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(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

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

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

Ceøaeða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨
äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä ìkî¦¨¨©¦§¨©¨¤¨¨©¨

:äøBzä ïúBð ,éé§¨¥©¨
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
lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly oilitzd
ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`) zil`nyd cid

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

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

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

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

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 £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn
.ycegd inil wlgzny

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 ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

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

åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî (äøåú ìù øçà øôñ

úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî

äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì"

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

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©«§¨«



ג 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©«§¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc oiaexir(iyiy meil)

:`xnbd zxne` .weqtd z` zyxtn `xnbdïúeðòøet Bæ ,'íéðé÷'¦¦§¨¨
,äfä íìBòa íé÷écö ìL,zeprxetl weqtd zpeek 'mipiw'ayàeä ïëå ¤©¦¦¨¨©¤§¥

øîBàaezka(fh al l`wfgi),'äeððB÷å àéä äðé÷'lr opewl my dpeekde ¥¦¨¦§§¨
,d`eapd d`xna `iapd d`xy mixvn lr `eazy zeprxetd ixac
miwicvd lr `eazy zeprxetd daezk da d`xy dpeekd o`k s`e

xn`py dne .dfd mleraãéúòì íé÷écö ìL ïøëN ïzî Bæ ,'äâäå'¨¤¤©©§¨¨¤©¦¦¤¨¦
,àáì,dgnyl weqtd zpeek 'dbd'ayøîBà àeä ïëåaezkamilidz) ¨Ÿ§¥¥
(c av,'øBpëa ïBébä éìò'mixac miaezky d`x `iapdy epiide £¥¦¨§¦

xn`py dne .`eal cizrl miwicvd ly mxky mde ,mignyn,'éäå'¨¦
,àáì ãéúòì íéòLø ìL ïúeðòøet àéä Bæ,zeprxet oeyl 'id'yåïë ¦§¨¨¤§¨¦¤¨¦¨Ÿ§¥

øîBà àeäaezka(ek f l`wfgi),'àBáz äåä ìò äåä'`eaiy dpeekde ¥Ÿ̈©Ÿ̈¨
xay dlibna `iapd d`x o`k s`e ,l`xyi iryxl xay lr xay

.`eal cizrl miryxl e`eaiy zeprxete
yxtzp `l xen`k :dxezd ly dlceb xeriya xacl day `xnbd

dxezd ly dlcebàaL ãò`iapdáéúëc ,BLøéôe Bcò ïa äéøëæ ©¤¨§©§¨¤¦¥§¦§¦
(a-` d dixkf),dtr dNbn dPde d`x`e ipir `V`e aEW`e'éìà øîàiå ¨¨¨¤¨¥©¨¤§¤§¦¥§¦¨¨¨©Ÿ¤¥©

änàa íéøNò dkøà äôò älâî äàø éðà øîàå äàø äzà äî̈©¨Ÿ¤¨Ÿ©£¦Ÿ¤§¦¨¨¨¨§¨¤§¦¨©¨
,'änàa øNò daçøåxn`pe ,dletk dlibn epiid 'dtr dlibn' §¨§¨¤¤¨©¨

zen` xyr lr dn` mixyr `ed dletk `idyk dlceby aezka
,d"awd ly dn`aïéøNòa ïéøNò dì àéåä dì zèLt éëåxy`ke ± §¦¨§©§¨©§¨¨¤§¦§¤§¦

lr dn` mixyr dlceb didi dletiw z` gztze dlibnd z` heytz
z` yxit `le l`wfgi d`xy dn `id dlibn dze`e ,dn` mixyr

,dlcebáéúëel`wfgi d`xy dlibn dze`a(i a l`wfgi)äáeúë àéä' §¦¦§¨
,'øBçàå íéðt,diciv ipyn daezk dlibndy epiidedì zôì÷ éëå± ¨¦§¨§¦¨§©§¨

oey`xd xara dpniyze ipyd xard ony daizkd z` slwz xy`ke
,cg` cva dzaizk lk didzydì àéåä änkdlceb didi dnk ± ©¨©§¨¨

,dlibnd lyïéøNòa ïéòaøàdpde .dn` mixyr lr dn` mirax` ± ©§§¦§¤§¦
ly dn` `id dnk zrcl ickae ,d"awd ly eizen`a `id ef dcn
mlerd zcn zece` miweqtd ici lr z`f zrcl lkep ,d"awd

,eizen`aáéúëe(ai n diryi)'ïkz úøfa íéîLå íéî BìòLa ããî éî' §¦¦¨©§¨¢©¦§¨©¦©¤¤¦¥
,'Bâåixd ,dn` ivg lr dn` ivg `id zxfe ,zxf `id mlerd zcny §

dn` ivg epiide ,d"awd ly eizen`a dn` ivg `ed elek mlerdy
mirax` `id dxezdy oeike ,zraexn dn` rax `idy dn` ivg lr
df ghyae ,zeraexn dn` ze`n dpeny mdy ,dn` mixyr lr dn`

,dn` irax miz`ne mitl` zyely yiàöîðyBlek íìBòä ìk`ed ¦§¨¨¨¨
ìMî ãçà,äøBza íéúàîe íéôìà úLon dlecb dxezdy `vnpe ¤¨¦§Ÿ¤£¨¦¨©¦©¨

ici lr yxtzpy dlceb edfe ,miz`ne mitl` zyely it mlerd
.dixkf

:ztqep drenyLéøc ,àcñç áø øîàå[yxc-]éàî ,øî øa éøî §¨©©¦§¨¨¦¨¦©©©
áéúëcaezkd yexit `ed dn ±(a-` ck dinxi)'d ip`xd'éðL äpäå ¦§¦¦§©¦§¦¥§¥

'ä ìëéä éðôì íéãòeî íéðàú éàãecKln xS`xckEap zFlbd ixg` ¨¥§¥¦¨¦¦§¥¥©©£¥©§§©§¤©¤¤
Wxgd z`e dcEdi ixU z`e dcEdi Kln miwiFdi oa Edipki z` laÄ¤¤§¨§¨¤§¨¦¤¤§¨§¤¨¥§¨§¤¤¨¨

,laA m`aie mlWExin xBqOd z`eúBáBè íéðàz ãçà(ä) ãecä §¤©©§¥¦¨©¦©§¦¥¨¤©¤¨§¥¦
éðàúk ãàî§Ÿ¦§¥¥
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שישי עמ' א



ד

e"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÈÎ‡ מצרים מארץ הֹוצאתי אׁשר אלקי .1הוי' »…ƒְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
הראׁשֹון  ּבמאמרֹו מהר"ׁש אדמּו"ר ּבזה ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָּומדּיק

נׂשיאּותֹו ּׁשּכתּוב 2ּבתחּלת מה להבין צרי ּדלכאֹורה , ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָ
ּבראתי  אׁשר נאמר ולא מצרים, מארץ הֹוצאתי ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאׁשר
מיציאת  יֹותר ּגדֹול ּפלא זהּו ׁשּלכאֹורה מאין, ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיׁש
ּתחילה  להקּדים צרי זה ׁשּלהבין ּומבאר, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמצרים.
ּגּופא  ּובזה הּטבע, מהנהגת ׁשּלמעלה הּנּסים ענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּכללּות
הּנּסים  ׁשאר ּובין מצרים ּדיציאת הּנּסים ּבין ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָההפרׁש

ּדאסּתר. הּנס ְְְֵֵֶַּכמֹו

ׁשם e‡·e¯ב) מּצד היא הּטבע הנהגת ּדהּנה, הענין, ≈ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
הּטבע  ּבגימטרּיא אלקים ׁשּמּצד 3אלקים, , ְְֱֱִִִִִֶֶַַַַָֹֹ

קיץ  ולילה יֹום נֹוהג, ּכמנהגֹו עֹולם להיֹות נמׁש ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָזה
יׁשּבֹותּו לא נּסים 4וחרף ללא הּטבע, הנהגת ׁשּזֹוהי , ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

שֿדֿי, ׁשם ׁשּמּצד ההנהגה היא מּזה ּולמעלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּכלל.
ז"ל  חכמינּו ּפרׁשּו ּברּיה,5ׁשעלֿזה לכל ּבאלקּותי ׁשּדי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

נּסים  רק אבל נּסים, ּכן ּגם נמׁשכים שֿדֿי ְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָׁשּמּׁשם
הּנס 6נסּתרים  ּכמֹו הּטבע, ּבדרכי ׁשמלּוּבׁשים היינּו, , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

עׂשה  אסּתר ׁשּמאהבת הּטבע, ּבדרכי ׁשּנתלּבׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּדפּורים
ׁשּמּצד  ההנהגה היא מּזה ּולמעלה כּו'. זה ּכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאחׁשורֹוׁש
מּדרכי  ׁשּיֹוצאים גלּויים נּסים נמׁשכים ׁשּמּמּנּו הוי', ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשם
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ו.1) ה, ואתחנן ב. כ, ואילך).2)יתרו נ ע' תרכ"ו בסה"מ (נדפס תרכ"ו דפסח שני דליל זה הנתיבות)3)ד"ה (שער יב שער פרדס

ועוד. רפ"ו. שעהיוה"א תניא א. פט, של"ה ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה שער חכמה ראשית כב.4)פ"ב. ח, נח ע"פ

א.5) יז, לך לך פרש"י ג. פמ"ו, קלז.6)ב"ר ע' וארא אוה"ת קנה. ע' לתהלים אור) (יהל אוה"ת וארא. ר"פ ובחיי רמב"ן ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הדברות: בעשרת בתורה נאמר

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡‰Êa ˜i„Óe . »…ƒ¬»»¡…∆¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ¿«≈»∆
B˙e‡ÈN ˙lÁ˙a ÔBL‡¯‰ B¯Ó‡Óa L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡, אדמו"ר «¿«¬»¿«¬»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ

ובליל  תרכ"ו, ניסן י"ג ביום נסתלק מהר"ש אדמו"ר של אביו ה'צמחֿצדק',

מאה  שנה, אותה הפסח דחג ב'

בליל  זה מאמר אמירת לפני שנה

עם  תשכ"ו, הפסח חג של ב'

מקום  כממלא נשיאותו תחילת

מאמר  מהר"ש הרבי אמר אביו,

ה' "אנכי זה, פסוק על חסידות

ושאל  בפסוק דייק בו אלוקיך",

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
¯L‡ ·e˙kM ‰Ó«∆»¬∆
,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ

¯Ó‡ ‡ÏÂ אלוקיך ה' אנכי ¿…∆¡«
,ÔÈ‡Ó LÈ È˙‡¯a ¯L‡¬∆»»ƒ≈≈«ƒ

e‰Ê ‰¯B‡ÎlL בריאת ∆ƒ¿»∆
- מ"אין" ודבר, כ"יש" העולם

דבר ÏB„bוחידוש Ït‡היא ∆∆»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÓ ¯˙BÈ≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ
לא  אבל מאד גדול דבר שהייתה

מ"אין" "יש" של חדשה בריאה

היחוד  ב'שער שמבואר (וכפי

ב, פרק התניא, שבספר והאמונה'

חידוש  היא מאין יש שבריאה

יותר  גדול פלא "והוא עצום

יש  בבריאת סוף... ים מקריעת

מהטבע  למעלה שהיא מאין

ים  מקריעת יותר ופלא והפלא

הפסוק  שכוונת וכיוון סוף")

את  לבטא היא אלוקיך" ה' "אנכי

"אשר  נאמר מדוע ה', גדולת

וחידוש  פלא שהוא וארץ" שמים בראתי "אשר ולא מצרים" מארץ הוצאתיך

יותר.? הרבה גדול

¯‡·Óe,הנזכר במאמר מהר"ש Ê‰הרבי ÔÈ·‰lL יציאת באמת מדוע ¿»≈∆¿»ƒ∆
העולם  בריאת מאשר יותר גדול וחידוש פלא מסויים) (במובן נחשבת מצרים

מאין ÏÚÓlL‰יש ÌÈqp‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ‰ÏÈÁz ÌÈc˜‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿««ƒƒ∆¿«¿»
,Ú·h‰ ˙‚‰‰Óנס הייתה מצרים יציאת Ùeb‡שהרי ‰Ê·e בעניין ≈«¿»««∆«»∆»

את לבאר יש עצמו ÈˆÈc‡˙ההבדל ‰‰L¯Ùהניסים ÌÈqp‰ ÔÈa «∆¿≈≈«ƒƒƒƒ«
¯zÒ‡c Òp‰ BÓk ÌÈqp‰ ¯‡L ÔÈ·e ÌÈ¯ˆÓ ובאופן פורים, נס היינו ƒ¿«ƒ≈¿»«ƒƒ¿«≈¿∆¿≈

מצרים, יציאת נס כמו הטבע, מגדרי שלמעלה ניסים בין להבדל הכוונה כללי

להלן. שיתבאר כפי פורים, נס כמו בטבע המלובשים לניסים

Ú·h‰ ˙‚‰‰ ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e שהקדושֿברוךֿהוא ·) ההנהגה ≈»ƒ¿»¿ƒ≈«¿»««∆«
הטבע לפי העולם את ומנהל ‡ÌÈ˜Ï,מנהיג ÌL „vÓ ‡È‰ שקשור ƒƒ«≈¡…ƒ

האלוקי  האור על וצמצום העלם ועניינו הגבורה, ÌÈ˜Ï‡¡…ƒבמידת
Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a‰Ê „vnL היא בגלל , הטבע בדרך העולם שהנהגת ¿ƒ«¿ƒ»«∆«∆ƒ«∆

על  שמעלים אלוקים שם עלֿידי

ומגביל  האלוקי האור גילוי

אותו  BÈ‰Ï˙ומצמצם CLÓƒ¿»ƒ¿
,‚‰B B‚‰Ók ÌÏBÚ»¿ƒ¿»≈
קבועה  בצורה מתנהל העולם

˜ıÈורגילה  ‰ÏÈÏÂ ÌBÈ»«¿»«ƒ
e˙BaLÈ ‡Ï Û¯ÁÂ, ללא »…∆…ƒ¿

שינוי  וללא È‰BfL∆ƒהפסק
ÌÈq ‡ÏÏ ,Ú·h‰ ˙‚‰‰«¿»««∆«¿…ƒƒ

ÏÏk שינוי כל מדרך ללא ¿»
הטבע.

‰fÓ ‰ÏÚÓÏe המצב הוא ¿«¿»ƒ∆
באלוקות  יותר גבוהה דרגה שבו

בעולם  גילוי לידי È‰ƒ‡באה
Œ˘ ÌL „vnL ‰‚‰‰‰««¿»»∆ƒ«≈
eL¯t ‰ÊŒÏÚL ,ÈŒ„∆«∆≈¿

Ï"Ê eÈÓÎÁ במדרש ואמרו ¬»≈«
הוא  שֿדֿי השם שמשמעות

,‰i¯a ÏÎÏ È˙e˜Ï‡a ÈcL∆«∆¡…ƒ¿»¿ƒ»
בה  ויש גבול ללא היא האלוקות

(כפירוש  נברא לכל ומספיק די

לך) לך (בפרשת הפסוק על רש"י

הוא  "אני שֿדֿי", אֿל "אני

בריה, לכל באלוקותי שיש

לך  ואהי' לפני התהלך לפיכך

מקום  כל וכן ולפטרון, לאלוקה

די  כך פירושו במקרא שהוא

העניין") לפי והכול שלו,

ÈŒ„Œ˘ ÌMnL אלוקות גילוי על ÌÈq,שמראה Ôk Ìb ÌÈÎLÓ ∆ƒ≈ƒ¿»ƒ«≈ƒƒ
˜¯ Ï·‡ÌÈ¯zÒ ÌÈq,Ú·h‰ ÈÎ¯„a ÌÈLaeÏÓL ,eÈÈ‰ , ¬»«ƒƒƒ¿»ƒ«¿∆¿»ƒ¿«¿≈«∆«

ולא  טבעי מאורע זה שהיה ולחשוב לטעות שאפשר כך כדי עד בהם ומכוסים

שבדבר  הנס את ‰Ú·h,לראות ÈÎ¯„a LaÏ˙pL ÌÈ¯eÙc Òp‰ BÓk¿«≈¿ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿≈«∆«
סיפור  את שהקורא ולחשוב כך בנס להבחין שלא עלול »¬»≈∆nL‡‰·˙המגילה

'eÎ ‰Ê Ïk LB¯ÂLÁ‡ ‰NÚ ¯zÒ‡ פורים נס לו לכן דומים וניסים ∆¿≈»»¬«¿≈»∆
נסתרים". "נסים נחשבים

‰fÓ ‰ÏÚÓÏe בניסים יותר גבוהה ÌLדרגה „vnL ‰‚‰‰‰ ‡È‰ ¿«¿»ƒ∆ƒ««¿»»∆ƒ«≈
,'ÈÂ‰ מהשמות יותר ו"שֿדֿי"הנעלה הוי'epnnL"אלוקים" משם ¬»»∆ƒ∆

ÌÈÎLÓ בעולם ומתגלים ÈÎ¯cÓויורדים ÌÈ‡ˆBiL ÌÈÈeÏ‚ ÌÈq ƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ∆¿ƒƒ«¿≈
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

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

ג  ............................................  קיג, קיב ליםורי תהמזמ  )ב

   אלקיך' אנכי הויה "מאמר ד  )ג

ה   ...............................................  ו"כתש'ה, דחג הפסח' ליל ב

 יב  .............................  ו"תשכ'ה, דחג הפסח' ליל בשיחת   )ד

   חג הפסח – לקוטי שיחות  )ה

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

   על התורה לוי יצחק מתוך פניני  )ו

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

ה "ונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה עזכר  )ז

ל  ...........................  תרגום מאידיש, הכחוברת  ל שניאורסאהן"ז

אל  ..........................פרשת שמיני – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

דל  ............................  לשבוע חג הפסחחומש שיעור יומי   )ט

הנ  ................................  לשבוע חג הפסחשיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

ונ  .......................................................  לשבוע חג הפסח 

חס  ........................  תחילת חודש ניסןאמירת הנשיאים ל  )יב

טס  .............................  לשבוע חג הפסח "יום יוםה"לוח   )יג

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

  

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

הע   ............................  לשבוע חג הפסח פרקים ליום' ג –  )טו

בק   ...........................  לשבוע חג הפסח פרק אחד ליום –  )טז

יאק  .............................  לשבוע חג הפסח ותצוספר המ –  )יז

  עם ביאורים מסכת סוטה  )יח

קיד  .........................................................     עד דף דמדף ב 

  נביאים וכתובים   )יט

לק  .............................................. חע- זע פרק יםתהל, יפרק  מלכים א

  בבא מציעא- אבבא קמ מסכת – משניות  )כ

לבק  .............................................................    ביאור קהתי

קלט ..............................................................  מסכת יומא עקבעין י  )כא

  עם ביאורים  עירוביןמסכת   )כב

מק  ............................................................  כבף עד ד זטמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   וציוניםעם הערות  שבתשולחן ערוך הלכות   )כג

עוק................................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כד

עוק................................................................  ר הזקן"אדמו

  אור התור  )כה
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e"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÈÎ‡ מצרים מארץ הֹוצאתי אׁשר אלקי .1הוי' »…ƒְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
הראׁשֹון  ּבמאמרֹו מהר"ׁש אדמּו"ר ּבזה ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָּומדּיק

נׂשיאּותֹו ּׁשּכתּוב 2ּבתחּלת מה להבין צרי ּדלכאֹורה , ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָ
ּבראתי  אׁשר נאמר ולא מצרים, מארץ הֹוצאתי ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאׁשר
מיציאת  יֹותר ּגדֹול ּפלא זהּו ׁשּלכאֹורה מאין, ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיׁש
ּתחילה  להקּדים צרי זה ׁשּלהבין ּומבאר, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמצרים.
ּגּופא  ּובזה הּטבע, מהנהגת ׁשּלמעלה הּנּסים ענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּכללּות
הּנּסים  ׁשאר ּובין מצרים ּדיציאת הּנּסים ּבין ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָההפרׁש

ּדאסּתר. הּנס ְְְֵֵֶַּכמֹו

ׁשם e‡·e¯ב) מּצד היא הּטבע הנהגת ּדהּנה, הענין, ≈ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
הּטבע  ּבגימטרּיא אלקים ׁשּמּצד 3אלקים, , ְְֱֱִִִִִֶֶַַַַָֹֹ

קיץ  ולילה יֹום נֹוהג, ּכמנהגֹו עֹולם להיֹות נמׁש ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָזה
יׁשּבֹותּו לא נּסים 4וחרף ללא הּטבע, הנהגת ׁשּזֹוהי , ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

שֿדֿי, ׁשם ׁשּמּצד ההנהגה היא מּזה ּולמעלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּכלל.
ז"ל  חכמינּו ּפרׁשּו ּברּיה,5ׁשעלֿזה לכל ּבאלקּותי ׁשּדי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

נּסים  רק אבל נּסים, ּכן ּגם נמׁשכים שֿדֿי ְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָׁשּמּׁשם
הּנס 6נסּתרים  ּכמֹו הּטבע, ּבדרכי ׁשמלּוּבׁשים היינּו, , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

עׂשה  אסּתר ׁשּמאהבת הּטבע, ּבדרכי ׁשּנתלּבׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּדפּורים
ׁשּמּצד  ההנהגה היא מּזה ּולמעלה כּו'. זה ּכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאחׁשורֹוׁש
מּדרכי  ׁשּיֹוצאים גלּויים נּסים נמׁשכים ׁשּמּמּנּו הוי', ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשם
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jiz`vedו xy` jiwl` 'ied ikp`

ּוקריעת  מצרים ּדיציאת הּנּסים ּכמֹו לגמרי, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַהּטבע
מקֹום  ׁשאין ּבאֹופן ּכל, לעין ּגלּויים נּסים ׁשהם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹיםֿסּוף,
הּנסּתרים  ּבּנּסים ּכמֹו (ּדלא טבעי ענין ׁשּזהּו ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָֹלטעֹות

הּטבע). ּבדרכי ְְְִֵֶַַַַָהמלּוּבׁשים

ÌÓ‡ ׁשּכתּוב מה להבין צרי אל 7עלּֿפיֿזה וארא »¿»ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
נֹודעּתי  לא הוי' ּוׁשמי שֿדֿי ּבאל גֹו' ְְְְֲִִֵַַָָָָֹאברהם
ּדׁשם  הּגּלּוי ולא שֿדֿי, ּדׁשם הּגּלּוי רק ׁשהיה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹלהם,
נסּתרים  נּסים רק (לא היּו ואףֿעלּֿפיֿכן ְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹהוי',
ּגלּויים  נּסים ּגם אּלא) הּטבע, ּבדרכי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהמלּוּבׁשים
מּכבׁשן  אברהם הּצלת ּכמֹו הּטבע, מּדרכי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיֹוצאים

כו' הּטבע.8נמרֹוד מּדרכי ׁשּיֹוצא ּגלּוי נס ׁשּזהּו , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
מּדרכי  ׁשּיֹוצאים ּגלּויים ׁשּנּסים האמּור עלּֿפי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָולכאֹורה,
מּׁשם  מהּֿׁשאיןּֿכן ּדוקא, הוי' מּׁשם נמׁשכים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּטבע
ּבדרכי  המלּוּבׁשים נסּתרים נּסים רק נמׁשכים ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָשֿדֿי
ּגלּויים  נּסים האבֹות אצל להיֹות יכֹולים היּו אי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָהּטבע,
רק  אליהם ׁשּנגלה אףֿעלּֿפי הּטבע, מּדרכי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשּיֹוצאים
ּדוקא  ׁשּמּמּנּו הוי' ׁשם אליהם נגלה ולא שֿדֿי, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשם
הענין  א הּטבע. מּדרכי ׁשּיֹוצאים ּגלּויים נּסים ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָנמׁשכים

הוי'9הּוא  ׁשם ּגּלּוי היה לא האבֹות ׁשאצל הּכּונה ׁשאין ,ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
נאמר  ׁשהרי הּוא 10ּכלל, הּפרּוׁש אּלא הוי', אליו  וּירא ְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּתחילה  ונתלּבׁש ּׁשּנמׁש ּבאֹופן אצלם נתּגּלה הוי' ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּׁשם
ׁשהּוא  ּכמֹו הוי' ׁשם ּגּלּוי אצלם היה ולא שֿדֿי, ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹּבּׁשם
הּׂשגת  ּבדר אצלם הוי' ׁשם היה לא ולכן ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמּצדֿעצמֹו,
החּלּוק  ּגם וזהּו ּבלבד. המציאּות ידיעת אּלא ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָהּמהּות,

ּכּידּוע  ּדלעילא, להוי ' ּדלתּתא הוי' ּבפרּוׁש11ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
ׁשמֹות 12הּכתּוב  ב' ׁשהם ּפעמים), (ב' הוי' הוי' וּיקרא ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ
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ג.7) ו, ועוד.8)וארא כח. יא, נח פרש"י ואילך.9)ראה ב'תתפז ע' ח"ח ואילך. ב'תקנ ע' ח"ז ואילך. קיט ע' וארא אוה"ת גם ראה

א).10) (יח, וירא ובכ"מ.11)ר"פ ד. סא, בשלח תו"א (באד"ר). א קלח, ו.12)זח"א לד, תשא
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בהנהגת  אלוקית התגלות של
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e"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil

ׁשּביניהם, ּומהחּלּוקים ּדלעילא, והוי' ּדלתּתא הוי' ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהוי',
ּבלבד, הוי' ּדׁשם ּבּמציאּות והּׂשגה הּכרה ׁשל אֹופן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיׁש
אֹופן  ויׁש להאבֹות. ׁשּנתּגּלה ּדלתּתא הוי' ׁשם ענין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוהּוא
ׁשם  ענין והּוא הוי', ּדׁשם ּבמהּות ּגם והּׂשגה הּכרה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשל
יּובן  ועלּֿפיֿזה ּבמּתןּֿתֹורה. ׁשּנתּגּלה ּדלעילא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהוי'
ּגלּויים  נּסים להיֹות יכֹולים היּו האבֹות אצל ְְְִִִִִֵֶֶַָָָׁשּגם
ׁשם  ּגּלּוי היה אצלם ׁשּגם ּכיון הּטבע, מּדרכי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיֹוצאים
מּדרכי  ׁשּיֹוצאים ּגלּויים נּסים נמׁשכים ׁשּמּמּנּו ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָהוי'
נֹודעּתי  לא הוי' ּוׁשמי נאמר ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּטבע,
ׁשהּוא  ּכפי הוי' ׁשם ּגּלּוי אצלם היה ׁשּלא ּכיון ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹלהם,
 ֿ ּבמּתן נתּגּלה זה ׁשענין ּדלעילא, הוי' ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּצדֿעצמֹו,

ּדוקא. ְַָָּתֹורה

הּוצרp‰Â‰ג) ּבמּתןּֿתֹורה, הוי' ׁשם ּגּלּוי להיֹות ּכדי ¿ƒ≈ְְְְֲִִֵֵַַַָָָ
ויּובן  מצרים. ּדיציאת הענין ּתחילה ְְְְְִִִִִִִַַָָָָלהיֹות
על  ׁשּנֹוסף מצרים, ּדיציאת הענין ּכללּות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבהקּדם
ּגם  ּבזה ׁשּיׁש לֹומר ּבהכרח ּכפׁשּוטּה, מּמצרים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּיציאה
ּבּתֹורה  נאמר מצרים ּדיציאת הענין ׁשהרי רּוחני, ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָענין

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר העֹולם, לבריאת אלּפים 13ׁשּקדמה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּקדמה  ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה לעֹולם, ּתֹורה קדמה ְְְְֶַַַַַָָָָָָָָָָָׁשנה
ׁשּקדמה  ּבּתֹורה מסּוּפר אי ּכן, ואם מצרים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָליציאת
רב  זמן מׁש ׁשהיתה מּמצרים הּיציאה אֹודֹות ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָלעֹולם,
ּגם  הּוא מצרים ׁשּיציאת לֹומר, צרי ּכן ועל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָלאחריֿזה.
והּוא  הּדרגֹות, ּובכל העֹולמֹות ּבכל ׁשּיׁשנֹו רּוחני, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָענין
ועד  ׁשּבעֹולמֹות, והּגבּולים הּמיצרים מּכל הּיציאה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָענין

מּצדֿעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו הוי' ּדׁשם להּגּלּוי ׁשהּוא ׁשּבאים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ההכנה  היא מצרים ׁשּיציאת וזהּו ּדלעילא. הוי' ׁשם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָענין
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א.13) מט, זח"ב וש"נ. ד. וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש ראה
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‰ÈÂ',פעמיים ˙BÓL '· Ì‰L,שונות דרגות z˙Ïc‡בשתי 'ÈÂ‰'הוי ∆≈≈¬»»¬»»ƒ¿«»
ÏÈÚÏc‡,התחתון 'ÈÂ‰Â,העליון Ì‰ÈÈaL,הוי' ÌÈ˜elÁ‰Óe אחד «¬»»ƒ¿≈»≈«ƒƒ∆≈≈∆

הוא דלעילא" ל"הוי' דלתתא" "הוי' בין ‡ÔÙBהבדלים LiL התגלות של ∆≈∆
בדרך הוי' Lcשם ˙e‡Èˆna ‰‚O‰Â ‰¯k‰ ÏL,„·Ïa 'ÈÂ‰ Ì ∆«»»¿«»»«¿ƒ¿≈¬»»ƒ¿«

ללא  אך נמצא שהוא ידיעה היינו

במהותו  ופנימית קרובה הכרה

'ÈÂ‰ ÌL ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«≈¬»»
˙B·‡‰Ï ‰lb˙pL ‡z˙Ïcƒ¿«»∆ƒ¿«»¿»»
שם  של התחתונה הדרגה שהוא

‰k¯‰הוי'. ÏL ÔÙB‡ LÈÂ¿≈∆∆«»»
‰‚O‰Â ידיעת" רק שאינו ¿«»»

והשגה  הכרה אלא המציאות"

ופנימית e‰Óa˙קרובה Ìb«¿«
ÔÈÚ ‡e‰Â ,'ÈÂ‰ ÌLc¿≈¬»»¿ƒ¿«

‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL'הוי שם ≈¬»»ƒ¿≈»
שלו העליונה «»¿lb˙pL∆ƒ‰בדרגה

‰¯BzŒÔzÓa אנכי" ככתוב ¿««»
Ô·eÈהוי'". ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»

היו  איך האמורה לשאלה המענה

הצלת  כמו ניסים האבות אצל

והרי  האש מכבשן אבינו אברהם

ולא  הוי' משם באים אלו ניסים

יתכן ואיך שֿדֿי »∆ÌbLמשם
ÌÈÏBÎÈ eÈ‰ ˙B·‡‰ Ïˆ‡≈∆»»»¿ƒ
ÌÈÈeÏb ÌÈq ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒƒ¿ƒ
,Ú·h‰ ÈÎ¯cÓ ÌÈ‡ˆBiL∆¿ƒƒ«¿≈«∆«

‰È‰ ÌÏˆ‡ ÌbL ÔÂÈk מצד ≈»∆«∆¿»»»
epnnLאחד  'ÈÂ‰ ÌL Èelbƒ≈¬»»∆ƒ∆

ÌÈÈeÏb ÌÈq ÌÈÎLÓƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ
,Ú·h‰ ÈÎ¯cÓ ÌÈ‡ˆBiL∆¿ƒƒ«¿≈«∆«

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â שני מצד ¿««ƒ≈
‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe ¯Ó‡∆¡«¿ƒ¬»»…
‡lL ÔÂÈk ,Ì‰Ï ÈzÚ„B«¿ƒ»∆≈»∆…
'ÈÂ‰ ÌL Èelb ÌÏˆ‡ ‰È‰»»∆¿»ƒ≈¬»»
,BÓˆÚŒ„vÓ ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ««¿
ÔÈÚL ,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»ƒ¿≈»∆ƒ¿»

‡˜Âc ‰¯BzŒÔzÓa ‰lb˙ ‰Ê היה האבות אל שהתגלה הוי' שם ואילו ∆ƒ¿«»¿««»«¿»
דלתתא". "הוי' שם שהוא שֿדֿי, בשם והתלבש שבא לאחר הוי' שם

,‰¯BzŒÔzÓa 'ÈÂ‰ ÌL Èelb ˙BÈ‰Ï È„k ‰p‰Â יראו ‚) שכולם ¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ≈¬»»¿««»
בהשגת  תהיה וההתגלות שלה והעליונה הגבוהה בדרגה הוי' שם את וידעו

בלבד) המציאות בידיעת (ולא ÏÈÁz‰המציאות ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ כהכנה ¿«ƒ¿¿ƒ»
לזה  ÌÈ¯ˆÓ,והקדמה ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰.ומבאר שהולך כפי »ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

Ô·eÈÂ להתגלות וההקדמה ההכנה היא מצרים שיציאת לכך הפנימי הטעם ¿»

מצרים  ביציאת שהיה כפי העליונה בדרגה הוי' eÏÏk˙שם Ìc˜‰a¿∆¿≈¿»
ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰ ÏÚ ÛÒBpL ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆«««¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ

,dËeLÙk יש בני המצרים,יציאת אצל מעבדות לחרות Á¯Î‰aראל ƒ¿»¿∆¿≈«
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰ È¯‰L ,ÈÁe¯ ÔÈÚ Ìb ‰Êa LiL ¯ÓBÏ«∆≈»∆«ƒ¿»»ƒ∆¬≈»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
‰Ó„wL ‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»∆»¿»

,ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·Ï וקיימת ƒ¿ƒ«»»
ולמעלה ברוחניות  העולם לפני

¯eÈ˙Baמהעולם  ¯Ó‡Ók¿«¬««≈
Ï"Ê במדרש‰L ÌÈtÏ‡ ««¿«ƒ»»

Â ,ÌÏBÚÏ ‰¯Bz ‰Ó„˜ אם »¿»»»»¿
העולם  לבריאת קדמה התורה

‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚ««««»¿«»
,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ‰Ó„wL∆»¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

בשנת  לבריאת שהייתה ב'תמ"ח

‡CÈהעולם, ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈≈
‰Ó„wL ‰¯Bza ¯teÒÓ¿»«»∆»¿»
‰‡Èˆi‰ ˙B„B‡ ,ÌÏBÚÏ»»«¿ƒ»
CLÓ ‰˙È‰L ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ∆»¿»∆∆

·¯ ÔÓÊ וארבע מאלפיים יותר ¿««
שנה  אחרי ÊŒÈ¯Á‡Ï‰מאות ¿«¬≈∆

קדמה  והתורה העולם, בריאת

לעולם.?

,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ôk ÏÚÂ¿«≈»ƒ«
‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆiL לא ∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ

ממצרים  יציאה כפשוטו רק

אלא  ÔÈÚהגשמית Ìb«ƒ¿»
ÏÎa BLiL ,ÈÁe¯»ƒ∆∆¿¿»

˙BÓÏBÚ‰ בעולמות גם »»
הרוחניים  «¿ÏÎ·eהעליונים

˙B‚¯c‰,עצמם שבעולמות «¿»
לפני בכל  דרגה ובכל עולם

‰Èˆi‡‰עניינו, ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¿ƒ»
ÌÈÏe·b‰Â ÌÈ¯ˆÈn‰ ÏkÓƒ»«≈»ƒ¿«¿ƒ

,˙BÓÏBÚaL הוא עולם ∆»»
נכון  והדבר והסתר, העלם מלשון

העליונים  העולמות לגבי גם

תחת  נתונים לא והם גשמיות והגבלות גדרים בהם אין שאמנם הרוחניים

יש  רוחנית דרגה ולכל עולם לכל גם אבל גשמי, ומקום זמן של מגבלות

מהגדרים  ופריצה יציאה יש כאשר היא מצרים" ו'"יציאת משלהם הגבלות

הללו כך ÚÂ„וההגבלות כדי עד והגבולות מהמיצרים ÌÈ‡aLליציאה ¿«∆»ƒ
ÌL ÔÈÚ ‡e‰L ,BÓˆÚŒ„vÓ ‡e‰L BÓk 'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰Ï¿«ƒ¿≈¬»»¿∆ƒ««¿∆ƒ¿«≈

,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ הוא (ולכן והגבלות מגדרים שלמעלה מאד נעלה גילוי ¬»»ƒ¿≈»
הטבע). מגדרי היוצאים גלויים, לניסים והמקור השורש
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ז e"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil

ׁשּביניהם, ּומהחּלּוקים ּדלעילא, והוי' ּדלתּתא הוי' ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהוי',
ּבלבד, הוי' ּדׁשם ּבּמציאּות והּׂשגה הּכרה ׁשל אֹופן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיׁש
אֹופן  ויׁש להאבֹות. ׁשּנתּגּלה ּדלתּתא הוי' ׁשם ענין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוהּוא
ׁשם  ענין והּוא הוי', ּדׁשם ּבמהּות ּגם והּׂשגה הּכרה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשל
יּובן  ועלּֿפיֿזה ּבמּתןּֿתֹורה. ׁשּנתּגּלה ּדלעילא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהוי'
ּגלּויים  נּסים להיֹות יכֹולים היּו האבֹות אצל ְְְִִִִִֵֶֶַָָָׁשּגם
ׁשם  ּגּלּוי היה אצלם ׁשּגם ּכיון הּטבע, מּדרכי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיֹוצאים
מּדרכי  ׁשּיֹוצאים ּגלּויים נּסים נמׁשכים ׁשּמּמּנּו ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָהוי'
נֹודעּתי  לא הוי' ּוׁשמי נאמר ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּטבע,
ׁשהּוא  ּכפי הוי' ׁשם ּגּלּוי אצלם היה ׁשּלא ּכיון ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹלהם,
 ֿ ּבמּתן נתּגּלה זה ׁשענין ּדלעילא, הוי' ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּצדֿעצמֹו,

ּדוקא. ְַָָּתֹורה

הּוצרp‰Â‰ג) ּבמּתןּֿתֹורה, הוי' ׁשם ּגּלּוי להיֹות ּכדי ¿ƒ≈ְְְְֲִִֵֵַַַָָָ
ויּובן  מצרים. ּדיציאת הענין ּתחילה ְְְְְִִִִִִִַַָָָָלהיֹות
על  ׁשּנֹוסף מצרים, ּדיציאת הענין ּכללּות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבהקּדם
ּגם  ּבזה ׁשּיׁש לֹומר ּבהכרח ּכפׁשּוטּה, מּמצרים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּיציאה
ּבּתֹורה  נאמר מצרים ּדיציאת הענין ׁשהרי רּוחני, ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָענין

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר העֹולם, לבריאת אלּפים 13ׁשּקדמה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּקדמה  ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה לעֹולם, ּתֹורה קדמה ְְְְֶַַַַַָָָָָָָָָָָׁשנה
ׁשּקדמה  ּבּתֹורה מסּוּפר אי ּכן, ואם מצרים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָליציאת
רב  זמן מׁש ׁשהיתה מּמצרים הּיציאה אֹודֹות ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָלעֹולם,
ּגם  הּוא מצרים ׁשּיציאת לֹומר, צרי ּכן ועל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָלאחריֿזה.
והּוא  הּדרגֹות, ּובכל העֹולמֹות ּבכל ׁשּיׁשנֹו רּוחני, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָענין
ועד  ׁשּבעֹולמֹות, והּגבּולים הּמיצרים מּכל הּיציאה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָענין

מּצדֿעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו הוי' ּדׁשם להּגּלּוי ׁשהּוא ׁשּבאים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ההכנה  היא מצרים ׁשּיציאת וזהּו ּדלעילא. הוי' ׁשם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָענין
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÈÂ',פעמיים ˙BÓL '· Ì‰L,שונות דרגות z˙Ïc‡בשתי 'ÈÂ‰'הוי ∆≈≈¬»»¬»»ƒ¿«»
ÏÈÚÏc‡,התחתון 'ÈÂ‰Â,העליון Ì‰ÈÈaL,הוי' ÌÈ˜elÁ‰Óe אחד «¬»»ƒ¿≈»≈«ƒƒ∆≈≈∆

הוא דלעילא" ל"הוי' דלתתא" "הוי' בין ‡ÔÙBהבדלים LiL התגלות של ∆≈∆
בדרך הוי' Lcשם ˙e‡Èˆna ‰‚O‰Â ‰¯k‰ ÏL,„·Ïa 'ÈÂ‰ Ì ∆«»»¿«»»«¿ƒ¿≈¬»»ƒ¿«

ללא  אך נמצא שהוא ידיעה היינו

במהותו  ופנימית קרובה הכרה

'ÈÂ‰ ÌL ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«≈¬»»
˙B·‡‰Ï ‰lb˙pL ‡z˙Ïcƒ¿«»∆ƒ¿«»¿»»
שם  של התחתונה הדרגה שהוא

‰k¯‰הוי'. ÏL ÔÙB‡ LÈÂ¿≈∆∆«»»
‰‚O‰Â ידיעת" רק שאינו ¿«»»

והשגה  הכרה אלא המציאות"

ופנימית e‰Óa˙קרובה Ìb«¿«
ÔÈÚ ‡e‰Â ,'ÈÂ‰ ÌLc¿≈¬»»¿ƒ¿«

‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL'הוי שם ≈¬»»ƒ¿≈»
שלו העליונה «»¿lb˙pL∆ƒ‰בדרגה

‰¯BzŒÔzÓa אנכי" ככתוב ¿««»
Ô·eÈהוי'". ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»

היו  איך האמורה לשאלה המענה

הצלת  כמו ניסים האבות אצל

והרי  האש מכבשן אבינו אברהם

ולא  הוי' משם באים אלו ניסים

יתכן ואיך שֿדֿי »∆ÌbLמשם
ÌÈÏBÎÈ eÈ‰ ˙B·‡‰ Ïˆ‡≈∆»»»¿ƒ
ÌÈÈeÏb ÌÈq ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒƒ¿ƒ
,Ú·h‰ ÈÎ¯cÓ ÌÈ‡ˆBiL∆¿ƒƒ«¿≈«∆«

‰È‰ ÌÏˆ‡ ÌbL ÔÂÈk מצד ≈»∆«∆¿»»»
epnnLאחד  'ÈÂ‰ ÌL Èelbƒ≈¬»»∆ƒ∆

ÌÈÈeÏb ÌÈq ÌÈÎLÓƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ
,Ú·h‰ ÈÎ¯cÓ ÌÈ‡ˆBiL∆¿ƒƒ«¿≈«∆«

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â שני מצד ¿««ƒ≈
‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe ¯Ó‡∆¡«¿ƒ¬»»…
‡lL ÔÂÈk ,Ì‰Ï ÈzÚ„B«¿ƒ»∆≈»∆…
'ÈÂ‰ ÌL Èelb ÌÏˆ‡ ‰È‰»»∆¿»ƒ≈¬»»
,BÓˆÚŒ„vÓ ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ««¿
ÔÈÚL ,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»ƒ¿≈»∆ƒ¿»

‡˜Âc ‰¯BzŒÔzÓa ‰lb˙ ‰Ê היה האבות אל שהתגלה הוי' שם ואילו ∆ƒ¿«»¿««»«¿»
דלתתא". "הוי' שם שהוא שֿדֿי, בשם והתלבש שבא לאחר הוי' שם

,‰¯BzŒÔzÓa 'ÈÂ‰ ÌL Èelb ˙BÈ‰Ï È„k ‰p‰Â יראו ‚) שכולם ¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ≈¬»»¿««»
בהשגת  תהיה וההתגלות שלה והעליונה הגבוהה בדרגה הוי' שם את וידעו

בלבד) המציאות בידיעת (ולא ÏÈÁz‰המציאות ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ כהכנה ¿«ƒ¿¿ƒ»
לזה  ÌÈ¯ˆÓ,והקדמה ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰.ומבאר שהולך כפי »ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

Ô·eÈÂ להתגלות וההקדמה ההכנה היא מצרים שיציאת לכך הפנימי הטעם ¿»

מצרים  ביציאת שהיה כפי העליונה בדרגה הוי' eÏÏk˙שם Ìc˜‰a¿∆¿≈¿»
ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰ ÏÚ ÛÒBpL ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆«««¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ

,dËeLÙk יש בני המצרים,יציאת אצל מעבדות לחרות Á¯Î‰aראל ƒ¿»¿∆¿≈«
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰ È¯‰L ,ÈÁe¯ ÔÈÚ Ìb ‰Êa LiL ¯ÓBÏ«∆≈»∆«ƒ¿»»ƒ∆¬≈»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
‰Ó„wL ‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»∆»¿»

,ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·Ï וקיימת ƒ¿ƒ«»»
ולמעלה ברוחניות  העולם לפני

¯eÈ˙Baמהעולם  ¯Ó‡Ók¿«¬««≈
Ï"Ê במדרש‰L ÌÈtÏ‡ ««¿«ƒ»»

Â ,ÌÏBÚÏ ‰¯Bz ‰Ó„˜ אם »¿»»»»¿
העולם  לבריאת קדמה התורה

‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚ««««»¿«»
,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ‰Ó„wL∆»¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

בשנת  לבריאת שהייתה ב'תמ"ח

‡CÈהעולם, ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈≈
‰Ó„wL ‰¯Bza ¯teÒÓ¿»«»∆»¿»
‰‡Èˆi‰ ˙B„B‡ ,ÌÏBÚÏ»»«¿ƒ»
CLÓ ‰˙È‰L ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ∆»¿»∆∆

·¯ ÔÓÊ וארבע מאלפיים יותר ¿««
שנה  אחרי ÊŒÈ¯Á‡Ï‰מאות ¿«¬≈∆

קדמה  והתורה העולם, בריאת

לעולם.?

,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ôk ÏÚÂ¿«≈»ƒ«
‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆiL לא ∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ

ממצרים  יציאה כפשוטו רק

אלא  ÔÈÚהגשמית Ìb«ƒ¿»
ÏÎa BLiL ,ÈÁe¯»ƒ∆∆¿¿»

˙BÓÏBÚ‰ בעולמות גם »»
הרוחניים  «¿ÏÎ·eהעליונים

˙B‚¯c‰,עצמם שבעולמות «¿»
לפני בכל  דרגה ובכל עולם

‰Èˆi‡‰עניינו, ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¿ƒ»
ÌÈÏe·b‰Â ÌÈ¯ˆÈn‰ ÏkÓƒ»«≈»ƒ¿«¿ƒ

,˙BÓÏBÚaL הוא עולם ∆»»
נכון  והדבר והסתר, העלם מלשון

העליונים  העולמות לגבי גם

תחת  נתונים לא והם גשמיות והגבלות גדרים בהם אין שאמנם הרוחניים

יש  רוחנית דרגה ולכל עולם לכל גם אבל גשמי, ומקום זמן של מגבלות

מהגדרים  ופריצה יציאה יש כאשר היא מצרים" ו'"יציאת משלהם הגבלות

הללו כך ÚÂ„וההגבלות כדי עד והגבולות מהמיצרים ÌÈ‡aLליציאה ¿«∆»ƒ
ÌL ÔÈÚ ‡e‰L ,BÓˆÚŒ„vÓ ‡e‰L BÓk 'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰Ï¿«ƒ¿≈¬»»¿∆ƒ««¿∆ƒ¿«≈

,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ הוא (ולכן והגבלות מגדרים שלמעלה מאד נעלה גילוי ¬»»ƒ¿≈»
הטבע). מגדרי היוצאים גלויים, לניסים והמקור השורש
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jiz`vedח xy` jiwl` 'ied ikp`

ּוגבּולים, מהּמיצרים הּיציאה עלֿידי ּכי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָלמּתןּֿתֹורה,
היינּו, ,אלקי הוי' ּדאנכי הענין ּבמּתןּֿתֹורה ְְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹנתּגּלה
ׁשּנעׂשה  ,וחּיּות ּכח ,אלקי להיֹות נמׁש הוי' ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּׁשם
ּגם  ניּכר הוי' ּדׁשם ׁשהּגּלּוי ,ּכ ּכדי ועד ,ׁשּל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהאלקּות
ׁשהּגּוף  מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ׁשל הּגׁשמי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּגּוף

ּכּידּוע  הוי', ׁשם ּבצּיּור הּוא הּוא 14הּגׁשמי ׁשהראׁש ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּוב' וא"ו, ּבחינת ה ּוא (ארֹו (ׁשהּוא והּגּוף יּו"ד, ְְְִִֶַַַָָּבחינת
ּבמקֹום  וכּמבאר והרגל. הּיד אצּבעֹות ה' הם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹההי"ן

ּגבֹוּה15אחר  ׁשהראׁש זקּופה, ּבקֹומה ההילּו טעם ׁשּזהּו ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּוא  ׁשהּיּו"ד ּבאֹופן הּוא הוי' ׁשם ׁשּצּיּור ּדכיון ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָמהּגּוף,
ּדבני  הּגׁשמי ּגּוף צּיּור נעׂשה לכן מה ּוא"ו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלמעלה
והינּו, מהּגּוף. למעלה הּוא ׁשהראׁש ּבאֹופן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹיׂשראל
ׁשּגם  והּטעם יׂשראל, ּבני לגּופי ּדוקא ׁשּי זה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשענין
ּבׁשביל  אּלא אינֹו ּכזה, ּבצּיּור הם העֹולם אּומֹות ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָּגּופי

כו' הּבחירה אנכי 16ענין ׁשּכתּוב מה יּובן ועלּֿפיֿזה . ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
נאמר  ולא מצרים, מארץ הֹוצאתי אׁשר אלקי ְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹהוי'
ההקּדמה  ּכי מאין, יׁש וארץ ׁשמים ּבראתי ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאׁשר
העּלּוי  ּגֹודל מּצד ּדוקא, מצרים יציאת היא ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָלמּתןּֿתֹורה
ׁשּיּומׁש עד והּגבּולים, הּמיצרים מּכל הּיציאה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבענין
ׁשּבאיןֿערֹו עילּוי ׁשּזהּו ּדלעילא, הוי' ׁשם ּגיּלּוי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלמּטה

העֹולם. ּבריאת ְְִֵַַָָלגּבי

מצרים 17ּבּמאמר CÈLÓÓeד) יציאת אחר ׁשּמּיד , «¿ƒְְֲִִִִֶַַַַַַָָ
עמלק. מלחמת היתה יםֿסּוף ְְְֲִִֵֶֶַַָָָּוקריעת
ּבהעלם, היה ּדלעילא הוי' ׁשּׁשם זמן ׁשּכל ּבזה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָוהענין

ל  אכּפת היה ּגילּוי לא להיֹות ּכׁשהּוצר א ּכלל, עמלק ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂ לכך הפנימי ‰‰Î‰הטעם ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆiL וההקדמה ¿∆∆¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ«¬»»

ÌÈÏe·‚e,הראויה  ÌÈ¯ˆÈn‰Ó ‰‡Èˆi‰ È„ÈŒÏÚ Èk ,‰¯BzŒÔzÓÏ¿««»ƒ«¿≈«¿ƒ»≈«≈»ƒ¿ƒ
לעיל, כאמור הרוחניים, גם אלא הגשמיים רק BzŒÔzÓa¯‰לא ‰lb˙ƒ¿«»¿««»

˙BÈ‰Ï CLÓ 'ÈÂ‰ ÌML ,eÈÈ‰ ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»…ƒ¬»»¡…∆«¿∆≈¬»»ƒ¿«ƒ¿
EÁk ,EÈ˜Ï‡"אלוקים" כי ¡…∆…¬

"ואת  (ככתוב כוח לשון גם הוא

לקח") הארץ ∆»¿E˙eiÁÂ,אילי
כלומר  שלך, החיות מקור

זה  במובן הוי' שם התגלות

הוי' משם והגילוי שההארה

שהם  כך כדי עד יורדים הנעלה

העולם  בתוך גם וחודרים ניכרים

הופך  הנעלה הוי' ושם והאדם.

האדם  של והחיות הכוח להיות

ונרגש, ניכר גלוי, באופן והעולם

,ElL ˙e˜Ï‡‰ ‰NÚpL∆«¬»»¡…∆¿
Èelb‰L ,Ck È„k „ÚÂ¿«¿≈»∆«ƒ

¯kÈ 'ÈÂ‰ ÌLc בגלוי ונרגש ¿≈¬»»ƒ»
Ïk ÏL ÈÓLb‰ Ûeba Ìb««««¿ƒ∆»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
‡e‰ ÈÓLb‰ Ûeb‰L∆«««¿ƒ
Úe„ik ,'ÈÂ‰ ÌL ¯eiˆa¿ƒ≈¬»»«»«
˙ÈÁa ‡e‰ L‡¯‰L∆»…¿ƒ«
‡e‰L) Ûeb‰Â ,„"eÈ¿«∆

CB¯‡ על ומורה בצורתו »
למטה) מלמעלה ‰e‡המשכה

Ô"È‰‰ '·e ,Â"‡Â ˙ÈÁa¿ƒ«»≈ƒ
בגימטריא שכל  היא מהן אחת

‰i„חמש, ˙BÚaˆ‡ '‰ Ì‰≈∆¿»«»
ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ .Ï‚¯‰Â¿»∆∆¿«¿…»¿»

¯Á‡CeÏÈ‰‰ ÌÚË e‰fL «≈∆∆«««ƒ
אדם  בני Ùe˜Ê‰,של ‰ÓB˜a¿»¿»

,Ûeb‰Ó dB·b L‡¯‰L∆»…»«≈«
'ÈÂ‰ ÌL ¯eivL ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ≈¬»»

,Â"‡e‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ „"ei‰L ÔÙB‡a ‡e‰ הרי הרוחני, במובן ¿∆∆«¿«¿»≈«»
והשורש  מהמקור ונשתלשלו ירדו הגשמי הזה שבעולם הדברים שכל כיוון

שלהם  NÚ‰הרוחני ÔÎÏ¯eiˆ ותבנית È·cדמות ÈÓLb‰ Ûeb »≈«¬∆ƒ««¿ƒƒ¿≈
Ûeb‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ L‡¯‰L ÔÙB‡a Ï‡¯NÈ בעלי מגופות (בשונה ƒ¿»≈¿∆∆»…¿«¿»≈«

גובה). באותו הם שלהם והראש שהגוף כך ארבע על ההולכים ¿»¿eÈ‰Â,החיים
‰Ê ÔÈÚL מהגוף גבוה יותר יהיה Èaשהראש ÈÙe‚Ï ‡˜Âc CiL ∆ƒ¿»∆«»«¿»¿≈¿≈

,‰Êk ¯eiˆa Ì‰ ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡ ÈÙeb ÌbL ÌÚh‰Â ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«««∆«≈»»≈¿ƒ»∆

ניכר  לא להבדיל,ובחיצוניות גוי, של לגוף יהודי של גוף בין ≈‡BÈשינוי
'ÂÎ ‰¯ÈÁa‰ ÔÈÚ ÏÈ·La ‡l‡ המעלה אם בני כי של והיתרונות ∆»ƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ»

יהיה  לא חוץ, כלפי ניכרים יהיו הגשמי) בגוף גם ביטוי לידי (שבאים ישראל

בטוב. יבחר אחד כל ובוודאי חופשית לבחירה מקום

‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡ ·e˙kL∆»»…ƒ¬»»¡…∆
ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡¬∆≈ƒ≈∆∆
¯L‡ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿…∆¡«¬∆
LÈ ı¯‡Â ÌÈÓL È˙‡¯a»»ƒ»«ƒ»»∆≈

,ÔÈ‡Ó הפלא שמצד אףֿעלֿפי ≈«ƒ
מאין  יש העולם בריאת והחידוש

מאשר  יותר גדול חידוש היא

מצרים  ‰‰˜Óc‰יציאת Èkƒ««¿»»
˙‡ÈˆÈ ‡È‰ ‰¯BzŒÔzÓÏ¿««»ƒ¿ƒ«

,‡˜Âc ÌÈ¯ˆÓ בריאת ולא ƒ¿«ƒ«¿»
‰ÈelÚהעולם, Ï„Bb „vÓƒ«∆»ƒ

שיש  והמיוחדת הגדולה המעלה

מצרים  בבריאת ביציאת (ואין

‰Èˆi‡‰העולם) ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ»
ÌÈ¯ˆÈn‰ ÏkÓƒ»«≈»ƒ

,ÌÈÏe·b‰Â כל גם כולל ¿«¿ƒ
הרוחניות, »Ú„ההגבלות

‰hÓÏ CLÓeiL הזה בעולם ∆¿«¿«»
ÈelÈb של ‰ÈÂ'אלוקי ÌL ƒ≈¬»»

,‡ÏÈÚÏc,העליוןe‰fL ƒ¿≈»∆∆
CB¯ÚŒÔÈ‡aL ÈeÏÈÚ מעלה ƒ∆¿≈¬
והשוואה  יחס ללא ≈»¿Èa‚Ïויתרון
.ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a¿ƒ«»»

CÈLÓÓe מהר"„) ש אדמו"ר «¿ƒ
¯Ó‡na'ב בליל שנאמר הנזכר ««¬»

תרכ"ו, הפסח «inL∆ƒ„דחג
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯Á‡««¿ƒ«ƒ¿«ƒ
‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜e¿ƒ««»¿»

˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓ ומסמיכות ƒ¿∆∆¬»≈
שהולך  כפי פנימית, ושייכות קשר ביניהם שיש מובן לזה זה המאורעות

ומבאר.

,‰Êa ÔÈÚ‰Â יציאת לאחר הייתה עמלק שמלחמת לכך הפנימי הטעם ¿»ƒ¿»»∆
היא  יםֿסוף וקריעת ‰È‰מצרים ‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌML ÔÓÊ ÏkL∆»¿«∆≈¬»»ƒ¿≈»»»

,ÌÏÚ‰a בעולם להתגלות נמשך ÏÏk,ולא ˜ÏÓÚÏ ˙tÎ‡ ‰È‰ ‡Ï ¿∆¿≈…»»ƒ¿««¬»≈¿»
התעוררות  הייתה לא היינו ישראל, בבני לפגוע שנועדה במלחמה יצא לא והוא

הקדושה בצד ללחום לקדושה המנגד הצד BÈ‰Ï˙של C¯ˆe‰Lk C‡«¿∆¿«ƒ¿

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

e"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil

יכֹול  עמלק היה לא זאת הּנה למּטה, ּדלעילא הוי' ְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָֹֹׁשם
וקפץ  נתעֹורר ּומּיד זה 18לסּבֹול, ועל כּו'. לזה לנּגד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

גֹו' עמלק ל עׂשה אׁשר את זכֹור לא 19נצטּוינּו ּומסּים , ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
הּמׁשקים,20ּתׁשּכח  ׂשר ּגּבי ׁשּמצינּו מה עלּֿדר ׁשּזהּו , ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

וּיׁשּכחהּו יֹוסף את זכר מּובן 21ׁשּלא אינֹו ּדלכאֹורה , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ענין  עֹוד מהּו יֹוסף, את זכר ׁשּלא ּדכיון הּלׁשֹון, ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכפל

ממׁשי22וּיׁשּכחהּו ּׁשאינֹו מה ּדי ׁשּלא ּבעבֹודה, וענינֹו . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּמתעּסק  וּיׁשּכחהּו, עֹוד אּלא ,יתּבר אלקּותֹו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהמׁשכת
היינּו, ,יתּבר אלקּותֹו על המׁשּכחים ּגׁשמּיים ְְְְְְֱֲִִִִִֵַַַַַַָֹּבתענּוגים
ּבהרהּורים  ּגׁשמּיֹות ּתאוֹות אחרי ּׁשּנמׁש מה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַׁשעלֿידי
ּגֹורם  עלֿידיֿזה ינּוח, לא הּלילה וכל הּיֹום ּכל ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹרּבים
ועלּֿדרֿזה  כּו'. הוי' עבֹודת על לגמרי ׁשּיׁשּכח ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָלעצמֹו
הוי', ׁשם והמׁשכת לגּלּוי ׁשמנּגד לכ ׁשּנֹוסף ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבעמלק,
נמׁש ׁשּכבר אלקּות ּגילּוי להׁשּכיח מנּסה ּגם הּוא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָֹהרי
ב' לבּטל ּתׁשּכח, לא גֹו' זכֹור נאמר ועלֿזה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלפניֿזה.

הּנ"ל. ְִִַַָענינים

יציאת 23ּבּמאמר CÈLÓÓeה) ּבחינת יׁש יֹום ׁשּבכל , «¿ƒְְְֲִִֵֶַַַַָָ
רּבֹותינּו ּכמאמר עמלק, ּומלחמת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָמצרים

ּכאילּו24ז"ל  עצמֹו את  לראֹות  אדם חּיב ודֹור ּדֹור ּבכל ְְְְִִֶַַַָָָָָ
רּבֹות  ּומדרגֹות חילּוקים ׁשּיׁשנם אּלא מּמצרים, יצא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּוא

הּיצי  ּומבאר ּבענין כּו'. יֹום ּבכל ׁשּבעבֹודה מּמצרים אה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּבענין  רֹואים ׁשאנּו החֹולי, מענין מׁשל עלּֿפי ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָזה
רּבֹות, ּומדרגֹות חילּוקים ׁשּיׁשנם ּבגׁשמּיּות ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהחֹולאים
כּו', חזקֹות רפּואֹות ׁשּצרי סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש חֹולי ְְֲִִֵֶֶַָָָָּכמֹו
אפׁשר  קּלה ּברפּואה ׁשּגם סּכנה ּבֹו ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָוחֹולי
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יכֹול  עמלק היה לא זאת הּנה למּטה, ּדלעילא הוי' ְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָֹֹׁשם
וקפץ  נתעֹורר ּומּיד זה 18לסּבֹול, ועל כּו'. לזה לנּגד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

גֹו' עמלק ל עׂשה אׁשר את זכֹור לא 19נצטּוינּו ּומסּים , ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
הּמׁשקים,20ּתׁשּכח  ׂשר ּגּבי ׁשּמצינּו מה עלּֿדר ׁשּזהּו , ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

וּיׁשּכחהּו יֹוסף את זכר מּובן 21ׁשּלא אינֹו ּדלכאֹורה , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ענין  עֹוד מהּו יֹוסף, את זכר ׁשּלא ּדכיון הּלׁשֹון, ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכפל

ממׁשי22וּיׁשּכחהּו ּׁשאינֹו מה ּדי ׁשּלא ּבעבֹודה, וענינֹו . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּמתעּסק  וּיׁשּכחהּו, עֹוד אּלא ,יתּבר אלקּותֹו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהמׁשכת
היינּו, ,יתּבר אלקּותֹו על המׁשּכחים ּגׁשמּיים ְְְְְְֱֲִִִִִֵַַַַַַָֹּבתענּוגים
ּבהרהּורים  ּגׁשמּיֹות ּתאוֹות אחרי ּׁשּנמׁש מה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַׁשעלֿידי
ּגֹורם  עלֿידיֿזה ינּוח, לא הּלילה וכל הּיֹום ּכל ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹרּבים
ועלּֿדרֿזה  כּו'. הוי' עבֹודת על לגמרי ׁשּיׁשּכח ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָלעצמֹו
הוי', ׁשם והמׁשכת לגּלּוי ׁשמנּגד לכ ׁשּנֹוסף ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבעמלק,
נמׁש ׁשּכבר אלקּות ּגילּוי להׁשּכיח מנּסה ּגם הּוא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָֹהרי
ב' לבּטל ּתׁשּכח, לא גֹו' זכֹור נאמר ועלֿזה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלפניֿזה.

