדלת, את ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוסתם
ׂשרפת  על חּיב האׁש ּבעל - אּׁשֹו ׁשמר לא אם אבל ְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהאׁש.
מקֹומּה ועל ההררה אכילת על חּיב הּכלב ּובעל .הּגדיׁש, ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

.ËÈּבאחד חברֹו ׁשל ּכלּבֹו אחר]המׁשּסה ּפטּור [באדם - ְְְֲֵֶֶֶַַַָָ
ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, נזק;מּדיני חצי חּיב הּכלב ּובעל ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

,נֹוׁש - להּזיק ּכלּבֹו את עֹוררּו ׁשאם יֹודע, ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּכיון
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ּבעצמֹו ׁשּסהּו ואם להּניחֹו. לֹו היה עצמו]לא ּבעל [על , ְְְְִִִַַַַָָָֹ
ּפטּור. - ּבֹו וׁשּנה אחר ּובא המׁשּנה, ׁשּכל ּפטּור; ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּכלב

.Î,מהּלכת ואחת רבּוצה אחת הרּבים, ּברׁשּות ּפרֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּתי
ּפי  על ׁשאף נזק; חצי חּיב - ּברבּוצה מהּלכת ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּובעטה

ּבּה לבעט ּדרּכּה אין עליה, להּל .ׁשּדרּכּה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ז חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ּבהן.‡. וכּיֹוצא ירקֹות אֹו ּפרֹות לאכל מּועדת ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבהמה

ׁשּדרּכּה דברים ואכלה הּנּזק, לרׁשּות נכנסה אם ,ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָלפיכ
ּבׂשדה  "ּובער ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק מׁשּלם - אֹותן ְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹלאכל
אֹותן  אכלה ואם יׁשּלם". ּכרמֹו ּומיטב ׂשדהּו מיטב - ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָאחר
ּׁשּנהנת, מה מׁשּלם - נהנת ואם ּפטּור; - הרּבים ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָּברׁשּות

ּׁש מה הּזיקה.לא ִִֶַָֹ
לֹוט ·. אֹו ׁשמׁשמין ואכלה הּנּזק, לרׁשּות נכנסה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻּכיצד?

ּדינר  מׁשּלם - ּדינר ּבׁשוה ּבהן אֹותן וכּיֹוצא אכלה ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אֹו ׂשעֹורים הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ונהנת הרּבים, ְְְְֱִִִִִֵֶַָָָּברׁשּות

שיבלים]עמיר ׂשעֹורים [חבילת ּדמי אֹו עמיר ּדמי ּומׁשּלם , ְְְְִִִֵֵֵַָָ
ְּבזֹול.

הרעים‚. אכלים חּטין [מזיקים]אכלה ׁשאכלה ּכגֹון לּה, ְְְֳִִִִֶָָָָָָָָ
ּדרּכּה ׁשאין אכלין אכלה ּפטּור. נהנת, ולא הֹואיל -ְְְֱֳִִֵֶֶַָָָָָָֹ
הּנּזק, ּברׁשּות ּבין - ּכלים אֹו ּכסּות ׁשאכלה ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָלאכלן,
הּוא, ׁשּנּוי ׁשּזה נזק; חצי מׁשּלם - הרּבים ּברׁשּות ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָּבין
עד  הרּבים ּברׁשּות ּוכליהם ּכסּותם להּניח אדם ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָודר

מעט. ְֶַָׁשּינּוחּו
ּפרֹות „. ותלׁשה הּנּזק, ּברׁשּות עֹומדת ׁשהיתה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבהמה

ספק  הּדבר הרי - הּנּזק ּברׁשּות ואכלתן הרּבים, .מרׁשּות ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
הּנּזק  ּתפׂש ואם ּׁשּנהנת; מה אּלא מׁשּלמת אינּה ,ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפיכ
אכלה. ּברׁשּותֹו ׁשהרי מּידֹו, מֹוציאין אין - ּׁשהּזיקּתּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבמה

לרׁשּות ‰. והֹוציאן ּבׂשר, אֹו ּפת ונטל לחצר, ׁשּנכנס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכלב
ּׁשּנהנה. מה מׁשּלם - ׁשם ואכלן אחרת, לחצר אֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהרּבים
ּכאּלּו ׁשלם נזק מׁשּלם - החצר ּבעל ׁשל ּבׂשדה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאכלן
ּכל  וכן אכלן. הּנּזק ּברׁשּות ׁשהרי החצר, ּבתֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאכלם

ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
.Â אֹוכלת אבל לאכלן, ּדרּכּה ׁשאין אכלין ׁשאכלה ְְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבהמה

הּדחק ידי על אֹותן ׁשאכלה [בקושי]היא ּפרה ּכגֹון - ְְְְִֵֶַַָָָָָָ
ּכרׁשינין ׁשאכל וחמֹור פרה]ׂשעֹורים, ּדגים,[מאכל אֹו ְְֲִִִִֶַַַָָ

וחתּול  הּׁשמן, את ׁשּלּקק וכלב ּבׂשר, חתיכת ׁשאכל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוחזיר
ּברׁשּות  אכלה אם - ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתמרים, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשאכל
נהנת, ואם ּפטּור; הרּבים, ּוברׁשּות ׁשלם. נזק מׁשּלם ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּנּזק,

ּׁשּנהנת. מה ְֱֵֶֶַַָמׁשּלם
.Êאֹו ּבהמה ואכלה וטרפה הּנּזק, לרׁשּות ׁשּנכנסה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָחּיה

ּדרּכּה הּוא ׁשּזה ׁשלם, נזק מׁשּלם - ׁשאכל ּבׂשר ּכלב אבל . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הרי  - ּגדֹולים ּתרנגֹולים ׁשאכל חתּול אֹו קטּנים, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכבׂשים

נזק. חצי ּומׁשּלם ׁשּנּוי, ְֲִִֵֶֶֶַזה
.Á הּלחם ואכל הּסל וׁשּבר חמֹור ונכנס לחם, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָסל

ּדרּכֹו הּוא ׁשּזה ׁשלם, נזק הּלחם ועל הּסל על מׁשּלם -. ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
החבית, ּפי על ּבֹו וכּיֹוצא לפת ׁשראה עּזים ׂשעיר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוכן
- החבית את וׁשּבר הּלפת את ואכל ּבחבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָונסּתּב
ּדרּכֹו ּכ לאכל, ׁשּדרּכֹו ּכׁשם ׁשלם; נזק ׁשניהם על ְְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּלם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכל. ּכדי ולעלֹות ּבכלים ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלהּתלֹות
ׁשּבר  ּכ ואחר הּלחם, את ואכל החמֹור, נכנס אם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאבל
נזק. חצי הּסל ועל ׁשלם, נזק הּלחם על מׁשּלם - הּסל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָאת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Ëהרחבה מּתֹו ׁשאכלה ּדר[בשוק]ּבהמה ּבין , ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָ

ואפּלּו ּׁשּנהנת; מה מׁשּלם - ואכלה ׁשעמדה ּבין ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהליכתּה
צּדי על אם [פינות]חזרה אבל אֹותן. ואכלה הרחבה ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָ

ואכלה  הרחבה ּבצּדי ועמדה והלכה הרחבה, את ְְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָָָָהּניחה
מה  מׁשּלם החנּות, מּפתח אכלה ּׁשהּזיקה. מה מׁשּלם -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּׁשהּזיקה. מה מׁשּלם החנּות, מּתֹו ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָּׁשּנהנת;
.È ואכלה צּוארּה ּופׁשטה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיתה 

ׁשּכן  ּׁשּנהנת, מה מׁשּלם - עמדה ואפּלּו חברּתּה, ּגּבי ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעל
זֹו ּגּבי מעל זֹו לאכל הּבהמֹות ואכלה ּדר קפצה ואם . ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּגּבי ּׁשהּזיקה; מה מׁשּלם - חברּתּה ּגּבי של]מעל [הגב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
חׁשּוב. הּוא הּנּזק ּכחצר ְֲֲִֶַַַָָָחברּתּה

.‡È,לגּנה ונפלה רגליה, ּבמימי אֹו ּבאבן ׁשהחלקה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּבהמה
מה ונחּבטה  מׁשּלם - ׁשאכלה אֹו וירקֹות, ּפרֹות ּגּבי על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשם  נׁשארה ואפּלּו לערּוגה, מערּוגה הלכה אפּלּו ְְֱֲֲֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּׁשּנהנת;
הניה  ּומה ּׁשּנהנת. מה אּלא מׁשּלם אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל

ולא [הנאה] ,ר מקֹום מצאה ׁשהרי ּבחביטתּה? לּה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֹיׁש
מה  מׁשּלם ואכלה, ּכדרּכּה ירדה אם אבל אבריה. ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָנתרּסקּו

מה ּׁשהּזיקה  מׁשּלם - לדה ּבמי ּפרֹות טּנפה ואפּלּו ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
חברּתּה דחפּתּה אם וכן ּבפׁשיעה. ׁשּתחּלתֹו מּפני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּׁשהּזיקה,
להעבירן  לֹו ׁשהיה מּפני ּׁשהּזיקה, מה מׁשּלם - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָונפלה

זֹו. את זֹו ידחפּו ׁשּלא ּכדי אחת, ְְֲִֵֶֶַַַַֹאחת
.·È ּפי על אף - לּגּנה וחזרה ויצאת, ונפלה, ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָֻהחלקה,

מּפני  ּׁשהּזיקה; מה מׁשּלם הּבעלים, לדעת ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחזרה
ׁשּכיון  ידּוע ׁשהּדבר - ּתחזר ׁשּלא לׁשמרּה לֹו ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשהיה

מאליה  חֹוזרת היא הרי הּגּנה, ּדר .ׁשּידעה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
.‚Èקדירות]הּקּדר ּבעל [מוכר לחצר קדרֹותיו ׁשהכניס ְְֲִִֵֶַַַַַַָָ

- הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו וׁשּברתן ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹהּבית
הכניס  ואם חּיב; הּקדרֹות ּבעל ּבהן, הּזקה ואם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּפטּור.
את  לׁשמר הּבית ּבעל עליו קּבל ואם ּפטּור. ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּברׁשּות,

חּיב. הּבית ּבעל ְִֵַַַַַַָהּקדרֹות,
.„È,ּברׁשּות ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ּפרֹותיו הכניס אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹוכן

ּפטּור  - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ּבהן,ואכלתן החלקה ואם . ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
חּיב; הּפרֹות ּבעל - ואם והּזקה ּפטּור. ּברׁשּות, הכניס ואם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻ

חּיב. הּבית ּבעל הּפרֹות, את לׁשמר הּבית ּבעל עליו ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹקּבל
ׁשל  ּבהמּתֹו ואכלתן ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית,הכניסן ּבעל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּלא  לּה ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּפרֹות ּבעל - ּבאכילתן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻוהּזקה
זה  את החצר ּבעל והּניחֹו ּברׁשּות, הכניסן ואם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּתאכל.

רשות] הּבית,[שקיבל ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ואכלתן ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָלׁשמרֹו,
הּבהמה  ׁשראה ׁשּכיון חּיב; הּפרֹות ּבעל - ּבאכילתן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻוהּזקה
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ּבעלי  אין ׁשהרי חּיב, - והּניחּה לּה הּמּזיקין ּדברים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאֹוכלת
ּבאּׁשה  ּומעׂשה מהן. הּבהמה להעביר ׁשם מצּויין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחצר
אֹותּה, והּניחּו ׁשכנֹותיה, ּבבית ּבתּנּור לאפֹות ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנכנסה
ּובא  ואפּיתּה, ליׁשתּה ּבעת ּבּה יּביטּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹונתעּלמּו
חכמים  וחּיבּוה ומת; הּבצק את ואכל הּבית, ּבעל ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעז

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדמיו. ְְֵֵֵֶַַָָָֹלׁשּלם
.ÂËגדיש]הּמגּדיׁש ׁשּלא [עושה חברֹו ׂשדה ּבתֹו ְְְֲִֵֵֶַַֹ

ואם  ּפטּור. - הּׂשדה ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ואכלתן ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָּברׁשּות,
והּזקה  אכלתן, חּיב. הּפרֹות ּבעל - והּזקה ּבהן, ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָֻֻֻהחלקה
חּיב, הּׂשדה ּבעל - ּברׁשּות הגּדיׁש ואם ּפטּור. - ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָּבאכילתן

ּבּגרנֹות ׁשהּׁשֹומר לׁשמר; עליו קּבל ׁשּלא ּפי על [בעל אף ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לֹוהשדה] ׁשאמר ּכמי ּבכאן', 'הגּדׁש לֹו ׁשאמר ּכיון -ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

חׁשּוב. הּוא 'ל אׁשמר ואני ְְֲִֵֶַַָָֹ'הגּדׁש,

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ח שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
לעמד ‡. ׁשּיכֹולה ּבדלת ּבפניהן ונעל לּדיר, צאן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּכֹונס

הּדלת  אין ואם ּפטּור. - והּזיקה ויצאת מצּויה, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּברּוח
- רעּועין הּדיר ּכתלי ׁשהיּו אֹו מצּויה, ּברּוח לעמד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹיכֹולה
חּיב. והּזיקה, יצאת ואם ּכראּוי; ּבפניהן נעל לא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהרי

חתרה מחיצה ויצאת,[פרצה]ואפּלּו נפרצה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָ
מחיצה  היתה חּיב. הּצאן ּבעל - לסטים ּפרצּוה אֹו ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָֹּבּלילה,

לסטים,[חזקה]ּבריאה ׁשּפרצּוה אֹו ּבּלילה, ונפרצה , ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ
- והּזיקה לסטים, הֹוציאּוה ּפטּור. - והּזיקה ְְְְִִִִִִִָָָָָָויצאת

חּיבים. ְִִִַַָהּלסטים
אם הּפֹורץ ·. - והּזיקה ויצאת חברֹו, ּבהמת לפני ּגדר ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּפטּור  - רעּוע ּכתל היה ואם חּיב; ּובריא, חזק ּגדר ְִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֹהיה
לפני  הּמות סם הּנֹותן וכן ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּדיני

ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - חברֹו ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבהמת
-הּמעמיד ‚. חברֹו ׁשל קמתֹו ּגּבי על חברֹו ּבהמת ֱֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

הּכיׁשּה אם וכן ּׁשהּזיקה. מה לׁשּלם חּיב [הכה]הּמעמיד ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
חּיב. ׁשהּכיׁשּה זה - והּזיקה חברֹו, לקמת ׁשהלכה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָעד

לנֹוׂשא„. אֹו חּנם, לׁשֹומר ּבהמּתֹו ׂשכר,[שומר]הּמֹוסר ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
הּזיקה, ואם הּבעלים; ּתחת נכנסּו - לׁשֹואל אֹו לׂשֹוכר, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָאֹו

ׁש ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה חּיב. מרּוה הּׁשֹומר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ויצאת  ּכראּוי, מעּלה ׁשמירה ׁשמרּוה אם אבל ְְְְְֲִִָָָָָָָָָָֻּכלל.
(אפּלּו חּיבין והּבעלים ּפטּורין, הּׁשֹומרים - ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָוהּזיקה
ׁשֹומר  אם - ּפחּותה ׁשמירה ׁשמרּוה האדם). את ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָהמיתה
הן, ׁשֹואל אֹו ׂשֹוכר אֹו ׂשכר ׁשֹומר ואם ּפטּור; הּוא, ְִִֵֵֵֵָָָָחּנם

ִַָחּיבין.
זה ‰. חּיב והּזיקה, ויצאת חתרה אפּלּו - ּבחּמה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָהּניחּה

מצטערת  היא הרי - ּבחּמה ׁשהּניחּה ׁשּכיון ׁשם; ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּניחּה
לעׂשֹות  לּה ׁשאפׁשר ּכל ועֹוׂשה .ּובֹורחת, ְְֲֶֶַַַָָָָ

.Â הּׁשֹור ׁשהיה ּפי על אף - וקטן ׁשֹוטה לחרׁש ּבהמּתֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמסר

הּבעלים  להּתיר חּיבין קׁשּור, ּבֹו וכּיֹוצא ׁשֹור ׁשל ׁשּדרּכֹו ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
מעּלה, ׁשמירה ׁשמרּוה אפּלּו ּולהּזיק. ולצאת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻהּקׁשר,

חּיבין. הּבעלים - והּזיקה ויצאת ְְְְְִִִִַַָָָָָָָוחתרה
.Ê- והּזיק ויצא מהן, אחד ּבֹו ּופׁשע לחמּׁשה, ׁשֹורֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמסר

ואם  חּיב; ּבֹו ׁשּפׁשע זה ּבחמׁשּתן, אּלא מׁשּתּמר אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאם
ּבׁשארן השאר]מׁשּתּמר חּיבין.[ע"י הּנׁשארין אּלּו , ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

.Á ׁשהּוא הּׁשֹואל ידע אם - מּועד ונמצא ּתם, ּבחזקת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאלֹו
,הֹול ׁשהּוא מקֹום ׁשּכל נזק, חצי מׁשּלמין הּבעלים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנּגחן,
היה  ׁשאפּלּו - נזק חצי מׁשּלם והּׁשֹואל עליו; ּבעליו ׁשם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהרי

ּכׁשעלה שעלה]ּתם מׁשּלם,[כמו היה נזק חצי ּבדעּתֹו, ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
- נּגחן ׁשהּוא הּׁשֹואל ידע לא ואם נּגחן. ׁשהּוא ידע ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהרי

מׁשּלמין  והּבעלים ּכלּום, חּיב הּׁשֹואל ׁשלם.אין נזק ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.Ëוהחזירֹו הּׁשֹואל, ּבבית והּועד ּתם, ּכׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָׁשאלֹו

ּבטלה  רׁשּותֹו, ונׁשּתּנת הֹואיל לתּמּותֹו; חזר - ְְְְְְִִִַַַָָָָָָלבעליו
ׁשהרי  ּפטּור, והּׁשֹואל נזק, חצי מׁשּלמין והּבעלים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָההעדה;

.החזירֹו ְִֶ
.È לא אבל ּבלבד, הּבהמה ּגּוף ׁשמירת עליו ׁשּקּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשֹומר

חּיבים  והּבעלים מּלׁשּלם, ּפטּור - והּזיקה נזקיה, .ׁשמירת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
- הּזקה ואם הּׁשֹומר; חּיב - והּזיקה נזקיה, ׁשמירת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻקּבל

הּמּזיק. עם ּדין עֹוׂשין והּבעלים ְְִִִִִַַַָָּפטּור,
.‡È חּיב הראׁשֹון הּׁשֹומר - אחר לׁשֹומר הּׁשֹומר ְִֵֵֵֵַַַַַָָָמסר

אֹומר  הּנּזק והרי חּיב; לׁשֹומר ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר לּנּזק, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלׁשּלם
לי  ׁשּלם לאחר? ּומסרּת ּבעצמ אּתה ׁשמרּת לא 'לּמה ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹלֹו:

אּתה' לֹו ׁשּמסרּת הּׁשֹומר עם ּדין עׂשה ול מסרּהאּתה, . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
למסעדֹו אֹו ּבּתֹו, לבן אֹו לבנֹו, נכנסּו[לעוזרו]הּׁשֹומר - ְְְְְֲִִִִֵֶַַ
וחּיבין. הּׁשֹומר, ְִֵַַַַָּתחת

.·È,ּתם הּמּזיק והיה לֹו, ואין  לׁשּלם, ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכל
הרי - מּגּופֹו נזק חצי מׁשּלם מן ׁשהּוא מׁשּתּלם הּנּזק ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּׁשּג מה ּדמי ויּׁשאר ׁשהּזיקה, על הּבהמה חֹוב הּנּזק בה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּבהמה  לבעל .הּׁשֹומר ְְֵֵַַַַָ

.‚È מה מׁשערין מחּברין, ּפרֹות ׁשהּזיקה ּבהמה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכל
הּבעלים  ּבין לׁשּלם, ׁשּנתחּיב זה ּומׁשּלם ּבׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּׁשהּזיקה

הּׁשֹומרים  ׁשּׁשים ּבין ׁשמין סאה, ּבית ׁשאכלה הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשוה  הּוא וכּמה ׁשוה, היה ּכּמה הּׂשדה ּבאֹותּה סאה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבית
אם  וכן הּׁשאר. ּומׁשּלם הּסאה, ּבֹו ׁשּנפסדה אחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָעּתה

קלח אפּלּו רבע, אֹו קב אֹותֹו[גבעול]אכלה ׁשמין - אחד ְֲִִֶֶַַַָָָָֹ
ְִִּבׁשּׁשים.

.„Èּגמּורין ּפר ֹות לקרקע,[בשלים]אכלה צריכים ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ
סאה; ּדמי סאה, אם ּבׁשוייהן: ּגמּורין ּפרֹות ּדמי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָמׁשּלם
אחד, ּדקל ּפרֹות ׁשאכלה הרי סאתים. ּדמי סאתים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואם
רֹומי  ּדקל היה אם - ואכלן חברֹו ּדקל ּפרֹות הּקֹוצץ ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן
אֹותֹו מׁשערין - יפֹות ׁשּלֹו הּתמרים ׁשאין ּבֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָוכּיֹוצא
ּבֹו, וכּיֹוצא הּוא ּפרסי ּדקל ואם הּקרקע; ּגב על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַּבׁשּׁשים
עצמֹו ּבפני הּדקל מׁשערין - ּביֹותר יפֹות ׁשּלֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּתמרים

עּתה. ׁשוה הּוא וכּמה ׁשוה, היה ְֶֶַַַָָָָָָָּכּמה
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ּבעצמֹו ׁשּסהּו ואם להּניחֹו. לֹו היה עצמו]לא ּבעל [על , ְְְְִִִַַַַָָָֹ
ּפטּור. - ּבֹו וׁשּנה אחר ּובא המׁשּנה, ׁשּכל ּפטּור; ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּכלב

.Î,מהּלכת ואחת רבּוצה אחת הרּבים, ּברׁשּות ּפרֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּתי
ּפי  על ׁשאף נזק; חצי חּיב - ּברבּוצה מהּלכת ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּובעטה

ּבּה לבעט ּדרּכּה אין עליה, להּל .ׁשּדרּכּה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ז חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ּבהן.‡. וכּיֹוצא ירקֹות אֹו ּפרֹות לאכל מּועדת ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבהמה

ׁשּדרּכּה דברים ואכלה הּנּזק, לרׁשּות נכנסה אם ,ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָלפיכ
ּבׂשדה  "ּובער ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק מׁשּלם - אֹותן ְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹלאכל
אֹותן  אכלה ואם יׁשּלם". ּכרמֹו ּומיטב ׂשדהּו מיטב - ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָאחר
ּׁשּנהנת, מה מׁשּלם - נהנת ואם ּפטּור; - הרּבים ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָּברׁשּות

ּׁש מה הּזיקה.לא ִִֶַָֹ
לֹוט ·. אֹו ׁשמׁשמין ואכלה הּנּזק, לרׁשּות נכנסה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻּכיצד?

ּדינר  מׁשּלם - ּדינר ּבׁשוה ּבהן אֹותן וכּיֹוצא אכלה ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אֹו ׂשעֹורים הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ונהנת הרּבים, ְְְְֱִִִִִֵֶַָָָּברׁשּות

שיבלים]עמיר ׂשעֹורים [חבילת ּדמי אֹו עמיר ּדמי ּומׁשּלם , ְְְְִִִֵֵֵַָָ
ְּבזֹול.

הרעים‚. אכלים חּטין [מזיקים]אכלה ׁשאכלה ּכגֹון לּה, ְְְֳִִִִֶָָָָָָָָ
ּדרּכּה ׁשאין אכלין אכלה ּפטּור. נהנת, ולא הֹואיל -ְְְֱֳִִֵֶֶַָָָָָָֹ
הּנּזק, ּברׁשּות ּבין - ּכלים אֹו ּכסּות ׁשאכלה ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָלאכלן,
הּוא, ׁשּנּוי ׁשּזה נזק; חצי מׁשּלם - הרּבים ּברׁשּות ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָּבין
עד  הרּבים ּברׁשּות ּוכליהם ּכסּותם להּניח אדם ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָודר

מעט. ְֶַָׁשּינּוחּו
ּפרֹות „. ותלׁשה הּנּזק, ּברׁשּות עֹומדת ׁשהיתה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבהמה

ספק  הּדבר הרי - הּנּזק ּברׁשּות ואכלתן הרּבים, .מרׁשּות ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
הּנּזק  ּתפׂש ואם ּׁשּנהנת; מה אּלא מׁשּלמת אינּה ,ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפיכ
אכלה. ּברׁשּותֹו ׁשהרי מּידֹו, מֹוציאין אין - ּׁשהּזיקּתּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבמה

לרׁשּות ‰. והֹוציאן ּבׂשר, אֹו ּפת ונטל לחצר, ׁשּנכנס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכלב
ּׁשּנהנה. מה מׁשּלם - ׁשם ואכלן אחרת, לחצר אֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהרּבים
ּכאּלּו ׁשלם נזק מׁשּלם - החצר ּבעל ׁשל ּבׂשדה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאכלן
ּכל  וכן אכלן. הּנּזק ּברׁשּות ׁשהרי החצר, ּבתֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאכלם

ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
.Â אֹוכלת אבל לאכלן, ּדרּכּה ׁשאין אכלין ׁשאכלה ְְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבהמה

הּדחק ידי על אֹותן ׁשאכלה [בקושי]היא ּפרה ּכגֹון - ְְְְִֵֶַַָָָָָָ
ּכרׁשינין ׁשאכל וחמֹור פרה]ׂשעֹורים, ּדגים,[מאכל אֹו ְְֲִִִִֶַַַָָ

וחתּול  הּׁשמן, את ׁשּלּקק וכלב ּבׂשר, חתיכת ׁשאכל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוחזיר
ּברׁשּות  אכלה אם - ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתמרים, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשאכל
נהנת, ואם ּפטּור; הרּבים, ּוברׁשּות ׁשלם. נזק מׁשּלם ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּנּזק,

ּׁשּנהנת. מה ְֱֵֶֶַַָמׁשּלם
.Êאֹו ּבהמה ואכלה וטרפה הּנּזק, לרׁשּות ׁשּנכנסה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָחּיה

ּדרּכּה הּוא ׁשּזה ׁשלם, נזק מׁשּלם - ׁשאכל ּבׂשר ּכלב אבל . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הרי  - ּגדֹולים ּתרנגֹולים ׁשאכל חתּול אֹו קטּנים, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכבׂשים

נזק. חצי ּומׁשּלם ׁשּנּוי, ְֲִִֵֶֶֶַזה
.Á הּלחם ואכל הּסל וׁשּבר חמֹור ונכנס לחם, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָסל

ּדרּכֹו הּוא ׁשּזה ׁשלם, נזק הּלחם ועל הּסל על מׁשּלם -. ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
החבית, ּפי על ּבֹו וכּיֹוצא לפת ׁשראה עּזים ׂשעיר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוכן
- החבית את וׁשּבר הּלפת את ואכל ּבחבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָונסּתּב
ּדרּכֹו ּכ לאכל, ׁשּדרּכֹו ּכׁשם ׁשלם; נזק ׁשניהם על ְְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּלם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכל. ּכדי ולעלֹות ּבכלים ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלהּתלֹות
ׁשּבר  ּכ ואחר הּלחם, את ואכל החמֹור, נכנס אם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאבל
נזק. חצי הּסל ועל ׁשלם, נזק הּלחם על מׁשּלם - הּסל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָאת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Ëהרחבה מּתֹו ׁשאכלה ּדר[בשוק]ּבהמה ּבין , ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָ

ואפּלּו ּׁשּנהנת; מה מׁשּלם - ואכלה ׁשעמדה ּבין ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהליכתּה
צּדי על אם [פינות]חזרה אבל אֹותן. ואכלה הרחבה ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָ

ואכלה  הרחבה ּבצּדי ועמדה והלכה הרחבה, את ְְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָָָָהּניחה
מה  מׁשּלם החנּות, מּפתח אכלה ּׁשהּזיקה. מה מׁשּלם -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּׁשהּזיקה. מה מׁשּלם החנּות, מּתֹו ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָּׁשּנהנת;
.È ואכלה צּוארּה ּופׁשטה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיתה 

ׁשּכן  ּׁשּנהנת, מה מׁשּלם - עמדה ואפּלּו חברּתּה, ּגּבי ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעל
זֹו ּגּבי מעל זֹו לאכל הּבהמֹות ואכלה ּדר קפצה ואם . ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּגּבי ּׁשהּזיקה; מה מׁשּלם - חברּתּה ּגּבי של]מעל [הגב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
חׁשּוב. הּוא הּנּזק ּכחצר ְֲֲִֶַַַָָָחברּתּה

.‡È,לגּנה ונפלה רגליה, ּבמימי אֹו ּבאבן ׁשהחלקה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּבהמה
מה ונחּבטה  מׁשּלם - ׁשאכלה אֹו וירקֹות, ּפרֹות ּגּבי על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשם  נׁשארה ואפּלּו לערּוגה, מערּוגה הלכה אפּלּו ְְֱֲֲֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּׁשּנהנת;
הניה  ּומה ּׁשּנהנת. מה אּלא מׁשּלם אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל

ולא [הנאה] ,ר מקֹום מצאה ׁשהרי ּבחביטתּה? לּה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֹיׁש
מה  מׁשּלם ואכלה, ּכדרּכּה ירדה אם אבל אבריה. ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָנתרּסקּו

מה ּׁשהּזיקה  מׁשּלם - לדה ּבמי ּפרֹות טּנפה ואפּלּו ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
חברּתּה דחפּתּה אם וכן ּבפׁשיעה. ׁשּתחּלתֹו מּפני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּׁשהּזיקה,
להעבירן  לֹו ׁשהיה מּפני ּׁשהּזיקה, מה מׁשּלם - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָונפלה

זֹו. את זֹו ידחפּו ׁשּלא ּכדי אחת, ְְֲִֵֶֶַַַַֹאחת
.·È ּפי על אף - לּגּנה וחזרה ויצאת, ונפלה, ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָֻהחלקה,

מּפני  ּׁשהּזיקה; מה מׁשּלם הּבעלים, לדעת ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחזרה
ׁשּכיון  ידּוע ׁשהּדבר - ּתחזר ׁשּלא לׁשמרּה לֹו ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשהיה

מאליה  חֹוזרת היא הרי הּגּנה, ּדר .ׁשּידעה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
.‚Èקדירות]הּקּדר ּבעל [מוכר לחצר קדרֹותיו ׁשהכניס ְְֲִִֵֶַַַַַַָָ

- הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו וׁשּברתן ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹהּבית
הכניס  ואם חּיב; הּקדרֹות ּבעל ּבהן, הּזקה ואם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּפטּור.
את  לׁשמר הּבית ּבעל עליו קּבל ואם ּפטּור. ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּברׁשּות,

חּיב. הּבית ּבעל ְִֵַַַַַַָהּקדרֹות,
.„È,ּברׁשּות ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ּפרֹותיו הכניס אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹוכן

ּפטּור  - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ּבהן,ואכלתן החלקה ואם . ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
חּיב; הּפרֹות ּבעל - ואם והּזקה ּפטּור. ּברׁשּות, הכניס ואם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻ

חּיב. הּבית ּבעל הּפרֹות, את לׁשמר הּבית ּבעל עליו ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹקּבל
ׁשל  ּבהמּתֹו ואכלתן ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית,הכניסן ּבעל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּלא  לּה ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּפרֹות ּבעל - ּבאכילתן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻוהּזקה
זה  את החצר ּבעל והּניחֹו ּברׁשּות, הכניסן ואם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּתאכל.

רשות] הּבית,[שקיבל ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ואכלתן ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָלׁשמרֹו,
הּבהמה  ׁשראה ׁשּכיון חּיב; הּפרֹות ּבעל - ּבאכילתן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻוהּזקה
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ּבעלי  אין ׁשהרי חּיב, - והּניחּה לּה הּמּזיקין ּדברים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאֹוכלת
ּבאּׁשה  ּומעׂשה מהן. הּבהמה להעביר ׁשם מצּויין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחצר
אֹותּה, והּניחּו ׁשכנֹותיה, ּבבית ּבתּנּור לאפֹות ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנכנסה
ּובא  ואפּיתּה, ליׁשתּה ּבעת ּבּה יּביטּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹונתעּלמּו
חכמים  וחּיבּוה ומת; הּבצק את ואכל הּבית, ּבעל ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעז

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדמיו. ְְֵֵֵֶַַָָָֹלׁשּלם
.ÂËגדיש]הּמגּדיׁש ׁשּלא [עושה חברֹו ׂשדה ּבתֹו ְְְֲִֵֵֶַַֹ

ואם  ּפטּור. - הּׂשדה ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ואכלתן ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָּברׁשּות,
והּזקה  אכלתן, חּיב. הּפרֹות ּבעל - והּזקה ּבהן, ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָֻֻֻהחלקה
חּיב, הּׂשדה ּבעל - ּברׁשּות הגּדיׁש ואם ּפטּור. - ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָּבאכילתן

ּבּגרנֹות ׁשהּׁשֹומר לׁשמר; עליו קּבל ׁשּלא ּפי על [בעל אף ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לֹוהשדה] ׁשאמר ּכמי ּבכאן', 'הגּדׁש לֹו ׁשאמר ּכיון -ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

חׁשּוב. הּוא 'ל אׁשמר ואני ְְֲִֵֶַַָָֹ'הגּדׁש,

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ח שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
לעמד ‡. ׁשּיכֹולה ּבדלת ּבפניהן ונעל לּדיר, צאן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּכֹונס

הּדלת  אין ואם ּפטּור. - והּזיקה ויצאת מצּויה, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּברּוח
- רעּועין הּדיר ּכתלי ׁשהיּו אֹו מצּויה, ּברּוח לעמד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹיכֹולה
חּיב. והּזיקה, יצאת ואם ּכראּוי; ּבפניהן נעל לא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהרי

חתרה מחיצה ויצאת,[פרצה]ואפּלּו נפרצה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָ
מחיצה  היתה חּיב. הּצאן ּבעל - לסטים ּפרצּוה אֹו ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָֹּבּלילה,

לסטים,[חזקה]ּבריאה ׁשּפרצּוה אֹו ּבּלילה, ונפרצה , ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ
- והּזיקה לסטים, הֹוציאּוה ּפטּור. - והּזיקה ְְְְִִִִִִִָָָָָָויצאת

חּיבים. ְִִִַַָהּלסטים
אם הּפֹורץ ·. - והּזיקה ויצאת חברֹו, ּבהמת לפני ּגדר ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּפטּור  - רעּוע ּכתל היה ואם חּיב; ּובריא, חזק ּגדר ְִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֹהיה
לפני  הּמות סם הּנֹותן וכן ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּדיני

ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - חברֹו ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבהמת
-הּמעמיד ‚. חברֹו ׁשל קמתֹו ּגּבי על חברֹו ּבהמת ֱֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

הּכיׁשּה אם וכן ּׁשהּזיקה. מה לׁשּלם חּיב [הכה]הּמעמיד ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
חּיב. ׁשהּכיׁשּה זה - והּזיקה חברֹו, לקמת ׁשהלכה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָעד

לנֹוׂשא„. אֹו חּנם, לׁשֹומר ּבהמּתֹו ׂשכר,[שומר]הּמֹוסר ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
הּזיקה, ואם הּבעלים; ּתחת נכנסּו - לׁשֹואל אֹו לׂשֹוכר, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָאֹו

ׁש ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה חּיב. מרּוה הּׁשֹומר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ויצאת  ּכראּוי, מעּלה ׁשמירה ׁשמרּוה אם אבל ְְְְְֲִִָָָָָָָָָָֻּכלל.
(אפּלּו חּיבין והּבעלים ּפטּורין, הּׁשֹומרים - ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָוהּזיקה
ׁשֹומר  אם - ּפחּותה ׁשמירה ׁשמרּוה האדם). את ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָהמיתה
הן, ׁשֹואל אֹו ׂשֹוכר אֹו ׂשכר ׁשֹומר ואם ּפטּור; הּוא, ְִִֵֵֵֵָָָָחּנם

ִַָחּיבין.
זה ‰. חּיב והּזיקה, ויצאת חתרה אפּלּו - ּבחּמה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָהּניחּה

מצטערת  היא הרי - ּבחּמה ׁשהּניחּה ׁשּכיון ׁשם; ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּניחּה
לעׂשֹות  לּה ׁשאפׁשר ּכל ועֹוׂשה .ּובֹורחת, ְְֲֶֶַַַָָָָ

.Â הּׁשֹור ׁשהיה ּפי על אף - וקטן ׁשֹוטה לחרׁש ּבהמּתֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמסר

הּבעלים  להּתיר חּיבין קׁשּור, ּבֹו וכּיֹוצא ׁשֹור ׁשל ׁשּדרּכֹו ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
מעּלה, ׁשמירה ׁשמרּוה אפּלּו ּולהּזיק. ולצאת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻהּקׁשר,

חּיבין. הּבעלים - והּזיקה ויצאת ְְְְְִִִִַַָָָָָָָוחתרה
.Ê- והּזיק ויצא מהן, אחד ּבֹו ּופׁשע לחמּׁשה, ׁשֹורֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמסר

ואם  חּיב; ּבֹו ׁשּפׁשע זה ּבחמׁשּתן, אּלא מׁשּתּמר אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאם
ּבׁשארן השאר]מׁשּתּמר חּיבין.[ע"י הּנׁשארין אּלּו , ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

.Á ׁשהּוא הּׁשֹואל ידע אם - מּועד ונמצא ּתם, ּבחזקת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאלֹו
,הֹול ׁשהּוא מקֹום ׁשּכל נזק, חצי מׁשּלמין הּבעלים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנּגחן,
היה  ׁשאפּלּו - נזק חצי מׁשּלם והּׁשֹואל עליו; ּבעליו ׁשם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהרי

ּכׁשעלה שעלה]ּתם מׁשּלם,[כמו היה נזק חצי ּבדעּתֹו, ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
- נּגחן ׁשהּוא הּׁשֹואל ידע לא ואם נּגחן. ׁשהּוא ידע ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהרי

מׁשּלמין  והּבעלים ּכלּום, חּיב הּׁשֹואל ׁשלם.אין נזק ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.Ëוהחזירֹו הּׁשֹואל, ּבבית והּועד ּתם, ּכׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָׁשאלֹו

ּבטלה  רׁשּותֹו, ונׁשּתּנת הֹואיל לתּמּותֹו; חזר - ְְְְְְִִִַַַָָָָָָלבעליו
ׁשהרי  ּפטּור, והּׁשֹואל נזק, חצי מׁשּלמין והּבעלים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָההעדה;

.החזירֹו ְִֶ
.È לא אבל ּבלבד, הּבהמה ּגּוף ׁשמירת עליו ׁשּקּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשֹומר

חּיבים  והּבעלים מּלׁשּלם, ּפטּור - והּזיקה נזקיה, .ׁשמירת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
- הּזקה ואם הּׁשֹומר; חּיב - והּזיקה נזקיה, ׁשמירת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻקּבל

הּמּזיק. עם ּדין עֹוׂשין והּבעלים ְְִִִִִַַַָָּפטּור,
.‡È חּיב הראׁשֹון הּׁשֹומר - אחר לׁשֹומר הּׁשֹומר ְִֵֵֵֵַַַַַָָָמסר

אֹומר  הּנּזק והרי חּיב; לׁשֹומר ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר לּנּזק, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלׁשּלם
לי  ׁשּלם לאחר? ּומסרּת ּבעצמ אּתה ׁשמרּת לא 'לּמה ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹלֹו:

אּתה' לֹו ׁשּמסרּת הּׁשֹומר עם ּדין עׂשה ול מסרּהאּתה, . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
למסעדֹו אֹו ּבּתֹו, לבן אֹו לבנֹו, נכנסּו[לעוזרו]הּׁשֹומר - ְְְְְֲִִִִֵֶַַ
וחּיבין. הּׁשֹומר, ְִֵַַַַָּתחת

.·È,ּתם הּמּזיק והיה לֹו, ואין  לׁשּלם, ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכל
הרי - מּגּופֹו נזק חצי מׁשּלם מן ׁשהּוא מׁשּתּלם הּנּזק ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּׁשּג מה ּדמי ויּׁשאר ׁשהּזיקה, על הּבהמה חֹוב הּנּזק בה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּבהמה  לבעל .הּׁשֹומר ְְֵֵַַַַָ

.‚È מה מׁשערין מחּברין, ּפרֹות ׁשהּזיקה ּבהמה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכל
הּבעלים  ּבין לׁשּלם, ׁשּנתחּיב זה ּומׁשּלם ּבׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּׁשהּזיקה

הּׁשֹומרים  ׁשּׁשים ּבין ׁשמין סאה, ּבית ׁשאכלה הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשוה  הּוא וכּמה ׁשוה, היה ּכּמה הּׂשדה ּבאֹותּה סאה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבית
אם  וכן הּׁשאר. ּומׁשּלם הּסאה, ּבֹו ׁשּנפסדה אחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָעּתה

קלח אפּלּו רבע, אֹו קב אֹותֹו[גבעול]אכלה ׁשמין - אחד ְֲִִֶֶַַַָָָָֹ
ְִִּבׁשּׁשים.

.„Èּגמּורין ּפר ֹות לקרקע,[בשלים]אכלה צריכים ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ
סאה; ּדמי סאה, אם ּבׁשוייהן: ּגמּורין ּפרֹות ּדמי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָמׁשּלם
אחד, ּדקל ּפרֹות ׁשאכלה הרי סאתים. ּדמי סאתים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואם
רֹומי  ּדקל היה אם - ואכלן חברֹו ּדקל ּפרֹות הּקֹוצץ ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן
אֹותֹו מׁשערין - יפֹות ׁשּלֹו הּתמרים ׁשאין ּבֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָוכּיֹוצא
ּבֹו, וכּיֹוצא הּוא ּפרסי ּדקל ואם הּקרקע; ּגב על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַּבׁשּׁשים
עצמֹו ּבפני הּדקל מׁשערין - ּביֹותר יפֹות ׁשּלֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּתמרים

עּתה. ׁשוה הּוא וכּמה ׁשוה, היה ְֶֶַַַָָָָָָָּכּמה
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ה  ¤¤ּפרק
ּופרׁשה‡. רֹועה, ׁשהיתה לנוח]ּבהמה ונכנסה [עצרה ְְְְְְִֵֶָָָָָָָ

מתרין  הּזיקה, לא ׁשעדין ּפי על אף - ּובּכרמים ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָֹּבּׂשדֹות
ו  ּבהמּתֹו, ׁשמר לא אם ּפעמים. ׁשלׁשה מנעּהּבבעליה לא ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

ׁשחיטה  אֹותּה לׁשחט הּׂשדה לבעל רׁשּות יׁש - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמּלתעֹות
מּפני  ׁשּלכם'; ּבׂשר ּומכרּו 'ּבֹואֹו לבעליה: ואֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּכׁשרה,
לגרם  אפּלּו ּׁשהּזיק; מה ּולׁשּלם להּזיק לאדם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאסּור

אסּור. ֶֶַָהּנזק
ּדּקה ·. וחּיה ּדּקה ּבהמה לגּדל חכמים אסרּו ,ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָלפיכ

ּביערים  אּלא והּכרמים, הּׂשדֹות ּבמקֹום יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבארץ
מקֹום  ּבכל ּבסּוריה ּומגּדלין יׂשראל. ׁשּבארץ .ּובּמדּברֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשחּלק ‚. ּבׁשעה ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע התנה ּתנאים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻעׂשרה
הארץ  ּדּקה את ּבהמה ׁשּמרעין התנה (א) הן: ואּלּו , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּגּסה. ּבהמה ׁשם מרעין אין אבל ּגּסין, ׁשאילניהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּביערים
אּלא  ּדּקה ולא ּגּסה לא ּבֹו מרעין אין ּדּקין, ׁשאילניו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויער
ללּקט  מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן (ב) ּבעליו. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻמּדעת

ּפחּותים עצים ׁשּיהיּו והּוא, חברֹו; מּׂשדה [זולים]עצים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶ
והּגא היזמא ּכגֹון קֹוצים, להיֹות [קוצים ּוקרֹובים ְְְְְִִִִִֵֵ

ׁשּלא וברקנים] ּובלבד ולחין; מחּברין ׁשּיהיּו והּוא, .ְְְְְִִִִֶֶַַָֹֻ
התנה,[יעקור]יׁשרׁש וכן (ג) אסּור. עצים ׁשאר אבל . ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָ

ּבכל  מאליהן העֹולין עׂשבים ללּקט מּתר אדם ּכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּיהיה
ּתלּתן מּׂשדה חּוץ קטניות]מקֹום, לבהמה.[מין ׁשּזרעּה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָ

קֹוטם אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן ל](ד) ענף נטיעה [קוצץ ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ
מן  קֹוטם ואינֹו זית; ׁשל מּגרֹופּיֹות חּוץ מקֹום, ְְְִִִִֵֵֶַָָּבכל
הּפקק  מן ּובּגפנים ּובּקנים ּוכביצה. ּכּזית אּלא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהאילנֹות

לגזע] הקרוב מחּבֹו[קשר - האילן ּובׁשאר ְְְִִֵַָָָָֻּולמעלה;
מחּדֹו[תוכו] לא אילן, לא [ראשו]ׁשל לקטם, ּוכׁשהּתיר . ְְִִִִֵֶֶָֹֹֹֻ

מּיׁשן  לא אבל ּפרֹות, עֹוׂשה ׁשאינֹו מחדׁש אּלא ֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹהּתיר
ּפני  רֹואה ׁשאינֹו מּמקֹום אּלא קֹוטם ואינֹו ּפרֹות. ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשעֹוׂשה

ּכתחּלה הּיֹוצא ׁשהּמעין התנה, וכן (ה) [לראשונה]חּמה. ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
על  אף מּמּנּו, מסּתּפקין ּבגבּולם ׁשּיצא העיר אֹותּה ּבני -ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
עּמהם  להסּתּפק לאחרים ואין ּבחלקם; עּקרֹו ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּפי
ּדגים  לצּוד מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן (ו) ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻמּמּנּו.
יפרׁש לא אבל ּבלבד; ּבחּכה ׁשּיצּוד והּוא, טבריה; ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹמּים

ׁשהּגיע [רשת]קלע הּׁשבט ּבני אּלא ׁשם, ספינה ויעמיד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבחלקן הּים אדם [נפתלי]אֹותֹו ׁשּכל התנה, וכן (ז) . ְְְְִֵֶֶַָָָָָָ
הּגדר  אחֹורי ונכנס הּדר מן מסּתּלק - לנקביו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּצרי

ּכרּכם מלאה ּבׂשדה ואפּלּו ׁשם, ונפנה ּבֹו [פרח ׁשּפגע ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּכל יקר] התנה, וכן (ח) ּומקּנח. צרֹור, מּׁשם ונֹוטל ;ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

מפּסג - ּבהן וכּיֹוצא הּכרמים ּבין זמורות הּתֹועה [כורת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
וכן המפריעות] (ט) לדרּכֹו. ׁשּיצא עד ויֹורד, מפּסג ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַועֹולה

נקיעי  אֹו הרּבים ּבדרכי הּטיט ׁשּירּבה ׁשּבזמן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהתנה,
לצדדי [שלוליות] להסּתּלק ּדרכים לעֹוברי יׁש - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָמים

ׁשהן ּפי על אף ׁשם, ּומהּלכין ׁשּיׁשהּדרכים ּבדר מהּלכין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ונקּבר  מקֹומֹו, קֹונה מצוה ׁשּמת התנה, וכן (י) ּבעלים. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָלּה
הּמצר  על מּטל יהיה ׁשּלא והּוא, ּבֹו; ׁשּיּמצא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבּמקֹום

הּמדינה[הדרך] ּתחּום ּבתֹו ולא נמצא [העיר], אם אבל ; ְְְְְֲִִִַָָָֹ
לבית  מביאֹו - הּתחּום ּבתֹו ׁשהיה אֹו הּמצר, ְְְְִֵֶֶֶַַַָָעל

ְַָהּקברֹות.
החּמה „. ּבימֹות מּתרין ּדרכים עֹוברי ׁשּיהיּו ּתּקן, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻׁשלמה

ׁשנּיה  רביעה ׁשּתרד עד ּבעלים, להן ׁשּיׁש ּבׁשבילין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהּל
השני] .[הגשם

לארץ.‰. ּבחּוצה אפּלּו מקֹום, ּבכל נֹוהגֹות אּלּו ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָותּקנֹות
.Â להם ׁשּיׁש ּבׁשבילין להּל אסּור ּבבבל, הּטל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומּׁשּירד

.ּבעלים  ְִָ
.Ê,יׂשראל ּבארץ ּדּקה ּבהמה מגּדלין ׁשאין ּפי על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאף

בנֹו למׁשּתה וקדם יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם לׁשהֹותּה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻמּתר
מעט  ׁשּיׁשחט עד ּומׁשהה לֹוקח והּטּבח יֹום, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹׁשלׁשים

הּמׁשהה מעט  ּכל אּלא ּבעדר, ותרעה ּתצא ׁשּלא ּובלבד ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּתּזיק. ׁשּלא ּכדי ּביתֹו, ּבתֹו מׁשהה -ְְְִֵֵֶֶַַֹ

.Á ּבהמה ּגּדּולי ּבּה לאסר יׂשראל ּכארץ ּבבל עׂשּו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּוכבר
ׁשם  והּכרמים הּׂשדֹות רב ׁשהיּו מּפני ּדּקה, וחּיה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּדּקה

יׂשראל  ׁשל הּימים .ּבאֹותן ְְִִֵֶַָָָ
.Ë את ולא מקֹום, ּבכל חזירים לגּדל חכמים אסרּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹוכן

ּבׁשלׁשלת  קׁשּור היה ּכן אם אּלא הּוא הּכלב מגּדל אבל . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מּתירֹו. ּובּלילה קֹוׁשרֹו ּבּיֹום לספר, הּסמּוכה ּבעיר ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָּכלבים
ׁשהּזקן  מּפני וחזירים, ּכלבים מגּדל ארּור חכמים: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואמרּו

ּומצּוי. ְֶָֻמרּבה
.È,מּיד למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ּתׁשּובה ׁשעׂשה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹרֹועה

יד  על יד על מֹוכר מעט]אּלא לֹו[מעט ׁשּנפלּו מי וכן . ְְִֵֵֶֶַַָָָָ
מּיד, למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ּבירּׁשה וחזירים ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָֹֻּכלבים

מעט. מעט מֹוכר ְְֵֶַַָאּלא
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ה'תשע"ד  א' אדר כ"ג ראשון יום
יום ראשון ֿ שישי כ "ג ֿ כ "ח אדר א '

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ד שני יום

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ה שלישי יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָולֹומר
הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻנזּכיר
"זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו לֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת ֿ יֹום g)את ,k my)זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִֵֶַַַַַָָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] והבּדלה ְְְְְְִִִִַַָָָֻקּדּוׁש

exzi)הּמכלּתא zyxt)― לקּדׁשֹו הּׁשּבת ֿ יֹום את "זכֹור : ְְְְִֶַַַַָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". ew.)לקּדׁשֹו migqt)על "זכרהּו : ְְְְְְִֵֵַַָָָָ

ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו "קּדׁשהּו עֹוד: ואמרּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּיין".
ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא "ההבּדלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר:
ּובכּמה ּפסחים ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבּה".

ּבברכֹות .(pw:)וׁשּבת(p`:)מקֹומֹות ְְְִַָָ

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ו רביעי יום

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

"לאֿ אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹֻׁשהזהרנּו
ֿ מלאכה" כל i)תעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָ

הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ
ֿ זה ּכל סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ז חמישי יום

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השכ"א חּוץהּמצוה להּל ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

איׁש ֿ יצא "אל אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָלתחּום
הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על ֿ ּׁשּנֹוסף מה הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ
אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― ֿ רּוח my)לכל glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ
ּובגמרא אּמה". אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ֿ יצא ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אל

ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ח שישי יום

.ËÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‰Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Âˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ה זההּמצוה ּביֹום לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָ
(mixetkd meia):אמרֹו והּוא והעבֹודֹות, ֿ הּמלאכֹות ְְְְֲִַָָָמן

לכם" היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,fh `xwie)ּבארנּו ּוכבר , ְְִֵֶַַַַָָָ
ּפעמים bqw)ּכּמה ,hpw ,dlw ,v dyr zeevn)אמרםzay) ְְִַָָָָ

(:ck."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ֲֵַַָ

― השכ"ט מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא ֿ מלאכה "וכל ּבֹו: אמרֹו והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְְִִַָָָָָָֹמלאכה

gk)תעׂשּו" ,bk my)חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו l)ּכרת, ,my)― ׁשֹוגג היה ואם ; ְְִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבביצה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָמקריב
(:gi)ּומגּלה(:l).וזּולתן ְְִָָָ

― הקס"ד ּבעׂשרההּמצוה לצּום ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
ֿ נפׁשתיכם" את "ּתעּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא (myּבתׁשרי, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

(hk ,fhּבספרא והּפרּוׁש .(b dkld f wxt zen ixg` zyxt): ְְְִֵַָ
הּנפׁש. אּבּוד ׁשהּוא עּנּוי ― ֿ נפׁשתיכם" את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ"ּתעּנּו

ּבּקּבלה ּבא וכן ּוׁשתּיה. אכילה זה br.)ואיזהּו? `nei), ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ּברחיצה אסּור ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשהּוא
נאמר: ׁשּכן האּלה, ֿ הּפעּלֹות מּכל לׁשּבֹות וׁשּצרי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמּטה,

ֿ נפׁשתיכם" את ועּניתם לכם היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,my), ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
למלאכֹות המיחדת הּׁשביתה ּבֹו ׁשחֹובה אמר, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּכאּלּו
― וקּיּומֹו הּגּוף להזנת המיחדת והּׁשביתה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֻולעבֹודה,

אמר לפיכ(oeyl ltk)ספרא ּולׁשֹון ׁשּבתֹון". "ׁשּבת : ְְְִִַַַַָָָָ
(my zen ixg`)ּברחיצה אסּור הּכּפּורים ׁשּיֹום "מּנין :ְִִִִִִֶַַָָ

ׁשּבתֹון", ׁשּבת לֹומר: ּתלמּוד הּמּטה? ּובתׁשמיׁש ְְְְִִִַַַַַַַָָָּובסיכה
העּנּוי. ׁשּיּׂשג ּכדי ֿ אּלּו ּכל הׁשּבת ְְְִֵֵֵֶַַַָָֻּכלֹומר:

― הקצ"ו ּביֹוםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבלׁשֹון נתּבארה לא זה למעׂשה והאזהרה ּכּפּור, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹצֹום
למי ּכרת וחּיב ֿ הענׁש את ׁשהזּכיר ּכיון אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,

ׁשּמזהר ידענּו "ּכיׁשּיאכל, אמרֹו: והּוא האכילה, על ים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
ונכרתה" וגֹו' ֿ תעּנה לא אׁשר ֿ הּנפׁש hk)כל ,bk my). ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֻ

ּכרתֹות ּבכללם(a.)ּובריׁש מנּו ּכרת, מחּיבי ּכׁשּמנּו , ְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָֻ
עליו ׁשחּיבים ׁשּכל ׁשם ּובארּו הּכּפּורים, ּביֹום ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהאֹוכל
והּמילה. ֿ הּפסח מן חּוץ ֿ תעׂשה, לא מצות הּוא ― ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכרת
ֿ תעׂשה, לא מצות הּכּפּורים ּביֹום ׁשהאכילה נתּבאר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּנה
קבּועה, חּטאת ׁשגגתּה ועל ּכרת זדֹונּה על חּיבים ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָּולפיכ
הֹוריֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּכרתֹות ּבריׁש ׁשּבארּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכמֹו
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ה'תשע"ד  א' אדר כ"ט קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
ּופרׁשה‡. רֹועה, ׁשהיתה לנוח]ּבהמה ונכנסה [עצרה ְְְְְְִֵֶָָָָָָָ

מתרין  הּזיקה, לא ׁשעדין ּפי על אף - ּובּכרמים ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָֹּבּׂשדֹות
ו  ּבהמּתֹו, ׁשמר לא אם ּפעמים. ׁשלׁשה מנעּהּבבעליה לא ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

ׁשחיטה  אֹותּה לׁשחט הּׂשדה לבעל רׁשּות יׁש - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמּלתעֹות
מּפני  ׁשּלכם'; ּבׂשר ּומכרּו 'ּבֹואֹו לבעליה: ואֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּכׁשרה,
לגרם  אפּלּו ּׁשהּזיק; מה ּולׁשּלם להּזיק לאדם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאסּור

אסּור. ֶֶַָהּנזק
ּדּקה ·. וחּיה ּדּקה ּבהמה לגּדל חכמים אסרּו ,ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָלפיכ

ּביערים  אּלא והּכרמים, הּׂשדֹות ּבמקֹום יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבארץ
מקֹום  ּבכל ּבסּוריה ּומגּדלין יׂשראל. ׁשּבארץ .ּובּמדּברֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשחּלק ‚. ּבׁשעה ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע התנה ּתנאים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻעׂשרה
הארץ  ּדּקה את ּבהמה ׁשּמרעין התנה (א) הן: ואּלּו , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּגּסה. ּבהמה ׁשם מרעין אין אבל ּגּסין, ׁשאילניהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּביערים
אּלא  ּדּקה ולא ּגּסה לא ּבֹו מרעין אין ּדּקין, ׁשאילניו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויער
ללּקט  מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן (ב) ּבעליו. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻמּדעת

ּפחּותים עצים ׁשּיהיּו והּוא, חברֹו; מּׂשדה [זולים]עצים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶ
והּגא היזמא ּכגֹון קֹוצים, להיֹות [קוצים ּוקרֹובים ְְְְְִִִִִֵֵ

ׁשּלא וברקנים] ּובלבד ולחין; מחּברין ׁשּיהיּו והּוא, .ְְְְְִִִִֶֶַַָֹֻ
התנה,[יעקור]יׁשרׁש וכן (ג) אסּור. עצים ׁשאר אבל . ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָ

ּבכל  מאליהן העֹולין עׂשבים ללּקט מּתר אדם ּכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּיהיה
ּתלּתן מּׂשדה חּוץ קטניות]מקֹום, לבהמה.[מין ׁשּזרעּה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָ

קֹוטם אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן ל](ד) ענף נטיעה [קוצץ ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ
מן  קֹוטם ואינֹו זית; ׁשל מּגרֹופּיֹות חּוץ מקֹום, ְְְִִִִֵֵֶַָָּבכל
הּפקק  מן ּובּגפנים ּובּקנים ּוכביצה. ּכּזית אּלא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהאילנֹות

לגזע] הקרוב מחּבֹו[קשר - האילן ּובׁשאר ְְְִִֵַָָָָֻּולמעלה;
מחּדֹו[תוכו] לא אילן, לא [ראשו]ׁשל לקטם, ּוכׁשהּתיר . ְְִִִִֵֶֶָֹֹֹֻ

מּיׁשן  לא אבל ּפרֹות, עֹוׂשה ׁשאינֹו מחדׁש אּלא ֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹהּתיר
ּפני  רֹואה ׁשאינֹו מּמקֹום אּלא קֹוטם ואינֹו ּפרֹות. ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשעֹוׂשה

ּכתחּלה הּיֹוצא ׁשהּמעין התנה, וכן (ה) [לראשונה]חּמה. ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
על  אף מּמּנּו, מסּתּפקין ּבגבּולם ׁשּיצא העיר אֹותּה ּבני -ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
עּמהם  להסּתּפק לאחרים ואין ּבחלקם; עּקרֹו ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּפי
ּדגים  לצּוד מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן (ו) ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻמּמּנּו.
יפרׁש לא אבל ּבלבד; ּבחּכה ׁשּיצּוד והּוא, טבריה; ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹמּים

ׁשהּגיע [רשת]קלע הּׁשבט ּבני אּלא ׁשם, ספינה ויעמיד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבחלקן הּים אדם [נפתלי]אֹותֹו ׁשּכל התנה, וכן (ז) . ְְְְִֵֶֶַָָָָָָ
הּגדר  אחֹורי ונכנס הּדר מן מסּתּלק - לנקביו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּצרי

ּכרּכם מלאה ּבׂשדה ואפּלּו ׁשם, ונפנה ּבֹו [פרח ׁשּפגע ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּכל יקר] התנה, וכן (ח) ּומקּנח. צרֹור, מּׁשם ונֹוטל ;ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

מפּסג - ּבהן וכּיֹוצא הּכרמים ּבין זמורות הּתֹועה [כורת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
וכן המפריעות] (ט) לדרּכֹו. ׁשּיצא עד ויֹורד, מפּסג ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַועֹולה

נקיעי  אֹו הרּבים ּבדרכי הּטיט ׁשּירּבה ׁשּבזמן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהתנה,
לצדדי [שלוליות] להסּתּלק ּדרכים לעֹוברי יׁש - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָמים

ׁשהן ּפי על אף ׁשם, ּומהּלכין ׁשּיׁשהּדרכים ּבדר מהּלכין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ונקּבר  מקֹומֹו, קֹונה מצוה ׁשּמת התנה, וכן (י) ּבעלים. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָלּה
הּמצר  על מּטל יהיה ׁשּלא והּוא, ּבֹו; ׁשּיּמצא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבּמקֹום

הּמדינה[הדרך] ּתחּום ּבתֹו ולא נמצא [העיר], אם אבל ; ְְְְְֲִִִַָָָֹ
לבית  מביאֹו - הּתחּום ּבתֹו ׁשהיה אֹו הּמצר, ְְְְִֵֶֶֶַַַָָעל

ְַָהּקברֹות.
החּמה „. ּבימֹות מּתרין ּדרכים עֹוברי ׁשּיהיּו ּתּקן, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻׁשלמה

ׁשנּיה  רביעה ׁשּתרד עד ּבעלים, להן ׁשּיׁש ּבׁשבילין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהּל
השני] .[הגשם

לארץ.‰. ּבחּוצה אפּלּו מקֹום, ּבכל נֹוהגֹות אּלּו ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָותּקנֹות
.Â להם ׁשּיׁש ּבׁשבילין להּל אסּור ּבבבל, הּטל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומּׁשּירד

.ּבעלים  ְִָ
.Ê,יׂשראל ּבארץ ּדּקה ּבהמה מגּדלין ׁשאין ּפי על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאף

בנֹו למׁשּתה וקדם יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם לׁשהֹותּה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻמּתר
מעט  ׁשּיׁשחט עד ּומׁשהה לֹוקח והּטּבח יֹום, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹׁשלׁשים

הּמׁשהה מעט  ּכל אּלא ּבעדר, ותרעה ּתצא ׁשּלא ּובלבד ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּתּזיק. ׁשּלא ּכדי ּביתֹו, ּבתֹו מׁשהה -ְְְִֵֵֶֶַַֹ

.Á ּבהמה ּגּדּולי ּבּה לאסר יׂשראל ּכארץ ּבבל עׂשּו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּוכבר
ׁשם  והּכרמים הּׂשדֹות רב ׁשהיּו מּפני ּדּקה, וחּיה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּדּקה

יׂשראל  ׁשל הּימים .ּבאֹותן ְְִִֵֶַָָָ
.Ë את ולא מקֹום, ּבכל חזירים לגּדל חכמים אסרּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹוכן

ּבׁשלׁשלת  קׁשּור היה ּכן אם אּלא הּוא הּכלב מגּדל אבל . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מּתירֹו. ּובּלילה קֹוׁשרֹו ּבּיֹום לספר, הּסמּוכה ּבעיר ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָּכלבים
ׁשהּזקן  מּפני וחזירים, ּכלבים מגּדל ארּור חכמים: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואמרּו

ּומצּוי. ְֶָֻמרּבה
.È,מּיד למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ּתׁשּובה ׁשעׂשה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹרֹועה

יד  על יד על מֹוכר מעט]אּלא לֹו[מעט ׁשּנפלּו מי וכן . ְְִֵֵֶֶַַָָָָ
מּיד, למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ּבירּׁשה וחזירים ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָֹֻּכלבים

מעט. מעט מֹוכר ְְֵֶַַָאּלא
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'` xc` g"kÎb"k iyiyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd '` xc` h"kÎb"k -

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ג ראשון יום
יום ראשון ֿ שישי כ "ג ֿ כ "ח אדר א '

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ד שני יום

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ה שלישי יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָולֹומר
הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻנזּכיר
"זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו לֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת ֿ יֹום g)את ,k my)זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִֵֶַַַַַָָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] והבּדלה ְְְְְְִִִִַַָָָֻקּדּוׁש

exzi)הּמכלּתא zyxt)― לקּדׁשֹו הּׁשּבת ֿ יֹום את "זכֹור : ְְְְִֶַַַַָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". ew.)לקּדׁשֹו migqt)על "זכרהּו : ְְְְְְִֵֵַַָָָָ

ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו "קּדׁשהּו עֹוד: ואמרּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּיין".
ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא "ההבּדלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר:
ּובכּמה ּפסחים ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבּה".

ּבברכֹות .(pw:)וׁשּבת(p`:)מקֹומֹות ְְְִַָָ

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ו רביעי יום

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

"לאֿ אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹֻׁשהזהרנּו
ֿ מלאכה" כל i)תעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָ

הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ
ֿ זה ּכל סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ז חמישי יום

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השכ"א חּוץהּמצוה להּל ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

איׁש ֿ יצא "אל אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָלתחּום
הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על ֿ ּׁשּנֹוסף מה הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ
אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― ֿ רּוח my)לכל glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ
ּובגמרא אּמה". אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ֿ יצא ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אל

ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ח שישי יום

.ËÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‰Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Âˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ה זההּמצוה ּביֹום לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָ
(mixetkd meia):אמרֹו והּוא והעבֹודֹות, ֿ הּמלאכֹות ְְְְֲִַָָָמן

לכם" היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,fh `xwie)ּבארנּו ּוכבר , ְְִֵֶַַַַָָָ
ּפעמים bqw)ּכּמה ,hpw ,dlw ,v dyr zeevn)אמרםzay) ְְִַָָָָ

(:ck."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ֲֵַַָ

― השכ"ט מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא ֿ מלאכה "וכל ּבֹו: אמרֹו והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְְִִַָָָָָָֹמלאכה

gk)תעׂשּו" ,bk my)חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו l)ּכרת, ,my)― ׁשֹוגג היה ואם ; ְְִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבביצה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָמקריב
(:gi)ּומגּלה(:l).וזּולתן ְְִָָָ

― הקס"ד ּבעׂשרההּמצוה לצּום ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
ֿ נפׁשתיכם" את "ּתעּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא (myּבתׁשרי, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

(hk ,fhּבספרא והּפרּוׁש .(b dkld f wxt zen ixg` zyxt): ְְְִֵַָ
הּנפׁש. אּבּוד ׁשהּוא עּנּוי ― ֿ נפׁשתיכם" את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ"ּתעּנּו

ּבּקּבלה ּבא וכן ּוׁשתּיה. אכילה זה br.)ואיזהּו? `nei), ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ּברחיצה אסּור ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשהּוא
נאמר: ׁשּכן האּלה, ֿ הּפעּלֹות מּכל לׁשּבֹות וׁשּצרי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמּטה,

ֿ נפׁשתיכם" את ועּניתם לכם היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,my), ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
למלאכֹות המיחדת הּׁשביתה ּבֹו ׁשחֹובה אמר, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּכאּלּו
― וקּיּומֹו הּגּוף להזנת המיחדת והּׁשביתה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֻולעבֹודה,

אמר לפיכ(oeyl ltk)ספרא ּולׁשֹון ׁשּבתֹון". "ׁשּבת : ְְְִִַַַַָָָָ
(my zen ixg`)ּברחיצה אסּור הּכּפּורים ׁשּיֹום "מּנין :ְִִִִִִֶַַָָ

ׁשּבתֹון", ׁשּבת לֹומר: ּתלמּוד הּמּטה? ּובתׁשמיׁש ְְְְִִִַַַַַַַָָָּובסיכה
העּנּוי. ׁשּיּׂשג ּכדי ֿ אּלּו ּכל הׁשּבת ְְְִֵֵֵֶַַַָָֻּכלֹומר:

― הקצ"ו ּביֹוםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבלׁשֹון נתּבארה לא זה למעׂשה והאזהרה ּכּפּור, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹצֹום
למי ּכרת וחּיב ֿ הענׁש את ׁשהזּכיר ּכיון אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,

ׁשּמזהר ידענּו "ּכיׁשּיאכל, אמרֹו: והּוא האכילה, על ים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
ונכרתה" וגֹו' ֿ תעּנה לא אׁשר ֿ הּנפׁש hk)כל ,bk my). ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֻ

ּכרתֹות ּבכללם(a.)ּובריׁש מנּו ּכרת, מחּיבי ּכׁשּמנּו , ְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָֻ
עליו ׁשחּיבים ׁשּכל ׁשם ּובארּו הּכּפּורים, ּביֹום ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהאֹוכל
והּמילה. ֿ הּפסח מן חּוץ ֿ תעׂשה, לא מצות הּוא ― ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכרת
ֿ תעׂשה, לא מצות הּכּפּורים ּביֹום ׁשהאכילה נתּבאר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּנה
קבּועה, חּטאת ׁשגגתּה ועל ּכרת זדֹונּה על חּיבים ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָּולפיכ
הֹוריֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּכרתֹות ּבריׁש ׁשּבארּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכמֹו
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`'ק xc` h"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(g dpyn c wxt)זה ּדין יתחּיב ׁשּלא ,(zaxwp z`hgd)אּלא ְִִֵֶֶֶַָֹ
ּבמחּיבי יתעּלה אמר ׁשהרי ּבלבד, ֿ תעׂשה לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּבמצות
ֿ תעׂשינה" לא אׁשר ה' ֿ מצות מּכל "אחת קבּועה: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹחּטאת

(bi ,c my)ספרא ּולׁשֹון .(c dkld c wxt xen`)ּכי" : ְְִִָ
עּנּוי; ענׁש זה הרי ― ונכרתה ֿ תעּנה לא אׁשר ֿ הּנפׁש ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻכל
אֹומר ּכׁשהּוא ׁשמענּו. לא עצמֹו לּיֹום לעּנּוי אזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹאבל
הּוא: וחמר קל ׁשּכבר לֹומר ּתלמּוד ׁשאין מלאכה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹענׁש
הרי ּובׁשּבתֹות טֹובים ּבימים נֹוהג ׁשאינֹו עּנּוי אם ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָמה
טֹובים ּבימים נֹוהגת ׁשהיא מלאכה עליו, ענּוׁש ְְִִִֶֶֶָָָָָָהּוא
לּמה ּכן ואם עליה, ענּוׁש ׁשיהא ּדין אינֹו ― ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּובׁשּבתֹות
ענׁש מה לעּנּוי: אזהרה מּמּנּו נלמד מלאכה? ענׁש ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹנאמר
― אזהרה" לאחר עּנּוי ענׁש אף אזהרה לאחר ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָֹמלאכה
נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה ודיני ֿ ּׁשאמרנּו. מה נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנה

יֹומא. מּסכת ְֶֶַָּבסֹוף

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ט קודש שבת יום

.‚Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ט ׁשּנצטהּמצוה מּמלאכההּצּוּוי לׁשּבֹות ּוינּו ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"[ּו]בּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ּפסח, ׁשל ראׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַַָּביֹום

קדׁש" מקרא fh)הראׁשֹון ,ai zeny),זֹו הקּדמה ודע . ְְְִִֶַַָָָָֹ
ּבפרּוׁשֹו: ּבא קדׁש" "מקרא ה' ּבֹו ֿ ּׁשאמר ֿ מה ׁשּכל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהיא:
מלאכה ּבֹו ּתעׂשה ׁשּלא ― "קּדׁשהּו" וענין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ"קּדׁשהּו".

ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו לאכילה, ּׁשּמיחד מה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻאּלא
מּקדם crw)הזּכרנּו xeriy oldl)ּדבריהם ֿ dyrאת zeevn) ְְְִִִֵֶֶֶַֹ

(dlw ,vיֹום ֿ ּכל ּכלֹומר: הּוא", עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ְֲֵַַַָָ
"ׁשּבתֹון" ה' ּבֹו dnec)ׁשאֹומר oeyl e`)אמר ּכאּלּו הּוא ְִֵֶַַָָ

ּבׁשביתה. צּוּוים ֿ אּלּו ּכל ― "ּתׁשּבֹות" אֹו ְְְִִִִִֵָָ"ׁשבֹות"
ה'" gl)ו"ׁשּבתת ,bk `xwie),ּכּלם הּמֹועדים לימי קרא ְְֲִִֵַַָָָֹֻ

ּבּתלמּוד הרּבה ּובמקֹומֹות טֹובים. לימים (zayּכלֹומר: ְְְְְִִִֵַַַַָ
(:g dvia .dk:ּכלֹומר ֿ תעׂשה", ולא עׂשה טֹוב "יֹום ְְְֲֲֵֶַַָֹאמרּו:

ועׂשּית היא; עׂשה מצות ― ֿ טֹוב ֿ יֹום ּבכל ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָהּׁשביתה
לפיכ ֿ תעׂשה. לא מצות היא ― ּבֹו האסּורה ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹהּמלאכה
ולאֿ עׂשה על עבר אסּורה, מלאכה ֿ בֹו ֿ העֹוׂשה ְְֲֲֵֶַַָָָָָָֹּכל
הּׁשביתה, ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָתעׂשה.

טֹוב יֹום .(dvia)ּבמּסכת ְֶֶַ

― השכ"ג מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ֿ מלאכה "ּכל אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ראׁשֹון ְְְְִֶֶַַַָָָָּביֹום

בהם" ֿ יעׂשה fh)לא ,ai zeny). ֵֶֶָָֹ

― הק"ס ּבּיֹוםהּמצוה ּבׁשביתה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָהּׁשביעי

קדׁש"  ֿ .(my)מקרא ְִֶָֹ

― השכ"ד מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ֿ יעׂשה לא ֿ מלאכה "ּכל אמרֹו: והּוא הּפסח, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּׁשביעי

ּובּׁשביעי.(my)בהם" ּבראׁשֹון ּכלֹומר: , ְְִִִֶַַָָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אדר שני, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד נשיא קהלת ברצלונה

שלום וברכה!

מכתבו בו כותב על דבר ביקור הרב מיכאל שליט"א ליפסקר נתקבל באיחור, ומצדי נתעכב 

המענה כי חכיתי על מכתב הרב ליפסקר לדעת הסכויים למלא משאלותם.

לו לעת עתה אברך מתאים מבין תלמידיו שיוכל  ליפסקר, אין  כנראה ממכתב הרב  לצערי, 

למלא כל התנאים הדרושים. אף על פי כן בקשתיו להוסיף להשתדל בזה. ובודאי גם כ' מצדו יעשה 

כל התלוי בו, כיון שחינוך מסורתי הוא הכרח חיוני וקיום הקהלה תלוי בזה. ותקותי שבהשתדלות 

בדרך הטבע ובהחלטה נחושה יעלה בידם להשיג אדם מתאים לאותה איצטלא וחפץ ה' בידם יצליח.

בברכה לבשורות טובות ולחג פורים שמח.

gÎf wxt aÎmikln - mi`iap

f aÎmiklnkÎgi

çéúòk äéäé ì÷La úìñ-äàñe ì÷La íéøòN íéúàñ øîàì Cìnä-ìà íéäìàä Léà øaãk éäéå©§¦À§©¥Æ¦´¨¡Ÿ¦½¤©¤−¤¥®Ÿ¨©̧¦§Ÿ¦¹§¤À¤«§¨Ÿ Æ¤Æ§¤½¤¦§¤Æ¨¥´
:ïBøîL øòLa øçîèéäéäéä íéîMa úBaøà äùò ýåýé äpäå øîàiå íéäìàä Léà-úà LéìMä ïòiå ¨½̈§©−©Ÿ§«©©̧©©¨¦¹¤¦´¨¡Ÿ¦»©Ÿ©¼§¦¥´§Ÿ̈ÀŸ¤³Ÿ£ªÆ©¨©½¦£¦§¤−

pä øîàiå äfä øáckéðéòa äàø E:ìëàú àì íMîe Eëñ :úîiå øòMa íòä Búà eñîøiå ïk Bì-éäéå ©¨¨´©¤®©ÀŸ¤¦§³Ÿ¤Æ§¥¤½¦−̈¬ŸŸ¥«©§¦−¥®©¦§§¸Ÿ¬¨¨²©©−©©¨«Ÿ
g aÎmikln`iÎ`

àézà éëìe éîe÷ øîàì dða-úà äéçä-øLà äMàä-ìà øac òLéìàå(éø÷ zà)øLàa éøeâå Cúéáe ¤¡¦¿̈¦¤´¤¨¦¨Á£¤¤¡¨̧¤§¹̈¥ÀŸ³¦§¦Æ©´§©´§¥¥½§−¦©£¤´
:íéðL òáL õøàä-ìà àa-íâå áòøì ýåýé àø÷-ék éøeâzáòzå äMàä í÷zåíéäìàä Léà øáãk N ¨®¦¦«¨¨³§Ÿ̈Æ¨«̈½̈§©¨¬¤¨−̈¤¤¬©¨¦«©Æ̈¨Æ¨«¦½̈©©¾©¦§©−¦´¨¡Ÿ¦®

ìt-õøàa øâzå dúéáe àéä Cìzå:íéðL òáL íézLâõøàî äMàä áLzå íéðL òáL äö÷î éäéå ©¥³¤¦Æ¥½̈©¨¬¨§¤«¤§¦§¦−¤¬©¨¦«©§¦À¦§¥Æ¤´©¨¦½©¨¬¨¨¦−̈¥¤´¤
ìt:dãN-ìàå dúéa-ìà Cìnä-ìà ÷òöì àözå íézLãíéäìàä-Léà øòð éæçb-ìà øaãî Cìnäå §¦§¦®©¥¥Æ¦§´Ÿ¤©¤½¤¤¥−̈§¤¨¨«§©¤À¤§©¥Æ¤¥´£¦½©¬©¦¨¡Ÿ¦−

:òLéìà äùò-øLà úBìãbä-ìk úà éì àp-äøtñ øîàìääéçä-øLà úà Cìnì øtñî àeä éäéå ¥®Ÿ©§¨¨´¦½¥¬¨©§Ÿ−£¤¨¨¬Ÿ¡¦¨«©Â§¦¬§©¥´©¤¤»¥´£¤¤¡¨´
éðãà éæçb øîàiå dãN-ìòå dúéa-ìò Cìnä-ìà ú÷òö dða-úà äéçä-øLà äMàä äpäå únä-úà¤©¥¼§¦¥̧¨¦¹̈£¤¤¡¨³¤§¨ÆŸ¤´¤¤©¤½¤©¥−̈§©¨¨®©³Ÿ¤¥«£¦Æ£Ÿ¦´

:òLéìà äéçä-øLà dða-äæå äMàä úàæ CìnäåCìnä dì-ïziå Bì-øtñzå äMàì Cìnä ìàLiå ©¤½¤Ÿ¨«¦½̈§¤§−̈£¤¤¡¨¬¡¦¨«©¦§©¬©¤²¤¨¦−̈©§©¤®©¦¤¨´©¤¤Á
ô :äzò-ãòå õøàä-úà äáæò íBiî äãOä úàeáz-ìk úàå dì-øLà-ìk-úà áéLä øîàì ãçà ñéøñ̈¦¸¤¹̈¥ÀŸ¨¥³¤¨£¤¨Æ§¥Æ¨§´Ÿ©¨¤½¦²¨§¨¬¤¨−̈¤§©¨«¨

æ:äpä-ãò íéäìàä Léà àa øîàì Bì-ãbiå äìç íøà-Cìî ããä-ïáe ÷Nnc òLéìà àáiåçøîàiå ©¨³Ÿ¡¦¨Æ©¤½¤¤£©¬¤«¤£−̈Ÿ¤®©ª©´¥½Ÿ¨²¦¬¨¡Ÿ¦−©¥«¨©¸Ÿ¤
äéçàä øîàì BúBàî äåäé-úà zLøãå íéäìàä Léà úàø÷ì Cìå äçðî Eãéa ç÷ ìàäæç-ìà Cìnä©¤¹¤¤£¨¥À©³§¨«§Æ¦§½̈§¥¾¦§©−¦´¨¡Ÿ¦®§¨©§¨Æ¤§Ÿ̈³¥«Æ¥½Ÿ©¤§¤−

:äæ éìçîèãîòiå àáiå ìîb íéòaøà àOî ÷Nnc áeè-ìëå Bãéá äçðî çwiå Búàø÷ì ìàæç Cìiå ¥¢¦¬¤«©¥¤́£¨¥»¦§¨¼©¦©̧¦§¨³§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈©§¨¦´¨¨®©¨ŸÆ©©£´Ÿ
ða øîàiå åéðôìéìà éðçìL íøà-Cìî ããä-ïá E:äæ éìçî äéçàä øîàì EéCì òLéìà åéìà øîàiå §¨½̈©ÀŸ¤¦§Æ¤£©³¤«¤£¨Æ§¨©³¦¥¤ÆÆ¥½Ÿ©¤§¤−¥¢¦¬¤«©³Ÿ¤¥¨Æ¡¦½̈¥¬

àì-øîà(éø÷ Bì):úeîé úBî-ék ýåýé éðàøäå äéçú äéçàéLéà jáiå La-ãò íNiå åéðt-úà ãîòiå ¡¨−Ÿ−¨´Ÿ¦§¤®§¦§©¬¦§Ÿ̈−¦«¬¨«©©£¥¬¤¨−̈©¨´¤©®©¥−§§¦¬
:íéäìàä̈¡Ÿ¦«

i"yx
(‡).‰˘‡‰ Ï‡ ¯·„ Ú˘ÈÏ‡Â:שנים שבע ÈÎזה

.·Ú¯Ï '‰ בן ˜¯‡ יואל בימי היה אשר הרעב הוא
˘„‰.(‚)פתואל: Ï‡Â ‰˙È· Ï‡ בה שהחזיקו
„Ó˘˜.(Ê)גזלנים: Ú˘ÈÏ‡ ‡·ÈÂ גיחזי את להחזיר

א)בתשובה מז ˙ÈÁ‰.(È):(סוטה ‰ÈÁ חזאל כלפי

למלכות: הדד בן תחת שיחיה ‡˙(È‡)אמר, „ÓÚÈÂ
.ÂÈÙ,לבכות מבקש שהיה שלו צער של פנים

חזא  בפני יבכה שלא לעמוד העמיד, לבו וישם ל,
·Â˘.ולהתאפק: „Ú להתאפק יכול ולא בושש, כמו

ויבך:

cec zcevn
(ÁÈ).¯·„Î È‰ÈÂשימות הנביא  דבר  למה ומפרש , חוזר 

וכו': האלהים  איש דבר  שכאשר לפי ואמר השליש ,
(ËÈ).ÔÚÈÂ:'וכו השליש  השיב  לוÓ‡ÈÂ¯.ואז אמר  ואז

וכו': רואה  הנך ÔÎ.(Î)הנביא : ÂÏ È‰ÈÂ,הנביא אמר וכאשר
: היה  ˙‚È¯Â.(‡)כן  לגור:·‡˘¯ שתרצה  ·‡.במקום Ì‚Â

שנים: שבע ויתמיד  הארץ, אל  לבוא התחיל ·È˙‰.(‚)כבר  Ï‡:בפלשתים בהיותה אחרים, בה החזיקו ‰‚„ÂÏÂ˙.(„)כי ÏÎ
מכולם: המלך  ידע  לא כי  עשה, אשר הגדולות הנפלאות ÙÒÓ¯.(‰)כל  ‡Â‰ È‰ÈÂאת אלישע שהחיה מה  למלך  שספר בעת 

ביתה: בעבור המלך אל לצעוק  בנה , עם  השונמית  אז שבאה מקרה קרא  השונמית, ואף‰˘È·.(Â)בן  הכל , לה  להשיב  אמור
עתה: עד השדה  את  עזבה  מעת בה גדל  אשר  השדה, „Ó˘˜.(Ë)תבואות ·ÂË ÏÎÂ:בדמשק הנמצא טוב מאכל מיני כל 

(È).ÂÏ ¯Ó‡: ימות מות  כי בנבואה , ה ' הראני אשר  הוא  האמת אבל שיחיה , לו אמור לנחמו לומר : העמיד ÓÚÈÂ„.(È‡)רצה 
מזלפין: עיניו  דמעות יראה  לבל  אחר, לצד פניו ·Â˘.את  „Ú Ì˘ÈÂ עוד יכול  וכשלא  רב, זמן התעכב  עד  האחר בצד  פניו שם

הבכי: להסתיר עוד אפשר ואי הואיל  מעתה , פניו והחזיר בבכי, קול הרים  להתאפק,

oeiv zcevn
(Â).ÒÈ¯Ò:שר.‰·ÊÚ:הניחה(Ë).Í·מכניע לומר : רצה

לאביו: כבן  איחור,·Â˘.(È‡)לך כה)כמוענין  ג :(שופטים
בוש: עד  ויחילו



קי '` xc` h"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(g dpyn c wxt)זה ּדין יתחּיב ׁשּלא ,(zaxwp z`hgd)אּלא ְִִֵֶֶֶַָֹ
ּבמחּיבי יתעּלה אמר ׁשהרי ּבלבד, ֿ תעׂשה לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּבמצות
ֿ תעׂשינה" לא אׁשר ה' ֿ מצות מּכל "אחת קבּועה: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹחּטאת

(bi ,c my)ספרא ּולׁשֹון .(c dkld c wxt xen`)ּכי" : ְְִִָ
עּנּוי; ענׁש זה הרי ― ונכרתה ֿ תעּנה לא אׁשר ֿ הּנפׁש ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻכל
אֹומר ּכׁשהּוא ׁשמענּו. לא עצמֹו לּיֹום לעּנּוי אזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹאבל
הּוא: וחמר קל ׁשּכבר לֹומר ּתלמּוד ׁשאין מלאכה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹענׁש
הרי ּובׁשּבתֹות טֹובים ּבימים נֹוהג ׁשאינֹו עּנּוי אם ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָמה
טֹובים ּבימים נֹוהגת ׁשהיא מלאכה עליו, ענּוׁש ְְִִִֶֶֶָָָָָָהּוא
לּמה ּכן ואם עליה, ענּוׁש ׁשיהא ּדין אינֹו ― ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּובׁשּבתֹות
ענׁש מה לעּנּוי: אזהרה מּמּנּו נלמד מלאכה? ענׁש ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹנאמר
― אזהרה" לאחר עּנּוי ענׁש אף אזהרה לאחר ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָֹמלאכה
נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה ודיני ֿ ּׁשאמרנּו. מה נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנה

יֹומא. מּסכת ְֶֶַָּבסֹוף

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ט קודש שבת יום

.‚Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ט ׁשּנצטהּמצוה מּמלאכההּצּוּוי לׁשּבֹות ּוינּו ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"[ּו]בּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ּפסח, ׁשל ראׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַַָּביֹום

קדׁש" מקרא fh)הראׁשֹון ,ai zeny),זֹו הקּדמה ודע . ְְְִִֶַַָָָָֹ
ּבפרּוׁשֹו: ּבא קדׁש" "מקרא ה' ּבֹו ֿ ּׁשאמר ֿ מה ׁשּכל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהיא:
מלאכה ּבֹו ּתעׂשה ׁשּלא ― "קּדׁשהּו" וענין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ"קּדׁשהּו".

ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו לאכילה, ּׁשּמיחד מה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻאּלא
מּקדם crw)הזּכרנּו xeriy oldl)ּדבריהם ֿ dyrאת zeevn) ְְְִִִֵֶֶֶַֹ

(dlw ,vיֹום ֿ ּכל ּכלֹומר: הּוא", עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ְֲֵַַַָָ
"ׁשּבתֹון" ה' ּבֹו dnec)ׁשאֹומר oeyl e`)אמר ּכאּלּו הּוא ְִֵֶַַָָ

ּבׁשביתה. צּוּוים ֿ אּלּו ּכל ― "ּתׁשּבֹות" אֹו ְְְִִִִִֵָָ"ׁשבֹות"
ה'" gl)ו"ׁשּבתת ,bk `xwie),ּכּלם הּמֹועדים לימי קרא ְְֲִִֵַַָָָֹֻ

ּבּתלמּוד הרּבה ּובמקֹומֹות טֹובים. לימים (zayּכלֹומר: ְְְְְִִִֵַַַַָ
(:g dvia .dk:ּכלֹומר ֿ תעׂשה", ולא עׂשה טֹוב "יֹום ְְְֲֲֵֶַַָֹאמרּו:

ועׂשּית היא; עׂשה מצות ― ֿ טֹוב ֿ יֹום ּבכל ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָהּׁשביתה
לפיכ ֿ תעׂשה. לא מצות היא ― ּבֹו האסּורה ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹהּמלאכה
ולאֿ עׂשה על עבר אסּורה, מלאכה ֿ בֹו ֿ העֹוׂשה ְְֲֲֵֶַַָָָָָָֹּכל
הּׁשביתה, ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָתעׂשה.

טֹוב יֹום .(dvia)ּבמּסכת ְֶֶַ

― השכ"ג מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ֿ מלאכה "ּכל אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ראׁשֹון ְְְְִֶֶַַַָָָָּביֹום

בהם" ֿ יעׂשה fh)לא ,ai zeny). ֵֶֶָָֹ

― הק"ס ּבּיֹוםהּמצוה ּבׁשביתה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָהּׁשביעי

קדׁש"  ֿ .(my)מקרא ְִֶָֹ

― השכ"ד מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ֿ יעׂשה לא ֿ מלאכה "ּכל אמרֹו: והּוא הּפסח, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּׁשביעי

ּובּׁשביעי.(my)בהם" ּבראׁשֹון ּכלֹומר: , ְְִִִֶַַָָ
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gÎf wxt aÎmikln - mi`iap

f aÎmiklnkÎgi

çéúòk äéäé ì÷La úìñ-äàñe ì÷La íéøòN íéúàñ øîàì Cìnä-ìà íéäìàä Léà øaãk éäéå©§¦À§©¥Æ¦´¨¡Ÿ¦½¤©¤−¤¥®Ÿ¨©̧¦§Ÿ¦¹§¤À¤«§¨Ÿ Æ¤Æ§¤½¤¦§¤Æ¨¥´
:ïBøîL øòLa øçîèéäéäéä íéîMa úBaøà äùò ýåýé äpäå øîàiå íéäìàä Léà-úà LéìMä ïòiå ¨½̈§©−©Ÿ§«©©̧©©¨¦¹¤¦´¨¡Ÿ¦»©Ÿ©¼§¦¥´§Ÿ̈ÀŸ¤³Ÿ£ªÆ©¨©½¦£¦§¤−

pä øîàiå äfä øáckéðéòa äàø E:ìëàú àì íMîe Eëñ :úîiå øòMa íòä Búà eñîøiå ïk Bì-éäéå ©¨¨´©¤®©ÀŸ¤¦§³Ÿ¤Æ§¥¤½¦−̈¬ŸŸ¥«©§¦−¥®©¦§§¸Ÿ¬¨¨²©©−©©¨«Ÿ
g aÎmikln`iÎ`

àézà éëìe éîe÷ øîàì dða-úà äéçä-øLà äMàä-ìà øac òLéìàå(éø÷ zà)øLàa éøeâå Cúéáe ¤¡¦¿̈¦¤´¤¨¦¨Á£¤¤¡¨̧¤§¹̈¥ÀŸ³¦§¦Æ©´§©´§¥¥½§−¦©£¤´
:íéðL òáL õøàä-ìà àa-íâå áòøì ýåýé àø÷-ék éøeâzáòzå äMàä í÷zåíéäìàä Léà øáãk N ¨®¦¦«¨¨³§Ÿ̈Æ¨«̈½̈§©¨¬¤¨−̈¤¤¬©¨¦«©Æ̈¨Æ¨«¦½̈©©¾©¦§©−¦´¨¡Ÿ¦®

ìt-õøàa øâzå dúéáe àéä Cìzå:íéðL òáL íézLâõøàî äMàä áLzå íéðL òáL äö÷î éäéå ©¥³¤¦Æ¥½̈©¨¬¨§¤«¤§¦§¦−¤¬©¨¦«©§¦À¦§¥Æ¤´©¨¦½©¨¬¨¨¦−̈¥¤´¤
ìt:dãN-ìàå dúéa-ìà Cìnä-ìà ÷òöì àözå íézLãíéäìàä-Léà øòð éæçb-ìà øaãî Cìnäå §¦§¦®©¥¥Æ¦§´Ÿ¤©¤½¤¤¥−̈§¤¨¨«§©¤À¤§©¥Æ¤¥´£¦½©¬©¦¨¡Ÿ¦−

:òLéìà äùò-øLà úBìãbä-ìk úà éì àp-äøtñ øîàìääéçä-øLà úà Cìnì øtñî àeä éäéå ¥®Ÿ©§¨¨´¦½¥¬¨©§Ÿ−£¤¨¨¬Ÿ¡¦¨«©Â§¦¬§©¥´©¤¤»¥´£¤¤¡¨´
éðãà éæçb øîàiå dãN-ìòå dúéa-ìò Cìnä-ìà ú÷òö dða-úà äéçä-øLà äMàä äpäå únä-úà¤©¥¼§¦¥̧¨¦¹̈£¤¤¡¨³¤§¨ÆŸ¤´¤¤©¤½¤©¥−̈§©¨¨®©³Ÿ¤¥«£¦Æ£Ÿ¦´

:òLéìà äéçä-øLà dða-äæå äMàä úàæ CìnäåCìnä dì-ïziå Bì-øtñzå äMàì Cìnä ìàLiå ©¤½¤Ÿ¨«¦½̈§¤§−̈£¤¤¡¨¬¡¦¨«©¦§©¬©¤²¤¨¦−̈©§©¤®©¦¤¨´©¤¤Á
ô :äzò-ãòå õøàä-úà äáæò íBiî äãOä úàeáz-ìk úàå dì-øLà-ìk-úà áéLä øîàì ãçà ñéøñ̈¦¸¤¹̈¥ÀŸ¨¥³¤¨£¤¨Æ§¥Æ¨§´Ÿ©¨¤½¦²¨§¨¬¤¨−̈¤§©¨«¨

æ:äpä-ãò íéäìàä Léà àa øîàì Bì-ãbiå äìç íøà-Cìî ããä-ïáe ÷Nnc òLéìà àáiåçøîàiå ©¨³Ÿ¡¦¨Æ©¤½¤¤£©¬¤«¤£−̈Ÿ¤®©ª©´¥½Ÿ¨²¦¬¨¡Ÿ¦−©¥«¨©¸Ÿ¤
äéçàä øîàì BúBàî äåäé-úà zLøãå íéäìàä Léà úàø÷ì Cìå äçðî Eãéa ç÷ ìàäæç-ìà Cìnä©¤¹¤¤£¨¥À©³§¨«§Æ¦§½̈§¥¾¦§©−¦´¨¡Ÿ¦®§¨©§¨Æ¤§Ÿ̈³¥«Æ¥½Ÿ©¤§¤−

:äæ éìçîèãîòiå àáiå ìîb íéòaøà àOî ÷Nnc áeè-ìëå Bãéá äçðî çwiå Búàø÷ì ìàæç Cìiå ¥¢¦¬¤«©¥¤́£¨¥»¦§¨¼©¦©̧¦§¨³§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈©§¨¦´¨¨®©¨ŸÆ©©£´Ÿ
ða øîàiå åéðôìéìà éðçìL íøà-Cìî ããä-ïá E:äæ éìçî äéçàä øîàì EéCì òLéìà åéìà øîàiå §¨½̈©ÀŸ¤¦§Æ¤£©³¤«¤£¨Æ§¨©³¦¥¤ÆÆ¥½Ÿ©¤§¤−¥¢¦¬¤«©³Ÿ¤¥¨Æ¡¦½̈¥¬

àì-øîà(éø÷ Bì):úeîé úBî-ék ýåýé éðàøäå äéçú äéçàéLéà jáiå La-ãò íNiå åéðt-úà ãîòiå ¡¨−Ÿ−¨´Ÿ¦§¤®§¦§©¬¦§Ÿ̈−¦«¬¨«©©£¥¬¤¨−̈©¨´¤©®©¥−§§¦¬
:íéäìàä̈¡Ÿ¦«

i"yx
(‡).‰˘‡‰ Ï‡ ¯·„ Ú˘ÈÏ‡Â:שנים שבע ÈÎזה

.·Ú¯Ï '‰ בן ˜¯‡ יואל בימי היה אשר הרעב הוא
˘„‰.(‚)פתואל: Ï‡Â ‰˙È· Ï‡ בה שהחזיקו
„Ó˘˜.(Ê)גזלנים: Ú˘ÈÏ‡ ‡·ÈÂ גיחזי את להחזיר

א)בתשובה מז ˙ÈÁ‰.(È):(סוטה ‰ÈÁ חזאל כלפי

למלכות: הדד בן תחת שיחיה ‡˙(È‡)אמר, „ÓÚÈÂ
.ÂÈÙ,לבכות מבקש שהיה שלו צער של פנים

חזא  בפני יבכה שלא לעמוד העמיד, לבו וישם ל,
·Â˘.ולהתאפק: „Ú להתאפק יכול ולא בושש, כמו

ויבך:

cec zcevn
(ÁÈ).¯·„Î È‰ÈÂשימות הנביא  דבר  למה ומפרש , חוזר 

וכו': האלהים  איש דבר  שכאשר לפי ואמר השליש ,
(ËÈ).ÔÚÈÂ:'וכו השליש  השיב  לוÓ‡ÈÂ¯.ואז אמר  ואז

וכו': רואה  הנך ÔÎ.(Î)הנביא : ÂÏ È‰ÈÂ,הנביא אמר וכאשר
: היה  ˙‚È¯Â.(‡)כן  לגור:·‡˘¯ שתרצה  ·‡.במקום Ì‚Â

שנים: שבע ויתמיד  הארץ, אל  לבוא התחיל ·È˙‰.(‚)כבר  Ï‡:בפלשתים בהיותה אחרים, בה החזיקו ‰‚„ÂÏÂ˙.(„)כי ÏÎ
מכולם: המלך  ידע  לא כי  עשה, אשר הגדולות הנפלאות ÙÒÓ¯.(‰)כל  ‡Â‰ È‰ÈÂאת אלישע שהחיה מה  למלך  שספר בעת 

ביתה: בעבור המלך אל לצעוק  בנה , עם  השונמית  אז שבאה מקרה קרא  השונמית, ואף‰˘È·.(Â)בן  הכל , לה  להשיב  אמור
עתה: עד השדה  את  עזבה  מעת בה גדל  אשר  השדה, „Ó˘˜.(Ë)תבואות ·ÂË ÏÎÂ:בדמשק הנמצא טוב מאכל מיני כל 

(È).ÂÏ ¯Ó‡: ימות מות  כי בנבואה , ה ' הראני אשר  הוא  האמת אבל שיחיה , לו אמור לנחמו לומר : העמיד ÓÚÈÂ„.(È‡)רצה 
מזלפין: עיניו  דמעות יראה  לבל  אחר, לצד פניו ·Â˘.את  „Ú Ì˘ÈÂ עוד יכול  וכשלא  רב, זמן התעכב  עד  האחר בצד  פניו שם

הבכי: להסתיר עוד אפשר ואי הואיל  מעתה , פניו והחזיר בבכי, קול הרים  להתאפק,

oeiv zcevn
(Â).ÒÈ¯Ò:שר.‰·ÊÚ:הניחה(Ë).Í·מכניע לומר : רצה
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.ÂÓÚÏ „È‚‰ כחו הודיעם גוים נחלת להם כשנתן
מעשה  לישראל כתב תנחומא ומדרש וגבורתו,

בה  להושיב ובידו שלו שהארץ להודיעם בראשית
שלא  אחרים ולהושיב אלו ולעקור שירצה מי כל
שכבשתם  אתם גזלנים לישראל לומר האומות יוכלו

גוים: שבעה סמך ÌÈÎÂÓÒ.(Á)ארץ על פקודיו הם
זו  קבועות והפרשיות ואזהרות בעונשין מחוזקין עז
עמודי  שוקיו שלמה שאמר וזהו ולדרוש כסדר זו על

וגו' ה')שש ÌÈ¯˘È.(·):(שה"ש ¯Â„ יבורך אשר
זרעו: ‡Â¯.(„)יהיה Í˘Á· Á¯Ê,הזריח כמו

ה' כמו אור להם נעשה כביכול עצמו הוא ומדרשו
וישעי כ"ז)אורי :(לעיל
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פניהם: על  ה' יראת תהיה למען ÓÎÁ‰.(È)במצותיו  ˙È˘‡¯'ה יראת בלבו האדם  ישריש  החכמה למוד  שבתחלת הוא הנכון
א כי כן העושים  לכל יחשב  טוב  לאולשכל אם משא "כ  מתקיימת  תהיה כי בחכמה מהולל  להיות  לעד  עומדת תהלתו תהיה ז
רז"ל : וכמ"ש החכמה  אל  היראה Â‚Â'.(‡)תקדים È¯˘‡ ‰ÈÂÏÏ‰הזה הדבר  כי וגו' איש אשרי בהלול  ואמרו  יה את  הללו

לה ': הלול  Â‚Â'.יחשב ‡¯È:ל "ת על Â‚Â'.מלעבור ÂÈ˙ÂˆÓ·:העשין מצות גם‚·Â¯.(·)לקיים  כי  לו שאשרי בלבד  זה לא 
לזכות: העולם  את מכריעים כי מבורכים  יהיו הישרים של  הדור  אנשי כל  ואף בארץ  גבור כ "א ויהיה ייטיב  ‰ÔÂ(‚)לזרעו

.¯˘ÂÚÂ:לעוה"ב לו  ושמורה  לעד עומדת צדקתו שכר עכ "ז בביתו ועושר  הון ויהיה  העולם בזה טוב  גמול יקבל  כי  Á¯Ê(„)עם 
.Í˘Á·:בעוה "ז גמול  שקבלו מה להם ינכה ולא וכו' חנון הוא כי לישרים אור המקום יזריח הגיהנם חשכת בוא  בעת 

oeiv zcevn
(‡).„ÂÒ·' מל הוא או יגלה, לבל  בסוד  נעשית  כי עצה ענין

להבנין: היסוד כמו היא למעשה העצה  כי Û¯Ë.(‰)יסוד
חוקי לחם  הטריפני כמו מזון ל)ענין  החיה(שם ממזון והושאל 

טרף: ידי על  הבאה 

xe` ldi
זכר הקב "הד. שעושה  מה  כל תלים במדרש  לנפלאותיו . עשה 

אלא להם  עושה זכר אלא כלום אינו  בעוה"ז לצדיקים
צדק צדקתך  וכה"א לעד  עומדת  וצדקתו לעוה"ב  כשיעשה
טובך  רב זכר בפי' נ"ע  אדמו "ר עפמ"ש  נראה עכ "ל. לעולם 
יוכל  דאצילות  יסוד טובך רב  מבחי' לבד הזכר רק יביעו

בד"ה מקץ פ ' בת "א כמ "ש  העצמיות ולא בבי"ע להתגלות
מה כל ועד"ז טובך . רב זכר ע"פ  ובסדור  השני ושמחי  רני
שיעשה ממה זכר רק הוא בעולם לצדיקים הקב"ה שעושה
מנסים לבד זכר רק  הם  דיצי"מ נסים שאפילו  ואפ "ל  לעוה"ב.
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זכר הקב "הד. שעושה  מה  כל תלים במדרש  לנפלאותיו . עשה 

אלא להם  עושה זכר אלא כלום אינו  בעוה"ז לצדיקים
צדק צדקתך  וכה"א לעד  עומדת  וצדקתו לעוה"ב  כשיעשה
טובך  רב זכר בפי' נ"ע  אדמו "ר עפמ"ש  נראה עכ "ל. לעולם 
יוכל  דאצילות  יסוד טובך רב  מבחי' לבד הזכר רק יביעו

בד"ה מקץ פ ' בת "א כמ "ש  העצמיות ולא בבי"ע להתגלות
מה כל ועד"ז טובך . רב זכר ע"פ  ובסדור  השני ושמחי  רני
שיעשה ממה זכר רק הוא בעולם לצדיקים הקב"ה שעושה
מנסים לבד זכר רק  הם  דיצי"מ נסים שאפילו  ואפ "ל  לעוה"ב.

דלע "ל .
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היא  ישראל  כנסת  הגלות  שבזמן  דכיון  בזה,  והביאור 
יציאתו של  לפני  לכן,  הים17,  בעלה למדינת  שהלך  כאשה 
הבעל )הקב"ה( לדרך, היתה הפקידה, ולכן היו אז הכרובים 
היתה  אז  שהיתה  שהפקידה  אלא  ולויות.  איש  כמער18 

17( תענית כ, א. סנהדרין קד, סע"א. איכ"ר עה"פ )איכה א, א( היתה כאלמנה. זח"ב 

קכב, א. וראה סידור )עם דא"ח( נח, ב ואילך. אוה"ת נ"ך כרך ב ע' א'מז ואילך.

18( מלכים-א ז, לו. וראה יומא שם, סע"א ואילך.

היא  בזה  והכוונה  והגלות,  החורבן  הי'  ובגילוי  בהעלם, 
שע"י העבודה שבזמן הגלות, ובפרט ע"י עבודת התשובה, 
יוחזר  ואז  השלישי,  ביהמ"ק  בבנין  בגילוי  הפקידה  תהי' 
צדקנו  בביאת משיח  העדות,  ומשכן  גם המשכון, המשכן 

בקרוב ממש.
ספר המאמרים מלוקט ח"ה עמוד רד-רו

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת פקודי
המשך מעמוד זכ

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
לעזאזל  שולחים שעירים כמה שכשיש מהפסוק הגמרא שהוכיחה אחר א. עמוד סב דף

לעזאזל: שולחים שעיר איזה הגמרא דנה אחד, àáøcרק déîMî étt áø ,øîzéà¦§©©©¦¦§¥§¨¨
,øîàשהביא øîà,לעזאזל,çlLîהואïBLàøשעיר àáøc déîMî éîéL áøå ¨©¦§©¥©§©¦¦¦§¥§¨¨¨©

שהביא çlLî.הואïBøçàשעיר ©£§©¥©
הגמרא: ïBøçàשואלת  øîàc àáøc déîMî (éMà øa) éîéL áø àîìLa¦§¨¨©¦¦©©¦¦§¥§¨¨§¨©©£

,çlLî ד דבר, של טעמו מהו äøtkמובן Ba øîâå ìéàBä øáñ÷ זוגו בן השעיר - §©¥©¨¨©¦§¨©©¨¨
יגרר  המשתלח ששעיר ראוי לכן הכפרה בו נגמרה לה' הגורל עליו שעלה עמו שבא

הלכותיו, לכל ÷øáñ,אחריו éàî ,àáøc déîMî étt áø àlà שישלח מדוע ¤¨©©¦¦§¥§¨¨©¨¨©
דרבא משמיה פפי רב הגמרא: מיישבת הראשון. את éñBé,דווקא éaøk dì øáñ̈©¨§©¦¥

.ïBLàøa äåöî øîàc§¨©¦§¨¨¦
הגמרא: éñBéשואלת éaø éä שמצוה מקום בכל שסובר יוסי לרבי מצינו היכן - ¥©¦¥

cבראשון, éñBé éaø àîéìéàלגבי כן בראשון,÷úBteסובר éñBéשמצוה éaø) ïðúc ¦¥¨©¦¥§¦§©©¦¥
ìL ,(øîBàúBte÷ Lהמקדש בבית ìLהיו ìLìL Lïéàñ L היתה קופה כל - ¥¨Ÿ¤¨Ÿ¨Ÿ§¦

סאין, שלש ïéîøBzמחזקת íäaLכהניםlä úàäkL את לתוכה שהשליכו ¤¨¤§¦¤©¦§¨
לתרומה  קופות שלש מהם ממלאים הגזברים והיו אדר, בחודש מביאים שהיו השקלים

ומוספין, תמידין צבור קרבנות קונים היו íäéìòומהם áeúk äéäå הקופות על - §¨¨¨£¥¤
ú"éa ó"ìà ïäéìò áeúk änì ,éñBé éaø øîà ,àéðúå .ì"îéb ú"éa ó"ìà̈¤¥¦¤§©§¨¨©©¦¥¨¨¨£¥¤¨¤¥

ïBLàø äîøúð ïäî äæéà òãéì ,ì"îébויוכלו,ïBLàø äpîéä àéáäì כיון ¦¤¥©¥¤¥¤¦§§¨¦§¨¦¥¤¨¦
.ïBLàøa äåönL דוחה בראשון. שמצוה יוסי רבי יסבור לענינינו שאף נלמד ומכאן ¤¦§¨¨¦

בראשון, שמצוה כאן גם יסבור יוסי שרבי מנין הקופות àîìécהגמרא: בענין דווקא ¦§¨
÷àúéénד  éàæçúéàc àðcéòa היתה וראויה הראשונה הקופה נתרמה שכבר שבזמן - §¦§¨§¦§£©©©§¨

עדיין צבור, קרבנות ממנה àúééøúaלהביא éàæçúéà àì,נתרמה לא שעדיין ממנה להביא האחרונה הקופה ראויה היתה לא - Ÿ¦§£©©§©§¨
את  וכשגמרו בפנים, הנעשה שעיר דם של המתנות כל את ליתן שגמרו עד לשולחו ראוי היה לא הראשון הזוג של שעיר אבל

בראשון. מצוה אומרים שלא יוסי רבי שמודה יתכן ובזה לעזאזל, להשתלח ביחד ראויים היו כבר השעירים שני הדמים מתן

הגמרא: מ àlàמשיבה מקום, בכל בראשון שמצוה ללמוד ãáàå,מצינו Bçñt Léøônä ,[àéðúc] (ïðúã) ,çñôc éñBé éaø ¤¨©¦¥§¤©§©§¨©©§¦¦§§¨©
,ïBLàøä àöîð Ck øçàå ,åézçz øçà Léøôäå,חצות אחר נמצא אם בין חצות קודם נמצא אם ïéãîBò,בין ïäéðL éøäå §¦§¦©¥©§¨§©©¨¦§¨¨¦©£¥§¥¤§¦

å ,ïBLàøa äåöî ,øîBà éñBé éaø .íéîëç éøác ,áéø÷é äöøiL ïäî äæ éà מקום epnî,מכל øçáeî éðL äéä íà ¥¤¥¤¤¦§¤©§¦¦§¥£¨¦©¦¥¥¦§¨¨¦§¦¨¨¥¦§¨¦¤
,epàéáé ק הראשון נמצא שאפילו יוסי רבי בדברי ומבואר המובחר. מן להביא זמן שעדיף שהוא חצות זמן שבהגיע חצות ודם  §¦¤

וכמו  בראשון, מצוה כן פי על אף להקרבה, ראוי קרבן שום נחשב אין לכן קודם שהרי ביחד, להקרבה ראויים נהיו שניהם השחיטה

בראשון. שמצוה שעיר לגבי כדבריו דרבא משמיה פפי רב סובר כן

åì åàéöåä êìò ïøãä
éøéòù éðù ¯ éùù ÷øô

äðùî שעירי בשני דינים כמה לבאר מקדימה משנתינו הכיפורים. ביום הגדול הכהן עבודת סדר בביאור התנא ממשיך זה בפרק

ולעזאזל]: [לה ' הכיפורים íéøetkäיום íBé éøéòN éðL,הגורל פי על לעזאזל ואחד לה' אחד לכתחילה ïúåöîהמיועדים §¥§¦¥©¦¦¦§¨¨
äàøîa ïéåL ïäéðL eéäiL,שחורים או לבנים שניהם שיהיו בצבע, -äîB÷áe,שוה בגובה -íéîãáe שוים שניהם שיהיו - ¤¦§§¥¤¨¦§©§¤§¨§¨¦

ãçàkבמחיר, ïúçé÷ìáe.אחת בבת שניהם את שיקנו -e מקום ïéåLמכל ïéàL ét ìò óà,ובדמים בקומה ïéøLkבמראה, ¦§¦¨¨§¤¨©©¦¤¥¨¦§¥¦
אם וכן øçîìבדיעבד, ãçàå íBiä ãçà ç÷ì,אחר בזמן -ïéøLk.בדיעבד ¨©¤¨©§¤¨§¨¨§¥¦

i"yx

äëùìä úà .à ãåîò áñ óã.
e`iady milwy dkezl ekilydy
yly odn oixafbd oi`lnne xc`a
zepaxw odn zepwl dnexzl zetew

:oitqene oicinz xeavàðãéòá
éàæçúéàãaixwdl `ziinw dtew .