הּנ"ל. ְִִַַָענינים

יציאת 23ּבּמאמר CÈLÓÓeה) ּבחינת יׁש יֹום ׁשּבכל , «¿ƒְְְֲִִֵֶַַַַָָ
רּבֹותינּו ּכמאמר עמלק, ּומלחמת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָמצרים

ּכאילּו24ז"ל  עצמֹו את  לראֹות  אדם חּיב ודֹור ּדֹור ּבכל ְְְְִִֶַַַָָָָָ
רּבֹות  ּומדרגֹות חילּוקים ׁשּיׁשנם אּלא מּמצרים, יצא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּוא

הּיצי  ּומבאר ּבענין כּו'. יֹום ּבכל ׁשּבעבֹודה מּמצרים אה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּבענין  רֹואים ׁשאנּו החֹולי, מענין מׁשל עלּֿפי ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָזה
רּבֹות, ּומדרגֹות חילּוקים ׁשּיׁשנם ּבגׁשמּיּות ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהחֹולאים
כּו', חזקֹות רפּואֹות ׁשּצרי סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש חֹולי ְְֲִִֵֶֶַָָָָּכמֹו
אפׁשר  קּלה ּברפּואה ׁשּגם סּכנה ּבֹו ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָוחֹולי
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יח.18) כה, תצא פרש"י ט. תצא תנחומא יז.19)ראה שם, יט.20)תצא וישב.21)שם, ב.22)ס"פ קצג, ח"א ― הזהר כקושיית

שא). ע' תשי"ז (סה"מ תשי"ז ויענך ד"ה סט. ע' פר"ת שסז. ע' תרע"ח סה"מ תקטו. ע' עקב אוה"ת גם ואילך.23)וראה נז ס"ע

ב.24) קטז, פסחים משנה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰hÓÏ ‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈb היציאה מצרים, יציאת כאמור שהרי ƒ≈¬»»ƒ¿≈»¿«»

(שהייתה  דלעילא" "הוי' להתגלות שהובילה זו היא וההגבלות, מהגדרים

במתןֿתורה) Ê‡˙בפועל ‰p‰ העולם תוך אל אלוקות שמביא כזה גילוי ƒ≈…
באלוקות  מקורה שלהם והחיות שהכוח יכירו והאדם העולם ‰È‰שגם ‡Ï…»»

„iÓe ,ÏBaÒÏ ÏBÎÈ ˜ÏÓÚ¬»≈»ƒ¿ƒ«
ıÙ˜Â ¯¯BÚ˙‰ÊÏ „bÏ ƒ¿≈¿»«¿«≈»∆

'eÎ הרוחני הגורם היה וזה

בבני  עמלק למלחמת הפנימי

eÈeËˆישראל. ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿«ƒ
בתורה מיוחדת ‡˙מצוה ¯BÎÊ»≈

'B‚ ˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡, ¬∆»»¿¬»≈
ÁkLz ‡Ï ÌiÒÓee‰fL , ¿«≈…ƒ¿»∆∆

"זכור" בפסוקים הלשון כפל

הוא  תשכח" ∆∆»C¯cŒÏÚו"לא
eÈˆnL ‰Ó דומה לשון כפל «∆»ƒ

‡lL ,ÌÈ˜Ln‰ ¯N Èab«≈«««¿ƒ∆…
e‰ÁkLiÂ ÛÒBÈ ˙‡ ¯ÎÊ, »«∆≈«ƒ¿»≈

ÏÙk Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆∆
¯ÎÊ ‡lL ÔÂÈÎc ,ÔBLl‰«»¿≈»∆…»«

Ú „BÚ e‰Ó ,ÛÒBÈ ˙‡ÔÈ ∆≈«ƒ¿«
e‰ÁkLiÂ מובן מאליו הרי «ƒ¿»≈

שכח.? הרי זכר, לא שאם

,‰„B·Úa BÈÚÂ משמעות ¿ƒ¿»»¬»
אחד  כל של ה' בעבודת הדברים

מתייחס  שהכתוב היא ואחד

שיש  האדם של ירוד רוחני למצב

כך  כפול חיסרון Ècבו ‡lL∆…«
CÈLÓÓ BÈ‡M ‰Ó«∆≈«¿ƒ
,C¯a˙È B˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«¡…ƒ¿»≈
כזו  ברמה ה' את עובד שאינו

וגילוי  להמשכת גורמים שמעשיו

זוכר  שאיננו כך בעולם אלוקות

הקדושֿברוךֿהוא «∆‡l‡את
„BÚ יותר וגרוע חמור

˜qÚ˙nL ,e‰ÁkLiÂ האדם «ƒ¿»≈∆ƒ¿«≈
,eÈÈ‰ ,C¯a˙È B˙e˜Ï‡ ÏÚ ÌÈÁkLÓ‰ ÌÈiÓLb ÌÈ‚eÚ˙a לא ¿«¬ƒ«¿ƒƒ«¿«¿ƒ«¡…ƒ¿»≈«¿

אלא  גשמיים מדברים ומתענג שנהנה בלבד CLÓpMזו ‰Ó È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«∆ƒ¿«
ÌÈa¯ ÌÈ¯e‰¯‰a ˙BiÓLb ˙BÂ‡z È¯Á‡ התאוות על מחשבות של «¬≈«¬«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ

הנאות  אחרי שלו הרדיפה את ולהגשים ולמלא התאוות את להשיג דרכים ועל

ÁeÈ,גשמיות ‡Ï ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ ÌBi‰ Ïk,הרף ללא בכך עוסק והוא »«¿»««¿»…»«
'eÎ 'ÈÂ‰ ˙„B·Ú ÏÚ È¯Ó‚Ï ÁkLiL BÓˆÚÏ Ì¯Bb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆≈¿«¿∆ƒ¿«¿«¿≈«¬«¬»»

ממשיך  ולא ה' מעבודת שמתרחק זכר" "לא גם כפול, אכן שהחיסרון כך

ה'. עבודת את לחלוטין ששוכח "וישכחהו" וגם ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰אלוקות
,˜ÏÓÚa כפול חיסרון יש בו bÓL„שגם CÎÏ ÛÒBpL שמתנגד «¬»≈∆»¿»∆¿«≈

'ÈÂ‰ ÌL ˙ÎLÓ‰Â Èel‚Ï,בעולםÁÈkL‰Ï ‰qÓ Ìb ‡e‰ È¯‰ ¿ƒ¿«¿»«≈¬»»¬≈«¿«∆¿«¿ƒ«
להתעלם  אדם לבני לגרום

אודות  ‡e˜Ï˙ולשכוח ÈeÏÈbƒ¡…
.‰ÊŒÈÙÏ CLÓ ¯·kL∆¿»ƒ¿«ƒ¿≈∆

¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ הציווי בתורה ¿«∆∆¡«
,ÁkLz ‡Ï 'B‚ ¯BÎÊ ציווי »…ƒ¿»

ÌÈÈÚכפול  '· Ïh·Ï¿«≈ƒ¿»ƒ
Ï"p‰ רצונו כנגד – "זכור" ««

גילוי  למנוע עמלק של ומגמתו

תשכח" ו"לא בעולם, אלוקות

עמלק  של ומגמתו רצונו כנגד

האלוקות  גילוי את להשכיח

נמשך. שכבר

¯Ó‡na CÈLÓÓe (‰, «¿ƒ««¬»
˙ÈÁa LÈ ÌBÈ ÏÎaL∆¿»≈¿ƒ«
˙ÓÁÏÓe ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿∆∆

,˜ÏÓÚ'ה Ó‡Ók¯בעבודת ¬»≈¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯¯Bc ÏÎa «≈«¿»

˙B‡¯Ï Ì„‡ ·iÁ ¯B„Â»«»»»ƒ¿
‡e‰ eÏÈ‡k BÓˆÚ ˙‡∆«¿¿ƒ

,ÌÈ¯ˆnÓ ‡ˆÈ שיציאת כך »»ƒƒ¿«ƒ
עמלק, מלחמת גם וכך מצרים,

העבר  אל ששייכים דברים אינם

ה' בעבודת משמעות בעלי אלא

ויום  יום בכל אחד כל «∆‡l‡של
ÌÈ˜eÏÈÁ ÌLiL הבדלים ∆∆¿»ƒƒ

˙Ba¯ ˙B‚¯„Óe זו ושונות «¿≈«
‰Èˆi‡‰מזו  ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ»

ÏÎa ‰„B·ÚaL ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ∆«¬»¿»
‰Ê ¯‡·Óe .'eÎ ÌBÈ את ¿»≈∆

יציאת  בעניין השונות הדרגות

ÔÈÚÓמצרים  ÏLÓ ÈtŒÏÚ«ƒ»»≈ƒ¿«
ÌÈ‡ÏBÁ‰ ÔÈÚa ÌÈ‡B¯ e‡L ,ÈÏBÁ‰ המחלות˙eiÓL‚a «ƒ∆»ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿«¿ƒ

,˙Ba¯ ˙B‚¯„Óe ÌÈ˜eÏÈÁ ÌLiL עלינו,יש לא ושונות, רבות מחלות ∆∆¿»ƒƒ«¿≈«
מחלה  כל של החומרה בדרגת גם מזו זו Baששונות LiL ÈÏBÁ BÓk¿ƒ∆≈

,'eÎ ˙B˜ÊÁ ˙B‡eÙ¯ CÈ¯vL ‰kÒ לרפא שכדי מסוכנות מחלות יש «»»∆»ƒ¿¬»
חזקות  בתרופות צורך יש eÙ¯a‡‰אותן ÌbL ‰kÒ Ba ÔÈ‡L ÈÏBÁÂ¿ƒ∆≈«»»∆«ƒ¿»

,B˙B‡t¯Ï ¯LÙ‡ ‰l˜ מחלות ויש «»∆¿»¿«¿
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jiz`vedי xy` jiwl` 'ied ikp`

ּבׁשלמּות  ׁשאינֹו מעט ׁשּנחלה חֹולה ׁשּיׁש ועד ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָלרּפאֹותֹו,
לרּפאֹותֹו ׁשּכדי אּלא חֹולה, נקרא זה ׁשּגם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּבריאּות,
הּגֹורם  מּדבר ּבׁשמירה ּדי אּלא מרּפא, ּבסממני צֹור ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין
ּוכמֹו לאיתנֹו. יחזר ׁשעלֿידיֿזה הּבריאּות, והּזק ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹקלקּול
ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה ּדהּנה, הּנפׁש, ּבחֹולי ּברּוחנּיּות יּובן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָכן
חסֿוׁשלֹום, האסּורֹות ּבּתאוֹות ׁשּנכׁשל מי הּוא ְְֲֲִִֶַַַַַָָָָסּכנה
היּתר, ּבתאוֹות ׁשּנׁשּתּקע מי הּוא סּכנה ּבֹו ׁשאין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוחֹולה
הּתאוֹות  רּבּוי עלֿידי הּנה מּוּתרים, ּדברים היֹותם ְְְֱֲִִִִִֵֵַַַָָָּדעם
להיֹות  הּנפׁש, ּבחֹולי חֹולה ׁשּנעׂשה עד ּכ ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמתּגּׁשם
ׁשאיֿאפׁשר  הּגׁשמי, הּזה עֹולם ּבתענּוגי וקׁשּור ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָאסּור
סּכנה, ּבֹו אין זה חֹולה אמנם ּוכלל. ּכלל מאּתם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָלהּפרד
אפׁשר  קּלה ּוברפּואה היּתר, ּתאוֹות עלּֿכלּֿפנים זהּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכי
ּבׁשלימּות  אינֹו ׁשרק חֹולה ויׁש זה. מחלי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹלהתרּפאֹות
ּבכתבי  ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא ּברּוחנּיּות ׁשענינֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָהּבריאּות,

ּכל 25האריז"ל  לֹו ׁשּיׁש והינּו, מ"ט, ּבגימטרּיא ׁשחֹולה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּובגלל  הּנּו"ן, ׁשער אצלֹו ׁשחסר אּלא ּבינה, ׁשערי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמ"ט
ּׁשאינֹו מה אּלא אינֹו זה ׁשחֹולי חֹולה, נקרא ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָזה
ּכי  מרּפא, לסממני זקּוק אינֹו ולכן הּבריאּות, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּבׁשלימּות
והינּו, כּו', קלקּול הּגֹורם מּדבר הּבריאּות לׁשמירת ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָאם
לעׂשֹות  ׁשּלא ּובׁשמרֹו ה', ּבעבֹודת ההתּבֹוננּות ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָֹׁשעלֿידי
לאיתנֹו חֹוזר הּוא הרי חסֿוׁשלֹום, ּבהּפּו להרהר ְְְְְְֲֵֵֵֵֵַַָָֹולא

כּו'. הּנּו"ן ׁשער נ ׁשלם להיֹות ְְְִִִֶַַַָֹּכמּקדם

LÈÂ געוואלדיקער (ּדער החידּוׁש ּגֹודל ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
ּבתחּלת  ּביׂשראל נׂשיא ׁשּמחּדׁש זה ּבענין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָאֹויפטּו)

ונמׁש צּדיקים נׂשיאּותֹו, ּדברי ׁשהרי לאחריֿזה, ּגם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
לעד  מבֹואר 26קּימים ּדהּנה, לעֹולם. ּפעּולתם ּופֹועלים ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
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ובכ"מ.25) ב. צז, ברכה לקו"ת לה. ח, מאו"א וירא. פ' המצוות ובכ"מ.26)טעמי תע. ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
קלה בתרופה לרפא שניתן מסוכנות כך ÚÂ„לא ÏBÁ‰כדי LiL שאינו ¿«∆≈∆

אלא  מסוכנת לא ממחלה אפילו eÓÏLa˙סובל BÈ‡L ËÚÓ ‰ÏÁpL∆∆¿»¿«∆≈ƒ¿≈
B˙B‡t¯Ï È„kL ‡l‡ ,‰ÏBÁ ‡¯˜ ‰Ê ÌbL ,˙e‡È¯a‰ כדי «¿ƒ∆«∆ƒ¿»∆∆»∆¿≈¿«¿

כזה  קל במצב חולה t¯Ó‡,לרפא ÈÓÓÒa C¯Bˆ ÔÈ‡,תרופות‡l‡ ≈∆¿«¿»≈«¿≈∆»
‰¯ÈÓLa Èc והימנעות זהירות «ƒ¿ƒ»

Ïe˜Ï˜ Ì¯Bb‰ ¯·cÓƒ»»«≈ƒ¿
ŒÏÚL ,˙e‡È¯a‰ ˜f‰Â¿≈≈«¿ƒ∆«

‰ÊŒÈ„È יימנע רק אם בלבד, ¿≈∆
מזיקים B˙È‡Ïמדברים ¯ÊÁÈ«¬…¿≈»

ויבריא.

˙eiÁe¯a Ô·eÈ ÔÎ BÓÎe¿≈»¿»ƒ
,LÙp‰ ÈÏBÁa של במצב ¿ƒ«∆∆

רוחנית  וחולשה ≈p‰c¿ƒ‰,חולי
‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ כך ∆∆≈«»»

עד  וחמור ירוד הרוחני שמצבו

כמחלה  מוגדר שהוא כך כדי

ÏLÎpLמסוכנת ÈÓ ‡e‰ƒ∆ƒ¿«
ŒÒÁ ˙B¯eÒ‡‰ ˙BÂ‡za««¬»¬«

,ÌBÏLÂ דברים על ועובר ¿»
אוסרת ÔÈ‡Lשהתורה ‰ÏBÁÂ¿∆∆≈

‰kÒ Ba ירוד רוחני מצב «»»
כל  מסוכנת לא כמחלה שמוגדר

ÚwzLpLכך  ÈÓ ‡e‰ƒ∆ƒ¿««
ÌÚc ,¯zÈ‰ ˙BÂ‡˙a¿«¬∆≈¿ƒ
,ÌÈ¯zeÓ ÌÈ¯·c Ì˙BÈ‰¡»¿»ƒ»ƒ
לא  בהם העיסוק לכאורה כן ואם

כ"מחלה" מוגדר להיות אמור

זאת בכל ŒÏÚרוחנית, ‰p‰ƒ≈«
˙BÂ‡z‰ Èea¯ È„È המותרות ¿≈ƒ««¬

Ú„אמנם Ck Ïk ÌMb˙Óƒ¿«≈»»«
ÈÏBÁa ‰ÏBÁ ‰NÚpL∆«¬∆∆¿ƒ

,LÙp‰ כי רוחניות, במחלות «∆∆
אם  גם בתאוות, מוגבר עיסוק

עושה  מותרים, בדברים מדובר

הרוחני  במובן "חולה" האדם את

להיות לו ‡eÒ¯וגורם ˙BÈ‰Ïƒ¿»
¯eL˜Â מאד חזק בקשר ‰ÈÓLb,מחובר ‰f‰ ÌÏBÚ È‚eÚ˙a במידה ¿»¿«¬≈»«∆««¿ƒ

חמורה  כך ÏÏÎe.כל ÏÏk Ìz‡Ó „¯t‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»¿ƒ»≈≈ƒ»¿»¿»
ÌÓ‡ רוחנית מחלה הנחשב מאד חמור במצב שמדובר למרות שני, מצד »¿»

,‰kÒ Ba ÔÈ‡ ‰Ê ‰ÏBÁמסוכנת מחלה נחשבת לא שלו Èkהמחלה ∆∆≈«»»ƒ
‰l˜ ‰‡eÙ¯·e ,¯zÈ‰ ˙BÂ‡z ÌÈtŒÏkŒÏÚ e‰Ê לא קלה, בתרופה ∆«»»ƒ«¬∆≈ƒ¿»«»

במיוחד  Ê‰חריפה ÈÏÁÓ ˙B‡t¯˙‰Ï ¯LÙ‡.בריא למצב ולחזור ∆¿»¿ƒ¿«¿≈…ƒ∆
‰ÏBÁ LÈÂ רוחניBÈÚL ,˙e‡È¯a‰ ˙eÓÈÏLa BÈ‡ ˜¯L ¿≈∆∆«≈ƒ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿»

˙eiÁe¯a אפילו חולה אינו אדם שבו מצב רוחניות, במחלות בנמשל, ¿»ƒ

הבריאות  בשלימות אינו אבל מסוכנת לא e˙kL·במחלה BÓk ‡e‰¿∆»
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙ÎaBÏ LiL ,eÈ‰Â ,Ë"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏBÁL ¿ƒ¿≈»¬ƒ«∆∆¿ƒ«¿ƒ»¿«¿∆≈

ÏÏ‚·e ,Ô"ep‰ ¯ÚL BÏˆ‡ ¯ÒÁL ‡l‡ ,‰Èa È¯ÚL Ë"Ó Ïk»«¬≈ƒ»∆»∆»≈∆¿«««ƒ¿«
,‰ÏBÁ ‡¯˜ ‰Ê הבינה בספירת דרגות לחמישים הכוונה כללי באופן ∆ƒ¿»∆

בגמרא  נזכר והמושג העליונה,

נ' כא) דף השנה ראש (מסכת

וכולן  בעולם נבראו בינה שערי

שנאמר  אחד חסר למשה ניתנו

מאלוקים" מעט "ותחסרהו

‰Ó ‡l‡ BÈ‡ ‰Ê ÈÏBÁL∆ƒ∆≈∆»«
˙eÓÈÏLa BÈ‡M∆≈ƒ¿≈

,˙e‡È¯a‰ הוא כלומר שאין «¿ƒ
רוחנית, "מחלה" משום סובל

שלו  הרוחנית שה"בריאות" אלא

שואף  הוא כי מושלמת לא

ולהשיג, להבין היינו להגיע,

ונכון  בינה, שערי חמישים

למ"ט  רק להגיע הצליח לעכשיו

"חולה") (בגימטריא שערים

ÈÓÓÒÏ ˜e˜Ê BÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈»¿«¿»≈
,‡t¯Ó,תרופותÌ‡ Èk «¿≈ƒƒ

¯·cÓ ˙e‡È¯a‰ ˙¯ÈÓLÏƒ¿ƒ««¿ƒƒ»»
,eÈ‰Â ,'eÎ Ïe˜Ï˜ Ì¯Bb‰«≈ƒ¿¿«¿
הן  הרוחנית בריאותו את שיחזק

בהימנעות  והן החיובי במובן

רצויים  לא מדברים וזהירות

˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿¿
,'‰ ˙„B·Úa פעולה שהיא «¬«

lL‡חיובית, B¯ÓL·e¿»¿∆…
¯‰¯‰Ï ‡ÏÂ ˙BNÚÏ«¬¿…¿«¿≈

,ÌBÏLÂŒÒÁ Cet‰a זהירות ¿≈«¿»
לחשוב, לא ואפילו לעשות לא

ה'על  עבודת היפך שהם דברים

B˙È‡Ï ¯ÊBÁ ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿≈»
ÌÏL ˙BÈ‰Ï Ì„wÓk¿ƒ…∆ƒ¿ƒ¿»

.'eÎ Ô"ep‰ ¯ÚL«««
¯Ú˜È„Ï‡ÂÂÚ‚ ¯Úc) Le„ÈÁ‰ Ï„Bb ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿»≈∆«ƒ∆∆«¿ƒ∆

eËÙÈB‡ העצום Ï‡¯NÈaהחידוש ‡ÈN LcÁnL ‰Ê ÔÈÚa ( ¿¿ƒ¿»∆∆¿«≈»ƒ¿ƒ¿»≈
,B˙e‡ÈN ˙lÁ˙a תחילת עם מיד זה מאמר אמר מהר"ש הרבי וכאמור ƒ¿ƒ«¿ƒ

אחר  אחדים ימים ה'צמחֿצדק'נשיאותו, אדמו"ר אביו הסתלקות «¿CLÓÂ¿ƒי
,‰ÊŒÈ¯Á‡Ï Ìbהלאה גם עומדים בתקפם È¯·cהדברים È¯‰L «¿«¬≈∆∆¬≈ƒ¿≈

„ÚÏ ÌÈÓi˜ ÌÈ˜Ècˆ,ÌÏBÚÏ Ì˙ÏeÚt ÌÈÏÚBÙe ומפרט והולך «ƒƒ«»ƒ»«¬ƒ¿»»¿»
כאן. האמור העצום החידוש מהו

ÈËewÏ'Ó ÏÁ‰ ,˙e„ÈÒÁ ÈLe¯c ‰nÎa ¯‡B·Ó ,‰p‰c¿ƒ≈¿»¿«»¿≈¬ƒ»≈ƒƒ≈
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e"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil

ּתֹורה' מ'לּקּוטי החל חסידּות, ּדרּוׁשי ׁשּגילּוי 27ּבכּמה , ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
ּבכח  האדם עבֹודת עלֿידי לבא יכֹול אינֹו הּנּו"ן ְְֲֵֵַַַַַַָָָָָֹֹׁשער
ׁשּנמׁש אּלא ּכלל, להמׁשיכֹו ּכח ּבנּו ׁשאין ּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעצמֹו,
נׂשיא  ּבא ואףֿעלּֿפיֿכן, כּו'. מּתנה ּבדר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמּלמעלה
ׁשּכל  ׁשּמּכיון ּופֹוסק, - נׂשיאּותֹו ּבתחּלת מ ּיד - ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּביׂשראל
מלּכא  קּמיּה ּבדיּוקנאה קיימא הוי ונׁשמתא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָנׁשמתא

ּגם 28קדיׁשא  לכן הּנּו"ן, ׁשער ּגילּוי ּגם אצלּה היה ׁשאז , ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ענין  ׁשּזהּו הּנּו"ן, ׁשער  ּגילּוי ׁשּנחסר למּטה, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבירידתּה
רפּואֹות, ׁשל לענינים צרי אינֹו מ"ט, ּבגימטרּיא ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָחֹולה
מּדבר  הּׁשמירה מסּפיקה אּלא קּלה, רפּואה לא ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹאפילּו
ּכמּקדם  לאיתנֹו חֹוזר ועלֿידיֿזה כּו', קלקּול ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּגֹורם

הּנּו"ן. ׁשער נׁשלם ְְִִַַַָלהי ֹות

e‰ÊÂ,מצרים מארץ הֹוצאתי אׁשר אלקי הוי' אנכי ¿∆ְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
מּיׂשראל  ואחד אחד לכל הּכח ניּתן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשעלֿידיֿזה
אצלֹו להיֹות ּתּוכל ׁשּיהיה, ּומּצב מעמד ּבאיזה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאׁשר
ּוגבּולים  מהּמיצרים לצאת מצרים, ּדיציאת ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָהעבֹודה
מּמׁש, חֹולי ׁשל ּומּצב למעמד ּבנֹוגע מּבעי לא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלֹו,
מ"ט, ּבגימטרּיא ּדחֹולה ּומּצב למעמד ּבנֹוגע ּגם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאּלא
אנכי  נאמר ועלֿזה הּנּו"ן. ׁשער ּגילּוי אצלֹו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיּוׁשלם
לצאת  ׁשהּכח מצרים, מארץ הֹוצאתי אׁשר אלקי ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהוי'
מי  אנכי אנכי, מּבחינת נמׁש ּוגבּולים הּמיצרים ְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָָֹֹמּכל

הּכתר 29ׁשאנכי  ּבחינת והּׁשּיכּות 30, הּקׁשר ּגם וזהּו . ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
נאמר  ׁשּבּה הרפּואה, רֹופא,31לענין הוי' אני ּכי ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

ארי מּבחינת 32ראׁשיּֿתבֹות נמׁשכת היא ׁשּגם , ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
.33הּכתר  ֶֶַ
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ואילך.27) א יב, ב.28)במדבר רלג, ב. רכז, סע"ב. צ, זח"א א. קד, זח"ג וראה זה. בל' מצאתיו לא ולע"ע בדא"ח. בכ"מ מובא

.11 ע' תשי"א בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ― ב. סא, זח"ג ב. צו, ב.29)זח"ב פ, פינחס לקו"ת אמור 30)ראה שם ראה

ד. כו.31)לד, טו, תקפ.32)בשלח ע' בשלח אוה"ת וראה נתיב. ביאיר קכד א, (המו"ל).33)מאו"א המאמר סיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‰¯Bz,,הזקן ‰Ô"epלאדמו"ר ¯ÚL ÈeÏÈbL שערי חמישים מתוך »∆ƒ«««

ÔÂÈkבינה  ,BÓˆÚ ÁÎa Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡·Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»»…«¿≈¬«»»»¿…««¿≈»
ea ÔÈ‡L האדם CLÓpLבני ‡l‡ ,ÏÏk BÎÈLÓ‰Ï Ák ∆≈»…«¿«¿ƒ¿»∆»∆ƒ¿»

'eÎ ‰zÓ C¯„a ‰ÏÚÓlÓ בה העומר ספירת (ולכן לכך שזוכה למי ƒ¿«¿»¿∆∆«»»
שלו  המידות את מברר האדם

ולא  מ"ט למספר מגיעה בעצמו

≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ,יותר).
במאמרי למרות  המבואר

שהאדם  קודמיו של החסידות

בכוחות  לכך להגיע מסוגל לא

Ï‡¯NÈaעצמו  ‡ÈN ‡a»»ƒ¿ƒ¿»≈
B˙e‡ÈN ˙lÁ˙a „iÓ -ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÏkL ÔÂÈknL ,˜ÒBÙe -≈∆ƒ≈»∆»
ÈÂ‰ ‡˙ÓLÂ ‡˙ÓLƒ¿»»¿ƒ¿»»¬≈
dÈn˜ ‰‡˜eÈ„a ‡ÓÈÈ«̃¿»ƒ¿¿»»«≈

‡LÈ„˜ ‡kÏÓ, נשמה כל «¿»«ƒ»
בדיוקן  עומדת הייתה ונשמה

שלפני  היינו הקדוש, המלך לפני

הנשמה  הייתה למטה ירידתה

גדול  בקירוב מאד נעלה במצב

לפני  שעומד כמי לאלוקות מאד

הרוחני Ê‡Lהמלך  מצבה היה ∆»
כך  כדי עד נעלה הנשמה של

ÈeÏÈbאשר  Ìb dÏˆ‡ ‰È‰»»∆¿»«ƒ
Ìb ÔÎÏ ,Ô"ep‰ ¯ÚL«««»≈«
¯ÒÁpL ,‰hÓÏ d˙„È¯Èaƒƒ»»¿«»∆∆¿«
e‰fL ,Ô"ep‰ ¯ÚL ÈeÏÈbƒ«««∆∆
‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏBÁ ÔÈÚƒ¿«∆¿ƒ«¿ƒ»

,Ë"Ó למעשהCÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ
ÚÏ,˙B‡eÙ¯ ÏL ÌÈÈ ¿ƒ¿»ƒ∆¿

רוחניות  Ï‡תרופות eÏÈÙ‡¬ƒ…
‰‡eÙ¯ רוחנית ˜l‰,תרופה ¿»«»

‰¯ÈÓM‰ ‰˜ÈtÒÓ ‡l‡∆»«¿ƒ»«¿ƒ»
Ïe˜Ï˜ Ì¯Bb‰ ¯·cÓƒ»»«≈ƒ¿

¯ÚL ÌÏL ˙BÈ‰Ï Ì„wÓk B˙È‡Ï ¯ÊBÁ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,'eÎ¿«¿≈∆≈¿≈»¿ƒ…∆ƒ¿ƒ¿»««
Ô"ep‰.השלימות בתכלית בריא ולהיות «

,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡ e‰ÊÂ¿∆»…ƒ¬»»¡…∆¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL תורה במתן הוא ברוך הקדוש של זו אמירה ידי על ∆«¿≈∆

לעיל) כמבואר מצרים, יציאת של וההכנה ההקדמה לאחר «ÔzÈƒ(שבא

·vÓe „ÓÚÓ ‰ÊÈ‡a ¯L‡ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Ák‰«…«¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¬∆¿≈∆«¬»«»
,‰È‰iL,ירוד רוחני במצב יהיה כאשר גם זה חסֿושלום,ובכלל ∆ƒ¿∆

רחמנאֿליצלן, מסוכן כחולה מוגדר ‡ˆBÏויהיה ˙BÈ‰Ï ÏÎez«ƒ¿∆¿
‰„B·Ú‰ הרוחניתÌÈ¯ˆÈn‰Ó ˙‡ˆÏ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc »¬»ƒƒ«ƒ¿«ƒ»≈≈«≈»ƒ

,BlL ÌÈÏe·‚e ולהתעלות ¿ƒ∆
והגבולים  המיצרים מעל

ה'המסתירים  עבודת על

ולהתגבר  מהם ולהשתחרר

ÈÚaÓעליהם  ‡Ï צריך אין …ƒ»≈
ÓÚÓÏ„לומר  Ú‚Ba¿≈«¿«¬»

ÈÏBÁ ÏL ·vÓe רוחני «»∆ƒ
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ּתֹורה' מ'לּקּוטי החל חסידּות, ּדרּוׁשי ׁשּגילּוי 27ּבכּמה , ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
ּבכח  האדם עבֹודת עלֿידי לבא יכֹול אינֹו הּנּו"ן ְְֲֵֵַַַַַַָָָָָֹֹׁשער
ׁשּנמׁש אּלא ּכלל, להמׁשיכֹו ּכח ּבנּו ׁשאין ּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעצמֹו,
נׂשיא  ּבא ואףֿעלּֿפיֿכן, כּו'. מּתנה ּבדר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמּלמעלה
ׁשּכל  ׁשּמּכיון ּופֹוסק, - נׂשיאּותֹו ּבתחּלת מ ּיד - ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּביׂשראל
מלּכא  קּמיּה ּבדיּוקנאה קיימא הוי ונׁשמתא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָנׁשמתא

ּגם 28קדיׁשא  לכן הּנּו"ן, ׁשער ּגילּוי ּגם אצלּה היה ׁשאז , ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ענין  ׁשּזהּו הּנּו"ן, ׁשער  ּגילּוי ׁשּנחסר למּטה, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבירידתּה
רפּואֹות, ׁשל לענינים צרי אינֹו מ"ט, ּבגימטרּיא ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָחֹולה
מּדבר  הּׁשמירה מסּפיקה אּלא קּלה, רפּואה לא ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹאפילּו
ּכמּקדם  לאיתנֹו חֹוזר ועלֿידיֿזה כּו', קלקּול ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּגֹורם

הּנּו"ן. ׁשער נׁשלם ְְִִַַַָלהי ֹות

e‰ÊÂ,מצרים מארץ הֹוצאתי אׁשר אלקי הוי' אנכי ¿∆ְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
מּיׂשראל  ואחד אחד לכל הּכח ניּתן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשעלֿידיֿזה
אצלֹו להיֹות ּתּוכל ׁשּיהיה, ּומּצב מעמד ּבאיזה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאׁשר
ּוגבּולים  מהּמיצרים לצאת מצרים, ּדיציאת ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָהעבֹודה
מּמׁש, חֹולי ׁשל ּומּצב למעמד ּבנֹוגע מּבעי לא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלֹו,
מ"ט, ּבגימטרּיא ּדחֹולה ּומּצב למעמד ּבנֹוגע ּגם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאּלא
אנכי  נאמר ועלֿזה הּנּו"ן. ׁשער ּגילּוי אצלֹו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיּוׁשלם
לצאת  ׁשהּכח מצרים, מארץ הֹוצאתי אׁשר אלקי ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהוי'
מי  אנכי אנכי, מּבחינת נמׁש ּוגבּולים הּמיצרים ְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָָֹֹמּכל

הּכתר 29ׁשאנכי  ּבחינת והּׁשּיכּות 30, הּקׁשר ּגם וזהּו . ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
נאמר  ׁשּבּה הרפּואה, רֹופא,31לענין הוי' אני ּכי ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

ארי מּבחינת 32ראׁשיּֿתבֹות נמׁשכת היא ׁשּגם , ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
.33הּכתר  ֶֶַ
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ואילך.27) א יב, ב.28)במדבר רלג, ב. רכז, סע"ב. צ, זח"א א. קד, זח"ג וראה זה. בל' מצאתיו לא ולע"ע בדא"ח. בכ"מ מובא

.11 ע' תשי"א בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ― ב. סא, זח"ג ב. צו, ב.29)זח"ב פ, פינחס לקו"ת אמור 30)ראה שם ראה

ד. כו.31)לד, טו, תקפ.32)בשלח ע' בשלח אוה"ת וראה נתיב. ביאיר קכד א, (המו"ל).33)מאו"א המאמר סיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‰¯Bz,,הזקן ‰Ô"epלאדמו"ר ¯ÚL ÈeÏÈbL שערי חמישים מתוך »∆ƒ«««

ÔÂÈkבינה  ,BÓˆÚ ÁÎa Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡·Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»»…«¿≈¬«»»»¿…««¿≈»
ea ÔÈ‡L האדם CLÓpLבני ‡l‡ ,ÏÏk BÎÈLÓ‰Ï Ák ∆≈»…«¿«¿ƒ¿»∆»∆ƒ¿»

'eÎ ‰zÓ C¯„a ‰ÏÚÓlÓ בה העומר ספירת (ולכן לכך שזוכה למי ƒ¿«¿»¿∆∆«»»
שלו  המידות את מברר האדם

ולא  מ"ט למספר מגיעה בעצמו

≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ,יותר).
במאמרי למרות  המבואר
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כך  כדי עד נעלה הנשמה של

ÈeÏÈbאשר  Ìb dÏˆ‡ ‰È‰»»∆¿»«ƒ
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‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL תורה במתן הוא ברוך הקדוש של זו אמירה ידי על ∆«¿≈∆

לעיל) כמבואר מצרים, יציאת של וההכנה ההקדמה לאחר «ÔzÈƒ(שבא

·vÓe „ÓÚÓ ‰ÊÈ‡a ¯L‡ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Ák‰«…«¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¬∆¿≈∆«¬»«»
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ÌÈ¯ˆÈn‰ ÏkÓ ˙‡ˆÏ»≈ƒ»«≈»ƒ
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לעיל  זה אודות daLבמאמר ∆»

Èkבתורה Ó‡¯הרפואה  ∆¡«ƒ
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ה' "אני הכתוב ולשון לעיל, כמבואר מהטבע, למעלה בהנהגה הקשור
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מוגה  בלתי

כו'"‡. ובשמחה רם "בקול להיות צריכה ההגדה שאמירת .1מצינו

בהגדה  כמ"ש הלילה, כל מצוותו מצרים ביציאת הסיפור הרי ההגדה, אמירת לאחרי כבר שנמצאים ואע"פ
זמן  הגיע רבותינו להם ואמרו תלמידיהם שבאו עד הלילה, אותו כל מצרים ביציאת מספרים והיו כו' "מעשה

שחרית", של ק"ש

חצות - עד רק היא הפסח שאכילת שסוברים תנאים גם כאן שנזכרו מספרים 2ומזה ש"היו שהענין מוכח, ,
ביצי"מ  דסיפור המצוה עם אלא פסח, קרבן עם קשור אינו הלילה" אותו כל מצרים -ביציאת

עתה. להשלים יכולים ההגדה, אמירת בעת בשמחה שהחסירו מה ולכן,

רבה]. בשמחה גאלתנו" "ממצרים הניגון [ניגנו

***

השנה 3ידוע ·. ימות בכל להחיוב פסח בליל יצי"מ זכירת ומצות חיוב בין חילוקים שישנם אחד 4, .
הוא  בזכירה5החילוקים די השנה שבכל "מצוה, - -6יצי"מ"xikfdlבעלמא היא המצוה פסח בליל  ואילו ,xetiq

הרמב"ם  ובלשון תורה7ביצי"מ. של עשה "מצות :xtql8."'כו במצרים לאבותינו שנעשו ונפלאות בנסים

ו"באו  ובאמונתינו", בתורתינו חזק ועמוד גדול "יסוד הוא יצי"מ וזכירת שסיפור על 9וכיון רבות מצוות לנו
ליצי"מ" זכר ובתפילותינו בברכותינו לעולם אומרים אנו וע"כ כו' ומל"ת מ"ע יצי"מ 10זה שבסיפור מובן, הרי -

כו'". בתורתינו חזק ועמוד גדול "יסוד  שהוא כפי יצי"מ, של כללי וענין התוכן גם מתבטא פסח בליל

נלמדת  פסח בליל יצי"מ דסיפור ההגדה 12מהפסוק 11המצוה אמירת מצות שהיא לבנך", .13"והגדת

בו  שמודגש כפי יצי"מ סיפור שתוכן מובן, הרי ובסיום, בהתחלה ובהדגשה בגלוי מתבטא ענין שכל וכיון
הכל" על חובה חכמים שתיקנו ההגדה נוסח "עיקר וסיום בהתחלת בעיקר זה הרי וכללי, וענין תוכן 14שהוא

המשנה  "מתחילת 15(כדברי - בשבח") ומסיים בגנות וכן 14"מתחיל היינו", עבודה 16עבדים עובדי "מתחילה
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נשתנה").1) "מה (לפני בהגש"פ האריז"ל סידור
(2- מנחם (תורת סי"ג תשכ"א דחה"פ ב' ליל שיחת ראה

וש"נ. .(224 ע' ח"ל התוועדויות
(באידית),3) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה סוסי"ח עד מכאן

איזה  עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 78 ע' חי"ז בלקו"ש ונדפס
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני

ע'4) (קה"ת) ומנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ ונסמנו הובאו
טו.

סי'5) פסח. שבח בפתיחה. דעת) חוות (לבעל נסים מעשה הגדת
בארוכה  וראה שם. הנ"ל הגש"פ וראה ח. יג, בא מלבי"ם מהרי"ד.

ואילך. 71 ע' חכ"א לקו"ש
ה"ג.6) פ"א ק"ש הל' רמב"ם
רפ"ז.7) ומצה חמץ הל'
ביצי"מ 8) "לספר חו"מ להל' שבהכותרת בהמצות לשונו ועד"ז

במנין  ועד"ז פסח). הל' ריש אדה"ז לשון (וכ"ה הלילה" באותו
כא  מצוה מנ"ח (וראה קנז מ"ע ובסהמ"צ היד ספר בריש המצות

כאן"). והרהמ"ח מהר"מ "כנראה
לפנינו 9) ובחינוך יו"ד). (מצוה שעוועל הוצאת בחינוך כ"ה

"בא". כא) (מצוה
שם.10) חינוך

היד.11) ספר שבריש המצות במנין וכ"ה שם. להרמב"ם סהמ"צ
גו' הזה היום את זכור שנאמר לפנ"ז: הוסיף (ושם רפ"ז חו"מ .*הל'

שו"ע  שם. חינוך גו'). לבנך והגדת ת"ל עשר חמשה שבליל ומנין
סמ"ב. סתע"ג חאו"ח אדה"ז

ח.12) יג, בא
מן 13) מ"ע שהיא ההגדה אמירת "היינו שם אדה"ז שו"ע ראה

שנאמ  כו' ופירושה:התורה הגדה סדר ובאבודרהם לבנך". והגדת ר
יצי"מ  ענין בה שמגיד מפני ועוד לבנך. והגדת שם על הגדה ונקראת
להקב"ה  ושבח הודאה לשון שהוא הגדה וי"מ וכו' ונפלאות הנסים

ה. ע' הנ"ל בהגש"פ הובא - מצרים מארץ שהוציאנו על
ששם  אף "מגיד" סימן אחר בהגדה הנאמר בעיקר הוא וכ"ז

מדיוק בכללות "הגדה" ולהעיר הסימנים. שאר של הענינים גם כולל
"בנוסח חו"מ הל' בסוף הרמב"ם רק ההגדה לשון שמתחיל "

. סוף מ"בבהילו פ"ז שם (וראה ישראל" "גאל עד עניא" לחמא הא .
עשיית "סדר רק הם הענינים שאר משא"כ (שם מצות ה"ה). כו'" אלו

רפ"ח).
סמ"ג.14) שם אדה"ז שו"ע
א.15) קטז, פסחים
שם.16) בגמרא הדיעות כב'

*(l"pd y"ewl dkex`a d`xe.

e"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

אבותינו" היו מצרים"17זרה "ענין סיום - וכו'" שעמדה "והיא הפיסקא ולאח"ז של 19והקדמה 18, העיקרי לחלק
ויעקב" לבן אבי"18"סיפורי אובד מ)ארמי ("ודורש ,20.

הראשונות" מדורות ישראל כל שנהגו כ"מנהג ההגדה" "נוסח שלפי כיון לחמא 22מתחילים 21וגם: מ"הא
ב"התחלה" שגם מובן הרי נשתנה"), "מה לפני עוד בתחלה (שאומרים כללית.efעניא" נקודה מודגשת

זמן" באותו הקב"ה לנו שעשה ונפלאות ה"ניסים ב"סיום" טובות 23ועד"ז מעלות "כמה הפיסקא סיום -
עלינו" עוונותינו"24למקום כל על לכפר הבחירה בית את לנו "ובנה -25.

ד  כמה ולבאר להקדים צריך ביצי"מ, והסיפור ההגדה ענין של הכללי התוכן את להבין בפיסקאות כדי יוקים
.26הנ"ל 

.‚"ek mixvnc `rx`a `pzda` elk` ic `ipr `ngl `d"'27:
באה  עניא" לחמא "הא "מגיד"28הפיסקא הסימן עריכת 29לאחר בהתחלת זו פיסקא שאמירת מובן, ומזה .

- והפסח הסעודה צרכי להם שאין אלו כל את הסדר לשולחן להזמין הוא שתוכנה מפני (רק) לא היא הסדר,
בביהכנ"ס), כשנמצאים - לפנ"ז (או מביתֿהכנסת כשבאים מיד הסדר, התחלת לפני לאומרה צריכים היו דא"כ,

כו' כוסות ד' גם לו לספק שצריך מי על גם קאי דצריך" "כל (גם 30שהרי אלא - קידוש של ראשון מכוס החל ,
"מגיד". הסימן לאחר (מיד) דוקא נאמר ולכן ביצי"מ, הסיפור של ו)התחלה (הקדמה שזהו לפי ובעיקר)
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כאן17) פי' מתחלה: פיסקא בו כל ההגדה.ראה תחילת הוא
מתחיל עתה היינו.ובאבודרהם: עבדים פי' שם (וראה אביי של סדרו

וראה  ה"ד. שם הרמב"ם לשון וראה עבדים). ד"ה יד ע' הנ"ל הגש"פ
ס"ה, הגדה ע' תלמודית אנציקלופדי' - בזה .וש"נ הדיעות

ולמד.18) צא ד"ה כא ע' הנ"ל בהגש"פ הובא ז"פ ראה
וש"נ.19) ולמד, ד"ה שם הגש"פ ראה
(20" ה"ד: פ"ז שם וברמב"ם שם. שידרוש משנה מארמי והוא

בדת  "ומסיים למ"ש בהמשך ובא הפרשה", כל שיגמור עד אבי אובד
. .האמת בנסים ומסיים כו' ומודיע מתחיל וכן ליחודו ובחירותינו".. .

אובד  מארמי "ודורש במשנה מ"ש שמפרש קצת משמע ולכאורה
אנציקלופדי' וראה בשבח". ב"ומסיים תנאי) עכ"פ (או חלק הוא אבי"

שם.
בהכותרת 21) הרמב"ם ולשון בסופו. סמ"ג שם אדה"ז שו"ע

ההגדה "נוסח (ומביא לההגדה הוא" כך הגלות בזמן ישראל בה שנהגו
. "בבהילו הפי' בתחלתו הר"א שם לשון וראה עניא"). לחמא הא .

הרמ  ומנהג בן מנהגנו זה "ואמירת כו) ע' הנ"ל בהגש"פ (נעתק ב"ם
המערב". וחכמי לו והקודמין ז"ל מארי אבא קדמונינו

הענין,22) המשך בכל ופועלת נוגעת ענין כל שהתחלת ולהעיר,
כו'", אוועק זיך מ'שטעלט "ווי בראשית: לשבת בנוגע הפתגם ַכידוע
תורת  (ראה כולה השנה כל על נמשך כך - כו'" איין מ'שּפאנט ַַ"ווי

מוגה. בלתי מהנחה - וש"נ). .140 ע' חל"ח התוועדויות - מנחם
(2313 (הערה הנ"ל אבודרהם ).לשון
(2421 (הערה הנ"ל על כלשון כתב הרמב"ם של בנו מר"א (

ואח"ז  כו' אומר ר"ע כו' אמר ר"א כו' אמר הגלילי ד"ר"י הדרשות
וכו' וכמה כמה אחת על וכו' עלינו למקום טובות מעלות כמה אומר
זה  הרי ביצי"מ המאריך וכל המרבה כל נאמר בו כיוצא ועל ועליו

משובח".
בסופו:25) טובות מעלות כמה ד"ה להרשב"ץ שמועה יבין ראה

לשונו  וראה ביצי"מ. לספר אבי אובד מארמי לדרוש השלמנו ובזה
שלאח"ז  ההגדה חלק משא"כ שם. פסחים ובמאירי הפי' בתחלת שם
(כלשון  מההגדה חלק הוא שג"ז אף כו'" אמר שלא כל אומר הי' "ר"ג

ביצי"מ  סיפור מצות וקיום סה"ה) פ"ז שם נכלל *הרמב"ם ג"ז והרי ,
והגדת  יד"ח יצא לא אמרם לא (ואם "מגיד" שם **בסימן רשב"ץ -

ונפלאות  ד"נסים הסיפור אי"ז כפשוטו הרי מ"מ, - אומר) הי' ר"ג ד"ה
גם  וראה רפ"ז. חו"מ הל' הרמב"ם (ל' במצרים" לאבותינו שנעשו
אומר  הי' ר"ג פי' אבודרהם וראה הנ"ל). אבודרהם שם. החינוך לשון
ומצה  פסח שיאכל אע"פ פי' שם): בו וכל (להגש"פ) רשב"ם (ועד"ז
באים  הם למה אלו דברים שלשה יאמר לא אם יד"ח יצא לא כו'

ובהגדה  באמירה הקפיד שהכתוב .***שמצאנו
(ולא  מגיד סימן כללות של להסיום כו' כללית דהנקודה השייכות
"אשר  ברכת - במצרים") לאבותינו שנעשו ונפלאות "נסים דסיפור רק

88 הערה לקמן ראה - כו'" .גאלנו
שבאו26) וביאורים) (דיוקים ענינים ולהעיר בכמה לעורר יש לקמן

שלמה  בהגדה וכן הנ"ל, בהגש"פ שהובאו ההגדה מפרשי מכמה
דלקמן. בהערות נפרטו אחדים ורק - ועוד כשר), (להר"מ

מנחם 27) (תורת ואילך ס"ד תשכ"ד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 282 ס"ע חל"ט התוועדויות -

(2821 הערה .ראה
(כפי 29) הסדר סימני בהעתקת בסידורו הזקן רבינו שמדייק כפי

הסימן  לאחרי באה עניא" לחמא "הא שהפיסקא - בפע"ח) שהם
"מגיד".

שהיו  ההגדה, בביאורי נשיאינו רבותינו להנהגת הטעם וזהו
בענינים  שגם אע"פ עניא", לחמא "הא מהפיסקא לבאר מתחילים
ששייכים  חסידות, ע"פ ביאורים כו"כ ישנם מקידוש, החל שלפנ"ז,
ד"והגדת  הענין מצד היו ההגדה על הרביים ביאורי כי, - ליצי"מ
שיחת  גם (ראה עניא" לחמא "הא בפיסקא מתחיל זה וענין לבנך",
ע' חכ"ה התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה תשי"ט דחה"פ ב' ליל

מוגה. בלתי מהנחה - וש"נ). .(202
ויפסח "30) ייתי  דצריך ב"כל הכוונה פסח,שהרי  לקרבן (לא היא

. מצוה של "מצה הפסח", סדר ויעשה ש"יבוא ומרור כ"א) חרוסת .
כרפס  שצריך "מי בכלבו ועד"ז (אבודרהם. כוסות" לארבעה ויין

כו'"). וחרוסת

*(`vi `l d"c l"pd t"ybd d`x.z"dw) mixe`ia mr l"pd t"ybd,bnw 'r (fÎe"nyz.216 'r f"hg y"ewl.p"ye.
**(d"d my m"anxl gepn epiax d`x la`.fhw migqt `"yxdn b"`cg,in lk d"c `.epw d"ly,(dxiyr dvn) a.my migqt g"lv.cere.
***(mr t"ybda e`aedy y"`xe i"yxit mr l"pd mdxcea`d 'it xywl yi dxe`kl"mixe`ia"my y"ewle l"pd.n"k`e.
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אבותינו" היו מצרים"17זרה "ענין סיום - וכו'" שעמדה "והיא הפיסקא ולאח"ז של 19והקדמה 18, העיקרי לחלק
ויעקב" לבן אבי"18"סיפורי אובד מ)ארמי ("ודורש ,20.

הראשונות" מדורות ישראל כל שנהגו כ"מנהג ההגדה" "נוסח שלפי כיון לחמא 22מתחילים 21וגם: מ"הא
ב"התחלה" שגם מובן הרי נשתנה"), "מה לפני עוד בתחלה (שאומרים כללית.efעניא" נקודה מודגשת

זמן" באותו הקב"ה לנו שעשה ונפלאות ה"ניסים ב"סיום" טובות 23ועד"ז מעלות "כמה הפיסקא סיום -
עלינו" עוונותינו"24למקום כל על לכפר הבחירה בית את לנו "ובנה -25.

ד  כמה ולבאר להקדים צריך ביצי"מ, והסיפור ההגדה ענין של הכללי התוכן את להבין בפיסקאות כדי יוקים
.26הנ"ל 

.‚"ek mixvnc `rx`a `pzda` elk` ic `ipr `ngl `d"'27:
באה  עניא" לחמא "הא "מגיד"28הפיסקא הסימן עריכת 29לאחר בהתחלת זו פיסקא שאמירת מובן, ומזה .

- והפסח הסעודה צרכי להם שאין אלו כל את הסדר לשולחן להזמין הוא שתוכנה מפני (רק) לא היא הסדר,
בביהכנ"ס), כשנמצאים - לפנ"ז (או מביתֿהכנסת כשבאים מיד הסדר, התחלת לפני לאומרה צריכים היו דא"כ,

כו' כוסות ד' גם לו לספק שצריך מי על גם קאי דצריך" "כל (גם 30שהרי אלא - קידוש של ראשון מכוס החל ,
"מגיד". הסימן לאחר (מיד) דוקא נאמר ולכן ביצי"מ, הסיפור של ו)התחלה (הקדמה שזהו לפי ובעיקר)
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כאן17) פי' מתחלה: פיסקא בו כל ההגדה.ראה תחילת הוא
מתחיל עתה היינו.ובאבודרהם: עבדים פי' שם (וראה אביי של סדרו

וראה  ה"ד. שם הרמב"ם לשון וראה עבדים). ד"ה יד ע' הנ"ל הגש"פ
ס"ה, הגדה ע' תלמודית אנציקלופדי' - בזה .וש"נ הדיעות

ולמד.18) צא ד"ה כא ע' הנ"ל בהגש"פ הובא ז"פ ראה
וש"נ.19) ולמד, ד"ה שם הגש"פ ראה
(20" ה"ד: פ"ז שם וברמב"ם שם. שידרוש משנה מארמי והוא

בדת  "ומסיים למ"ש בהמשך ובא הפרשה", כל שיגמור עד אבי אובד
. .האמת בנסים ומסיים כו' ומודיע מתחיל וכן ליחודו ובחירותינו".. .

אובד  מארמי "ודורש במשנה מ"ש שמפרש קצת משמע ולכאורה
אנציקלופדי' וראה בשבח". ב"ומסיים תנאי) עכ"פ (או חלק הוא אבי"

שם.
בהכותרת 21) הרמב"ם ולשון בסופו. סמ"ג שם אדה"ז שו"ע

ההגדה "נוסח (ומביא לההגדה הוא" כך הגלות בזמן ישראל בה שנהגו
. "בבהילו הפי' בתחלתו הר"א שם לשון וראה עניא"). לחמא הא .

הרמ  ומנהג בן מנהגנו זה "ואמירת כו) ע' הנ"ל בהגש"פ (נעתק ב"ם
המערב". וחכמי לו והקודמין ז"ל מארי אבא קדמונינו

הענין,22) המשך בכל ופועלת נוגעת ענין כל שהתחלת ולהעיר,
כו'", אוועק זיך מ'שטעלט "ווי בראשית: לשבת בנוגע הפתגם ַכידוע
תורת  (ראה כולה השנה כל על נמשך כך - כו'" איין מ'שּפאנט ַַ"ווי

מוגה. בלתי מהנחה - וש"נ). .140 ע' חל"ח התוועדויות - מנחם
(2313 (הערה הנ"ל אבודרהם ).לשון
(2421 (הערה הנ"ל על כלשון כתב הרמב"ם של בנו מר"א (

ואח"ז  כו' אומר ר"ע כו' אמר ר"א כו' אמר הגלילי ד"ר"י הדרשות
וכו' וכמה כמה אחת על וכו' עלינו למקום טובות מעלות כמה אומר
זה  הרי ביצי"מ המאריך וכל המרבה כל נאמר בו כיוצא ועל ועליו

משובח".
בסופו:25) טובות מעלות כמה ד"ה להרשב"ץ שמועה יבין ראה

לשונו  וראה ביצי"מ. לספר אבי אובד מארמי לדרוש השלמנו ובזה
שלאח"ז  ההגדה חלק משא"כ שם. פסחים ובמאירי הפי' בתחלת שם
(כלשון  מההגדה חלק הוא שג"ז אף כו'" אמר שלא כל אומר הי' "ר"ג

ביצי"מ  סיפור מצות וקיום סה"ה) פ"ז שם נכלל *הרמב"ם ג"ז והרי ,
והגדת  יד"ח יצא לא אמרם לא (ואם "מגיד" שם **בסימן רשב"ץ -

ונפלאות  ד"נסים הסיפור אי"ז כפשוטו הרי מ"מ, - אומר) הי' ר"ג ד"ה
גם  וראה רפ"ז. חו"מ הל' הרמב"ם (ל' במצרים" לאבותינו שנעשו
אומר  הי' ר"ג פי' אבודרהם וראה הנ"ל). אבודרהם שם. החינוך לשון
ומצה  פסח שיאכל אע"פ פי' שם): בו וכל (להגש"פ) רשב"ם (ועד"ז
באים  הם למה אלו דברים שלשה יאמר לא אם יד"ח יצא לא כו'

ובהגדה  באמירה הקפיד שהכתוב .***שמצאנו
(ולא  מגיד סימן כללות של להסיום כו' כללית דהנקודה השייכות
"אשר  ברכת - במצרים") לאבותינו שנעשו ונפלאות "נסים דסיפור רק

88 הערה לקמן ראה - כו'" .גאלנו
שבאו26) וביאורים) (דיוקים ענינים ולהעיר בכמה לעורר יש לקמן

שלמה  בהגדה וכן הנ"ל, בהגש"פ שהובאו ההגדה מפרשי מכמה
דלקמן. בהערות נפרטו אחדים ורק - ועוד כשר), (להר"מ

מנחם 27) (תורת ואילך ס"ד תשכ"ד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 282 ס"ע חל"ט התוועדויות -

(2821 הערה .ראה
(כפי 29) הסדר סימני בהעתקת בסידורו הזקן רבינו שמדייק כפי

הסימן  לאחרי באה עניא" לחמא "הא שהפיסקא - בפע"ח) שהם
"מגיד".

שהיו  ההגדה, בביאורי נשיאינו רבותינו להנהגת הטעם וזהו
בענינים  שגם אע"פ עניא", לחמא "הא מהפיסקא לבאר מתחילים
ששייכים  חסידות, ע"פ ביאורים כו"כ ישנם מקידוש, החל שלפנ"ז,
ד"והגדת  הענין מצד היו ההגדה על הרביים ביאורי כי, - ליצי"מ
שיחת  גם (ראה עניא" לחמא "הא בפיסקא מתחיל זה וענין לבנך",
ע' חכ"ה התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה תשי"ט דחה"פ ב' ליל

מוגה. בלתי מהנחה - וש"נ). .(202
ויפסח "30) ייתי  דצריך ב"כל הכוונה פסח,שהרי  לקרבן (לא היא

. מצוה של "מצה הפסח", סדר ויעשה ש"יבוא ומרור כ"א) חרוסת .
כרפס  שצריך "מי בכלבו ועד"ז (אבודרהם. כוסות" לארבעה ויין

כו'"). וחרוסת

*(`vi `l d"c l"pd t"ybd d`x.z"dw) mixe`ia mr l"pd t"ybd,bnw 'r (fÎe"nyz.216 'r f"hg y"ewl.p"ye.
**(d"d my m"anxl gepn epiax d`x la`.fhw migqt `"yxdn b"`cg,in lk d"c `.epw d"ly,(dxiyr dvn) a.my migqt g"lv.cere.
***(mr t"ybda e`aedy y"`xe i"yxit mr l"pd mdxcea`d 'it xywl yi dxe`kl"mixe`ia"my y"ewle l"pd.n"k`e.
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מובן  ביצי"מ?31ואינו הסיפור לענין זו שבפיסקא הענינים ג' כל של השייכות מהי :

אודות  סיפור אינו - דמצרים" בארעא אבהתנא אכלו די עניא לחמא "הא הפיסקא התחלת תוכן א) ואדרבא:
z`ivi,"עבדין השתא כו' הכא "השתא הפיסקא בסיום גם ב) במצרים. העוני ענין אודות - אדרבא אלא מצרים,

ה)גאולה; (סיפור היפך - ועבדין גלות של במצב שנמצאים העובדה מודגשת

זה בליל והענינים המצוות סדר בכללות - ביצי"מ? בהסיפור זו לפיסקא מקום מה ובראשם zyd`וא"כ, ,
של הענין וניכר מודגש להיות צריך ביצי"מ, סיפור ההגדה ול zyd`אמירת מעשה חירות, כל לעשות "צריך כן

חירות" דרך זה מחירות.32לילה היפך עבדין", השתא כו' הכא "השתא אודות ומדברים אומרים כאן ואילו ,

רוצים „. דמצרים" בארעא אבהתנא אכלו די עניא לחמא "הא שבאמירת (בדוחק), לומר אפשר הי' לכאורה
כו' הכא "השתא בהסיום, ועד"ז במצרים; איננו אנחנו אבל דמצרים, בארעא היו "אבהתנא" שרק dpylלהדגיש

d`ad."(בשבח (ומסיים בגנות "מתחיל המשנה דברי ע"ד הוא בזה שהמכוון כו'",
כי: כן, לומר אפשר אי באמת אבל

כל א) (כמו נשתנה" "מה השאלה לפני) (ולא לאחרי זו שב)פיסקא (הענינים לומר צריכים היו זה לפי
ששאלוהו" שאלות על תשובה דרך לאומרה מצותה ההגדה ש"אמירת היות .33ההגדה),

חז"ל ב) כדברי לשעבר, ענין על רק שייך ה"שבח") יותר ובולט ניכר שיהי' (בכדי בגנות" ד"מתחיל הענין
ממשיכים  ואח"כ בגנות") ("מתחיל כו'" זרה עבודה עובדי "מתחילה לפרעה", היינו ב"עבדים ההתחלה אודות

לגבי בשבח") "dzr("ומסיים גו'", משם אלקינו ה' לעבודתו"eiykre"ויוציאנו המקום שבאופן 34קרבנו כיון ,
שאת  ביתר להקב"ה וההודי' ה"שבח" ומורגש מודגש החירות;35זה רגש את גם מעורר זה הרי ובמילא ,

כא  כמובן, מתאים, זה אין ב"גנות"אבל מתחילים "dedaשר -`kd `zyd'כוoicar `zyd אע"פ שהרי כו'";
(מנחם) ובטוח מתפלל תקוה 36שיהודי רק זו הרי חורין", בני הבאה ו"לשנה דישראל" בארעא הבאה ש"לשנה

החירות רגש עם ולא ב)עתיד, ה(חירות עם שקשור זה.deedaורגש בלילה

ל"מגיד", שייכותה מהי ויפסח": ייתי דצריך  כל  וייכול ייתי דכפין "כל הב', בבבא כנ"ל, להבין, צריך עד"ז
ביצי"מ? לסיפור

(שבא  גופא ביצי"מ מהסיפור חלק אינה עניא" לחמא "הא שהפיסקא שאע"פ לומר, בהכרח הנ"ל כל ע"פ
כיון  ביצי"מ, סיפור "מגיד", של לתוכן נוגע זה הרי מ"מ, כנ"ל), כו'", נשתנה "מה לשאלת תשובה בדרך בעיקר
וכדלקמן. ביצי"מ, ובסיפור הזה הלילה סדר לכל בנוגע כללית שאלה ומתרצת שמבארת כללית, הקדמה שזוהי

אבהתנא‰. אכלו די עניא לחמא "הא שאומרים מה מובן אין mixvncגם `rx`a:המפרשים כשאלת - "
בנ"י שאכלו למצה קשורה עתה אוכלים שאנו המצה שאכלוmz`vaהרי המצה עם ולא מצרים?aממצרים,

"מצה ההגדה: בהמשך שנאמר efוכמ"ש כו' בצקת הספיק שלא שום על כו' אוכלים הבצק 37שאנו את ויאפו
כי גו' מצות עוגות mixvnnגו' eyxeb."'גו

המובא וה  ואינו 38תירוץ קשה שהוא "מפני במצה "שבויים" להאכיל שנהגו כיון מצה, במצרים אכלו שבנ"י ,
(או כחמץ" במהרה הספורנו מתעכל להשהות39(כדברי פנאי להם הי' ושלא בעוני אוכלים שהיו "לחם עיסתם )

מפריך  - אצים") נוגשים מפני שתחמץ נמצא 41המהר"ל 40עד לא כי והאמת הכתוב שיכחיש דברים "והם :
מצה" ישראל את מאכילים היו שהמצריים בתלמוד ולא במשנה ולא בכתב  לא מקום .42בשום

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

לפיסקא31) "ביאורים " הנ"ל הגש "פ ואילך).וראה קב (ע' זו
ס"ז.32) סתע"ב או"ח אדה"ז שו"ע
סי"ד.33) סתע"ג שם
(3420 הערה לעיל .וראה
דברי 35) להגש"פ מהר"ל פנ"ב. למהר"ל ה' מגבורות להעיר

ועוד. כו'. נגידים
הובאו36) - זו לפיסקא במפרשים 26כהפי' הערה הנ"ל .בהגדה
לט.37) יב, בא
עזרא".38) בן בשם האזובי יהוסף ה"ר "ופירש כאן אבודרהם

ועוד. פסח. בזבח ועד"ז

השלישי.39) הטעם שם פסח בזבח ועד"ז ג. טז, ראה
(ויקרא 40) עניא לחמא הא רד"ה לפסח דרושים אוה"ת גם ראה

תנג) ע' ב' .*כרך
פנ"א.41) ה' גבורות
שאכלו 42) המצה דהיינו מבאר, שם לחמא הא סד"ה באוה"ת

בכלבו  וכ"כ יאכלוהו. מצות על ונצטוו פסח, אכילת כדין חצות קודם
כי  לי שוה אינו זה גם "אך זה טעם על כתב שם פסח ובזבח ועוד.

אכלו די לומר ראוי דמצרים הי' בארעא לא ממצרים ביציאתם  אבהתנא
וצ"ע. שם". ישיבתם זמן כל והתמדה ההרגל על שמורה

*(dnlyp dzr dfy - v"vd azek myeely `leliddÎzewlzqdl d`nd zpy,dligzdel rbepa - zg`e d`nd zpy"elk` ic edn mixtqa `iyewd
mixvnc `rx`a `pzda`,`ldn"ivi xg` `l` 'id `l wvad z` et`ie,"y"wegc mvexiz"(dben izla dgpdn).
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ההגדה). המשך בכל (כדרכו מקור זה על מציין ההגדה בעל הי' הכוונה, היתה זו אם לזה: ונוסף

.Â"epizea` z` `ed jexa yecwd `ived `l eli`e 'ek dwfg cia myn epiwl` 'd ep`iveie mixvna drxtl epiid micar
'ek'ek epipae ep` ixd'ek epiid micareyn:"

בזה  השאלה שנה"43ידועה מאות ארבע אותם) וענו "(ועבדום על רק היתה מצרים גלות על הגזירה הרי :44,
שנה, מאות מד' יותר להימשך יכולה היתה לא הגלות הרי - הקב"ה" הוציא לא "ואילו הפירוש מהו וא"כ,

בט  הי' לאח"ז בנ"י.ומיד של שעבודם ל

כדי  אויפטו") באזונדער ("א מיוחדת בפעולה צורך הי' ותכונתם, מהותם מצד משועבדים בנ"י היו ַַאילו
נעשו  הבתרים בין ברית גזירת בגלל ורק חורין, בני בעצם היו שבנ"י כיון אבל העבדות. מתכונת להוציאם

וצריכים שעבודם, להתבטל ממילא בדרך צריך הקצוב, הזמן כשמסתיים מיד הרי בני xefglעבדים, ולהיות
.45חורין 

לאחר  אלא) שנה, מאות ד' לאחר (לא היתה שהיציאה בגלל כו'" הקב"ה ב"הוציא צורך שהי' לומר ואין
כי:46רד"ו  -

מנאם  לא שהקב"ה שנה, מאות ד' של החשבון לאופן אלא היציאה, של החידוש לעצם שייך זה אין ראשית,
לפי  אפילו הקצוב, זמן סיום שלאחרי הענין, את משנה זה אין אבל יצחק; מלידת אלא למצרים, הירידה מזמן

חורין בני להיות בנ"י צריכים המוקדם, linn`החשבון jxca.

"הרי אומרים אנו epipaשנית, ipae epipae ep` ובנינו "אנו (שגם זה וענין במצרים", לפרעה היינו משועבדים
מ"דור היפך הוא במצרים) עדיין היינו הנה"iriaxוכו'" הקב"ה 47ישובו הוציא לא "אילו אומרים איך וא"כ, ,

במצרים"? לפרעה היינו משועבדים בנינו ובני ובנינו אנו הרי ממצרים אבותינו את

.Ê"ezcearl mewnd epaxw eiykre epizea` eid dxf dcear icaer dlgzn"48:
להבין: וצריך

ית'א) לעבודתו שקרבנו (הראשון אבינו מאברהם החל שלפנ"ז הדורות על קאי לעבודתו" המקום "קרבנו
תרח  - אבותינו" וכו' ש"מתחלה "49(לאחרי אומרים ולמה .((eiykre" ולא לעבודתו", המקום jkקרבנו xg`e

לעבודתו" המקום ?50קרבנו

הרי  - יצי"מ בעת אלא) ההגדה, אמירת בזמן עתה, ממש (לא פירושו "ועכשיו" שהלשון נאמר אם ואפילו
הבתרים  בין ברית לפני ואפילו מצרים, גלות לפני לפנ "ז, רב זמן התחיל ראי'51ה"קרבנו" מיד שמביא כפי ,

גו'"52מהפסוק  הנהר מעבר אברהם את אביכם את .53"ואקח

ובחירותינו"ב) לנו, שנעשו ונפלאות "בניסים ביצי"מ הסיפור הוא ההגדה ש"מתחלה 54תוכן הענין כל אבל .
ורק  ביצי"מ; לסיפור לכאורה שייך אינו כו'", לעבודתו המקום קרבנו ועכשיו אבותינו היו זרה עבודה עובדי
לעבודתו  נתקרבנו שלאח"ז להמשיך צריך אבותינו"), היו זרה עבודה עובדי ("מתחילה בגנות" ש"מתחיל בגלל
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במפרשי 43) לקמן בהבא וראה כאן. להגש"פ ריטב"א ראה
את  שחישב הוא ברוך לישראל הבטחתו שומר ברוך לפיסקא ההגדה

לעשות. הקץ
יג.44) טו, לך לך
של 45) קצוב זמן על מלכתחילה שהי' שכיון בבל, בגלות וכמו

הגאולה  ואופן מהגלות , בנ"י יצאו הזמן כשנסתיים הנה שנה, שבעים
דוקא  אלקינו" ה' "ויוציאנו - ביצי"מ ואילו כורש; - ודם בשר ע"י הי'

מוגה). בלתי (מהנחה
וש"נ.46) .86 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ובפרש"י.47) טז שם,
(תורת 48) ואילך סי"ח תשכ"ד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 293 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם
כו'".49) כופרין ומלפניו תרח "בימי :20 שבהערה ברמב"ם

פסחים היינו ובפיה"מ "איך ריטב"א קודם שם גם וראה כו'". אברהם
הרמב"ם  לשון (וראה מא מ"ע לסמ"ג מהרש"ל ביאורי כאן. להגש"פ

מתחלה  ד"ה שם רשב"ץ ראה אבל ג). הלכה וריש סה"ב פ"א ע"ז הל'
הערה  לקמן וראה כו'". הכיר אביו (כתרח?) בתרח לע"ז שעבד "אחר

53.
יט.50) ע' הנ"ל הגש"פ ראה
לרמב"ם51) מנוח ברבינו  20אבל ויצי"משבהערה אמונתם : חזקה

קמט. אות שלמה בהגדה הובא רי"ד פי' גם וראה כו'.
ג.52) כד, יהושע
שקרבנו 53) האמת בדת "ומסיים שם הרמב"ם מלשון להעיר

בהל' מ"ש ע"פ אבל ליחודו". וקרבנו מהאומות והבדילנו לו המקום
לעבודתו" המקום קרבנו ב"ועכשיו זמנים ב' לפרש יש ספ"א שם ע"ז
כי  חו"מ, בהל' סתם לכך ואולי מצרים. גאולת ובזמן אברהם בימי -
ועצ"ע. הנ"ל). מנוח ברבינו (כמ"ש מצרים גאולת זמן על גם כוונתו

56 הערה .וראה
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ההגדה). המשך בכל (כדרכו מקור זה על מציין ההגדה בעל הי' הכוונה, היתה זו אם לזה: ונוסף

.Â"epizea` z` `ed jexa yecwd `ived `l eli`e 'ek dwfg cia myn epiwl` 'd ep`iveie mixvna drxtl epiid micar
'ek'ek epipae ep` ixd'ek epiid micareyn:"

בזה  השאלה שנה"43ידועה מאות ארבע אותם) וענו "(ועבדום על רק היתה מצרים גלות על הגזירה הרי :44,
שנה, מאות מד' יותר להימשך יכולה היתה לא הגלות הרי - הקב"ה" הוציא לא "ואילו הפירוש מהו וא"כ,

בט  הי' לאח"ז בנ"י.ומיד של שעבודם ל

כדי  אויפטו") באזונדער ("א מיוחדת בפעולה צורך הי' ותכונתם, מהותם מצד משועבדים בנ"י היו ַַאילו
נעשו  הבתרים בין ברית גזירת בגלל ורק חורין, בני בעצם היו שבנ"י כיון אבל העבדות. מתכונת להוציאם

וצריכים שעבודם, להתבטל ממילא בדרך צריך הקצוב, הזמן כשמסתיים מיד הרי בני xefglעבדים, ולהיות
.45חורין 

לאחר  אלא) שנה, מאות ד' לאחר (לא היתה שהיציאה בגלל כו'" הקב"ה ב"הוציא צורך שהי' לומר ואין
כי:46רד"ו  -

מנאם  לא שהקב"ה שנה, מאות ד' של החשבון לאופן אלא היציאה, של החידוש לעצם שייך זה אין ראשית,
לפי  אפילו הקצוב, זמן סיום שלאחרי הענין, את משנה זה אין אבל יצחק; מלידת אלא למצרים, הירידה מזמן

חורין בני להיות בנ"י צריכים המוקדם, linn`החשבון jxca.

"הרי אומרים אנו epipaשנית, ipae epipae ep` ובנינו "אנו (שגם זה וענין במצרים", לפרעה היינו משועבדים
מ"דור היפך הוא במצרים) עדיין היינו הנה"iriaxוכו'" הקב"ה 47ישובו הוציא לא "אילו אומרים איך וא"כ, ,

במצרים"? לפרעה היינו משועבדים בנינו ובני ובנינו אנו הרי ממצרים אבותינו את

.Ê"ezcearl mewnd epaxw eiykre epizea` eid dxf dcear icaer dlgzn"48:
להבין: וצריך

ית'א) לעבודתו שקרבנו (הראשון אבינו מאברהם החל שלפנ"ז הדורות על קאי לעבודתו" המקום "קרבנו
תרח  - אבותינו" וכו' ש"מתחלה "49(לאחרי אומרים ולמה .((eiykre" ולא לעבודתו", המקום jkקרבנו xg`e

לעבודתו" המקום ?50קרבנו

הרי  - יצי"מ בעת אלא) ההגדה, אמירת בזמן עתה, ממש (לא פירושו "ועכשיו" שהלשון נאמר אם ואפילו
הבתרים  בין ברית לפני ואפילו מצרים, גלות לפני לפנ "ז, רב זמן התחיל ראי'51ה"קרבנו" מיד שמביא כפי ,

גו'"52מהפסוק  הנהר מעבר אברהם את אביכם את .53"ואקח

ובחירותינו"ב) לנו, שנעשו ונפלאות "בניסים ביצי"מ הסיפור הוא ההגדה ש"מתחלה 54תוכן הענין כל אבל .
ורק  ביצי"מ; לסיפור לכאורה שייך אינו כו'", לעבודתו המקום קרבנו ועכשיו אבותינו היו זרה עבודה עובדי
לעבודתו  נתקרבנו שלאח"ז להמשיך צריך אבותינו"), היו זרה עבודה עובדי ("מתחילה בגנות" ש"מתחיל בגלל
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במפרשי 43) לקמן בהבא וראה כאן. להגש"פ ריטב"א ראה
את  שחישב הוא ברוך לישראל הבטחתו שומר ברוך לפיסקא ההגדה

לעשות. הקץ
יג.44) טו, לך לך
של 45) קצוב זמן על מלכתחילה שהי' שכיון בבל, בגלות וכמו

הגאולה  ואופן מהגלות , בנ"י יצאו הזמן כשנסתיים הנה שנה, שבעים
דוקא  אלקינו" ה' "ויוציאנו - ביצי"מ ואילו כורש; - ודם בשר ע"י הי'

מוגה). בלתי (מהנחה
וש"נ.46) .86 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ובפרש"י.47) טז שם,
(תורת 48) ואילך סי"ח תשכ"ד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 293 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם
כו'".49) כופרין ומלפניו תרח "בימי :20 שבהערה ברמב"ם

פסחים היינו ובפיה"מ "איך ריטב"א קודם שם גם וראה כו'". אברהם
הרמב"ם  לשון (וראה מא מ"ע לסמ"ג מהרש"ל ביאורי כאן. להגש"פ

מתחלה  ד"ה שם רשב"ץ ראה אבל ג). הלכה וריש סה"ב פ"א ע"ז הל'
הערה  לקמן וראה כו'". הכיר אביו (כתרח?) בתרח לע"ז שעבד "אחר

53.
יט.50) ע' הנ"ל הגש"פ ראה
לרמב"ם51) מנוח ברבינו  20אבל ויצי"משבהערה אמונתם : חזקה

קמט. אות שלמה בהגדה הובא רי"ד פי' גם וראה כו'.
ג.52) כד, יהושע
שקרבנו 53) האמת בדת "ומסיים שם הרמב"ם מלשון להעיר

בהל' מ"ש ע"פ אבל ליחודו". וקרבנו מהאומות והבדילנו לו המקום
לעבודתו" המקום קרבנו ב"ועכשיו זמנים ב' לפרש יש ספ"א שם ע"ז
כי  חו"מ, בהל' סתם לכך ואולי מצרים. גאולת ובזמן אברהם בימי -
ועצ"ע. הנ"ל). מנוח ברבינו (כמ"ש מצרים גאולת זמן על גם כוונתו
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מצרימה" ל"וירד כאן55עד להדגיש נוגע מה מחוור: אינו זה לפי .d"awdy צריך הי' לכאורה לעבודתו? קרבנו
אברהם  במפורש: (או נעשינו כך)" (אחר ש"עכשיו (וכיו"ב).56לומר ובעבודתו בה' ודבוקים קרובים (

ש" נוגע ("מגיד") ביצי"מ שלסיפור הנ"ל, מכל (בנוגע mewndקרבנוeiykrומובן כך" "אחר רק לא - "
כדלקמן. כפשוטו, "עכשיו" עד שלאחריו בנ"י דורות לכל בשייכות גם אלא לאברהם),

.Á"`ide57'ek dcnry"58:
להבין: וצריך

"הקב"ה א) שאעפ"כ, החידוש, מובן הי' מבנ"י, יותר צדיקים היו לכלותינו" עלינו ש"עומדים אלו אם
את  ח"ו לכלות יוכלו שהם סברא מלכתחילה תהי' מדוע וכו', וזדים רשעים שהם כיון אבל מידם". מצילנו

והודי'59בנ"י  שבח להקב"ה ליתן שיצטרכו מידם"?60, ש"מצילנו כך על

כמאמר  ישראל, בשביל נבראו בו אשר וכל שהעולם ראשית",61ובפרט שנקראו ישראל בשביל "בראשית
לזה" "לצוות בכדי היא העולם) אומות של (כולל המציאות כל עצמם 62ותכלית הם מאי, אלא לבנ"י. לסייע ,

אתכפיא  של לעבודה לבחירה, מקום שיהי' כדי הדבר: טעם מובן הרי - בגילוי נראה זה ואין זאת, יודעים אינם
שלא  ענין היא לכלותינו" עלינו מה"עומדים וההצלה לאמיתתו. הענין את משנה זה אין אבל כו', ואתהפכא

אחרת  להיות .63יכול

"ב) במפורש כאן ונאמר היות - מידם" מצילנו והקב"ה וכו' בלבד אחד "שלא הענין xecכל lkay ודור
יצי"מ  לסיפור דוקא שייכותו מהי א"כ, וכו'", עלינו פסח,64עומדים בליל בהגדה רק זה נוסח אומרים ומדוע ,
וכיו"ב)? פורים (כמו וישועה הצלה של אחרים בזמנים ולא

על  אלא גזר לא "שפרעה ההגדה בהמשך כמ"ש לכלותינו", עלינו "עומד הי' לא מצרים בגלות ואדרבא:
היהודים 65הזכרים" "כל על היתה כשהגזירה אחשורוש, בימי ועד"ז הכל"; את לעקור ביקש "לבן משא"כ ,

גו'" ונשים טף זקן ועד .66מנער

.Ë"epizeper lk lr xtkl dxigad zia z` epl dpae:"
להבין: וצריך

ומצינו א) - ה"מעלה" מתבטאת במה מוסבר לא שלפנ"ז, עלינו" למקום טובות ה"מעלות מי"ד א' בכל
נתן  ולא סיני הר לפני קרבנו "אילו (ולדוגמא: המעלה תוכן את לבאר המפרשים נתייגעו מסויימות שבמעלות

המעלה? טעם ונתפרש ניתוסף הבחירה", בית את לנו "ובנה האחרונה, במעלה ודוקא - התורה") את לנו
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ה.55) כו, תבוא
הכיר 56) שאברהם שמשמע ה"ג, שם ע"ז הל' רמב"ם ראה

ועד"ז  כו'". לו המקום "שקרבנו שם חו"מ בהל' אבל מעצמו.
לנחלה). לו ה' ובחרנו קאפאח: (ובתרגום הש"י. בנו בחר בפיה"מ:
גאולת  בזמן להקירוב אברהם בימי הקירוב בין החילוק זהו ולכאורה

בסופו. שם ע"ז הל' ברמב"ם כמפורש מצרים,
48 ע' חכ"ה שם). 79 (והערה ואילך 18 ע' ח"כ לקו"ש וראה

שם). 26 (והערה
(5764 הערה (ראה האריז"ל ההבטחה סידור (ראה הקבלה וע"ד .(

"כוס  שנקראת המלכות, ספירת על קאי "היא" - במקומו) בהגש"פ
ועליית  הגבהת שהו"ע הכוס, את שמגביהים מה גם וזהו ישועות",

מוגה). בלתי (מהנחה המלכות
(תורת 58) ואילך סי"ח תשכ"א דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 230 ע' ח"ל התוועדויות - מנחם
פ"א ,59) (במדב "ר במדרש ממ"ש אוה"ע ובמכ"ש היו "אילו ג)

כדי  אותו מקיפים היו קסטריות להם, יפה המקדש הי' מה יודעים
לביהמ"ק  בנוגע אמורים  הדברים ואם  רקלשומרו ". לבנ"י טפל שהוא

"רזא  אשר הקרבנות, שבעבודת העילוי אצלם להיות שיוכל (כדי
ב)) כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר (ראה דא"ס" רזא עד עולה דקורבנא

מוגה). בלתי (מהנחה עאכו"כ עצמם לבנ"י בנוגע -
להגבי'.60) ד"ה כ ע' הנ"ל הגדה ראה
בראשית.61) ר"פ פרש"י
וש"נ.62) סע"ב. ו, ברכות
בנוגע 63) זה הרי - והסבר בטעם צורך יש אם ואדרבה:

טוב  בהם שאין הטמאות קליפות מג' שנלקחת אוה"ע, של למציאותם
ח"י  התוועדויות - מנחם תורת גם (ראה דלכאורה הרע, תכלית כלל,
שהוא  הקב"ה, של בעולמו רע של מציאות יתכן איך :(202 ע' ריש

בה שיש נוגה לקליפת בנוגע שאפילו ועד הטוב?! (טוב תערובת עצם
הקב"ה רע ו) של בעולמו כזו מציאות להיות יכולה כיצד להקשות יש ,

היא תכלית שהוא הרע מציאות שהתהוות בזה, והביאור - הטוב?!
ואתהפכא  דאתכפיא העבודה שתהי' ית' ברצונו שעלה בגלל רק

מוגה). בלתי (מהנחה כו' למעלה גדול נח"ר שפועלת סט"א,
הקב"ה 64) שהבטיח ההבטחה - ללפניו בהמשך בא בפשטות

בכמה  (כמ"ש יצי"מ על ההבטחה עם ביחד הבתרים בין לאברהם
הבטחתו). ד"ה יט ע' הנ"ל הגש"פ וראה מפרשים.

זה 65) אבל שם). בהגש"פ (ראה גו' חרבי אריק אמר שאח"כ אף
בההגדה. נזכר לא

יג.66) ג, אסתר
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המעלהב) ישנה הרי שהוא), טעם איזה (מצד המעלה את לפרש רוצים dheytואם ikdשנאמרהyxetna
מקדש67בפסוק  לי mkeza"ועשו izpkye השכינה השראת הוא במקדש העיקרי הענין - מדבר 68" שהפסוק (ואע"פ

ביהמ"ק  מעלת אדרבא: הרי - לארץ כניסתן לאחר הבחירה בית מעלת אודות מדבר ההגדה ובעל המשכן, אודות
בכך  אכן היא המשכן) לגבי אלקות69(אפילו לגילוי ועד השכינה השראת ראו נעשו ygenaששם ניסים ("עשרה

המקדש" בבית עוונותינו"70לאבותינו כל על ד"לכפר הענין דוקא בוחר ולמה .((71?

לכל ג) ששייך עילוי גם זה הרי ביהמ"ק, של העיקרי הענין הוא בתוכם" ש"ושכנתי לכך נוסף מזה: יתירה
כל על "לכפר משא"כ לכפרה), זקוקים שאינם אלו (גם שזקוקים epizepeerבנ"י לאלו רק שנוגעת מעלה שזוהי ,"

עוונות  על ?72לכפרה

המקדש"ד) "בית בהגדה) (גם הרגיל בלשון לא - הבחירה" "בית בשם ביהמ"ק את כאן לקרוא הדיוק 73מהו

וכיו"ב?

וסיפור ה) ליצי"מ עוונותינו") כל על לכפר הבחירה בית את לנו ("בנה האחרונה המעלה נוגעת מה ועיקר:
n"ivia היות שייכותן, את אופן) (באיזה להבין אפשר - ישראל" לארץ "הכניסנו עד המעלות בכל בשלמא :

בשלימות  אינה ממצרים והיציאה הגאולה עדיין נושבת, לארץ באים ולא במדבר שנמצאים זמן וכפי 74שכל - .
גאולה  של הלשונות שלאחרי בכך גם מתבטא הקב"ה 75שהדבר שאמר ולקחתי", וגאלתי, והצלתי, "והוצאתי,

המ  במצרים, גו'"למשה הארץ אל אתכם "והבאתי וסיים מיד לו 76שיך אין בירושלים הבחירה בית בנין אבל ;
הגאולה. ענין עם לכאורה שייכות

.È:זה בכל והביאור
את  אומרים (שאליו לה"בן" שיש לפני עוד הנה ההגדה, באמירת להתחיל וצריך ל"סדר" יושבים כאשר

ידיעה לבנך") "והגדת - שיש ihxtaההגדה קושיות כמה אצלו מתעוררות הגאולה, של ונפלאות ונסים השעבוד
עוד אצלו שיובהרו היינו":iptlצורך מ"עבדים ההגדה אמירת

דיצי"מ א) הגאולה היתה לא שכשם 77מדוע מובן, הי' ודם, בשר ע"י הגאולה היתה אילו ולתמיד? אחת
היתה דיצי"מ שהגאולה כיון אבל בפעולותיו; גם וחילוף שינוי ישנו כך ו)משתנה, (מוגבל עצמו ע"י שהוא

אלקים "ה' אשר ונצחיות,zn`"78הקב"ה, אמיתיות הם פעולותיו וכל להיות , צריכה ממצרים הגאולה היתה
ודור  דור ש"בכל כזה מר גלות אלא גלות, סתם ולא בגלות? נמצאים שאנחנו יתכן איך וא"כ, - נצחית גאולה

מצרים? ושעבוד בגלות שהי' מ)מה יותר (ועוד בדוגמת לכלותינו", עלינו עומדים

גדול"ב) "ברכוש יצאו שבנ"י הקב"ה 79כיון כהבטחת שרואה 80, (כפי בנ"י אצל עניות שיש יתכן כיצד -
עניים  אורחים שיושבים ו"דכפין")?בשולחןֿהסדר "דצריך" -

כך,ג) תורה", דברה בנים ארבעה "כנגד היא לבנך", "והגדת הסדר, בליל ההגדה מצות מזה: יתירה
ידוע  להבין: וקשה לשאול). יודע ושאינו (ותם רשע גם אלא חכם, בן רק לא נמצא שהרשעים 81שבשולחןֿהסדר
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ח.67) כה, תרומה
תרומה.68) ר"פ רמב"ן ראה
משכן 69) לנו יש בו: וכל אבודרהם (להגש"פ), רשב"ם ראה

בביהמ"ק  כי גם פסח: ובזבח נסים. עשרה נתוספו המקדש בית ובבנין
הם. נסים שהזכיר המעלות וכל הרבה נסים בו נעשו

מ"ה.70) פ"ה אבות
ע"י 71) (לא היא הכפרה עיקר שהרי כ"כ, עיקרי אינו שלכאורה

בזמן  גם הרי בלב, התשובה שעיקר וכיון התשובה, ע"י אלא) קרבנות,
הכי  במדריגה התשובה ענין להיות יכול קיים, אינו שביהמ"ק הזה

לגמרי, החטא על שמכפרת כזכיות"נעלית, לו נעשו ש"זדונות ועד
מוגה. בלתי מהנחה - ב). פו, (יומא

יעשה 72) אשר בארץ איש שאין לפי שם: פסח זבח ראה אבל
יחטא. ולא טוב

זו.73) גירסא שלמה בהגדה נוסחאות בחילופי ראה
פסח.74) זבח וראה
וֿז.75) ו, וארא
ח.76) שם,
ליצי"מ".77) "זכר בקידוש הזכיר שכבר
ה"ד).78) (פ"א, בתחלתו רמב"ם וראה יוד. יוד, ירמי'
יד.79) טו, לך לך
שלא 80) להיות יכול שלפעמים מלמעלה להבטחה דומה זה ואין

חשש  מ"מ כו', לו שהובטח שאף ביעקב, שמצינו וכפי למטה, תומשך
שכבר  בענין מדובר כאן כי - סע"א) ד, (ברכות החטא" יגרום "שמא

מוגה). בלתי (מהנחה תמיד להשאר צריך והי' למטה, בפועל נמשך
כב.81) י, בא פרש"י יד. וארא תנחומא ג. פי"ד, שמו"ר
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ממצרים שיצאו שבנ"י וכיון אפילה). ימי בשלושת מתו (הם נגאלו לא דור, באותו כיצד l`שהיו - רשעים היו
בןֿרשע  לפתע בנ"י 82מגיע ?83אצל

אפילה, ימי בשלושת במצרים שמתו הרשעים מסוג אינו השולחן אצל שיושב ההגדה של שהרשע לומר [ואין
ש"אילו הרשע לבן בתשובה בהגדה מפורש נגאל"].l`שםid'כי, הי'

הן אלא והבנה, בשכל שאלות סתם אינן אלו שענינם zerixtnושאלות ביצי"מ, וסיפור הסדר של התוכן לכל
אדם חייב ודור דור ש"בכל מקום הוא "יכין ולכן מצרים", משעבוד יוצא עתה הוא כאילו עצמו את להראות
חירות  דרך בהסיבה שישב אוכלים"84מושבו והגדולים שהמלכים הרי ;32כדרך אמת, תורת היא שהתורה וכיון

את  שיראה כזה באופן החירות הרגש יהודי אצל להיות יכול כיצד אך אמיתי. ובהרגש באופן להיות צריך זה
ודור) דור ש"(בכל במצב בגלות, שנמצא בשעה בה מצרים", משעבוד יוצא עתה הוא "כאילו באמת עצמו

רשע? בן ועד בדעת, עניים וגם בפשטות עניים עניים, בנ"י אצל וישנם לכלותינו", עלינו עומדים

.‡È,זה בלבול לבטל כללות בכדי מבואר שבה הקדמה גם שזוהי עניא", לחמא "הא הפיסקא את מקדימים
היינו": "עבדים באמירת שמתחיל ביצי"מ הסיפור של התוכן

אבותינו שאכלו זו xg`lהמצה בפיסקא נקראת וכו'") שיצאו עד להחמיץ הספיק ("שלא ממצרים צאתם
אבהתנא אכלו mixvnc"די `rx`a עצמם מצד ובנ"י בשלימות, הי' לא ממצרים היציאה שאופן להדגיש, - "

במצרים. "נשארו" כאילו

. דכפין "כל הפיסקא להמשך ההסבר של וזהו והמציאות עניים, של מציאות שישנה העובדה דצריך": כל .
. הכא ועבדות "השתא בגלות עדיין שנמצאים עבדין", השתא בארעא 85. (נמצאים) ש"אבהתנא בגלל היא -

מצרים  משעבוד (לגמרי) אז יצאו לא שבנ"י היינו, .86דמצרים",

חירות"? "דרך הסדר את לערוך צריך שלכן מצרים, דיציאת הענין פעל מה א"כ, השאלה: נשאלת עפ"ז אך

עבדין  ו"השתא דישראל", בארעא הבאה לשנה (אבל) הכא "השתא שאמנם ואומרים, ממשיכים זה ועל
גאולה  של והצינור הדרך את פתחה מצרים גאולת חורין": בני הבאה לשנה השלימה 87(אבל) לגאולה 88שמביאה

. דישראל בארעא הבאה "לשנה חורין"- בני .89.

יוצא  עתה הוא כאילו עצמו את "להראות והחיוב זה בלילה ביצי"מ סיפור מצות לקיים עתה אפשר ולכן
מצרים", משעבוד יוצא כו' הוא "כאילו ובאופן ביצי"מ הסיפור קיום ע"י ואדרבא, בשלימות; מצרים" משעבוד

ושעב  ממצב וכידוע יוצאים חורין. בני הבאה) (לשנה להיות מצרים לגאולה 90וד עד יצי"מ מאז הזמן שכל ,
ממצרים. ארויסגיין") איין אין ("מ'האלט לצאת ממשיכים ַַהעתידה,
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תם 82) אפילו אלא) רשע, רק (לא להיות צריך הי' לא ולכאורה
בענין  לא - הוא ומ"ת דיצי"מ החידוש כי, לשאול, יודע ושאינו

מאברהם החל לפנ"ז, עוד (שהיתה ראש האמונה אמנה", "ראש אבינו ,
(ראה המאמינים ואדרבה:לכל  הגלות, בזמן וגם ה), פכ"ג, שמו"ר

ממצרים אבותינו נגאלו האמונה אלא בזכות לא)), יד, בשלח (מכילתא
הבנה של (כמבוארבענין חושיית לראי' עד באלקות, בתניא והשגה

השגה  של ומצב שבמעמד ומובן , אפשר פל"ו), אי באלקות, וראי'
ו"שאינו "תם" (אפילו שיהי' ל"רשע" בנוגע ועאכו"כ לשאול", יודע

כפי תורה", "דיברה שכנגדו ח"כ "רשע" לקו"ש (ראה בתורה שהוא
ואילך. 108 העלם ע' שענינם שאף שבתורה, הקושיות וע"ד וש"נ),

ריש  חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת (ראה מהתורה חלק זה הרי כו',
מוגה. בלתי מהנחה - וש"נ)). .110 ע'

(ספר83) אדמו"ר מו"ח כ"ק שהקשה  83).כמו ע' תש"ה השיחות
ובמפרשים) טז (יחזקאל הידוע ע"פ הקושיא (ולחזק) לבאר ויש
היתה  לא הלידה שבשעת ומכיון ישראל, עם לידת הי' דביצי"מ

באו איך (כאלו) רשעים של אח"כ.מציאות
אע"פ 84) - מיושב היא הסדר בליל ההלל אמירת גם שלכן,

מעומד  צ"ל הפסח) דליל ערבית בתפלת (וגם השנה בכל הלל שאמירת
בלתי  מהנחה - וש"נ). סמ"ח. סתע"ג או"ח אדה"ז שו"ע (ראה דוקא

מוגה.
צפון).85) ד"ה ג' (לימוד בתחלתו להחיד"א הרגל שמחת ראה

(86" ולא כו'", לחמא "הא הלשון דיוק (בכ"ף כ וזהו כו'" הא
לו שיש דבר על מדובר לא כי, - די דמיון הדמיון) עניא ל"לחמא

ש" אלא כו'", אבהתנא הואהא אכלו כו'" עניא לכך הסיבה לחמא
. "דכפין .שיש הכא ו"השתא דצריך", בלתי . (מהנחה עבדין" .

מוגה).
וראה 87) המאמר. בסוף שם וראה רפי"ב. תש"ח צאתך כימי ד"ה

מעלה  בנ"י קבלו מצרים דבגאולת דמבאר פס"א למהר"ל ה' גבורות
(וראה  כלל זה מבטל שלאח"ז דגלות המקרה ואין חורין דבני עצמית
ע' הנ"ל "ביאורים" עם הגש"פ וראה א. מ, זח"ב ועיין פנ"ב). שם

ואילך. קפה
"אשר 88) בברכת "מגיד", סימן של בסיום בגילוי מודגש וזה

כו' ממצרים כו' על כן גאלנו חדש שיר לך ונודה כו' יגיענו כו'
העתידה). הגאולה על (שקאי נפשנו" פדות ועל גאולתנו

ה"89) ע"י אכלו ..לחמא ובפרט שהגילוי די היינו, אבהתנא",
צו  לקו"ת (ראה מצה אכילת בענין וכידוע בפנימיותם, נמשך מלמעלה
"אין  סע"א) מ, (ברכות מארז"ל ע"ד שזהו ובכ"מ), ואילך. ג יג,
לקרות  שהידיעה דאף דגן", טעם שיטעום עד אבא לקרות יודע התינוק
החודר  ענין זה הרי עניות, בבחי' אלא גמור, וטו"ד הבנה אינה אבא
(מהנחה  כו' וההשגה ההבנה לשלימות אח"כ בא ומזה מציאותו, כל

מוגה). בלתי
בתחלתו.90) שם צאתך כימי ד"ה

e"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

ומפרטים  מדגישים - האמורה השאלה את להסיר כדי "מגיד" בהתחלת מיד שמתבטאת זו, כללית ונקודה
כדלקמן. נשתנה", "מה שאלת לאחר ביצי"מ, בהסיפור

.·È רז"ל מאמר או 91ידוע בגיהנם בניך שישתעבדו מבקש אתה "במה הברירה: את לאברהם נתן שהקב"ה
בזה  הדעות כב' הקב"ה, (או ואברהם גיהנם 92בגלות", במקום גלות בחר (93.

וכפרת  מירוק - גיהנם של וענין תוכן אותו הוא מצרים, גלות לראש ולכל הגלות, ענין שתוכן מובן, ומזה
החטא.

הראשון  החטא החטאים) כל ומקור (שורש הי' ולכפרה, למירוק הוצרכו שבגללו (כפשוטו), חטא 94החטא -
לרקיע  מהארץ השכינה סילוק שפעל הדעת, חטא 95עץ לאחר כי, לאברהם, נאמר זה חטא על המירוק ולכן, .

השכינה  לסילוק גרם מהם אחד שכל חטאים ששה עוד היו לרקיע, מהארץ השכינה הסתלקות שגרם עה"ד,
אבינו  אברהם הי' למטה מלמעלה השכינה המשכת להחזיר שהתחיל והראשון השביעי. לרקיע עד לרקיע, מרקיע

הו' לרקיע ז' מרקיע השכינה את החטא,95(שהמשיך וזיכוך ובירור המירוק ששלימות נאמר אליו דוקא ולכן, .(
מצרים. גלות ע"י נפעלת החטא, קודם כמו למטה השכינה נמשכת שעי "ז

גאולה  ממצרים הגאולה היתה ובמילא והיחידה, האחרונה הגלות גם מצרים גלות היתה זכו, אילו ובכן:
גליות הי' "ולא בהן"שלימה, שולט המות מלאך החטא.96ולא לפני שהי' -כפי

בשלימות  והכפרה המירוק את מצרים גלות עדיין פעלה לא שלפועל כיון להיות 97אבל הוכרח לכן וכדלקמן,
משם אלקינו ה' dwfg"ויוציאנו cia שהיות הטענה, נשמעת והחשבון הדין מדת מצד  כי הדין. מדת נגד - "

החטא  לפני כמו למצב עד (והעולם) בנ"י וזיכוך בירור לפעול - מצרים ושעבוד גלות של והמטרה שהמכוון
וגאולה. ליציאה מקום אין בשלימות, עדיין נפעלה לא -

.‚È" הלשון דיוק מוסבר `epiwlועפ"ז 'd ep`iveie:הקב"ה מצד היתה ממצרים שהיציאה - חזקה" ביד משם
הידוע  וע"פ לגמרי; לכך ראויים בנ"י היו לא עדיין מצבם, שקועים,98מצד בנ"י היו במצרים שבהיותם ,

ח"ו. נגאלים היו לא אחד, רגע עוד במצרים התעכבו ואילו טומאה, שערי במ"ט ר"ל,

הזקן  אדמו"ר שמסביר כפי - החסידות ד"כי99ובלשון באופן היתה שיצי"מ (כלשון gxaהטעם העם"
ש"נגלה 100הכתוב  זה מצד באה והגאולה השמאלי"; בחלל בתקפו הי' עדיין ישראל שבנפשות שהרע "מפני ,(

שלהם, היהדות נקודת דערנומען") האט ("דאס אצלם נתעוררה שעי"ז הקב"ה", ממה"מ היו עליהם לא ושוב ָָ
- להקב"ה קשורים להיות יכולים זה שבמצב האמת", על המכסה שטות ה"רוח מצד עצמם את לרמות יכולים

בתניא  המבואר [בדוגמת העם" ד"ברח הענין פעל האלקית 101וזה שבנפש חכמה (שבחי' שבקלים קל שאפילו ,
ניעורה  "היא שבנפש, חכמה בבחי' מגיע שזה אמונה, בדבר נסיון לידי כשבאים ושינה), גלות בבחי' אצלם היא

ית']. שמו קדושת על נפשם מוסרים הם וגם פעולתה", ופועלת משנתה

.„È היינו משועבדים בנינו ובני ובנינו אנו הרי ממצרים אבותינו את הקב"ה הוציא לא "אילו אומרים ולכן
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וש"נ.91) כא. פמ"ד, בב"ר ועד"ז ז. פנ"א, שמו"ר
שם.92) במדרש
קלין 93) "ביסורין כי, הדבר, קשים *וטעם מדינין ניצול בעוה"ז

גלגל  הילוך לפי טפח בארץ הצל והעתקת הילוך כמשל עוה"ב, של
בלתי  מהנחה - פי"ב). אגה"ת (תניא וכו'" מילין אלפים ברקיע השמש

מוגה.
קע 94) ואילך. ב קעה, של"ה בארוכה ועוד.ראה סע"א. ז,
ה'שי"ת.95) לגני באתי ד"ה וראה וש"נ. א. פ"ה, שהש"ר
שיש 96) י"ל אבל העגל. חטא לענין הוא ושם רפל"ב. שמו"ר

" רק שבמ"ת לפי הי' העגל לחטא האפשריות כי זל"ז, פסקה שייכות
(ראה  "למעלה" מצד רק הי' הזיכוך כי א), קמו, (שבת זוהמתן"

וש"נ). ,10 ע' חי"א לקו"ש
התורה 97) לקבל שיוכלו ובהעולם בישראל הזיכוך שפעל אף

ואילך. א עד, תו"א - וכו'
פי'98) להגש"פ ריטב"א גם וראה ל. ע' הנ"ל בהגש"פ נסמן

התוועדויות  - מנחם בתורת בהנסמן גם (וראה ובכ"מ היינו. עבדים
.(315 ע' ריש חל"ו

במפתחות99) כמסומן לקו "ת ספל"א. ספה"ע תניא פסח, (ע'
פי"ג. שם צאתך כימי ד"ה .ובכ"מ ושבועות).

ה.100) יד, בשלח
פי"ט.101)

*(i"pa lv`y hxtae,y"md mikln ipa"fq zay),`.(p"ye,oixeqil zaygp dlw `gxih elit`,fh oikxr) `xnba `zi`ck,(a"rq"zilkz okid cr
oixeqi..mizy ecia elre yly lehil qikl eci hiyed elit`"(i"yxt - ziyily lwynle xcdinl `gxih `ki`).



יט e"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

ומפרטים  מדגישים - האמורה השאלה את להסיר כדי "מגיד" בהתחלת מיד שמתבטאת זו, כללית ונקודה
כדלקמן. נשתנה", "מה שאלת לאחר ביצי"מ, בהסיפור

.·È רז"ל מאמר או 91ידוע בגיהנם בניך שישתעבדו מבקש אתה "במה הברירה: את לאברהם נתן שהקב"ה
בזה  הדעות כב' הקב"ה, (או ואברהם גיהנם 92בגלות", במקום גלות בחר (93.

וכפרת  מירוק - גיהנם של וענין תוכן אותו הוא מצרים, גלות לראש ולכל הגלות, ענין שתוכן מובן, ומזה
החטא.

הראשון  החטא החטאים) כל ומקור (שורש הי' ולכפרה, למירוק הוצרכו שבגללו (כפשוטו), חטא 94החטא -
לרקיע  מהארץ השכינה סילוק שפעל הדעת, חטא 95עץ לאחר כי, לאברהם, נאמר זה חטא על המירוק ולכן, .

השכינה  לסילוק גרם מהם אחד שכל חטאים ששה עוד היו לרקיע, מהארץ השכינה הסתלקות שגרם עה"ד,
אבינו  אברהם הי' למטה מלמעלה השכינה המשכת להחזיר שהתחיל והראשון השביעי. לרקיע עד לרקיע, מרקיע

הו' לרקיע ז' מרקיע השכינה את החטא,95(שהמשיך וזיכוך ובירור המירוק ששלימות נאמר אליו דוקא ולכן, .(
מצרים. גלות ע"י נפעלת החטא, קודם כמו למטה השכינה נמשכת שעי "ז

גאולה  ממצרים הגאולה היתה ובמילא והיחידה, האחרונה הגלות גם מצרים גלות היתה זכו, אילו ובכן:
גליות הי' "ולא בהן"שלימה, שולט המות מלאך החטא.96ולא לפני שהי' -כפי

בשלימות  והכפרה המירוק את מצרים גלות עדיין פעלה לא שלפועל כיון להיות 97אבל הוכרח לכן וכדלקמן,
משם אלקינו ה' dwfg"ויוציאנו cia שהיות הטענה, נשמעת והחשבון הדין מדת מצד  כי הדין. מדת נגד - "

החטא  לפני כמו למצב עד (והעולם) בנ"י וזיכוך בירור לפעול - מצרים ושעבוד גלות של והמטרה שהמכוון
וגאולה. ליציאה מקום אין בשלימות, עדיין נפעלה לא -

.‚È" הלשון דיוק מוסבר `epiwlועפ"ז 'd ep`iveie:הקב"ה מצד היתה ממצרים שהיציאה - חזקה" ביד משם
הידוע  וע"פ לגמרי; לכך ראויים בנ"י היו לא עדיין מצבם, שקועים,98מצד בנ"י היו במצרים שבהיותם ,

ח"ו. נגאלים היו לא אחד, רגע עוד במצרים התעכבו ואילו טומאה, שערי במ"ט ר"ל,

הזקן  אדמו"ר שמסביר כפי - החסידות ד"כי99ובלשון באופן היתה שיצי"מ (כלשון gxaהטעם העם"
ש"נגלה 100הכתוב  זה מצד באה והגאולה השמאלי"; בחלל בתקפו הי' עדיין ישראל שבנפשות שהרע "מפני ,(

שלהם, היהדות נקודת דערנומען") האט ("דאס אצלם נתעוררה שעי"ז הקב"ה", ממה"מ היו עליהם לא ושוב ָָ
- להקב"ה קשורים להיות יכולים זה שבמצב האמת", על המכסה שטות ה"רוח מצד עצמם את לרמות יכולים

בתניא  המבואר [בדוגמת העם" ד"ברח הענין פעל האלקית 101וזה שבנפש חכמה (שבחי' שבקלים קל שאפילו ,
ניעורה  "היא שבנפש, חכמה בבחי' מגיע שזה אמונה, בדבר נסיון לידי כשבאים ושינה), גלות בבחי' אצלם היא

ית']. שמו קדושת על נפשם מוסרים הם וגם פעולתה", ופועלת משנתה

.„È היינו משועבדים בנינו ובני ובנינו אנו הרי ממצרים אבותינו את הקב"ה הוציא לא "אילו אומרים ולכן
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וש"נ.91) כא. פמ"ד, בב"ר ועד"ז ז. פנ"א, שמו"ר
שם.92) במדרש
קלין 93) "ביסורין כי, הדבר, קשים *וטעם מדינין ניצול בעוה"ז

גלגל  הילוך לפי טפח בארץ הצל והעתקת הילוך כמשל עוה"ב, של
בלתי  מהנחה - פי"ב). אגה"ת (תניא וכו'" מילין אלפים ברקיע השמש

מוגה.
קע 94) ואילך. ב קעה, של"ה בארוכה ועוד.ראה סע"א. ז,
ה'שי"ת.95) לגני באתי ד"ה וראה וש"נ. א. פ"ה, שהש"ר
שיש 96) י"ל אבל העגל. חטא לענין הוא ושם רפל"ב. שמו"ר

" רק שבמ"ת לפי הי' העגל לחטא האפשריות כי זל"ז, פסקה שייכות
(ראה  "למעלה" מצד רק הי' הזיכוך כי א), קמו, (שבת זוהמתן"

וש"נ). ,10 ע' חי"א לקו"ש
התורה 97) לקבל שיוכלו ובהעולם בישראל הזיכוך שפעל אף

ואילך. א עד, תו"א - וכו'
פי'98) להגש"פ ריטב"א גם וראה ל. ע' הנ"ל בהגש"פ נסמן

התוועדויות  - מנחם בתורת בהנסמן גם (וראה ובכ"מ היינו. עבדים
.(315 ע' ריש חל"ו

במפתחות99) כמסומן לקו "ת ספל"א. ספה"ע תניא פסח, (ע'
פי"ג. שם צאתך כימי ד"ה .ובכ"מ ושבועות).

ה.100) יד, בשלח
פי"ט.101)

*(i"pa lv`y hxtae,y"md mikln ipa"fq zay),`.(p"ye,oixeqil zaygp dlw `gxih elit`,fh oikxr) `xnba `zi`ck,(a"rq"zilkz okid cr
oixeqi..mizy ecia elre yly lehil qikl eci hiyed elit`"(i"yxt - ziyily lwynle xcdinl `gxih `ki`).



e"kyz'dכ ,gqtd bgc 'a lil zgiy

נמשכת  מצרים גלות היתה הקב"ה, מצד היציאה היתה לא אילו כי, - במצרים" שלימות 102לפרעה להשגת עד
העתידה. לגאולה עד - והמירוק הבירור 

(הראשונה) הנוספת הדעה לפי יותר ומפרשים מדגישים זה עובדי 103וענין "מתחילה - בגנות" ב"מתחיל
אבותינו היו זרה גםeiykreעבודה הוא להקב"ה הקירוב לעבודתו": המקום מעמדם eiykrקרבנו מצד (לא

"קרבנו מצד אלא) עבודתם, מצד .104לעבודתו"mewndומצבם,

להיות  יכול מדוע וגם מצרים, גאולת לאחר עתה, גם רשע בן של מציאות להיות יכולה כיצד מובן ועפ"ז
- פועל לידי בא זה אין מידם" מצילנו ש"הקב"ה מפני ורק לכלותינו", עלינו עומדים ודור דור ש"בכל המצב

ענינם 105כי  שמצד ומצב במעמד בנ"י נמצאים בשלימות, הבירור והתכלית, המטרה נפעלת  שלא זמן כל כנ"ל, ,
רש  בן שישנו (ועד מהרע לגמרי ומזוככים מבוררים אינם עדיין מקום ומדריגתם יש הדין מידת מצד ולכן, ע),

לכלותינו". עלינו ש"עומדים לכך

.ÂË:השאלה מתעוררת כאן אך
לצאת  יוכלו לא ומהותם עצמם שמצד עד מצרים, של וברע בטומאה כ"כ "שקועים" יהיו שבנ"י שייך איך

ממצרים?

אותנו" "וירעו ומדגיש: ההגדה בעל ממשיך - זו שאלה להבהיר שפירושו 106וכדי עשו107, שהמצריים ,epze`
בנ"י 108רעים  אצל שייך הי' שלא "רע" כזה בנ"י אצל פעלו המצריים לנו"): "וירעו ולא "אותנו", נאמר (שלכן

עצמם  מצרים).109מצד ושעבוד גלות ע"י להתברר שהוצרך ה"רע" מבחי' (יותר

(שאחד  - אותם" וענו "ועבדום הגזירה את שקיימו ומצרים פרעה נענשו מדוע הקושיא על התירוץ 110וע"ד

מ  אצלם סבלו שבנ"י מפני העונש להם שהגיע הוא) בזה מלמעלה.iyewהביאורים בגזירה נכלל שלא השעבוד,

.ÊË במה - הראוי ועילוי בירור מצרים גלות פעלה לא שסו"ס כיון השאלה: נשאלת הנ"ל כל לאחר אך
בית  את לנו "ובנה בשבח": "מסיים זה ועל יצי"מ? וסיפור מצרים יציאת של והמעלה וכו' הרעש מתבטא

dxigad."עוונותינו כל על לכפר
הבחירה  ענין בחירה 111אמיתית מצד רק אלא וטעמים, סיבות בגלל לא נבחר שהדבר באופן דוקא הוא

ובחירה הבוחר; של ית'efחפשית בעצמותו רק מקום 112שייכת תפיסת שתהי' כלל שייך לא ית' שלגבי' ,
ח"ו, ממנו שחוץ למציאות

כתיב  ית' עצמותו הוא 113ומצד הרי ית', עצמותו של חפשית בחירה מצד ודוקא ליעקב", עשו אח "הלוא
שנאתי". עשו ואת יעקב את "ואוהב - ישראל בעם בוחר
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ישובו 102) רביעי ודור שנה ת' בסיום הגאולה שהובטחה ואף
(לולא זו יציאתם לאחרי הרי - מצדשהקב"ה הנה - טבעם)הוציא
. אדוני את אהבתי העבד יאמר כא,."אמר (משפטים חפשי" אצא לא

לאחרי שאפילו ובמכש"כ הקב"ה ה), "בני שהוציא בכו הרי ממצרים
חנם" במצרים נאכל אשר הדגה את זכרנו גו' ויאמרו ישראל

פעמים וכמה דֿה) יא, מצרימה"אמרו (בהעלותך ונשובה ראש "נתנה
"אילו הנה ד), יד, גם הקב"ה הוציאלא (שלח טבע) (ע"פ היו כו'"

לפרעהכןעושים  היינו ו"משועבדים - למצרים -ושבים במצרים".
מב  (ירמי' ירמי' ציווי היפך למצרים מבנ"י כו"כ משיבת ולהעיר

ואילך).
שם103) חו"מ הלכות שברמב"ם "כיצד ולהעיר בתחלה זה הביא

(ואח"כ ומספר אנציק'וכן ממשיך)מתחיל וראה כו'". ומודיע מתחיל
שם. 53 והערה 73ֿ74 ע' חכ"א לקו"ש וראה וש"נ. שם.

המקום,104) קרבנו - באברהם דגם ההגדה בעל דכוונת וצ"ל
ואמר  הקב"ה עליו הציץ כו' אומר אברהם שהי' "לפי רפל"ט  וכבב"ר

העולם". בעל הוא אני לו
מצרים שבגלות שהטעם אדרבה, י"ל בשלימות,ועפ"ז נזדככו לא

ד" באופן הי' אברהם אצל "מתחלה" גם המקום כי לעבודתו".קרבנו
שמורה ).105) (מצה  ב קסא , של "ה  גם לפי'ראה  השמים שער ובסי'

שעמדה. והיא

ו.106) כו, תבוא
ובכ"מ 107) שם). השמים שער בסי' (ועד"ז א קסב, שם של"ה

ע  ריש חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם וש"נ).(וראה .261 '
המצרים108) אותנו ד"וירעו הסדר עבודה .ועפ"ז: עלינו ויתנו .

ד"וירעו" שהענין כיון הקל, אל הכבד מן הוא יותר קשה" מאשר גרוע
מן  לו קשה לאדם ש"המחטיא כמארז"ל קשה, והעבודה העינוי

מוציאוההורגו, והמחטיאו הזה, בעולם הורגו הזה שההורגו העולם מן
מוגה. בלתי מהנחה - ט). כג, תצא (פרש"י הבא" העולם ומן

אף 109) הרע", ביצר לפניך שחטאנו חטא "על שאומרים וע"ד
וברצון" מ"באונס הא"ב, סדר על שנימנו החטאים שאר כל שלכאורה
באים  החטאים שאר כל כי, - היצה"ר מצד הם לבב" "בתמהון עד

. ה"חטא ואילו עצמו, מצד שהוא כפי מה מהיצה"ר הוא ביצה"ר" .
תורת  גם (ראה עצמו מצד שהוא מכמו יותר יצרו את מגרה שהאדם

מוגה. בלתי מהנחה - וש"נ). .404 ס"ע חל"ט התוועדויות - מנחם
יד.110) טו, לך לך רמב"ן
(111.1309 ע' .1147 ע' ח"ד לקו"ש .220 ע' שלום תורת ראה

ועוד. ואילך. 5 ע' חי"א לקו"ש .1341 ע'
ב.112) לח, אמור לקו"ת גם ראה
בֿג.113) א, מלאכי

e"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

-114כלומר  ית' עצמותו עם כביכול, אחד, דבר הם שישראל זה מצד הוא הבחירה ענין ואמיתית שרש :
באופן  הוא למטה הבחירה וגילוי חד. כולא וקוב"ה ליעקב",115ישראל עשו ש"אח נראה ובגלוי שבחיצוניות

שנאתי". עשו ואת יעקב את "ואוהב ואעפ"כ בשוה, ששניהם

מצרים: ויציאת דגלות הענין תוכן וזהו

הדין" מדת "נגד חזקה דביד הענין ישנו ששם השתלשלות), (סדר בעולם שמתגלה כפי - ובגילוי בחיצוניות
- ליצי"מ ראויים היו לא מדריגתם מצד נגאלים; היו לא במצרים רגע עוד נשארים היו שאם באופן זה הי' -

וכו'" עובדים והללו כו' עובדים "הללו - ליעקב" עשו ;116"אח

ית' מעצמותו בא זה הרי ובאמיתיות בפנימיות מצד 117אבל ישראל, ב(נשמות) בוחר בבחירתו ית' שהוא ,
הקב"ה  עם אחד עצם ו"להחליפם 118היותם יכול"119, איני אחרת .120באומה

.ÊÈ" נפעל הבחירה" "בית שע"י גם מובן ומחילה):lkעלxtklעפ"ז סליחה רק (לא עוונותינו"
הבן  (בדוגמת הקב"ה עם כביכול אחד דבר הם שבנ"י בגילוי ניכר לא ששם ההשתלשלות, סדר במדריגת

מהאב  נפרד שהוא בכפרה121למטה צורך יש -שם החטא ענין ופוגע נוגע ושם ,(xiqdl ע"י ופגם הלכלוך את
" ע"י הקב"ה עם בנ"י של העצמית התקשרות מצד אבל וגלות; (לאמתתה,dxigaשעבוד "לכפר נעשה - "

נעשית122בשלימות  זו מדריגה מצד עוונותינו". כל על (`lina שחטא מדריגה שזוהי כיון החטא, ומירוק הכפרה
מלכתחילה  שם נוגעים אינם מציאותם123ועון על גם פועל זה וענין .ielba זיכוך נעשה מציאותם מצד שגם ,

הנפש. ומירוק

בסדר  שהיא כפי הגאולה נראית היתה מצרים ויציאת גלות בזמן ובהדרגה: בסדר היא בזמן שההמשכה אלא
ית' מעצמותו הקב"ה בחירת מצד בא זה שענין והגילוי חזקה"; "ביד צורך ויש העם", ברח "כי - השתלשלות

את לנו "בנה כאשר נעשה - הכפרה ושלימות גמר ziaepizeperונפעל lk lr xtkl dxigad."

ע"י  אלא כו', ויסורין שעבוד ע"י לא הכפרה ענין נפעל שבו כפשוטו, הבחירה בית עם גם קשור זה וענין
בחירתו  נתגלתה המקדש (הבחירה) שבבית כיון הקב"ה.124קרבנות, של

בשבח" ומסיים בגנות ב"מתחיל הפנימי הפירוש שזהו זה 125וי"ל הרי ביצי"מ והסיפור ההגדה בתחילת :
בארוכה). (כנ"ל לגאולה ראויים היו לא מדריגתם מצד למטה שבנ"י כאילו מלמעלה, באה שהיציאה כפי

כנ"ל. עוונותינו", כל על לכפר הבחירה "בית - האמיתי ענינה מתגלה  למטה שגם בשבח", ו"מסיים

.ÁÈ לכך זוכים מצרים", משעבוד יוצא עתה הוא כאילו עצמו את ד"להראות ובאופן ביצי"מ הסיפור וע"י
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(114.282 ע' חי"ט לקו"ש ראה
שעמדה:115) והיא פי' מאבודרהם השגחתו להעיר להראות כדי

וי"ל  מידם. אותם ומציל אויבים דור בכל להם מקים בישראל
שמצד  היינו אויבים להם שמקים שזה הוא, בזה הפירוש דפנימיות

ליעקב". עשו "אח נראה בחיצוניות - מדריגתם
שמו"ר 116) כח). יד, בשלח ראובני בילקוט (הובא ב קע, זח"ב

ועוד. ח. פמ"ג,
(117- בפנים) לקמן (הובא ערב וע' רס, ע' בא אוה"ת ראה

באה בניסן מאתעדל"ת.שהגאולה לגמרי שלמעלה אתעדל"ע מבחי'
(11874 (ע' חי"ב בלקו"ש משנ"ת ע"ד הוא בפנים המבואר

ע"ש. בתחתונים, דירה בענין ואילך)
ועוד.119) ואילך. סע"א פז, פסחים וראה ג. רבה  דרות פתיחתא
בלקו "ש120) למשנ"ת סתירה שאי"ז ואילך),ומובן  2 (ס"ע חי"א

ביצי"מ  נתגלתה בנים בחי' ובפרטיות בזה, מדריגות שכמה מובן כי
בפנים. לקמן וראה במ"ת. ובחירה

סב,121) ר"ה (לקו"ת כלל ית' מאתו נפרדת אינה שהנשמה אלא
ד).

פ"ב.122) אגה"ת ראה
שע"י123) דכפרה החילוק של ובדוגמת שעיצומו לזה התשובה

ראה - מכפר ע'יום חי"ט לקו"ש וראה ואילך. 1151 ע' ח "ד לקו"ש
שם). יו"ד (ובסעיף ואילך 428

"הלכות124) - ביהמ"ק הל' קורא שהרמב"ם בית להעיר
(שם*"הבחירה  לדעתו והרי מצות , כ) מ"ע בסהמ"צ ועד"ז בתחלתו.

להיות מוכן לה' בית "לעשות הוא מקדש הקרבנות בנין בו מקריבים
הרמב"ן כדעת (ולא 68כו '" הערה הוא הנ"ל במשכן החפץ דעיקר

ראה  אבל ואילך. 120 ע' חי"א לקו"ש ראה - השכינה מנוחת מקום
.(438ֿ9 ע' חט"ז לקו"ש .24 הערה 1346 ע' ח"ד לקו"ש

לעיל125) (נסמן הרשב"ץ שלדעת 25ולהעיר גם הערה וראה .
הסיום  זהו כפשוטו שגם לכאורה משמע שם) הנ"ל המאירי לשון

בשבח.

*(k r"n cid xtq yixa zevnd oipna k"ke"dxigad zia zepal."gt`we xilrd mebxza la` .epiptl) my v"ndq"dcear zia"(.ozlgza mikln 'ldae.
aezkdn devndc xewn (my v"ndqe cia) skiz `iady s`"il eyreycwn,"ai d`x) aezkd `le,(`i"xy` mewnd 'idexgai'eb `"d"oixcdpqa `aedy

k),my ixtqe (a.my r"n ifnxe bqw r"n b"nqake.jli`e 298 'r f"hg y"ewl dkex`ae .g"adia 'ld yix n"qk d`x.'ldl zxzekda zevnday xirdle
azk g"adia"zia zepalycwnd."dkex`a jli`e 142 'r h"ig y"ewl d`xe.jli`e 83 'r c"kg y"ewl.



כי e"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

-114כלומר  ית' עצמותו עם כביכול, אחד, דבר הם שישראל זה מצד הוא הבחירה ענין ואמיתית שרש :
באופן  הוא למטה הבחירה וגילוי חד. כולא וקוב"ה ליעקב",115ישראל עשו ש"אח נראה ובגלוי שבחיצוניות

שנאתי". עשו ואת יעקב את "ואוהב ואעפ"כ בשוה, ששניהם

מצרים: ויציאת דגלות הענין תוכן וזהו

הדין" מדת "נגד חזקה דביד הענין ישנו ששם השתלשלות), (סדר בעולם שמתגלה כפי - ובגילוי בחיצוניות
- ליצי"מ ראויים היו לא מדריגתם מצד נגאלים; היו לא במצרים רגע עוד נשארים היו שאם באופן זה הי' -

וכו'" עובדים והללו כו' עובדים "הללו - ליעקב" עשו ;116"אח

ית' מעצמותו בא זה הרי ובאמיתיות בפנימיות מצד 117אבל ישראל, ב(נשמות) בוחר בבחירתו ית' שהוא ,
הקב"ה  עם אחד עצם ו"להחליפם 118היותם יכול"119, איני אחרת .120באומה

.ÊÈ" נפעל הבחירה" "בית שע"י גם מובן ומחילה):lkעלxtklעפ"ז סליחה רק (לא עוונותינו"
הבן  (בדוגמת הקב"ה עם כביכול אחד דבר הם שבנ"י בגילוי ניכר לא ששם ההשתלשלות, סדר במדריגת

מהאב  נפרד שהוא בכפרה121למטה צורך יש -שם החטא ענין ופוגע נוגע ושם ,(xiqdl ע"י ופגם הלכלוך את
" ע"י הקב"ה עם בנ"י של העצמית התקשרות מצד אבל וגלות; (לאמתתה,dxigaשעבוד "לכפר נעשה - "

נעשית122בשלימות  זו מדריגה מצד עוונותינו". כל על (`lina שחטא מדריגה שזוהי כיון החטא, ומירוק הכפרה
מלכתחילה  שם נוגעים אינם מציאותם123ועון על גם פועל זה וענין .ielba זיכוך נעשה מציאותם מצד שגם ,

הנפש. ומירוק

בסדר  שהיא כפי הגאולה נראית היתה מצרים ויציאת גלות בזמן ובהדרגה: בסדר היא בזמן שההמשכה אלא
ית' מעצמותו הקב"ה בחירת מצד בא זה שענין והגילוי חזקה"; "ביד צורך ויש העם", ברח "כי - השתלשלות

את לנו "בנה כאשר נעשה - הכפרה ושלימות גמר ziaepizeperונפעל lk lr xtkl dxigad."

ע"י  אלא כו', ויסורין שעבוד ע"י לא הכפרה ענין נפעל שבו כפשוטו, הבחירה בית עם גם קשור זה וענין
בחירתו  נתגלתה המקדש (הבחירה) שבבית כיון הקב"ה.124קרבנות, של

בשבח" ומסיים בגנות ב"מתחיל הפנימי הפירוש שזהו זה 125וי"ל הרי ביצי"מ והסיפור ההגדה בתחילת :
בארוכה). (כנ"ל לגאולה ראויים היו לא מדריגתם מצד למטה שבנ"י כאילו מלמעלה, באה שהיציאה כפי

כנ"ל. עוונותינו", כל על לכפר הבחירה "בית - האמיתי ענינה מתגלה  למטה שגם בשבח", ו"מסיים

.ÁÈ לכך זוכים מצרים", משעבוד יוצא עתה הוא כאילו עצמו את ד"להראות ובאופן ביצי"מ הסיפור וע"י
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(114.282 ע' חי"ט לקו"ש ראה
שעמדה:115) והיא פי' מאבודרהם השגחתו להעיר להראות כדי

וי"ל  מידם. אותם ומציל אויבים דור בכל להם מקים בישראל
שמצד  היינו אויבים להם שמקים שזה הוא, בזה הפירוש דפנימיות
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ע"ש. בתחתונים, דירה בענין ואילך)
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סב,121) ר"ה (לקו"ת כלל ית' מאתו נפרדת אינה שהנשמה אלא
ד).

פ"ב.122) אגה"ת ראה
שע"י123) דכפרה החילוק של ובדוגמת שעיצומו לזה התשובה

ראה - מכפר ע'יום חי"ט לקו"ש וראה ואילך. 1151 ע' ח "ד לקו"ש
שם). יו"ד (ובסעיף ואילך 428

"הלכות124) - ביהמ"ק הל' קורא שהרמב"ם בית להעיר
(שם*"הבחירה  לדעתו והרי מצות , כ) מ"ע בסהמ"צ ועד"ז בתחלתו.

להיות מוכן לה' בית "לעשות הוא מקדש הקרבנות בנין בו מקריבים
הרמב"ן כדעת (ולא 68כו '" הערה הוא הנ"ל במשכן החפץ דעיקר

ראה  אבל ואילך. 120 ע' חי"א לקו"ש ראה - השכינה מנוחת מקום
.(438ֿ9 ע' חט"ז לקו"ש .24 הערה 1346 ע' ח"ד לקו"ש

לעיל125) (נסמן הרשב"ץ שלדעת 25ולהעיר גם הערה וראה .
הסיום  זהו כפשוטו שגם לכאורה משמע שם) הנ"ל המאירי לשון

בשבח.

*(k r"n cid xtq yixa zevnd oipna k"ke"dxigad zia zepal."gt`we xilrd mebxza la` .epiptl) my v"ndq"dcear zia"(.ozlgza mikln 'ldae.
aezkdn devndc xewn (my v"ndqe cia) skiz `iady s`"il eyreycwn,"ai d`x) aezkd `le,(`i"xy` mewnd 'idexgai'eb `"d"oixcdpqa `aedy

k),my ixtqe (a.my r"n ifnxe bqw r"n b"nqake.jli`e 298 'r f"hg y"ewl dkex`ae .g"adia 'ld yix n"qk d`x.'ldl zxzekda zevnday xirdle
azk g"adia"zia zepalycwnd."dkex`a jli`e 142 'r h"ig y"ewl d`xe.jli`e 83 'r c"kg y"ewl.



e"kyz'dכב ,gqtd bgc 'a lil zgiy

ר"י  כדעת זה, בניסן בפועל יתקיים להיגאל" עתידין וסתם 127(שבמדרש 126ש"בניסן ש"בניסן 128הכריעו כדעתו)
גם  למעלה דהיינו מאתעדל"ת, לגמרי "למעלה שהוא ממקום באה שהגאולה להיגאל", עתידין ובניסן נגאלו

תשובה" כאשר 129מבחינת אפילו נצחית, גאולה קיום, לה שיש גאולה - זכר" "יולדת נעשה זו ממדרי' והרי ,
תחילה  מזריע מלמעלה.130איש שבא ,

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שמפרש כפי חורין", בני הבאה "לשנה דישראל", בארעא הבאה צורך 131ו"לשנה שאין ,
בארעא  הבאה בשנה נמצאים ממילא ובדרך זה, בניסן ומיד תיכף יקויים אלא הבאה, לשנה עד ח"ו לחכות

זכר  (לשון חדש שיר לך "ונודה חורין, ובני נפשנו".132דישראל, פדות ועל גאולתנו על (

***

.ËÈ ובהמשך הצמחֿצדק, להסתלקות ואחת) המאה שנת (והתחילה שנה מאה נסתיימו - ניסן בי"ג - עתה זה
השמש" ובא השמש "וזרח - הצ"צ 133לזה צוואת (ע"פ מהר"ש אדמו"ר של נשיאותו התחלת -134.(

הראשון  הוצאתיך 135והמאמר אשר אלקיך הוי' אנכי ד"ה - הוא נשיאותו בתחלת מהר"ש אדמו"ר שאמר
מצרים  האבילות 136מארץ (שמפסיק הפסח חג עד נמשך האבילות זמן כי, הפסח, דחג ב' בליל שאמרו ,137,(

של  בסיומו המאמר מתחילים שהיו היינו, דוקא, ב' בליל דא"ח לומר נשיאינו רבותינו נהגו עצמו הפסח ובחג
ב'. בליל אמירתו נמשכה המאמר ועיקר א', יום

ב' ליום דפסח א' יום בין שהחילוק - לומר יש הדבר תושב"כ ובטעם שבין החילוק ע"ד הוא  דפסח 
דא "ח ,138לתושבע "פ  במאמר ודוגמתו  ולכן,, תושבע"פ. הוא המאמר והמשך מתושב"כ, בפסוק המאמר שהתחלת

תושבע"פ  - המאמר ועיקר והמשך יום, מבעוד א', יום של בסיומו היתה - מתושב"כ הפסוק - המאמר התחלת
ב'. בליל -

.Î.מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלקיך הוי' אנכי ד"ה מאמר

***
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א.126) יא, ר"ה
יא.127) פט"ו, שמו"ר
הלשון 128) רנט) (ע' בא ובאוה"ת פ"א. ה'ש"ת הזה החודש ד"ה

כר"י". "סתם
ערב.129) ע' רס. ע' שם אוה"ת
רני 130) סד"ה תו"א בה. יולד ואיש איש ה) פז, (תהלים כמ"ש

(הנ"ל). ערב ע' אוה"ת (בסופו). וביאורו (הב') ושמחי
שם.131) תש"ה השיחות ספר
ב.132) קטז, פסחים ונאמר תוד"ה ראה
עה"פ.133) קה"ר ב. לח, יומא וראה ה. א, קהלת

מהר"ש134) אדמו"ר התולדות ספר תשנ"ז)ראה תש"ז; (קה"ת
ובהערה ואילך, 13 וש"נ.ס"ע שסג. ע' ח"א הצ"צ אג"ק שם.

"התורה 135) המאמר: בתחלת נרשם א) לז, 1777) הכת"י בא'
ראשון  "בליל נרשם שם (אבל שליט"א" ר"ש הרה"ק מכ"ק הראשונה
הספר). שבתחלת המאמרים במפתח המו"ל בהערות ראה פסח". של

ואילך.136) נ ע' תרכ"ו בסה"מ נדפס
טושו"ע 137) ה"ג. פ"י אבל הל' רמב"ם (במשנה). א יט, מו"ק

ס"י. סשצ"ט יו"ד
של 138) שני (יו"ט ב' ויום מה"ת, הוא א' שיום הכוונה אולי

) מדרבנן הוא ).המו"ל גלויות)
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gqtd bg zegiy ihewl יב כרך

הרמב"ם ‡. חייב 1כתב ודור דור בכל לשונו: וזה
עתה ze`xdlאדם יצא בעצמו הוא כאילו עצמו את

שכתוב  ממה לזה ראיה (ומביא מצרים. משעבוד
היית, עבד כי וזכרת שכתוב וממה משם הוציא ואותנו

ג). סעיף כדלקמן
הוא  כו'") חייב ודור דור ("בכל זה דין מקור והנה

בפסחים  מהמשנה משנה) במגיד שמציין וצריך 2(כמו .
היא  וכן שלפנינו. הגירסא (לפי המשנה נוסח ביאור:

יד כתב של בהמשנה הגירסא "חייב m"anxd3גם הוא (
כי ze`xl4אדם לדינא, נפקאֿמינה גם זה והרי כו'".

אדם "חייב הרמב"ם פירושו ze`xdl5לשון כו'",
יצא  הוא כאילו (בעצמו) יראה שהאדם מספיק שאינו
לאחרים? גם זה להראות שחייב אלא מצרים, משעבוד

עצמו  הרמב"ם דברי דלכאורה מובן, אינו וביותר
דור  "בכל כותב שלו ההגדה בנוסח זה: את זה סותרין

אדם חייב חמץ ze`xlודור בהלכות ואילו כו'" עצמו
אדם "חייב כנ"ל כותב כו'"?ze`xdlומצה

הזקן: אדמו"ר בדברי גם היא הקושיא ואותה
בתניא  (וכן שלו ההגדה אדם 6בנוסח "חייב כותב (

ze`xl בשולחנו ואילו אדם7כו'", "חייב ze`xdlכותב
כו'"?

הזקן ·. ואדמו"ר הרמב"ם בלשון שינוי עוד
(ובהגדה) במשנה שלהם): (וההגדה המשנה מלשון

יצא הוא "כאילו הרמב"ם mixvnnאיתא ולשון ,"
בעצמו  הוא "כאילו היא הזקן עתה 9יצא 8ואדמו"ר

cearyn:ולכאורה מצרים".
פנים  כל על - ו"עתה" "בעצמו" התיבות הוספת

שינוי ב"כאילו xwiraאינה הדגשה תוספת ורק הענין,

`edהוא "כאילו הוא: בזה שהפירוש יצא envraיצא",
dzr."

ההגדה  בנוסח גם זו הדגשה מוסיפים שאין [והא
כו'" ודור דור "בכל הפיסקא כי הוא - שלהם
(ובהפיסקא  המשנה לשון (העתקת) היא שבההגדה
אין  ובמילא - שלאחריה) כו' חייבים אנחנו לפיכך

לשנות], מקום

עתה "יצא דכתבו בהא צריך cearynאבל מצרים",
הוא  כאילו כו' לראות אדם "חייב המשנה לשון עיון:

עצמו mixvnnיצא את לראות שצריך היא משמעותה "
יצא כןux`nכאילו שאין מה מצרים cearyמצרים,

היה  וגם להיות אפשר ל 10הרי מחוץ מצרים?`uxגם

משעבוד ‚. כו' ודור דור "בכל שם בהרמב''ם
"שנאמר  לשונו: וזה מסיים הוציא 11מצרים", ואותנו

בתורה  הקב"ה צוה זה, דבר ועל וגו'. וזכרת 12משם
עבד  היית בעצמך אתה כאילו כלומר היית עבד כי

מובן: ואינו ונפדית". לחירות ויצאת
"בכל  על שלפנינו) הגירסא (לפי במשנה הראיה א)

"שנאמר  היא כו'" ודור ההוא 13דור ביום לבנך והגדת
ממצרים". בצאתי לי ה' עשה זה בעבור לאמר

וכן  (הנ"ל), הרמב"ם יד כתב של שבהמשנה ואף
מהמשנה  שהעתיק שלו ההגדה הובאה l`,14בנוסח

מהו  ביאור: צריך מקום מכל זה, לדין ראיה בכלל
(דוקא) היא זה לדין שהראיה הרמב"ם של טעמו
גו' "והגדת מהכתוב ולא משם, הוציא ואותנו מהכתוב

בהמשנה)? (כגירסתנו גו'" לי ה' עשה

מהכתוב  בהוכחתו הרמב"ם מסתפק אינו מדוע ב)
עבד  כי "וזכרת גם ומביא וגו'" משם הוציא "ואותנו

היית"?