:dpnnàúééøúá éàæçúéà àì.
daxwdl zi`xp dpey`xdy
bef ly xiry la` dnxzpyn
cr gelyl d`xp `l oey`x
exnbyke mincd zepzn lk exnby

:oey`xk oexg` d`xpêë øçàå
ïåùàøä àöîðzevg mcew e` .

`we zevg xg` e` xyr drax`c
s`e oey`xa devn iqei iax xn`
zevg mcew ipyd yxtedy it lr
ik efgi` ediiexz zevg `hn ike
onf `hn `lc dnk lk `dc iccd

`nw ifgi` `l gqtd zhigy
äàøîá :éøéòù éðù 'éðúîodipy .

:mitegq e` mixegy e` mipal



קט       

         
         

  
          

    

                
                     

                   
                         

           
                      

    

 

       

            

           

           

        
         

       
           

        
         

        
          
          

          
      

        
         

         
         

        
         

         

         
           

          
         

        
         

         
          

          
          

           
        

       

        

            
     

        
       

         
        

         
           

        
         

         
          

      
           



   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
לעזאזל  שולחים שעירים כמה שכשיש מהפסוק הגמרא שהוכיחה אחר א. עמוד סב דף

לעזאזל: שולחים שעיר איזה הגמרא דנה אחד, àáøcרק déîMî étt áø ,øîzéà¦§©©©¦¦§¥§¨¨
,øîàשהביא øîà,לעזאזל,çlLîהואïBLàøשעיר àáøc déîMî éîéL áøå ¨©¦§©¥©§©¦¦¦§¥§¨¨¨©

שהביא çlLî.הואïBøçàשעיר ©£§©¥©
הגמרא: ïBøçàשואלת  øîàc àáøc déîMî (éMà øa) éîéL áø àîìLa¦§¨¨©¦¦©©¦¦§¥§¨¨§¨©©£

,çlLî ד דבר, של טעמו מהו äøtkמובן Ba øîâå ìéàBä øáñ÷ זוגו בן השעיר - §©¥©¨¨©¦§¨©©¨¨
יגרר  המשתלח ששעיר ראוי לכן הכפרה בו נגמרה לה' הגורל עליו שעלה עמו שבא

הלכותיו, לכל ÷øáñ,אחריו éàî ,àáøc déîMî étt áø àlà שישלח מדוע ¤¨©©¦¦§¥§¨¨©¨¨©
דרבא משמיה פפי רב הגמרא: מיישבת הראשון. את éñBé,דווקא éaøk dì øáñ̈©¨§©¦¥

.ïBLàøa äåöî øîàc§¨©¦§¨¨¦
הגמרא: éñBéשואלת éaø éä שמצוה מקום בכל שסובר יוסי לרבי מצינו היכן - ¥©¦¥

cבראשון, éñBé éaø àîéìéàלגבי כן בראשון,÷úBteסובר éñBéשמצוה éaø) ïðúc ¦¥¨©¦¥§¦§©©¦¥
ìL ,(øîBàúBte÷ Lהמקדש בבית ìLהיו ìLìL Lïéàñ L היתה קופה כל - ¥¨Ÿ¤¨Ÿ¨Ÿ§¦

סאין, שלש ïéîøBzמחזקת íäaLכהניםlä úàäkL את לתוכה שהשליכו ¤¨¤§¦¤©¦§¨
לתרומה  קופות שלש מהם ממלאים הגזברים והיו אדר, בחודש מביאים שהיו השקלים

ומוספין, תמידין צבור קרבנות קונים היו íäéìòומהם áeúk äéäå הקופות על - §¨¨¨£¥¤
ú"éa ó"ìà ïäéìò áeúk änì ,éñBé éaø øîà ,àéðúå .ì"îéb ú"éa ó"ìà̈¤¥¦¤§©§¨¨©©¦¥¨¨¨£¥¤¨¤¥

ïBLàø äîøúð ïäî äæéà òãéì ,ì"îébויוכלו,ïBLàø äpîéä àéáäì כיון ¦¤¥©¥¤¥¤¦§§¨¦§¨¦¥¤¨¦
.ïBLàøa äåönL דוחה בראשון. שמצוה יוסי רבי יסבור לענינינו שאף נלמד ומכאן ¤¦§¨¨¦

בראשון, שמצוה כאן גם יסבור יוסי שרבי מנין הקופות àîìécהגמרא: בענין דווקא ¦§¨
÷àúéénד  éàæçúéàc àðcéòa היתה וראויה הראשונה הקופה נתרמה שכבר שבזמן - §¦§¨§¦§£©©©§¨

עדיין צבור, קרבנות ממנה àúééøúaלהביא éàæçúéà àì,נתרמה לא שעדיין ממנה להביא האחרונה הקופה ראויה היתה לא - Ÿ¦§£©©§©§¨
את  וכשגמרו בפנים, הנעשה שעיר דם של המתנות כל את ליתן שגמרו עד לשולחו ראוי היה לא הראשון הזוג של שעיר אבל

בראשון. מצוה אומרים שלא יוסי רבי שמודה יתכן ובזה לעזאזל, להשתלח ביחד ראויים היו כבר השעירים שני הדמים מתן

הגמרא: מ àlàמשיבה מקום, בכל בראשון שמצוה ללמוד ãáàå,מצינו Bçñt Léøônä ,[àéðúc] (ïðúã) ,çñôc éñBé éaø ¤¨©¦¥§¤©§©§¨©©§¦¦§§¨©
,ïBLàøä àöîð Ck øçàå ,åézçz øçà Léøôäå,חצות אחר נמצא אם בין חצות קודם נמצא אם ïéãîBò,בין ïäéðL éøäå §¦§¦©¥©§¨§©©¨¦§¨¨¦©£¥§¥¤§¦

å ,ïBLàøa äåöî ,øîBà éñBé éaø .íéîëç éøác ,áéø÷é äöøiL ïäî äæ éà מקום epnî,מכל øçáeî éðL äéä íà ¥¤¥¤¤¦§¤©§¦¦§¥£¨¦©¦¥¥¦§¨¨¦§¦¨¨¥¦§¨¦¤
,epàéáé ק הראשון נמצא שאפילו יוסי רבי בדברי ומבואר המובחר. מן להביא זמן שעדיף שהוא חצות זמן שבהגיע חצות ודם  §¦¤

וכמו  בראשון, מצוה כן פי על אף להקרבה, ראוי קרבן שום נחשב אין לכן קודם שהרי ביחד, להקרבה ראויים נהיו שניהם השחיטה

בראשון. שמצוה שעיר לגבי כדבריו דרבא משמיה פפי רב סובר כן

åì åàéöåä êìò ïøãä
éøéòù éðù ¯ éùù ÷øô

äðùî שעירי בשני דינים כמה לבאר מקדימה משנתינו הכיפורים. ביום הגדול הכהן עבודת סדר בביאור התנא ממשיך זה בפרק

ולעזאזל]: [לה ' הכיפורים íéøetkäיום íBé éøéòN éðL,הגורל פי על לעזאזל ואחד לה' אחד לכתחילה ïúåöîהמיועדים §¥§¦¥©¦¦¦§¨¨
äàøîa ïéåL ïäéðL eéäiL,שחורים או לבנים שניהם שיהיו בצבע, -äîB÷áe,שוה בגובה -íéîãáe שוים שניהם שיהיו - ¤¦§§¥¤¨¦§©§¤§¨§¨¦

ãçàkבמחיר, ïúçé÷ìáe.אחת בבת שניהם את שיקנו -e מקום ïéåLמכל ïéàL ét ìò óà,ובדמים בקומה ïéøLkבמראה, ¦§¦¨¨§¤¨©©¦¤¥¨¦§¥¦
אם וכן øçîìבדיעבד, ãçàå íBiä ãçà ç÷ì,אחר בזמן -ïéøLk.בדיעבד ¨©¤¨©§¤¨§¨¨§¥¦

i"yx

äëùìä úà .à ãåîò áñ óã.
e`iady milwy dkezl ekilydy
yly odn oixafbd oi`lnne xc`a
zepaxw odn zepwl dnexzl zetew

:oitqene oicinz xeavàðãéòá
éàæçúéàãaixwdl `ziinw dtew .

:dpnnàúééøúá éàæçúéà àì.
daxwdl zi`xp dpey`xdy
bef ly xiry la` dnxzpyn
cr gelyl d`xp `l oey`x
exnbyke mincd zepzn lk exnby

:oey`xk oexg` d`xpêë øçàå
ïåùàøä àöîðzevg mcew e` .

`we zevg xg` e` xyr drax`c
s`e oey`xa devn iqei iax xn`
zevg mcew ipyd yxtedy it lr
ik efgi` ediiexz zevg `hn ike
onf `hn `lc dnk lk `dc iccd

`nw ifgi` `l gqtd zhigy
äàøîá :éøéòù éðù 'éðúîodipy .

:mitegq e` mixegy e` mipal



xcde"קי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dkeq(oey`x meil)

øîà÷ éëäå,dpynd ixac xe`ia `ed jk -,äìBãb íéðwä úìöçî §¨¦¨¨©©§¤¤©¨¦§¨
m`dàNòyexitaì,äáéëLxd`id iïéëkñî ïéàå äàîeè úìa÷î £¨¨¦§¦¨§©¤¤§¨§¥§©§¦
,dad`yry ezpeek oi` ,'jekiql' eixac seqa `pzd xn`y dne ¨

xn`y dnl jynd md eixac `l` ,jekiq zaygnl yexita
- ezpeek jke ,dligzadàNòc àîòèyexitaìàîúñ àä ,äáéëL ©£¨©£¨¨¦§¦¨¨§¨¨

,mzqa d`yr `l` dcgii `ly -dàNòL éîk äNòðyexita ©£¨§¦¤£¨¨
Cekéñìeàîòè ,da ïéëkñî Cekéñì dàNò ,äpè÷) ,da ïéëkñî §¦§©§¦¨§©¨£¨¨§¦§©§¦¨©£¨

ì dàNòL éîk äNòð àîúñ àä Cekéñì dàNòcïéëkñî ïéàå äáéëL ©£¨¨§¦¨§¨¨©£¨§¦¤£¨¨¦§¦¨§¥§©§¦
da(lr `weec mixen` `nw `pz ixacy ,df xe`ial `vnp . ¨

`id ixd daikyl yexita d`yr m` dfay ,dlecb zlvgn
ixd dlecb `idy oeik ,`nzqa d`yr m` mle` ,d`neh zlawn
,eixacn wiicl yie .d`neh zlawn dpi`e jekiql zcner `id
mzqd on ,daikyl yexita dcgii `l m` s` dphw zlvgny

.d`neh zlawne jkl zcreinúçà ,øîéîì øæòéìà éaø àúàå§¨¨©¦¡¦¤¤§¥©©©
zlvgn,äìBãb úçàå äpè÷`id ixd daikyl yexita d`yr m` §©¨§©©§¨

a j` ,d`neh zlawn.Cekéñì äøLk àîúñdpynd ixac xe`iae §¨¨§¥¨§¦
`pz zrcl `xnbd dyxity enk miyxtzn ,xfril` iax ixacl
,da mikkqn oi`e d`neh zlawn `id ixd 'daikyl d`yr' ,`nw

.'jekiql' d`yry ink `id ixd `nzqa j`
éiaà déì øîà,`axléëä éà`pz mr xfril` iax zwelgny - ¨©¥©©¥¦¨¦

epipy recn ok m` ,dphw zlvgna `id `nwøîBà øæòéìà éaø'©¦¡¦¤¤¥
,'äìBãb úçàå äpè÷ úçàjixac itl ixdäpè÷ úçàå äìBãb úçà' ©©§©¨§©©§¨©©§¨§©©§©¨

,'déì éòaéîxnel ,ef zg`e ef zg` `pzd xne`yk jxcd oky ¦¨¥¥
iaxl did ,jixack m`e ,yecigd z` eixg`e dligz heytd xacd
mzqd ony ,heytd xacd `edy 'dlecb zg`' mcew xnel xfril`
'dphw zg`e' xnel eixg`e ,[`nw `pzl s`] daikyl cner epi`
cner epi` mzqd on `ed s`y ,xfril` iax zrcl yecigd `edy

.daikylãBòå`ax ly eyexit lr dyw,gkeny `ziixad ixacn §
ca ,éâéìt ékzlvgnøæòéìà éaøå ,éâéìôc àeä äìBãâlwdl `a epi` ¦§¦¥§§¨¦§¦¥§©¦¡¦¤¤

`l` ,dphw zlvgnaàøîeçì-.`nw `pz ixac lr xingdl §§¨
da ïéëkñî äìBãâa ,íéðwä úìöçî ,àéðúczcner dpi`y itl §©§¨©§¤¤©¨¦¦§¨§©§¦¨

.daikyl,äàîeè úìa÷î dðéà íà øîBà øæòéìà éaøcgiiy epiidc ©¦¡¦¤¤¥¦¥¨§©¤¤§¨
,jekiql yexita dze`,da ïéëkñîda mikkqn oi` `nzqa la` §©§¦¨

ewlgp minkge xfril` iaxy ixd .daikyl zcnery meyn
d`neh zlawn `id s`y xingn xfril` iaxe ,dlecb zlvgna

.jekiql yexita dcgii ok m` `l` ,mzqd on
:dpynd ixaca ycg xe`ia `xnbd zx`an jkláø øîà àlà¤¨¨©©

a ,àttzlvgnàîìò élek äpè÷`nw `pz oiae xfril` iax oia - ¨¨§§©¨¥¨§¨
éâéìt àì,àîúñczcnerìäáéëLe ,d`neh zlawne,éâéìt ék Ÿ§¦¥¦§¨¨¦§¦¨¦§¦¥

azlvgníúñ øáñ àn÷ àpz ,äìBãâzlvgnäìBãbzcner §§¨©¨©¨¨©§¨§¨
íúñ øáñ øæòéìà éaøå ,Cekéñìzlvgnénð äìBãbzlvgnk dpic §¦§©¦¡¦¤¤¨©§¨§¨©¦

zcnery dphwì.äáéëLenk eidi `nw `pz ixac xe`iae ¦§¦¨
zpeeke ,'dphwa o`ke dlecba o`k' dligza `xnbd dcinrdy
zlawn daikyl d`yr ,dlecb mipwd zlvgn' :jk `id dpynd
d`neh zlawn dpi` `nzqa mle` ,da oikkqn oi`e d`neh
da oikkqn ,jekiql' d`yr m` ,dphw zlvgne ,jekiql dxyke
dxyk dpi`e d`neh zlawn `nzqa j` ,'d`neh zlawn dpi`e
zlvgnk dpic dlecb zlvgny ,xnel xfril` iax `ae .jekiql

zlawne daikyl zcner `nzqay ,dphw.d`nehdàNò' éàîe©£¨¨
ìøîà÷c 'äáéëL,xfril` iaxyexita d`yry ezpeek oi` ¦§¦¨§¨¨©

`l` ,daikyl zcner `nzqa mb x`eand itl ixdy ,daikyl
,øîà÷ éëä'dphw zg`e dlecb zg`'ì énð dúéiNò íúñäáéëL ¨¦¨¨©§¨£¦¨¨©¦¦§¦¨

,d`neh zlawneãéáòc ãòcegiiae yexita dpyriy cr - ©§¨¦
.Cekéñì§¦

äôéL ìL úìöçî ,ïðaø eðz,`nFb ly beq -éîb ìLå,seq ipw - ¨©¨¨©§¤¤¤¦¨§¤¤¦

zlvgnd m`,da ïéëkñî ,äìBãb`id m`e,da ïéëkñî ïéà ,äpè÷ §¨§©§¦¨§©¨¥§©§¦¨
zlvgn mzq ok lre ,mikx md dtiye inbn zeieyrd zelvgndy

zlvgn mle` .d`neh zlawne daikyl zcner dphwíéð÷ ìL¤¨¦
úìéç ìLåmd el` mipinn zeieyrd zelvgny oeik ,gnv oin - §¤¦¨

zlvgnd m` ok lr ,miywäìeãb,drilwe zear dyrn diieyr - §¨
ixd ,daikyl dgep dpi`e dwlg zlvgnd oi` ef dxevay oeik

e ,d`neh zlawn dpi`e jekiql zcner `id,da ïéëkñîm`e §©§¦¨
zlvgndäâeøàzcner `id ixd ,dgepe dwlg `id jkay £¨

e ,d`neh zlawne daikylda ïéëkñî ïéàéñBé éaøa ìàòîLé éaø . ¥§©§¦¨©¦¦§¨¥§©¦¥
Bæ úçàå Bæ úçà ,åéáà íeMî øîBà-oiae dlEcb zlvgnd m` oia ¥¦¨¦©©§©©

dbex` `id m`,da ïéëkñî.daikyl micner mpi`y meynïëå §©§¦¨§¥
.åéøáãk øîBà àñBc éaø äéä̈¨©¦¨¥¦§¨¨

.` :d`neh ipica mihxt xtqn micwdl yi oldlc `ibeqd zpadl
hrnl] milke mc` `nhne ,'d`nehd zea` ia`' `edy zn oic
jixv mxdhl icke ,mini dray z`neh ,ea mirbepd [qxg ilk
,zna rbepd mc` .a .z`hg xt`n iriaye iyily mdilr zefdl
z`neh ,ea erbpy milke mc` `nhne ,'d`nehd a`' `ed ixd
xac lr akey `ed m`y `l` ,'d`nehd a`' `ed af .b .axr
z`nehk d`nehd a` dyrp eilr akyy xacd ,daikyl cnerd
,daikyl cner df xac oi` m`e .'qxcn z`neh' `ide ,envr afd
`ed ok m` `l` d`neh lawn epi` ur .c .qxcna e`nhn afd oi`
,daikyl urd z` cgii m` mle` .leaiw zia el yiy epiidc ,ilk
z`neha `nhp s`e ,ze`nehd lka `nhpe daikyl ilkk `ed ixd
ixd ,leaiw zia el dyry epiidc ,ilk urdn dyr m`e .afd qxcn
ieyr epi`y itl ,qxcn z`nehn ueg ze`nehd lka `nhp `ed

.lirl x`eanke eilr akyl
:`qec iax ly ezrc xe`ial ztqep dpyn d`ian `xnbdïðz§©

úBìöBçä ìk ,íúämpic ,'zelveg' md dn `xnbd x`az oldl - ¨¨¨©¨
yúî àîè ïéànhî,dxengd d`neh s` lawl miie`xy epiid - ¦©§¦§¥¥

mi`nhp mpi` mle` ,envr zna erbp m` 'd`nehd a`' zeyrdl
,afd qxcn ici lr 'd`nehd a`' zeyrdlíéîëçå .àñBc éaø éøác¦§¥©¦¨©£¨¦

,íéøîBàici lr 'd`nehd a`' zeidl zeie`x zelvegdyñøãî §¦¦§¨
.afdzelvegd mi`nhp oi` minkg zrcly ,d`xp df oeylne

:`xnbd dywn ,qxcn z`neha `l`àäå ,àì úî àîè ,ïéà ñøãî¦§¨¦§¥¥Ÿ§¨
ìk ,ïðz ïðàilkànhnäz`neh lawl ie`xd lk -ànhî ,ñøãî £¨§©¨©¦©¥¦§¨¦©¥

z`neh s` lawl `ed ie`x -,úî àîècner `edy oeiky §¥¥
s`e ,ze`nehd lka `nh zeidl ie`xe ,ilk jka dyrp daikyl

.zna dribp ici lr 'd`nehd a`' z`neha:`xnbd zvxznàîéà¥¨
minkg ixaca siqez -,ñøãî 'óà'x`ya mi`nhpy oky lke ©¦§¨

.ze`neh
:dpynd z` zx`an `xnbdúBìöBç éàîiax mdilr ewlgpy ©¨

,minkge `qecáø øîà.éìáBæøî ,éøeãîä øa éîécáàzl`ey ¨©©©§¦¦©©§¦©§§¥
:`xnbd,éìáBæøî éàî:`xnbd dperéìaæî ,àaà éaø øîà-wy ©©§§¥¨©©¦©¨§©§¥

gipn minrtly oeike ,eizendal lke` drexd eay xern ieyrd
`edy minkg mixaeq ,eilr akeye ey`x zgz wyd z` drexd

.qxcna s` `nhne daikyl ieyrd ilk,øîBà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨¦¥
md zelvegLnî úBìöçîdéîòèì Lé÷ì Léø àãæàå .yiwl yix - ©§¨©¨§¨§¨¥¨¦§©£¥

,ezhiyl ,ynn zelvgn yxityúøtk éðéøä ,Lé÷ì Léø øîàc§¨©¥¨¦£¥¦©¨©
åéðáe àéiç éaø,eipae `iig iax zaehl eidi ilr mi`ad mixeqi - ©¦¦¨¨¨

dãqéå ìáaî àøæò äìò ,ìàøNiî äøBz äçkzLpLk älçzaL- ¤©§¦¨§¤¦§©§¨¨¦¦§¨¥¨¨¤§¨¦¨¤§¦§¨
jk xg` .l`xyi ipal dxifgde dcniläøæçdxezäçkzLðå, ¨§¨§¦§©§¨

eéìáaä ìlä äìòåéðáe àéiç éaø eìò ,äçkzLðå äøæç .dãqéå ¨¨¦¥©©§¦§¦§¨¨§¨§¦§©§¨¨©¦¦¨¨¨
,äeãqéåmdixac ok m` ,dxezd z` exifgdy el` mdy oeike §¦§¨

.xwir mdiyexiteåéðáe àéiç éaø øîà ïëå,dpynd yexitaàì §¥¨©©¦¦¨¨¨Ÿ
,àLeà ìL úBìöçî ìò íéîëçå àñBc éaø e÷ìçð¤§§©¦¨©£¨¦©©§¨¤¨
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ezny in` cenr k sc ± iyily wxt`nei
øîà÷ éëäå`icda daikyl d`yr Ðoileki ep` m`e .da oikkqn oi`e d`neh zlawn Ð

yixt `lc oebk inc ikide ,jekiql `idy da xnel.d`neh zlawn dpi`e ,da oikkqn Ð

`pz xfril` 'x oiae `nw `pz oiac ,jekiql `nzqc ibilt `l `nlr ilek dlecbae

ibilt ik .jekiql `nzqc opixn`e ,dlecb,diipz `le dphwl dxiiy `nw `pz .dphwa Ð

`nzq da zxn`c `ed dlecb xaqc meyn

dphw `d ,jekiql.daikyl `nzq Ð'ø àúàå
øîéîì øæòéìàd`yr m`c ,dlecbk dphw Ð

`icda daikyloikkqn oi`e d`neh zlawn Ð

inc ikide ,jekiql `idy da xnel yi m`e ,da

mzq d`yry oebkzlawn oi`e da oikkqn Ð

.d`nehéëä éàdlecbk dphw xfril` iaxc Ð

?dphw zg`e dlecb zg` ,opireny`l `z`

dphwk dlecbc rnyn ikd `pz ikc ,dinza

d`xp ile .`qxibd daezk jk .opireny`l `z`

zg`e dphw zg` :oizipzna qxbc ,`kti`

dphw zg`e dlecb zg` :jixt ikde ,dlecb

dl opiqxbck i`c !dil irain`prci `l Ð

dphw zg`e dlecb zg`c ,`id i`n `kxit

`id zg` :rnyn ikdc ,dlecbk dphw rnyn

,`id denk :xnelk ,dphwd `id zg`e dlecbd

lka mi`pzd ikxc oke .ipy oicl dwelg dpi`e

eze`e `yixa `pz dil `hiytc `iddc ,mewn

`ed ,el dey `edy eprinydl `ayk ipyd

cg` :(a,hk) dpyd y`xa opzck .eixg` dpey

cg` :(a,p) `nw `aaae ,'ek mewn lk cg`e dpai

,'ek dxrne giy xtegd cg`e xea xtegd

gweld cg`e dpead cg` :(`,bn) dheq zkqnae

ikxrn iab mzd opz `aehe .yxeid cg`e

.ikd dnglndäàîåè úìá÷î äðéà íàÐ

jekiql d`yr yexita m` :xnelki` ,oi` Ð

`ldlecb mzq `nw `pzl :`nl` .`l Ð

.daikyl `nzq xfril` 'xle ,jekiqløîà àìà
'åë àôô áøipzwc daikyl d`yr i`ne Ð

xfril` iaxc dizlinaxwir :xn`w ikd Ð

.'ek jekiql dil ciarc cr ,daikyl dziiyr

`pniwe`ck `yxtin ikd `nw `pzc dizline

`tiqe ,`icda ipzwck dlecba `yix ,`xwirn

d`yre ,`id dphw m`e :xn`w ikde .dphwa

jekiql yexita`nzq `d ,da oikkqn ÐÐ

dlecb s` :xninl xfril` 'x `z`e .daikyl

mzq dl ciar ikc ,dphwl `id deyied Ð

oikkqn oi`e d`neh zlawne daikyl d`yr

jekiql yexita d`yr la` ,dada oikkqn Ð

.d`neh zlawn dpi`eäôéù.l"ieet* =éîâ=

oda yi dphw mzq ,jkld ,oikx odc w"pei**

zexyxy dyrn dlecb `py `l ,daikyl

`idy dbex` `py `l ,dwlg dpi`e dar `idy

dphw ,da oikkqn dlecb ipzwc epiide .dwlg

.dbex`l dlecb oia welig oi`e da oikkqn oi`

.ar dly glwde ,`"wyl*** = zlig ly oke ,miyw od mipw ly la`äìåãâure ,dwlg dpi`e dar `idy itl daikyl dpi`c ,dphw elit` da oikkqn ,drilwe zear dyrn Ð

.dyw odlyäá ïéëëñî ïéà äâåøà.dgepe dwlg `dzy ,daikyl `l` dbxe`l oilibx eid `lc ,daikyl `nzqc Ðúåìöåçä ìë.`id i`n yxtn onwl Ðúî àîè úåàîèîÐ

zn `nh hwpc i`de .d`neh zelawne ,mzqd on md ilk :xnelkilk zelvegd :xn`w ikde d`nehd a` `edy zn `nh inp hwp ,d`nehd a` `edy qxcna ibelt` irac meyn Ð

.`qec 'x ixac ,zn ze`nh od eidiy ,envr znd ici lr `l` d`nehd a` ediy `ven dz` oi`e ,afd qxcna d`nehd a` zeyrp ody daikyl zecgein mpi` la` ,d`nehl md

ñøãî úåàîè íéøîåà íéîëçå.daikyl zeieyry itl ,d`nehd a` zeyrp qxcn ici lr Ðàì úî àîè ïéà ñøãî.dinza Ðúî àîè àîèî ñøãî àîèîä ìë ïðúäå`ede Ð

rbep oebk .ze`nehd lkl oicdzn `nh hwpc i`de .dliapae uxyaqxcn ici lr d`nehd a` dyrpd lk :xn`w ikde ,ixiin d`nehd a`ac meyn Ð`edyk d`nehd a` dyrp Ð

yinyzl ieyc oeike ,daikyl cgeind `l` qxcn `nhin jl oi`c ,zn `nhqxcnl ilk `edy lke ,`ed ilk Ðdil opitlic .ur ilk iheyt `ed elit`e ,d`neh lka `nhin Ð

,daikyl cgein epi` la` ilk `edy dn epiide ,qxcn `nhn epi`e zn `nh `nhn `edy yie :dpyn `iddc `tiqe .'ek `ed oice oipn zna utn :(`,ct) zay zkqna xnege lwa

ea rbp `le afd eilr aky m`y ,qxcn z`nehn ueg ze`neh lka `nhnc.epzk`ln dyrpe cenr el mixne`y `vi :opixn`ck ,opira jkl cgein qxcn iablc ,xedh Ðóà àîéà
ñøãîá.daikyl oiieyre od ilky Ðéìáæî.akyle ey`x zgz ogipdl drexl ieyre ,q"eleaúøôë éðéøä.df `ed ceak oeyle .eidi eipae `iig 'x ly ezxtkl ilr oi`ad oixeqi Ð

.ok xnel jixv ezzin xg`l eax e` eia` xikfn `edykìàøùéî äøåú äçëúùðùëopixn`ck ,l`xyi ux` iy`x eidy `xiza ipan zegeky zekld `l` ,xn`w dlek dgkzyp `l Ð

.(`,eq) "mixac el`"a migqtaéìááä ììä äìò.laaa dievn daiyi dzid enr xbqnde yxgd dipki dlby meiny Ð
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úçàopiqxb oizipznae ,opiqxb `kti`c :qxhpewa yxit Ð dil irain dlecb zg`e dphw

mi`pzd jxcc ,dil irain dphw zg`e dlecb zg`c :jixte .dlecb zg`e dphw zg`

cg`e dpai cg` :(a,hk) dpyd y`xa opzck ,`yixa ipz dil `hiytc `eddc mewn lka

w `aaae ,oic zia ea yiy mewn lk,dxrne giy xtegd cg`e xea xtegd cg` :(a,p) `n

gweld cg`e dpead cg` :(`,bn) dheq zkqnae

.dngln ikxrn iab mzd opz `aehe ,yxeid cg`e

opz inp ikdc ,o`kl dpeae xean di`x oi`c d`xpe

ipic cg`e zepenn ipic cg` :(`,al) oixcdpqa

"ulegd" wxta inp opze ,dxiwge dyixca zeytp

cg`e) zeleza cg` :dpgad iab (`,`n zenai)

"eznai lr `ad" wxtae ,zelera cg`e (zephw

wxtae ,xnebd cg`e dxrnd cg` :(a,bp zenai)

gweld cg` :`ipz (a,n `rivn `aa) "ciwtnd"

ikid ik :mzd yxtne .mihwtl ciwtnd cg`e

mihwt lawn ciwtnc,mihwt lawn inp gwel Ð

`idd la` .dpexg`a heytd xikfn ipd lka

oi` :xn`y `nw `pz itlc ,`id di`x dpaic

dpai cg` :dil ixcdn `w ,dpaia `l` oirwez

wxt zenaia oke ,oic zia ea yiy mewn lk cg`e

eprny `l :lld zia ixn`wc (`,fhw) "dy`d"

zia edl exn` ,cala xivwd on d`aa `l`

on d`a zg`e xivwd on d`a zg` :i`ny

,dlecb zlvgn `nw `pz xikfd inp ikde .mizifd

zg`e dlecb `id zg` :ixecd`l jiiy df lre

dpi`e dphwd `id denk :xnelk ,dphw `id

.ipy oicl dwelg

ìù`qec 'x ibilt `tiqa Ð inb lye dtiy

lya rnyn .zlig lye mipw lya opaxe

inb lye dtiy`icda ogky` `le .ibilt `l Ð

dil ipz `lc `de .qxcn oiprl inb lya ibiltc

ilafn zelveg i`n xn`c o`nl ,`kd,`gip Ð

:xn`c yiwl yixl elit`e .zlvgn df oi`c

ynn zlvgn`lc meyn `kd dl ipz `l Ð

dnae oiqkn dna opireny`l `l` `kd liyzi`

.oiqkn oi`ìùå.ixiin dphwa Ð zlig

ïðúzeicr zkqna dpyn Ð zelvegd lk mzd

zn z`neh `nhin .iyily wxtdil zi`ca Ð

ab lr s`e .leaiw zia aiygc ,dl inwen `tpcb

mdilr gipdl mieyrd miagxd ur ilk iheytc

xn`ck ,opaxcn oi`nhn oinezgp ly sck ,xac

(mye `,eq `xza `aa) "ziad z` xkend" wxtÐ

.jekiql oieyr `tpcb edl zilc `kid `kd

äìòdirnyn cnly Ð dcqie laan lld

"mixac el`" wxt migqta `zi`ck ,oeilha`e
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ì dàNò ,äìBãb íéðwä úìöçî :øîà÷ éëäåäáéëL §¨¦¨¨©©£¤¤©¨¦§¨£¨¨¦§¦¨
¯àîòè .da ïéëkñî ïéàå äàîeè úìa÷î¯dàNòc §©¤¤§¨§¥§©§¦¨©§¨©£¨¨
ìàîúñ àä ,äáéëL¯,Cekéñì dàNòL éîk äNòð ¦§¦¨¨§¨¨©£¨§¦¤£¨¨§¦

Cekéñì dàNò ,äpè÷ .da ïéëkñî¯,da ïéëkñî §©§¦¨§©¨£¨¨§¦§©§¦¨
àîòè¯àîúñ àä ,Cekéñì dàNòc¯éîk äNòð ©§¨©£¨¨§¦¨§¨¨©£¨§¦

ì dàNòLøæòéìà éaø àúàå .da ïéëkñî ïéàå ,äáéëL ¤£¨¨¦§¦¨§¥§©§¦¨©£¨©¦¡¦¤¤
äøLk àîúñ ,äìBãb úçàå äpè÷ úçà :øîéîì§¥©©©§©¨§©©§¨§¨¨§¥¨
øîBà øæòéìà éaø" ,éëä éà :ééaà déì øîà .Cekéñì§¦£©¥©©¥¦¨¦©¦¡¦¤¤¥
äpè÷ úçàå äìBãb úçà ?"äìBãb úçàå äpè÷ úçà©©§©¨§©©§¨©©§¨§©©§©¨

éâéìt ék :ãBòå !déì éòaéî¯,éâéìôc àeä äìBãâa ¦¨¥¥§¦§¦¦¦§¨¦§¦¦
äìBãâa ,íéðwä úìöçî :àéðúc .àøîeçì øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤§§¨§©§¨©£¤¤©¨¦¦§¨

dðéà íà :øîBà øæòéìà éaø ,da ïéëkñîúìa÷î §©§¦¨©¦¡¦¤¤¥¦¥¨§©¤¤
äàîeè¯äpè÷a :àtt áø øîà àìà !da ïéëkñî §¨§©§¦¨¤¨¨©©©¨¦§©¨

ì àîúñc éâéìt àì àîìò éìekéâéìt ék .äáéëL¯ ¥¨§¨¨§¦¦¦§¨¨¦§¦¨¦§¦¦
éaøå ,Cekéñì äìBãb íúñ :øáñ àn÷ àpz .äìBãâa¦§¨©¨©¨¨©§¨§¨§¦§©¦

ì éîð äìBãb íúñ :øáñ øæòéìàdàNò éàîe .äáéëL ¡¦¤¤¨©§¨§¨©¦¦§¦¨©£¨¨
ìøîà÷c äáéëL¯éîð dúéiNò íúñ :øîà÷ éëä ¦§¦¨§¨¨©¨¦¨¨©§¨£¦¨¨©¦
ììL úìöçî :ïðaø eðz .Cekéñì ãéáòc ãò ,äáéëL ¦§¦¨©§¨¥§¦¨©¨©©£¤¤¤

äìBãb ,éîb ìLå äôéL¯äpè÷ ,da ïéëkñî¯ïéà ¦¨§¤¤¦§¨§©§¦¨§©¨¥
äìBãb ,úìéç ìLå íéð÷ ìL .da ïéëkñî¯ïéëkñî §©§¦¨¤¨¦§¤¥¨§¨§©§¦

äâeøà ,da¯éñBé éaøa ìàòîLé éaø .da ïéëkñî ïéà ¨£¨¥§©§¦¨©¦¦§¨¥§©¦¥
ïëå .da ïéëkñî Bæ úçàå Bæ úçà :åéáà íeMî øîBà¥¦¨¦©©§©©§©§¦¨§¥
úBìöBçä ìk :íúä ïðz .åéøáãk øîBà àñBc éaø äéä̈¨©¦¨¥¦§¨¨§©¨¨¨©¨
:íéøîBà íéîëçå ,àñBc éaø éøác ,úî àîè ïéànhî¦©§¦§¥¥¦§¥©¦¨©£¨¦§¦

ñøãî .ñøãî¯úî àîè ,ïéà¯ïðà àäå ?àì ¦§¨¦§¨¦§¥¥¨§¨£©
óà :àîéà !úî àîè ànhî ñøãî ànhîä ìk :ïðz§©¨©¦©¥¦§¨¦©¥§¥¥¥¨©
:éøeãîä øa éîécáà áø øîà ?úBìöBç éàî .ñøãî¦§¨©¨¨©©©§¦¦©©§¦
éaø .éìaæî :àaà éaø øîà ?éìáBæøî éàî .éìáBæøî©§§¥©©§§¥¨©©¦©¨§©§¥©¦
Léø àãæàå .Lnî úBìöçî :øîBà Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦¥©§¨©¨§¨§¨¥
éaø úøtk éðéøä :Lé÷ì Léø øîàc ,déîòèì Lé÷ì̈¦§©£¥§¨©¥¨¦£¥¦©¨©©¦

.åéðáe àéiçìçzaLäìàøNiî äøBz äçkzLpLk ¦¨¨¨¤©§¦¨§¤¦§©§¨¨¦¦§¨¥
äøæç ,dãqéå ìáaî àøæò äìòäçkzLðåììä äìò ¨¨¤§¨¦¨¤§¦§¨¨§¨§¦§©§¨¨¨¦¥

åéðáe àéiç éaø eìò äçkzLðå äøæç ,dãqéå éìáaä©©§¦§¦§¨¨§¨§¦§©§¨¨©¦¦¨¨¨
àLeà ìL úBìöçî ìò íéîëçå àñBc éaø e÷ìçð àì :åéðáe àéiç éaø øîà ïëå .äeãqéå§¦§¨§¥¨©©¦¦¨¨¨Ÿ¤§§©¦¨©£¨¦©©§¨¤¨

ïäù

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



קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dkeq(oey`x meil)

øîà÷ éëäå,dpynd ixac xe`ia `ed jk -,äìBãb íéðwä úìöçî §¨¦¨¨©©§¤¤©¨¦§¨
m`dàNòyexitaì,äáéëLxd`id iïéëkñî ïéàå äàîeè úìa÷î £¨¨¦§¦¨§©¤¤§¨§¥§©§¦
,dad`yry ezpeek oi` ,'jekiql' eixac seqa `pzd xn`y dne ¨

xn`y dnl jynd md eixac `l` ,jekiq zaygnl yexita
- ezpeek jke ,dligzadàNòc àîòèyexitaìàîúñ àä ,äáéëL ©£¨©£¨¨¦§¦¨¨§¨¨

,mzqa d`yr `l` dcgii `ly -dàNòL éîk äNòðyexita ©£¨§¦¤£¨¨
Cekéñìeàîòè ,da ïéëkñî Cekéñì dàNò ,äpè÷) ,da ïéëkñî §¦§©§¦¨§©¨£¨¨§¦§©§¦¨©£¨

ì dàNòL éîk äNòð àîúñ àä Cekéñì dàNòcïéëkñî ïéàå äáéëL ©£¨¨§¦¨§¨¨©£¨§¦¤£¨¨¦§¦¨§¥§©§¦
da(lr `weec mixen` `nw `pz ixacy ,df xe`ial `vnp . ¨

`id ixd daikyl yexita d`yr m` dfay ,dlecb zlvgn
ixd dlecb `idy oeik ,`nzqa d`yr m` mle` ,d`neh zlawn
,eixacn wiicl yie .d`neh zlawn dpi`e jekiql zcner `id
mzqd on ,daikyl yexita dcgii `l m` s` dphw zlvgny

.d`neh zlawne jkl zcreinúçà ,øîéîì øæòéìà éaø àúàå§¨¨©¦¡¦¤¤§¥©©©
zlvgn,äìBãb úçàå äpè÷`id ixd daikyl yexita d`yr m` §©¨§©©§¨

a j` ,d`neh zlawn.Cekéñì äøLk àîúñdpynd ixac xe`iae §¨¨§¥¨§¦
`pz zrcl `xnbd dyxity enk miyxtzn ,xfril` iax ixacl
,da mikkqn oi`e d`neh zlawn `id ixd 'daikyl d`yr' ,`nw

.'jekiql' d`yry ink `id ixd `nzqa j`
éiaà déì øîà,`axléëä éà`pz mr xfril` iax zwelgny - ¨©¥©©¥¦¨¦

epipy recn ok m` ,dphw zlvgna `id `nwøîBà øæòéìà éaø'©¦¡¦¤¤¥
,'äìBãb úçàå äpè÷ úçàjixac itl ixdäpè÷ úçàå äìBãb úçà' ©©§©¨§©©§¨©©§¨§©©§©¨

,'déì éòaéîxnel ,ef zg`e ef zg` `pzd xne`yk jxcd oky ¦¨¥¥
iaxl did ,jixack m`e ,yecigd z` eixg`e dligz heytd xacd
mzqd ony ,heytd xacd `edy 'dlecb zg`' mcew xnel xfril`
'dphw zg`e' xnel eixg`e ,[`nw `pzl s`] daikyl cner epi`
cner epi` mzqd on `ed s`y ,xfril` iax zrcl yecigd `edy

.daikylãBòå`ax ly eyexit lr dyw,gkeny `ziixad ixacn §
ca ,éâéìt ékzlvgnøæòéìà éaøå ,éâéìôc àeä äìBãâlwdl `a epi` ¦§¦¥§§¨¦§¦¥§©¦¡¦¤¤

`l` ,dphw zlvgnaàøîeçì-.`nw `pz ixac lr xingdl §§¨
da ïéëkñî äìBãâa ,íéðwä úìöçî ,àéðúczcner dpi`y itl §©§¨©§¤¤©¨¦¦§¨§©§¦¨

.daikyl,äàîeè úìa÷î dðéà íà øîBà øæòéìà éaøcgiiy epiidc ©¦¡¦¤¤¥¦¥¨§©¤¤§¨
,jekiql yexita dze`,da ïéëkñîda mikkqn oi` `nzqa la` §©§¦¨

ewlgp minkge xfril` iaxy ixd .daikyl zcnery meyn
d`neh zlawn `id s`y xingn xfril` iaxe ,dlecb zlvgna

.jekiql yexita dcgii ok m` `l` ,mzqd on
:dpynd ixaca ycg xe`ia `xnbd zx`an jkláø øîà àlà¤¨¨©©

a ,àttzlvgnàîìò élek äpè÷`nw `pz oiae xfril` iax oia - ¨¨§§©¨¥¨§¨
éâéìt àì,àîúñczcnerìäáéëLe ,d`neh zlawne,éâéìt ék Ÿ§¦¥¦§¨¨¦§¦¨¦§¦¥

azlvgníúñ øáñ àn÷ àpz ,äìBãâzlvgnäìBãbzcner §§¨©¨©¨¨©§¨§¨
íúñ øáñ øæòéìà éaøå ,Cekéñìzlvgnénð äìBãbzlvgnk dpic §¦§©¦¡¦¤¤¨©§¨§¨©¦

zcnery dphwì.äáéëLenk eidi `nw `pz ixac xe`iae ¦§¦¨
zpeeke ,'dphwa o`ke dlecba o`k' dligza `xnbd dcinrdy
zlawn daikyl d`yr ,dlecb mipwd zlvgn' :jk `id dpynd
d`neh zlawn dpi` `nzqa mle` ,da oikkqn oi`e d`neh
da oikkqn ,jekiql' d`yr m` ,dphw zlvgne ,jekiql dxyke
dxyk dpi`e d`neh zlawn `nzqa j` ,'d`neh zlawn dpi`e
zlvgnk dpic dlecb zlvgny ,xnel xfril` iax `ae .jekiql

zlawne daikyl zcner `nzqay ,dphw.d`nehdàNò' éàîe©£¨¨
ìøîà÷c 'äáéëL,xfril` iaxyexita d`yry ezpeek oi` ¦§¦¨§¨¨©

`l` ,daikyl zcner `nzqa mb x`eand itl ixdy ,daikyl
,øîà÷ éëä'dphw zg`e dlecb zg`'ì énð dúéiNò íúñäáéëL ¨¦¨¨©§¨£¦¨¨©¦¦§¦¨

,d`neh zlawneãéáòc ãòcegiiae yexita dpyriy cr - ©§¨¦
.Cekéñì§¦

äôéL ìL úìöçî ,ïðaø eðz,`nFb ly beq -éîb ìLå,seq ipw - ¨©¨¨©§¤¤¤¦¨§¤¤¦

zlvgnd m`,da ïéëkñî ,äìBãb`id m`e,da ïéëkñî ïéà ,äpè÷ §¨§©§¦¨§©¨¥§©§¦¨
zlvgn mzq ok lre ,mikx md dtiye inbn zeieyrd zelvgndy

zlvgn mle` .d`neh zlawne daikyl zcner dphwíéð÷ ìL¤¨¦
úìéç ìLåmd el` mipinn zeieyrd zelvgny oeik ,gnv oin - §¤¦¨

zlvgnd m` ok lr ,miywäìeãb,drilwe zear dyrn diieyr - §¨
ixd ,daikyl dgep dpi`e dwlg zlvgnd oi` ef dxevay oeik

e ,d`neh zlawn dpi`e jekiql zcner `id,da ïéëkñîm`e §©§¦¨
zlvgndäâeøàzcner `id ixd ,dgepe dwlg `id jkay £¨

e ,d`neh zlawne daikylda ïéëkñî ïéàéñBé éaøa ìàòîLé éaø . ¥§©§¦¨©¦¦§¨¥§©¦¥
Bæ úçàå Bæ úçà ,åéáà íeMî øîBà-oiae dlEcb zlvgnd m` oia ¥¦¨¦©©§©©

dbex` `id m`,da ïéëkñî.daikyl micner mpi`y meynïëå §©§¦¨§¥
.åéøáãk øîBà àñBc éaø äéä̈¨©¦¨¥¦§¨¨

.` :d`neh ipica mihxt xtqn micwdl yi oldlc `ibeqd zpadl
hrnl] milke mc` `nhne ,'d`nehd zea` ia`' `edy zn oic
jixv mxdhl icke ,mini dray z`neh ,ea mirbepd [qxg ilk
,zna rbepd mc` .a .z`hg xt`n iriaye iyily mdilr zefdl
z`neh ,ea erbpy milke mc` `nhne ,'d`nehd a`' `ed ixd
xac lr akey `ed m`y `l` ,'d`nehd a`' `ed af .b .axr
z`nehk d`nehd a` dyrp eilr akyy xacd ,daikyl cnerd
,daikyl cner df xac oi` m`e .'qxcn z`neh' `ide ,envr afd
`ed ok m` `l` d`neh lawn epi` ur .c .qxcna e`nhn afd oi`
,daikyl urd z` cgii m` mle` .leaiw zia el yiy epiidc ,ilk
z`neha `nhp s`e ,ze`nehd lka `nhpe daikyl ilkk `ed ixd
ixd ,leaiw zia el dyry epiidc ,ilk urdn dyr m`e .afd qxcn
ieyr epi`y itl ,qxcn z`nehn ueg ze`nehd lka `nhp `ed

.lirl x`eanke eilr akyl
:`qec iax ly ezrc xe`ial ztqep dpyn d`ian `xnbdïðz§©

úBìöBçä ìk ,íúämpic ,'zelveg' md dn `xnbd x`az oldl - ¨¨¨©¨
yúî àîè ïéànhî,dxengd d`neh s` lawl miie`xy epiid - ¦©§¦§¥¥

mi`nhp mpi` mle` ,envr zna erbp m` 'd`nehd a`' zeyrdl
,afd qxcn ici lr 'd`nehd a`' zeyrdlíéîëçå .àñBc éaø éøác¦§¥©¦¨©£¨¦

,íéøîBàici lr 'd`nehd a`' zeidl zeie`x zelvegdyñøãî §¦¦§¨
.afdzelvegd mi`nhp oi` minkg zrcly ,d`xp df oeylne

:`xnbd dywn ,qxcn z`neha `l`àäå ,àì úî àîè ,ïéà ñøãî¦§¨¦§¥¥Ÿ§¨
ìk ,ïðz ïðàilkànhnäz`neh lawl ie`xd lk -ànhî ,ñøãî £¨§©¨©¦©¥¦§¨¦©¥

z`neh s` lawl `ed ie`x -,úî àîècner `edy oeiky §¥¥
s`e ,ze`nehd lka `nh zeidl ie`xe ,ilk jka dyrp daikyl

.zna dribp ici lr 'd`nehd a`' z`neha:`xnbd zvxznàîéà¥¨
minkg ixaca siqez -,ñøãî 'óà'x`ya mi`nhpy oky lke ©¦§¨

.ze`neh
:dpynd z` zx`an `xnbdúBìöBç éàîiax mdilr ewlgpy ©¨

,minkge `qecáø øîà.éìáBæøî ,éøeãîä øa éîécáàzl`ey ¨©©©§¦¦©©§¦©§§¥
:`xnbd,éìáBæøî éàî:`xnbd dperéìaæî ,àaà éaø øîà-wy ©©§§¥¨©©¦©¨§©§¥

gipn minrtly oeike ,eizendal lke` drexd eay xern ieyrd
`edy minkg mixaeq ,eilr akeye ey`x zgz wyd z` drexd

.qxcna s` `nhne daikyl ieyrd ilk,øîBà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨¦¥
md zelvegLnî úBìöçîdéîòèì Lé÷ì Léø àãæàå .yiwl yix - ©§¨©¨§¨§¨¥¨¦§©£¥

,ezhiyl ,ynn zelvgn yxityúøtk éðéøä ,Lé÷ì Léø øîàc§¨©¥¨¦£¥¦©¨©
åéðáe àéiç éaø,eipae `iig iax zaehl eidi ilr mi`ad mixeqi - ©¦¦¨¨¨

dãqéå ìáaî àøæò äìò ,ìàøNiî äøBz äçkzLpLk älçzaL- ¤©§¦¨§¤¦§©§¨¨¦¦§¨¥¨¨¤§¨¦¨¤§¦§¨
jk xg` .l`xyi ipal dxifgde dcniläøæçdxezäçkzLðå, ¨§¨§¦§©§¨

eéìáaä ìlä äìòåéðáe àéiç éaø eìò ,äçkzLðå äøæç .dãqéå ¨¨¦¥©©§¦§¦§¨¨§¨§¦§©§¨¨©¦¦¨¨¨
,äeãqéåmdixac ok m` ,dxezd z` exifgdy el` mdy oeike §¦§¨

.xwir mdiyexiteåéðáe àéiç éaø øîà ïëå,dpynd yexitaàì §¥¨©©¦¦¨¨¨Ÿ
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ezny in` cenr k sc ± iyily wxt`nei
øîà÷ éëäå`icda daikyl d`yr Ðoileki ep` m`e .da oikkqn oi`e d`neh zlawn Ð

yixt `lc oebk inc ikide ,jekiql `idy da xnel.d`neh zlawn dpi`e ,da oikkqn Ð

`pz xfril` 'x oiae `nw `pz oiac ,jekiql `nzqc ibilt `l `nlr ilek dlecbae

ibilt ik .jekiql `nzqc opixn`e ,dlecb,diipz `le dphwl dxiiy `nw `pz .dphwa Ð

`nzq da zxn`c `ed dlecb xaqc meyn

dphw `d ,jekiql.daikyl `nzq Ð'ø àúàå
øîéîì øæòéìàd`yr m`c ,dlecbk dphw Ð

`icda daikyloikkqn oi`e d`neh zlawn Ð

inc ikide ,jekiql `idy da xnel yi m`e ,da

mzq d`yry oebkzlawn oi`e da oikkqn Ð

.d`nehéëä éàdlecbk dphw xfril` iaxc Ð

?dphw zg`e dlecb zg` ,opireny`l `z`

dphwk dlecbc rnyn ikd `pz ikc ,dinza

d`xp ile .`qxibd daezk jk .opireny`l `z`

zg`e dphw zg` :oizipzna qxbc ,`kti`

dphw zg`e dlecb zg` :jixt ikde ,dlecb

dl opiqxbck i`c !dil irain`prci `l Ð

dphw zg`e dlecb zg`c ,`id i`n `kxit

`id zg` :rnyn ikdc ,dlecbk dphw rnyn

,`id denk :xnelk ,dphwd `id zg`e dlecbd

lka mi`pzd ikxc oke .ipy oicl dwelg dpi`e

eze`e `yixa `pz dil `hiytc `iddc ,mewn

`ed ,el dey `edy eprinydl `ayk ipyd

cg` :(a,hk) dpyd y`xa opzck .eixg` dpey

cg` :(a,p) `nw `aaae ,'ek mewn lk cg`e dpai

,'ek dxrne giy xtegd cg`e xea xtegd

gweld cg`e dpead cg` :(`,bn) dheq zkqnae

ikxrn iab mzd opz `aehe .yxeid cg`e

.ikd dnglndäàîåè úìá÷î äðéà íàÐ

jekiql d`yr yexita m` :xnelki` ,oi` Ð

`ldlecb mzq `nw `pzl :`nl` .`l Ð

.daikyl `nzq xfril` 'xle ,jekiqløîà àìà
'åë àôô áøipzwc daikyl d`yr i`ne Ð

xfril` iaxc dizlinaxwir :xn`w ikd Ð

.'ek jekiql dil ciarc cr ,daikyl dziiyr

`pniwe`ck `yxtin ikd `nw `pzc dizline

`tiqe ,`icda ipzwck dlecba `yix ,`xwirn

d`yre ,`id dphw m`e :xn`w ikde .dphwa

jekiql yexita`nzq `d ,da oikkqn ÐÐ

dlecb s` :xninl xfril` 'x `z`e .daikyl

mzq dl ciar ikc ,dphwl `id deyied Ð

oikkqn oi`e d`neh zlawne daikyl d`yr

jekiql yexita d`yr la` ,dada oikkqn Ð

.d`neh zlawn dpi`eäôéù.l"ieet* =éîâ=

oda yi dphw mzq ,jkld ,oikx odc w"pei**

zexyxy dyrn dlecb `py `l ,daikyl

`idy dbex` `py `l ,dwlg dpi`e dar `idy

dphw ,da oikkqn dlecb ipzwc epiide .dwlg

.dbex`l dlecb oia welig oi`e da oikkqn oi`

.ar dly glwde ,`"wyl*** = zlig ly oke ,miyw od mipw ly la`äìåãâure ,dwlg dpi`e dar `idy itl daikyl dpi`c ,dphw elit` da oikkqn ,drilwe zear dyrn Ð

.dyw odlyäá ïéëëñî ïéà äâåøà.dgepe dwlg `dzy ,daikyl `l` dbxe`l oilibx eid `lc ,daikyl `nzqc Ðúåìöåçä ìë.`id i`n yxtn onwl Ðúî àîè úåàîèîÐ

zn `nh hwpc i`de .d`neh zelawne ,mzqd on md ilk :xnelkilk zelvegd :xn`w ikde d`nehd a` `edy zn `nh inp hwp ,d`nehd a` `edy qxcna ibelt` irac meyn Ð

.`qec 'x ixac ,zn ze`nh od eidiy ,envr znd ici lr `l` d`nehd a` ediy `ven dz` oi`e ,afd qxcna d`nehd a` zeyrp ody daikyl zecgein mpi` la` ,d`nehl md

ñøãî úåàîè íéøîåà íéîëçå.daikyl zeieyry itl ,d`nehd a` zeyrp qxcn ici lr Ðàì úî àîè ïéà ñøãî.dinza Ðúî àîè àîèî ñøãî àîèîä ìë ïðúäå`ede Ð

rbep oebk .ze`nehd lkl oicdzn `nh hwpc i`de .dliapae uxyaqxcn ici lr d`nehd a` dyrpd lk :xn`w ikde ,ixiin d`nehd a`ac meyn Ð`edyk d`nehd a` dyrp Ð

yinyzl ieyc oeike ,daikyl cgeind `l` qxcn `nhin jl oi`c ,zn `nhqxcnl ilk `edy lke ,`ed ilk Ðdil opitlic .ur ilk iheyt `ed elit`e ,d`neh lka `nhin Ð

,daikyl cgein epi` la` ilk `edy dn epiide ,qxcn `nhn epi`e zn `nh `nhn `edy yie :dpyn `iddc `tiqe .'ek `ed oice oipn zna utn :(`,ct) zay zkqna xnege lwa

ea rbp `le afd eilr aky m`y ,qxcn z`nehn ueg ze`neh lka `nhnc.epzk`ln dyrpe cenr el mixne`y `vi :opixn`ck ,opira jkl cgein qxcn iablc ,xedh Ðóà àîéà
ñøãîá.daikyl oiieyre od ilky Ðéìáæî.akyle ey`x zgz ogipdl drexl ieyre ,q"eleaúøôë éðéøä.df `ed ceak oeyle .eidi eipae `iig 'x ly ezxtkl ilr oi`ad oixeqi Ð

.ok xnel jixv ezzin xg`l eax e` eia` xikfn `edykìàøùéî äøåú äçëúùðùëopixn`ck ,l`xyi ux` iy`x eidy `xiza ipan zegeky zekld `l` ,xn`w dlek dgkzyp `l Ð

.(`,eq) "mixac el`"a migqtaéìááä ììä äìò.laaa dievn daiyi dzid enr xbqnde yxgd dipki dlby meiny Ð
ïäù
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úçàopiqxb oizipznae ,opiqxb `kti`c :qxhpewa yxit Ð dil irain dlecb zg`e dphw

mi`pzd jxcc ,dil irain dphw zg`e dlecb zg`c :jixte .dlecb zg`e dphw zg`

cg`e dpai cg` :(a,hk) dpyd y`xa opzck ,`yixa ipz dil `hiytc `eddc mewn lka

w `aaae ,oic zia ea yiy mewn lk,dxrne giy xtegd cg`e xea xtegd cg` :(a,p) `n

gweld cg`e dpead cg` :(`,bn) dheq zkqnae

.dngln ikxrn iab mzd opz `aehe ,yxeid cg`e

opz inp ikdc ,o`kl dpeae xean di`x oi`c d`xpe

ipic cg`e zepenn ipic cg` :(`,al) oixcdpqa

"ulegd" wxta inp opze ,dxiwge dyixca zeytp

cg`e) zeleza cg` :dpgad iab (`,`n zenai)

"eznai lr `ad" wxtae ,zelera cg`e (zephw

wxtae ,xnebd cg`e dxrnd cg` :(a,bp zenai)

gweld cg` :`ipz (a,n `rivn `aa) "ciwtnd"

ikid ik :mzd yxtne .mihwtl ciwtnd cg`e

mihwt lawn ciwtnc,mihwt lawn inp gwel Ð

`idd la` .dpexg`a heytd xikfn ipd lka

oi` :xn`y `nw `pz itlc ,`id di`x dpaic

dpai cg` :dil ixcdn `w ,dpaia `l` oirwez

wxt zenaia oke ,oic zia ea yiy mewn lk cg`e

eprny `l :lld zia ixn`wc (`,fhw) "dy`d"

zia edl exn` ,cala xivwd on d`aa `l`

on d`a zg`e xivwd on d`a zg` :i`ny

,dlecb zlvgn `nw `pz xikfd inp ikde .mizifd

zg`e dlecb `id zg` :ixecd`l jiiy df lre

dpi`e dphwd `id denk :xnelk ,dphw `id

.ipy oicl dwelg

ìù`qec 'x ibilt `tiqa Ð inb lye dtiy

lya rnyn .zlig lye mipw lya opaxe

inb lye dtiy`icda ogky` `le .ibilt `l Ð

dil ipz `lc `de .qxcn oiprl inb lya ibiltc

ilafn zelveg i`n xn`c o`nl ,`kd,`gip Ð

:xn`c yiwl yixl elit`e .zlvgn df oi`c

ynn zlvgn`lc meyn `kd dl ipz `l Ð

dnae oiqkn dna opireny`l `l` `kd liyzi`

.oiqkn oi`ìùå.ixiin dphwa Ð zlig

ïðúzeicr zkqna dpyn Ð zelvegd lk mzd

zn z`neh `nhin .iyily wxtdil zi`ca Ð

ab lr s`e .leaiw zia aiygc ,dl inwen `tpcb

mdilr gipdl mieyrd miagxd ur ilk iheytc

xn`ck ,opaxcn oi`nhn oinezgp ly sck ,xac

(mye `,eq `xza `aa) "ziad z` xkend" wxtÐ

.jekiql oieyr `tpcb edl zilc `kid `kd

äìòdirnyn cnly Ð dcqie laan lld

"mixac el`" wxt migqta `zi`ck ,oeilha`e
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ì dàNò ,äìBãb íéðwä úìöçî :øîà÷ éëäåäáéëL §¨¦¨¨©©£¤¤©¨¦§¨£¨¨¦§¦¨
¯àîòè .da ïéëkñî ïéàå äàîeè úìa÷î¯dàNòc §©¤¤§¨§¥§©§¦¨©§¨©£¨¨
ìàîúñ àä ,äáéëL¯,Cekéñì dàNòL éîk äNòð ¦§¦¨¨§¨¨©£¨§¦¤£¨¨§¦

Cekéñì dàNò ,äpè÷ .da ïéëkñî¯,da ïéëkñî §©§¦¨§©¨£¨¨§¦§©§¦¨
àîòè¯àîúñ àä ,Cekéñì dàNòc¯éîk äNòð ©§¨©£¨¨§¦¨§¨¨©£¨§¦

ì dàNòLøæòéìà éaø àúàå .da ïéëkñî ïéàå ,äáéëL ¤£¨¨¦§¦¨§¥§©§¦¨©£¨©¦¡¦¤¤
äøLk àîúñ ,äìBãb úçàå äpè÷ úçà :øîéîì§¥©©©§©¨§©©§¨§¨¨§¥¨
øîBà øæòéìà éaø" ,éëä éà :ééaà déì øîà .Cekéñì§¦£©¥©©¥¦¨¦©¦¡¦¤¤¥
äpè÷ úçàå äìBãb úçà ?"äìBãb úçàå äpè÷ úçà©©§©¨§©©§¨©©§¨§©©§©¨

éâéìt ék :ãBòå !déì éòaéî¯,éâéìôc àeä äìBãâa ¦¨¥¥§¦§¦¦¦§¨¦§¦¦
äìBãâa ,íéðwä úìöçî :àéðúc .àøîeçì øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤§§¨§©§¨©£¤¤©¨¦¦§¨

dðéà íà :øîBà øæòéìà éaø ,da ïéëkñîúìa÷î §©§¦¨©¦¡¦¤¤¥¦¥¨§©¤¤
äàîeè¯äpè÷a :àtt áø øîà àìà !da ïéëkñî §¨§©§¦¨¤¨¨©©©¨¦§©¨

ì àîúñc éâéìt àì àîìò éìekéâéìt ék .äáéëL¯ ¥¨§¨¨§¦¦¦§¨¨¦§¦¨¦§¦¦
éaøå ,Cekéñì äìBãb íúñ :øáñ àn÷ àpz .äìBãâa¦§¨©¨©¨¨©§¨§¨§¦§©¦

ì éîð äìBãb íúñ :øáñ øæòéìàdàNò éàîe .äáéëL ¡¦¤¤¨©§¨§¨©¦¦§¦¨©£¨¨
ìøîà÷c äáéëL¯éîð dúéiNò íúñ :øîà÷ éëä ¦§¦¨§¨¨©¨¦¨¨©§¨£¦¨¨©¦
ììL úìöçî :ïðaø eðz .Cekéñì ãéáòc ãò ,äáéëL ¦§¦¨©§¨¥§¦¨©¨©©£¤¤¤

äìBãb ,éîb ìLå äôéL¯äpè÷ ,da ïéëkñî¯ïéà ¦¨§¤¤¦§¨§©§¦¨§©¨¥
äìBãb ,úìéç ìLå íéð÷ ìL .da ïéëkñî¯ïéëkñî §©§¦¨¤¨¦§¤¥¨§¨§©§¦

äâeøà ,da¯éñBé éaøa ìàòîLé éaø .da ïéëkñî ïéà ¨£¨¥§©§¦¨©¦¦§¨¥§©¦¥
ïëå .da ïéëkñî Bæ úçàå Bæ úçà :åéáà íeMî øîBà¥¦¨¦©©§©©§©§¦¨§¥
úBìöBçä ìk :íúä ïðz .åéøáãk øîBà àñBc éaø äéä̈¨©¦¨¥¦§¨¨§©¨¨¨©¨
:íéøîBà íéîëçå ,àñBc éaø éøác ,úî àîè ïéànhî¦©§¦§¥¥¦§¥©¦¨©£¨¦§¦

ñøãî .ñøãî¯úî àîè ,ïéà¯ïðà àäå ?àì ¦§¨¦§¨¦§¥¥¨§¨£©
óà :àîéà !úî àîè ànhî ñøãî ànhîä ìk :ïðz§©¨©¦©¥¦§¨¦©¥§¥¥¥¨©
:éøeãîä øa éîécáà áø øîà ?úBìöBç éàî .ñøãî¦§¨©¨¨©©©§¦¦©©§¦
éaø .éìaæî :àaà éaø øîà ?éìáBæøî éàî .éìáBæøî©§§¥©©§§¥¨©©¦©¨§©§¥©¦
Léø àãæàå .Lnî úBìöçî :øîBà Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦¥©§¨©¨§¨§¨¥
éaø úøtk éðéøä :Lé÷ì Léø øîàc ,déîòèì Lé÷ì̈¦§©£¥§¨©¥¨¦£¥¦©¨©©¦

.åéðáe àéiçìçzaLäìàøNiî äøBz äçkzLpLk ¦¨¨¨¤©§¦¨§¤¦§©§¨¨¦¦§¨¥
äøæç ,dãqéå ìáaî àøæò äìòäçkzLðåììä äìò ¨¨¤§¨¦¨¤§¦§¨¨§¨§¦§©§¨¨¨¦¥

åéðáe àéiç éaø eìò äçkzLðå äøæç ,dãqéå éìáaä©©§¦§¦§¨¨§¨§¦§©§¨¨©¦¦¨¨¨
àLeà ìL úBìöçî ìò íéîëçå àñBc éaø e÷ìçð àì :åéðáe àéiç éaø øîà ïëå .äeãqéå§¦§¨§¥¨©©¦¦¨¨¨Ÿ¤§§©¦¨©£¨¦©©§¨¤¨
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קיב
ezny ina cenr k sc ± iyily wxt`nei

úåàîè ïäù.xg` yinyzl `le od daikyl zecgeinc ,qxcn s` Ðàéøáè ìù ìòåÐ

.odilr akey mc` jl oi`e ,od zeywåäééìò áéúéã àëéìã ïåéëoilibx mc` ipa aex oi` Ð

.jkl ocgiiláéúéå éø÷îã.jkl ocgiine Ðàéðúäå.lirl Ðäéä ïëåøîåà àñåã 'ø
åéøáãë.d`neh lawl `ed ilk e`l :`nl` .da oikkqn efe efc ,iqei 'x ly ÐàôðãâÐ

oipzepy dn lawl ,hrn deab aiaq dty oirk

.dab lr zexit zzl yinyzl dieyre ,eda

àôðãâ äéá úéìãjkqlc ,`ied `l ilk elit` Ð

.dieyr mild` iab lríòùoin ,l"iieet =

.dtiy÷ù ìù.mifr ly dvepn Ðàøéôñ ìù
.eapfne qeqd x`evn xtzqny dnn Ðïéàîèî

úî àîè.daiyil `le od ilkc ,qxcn `le Ð

øîàã ïàîì àîìùáilafn epiid zelveg ÐÐ

daikyl ociar `l ikc ipd lka xninl `ki`

.xg` yinyzl md ilkìùéîâ ìùå íòùs` Ð

zia oia yxtd yie ,ahid mibx`p oi`y it lr

.xip zial xipéøéôã àúðëì ïä ïééåàøzexit Ð

.ohw awp jxc oi`vei oi`y ,oiqbìùå ÷ù ìù
àøéôñ.dti mibx`py Ðéðöå é÷ìåâì åæçÐ

zexite zeiphw oda oipzepy oiwy oirk milk

.oiwcùîî úåìöçî øîàã ïàîì àìàody Ð

.leaiw zia odl oi`e ,oiheyt÷ù ìù àîìùá
àøéôñ ìùåe`lc ab lr s` ,`qec 'xl Ð

.iciar daikylàúååôðå éñøôì åæçoeliel Ð

zeny) "gztd jqn" mbxznck .gztd cbpk

(dl.`rxzc `qxt Ðàúååôðoda zetpl Ð

oilteke ,gnw eilr oipzep .ody zenk ,gnwd

xnel yihiea oirk ,ltkd y`xa oixyewe oze`

.eplyïééæç éàîì:xn`c ,`qec iaxc `ail` Ð

?d`neh mey ze`nh i`n` ,ociar daikyl e`l

àúééæðìxky oda oiyery zibib oda zeqkl Ð.

äéððç.ryedi iax ig` oa Ðäìåâì éúãøéùëÐ

zekxaa opixn`ck ,dpy xarl dlebl cxiyk

.(`,bq) "d`exd"a.úìöçî = àéãåáíéëëñî
.yinyzl ilk dpi`e ,jekiql `nzqc Ðøé÷Ð

.`tpcb `ed

äëåñ êìò ïøãä

ïùéäàöé àìdkeql epia wiqtn ld`c-

dizy dlik` dkeqd zaiyi xwire

:dpiye.'åë åðééä ïéâäåð`xnba yxtn `nrh-

:raw ld` lhane i`xr ld` iz` `lcäùòî
åãáò éáèázevnc dkeqd on oixeht micare -

dy`dy lke zexeht miyp `nxb onfdy dyr

(`,c) dbibga 'ixn`ck aiig inp car zaiig

åðãîì åðéëøã éôìåxn` `ly t"r` xnelk -

`nlra oileg zgiyl `l` cenil myl epl

epcnl `nlra `zegical ecara gazyn didy

`vi `l dhnd zgz oyidy ezegica jxc t"r

:ezaeg ici'îâíúä ïðúaiyg `w zeld`a -

:d`neh oi`iand z`íéîä åäåøøçùoebk -

dizgzn oihheg minde xdpd lr ddeab dtya

:jex` awp oiyere oiqpkpeíéöøù åàoebk -

:zeyi`e zeclegúçìî åúìëàù åàux`dy -

:dil`n zrwazne dgilnêáãî ïëå:gth ld` my yie efn ef zecixtne ef lv` ef zeakey zepezgzde mipyd iab lr dxecq zg`dy minrte ef lr ef zekexrd zelecb mipa` -ïëå
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ïééæça,ci) dviac `nw wxt seq 'ixn`ck ,`ed d`neh lawne gztd iptl jqn Ð iqxtl

.`nh oelie exn` dn iptn :(mye

ïééæç,ok xnel xyt` i`e .xky da oiyery zibib oda zeqkl :qxhpewa yxit Ð `ziifpl

milk zkqnae ,wyl ywzi`c ur ilk zxezn `l` d`neh ilawn `l inbe mryc

ilke xer ilk iab opz (g dpyn) xyr dyy wxt

wizl ieyrd :llkd df ,urietigle ,`nh ÐÐ

[e dpyn] dyye mixyr wxt inp opze .xedh

milkl ietig e`yry xer :milk zkqna.xedh Ð

iqei iaxe `nh zlewynl mzd ibiltc `dc

minrt zlewyn zeqkl ieyrdc meyn ,xdhn

exwirc meyn xdhn iqei 'xe .xac ea oilawny

.xac oda lawl oiyery `kd xnel jixve .ieqkl

ïéëëñî,mixnz lawl `id dieyr Ð `iceaa

"dxrp" wxt zeaezka ogky`ck

:xn`z m`e .`icea lrc ixnzn dil ad lif :(a,p)

oinezgp ly sck ,opaxcn d`neh zlawn ok m`

j`ide ,(`,eq `xza `aa) "ziad z` xkend" wxt

`tpcb dil zi`c `iddc :xnel yie ?da oikkqn

zilca opinwen jde ,mixnz lawl dieyrd `id

.dxedhe jekiql dieyr i`ce `iddc ,`tpcb dil

äëåñ êìò ïøãä

ïùéä- ezaeg ici `vi `l dkeqa dhnd zgz

dxyr ddeaba l`eny dl iwen `xnba

opivne wiqtdl ld` aiyg `l o`kn zegtc

sc) `nw wxta xyknc dinrhl l`enyc xninl

jpi`l la` dxyr dpeilra oi`yk dpezgz (`,i

t"r` ld` `aiyg dpeilrc meyn ilqtc i`xen`

wiqtdl ld` aiygc oicd `ed 'i ddeab dpi`y

dhn dl `iedc `xnba xn`ck ip`y dhn `nye

e`l dxyrn zegtc ecen edlek jkld i`xr ld`

:`id melkíúéàøcinlz `edy icar iah

zekxac ipy wxta `zi`ck did xyk car - mkg

`le oilitz gipn didy ipz inlyexiae (a,fh sc)

oaxc 'izhiy `tlgn jixte minkg ecia egin

minkg ecia egin dkeq iab `kd `dc l`ilnb

ipyne dhnd zgz oyi did ixdy dkeqa ayiln

eidy minkg z` wegcl `ly ok dyer didy

minkg z` wegcl `ly i` jixte dkeqa mipyi

renyl did dvexc ipyne dkeql ueg el ayi

:minkg ixacïðú[f"n] b"t zeld`a - mzd

aiaa ixii`c i`w `yix` min edexxgy xeg cg`

i"r dyrpy t"r` l"nwe ziad zgz xenw `edy

:mivxy e` min
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e÷ìçp äî ìò .úBøBäè ïäL àéøaè ìLå ,úBàîè ïäL¤¥§¥§¤¦¤§¨¤¥§©©¤§§
¯áéúéc àkéìc ïåék :øáñ øî .úBîB÷î øàL ìò©§¨§¨¨©¥¨§¥¨§¨¥

eäééìò¯éáúéå éø÷îc ïåék :øáñ øîe ,ïééîc àéøaèãk £©§¦§¦¤§¨¨§¨¨¨©¥¨§¦§¥§¨§¦
eäééìò¯úBìöBçä ìk :øî øîà .ïééîc àLeàãk £©§¦§¨¨§¨¨©¨¨©¨

äéä ïëå :àéðúäå .àñBc éaø éøác ,úî àîè ïéànhî¦©§¦§¥¥¦§¥©¦¨§¨©§¨§¥¨¨
àä :àéL÷ àì !åéøáãk øîBà àñBc éaø¯déì úéàc ©¦¨¥¦§¨¨¨©§¨¨§¦¥

àä ,àtðãb¯ìL úBìöBç :éáéúéî .àtðãb déì úéìc §©§¨¨§¥¥§©§¨¥¦¦¨¤
àøéôñ ìLå ÷N ìLå éîb ìLå íòL¯àîè ànhî ©©§¤¤¦§¤©§¤§¦¨¦©¥§¥

.ñøãî óà :íéøîBà íéîëçå .àñBc éaø éøác ,úî¥¦§¥©¦¨©£¨¦§¦©¦§¨
éìáBæøî øîàc ïàîì àîìLa¯éîb ìLå íòL ìL ¦§¨¨§©§¨©©§§¥¤©©§¤¤¦

àøéôñ ìLå ÷N ìL ,éøéôc àúðéëì eæç¯é÷ìeâì eæç £§¦§¨§¥¥¤©§¤§¦¨£§§¥
ìL àîìLa ,Lnî úBìöçî øîàc ïàîì àìà .épöå§©¥¤¨§©©£©©§¨©¨¦§¨¨¤

àøéôñ ìLå ÷N¯íòL ìL àìà ,àúååôðå éñøôì eæç ©§¤§¦¨£¦§¨¥§©§¨¨¤¨¤©©
:éøîàc àkéà .àúàéæðì eæç ?eæç éàîì éîb ìLå§¤¤¦§©££§©§¨¨¦¨§¨§¦
ìLå íòL ìL ,Lnî úBìöçî øîàc ïàîì àîìLa¦§¨¨§©©£©©§¨©¨¤©©§¤

éîb¯àøéôñ ìLå ÷N ìL ,àúàéæðì eæç¯éñøôì eæç ¤¦£§©§¨¨¤©§¤§¦¨£¦§¨¥
éìáBæøî øîàc ïàîì àìà .àúååôðå¯ìL àîìLa §©§¨¨¤¨§©©£©©§§¥¦§¨¨¤

àøéôñ ìLå ÷N¯íòL ìL àìà ,épöå é÷ìeâì eæç ©§¤§¦¨£§§¥§©¥¤¨¤©©
,àéðz .éøéôc àúðéëì eæç ?eæç éàîì éîb ìLåøîà §¤¤¦§©££§¦§¨§¥¥©§¨¨©

øîàå ,ãçà ï÷æ éúàöî äìBbì ézãøiLk :äéððç éaø©¦£©§¨§¤¨©§¦©¨¨¨¦¨¥¤¨§¨©
ïéëkñî :éìàéãeáaéçà òLBäé éaø ìöà éúàaLëe , ¦§©§¦§§¨§¤¨¦¥¤©¦§ª©£¦

déì úéìc àeäå :àcñç áø øîà .åéøáãì äãBä àaà©¨¨¦§¨¨¨©©¦§¨§§¥¥
àìîìà ,àæBçî éðác àúéãea éðä :àìeò øîà .àtðãb§©§¨¨©¨¨¥§¨¨¦§¥§¨¦§¨¥

ïäìL øé÷¯ïéëkñî :éëä éîð àéðz .eäa ïéëkñî ¦¤¨¤§©§¦§©§¨©¦¨¦§©§¦
øé÷ ïäì Lé íàå ,àéãeáa¯.ïäa ïéëkñî ïéà §§¨§¦¥¨¤¦¥§©§¦¨¤

äëåñ êìò ïøãä

äðùîäkeqa ähnä úçz ïLiä¯éãé àöé àì ©¨¥©©©¦¨©¨Ÿ¨¨§¥
eðééä ïéâäBð :äãeäé éaø øîà .BúáBçeðééäL ¨¨©©¦§¨£¦¨¦¤¨¦

.øác eðì eøîà àìå íéð÷fä éðôa ähnä úçz íéðLé§¥¦©©©¦¨¦§¥©§¥¦§Ÿ¨§¨¨¨
äNòî :ïBòîL éaø øîàéáèaìàéìîb ïaø ìL Bcáò ¨©©¦¦§©£¤§¨¦©§¤©¨©§¦¥

ìàéìîb ïaø ïäì øîàå ,ähnä úçz ïLé äéäL¤¨¨¨¥©©©¦¨§¨©¨¤©¨©§¦¥
òãBéå íëç ãéîìz àeäL ,écáò éáè íúéàø :íéð÷fìCëéôì ,äkeqä ïî ïéøeèt íéãáòL ©§¥¦§¦¤¨¦©§¦¤©§¦¨¨§¥©¤£¨¦§¦¦©¨§¦¨

.BúáBç éãé àöé àì ähnä úçz ïLiäL eðãîì eðékøc éôìe .ähnä úçz àeä ïLéàøîâ ¨¥©©©¦¨§¦©§¥¨©§¤©¨¥©©©¦¨Ÿ¨¨§¥¨
Bà íéî eäeøøçL øBç ãçà :íúä ïðz .äøNò ähîa :ìàeîL àîbøz !äøNò àkéì àäå§¨¥¨£¨¨¦§§¨§¥§¦¨£¨¨§©¨¨¤¨¤£¨©¦

ïëå ,úçìî ezìëàL Bà ,íéöøLjaãîúBøB÷ ìL øàåñ ïëå ,íéðáà¯.äàîehä ìò ìéäàî §¨¦¤£¨©©©©§¥¦§©£¨¦§¥§¨¤©£¦©©§¨
íãà éãéa éeNò BðéàL ìäà ìk :øîBà äãeäé éaø¯?äãeäé éaøc àîòè éàî .ìäà Bðéà ©¦§¨¥¨Ÿ¤¤¥¨¦¥¨¨¥Ÿ¤©©§¨§©¦§¨
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף כ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dkeq(oey`x meil)

úBàîè ïäL,daikyl zeieyry meyn ,qxcn z`neha s`å`l ¤¥§¥§
zelvgn lr ewlgp,úBøBäè ïäL àéøáè ìLoi`e zeyw ody iptn ¤§¤§¨¤¥§

,mdilr akyl milibxìò ,e÷ìçp äî ìòa miyery zelvgnøàL ©©¤§§©§¨
øî ,úBîB÷î`qec iax -eäééìò áéúéc àkéìc ïåék ,øáñoi`y - §©¨©¥¨§¥¨§¨¦£©§

,mdilr miayei mc` ipa aexïééîc àéøáèãkod minec - §¦§¤§¨©§¨
,qxcn z`nehn mixedhe ,`ixah ly zelvgnløáñ øîe- ©¨©

c ,mixaeqe miwleg minkgeäééìò éáúéå éø÷îc ïåékminrtly - ¥¨§¦§¥§¨§¦£©§
,daiyil zlvgnd z` micgiind miyp` yiïééîc àLeàãk- ¦§¨©§¨

.qxcn s` ze`nhe ,`ye` ly zelvgnl od minec
øî øîà,lirl dpyna epipy -éøác úî àîè ïéànhî úBìöBçä ìk ¨©©¨©¨¦©§¦§¥¥¦§¥

.àñBc éaøoi`y s`y ,eyexit yiwl yix ly exe`ia itle ©¦¨
z`neh zelawne ilk my mdilr yi ,daikyl zecner zelvgnd

:`xnbd dywn .znàéðúäå,lirl z`aend `ziixaaéaø äéä ïëå §¨©§¨§¥¨¨©¦
åéøáãk øîBà àñBcjkql xzeny ,iqei iaxa l`rnyi iax ly ¨¥¦§¨¨

zeie`xe ilkk zeaeyg zelvgnd m`e ,zelvgna,d`neh lawl
:`xnbd zvxzn .jekiql zeleqt od ixdàä ,àéL÷ àìdpynd - Ÿ©§¨¨

zlvgna zxacnàtðãb déì úéàcaiaqn dty oink dl yiy - §¦¥§©§¨
okle ,zexit dkeza gipdl dieyre ,dkezl mipzepy dn lawl

e .da mikkqn oi`e zn z`neh lawl die`xe ilkk zaygpàä- ¨
zlvgna zxacn `ziixad,àtðãb déì úéìczia dl oi`y oeike §¥¥§©§¨

,ilkk dpi` `qec iax zrcl ,daikyl zcner dpi` mbe leaiw
.da jkql xzene

:zelvgn md zelvegy yiwl yix ixacl dywn `xnbd,éáéúéî¥¦¥
íòL ìL úBìöBç,dpw beq -éîb ìLå,seq ipw -÷N ìLåieyrd - ¨¤©©§¤¤¦§¤©

,mifird xrynàøéôñ ìLå.qeqd xryn ieyrd -úî àîè ànhî §§¤§¦¨¦©¥§¥¥
,qxcn z`neh `leíéîëçå .àñBc éaø éøáce miwlegíéøîBà ¦§¥©¦¨©£¨¦§¦

lawl miie`xyóàz`neh.ñøãîzl`ey:`xnbdïàîì àîìLa ©¦§¨¦§¨¨§©
øîàcmd zelvegyéìáBæøîd wy -gipne ,zexit ea gipdl ieyr §¨©©§§¥

`qec iax zrcly `ziixad ixac mipaen ,ey`x z` drexd eilr
migipn ixdy ,zn z`neha mi`nhpe ,ilkk zelvegd miaygp

zelveg elit`y ,zexit mkezaéîb ìLå íòL ìLoi`y it lr s` ¤©©§¤¤¦
,miawp ea yie dti bx`p mdly wydéøéôc àúðéëì eæçmiie`x - £§¦§¨§¥¥

zelveg oky lke ,miqb zexit ea migipny ilkk ynyl÷N ìL¤©
àøéôñ ìLåixdy d`neh milawn i`ce ,dti mibx`pyé÷ìeâì eæç §¤§¦¨£§§¥

épöåzexite zeiphw mda gipdl miieyrd milkk ynyl miie`x - §©¥
.miwcøîàc ïàîì àlàeyexit zelvegyLnî úBìöçîoi`y ¤¨§©§¨©©§¨©¨

`qec iax zrcl milk md miaygp recn ,dyw ,leaiw zia mdl
daikyl micner mpi`yk,eàîìLazelvgnàøéôñ ìLå ÷N ìL ¦§¨¨¤©§¤§¦¨

meyn ,ilkk miaeygyéñøôì eæç-,gztd cbp oeliel mqxetl £¦§¨¥
ål mie`x md okàúååôð.gnw mda zetpl -àlàzelvgníòL ìL §©§¨¨¤¨¤©©

eæç éàîì éîb ìLåilkk eaygiy miie`x md yeniy dfi`l - §¤¤¦§©£
inb lye mry ly zelvgn s` :`xnbd zvxzn .d`neh lawny

àúàéæðì eæç.xkiy ly zibib mda zeqkl - £§©§¨¨
:`xnbd ziiyewa xg` ote`066éøîàc àkéàdxn`p `iyewdy ¦¨§¨§¥

,jtidlLnî úBìöçî øîàc ïàîì àîìLa,ze`nh md recn oaen ¦§¨¨§©§¨©©§¨©¨
zelvgndyàúàéæðì eæç éîb ìLå íòL ìLz` zeqkl zeie`x - ¤©©§¤¤¦£§©§¨¨

zelvgnde ,xkiyd zibibéñøôì eæç àøéôñ ìLå ÷N ìL,oeliel - ¤©§¤§¦¨£¦§¨¥
àúååôðå.gnw mda zetpløîàc ïàîì àlàmd zelvegyéìáBæøî §©§¨¨¤¨§©§¨©©§§¥

,mirex ly wy -àøéôñ ìLå ÷N ìL àîìLa,d`neh milawn ¦§¨¨¤©§¤§¦¨
meynyépöå é÷ìeâì eæçmiphw zexit mda migipny milk - £§§¥§©¥

,zeiphweéîb ìLå íòL ìL àlàgipdl xyt` i`e miawp mda yiy ¤¨¤©©§¤¤¦
,miphw zexit mdaeæç éàîìrecne miie`x md yinyz dfi`l - §©£

inbe mry ly mirex iwy s` :`xnbd zvxzn .milkk miaeygeæç£
éøéôc àúðéëìmi`vei mpi`y ,miqb zexit mda migipny milkl - §¦§¨§¥¥
.ohw awp jxc

:zlvgnd ipica ztqep `ziixaäéððç éaø øîà ,àéðzly eig` oa ©§¨¨©©¦£©§¨
ryedi iaxäìBbì ézãøiLk,dpyd z` xarl ick ux`l uegl - §¤¨©§¦©¨

àéãeáa ïéëkñî éì øîàå ãçà ï÷æ éúàöî,zlvgna -éúàaLëe ¨¨¦¨¥¤¨§¨©¦§©§¦§§¨§¤¨¦
åéøáãì äãBä àaà éçà òLBäé éaø ìöà.zlvgna jkql xzeny ¥¤©¦§ª©£¦©¨¨¦§¨¨

:`xnbd dtiqen,àcñç áø øîàoikkqny ef `ziixaa epipyy dn ¨©©¦§¨
,d`neh zlawn dpi`y zlvgnaàtðãb déì úéìc àeäåoi`y - §§¥¥§©§¨

dl yi m` j` ,ilkk daeyg dpi` ok lre ,aiaqn dty ef zlvgnl
oke .da jkql oi`e d`neh zlawn `id ixd dtyéðä àìeò øîà̈©¨¨¥

àúéãeázelvgnd -ïälL øé÷ àìîìà àæBçî éðácyiy `l m` - §¨¨¦§¥§¨¦§¨¥¦¤¨¤
y mpic did ,aiaqn dty el` zelvgnl,eäa ïéëkñîeiykr j` §©§¦§

`neh milawn md ixd dty mdl yiyd`ian .mda oikkqn oi`e d
.df oicl di`x `xnbdàéãeáa ïéëkñî ,éëä énð àéðz-,zlvgna ©§¨©¦¨¦§©§¦§§¨

.ïäa ïéëkñî ïéà øé÷ ïäì Lé íàå.`ler ixack x`eane §¦¥¨¥¦¥§©§¦¨¤

äëåñ êìò ïøãä

äèîä úçú ïùé ¯ éðù ÷øô

äðùî
ïLiädzeye lke` e`ähnä úçzz`vnpdéãé àöé àì ,äkeqa ©¨¥©©©¦¨©¨Ÿ¨¨§¥

,BúáBç`vnpe ,dkeqd oial epia wiqtny ld` zaygp dhindy ¨
dcedi iax .dhind ld` lva `l` dkeqd lv zgz oyi epi`y
iax `iad .ezaeg ici `vi dkeqa dhind zgz oyid ezrcle ,wleg

,eixacl di`x dcediíéðLé eðééäL eðééä ïéâäBð ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨£¦¨¦¤¨¦§¥¦
ähnä úçzdkeqaøác eðì eøîà àìå ,íéð÷fä éðôaexn` `l - ©©©¦¨¦§¥©§¥¦§Ÿ¨§¨¨¨

dhind oi` mzrcly ixd ,dkeq zaeg ici mi`vei ep` oi`y epl
.jkqd oiae oyid oia wiqtnd ld`l zaygpïBòîL éaø øîàdi`x ¨©©¦¦§

`nw `pz zrclúçz ïLé äéäL ìàéìîb ïaø ìL Bcáò éáèa äNòî ,©£¤§¨¦©§¤©¨©§¦¥¤¨¨¨¥©©
ähnä,l`ilnb oax ly ezkeqa,íéð÷fì ìàéìîb ïaø ïäì øîàå ©¦¨§¨©¨¤©¨©§¦¥©§¥¦

ïî ïéøeèt íéãáòL òãBéå íëç ãéîìz àeäL ,écáò éáè íúéàø§¦¤¨¦©§¦¤©§¦¨¨§¥©¤£¨¦§¦¦
,äkeqä,`nxb onfdy dyr zevn `id dkeqa daiyidy itl ©¨

z` wegcl dvex epi`y oeike ,dpnn mixeht miprpk micary
,dkeqa mipyid minkgd.ähnä úçz àeä ïLé Cëéôìepi`y dne §¦¨¨¥©©©¦¨

ixac z` renyl dvex `edy itl ,ziaa oyil dkeqd on `vei
,oerny iax miiq .minkgd mixne`y dxezdeðãîì eðékøc éôìe§¦©§¥¨©§

xaeq `edy ,l`ilnb oax ixacnéãé àöé àì ähnä úçz ïLiäL¤©¨¥©©©¦¨Ÿ¨¨§¥
,BúáBçepivnp ,df oic epze` cnll oeekzd `l l`ilnb oaxy s`e ¨

.eixac jezn df oic micnl

àøîâ
dhind zgz oyil xq`y ,`nw `pz zrc lr dywn `xnbd

:jkqd oial epia wiqtnd ld` `id dhindy meyn ,dkeqaàäå§¨
äøNò àkéìdpi`e ,migth dxyr ddeab dpi` dhin mzq ixd - ¥¨£¨¨

.ld` daeygàîâøzepzpyn z` yxit -,ìàeîLdpyndy ¦§§¨§¥
zxacnähîaddeab `idyäøNòwiqtdl ld` daeygd ,migth §¦¨£¨¨

.ezaeg ici `vi `l dizgz oyid jkle ,jkql epia
m` ,ld` z`neh oiprl mi`pzd ewlgpy zwelgn d`ian `xnbd
yiy meyne] ,`l e` ld`l aygp mc` icia ieyr epi`y ld`

:[o`k df oeic `aed epzpynn di`x `iadl dxe`klïðzepipy - §©
íúäoic mdl yiy mipey mild` ibeq mpyiy ,zeld` zkqna ¨¨

zifk didi m`y oiprl ,ld`ilke ,ld`d ly cg` cva znd on
:dpynd zhxtn .ilkd `nhp ,ld`d ly xg`d ecvaøBç ãçà¤¨

ici lr dyrpy xdpd cvay otecaíéî eäeøøçL,xdpd in -Bà ¤£¨©¦
meqxk ici lr dyrpy xiwa xegBà ,íéöøLici lr xegd dyrpy §¨¦

úçlî ezìëàL,zcqtpe zawxp `idy - dgln `id ux`d - ¤£¨©©©©
,mixewn mirwy da eyrpeCaãî ïëåly zexecq zenxr -íéðáà §¥¦§©£¨¦

izy iab lr zg` oa` zcner minrte ,ef lr ef zexceqnd zelecb
ld` dyer mdiab lry oa`de ,efn ef hrn zewgexnd mipa`

,mdipiaøàåñ ïëåzexecq zenxrúBøB÷ ìLab lr ef zexceqnd §¥§¨¤
zewgexnd zexew izy iab lr zg` dxew zcnery minrte ,ef
zenewnd lk ,mdipia ld` dyer mdiab lry dxewde ,efn ef hrn

y ld` oic mdl yi el`däàîehä ìò ìéäàîz` xiarn - ©£¦©©§¨
lr s`e ,ld`d eze` zgz `vnpy dn lkl eizgz yiy d`nehd

.dpeeka mc` icia ld`d dyrp `ly itäãeäé éaøe wleg,øîBà ©¦§¨¥
ìäà Bðéà íãà éãéa éeNò BðéàL ìäà ìkz` dyr `l mc` m` - ¨Ÿ¤¤¥¨¦¥¨¨¥Ÿ¤

z` xiarn epi`e ld`l aygp epi` ,ld` didiy dpeeka ld`d
:`xnbd zyxtn .d`nehdäãeäé éaøc àîòè éàîcnl okidn - ©©£¨§©¦§¨

ld` zeyrl mc` ly dpeek didzy jixvy df oic dcedi iaxick
,ld`l aygiy
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קיג
ezny ina cenr k sc ± iyily wxt`nei

úåàîè ïäù.xg` yinyzl `le od daikyl zecgeinc ,qxcn s` Ðàéøáè ìù ìòåÐ

.odilr akey mc` jl oi`e ,od zeywåäééìò áéúéã àëéìã ïåéëoilibx mc` ipa aex oi` Ð

.jkl ocgiiláéúéå éø÷îã.jkl ocgiine Ðàéðúäå.lirl Ðäéä ïëåøîåà àñåã 'ø
åéøáãë.d`neh lawl `ed ilk e`l :`nl` .da oikkqn efe efc ,iqei 'x ly ÐàôðãâÐ

oipzepy dn lawl ,hrn deab aiaq dty oirk

.dab lr zexit zzl yinyzl dieyre ,eda

àôðãâ äéá úéìãjkqlc ,`ied `l ilk elit` Ð

.dieyr mild` iab lríòùoin ,l"iieet =

.dtiy÷ù ìù.mifr ly dvepn Ðàøéôñ ìù
.eapfne qeqd x`evn xtzqny dnn Ðïéàîèî

úî àîè.daiyil `le od ilkc ,qxcn `le Ð

øîàã ïàîì àîìùáilafn epiid zelveg ÐÐ

daikyl ociar `l ikc ipd lka xninl `ki`

.xg` yinyzl md ilkìùéîâ ìùå íòùs` Ð

zia oia yxtd yie ,ahid mibx`p oi`y it lr

.xip zial xipéøéôã àúðëì ïä ïééåàøzexit Ð

.ohw awp jxc oi`vei oi`y ,oiqbìùå ÷ù ìù
àøéôñ.dti mibx`py Ðéðöå é÷ìåâì åæçÐ

zexite zeiphw oda oipzepy oiwy oirk milk

.oiwcùîî úåìöçî øîàã ïàîì àìàody Ð

.leaiw zia odl oi`e ,oiheyt÷ù ìù àîìùá
àøéôñ ìùåe`lc ab lr s` ,`qec 'xl Ð

.iciar daikylàúååôðå éñøôì åæçoeliel Ð

zeny) "gztd jqn" mbxznck .gztd cbpk

(dl.`rxzc `qxt Ðàúååôðoda zetpl Ð

oilteke ,gnw eilr oipzep .ody zenk ,gnwd

xnel yihiea oirk ,ltkd y`xa oixyewe oze`

.eplyïééæç éàîì:xn`c ,`qec iaxc `ail` Ð

?d`neh mey ze`nh i`n` ,ociar daikyl e`l

àúééæðìxky oda oiyery zibib oda zeqkl Ð.