היא  שם שברמב"ם כו'" ודור דור "בכל ההלכה ג)
להחיוב בנוגע זה) שבפרק ההלכות dyng(ככל lilc

oqipa xyr שממשיך אדם 15[וכמו כשסועד "לפיכך :
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ה"ו.1) פ"ז ומצה חמץ הל'
ב.2) קטז,
מנוסח 3) גם מוכרח וכן תשכ"ג. ירושלים - קאפאח הרב ע"י הו"ל

שבנוסח  ב', סעיף לקמן ראה - מהמשנה שהועתק שברמב"ם ההגדה
שבמשנה. מהנוסח הרמב"ם שינה לא ההגדה

שגורס 4) משמע, שם) פסחים בד"ס זו גירסא גם (וראה כאן במ"מ
שבכת"י במשנה אבל "להראות". מנוסח m"anxdבמשנה מוכרח [וכן

הקודמת] כבהערה שלו, .ze`xlההגדה
(5- פרנקל מהדורת רמב"ם (ראה הרמב"ם של כת"י בכמה

כותב  בשלחנו שאדה"ז מהא אבל "לראות". - תשל"ה) ירושלים
שבשו"ע  הדין מקור (שהרי ברמב"ם כן שגורס מוכרח ֿ "להראות"

מהרמב"ם). הוא שם אדה"ז
פמ"ז.6) ריש
ס"ז.7) תע"ב סימן
אדה"ז8) "בעצמו".zil`בשו"ע תיבת
הלשון:9) אדה"ז, (בוא"ו).vei`בשו"ע

שלטונים 10) לו והיו סופו ועד העולם מסוף שולט הי' פרעה כי
ה). יד, לבשלח (מכילתא כו'

כג.11) ו, ואתחנן
יב)12) (טז, ובראה כב. כד, תצא טו. טו, ראה טו. ה, ואתחנן

תיבת בהשמטת יח) (שם, ו `uxותצא הכתובים , בפי' לחלק יש עוד
ואכ"מ. שם). במפרשים (עיין

ח.13) יג, בא
ס"ב),14) (כנ"ל המשנה מלשון שינה לא ההגדה שבנוסח ומכיון

בהמשנה. גירסתו שכ"ה מוכח
ז.15) בהלכה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc oiaexir(oey`x meil)

iaxy ,`ziixad ixacn x`azn .mdl jxvpdn miz`q zia xeriya
yy zia `xiiyle miz`q zia siwdl cigil xizn dcedi iaxa iqei
lk' epzpyna dcedi iaxa iqei iax xn`y dnl xzeq df ixde ,oi`q
lke ,`xiiy iabl elit` ,'dvign dpi` axre izy ly dpi`y dvign

.cigia oky
ef `iyew lreàîézéàå ,ïîçð áø øîàok xn`y mixne` yie -áø ¨©©©§¨§¦¥¨©

àëøöð àì ,éiaà øa éáéadcedi iaxa iqei iax jxved `l - ¥¨©©©¥Ÿ¦§§¨
,'dvign dpi` axre izy ly dpi`y dvign lk'y dpyna eprinydl

àlàoi` ef dvignay jk oiprl,ïkøö ìk ïäì ïzéìoiae cigia oia ¤¨¦¥¨¤¨¨§¨
,oi`q yy `xiiyle miz`q cigil mipzepy `ed dcen la` ,`xiiya

.`ziixaa x`azpy itke
mi`pzd zwelgna dkldd wqt oipra `xnin d`ian `xnbd

:dpynayúéa Bì ïéðúBð ãéçé ,ìàeîL eðéaø íeMî ïîçð áø Løc̈©©©§¨¦©¥§¥¨¦§¦¥
,íéúàñoke,íéúàñ úéa ïäì ïéðúBð íéðLla`ìLäLmiyp`eNòð ¨©¦§©¦§¦¨¤¥¨©¦§Ÿ¨©£

LL úéa ïäì ïéðúBðå ,'àøéiL'.oi`q ©¨¨§§¦¨¤¥¥
:ongp axl daiyid icinlz eywdïðaø z÷áLzhiy z` zafr ike - ¨§©§©¨¨

,okxv lk `xiiyl oiae cigil oia mipzepy mixaeqd ,minkgzãáòå§¨§©§
dkldl dz` bdepe -kzhiy,äãeäé éaøa éñBé éaømipzepy xaeqd §©¦¥§©¦§¨

.oi`q yy zia `xiiyle miiz`q zia cigil
,ef `iyew zngneíé÷Bà øãäcinrde xfg -déìò àøBîà ïîçð áø ¨©¦©©§¨£¨£¥

,eiptl onbxezn -Løãå,jkíëéðôì ézøîàL íéøácdligzn §¨©§¨¦¤¨©§¦¦§¥¤
íøa ,éãéa ïä úeòèzn`a la` -eøîà Ck,dfaBì ïéðúBð ãéçé ¨¥§¨¦§©¨¨§¨¦§¦

ìL ,íéúàñ úéa ïäì ïéðúBð íéðL ,íéúàñ úéaàøéiL eNòð äL ¥¨©¦§©¦§¦¨¤¥¨©¦§Ÿ¨©£©¨¨
.ïkøö ìk ïäì ïéðúBðå§§¦¨¤¨¨§¨
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e"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

ר"י  כדעת זה, בניסן בפועל יתקיים להיגאל" עתידין וסתם 127(שבמדרש 126ש"בניסן ש"בניסן 128הכריעו כדעתו)
גם  למעלה דהיינו מאתעדל"ת, לגמרי "למעלה שהוא ממקום באה שהגאולה להיגאל", עתידין ובניסן נגאלו

תשובה" כאשר 129מבחינת אפילו נצחית, גאולה קיום, לה שיש גאולה - זכר" "יולדת נעשה זו ממדרי' והרי ,
תחילה  מזריע מלמעלה.130איש שבא ,

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שמפרש כפי חורין", בני הבאה "לשנה דישראל", בארעא הבאה צורך 131ו"לשנה שאין ,
בארעא  הבאה בשנה נמצאים ממילא ובדרך זה, בניסן ומיד תיכף יקויים אלא הבאה, לשנה עד ח"ו לחכות

זכר  (לשון חדש שיר לך "ונודה חורין, ובני נפשנו".132דישראל, פדות ועל גאולתנו על (

***

.ËÈ ובהמשך הצמחֿצדק, להסתלקות ואחת) המאה שנת (והתחילה שנה מאה נסתיימו - ניסן בי"ג - עתה זה
השמש" ובא השמש "וזרח - הצ"צ 133לזה צוואת (ע"פ מהר"ש אדמו"ר של נשיאותו התחלת -134.(

הראשון  הוצאתיך 135והמאמר אשר אלקיך הוי' אנכי ד"ה - הוא נשיאותו בתחלת מהר"ש אדמו"ר שאמר
מצרים  האבילות 136מארץ (שמפסיק הפסח חג עד נמשך האבילות זמן כי, הפסח, דחג ב' בליל שאמרו ,137,(

של  בסיומו המאמר מתחילים שהיו היינו, דוקא, ב' בליל דא"ח לומר נשיאינו רבותינו נהגו עצמו הפסח ובחג
ב'. בליל אמירתו נמשכה המאמר ועיקר א', יום

ב' ליום דפסח א' יום בין שהחילוק - לומר יש הדבר תושב"כ ובטעם שבין החילוק ע"ד הוא  דפסח 
דא "ח ,138לתושבע "פ  במאמר ודוגמתו  ולכן,, תושבע"פ. הוא המאמר והמשך מתושב"כ, בפסוק המאמר שהתחלת

תושבע"פ  - המאמר ועיקר והמשך יום, מבעוד א', יום של בסיומו היתה - מתושב"כ הפסוק - המאמר התחלת
ב'. בליל -

.Î.מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלקיך הוי' אנכי ד"ה מאמר

***
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א.126) יא, ר"ה
יא.127) פט"ו, שמו"ר
הלשון 128) רנט) (ע' בא ובאוה"ת פ"א. ה'ש"ת הזה החודש ד"ה

כר"י". "סתם
ערב.129) ע' רס. ע' שם אוה"ת
רני 130) סד"ה תו"א בה. יולד ואיש איש ה) פז, (תהלים כמ"ש

(הנ"ל). ערב ע' אוה"ת (בסופו). וביאורו (הב') ושמחי
שם.131) תש"ה השיחות ספר
ב.132) קטז, פסחים ונאמר תוד"ה ראה
עה"פ.133) קה"ר ב. לח, יומא וראה ה. א, קהלת

מהר"ש134) אדמו"ר התולדות ספר תשנ"ז)ראה תש"ז; (קה"ת
ובהערה ואילך, 13 וש"נ.ס"ע שסג. ע' ח"א הצ"צ אג"ק שם.

"התורה 135) המאמר: בתחלת נרשם א) לז, 1777) הכת"י בא'
ראשון  "בליל נרשם שם (אבל שליט"א" ר"ש הרה"ק מכ"ק הראשונה
הספר). שבתחלת המאמרים במפתח המו"ל בהערות ראה פסח". של

ואילך.136) נ ע' תרכ"ו בסה"מ נדפס
טושו"ע 137) ה"ג. פ"י אבל הל' רמב"ם (במשנה). א יט, מו"ק

ס"י. סשצ"ט יו"ד
של 138) שני (יו"ט ב' ויום מה"ת, הוא א' שיום הכוונה אולי

) מדרבנן הוא ).המו"ל גלויות)

gqtd bg zegiy ihewl יב כרך

הרמב"ם ‡. חייב 1כתב ודור דור בכל לשונו: וזה
עתה ze`xdlאדם יצא בעצמו הוא כאילו עצמו את

שכתוב  ממה לזה ראיה (ומביא מצרים. משעבוד
היית, עבד כי וזכרת שכתוב וממה משם הוציא ואותנו

ג). סעיף כדלקמן
הוא  כו'") חייב ודור דור ("בכל זה דין מקור והנה

בפסחים  מהמשנה משנה) במגיד שמציין וצריך 2(כמו .
היא  וכן שלפנינו. הגירסא (לפי המשנה נוסח ביאור:

יד כתב של בהמשנה הגירסא "חייב m"anxd3גם הוא (
כי ze`xl4אדם לדינא, נפקאֿמינה גם זה והרי כו'".

אדם "חייב הרמב"ם פירושו ze`xdl5לשון כו'",
יצא  הוא כאילו (בעצמו) יראה שהאדם מספיק שאינו
לאחרים? גם זה להראות שחייב אלא מצרים, משעבוד

עצמו  הרמב"ם דברי דלכאורה מובן, אינו וביותר
דור  "בכל כותב שלו ההגדה בנוסח זה: את זה סותרין

אדם חייב חמץ ze`xlודור בהלכות ואילו כו'" עצמו
אדם "חייב כנ"ל כותב כו'"?ze`xdlומצה

הזקן: אדמו"ר בדברי גם היא הקושיא ואותה
בתניא  (וכן שלו ההגדה אדם 6בנוסח "חייב כותב (

ze`xl בשולחנו ואילו אדם7כו'", "חייב ze`xdlכותב
כו'"?

הזקן ·. ואדמו"ר הרמב"ם בלשון שינוי עוד
(ובהגדה) במשנה שלהם): (וההגדה המשנה מלשון

יצא הוא "כאילו הרמב"ם mixvnnאיתא ולשון ,"
בעצמו  הוא "כאילו היא הזקן עתה 9יצא 8ואדמו"ר

cearyn:ולכאורה מצרים".
פנים  כל על - ו"עתה" "בעצמו" התיבות הוספת

שינוי ב"כאילו xwiraאינה הדגשה תוספת ורק הענין,

`edהוא "כאילו הוא: בזה שהפירוש יצא envraיצא",
dzr."

ההגדה  בנוסח גם זו הדגשה מוסיפים שאין [והא
כו'" ודור דור "בכל הפיסקא כי הוא - שלהם
(ובהפיסקא  המשנה לשון (העתקת) היא שבההגדה
אין  ובמילא - שלאחריה) כו' חייבים אנחנו לפיכך

לשנות], מקום

עתה "יצא דכתבו בהא צריך cearynאבל מצרים",
הוא  כאילו כו' לראות אדם "חייב המשנה לשון עיון:

עצמו mixvnnיצא את לראות שצריך היא משמעותה "
יצא כןux`nכאילו שאין מה מצרים cearyמצרים,

היה  וגם להיות אפשר ל 10הרי מחוץ מצרים?`uxגם

משעבוד ‚. כו' ודור דור "בכל שם בהרמב''ם
"שנאמר  לשונו: וזה מסיים הוציא 11מצרים", ואותנו

בתורה  הקב"ה צוה זה, דבר ועל וגו'. וזכרת 12משם
עבד  היית בעצמך אתה כאילו כלומר היית עבד כי

מובן: ואינו ונפדית". לחירות ויצאת
"בכל  על שלפנינו) הגירסא (לפי במשנה הראיה א)

"שנאמר  היא כו'" ודור ההוא 13דור ביום לבנך והגדת
ממצרים". בצאתי לי ה' עשה זה בעבור לאמר

וכן  (הנ"ל), הרמב"ם יד כתב של שבהמשנה ואף
מהמשנה  שהעתיק שלו ההגדה הובאה l`,14בנוסח

מהו  ביאור: צריך מקום מכל זה, לדין ראיה בכלל
(דוקא) היא זה לדין שהראיה הרמב"ם של טעמו
גו' "והגדת מהכתוב ולא משם, הוציא ואותנו מהכתוב

בהמשנה)? (כגירסתנו גו'" לי ה' עשה

מהכתוב  בהוכחתו הרמב"ם מסתפק אינו מדוע ב)
עבד  כי "וזכרת גם ומביא וגו'" משם הוציא "ואותנו

היית"?

היא  שם שברמב"ם כו'" ודור דור "בכל ההלכה ג)
להחיוב בנוגע זה) שבפרק ההלכות dyng(ככל lilc

oqipa xyr שממשיך אדם 15[וכמו כשסועד "לפיכך :
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ה"ו.1) פ"ז ומצה חמץ הל'
ב.2) קטז,
מנוסח 3) גם מוכרח וכן תשכ"ג. ירושלים - קאפאח הרב ע"י הו"ל

שבנוסח  ב', סעיף לקמן ראה - מהמשנה שהועתק שברמב"ם ההגדה
שבמשנה. מהנוסח הרמב"ם שינה לא ההגדה

שגורס 4) משמע, שם) פסחים בד"ס זו גירסא גם (וראה כאן במ"מ
שבכת"י במשנה אבל "להראות". מנוסח m"anxdבמשנה מוכרח [וכן

הקודמת] כבהערה שלו, .ze`xlההגדה
(5- פרנקל מהדורת רמב"ם (ראה הרמב"ם של כת"י בכמה

כותב  בשלחנו שאדה"ז מהא אבל "לראות". - תשל"ה) ירושלים
שבשו"ע  הדין מקור (שהרי ברמב"ם כן שגורס מוכרח ֿ "להראות"

מהרמב"ם). הוא שם אדה"ז
פמ"ז.6) ריש
ס"ז.7) תע"ב סימן
אדה"ז8) "בעצמו".zil`בשו"ע תיבת
הלשון:9) אדה"ז, (בוא"ו).vei`בשו"ע

שלטונים 10) לו והיו סופו ועד העולם מסוף שולט הי' פרעה כי
ה). יד, לבשלח (מכילתא כו'

כג.11) ו, ואתחנן
יב)12) (טז, ובראה כב. כד, תצא טו. טו, ראה טו. ה, ואתחנן

תיבת בהשמטת יח) (שם, ו `uxותצא הכתובים , בפי' לחלק יש עוד
ואכ"מ. שם). במפרשים (עיין

ח.13) יג, בא
ס"ב),14) (כנ"ל המשנה מלשון שינה לא ההגדה שבנוסח ומכיון

בהמשנה. גירסתו שכ"ה מוכח
ז.15) בהלכה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc oiaexir(oey`x meil)

iaxy ,`ziixad ixacn x`azn .mdl jxvpdn miz`q zia xeriya
yy zia `xiiyle miz`q zia siwdl cigil xizn dcedi iaxa iqei
lk' epzpyna dcedi iaxa iqei iax xn`y dnl xzeq df ixde ,oi`q
lke ,`xiiy iabl elit` ,'dvign dpi` axre izy ly dpi`y dvign

.cigia oky
ef `iyew lreàîézéàå ,ïîçð áø øîàok xn`y mixne` yie -áø ¨©©©§¨§¦¥¨©

àëøöð àì ,éiaà øa éáéadcedi iaxa iqei iax jxved `l - ¥¨©©©¥Ÿ¦§§¨
,'dvign dpi` axre izy ly dpi`y dvign lk'y dpyna eprinydl

àlàoi` ef dvignay jk oiprl,ïkøö ìk ïäì ïzéìoiae cigia oia ¤¨¦¥¨¤¨¨§¨
,oi`q yy `xiiyle miz`q cigil mipzepy `ed dcen la` ,`xiiya

.`ziixaa x`azpy itke
mi`pzd zwelgna dkldd wqt oipra `xnin d`ian `xnbd

:dpynayúéa Bì ïéðúBð ãéçé ,ìàeîL eðéaø íeMî ïîçð áø Løc̈©©©§¨¦©¥§¥¨¦§¦¥
,íéúàñoke,íéúàñ úéa ïäì ïéðúBð íéðLla`ìLäLmiyp`eNòð ¨©¦§©¦§¦¨¤¥¨©¦§Ÿ¨©£

LL úéa ïäì ïéðúBðå ,'àøéiL'.oi`q ©¨¨§§¦¨¤¥¥
:ongp axl daiyid icinlz eywdïðaø z÷áLzhiy z` zafr ike - ¨§©§©¨¨

,okxv lk `xiiyl oiae cigil oia mipzepy mixaeqd ,minkgzãáòå§¨§©§
dkldl dz` bdepe -kzhiy,äãeäé éaøa éñBé éaømipzepy xaeqd §©¦¥§©¦§¨

.oi`q yy zia `xiiyle miiz`q zia cigil
,ef `iyew zngneíé÷Bà øãäcinrde xfg -déìò àøBîà ïîçð áø ¨©¦©©§¨£¨£¥

,eiptl onbxezn -Løãå,jkíëéðôì ézøîàL íéøácdligzn §¨©§¨¦¤¨©§¦¦§¥¤
íøa ,éãéa ïä úeòèzn`a la` -eøîà Ck,dfaBì ïéðúBð ãéçé ¨¥§¨¦§©¨¨§¨¦§¦

ìL ,íéúàñ úéa ïäì ïéðúBð íéðL ,íéúàñ úéaàøéiL eNòð äL ¥¨©¦§©¦§¦¨¤¥¨©¦§Ÿ¨©£©¨¨
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dfd dlila עבד כי "וזכרת הציווי מובן: ואינו כו'"].
לחירות  ויצאת עבד היית בעצמך אתה כאילו היית..
על  טעם (שהוא בשנה מיוחד זמן לו אין ונפדית"

שבת  גו'"16שמירת לו תעניק "הענק על מה 17או ,(
יצא  בעצמו הוא כאילו כו' ד"להראות החיוב כן שאין

דוקא? בניסן ט"ו בליל הוא מצרים" משעבוד עתה

חייב „. ודור דור שבכל שברמב"ם, הנ''ל דין והנה
רק (לא גם)ze`xlאדם גם ze`xdlאלא מביא כו',

אלא  ס"א). סוף לעיל (כהובא בשולחנו הזקן רבינו
הכתוב xewndlשבנוגע (היינו: בתורה זו הלכה של

שכתב  ממה הזקן רבינו משנה - זה) דין נלמד שממנו
הזקן  רבינו העתיק זו הלכה ש(כללות) (אף הרמב"ם
כותב  הרמב"ם שם): בגליון כמצויין מהרמב"ם,
מהכתוב  הוא זו הלכה שמקור ס"ג) לעיל (מובא
כותב: הזקן רבינו ואילו וגו'": משם הוציא "ואותנו

ממצרים".18"שנאמר  בצאתי לי ה' עשה זה בעבור
רבינו  בפשטות: מובן - זה לשינוי הטעם והנה

שלו  ההגדה בנוסח שמעתיק (וכמו סובר )19הזקן
כהגירסא  היא (הנ"ל) במשנה (העיקרית) שהגירסא

mixtqd aexay לבנך והגדת שנאמר כו' ודור דור "בכל
בצאתי  לי ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא ביום

) לא lce`ממצרים" שבמשנה הרמב"ם, כגירסת
בשולחנו  גם כותב ולכן זה), לדין ראיה הובאה
לי  ה' עשה זה "בעבור מהכתוב נלמדת זו שהלכה

ממצרים". בצאתי

טעמא  לגירסא) בנוגע (שמחולקים גופא זה - אבל
בעי.

רק  הזקן אדמו"ר מביא מדוע עיון: צריך ועוד
ממצרים", בצאתי לי ה' עשה זה hinyne"בעבור

ההוא  ביום לבנך "והגדת e`aedyלאמר"18התיבות
dpyna?

) היא הזקן דאדמו"ר שהראיה לומר l`ואין
זה ze`xdlלהחיוב על רק אם) כי ודור, דור בכל

ze`ivndy ולכן ודור, דור בכל ישנה מצרים דיציאת
מובן: שאינו זה על (נוסף כי - לבנך" "והגדת משמיט
זה  לפי הרי) החיוב, על הראיה גם מביא אינו מדוע

ממצרים", בצאתי לי ה' "עשה רק להביא ליה הוה
זה"? "בעבור התיבות גם ולהשמיט

לגבי ‰. הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן שינוי עוד
צוה  זה דבר "ועל היא הרמב"ם לשון הרמב''ם:
אתה  כאילו כלומר היית, עבד כי וזכרת בתורה הקב"ה
הזקן  אדמו"ר לשון ואילו כו'": עבד היית בעצמך
היית  עבד כי וזכרת הקב"ה צוה זה דבר "ועל היא:

mixvnaהיית בעצמך אתה כאילו ,mixvna."'כו עבד
בכל  הזהב בלשונו דייק הזקן שרבינו הידוע פי ועל

) הזקן שרבינו שבזה ברור, נראה - ותיבה dpynתיבה
(הן  "במצרים" תיבת ו)מוסיף הרמב"ם, מלשון
"כאילו  בהפירוש והן גו' וזכרת הכתוב לשון בהעתקת

בזה  כוונתו שהחיוב 9כו'''), להשמיענו, היא
"כאילו  שיראה רק (לא הוא עצמו" את ד"להראות
"כאילו  שיראה אם) כי סתם, עבד" היית בעצמך אתה

היית בעצמך דמצרים mixvnaאתה שהעבדות עבד",
שפרט  לומר, [ויש וכו'. בפרך - מיוחדת עבדות היא
יצייר  שבאם לעיכובא, גם הוא הזקן) רבינו (לדעת זה

חובתו]. ידי יצא לא - סתם מעבדות שנגאל בעצמו

על  לחלוק הזקן לרבינו ליה מנא עיון וצריך
עצמו  את להראות מחוייב שהאדם ולחדש הרמב"ם

דמצרים  מיוחדת מעבדות נגאל ?20כאילו

"ויצאת  היא הרמב"ם לשון להבין: צריך גם
ונפדית" הזקן21לחירות רבינו ואילו ,dpyn מלשון

לחירות"? ויצאת "ונפדית וכותב הרמב''ם

.Â:הנ"ל בכל והביאור
הזקן) אדמו"ר ערוך ובשולחן (שברמב"ם בהדין
כאילו  עצמו את להראות אדם חייב ודור דור "בכל
כמה  מחדש - מצרים" משעבוד עתה יצא בעצמו הוא

ענינים:

היא ze`ivndא) מצרים דיציאת שהגאולה - והוא ,
הוציא  לא "אילו כי ודור". דור "בכל נמשכת פעולה

ובנ  אנו הרי ממצרים אבותינו את בנינו הקב"ה ובני ינו
מה זה במצרים": לפרעה היינו ep`yמשועבדים

שהגאולה dzrנמצאים מפני הוא - דחירות במצב
נמשכת  מצרים עכשיו.22דיציאת גם
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שם.16) ואתחנן
שם.17) ראה
בדורות 18) גם מדבר גו'" לי ה' ש"עשה על שההוכחה ובפרט,

שם). פסחים (מהרש"א ההוא" מ"ביום היא הבאים
(19– "כלומר" ותיבת "בתורה" תיבת משמיט שאדה"ז הא אבל

ואכ"מ. בזה י"ל ועוד בסגנון. רק שינוי שזה לומר, יש

מכיון 20) כי - הרמב"ם כוונת כן מפרש שאדה"ז לומר ואין
בארץ  היית עבד כי "וזכרת נאמר שם) וראה (ואתחנן שבכתוב

היית" עבד כי "וזכרת רק מהכתוב מעתיק והרמב"ם hinyneמצרים",
יצא  בעצמו הוא "כאילו לפנ"ז למ"ש בהמשך בא שזה (אף "במצרים"
לרמז, היא בזה הרמב"ם שכוונת מוכח, מצרים"), משעבוד עתה

סתם. מעבדות שנגאל רק הוא לראות שהחיוב
לחירות.21) ויוציאנו הקב"ה אותנו פדה כתב: ה"ב פ"ז ששם אף
וביאורים)22) מנהגים טעמים, לקוטי (עם בהגש"פ בארוכה ראה

תשל"ט). (בהוצאת ואילך שעא ע'
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יציאת aeigdב) זכירת למצות [נוסף אשר והוא, ,
ובלילה) (ביום יום שבכל שמצוה23מצרים ,ef הוא

שהיתה  מצרים יציאת (רק) מזכיר כשהוא גם מקיים
(להרגיש)24לאבותינו  לראות האדם על חיוב יש - [

הוא מצרים".dzrיצאenvra"כאילו משעבוד

ד" החיוב שהאדם ze`xdlג) מספיק שאין והוא, ."
עתה  יצא בעצמו הוא "כאילו בעצמו (ירגיש) יראה

גם הוא שחייב אלא מצרים". (הרגש)ze`xdlמשעבוד
זה.

יצא  בעצמו הוא כאילו כו' "להראות החיוב ד)
בעת רק לא הוא מצרים" משעבוד dcbddעתה zxin`,

שאומר  דהגם והיינו זה". לילה מעשה ב"כל גם אלא
כאילו כו' ודור דור "בכל ממצרים"ed`בהגדה יצא

הרי כו' הוציא לא "ואילו אומר הוא זה לפני `ep[וגם
עדיין  יוצא אינו מקום מכל כו'"], היינו משועבדים כו'
הגדה  היא ההגדה אמירת שגם [אף ד"להראות" החיוב

xg`l" גם צריך אם כי ח'], סעיף כדלקמן ,lek`l
zezyle הרגש ולהראות לבטא בכדי חירות", דרך . .

ב"כל כו'" בעצמו הוא ד"כאילו זה".זה לילה מעשה

.Ê הזקן ואדמו"ר שהרמב"ם מה יובן זה פי ועל
ואין  - היית" עבד כי "וזכרת גם להביא הוצרכו
וגו'", משם הוציא "ואותנו מהכתוב בהראי' מסתפקים
ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זה "בעבור מהכתוב או

על רק היא אלו מכתובים ההוכחה כי -ze`ivnd,
דור  בכל נמשכת פעולה היא מצרים ויציאת שהגאולה

שיש הוכחה מזה אין אבל לראות aeigודור. האדם על
אף  כי מצרים". משעבוד עתה יצא בעצמו הוא "כאילו
מקום  מכל דור, בכל היא מצרים דיציאת שהמציאות
לזכור  רק הוא מצרים יציאת דזכירת שהחיוב לומר יש

לאבותינו  - בפשטות שהיתה כמו מצרים יציאת
ה' "עשה שהתיבות בהמשך il[ואף באות גו'"

" וכן לבנך", בא epze`eל"והגדת וגו'" משם הוציא
זה  לפני שכתוב למה הרי 25בהמשך - לבנך" "ואמרת

דיציאת  שבהסיפור ואמירה, להגדה בנוגע רק זהו
מזה  אין אבל ו"אותנו". "לי" גם לומר צריך מצרים

(להרגיש) עצמו את לראות חייב שהאדם הוכחה
מזה  שאין - וכ"ש מצרים, משעבוד עתה יצא כאילו
עתה  יצא "כאילו לראות האדם על חיוב שיש הוכחה
בעת  שלא זה, לילה מעשה בשאר גם מצרים" משעבוד

ההגדה], אמירת

דבר  "ועל הזקן ואדמו"ר הרמב"ם מוסיפים ולכן
כאילו  כו' היית עבד כי וזכרת בתורה הקב"ה צוה זה
עוה"פ) שבא (ובפרט שהציווי כו'", בעצמך אתה
שהיתה  מצרים יציאת לזכור רק (לא הוא גו'" "וזכרת

ד" הענין על זה", דבר "על גם) אלא epze`eלאבותינו,
ה' ו"עשה גו'" גו'",ilהוציא

שחייב  גו'" "וזכרת מהכתוב יודעים שאנו ולאחרי
בעצמך  אתה "כאילו עצמו) את (ולראות לזכור אדם
הפסח  בליל זה חיוב אשר מזה, אנו למדים - כו'"
"להראות", גם אלא "לראות" רק לא להיות צריך

(ל  הוא זה חיוב אלא)ואשר ההגדה, אמירת בעת רק א
כדלקמן. הזה", בלילה אדם "כשסועד גם

.Á בליל מצרים ביציאת סיפור שבמצות מההוספות
יום. שבכל מצרים יציאת זכירת מצות על בניסן ט"ו
שיזכיר  מספיק שאין היינו: לבנך", "והגדת - הוא
או) (לבנו גם לומר צריך אלא לעצמו, מצרים יציאת

xg`l26.
שאמרו  למה הטעם או 27[וזהו בן לו אין שבאם ,
"הוא אותו שישאלו כו' מכיון l`eyאשה כי - לעצמו"

לאחר, מצרים יציאת לספר הוא הפסח בליל שחיוב
הוא צריך אותו) שישאל מי (כשאין את le`ylלכן

"אחר" נעשה עצמו את שואל שהוא ידי על כי עצמו,
ומספר  שאלתו על שמשיב ידי ועל עצמו, לגבי

שבעצמו  "והגדת 28לה"אחר" מצות בזה מקיים הוא ,
גו'"].

זכרון  עניני מכללות אחד בפרט שמצינו ומכיון
מוסיף  מצרים יציאת שליל - (הסיפור) מצרים יציאת
(להרמב"ם  מזה למדין דוקא, ד"לאחר" החיוב בו
שצריך  הפרט על גם כולו, הכלל על הזקן) ואדמו"ר

כאילו עצמו את רואה שצריך ed`להיות כו', יצא
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ס"ז.23) ר"ס אדה"ז שו"ע ה"ג. פ"א ק"ש הל' רמב"ם
גם 24) הרי – המשנה כוונת (רפמ"ז) בתניא שפירש מה לפי

ד" `"rהחיוב ze`xl" הוא meieכו'" mei lka והערה ס"י כדלקמן ,"
לחדש  ההכרח דמהו – בשו"ע גם לאדה"ז ס"ל דכן מסתבר ועפ"ז .31

בין לגביzehytaeבתניאyxetndמחלוקת –mezqd בשו"ע
(וברמב"ם)?!

הוא בפנים z`yומ"ש xzil–f"bc l"ic– הכרח m`aחידוש ימצא
ואז הנ"ל; אדה"ז wzneiלמחלוקת ושו"ע ברמב"ם הובא שלא מה גם

כאילו א"ע דלראות החיוב ממצרים.ed`שם יצא
כא.25) שם, ואתחנן

טו.26) ע' הנ"ל בהגש"פ שצויינו ובמקומות כא. מצוה מנ"ח ראה
אדה"ז 27) שו"ע ה"ג. פ"ז ומצה חמץ הל' רמב"ם א. קטז, פסחים

ס"מ. סתע"ג
לבוריים 28) הדברים בהבנת עיקרית הוספה גם באה ועי"ז

סוף  (ירוש' פלפלן גם שהוא הסדרן במעלת מחז"ל וע"ד ולעומקם
מה  שם): בפרש"י הובא יג. א, (לדברים מספרי גם ולהעיר הוריות),
משלו  מביא לראות לו מביאים כשאין כו' נבון כו' לחכמים נבונים בין
מותיב  הוא ובכ"מ): א קמה, (שבת בכ"מ המובא יומתק ועפ"ז ורואה.

לה. (משני) מפרק והוא לה
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יציאת aeigdב) זכירת למצות [נוסף אשר והוא, ,
ובלילה) (ביום יום שבכל שמצוה23מצרים ,ef הוא

שהיתה  מצרים יציאת (רק) מזכיר כשהוא גם מקיים
(להרגיש)24לאבותינו  לראות האדם על חיוב יש - [

הוא מצרים".dzrיצאenvra"כאילו משעבוד

ד" החיוב שהאדם ze`xdlג) מספיק שאין והוא, ."
עתה  יצא בעצמו הוא "כאילו בעצמו (ירגיש) יראה

גם הוא שחייב אלא מצרים". (הרגש)ze`xdlמשעבוד
זה.

יצא  בעצמו הוא כאילו כו' "להראות החיוב ד)
בעת רק לא הוא מצרים" משעבוד dcbddעתה zxin`,

שאומר  דהגם והיינו זה". לילה מעשה ב"כל גם אלא
כאילו כו' ודור דור "בכל ממצרים"ed`בהגדה יצא

הרי כו' הוציא לא "ואילו אומר הוא זה לפני `ep[וגם
עדיין  יוצא אינו מקום מכל כו'"], היינו משועבדים כו'
הגדה  היא ההגדה אמירת שגם [אף ד"להראות" החיוב

xg`l" גם צריך אם כי ח'], סעיף כדלקמן ,lek`l
zezyle הרגש ולהראות לבטא בכדי חירות", דרך . .

ב"כל כו'" בעצמו הוא ד"כאילו זה".זה לילה מעשה

.Ê הזקן ואדמו"ר שהרמב"ם מה יובן זה פי ועל
ואין  - היית" עבד כי "וזכרת גם להביא הוצרכו
וגו'", משם הוציא "ואותנו מהכתוב בהראי' מסתפקים
ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זה "בעבור מהכתוב או

על רק היא אלו מכתובים ההוכחה כי -ze`ivnd,
דור  בכל נמשכת פעולה היא מצרים ויציאת שהגאולה

שיש הוכחה מזה אין אבל לראות aeigודור. האדם על
אף  כי מצרים". משעבוד עתה יצא בעצמו הוא "כאילו
מקום  מכל דור, בכל היא מצרים דיציאת שהמציאות
לזכור  רק הוא מצרים יציאת דזכירת שהחיוב לומר יש

לאבותינו  - בפשטות שהיתה כמו מצרים יציאת
ה' "עשה שהתיבות בהמשך il[ואף באות גו'"

" וכן לבנך", בא epze`eל"והגדת וגו'" משם הוציא
זה  לפני שכתוב למה הרי 25בהמשך - לבנך" "ואמרת

דיציאת  שבהסיפור ואמירה, להגדה בנוגע רק זהו
מזה  אין אבל ו"אותנו". "לי" גם לומר צריך מצרים

(להרגיש) עצמו את לראות חייב שהאדם הוכחה
מזה  שאין - וכ"ש מצרים, משעבוד עתה יצא כאילו
עתה  יצא "כאילו לראות האדם על חיוב שיש הוכחה
בעת  שלא זה, לילה מעשה בשאר גם מצרים" משעבוד

ההגדה], אמירת

דבר  "ועל הזקן ואדמו"ר הרמב"ם מוסיפים ולכן
כאילו  כו' היית עבד כי וזכרת בתורה הקב"ה צוה זה
עוה"פ) שבא (ובפרט שהציווי כו'", בעצמך אתה
שהיתה  מצרים יציאת לזכור רק (לא הוא גו'" "וזכרת

ד" הענין על זה", דבר "על גם) אלא epze`eלאבותינו,
ה' ו"עשה גו'" גו'",ilהוציא

שחייב  גו'" "וזכרת מהכתוב יודעים שאנו ולאחרי
בעצמך  אתה "כאילו עצמו) את (ולראות לזכור אדם
הפסח  בליל זה חיוב אשר מזה, אנו למדים - כו'"
"להראות", גם אלא "לראות" רק לא להיות צריך

(ל  הוא זה חיוב אלא)ואשר ההגדה, אמירת בעת רק א
כדלקמן. הזה", בלילה אדם "כשסועד גם

.Á בליל מצרים ביציאת סיפור שבמצות מההוספות
יום. שבכל מצרים יציאת זכירת מצות על בניסן ט"ו
שיזכיר  מספיק שאין היינו: לבנך", "והגדת - הוא
או) (לבנו גם לומר צריך אלא לעצמו, מצרים יציאת

xg`l26.
שאמרו  למה הטעם או 27[וזהו בן לו אין שבאם ,
"הוא אותו שישאלו כו' מכיון l`eyאשה כי - לעצמו"

לאחר, מצרים יציאת לספר הוא הפסח בליל שחיוב
הוא צריך אותו) שישאל מי (כשאין את le`ylלכן

"אחר" נעשה עצמו את שואל שהוא ידי על כי עצמו,
ומספר  שאלתו על שמשיב ידי ועל עצמו, לגבי

שבעצמו  "והגדת 28לה"אחר" מצות בזה מקיים הוא ,
גו'"].

זכרון  עניני מכללות אחד בפרט שמצינו ומכיון
מוסיף  מצרים יציאת שליל - (הסיפור) מצרים יציאת
(להרמב"ם  מזה למדין דוקא, ד"לאחר" החיוב בו
שצריך  הפרט על גם כולו, הכלל על הזקן) ואדמו"ר

כאילו עצמו את רואה שצריך ed`להיות כו', יצא
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ס"ז.23) ר"ס אדה"ז שו"ע ה"ג. פ"א ק"ש הל' רמב"ם
גם 24) הרי – המשנה כוונת (רפמ"ז) בתניא שפירש מה לפי

ד" `"rהחיוב ze`xl" הוא meieכו'" mei lka והערה ס"י כדלקמן ,"
לחדש  ההכרח דמהו – בשו"ע גם לאדה"ז ס"ל דכן מסתבר ועפ"ז .31

בין לגביzehytaeבתניאyxetndמחלוקת –mezqd בשו"ע
(וברמב"ם)?!

הוא בפנים z`yומ"ש xzil–f"bc l"ic– הכרח m`aחידוש ימצא
ואז הנ"ל; אדה"ז wzneiלמחלוקת ושו"ע ברמב"ם הובא שלא מה גם

כאילו א"ע דלראות החיוב ממצרים.ed`שם יצא
כא.25) שם, ואתחנן

טו.26) ע' הנ"ל בהגש"פ שצויינו ובמקומות כא. מצוה מנ"ח ראה
אדה"ז 27) שו"ע ה"ג. פ"ז ומצה חמץ הל' רמב"ם א. קטז, פסחים

ס"מ. סתע"ג
לבוריים 28) הדברים בהבנת עיקרית הוספה גם באה ועי"ז

סוף  (ירוש' פלפלן גם שהוא הסדרן במעלת מחז"ל וע"ד ולעומקם
מה  שם): בפרש"י הובא יג. א, (לדברים מספרי גם ולהעיר הוריות),
משלו  מביא לראות לו מביאים כשאין כו' נבון כו' לחכמים נבונים בין
מותיב  הוא ובכ"מ): א קמה, (שבת בכ"מ המובא יומתק ועפ"ז ורואה.

לה. (משני) מפרק והוא לה
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לילה  מעשה ב"כל וכן להראות; - דוקא לאחר להיות
.29זה"

.Ë רבינו של הזהב לשונו דיוק גם יובן הנ"ל פי על
לי  ה' עשה זה בעבור "שנאמר שכותב במה הזקן

ממצרים" בצאתי
על  היא הראיה באם כנ"ל: שלכאורה אף -

ze`ivnd הוה ודור), דור בכל היא מצרים (שיציאת
"עשה רק להעתיק ולא d'ליה ממצרים" בצאתי לי

על היא הראיה ובאם זה": "בעבור aeigdהתיבות
"והגדת דלהרא  התיבות גם להעתיק ליה הוה כו'", ות

רק  לא הוא הפסח בליל שהחיוב זה (שהרי לבנך"
שכתוב  ממה יודעים אנו "להראות", גם אלא "לראות"

- כנ"ל) לבנך", "והגדת

החיוב  ששייכות מדגיש הוא זה ידי על כי
הוא ממצרים" גו' "והגדת להכתוב l`"להראות"

- זה" ל"בעבור אם כי ד"והגדת", (והפרט) להציווי
-onfdלכללות לאחר) - לבנך" "והגדת נאמר (עליו

לפניך" מונחים ומרור מצה שיש להיות 30"בשעה צריך
ד"לאחר". באופן מצרים דיציאת דוזכרת מעשה כל

.È רק הוא כו'" "להראות שהחיוב הנ"ל פי על
(שנלמד  השנה שבכל החיוב אבל הפסח, בליל
זה  יתורץ - "לראות" רק הוא גו'") "וזכרת מהציווי

של ההגדה בנוסח ובמילא x"enc`eשבמשנה m"anxd
owfd הוא שהחיוב (אף כו'" לראות אדם "חייב כתב

הקדמה  - היא זו בפיסקא הכוונה כי "להראות"), גם
שלאחריה: לפיסקא זה)jkitlוטעם לפני (דהמבואר

לבאר  לא זה); (בלילה כו' להודות חייבים אנחנו
-dlildחיובי מצרים דיציאת הענין גודל אם כי ,

ובכל  הבדל מבלי - ודור" דור "בכל היא זו דיציאה
עצמו" את לראות אדם "חייב שלכן - ודור דור ימי

ממצרים"31(תמיד  יצא הוא "כאילו (32.

ד"להראות" החיוב ב"הגדה" מזכירים שאין ומה
החיוב  מזכירים שאין בדוגמא הוא - הפסח שבליל

כוסות זה eke'דארבעה שעושים מפני בפשטות והטעם .
כי  - ד"להראות" להחיוב בנוגע הטעם והוא בפועל,

וההגדה xg`lהאמירה 'eke זה הרי ס''ח) (כנ"ל
ד"להראות" .33הבפועל

.‡È דור ש"בכל הדין מקור הרי מובן: אינו ועדיין
שלשון  ומכיון מהמשנה, הוא כו'" אדם חייב ודור
היא  הזקן) ואדמו"ר הרמב''ם גירסת (לפי המשנה
ואדמו"ר  להרמב''ם להו מנא כו'", לראות אדם "חייב

להראות? גם חיוב שיש מהש"ס הזקן
בזה: והביאור

הוציא  ואותנו שיאמר צריך רבא "אמר שם: בגמרא
- אמירתו על בזה מוסיף מה ולכאורה משם".
הוא  כאילו עצמו את לראות כו' דור "בכל - שבמשנה

ממצרים". יצא

מורה  רבים) (לשון "ואותנו" הלשון בזה: והביאור
ezxin` zray שיאמר "צריך וזהו שהוא. מי עוד יש

צריך הרשב"ם: כפירוש - משם" הוציא ze`xdlואותנו
משם. יצא כאילו עצמו את

רבים) (לשון ואותנו שיאמר "צריך שהדין ומובן,
הוא ב"והגדתl`כו'", ב"והגדת jpalפרט כי - "

יש  הוציא) (ואותי יחיד בלשון כשאומר גם לבנך",
עצמו. בפני ענין הוא - אם כי שהוא, מי עוד

החיוב  הזקן ואדמו"ר הרמב"ם למדים ומזה
לילה  מעשה ל"כל בנוגע הוא זה ושחיוב ד"להראות",

זה".

.·È כותבים הזקן ואדמו"ר שהרמב"ם בזה הביאור
" (רק) יצא כאילו הוא אף cearynשהחיוב - מצרים"

"יצא  ההגדה) בנוסח העתיקו (וכן היא המשנה שלשון
mixvnn:"

כאילו  לראות אדם ב"חייב המשנה שכוונת מכיון
הרמב"ם  שמפרשים (כמו היא ממצרים" יצא הוא

יצא כאילו שיראה הזקן) דרגע dzrואדמו"ר (היינו
- משם) יצא עתה ורק במצרים, היה זה `xytלפני i`

) שיצא היא ממצרים" ב"יצא שהכוונה )dzrלומר,
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מצה 29) באכילת ותנאי פרט היא ההסיבה האם מהשקו"ט ולהעיר
באם  נפק"מ וי"ל הסיבה. בדין פרט האכילה להיפך: או וכיו"ב,
ראה  - וכיו"ב. להסיב לו שא"א רבו בא הסיבה בלא שאכל לאחרי

ואילך. 14 ע' חי"א לקו"ש
ס"ג.30) סתע"ג אדה"ז שו"ע בא. פרשת מכילתא
יום 31) "וכל ומוסיף המשנה כוונת פירש (שם) שבתניא וזהו

ובמילא  יום.ויום" שבכל החיוב "לראות" כ'
בהל' רק כו'" א"ע "לראות הדין ואדה"ז הרמב"ם הביאו שלא ומה
(וכמו  בש"ס נמצא כך כי - ק"ש בהל' השנה) דכל (בהחיוב ולא פסח

.24 הערה לעיל וראה עד"ז). בכ"מ
כו'32) שנה שבעים כבן אני הרי אראב"ע המשנה ובדוגמת

בכל  יצי"מ זכירת בענין מדברת שהמשנה אף - ההגדה בנוסח שסידרו
יום.

שבנוסח 33) בהעתקתה גם (ובמילא במשנה הגורסים אותם
דור  בכל הפי' לדעתם ועפ"ז - (3 הערה (כנ"ל "להראות" ההגדה)
וכו' הלל דאמירת החיוב בדוגמת ה"ז - בניסן טו בליל - הוא ודור

כו'. לפניו ונאמר ולאח"ז: להלל דחייבים הדין שאומר
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mewndn מצרים המוחש 34דארץ היפך זהו כי ,35.
עולם" עד לראותם תוסיפו "לא שנצטווינו 36[ובפרט

שייך  אין זה ציווי מצד הרי - למצרים לחזור שלא
מקום שאין שכן רגע aeigl(ומכל עצמו את שיראה (

במצרים  זה ב"יצא 37לפני שהכוונה לומר, צריך ולכן .[
להיציאה היא .38מצרים cearynממצרים"

.‚È לשון בין וה') ס"ד (דלעיל להשינויים הטעם
הרמב''ם  (א) - הרמב"ם ללשון בשולחנו הזקן אדמו"ר
מביא  הזקן ואדמו"ר גו', הוציא ואותנו הפסוק מביא
סתם, "עבד" כותב הרמב"ם (ב) גו': זה בעבור הפסוק

" מוסיף, הזקן הרמב"ם mixvnaואדמו"ר (ג) עבד";
כותב  הזקן ואדמו"ר ונפדית" לחירות "ויצאת כותב

- לחירות" ויצאת "ונפדית
להחילוק  בהתאם הם אלו שינויים כי לומר, יש

המשנה: בגירסת שביניהם

- הרמב"ם גירסת הראיה l`לפי במשנה הובאה
ה' "עשה מהכתוב כו'" אדם חייב ודור דור "בכל על

il,לומר יש כי - טעמו לומר ויש ממצרים". בצאתי
יוצאי  של להדור שנאמר כפשוטו, הוא שהפסוק

מצרים.

"ואותנו  הפסוק הרמב"ם מביא בספרו גם ולכן
כן  גם זה (ואומרים מפורש בו כי וגו'", משם הוציא

אותנו הביא "למען eplבההגדה) zzl,"'גו הארץ את
מיוצאי  היו לא הארץ באי של ככולם רובם והרי

מצרים.

"שנאמר  במשנה הזקן אדמו"ר גירסת לפי אמנם
מהכתוב  שגם במשנה מפורש הרי - כו'" לבנך והגדת

ה' ולכן il"עשה ודור". דור ל"בכל ראיה יש גו'"
(שהובא  זה פסוק בשולחנו הזקן אדמו"ר מביא

במשנה).

.„È ודור דור ד"בכל הענין אם - זה חילוק והנה
ה' "עשה מהכתוב נלמד שנלמד ilכו'" או גו'",

" דנוגע epze`eמהכתוב לומר יש - גו'" משם הוציא
לדינא. גם

משם" הוציא "ואותנו מהכתוב בזה: והביאור
) משם" ד"הוציא שהענין רק גם zellkaיודעים הוא (

הוכחה, מזה אין אבל "אותנו". - זה שלאחרי בדורות
האופן  באותו הוא משם" הוציא ש"אותנו מה שזה

אבותינו. את שהוציא

ממצרים" בצאתי לי ה' "עשה מהכתוב כן שאין מה
"לנו" ולא "לי" שאומר מכיון שהכתוב 39- היינו: ,

[שהיה  האב שרק כזה בענין שמדבר מדגיש
היא 40במצרים  שהכוונה מוכח הבן, ולא להרגיש יכול [

ומכיון  לאבותינו. שהיתה ממצרים היציאה לאותה
"ביום  (כאמרו הבאים בדורות גם מדבר שהכתוב

דור 41ההוא" שבכל ממצרים שהיציאה מוכח, הרי - (
כמו  האופן באותו לי", ה' "שעשה כמו היא ודור

הראשונה. בפעם שהיתה

החיוב  - הרמב''ם דעת שלפי מה מובן זה פי ועל
עבד  עבד", היית בעצמך אתה "כאילו רק הוא לראות

mzq לראות החיוב - הזקן אדמו"ר לדעת כן שאין מה :
היית בעצמך אתה "כאילו עבדות mixvnaהוא עבד",
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"לשון 34) היא המשנה לשון כי - "ממצרים" נאמר שבמשנה והא
היא  המשנה כוונת גם אבל לפיה"מ), הרמב"ם (הקדמת קצרה"

cearyl ואדה"ז הרמב"ם של ההגדה שבנוסח ומכיון כבפנים. מצרים,
ההגדה  בנוסח הלשון גם לכן (כצורתה), מהמשנה זו פיסקא נעתקה

"ממצרים". היא
שם  שבתניא אף - "ממצרים" אדה"ז כותב שם בתניא שגם והא
שהענין  לפי הוא, - "היום" תיבת וגם ויום", יום "וכל התיבות מוסיף

שהיא שם, שמבאר יום שבכל האלקית zeipgexaדיצי"מ נפש "יציאת ,
) היא הגוף", (לשון l`ממאסר "ממצרים" כ"א) מצרים", "משעבוד

וגבולים). מצרים
בכו"כ 35) א"ע לשעבד ויכול בהרגש, שתלוי - "שעבוד" משא"כ

וכו'. ענינים
שם.36) מכילתא יג. יד, בשלח
שהי'37) זה מצד הוא גו'" תוסיפו "לא שהציווי z`iviואף

זה  מצד הוא ממצרים עתה שיצא כאילו לראות והחיוב מצרים,
ההרגש l`ש"אילו שולל גו' תוסיפו לא הציווי מ"מ: - כו'" הוציא

בזה שיש (מכיון במצרים הי' לפנ"ז ).`xeqiשברגע
כד,38) תצא יב. טז, (ראה הכתוב מביא שאדה"ז מה יובן ובזה

היית עבד כי "וזכרת ה,mixvnaיח) (ואתחנן הקודמו הכתוב ולא "
היית עבד כי "וזכרת טו) טו, ראה י"ל ux`aטו. ועוד מצרים".

ואכ"מ.

הוא 39) זה דיוק הרי - לו" ולא "לי הוא "לי" הלשון שדיוק ואף
יודע  שאינו בבן (בעיקר) מדבר שהכתוב ומכיון רשע, לבן בנוגע
יש  שבכתוב [אלא סמ"ב) סתע"ג אדה"ז שו"ע שם. (מכילתא לשאול

" מזה,fnxגם מוכח – עה"פ] רש"י לשון - רשע" לבן תשובה
כבפנים. הוא "לי" של שפשוטו

גו'"40) והגדת "שנאמר במשנה אדה"ז גירסת שלפי ואף
ה' "עשה היאil[שמהכתוב שיצי"מ מוכח xecגו'" lka לומר מוכרח [

רק  (לא היא "לי" הלשון [ושכוונת הבאים, בדורות גם מדבר שהכתוב
ש"הוא  לזה היא) בזה שהכוונה אם, כי מרע"ה, שאמר בהלשון שאומר

ממצרים"], יצא
זה  מדיוק הנה "לנו"), (ולא "לי" בכתוב דקאמר מהא אעפ"כ:
ולא  "לי" ההדגשה על (נוסף להדגיש היא בזה שהכוונה למדים,
להבן. ולא להאב רק השייך ענין היינו:) "לנו", ולא לי גם - לאבותינו
זה, שבדור - ממצרים שיצאו בהדור רק שייך זה שחילוק ומכיון

מהעבדות שיצא הבן) משא"כ במצרים. (שהי' האב -mixvncהרגיש
הבאים, לדורות בנוגע גם "לנו") (ולא ד"לי" ההדגשה למדים, מזה
כאילו  עצמם את שיראו היינו: זו, בהדגשה הנרמז הענין יש אז שגם

דמצרים. המיוחדת מעבדות אלא) סתם, מעבדות רק (לא יצאו
שם.41) פסחים מהרש"א
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mewndn מצרים המוחש 34דארץ היפך זהו כי ,35.
עולם" עד לראותם תוסיפו "לא שנצטווינו 36[ובפרט

שייך  אין זה ציווי מצד הרי - למצרים לחזור שלא
מקום שאין שכן רגע aeigl(ומכל עצמו את שיראה (

במצרים  זה ב"יצא 37לפני שהכוונה לומר, צריך ולכן .[
להיציאה היא .38מצרים cearynממצרים"

.‚È לשון בין וה') ס"ד (דלעיל להשינויים הטעם
הרמב''ם  (א) - הרמב"ם ללשון בשולחנו הזקן אדמו"ר
מביא  הזקן ואדמו"ר גו', הוציא ואותנו הפסוק מביא
סתם, "עבד" כותב הרמב"ם (ב) גו': זה בעבור הפסוק

" מוסיף, הזקן הרמב"ם mixvnaואדמו"ר (ג) עבד";
כותב  הזקן ואדמו"ר ונפדית" לחירות "ויצאת כותב

- לחירות" ויצאת "ונפדית
להחילוק  בהתאם הם אלו שינויים כי לומר, יש

המשנה: בגירסת שביניהם

- הרמב"ם גירסת הראיה l`לפי במשנה הובאה
ה' "עשה מהכתוב כו'" אדם חייב ודור דור "בכל על

il,לומר יש כי - טעמו לומר ויש ממצרים". בצאתי
יוצאי  של להדור שנאמר כפשוטו, הוא שהפסוק

מצרים.

"ואותנו  הפסוק הרמב"ם מביא בספרו גם ולכן
כן  גם זה (ואומרים מפורש בו כי וגו'", משם הוציא

אותנו הביא "למען eplבההגדה) zzl,"'גו הארץ את
מיוצאי  היו לא הארץ באי של ככולם רובם והרי

מצרים.

"שנאמר  במשנה הזקן אדמו"ר גירסת לפי אמנם
מהכתוב  שגם במשנה מפורש הרי - כו'" לבנך והגדת

ה' ולכן il"עשה ודור". דור ל"בכל ראיה יש גו'"
(שהובא  זה פסוק בשולחנו הזקן אדמו"ר מביא

במשנה).

.„È ודור דור ד"בכל הענין אם - זה חילוק והנה
ה' "עשה מהכתוב נלמד שנלמד ilכו'" או גו'",

" דנוגע epze`eמהכתוב לומר יש - גו'" משם הוציא
לדינא. גם

משם" הוציא "ואותנו מהכתוב בזה: והביאור
) משם" ד"הוציא שהענין רק גם zellkaיודעים הוא (

הוכחה, מזה אין אבל "אותנו". - זה שלאחרי בדורות
האופן  באותו הוא משם" הוציא ש"אותנו מה שזה

אבותינו. את שהוציא

ממצרים" בצאתי לי ה' "עשה מהכתוב כן שאין מה
"לנו" ולא "לי" שאומר מכיון שהכתוב 39- היינו: ,

[שהיה  האב שרק כזה בענין שמדבר מדגיש
היא 40במצרים  שהכוונה מוכח הבן, ולא להרגיש יכול [

ומכיון  לאבותינו. שהיתה ממצרים היציאה לאותה
"ביום  (כאמרו הבאים בדורות גם מדבר שהכתוב

דור 41ההוא" שבכל ממצרים שהיציאה מוכח, הרי - (
כמו  האופן באותו לי", ה' "שעשה כמו היא ודור

הראשונה. בפעם שהיתה

החיוב  - הרמב''ם דעת שלפי מה מובן זה פי ועל
עבד  עבד", היית בעצמך אתה "כאילו רק הוא לראות

mzq לראות החיוב - הזקן אדמו"ר לדעת כן שאין מה :
היית בעצמך אתה "כאילו עבדות mixvnaהוא עבד",
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"לשון 34) היא המשנה לשון כי - "ממצרים" נאמר שבמשנה והא
היא  המשנה כוונת גם אבל לפיה"מ), הרמב"ם (הקדמת קצרה"

cearyl ואדה"ז הרמב"ם של ההגדה שבנוסח ומכיון כבפנים. מצרים,
ההגדה  בנוסח הלשון גם לכן (כצורתה), מהמשנה זו פיסקא נעתקה

"ממצרים". היא
שם  שבתניא אף - "ממצרים" אדה"ז כותב שם בתניא שגם והא
שהענין  לפי הוא, - "היום" תיבת וגם ויום", יום "וכל התיבות מוסיף

שהיא שם, שמבאר יום שבכל האלקית zeipgexaדיצי"מ נפש "יציאת ,
) היא הגוף", (לשון l`ממאסר "ממצרים" כ"א) מצרים", "משעבוד

וגבולים). מצרים
בכו"כ 35) א"ע לשעבד ויכול בהרגש, שתלוי - "שעבוד" משא"כ

וכו'. ענינים
שם.36) מכילתא יג. יד, בשלח
שהי'37) זה מצד הוא גו'" תוסיפו "לא שהציווי z`iviואף

זה  מצד הוא ממצרים עתה שיצא כאילו לראות והחיוב מצרים,
ההרגש l`ש"אילו שולל גו' תוסיפו לא הציווי מ"מ: - כו'" הוציא

בזה שיש (מכיון במצרים הי' לפנ"ז ).`xeqiשברגע
כד,38) תצא יב. טז, (ראה הכתוב מביא שאדה"ז מה יובן ובזה

היית עבד כי "וזכרת ה,mixvnaיח) (ואתחנן הקודמו הכתוב ולא "
היית עבד כי "וזכרת טו) טו, ראה י"ל ux`aטו. ועוד מצרים".

ואכ"מ.

הוא 39) זה דיוק הרי - לו" ולא "לי הוא "לי" הלשון שדיוק ואף
יודע  שאינו בבן (בעיקר) מדבר שהכתוב ומכיון רשע, לבן בנוגע
יש  שבכתוב [אלא סמ"ב) סתע"ג אדה"ז שו"ע שם. (מכילתא לשאול

" מזה,fnxגם מוכח – עה"פ] רש"י לשון - רשע" לבן תשובה
כבפנים. הוא "לי" של שפשוטו

גו'"40) והגדת "שנאמר במשנה אדה"ז גירסת שלפי ואף
ה' "עשה היאil[שמהכתוב שיצי"מ מוכח xecגו'" lka לומר מוכרח [

רק  (לא היא "לי" הלשון [ושכוונת הבאים, בדורות גם מדבר שהכתוב
ש"הוא  לזה היא) בזה שהכוונה אם, כי מרע"ה, שאמר בהלשון שאומר

ממצרים"], יצא
זה  מדיוק הנה "לנו"), (ולא "לי" בכתוב דקאמר מהא אעפ"כ:
ולא  "לי" ההדגשה על (נוסף להדגיש היא בזה שהכוונה למדים,
להבן. ולא להאב רק השייך ענין היינו:) "לנו", ולא לי גם - לאבותינו
זה, שבדור - ממצרים שיצאו בהדור רק שייך זה שחילוק ומכיון

מהעבדות שיצא הבן) משא"כ במצרים. (שהי' האב -mixvncהרגיש
הבאים, לדורות בנוגע גם "לנו") (ולא ד"לי" ההדגשה למדים, מזה
כאילו  עצמם את שיראו היינו: זו, בהדגשה הנרמז הענין יש אז שגם

דמצרים. המיוחדת מעבדות אלא) סתם, מעבדות רק (לא יצאו
שם.41) פסחים מהרש"א
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משם  הוציא "ואותנו מהכתוב כי - דמצרים מיוחדת
יש  ודור דור שבכל רק מוכח ברמב"ם) (המובא גו'"
מהכתוב  כן שאין מה בכללות, משם" ד"הוציא הענין
הזקן, אדמו"ר ערוך בשולחן (המובא גו'" לי ה' "עשה

מוכח  ודור ממשנה) דור שבכל ממצרים שהיציאה גם
הראשונה. בפעם שהיתה להיציאה בשוה היא

.ÂË כותב שהרמב"ם זה גם יובן הנ"ל פי על
- הזקן אדמו"ר ואילו ונפדית", לחירות "ויצאת

בזה: והביאור לחירות". ויצאת "ונפדית
ויובל  שמיטה הלכות מראש 42ברמב"ם לשונו: וזה

לבתיהן  נפטרים עבדים היו לא הכפורים יום עד השנה
הכפורים  יום שהגיע כיון . . לאדוניהן משתעבדין ולא

לבתיהן. עבדים נפטרו בשופר דין בית תקעו

ישנם - מעבדות יציאה בכל שגם נראה, ipyומזה
יציאה (א) (ב)cearynענינים: בזה). וכיוצא (מלאכה

ענינים enewnlחזרה שני - שביובל אלא בכל: ורשותו
ידי  שעל מעבדות ובגאולה בזמן: גם הם חלוקים אלו,
אחת. בבת הם הענינים שני - בזה וכיוצא שחרור גט
מה  דין, שאינו אלא - הוא כן שחרור שבכל לומר ויש
תחלה  תדבר: הרוב על והתורה - ביובל כן שאין

לביתו. וחוזר האדון מבית יוצא כך ואחר משתחרר

לאחר  שם) ומצה חמץ (בהלכות שהרמב"ם וזהו
לספר  מצוה (שהרי "ונפדית" מוסיף לחירות" "ויצאת
מפורש  לחירות" "ויצאת כי - מצרים) ביציאת ולבאר
- "ונפדית" ומוסיף לאדונו, משועבד שאינו (רק)

הבדלה  הוא פירוש "פדות" כי לביתו. נפטר ,43ש(גם)
האדון  של ורשותו ממקומו הבדלה דידן: ובנדון

לביתו). שנפטר (היינו:

.ÊË שונה במצרים שהעבדות מהענינים והנה
נמצא  היה שהעבד זמן שכל - הוא עבדות משאר
בן  וייעשה שישתחרר אפשר היה לא מצרים בארץ

ומגיע  ממצרים בורח היה העבד כאשר ורק חורין.
חורין  בן נעשה אז - החירות" .44ל"פי

לחירות", "יציאה של שהסדר נמצא, זה פי ועל
באופן  הייתה במצרים, מעבדות בגאולה ו"פדות"
מעבדות  בגאולה סתם: מעבדות בגאולה מאשר הפוך
("לא  לחירות" ה"יציאה היא בתחילה - סתם
("נפטרים  ה"פדות" - כך ואחר לאדוניהן") משתעבדין
- מצרים מעבדות בהגאולה כן שאין מה לבתיהן"):
היה  לא במצרים נמצא היה שהעבד זמן שכל מכיון
בתחילה  אשר נמצא, הרי חורין, בן שייעשה אפשר
של  ורשותו ממקומו היציאה היינו: ה"פדות", הוא

לחירות". ה"יציאה נעשה זה לאחרי ורק האדון,

הזקן  אדמו"ר לשון שבין השינוי מובן זה פי ועל
לחירות  "ויצאת כותב שהרמב"ם מה - הרמב''ם ללשון
"ונפדית  כותב הזקן ואדמו"ר ונפדית", כך) (ואחר
הרמב"ם, דעת לפי כי - לחירות" ויצאת כך) (ואחר
היית  בעצמך אתה "כאילו הוא גו'" ד"וזכרת החיוב

carעבד) "mzq בתחילה - סתם מעבדות וביציאה .(
ה"פדות"; - כך ואחר לחירות" ה"יציאה היא

ד"וזכרת  שהחיוב הזקן אדמו"ר לדעת כן שאין מה
היית בעצמך אתה "כאילו הוא לכן mixvnaגו'" עבד",

כי  - לחירות" ויצאת כך) (ואחר "ונפדית הסדר
כך  ואחר "פדות" - בתחילה מצרים, מעבדות בהיציאה

לחירות". "יציאה

דגאולה  להחרות נזכה ממש שבקרוב רצון ויהי
צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמתית
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כט

אורו של משיח, יסוד, כי מה שנקרא משיח הוא על 
שם שנמשח בשמן, שמן הוא יסוד1 כמו שיסוד נקרא2 

זית שמן. ומה גם שיש משיח בן יוסף3 דיסוד.
ומה שנקט משיח באחרונה, הוא להורות שאורו של 
משיח יסוד, הוא המחבר את הה' אורות אור תורה כו' 
אור בית המקדש, חג"ת נו"ה, עם אור תשובה מלכות, 
ועל דרך4 כי כל בשמים ובארץ דאחיד בשמיא ובארעא.

תלוי  ביאת משיח  כי  משיח,  קודם  תשובה  נקט  גם 
אם  וכמאמר5  מקודם  תשובה  להיות  שצריך  בתשובה 

ישראל עושין תשובה נגאלין כו'.
ולא  משיח  של  אורו  נקט  שבמשיח  בלישנא,  ודוק 

אור משיח כמו בהשאר אור תורה כו' אור תשובה.
הוא, כי הכח שיש ביסוד לחבר חג"ת נו"ה עם מלכות, 
כי כל בשמים ובארץ, הוא מפני ששרשו למעלה מהם 
שמגיע בדעת שלמעלה מהמדות, וכמאמר6 אין קישוי 
אלא לדעת וכו', לכן מייחס האור לו, אורו של משיח, 

והוא אור הדעת המאיר ביסוד.
)מפני טעם  נקט משיח באחרונה  לומר, הרי  יש  גם 
הז'  אור  הוא  משיח  שאור  אמינא  הוי  כן  ואם  הנ"ל(, 
ו',  אור  הוא,  אורו,  משיח.  של  אורו  נקט  לכן  מלכות, 

1( ראה ספר המאמרים ה'תרנ"ט ד"ה בשמן הטוב וגו'.
2( ראה מאורי אור מערכת אות זיין וז"ל: זית נקרא היסוד וממנו יוצא 

השמן הטוב שהם החסדים וכו' ע"ש. ועיין גם לקמן סימן
3( יוסף שייך למדת היסוד, ראה זהר חלק א' נט, ב. חלק ב' כג, א. תורה 
אור פרשת תרומה פ, ד. תורת לוי יצחק חידושים וביאורים לש"ס עמוד 
בגדולה  הי'  "ויוסף  וז"ל:  מח  עמוד  שמות-דברים  לזוהר  הערות  רנג. 
ה'תש"נ  התוועדויות  מנחם  תורת  יסו"ד".  כמספר  ל'ע'ק"י  מן  פ'שנה 
חלק ד' שיחות ש"פ בלק, ובהערה 21 שם. תורת מנחם – ספר המאמרים 
מלוקט ב' כסלו-שבט מאמר ד"ה ודוד עבדי עמוד רז. וד"ה ויגש אליו 

יהודה וגו' עמוד רטז. לקמן סימן כד. קא.
והגבורה  )חסד(  הגדולה  ה'  "לך  דכתוב  יא.  כט,  הימים-א  דברי   )4
)שם(  התרגום  ופירש  ובארץ"  בשמים  כל  כי  וההוד  והנצח  והתפארת 
"דאחיד בשמיא ובארעא". תיבת "כל" מרמז על מדת היסוד ראה סימן 
י'"היסוד ממשיך מכל הגוף שלכן נקרא כל שכולל הכל". )לקמן סימן  
כד הערה 2(, דהוא מקשר ומאחד הספירות למעלה ממנו, חסד גבורה 

תפארת נצח הוד, עם "ארץ" בחי'מלכות.
5( סנהדרין צז:

6( יבמות נג:

היינו שאור ו'7 דהיינו יסוד הוא של משיח ולא אור הז'.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר שמות-דברים סוף עמוד 
 ריח ואילך
"ראה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק ויקרא סימן קלה"

י. ר"ת "את השמים ואת הארץ" הוא הֵׁשם "אהוה", 
שקאי על יסוד המחבר שמים וארץ

הֵׁשם8  הוא  הארץ  ואת  השמים  את  תיבות  ראשי 
אהו"ה, שקאי על יסוד המחבר שמים וארץ כמ"ש9 כי 
כל בשמים ובארץ שקאי על יסוד כידוע. היסוד ממשיך 

מכל הגוף10 שלכן נק' כל שכולל הכל.
והוא גימטריא טוב, שקאי על יסוד11 כמ"ש12 אמרו 

צדיק כי טוב.
כל  אין  רז"ל13  כמאמר  אצבע  נק'  דהזכר  יסוד 
האצבעות שוות, וזהו שאצבע הוא מספר14 דשם אהו"ה 

במלואו, אל"ף, ה"י, וי"ו, ה"י15.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד עדר

7( יסוד הוא המדה השישית.
8( זוהר ח"א )בהשמטות( דף רנא ע"א, וראה אמרי בינה פתח השער 
פ"ז. תורת מנחם ספר המאמרים ה'תשכ"א עמוד קמה. ה'תשח"י עמוד 

צט. ספר הערכים-חב"ד כרך א' עמוד תרמד. וש"נ.
והתפארת  והגבורה  )חסד(  ה' הגדולה  "לך  יא.  כט,  הימים-א  דברי   )9
דאחיד  )שם(  התרגום  ופירש  ובארץ"  בשמים  כל  כי  וההוד  והנצח 
בשמיא ובארעא. זהר חלק א' דף לא סע"א. ח"ג רנז, סע"א. לקוטי תורה 
עקב יז, ב. וראה שערי אורה פה, ב דזהו ג"כ מ"ש )אסתר ו, י-יא( "את 
הלבוש ואת הסוס" ר"ת אהו"ה, כי לבוש הוא בחי' מקיף כמו שמים, 
וסוס קאי על אותיות בחי' פנימי, כמו ארץ, וענין את הלבוש ואת הסוס 

הוא שמתחברים ב' הבחינות יחד.
10( ראה רמב"ם הלכות דעות פרק ד הלכה ט "שכבת זרע היא כח הגוף 
גם לקמן  ועיין   .396 יט עמוד  לקוטי שיחות חלק  )וראה  וחייו" ע"ש. 

סימן   (.
ואילך.  וכתובים עמוד קסו  נביאים  11( ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי 
מנחם  תורת  ב.  פה,  אורה  שערי  שם.  בינה  אמרי  ב.  ל,  הזוהר  ביאורי 

התועדויות ה'תש"נ חלק ד' עמוד 48.
12( ישעי' ג, י.

13( נדה סו.
14( אצב"ע בגי' 163. וכן אל"ף )111( + ה"י )15( + וי"ו )22( + ה"י 
)15( = 163. ]ראה עשרה מאמרות מהרמ"ע מפאנו ז"ל מאמר אם כל 

חי חלק א' סימן ו'[.
15( ראה המשך הביאור בלקוטי לוי יצחק עפ"י קבלה.

מתוך פניני לוי יצחק על התורה



ל
כה  חוברת

קומוניסט  של לבנו בריתֿמילה
במפעל  התובלה תחום כל על האחראי שהיה קומוניסט, של לבנו בריתֿמילה גם התקיימה שבוע באותו

היעדרו 82פטרובסקי  ובתקופת עסקים, לנסיעת לצאת הוא עומד לילה שבאותו לנו להודיע מישהו שלח הוא .

וכדין. כדת בוצע הכל כמובן, להתקיים. בריתֿהמילה צריכה

מיד  אפוא החל הוא מאוד. מהם חשש שהוא שכנים לו היו העסקים. מנסיעת האב חזר הברית לאחר יום

שיגיש  – השכנים לאזני – בצעקות אמו על איים אף הוא שכזה! מעשה לעשות הרשתה כיצד – באשתו לגעור

בביתֿהמשפט... תלונה נגדה

להשיגם  היה ניתן ולא לשימושו, כלים שני גלותו למקום אליו לשלוח עלי והיה בעלי, כשהוגלה לימים,

המנהל. לצורך להם זקוק שהוא באמרו במפעל, עבורי במיוחד זה איש אותם עשה – מלא תשלום תמורת גם

בכלל, אותו ישכח לא לעולם שהוא הרב אל בשמו אכתוב אותם שכשאשלח וביקש הכלים, את לי מסר הוא

ליהודי. בנו את עשה שהרב העובדה את ישכח לא ובפרט

תמיד  אומר בעלי היה – לחו"ל לנסוע הרעיון הפרק על לעלות שהחל אימת כל הללו, המאורעות כל בשל

זאת  לעשות רשאי הוא טהרת 83שאין עוד תהיה לא כשר, בשר עוד יהיה לא – המקום את יעזוב אם שכן ,

הוא  יכול כיצד – זאת לעשות שיוכל אחד אף רואה הוא שאין ומאחר בכלל. דת ענייני יהיו ולא המשפחה,

הכל?!... את לעזוב

לארץֿישראל  נסיעה לנסוע 84ולגבי ליהודי לו אל לשם. לנסוע ראוי הוא אין שלדעתו בעלי אמר –

בלבד!... פרנסה לשם לארץֿישראל

בדנייפרופטרובסק.82) מתכות ליציקת גדול מפעל
לדוגמא:83) ראה – מקומם את יעזבו שלא וכיו"ב, משרה או עמדה להם שהיתה לכו"כ זי"ע אדמו"ר כ"ק הורה שכן להעיר

ועוד. ואילך. קפו ס"ע חכ"ב ואילך. רנו ס"ע ח"כ ואילך. רסב ס"ע חי"ד שכב. ע' ח"ח שלו אגרותֿקודש
ביפו.84) הרבנות תפקיד לרלוי"צ שהוצע (000 (ע' לעיל ראה
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זכרונות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

בודאי  הענין  וגודל  תחיינה,  ישראל  לבנות  קיץ  המחנה  ע"ד  במכתבו  בקראי  במאד  נהניתי   ...

לדכוותי' אין צריך ביאור, וכבר נדבר כ"פ בהזדמנויות שונות, אשר רואים במוחש שבמחנות קיץ ובכלל 

יותר מאשר בזמן הלימודים, והרי אז אין  יכולים לפעול על הנערים-ות הרבה  בימי החופש מלימודים, 

הבלבול דלימודי חול, נמצאים כל היום ברשות המחנה, ואין ההורים והסביבה והאוירה בבית מתערבים 

וכו' ויהי רצון שיצליחו בהאמור, ויהי' רושם שהות הנערות במחנה ניכר בהשבועות והחדשים שלאחרי זה 

בהטבת בריאותן ברוחניות נוסף על הטבה בגשמיות.

במ"ש אודות השם, הנה כיון שכבר פרסמו שם, מה טעם לשינוי בזה.

בטח פרסמו בישיבת ליובאוויטש ובשאר מוסדות חינוך שבסביבתם ע"ד הנ"ל, וגם מצדי אדבר 

עם אנ"ש בהזדמנות המתאימה.



לי

ה'  לזבוח לפני  ואיל לשלמים  ושור  ט, ד – 
ומנחה בלולה בשמן כי היום ה' נראה אליכם

ביאור הענין דלע"ל לימוד התורה של משיח יהי' 
באופן של ראי' )ולא באופן של שמיעה וכו'(, ומעין זה 
הי' כבר במ"ת, וזהו מ"ש "כי היום ה' נראה אליכם", 
ביום  במשכן  נתגלה  וזה  ה'",  כבוד  אליכם  "וירא 
יום נטל עשר עטרות, דמרמז לכנור  השמיני, דאותו 
דלע"ל עשר נימין, גילוי עצם הג"ר שיתגלה לע"ל – 
לימוד תורתו של משיח באופן של ראי', ומבאר בזה 

כמה וכמה ענינים

ויהי1 ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל 
היו  לכן  השמיני  יום  שהי'  דלפי  הוא  הענין  ומשמעות  וגו'2. 
השמיני,  יום  מהו"ע  וצלה"ב  בפרשה,  האמורים  הענינים  כל 
שמצד זה דוקא היו כל הדיבורים והענינים שנאמרו בפרשה, 
וכמו שהקשה בכלי יקר2. ופירש בכלי יקר שמס' שמיני הוא 
שכתוב  וכמו  קודש,  הוא  דשמונה  שבעה,  ממס'  למעלה 
ההיקף  ימי  שבעת  ענין  הוא  דשבעה  הרשב"א3,  בתשובת 
ושמונה הוא שומר את ההיקף, וע"כ הוא מספר קודש, וזהו 

ג"כ ענין יום השמיני כו'.
והנה רש"י2 מוסיף שאותו היום נטל עשר עטרות, ואותו 
היום קאי על יום השמיני. וצלה"ב מה מוסיף רש"י על פירוש 
הכלי יקר וכו', וממ"נ אם יש בחי' עשר עטרות ביום זה מהו 
ענין ביום השמיני, ואם זהו בחי' שמיני מהו"ע עשר עטרות 
מהו"ע  לאהרן,  משה  קרא  שמקדים  מה  צלה"ב  גם  שבו. 
ויאמר  השמיני  ביום  ויהי  בכ"מ  כמו  והול"ל  דוקא  הקריאה 

משה וגו', ואח"כ לפרש תוכן האמירה, ומהו"ע קרא משה.
נראה  ה'  היום  כי  בהפרשה  שממשיך  מה  צלה"ב  גם 
מה  וגם  הוי'5  כבוד  אליכם  וירא  הפעם  עוד  וכופלו  אליכם4 
וירא כבוד הוי' אל כל העם6, דמשמע דכאן נתחדש  שסיים 
בחי' הראי' באלקות, ולכאורה הרי מצינו כבר בחי' ראי' במ"ת 
שנאמר7 ויראו את אלקי ישראל וגו' וגם כמה פעמים לאח"ז, 
שאז  למילואים  השמיני  ביום  שנתחדש  החידוש  מהו  וא"כ 

הנה וירא כבוד הוי' וגו'.
כוחות  כמה  שישנם  היות  דעם  משנת"ל8  בהקדם  ויובן 
נעלה  כח  שהוא  השמיעה,  לכח  ועד  האדם  בנפש  נעלים 
אינו  מ"מ  כולו9  דמי  לו  נותן  שחרשו  ממה  וכדמוכח  ביותר 
דומה שמיעה לראי'10, שראי' הוא למעלה יותר, דראי' מגיע 

1( מאמר זה הוא המשך למאמר שלפניו )ספר המאמרים ה'תשל"ב עמוד 163(. וראה 

גם ד"ה זה תרע"ח. תש"ד. תש"ה.

2( ריש פרשתנו.

3( ח"א ס"ט.

4( ט, ד.

5( שם, ו.

6( שם, כג.

7( משפטים כד, יו"ד.

8( ד"ה הנה ישכיל עבדי )ספר המאמרים ה'תשל"ב ע' 163 ואילך(.

9( ב"ק פה, ב. וראה אוה"ת עקב ס"ע תרכא ואילך. ועוד.

10( מכילתא יתרו יט, ט.

היא  וההתאמתות  הכחות  כל  משאר  יותר  הנפש  בעומק 
חזקה ביותר11, דמי שראה איזה דבר אי אפשר להפריך אותו 
ע"י קושיא וגם א"א להחלישו, לפי שאומר עיני ראו, שהוא 
בעצמו ראה, וההתאמתות היא חזקה כ"כ שגם אם ראה דבר 
בלי שימת לב בעת מעשה, ה"ז פועל עליו, ולכן צ"ל זהירות 
ובכ"מ13.  העבודה12  בקונטרס  כמבואר  הראי'  בכח  יתירה 
ולאידך גיסא הרי כח הראי' מגיע למטה מטה שתופס בדבר 

גשמי דוקא11, ולא בדבר רוחני.
ולכאורה הרי זה דבר והיפוכו, שמצד א' הנה כח הראי' הוא 
נעלה ביותר, ומ"מ הוא תופס דוקא בדבר גשמי. אך באמת 
היא הנותנת דלהיות שראי' הוא כח נעלה ביותר בנפש ה"ה 
ביותר14,  למטה  יורד  ביותר  הגבוה  דכל  ביותר,  למטה  יורד 

ולכן הראי' תופסת בדבר גשמי דוקא.
אך הנה כ"ז הוא בכללות אבל בפרטיות הנה כמו שישנן 
בראי'  מדריגות  כמה  ישנן  כמו"כ  בשמיעה  מדרגות  כמה 
דכללות ענין החכמה הוא בחי' ראי' שלכן נקרא חכמי העדה 

בשם עיני העדה15.
דבחכמה  בראי',  תחתונה  הכי  הדרגא  היא  זו  בחי'  אמנם 
ישנו כמה מדריגות, דישנו בחי' החכמה כמו שהוא לעצמו, ועד 
לחכם בעצם כח חכמתו, ומה שחכמי העדה נק' עיני העדה 
להזולת  שייכים  שהם  כמו  אלא  לעצמם  שהם  כמו  לא  הוא 
– לתלמידים ועד לתלמיד קטן, וגם למי שאינו תלמידו, וזהו 
שגם  אלא  להעדה  שייכים  שהם  רק  שלא  העדה  עיני  שנק' 
יודעים מהנעשה אתם ולכן יכולים להנהיגם כו'. ולמעלה מזה 

הוא בחי' ראי' שבחכמה גופא הנק' ראי' דחכמה16.
שגם  היות  דעם  מוחשית.  ראי'  בחי'  הוא  מכ"ז  ולמעלה 
בחכמה ההתאמתות היא חזקה כו' וכמ"ש בזהר17 בעין השכל 
שבראי'  להתאמתות  דומה  אינו  מ"מ  כו',  אתחזאי  שבלבא 
מוחשית שמגיע בעומק הנפש ביותר. ומשו"ז הראי' תופסת 

דוקא בדבר גשמי כנ"ל.
ומה שאמר רשב"י לר' חזקי' נושא עון חמינא18 אי"ז בחי' 
שלמעלה  הרחמים  מדות  בהי"ג  זהו  דהלא  מוחשית,  ראי' 
מהשתלשלות והרי גם נבואת משה לא הי' רק מבחי' אחורים 
דאבא המלובשת בנצח והוד כדאיתא באגה"ק19, וא"כ מובן 
שלא הי' זה בחי' נבואה ועאכו"כ שאין זה בחי' ראי' מוחשית.
וזהו העילוי וההפלאה דלעת"ל שלימוד התורה של משיח 
בישראל  הן  יהי'  והחידוש  מוחשית20.  ראי'  של  באופן  יהי' 
שיהי' וראו כל בשר21 גו' וגם שעי"ז יהי' החידוש גם בכללות 

11( ראה לקו"ש ח"ו ע' 121 ואילך. וש"נ.

12( פרק ב.

13( ראה לקו"ש חכ"ה ע' 309 ואילך. וש"נ.

14( ראה בארוכה שערי אורה שער הפורים ד"ה יביאו לבוש מלכות פי"ב ואילך, פל"ב 

ואילך. ועוד.

15( ראה שהש"ר פ"א, טו )ב(. אגה"ק סי"ד. ובכ"מ.

16( ראה מאמרי אדהאמ"צ דברים ח"א ע' קמח. וש"נ.

17( ח"ב קטז, ב.

18( זח"ג קלב, ב.

19( סימן יט.

20( ראה לקו"ת צו יז, א ואילך. ובכ"מ.

21( ישעי' מ, ה.
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כה  חוברת

קומוניסט  של לבנו בריתֿמילה
במפעל  התובלה תחום כל על האחראי שהיה קומוניסט, של לבנו בריתֿמילה גם התקיימה שבוע באותו

היעדרו 82פטרובסקי  ובתקופת עסקים, לנסיעת לצאת הוא עומד לילה שבאותו לנו להודיע מישהו שלח הוא .

וכדין. כדת בוצע הכל כמובן, להתקיים. בריתֿהמילה צריכה

מיד  אפוא החל הוא מאוד. מהם חשש שהוא שכנים לו היו העסקים. מנסיעת האב חזר הברית לאחר יום

שיגיש  – השכנים לאזני – בצעקות אמו על איים אף הוא שכזה! מעשה לעשות הרשתה כיצד – באשתו לגעור

בביתֿהמשפט... תלונה נגדה

להשיגם  היה ניתן ולא לשימושו, כלים שני גלותו למקום אליו לשלוח עלי והיה בעלי, כשהוגלה לימים,

המנהל. לצורך להם זקוק שהוא באמרו במפעל, עבורי במיוחד זה איש אותם עשה – מלא תשלום תמורת גם

בכלל, אותו ישכח לא לעולם שהוא הרב אל בשמו אכתוב אותם שכשאשלח וביקש הכלים, את לי מסר הוא

ליהודי. בנו את עשה שהרב העובדה את ישכח לא ובפרט

תמיד  אומר בעלי היה – לחו"ל לנסוע הרעיון הפרק על לעלות שהחל אימת כל הללו, המאורעות כל בשל

זאת  לעשות רשאי הוא טהרת 83שאין עוד תהיה לא כשר, בשר עוד יהיה לא – המקום את יעזוב אם שכן ,

הוא  יכול כיצד – זאת לעשות שיוכל אחד אף רואה הוא שאין ומאחר בכלל. דת ענייני יהיו ולא המשפחה,

הכל?!... את לעזוב

לארץֿישראל  נסיעה לנסוע 84ולגבי ליהודי לו אל לשם. לנסוע ראוי הוא אין שלדעתו בעלי אמר –

בלבד!... פרנסה לשם לארץֿישראל

בדנייפרופטרובסק.82) מתכות ליציקת גדול מפעל
לדוגמא:83) ראה – מקומם את יעזבו שלא וכיו"ב, משרה או עמדה להם שהיתה לכו"כ זי"ע אדמו"ר כ"ק הורה שכן להעיר

ועוד. ואילך. קפו ס"ע חכ"ב ואילך. רנו ס"ע ח"כ ואילך. רסב ס"ע חי"ד שכב. ע' ח"ח שלו אגרותֿקודש
ביפו.84) הרבנות תפקיד לרלוי"צ שהוצע (000 (ע' לעיל ראה
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העולם וגם בהפרטים שבעולם שלא רק שיהי' וראו כל בשר 
ודומם.  וצומח  החי  במין  גם  שיפעול  אלא  המדבר(  )מין  גו' 
ואף שגם עכשיו ישנה בחי' הראי' אצל יחידי סגולה, ובכאו"א 
באופן מקיף אבל אין זה בחי' ראי' מוחשית שיהי' לעת"ל ע"י 

משיח.
והנה מעין הגילוי דלעתיד הי' בשעת מ"ת22, אלא שאז הי' 
בדרך אתדל"ע בחי' מתנה מלמעלה לפי שעה. אבל הגילוים 
ועבודתינו  במעשינו  תלויים  השביעי  באלף  גם  עד  דלעת"ל 
ואתהפכא  סט"א  אתכפיא  דע"י  הגלות23,  זמן  כל  דמשך 
סט"א עי"ז אסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין24 )שהכוונה 
באסתלק הוא גילוי נעלה ביותר אלא שהגילוי הוא באופן של 

רוממות שלכן נק' אסתלק25(.
מי  בחי'  דישנה  מדריגות,  שתי  ישנן  גופא  בזה  אמנם 
לפי"ע  הוא  בשבת  שהאכילה  בשבת26,  יאכל  בע"ש  שטרח 
היגיעה בע"ש שזהו עדיין בחי' השייכת להשתלשלות, שהרי 
שבת הוא א' משבעת ימי ההיקף. אמנם בחי' שמיני השומר 

את ההיקף הוא למעלה מהשתלשלות לגמרי.
ובדוגמת ענין ספירת העומר )שהי' לאחרי יציאת מצרים 
שאז הי' הגילוי מלמעלה שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים 

22( תניא פל"ו )מו, א(.

23( שם רפל"ז.

24( ראה זח"ב קכח, ב. תניא פכ"ז. לקו"ת ר"פ פקודי. ובכ"מ.

25( ראה סה"מ תש"י ע' 112, ובהערה שם.

26( ע"ז ג, סע"א.

בחי'  בלקו"ת27,  כמבואר  בחי'  ב'  בזה  שיש  וגאלם(,  הקב"ה 
שבעה שבועות תספר לך28, אך זהו מה שנמשך ע"י עבודת 
השייך  שבעה  בחי'  והוא  אתם  תספרו  שזהו"ע  המטה 
מספירות  שלמעלה  יותר  נעלית  בחי'  וישנה  להשתלשלות, 
האדם )ז"א( והוא בחי' שמיני שהוא ספירת הבינה29 תספרו 

חמשים יום30, שגילוי עתיקא הוא בבינה31.
דעם היות שבחכמה ישנו בחי' עתיק וכמאמר32 פנימיות 
אבא פנימיות עתיק אבל גילוי בחי' עתיקא הוא בבינה דוקא, 
השגה  לידי  באה  ההשכלה  כאשר  הוא  התענוג  שהתגלות 
שלמעלה  שמיני  בחי'  שבחמישים,  הב'  בחי'  והוא  והבנה, 

מהשתלשלות.
וזהו"ע ויהי ביום השמיני, שמיני למילואים, דבחי' שבעת 
ובחי' שמיני למלואים  ימי המילואים הוא בחי' השתלשלות 
הוא למעלה מהשתלשלות. אך ישנו בחי' נעלה יותר והוא מה 
שאותו היום נטל עשר עטרות שעם היות שבחי' עשר הוא 
בחי' השתלשלות הנה הדיוק בזה הוא )עשר( עטרות, והיינו 
מה שאותו היום, בחי' שמיני למילואים, נטל בחי' שלמעלה 

ממנו בחי' עשר עטרות.
המשך בשבוע הבא

27( במדבר יו"ד, א ואילך. ובכ"מ.

28( פ' ראה טז, ט.

29( זח"ג רמה, ב. תקו"ז תכ"א )סא, ב(. לקו"ת דרושי שמע"צ פד, ג. ובכ"מ.

30( אמור כג, טז.

31( ראה זח"ג קעח, ב. תו"א ר"פ לך לך. ובכ"מ.

32( ראה לקו"ת נצבים מט, ד. וש"נ.
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) הּדין". מן לגמרי ונפטר ..הּמל מצות על ׁשעבר מה "ׁשב ב ב ב לגמרי להיֹות ) . . החטא ּכקדם . . וחביב ּומרּצה ה', לפני לרצֹון ּיהיה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֻ
לקֹונֹו". רּוח עזראעזראעזראעזרא....נחת אבןאבןאבןאבן ְַַַ

(â)úàhçì íéfò-øéòN eç÷ øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ§³§¦«¦¦Æ§©½̈
:äìòì íîéîz äðL-éða Náëå ìâòå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¥̧¤¨¤¯¤§¥«¨¨²§¦¦−§Ÿ¨«

(ã)ì ìéàå øBLåäìeìa äçðîe ýåýé éðôì çaæì íéîìL §¸¨©¹¦¦§¨¦À¦§¸Ÿ©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦§−̈§¨´
:íëéìà äàøð ýåýé íBiä ék ïîMá©¨®¤¦´©½§Ÿ̈−¦§¨¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ‰‡¯ '‰ ÌBi‰ Èk∑ זה ליֹום חֹובה ּבאין הּללּו קרּבנֹות לכ ידיכם; ּבמעׂשה ׁשכינתֹו עזראעזראעזראעזרא.....להׁשרֹות אבןאבןאבןאבן ƒ«ƒ¿»¬≈∆ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

(ä)÷iåeáø÷iå ãòBî ìäà éðt-ìà äLî äeö øLà úà eç ©¦§À¥µ£¤´¦¨´¤½¤§¥−´Ÿ¤¥®©¦§§Æ
:ýåýé éðôì eãîòiå äãòä-ìk̈¨´¥½̈©©«©§−¦§¥¬§Ÿ̈«

(å)àøéå eNòz ýåýé äeö-øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤¯©¨¨²£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£®§¥¨¬
:ýåýé ãBák íëéìà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן £¥¤−§¬§Ÿ̈«

(æ)-úà äNòå çaænä-ìà áø÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ§©³¤©¦§¥̧©Æ©«£¥º¤
äNòå íòä ãòáe Eãòa øtëå Eúìò-úàå Eúàhç©¨«§Æ§¤´Ÿ¨¤½§©¥¬©«©§−§©´¨¨®©«£¥º

:ýåýé äeö øLàk íãòa øtëå íòä ïaø÷-úà¤¨§©³¨¨Æ§©¥´©«£½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«

Ô¯‰‡Ïא  ‰LÓ ‡¯˜ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»…∆¿«¬…
:Ï‡¯NÈ È·ÒÏe È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È¯Bzב  ¯a Ï‚Ú CÏ ·Ò Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…«»≈««≈
Ì„˜ ·¯˜Â ÔÈÓÏL ‡˙ÏÚÏ ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ¿«»»¿««¬»»«¿ƒ¿»≈√»

:ÈÈ¿»

ˆÈÙ¯ג  e·ÈÒ ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»ƒ¿ƒ
‡L Èa ¯n‡Â Ï‚ÚÂ ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚ ¯a«ƒƒ¿«»»¿≈»¿ƒ»¿≈¿»

:‡˙ÏÚÏ ÔÈÓÏL«¿ƒ«¬»»

˜„Ìד  ‡Áa„Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ ¯Î„e ¯B˙Â¿¿»¿ƒ¿«¿«»¿«»»√»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ È¯‡ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓe ÈÈ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»¬≈»≈

:ÔBÎÏ ÈÏb˙Ó ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿

ÔkLÓה  Ì„˜Ï ‰LÓ „ÈwÙ Èc ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ«ƒ…∆»√»«¿«
:ÈÈ Ì„˜ eÓ˜Â ‡zLk Ïk e·È¯˜e ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»√»¿»

ÈÈו  „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
:ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙ÈÂ Ôe„aÚz«¿¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»

ÚÂ·„ז  ‡Áa„ÓÏ ·¯˜ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿«¿«¿¿»¿ƒ≈
‡nÚ ÏÚÂ CÏÚ ¯tÎÂ C˙ÏÚ ˙ÈÂ C˙‡hÁ ˙È»«»»¿»¬»»¿««¬»¿««»
È„ ‡Ók ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È „·ÚÂ¿ƒ≈»À¿««»¿««¬≈¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

הּׁשמיני  ּבּיֹום ויהי ּבּיֹום א ּכי לנּו נראה היה . ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
ּבאחד  הּוקם הּמׁשּכן ּכי לניסן. ׁשמיני ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָהּׁשמיני,
ראׁש ׁשהיה אמרּו הּמעּתיקים רק ְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹלחדׁש,
מׁשה  היה הּמּלּואים ימי ּובׁשבעת ניסן. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹחדׁש
ּכדי  וסֹותרֹו, יֹום ּבכל הּמׁשּכן את ְְְְְִִֵֵֶַָָמקים
ּולבניו. לאהרן מׁשה קרא ּוללּמד: ּבֹו ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹלהרּגיל
נכנסה  העדה אֹו מֹועד, אהל מּפתח ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹויצאּו

החצר: ֵֶֶָאל

ּבקר  ּבן  עגל היה ב הּמּלּואים  ימי ּבׁשבעת . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
עם  הזּכיר ולא לעֹולה. איל ּגם חּטאת, ְְְִִִִַַַַָָֹּפר
אלי, והּקרֹוב ׁשנה. ּבן הּוא אם ּבקר, ּבן ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָעגל

ׁשנה: זכר ּבלא עגל, ּכמֹו ְְֵֶֶַָָֹׁשּפר
ּתמימים  הּמּלּואים,ג ּופרי האיל ועל העגל על . ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

אהרן. על לכּפר העגל וזה הּמזּבח. את ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלחּטא 

לחּטאת. עּזים ׂשעיר הּמּלה: זאת ּפרׁשּתי ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּוכבר
וכן  ּתמימה. ׁשנה לֹו ׁשאין ועגל הּקהל. ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָעל

לעֹולה: ְֶֶָּכבׂש
ואיל  וׁשֹור לכל ד סלת היא ּומנחה. ּגדֹולים: . ְְְְִִִִֶַָָָֹ

ואחד: ְֶֶָָאחד
מׁשה  וּיאמר וטעם ואׁשאל ו .הראיתי ּכאׁשר . ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ

הּדבר  זה מׁשה להם אמר ּכבר וטעמֹו, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹותּה.
ואיל, וׁשֹור וכבׂש ועגל ׂשעיר ׁשּיּתנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָעׂשּו,
האׁש על והּטעם, ה'. ּכבֹוד לכם יראה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָאז

ֵֵֶׁשּיצא:

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' ניסן, בו כותב אודות הקס"ד לנסוע מ... לימים האחרונים של פסח.

מובן הפלא שבדבר, שהרי זהו הפסח הראשון בק"ק ראש לרגלים זמן חירותנו ויציאה מן הקצה 

אל הקצה, וזוהי שעת הכושר אשר חברי הקהלה צריכים לצפות להשפעה מיוחדה ולהתעוררות מיוחדה, 

ואם בימים הראשונים כך, בימים האחרונים עאכו"כ, ומשני טעמים, כיון שבאים הם לאחרי הכנה דימים 

הראשונים וימי חוהמ"פ, ועוד שהרי שביעי של פסח קרי"ס ואחרון של פסח - הוא ענין גאולה האחרונה 

וביאת משיח, וכמבואר בארוכה בשיחות הק' של רבותינו נשיאינו, ומבואר ג"כ בהפטרת היום.

ויהי רצון שמתוך שמחה וטוב לבב על ההצלחה הגדולה שניתנה לו ולזוגתו הרבנית תחי' להפיץ 

המעינות בקהלתו... וממנה יפוצו גם בסביבותי' ינצל כל יום ויום, ובפרט ימי הימים טובים וביחוד אחרון 

של פסח, למטרה האמורה, ובכיוון דופרצת - זה משיח - ובפרט בסעודתא דמלכא משיחא.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח ולבשו"ט בכלל ובפרט.



לג ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i oey`x meil inei xeriy

ß oqip b"i oey`x mei ß

è(à)éðéîMä íBia éäéåéð÷æìe åéðáìe ïøäàì äLî àø÷ ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨¨´¤½§©«£−Ÿ§¨¨®§¦§¥−
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ∑ עטרֹות עׂשר ונטל ּבּיֹום; ּבֹו הּמׁשּכן ׁשהּוקם ניסן ראׁשֿחדׁש הּוא לּמּלּואים, ׁשמיני «¿ƒ««¿ƒƒְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
עֹולם" ּב"סדר Ï‡¯NÈ.הּׁשנּויֹות È˜ÊÏe∑ ולא ּגדֹולה, ּבכהּנה ּומׁשּמׁש נכנס אהרן הּדּבּור ׁשעלּֿפי להׁשמיעם ְְֵֶַָ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻ

נכנס  מאליו עזראעזראעזראעזרא.....יאמרּו אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵָָֹ

(á)ìéàå úàhçì ø÷a-ïa ìâò Eì-ç÷ ïøäà-ìà øîàiå©Ÿ́¤¤©«£ÀŸ©Â§Â¥´¤¤¨¨¯§©¨²§©¬¦
:ýåýé éðôì áø÷äå íîéîz äìòì§Ÿ−̈§¦¦®§©§¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‚Ú EÏŒÁ˜∑ ׁשעׂשה העגל מעׂשה על זה עגל עלֿידי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ׁשּמכּפר .להֹודיע «¿≈∆ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr ak zegiy ihewl)

עגלעגלעגלעגל לללל ב)קחקחקחקח העגלהעגלהעגלהעגל(ט, מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה עלעלעלעל .... .... ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""הההה ללללֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמככככּפּפּפּפרררר אהרן (רש"י)להלהלהלהֹוֹוֹוֹודיעדיעדיעדיע הקריב הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
העגל על לכּפר ּכדי א)ּפר כט, ((תצוה  ּבּכּפרה. ׁשלּבים ׁשני ּכאן ׁשּיׁש לֹומר, ויׁש נֹוסף. קרּבן הקריב מה ּולׁשם לֹוא א א א , "ׁשּנמחל ( ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

) הּדין". מן לגמרי ונפטר ..הּמל מצות על ׁשעבר מה "ׁשב ב ב ב לגמרי להיֹות ) . . החטא ּכקדם . . וחביב ּומרּצה ה', לפני לרצֹון ּיהיה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֻ
לקֹונֹו". רּוח עזראעזראעזראעזרא....נחת אבןאבןאבןאבן ְַַַ

(â)úàhçì íéfò-øéòN eç÷ øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ§³§¦«¦¦Æ§©½̈
:äìòì íîéîz äðL-éða Náëå ìâòå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¥̧¤¨¤¯¤§¥«¨¨²§¦¦−§Ÿ¨«

(ã)ì ìéàå øBLåäìeìa äçðîe ýåýé éðôì çaæì íéîìL §¸¨©¹¦¦§¨¦À¦§¸Ÿ©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦§−̈§¨´
:íëéìà äàøð ýåýé íBiä ék ïîMá©¨®¤¦´©½§Ÿ̈−¦§¨¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ‰‡¯ '‰ ÌBi‰ Èk∑ זה ליֹום חֹובה ּבאין הּללּו קרּבנֹות לכ ידיכם; ּבמעׂשה ׁשכינתֹו עזראעזראעזראעזרא.....להׁשרֹות אבןאבןאבןאבן ƒ«ƒ¿»¬≈∆ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

(ä)÷iåeáø÷iå ãòBî ìäà éðt-ìà äLî äeö øLà úà eç ©¦§À¥µ£¤´¦¨´¤½¤§¥−´Ÿ¤¥®©¦§§Æ
:ýåýé éðôì eãîòiå äãòä-ìk̈¨´¥½̈©©«©§−¦§¥¬§Ÿ̈«

(å)àøéå eNòz ýåýé äeö-øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤¯©¨¨²£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£®§¥¨¬
:ýåýé ãBák íëéìà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן £¥¤−§¬§Ÿ̈«

(æ)-úà äNòå çaænä-ìà áø÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ§©³¤©¦§¥̧©Æ©«£¥º¤
äNòå íòä ãòáe Eãòa øtëå Eúìò-úàå Eúàhç©¨«§Æ§¤´Ÿ¨¤½§©¥¬©«©§−§©´¨¨®©«£¥º

:ýåýé äeö øLàk íãòa øtëå íòä ïaø÷-úà¤¨§©³¨¨Æ§©¥´©«£½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«

Ô¯‰‡Ïא  ‰LÓ ‡¯˜ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»…∆¿«¬…
:Ï‡¯NÈ È·ÒÏe È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È¯Bzב  ¯a Ï‚Ú CÏ ·Ò Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…«»≈««≈
Ì„˜ ·¯˜Â ÔÈÓÏL ‡˙ÏÚÏ ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ¿«»»¿««¬»»«¿ƒ¿»≈√»

:ÈÈ¿»

ˆÈÙ¯ג  e·ÈÒ ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»ƒ¿ƒ
‡L Èa ¯n‡Â Ï‚ÚÂ ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚ ¯a«ƒƒ¿«»»¿≈»¿ƒ»¿≈¿»

:‡˙ÏÚÏ ÔÈÓÏL«¿ƒ«¬»»

˜„Ìד  ‡Áa„Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ ¯Î„e ¯B˙Â¿¿»¿ƒ¿«¿«»¿«»»√»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ È¯‡ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓe ÈÈ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»¬≈»≈

:ÔBÎÏ ÈÏb˙Ó ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿

ÔkLÓה  Ì„˜Ï ‰LÓ „ÈwÙ Èc ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ«ƒ…∆»√»«¿«
:ÈÈ Ì„˜ eÓ˜Â ‡zLk Ïk e·È¯˜e ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»√»¿»

ÈÈו  „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
:ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙ÈÂ Ôe„aÚz«¿¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»

ÚÂ·„ז  ‡Áa„ÓÏ ·¯˜ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿«¿«¿¿»¿ƒ≈
‡nÚ ÏÚÂ CÏÚ ¯tÎÂ C˙ÏÚ ˙ÈÂ C˙‡hÁ ˙È»«»»¿»¬»»¿««¬»¿««»
È„ ‡Ók ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È „·ÚÂ¿ƒ≈»À¿««»¿««¬≈¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

הּׁשמיני  ּבּיֹום ויהי ּבּיֹום א ּכי לנּו נראה היה . ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
ּבאחד  הּוקם הּמׁשּכן ּכי לניסן. ׁשמיני ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָהּׁשמיני,
ראׁש ׁשהיה אמרּו הּמעּתיקים רק ְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹלחדׁש,
מׁשה  היה הּמּלּואים ימי ּובׁשבעת ניסן. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹחדׁש
ּכדי  וסֹותרֹו, יֹום ּבכל הּמׁשּכן את ְְְְְִִֵֵֶַָָמקים
ּולבניו. לאהרן מׁשה קרא ּוללּמד: ּבֹו ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹלהרּגיל
נכנסה  העדה אֹו מֹועד, אהל מּפתח ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹויצאּו

החצר: ֵֶֶָאל

ּבקר  ּבן  עגל היה ב הּמּלּואים  ימי ּבׁשבעת . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
עם  הזּכיר ולא לעֹולה. איל ּגם חּטאת, ְְְִִִִַַַַָָֹּפר
אלי, והּקרֹוב ׁשנה. ּבן הּוא אם ּבקר, ּבן ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָעגל

ׁשנה: זכר ּבלא עגל, ּכמֹו ְְֵֶֶַָָֹׁשּפר
ּתמימים  הּמּלּואים,ג ּופרי האיל ועל העגל על . ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

אהרן. על לכּפר העגל וזה הּמזּבח. את ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלחּטא 

לחּטאת. עּזים ׂשעיר הּמּלה: זאת ּפרׁשּתי ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּוכבר
וכן  ּתמימה. ׁשנה לֹו ׁשאין ועגל הּקהל. ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָעל

לעֹולה: ְֶֶָּכבׂש
ואיל  וׁשֹור לכל ד סלת היא ּומנחה. ּגדֹולים: . ְְְְִִִִֶַָָָֹ

ואחד: ְֶֶָָאחד
מׁשה  וּיאמר וטעם ואׁשאל ו .הראיתי ּכאׁשר . ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ

הּדבר  זה מׁשה להם אמר ּכבר וטעמֹו, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹותּה.
ואיל, וׁשֹור וכבׂש ועגל ׂשעיר ׁשּיּתנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָעׂשּו,
האׁש על והּטעם, ה'. ּכבֹוד לכם יראה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָאז

ֵֵֶׁשּיצא:



ipinyלד zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏ‡ נבחרּת'!(ת"כ)∑˜¯· לכ ּבֹוׁש? אּתה 'לּמה מׁשה: לֹו אמר לגׁשת. וירא ּבֹוׁש אהרן ‡˙.ׁשהיה ¿«∆«ƒ¿≈«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ∆

E˙‡hÁ∑ ּבקר ּבן ‰ÌÚ.איל ∑E˙ÏÚŒ˙‡Â.עגל Ôa¯˜∑ ּבן "עגל", ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכבׂש. ועגל עּזים ׂשעיר «»¿ֵֶֶָָ¿∆…»∆ִַ»¿«»»ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
למד  אּתה ּומּכאן הּוא, עזראעזראעזראעזרא.....ׁשנה אבןאבןאבןאבן ִֵַָָָָָ

(ç)úàhçä ìâò-úà èçLiå çaænä-ìà ïøäà áø÷iå©¦§©¬©«£−Ÿ¤©¦§¥®©©¦§©²¤¥¬¤©«©−̈
:Bì-øLà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן £¤«

(è)íca Bòaöà ìaèiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eáø÷iå©Â©§¦Â§¥̧©«£´Ÿ¤©¨»¥¨¼©¦§³Ÿ¤§¨Æ©½̈
ãBñé-ìà ÷öé ícä-úàå çaænä úBðø÷-ìò ïziå©¦¥−©©§´©¦§¥®©§¤©¨´¨©½¤§−

:çaænä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§¥«©

(é)-ïî ãákä-ïî úøúiä-úàå úéìkä-úàå áìçä-úàå§¤©¥̧¤§¤©§¨¹Ÿ§¤©Ÿ¤³¤¦©¨¥Æ¦
ýåýé äeö øLàk äçaænä øéè÷ä úàhçä©´©½̈¦§¦−©¦§¥®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¤¤«

(àé):äðçnì õeçî Làa óøN øBòä-úàå øNaä-úàå§¤©¨−̈§¤¨®¨©´¨¥½¦−©©«£¤«

i"yx£'B‚Â ¯BÚ‰Œ˙‡Â ¯Na‰Œ˙‡Â∑ הּדּבּור עלּֿפי וכּלן מּלּואים; וׁשל זֹו אּלא נׂשרפת חיצֹונה חּטאת מצינּו .לא ¿∆«»»¿∆»¿ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

(áé)ícä-úà åéìà ïøäà éða eàöîiå äìòä-úà èçLiå©¦§©−¤¨«Ÿ¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¥¨Æ¤©½̈
:áéáñ çaænä-ìò eä÷øæiå©¦§§¥¬©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£e‡ˆÓiÂ∑ והזמנה הֹוׁשטה .לׁשֹון ««¿ƒְְְַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr al zegiy ihewl)

והזמנהוהזמנהוהזמנהוהזמנה ההההֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשטהטהטהטה יב)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ט, החּטאת (רש"י ּדם זריקת ּדהּנה לבאר, ויׁש "וּיקריבּו". נאמר ּבחּטאת ואּלּו "וּימציאּו", נאמר ּכאן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
("הֹוׁשטה  "וּימציאּו" נאמר לכן הּדם. נתּון ׁשּבֹו ּכלי ּבאמצעּות היתה העֹולה ּדם זריקת ואּלּו ּבּדם, האצּבע טבילת ּבאמצעּות ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָהיתה
לאחר  נֹוספת ּבפעּלה צר היה ּבחּטאת ואּלּו לזריקה; ּומזּמן מּוכן הּדם היה לאהרן הּדם הֹוׁשטת עם ׁשּכן ּבעֹולה, רק ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻוהזמנה")

אצּבע. טבילת - הּדם עזראעזראעזראעזרא....מסירת אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶַַַַָ

(âé)øè÷iå Làøä-úàå äéçúðì åéìà eàéöîä äìòä-úàå§¤¨«ŸÀ̈¦§¦¯¥¨²¦§¨¤−¨§¤¨®Ÿ©©§¥−
:çaænä-ìò©©¦§¥«©

(ãé)äìòä-ìò øè÷iå íéòøkä-úàå áøwä-úà õçøiå©¦§©¬¤©¤−¤§¤©§¨¨®¦©©§¥¬©¨«Ÿ−̈
:äçaænä©¦§¥«¨

(åè)øLà úàhçä øéòN-úà çwiå íòä ïaø÷ úà áø÷iå©©§¥¾¥−¨§©´¨¨®©¦©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´
:ïBLàøk eäàhçéå eäèçLiå íòì̈½̈©¦§¨¥¬©§©§¥−¨«¦«

i"yx£e‰‡hÁÈÂ∑ חּטאת ּכמׁשּפט ׁשּלֹו∑ÔBL‡¯k.עׂשהּו עזראעזראעזראעזרא.....ּכעגל אבןאבןאבןאבן «¿«¿≈ְְֲִַַָָ»ƒֵֶֶָ

Ï‚Ú‡ח  ˙È ÒÎe ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ ·¯˜e¿≈«¬…¿«¿¿»¿≈»∆¿»
:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ≈

Ï·Ëeט  dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e·È¯˜Â¿»ƒ¿≈«¬…»¿»≈¿«
˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡∆¿¿≈ƒ¿»ƒ«««¿««¿¿»¿»

:‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

c·k‡י  ÔÓ ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡˙ÈÏk ˙ÈÂ ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»¿»»¿¿»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡Áa„ÓÏ ˜q‡ ‡˙‡hÁ ÔÓƒ«»»«≈¿«¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙È»…∆

ea¯‡יא  „È˜B‡ ‡kLÓ ˙ÈÂ ‡¯Na ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒ¿»
:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓƒ»»¿«¿ƒ»

È˙יב  dÏ Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎe¿≈»¬»»¿«¿ƒ¿≈«¬…≈»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe ‡Óc¿»¿»≈««¿¿»¿¿

ÈÂ˙יג  ‡‰¯·‡Ï dÏ e‡ÈËÓ‡ ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»»«¿ƒ≈¿≈»»»¿»
ÏÚ ˜q‡Â ‡LÈ¯:‡Áa„Ó ≈»¿«≈««¿¿»

ÏÚ˙‡יד  ÏÚ ˜q‡Â ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÏÈlÁÂ¿«ƒ»«»¿»¿»«»¿«≈«¬»»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

ˆÈÙ¯‡טו  ˙È ·ÈÒe ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È ·¯˜Â¿»≈»À¿««»¿ƒ»¿ƒ»
dÓ„a ¯tÎÂ dÒÎÂ ‡nÚÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ¿«»¿»¿≈¿««ƒ¿≈

:‰‡Ó„˜k¿«¿»»

dxezd lr `xfr oa`

העם  ּובעד ּבעד וכּפר ׁשּתכּפר ז מצוה ׁשהיא . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּתכּפר  החּטאת ּובפר הּקהל. ּכל ועל נפׁש ְְְְְֵַַַַַַַַָָָָעל
וכּפר  העם קרּבן ּתעׂשה ּכ ואחר ,ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָּבעד
עד  אחר על לכּפר אדם יּוכל לא ּכי ְֲִֵֵַַַַַַָָָֹּבעדם.

חטא: מּכל טהֹור ְֱִֵָָהיֹותֹו

לֹו אׁשר הּכּפּורים:ח יֹום ּפר וכן היה. מּׁשּלֹו . ְֲִִִֵֶֶַַָָ
הּדם  ואת יצק:ט הּנׁשאר, . ְְִֶַַַָָָ

החלב ואת ועל י הּקרב על ואׁשר המכּסה. ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ
ְַָהּכליֹות:

וּימציאּו ּבׁשעת יב ׁשּמצאּו מצא, מּגזרת . ְְְְִִִִֶַַַַָָָ

:ֶַהּצֹור
העם  קרּבן את וּיקרב ויחּטאהּוטו הּמזּבח: על . ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָ

וּיחּטאה  וטעם החּטאת: עגל הּוא ֹו.ּכראׁשֹון. ְְְִֵֵֶַַַַַַָָ
החּטאת: ּבֹו ִֵַַָּכּפר

ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"i ipy meil inei xeriy

(æè):ètLnk äNòiå äìòä-úà áø÷iå©©§¥−¤¨«Ÿ¨®©©«£¤−¨©¦§¨«
i"yx£ËtLnk ‰NÚiÂ∑"ּב"וּיקרא נדבה ּבעֹולת כ)המפרׁש .(ביצה ««¬∆»«ƒ¿»ְְְְְִַַַָָָָֹ

ß oqip c"i ipy mei ß

(æé)çaænä-ìò øè÷iå äpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−©©¦§¥®©
:ø÷aä úìò ãálî¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤

i"yx£BtÎ ‡lÓÈÂ∑ קמיצה ‰a˜¯.היא ˙ÏÚ „·lÓ∑ הּתמיד עֹולת אחר עׂשה אּלה .ּכל «¿«≈«ְִִָƒ¿«…««…∆ִֵֶַַַַָָָָ

(çé)øLà íéîìMä çáæ ìéàä-úàå øBMä-úà èçLiå©¦§©³¤©Æ§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−£¤´
çaænä-ìò eä÷øæiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eàöîiå íòì̈¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(èé)äqëîäå äéìàä ìéàä-ïîe øBMä-ïî íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦−¦©®¦̧¨©½¦¨«©§¨³§©«§©¤Æ
:ãákä úøúéå úéìkäå§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤©¨¥«

i"yx£‰qÎÓ‰Â∑ הּקרב את המכּסה .חלב ¿«¿«∆ְֵֶֶֶֶֶַַַ

(ë)íéáìçä øè÷iå úBæçä-ìò íéáìçä-úà eîéNiå©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−
:äçaænä©¦§¥«¨

i"yx£˙BÊÁ‰ŒÏÚ ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ eÓÈNiÂ∑ העליֹונים נמצאּו להקטירם, אחר לכהן הּמניף ּכהן נתנן הּתנּופה לאחר «»ƒ∆«¬»ƒ«∆»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ
עזראעזראעזראעזרא.....למּטה  אבןאבןאבןאבן ְַָ

(àë)éðä ïéîiä ÷BL úàå úBæçä úàåéðôì äôeðz ïøäà ó §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§−̈¦§¥´
:äLî äeö øLàk ýåýé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«

(áë)úNòî ãøiå íëøáéå íòä-ìà åéãé-úà ïøäà àOiå©¦¨̧©«£¯Ÿ¤¨¨²¤¨−̈©§¨«£¥®©¥À¤¥«£¯
:íéîìMäå äìòäå úàhçä©«©¨²§¨«Ÿ−̈§©§¨¦«

i"yx£ÌÎ¯·ÈÂ∑ יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים: הּמזּבח ∑iÂ¯„.ּברּכת .מעל «¿»¬≈ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ְִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 39 cenr ,ak wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ipinW zWxtA mipdM zMxA¦§©Ÿ£¦§¨¨©§¦¦

ויברכם ויברכם ויברכם ויברכם  גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־ידוידוידוידו אהרןאהרןאהרןאהרן ֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיּׂשּׂשּׂשּׂשאאאא ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים, ּברּכת – רש"י)ויברכם ובפירוש כב. (ט, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

היא  ּכאן ׁשהּברכה מפרׁש ּומּדּוע נׂשא, ּבפרׁשת לקּמן רק נצטּוּו ּכהנים ּברּכת מצות על הרי א. רׁש"י: ּפרּוׁש על הקׁשּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבּמפרׁשים
אֹופּנים ּבכּמה ותרצּו אּלּו. ּברכֹות ג' ּכֹוללת ּכהנים ׁשּברּכת ּפׁשיטא הרי יּׂשא", יאר יברכ" מפרט מּדּוע ב. ּכהנים. (ראה ּברּכת ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ועוד) לדוד, משכיל חכמים, שפתי .רמב"ן,
את אהרן ׁשּקּים לא היא ּב"ויברכם", והּכוונה ּבחבירתּה; מתֹורצת ּדחדא ּבזה, לֹומר אהרן מצותמצותמצותמצותויׁש ׁשּבחר אּלא ּכהנים, ּברּכת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ׁשל ּבּבּבּברצרצרצרצֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו "ּפׁשּוטֹו המפרׁש לרׁש"י רק ׁשּזהּו [להעיר, יּׂשא" יאר, ,יברכ" ּכהנים, ּברּכת ּבפסּוקי עת ּבאֹותּה יׂשראל את לבר ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
על קאי ׁש"ויברכם" ּבּׁש"ס מקֹומֹות ּבכּמה ּכדמּוכח ההלכה. ּבדר מה־ּׁשאין־ּכן ּכהנים].מצותמצותמצותמצותמקרא", ּברּכת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ÈÊÁ„k:טז  d„·ÚÂ ‡˙ÏÚ ˙È ·¯˜Â¿»≈»¬»»¿»¿«ƒ¿»≈

ÏÚיז  ˜q‡Â dpÓ d„È ‡ÏÓe ‡˙ÁÓ ˙È ·¯˜Â¿»≈»ƒ¿»»¿»¿≈ƒ«¿«≈«
:‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a ‡Áa„Ó«¿¿»«≈¬««¿»

˜iL„e‡יח  ˙ÒÎ ‡¯Îc ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙È ÒÎe¿≈»»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿«»
dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡nÚÏ Ècƒ¿«»¿«¿ƒ¿≈«¬…»¿»≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe¿»≈««¿¿»¿¿

‡ÈÏ˙‡יט  ‡¯Îc ÔÓe ‡¯Bz ÔÓ ‡ia¯z ˙ÈÂ¿»«¿«»ƒ»ƒƒ¿»¬ƒ»
:‡c·k ¯ˆÁÂ ‡˙ÈÏÎÂ ‡e‚ ÈÙÁÂ¿»≈«»¿»¿¿»«¬««¿»

ia¯z‡כ  ˜q‡Â ‡˙Â„Á ÏÚ ‡ia¯z ˙È e‡ÈeLÂ¿«ƒ»«¿«»«∆¿»»¿«≈«¿«»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡‰¯Ôכא  Ì¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙Â„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿»»¿«ƒ»¬≈«¬…
:‰LÓ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»¿»ƒ«ƒ…∆

ÔepÎ¯·eכב  ‡nÚ ÏÚ È‰B„È ˙È Ô¯‰‡ Ì¯‡Â«¬≈«¬…»¿ƒ««»»≈ƒ
˙ÒÎÂ ‡˙ÏÚÂ ‡˙‡hÁ „aÚÓlÓ ˙Áe¿«ƒ¿∆¿««»»«¬»»¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

dxezd lr `xfr oa`

החלבים  את וּיׂשימּו הראיתי:כ ּכאׁשר הּכבד, ויֹותרת הּכליֹות עם החזֹות . ואת ּומּזה.כא מּזה הּימין. ׁשֹוק ואת האיל: חזה ּגם הּׁשֹור, חזה . ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
הּצד: אֹו הּפאה אל סמּו ְֵֶַַַָָוׁשֹוק



לה ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"i ipy meil inei xeriy

(æè):ètLnk äNòiå äìòä-úà áø÷iå©©§¥−¤¨«Ÿ¨®©©«£¤−¨©¦§¨«
i"yx£ËtLnk ‰NÚiÂ∑"ּב"וּיקרא נדבה ּבעֹולת כ)המפרׁש .(ביצה ««¬∆»«ƒ¿»ְְְְְִַַַָָָָֹ

ß oqip c"i ipy mei ß

(æé)çaænä-ìò øè÷iå äpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−©©¦§¥®©
:ø÷aä úìò ãálî¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤

i"yx£BtÎ ‡lÓÈÂ∑ קמיצה ‰a˜¯.היא ˙ÏÚ „·lÓ∑ הּתמיד עֹולת אחר עׂשה אּלה .ּכל «¿«≈«ְִִָƒ¿«…««…∆ִֵֶַַַַָָָָ

(çé)øLà íéîìMä çáæ ìéàä-úàå øBMä-úà èçLiå©¦§©³¤©Æ§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−£¤´
çaænä-ìò eä÷øæiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eàöîiå íòì̈¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(èé)äqëîäå äéìàä ìéàä-ïîe øBMä-ïî íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦−¦©®¦̧¨©½¦¨«©§¨³§©«§©¤Æ
:ãákä úøúéå úéìkäå§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤©¨¥«

i"yx£‰qÎÓ‰Â∑ הּקרב את המכּסה .חלב ¿«¿«∆ְֵֶֶֶֶֶַַַ

(ë)íéáìçä øè÷iå úBæçä-ìò íéáìçä-úà eîéNiå©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−
:äçaænä©¦§¥«¨

i"yx£˙BÊÁ‰ŒÏÚ ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ eÓÈNiÂ∑ העליֹונים נמצאּו להקטירם, אחר לכהן הּמניף ּכהן נתנן הּתנּופה לאחר «»ƒ∆«¬»ƒ«∆»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ
עזראעזראעזראעזרא.....למּטה  אבןאבןאבןאבן ְַָ

(àë)éðä ïéîiä ÷BL úàå úBæçä úàåéðôì äôeðz ïøäà ó §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§−̈¦§¥´
:äLî äeö øLàk ýåýé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«

(áë)úNòî ãøiå íëøáéå íòä-ìà åéãé-úà ïøäà àOiå©¦¨̧©«£¯Ÿ¤¨¨²¤¨−̈©§¨«£¥®©¥À¤¥«£¯
:íéîìMäå äìòäå úàhçä©«©¨²§¨«Ÿ−̈§©§¨¦«

i"yx£ÌÎ¯·ÈÂ∑ יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים: הּמזּבח ∑iÂ¯„.ּברּכת .מעל «¿»¬≈ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ְִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 39 cenr ,ak wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ipinW zWxtA mipdM zMxA¦§©Ÿ£¦§¨¨©§¦¦

ויברכם ויברכם ויברכם ויברכם  גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־ידוידוידוידו אהרןאהרןאהרןאהרן ֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיּׂשּׂשּׂשּׂשאאאא ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים, ּברּכת – רש"י)ויברכם ובפירוש כב. (ט, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

היא  ּכאן ׁשהּברכה מפרׁש ּומּדּוע נׂשא, ּבפרׁשת לקּמן רק נצטּוּו ּכהנים ּברּכת מצות על הרי א. רׁש"י: ּפרּוׁש על הקׁשּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבּמפרׁשים
אֹופּנים ּבכּמה ותרצּו אּלּו. ּברכֹות ג' ּכֹוללת ּכהנים ׁשּברּכת ּפׁשיטא הרי יּׂשא", יאר יברכ" מפרט מּדּוע ב. ּכהנים. (ראה ּברּכת ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ועוד) לדוד, משכיל חכמים, שפתי .רמב"ן,
את אהרן ׁשּקּים לא היא ּב"ויברכם", והּכוונה ּבחבירתּה; מתֹורצת ּדחדא ּבזה, לֹומר אהרן מצותמצותמצותמצותויׁש ׁשּבחר אּלא ּכהנים, ּברּכת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ׁשל ּבּבּבּברצרצרצרצֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו "ּפׁשּוטֹו המפרׁש לרׁש"י רק ׁשּזהּו [להעיר, יּׂשא" יאר, ,יברכ" ּכהנים, ּברּכת ּבפסּוקי עת ּבאֹותּה יׂשראל את לבר ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
על קאי ׁש"ויברכם" ּבּׁש"ס מקֹומֹות ּבכּמה ּכדמּוכח ההלכה. ּבדר מה־ּׁשאין־ּכן ּכהנים].מצותמצותמצותמצותמקרא", ּברּכת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ÈÊÁ„k:טז  d„·ÚÂ ‡˙ÏÚ ˙È ·¯˜Â¿»≈»¬»»¿»¿«ƒ¿»≈

ÏÚיז  ˜q‡Â dpÓ d„È ‡ÏÓe ‡˙ÁÓ ˙È ·¯˜Â¿»≈»ƒ¿»»¿»¿≈ƒ«¿«≈«
:‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a ‡Áa„Ó«¿¿»«≈¬««¿»

˜iL„e‡יח  ˙ÒÎ ‡¯Îc ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙È ÒÎe¿≈»»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿«»
dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡nÚÏ Ècƒ¿«»¿«¿ƒ¿≈«¬…»¿»≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe¿»≈««¿¿»¿¿

‡ÈÏ˙‡יט  ‡¯Îc ÔÓe ‡¯Bz ÔÓ ‡ia¯z ˙ÈÂ¿»«¿«»ƒ»ƒƒ¿»¬ƒ»
:‡c·k ¯ˆÁÂ ‡˙ÈÏÎÂ ‡e‚ ÈÙÁÂ¿»≈«»¿»¿¿»«¬««¿»

ia¯z‡כ  ˜q‡Â ‡˙Â„Á ÏÚ ‡ia¯z ˙È e‡ÈeLÂ¿«ƒ»«¿«»«∆¿»»¿«≈«¿«»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡‰¯Ôכא  Ì¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙Â„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿»»¿«ƒ»¬≈«¬…
:‰LÓ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»¿»ƒ«ƒ…∆

ÔepÎ¯·eכב  ‡nÚ ÏÚ È‰B„È ˙È Ô¯‰‡ Ì¯‡Â«¬≈«¬…»¿ƒ««»»≈ƒ
˙ÒÎÂ ‡˙ÏÚÂ ‡˙‡hÁ „aÚÓlÓ ˙Áe¿«ƒ¿∆¿««»»«¬»»¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

dxezd lr `xfr oa`

החלבים  את וּיׂשימּו הראיתי:כ ּכאׁשר הּכבד, ויֹותרת הּכליֹות עם החזֹות . ואת ּומּזה.כא מּזה הּימין. ׁשֹוק ואת האיל: חזה ּגם הּׁשֹור, חזה . ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
הּצד: אֹו הּפאה אל סמּו ְֵֶַַַָָוׁשֹוק



ipinyלו zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h iyily meil inei xeriy
העדּות מׁשּכן הּפסּוק על רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו העגל, חטא ּכּפרת על הֹוכחה היתה ּבּמׁשּכן הּׁשכינה הׁשראת פקודי)ּדהּנה, פרשת (סוף ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּביניהם". ׁשכינתֹו הׁשרה ׁשהרי העגל, מעׂשה על הּקּב"ה להם ׁשּויתר ליׂשראל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"עדּות
יׂשראל: ּבני את אהרן ׁשּביר הּברכה ּתֹוכן הההה''''יבר יבר יבר יבר וזהּו הֹודיע ככככ העגל, חטא ּכּפרת ׁשאחרי ּבעצמֹו, מהּקּב"ה ּתּגיע הּברכה – ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּבעצמי" "אני – ילכּו" ׁש"ּפני שם)הּקּב"ה ורש"י יד לג, .(תשא ְְְֲִִֵֶַַַָָָ
ׂשֹוחקֹות"יאריאריאריאר ּפנים ל "יראה כה)– ו, נשא יׂשראל.(רש"י ּבני ּבין הּׁשכינה ותׁשרה ׁשּתׁשּכֹון והינּו , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁש" על־ידי ּכעסֹו"ייייּׂשּׂשּׂשּׂשא א א א והּוא "יכּבֹוׁש – כו)" שם, העגל.(רש"י חטא על הּקּב"ה ׁשּיכּפר היינּו עזראעזראעזראעזרא...., אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(âë)eëøáéå eàöiå ãòBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
:íòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå íòä-úà¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡·iÂ∑:ׁשּלנּו ּכהנים ּתֹורת על הּנֹוספת ּבּבריתא מּלּואים ּבפרׁשת מצאתי נכנסּו? לּמה «»……∆¿«¬…¿ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּוביאה  ירידה ּדן הריני אחר? לדבר אּלא נכנס לא אֹו, הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלּמה
ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה למדּת, הא עבֹודה. מעין ּביאה אף  עבֹודה, מעין ירידה מה ּברכה: ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹטעּונֹות
ׁשכינה  ירדה ולא הּמעׂשים ּכל ונעׂשּו הּקרּבנֹות ּכל ׁשּקרבּו אהרן ׁשראה ּכיון אחר: ּדבר הּקטרת. מעׂשה ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹעל
אמר  ליׂשראל'! ׁשכינה ירדה לא ּובׁשבילי עלי, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּכעס אני 'יֹודע ואֹומר: מצטער היה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹליׂשראל,
ׁשכינה  וירדה רחמים ּובּקׁשּו עּמֹו מׁשה נכנס מּיד ונתּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנסּתי לי, עׂשית ּכ אחי, 'מׁשה למׁשה: ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹלֹו

‡˙ÌÚ‰Œ.ליׂשראל  eÎ¯·ÈÂ e‡ˆiÂ∑:עלינּו"אמרּו אלהינּו ה' נעם צ)"ויהי ׁשכינה (תהלים ׁשּתׁשרה רצֹון 'יהי , ְְִֵָ«≈¿«¿»¬∆»»ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
ּבֹו ׁשרתה לא יֹום, ּבכל ּופרקֹו ּבֹו וׁשּמׁש לּמׁשּכן מׁשה ׁשהעמידֹו הּמּלּואים ימי ׁשבעת ׁשּכל לפי ידיכם'. ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמעׂשה
ונדע  ּבינינּו ׁשכינה ׁשּתׁשרה ׁשּטרחנּו, הּטרח ּכל רּבנּו, 'מׁשה למׁשה: ואֹומרים נכלמים יׂשראל והיּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשכינה,
ּכדאי  אחי אהרן ה'", ּכבֹוד אליכם וירא ּתעׂשּו ה' אׁשרֿצּוה הּדבר "זה להם: אמר לכ העגל'! עֹון לנּו ְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּנתּכּפר

ּבֹו ּבחר ׁשהּמקֹום וּתדעּו ּבכם ׁשכינה ּתׁשרה ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ׁשעלֿידי מּמּני, .וחׁשּוב ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(237 'nr f zegiy ihewl)

העםהעםהעםהעם ּכּכּכּכלללל אלאלאלאל הההה'''' ּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד כג)ווווּיּיּיּירארארארא הׁשראת (ט, היתה הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת נמּוכה. ּבחינה על מֹורה עֹוממֹות, ּגחלים מּלׁשֹון 'עם', ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
עבֹודת ידי על היתה ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלהּׁשכינה הּׁשמיני ּבּיֹום א הׁשּתלׁשלּות. מּסדר אֹור ממׁשיכה ה'מּטה' ועבֹודת קרּבנֹות), (הקרבת ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

מּצד זֹו -ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה הׁשראה יֹותר למּטה יֹורד יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל לּכלל ּובהתאם הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה ּבחינה נמׁשכה ולכן , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ל'עם'. ּגם הּגּלּוי ִִִַַַַָהּגיע

ß oqip e"h iyily mei ß

(ãë)äìòä-úà çaænä-ìò ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©©¦§¥½©¤¨«Ÿ−̈
:íäéðt-ìò eìtiå epøiå íòä-ìk àøiå íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ©¨½Ÿ©¦§−©§¥¤«

i"yx£ep¯iÂ∑עזראעזראעזראעזרא.....ּכתרּגּומֹו אבןאבןאבןאבן «»…ְְַ

é(à)eðziå Búzçî Léà àeäéáàå áãð ïøäà-éðá eç÷iå©¦§´§¥Â©«£ÂŸ¨¨¸©«£¦¹¦´©§¨À©¦§³
Là ýåýé éðôì eáéø÷iå úøè÷ äéìò eîéNiå Là ïäá̈¥Æ¥½©¨¦¬¨¤−¨§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³§Ÿ̈Æ¥´

:íúà äeö àì øLà äøæ̈½̈£¤¯’Ÿ¦−̈Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr al zegiy ihewl)

אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם צצצצּוּוּוּוהההה לאלאלאלא א)(אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכתיב י, הרי לׁשאל, ויׁש להּקּב"ה. עּזה ּתׁשּוקה הּנפׁש', מ'ּכלֹות מתּו אהרן ׁשּבני החּיים', ּב'אֹור ּכתב ֲֲֲֲֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

e˜Ùeכג  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿«¿«ƒ¿»¿»
ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡nÚ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»«»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»

:‡nÚ«»

ÏÚכד  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ùe¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»««
‡nÚ Ïk ‡ÊÁÂ ‡ia¯z ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡Áa„Ó«¿¿»»¬»»¿»«¿«»«¬»»«»

:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe eÁaLÂ¿«»¿»««≈

b·¯א  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡ È· e·ÈÒe¿ƒ¿≈«¬…»»«¬ƒ¿«
dÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡ Ô‰· e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈ƒ»¿≈∆»»¿«ƒ¬«
‡Ï Èc ‡˙È¯Îe ‡˙M‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜Â ˙¯Ë¿̃…∆¿»ƒ√»¿»∆»»¿≈»ƒ»

:ÔB‰˙È „Èwt«ƒ»¿

dxezd lr `xfr oa`

העם  אל ידיו את אהרן וּיּׂשא נכחם.כב אל . ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּכּפים: נׂשיאּות צּורת מּכאן העּתיקּו ְְְְִִִִֵֶַַַַָוקדמֹוננּו
מעׂשֹות  ירד ּוכבר רּבים, הראיתי ּכאׁשר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוּירד.