äéððç.ryedi iax ig` oa Ðäìåâì éúãøéùëÐ

zekxaa opixn`ck ,dpy xarl dlebl cxiyk

.(`,bq) "d`exd"a.úìöçî = àéãåáíéëëñî
.yinyzl ilk dpi`e ,jekiql `nzqc Ðøé÷Ð

.`tpcb `ed

äëåñ êìò ïøãä

ïùéäàöé àìdkeql epia wiqtn ld`c-

dizy dlik` dkeqd zaiyi xwire

:dpiye.'åë åðééä ïéâäåð`xnba yxtn `nrh-

:raw ld` lhane i`xr ld` iz` `lcäùòî
åãáò éáèázevnc dkeqd on oixeht micare -

dy`dy lke zexeht miyp `nxb onfdy dyr

(`,c) dbibga 'ixn`ck aiig inp car zaiig

åðãîì åðéëøã éôìåxn` `ly t"r` xnelk -

`nlra oileg zgiyl `l` cenil myl epl

epcnl `nlra `zegical ecara gazyn didy

`vi `l dhnd zgz oyidy ezegica jxc t"r

:ezaeg ici'îâíúä ïðúaiyg `w zeld`a -

:d`neh oi`iand z`íéîä åäåøøçùoebk -

dizgzn oihheg minde xdpd lr ddeab dtya

:jex` awp oiyere oiqpkpeíéöøù åàoebk -

:zeyi`e zeclegúçìî åúìëàù åàux`dy -

:dil`n zrwazne dgilnêáãî ïëå:gth ld` my yie efn ef zecixtne ef lv` ef zeakey zepezgzde mipyd iab lr dxecq zg`dy minrte ef lr ef zekexrd zelecb mipa` -ïëå
úåøå÷ ìù øàåñmilke cg` ey`xa ld`d jeza zn zifk m` el` lk ld` oda yie mdipia miawp daxd my yie oipal zecnere ef ab lr ef rwxw iab lr zekexrd zexew od s` -

:znd ld`a e`nhp ipy ey`xaíãà éãéá:ld` ezeyrl oiekzn -ìäà åðéà:d`nehl -
ìäà

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

ïééæça,ci) dviac `nw wxt seq 'ixn`ck ,`ed d`neh lawne gztd iptl jqn Ð iqxtl

.`nh oelie exn` dn iptn :(mye

ïééæç,ok xnel xyt` i`e .xky da oiyery zibib oda zeqkl :qxhpewa yxit Ð `ziifpl

milk zkqnae ,wyl ywzi`c ur ilk zxezn `l` d`neh ilawn `l inbe mryc

ilke xer ilk iab opz (g dpyn) xyr dyy wxt

wizl ieyrd :llkd df ,urietigle ,`nh ÐÐ

[e dpyn] dyye mixyr wxt inp opze .xedh

milkl ietig e`yry xer :milk zkqna.xedh Ð

iqei iaxe `nh zlewynl mzd ibiltc `dc

minrt zlewyn zeqkl ieyrdc meyn ,xdhn

exwirc meyn xdhn iqei 'xe .xac ea oilawny

.xac oda lawl oiyery `kd xnel jixve .ieqkl

ïéëëñî,mixnz lawl `id dieyr Ð `iceaa

"dxrp" wxt zeaezka ogky`ck

:xn`z m`e .`icea lrc ixnzn dil ad lif :(a,p)

oinezgp ly sck ,opaxcn d`neh zlawn ok m`

j`ide ,(`,eq `xza `aa) "ziad z` xkend" wxt

`tpcb dil zi`c `iddc :xnel yie ?da oikkqn

zilca opinwen jde ,mixnz lawl dieyrd `id

.dxedhe jekiql dieyr i`ce `iddc ,`tpcb dil

äëåñ êìò ïøãä

ïùéä- ezaeg ici `vi `l dkeqa dhnd zgz

dxyr ddeaba l`eny dl iwen `xnba

opivne wiqtdl ld` aiyg `l o`kn zegtc

sc) `nw wxta xyknc dinrhl l`enyc xninl

jpi`l la` dxyr dpeilra oi`yk dpezgz (`,i

t"r` ld` `aiyg dpeilrc meyn ilqtc i`xen`

wiqtdl ld` aiygc oicd `ed 'i ddeab dpi`y

dhn dl `iedc `xnba xn`ck ip`y dhn `nye

e`l dxyrn zegtc ecen edlek jkld i`xr ld`

:`id melkíúéàøcinlz `edy icar iah

zekxac ipy wxta `zi`ck did xyk car - mkg

`le oilitz gipn didy ipz inlyexiae (a,fh sc)

oaxc 'izhiy `tlgn jixte minkg ecia egin

minkg ecia egin dkeq iab `kd `dc l`ilnb

ipyne dhnd zgz oyi did ixdy dkeqa ayiln

eidy minkg z` wegcl `ly ok dyer didy

minkg z` wegcl `ly i` jixte dkeqa mipyi

renyl did dvexc ipyne dkeql ueg el ayi

:minkg ixacïðú[f"n] b"t zeld`a - mzd

aiaa ixii`c i`w `yix` min edexxgy xeg cg`

i"r dyrpy t"r` l"nwe ziad zgz xenw `edy

:mivxy e` min
sili

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

e÷ìçp äî ìò .úBøBäè ïäL àéøaè ìLå ,úBàîè ïäL¤¥§¥§¤¦¤§¨¤¥§©©¤§§
¯áéúéc àkéìc ïåék :øáñ øî .úBîB÷î øàL ìò©§¨§¨¨©¥¨§¥¨§¨¥

eäééìò¯éáúéå éø÷îc ïåék :øáñ øîe ,ïééîc àéøaèãk £©§¦§¦¤§¨¨§¨¨¨©¥¨§¦§¥§¨§¦
eäééìò¯úBìöBçä ìk :øî øîà .ïééîc àLeàãk £©§¦§¨¨§¨¨©¨¨©¨

äéä ïëå :àéðúäå .àñBc éaø éøác ,úî àîè ïéànhî¦©§¦§¥¥¦§¥©¦¨§¨©§¨§¥¨¨
àä :àéL÷ àì !åéøáãk øîBà àñBc éaø¯déì úéàc ©¦¨¥¦§¨¨¨©§¨¨§¦¥

àä ,àtðãb¯ìL úBìöBç :éáéúéî .àtðãb déì úéìc §©§¨¨§¥¥§©§¨¥¦¦¨¤
àøéôñ ìLå ÷N ìLå éîb ìLå íòL¯àîè ànhî ©©§¤¤¦§¤©§¤§¦¨¦©¥§¥

.ñøãî óà :íéøîBà íéîëçå .àñBc éaø éøác ,úî¥¦§¥©¦¨©£¨¦§¦©¦§¨
éìáBæøî øîàc ïàîì àîìLa¯éîb ìLå íòL ìL ¦§¨¨§©§¨©©§§¥¤©©§¤¤¦

àøéôñ ìLå ÷N ìL ,éøéôc àúðéëì eæç¯é÷ìeâì eæç £§¦§¨§¥¥¤©§¤§¦¨£§§¥
ìL àîìLa ,Lnî úBìöçî øîàc ïàîì àìà .épöå§©¥¤¨§©©£©©§¨©¨¦§¨¨¤

àøéôñ ìLå ÷N¯íòL ìL àìà ,àúååôðå éñøôì eæç ©§¤§¦¨£¦§¨¥§©§¨¨¤¨¤©©
:éøîàc àkéà .àúàéæðì eæç ?eæç éàîì éîb ìLå§¤¤¦§©££§©§¨¨¦¨§¨§¦
ìLå íòL ìL ,Lnî úBìöçî øîàc ïàîì àîìLa¦§¨¨§©©£©©§¨©¨¤©©§¤

éîb¯àøéôñ ìLå ÷N ìL ,àúàéæðì eæç¯éñøôì eæç ¤¦£§©§¨¨¤©§¤§¦¨£¦§¨¥
éìáBæøî øîàc ïàîì àìà .àúååôðå¯ìL àîìLa §©§¨¨¤¨§©©£©©§§¥¦§¨¨¤

àøéôñ ìLå ÷N¯íòL ìL àìà ,épöå é÷ìeâì eæç ©§¤§¦¨£§§¥§©¥¤¨¤©©
,àéðz .éøéôc àúðéëì eæç ?eæç éàîì éîb ìLåøîà §¤¤¦§©££§¦§¨§¥¥©§¨¨©

øîàå ,ãçà ï÷æ éúàöî äìBbì ézãøiLk :äéððç éaø©¦£©§¨§¤¨©§¦©¨¨¨¦¨¥¤¨§¨©
ïéëkñî :éìàéãeáaéçà òLBäé éaø ìöà éúàaLëe , ¦§©§¦§§¨§¤¨¦¥¤©¦§ª©£¦

déì úéìc àeäå :àcñç áø øîà .åéøáãì äãBä àaà©¨¨¦§¨¨¨©©¦§¨§§¥¥
àìîìà ,àæBçî éðác àúéãea éðä :àìeò øîà .àtðãb§©§¨¨©¨¨¥§¨¨¦§¥§¨¦§¨¥

ïäìL øé÷¯ïéëkñî :éëä éîð àéðz .eäa ïéëkñî ¦¤¨¤§©§¦§©§¨©¦¨¦§©§¦
øé÷ ïäì Lé íàå ,àéãeáa¯.ïäa ïéëkñî ïéà §§¨§¦¥¨¤¦¥§©§¦¨¤

äëåñ êìò ïøãä

äðùîäkeqa ähnä úçz ïLiä¯éãé àöé àì ©¨¥©©©¦¨©¨Ÿ¨¨§¥
eðééä ïéâäBð :äãeäé éaø øîà .BúáBçeðééäL ¨¨©©¦§¨£¦¨¦¤¨¦

.øác eðì eøîà àìå íéð÷fä éðôa ähnä úçz íéðLé§¥¦©©©¦¨¦§¥©§¥¦§Ÿ¨§¨¨¨
äNòî :ïBòîL éaø øîàéáèaìàéìîb ïaø ìL Bcáò ¨©©¦¦§©£¤§¨¦©§¤©¨©§¦¥

ìàéìîb ïaø ïäì øîàå ,ähnä úçz ïLé äéäL¤¨¨¨¥©©©¦¨§¨©¨¤©¨©§¦¥
òãBéå íëç ãéîìz àeäL ,écáò éáè íúéàø :íéð÷fìCëéôì ,äkeqä ïî ïéøeèt íéãáòL ©§¥¦§¦¤¨¦©§¦¤©§¦¨¨§¥©¤£¨¦§¦¦©¨§¦¨

.BúáBç éãé àöé àì ähnä úçz ïLiäL eðãîì eðékøc éôìe .ähnä úçz àeä ïLéàøîâ ¨¥©©©¦¨§¦©§¥¨©§¤©¨¥©©©¦¨Ÿ¨¨§¥¨
Bà íéî eäeøøçL øBç ãçà :íúä ïðz .äøNò ähîa :ìàeîL àîbøz !äøNò àkéì àäå§¨¥¨£¨¨¦§§¨§¥§¦¨£¨¨§©¨¨¤¨¤£¨©¦

ïëå ,úçìî ezìëàL Bà ,íéöøLjaãîúBøB÷ ìL øàåñ ïëå ,íéðáà¯.äàîehä ìò ìéäàî §¨¦¤£¨©©©©§¥¦§©£¨¦§¥§¨¤©£¦©©§¨
íãà éãéa éeNò BðéàL ìäà ìk :øîBà äãeäé éaø¯?äãeäé éaøc àîòè éàî .ìäà Bðéà ©¦§¨¥¨Ÿ¤¤¥¨¦¥¨¨¥Ÿ¤©©§¨§©¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dkeq(oey`x meil)

úBàîè ïäL,daikyl zeieyry meyn ,qxcn z`neha s`å`l ¤¥§¥§
zelvgn lr ewlgp,úBøBäè ïäL àéøáè ìLoi`e zeyw ody iptn ¤§¤§¨¤¥§

,mdilr akyl milibxìò ,e÷ìçp äî ìòa miyery zelvgnøàL ©©¤§§©§¨
øî ,úBîB÷î`qec iax -eäééìò áéúéc àkéìc ïåék ,øáñoi`y - §©¨©¥¨§¥¨§¨¦£©§

,mdilr miayei mc` ipa aexïééîc àéøáèãkod minec - §¦§¤§¨©§¨
,qxcn z`nehn mixedhe ,`ixah ly zelvgnløáñ øîe- ©¨©

c ,mixaeqe miwleg minkgeäééìò éáúéå éø÷îc ïåékminrtly - ¥¨§¦§¥§¨§¦£©§
,daiyil zlvgnd z` micgiind miyp` yiïééîc àLeàãk- ¦§¨©§¨

.qxcn s` ze`nhe ,`ye` ly zelvgnl od minec
øî øîà,lirl dpyna epipy -éøác úî àîè ïéànhî úBìöBçä ìk ¨©©¨©¨¦©§¦§¥¥¦§¥

.àñBc éaøoi`y s`y ,eyexit yiwl yix ly exe`ia itle ©¦¨
z`neh zelawne ilk my mdilr yi ,daikyl zecner zelvgnd

:`xnbd dywn .znàéðúäå,lirl z`aend `ziixaaéaø äéä ïëå §¨©§¨§¥¨¨©¦
åéøáãk øîBà àñBcjkql xzeny ,iqei iaxa l`rnyi iax ly ¨¥¦§¨¨

zeie`xe ilkk zeaeyg zelvgnd m`e ,zelvgna,d`neh lawl
:`xnbd zvxzn .jekiql zeleqt od ixdàä ,àéL÷ àìdpynd - Ÿ©§¨¨

zlvgna zxacnàtðãb déì úéàcaiaqn dty oink dl yiy - §¦¥§©§¨
okle ,zexit dkeza gipdl dieyre ,dkezl mipzepy dn lawl

e .da mikkqn oi`e zn z`neh lawl die`xe ilkk zaygpàä- ¨
zlvgna zxacn `ziixad,àtðãb déì úéìczia dl oi`y oeike §¥¥§©§¨

,ilkk dpi` `qec iax zrcl ,daikyl zcner dpi` mbe leaiw
.da jkql xzene

:zelvgn md zelvegy yiwl yix ixacl dywn `xnbd,éáéúéî¥¦¥
íòL ìL úBìöBç,dpw beq -éîb ìLå,seq ipw -÷N ìLåieyrd - ¨¤©©§¤¤¦§¤©

,mifird xrynàøéôñ ìLå.qeqd xryn ieyrd -úî àîè ànhî §§¤§¦¨¦©¥§¥¥
,qxcn z`neh `leíéîëçå .àñBc éaø éøáce miwlegíéøîBà ¦§¥©¦¨©£¨¦§¦

lawl miie`xyóàz`neh.ñøãîzl`ey:`xnbdïàîì àîìLa ©¦§¨¦§¨¨§©
øîàcmd zelvegyéìáBæøîd wy -gipne ,zexit ea gipdl ieyr §¨©©§§¥

`qec iax zrcly `ziixad ixac mipaen ,ey`x z` drexd eilr
migipn ixdy ,zn z`neha mi`nhpe ,ilkk zelvegd miaygp

zelveg elit`y ,zexit mkezaéîb ìLå íòL ìLoi`y it lr s` ¤©©§¤¤¦
,miawp ea yie dti bx`p mdly wydéøéôc àúðéëì eæçmiie`x - £§¦§¨§¥¥

zelveg oky lke ,miqb zexit ea migipny ilkk ynyl÷N ìL¤©
àøéôñ ìLåixdy d`neh milawn i`ce ,dti mibx`pyé÷ìeâì eæç §¤§¦¨£§§¥

épöåzexite zeiphw mda gipdl miieyrd milkk ynyl miie`x - §©¥
.miwcøîàc ïàîì àlàeyexit zelvegyLnî úBìöçîoi`y ¤¨§©§¨©©§¨©¨

`qec iax zrcl milk md miaygp recn ,dyw ,leaiw zia mdl
daikyl micner mpi`yk,eàîìLazelvgnàøéôñ ìLå ÷N ìL ¦§¨¨¤©§¤§¦¨

meyn ,ilkk miaeygyéñøôì eæç-,gztd cbp oeliel mqxetl £¦§¨¥
ål mie`x md okàúååôð.gnw mda zetpl -àlàzelvgníòL ìL §©§¨¨¤¨¤©©

eæç éàîì éîb ìLåilkk eaygiy miie`x md yeniy dfi`l - §¤¤¦§©£
inb lye mry ly zelvgn s` :`xnbd zvxzn .d`neh lawny

àúàéæðì eæç.xkiy ly zibib mda zeqkl - £§©§¨¨
:`xnbd ziiyewa xg` ote`066éøîàc àkéàdxn`p `iyewdy ¦¨§¨§¥

,jtidlLnî úBìöçî øîàc ïàîì àîìLa,ze`nh md recn oaen ¦§¨¨§©§¨©©§¨©¨
zelvgndyàúàéæðì eæç éîb ìLå íòL ìLz` zeqkl zeie`x - ¤©©§¤¤¦£§©§¨¨

zelvgnde ,xkiyd zibibéñøôì eæç àøéôñ ìLå ÷N ìL,oeliel - ¤©§¤§¦¨£¦§¨¥
àúååôðå.gnw mda zetpløîàc ïàîì àlàmd zelvegyéìáBæøî §©§¨¨¤¨§©§¨©©§§¥

,mirex ly wy -àøéôñ ìLå ÷N ìL àîìLa,d`neh milawn ¦§¨¨¤©§¤§¦¨
meynyépöå é÷ìeâì eæçmiphw zexit mda migipny milk - £§§¥§©¥

,zeiphweéîb ìLå íòL ìL àlàgipdl xyt` i`e miawp mda yiy ¤¨¤©©§¤¤¦
,miphw zexit mdaeæç éàîìrecne miie`x md yinyz dfi`l - §©£

inbe mry ly mirex iwy s` :`xnbd zvxzn .milkk miaeygeæç£
éøéôc àúðéëìmi`vei mpi`y ,miqb zexit mda migipny milkl - §¦§¨§¥¥
.ohw awp jxc

:zlvgnd ipica ztqep `ziixaäéððç éaø øîà ,àéðzly eig` oa ©§¨¨©©¦£©§¨
ryedi iaxäìBbì ézãøiLk,dpyd z` xarl ick ux`l uegl - §¤¨©§¦©¨

àéãeáa ïéëkñî éì øîàå ãçà ï÷æ éúàöî,zlvgna -éúàaLëe ¨¨¦¨¥¤¨§¨©¦§©§¦§§¨§¤¨¦
åéøáãì äãBä àaà éçà òLBäé éaø ìöà.zlvgna jkql xzeny ¥¤©¦§ª©£¦©¨¨¦§¨¨

:`xnbd dtiqen,àcñç áø øîàoikkqny ef `ziixaa epipyy dn ¨©©¦§¨
,d`neh zlawn dpi`y zlvgnaàtðãb déì úéìc àeäåoi`y - §§¥¥§©§¨

dl yi m` j` ,ilkk daeyg dpi` ok lre ,aiaqn dty ef zlvgnl
oke .da jkql oi`e d`neh zlawn `id ixd dtyéðä àìeò øîà̈©¨¨¥

àúéãeázelvgnd -ïälL øé÷ àìîìà àæBçî éðácyiy `l m` - §¨¨¦§¥§¨¦§¨¥¦¤¨¤
y mpic did ,aiaqn dty el` zelvgnl,eäa ïéëkñîeiykr j` §©§¦§

`neh milawn md ixd dty mdl yiyd`ian .mda oikkqn oi`e d
.df oicl di`x `xnbdàéãeáa ïéëkñî ,éëä énð àéðz-,zlvgna ©§¨©¦¨¦§©§¦§§¨

.ïäa ïéëkñî ïéà øé÷ ïäì Lé íàå.`ler ixack x`eane §¦¥¨¥¦¥§©§¦¨¤

äëåñ êìò ïøãä

äèîä úçú ïùé ¯ éðù ÷øô

äðùî
ïLiädzeye lke` e`ähnä úçzz`vnpdéãé àöé àì ,äkeqa ©¨¥©©©¦¨©¨Ÿ¨¨§¥

,BúáBç`vnpe ,dkeqd oial epia wiqtny ld` zaygp dhindy ¨
dcedi iax .dhind ld` lva `l` dkeqd lv zgz oyi epi`y
iax `iad .ezaeg ici `vi dkeqa dhind zgz oyid ezrcle ,wleg

,eixacl di`x dcediíéðLé eðééäL eðééä ïéâäBð ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨£¦¨¦¤¨¦§¥¦
ähnä úçzdkeqaøác eðì eøîà àìå ,íéð÷fä éðôaexn` `l - ©©©¦¨¦§¥©§¥¦§Ÿ¨§¨¨¨

dhind oi` mzrcly ixd ,dkeq zaeg ici mi`vei ep` oi`y epl
.jkqd oiae oyid oia wiqtnd ld`l zaygpïBòîL éaø øîàdi`x ¨©©¦¦§

`nw `pz zrclúçz ïLé äéäL ìàéìîb ïaø ìL Bcáò éáèa äNòî ,©£¤§¨¦©§¤©¨©§¦¥¤¨¨¨¥©©
ähnä,l`ilnb oax ly ezkeqa,íéð÷fì ìàéìîb ïaø ïäì øîàå ©¦¨§¨©¨¤©¨©§¦¥©§¥¦

ïî ïéøeèt íéãáòL òãBéå íëç ãéîìz àeäL ,écáò éáè íúéàø§¦¤¨¦©§¦¤©§¦¨¨§¥©¤£¨¦§¦¦
,äkeqä,`nxb onfdy dyr zevn `id dkeqa daiyidy itl ©¨

z` wegcl dvex epi`y oeike ,dpnn mixeht miprpk micary
,dkeqa mipyid minkgd.ähnä úçz àeä ïLé Cëéôìepi`y dne §¦¨¨¥©©©¦¨

ixac z` renyl dvex `edy itl ,ziaa oyil dkeqd on `vei
,oerny iax miiq .minkgd mixne`y dxezdeðãîì eðékøc éôìe§¦©§¥¨©§

xaeq `edy ,l`ilnb oax ixacnéãé àöé àì ähnä úçz ïLiäL¤©¨¥©©©¦¨Ÿ¨¨§¥
,BúáBçepivnp ,df oic epze` cnll oeekzd `l l`ilnb oaxy s`e ¨

.eixac jezn df oic micnl

àøîâ
dhind zgz oyil xq`y ,`nw `pz zrc lr dywn `xnbd

:jkqd oial epia wiqtnd ld` `id dhindy meyn ,dkeqaàäå§¨
äøNò àkéìdpi`e ,migth dxyr ddeab dpi` dhin mzq ixd - ¥¨£¨¨

.ld` daeygàîâøzepzpyn z` yxit -,ìàeîLdpyndy ¦§§¨§¥
zxacnähîaddeab `idyäøNòwiqtdl ld` daeygd ,migth §¦¨£¨¨

.ezaeg ici `vi `l dizgz oyid jkle ,jkql epia
m` ,ld` z`neh oiprl mi`pzd ewlgpy zwelgn d`ian `xnbd
yiy meyne] ,`l e` ld`l aygp mc` icia ieyr epi`y ld`

:[o`k df oeic `aed epzpynn di`x `iadl dxe`klïðzepipy - §©
íúäoic mdl yiy mipey mild` ibeq mpyiy ,zeld` zkqna ¨¨

zifk didi m`y oiprl ,ld`ilke ,ld`d ly cg` cva znd on
:dpynd zhxtn .ilkd `nhp ,ld`d ly xg`d ecvaøBç ãçà¤¨

ici lr dyrpy xdpd cvay otecaíéî eäeøøçL,xdpd in -Bà ¤£¨©¦
meqxk ici lr dyrpy xiwa xegBà ,íéöøLici lr xegd dyrpy §¨¦

úçlî ezìëàL,zcqtpe zawxp `idy - dgln `id ux`d - ¤£¨©©©©
,mixewn mirwy da eyrpeCaãî ïëåly zexecq zenxr -íéðáà §¥¦§©£¨¦

izy iab lr zg` oa` zcner minrte ,ef lr ef zexceqnd zelecb
ld` dyer mdiab lry oa`de ,efn ef hrn zewgexnd mipa`

,mdipiaøàåñ ïëåzexecq zenxrúBøB÷ ìLab lr ef zexceqnd §¥§¨¤
zewgexnd zexew izy iab lr zg` dxew zcnery minrte ,ef
zenewnd lk ,mdipia ld` dyer mdiab lry dxewde ,efn ef hrn

y ld` oic mdl yi el`däàîehä ìò ìéäàîz` xiarn - ©£¦©©§¨
lr s`e ,ld`d eze` zgz `vnpy dn lkl eizgz yiy d`nehd

.dpeeka mc` icia ld`d dyrp `ly itäãeäé éaøe wleg,øîBà ©¦§¨¥
ìäà Bðéà íãà éãéa éeNò BðéàL ìäà ìkz` dyr `l mc` m` - ¨Ÿ¤¤¥¨¦¥¨¨¥Ÿ¤

z` xiarn epi`e ld`l aygp epi` ,ld` didiy dpeeka ld`d
:`xnbd zyxtn .d`nehdäãeäé éaøc àîòè éàîcnl okidn - ©©£¨§©¦§¨

ld` zeyrl mc` ly dpeek didzy jixvy df oic dcedi iaxick
,ld`l aygiy
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éìéódey dxifbaïkLnî 'ìäà' 'ìäà'zyxta xn`py ld`d - ¨¥Ÿ¤Ÿ¤¦¦§¨
okynd znwd oiprl xn`py ld`d on cnl ,dnec` dxtáéúk .§¦

àëä,dnec` dxt zyxtaìäàa úeîé ék íãà äøBzä úàæ'lM ¨¨Ÿ©¨¨¨¦¨§Ÿ¤¨
xewn dfe ,'mini zraW `nhi ld`A xW` lke ld`d l` `Adoic ©¨¤¨Ÿ¤§¨£¤¨Ÿ¤¦§¨¦§©¨¦

,ld` z`nehíúä áéúëe,okyna -,'ïkLnä ìò ìäàä úà Nøôiå' §¦¨¨©¦§Ÿ¤¨Ÿ¤©©¦§¨
ïläl äîdyrp ld`d did okyna -ïàk óà ,íãà éãéaoica ©§©¨¦¥¨¨©¨

dyrpy ld` wx ld` z`nehíãà éãéa.ld` aeygïðaøå ¦¥¨¨§©¨¨
d`neh ly ld` ipic cenll oi`y mnrh dcedi iax lr miwlegd

c meyn ,okynnäaéø 'ìäà' 'ìäà'dazkp dnec` dxt zyxta - Ÿ¤Ÿ¤¦¨
ieyr epi` ld`d m` mby zeaxl ick ,zeax minrt 'ld`' zaiz

.ld` aygp mc` icia
:dcedi iax ixaca dxizq `xnbd dywnåikìk äãeäé éaø øáñ §¨©©¦§¨¨

,eäðéîøe ,ìäà Bðéà íãà éãéa éeNò BðéàL ìäàdxt zkqna epipy Ÿ¤¤¥¨¦¥¨¨¥Ÿ¤§¦§
òìqä éab ìò íéìLeøéa úBéeða eéä úBøéöçmy `edy xkipy £¥¨§¦¨©¦©©¥©¤©

wegx `ed xaw eizgz yiy yygd f`y ,ziy`xa ini zyyn
,ce`níäézçúådid zexvgd zgz -,ììçz` mipea eidy §©§¥¤¨¨

rlqd iab lr `le ,rlqd iab lr miiepad micenr iab lr zexvgd
,ynnøá÷ éðtîíBäzäeilr oi`e rlqd zgz xeaw zn yi `ny - ¦§¥¤¤©§

ziaa miayeid z` `nhze dlere zrwea d`nehde ,gth llg
elit`y micenr iab lr zexvgd z` epa jkle ,rlqd iab lry
d`nehd oi`e miizpia wiqtn llgd ,rlqd zgz xaw yi m`

.dlere zrweaíL úBãìBéå úBøaeò íéLð ïéàéáîe`di `ly ick §¦¦¨¦¨§§¨
,rlqd lry ziad l` me`iady mcew e`nhp miclidy yyg

íL íäéða úBìcâîeoiicryÎ] mipy dpeny e` ray ipa eidiy cr §©§§¥¤¨
,[ixw e`x `läøtìmiclid el`y ,dnec` dxt dyrn jxevl - ©¨¨

z` sxeyd odkd lr dxdha mzefdl z`hgd in z` e`lni
.dxtdïäéab ìòå íéøååL ïéàéáîemigipn eidúBúìczexewÎ] §¦¦§¨¦§©©¥¤§¨

,[gztd z` mda mezql zeieyrd urn zeagxìò ïéáLBé úB÷Bðéúå§¦§¦©
ïäéabm` ,medzd xaw lr elid`i `ly ick [zezlcd iab lrÎ] ©¥¤

rwxwa xaw yi m` mb ,dzre ,mixeeyl uegn mdilbx z` e`ivei
oia zvveg zlcdy oeik ,wepizd `nhp `l ,zezlcd zgzy

,wepizl d`nehdïáà ìL úBñBëåd`neh milawn mpi`yíäéãéa §¤¤¤¦¥¤
yk ,zewepizd lyeòébäzewepizdìd oiirnçBléMdidy oiirnÎ] ¦¦§¦©

,[mind z` mi`lnn eid myny milyexil jenqeãøézewepizd ¨§
íénä CBúìíeàléîez` milylyn eid `le ,mina [zeqekd z`Î] §©©¦¦§

ici lr `le micia ielin zeyrl jixvy meyn ,laga zeqekd
,laga leylyíäì eáLéå eìòåmind z` e`iade ,zezlcd iab lr §¨§¨§¨¤

.dxtd z` sxeyd odkd lr d`fd jxevl ziad xdléñBé éaø©¦¥
,øîBàoirnl mribda mixeeyd iab lrn micxei zewepizd eid `l ¥

`l` ,geliydBîB÷nî[zezlcd lr ayei didy mewnd onÎ]äéä ¦§¨¨
wepizdìLîìL,oiirnd l` laga zeqekd z`àlîîe,mind z` §©§¥§©¥

dhnl cxei did `leíBäzä øá÷ éðtî.d`neh my yi `ny - ¦§¥¤¤©§
àéðúå,ef dpyn lr `ziixaa epipy -eéä àì ,øîBà äãeäé éaø §©§¨©¦§¨¥Ÿ¨

úBúìc ïéàéáîeid mdilre mixeeyd iab lr mze` migipne §¦¦§¨
,miayei zewepizdàlàmi`ian eidíéøååL,ce`n dagx mqixky ¤¨§¨¦

zvveg dzid mixeeyd ly mqixke ,miayei zewepizd eid mdilre
.wepizl medzd xaw z`neh oia

:`iyewd z` `xnbd zyxtnéãéa éeNò BðéàL ìäàc íéøååL àäå§¨§¨¦§Ÿ¤¤¥¨¦¥
àeä íãà,ld`l eyrp `le miieyr md miny icia ixdy,éðz÷å ¨¨§¨¨¥

,íéøååL àlà úBúìc ïéàéáî eéä àì øîBà äãeäé éaøepiide ©¦§¨¥Ÿ¨§¦¦§¨¤¨§¨¦
ixd ,d`nehd iab lr ld`l zaygp mixeeyd ly mqixky
xzeqe ,ld` aygp mc` icia ieyr epi`y ld` dcedi iax zrcly
.ld`l aygp epi` mc` icia ieyr epi`y ld`y zeld`a eixacl

:`xnbd zvxznøæòìà éaø øîà éîéc áø àúà ék,äãeäé éaø äãBî ¦¨¨©¦¦¨©©¦¤§¨¨¤©¦§¨
deabe agx `edy ld`aóBøâà àìîk,giha` did enyy mc` ly ¦§Ÿ¤§

elit` ld` aygpy ,mc` ly lecb y`xk lecb etexb` dide
mqixk okle ,aeyge lecb ld` `edy oeik ,mc` icia ieyr epi`yk
zeieyr mdy it lr s` ,ld` zeaygp zeagx mdy mixeeyd ly
edexxgy xeg oiprl zeld`a dcedi iax xn`y dne ,miny icia
,mc` icia miieyr mpi`y oeik ld`l miaygp mpi`y ,'eke mind

.sexb` `lnk mllga oi`y ote`a epiid
:di`x `xnbd d`ianïéôé÷Ma äãeäé éaø äãBîe ,éëä énð àéðz- ©§¨©¦¨¦¤©¦§¨©§¦¦

mewna lecb llg xvepe ,gex ici lr mixdd on exwrpy mirlq
,exwrpyíéòìqä é÷é÷ðáemiaeyg mdy ,rlqa milecb mirwa - ¦§¦¥©§¨¦

`lnk mllga yiy oeik ,mc` icia eyrp `ly it lr s` ld`
.sexb`

:`xnbd dywnda Léc úìc éøäåoial dpia dizgzy llga - ©£¥¤¤§¥¨
rwxwdéðz÷å ,ïéôBøâà änkef `ziixaaeéä àì øîBà äãeäé éaø ©¨¤§¦§¨¨¥©¦§¨¥Ÿ¨

,íéøååL àlà úBúìc ïéàéáîdcedi iax ly enrhy `xnbd dpiade §¦¦§¨¤¨§¨¦
mpi`e ,jka ld` jxc oi`y oeik ,ld`l zeaygp zezlcd oi`y
zvxzn .sexb` `lnk mllga yiy s` d`nehd ipta mivveg

,`xnbd,éiaà øîàzezlcd oi`y meyn dcedi iax ly enrh oi` ¨©©©¥
y `l` ,ld`l zeaygpúBúìc àéáäì eëøöeä àìeayiy ick Ÿ§§§¨¦§¨

mivvege dagx mqixky mixeey e`iady oeik ,zewepizd mdilr
`iadl mileki eid evx m` mpn`e .rwxwl zewepizd seb lk oia

e .zewepizd z` aiyedl mdilre zezlc,øîà àáøiax zrc ¨¨¨©
y dcedi,øwéò ìk úBúìc ïéàéáî eéä àìiptn enrh oi` la` Ÿ¨§¦¦§¨¨¦¨

miaeyg sexb` `lnk mllga yiy oeiky ,ld` miaeyg mpi`y
`l` ,ld`kåéìò äqb ÷Bðéz ìL BzòcL éðtnLyyeg epi`y - ¤¦§¥¤©§¤¦©¨¨¨

yeygl yi ,ce`n dagx `idy oeik zlcd on leti `nyànL¤¨
àéöBéz` wepizdBà BLàøz`åéøáàî ãçàlr lid`ie ,zlcl ueg ¦Ÿ¤¨¥¥¨¨

rwxwdàîhéå§¦¨¥
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,zeptcl miynyn dhind,äøLkexn`py minrhd ipy itl §¥¨
.dcedi iax zhiyaøîàc ïàîì ,àîòè éàîlqt dcedi iaxy ©©£¨§©§¨©

dnvr dhind irxk lr jkqd jnqykòá÷ dì ïéàL éôìepiidc §¦¤¥¨¤©
mireaw zecizi iab lr jkqd gipdyk ,dhind ici lr zlhlhiny

òá÷ dì Lé éøä.dxyk okle dhind lehlha zlhlhin dpi`c - £¥¥¨¤©
mbe .zeptca `le jkqa `l` raw dl oi`y leqtd oi`eïàîì§©

øîàcdhind irxk lr jkqd jnqyk lqt dcedi iaxyéðtî §¨©¦§¥
,äàîeè ìa÷nä øáãa dãéîònLzecizi iab lr cner jkqdyk ¤©£¦¨§¨¨©§©¥§¨

urn miieyrdäàîeè ìa÷nä øáãa dãéîòî ïéà éøäoi`e .dxyke £¥¥©£¦¨§¨¨©§©¥§¨
z` cinrny dnae jkqa `l` d`neh lawn `edy meyn leqtd

.zeptca `le ,jkqd
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המשך ביאור למסזת סוזה ליום שני עמ' ב

ezny in` cenr `k sc ± iyily wxt`nei
äáéø ìäà ìäà.eil`n ieyrd s` zeaxl ,dxt zyxta iaizk `aeh mild` Ðøá÷ éðôî

íåäúäepi`y medzk ,`ed wtq oeyl cenlzay medzd z`nehe medzd xaw my lk Ð

gth llg znl el oi`e ,xaw my yi `ny oiwteqn eid xird lky medzd xaw iptn .ielb

elit`y ,oitik iab lr dze` oipea eid jkl .riwxl dlere zrwea dvevx `idy d`nehe

.wiqtn llg ixd zgzn xaw my yiïéàéáîå
'åë úåøáåò íéùðdxt) opzc `idd meyn Ð

odkd z` eid oi`nhn :(f dpyn iyily wxt

`ivedl ,cin eze` oiliahne dxtd z` sxeyd

iaxerna mixne` eidy ,oiwecv ly oaln

xyk mei leahc oeike .ziyrp dzid ynyd

dxtaelflfi `ly ick daxd zelrn da eyr Ð

ilke millb ilka dxt dyrn lk epwz ,da

odkde ,d`neh oilawn oi`y dnc` ilke mipa`

oi`e mini zray zyixtl edewiwfd dtxeyd

`nw wxta opixn`ck ,ea oirbep mipdkd eig`

.dray lk eilr oifn :xn xn`e .(`,a) `neic

min el oi`lnn elld zewepiz ediy epwze

ediy epwz dlrn meyne .z`hg in oda ycwl

cr :epipy `ztqezae ,d`neh lkn mixedh

,oze` oilcbn mipy dpny ipae dray ipa ediy

.ixw e`x `ly ,xzei `leíéøååù ïéàéáîåÐ

on miig min ze`lnle jlil mivex eidyk

.geliydíäéãéá ïáà ìù úåñåëålky Ð

.ziyixtck ,mipa` ilka eid diyrnêåúì åãøé
íåàìîå íéîä,opira ielin `pz i`d xaqw Ð

.laga lylyiy `leíåäúä øá÷ éðôî`ny Ð

.d`neh o`k yiíéøååù àìàmqixky Ð

,wiqtn oqixke mdilr oiayei zewepize ,zeagx

onwle .ux`d lr oilid`n zewepizd oi`y

.zezlc oi`ian eid `l i`n` `nrh yxtn

mixeey ly ozxcyc dcedi iax opirny` `nl`

dnda ly llge bb oirk `idyld`d `ed Ð

.mc` icia ieyr epi`c ab lr s`e ,wiqtnd

óåøâà àìîë`edy sexb` `lnk agxy ld` Ð

gthn xzeiit lr s`y dcedi iax dcen Ð

.ld` zeidl aeyg mc` icia ieyr epi`y

yly wxt) zeld`a opzck ,mc` icia ieyr epi`y xe`nl aeyg epivn sexb` `lnac

wxta dl opiziin zexeka zkqnae ,(a dpyn dxyr dray wxt milke ` dpyn dxyr

xie`l d`nehd z` `ivedl exeriy mc` icia dyrp `ly xe`n :(a,fl) "oinen el` lr"

dcedi 'x xn` ike .mc` lk y`xk lecb epyie ,giha` oa ly etexb` edfe ,sexb` `lnk

mc` icia ieyr oi`c `kid ld` epi`c.xn`w gtha Ðïéôé÷ùámiltepd mirlq Ð

.ozxiwr mewna lecb xeg yie ,gexa oiwxtzneé÷é÷ð.oirewia =äîë äá ùéã úìã éøäå
íéôåøâà`wlq `w .zezlc mi`ian eid `l :dcedi 'x xn` `we ,zlcd cr rwxwd on Ð

.mixeey oky lke ,jka ld` jxc oi`c meyn dizrcø÷éò ìë,ld` epi`c meyn `l Ð

letil `xi epi`y jezny ,f"rla i"eeixt* = eilr dqb wepiz ly ezrc `dz `ly `l`

jkitl .lid`ne zlcl ueg ey`x `iveie ,dagx diilra `ed eli`k geha `ed ixde

letil `xi `edy jezne ,zezlc ila mixeey oi`ianagx on oldl ey`x `iven epi` Ð

.xeyd
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éìéósili okynn i` :xn`z mm`e Ð okynn ld` ld``l inp mc` icia ieyr elit` Ð

,(mye a,fk zay) "oiwilcn dna" wxt ogky`ck ,ozyt `l` d`nehd z` `iai

ld` ld` `xnba silie ,ozyt `l` mild` z`neh `nhn epi` urd on `veid lk :opzc

xnege lwa dxt dyxta ixtqa opitli mi`nhnc milid`nd lkc :xnel yie !okynn

milid`nd x`y zeyrl oipn :`ipzc ,rxevnn

lk ea dyr lwd rxevn dn :zxn` ?znd ld`k

iablc .oky lk `l xengd zn ,ld`k milid`nd

:mipdk zxeza opiyxce "eayen" aizk rxevn

zgz ayei `nhd :exn` o`kn ,`nh eayen

xaer xedhe oli`dik ,ok m` :xn`z m`e .`nh Ð

!rxevnn xnege lwa slip mc` icia inp ciar `l

`ipd` i`n dey dxifb ok m` :`niz ike`d Ð

"oiwilcn dna" wxtc dyxcl dil `kixhvi`

!mild` z`neh `nhn epi` urd on `veid lkc

`le ieaix `l rnyn `l "eayen"c :xnel yie

dcedi iaxle .mc` icia ieyr epi`y oiprl herin

lwa lwd rxevn opitli zn iab `pngx dihrnc

`l wlgn `l opaxle .`nhn `lc ,znn xnege

iax `xtiq mzqc ab lr s`e .`kd `le `kd

dcedi,dcedi iaxk oli`c `idd xity `iz` Ð

`lnk dcedi iax did dcen :oizrnya xn`c

opitli milid`nd x`yc oeike :xn`z m`e .sexb`

`le eic `nip ok m` ,rxevnn xnege lw znn

mixaer eidy znd ixaew enk ,mixaer `nhn

epi` xaer rxevnc ,milk my yie dxcqk`a

opzcke ,mipdk zxeza `ipzck ,ld`a `nhn

iziine ,(f dpyn) dxyr yly wxt mirbp zkqna

lwc :xnel yie !(a,bl) oiyecwc `nw wxt dl

`ed `nlra `zlin iielb `l` epi` df xnege

.milid`nd x`y ihernl ,okynn opitli `lc

ïéàéáîåit lr s` Ð zecleie zexaer miyp

dcpa mi`nh zewepizd eidy

zecleiez`nehn oxneyl `l` oiyyeg eid `l Ð

oebk etebn `veid d`nehne ,d`fd `irac zn

oze` oilcbn eidy `ztqeza `ipzck .ixw lra

`ly ,xzei `le dpny e` mipy ray ipa ediy cr

yi` opira seq seq ?zewepiza oi`lnn eidy df ielin liren dn :dniz zvwe .ixw e`xi

wxt gkenck ,opaxl e` dcedi iaxl d`fd zrya e` ,mina xt`d oipzepy yeciw zrya

dlekc .dlrn meyn ,oipwzn owzl leki didy dnc :xnel yie !(a,bn `nei) "itlwa sxh"

.(a,b) (`nei) yixa `zi`ck `nlra dlrn `zlin

ìòålka" wxtae (`,dp) "lecb odk" wxt xifpae (a,g) oihiba xn`c o`n Ð zezlc odiab

uegl ld` diny `l wexf ld`c (`,dk) dbibgc `xza wxtae (a,l oiaexir) "oiaxrn

d`nehd iptazezlc oi`ian eid `l oizrnya xn`c ,dcedi iaxk dl xaqc xninl ivn Ð

wexf ld` md mby it lr s`e .zeagx odizeqixky mixeey `l`ilb edcica mewn lkn Ð

'xl edine ipkkeqz micibe zenvrae (i aei`) aizkcn opiyxcck ,ld` iaiygc `pngx

`iyewe .mdly drexd lr mipibnc meyn mixeeyc `nh yxtnc dyw i`ce onwlc xfril`

`nrh i`dle .i`xr ld` `iedc meyn ipyn dhncld` xn`c o`nl opicar ikid :dyw

.iviig `l lcbne daiz dciy elit`c ?ld` diny `l wexfúå÷åðéúäåÐ oiayei

,oiey lkd :xnelk .dliah oikixv zewepizdy oiey lkdc ipzw [ipy wxt] dxtc `ztqeza

dpyn] iyily wxt dxt zkqna opzck ,d`fd oiprl ewlgpy ,ililbd iqei 'x oia `aiwr 'x oia

.zefdl oikixv eid `l :xne` `aiwr 'x ,ililbd iqei 'x ixac zefdl zewepizd eid oikixv :[cåãøéyxit jk ,laga lylyiy `le ,opira mici ielin `pz i`d xaqw Ð me`lne mind jezl

zkqna opzc ,ielina xykc rnyn eil`n ilkd `lnzp elit`e .ze`lnl ick lag oikilen eidy (f e dpyn iriay wxt) dxt zkqna igken inzq edlekac ,yxit dlecb dnize .qxhpewa

ciqa dxage ilk dzid ,da oi`lnn oi` rlqay zweyd :(f dpyn) iying wxt dxteid oa` ly zeqek :l`rnyi iax meyn `aiwr iax iptl xn` :dxtc `ztqeza `ipz cer .oi`lnn Ð

`edd meyn ixaq opaxc :opaxe iqei iax ibilt ikdac yxtl d`xpe .(eixg`) zecxl miwecvl mewn epzz l` :mdl xn` .zeqekd e`lnzp zezyl mixeey egyy oeik ,mixeey ipxwa oiielz

.yiig iqei iaxe ,medzd xawl opiyiig `l `zxetàéðúikdc ,lirlc `iddc `tiq (f dpyn iyily wxt) zeld` zkqna dnily dpyn `ide ,`ziixa `idy dxe`kl rnyn Ð ikd inp

.mirlqe mitiwya dcene ,ld` epi` mc` icia ieyr epi`y ld` lk xne` dcedi iax :mzd opzéøäå?zezlc elirei `ly dywnc `zrc `wlq ikid :dniz Ð oitexb` dnk dl yic zlc

itle .mixeey oky lke ,jka ld` jxc oi`c meyn dizrc `wlq `w yxit qxhpewae ?zezlcd on xzei liredl mixeeyl yi mrh dfi`n :cere !ld` myl egped zrcnc ,`ed mc` icia `lde

,`xaqa ielzd xaca `l` df mrh jiiy `le .jka ld` jxc oi`y it lr s` ,ld` aygil zezlcn ith livdl iaiyg miig ilrac dizrc `wlq `wc :xnel jixve !`teb `id dil iywiz df

.okynn opitlic i`nl `leåúòãùdqb ezrcy iptn `l `d rnync ,ld` diny wexf ld` :dcedi iax xaqw Ð eilr dqb wepiz ly.zezlc oi`ian eid Ð
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éìéìäà ìäà óïkLnîäøBzä úàæ" :àëä áéúk ; ¨¥Ÿ¤Ÿ¤¦¦§¨§¦¨¨Ÿ©¨
úà Nøôiå" :íúä áéúëe ,"ìäàa úeîé ék íãà̈¨¦¨§Ÿ¤§¦¨¨©¦§Ÿ¤

íãà éãéa ïìäì äî ,"ïkLnä ìò ìäàä¯óà ¨Ÿ¤©©¦§¨©§©¨¦¥¨¨©
éaø øáñå .äaéø ìäà ìäà :ïðaøå .íãà éãéa ïàk̈¦¥¨¨§©¨©Ÿ¤Ÿ¤¦¨§¨©©¦
?ìäà Bðéà íãà éãéa éeNò BðéàL ìäà ìk äãeäé§¨¨Ÿ¤¤¥¨¦¥¨¨¥Ÿ¤
,òìqä éab ìò íéìLeøéa úBéeða eéä úBøéöç :eäðéîøe§¦§£¥¨§¦¨©¦©©¥©¤©

íäézçúåøá÷ éðtî ììçíBäzäíéLð ïéàéáîe , §©§¥¤¨¨¦§¥¤¤©§§¦¦¨¦
.äøtì íL íäéða úBìcâîe ,íL úBãìBéå úBøaeò¨§§¨§©§§¥¤¨©¨¨
ïéáLBé úB÷Bðéúå ,úBúìc ïäéab ìòå íéøååL ïéàéáîe§¦¦§¨¦§©©¥¤§¨§¦§¦

úBñBëå ïäéab ìòçBìéMì eòébä .íäéãéa ïáà ìL ©©¥¤§¤¤¤¦¥¤¦¦©¦©
¯éaø .íäì eáLéå eìòå ,íeàìéîe íénä CBúì eãøé̈§§©©¦¦§§¨§¨§¨¤©¦

äéä BîB÷nî :øîBà éñBéìLîìLøá÷ éðtî ,àìîîe ¥¥¦§¨¨§©§¥§©¥¦§¥¤¤
ïéàéáî eéä àì :øîBà äãeäé éaø ,àéðúå .íBäzä©§§©§¨©¦§¨¥Ÿ¨§¦¦
éeNò BðéàL ìäàc ,íéøååL àäå .íéøååL àìà úBúìc§¨¤¨§¨¦§¨§¨¦§Ÿ¤¤¥¨

àì :øîBà äãeäé éaø ,éðú÷å ,àeä íãà éãéaeéä ¦¥¨¨§¨¨¥©¦§¨¥Ÿ¨
øîà éîéc áø àúà ék !íéøååL àìà úBúìc ïéàéáî§¦¦§¨¤¨§¨¦¦£¨©¦¦¨©
àéðz .óBøâà àìîk äãeäé éaø äãBî :øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤©¦§¨¦§Ÿ¤§©§¨

äãeäé éaø äãBîe :éëä éîðïéôé÷Maíéòìqä é÷é÷ðáe. ©¦¨¦¤©¦§¨©§¦¦¦§¦¥©§¨¦
äãeäé éaø ,éðú÷å ,ïéôBøâà änk da Léc ,úìc éøäå©£¥¤¤§¥¨©¨¤§¦§¨¨¥©¦§¨
øîà !íéøååL àìà úBúìc ïéàéáî eéä àì :øîBà¥Ÿ¨§¦¦§¨¤¨§¨¦¨©
eéä àì :øîà àáø .úBúìc àéáäì eëøöeä àì :ééaà©©¥Ÿ§§§¨¦§¨¨¨¨©Ÿ¨

,øwéò ìk úBúìc ïéàéáîéðtnL÷Bðéz ìL BzòcL §¦¦§¨¨¦¨¤¦§¥¤©§¤¦
ãçà Bà BLàø àéöBé ànL åéìò äqâåéøáàîàîhéå , ©¨¨¨¤¨¦Ÿ¤¨¥¥¨¨§¦¨¥
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קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc dkeq(ipy meil)

éìéódey dxifbaïkLnî 'ìäà' 'ìäà'zyxta xn`py ld`d - ¨¥Ÿ¤Ÿ¤¦¦§¨
okynd znwd oiprl xn`py ld`d on cnl ,dnec` dxtáéúk .§¦

àëä,dnec` dxt zyxtaìäàa úeîé ék íãà äøBzä úàæ'lM ¨¨Ÿ©¨¨¨¦¨§Ÿ¤¨
xewn dfe ,'mini zraW `nhi ld`A xW` lke ld`d l` `Adoic ©¨¤¨Ÿ¤§¨£¤¨Ÿ¤¦§¨¦§©¨¦

,ld` z`nehíúä áéúëe,okyna -,'ïkLnä ìò ìäàä úà Nøôiå' §¦¨¨©¦§Ÿ¤¨Ÿ¤©©¦§¨
ïläl äîdyrp ld`d did okyna -ïàk óà ,íãà éãéaoica ©§©¨¦¥¨¨©¨

dyrpy ld` wx ld` z`nehíãà éãéa.ld` aeygïðaøå ¦¥¨¨§©¨¨
d`neh ly ld` ipic cenll oi`y mnrh dcedi iax lr miwlegd

c meyn ,okynnäaéø 'ìäà' 'ìäà'dazkp dnec` dxt zyxta - Ÿ¤Ÿ¤¦¨
ieyr epi` ld`d m` mby zeaxl ick ,zeax minrt 'ld`' zaiz

.ld` aygp mc` icia
:dcedi iax ixaca dxizq `xnbd dywnåikìk äãeäé éaø øáñ §¨©©¦§¨¨

,eäðéîøe ,ìäà Bðéà íãà éãéa éeNò BðéàL ìäàdxt zkqna epipy Ÿ¤¤¥¨¦¥¨¨¥Ÿ¤§¦§
òìqä éab ìò íéìLeøéa úBéeða eéä úBøéöçmy `edy xkipy £¥¨§¦¨©¦©©¥©¤©

wegx `ed xaw eizgz yiy yygd f`y ,ziy`xa ini zyyn
,ce`níäézçúådid zexvgd zgz -,ììçz` mipea eidy §©§¥¤¨¨

rlqd iab lr `le ,rlqd iab lr miiepad micenr iab lr zexvgd
,ynnøá÷ éðtîíBäzäeilr oi`e rlqd zgz xeaw zn yi `ny - ¦§¥¤¤©§

ziaa miayeid z` `nhze dlere zrwea d`nehde ,gth llg
elit`y micenr iab lr zexvgd z` epa jkle ,rlqd iab lry
d`nehd oi`e miizpia wiqtn llgd ,rlqd zgz xaw yi m`

.dlere zrweaíL úBãìBéå úBøaeò íéLð ïéàéáîe`di `ly ick §¦¦¨¦¨§§¨
,rlqd lry ziad l` me`iady mcew e`nhp miclidy yyg

íL íäéða úBìcâîeoiicryÎ] mipy dpeny e` ray ipa eidiy cr §©§§¥¤¨
,[ixw e`x `läøtìmiclid el`y ,dnec` dxt dyrn jxevl - ©¨¨

z` sxeyd odkd lr dxdha mzefdl z`hgd in z` e`lni
.dxtdïäéab ìòå íéøååL ïéàéáîemigipn eidúBúìczexewÎ] §¦¦§¨¦§©©¥¤§¨

,[gztd z` mda mezql zeieyrd urn zeagxìò ïéáLBé úB÷Bðéúå§¦§¦©
ïäéabm` ,medzd xaw lr elid`i `ly ick [zezlcd iab lrÎ] ©¥¤

rwxwa xaw yi m` mb ,dzre ,mixeeyl uegn mdilbx z` e`ivei
oia zvveg zlcdy oeik ,wepizd `nhp `l ,zezlcd zgzy

,wepizl d`nehdïáà ìL úBñBëåd`neh milawn mpi`yíäéãéa §¤¤¤¦¥¤
yk ,zewepizd lyeòébäzewepizdìd oiirnçBléMdidy oiirnÎ] ¦¦§¦©

,[mind z` mi`lnn eid myny milyexil jenqeãøézewepizd ¨§
íénä CBúìíeàléîez` milylyn eid `le ,mina [zeqekd z`Î] §©©¦¦§

ici lr `le micia ielin zeyrl jixvy meyn ,laga zeqekd
,laga leylyíäì eáLéå eìòåmind z` e`iade ,zezlcd iab lr §¨§¨§¨¤

.dxtd z` sxeyd odkd lr d`fd jxevl ziad xdléñBé éaø©¦¥
,øîBàoirnl mribda mixeeyd iab lrn micxei zewepizd eid `l ¥

`l` ,geliydBîB÷nî[zezlcd lr ayei didy mewnd onÎ]äéä ¦§¨¨
wepizdìLîìL,oiirnd l` laga zeqekd z`àlîîe,mind z` §©§¥§©¥

dhnl cxei did `leíBäzä øá÷ éðtî.d`neh my yi `ny - ¦§¥¤¤©§
àéðúå,ef dpyn lr `ziixaa epipy -eéä àì ,øîBà äãeäé éaø §©§¨©¦§¨¥Ÿ¨

úBúìc ïéàéáîeid mdilre mixeeyd iab lr mze` migipne §¦¦§¨
,miayei zewepizdàlàmi`ian eidíéøååL,ce`n dagx mqixky ¤¨§¨¦

zvveg dzid mixeeyd ly mqixke ,miayei zewepizd eid mdilre
.wepizl medzd xaw z`neh oia

:`iyewd z` `xnbd zyxtnéãéa éeNò BðéàL ìäàc íéøååL àäå§¨§¨¦§Ÿ¤¤¥¨¦¥
àeä íãà,ld`l eyrp `le miieyr md miny icia ixdy,éðz÷å ¨¨§¨¨¥

,íéøååL àlà úBúìc ïéàéáî eéä àì øîBà äãeäé éaøepiide ©¦§¨¥Ÿ¨§¦¦§¨¤¨§¨¦
ixd ,d`nehd iab lr ld`l zaygp mixeeyd ly mqixky
xzeqe ,ld` aygp mc` icia ieyr epi`y ld` dcedi iax zrcly
.ld`l aygp epi` mc` icia ieyr epi`y ld`y zeld`a eixacl

:`xnbd zvxznøæòìà éaø øîà éîéc áø àúà ék,äãeäé éaø äãBî ¦¨¨©¦¦¨©©¦¤§¨¨¤©¦§¨
deabe agx `edy ld`aóBøâà àìîk,giha` did enyy mc` ly ¦§Ÿ¤§

elit` ld` aygpy ,mc` ly lecb y`xk lecb etexb` dide
mqixk okle ,aeyge lecb ld` `edy oeik ,mc` icia ieyr epi`yk
zeieyr mdy it lr s` ,ld` zeaygp zeagx mdy mixeeyd ly
edexxgy xeg oiprl zeld`a dcedi iax xn`y dne ,miny icia
,mc` icia miieyr mpi`y oeik ld`l miaygp mpi`y ,'eke mind

.sexb` `lnk mllga oi`y ote`a epiid
:di`x `xnbd d`ianïéôé÷Ma äãeäé éaø äãBîe ,éëä énð àéðz- ©§¨©¦¨¦¤©¦§¨©§¦¦

mewna lecb llg xvepe ,gex ici lr mixdd on exwrpy mirlq
,exwrpyíéòìqä é÷é÷ðáemiaeyg mdy ,rlqa milecb mirwa - ¦§¦¥©§¨¦

`lnk mllga yiy oeik ,mc` icia eyrp `ly it lr s` ld`
.sexb`

:`xnbd dywnda Léc úìc éøäåoial dpia dizgzy llga - ©£¥¤¤§¥¨
rwxwdéðz÷å ,ïéôBøâà änkef `ziixaaeéä àì øîBà äãeäé éaø ©¨¤§¦§¨¨¥©¦§¨¥Ÿ¨

,íéøååL àlà úBúìc ïéàéáîdcedi iax ly enrhy `xnbd dpiade §¦¦§¨¤¨§¨¦
mpi`e ,jka ld` jxc oi`y oeik ,ld`l zeaygp zezlcd oi`y
zvxzn .sexb` `lnk mllga yiy s` d`nehd ipta mivveg

,`xnbd,éiaà øîàzezlcd oi`y meyn dcedi iax ly enrh oi` ¨©©©¥
y `l` ,ld`l zeaygpúBúìc àéáäì eëøöeä àìeayiy ick Ÿ§§§¨¦§¨

mivvege dagx mqixky mixeey e`iady oeik ,zewepizd mdilr
`iadl mileki eid evx m` mpn`e .rwxwl zewepizd seb lk oia

e .zewepizd z` aiyedl mdilre zezlc,øîà àáøiax zrc ¨¨¨©
y dcedi,øwéò ìk úBúìc ïéàéáî eéä àìiptn enrh oi` la` Ÿ¨§¦¦§¨¨¦¨

miaeyg sexb` `lnk mllga yiy oeiky ,ld` miaeyg mpi`y
`l` ,ld`kåéìò äqb ÷Bðéz ìL BzòcL éðtnLyyeg epi`y - ¤¦§¥¤©§¤¦©¨¨¨

yeygl yi ,ce`n dagx `idy oeik zlcd on leti `nyànL¤¨
àéöBéz` wepizdBà BLàøz`åéøáàî ãçàlr lid`ie ,zlcl ueg ¦Ÿ¤¨¥¥¨¨

rwxwdàîhéå§¦¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc dkeq(ipy meil)

,zeptcl miynyn dhind,äøLkexn`py minrhd ipy itl §¥¨
.dcedi iax zhiyaøîàc ïàîì ,àîòè éàîlqt dcedi iaxy ©©£¨§©§¨©

dnvr dhind irxk lr jkqd jnqykòá÷ dì ïéàL éôìepiidc §¦¤¥¨¤©
mireaw zecizi iab lr jkqd gipdyk ,dhind ici lr zlhlhiny

òá÷ dì Lé éøä.dxyk okle dhind lehlha zlhlhin dpi`c - £¥¥¨¤©
mbe .zeptca `le jkqa `l` raw dl oi`y leqtd oi`eïàîì§©

øîàcdhind irxk lr jkqd jnqyk lqt dcedi iaxyéðtî §¨©¦§¥
,äàîeè ìa÷nä øáãa dãéîònLzecizi iab lr cner jkqdyk ¤©£¦¨§¨¨©§©¥§¨
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ezny in` cenr `k sc ± iyily wxt`nei
äáéø ìäà ìäà.eil`n ieyrd s` zeaxl ,dxt zyxta iaizk `aeh mild` Ðøá÷ éðôî

íåäúäepi`y medzk ,`ed wtq oeyl cenlzay medzd z`nehe medzd xaw my lk Ð

gth llg znl el oi`e ,xaw my yi `ny oiwteqn eid xird lky medzd xaw iptn .ielb

elit`y ,oitik iab lr dze` oipea eid jkl .riwxl dlere zrwea dvevx `idy d`nehe

.wiqtn llg ixd zgzn xaw my yiïéàéáîå
'åë úåøáåò íéùðdxt) opzc `idd meyn Ð

odkd z` eid oi`nhn :(f dpyn iyily wxt

`ivedl ,cin eze` oiliahne dxtd z` sxeyd

iaxerna mixne` eidy ,oiwecv ly oaln

xyk mei leahc oeike .ziyrp dzid ynyd

dxtaelflfi `ly ick daxd zelrn da eyr Ð

ilke millb ilka dxt dyrn lk epwz ,da

odkde ,d`neh oilawn oi`y dnc` ilke mipa`

oi`e mini zray zyixtl edewiwfd dtxeyd

`nw wxta opixn`ck ,ea oirbep mipdkd eig`

.dray lk eilr oifn :xn xn`e .(`,a) `neic

min el oi`lnn elld zewepiz ediy epwze

ediy epwz dlrn meyne .z`hg in oda ycwl

cr :epipy `ztqezae ,d`neh lkn mixedh

,oze` oilcbn mipy dpny ipae dray ipa ediy

.ixw e`x `ly ,xzei `leíéøååù ïéàéáîåÐ

on miig min ze`lnle jlil mivex eidyk

.geliydíäéãéá ïáà ìù úåñåëålky Ð

.ziyixtck ,mipa` ilka eid diyrnêåúì åãøé
íåàìîå íéîä,opira ielin `pz i`d xaqw Ð

.laga lylyiy `leíåäúä øá÷ éðôî`ny Ð

.d`neh o`k yiíéøååù àìàmqixky Ð

,wiqtn oqixke mdilr oiayei zewepize ,zeagx

onwle .ux`d lr oilid`n zewepizd oi`y

.zezlc oi`ian eid `l i`n` `nrh yxtn

mixeey ly ozxcyc dcedi iax opirny` `nl`

dnda ly llge bb oirk `idyld`d `ed Ð

.mc` icia ieyr epi`c ab lr s`e ,wiqtnd

óåøâà àìîë`edy sexb` `lnk agxy ld` Ð

gthn xzeiit lr s`y dcedi iax dcen Ð

.ld` zeidl aeyg mc` icia ieyr epi`y

yly wxt) zeld`a opzck ,mc` icia ieyr epi`y xe`nl aeyg epivn sexb` `lnac

wxta dl opiziin zexeka zkqnae ,(a dpyn dxyr dray wxt milke ` dpyn dxyr

xie`l d`nehd z` `ivedl exeriy mc` icia dyrp `ly xe`n :(a,fl) "oinen el` lr"

dcedi 'x xn` ike .mc` lk y`xk lecb epyie ,giha` oa ly etexb` edfe ,sexb` `lnk

mc` icia ieyr oi`c `kid ld` epi`c.xn`w gtha Ðïéôé÷ùámiltepd mirlq Ð

.ozxiwr mewna lecb xeg yie ,gexa oiwxtzneé÷é÷ð.oirewia =äîë äá ùéã úìã éøäå
íéôåøâà`wlq `w .zezlc mi`ian eid `l :dcedi 'x xn` `we ,zlcd cr rwxwd on Ð

.mixeey oky lke ,jka ld` jxc oi`c meyn dizrcø÷éò ìë,ld` epi`c meyn `l Ð

letil `xi epi`y jezny ,f"rla i"eeixt* = eilr dqb wepiz ly ezrc `dz `ly `l`

jkitl .lid`ne zlcl ueg ey`x `iveie ,dagx diilra `ed eli`k geha `ed ixde

letil `xi `edy jezne ,zezlc ila mixeey oi`ianagx on oldl ey`x `iven epi` Ð

.xeyd
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éìéósili okynn i` :xn`z mm`e Ð okynn ld` ld``l inp mc` icia ieyr elit` Ð

,(mye a,fk zay) "oiwilcn dna" wxt ogky`ck ,ozyt `l` d`nehd z` `iai

ld` ld` `xnba silie ,ozyt `l` mild` z`neh `nhn epi` urd on `veid lk :opzc

xnege lwa dxt dyxta ixtqa opitli mi`nhnc milid`nd lkc :xnel yie !okynn

milid`nd x`y zeyrl oipn :`ipzc ,rxevnn

lk ea dyr lwd rxevn dn :zxn` ?znd ld`k

iablc .oky lk `l xengd zn ,ld`k milid`nd

:mipdk zxeza opiyxce "eayen" aizk rxevn

zgz ayei `nhd :exn` o`kn ,`nh eayen

xaer xedhe oli`dik ,ok m` :xn`z m`e .`nh Ð

!rxevnn xnege lwa slip mc` icia inp ciar `l

`ipd` i`n dey dxifb ok m` :`niz ike`d Ð

"oiwilcn dna" wxtc dyxcl dil `kixhvi`

!mild` z`neh `nhn epi` urd on `veid lkc

`le ieaix `l rnyn `l "eayen"c :xnel yie

dcedi iaxle .mc` icia ieyr epi`y oiprl herin

lwa lwd rxevn opitli zn iab `pngx dihrnc

`l wlgn `l opaxle .`nhn `lc ,znn xnege

iax `xtiq mzqc ab lr s`e .`kd `le `kd

dcedi,dcedi iaxk oli`c `idd xity `iz` Ð

`lnk dcedi iax did dcen :oizrnya xn`c

opitli milid`nd x`yc oeike :xn`z m`e .sexb`

`le eic `nip ok m` ,rxevnn xnege lw znn

mixaer eidy znd ixaew enk ,mixaer `nhn

epi` xaer rxevnc ,milk my yie dxcqk`a

opzcke ,mipdk zxeza `ipzck ,ld`a `nhn

iziine ,(f dpyn) dxyr yly wxt mirbp zkqna

lwc :xnel yie !(a,bl) oiyecwc `nw wxt dl

`ed `nlra `zlin iielb `l` epi` df xnege

.milid`nd x`y ihernl ,okynn opitli `lc

ïéàéáîåit lr s` Ð zecleie zexaer miyp

dcpa mi`nh zewepizd eidy

zecleiez`nehn oxneyl `l` oiyyeg eid `l Ð

oebk etebn `veid d`nehne ,d`fd `irac zn

oze` oilcbn eidy `ztqeza `ipzck .ixw lra

`ly ,xzei `le dpny e` mipy ray ipa ediy cr

yi` opira seq seq ?zewepiza oi`lnn eidy df ielin liren dn :dniz zvwe .ixw e`xi

wxt gkenck ,opaxl e` dcedi iaxl d`fd zrya e` ,mina xt`d oipzepy yeciw zrya

dlekc .dlrn meyn ,oipwzn owzl leki didy dnc :xnel yie !(a,bn `nei) "itlwa sxh"

.(a,b) (`nei) yixa `zi`ck `nlra dlrn `zlin

ìòålka" wxtae (`,dp) "lecb odk" wxt xifpae (a,g) oihiba xn`c o`n Ð zezlc odiab

uegl ld` diny `l wexf ld`c (`,dk) dbibgc `xza wxtae (a,l oiaexir) "oiaxrn

d`nehd iptazezlc oi`ian eid `l oizrnya xn`c ,dcedi iaxk dl xaqc xninl ivn Ð

wexf ld` md mby it lr s`e .zeagx odizeqixky mixeey `l`ilb edcica mewn lkn Ð

'xl edine ipkkeqz micibe zenvrae (i aei`) aizkcn opiyxcck ,ld` iaiygc `pngx

`iyewe .mdly drexd lr mipibnc meyn mixeeyc `nh yxtnc dyw i`ce onwlc xfril`

`nrh i`dle .i`xr ld` `iedc meyn ipyn dhncld` xn`c o`nl opicar ikid :dyw

.iviig `l lcbne daiz dciy elit`c ?ld` diny `l wexfúå÷åðéúäåÐ oiayei

,oiey lkd :xnelk .dliah oikixv zewepizdy oiey lkdc ipzw [ipy wxt] dxtc `ztqeza

dpyn] iyily wxt dxt zkqna opzck ,d`fd oiprl ewlgpy ,ililbd iqei 'x oia `aiwr 'x oia

.zefdl oikixv eid `l :xne` `aiwr 'x ,ililbd iqei 'x ixac zefdl zewepizd eid oikixv :[cåãøéyxit jk ,laga lylyiy `le ,opira mici ielin `pz i`d xaqw Ð me`lne mind jezl

zkqna opzc ,ielina xykc rnyn eil`n ilkd `lnzp elit`e .ze`lnl ick lag oikilen eidy (f e dpyn iriay wxt) dxt zkqna igken inzq edlekac ,yxit dlecb dnize .qxhpewa

ciqa dxage ilk dzid ,da oi`lnn oi` rlqay zweyd :(f dpyn) iying wxt dxteid oa` ly zeqek :l`rnyi iax meyn `aiwr iax iptl xn` :dxtc `ztqeza `ipz cer .oi`lnn Ð

`edd meyn ixaq opaxc :opaxe iqei iax ibilt ikdac yxtl d`xpe .(eixg`) zecxl miwecvl mewn epzz l` :mdl xn` .zeqekd e`lnzp zezyl mixeey egyy oeik ,mixeey ipxwa oiielz

.yiig iqei iaxe ,medzd xawl opiyiig `l `zxetàéðúikdc ,lirlc `iddc `tiq (f dpyn iyily wxt) zeld` zkqna dnily dpyn `ide ,`ziixa `idy dxe`kl rnyn Ð ikd inp

.mirlqe mitiwya dcene ,ld` epi` mc` icia ieyr epi`y ld` lk xne` dcedi iax :mzd opzéøäå?zezlc elirei `ly dywnc `zrc `wlq ikid :dniz Ð oitexb` dnk dl yic zlc

itle .mixeey oky lke ,jka ld` jxc oi`c meyn dizrc `wlq `w yxit qxhpewae ?zezlcd on xzei liredl mixeeyl yi mrh dfi`n :cere !ld` myl egped zrcnc ,`ed mc` icia `lde

,`xaqa ielzd xaca `l` df mrh jiiy `le .jka ld` jxc oi`y it lr s` ,ld` aygil zezlcn ith livdl iaiyg miig ilrac dizrc `wlq `wc :xnel jixve !`teb `id dil iywiz df

.okynn opitlic i`nl `leåúòãùdqb ezrcy iptn `l `d rnync ,ld` diny wexf ld` :dcedi iax xaqw Ð eilr dqb wepiz ly.zezlc oi`ian eid Ð
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קטז
ezny ina cenr `k sc ± iyily wxt`nei

íåäúä øá÷á.xaw wtqa :xnelk Ðíéôåøâà äîë ùéã.rwxwl milagd on Ðïéâäåð
åðééä.`ed ld` e`l i`xr ld` :`nl` Ðäéåùò äáâìå ìéàåä`le dab lr oyil Ð

.ld` my dl oi` jkitl ,dizgzíéòåøä ìòikdl :mqixk zgz odiy`x oiqipkny Ð

icinlz ly dhn edfi` :(`,gp) `xza `aaa opixn`c ,milcpqe milrpn dhn iab hwp

minkgly milrpn `l` dizgz oi`y lk Ð

zenia milcpqe dngd zenia ziad lra

oyile akyl `a `edyk my mipzepy ,minybd

zzl la` .ezhn zgz opzepe eilrpn uleg

mixg` mixac dizgzlibxny ,el `ed i`pb Ð

.myl ziad ipaïééòî éðá ìòdxcyy bb Ð

.odilr oibn odlyéðëëåñúixw jkq :`nl` Ð

.dilàîéà úéòáéàåld` dhn dcedi 'xl Ð

ixyc `nrh epiid `l` ,`iddkeqc meyn Ð

.`ed reaw ld`òá÷ ìèáîå éàøò éúà àìåÐ

.o`kn dkeqd my xiqdløîàã ïåòîù 'ø àäå
òá÷ äëåñ éîðopixn`e ,zeptc drax` irac Ð

oaxe oerny 'xe dcedi 'x :(a,f) `nw wxta

edl `xiaq edlek mixg`e xfril` 'xe l`ilnb

itl :oizipzna xn`we ,opira raw zxic dkeq

ici `vi `l dhnd zgz oyidy epcnl epikxc

.ezaegåúçéùî.dgnye oileg zgiy oeyl Ð

àúìîlif`c ,digxe` ab` `zcg Ð

epeyla jled ,epcnly mixac ipy opireny`l

zxn` i`c .yecig xac ea oiadl lkezy xaca

"eixacn"zgiy `dzy dpin opirny `l Ð

`zyd la` ,dcnell al ozil dkixv oileg

s`y ,ozgiyl s` ofe` zehdl jixvc opirny`

rnyn "eixacn" dxez xac da oiadl dteq `id

.micinlzl ocnll oiekzn `edy dxez ixac

ãåîéì äëéøö.al odl epziy mrneyl jixv Ð

åäìòå.eay lw xac Ðäðùîäèîä éòøëá
.dnly dhn Ð'åë øîåà äãåäé 'ø`nrh Ð

.`xnba yxtnàøîâäì ïéàùòá÷Ð

'inrhl dcedi 'xe .dhn ici lr zlhlhny

.opira raw zxic dkeq :xn`c'åë äãéîòîùÐ

li`ed ,jkql `l` leqt epcnl `ly it lr s`e

oicinrn el` jkq ly exwirejkiq eli`k ied Ð

.d`neh lawnd xacaäèîä ìò êëéñ ìáàÐ

.zecizi iab lr `l` ,mirxka jekiqd jnq `le

dylyn zehn `l` opi` dkeqd iptec lk la`

oiccvopixnb `l `dc ,dcedi 'x liqt `l Ð

`ed `l dfe .jekiql `l` dkeql dipin leqt

raw yi inp raw oiprle .mileqta ecinrn `le

.jekiql
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úåîöòáåaizk mc`a `xw i`dc ab lr s` Ð ipkkeyz micibe,dnda oky lk Ð

.ld` oirk dhnl dqixky

åðãîì`nxb onfdy dyr zevn i`dc ab lr s`e Ð dkeqd on mixeht micaryÐ

,execz oirk "eayz" aizkc meyn oiaiigc `niz `lc ,opireny`l jixhv`

.(a,gk) oiwxit idliya onwlck

ïéàù.dhnd ici lr zlhlhny Ð raw dl

zxic dkeq xn`c ,dinrhl dcedi iaxe

epivn ef `xaq itl .qxhpewa yxit jk .raw

qixbe ,dlbrd y`xay dkeqa inp ibiltc xninl

(`,bk) oiwxita onwle (a,f) `nw wxta lirl xity

'xe l`ilnb oaxc `zbelt iab ,dlbrd y`xa

.ibilt inp dlbrd y`xac ,dpitqd y`xa `aiwr

dxykc dpitqd y`xa l`ilnb oax dcenc `de

dievn dpi`y gexa cenrl dlekic `kid Ð

ab lr s` (my) onwl opixn`ck ,dyaic

dpitqd ici lr zlhlhnc,dpitq ip`y Ð

ab lr s` raw `aiyge ,ikda `gxe`c

`nrh `kd yxtnc o`nl elit`e .zlhlhnc

d`neh lawnd xac meyn oizipznclkn Ð

.raw zxicc `nrha inp ibiltc `ed dcen mewn

dknqy oebk ediipia `ki` xn`w `lcn ,rcz

d`q mirax` miwifgnd lcbne daiz dciya

oi`y itl xn`c o`nlc .yaia miixek mdy ,gla

raw dl.zlhlhnc ,raw dl oi` inp `kd Ð

lawnd xaca dcinrny itl xn`c o`nle

d`nehopzck ,mixedh dcna oi`ac oeik ipd Ð

:dyw ,edine .(` dpyn) milkc xyr dyng wxt

dnda iab lr dkeq dcedi 'x liqtc (`,bk) onwlc

`nrh i`njl dyrz zekqd bg" aizkc meynÐ

dpi` efe ,drayl die`xd dkeq "mini zray

`zyde .aeh meia dl oiler oi`y itl .die`x

dpi`e ,dnda ici lr zlhlhnc meyn dil wetiz

inlyexiae !dhnd irxka jneq` dedc icin ,raw

dl oi`y ,raw dl oi`y itl `nrhc rnyn

'xc `zbelt jdc .bbl cr dhnd on migth dxyr

in` 'xa inlyexia dl ipzn `kdc `a` 'xe `xif

oi`y my lr :in` iax xn` :epeyl dfe .`a` 'xe

:`a` 'x xn` ,migth dxyr jkql dhnd irxkn

dyrn ipz `d .`nh xaca oicinrn oi`y meyn

iptl odizehn oilylyn eidy milyexia

meyn `niz oi` .odiab lr oikkqn eide odizepelg

`nh xac lr oicinrn oi`ydil zil `d Ð

jkql dhnd irxkn oi`y meyn `l` ,`nrh

iyp` ly oze`e .inlyexi o`k cr ,migth dxyr

`de .jkql dhnd irxkn dxyr did milyexi

dleki dpi` m` xne` dcedi iax oizipzn ipzwc

dleki `d rnync ,dxeq` dnvrn cenrl

zecizi lr dknqy enk cenrllr s` ,dxyk Ð

dxyr jkql dhnd irxkn oi`y itaiyg `l Ð

xie` `ki` dhnl dl liwy i`c oeik ,i`xr

oizrnya iia` xn`ck ,zniiwzn dkeqde ,dxyr

raw dl oi` xn`c o`nl,raw dl yi ixd Ð

`niiw dcegl dhnc ,dhnl dl liwy i` :xnelk

dhn da qipkdy liaya zlqtp dkeqd oi`e

wxtc zezqke mixk` dedc icin ,dxie` hrine

`le dxyr oiprl `l herin ied `l (a,b) `nw

.mixyr oiprl
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:øîBà äãeäé éaø ,àáøc déúååk àéðz .íBäzä øá÷a§¤¤©§©§¨§¨¥§¨¨©¦§¨¥
ìL BzòcL éðtî ,øwéò ìk úBúìc ïéàéáî eéä àìŸ¨§¦¦§¨¨¦¨¦§¥¤©§¤
åéøáàî ãçà Bà BLàø àéöBé ànL ,åéìò äqb ÷Bðéz¦©¨¨¨¤¨¦Ÿ¤¨¥¥¨¨

íéøååL ïéàéáî àìà .íBäzä øá÷a àîhéåíéøönä §¦¨¥§¤¤©§¤¨§¦¦§¨¦©¦§¦
,úBáçø ïäéúBñéøkLúB÷Bðézäåïäéab ìò ïéáLBé ¤§¥¥¤§¨§©¦§¦©©¥¤

ì eòébä ,ïäéãéa ïáà ìL úBñBëåçBìéLíeàìîe eãøé §¤¤¤¦¥¤¦¦©¦©¨§¦§
da Léc ,ähî éøäå .ïäéab ìò ïäì eáLéå eìòå§¨§¨§¨¤©©¥¤©£¥¦¨§¥¨

änkíéôBøâàeðééä íéâäBð :øîBà äãeäé éaø ,ïðúe . ©¨¤§¦§©©¦§¨¥£¦¨¦
,ähî éðàL !íéð÷fä éðôa ähnä úçz íéðLé eðééäL¤¨¦§¥¦©©©¦¨¦§¥©§¥¦¨¥¦¨

ìéàBädaâìeék !íéeNò ïaâì éîð íéøååL .äéeNò ¦§©¨£¨§¨¦©¦§©¨£¦¦
ìéàBä íéøååL éðàL :øæòìà éaø øîà ïéáø àúà£¨¨¦¨©©¦¤§¨¨¨¥§¨¦¦

íéðéâîeíéîLbáe ,änçä éðtî änça ,íéòBøä ìò §¦¦©¨¦©©¨¦§¥©©¨©§¨¦
äðéâîe ìéàBä ,éîð ähî ,éëä éà .íéîLbä éðtî¦§¥©§¨¦¦¨¦¦¨©¦¦§¦¨

íéìcðñå íéìòðî ìòäézçzL:àáø øîà àìà ! ©¦§¨¦§©§¨¦¤©§¤¨¤¨¨©¨¨
ìéàBä ,íéøååL éðàLíéeNòåíéòî éða ìò ïéâäì ¨¥§¨¦¦©£¦§¨¥©§¥¥©¦

øNáe øBò" :øîàpL ,ïäìLíéãéâå úBîöòáe éðLéaìz ¤¨¤¤¤¡©¨¨©§¦¥¦©£¨§¦¦
z,déîòèì äãeäé éaø :àîéà úéòa éàå ."éðëëBñ §§¥¦§¦¨¥¥¨©¦§¨§©§¥

ähî déì äåäå ,ïðéòa òá÷ úøéc äkeñ :øîàc§¨©¨¦©¤©¨¥©©£¨¥¦¨
éàøò ìäà éúà àìå ,òá÷ ìäà äkeñå ,éàøò úøéc¦©£©§¨Ÿ¤¤©§¨¨¥Ÿ¤£©
äkeñ éîð øîàc ïBòîL éaø àäå .òá÷ ìäà ìháîe§©¥Ÿ¤¤©§¨©¦¦§§¨©©¦¨
ìäà ìháîe éàøò ìäà éúàå àä ,ïðéòa òá÷ úøéc¦©¤©¨¥©¨§¨¥Ÿ¤£©§©¥Ÿ¤
éàøò ìäà éúà :øáñ øî :éâéìt àäa ,ïéà !òá÷¤©¦§¨§¦¦¨¨©¨¥Ÿ¤£©
éàøò ìäà éúà àì :øáñ øîe ,òá÷ ìäà ìháîe§©¥Ÿ¤¤©¨¨©¨¨¥Ÿ¤£©

ìháîe" .òá÷ ìäàéáèa äNòî ïBòîL éaø øîà §©¥Ÿ¤¤©¨©©¦¦§©£¤§¨¦
ïaø ìL BúçéOî :ïBòîL éaø øîà ,àéðz ."Bcáò©§©§¨¨©©¦¦§¦¦¨¤©¨
íéøeèt íéãáòL eðãîì ;íéøáã éðL eðãîì ìàéìîb©§¦¥¨©§§¥§¨¦¨©§¤£¨¦§¦
éãé àöé àì ähnä úçz ïLiäL eðãîìå ,äkeqä ïî¦©¨§¨©§¤©¨¥©©©¦¨Ÿ¨¨§¥
àúìéî !?"ìàéìîb ïaø ìL åéøácî" àîéìå .BúáBç¨§¥¨¦§¨¨¤©¨©§¦¥¦§¨
àçà áø øîàc àä ék ,ïì òîLî à÷ déçøBà ábà©©§¥¨©§©¨¦¨§¨©©©¨
øîà àcà øa àçà áø øîà dì éøîàå ,àcà øa©©¨§¨§¦¨¨©©©¨©©¨¨©
éãéîìz úçéN eléôàL ïépî :áø øîà àðeðîä áø©©§¨¨©©¦©¦¤£¦¦©©§¦¥

äëéøö íéîëçãenéì¯."ìBaé àì eäìòå" :øîàpL £¨¦§¦¨¦¤¤¡©§¨¥Ÿ¦
äðùîähnä éòøëa Búkeñ CîBqä¯ãBîòì äìBëé dðéà íà :øîBà äãeäé éaø .äøLk ©¥¨§©§¥©¦¨§¥¨©¦§¨¥¦¥¨§¨©£

dîöò éðôa¯.äìeñtàøîâàaà éaøå àøéæ éaø da éâéìt ?äãeäé éaøc àîòè éàî ¦§¥©§¨§¨©©§¨§©¦§¨§¦¦¨©¦¥¨§©¦©¨
éðtî :øîà ãçå ,òá÷ dì ïéàL éðtî :øîà ãç .ìîî øadãéîònLìa÷îä øáãa ©¤¤©¨©¦§¥¤¥¨¤©§©¨©¦§¥¤©£¦¨§¨¨©§©¥

eäééðéa éàî .äàîeè¯éôì øîàc ïàîì .íäéìò Ckéñå ìæøa ìL ïéãetL õòpL ïBâk §¨©¥©§§¤¨©©¦¤©§¤§¦¥£¥¤§©§¨©§¦
òá÷ dì ïéàL¯äàîeè ìa÷îä øáãa dãéîònL éðtî øîàc ïàîe ,òá÷ dì Lé éøä¯ ¤¥¨¤©£¥¥¨¤©©§¨©¦§¥¤©£¦¨§¨¨©§©¥§¨

áb ìò Ckéñ ìáà ,Cîñ àìà eðL àì :ééaà øîà .äàîeè ìa÷îä øáãa dãéîòî éøä£¥©£¦¨§¨¨©§©¥§¨¨©©©¥Ÿ¨¤¨¨©£¨¦¥©©
ähnä¯òá÷ dì ïéàL éôì øîàc ïàîì ,àîòè éàî .äøLk¯ïàîì ,òá÷ dì Lé éøä ©¦¨§¥¨©©§¨§©§¨©§¦¤¥¨¤©£¥¥¨¤©§©

äàîeè ìa÷îä øáãa dãéîònL éðtî øîàc¯.äàîeè ìa÷îä øáãa dãéîòî ïéà éøä §¨©¦§¥¤©£¦¨§¨¨©§©¥§¨£¥¥©£¦¨§¨¨©§©¥§¨
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סוכה. פרק שני - הישן תחת המטה דף כא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc dkeq(ipy meil)

,íBäzä øá÷amixeeyd iab lr `weec wepizd z` eaiyed jkle §¤¤©§
uegn eixai`n cg` z` e` ey`x z` `ivei `l df ote`ay ,mnvr

.xeyd on leti `ny ecgtn ,xeyd ly eqixklàáøc déúååk àéðz, ©§¨§¨¥§¨¨
L éðtî ,øwéò ìk úBúìc ïéàéáî eéä àì øîBà äãeäé éaøe`iai m` ©¦§¨¥Ÿ¨§¦¦§¨¨¦¨¦§¥¤

didz ,zewepizd eayi mdilre zezlcìL Bzòcdåéìò äqb ÷Bðéz ©§¤¦©¨¨¨
yeygl yie ,zlcd on leti `ny cgti `leàéöBé ànLz`BLàø ¤¨¦Ÿ

Bàz`åéøáàî ãçà,zlcl uegnàîhéåef d`veda,íBäzä øá÷a ¤¨¥¥¨¨§¦¨¥§¤¤©§
íéøönä íéøååL ïéàéáî àlà[mixvnn mi`ayÎ]BñéøkLïäéú ¤¨§¦¦§¨¦©¦§¦¤§¥¥¤

,ïäéab ìò ïéáLBé úB÷Bðézäå ,úBáçøzewepizd miyyeg f`y §¨§©¦§¦©©¥¤
.elti `ny mdixai`n cg` e` my`x z` `ivedlïáà ìL úBñBëå§¤¤¤

mind ze`lnlïäéãéa,zewepizd lyì eòébäd oiirnçBléMoiirnÎ] ¦¥¤¦¦§¦©
,[mind z` mi`lnn eid myny milyexil jenqeãøézewepizd ¨§

oirnd l`íeàlîe,mina zeqekd z`ïäéab ìò ïäì eáLéå eìòåly ¦§§¨§¨§¨¤©©¥¤
.mixeeyd

ld`a dcedi iax dceny ,inic ax ly evexiz lr `xnbd dywn
,mc` icia ieyr epi`y it lr s`y ,sexb` `lnk ellga yiy

.ld` aeygähî éøäåepzpyna diepydíéôBøâà änk da Léc ©£¥¦¨§¥¨©¨¤§¦
,ld`l zaygp ok m`e ,rwxwd oial dpia,øîBà äãeäé éaø ïðúe§©©¦§¨¥

,íéð÷fä éðôa ähnä úçz íéðLé eðééäL eðééä íéâäBð`id m`e £¦¨¦¤¨¦§¥¦©©©¦¨¦§¥©§¥¦
aygp dizgz oyid ixd ,dizgz mipyi eid cvik ,ld` zaygp
oial epia zvvege zwqtn dhindy oeik ,jkqd zgz `vnp epi`y

:`xnbd zvxzn .jkqdähî éðàLlr s` ld`l zaygp `id oi`y ©¦¦¨
,sexb` `lnk dllga yiy itdaâìe ìéàBä`idäéeNòakyl ick , ¦§©¨£¨

.ld` my dilr oi` jkle ,dizgz eynzyiy ick `le dilr
ixd :`xnbd dywnïaâì énð íéøååLmdíéeNò`le mdilr ayil - §¨¦©¦§©¨£¦

ick ld`l miaygp mdy dcedi iax xn` recn ok m`e ,mdizgz
:`xnbd zvxzn .d`nehdn uevgl,øæòìà éaø øîà ïéáø àúà ék¦¨¨¨¦¨©©¦¤§¨¨

íéøååL éðàL,mdizgz ynzydl mb miieyr mdyíépéâîe ìéàBä ©¦§¨¦¦§¦¦
íéîLbä éðtî íéîLbáe änçä éðtî änça íéòBøä ìòmirexdy - ©¨¦©©¨¦§¥©©¨©§¨¦¦§¥©§¨¦

`vnpe ,ynydne mybdn lvpidl ick mixeeyd zgz miayei
ipta mivvege ld`l miaygp okle ,ld`l ynyn mqixky

:`xnbd dywn .d`nehdéëä éàyinyz aygp dfk yinyzy ¦¨¦
lr ynzydl ynyn mixeeyd ly mqixk xwiry it lr s` ld`

,mdizgz `le mabénð ähî,dizgz ld`l aygizäpéâîe ìéàBä ¦¨©¦¦§¦¨
,äézçzL íéìcðñå íéìòðî ìòdrya my mgipdl jxcy ©¦§¨¦§©§¨¦¤©§¤¨

dpi` dhiny dcedi iax xn` recne ,dhind lr miakeyy
:`xnbd zvxzn .dkeqa dizgz oyil xzene ld`l zaygpàlà¤¨

,àáø øîàok` dhnae mixeeya mdizgz ynzydl miieyry dn ¨©¨¨
`l` ,ld` mze` dyer epi`íéøååL éðàLmdilry mdly abdy ©¦§¨¦

,ld`l aygp miayei zewepizdíéòî éða ìò ïéâäì íéeNòå ìéàBä¦©£¦§¨¥©§¥¥©¦
ïälLmiirnd lr obdl ick dieyr ,mdly abd `idy mzxcy - ¤¨¤

enke .mteb jeza mi`vnpd mdlyéðLéaìz øNáe øBò' øîàpL¤¤¡©¨¨©§¦¥¦
'éðëëñz íéãéâå úBîöòáezenvrdy epiide ,jkq oeyln 'ipkkqY' - ©£¨§¦¦§Ÿ§¥¦§Ÿ§¥¦

.xyad lr mikkeqn mdy oeik ld`l miaygp micibde
:inic ax ixac lr sqep uexiz `xnbd zvxzn,àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨

dcedi iax xizdy dne ,dcedi iaxl ld` zaygp dhin mlerl
`ed ,wiqtdl ld` zaygp dhind oi`e dkeqa dhind zgz oyil

y meynøîàc ,déîòèì äãeäé éaøxzei ddeab `idy dkeqy ©¦§¨§©£¥§¨©
`xnba eyxite ,dxyk dn` mixyrn(:f lirl)xiykdy mrhdy

y meyn `ed dcedi iax,ïðéòa òá÷ úøéc äkeñdkeqy epiide ¨¦©¤©§¦¨
,dxyk ,ziak zi`xpy raw oipaa dwfg d`yryåok m`déì äåä §£¨¥

déàøò úøéc ähîdhind z` fifdl jxcdy oeik ,dkeql qgia ¦¨¦©£©
mewnl mewnnéàøò ìäà éúà àìå ,òá÷ ìäà äkeñå[dhindÎ] §¨Ÿ¤¤©§Ÿ¨¥Ÿ¤£©

òá÷ ìäà ìháîeld`d oi` - [dkeqdÎ]ld` z` lhal leki i`xr §©¥Ÿ¤¤©
zgzn - irx` ld` eizgz yi m` mb dkeqd my lha `le rawd

:`xnbd dywn .dhindòá÷ úøéc äkeñ énð øîàc ïBòîL éaø àäå§¨©¦¦§§¨©©¦¨¦©¤©
,ïðéòazeptc yly] ,zeptc rax` dkeql `diy jixvd ixdy §¦¨

yly dl yiy dkeq xiykd `le ,[gth agexa ziriaxe zenly
meyn epiide ,opaxk [gth ziyilye zenly zeptc izy] zeptc
oyidy dpyna xn`e ,raw zxic dkeqd didzy jixvy xaqy

,ezaeg ici `vi `l dkeqa dhind zgzå (àä)y meyn enrhéúà ¨§¨¥
éàøò ìäà[dhindÎ]òá÷ ìäà ìháîeenk `le ,[dkeqd z`Î] Ÿ¤£©§©¥Ÿ¤¤©

zvxzn .raw ld` lhan epi` i`xr ld`y `xnbd dxn`y
:`xnbdéâéìt àäa (ïéà)iaxe dcedi iax ewlgp dnvr ef `xaqa - ¦§¨§¦¥
,oernyøîoerny iax -éàøò ìäà éúà øáñ[dhindÎ]ìäà ìháîe ©¨©¨¥Ÿ¤£©§©¥Ÿ¤

òá÷,ezaeg ici `vi `l dkeqa dhnd zgz oyid okle ,[dkeqdÎ] ¤©
øîedcedi iax -éàøò ìäà éúà àì ,øáñ[dhndÎ]ìäà ìháîe ©¨©Ÿ¨¥Ÿ¤£©§©¥Ÿ¤
òá÷.ezaeg ici `vi dkeqa dhnd zgz oyid okle ,[dkeqdÎ] ¤©

:dpyna epipyBcáò éáèa äNòî ïBòîL éaø øîà:'ekeøîà ,àéðz ¨©©¦¦§©£¤§¨¦©§©§¨¨©
ìàéìîb ïaø ìL BúçéNî ,ïBòîL éaøiah mzi`x minkgl xn`y ©¦¦§¦¦¨¤©¨©§¦¥

,dkeqd on mixeht micary rceie ,mkg cinlz `edy icar
,dhind zgz `ed oyi jkitlíéãáòL eðãîì ,íéøác éðL eðãîì̈©§§¥§¨¦¨©§¤£¨¦

äkeqä ïî íéøeèt,BúáBç éãé àöé àì ähnä úçz ïLiäL eðãîìå , §¦¦©¨§¨©§¤©¨¥©©©¦¨Ÿ¨¨§¥¨
xeht `edy rciy oeik ,dhnd zgz oyil envrl iah xizd okle
:`ziixaa oerny iax ly epeyl lr `xnbd dywn .dkeqd on

ìàéìîb ïaø ìL åéøácî àîéìå'ezgiyn' xn` recne ,epcnl §¥¨¦§¨¨¤©¨©§¦¥
oerny iax :`xnbd zx`an .dgnye oileg zgiy oeyl rnyny

ïì òîLî à÷ déçøBà ábà àúléîeixac jeza epl ycgl `a - ¦§¨©©§¥¨©§©¨
zehdl jixv minkg icinlz ly oileg zgiyl s`y ,sqep yecig
did m`e ,dxez ixac dpnn oiadl dteqy meyn ,dcnelle ofe`
s` ofe` zehdl jixvy mircei epiid `l 'eixacn' xne` oerny iax

,mzgiyløîàc àä ékxn`y enk -,dì éøîàå ,àcà øa àçà áø ¦¨§¨©©©¨©©¨§¨§¥¨
y mixne` yie -,áø øîà àðeðîä áø øîà àcà øa àçà áø øîà̈©©©¨©©¨¨©©©§¨¨©©

àì eäìòå' øîàpL ,ãenéì äëéøö íéîëç éãéîìz úçéN eléôàL ïépî¦©¦¤£¦¦©©§¦¥£¨¦§¦¨¦¤¤¡©§¨¥Ÿ
,'ìBaéelit`y aezkd xn`e ,minkg icinlza xn`p df aezke ¦

epi` - 'leai `l' ,ely oileg zgiy enk eay lw xac `edy 'edlr'
.dpnn cenll ezgiyl al ozil jixv okle ,ceai`l jlede laep

äðùî
ähnä éòøëa Búkeñ CîBqälr dkeqd ly jkqd z` gipdy in - ©¥¨§©§¥©¦¨

irxke ,mdilr jkiqe mideab dhind irxk eidy ,dhind irxk iab
,zeptck miynyn dhindíà ,øîBà äãeäé éaø .äøLkdkeqd §¥¨©¦§¨¥¦

dîöò éðôa ãBîòì äìBëé dðéà,jkqd leti dhind lhpiz m`y - ¥¨§¨©£¦§¥©§¨
,äìeñt.enrh yxtzi `xnbae §¨

àøîâ
:`xnbd zyxtnäãeäé éaøc àîòè éàîdleki dpi`y dkeq lqty ©©£¨§©¦§¨

,dnvr ipta cenrl,øîà ãç ,ìîî øa àaà éaøå àøéæ éaø da éâéìt§¦¥¨©¦¥¨§©¦©¨©©§©¨©
òá÷ dì ïéàL éðtî`id ixd ,dhind mr zlhlhin dkeqdy oeik - ¦§¥¤¥¨¤©

dkeqdy xaeqy ezhiyl dcedi iaxe ,raw zxic `le i`xr zxic
.raw zxic zeidl dkixvìa÷nä øáãa dãéîònL éðtî ,øîà ãçå§©¨©¦§¥¤©£¦¨§¨¨©§©¥

äàîeèok ,leqt d`neh lawnd xacn `ed jkqd m`y myk - §¨
,leqt d`neh lawnd xac `ed jkqd z` jneqy dn m` mb
xaca jkiqk `ed ixde jkqd ly exwir md jkqd icinrny
,dleqt dkeqd dhind iab lr jkqnd jkitle .d`neh lawnd
zxxan .d`neh zlawn jkqd z` dcinrny dhindy oeik

:`xnbdeäééðéa éàîipy oia dkldl welig `di ote` dfi`a - ©¥©§
:`xnbd zx`an .dcedi iax zrca ex`azdy minrhdõòpL ïBâk§¤¨©

drax` ux`aïéãetLmicenr -,íäéìò Ckéñå ìæøa ìLyïàîì ©¦¤©§¤§¦¥£¥¤§©
øîàcdhind irxka ezkeq jneqd lqty dcedi iax ly enrhy §¨©

òá÷ dì ïéàL éôìy ,dxyk ef dkeq didz ,zlhlhinedì Lé éøä §¦¤¥¨¤©£¥¥¨
òá÷.zlhlhin dpi`e lfxa ly micetya dreaw `id -elïàî ¤©©

øîàcdhind irxka ezkeq jneqd lqty dcedi iax ly enrhy §¨©
,äàîeè ìa÷nä øáãa dãéîònL éðtîs`dleqt didz ef dkeq ¦§¥¤©£¦¨§¨¨©§©¥§¨

ya dãéîòî éøämdy lfxa ly micety.äàîeè ìa÷nä øáã £¥©£¦¨§¨¨©§©¥§¨
eðL àì ,éiaà øîà,lqet dcedi iaxyàlàykCîñlr jkqd z` Ÿ¨©©©¥Ÿ¨¤¨¨©

,dhind irxk lr wx cner jkqd lke ,mnvr dhind irxkìáà£¨
m`ähnä áb ìò Ckéñdhind lr jkqd z` jnq `ly xnelk - ¦¥©©©¦¨

irxke dhind cva micnery ur zecizi iab lr `l` ,dnvr
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קיז
ezny ina cenr `k sc ± iyily wxt`nei

íåäúä øá÷á.xaw wtqa :xnelk Ðíéôåøâà äîë ùéã.rwxwl milagd on Ðïéâäåð
åðééä.`ed ld` e`l i`xr ld` :`nl` Ðäéåùò äáâìå ìéàåä`le dab lr oyil Ð

.ld` my dl oi` jkitl ,dizgzíéòåøä ìòikdl :mqixk zgz odiy`x oiqipkny Ð

icinlz ly dhn edfi` :(`,gp) `xza `aaa opixn`c ,milcpqe milrpn dhn iab hwp

minkgly milrpn `l` dizgz oi`y lk Ð

zenia milcpqe dngd zenia ziad lra

oyile akyl `a `edyk my mipzepy ,minybd

zzl la` .ezhn zgz opzepe eilrpn uleg

mixg` mixac dizgzlibxny ,el `ed i`pb Ð

.myl ziad ipaïééòî éðá ìòdxcyy bb Ð

.odilr oibn odlyéðëëåñúixw jkq :`nl` Ð

.dilàîéà úéòáéàåld` dhn dcedi 'xl Ð

ixyc `nrh epiid `l` ,`iddkeqc meyn Ð

.`ed reaw ld`òá÷ ìèáîå éàøò éúà àìåÐ

.o`kn dkeqd my xiqdløîàã ïåòîù 'ø àäå
òá÷ äëåñ éîðopixn`e ,zeptc drax` irac Ð

oaxe oerny 'xe dcedi 'x :(a,f) `nw wxta

edl `xiaq edlek mixg`e xfril` 'xe l`ilnb

itl :oizipzna xn`we ,opira raw zxic dkeq

ici `vi `l dhnd zgz oyidy epcnl epikxc

.ezaegåúçéùî.dgnye oileg zgiy oeyl Ð

àúìîlif`c ,digxe` ab` `zcg Ð

epeyla jled ,epcnly mixac ipy opireny`l

zxn` i`c .yecig xac ea oiadl lkezy xaca

"eixacn"zgiy `dzy dpin opirny `l Ð

`zyd la` ,dcnell al ozil dkixv oileg

s`y ,ozgiyl s` ofe` zehdl jixvc opirny`

rnyn "eixacn" dxez xac da oiadl dteq `id

.micinlzl ocnll oiekzn `edy dxez ixac

ãåîéì äëéøö.al odl epziy mrneyl jixv Ð

åäìòå.eay lw xac Ðäðùîäèîä éòøëá
.dnly dhn Ð'åë øîåà äãåäé 'ø`nrh Ð

.`xnba yxtnàøîâäì ïéàùòá÷Ð

'inrhl dcedi 'xe .dhn ici lr zlhlhny

.opira raw zxic dkeq :xn`c'åë äãéîòîùÐ

li`ed ,jkql `l` leqt epcnl `ly it lr s`e

oicinrn el` jkq ly exwirejkiq eli`k ied Ð

.d`neh lawnd xacaäèîä ìò êëéñ ìáàÐ

.zecizi iab lr `l` ,mirxka jekiqd jnq `le

dylyn zehn `l` opi` dkeqd iptec lk la`

oiccvopixnb `l `dc ,dcedi 'x liqt `l Ð

`ed `l dfe .jekiql `l` dkeql dipin leqt

raw yi inp raw oiprle .mileqta ecinrn `le

.jekiql
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úåîöòáåaizk mc`a `xw i`dc ab lr s` Ð ipkkeyz micibe,dnda oky lk Ð

.ld` oirk dhnl dqixky

åðãîì`nxb onfdy dyr zevn i`dc ab lr s`e Ð dkeqd on mixeht micaryÐ

,execz oirk "eayz" aizkc meyn oiaiigc `niz `lc ,opireny`l jixhv`

.(a,gk) oiwxit idliya onwlck

ïéàù.dhnd ici lr zlhlhny Ð raw dl

zxic dkeq xn`c ,dinrhl dcedi iaxe

epivn ef `xaq itl .qxhpewa yxit jk .raw

qixbe ,dlbrd y`xay dkeqa inp ibiltc xninl

(`,bk) oiwxita onwle (a,f) `nw wxta lirl xity

'xe l`ilnb oaxc `zbelt iab ,dlbrd y`xa

.ibilt inp dlbrd y`xac ,dpitqd y`xa `aiwr

dxykc dpitqd y`xa l`ilnb oax dcenc `de

dievn dpi`y gexa cenrl dlekic `kid Ð

ab lr s` (my) onwl opixn`ck ,dyaic

dpitqd ici lr zlhlhnc,dpitq ip`y Ð

ab lr s` raw `aiyge ,ikda `gxe`c

`nrh `kd yxtnc o`nl elit`e .zlhlhnc

d`neh lawnd xac meyn oizipznclkn Ð

.raw zxicc `nrha inp ibiltc `ed dcen mewn

dknqy oebk ediipia `ki` xn`w `lcn ,rcz

d`q mirax` miwifgnd lcbne daiz dciya

oi`y itl xn`c o`nlc .yaia miixek mdy ,gla

raw dl.zlhlhnc ,raw dl oi` inp `kd Ð

lawnd xaca dcinrny itl xn`c o`nle

d`nehopzck ,mixedh dcna oi`ac oeik ipd Ð

:dyw ,edine .(` dpyn) milkc xyr dyng wxt

dnda iab lr dkeq dcedi 'x liqtc (`,bk) onwlc

`nrh i`njl dyrz zekqd bg" aizkc meynÐ

dpi` efe ,drayl die`xd dkeq "mini zray

`zyde .aeh meia dl oiler oi`y itl .die`x

dpi`e ,dnda ici lr zlhlhnc meyn dil wetiz

inlyexiae !dhnd irxka jneq` dedc icin ,raw

dl oi`y ,raw dl oi`y itl `nrhc rnyn

'xc `zbelt jdc .bbl cr dhnd on migth dxyr

in` 'xa inlyexia dl ipzn `kdc `a` 'xe `xif

oi`y my lr :in` iax xn` :epeyl dfe .`a` 'xe

:`a` 'x xn` ,migth dxyr jkql dhnd irxkn

dyrn ipz `d .`nh xaca oicinrn oi`y meyn

iptl odizehn oilylyn eidy milyexia

meyn `niz oi` .odiab lr oikkqn eide odizepelg

`nh xac lr oicinrn oi`ydil zil `d Ð

jkql dhnd irxkn oi`y meyn `l` ,`nrh

iyp` ly oze`e .inlyexi o`k cr ,migth dxyr

`de .jkql dhnd irxkn dxyr did milyexi

dleki dpi` m` xne` dcedi iax oizipzn ipzwc

dleki `d rnync ,dxeq` dnvrn cenrl

zecizi lr dknqy enk cenrllr s` ,dxyk Ð

dxyr jkql dhnd irxkn oi`y itaiyg `l Ð

xie` `ki` dhnl dl liwy i`c oeik ,i`xr

oizrnya iia` xn`ck ,zniiwzn dkeqde ,dxyr

raw dl oi` xn`c o`nl,raw dl yi ixd Ð

`niiw dcegl dhnc ,dhnl dl liwy i` :xnelk

dhn da qipkdy liaya zlqtp dkeqd oi`e

wxtc zezqke mixk` dedc icin ,dxie` hrine

`le dxyr oiprl `l herin ied `l (a,b) `nw

.mixyr oiprl
dpw
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:øîBà äãeäé éaø ,àáøc déúååk àéðz .íBäzä øá÷a§¤¤©§©§¨§¨¥§¨¨©¦§¨¥
ìL BzòcL éðtî ,øwéò ìk úBúìc ïéàéáî eéä àìŸ¨§¦¦§¨¨¦¨¦§¥¤©§¤
åéøáàî ãçà Bà BLàø àéöBé ànL ,åéìò äqb ÷Bðéz¦©¨¨¨¤¨¦Ÿ¤¨¥¥¨¨

íéøååL ïéàéáî àìà .íBäzä øá÷a àîhéåíéøönä §¦¨¥§¤¤©§¤¨§¦¦§¨¦©¦§¦
,úBáçø ïäéúBñéøkLúB÷Bðézäåïäéab ìò ïéáLBé ¤§¥¥¤§¨§©¦§¦©©¥¤

ì eòébä ,ïäéãéa ïáà ìL úBñBëåçBìéLíeàìîe eãøé §¤¤¤¦¥¤¦¦©¦©¨§¦§
da Léc ,ähî éøäå .ïäéab ìò ïäì eáLéå eìòå§¨§¨§¨¤©©¥¤©£¥¦¨§¥¨

änkíéôBøâàeðééä íéâäBð :øîBà äãeäé éaø ,ïðúe . ©¨¤§¦§©©¦§¨¥£¦¨¦
,ähî éðàL !íéð÷fä éðôa ähnä úçz íéðLé eðééäL¤¨¦§¥¦©©©¦¨¦§¥©§¥¦¨¥¦¨

ìéàBädaâìeék !íéeNò ïaâì éîð íéøååL .äéeNò ¦§©¨£¨§¨¦©¦§©¨£¦¦
ìéàBä íéøååL éðàL :øæòìà éaø øîà ïéáø àúà£¨¨¦¨©©¦¤§¨¨¨¥§¨¦¦

íéðéâîeíéîLbáe ,änçä éðtî änça ,íéòBøä ìò §¦¦©¨¦©©¨¦§¥©©¨©§¨¦
äðéâîe ìéàBä ,éîð ähî ,éëä éà .íéîLbä éðtî¦§¥©§¨¦¦¨¦¦¨©¦¦§¦¨

íéìcðñå íéìòðî ìòäézçzL:àáø øîà àìà ! ©¦§¨¦§©§¨¦¤©§¤¨¤¨¨©¨¨
ìéàBä ,íéøååL éðàLíéeNòåíéòî éða ìò ïéâäì ¨¥§¨¦¦©£¦§¨¥©§¥¥©¦

øNáe øBò" :øîàpL ,ïäìLíéãéâå úBîöòáe éðLéaìz ¤¨¤¤¤¡©¨¨©§¦¥¦©£¨§¦¦
z,déîòèì äãeäé éaø :àîéà úéòa éàå ."éðëëBñ §§¥¦§¦¨¥¥¨©¦§¨§©§¥

ähî déì äåäå ,ïðéòa òá÷ úøéc äkeñ :øîàc§¨©¨¦©¤©¨¥©©£¨¥¦¨
éàøò ìäà éúà àìå ,òá÷ ìäà äkeñå ,éàøò úøéc¦©£©§¨Ÿ¤¤©§¨¨¥Ÿ¤£©
äkeñ éîð øîàc ïBòîL éaø àäå .òá÷ ìäà ìháîe§©¥Ÿ¤¤©§¨©¦¦§§¨©©¦¨
ìäà ìháîe éàøò ìäà éúàå àä ,ïðéòa òá÷ úøéc¦©¤©¨¥©¨§¨¥Ÿ¤£©§©¥Ÿ¤
éàøò ìäà éúà :øáñ øî :éâéìt àäa ,ïéà !òá÷¤©¦§¨§¦¦¨¨©¨¥Ÿ¤£©
éàøò ìäà éúà àì :øáñ øîe ,òá÷ ìäà ìháîe§©¥Ÿ¤¤©¨¨©¨¨¥Ÿ¤£©

ìháîe" .òá÷ ìäàéáèa äNòî ïBòîL éaø øîà §©¥Ÿ¤¤©¨©©¦¦§©£¤§¨¦
ïaø ìL BúçéOî :ïBòîL éaø øîà ,àéðz ."Bcáò©§©§¨¨©©¦¦§¦¦¨¤©¨
íéøeèt íéãáòL eðãîì ;íéøáã éðL eðãîì ìàéìîb©§¦¥¨©§§¥§¨¦¨©§¤£¨¦§¦
éãé àöé àì ähnä úçz ïLiäL eðãîìå ,äkeqä ïî¦©¨§¨©§¤©¨¥©©©¦¨Ÿ¨¨§¥
àúìéî !?"ìàéìîb ïaø ìL åéøácî" àîéìå .BúáBç¨§¥¨¦§¨¨¤©¨©§¦¥¦§¨
àçà áø øîàc àä ék ,ïì òîLî à÷ déçøBà ábà©©§¥¨©§©¨¦¨§¨©©©¨
øîà àcà øa àçà áø øîà dì éøîàå ,àcà øa©©¨§¨§¦¨¨©©©¨©©¨¨©
éãéîìz úçéN eléôàL ïépî :áø øîà àðeðîä áø©©§¨¨©©¦©¦¤£¦¦©©§¦¥

äëéøö íéîëçãenéì¯."ìBaé àì eäìòå" :øîàpL £¨¦§¦¨¦¤¤¡©§¨¥Ÿ¦
äðùîähnä éòøëa Búkeñ CîBqä¯ãBîòì äìBëé dðéà íà :øîBà äãeäé éaø .äøLk ©¥¨§©§¥©¦¨§¥¨©¦§¨¥¦¥¨§¨©£

dîöò éðôa¯.äìeñtàøîâàaà éaøå àøéæ éaø da éâéìt ?äãeäé éaøc àîòè éàî ¦§¥©§¨§¨©©§¨§©¦§¨§¦¦¨©¦¥¨§©¦©¨
éðtî :øîà ãçå ,òá÷ dì ïéàL éðtî :øîà ãç .ìîî øadãéîònLìa÷îä øáãa ©¤¤©¨©¦§¥¤¥¨¤©§©¨©¦§¥¤©£¦¨§¨¨©§©¥

eäééðéa éàî .äàîeè¯éôì øîàc ïàîì .íäéìò Ckéñå ìæøa ìL ïéãetL õòpL ïBâk §¨©¥©§§¤¨©©¦¤©§¤§¦¥£¥¤§©§¨©§¦
òá÷ dì ïéàL¯äàîeè ìa÷îä øáãa dãéîònL éðtî øîàc ïàîe ,òá÷ dì Lé éøä¯ ¤¥¨¤©£¥¥¨¤©©§¨©¦§¥¤©£¦¨§¨¨©§©¥§¨

áb ìò Ckéñ ìáà ,Cîñ àìà eðL àì :ééaà øîà .äàîeè ìa÷îä øáãa dãéîòî éøä£¥©£¦¨§¨¨©§©¥§¨¨©©©¥Ÿ¨¤¨¨©£¨¦¥©©
ähnä¯òá÷ dì ïéàL éôì øîàc ïàîì ,àîòè éàî .äøLk¯ïàîì ,òá÷ dì Lé éøä ©¦¨§¥¨©©§¨§©§¨©§¦¤¥¨¤©£¥¥¨¤©§©

äàîeè ìa÷îä øáãa dãéîònL éðtî øîàc¯.äàîeè ìa÷îä øáãa dãéîòî ïéà éøä §¨©¦§¥¤©£¦¨§¨¨©§©¥§¨£¥¥©£¦¨§¨¨©§©¥§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc dkeq(ipy meil)

,íBäzä øá÷amixeeyd iab lr `weec wepizd z` eaiyed jkle §¤¤©§
uegn eixai`n cg` z` e` ey`x z` `ivei `l df ote`ay ,mnvr

.xeyd on leti `ny ecgtn ,xeyd ly eqixklàáøc déúååk àéðz, ©§¨§¨¥§¨¨
L éðtî ,øwéò ìk úBúìc ïéàéáî eéä àì øîBà äãeäé éaøe`iai m` ©¦§¨¥Ÿ¨§¦¦§¨¨¦¨¦§¥¤

didz ,zewepizd eayi mdilre zezlcìL Bzòcdåéìò äqb ÷Bðéz ©§¤¦©¨¨¨
yeygl yie ,zlcd on leti `ny cgti `leàéöBé ànLz`BLàø ¤¨¦Ÿ

Bàz`åéøáàî ãçà,zlcl uegnàîhéåef d`veda,íBäzä øá÷a ¤¨¥¥¨¨§¦¨¥§¤¤©§
íéøönä íéøååL ïéàéáî àlà[mixvnn mi`ayÎ]BñéøkLïäéú ¤¨§¦¦§¨¦©¦§¦¤§¥¥¤

,ïäéab ìò ïéáLBé úB÷Bðézäå ,úBáçøzewepizd miyyeg f`y §¨§©¦§¦©©¥¤
.elti `ny mdixai`n cg` e` my`x z` `ivedlïáà ìL úBñBëå§¤¤¤

mind ze`lnlïäéãéa,zewepizd lyì eòébäd oiirnçBléMoiirnÎ] ¦¥¤¦¦§¦©
,[mind z` mi`lnn eid myny milyexil jenqeãøézewepizd ¨§

oirnd l`íeàlîe,mina zeqekd z`ïäéab ìò ïäì eáLéå eìòåly ¦§§¨§¨§¨¤©©¥¤
.mixeeyd

ld`a dcedi iax dceny ,inic ax ly evexiz lr `xnbd dywn
,mc` icia ieyr epi`y it lr s`y ,sexb` `lnk ellga yiy

.ld` aeygähî éøäåepzpyna diepydíéôBøâà änk da Léc ©£¥¦¨§¥¨©¨¤§¦
,ld`l zaygp ok m`e ,rwxwd oial dpia,øîBà äãeäé éaø ïðúe§©©¦§¨¥

,íéð÷fä éðôa ähnä úçz íéðLé eðééäL eðééä íéâäBð`id m`e £¦¨¦¤¨¦§¥¦©©©¦¨¦§¥©§¥¦
aygp dizgz oyid ixd ,dizgz mipyi eid cvik ,ld` zaygp
oial epia zvvege zwqtn dhindy oeik ,jkqd zgz `vnp epi`y

:`xnbd zvxzn .jkqdähî éðàLlr s` ld`l zaygp `id oi`y ©¦¦¨
,sexb` `lnk dllga yiy itdaâìe ìéàBä`idäéeNòakyl ick , ¦§©¨£¨

.ld` my dilr oi` jkle ,dizgz eynzyiy ick `le dilr
ixd :`xnbd dywnïaâì énð íéøååLmdíéeNò`le mdilr ayil - §¨¦©¦§©¨£¦

ick ld`l miaygp mdy dcedi iax xn` recn ok m`e ,mdizgz
:`xnbd zvxzn .d`nehdn uevgl,øæòìà éaø øîà ïéáø àúà ék¦¨¨¨¦¨©©¦¤§¨¨

íéøååL éðàL,mdizgz ynzydl mb miieyr mdyíépéâîe ìéàBä ©¦§¨¦¦§¦¦
íéîLbä éðtî íéîLbáe änçä éðtî änça íéòBøä ìòmirexdy - ©¨¦©©¨¦§¥©©¨©§¨¦¦§¥©§¨¦

`vnpe ,ynydne mybdn lvpidl ick mixeeyd zgz miayei
ipta mivvege ld`l miaygp okle ,ld`l ynyn mqixky

:`xnbd dywn .d`nehdéëä éàyinyz aygp dfk yinyzy ¦¨¦
lr ynzydl ynyn mixeeyd ly mqixk xwiry it lr s` ld`

,mdizgz `le mabénð ähî,dizgz ld`l aygizäpéâîe ìéàBä ¦¨©¦¦§¦¨
,äézçzL íéìcðñå íéìòðî ìòdrya my mgipdl jxcy ©¦§¨¦§©§¨¦¤©§¤¨

dpi` dhiny dcedi iax xn` recne ,dhind lr miakeyy
:`xnbd zvxzn .dkeqa dizgz oyil xzene ld`l zaygpàlà¤¨

,àáø øîàok` dhnae mixeeya mdizgz ynzydl miieyry dn ¨©¨¨
`l` ,ld` mze` dyer epi`íéøååL éðàLmdilry mdly abdy ©¦§¨¦

,ld`l aygp miayei zewepizdíéòî éða ìò ïéâäì íéeNòå ìéàBä¦©£¦§¨¥©§¥¥©¦
ïälLmiirnd lr obdl ick dieyr ,mdly abd `idy mzxcy - ¤¨¤

enke .mteb jeza mi`vnpd mdlyéðLéaìz øNáe øBò' øîàpL¤¤¡©¨¨©§¦¥¦
'éðëëñz íéãéâå úBîöòáezenvrdy epiide ,jkq oeyln 'ipkkqY' - ©£¨§¦¦§Ÿ§¥¦§Ÿ§¥¦

.xyad lr mikkeqn mdy oeik ld`l miaygp micibde
:inic ax ixac lr sqep uexiz `xnbd zvxzn,àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨

dcedi iax xizdy dne ,dcedi iaxl ld` zaygp dhin mlerl
`ed ,wiqtdl ld` zaygp dhind oi`e dkeqa dhind zgz oyil

y meynøîàc ,déîòèì äãeäé éaøxzei ddeab `idy dkeqy ©¦§¨§©£¥§¨©
`xnba eyxite ,dxyk dn` mixyrn(:f lirl)xiykdy mrhdy

y meyn `ed dcedi iax,ïðéòa òá÷ úøéc äkeñdkeqy epiide ¨¦©¤©§¦¨
,dxyk ,ziak zi`xpy raw oipaa dwfg d`yryåok m`déì äåä §£¨¥

déàøò úøéc ähîdhind z` fifdl jxcdy oeik ,dkeql qgia ¦¨¦©£©
mewnl mewnnéàøò ìäà éúà àìå ,òá÷ ìäà äkeñå[dhindÎ] §¨Ÿ¤¤©§Ÿ¨¥Ÿ¤£©

òá÷ ìäà ìháîeld`d oi` - [dkeqdÎ]ld` z` lhal leki i`xr §©¥Ÿ¤¤©
zgzn - irx` ld` eizgz yi m` mb dkeqd my lha `le rawd

:`xnbd dywn .dhindòá÷ úøéc äkeñ énð øîàc ïBòîL éaø àäå§¨©¦¦§§¨©©¦¨¦©¤©
,ïðéòazeptc yly] ,zeptc rax` dkeql `diy jixvd ixdy §¦¨

yly dl yiy dkeq xiykd `le ,[gth agexa ziriaxe zenly
meyn epiide ,opaxk [gth ziyilye zenly zeptc izy] zeptc
oyidy dpyna xn`e ,raw zxic dkeqd didzy jixvy xaqy

,ezaeg ici `vi `l dkeqa dhind zgzå (àä)y meyn enrhéúà ¨§¨¥
éàøò ìäà[dhindÎ]òá÷ ìäà ìháîeenk `le ,[dkeqd z`Î] Ÿ¤£©§©¥Ÿ¤¤©

zvxzn .raw ld` lhan epi` i`xr ld`y `xnbd dxn`y
:`xnbdéâéìt àäa (ïéà)iaxe dcedi iax ewlgp dnvr ef `xaqa - ¦§¨§¦¥
,oernyøîoerny iax -éàøò ìäà éúà øáñ[dhindÎ]ìäà ìháîe ©¨©¨¥Ÿ¤£©§©¥Ÿ¤

òá÷,ezaeg ici `vi `l dkeqa dhnd zgz oyid okle ,[dkeqdÎ] ¤©
øîedcedi iax -éàøò ìäà éúà àì ,øáñ[dhndÎ]ìäà ìháîe ©¨©Ÿ¨¥Ÿ¤£©§©¥Ÿ¤
òá÷.ezaeg ici `vi dkeqa dhnd zgz oyid okle ,[dkeqdÎ] ¤©

:dpyna epipyBcáò éáèa äNòî ïBòîL éaø øîà:'ekeøîà ,àéðz ¨©©¦¦§©£¤§¨¦©§©§¨¨©
ìàéìîb ïaø ìL BúçéNî ,ïBòîL éaøiah mzi`x minkgl xn`y ©¦¦§¦¦¨¤©¨©§¦¥

,dkeqd on mixeht micary rceie ,mkg cinlz `edy icar
,dhind zgz `ed oyi jkitlíéãáòL eðãîì ,íéøác éðL eðãîì̈©§§¥§¨¦¨©§¤£¨¦

äkeqä ïî íéøeèt,BúáBç éãé àöé àì ähnä úçz ïLiäL eðãîìå , §¦¦©¨§¨©§¤©¨¥©©©¦¨Ÿ¨¨§¥¨
xeht `edy rciy oeik ,dhnd zgz oyil envrl iah xizd okle
:`ziixaa oerny iax ly epeyl lr `xnbd dywn .dkeqd on

ìàéìîb ïaø ìL åéøácî àîéìå'ezgiyn' xn` recne ,epcnl §¥¨¦§¨¨¤©¨©§¦¥
oerny iax :`xnbd zx`an .dgnye oileg zgiy oeyl rnyny

ïì òîLî à÷ déçøBà ábà àúléîeixac jeza epl ycgl `a - ¦§¨©©§¥¨©§©¨
zehdl jixv minkg icinlz ly oileg zgiyl s`y ,sqep yecig
did m`e ,dxez ixac dpnn oiadl dteqy meyn ,dcnelle ofe`
s` ofe` zehdl jixvy mircei epiid `l 'eixacn' xne` oerny iax