וּירד. וטעם  והּׁשלמים: ועֹולתם העם ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָחּטאת
ואחר  קֹומתֹו. אּמֹות ׁשלׁש ׁשהיה הּמזּבח ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹּבעב ּור
ויּתכן  מֹועד. אהל אל ואהרן מׁשה ּבאּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹּכן

ּברכּו ּובצאתם ׁשּתצא, האׁש על  להתּפּלל ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבאּו
העם: את ְֵֶֶָָׁשניהם

העֹולה  את ועֹולת כד העם ועֹולת אהרן עֹולת . ְְֲֶַַַַָָָָֹ

ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h iyily meil inei xeriy
מּלׁשֹון  (קטרת לה' והתחּברּות התקּׁשרּות ׁשל ּכזֹו ּבדרּגה ׁשהיּו לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון על ׁשעברּו ּומׁשמע אֹותם", צּוה לא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ"אׁשר

עד לצלצלצלצּוּוּוּוּוּוּוּוי י י י התקּׁשרּות) נזקקנזקקנזקקנזקקּוּוּוּו היּוׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא מעׂשיהם ּכל ממממּמּמּמּמילאילאילאילא; ׁשּלהם.ּבּבּבּבדרדרדרדר לרצֹונם הפ רצֹונֹו ּכי ה', לרצֹון מלאה עזראעזראעזראעזרא....ּבהתאמה אבןאבןאבןאבן ְְִֶֶֶֶַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

(á)éðôì eúîiå íúBà ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥¬¥¥²¦¦§¥¬§Ÿ̈−©´Ÿ©¨®©¨ª−¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£L‡ ‡ˆzÂ∑ יׁשמעאל רּבי רּבן. מׁשה ּבפני הלכה ׁשהֹורּו עלֿידי אּלא אהרן, ּבני מתּו לא אֹומר: אליעזר רּבי «≈≈≈ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
למל מׁשל לּמקּדׁש. יין ׁשתּויי יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע, לּמקּדׁש. נכנסּו יין ׁשתּויי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאֹומר:

רּבה" ּב"וּיקרא ּכדאיתא וכּו', ּבית ּבן לֹו .ׁשהיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(51 'nr ai zegiy ihewl)

ללללּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש נכנסנכנסנכנסנכנסּוּוּוּו ייןייןייןיין ׁשׁשׁשׁשתתתתּוּוּוּויייייייי .... .... ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבפניפניפניפני הלכההלכההלכההלכה ב)ׁשׁשׁשׁשההההֹוֹוֹוֹוררררּוּוּוּו י, קטרת (רש"י הקטירּו הם – ּבּכתּוב מפרׁש החטא הרי לתמּה, יׁש ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ
ׁשּלׁשֹון ּומּזה ;" ה' מּלפני אׁש "וּתצא הּׁשכינה הׁשראת לגּבי נאמר ּבסמּו לעיל ּדהּנה לֹומר, ויׁש ה'. לצּוּוי עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹוּבנּגּוד מֹופיע זהזהזהזה ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ

חּסרֹון  ׁשהיתה אּלא ּכדבעי, היתה ּכׁשּלעצמּה ׁשהעבֹודה מפרׁש לכן הּׁשכינה. ּגּלּוי ּגרמה עבֹודתם ׁשאף מּוכח אהרן, ּבבני ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹּגם
זֹו. ּבעבֹודה הנהגתם ְְֲֶַָָָָָֹּבאפן

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 49 cenr ,ai wlg zegiyÎihewl)
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וגווגווגווגו'''' אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ווווּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל יהוהיהוהיהוהיהוה ממממּלּלּלּלפניפניפניפני אאאאׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹווווּתּתּתּתצאצאצאצא ַַַַָָָָֹֹֹֹ ַַַַָָָָֹֹ
לּמקּדׁש, יין ׁשתּויי יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע לּמקּדׁש, נכנסּו יין ׁשתּויי אֹומר יׁשמעאל רּבי . . – אׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹוּתצא

רּבה ּבוּיקרא ּכדאיתא וכּו' ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל רש"י)מׁשל ובפירוש (י,ב. ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אנּו ואין ּתחּתיו, אחר ּבית ּבן ּומּנה ּבׁשתיקה, ראׁשֹו את והּתיז חנּויֹות ּפתח על עֹומד מצאֹו נאמן ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹמׁשל
את  הרג ּכ ׁשּמּתֹו יֹודעים אנּו חנּויֹות, ּבפתח ּתּכנס לא ואמר הּׁשני את ׁשּמצּוה מּמה אּלא הראׁשֹון, את הרג מה מּפני ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹיֹודעים

רבה)הראׁשֹון. (ויקרא ִָ
לצּין  רק ּכּונתֹו אם ,ּדמּמה־נפׁש וכּו'", ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל "מׁשל הּמדרׁש מּדברי ּבהעּתקתֹו רׁש"י ּכּונת מהי להבין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָוצרי
אין  הרי הּמׁשל, ּתֹוכן את ּגם להֹודיע ּברצֹונֹו ואם רּבה", ּבוּיקרא ּכדאיתא וכּו' למל "מׁשל ולֹומר לקּצר ליּה הוה הּמדרׁש, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָלדברי

ׁשהביא? הּמׁשל ּתחּלת ְִִֵֶַַַָָּדי
ּת זה ועל יין, ּדׁשּתּיית האּסּור על נצטּוּו לא והרי ואביהּוא, נדב נענׁשּו מה מּפני מתרץ אּלּו ּדבדבריו לֹומר, למלויׁש מּמׁשל ירץ ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

" ׁשּבהיֹותֹו מּפני הּוא ,ּכ על הּוזהר ׁשּלא אף־על־ּפי ,הּמל ׁשהעניׁשֹו ּדזה ּבית, ּבן לֹו ּבּבּבּבית ית ית ית ׁשהיה להבין ּבּבּבּבןןןן צרי היה הּמל ׁשל " ְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
הּמל.מעצממעצממעצממעצמֹוֹוֹוֹו ׁשל רצֹונֹו הפ היא זֹו ׁשהנהגה - מפֹור ׁשת אזהרה מּבלי ּגם - ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּכׁשּלא  ּגם ּביתֹו, הנהגֹות ידעּו מעצמם הּנה אּקדׁש", "ּבקרֹובי הּקּב"ה ׁשל ּביתֹו ּבני היּו אהרן ׁשּבני מּכיון ּבעניננּו, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹועל־ּדר־זה
ּבפרּוׁש. זה על עזראעזראעזראעזרא....נצטּוּו אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶַַ

(â)ýåýé øac-øLà àeä ïøäà-ìà äLî øîàiå|øîàì ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³¥ŸÆ
:ïøäà íciå ãákà íòä-ìë éðt-ìòå Lãwà éáø÷a¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬¨¨−̈¤¨¥®©¦−Ÿ©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ¯acŒ¯L‡ ‡e‰∑(קטו ּבכבדי"(זבחים ונקדׁש יׂשראל לבני ׁשּמה "ונעדּתי ּדּבר? כט)היכן ּתקרי (שמות אל . ¬∆ƒ∆¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ
מקֹום, ׁשל ּבמיּדעיו הּבית ׁשּיתקּדׁש הייתי יֹודע אחי! אהרן לאהרן: מׁשה לֹו אמר 'ּבמכּבדי'. אּלא ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ"ּבכבדי",

!ּומּמ מּמּני ּגדֹולים ׁשהם אני רֹואה עכׁשיו, .ּב אֹו ּבי אֹו סבּור: רבה)והייתי ויקרא ‡‰¯Ô.(ת"כ. ÌciÂ∑(ושם קּבל (שם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָ«ƒ…«¬…ִֵ
יין  ׁשתּויי ּפרׁשת לבּדֹו לֹו ׁשּנאמרה הּדּבּור, עּמֹו ׁשּנתיחד קּבל? ּׂשכר ּומה ׁשתיקתֹו, על .ּבבחירי ∑È·¯˜a.ׂשכר ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָƒ¿…«ְִִַ

„·k‡ ÌÚ‰ŒÏÎ ÈtŒÏÚÂ∑,ּבאּלּו אםּֿכן ּומתקּלס; ּומתעּלה מתירא ּבּצּדיקים ּדין עֹוׂשה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ¿«¿≈»»»∆»≈ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אֹומר: הּוא וכן ּברׁשעים. סח)ּכלֿׁשּכן אּלא (תהלים ,"מּמקּדׁשי" ּתקרי אל – "מּמקּדׁשי אלהים "נֹורא ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

'עזראעזראעזראעזרא.....'מּמקּדׁשי אבןאבןאבןאבן ְִֶָֻ

ÔB‰˙Èב  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ùe¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»«»¿
:ÈÈ Ì„˜ e˙ÈÓeƒ√»¿»

ÓÈÓÏ¯ג  ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡e‰ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…ƒ«ƒ¿»¿≈«
¯wÈ˙‡ ‡nÚ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ Lc˜˙‡ È·È¯˜a¿»ƒ«ƒ¿««¿««≈»«»ƒ¿«»

:Ô¯‰‡ ˜È˙Le¿ƒ«¬…

dxezd lr `xfr oa`

הּבקר: עֹולת מּלבד ּכתּוב, כן ּכי ְִִִֵֶַַַָָֹּתמיד.
והּׂשעיר, אהרן, ואיל מהעגל, החלבים. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹואת 
וּתעבֹור  וכן, קֹול. הרמת  וּירּנּו. והאיל: ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָֹוה ּׁשֹור

ּבּמחנה: ֲִֶַַָָהרּנה
מחּתתֹו איׁש ּולפי א מחּתתֹו. לקח איׁש ּכל . ְְְִִִַַַָָָָ

והעד, הּׁשמיני. ּבּיֹום ּגם היה הּדבר ׁשּזה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּדעּתי,
אׁש. בהן וּיּתנּו חּטאתם: את הקריבּו הּיֹום ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהן 
וטעם  זרה: אׁש טעם, וזה ׁשּיצאה. מהאׁש ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלא
ּבצּוּוי, ולא עׂשּו ׁשּמּדעּתם אֹותם. צּוה לא ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹאׁשר

זרה: ּבאׁש ּגם קטרת ְְְְִֵֶַַָָֹלהקטיר

ה' לפני וּימּותּו רצּוי ב ּדבר ׁשעׂשּו חׁשבּו ּכי . ְְִִֵֶַָָָָָָ
ְָָלפניו:

ה' ּדּבר אׁשר הּוא הּׁשם ג לי אמר ּכבר . ְֲִִֵֶֶַַָָ
ּכטעם  אליו, ּבּקרֹובים קדּׁשתֹו יראה ְְְְִֵֶֶַַַַָָֻׁשהּוא
קדּׁשתי, ּבם אראה וכאׁשר ידעּתי. אתכם ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֻרק



לז ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h iyily meil inei xeriy
מּלׁשֹון  (קטרת לה' והתחּברּות התקּׁשרּות ׁשל ּכזֹו ּבדרּגה ׁשהיּו לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון על ׁשעברּו ּומׁשמע אֹותם", צּוה לא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ"אׁשר

עד לצלצלצלצּוּוּוּוּוּוּוּוי י י י התקּׁשרּות) נזקקנזקקנזקקנזקקּוּוּוּו היּוׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא מעׂשיהם ּכל ממממּמּמּמּמילאילאילאילא; ׁשּלהם.ּבּבּבּבדרדרדרדר לרצֹונם הפ רצֹונֹו ּכי ה', לרצֹון מלאה עזראעזראעזראעזרא....ּבהתאמה אבןאבןאבןאבן ְְִֶֶֶֶַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

(á)éðôì eúîiå íúBà ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥¬¥¥²¦¦§¥¬§Ÿ̈−©´Ÿ©¨®©¨ª−¦§¥¬
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i"yx£L‡ ‡ˆzÂ∑ יׁשמעאל רּבי רּבן. מׁשה ּבפני הלכה ׁשהֹורּו עלֿידי אּלא אהרן, ּבני מתּו לא אֹומר: אליעזר רּבי «≈≈≈ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
למל מׁשל לּמקּדׁש. יין ׁשתּויי יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע, לּמקּדׁש. נכנסּו יין ׁשתּויי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאֹומר:

רּבה" ּב"וּיקרא ּכדאיתא וכּו', ּבית ּבן לֹו .ׁשהיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(51 'nr ai zegiy ihewl)

ללללּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש נכנסנכנסנכנסנכנסּוּוּוּו ייןייןייןיין ׁשׁשׁשׁשתתתתּוּוּוּויייייייי .... .... ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבפניפניפניפני הלכההלכההלכההלכה ב)ׁשׁשׁשׁשההההֹוֹוֹוֹוררררּוּוּוּו י, קטרת (רש"י הקטירּו הם – ּבּכתּוב מפרׁש החטא הרי לתמּה, יׁש ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ
ׁשּלׁשֹון ּומּזה ;" ה' מּלפני אׁש "וּתצא הּׁשכינה הׁשראת לגּבי נאמר ּבסמּו לעיל ּדהּנה לֹומר, ויׁש ה'. לצּוּוי עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹוּבנּגּוד מֹופיע זהזהזהזה ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ

חּסרֹון  ׁשהיתה אּלא ּכדבעי, היתה ּכׁשּלעצמּה ׁשהעבֹודה מפרׁש לכן הּׁשכינה. ּגּלּוי ּגרמה עבֹודתם ׁשאף מּוכח אהרן, ּבבני ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹּגם
זֹו. ּבעבֹודה הנהגתם ְְֲֶַָָָָָֹּבאפן

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 49 cenr ,ai wlg zegiyÎihewl)
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וגווגווגווגו'''' אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ווווּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל יהוהיהוהיהוהיהוה ממממּלּלּלּלפניפניפניפני אאאאׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹווווּתּתּתּתצאצאצאצא ַַַַָָָָֹֹֹֹ ַַַַָָָָֹֹ
לּמקּדׁש, יין ׁשתּויי יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע לּמקּדׁש, נכנסּו יין ׁשתּויי אֹומר יׁשמעאל רּבי . . – אׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹוּתצא

רּבה ּבוּיקרא ּכדאיתא וכּו' ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל רש"י)מׁשל ובפירוש (י,ב. ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אנּו ואין ּתחּתיו, אחר ּבית ּבן ּומּנה ּבׁשתיקה, ראׁשֹו את והּתיז חנּויֹות ּפתח על עֹומד מצאֹו נאמן ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹמׁשל
את  הרג ּכ ׁשּמּתֹו יֹודעים אנּו חנּויֹות, ּבפתח ּתּכנס לא ואמר הּׁשני את ׁשּמצּוה מּמה אּלא הראׁשֹון, את הרג מה מּפני ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹיֹודעים

רבה)הראׁשֹון. (ויקרא ִָ
לצּין  רק ּכּונתֹו אם ,ּדמּמה־נפׁש וכּו'", ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל "מׁשל הּמדרׁש מּדברי ּבהעּתקתֹו רׁש"י ּכּונת מהי להבין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָוצרי
אין  הרי הּמׁשל, ּתֹוכן את ּגם להֹודיע ּברצֹונֹו ואם רּבה", ּבוּיקרא ּכדאיתא וכּו' למל "מׁשל ולֹומר לקּצר ליּה הוה הּמדרׁש, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָלדברי

ׁשהביא? הּמׁשל ּתחּלת ְִִֵֶַַַָָּדי
ּת זה ועל יין, ּדׁשּתּיית האּסּור על נצטּוּו לא והרי ואביהּוא, נדב נענׁשּו מה מּפני מתרץ אּלּו ּדבדבריו לֹומר, למלויׁש מּמׁשל ירץ ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

" ׁשּבהיֹותֹו מּפני הּוא ,ּכ על הּוזהר ׁשּלא אף־על־ּפי ,הּמל ׁשהעניׁשֹו ּדזה ּבית, ּבן לֹו ּבּבּבּבית ית ית ית ׁשהיה להבין ּבּבּבּבןןןן צרי היה הּמל ׁשל " ְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
הּמל.מעצממעצממעצממעצמֹוֹוֹוֹו ׁשל רצֹונֹו הפ היא זֹו ׁשהנהגה - מפֹור ׁשת אזהרה מּבלי ּגם - ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּכׁשּלא  ּגם ּביתֹו, הנהגֹות ידעּו מעצמם הּנה אּקדׁש", "ּבקרֹובי הּקּב"ה ׁשל ּביתֹו ּבני היּו אהרן ׁשּבני מּכיון ּבעניננּו, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹועל־ּדר־זה
ּבפרּוׁש. זה על עזראעזראעזראעזרא....נצטּוּו אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶַַ

(â)ýåýé øac-øLà àeä ïøäà-ìà äLî øîàiå|øîàì ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³¥ŸÆ
:ïøäà íciå ãákà íòä-ìë éðt-ìòå Lãwà éáø÷a¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬¨¨−̈¤¨¥®©¦−Ÿ©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ¯acŒ¯L‡ ‡e‰∑(קטו ּבכבדי"(זבחים ונקדׁש יׂשראל לבני ׁשּמה "ונעדּתי ּדּבר? כט)היכן ּתקרי (שמות אל . ¬∆ƒ∆¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ
מקֹום, ׁשל ּבמיּדעיו הּבית ׁשּיתקּדׁש הייתי יֹודע אחי! אהרן לאהרן: מׁשה לֹו אמר 'ּבמכּבדי'. אּלא ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ"ּבכבדי",

!ּומּמ מּמּני ּגדֹולים ׁשהם אני רֹואה עכׁשיו, .ּב אֹו ּבי אֹו סבּור: רבה)והייתי ויקרא ‡‰¯Ô.(ת"כ. ÌciÂ∑(ושם קּבל (שם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָ«ƒ…«¬…ִֵ
יין  ׁשתּויי ּפרׁשת לבּדֹו לֹו ׁשּנאמרה הּדּבּור, עּמֹו ׁשּנתיחד קּבל? ּׂשכר ּומה ׁשתיקתֹו, על .ּבבחירי ∑È·¯˜a.ׂשכר ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָƒ¿…«ְִִַ

„·k‡ ÌÚ‰ŒÏÎ ÈtŒÏÚÂ∑,ּבאּלּו אםּֿכן ּומתקּלס; ּומתעּלה מתירא ּבּצּדיקים ּדין עֹוׂשה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ¿«¿≈»»»∆»≈ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אֹומר: הּוא וכן ּברׁשעים. סח)ּכלֿׁשּכן אּלא (תהלים ,"מּמקּדׁשי" ּתקרי אל – "מּמקּדׁשי אלהים "נֹורא ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

'עזראעזראעזראעזרא.....'מּמקּדׁשי אבןאבןאבןאבן ְִֶָֻ

ÔB‰˙Èב  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ùe¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»«»¿
:ÈÈ Ì„˜ e˙ÈÓeƒ√»¿»

ÓÈÓÏ¯ג  ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡e‰ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…ƒ«ƒ¿»¿≈«
¯wÈ˙‡ ‡nÚ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ Lc˜˙‡ È·È¯˜a¿»ƒ«ƒ¿««¿««≈»«»ƒ¿«»

:Ô¯‰‡ ˜È˙Le¿ƒ«¬…

dxezd lr `xfr oa`

הּבקר: עֹולת מּלבד ּכתּוב, כן ּכי ְִִִֵֶַַַָָֹּתמיד.
והּׂשעיר, אהרן, ואיל מהעגל, החלבים. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹואת 
וּתעבֹור  וכן, קֹול. הרמת  וּירּנּו. והאיל: ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָֹוה ּׁשֹור

ּבּמחנה: ֲִֶַַָָהרּנה
מחּתתֹו איׁש ּולפי א מחּתתֹו. לקח איׁש ּכל . ְְְִִִַַַָָָָ

והעד, הּׁשמיני. ּבּיֹום ּגם היה הּדבר ׁשּזה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּדעּתי,
אׁש. בהן וּיּתנּו חּטאתם: את הקריבּו הּיֹום ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהן 
וטעם  זרה: אׁש טעם, וזה ׁשּיצאה. מהאׁש ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלא
ּבצּוּוי, ולא עׂשּו ׁשּמּדעּתם אֹותם. צּוה לא ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹאׁשר

זרה: ּבאׁש ּגם קטרת ְְְְִֵֶַַָָֹלהקטיר

ה' לפני וּימּותּו רצּוי ב ּדבר ׁשעׂשּו חׁשבּו ּכי . ְְִִֵֶַָָָָָָ
ְָָלפניו:

ה' ּדּבר אׁשר הּוא הּׁשם ג לי אמר ּכבר . ְֲִִֵֶֶַַָָ
ּכטעם  אליו, ּבּקרֹובים קדּׁשתֹו יראה ְְְְִֵֶֶַַַַָָֻׁשהּוא
קדּׁשתי, ּבם אראה וכאׁשר ידעּתי. אתכם ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֻרק
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(ã)ãc ìàéfò éða ïôöìà ìàå ìàLéî-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈§¥¬ª¦¥−´Ÿ
úàî íëéçà-úà eàN eáø÷ íäìà øîàiå ïøäà©«£®Ÿ©´Ÿ¤£¥¤ÀÂ¦§º§³¤£¥¤Æ¥¥´

:äðçnì õeçî-ìà Lãwä-éðt§¥«©½Ÿ¤¤¦−©©«£¤«
i"yx£Ô¯‰‡ „c∑ הי עמרם אחי ׁשּנאמר:עּזיאל ו)ה, וגֹו'"(שמות קהת B‚Â'."ּובני ÌÎÈÁ‡Œ˙‡ e‡N∑ האֹומר ּכאדם …«¬…ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻ¿∆¬≈∆¿ְֵָָָ

הּׂשמחה  את לערּבב ׁשּלא הּכּלה, מּלפני הּמת את העבר עזראעזראעזראעזרא.....לחברֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

(ä)øLàk äðçnì õeçî-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iå©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−©©«£¤®©«£¤−
:äLî øac¦¤¬¤«

i"yx£Ì˙zÎa∑לתֹו נכנסּו אׁש ׁשל חּוטין ׁשני ּכמין נׁשמתם; אּלא ּבגדיהם, נׂשרפּו ׁשּלא מלּמד מתים, ׁשל ¿À√…»ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ת"כ)חֹוטמיהם נב. .(סנהדרין ְֵֶ

(å)øîúéàìe øæòìàìe ïøäà-ìà äLî øîàiå|åéða ©Ÿ́¤¤´¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈
eòøôz-ìà íëéLàø|eúîú àìå eîøôú-àì íëéãâáe ¨«¥¤¬©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ¨ª½

ekáé ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãòä-ìk ìòå§©¬¨¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½¦§Æ
:ýåýé óøN øLà äôøOä-úà¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«

i"yx£eÚ¯ÙzŒÏ‡∑.ּבתסּפרת אסּור ׁשאבל מּכאן, ׂשער. ּתגּדלּו ב)אל יד ׁשל (מו''ק ׂשמחתֹו ּתערּבבּו אל אּתם אבל «ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
˙e˙Ó.מקֹום  ‡ÏÂ∑ּתמּותּו ּכן, ּתעׂשּו אם Ï‡¯NÈ.הא ˙ÈaŒÏk ÌÎÈÁ‡Â∑ ּתלמידיֿחכמים ׁשל ׁשּצרתן מּכאן, ָ¿…»Àֲִֵַָָ«¬≈∆»≈ƒ¿»≈ְֲִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבּה להתאּבל הּכל על עזראעזראעזראעזרא.....מּטלת אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶֶַַַָֹֻ

(æ)úçLî ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤¦§©¬
ô :äLî øáãk eNòiå íëéìò ýåýé§Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«

(ç):øîàì ïøäà-ìà ýåýé øaãéå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)zLz-ìà øëLå ïéé|äzà|éðáeíëàáa Czà E ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²
:íëéúøãì íìBò úwç eúîú àìå ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£¯ÎLÂ ÔÈÈ∑ׁשכרּותֹו ּכדר ÚBÓ„.יין Ï‰‡ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑(ת"כ)אּלא לי לּמזּבח אין ּבגׁשּתם להיכל, ּבבֹואם «ƒ¿≈»ְְִִֶֶַ¿…¬∆∆…∆≈ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מזּבח  ּגיׁשת עׂשה ּלהּלן מה מֹועד', אהל 'ּביאת ורגלים: ידים ּבקּדּוׁש ונאמר אהלֿמֹועד', 'ּביאת ּכאן נאמר ְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹמּנין?

אהלֿמֹועד  ּכביאת מזּבח ּגיׁשת עׂשה ּכאן אף אהלֿמֹועד, עזראעזראעזראעזרא.....ּכביאת אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

Ï‡ÈfÚד  Èa ÔÙˆÏ‡Ïe Ï‡LÈÓÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿ƒ»≈¿∆¿»»¿≈Àƒ≈
eÏeË e·È¯˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ô¯‰‡„ È‰e·‡ Á‡«¬ƒ¿«¬…«¬«¿¿ƒ
‡¯aÓÏ ‡L„e˜ Èt‡ Ì„˜ ÔÓ ÔBÎeÁ‡ ˙È»¬ƒ√»«≈¿»¿ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡ה  ÔB‰ÈpzÎa ÔepÏËe e·È¯˜e¿ƒ¿»À¿ƒÀ≈¿ƒ»»
:‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ…∆

Ó˙È‡Ïe¯ו  ¯ÊÚÏ‡Ïe Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿∆¿»»¿ƒ»»
ÔBÎÈLe·Ïe Úe¯t Ôea¯˙ ‡Ï ÔBÎÈLÈ¯ È‰Ba¿ƒ≈≈»¿«≈«¿≈
È‰È ‡zLk Ïk ÏÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÚf·˙ ‡Ï»¿«¿¿»¿¿«»¿ƒ¿»¿≈
˙È Ôek·È Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔBÎÈÁ‡Â ‡Ê‚e¯¿»«¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿»

:ÈÈ „È˜B‡ Èc ‡z„˜È»ƒ¿»ƒƒ¿»

ÓÏÈc‡ז  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
e„·ÚÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ„ ‡˙e·¯ ÁLÓ È¯‡ Ôe˙eÓ¿̇¬≈¿«¿»«¿»¬≈«¬»

:‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:ח  Ô¯‰‡Ï ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»¿«¬…¿≈»

CnÚט  CÈ·e z‡ ÈzL˙ ‡Ï Èe¯Óe ¯ÓÁ¬«¿«≈»ƒ¿≈«¿¿»ƒ»
ÌÈ˜ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿»¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ»»¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

אּכבד  העם ּכל ּפני ועל נכּבד, אהיה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָאז
מּמּני: ְְִִִֶוייראּו

הּקדׁש ּפני מאת אחיכם את ׂשאּו יׁשד . ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ
העֹולה, מזּבח לפני היתה הּקטרת ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹאֹומרים 
על  ׁשהיתה אֹומרים ויׁש ׁשם. נכנסים ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָוהלוּים
מֹועד: מאהל הֹוציאם ּומׁשה הּקטרת, ְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹמזּבח
ּכאׁשר  הּמחנה, ּכנגד החצר היא הּקדׁש. ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּפני

ְִֵַּפרׁשּתי:
ּתפרעּו אל ראׁשיכם ּפרע:ו לגּדל אֹומרים יׁש . ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

יהיּותפרמּו ּבגדיו מן  ׁשהּוא והּנכֹון ּתקרע ּו. . ְְְְְְִִִִֶַָָָֹ
אמרּו, ורּבים פרּוע. יהיה וראׁשֹו ְְְְְִִִֶַַָָֹפרּומים
ּדברי  והאמת מגּולה. אמרּו, ואחרים ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָמכּוסה.
עצמּה. מֹוׁשכת ולא, מּלת תמּותּו. ולא ְְְִֶֶַַַַָָָָֹֹהּקּבלה:
על  ולא הּוא, וכן חכמה. למדּתי ולא ְְְְְְִֵַַָָָֹֹּכמֹו
וטעם  ּבעדם: ּתכּפרּו אּתם ּכי יקצף, העדה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּכל
ּבפרׁשת  רמּוז ּתמצאּנּו יׂשראל. ּבית ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָואחיכם

אנכי: ְִֵָֹראה
אהרן  אל ה' וידּבר ויׁשח היה. נביא ּכי . ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

אחז. אל ּדּבר ּכמֹו מׁשה. ידי על ְְְִֵֵֶֶַַָָֹאֹומרים,
ּכאׁשר  ימּותּו ׁשּלא ּובניו, הּוא ׁשּיׁשמר ְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹֹוהזהירֹו

הּגדֹולים: ּבניו ְִֵַָָמתּו
וׁשכר  ּתמרים.ט אֹו ּדבׁש אֹו חּטה מּמין העׂשּוי . ְְְִִִִֵֶָָָָָ

לֹו ויתערבּו לׁשֹותיו, הּדעת מׁשחית הּיין ְְְְְִִִִַַַַַַָָּכי
ּכהן  אּתה ּכי ּולהבּדיל, - ּכן על ְְְִִִֵֵַַַַָָֹהּדברים.
החֹול. ּובין הּקדׁש מקֹום ּבין ותבּדיל ְְְִֵֵֶַַַָֹּגדֹול,
קדׁש יֹום ּבין יּתכן, ּגם חלּול. מּלׁשֹון ְְִִֵֵֶַָָֹוהּוא

ְלחֹול:
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i"yx£ÏÈc·‰Ïe∑ּפסּולה עבֹודתֹו – עבד ׁשאם למדּת, הא למחּללת. קדֹוׁשה עבֹודה ּבין ׁשּתבּדילּו יז.ּכדי (זבחים ¬«¿ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
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(àé)øac øLà íéwçä-ìk úà ìàøNé éða-úà úøBäìe§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ¨©´ª¦½£¤̧¦¤¯
ô :äLî-ãéa íäéìà ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

i"yx£˙¯B‰Ïe∑ּבהֹוראה ׁשּכֹור ׁשאסּור ולא (ת"כ)לּמד ...אּת ּובני "אּתה לֹומר: ּתלמּוד מיתה? חּיב יהא יכֹול . ¿…ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
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ÔÈ·eי  ‡lÁ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ïe¿«¿»»≈¿»≈À»≈
:‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ¿»»»≈«¿»

Ècיא  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡Ùl‡Ïe¿«»»»¿≈ƒ¿»≈»»¿»«»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰Ï ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿ƒ»¿…∆

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb
dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind
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çñô ìù ïåùàø è"åéì äøèôää ÷øô òùåäéá

ä:úBàìôð íëaø÷a ýåýé äNré øçî ék eLc÷úä írä-ìà rLBäé øîàiååíéðäkä-ìà rLBäé øîàiå ©Ÿ̄¤§ª²©¤¨−̈¦§©¨®¦´¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²§¦§§¤−¦§¨«©³Ÿ¤§ª©Æ¤©«Ÿ£¦´

:írä éðôì eëìiå úéøaä ïBøà-úà eàNiå írä éðôì eøárå úéøaä ïBøà-úà eàN øîàìæýåýé øîàiå ¥½Ÿ§Æ¤£´©§¦½§¦§−¦§¥´¨¨®©¦§Æ¤£´©§¦½©¥«§−¦§¥¬¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

:Cnr äéäà äLî ír éúééä øLàk ék ïeòãé øLà ìàøNé-ìk éðéra Eìcb ìçà äfä íBiä rLBäé-ìà¤§ª½©©´©¤À¨¥̧©¤§½§¥¥−¨¦§¨¥®£¤Æ¥«§½¦À©«£¤¬¨¦²¦¦Ÿ¤−¤«§¤¬¦¨«

äá:úéðL ìûøNé-éða-úà ìî áeLå íéøö úBáøç Eì äNr rLBäé-ìà ýåýé øîà àéää úrä¥´©¦À¨©³§Ÿ̈¸¤§ª½©£¥¬§−©§´ª¦®§²¬Ÿ¤§¥«¦§¨¥−¥¦

â:úBìørä úráb-ìà ìàøNé éða-úà ìîiå íéøö úBáøç rLBäé Bì-NriåãrLBäé ìî-øLà øácä äæå ©©«©¬§ª−©©§´ª¦®©¨̧¨¸¤§¥´¦§¨¥½¤¦§©−¨«£¨«§¤¬©¨−̈£¤¨´§ª®©

:íéøönî íúàöa Cøca øaãná eúî äîçìnä éLðà | ìk íéøëfä íéøönî àöiä írä-ìkäíéìî-ék ¨¨¨´©Ÿ¥Á¦¦§©¸¦©§¨¦¹´Ÿ©§¥´©¦§¨À̈¥³©¦§¨¸©¤½¤§¥−̈¦¦§¨«¦¦«ª¦´

:eìî-àì íéøönî íúàöa Cøca øaãna íéãliä írä-ìëå íéàöiä írä-ìk eéäå| ékíéraøà ¨½¨¨−̈©«Ÿ§¦®§¨Â̈Â̈©¦Ÿ¦¸©¦§¨¬©¤²¤§¥¨¬¦¦§©−¦Ÿ¨«¦´©§¨¦´

ìB÷a eòîL-àì øLà íéøönî íéàöiä äîçìnä éLðà éBbä-ìk íz-ãr øaãna ìàøNé-éðá eëìä äðL̈À̈¨«§´§¥«¦§¨¥»©¦§¼̈©¸Ÿ¨©¹©§¥³©¦§¨¨¸©«Ÿ§¦´¦¦§©½¦£¤¬«Ÿ¨«§−§´

õøà eðì úúì íúBáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà íúBàøä ézìáì íäì ýåýé òaLð øLà ýåýé§Ÿ̈®£¤̧¦§©³§Ÿ̈¸¨¤½§¦§¦º©§¨´¤¨À̈¤£¤Á¦§©̧§Ÿ̈³©«£¨¸¨´¤½̈¤²¤

:Láãe áìç úáææzçz íé÷ä íäéða-úàå:Cøca íúBà eìî-àì ék eéä íéìør-ék rLBäé ìî íúà í ¨©¬¨−̈§¨«§¤§¥¤¸¥¦´©§½̈Ÿ−̈¨´§ª®©¦«£¥¦´¨½¦²«Ÿ¨¬−̈©¨«¤

ç:íúBéç ãr äðçna ízçú eáLiå ìBnäì éBbä-ìë enz-øLàk éäéåèíBiä rLBäé-ìà ýåýé øîàiå ©§¦²©«£¤©¬¨©−§¦®©¥«§¬©§¨²©©«£¤−©¬£¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈¸¤§ª½©©À

:äfä íBiä ãr ìbìb àeää íB÷nä íL àø÷iå íëéìrî íéøöî útøç-úà éúBlbéìûøNé-éðá eðçiå ©²¦¤¤§©¬¦§©−¦¥«£¥¤®©¦§º̈¥´©¨³©¸¦§½̈©−©¬©¤«©©«£¬§¥«¦§¨¥−

:Bçéøé úBáøra áøra Lãçì íBé øNr äraøàa çñtä-úà eNriå ìbìbaàéõøàä øeárî eìëàiå ©¦§®̈©©«£´¤©¤¿©§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤¨¤−¤§©§¬§¦«©¸Ÿ§¹¥«£¬¨¨²¤

:äfä íBiä íöra éeì÷å úBvî çñtä úøçnîáéäéä-àìå õøàä øeárî íìëàa úøçnî ïnä úaLiå ¦¨«¢©¬©¤−©©´§¨®§¤−¤©¬©¤«©¦§¸Ÿ©¹̈¦¨«¢À̈§¨§¨¸¥«£´¨½̈¤§Ÿ¨¬¨

dxezd lr `xfr oa`

הּטהֹור  ּובין הּטמא ּובין ּובׁשרץ י ּבּבהמה . ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
זאת  אחרי נכּתבה ּכן על ּובעֹוף. ְְֲִִֵֵַַַַָָֹהּמים
טמאת  ּכן ואחר החּיה, זאת  ּפרׁשת ְְֵַַַַַַַָָָָָָֹֻהּפרׁשה,

קרי, ּובעל ּובית, ּובגד אדם, וצרעת ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּיֹולדת,
ּובין  הּטמא ּובין טעם, וזה ונּדה. וזבה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָוזב

ַָהּטהֹור:

יׂשראל  ּבני את ּולהֹורֹות הּמצֹות.יא ׁשאר . ְְְְְִִֵֵֶַָָ
הּכהנים: אתכם יֹורּו אׁשר ּככל ְְְֲֲִֵֶֶֶַֹֹוכן
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eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb
dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

çñô ìù ïåùàø è"åéì äøèôää ÷øô òùåäéá

ä:úBàìôð íëaø÷a ýåýé äNré øçî ék eLc÷úä írä-ìà rLBäé øîàiååíéðäkä-ìà rLBäé øîàiå ©Ÿ̄¤§ª²©¤¨−̈¦§©¨®¦´¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²§¦§§¤−¦§¨«©³Ÿ¤§ª©Æ¤©«Ÿ£¦´

:írä éðôì eëìiå úéøaä ïBøà-úà eàNiå írä éðôì eøárå úéøaä ïBøà-úà eàN øîàìæýåýé øîàiå ¥½Ÿ§Æ¤£´©§¦½§¦§−¦§¥´¨¨®©¦§Æ¤£´©§¦½©¥«§−¦§¥¬¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

:Cnr äéäà äLî ír éúééä øLàk ék ïeòãé øLà ìàøNé-ìk éðéra Eìcb ìçà äfä íBiä rLBäé-ìà¤§ª½©©´©¤À¨¥̧©¤§½§¥¥−¨¦§¨¥®£¤Æ¥«§½¦À©«£¤¬¨¦²¦¦Ÿ¤−¤«§¤¬¦¨«

äá:úéðL ìûøNé-éða-úà ìî áeLå íéøö úBáøç Eì äNr rLBäé-ìà ýåýé øîà àéää úrä¥´©¦À¨©³§Ÿ̈¸¤§ª½©£¥¬§−©§´ª¦®§²¬Ÿ¤§¥«¦§¨¥−¥¦

â:úBìørä úráb-ìà ìàøNé éða-úà ìîiå íéøö úBáøç rLBäé Bì-NriåãrLBäé ìî-øLà øácä äæå ©©«©¬§ª−©©§´ª¦®©¨̧¨¸¤§¥´¦§¨¥½¤¦§©−¨«£¨«§¤¬©¨−̈£¤¨´§ª®©

:íéøönî íúàöa Cøca øaãná eúî äîçìnä éLðà | ìk íéøëfä íéøönî àöiä írä-ìkäíéìî-ék ¨¨¨´©Ÿ¥Á¦¦§©¸¦©§¨¦¹´Ÿ©§¥´©¦§¨À̈¥³©¦§¨¸©¤½¤§¥−̈¦¦§¨«¦¦«ª¦´

:eìî-àì íéøönî íúàöa Cøca øaãna íéãliä írä-ìëå íéàöiä írä-ìk eéäå| ékíéraøà ¨½¨¨−̈©«Ÿ§¦®§¨Â̈Â̈©¦Ÿ¦¸©¦§¨¬©¤²¤§¥¨¬¦¦§©−¦Ÿ¨«¦´©§¨¦´

ìB÷a eòîL-àì øLà íéøönî íéàöiä äîçìnä éLðà éBbä-ìk íz-ãr øaãna ìàøNé-éðá eëìä äðL̈À̈¨«§´§¥«¦§¨¥»©¦§¼̈©¸Ÿ¨©¹©§¥³©¦§¨¨¸©«Ÿ§¦´¦¦§©½¦£¤¬«Ÿ¨«§−§´

õøà eðì úúì íúBáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà íúBàøä ézìáì íäì ýåýé òaLð øLà ýåýé§Ÿ̈®£¤̧¦§©³§Ÿ̈¸¨¤½§¦§¦º©§¨´¤¨À̈¤£¤Á¦§©̧§Ÿ̈³©«£¨¸¨´¤½̈¤²¤

:Láãe áìç úáææzçz íé÷ä íäéða-úàå:Cøca íúBà eìî-àì ék eéä íéìør-ék rLBäé ìî íúà í ¨©¬¨−̈§¨«§¤§¥¤¸¥¦´©§½̈Ÿ−̈¨´§ª®©¦«£¥¦´¨½¦²«Ÿ¨¬−̈©¨«¤

ç:íúBéç ãr äðçna ízçú eáLiå ìBnäì éBbä-ìë enz-øLàk éäéåèíBiä rLBäé-ìà ýåýé øîàiå ©§¦²©«£¤©¬¨©−§¦®©¥«§¬©§¨²©©«£¤−©¬£¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈¸¤§ª½©©À

:äfä íBiä ãr ìbìb àeää íB÷nä íL àø÷iå íëéìrî íéøöî útøç-úà éúBlbéìûøNé-éðá eðçiå ©²¦¤¤§©¬¦§©−¦¥«£¥¤®©¦§º̈¥´©¨³©¸¦§½̈©−©¬©¤«©©«£¬§¥«¦§¨¥−

:Bçéøé úBáøra áøra Lãçì íBé øNr äraøàa çñtä-úà eNriå ìbìbaàéõøàä øeárî eìëàiå ©¦§®̈©©«£´¤©¤¿©§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤¨¤−¤§©§¬§¦«©¸Ÿ§¹¥«£¬¨¨²¤

:äfä íBiä íöra éeì÷å úBvî çñtä úøçnîáéäéä-àìå õøàä øeárî íìëàa úøçnî ïnä úaLiå ¦¨«¢©¬©¤−©©´§¨®§¤−¤©¬©¤«©¦§¸Ÿ©¹̈¦¨«¢À̈§¨§¨¸¥«£´¨½̈¤§Ÿ¨¬¨

dxezd lr `xfr oa`

הּטהֹור  ּובין הּטמא ּובין ּובׁשרץ י ּבּבהמה . ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
זאת  אחרי נכּתבה ּכן על ּובעֹוף. ְְֲִִֵֵַַַַָָֹהּמים
טמאת  ּכן ואחר החּיה, זאת  ּפרׁשת ְְֵַַַַַַַָָָָָָֹֻהּפרׁשה,

קרי, ּובעל ּובית, ּובגד אדם, וצרעת ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּיֹולדת,
ּובין  הּטמא ּובין טעם, וזה ונּדה. וזבה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָוזב

ַָהּטהֹור:

יׂשראל  ּבני את ּולהֹורֹות הּמצֹות.יא ׁשאר . ְְְְְִִֵֵֶַָָ
הּכהנים: אתכם יֹורּו אׁשר ּככל ְְְֲֲִֵֶֶֶַֹֹוכן
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ß oqip f"h iriax mei ß

:àéää äðMa ïrðk õøà úàeázî eìëàiå ïî ìûøNé éðáì ãBòâéåéðér àOiå Bçéøéa rLBäé úBéäa éäéå ²¦§¥¬¦§¨¥−¨®©«Ÿ§À¦§©¸¤´¤§©½©©¨−̈©¦«©§¦À¦«§´§ª»©»¦«¦¼©¦¨³¥¨¸

:eðéøöì-íà äzà eðìä Bì øîàiå åéìà rLBäé Cìiå Bãéa äôeìL Baøçå Bcâðì ãîò Léà-äpäå àøiå©©½§§¦¥¦¸Ÿ¥´§¤§½§©§¬§−̈§¨®©¥̧¤§ª³©¥¨¸©Ÿ́¤½£¨¬©−̈¦§¨¥«

ãé| øîàiåäî Bì øîàiå eçzLiå äöøà åéðt-ìà rLBäé ìtiå éúàá äzr ýåýé-àáö-øN éðà ék àì ©´Ÿ¤ÀŸ¦²£¦¬©§¨«§Ÿ̈−©¨´®̈¦©¦ŸÁ§ª̧©¤¨¨¬©̧§¨¸©¦§½̈©Ÿ́¤½¨¬

:Bcár-ìà øaãî éðãàåèäzà øLà íB÷nä ék Eìâø ìrî Eìrð-ìL rLBäé-ìà ýåýé àáö-øN øîàiå £Ÿ¦−§©¥¬¤©§«©ŸÁ¤Á©§¨̧§Ÿ̈¹¤§ªÀ©©©«©§¸¥©´©§¤½¦´©¨À£¤¬©¨²

:ïk rLBäé Nriå àeä Lã÷ åéìr ãîòåàëïéàå àöBé ïéà ìàøNé éða éðtî úøbñîe úøâñ Bçéøéå Ÿ¥¬¨−̈´Ÿ¤®©©¬©§ª−©¥«¦«¦¸Ÿ¤´¤§ª¤½¤¦§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬¥−§¥¬

:àaæë:õøàä-ìëa BòîL éäéå rLBäé-úà ýåýé éäéå ¨«©§¦¬§Ÿ̈−¤§ª®©©§¦¬¨§−§¨¨¨«¤

çñô ìù éðù íåéì äøèôäâë ÷øô á íéëìî

âëà:íìLeøéå äãeäé éð÷æ-ìk åéìà eôñàiå Cìnä çìLiåáäãeäé Léà-ìëå ýåýé-úéa Cìnä ìriå ©¦§©−©¤®¤©©«©§´¥½̈¨¦§¥¬§−̈¦«¨¨¦«©©´©©¤´¤¥«§Ÿ̈¿§¨¦´§¨Á

éøác-ìk-úà íäéðæàá àø÷iå ìBãb-ãrå ïèwîì írä-ìëå íéàéápäå íéðäkäå Bzà íìLeøé éáLé-ìëå§¨«Ÿ§¥̧§«¨©¹¦¦À§©«Ÿ£¦¸§©§¦¦½§¨¨−̈§¦¨´Ÿ§©¨®©¦§¨´§¨§¥¤À¤¨¦§¥¸

:ýåýé úéáa àöîpä úéøaä øôñâúëìì ýåýé éðôì | úéøaä-úà úøëiå ãenrä-ìr Cìnä ãîriå ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«©©«£´Ÿ©Â¤Â¤©¨̧©¹©¦§¬Ÿ¤©§¦´¦§¥´§Ÿ̈À¨¤¹¤

ìå ýåýé øçàúàfä úéøaä éøác-úà íé÷äì Lôð ìëáe áì-ìëa åéúwç-úàå åéúBãr-úàå åéúBöî øîL ©©³§Ÿ̈¸§¦§¸Ÿ¦§¹̈§¤¥«§¨³§¤ªŸ¨¸§¨¥´§¨¤½¤§¨¦À¤¦§¥¸©§¦´©½Ÿ

:úéøaa írä-ìk ãîriå äfä øôqä-ìr íéáúkäãéðäk-úàå ìBãbä ïäkä eäi÷ìç-úà Cìnä åöéå ©§ª¦−©©¥´¤©¤®©©«£¬Ÿ¨¨−̈©§¦«©§©´©¤¿¤¤¦§¦Á̈Á©Ÿ¥̧©¨¹§¤«Ÿ£¥´

àáö ìëìe äøLàìå ìraì íéeNrä íéìkä-ìk úà ýåýé ìëéäî àéöBäì óqä éøîL-úàå äðLnä©¦§¤»§¤«Ÿ§¥´©©¼§¦¸¥«¥©´§Ÿ̈½¥´¨©¥¦À¨«£¦¸©©´©§¨«£¥½̈§−Ÿ§¨´

:ìà-úéa íøôr-úà àNðå ïBøã÷ úBîãLa íìLeøéì õeçî íôøNiå íéîMääíéøîkä-úà úéaLäå ©¨¨®¦©¦§§¥º¦³¦«¨©̧¦̧§©§´¦§½§¨¨¬¤£¨−̈¥«¥«§¦§¦´¤©§¨¦À

çøiìå LîMì ìraì íéøh÷îä-úàå íìLeøé éañîe äãeäé éøra úBîaa øh÷éå äãeäé éëìî eðúð øLà£¤³¨«§¸©§¥´§½̈©§©¥³©¨¸§¨¥´§½̈§¦¥−§«¨®̈¦§¤©«§©§¦´©©À©©¤³¤§©¨¥̧©̧

:íéîMä àáö ìëìe úBìfnìååóøNiå ïBøã÷ ìçð-ìà íìLeøéì õeçî ýåýé úéaî äøLàä-úà àöiå §©©¨½§−Ÿ§¨¬©¨¨«¦©Ÿ¥´¤¨«£¥¨Á¦¥̧§Ÿ̈¹¦³¦«¨©̧¦̧¤©´©¦§½©¦§¬Ÿ

:írä éða øá÷-ìr døôr-úà CìLiå øôrì ÷ãiå ïBøã÷ ìçða dúàæøLà íéLãwä éza-úà õziå Ÿ¨²§©¬©¦§−©¨´¤§¨®̈©©§¥¸¤£¨½̈©¤−¤§¥¬¨¨«©¦Ÿ¸¤¨¥´©§¥¦½£¤−

:äøLàì íéza íL úBâøà íéLpä øLà ýåýé úéáaçànèéå äãeäé éørî íéðäkä-ìk-úà àáiå §¥´§Ÿ̈®£¤´©¨¦À«Ÿ§¬¨²¨¦−¨«£¥¨«©¨¥³¤¨©«Ÿ£¦¸¥«¨¥´§½̈©§©¥´

ørL çút-øLà íéørMä úBîa-úà õúðå òáL øàa-ãr òábî íéðäkä änL-eøh÷ øLà úBîaä-úà¤©¨À£¤³¦§¨̧¨¸©´Ÿ£¦½¦¤−©©§¥´¨®©§¨©º¤¨´©§¨¦À£¤¤¹©©³©

:øérä ørLa Léà ìåàîN-ìr-øLà øérä-øN rLBäéèýåýé çaæî-ìà úBîaä éðäk eìré àì Cà §ª̧©̧©¨¦½£¤©§¬Ÿ¦−§©¬©¨¦«©À³Ÿ©«£¸«Ÿ£¥´©¨½¤¦§©¬§Ÿ̈−

:íäéçà CBúa úBvî eìëà-íà ék íìLeøéaàëýåýéì çñô eNr øîàì írä-ìk-úà Cìnä åöéå ¦«¨¨®¦¦²¦¨«§¬©−§¬£¥¤«©§©³©¤̧¤¸¤¨¨¨´¥½Ÿ£´¤½©©«Ÿ̈−

:äfä úéøaä øôñ ìr áeúkk íëéäìàáëeèôL øLà íéèôMä éîéî äfä çñtk äNrð àì ék ¡«Ÿ¥¤®©¨¾©²¥¬¤©§¦−©¤«¦´³Ÿ©«£¨¸©¤´©©¤½¦¥¸©´Ÿ§¦½£¤¬¨«§−

:äãeäé éëìîe ìûøNé éëìî éîé ìëå ìûøNé-úàâëäNrð eäiLàé Cìnì äðL äøNr äðîLa-íà ék ¤¦§¨¥®§ÀŸ§¥²©§¥¬¦§¨¥−©§¥¬§¨«¦À¦¦§Ÿ¤³¤§¥¸¨½̈©¤−¤«Ÿ¦®̈©«£º̈

:íìLeøéa ýåýéì äfä çñtäãëôøzä-úàå íéðòciä-úàå úBáàä-úà íâå| ìk úàå íéìlbä-úàå íé ©¤¯©©¤²©«Ÿ̈−¦«¨¨¦§©´¤¨«Ÿ´§¤©Â¦§Ÿ¦Â§¤©§¨¦̧§¤©¦ª¦¹§¥´¨

íéáúkä äøBzä éøác-úà íé÷ä ïrîì eäiLàé øra íìLeøéáe äãeäé õøàa eàøð øLà íéöwMä©¦ª¦À£¤³¦§¸§¤³¤§¨¸¦´¨©½¦¦¥−«Ÿ¦¨®§Â©Â©¨¦º¤¦§¥³©¨¸©§ª¦´

:ýåýé úéa ïäkä eäi÷ìç àöî øLà øôqä-ìräëýåýé-ìà áL-øLà Cìî åéðôì äéä-àì eäîëå ©©¥½¤£¤¬¨¨²¦§¦¨¬©Ÿ¥−¥¬§Ÿ̈«§¨ŸÁÁ«Ÿ¨¨̧§¨¹̈¤À¤£¤¨³¤§Ÿ̈¸

:eäîk í÷-àì åéøçàå äLî úøBz ìëk Bãàî-ìëáe BLôð-ìëáe Bááì-ìëa§¨§¨³§¨©§¸§¨§Ÿ½§−Ÿ©´Ÿ¤®§©«£−̈Ÿ¨¬¨«Ÿ

ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"h iriax meil inei xeriy

(áé)øîúéà-ìàå øæòìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå|åéða ©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤¦̧¨¨¬¨¨»
äeìëàå ýåýé éMàî úøúBpä äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä©«¨¦¼§´¤©¦§À̈©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½§¦§¬¨

:àåä íéLã÷ Lã÷ ék çaænä ìöà úBvî©−¥´¤©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«
i"yx£ÌÈ¯˙Bp‰∑:ׁשּנאמר הּוא העגל. עֹון על מיתה נקנסה עליהם ׁשאף מלּמד, הּמיתה. ט)מן התאּנף (דברים "ּובאהרן «»ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: ּבנים, ּכּלּוי אּלא 'הׁשמדה' ואין להׁשמידֹו", מאד ב)ה' מׁשה (עמוס ׁשל ּותפּלתֹו מּמעל"; ּפריֹו "ואׁשמיד ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר מחצה, ט)ּבּטלה ההוא"(דברים ּבעת אהרן ּגםּֿבעד "ואתּפּלל :.‰Án‰ ˙‡ eÁ˜∑,אֹוננין ׁשאּתם אףֿעלּֿפי ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ¿∆«ƒ¿»ְִִֶֶַַַ

לאֹונן  אסּורים נחׁשֹון ∑‡˙Án‰Œ‰.וקדׁשים ּומנחת ׁשמיני מנחת BvÓ˙.זֹו ‰eÏÎ‡Â∑ לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ְְֲִִֵָָ∆«ƒ¿»ְְְְִִִִַַַ¿ƒ¿»«ְְִַַַ
מנחֹות ׁשה  ׁשאר ּדין ּבּה לפרׁש הצר לדֹורֹות, ּבּה ּכּיֹוצא ואין ׁשעה ּומנחת צּבּור מנחת .יא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr h zegiy ihewl)

מחצהמחצהמחצהמחצה ּבּבּבּבּטּטּטּטלהלהלהלה ממממׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשלללל יב)ּוּוּוּותפתפתפתפּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו י, מאריכים (רש"י מּדּוע מהר"ׁש, הרּבי את ׁשאל סלנטר ׁשמהר"י אדמֹו"ר, מו"ח כ"ק סּפר ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְֱֱֱֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
מחצה  ׁשּגם ּכדי ּבתפּלה, מאריכים ולכן ּכּלּה, אֹו מחצה עֹוׂשה ּתפּלה אם הּפלּוגּתא ׁשּידּועה וענהּו, ּבתפּלה, ּכ ּכל ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֻחסידים

ּכנגד הם העליֹונה הּדרּגה ו'רגלי' יֹותר, עליֹונה ּבדרּגה מּגיעים הּתפּלה אריכּות ידי על לפרׁש: ויׁש ׁשּלמּטה ּכּכּכּכללללּתסּפיק. הּדרגֹות ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
עזראעזראעזראעזרא....מּמּנה. אבןאבןאבןאבן ִֶָ

(âé)éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ íB÷îa dúà ízìëàåàåä E ©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ¦½
:éúéeö ïë-ék ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦

i"yx£EÈaŒ˜ÁÂ∑ ּבקדׁשים חק לבנֹות ˆÈ˙Èe.אין ÔÎŒÈk∑יאכלּוה קא)ּבאנינּות זבחים .(ת"כ. ¿»»∆ְְִֵָָָֹƒ≈À≈ƒְֲִַָֹ

(ãé)úàå äôeðzä äæç úàå|íB÷îa eìëàz äîeøzä ÷BL §¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈«Ÿ§Æ§¨´
éðáe äzà øBäèéúðáe Eéða-÷çå E÷ç-ék Czà Eeðzð E ¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®¦«¨§³§¨¨¤̧Æ¦§½

:ìàøNé éða éîìL éçáfî¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡Â∑ צּבּור ׁשלמי B‰Ë¯.ׁשל ÌB˜Óa eÏÎ‡z∑,אּלא טמא? ּבמקֹום אכלּו הראׁשֹונים את וכי ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿¿»»ְְְִִִֵֶֶָָָָָ

צריכים  אבל הּקלעים, ּתֹו צריכים אין אּלּו אבל קדֹוׁש. ּבמקֹום אכילתם הזקקה קדׁשים, קדׁשי ׁשהם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָֻהראׁשֹונים
מצרעים ׁשם מּלהּכנס טהֹור ׁשהּוא יׂשראל, מחנה ּתֹו להאכל נה)הם העיר (שם ּבכל נאכלין קּלים ׁשּקדׁשים מּכאן, .. ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹ

EÈ˙·e EÈ·e ‰z‡∑(ת"כ) לאכל הן רּׁשאֹות מּתנֹות, להן ּתּתנּו אם אּלא ּבחלק, לא ּבנֹותי אבל ּבחלק, ּובני אּתה «»»∆¿…∆ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
חק  ואין לּבנים חק – נּתנּו" וחקּֿבני ּכיֿחק" לֹומר: ּתלמּוד ּבחלק? הּבנֹות אף אּלא אינֹו אֹו וׁשֹוק. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבחזה

.לּבנֹות  ַָ

(åè)eàéáé íéáìçä éMà ìò äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BĹ©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ¨¦½
éðäìéðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óíìBò-÷çì Ezà E §¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³¦§Æ§¨½̈

:ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁÂ ‰Óe¯z‰ ˜BL∑ מעלה – ּתרּומה ּומביא, מֹולי – ּתנּופה הּורם". ואׁשר הּונף "אׁשר לׁשֹון «¿»«¬≈«¿»ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

והנפה  ּבהרמה ׁשּׁשניהם ידענּו, לא ּבחזה? ּותנּופה ּבׁשֹוק, ּתרּומה הּכתּוב חּלקן ולּמה ‰ÌÈ·ÏÁ.ומֹוריד. ÈM‡ ÏÚ∑ ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ«ƒ≈«¬»ƒ
את  ּב"צו ׁשלׁשּתן ּפרׁשּתי ּכבר זה, את זה יכחיׁשּו ׁשּלא הּמקראֹות ויּׁשּוב ּתנּופה. ּבׁשעת למּטה ׁשהחלבים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹמּכאן

.אהרן" ֲַֹ

ÌÚÂיב  ¯ÊÚÏ‡ ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ∆¿»»¿ƒ
‡˙ÁÓ ˙È e·ÈÒ e¯‡zL‡c È‰Ba ¯Ó˙È‡ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»
¯ÈhÙ ‰eÏÎ‡Â ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ˙¯‡zL‡„¿ƒ¿»»«ƒÀ¿»«»«¿»¿ƒ¿»«ƒ
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡ ‡Áa„Ó ¯ËÒaƒ¿««¿¿»¬≈…∆¿ƒƒ

C˜ÏÁיג  È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»««¬««ƒ¬≈√»»
ÔÎ È¯‡ ÈÈc ‡ia¯wÓ ‡È‰ CÈa ˜ÏÁÂ»√«¿»ƒƒÀ¿»«»«¿»¬≈≈

:˙È„wt˙‡ƒ¿«»ƒ

BL˜‡יד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»«¬»»¿»»
CÈ·e z‡ ÈÎc ¯˙‡a ÔeÏÎÈz ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»≈¿«¬«¿≈«¿¿»
e·È‰È˙‡ CÈa ˜ÏÁÂ C˜ÏÁ È¯‡ CnÚ CÈ˙·e¿»»ƒ»¬≈√»»»√«¿»ƒ¿¿ƒ

:Ï‡¯NÈ È·c ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÏÚטו  ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„ÁÂ ‡˙eL¯Ù‡„ ‡˜BL»¿«¿»»¿∆¿»«¬»»«
ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡Ó¯‡Ï Ôe˙ÈÈ ‡ia¯˙ Èa¯À̃¿»≈«¿«»«¿«¬»»¬»»√»¿»
È„ ‡Ók ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈ·ÏÂ CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

הּמנחה  את קחּו מּמּנה יב ׁשהקטירּו אחר . ְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
אם  ּכי הּנׁשאר, לאכֹול ראּוי אין ְְֱִִִֵֶַַָָָלגבֹוּה,
ׁשּנתן  החק לאכֹול ּתחּלּו ועּתה ְְֱִֵֶֶַַַָָָָֹֻמקּדׁשים.

ּופרּוׁשֹו, ה'. מאּׁשי ּתמיד ׁשּתּקחּו הּׁשם, ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָלכם 
ּבמקֹום  לּׁשם מּמּנה ׁשהקטירּו מנחה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָּכל
והּׁשֹוק, והחזה החצר חּוץ הּוא ואם ְְְִֵֶֶֶַָָָטהֹור.

טהֹור  ּכל ּכתיב כן ּכי ּונקבֹות. זכרים ְְְְִִִֵֵָָָֹּתאכלּו
ויליד  ּכסף, קנין וכן אֹותֹו. יאכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַֹּבבית
עּתה  ּתאכלּו וכאׁשר ׁשּׁשבה. ואלמנה ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹּבית,
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(áé)øîúéà-ìàå øæòìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå|åéða ©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤¦̧¨¨¬¨¨»
äeìëàå ýåýé éMàî úøúBpä äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä©«¨¦¼§´¤©¦§À̈©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½§¦§¬¨

:àåä íéLã÷ Lã÷ ék çaænä ìöà úBvî©−¥´¤©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«
i"yx£ÌÈ¯˙Bp‰∑:ׁשּנאמר הּוא העגל. עֹון על מיתה נקנסה עליהם ׁשאף מלּמד, הּמיתה. ט)מן התאּנף (דברים "ּובאהרן «»ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: ּבנים, ּכּלּוי אּלא 'הׁשמדה' ואין להׁשמידֹו", מאד ב)ה' מׁשה (עמוס ׁשל ּותפּלתֹו מּמעל"; ּפריֹו "ואׁשמיד ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר מחצה, ט)ּבּטלה ההוא"(דברים ּבעת אהרן ּגםּֿבעד "ואתּפּלל :.‰Án‰ ˙‡ eÁ˜∑,אֹוננין ׁשאּתם אףֿעלּֿפי ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ¿∆«ƒ¿»ְִִֶֶַַַ

לאֹונן  אסּורים נחׁשֹון ∑‡˙Án‰Œ‰.וקדׁשים ּומנחת ׁשמיני מנחת BvÓ˙.זֹו ‰eÏÎ‡Â∑ לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ְְֲִִֵָָ∆«ƒ¿»ְְְְִִִִַַַ¿ƒ¿»«ְְִַַַ
מנחֹות ׁשה  ׁשאר ּדין ּבּה לפרׁש הצר לדֹורֹות, ּבּה ּכּיֹוצא ואין ׁשעה ּומנחת צּבּור מנחת .יא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr h zegiy ihewl)

מחצהמחצהמחצהמחצה ּבּבּבּבּטּטּטּטלהלהלהלה ממממׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשלללל יב)ּוּוּוּותפתפתפתפּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו י, מאריכים (רש"י מּדּוע מהר"ׁש, הרּבי את ׁשאל סלנטר ׁשמהר"י אדמֹו"ר, מו"ח כ"ק סּפר ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְֱֱֱֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
מחצה  ׁשּגם ּכדי ּבתפּלה, מאריכים ולכן ּכּלּה, אֹו מחצה עֹוׂשה ּתפּלה אם הּפלּוגּתא ׁשּידּועה וענהּו, ּבתפּלה, ּכ ּכל ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֻחסידים

ּכנגד הם העליֹונה הּדרּגה ו'רגלי' יֹותר, עליֹונה ּבדרּגה מּגיעים הּתפּלה אריכּות ידי על לפרׁש: ויׁש ׁשּלמּטה ּכּכּכּכללללּתסּפיק. הּדרגֹות ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
עזראעזראעזראעזרא....מּמּנה. אבןאבןאבןאבן ִֶָ

(âé)éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ íB÷îa dúà ízìëàåàåä E ©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ¦½
:éúéeö ïë-ék ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦

i"yx£EÈaŒ˜ÁÂ∑ ּבקדׁשים חק לבנֹות ˆÈ˙Èe.אין ÔÎŒÈk∑יאכלּוה קא)ּבאנינּות זבחים .(ת"כ. ¿»»∆ְְִֵָָָֹƒ≈À≈ƒְֲִַָֹ

(ãé)úàå äôeðzä äæç úàå|íB÷îa eìëàz äîeøzä ÷BL §¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈«Ÿ§Æ§¨´
éðáe äzà øBäèéúðáe Eéða-÷çå E÷ç-ék Czà Eeðzð E ¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®¦«¨§³§¨¨¤̧Æ¦§½

:ìàøNé éða éîìL éçáfî¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡Â∑ צּבּור ׁשלמי B‰Ë¯.ׁשל ÌB˜Óa eÏÎ‡z∑,אּלא טמא? ּבמקֹום אכלּו הראׁשֹונים את וכי ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿¿»»ְְְִִִֵֶֶָָָָָ

צריכים  אבל הּקלעים, ּתֹו צריכים אין אּלּו אבל קדֹוׁש. ּבמקֹום אכילתם הזקקה קדׁשים, קדׁשי ׁשהם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָֻהראׁשֹונים
מצרעים ׁשם מּלהּכנס טהֹור ׁשהּוא יׂשראל, מחנה ּתֹו להאכל נה)הם העיר (שם ּבכל נאכלין קּלים ׁשּקדׁשים מּכאן, .. ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹ

EÈ˙·e EÈ·e ‰z‡∑(ת"כ) לאכל הן רּׁשאֹות מּתנֹות, להן ּתּתנּו אם אּלא ּבחלק, לא ּבנֹותי אבל ּבחלק, ּובני אּתה «»»∆¿…∆ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
חק  ואין לּבנים חק – נּתנּו" וחקּֿבני ּכיֿחק" לֹומר: ּתלמּוד ּבחלק? הּבנֹות אף אּלא אינֹו אֹו וׁשֹוק. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבחזה

.לּבנֹות  ַָ

(åè)eàéáé íéáìçä éMà ìò äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BĹ©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ¨¦½
éðäìéðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óíìBò-÷çì Ezà E §¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³¦§Æ§¨½̈

:ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁÂ ‰Óe¯z‰ ˜BL∑ מעלה – ּתרּומה ּומביא, מֹולי – ּתנּופה הּורם". ואׁשר הּונף "אׁשר לׁשֹון «¿»«¬≈«¿»ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

והנפה  ּבהרמה ׁשּׁשניהם ידענּו, לא ּבחזה? ּותנּופה ּבׁשֹוק, ּתרּומה הּכתּוב חּלקן ולּמה ‰ÌÈ·ÏÁ.ומֹוריד. ÈM‡ ÏÚ∑ ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ«ƒ≈«¬»ƒ
את  ּב"צו ׁשלׁשּתן ּפרׁשּתי ּכבר זה, את זה יכחיׁשּו ׁשּלא הּמקראֹות ויּׁשּוב ּתנּופה. ּבׁשעת למּטה ׁשהחלבים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹמּכאן

.אהרן" ֲַֹ

ÌÚÂיב  ¯ÊÚÏ‡ ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ∆¿»»¿ƒ
‡˙ÁÓ ˙È e·ÈÒ e¯‡zL‡c È‰Ba ¯Ó˙È‡ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»
¯ÈhÙ ‰eÏÎ‡Â ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ˙¯‡zL‡„¿ƒ¿»»«ƒÀ¿»«»«¿»¿ƒ¿»«ƒ
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡ ‡Áa„Ó ¯ËÒaƒ¿««¿¿»¬≈…∆¿ƒƒ

C˜ÏÁיג  È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»««¬««ƒ¬≈√»»
ÔÎ È¯‡ ÈÈc ‡ia¯wÓ ‡È‰ CÈa ˜ÏÁÂ»√«¿»ƒƒÀ¿»«»«¿»¬≈≈

:˙È„wt˙‡ƒ¿«»ƒ

BL˜‡יד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»«¬»»¿»»
CÈ·e z‡ ÈÎc ¯˙‡a ÔeÏÎÈz ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»≈¿«¬«¿≈«¿¿»
e·È‰È˙‡ CÈa ˜ÏÁÂ C˜ÏÁ È¯‡ CnÚ CÈ˙·e¿»»ƒ»¬≈√»»»√«¿»ƒ¿¿ƒ

:Ï‡¯NÈ È·c ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÏÚטו  ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„ÁÂ ‡˙eL¯Ù‡„ ‡˜BL»¿«¿»»¿∆¿»«¬»»«
ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡Ó¯‡Ï Ôe˙ÈÈ ‡ia¯˙ Èa¯À̃¿»≈«¿«»«¿«¬»»¬»»√»¿»
È„ ‡Ók ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈ·ÏÂ CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

הּמנחה  את קחּו מּמּנה יב ׁשהקטירּו אחר . ְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
אם  ּכי הּנׁשאר, לאכֹול ראּוי אין ְְֱִִִֵֶַַָָָלגבֹוּה,
ׁשּנתן  החק לאכֹול ּתחּלּו ועּתה ְְֱִֵֶֶַַַָָָָֹֻמקּדׁשים.

ּופרּוׁשֹו, ה'. מאּׁשי ּתמיד ׁשּתּקחּו הּׁשם, ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָלכם 
ּבמקֹום  לּׁשם מּמּנה ׁשהקטירּו מנחה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָּכל
והּׁשֹוק, והחזה החצר חּוץ הּוא ואם ְְְִֵֶֶֶַָָָטהֹור.