,mzgiyløîàc àä ékxn`y enk -,dì éøîàå ,àcà øa àçà áø ¦¨§¨©©©¨©©¨§¨§¥¨
y mixne` yie -,áø øîà àðeðîä áø øîà àcà øa àçà áø øîà̈©©©¨©©¨¨©©©§¨¨©©

àì eäìòå' øîàpL ,ãenéì äëéøö íéîëç éãéîìz úçéN eléôàL ïépî¦©¦¤£¦¦©©§¦¥£¨¦§¦¨¦¤¤¡©§¨¥Ÿ
,'ìBaéelit`y aezkd xn`e ,minkg icinlza xn`p df aezke ¦

epi` - 'leai `l' ,ely oileg zgiy enk eay lw xac `edy 'edlr'
.dpnn cenll ezgiyl al ozil jixv okle ,ceai`l jlede laep

äðùî
ähnä éòøëa Búkeñ CîBqälr dkeqd ly jkqd z` gipdy in - ©¥¨§©§¥©¦¨

irxke ,mdilr jkiqe mideab dhind irxk eidy ,dhind irxk iab
,zeptck miynyn dhindíà ,øîBà äãeäé éaø .äøLkdkeqd §¥¨©¦§¨¥¦

dîöò éðôa ãBîòì äìBëé dðéà,jkqd leti dhind lhpiz m`y - ¥¨§¨©£¦§¥©§¨
,äìeñt.enrh yxtzi `xnbae §¨

àøîâ
:`xnbd zyxtnäãeäé éaøc àîòè éàîdleki dpi`y dkeq lqty ©©£¨§©¦§¨

,dnvr ipta cenrl,øîà ãç ,ìîî øa àaà éaøå àøéæ éaø da éâéìt§¦¥¨©¦¥¨§©¦©¨©©§©¨©
òá÷ dì ïéàL éðtî`id ixd ,dhind mr zlhlhin dkeqdy oeik - ¦§¥¤¥¨¤©

dkeqdy xaeqy ezhiyl dcedi iaxe ,raw zxic `le i`xr zxic
.raw zxic zeidl dkixvìa÷nä øáãa dãéîònL éðtî ,øîà ãçå§©¨©¦§¥¤©£¦¨§¨¨©§©¥

äàîeèok ,leqt d`neh lawnd xacn `ed jkqd m`y myk - §¨
,leqt d`neh lawnd xac `ed jkqd z` jneqy dn m` mb
xaca jkiqk `ed ixde jkqd ly exwir md jkqd icinrny
,dleqt dkeqd dhind iab lr jkqnd jkitle .d`neh lawnd
zxxan .d`neh zlawn jkqd z` dcinrny dhindy oeik

:`xnbdeäééðéa éàîipy oia dkldl welig `di ote` dfi`a - ©¥©§
:`xnbd zx`an .dcedi iax zrca ex`azdy minrhdõòpL ïBâk§¤¨©

drax` ux`aïéãetLmicenr -,íäéìò Ckéñå ìæøa ìLyïàîì ©¦¤©§¤§¦¥£¥¤§©
øîàcdhind irxka ezkeq jneqd lqty dcedi iax ly enrhy §¨©

òá÷ dì ïéàL éôìy ,dxyk ef dkeq didz ,zlhlhinedì Lé éøä §¦¤¥¨¤©£¥¥¨
òá÷.zlhlhin dpi`e lfxa ly micetya dreaw `id -elïàî ¤©©

øîàcdhind irxka ezkeq jneqd lqty dcedi iax ly enrhy §¨©
,äàîeè ìa÷nä øáãa dãéîònL éðtîs`dleqt didz ef dkeq ¦§¥¤©£¦¨§¨¨©§©¥§¨

ya dãéîòî éøämdy lfxa ly micety.äàîeè ìa÷nä øáã £¥©£¦¨§¨¨©§©¥§¨
eðL àì ,éiaà øîà,lqet dcedi iaxyàlàykCîñlr jkqd z` Ÿ¨©©©¥Ÿ¨¤¨¨©

,dhind irxk lr wx cner jkqd lke ,mnvr dhind irxkìáà£¨
m`ähnä áb ìò Ckéñdhind lr jkqd z` jnq `ly xnelk - ¦¥©©©¦¨

irxke dhind cva micnery ur zecizi iab lr `l` ,dnvr
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dkeq(iyily meil)

äðùî
úììáeãnä äkeñ`id dn `xnbd x`az oldläaeøî dúlévLå , ¨©§§¤¤§¤¦¨¨§¨

dúnçî,xie`n jkq xzei dbba yiy -.äøLkzngny dkeq ¥©¨¨§¥¨
jkq daxd dilr gipdyä`iúéa ïéîk äaeònar dly jkqdy - ¦§¨§¦©¦

,ziad zxwzk d`xpe c`n setveïéàøð íéáëBkä ïéàL ét ìò óà©©¦¤¥©¨¦¦§¦
dëBzîexnjkqd iaer a,äøLkzi`xp `idy meyn dlqetl oi`e ¦¨§¥¨

.dkeq xkid da oi`e ziak

àøîâ
:`xnbd zyxtnéàîdkeqúììáeãî.dpynd dxiykdy,áø øîà ©§§¤¤¨©©

äéiðò äkeñj` ,daxd xie` da yie hren dly jkqdy dkeq - ¨£¦¨
.jkq `ll mitevx migth dyly da oi`äìBò äð÷ ,øîà ìàeîLe§¥¨©¨¤¤

ãøBé äð÷å`l` ,df lv` df deya migpen jkqd ipw oi`y dkeq - §¨¤¥
jk jezne ,dkeqd lka dlrnl cg` dpwe dhnl cg` dpw gipd
dpynd dycige .dzlivn daexn dznge ,dkeql dngd zqpkp
daexn dzliv dzid deya migpen mipwd eid eli`y lky
zx`an .dxiyk dkeqde jk migpen ok` eli`k mi`ex ,dzngn

:l`enye ax ixacl dpynd z` `xnbdàãç éðz áøyxit - ©¨¥£¨
.cg` oic wx dxn` dpynd ly `yixdyézøz éðz ìàeîLe- §¥¨¥©§¥

:`xnbd zx`an .mipic ipy zxne` dpynd ly `yixdy yxitáø©
àãç éðz' epipyy dn ,yxtneúììáeãî äkeñ'yéàîly dyexit ¨¥£¨¨§§¤¤©
úììáeãî,úìcìeãîdpicy dpynd dyxite ,hren dkkqy - §§¤¤§§¤¤

Loiicr m`,äøLk dúnçî äaeøî dúlév`ny miyyeg oi`e ¤¦¨¨§¨¥©¨¨§¥¨
.dzng z` daxze dzliv z` hrnze gexd `eazéðz ìàeîLe§¥¨¥

ézøzc ,yxtneéàîly dyexitúììáeãî,úìaìeáîdpw epiidc ©§¥©§§¤¤§§¤¤
,cxei dpwe dlerézøúåmipic ipy -éðz÷oic ,dpynd ly `yixa §©§¥¨¨¥

y cg`å ,äøLk úìaìeáî äkeñjkqdy diipr dkeqy sqep oic ¨§§¤¤§¥¨§
m` ,hren dly.äøLk dúnçî äaeøî dúléö¦¨¨§¨¥©¨¨§¥¨

eðL àì ,éiaà øîàzlalean dkeqy l`eny ixac itl dpyna ¨©©©¥Ÿ¨
,deya migpen mipezgzde mipeilrd mipwd eli`k mi`exe ,dxyk

àlàkäæì äæ ïéa ïéàLwgxn mipezgzl mipeilrd mipwd oia - ¤¨¤¥¥¤¨¤
ìL,íéçôè äLzegt odipia yiy oeikyjiiy ,migth dyelyn §Ÿ¨§¨¦

,cg` jkqk md ixde ,ceal oic mdaìáàm`ìL äæì äæ ïéa LéäL £¨¥¥¤¨¤§Ÿ¨
,äìeñt íéçôèly dzng ixde ,ceal mda xnel xyt` i`y §¨¦§¨

.dzlivn daexn dkeqd
àáø øîà,ìL äæì äæ ïéa Lé eléôàïøîà àì énð íéçôè äL ¨©¨¨£¦¥¥¤¨¤§Ÿ¨§¨¦©¦Ÿ£¨¨

,dleqt dkeqdyàlàkBbâa ïéàLmipwdn dpw lk agexa - ¤¨¤¥§©
mipeilrd,çôèea xnel ld` aeyg `diy xeriy ea oi` f`y ¤©

,inx heagìáàm`,çôè Bbâa LédkeqdäøLkmipwd m` s` £¨¥§©¤©§¥¨
,mipezgzdn migth dyelyn xzei miwegx mipeilrdmeyn

éîø èBáç ïðéøîàc`die eizgzy xie`l oeilrd dpwd z` jlyd - §©§¦¨£¨¦
.cg` jkqk lkd

:eixacl di`x `ian axdì àðéîà àðî ,àáø øîàizcnl okidn - ¨©¨¨§¨£¦¨¨
df oicçôè déa úéà éëcgth agex oeilrd dpwa yiyk `weecy - §¦¦¥¤©

déa úéì éëå ,éîø èBáç ïðéøîàagexgth,éîø èBáç ïðéøîà àì ©§¦¨£¨¦§¦¥¥Ÿ©§¦¨£¨¦
`dnúéaä úBøB÷ ,ïðúcly mixqpd micner mdilry zexew - ¦§©©©¦

,[ziad iab lryÎ] diilrd ztvx `idy ziad zxwzåzexew §
äéiìòädiilrd zxwz ly mixqpd micner mdilry zexew -ïéàL ¨£¦¨¤¥
íäéìòe mixqpäáéæòî,dxwzd lr mipzepy hih -ïäåzexewd - £¥¤©£¥¨§¥

diilrd lye ziad lyúBðåeëîcbpk dxew ef cbpk ef zecner - §¨
,ef lr ef zelid`ne ,xie` cbpk xie`e dxewïäî úçà úçz äàîeè§¨©©©©¥¤

,ziad zexewn zg` zgz d`neh yi m` -àîè äézçzlk - ©§¤¨¨¥
dkxe` lk ipt lr dpezgzd dxewd dze` zgz mi`vnpy milkd
z` d`ian `id ,oldl x`eank gth dagx `idy oeiky ,mi`nh
x`y zgz mi`vnpd milk la` .dizgzy dn lkl d`nehd
lr zelid`n zexg`d zexewd oi`y ,mixedh ziad zexew
lrn mi`vnpd milk oke ,ef dxew oial mpia wqtd yie d`nehd
dpezgzd dxewdy oeik ,mixedh dpeilrd dxewd cbpk ef dxew

z`vnp d`nehd m`e .d`nehd ipta zvveg ,gth dagxïéa¥

äðBéìòì äðBzçzäzexewl zgzn ziad zexewn zg` iab lr - ©©§¨¨¤§¨
,diilrdàîè ïäéðéaziad zxew oia mi`vnpy milkd lk - ¥¥¤¨¥

,mi`nh ,dilrny diilrd zxew oial d`nehd z`vnp dilry
d`iane ,d`nehd lr dlid`n gth dagxy diilrd zxewy iptn
diilrd zxew lrn mi`vnpd milk la` .dxewd jxe` lkl dze`
zevvege gth zeagx ody oeik ,mixedh ziad zxewl zgzn e`

d`nehd dzid m`e .d`nehd iptaäðBéìòä éab ìòzxew - ©©¥¨¤§¨
,diilrdàîè òé÷øì ãò dãâðkdipta uvegd xac oi`y - §¤§¨©¨¨¦©¨¥

dagx `idy oeik ,xedh dizgz la` ,riwxl cr dler d`nehde
.d`nehd ipta zvvege gthúBðBzçzä ïéák úBðBéìòä eéä`ly - ¨¨¤§§¥©©§

eid `l` ,ziad zexew cbpk zepeekn zecner diilrd zexew eid
,ziad zexew oiay geexd cbp zepeeknïäézçz äàîeèdzid m` - §¨©§¥¤

,ziad zexewn zg` zgz d`nehàîè ïlek úçzmilkd lk - ©©¨¨¥
heag mixne`y meyn ,mi`nh ziad zexew lkl zgzn mi`vnpd
dyrpe ,zepezgzd zexewd oial diilrd zexew z` jlyd - inx
lrn j` .eleka zhytzn d`nehd okle ,dxewnk ziad lk
ipta zevvege gth zeagx mdy oeik ,xedh zepezgzd zexewd

d`nehd dzid m`e .d`nehdïäéab ìòe` ziad zexew iab lr - ©©¥¤
,diilrd zexew iab lràîè òé÷øì ãò ïãâðkoi`y meyn - §¤§¨©¨¨¦©¨¥

j` .riwxl cr dler `ide d`nehd ipta uvegd xac odilrn
.d`nehd ipta zevvege gth zeagx mdy oeik xedh odizgzéðúå§¨¥

dìò,`ziixaaíéøeîà íéøác änalk ixiin ote` dfi`a - £¨©¤§¨¦£¦
,dpyndïäa LiL ïîæaagex zepezgzd zexewa -çôè.exie`a ¦§©¤¥¨¤¤©

yïäéðéázexewd xeriy mb `ede] zepezgzdn dxewl dxew oiay - ¥¥¤
yi [zepeilrdçôè çúBt,gth xeriy -zexewl yi df ote`ay ¥©¤©

ipta uevgle ,dxewd lk zgz d`nehd z` xiardl ld` oic
yi zepeekn zexewd oi`yke ,dxewd lrn dlrz `ly d`nehd

,inx heag oic dfaìáàm`ïéày xie`aïäéðéadxewl dxew oiay - £¨¥¥¥¤
zepezgzd zexewdn,çôè çúBtdiilrd zexewa mb `linne ¥©¤©

oi`y s` inx heag mixne` oi` ,gth agex oi` xie`d lrny
d dzid m` okle ,ef cbpk ef zepeekn zexewdïäî úçà úçz äàîeè§¨©©©©¥¤

,ziad zexewn -äézçzdxew dze` zgz `vnpy dn wx -,àîè ©§¤¨¨¥
dxewde gth zeagx ziad zexewylkl d`nehd z` d`ian

oi` inx heag mixne` oi`y oeiky ,xedh ziad x`y la` ,dkxe`
`vnpd ilke .cg` lde`k dxewn ziad lkïäéðéazexew oia - ¥¥¤

oeik ,xedh ,ef cbpk ef zepeekn zexewdyk diilrd zexewl ziad
,d`nehd ipta zevvege gth zeagx ziad zexewyåoi`yk ok §

`vnpy ilk ,zepeekn zexewdïäéab ìòdxew dze` iab lr - ©©¥¤
dizgz d`nehdyøBäè,gth zeagx ziad zexewy iptn ¨

.d`nehd ipta zevvegeàîìàixd -c ,x`eandéa úéà éë- ©§¨¦¦¥
agex zepeilrd zexewadéa úéì éëå ,éîø èBáç ïðéøîà ,çôè¤©©§¦¨£¨¦§¦¥¥

agex zepeilradpéî òîL ,éîø èBáç ïðéøîà àì ,çôècenll yie ¤©Ÿ©§¦¨£¨¦§©¦¨
dylyn dlrnl mipeilrd mipwd m`y ,dkeqd jkql mb o`kn

.dxyk gth miagx md m`e ,dleqt dkeqd ,gth miagx mpi`
:`ax ixac lr `iyew d`ian `xnbdàäì øîà÷å àðäk áø áéúé̈¦©©£¨§¨¨©§¨

àzòîLipicl d`neh ipicn cnly el` `ax ixac z` dpye - §©§¨
m`e ,inx heag mixne` gth agex zepeilra yiyk wxy ,dkeq

.inx heag mixne` oi` gth agex zepeilra oi`éMà áø déì øîà̈©¥©©¦
éîø èBáç ïðéøîà àì çôè déa úéìc àëéä ìëå ,àðäk áøìike - §©©£¨§¨¥¨§¥¥¤©Ÿ©§¦¨£¨¦

oi`yk inx heag mixne` `ly mixac x`yl d`nehn micnl
,gth agex dpeilrd dxewaä äøB÷ ,àéðz àäågzt lr zgpen §¨©§¨¨©

e ,lehlha exizdl ieandìúBëa úòâBð dðéàå äæ ìúBkî äàöBi§¨¦¤¤§¥¨©©§¤
øçà,hrn epnn dwegx `l` ,ecbpkyïëåieand gzta gipd m` ©¥§¥

øçà ìúBkî äàöBé úçàå äæ ìúBkî äàöBé úçà ,úBøB÷ ézL§¥©©§¨¦¤¤§©©§¨¦¤©¥
,dcbpkúBòâBð ïðéàåzexewd -Bæa Bæyi m` ,ìMî úBçtäLmigth §¥¨§¨¨¦§Ÿ¨

mezq eli`k llgd aygp ,dcbpky dxewl e` lzekl dxewd oia
e ,ceal oicnéøö Bðéà,úøçà äøB÷ àéáäì Cyi m` mle`ìLäL ¥¨¦§¨¦¨©¤¤§Ÿ¨

,dcbpky dxewl e` lzekl dxewd oia migthéøöäøB÷ àéáäì C ¨¦§¨¦¨
úøçà.ieand gzt lk lrn zexewd eidiy ickïa ïBòîL ïaø ©¤¤©¨¦§¤

,øîBà ìàéìîb©§¦¥¥
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ezny in` cenr ak sc ± iyily wxt`nei
äðùîúììáåãîä äëåñ.`xnba dl yxtn onwl Ðäøùë äúîçî äáåøî äúìéöùå

opi` !dleqt dzlivn daexn dzngy (`,a dkeq) `pnif `cg `pipz :iieyw`l `kil Ð

.opipyne `xnba edl opinxck ,iccd` oiiyw `iywinc ,efl ef zenecúéá ïéîë äáåòîä
.c`n ar dly jkqy Ðàøîâäééðò,daxd xie` da yie .hrn mipw dkkqa yiy Ð

.cgia dyly ea oi`y `l`ãøåé äð÷å äìåò äð÷
lv` df mipwd aikydl jkqd deyd `ly Ð

jk jezne ,dhnl cg`e dlrnl cg` `l` df

oizipzn opirny`e .dzlivn daexn dzng

dzid deya oikkeqn eid eli`y lk opixn`c

dzngn daexn dzliv.dxyk Ðàãç éðú áø
`cg` dzngn daexn dzlivye zllaecn Ð

.iniiw dkeqéðú ìàåîùåixza oizipzn Ð

.zekeqàãç éðú áø,diipr `idy dkeq Ð

daexn dzliv m` .zlclecn :zllaecn `idy

dzngn.dxyk Ðéúøú éðú ìàåîùådkeq Ð

opixn`c ,dxyk zlaleandzlivye .'oi`ex'

opirny`c ,`id izixg` `zlin dzngn daexn

dzliv m` ,dng da yiy diipr dkeqa inp

daexn.dxyk Ðåðù àìdpwc ,l`enyc Ð

.'oi`ex' opixn`c ,dxyk cxei dpwe dleràìà
äùìù äæì äæ ïéá ïéàãdylyn zegt lkc Ð

.`id `cgåââá ïéàùgth agx dlerd dpwa Ð

dia xninle iaeyg`l dilr ld` my e`lc

xie`d lr eze` jlyde ltyd = "inx heag"

oiprl `l` zig` ceb oipr inp epiidc ,eizgzy

ceb xninl jiiy dvign ly dceg iedc dvign

lhend oiprle ,cxede dze` jeyn = zig`

.`hag xninl jiiy xie` mezql `ae agexl

éîø èåáç ïðéøîà.xzeie dyly deabyk Ð

dylyn zegta eli`cixdy ,`ed heag e`l Ð

.eilr akyenk `edïéúéðúî êäì ïðéñøâ éëä
ïäéìò ïéàù äééìòäå úéáä úåøå÷ :úåìäàá
ïäî úçà úçú äàîåè ,úåðååëî ïäå äáéæòîÐ

dpeilrl dpezgzd oia .`nh dizgzmdipia Ð

dpeilrd iab lr ,`nhriwxl cr dcbpk Ð

d`nehe zepezgzd oiak zepeilrd eid .`nh

odizgzcr ocbpk mdiab lr `nh olek zgz Ð

oze` ,ziad zexew :eyexit ikde .`nh riwxl

zexew .`"ailey* oixewy ,oda dieyr diilrdy

.a"ixh** oixewy ,oda ieyr bbdy od diilrd

oixqpd oigipne ,oieye eid oiwlg odly oibbe

.diilr zxwz oink ,dxewl dxewníäéìò ïéàù
äáéæòî,hwp `wec e`l daifrne .mixqp `le Ð

.mixqp `kil daifrn `kilc `kid mzqc `l`

úåðååëî ïäåcbpk zepeekn zepeilrd Ð

.odilr zelid`ne zepezgzdúçà úçú äàîåè
ïäî.zepezgzdn zg` zgz Ðàîè äéúçúdze` cbpk s`e .xedh dlrne dhn ziad x`y lke .d`nehd z` d`iane ,onwl yxtnck gth dagexa yic ,dkxe` lk ipt lr Ð

.cal dizgz `l` d`neh oi`e ,dpeilrd oial dpia epiidc ,dlrnl dxewdàîè ïäéðéá äðåéìòì äðåúçú ïéálr zld`n dpeilrdy ,`nh mizyd mze` oiay milk lk Ð,d`nehd

.dizgz dkxe` lk ipt lr d`nehd z` d`ianeäðåéìòä ìò.dpeilrd lr d`neh m`e Ðàîè òé÷øì ãò äàîåèä ãâðë.dlrne dpnid uveg xac oi` ixdy Ðïéáë úåðåéìòä åéä
úåðåúçúä.zepezgzd oiay xie`d cbpk zepeekn zepeilrd `l` ,ef cbpk ef zepeekn eid `ly Ðàîè ïìåë úçú ïäî úçà úçú äàîåèmkilyde inx heag zepeilrd lka opixn`c Ð

.zepezgzd oiay xie` xeriyk zepeilrd agex didy `ziixaa iwencke .cg` ld` iede ,dxewn ziad lk iede ,zepezgzd oiaäìò éðúåonfa mixen` mixac dna dl opiqxb ikd Ð

odn zg` zgz d`neh ,gth gzet odipia oi` la` .gth gzet odipia yie ,gth oda yiydna :`yexit ikde ."gth oda oi`" opiqxb `le .xedh odiab lre odipia ,`nh dizgz Ð

oizipzn dlekc mixen` mixacodn zg` zgz d`neh zepeekn odyk ,inx heag opixn`c xity oizipzn `nwezn ,gth gzet odipiae gth elld zepezgza yiyk ,gth oda yiya Ð

gth da yic oeikc .`l eze `nh dizgz.zvvegc ,d`nehd cbpk elit` xedh dizgz dab lr d`neh .xedh dab lre `nh dizgz jkld ,d`nehd ipta uvege d`nehd z` `ian Ð

odn zg` zgz d`neh ,oxeriyke xie`d cbpk ody zepezgzd oiak zepeilrd ipzwck ,zepezgzd oiay xie` xeriyk oagx zepeilrde ,gth gzet odipia yic oeik ,zepeekn opi`yke

gth gzet odipia oi` la` .inx heag opixn`c ,`nh olek zgz Ðzepezgzd on odn zg` zgz d`neh ,gth zepeilrd agexa oi`y `vnp Ðopixn` `lc ,`l eze `nh dizgz Ð

.inx heagïäéðéágth da yic oeikc ,`nh dizgze xedh dab lry ,zepeekn oi`ya oicd `ede .xedh zepeekn odyk zepeilrl zepezgzd oia Ð,dizgzy jxe` lkl d`neh d`ian Ð

h `iadl xeriy da oi`c ,`nh dizgz lk oi` odn zg` zgz d`neh ok m`c ,dreh gth oda oi` qixbc o`ne .dab lr xdhl d`nehd ipta zvveged`nehd cbpk dab lr oi`e d`ne

xedh[dxyr yly wxt zeld`c] `ztqezae .uegl xeriy da oi`y ,zcxeie zrwea d`nehc ,`nh inp dizgzne `nh d`nehd cbpk ,dab lr d`nehe .uegl xeriy da oi`y Ð

.'ek odipia oi` la` gth gzet yiyk mixen` mixac dna :ikd opiqxbe .dipy mrt "mixen` mixac dna" :`pwqna `icda opiqxbàúòîù àäì.`axc Ð'åë äòáøàî úåçôoax Ð

.`zkec lka ,ceal drax`n zegt ,dil `xiaq oerny
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äð÷cg` `l` ,df lv` df mipwd z` aikydl jkqd z` deyd `ly Ð cxei dpwe dler

:opixn`c oizipzn opirny`e .dzlivn daexn dzng jk jezne ,dhnl cg`e dlrnl

dzngn daexn dzliv dzid deya oiakyen eid eli`y lk oi`exyxit jk .dxyk Ð

iia`l dleqtc dyly dfl df oia yiykc eyexitl rnyn .qxhpewddzng mrhn epiid Ð

dng dniiw i`c oeikc ,okzi `le .dzlivn daexn

daexn dzliv dzid mc` lk y`xaleqtl oi` Ð

dze` dyere ,oeqkl`a cvd on `ad dng liaya

`lc meyn :`nrh epiid `l` .daexn dzng

dfl df oia yiyk `peb i`d ik sxhvdl jkq aiyg

dyly `kil ik la` .dylylkde ,inc cealk Ð

.cg`

úåøå÷zkqna `id dpyn Ð diilrde ziad

dlr ipze ,xyr mipy wxt zeld`Ð

:zeld`c `ztqeza diepy `id jk ,`id `ziixa

,gth gzet odipia yiy onfa mixen` mixac dna

odizgz d`nehe gth gzet odipia oi` la`Ð

e` odipia .xedh odipiae odiab lr ,`nh dizgz

.xedh odizgze `nh riwxl cr ocbpk ,odiab lr

`"cagzet oda oi` ,gth gzet oda yiy onfa Ð

gth.zcxeie zrwea dlere zrwea d`neh Ð

,i`w oizipznc `tiq` `ziixa jd `zyde

oi` zepezgzdykc .zepezgzd oiak zepeilrdy

oda oi` zepeilrc `vnp gth gzet efl ef oia

yiyk jkld ,zepezgzd oiak ody ,gth gzet

zepezgza d`nehzg` lky ,`nh odizgz Ð

dagxa yie li`ed dlek lr d`neh d`ian zg`e

zexedh odipiae ,gthagex dpeilra oi`c oeik Ð

oiay xie`d aygil inx heag opixn` `l gth

xedh inp eab lre ,mezqk zepezgzdzvvegc Ð

xcde .gth eagexa ea yic oeikc ,d`nehd ipta

d`neh ze`ianc mixen` mixac dna :xn`w

oivvegela` ,gth dpezgz ly oagxa yiyk Ð

oia odizgz d`nehdy oia gth oagxa oi`

odiab lr d`nehdyone ,`nh d`nehd cbpk Ð

.xedh cvd
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éðz ìàeîLe ,àãç éðz áø .ãøBé äð÷å äìBò äð÷̈¤¤§¨¤¥©¨¥£¨§¥¨¥
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çôè Bbâa Lé ìáà¯.éîø èBáç ïðéøîàc ,äøLk £¨¥§©¤©§¥¨§¨§¦©£§¦
ïðéøîà çôè déa úéà éëc dì àðéîà àðî :àáø øîà̈©¨¨§¨¨¦¨¨§¦¦¥¤©¨§¦©

éîø èBáç ïðéøîà àì déa úéì éëå ,éîø èBáç¯ £§¦§¦¥¥¨¨§¦©£§¦
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çôè déa úéà ék¯úéì éëå ,éîø èBáç ïðéøîà ¦¦¥¤©¨§¦©£§¦§¦¥
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קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dkeq(iyily meil)

äðùî
úììáeãnä äkeñ`id dn `xnbd x`az oldläaeøî dúlévLå , ¨©§§¤¤§¤¦¨¨§¨

dúnçî,xie`n jkq xzei dbba yiy -.äøLkzngny dkeq ¥©¨¨§¥¨
jkq daxd dilr gipdyä`iúéa ïéîk äaeònar dly jkqdy - ¦§¨§¦©¦

,ziad zxwzk d`xpe c`n setveïéàøð íéáëBkä ïéàL ét ìò óà©©¦¤¥©¨¦¦§¦
dëBzîexnjkqd iaer a,äøLkzi`xp `idy meyn dlqetl oi`e ¦¨§¥¨

.dkeq xkid da oi`e ziak

àøîâ
:`xnbd zyxtnéàîdkeqúììáeãî.dpynd dxiykdy,áø øîà ©§§¤¤¨©©

äéiðò äkeñj` ,daxd xie` da yie hren dly jkqdy dkeq - ¨£¦¨
.jkq `ll mitevx migth dyly da oi`äìBò äð÷ ,øîà ìàeîLe§¥¨©¨¤¤

ãøBé äð÷å`l` ,df lv` df deya migpen jkqd ipw oi`y dkeq - §¨¤¥
jk jezne ,dkeqd lka dlrnl cg` dpwe dhnl cg` dpw gipd
dpynd dycige .dzlivn daexn dznge ,dkeql dngd zqpkp
daexn dzliv dzid deya migpen mipwd eid eli`y lky
zx`an .dxiyk dkeqde jk migpen ok` eli`k mi`ex ,dzngn

:l`enye ax ixacl dpynd z` `xnbdàãç éðz áøyxit - ©¨¥£¨
.cg` oic wx dxn` dpynd ly `yixdyézøz éðz ìàeîLe- §¥¨¥©§¥

:`xnbd zx`an .mipic ipy zxne` dpynd ly `yixdy yxitáø©
àãç éðz' epipyy dn ,yxtneúììáeãî äkeñ'yéàîly dyexit ¨¥£¨¨§§¤¤©
úììáeãî,úìcìeãîdpicy dpynd dyxite ,hren dkkqy - §§¤¤§§¤¤

Loiicr m`,äøLk dúnçî äaeøî dúlév`ny miyyeg oi`e ¤¦¨¨§¨¥©¨¨§¥¨
.dzng z` daxze dzliv z` hrnze gexd `eazéðz ìàeîLe§¥¨¥

ézøzc ,yxtneéàîly dyexitúììáeãî,úìaìeáîdpw epiidc ©§¥©§§¤¤§§¤¤
,cxei dpwe dlerézøúåmipic ipy -éðz÷oic ,dpynd ly `yixa §©§¥¨¨¥

y cg`å ,äøLk úìaìeáî äkeñjkqdy diipr dkeqy sqep oic ¨§§¤¤§¥¨§
m` ,hren dly.äøLk dúnçî äaeøî dúléö¦¨¨§¨¥©¨¨§¥¨

eðL àì ,éiaà øîàzlalean dkeqy l`eny ixac itl dpyna ¨©©©¥Ÿ¨
,deya migpen mipezgzde mipeilrd mipwd eli`k mi`exe ,dxyk

àlàkäæì äæ ïéa ïéàLwgxn mipezgzl mipeilrd mipwd oia - ¤¨¤¥¥¤¨¤
ìL,íéçôè äLzegt odipia yiy oeikyjiiy ,migth dyelyn §Ÿ¨§¨¦

,cg` jkqk md ixde ,ceal oic mdaìáàm`ìL äæì äæ ïéa LéäL £¨¥¥¤¨¤§Ÿ¨
,äìeñt íéçôèly dzng ixde ,ceal mda xnel xyt` i`y §¨¦§¨

.dzlivn daexn dkeqd
àáø øîà,ìL äæì äæ ïéa Lé eléôàïøîà àì énð íéçôè äL ¨©¨¨£¦¥¥¤¨¤§Ÿ¨§¨¦©¦Ÿ£¨¨

,dleqt dkeqdyàlàkBbâa ïéàLmipwdn dpw lk agexa - ¤¨¤¥§©
mipeilrd,çôèea xnel ld` aeyg `diy xeriy ea oi` f`y ¤©

,inx heagìáàm`,çôè Bbâa LédkeqdäøLkmipwd m` s` £¨¥§©¤©§¥¨
,mipezgzdn migth dyelyn xzei miwegx mipeilrdmeyn

éîø èBáç ïðéøîàc`die eizgzy xie`l oeilrd dpwd z` jlyd - §©§¦¨£¨¦
.cg` jkqk lkd

:eixacl di`x `ian axdì àðéîà àðî ,àáø øîàizcnl okidn - ¨©¨¨§¨£¦¨¨
df oicçôè déa úéà éëcgth agex oeilrd dpwa yiyk `weecy - §¦¦¥¤©

déa úéì éëå ,éîø èBáç ïðéøîàagexgth,éîø èBáç ïðéøîà àì ©§¦¨£¨¦§¦¥¥Ÿ©§¦¨£¨¦
`dnúéaä úBøB÷ ,ïðúcly mixqpd micner mdilry zexew - ¦§©©©¦

,[ziad iab lryÎ] diilrd ztvx `idy ziad zxwzåzexew §
äéiìòädiilrd zxwz ly mixqpd micner mdilry zexew -ïéàL ¨£¦¨¤¥
íäéìòe mixqpäáéæòî,dxwzd lr mipzepy hih -ïäåzexewd - £¥¤©£¥¨§¥

diilrd lye ziad lyúBðåeëîcbpk dxew ef cbpk ef zecner - §¨
,ef lr ef zelid`ne ,xie` cbpk xie`e dxewïäî úçà úçz äàîeè§¨©©©©¥¤

,ziad zexewn zg` zgz d`neh yi m` -àîè äézçzlk - ©§¤¨¨¥
dkxe` lk ipt lr dpezgzd dxewd dze` zgz mi`vnpy milkd
z` d`ian `id ,oldl x`eank gth dagx `idy oeiky ,mi`nh
x`y zgz mi`vnpd milk la` .dizgzy dn lkl d`nehd
lr zelid`n zexg`d zexewd oi`y ,mixedh ziad zexew
lrn mi`vnpd milk oke ,ef dxew oial mpia wqtd yie d`nehd
dpezgzd dxewdy oeik ,mixedh dpeilrd dxewd cbpk ef dxew

z`vnp d`nehd m`e .d`nehd ipta zvveg ,gth dagxïéa¥

äðBéìòì äðBzçzäzexewl zgzn ziad zexewn zg` iab lr - ©©§¨¨¤§¨
,diilrdàîè ïäéðéaziad zxew oia mi`vnpy milkd lk - ¥¥¤¨¥

,mi`nh ,dilrny diilrd zxew oial d`nehd z`vnp dilry
d`iane ,d`nehd lr dlid`n gth dagxy diilrd zxewy iptn
diilrd zxew lrn mi`vnpd milk la` .dxewd jxe` lkl dze`
zevvege gth zeagx ody oeik ,mixedh ziad zxewl zgzn e`

d`nehd dzid m`e .d`nehd iptaäðBéìòä éab ìòzxew - ©©¥¨¤§¨
,diilrdàîè òé÷øì ãò dãâðkdipta uvegd xac oi`y - §¤§¨©¨¨¦©¨¥

dagx `idy oeik ,xedh dizgz la` ,riwxl cr dler d`nehde
.d`nehd ipta zvvege gthúBðBzçzä ïéák úBðBéìòä eéä`ly - ¨¨¤§§¥©©§

eid `l` ,ziad zexew cbpk zepeekn zecner diilrd zexew eid
,ziad zexew oiay geexd cbp zepeeknïäézçz äàîeèdzid m` - §¨©§¥¤

,ziad zexewn zg` zgz d`nehàîè ïlek úçzmilkd lk - ©©¨¨¥
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ezny in` cenr ak sc ± iyily wxt`nei
äðùîúììáåãîä äëåñ.`xnba dl yxtn onwl Ðäøùë äúîçî äáåøî äúìéöùå

opi` !dleqt dzlivn daexn dzngy (`,a dkeq) `pnif `cg `pipz :iieyw`l `kil Ð

.opipyne `xnba edl opinxck ,iccd` oiiyw `iywinc ,efl ef zenecúéá ïéîë äáåòîä
.c`n ar dly jkqy Ðàøîâäééðò,daxd xie` da yie .hrn mipw dkkqa yiy Ð

.cgia dyly ea oi`y `l`ãøåé äð÷å äìåò äð÷
lv` df mipwd aikydl jkqd deyd `ly Ð

jk jezne ,dhnl cg`e dlrnl cg` `l` df

oizipzn opirny`e .dzlivn daexn dzng

dzid deya oikkeqn eid eli`y lk opixn`c

dzngn daexn dzliv.dxyk Ðàãç éðú áø
`cg` dzngn daexn dzlivye zllaecn Ð

.iniiw dkeqéðú ìàåîùåixza oizipzn Ð

.zekeqàãç éðú áø,diipr `idy dkeq Ð

daexn dzliv m` .zlclecn :zllaecn `idy

dzngn.dxyk Ðéúøú éðú ìàåîùådkeq Ð

opixn`c ,dxyk zlaleandzlivye .'oi`ex'

opirny`c ,`id izixg` `zlin dzngn daexn

dzliv m` ,dng da yiy diipr dkeqa inp

daexn.dxyk Ðåðù àìdpwc ,l`enyc Ð

.'oi`ex' opixn`c ,dxyk cxei dpwe dleràìà
äùìù äæì äæ ïéá ïéàãdylyn zegt lkc Ð

.`id `cgåââá ïéàùgth agx dlerd dpwa Ð

dia xninle iaeyg`l dilr ld` my e`lc

xie`d lr eze` jlyde ltyd = "inx heag"

oiprl `l` zig` ceb oipr inp epiidc ,eizgzy

ceb xninl jiiy dvign ly dceg iedc dvign

lhend oiprle ,cxede dze` jeyn = zig`

.`hag xninl jiiy xie` mezql `ae agexl

éîø èåáç ïðéøîà.xzeie dyly deabyk Ð

dylyn zegta eli`cixdy ,`ed heag e`l Ð

.eilr akyenk `edïéúéðúî êäì ïðéñøâ éëä
ïäéìò ïéàù äééìòäå úéáä úåøå÷ :úåìäàá
ïäî úçà úçú äàîåè ,úåðååëî ïäå äáéæòîÐ

dpeilrl dpezgzd oia .`nh dizgzmdipia Ð

dpeilrd iab lr ,`nhriwxl cr dcbpk Ð

d`nehe zepezgzd oiak zepeilrd eid .`nh

odizgzcr ocbpk mdiab lr `nh olek zgz Ð

oze` ,ziad zexew :eyexit ikde .`nh riwxl

zexew .`"ailey* oixewy ,oda dieyr diilrdy

.a"ixh** oixewy ,oda ieyr bbdy od diilrd

oixqpd oigipne ,oieye eid oiwlg odly oibbe

.diilr zxwz oink ,dxewl dxewníäéìò ïéàù
äáéæòî,hwp `wec e`l daifrne .mixqp `le Ð

.mixqp `kil daifrn `kilc `kid mzqc `l`

úåðååëî ïäåcbpk zepeekn zepeilrd Ð

.odilr zelid`ne zepezgzdúçà úçú äàîåè
ïäî.zepezgzdn zg` zgz Ðàîè äéúçúdze` cbpk s`e .xedh dlrne dhn ziad x`y lke .d`nehd z` d`iane ,onwl yxtnck gth dagexa yic ,dkxe` lk ipt lr Ð

.cal dizgz `l` d`neh oi`e ,dpeilrd oial dpia epiidc ,dlrnl dxewdàîè ïäéðéá äðåéìòì äðåúçú ïéálr zld`n dpeilrdy ,`nh mizyd mze` oiay milk lk Ð,d`nehd

.dizgz dkxe` lk ipt lr d`nehd z` d`ianeäðåéìòä ìò.dpeilrd lr d`neh m`e Ðàîè òé÷øì ãò äàîåèä ãâðë.dlrne dpnid uveg xac oi` ixdy Ðïéáë úåðåéìòä åéä
úåðåúçúä.zepezgzd oiay xie`d cbpk zepeekn zepeilrd `l` ,ef cbpk ef zepeekn eid `ly Ðàîè ïìåë úçú ïäî úçà úçú äàîåèmkilyde inx heag zepeilrd lka opixn`c Ð

.zepezgzd oiay xie` xeriyk zepeilrd agex didy `ziixaa iwencke .cg` ld` iede ,dxewn ziad lk iede ,zepezgzd oiaäìò éðúåonfa mixen` mixac dna dl opiqxb ikd Ð

odn zg` zgz d`neh ,gth gzet odipia oi` la` .gth gzet odipia yie ,gth oda yiydna :`yexit ikde ."gth oda oi`" opiqxb `le .xedh odiab lre odipia ,`nh dizgz Ð

oizipzn dlekc mixen` mixacodn zg` zgz d`neh zepeekn odyk ,inx heag opixn`c xity oizipzn `nwezn ,gth gzet odipiae gth elld zepezgza yiyk ,gth oda yiya Ð

gth da yic oeikc .`l eze `nh dizgz.zvvegc ,d`nehd cbpk elit` xedh dizgz dab lr d`neh .xedh dab lre `nh dizgz jkld ,d`nehd ipta uvege d`nehd z` `ian Ð

odn zg` zgz d`neh ,oxeriyke xie`d cbpk ody zepezgzd oiak zepeilrd ipzwck ,zepezgzd oiay xie` xeriyk oagx zepeilrde ,gth gzet odipia yic oeik ,zepeekn opi`yke

gth gzet odipia oi` la` .inx heag opixn`c ,`nh olek zgz Ðzepezgzd on odn zg` zgz d`neh ,gth zepeilrd agexa oi`y `vnp Ðopixn` `lc ,`l eze `nh dizgz Ð

.inx heagïäéðéágth da yic oeikc ,`nh dizgze xedh dab lry ,zepeekn oi`ya oicd `ede .xedh zepeekn odyk zepeilrl zepezgzd oia Ð,dizgzy jxe` lkl d`neh d`ian Ð

h `iadl xeriy da oi`c ,`nh dizgz lk oi` odn zg` zgz d`neh ok m`c ,dreh gth oda oi` qixbc o`ne .dab lr xdhl d`nehd ipta zvveged`nehd cbpk dab lr oi`e d`ne

xedh[dxyr yly wxt zeld`c] `ztqezae .uegl xeriy da oi`y ,zcxeie zrwea d`nehc ,`nh inp dizgzne `nh d`nehd cbpk ,dab lr d`nehe .uegl xeriy da oi`y Ð

.'ek odipia oi` la` gth gzet yiyk mixen` mixac dna :ikd opiqxbe .dipy mrt "mixen` mixac dna" :`pwqna `icda opiqxbàúòîù àäì.`axc Ð'åë äòáøàî úåçôoax Ð

.`zkec lka ,ceal drax`n zegt ,dil `xiaq oerny
éúù
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äð÷cg` `l` ,df lv` df mipwd z` aikydl jkqd z` deyd `ly Ð cxei dpwe dler

:opixn`c oizipzn opirny`e .dzlivn daexn dzng jk jezne ,dhnl cg`e dlrnl

dzngn daexn dzliv dzid deya oiakyen eid eli`y lk oi`exyxit jk .dxyk Ð

iia`l dleqtc dyly dfl df oia yiykc eyexitl rnyn .qxhpewddzng mrhn epiid Ð

dng dniiw i`c oeikc ,okzi `le .dzlivn daexn

daexn dzliv dzid mc` lk y`xaleqtl oi` Ð

dze` dyere ,oeqkl`a cvd on `ad dng liaya

`lc meyn :`nrh epiid `l` .daexn dzng

dfl df oia yiyk `peb i`d ik sxhvdl jkq aiyg

dyly `kil ik la` .dylylkde ,inc cealk Ð

.cg`

úåøå÷zkqna `id dpyn Ð diilrde ziad

dlr ipze ,xyr mipy wxt zeld`Ð

:zeld`c `ztqeza diepy `id jk ,`id `ziixa

,gth gzet odipia yiy onfa mixen` mixac dna

odizgz d`nehe gth gzet odipia oi` la`Ð

e` odipia .xedh odipiae odiab lr ,`nh dizgz

.xedh odizgze `nh riwxl cr ocbpk ,odiab lr

`"cagzet oda oi` ,gth gzet oda yiy onfa Ð

gth.zcxeie zrwea dlere zrwea d`neh Ð

,i`w oizipznc `tiq` `ziixa jd `zyde

oi` zepezgzdykc .zepezgzd oiak zepeilrdy

oda oi` zepeilrc `vnp gth gzet efl ef oia

yiyk jkld ,zepezgzd oiak ody ,gth gzet

zepezgza d`nehzg` lky ,`nh odizgz Ð

dagxa yie li`ed dlek lr d`neh d`ian zg`e

zexedh odipiae ,gthagex dpeilra oi`c oeik Ð

oiay xie`d aygil inx heag opixn` `l gth

xedh inp eab lre ,mezqk zepezgzdzvvegc Ð

xcde .gth eagexa ea yic oeikc ,d`nehd ipta

d`neh ze`ianc mixen` mixac dna :xn`w

oivvegela` ,gth dpezgz ly oagxa yiyk Ð

oia odizgz d`nehdy oia gth oagxa oi`

odiab lr d`nehdyone ,`nh d`nehd cbpk Ð

.xedh cvd
`d
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'åë úåîéàúîä úåøå÷ éúùlawl ick dagx exn`y dxewd :(a,bi) oiaexira opzc Ð

ick gth dagx `dzy dxewl dic .migth dyly ly dpial ivg gix`de .gix`

dxewd iciv ipyl zhleay :ipyne !ira dvgne gth :jixt mzde .eagexl gix` lawl

ef mizy ozpe ,gth dagx dxew el dzid `l m`e .`piha opalne ,gex lkl rav`

.mine`z oirk = zeni`zn epiidc ,ef cvaíà
çôè åáçøì çéøà úåìá÷îzekenq odyk Ð

m`e .zxg` dxew `iadl jixv oi` efl ef

gth zeagx odizy oi`y ,e`l`iadl jixv Ð

.zxg` dxewíà øîåà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø
äøå÷ àéáäì êéøö ïéà äùìù åëøåàì úåìá÷î

úøçà,`a lwdl l`ilnb oa oerny oax Ð

lr aiyen m`e ,gth oda oi` elit` :xnelk

cner epi` eagxl gix` odizyef owigxn Ð

ze`ixa ediy calae ekxe`l odilr aiyene efn

.dyly gix` ly ,ekxe`e ecaek lawlåàì íàå
dxew `iadl jixv ,elawl ze`ixa opi`y Ð

.zxg`äèîì úçàå äìòîì úçà äúéäÐ

ef `l` ,deya mpzp `l ef lv` ef oaiyedyk

.ddeab efe dkenpàéä åìéàë äðåéìòä úà ïéàåø
äèîìeli`k dpezgzd z` e` ,efl deya Ð

.dzxag lv` dlrnl `idàäú àìù ãáìáå
íéøùòî äìòîì äðåéìòepi`c ,ux`l Ðmewn

.dxew xykdläøùòî äèîì äðåúçú àìåÐ

.dxyrn zegta dvign oi`y ,ux`låæ àä
íéøùò êåúá åæådkenq dpeilrd elit` Ð

dxyr ztyl dpezgzde ,mixyr ztylÐ

heag opixn` :`nl` .xyknc jzrc `wlq `w

.gth agexn zegta inxéëä õéøú:xnelk Ð

"cala"e ,`ed dylyn zegt xn`wc oi`ex

dpeilr `dz `ly calae :xn`w ikd ipzwc

.'ekäèîìî ïàë äìòîìî ïàëopiwiicc `d Ð

dpw oia yiyk ,i`w dlrnl dleqt iccd ik

itl ,dleqt mvnevn elit` dpw `lnk dpwl

on daxd dagx ux`a zi`xp xie`d zngy

dxyk iccd ik opiwiicc `de .jkq ly lvd

,oiey lve dngy ,dhnln dixeriy hwp Ð

.xie`d on miagx mipwdy reciaìéòìî àæåæë
úçúìî àøéúñàë,fef xeriyk agx awpdyk Ð

.rlq xeriyk dhnl daexn ezngäîç éáëåë
dng ixexdf oi`e dilr zgxef dngdyk Ð

dkezn oi`xp`ail` dkeql dnec ef oi` Ð

.i`ny ziac

äðùîäìâòä ùàøá åúëåñ äùåòäs` Ð

dpitqd y`xae .`riaw `le `lhlhnc ab lr

deab mide ,dpitq ly deab mewn `edy Ð

my zhley gexde oitiwn mixd oi`e ,c`n

.dzxwereäøùë.da ibq i`xr zxicc Ðïéìåòå
áåè íåéá äì`tiq `pzinl `irac meyne Ð

."oilere" `yix `pz ,"oiler oi`e"ïìéàä ùàøá
.jkqe zevign my dyre ,ey`xa eayen owiz Ðäøùës`e .cren ly elegl Ð

dl dlre xar m` ,aeh meia.ezaeg ici `vi Ðáåè íåéá äì ïéìåò ïéàåÐ

.yelzi `ny ,ea oiynzyn oi`e oli`a oiler oi`c opax da xefbcïìéàá íéúù
íãà éãéá úçàåoli`d y`xa daiaq dyre ,oli`a eaex dkeqd zirwxw jnq Ð

rvn`a dkeqd zirwxw zvw jnqe .ux`a mc` icia dyr zg`e ,zevign izy

,oli`a zg`e mc` icia mizy e` .dxyr dlrnl epnn otecd diabde ,otecd
ìéàåä
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àäiqei iaxn jixtc` ?`iyew i`n :xn`z m`e Ð inx heag opixn` mixyr jeza dfe df

wxt gkenck ,dilr ibilt opax `dc ,"oi`ex" edl zilc ,oaxn diriiqil dcedi iaxa

.`cga dilr bilte ,`cga dea`k dl xaq iqei iax :iia` xn`c ,(mye `,ci) oiaexirc `nw

`cga dea`k dl xaqedl zilc meyn e`l opaxc `nrhc :xnel yie !oi`ex dil zi`c Ð

dxew ilqtc meyn `l` ,gthn zegta inx heag

,gix` lawl die`x dpi`y oipr eze`a zgpend

leqtl "oi`ex" opixn` `le .d`ixae dagx erac

zeni`znd zexew izye ,gexa zlhipd dxew

dylyn zegta elit`lawl die`xc meyn Ð

elit` oie`x `kd edl ded i` la` .era gix`

dylyn zegtaiqei iax ixacn cenll epl yi Ð

mixne` eid dyly bltena elit`y dcedi iaxa

edl zilc i`na (`l`) ibilt `l `dc ,"oi`ex"

.ziyixtc `nrhn `l` ,oi`ex

ìáàopixn` `l gth dia zilc oeik dylya

gthac `pwiq` `zyd Ð inx heag

wxtac :dnize .dylya elit` inx heag opixn`

ezxew dzid iab opixn` (mye `,h) oiaexirc `nw

zecizi izy urpy oebk ,dielz e` dkeyn

dyly odaeba oi`y iean ilzek ipy lr zenewr

opixn`c ol rnyn `we .dyly ozeninwra oi`e

oeik ?dyly odaeba oi`y il dnle .heage ceal

inp dyly daeba elit` ,gth dagx dxewc

e`lac ,inc `lc :xnel yie !inx heag opixn`

inx heagc `nrh e`la :mzd ol iywiz ikd

dlrnl dxewd oi`c oeik ,iean i`d xykzil

mzd opixn`ck `nrh epiid `l` .mixyrn

meyn dxew ied elit`e .iean iab lr dxew opirac

dvignllk xkid aiyg `le ,zvw xkid opira Ð

mzdc `idd ik ,dyly jeza ied ok m` `l`

.lzekl jenq elit`e uegan gipdc

ïàëik opiwiicc `d Ð dhnln o`k dlrnln

dleqt iccdoia yiya ,i`w dlrnl Ð

,dleqt mvnevn elit` dpw `lnk exiagl dpw

ly lvd on dagx ux`a zi`xp xie`d zngy itl

dxyk iccd ik opiwiicc `de .jkqhwp Ð

oiey lvde dngdy ,dhnln dixeriyrecia Ð

.xie`d on miagx mipwdy

àæåæëawpyk Ð zgzln `xzqi`k lirln

dzng ,fef xeriyk dlrnln agex

.qxhpewa yxit jk ,rlq xeriyk dhnln daexn

dil zi` `kdc diteb `tt axc :mz epiax dywde

,xzen cnerk uext (a,eh) oiaexirc `nw wxt

xn`c :dyw cere !ikd `zkld opiwqt inp mzde

exwc iypi` icarc (a,`i) oiyeciwc `nw wxt

zegt `xzqi`c `nl` ,`xzqi` `fefc `zbltl

cceny in ,dlrnln o`k :mz epiax yxtne !`fefn

dlrnln xie`d`edy itl ,dxyk iccd ik Ð

oiirne ux`a dhnln cnerd la` .uextk cner

iccd ik dnece ,dlrn itlkohw eipira dnec `fef ik agx `edy xie`dy itl ,dleqt Ð

akeke ,(bi xacna) "miabgk epipira idpe" xacl di`xe .epnn wegx `edy zngn ,`xzqi`k

.(`,br `xza `aa) "dpitqd z` xkend" wxta gkenck ,ohwk epipira dnec minya lecb

íéúùy`xa daiaq dyre oli`a daex dkeqd zirwxw jnq Ð mc` icia zg`e oli`a

rvn`a dkeqd zirwxw jnqe ux`a mc` icia dyr zg`e ,zevign izy oli`d

m`e li`ed ,oli`a zg`e mc` icia mizy e` .dxyr dlrnle epnn otecd diabde ,otecd

ux`ay mizy zkinqa cenrl dleki dpi`y dkeqd zirwxw ltep oli`d lhpioiler oi` Ð

xhpewa yxit jk ,oli`a ynzync ,aeh meia dlzay) "jiygdy in" wxt ikd rnyn `le .q

,oli`d lr oiknqp dkeq ly mipwe ,dkeql zeptc oli`dy ixiinc rnyne .oiccv edl iedc ,oli`a mipw dia gp`e oli`a dia wgc e`l i`n :opixn`c ,oixeq` miccvc `kdn wiicc (mye a,cpw

.qxhpewa my yxit oke .jkqd lr evtg gipi `ny dxfb aeh meia da qpki m`e
`ipzc

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

äòaøàî úBçt¯éøö ïéà,úøçà äøB÷ àéáäì C ¨¥©§¨¨¥¨¦§¨¦¨©¤¤
äòaøà¯éøöúBøB÷ ézL ïëå .úøçà äøB÷ àéáäì C ©§¨¨¨¦§¨¦¨©¤¤§¥§¥

éãk Bæa àìå ,çéøà ìa÷ì éãk Bæa àì ,úBîéàúnä©©§¦Ÿ¨§¥§©¥¨¦©§Ÿ¨§¥
çôè Baçøì çéøà úBìa÷î íà ,çéøà ìa÷ì¯ §©¥¨¦©¦§©§¨¦©§¨§¤©

éøö ïéàåàì íàå ,úøçà äøB÷ àéáäì C¯éøöC ¥¨¦§¨¦¨©¤¤§¦¨¨¦
:øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .úøçà äøB÷ àéáäì§¨¦¨©¤¤©¨¦§¤©§¦¥¥

ìL Bkøàì çéøà úBìa÷î íàíéçôè äL¯ïéà ¦§©§¨¦©§¨§§¨§¨¦¥
éøöåàì íàå ,úøçà äøB÷ àéáäì C¯éøöàéáäì C ¨¦§¨¦¨©¤¤§¦¨¨¦§¨¦
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íéøNò CBúa äæå äæ àä .äøNòî ähîì¯ïðéøîà §©¨¥£¨¨¨¤¨¤§¤§¦¨§¦©
,déì øîà !çôè déa úéìc áb ìò óà ,éîø èBáç£§¦©©©§¥¥¤©£©¥
äìòîì äðBéìò àäz àìL ãáìáe :éëä àîéàå õéøz§¥§¥¨¨¦¦§©¤Ÿ§¥¤§¨§©§¨
dì äëeîñ äðBzçzäå ,íéøNò CBúa àìà íéøNòî¥¤§¦¤¨§¤§¦§©©§¨§¨¨

ìMî úBçôaäðBzçz àäz àìL ãáìa :éîð éà .äL §¨¦§¨¦©¦¦§©¤Ÿ§¥©§¨
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úéáe ,ïéìñBt éànL úéa ,dëBzî ïéàøðììä.ïéøéLëî ¦§¦¦¨¥©©§¦¥¦¥©§¦¦
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סוכה. פרק שני - הישן תחת המטה דף כב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc dkeq(iyily meil)

xie` yi m`äòaøàî úBçtdxew oia e` lzekl dxewd oia migth ¨¥©§¨¨
,dxewléøö ïéà,úøçà äøB÷ àéáäì Cdrax` cr ezrcly meyn ¥¨¦§¨¦¨©¤¤

xie` zexewd oia yi m` la` ,ceal oicn mezqk aygp migth
äòaøàe ,dxyk dxew o`k oi` ,migthéøöúøçà äøB÷ àéáäì C ©§¨¨¨¦§¨¦¨©¤¤

.ieand z` xizdl ick
:`ziixad dkiynnúBîéàúnä úBøB÷ ézL ïëåieana gipdy - §¥§¥©©§¦

e ef cva ef zecenv zexew izyéãk Bæa àìå çéøà ìa÷ì éãk Bæa àìŸ¨§¥§©¥¨¦©§Ÿ¨§¥
çéøà ìa÷ì,gth agex zexewdn zg` lka oi`y -íàodyk §©¥¨¦©¦

eidiy ick witqn agex mda yi efl ef zekenqçéøà úBìa÷î§©§¨¦©
çôè Baçøìwifgdl mileki mdy ,gth cgi zeagx mdy epiidc - §¨§¤©

,eagexl cner `edyk gix`d z`éøö ïéà,úøçà äøB÷ àéáäì C ¥¨¦§¨¦¨©¤¤
,ieand z` dxiznd dxew o`k yie zetxhvn mdy meynåàì íàå§¦¨

,gth agex cgi zexewd ipya oi` m` -éøöúøçà äøB÷ àéáäì C ¨¦§¨¦¨©¤¤
.ieand z` xizdl ick,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøoi` m` s` ©¨¦§¤©§¦¥¥

mewn lkn ,gth agex cgi zexewd ipyaBkøàì çéøà úBìa÷î íà¦§©§¨¦©§¨§
ìLíéçôè äLz` egipie ,efn ef zexewd z` ewigxiyk m` - §Ÿ¨§¨¦

zexewd eidi ,migth dyely `edy ekxe`l zexewd lr gix`d
,gix`d caek z` lawl ick zewfgéøö ïéà,úøçà äøB÷ àéáäì C ¥¨¦§¨¦¨©¤¤

åàì íàåcaek z` z`yl elkeiy ick zewfg mpi` zexewdy - §¦¨
,gix`déøöúøçà äøB÷ àéáäì C. ¨¦§¨¦¨©¤¤

:ieand zxewa sqep oiceéäzexewdähîì úçàå äìòîì úçà- ¨©©§©§¨§©©§©¨
mgipd `l` ,deey daeba mgipd `l ieana zexewd z` gipdyky

,gix` lawl zeleki mpi` okle dhnl zg`e dlrnl zg`éñBé éaø©¦¥
,øîBà äãeäé éaøa,gix` lawl elkei zeey eidiyk m`ïéàBø- §©¦§¨¥¦

dxewd z` miaiygnàéä eléàk äðBéìòäzgpenähîìcvl - ¨¤§¨§¦¦§©¨
,dl deeye dpezgzd dxewdåmi`exy e`úàdxewdäðBzçzä §¤©©§¨

àéä eléàkzgpenäìòîìokle ,dl deeye dpeilrd dxewd cvl - §¦¦§©§¨
zegpend zexew ipy el yiy ink `ed ixdy ,lehlha xzen ieand

.deeyaàäz àlL ãáìáed dxewdäðBéìòy daeba zgpenäìòîì ¦§©¤Ÿ§¥¤§¨§©§¨
änà íéøNòîmewn epi` dn` mixyr lrny meyn ,rwxwdn ¥¤§¦©¨
,dxew xykdådxewd didz `ly okäðBzçzädaeba zgpen §©©§¨

yäøNòî ähîìzegta dvign oi`y meyn ,ux`l migth §©¨¥£¨¨
m` s` ,dxykd mewnl uegn zgpen mdn zg` m`e ,dxyrn
exizi `le dxew zgpdl ie`x epi`y mewna eidi ,zexewd z` xagp

.ieand z`
` axxn` ,dcedi iaxa iqei iax :`ax lr eziiyew z` x`an iy

ea liren `l ,dxykd mewnl uegn did zexewdn cg` m`y
rnyne ,zxg`d dxewd cil gpen `ed eli`k mi`exy exn`iy

äæå äæ àäzexewd ipy eid m` -íéøNò CBúaelit` ,rwxwl dn` ¨¤¨¤§¤§¦
jenq zcner dpezgzde ,dn` mixyrl jenq zcner dpeilrd m`

,dfn df daxd zewgexne migth dxyrléîø èBáç ïðéøîà©§¦¨£¨¦
,deeya zecner mdy eli`k mi`exeeáb ìò óàxaecn `ziixaay ©©©

çôè déa úéìcjixv jk meyn ixdy ,gth dxewd agexa oi`y - §¥¥¤©
xn`y `ax zhiyl dywe ,zg` dxew dwitqn `le zexewd sxvl

.inx heag opixn` gth agex dpeilra yiyk wxydéì øîàax ¨©¥
z` xiyknd dcedi iaxa iqei iax ly enrh ,iy` axl `pdk
oicn `l` ,inx heag oicn epi` ,efl ef zeey mpi`y s` zexewd

e ,cealéëä àîéàå õéøzdxewd z` mi`ex ,eixac z` jk yxtz - ¨¦§¥¨¨¦
`id eli`k dpezgzd dxewd z`e dhnl `id eli`k dpeilrd

,dlrnlàäz àlL ãáìáed dxewdäðBéìòddeabíéøNòî äìòîì ¦§©¤Ÿ§¥¤§¨§©§¨¥¤§¦
,ux`dn dn`íéøNò CBúa àlà,dn`ådxewdäðBzçzädidz ¤¨§¤§¦§©©§¨

ìMî úBçôa dì äëeîñäLzegt wgxn mdipia yiy oeiky ,migth §¨¨§¨¦§Ÿ¨
,ceal oicn zg` dxewl zeaygp ,migth dylynãáìa énð éà¦©¦¦§©

àäz àlLd dxewdäðBzçzy daeba zgpenäøNòî ähîìmigth ¤Ÿ§¥©§¨§©¨¥£¨¨
,ux`läøNòî äìòîì àlà,migthåd dxewdäðBéìòdidzäëeîñ ¤¨§©§¨¥£¨¨§¤§¨§¨

ìMî úBçôa dìäL,migthìáàxie` zexewd oia yi m`ìLäL ¨§¨¦§Ÿ¨£¨§Ÿ¨
e ,mxagl ceal oic mda jiiy `l ,migthdéa úéìc ïåékdxewa - ¥¨§¥¥

agex xeriy dpeilrdïðéøîà àì ,çôèmeyn dxiykdl yiy ¤©Ÿ©§¦¨
.éîø èBáçagex oda yiyk wxy ,`ax ixack `ziixad xity iz`e £¨¦

`l gth agexn zegt mda yi m` j` ,inx heag opixn` gth
.inx heag opixn`

:dpyna epipy:äøLk dúnçî äaeøî dúlévLå`xnbd zwiicn §¤¦¨¨§¨¥©¨¨§¥¨
,dxyk dzngn daexn dzlivy dkeq `weec ,dpynd oeylnàä̈

éããä ékdkeqd ,mieey lvde dngd m` la` -.äìeñtdywn ¦£¨¥§¨
:`xnbdïé÷øét Cãéàa ïðz àäåoey`x wxta lirl ixd -(.a)epipy §¨§©§¦¨¦§¦
dpyna,äìeñt dúlévî äaeøî dúnçLå`weecy dfn rnyne §¤©¨¨§¨¦¦¨¨§¨

,dleqt dzlivn daexn dzngykéããä ék àädngd m` la` - ¨¦£¨¥
dkeqd ,mieey lvde,äøLk.efl ef zeipynd zexzeq ok m`e §¥¨

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìdpeyln rnyny epzpyna - Ÿ©§¨¨
mieey mdy epiid ,dleqt dkeqd mieey lvde dngd m`y

äìòîlîoeik ,dleqt dkeqd okle ,jkqd xeriyk xie` gipdy - ¦§©§¨
,dhnl daexn dngdy recia ,mieey lvde dngd dlrnl m`y
oeike ,dlrnly dnewnn dagx xzei ux`a zi`xp dngdy meyn
xzei dhnl dngd zi`xp ,jkqd xeriyl deey dlrnl dxeriyy

.jkqd dyery lvd xeriynïàkm`y rnyny lirl dpyna - ¨
mieey mdy epiid ,dxyk dkeqd mieey lvde dngdähîlî- ¦§©¨

i`ceea ok m` ,dngd mr lvd deey dkeqd jezay xnelk
.dxyk okle daexn jkqd dlrnlyéøîàc eðééä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©§§¨§¥

éLðéà,xnel miyp`d ita lbxeny dn edf -ìéòlî àæeækyiyk - ¦§¥§¨¦§¥
,fef agexa bba awpúçúlî àøzñéàkzqpkpd dngd zi`xp - §¦§§¨¦§©©

agexk daexn ux`a awpadpynd ixacn x`ean oke .rlq
jkqn ieptd mewnd xeriyn xzei `ed dhnly dngd xeriyy

.dlrnly
d dkeq :dpyna epipyúéa ïéîk äaeòîmiakekd oi`y it lr s` §¨§¦©¦
dxiyk dkezn mi`xpïðaø eðz :,`ziixaa epipy -dkeqäaeònä ¨©¨¨©§¨

dar dkkqy -L ét ìò óà ,úéa ïéîkjkqd iaer aexnïéà §¦©¦©©¦¤¥
.äøLk ,dëBzî ïéàøð íéáëBkäy cr jk lk ar dkkq m`eïéà ©¨¦¦§¦¦¨§¥¨¥

änç éáëBkmeia zgxef `idyk dngd xdef -úéa ,dëBzî ïéàøð §¥©¨¦§¦¦¨¥
,ïéìñBt éànLepi` dngd xdef elit`y ,dkeql dnec dpi`y oeik ©©§¦

.dkeza d`xp,ïéøéLëî ìlä úéáe`id ok it lr s`y mixaeqy ¥¦¥©§¦¦
.dkeq

äðùî
,äìâòä Làøa Búkeñ äNBòäcg` mewna dreaw dpi`y it lr s` ¨¤¨§Ÿ¨£¨¨

,zlhlhin `l`Bàezkeq dyerdäðéôqä Làøamewnd `edy §Ÿ©§¦¨
daiaqn mizae mixd oi`y oeiky it lr s` ,dpitqd ly deabd
dkeqd ,dkeqd z` xewrl zelelry zewfg zegex my zeievn

,äøLkoeik.i`xr zxica ic dkeqlyåokáBè íBéa dì ïéìBò- §¥¨§¦¨§
.aeh meia dpitqd e` dlbrd y`xay el` zekeql zelrl xzen

ezkeq dyerdïìéàä Làøadkeqd rwxwy oli`a mewn owizy - §Ÿ¨¦¨
,jkq gipde zevign my dyre ,oli`d lr gpen didiéab ìò Bà©©¥

ìîb-xyt`e agx eaby ,lnbd iab lr dkeqd lk z` dpay ¨¨
,migth dray `edy dkeq xykd xeriyk eilr zepaläøLk§¥¨

,crend lega da ynzydl dkeqdåmle`áBè íBéa dì ïéìBò ïéà, §¥¦¨§
dxifb aeh meie zaya oli`l zelrl xeq`y minkg exfby meyn
zaya miig ilra iab lr zelrl exq` oke ,epnn yelzi `ny
j` .dndad z` bidpdl ick oli`dn spr yelzi `ny ,aeh meiae

.ezaeg ici `vi ,dilr dlre xar m` caricadyr m`eíézL§©¦
íãà éãéa úçàå ïìéàa-,oli`d lr zpryp dkeqd zirwxw aexy ¨¦¨§©©¦¥¨¨

iyilyd cvae ,dkeql zevign izy oli`d y`xa aiaqn dyre
mb ef otec jiynd oke ,ux`dn dpay otec lr zirwxwd zpryp

.otecl mb ynyzy ick ,migth dxyr dkeqd rwxw lrnBà
`l` ,oli`d gkn zcner dpi` zirwxwd aex m` elit`íézL§©¦

ïìéàa úçàå íãà éãéa,ux`a ozligzy zeptc izy dyry - ¦¥¨¨§©©¨¦¨
lr oryp cg` cv wxe ,dkeqd zirwxw zpryp mdilre,oli`d

dkeqdáBè íBéa dì ïéìBò ïéàå ,äøLkynzyn `ed oiicry , §¥¨§¥¦¨§
dpi` ixdy ,dkeqd zirwxw letiz oli`d lhpi m` ixdy ,oli`a

.mc` iciay zeptcd ici lr cenrl dlekidyr m` la`ìLL ¨Ÿ
ïìéàa úçàå íãà éãéamdilre ux`dn zeieyr zeptc yelyy - ¦¥¨¨§©©¨¦¨

,oli`d lr oryp iriax cv wxe ,dkeqd zirwxw zprypäøLk§¥¨
,áBè íBéa dì ïéìBòåzkinz `la s` cenrl dkeqd dlekiy oeik §¦¨§

.oli`a ynzyn dl dlerd aygp `l ,oli`d
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קכי
ezny ina cenr ak sc ± iyily wxt`nei

'åë úåîéàúîä úåøå÷ éúùlawl ick dagx exn`y dxewd :(a,bi) oiaexira opzc Ð

ick gth dagx `dzy dxewl dic .migth dyly ly dpial ivg gix`de .gix`

dxewd iciv ipyl zhleay :ipyne !ira dvgne gth :jixt mzde .eagexl gix` lawl

ef mizy ozpe ,gth dagx dxew el dzid `l m`e .`piha opalne ,gex lkl rav`

.mine`z oirk = zeni`zn epiidc ,ef cvaíà
çôè åáçøì çéøà úåìá÷îzekenq odyk Ð

m`e .zxg` dxew `iadl jixv oi` efl ef

gth zeagx odizy oi`y ,e`l`iadl jixv Ð

.zxg` dxewíà øîåà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø
äøå÷ àéáäì êéøö ïéà äùìù åëøåàì úåìá÷î

úøçà,`a lwdl l`ilnb oa oerny oax Ð

lr aiyen m`e ,gth oda oi` elit` :xnelk

cner epi` eagxl gix` odizyef owigxn Ð

ze`ixa ediy calae ekxe`l odilr aiyene efn

.dyly gix` ly ,ekxe`e ecaek lawlåàì íàå
dxew `iadl jixv ,elawl ze`ixa opi`y Ð

.zxg`äèîì úçàå äìòîì úçà äúéäÐ

ef `l` ,deya mpzp `l ef lv` ef oaiyedyk

.ddeab efe dkenpàéä åìéàë äðåéìòä úà ïéàåø
äèîìeli`k dpezgzd z` e` ,efl deya Ð

.dzxag lv` dlrnl `idàäú àìù ãáìáå
íéøùòî äìòîì äðåéìòepi`c ,ux`l Ðmewn

.dxew xykdläøùòî äèîì äðåúçú àìåÐ

.dxyrn zegta dvign oi`y ,ux`låæ àä
íéøùò êåúá åæådkenq dpeilrd elit` Ð

dxyr ztyl dpezgzde ,mixyr ztylÐ

heag opixn` :`nl` .xyknc jzrc `wlq `w

.gth agexn zegta inxéëä õéøú:xnelk Ð

"cala"e ,`ed dylyn zegt xn`wc oi`ex

dpeilr `dz `ly calae :xn`w ikd ipzwc

.'ekäèîìî ïàë äìòîìî ïàëopiwiicc `d Ð

dpw oia yiyk ,i`w dlrnl dleqt iccd ik

itl ,dleqt mvnevn elit` dpw `lnk dpwl

on daxd dagx ux`a zi`xp xie`d zngy

dxyk iccd ik opiwiicc `de .jkq ly lvd

,oiey lve dngy ,dhnln dixeriy hwp Ð

.xie`d on miagx mipwdy reciaìéòìî àæåæë
úçúìî àøéúñàë,fef xeriyk agx awpdyk Ð

.rlq xeriyk dhnl daexn ezngäîç éáëåë
dng ixexdf oi`e dilr zgxef dngdyk Ð

dkezn oi`xp`ail` dkeql dnec ef oi` Ð

.i`ny ziac

äðùîäìâòä ùàøá åúëåñ äùåòäs` Ð

dpitqd y`xae .`riaw `le `lhlhnc ab lr

deab mide ,dpitq ly deab mewn `edy Ð

my zhley gexde oitiwn mixd oi`e ,c`n

.dzxwereäøùë.da ibq i`xr zxicc Ðïéìåòå
áåè íåéá äì`tiq `pzinl `irac meyne Ð

."oilere" `yix `pz ,"oiler oi`e"ïìéàä ùàøá
.jkqe zevign my dyre ,ey`xa eayen owiz Ðäøùës`e .cren ly elegl Ð

dl dlre xar m` ,aeh meia.ezaeg ici `vi Ðáåè íåéá äì ïéìåò ïéàåÐ

.yelzi `ny ,ea oiynzyn oi`e oli`a oiler oi`c opax da xefbcïìéàá íéúù
íãà éãéá úçàåoli`d y`xa daiaq dyre ,oli`a eaex dkeqd zirwxw jnq Ð

rvn`a dkeqd zirwxw zvw jnqe .ux`a mc` icia dyr zg`e ,zevign izy

,oli`a zg`e mc` icia mizy e` .dxyr dlrnl epnn otecd diabde ,otecd
ìéàåä
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àäiqei iaxn jixtc` ?`iyew i`n :xn`z m`e Ð inx heag opixn` mixyr jeza dfe df

wxt gkenck ,dilr ibilt opax `dc ,"oi`ex" edl zilc ,oaxn diriiqil dcedi iaxa

.`cga dilr bilte ,`cga dea`k dl xaq iqei iax :iia` xn`c ,(mye `,ci) oiaexirc `nw

`cga dea`k dl xaqedl zilc meyn e`l opaxc `nrhc :xnel yie !oi`ex dil zi`c Ð

dxew ilqtc meyn `l` ,gthn zegta inx heag

,gix` lawl die`x dpi`y oipr eze`a zgpend

leqtl "oi`ex" opixn` `le .d`ixae dagx erac

zeni`znd zexew izye ,gexa zlhipd dxew

dylyn zegta elit`lawl die`xc meyn Ð

elit` oie`x `kd edl ded i` la` .era gix`

dylyn zegtaiqei iax ixacn cenll epl yi Ð

mixne` eid dyly bltena elit`y dcedi iaxa

edl zilc i`na (`l`) ibilt `l `dc ,"oi`ex"

.ziyixtc `nrhn `l` ,oi`ex

ìáàopixn` `l gth dia zilc oeik dylya

gthac `pwiq` `zyd Ð inx heag

wxtac :dnize .dylya elit` inx heag opixn`

ezxew dzid iab opixn` (mye `,h) oiaexirc `nw

zecizi izy urpy oebk ,dielz e` dkeyn

dyly odaeba oi`y iean ilzek ipy lr zenewr

opixn`c ol rnyn `we .dyly ozeninwra oi`e

oeik ?dyly odaeba oi`y il dnle .heage ceal

inp dyly daeba elit` ,gth dagx dxewc

e`lac ,inc `lc :xnel yie !inx heag opixn`

inx heagc `nrh e`la :mzd ol iywiz ikd

dlrnl dxewd oi`c oeik ,iean i`d xykzil

mzd opixn`ck `nrh epiid `l` .mixyrn

meyn dxew ied elit`e .iean iab lr dxew opirac

dvignllk xkid aiyg `le ,zvw xkid opira Ð

mzdc `idd ik ,dyly jeza ied ok m` `l`

.lzekl jenq elit`e uegan gipdc

ïàëik opiwiicc `d Ð dhnln o`k dlrnln

dleqt iccdoia yiya ,i`w dlrnl Ð

,dleqt mvnevn elit` dpw `lnk exiagl dpw

ly lvd on dagx ux`a zi`xp xie`d zngy itl

dxyk iccd ik opiwiicc `de .jkqhwp Ð

oiey lvde dngdy ,dhnln dixeriyrecia Ð

.xie`d on miagx mipwdy

àæåæëawpyk Ð zgzln `xzqi`k lirln

dzng ,fef xeriyk dlrnln agex

.qxhpewa yxit jk ,rlq xeriyk dhnln daexn

dil zi` `kdc diteb `tt axc :mz epiax dywde

,xzen cnerk uext (a,eh) oiaexirc `nw wxt

xn`c :dyw cere !ikd `zkld opiwqt inp mzde

exwc iypi` icarc (a,`i) oiyeciwc `nw wxt

zegt `xzqi`c `nl` ,`xzqi` `fefc `zbltl

cceny in ,dlrnln o`k :mz epiax yxtne !`fefn

dlrnln xie`d`edy itl ,dxyk iccd ik Ð

oiirne ux`a dhnln cnerd la` .uextk cner

iccd ik dnece ,dlrn itlkohw eipira dnec `fef ik agx `edy xie`dy itl ,dleqt Ð

akeke ,(bi xacna) "miabgk epipira idpe" xacl di`xe .epnn wegx `edy zngn ,`xzqi`k

.(`,br `xza `aa) "dpitqd z` xkend" wxta gkenck ,ohwk epipira dnec minya lecb

íéúùy`xa daiaq dyre oli`a daex dkeqd zirwxw jnq Ð mc` icia zg`e oli`a

rvn`a dkeqd zirwxw jnqe ux`a mc` icia dyr zg`e ,zevign izy oli`d

m`e li`ed ,oli`a zg`e mc` icia mizy e` .dxyr dlrnle epnn otecd diabde ,otecd

ux`ay mizy zkinqa cenrl dleki dpi`y dkeqd zirwxw ltep oli`d lhpioiler oi` Ð

xhpewa yxit jk ,oli`a ynzync ,aeh meia dlzay) "jiygdy in" wxt ikd rnyn `le .q

,oli`d lr oiknqp dkeq ly mipwe ,dkeql zeptc oli`dy ixiinc rnyne .oiccv edl iedc ,oli`a mipw dia gp`e oli`a dia wgc e`l i`n :opixn`c ,oixeq` miccvc `kdn wiicc (mye a,cpw

.qxhpewa my yxit oke .jkqd lr evtg gipi `ny dxfb aeh meia da qpki m`e
`ipzc
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äòaøàî úBçt¯éøö ïéà,úøçà äøB÷ àéáäì C ¨¥©§¨¨¥¨¦§¨¦¨©¤¤
äòaøà¯éøöúBøB÷ ézL ïëå .úøçà äøB÷ àéáäì C ©§¨¨¨¦§¨¦¨©¤¤§¥§¥

éãk Bæa àìå ,çéøà ìa÷ì éãk Bæa àì ,úBîéàúnä©©§¦Ÿ¨§¥§©¥¨¦©§Ÿ¨§¥
çôè Baçøì çéøà úBìa÷î íà ,çéøà ìa÷ì¯ §©¥¨¦©¦§©§¨¦©§¨§¤©

éøö ïéàåàì íàå ,úøçà äøB÷ àéáäì C¯éøöC ¥¨¦§¨¦¨©¤¤§¦¨¨¦
:øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .úøçà äøB÷ àéáäì§¨¦¨©¤¤©¨¦§¤©§¦¥¥

ìL Bkøàì çéøà úBìa÷î íàíéçôè äL¯ïéà ¦§©§¨¦©§¨§§¨§¨¦¥
éøöåàì íàå ,úøçà äøB÷ àéáäì C¯éøöàéáäì C ¨¦§¨¦¨©¤¤§¦¨¨¦§¨¦

éaø ,ähîì úçàå äìòîì úçà eéä .úøçà äøB÷¨©¤¤¨©©§©§¨§©©§©¨©¦
àéä eìéàk äðBéìòä ïéàBø :øîBà äãeäé éaøa éñBé¥§©¦§¨¥¦¨¤§¨§¦¦
ãáìáe ,äìòîì àéä eìéàk äðBzçzä úàå ähîì§©¨§¤©©§¨§¦¦§©§¨¦§©
äðBzçzäå änà íéøNòî äìòîì äðBéìò àäz àìL¤Ÿ§¥¤§¨§©§¨¥¤§¦©¨§©©§¨

íéøNò CBúa äæå äæ àä .äøNòî ähîì¯ïðéøîà §©¨¥£¨¨¨¤¨¤§¤§¦¨§¦©
,déì øîà !çôè déa úéìc áb ìò óà ,éîø èBáç£§¦©©©§¥¥¤©£©¥
äìòîì äðBéìò àäz àìL ãáìáe :éëä àîéàå õéøz§¥§¥¨¨¦¦§©¤Ÿ§¥¤§¨§©§¨
dì äëeîñ äðBzçzäå ,íéøNò CBúa àìà íéøNòî¥¤§¦¤¨§¤§¦§©©§¨§¨¨

ìMî úBçôaäðBzçz àäz àìL ãáìa :éîð éà .äL §¨¦§¨¦©¦¦§©¤Ÿ§¥©§¨
äëeîñ äðBéìòå ,äøNòî äìòîì àìà äøNòî ähîì§©¨¥£¨¨¤¨§©§¨¥£¨¨§¤§¨§¨

ìMî úBçôa dììL ìáà .äLdéa úéìc ïåék ,äL ¨§¨¦§¨£¨§¨¥¨§¥¥
çôè¯äaeøî dúìévLå" .éîø èBáç ïðéøîà àì ¤©¨¨§¦©£§¦§¤¦¨¨§¨

éããä ék àä ."äøLk dúnçî¯ïðz àäå ,äìeñt ¥©¨¨§¥¨¨¦£¨¥§¨§¨§©
dúìévî äaeøî dúnçLå :ïé÷øét Cãéàa¯,äìeñt §¦¨¦§¦§¤©¨¨§¨¦¦¨¨§¨

ïàk :àéL÷ àì !äøLk éããä ék àä¯,äìòîìî ¨¦£¨¥§¥¨¨©§¨¨¦§©§¨
ïàk¯:éLðéà éøîàc eðééä :àtt áø øîà .ähîìî ¨¦§©¨¨©©©¨©§§¨§¦¡¨¥

àæeækìéòìî."úéa ïéîk äaeòî" .úçúìî àøzñéàk §¨¦§¥§¦§§¨¦§©©§¤§¦©¦
ïéàL ét ìò óà ,úéa ïéîk äaeòîä :ïðaø eðz̈©¨©©§¨§¦©¦©©¦¤¥

dëBzî ïéàøð íéáëBkä¯änç éáëBk ïéà .äøLk ©¨¦¦§¦¦¨§¥¨¥¨¥©¨
úéáe ,ïéìñBt éànL úéa ,dëBzî ïéàøðììä.ïéøéLëî ¦§¦¦¨¥©©§¦¥¦¥©§¦¦

äðùîLàøa Bà äìâòä Làøa Búkeñ äNBòä̈¤¨§Ÿ¨£¨¨§Ÿ
äðéôqä¯ïìéàä Làøa .áBè íBéa dì ïéìBòå ,äøLk ©§¦¨§¥¨§¦¨§§Ÿ¨¦¨

ìîb éab ìò Bà¯dì ïéìBò ïéàå ,äøLk.áBè íBéa ©©¥¨¨§¥¨§¥¦¨§
íãà éãéa íézL Bà ,íãà éãéa úçàå ïìéàa íézL§©¦¨¦¨§©©¦¥¨¨§©¦¦¥¨¨

ïìéàa úçàå¯ìL .áBè íBéa dì ïéìBò ïéàå ,äøLkL §©©¨¦¨§¥¨§¥¦¨§¨
ïìéàa úçàå íãà éãéa¯.áBè íBéa dì ïéìBòå ,äøLk ¦¥¨¨§©©¨¦¨§¥¨§¦¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc dkeq(iyily meil)

xie` yi m`äòaøàî úBçtdxew oia e` lzekl dxewd oia migth ¨¥©§¨¨
,dxewléøö ïéà,úøçà äøB÷ àéáäì Cdrax` cr ezrcly meyn ¥¨¦§¨¦¨©¤¤

xie` zexewd oia yi m` la` ,ceal oicn mezqk aygp migth
äòaøàe ,dxyk dxew o`k oi` ,migthéøöúøçà äøB÷ àéáäì C ©§¨¨¨¦§¨¦¨©¤¤

.ieand z` xizdl ick
:`ziixad dkiynnúBîéàúnä úBøB÷ ézL ïëåieana gipdy - §¥§¥©©§¦

e ef cva ef zecenv zexew izyéãk Bæa àìå çéøà ìa÷ì éãk Bæa àìŸ¨§¥§©¥¨¦©§Ÿ¨§¥
çéøà ìa÷ì,gth agex zexewdn zg` lka oi`y -íàodyk §©¥¨¦©¦

eidiy ick witqn agex mda yi efl ef zekenqçéøà úBìa÷î§©§¨¦©
çôè Baçøìwifgdl mileki mdy ,gth cgi zeagx mdy epiidc - §¨§¤©

,eagexl cner `edyk gix`d z`éøö ïéà,úøçà äøB÷ àéáäì C ¥¨¦§¨¦¨©¤¤
,ieand z` dxiznd dxew o`k yie zetxhvn mdy meynåàì íàå§¦¨

,gth agex cgi zexewd ipya oi` m` -éøöúøçà äøB÷ àéáäì C ¨¦§¨¦¨©¤¤
.ieand z` xizdl ick,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøoi` m` s` ©¨¦§¤©§¦¥¥

mewn lkn ,gth agex cgi zexewd ipyaBkøàì çéøà úBìa÷î íà¦§©§¨¦©§¨§
ìLíéçôè äLz` egipie ,efn ef zexewd z` ewigxiyk m` - §Ÿ¨§¨¦

zexewd eidi ,migth dyely `edy ekxe`l zexewd lr gix`d
,gix`d caek z` lawl ick zewfgéøö ïéà,úøçà äøB÷ àéáäì C ¥¨¦§¨¦¨©¤¤

åàì íàåcaek z` z`yl elkeiy ick zewfg mpi` zexewdy - §¦¨
,gix`déøöúøçà äøB÷ àéáäì C. ¨¦§¨¦¨©¤¤

:ieand zxewa sqep oiceéäzexewdähîì úçàå äìòîì úçà- ¨©©§©§¨§©©§©¨
mgipd `l` ,deey daeba mgipd `l ieana zexewd z` gipdyky

,gix` lawl zeleki mpi` okle dhnl zg`e dlrnl zg`éñBé éaø©¦¥
,øîBà äãeäé éaøa,gix` lawl elkei zeey eidiyk m`ïéàBø- §©¦§¨¥¦

dxewd z` miaiygnàéä eléàk äðBéìòäzgpenähîìcvl - ¨¤§¨§¦¦§©¨
,dl deeye dpezgzd dxewdåmi`exy e`úàdxewdäðBzçzä §¤©©§¨

àéä eléàkzgpenäìòîìokle ,dl deeye dpeilrd dxewd cvl - §¦¦§©§¨
zegpend zexew ipy el yiy ink `ed ixdy ,lehlha xzen ieand

.deeyaàäz àlL ãáìáed dxewdäðBéìòy daeba zgpenäìòîì ¦§©¤Ÿ§¥¤§¨§©§¨
änà íéøNòîmewn epi` dn` mixyr lrny meyn ,rwxwdn ¥¤§¦©¨
,dxew xykdådxewd didz `ly okäðBzçzädaeba zgpen §©©§¨

yäøNòî ähîìzegta dvign oi`y meyn ,ux`l migth §©¨¥£¨¨
m` s` ,dxykd mewnl uegn zgpen mdn zg` m`e ,dxyrn
exizi `le dxew zgpdl ie`x epi`y mewna eidi ,zexewd z` xagp

.ieand z`
` axxn` ,dcedi iaxa iqei iax :`ax lr eziiyew z` x`an iy

ea liren `l ,dxykd mewnl uegn did zexewdn cg` m`y
rnyne ,zxg`d dxewd cil gpen `ed eli`k mi`exy exn`iy

äæå äæ àäzexewd ipy eid m` -íéøNò CBúaelit` ,rwxwl dn` ¨¤¨¤§¤§¦
jenq zcner dpezgzde ,dn` mixyrl jenq zcner dpeilrd m`

,dfn df daxd zewgexne migth dxyrléîø èBáç ïðéøîà©§¦¨£¨¦
,deeya zecner mdy eli`k mi`exeeáb ìò óàxaecn `ziixaay ©©©

çôè déa úéìcjixv jk meyn ixdy ,gth dxewd agexa oi`y - §¥¥¤©
xn`y `ax zhiyl dywe ,zg` dxew dwitqn `le zexewd sxvl

.inx heag opixn` gth agex dpeilra yiyk wxydéì øîàax ¨©¥
z` xiyknd dcedi iaxa iqei iax ly enrh ,iy` axl `pdk
oicn `l` ,inx heag oicn epi` ,efl ef zeey mpi`y s` zexewd

e ,cealéëä àîéàå õéøzdxewd z` mi`ex ,eixac z` jk yxtz - ¨¦§¥¨¨¦
`id eli`k dpezgzd dxewd z`e dhnl `id eli`k dpeilrd

,dlrnlàäz àlL ãáìáed dxewdäðBéìòddeabíéøNòî äìòîì ¦§©¤Ÿ§¥¤§¨§©§¨¥¤§¦
,ux`dn dn`íéøNò CBúa àlà,dn`ådxewdäðBzçzädidz ¤¨§¤§¦§©©§¨

ìMî úBçôa dì äëeîñäLzegt wgxn mdipia yiy oeiky ,migth §¨¨§¨¦§Ÿ¨
,ceal oicn zg` dxewl zeaygp ,migth dylynãáìa énð éà¦©¦¦§©

àäz àlLd dxewdäðBzçzy daeba zgpenäøNòî ähîìmigth ¤Ÿ§¥©§¨§©¨¥£¨¨
,ux`läøNòî äìòîì àlà,migthåd dxewdäðBéìòdidzäëeîñ ¤¨§©§¨¥£¨¨§¤§¨§¨

ìMî úBçôa dìäL,migthìáàxie` zexewd oia yi m`ìLäL ¨§¨¦§Ÿ¨£¨§Ÿ¨
e ,mxagl ceal oic mda jiiy `l ,migthdéa úéìc ïåékdxewa - ¥¨§¥¥

agex xeriy dpeilrdïðéøîà àì ,çôèmeyn dxiykdl yiy ¤©Ÿ©§¦¨
.éîø èBáçagex oda yiyk wxy ,`ax ixack `ziixad xity iz`e £¨¦

`l gth agexn zegt mda yi m` j` ,inx heag opixn` gth
.inx heag opixn`

:dpyna epipy:äøLk dúnçî äaeøî dúlévLå`xnbd zwiicn §¤¦¨¨§¨¥©¨¨§¥¨
,dxyk dzngn daexn dzlivy dkeq `weec ,dpynd oeylnàä̈

éããä ékdkeqd ,mieey lvde dngd m` la` -.äìeñtdywn ¦£¨¥§¨
:`xnbdïé÷øét Cãéàa ïðz àäåoey`x wxta lirl ixd -(.a)epipy §¨§©§¦¨¦§¦
dpyna,äìeñt dúlévî äaeøî dúnçLå`weecy dfn rnyne §¤©¨¨§¨¦¦¨¨§¨

,dleqt dzlivn daexn dzngykéããä ék àädngd m` la` - ¨¦£¨¥
dkeqd ,mieey lvde,äøLk.efl ef zeipynd zexzeq ok m`e §¥¨

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìdpeyln rnyny epzpyna - Ÿ©§¨¨
mieey mdy epiid ,dleqt dkeqd mieey lvde dngd m`y

äìòîlîoeik ,dleqt dkeqd okle ,jkqd xeriyk xie` gipdy - ¦§©§¨
,dhnl daexn dngdy recia ,mieey lvde dngd dlrnl m`y
oeike ,dlrnly dnewnn dagx xzei ux`a zi`xp dngdy meyn
xzei dhnl dngd zi`xp ,jkqd xeriyl deey dlrnl dxeriyy

.jkqd dyery lvd xeriynïàkm`y rnyny lirl dpyna - ¨
mieey mdy epiid ,dxyk dkeqd mieey lvde dngdähîlî- ¦§©¨

i`ceea ok m` ,dngd mr lvd deey dkeqd jezay xnelk
.dxyk okle daexn jkqd dlrnlyéøîàc eðééä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©§§¨§¥

éLðéà,xnel miyp`d ita lbxeny dn edf -ìéòlî àæeækyiyk - ¦§¥§¨¦§¥
,fef agexa bba awpúçúlî àøzñéàkzqpkpd dngd zi`xp - §¦§§¨¦§©©

agexk daexn ux`a awpadpynd ixacn x`ean oke .rlq
jkqn ieptd mewnd xeriyn xzei `ed dhnly dngd xeriyy

.dlrnly
d dkeq :dpyna epipyúéa ïéîk äaeòîmiakekd oi`y it lr s` §¨§¦©¦
dxiyk dkezn mi`xpïðaø eðz :,`ziixaa epipy -dkeqäaeònä ¨©¨¨©§¨

dar dkkqy -L ét ìò óà ,úéa ïéîkjkqd iaer aexnïéà §¦©¦©©¦¤¥
.äøLk ,dëBzî ïéàøð íéáëBkäy cr jk lk ar dkkq m`eïéà ©¨¦¦§¦¦¨§¥¨¥

änç éáëBkmeia zgxef `idyk dngd xdef -úéa ,dëBzî ïéàøð §¥©¨¦§¦¦¨¥
,ïéìñBt éànLepi` dngd xdef elit`y ,dkeql dnec dpi`y oeik ©©§¦

.dkeza d`xp,ïéøéLëî ìlä úéáe`id ok it lr s`y mixaeqy ¥¦¥©§¦¦
.dkeq

äðùî
,äìâòä Làøa Búkeñ äNBòäcg` mewna dreaw dpi`y it lr s` ¨¤¨§Ÿ¨£¨¨

,zlhlhin `l`Bàezkeq dyerdäðéôqä Làøamewnd `edy §Ÿ©§¦¨
daiaqn mizae mixd oi`y oeiky it lr s` ,dpitqd ly deabd
dkeqd ,dkeqd z` xewrl zelelry zewfg zegex my zeievn

,äøLkoeik.i`xr zxica ic dkeqlyåokáBè íBéa dì ïéìBò- §¥¨§¦¨§
.aeh meia dpitqd e` dlbrd y`xay el` zekeql zelrl xzen

ezkeq dyerdïìéàä Làøadkeqd rwxwy oli`a mewn owizy - §Ÿ¨¦¨
,jkq gipde zevign my dyre ,oli`d lr gpen didiéab ìò Bà©©¥

ìîb-xyt`e agx eaby ,lnbd iab lr dkeqd lk z` dpay ¨¨
,migth dray `edy dkeq xykd xeriyk eilr zepaläøLk§¥¨

,crend lega da ynzydl dkeqdåmle`áBè íBéa dì ïéìBò ïéà, §¥¦¨§
dxifb aeh meie zaya oli`l zelrl xeq`y minkg exfby meyn
zaya miig ilra iab lr zelrl exq` oke ,epnn yelzi `ny
j` .dndad z` bidpdl ick oli`dn spr yelzi `ny ,aeh meiae

.ezaeg ici `vi ,dilr dlre xar m` caricadyr m`eíézL§©¦
íãà éãéa úçàå ïìéàa-,oli`d lr zpryp dkeqd zirwxw aexy ¨¦¨§©©¦¥¨¨

iyilyd cvae ,dkeql zevign izy oli`d y`xa aiaqn dyre
mb ef otec jiynd oke ,ux`dn dpay otec lr zirwxwd zpryp

.otecl mb ynyzy ick ,migth dxyr dkeqd rwxw lrnBà
`l` ,oli`d gkn zcner dpi` zirwxwd aex m` elit`íézL§©¦

ïìéàa úçàå íãà éãéa,ux`a ozligzy zeptc izy dyry - ¦¥¨¨§©©¨¦¨
lr oryp cg` cv wxe ,dkeqd zirwxw zpryp mdilre,oli`d

dkeqdáBè íBéa dì ïéìBò ïéàå ,äøLkynzyn `ed oiicry , §¥¨§¥¦¨§
dpi` ixdy ,dkeqd zirwxw letiz oli`d lhpi m` ixdy ,oli`a

.mc` iciay zeptcd ici lr cenrl dlekidyr m` la`ìLL ¨Ÿ
ïìéàa úçàå íãà éãéamdilre ux`dn zeieyr zeptc yelyy - ¦¥¨¨§©©¨¦¨

,oli`d lr oryp iriax cv wxe ,dkeqd zirwxw zprypäøLk§¥¨
,áBè íBéa dì ïéìBòåzkinz `la s` cenrl dkeqd dlekiy oeik §¦¨§

.oli`a ynzyn dl dlerd aygp `l ,oli`d
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc dkeq(iriax meil)

ììkä äæ,aeh meia oli`a zknqpd dkeql dilrd xzid oiprlìk ¤©§¨¨
,dîöò éðôa ãBîòì äìBëéå ïìéàä ìèpiLzepryid xwiry zngn ¤¦¨¥¨¦¨¦¨©£¦§¥©§¨

,mc` icia ux`d lr eyrpy zevign lr `ed dkeqd zirwxw
,áBè íBéa dì ïéìBòå ,äøLkynzyn `edy aygp df oi`y itl §¥¨§¦¨§

.oli`a dlere

àøîâ
:`xnbd zxxanïéúéðúî épî-xiykny dpynd ly `pzd edin ©¦©§¦¦

,dpitqd y`xa dieyrd dkeqäNBòä ,àéðúc .àéä àáé÷ò éaø©¦£¦¨¦§©§¨¨¤
.øéLëî àáé÷ò éaøå ,ìñBt ìàéìîb ïaø ,äðéôqä Làøa Búkeñ¨§Ÿ©§¦¨©¨©§¦¥¥§©¦£¦¨©§¦

:`ziixad zxtqnïéàa eéäL àáé÷ò éaøå ìàéìîb ïaøa äNòî©£¤§©¨©§¦¥§©¦£¦¨¤¨¨¦
qaäðéô,zekeqd bg mcewLàøa äkeñ äNòå àáé÷ò éaø ãîò ©§¦¨¨©©¦£¦¨§¨¨¨§Ÿ

àáé÷ò ,ìàéìîb ïaø Bì øîà ,dzø÷òå çeø äáLð øçîì ,äðéôqä©§¦¨§¨¨¨§¨©©£¨©¨¨©©¨©§¦¥£¦¨
,Eúkeñ ïëéä`linne ,zniiwzn dpi` ef dkeqy dz` d`ex xnelk ¥¨¨§

lkl die`x dpi`y oeik ,dltpy iptl mb dkeql zaygp dpi`
.bgd ini zray

:ewlgp ote` dfi`a zxxan `xnbdàîìò éleëc éiaà øîà-mb ¨©©©¥§¥¨§¨
,micen `aiwr iax mbe l`ilnb oaxãBîòì äìBëé äðéàc àëéä¥¨§¥¨§¨©£

äLaéc äéeöî çeøa-`id m` elit`e ,dwfg dpi` dkeqd m` §©§¨§©¨¨
dlibxde dievnd gexa zcner dzid `l dyaia diepa dzid

,my zayepyàéä íeìk àìdkeqy meyn ,llk dkeq dpi` - Ÿ§¦
dwfg dkeqd m` oke .i`xr zxic elit` zaygp dpi` efk dylg

dzid dyaia diepa dzid m`ya ãBîòì äìBëégexäéeöî dðéàL §¨©£§¤¥¨§¨
äLaéc,mia dievnd gexl dey `idy ,éâéìt àì àîìò élek §©¨¨¥¨§¨Ÿ§¦¥
äøLëczxice dievn gexa `id zcner ,mia dnewna mb ixdy , ¦§¥¨

.`id rawdðéàå ,äLaéc äéeöî çeøa ãBîòì äìBëéãa éâéìt ék¦§¦¥§¦¨©£§©§¨§©¨¨§¥¨
[íéc äéeöî çeøa] (äùáéã äéåöî äðéàù çåøá) ãBîòì äìBëéïaø , §¨©£§©§¨§¨©¨

ìàéìîblqetyBëé dðéàc ïåéëå ,ïðéòa òá÷ úøéc äkeñ ,øáñäì ©§¦¥¨©¨¦©¤©§¦¨§¥¨§¥¨§¨
,àéä íeìk àì ,íéc äéeöî çeøa ãBîòìmewnay ,raw df oi` ixdy ©£§©§¨§¨Ÿ§¦

dievn gex iptn cenrle wifgdl dleki dpi` ,dzr z`vnpy
e .dlibxeïðéòa éàøò úøéc äkeñ ,øáñ àáé÷ò éaøjixv oi`e ©¦£¦¨¨©¨¦©£©§¦¨

,raw didzyäLaéc äéeöî çeøa ãBîòì äìBëéc ïåéëåzaygp §¥¨¦¨©£§©§¨§©¨¨
i`xr zxicl ef dkeqeäøLk. §¥¨

'eke dieyry dkeq :dpyna epipy'eë ìîb éab ìò Bàoi`e dxyk ©©¥¨¨
.aeh meia dl miler:`xnbd zxxanépî ïéúéðúî-`pzd edin ©§¦¦©¦

,dnda iab lr dieyry dkeq xiykny dpynd lyøéàî éaø©¦¥¦
äîäa éab ìò Búkeñ äNBòä ,àéðúc ,àéälr zeagx zezlc gipdy ¦§©§¨¨¤¨©©¥§¥¨

mdilrn dyre ,dkeqd zirwxwl miynyn mde ,miqeq ipy iab
,jkqe zevign,ìñBt äãeäé éaøå ,øéLëî øéàî éaø`pzdy ixd ©¦¥¦©§¦§©¦§¨¥

.xi`n iax `ed xiykny:`xnbd zl`eyäãeäé éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦§¨
.ef dkeq lqetyy meyn :`xnbd dperäNòz úkqä âç' àø÷ øîà̈©§¨©©ªŸ©£¤

,'íéîé úòáL Eìwxy dfn miyxeceì äéeàøä äkeñäòáL- §¦§©¨¦¨¨§¨§¦§¨
bgd ini zray lk da eayiy die`xy,äkeñ dîLla`äkeñ §¨¨¨

ì äéeàø dðéàLäkeñ dîL àì ,äòáL,dleqt `ideexfby oeike ¤¥¨§¨§¦§¨Ÿ§¨¨
ef dkeq oi` ixd ,aeh meia miig ilraa ynzydl xeq`y minkg
meil die`x dpi`y ,dray lkl die`x miig ilra iab lry

:`xnbd dywn .aeh mei `edy oey`xdøéàî éaøåxiykn recn §©¦¥¦
:`xnbd zvxzn .bgd ini zray lkl die`x dpi` ixd ,ef dkeq

àéæç àæçî àúééøBàcî énð àädie`x `id dxezdn ef dkeq - ¨©¦¦§©§¨¤¡¨©§¨
,dray lk dil` zelrl xzeneda eøæâc àeä ïðaøåexq` opaxe - §©¨¨§¨§¨

xeq`y it lr s` dxezdn xzend xace ,dil` dilrd z`
.drayl die`x ef dkeq `linne ,ie`xl aygp ,opaxcn

dcedi iaxe xi`n iax oia ztqep zwelgn d`ian `xnbd
:`ziixaaäkeqì ïôBc äîäáì dàNòcva dndad z` cinrd - £¨¨¦§¥¨¤©¨

,dkeql oteck ynyzy ick dkeqdäãeäé éaøå ìñBt øéàî éaø©¦¥¦¥§©¦§¨
.øéLëî.mdinrh z` `xnbd x`az jenqae,øîBà øéàî éaø äéäL ©§¦¤¨¨©¦¥¦¥

ïôBc àì BúBà ïéNBò ïéà ,íéiç çeø Ba LiL øác ìkéçì àìå ,äkeqì ¨¨¨¤¥©©¦¥¦Ÿ¤©¨§Ÿ¤¦
éBánì,úBàøéaì ïéqt àìå,øáwì ììBb àìå-oex`l ieqik dyr m` ©¨§Ÿ©¦©¥¨§Ÿ¥©¤¤

`nhny lleb oick znk `nhl df ieqik lr lleb my oi` ,dndan
.lde`ae `ynae rbnaïéáúBk ïéà óà ,eøîà éìéìbä éñBé éaø íeMî¦©¦¥©§¦¦¨§©¥§¦

åéìò,miig ilra lr -.íéLð éhébonwle(:ck)z` `xnbd x`az ¨¨¦¥¨¦
.enrh

:`xnbd zx`anøéàî éaøc àîòè éàîynyln miig ilra lqty ©©£¨§©¦¥¦
.dvignkúeîz ànL ,øîà éiaàlhazie ,letize aeh meia dndad ©©¥¨©¤¨¨

.dkeq zevnn lha `vnpe ,otecdçøáz ànL ,øîà àøéæ éaø©¦¥¨¨©¤¨¦§©
`wtp yi ote` dfi`a `xnbd zyxtne .otec x`yi `le dndad

.minrhd ipy oia dpinéâéìt àì àîìò élek øeL÷ ìéôa-iia` mb §¦¨¥¨§¨Ÿ§¦¥
oi` xeyw `edy oeiky ,xiykn xi`n iaxy micen `xif iax mbe

meyn ,zeni `ny yeygl oi` mbe ,gxai `ny yygcúééî énð éà §¦©¦¨¥
oiicr ,litd zeni m` mby -Búìáða LédaebäøNòmigth ¥§¦§¨£¨¨

.oteck ynyl ezlap die`xeéâéìt ékiax zrca `xif iaxe iia` ¦§¦¥
,xi`nïðéLééç àì ,úeîz ànL øîàc ïàîì ,øeL÷ BðéàL ìéôa- §¦¤¥¨§©§¨©¤¨¨Ÿ©§¦¨

zenz `ny `ed yygdy xi`n iax ly enrh x`any iia`l
dxyr ezlapa yi zeni m` mb ik ,yeygp `l lita ,dndad

.dvign xeriy migthla`,ïðéLééç ,çøáz ànL äøæb øîàc ïàîì§©§¨©§¥¨¤¨¦§©©§¦¨
:`xnbd dywn .gxaiy `ed ievn xeyw epi`y oeikyøîàc ïàîì§©§¨©

,úeîz ànL äøæb,xeyw epi`y lita xiykn `ed recnLeçéð §¥¨¤¨¨¥
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xzei `idy ef dvxit meyn dkeqd z` leqtl yi ok m`e ,zcnere
.gxaz `ny e` zenz `ny yygd `la mb ,migth dylyn

:`xnbd zvxzndéì ãéáòcdvign dyryk xaecn -àöeäa- §¨¦¥§¨
lwc ly mialelnàðôãåzql ick ,dptcd ur itpr -llgd z` me §©§¨
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ìMî úBçôa,Cëqì Ceîñ äLwx ddeab dndad minrtl ,xnelk §¨¦§Ÿ¨¨©§¨
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zaygp ,jkql dpia migth dyelyn zegt yiy oeike migth
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ezny in` cenr bk sc ± iyily wxt`nei
ux`ay mizy zkinqa cenrl leki epi`y ,dkeqd zirwxw ltep oli`d lhpi m`e li`ed

.oli`a ynzync ,aeh meia dl oiler oi` Ðàøîâàéä íåìë àìzxic elit`c Ð

.`ied `l i`xräùáéã äéåöî äðéàù.mic dievn gexk ied Ðäðéàù çåøá ãåîòì äìåëé
äùáéã äéåöîgexa zcner dpi`c iab lr s` .'ek `nlr ilekc ,mic dievn gex epiidc Ð

dkeq irac o`nl elit`c .mic dievn dpi`y

raw zxic.`ki` Ðäîäá éáâ ìòozp oebk Ð

,dkeqd zirwxw mde ,miqeq ipy lr zezlc

.jkqe zevign dlrnl dyreäòáùì äéåàøä
dl oiler oi` opax xefbc `zyde Ðz`vnp Ð

.oey`x meil die`x dpi`yúåàøéáì ïéñô àìå
ze`xial oiqt oiyer :(a,fi) oiaexira opzc Ð

xeade ,miaxd zeyxay xeal .oicneic drax`

leki oi`e ,cigid zeyx `edc dxyr wenr

iptne .zevign swen ok m` `l` dpnn ze`lnl

drax`a zevignd exizd milbx iler zenda

`lc xi`n 'x xn`e .ze`it rax`l oicneic

yxtn `nrhe ,miig ilraa jpdn `cg oicar

.onwløá÷ì ììåâ àìåede`yr m` :xnelk Ð

.`nhl eilr lleb my oi` ,zn ly epex`l ieqik

rbna `nhn llebc "dywnd dnda"a opixn`c

ipt lr" :(`,ar oileg) `ipzc ,ld`ae `ynae

"dcyd.wtece lleb zeaxl Ðéìéìâä éñåé 'øå
.`nrh dinwl yxtn Ðúåîú àîù äøæâÐ

`vnpe ,otec o`k oi`e ,letze aeh meia dndad

,llebae :jixt dinwle .dkeq zevnn lha

?dinrh i`n ,`id `lewcøåù÷`kilc Ð

yginl.gxaz `nyàîìò éìåëãiia`l oia Ð

.xi`n iax xiykn `xif iaxl oiaúééî éîð éàã
.dxyr ezlapa yi ,letie Ðàçéëù àì äúéî
.liqt `l xi`n iax elit`e Ðàçååø àëéàäåÐ

.dig `idyk elit`e ,dvxit `idy ,irxk ipiac

äéì ãéáòã.dilbx oia xcb Ðàðôãå àöåäáÐ

`ptc ,lwc ialel = `vedoixewy ur itpr Ð

.y"ii`a** oixewy ixt ea lcbe x"ixel*äòáø=

.zvaexéìùà.milag =éìùàá äçéúî àä
ìéòìî.zltep dpi` zenz m`e Ðé÷åîã àðîéæ

'åë äùìùî úåçô äìddaeba oi`y minrt Ð

dxyr dkeqe ,edyne dray `l` dnda ly

opixn`e jkql jenq dylyn zegta dl i`wc
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.(dyerd ligznd xeaica mye a,f) `nw wxta mz epiax

ìòdyre ,dkeqd zirwxw mzeidl miqeq ipy lr zezlc ozp :qxhpewd yxit Ð dnda iab

o`kne .lqet dcedi iax ,jkiqe zevign dlrnl

(a,`k) lirlc oizipznc qxhpewd yexitl dyw

.lirl ziyixtck dhnd irxka ezkeq jnq iab

iab lr jkqd lhlhina e`l `kdc :miyxtn yie

dndad?dcedi 'xl `xw il dnl ok m`c Ð

.lirl ziyixtck ,raw dl oi`c meyn dil wetiz

odilr jnqe miqcpew 'c lr dkeq cinrd :`l`

dzirwxw dilr dyre dndad my qipkde ,jkqd

oi`c ,drayl `ifg `lc ,jkql cr dizevigne

.aeh meia dnda iab lr oiler

äëåñinp `nrh i`dn Ð drayl die`xd

.oli` iab lr dkeqa lqet did

éáøålr dkeqd jnq `lya Ð xiykn dcedi

irxka dknqk dl `ied ok m`c ,ixii` dab

.dhndàìåxawa gpen zndyk Ð xawl lleb

,dllg z` mezql dlecb oa` xawd lr oigipn

wxt zeld` zkqna gkenck ,lleb `xwp `ede

lleb d`yry dxew :opzc .[g dpyn] xyr dyng

zcner oia dciv lr dhen oia ,xawl`nh oi` Ð

zeld`c `ztqeza `ipz cere .gztd cbpk `l`

lleb zexexv ly lb :[my oiir xyr dyng wxt]

migth drax` cr ekeza rbepd ,xawl,`nh Ð

`l` `nh epi` :mixne` minkge .dcedi iax ixac

lleb `xwpc rnyn .xaw ly ekxev ,iniptd xcq

zeld`c `ztqeza `ipz ,cere .llgd mzeqy dn

ly zelecb mipa` izy :(ipy) wxt seqdrax`

iab lr lid`nd ,xawl lleb o`yry migth

odizyodn zg` dlhip .`nh Ðlr lid`nd Ð

.`vzy jxc d`nehl yiy iptn ,xedh dipy iab

lr s`e .llg elek llebd zgzy rnyn ipd lkn

`wtp (`,ar oileg) "dywnd dnda" wxtac ab

rnync "dcyd ipt lr" aizkcn llebd z`neh

ipt lr dlebn cnere llebd iab lr xac oi`c

dcydly lbc `idd ik ,dlebn epi`c oipnif Ð

wtece .iniptd xcq `l` `nh epi`c zexexv

llebd mr mewn lka xkfpdllebdy mipa` md Ð

:[c dpyn] zeld`c ipy wxt opzck ,mdilr oryp

wtec edfi`ewtec la` eilr oryp llebdy z` Ð

oiwtcdze` jenql oa` oigipn minrtc ,xedh Ð

.oiwtc wtec z`xwp `ide dilr oryp llebdy
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meyn dil wetiz ?lleb meyn `ix` i`n Ð
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"xawa e`"d`neh :opixn`c ,mezq xaw ef Ð

xnel oi`e .zcxeie zrwea ,dlere zrwea
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dizi` ik elit`c ,lleb meyn `nhn `l ok m`
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äLaéc äéeöî çeøa-`id m` elit`e ,dwfg dpi` dkeqd m` §©§¨§©¨¨
dlibxde dievnd gexa zcner dzid `l dyaia diepa dzid

,my zayepyàéä íeìk àìdkeqy meyn ,llk dkeq dpi` - Ÿ§¦
dwfg dkeqd m` oke .i`xr zxic elit` zaygp dpi` efk dylg

dzid dyaia diepa dzid m`ya ãBîòì äìBëégexäéeöî dðéàL §¨©£§¤¥¨§¨
äLaéc,mia dievnd gexl dey `idy ,éâéìt àì àîìò élek §©¨¨¥¨§¨Ÿ§¦¥
äøLëczxice dievn gexa `id zcner ,mia dnewna mb ixdy , ¦§¥¨

.`id rawdðéàå ,äLaéc äéeöî çeøa ãBîòì äìBëéãa éâéìt ék¦§¦¥§¦¨©£§©§¨§©¨¨§¥¨
[íéc äéeöî çeøa] (äùáéã äéåöî äðéàù çåøá) ãBîòì äìBëéïaø , §¨©£§©§¨§¨©¨

ìàéìîblqetyBëé dðéàc ïåéëå ,ïðéòa òá÷ úøéc äkeñ ,øáñäì ©§¦¥¨©¨¦©¤©§¦¨§¥¨§¥¨§¨
,àéä íeìk àì ,íéc äéeöî çeøa ãBîòìmewnay ,raw df oi` ixdy ©£§©§¨§¨Ÿ§¦

dievn gex iptn cenrle wifgdl dleki dpi` ,dzr z`vnpy
e .dlibxeïðéòa éàøò úøéc äkeñ ,øáñ àáé÷ò éaøjixv oi`e ©¦£¦¨¨©¨¦©£©§¦¨

,raw didzyäLaéc äéeöî çeøa ãBîòì äìBëéc ïåéëåzaygp §¥¨¦¨©£§©§¨§©¨¨
i`xr zxicl ef dkeqeäøLk. §¥¨

'eke dieyry dkeq :dpyna epipy'eë ìîb éab ìò Bàoi`e dxyk ©©¥¨¨
.aeh meia dl miler:`xnbd zxxanépî ïéúéðúî-`pzd edin ©§¦¦©¦

,dnda iab lr dieyry dkeq xiykny dpynd lyøéàî éaø©¦¥¦
äîäa éab ìò Búkeñ äNBòä ,àéðúc ,àéälr zeagx zezlc gipdy ¦§©§¨¨¤¨©©¥§¥¨

mdilrn dyre ,dkeqd zirwxwl miynyn mde ,miqeq ipy iab
,jkqe zevign,ìñBt äãeäé éaøå ,øéLëî øéàî éaø`pzdy ixd ©¦¥¦©§¦§©¦§¨¥

.xi`n iax `ed xiykny:`xnbd zl`eyäãeäé éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦§¨
.ef dkeq lqetyy meyn :`xnbd dperäNòz úkqä âç' àø÷ øîà̈©§¨©©ªŸ©£¤

,'íéîé úòáL Eìwxy dfn miyxeceì äéeàøä äkeñäòáL- §¦§©¨¦¨¨§¨§¦§¨
bgd ini zray lk da eayiy die`xy,äkeñ dîLla`äkeñ §¨¨¨

ì äéeàø dðéàLäkeñ dîL àì ,äòáL,dleqt `ideexfby oeike ¤¥¨§¨§¦§¨Ÿ§¨¨
ef dkeq oi` ixd ,aeh meia miig ilraa ynzydl xeq`y minkg
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:`xnbd dywn .aeh mei `edy oey`xdøéàî éaøåxiykn recn §©¦¥¦
:`xnbd zvxzn .bgd ini zray lkl die`x dpi` ixd ,ef dkeq

àéæç àæçî àúééøBàcî énð àädie`x `id dxezdn ef dkeq - ¨©¦¦§©§¨¤¡¨©§¨
,dray lk dil` zelrl xzeneda eøæâc àeä ïðaøåexq` opaxe - §©¨¨§¨§¨

xeq`y it lr s` dxezdn xzend xace ,dil` dilrd z`
.drayl die`x ef dkeq `linne ,ie`xl aygp ,opaxcn

dcedi iaxe xi`n iax oia ztqep zwelgn d`ian `xnbd
:`ziixaaäkeqì ïôBc äîäáì dàNòcva dndad z` cinrd - £¨¨¦§¥¨¤©¨

,dkeql oteck ynyzy ick dkeqdäãeäé éaøå ìñBt øéàî éaø©¦¥¦¥§©¦§¨
.øéLëî.mdinrh z` `xnbd x`az jenqae,øîBà øéàî éaø äéäL ©§¦¤¨¨©¦¥¦¥

ïôBc àì BúBà ïéNBò ïéà ,íéiç çeø Ba LiL øác ìkéçì àìå ,äkeqì ¨¨¨¤¥©©¦¥¦Ÿ¤©¨§Ÿ¤¦
éBánì,úBàøéaì ïéqt àìå,øáwì ììBb àìå-oex`l ieqik dyr m` ©¨§Ÿ©¦©¥¨§Ÿ¥©¤¤

`nhny lleb oick znk `nhl df ieqik lr lleb my oi` ,dndan
.lde`ae `ynae rbnaïéáúBk ïéà óà ,eøîà éìéìbä éñBé éaø íeMî¦©¦¥©§¦¦¨§©¥§¦

åéìò,miig ilra lr -.íéLð éhébonwle(:ck)z` `xnbd x`az ¨¨¦¥¨¦
.enrh

:`xnbd zx`anøéàî éaøc àîòè éàîynyln miig ilra lqty ©©£¨§©¦¥¦
.dvignkúeîz ànL ,øîà éiaàlhazie ,letize aeh meia dndad ©©¥¨©¤¨¨

.dkeq zevnn lha `vnpe ,otecdçøáz ànL ,øîà àøéæ éaø©¦¥¨¨©¤¨¦§©
`wtp yi ote` dfi`a `xnbd zyxtne .otec x`yi `le dndad

.minrhd ipy oia dpinéâéìt àì àîìò élek øeL÷ ìéôa-iia` mb §¦¨¥¨§¨Ÿ§¦¥
oi` xeyw `edy oeiky ,xiykn xi`n iaxy micen `xif iax mbe

meyn ,zeni `ny yeygl oi` mbe ,gxai `ny yygcúééî énð éà §¦©¦¨¥
oiicr ,litd zeni m` mby -Búìáða LédaebäøNòmigth ¥§¦§¨£¨¨

.oteck ynyl ezlap die`xeéâéìt ékiax zrca `xif iaxe iia` ¦§¦¥
,xi`nïðéLééç àì ,úeîz ànL øîàc ïàîì ,øeL÷ BðéàL ìéôa- §¦¤¥¨§©§¨©¤¨¨Ÿ©§¦¨

zenz `ny `ed yygdy xi`n iax ly enrh x`any iia`l
dxyr ezlapa yi zeni m` mb ik ,yeygp `l lita ,dndad

.dvign xeriy migthla`,ïðéLééç ,çøáz ànL äøæb øîàc ïàîì§©§¨©§¥¨¤¨¦§©©§¦¨
:`xnbd dywn .gxaiy `ed ievn xeyw epi`y oeikyøîàc ïàîì§©§¨©

,úeîz ànL äøæb,xeyw epi`y lita xiykn `ed recnLeçéð §¥¨¤¨¨¥
,çøáz ànLyeygi `le dzinl yyeg xi`n iaxy okzi ji`e ¤¨¦§©

.xzei dievny dgixal
:da zxfeg `xnbdéâéìt àì àîìò élek ,øeL÷ BðéàL ìéôa àlà¤¨§¦¤¥¨¥¨§¨Ÿ§¦¥

,dgixal yyeg xi`n iaxy micen mdipyy ,leqt xi`n iaxly
äîäáa éâéìt ékdxyr daeb dzlapa oi` zenz m`y dlibx ¦§¦¥¦§¥¨

,migth`ideäøeL÷,gxazy yyg oi`eøîàc ïàîìiax mrhy §¨§©§¨©
meyn `ed miig ilraa leqtl xi`nz ànL äøæb,ïðéLééç ,úeî §¥¨¤¨¨©§¦¨

z` xiykdl ick witqn xeriy oteca x`yi `l zenz m` ixdy
la` ,dkeqdøîàc ïàîìmiig ilra lqety xi`n iax ly enrhy §©§¨©

meyn `ed,çøáz ànL äøæbdxeyw dndady df ote`aàì §¥¨¤¨¦§©Ÿ
ïðéLééçdzinl yyeg xi`n iax oi`e ,dxeyw `id ixdy gxazy ©§¦¨

.dxyk dkeqd okle
:`xnbd dywnúeîz ànL Leçéð ,çøáz ànL äøæb øîàc ïàîìe§©§¨©§¥¨¤¨¦§©¥¤¨¨

dzinl yeygl oi` ezrcl :`xnbd zvxzn .dzinl mb yeygp -
y meynàçéëL àì äúéî,dievn dpi` -xi`n iax elit` okle ¦¨Ÿ§¦¨

:`xnbd dywn .dfl yyg `l dgixal yygyàçååø àkéàäå§¨¦¨§¨¨
éðéa éðéác-dig `idyk s` dndad ilbx oia geix yi ixd §¥¥¥¥

xzei `idy ef dvxit meyn dkeqd z` leqtl yi ok m`e ,zcnere
.gxaz `ny e` zenz `ny yygd `la mb ,migth dylyn

:`xnbd zvxzndéì ãéáòcdvign dyryk xaecn -àöeäa- §¨¦¥§¨
lwc ly mialelnàðôãåzql ick ,dptcd ur itpr -llgd z` me §©§¨

:`xnbd dywn .dnly otec o`k yi dndad mre ,dilbx oiay
äòáø àîìãå-ddeab dpi` f`e ueaxz dndad `ny yeygl yi §¦§¨¨§¨

yyg oi`y dxeyw dndadyk s` `ed df yyge ,migth dxyr
.jkl yyeg `xif iax oi` recne ,dzinn xzei ievn oke ,gxazy

xaecn :`xnbd zvxznìéòlî éìLàa äçéúîc-dndady ¦§¦¨§©§¥¦§¥
.ueaxl lkez `le dlrnln milaga dxeyw

:`xnbd dywn,énð úeîz ànL äøæb øîàc ïàîìe`ed recn §©§¨©§¥¨¤¨¨©¦
,dxeyw dndaa lqet xi`n iaxy xaeqìéòlî éìLàa äçéúî àä̈§¦¨§©§¥¦§¥

`l zenz m` s`e ,dlrnln milaga dxeyw dndad ixd -
:`xnbd zvxzn .dxyr dvign x`yize ,letizíé÷Bîc ïéðîæ¦§¦§¦

ìMî úBçôa,Cëqì Ceîñ äLwx ddeab dndad minrtl ,xnelk §¨¦§Ÿ¨¨©§¨
dxyr daeba dkeql dvignk dcinrne ,edyne migth dray
zaygp ,jkql dpia migth dyelyn zegt yiy oeike migth
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ezny in` cenr bk sc ± iyily wxt`nei
ux`ay mizy zkinqa cenrl leki epi`y ,dkeqd zirwxw ltep oli`d lhpi m`e li`ed

.oli`a ynzync ,aeh meia dl oiler oi` Ðàøîâàéä íåìë àìzxic elit`c Ð

.`ied `l i`xräùáéã äéåöî äðéàù.mic dievn gexk ied Ðäðéàù çåøá ãåîòì äìåëé
äùáéã äéåöîgexa zcner dpi`c iab lr s` .'ek `nlr ilekc ,mic dievn gex epiidc Ð

dkeq irac o`nl elit`c .mic dievn dpi`y

raw zxic.`ki` Ðäîäá éáâ ìòozp oebk Ð

,dkeqd zirwxw mde ,miqeq ipy lr zezlc

.jkqe zevign dlrnl dyreäòáùì äéåàøä
dl oiler oi` opax xefbc `zyde Ðz`vnp Ð

.oey`x meil die`x dpi`yúåàøéáì ïéñô àìå
ze`xial oiqt oiyer :(a,fi) oiaexira opzc Ð

xeade ,miaxd zeyxay xeal .oicneic drax`

leki oi`e ,cigid zeyx `edc dxyr wenr

iptne .zevign swen ok m` `l` dpnn ze`lnl

drax`a zevignd exizd milbx iler zenda

`lc xi`n 'x xn`e .ze`it rax`l oicneic

yxtn `nrhe ,miig ilraa jpdn `cg oicar

.onwløá÷ì ììåâ àìåede`yr m` :xnelk Ð

.`nhl eilr lleb my oi` ,zn ly epex`l ieqik

rbna `nhn llebc "dywnd dnda"a opixn`c

ipt lr" :(`,ar oileg) `ipzc ,ld`ae `ynae

"dcyd.wtece lleb zeaxl Ðéìéìâä éñåé 'øå
.`nrh dinwl yxtn Ðúåîú àîù äøæâÐ

`vnpe ,otec o`k oi`e ,letze aeh meia dndad

,llebae :jixt dinwle .dkeq zevnn lha

?dinrh i`n ,`id `lewcøåù÷`kilc Ð

yginl.gxaz `nyàîìò éìåëãiia`l oia Ð

.xi`n iax xiykn `xif iaxl oiaúééî éîð éàã
.dxyr ezlapa yi ,letie Ðàçéëù àì äúéî
.liqt `l xi`n iax elit`e Ðàçååø àëéàäåÐ

.dig `idyk elit`e ,dvxit `idy ,irxk ipiac

äéì ãéáòã.dilbx oia xcb Ðàðôãå àöåäáÐ

`ptc ,lwc ialel = `vedoixewy ur itpr Ð

.y"ii`a** oixewy ixt ea lcbe x"ixel*äòáø=

.zvaexéìùà.milag =éìùàá äçéúî àä
ìéòìî.zltep dpi` zenz m`e Ðé÷åîã àðîéæ

'åë äùìùî úåçô äìddaeba oi`y minrt Ð

dxyr dkeqe ,edyne dray `l` dnda ly

opixn`e jkql jenq dylyn zegta dl i`wc
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o`kne .lqet dcedi iax ,jkiqe zevign dlrnl

(a,`k) lirlc oizipznc qxhpewd yexitl dyw

.lirl ziyixtck dhnd irxka ezkeq jnq iab

iab lr jkqd lhlhina e`l `kdc :miyxtn yie

dndad?dcedi 'xl `xw il dnl ok m`c Ð

.lirl ziyixtck ,raw dl oi`c meyn dil wetiz

odilr jnqe miqcpew 'c lr dkeq cinrd :`l`

dzirwxw dilr dyre dndad my qipkde ,jkqd

oi`c ,drayl `ifg `lc ,jkql cr dizevigne

.aeh meia dnda iab lr oiler

äëåñinp `nrh i`dn Ð drayl die`xd

.oli` iab lr dkeqa lqet did

éáøålr dkeqd jnq `lya Ð xiykn dcedi

irxka dknqk dl `ied ok m`c ,ixii` dab

.dhndàìåxawa gpen zndyk Ð xawl lleb

,dllg z` mezql dlecb oa` xawd lr oigipn

wxt zeld` zkqna gkenck ,lleb `xwp `ede

lleb d`yry dxew :opzc .[g dpyn] xyr dyng

zcner oia dciv lr dhen oia ,xawl`nh oi` Ð

zeld`c `ztqeza `ipz cere .gztd cbpk `l`

lleb zexexv ly lb :[my oiir xyr dyng wxt]

migth drax` cr ekeza rbepd ,xawl,`nh Ð

`l` `nh epi` :mixne` minkge .dcedi iax ixac

lleb `xwpc rnyn .xaw ly ekxev ,iniptd xcq

zeld`c `ztqeza `ipz ,cere .llgd mzeqy dn

ly zelecb mipa` izy :(ipy) wxt seqdrax`

iab lr lid`nd ,xawl lleb o`yry migth

odizyodn zg` dlhip .`nh Ðlr lid`nd Ð

.`vzy jxc d`nehl yiy iptn ,xedh dipy iab

lr s`e .llg elek llebd zgzy rnyn ipd lkn

`wtp (`,ar oileg) "dywnd dnda" wxtac ab
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xawd llg cbpk lid`n oi`y it lr s`c ,mdilr gpen llebdy xawd zevign cbpklleb my oi` m`c ,llebd lr lid`nc meyn `nh Ð.xedh ÐìéôáÐ ibilt `l `nlr ilek xeyw
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eznyקכד ina cenr bk sc ± iyily wxt`nei
àöååë àúééîã ïåéëåo`k oi`e ,ceal dil lihae ,dyly dil dede .h"iixhx* hrnzn Ð

.otecäéúòãà åàìå.xkip epi`c ,dpwzl al ozep epi` Ðêéèéâ äæ éøäzeni `ly `xi Ð

:dl xne`e ,`ixa `edyk hb dl ozepe ,dvilgl ezy` wwfize ,zxg` xira e` me`zt

.izzin mcew zg` dry jiyxbl `di df hbãéî äîåøúá ìåëàì äøåñàodk `ed m` Ð

mcewy dryd `id ef `nyc ,zil`xyi `ide

dzin :`nl` .epnn zyxebn `id ixde ,ezzinl

.qxb iia` xn`e :dl opiyiige ,`gikyïéé ç÷åìä
íéúåëä ïéáîopixn`ck ,mdilr exfby mcew Ð

.(`,e oileg) "oihgey lklld ziaïéâåì éðù øîåà
ùéøôäì ãéúò éðàùdnexzl d`nd on ÐÐ

oebke .ekeza mdilr iexw dnexz my ixd

mixedh milk enr oi` [e`] .zay ilil ribdy

hwpc i`de .xyrne dnexz okezl yixtdl

mizek,ux`d inrn od oirexbc opirny` Ð

s`e i`nc `le ,i`ce xyrl jixv odn gwelde

.ecygp dnexzd lrìçéîå`edy ipy xyrn Ð

el yiy zern lr ekeza ellgne ,ellgl leki

.ezia jezaãéî äúåùå,dxixa` opiknqe Ð

,dxixa yi :opixn`e .yixti ezial `aiyke

.oznexze oxyrn od el`y
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àéðúãzxg` dpyne .i`pzc `zbelt da ipznc ,`id `ziixa Ð mizekd oian oii gweld

ly epii xdhnae .xi`n 'xk `nzqe ,[c dpyn] iriay wxt i`nc zkqna `id

iqei 'xc ab lr s`e .(`,e) oilegc `nw wxt `zi`ck ,opii lr exfby mcew e` ,ixii` izek

od zeix` ixb mizekc (a,eq) "l`rnyi iax" wxt zegpna edl opirny `kdc oerny 'xe

mixkp ly opii lr exfbykc xyt` ,mewn lkn Ð

xzei f"rn miyextc oeik ,mizek ly lr exfb `l

lr s` .azkay dxeza miwifgne ,mixkp x`yn

lr exfb zn` ixb c"nl ok enk ,ozt lr exfby it

wxta ,xi`n iax xfby cr ,opii lr exfb `le ozt

.oilegc `nw

éðùzay axra Ð yixtdl cizr ip`y oibel

:`ztqeza ipzwck ,ixii` zeynyd oia

gkye ,zay axra mizekd oian oii gweld

meid ycwy cr gkyy `le .yixtdlm`c Ð

dnka gkenck ,xeq` my el zexwl elit` ok

.xeqi`a `l` zaya lahl dpwz oi`c ,izkec

`ed oken lah :(`,bn zay) "dxik" wxt opixn`c

epwize xar m`y ,zay lv`wxtae .owezn Ð

dperh eznda dzid :(a,cpw zay) "jiygdy in"

ziyyre lahoerny 'xe iqei iaxe dcedi 'x ipd lkc xninl xazqn `le .dwxetl xeq` Ð

bbeya ,zaya xyrnd :(a,fi) dviac ipy wxt opixn`c :cere .ixq`ccifna ,lk`i Ð`l Ð

lkinl ixy ded i`e .xi`n 'xk inp `iz`c (`,cp oihib) "oiwfipd" wxta inp rnyne .lk`i

yixtdl cizr ip`y i`pzayixtdl ick meia zedy oi`y `l` ,mei cera inp ixiin `le .owize xar elit` eqpewl ie`x did `l Ð,enexca e` epetva ipy xyrn :`nip ,ok m`c Ð

dkiyg wtq :(`,cl zay) "oiwilcn dna" wxt opzck ,yixtdl xeq`c ,ixii` zeynyd oia cr gkyy `l` .i`nc iab enk .dzyie epllgie.i`ce izek zexite .i`ced z` oixyrn oi` Ð

ixidf xdfin `ziixe`a aizkc oeikc ,ie`xk ixyrn ixeyr i`zek ipd :(a,fn zekxa) "elk`y dyly" wxt opixn`c ab lr s`cxeknl la` ,lek`l oivexyk ilin ipd Ðiyiig `l Ð

oenn dil dedc ,iyiig `l inp ield z`e odkd z` lfeb meyne .dihytk dil iyxcc ,"xer iptl"`z` xkeyd" wxt opiyxcck ,cere .mwlg xxaed `lc meyn ,cere .oiraez el oi`y

yixtdl cizr ip`y :xne`c ,`peeb i`d ik my zexwle .xken `le "zlk`e xyrz xyr" :(a,gt `rivn `aa) "milretdi`d ike .i`cea elit` zeynyd oia xefb `l i`d ilekc ,xzen Ð

ecygp `lc i`nca ok oi`y dn ,dlecb dnexz ipz i`ce lahae ,`kdc ipd ipz `l i`ncc `da la` .lah ly mip`z iab [d dpyn] iriay wxt i`nc zkqna ipzw `kd ipzc `peeb

xgnl yixtdl cizr ip`y :mzd ipzwc (` dpyn my) exag onfn iabe ,iriay wxt i`nc iab `le ,xgnl `kd ipz `lc `de .dlecb dnexz lr ux`d inryixtn oi` onfnac meyn Ð

leg jxevlc ,xgnl ipzw `l zg` zaa lkd xzend z` owzl dvxiy itl `l` .zaya lke`y dn yixtdl lekiy ,lah ly mip`z el yiy in iab inp oicd `ede .lke`y dn `l`

lk jidl` 'd z` d`xil cnlz ornl" :dil xn` ?`zaya `pwzn edn :eax `iig iax l`y ,i`ce i`pz dil ded i`pi iax :i`ncc iriay wxt inlyexia opixn` `icdae .yixtdl xeq`

"minidi`ce i`pz :yexit .zaya elit` Ðdy`d"c `caera ,dniz zvwe .ixyc `icda :`nl` .xyrn `di yixtdl cizr ip`y dn :zay axrn eilr dpzdy ,i`ce lah el didy Ð

.ixy i` rci `l izk`e ,`yixa ded `edd `nye .inlyexic `caerk swend on zaya yixtde ,my `xwe ,swend on `ly diziac `xitn xyrn diteb i`pi iaxc (`,bv zenai) "dax

i`nc ?i`cel i`nc oia dn :xn`c ,i`ncc inlyexia `zi`ck ,exiag ciay i`ce lr dpzn oi`c ,cere .ixitc `zpk dlekl jixv did ,inp i`,ezeyxa epi`y xac lr dpzn mc` Ð

i`cexyrn znexzl my `xew `edy ogky` i`ncc `iddae onfn iab el`e ,lah mip`z iab `le ,xyrn znexzl `kd my `xew oi`c `de .ezeyxay xac lr `l` dpzn epi` ÐÐ

i`ce `edy o`k la` ,lek`l ick xyrnd owzn ely ode oxyrnc i`nc iabc meyni`nc iab ipzwck ,enexca e` epetva xyrn `kd ipzw `l ikdle ,iell ozil jixv Ðmeyn Ð

dkiyg wtq :(mye `,cl zay) "oiwilcn dna" wxt opze ,dyxtdk mewn zeriawc`kd ipzw `l inp ikdle ,zeynyd oia oizipzne .i`ncd z` oixyrn la` ,i`ced z` oixyrn oi` Ð

iab ipzwck ,zernd lr llgnedzeye lgine :ipzw `l` ,i`ncdzeye zernd lr llgn i`c .dzeye ligzn epiide Ðxn`c o`k :cere .edleka ipzwck ,zernd lr llgn ipzil Ð

enexca e` epetva mewn el raw `le ,mzq yixtdl cizr ip`ymewn el raw `le ,df xqi` lr llegn df utgay ipy xyrn :ipy xyrnc `ztqeza `ipzck ,ellgl leki oi` Ð

enexca e` epetvaziad lra lv` eqpkpy dcedi 'xe iqei 'xe l`ilnb oa oerny oaxc `caer mzd iziine .enexcl e` epetvl xn`iy cr :mixne` minkge ,my `xw :xne` oerny iax Ð

my `xw xn`c inp oerny iaxe .zeytpd zcai`e zernd zxkyd :el exn` .oiprd dfa xyrn dide ,aifkloerny 'xc ediizbelt inp epiidc ,okeza xne`yk `wec `l` xn` `l Ð

xne`yk `wecc (a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxt yxtne .my `xw :xne` oerny 'x ,okeza xyrn znexze ,okeza df ixk znexz xne`d :(d dpyn iyily wxt) zenexz zkqna opaxe

ip`y xn`w `dc ,yixtdl jixv jigxk lr ,cere .dizyxit mye ,`wec e`l okezac rnyn iyy wxt zenexzc `iddc dlr inlyexia `l` .mewn el rawc ,ezirvn`a rnync ,okeza

dyxtd `la dzey did m`e ,yixtdl cizr"yixtdl cizr ip`y"c ,cepd rwai m`a enk ,rxtnl milah dzey `vnp Ðmi`ad dxyr :ipzwc .`ztqeza gkenck ,i`w edlek` Ð

.ziyixtck ,oiyixtn oi` zayae .mdixg` mi`ad dryz ,mdixg`äøùò`vnpe ,dlecb dnexzl oibel ipy d`nd on yixtd xakc ,`wec e`l Ð ipy xyrn dryz oey`x xyrn

inp yixtnc oipnf `dc ,mipye d`nn mipy yixtdy okzi ,edine .(d dpyn iriay wxt) i`nc zkqnc mip`z iab oke .beld yneg epiidc ,oibel ipy ly xyrn dryze dxyr jpdn xqg

(`,w) "dpnl`" wxt zeaezka opixn`ck ,dnexz eznexz dxyr siqed e` dxyr zgit ,miyyn cg` ziad lra zrck mxez :[c dpyn] iriax wxt zenexz zkqna opzck ,miyyn cg`

zkqnc lah ly mip`za ok xnel okzi `le .xyrnd xeriy hrnzn oi` jkle ,eyixtd `l x`yde ,dlecb dnexz eyixtd `ny mizekc meyn :miyxtn yie .drx oira mxez `ki`c

.llk okzi `l df mbe ,dnexza daxnyk elit` xyrnd z` zhrnn dpi` ixkd z` zxhet zg` dhgc meyn :miyxtn yi cere .iriay wxt i`ncéøáã'xc `kd rnyn Ð xi`n 'x

zilc o`nlc .dxixa dil zi` xi`ndxixa dilm` dxixa yi m` xi`n iaxl dil `wtqnc rnyn (`,gn zexeka) "xeka yi" wxtac :dnize .izkec dnka oizrny gkenck ,xeq` Ð

,dil `wtqnc meyn `nrhe .zegewl dvgne oiyxei dvgn ewlgy oig`d :xn`c ,iq` axk dil `xiaqc :`xnba yxtne .ewlgy cr epzp `l m`c dcedi iaxe xi`n 'xc `zbelt iab ,`l

lk" yixae .iq` axk `ax mzd dil iwenc ,dcedi iax meyn xnel jixv oke .yixtdl cizr ip`y :xne`yk ,eixaca xxany ,`kd ip`yc :xnel yie !(`,h) `nw `aac `nw wxt gkenck

dvia seqa l`enyc` l`enycl dywiz `lc inp xnel jixv oke .cepd zriwa meyn `kd ediinrhe ,dxixa edl zi` oerny iaxe dcedi iax oiac :diteb `ax xn`w (a,dk oihib) "hbd

zeni m` rxn aikyc `hiba l`eny oiwz` :opixn` (a,dr oihib) "efg`y in" wxtae .dxixa oi`c meyn ,xeq` ziag s` :l`eny xn`wc ,zetzeya dndae ziag egwly mipy iab ,(a,fl)

zeni `l m`e ,hb `di Ðoze`a `id dnc dcedi 'xc dizlin` ,`yixa (mye a,dk oihib) "hbd lk" wxt opiwiic `peeb i`d ikc .dxixa yi :`nl` .`hib ied ziin ikle ,hb `di `l Ð

i`pzd miiwzpykle ,mdilr dpznyk mniiwl ezrce mniiwl eciay hba dpzn mc`y ,`nlrc mi`pz x`yk i`pz df oi`c meyn qxhpewa my yxit mrhde .minidrxtnl hb ied Ð

eil`n miiwzn i`pzde ,wtq `ed i`pzd zryae ,ecia oi`c ,`kd la` .dxixac `nrh `laipy iab (a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxt rnync `de .hb ied `l dxixa meyn e`l i` Ð

meid minyb ecxi m` xn`yk ,mipenxe`l m`e ,df lr dnexz df `di Ðdpznc meyn ,ith aiyg mzd ,inp i` .dxixa dil zi`c o`nl epiid .dnexz iedc ,df lr dnexz df `di Ð
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc dkeq(iriax meil)

àöååk àúééîc ïåéëå`le dxeyw `idy s` ,dndad zenz m`e - §¥¨§¨§¨©§¨
xg`l zhrnzne zveekzny `id jxcd mewn lkn ,ux`l letiz

,dzindyely jkql otecd `idy dndad oia wgxnd didie
,dkeqd lqtize migthdézòcà åàìå-yibxi `l `ede §¨©©§¥

lr minkg exfb okl ,dze` owzl ick dlqtpe otecd dhrnzdy
.mlerl dleqt `idy ef dvign

:iia` ixaca dxizq dywn `xnbdLééç øéàî éaø éiaà øîà éîe¦¨©©©¥©¦¥¦¨¥
Lééç àì äãeäé éaøå äúéîì-ly mrhdy xaeq iia` m`diax §¦¨§©¦§¨Ÿ¨¥

,dzinl yyeg epi` dcedi iaxe dzinl yyegy meyn `ed xi`n
äåïðúoihib zkqna(.gk),ïäëì úàNpL ìàøNé úa`ed oicde §¨§©©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥

,ig odkd dlray onf lk dnexza lek`l zxzenydìòa Cìäå§¨©©£¨
íiä úðéãîì,`l e` ig oiicr `ed m` zrcei dpi`eäîeøúa úìëBà ¦§¦©©¨¤¤¦§¨

oiicr dlray meyníéi÷ àeäL ú÷æça.zn `ny miyyeg oi`e §¤§©¤©¨
dìò ïðéîøe-,`ziixaa epipyy dnn dpynd ixac lr eywde §¦¨£¨

me`zt zeni `ny yyeg odk m`ywwfizeozpe ,dvilgl ezy`
dl xn`e `ixa `edyk hb ezy`léhéb äæ éøäClegieúçà äòL £¥¤¦¥¨¨©©

éúúéî íãB÷,dvilgn ixhtizy ickäøeñàdy`däîeøúa ìBëàì ¤¦¨¦£¨¤¡¦§¨
ãiî,dry jeza zeni `ny miyyeg rbx lk ik ,hbd zpizp zryn ¦¨

dnexza dxeq`e zyxebn xak `idy `vnpemiyyegy ixd .
.dzinl

éiaà øîàå,dxizqd z` uxzlàä ,àéL÷ àì-`id dpynd §¨©©©¥Ÿ©§¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו.

מתאים  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יזכירוהו  רצון  בעת 

לתוכן כתבו,

הם  חיים  ז"ל,  חכמינו  להוראת  מתאים  בזה  העצה  ידועה  השכחה,  ענין  אודות  ולכתבו 

למוצאיהם בפה, ללמוד בדבור, ומה טוב בחברותא באופן של שקו"ט עם החבר, שכל זה מועיל לזכרון. 

ועוד שיהי' בקי בעל פה במאמר ד"ה והדרת פני זקן, דסוף פרשת קדושים בלקוטי תורה. 

וכן אשר יבדקו את התפילין שלו, ובכל יום חול קודם התפלה יפריש פרוטות אחדות לצדקה.

בעת רצון יזכירו כל שכותב אודותם על הציון הק',

ומובן אשר הנהגתו הוא בלימוד התמדה ושקידה תוסיף בברכת השי"ת במילוי משאלות לבבו 

לטובה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב. בטח שומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.
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,dyw ok m`e .dlra zn `ny dnexza lek`l ef odk zy`l
yxtn ,dkeql otec dnda ziiyr oiprly ,envr z` xzeq iia`y
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òLBäé áøc déøa àðeäy ,df oli` oicaBa ïéìèìèî ïéà ¨§¥§©§ª©¥§©§§¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

המשך ביאור למסזת סוזה ליום קמישי עמ' ב

ezny in` cenr ck sc ± iyily wxt`nei
ïéøñåà.milah dzey `vnpe ,dxixa icil `ai `le cepd rwai `ny dxfb :opixn`e Ð

.yiig `l xi`n 'xe ,mc` zzinl oky lke ,cepd zriwal yiig dcedi 'x :`nl`êåôéà
l Ðyiig `lc `d :iia` edpipy `kti` `l` ,zxn`wck iia` edpipy `,dcedi 'x Ð

yiigc `de`l dcedi 'xc ,dkeqc jdn `l` ,iia` edpipy oii gweldn e`le .xi`n 'x Ð

.yiig xi`n 'xe yiigøéàî éáøã àéù÷Ð

.dkeqc xi`n iax` cep zriwacäéì úéìã
äøéøá.xeq` rwap epi` elit`e Ðò÷áéùëìÐ

.dl opiyiig `lc :xnelk ,xaca oiapåì ïéðé÷úî
.mixetikd mei axrl lecb odkl oipnfn Ðàîù

åúùà úåîúecra xtke" (fh `xwie) aizke Ð

.ezy` `id ef ezia ,"ezia craeäøôëáÐ

yygy ,ef dlrn ea dyr mixetkd mei zxtka

o`nl oia :opikxte .`nlra yiig `lc icina da

oia gxaz `ny meyn xi`n 'xc `nrh xn`c

iyxtn ediiexz zenz `ny meyn xn`c o`nl

xefb opaxe ,`id dvign `ziixe`cnc xi`n iaxl

iean dkeq iab gpiz .zenz e` gxaz `ny

ze`xiae'x lleb iab la` ,`xnegl xi`n 'xc Ð

liha `ziixe`cnc oeike ,liwn xi`nj`id Ð

opz dnl` ?lleb z`neh icin exdhl leki

miig gex ea yiy xac :oiaexirameyn `nhn Ð

jxtinl ivnc oicd `ede .xdhn xi`n 'xe ,lleb

`l` ,xawl lleb `le :ipzwc lirlc `zipznn

meyn :cere .iieyw`l dil `nil` oizipznn

e`l miig gex .`lew oeyl ,`icda xdhn ipzwc

.egtpl ecia gex oi` ixdy ,`ed mc` icia

çåøá úãîåòä.gex ici lr Ðàéä äöéçî åàì
.`ed ynn ea oi`y xac dzcinr xwirc Ð

çåôú ãåðá äî÷åàãcepd lr otecd jnq Ð

.gexa getz
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aiyge ,oipr lka mzd ipzn inp mkg `a m` iab okzi `l df mrh ,edine ,ecxi `ll ecxi oia

lkc `idda opgei 'xc` opgei 'xc (a,hq `nw `aa) "daexna" jixtc `de .dxixa dil

xxan hwlznd lkc meyn efl ef oia wlgn `le ,od zegewl ewlgy oig`c `iddae ,hwlznd

![e`pz ici lr xxazdl jneqe] ,yexita eixachwlpd lkc mlerl xninl dil `gip Ð

.jetiz `l mlerl xninl dil `gip cere ipzwck

`iddn dil dyw izk` wlgn ded elit`c :cere

s` (`,dk oihib) "hbd lk" yixa opgei 'x xn`c

it lr s` ,dxixa oi`c meyn lqet epi` oexg`

.ea yxb` dvx`y efi` xne`yk ,eixaca xxany

'xc ilin ixz "hbd lk" yixa jixvn ik ,edine

`iddnc `zekixv xninl dil ded opgei

epi` oexg` s`c opirny ded `l od zegewlc

wiicc `dc :xnel yi cere .ziyixtc mrhn lqet

`hib ied ziin iklc `din dxixa dcedi iaxl dil

(a,br my) "efg`y in" wxt iwenc meyn epiid Ð

zg` dry epiidc ,mlera ip`y zrn :xne`a

seqale zxxean dryd dzid `ly ,ezzin mcew

zg` dry dze`y xacd xxaed opixn` znyk

lkne .l`enycn wcwcl oi` df mrh itle .dzid

"hbd lk" yixa `dc ,zn` qxhpewd yxit mewn

dvxiy zpn lr jlrea ipixdc `idda (a,dk my)

(a,el oiaexir) "oiaxrn lka"c `iddae ,`a`

i`pz iedc ab lr s` ,gxfnl mkg `a m`c `edda

m`e .dxixa dil zilc o`nl ipdn `lc rnyn Ð

wxtae dzinl xi`n 'x yiig `l `kdc :xn`z

,oig` drax` :opz (`,ek zenai) "oig` drax`"

zeig` izy oi`eyp odn mipymi`eypd ezne Ð

yxtne .zenaiizn `le zevleg el` ixd zeig`

zevn lhal xeq` :xaqwc meyn `xnba mzd

zlhawe ,jci` ziin cg maiinc` `nlicc ,oinai

gkenck ,xi`n iax dpyn `idde .oinai zevn

'x oizipzn mzqc meyn ,(`,gi) zenaic ipy wxta

mzd opiyiig `nlr ileklc :xnel yie !xi`n

oiznny minrt zg`l maiiy xg`lc dzinl

`ny opiyiige ,maiilne uelgln lecb onf ipyd

hren onfa zeni `ny la` .miizpia zeni`l Ð

`de :xn`z m`e .`kdc cepd zriwak ,opiyiig

wxta daexn onfc zn `nyl xi`n 'x yiig `l

l`xyi za :ipzwc ,(`,gk oihib) "hbd lk"

zlke` mid zpicnl dlra jlde odkl d`eypd

biltn `l iia`e .miiw `edy zwfga dnexza

zeni `nyl daexn onfc zn `nyc `yyg "hbd lk" wxt dncn iia`c :xnel yie !daxn iia` dlaiwc rnync ,iia`k zenaic ipy wxtc oizrnyc `ibeqe .zeni `nyl zn `ny oia mzd

i`dl yiigc o`nc ,xzl`lxnel ivniz m`e ,cepd zriwa iab xzl`l zeni `nyl yiigc dcedi iax `dc .xzl`l zeni `nyl zn `ny incn ixnbl `lc `hiyt la` .i`dl yiig Ð

xzl`l zn `nyl inp yiigc.zlke` `idy drya diptl cinz dlra `diy jixve ,dipirn dlra mlrzpy oeikn dnexza lk`z `l dzia gztn dlra `viy odk zy` ok m` Ð

éáøoixqe` oerny 'xe iqei iaxe dcediab lr s` ,dxixa dil zilc meyn dcedi 'xc `nrh (`,hq `nw `aa) "daexn"ae (`,dk) oihibae (a,el) oiaexirae ,oizrnya xninl irac `d Ð

cepd zriwa meyn `icda ipzwclra ixa`a eaxrzpy dninz ixa` iab (a,fr migaf) "zeaexrzd" wxt ,dpyna yxetnd mrh eze` mrh xwir ayeg `xnbd oi`y `aeh ogky` 'izeekc Ð

m`e ,`edy lk xne` oerny 'x aiig `die lahd on lk`i dnk iab (`,fi) zeknc ipy wxtae ,`aiwr 'x ixac aiig `edy lk lk`e lke` `ly dreay iab (a,`k) zereayc iyily wxtae ,men

dxixa dil zil dcedi iax i` :xn`zewlgy oig`d :opixn`c (`,fp zexeka) "dnda xyrn" wxtae (`,dk oihib) "hbd lk" yixac opgei 'xk dil `xiaq `nl` Ðdf oixifgne ,od zegewl Ð

e`l zexit oipw dcedi 'xl dil zi` (`,v `nw `aa) "laegd" wxtac .oep oa ryedi cr cg xa cg `l` mixeka iziinc zgkyn `lc ?yxcnd ziaa eilbxe eici `vn j`id ok m` .laeia dfl

:xnel yie !(`,gn) oihiba "gleyd" seqa wiic `peeb i`d ike .dxixa dil zil `kde ,e`l e` inc sebd oipwk i` mzd dil `wtqnc ,iqei 'xl inp oke ."minei e` mei" oic iab inc sebd oipwk

yi cere .dfeg` dcyc `idd iziin ik "gleyd"a dl iziin `l `nrh i`dne ."eci zgz"e "etqk"c i`xw iaizk mzdc ,cegl carc ilin iab `l` `nlra cenll oi` "minei e` mei" oicnc

dxixa oi`c ab lr s`c ixn` eed i`xen` jpi` la` ,dfl df oixifgn od zegewlc meync `xaq jd dil zi`c `ed opgei 'x `wecc :xneloihib) "hbd lk" yixa opixn`wck ,oixifgn oi` Ð

dpzne dyexi ,laeia dixcdilc `pngx xn`c `ed xknc (`,fp zexeka) "dnda xyrn" wxtae (`,dk,edin .cepd zriwa meyn `nrh yxtn dedc dcedi iaxn `iyw `l opgei 'xe .`l Ð

dpi`e zyxebn xne` iqei 'x :opzc ,dxixa dil zi` (a,br oihib) "efg`y in" wxtae .dxixa iqei 'xl dil zil `kdc :xn`z m`e .yxt`y enk dil zil ok lrc ,iqei 'xl df mrh okzi `l

ziin ikle ,zyxebnmixg` zrca dlezl envr zrca dlez oia (`,dk oihib) "hbd lk" yixa wlgnc o`nle .`hib ied Ð,cepd zriwa meyn] `nrh yxtn mzd biltn `lc `axe .`gip Ð

yiy xyrn iab ,iqei 'xl dxixa dil zilc rnyn (my) "oiaxrn lka" wxtac :dyw izk` ,edine .oixkip dixiyy ziy`x opirac meyn (a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxt [`nrh yxtn daxe

ith dxixa dil yie ,zeni e` digi e` ixdy ,i`cea xxazdl cner xacd "efg`y in"c `iddac meyn :wlgl yie .llig `l :xne` iqei 'x ,qikd on icia dlrzy rlq lr llegn ziaa il

.l`enyc` l`enyc uxzl lkep `peeb i`d ikc .mlerl xacd xxazi `l `ny ,qikd on icia dlrzy rlqc `iddn
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dkeq(iying meil)

ïéøñBà ïBòîL éaøå éñBé éaøå äãeäé éaø,yixtiy cr oiidn zezyl ©¦§¨§©¦¥§©¦¦§§¦
zenexzd exxazi `le cepd rwai `ny yeygl yiy meyn
epi` xi`n iaxy ixd .lah dzyy `vnpe seqal zexyrnde
iia` xn`e .cepd zriwal yyeg dcedi iaxe cepd zriwal yyeg
enk dzinl yyeg epi` xi`n iaxy ,dzin oiprl oicd `edy
zpicnl dlra jldy odk zy` okle ,cepd zriwal yyeg epi`y
iaxe ,dlra zny yeygl oi`y dnexza lek`l zxzen mid
xqe` jkitle ,cepd zriwal yyegy myk dzinl yyeg dcedi
,dyw ok m`e .dlra zn `ny dnexza lek`l ef odk zy`l
yxtn ,dkeql otec dnda ziiyr oiprly ,envr z` xzeq iia`y
dcedi iaxe ,ef dkeq lqet okle dzinl yyeg xi`n iaxy iia`
zlik`a odk zy` oiprl eli`e ,dkeqd z` xiykne yyeg epi`

.yyeg dcedi iaxe ,yyeg epi` xi`n iaxy iia` xn` ,dnexz
:`xnbd zvxznCetéàuxiz `ly ,jtidl exn`p iia` ixac - ¥

dcedi iaxe ,yyeg epi` xi`n iaxy dnexza dxizqd z` iia`
y ,evexiz did jtidl `l` ,yyeg,äúéîì Lééç øéàî éaø©¦¥¦¨¥§¦¨

,ezrck `id dnexz lek`l odkd zy`l dxq`y `ziixadeéaøå§©¦
,äúéîì Lééç àì äãeäéyndelek`l odkd zy`l dxizny dp §¨Ÿ¨¥§¦¨

ly mzhiy z` iia` giked oii gweln `le .ezrck `id dnexz
`l` ,dcedi iaxe xi`n iax,zxg` `ziixandàNò ,àéðúc§©§¨£¨¨

,ìñBt øéàî éaø ,äkeqì ïôBc äîäaì,dzinl yyegy iptnéaøå ©§¥¨¤©¨©¦¥¦¥§©¦
,øéLëî äãeäé.dzinl yyeg epi`y meyn §¨©§¦

:`xnbd dywn,øéàî éaøcà øéàî éaøc àéL÷dnda ziiyray ©§¨§©¦¥¦©§©¦¥¦
epi` oii gwelae ,dze` lqete dzinl xi`n iax yyeg dkeql otec

:`xnbd zvxzn .oiidn zezyl xizne cepd zriwal yyegøîà̈©
àçéëL äúéî ,øéàî éaø Eìxac zeyrl leki epi`e `id dievn - §©¦¥¦¦¨§¦¨

z` lqete xi`n iax dl yyeg okle ,dndad zenz `ly ick
la` ,dkeqdàçéëL àì ãBpä úòé÷aøîBMì déì øñîc øLôà ,- §¦©©Ÿ§¦¨¤§¨§¨©¥©¥

zxinyae ,cepd rwai `ly xenyiy xneyl cepd z` xeqnl leki
zriwal xi`n iax yyeg `l okle ,cepd rwaiy ievn `l xneyd

.oiidn zezyl xizne cepd
:zeywdl `xnbd dtiqen,äãeäé éaøcà äãeäé éaøc àéL÷©§¨§©¦§¨©§©¦§¨

,dkeqd z` xiykne zenz `ny yyeg epi` dndal otecay
.cepd zriwal yyegy meyn epnn zezyl xqe` oii gwelae

:`xnbd zvxznäãeäé éaøc àîòèxq`y dcedi iax ly mrhd - ©£¨§©¦§¨
`ed oiidn zezylãBð úòé÷áì Lééçc íeMî åàìmeyn epi` - ¨¦§¨¥¦§¦©

dnexzd mlern exxazd `ly `vnpe cepd rwai `ny yyegy
,xyrndeäøéøa déì úéìc íeMî àlàmikneq oi`y xaeqy - ¤¨¦§¥¥§¥¨

dnexzd mdy rxtnl xacd xxaed seqal yixtiy dny xnel
z`ixw dliren `l ,seqal cepd rwai `l m` elit`e ,xyrnde
el xeq` okle ,ynn myixtd `ly onf lk ,xyrne dnexz my

.ziagay oiidn zezyl
:`xnbd dywnãBð úòé÷áì äãeäé éaø Lééç àìåenrh oi` ike - §Ÿ¨¥©¦§¨¦§¦©

,cepd zriwa yyg llba dcedi iax lyéðz÷cî àäåaàôéñly §¨¦§¨¨¥¥¨
,oii gweld ly `ziixadBì eøîàoerny iaxe iqei iaxe dcedi iax ¨§

oiidn zezyl exq`yøéàî éaøìm`d ,zezyl xizdyäzà éà §©¦¥¦¦©¨
äãBîyeygl jixvyíéìáè äúBL äæ àöîðå ,ãBpä ò÷aé ànL ¤¤¨¦¨©©§¦§¨¤¤§¨¦

òøôîìeäì øîàå ,,xi`n iaxò÷aiLëì,zeyrl dn oecp cepd §©§¥©§¨©§¦§¤¦¨©
,jkl yeygl mikixv ep` oi` xnelkäãeäé éaø Lééçc ììkî¦§¨§¨¥©¦§¨

ãBpä úòé÷áìiax xizd recn dyw ok m`e ,xeqi`l enrh dfe ¦§¦©©
.zenz `ny yyg `le dkeql otec dndan zeyrl dcedi

:`xnbd zvxzníúämrhd z` dcedi iax xn` `l ,`ziixaa - ¨¨
`l` ,xqe` envr `edyøéàî éaøì øîà÷c àeä äãeäé éaø,mrh ©¦§¨§¨¨©§©¦¥¦

,el orh jke ,ea el dcei xi`n iaxy dvxyéãéãìmrhd izhiyl - §¦¦
meyn ,`ed oiidn zezyl xeq`ycLéc Cãéãì àlà ,äøéøa éì úéì¥¦§¥¨¤¨§¦¨§¥

,äøéøam`d mewn lkn ,xeq`l daiq ef oi` jzrcleäãBî äzà éà §¥¨¦©¨¤
cyeygl yi,ãBpä ò÷aé ànLlr cin zezyl xizn dz` recne §¤¨¦¨©©

df lre .jk xg` yixtiy jnqdéì øîà-,xi`n iax el dpr ¨©¥
ò÷aiLëì.jkl yeygl mikixv oi` xnelk ,zeyrl dn aeygp ¦§¤¦¨©

:`xnbd dywnåikäúéîì äãeäé éaø Lééç àìcinrdl xizn okle §Ÿ¨¥©¦§¨§¦¨
,dkeql oteck dndaïðz àäå`nei zkqna(.a),,øîBà äãeäé éaø §¨§©©¦§¨¥

úøçà äMà óàezy` lr ztqep -Bì ïéðé÷úîodkl mipnfn - ©¦¨©¤¤©§¦¦
miyyegy meyn ,mixetkd mei jxevl mixetkd mei mcew lecb

,BzLà úeîz ànLxn`p mixetkd mei zcearae(e fh `xwie)xRke' ¤¨¨¦§§¦¤
dcedi iax yyegy epivny ixd .ezy` ef eziae 'FziA craE FcrA©£§©¥

:`xnbd zvxzn .dzinláøc déøa àðeä áø øîà ,dìò øîzéà àä̈¦§©£¨¨©©¨§¥§©
äøtëa eNò äìòî ,òLBäé-dcedi iax xingd zcgein `xneg §ª©©£¨¨§©¨¨

yyg `edy it lr s` dzinl da miyyegy mixetkd mei zxtka
.jkl yyeg dcedi iax oi` dkeq oebk mixg` mipicae ,wegx

:`xnbd dywnøîàc ïàîì ïéaiax ly enrh z` x`iay iia` - ¥§©§¨©
yygn dndan dieyr dptecy dkeq lqty xi`núeîz ànL¤¨¨

e ,dndadøîàc ïàîì ïéayygn `ed enrhy x`iay `xif iax - ¥§©§¨©
,çøáz ànLy mixaeq mdipy ixdàéä àélòî ävéçî àúééøBàcî ¤¨¦§©¦§©§¨§¦¨§©§¨¦

,dxiyk dvign `id miig ilran dieyry dvignd -àeä ïðaøå§©¨¨
da eøæâc,dyw ok m`e ,gxaz e` zenz `ny yygn,äzòî àlà §¨§¨¤¨¥©¨

ììBb íeMî àîèz øéàî éaøìenrh `xif iaxe iia` ixacl ixdy - §©¦¥¦¦§¨¦¥
q oiprl dvignk ynyl mileki miig ilra oi`y xi`n iax lydke

e` zenz `ny yygn `l` oicd xwirn epi` ze`xia iqte igl
dyr m` la` ,`xnegl `l` df oic jiiy `l ok m`e ,gxaz
,lleb oick `nh zeidl el yi dxezd ony xawl lleb miig ilran

ok m`e ,df mrhn xdhle lwdl oi`ïðz änlà-epipy recn ©¨¨§©
oiaexira(.eh)znl lleb miig ilran dyerdyànèî äãeäé éaø©¦§¨§©¥

,øäèî øéàî éaøå ,ììBb íeMîmb eixac z` xi`n iax xn`y ixd ¦¥§©¦¥¦§©¥
`l` cala yyg meyn xi`n iax ly enrh oi`y gkene ,`lewl

.xg` mrh el yi
,á÷òé øa àçà áø øîà àlàzngn xi`n iax ly enrh oi` ok` ¤¨¨©©©¨©©£Ÿ

oic miig ilral oi` `ziixe`cne oicd xwirn `l` ,opaxc yyg
y meyn ,dvigndðéà çeøa úãîBòL ävéçî ìk ,øéàî éaø øáñ÷̈¨©©¦¥¦¨§¦¨¤¤¤¨©¥¨

,ävéçîea oi`y xac ici lr `id dvignd zcinr xwiry meyn §¦¨
lr `id mzcinr miig gex ea yiy xac lke dnday oeike ,ynn

,gexd icioiae `lewl oia ,`ziixe`cn dvignl miaygp mpi`
.`xnegl

,á÷òé øa àçà áø øîà ,éøîàc àkéày mrhdøéàî éaø øáñ÷ ¦¨§¨§¥¨©©©¨©©£Ÿ¨¨©©¦¥¦
y itl ,`ed dvign zeidln mileqt miig ilraydðéàL ävéçî ìk̈§¦¨¤¥¨

zeidl dleki.ävéçî dðéà ,íãà éãéa äéeNò:`xnbd zxxanéàî £¨¦¥¨¨¥¨§¦¨©
eäééðéatp dfi` -ax ixaca zepeyld izy oia yi `picl dpin `w ¥©§

,awri xa `g`dî÷Bàc ,eäééðéa àkéàdvignd jnqy -ãBða ¦¨¥©§§§¨§
çeôz,xie`a `ln -øîàc ïàîìilraa lqet xi`n iaxy mrhdy ¨©§©§¨©

y meyn `ed miigävéçîd,ävéçî dðéà çeøa úãîBòdvign mb §¦¨¤¤¨©¥¨§¦¨
ik dleqt getp cep lr dkenqyéøäef dvign,çeøa úãîBòj` £¥¤¤¨©

øîàc ïàîìdvigndy zngn mileqt miig ilrayäéeNò dðéà §©§¨©¥¨£¨
,íãà éãéa¦¥¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc dkeq(iying meil)

,rwxwl jenq miribny cr dhn itlk mihepe ,ce`nBôBð ïéà íà¦¥
eilre eitpr -ìL õøàä ïî dBáb,íéçôè äLmixaegnk md ixd ¨©¦¨¨¤§¨§¨¦

e ,ceal oicn rwxwlåézçz ïéìèìèî`vnpdy meyn ,zaya §©§§¦©§¨
e .cigid zeyx df ixde ,sepd zevigna swen `ed ixd eizgzéànà©©

,dvignl sepd aygp recn -éúàå ìéæà à÷ àä`a sepd ixd - ¨¨¨¦§¨¥
epi` df ote`a awri xa `g` axle ,gexd ici lr rrepzne jlede

:`xnbd zvxzn .dvign aygpàðôãå àöeäa déì ãéáòc énð íúä̈¨©¦§¨¦¥§¨§©§¨

okle ,dptcd ur itprae lwc ialela milrde mitprd z` bx`y -
:`xnbd dywn .dvign miaygp mdéëä éàaygp ixd ,ok m` - ¦¨¦

e ,daehe dlern dvignl sepddéleëa ìèìhéðghy lk zgz - ¦©§¥§¥
mikenq miax zepli` eid m`y e`] ce`n lecb `ed elit` oli`d

,[mlek zgz lhlhl xzen didi dfl dfänlàrecn -áø øîà ©¨¨¨©©
òLBäé áøc déøa àðeäy ,df oli` oicaBa ïéìèìèî ïéà ¨§¥§©§ª©¥§©§§¦
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ezny in` cenr ck sc ± iyily wxt`nei
ïéøñåà.milah dzey `vnpe ,dxixa icil `ai `le cepd rwai `ny dxfb :opixn`e Ð

.yiig `l xi`n 'xe ,mc` zzinl oky lke ,cepd zriwal yiig dcedi 'x :`nl`êåôéà
l Ðyiig `lc `d :iia` edpipy `kti` `l` ,zxn`wck iia` edpipy `,dcedi 'x Ð

yiigc `de`l dcedi 'xc ,dkeqc jdn `l` ,iia` edpipy oii gweldn e`le .xi`n 'x Ð

.yiig xi`n 'xe yiigøéàî éáøã àéù÷Ð

.dkeqc xi`n iax` cep zriwacäéì úéìã
äøéøá.xeq` rwap epi` elit`e Ðò÷áéùëìÐ

.dl opiyiig `lc :xnelk ,xaca oiapåì ïéðé÷úî
.mixetikd mei axrl lecb odkl oipnfn Ðàîù

åúùà úåîúecra xtke" (fh `xwie) aizke Ð

.ezy` `id ef ezia ,"ezia craeäøôëáÐ

yygy ,ef dlrn ea dyr mixetkd mei zxtka

o`nl oia :opikxte .`nlra yiig `lc icina da

oia gxaz `ny meyn xi`n 'xc `nrh xn`c

iyxtn ediiexz zenz `ny meyn xn`c o`nl

xefb opaxe ,`id dvign `ziixe`cnc xi`n iaxl

iean dkeq iab gpiz .zenz e` gxaz `ny

ze`xiae'x lleb iab la` ,`xnegl xi`n 'xc Ð

liha `ziixe`cnc oeike ,liwn xi`nj`id Ð

opz dnl` ?lleb z`neh icin exdhl leki

miig gex ea yiy xac :oiaexirameyn `nhn Ð

jxtinl ivnc oicd `ede .xdhn xi`n 'xe ,lleb

`l` ,xawl lleb `le :ipzwc lirlc `zipznn

meyn :cere .iieyw`l dil `nil` oizipznn

e`l miig gex .`lew oeyl ,`icda xdhn ipzwc

.egtpl ecia gex oi` ixdy ,`ed mc` icia

çåøá úãîåòä.gex ici lr Ðàéä äöéçî åàì
.`ed ynn ea oi`y xac dzcinr xwirc Ð

çåôú ãåðá äî÷åàãcepd lr otecd jnq Ð

.gexa getz
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aiyge ,oipr lka mzd ipzn inp mkg `a m` iab okzi `l df mrh ,edine ,ecxi `ll ecxi oia

lkc `idda opgei 'xc` opgei 'xc (a,hq `nw `aa) "daexna" jixtc `de .dxixa dil

xxan hwlznd lkc meyn efl ef oia wlgn `le ,od zegewl ewlgy oig`c `iddae ,hwlznd

![e`pz ici lr xxazdl jneqe] ,yexita eixachwlpd lkc mlerl xninl dil `gip Ð

.jetiz `l mlerl xninl dil `gip cere ipzwck

`iddn dil dyw izk` wlgn ded elit`c :cere

s` (`,dk oihib) "hbd lk" yixa opgei 'x xn`c

it lr s` ,dxixa oi`c meyn lqet epi` oexg`

.ea yxb` dvx`y efi` xne`yk ,eixaca xxany

'xc ilin ixz "hbd lk" yixa jixvn ik ,edine

`iddnc `zekixv xninl dil ded opgei

epi` oexg` s`c opirny ded `l od zegewlc

wiicc `dc :xnel yi cere .ziyixtc mrhn lqet

`hib ied ziin iklc `din dxixa dcedi iaxl dil

(a,br my) "efg`y in" wxt iwenc meyn epiid Ð

zg` dry epiidc ,mlera ip`y zrn :xne`a

seqale zxxean dryd dzid `ly ,ezzin mcew

zg` dry dze`y xacd xxaed opixn` znyk

lkne .l`enycn wcwcl oi` df mrh itle .dzid

"hbd lk" yixa `dc ,zn` qxhpewd yxit mewn

dvxiy zpn lr jlrea ipixdc `idda (a,dk my)

(a,el oiaexir) "oiaxrn lka"c `iddae ,`a`

i`pz iedc ab lr s` ,gxfnl mkg `a m`c `edda

m`e .dxixa dil zilc o`nl ipdn `lc rnyn Ð

wxtae dzinl xi`n 'x yiig `l `kdc :xn`z

,oig` drax` :opz (`,ek zenai) "oig` drax`"

zeig` izy oi`eyp odn mipymi`eypd ezne Ð

yxtne .zenaiizn `le zevleg el` ixd zeig`

zevn lhal xeq` :xaqwc meyn `xnba mzd

zlhawe ,jci` ziin cg maiinc` `nlicc ,oinai

gkenck ,xi`n iax dpyn `idde .oinai zevn

'x oizipzn mzqc meyn ,(`,gi) zenaic ipy wxta

mzd opiyiig `nlr ileklc :xnel yie !xi`n

oiznny minrt zg`l maiiy xg`lc dzinl

`ny opiyiige ,maiilne uelgln lecb onf ipyd

hren onfa zeni `ny la` .miizpia zeni`l Ð

`de :xn`z m`e .`kdc cepd zriwak ,opiyiig

wxta daexn onfc zn `nyl xi`n 'x yiig `l

l`xyi za :ipzwc ,(`,gk oihib) "hbd lk"

zlke` mid zpicnl dlra jlde odkl d`eypd

biltn `l iia`e .miiw `edy zwfga dnexza

zeni `nyl daexn onfc zn `nyc `yyg "hbd lk" wxt dncn iia`c :xnel yie !daxn iia` dlaiwc rnync ,iia`k zenaic ipy wxtc oizrnyc `ibeqe .zeni `nyl zn `ny oia mzd

i`dl yiigc o`nc ,xzl`lxnel ivniz m`e ,cepd zriwa iab xzl`l zeni `nyl yiigc dcedi iax `dc .xzl`l zeni `nyl zn `ny incn ixnbl `lc `hiyt la` .i`dl yiig Ð

xzl`l zn `nyl inp yiigc.zlke` `idy drya diptl cinz dlra `diy jixve ,dipirn dlra mlrzpy oeikn dnexza lk`z `l dzia gztn dlra `viy odk zy` ok m` Ð

éáøoixqe` oerny 'xe iqei iaxe dcediab lr s` ,dxixa dil zilc meyn dcedi 'xc `nrh (`,hq `nw `aa) "daexn"ae (`,dk) oihibae (a,el) oiaexirae ,oizrnya xninl irac `d Ð

cepd zriwa meyn `icda ipzwclra ixa`a eaxrzpy dninz ixa` iab (a,fr migaf) "zeaexrzd" wxt ,dpyna yxetnd mrh eze` mrh xwir ayeg `xnbd oi`y `aeh ogky` 'izeekc Ð

m`e ,`edy lk xne` oerny 'x aiig `die lahd on lk`i dnk iab (`,fi) zeknc ipy wxtae ,`aiwr 'x ixac aiig `edy lk lk`e lke` `ly dreay iab (a,`k) zereayc iyily wxtae ,men

dxixa dil zil dcedi iax i` :xn`zewlgy oig`d :opixn`c (`,fp zexeka) "dnda xyrn" wxtae (`,dk oihib) "hbd lk" yixac opgei 'xk dil `xiaq `nl` Ðdf oixifgne ,od zegewl Ð

e`l zexit oipw dcedi 'xl dil zi` (`,v `nw `aa) "laegd" wxtac .oep oa ryedi cr cg xa cg `l` mixeka iziinc zgkyn `lc ?yxcnd ziaa eilbxe eici `vn j`id ok m` .laeia dfl

:xnel yie !(`,gn) oihiba "gleyd" seqa wiic `peeb i`d ike .dxixa dil zil `kde ,e`l e` inc sebd oipwk i` mzd dil `wtqnc ,iqei 'xl inp oke ."minei e` mei" oic iab inc sebd oipwk

yi cere .dfeg` dcyc `idd iziin ik "gleyd"a dl iziin `l `nrh i`dne ."eci zgz"e "etqk"c i`xw iaizk mzdc ,cegl carc ilin iab `l` `nlra cenll oi` "minei e` mei" oicnc

dxixa oi`c ab lr s`c ixn` eed i`xen` jpi` la` ,dfl df oixifgn od zegewlc meync `xaq jd dil zi`c `ed opgei 'x `wecc :xneloihib) "hbd lk" yixa opixn`wck ,oixifgn oi` Ð

dpzne dyexi ,laeia dixcdilc `pngx xn`c `ed xknc (`,fp zexeka) "dnda xyrn" wxtae (`,dk,edin .cepd zriwa meyn `nrh yxtn dedc dcedi iaxn `iyw `l opgei 'xe .`l Ð

dpi`e zyxebn xne` iqei 'x :opzc ,dxixa dil zi` (a,br oihib) "efg`y in" wxtae .dxixa iqei 'xl dil zil `kdc :xn`z m`e .yxt`y enk dil zil ok lrc ,iqei 'xl df mrh okzi `l

ziin ikle ,zyxebnmixg` zrca dlezl envr zrca dlez oia (`,dk oihib) "hbd lk" yixa wlgnc o`nle .`hib ied Ð,cepd zriwa meyn] `nrh yxtn mzd biltn `lc `axe .`gip Ð

yiy xyrn iab ,iqei 'xl dxixa dil zilc rnyn (my) "oiaxrn lka" wxtac :dyw izk` ,edine .oixkip dixiyy ziy`x opirac meyn (a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxt [`nrh yxtn daxe

ith dxixa dil yie ,zeni e` digi e` ixdy ,i`cea xxazdl cner xacd "efg`y in"c `iddac meyn :wlgl yie .llig `l :xne` iqei 'x ,qikd on icia dlrzy rlq lr llegn ziaa il

.l`enyc` l`enyc uxzl lkep `peeb i`d ikc .mlerl xacd xxazi `l `ny ,qikd on icia dlrzy rlqc `iddn
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קכח
ezny ina cenr ck sc ± iyily wxt`nei

íãà éãéá äéåùò éøä.`a mc` icia df gexc Ðøôñ."zezixk xtq dl azke" Ðéì ïéà
.óì÷ = øôñ àìàøáã ìë úåáøì ïééðî.zif dlre ur gel oebk ,eilr eazekl Ðáúëå

íå÷î ìëî."zezixk xtq dcia ozpe" azkinl ivnc Ðúåúéøë äì áúëå áúë äåä éà
úøîà÷ãë øôñá.`ed slw xtq i`dc Ðøôñ áúëã àúùäaezkd oi`e ,slw df oi` Ð

iexw hbd ixac ,`l` .eilr azkp `diy xacn

"xtq"ediy mixac zezixk ,mixac zxitq Ð

.odipia oicixtne oizxekïðáøåe`l xtqc oeik Ð

"dl azke" i`d ,`ed slwjixhv` `l Ð

xac cgiil jl iziz `kidnc ,xac lk zeaxl

xac lky opireny`l jixhvi`c ,ezaizkl

?jl xykóñëá úùøâúî äðéàåsqk dl ozil Ð

jxck .ea zyxebn z` ixd :xnele ,oiyexib myl

."ea zycewn z` ixd" xn`e ,oiyeciwa ozpy

äééåäì äàéöé ù÷úéàådklde ezian d`vie" Ð

.(ck mixac) "xg` yi`l dzideäééåä äîÐ

`wtpck ,sqka xyt` ,yi`l dnvr deednyk

oextr dcyn dgiw dgiw :(`,a) oiyeciwa ol.

úåúéøë øôñî.xtql zezixk jnqcn Ðøáãì
úøåëä,mdipia zzxek mixac zxitq `dzy Ð

.cgi mcbe`d i`pz `di `leúåúéøë äæ ïéàÐ

cenrl dkixv ezngny ,ea dxeyw dini lkc

.jlil `lyúåúéøë äæ éøäicil `al lekic Ð

zxzen eiykrn jkld ,miyly seql dcxtd

.dxezd on `ypilúåúéøë úøëîivnc Ð

.zxk xtq azkinläðùîúåðìéà ïéáÐ

.dizeptec od la` ,odilr dknq `le ,ux`a

àøîâäéåöî çåøá ãåîòì äìåëé äðéàùÐ

.d`iane dkilen gexdyïéù÷ázepli` Ð

.miare mipwfåôåð àëéà àä,`ae jledy Ð

.otecd on sepd s`y minrteäéì ãéáòãbxe` Ð

.gexd epripi `ly ,dvign oink sepd

ïìéàá éùåîúùàì.eilk eilr gipdl Ðíù äéä
oli` ze`itd zg`a did :i`w ze`xia iqta Ð

.cv lkl dn` eiaeryøãâ åàdn` raexn Ð

jixve .`ed mipa` ly mzq xcb lk .dn` lr

,zevign izyl ewlgl ick dn` lr dn` `diy

.mexcl e` oetvl dn`e gxfnl dn`ãîåéãÐ

jkay .o`kle o`kl dvign eidy micenr ipy

.mdilr minkg eliwdõøàä ìò êñéîäetep Ð

.ux`d lr aiaq oitetk sepd iy`xe ,c`n lecb

åéúçú ïéìèìèîef dvigne .ceal opixn`c Ð

,`ed jex` sepdy ,miptan dxyr ddeab

.`ed oli`d daebaeéëä éàmicia dieyrc Ð

,d`yr dcy xenyle dizgz xecl ie`xe ,`id

.`ed dxicl swenc oeikeäéìåëá ìèìèéìÐ

dnl` .lecb `edy dnk lk ea lhlhi :xnelk

,llk ea oilhlhn oi` :`ped ax xn`
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ãåîìú"azke" `ni` :xn`z m`e Ð mewn lkn dl azke xnel"xtq" ,llk Ð,hxt Ð

hxte llk"`ian did" wxta dheqa xn`d ,cere .hxtay dn `l` llka oi` Ð

xn`py ,dlibnd lr `l` `xzticd lr `le xiipd lr `le geld lr `l oiazek oi` :(`,fi)

wlgl oi`e !dlibnn ueg xac lk lqtinl dil ded inp `kde ,xtq aizk inp `kde ,"xtqa"

opaxe opixn` inp `kdc :cere "xtqa"l "xtq" oia

xtqa azk i` inpdid f`y rnyn ,zxn`wck Ð

:xnel yie !miig gex ea oi`y xac lk zeaxl el

zel`d z` azke" (d xacna) aizkc dheq iabc

"xtqa"dcia ozpe" `kd la` ,hxte llk ded Ð

iziin `l `ziixaac ab lr s` .llke xfg Ð

`nw wxta ogky` dzeekc ,`xza `llk

`l` il oi` :`ziixaa ipzwc (a,`k) oiyecwc

gcwnde dxiqde leqd zeaxl oiipn ,rvxn

azknde"zgwle" xnel cenlz Ðlk zeaxl Ð

hxte llknc `ibeqd `gkene .cia gwipd xac

.llke xfg "zlcae epf`a zzpe"c ,yixc llke

äîlka" wxta Ð miig gex ea oi`y xtq

aizkc ipy xyrn iab (a,fk oiaexir) "oiaxrn

,rwxw ilecbe ixtn ixt ly cv hwp "o`vae xwa"a

oi`y xac dbibg dn :hwp (a,`i) `nw wxta lirle

ux`d on elecibe d`neh lawnitk cg` lka Ð

.el ie`xd oipr minkgl dnecy dnïðáøåi`d

jixhvi`c ab lr s` Ð dil ciar i`n azke

dnyliqei iaxle :xn`z m`e .iaizk i`xw ixz Ð

dnylc `iddnc ?ediiexz ikixv i`n` ,ililbd

wxtac :xnel yie !hxte llk xity opiyxc

"dl azke" 'iyxc (`,ft oihib) "yxbnd"`le Ð

.dzxagle dl

äáéúëáÐ sqka zyxbzn dpi`e zyxbzn

`wtp iia`l la` .`axl dyxc jd

sqk exn`i :(`,d) oiyecw yixa ,`xaqn dil

!?xebihw dyri xebipq exn`i ,`iven sqk qipkn

"dl azke" jixhvi` inp iia`l ,mewn lkne

zkqn yixac ,dvilga `le zyxbzn daizkay

xac oi`e dzxek xtq"n dl yixc (a,b) oiyecw

ililbd iqei iaxk dyxc `idde ,"dzxek xg`

mzd hiwp `lc dniz zvwe .`kd rnynck ,`id

yie !opaxk `iedc ,azkc `yxc jd dvilg oiprl

`iadl `zkec lka ikd cenlzdc `gxe`c :xnel

wxt ogky`ck ,dxe`kl dheytd dyxc

mixerp gay iziinc (`,ft `nw `aa) "laegd"

rnyn (a,b) oiyecw yixae ,dlag iab dia`l

oke ,aizk mixcp zxtda "dia` zia dixerpa"c

wxtae (a,cl oixcdpq) "zepenn ipic cg`" wxta

oi`ex oi` mirbp yixcc (mye `,p dcp) "oniq `a"

"`nhi ig xya ea ze`xd meia"n meia `l` oze`

wiaye ,(mye `,g) ohw crenc `nw wxtc iia`ck

oke ."ixe`l `le il" aizkc yixcc `axc dyxc

(`,k dlibn) "rxtnl dlibnd z` `xewd" wxt

meiae" aizkcn meia `l` oilden `le yixcc

"meia" :dl iwen "meia"e ,zelil `le "mini zpeny oa"n dil witn (mye `,alw zay) "`iad `l m` xfril` 'x" wxtae ,"leni ipinyd.zaya elit` Ðìòmlerl jia` zial iklz `ly zpn

xg`l exkny e` zn ,gwel ipi`y jcy ,qpkp ipi`y jzial mpew :(`,en) "oitzeyd" wxt mixcpa opzck ,(eia`) zia ez daiyg `l (eia`) zn m` `de :dniz Ð zezixk df oi`yie !xzen Ð

.i`xw igkenck ,dia` zn xake "jia` zia dpnl` iay" (gl ziy`xa) aizke ,my ly eza dzidy xnz iab ogky`ck .zny it lr s`e ,eia` ly eivlg i`vei lk oiiexw eia` ziac :xnel

êãéàåxn`w `lc xnel yie .opaxc llka ililbd iqei 'xe ,iyxc `l zezixk zxk xfril` iaxc opax lr xn`w (a,bt oihib) "yxbnd" wxtac :mz epiaxl `iyw Ð `wtp zezixk zxkn
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úåúéøë øôñî.xtql zezixk jnqcn Ðøáãì
úøåëä,mdipia zzxek mixac zxitq `dzy Ð

.cgi mcbe`d i`pz `di `leúåúéøë äæ ïéàÐ

cenrl dkixv ezngny ,ea dxeyw dini lkc
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zxzen eiykrn jkld ,miyly seql dcxtd
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.zxk xtq azkinläðùîúåðìéà ïéáÐ
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.otecd on sepd s`y minrteäéì ãéáòãbxe` Ð

.gexd epripi `ly ,dvign oink sepd

ïìéàá éùåîúùàì.eilk eilr gipdl Ðíù äéä
oli` ze`itd zg`a did :i`w ze`xia iqta Ð

.cv lkl dn` eiaeryøãâ åàdn` raexn Ð

jixve .`ed mipa` ly mzq xcb lk .dn` lr

,zevign izyl ewlgl ick dn` lr dn` `diy

.mexcl e` oetvl dn`e gxfnl dn`ãîåéãÐ

jkay .o`kle o`kl dvign eidy micenr ipy

.mdilr minkg eliwdõøàä ìò êñéîäetep Ð

.ux`d lr aiaq oitetk sepd iy`xe ,c`n lecb

åéúçú ïéìèìèîef dvigne .ceal opixn`c Ð

,`ed jex` sepdy ,miptan dxyr ddeab

.`ed oli`d daebaeéëä éàmicia dieyrc Ð

,d`yr dcy xenyle dizgz xecl ie`xe ,`id

.`ed dxicl swenc oeikeäéìåëá ìèìèéìÐ

dnl` .lecb `edy dnk lk ea lhlhi :xnelk

,llk ea oilhlhn oi` :`ped ax xn`
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ãåîìú"azke" `ni` :xn`z m`e Ð mewn lkn dl azke xnel"xtq" ,llk Ð,hxt Ð

hxte llk"`ian did" wxta dheqa xn`d ,cere .hxtay dn `l` llka oi` Ð

xn`py ,dlibnd lr `l` `xzticd lr `le xiipd lr `le geld lr `l oiazek oi` :(`,fi)

wlgl oi`e !dlibnn ueg xac lk lqtinl dil ded inp `kde ,xtq aizk inp `kde ,"xtqa"

opaxe opixn` inp `kdc :cere "xtqa"l "xtq" oia

xtqa azk i` inpdid f`y rnyn ,zxn`wck Ð

:xnel yie !miig gex ea oi`y xac lk zeaxl el

zel`d z` azke" (d xacna) aizkc dheq iabc

"xtqa"dcia ozpe" `kd la` ,hxte llk ded Ð

iziin `l `ziixaac ab lr s` .llke xfg Ð

`nw wxta ogky` dzeekc ,`xza `llk

`l` il oi` :`ziixaa ipzwc (a,`k) oiyecwc

gcwnde dxiqde leqd zeaxl oiipn ,rvxn

azknde"zgwle" xnel cenlz Ðlk zeaxl Ð

hxte llknc `ibeqd `gkene .cia gwipd xac

.llke xfg "zlcae epf`a zzpe"c ,yixc llke

äîlka" wxta Ð miig gex ea oi`y xtq

aizkc ipy xyrn iab (a,fk oiaexir) "oiaxrn

,rwxw ilecbe ixtn ixt ly cv hwp "o`vae xwa"a

oi`y xac dbibg dn :hwp (a,`i) `nw wxta lirle

ux`d on elecibe d`neh lawnitk cg` lka Ð

.el ie`xd oipr minkgl dnecy dnïðáøåi`d

jixhvi`c ab lr s` Ð dil ciar i`n azke

dnyliqei iaxle :xn`z m`e .iaizk i`xw ixz Ð

dnylc `iddnc ?ediiexz ikixv i`n` ,ililbd

wxtac :xnel yie !hxte llk xity opiyxc

"dl azke" 'iyxc (`,ft oihib) "yxbnd"`le Ð

.dzxagle dl

äáéúëáÐ sqka zyxbzn dpi`e zyxbzn

`wtp iia`l la` .`axl dyxc jd

sqk exn`i :(`,d) oiyecw yixa ,`xaqn dil
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"dl azke" jixhvi` inp iia`l ,mewn lkne

zkqn yixac ,dvilga `le zyxbzn daizkay

xac oi`e dzxek xtq"n dl yixc (a,b) oiyecw

ililbd iqei iaxk dyxc `idde ,"dzxek xg`

mzd hiwp `lc dniz zvwe .`kd rnynck ,`id

yie !opaxk `iedc ,azkc `yxc jd dvilg oiprl

`iadl `zkec lka ikd cenlzdc `gxe`c :xnel

wxt ogky`ck ,dxe`kl dheytd dyxc

mixerp gay iziinc (`,ft `nw `aa) "laegd"

rnyn (a,b) oiyecw yixae ,dlag iab dia`l

oke ,aizk mixcp zxtda "dia` zia dixerpa"c

wxtae (a,cl oixcdpq) "zepenn ipic cg`" wxta

oi`ex oi` mirbp yixcc (mye `,p dcp) "oniq `a"

"`nhi ig xya ea ze`xd meia"n meia `l` oze`

wiaye ,(mye `,g) ohw crenc `nw wxtc iia`ck

oke ."ixe`l `le il" aizkc yixcc `axc dyxc

(`,k dlibn) "rxtnl dlibnd z` `xewd" wxt

meiae" aizkcn meia `l` oilden `le yixcc

"meia" :dl iwen "meia"e ,zelil `le "mini zpeny oa"n dil witn (mye `,alw zay) "`iad `l m` xfril` 'x" wxtae ,"leni ipinyd.zaya elit` Ðìòmlerl jia` zial iklz `ly zpn

xg`l exkny e` zn ,gwel ipi`y jcy ,qpkp ipi`y jzial mpew :(`,en) "oitzeyd" wxt mixcpa opzck ,(eia`) zia ez daiyg `l (eia`) zn m` `de :dniz Ð zezixk df oi`yie !xzen Ð

.i`xw igkenck ,dia` zn xake "jia` zia dpnl` iay" (gl ziy`xa) aizke ,my ly eza dzidy xnz iab ogky`ck .zny it lr s`e ,eia` ly eivlg i`vei lk oiiexw eia` ziac :xnel

êãéàåxn`w `lc xnel yie .opaxc llka ililbd iqei 'xe ,iyxc `l zezixk zxk xfril` iaxc opax lr xn`w (a,bt oihib) "yxbnd" wxtac :mz epiaxl `iyw Ð `wtp zezixk zxkn

.dyxc `iddl yixc `l `l` "dil rnyn `l"

àäådil`n zcnerd dvign :`ax xn`c (`,eh) oiaexirc `nw wxtac :dniz Ð `ptce `veda dl ciarc etep `ki``d .jkl dlgzn erhpya :ipyne `kdn jixte ,dvign dny `l Ð

aex iedc `kid oia ,oipr lka ixii`c dil rnync meyn ,wiic mzd oia `kd oiac :xnel yie !jkl dlgzn erhepl oikixv `l eze `ptce `veda dil ciarc `kd dl inwen jgxk lr

dvign opireny`c ipyn `le ,`xninl i`n ikd i` `kd jixtc `de .sepd on jixt `kde ,dywd on mzd jixte .sepd on otecd aex ied oia ,gexa `ae jled oi`y dywd oli`d urn otecd

jkl dlgzn erhp `le ,dvign dny dil`n zcnerddvigna ecen edlekc mzdc `pwqn `ed jkc Ð,igl dinyc eili`n cnerd igla iia`k ol `niiwc meyn ,yecig df aiyg `l Ð
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zvxzn .'oiyexib xtq' dxeza xn`p `l recn ,`nlra mixac
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:`xnbd zx`an .'zxk'éLøc àì ,'úeúéøk' 'úøk'exaq opax - ¨¥§¦Ÿ¨§¥
.oeyld zekix`n ztqep dyxc yexcl oi`y

äðùî
äNBòäz`Búkeñrwxwd lrå ,úBðìéàä ïéadkeql dyr `l ¨¤¨¥¨¦¨§

`l` ,zeptcúBðìéàäzeynyn md,dì úBðôcjnq jkqd z`e ¨¦¨§¨¨
,micenr iab lr.äøLk§¥¨

àøîâ
ävéçî ìk ,á÷òé øa àçà áø øîàirx` jxc dieyre dietx `idy ¨©©©¨©©£Ÿ¨§¦¨

cra ãBîòì äìBëé dðéàLiptäéeöî çeø,zeidl dkxcy gex - ¤¥¨§¨©£¦©§¨
,gexa dvignd zrprpzne,ävéçî dðéàgexd oi`y onfa elit`e ¥¨§¦¨

dpi` df xeriya d`ixae dwfg dpi`y dvign lky meyn ,zayep
:`xnbd dywn .dvign zaygpïðz,epizpyna epipy -äNBòä §©¨¤

úBðìéàäå úBðìéàä ïéa Búkeñk zeynynàäå .äøLk dì úBðôc ¨¥¨¦¨§¨¦¨§¨¨§¥¨§¨
zepli`déúàå ìéæà÷,cvl cvn gexd ici lr mi`ae mikled - ¨¨¥§¨¥

:`xnbd zvxzn .dievn gexa micner mpi`eïðé÷ñò éàîa àëä- ¨¨§©©§¦¨
zxacn dkeqd zeptcl zepli` dxiykdy epizpynazepli`ïéL÷ §¨¦

:`xnbd dywn .dievn gex ici lr mnewnn micp mpi`y ,miar -
BôBð àkéàäåon wlg miynyn md s`y oli`d ly eilre eitpr - §¨¦¨

llg yi ixdy ,dvignl miwitqn cal mirfbd oi`e] dvignd
.dievn gexa cenrl mileki mpi` i`ce milrde mitprde ,[mdipia

:`xnbd zvxznàðôãå àöeäa déì ãéáòcmitprd z` bx` - §¨¦¥§¨§©§¨
ici lre ,otec oink o`yre dptcd ur itprae lwc ialela milrde
mpi`y oli` itpr la` .dievn gexa repl mileki mpi` ef dbix`
mileki oi`y meyn dvignk ynyln mileqt mpn` mixeyw

:`xnbd dywn .dievn gexa cenrléëä éàzxacn epizpyny ¦¨¦
,df ote`aàøîéîì éàî`hiyt ,eprinydl dpynd d`a dn - ©§¥§¨

.dkeqd zeptc z` dyr dnn epl ztki` dn ike dxyk dkeqdy
:`xnbd zvxznàîéúc eäîzepli`n dieyry ef dkeq leqtl ©§¥¨

y meynïìéàa éLenzLàì éúà àîìc øæâéð`eai `ny xefbp - ¦§©¦§¨¨¥§¦§©¥§¦¨
dkeqd zeptc lr milke mivtg zekeq ly aeh meia gipdl
`ly exfb minkge ,rwxwl mixaegnd zepli`n zeieyrd
ea uevgl mqiw epnn yelzl `eai `ny zaya oli`a ynzydl
zepli`d on dkeq zeyrl `ly o`k s` yeygp `nye ,eipiy z`

,milk my gipdl `ed jxcy oeikïì òîLî à÷xzene ,ok exfb `ly ¨©§©¨
.zepli`d on dkeqd zeptc z` zeyrl

,òîL àzcg` mewna m` ,ze`xia iqt oiprl dpyna epipy ¨§©
oicneicdnïìéà íL äéä,dn` lr dn` eiaeryøãb Bàzraexn ¨¨¨¦¨¨¥

,dn` lr dn`íéðwä úvéçî Bàmdipiay dfl df mikenq mipw - §¦©©¨¦
,mixaegnk md ixde ,ceal oic mdilr yiy migth dyelyn zegt

ãîBéc íeMî ïBcéðdn`e oetvl dn` miwlgpd micenrk md ixd - ¦¦§¨
yiy s`y ixd .xeal dvignk miaygpe [gex lkl oke] gxfnl
gexa micner mpi`e gexa micpe mirp mde milre mitpr oli`a
zvxzn .awri xa `g` ax ixack `ly ,cneick mipecp md ,dievn

:`xnbd,énð íúä`ed dvign aygp oli`d sepy dnãéáòc íeMî ¨¨©¦¦§¨¦
àðôãå àöeäa déìlwc ialela milrde mitprd z` bx`y - ¥§¨§©§¨

mipecip md jkle ,dievn gexa micp mpi`e dptcd ur itprae
.cneic zvignl

õøàä ìò Cñénä ïìéà ,òîL àzmikex`e milecb eilre eitpry - ¨§©¦¨©¥¥©¨¨¤
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc dkeq(iyiy meil)

àlàn xzei epi` oli`d zgzy ghyd m`íéúàñ úéam` la` , ¤¨¥¨©¦
`l` oli`d zgz milhlhn oi` df xeriyn xzei lecb ghyd
`nlyae .zevign swen epi`y mewn oick ,xzei `le zen` rax`
icia dvignd dzyrp `l ok m` `ptce `veda bex` sepd oi` m`
ea milhlhn oi` dxicl swen epi`y mewn lke ,dxic myl mc`
micia oli`d sep z` bx`y oeik la` ,miz`q zian xzei `ed m`
recn dxicl swen `edy oeike ,ok dyr dizgz xecl jxevl i`ce
oi`y mrhd :`xnbd zvxzn .lecb `edy lkk ea lhlhl xeq`

q zian xzei `edyk eizgz milhlhnepi`y meyn epi` miz`
`l` ,dxicl swenéåäc íeMîoli`d ici lr swedy df mewn ¦§¨¥

llkaøéåàì äéLéîLzL äøécxney da xeciy ick wx dzyrpy - ¦¨¤©§¦¤¨¨£¦
dxenb dxic dpi`e ,dizeaiaqy zecyd z` xenyie zecyd

,dkezay diyinyz jxevl zipapdøéåàì äéLéîLzL äøéc ìëå§¨¦¨¤©§¦¤¨¨£¦
dizeaiaqyBa ïéìèìèî ïéàekeza -àlàcr `ed elceb m` ¥§©§§¦¤¨

,íéúàñminkg ea exfb df xeriyn lecb xzei `ed swidd m` la` ¨©¦
.zen` rax`n xzei ea elhlhi `ly

,òîL àzy mc`úáLzeynyd oia zay axra ddy -ìúa- ¨§©¨©§¥
dnc` znixr e` weväøNò dBáb àeäLzeyxk epice ,migth ¤¨©£¨¨

,cigidåeghyàeäzegt `lúBnà òaøàîepi` dfn zegtay] §¥©§©©
n xzei `le ,[cigid zeyx aygpíéúàñ úéa ãò,ïëåzay m`ò÷ða ©¥¨©¦§¥§¤©

z`ixan dxvep `l` mc` ici lr ziyrp `ly rwxwa `neb -
,mlerdäøNò ÷Bîò àeäLzevign ekeza yiy `vnpe ,migth ¤¨£¨¨

,migth dxyr zedeabåeghy,íéúàñ úéa ãò úBnà òaøàî àeä §¥©§©©©¥¨©¦
ïëåjeza zay m`äî÷[d`eazÎ]úBìBaLå äøeö÷`l oiicry §¥¨¨§¨§¦

exvwp,dúBà úBôéwî`ed ixd ,migth dxyr odaebeúà Cläî ©¦¨§©¥¤
dlek,zen` rax`k wx el zaygpe ,daxd dlecb `id elit` ¨

åmb jldnänà íétìà dì döeçmileaiydy ixd .gex lkl §¨¨©§©¦©¨
dvignl miaygpéúàå ìéæà÷c áb ìò óàgexa micpe mirp mdy - ©©©§¨¨¥§¨¥

zcner dpi`y dvigny awri xa `g` ax ixack `lye ,dievn
:`xnbd zvxzn .dvign zaygp dpi` dievn gexaénð íúä̈¨©¦

xaecnàðôãå àöeäa déì ãéáòclwc ialela mileaiyd z` bx` - §¨¦¥§¨§©§¨
.dievn gexa micner md ef dbix` ici lre dptcd itprae

äðùî
äåöî éçeìLe` dxez cenll oebk devn xacl jxca mikledd §¥¦§¨

,miieay zectl e` max ipt liawdläkeqä ïî ïéøeètelit` §¦¦©¨
miwqer mdy iptn .dkeq xg` xfgl mikixv mpi`e mziipg zrya

.zexg` zeevn zeyrln xeht zg` devna wqerde ,devnaïéìBç¦
ïäéLnLîe,milegd ly,äkeqä ïî ïéøeètmeyn mixeht milegd §©§¥¤§¦¦©¨

meyn mixeht mdiynyne ,dkeqd zaiyia mixrhvn mdy
wqerd lke devna miwqer md ixde mze` ynyl mikixvy

mc` lk oke .devnd on xeht devnaéàøò ïéúBLå ïéìëBàdlik` - §¦§¦£©
raw dpi`y zi`xr.äkeqì õeçoldl dpynae(:ek)dn x`azi ©¨
.i`xr zlik` `xwp

àøîâ
éléî éðä àðîmiiwln xeht devna wqerdy df oic cnlp okidn - §¨¨¥¦¥

,zxg` devnïðaø eðúcweqtdn -(f e mixac)'Eúéáa EzáLa' §¨©¨¨§¦§§§¥¤
y cnlp ,rny z`ixw zevn iabl xn`pyäåöîa ÷ñBòì èøt§¨§¥§¦§¨

,rny z`ixwn xeht `edy devn xacl jldn `edy e` lreta
eyxc cere ,zxg` devna weqr `edy meynèøt ,'Cøcá Ezëìáe'§¤§§©¤¤§¨

ïúçìlreta wqer epi`y it lr s` rny z`ixwn xeht `ed mby §¨¨
.devnd zaygna cexh `edy iptn ,devnd ziiyraîeøîà ïàk ¦¨¨§

y minkgñðBkä`yep -øeèt äìeúaä úà,rny z`ixwnåqpekd ©¥¤©§¨¨§
áéiç äðîìàä úàcexhy iny epcnly oeike .cexh epi`y meyn ¤¨©§¨¨©¨

x`yn xehty oicd `ed ,rny z`ixw zevnn xeht devna
.dxeza zexen`d zeevnd

òîLî éàî'jxca jzklae jziaa jzaya'n miyxec cvik - ©©§©
.rny z`ixw aeign devna wqery in hrnl,àðeä áø øîàoeik ¨©©¨

'jxca jzkla' rny z`ixw `exwl jixvy dxezd dxn`y
`edy avna `weecy rnynCøckyie ,rny `exwl dxez ezaiig §¤¤

cenllúeLø Cøc äîepevxn ok dyere da zkll aiig epi`y - ©¤¤§
z`ixw `exwle eiwqr z` wiqtdl dxez ezaiige ,exgqn jxevl

,rnyìk óàly xaca wqerúeLøz`ixw `exwle wiqtdl aiig ©¨§
aezkd `ae ,rnyéàä é÷etàìwqerd z` llkd on `ivedl - §©¥©

meyn ,exhetle devna÷eñò äåöîác.zeyx ly xaca `le ¦§¦§¨¨
zeyx ly jxca jledd `weecy reawl ozip cvik :`xnbd dywn

,'jxca jzklae' llka `edïðé÷ñò àì éîxacn aezkd oi` ike - ¦Ÿ©§¦¨
mbìéæà÷cjled `edyk -,äåöî øáãì,devna weqr `ed f`y §¨¨¦¦§©¦§¨

åikd elit`éø÷éì àðîçø øîà à÷z` wiqtdl aiig `edy - §¨¨©©£¨¨¦§¦
mby ,jtidl aezkd on gken ok m`e ,rny z`ixw `exwle ekelid

:`xnbd zvxzn .zxg` devnn xhtp epi` devna wqerdïk íà¦¥
,devn xacl jleda elit`e jxca mikledd lka xacn weqtdy

úáLa' àø÷ àîéìziaaúëìáe,'jxca'Ezëìáe' 'EzáLa' éàî ¥¨§¨§¤¤§¤¤©§¦§§§¤§§
yexcpy ick ,'s"k' dxezd dtiqedyCãéc úëìaly dkilda - §¤¤¦¨

,jkxevle jzrcl `idy zeyxúáééçéîc àeä`exwle wiqtdl §¦©§©
,rny z`ixwàäcexh jpd m`c úëìajxevl,äåöîúøéètonfa ¨§¤¤§¦§¨§¦©

.rny z`ixw zevn meiwn dkildd
:`xnbd dywnéëä éà,zexg` zeevnn xeht devna wqer lky ¦¨¦

énð äðîìàä úà ñðBk eléôà`ed ixdy ,rny z`ixwn xeht didi £¦¥¤¨©§¨¨©¦
z` qpekdy exn`e minkg ewlig dnle ,oi`eyip zevna wqer
zvxzn .aiig dpnl`d z` qpekde rny z`ixwn xeht dlezad

:`xnbdãéøè äìeúaä úà ñðBkoeike ,devn zlira zaygna eal ¥¤©§¨¨¦
la` ,rny z`ixwn xeht cexh `edy,ãéøè àì äðîìà ñðBkokle ¥©§¨¨Ÿ¨¦

.odizy z` miiwl leki ixdy ,zexg` zeevn meiwn xeht epi`
wqer oicn epi` dlezad z` qpekd ly exehty dpiad `xnbd
okle ,ie`xk ezrc oiekl leki epi` ezcxhay meyn `l` ,devna

,dywnBúðéôñ äòáè äzòî àlà ,øeèôc énð éëä ãéøèc àëéä ìëå§¨¥¨§¨¦¨¦©¦§¨¤¨¥©¨¨§¨§¦¨
mc` lyãéøèc ,íia,ca`y epenn lr exrva cexh `edy -éëä ©¨§¨¦¨¦

øeèôc énð,rny z`ixwnénð éëä àîéz éëåxn`z `ny - ©¦§¨§¦¥¨¨¦©¦
,xeht `ed s` zn`ayìáà ,áø øîà àcáæ øa àaà éaø øîàäå- §¨¨©©¦©¨©©§¨¨©©¨¥

,eiaexw drayn cg` el zny inúBøeîàä úBönä ìëa áéiç©¨§¨©¦§¨£
äøBza,ollka rny z`ixweïéléôzä ïî õeçmeia ogipdln xehty ©¨¦©§¦¦

,[mgipdl el xeq` s`e] ezelia`l oey`xïäa øîàð éøäLoeyl ¤£¥¤¡©¨¤
øàt,ixd ,la` epi` eli`k d`xn x`tzn m`e ,x`t xa epi` la`e §¥

ok m`e .zeevnd x`yne rny z`ixwn zxhet xrvd zcxih oi`y
qpekd recn dywe ,rny z`ixwa aiig mia ezpitq drahy in s`

:`xnbd zvxzn .ef devnn xeht dlezad z`àëä`yepy ozg - ¨¨
dlezaäåöîc àcøéè ãéøè,z` xiqdl aiegn epi`y aezkd cnile ¨¦¦§¨§¦§¨

`l` ,zxg` devn miiwl ick da weqry devnd zaygnn ezrc
la` ,da iwa zeidl eal ozie dpey`xd ezevna weqrl jiyni

íúä,mia ezpitq drahy inae la`a -úeLøc àcøéè ãéøèyie ¨¨¨¦¦§¨¦§
.rny z`ixwa oiekle ealn `cxihd xiqdl el

:`xnbd dywnåy df oic ikàëäî äåönä ïî øeèt äåöîa ÷ñBòä §¨¥§¦§¨¨¦©¦§¨¥¨¨
à÷ôðixd ,yxcp `ed 'jxca jzklae jziaa jzaya' weqtdn - ©§¨

à÷ôð íúäî,yxcp `ed xg` weqtn -,àéðúcxn`p(e h xacna) ¥¨¨©§¨§©§¨
íãà Lôðì íéàîè eéä øLà íéLðà éäéå'egqRd zUrl Elki `l ©§¦£¨¦£¤¨§¥¦§¤¤¨¨§Ÿ¨§©£Ÿ©¤©

'`Edd mFIA,'Bâå`pzd yxtneeéä éî íéLðà íúBàBðBøà éàNBð , ©©§¨£¨¦¦¨§¥£
óñBé ìLmixvnn mnr l`xyi ipa elrdy,eéäeidy zngne ¤¥¨

e`ae ,eaixwdl mileki eid `l oey`x gqt zaxwd onfa mi`nh
,zeyrl dn dyn z` le`yl.éìéìbä éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥©§¦¦
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ezny in` cenr dk sc ± iyily wxt`nei
minkg epzp df xeriyy ,okynd xvgk ,miz`q zia xeriyk `l` ded epi` ok m` `l`

o`kn `ed lecb m`e .dxicl epi`y swid lkl`l` ea oilhlhn oi`e ,zilnxk ied Ð

zian xzei `ed elit` ,dxicle swed miciac oeik i`de ,mc` ly eizen` rax` jeza

miz`q.dia lhlhil Ðøéåàì äùéîùúùxie` jxevl `l` ef dxic dieyr dpi` Ð

daeyg dpi`e ,zecyd xenyl ,dl dvegy

.lecb swid xizdl dxicìúá úáùycw Ð

dpwe ,dxyr deab lza `ede mc`d lr meid

.ezziay myúéá ãò úåîà òáøàî àåäå
íéúàñepi` la` ,zen` rax`n `ed lecb Ð

.miz`q zia lr xzeiò÷ðá ïëå`neb Ð

.d"`ilee* = ziy`xa ini zyyn dieyrdäî÷å
äøåö÷.drvn`a Ðúåìåáùådxyr zedeab Ð

edpip zevign ipd lk .aiaq dze` zetiwn

`lc ,o`kn xzeil `le ,miz`q zia swidl

xgnl dlek z` jldn ,jkld .dxicl ziyrp

df zaye li`ed ,dllg lkc .mitl` dl dvege

ly zen` rax`k ded ,mei ceran dxie`a

,zen` rax`n `ede hwp ikdle .dziay mewn

zen` rax`n xzei ded `l i`cjldn i`n Ð

zen` rax` inp zevign `la ?`ki` dlek z`

yi` eay" epiidc ,dil zi` dziay mewn

l`" aizkc ,dn` mitl` odl dvege "eizgz

mewn slinl opax jenq`e "enewnn yi` `vi

oiaexira opixn`ck ,'ek dqipn mewne ,mewnn

deaby lkc .`ed zevign swen lze .(`,`p)

oda swde ,ely zevign wiq` ceb opixn` dxyr

.ey`x z`úåôé÷î úåìåáùåoi`c ab lr s`e Ð

.gexa zecneräéì ãéáòãmilayd zevignl Ð

ocb`y cr ,zleayl zleayn `ptce `veda

.ef z` ef zewifgne ,aiaq cgi olcbeäðùî
äåöî éçåìùcenll oebk ,devn jxca ikled Ð

.miieay zectle eax ipt liawdle dxezïéøåèô
äëåñä ïî.oziipg zrya elit`e Ðàøîâ

äåöîá ÷ñåòì èøô êúéáá êúáùáepi`y Ð

.rnyn i`n yxtn onwle .rny z`ixwa aiig

ïúçì èøô êøãá êúëìáå`edc ab lr s`e Ð

cixh devna inp.i`xw ixz edl ikixhvi` Ð

aizk `icda e`l ozgc oeik ,cg aizk ded i`c

`xwagxeh `l` aezkd xht `l `pin` ded Ð

.devnl jldn e` ,micia devn zk`ln dyere

`l` ,wqer epi`e lhae ayei `edy ozg la`

dlira zaygna cixh.aezkd xht `l Ð

z`ixwn xehtc opirny` `xizi `xwn jkld

.dlira zaygna cixhc ,rnyòîùî éàî.devnl hxt i`xw ipdn Ðêøã éëjled Ð

a.dxegq jxc'åë ïðé÷ñò àì éî,zeyxd mr devn jxc `xwna lelkl leki jpi` ike Ð

.zexwl aiigil `pngx xn`we devn jxc inp rnyne ,aizk `nzq jxc `deïë íàÐ

."jxca zkla" aezkl ,i`w inp devn jxcacãéøè.dlira zaygna cexh eal Ð

`xw dixht ik ,`xazqne.cg`k mipya weqrl leki epi`e dixht `cxih meyn Ðñðåë
ãéøè àì äðîìà.odizy z` miiwl lekie Ð'åë àãøéè íåùî éàrnyn jixtc i`d Ð

cexhc ezpitq drah elit` jklde ,eal z` oeekl leki epi`y itl ezxhet ezcxhc dil

exrva!xhtil Ðøàô ïäá øîàðùx`tznyke .`ed x`t xa e`l la`e ,onwlck Ð

.la` epi`y envra d`xnäåöîã àãøéè ãéøè ïúçaiigin `lc `xw opirny`e Ð

ozie dpey`xa weqri `l` ,eilr d`ad ef liaya dpey`x devn zaygnn ezrc xiqdl

.xaca iwa zeidl ealúåùøã àãøéèbedpl aiig `edy it lr s`y Ðdlirp ly zelia`

ezn ceak ze`xdl dkiqe dvigx.xrhvdl aiig epi` Ðäåöîî øåèôã äåöîá ÷ñåòäå
à÷ôð àëäî."jziaa jzay"n Ð'åâå íéùðà éäéåa Ðzipyd dpya ,`xw xacn gqt
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äî÷`veda dl ciarc `pwqna dl iwenc ab lr s` Ð dze` zetiwn zeleaye dxevw

`ptcemzdc ,lirl iyw`ck ,dleka lhlhip ikd i` :iieyw`l o`k jiiy `l Ð

,xie` `l` jkq `kil `kd la` .dxicl swenk aiyge jkq ea yiy ,ux`d lr jkqnd oli`a

.(`,ck oiaexir) "oiqt oiyer" wxt `zi`ck ,dxicl swen aiyg `l gzt seqale siwd elit`e

éçåìùoebk ,devn xaca ikled Ð devn

,oiieay zectle eax ipt liawdl e` dxez cenll

yxit jk .oziipg zrya elit`e ,dkeqd on oixeht

ikled :xn`wc ,`xnba rnyn oke .qxhpewa

oiae meia oia dkeqd on oixeht devn xacl

`l` oikled oi`y it lr s` ,rnyne .dlila

dlilae `nnia ilf`c i`c .meiaxacl elit` Ð

:cere .`ziixaa ipzwck ,ixiht inp zeyxd

`zwx` epbc `ped ax xa daxe `cqg axc `caer

i`n` mdipy miiwl oileki m` :dnize .`xeqc

oilitze ecbaa ziviv el yiy mc` eh`c ?oixeht

oia oi`" 'tae ?zevn x`yn jka xhtin in ey`xa

el xifgnc d`pd xcend iab (a,bl mixcp) "xcend

sqei axc dhext dil ipdnc it lr s` ezcia`Ð

eziaa dcia`y onf lk i`e .`giky `lc meyn

iprl `ztix azinln xhtin`giky ok m` Ð

`edy drya `l` xhtn `l i`ce `l` !`id

,dkxevl dgheye dcia` ly zilh oebk ,da wqer

dze`ay `giky `lc zepefn dl ozepy dnda e`

`kdc xnel jixve !epnn le`yl ipr `ai dry

zevn meiwa icxhin i`c ,`peeb i`d ika ixii` inp

.zevnn ilhan eed dkeqêúëìáåhxt jxca

cixh devna inp `edc ab lr s`e Ð ozglÐ

ozgc oeik ,cg aizk ded i`c .i`xw ixz jixhvi`

xht `l `pin` ded `xwa aizk `icda e`l

jldn e` ,micia devn dyere gxeh `l` aezkd

wqer epi`e lhae ayei `edy ozg la` ,devna

dliraa aygn `l`jkld ,aezkd xht `l Ð

,rny z`ixwn xehtc opirny` `xizi `xwn

.qxhpewa yxit jk .dlira zaygna cixhc

"jxca jzklae"nc rnyn oizrnyc `ibeqe

`nw wxt idliyae .wiqr `w devnac i`d hrnn

:mzd qxbc ,jtdl `qxbd (`,`i) zekxac

"jzaya""jxca jzklae" ,ozgl hxt Ðhxt Ð

rnyn ikdc ,d`xp ef `qxibe .devna wqerl

,rny z`ixwa zaiiginc `ed jcic zaya :`xw

zliraa aygne ayei dz`y ,devnc zaya `le

:rnync devna wqer hrnn jzklae devn

ded `l ozgne .devn zkla `le jcic zkla

s` ,ealn `cxihd xiqdl jk lk el lwp oi`y ozg ip`y `nlcc ,devna wqer x`y opirci

.ezcxh zaygn xiqdle dizrc diaezil dil irain zeyxc `cxihay it lréøäùxn`p

"jilr yeag jx`t" l`wfgil `pngx dil xn` `wcn yxtn oizrnya onwl Ð x`t odaÐ

exwi`c meyn ielz mrhdy `pyil rnync `de .ixiht `nlr ilek la` ,zaiiginc `ed z`

la` epi`y envra d`xn x`tznyke ,`ed x`t xa e`l la`e ,x`txninl `z` `l Ð

i`ne :xn`z m`e .x`t exwi`c oilitz ip`yc, zevn x`yn exhetl `kdn opitli `lc `l`

dxez cenlz iabe ,mila` x`yl `le dil xn`w l`wfgil `wecc opixn`c oilitz iab `py

`pngx dil xn`cn ,dxez cenlza xeq` la` :(`,eh) ohw crenc `nw wxt opixn`

"mec wp`d" l`wfgilea dpiyy dxez ixacnc :xnel yie !l`wfgik mila` x`y icarc Ð

jxved i`n` oilitza la` ,dxez ixaca xeq` la`c meyn xninl ol zi` r"kn aezkd

.?exqe`l xeaq iziidy liaya `l m` ,oilitz gipiy el xnel
l`yin
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc dkeq(iyiy meil)

àlàn xzei epi` oli`d zgzy ghyd m`íéúàñ úéam` la` , ¤¨¥¨©¦
`l` oli`d zgz milhlhn oi` df xeriyn xzei lecb ghyd
`nlyae .zevign swen epi`y mewn oick ,xzei `le zen` rax`
icia dvignd dzyrp `l ok m` `ptce `veda bex` sepd oi` m`
ea milhlhn oi` dxicl swen epi`y mewn lke ,dxic myl mc`
micia oli`d sep z` bx`y oeik la` ,miz`q zian xzei `ed m`
recn dxicl swen `edy oeike ,ok dyr dizgz xecl jxevl i`ce
oi`y mrhd :`xnbd zvxzn .lecb `edy lkk ea lhlhl xeq`

q zian xzei `edyk eizgz milhlhnepi`y meyn epi` miz`
`l` ,dxicl swenéåäc íeMîoli`d ici lr swedy df mewn ¦§¨¥

llkaøéåàì äéLéîLzL äøécxney da xeciy ick wx dzyrpy - ¦¨¤©§¦¤¨¨£¦
dxenb dxic dpi`e ,dizeaiaqy zecyd z` xenyie zecyd

,dkezay diyinyz jxevl zipapdøéåàì äéLéîLzL äøéc ìëå§¨¦¨¤©§¦¤¨¨£¦
dizeaiaqyBa ïéìèìèî ïéàekeza -àlàcr `ed elceb m` ¥§©§§¦¤¨