טהֹור  ּכל ּכתיב כן ּכי ּונקבֹות. זכרים ְְְְִִִֵֵָָָֹּתאכלּו
ויליד  ּכסף, קנין וכן אֹותֹו. יאכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַֹּבבית
עּתה  ּתאכלּו וכאׁשר ׁשּׁשבה. ואלמנה ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹּבית,
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ß oqip f"i iying mei ß

(æè)úàå|óøN äpäå äLî Løc Løc úàhçä øéòN §¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−§¦¥´¨®
:øîàì íøúBpä ïøäà éða øîúéà-ìòå øæòìà-ìò óö÷iåÂ©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´©«£½Ÿ©«¨¦−¥«Ÿ

i"yx£˙‡hÁ‰ ¯ÈÚN∑ נחׁשֹון ּוׂשעיר עּזים ׂשעיר ּבּיֹום: ּבֹו קרבּו חּטאֹות ׂשעירי ּוׁשלׁשה ראׁשֿחדׁש. מּוספי ׂשעיר ¿ƒ««»ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
יׂשראל חכמי ּבּדבר ונחלקּו זה. אּלא נׂשרף לא ומּכּלן ראׁשֿחדׁש. ׁשּנגעה (בת''כ)ּוׂשעיר טּומאה מּפני אֹומרים: יׁש , ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ׁשאמר  מׁשה, על סמכּו ׁשעה ּבקדׁשי אבל ּדֹורֹות; קדׁשי ׁשהּוא לפי נׂשרף, אנינּות מּפני אֹומרים: ויׁש נׂשרף, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹבֹו
מּצֹות" "ואכלּוה ּבּמנחה: L¯c.להם L¯c∑?אּלּו נאכלּו ּומּפניֿמה זה, נׂשרף מּפניֿמה הּללּו: ּדריׁשֹות ׁשּתי ְְְִִֶַַָָָ»…»«ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא נאכלו)ּכ לא מה ומפני הכי הרא''ם גרס וכן אלו נאכלו לא הגירסא קי''א זבחים Ó˙È‡ŒÏÚÂ¯.(ועיין ¯ÊÚÏ‡ŒÏÚ∑ ּבׁשביל ְֲִַָֹ«∆¿»»¿«ƒ»»ְִִ
וכעס  הּבנים ּכנגד ּפניו הפ אהרן ׁשל ּדברי!∑Ó‡Ï¯.ּכבֹודֹו על הׁשיבּוני להם: .אמר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ≈…ְֲִִֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr g zegiy ihewl)

איתמראיתמראיתמראיתמר ועלועלועלועל אלעזראלעזראלעזראלעזר עלעלעלעל טז)ווווּיּיּיּיקצףקצףקצףקצף מּטֹות(י, כא)ּבפרׁשת ׁשּלא (לא, ּומה טעּות". לכלל ּבא ּכעס לכלל ּבא . . "וּיקצף רׁש"י: ּפרׁש ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
לֹומר  יׁש – ּכאן ּכן ׁשאין ּכתב מּפני מחלקת ׁשּתהיה אפׁשר ּובזה ּבסברא, הּתלּוי ּדבר הּוא ּדֹורֹות לקדׁשי ׁשעה קדׁשי ּבין החּלּוק : ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּלמדנּו לאחרי אבל טֹועה. מהם ׁשאחד מּפני ולא ׁשוֹות, אדם ּבני ּכאן.ׁשׁשׁשׁשםםםםּדעֹות ּגם ּכן לפרׁש יׁש הּכעס, מּפני עזראעזראעזראעזרא....ׁשּטעה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

(æé)ék Lãwä íB÷îa úàhçä-úà ízìëà-àì òecî©À©«Ÿ£©§¤³¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤¦²
dúàå àåä íéLã÷ Lã÷|ïåò-úà úàNì íëì ïúð ¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ¤£´Ÿ

:ýåýé éðôì íäéìò øtëì äãòä̈«¥½̈§©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£L„w‰ ÌB˜Óa ˙‡hÁ‰Œ˙‡ ÌzÏÎ‡Œ‡Ï ÚecÓ∑ אֹומר ּומהּו ׂשרפּוה?! והלא אכלּוה, לּקדׁש חּוץ וכי ««…¬«¿∆∆««»ƒ¿«…∆ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹֹ

ונפסלה? יצאה לּקלעים  חּוץ ׁשּמא להם: אמר אּלא הּקדׁש"? ‰Â‡."ּבמקֹום ÌÈL„˜ L„˜ Èk∑,ּביֹוצא ונפסלת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹƒ…∆»»ƒƒְְְִֵֶֶ
הּק ּובמקֹום הֹואיל להם: אמר לאו. לֹו: אמרּו אֹותּה?והם אכלּתם לא מּדּוע היתה, NÏ‡˙.דׁש ÌÎÏ Ô˙ d˙‡Â ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ¿…»»«»∆»≈

'B‚Â∑ מתּכּפרים ּובעלים אֹוכלים ‰Ú„‰.ׁשהּכהנים ÔBÚŒ˙‡ ˙‡NÏ∑ ׁשהּוא היה, ראׁשֿחדׁש ׁשּׂשעיר למדנּו מּכאן ¿ְְְְֲִִִִִֶַַָֹ»≈∆¬»≈»ְְִִֶֶֶַָָָָֹֹ
ּבאּו לכּפרה לא נחׁשֹון וחּטאת ׁשמיני ׁשחּטאת וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת ע ֹון על עזראעזראעזראעזרא.....מכּפר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(çé)ìBëà äîéðt Lãwä-ìà dîc-úà àáeä-àì ïä¥µ«Ÿ¨´¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸
:éúéeö øLàk Lãwa dúà eìëàz«Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦

i"yx£'B‚Â ‡·e‰Œ‡Ï Ô‰∑:ׁשּנאמר ּכמֹו לׂשרפּה, לכם היה הּובא ו)ׁשאּלּו וגֹו'"(לעיל מּדמּה יּובא אׁשר ."וכלֿחּטאת ≈…»¿ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
d˙‡ eÏÎ‡z ÏBÎ‡∑ אֹוננים ׁשאּתם אףֿעלּֿפי לאכלּה לכם ˆÈ˙Èe.היה  ¯L‡k∑ ּבּמנחה עזראעזראעזראעזרא.....לכם אבןאבןאבןאבן »…¿…»ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ«¬∆ƒ≈ƒְִֶַָָ

(èé)íúàhç-úà eáéø÷ä íBiä ïä äLî-ìà ïøäà øaãéå©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â¦§¦¸¤©¨¨³
ézìëàå älàk éúà äðàø÷zå ýåýé éðôì íúìò-úàå§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−¨¥®¤§¨©³§¦

:ýåýé éðéòa áèéiä íBiä úàhç©¨Æ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ¯a„ÈÂ∑:ׁשּנאמר עז, לׁשֹון אּלא "ּדּבּור" לׁשֹון כא)אין על (במדבר קצף מׁשה אפׁשר, וגֹו'". העם "וידּבר «¿«≈«¬…ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

יֹוׁשב  אבינּו ׁשּיהא ּבּדין אינֹו אמרּו: ּכבֹוד. מּדר אּלא היתה ׁשּלא ידעּת, הא מדּבר? ואהרן איתמר, ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאלעזר

LÓ‰טז  ÈÚ·z Úa˙Ó ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»¿≈…∆
Èa ¯Ó˙È‡ ÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ ÏÚ Ê‚¯e „˜Bz‡ ‡‰Â¿»ƒ»¿≈«∆¿»»¿«ƒ»»¿≈

:¯ÓÈÓÏ e¯‡zL‡c Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿»»¿≈»

˜LÈcיז  ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÔezÏÎ‡ ‡Ï ÔÈ„Ó»≈»¬«¿»«»»«¬««ƒ
ÔBÎÏ ·‰È d˙ÈÂ ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒƒ¿»«»≈¿
ÔB‰ÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡zLÎ È·BÁ ÏÚ ‡ÁlÒÏ¿«»»«≈¿ƒ¿»¿«»»¬≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

eb‡‰יח  ‡L„e˜ ˙È·Ï dÓc ˙È ÏÚz‡ ‡Ï ‡‰»»ƒ»«»¿«¿≈¿»«»»
:˙È„wÙ È„ ‡Ók ‡L„e˜a d˙È ÔeÏÎÈz ÏÎÈÓ≈«≈¿»«¿¿»¿»ƒ«≈ƒ

„ÔÈיט  ‡ÓBÈ ‡‰ ‰LÓ ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…ƒ…∆»»≈
ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÏÚ ˙ÈÂ ÔB‰˙‡hÁ ˙È e·È¯»̃ƒ»«»¿¿»¬»¿√»¿»
˙ÈÏÎ‡ ÔBÙ el‡ ÔÈl‡k Ô˜Ú È˙È ‡Ú¯ÚÂ«¬»»»ƒ»»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ

‡˙‡hÁ:ÈÈ Ì„˜ Ôw˙‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ «»»»≈¬«≈√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

מּכל  לקחּתֹו החק לכם יהיה והחזה, ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹהּׁשֹוק
הּׁשלמים: ְְִִֵַָזבחי

ּכמֹוׂשרף טז  ּפֹועלֹו, ׁשם נקרא ׁשּלא  מהּבנין  . ְְְֳִִֵֵֶַָָָֹֹ
וׁשּוטף: ְַַּומֹורק

הּקדׁש ּבמקֹום ּכן יז ּכי מֹועד. אהל ּפתח . ְִִֵֵֶֶֶַַֹֹ

ּתאכלּו ּכאׁשר ּכי לכם, הּׁשם נתן ואֹותּה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹּכתּוב
העדה. עֹון את יּׂשא הּׁשם החּטאת, את ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּתם
והּטעם, החּטאת. את ּתׂשאּו אּתם ּפרּוׁשֹו, ְְִֵֶֶַַַַַַָאֹו

לכּפר: ּכן על עֹונם, יכּפר ידכם על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֻּכי
ּפנימה  הּקדׁש אל ּדמּה את הּובא לא הן .יח ְִֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ולּקהל. לּכהן ׁשהּוא הּמצֹות, ּכל על הּבא ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹּכפר
ולא  ׂשֹורף חּטאת ּפר הּנה ׁשֹואל , יׁשאל ְְְִִִֵֵַַַָָֹואם
הּפרכת  והּטעם, ּבּקדׁש. לפנים ּדמֹו את ְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּובא
לחּטאת  הּוא חּטאת ׁשּפר ּדע הּזהב. ְְִֶַַַַַַַָָָּומזּבח
ּובׂשר  לעם, הּוא החּטאת ּוׂשעיר הּמזּבח, ְְְִִֵַַַַַַָָָעל 
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ּתלמּוד  להׁשיב? ּבאלעזר היה ׁשּלא מּפני יכֹול רּבֹו. את מׁשיב ּתלמיד ׁשּיהא ּבּדין ואינֹו לפניו, מדּברים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹואנּו

לא)לֹומר: מצאתי (שם זֹו הּנׂשיאים! ולפני מׁשה לפני ּדּבר ּכׁשרצה, הרי וגֹו'". הּצבא אלֿאנׁשי הּכהן אלעזר "וּיאמר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשני  ּפנים ׁשל ‰˜¯e·È.ּבספרי ÌBi‰ Ô‰∑?אֹומר קא)מהּו אֹוננים,(זבחים ּדמּה זרקּתם ׁשּמא מׁשה: להם אמר אּלא, ְְִִִֵֵֶָ≈«ƒ¿ƒְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אֹונן  ּומקריב ּגדֹול ּכהן ׁשאני הקרבּתי, אני הדיֹוטֹות? ׁשהם הקריבּו, הם וכי אהרן: לֹו אמר חּלל. ׁשעבד .ׁשהאֹונן ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
‰l‡k È˙‡ ‰‡¯˜zÂ∑ ּכגֹון ּכאּלּו, עליהם אֹונן להיֹות חּיב ׁשאני קרֹובים, ׁשאר אּלא ּבני, הּמתים היּו לא אפּלּו «ƒ¿∆»…ƒ»≈∆ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

להם  מּטּמא ׁשהּכהן ּכהנים, ּבפרׁשת האמּורים hÁ‡˙.ּכל ÈzÏÎ‡Â∑?'וגֹו הּייטב אכלּתי, אבל (שם)∑‰ÌBi.ואם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ¿»«¿ƒ«»ְְְִִִַַַָ«ֲָ
קבּורה  ּביֹום אּלא אֹונן ׁשאין מּתר, לילה ‰'.אנינּות ÈÈÚa ·ËÈi‰∑ להקל ל אין ׁשעה, ּבקדׁשי ׁשמעּת אם ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻ«ƒ«¿≈≈ְְְְְִֵֵֵַָָָָָָ

ּדֹורֹות  .ּבקדׁשי ְְֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(106 'nr fi zegiy ihewl)

ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבקדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיייי להקללהקללהקללהקל לללל איןאיןאיןאין ׁשׁשׁשׁשעהעהעהעה,,,, ּבּבּבּבקדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיייי ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּתּתּתּת יט)אםאםאםאם י, ׁשּלא (רש"י ּכדי הּוא ּבאנינּות קדׁשים לאכל ׁשההּתר סבר מׁשה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
על  ּדֹורֹות. לקדׁשי ׁשעה קדׁשי ּבין הבּדל אין ּכן ואם ּתפרעּו"), אל "ראׁשיכם לּצּוּוי (ּבדֹומה אבלּות מנהגי ידי על ּבׂשמחה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלפּגע

אּלא אינּה מאבלּות להּמנע ׁשההֹוראה אהרן, לֹו הׁשיב הההה''''ּכ אינּה,לפנילפנילפנילפני הּקרּבנֹות אכילת א הּמזּבח, הההה''''ּבמקֹום אין לפנילפנילפנילפני ולכן ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
מיחדת). הֹוראה היתה ׁשּלגּביהם ׁשעה, קדׁשי (מּלבד עזראעזראעזראעזרא....לאֹוכלם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

(ë)ô :åéðéòa áèéiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
i"yx£ÂÈÈÚa ·ËÈiÂ∑(ת"כ)'ׁשמעּתי 'לא לֹומר: ּבֹוׁש ולא .הֹודה «ƒ«¿≈»ְְִַַָָֹֹ

ß oqip g"i iyiy mei ß

àé(à):íäìà øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ£¥¤«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡Â ‰LÓ Ï‡∑ לאהרן ׁשּיאמר אמר ‡Ì‰Ï.למׁשה ¯Ó‡Ï∑אינֹו אֹו ּולאיתמר. לאלעזר ׁשּיאמר אמר ∆…∆¿∆«¬…ְְֲֶֶַַַָֹֹֹ≈…¬≈∆ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ

"לאמר  מקּים: אני מה הא ליׂשראל. אמּור ּדּבּור הרי יׂשראל", אלּֿבני "ּדּברּו אֹומר: ּכׁשהּוא ליׂשראל? לאמר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאּלא
ּולאיתמר  לאלעזר לבניו, עזראעזראעזראעזרא.....אלהם"? אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִֵֶֶָָָָָָ

(á)eìëàz øLà äiçä úàæ øîàì ìàøNé éða-ìà eøac©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ£¤´«Ÿ§½
:õøàä-ìò øLà äîäaä-ìkî¦¨©§¥−̈£¤¬©¨¨«¤

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ e¯ac∑ הׁשו ּכּלם ּגזרת את עליהם וקּבלּו ּבדמימה ׁשהׁשוּו לפי זה, ּבדּבּור ׁשלּוחים להיֹות ה «¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻ
מאהבה  ‰iÁ‰.הּמקֹום ˙‡Ê∑ הבּדילם ,לפיכ חּיים, להיֹות ּוראּויין ּבּמקֹום ּדבּוקים ׁשּיׂשראל לפי חּיים, לׁשֹון ֲֵַַָָ…««»ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּכדאיתא  וכּו' החֹולה את לבּקר ׁשּנכנס לרֹופא מׁשל ּכלּום. אסר לא העֹולם ּולאּמֹות מצֹות, עליהם וגזר הּטמאה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻמן
ּתנחּומא  רּבי ‰iÁ‰.ּבמדרׁש ˙‡Ê∑ וזאת ּתאכלּו, זאת ליׂשראל: אֹותּה ּומראה ּבחּיה אֹוחז מׁשה ׁשהיה מלּמד, ְְְִִַַַָ…««»ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ּבעֹוף: וכן להם, והראה ומין מין מּכל אחז הּמים ּבׁשרצי אף וגֹו'", ּתאכלּו "אתֿזה ּתאכלּו. ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹלא
הּטמא" לכם "וזה ּבּׁשרצים: וכן ‰Ó‰a‰.מןֿהעֹוף", ÏkÓ .‰iÁ‰ ˙‡Ê∑(כ חּיה (מנחות ּבכלל ׁשהּבהמה .מלּמד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ…««»ƒ»«¿≈»ְְְִֵֵֶַַַַָָ

È‰BÈÚa:כ  ¯ÙLe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«¿≈ƒ

ÔB‰Ï:א  ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¬…¿≈«¿

ÈÁ˙‡ב  ‡c ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯ÈÚa ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ Ècƒ≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿»

dxezd lr `xfr oa`

ראּוי  היה ּתאכלּו. אכֹול לּכהן: ְֵַַַָָָָָֹֹהחּטאת
אֹותּה: ְֶָֹׁשּתאכלּו

הּתימה, ׁשל ׁשהה''א  ׁשאמרּו מדקּדקים יׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָיט
מלכים, מהז' אחד עם ּדגׁש אחריו יהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלא
ּפתּוח, והה''א יּמצא. הּנע  הּׁשוא עם ֿ אם ְְִִִִֵֵַַַַָָָָּכי
ׁשואי''ן. ׁשני להתחּבר יּתכן ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹּבעבּור
ּכי  אמרּו ּדגּוׁש, ה ּייטב יּו''ד ׁשּמצאּו ְְֲִִֶַַַָָָּובעב ּור
נעמי, עם הּׁשבה ּכה''א לידיעה, הה''א ְֳִִִִֵֵֶַַָָָָזה
ההי''ן  ואּלה ההּוללה. העיר פה, ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹהּנמצאּו
ועֹוד  הּייטב. ּפרּוׁש ּכן הּנה אׁשר, ְְֲִִִֵֵֵֶַַּבמקֹום

היה  ואּלּו עבר. ּפֹועל  ואכלּתי, ּכי ְְְְִִִַַָָָָָָאמרּו,
הּנביאים, אל ודּברּתי ּכמֹו מּלרע. היה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָעתיד ,
הּיֹום, הּנׂשרפים ּבני ּכי והּטעם, .אּת ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָודּברּתי
העגל  ּכי עֹולתם , ואת חּטאתם את ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָהקריב ּו
אֹותי  וּתקראנה ּובניו: אהרן ּבעד ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹוהאיל

מֹות ּכאּלה  על ּדאגֹות אֹו צרֹות ּפרּוׁש, . ְֵֵֶַָָָ
ּכל  לאכֹול יכלּתי לא זה ּובעבּור ְֱֲִִֶֶַַָָָֹֹהּבנים.
ּבעיני  ּׁשּייטב מה מּמּנה אכלּתי רק ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָחּטאת,
חֹובה. לידי ׁשּיֹוציאני מה והּטעם, ְִִִֵֵֵֶַַַַַָהּׁשם.
לתימה, הּייטב  ׁשה''א הּמעּתיקים ּדעת  ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָועל

ׁשהזּכרּתי  הּפרּוׁש על ּגם זרה, מּלה ְְְִִִֵֶַַַַָָָוהּוא
ה''א  הּמקרא, ּבכל מצאנּו לא ּכי זרה. ְְִִִֵַָָָָָָֹהיא
חּטאת. ואכלּתי ּומּלת עתיד. ּפֹועל עם ְְִִִִַַַַַַַָָָהּדעת
מצאנּו ּגם חּטאת. אכל ּתי ואּלּו אמר, ְְְִִִַַַַָָָָָּכאילּו
ּוגנבתי. אּורׁש, ּפן מלעיל. והן לעתיד, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֻמּלֹות 
אֹוכל  אֹונן ואין אֹונן, הייתי ּכי ְְִִִֵֵֵֵַַַָוהּטעם,

אכל  לא ּכטעם באני:חּטאת, ּתי ְְְִִַַַַָָֹֹ
אהרן  ואל מׁשה אל ה' וידּבר ּבעבּור א . ְְֲֲֵֶֶֶַַַַֹֹ

ּובין  הּטמא ּבין הּמבּדיל הּמֹורה, הּכהן ְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשהּוא
ַָהּטהֹור:



מג ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyiy meil inei xeriy
ּתלמּוד  להׁשיב? ּבאלעזר היה ׁשּלא מּפני יכֹול רּבֹו. את מׁשיב ּתלמיד ׁשּיהא ּבּדין ואינֹו לפניו, מדּברים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹואנּו

לא)לֹומר: מצאתי (שם זֹו הּנׂשיאים! ולפני מׁשה לפני ּדּבר ּכׁשרצה, הרי וגֹו'". הּצבא אלֿאנׁשי הּכהן אלעזר "וּיאמר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשני  ּפנים ׁשל ‰˜¯e·È.ּבספרי ÌBi‰ Ô‰∑?אֹומר קא)מהּו אֹוננים,(זבחים ּדמּה זרקּתם ׁשּמא מׁשה: להם אמר אּלא, ְְִִִֵֵֶָ≈«ƒ¿ƒְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אֹונן  ּומקריב ּגדֹול ּכהן ׁשאני הקרבּתי, אני הדיֹוטֹות? ׁשהם הקריבּו, הם וכי אהרן: לֹו אמר חּלל. ׁשעבד .ׁשהאֹונן ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
‰l‡k È˙‡ ‰‡¯˜zÂ∑ ּכגֹון ּכאּלּו, עליהם אֹונן להיֹות חּיב ׁשאני קרֹובים, ׁשאר אּלא ּבני, הּמתים היּו לא אפּלּו «ƒ¿∆»…ƒ»≈∆ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

להם  מּטּמא ׁשהּכהן ּכהנים, ּבפרׁשת האמּורים hÁ‡˙.ּכל ÈzÏÎ‡Â∑?'וגֹו הּייטב אכלּתי, אבל (שם)∑‰ÌBi.ואם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ¿»«¿ƒ«»ְְְִִִַַַָ«ֲָ
קבּורה  ּביֹום אּלא אֹונן ׁשאין מּתר, לילה ‰'.אנינּות ÈÈÚa ·ËÈi‰∑ להקל ל אין ׁשעה, ּבקדׁשי ׁשמעּת אם ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻ«ƒ«¿≈≈ְְְְְִֵֵֵַָָָָָָ

ּדֹורֹות  .ּבקדׁשי ְְֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(106 'nr fi zegiy ihewl)

ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבקדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיייי להקללהקללהקללהקל לללל איןאיןאיןאין ׁשׁשׁשׁשעהעהעהעה,,,, ּבּבּבּבקדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיייי ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּתּתּתּת יט)אםאםאםאם י, ׁשּלא (רש"י ּכדי הּוא ּבאנינּות קדׁשים לאכל ׁשההּתר סבר מׁשה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
על  ּדֹורֹות. לקדׁשי ׁשעה קדׁשי ּבין הבּדל אין ּכן ואם ּתפרעּו"), אל "ראׁשיכם לּצּוּוי (ּבדֹומה אבלּות מנהגי ידי על ּבׂשמחה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלפּגע

אּלא אינּה מאבלּות להּמנע ׁשההֹוראה אהרן, לֹו הׁשיב הההה''''ּכ אינּה,לפנילפנילפנילפני הּקרּבנֹות אכילת א הּמזּבח, הההה''''ּבמקֹום אין לפנילפנילפנילפני ולכן ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
מיחדת). הֹוראה היתה ׁשּלגּביהם ׁשעה, קדׁשי (מּלבד עזראעזראעזראעזרא....לאֹוכלם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

(ë)ô :åéðéòa áèéiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
i"yx£ÂÈÈÚa ·ËÈiÂ∑(ת"כ)'ׁשמעּתי 'לא לֹומר: ּבֹוׁש ולא .הֹודה «ƒ«¿≈»ְְִַַָָֹֹ

ß oqip g"i iyiy mei ß

àé(à):íäìà øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ£¥¤«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡Â ‰LÓ Ï‡∑ לאהרן ׁשּיאמר אמר ‡Ì‰Ï.למׁשה ¯Ó‡Ï∑אינֹו אֹו ּולאיתמר. לאלעזר ׁשּיאמר אמר ∆…∆¿∆«¬…ְְֲֶֶַַַָֹֹֹ≈…¬≈∆ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ

"לאמר  מקּים: אני מה הא ליׂשראל. אמּור ּדּבּור הרי יׂשראל", אלּֿבני "ּדּברּו אֹומר: ּכׁשהּוא ליׂשראל? לאמר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאּלא
ּולאיתמר  לאלעזר לבניו, עזראעזראעזראעזרא.....אלהם"? אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִֵֶֶָָָָָָ

(á)eìëàz øLà äiçä úàæ øîàì ìàøNé éða-ìà eøac©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ£¤´«Ÿ§½
:õøàä-ìò øLà äîäaä-ìkî¦¨©§¥−̈£¤¬©¨¨«¤

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ e¯ac∑ הׁשו ּכּלם ּגזרת את עליהם וקּבלּו ּבדמימה ׁשהׁשוּו לפי זה, ּבדּבּור ׁשלּוחים להיֹות ה «¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻ
מאהבה  ‰iÁ‰.הּמקֹום ˙‡Ê∑ הבּדילם ,לפיכ חּיים, להיֹות ּוראּויין ּבּמקֹום ּדבּוקים ׁשּיׂשראל לפי חּיים, לׁשֹון ֲֵַַָָ…««»ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּכדאיתא  וכּו' החֹולה את לבּקר ׁשּנכנס לרֹופא מׁשל ּכלּום. אסר לא העֹולם ּולאּמֹות מצֹות, עליהם וגזר הּטמאה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻמן
ּתנחּומא  רּבי ‰iÁ‰.ּבמדרׁש ˙‡Ê∑ וזאת ּתאכלּו, זאת ליׂשראל: אֹותּה ּומראה ּבחּיה אֹוחז מׁשה ׁשהיה מלּמד, ְְְִִַַַָ…««»ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ּבעֹוף: וכן להם, והראה ומין מין מּכל אחז הּמים ּבׁשרצי אף וגֹו'", ּתאכלּו "אתֿזה ּתאכלּו. ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹלא
הּטמא" לכם "וזה ּבּׁשרצים: וכן ‰Ó‰a‰.מןֿהעֹוף", ÏkÓ .‰iÁ‰ ˙‡Ê∑(כ חּיה (מנחות ּבכלל ׁשהּבהמה .מלּמד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ…««»ƒ»«¿≈»ְְְִֵֵֶַַַַָָ

È‰BÈÚa:כ  ¯ÙLe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«¿≈ƒ

ÔB‰Ï:א  ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¬…¿≈«¿

ÈÁ˙‡ב  ‡c ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯ÈÚa ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ Ècƒ≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿»

dxezd lr `xfr oa`

ראּוי  היה ּתאכלּו. אכֹול לּכהן: ְֵַַַָָָָָֹֹהחּטאת
אֹותּה: ְֶָֹׁשּתאכלּו

הּתימה, ׁשל ׁשהה''א  ׁשאמרּו מדקּדקים יׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָיט
מלכים, מהז' אחד עם ּדגׁש אחריו יהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלא
ּפתּוח, והה''א יּמצא. הּנע  הּׁשוא עם ֿ אם ְְִִִִֵֵַַַַָָָָּכי
ׁשואי''ן. ׁשני להתחּבר יּתכן ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹּבעבּור
ּכי  אמרּו ּדגּוׁש, ה ּייטב יּו''ד ׁשּמצאּו ְְֲִִֶַַַָָָּובעב ּור
נעמי, עם הּׁשבה ּכה''א לידיעה, הה''א ְֳִִִִֵֵֶַַָָָָזה
ההי''ן  ואּלה ההּוללה. העיר פה, ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹהּנמצאּו
ועֹוד  הּייטב. ּפרּוׁש ּכן הּנה אׁשר, ְְֲִִִֵֵֵֶַַּבמקֹום

היה  ואּלּו עבר. ּפֹועל  ואכלּתי, ּכי ְְְְִִִַַָָָָָָאמרּו,
הּנביאים, אל ודּברּתי ּכמֹו מּלרע. היה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָעתיד ,
הּיֹום, הּנׂשרפים ּבני ּכי והּטעם, .אּת ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָודּברּתי
העגל  ּכי עֹולתם , ואת חּטאתם את ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָהקריב ּו
אֹותי  וּתקראנה ּובניו: אהרן ּבעד ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹוהאיל

מֹות ּכאּלה  על ּדאגֹות אֹו צרֹות ּפרּוׁש, . ְֵֵֶַָָָ
ּכל  לאכֹול יכלּתי לא זה ּובעבּור ְֱֲִִֶֶַַָָָֹֹהּבנים.
ּבעיני  ּׁשּייטב מה מּמּנה אכלּתי רק ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָחּטאת,
חֹובה. לידי ׁשּיֹוציאני מה והּטעם, ְִִִֵֵֵֶַַַַַָהּׁשם.
לתימה, הּייטב  ׁשה''א הּמעּתיקים ּדעת  ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָועל

ׁשהזּכרּתי  הּפרּוׁש על ּגם זרה, מּלה ְְְִִִֵֶַַַַָָָוהּוא
ה''א  הּמקרא, ּבכל מצאנּו לא ּכי זרה. ְְִִִֵַָָָָָָֹהיא
חּטאת. ואכלּתי ּומּלת עתיד. ּפֹועל עם ְְִִִִַַַַַַַָָָהּדעת
מצאנּו ּגם חּטאת. אכל ּתי ואּלּו אמר, ְְְִִִַַַַָָָָָּכאילּו
ּוגנבתי. אּורׁש, ּפן מלעיל. והן לעתיד, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֻמּלֹות 
אֹוכל  אֹונן ואין אֹונן, הייתי ּכי ְְִִִֵֵֵֵַַַָוהּטעם,

אכל  לא ּכטעם באני:חּטאת, ּתי ְְְִִַַַַָָֹֹ
אהרן  ואל מׁשה אל ה' וידּבר ּבעבּור א . ְְֲֲֵֶֶֶַַַַֹֹ

ּובין  הּטמא ּבין הּמבּדיל הּמֹורה, הּכהן ְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשהּוא
ַָהּטהֹור:



ipinyמד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyiy meil inei xeriy

(â)ìk|äøb úìòî úñøt òñL úòñLå äñøt úñøôî ´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬¥−̈
:eìëàz dúà äîäaa©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑'סדיקא' ּבלע"ז ∑Ò¯t‰.ּכתרּגּומֹו: ÚÒL.פלאנט"ה ˙ÚÒLÂ∑ ּבׁשּתי ּומּלמּטה מלמעלה ׁשּמבּדלת «¿∆∆ְְְִַָ«¿»ְַַ¿…««∆«ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻ
ׁשּמּלמּטה  לגמרי, ּומבּדלֹות ׁשסּועֹות ואינן מלמעלה סדּוקֹות ׁשּפרסֹותיו ׁשּיׁש טלפין", "ּומטּלפא ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻצּפרנין,

עא)מחּברֹות b¯‰.(חולין ˙ÏÚÓ∑ ּפיה לתֹו אֹותֹו ּומחזרת מּמעיה האכל ּומקיאה הדק מעלה ּולטחנֹו .לכתׁשֹו ְָֻ«¬«≈»ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
‰¯b∑:מּגזרת ויּתכן ׁשמֹו; יד)ּכ ב ׁשעלֿידי (שמואל 'ּפׁשרא', ותרּגּומֹו: הּפה; אחר נגרר ׁשהּוא הּנּגרים", "וכּמים ≈»ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

ונּמֹוח  נפׁשר האכל אּמֹו∑Ó‰aa‰.הּגרה, ּבמעי הּנמצא הּׁשליל את להּתיר לדרׁשה, היא יתרה זֹו ‡˙d.ּתבה ְְִִֵֶַַָָָֹ«¿≈»ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ…»
eÏÎ‡z∑'תעׂשה ו'לא ּב'עׂשה', עליה לעבר אּלא היא? ּבאזהרה והלא טמאה. ּבהמה לד)ולא .(זבחים …≈ְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגרהרהרהרה מעלתמעלתמעלתמעלת .... .... ּפּפּפּפרסהרסהרסהרסה ג).מפרסתמפרסתמפרסתמפרסת ּפּפּפּפרסהרסהרסהרסה(יא, ּוגבּורה מפרסתמפרסתמפרסתמפרסת מקרבת) (ימין חסד ׁשל הּקּוים ּבׁשני ה' את ׁשעֹובד לאדם רמז – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
טבעֹו. מּצד לא ׁשמים, לׁשם זאת ׁשעֹוׂשה מּוכח ׁשאז ּדֹוחה), ּגּגּגּגרהרהרהרה(ׂשמאל הּמעׂשה מעלתמעלתמעלתמעלת האם וׁשּוב ׁשּוב ׁשּבֹוחן לאדם רמז – ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

טהֹורה'. 'ּבהמה היא הּבהמית נפׁשֹו – הּללּו 'סּמנים' ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש מי ונחּוץ. טֹוב אכן, הּוא לעׂשֹות, עֹומד עזראעזראעזראעזרא....ׁשהּוא אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

(ã)äñøtä éñøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©³¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−©©§¨®
àîè ñéøôî epðéà äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ìîbä-úà¤Â©¨Â̈¦©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ¥¤´©§¦½¨¥¬

:íëì àeä−¨¤«
(ä)ñéøôé àì äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ïôMä-úàå§¤©¨À̈¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ©§¦®

:íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«
(å)äñéøôä àì äñøôe àåä äøb úìòî-ék úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³¥¨Æ¦½©§−̈´Ÿ¦§¦®¨

:íëì àåä äàîè§¥¨¬¦−¨¤«
(æ)äñøt òñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ©§½̈

:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå§−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«
(ç)íä íéàîè eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦¨®§¥¦¬¥−

:íëì̈¤«
i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ∑ קל אמרּת מּנין? טהרה, סימן ׁשּום לּה ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אּלּו, אּלא לי אין ƒ¿»»……≈ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

וכּו' אסּורֹות טהרה סימני קצת ּבהן ׁשּיׁש אּלּו, ּומה כהנים)וחמר: בתורת הענין ולא ∑Ì¯NaÓ.(כל ּבאזהרה, ּבׂשרם על ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹƒ¿»»ְְְְַַָָָָֹ
ּוטלפים  וקרנים וגידין עצמֹות ˙eÚb.על ‡Ï Ì˙Ï··e∑:לֹומר ּתלמּוד נבלה? מּגע על מזהרים יׂשראל יהיּו יכֹול ְְְְֲִִִִַַַַָָ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻ

כא) חמּורה,(לקמן הּמת ּטמאת ּומה מעּתה: וחמר קל מזהרין, יׂשראל ואין מזהרין ּכהנים – וגֹו'" אלֿהּכהנים ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻ"אמר
ׁשאמרּו: וזהּו ּברגל, תּגעּו"? "לא לֹומר: ּתלמּוד ּומה ׁשּכן?! ּכל לא קּלה, נבלה, טמאת ּכהנים, אּלא ּבּה הזהיר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻלא

ּברגל עצמֹו לטהר אדם יז)חּיב .(ר''ה ְְֵֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(58 'nr al zegiy ihewl)

ּבּבּבּברגלרגלרגלרגל עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹו לטהרלטהרלטהרלטהר אדםאדםאדםאדם ח)חחחחּיּיּיּיבבבב יא, ּפרׁש(רׁש"י רׁש"י ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדוקא. לרגל מתיחסת הּטהרה ׁשחֹובת לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
את  לקּדׁש האדם על ׁשּמּטל ּומאחר ּוכסּות". ּוׁשתּיה לאכילה קדׁש א ֹותֹו "קרא - קדׁש" "מקרא הּפסּוק על ּבא ּבפרׁשת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻלעיל

הּיֹום. את לקּדׁש ּבכחם אין ּבטמאה ּוׁשתּיה אכילה ׁשהרי להּטהר, ׁשעליו מּובן ּובׁשתּיתֹו, ּבאכילתֹו עזראעזראעזראעזרא....הּיֹום אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ÔÈÙÏËג  ÔÙÏhÓe ‡˙Ò¯t Ô˜È„Ò Èc Ïk»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·a ‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t«¿»»«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«≈¿

LÙ¯‡ד  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÏÓb ˙È ‡˙Ò¯t È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»»«¿»¬≈«ƒ
‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe ‡e‰ ‡¯Ltƒ¿»«¿»»»¿ƒ»¿»»

:ÔBÎÏ¿

Ò¯Ùe˙‡ה  ‡e‰ ‡¯Lt ˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ¿»«¿»¬≈«ƒƒ¿»«¿»»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï»¿ƒ»¿»»¿

‰È‡ו  ‡¯LÙ ‡˜qÓ È¯‡ ‡·¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¬≈«¿»ƒ¿»ƒ
:ÔBÎÏ ‡È‰ ‡·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe«¿»»»¿ƒ»¿»»»ƒ¿

‰e‡ז  ‡˙Ò¯t ˜È„Ò È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈¿ƒ«¿»»
‡Ï ‡¯Lt ‡e‰Â d˙Ò¯t ÔÈÙÏË ÔÙÏÈhÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»≈¿ƒ¿»»

:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»»¿»»¿

Ï‡ח  ÔB‰zÏ··e ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿»
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«¬ƒƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

מפרסת  מפריס.ג מקרין, וכן הּתאר. ׁשם . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹ
ּפרסה: ּבעלת ׁשהיא מתארת ׁשהּוא ּכל ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָֹוהּטעם ,
ׁשּפרסֹותיה  והּטעם, הּתאר. ׁשם ׁשסע. ְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹוׁשֹוסעת
ּומעלת, ּגרֹון. מּגזרת ּגרה. מעלת ְְֲֲִִֵַַַַַָָׁשסּועֹות :

והחזיר, והארנבת והּׁשפן הּגמל והזּכיר ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּפֹועל.
ודר האחד. הּסימן אחד לכל ׁשּיׁש ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבעבּור
הּנקבה  ּכי מין, מּכל הּזכר להזּכיר הּקדׁש ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹלׁשֹון
אֹומרים  יׁש ארנבת, והזּכיר היא. הּזכר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבכלל

ׁשהּזכר  אֹומרים ויׁש מהם. הּזכר יּמצא ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלפי
אלי: קרֹוב והראׁשֹון הּדבר. והפ נקבה, ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָיׁשּוב

תּגעּו לא ּובנבלתם  הזּכיר ח לא והּכתּוב . ְְְְִִִִַָָָָֹֹ
קּבלה  מּדברי רק הערב, עד ׁשּיטמא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנֹוגע 

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyiy meil inei xeriy

(è)øétðñ Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦´Ÿ£¤Á§©¦̧
:eìëàz íúà íéìçpáe íénia íéna úN÷N÷å§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬Ÿ¥«

i"yx£¯ÈtÒ∑ ּבהם ׁשּׁשט ׁשּנאמר:∑˜N˜N˙.אּלּו ּכמֹו ּבֹו, הּקבּועים קלּפין יז)אּלּו א הּוא (שמואל קׂשקּׂשים "וׁשריֹון ¿«ƒֵֶֶָָ«¿∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַ
עזראעזראעזראעזרא.....לבּוׁש" אבןאבןאבןאבן ָ

(é)íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½
õ÷L íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL ìkî¦ŸÆ¤¤́©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´©¨®¦¤¬¤

:íëì íä¥−¨¤«
i"yx£ı¯L∑ הארץ על ונד ׁשרֹוחׁש נמּו ּדבר מׁשמעֹו: מקֹום עזראעזראעזראעזרא.....ּבכל אבןאבןאבןאבן ∆∆ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - `"yz lel` hi zniyx)

mc`d zcFarA ± zExWMd ipniq¦¨¥©©§©£©¨¨¨

ׁשׁשׁשׁשקץ קץ קץ קץ  ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים וקוקוקוקׂשׂשׂשׂשקקקקׂשׂשׂשׂשתתתת סנסנסנסנּפּפּפּפיריריריר איןאיןאיןאין־־־־ללללֹוֹוֹוֹו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכלללל .... .... ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים וקוקוקוקׂשׂשׂשׂשקקקקׂשׂשׂשׂשתתתת סנסנסנסנּפּפּפּפיריריריר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ללללֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכלללל ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ממממּכּכּכּכלללל ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכלּוּוּוּו ֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽאתאתאתאת־־־־זהזהזהזה ְְְְִִִִֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
לכםלכםלכםלכם:::: ט־יב)ההההּוּוּוּואאאא (יא, ֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽ

קׂשקׂשת לֹו ואין סנּפיר לֹו ׁשּיׁש ויׁש סנּפיר, לֹו יׁש קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ב)ּכל נא, .(נדה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זאת לבאר ְְְֲֵֵַַָָָָֹויׁש

ּבני  ׁשל חּיּותם מקֹום והיא למים, ׁשּנמׁשלה ּבּתֹורה ׁשעֹוסקים אהל ליֹוׁשבי רֹומזים מים, – חּיּותם ּבמקֹום ּתמיד הּנמצאים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּדגים
קׂשקּׂשים  הּגּוף: את ּומׁשּמׁשים טפלים אּלא ואינם הּדג, מעּקר אינם ׁשּׁשניהם ּוסנּפירים, קׂשקּׂשים ּבהם להיֹות וצרי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָיׂשראל.

למקֹום. מּמקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ּוסנּפירים הּדג, על הּמגן  לבּוׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
על  ׁשּמׁשּמרת ׁשמים יראת – קׂשקׂשת להּלימּוד: הם נצרכים אבל הּלימּוד, מּגּוף ׁשאינם הּתֹורה ּבלימּוד ענינים על מֹורה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָוזה
ׁשאף  ּבּתֹורה, החידּוׁש ּכח על מֹורה אחר, למקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ּוסנּפירים הּתבּואה. את המׁשּמרת חּומטין קב ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּלימּוד,
קׂשקׂשת  לֹו ׁשּיׁש ּכל ּכי סנּפיר, לכּתֹוב צריכה היתה לא הּתֹורה ׁשּלכאֹורה ז"ל רּבֹותינּו ּדאמרּו ּבמה הרמז וזהּו הּמּוכרח. ענין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּוא

ּבּתֹורה. החידּוׁש ּכח – ּתֹורה יגּדיל ענינֹו ׁשהּסנּפיר ויאּדיר", ּתֹורה יגּדיל מּׁשּום קרא "אמר אּלא סנּפיר, לֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹיׁש
ּבּתֹורה  יחּדׁש ּבוּדאי הּוא סנּפיר, לֹו יׁש – ירא־ׁשמים ׁשהּוא ּתלמיד־חכם – קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ּדג נּדה, ּבמּסכת אמרּו על־זה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָוהּנה
טמא, ּדג הּוא יראת־ׁשמים ּבלא ּבּתֹורה ׁשּמחּדׁש מי – קׂשקׂשת לֹו ואין סנּפיר לֹו יׁש אבל לנהֹוג. צרי ּכ – טהֹור ּדג ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹוהּוא

הּמות". סם לֹו נעׂשית זכה "לא ז"ל רּבֹותינּו ְֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָֹּכמאמר

(àé)íúìáð-úàå eìëàú àì íøNaî íëì eéäé õ÷Lå§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¤¦§¨−̈
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i"yx£eÈ‰È ı˜LÂ∑טעם ּבנֹותן ּבֹו יׁש אם ערּוביהן, את צט)לאסר ועל ∑Ì¯NaÓ.(חולין הּסנּפירים על מזהר אינֹו ¿∆∆ƒ¿ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַֹƒ¿»»ְְְִִֵַַַַָֻ
eˆwLz.העצמֹות  Ì˙Ï· ˙‡Â∑(סו ּבלע"ז (שם מושיירונ"ש יבחּוׁשין ׁשּסּננן. יבחּוׁשין .לרּבֹות ֲָָ¿∆ƒ¿»»¿«≈ְְְְְִִִֶַַַַַָ

(áé)àeä õ÷L íéna úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìḱŸ£¤¬¥«²§©¦¬§©§¤−¤©¨®¦¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£'B‚Â BÏ ÔÈ‡ ¯L‡ Ïk∑(ת"כ);לּיּבׁשה ׁשּלֹו סימנין הּמעלה אּלא מּתר ׁשּיהא לי אין ׁשּיכֹול, לֹומר? ּתלמּוד מה …¬∆≈¿ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
אףֿעלּֿפי  ּבּמים, לֹו היּו אם הא ּבּמים", וקׂשקׂשת סנּפיר איןֿלֹו אׁשר "ּכל לֹומר ּתלמּוד מּנין? ּבּמים ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹהּׁשירן

מּתר  ּבעלּיתֹו, .ׁשהּׁשירן ֲִִִֶַָָָֻ

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
‡iÏÁ·e ‡iÓÓÈa ‡iÓa ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ¿«»¿«¿«»¿«¬«»

:ÔeÏÎÈz ÔB‰˙È»¿≈¿

iÓÓÈa‡י  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿«»
‡LÙ ÏkÓe ‡iÓ„ ‡LÁ¯ ÏkÓ ‡iÏÁ·e¿«¬«»ƒ…ƒ¬»¿«»ƒ…«¿»

:ÔBÎÏ Ôep‡ ‡ˆ˜L ‡iÓ· Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿

˙ÔeÏÎÈיא  ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ˆ˜LÂ¿ƒ¿»¿¿ƒƒ¿¿»≈¿
:ÔeˆwLz ÔB‰zÏ· ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿¿¿«¿

iÓa‡יב  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc Ïk…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

dxezd lr `xfr oa`

מלקֹות, עליו יׁש ּבזדֹון, הּנֹוגע והּנה זה. ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָידענּו
אחרי  רדפנּו ואם לאֿתעׂשה. על עבר הּוא ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹּכי
הּדג  הּותר לא הּנה העּתקה, ּבלי לבּדֹו ְְְִִֵַַַַַָָָָֹהּכת ּוב
ּבּיּמים  ּפרט, הּכתּוב  ּכי ּבאגּמים. ֲִִִֵֵֶַַַַַָׁשהּוא

ְִַָּובּנחלים:

וקׂשקׂשת  סנּפיר ארמית:ט הּמתרּגם ּכדברי . ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
הּמים  ׁשרץ הּמים.י מן ׁשּנבראּו הּקטּנים הם . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַ

ׁשאמר  ואחר ּונקבה. מּזכר חּיה נפׁש ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּובּמים
לפרׁש לכם, יהיּו וׁשקץ אמר לכם, הם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשקץ
תאכלּו. לא מּבׂשרם והּוא ׁשקץ, ּׁשהּוא ְְִֵֶֶֶַָָֹֹמה

חז''ל  ּׁשאמרּו מה רק ּבׂשר, יּקרא הּדג ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָוהּנה
הּדֹורֹות. אּלה ּדברי מנהג על הּוא ְְְִִִִֵֵֶַַַָּבנדרים,
להיֹות  וקׂשקׂשת, סנּפיר לֹו אין אׁשר ּכל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָוהֹוסיף
הּיּמים  רק ּבתחּלה הזּכיר לא ּכי מים. לכל ְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹּכלל 

ְְִַָוהּנחלים:
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i"yx£¯ÈtÒ∑ ּבהם ׁשּׁשט ׁשּנאמר:∑˜N˜N˙.אּלּו ּכמֹו ּבֹו, הּקבּועים קלּפין יז)אּלּו א הּוא (שמואל קׂשקּׂשים "וׁשריֹון ¿«ƒֵֶֶָָ«¿∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַ
עזראעזראעזראעזרא.....לבּוׁש" אבןאבןאבןאבן ָ

(é)íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½
õ÷L íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL ìkî¦ŸÆ¤¤́©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´©¨®¦¤¬¤

:íëì íä¥−¨¤«
i"yx£ı¯L∑ הארץ על ונד ׁשרֹוחׁש נמּו ּדבר מׁשמעֹו: מקֹום עזראעזראעזראעזרא.....ּבכל אבןאבןאבןאבן ∆∆ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - `"yz lel` hi zniyx)

mc`d zcFarA ± zExWMd ipniq¦¨¥©©§©£©¨¨¨

ׁשׁשׁשׁשקץ קץ קץ קץ  ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים וקוקוקוקׂשׂשׂשׂשקקקקׂשׂשׂשׂשתתתת סנסנסנסנּפּפּפּפיריריריר איןאיןאיןאין־־־־ללללֹוֹוֹוֹו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכלללל .... .... ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים וקוקוקוקׂשׂשׂשׂשקקקקׂשׂשׂשׂשתתתת סנסנסנסנּפּפּפּפיריריריר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ללללֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכלללל ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ממממּכּכּכּכלללל ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכלּוּוּוּו ֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽאתאתאתאת־־־־זהזהזהזה ְְְְִִִִֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
לכםלכםלכםלכם:::: ט־יב)ההההּוּוּוּואאאא (יא, ֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽ

קׂשקׂשת לֹו ואין סנּפיר לֹו ׁשּיׁש ויׁש סנּפיר, לֹו יׁש קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ב)ּכל נא, .(נדה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זאת לבאר ְְְֲֵֵַַָָָָֹויׁש

ּבני  ׁשל חּיּותם מקֹום והיא למים, ׁשּנמׁשלה ּבּתֹורה ׁשעֹוסקים אהל ליֹוׁשבי רֹומזים מים, – חּיּותם ּבמקֹום ּתמיד הּנמצאים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּדגים
קׂשקּׂשים  הּגּוף: את ּומׁשּמׁשים טפלים אּלא ואינם הּדג, מעּקר אינם ׁשּׁשניהם ּוסנּפירים, קׂשקּׂשים ּבהם להיֹות וצרי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָיׂשראל.

למקֹום. מּמקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ּוסנּפירים הּדג, על הּמגן  לבּוׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
על  ׁשּמׁשּמרת ׁשמים יראת – קׂשקׂשת להּלימּוד: הם נצרכים אבל הּלימּוד, מּגּוף ׁשאינם הּתֹורה ּבלימּוד ענינים על מֹורה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָוזה
ׁשאף  ּבּתֹורה, החידּוׁש ּכח על מֹורה אחר, למקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ּוסנּפירים הּתבּואה. את המׁשּמרת חּומטין קב ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּלימּוד,
קׂשקׂשת  לֹו ׁשּיׁש ּכל ּכי סנּפיר, לכּתֹוב צריכה היתה לא הּתֹורה ׁשּלכאֹורה ז"ל רּבֹותינּו ּדאמרּו ּבמה הרמז וזהּו הּמּוכרח. ענין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּוא

ּבּתֹורה. החידּוׁש ּכח – ּתֹורה יגּדיל ענינֹו ׁשהּסנּפיר ויאּדיר", ּתֹורה יגּדיל מּׁשּום קרא "אמר אּלא סנּפיר, לֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹיׁש
ּבּתֹורה  יחּדׁש ּבוּדאי הּוא סנּפיר, לֹו יׁש – ירא־ׁשמים ׁשהּוא ּתלמיד־חכם – קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ּדג נּדה, ּבמּסכת אמרּו על־זה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָוהּנה
טמא, ּדג הּוא יראת־ׁשמים ּבלא ּבּתֹורה ׁשּמחּדׁש מי – קׂשקׂשת לֹו ואין סנּפיר לֹו יׁש אבל לנהֹוג. צרי ּכ – טהֹור ּדג ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹוהּוא

הּמות". סם לֹו נעׂשית זכה "לא ז"ל רּבֹותינּו ְֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָֹּכמאמר
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i"yx£eÈ‰È ı˜LÂ∑טעם ּבנֹותן ּבֹו יׁש אם ערּוביהן, את צט)לאסר ועל ∑Ì¯NaÓ.(חולין הּסנּפירים על מזהר אינֹו ¿∆∆ƒ¿ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַֹƒ¿»»ְְְִִֵַַַַָֻ
eˆwLz.העצמֹות  Ì˙Ï· ˙‡Â∑(סו ּבלע"ז (שם מושיירונ"ש יבחּוׁשין ׁשּסּננן. יבחּוׁשין .לרּבֹות ֲָָ¿∆ƒ¿»»¿«≈ְְְְְִִִֶַַַַַָ
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i"yx£'B‚Â BÏ ÔÈ‡ ¯L‡ Ïk∑(ת"כ);לּיּבׁשה ׁשּלֹו סימנין הּמעלה אּלא מּתר ׁשּיהא לי אין ׁשּיכֹול, לֹומר? ּתלמּוד מה …¬∆≈¿ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
אףֿעלּֿפי  ּבּמים, לֹו היּו אם הא ּבּמים", וקׂשקׂשת סנּפיר איןֿלֹו אׁשר "ּכל לֹומר ּתלמּוד מּנין? ּבּמים ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹהּׁשירן

מּתר  ּבעלּיתֹו, .ׁשהּׁשירן ֲִִִֶַָָָֻ

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
‡iÏÁ·e ‡iÓÓÈa ‡iÓa ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ¿«»¿«¿«»¿«¬«»

:ÔeÏÎÈz ÔB‰˙È»¿≈¿

iÓÓÈa‡י  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿«»
‡LÙ ÏkÓe ‡iÓ„ ‡LÁ¯ ÏkÓ ‡iÏÁ·e¿«¬«»ƒ…ƒ¬»¿«»ƒ…«¿»

:ÔBÎÏ Ôep‡ ‡ˆ˜L ‡iÓ· Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿

˙ÔeÏÎÈיא  ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ˆ˜LÂ¿ƒ¿»¿¿ƒƒ¿¿»≈¿
:ÔeˆwLz ÔB‰zÏ· ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿¿¿«¿

iÓa‡יב  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc Ïk…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

dxezd lr `xfr oa`

מלקֹות, עליו יׁש ּבזדֹון, הּנֹוגע והּנה זה. ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָידענּו
אחרי  רדפנּו ואם לאֿתעׂשה. על עבר הּוא ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹּכי
הּדג  הּותר לא הּנה העּתקה, ּבלי לבּדֹו ְְְִִֵַַַַַָָָָֹהּכת ּוב
ּבּיּמים  ּפרט, הּכתּוב  ּכי ּבאגּמים. ֲִִִֵֵֶַַַַַָׁשהּוא

ְִַָּובּנחלים:

וקׂשקׂשת  סנּפיר ארמית:ט הּמתרּגם ּכדברי . ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
הּמים  ׁשרץ הּמים.י מן ׁשּנבראּו הּקטּנים הם . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַ

ׁשאמר  ואחר ּונקבה. מּזכר חּיה נפׁש ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּובּמים
לפרׁש לכם, יהיּו וׁשקץ אמר לכם, הם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשקץ
תאכלּו. לא מּבׂשרם והּוא ׁשקץ, ּׁשהּוא ְְִֵֶֶֶַָָֹֹמה

חז''ל  ּׁשאמרּו מה רק ּבׂשר, יּקרא הּדג ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָוהּנה
הּדֹורֹות. אּלה ּדברי מנהג על הּוא ְְְִִִִֵֵֶַַַָּבנדרים,
להיֹות  וקׂשקׂשת, סנּפיר לֹו אין אׁשר ּכל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָוהֹוסיף
הּיּמים  רק ּבתחּלה הזּכיר לא ּכי מים. לכל ְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹּכלל 

ְְִַָוהּנחלים:
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(âé)íä õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà-úàå§¤¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤¥®
:äiðæòä úàå ñøtä-úàå øLpä-úà¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«

i"yx£eÏÎ‡È ‡Ï∑(קיד אּלא (שבת אינֹו אֹו .יד על נאכלים יהיּו לא מׁשמעֹו: ׁשּכ לקטּנים, הּמאכילן את לחּיב …≈»¿ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ּבהנאה? יד)לאסרן "למינּה",(דברים ּבֹו: ׁשּנאמר עֹוף ּכל מּתרין. ּבהנאה אסּורין ּבאכילה תאכלּו", "לא ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

אחד  מין וכּלן ּבׁשמֹותם, ולא ּבמראיהם לא לזה, זה ּדֹומין ׁשאין הּמין ּבאֹותֹו יׁש "למינהּו", עזראעזראעזראעזרא....."למינֹו", אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻ

(ãé):dðéîì äiàä-úàå äàcä-úàå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¤©̧¨½̈§¤¨«©−̈§¦¨«

(åè):Bðéîì áøò-ìk úà¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(æè)õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©§¤©¥−
:eäðéîì§¦¥«

i"yx£ıp‰∑ עזראעזראעזראעזרא.....אישפרוי"ר אבןאבןאבןאבן «≈

(æé):óeLðiä-úàå CìMä-úàå ñBkä-úàå§¤©¬§¤©¨−̈§¤©©§«
i"yx£CÏM‰∑:רּבֹותינּו סה)ּפרׁשּו הּׁשֹולה(חולין מגּביּה(זה וׁשלינּונא )פי' אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו הּים. מן ÒBk.ּדגים «»»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ÛeLÈÂ∑ ייב"ו ׁשּקֹורין לֹו ּדֹומה אחר וע ֹוד ּכאדם, לסתֹות להם ויׁש ּבּלילה הּצֹועקים צואיטי"ׁש עזראעזראעזראעזרא.....הם אבןאבןאבןאבן ¿«¿ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

(çé):íçøä-úàå úàwä-úàå úîLðzä-úàå§¤©¦§¤¬¤§¤©¨−̈§¤¨«¨¨«
i"yx£˙ÓLz∑,לּה ּדֹומה היא ּבּׁשרצים האמּורה ותנׁשמת ּבּלילה; ּופֹורחת לעכּבר ודֹומה שורי"ץ קלב"א היא ƒ¿∆∆ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

טלפ"א  לּה וקֹורין עינים לּה עזראעזראעזראעזרא.....ואין אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵַָָ

(èé)-úàå úôéëecä-úàå dðéîì äôðàä äãéñçä úàå§¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈§¦¨®§¤©«¦©−§¤
:ólèòä̈«£©¥«

i"yx£‰„ÈÒÁ‰∑ ּבּמזֹונֹות חברֹותיה עם חסידּות ׁשעֹוׂשה חסידה? ׁשמּה נקרא ולּמה ציגוני"א. לבנה ּדּיה .זֹו «¬ƒ»ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָ
‰Ù‡‰∑ היירו"ן לּה ׁשּקֹורין ׁשהיא לי ונראה רגזנית. ּדּיה ּובלע"ז ∑‰ÙÈÎec˙.היא ּכפּולה, וכרּבלּתֹו הּבר ּתרנגֹול »¬»»ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָ«ƒ«ְְְְְְְַַַַַָָָ

ּכמֹו מעׂשיו, ׁשם על נקרא טּורא", "ונּגר ּכרּבלּתֹו. היא וזֹו ּכפּות, ׁשהֹודֹו ּדּוכיפת? ׁשמֹו נקרא ולּמה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהרופ"א.
ׁשאחזֹו" "מי ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת רּבֹותינּו ס''ג)ׁשּפרׁשּו עזראעזראעזראעזרא.....(דף אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

ÔeÏÎ‡˙Èיג  ‡Ï ‡ÙBÚ ÔÓ ÔeˆwLz ÔÈl‡ ˙ÈÂ¿»ƒ≈¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿
:‡ÈÊÚÂ ¯ÚÂ ‡¯L Ôep‡ ‡ˆ˜Lƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿«¿»

dÊÏ:יד  ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡˙È„Â¿«¿»¿»»ƒ»ƒ¿«

dÊÏ:טו  ‡·¯eÚ Ïk ˙È»»¿»ƒ¿≈

tÁL‡טז  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

ÙBt˜Â‡:יז  ‡e ÈÏLÂ ‡È¯˜Â¿«¿»¿»≈»¿ƒ»

ÈÂ¯˜¯˜‡:יח  ‡˙‡˜Â ‡˙Â·e«¿»¿»»ƒ«¿≈»

eË¯‡יט  ¯bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»
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הּנׁשר  ּבלׁשֹון יג ּכן ׁשּיּקרא עֹוף זה ּגם ידּוע. . ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבעבּור  ּכן, ׁשהּוא ראיה ּכדמּות יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָיׁשמעאל.
על  אף העזנּיה. קרֹובֹות: הּלׁשֹונֹות  ׁשּתי ְְְְֱִֵַַַָָָהיֹות
טעה  ּביּׁשּוב, ׁשאיננה יחיד ּדברי ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּפי
הּׁשם  זה ּכי אלענקא. אֹותּה ׁשּתרּגם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּגאֹון

ּבעֹולם,ּבל  נמצא ׁשּלא ּדבר על יׁשמעאל ׁשֹון ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹ
יֹודּו וכן למׁשל. אּלא נברא ולא היה ְְְְְִֵֶָָָָָָֹֹולא
הּׁשם, ׁשּיאסר יּתכן לא ּכן אם לׁשֹונם. ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹחכמי 

היה: ׁשּלא ֶַָָָָֹהּדבר
הּדאה  ּדאה יד והם מינים, לׁשני ּכלל ׁשם . ְְְִִִֵֵֵַָָָָָ

ּתֹור  עם בתר, לא הּצּפֹור ואת ּכמֹו ְְְִִֶַַָָָֹודּיה.
ראה  ּכי ׁשאמרּו הּמעּתיקים צדקּו והּנה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָוג ֹוזל.
אי ׁשאמר יֹונה רּבי  טענת וסרה  ּדאה. ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהיא
ויׁש והּליׁש. מהאריה ל הּׁשמר לאמר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹיּתכן

הלא  מן ּופרס אׁשּורּנּו. מן ׁשּנׁשר ְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֹאֹומרים
והּוא  נֹוסף, והנּו''ן עֹוז, מן ועזנּיה לרעב. ְְְְִִֵַָָָָָָֹּפרס
הּנׁשר. ידאה  ּכאׁשר מן ודאה עקב''א. ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּנקרא
ועֹורב  ידּועים. ּבאּיים לׁשבת ׁשּמנהגּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָואּיה

שחרּותֹו: ּבעבּור ערב, ְֲֲִֶֶַַמּלׁשֹון
הּיענה  ּבת ׁשּלא טז מין ׁשהּוא אֹומרים יׁש . ְֲִִֵֶֶַַַָֹ

ּכיענים  מּלת ואין הארנבת. ּכמֹו זכרים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָימצא ּו
ּכמֹו נקבֹות, הם רק זכרים. אינם ּכי ְְְֲִִֵֵֵַַָָָטענה,
חמס: מּגזרת  הּתחמס. ואת ּורחלים: ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָיעלים
לֹו יׁש והּנץ. הּׁשחפת: מֹוליד הּׁשחף. ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָואת
הּפֹורׂש הּידּוע, ׁשהּוא והּקרֹוב, רּבה. ְֵֶַַַַַָָָָנֹוצה
חם: מקֹום יבּקׁש ּכי ּדרֹום, לפאת ּתמיד ְְְִִִֵַַַָָָָָּכנפיו

הּכֹוס  ׁשהּוא יז אֹומרים ויׁש חרבֹות. ּככֹוס . ְְְֳִֵֶַָ
ׁשאין  ּבמקֹום יׁשּכֹון ּכן על אדם, מעין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָנכסה

מנהג  עֹוף אֹומרים, יׁש .הּׁשל יּׁשּוב: ְְִִִֵַַָָָׁשם
יעֹופף  עֹוף ינׁשּוף. ילדיו: להׁשלי ְְְְְְִֵַַַָָּתֹולדּתֹו
אֹור  להט מּפני ּבּיֹום יראה לא ּכי ְְִִִֵֶֶֶַַַַֹּבּנׁשף,

ֶֶַהּׁשמׁש:
הּתנׁשמת  הּׁשם יח זה ּגם יּׁשֹום. רֹואהּו ּכל . ְִִֵֵֶֶֶַַַָ

עֹוף  ׁשּיׁש אֹומרים יׁש הּקאת. ּבּׁשרצים: ְְְִִִֵֵֶַַָָָָנמצא 
אמר  הרחם. מאכלֹו: להקיא ּתֹולדּתֹו ְְְֲִִַַַַָָָָָָמנהג
ּבכ''ף. חי''ת ּבחלף קדר, ּבלׁשֹון ׁשהּוא ְְֲִֵֵֶַַַָָֹהּגא ֹון
אמרּו והאחרים להם. אחד אֹות ּבכתבם ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָּכי

ּבניו: על מרחם עֹוף ְֵֶַַָָׁשהּוא
החסידה  ידּועים יט למֹועדים הּנראית היא . ְְְֲֲִִִִִֵַַָ

חסד  מפּזרת ׁשהיא אֹומרים ויׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָּבּׁשנה.
מהרה: ׁשּיתנאף האנפה. רחֹוקה: ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָּבדר
הּתרנגלת. ׁשהיא הּצדֹוקים אמרּו ְְְְִִִֶֶַַַַַָֹהּדּוכיפת.
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טּפׁשי להם:ואּלה הּגיד מי ּכי עֹולם, ְְִִִִִֵֵֶֶָָ
מּלה  והּוא ּבּלילה. יעּוף  קטן עֹוף ְְֲִֵַַַָָָָָָהעטּלף.
מּלת  ּכי ודע אותיות): ד' בת (ר''ל ְְִִַַָמרּוּבע
מעט  היא הּטעם, ּבדקּדּוק העֹוף, מן ְְְְְִִִַַַַַָּתׁשּקצּו
נפׁשֹותיכם, את ּתׁשּקצּו אל מּמּלת ְְְְִִֵֶֶַַַַָרחֹוקה
ׁשּתדעּו טעמֹו ּובעֹוף ּפעּולים. הּנפׁשֹות ְְְְְִִֵֶַַָּכי
וכל  לׁשקץ. לכם נחׁשבים ויהיּו ׁשקץ, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָׁשהם
על  הֹול ּופעם ּפעם, ׁשּיעּוף קטן ֵֶֶֶַַַַַָָָׁשרץ

ׁשקץ: ְֶֶַַארּבע,
כרעים  לא אׁשר עם כא לֹו להיֹות העּקר . ְְֲִִִִֶַָָָֹ

לקפצא  אמר והּמתרּגם אח. לֹו אין לנּתר. ְְְְְְֵֵֵַַַַָָָָָוי''ו :
ּתרּגם: ואמת ּדֹולג. וטעם , מקּפץ. ּכמֹו ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַּבהֹון,

ארּבה  נקרא מין כב הּסלעם. רּבּוי: מּלׁשֹון . ְְְְִִִִֶַַָָָ
מרּבעת, היא אם החרּגֹול. ּבּסלעים: ְְְְִִִֵַַַַַָָֻיעלה

ּכמּלת  מּלֹות, ׁשּתי היא ואם אח. לֹו ְְְִִִִֵֵַָאין
ּתֹולדת  הפ ּתֹולדּתֹו, ּתהיה המד ּבר, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹלּפלמֹוני

יׁשמעאל: מּלׁשֹון ידּוע החגב. ְְְִִֵֶַַָָָָָָהּסלעם:
רגלים  ארּבע לֹו אׁשר וטעם נכּתב כג ּוכבר . ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָ

לֹו יׁש ׁשרץ ׁשּיׁש ׁשּיּתכן ארּבע. על ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָההֹול
לבּדֹו: יעּוף רק ּבהן, יל ולא רגלים ְְְִֵֵֶַַַַָָֹד'

ּתּטמאּו ּולאּלה ּבעל כד העֹוף ׁשרץ לכל . ְְִֵֶֶֶַַַָָָ
העֹוף. מן ּתׁשּקצּו אּלה ואת רגלים. ְְְְִִֵֶֶַַַָד'
הּבהמה  לכל  אּלה, ׁשּפירּוׁש אחרים ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָודעת
ׁשּמּלת  ּדעּתי , ּולפי ּכּפיו. על הֹול ְְְִִִֵֶַַַַָָוכל
ּתּטּמאּו. למעלה: הּנזּכרים ּכל על ְְְִִִֵֶַַַַָָָָאּלה
להתּבּלע  הּטי''ת, ודגׁשּות התּפעל. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַמּבנין
אליו, מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע וכן ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָהּתי''ו .
אחז  הערב. עד יטמא הּמּטהר: ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָוכּבס

ׁשּירחץ  צרי הּוא ּכי קצרה, ּדר ְְִִִֶֶֶַַָָָָהּכת ּוב
ִַָּבּמים:

והּנֹוׂשא  יכּבס כה ּכן על מהּנֹוגע, חמּור . ְְֵֵֵֵֵַַַַַָ
ּבהמה. ּכל מׁשּפט וכן ּגּופֹו. ּכי אף ְְְְִִֵֵַַָָָָּבגדיו,
ׁשֹוסעת  וׁשסע הּוא וכן קצרה. ּדר אחז ּפה ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֹּגם
וׁשסע  מעלה ּגרה אֹו מעלה, אינּנה ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָוגרה
תּגעּו, לא ּובנבלתם אמר, ּוכבר ׁשֹוסעת. ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹאינּנה

לכם: הם ְִֵֵֶָטמאים
ּבהם  הּנֹוגע ּכל וטעם הּנזּכרֹות כו הּנבלֹות והם . ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

עד למע  ׁשהּוא הּנזּכרים ּכמׁשּפט יטמא לה, ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָ
ּכי  ׁשאמרּו, הּצדֹוקים מּמין מין ויׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָהערב.
צֹור ואין יטמא. חּיים, והם ּבהם הּנֹוגע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל
אסר  לא הּכתּוב ּכי ׁשּגעֹון, ּדברי על ְְִִִִֵַַַָָָָֹלה ׁשיב

תּגעּו: לא ּובנבלתם ואמר ּבׂשרם, אם ְְְְִִִִַָָָָָָֹּכי



מז ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyiy meil inei xeriy

(ë):íëì àeä õ÷L òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkµŸ¤¤́¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−¨¤«

i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑ וחגבים ויּתּוׁשים ּוצרעין זבּובים ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשין הּנמּוכים הּדּקים .הם ∆∆»ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(àë)òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà Cà©³¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©©§©®
:õøàä-ìò ïäa øzðì åéìâøì ìònî íéòøë Bì-øLà£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©§©§½̈§©¥¬¨¥−©¨¨«¤

i"yx£Úa¯‡ ÏÚ∑ רגלים ארּבע ÂÈÏ‚¯Ï.על ÏÚnÓ∑לצּו רגליו,סמּו ארּבע לבד רגלים ׁשּתי ּכמין לֹו יׁש ארֹו ««¿«ְְִַַַַַƒ««¿«¿»ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ
לנגושט"א, ׁשּקֹורין ּכאֹותן הרּבה, מהן ויׁש ּופֹורח. ּכרעים ׁשּתי ּבאֹותן מתחּזק הארץ, מן ולקּפץ לעּוף ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּוכׁשרֹוצה
ּכרעים  אּלּו וקרסּלין, ּכנפים וארּבע רגלים ארּבע ּבהם: נאמרּו טהרה סימני ׁשארּבעה ּבהן, ּבקיאין אנּו אין ְְְְְְְְְְְֱֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻאבל
ויׁש ,אר ׁשראׁשן יׁש אבל ׁשּבינֹותינּו, ּבאֹותן מצּויין הּללּו סימנים וכל רּבֹו. את חֹופין ּוכנפיו ּכאן, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻהּכתּובים

ּביניהם  להבּדיל יֹודעים אנּו אין ּובזה 'חגב'; ׁשמֹו ׁשּיהא וצרי זנב , להם עזראעזראעזראעזרא.....ׁשאין אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ

(áë)-úàå Bðéîì äaøàä-úà eìëàz íäî älà-úà¤¥³¤¥¤ÆŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½§¤
áâçä-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì íòìqä©¨§−̈§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤¤«¨−̈

:eäðéîì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¦¥«

(âë)àeä õ÷L íéìâø òaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤´¤¨½£¤−©§©´©§¨®¦¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£'B‚Â ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎÂ∑(ת"כ) טהֹור – חמׁש לֹו יׁש ׁשאם ללּמד עזראעזראעזראעזרא.....ּבא אבןאבןאבןאבן ¿…∆∆»¿ְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë):áøòä-ãò àîèé íúìáða òâpä-ìk eànhz älàìe§¥−¤¦©¨®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£‰l‡Ïe∑(ת"כ) ּבענין למּטה להאמר טמאה ∑e‡nhz.העתידין יׁש ּבנגיעתם עזראעזראעזראעזרא.....ּכלֹומר, אבןאבןאבןאבן ¿≈∆ְְְֲִִִֵֵַָָָָָƒ«»ְְְִִֵַָָָֻ

(äë):áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìápî àNpä-ìëå§¨©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£Ì˙Ï·pÓ ‡Np‰ŒÏÎÂ∑ ּכּבּוס טע ּונה ׁשהיא מ ּגע, מ ּטמאת חמּורה מּׂשא, טמאת ׁשּנאמרה מקֹום ּכל ¿»«…≈ƒƒ¿»»ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
עזראעזראעזראעזרא....ּבגדים  .אבןאבןאבןאבן ְִָ

‡¯Úaכ  ÏÚ Cl‰Óc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ Ïk…ƒ¬»¿»ƒ¿«≈««¿«
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

„ÙBÚ‡כא  ‡LÁ¯ ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈≈¿ƒ…ƒ¬»¿»
ÈÂlÚÓ ÔÈÏeˆ¯˜ dÏ Èc Úa¯‡ ÏÚ Cl‰Ócƒ¿««««¿«ƒ≈«¿ƒ≈ƒ»≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰· ‡ˆt˜Ï È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«»»¿««¿»

ÈÂ˙כב  dÊÏ ‡·Bb ˙È ÔeÏÎÈz ÔB‰pÓ ÔÈl‡ ˙È»ƒ≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿«¿»
˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡ÏBb¯Á ˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡eL¿̄»ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»

:È‰BÊÏ ‡·‚Á¬»»ƒ¿ƒ

¯‚ÔÈÏכג  Úa¯‡ dÏ Èc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»ƒ≈«¿««¿ƒ
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔB‰zÏ·aכד  ·¯˜Èc Ïk Ôe·‡zÒz ÔÈl‡Ïe¿ƒ≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»««¿»

È‰BLe·Ïכה  ÚaˆÈ ÔB‰zÏ·pÓ ÏBËÈc ÏÎÂ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

dxezd lr `xfr oa`

טּפׁשי להם:ואּלה הּגיד מי ּכי עֹולם, ְְִִִִִֵֵֶֶָָ
מּלה  והּוא ּבּלילה. יעּוף  קטן עֹוף ְְֲִֵַַַָָָָָָהעטּלף.
מּלת  ּכי ודע אותיות): ד' בת (ר''ל ְְִִַַָמרּוּבע
מעט  היא הּטעם, ּבדקּדּוק העֹוף, מן ְְְְְִִִַַַַַָּתׁשּקצּו
נפׁשֹותיכם, את ּתׁשּקצּו אל מּמּלת ְְְְִִֵֶֶַַַַָרחֹוקה
ׁשּתדעּו טעמֹו ּובעֹוף ּפעּולים. הּנפׁשֹות ְְְְְִִֵֶַַָּכי
וכל  לׁשקץ. לכם נחׁשבים ויהיּו ׁשקץ, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָׁשהם
על  הֹול ּופעם ּפעם, ׁשּיעּוף קטן ֵֶֶֶַַַַַָָָׁשרץ

ׁשקץ: ְֶֶַַארּבע,
כרעים  לא אׁשר עם כא לֹו להיֹות העּקר . ְְֲִִִִֶַָָָֹ

לקפצא  אמר והּמתרּגם אח. לֹו אין לנּתר. ְְְְְְֵֵֵַַַַָָָָָוי''ו :
ּתרּגם: ואמת ּדֹולג. וטעם , מקּפץ. ּכמֹו ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַּבהֹון,

ארּבה  נקרא מין כב הּסלעם. רּבּוי: מּלׁשֹון . ְְְְִִִִֶַַָָָ
מרּבעת, היא אם החרּגֹול. ּבּסלעים: ְְְְִִִֵַַַַַָָֻיעלה

ּכמּלת  מּלֹות, ׁשּתי היא ואם אח. לֹו ְְְִִִִֵֵַָאין
ּתֹולדת  הפ ּתֹולדּתֹו, ּתהיה המד ּבר, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹלּפלמֹוני

יׁשמעאל: מּלׁשֹון ידּוע החגב. ְְְִִֵֶַַָָָָָָהּסלעם:
רגלים  ארּבע לֹו אׁשר וטעם נכּתב כג ּוכבר . ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָ

לֹו יׁש ׁשרץ ׁשּיׁש ׁשּיּתכן ארּבע. על ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָההֹול
לבּדֹו: יעּוף רק ּבהן, יל ולא רגלים ְְְִֵֵֶַַַַָָֹד'

ּתּטמאּו ּולאּלה ּבעל כד העֹוף ׁשרץ לכל . ְְִֵֶֶֶַַַָָָ
העֹוף. מן ּתׁשּקצּו אּלה ואת רגלים. ְְְְִִֵֶֶַַַָד'
הּבהמה  לכל  אּלה, ׁשּפירּוׁש אחרים ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָודעת
ׁשּמּלת  ּדעּתי , ּולפי ּכּפיו. על הֹול ְְְִִִֵֶַַַַָָוכל
ּתּטּמאּו. למעלה: הּנזּכרים ּכל על ְְְִִִֵֶַַַַָָָָאּלה
להתּבּלע  הּטי''ת, ודגׁשּות התּפעל. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַמּבנין
אליו, מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע וכן ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָהּתי''ו .
אחז  הערב. עד יטמא הּמּטהר: ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָוכּבס

ׁשּירחץ  צרי הּוא ּכי קצרה, ּדר ְְִִִֶֶֶַַָָָָהּכת ּוב
ִַָּבּמים:

והּנֹוׂשא  יכּבס כה ּכן על מהּנֹוגע, חמּור . ְְֵֵֵֵֵַַַַַָ
ּבהמה. ּכל מׁשּפט וכן ּגּופֹו. ּכי אף ְְְְִִֵֵַַָָָָּבגדיו,
ׁשֹוסעת  וׁשסע הּוא וכן קצרה. ּדר אחז ּפה ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֹּגם
וׁשסע  מעלה ּגרה אֹו מעלה, אינּנה ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָוגרה
תּגעּו, לא ּובנבלתם אמר, ּוכבר ׁשֹוסעת. ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹאינּנה

לכם: הם ְִֵֵֶָטמאים
ּבהם  הּנֹוגע ּכל וטעם הּנזּכרֹות כו הּנבלֹות והם . ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

עד למע  ׁשהּוא הּנזּכרים ּכמׁשּפט יטמא לה, ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָ
ּכי  ׁשאמרּו, הּצדֹוקים מּמין מין ויׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָהערב.
צֹור ואין יטמא. חּיים, והם ּבהם הּנֹוגע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל
אסר  לא הּכתּוב ּכי ׁשּגעֹון, ּדברי על ְְִִִִֵַַַָָָָֹלה ׁשיב

תּגעּו: לא ּובנבלתם ואמר ּבׂשרם, אם ְְְְִִִִַָָָָָָֹּכי



ipinyמח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"i ycew zayl inei xeriy

(åë)òñLå äñøt úñøôî àåä øLà äîäaä-ìëì|äpðéà §¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤¸¤©§¹̈§¤´©¥¤´¨
òâpä-ìk íëì íä íéàîè äìòî äpðéà äøâå úòñLŸ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©

:àîèé íää¤−¦§¨«
i"yx£˙ÚÒL ‰pÈ‡ ÚÒLÂ ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ∑ ּכאן מחּברת. היא למּטה אבל למעלה, סדּוקה ׁשּפרסתֹו ּגמל ּכגֹון «¿∆∆«¿»¿∆«≈∆»…««ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

טהֹורה לּמד ּבהמה על ּפרׁש הּפרׁשה ׁשּבסֹוף  ּובענין מטּמאה: טמאה ּבהמה ׁשּנבלת עזראעזראעזראעזרא....., אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

(æë)ìëå|òaøà-ìò úëìää äiçä-ìëa åétk-ìò CìBä §´Ÿ¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤¤́©©§©½
:áøòä-ãò àîèé íúìáða òâpä-ìk íëì íä íéàîè§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£ÂÈtkŒÏÚ∑ וחתּול ודב ּכלב ÌÎÏ.ּכגֹון: Ì‰ ÌÈ‡ÓË∑ עזראעזראעזראעזרא.....למּגע אבןאבןאבןאבן ««»ְְְֶֶָֹ¿≈ƒ≈»∆ְַָ

(çë)áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥´©¨¨®¤
ñ :íëì änä íéàîè§¥¦¬¥−¨¨¤«

(èë)ãìçä õøàä-ìò õøMä õøMa àîhä íëì äæå§¤³¨¤Æ©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤
:eäðéîì áväå øaëòäå§¨«©§−̈§©¨¬§¦¥«

i"yx£‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ∑ ונאסר ּבמּגען טמא להיֹות מּמׁש; לטמאה אּלא אכילה, לאּסּור אינן הּללּו טמאֹות ּכל ¿∆»∆«»≈ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
לּמקּדׁש ולּכנס וקדׁשים ּתרּומה לצפרּדע ∑v‰Â·.מושטיל"ה ∑‰ÏÁ„.לאכל ׁשּדֹומה עזראעזראעזראעזרא.....פויי"ט, אבןאבןאבןאבן ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹ«…∆¿«»ְְִֵֶֶַַ

(ì):úîLðzäå èîçäå äàèläå çkäå ä÷ðàäå§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©§©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤
i"yx£‰˜‡‰Â∑ הריצו"ן.‰‡Ël‰Â∑ לישרד"ה.ËÓÁ‰Â∑ לימצ"א.˙ÓLz‰Â∑ טלפ"א. ¿»¬»»¿«¿»»¿«…∆¿«ƒ¿»∆

(àì)íäa òâpä-ìk õøMä-ìëa íëì íéàîhä älà¥²¤©§¥¦¬¨¤−§¨©¨®¤¨©Ÿ¥¯©¨¤²
:áøòä-ãò àîèé íúîa....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ−̈¦§¨¬©¨¨«¤

(áì)íäî åéìò-ìté-øLà ìëå|õò-éìk-ìkî àîèé íúîa §´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨§¦¥Æ
äëàìî äNòé-øLà éìk-ìk ÷N Bà øBò-Bà ãâá Bà́¤³¤Æ´½̈¨§¦¾£¤¥«¨¤¬§¨−̈

:øäèå áøòä-ãò àîèå àáeé íéna íää¤®©©¯¦¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«
i"yx£‡·eÈ ÌÈna∑(עה לתרּומה.(יבמות הּוא טמא טבילתֹו, לאחר ‰Ú¯·ואף „Ú∑– ואחרּֿכ¯‰ËÂ∑ ּבהערב ««ƒ»ְְְְִִֵַַַָָָ«»∆∆ְַַָ¿»≈ְְֵֶ

עזראעזראעזראעזרא.....הּׁשמׁש אבןאבןאבןאבן ֶֶַ

ß oqip h"i ycew zay ß

(âì)øLà ìk BëBz-ìà íäî ìté-øLà Nøç-éìk-ìëå§¨̧§¦¤½¤£¤¦¬Ÿ¥¤−¤®´Ÿ£¤¯
:eøaLú Búàå àîèé BëBúa§²¦§−̈§Ÿ¬¦§«Ÿ

Ò¯Ù˙‡כו  ‡˜È„Ò ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÏÎÏ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»«¿»»
‡‰˙ÈÏ ‡¯LÙe ‡ÙÏhÓ ‡‰˙ÈÏ ÔÈÙÏËÂ¿ƒ¿ƒ≈»»«ƒ¿»ƒ¿»≈»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜qÓ«¿»¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿

:·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»

ÈÁ˙‡כז  ÏÎa È‰B„È ÏÚ Cl‰Óc ÏÎÂ¿…ƒ¿«««¿ƒ¿»«¿»
Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Úa¯‡ ÏÚ ‡ÎÏ‰Ócƒ¿«¿»««¿«¿«¬ƒƒ¿»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»««¿»

È‰ÈÂכח  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰zÏ· ˙È ÏBhÈ„e¿ƒ»¿ƒ¿¿¿««¿ƒƒ≈
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿«¬ƒƒ¿

ÏÚכט  LÁ¯c ‡LÁ¯a ‡·‡ÒÓ ÔBÎÏ ÔÈ„Â¿≈¿¿»»»¿ƒ¬»¿»≈«
:È‰BÊÏ ‡·ˆÂ ‡¯aÎÚÂ ‡„ÏÁ ‡Ú¯‡«¿»À¿»¿«¿»»¿»»ƒ¿ƒ

eL‡Â˙‡:ל  ‡ËÓÁÂ ‡˙ÈËÏÁÂ ‡ÁÎÂ ‡ÏÈÂ¿»»¿…»¿À¿≈»¿À¿»¿»»

Ïkלא  ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÏ ÔÈ·‡ÒÓc ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿»ƒ¬»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰˙BÓa ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿¿¿¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰Èלב  ÔB‰˙BÓa ÔB‰pÓ È‰BÏÚ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈¬ƒƒ¿¿¿¿≈
B‡ CLÓ B‡ Le·Ï B‡ Ú‡c Ô‡Ó ÏkÓ ·‡ÒÓ¿»»ƒ»«¿»¿¿«
‡iÓa ÔB‰a ‡„È·Ú „·Ú˙˙ Èc Ô‡Ó Ïk ˜N»»»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿¿«»

:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ÏÚzÈƒ»«ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

Ïkלג  de‚Ï ÔB‰pÓ ÏtÈ Èc ÛÒÁc Ô‡Ó ÏÎÂ¿»««¬«ƒƒ≈ƒ¿¿«≈…
:Ôe¯a˙z d˙ÈÂ ·‡zÒÈ de‚· Ècƒ¿«≈ƒ¿»«¿»≈¿«¿

dxezd lr `xfr oa`

ּכּפיו  על הֹול וכל אחד.כז הּמׁשּפט ּבתחּלה . ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ
ייׁשר  הּפסּוק וזה נבלתם. את הּנֹוׂשא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָוכן
ּכתּוב  ׁשם ּכי ּתּטּמאּו, ּולאּלה ּבמּלת ְְִִִִֵֵֶַַָָָּפרּוׁשי
אחת: ּבפרׁשה ּוׁשניהם מּנבלתם, הּנֹוׂשא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָוכל
יׂשראל  ּכל להכניס לכם. הם טמאים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָוטעם

להם: אחד מׁשּפט וטף, ונׁשים ְְְֲִִִֶֶַָָָָָאנׁשים
הּטמא  לכם וזה הּׁשמֹונה,כט אּלה ּגם ּבמּגע. . ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

אם  ּכי העֹופֹות, ּגם ּבאמת. לדעּתם נּוכל ְְֱִִֶֶַַַָָֹלא
קּבלה: ְִִֵַָָמּדברי

הּׁשרץ  ּבכל לכם הּטמאים אּלה וטעם .לא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבמֹותם: ׁשּיטּמאּו הּטמאים הם לבּדם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָאּלה
ׁשּירחץ: אחר הערב. עד יטמא ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָוטעם

יּובא  ּבּמים הּכלי לב אֹו הּׂשק אֹו הּבגד . ְִִֶֶַַַַַַָ
לּמסרת: אנּו ּוצריכין טמאה. מקּבל ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֻׁשהּוא

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"i ycew zayl inei xeriy

i"yx£BÎBzŒÏ‡∑מאוירֹו אּלא מּטּמא חרס ּכלי כד)אין ÓËÈ‡.(חולין BÎB˙a ¯L‡ Ïk∑ מה ּומטּמא חֹוזר הּכלי ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ…¬∆¿ƒ¿»ְְִֵֵַַַ
'ּבתֹוכֹו'(ּׁשּבאוירֹו לֹומר: צרי אחרים: ˙e¯aL.)ספרים B˙‡Â∑(ת"כ) ּבמקוה טהרה לֹו ׁשאין עזראעזראעזראעזרא.....לּמד אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִִִִֵֶַַָָ¿…ƒ¿…ְְֳִִֵֵֶֶָָ

(ãì)àîèé íéî åéìò àBáé øLà ìëàé øLà ìëàä-ìkî¦¨¨¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦¦§¨®
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLà ä÷Lî-ìëå§¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«

i"yx£ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ŒÏkÓ∑ אׁשר יאכל, אׁשר האכל מּכל יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל העליֹון: מקרא על מּוסב ƒ»»…∆¬∆≈»≈ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
חרס  ּכלי ּבתֹו והּוא ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל וכן יטמא; – הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו והּוא מים עליו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָיבֹוא
מים  עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לקּבל ּומתּקן מכׁשר אכל ׁשאין למדנּו הרּבה: ּדברים מּכאן למדנּו יטמא. – ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻהּטמא
מׁשקה, הּנקרא וכל והּׁשמן והּיין נגּוב; ואפּלּו לעֹולם טמאה מקּבל אחת, ּפעם מים עליו ּומּׁשּבאּו אחת, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻּפעם
ּבכלּֿכלי  יּׁשתה א ׁשר מׁשקה ּכל אֹו מים, עליו יבֹוא 'אׁשר הּמקרא: לדרׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים, לטמאה זרעים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻמכׁשיר

רּבֹותינּו למדּו ועֹוד האכל'. יטמא כ)– ּכל (פסחים יהיּו יכֹול ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים, מטּמא הּטמאה ולד ׁשאין מּכאן: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ
מּטּמא  ּומׁשקה אכל מּכלֿהאכל", יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל לֹומר: ּתלמּוד חרס? ּכלי מאויר מּטּמאין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּכלים
ולד  מּמּנּו ׁשּנטמא והּכלי הּטמאה אבי ׁשהּׁשרץ לפי  חרס, ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל ואין חרס, ּכלי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻמאויר
נגע  ולא ּבתֹוכֹו והּפת ּתּנּור לאויר ׁשּנפל ׁשהּׁשרץ עֹוד ולמדנּו ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ּומטּמא חֹוזר אינֹו לפיכ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהּטמאה,
ּתחּלה, הּפת ּותהא טמאה מלא ּכאּלּו הּתּנּור את רֹואין נאמר ולא ׁשנּיה; – והּפת ראׁשֹון, – הּתּנּור ּבּפת: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻהּׁשרץ

טמא  ׁשהרי חרס, ּכלי מאויר מּלּטמא הּכלים ּכל נתמעטּו לא ּכן, אֹומר אּתה מּגּבן;ׁשאם ּבהן נגעה עצמּה ה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
מקּבלין  אֹומר אּתה ׁשאם מּׁשּנּתלׁשּו; עליהן נפלּו אםּֿכן אּלא זרעים, מכׁשרת ׁשאינּה מים ּביאת על עֹוד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָולמדנּו
מטּמא  אכל ׁשאין עֹוד, ולמדנּו מים"?. עליו יבֹוא "אׁשר אֹומר: ּומהּו מים. עליו ּבאּו ׁשּלא ל אין ּבמחּבר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהכׁשר

ּכביצה ּבֹו יׁש אםּֿכן אּלא פ)אחרים, יומא 'אין (ת"כ. חכמים: וׁשערּו אחת, ּבבת הּנאכל אכל יאכל", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּתרנגלת' מּביצת יֹותר מחזיק הּבליעה עזראעזראעזראעזרא.....ּבית אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

(äì)íúìápî ìté-øLà ìëå|íéøéëå øepz àîèé åéìò Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯§¦©²¦
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzéª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«

i"yx£ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz∑(יא החלל,(כלים נקב על  הּקדרה את וׁשֹופת ,ּתֹו להן ויׁש חרס ׁשל והם הם, הּמּטלטלים ּכלים «¿ƒ«ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
למעלה  ּפיהם ּבטבילה ∑ızÈ.ּוׁשניהם טהרה חרס לכלי ÌÎÏ.ׁשאין eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe∑ אני 'מצּוה ּתאמר: ׁשּלא ְְְִֵֶֶַָÀ»ְְֳִִִִֵֶֶֶָָָ¿≈ƒƒ¿»∆ְֲִֶֶַֹֹֻ

רּׁשאי  – ּבטמאתן לקּימן רצה אם לכם"; יהיּו "ּוטמאים לֹומר: ּתלמּוד .לנתצם', ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ

(åì)íúìáða òâðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe ïéòî Cà©´©§¬̈²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©§¦§¨−̈
:àîèé¦§¨«

i"yx£ÌÈÓŒ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ C‡∑ ללמד ל יׁש ועֹוד טמאה; מקּבלין אין לּקרקע, B‰Ë¯.המחּברים ‰È‰È∑ ««¿»ƒ¿≈«ƒְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻֻƒ¿∆»
מּטמאתֹו – ּבהם ÓËÈ‡.הּטֹובל Ì˙Ï·a Ú‚Â∑(ת"כ) ׁשּלא יטמא. ּבנבלתם, ונגע ּובֹור מעין ּבתֹו הּוא אפּלּו ְִֵֶַָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ

את  ׁשּיּציל וחמר קל מּטמאתם, הּטמאים את מטהר אם וחמר: קל "ונגע ּתאמר נאמר: לכ מּלּטמא, הּטהֹור ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻ
יטמא" עזראעזראעזראעזרא.....ּבנבלתם אבןאבןאבןאבן ְְְִִָָָ

(æì)øBäè òøfé øLà òeøæ òøæ-ìk-ìò íúìápî ìté éëå§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©¨−
:àeä«

È‰BÏÚלד  ÔeÏÚÈ Èc ÏÎ‡˙Óc ‡ÏÎÈÓ ÏkÓƒ»≈¿»¿ƒ¿¬≈ƒ«¬¬ƒ
ÏÎa È˙zLÈ È„ ‰˜LÓ ÏÎÂ ·‡ÒÓ È‰È ‡iÓ«»¿≈¿»»¿»«¿≈ƒƒ¿≈≈¿»

:·‡ÒÓ È‰È Ô‡Ó»¿≈¿»»

ÒÓ‡·לה  È‰È È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿≈¿»»
ÔÈ·‡ÒÓe Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ÔeÚ¯zÈ ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒƒ»¿¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ ÔB‰È¿¿

„ÈÎלו  È‰È ‡iÓ ˙eLÈk ˙Èa ·B‚Â ÔÈÚÓ Ì¯a¿««¿»¿≈¿ƒ«»¿≈¿≈
:·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»

Úe¯Êלז  Ú¯Ê ¯a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ È¯‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc Ú¯cÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ּתֹוכֹו אל מהם יּפֹול אׁשר מהם,לג מאחד . ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָ
ּגלעד: ּבערי וּיּקבר ְְְִִֵֵַָָָּכמֹו

מׁשקה  וכל ּפֹועל.לד מׁשקה הייתי ואני ׁשם. . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
לבּׁשל  והּכירים לאפֹות, לּלחם הּתּנּור ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַוהּנה

ּגזרת  וזאת הם. טמאים ּכי יּוּתצּו, ְְְְִִֵֵֵַַָָֹהּבׂשר
:ֶֶמל

והיא  נקבה, לׁשֹון הּקדׁש ּבלׁשֹון ּבאר ְְְְְִִֵֵֶַָֹלו
ּכרּוי  ּובֹור מימיה. ּביר ּכהקיר וכן ְְִִֵֵֶַַַַָָָהּנֹובעת .

הּבאר  ּתהיה ּכן אם הּׁשמים. למטר חפּור ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאֹו
ויהיה  הּנחל. להזּכיר צֹור ואין מעין. ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָּכמֹו
ּבֹו אין ּבֹור יׁש ּכי ּבֹור, אל סמּו מים ְִִִֵֵֵֶַָמקוה
ּכמֹו וי''ו, חסר הּוא ּכי אֹומרים ויׁש ְְְִִִֵֵַָָמים.



מט ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"i ycew zayl inei xeriy

i"yx£BÎBzŒÏ‡∑מאוירֹו אּלא מּטּמא חרס ּכלי כד)אין ÓËÈ‡.(חולין BÎB˙a ¯L‡ Ïk∑ מה ּומטּמא חֹוזר הּכלי ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ…¬∆¿ƒ¿»ְְִֵֵַַַ
'ּבתֹוכֹו'(ּׁשּבאוירֹו לֹומר: צרי אחרים: ˙e¯aL.)ספרים B˙‡Â∑(ת"כ) ּבמקוה טהרה לֹו ׁשאין עזראעזראעזראעזרא.....לּמד אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִִִִֵֶַַָָ¿…ƒ¿…ְְֳִִֵֵֶֶָָ

(ãì)àîèé íéî åéìò àBáé øLà ìëàé øLà ìëàä-ìkî¦¨¨¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦¦§¨®
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLà ä÷Lî-ìëå§¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«

i"yx£ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ŒÏkÓ∑ אׁשר יאכל, אׁשר האכל מּכל יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל העליֹון: מקרא על מּוסב ƒ»»…∆¬∆≈»≈ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
חרס  ּכלי ּבתֹו והּוא ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל וכן יטמא; – הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו והּוא מים עליו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָיבֹוא
מים  עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לקּבל ּומתּקן מכׁשר אכל ׁשאין למדנּו הרּבה: ּדברים מּכאן למדנּו יטמא. – ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻהּטמא
מׁשקה, הּנקרא וכל והּׁשמן והּיין נגּוב; ואפּלּו לעֹולם טמאה מקּבל אחת, ּפעם מים עליו ּומּׁשּבאּו אחת, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻּפעם
ּבכלּֿכלי  יּׁשתה א ׁשר מׁשקה ּכל אֹו מים, עליו יבֹוא 'אׁשר הּמקרא: לדרׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים, לטמאה זרעים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻמכׁשיר

רּבֹותינּו למדּו ועֹוד האכל'. יטמא כ)– ּכל (פסחים יהיּו יכֹול ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים, מטּמא הּטמאה ולד ׁשאין מּכאן: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ
מּטּמא  ּומׁשקה אכל מּכלֿהאכל", יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל לֹומר: ּתלמּוד חרס? ּכלי מאויר מּטּמאין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּכלים
ולד  מּמּנּו ׁשּנטמא והּכלי הּטמאה אבי ׁשהּׁשרץ לפי  חרס, ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל ואין חרס, ּכלי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻמאויר
נגע  ולא ּבתֹוכֹו והּפת ּתּנּור לאויר ׁשּנפל ׁשהּׁשרץ עֹוד ולמדנּו ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ּומטּמא חֹוזר אינֹו לפיכ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהּטמאה,
ּתחּלה, הּפת ּותהא טמאה מלא ּכאּלּו הּתּנּור את רֹואין נאמר ולא ׁשנּיה; – והּפת ראׁשֹון, – הּתּנּור ּבּפת: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻהּׁשרץ

טמא  ׁשהרי חרס, ּכלי מאויר מּלּטמא הּכלים ּכל נתמעטּו לא ּכן, אֹומר אּתה מּגּבן;ׁשאם ּבהן נגעה עצמּה ה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
מקּבלין  אֹומר אּתה ׁשאם מּׁשּנּתלׁשּו; עליהן נפלּו אםּֿכן אּלא זרעים, מכׁשרת ׁשאינּה מים ּביאת על עֹוד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָולמדנּו
מטּמא  אכל ׁשאין עֹוד, ולמדנּו מים"?. עליו יבֹוא "אׁשר אֹומר: ּומהּו מים. עליו ּבאּו ׁשּלא ל אין ּבמחּבר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהכׁשר

ּכביצה ּבֹו יׁש אםּֿכן אּלא פ)אחרים, יומא 'אין (ת"כ. חכמים: וׁשערּו אחת, ּבבת הּנאכל אכל יאכל", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּתרנגלת' מּביצת יֹותר מחזיק הּבליעה עזראעזראעזראעזרא.....ּבית אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

(äì)íúìápî ìté-øLà ìëå|íéøéëå øepz àîèé åéìò Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯§¦©²¦
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzéª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«

i"yx£ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz∑(יא החלל,(כלים נקב על  הּקדרה את וׁשֹופת ,ּתֹו להן ויׁש חרס ׁשל והם הם, הּמּטלטלים ּכלים «¿ƒ«ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
למעלה  ּפיהם ּבטבילה ∑ızÈ.ּוׁשניהם טהרה חרס לכלי ÌÎÏ.ׁשאין eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe∑ אני 'מצּוה ּתאמר: ׁשּלא ְְְִֵֶֶַָÀ»ְְֳִִִִֵֶֶֶָָָ¿≈ƒƒ¿»∆ְֲִֶֶַֹֹֻ

רּׁשאי  – ּבטמאתן לקּימן רצה אם לכם"; יהיּו "ּוטמאים לֹומר: ּתלמּוד .לנתצם', ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ

(åì)íúìáða òâðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe ïéòî Cà©´©§¬̈²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©§¦§¨−̈
:àîèé¦§¨«

i"yx£ÌÈÓŒ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ C‡∑ ללמד ל יׁש ועֹוד טמאה; מקּבלין אין לּקרקע, B‰Ë¯.המחּברים ‰È‰È∑ ««¿»ƒ¿≈«ƒְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻֻƒ¿∆»
מּטמאתֹו – ּבהם ÓËÈ‡.הּטֹובל Ì˙Ï·a Ú‚Â∑(ת"כ) ׁשּלא יטמא. ּבנבלתם, ונגע ּובֹור מעין ּבתֹו הּוא אפּלּו ְִֵֶַָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ

את  ׁשּיּציל וחמר קל מּטמאתם, הּטמאים את מטהר אם וחמר: קל "ונגע ּתאמר נאמר: לכ מּלּטמא, הּטהֹור ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻ
יטמא" עזראעזראעזראעזרא.....ּבנבלתם אבןאבןאבןאבן ְְְִִָָָ

(æì)øBäè òøfé øLà òeøæ òøæ-ìk-ìò íúìápî ìté éëå§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©¨−
:àeä«

È‰BÏÚלד  ÔeÏÚÈ Èc ÏÎ‡˙Óc ‡ÏÎÈÓ ÏkÓƒ»≈¿»¿ƒ¿¬≈ƒ«¬¬ƒ
ÏÎa È˙zLÈ È„ ‰˜LÓ ÏÎÂ ·‡ÒÓ È‰È ‡iÓ«»¿≈¿»»¿»«¿≈ƒƒ¿≈≈¿»

:·‡ÒÓ È‰È Ô‡Ó»¿≈¿»»

ÒÓ‡·לה  È‰È È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿≈¿»»
ÔÈ·‡ÒÓe Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ÔeÚ¯zÈ ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒƒ»¿¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ ÔB‰È¿¿

„ÈÎלו  È‰È ‡iÓ ˙eLÈk ˙Èa ·B‚Â ÔÈÚÓ Ì¯a¿««¿»¿≈¿ƒ«»¿≈¿≈
:·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»

Úe¯Êלז  Ú¯Ê ¯a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ È¯‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc Ú¯cÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ּתֹוכֹו אל מהם יּפֹול אׁשר מהם,לג מאחד . ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָ
ּגלעד: ּבערי וּיּקבר ְְְִִֵֵַָָָּכמֹו

מׁשקה  וכל ּפֹועל.לד מׁשקה הייתי ואני ׁשם. . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
לבּׁשל  והּכירים לאפֹות, לּלחם הּתּנּור ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַוהּנה

ּגזרת  וזאת הם. טמאים ּכי יּוּתצּו, ְְְְִִֵֵֵַַָָֹהּבׂשר
:ֶֶמל

והיא  נקבה, לׁשֹון הּקדׁש ּבלׁשֹון ּבאר ְְְְְִִֵֵֶַָֹלו
ּכרּוי  ּובֹור מימיה. ּביר ּכהקיר וכן ְְִִֵֵֶַַַַָָָהּנֹובעת .

הּבאר  ּתהיה ּכן אם הּׁשמים. למטר חפּור ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאֹו
ויהיה  הּנחל. להזּכיר צֹור ואין מעין. ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָּכמֹו
ּבֹו אין ּבֹור יׁש ּכי ּבֹור, אל סמּו מים ְִִִֵֵֵֶַָמקוה
ּכמֹו וי''ו, חסר הּוא ּכי אֹומרים ויׁש ְְְִִִֵֵַָָמים.



ipinyנ zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£Úe¯Ê Ú¯Ê∑:ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם "זרּוע" זרעֹונין. מיני ׁשל א)זריעה מןֿהּזרעֹונים"(דניאל B‰Ë¯."ויּתנּוֿלנּו ∆«≈«ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ»

‡e‰∑ מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לק ּבל אכל לּקרֹות ונתקן הכׁשר ׁשּלא הּכתּוב, עזראעזראעזראעזרא.....לּמד אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

(çì)àeä àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ-ìò íéî-ïzé éëå§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬−
ñ :íëì̈¤«

i"yx£Ú¯ÊŒÏÚ ÌÈÓŒÔzÈ ÈÎÂ∑!הכׁשר ׁשּלא זרע ל אין ּבמחּבר", הכׁשר "יׁש ּתאמר: ׁשאם ׁשּנּתלׁש. ÌÈÓ.לאחר ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻֻ«ƒ
Ú¯Ê ÏÚ∑ ּכהנים ּבתֹורת נדרׁש הּכל לתֹוכן; נפל הּזרע ּבין הּזרע על הם ּבין מׁשקין, ׁשאר ּבין מים ÏÙÂ.ּבין «∆«ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ¿»«

ÂÈÏÚ Ì˙Ï·pÓ∑ קּבלת הכׁשר עליו ּומּׁשּירד אכל, ׁשם עליו להיֹות אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא הּמים, מן מּׁשּנּגב אף ƒƒ¿»»»»ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
אינֹו ׁשּוב אחת, ּפעם הימּנּוטמאה .נעקר ְֱֵֵֶֶַַַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr fk zegiy ihewl)

לכםלכםלכםלכם ההההּוּוּוּואאאא טמאטמאטמאטמא .... .... זרעזרעזרעזרע עלעלעלעל מיםמיםמיםמים ייייּתּתּתּתןןןן לח)וכיוכיוכיוכי יביביביבׁשׁשׁשׁש(יא, 'יבׁשה'.מאכלמאכלמאכלמאכל ה' לעבֹודת רֹומז ––––– רטברטברטברטב מּתֹומאכלמאכלמאכלמאכל לעבֹודה רֹומז ְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ֲִֵַָֹֹ
ּכדי  יתרה, קדּׁשה ּבֹו ׁשּיׁש למקֹום ּדוקא נמׁשכת הּטמאה ׁשּכן מים, עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה מקּבל אינֹו ּומאכל ו'לחלּוחית'. ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻחּיּות
אינּה זֹו טמאה רּוח ּכי לחּוׁש, אין הּנכרים "לנגיעת ידים: נטילת לפני ּבמאכל נגיעה לגּבי ׁשּמצינּו ּוכפי חּיּות. ּתֹוספת מּׁשם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻלקּבל

ׁשּנסּתּלק". קדּׁשה ּבמקֹום . . אּלא לׁשרֹות עזראעזראעזראעזרא....מתאּוה אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻ

(èì)òâpä äìëàì íëì àéä-øLà äîäaä-ïî úeîé éëå§¦³¨Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®©Ÿ¥¬©
:áøòä-ãò àîèé dúìáða§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·a∑(ת"כ קיח. ּבעֹור (חולין ולא ּוטלפים, ּבקרנים ולא וגידים, ּבעצמֹות עזראעזראעזראעזרא.....ולא אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֹֹ

(î)àNpäå áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìápî ìëàäå§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨®¤§©Ÿ¥Æ
:áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìáð-úà¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·Œ˙‡ ‡Np‰Â∑,טמאין ּבגדיו אין והּנֹוגע ּבגדים, מטּמא ׁשהּנֹוׂשא מּגע, מּטמאת מּׂשא טמאת חמּורה ¿«…≈∆ƒ¿»»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻ
ּבֹו: נאמר ּבגדיו"ׁשּלא d˙Ï·pÓ."יכּבס ÏÎ‡‰Â∑:טהֹור עֹוף ּבנבלת אֹומר ּכׁשהּוא אכילתֹו? ּתטּמאּנּו (לקמן יכֹול ְְֱֵֶֶַַָָֹ¿»…≈ƒƒ¿»»ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

ּבגדים כב) מטּמאה ּבהמה נבלת ואין ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה אֹותּה לטמאהֿבּה", יאכל לא ּוטרפה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ"נבלה
ׁשעּור  לּתן "האכל"? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הּבליעה; ּבבית חברֹו לֹו ּתחבּה אם ּכגֹון: מּׂשא, ּבלא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹֹּבאכילתּה

ּכזית והּוא אכילה, ּכדי ולּנֹוגע מב)לּנֹוׂשא Ú‰Œ„Ú¯·.(נדה ‡ÓËÂ∑ׁשמׁש הערב צרי ׁשּטבל, .אףֿעלּֿפי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ¿»≈«»»∆ֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ

(àî):ìëàé àì àeä õ÷L õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëå§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ı¯M‰∑(סז ׁשרצּו(חולין לא ׁשהרי ׁשּבעדׁשים, הּזיזים ואת וׁשּבּפֹולין ׁשּבּכליסין הּיּתּוׁשין את להֹוציא «…≈«»»∆ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
נאסרּו הרי וׁשרצּו, לאויר מּׁשּיצאּו אבל האכל, ּבתֹו אּלא הארץ ÏÎ‡È.על ‡Ï∑ ואין ּכאֹוכל. הּמאכיל על לחּיב ְְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ…≈»≈ְְֲִֵֵֵַַַַָ

ונד  ּכרֹוחׁש אּלא נראה ׁשאינֹו רגלים קצר נמּו ּדבר אּלא "ׁשרץ" עזראעזראעזראעזרא.....קרּוי אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(áî)çb-ìò CìBä ìkBìëå ï|äaøî-ìk ãò òaøà-ìò CìBä ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©µ¨©§¥´
íeìëàú àì õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëì íéìâø©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¬Ÿ«Ÿ§−

:íä õ÷L-ék¦¤¬¤¥«

ÏtÈÂלח  ‡Ú¯Ê (¯a) ÏÚ ‡iÓ Ôe·‰È˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»«««¿»¿ƒ≈
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿»»¿

ÔBÎÏלט  ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÔÓ ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
„Ú ·‡ÒÓ È‰È dzÏ·a ·¯˜Èc ÏÎÈÓÏ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰ÈÂמ  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ dzÏ·pÓ ÏeÎÈ„e¿≈ƒ¿ƒ¿«¿««¿ƒƒ≈
ÚaˆÈ dzÏ· ˙È ÏBhÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»

‰e‡מא  ‡ˆ˜L ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿»
:ÏÎ‡˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈

ÏÚמב  Cl‰Óc ÏÎÂ È‰BÚÓ ÏÚ Cl‰Óc Ïk…ƒ¿«««¿ƒ¿…ƒ¿«««
‡LÁ¯ ÏÎÏ ÔÈ‡Ï‚¯ ˙e‡È‚Ò Ïk „Ú Úa¯‡«¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ¬»
‡ˆ˜L È¯‡ ÔepÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»»≈¿À¬≈ƒ¿»

:Ôep‡ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ּבנבלתם  ונגע ירח: ׁשמׁש ׁשמעֹון , .ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
טמאים: יהיּו ּבנבלתם הּנֹוגעים ְְְְְִִִִִֵַַַָָהּמים

זרּוע  ב'לז הם אֹו ּפעּול. ּכמֹו הּתאר, ׁשם . ְֵֵֵַַַָֹ
זרעֹונים: להם ונתן והעד, ְְְִֵֵֵֶַָָָׁשמֹות.

מים  יּתן וכי ונפל לח הּׂשדה, את ׁשּיׁשקּו . ְְְִִֶֶֶַַַַַָָֻ

הּמים. על אֹומרים, ויׁש הּזרע. על ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָמּנבלתם
עם יחיד, לׁשֹון ׁשהּוא יּתן מּלת מים.ּובא ְִִִִֶַַַָָֻ

ּכמֹו יּתן, ּומּלת עליו. זֹורק לא נּדה מי ְְִִֵֵַַַָָָֹֻוכן
הּנֹוסף: הּכבד מהּבנין מים. מעט נא ְְִִֵֵַַַַַַָָָָֻיּקח

לכם  היא אׁשר עד לט יטמא לאכֹול: מּוּתרת . ְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָ

ּכמֹו חמּור והאֹוכל  ּבּמים. ׁשּירחץ אחר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהערב.
ּבפנים: וזה ּבחּוץ זה נֹוׂשאים. ׁשניהם ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַהּנֹוׂשא,

הארץ  על הּׁשֹורץ הּׁשרץ ּכל וטעם ּכל מא . ְֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּנזּכרים. ׁשרצים ׁשמֹונה ּובכלל הארץ. ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשרץ

יאכלּו: ׁשּלא ְְְִִֵֶָֹוהזּכיר

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰∑ מעיו על ונֹופל ׁשח ׁשהֹול ׁשחּיה, "ּגחֹון", ּולׁשֹון נחׁש. ‰kCÏB.זה Ï∑ הּׁשלׁשּולין להביא ≈«»ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ…≈ְְִִִַָ

לּדֹומה  הּדֹומה ‡¯Úa.ואת ÏÚ CÏB‰∑ עקרב הּדֹומה ∑Ïk.זה ואת ּבלע"ז אשקרבו"ט החּפּוׁשית את להביא ְֶֶֶַַ≈««¿«ְֶַָ…ְְְִִִֶֶֶַַַַָ
¯‚ÌÈÏ.ּדֹומה ל  ‰a¯Ó∑ צינטפיד"ש וקֹורין ּולכאן לכאן זנבֹו ועד מראׁשֹו רגלים לֹו ׁשּיׁש ׁשרץ נדל, .זה ֶַ«¿≈«¿«ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr)

"eirn lr ltFp" zFidl `NW dvrd̈¥¨¤Ÿ¦§¥©¥¨

עלעלעלעל־־־־ּגּגּגּגחחחחֹוֹוֹוֹון ן ן ן  ההההֹוֹוֹוֹולללל ֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹֹּכּכּכּכלללל
מעיו על ונֹופל ׁשח, ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון ּולׁשֹון נחׁש. רש"י)זה ובפירוש מב. (יא, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

הּדרּוׁש: ּבדר - ׁשח" ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון "לׁשֹון ּדוקא הּנחׁש ּתכּונֹות מּכל הּכתּוב ׁשּנקט הּטעם לפרׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָיׁש
ז"ל חכמינּו ב)אמרּו לה, א חלק על (זהר הֹול" ׁשּיהיה לפּתֹותֹו לאדם ּבא הּיצר־הרע ׁשאין הּכתּוב, ּומׁשמיענּו יצר־הרע". ּדא "נחׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשח". הֹול" ׁשּיהיה לאדם הּיצר־הרע אֹומר ּבראׁשֹונה אּלא ארצּיים, ּובענינים האכילה ּבתאוות ׁשקּוע ׁשּיהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמעיו",
אּלה" ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו הּתֹורה להֹוראת ּבנּגּוד כו)ּכלֹומר: מ, ּבגדלּות (ישעיה ּולהתּבֹונן ראׁשֹו, להעלֹות צרי ׁשהאדם , ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

רחמנא־ליצלן, האדם, את להֹוריד הּיצר־הרע יכֹול ועל־ידי־זה ׁשח". הֹול" ולהיֹות ראׁשֹו להֹוריד לאדם הּיצר־הרע אֹומר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהא־ל,
רחמנא־ליצלן. ּבתאּוֹות לגמרי ׁשקּוע ׁשּיהיה ּדהינּו מעיו", על "נֹופל ׁשּיהיה אּלא מעיו, על "הֹול" ׁשּיהיה ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹעד

ז"ל חכמינּו ב)ּוכמאמר קה, עבֹודה־זרה".(שבת עבֹוד לֹו ׁשאֹומר עד וכּו' ּכ עׂשה לֹו אֹומר הּיֹום יצר־הרע, ׁשל אּומנּותֹו ּכ" ְְֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבפרט הּתֹורה ּובפנימּיּות ּבכלל ּבּתֹורה העסק ׁשהּוא ו"ׁשמים" "מרֹום" ּבעניני ׁשקּוע להיֹות היא מּזה להּנצל אור'והעצה 'תורה (ראה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

(1038-9 עמוד ּד' חלק לקוטי־שיחות בתחילתו. התניא ּדא לבעל מ"הּנחׁש נּצֹול הּוא הרי ּבּתֹורה, ועֹוסק ראׁשֹו ּדכׁש"מרים" ,ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
עזראעזראעזראעזרא....יצר־הרע". אבןאבןאבןאבן ֵֶַָ

(âî)àìå õøMä õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eöwLz-ìà©§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®§³Ÿ
:ía íúîèðå íäa eànhú¦©§Æ¨¤½§¦§¥¤−¨«

i"yx£eˆwLzŒÏ‡∑ ּבאכילתם תּטּמאּו, ולא וכן ּבמּגע. נפׁש ׁשּקּוץ ואין "נפׁשתיכם". ּכתיב: ׁשהרי .ּבאכילתן, «¿«¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
Ìa Ì˙ÓËÂ∑ מעלה ּוביׁשיבת הּבא ּבעֹולם אתכם מטּמא אני אף ּבארץ, ּבהם מּטּמאין אּתם עזראעזראעזראעזרא.....אם אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿≈∆»ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ãî)íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå íëéäìà ýåýé éðà ék¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´§¦½
õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eànèú àìå éðà LBã÷ ék¦¬¨−¨®¦§³Ÿ§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤

:õøàä-ìò Nîøä̈«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Èk∑ למּטה עצמכם את קּדׁשּו "והתקּדׁשּתם", :ּכ אלהיכם, ה' ׁשאני קדֹוׁש, ׁשאני .ּכׁשם ƒ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Â∑ הּבא ּובעֹולם למעלה אתכם אקּדׁש ׁשאני B‚Â'.לפי e‡nË˙ ‡ÏÂ∑;הרּבה ּבלאוין עליהם לעבר ƒ¿ƒ∆¿…ƒְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ¿…¿«¿¿ְְֲֲִֵֵֶַַָֹ
ּבּגמרא: ׁשאמרּו וזהּו מלקּות. – לאו ׁשׁשוכל לֹוקה – צרעה חמׁש, לֹוקה – נמלה ארּבע, לֹוקה – ּפּוטיתא .אכל ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 66 cenr ,al wlg zegiyÎihewl itÎlr)

WtPd zxdhl EvTWY laA zExidGd©§¦§©§©§§¨¢©©¤¤

אניאניאניאני קדקדקדקדֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי קדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים והייתםוהייתםוהייתםוהייתם והתקוהתקוהתקוהתקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתםםםם גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשתיכםתיכםתיכםתיכם מג־מד)אלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּקּקּקּקצצצצּוּוּוּו (יא, ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹ
את  ּתׁשּקצּו אל "ּבכלל ׁשהם מּפני חכמים ׁשאסרּו הּדברים את ׁשּמֹונה לאחרי אסּורֹות, מאכלֹות הלכֹות ּבסֹוף הרמּב"ם ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּכתב
והייתם  והתקּדׁשּתם ׁשּנאמר הּקּב"ה לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו, יתרה וטהרה קדּוׁשה מביא אּלּו ּבדברים הּנזהר "ּכל ְְְְְְְְְְְְְְְֱֳִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָנפׁשֹותיכם",

אני". קדֹוׁש ּכי ְִִִָָקדֹוׁשים
קדּוׁשה  "מביא ּתׁשּקצּו, ּבל מּפני חכמים ׁשאסרּום הּדברים ׁשהם ּדוקא אּלּו" ּבדברים ׁש"הּנזהר הרמּב"ם ּכתב מּדּוע לעּין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָויׁש

ּתׁשּקצּו"? ּב"ּבל ׁשהם ּבקרא המפֹורׁשים ּדברים לגּבי ּכן ּכתב ולא לנפׁשֹו", יתרה ְְְְְְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹוטהרה
מּדבריהם. ּתׁשּקצּו ּבבל ׁשהם מהּדברים הּזהירּות ּגדר הׁשמיענּו ּדבזה לֹומר, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָויׁש

מהם" מתאֹוננת כּו' מהן קהה אדם ּבני רֹוב "ׁשּנפׁש ּדברים הם ּתׁשּקצּו, ּבל מּׁשּום חכמים ׁשאסרּו הּדברים הרמב"ם ּדהּנה (לשון ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
כט) הלכה אדם כאן ּבני רֹוב טבע ּבלאו־הכי ּכאׁשר אּלּו, מּדברים להּמנע ׁשּצרי להזהיר חכמים ראּו מה לתמֹוּה, מקֹום יׁש ּכן ואם ,ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

מהם? ְְִֵֵֶַלהתרחק

¯LÁ‡מג  ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ ˙È eˆwL˙ ‡Ï»¿«¿»«¿»≈¿»ƒ¬»
ÔBt Ôe·‡zÒ˙Â ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ LÁ¯c¿»≈¿»ƒ¿«¬¿¿ƒ¿«¬

:ÔB‰a¿

ÔB‰˙eמד  ÔeLc˜˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬¿ƒ¿«¿¿
˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc«̃ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»¿«¬»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿»ƒ¬»¿»≈««¿»

dxezd lr `xfr oa`

ּגחֹון  על מב הֹול וכל :ּתל ּגחֹונ על ּכמֹו . ְְְְֵֵֵַַָֹ
ּבׁשרץ  ּפרׁשּתי ּכאׁשר הּקטן, ׁשהּוא ּבּׁשרץ ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָארּבע.
:סמּו והּוא הּתאר, ׁשם רגלים. מרּבה ְְְִִֵֵַַַַַַַָֹהּמים:

נפׁשֹותיכם  את ּתׁשּקצּו אל מטּנפֹות מג להיֹותן . ְְְְְִֵֶֶַַַָָֻ
הּגּוף  ּכי ידּוע, ּכי ּבהם תּטמאּו ולא ְְְִִִֶַַַָָָֹּומג ֹואלֹות.
ונטמתם  האֹוכל: ּבגּוף ּבׂשר יׁשּוב  ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָהּנאכל ,

אלף, ּבלי מראׁשית ּכמֹו אל''ף, חסר ְְִִֵֵֵֶֶָָָָּבם.
והעד, ׁשרׁשים. ׁשני ׁשהם אֹומרים ויׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָהּׁשנה.
ּדעת: לֹו ׁשאין ּכאדם וטעמֹו, ּבעיניכם. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָנטמינ ּו



ני ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰∑ מעיו על ונֹופל ׁשח ׁשהֹול ׁשחּיה, "ּגחֹון", ּולׁשֹון נחׁש. ‰kCÏB.זה Ï∑ הּׁשלׁשּולין להביא ≈«»ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ…≈ְְִִִַָ

לּדֹומה  הּדֹומה ‡¯Úa.ואת ÏÚ CÏB‰∑ עקרב הּדֹומה ∑Ïk.זה ואת ּבלע"ז אשקרבו"ט החּפּוׁשית את להביא ְֶֶֶַַ≈««¿«ְֶַָ…ְְְִִִֶֶֶַַַַָ
¯‚ÌÈÏ.ּדֹומה ל  ‰a¯Ó∑ צינטפיד"ש וקֹורין ּולכאן לכאן זנבֹו ועד מראׁשֹו רגלים לֹו ׁשּיׁש ׁשרץ נדל, .זה ֶַ«¿≈«¿«ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr)

"eirn lr ltFp" zFidl `NW dvrd̈¥¨¤Ÿ¦§¥©¥¨

עלעלעלעל־־־־ּגּגּגּגחחחחֹוֹוֹוֹון ן ן ן  ההההֹוֹוֹוֹולללל ֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹֹּכּכּכּכלללל
מעיו על ונֹופל ׁשח, ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון ּולׁשֹון נחׁש. רש"י)זה ובפירוש מב. (יא, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

הּדרּוׁש: ּבדר - ׁשח" ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון "לׁשֹון ּדוקא הּנחׁש ּתכּונֹות מּכל הּכתּוב ׁשּנקט הּטעם לפרׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָיׁש
ז"ל חכמינּו ב)אמרּו לה, א חלק על (זהר הֹול" ׁשּיהיה לפּתֹותֹו לאדם ּבא הּיצר־הרע ׁשאין הּכתּוב, ּומׁשמיענּו יצר־הרע". ּדא "נחׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשח". הֹול" ׁשּיהיה לאדם הּיצר־הרע אֹומר ּבראׁשֹונה אּלא ארצּיים, ּובענינים האכילה ּבתאוות ׁשקּוע ׁשּיהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמעיו",
אּלה" ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו הּתֹורה להֹוראת ּבנּגּוד כו)ּכלֹומר: מ, ּבגדלּות (ישעיה ּולהתּבֹונן ראׁשֹו, להעלֹות צרי ׁשהאדם , ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

רחמנא־ליצלן, האדם, את להֹוריד הּיצר־הרע יכֹול ועל־ידי־זה ׁשח". הֹול" ולהיֹות ראׁשֹו להֹוריד לאדם הּיצר־הרע אֹומר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהא־ל,
רחמנא־ליצלן. ּבתאּוֹות לגמרי ׁשקּוע ׁשּיהיה ּדהינּו מעיו", על "נֹופל ׁשּיהיה אּלא מעיו, על "הֹול" ׁשּיהיה ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹעד

ז"ל חכמינּו ב)ּוכמאמר קה, עבֹודה־זרה".(שבת עבֹוד לֹו ׁשאֹומר עד וכּו' ּכ עׂשה לֹו אֹומר הּיֹום יצר־הרע, ׁשל אּומנּותֹו ּכ" ְְֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבפרט הּתֹורה ּובפנימּיּות ּבכלל ּבּתֹורה העסק ׁשהּוא ו"ׁשמים" "מרֹום" ּבעניני ׁשקּוע להיֹות היא מּזה להּנצל אור'והעצה 'תורה (ראה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

(1038-9 עמוד ּד' חלק לקוטי־שיחות בתחילתו. התניא ּדא לבעל מ"הּנחׁש נּצֹול הּוא הרי ּבּתֹורה, ועֹוסק ראׁשֹו ּדכׁש"מרים" ,ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
עזראעזראעזראעזרא....יצר־הרע". אבןאבןאבןאבן ֵֶַָ

(âî)àìå õøMä õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eöwLz-ìà©§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®§³Ÿ
:ía íúîèðå íäa eànhú¦©§Æ¨¤½§¦§¥¤−¨«

i"yx£eˆwLzŒÏ‡∑ ּבאכילתם תּטּמאּו, ולא וכן ּבמּגע. נפׁש ׁשּקּוץ ואין "נפׁשתיכם". ּכתיב: ׁשהרי .ּבאכילתן, «¿«¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
Ìa Ì˙ÓËÂ∑ מעלה ּוביׁשיבת הּבא ּבעֹולם אתכם מטּמא אני אף ּבארץ, ּבהם מּטּמאין אּתם עזראעזראעזראעזרא.....אם אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿≈∆»ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ãî)íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå íëéäìà ýåýé éðà ék¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´§¦½
õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eànèú àìå éðà LBã÷ ék¦¬¨−¨®¦§³Ÿ§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤

:õøàä-ìò Nîøä̈«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Èk∑ למּטה עצמכם את קּדׁשּו "והתקּדׁשּתם", :ּכ אלהיכם, ה' ׁשאני קדֹוׁש, ׁשאני .ּכׁשם ƒ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Â∑ הּבא ּובעֹולם למעלה אתכם אקּדׁש ׁשאני B‚Â'.לפי e‡nË˙ ‡ÏÂ∑;הרּבה ּבלאוין עליהם לעבר ƒ¿ƒ∆¿…ƒְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ¿…¿«¿¿ְְֲֲִֵֵֶַַָֹ
ּבּגמרא: ׁשאמרּו וזהּו מלקּות. – לאו ׁשׁשוכל לֹוקה – צרעה חמׁש, לֹוקה – נמלה ארּבע, לֹוקה – ּפּוטיתא .אכל ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 66 cenr ,al wlg zegiyÎihewl itÎlr)

WtPd zxdhl EvTWY laA zExidGd©§¦§©§©§§¨¢©©¤¤

אניאניאניאני קדקדקדקדֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי קדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים והייתםוהייתםוהייתםוהייתם והתקוהתקוהתקוהתקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתםםםם גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשתיכםתיכםתיכםתיכם מג־מד)אלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּקּקּקּקצצצצּוּוּוּו (יא, ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹ
את  ּתׁשּקצּו אל "ּבכלל ׁשהם מּפני חכמים ׁשאסרּו הּדברים את ׁשּמֹונה לאחרי אסּורֹות, מאכלֹות הלכֹות ּבסֹוף הרמּב"ם ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּכתב
והייתם  והתקּדׁשּתם ׁשּנאמר הּקּב"ה לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו, יתרה וטהרה קדּוׁשה מביא אּלּו ּבדברים הּנזהר "ּכל ְְְְְְְְְְְְְְְֱֳִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָנפׁשֹותיכם",

אני". קדֹוׁש ּכי ְִִִָָקדֹוׁשים
קדּוׁשה  "מביא ּתׁשּקצּו, ּבל מּפני חכמים ׁשאסרּום הּדברים ׁשהם ּדוקא אּלּו" ּבדברים ׁש"הּנזהר הרמּב"ם ּכתב מּדּוע לעּין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָויׁש

ּתׁשּקצּו"? ּב"ּבל ׁשהם ּבקרא המפֹורׁשים ּדברים לגּבי ּכן ּכתב ולא לנפׁשֹו", יתרה ְְְְְְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹוטהרה
מּדבריהם. ּתׁשּקצּו ּבבל ׁשהם מהּדברים הּזהירּות ּגדר הׁשמיענּו ּדבזה לֹומר, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָויׁש

מהם" מתאֹוננת כּו' מהן קהה אדם ּבני רֹוב "ׁשּנפׁש ּדברים הם ּתׁשּקצּו, ּבל מּׁשּום חכמים ׁשאסרּו הּדברים הרמב"ם ּדהּנה (לשון ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
כט) הלכה אדם כאן ּבני רֹוב טבע ּבלאו־הכי ּכאׁשר אּלּו, מּדברים להּמנע ׁשּצרי להזהיר חכמים ראּו מה לתמֹוּה, מקֹום יׁש ּכן ואם ,ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

מהם? ְְִֵֵֶַלהתרחק

¯LÁ‡מג  ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ ˙È eˆwL˙ ‡Ï»¿«¿»«¿»≈¿»ƒ¬»
ÔBt Ôe·‡zÒ˙Â ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ LÁ¯c¿»≈¿»ƒ¿«¬¿¿ƒ¿«¬

:ÔB‰a¿

ÔB‰˙eמד  ÔeLc˜˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬¿ƒ¿«¿¿
˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc«̃ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»¿«¬»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿»ƒ¬»¿»≈««¿»

dxezd lr `xfr oa`

ּגחֹון  על מב הֹול וכל :ּתל ּגחֹונ על ּכמֹו . ְְְְֵֵֵַַָֹ
ּבׁשרץ  ּפרׁשּתי ּכאׁשר הּקטן, ׁשהּוא ּבּׁשרץ ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָארּבע.
:סמּו והּוא הּתאר, ׁשם רגלים. מרּבה ְְְִִֵֵַַַַַַַָֹהּמים:

נפׁשֹותיכם  את ּתׁשּקצּו אל מטּנפֹות מג להיֹותן . ְְְְְִֵֶֶַַַָָֻ
הּגּוף  ּכי ידּוע, ּכי ּבהם תּטמאּו ולא ְְְִִִֶַַַָָָֹּומג ֹואלֹות.
ונטמתם  האֹוכל: ּבגּוף ּבׂשר יׁשּוב  ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָהּנאכל ,

אלף, ּבלי מראׁשית ּכמֹו אל''ף, חסר ְְִִֵֵֵֶֶָָָָּבם.
והעד, ׁשרׁשים. ׁשני ׁשהם אֹומרים ויׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָהּׁשנה.
ּדעת: לֹו ׁשאין ּכאדם וטעמֹו, ּבעיניכם. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָנטמינ ּו



ipinyנב zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"i ycew zayl inei xeriy
מּדברים  ׁש"הּנזהר מּפני אּלא ּגּופֹו, טבע מּצד רק לא להיֹות צריכה אּלּו ּבדברים ּבזהירּותֹו האדם ׁשּכּונת הרמּב"ם, מׁשמיענּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוזה

הּנפׁש. וטהרת לקדּוׁשת נֹוגע ׁשּזה היינּו הקּב"ה לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו יתרה וטהרה קדּוׁשה מביא עזראעזראעזראעזרא....אּלּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְֳֳִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

(äî)ék|ëúà äìònä ýåýé éðàúéäì íéøöî õøàî í ¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬Ÿ
:éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå íéäìàì íëì̈¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨«¦

i"yx£ÌÎ˙‡ ‰ÏÚn‰ '‰ È‡ Èk∑,"אתכם הּמעלה ה' אני "ּכי אחר: [ּדבר אתכם. העליתי מצֹותי ׁשּתקּבלּו מנת על ƒ¬ƒ««¬∆∆¿∆ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מּמצרים  יׂשראל את העליתי לא אלמלא יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא "הּמעלה". ּכתיב: וכאן "הֹוצאתי", ּכתיב: ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּבכּלן

"מעלה"] לׁשֹון והּוא ּגּביהּו, היא ּומעליּותא ּדּים, – אּמֹות ּכׁשאר ּבׁשרצים מּטּמאין ׁשאין ּבׁשביל עזראעזראעזראעזרא.....אּלא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

(åî)úNîøä äiçä Lôð ìëå óBòäå äîäaä úøBz úàǽŸ©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ¤´¤©«©½̈¨«Ÿ¤−¤
:õøàä-ìò úöøMä Lôð-ìëìe íéna©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

(æî)úìëàpä äiçä ïéáe øähä ïéáe àîhä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ¥³©«©¨Æ©¤«¡¤½¤
ôôô :ìëàú àì øLà äiçä ïéáe¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÏÈc·‰Ï∑ ּבהן ּובקי ּומּכיר יֹודע ׁשּתהא אּלא הּׁשֹונה, ּבלבד ‰h‰¯.לא ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa∑ ּבין לֹומר צרי ¿«¿ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ≈«»≈≈«»…ִֵַָ
רּבֹו לנׁשחט קנה ׁשל חציֹו נׁשחט ּבין ,ל לטהֹורה ל טמאה ּבין אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לפרה? .חמֹור ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ

˙ÏÎ‡p‰ ‰iÁ‰ ÔÈ·e∑ טרפה סימני ּבּה ׁשּנֹולדּו ּבין אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לערֹוד? צבי ּבין לֹומר צרי ≈««»«∆¡∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
ּפסּולה: טרפה סימני ּבּה לנֹולדּו עזראעזראעזראעזרא....ּכׁשרה, אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֵֵֵָָָָָ

סימן. עבדי"ה פסוקים, שמיני צ"א פרשת חסלת

Ú¯‡Ó‡מה  ÔBÎ˙È ˜q‡c ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«≈»¿≈«¿»
ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈¿∆¡»¿«ƒƒ

:‡‡ LÈc˜ È¯‡¬≈«ƒ¬»

ÏÎ„eמו  ‡ÙBÚ„e ‡¯ÈÚ·„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»¿»¿…
‡LÙ ÏÎÏe ‡iÓa ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ‡˙LÙ«¿»»«¿»ƒ¿≈»¿«»¿»«¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡LÁ¯cƒ¿≈»««¿»

ÔÈ·eמז  ‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»»≈«¿»≈
‡Ï Èc ‡˙ÈÁ ÔÈ·e ‡ÏÎ‡˙Óc ‡˙ÈÁ«¿»¿ƒ¿«¿»≈«¿»ƒ»

Ù Ù Ù :‡ÏÎ‡˙Óƒ¿«¿»

çñô ãòåîä ìåç úáùì äøèôäæì ÷øô ìà÷æçé

àär÷aä CBúa éðçéðéå ýåýé çeøá éðàéöBéå ýåýé-ãé éìr äúéä̈«§¨´¨©»©§Ÿ̈¼©«¦¥³¦§¸©̧§Ÿ̈½©§¦¥−¦§´©¦§®̈

:úBîör äàìî àéäåá| áéáñ íäéìr éðøéáräåäpäå áéáñ §¦−§¥¨¬£¨«§¤«¡¦©¬¦£¥¤−¨¦´¨¦®§¦¥̧

:ãàî úBLáé äpäå är÷aä éðt-ìr ãàî úBaøâéìà øîàiå ©³§Ÿ¸©§¥´©¦§½̈§¦¥−§¥¬§«Ÿ©´Ÿ¤¥©½

:zrãé äzà äåäé éðãà øîàå älàä úBîörä äðééçúä íãà-ïa¤¨¾̈£¦«§¤−¨¨«£¨´¨¥®¤¨«Ÿ©¾£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−©¨¬¨¨«§¨

ãúBîörä íäéìà zøîàå älàä úBîörä-ìr àápä éìà øîàiå©´Ÿ¤¥©½¦¨¥−©¨«£¨´¨¥®¤§¨«©§¨´£¥¤½¨«£¨¸

:ýåýé-øác eòîL úBLáéääúBîörì ýåýé éðãà øîà äk ©«§¥½¦§−§©§Ÿ̈«³Ÿ¨©¸£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¨«£¨−

:íúééçå çeø íëá àéáî éðà äpä älàäåíéãéb íëéìr ézúðå ¨¥®¤¦¥̧£¦¹¥¦¬¨¤²−©¦«§¦¤«§¨«©¦Á£¥¤̧¦¦¹

çeø íëá ézúðå øBò íëéìr ézîø÷å øNa íëéìr éúìräå§©«£¥¦¯£¥¤´¨À̈§¨«©§¦³£¥¤¸½§¨«©¦¬¨¤²−©

:ýåýé éðà-ék ízrãéå íúééçåæìB÷-éäéå éúéeö øLàk éúàaðå ¦«§¦¤®¦«©§¤−¦«£¦¬§Ÿ̈«§¦¥−¦©«£¤´ª¥®¦©«§¦³

:Bîör-ìà íör úBîör eáø÷zå Lrø-äpäå éàápäkçéúéàøå §¦¨«§¦¸§¦¥©½©©¦§§´£¨½¤−¤¤©§«§¨¦¹¦

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,'ä ãé (à.äàeápä ÷æç çkçeøá éðàéöBiå ©Ÿ©Ÿ¤©§¨©¦¥¦§©
,'äézòcî àìå ,'ä ïBöøa éîB÷nî éúBà àéöBä¦¦¦§¦¦§§Ÿ¦©§¦

.änL ézëìä,éðçéðéå.éúBà íN 'ä çeøàéäå ¨©§¦¨¨©§¦¥¦©¨¦§¦
,úBîöò äàìîelàä úBîöòäL ,ì"æø eøîà §¥¨£¨¨§¤¨£¨¨¥

íéùìL íéøönî eàöiL ,íéøôà èáL éðaî eéä̈¦§¥¥¤¤§©¦¤¨§¦¦§©¦§Ÿ¦
Cøc eëìäå ,íéøöî úàéöé ìL õwä éðôì äðL̈¨¦§¥©¥¤§¦©¦§©¦§¨§¤¤

ìt õøàøôña áeúkk .úb éLðà íeâøäå ,íézL ¤¤§¦§¦©£¨©§¥©©¨§¥¤
"íéîiä éøác".(a,av sc oixcdpq d`xe .`k,f '` d"c) ¦§¥©¨¦

,áéáñ áéáñ (á.BúBà øéáòä äò÷aì áéáñ ¨¦¨¦¨¦©¦§¨¤¡¦
.ïäk äéäL éôì ,dëBúì Bñéðëä àìå,íãà ïa §Ÿ¦§¦§¨§¦¤¨¨Ÿ¥¤¨¨

.àéápä ìà÷æçéì éepkzecevne i"yx yexit d`x) ¦¦¤§¥©¨¦
.(`,a l`wfgia,äðééçúä.eéçiL øLôà íàä £¦§¤¨©¦¤§¨¤¦§

,zòãé äzàíB÷î ïéà òáhä éôì ,øîBàk ©¨¨¨§¨§¥§¦©¤©¥¨
ðBöø íà íìeà ,eéçiL øîBì,eéçé éøä eéçiL E ©¤¦§¨¦§§¤¦§£¥¦§

.òãBiä äzà ïk íàå,íéãéb íëéìò ézúðå (å §¦¥©¨©¥©§¨©¦£¥¤¦¦
øL÷ìå øaçì (íéøúéî) íéãéb úBîöòä ìò ïzà¤¥©¨£¨¦¦¥¨¦§©¥§¦§Ÿ

.äæa äæ úBîöòä,øBò íëéìò ézîø÷å.øBò ìL íeø÷ íëéìò äNòà,'ä éðà ék ízòãéå.éãéa úìëéä ìkL,Lòø äpäå (æ ¨£¨¤¨¤§¨©§¦£¥¤¤¡¤£¥¤§¤¦©§¤¦£¦¤