,íéúàñminkg ea exfb df xeriyn lecb xzei `ed swidd m` la` ¨©¦
.zen` rax`n xzei ea elhlhi `ly

,òîL àzy mc`úáLzeynyd oia zay axra ddy -ìúa- ¨§©¨©§¥
dnc` znixr e` weväøNò dBáb àeäLzeyxk epice ,migth ¤¨©£¨¨

,cigidåeghyàeäzegt `lúBnà òaøàîepi` dfn zegtay] §¥©§©©
n xzei `le ,[cigid zeyx aygpíéúàñ úéa ãò,ïëåzay m`ò÷ða ©¥¨©¦§¥§¤©

z`ixan dxvep `l` mc` ici lr ziyrp `ly rwxwa `neb -
,mlerdäøNò ÷Bîò àeäLzevign ekeza yiy `vnpe ,migth ¤¨£¨¨

,migth dxyr zedeabåeghy,íéúàñ úéa ãò úBnà òaøàî àeä §¥©§©©©¥¨©¦
ïëåjeza zay m`äî÷[d`eazÎ]úBìBaLå äøeö÷`l oiicry §¥¨¨§¨§¦

exvwp,dúBà úBôéwî`ed ixd ,migth dxyr odaebeúà Cläî ©¦¨§©¥¤
dlek,zen` rax`k wx el zaygpe ,daxd dlecb `id elit` ¨

åmb jldnänà íétìà dì döeçmileaiydy ixd .gex lkl §¨¨©§©¦©¨
dvignl miaygpéúàå ìéæà÷c áb ìò óàgexa micpe mirp mdy - ©©©§¨¨¥§¨¥

zcner dpi`y dvigny awri xa `g` ax ixack `lye ,dievn
:`xnbd zvxzn .dvign zaygp dpi` dievn gexaénð íúä̈¨©¦

xaecnàðôãå àöeäa déì ãéáòclwc ialela mileaiyd z` bx` - §¨¦¥§¨§©§¨
.dievn gexa micner md ef dbix` ici lre dptcd itprae

äðùî
äåöî éçeìLe` dxez cenll oebk devn xacl jxca mikledd §¥¦§¨

,miieay zectl e` max ipt liawdläkeqä ïî ïéøeètelit` §¦¦©¨
miwqer mdy iptn .dkeq xg` xfgl mikixv mpi`e mziipg zrya

.zexg` zeevn zeyrln xeht zg` devna wqerde ,devnaïéìBç¦
ïäéLnLîe,milegd ly,äkeqä ïî ïéøeètmeyn mixeht milegd §©§¥¤§¦¦©¨

meyn mixeht mdiynyne ,dkeqd zaiyia mixrhvn mdy
wqerd lke devna miwqer md ixde mze` ynyl mikixvy

mc` lk oke .devnd on xeht devnaéàøò ïéúBLå ïéìëBàdlik` - §¦§¦£©
raw dpi`y zi`xr.äkeqì õeçoldl dpynae(:ek)dn x`azi ©¨
.i`xr zlik` `xwp

àøîâ
éléî éðä àðîmiiwln xeht devna wqerdy df oic cnlp okidn - §¨¨¥¦¥

,zxg` devnïðaø eðúcweqtdn -(f e mixac)'Eúéáa EzáLa' §¨©¨¨§¦§§§¥¤
y cnlp ,rny z`ixw zevn iabl xn`pyäåöîa ÷ñBòì èøt§¨§¥§¦§¨

,rny z`ixwn xeht `edy devn xacl jldn `edy e` lreta
eyxc cere ,zxg` devna weqr `edy meynèøt ,'Cøcá Ezëìáe'§¤§§©¤¤§¨

ïúçìlreta wqer epi`y it lr s` rny z`ixwn xeht `ed mby §¨¨
.devnd zaygna cexh `edy iptn ,devnd ziiyraîeøîà ïàk ¦¨¨§

y minkgñðBkä`yep -øeèt äìeúaä úà,rny z`ixwnåqpekd ©¥¤©§¨¨§
áéiç äðîìàä úàcexhy iny epcnly oeike .cexh epi`y meyn ¤¨©§¨¨©¨

x`yn xehty oicd `ed ,rny z`ixw zevnn xeht devna
.dxeza zexen`d zeevnd

òîLî éàî'jxca jzklae jziaa jzaya'n miyxec cvik - ©©§©
.rny z`ixw aeign devna wqery in hrnl,àðeä áø øîàoeik ¨©©¨

'jxca jzkla' rny z`ixw `exwl jixvy dxezd dxn`y
`edy avna `weecy rnynCøckyie ,rny `exwl dxez ezaiig §¤¤

cenllúeLø Cøc äîepevxn ok dyere da zkll aiig epi`y - ©¤¤§
z`ixw `exwle eiwqr z` wiqtdl dxez ezaiige ,exgqn jxevl

,rnyìk óàly xaca wqerúeLøz`ixw `exwle wiqtdl aiig ©¨§
aezkd `ae ,rnyéàä é÷etàìwqerd z` llkd on `ivedl - §©¥©

meyn ,exhetle devna÷eñò äåöîác.zeyx ly xaca `le ¦§¦§¨¨
zeyx ly jxca jledd `weecy reawl ozip cvik :`xnbd dywn

,'jxca jzklae' llka `edïðé÷ñò àì éîxacn aezkd oi` ike - ¦Ÿ©§¦¨
mbìéæà÷cjled `edyk -,äåöî øáãì,devna weqr `ed f`y §¨¨¦¦§©¦§¨

åikd elit`éø÷éì àðîçø øîà à÷z` wiqtdl aiig `edy - §¨¨©©£¨¨¦§¦
mby ,jtidl aezkd on gken ok m`e ,rny z`ixw `exwle ekelid

:`xnbd zvxzn .zxg` devnn xhtp epi` devna wqerdïk íà¦¥
,devn xacl jleda elit`e jxca mikledd lka xacn weqtdy

úáLa' àø÷ àîéìziaaúëìáe,'jxca'Ezëìáe' 'EzáLa' éàî ¥¨§¨§¤¤§¤¤©§¦§§§¤§§
yexcpy ick ,'s"k' dxezd dtiqedyCãéc úëìaly dkilda - §¤¤¦¨

,jkxevle jzrcl `idy zeyxúáééçéîc àeä`exwle wiqtdl §¦©§©
,rny z`ixwàäcexh jpd m`c úëìajxevl,äåöîúøéètonfa ¨§¤¤§¦§¨§¦©

.rny z`ixw zevn meiwn dkildd
:`xnbd dywnéëä éà,zexg` zeevnn xeht devna wqer lky ¦¨¦

énð äðîìàä úà ñðBk eléôà`ed ixdy ,rny z`ixwn xeht didi £¦¥¤¨©§¨¨©¦
z` qpekdy exn`e minkg ewlig dnle ,oi`eyip zevna wqer
zvxzn .aiig dpnl`d z` qpekde rny z`ixwn xeht dlezad

:`xnbdãéøè äìeúaä úà ñðBkoeike ,devn zlira zaygna eal ¥¤©§¨¨¦
la` ,rny z`ixwn xeht cexh `edy,ãéøè àì äðîìà ñðBkokle ¥©§¨¨Ÿ¨¦

.odizy z` miiwl leki ixdy ,zexg` zeevn meiwn xeht epi`
wqer oicn epi` dlezad z` qpekd ly exehty dpiad `xnbd
okle ,ie`xk ezrc oiekl leki epi` ezcxhay meyn `l` ,devna

,dywnBúðéôñ äòáè äzòî àlà ,øeèôc énð éëä ãéøèc àëéä ìëå§¨¥¨§¨¦¨¦©¦§¨¤¨¥©¨¨§¨§¦¨
mc` lyãéøèc ,íia,ca`y epenn lr exrva cexh `edy -éëä ©¨§¨¦¨¦

øeèôc énð,rny z`ixwnénð éëä àîéz éëåxn`z `ny - ©¦§¨§¦¥¨¨¦©¦
,xeht `ed s` zn`ayìáà ,áø øîà àcáæ øa àaà éaø øîàäå- §¨¨©©¦©¨©©§¨¨©©¨¥

,eiaexw drayn cg` el zny inúBøeîàä úBönä ìëa áéiç©¨§¨©¦§¨£
äøBza,ollka rny z`ixweïéléôzä ïî õeçmeia ogipdln xehty ©¨¦©§¦¦

,[mgipdl el xeq` s`e] ezelia`l oey`xïäa øîàð éøäLoeyl ¤£¥¤¡©¨¤
øàt,ixd ,la` epi` eli`k d`xn x`tzn m`e ,x`t xa epi` la`e §¥

ok m`e .zeevnd x`yne rny z`ixwn zxhet xrvd zcxih oi`y
qpekd recn dywe ,rny z`ixwa aiig mia ezpitq drahy in s`

:`xnbd zvxzn .ef devnn xeht dlezad z`àëä`yepy ozg - ¨¨
dlezaäåöîc àcøéè ãéøè,z` xiqdl aiegn epi`y aezkd cnile ¨¦¦§¨§¦§¨

`l` ,zxg` devn miiwl ick da weqry devnd zaygnn ezrc
la` ,da iwa zeidl eal ozie dpey`xd ezevna weqrl jiyni

íúä,mia ezpitq drahy inae la`a -úeLøc àcøéè ãéøèyie ¨¨¨¦¦§¨¦§
.rny z`ixwa oiekle ealn `cxihd xiqdl el

:`xnbd dywnåy df oic ikàëäî äåönä ïî øeèt äåöîa ÷ñBòä §¨¥§¦§¨¨¦©¦§¨¥¨¨
à÷ôðixd ,yxcp `ed 'jxca jzklae jziaa jzaya' weqtdn - ©§¨

à÷ôð íúäî,yxcp `ed xg` weqtn -,àéðúcxn`p(e h xacna) ¥¨¨©§¨§©§¨
íãà Lôðì íéàîè eéä øLà íéLðà éäéå'egqRd zUrl Elki `l ©§¦£¨¦£¤¨§¥¦§¤¤¨¨§Ÿ¨§©£Ÿ©¤©

'`Edd mFIA,'Bâå`pzd yxtneeéä éî íéLðà íúBàBðBøà éàNBð , ©©§¨£¨¦¦¨§¥£
óñBé ìLmixvnn mnr l`xyi ipa elrdy,eéäeidy zngne ¤¥¨

e`ae ,eaixwdl mileki eid `l oey`x gqt zaxwd onfa mi`nh
,zeyrl dn dyn z` le`yl.éìéìbä éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥©§¦¦
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ezny in` cenr dk sc ± iyily wxt`nei
minkg epzp df xeriyy ,okynd xvgk ,miz`q zia xeriyk `l` ded epi` ok m` `l`

o`kn `ed lecb m`e .dxicl epi`y swid lkl`l` ea oilhlhn oi`e ,zilnxk ied Ð

zian xzei `ed elit` ,dxicle swed miciac oeik i`de ,mc` ly eizen` rax` jeza

miz`q.dia lhlhil Ðøéåàì äùéîùúùxie` jxevl `l` ef dxic dieyr dpi` Ð

daeyg dpi`e ,zecyd xenyl ,dl dvegy

.lecb swid xizdl dxicìúá úáùycw Ð

dpwe ,dxyr deab lza `ede mc`d lr meid

.ezziay myúéá ãò úåîà òáøàî àåäå
íéúàñepi` la` ,zen` rax`n `ed lecb Ð

.miz`q zia lr xzeiò÷ðá ïëå`neb Ð

.d"`ilee* = ziy`xa ini zyyn dieyrdäî÷å
äøåö÷.drvn`a Ðúåìåáùådxyr zedeab Ð

edpip zevign ipd lk .aiaq dze` zetiwn

`lc ,o`kn xzeil `le ,miz`q zia swidl

xgnl dlek z` jldn ,jkld .dxicl ziyrp

df zaye li`ed ,dllg lkc .mitl` dl dvege

ly zen` rax`k ded ,mei ceran dxie`a

,zen` rax`n `ede hwp ikdle .dziay mewn

zen` rax`n xzei ded `l i`cjldn i`n Ð

zen` rax` inp zevign `la ?`ki` dlek z`

yi` eay" epiidc ,dil zi` dziay mewn

l`" aizkc ,dn` mitl` odl dvege "eizgz

mewn slinl opax jenq`e "enewnn yi` `vi

oiaexira opixn`ck ,'ek dqipn mewne ,mewnn

deaby lkc .`ed zevign swen lze .(`,`p)

oda swde ,ely zevign wiq` ceb opixn` dxyr

.ey`x z`úåôé÷î úåìåáùåoi`c ab lr s`e Ð

.gexa zecneräéì ãéáòãmilayd zevignl Ð

ocb`y cr ,zleayl zleayn `ptce `veda

.ef z` ef zewifgne ,aiaq cgi olcbeäðùî
äåöî éçåìùcenll oebk ,devn jxca ikled Ð

.miieay zectle eax ipt liawdle dxezïéøåèô
äëåñä ïî.oziipg zrya elit`e Ðàøîâ

äåöîá ÷ñåòì èøô êúéáá êúáùáepi`y Ð

.rnyn i`n yxtn onwle .rny z`ixwa aiig

ïúçì èøô êøãá êúëìáå`edc ab lr s`e Ð

cixh devna inp.i`xw ixz edl ikixhvi` Ð

aizk `icda e`l ozgc oeik ,cg aizk ded i`c

`xwagxeh `l` aezkd xht `l `pin` ded Ð

.devnl jldn e` ,micia devn zk`ln dyere

`l` ,wqer epi`e lhae ayei `edy ozg la`

dlira zaygna cixh.aezkd xht `l Ð

z`ixwn xehtc opirny` `xizi `xwn jkld

.dlira zaygna cixhc ,rnyòîùî éàî.devnl hxt i`xw ipdn Ðêøã éëjled Ð

a.dxegq jxc'åë ïðé÷ñò àì éî,zeyxd mr devn jxc `xwna lelkl leki jpi` ike Ð

.zexwl aiigil `pngx xn`we devn jxc inp rnyne ,aizk `nzq jxc `deïë íàÐ

."jxca zkla" aezkl ,i`w inp devn jxcacãéøè.dlira zaygna cexh eal Ð

`xw dixht ik ,`xazqne.cg`k mipya weqrl leki epi`e dixht `cxih meyn Ðñðåë
ãéøè àì äðîìà.odizy z` miiwl lekie Ð'åë àãøéè íåùî éàrnyn jixtc i`d Ð

cexhc ezpitq drah elit` jklde ,eal z` oeekl leki epi`y itl ezxhet ezcxhc dil

exrva!xhtil Ðøàô ïäá øîàðùx`tznyke .`ed x`t xa e`l la`e ,onwlck Ð

.la` epi`y envra d`xnäåöîã àãøéè ãéøè ïúçaiigin `lc `xw opirny`e Ð

ozie dpey`xa weqri `l` ,eilr d`ad ef liaya dpey`x devn zaygnn ezrc xiqdl

.xaca iwa zeidl ealúåùøã àãøéèbedpl aiig `edy it lr s`y Ðdlirp ly zelia`

ezn ceak ze`xdl dkiqe dvigx.xrhvdl aiig epi` Ðäåöîî øåèôã äåöîá ÷ñåòäå
à÷ôð àëäî."jziaa jzay"n Ð'åâå íéùðà éäéåa Ðzipyd dpya ,`xw xacn gqt

.mixvn z`ivil
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äî÷`veda dl ciarc `pwqna dl iwenc ab lr s` Ð dze` zetiwn zeleaye dxevw

`ptcemzdc ,lirl iyw`ck ,dleka lhlhip ikd i` :iieyw`l o`k jiiy `l Ð

,xie` `l` jkq `kil `kd la` .dxicl swenk aiyge jkq ea yiy ,ux`d lr jkqnd oli`a

.(`,ck oiaexir) "oiqt oiyer" wxt `zi`ck ,dxicl swen aiyg `l gzt seqale siwd elit`e

éçåìùoebk ,devn xaca ikled Ð devn

,oiieay zectle eax ipt liawdl e` dxez cenll

yxit jk .oziipg zrya elit`e ,dkeqd on oixeht

ikled :xn`wc ,`xnba rnyn oke .qxhpewa

oiae meia oia dkeqd on oixeht devn xacl

`l` oikled oi`y it lr s` ,rnyne .dlila

dlilae `nnia ilf`c i`c .meiaxacl elit` Ð

:cere .`ziixaa ipzwck ,ixiht inp zeyxd

`zwx` epbc `ped ax xa daxe `cqg axc `caer

i`n` mdipy miiwl oileki m` :dnize .`xeqc

oilitze ecbaa ziviv el yiy mc` eh`c ?oixeht

oia oi`" 'tae ?zevn x`yn jka xhtin in ey`xa

el xifgnc d`pd xcend iab (a,bl mixcp) "xcend

sqei axc dhext dil ipdnc it lr s` ezcia`Ð

eziaa dcia`y onf lk i`e .`giky `lc meyn

iprl `ztix azinln xhtin`giky ok m` Ð

`edy drya `l` xhtn `l i`ce `l` !`id

,dkxevl dgheye dcia` ly zilh oebk ,da wqer

dze`ay `giky `lc zepefn dl ozepy dnda e`

`kdc xnel jixve !epnn le`yl ipr `ai dry

zevn meiwa icxhin i`c ,`peeb i`d ika ixii` inp

.zevnn ilhan eed dkeqêúëìáåhxt jxca

cixh devna inp `edc ab lr s`e Ð ozglÐ

ozgc oeik ,cg aizk ded i`c .i`xw ixz jixhvi`

xht `l `pin` ded `xwa aizk `icda e`l

jldn e` ,micia devn dyere gxeh `l` aezkd

wqer epi`e lhae ayei `edy ozg la` ,devna

dliraa aygn `l`jkld ,aezkd xht `l Ð

,rny z`ixwn xehtc opirny` `xizi `xwn

.qxhpewa yxit jk .dlira zaygna cixhc

"jxca jzklae"nc rnyn oizrnyc `ibeqe

`nw wxt idliyae .wiqr `w devnac i`d hrnn

:mzd qxbc ,jtdl `qxbd (`,`i) zekxac

"jzaya""jxca jzklae" ,ozgl hxt Ðhxt Ð

rnyn ikdc ,d`xp ef `qxibe .devna wqerl

,rny z`ixwa zaiiginc `ed jcic zaya :`xw

zliraa aygne ayei dz`y ,devnc zaya `le

:rnync devna wqer hrnn jzklae devn

ded `l ozgne .devn zkla `le jcic zkla

s` ,ealn `cxihd xiqdl jk lk el lwp oi`y ozg ip`y `nlcc ,devna wqer x`y opirci

.ezcxh zaygn xiqdle dizrc diaezil dil irain zeyxc `cxihay it lréøäùxn`p

"jilr yeag jx`t" l`wfgil `pngx dil xn` `wcn yxtn oizrnya onwl Ð x`t odaÐ

exwi`c meyn ielz mrhdy `pyil rnync `de .ixiht `nlr ilek la` ,zaiiginc `ed z`

la` epi`y envra d`xn x`tznyke ,`ed x`t xa e`l la`e ,x`txninl `z` `l Ð

i`ne :xn`z m`e .x`t exwi`c oilitz ip`yc, zevn x`yn exhetl `kdn opitli `lc `l`

dxez cenlz iabe ,mila` x`yl `le dil xn`w l`wfgil `wecc opixn`c oilitz iab `py

`pngx dil xn`cn ,dxez cenlza xeq` la` :(`,eh) ohw crenc `nw wxt opixn`

"mec wp`d" l`wfgilea dpiyy dxez ixacnc :xnel yie !l`wfgik mila` x`y icarc Ð

jxved i`n` oilitza la` ,dxez ixaca xeq` la`c meyn xninl ol zi` r"kn aezkd

.?exqe`l xeaq iziidy liaya `l m` ,oilitz gipiy el xnel
l`yin
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eznyקלב ina cenr dk sc ± iyily wxt`nei
.`edia`e acpa e`nhpy eid otvl`e l`yin xne` `aiwr 'x :ixtiqa `ziixaa opiqxb ikd

eid sqei ly epex` i`yep m` :xne` wgvi 'xotvl`e l`yin m`e ,xdhil eid oileki Ð

eideid in `l` ,xdhil eid oileki Ðzeidl odly iriay lgy eid devn zn i`nh Ð

.'ebe "elki `le" xn`py ,gqt axraåéä ïôöìàå ìàùéî åà óñåé ìù åðåøà éàùåð íàå
øäèéì åéä ïéìåëémwed oqipa cg`a ixdy Ð

lr efiy dxtd z` xfrl` sxy el ipye ,okynd

,dxdha odigqt zeyrl oday zn i`nh

zeiyxt dpny :(`,q) oihib zkqna xn`ck

zg` dnec` dxte ,okynd mwedy meia exn`p

dpeny `ede okynd mwed oqipa cg`ae .odn

meid eze` :(a,ft zay) ol `niiwck ,mi`elnl

,jkld .`edia`e acp ezn eae .zexhr xyr lhp

`xwe .xdhil oileki eid gqtd cre ycg y`xn

,inp sqei ly epex` i`yepe ."elki `le" xn`

`ly xzeie miycg dxyr mdilr exar xak

,oeiq ycg y`xa axeg xda epgyn ede`yp

"ipiq xacn e`a dfd meia" (hi zeny) aizkck

dpy ly xii`a mixyr cr myn erqp `le

ipyd ycga zipyd dpya idie" aizkc ,d`ad

xdn erqie 'ebe lrn oprd dlrp ycga mixyra

'd."äåöî úî éàîè`weec devn zn e`l Ð

,edl ixw devn zn inp odizn elit`c ,xn`w

zyxta mixen`d oebk .oda wqrzdl devnc

.ea `nhn odkdy (`k `xwie) mipdkìçù
ïäìù éòéáù`zxe`l efgc ab lr s`e Ð`l Ð

`nh lr oiwxefe oihgey oi` :xaqwc ,exzyi`

devna wqerc dipin opirny mewn lkn .uxy

dray odizna e`nhp ixdy ,devnd on xeht

ef d`nehy it lr s`e ,gqtd iptl miniakrz

dlw devn :`nl` .odigqt zlik` mci lr

dxeng iptn dzegcl jixv jpi` jcil d`ad

.`eal dcizrdàáåéç ïîæ àèî àìãÐ

.gqt zlik` onf ribd `l oiicr e`nhpykìáà
,dtegd jeza `aeig onf `hnc rny zixw Ð

jkl ie`x `ede.aiigil `ni` Ðçñô ìáà
àì àîéà àåä úøëáãdray lk zna e`nhi Ð

.gqtd iptlàëéøö"`edd meia" azkinl Ð

devna wqerc ,dray jez e`nhpc opireny`l

.devnd on xehtìà÷æçéì àðîçø äéì øîàãî
'åëz` jnn gwel ippd" `pngx dil xn`wc Ð

la` mizn mec wp`d 'ebe dtbna jipir cngn

"dyrz `lyeag jx`t" ,dilr la`zz `l Ð

ip`y itl ,mila` x`y jxck `ly "jy`x lr

oicizr jky ,l`xyil ztene ze` jze` dyer

:`nl` .mdilr la`zn yi` oi`e odizn zenl

.oilitza xeq` la`ïåùàø íåéá éìéî éðäåÐ

meik dzixg`e" aizkck ,`nei cg `xxn xwirc

."xnàèéùô,zevn x`yn `d `py i`n Ð

?zevnd lka aiig la`c lirl ax opirny`c

àìéîîã àøòö.oda jkiqy mixaca dgxiq e` dpiv e` dng oebk ,ezxrvn dkeqdy Ð

äéúòã éáåúéì äéì éòáéî.devnl ezrc ayiil eilr daeg Ðéãçéîì.genyl =íåùî
ãåçééiptn cinz miaxl my d`ivie d`ia jxc oi`e ,odizebba oiyer eid dkeq mzqc Ð

.dlkd mr xg` cgiizie ,eikxv zeyrl ozgd cxi `nye ,gxehdïúç øòömewndy Ð

.ezlk mr wgyl yeae ,zeptc yly `l` dl oi`y ,gezte xvéúøúdkeq ,zevn izy Ð

lbxd jeza la` ,lbxd axr `ypy oebke .oi`eyip zevne(a,g) ohw crena ol `niiw Ð

.crena miyp oi`yep oi`cäìôúä ïî ïéøåèô.dpeek `irac Ðïéìéôúä ïîå.y`x zelwe zexky `gikyc meyn Ðòîù úéø÷á ïéáééçå,oey`x weqt `l` epi` dzpeek zevnc Ð

.oey`x weqt `exwl ick dphw dry ozrc ayiil milekie
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ìàùéî,(`,ap oixcdpq) "zezin rax`" wxt xn`c o`nle :xn`z m`e Ð eid otvl`e

`xw` mipdk zxeza yixc inp oke ,oditeb etxypy ,i`ed ynn dtixyc

lr etxyp eli`k zniiw dzid ocly `nyc :xnel yie ?e`nhp i`n` ,"mze` y` lk`ze"c

zniiw eclye sxypy zn (a,fk dcp) "zltnd" wxt xn`ck ,`lahw iab.`nh Ð

ìçùdyw o`kn Ð gqtd axra odly iriay

`,q oihib) "oiwfipd" idliya iel 'x xn`c `dl

mwedy mei eze`a exn`p zeiyxt dpeny :(mye

my yxite .mi`nh zyxt aiyg `we ,okynd

ytpl mi`nh eid xy` miyp` idie" qxhpewa

,gqtd axra didy `kd gkenck ,okzi `le ."'ebe

`l `aiwr 'xl elit`e .oqipa cg`a mwed okynde

"dy`d" wxta migqta opiqxbc mixtqd itl okzi

l`yin xn`c ,`aiwr 'xk dl xaq ax :(a,v)

axra zeidl odly iriay lgy ,eid otvl`e

wgvi 'x `l` ,`zil `qxib dze` ,edine .gqtd

mi`nh zyxt :yxtl d`xpe .mzd qxbuxyc Ð

lr xdfil ekxvedy itl ,dcpe dafe afe dlape

.eiycwe ycwn z`nehíåùîonf `hn `lc

yixa opiyxcc `dn zeywdl oi`e Ð `aeig

z` hegyl jledc :(mye `,w migafa) "mei leah"

xg`l elit` "ezeg`le"n devn znl `nhn egqt

`kd wiicc `de .ip`y devn znc .zevg

e`nhp devn znl ipzwc `ziixanzn `l Ð

yxitck ,miaexwl xnelk `l` ,ynn devn

,`nhn epi`c `ed zevg xg`le .qxhpewa

zevg mcew la` .`nhi `l zxn` :mzd ipzwck

dzny odkd sqeia mzd opixn`wck ,`nhi Ð

ede`nhe mipdkd eig` epnpe gqtd axra ezy`

ici` :mzd xn`c (daxl) dyw la` .egxk lra

o`k ,zevg xg`l ici`eewxfe ehgyy mcew Ð

o`k ,eilr:`nl` ,eilr ewxfe ehgyy xg`l Ð

onf `aeig onf `hnc `kid elit` miaexwl `nhn

xnel oi`e !eilr ewxfe ehgy `ly xg`n gqtd

rny z`ixwn xehtc ozgn opitli `teb `idcÐ

,zxk dia zilc rny z`ixw ip`y `nlcc

zxk `ki`c gqt dipin iz` `le ,`kd xn`wck

.`aeig onf `ihneïéàÐ dtega `l` dgny

ezlk elit` eztegn ozg `vi m`c o`kn rnyn

xg` ziaa lek`l miklede ,enroikxan oi`c Ð

oi`c oeik ,mipzg zkxa `le "eperna dgnydy"

a,f) zeaezkc `nw wxtae .dtega `l` dgny

ziaa mipzg zkxa oikxan :inp opixn` (mye

zia `edc ,dteg mewna `wec ,rnyn .mipzg

iwet`l `nlcc ,myn di`x oi` ,edine .mipzg

oiqexi`d ziaa s` xn`c ,iz` `w dcedi iaxcn

i`c ?dteg `id dn wcwcl jixve .dze` oikxan

dil ixw oi`eyip zkxa dlgz ekxay mewna

dtegoikxan xird aegxa elit`y minrt Ð

.ziaa qpkil oileki oi`e oiaexn mrdyk ,dze`

mye ,`nlra i`xw`l ieyrd mewn `le ,dteg dil ixw dlke ozg zaiyi xwir mewn `l`

.dray lk mipzg zkxa oikxan

ïéáééçå,oey`x weqt `l` epi` dzpeek zevnc qxhpewa yxitck Ð rny z`ixwa

.oey`x weqt `exwl ick dphw dry ozrc ayiil oilekie
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סוכה. פרק שני - הישן תחת המטה דף כה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dkeq(iyiy meil)

øîBà àáé÷ò éaø,le`yl e`ay miyp` mze`,eéä ïôöìàå ìàLéî ©¦£¦¨¥¦¨¥§¤§¨¨¨
ïé÷ñBò eéäLepiax dyn ly eieeiv it lràeäéáàå áãðam`ivedl ¤¨§¦§¨¨©£¦

`ly dxf y` eaixwd xy`k ekeza ezny xg` ,ycwnd zian
.mze` 'd devøîBà ÷çöé éaøililbd iqei iaxk xnel xyt` i` ©¦¦§¨¥

y meyn ,`aiwr iaxkeeéä óñBé ìL BðBøà éàNBð íàmiyp`d mze` ¦§¥£¤¥¨
ixd ,ililbd iqei iax zrckøähéì ïéìBëé eéä øák,ax onf iptl §¨¨§¦¦¨¥

ede`yp `le oex`d z` egipde miycg dxyr l`xyi epg xaky
s`e .mnreéä ïôöìàå ìàLéî íà`edia`e acpa oiwqer eidy ¦¦¨¥§¤§¨¨¨

,`aiwr iax zrck,øähéì eéä ïéìBëé'`a ezn `edia`e acp ixdy §¦¨¦¨¥
p c"ia `ed gqtd zaxwd onf eli`e ,okynd mwed eay oqip.oqi

àlàmiyp`d mze`äåöî úîa ïé÷ñBòdevny miaexwd on cg` - ¤¨§¦§¥¦§¨
mzxeawa wqrzdlìçL ,eéäd meidéòéáLdxdhlúBéäì ïälL ¨¤¨§¦¦¤¨¤¦§

.çñt áøòalek`l mixzen eidi xak gqt lilay it lr s`e §¤¤¤©
md gqt axr `edy daxwdd onfay oeik mewn lkn ,miycw
oebka xacn aezkdy oipne .mdilr miwxefe mihgey oi` ,mi`nh

,dføîàpL(e h xacna),'àeää íBia çñtä úNòì eìëé àìå'rnyne ¤¤¡©§Ÿ¨§©£Ÿ©¤©©©
`weecyàeää íBiaoqipa c"ia -úBNòì ïéìBëé ïéàoaxw aixwdl - ©©¥§¦©£

,gqtøçîì àä,oqip e"h epiide xgnl gqt zaxwd onf did m` - ¨§¨¨
eidúBNòì ïéìBëémeid did oqip c"iy ixd ,exdhp xaky gqt oaxw §¦©£

,devnd on xeht devna wqerdy gken o`kne .ozxdhl iriayd
dxeng devn iptn da wqer `edy dlw devn zegcl jixv oi`e
,mdizn zxeawa weqrl mdl xzed ji` ok `l m`y ,ecil `eazy
dxengd gqtd oaxw zevn z` miiwl elkei `l df ici lr ixd
jzklae jziaa jzaya' weqtd z` jixv recn dyw ok m`e .xzei

.devnd on xeht devna wqerdy cnll 'jxca
:`xnbd zvxznàëéøörny z`ixway] el`d zeyxcd izy - §¦¨

,devnd on xeht devna wqery cnll md zekxvp [gqt oaxwaye
,zxzein odn zg` oi`eíúä ïðéòîLà éàc,gqt oaxw oiprl - §¦©§§¦¨¨¨

did ,gqt oaxw dyri `l df ici lry it lr s` `nhdl xzeny
,`nhdl xzen my `weecy xnel xyt`c íeMî`nhp xy`k ¦§

oiicràèî àì[ribdÎ],çñôc àáeiç ïîæyeygl jixv oi` okle Ÿ§¨§©¦¨§¤©
,gqt oaxw lek`le aixwdl lkei `l df ici lry dnnàëä ìáà£¨¨¨

,rny z`ixw zevna ozg oiprl -àîéà ,òîL úàéø÷ ïîæ àèîc¦§¨§©§¦©§©¥¨
àìweqr `edy s` rny z`ixw `xwie ,devnd on xeht didi Ÿ

jkl ,oi`eyip zevnaàëéøöoi`e rny z`ixwn dyxcd z` §¦¨
.gqt oaxwn cenllàëä ïðéòîLà éàåm`y ,rny z`ixw oiprl - §¦©§§¦¨¨¨

,gqt oaxwl micnl epiid `l ,`exwln xeht zxg` devna wqer
c íeMîrny z`ixw lehiaaíúä ìáà ,úøk àkéìoaxw oiprl - ¦§¥¨¨¥£¨¨¨

,gqtúøk àkéàc,gqt oaxw dyer epi`e lhany inlàì àîéà §¦¨¨¥¥¨Ÿ
,gqtd z` zeyrl lkeiy ick bgd mcew mini dray znl `nhi

oklàëéøöea yiy it lr s`y ,gqt oiprl xn`py weqtd z` s` §¦¨
.devnd on xeht devna wqerd ,zxk

úBöî ìëa áéiç ìáà ,áø øîà àcáæ øa àaà éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦©¨©©§¨¨©©¨¥©¨§¨¦§
äøBza úBøeîàä,,ax exrv f`y zelia`l oey`xd meia elit`e ¨£©¨

î õeçzevn,'øàt' ïäa øîàð éøäL ,ïéléôz,x`t xa epi` la`e ¦§¦¦¤£¥¤¡©¨¤§¥
,xacl di`xe .la` epi`y envr d`xn x`tzn m`edéì øîàcî¦§¨©¥

ìà÷æçéì àðîçøbdpi `ly ,zenz ezy`y ericedy drya `iapd ©£¨¨¦¤§¥
dUrz `l la`' `l` mila` ibdpnaéìò LBáç Eøàt'Bâå 'El`wfgi) ¥¤Ÿ©£¤§¥§£¨¤§

(fi ckzcerq dyri `le milrpn yaliy oke] oilitz gpd -
,daeyza exfgi `l m`y l`xyi ipal ze`l didiy ick ,[d`xad
.mdilr la`zdl elkei `le miax ezenie ycwnd zia axgi

,l`wfgil 'd xn`y df dyrnn `xnbd dgikenezà`weecàeä ©§
úáééçéîc,mila` x`yk bedpz `le ,oilitz gipdlélek ìáà §¦©§©£¨¥

àîìò,mila` mdyk mlerd lk -éøéètzevnn md mixeht - ¨§¨§¦¦
.mgipdl mixeq` s`e ,oilitzéléî éðäåwx ,xeht la`yíBéa §¨¥¦¥§

dïBLàø,zelia`d xwir `ed f`y ,ezelia`láéúëcz`eapa ¦¦§¦

zeprxetd(i g qenr)'cigi la`M diYnUe'øî íBék dúéøçàåmeik - §©§¦¨§¥¤¨¦§©£¦¨§¨
meia `id zexixnde zelia`d xwiry ixd ,xn `edy zend

.oey`xd
a áéiç ìáà ,áø øîà àcáæ øa àaà éaø øîàåzevn.äkeñdywn §¨©©¦©¨©©§¨¨©©¨¥©¨§¨

:`xnbdàèéLtx`azpy zeevn x`yn dkeq zevn dpey dn ike §¦¨
:`xnbd zvxzn .mda aiig la`y lirløîàå ìéàBä ,àîéúc eäî©§¥¨¦§¨©

,áø øîà àcáæ øa àaà éaødøòèöîdkeqa zedylïî øeèt ©¦©¨©©§¨¨©©¦§©¥¨¦
éàä ,äkeqäla`d -,àeä øòèöî énðoicn dkeqd on xeht didie ©¨©©¦¦§©¥

,xrhvnïì òîLî÷c meyn ,xrhvn oicn la` xehtl oi`yéðä ¨©§©¨¨¥
éléî`ed xrvdyk ,xeht xrhvnyàìénîc àøòöel mxbpy - ¦¥©£¨§¦¥¨

,jkqd ly oegxiq e` dpiv e` meg ly xrv oebk ,dkeqd zngn
àëä ìáàxrhvn `edy dn ,la`a -øòèöî à÷c àeä eäéà £¨¨¨¦§¨¦§©¥

déùôð,dkeqd zngn `le zn el zny envr zngn `ed xrvd - ©§¥
jkledézòc éáezéì déì éòaéàexrv bitdle ezrc ayiil jixv - ¦¨¥¥§©¥©§¥

.dkeq zevn miiwl lkeiy ick
ïéðéáLBMäå ïúç ,áø øîà àcáæ øa àaà éaø øîàåäteçä éða ìëå §¨©©¦©¨©©§¨¨©©¨¨§©§¦¦§¨§¥©¨

,dlkde ozgd mr genyle szzydl mi`ad -äkeqä ïî ïéøeèt§¦¦©¨
aìëdäòáLozgd zgnya oiweqr mdyk dzynd ly mini ¨¦§¨

.dlkdeàîòè éàî,dkeqd on md mixhtpéãçéîì eòác íeMî- ©©£¨¦§¨§¥¡¦
mpi`e ,genyl mikixv mi`exwde oipiayeyde dlkde ozgd
genyl mileki mpi` recn :`xnbd dywn .dkeqa genyl mileki

,dkeqaäkeqa eãçéìå äkeqa eìëéìåoi`eyipd zcerq z` eyri - §¥§©¨§¥¡©¨
:`xnbd zvxzn .da egnyi s`e dkeqaa àlà äçîN ïéàmewn ¥¦§¨¤¨§

d,äteç.dtegd mewna `l` dkeqa genyl mileki mpi` jkle ¨
:`xnbd dywnäkeqa eìëéìå,dkeqa elk`i -äteça eãçéìåxg` §¥§©¨§¥¡©¨

:`xnbd zvxzn .dcerqd,äãeòñ íB÷îa àlà äçîN ïéàokle ¥¦§¨¤¨¦§§¨
dywn .dkeqa `le dtegd mewna dcerqd z` zeyrl jixv

:`xnbdeãáòéìåd z`äkeqa äteçjeza dtegd z` eyri - §¥¨§¨©¨
mewna mignyy `vnpe ,egnyie mzcerq my elk`ie dkeqd
z` zeyrl xyt` i` :`xnbd zvxzn .dcerq mewnae dteg

,mi`xen` ewlgp xacd mrhae ,dkeqa dtegdíeMî ,øîà éiaà©©¥¨©¦
ãeçéémiqpkp miax oi`e ,zebba zekeqd z` zeyrl jxcd didy - ¦

dkeqd on ozgd `vi `ny minkg eyyge ,onfd lk my mi`veie
.dlkd mr onf eze`a xg` cgiizie ,eikxv zeyrl ick,øîà àáøå§¨¨¨©

`ed dkeqa dteg miyer oi`y mrhdïúç øòö íeMîdkeqy - ¦©©¨¨
dlkde ozgde ,uext iriaxd dcve zeptc yely za zeidl dkxc
mr my genyl yiiazn `edy xrhvn ozgde ,miaxl mi`xp

.dlkd
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîiia` xn`y mrhd oia weligd dn - ©¥©§

:zx`ane .`ax xn`y mrhl,eäééðéa àkéàote`éLðéà éçéëLc ¦¨¥©§¦§¦¥¦§¥
íúäì éìééòå é÷ôðcl` mi`veie miqpkp mdy miyp` miievn - §¨§¥§¨§¥§¨¨

,dkeqdøîàc ïàîì`ed mrhdy [iia`Î]àkéì ,ãeçéé íeMî- §©§¨©¦¦¥¨
z` eyri okle ,my miievn miaxy oeik cegi yyg oi` df ote`a

e .da elk`ie dkeqa dtegdøîàc ïàîì`ed mrhdy [`axÎ]íeMî §©§¨©¦
àkéà ,ïúç øòömeyny ,my miqpkpy gikyyk df xrv yi i`ce - ©©¨¨¦¨

.ezlk mr genyl yiiazn ozgd okàðà ,àøéæ éaø øîàiz`ypyk ¨©©¦¥¨£¨
dy`éìëàizlk` -éãçå äkeqaizgny -äteçaizxht `le] ¨§¥©¨©£¦©¨

,[ax zrck dkeq zevnn invràðãéáò à÷c éàaéì éãçc ïkL ìëå§¨¤¥©£¦¦¨¥§¨¨¥§¨
ézøzizy izniiwy ,xzei izgny dkeqa izaiyi zngn `weec - ©§¥

.dkeq zevne oi`eyip zevn ,zeevn
,älôzä ïî ïéøeèt äteç éða ìëå ïéðéáLBMäå ïúç ,ïðaø eðziptn ¨©¨¨¨¨§©§¦¦§¨§¥¨§¦¦©§¦¨

mileki mpi`e ozg zgnya micexh mde ,dpeek dkixv dlitzy
,mal oiekl,ïéléôzä ïîegiqi `ly y`x caek mikixvy meyn ¦©§¦¦

,y`x zelwe zexky giky oi`eyipae ,odn ezrcúàéø÷a ïéáéiçå§©¨¦¦§¦©
òîL,dfk hren xacae ,oey`x weqta wx `id da dpeekd zaegy §©

.oiekle mzrc ayiil md mileki
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קלג ezny ina cenr dk sc ± iyily wxt`nei
.`edia`e acpa e`nhpy eid otvl`e l`yin xne` `aiwr 'x :ixtiqa `ziixaa opiqxb ikd

eid sqei ly epex` i`yep m` :xne` wgvi 'xotvl`e l`yin m`e ,xdhil eid oileki Ð

eideid in `l` ,xdhil eid oileki Ðzeidl odly iriay lgy eid devn zn i`nh Ð

.'ebe "elki `le" xn`py ,gqt axraåéä ïôöìàå ìàùéî åà óñåé ìù åðåøà éàùåð íàå
øäèéì åéä ïéìåëémwed oqipa cg`a ixdy Ð

lr efiy dxtd z` xfrl` sxy el ipye ,okynd

,dxdha odigqt zeyrl oday zn i`nh

zeiyxt dpny :(`,q) oihib zkqna xn`ck

zg` dnec` dxte ,okynd mwedy meia exn`p

dpeny `ede okynd mwed oqipa cg`ae .odn

meid eze` :(a,ft zay) ol `niiwck ,mi`elnl

,jkld .`edia`e acp ezn eae .zexhr xyr lhp

`xwe .xdhil oileki eid gqtd cre ycg y`xn

,inp sqei ly epex` i`yepe ."elki `le" xn`

`ly xzeie miycg dxyr mdilr exar xak

,oeiq ycg y`xa axeg xda epgyn ede`yp

"ipiq xacn e`a dfd meia" (hi zeny) aizkck

dpy ly xii`a mixyr cr myn erqp `le

ipyd ycga zipyd dpya idie" aizkc ,d`ad

xdn erqie 'ebe lrn oprd dlrp ycga mixyra

'd."äåöî úî éàîè`weec devn zn e`l Ð

,edl ixw devn zn inp odizn elit`c ,xn`w

zyxta mixen`d oebk .oda wqrzdl devnc

.ea `nhn odkdy (`k `xwie) mipdkìçù
ïäìù éòéáù`zxe`l efgc ab lr s`e Ð`l Ð

`nh lr oiwxefe oihgey oi` :xaqwc ,exzyi`

devna wqerc dipin opirny mewn lkn .uxy

dray odizna e`nhp ixdy ,devnd on xeht

ef d`nehy it lr s`e ,gqtd iptl miniakrz

dlw devn :`nl` .odigqt zlik` mci lr

dxeng iptn dzegcl jixv jpi` jcil d`ad

.`eal dcizrdàáåéç ïîæ àèî àìãÐ

.gqt zlik` onf ribd `l oiicr e`nhpykìáà
,dtegd jeza `aeig onf `hnc rny zixw Ð

jkl ie`x `ede.aiigil `ni` Ðçñô ìáà
àì àîéà àåä úøëáãdray lk zna e`nhi Ð

.gqtd iptlàëéøö"`edd meia" azkinl Ð

devna wqerc ,dray jez e`nhpc opireny`l

.devnd on xehtìà÷æçéì àðîçø äéì øîàãî
'åëz` jnn gwel ippd" `pngx dil xn`wc Ð

la` mizn mec wp`d 'ebe dtbna jipir cngn

"dyrz `lyeag jx`t" ,dilr la`zz `l Ð

ip`y itl ,mila` x`y jxck `ly "jy`x lr

oicizr jky ,l`xyil ztene ze` jze` dyer

:`nl` .mdilr la`zn yi` oi`e odizn zenl

.oilitza xeq` la`ïåùàø íåéá éìéî éðäåÐ

meik dzixg`e" aizkck ,`nei cg `xxn xwirc

."xnàèéùô,zevn x`yn `d `py i`n Ð

?zevnd lka aiig la`c lirl ax opirny`c

àìéîîã àøòö.oda jkiqy mixaca dgxiq e` dpiv e` dng oebk ,ezxrvn dkeqdy Ð

äéúòã éáåúéì äéì éòáéî.devnl ezrc ayiil eilr daeg Ðéãçéîì.genyl =íåùî
ãåçééiptn cinz miaxl my d`ivie d`ia jxc oi`e ,odizebba oiyer eid dkeq mzqc Ð

.dlkd mr xg` cgiizie ,eikxv zeyrl ozgd cxi `nye ,gxehdïúç øòömewndy Ð

.ezlk mr wgyl yeae ,zeptc yly `l` dl oi`y ,gezte xvéúøúdkeq ,zevn izy Ð

lbxd jeza la` ,lbxd axr `ypy oebke .oi`eyip zevne(a,g) ohw crena ol `niiw Ð

.crena miyp oi`yep oi`cäìôúä ïî ïéøåèô.dpeek `irac Ðïéìéôúä ïîå.y`x zelwe zexky `gikyc meyn Ðòîù úéø÷á ïéáééçå,oey`x weqt `l` epi` dzpeek zevnc Ð

.oey`x weqt `exwl ick dphw dry ozrc ayiil milekie
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ìàùéî,(`,ap oixcdpq) "zezin rax`" wxt xn`c o`nle :xn`z m`e Ð eid otvl`e

`xw` mipdk zxeza yixc inp oke ,oditeb etxypy ,i`ed ynn dtixyc

lr etxyp eli`k zniiw dzid ocly `nyc :xnel yie ?e`nhp i`n` ,"mze` y` lk`ze"c

zniiw eclye sxypy zn (a,fk dcp) "zltnd" wxt xn`ck ,`lahw iab.`nh Ð

ìçùdyw o`kn Ð gqtd axra odly iriay

`,q oihib) "oiwfipd" idliya iel 'x xn`c `dl

mwedy mei eze`a exn`p zeiyxt dpeny :(mye

my yxite .mi`nh zyxt aiyg `we ,okynd

ytpl mi`nh eid xy` miyp` idie" qxhpewa

,gqtd axra didy `kd gkenck ,okzi `le ."'ebe

`l `aiwr 'xl elit`e .oqipa cg`a mwed okynde

"dy`d" wxta migqta opiqxbc mixtqd itl okzi

l`yin xn`c ,`aiwr 'xk dl xaq ax :(a,v)

axra zeidl odly iriay lgy ,eid otvl`e

wgvi 'x `l` ,`zil `qxib dze` ,edine .gqtd

mi`nh zyxt :yxtl d`xpe .mzd qxbuxyc Ð

lr xdfil ekxvedy itl ,dcpe dafe afe dlape

.eiycwe ycwn z`nehíåùîonf `hn `lc

yixa opiyxcc `dn zeywdl oi`e Ð `aeig

z` hegyl jledc :(mye `,w migafa) "mei leah"

xg`l elit` "ezeg`le"n devn znl `nhn egqt

`kd wiicc `de .ip`y devn znc .zevg

e`nhp devn znl ipzwc `ziixanzn `l Ð

yxitck ,miaexwl xnelk `l` ,ynn devn

,`nhn epi`c `ed zevg xg`le .qxhpewa

zevg mcew la` .`nhi `l zxn` :mzd ipzwck

dzny odkd sqeia mzd opixn`wck ,`nhi Ð

ede`nhe mipdkd eig` epnpe gqtd axra ezy`

ici` :mzd xn`c (daxl) dyw la` .egxk lra

o`k ,zevg xg`l ici`eewxfe ehgyy mcew Ð

o`k ,eilr:`nl` ,eilr ewxfe ehgyy xg`l Ð

onf `aeig onf `hnc `kid elit` miaexwl `nhn

xnel oi`e !eilr ewxfe ehgy `ly xg`n gqtd

rny z`ixwn xehtc ozgn opitli `teb `idcÐ

,zxk dia zilc rny z`ixw ip`y `nlcc

zxk `ki`c gqt dipin iz` `le ,`kd xn`wck

.`aeig onf `ihneïéàÐ dtega `l` dgny

ezlk elit` eztegn ozg `vi m`c o`kn rnyn

xg` ziaa lek`l miklede ,enroikxan oi`c Ð

oi`c oeik ,mipzg zkxa `le "eperna dgnydy"

a,f) zeaezkc `nw wxtae .dtega `l` dgny

ziaa mipzg zkxa oikxan :inp opixn` (mye

zia `edc ,dteg mewna `wec ,rnyn .mipzg

iwet`l `nlcc ,myn di`x oi` ,edine .mipzg

oiqexi`d ziaa s` xn`c ,iz` `w dcedi iaxcn

i`c ?dteg `id dn wcwcl jixve .dze` oikxan

dil ixw oi`eyip zkxa dlgz ekxay mewna

dtegoikxan xird aegxa elit`y minrt Ð

.ziaa qpkil oileki oi`e oiaexn mrdyk ,dze`

mye ,`nlra i`xw`l ieyrd mewn `le ,dteg dil ixw dlke ozg zaiyi xwir mewn `l`

.dray lk mipzg zkxa oikxan

ïéáééçå,oey`x weqt `l` epi` dzpeek zevnc qxhpewa yxitck Ð rny z`ixwa

.oey`x weqt `exwl ick dphw dry ozrc ayiil oilekie
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dkeq(iyiy meil)

øîBà àáé÷ò éaø,le`yl e`ay miyp` mze`,eéä ïôöìàå ìàLéî ©¦£¦¨¥¦¨¥§¤§¨¨¨
ïé÷ñBò eéäLepiax dyn ly eieeiv it lràeäéáàå áãðam`ivedl ¤¨§¦§¨¨©£¦

`ly dxf y` eaixwd xy`k ekeza ezny xg` ,ycwnd zian
.mze` 'd devøîBà ÷çöé éaøililbd iqei iaxk xnel xyt` i` ©¦¦§¨¥

y meyn ,`aiwr iaxkeeéä óñBé ìL BðBøà éàNBð íàmiyp`d mze` ¦§¥£¤¥¨
ixd ,ililbd iqei iax zrckøähéì ïéìBëé eéä øák,ax onf iptl §¨¨§¦¦¨¥

ede`yp `le oex`d z` egipde miycg dxyr l`xyi epg xaky
s`e .mnreéä ïôöìàå ìàLéî íà`edia`e acpa oiwqer eidy ¦¦¨¥§¤§¨¨¨

,`aiwr iax zrck,øähéì eéä ïéìBëé'`a ezn `edia`e acp ixdy §¦¨¦¨¥
p c"ia `ed gqtd zaxwd onf eli`e ,okynd mwed eay oqip.oqi

àlàmiyp`d mze`äåöî úîa ïé÷ñBòdevny miaexwd on cg` - ¤¨§¦§¥¦§¨
mzxeawa wqrzdlìçL ,eéäd meidéòéáLdxdhlúBéäì ïälL ¨¤¨§¦¦¤¨¤¦§

.çñt áøòalek`l mixzen eidi xak gqt lilay it lr s`e §¤¤¤©
md gqt axr `edy daxwdd onfay oeik mewn lkn ,miycw
oebka xacn aezkdy oipne .mdilr miwxefe mihgey oi` ,mi`nh

,dføîàpL(e h xacna),'àeää íBia çñtä úNòì eìëé àìå'rnyne ¤¤¡©§Ÿ¨§©£Ÿ©¤©©©
`weecyàeää íBiaoqipa c"ia -úBNòì ïéìBëé ïéàoaxw aixwdl - ©©¥§¦©£

,gqtøçîì àä,oqip e"h epiide xgnl gqt zaxwd onf did m` - ¨§¨¨
eidúBNòì ïéìBëémeid did oqip c"iy ixd ,exdhp xaky gqt oaxw §¦©£

,devnd on xeht devna wqerdy gken o`kne .ozxdhl iriayd
dxeng devn iptn da wqer `edy dlw devn zegcl jixv oi`e
,mdizn zxeawa weqrl mdl xzed ji` ok `l m`y ,ecil `eazy
dxengd gqtd oaxw zevn z` miiwl elkei `l df ici lr ixd
jzklae jziaa jzaya' weqtd z` jixv recn dyw ok m`e .xzei

.devnd on xeht devna wqerdy cnll 'jxca
:`xnbd zvxznàëéøörny z`ixway] el`d zeyxcd izy - §¦¨

,devnd on xeht devna wqery cnll md zekxvp [gqt oaxwaye
,zxzein odn zg` oi`eíúä ïðéòîLà éàc,gqt oaxw oiprl - §¦©§§¦¨¨¨

did ,gqt oaxw dyri `l df ici lry it lr s` `nhdl xzeny
,`nhdl xzen my `weecy xnel xyt`c íeMî`nhp xy`k ¦§

oiicràèî àì[ribdÎ],çñôc àáeiç ïîæyeygl jixv oi` okle Ÿ§¨§©¦¨§¤©
,gqt oaxw lek`le aixwdl lkei `l df ici lry dnnàëä ìáà£¨¨¨

,rny z`ixw zevna ozg oiprl -àîéà ,òîL úàéø÷ ïîæ àèîc¦§¨§©§¦©§©¥¨
àìweqr `edy s` rny z`ixw `xwie ,devnd on xeht didi Ÿ

jkl ,oi`eyip zevnaàëéøöoi`e rny z`ixwn dyxcd z` §¦¨
.gqt oaxwn cenllàëä ïðéòîLà éàåm`y ,rny z`ixw oiprl - §¦©§§¦¨¨¨

,gqt oaxwl micnl epiid `l ,`exwln xeht zxg` devna wqer
c íeMîrny z`ixw lehiaaíúä ìáà ,úøk àkéìoaxw oiprl - ¦§¥¨¨¥£¨¨¨

,gqtúøk àkéàc,gqt oaxw dyer epi`e lhany inlàì àîéà §¦¨¨¥¥¨Ÿ
,gqtd z` zeyrl lkeiy ick bgd mcew mini dray znl `nhi

oklàëéøöea yiy it lr s`y ,gqt oiprl xn`py weqtd z` s` §¦¨
.devnd on xeht devna wqerd ,zxk

úBöî ìëa áéiç ìáà ,áø øîà àcáæ øa àaà éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦©¨©©§¨¨©©¨¥©¨§¨¦§
äøBza úBøeîàä,,ax exrv f`y zelia`l oey`xd meia elit`e ¨£©¨

î õeçzevn,'øàt' ïäa øîàð éøäL ,ïéléôz,x`t xa epi` la`e ¦§¦¦¤£¥¤¡©¨¤§¥
,xacl di`xe .la` epi`y envr d`xn x`tzn m`edéì øîàcî¦§¨©¥

ìà÷æçéì àðîçøbdpi `ly ,zenz ezy`y ericedy drya `iapd ©£¨¨¦¤§¥
dUrz `l la`' `l` mila` ibdpnaéìò LBáç Eøàt'Bâå 'El`wfgi) ¥¤Ÿ©£¤§¥§£¨¤§

(fi ckzcerq dyri `le milrpn yaliy oke] oilitz gpd -
,daeyza exfgi `l m`y l`xyi ipal ze`l didiy ick ,[d`xad
.mdilr la`zdl elkei `le miax ezenie ycwnd zia axgi

,l`wfgil 'd xn`y df dyrnn `xnbd dgikenezà`weecàeä ©§
úáééçéîc,mila` x`yk bedpz `le ,oilitz gipdlélek ìáà §¦©§©£¨¥

àîìò,mila` mdyk mlerd lk -éøéètzevnn md mixeht - ¨§¨§¦¦
.mgipdl mixeq` s`e ,oilitzéléî éðäåwx ,xeht la`yíBéa §¨¥¦¥§

dïBLàø,zelia`d xwir `ed f`y ,ezelia`láéúëcz`eapa ¦¦§¦

zeprxetd(i g qenr)'cigi la`M diYnUe'øî íBék dúéøçàåmeik - §©§¦¨§¥¤¨¦§©£¦¨§¨
meia `id zexixnde zelia`d xwiry ixd ,xn `edy zend

.oey`xd
a áéiç ìáà ,áø øîà àcáæ øa àaà éaø øîàåzevn.äkeñdywn §¨©©¦©¨©©§¨¨©©¨¥©¨§¨

:`xnbdàèéLtx`azpy zeevn x`yn dkeq zevn dpey dn ike §¦¨
:`xnbd zvxzn .mda aiig la`y lirløîàå ìéàBä ,àîéúc eäî©§¥¨¦§¨©

,áø øîà àcáæ øa àaà éaødøòèöîdkeqa zedylïî øeèt ©¦©¨©©§¨¨©©¦§©¥¨¦
éàä ,äkeqäla`d -,àeä øòèöî énðoicn dkeqd on xeht didie ©¨©©¦¦§©¥

,xrhvnïì òîLî÷c meyn ,xrhvn oicn la` xehtl oi`yéðä ¨©§©¨¨¥
éléî`ed xrvdyk ,xeht xrhvnyàìénîc àøòöel mxbpy - ¦¥©£¨§¦¥¨

,jkqd ly oegxiq e` dpiv e` meg ly xrv oebk ,dkeqd zngn
àëä ìáàxrhvn `edy dn ,la`a -øòèöî à÷c àeä eäéà £¨¨¨¦§¨¦§©¥

déùôð,dkeqd zngn `le zn el zny envr zngn `ed xrvd - ©§¥
jkledézòc éáezéì déì éòaéàexrv bitdle ezrc ayiil jixv - ¦¨¥¥§©¥©§¥

.dkeq zevn miiwl lkeiy ick
ïéðéáLBMäå ïúç ,áø øîà àcáæ øa àaà éaø øîàåäteçä éða ìëå §¨©©¦©¨©©§¨¨©©¨¨§©§¦¦§¨§¥©¨

,dlkde ozgd mr genyle szzydl mi`ad -äkeqä ïî ïéøeèt§¦¦©¨
aìëdäòáLozgd zgnya oiweqr mdyk dzynd ly mini ¨¦§¨

.dlkdeàîòè éàî,dkeqd on md mixhtpéãçéîì eòác íeMî- ©©£¨¦§¨§¥¡¦
mpi`e ,genyl mikixv mi`exwde oipiayeyde dlkde ozgd
genyl mileki mpi` recn :`xnbd dywn .dkeqa genyl mileki

,dkeqaäkeqa eãçéìå äkeqa eìëéìåoi`eyipd zcerq z` eyri - §¥§©¨§¥¡©¨
:`xnbd zvxzn .da egnyi s`e dkeqaa àlà äçîN ïéàmewn ¥¦§¨¤¨§

d,äteç.dtegd mewna `l` dkeqa genyl mileki mpi` jkle ¨
:`xnbd dywnäkeqa eìëéìå,dkeqa elk`i -äteça eãçéìåxg` §¥§©¨§¥¡©¨

:`xnbd zvxzn .dcerqd,äãeòñ íB÷îa àlà äçîN ïéàokle ¥¦§¨¤¨¦§§¨
dywn .dkeqa `le dtegd mewna dcerqd z` zeyrl jixv

:`xnbdeãáòéìåd z`äkeqa äteçjeza dtegd z` eyri - §¥¨§¨©¨
mewna mignyy `vnpe ,egnyie mzcerq my elk`ie dkeqd
z` zeyrl xyt` i` :`xnbd zvxzn .dcerq mewnae dteg

,mi`xen` ewlgp xacd mrhae ,dkeqa dtegdíeMî ,øîà éiaà©©¥¨©¦
ãeçéémiqpkp miax oi`e ,zebba zekeqd z` zeyrl jxcd didy - ¦

dkeqd on ozgd `vi `ny minkg eyyge ,onfd lk my mi`veie
.dlkd mr onf eze`a xg` cgiizie ,eikxv zeyrl ick,øîà àáøå§¨¨¨©

`ed dkeqa dteg miyer oi`y mrhdïúç øòö íeMîdkeqy - ¦©©¨¨
dlkde ozgde ,uext iriaxd dcve zeptc yely za zeidl dkxc
mr my genyl yiiazn `edy xrhvn ozgde ,miaxl mi`xp

.dlkd
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîiia` xn`y mrhd oia weligd dn - ©¥©§

:zx`ane .`ax xn`y mrhl,eäééðéa àkéàote`éLðéà éçéëLc ¦¨¥©§¦§¦¥¦§¥
íúäì éìééòå é÷ôðcl` mi`veie miqpkp mdy miyp` miievn - §¨§¥§¨§¥§¨¨

,dkeqdøîàc ïàîì`ed mrhdy [iia`Î]àkéì ,ãeçéé íeMî- §©§¨©¦¦¥¨
z` eyri okle ,my miievn miaxy oeik cegi yyg oi` df ote`a

e .da elk`ie dkeqa dtegdøîàc ïàîì`ed mrhdy [`axÎ]íeMî §©§¨©¦
àkéà ,ïúç øòömeyny ,my miqpkpy gikyyk df xrv yi i`ce - ©©¨¨¦¨

.ezlk mr genyl yiiazn ozgd okàðà ,àøéæ éaø øîàiz`ypyk ¨©©¦¥¨£¨
dy`éìëàizlk` -éãçå äkeqaizgny -äteçaizxht `le] ¨§¥©¨©£¦©¨

,[ax zrck dkeq zevnn invràðãéáò à÷c éàaéì éãçc ïkL ìëå§¨¤¥©£¦¦¨¥§¨¨¥§¨
ézøzizy izniiwy ,xzei izgny dkeqa izaiyi zngn `weec - ©§¥

.dkeq zevne oi`eyip zevn ,zeevn
,älôzä ïî ïéøeèt äteç éða ìëå ïéðéáLBMäå ïúç ,ïðaø eðziptn ¨©¨¨¨¨§©§¦¦§¨§¥¨§¦¦©§¦¨

mileki mpi`e ozg zgnya micexh mde ,dpeek dkixv dlitzy
,mal oiekl,ïéléôzä ïîegiqi `ly y`x caek mikixvy meyn ¦©§¦¦

,y`x zelwe zexky giky oi`eyipae ,odn ezrcúàéø÷a ïéáéiçå§©¨¦¦§¦©
òîL,dfk hren xacae ,oey`x weqta wx `id da dpeekd zaegy §©

.oiekle mzrc ayiil md mileki
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc dkeq(ycew zay meil)

,eøîà àìéL éaø íeMî`weecøeèt ïúç`edy oeik ,rny z`ixwn ¦©¦¦¨¨§¨¨¨
,dlirad zaygna cexhïéáéiç äteçä éða ìëå ïéðéáLBMäålr s` §©§¦¦§¨§¥©¨©¨¦

.da micexh mpi`y oeik ,devna miwqer mdy it
íéøôñ éáúBk ,àéá÷ò ïa àéððç éaø øîà ,àéðz[dxez ixtqÎ]ïéléôz Ÿ©§¨¨©©¦£©§¨¤£©§¨§¥§¨¦§¦¦

ïäéøbúå ïä ,úBæeæîeoilitzd z` mixteqdn mipewy mixgeqd - §¥§©¨¥¤
,mdl miwewfd miyp`l xeknl ick zefefndeïäéøbz éøbúå- §©¨¥©¨¥¤

,milecbd mixgeqd on mipewy miphwd mixgeqdïé÷ñBòä ìëå§¨¨§¦
íéîL úëàìîa,devna miwqer mdy -ééBúàìdf llk `a - ¦§¤¤¨©¦§¨¥

zeaxléøëBîd ravúìëzmiwqer mi`xwp md mby ,zivivl §¥§¥¤
`id ixdy ynn devn ly utg dpi` zlkzdy it lr s` ,devna

,cbaa dlhd zxqegnïîe älôzä ïîe òîL úàéøwî ïéøeèt§¦¦§¦©§©¦©§¦¨¦
,éìéìbä éñBé éaø éøác íéi÷ì ,äøBza úBøeîàä úBöî ìkîe ïéléôzä©§¦¦¦¨¦§¨£©¨§©¥¦§¥©¦¥©§¦¦

,eixacke ezhiyk `id ef `ziixa ,xnelkéìéìbä éñBé éaø äéäL¤¨¨©¦¥©§¦¦
.äåönä ïî øeèt äåöna ÷ñBòä ,øîBà¥¨¥©¦§¨¨¦©¦§¨

,íBia äkeqä ïî ïéøeèt íBia íéëøc éëìBä ,ïðaø eðzxn`py meyn ¨©¨¨§¥§¨¦©§¦¦©¨©
`xwie)(an bkzaiyi oirk ,execz oirk 'eayz' eyxce ,'EaWY zMQA'©ªŸ¥§

ezia z` aefrln rpnp epi` dpyd lkay myke ,eziaa mc`
aeh mei mpi`y bgd inia jk ,dfa `veike dxegql jxcl z`vle

,jkn rpndl jixv epi`,äìéla ïéáéiçåmpi`e mikled mpi` f`y §©¨¦©©§¨
.mikxc ikled miaygp,äìéla íéëøc éëìBä,mikled mpi` meiae §¥§¨¦©©§¨

,äìéláe íBia íéëøc éëìBä .íBia ïéáéiçå äìéla äkeqä ïî ïéøeèt§¦¦©¨©©§¨§©¨¦©§¥§¨¦©©©§¨
.äìéla ïéáe íBia ïéa äkeqä ïî ïéøeètxacl mikledyk df lke §¦¦©¨¥©¥©©§¨

m` la` ,zeyxd,äåöî øáãì ïéëìBä`l` mikled mpi` m` elit` §¦¦§©¦§¨
meia,äìéla ïéáe íBia ïéa ïéøeètmicexh md dlila mby oeik §¦¥©¥©©§¨

,devna miwqer miaygpe devnd zaygnaàcñç áøc àä ék¦¨§©¦§¨
àìâøc àúaLa éìééò eåä ék àðeä áø øa äaøåcrend leg zaya - §©¨©©¨¦¨¨§¥§©§¨§¦§¨

àøeñc àú÷øà eðb eåä ,àúeìb Léø éáìxdpd zty lr mipyi eid - §¥¥¨¨¨¨©©§¨§¨
.dkeqa mipyi eid `le ,`xeq lyéøîàmdy mrhd z` eyxit - ¨§¥

,ok miyer,ïðà äåöî éçeìL ïðàdyxcd z` renyl ep`ay £¨§¥¦§¨£¨
,`zelb yixd ipt z` liawdleïéøeèôe.dkeqd on §¦

,íBia äkeqä ïî ïéøeèt ,íBia øéòä éøîBL ,ïðaø eðzmpi`y meyn Ÿ¨©¨¨§¥¨¦©§¦¦©¨©
a ayil mileki,mixney mdy drya dkeqéøîBL .äìéla ïéáéiçå§©¨¦©©§¨§¥

ïéa øéòä éøîBL .íBia ïéáéiçå äìéla äkeqä ïî ïéøeèt ,äìéla øéòä̈¦©©§¨§¦¦©¨©©§¨§©¨¦©§¥¨¦¥
éøîBL .äìéla ïéáe íBia ïéa äkeqä ïî íéøeèt ,äìéla ïéáe íBia©¥©©§¨§¦¦©¨¥©¥©©§¨§¥

íéñcøôe úBpb,mzial mikled mpi`e cinz my mi`vnp mdy ¦©§¥¦
,äìéla ïéáe íBia ïéa ïéøeèt.meia `l` mixney mpi`y it lr s` §¦¥©¥©©§¨

:`xnbd dywneáúéìå íúä äkeñ éãáòéìådkeq mixneyd eyri - §¦©§¦¨¨¨§¥§
.mixney mpi`y onfa da eayie miqcxte zepba,øîà éiaà©©¥¨©

xn`py meyn md mixeht'zMQAeyxce ,'mini zraW EaWY ©ªŸ¥§¦§©¨¦
eáLz''eøeãz ïéòkxc `edy jxck didz dkeqa daiyidy - ¥§§¥¨

leki epi`y oeike ,eyinyz ilke eizehn mr dpyd lk eziaa
.dkeq zevn xwirn xeht ,gxehd iptn qcxtle dpibl m`iadl

e,øîà àáøy meyn mixeht mdy mrhdápbì äàøB÷ äöøt, ¨¨¨©¦§¨§¨©©¨
apbl znxeb dcyd ly xcba zniiwd dvxity myk xnelk

c qpkiymeyn ,miapbl znxeb ef dkeq jk ,dcya aepbl dkx
.ipyd cvd on apebe qpkp `ede dkeqa oyi xneydy rcei apbdy

:`xnbd zxxaneäééðéa éàîly enrh oia dkldl weligd edn - ©¥©§
:zx`ane .`ax ly enrhl iia`àéøk øèðî à÷c eäééðéa àkéà¦¨¥©§§¨©§©©§¨

éøéôczeyrle oiekl leki `ed f`y ,zexit ly ixk xney `edy - §¥¥
dvxit o`k oi`e ,elek z` ze`xle ixkd len dkeqd gzt z`

.dfa mb jiiy execz oirk eayz ly mrhd la` ,apbl z`xewd
:dpyna epipyíäéLnLîe íéìBç:dkeqd on mixeht,ïðaø eðz Ÿ¦§©§¥¤¨©¨¨

eøîàL äìBç,dkeqd on xeht `edyàìa `weec exaicLiL äìBç ¤¤¨§Ÿ¤¤¥
äðkñ Baxn`py ,xeht i`ce `edy(d gi `xwie)`le 'mdA ige' ©¨¨¨©¨¤

,mda zeniy,äðkñ Ba ïéàL äìBç eléôà àlàeeléôàwx m`Lç ¤¨£¦¤¤¥©¨¨£¦¨
eléôàå åéðéòawx m`BLàøa Lçmeyn ,dkeqd on xeht `ed mb §¥¨©£¦¨§Ÿ

.dkeqd on xeht xrhvnde da xrhvn `edyïa ïBòîL ïaø øîà̈©©¨¦§¤
øézäå ,éøñé÷a éðéòa ézLç úçà íòt ,ìàéìîbiléaéøa éñBé éaø ©§¦¥©©©©©§¦§¥©§¥¨¦§¦¦©¦¥§¦¦

[execay sixg didy]éLnLîe éðà ïLéì,el jixv iziidyõeç ¦Ÿ£¦§©§¦

.äkeqì©¨
àøL áø[xizdÎ]äkeqa àzìéëa àðâîì àìãøa àçà áøìoeyil - Ÿ©§¨§©©¨©§§¨§¦§¨§¦§¨©¨

[dhnd on mi`veid micenr iab lr qextd oelie oirk] dlik jeza
zaygpe dhnd on migth dxyr ddeab `idy it lr s`e ,dkeqa

,dkeqd jkql oyid oia uvegd lde`é÷a íeMîeidy miyezi - ¦¨¥
.eze` mixrvnàðâîì àcà øa àçà éaøì déì àøL àáøoyil -øa ¨¨§¨¥§©¦©¨©©¨§¦§¨©

àzìlhnî,dkeql ueg -àzLéâøâc àçøéñ íeMîztvx dzidy - ¦¦©©§¨¦¦§¨§©§¦§¨
dilr micxeiyk zgxqn `idy dpal rwxwn dieyr dkeqd
zngn xrhvny meyn minybd ewqt xaky s` exhte ,minyb

:`xnbd zyxtn .gixdïî øeèt øòèöî ,àáø øîàc ,déîòèì àáø̈¨§©£¥§¨©¨¨¦§©¥¨¦
äkeqä,:`xnbd dywn .`ed xrhvn df s`eïéìBç ïðz ïðà àäå ©¨§¨£¨§©¦

,äkeqä ïî íéøeèt íäéLnLîe`weecy rnyne,äìBçïéàxeht - §©§¥¤§¦¦©¨¤¦
x`y la` ,el dwifn dkeqde daxd xrhvn `edy meyn ,dkeqn

d mc`àì øòèöî:`xnbd zvxzn .dkeqd on xhtp,éøîàdn ¦§©¥Ÿ¨§¥
y meyn df dleg dpynd dhwpyå àeä ,äìBçs`íéøeèt åéLnLî, ¤§§©§¨§¦

la`øòèöî`weecøeèt àeäla`àì åéLnLî.ezngn mixhtp ¦§©¥¨§©§¨Ÿ
:dpyna epipy:äkeqì õeç éàøò úìéëà íéìëBà:`xnbd zx`an Ÿ§¦£¦©£©©¨

änëå`idéàøò úìéëà,dkeqa dlke`l aiig epi`yáø øîà §©¨£¦©£©¨©©
,óñBély xeriya ztéòéa úìz Bà ézøz.mivia yely e` mizy - ¥©§¥§©¥¥

éiaà déì øîà,sqei axléëäa Léðéàì déì ébñ ïéàébñ ïéðîéæ àäå ¨©¥©©¥§¨¦§¦©¦¦©¦¥§¦¦§¨¦
reayl ick df xeriya mc`l ic zeax minrt ixd -déì äåäå©£¨¥

ef dlik`òá÷ úãeòñ.eliaya,éiaà øîà àlàzlik` xeriy §©¤©¤¨¨©©©¥
`ed i`xrälëì ìéiòå áø éa øa íéòèãkcinlz jxcy xeriyk - ¦§¨¦©¥©§©¥§©¨

`ny yyege ,cenll yxcnd zial qpkpy mcew xweaa merhl
.dviak `ed df xeriye ,dzeye eit `eln mrehe zeyxcd ekyni
éàøò úðéL íéðLé ïéàå ,äkeqì õeç éàøò úìéëà ïéìëBà ,ïðaø eðz Ÿ¨©¨¨§¦£¦©£©©¨§¥§¥¦¥©£©

.äkeqì õeç:`xnbd zl`eyàîòè éàî.dpiyl dlik` oia wlgl ©¨©©£¨
:`xnbd dper,éMà áø øîài`xr zpiy elit` exq` dpiyaäøæb ¨©©©¦§¥¨

íãøé ànLoi`y dn ,dkeql uegn raw zpiya egxk lra rwzyie ¤¨¥¨¥
.dfa xefbl oi`y dlik`a okéiaà déì øîà,iy` axlàä àlà ¨©¥©©¥¤¨¨

,òá÷ úðéL àì ìáà ïéléôza éàøò úðéL íãà ïLé ,àéðúc`ny §©§¨¨¥¨¨¥©£©©§¦¦£¨Ÿ¥©¤©
.mda gitiíãøé ànL Leçéìzpiya exq`y myk ,raw zpiy oyiie ¥¤¨¥¨¥

.dkeql ueg i`xr,éàléò áøc déøa óñBé áø øîàoyil exizd ¨©©¥§¥§©¦©
wx oilitza i`xr zpiyaote`yíéøçàì BúðéL øñBîcinrny - §¥¥¨©£¥¦

.epxiri mcxi m`y xneyé÷úîéáøò ,àiLøLî áø déì óàáøò C ©§¦¥©§©§¦¨©§¦©§¨
éøöCyegl epl yi xnelk ,axr jixv envr `ed s` jly axrd - ¨¦

.mcxi xneyd mby,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà àlà¤¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
,oilitz mr i`xr zpiy oyil dxizdy `ziixadïéa BLàø çépîa§©¦©Ÿ¥

,ïðé÷ñò åékøa.jk mcxi `l i`cey,øîà àáøoi` mlerl ¦§¨©§¦¨¨¨¨©
dne ,oilitza i`xr zpiy oyil xzen okle mcxi `ny miyyeg

y meyn df dkeql ueg i`xr zpiy exq`yäðéMì òá÷ ïéà- ¥¤©©¥¨
rawk zaygpe hrn mpnpn `edy i`xr zpiya mc`l ic minrt

.dkeqa aiige
éàøò úðéL ïéléôza íãà ïLé ,àãç éðzàéðúå ,òá÷ úðéL àì ìáà Ÿ¨¥£¨¨¥¨¨©§¦¦¥©£©£¨Ÿ¥©¤©§©§¨

,Cãéàoilitzd mr oyil xzeny,Cãéà àéðúå ,éàøò ïéa òá÷ ïéa ¦¨¥¤©¥£©§©§¨¦¨
mda oyil xeq`y.éàøò àìå òá÷ àì.ef z` ef zeziixad zexzeqe Ÿ¤©§Ÿ£©

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìoiae raw oia dxq`y `ziixad - Ÿ©§¨¨
zxacn ,i`xrdéãéa eäì èé÷ðcyie ,eicia oilitzd z` fge`y - §¨¦§¦¥

ny yeygl.i`xr zpiy elit` xeq` okle ,oyii m` eicin elti `
àäzxacn ,i`xr zpiy dxizde raw zpiy dxq`y `ziixad - ¨

déLéøa éçðîcdxeq` raw zpiyy ,ey`xa migpen oilitzdy - §©§¥§¥¥
oyie mcxi `ny eyyg `le ,zxzen i`xr zpiye ,mda giti `ny

e .raw zpiyàäzxacn ,raw zpiy elit` dxizdy `ziixad - ¨
ote`adéålò àøãeñ ñéøôcjenq mgipde oilitzd z` ulgy - §¨¦§¨¦¨¥

elti `ny eyyg `le raw zpiy elit` oyil i`yx f`y ,ey`xl
.oyi `edykänëå`idéàøò úðéL,oilitza zxzendøa éîø éðz §©¨¥©£©¨¥¨¦©

,ìà÷æçéonf xeriyänà äàî Celéä éãkéëä énð àéðz .ïLiä , §¤§¥§¥¦¥¨©¨©§¨©¦¨¦©¨¥
,éø÷ äàBøå ïéléôza,eilr ixwd cera ey`xn owlql jixveæçBà ©§¦¦§¤¤¦¥

äòeöøa,ocixedl ick odly ¨§¨
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ezny in` cenr ek sc ± iyily wxt`nei
øåèô ïúç åøîà àìéù 'ø íåùîzile .oiaiig dteg ipa x`ye .cixhc ,rny z`ixwn Ð

.devnd on xeht devna wqerd i`pz ipdl edlïäéøâúxeknl ick odn oigweld Ð

.mdl jixvl o`ivndleúìëú éøëåî.zivivl Ðäëåñä ïî ïéøåèô íåéá íéëøã éëìåä
íåéá"eayz zekeqa" aizkc Ðzkln rpnp epi` dpyd lky myk .ezia zaiyi oirk Ð

dxegqa jxcamei epi`y bgd zeni lk jk Ð

.repnl aezkd ekixvd `l aehøáãì íéëìåä
äìéìáå íåéá ïéøåèô äåöîoi`y it lr s` Ð

mib`ece micixhc meyne ,meia `l` oikled

dipewizae devnd zaygnaon oixeht Ð

.devndïðà äåöî éçåìùrenyl ep`ay Ð

.`zelb yix ipt liawdle ,dyxcdàú÷øà=

.xdpd zty lrïéñãøôå úåðâ éøîåùoiff oi` Ð
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äìBç¯øòèöî ,ïéà¯äìBç :éøîà !àì¯àeä ¤¦¦§©¥¨¨§¦¤
øòèöî ,íéøeèt åéLnLîe¯,øeèt àeäåéLnLî.àì §©§¨§¦¦§©¥¨§©§¨Ÿ

änëå ."äkeqì õeç éàøò úìéëà íéìëBà"úìéëà §¦£¦©£©©¨§©¨£¦©
déì øîà .éòéa úìz Bà ézøz :óñBé áø øîà ?éàøò£©¨©©¥©§¥§¨¥¥£©¥
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קלו
ezny ina cenr ek sc ± iyily wxt`nei

äöéö÷á æçàé àìåzkqna el dnece .orevxe oayen qetc ,onvr oilitz od Ðoihib

.oilitz ivevw d`q mirax` :(`,gp) "oiwfipd"aíåéá ïùéì.dxez lehia iptn ÐøîãÐ

.ipngp xa daxáøë.df xeriyk meia ax oyi didy ,ezpiy zcn cnl epnnc Ðéáøë áøã
.elv` lcby ,yecwd epiaxn dcnl axe Ðãåãë éáøådzid efy ,eizea`n law jk Ð

.l`xyi jln cec zpiyéîùð ïéúéù.y"vl`* =

íééð äåä.meia Ðéáåë éáì àúéãáîåôî ìòéîë
.iqxt `ziy eedc xg` mewna yxtnc Ðñðëðä

ïùéìxdxdn epi`e ,oyil `l` ezpeek oi`y Ð

.xg` xaclõìåç äöø.oilitz Ðçéðî äöøÐ

`le ,ezy` mr ynyl ekxc oi` meiay itl

.raw oyilõìåç äìéìá,i`xr zpiyl elit` Ð

.raw oyie jlnin `nlc.íéøåçá = íéãìéä
ïéöìåç íìåòì.meia elit`e Ðäàîåèá ïéìéâøù

xedxdy ,ixw e`xi `ny :jzrc `wlq `w Ð

.oda ievn'åë éñåé éáø øáñ à÷ àîéìiraine Ð

aexa ezenk dkldy ,dizeek carinl ol

.(a,fq oihib) enr ewenip :ol `niiwc ,zenewn

'åëå åàáé àîùbedpl ,ozefal xeq` i`ce `de Ð

.y`x zelw edaïä úåéð÷ñòerbp `nye Ð

.ztepihd mewnaäðùîäöéáëî úåçô ìëåà
.dviakn zegt lk`n Ðäôîá åìèðlhp `l Ð

:xaqwc ,zeiwp meyn eici dtna jxk `l` ,eici

ira `le ,mici zlihp ira `l dviakn zegt

'xk yixcc .eixg`l oefnd zkxa ira `le ,dkeq

"zkxae zraye zlk`e" :(`,hn zekxa) dcedi

la` .dviak epiide ,driay da yiy dlik` Ð

eiptlxeq`e ,dpdp ixdy ,dkxa ira edc lka Ð

.dkxa `la dfd mlerd on zepdilàøîâ
øåúñì äùòîxg` `iadl mixacnd jxc ike Ð

ipzwc ?mdixac z` xzeqd dyrn?mdixac

`iane ,dkeql ueg i`xr oizeye oilke` :`yix

.dkeq jixv liyaz znirhlc dyrn
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åìèðgkenck ,ded odk wecv 'xc ,ok yxit mpgae .zeiwp meyn :qxhpewa yxit Ð dtna

dide (`,el zexeka) "oiycwend ileqt lk" wxt seqae (a,hi zekxa) "ezny in" wxt

xyr dpenyn" zg` `id efy .dnexzd z` zelqete od zeipy micie ,dnexz zxdh lr lke`

ipy wxt gkenck ,d`neh lawn dviakn zegt elit`c .(`,ci) zayc `nw wxtac "xac

dviak ea oi` :opzc ,(` dpyn) zexdh zkqncÐ

.xedh lkde `nh `ed

àìåwxtc dcedi iaxk dl xaq Ð eixg` jxia

yixcc (a,hn zekxa) "elk`y dyly"

"zkxae zraye zlk`e"da yiy dlik` Ð

xn`e ,bilt xi`n 'xe .dviak epiidc ,driay

opixn`cn ,dizeek dkld d`xpe .zifka oikxanc

'x xn` ,(mye a,gl zekxa) "oikxan cvik" wxt

zif lk`y opgei 'x z` izi`x ip` :`a` xa `iig

wxt opixn` cere .seqe dlgz eilr jxiae giln

'x xn` ,(mye `,gn zekxa) "elk`y dyly"

`iven epi` mlerl :opgei 'x xn` `a` xa `iig

ax xn` oke .obc zifk lk`iy cr ozaeg ici miax

inlyexid jezne .axc dinyn dcedi xa `ped

dcixt elit`c ,zifk opira `l dixaac rnyn

oenix ly zg` dcixt e` apr ly zg`dperh Ð

yixa 'lyexia `zi` ikde .dixg`le diptl dkxa

eiptl jxae `zif aqp opgei 'x :"oikxan cvik"

.dia lkzqn `a` xa `iig 'x dede .eixg`le

,ia lkzqn z` dn !d`laa :opgei 'x dil xn`e

eiptl dkxa oerh dray oinn `edy lk jl zil

dil `kixv dne ,dil zi` ,eixg`leiptn Ð

opgei iaxl dil zile .ezhrnn ezpirxby

opgei 'x dil car dn ?ezhrnn ezpirxbyÐ

oky dxn` opgei iaxc dizlin .dixa meyn

ly zg` dcixt e` apr ly zg` dcixt elit`

oenix.eixg`le eiptl dkxa dperh `idy Ð

cvik" wxt df dyrn oirk yi eply cenlzae

:`a` xa `iig 'x xn`c (a,gl zekxa) "oikxan

jxae ,giln zif lk`y opgei 'x z` izi`x ip`

:`xif 'xl dinxi 'x dil xn` .seqe dligz eilr

dilwyc oeik ?giln zif` opgei 'x jixa ikid

zxaq in :dil xn` !`xeriy dil xva dizpirxbl

`z`c zif `idde ,opira ipepia ?opira lecb zifk

dizpirxbl dilwyc ab lr s`c ,ded lecb zif opgei 'xc dinwlinlyexic `idd epiid eply cenlzdc `caer ded i` ,`zyde .`xeriy dil yt Ðopiknq `le ,eply lr wleg ok m` Ð

ilreply cenlzdc `edd la` .dixa iedc oirxbd mr elk`e ,mly zif did inlyexic `idde ,eid miyrn ipy `ny la` .`ed dixac meyn dil ipy `lcn doky ,oirxb ea did `l Ð

`witqn envr `ivedl dvexde .did ipepia zifn ohw inlyexic zife .did lecbc uxzl jxved ikdle ,dixa ded `le ,`ed oirxb `la giln zif mzqxaca elit` zifk lk`iy jixv Ð

eiptl la` ,dixg`ly dkxa oiprl `wece .dixa `edy,wecv 'xc `caern rnynck dkxa `la dfd mlera zepdil xeq`c xeriy opira `l eiptlc ,xac lka zifkn zegt elit` jxan Ð

ziyixtck ,eixg` jxia `le :xn`wceiptl `d :rnyn .dcedi 'xk dl xaqc meyn Ðyly eilr xne`y lk :"oikxan cvik" wxt zlgza inlyexia opixn`e .qxhpewa yxit oke .jxia Ð

zekxazekxa yly eilr xne` oi`y lke ."ux`d on mgl `ivend" eiptl xne` Ðzekxa yly eilr xne` oi`c ,zifkn zegt ixd :oeaizd ."ux`d on mgl `ivend" eilr xne` oi` Ð

wlgl `z` `l` ,xeriyk ea oi`y xacl xeriyk ea yiy xac oia wlgl `z` `l :yexit .`kxvp mipin x`yl `g` xa awri 'x xn` `d !"ux`d on mgl `ivend" eiptl exn`i `l dzrn

oi`y ogece fxe` zte ,dielir dizcerq raw `l ik ,oipqika d`ad zte ,`rx`c `aek oke ,zekxa yly eixg` oikxan oi`y dxicw dyrn oebk ,mipind zyng ly lk`n x`yl zt oia

zekxa yly mdixg` oikxan`edyk :seqan xnege lwa dlgza dkxa ol `wtp (mye `,dl zekxa) "oikxan cvik" yixac ab lr s`e ."ux`d on mgl `ivend" mdilr mixne` oi` Ð

,`nlra `zln ielb `l` epi` xnege lw eze`c .seqa jxan `lc ab lr s` dlgza jxan edynae ,eic xninl jiiy `l ,mewn lkn ?oky lk `l arx `edyk ,jxan rayeiptl dkxac

lv` dk`ln oiyer eidy milretd :`ipz (mye `,fh zekxa) "`xew did" wxta oke .eiptl jxan epi`e eixg`l jxan oefnd lr ,ixw lra :(a,k zekxa) "ezny in" wxt opzck `ziixe`c e`l

ziad lraied `l mixetkd mei iablc ab lr s` ."otbd ixt lre otbd lr" oii zifk` oikxany d`xp dizy oiprle .zekxa izy dixg`l oikxan la` ,diptl oikxan oi`e ozt oilke` Ð

(mye a,br) `neic `xza wxt xn`ck ,`nbel `lnn zegta aeyg xeriydkxa oiprle ,zazekk mixetkd meia `xeriy ied dlik` oiprlc ,rcz .eixg`l oiid zkxa dipin opitli `l Ð

jkld ,`nbel `ln jixv oi`c yeciw oiprl xn`c o`nl zi`e .ziyixtck xi`n iaxk dkldc ,zifka eixg`l aiiginzvw ,edine .`nbel `ln ira `lc zeidl leki inp eixg` jxal Ð

zlk`e" :xi`n 'x yixc (mye `,hn zekxa) "elk`y dyly" wxtac ,dviak irac dizya xi`n 'x icenc wcwcl d`xp did"zraye" ,dlik` ef Ðdcedi 'xe .zifka dlik`e ,dizy ef Ð

"zraye zlk`e" :yixcef i`e ,driay da yiy dlik` ef Ð"zraye"n dizy xi`n 'xl ol `wtpc oeike ,dviak ef Ðoia wlgl yi `nye .zegta driay ied `lc ,dviak ira ok m` Ð

opiwqr i`na `kd :'ixn`c (mye a,k zekxa) "ezny in" wxt gkenck ,edpip opaxc oixeriy ipd lke .dviakn zegta ied dizya driay `nlcc ,dlik`l dizy.opaxc `xeriy lk`c Ð

"elk`y dyly" wxt 'ixn`c `de .dxenb driay opira `ziixe`cnc ,`nlra `zknq` `xwe .dcedi 'xl dviake ,xi`n 'xl zifk `l` `xeriy mey epivn `l eixg`lc dkxa oiprle

oraey ick elk` `nzqn dklnde jlndy it lr s` ,`iven obc zifka `d .zifk lk`iy cr ozaeg ici mixg` `iven epi`c rnyn ,carc `ed dinxbl ghy oa oerny (`,gn zekxa)Ð

.qxhpewa my yxit oke ,mixg` `ivedl (edl) ie`x did llk lk` `l elit` ,lecb `dc .`ziixe`c witn `lc ,opaxc ohwl opaxc lecb inc `l
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äöéöwa æçBà Bðéàå:íéøîBà íéîëçå .á÷òé éaø éøác , §¥¥©§¦¨¦§¥©¦©£Ÿ©£¨¦§¦
úðéL àì ìáà ,éàøò úðéL ïéìéôza íãà ïLé̈¥¨¨©§¦¦¥©£©£¨Ÿ¥©

éàøò úðéL änëå .òá÷¯.änà äàî Ceìéä éãk ¤©§©¨¥©£©§¥¦¥¨©¨
øúBé íBia ïLéì íãàì øeñà :áø øîàúðéMî ¨©©¨¨¨¨¦Ÿ©¥¦¥©

ñeqä úðéL änëå .ñeqä¯:ééaà øîà .éîLð ïézéL ©§©¨¥©©¦¦¦§¥¨©©©¥
déúðLéaøãe ,éaøãk áøãe ,áøãk øîcãåããk, ¦§¥§¨¦§©§©¦§©¦§©¦¦§¨¦
ãåããeäåä ééaà .éîLð ïézéL àéñeñãe ,àéñeñãk §¨¦¦§§¨§§¨¦¦¦§¥©©¥£¨

áø déìò éø÷ ,éáeë éáì àúécaîetî ìééòîãk íééð̈¥§¦§©¥¦§©¦¨§¥¥¨¥£¥©
ìöò éúî ãò" :óñBéákLzíe÷z éúî."EúðMî ¥©¨©¨¥¦§¨¨©¨¦§¨¤

äöø ,íBia ïLéì ñðëpä :ïðaø eðz¯äöø ,õìBç¯ ¨©¨©©¦§¨¦Ÿ©¨¨¥¨¨
äìéìa .çépî¯éaø .ïúð éaø éøác ,çépî Bðéàå õìBç ©¦©©©§¨¥§¥©¦©¦§¥©¦¨¨©¦

éðtî ,ïéçépî ïðéàå ïéöìBç íìBòì íéãìéä :øîBà éñBé¥¥©§¨¦§¨§¦§¥¨©¦¦¦§¥
éø÷ ìòa éñBé éaø øáñ÷ àîéì .äàîeèa ïéìéâøL¤§¦¦§§¨¥¨¨¨©©¦¥©©¤¦

:ééaà øîà ?ïéìéôz çépäì øeñàíéãìéaïäéúBLðe ¨§©¦©§¦¦¨©©©¥¦¨¦§¥¤
eðz .øác ìbøä éãéì eàBáé ànL ,ïðé÷ñò ïänò¦¨¤¨§¦©¤¨¨¦¥¤§¥¨¨¨

ïéìéôza Búhî LnLå çëL :ïðaø¯àì æçBà Bðéà ©¨©¨©§¦¥¦¨©§¦¦¥¥Ÿ
òeöøaéðtî ,íìhéå åéãé ìBhiL ãò ,äöéöwa àìå ä ¨§¨§Ÿ©§¦¨©¤¦¨¨§¦§¥¦§¥

íéãiäL.ïä úBið÷ñòäðùîBì eàéáäå äNòî ¤©¨©¦©§¨¦¥©£¤§¥¦
ïaøìe ,ìéLázä úà íBòèì éàkæ ïa ïðçBé ïaøì§©¨¨¨¤©©¦§¤©©§¦§©¨
íeìòä :eøîàå ,íéî ìL éìãe úBáúBë éðL ìàéìîb©§¦¥§¥¨§¦¤©¦§¨§©£
,äöéakî úBçt ìëBà ÷Bãö éaøì Bì eðúpLëe .äkeqì©¨§¤¨§§©¦¨¤¨¦©¥¨
.åéøçà Cøéa àìå ,äkeqì õeç Bìëàå ätna Bìèð§¨©©¨©£¨©¨§Ÿ¥©©£¨

àøîâ:éðú÷ éëäå àøqçî éøeqç !?øBzñì äNòî©£¤¦§©¥§©§¨§¨¦¨¨¥
Bîöò ìò øéîçäì àa íà¯Bì eàéáäå ,éîð äNòîe .àøäeé íeMî déa úéìå ,øéîçî ¦¨§©§¦©©§©§¦§¥¥¦£¨©£¤©¦§¥¦

,íéî ìL éìãe úBáúBë éðL ìàéìîb ïaøìe ,ìéLázä úà íBòèì éàkæ ïa ïðçBé ïaøì§©¨¨¨¤©©¦§¤©©§¦§©¨©§¦¥§¥¨§¦¤©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dkeq(ycew zay meil)

äöéöwa æçBà Bðéàå,envr oilitzd ziaa -,á÷òé éaø éøác §¥¥©§¦¨¦§¥©¦©£Ÿ
oi`e ,dlila elit` i`xr zpiy oilitza oyil xzen ezrcle

.raw zpiyl xxbi `ny miyyegíãà ïLé ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¨¥¨¨
,òá÷ úðéL àì ìáà éàøò úðéL ïéléôzadlila la` ,meia `weece ©§¦¦¥©£©£¨Ÿ¥©¤©

.raw zpiy oyi `ny miyyegy ,dxeq` i`xr zpiy s`änëå`ed §©¨
xeriyänà äàî Celéä éãk ,éàøò úðéL. ¥©£©§¥¦¥¨©¨

:[oilitza `ly] meia dpiy oic `xnbd d`ian ab`øeñà ,áø øîà̈©©¨
,ñeqä úðéMî øúBé íBia ïLéì íãàì.dxez lehia meynänëå`ed ¨¨¨¦Ÿ©¥¦¥©©§©¨

xeriyéîLð ïézéL ,ñeqä úðéL.zeniyp miyy ick -,éiaà øîà ¥©©¦¦¦§¥¨©©©¥
xeriyøîc déúðL`ed meia ipngp xa dax zpiy -áøãk- ¦§¥§©¦§©

,df xeriy dax cnl epnne ,oyi ax didy xeriykéaøãk áøãe- §©¦§©¦
epnne ,meia oyi iax didy xeriyk `ed ax ly ezpiy xeriye

,elv` lcby oeik cnlãåããk éaøãe`ed oyi iax didy xeriyde - §©¦¦§¨¦
dzid efy eizea`n iax laiw jky ,jlnd cec oyi didy xeriyk

,l`xyi jln cec zpiyàiñeñãk ãåããecec ly ezpiy xeriye - §¨¦¦§©¨
,qeqd zpiy xeriyk `edéîLð ïézéL àiñeñãe`id qeqd zpiye - §©¨¦¦¦§¥

.zeniyp miyyíééð äåä éiaàmeiakonf xeriyàúéãaîetî ìéiòîã ©©¥£¨¨¥§¦§©¥¦§©¦¨
éáek éáì,iaek ia `xwpd mewnl `zicanet xird on mikledy - §¥¥

.ze`qxt yy jelid xeriy `ededéìò éø÷eilr `xw -óñBé áø ¨¥£¥©¥
weqtd z`(h e ilyn),'EúðMî íe÷z éúî ákLz ìöò éúî ãò'`edy ©¨©¨¥¦§¨¨©¨¦§¨¤

.dxezn lhae dcnd lr xzi meia oyi
íBia ïLéì ñðëpä ,ïðaø eðz,oilitza yeal `ede i`xr zpiyäöø ¨©¨¨©¦§¨¦Ÿ©¨¨

,õìBççépî äöømeiay ,eilr migpen oxi`yn `l` ovleg epi` - ¥¨¨©¦©
oeyil qpkpd la` .raw zpiy mda oyiiy miyyeg oi`,äìéla©©§¨

,çépî Bðéàå õìBç.raw zpiy mda oyiie xxbi `ny yeygl yiy ¥§¥©¦©
íéãìiä ,øîBà éñBé éaø .ïúð éaø éøác[mixegaÎ]ïðéàå ïéöìBç íìBòì ¦§¥©¦¨¨©¦¥¥©§¨¦§¨§¦§¥¨

ïéçépî,oeyil mikledy mcewäàîeèa ïéìéâøL éðtîyie ,ixw ly ©¦¦¦§¥¤§¦¦§§¨
:`xnbd zl`ey .mzpy rvn`a ixw e`xi `ny yeyglàîéì¥¨

,ïéléôz çépäì øeñà éø÷ ìòa éñBé éaø øáñ÷mda oeyil xq` okle ¨¨©©¦¥©©¤¦¨§©¦©§¦¦
m` ,oilitza xzen ixw lray iqei iax xaeq m`y ,ixw e`xi `ny
elit`y oeik ,d`xi `ny yygn mda oeyil xeq`l el did `l ok
o`nk o`kn gikep ok m`e ,oilitz gipdl el xzen d`exy drya
lka iqei iaxk weqtl epl yiy ,oilitza xeq` ixw lray xn`c

.enr ewenipy oeik mewn,éiaà øîà,`ziixadíéãìéaxak mdy ¨©©©¥¦¨¦

mi`eypïäéúBLðeze`vnp,ïðé÷ñò ïänòmiyyeg f`yeàBáé ànL §¥¤¦¨¤©§¦¨¤¨¨
cgiøác ìbøä éãéìxn`c o`nl s` xeq` dfy ,mdilr oilitzdyk ¦¥¤§¥¨¨

.oilitzl oeifa `edy oeik ,oilitza xzen ixw lray,ïðaø eðz̈©¨¨
äòeöøa àì æçBà Bðéà ,ïéléôza Búhî LnLå çëLoilitzd lyàìå ¨©§¦¥¦¨©§¦¦¥¥Ÿ¨§¨§Ÿ

äöéöwaoilitzd seba -å ,åéãé ìBhiL ãòjk xg`éðtî ,íìhé ©§¦¨©¤¦¨¨§¦§¥¦§¥
,ïä úBið÷ñò íéãiäL.ztepihd mewna erbp `ny yeygl yie ¤©¨©¦©§¨¦¥

äðùî
ìéLázä úà íBòèì éàkæ ïa ïðçBé ïaøì Bì eàéáäå äNòî`ed m` ©£¤§¥¦§©¨¨¨¤©©¦§¤©©§¦

,obedk lyeane laeznìàéìîb ïaøìee`iadúBáúBk éðLÎ] §©¨©§¦¥§¥¨
[mixnz,íéî ìL éìãe,dkeql uegn eidyk.äkeqì íeìòä eøîàå §¦¤©¦§¨§©£©¨

`ly mnvr lr exingd ,i`xr zlik` wx ef dzidy it lr s`e
.`xdei meyn dfa oi`e ,dkeql ueg lek`l÷Bãö éaøì Bì eðúpLëe§¤¨§§©¦¨

ìëBà[ztÎ]äöéákî úBçt,dkeqa elke`l envr lr xingd `l ¤¨¦©¥¨
`l` ezlik` iptl eici z` lhp `l okeätna Bìèðeici z` jxk - §¨©©¨

,zeiwp meyn dtnaäkeqì õeç Bìëàåå ,okåéøçà Cøéa àìzkxa ©£¨©¨§Ÿ¥©©£¨
`l` oefnd zkxa mikxan oi`y dcedi iaxk xaqy meyn ,oefnd

xn`py ,dviak lke` m`(i g mixac),'YkxaE YraUe Ylk`e'§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨
.dviak `idy driay da yiy dlik`

àøîâ
`ian `pzd recn :`xnbd dywnøBzñì äNòîeixac z` ©£¤¦§

dligzay ,mipey`xd(.dk)zlik` lek`l xzeny oicd z` raw
oaxe i`kf oa opgei oaxy dyrn `iad jk xg`e ,dkeql ueg i`xr
jxc oi` ixde ,dkeql ueg i`xr zlik` elit` elk` `l l`ilnb
riiql `l` ,mdixac z` xzeqd dyrn `iadl mixacnd

:`xnbd zvxzn .mdixacléðz÷ éëäå àøqçî éøeqçdpynd - ©¥§©§¨§¨¦¨¨¥
dteqa zepyle siqedl yie ,`id dxqg dpey`xdøéîçäì àa íà'¦¨§©§¦

Bîöò ìòdkeql ueg i`xr zlik` elit` lek`l `ly,'øéîçî ©©§©§¦
àøäBé íeMî déa úéìå.gex qbe oze`bk df ici lr d`xp epi` - §¥¥¦£¨

ey ,envr lr xingdl xyt`y di`x `pzd `ianénð äNòî©£¤©¦
ìàéìîb ïaøìe ìéLázä úà íBòèì éàkæ ïa ïðçBé ïaøì Bì eàéáäå§¥¦§©¨¨¨¤©©¦§¤©©§¦§©¨©§¦¥

,íéî ìL éìãe úBáúBk éðL§¥¨§¦¤©¦
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קלז
ezny ina cenr ek sc ± iyily wxt`nei

äöéö÷á æçàé àìåzkqna el dnece .orevxe oayen qetc ,onvr oilitz od Ðoihib

.oilitz ivevw d`q mirax` :(`,gp) "oiwfipd"aíåéá ïùéì.dxez lehia iptn ÐøîãÐ

.ipngp xa daxáøë.df xeriyk meia ax oyi didy ,ezpiy zcn cnl epnnc Ðéáøë áøã
.elv` lcby ,yecwd epiaxn dcnl axe Ðãåãë éáøådzid efy ,eizea`n law jk Ð

.l`xyi jln cec zpiyéîùð ïéúéù.y"vl`* =

íééð äåä.meia Ðéáåë éáì àúéãáîåôî ìòéîë
.iqxt `ziy eedc xg` mewna yxtnc Ðñðëðä

ïùéìxdxdn epi`e ,oyil `l` ezpeek oi`y Ð

.xg` xaclõìåç äöø.oilitz Ðçéðî äöøÐ

`le ,ezy` mr ynyl ekxc oi` meiay itl

.raw oyilõìåç äìéìá,i`xr zpiyl elit` Ð

.raw oyie jlnin `nlc.íéøåçá = íéãìéä
ïéöìåç íìåòì.meia elit`e Ðäàîåèá ïéìéâøù

xedxdy ,ixw e`xi `ny :jzrc `wlq `w Ð

.oda ievn'åë éñåé éáø øáñ à÷ àîéìiraine Ð

aexa ezenk dkldy ,dizeek carinl ol

.(a,fq oihib) enr ewenip :ol `niiwc ,zenewn

'åëå åàáé àîùbedpl ,ozefal xeq` i`ce `de Ð

.y`x zelw edaïä úåéð÷ñòerbp `nye Ð

.ztepihd mewnaäðùîäöéáëî úåçô ìëåà
.dviakn zegt lk`n Ðäôîá åìèðlhp `l Ð

:xaqwc ,zeiwp meyn eici dtna jxk `l` ,eici

ira `le ,mici zlihp ira `l dviakn zegt

'xk yixcc .eixg`l oefnd zkxa ira `le ,dkeq

"zkxae zraye zlk`e" :(`,hn zekxa) dcedi

la` .dviak epiide ,driay da yiy dlik` Ð

eiptlxeq`e ,dpdp ixdy ,dkxa ira edc lka Ð

.dkxa `la dfd mlerd on zepdilàøîâ
øåúñì äùòîxg` `iadl mixacnd jxc ike Ð

ipzwc ?mdixac z` xzeqd dyrn?mdixac

`iane ,dkeql ueg i`xr oizeye oilke` :`yix

.dkeq jixv liyaz znirhlc dyrn
éëä
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åìèðgkenck ,ded odk wecv 'xc ,ok yxit mpgae .zeiwp meyn :qxhpewa yxit Ð dtna

dide (`,el zexeka) "oiycwend ileqt lk" wxt seqae (a,hi zekxa) "ezny in" wxt

xyr dpenyn" zg` `id efy .dnexzd z` zelqete od zeipy micie ,dnexz zxdh lr lke`

ipy wxt gkenck ,d`neh lawn dviakn zegt elit`c .(`,ci) zayc `nw wxtac "xac

dviak ea oi` :opzc ,(` dpyn) zexdh zkqncÐ

.xedh lkde `nh `ed

àìåwxtc dcedi iaxk dl xaq Ð eixg` jxia

yixcc (a,hn zekxa) "elk`y dyly"

"zkxae zraye zlk`e"da yiy dlik` Ð

xn`e ,bilt xi`n 'xe .dviak epiidc ,driay

opixn`cn ,dizeek dkld d`xpe .zifka oikxanc

'x xn` ,(mye a,gl zekxa) "oikxan cvik" wxt

zif lk`y opgei 'x z` izi`x ip` :`a` xa `iig

wxt opixn` cere .seqe dlgz eilr jxiae giln

'x xn` ,(mye `,gn zekxa) "elk`y dyly"

`iven epi` mlerl :opgei 'x xn` `a` xa `iig

ax xn` oke .obc zifk lk`iy cr ozaeg ici miax

inlyexid jezne .axc dinyn dcedi xa `ped

dcixt elit`c ,zifk opira `l dixaac rnyn

oenix ly zg` dcixt e` apr ly zg`dperh Ð

yixa 'lyexia `zi` ikde .dixg`le diptl dkxa

eiptl jxae `zif aqp opgei 'x :"oikxan cvik"

.dia lkzqn `a` xa `iig 'x dede .eixg`le

,ia lkzqn z` dn !d`laa :opgei 'x dil xn`e

eiptl dkxa oerh dray oinn `edy lk jl zil

dil `kixv dne ,dil zi` ,eixg`leiptn Ð

opgei iaxl dil zile .ezhrnn ezpirxby

opgei 'x dil car dn ?ezhrnn ezpirxbyÐ

oky dxn` opgei iaxc dizlin .dixa meyn

ly zg` dcixt e` apr ly zg` dcixt elit`

oenix.eixg`le eiptl dkxa dperh `idy Ð

cvik" wxt df dyrn oirk yi eply cenlzae

:`a` xa `iig 'x xn`c (a,gl zekxa) "oikxan

jxae ,giln zif lk`y opgei 'x z` izi`x ip`

:`xif 'xl dinxi 'x dil xn` .seqe dligz eilr

dilwyc oeik ?giln zif` opgei 'x jixa ikid

zxaq in :dil xn` !`xeriy dil xva dizpirxbl

`z`c zif `idde ,opira ipepia ?opira lecb zifk

dizpirxbl dilwyc ab lr s`c ,ded lecb zif opgei 'xc dinwlinlyexic `idd epiid eply cenlzdc `caer ded i` ,`zyde .`xeriy dil yt Ðopiknq `le ,eply lr wleg ok m` Ð

ilreply cenlzdc `edd la` .dixa iedc oirxbd mr elk`e ,mly zif did inlyexic `idde ,eid miyrn ipy `ny la` .`ed dixac meyn dil ipy `lcn doky ,oirxb ea did `l Ð

`witqn envr `ivedl dvexde .did ipepia zifn ohw inlyexic zife .did lecbc uxzl jxved ikdle ,dixa ded `le ,`ed oirxb `la giln zif mzqxaca elit` zifk lk`iy jixv Ð

eiptl la` ,dixg`ly dkxa oiprl `wece .dixa `edy,wecv 'xc `caern rnynck dkxa `la dfd mlera zepdil xeq`c xeriy opira `l eiptlc ,xac lka zifkn zegt elit` jxan Ð

ziyixtck ,eixg` jxia `le :xn`wceiptl `d :rnyn .dcedi 'xk dl xaqc meyn Ðyly eilr xne`y lk :"oikxan cvik" wxt zlgza inlyexia opixn`e .qxhpewa yxit oke .jxia Ð

zekxazekxa yly eilr xne` oi`y lke ."ux`d on mgl `ivend" eiptl xne` Ðzekxa yly eilr xne` oi`c ,zifkn zegt ixd :oeaizd ."ux`d on mgl `ivend" eilr xne` oi` Ð

wlgl `z` `l` ,xeriyk ea oi`y xacl xeriyk ea yiy xac oia wlgl `z` `l :yexit .`kxvp mipin x`yl `g` xa awri 'x xn` `d !"ux`d on mgl `ivend" eiptl exn`i `l dzrn

oi`y ogece fxe` zte ,dielir dizcerq raw `l ik ,oipqika d`ad zte ,`rx`c `aek oke ,zekxa yly eixg` oikxan oi`y dxicw dyrn oebk ,mipind zyng ly lk`n x`yl zt oia

zekxa yly mdixg` oikxan`edyk :seqan xnege lwa dlgza dkxa ol `wtp (mye `,dl zekxa) "oikxan cvik" yixac ab lr s`e ."ux`d on mgl `ivend" mdilr mixne` oi` Ð

,`nlra `zln ielb `l` epi` xnege lw eze`c .seqa jxan `lc ab lr s` dlgza jxan edynae ,eic xninl jiiy `l ,mewn lkn ?oky lk `l arx `edyk ,jxan rayeiptl dkxac

lv` dk`ln oiyer eidy milretd :`ipz (mye `,fh zekxa) "`xew did" wxta oke .eiptl jxan epi`e eixg`l jxan oefnd lr ,ixw lra :(a,k zekxa) "ezny in" wxt opzck `ziixe`c e`l

ziad lraied `l mixetkd mei iablc ab lr s` ."otbd ixt lre otbd lr" oii zifk` oikxany d`xp dizy oiprle .zekxa izy dixg`l oikxan la` ,diptl oikxan oi`e ozt oilke` Ð

(mye a,br) `neic `xza wxt xn`ck ,`nbel `lnn zegta aeyg xeriydkxa oiprle ,zazekk mixetkd meia `xeriy ied dlik` oiprlc ,rcz .eixg`l oiid zkxa dipin opitli `l Ð

jkld ,`nbel `ln jixv oi`c yeciw oiprl xn`c o`nl zi`e .ziyixtck xi`n iaxk dkldc ,zifka eixg`l aiiginzvw ,edine .`nbel `ln ira `lc zeidl leki inp eixg` jxal Ð

zlk`e" :xi`n 'x yixc (mye `,hn zekxa) "elk`y dyly" wxtac ,dviak irac dizya xi`n 'x icenc wcwcl d`xp did"zraye" ,dlik` ef Ðdcedi 'xe .zifka dlik`e ,dizy ef Ð

"zraye zlk`e" :yixcef i`e ,driay da yiy dlik` ef Ð"zraye"n dizy xi`n 'xl ol `wtpc oeike ,dviak ef Ðoia wlgl yi `nye .zegta driay ied `lc ,dviak ira ok m` Ð

opiwqr i`na `kd :'ixn`c (mye a,k zekxa) "ezny in" wxt gkenck ,edpip opaxc oixeriy ipd lke .dviakn zegta ied dizya driay `nlcc ,dlik`l dizy.opaxc `xeriy lk`c Ð

"elk`y dyly" wxt 'ixn`c `de .dxenb driay opira `ziixe`cnc ,`nlra `zknq` `xwe .dcedi 'xl dviake ,xi`n 'xl zifk `l` `xeriy mey epivn `l eixg`lc dkxa oiprle

oraey ick elk` `nzqn dklnde jlndy it lr s` ,`iven obc zifka `d .zifk lk`iy cr ozaeg ici mixg` `iven epi`c rnyn ,carc `ed dinxbl ghy oa oerny (`,gn zekxa)Ð

.qxhpewa my yxit oke ,mixg` `ivedl (edl) ie`x did llk lk` `l elit` ,lecb `dc .`ziixe`c witn `lc ,opaxc ohwl opaxc lecb inc `l
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äöéöwa æçBà Bðéàå:íéøîBà íéîëçå .á÷òé éaø éøác , §¥¥©§¦¨¦§¥©¦©£Ÿ©£¨¦§¦
úðéL àì ìáà ,éàøò úðéL ïéìéôza íãà ïLé̈¥¨¨©§¦¦¥©£©£¨Ÿ¥©

éàøò úðéL änëå .òá÷¯.änà äàî Ceìéä éãk ¤©§©¨¥©£©§¥¦¥¨©¨
øúBé íBia ïLéì íãàì øeñà :áø øîàúðéMî ¨©©¨¨¨¨¦Ÿ©¥¦¥©

ñeqä úðéL änëå .ñeqä¯:ééaà øîà .éîLð ïézéL ©§©¨¥©©¦¦¦§¥¨©©©¥
déúðLéaøãe ,éaøãk áøãe ,áøãk øîcãåããk, ¦§¥§¨¦§©§©¦§©¦§©¦¦§¨¦
ãåããeäåä ééaà .éîLð ïézéL àéñeñãe ,àéñeñãk §¨¦¦§§¨§§¨¦¦¦§¥©©¥£¨

áø déìò éø÷ ,éáeë éáì àúécaîetî ìééòîãk íééð̈¥§¦§©¥¦§©¦¨§¥¥¨¥£¥©
ìöò éúî ãò" :óñBéákLzíe÷z éúî."EúðMî ¥©¨©¨¥¦§¨¨©¨¦§¨¤

äöø ,íBia ïLéì ñðëpä :ïðaø eðz¯äöø ,õìBç¯ ¨©¨©©¦§¨¦Ÿ©¨¨¥¨¨
äìéìa .çépî¯éaø .ïúð éaø éøác ,çépî Bðéàå õìBç ©¦©©©§¨¥§¥©¦©¦§¥©¦¨¨©¦

éðtî ,ïéçépî ïðéàå ïéöìBç íìBòì íéãìéä :øîBà éñBé¥¥©§¨¦§¨§¦§¥¨©¦¦¦§¥
éø÷ ìòa éñBé éaø øáñ÷ àîéì .äàîeèa ïéìéâøL¤§¦¦§§¨¥¨¨¨©©¦¥©©¤¦

:ééaà øîà ?ïéìéôz çépäì øeñàíéãìéaïäéúBLðe ¨§©¦©§¦¦¨©©©¥¦¨¦§¥¤
eðz .øác ìbøä éãéì eàBáé ànL ,ïðé÷ñò ïänò¦¨¤¨§¦©¤¨¨¦¥¤§¥¨¨¨

ïéìéôza Búhî LnLå çëL :ïðaø¯àì æçBà Bðéà ©¨©¨©§¦¥¦¨©§¦¦¥¥Ÿ
òeöøaéðtî ,íìhéå åéãé ìBhiL ãò ,äöéöwa àìå ä ¨§¨§Ÿ©§¦¨©¤¦¨¨§¦§¥¦§¥

íéãiäL.ïä úBið÷ñòäðùîBì eàéáäå äNòî ¤©¨©¦©§¨¦¥©£¤§¥¦
ïaøìe ,ìéLázä úà íBòèì éàkæ ïa ïðçBé ïaøì§©¨¨¨¤©©¦§¤©©§¦§©¨
íeìòä :eøîàå ,íéî ìL éìãe úBáúBë éðL ìàéìîb©§¦¥§¥¨§¦¤©¦§¨§©£
,äöéakî úBçt ìëBà ÷Bãö éaøì Bì eðúpLëe .äkeqì©¨§¤¨§§©¦¨¤¨¦©¥¨
.åéøçà Cøéa àìå ,äkeqì õeç Bìëàå ätna Bìèð§¨©©¨©£¨©¨§Ÿ¥©©£¨

àøîâ:éðú÷ éëäå àøqçî éøeqç !?øBzñì äNòî©£¤¦§©¥§©§¨§¨¦¨¨¥
Bîöò ìò øéîçäì àa íà¯Bì eàéáäå ,éîð äNòîe .àøäeé íeMî déa úéìå ,øéîçî ¦¨§©§¦©©§©§¦§¥¥¦£¨©£¤©¦§¥¦

,íéî ìL éìãe úBáúBë éðL ìàéìîb ïaøìe ,ìéLázä úà íBòèì éàkæ ïa ïðçBé ïaøì§©¨¨¨¤©©¦§¤©©§¦§©¨©§¦¥§¥¨§¦¤©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dkeq(ycew zay meil)

äöéöwa æçBà Bðéàå,envr oilitzd ziaa -,á÷òé éaø éøác §¥¥©§¦¨¦§¥©¦©£Ÿ
oi`e ,dlila elit` i`xr zpiy oilitza oyil xzen ezrcle

.raw zpiyl xxbi `ny miyyegíãà ïLé ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¨¥¨¨
,òá÷ úðéL àì ìáà éàøò úðéL ïéléôzadlila la` ,meia `weece ©§¦¦¥©£©£¨Ÿ¥©¤©

.raw zpiy oyi `ny miyyegy ,dxeq` i`xr zpiy s`änëå`ed §©¨
xeriyänà äàî Celéä éãk ,éàøò úðéL. ¥©£©§¥¦¥¨©¨

:[oilitza `ly] meia dpiy oic `xnbd d`ian ab`øeñà ,áø øîà̈©©¨
,ñeqä úðéMî øúBé íBia ïLéì íãàì.dxez lehia meynänëå`ed ¨¨¨¦Ÿ©¥¦¥©©§©¨

xeriyéîLð ïézéL ,ñeqä úðéL.zeniyp miyy ick -,éiaà øîà ¥©©¦¦¦§¥¨©©©¥
xeriyøîc déúðL`ed meia ipngp xa dax zpiy -áøãk- ¦§¥§©¦§©
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מכ"ג אד"ר, בו כותבת מצבה בנוגע לדבור וכו'.

נוסף  שלכן  ומתיחותם,  בעצבים  קשור  שהי'  מאורע  מפני  זה  קורה  קרובות  הכי  ולפעמים 

על מילוי הוראת הרופאים שתשאל בעצתם, תתחזק בבטחונה בהשי"ת המשגיח על כל אחד ואחת 

בהשגחה פרטית, ואז הרי נאמר, ה' לי לא אירא, וכשתתמעט מדת היראה, בדרך ממילא יתמעט גם 

הגמגום וכו'.

אלא  זו,  מלה  דוקא  לבטא  תתעקש  לא  שמגמגמה,  במלה  שכשנתקלת  בזה,  מהעצות  ועוד 

תשתדל להחליפה במלה אחרת ומה טוב לאחרי איזה שניות שתעבור המתיחות.

והעיקר בכל האמור והרי כל דבר תלוי בברכת השי"ת יוצר האדם ומנהיגו, לכן הרי הנהגה 

בחיי היום יומים מתאימה להוראת תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' הרי זה גם צנור וכלי לקבלת 

ברכת השי"ת בהמצטרך, ובפרט שכל אחת מבנות ישראל נקראת בת שרה רבקה רחל ולאה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



c"agקלח 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

.áòøæ íéaønä íéøác øàL Bà íeL ìBëàì àøæò úð÷zî[eíei÷ ìéáMa úaL ìéìa Bà úaL áøòa ¦©¨©¤§¨¤¡§¨§¨¦©©§¦¤©§¤¤©¨§¥©¨¦§¦¦
äðBòä[féøöåäðBòä ìháì àlL øäæéì C[gäMàä ïk íà àlà äøBz ìL äNòú àì ìò øáòé àlL ¨¨§¨¦¦¨¥¤Ÿ§©¥¨¨¤Ÿ©£Ÿ©Ÿ©£¤¤¨¤¨¦¥¨¦¨

dîéé÷ì áBè ïë ét ìò óàå úìçBî[h:íL øàaúpL Bîk ¤¤§©©¦¥§©§¨§¤¦§¨¥¨
ב  סעיף המיטה תשמיש דין רפ סימן

1

2

3

`zax `zkld
òøæ íéáøîä [å וחמאה חלב ומאכלי ביצים, כמו -11.
äðåòä íåé÷ [æ זו בתקנה נשים שגם שכתבו יש -12.

äðåòä ìèáì [ç לבטל שלא 'ליזהר רבינו לשון מדיוק -
נראה  פוסקים, כבשאר לקיימה' 'ליזהר רק ולא העונה'

הב"ח זה)כדברי שקודם (סימן ליזהר שצריך לומר דבא
עם  ואהבה חיבה תוספות להראות חייב הלילה שיגיע
מערב  קטטה שום ירגיל שלא לומר צריך ואין זוגתו,
מקודם  שיפייסנה קטט איזה עמה לו היה ואם שבת,

בינו  שירדוף זה בזהירות לומר ורצה ... שבת שנכנס
שום  יגיע לא כדי שבת ערב כל ואחוה אהבה לבינה

שבת  לעונת .13ביטול
äîéé÷ì áåè [è ניתן הצורך שבמקום שכתבו יש -

למחרת  העונה כשהסיבה 14להשלים שהסתפקו ויש ,
טבילת  על שמקפיד מפני היא העונה לדחות שרוצה
בשבת  לטבול אפשרות שאין במקום ונמצא - עזרא

וכיו"ב 15בבוקר  בלילה התורה לימוד לצורך או ,16.

zetqede mipeiv
(11Á"Ò Á¯˙ ÔÓÈÒ דברים אוכלים אין יו"כ): ערב (לענין

וביצים  שומים כגון שחרית בסעודת אפילו זרע המרבים
מקום  מכל זרע מרבין שהן אע"פ וחמאה חלב מאכלי אבל
להתעכל  קלים מאכלים שהם כיון בשחרית לאכלם נוהגין

חם). חלב דהיינו כתב ו ס"ק תרח סי' (ובמג"א
ס"ב: השלחן בערוך כתב כך על מקפידים דאין הא ולגבי
[סי' חסידים בספר שנמצא מפני ואולי בזה נוהגים אנו ואין
זרע  מרבים צלוים שומים רק תאוה מבטלים דשומים ש"צ]
מלוחים  דברים דכל כתב עוד לצלותן בקיאים אנו ואין ע"ש
כשאינן  מבושלים ועדשים וקטניות הזרע את ממעטין
דחלב  אומר [י"ח.] דיומא ובפ"ק הזרע את מרבים מלוחים
ועוד  הזרע את מרבין ושום שמן ובשר ויין וביצה וגבינה
ע"כ  ע"ש. בהם בקיאין אנו שאין דברים שם חשיב

מערה"ש.
בע"ש 12) שום אוכלין ושיהיו כתב: יט סי' ב"ק הרא"ש

ר"ת  השבת את ב"י ושמרו שנאמר בשבת היא עונה דזמן
ובפלפולא  עכ"ל. הזרע מרבה והשום בכלל והבנות ביאה,
טעמים), (מכמה ט"ס הוא 'והבנות' שתיבת כתב חריפתא
לנשים  זרע מרבה שהשום וכתבו הרא"ש גירסת שקיימו ויש

א). פא, ב"ק על הצבי אמרי ס' (ראה ג"כ
זו, בתקנה מקפידים לא שהיום מערוה"ש לעיל הובא וכבר
שמרבים  קטניות גם בד"כ אוכלים השבת בסעודת ועכ"פ

הזרע.
(13.3 הערה משוע"ר הלכות קיצור
כשעת 14) נחשבים אינם בחדר הנמצאים וכיו"ב תפילין

להוציאם  ויכול מקומו, לצורך כטלטול דנחשב - הצורך
ברית  (בס' נכרי ע"י האור כיבוי אפילו שהתירו ויש בידיו,
ע"י  (כיבוי והיינו יב). ס"ק ז סי' לנכרי אמירה דיני עולם
או  זו, עונה לעולם מבטל שאינו במי כמובן הוא נכרי)

מהפרישות. חשש שיש או טבילה ליל כשהוא
תלמיד  שאלה סט: סי' לשמה תורה משו"ת עוד ולהעיר

משבת  עונה במצות ת"ח של מנהגן לקיים נזהר שהוא חכם
טבילה  חל אם רק בחול מטתו לשמש דרכו ואין לשבת
אותה  אך שבת בליל אשתו של טבילה חל היום והן בחול

עונה מצות לקיים לו אפשר היה ולא נאנס יוכל הלילה אם
שלא  כדי בטליתו שיאפיל או אפל בבית השבת ביום לקיים
עד  ימתין דילמא או בשבת לקיימה כדי וגם המצוה לאחר
המורה  יורינו בלילה. מצותו ויקיים בלילה שבת מוצאי

ושכמ"ה. לצדקה
אי  ר"מ אמר וז"ל מהימנא ברעיא שו"ר והנה ... תשובה
מאן  אוליפנא מהכא אלא וכו' השמש בא כי ניהו מאי הכי
לאו  וביממא שרגא ולמכבי בליליא צריך באתתיה דמייחד
צינעא  אורח בליליא אלא מיטתן לשמש דרבנן ארעא אורח
ארעא  אורח לאו אמר רק איסורא כתב לא הרי ע"ש וכו'
ה' שדי ואל שלום זה והיה לחול. שבת בין מחלק אינו וגם

לי. יעזור צבאות
שאין 15) דהטעם סק"ע) קכ"ח (סי' מג"א דברי ע"פ

לבטל  רצו דלא משום בשבת, שחל ביו"ט כפים נושאין
כפים  בנשיאת לטבול הכהנים ומנהג בתורה האמורה עונה
משום  כפים נשיאת של דאורייתא מצוה דבטלו הרי עיי"ש.

עונה. מצות קיום
מצות  לבטל לא טו: סי' ח"ג יצחק מנחת בשו"ת כתב וכן

שאובין. מים לוגין בט' להתרחץ כשאפשר ובפרט עונה,
אף  העונה לקיי' צריך בתחילתו: רמ סי' אברהם ובמגן
אם  להאר"י שאלו החורף ימי ולענין ויניקה העיבור בימי
לטבול  וצריך (פי' הקור זמן להיות העונה מן יפטור
האשה  אם והשיב ויניקה עיבור בימי בהיות וגם לקריו)
לא  שהוא עליו והעידו לקיימה טוב מ"מ פטור מוחלת
סי' ועבא"ע (הכוונות) הנ"ל בימים עונה מצות מקיים היה

ס"ו. ע"ו
כתב 16) מקום ומכל ג: אות קה סי' יו"ד יציב דברי שו"ת

שיש  לפי ואולי מאד. מסוגל ההוא הלילה כי חתנים בחופת

c"ag i`iyp epizeax zxezn

`zax `zkld
יותר  חמורים ענינים לידי פרישות ע"י שיבא חשש שאין במקום רק שהוא .17אלא

zetqede mipeiv
עדיף  היה שלפי"ז ואף שב"ק, מיום התנוצצות עדיין בו
היותר  הזווג זמן והוא ת"ח עונת שהוא שב"ק ליל יותר
מה  לפי נראה היה לפענ"ד אך בספה"ק, כמ"ש נבחר
בשלחנם  שהאריכו קשישאי ורבנן צדיקים אצל שראיתי
וכנראה  השחר לעלות עד כמעט עם המון ברוב שב"ק בליל
בער"ש  שום באכילת וגם שב"ק, דליל לעונה חששו שלא
הרבה  נהגו ע"א, פ"ב דף בב"ק כמ"ש עזרא מתקנת שהוא
בזה  והרהרתי בסעודתם, שום שאכלו שב"ק ביום צדיקים
הוא  שבת לליל שבת מליל ת"ח דעונת ולענ"ד כמ"פ.
היותר  שהזמן עילאין, ביחודים וטהרה בקדושה כשזווגם
הדורות  ירידת עם אבל שב"ק, בליל הוא לזה מוכשר
שלא  עדיף אולי נתגברו והתאוות כשהחומריות וחולשתם
דף  ויקהל פרשת [זוה"ק דנשמתא יומא שב"ק בליל יהיה
ע"ב  פ"ח דף יתרו פרשת [שם דאורייתא ויומא ע"א] ר"ה

וד"ל.וצ"ב ע"א], צ"ה דף אמור ופרשת ע"א

... בזה שהאריכו בשב"ק הטבילה ענין מלבד וזה
לחולשת  חששו צדיקים דהני נראה דידן לטעם עכ"פ אבל
המסתופפים  להמון בזה הקפידו לא ולכך כנ"ל, הדורות
שב"ק  קדושת מהתנוצצות שיהיה כדי ומ"מ הק', בצלם
שהוא  השום בשב"ק אכלו ולזה במוצ"ש, שיהיה העדיפו
הלילה  כי חתנים בחופת כתב ולכך ודו"ק. עונה משום
שב"ק. מקדושת עדיין בו שיהיה מאד, מסוגל דייקא ההוא

ע"כ.
מעונה  להמנע כתב שמחמתו הדורות חלישות שענין ולהעיר
לפרוש  יש זה מצד שאדרבה, לעיל הובא כבר שבת, בליל

הפרישות. מן
לצאת 17) ויכול נשים, טבילת לדחות שאין וכ"ש כדלעיל,

אפילו  שהתירו ויש שאובים, מים קבין בט' הטבילה י"ח
פס"ר  שהוא משום נכרי, ע"י החמים המים ברז פתיחת

בנכרי. שהותר

•
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אצל · בכותל שתוחבו בו נועל להיות שהתקינו וקנה
שלא  שאף יום מבעוד בדלת שיקשרנו צריך אין הדלת
בו  אין בשבת שם ותוחבו יום מבעוד שם ותלוי קשור היה
עשוי  אלא שם מבטלו ואינו הואיל בשבת בונה משום

תדיר. ולהכניסו להוציאו

החלון  מפקק יותר לבנין קצת הוא דומה מקום ומכל
בו  לנעול יום מבעוד עליו חשב אם אף ולפיכך והארובה
בו  נעל כבר אם ואף לעולם לכך ייחדו אם ואף בשבת
בשבת  בו לנעול אסור לכך מיוחד והוא בחול רבות פעמים
בענין  לכך והכינו מעשה בו ועשה תקנו כן אם אלא
הדבר  ניכר (שאז לכך עומד שהוא עליו מוכיח שתיקונו
שכך  תדיר ולהכניסו להוציאו עשוי אלא שם מבטלו שאינו
תורת  עליו יש זה תיקון מעשה שע"י תיקונו מעשה מוכיח
מותר  ואז לעולם) שם לבטלו בבנין כלי לשקע דרך ואין כלי

יום. מבעוד מעולם בו נעל לא עדיין אם אף בו לנעול

כדין  ומקומו גופו לצורך שלא אפילו לטלטלו מותר וגם
אם אבל להיתר שמלאכתם הכלים כל בענין שאר הוא

בחול  בו לנעול מיוחד שהוא אף בשבת בו לנעול שאסור
כלי  כדין מקומו או גופו לצורך אם כי לטלטלו אסור

איסור: למלאכת המיוחד

לנעול ‚ שבאסקופה בחור אותו שתוחבין יתד שהוא ונגר
הוא  דומה למטה באסקופה אותו ותוחבין הואיל הדלת
בו  נועלים ואין הצד מן בכותל שתוחבין מקנה יותר לבנין
מעשה  בו ועשה תיקנו אם ואף לכך מיוחד שהוא אף
שם  קשור שיהיה צריך אלא לכך עומד שהוא עליו המוכיח
עדיין  בו נעל שלא אף בו לנעול מותר (ואז יום מבעוד
ומחובר  קשור והוא שהואיל לכך) ייחדו לא אם ואף מעולם

בשבת: כבונה נראה אינו יום מבעוד שם

שראשו „ דהיינו גלוסטרא בראשו יש אם קשור יהא כיצד
הואיל  פלפלין בו ולשחוק לכתוש לבוכנא וראוי עב
לשקע  דרך שאין כבונה כך כל נראה אינו לכלי דומה והוא
אמיץ  הקשר שיהא צריך אין ולפיכך שם לבטלו בבנין כלי
ניטל  להיות ראוי שאינו דק בחבל קשור אם אפילו אלא
חבל  ע"י ולטלטלו משם ליטלו רוצה היה שאם זה בחבל
עצמה  בדלת קשור אינו אם אפילו בכך די נפסק היה מיד זה
כל  ניכר הדבר שאין שאף במזוזה (או הדלת בבריח אלא
ואינו  הואיל הדלת נעילת בשביל יום מבעוד שם שקשור כך
אינו  אעפ"כ אמיץ הקשר ואין הואיל וגם עצמה בדלת קשור
אם  ואפילו לכלי) דומה והוא הואיל בשבת כבונה נראה
כששומטו  באויר כלל תלוי הנגר ואין ארוך הוא החבל
כלום  בכך אין בארץ מונח כולו אלא שבמפתן מהחור

החבל: ע"י יום מבעוד שם מחובר והוא הואיל

עצמה ‰ בדלת קשור הוא אם גלוסטרא בראשו אין ואם
בכך  די בו לינטל ראוי שאינו דק בחבל קשור אפילו
נעילת  בשביל יום מבעוד שם שקשור יפה שניכר (לפי
אמיץ  הקשר שאין אע"פ עצמה בדלת וקשור הואיל הדלת
בארץ  מונח כולו אם ואפילו בשבת) כבונה נראה אינו ושוב
אלא  עצמה בדלת קשור אינו אם אבל מהחור כששומטו
שיהא  בענין אמיץ הקשר שיהא צריך במזוזה) (או בבריח
הדבר  ניכר חזק בחבל יפה קשור (שכשהוא בו לינטל ראוי

ד  לנעילת עומד עצמה שהוא בדלת קשור שאינו אף לת
בארץ  מונח כולו אם ואפילו בשבת) כבונה נראה אינו ושוב

שבאסקופה: מהחור כששומטו

Â נוקב שלה החור ואין גבוהה היא כשהאסקופה זה וכל
לארץ  והגיע מתחתיו החור נפחת אם אבל לארץ עד
הרי  בארץ תחתיו הנגר נוקב בחור הנגר שכשמכניס בענין
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1

2

3

`zax `zkld
òøæ íéáøîä [å וחמאה חלב ומאכלי ביצים, כמו -11.
äðåòä íåé÷ [æ זו בתקנה נשים שגם שכתבו יש -12.

äðåòä ìèáì [ç לבטל שלא 'ליזהר רבינו לשון מדיוק -
נראה  פוסקים, כבשאר לקיימה' 'ליזהר רק ולא העונה'

הב"ח זה)כדברי שקודם (סימן ליזהר שצריך לומר דבא
עם  ואהבה חיבה תוספות להראות חייב הלילה שיגיע
מערב  קטטה שום ירגיל שלא לומר צריך ואין זוגתו,
מקודם  שיפייסנה קטט איזה עמה לו היה ואם שבת,

בינו  שירדוף זה בזהירות לומר ורצה ... שבת שנכנס
שום  יגיע לא כדי שבת ערב כל ואחוה אהבה לבינה

שבת  לעונת .13ביטול
äîéé÷ì áåè [è ניתן הצורך שבמקום שכתבו יש -

למחרת  העונה כשהסיבה 14להשלים שהסתפקו ויש ,
טבילת  על שמקפיד מפני היא העונה לדחות שרוצה
בשבת  לטבול אפשרות שאין במקום ונמצא - עזרא

וכיו"ב 15בבוקר  בלילה התורה לימוד לצורך או ,16.

zetqede mipeiv
(11Á"Ò Á¯˙ ÔÓÈÒ דברים אוכלים אין יו"כ): ערב (לענין

וביצים  שומים כגון שחרית בסעודת אפילו זרע המרבים
מקום  מכל זרע מרבין שהן אע"פ וחמאה חלב מאכלי אבל
להתעכל  קלים מאכלים שהם כיון בשחרית לאכלם נוהגין

חם). חלב דהיינו כתב ו ס"ק תרח סי' (ובמג"א
ס"ב: השלחן בערוך כתב כך על מקפידים דאין הא ולגבי
[סי' חסידים בספר שנמצא מפני ואולי בזה נוהגים אנו ואין
זרע  מרבים צלוים שומים רק תאוה מבטלים דשומים ש"צ]
מלוחים  דברים דכל כתב עוד לצלותן בקיאים אנו ואין ע"ש
כשאינן  מבושלים ועדשים וקטניות הזרע את ממעטין
דחלב  אומר [י"ח.] דיומא ובפ"ק הזרע את מרבים מלוחים
ועוד  הזרע את מרבין ושום שמן ובשר ויין וביצה וגבינה
ע"כ  ע"ש. בהם בקיאין אנו שאין דברים שם חשיב

מערה"ש.
בע"ש 12) שום אוכלין ושיהיו כתב: יט סי' ב"ק הרא"ש

ר"ת  השבת את ב"י ושמרו שנאמר בשבת היא עונה דזמן
ובפלפולא  עכ"ל. הזרע מרבה והשום בכלל והבנות ביאה,
טעמים), (מכמה ט"ס הוא 'והבנות' שתיבת כתב חריפתא
לנשים  זרע מרבה שהשום וכתבו הרא"ש גירסת שקיימו ויש

א). פא, ב"ק על הצבי אמרי ס' (ראה ג"כ
זו, בתקנה מקפידים לא שהיום מערוה"ש לעיל הובא וכבר
שמרבים  קטניות גם בד"כ אוכלים השבת בסעודת ועכ"פ

הזרע.
(13.3 הערה משוע"ר הלכות קיצור
כשעת 14) נחשבים אינם בחדר הנמצאים וכיו"ב תפילין

להוציאם  ויכול מקומו, לצורך כטלטול דנחשב - הצורך
ברית  (בס' נכרי ע"י האור כיבוי אפילו שהתירו ויש בידיו,
ע"י  (כיבוי והיינו יב). ס"ק ז סי' לנכרי אמירה דיני עולם
או  זו, עונה לעולם מבטל שאינו במי כמובן הוא נכרי)

מהפרישות. חשש שיש או טבילה ליל כשהוא
תלמיד  שאלה סט: סי' לשמה תורה משו"ת עוד ולהעיר

משבת  עונה במצות ת"ח של מנהגן לקיים נזהר שהוא חכם
טבילה  חל אם רק בחול מטתו לשמש דרכו ואין לשבת
אותה  אך שבת בליל אשתו של טבילה חל היום והן בחול

עונה מצות לקיים לו אפשר היה ולא נאנס יוכל הלילה אם
שלא  כדי בטליתו שיאפיל או אפל בבית השבת ביום לקיים
עד  ימתין דילמא או בשבת לקיימה כדי וגם המצוה לאחר
המורה  יורינו בלילה. מצותו ויקיים בלילה שבת מוצאי

ושכמ"ה. לצדקה
אי  ר"מ אמר וז"ל מהימנא ברעיא שו"ר והנה ... תשובה
מאן  אוליפנא מהכא אלא וכו' השמש בא כי ניהו מאי הכי
לאו  וביממא שרגא ולמכבי בליליא צריך באתתיה דמייחד
צינעא  אורח בליליא אלא מיטתן לשמש דרבנן ארעא אורח
ארעא  אורח לאו אמר רק איסורא כתב לא הרי ע"ש וכו'
ה' שדי ואל שלום זה והיה לחול. שבת בין מחלק אינו וגם

לי. יעזור צבאות
שאין 15) דהטעם סק"ע) קכ"ח (סי' מג"א דברי ע"פ

לבטל  רצו דלא משום בשבת, שחל ביו"ט כפים נושאין
כפים  בנשיאת לטבול הכהנים ומנהג בתורה האמורה עונה
משום  כפים נשיאת של דאורייתא מצוה דבטלו הרי עיי"ש.

עונה. מצות קיום
מצות  לבטל לא טו: סי' ח"ג יצחק מנחת בשו"ת כתב וכן

שאובין. מים לוגין בט' להתרחץ כשאפשר ובפרט עונה,
אף  העונה לקיי' צריך בתחילתו: רמ סי' אברהם ובמגן
אם  להאר"י שאלו החורף ימי ולענין ויניקה העיבור בימי
לטבול  וצריך (פי' הקור זמן להיות העונה מן יפטור
האשה  אם והשיב ויניקה עיבור בימי בהיות וגם לקריו)
לא  שהוא עליו והעידו לקיימה טוב מ"מ פטור מוחלת
סי' ועבא"ע (הכוונות) הנ"ל בימים עונה מצות מקיים היה

ס"ו. ע"ו
כתב 16) מקום ומכל ג: אות קה סי' יו"ד יציב דברי שו"ת

שיש  לפי ואולי מאד. מסוגל ההוא הלילה כי חתנים בחופת
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יותר  חמורים ענינים לידי פרישות ע"י שיבא חשש שאין במקום רק שהוא .17אלא

zetqede mipeiv
עדיף  היה שלפי"ז ואף שב"ק, מיום התנוצצות עדיין בו
היותר  הזווג זמן והוא ת"ח עונת שהוא שב"ק ליל יותר
מה  לפי נראה היה לפענ"ד אך בספה"ק, כמ"ש נבחר
בשלחנם  שהאריכו קשישאי ורבנן צדיקים אצל שראיתי
וכנראה  השחר לעלות עד כמעט עם המון ברוב שב"ק בליל
בער"ש  שום באכילת וגם שב"ק, דליל לעונה חששו שלא
הרבה  נהגו ע"א, פ"ב דף בב"ק כמ"ש עזרא מתקנת שהוא
בזה  והרהרתי בסעודתם, שום שאכלו שב"ק ביום צדיקים
הוא  שבת לליל שבת מליל ת"ח דעונת ולענ"ד כמ"פ.
היותר  שהזמן עילאין, ביחודים וטהרה בקדושה כשזווגם
הדורות  ירידת עם אבל שב"ק, בליל הוא לזה מוכשר
שלא  עדיף אולי נתגברו והתאוות כשהחומריות וחולשתם
דף  ויקהל פרשת [זוה"ק דנשמתא יומא שב"ק בליל יהיה
ע"ב  פ"ח דף יתרו פרשת [שם דאורייתא ויומא ע"א] ר"ה

וד"ל.וצ"ב ע"א], צ"ה דף אמור ופרשת ע"א

... בזה שהאריכו בשב"ק הטבילה ענין מלבד וזה
לחולשת  חששו צדיקים דהני נראה דידן לטעם עכ"פ אבל
המסתופפים  להמון בזה הקפידו לא ולכך כנ"ל, הדורות
שב"ק  קדושת מהתנוצצות שיהיה כדי ומ"מ הק', בצלם
שהוא  השום בשב"ק אכלו ולזה במוצ"ש, שיהיה העדיפו
הלילה  כי חתנים בחופת כתב ולכך ודו"ק. עונה משום
שב"ק. מקדושת עדיין בו שיהיה מאד, מסוגל דייקא ההוא

ע"כ.
מעונה  להמנע כתב שמחמתו הדורות חלישות שענין ולהעיר
לפרוש  יש זה מצד שאדרבה, לעיל הובא כבר שבת, בליל

הפרישות. מן
לצאת 17) ויכול נשים, טבילת לדחות שאין וכ"ש כדלעיל,

אפילו  שהתירו ויש שאובים, מים קבין בט' הטבילה י"ח
פס"ר  שהוא משום נכרי, ע"י החמים המים ברז פתיחת

בנכרי. שהותר

•
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אצל · בכותל שתוחבו בו נועל להיות שהתקינו וקנה
שלא  שאף יום מבעוד בדלת שיקשרנו צריך אין הדלת
בו  אין בשבת שם ותוחבו יום מבעוד שם ותלוי קשור היה
עשוי  אלא שם מבטלו ואינו הואיל בשבת בונה משום

תדיר. ולהכניסו להוציאו

החלון  מפקק יותר לבנין קצת הוא דומה מקום ומכל
בו  לנעול יום מבעוד עליו חשב אם אף ולפיכך והארובה
בו  נעל כבר אם ואף לעולם לכך ייחדו אם ואף בשבת
בשבת  בו לנעול אסור לכך מיוחד והוא בחול רבות פעמים
בענין  לכך והכינו מעשה בו ועשה תקנו כן אם אלא
הדבר  ניכר (שאז לכך עומד שהוא עליו מוכיח שתיקונו
שכך  תדיר ולהכניסו להוציאו עשוי אלא שם מבטלו שאינו
תורת  עליו יש זה תיקון מעשה שע"י תיקונו מעשה מוכיח
מותר  ואז לעולם) שם לבטלו בבנין כלי לשקע דרך ואין כלי

יום. מבעוד מעולם בו נעל לא עדיין אם אף בו לנעול

כדין  ומקומו גופו לצורך שלא אפילו לטלטלו מותר וגם
אם אבל להיתר שמלאכתם הכלים כל בענין שאר הוא

בחול  בו לנעול מיוחד שהוא אף בשבת בו לנעול שאסור
כלי  כדין מקומו או גופו לצורך אם כי לטלטלו אסור

איסור: למלאכת המיוחד

לנעול ‚ שבאסקופה בחור אותו שתוחבין יתד שהוא ונגר
הוא  דומה למטה באסקופה אותו ותוחבין הואיל הדלת
בו  נועלים ואין הצד מן בכותל שתוחבין מקנה יותר לבנין
מעשה  בו ועשה תיקנו אם ואף לכך מיוחד שהוא אף
שם  קשור שיהיה צריך אלא לכך עומד שהוא עליו המוכיח
עדיין  בו נעל שלא אף בו לנעול מותר (ואז יום מבעוד
ומחובר  קשור והוא שהואיל לכך) ייחדו לא אם ואף מעולם

בשבת: כבונה נראה אינו יום מבעוד שם

שראשו „ דהיינו גלוסטרא בראשו יש אם קשור יהא כיצד
הואיל  פלפלין בו ולשחוק לכתוש לבוכנא וראוי עב
לשקע  דרך שאין כבונה כך כל נראה אינו לכלי דומה והוא
אמיץ  הקשר שיהא צריך אין ולפיכך שם לבטלו בבנין כלי
ניטל  להיות ראוי שאינו דק בחבל קשור אם אפילו אלא
חבל  ע"י ולטלטלו משם ליטלו רוצה היה שאם זה בחבל
עצמה  בדלת קשור אינו אם אפילו בכך די נפסק היה מיד זה
כל  ניכר הדבר שאין שאף במזוזה (או הדלת בבריח אלא
ואינו  הואיל הדלת נעילת בשביל יום מבעוד שם שקשור כך
אינו  אעפ"כ אמיץ הקשר ואין הואיל וגם עצמה בדלת קשור
אם  ואפילו לכלי) דומה והוא הואיל בשבת כבונה נראה
כששומטו  באויר כלל תלוי הנגר ואין ארוך הוא החבל
כלום  בכך אין בארץ מונח כולו אלא שבמפתן מהחור

החבל: ע"י יום מבעוד שם מחובר והוא הואיל

עצמה ‰ בדלת קשור הוא אם גלוסטרא בראשו אין ואם
בכך  די בו לינטל ראוי שאינו דק בחבל קשור אפילו
נעילת  בשביל יום מבעוד שם שקשור יפה שניכר (לפי
אמיץ  הקשר שאין אע"פ עצמה בדלת וקשור הואיל הדלת
בארץ  מונח כולו אם ואפילו בשבת) כבונה נראה אינו ושוב
אלא  עצמה בדלת קשור אינו אם אבל מהחור כששומטו
שיהא  בענין אמיץ הקשר שיהא צריך במזוזה) (או בבריח
הדבר  ניכר חזק בחבל יפה קשור (שכשהוא בו לינטל ראוי

ד  לנעילת עומד עצמה שהוא בדלת קשור שאינו אף לת
בארץ  מונח כולו אם ואפילו בשבת) כבונה נראה אינו ושוב

שבאסקופה: מהחור כששומטו

Â נוקב שלה החור ואין גבוהה היא כשהאסקופה זה וכל
לארץ  והגיע מתחתיו החור נפחת אם אבל לארץ עד
הרי  בארץ תחתיו הנגר נוקב בחור הנגר שכשמכניס בענין
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בראשו  יש אם אף ענין בכל בו לנעול ואסור כבונה נראה זה
חזק. בחבל בדלת וקשור גלוסטרא

בארץ  חדש נקב תמיד נוקב כשהנגר אמורים דברים במה
יהיה  הנגר שראש מקום בקרקע חלל עשה מתחלה אם אבל
נראה  אינו בארץ נקב מוסיף הנגר אין ושוב לשם נכנס

שנתבאר: ע"ד בו לנעול ומותר כבונה

Ê דומה הוא והרי באמציעותו יד בית בו שתחב נגר
נוקב  הוא אם אף בו לנעול מותר כלי שהוא למקבת
וניכר  הואיל כבונה נראה שאינו כלל קשור שאינו ואף בארץ
ג"כ  שדומה גלוסטרא בראשו ליש דומה ואינו כלי שהוא בו
לפי  בארץ נוקב יהא ושלא קשור להיות צריך ואעפ"כ לכלי
ועל  לתוכו יד הבית בתחיבת בידים מעשה בו עשה שכאן
בידים  הוא עשאה לא הגלוסטרא משא"כ כלי עשאו כך ידי

כלי. תורת בשביל

הדלת  מצד שבחומה בנקב האחד קצה שתוחבין הבריח וכן
טבעת  בו יש אם מכאן הדלת שמצד בנקב השני וקצה מכאן
בה  ומושכין ונעילה פתיחה בשעת בה שאוחזין באמצעיתו
אף  בו לנעול ומותר לבריח יד בית הוא הרי הבריח את

כלל: קשור שאינו

Á לעתים אלא תדיר וליציאה לכניסה עשוי שאינו פתח כל
ויוצאין  נכנסין שאין הבתים שאחורי רחבה כגון רחוקים
צירה  על סובבת שאינה דלת לפתחה עשה אם תדיר בה
בחור  להכניסו הדלת מן הבולט חד עץ הוא ציר (פירוש
כשרוצה  אלא ולכאן) לכאן חוזרת הדלת שתהא כדי שבאדן
זו  שדלת בין בה לסותמו הפתח חלל על זוקפה בה לנעול
וזקפה  שתלאה קנים של מחצלת שהיא בין מקרשים עשויה
בקוצים  שגדרה ושבחצר שבגנה פרצה וכן לדלת שם
ויוצא  ונכנס זו דלת פותח ולפעמים דלת כעין ועשאום
בדלתות  ציר יש אם ונועלה וחוזר רחוקים לעתים זו בפרצה
ונשבר  ציר להן שהיה אלא עתה בהם אין אפילו או אלו

מ  ניכר הציר ומקומו שבהיכר מפני בשבת בהן לנעול ותר
ואינו  ונעילה לפתיחה העשויות דלתות שהן הן ניכרין שבהן
יחזור  שלא ציר להן יש אם ליזהר שצריך אלא כבונה נראה
אסור  ציר היכר להן אין אם אבל שיתבאר כמו לחורו הציר
לעתים  אלא להפתח עשויין ואינן שהואיל בשבת בהן לנעול
כל  קבועה מחיצה כבנין בנעילתן נראין הן הרי רחוקים

דלתות: שהן היכר בהן שאין

בֿח  סעיפים בשבת והמנעול וחלון דלת טלטול שיג סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הנביא,תוכןתוכןתוכןתוכן נחמת - ציון בת ושמחי רני

אמיתית  שמחה לידי לבוא יכולה ציון" "בת שגם

בה'

'éôà ìàøùé éðá úà íçðì àéáðä àáù åäæå
ë"ôòàù ,ïåéö àìå ïåéö úá '÷ðù ,úåìâä ïîæá

.'åë àá éððä éë éðôî åðééäå ,éçîùå éðø
"רני  הנביא בדברי החידוש גודל יובן ומעתה
בזמן  ישראל בני את לנחם שבא ציון", בת ושמחי
(ולא  ציון" "בת בבחינת רק שהם דאע"פ הגלות,
מכל  כנ"ל, בעבודתם החסרון מחמת "ציון"),

ושמחי". "רני אומר להם גם מקום ,

אשר  בארוכה, לעיל נתבאר והלא כיצד? הא
השמחה  להיות אפשר אי דלתתא אתערותא בלי
מתגלה  ה' כשאור אלא השמחה שאין ה', בעבודת
העושה  האדם עבודת זקוקים שלזה בנפש, ומאיר

הקדושה? לאור כלי האדם את

ושכנתי  בא הנני "כי - הנביא מבאר זה על הנה
ה'". נאום בתוכך

הענין:] [וביאור

àìéòì àéäù àìéòìã àúåøòúà ùé äðä éë

úòâî àúúìã àúåøòúà ïéàù íå÷î ,àìéòì
.ììë íù

הבאות  התעוררות  מיני שני שיש נתבאר לעיל
כתוצאה  שבאה  דלעילא  אתערותא  יש מלמעלה .
שמתגלה  הקדושה  אור  והוא  דלתתא , מאתערותא
ויש  עבודתו . על שכר כעין והוי  האדם , בנפש
בלי גם  לאדם  ונמשכת  שיורדת  דלעילא  אתערותא

דלתתא . אתערותא  לפני ' שתוקדם 

הבאה  דלעילא (באתערותא גופא בזה אמנם
מלמעלה  התעוררות יש סוגים: שני יש חנם) בחסד
מקום  תופסת האדם שעבודת באלקות ממדריגה
חסד; בתור ההתעוררות באה שלפועל אלא שם,
נעלית  ממדריגה שהיא דלעילא אתערותא יש אולם
מלכתחילה  זו שבמדריגה ולעילא", "לעילא יותר,
כלל. שם ו"מגעת" מקום תופסת האדם עבודת אין

.ïéîìò ìë ááåñ 'éçá àåä
באורו  המדריגות שתי בין ההבדל זהו בכללות,

כ  "ממלא בשם בזהר הנקראים עלמין"יתברך, ל
(סובב  עלמין" כל ו"סובב העולמות), כל (ממלא
הוא  עלמין" כל "ממלא העולמות). כל את ומקיף
העולמות  בכל המתלבש האלקי והאור השפע
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המתלבשת  כנפש ולקיימם, להחיותם והנבראים
כך  הגוף את ממלא הנפש מה חז"ל (וכמאמר בגוף
הוא  עלמין" כל ו"סובב העולם), את ממלא הקב"ה
מה  . . ובעצמו בכבודו הקב"ה של "קדושתו
סובב  בחינת והיא מהעולמות מובדל הוא שהקב"ה
ולגבי  בהן", להתלבש יכול שאינו מה עלמין כל
אין  העולמות מגדר מעלה למעלה שהוא זה אור
שאין  וק"ו וכ"ש נברא, למציאות מקום שום
כלל. מקום שום תופסת הנברא עבודת
כל  ד"סובב זו ממדריגה דלעילא" וה"אתערותא

ממש. חנם חסד היא עלמין"

íâ ä"á óåñ ïéà øåàå òôù éåìéâ êùîåé íùîå
.úá úðéçáá

ה' אור ישכון דאימתי לעיל, שהובא הכלל
ד"בואו  העבודה לפנ"ז כשהקדים רק האדם, בנפש
ה' אל להתקרב עצמו את שזיכך ברננה", לפניו
על  בו השוכן ה' לאור "כלי" שנעשה עד תחילה,
נכון  הוא זה כלל הנה - ומצוותי' התורה קיום ידי
שיש  העולמות, שבגדר האלקי להאור ביחס רק
זו  מדריגה לגבי הנבראים לעבודת חשיבות איזו
מתאים  כלי כשיש אלא מתגלה האור אין ולפיכך

זה. לאור

אתערותא  "שאין ומדריגה ממקום האור אבל
נוגעת  האדם עבודת (אין כלל" שם מגעת דלתתא
זקוק  זה אור אין הרי - מדריגה) באותה כלל
כלי  להיות לנברא אפשר אי בלאוֿהכי כי ל"כלי",
וכל  מנבראים), לגמרי ונישא רם (שהוא זה לאור
יתברך, ורצונו חסדו מצד אלא אינה למטה הארתו
גם  ישראל בני את ולהאיר לשכון יכול ובמילא
אצלם  כשאין ציון", "בת של במדריגה כשהם
גם  (שהרי ברננה" לפניו ד"בואו העבודה
לאור  כלים עי"ז נעשו לא זו, עבודה כשמקדימים
למעלה  שהוא עלמין", כל ד"סובב זה גבוה

כנ"ל). מנבראים לגמרי ומנושא

éãáò ìéëùé äðä øîàðù àáì ãéúòì 'éäé äæå
'åâå 'ä çåø åéìò äçðå ãàî äáâå àùðå íåøé

.'åâå åçéøäå
ב"ה  סוף אין אור עלמין, כל הסובב אור גילוי
לבוא, לעתיד יהי' עולמות, מגדר שלמעלה בעצמו
ונשא  ירום עבדי ישכיל "הנה במשיח שנאמר וכמו
שהוא  האלקי האור מחמת שהוא מאד", וגבה

עלמין) כל הסובב אור (בחינת ולעילא" "לעילא
וכן  מאד". וגבה ונשא "ירום שלפיכך בו, שישכון
זה  שגם והריחו", וגו' ה' רוח עליו "ונחה בו נאמר

ה' רוח על ד"ריח"קאי עלמין, כל הסובב מאור
מקי  בחינת לריח,הוא טעם בין החילוק דזהו ף,

אור  דרך על האדם את מחי' והמאכל ש"הטעם
הפרי  שהרי מקיף בחינת הוא והריח פנימי,
הריח  רק כבתחילה בשלימות נשאר בו שמריחים
וכן  ובולעו", שלועסו במאכל כן לא ממנו, מתפשט
השכינה  זיו בחינת על קאי ש"אכילה" למעלה,
שאי  הגילוי הוא ו"ריח" ממש, השגה בה ששייך
נראה  ה' מרחוק אלא ממש בפנימיות לבוא אפשר

עליהם.

,ùåøéô ,äá ãìåé ùéàå ùéà øîàé ïåéöìå åäæå
.úá úðéçá 'éôà ,ùéà úðéçáá ìëä àäéù

"ולציון  הכתוב יותר בעומק יתפרש זה לפי
מובן, אינו דלכאורה - בה" יולד ואיש איש יאמר
איש? פעמים שתי ואיש", "איש הלשון כפל מהו

ד"איש  שהענין לעיל נתבאר כבר הענין: אך
האדם  בלב הנולדה התעוררות היא בה" יולד
בלב  תקועה שהיא זכר"), ("יולדת "זכר" בבחינת
דוקא  שזהו נתבאר ששם אלא בחוזק. האדם
כשההתעוררות  היינו תחילה", מזרעת כש"אשה
שלעתיד  מחדש, וכאן האדם. עבודת תולדת היא
"אפילו  - איש" "בבחינת התעוררות תהי' לבוא
דלתתא  אתערותא כשאין (היינו בת" בחינת (אצל)

לפני').

שני  יש כי ואיש", "איש הלשון כפל וזהו
א) - "איש" בבחינת שהיא בההתעוררות אופנים
ב) האדם, מעבודת הנולדת ההתעוררות
ידי  על הנולדת "איש" בבחינת ההתעוררות
לעתיד  שתתגלה מאד גבוהה דלעילא אתערותא

לבוא.

'éäé ïåëîäù ,ïåéìò äððåëé àåä éë éðôî åðééäå
.äìòð ãàî ïåéìò øåà

מלמעלה, הבאה התעוררות שיכולה והטעם
- "איש" של במדריגה להיות חנם, חסד בתור
עליון", יכוננה "הוא כי מפני הכתוב, מבאר
נעלה", מאד עליון אור יהי' "שהמכון פירוש,
דלתתא  אתערותא שאין מ"מקום עליון אור היינו
הנבראים  עבודת שאין ומכיון כלל", שם מגעת
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קמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

בראשו  יש אם אף ענין בכל בו לנעול ואסור כבונה נראה זה
חזק. בחבל בדלת וקשור גלוסטרא

בארץ  חדש נקב תמיד נוקב כשהנגר אמורים דברים במה
יהיה  הנגר שראש מקום בקרקע חלל עשה מתחלה אם אבל
נראה  אינו בארץ נקב מוסיף הנגר אין ושוב לשם נכנס

שנתבאר: ע"ד בו לנעול ומותר כבונה

Ê דומה הוא והרי באמציעותו יד בית בו שתחב נגר
נוקב  הוא אם אף בו לנעול מותר כלי שהוא למקבת
וניכר  הואיל כבונה נראה שאינו כלל קשור שאינו ואף בארץ
ג"כ  שדומה גלוסטרא בראשו ליש דומה ואינו כלי שהוא בו
לפי  בארץ נוקב יהא ושלא קשור להיות צריך ואעפ"כ לכלי
ועל  לתוכו יד הבית בתחיבת בידים מעשה בו עשה שכאן
בידים  הוא עשאה לא הגלוסטרא משא"כ כלי עשאו כך ידי

כלי. תורת בשביל

הדלת  מצד שבחומה בנקב האחד קצה שתוחבין הבריח וכן
טבעת  בו יש אם מכאן הדלת שמצד בנקב השני וקצה מכאן
בה  ומושכין ונעילה פתיחה בשעת בה שאוחזין באמצעיתו
אף  בו לנעול ומותר לבריח יד בית הוא הרי הבריח את

כלל: קשור שאינו

Á לעתים אלא תדיר וליציאה לכניסה עשוי שאינו פתח כל
ויוצאין  נכנסין שאין הבתים שאחורי רחבה כגון רחוקים
צירה  על סובבת שאינה דלת לפתחה עשה אם תדיר בה
בחור  להכניסו הדלת מן הבולט חד עץ הוא ציר (פירוש
כשרוצה  אלא ולכאן) לכאן חוזרת הדלת שתהא כדי שבאדן
זו  שדלת בין בה לסותמו הפתח חלל על זוקפה בה לנעול
וזקפה  שתלאה קנים של מחצלת שהיא בין מקרשים עשויה
בקוצים  שגדרה ושבחצר שבגנה פרצה וכן לדלת שם
ויוצא  ונכנס זו דלת פותח ולפעמים דלת כעין ועשאום
בדלתות  ציר יש אם ונועלה וחוזר רחוקים לעתים זו בפרצה
ונשבר  ציר להן שהיה אלא עתה בהם אין אפילו או אלו

מ  ניכר הציר ומקומו שבהיכר מפני בשבת בהן לנעול ותר
ואינו  ונעילה לפתיחה העשויות דלתות שהן הן ניכרין שבהן
יחזור  שלא ציר להן יש אם ליזהר שצריך אלא כבונה נראה
אסור  ציר היכר להן אין אם אבל שיתבאר כמו לחורו הציר
לעתים  אלא להפתח עשויין ואינן שהואיל בשבת בהן לנעול
כל  קבועה מחיצה כבנין בנעילתן נראין הן הרי רחוקים

דלתות: שהן היכר בהן שאין

בֿח  סעיפים בשבת והמנעול וחלון דלת טלטול שיג סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הנביא,תוכןתוכןתוכןתוכן נחמת - ציון בת ושמחי רני

אמיתית  שמחה לידי לבוא יכולה ציון" "בת שגם

בה'

'éôà ìàøùé éðá úà íçðì àéáðä àáù åäæå
ë"ôòàù ,ïåéö àìå ïåéö úá '÷ðù ,úåìâä ïîæá

.'åë àá éððä éë éðôî åðééäå ,éçîùå éðø
"רני  הנביא בדברי החידוש גודל יובן ומעתה
בזמן  ישראל בני את לנחם שבא ציון", בת ושמחי
(ולא  ציון" "בת בבחינת רק שהם דאע"פ הגלות,
מכל  כנ"ל, בעבודתם החסרון מחמת "ציון"),

ושמחי". "רני אומר להם גם מקום ,

אשר  בארוכה, לעיל נתבאר והלא כיצד? הא
השמחה  להיות אפשר אי דלתתא אתערותא בלי
מתגלה  ה' כשאור אלא השמחה שאין ה', בעבודת
העושה  האדם עבודת זקוקים שלזה בנפש, ומאיר

הקדושה? לאור כלי האדם את

ושכנתי  בא הנני "כי - הנביא מבאר זה על הנה
ה'". נאום בתוכך

הענין:] [וביאור

àìéòì àéäù àìéòìã àúåøòúà ùé äðä éë

úòâî àúúìã àúåøòúà ïéàù íå÷î ,àìéòì
.ììë íù

הבאות  התעוררות  מיני שני שיש נתבאר לעיל
כתוצאה  שבאה  דלעילא  אתערותא  יש מלמעלה .
שמתגלה  הקדושה  אור  והוא  דלתתא , מאתערותא
ויש  עבודתו . על שכר כעין והוי  האדם , בנפש
בלי גם  לאדם  ונמשכת  שיורדת  דלעילא  אתערותא

דלתתא . אתערותא  לפני ' שתוקדם 

הבאה  דלעילא (באתערותא גופא בזה אמנם
מלמעלה  התעוררות יש סוגים: שני יש חנם) בחסד
מקום  תופסת האדם שעבודת באלקות ממדריגה
חסד; בתור ההתעוררות באה שלפועל אלא שם,
נעלית  ממדריגה שהיא דלעילא אתערותא יש אולם
מלכתחילה  זו שבמדריגה ולעילא", "לעילא יותר,
כלל. שם ו"מגעת" מקום תופסת האדם עבודת אין

.ïéîìò ìë ááåñ 'éçá àåä
באורו  המדריגות שתי בין ההבדל זהו בכללות,

כ  "ממלא בשם בזהר הנקראים עלמין"יתברך, ל
(סובב  עלמין" כל ו"סובב העולמות), כל (ממלא
הוא  עלמין" כל "ממלא העולמות). כל את ומקיף
העולמות  בכל המתלבש האלקי והאור השפע
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המתלבשת  כנפש ולקיימם, להחיותם והנבראים
כך  הגוף את ממלא הנפש מה חז"ל (וכמאמר בגוף
הוא  עלמין" כל ו"סובב העולם), את ממלא הקב"ה
מה  . . ובעצמו בכבודו הקב"ה של "קדושתו
סובב  בחינת והיא מהעולמות מובדל הוא שהקב"ה
ולגבי  בהן", להתלבש יכול שאינו מה עלמין כל
אין  העולמות מגדר מעלה למעלה שהוא זה אור
שאין  וק"ו וכ"ש נברא, למציאות מקום שום
כלל. מקום שום תופסת הנברא עבודת
כל  ד"סובב זו ממדריגה דלעילא" וה"אתערותא

ממש. חנם חסד היא עלמין"

íâ ä"á óåñ ïéà øåàå òôù éåìéâ êùîåé íùîå
.úá úðéçáá

ה' אור ישכון דאימתי לעיל, שהובא הכלל
ד"בואו  העבודה לפנ"ז כשהקדים רק האדם, בנפש
ה' אל להתקרב עצמו את שזיכך ברננה", לפניו
על  בו השוכן ה' לאור "כלי" שנעשה עד תחילה,
נכון  הוא זה כלל הנה - ומצוותי' התורה קיום ידי
שיש  העולמות, שבגדר האלקי להאור ביחס רק
זו  מדריגה לגבי הנבראים לעבודת חשיבות איזו
מתאים  כלי כשיש אלא מתגלה האור אין ולפיכך

זה. לאור

אתערותא  "שאין ומדריגה ממקום האור אבל
נוגעת  האדם עבודת (אין כלל" שם מגעת דלתתא
זקוק  זה אור אין הרי - מדריגה) באותה כלל
כלי  להיות לנברא אפשר אי בלאוֿהכי כי ל"כלי",
וכל  מנבראים), לגמרי ונישא רם (שהוא זה לאור
יתברך, ורצונו חסדו מצד אלא אינה למטה הארתו
גם  ישראל בני את ולהאיר לשכון יכול ובמילא
אצלם  כשאין ציון", "בת של במדריגה כשהם
גם  (שהרי ברננה" לפניו ד"בואו העבודה
לאור  כלים עי"ז נעשו לא זו, עבודה כשמקדימים
למעלה  שהוא עלמין", כל ד"סובב זה גבוה

כנ"ל). מנבראים לגמרי ומנושא

éãáò ìéëùé äðä øîàðù àáì ãéúòì 'éäé äæå
'åâå 'ä çåø åéìò äçðå ãàî äáâå àùðå íåøé

.'åâå åçéøäå
ב"ה  סוף אין אור עלמין, כל הסובב אור גילוי
לבוא, לעתיד יהי' עולמות, מגדר שלמעלה בעצמו
ונשא  ירום עבדי ישכיל "הנה במשיח שנאמר וכמו
שהוא  האלקי האור מחמת שהוא מאד", וגבה

עלמין) כל הסובב אור (בחינת ולעילא" "לעילא
וכן  מאד". וגבה ונשא "ירום שלפיכך בו, שישכון
זה  שגם והריחו", וגו' ה' רוח עליו "ונחה בו נאמר

ה' רוח על ד"ריח"קאי עלמין, כל הסובב מאור
מקי  בחינת לריח,הוא טעם בין החילוק דזהו ף,

אור  דרך על האדם את מחי' והמאכל ש"הטעם
הפרי  שהרי מקיף בחינת הוא והריח פנימי,
הריח  רק כבתחילה בשלימות נשאר בו שמריחים
וכן  ובולעו", שלועסו במאכל כן לא ממנו, מתפשט
השכינה  זיו בחינת על קאי ש"אכילה" למעלה,
שאי  הגילוי הוא ו"ריח" ממש, השגה בה ששייך
נראה  ה' מרחוק אלא ממש בפנימיות לבוא אפשר

עליהם.

,ùåøéô ,äá ãìåé ùéàå ùéà øîàé ïåéöìå åäæå
.úá úðéçá 'éôà ,ùéà úðéçáá ìëä àäéù

"ולציון  הכתוב יותר בעומק יתפרש זה לפי
מובן, אינו דלכאורה - בה" יולד ואיש איש יאמר
איש? פעמים שתי ואיש", "איש הלשון כפל מהו

ד"איש  שהענין לעיל נתבאר כבר הענין: אך
האדם  בלב הנולדה התעוררות היא בה" יולד
בלב  תקועה שהיא זכר"), ("יולדת "זכר" בבחינת
דוקא  שזהו נתבאר ששם אלא בחוזק. האדם
כשההתעוררות  היינו תחילה", מזרעת כש"אשה
שלעתיד  מחדש, וכאן האדם. עבודת תולדת היא
"אפילו  - איש" "בבחינת התעוררות תהי' לבוא
דלתתא  אתערותא כשאין (היינו בת" בחינת (אצל)

לפני').

שני  יש כי ואיש", "איש הלשון כפל וזהו
א) - "איש" בבחינת שהיא בההתעוררות אופנים
ב) האדם, מעבודת הנולדת ההתעוררות
ידי  על הנולדת "איש" בבחינת ההתעוררות
לעתיד  שתתגלה מאד גבוהה דלעילא אתערותא

לבוא.

'éäé ïåëîäù ,ïåéìò äððåëé àåä éë éðôî åðééäå
.äìòð ãàî ïåéìò øåà

מלמעלה, הבאה התעוררות שיכולה והטעם
- "איש" של במדריגה להיות חנם, חסד בתור
עליון", יכוננה "הוא כי מפני הכתוב, מבאר
נעלה", מאד עליון אור יהי' "שהמכון פירוש,
דלתתא  אתערותא שאין מ"מקום עליון אור היינו
הנבראים  עבודת שאין ומכיון כלל", שם מגעת
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c"agקמב i`iyp epizeax zxezn

לשכון  להאור אפשר לפיכך שם, מקום תופסת
לכך. ליבו הכין לא כשהאדם גם בגילוי

éðà éððä ,êëåúá éúðëùå àá éððä éë åäæå
.ùîî ä"á óåñ ïéà øåà ìåëéáë éîöòá

"רני  (לאחרי הנביא דברי המשך ביאור גם וזהו
שהטעם  בתוכך", ושכנתי בא הנני "כי ושמחי")

ציון" "בת אצל שאפילו ציון", בת ושמחי ל"רני
ושכנתי  בא ש"הנני לפי הוא ושמחי", "רני יהי'
כביכול, בעצמי אני ש"הנני בזה, שהכוונה בתוכך",
שהיא  בתוכך, ישכון ממש" ב"ה סוף אין אור
אתערותא  שאין מ"מקום דלעילא האתערותא

כלל". שם מגעת דלתתא

f wxt ignye ipx d''c
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ולבוש Â‰ÊÂ(נג) כשלמה אור עטה כמו מל' לבוש בחי'
דהיינו  כו' לבש גאות מלך ה' וכמ"ש ממש
הצמצום  שלפני הגדול וסובב מקיף מבחי' אור שנמשך
כתר  בחי' על להלביש מקיף לבוש בבחי' הנ"ל דמק"פ
ע"ג  בטלית שמתעטף אדם עד"מ הנ"ל דא"א ומו"ס
שע"ג  העטרה גם שאז הראש. על הטלית שמשים ראשו
מראשו  מקיפו שהטלית מאחר הטלית מן מוקפת ראשו
הארת  בחי' והיינו בכלל שבראש עטרה גם הרי לרגליו
בבחי' שנעשה כנ"ל לגמרי אדם מבחי' שלמעלה א"ס
עטרה  לבחי' גם דא"א וגלגלתא לראש ממעל מקיף
לד' מקיף זה מקיף שבחי' מפני כו' הראש שע"ג
הצמצום  לפני בעצמו שהוא כמו כנ"ל בשוה עולמות
ג"כ  וממנו כו' הקו שבו החלל כל את שמקיף דמק"פ
בחי' מזה להיות בפנימי. מקיף אור הכאת בחינת בא
יש  בבחינת להיות האור את המגבילים הכלים התהוות

מבחינת  בא הוא גשמי יש התהוות בחינת כל וגם כו'
ושוה  מהכל בערך מובדל שהוא מפני דוקא. זה סובב
שמבואר  ואע"פ וד"ל באריכות כנ"ל וסוף ראש לפניו

מ  בבחי' ג"כ שהוא וכתר גלגלתא בבחי' קיף למעלה
החכמה  לגבי שזהו פרט בדרך מקיף בבחי' רק אינו אבל
שהוא  שבגלגלתא בפנימיות ונעלמים המכוסים והמוחין
דאא"ס  העצמות בחינת לגבי אבל הנ"ל מו"ס בחינת
שבגלגלתא  כתר בחי' גם הרי מלכות לבוש שנקרא
עכ"פ  בכלי מוגבל אור שהוא אדם ציור בחי' מכלל
שבעצמות  התחתונה מבחי' בו יש שמ"מ אלא כנ"ל.
הוא  הרי בכלל הכתר אור שבחינת וכידוע המאציל
מבחינת  בו ויש לנאצלים המאציל בין ממוצע בחינת
בחי' דא"א גלגלתא בחי' שזהו שבמאציל התחתונה
מו"ס  ובחי' הכללי סובב הארת בו ששורה העליון רצון

וד"ל: כו' הנאצלי' שרש הוא דא"א
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰ÏÂ שייך איך לזווגם, קשה ענין ביאור בתוס'
שאמר  מה תחילה להבין יש קשה, ל' לומר
אותי, מוליכין דרך באיזה יודע איני זכאי בן יוחנן ר'
אצלו  הספק הי' ואיך התורה, שר הי' ב"ז ר"י הלא
גם  כי כן לומר שייך אינו ענוה בדרך ואף דרך, לאיזה
משא"כ  כן, לומר שיכול סברא צד שיהי' צריך ענוה
מה  בהקדים יובן אך כו'. יודע איני א' איך [ריב"ז]
המצות  על יתירה היא התורה שמעלת לפעמים שמצינו
מצינו  ולפעמים כולם, כנגד תורה ותלמוד ז"ל כמאמרם
ז"ל  וכמאמרם התורה נגד בתפלה המעלה יתרון שיש

כו', ילמוד שלא ואף כולו היום כל שיתפלל והלואי
כמ"ש  התפלה על נפשו שמסר דניאל גבי שמצינו וכמו

ירושלים. נגד לי' פתיחין וכוין
Í‡ אשר האדם מן לכם חדלו כתי' דהנה הוא הענין

מזה  ולמדו הוא, נחשב במה כי באפו נשמה
שקודם  והיינו התפלה, קודם לאכול שאסור הפסוק
הנשמה  התפלה ולאחר באפו הנשמה התפלה
שהוא  תפלה ענין הוא תפלה ופי' הגוף, בכל מתפשטת
הוא  תפלה שענין בשבת רש"י כמ"ש גמ"ח בכלל
ע"י  איך וצ"ל חסד, איש נפשו גומל ע"ש גמ"ח בכלל
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מהו  תחילה וצ"ל הגוף. בכל הנשמה מתפשטת התפלה
לבד  נשמה בחי' שיש לומר ע"כ הלא הנשמה ענין
חביב  אבות שארז"ל ממה לזה וראי' והמדות, השכל
שכל  לאדם שיש מפני והיינו אלקי' בצלם שנברא אדם
בנים  שנקראו מה מעלה אח"כ שא' מה וא"כ ומדות
שנבראו  מה המעלה על יתירה מעלה הוא למקום
בנים  שנקראו מה שמעלת לומר ע"כ א"כ אלקי', בצלם
שזהו  לומר ואין כו'. עצמה הנשמה מצד הוא למקום
שניתן  ישראל חביבין אמרו אח"כ שהרי התורה מעלת

שנקראו  זו שמעלה לומר בהכרח הרי חמדה כלי להם
התורה, בחי' אינו וגם הצלם, בחי' על יתרון הוא בנים
שמו  מה בנו, שם ומה שמו מה ג"כ מצינו הפ' ובלשון
בנים  ישראל, בכורי בני בנו שם ומה שמו, צבאות ה'
ממוח  נמשך שהבן כמו והיינו אלקיכם, להוי' אתם
ואף  ממעל, אלקה חלק מישראל בכ"א יש כמ"כ האב
תורה  דברה אך ובן, אב לומר ית' עליו יתכן לא כי
הכתוב  שחיבבן אלא במדרש וכמ"ש בנ"א, כלשון

בנים. וקראן
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ÈÎ מחצית וגו' יתנו זה וגו' בנ"י ראש את תשא
מחצית  השקל גרה עשרים הקדש, בשקל השקל
לא  והדל ירבה לא העשיר כתי' ואח"כ תרומה, השקל
מחצית  למה השקל מחצית ענין שורש וצ"ל ימעיט.
גרה  עשרים שהוא השקל מספר וענין דוקא, השקל
זה  ובשיעור עשר, שהוא דוקא מחציתו ליתן וצריך
ימעיט. לא והדל ירבה לא שהעשיר והעני העשיר שוים

Ô·ÂÈÂ'פי מהימנא רעיא נק' שמשה מה ענין בהקדם
שלהם, האמונה בענין נש"י את ומפרנס שרועה
את  וזן רועה הי' משה כן צאנו המפרנס הרועה כמו
וצ"ל  אמונה, ורעה וכמ"ש כו', בה' אמונתן לחזק נש"י
תחלה  צ"ל זה להבין ובכדי להאמונה. הפרנסה מה"ע
הם  שישראל במד"ר ארז"ל הנה האמונה, ענין שורש
העם  ויאמן כמ"ש מאמינים מאמינים, בני מאמינים
שנק' אברהם בני מאמינים בני בה', ויאמינו וכתי'
שפסוק  במד"ר ארז"ל ולכן בה', והאמין כמ"ש אמונה
לכל  ראש שהי' אברהם על קאי אמנה מראש תשורי
אמונה  נק' שנש"י מה בין ההפרש ולהבין המאמינים.
ענין  שורש הנה אמונה. בשם אאע"ה שנק' מה לבין
וסוכ"ע, ממכ"ע בבחי' מאמינים שנש"י מה האמונה
באדר"נ  ארז"ל דהנה סוכ"ע, בבחי' היא האמונה ועיקר
(פי' באדם חורשי' ברא בעולם חורשי' ברא פל"א
דוגמת  שיש באדם שיש מה כל שם וחשיב שערות),
גדול  גוף בחי' הוא שהעולם ונמצא בעולם, הדברים כל
גידים  ושס"ה אברי' רמ"ח שיש האדם גוף כמו
שהוא  בעולם הוא כמו"כ וכדומה, וצפרנים ושערות
שהעולם  ומאחר האלו, החלקי' כל בו ויש גדול גוף
דאל"כ  אותו, המחי' דבר שיש לומר בהכרח גוף הוא

האילנות  וחיות העולם חיות רואים אנו והרי יחי' מאין
שע"ז  הממכ"ע ב"ה אוא"ס מבחי' והיינו כו' והצמחי'
הקב"ה  כך הגוף כל את ממלא הנשמה מה ארז"ל
בבחי' העולם את שמחי' והיינו העולם, כל את ממלא
לכל  הגוף את מחי' שהנשמה שכמו החיות, התחלקות
לחיות  הראש חיות דומה אינו שהרי כערכו פרטי אבר
השמים  חיות דומה אינו כך וכדומה, היד או הרגל
שמתחלק  מה והיינו וכדומה, הארץ לחיות עד"מ
בעולם  שנבראו דברים מפרטי פרט לכל להחיות החיות
החיות  הוא סוכ"ע בחי' אבל ממכ"ע. בחי' וזהו כו'
בבחי' ולא לבד מקיף בבחי' העולם את שמחי'
אני  הארץ ואת השמים את נא' שע"ז והגם התלבשות,
לבד  וסובב מקיף בבחי' שהוא הפי' שאין היינו מלא
למעלה  להיותו אמנם החלקי', בכל נמצא הוא כ"א
מקיף  בבחי' כ"א פנימי בבחי' המתלבש חיות מבחי'
שמו  פי' לבדו שמו נשגב כי ועז"נ סוכ"ע, נק' לכן לבד
סוכ"ע  בבחי' לבדו נשגב הוא מקיף בבחי' המחי' ית'
ית' שהוא מאמינים שנש"י האמונה ענין הוא וע"ז כו'.
אומרים  ולכן וסובב, ממלא בבחי' העולם את מחי'
ועד  לעולם מלכותו כבוד שם וברוך אחד ה' יום בכל
הוא  אחד הנ"ל, בחי' ב' על והאמונה הקבלה שה"ע
ועד  לעולם מלכותו כבוד שם וברוך סוכ"ע, בחי' על
הוא  האמונה שעיקר לעיל נת' (וכבר ממכ"ע, על הוא
רואה  כאילו מובן ממכ"ע ענין שהרי סוכ"ע, בחי' על
וע"פ  במ"א). מזה כמשנ"ת כו' אלקה אחזה ומבשרי
עולמים  כל מלכות מלכותך בחי' הוא ממכ"ע הקבלה
עולם  ומהוה המחי' עולם שבכל מל' בחי' שהוא
כו'. עליונות מדות בחי' הוא וסוכ"ע הימנה, שלמטה
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לשכון  להאור אפשר לפיכך שם, מקום תופסת
לכך. ליבו הכין לא כשהאדם גם בגילוי

éðà éððä ,êëåúá éúðëùå àá éððä éë åäæå
.ùîî ä"á óåñ ïéà øåà ìåëéáë éîöòá

"רני  (לאחרי הנביא דברי המשך ביאור גם וזהו
שהטעם  בתוכך", ושכנתי בא הנני "כי ושמחי")

ציון" "בת אצל שאפילו ציון", בת ושמחי ל"רני
ושכנתי  בא ש"הנני לפי הוא ושמחי", "רני יהי'
כביכול, בעצמי אני ש"הנני בזה, שהכוונה בתוכך",
שהיא  בתוכך, ישכון ממש" ב"ה סוף אין אור
אתערותא  שאין מ"מקום דלעילא האתערותא

כלל". שם מגעת דלתתא
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ולבוש Â‰ÊÂ(נג) כשלמה אור עטה כמו מל' לבוש בחי'
דהיינו  כו' לבש גאות מלך ה' וכמ"ש ממש
הצמצום  שלפני הגדול וסובב מקיף מבחי' אור שנמשך
כתר  בחי' על להלביש מקיף לבוש בבחי' הנ"ל דמק"פ
ע"ג  בטלית שמתעטף אדם עד"מ הנ"ל דא"א ומו"ס
שע"ג  העטרה גם שאז הראש. על הטלית שמשים ראשו
מראשו  מקיפו שהטלית מאחר הטלית מן מוקפת ראשו
הארת  בחי' והיינו בכלל שבראש עטרה גם הרי לרגליו
בבחי' שנעשה כנ"ל לגמרי אדם מבחי' שלמעלה א"ס
עטרה  לבחי' גם דא"א וגלגלתא לראש ממעל מקיף
לד' מקיף זה מקיף שבחי' מפני כו' הראש שע"ג
הצמצום  לפני בעצמו שהוא כמו כנ"ל בשוה עולמות
ג"כ  וממנו כו' הקו שבו החלל כל את שמקיף דמק"פ
בחי' מזה להיות בפנימי. מקיף אור הכאת בחינת בא
יש  בבחינת להיות האור את המגבילים הכלים התהוות

מבחינת  בא הוא גשמי יש התהוות בחינת כל וגם כו'
ושוה  מהכל בערך מובדל שהוא מפני דוקא. זה סובב
שמבואר  ואע"פ וד"ל באריכות כנ"ל וסוף ראש לפניו

מ  בבחי' ג"כ שהוא וכתר גלגלתא בבחי' קיף למעלה
החכמה  לגבי שזהו פרט בדרך מקיף בבחי' רק אינו אבל
שהוא  שבגלגלתא בפנימיות ונעלמים המכוסים והמוחין
דאא"ס  העצמות בחינת לגבי אבל הנ"ל מו"ס בחינת
שבגלגלתא  כתר בחי' גם הרי מלכות לבוש שנקרא
עכ"פ  בכלי מוגבל אור שהוא אדם ציור בחי' מכלל
שבעצמות  התחתונה מבחי' בו יש שמ"מ אלא כנ"ל.
הוא  הרי בכלל הכתר אור שבחינת וכידוע המאציל
מבחינת  בו ויש לנאצלים המאציל בין ממוצע בחינת
בחי' דא"א גלגלתא בחי' שזהו שבמאציל התחתונה
מו"ס  ובחי' הכללי סובב הארת בו ששורה העליון רצון

וד"ל: כו' הנאצלי' שרש הוא דא"א
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰ÏÂ שייך איך לזווגם, קשה ענין ביאור בתוס'
שאמר  מה תחילה להבין יש קשה, ל' לומר
אותי, מוליכין דרך באיזה יודע איני זכאי בן יוחנן ר'
אצלו  הספק הי' ואיך התורה, שר הי' ב"ז ר"י הלא
גם  כי כן לומר שייך אינו ענוה בדרך ואף דרך, לאיזה
משא"כ  כן, לומר שיכול סברא צד שיהי' צריך ענוה
מה  בהקדים יובן אך כו'. יודע איני א' איך [ריב"ז]
המצות  על יתירה היא התורה שמעלת לפעמים שמצינו
מצינו  ולפעמים כולם, כנגד תורה ותלמוד ז"ל כמאמרם
ז"ל  וכמאמרם התורה נגד בתפלה המעלה יתרון שיש

כו', ילמוד שלא ואף כולו היום כל שיתפלל והלואי
כמ"ש  התפלה על נפשו שמסר דניאל גבי שמצינו וכמו

ירושלים. נגד לי' פתיחין וכוין
Í‡ אשר האדם מן לכם חדלו כתי' דהנה הוא הענין

מזה  ולמדו הוא, נחשב במה כי באפו נשמה
שקודם  והיינו התפלה, קודם לאכול שאסור הפסוק
הנשמה  התפלה ולאחר באפו הנשמה התפלה
שהוא  תפלה ענין הוא תפלה ופי' הגוף, בכל מתפשטת
הוא  תפלה שענין בשבת רש"י כמ"ש גמ"ח בכלל
ע"י  איך וצ"ל חסד, איש נפשו גומל ע"ש גמ"ח בכלל
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מהו  תחילה וצ"ל הגוף. בכל הנשמה מתפשטת התפלה
לבד  נשמה בחי' שיש לומר ע"כ הלא הנשמה ענין
חביב  אבות שארז"ל ממה לזה וראי' והמדות, השכל
שכל  לאדם שיש מפני והיינו אלקי' בצלם שנברא אדם
בנים  שנקראו מה מעלה אח"כ שא' מה וא"כ ומדות
שנבראו  מה המעלה על יתירה מעלה הוא למקום
בנים  שנקראו מה שמעלת לומר ע"כ א"כ אלקי', בצלם
שזהו  לומר ואין כו'. עצמה הנשמה מצד הוא למקום
שניתן  ישראל חביבין אמרו אח"כ שהרי התורה מעלת

שנקראו  זו שמעלה לומר בהכרח הרי חמדה כלי להם
התורה, בחי' אינו וגם הצלם, בחי' על יתרון הוא בנים
שמו  מה בנו, שם ומה שמו מה ג"כ מצינו הפ' ובלשון
בנים  ישראל, בכורי בני בנו שם ומה שמו, צבאות ה'
ממוח  נמשך שהבן כמו והיינו אלקיכם, להוי' אתם
ואף  ממעל, אלקה חלק מישראל בכ"א יש כמ"כ האב
תורה  דברה אך ובן, אב לומר ית' עליו יתכן לא כי
הכתוב  שחיבבן אלא במדרש וכמ"ש בנ"א, כלשון

בנים. וקראן
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ÈÎ מחצית וגו' יתנו זה וגו' בנ"י ראש את תשא
מחצית  השקל גרה עשרים הקדש, בשקל השקל
לא  והדל ירבה לא העשיר כתי' ואח"כ תרומה, השקל
מחצית  למה השקל מחצית ענין שורש וצ"ל ימעיט.
גרה  עשרים שהוא השקל מספר וענין דוקא, השקל
זה  ובשיעור עשר, שהוא דוקא מחציתו ליתן וצריך
ימעיט. לא והדל ירבה לא שהעשיר והעני העשיר שוים

Ô·ÂÈÂ'פי מהימנא רעיא נק' שמשה מה ענין בהקדם
שלהם, האמונה בענין נש"י את ומפרנס שרועה
את  וזן רועה הי' משה כן צאנו המפרנס הרועה כמו
וצ"ל  אמונה, ורעה וכמ"ש כו', בה' אמונתן לחזק נש"י
תחלה  צ"ל זה להבין ובכדי להאמונה. הפרנסה מה"ע
הם  שישראל במד"ר ארז"ל הנה האמונה, ענין שורש
העם  ויאמן כמ"ש מאמינים מאמינים, בני מאמינים
שנק' אברהם בני מאמינים בני בה', ויאמינו וכתי'
שפסוק  במד"ר ארז"ל ולכן בה', והאמין כמ"ש אמונה
לכל  ראש שהי' אברהם על קאי אמנה מראש תשורי
אמונה  נק' שנש"י מה בין ההפרש ולהבין המאמינים.
ענין  שורש הנה אמונה. בשם אאע"ה שנק' מה לבין
וסוכ"ע, ממכ"ע בבחי' מאמינים שנש"י מה האמונה
באדר"נ  ארז"ל דהנה סוכ"ע, בבחי' היא האמונה ועיקר
(פי' באדם חורשי' ברא בעולם חורשי' ברא פל"א
דוגמת  שיש באדם שיש מה כל שם וחשיב שערות),
גדול  גוף בחי' הוא שהעולם ונמצא בעולם, הדברים כל
גידים  ושס"ה אברי' רמ"ח שיש האדם גוף כמו
שהוא  בעולם הוא כמו"כ וכדומה, וצפרנים ושערות
שהעולם  ומאחר האלו, החלקי' כל בו ויש גדול גוף
דאל"כ  אותו, המחי' דבר שיש לומר בהכרח גוף הוא

האילנות  וחיות העולם חיות רואים אנו והרי יחי' מאין
שע"ז  הממכ"ע ב"ה אוא"ס מבחי' והיינו כו' והצמחי'
הקב"ה  כך הגוף כל את ממלא הנשמה מה ארז"ל
בבחי' העולם את שמחי' והיינו העולם, כל את ממלא
לכל  הגוף את מחי' שהנשמה שכמו החיות, התחלקות
לחיות  הראש חיות דומה אינו שהרי כערכו פרטי אבר
השמים  חיות דומה אינו כך וכדומה, היד או הרגל
שמתחלק  מה והיינו וכדומה, הארץ לחיות עד"מ
בעולם  שנבראו דברים מפרטי פרט לכל להחיות החיות
החיות  הוא סוכ"ע בחי' אבל ממכ"ע. בחי' וזהו כו'
בבחי' ולא לבד מקיף בבחי' העולם את שמחי'
אני  הארץ ואת השמים את נא' שע"ז והגם התלבשות,
לבד  וסובב מקיף בבחי' שהוא הפי' שאין היינו מלא
למעלה  להיותו אמנם החלקי', בכל נמצא הוא כ"א
מקיף  בבחי' כ"א פנימי בבחי' המתלבש חיות מבחי'
שמו  פי' לבדו שמו נשגב כי ועז"נ סוכ"ע, נק' לכן לבד
סוכ"ע  בבחי' לבדו נשגב הוא מקיף בבחי' המחי' ית'
ית' שהוא מאמינים שנש"י האמונה ענין הוא וע"ז כו'.
אומרים  ולכן וסובב, ממלא בבחי' העולם את מחי'
ועד  לעולם מלכותו כבוד שם וברוך אחד ה' יום בכל
הוא  אחד הנ"ל, בחי' ב' על והאמונה הקבלה שה"ע
ועד  לעולם מלכותו כבוד שם וברוך סוכ"ע, בחי' על
הוא  האמונה שעיקר לעיל נת' (וכבר ממכ"ע, על הוא
רואה  כאילו מובן ממכ"ע ענין שהרי סוכ"ע, בחי' על
וע"פ  במ"א). מזה כמשנ"ת כו' אלקה אחזה ומבשרי
עולמים  כל מלכות מלכותך בחי' הוא ממכ"ע הקבלה
עולם  ומהוה המחי' עולם שבכל מל' בחי' שהוא
כו'. עליונות מדות בחי' הוא וסוכ"ע הימנה, שלמטה
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המאמר  פתיחת
éîìàøùé òáåø úà øôñîå á÷òé øôò äðî50,êéøöå

ùåøéô ïéáäìהמיליםäðååëä íà òáåø úà øôñîå כענין
øôñîנפרד ùéùאומרים זה שעל יעקב' ל'עפר (בניגוד

מנה") éà÷ù"מי åà(שהולך)áåúëù äî ìòזה לפני 
øôñî ùé àìù åðééäã äðî éîישראל רובע על .גם

íâåנוספת úâéøãîîשאלה  äìòîì àåä ìàøùé àìä
èåùôä èùôã äðî éî øîàð á÷òé éáâ äîìå òåãéë á÷òé

.'åë øôñîå áéúë ìàøùé éáâå øôñî ùé àìù àåä שניתן
דרגת לגבי ומספר גבול של ענין שייך שכן לפרש 

.ישראל
ìéòì øàáúðù äî íéã÷äì ùé äæ ìë ïéáäìå במאמר

úåìéöàãהקודם úåøéôñ øùòã úåøåàä úëùîäã
ïéà øåàá úåæåðâä úåøéôñ øùòä ïäù ïøå÷îå ïùøùî

,'åë íåöîö éãé ìò àåä óåñ
øåàä íåöîö 'àä íéîåöîö 'á äæá ùéù øàáúðå

óåñ ïéà úðéçááùקץ אין הספירות íåöîöäùבחינת 
éùøùá íåöîöä 'áäå ,'åë ÷åìéñ úðéçáá àåä äæá

úåøåàäהצמצום לפני  שהם כפי  הגנוזות  הספירות היינו
úðéçáá íä àåä êåøá óåñ ïéà øåàá íéìåìëù åîëã
íðéàù íöòá ïúìòîá íéäåáâù úåãçàúäå úåáøòúä
àéäù äìòð øåà íäá øéàî íâå úøëéð úåàéöî úðéçáá

,'åë úåøéôñ øùòä ïéðòáù äðåéìòä äðååëä
àåä íåöîöäåיש הרי  סוף, אין האור הסתלקות שמלבד

הגנוזות הספירות האצלת באופן נוסף åèøôðùצמצום
èòîúð äæ éãé ìòù úåéèøô úçà äøéôñ êùîð úåéäì

.'åë úøëéð úåàéöî úðéçáá úéùòðå øåàä
a"xrz wla zyxt zay
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

f"txz'd mixn`nd xtq

המעּׂשה p‰Â‰ו) "ּגדֹול רז"ל, מן ז אמרּו יֹותר ¿ƒ≈ְְִֵֶַַַַָָ
ּדאֹורייתא  ּבתמכין וכּידּוע ּדמי ח העֹוׂשה", , ְְְְְְִִֶַַַַָָָ

מן  יֹותר הּוא ּתֹורה לֹומדי ׁשּיחזיק חברֹו את ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּמעּׂשה
לצרכי  הּצדקה ּבמעׂשה ׁשהּוא ּוכׁשם ּבעצמֹו, ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָהעֹוׂשה
כן  ּכמֹו הּנה ּבמאד, ונעלה נׂשּגב ׁשהּוא ּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹלֹומדי
יֹותר  לתֹורה חברֹו את המעּׂשה ּדּגדֹול מּמׁש ּבלּמּוד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָהּוא
ּוכמֹו ּבנפׁשֹו, חסדים ּגמילת ענין ּדזהּו ּבעצמֹו, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָמהּלֹומד
ּברּבים, ּתֹורה לּמּוד קביעּות ּכׁשעֹוׂשין מׁשל ּדר ְְִִִִֶֶֶַַָָָָעל
אֹו הלכה לּמּוד הינּו הרּבים, ער לפי הּוא ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָוהּלּמּוד
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ונּׂשאה, רמה היא זֹו ּדקביעּות וכּו', ְְְְִִִִֶַָָָָָָָאּגדה
ועסקּו ּכּתֹות "עׂשּו רז"ל ואמרּו יׂשראל", ּוׁשמע ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָ"הסּכת
הּנה  ּבחבּורה, אּלא נקנית הּתֹורה ׁשאין ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּתֹורה",

אלּו ּגם זה ּבלּמּוד להׁשּתּתף ללמד 13צריכים ׁשּיכֹולים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַֹ

מיּבעי  ּדלא עּיּוני, רּבים ט לּמּוד לפני לֹומד ׁשהּוא ּדמי ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָ
ּגם  אּלא ּכּנֹודע, נפׁשֹו את ּומרֹומם ׂשכרֹו ְְְֵֶֶֶַַַַָָָׁשּגדֹול
ּכי  ּבנפׁשֹו, חסדים ּגמילת ענין הּוא ּבּלּמּוד ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָההׁשּתּתפּות
ּתמכין  הּוא ּברּבים הּלֹומדים את ׁשּמחּזקים ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָּבזה
יֹותר, ׁשּנעלה ּפׁשּוטים אנׁשים ּבין ודוקא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּדאֹורייתא,

ׁשּמבאר  אנׁשים 14ּוכמֹו אצל ׁשהּוא נפׁש הּמסירת ּבענין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
אׁשר  מרּבה, והּׂשגה ּדעה ּבבעלי מּכמֹו יֹותר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻּפׁשּוטים
והאמת  ּגדֹולה, מעלה הּוא הרגל ּדמעלת מּובן זה ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָמּכל
ׁשּמתלּבׁש ּפנימי וחּיּות ּבאֹור מּכלֿמקֹום אבל ּכן, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָהּוא
נעלה  הּוא הּגּוף חלק ׁשּנקרא האמצעי חלק הּנה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּגּוף
ּבֹו יׁש הרי הּגּוף ּדבחלק הרגל, חלק מּכמֹו יֹותר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּבחּיּות

ּבמּׁשהּו ׁשּנקּובתם הּפנימּיים והאברים חּיּות י הּלב וכל , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבֹו יׁש הרי הרגל ּבחלק ּכן ּׁשאין מה ּבזה, ּתלּוי ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהאדם
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כג.13) סימן סוף הקודש מאגרת להעיר
אידית).14) - המאמרים (ספר ישנה, אני המתחיל דיבור ו[מאמר] בא, הוא ברוך הקדוש אין המתחיל דיבור [מאמר] ראה

לעשות.ז. לאחרים התורה.ח.הגורם (לומר).ט.בתומכי צורך נתן י.שאין שלא מפני טרפה, – בתוכם משהו נקב אם
כך. לחיות

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ההּלּו ׁשּבּנפׁש,ּכח אחרֹון הּיֹותר ּכח ׁשהּוא ּבלבד ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹ
הּידים  אפּלּו ּדהרי יֹותר, הרּבה נעלים הם ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָוהּמּדֹות
יֹותר  נעלים הם ּבלבד הּתנּועה ּכח רק ּכן ּגם ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹׁשהם
זריקת  רק הּוא ּדברגל ׁשּברגל, ההּלּו ּכח ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּכמֹו
ּבכח  ּכן ּׁשאין מה חי, ּבבעל ּגם יׁשנֹו זה ּדכח ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹצרֹורֹות,
מּמעׂשה  ׁשהם הּכתיבה מלאכת הּוא ׁשּבּיד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתנּועה
ּכח  ּכן ּגם ׁשהם ּדהגם הּצּיּור, מּמלאכת וכן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאדם,
הּפנימּיּות  הּוא אבל ׁשּבּנפׁש, אחרֹון ּכח ׁשהּוא ְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹהּמעׂשה
ּפנימּיּות  ּבֹו יׁש הרי וכח ּכח ּבכל ּדהּנה הּמעׂשה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹּדכח
ּוזריקה, הּלּו הם הּמעׂשה ּכח וחיצֹונּיּות ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָֹוחיצֹונּיּות,
והענין  הּמעׂשה. ּכח ּפנימּיּות הם והּצּיּור הּכתיבה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאבל
קֹולע  ּכמֹו מכּונת ּבזריקה אפּלּו ּבזריקה, ּדגם ה ּוא, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּבזה

ידים  ואּמּון הּׂשכל מּפני ׁשהּוא יחטא, ולא הּׂשערה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאל
– והראיה הּמעׂשה, הּוא העּקר מּכלֿמקֹום ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּבזה,
הּנה  ּבּצּיּור, אבל ּבטבעֹו. הּנזרק נֹופל ּכחֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹּדבכלֹות
זאת  עֹוד הּנה הּׂשכל, אל לבּוׁש ׁשהּוא זה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַֹמּלבד
הּיפי  עּקר ולכן הּכח, על הּׂשכל התּגּברּות הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשהעּקר
והּוא  עצמֹו, הּצּיּור ולא המצּיר הּתכן הּוא ְְְְִִֶַַַַַָֹֹֻּבּצּיּור

הּמעׂשה. ּכח ְֲִִֶַַַֹּפנימּיּות
.¯ev˜ּובטרחתֹו ּבממֹונֹו ּדאֹורייתא ּדבתמכין יבאר ƒְְְְְְְְִִִֵַַָָָָ

ּברּבים, ּבלּמּוד הּוא ּכן מהעֹוׂשה. המעּׂשה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָּגדֹול
חסד  ּגמילּות זהּו מּמּנּו הּפׁשּוטים אנׁשים עם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָּדהּלֹומד
אחרֹון. ּכח ׁשהּוא הגם הרגל, מעלת ויסּביר ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַַַָֹּבנפׁשֹו.

הּׂשכל. אל לבּוׁש - ְִֵֶֶַצּיּור
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על  וימסור הגאסטיניצא משרד פקיד פגשני בבואי

השניה. בקומה ל"ג דחדר המפתח את ידי
ווארווארסקאיא  לסטארא כשבאתי בבוקר
מפתח  את לקחת להמשרד ונכנסתי גאסטיניצא
אי' ויאמר: בי עיניו את הפקידים אחד שם חדרי,
את  עזבתם שעה ובאיזה זו, לילה הייתם איפה

הגאסטיניצא?
ודבורו  מכירו, אינני שאך הוא חדש הזה הפקיד
עברי  כי חושד והנני האלו, בימים הצעירים כדרך
הפיקו  ועיניו בערו לחייו אבל כעסו שעצר ואף הוא
רבות  שנים זה מכירם שהנני הפקידים ושני זעם

אש  רואה והנני וכתבו, כפופים בוערת ישבו חמתם ר
אלי. הדובר הצעיר על

פנים  עשיתי אבל במאד יראתי כי אף אנכי
הספקתי  טרם ועוד שפתי על קל ושחוק מאירות

לדבר. הצעיר התחיל שוב דבר להגיד
באו  פעמיים כי נודעתי בבוקר בבואי הפקיד:
ס"ז  בחדר אצלנו הזה האורח על לשאול מהמשטרה
ואקח  המשרד בלשכת הי' והמפתח השני', בקומה
המטה  כי וארא החדר את ואבקר המפתח את
ואחקור  אין, ואיש הלילה באמצע קמו כאלו פתוחה
בחדר  הדר כי לי ויאמרו החדרים ממשרתי ואדרוש
איפה  ובכן ערב . שמינית בשעה שהלך ראוהו ס"ז

הלילה? כל הייתם
מזמן  נוסע שהנני שנים וחמש כעשרים לי זה אני:
שונות  בגאסטיניצעס ומתאכסן שונות לערים לזמן
הגאסטיניצא  במשרד אשר הראשון הפעם לי וזה
איפה  אי' לענות וידרשו יחקרו גם ומה אותי, ישאלו
גם  אף טעם שום מוצא ואינני בלילה או ביום הייתי

ללכת. ואפן לענות,
לך  יעזור לא  באידיש הפקיד לי אמר  תלך אל
 היהודים החברים  אנו שלך, הגמרא" "ראש
אנחנו  תתחמק, לא שלנו מהידים אתה, מי יודעים

אותך. נשיג  כבר
ההורים  הם ומי רוסיה כל יודעת  אני מי אני:
איש   אתה מי אך העולם, וכל רוסיה כל יודעים שלי

יודע. לא
להמשטרה  אצלצל אנכי אם גדול): (בקצף הפקיד

כרגע. יקיימו  ויאסרוכם אנשים שישלחו
המשטרה  אשר שמעתי לא עוד (במתינות): אני

דבר. לא על אדם תאסור
יעווסעקציא   הצעירים היהודים אנחנו הפקיד:
תתערב  הבולשת וגם המשטרה מאת זאת נדרוש 

בזה.
את  לקחתי חפצי, את סדרתי לחדרי כשבאתי
בית  מבוא דרך והלכתי הקטן בתרמיל הטו"ת
עמי. לקחתי המפתח ואת חדרי את ועזבתי המבשלות
f"txz ,onei
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המאמר  פתיחת
éîìàøùé òáåø úà øôñîå á÷òé øôò äðî50,êéøöå

ùåøéô ïéáäìהמיליםäðååëä íà òáåø úà øôñîå כענין
øôñîנפרד ùéùאומרים זה שעל יעקב' ל'עפר (בניגוד

מנה") éà÷ù"מי åà(שהולך)áåúëù äî ìòזה לפני 
øôñî ùé àìù åðééäã äðî éîישראל רובע על .גם

íâåנוספת úâéøãîîשאלה  äìòîì àåä ìàøùé àìä
èåùôä èùôã äðî éî øîàð á÷òé éáâ äîìå òåãéë á÷òé

.'åë øôñîå áéúë ìàøùé éáâå øôñî ùé àìù àåä שניתן
דרגת לגבי ומספר גבול של ענין שייך שכן לפרש 

.ישראל
ìéòì øàáúðù äî íéã÷äì ùé äæ ìë ïéáäìå במאמר

úåìéöàãהקודם úåøéôñ øùòã úåøåàä úëùîäã
ïéà øåàá úåæåðâä úåøéôñ øùòä ïäù ïøå÷îå ïùøùî

,'åë íåöîö éãé ìò àåä óåñ
øåàä íåöîö 'àä íéîåöîö 'á äæá ùéù øàáúðå

óåñ ïéà úðéçááùקץ אין הספירות íåöîöäùבחינת 
éùøùá íåöîöä 'áäå ,'åë ÷åìéñ úðéçáá àåä äæá

úåøåàäהצמצום לפני  שהם כפי  הגנוזות  הספירות היינו
úðéçáá íä àåä êåøá óåñ ïéà øåàá íéìåìëù åîëã
íðéàù íöòá ïúìòîá íéäåáâù úåãçàúäå úåáøòúä
àéäù äìòð øåà íäá øéàî íâå úøëéð úåàéöî úðéçáá

,'åë úåøéôñ øùòä ïéðòáù äðåéìòä äðååëä
àåä íåöîöäåיש הרי  סוף, אין האור הסתלקות שמלבד

הגנוזות הספירות האצלת באופן נוסף åèøôðùצמצום
èòîúð äæ éãé ìòù úåéèøô úçà äøéôñ êùîð úåéäì

.'åë úøëéð úåàéöî úðéçáá úéùòðå øåàä
a"xrz wla zyxt zay
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

f"txz'd mixn`nd xtq

המעּׂשה p‰Â‰ו) "ּגדֹול רז"ל, מן ז אמרּו יֹותר ¿ƒ≈ְְִֵֶַַַַָָ
ּדאֹורייתא  ּבתמכין וכּידּוע ּדמי ח העֹוׂשה", , ְְְְְְִִֶַַַַָָָ

מן  יֹותר הּוא ּתֹורה לֹומדי ׁשּיחזיק חברֹו את ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּמעּׂשה
לצרכי  הּצדקה ּבמעׂשה ׁשהּוא ּוכׁשם ּבעצמֹו, ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָהעֹוׂשה
כן  ּכמֹו הּנה ּבמאד, ונעלה נׂשּגב ׁשהּוא ּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹלֹומדי
יֹותר  לתֹורה חברֹו את המעּׂשה ּדּגדֹול מּמׁש ּבלּמּוד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָהּוא
ּוכמֹו ּבנפׁשֹו, חסדים ּגמילת ענין ּדזהּו ּבעצמֹו, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָמהּלֹומד
ּברּבים, ּתֹורה לּמּוד קביעּות ּכׁשעֹוׂשין מׁשל ּדר ְְִִִִֶֶֶַַָָָָעל
אֹו הלכה לּמּוד הינּו הרּבים, ער לפי הּוא ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָוהּלּמּוד
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ונּׂשאה, רמה היא זֹו ּדקביעּות וכּו', ְְְְִִִִֶַָָָָָָָאּגדה
ועסקּו ּכּתֹות "עׂשּו רז"ל ואמרּו יׂשראל", ּוׁשמע ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָ"הסּכת
הּנה  ּבחבּורה, אּלא נקנית הּתֹורה ׁשאין ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּתֹורה",

אלּו ּגם זה ּבלּמּוד להׁשּתּתף ללמד 13צריכים ׁשּיכֹולים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַֹ

מיּבעי  ּדלא עּיּוני, רּבים ט לּמּוד לפני לֹומד ׁשהּוא ּדמי ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָ
ּגם  אּלא ּכּנֹודע, נפׁשֹו את ּומרֹומם ׂשכרֹו ְְְֵֶֶֶַַַַָָָׁשּגדֹול
ּכי  ּבנפׁשֹו, חסדים ּגמילת ענין הּוא ּבּלּמּוד ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָההׁשּתּתפּות
ּתמכין  הּוא ּברּבים הּלֹומדים את ׁשּמחּזקים ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָּבזה
יֹותר, ׁשּנעלה ּפׁשּוטים אנׁשים ּבין ודוקא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּדאֹורייתא,

ׁשּמבאר  אנׁשים 14ּוכמֹו אצל ׁשהּוא נפׁש הּמסירת ּבענין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
אׁשר  מרּבה, והּׂשגה ּדעה ּבבעלי מּכמֹו יֹותר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻּפׁשּוטים
והאמת  ּגדֹולה, מעלה הּוא הרגל ּדמעלת מּובן זה ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָמּכל
ׁשּמתלּבׁש ּפנימי וחּיּות ּבאֹור מּכלֿמקֹום אבל ּכן, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָהּוא
נעלה  הּוא הּגּוף חלק ׁשּנקרא האמצעי חלק הּנה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּגּוף
ּבֹו יׁש הרי הּגּוף ּדבחלק הרגל, חלק מּכמֹו יֹותר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּבחּיּות

ּבמּׁשהּו ׁשּנקּובתם הּפנימּיים והאברים חּיּות י הּלב וכל , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבֹו יׁש הרי הרגל ּבחלק ּכן ּׁשאין מה ּבזה, ּתלּוי ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהאדם
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כג.13) סימן סוף הקודש מאגרת להעיר
אידית).14) - המאמרים (ספר ישנה, אני המתחיל דיבור ו[מאמר] בא, הוא ברוך הקדוש אין המתחיל דיבור [מאמר] ראה

לעשות.ז. לאחרים התורה.ח.הגורם (לומר).ט.בתומכי צורך נתן י.שאין שלא מפני טרפה, – בתוכם משהו נקב אם
כך. לחיות

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ההּלּו ׁשּבּנפׁש,ּכח אחרֹון הּיֹותר ּכח ׁשהּוא ּבלבד ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹ
הּידים  אפּלּו ּדהרי יֹותר, הרּבה נעלים הם ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָוהּמּדֹות
יֹותר  נעלים הם ּבלבד הּתנּועה ּכח רק ּכן ּגם ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹׁשהם
זריקת  רק הּוא ּדברגל ׁשּברגל, ההּלּו ּכח ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּכמֹו
ּבכח  ּכן ּׁשאין מה חי, ּבבעל ּגם יׁשנֹו זה ּדכח ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹצרֹורֹות,
מּמעׂשה  ׁשהם הּכתיבה מלאכת הּוא ׁשּבּיד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתנּועה
ּכח  ּכן ּגם ׁשהם ּדהגם הּצּיּור, מּמלאכת וכן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאדם,
הּפנימּיּות  הּוא אבל ׁשּבּנפׁש, אחרֹון ּכח ׁשהּוא ְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹהּמעׂשה
ּפנימּיּות  ּבֹו יׁש הרי וכח ּכח ּבכל ּדהּנה הּמעׂשה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹּדכח
ּוזריקה, הּלּו הם הּמעׂשה ּכח וחיצֹונּיּות ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָֹוחיצֹונּיּות,
והענין  הּמעׂשה. ּכח ּפנימּיּות הם והּצּיּור הּכתיבה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאבל
קֹולע  ּכמֹו מכּונת ּבזריקה אפּלּו ּבזריקה, ּדגם ה ּוא, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּבזה

ידים  ואּמּון הּׂשכל מּפני ׁשהּוא יחטא, ולא הּׂשערה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאל
– והראיה הּמעׂשה, הּוא העּקר מּכלֿמקֹום ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּבזה,
הּנה  ּבּצּיּור, אבל ּבטבעֹו. הּנזרק נֹופל ּכחֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹּדבכלֹות
זאת  עֹוד הּנה הּׂשכל, אל לבּוׁש ׁשהּוא זה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַֹמּלבד
הּיפי  עּקר ולכן הּכח, על הּׂשכל התּגּברּות הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשהעּקר
והּוא  עצמֹו, הּצּיּור ולא המצּיר הּתכן הּוא ְְְְִִֶַַַַַָֹֹֻּבּצּיּור

הּמעׂשה. ּכח ְֲִִֶַַַֹּפנימּיּות
.¯ev˜ּובטרחתֹו ּבממֹונֹו ּדאֹורייתא ּדבתמכין יבאר ƒְְְְְְְְִִִֵַַָָָָ

ּברּבים, ּבלּמּוד הּוא ּכן מהעֹוׂשה. המעּׂשה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָּגדֹול
חסד  ּגמילּות זהּו מּמּנּו הּפׁשּוטים אנׁשים עם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָּדהּלֹומד
אחרֹון. ּכח ׁשהּוא הגם הרגל, מעלת ויסּביר ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַַַָֹּבנפׁשֹו.

הּׂשכל. אל לבּוׁש - ְִֵֶֶַצּיּור
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על  וימסור הגאסטיניצא משרד פקיד פגשני בבואי

השניה. בקומה ל"ג דחדר המפתח את ידי
ווארווארסקאיא  לסטארא כשבאתי בבוקר
מפתח  את לקחת להמשרד ונכנסתי גאסטיניצא
אי' ויאמר: בי עיניו את הפקידים אחד שם חדרי,
את  עזבתם שעה ובאיזה זו, לילה הייתם איפה

הגאסטיניצא?
ודבורו  מכירו, אינני שאך הוא חדש הזה הפקיד
עברי  כי חושד והנני האלו, בימים הצעירים כדרך
הפיקו  ועיניו בערו לחייו אבל כעסו שעצר ואף הוא
רבות  שנים זה מכירם שהנני הפקידים ושני זעם

אש  רואה והנני וכתבו, כפופים בוערת ישבו חמתם ר
אלי. הדובר הצעיר על

פנים  עשיתי אבל במאד יראתי כי אף אנכי
הספקתי  טרם ועוד שפתי על קל ושחוק מאירות

לדבר. הצעיר התחיל שוב דבר להגיד
באו  פעמיים כי נודעתי בבוקר בבואי הפקיד:
ס"ז  בחדר אצלנו הזה האורח על לשאול מהמשטרה
ואקח  המשרד בלשכת הי' והמפתח השני', בקומה
המטה  כי וארא החדר את ואבקר המפתח את
ואחקור  אין, ואיש הלילה באמצע קמו כאלו פתוחה
בחדר  הדר כי לי ויאמרו החדרים ממשרתי ואדרוש
איפה  ובכן ערב . שמינית בשעה שהלך ראוהו ס"ז

הלילה? כל הייתם
מזמן  נוסע שהנני שנים וחמש כעשרים לי זה אני:
שונות  בגאסטיניצעס ומתאכסן שונות לערים לזמן
הגאסטיניצא  במשרד אשר הראשון הפעם לי וזה
איפה  אי' לענות וידרשו יחקרו גם ומה אותי, ישאלו
גם  אף טעם שום מוצא ואינני בלילה או ביום הייתי

ללכת. ואפן לענות,
לך  יעזור לא  באידיש הפקיד לי אמר  תלך אל
 היהודים החברים  אנו שלך, הגמרא" "ראש
אנחנו  תתחמק, לא שלנו מהידים אתה, מי יודעים

אותך. נשיג  כבר
ההורים  הם ומי רוסיה כל יודעת  אני מי אני:
איש   אתה מי אך העולם, וכל רוסיה כל יודעים שלי

יודע. לא
להמשטרה  אצלצל אנכי אם גדול): (בקצף הפקיד

כרגע. יקיימו  ויאסרוכם אנשים שישלחו
המשטרה  אשר שמעתי לא עוד (במתינות): אני

דבר. לא על אדם תאסור
יעווסעקציא   הצעירים היהודים אנחנו הפקיד:
תתערב  הבולשת וגם המשטרה מאת זאת נדרוש 

בזה.
את  לקחתי חפצי, את סדרתי לחדרי כשבאתי
בית  מבוא דרך והלכתי הקטן בתרמיל הטו"ת
עמי. לקחתי המפתח ואת חדרי את ועזבתי המבשלות
f"txz ,onei
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שרה  חי' בת רבקה מרת זקנתי אמי קדושת נולדה 1כבוד זצוקללה"ה, האמצעי רבינו בת
תקצ"ה  חשון מר ותשע 2יו"ד שבעים חיי' ימי משך ובכן תנצב"ה. תרע"ד, שבט יו"ד נפטרה ,

ליום. מיום חדשים ושלשה שנה

1

2

3

4

ב"ה. א)

זקנתי  אמי כבוד את להכיר רב בזכות וזכיתי השי"ת חנני אשר רבות, שנים במשך עשיתי אשר הנורא החסרון מרגיש הנני כהיום

גבורתה  כאיש אשר המפורסמת, הצדקנית במדותיה 3הרבנית מופלאה כמוה שאין עדינה לב בעלת מופלגה, ודעת וחסד ברחמים

אהרן  ר' הרב בת רבקה מרת משוער, הבלתי ובענותנותה זצוקללה"ה 4הנעימים מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק אשת עדן, נשמתה

זי"ע. נבג"מ

רצופים  כמעט שנים עשרים שבתי 5במשך שלום בר' בצלאל שמואל ר' ורבי מורי אלי בוא אז מני יחד), היינו תמיד אשר כמעט (כי

שעפטל  השל"ה 6ז"ל לב 7(ממשפחת לשום ולבי עיני פקח אשר הראשון הי' שהוא – רשב"ץ המקוצר בשם החסידים בין המכונה – (

תר"ט  בשנת לליובאוויטש בואו מאז קדם, מני מעשיות המון אודותה לי סיפר ואשר הלזו, העדינה הנפש והנהגת מהלך ומלב[ד]8על ,

זיע"א, נבג"מ זצוקללה"ה צדק צמח הרב הרה"ק אאזמו"ר כ"ק חותנה כבוד לה שחלק היתירה בחביבות אודותה שנודעו הענינים

מה  ועמוקה צלולה בדעה והשכיל והבין שראה מה ידע אשר נפלא דעת בר הי' אלה כל ומלבד ויותר. יותר הפנימים ענינים ידע

רואות. שעיני במה ולהשכיל להבין טהרה רוח ובי לי הפיח והוא לראות,

איש  בלב מחשבות רבות יגן 9אמנם הרב זכותה השלום עלי' הנזכרה, הרבנית זקנתי אמי כבוד מאת – ממנה שומע שהייתי בכל  ,

מה, רושם הייתי בודדים ובזמנים רחוקים לעתים רק לזמן. מזמן זאת דחיתי שונות מסבות אבל בכתב, לרושמו רצוני הי' – עלינו

הם  אי' מקומם אדע ולא המה פזורים כהיום אשר ורשימותיי, כתביי בין נמצאו בטח .10אשר

פני על הי' כמוני מי כי במאד, זה על דואג הנני משפחתינו ועתה בני ומקרי ממעשיות ושושנים מפרחים בלום אוצר למו שיהי' תבל

אמת  בכתב רשומים להיות בזכרונם והעניים בענינים, ומופלאים העשירים ממנה,11– שמעתי אשר כפי – שהם כמו הענינים מדוייק

הרה"ק  חמי' כבוד נשיאות בימי בעיני' ראתה רבות חמותה 12אשר מכבוד שמעה אשר ואת הרבנית 13, ומכבוד האמצעי, רבינו בת

החסידים,14זקנה  בין והמקובלים הידועים הענינים כל וידעו הגדול רבינו את הכירו אשר משפחתנו ומזקני האמצעי, רבינו אשת

הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מלכות"
מהמו"ל. הם הממוספרות ההערות

(1:dxy 'ig החתימה ראה – שרה חי' חנה המלא: שמה
(נדפס  שרה" חי' חנה בת גיטל צבי' "ברכה בתה: במכתב

בהערה). שמז ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר באגרותֿקודש
מיום 2) 18 גליון ב"האח"* הרבנית" תולדות "ואלה גם ָָראה

שבט efכ"ח dpy בצדקתה המפורסמת "הרבנית (תרד"ע):
העבר, שבט ביו"ד נפטרה אשר ז"ל רבקה מרת הטובים ובמעשי'
ובסידרת  בחשון". ביו"ד תקצ"ה בשנת ליובאוויטש בפה ַנולדה
שנדפס  הויף" רבין'ס ליבאוויטשער "פון בדפוס) (נמצא ַהזכרונות
הערה  לקמן הועתק – תר"ץ יארק, ניו זשורנאל" "מארגען ַָָבעיתון
בשנתה  מהעולם תסתלק שהיא מראש צפתה שהרבנית ,141
ב"הקריאה  תרד"ע). שבט – תקצ"ה (מרחשון השמונים
בעיר  תקצ"ג בשנת ש"נולדה ועוד) ו. ע' תש"א (שבט והקדושה"
("תקצ"ג") וכ"ה נ"ע". להורי' השני' בת והיא ַליובאוויטש
"פתחֿדבר" :(141 הערה לקמן (הועתק שבט י יום" ב"היום
ספר  ה. הערה 7 ע' תש"ה) (קה"ת, תרל"א והחרים להמשך
.13 הערה 12 ע' תשנ"ז) תש"ז. (קה"ת, מהר"ש אדמו"ר התולדות

± "g`d" oereay (*w"k z`xed t"r ± xe`l `vi ,miclil zrÎazk ¨¨
Îiknez" cqend i"r ± (15 'r "xrpl jepg" d`x) r"p a"yxedn x"enc`
'x g"dxd ± jxerd .z"xcrÎ`"rxz mipyd oia yhiee`aeila "mininz©
meliv qetc ± .yhiee`aeil mininzÎiknez zaiyi xikfn melaprf`x dyn¨©
.a"ryz ,w"d` ± "my ild`" oekn i"r xtqa xe`l `vi "g`d" zexaeg ly¨¨

כא. ח, שופטים ספר ע"פ (3
ואילך. ב ע' בפנים לקמן בארוכה אודותו (4

(5:dpy mixyr תרנ"ד שנת לעשור כסא בין – תרנ"דֿתרד"ע
.185 ע' תרצ"ז השיחות (ספר הרשב"ץ אצל ללמוד רבינו התחיל
ע' תש"א .161 ע' ה'ש"ת קיץ .120 ע' תרצ"ו השיחות ספר וראה

.(16 ע' תש"ד .98
ואילך. א] [לה, סז ע' א חוברת ב"התמים" תולדותיו ראה (6
ואילך. 136 ס"ע תש"ז ואילך. 91 ע' ה'ש"ת קייץ השיחות ספר

חצר. ע' ח"ו אגרותֿקודש גם ראה (7
(8:h"xz– תר"ח בשנת לליובאוויטש שהגיע כתוב ַבכ"מ

ראה  שהרשב"ץ (ושם, ואילך ח ע' ח חוברת שם. "התמים" ראה
בשנת  שנפטר בליובאוויטש הזקן רבינו בן אברהם חיים הר' ַאת
(נז, פכ"ד ח"א רבי בית .52 ע' ת"ש קייץ השיחות ספר – תר"ח
שבט). ל יום" ב"היום (הועתק תה ע' ח"ג אגרותֿקודש רע"א)).
תרצ"ה  אייר ר"ח קדושים, ש"ק בשיחת שם. תש"א השיחות ספר
הסתלקות  לפני "שנה שהגיע שעט) ע' היומן רשימת מנחם (תורת
תרי"א  מרחשון ג' (נסתלק תר"ט" או תר"ח נ"ע מרוזין ישראל ר'

.((105 ע' תש"ב השיחות (ספר
כא. יט, משלי (9

"ספריית  ספר גם ראה – רבינו של ויומנים רשימות ע"ד (10
ואילך. פ ע' תשנ"ג) (קה"ת, ַליובאוויטש"

כא. י, דניאל ע"פ (11
הצ"צ. אדמו"ר כ"ק (12

לקמן  אודותה ראה מושקא. חי' מרת הצדקנית הרבנית (13
.61 הערה יא ע'

רבינו  רשימת אודותה ראה שיינא. מרת הצדקנית הרבנית (14
דור  ראשון, דור חב"ד חסידות בהתייסדות ההשתלשלות "אופן

יז. ע' תשס"ט) (קה"ת, שני"

c"ag i`iyp epizeax zxezn

בשנת  נולד משלקאוו, הירש ב"ר סנדר ב"ר משה ב"ר אהרן ר' הרה"ח הרה"ג אבי', ָכ"ק
כ"ד ב תקס"ט  נסתלק שרה. חי' מרת הרבנית בתו את שלקח האמצעי אדמו"ר כ"ק חתן והי' ,

תקצ"ז  .19אייר

הרביעי  בן הי' אהרן ר' הרב הוא, יחוסו משה 20סדר ר' והלמדן החסיד מופלג 21לאביו שהי' ,
בכלֿזאת  ועשיר, גדול עסק בעל משה ר' שהי' ואף בלימודו, גדול מתמיד והי' ד' ויראת בתורה
עליון  הבגד להניח מספיק הי' לא מחנותו ובבואו גדולה, בשקידה בתורה התעסקותו עיקר הי'

ללמוד  מתחיל הי' .22שלו

– זקן הי' וכבר – זקנה ימי בהגיע באמרו בעלֿפה, משנה סדרי ששה התלמד זקנותו ולעת
לפעמים  כי רב, תורה ביטול יהי' אפשר ואז לעשות, יכולים ומה הראיה, יתקלקל לא אם יודע מי
משנה  הש"ס כל שהתלמד הי' וכן עמו. מללמוד מניעה איזה לו יהי' אצלו שיהי' האיש אפשר

אגדה. מסכתות איזה ועוד תנ"ך, וכן בעלֿפה ,
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נשיאות  בימי ההנהגה ועניני מקרי גם ומה הזקנים, המשפחה מבני וכן החסידים, מן סגולה יחידי כיֿאם הכל ידעו לא אשר ואת

העשרים  במשך ממנה שמעתי מאד הרבה והרבה זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה צדק צמח הרב הרה"ק – חותנה כ"ק – אאזמו"ר כ"ק

תרע"ד. – תרנ"ד משנת שנה,

שמשה  נשקע כאשר והנה במאד. עליהם דאגתי גדלה אשר ממש, בידים הלזו המופלאה הטובה ואבדתי לי, עמדה לא חכמתי אך

חליפות  כי עלי', עבר אשר ואת תולדתה [...] נעים אף יפה בנין עליו ואבנה הדרוש החומר אלקט חיי'15אמרתי בימי ראתה נוראות

והטהורה. הזכה נשמתה מהות על ומופת אות הם שגם בינוני, לאדם יקרה לא אשר ומופלאים, שונים ויסורים צער

שבט) (יו"ד אז ירא 16מני והנני הדרוש, החומר קבצתי טרם עוד ואנכי יום, ותשע תשעים מאה עברו אלול), ב' שופטים (ב' היום עד

השי"ת  שחנני השארית גם מלבי, להשתכח יוכלו לביני וביני תמיד, בהם שוכן שהנני והסיבות הטרדות מהמון ח"ו בידי יעלה לא כי

לנו  ברכה  למזכרת ויהי' הלזה המעט את וארשום בחפניי, שאשאף רוח מהמון נפשי וענג נחת כף מלא טוב אמרתי כהיום. לזוכרם

נשארנו  אשר השאר את נדע למען חלצי', ובזה 17יוצאי אחריהם, להבאים יודיעו והם זקנתם, אם היתה מי הם ידעו חלצינו ויוצאי ,

משפחתינו. טהרת יושמר

הגדול  וזכותה הלזה, העיקר על הוספה כעין יהי' בו, להתעסק ביכולתי ויהי' המקווה החומר את ואאסוף השי"ת יעזרני אם והי'

כולנו לנו רויחא.תעמוד ומזונא חיי בבני וגשמיות, ברוחניות ענינינו בכל

בשנת  נפטרה האמצעי רבינו בת שרה חי' הרבנית אשתו נקי: הוא תקס"ט בשנת שנולד והחשבון אדע. לא בבירור והיום ב)

תקס"ט.18תר"ו  בשנת שנולד הרי שנה, כ"ח בן אז והוא תקצ"ז בשנת זה והי' מקודם, שנים תשעה עוד אהרן ר' הרב ובעלה

תמורות. = (15
תרד"ע. בשנת הסתלקותה יום (16

ועוד. ב. מב, ירמי' ע"פ (17
בחיים  שהיתה משמע 172 ע' ה'ש"ת קייץ השיחות בספר (18
בתר"ט*). זה שהי' 173 בע' (ושם רבקה הרבנית בתה חתונת בעת
(ספר  זו שנה אב מנחם כ"ה רבינו של היומן רשימת וראה

.(207 ע' שלום תורת השיחות
הנפטרים  פנקס (עלֿפי שקלאב" ק"ק "משפחות ברשימת (19
ב"קבץ  נדפס – שקלאב קהילת של אמת של חסד גמילות דחברה
ב' "תקצ"ה. איתא: קסב) ע' (יא) א ספר תרצ"ו ירושלים יד" על
סנדר'ס"]". "ר' משפחת =] ר"ס משה בר' אהרן .(?) אייר כ"ד
חל  תקצ"ה שבשנת מציין** הפטירה תאריך ליד השאלה סימן
הקביעות  בחודש. בכ"ו – שלאחרי' ב' ויום בשבת, אייר כ"ד
בשנת  (ולאחרי' תקצ"ז בשנת היתה הנזכר לתאריך המתאימה
אור" "תורה של הראשונה מהדורא של שני בשער תר"ד).
חתן  ע"י הדפוס לבית "הובא תקצ"ז: בשנת בקאפוסט שנדפסה
כבוד  ה"ה נ"ע, בער דוב מוהר"ר המפורסם הגדול הרב אדמו"ר

נ"י". אלכסנדר משה חיים במוהר"ר אהרן מוהר"ר

.123 dxrdae ck 'r onwl d`x (*
mixhtpd zeny inyex" :"a`lwy w"w zegtyn"l dncwda y"nk (**
z` meyxl mkxc did d`xpd itke ,mipyd zeriawa ewcwc `l a`lwya
`l k"re ,mpexkf i"tr eazke exawd ixg` miax mini qwpta xhtpd my

ט. ע' לקמן ראה (20
שהועתק  אור" ה"תורה שער בנוסח (כנ"ל משה חיים (21

.(19 בהערה
אאזמו"ר  כ"ק "הוד :133 ע' תש"ג השיחות ספר גם ראה (22
נאמען. זיין געווען איז הירש ר' מחותן, א געהאט האט ַַָָהצ"צ
אהרן  ר' און אהרן*, ר' פון זיידע דער געווען איז הירש ר' דער
דער  און האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד פון איידעם דער געווען איז
מיט  שידוך דעם בעת מוהר"ש. אאזמו"ר כ"ק הוד פון שווער
איז  הירש ר' געלעבט. ניט אהרן ר' שוין האט מוהר"ש, ָאאזמו"ר
שקלאוו  פון ת"ח זקני די און ירושלמי, און בבלי אין בקי ָגעווען
ר' העמקה. זיין פון מקצת א האבען צו געוואונשען זיך ַָָהאבען
– קראם אין געזעסען איז ער ד.ה. סוחר, א געווען איז ַָהירש
איז  עמהם, ויעמוד פועלים ישכור כמאמר** לשמירה, – ָסטאר

געלערנט". און קראם אין געזעסען ָער

mewn lka okl ,c`n zenewn daxda ycgd ini l` reayd ini eni`zi
xyt` i` ik ,dizpwiz `l j` ,dl`yd oniq izavd z`fk zerh iz`vny

."ycgd meia e` reayd meia myexd drh m` zrcl
(*oxd` 'x oet rciif xrc oreerb fi` yxid 'xdyn x"a oxd` 'x" :lirl :

(jli`e g r"q) onwl y"n t"r ,"epwf" `xwp ile`e ,"yxid x"a xcpq x"a
'id okle yxid 'x epwf ziaa lceb dyn 'x epae ezexirva xhtp xcpq 'xy

."q'yxid 'x dyn 'x" `xwp
.a"rq ,hk n"a d`x (**



קמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

n"bap r"if dwax zipaxd ini *ixac א

שרה  חי' בת רבקה מרת זקנתי אמי קדושת נולדה 1כבוד זצוקללה"ה, האמצעי רבינו בת
תקצ"ה  חשון מר ותשע 2יו"ד שבעים חיי' ימי משך ובכן תנצב"ה. תרע"ד, שבט יו"ד נפטרה ,

ליום. מיום חדשים ושלשה שנה

1

2

3

4

ב"ה. א)

זקנתי  אמי כבוד את להכיר רב בזכות וזכיתי השי"ת חנני אשר רבות, שנים במשך עשיתי אשר הנורא החסרון מרגיש הנני כהיום

גבורתה  כאיש אשר המפורסמת, הצדקנית במדותיה 3הרבנית מופלאה כמוה שאין עדינה לב בעלת מופלגה, ודעת וחסד ברחמים

אהרן  ר' הרב בת רבקה מרת משוער, הבלתי ובענותנותה זצוקללה"ה 4הנעימים מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק אשת עדן, נשמתה

זי"ע. נבג"מ

רצופים  כמעט שנים עשרים שבתי 5במשך שלום בר' בצלאל שמואל ר' ורבי מורי אלי בוא אז מני יחד), היינו תמיד אשר כמעט (כי

שעפטל  השל"ה 6ז"ל לב 7(ממשפחת לשום ולבי עיני פקח אשר הראשון הי' שהוא – רשב"ץ המקוצר בשם החסידים בין המכונה – (

תר"ט  בשנת לליובאוויטש בואו מאז קדם, מני מעשיות המון אודותה לי סיפר ואשר הלזו, העדינה הנפש והנהגת מהלך ומלב[ד]8על ,

זיע"א, נבג"מ זצוקללה"ה צדק צמח הרב הרה"ק אאזמו"ר כ"ק חותנה כבוד לה שחלק היתירה בחביבות אודותה שנודעו הענינים

מה  ועמוקה צלולה בדעה והשכיל והבין שראה מה ידע אשר נפלא דעת בר הי' אלה כל ומלבד ויותר. יותר הפנימים ענינים ידע

רואות. שעיני במה ולהשכיל להבין טהרה רוח ובי לי הפיח והוא לראות,

איש  בלב מחשבות רבות יגן 9אמנם הרב זכותה השלום עלי' הנזכרה, הרבנית זקנתי אמי כבוד מאת – ממנה שומע שהייתי בכל  ,

מה, רושם הייתי בודדים ובזמנים רחוקים לעתים רק לזמן. מזמן זאת דחיתי שונות מסבות אבל בכתב, לרושמו רצוני הי' – עלינו

הם  אי' מקומם אדע ולא המה פזורים כהיום אשר ורשימותיי, כתביי בין נמצאו בטח .10אשר

פני על הי' כמוני מי כי במאד, זה על דואג הנני משפחתינו ועתה בני ומקרי ממעשיות ושושנים מפרחים בלום אוצר למו שיהי' תבל

אמת  בכתב רשומים להיות בזכרונם והעניים בענינים, ומופלאים העשירים ממנה,11– שמעתי אשר כפי – שהם כמו הענינים מדוייק

הרה"ק  חמי' כבוד נשיאות בימי בעיני' ראתה רבות חמותה 12אשר מכבוד שמעה אשר ואת הרבנית 13, ומכבוד האמצעי, רבינו בת

החסידים,14זקנה  בין והמקובלים הידועים הענינים כל וידעו הגדול רבינו את הכירו אשר משפחתנו ומזקני האמצעי, רבינו אשת

הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מלכות"
מהמו"ל. הם הממוספרות ההערות

(1:dxy 'ig החתימה ראה – שרה חי' חנה המלא: שמה
(נדפס  שרה" חי' חנה בת גיטל צבי' "ברכה בתה: במכתב

בהערה). שמז ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר באגרותֿקודש
מיום 2) 18 גליון ב"האח"* הרבנית" תולדות "ואלה גם ָָראה

שבט efכ"ח dpy בצדקתה המפורסמת "הרבנית (תרד"ע):
העבר, שבט ביו"ד נפטרה אשר ז"ל רבקה מרת הטובים ובמעשי'
ובסידרת  בחשון". ביו"ד תקצ"ה בשנת ליובאוויטש בפה ַנולדה
שנדפס  הויף" רבין'ס ליבאוויטשער "פון בדפוס) (נמצא ַהזכרונות
הערה  לקמן הועתק – תר"ץ יארק, ניו זשורנאל" "מארגען ַָָבעיתון
בשנתה  מהעולם תסתלק שהיא מראש צפתה שהרבנית ,141
ב"הקריאה  תרד"ע). שבט – תקצ"ה (מרחשון השמונים
בעיר  תקצ"ג בשנת ש"נולדה ועוד) ו. ע' תש"א (שבט והקדושה"
("תקצ"ג") וכ"ה נ"ע". להורי' השני' בת והיא ַליובאוויטש
"פתחֿדבר" :(141 הערה לקמן (הועתק שבט י יום" ב"היום
ספר  ה. הערה 7 ע' תש"ה) (קה"ת, תרל"א והחרים להמשך
.13 הערה 12 ע' תשנ"ז) תש"ז. (קה"ת, מהר"ש אדמו"ר התולדות

± "g`d" oereay (*w"k z`xed t"r ± xe`l `vi ,miclil zrÎazk ¨¨
Îiknez" cqend i"r ± (15 'r "xrpl jepg" d`x) r"p a"yxedn x"enc`
'x g"dxd ± jxerd .z"xcrÎ`"rxz mipyd oia yhiee`aeila "mininz©
meliv qetc ± .yhiee`aeil mininzÎiknez zaiyi xikfn melaprf`x dyn¨©
.a"ryz ,w"d` ± "my ild`" oekn i"r xtqa xe`l `vi "g`d" zexaeg ly¨¨

כא. ח, שופטים ספר ע"פ (3
ואילך. ב ע' בפנים לקמן בארוכה אודותו (4

(5:dpy mixyr תרנ"ד שנת לעשור כסא בין – תרנ"דֿתרד"ע
.185 ע' תרצ"ז השיחות (ספר הרשב"ץ אצל ללמוד רבינו התחיל
ע' תש"א .161 ע' ה'ש"ת קיץ .120 ע' תרצ"ו השיחות ספר וראה

.(16 ע' תש"ד .98
ואילך. א] [לה, סז ע' א חוברת ב"התמים" תולדותיו ראה (6
ואילך. 136 ס"ע תש"ז ואילך. 91 ע' ה'ש"ת קייץ השיחות ספר

חצר. ע' ח"ו אגרותֿקודש גם ראה (7
(8:h"xz– תר"ח בשנת לליובאוויטש שהגיע כתוב ַבכ"מ

ראה  שהרשב"ץ (ושם, ואילך ח ע' ח חוברת שם. "התמים" ראה
בשנת  שנפטר בליובאוויטש הזקן רבינו בן אברהם חיים הר' ַאת
(נז, פכ"ד ח"א רבי בית .52 ע' ת"ש קייץ השיחות ספר – תר"ח
שבט). ל יום" ב"היום (הועתק תה ע' ח"ג אגרותֿקודש רע"א)).
תרצ"ה  אייר ר"ח קדושים, ש"ק בשיחת שם. תש"א השיחות ספר
הסתלקות  לפני "שנה שהגיע שעט) ע' היומן רשימת מנחם (תורת
תרי"א  מרחשון ג' (נסתלק תר"ט" או תר"ח נ"ע מרוזין ישראל ר'

.((105 ע' תש"ב השיחות (ספר
כא. יט, משלי (9

"ספריית  ספר גם ראה – רבינו של ויומנים רשימות ע"ד (10
ואילך. פ ע' תשנ"ג) (קה"ת, ַליובאוויטש"

כא. י, דניאל ע"פ (11
הצ"צ. אדמו"ר כ"ק (12

לקמן  אודותה ראה מושקא. חי' מרת הצדקנית הרבנית (13
.61 הערה יא ע'

רבינו  רשימת אודותה ראה שיינא. מרת הצדקנית הרבנית (14
דור  ראשון, דור חב"ד חסידות בהתייסדות ההשתלשלות "אופן

יז. ע' תשס"ט) (קה"ת, שני"

c"ag i`iyp epizeax zxezn

בשנת  נולד משלקאוו, הירש ב"ר סנדר ב"ר משה ב"ר אהרן ר' הרה"ח הרה"ג אבי', ָכ"ק
כ"ד ב תקס"ט  נסתלק שרה. חי' מרת הרבנית בתו את שלקח האמצעי אדמו"ר כ"ק חתן והי' ,

תקצ"ז  .19אייר

הרביעי  בן הי' אהרן ר' הרב הוא, יחוסו משה 20סדר ר' והלמדן החסיד מופלג 21לאביו שהי' ,
בכלֿזאת  ועשיר, גדול עסק בעל משה ר' שהי' ואף בלימודו, גדול מתמיד והי' ד' ויראת בתורה
עליון  הבגד להניח מספיק הי' לא מחנותו ובבואו גדולה, בשקידה בתורה התעסקותו עיקר הי'

ללמוד  מתחיל הי' .22שלו

– זקן הי' וכבר – זקנה ימי בהגיע באמרו בעלֿפה, משנה סדרי ששה התלמד זקנותו ולעת
לפעמים  כי רב, תורה ביטול יהי' אפשר ואז לעשות, יכולים ומה הראיה, יתקלקל לא אם יודע מי
משנה  הש"ס כל שהתלמד הי' וכן עמו. מללמוד מניעה איזה לו יהי' אצלו שיהי' האיש אפשר

אגדה. מסכתות איזה ועוד תנ"ך, וכן בעלֿפה ,
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נשיאות  בימי ההנהגה ועניני מקרי גם ומה הזקנים, המשפחה מבני וכן החסידים, מן סגולה יחידי כיֿאם הכל ידעו לא אשר ואת

העשרים  במשך ממנה שמעתי מאד הרבה והרבה זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה צדק צמח הרב הרה"ק – חותנה כ"ק – אאזמו"ר כ"ק

תרע"ד. – תרנ"ד משנת שנה,

שמשה  נשקע כאשר והנה במאד. עליהם דאגתי גדלה אשר ממש, בידים הלזו המופלאה הטובה ואבדתי לי, עמדה לא חכמתי אך

חליפות  כי עלי', עבר אשר ואת תולדתה [...] נעים אף יפה בנין עליו ואבנה הדרוש החומר אלקט חיי'15אמרתי בימי ראתה נוראות

והטהורה. הזכה נשמתה מהות על ומופת אות הם שגם בינוני, לאדם יקרה לא אשר ומופלאים, שונים ויסורים צער

שבט) (יו"ד אז ירא 16מני והנני הדרוש, החומר קבצתי טרם עוד ואנכי יום, ותשע תשעים מאה עברו אלול), ב' שופטים (ב' היום עד

השי"ת  שחנני השארית גם מלבי, להשתכח יוכלו לביני וביני תמיד, בהם שוכן שהנני והסיבות הטרדות מהמון ח"ו בידי יעלה לא כי

לנו  ברכה  למזכרת ויהי' הלזה המעט את וארשום בחפניי, שאשאף רוח מהמון נפשי וענג נחת כף מלא טוב אמרתי כהיום. לזוכרם

נשארנו  אשר השאר את נדע למען חלצי', ובזה 17יוצאי אחריהם, להבאים יודיעו והם זקנתם, אם היתה מי הם ידעו חלצינו ויוצאי ,

משפחתינו. טהרת יושמר

הגדול  וזכותה הלזה, העיקר על הוספה כעין יהי' בו, להתעסק ביכולתי ויהי' המקווה החומר את ואאסוף השי"ת יעזרני אם והי'

כולנו לנו רויחא.תעמוד ומזונא חיי בבני וגשמיות, ברוחניות ענינינו בכל

בשנת  נפטרה האמצעי רבינו בת שרה חי' הרבנית אשתו נקי: הוא תקס"ט בשנת שנולד והחשבון אדע. לא בבירור והיום ב)

תקס"ט.18תר"ו  בשנת שנולד הרי שנה, כ"ח בן אז והוא תקצ"ז בשנת זה והי' מקודם, שנים תשעה עוד אהרן ר' הרב ובעלה

תמורות. = (15
תרד"ע. בשנת הסתלקותה יום (16

ועוד. ב. מב, ירמי' ע"פ (17
בחיים  שהיתה משמע 172 ע' ה'ש"ת קייץ השיחות בספר (18
בתר"ט*). זה שהי' 173 בע' (ושם רבקה הרבנית בתה חתונת בעת
(ספר  זו שנה אב מנחם כ"ה רבינו של היומן רשימת וראה

.(207 ע' שלום תורת השיחות
הנפטרים  פנקס (עלֿפי שקלאב" ק"ק "משפחות ברשימת (19
ב"קבץ  נדפס – שקלאב קהילת של אמת של חסד גמילות דחברה
ב' "תקצ"ה. איתא: קסב) ע' (יא) א ספר תרצ"ו ירושלים יד" על
סנדר'ס"]". "ר' משפחת =] ר"ס משה בר' אהרן .(?) אייר כ"ד
חל  תקצ"ה שבשנת מציין** הפטירה תאריך ליד השאלה סימן
הקביעות  בחודש. בכ"ו – שלאחרי' ב' ויום בשבת, אייר כ"ד
בשנת  (ולאחרי' תקצ"ז בשנת היתה הנזכר לתאריך המתאימה
אור" "תורה של הראשונה מהדורא של שני בשער תר"ד).
חתן  ע"י הדפוס לבית "הובא תקצ"ז: בשנת בקאפוסט שנדפסה
כבוד  ה"ה נ"ע, בער דוב מוהר"ר המפורסם הגדול הרב אדמו"ר

נ"י". אלכסנדר משה חיים במוהר"ר אהרן מוהר"ר

.123 dxrdae ck 'r onwl d`x (*
mixhtpd zeny inyex" :"a`lwy w"w zegtyn"l dncwda y"nk (**
z` meyxl mkxc did d`xpd itke ,mipyd zeriawa ewcwc `l a`lwya
`l k"re ,mpexkf i"tr eazke exawd ixg` miax mini qwpta xhtpd my

ט. ע' לקמן ראה (20
שהועתק  אור" ה"תורה שער בנוסח (כנ"ל משה חיים (21

.(19 בהערה
אאזמו"ר  כ"ק "הוד :133 ע' תש"ג השיחות ספר גם ראה (22
נאמען. זיין געווען איז הירש ר' מחותן, א געהאט האט ַַָָהצ"צ
אהרן  ר' און אהרן*, ר' פון זיידע דער געווען איז הירש ר' דער
דער  און האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד פון איידעם דער געווען איז
מיט  שידוך דעם בעת מוהר"ש. אאזמו"ר כ"ק הוד פון שווער
איז  הירש ר' געלעבט. ניט אהרן ר' שוין האט מוהר"ש, ָאאזמו"ר
שקלאוו  פון ת"ח זקני די און ירושלמי, און בבלי אין בקי ָגעווען
ר' העמקה. זיין פון מקצת א האבען צו געוואונשען זיך ַָָהאבען
– קראם אין געזעסען איז ער ד.ה. סוחר, א געווען איז ַָהירש
איז  עמהם, ויעמוד פועלים ישכור כמאמר** לשמירה, – ָסטאר

געלערנט". און קראם אין געזעסען ָער

mewn lka okl ,c`n zenewn daxda ycgd ini l` reayd ini eni`zi
xyt` i` ik ,dizpwiz `l j` ,dl`yd oniq izavd z`fk zerh iz`vny

."ycgd meia e` reayd meia myexd drh m` zrcl
(*oxd` 'x oet rciif xrc oreerb fi` yxid 'xdyn x"a oxd` 'x" :lirl :

(jli`e g r"q) onwl y"n t"r ,"epwf" `xwp ile`e ,"yxid x"a xcpq x"a
'id okle yxid 'x epwf ziaa lceb dyn 'x epae ezexirva xhtp xcpq 'xy

."q'yxid 'x dyn 'x" `xwp
.a"rq ,hk n"a d`x (**



c"agקמח i`iyp epizeax zxezn

הי' יום ובכל למעריב. מנחה בין [ב]שבתֿקודש בעלֿפה לומד הי' הנ"ל שהתלמד לאחר
העיונים  הלימודים מללמוד פסק יכבד, עליו ראשו וכאשר בלילה, מאוחרת בשעה ללמוד מנהגו

הלימוד  מתוך מתנמנם שהי' עד בעלֿפה משניות לומד והי' ופוסקים , .23בגמרא

ע"ה  א"ז כ' ספרה (כן ער האט געווען 24מיר מחי' גאר זאך האב איך גיזאגט מאל ויפיל ( ַָָָָָ
ריינער. אסך זיינען מחשבות די און נשמר מער ווערט זמן דער בע"פ, משניות לימוד ַמיטין

מלבד  כי זיע"א, נבג"מ זצוקללה"ה צדק צמח הרב אאזמו"ר כ"ק אצל גדול חשוב הי' הוא
תקיפה. דעה עם דעלמא במילי חכם והי' ועמקן, גדול דעת בר הי' ויראה בתורה גדלו

גדולים  חכמים בה שהיו הזה, הנגב חכמי בירת היתה ההם בימים שקלאוו, מגורו, ָומקום
אשר  עצומים וגבירים החסידים, מצד התורה ואדירי הלב גבורי וכמוֿכן המתנגדים, מצד בתורה
והעצות  הכלל עניני כל ולזאת סחורה. ולקנות למכור לאייּפציג להעיר אשכנז מנוסעי היו ַכולם
המיוחד  אחד – ז "ל הר"מ – הוא והי' שלקאוו. וגבירי חכמי והשתתפות עצת עלֿפי נחתכים ָהיו

יחד. וגדולה תורה לו  היו אשר ביניהם בדורו

ז"ל. הר"מ ודעת עצת עם מתחשב הי' זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה צדק צמח הרב אאזמו"ר כ"ק
איהר  האט זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק אשר לי סיפרה נ"ע הרבנית א"ז ָכבוד

מיר  איז עס גיזאגט, מאהל אפילו א ענין א רעט משה ר' זיידע דיין ויא הערין גישמאק זייער ַַַָָ
האט  ער קלוג, זייער און קורץ טיף שכל'דיק זייער איז זאגט ער וואס דאס איז דעלמא, מילי ָָָָאין

חושים. הויכע זייער

שווער, דעם גילייבט מאהל אסך מיר האט הנ"ל) אאזמו"ר כ"ק הלאה (דיבר טאטע ַַָָדער
קאּפ. אין טאטין, ַָדיין

אמת  ענין א פארשטיין פלעגט הנ"ל) מוהר"ש אאזמו"ר לכ"ק הצ"צ אאזמו"ר אמר (כה ַַער
דעם  אין מאטערין, ביידע זעך מיר פלעגין דעם נאך בענומען, נאך אים האט ער איידער ַָָָטיף
אבער  דעם, צוא צוקומען שווער קומען אן פלעגט עס פארשטאנען, ער האט אזוי ווי און ַַַָָָָוואס

שכל. ריינער אמת'ר זיין  פלעגט עס און קומען, דעם אייף מיר פלעגין ָדאך

מיר  טאטע דער האט יאהרען, אסך איינעם אין לערנען לא"ז) אאזמו"ר (סיפר פלעגין ַַָָזיי
דיין  פון דאס איך פארשטיי איצט מורא'דיק. געווען איז טאטינס דאיין חושים די אז ַַַַָָגעזאגט
אזא  האט ער אז דברה), כה ענין, באיזה ממנו גדולה בהתפעלות אז הי' (כי משה ר' ַַַָזיידען,

הבן  כח יפה דער שוין איז וואס איז קאּפ, האב 25גרייסע איך וואס מצטער באמת זאך בין איך , ַָָָָ
אפשייבין  קענען ניט טאטינס דעם פון גיקענט. ניט וויא 26[אים] פארשטיין מען קען קאּפ זאיין ַַַָָ

גיווען. איז ער הייך
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געקומען  הירש ר' איז "אמאל שם: השיחות ספר גם ראה (23ַָ
מקרב  זעהר איהם ער האט צדק, הצמח אאזמו"ר כ"ק הוד ָצו
מיט  הצ"צ אאזמו"ר כ"ק הוד זיינען טאג געוויסען א אין ַָגעווען.
בוימער  געווען זיינען עס וואו הויף, אויפ'ן אביסל ארויס הירש ַַר'
א  פארפירט און צוגעזעצט זיך זיי האבן זיצן, צום בענק ַַָאון
פאר'ן  פארקלאגט הירש ר' זיך האט רייד די צווישען ַַָָשמועס.
און  עמוקים, ענינים טראכטען צו שווער איהם איז עס אז ַַצ"צ,
אאזמו"ר  כ"ק הוד איהם האט דעם. אויף עצה א געפרעגט ַָָהאט
אויך, מיר ביי טרעפט עס און אינגער בין איך געענטפערט: הצ"צ

הנשמה. גילוי איז משנה בע"פ, משניות חזר'ן איז עצה די
ער  האט וירושלמי, בבלי אין בקי געווען איז ער הגם הירש, ָר'
המשניות  לשון דעם בדיוק אז יאהר, 93 צו געכאפט אבער ַַָָזיך
בע"פ". משניות חזר'ן אנגעהויבען האט און קלאר, ניט ער ָָָאיז

השלום. עלי' זקנתי אמי כבוד = (24
.222 ע' חכ"ג לקו"ש וראה וש"נ. סע"א. מח, שבועות (25

וש"נ.
לשער. = (26

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ב  שבט ח' ב' ב"ה,

דאן  ראסטאב

שלום.

להשתדל  ועלי' ירחם, השי"ת מכתבה, על במענה

המסור  דבר הוא אשר בית, שלום שיהי' סיבובים לסבב

בנתה  כו' חכמות וכתי' מלאיש, יותר לאשה תורה ע"פ

בזרעא  לבבם ישמח והשי"ת והמצוה. התורה עפ"י ביתה

לתולומע"ט. בנם ויגדלו וקיימא, חייא

אד"מ.

ci jxk v"iixden w"b`
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קמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

הי' יום ובכל למעריב. מנחה בין [ב]שבתֿקודש בעלֿפה לומד הי' הנ"ל שהתלמד לאחר
העיונים  הלימודים מללמוד פסק יכבד, עליו ראשו וכאשר בלילה, מאוחרת בשעה ללמוד מנהגו

הלימוד  מתוך מתנמנם שהי' עד בעלֿפה משניות לומד והי' ופוסקים , .23בגמרא

ע"ה  א"ז כ' ספרה (כן ער האט געווען 24מיר מחי' גאר זאך האב איך גיזאגט מאל ויפיל ( ַָָָָָ
ריינער. אסך זיינען מחשבות די און נשמר מער ווערט זמן דער בע"פ, משניות לימוד ַמיטין

מלבד  כי זיע"א, נבג"מ זצוקללה"ה צדק צמח הרב אאזמו"ר כ"ק אצל גדול חשוב הי' הוא
תקיפה. דעה עם דעלמא במילי חכם והי' ועמקן, גדול דעת בר הי' ויראה בתורה גדלו

גדולים  חכמים בה שהיו הזה, הנגב חכמי בירת היתה ההם בימים שקלאוו, מגורו, ָומקום
אשר  עצומים וגבירים החסידים, מצד התורה ואדירי הלב גבורי וכמוֿכן המתנגדים, מצד בתורה
והעצות  הכלל עניני כל ולזאת סחורה. ולקנות למכור לאייּפציג להעיר אשכנז מנוסעי היו ַכולם
המיוחד  אחד – ז "ל הר"מ – הוא והי' שלקאוו. וגבירי חכמי והשתתפות עצת עלֿפי נחתכים ָהיו

יחד. וגדולה תורה לו  היו אשר ביניהם בדורו

ז"ל. הר"מ ודעת עצת עם מתחשב הי' זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה צדק צמח הרב אאזמו"ר כ"ק
איהר  האט זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק אשר לי סיפרה נ"ע הרבנית א"ז ָכבוד

מיר  איז עס גיזאגט, מאהל אפילו א ענין א רעט משה ר' זיידע דיין ויא הערין גישמאק זייער ַַַָָ
האט  ער קלוג, זייער און קורץ טיף שכל'דיק זייער איז זאגט ער וואס דאס איז דעלמא, מילי ָָָָאין

חושים. הויכע זייער

שווער, דעם גילייבט מאהל אסך מיר האט הנ"ל) אאזמו"ר כ"ק הלאה (דיבר טאטע ַַָָדער
קאּפ. אין טאטין, ַָדיין

אמת  ענין א פארשטיין פלעגט הנ"ל) מוהר"ש אאזמו"ר לכ"ק הצ"צ אאזמו"ר אמר (כה ַַער
דעם  אין מאטערין, ביידע זעך מיר פלעגין דעם נאך בענומען, נאך אים האט ער איידער ַָָָטיף
אבער  דעם, צוא צוקומען שווער קומען אן פלעגט עס פארשטאנען, ער האט אזוי ווי און ַַַָָָָוואס

שכל. ריינער אמת'ר זיין  פלעגט עס און קומען, דעם אייף מיר פלעגין ָדאך

מיר  טאטע דער האט יאהרען, אסך איינעם אין לערנען לא"ז) אאזמו"ר (סיפר פלעגין ַַָָזיי
דיין  פון דאס איך פארשטיי איצט מורא'דיק. געווען איז טאטינס דאיין חושים די אז ַַַַָָגעזאגט
אזא  האט ער אז דברה), כה ענין, באיזה ממנו גדולה בהתפעלות אז הי' (כי משה ר' ַַַָזיידען,

הבן  כח יפה דער שוין איז וואס איז קאּפ, האב 25גרייסע איך וואס מצטער באמת זאך בין איך , ַָָָָ
אפשייבין  קענען ניט טאטינס דעם פון גיקענט. ניט וויא 26[אים] פארשטיין מען קען קאּפ זאיין ַַַָָ

גיווען. איז ער הייך
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געקומען  הירש ר' איז "אמאל שם: השיחות ספר גם ראה (23ַָ
מקרב  זעהר איהם ער האט צדק, הצמח אאזמו"ר כ"ק הוד ָצו
מיט  הצ"צ אאזמו"ר כ"ק הוד זיינען טאג געוויסען א אין ַָגעווען.
בוימער  געווען זיינען עס וואו הויף, אויפ'ן אביסל ארויס הירש ַַר'
א  פארפירט און צוגעזעצט זיך זיי האבן זיצן, צום בענק ַַָאון
פאר'ן  פארקלאגט הירש ר' זיך האט רייד די צווישען ַַָָשמועס.
און  עמוקים, ענינים טראכטען צו שווער איהם איז עס אז ַַצ"צ,
אאזמו"ר  כ"ק הוד איהם האט דעם. אויף עצה א געפרעגט ַָָהאט
אויך, מיר ביי טרעפט עס און אינגער בין איך געענטפערט: הצ"צ

הנשמה. גילוי איז משנה בע"פ, משניות חזר'ן איז עצה די
ער  האט וירושלמי, בבלי אין בקי געווען איז ער הגם הירש, ָר'
המשניות  לשון דעם בדיוק אז יאהר, 93 צו געכאפט אבער ַַָָזיך
בע"פ". משניות חזר'ן אנגעהויבען האט און קלאר, ניט ער ָָָאיז

השלום. עלי' זקנתי אמי כבוד = (24
.222 ע' חכ"ג לקו"ש וראה וש"נ. סע"א. מח, שבועות (25

וש"נ.
לשער. = (26

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ב  שבט ח' ב' ב"ה,

דאן  ראסטאב

שלום.

להשתדל  ועלי' ירחם, השי"ת מכתבה, על במענה

המסור  דבר הוא אשר בית, שלום שיהי' סיבובים לסבב

בנתה  כו' חכמות וכתי' מלאיש, יותר לאשה תורה ע"פ

בזרעא  לבבם ישמח והשי"ת והמצוה. התורה עפ"י ביתה

לתולומע"ט. בנם ויגדלו וקיימא, חייא

אד"מ.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אדר שני, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל מדות

תרומיות ענף עץ

אבות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

בהמשך להתזכיר ששלחתי לכ', שבודאי קבלו בעתו ותקותי שעושה כל התלוי בו, הנה ימים 

אלו בקרני מר משה שי' שרת, ומובן שדברתי אתו גם על נקודת התזכיר בנוגע לבנינים המשמשים 

וכמו  החינוך,  מתקציב  ולא  השיכון  מתקציב  כולו  יבוא  שהמימון  העולה,  נוער  לקליטת  פנימיות 

שהסברתי בתזכיר. מר שרת אמר שרואה הטעם שבדבר והשכל שבדבר, וכיון שיש לזה יסוד בשכל 

יעמיד הענין לדיון בהזדמנות ראשונה. והי' מדובר גם כן שיצדד לחיוב.

מובן שהדגשתי גם הנקודה שכל ענין ומפתח מפלגתי לא יתפוס מקום בשאלה זו, איפה יוקמו 

הבנינים וכו', אלא הגישה היחידה תהי' שדעת ההורים ומוצא הילדים יהיו המכריעים בזה, בלי לחץ 

וד"ל. וגם זה הבטיח מר שרת, בהוספה - שבלאו הכי כן הוא.

מהנכון הי' להאריך בענין חיוני זה, אלא בודאי שכ' הוא מן הזריזים בכגון דא, ויה"ר כאילו 

הארכתי.

בעת שיחתנו מענין לענין נגעתי בעוד נקודה, שבהזדמנויות שונות דברתי עלי' גם עם עסקני 

ציבור אחרים מאה"ק ת"ו, אשר באמת נוגעת ושייכת לשטח פעולות כ', ובודאי ימחול לי בעד הבעת 

דעתי בהחלטיות כל כך.

והענין הוא - בנוגע לשלוחי הסוכנות לחו"ל, בעניני תרבות - שבשטח זה, נכללים שני סוגים, 

מחלקת תרבות בכלל ומחלקת תרבות תורנית.

שלא  האחרונות  בשנים  נחלשה  הכללית  התרבות  במחלקת  שהתעמולה  במוחש  ראינו  והנה 

החידוש  מן  הרבה  הי'  ראשונות  בשנים  בדבר:  טבעי  וטעם  הראשונות.  בשנים  שהיתה  ממה  בערך 

הגבולים,  בהגנת  הצורך  על  להרעיש  מקום  הי'  וגם  יותר,  גדולה  היתה  וההתרשמות  זו,  בתעמולה 

חלוציות ובנין וכו', וכידוע לכ' הריני תמיד מדגיש נקודת ההמשכה בהנוגע לנוער. מה שאין כן בשנים 

האחרונות, שמצב הבטחון ת"ל הוטב, ורוח החלוציות לקתה במדה מסויימת, והרבה מן החידוש אבד 

טעמו, וכתוצאה מכל זה - נחלשה ההשפעה במדה חשובה. והרי הענין נוגע באופן ישר גם להתבוללות 



קנ

וטמיעה ונשואי תערובת אצל הנוער ר"ל. מה שאין כן בנוגע לפעולת שלוחי מחלקת התרבות התורנית 

שתפקיד-הלוי שהי' להם משך כל השנים כתריס בפני פורעניות ההתבוללות והטמיעה לא פג טעמו 

ולא נס ליחו ואדרבה.

התרבות  שלוחי  במספר  להרבות  הצורך  על  דיעה  להביע  יכול  שאיני  אף  להנ"ל,  לב  ובשים 

התורנית, שהרי זה קשור בתקציב, אבל הצעה מעשית אציע, וכמו שהצעתי למר שרת, שמהנכון לחייב 

את כל השלוחים, מאיזו מחלקה שהם, להעמיד הדגש על התורה ועניני', וכמאמר חכמינו ז"ל גדול 

תלמוד שמביא לידי מעשה, שזה נוגע גם לאלו שאין בדעתם עדיין לעלות לאה"ק ת"ו או שאין רוח 

החלוציות מפעמתם, אבל יש צורך חיוני לחזק מעמדם ומצבם כיהודים במקום שהם, שלא להתבולל 

או להטמע בין האומות, שאין זה דבר שבעיון גרידא, אלא צריך שיהודי יהי' ניכר באורח חייו שנבדל 

זו  יתחייבו לממש השקפה  כוונתי שהשלוחים עצמם  ואין  מן העמים שבתוכם מתגורר.  ושונה הוא 

בהנהגתם הם, שבזה יש כבר תנועה ודרישה באה"ק ת"ו לחייבם להתנהג על פי המסורת היהודית, 

אלא כוונתי שתכנית הנ"ל תכנס בשטח פעולתם ותעמולתם.

גם הוספתי, שלאחרי ונוסף על כל הטעמים הנ"ל, הוא גם כן ענין של יש בכלל מאתים מנה, 

זאת אומרת, שעל ידי כך לא רק שלא יגרע מכוח השפעתם של השלוחים מאיזה סוגים שיהיו, אלא 

אדרבה נותנים להם קו ושטח תעמולה נוסף על שלהם, וק"ל.

דרכו של יהודי לקשר כל ענין עם פרשת השבוע או הזמן, וכפתגם רבינו הזקן "א איד דארף 

לעבן מיט דער צייט". הרי את"ל זוהי גם נקודת ימי הפורים הבע"ל, שקודם הנס הי' חילוק בין אלה 

שנהנו מסעודתו של אחשורוש ובין אלה שעמדו עם מרדכי אבל כשבא הלחץ מבחוץ, גזירת המן הרשע 

ייקרא,  יהודי  בשם  רק  אם  והפלי'  חילוק  בלי  ונשים,  טף  זקן  ועד  מנער  היהודים  כל  את  להשמיד 

מיד הביא את כל היהודים לאחדות במעמד ומצב של מסירות נפש, וכלשון רבינו הזקן )תו"א צז, א( 

מסירת הנפש על קדוש השם שהרי אם רצו להמיר דתם לא הי' המן עושה להם כלום שלא גזר אלא 

על היהודים אלא שהם מסרו עצמן למות כל השנה כולה ולא עלה להם מחשבת חוץ ח"ו וע"י בחינת 

ויה"ר  ונמשך להם בחי' אוא"ס ב"ה ממש. ע"כ לה"ק.  גמורה שנכנס  זכו לבחי' קבלה  נפש  מסירת 

שנזכה גם אנו לבחינה זו ולאורה ושמחה וששון ויקר.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות ומשמחות ולפורים שמח

מ. שניאורסאהן

מה שהדגשתי לעיל בענין חלישות התעמולה בדרך הטבע, לא איכפת לי ואדרבא אם יתפסו 

הענין מטעם שלא בדרך הטבע, רק - שמתקרבים לקץ הגלות ולביאת משיח גואל צדק, שאז יקויים 

היעוד ומלאה הארץ דיעה את ה', ובמילא מתחילים להרגיש כבר פעמי הגאולה, כמו ששמעתי גם מכ' 

זה הבטוי, אף על פי שחושך הגלות עדיין יכסה ארץ.

ומסיימין בטוב, שנזכה בקרוב ממש שיתהפך חשוכא לנהורא באור ה' הנגלה, כי ה' יהי' לך 

לאור עולם וגו'.
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ויׁש אֹותֹו. וׁשֹולל העגל חטא על מכּפר ׁשהּמׁשּכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהיינּו

מּדברי  עֹוׂשה ׁשּיהּודי היא, הּמׁשּכן מׁשמעּות ּדהּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלבאר,

מהּכרה  ּבאה זֹו ועבֹודה להקּב"ה, 'מקּדׁש' ׁשּלֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָהרׁשּות

וכח  "הארה אּלא אינֹו ּומלֹואֹו והעֹולם מּלבּדֹו", עֹוד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁש"אין

חטא  ׁשל הּמחלט הּנּגּוד היא - זֹו ואמּונה והּכרה ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאלקי".

אּלא  ּדוקא, ּבה' ּכפירה ּפרּוׁשּה אין זרה' 'עבֹודה ׁשּכן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעגל,

ה'. מּלבד ׁשהּו ּכל 'ּדבר' ׁשּיׁש הּמחׁשבה ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּגם

éðùáïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nriå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²
:øæLî LLå éðL úrìBúåâéçt-úà eòwøéå §©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«©§©§º¤©¥´

úìëzä CBúa úBNrì íìéút õv÷å áäfä©¨¨»§¦¥´§¦¦¼©«£À§³©§¥̧¤Æ
CBúáe éðMä úrìBz CBúáe ïîbøàä CBúáe§´¨«©§¨½̈§²©¬©©¨¦−§´

:áLç äNrî LMäãúøáç Bì-eNr úôúk ©¥®©«£¥−¥«§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ
éðL-ìráéúëåéúååö÷éø÷:øaç åéúBö÷äáLçå ©§¥¬§−̈ª¨«§¥̧¤

áäæ eäNrîk àeä epnî åéìr øLà Búcôà£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´»§©«£¥¼¨À̈
øLàk øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§®̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñåeNriåéðáà-úà ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£Æ¤©§¥´
éçezt úçzôî áäæ úöaLî úañî íäMä©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®§ª¨ŸÆ¦¥´

:ìàøNé éða úBîL-ìr íúBçæìr íúà íNiå ½̈©§−§¥¬¦§¨¥«©¨´¤ŸÀ̈©µ
øLàk ìûøNé éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´¦§¨¥®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöôçïLçä-úà Nriå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©¯©¤©²¤
ïîbøàå úìëz áäæ ãôà äNrîk áLç äNrî©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²

:øæLî LLå éðL úrìBúåèìeôk äéä reáø §©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«¨¯©¨¨²¨−
:ìeôk Baçø úøæå Bkøà úøæ ïLçä-úà eNr̈´¤©®¤¤¤̄¨§²§¤¬¤¨§−¨«

éäãèt íãà øeè ïáà éøeè äraøà Bá-eàìîéå©§©̧§½©§¨−̈´¥®̈¤À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ãçàä øehä ú÷øáeàéøétñ Côð éðMä øehäå ¨¤½¤©−¨«¤¨«§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−

:íìäéåáéì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §¨«£«Ÿ§©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨
âéúañeî äôLéå íäL LéLøz éréáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ

:íúàlîa áäæ úöaLîãéúîL-ìr íéðáàäå ¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ
íúîL-ìr äøNr íézL äpä ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬¤§¥−©§Ÿ¨®

ì BîL-ìr Léà íúç éçezt:èáL øNr íéðL ¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½¦§¥¬¨−̈¨«¤
åèúár äNrî úìáb úøLøL ïLçä-ìr eNriå©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ

:øBäè áäææèézLe áäæ úöaLî ézL eNriå ¨−̈¨«©©«£À§¥Æ¦§§´Ÿ¨½̈§¥−
éðL-ìr úòahä ézL-úà eðziå áäæ úòaè©§´Ÿ¨¨®©¦§À¤§¥Æ©©¨½Ÿ©§¥−



קני ipy ,oey`x - hl ,gl - icewt zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éãå÷ô úùøô
çìàëéãe÷ô älàïåùàøøLà úãrä ïkLî ïkLnä ¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬

øîúéà ãéa íiåìä úãár äLî ét-ìr ãwtª©−©¦´¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈
:ïäkä ïøäà-ïaáëøeç-ïá éøeà-ïa ìàìöáe ¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«§©§¥²¤¦¬¤−

ýåýé äeö-øLà-ìk úà äNr äãeäé ähîì§©¥´§¨®¨¾̈¥²¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàâëCîñéçà-ïa áàéìäà Bzàå ¤¤«§¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²

ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå Løç ïã-ähîì§©¥−̈¨¨´§¥®§Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈
:LMáe éðMä úrìBúáeñ(éåì)ãëáäfä-ìk §©¬©©¨¦−©¥«¨©¨À̈

| éäéå Lãwä úëàìî ìëa äëàìnì éeNrä¤«¨Æ©§¨½̈§−Ÿ§¤´¤©®Ÿ¤©§¦´
úBàî òáLe økk íéøNrå òLz äôeðzä áäæ§©´©§À̈¥³©§¤§¦Æ¦½̈§©̧¥¯

ìLeLãwä ì÷La ì÷L íéL:äëéãe÷t óñëå §¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤§¤²¤§¥¬
äMîçå úBàî òáLe óìàå økk úàî äãrä̈«¥−̈§©´¦®̈§¤Á¤Á§©̧¥¹©«£¦¨¯

:Lãwä ì÷La ì÷L íéráLååëúìbìbì ò÷a §¦§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤¤µ©©ª§½Ÿ¤
øáòä ìëì Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¸Ÿ¨«Ÿ¥¹

ì äìrîå äðL íéøNr ïaî íéã÷tä-ìr-LL ©©§ª¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨§¥«
ìLe óìà úBàîúBàî Lîçå íéôìà úL ¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−

:íéMîçåæëúà ú÷öì óñkä økk úàî éäéå ©«£¦¦«©§¦À§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ
íéðãà úàî úëøtä éðãà úàå Lãwä éðãà©§¥´©½Ÿ¤§¥−©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²

:ïãàì økk økkä úàîì(ìàøùé)çëóìàä-úàå ¦§©¬©¦−̈¦¨¬¨¨«¤§¤¨¤¹¤
íéåå äNr íéráLå äMîçå úBànä òáLe§©³©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½¨¨¬¨¦−
:íúà ÷Mçå íäéLàø ätöå íéãenrì̈«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬Ÿ¨«

èëíétìàå økk íéráL äôeðzä úLçðe§¬¤©§−̈¦§¦´¦¨®§©§©¬¦
:ì÷L úBàî-òaøàåìçút éðãà-úà da Nriå §©§©¥−¨«¤©©´©À̈¤©§¥Æ¤µ©

øaëî-úàå úLçpä çaæî úàå ãrBî ìäà́Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´©§½¤§¤¦§©¬
:çaænä éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpäàì-úàå ©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬©¦§¥«©§¤

úàå øöçä ørL éðãà-úàå áéáñ øöçä éðãà©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®§¥̧
:áéáñ øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk̈¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−¨¦«

èìàéðMä úrìBúå ïîbøàäå úìëzä-ïîe¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½
ì ãøN-éãâá eNréãâa-úà eNriå Lãwa úøL ¨¬¦§¥«§−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³

ýåýé äeö øLàk ïøäàì øLà Lãwä©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàô ¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(931 'nr b zegiy ihewl)

˙e„Ú‰ ÔkLÓ(כא (לח, ƒ¿«»≈

Ï‚Ú‰ ‰NÚÓ ÏÚ ‰"aw‰ Ì‰Ï ¯zeL Ï‡¯NÈÏ ˙e„Ú(רׁש"י) ≈¿ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆«»»««¬≈»≈∆ִַ

ויׁש אֹותֹו. וׁשֹולל העגל חטא על מכּפר ׁשהּמׁשּכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהיינּו

מּדברי  עֹוׂשה ׁשּיהּודי היא, הּמׁשּכן מׁשמעּות ּדהּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלבאר,

מהּכרה  ּבאה זֹו ועבֹודה להקּב"ה, 'מקּדׁש' ׁשּלֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָהרׁשּות

וכח  "הארה אּלא אינֹו ּומלֹואֹו והעֹולם מּלבּדֹו", עֹוד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁש"אין

חטא  ׁשל הּמחלט הּנּגּוד היא - זֹו ואמּונה והּכרה ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאלקי".

אּלא  ּדוקא, ּבה' ּכפירה ּפרּוׁשּה אין זרה' 'עבֹודה ׁשּכן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעגל,

ה'. מּלבד ׁשהּו ּכל 'ּדבר' ׁשּיׁש הּמחׁשבה ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּגם

éðùáïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nriå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²
:øæLî LLå éðL úrìBúåâéçt-úà eòwøéå §©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«©§©§º¤©¥´

úìëzä CBúa úBNrì íìéút õv÷å áäfä©¨¨»§¦¥´§¦¦¼©«£À§³©§¥̧¤Æ
CBúáe éðMä úrìBz CBúáe ïîbøàä CBúáe§´¨«©§¨½̈§²©¬©©¨¦−§´

:áLç äNrî LMäãúøáç Bì-eNr úôúk ©¥®©«£¥−¥«§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ
éðL-ìráéúëåéúååö÷éø÷:øaç åéúBö÷äáLçå ©§¥¬§−̈ª¨«§¥̧¤

áäæ eäNrîk àeä epnî åéìr øLà Búcôà£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´»§©«£¥¼¨À̈
øLàk øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§®̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñåeNriåéðáà-úà ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£Æ¤©§¥´
éçezt úçzôî áäæ úöaLî úañî íäMä©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®§ª¨ŸÆ¦¥´

:ìàøNé éða úBîL-ìr íúBçæìr íúà íNiå ½̈©§−§¥¬¦§¨¥«©¨´¤ŸÀ̈©µ
øLàk ìûøNé éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´¦§¨¥®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöôçïLçä-úà Nriå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©¯©¤©²¤
ïîbøàå úìëz áäæ ãôà äNrîk áLç äNrî©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²

:øæLî LLå éðL úrìBúåèìeôk äéä reáø §©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«¨¯©¨¨²¨−
:ìeôk Baçø úøæå Bkøà úøæ ïLçä-úà eNr̈´¤©®¤¤¤̄¨§²§¤¬¤¨§−¨«

éäãèt íãà øeè ïáà éøeè äraøà Bá-eàìîéå©§©̧§½©§¨−̈´¥®̈¤À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ãçàä øehä ú÷øáeàéøétñ Côð éðMä øehäå ¨¤½¤©−¨«¤¨«§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−

:íìäéåáéì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §¨«£«Ÿ§©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨
âéúañeî äôLéå íäL LéLøz éréáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ

:íúàlîa áäæ úöaLîãéúîL-ìr íéðáàäå ¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ
íúîL-ìr äøNr íézL äpä ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬¤§¥−©§Ÿ¨®

ì BîL-ìr Léà íúç éçezt:èáL øNr íéðL ¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½¦§¥¬¨−̈¨«¤
åèúár äNrî úìáb úøLøL ïLçä-ìr eNriå©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ

:øBäè áäææèézLe áäæ úöaLî ézL eNriå ¨−̈¨«©©«£À§¥Æ¦§§´Ÿ¨½̈§¥−
éðL-ìr úòahä ézL-úà eðziå áäæ úòaè©§´Ÿ¨¨®©¦§À¤§¥Æ©©¨½Ÿ©§¥−



iriaxקנב ,iyily - hl - icewt zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïLçä úBö÷æé-ìr áäfä úúárä ézL eðziå §¬©«¤©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ©¨½̈©
:ïLçä úBö÷-ìr úòahä ézLçéézL úàå §¥−©©¨®Ÿ©§−©«¤§¥̧§¥³

úöaLnä ézL-ìr eðúð úúárä ézL úBö÷§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨«§−©§¥´©¦§§®Ÿ
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìr íðziåèéeNriå ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«©«©£À

ïLçä úBö÷ éðL-ìr eîéNiå áäæ úòaè ézL§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´©®¤
:äúéa ãôàä øár-ìà øLà BúôN-ìrëeNriå ©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨©©«£»

ãôàä úôúë ézL-ìr íðziå áäæ úòaè ézL§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ¨«¥³Ÿ
ìrnî Bzøaçî únrì åéðt ìenî ähîlî¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©

:ãôàä áLçìàëåéúòahî ïLçä-úà eñkøiå §¥−¤¨«¥«Ÿ©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á
áLç-ìr úéäì úìëz ìéúôa ãôàä úòaè-ìà¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤
äeö øLàk ãôàä ìrî ïLçä çfé-àìå ãôàä̈«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýéô §Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(314 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

„Ù‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ(כא (לט, ¿…ƒ««…∆≈«»≈…
אֹותֹו ׁש"חֹוגר – עדÂÈ¯BÁ‡Óהאפד ּומּגיע ..ÂÈ·˜Ú," ֵֵֶָֹ≈¬»ִַַַ¬≈»

– החׁשן ואּלּו ׁשּבאדם. חיצֹוני והכי נמּו הכי לחלק ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּי

על . . ÂÈÙlÓׁש"ּתלּוי BaÏ והכי נעלה הכי לחלק ׁשּי ," ֶַָƒƒ¿»»ֲֲֲִִֵֶֶַַַַָ

הּלב). ּפנימּיּות ּפנימּיּות, מּלׁשֹון ּגם ("מּלפניו" ׁשּבֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָּפנימי

‰‡Ù„זהּו ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ נמּוכים הכי הּדברים ּגם – ֶ¿…ƒ««…∆≈«»≈…ְְֲִִִַַָ

הכי  לּדברים מחּברים להיֹות צריכים ׁשּבאדם חיצֹונּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַַָָָָָֻוהכי

ׁשּבֹו. ּפנימּיים והכי ְֲֲִִִִִֶַַנעלים

éùéìùáëìéìk âøà äNrî ãôàä ìérî-úà Nriå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëzâëäôN àøçú éôk BëBúa ìérnä-éôe §¥«¤¦«©§¦¬§−§¦´©§®̈¨¨¬

:røwé àì áéáñ åéôìãëìérnä éìeL-ìr eNriå §¦²¨¦−¬Ÿ¦¨¥«©©©«£Æ©¥´©§¦½
bøàå úìëz éðBnø:øæLî éðL úrìBúå ïî ¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈§©´©¨¦®¨§¨«

äëíéðîrtä-úà eðziå øBäè áäæ éðîrô eNriå©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹
CBúa áéáñ ìérnä éìeL-ìr íéðnøä CBúa§´¨«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−

:íéðnøäåëéìeL-ìr ïnøå ïîrt ïnøå ïîrt ¨«¦Ÿ¦«©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬
ì áéáñ ìérnäýåýé äeö øLàk úøL ©§¦−¨¦®§¨¥¾©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñæëäNrî LL úðúkä-úà eNriå ¤¤«©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´
:åéðáìe ïøäàì âøàçë-úàå LL úôðönä úàå Ÿ¥®§©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤

LL ãaä éñðëî-úàå LL úòaânä éøàt©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®§¤¦§§¥¬©−̈¥¬
:øæLîèëúìëúe øæLî LL èðáàä-úàå ¨§¨«§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤

äeö øLàk í÷ø äNrî éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýéñìLãwä-øæð õéö-úà eNriå §Ÿ̈−¤¤«©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤
íúBç éçezt ázëî åéìr eázëiå øBäè áäæ̈¨´¨®©¦§§´¨À̈¦§©Æ¦¥´½̈

:ýåýéì Lã÷àìúúì úìëz ìéút åéìr eðziå −Ÿ¤©«Ÿ̈«©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬
ýåýé äeö øLàk äìrîìî úôðönä-ìr©©¦§¤−¤¦§®̈§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñáììäà ïkLî úãár-ìk ìëzå ¤¤«©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤
ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå ãrBî¥®©©«£Æ§¥´¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²

:eNr ïk äLî-úàô ¤¤−¥¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(159 'nr el zegiy ihewl)

ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL Ë·‡‰ ˙‡Â,לט) ¿∆»«¿≈≈»¿»¿≈∆¿«¿»»¿««»ƒ

כט)

חסד  הם (ׁשׁש) ּופׁשּתן ׁשני) ותֹולעת ארּגמן (ּתכלת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָצמר

ּבמקֹום  אבל יפה. עֹולה חּבּורן אין ולכן הפכים, ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָּוגבּורה,

מתּבּטלים  ׁשניהם ּכי אֹותם, לחּבר אפׁשר נעלה אֹור ּגּלּוי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשל

הּמלך ׂשרי ּבּטּול ּוכמֹו האֹור, ‰ÍÏnּבפני ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚLk. ְְִִֵֵֶֶַָָ¿∆¿ƒƒ¿≈«∆∆

וזה  ׁשעטנז. אּסּור אין נעלה, אֹור האיר ׁשם ּבּמקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָולכן

יׂשראל", אלקי לקראת "הּכֹון ׁשענינֹו ּדוקא, ּבאבנט ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהיה

‰CÏnההכנה ÈÙÏ „ÓÚÏ. ֲַָָ«¬…ƒ¿≈«∆∆

éòéáøâììäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà eàéáiå©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤
åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìk-úàåáéúëåçéøáéø÷åéçéøa §¤¨¥¨®§¨¨´§¨½̈§¦−̈

:åéðãàå åéãnråãìëî-úàåíìéàä úøBò äñ §©ª¨¬©«£¨¨«§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ
úàå íéLçzä úøò äñëî-úàå íéîcàîä©«§¨¨¦½§¤¦§¥−Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−

:Cñnä úëøtäìåéca-úàå úãrä ïBøà-úà ¨¬Ÿ¤©¨¨«¤£¬¨«¥ª−§¤©¨®
:úøtkä úàååìúàå åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà §¥−©©«Ÿ¤¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−
:íéðtä íçìæìäéúøð-úà äøähä äøðnä-úà ¤¬¤©¨¦«¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨

:øBànä ïîL úàå äéìk-ìk-úàå äëørnä úøð¥²Ÿ©©«£¨−̈§¤¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«
çìúàå äçLnä ïîL úàå áäfä çaæî úàå§¥Æ¦§©´©¨½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−

:ìäàä çút Cñî úàå íénqä úøè÷èì| úà §´Ÿ¤©©¦®§¥¾¨©−¤¬©¨«Ÿ¤¥´
Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî¦§©´©§À¤§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½
:Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà¤©−̈§¤¨¥®̈¤©¦−Ÿ§¤©«

îäéðãà-úàå äéãnr-úà øöçä érì÷ úà¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨
ì Cñnä-úàåäéúãúéå åéøúéî-úà øöçä ørL §¤©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨

:ãrBî ìäàì ïkLnä úãár éìk-ìk úàå§¥À¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«
àîì ãøOä éãâa-úàéãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

iyy ,iying - n - icewt zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

áîéða eNr ïk äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´
:äãárä-ìk úà ìàøNéâî-ìk-úà äLî àøiå ¦§¨¥½¥−¨¨«£Ÿ̈«©©̧§¤¹¤¨

ïk ýåýé äeö øLàk dúà eNr äpäå äëàìnä©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´
:äLî íúà Cøáéå eNrô ¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i zegiy ihewl)

‰LÓ Ï‡ ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ(לג (לט, «»ƒ∆«ƒ¿»∆…∆
ÂÈÏ‡Ó Ì˜Â Û˜Ê ‡e‰Â ,BÓÈ˜Ók ‰‡¯(רש"י) ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈≈»

ויׁש זֹו. ּבדר הּמׁשּכן הקמת היתה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

עבֹודת  נעׂשתה הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּבמׁש ּדהּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלֹומר,

ׁשל מּכחם Ï‡¯NÈהּמׁשּכן Èa.'ּדלּתתא 'אתערּותא ּבדר , ְִִֶַָָֹ¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִֶֶַָָ

את  להביא ּבכחּה אין מיחדת, חביבּות יׁש זֹו ׁשּבעבֹודה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻואף

מּכחֹו הּבאה ּבפעּלה צר יׁש לזה לעֹולם; הּׁשכינה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻהׁשראת

ּדלעילא'.‰aw"‰ׁשל 'אתערּותא ּבדר , ֶ«»»ְְְֲִִֵֶֶָָ

éùéîçîà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
áíé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾

:ãrBî ìäà ïkLî-úàâïBøà úà íL zîNå ¤¦§©−¬Ÿ¤¥«§©§¨´½̈¥−£´
:úëøtä-úà ïøàä-ìr úkñå úeãräãúàáäå ¨«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ¤©¨«Ÿ¤§¥«¥¨Æ

-úà úàáäå Bkør-úà zëørå ïçìMä-úà¤©ª§½̈§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ¤
:äéúøð-úà úéìräå äøðnääçaæî-úà äzúðå ©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤¥«Ÿ¤«¨§¨«©º̈¤¦§©³

-úà zîNå úãrä ïBøà éðôì úøè÷ì áäfä©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−£´¨«¥ª®§©§¨²¤
:ïkLnì çútä Cñîåäìòä çaæî úà äzúðå ¨©¬©¤−©©¦§¨«§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®

:ãrBî-ìäà ïkLî çút éðôìæøikä-úà zúðå ¦§¥¾¤−©¦§©¬«Ÿ¤¥«§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ
:íéî íL zúðå çaænä ïéáe ãrBî ìäà-ïéa¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©§¨«©¨¬−̈¨«¦

çørL Cñî-úà zúðå áéáñ øöçä-úà zîNå§©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®§¨´©½̈¤¨©−©¬©
:øöçäèzçLîe äçLnä ïîL-úà zç÷ìå ¤«¨¥«§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈¨«©§¨¬

Búà zLc÷å Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä-úà¤©¦§−̈§¤¨£¤®§¦©§¨¬Ÿ²
:Lã÷ äéäå åéìk-ìk-úàåéçaæî-úà zçLîe §¤¨¥−̈§¨¬¨«Ÿ¤¨«©§¨²¤¦§©¬

äéäå çaænä-úà zLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ−̈§¤¨¥®̈§¦©§¨Æ¤©¦§¥½©§¨¨¬
:íéLã÷ Lã÷ çaænäàéøikä-úà zçLîe ©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ
:Búà zLc÷å Bpk-úàåáéïøäà-úà záø÷äå §¤©®§¦©§−̈Ÿ«§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ

íúà zöçøå ãrBî ìäà çút-ìà åéða-úàå§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈
:íénaâéLãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå ©¨«¦§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤

:éì ïäëå Búà zLc÷å Búà zçLîeãéåéða-úàå ¨«©§¨¬Ÿ²§¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«§¤¨−̈
:úðzk íúà zLaìäå áéø÷zåèíúà zçLîe ©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ−̈ª¢«Ÿ¨«©§¨´ŸÀ̈

ðäëå íäéáà-úà zçLî øLàkéì eäúéäå ©«£¤³¨©̧§¨Æ¤£¦¤½§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈
:íúøãì íìBò úpäëì íúçLî íäì úéäì¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²¦§ª©¬−̈§«ŸŸ¨«

æèïk Búà ýåýé äeö øLà ìëk äLî Nriå©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬
:äNrñ ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(294 'nr ek zegiy ihewl)

˙˙k . . ÂÈa ˙‡Â . . L„w‰ È„‚a ˙‡ Ô¯‰‡ ˙‡ zLaÏ‰Â¿ƒ¿«¿»∆«¬…∆ƒ¿≈«…∆¿∆»»¿…∆

יגֿיד) (מ,

את  ּפעלה לּמּלּואים הּׁשמיני ּבּיֹום אהרן ׁשל ְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹעבֹודתֹו

ׁשּכתב  ּוכפי ּבתֹוכם), (וׁשכנּתי ה'ּמׁשּכן' מציאּות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשלמּות

כג)רׁש"י ט, נפעלה (שמיני ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ידי ׁשעל ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

להיֹות צרי היה ׁשּלכן לֹומר, ויׁש ה ּׁשכינה. Ïkהׁשראת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ»

הלּבׁשת היינּו זֹו, לעבֹודה רק Ïkההכנה (לא הּקדׁש" "ּבגדי ְְֲֲַַַַַָָָָ»ְִֵֶַַֹֹ

(ראה  הּמׁשּכן את ׁשעֹוׂשה זה הּוא ּכי מׁשה, ידי על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּכתנת),

העמידֹו). ּומׁשה לג: לט, לעיל ְֱִִֵֶֶַֹרׁש"י

éùùæéãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−§¤¨´
:ïkLnä í÷eä Lãçìçé-úà äLî í÷iå ©®Ÿ¤©−©¦§¨«©¨̧¤¤¹¤

ïziå åéLø÷-úà íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ¤§¨½̈©¦¥−
:åéãenr-úà í÷iå åéçéøa-úàèé-úà Nøôiå ¤§¦®̈©−̈¤¤©¨«©¦§³Ÿ¤

ìäàä äñëî-úà íNiå ïkLnä-ìr ìäàä̈¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤¦§¥¬¨²Ÿ¤
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìî åéìrñ ¨−̈¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ë-úà íNiå ïøàä-ìà úãrä-úà ïziå çwiå©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤
ïøàä-ìr úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìr íécaä©©¦−©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ

:äìrîìîàëíNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå ¦§¨«§¨©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤
øLàk úeãrä ïBøà ìr Cñiå Cñnä úëøt úà¥µ¨´Ÿ¤©¨½̈©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñáëïçìMä-úà ïziå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦¥³¤©ª§¨Æ
õeçî äðôö ïkLnä Cøé ìr ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈¨®Ÿ¨¦−

:úëøtìâëýåýé éðôì íçì Cør åéìr Cøriå ©¨«Ÿ¤©©«£¬Ÿ¨¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkñãëíNiå ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¨³¤

ìMä çëð ãrBî ìäàa äøðnä-úàCøé ìr ïç ¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§¨®©²¤¬¤
:äaâð ïkLnääëøLàk ýåýé éðôì úøpä ìriå ©¦§−̈¤«§¨©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñåëçaæî-úà íNiå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¨²¤¤¦§©¬
:úëøtä éðôì ãrBî ìäàa áäfäæëøè÷iå ©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−©¨«Ÿ¤©©§¥¬

ýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìr̈−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñ ¤¤«



קנג iriax ,iyily - hl - icewt zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïLçä úBö÷æé-ìr áäfä úúárä ézL eðziå §¬©«¤©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ©¨½̈©
:ïLçä úBö÷-ìr úòahä ézLçéézL úàå §¥−©©¨®Ÿ©§−©«¤§¥̧§¥³

úöaLnä ézL-ìr eðúð úúárä ézL úBö÷§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨«§−©§¥´©¦§§®Ÿ
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìr íðziåèéeNriå ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«©«©£À

ïLçä úBö÷ éðL-ìr eîéNiå áäæ úòaè ézL§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´©®¤
:äúéa ãôàä øár-ìà øLà BúôN-ìrëeNriå ©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨©©«£»

ãôàä úôúë ézL-ìr íðziå áäæ úòaè ézL§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ¨«¥³Ÿ
ìrnî Bzøaçî únrì åéðt ìenî ähîlî¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©

:ãôàä áLçìàëåéúòahî ïLçä-úà eñkøiå §¥−¤¨«¥«Ÿ©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á
áLç-ìr úéäì úìëz ìéúôa ãôàä úòaè-ìà¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤
äeö øLàk ãôàä ìrî ïLçä çfé-àìå ãôàä̈«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýéô §Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(314 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

„Ù‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ(כא (לט, ¿…ƒ««…∆≈«»≈…
אֹותֹו ׁש"חֹוגר – עדÂÈ¯BÁ‡Óהאפד ּומּגיע ..ÂÈ·˜Ú," ֵֵֶָֹ≈¬»ִַַַ¬≈»

– החׁשן ואּלּו ׁשּבאדם. חיצֹוני והכי נמּו הכי לחלק ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּי

על . . ÂÈÙlÓׁש"ּתלּוי BaÏ והכי נעלה הכי לחלק ׁשּי ," ֶַָƒƒ¿»»ֲֲֲִִֵֶֶַַַַָ

הּלב). ּפנימּיּות ּפנימּיּות, מּלׁשֹון ּגם ("מּלפניו" ׁשּבֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָּפנימי

‰‡Ù„זהּו ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ נמּוכים הכי הּדברים ּגם – ֶ¿…ƒ««…∆≈«»≈…ְְֲִִִַַָ

הכי  לּדברים מחּברים להיֹות צריכים ׁשּבאדם חיצֹונּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַַָָָָָֻוהכי

ׁשּבֹו. ּפנימּיים והכי ְֲֲִִִִִֶַַנעלים

éùéìùáëìéìk âøà äNrî ãôàä ìérî-úà Nriå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëzâëäôN àøçú éôk BëBúa ìérnä-éôe §¥«¤¦«©§¦¬§−§¦´©§®̈¨¨¬

:røwé àì áéáñ åéôìãëìérnä éìeL-ìr eNriå §¦²¨¦−¬Ÿ¦¨¥«©©©«£Æ©¥´©§¦½
bøàå úìëz éðBnø:øæLî éðL úrìBúå ïî ¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈§©´©¨¦®¨§¨«

äëíéðîrtä-úà eðziå øBäè áäæ éðîrô eNriå©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹
CBúa áéáñ ìérnä éìeL-ìr íéðnøä CBúa§´¨«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−

:íéðnøäåëéìeL-ìr ïnøå ïîrt ïnøå ïîrt ¨«¦Ÿ¦«©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬
ì áéáñ ìérnäýåýé äeö øLàk úøL ©§¦−¨¦®§¨¥¾©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñæëäNrî LL úðúkä-úà eNriå ¤¤«©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´
:åéðáìe ïøäàì âøàçë-úàå LL úôðönä úàå Ÿ¥®§©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤

LL ãaä éñðëî-úàå LL úòaânä éøàt©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®§¤¦§§¥¬©−̈¥¬
:øæLîèëúìëúe øæLî LL èðáàä-úàå ¨§¨«§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤

äeö øLàk í÷ø äNrî éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýéñìLãwä-øæð õéö-úà eNriå §Ÿ̈−¤¤«©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤
íúBç éçezt ázëî åéìr eázëiå øBäè áäæ̈¨´¨®©¦§§´¨À̈¦§©Æ¦¥´½̈

:ýåýéì Lã÷àìúúì úìëz ìéút åéìr eðziå −Ÿ¤©«Ÿ̈«©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬
ýåýé äeö øLàk äìrîìî úôðönä-ìr©©¦§¤−¤¦§®̈§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñáììäà ïkLî úãár-ìk ìëzå ¤¤«©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤
ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå ãrBî¥®©©«£Æ§¥´¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²

:eNr ïk äLî-úàô ¤¤−¥¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(159 'nr el zegiy ihewl)

ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL Ë·‡‰ ˙‡Â,לט) ¿∆»«¿≈≈»¿»¿≈∆¿«¿»»¿««»ƒ

כט)

חסד  הם (ׁשׁש) ּופׁשּתן ׁשני) ותֹולעת ארּגמן (ּתכלת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָצמר

ּבמקֹום  אבל יפה. עֹולה חּבּורן אין ולכן הפכים, ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָּוגבּורה,

מתּבּטלים  ׁשניהם ּכי אֹותם, לחּבר אפׁשר נעלה אֹור ּגּלּוי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשל

הּמלך ׂשרי ּבּטּול ּוכמֹו האֹור, ‰ÍÏnּבפני ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚLk. ְְִִֵֵֶֶַָָ¿∆¿ƒƒ¿≈«∆∆

וזה  ׁשעטנז. אּסּור אין נעלה, אֹור האיר ׁשם ּבּמקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָולכן

יׂשראל", אלקי לקראת "הּכֹון ׁשענינֹו ּדוקא, ּבאבנט ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהיה

‰CÏnההכנה ÈÙÏ „ÓÚÏ. ֲַָָ«¬…ƒ¿≈«∆∆

éòéáøâììäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà eàéáiå©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤
åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìk-úàåáéúëåçéøáéø÷åéçéøa §¤¨¥¨®§¨¨´§¨½̈§¦−̈

:åéðãàå åéãnråãìëî-úàåíìéàä úøBò äñ §©ª¨¬©«£¨¨«§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ
úàå íéLçzä úøò äñëî-úàå íéîcàîä©«§¨¨¦½§¤¦§¥−Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−

:Cñnä úëøtäìåéca-úàå úãrä ïBøà-úà ¨¬Ÿ¤©¨¨«¤£¬¨«¥ª−§¤©¨®
:úøtkä úàååìúàå åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà §¥−©©«Ÿ¤¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−
:íéðtä íçìæìäéúøð-úà äøähä äøðnä-úà ¤¬¤©¨¦«¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨

:øBànä ïîL úàå äéìk-ìk-úàå äëørnä úøð¥²Ÿ©©«£¨−̈§¤¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«
çìúàå äçLnä ïîL úàå áäfä çaæî úàå§¥Æ¦§©´©¨½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−

:ìäàä çút Cñî úàå íénqä úøè÷èì| úà §´Ÿ¤©©¦®§¥¾¨©−¤¬©¨«Ÿ¤¥´
Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî¦§©´©§À¤§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½
:Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà¤©−̈§¤¨¥®̈¤©¦−Ÿ§¤©«

îäéðãà-úàå äéãnr-úà øöçä érì÷ úà¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨
ì Cñnä-úàåäéúãúéå åéøúéî-úà øöçä ørL §¤©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨

:ãrBî ìäàì ïkLnä úãár éìk-ìk úàå§¥À¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«
àîì ãøOä éãâa-úàéãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

iyy ,iying - n - icewt zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

áîéða eNr ïk äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´
:äãárä-ìk úà ìàøNéâî-ìk-úà äLî àøiå ¦§¨¥½¥−¨¨«£Ÿ̈«©©̧§¤¹¤¨

ïk ýåýé äeö øLàk dúà eNr äpäå äëàìnä©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´
:äLî íúà Cøáéå eNrô ¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i zegiy ihewl)

‰LÓ Ï‡ ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ(לג (לט, «»ƒ∆«ƒ¿»∆…∆
ÂÈÏ‡Ó Ì˜Â Û˜Ê ‡e‰Â ,BÓÈ˜Ók ‰‡¯(רש"י) ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈≈»

ויׁש זֹו. ּבדר הּמׁשּכן הקמת היתה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

עבֹודת  נעׂשתה הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּבמׁש ּדהּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלֹומר,

ׁשל מּכחם Ï‡¯NÈהּמׁשּכן Èa.'ּדלּתתא 'אתערּותא ּבדר , ְִִֶַָָֹ¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִֶֶַָָ

את  להביא ּבכחּה אין מיחדת, חביבּות יׁש זֹו ׁשּבעבֹודה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻואף

מּכחֹו הּבאה ּבפעּלה צר יׁש לזה לעֹולם; הּׁשכינה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻהׁשראת

ּדלעילא'.‰aw"‰ׁשל 'אתערּותא ּבדר , ֶ«»»ְְְֲִִֵֶֶָָ

éùéîçîà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
áíé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾

:ãrBî ìäà ïkLî-úàâïBøà úà íL zîNå ¤¦§©−¬Ÿ¤¥«§©§¨´½̈¥−£´
:úëøtä-úà ïøàä-ìr úkñå úeãräãúàáäå ¨«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ¤©¨«Ÿ¤§¥«¥¨Æ

-úà úàáäå Bkør-úà zëørå ïçìMä-úà¤©ª§½̈§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ¤
:äéúøð-úà úéìräå äøðnääçaæî-úà äzúðå ©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤¥«Ÿ¤«¨§¨«©º̈¤¦§©³

-úà zîNå úãrä ïBøà éðôì úøè÷ì áäfä©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−£´¨«¥ª®§©§¨²¤
:ïkLnì çútä Cñîåäìòä çaæî úà äzúðå ¨©¬©¤−©©¦§¨«§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®

:ãrBî-ìäà ïkLî çút éðôìæøikä-úà zúðå ¦§¥¾¤−©¦§©¬«Ÿ¤¥«§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ
:íéî íL zúðå çaænä ïéáe ãrBî ìäà-ïéa¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©§¨«©¨¬−̈¨«¦

çørL Cñî-úà zúðå áéáñ øöçä-úà zîNå§©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®§¨´©½̈¤¨©−©¬©
:øöçäèzçLîe äçLnä ïîL-úà zç÷ìå ¤«¨¥«§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈¨«©§¨¬

Búà zLc÷å Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä-úà¤©¦§−̈§¤¨£¤®§¦©§¨¬Ÿ²
:Lã÷ äéäå åéìk-ìk-úàåéçaæî-úà zçLîe §¤¨¥−̈§¨¬¨«Ÿ¤¨«©§¨²¤¦§©¬

äéäå çaænä-úà zLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ−̈§¤¨¥®̈§¦©§¨Æ¤©¦§¥½©§¨¨¬
:íéLã÷ Lã÷ çaænäàéøikä-úà zçLîe ©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ
:Búà zLc÷å Bpk-úàåáéïøäà-úà záø÷äå §¤©®§¦©§−̈Ÿ«§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ

íúà zöçøå ãrBî ìäà çút-ìà åéða-úàå§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈
:íénaâéLãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå ©¨«¦§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤

:éì ïäëå Búà zLc÷å Búà zçLîeãéåéða-úàå ¨«©§¨¬Ÿ²§¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«§¤¨−̈
:úðzk íúà zLaìäå áéø÷zåèíúà zçLîe ©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ−̈ª¢«Ÿ¨«©§¨´ŸÀ̈

ðäëå íäéáà-úà zçLî øLàkéì eäúéäå ©«£¤³¨©̧§¨Æ¤£¦¤½§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈
:íúøãì íìBò úpäëì íúçLî íäì úéäì¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²¦§ª©¬−̈§«ŸŸ¨«

æèïk Búà ýåýé äeö øLà ìëk äLî Nriå©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬
:äNrñ ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(294 'nr ek zegiy ihewl)

˙˙k . . ÂÈa ˙‡Â . . L„w‰ È„‚a ˙‡ Ô¯‰‡ ˙‡ zLaÏ‰Â¿ƒ¿«¿»∆«¬…∆ƒ¿≈«…∆¿∆»»¿…∆

יגֿיד) (מ,

את  ּפעלה לּמּלּואים הּׁשמיני ּבּיֹום אהרן ׁשל ְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹעבֹודתֹו

ׁשּכתב  ּוכפי ּבתֹוכם), (וׁשכנּתי ה'ּמׁשּכן' מציאּות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשלמּות

כג)רׁש"י ט, נפעלה (שמיני ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ידי ׁשעל ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

להיֹות צרי היה ׁשּלכן לֹומר, ויׁש ה ּׁשכינה. Ïkהׁשראת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ»

הלּבׁשת היינּו זֹו, לעבֹודה רק Ïkההכנה (לא הּקדׁש" "ּבגדי ְְֲֲַַַַַָָָָ»ְִֵֶַַֹֹ

(ראה  הּמׁשּכן את ׁשעֹוׂשה זה הּוא ּכי מׁשה, ידי על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּכתנת),

העמידֹו). ּומׁשה לג: לט, לעיל ְֱִִֵֶֶַֹרׁש"י

éùùæéãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−§¤¨´
:ïkLnä í÷eä Lãçìçé-úà äLî í÷iå ©®Ÿ¤©−©¦§¨«©¨̧¤¤¹¤

ïziå åéLø÷-úà íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ¤§¨½̈©¦¥−
:åéãenr-úà í÷iå åéçéøa-úàèé-úà Nøôiå ¤§¦®̈©−̈¤¤©¨«©¦§³Ÿ¤

ìäàä äñëî-úà íNiå ïkLnä-ìr ìäàä̈¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤¦§¥¬¨²Ÿ¤
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìî åéìrñ ¨−̈¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ë-úà íNiå ïøàä-ìà úãrä-úà ïziå çwiå©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤
ïøàä-ìr úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìr íécaä©©¦−©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ

:äìrîìîàëíNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå ¦§¨«§¨©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤
øLàk úeãrä ïBøà ìr Cñiå Cñnä úëøt úà¥µ¨´Ÿ¤©¨½̈©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñáëïçìMä-úà ïziå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦¥³¤©ª§¨Æ
õeçî äðôö ïkLnä Cøé ìr ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈¨®Ÿ¨¦−

:úëøtìâëýåýé éðôì íçì Cør åéìr Cøriå ©¨«Ÿ¤©©«£¬Ÿ¨¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkñãëíNiå ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¨³¤

ìMä çëð ãrBî ìäàa äøðnä-úàCøé ìr ïç ¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§¨®©²¤¬¤
:äaâð ïkLnääëøLàk ýåýé éðôì úøpä ìriå ©¦§−̈¤«§¨©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñåëçaæî-úà íNiå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¨²¤¤¦§©¬
:úëøtä éðôì ãrBî ìäàa áäfäæëøè÷iå ©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−©¨«Ÿ¤©©§¥¬

ýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìr̈−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñ ¤¤«



xihtnקנד ,iriay - l - milwy zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'nr ` zegiy ihewl)

ÂÈ„‡ ˙‡ ÔziÂ(יח (מ, «ƒ≈∆¬»»
ÌÈL¯˜.ּומּדֹות ׂשכל הּפנימּיים, לּכחֹות רֹומזים –˙BÚÈ¯È ¿»ƒְְִִִִִֵֶַַֹ¿ƒ

ורצֹון. ּתענּוג הּמּקיפים, לּכחֹות רֹומזים –ÌÈ„‡ רֹומזים - ְְֲִִִַַַַָֹ¬»ƒְִ

הּפרטּיֹות  העבֹודֹות מן יֹותר ּפחּותה ּדרּגה ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָלבּטּול,

הּנמּו החלק האדנים היּו ולכן יסֹודם. הּוא אבל ְְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָהאמּורֹות,

הּקרׁשים  ׁשל ּגם ּכּלֹו, הּמׁשּכן יסֹוד היּו א ׁשּבּמׁשּכן, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּביֹותר

- ּובּטּול הֹודאה היא הּיֹום עבֹודת התחלת ואף ְְְְֲִִִַַַַַַָָָוהּיריעֹות.

ו"הֹודּו". אני" ְֲִֶ"מֹודה

éòéáùçë:ïkLnì çútä Cñî-úà íNiåèëúàå ©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«§¥Æ
ìriå ãrBî-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤¥®©©´©
ýåýé äeö øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà åéìr̈À̈¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñìãrBî ìäà-ïéa øikä-úà íNiå ¤¤«©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−
:äöçøì íéî änL ïziå çaænä ïéáeàìeöçøå ¥´©¦§¥®©©¦¥¬¨²¨©−¦§¨§¨«§¨«£´

-úàå íäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−§¤
:íäéìâøáìíúáø÷áe ãrBî ìäà-ìà íàáa ©§¥¤«§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À§¨§¨¨²

ýåýé äeö øLàk eöçøé çaænä-ìà¤©¦§¥−©¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñâìïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå ¤¤«©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´

äLî ìëéå øöçä ørL Cñî-úà ïziå çaænìå§©¦§¥½©©¦¥¾¤¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−
:äëàìnä-úàôãìãrBî ìäà-úà ïðrä ñëéå ¤©§¨¨«©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®

:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëeäìäLî ìëé-àìå §´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«§«Ÿ¨´Ÿ¤À
ðrä åéìr ïëL-ék ãrBî ìäà-ìà àBáìãBáëe ï ¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬¨−̈¤«¨®̈§´

:ïkLnä-úà àìî ýåýéåììrî ïðrä úBìräáe §Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«§¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´
é ïkLnä:íäérñî ìëa ìûøNé éða eòñæì-íàå ©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®§−Ÿ©§¥¤«§¦

:Búìrä íBé-ãr eòñé àìå ïðrä äìré àìçìék ¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−¥¨«Ÿ«¦Á
Ba äìéì äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìr ýåýé ïðr£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬©−§¨®

:íäérñî-ìëa ìûøNé-úéa-ìë éðérì,íé÷åñô á"ö §¥¥¬¨¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«
.ïîéñ ì"ë é"ìá

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
ã ycew zegiyn zecewp ã(475 'nr fh zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ Èa eÚÒÈ . . ÔÚ‰ ˙BÏÚ‰·e(לו (מ, ¿≈»∆»»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
ּבּמׁשּכן, הּׁשכינה ּבהׁשראת העֹוסקת ּפרׁשתנּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבסּיּום

היינּו הּמׁשּכן, מּסעֹות על ה'.‰e˜lzÒ˙מסּפר ענן הּׁשכינה, ְְְְִַַַַָָֻƒ¿«¿ְֲִַַָ

יתּבר לֹו "ּדירה עׂשּית היא הּמׁשּכן ּתכלית ּדהּנה לבאר, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָויׁש

ׁשהּמׁשּכן  ּכ ידי על ּבעּקר מתּבּצעת זֹו וכּונה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּבתחּתֹונים";

לברּור  רֹומזים הּמּסעֹות (ּכי הּגלּות' ּב'מּסע ׁשּגם ּכח, ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹנֹותן

ׁשאז הּגלּות), ּבזמן העּמים' מבררים ‡ÔÈ'מדּבר ׁשכינה, ּגּלּוי ְְִִִֶַַַַָָָ≈ְְְִִִָָ

אלקּות. מאיר ׁשם ׁשּגם ּכ העֹולם, את
פרשת שקלים 
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קנה xihtn ,iriay - l - milwy zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'nr ` zegiy ihewl)

ÂÈ„‡ ˙‡ ÔziÂ(יח (מ, «ƒ≈∆¬»»
ÌÈL¯˜.ּומּדֹות ׂשכל הּפנימּיים, לּכחֹות רֹומזים –˙BÚÈ¯È ¿»ƒְְִִִִִֵֶַַֹ¿ƒ

ורצֹון. ּתענּוג הּמּקיפים, לּכחֹות רֹומזים –ÌÈ„‡ רֹומזים - ְְֲִִִַַַַָֹ¬»ƒְִ

הּפרטּיֹות  העבֹודֹות מן יֹותר ּפחּותה ּדרּגה ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָלבּטּול,

הּנמּו החלק האדנים היּו ולכן יסֹודם. הּוא אבל ְְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָהאמּורֹות,

הּקרׁשים  ׁשל ּגם ּכּלֹו, הּמׁשּכן יסֹוד היּו א ׁשּבּמׁשּכן, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּביֹותר

- ּובּטּול הֹודאה היא הּיֹום עבֹודת התחלת ואף ְְְְֲִִִַַַַַַָָָוהּיריעֹות.

ו"הֹודּו". אני" ְֲִֶ"מֹודה

éòéáùçë:ïkLnì çútä Cñî-úà íNiåèëúàå ©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«§¥Æ
ìriå ãrBî-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤¥®©©´©
ýåýé äeö øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà åéìr̈À̈¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñìãrBî ìäà-ïéa øikä-úà íNiå ¤¤«©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−
:äöçøì íéî änL ïziå çaænä ïéáeàìeöçøå ¥´©¦§¥®©©¦¥¬¨²¨©−¦§¨§¨«§¨«£´

-úàå íäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−§¤
:íäéìâøáìíúáø÷áe ãrBî ìäà-ìà íàáa ©§¥¤«§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À§¨§¨¨²

ýåýé äeö øLàk eöçøé çaænä-ìà¤©¦§¥−©¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñâìïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå ¤¤«©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´

äLî ìëéå øöçä ørL Cñî-úà ïziå çaænìå§©¦§¥½©©¦¥¾¤¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−
:äëàìnä-úàôãìãrBî ìäà-úà ïðrä ñëéå ¤©§¨¨«©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®

:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëeäìäLî ìëé-àìå §´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«§«Ÿ¨´Ÿ¤À
ðrä åéìr ïëL-ék ãrBî ìäà-ìà àBáìãBáëe ï ¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬¨−̈¤«¨®̈§´

:ïkLnä-úà àìî ýåýéåììrî ïðrä úBìräáe §Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«§¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´
é ïkLnä:íäérñî ìëa ìûøNé éða eòñæì-íàå ©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®§−Ÿ©§¥¤«§¦

:Búìrä íBé-ãr eòñé àìå ïðrä äìré àìçìék ¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−¥¨«Ÿ«¦Á
Ba äìéì äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìr ýåýé ïðr£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬©−§¨®

:íäérñî-ìëa ìûøNé-úéa-ìë éðérì,íé÷åñô á"ö §¥¥¬¨¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«
.ïîéñ ì"ë é"ìá

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
ã ycew zegiyn zecewp ã(475 'nr fh zegiy ihewl)
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ׁשאז הּגלּות), ּבזמן העּמים' מבררים ‡ÔÈ'מדּבר ׁשכינה, ּגּלּוי ְְִִִֶַַַַָָָ≈ְְְִִִָָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' ניסן, תש"כ

ברוקלין.

האברך מרדכי יוסף אלעזר שי'

שלום וברכה!

לפלא שזה זמן שאין ממנו כל מכתבים וידיעות, אף שתקותי חזקה שמתאים להציווי דמעלין 

בקדש מוסיף בפעולות בהחזקת היהדות תורה ומצותי' ובנקודה הפנימית הפצת המעינות חוצה )וע"פ 

המבואר בכ"מ אשר החוצה מתחיל מהחוצה של עצמו, מחוץ לנקודה הפנימית של נפש השנית בישראל, 

בודאי  זה,  על  שנצטוו  כיון  והרי  בחוצה ממש(.  בהזולת  הפעולה  כפשוטו  להחוצה  ועד  שהיא החכמה 

שניתנה האפשריות והיכולת למלאות זאת, ואין הדבר תלוי אלא ברצון. ובפרט אשר נמצאים אנו בשנת 

המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט, שנת סגולה להפצת מעינותיו שהיא היא תורת החסידות.

בברכה לחג פסח כשר ושמח ולבשו"ט.

מ. שניאורסאהן



לוח זמנים לשבוע פרשת פקודי-שקלים בערים שונות בעולם קנח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 
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יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:156:088:298:259:028:5910:019:5817:3417:3918:0018:0517:1818:15באר שבע )ח(

6:156:088:288:249:028:5810:019:5817:3217:3717:5918:0317:0618:14חיפה )ח(

6:136:078:278:239:018:5710:009:5717:3717:4217:5818:0317:0118:13ירושלים )ח(

6:156:098:298:259:038:5910:019:5917:3417:3818:0018:0517:1818:15תל אביב )ח(

6:486:368:428:369:269:2010:2110:1717:2917:3818:0318:1217:1918:25אוסטריה, וינה )ח(

6:587:049:359:3810:1410:1611:2111:2320:0920:0020:3820:2919:4420:40אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:486:378:458:399:279:2110:2310:1917:3417:4318:0718:1517:2318:28אוקראינה, אודסה )ח(

6:226:108:168:109:008:549:569:5117:0317:1317:3717:4616:5317:59אוקראינה, דונייצק )ח(

6:336:228:278:219:119:0510:0710:0217:1417:2317:4817:5717:0418:10אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:026:498:528:469:389:3210:3310:2917:3717:4718:1218:2217:2718:35אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:556:428:458:389:319:2510:2610:2117:2917:3918:0418:1417:1918:28אוקראינה, קייב )ח(

7:127:029:119:059:539:4710:4910:4518:0218:1018:3418:4217:5118:54איטליה, מילאנו )ח(

6:246:238:558:549:249:2310:2610:2518:3118:3018:5318:5218:1219:01אקוואדור, קיטו )ח(

6:366:419:129:159:499:5110:5610:5819:3819:3020:0519:5819:1420:09ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:197:279:5610:0010:3710:4011:4511:4720:3720:2821:0720:5820:1121:10ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:486:398:548:509:329:2710:2910:2617:5217:5918:2118:2817:4018:39ארה״ב, בולטימור )ח(

6:396:308:448:399:229:1710:1910:1517:4017:4718:1018:1617:2818:28ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:396:308:448:399:239:1810:2010:1617:4117:4818:1018:1717:2818:28ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:177:089:209:159:599:5410:5610:5218:1518:2218:4518:5218:0319:04ארה״ב, דטרויט )ח(

6:536:479:099:059:429:3910:4110:3818:1618:2118:4218:4618:0218:56ארה״ב, האוסטון )ח(

6:286:208:408:369:159:1010:1310:1017:4317:4918:1018:1517:3018:26ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:506:449:089:059:409:3710:3910:3718:1918:2318:4418:4718:0418:57ארה״ב, מיאמי )ח(

6:356:268:398:359:189:1310:1510:1217:3517:4218:0518:1217:2318:24ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:356:258:388:339:179:1210:1410:1117:3417:4118:0418:1117:2218:22ארה״ב, שיקגו )ח(

6:316:329:069:069:369:3710:4110:4119:0118:5719:2419:2018:4019:29בוליביה, לה-פס )ח(

7:407:289:299:2210:1610:0911:1111:0618:1218:2318:4818:5818:0319:12בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:407:279:299:2310:1610:0911:1111:0618:1318:2318:4918:5918:0419:12בלגיה, בריסל )ח(

5:596:028:358:379:079:0810:1310:1318:4118:3619:0519:0018:1819:09ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:485:518:248:258:568:5710:0110:0118:2818:2318:5218:4718:0618:57ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:596:468:478:409:349:2810:2910:2417:3017:4018:0618:1617:2418:30בריטניה, לונדון )ח(

7:116:578:558:489:459:3710:3910:3417:3517:4618:1318:2417:3018:38בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:076:538:538:469:419:3410:3610:3117:3417:4518:1118:2217:2518:36גרמניה, ברלין )ח(

7:217:099:129:069:589:5210:5310:4917:5718:0718:3218:4217:4718:55גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:576:018:348:359:079:0810:1310:1318:4418:3819:0919:0318:2119:13דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:026:589:259:229:559:5310:5510:5318:4218:4419:0519:0718:2619:17הודו, מומבאי )ח(

6:586:549:219:189:519:4810:5110:4918:3818:4019:0219:0418:2219:13הודו, פונה )ח(

6:366:258:318:259:159:0910:1010:0617:1917:2817:5218:0117:0918:14הונגריה, בודפשט )ח(

6:446:358:488:449:279:2210:2410:2017:4417:5118:1418:2017:3218:32טורקיה, איסטנבול )ח(

7:056:579:139:099:509:4510:4810:4418:1218:1818:4018:4617:5918:57יוון, אתונה )ח(

6:566:458:528:469:359:2910:3110:2717:4117:5018:1418:2217:3018:35מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת פקודי-שקלים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:596:559:229:199:529:5010:5310:5118:3918:4119:0319:0518:2319:14מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:566:058:328:379:179:2110:2710:2919:2819:1820:0119:5019:0220:03ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:346:298:518:489:249:2010:2310:2018:0018:0418:2518:2917:4518:39נפאל, קטמנדו )ח(

7:167:149:469:4510:1510:1411:1711:1619:2019:2019:4319:4219:0219:51סינגפור, סינגפור )ח(

6:366:238:228:169:119:0410:0510:0017:0417:1517:4117:5116:5518:06פולין, ורשא )ח(

6:106:118:448:449:149:1410:1810:1718:3318:3018:5618:5318:1319:02פרו, לימה )ח(

7:307:209:289:2310:1010:0511:0611:0218:1918:2718:5118:5918:0819:11צרפת, ליאון )ח(

7:457:339:389:3210:2310:1611:1811:1318:2418:3418:5819:0818:1419:21צרפת, פריז )ח(

6:106:088:398:389:089:0610:1010:0818:1018:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:046:549:059:009:469:4010:4210:3817:5818:0618:2918:3717:4718:49קנדה, טורונטו )ח(

6:436:338:428:369:239:1810:2010:1517:3317:4118:0518:1317:2218:25קנדה, מונטריאול )ח(

6:236:158:338:299:099:0510:0710:0417:3617:4118:0318:0817:2218:19קפריסין, לרנקה )ח(

8:017:469:429:3510:3310:2611:2711:2218:1918:3218:5919:1018:1219:25רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:367:219:159:0710:0810:0011:0110:5517:5118:0418:3118:4317:4318:59רוסיה, מוסקבה )ח(

7:137:029:099:039:529:4610:4810:4317:5718:0618:3018:3917:4618:51רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:187:079:139:079:579:5110:5210:4818:0218:1118:3518:4317:5118:56שוויץ, ציריך )ח(

6:386:359:039:019:339:3110:3410:3218:2518:2718:4818:4918:0818:58תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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קנט לוח זמנים לשבוע פרשת פקודי-שקלים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:156:088:298:259:028:5910:019:5817:3417:3918:0018:0517:1818:15באר שבע )ח(

6:156:088:288:249:028:5810:019:5817:3217:3717:5918:0317:0618:14חיפה )ח(

6:136:078:278:239:018:5710:009:5717:3717:4217:5818:0317:0118:13ירושלים )ח(

6:156:098:298:259:038:5910:019:5917:3417:3818:0018:0517:1818:15תל אביב )ח(

6:486:368:428:369:269:2010:2110:1717:2917:3818:0318:1217:1918:25אוסטריה, וינה )ח(

6:587:049:359:3810:1410:1611:2111:2320:0920:0020:3820:2919:4420:40אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:486:378:458:399:279:2110:2310:1917:3417:4318:0718:1517:2318:28אוקראינה, אודסה )ח(

6:226:108:168:109:008:549:569:5117:0317:1317:3717:4616:5317:59אוקראינה, דונייצק )ח(

6:336:228:278:219:119:0510:0710:0217:1417:2317:4817:5717:0418:10אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:026:498:528:469:389:3210:3310:2917:3717:4718:1218:2217:2718:35אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:556:428:458:389:319:2510:2610:2117:2917:3918:0418:1417:1918:28אוקראינה, קייב )ח(

7:127:029:119:059:539:4710:4910:4518:0218:1018:3418:4217:5118:54איטליה, מילאנו )ח(

6:246:238:558:549:249:2310:2610:2518:3118:3018:5318:5218:1219:01אקוואדור, קיטו )ח(

6:366:419:129:159:499:5110:5610:5819:3819:3020:0519:5819:1420:09ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:197:279:5610:0010:3710:4011:4511:4720:3720:2821:0720:5820:1121:10ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:486:398:548:509:329:2710:2910:2617:5217:5918:2118:2817:4018:39ארה״ב, בולטימור )ח(

6:396:308:448:399:229:1710:1910:1517:4017:4718:1018:1617:2818:28ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:396:308:448:399:239:1810:2010:1617:4117:4818:1018:1717:2818:28ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:177:089:209:159:599:5410:5610:5218:1518:2218:4518:5218:0319:04ארה״ב, דטרויט )ח(

6:536:479:099:059:429:3910:4110:3818:1618:2118:4218:4618:0218:56ארה״ב, האוסטון )ח(

6:286:208:408:369:159:1010:1310:1017:4317:4918:1018:1517:3018:26ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:506:449:089:059:409:3710:3910:3718:1918:2318:4418:4718:0418:57ארה״ב, מיאמי )ח(

6:356:268:398:359:189:1310:1510:1217:3517:4218:0518:1217:2318:24ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:356:258:388:339:179:1210:1410:1117:3417:4118:0418:1117:2218:22ארה״ב, שיקגו )ח(

6:316:329:069:069:369:3710:4110:4119:0118:5719:2419:2018:4019:29בוליביה, לה-פס )ח(

7:407:289:299:2210:1610:0911:1111:0618:1218:2318:4818:5818:0319:12בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:407:279:299:2310:1610:0911:1111:0618:1318:2318:4918:5918:0419:12בלגיה, בריסל )ח(

5:596:028:358:379:079:0810:1310:1318:4118:3619:0519:0018:1819:09ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:485:518:248:258:568:5710:0110:0118:2818:2318:5218:4718:0618:57ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:596:468:478:409:349:2810:2910:2417:3017:4018:0618:1617:2418:30בריטניה, לונדון )ח(

7:116:578:558:489:459:3710:3910:3417:3517:4618:1318:2417:3018:38בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:076:538:538:469:419:3410:3610:3117:3417:4518:1118:2217:2518:36גרמניה, ברלין )ח(

7:217:099:129:069:589:5210:5310:4917:5718:0718:3218:4217:4718:55גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:576:018:348:359:079:0810:1310:1318:4418:3819:0919:0318:2119:13דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:026:589:259:229:559:5310:5510:5318:4218:4419:0519:0718:2619:17הודו, מומבאי )ח(

6:586:549:219:189:519:4810:5110:4918:3818:4019:0219:0418:2219:13הודו, פונה )ח(

6:366:258:318:259:159:0910:1010:0617:1917:2817:5218:0117:0918:14הונגריה, בודפשט )ח(

6:446:358:488:449:279:2210:2410:2017:4417:5118:1418:2017:3218:32טורקיה, איסטנבול )ח(

7:056:579:139:099:509:4510:4810:4418:1218:1818:4018:4617:5918:57יוון, אתונה )ח(

6:566:458:528:469:359:2910:3110:2717:4117:5018:1418:2217:3018:35מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת פקודי-שקלים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:596:559:229:199:529:5010:5310:5118:3918:4119:0319:0518:2319:14מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:566:058:328:379:179:2110:2710:2919:2819:1820:0119:5019:0220:03ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:346:298:518:489:249:2010:2310:2018:0018:0418:2518:2917:4518:39נפאל, קטמנדו )ח(

7:167:149:469:4510:1510:1411:1711:1619:2019:2019:4319:4219:0219:51סינגפור, סינגפור )ח(

6:366:238:228:169:119:0410:0510:0017:0417:1517:4117:5116:5518:06פולין, ורשא )ח(

6:106:118:448:449:149:1410:1810:1718:3318:3018:5618:5318:1319:02פרו, לימה )ח(

7:307:209:289:2310:1010:0511:0611:0218:1918:2718:5118:5918:0819:11צרפת, ליאון )ח(

7:457:339:389:3210:2310:1611:1811:1318:2418:3418:5819:0818:1419:21צרפת, פריז )ח(

6:106:088:398:389:089:0610:1010:0818:1018:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:046:549:059:009:469:4010:4210:3817:5818:0618:2918:3717:4718:49קנדה, טורונטו )ח(

6:436:338:428:369:239:1810:2010:1517:3317:4118:0518:1317:2218:25קנדה, מונטריאול )ח(

6:236:158:338:299:099:0510:0710:0417:3617:4118:0318:0817:2218:19קפריסין, לרנקה )ח(

8:017:469:429:3510:3310:2611:2711:2218:1918:3218:5919:1018:1219:25רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:367:219:159:0710:0810:0011:0110:5517:5118:0418:3118:4317:4318:59רוסיה, מוסקבה )ח(

7:137:029:099:039:529:4610:4810:4317:5718:0618:3018:3917:4618:51רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:187:079:139:079:579:5110:5210:4818:0218:1118:3518:4317:5118:56שוויץ, ציריך )ח(

6:386:359:039:019:339:3110:3410:3218:2518:2718:4818:4918:0818:58תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



 
                 
                  

             
              

           
             

             


 

  

 

  
  

  
 

 
 

     



אלו  דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 P.O.Bת.ד. 373 Kfar Chabad 60840
Israel

USA@DvarMalchus.OrgE-mail: Israel@DvarMalchus.Org
קבצים: להורדת

Internet: www.DvarMalchus.Org
www.otzar770.com * www.lahak.org * www.Chasidut.TV

      

ל: לשלוח ניתן ותיקונים הערות

www.chazak.co.il-E-mail: chazak@zahav.net.il

Dvar Malchus
Issue # 00414
23/02/2014

P.P.


1949
 


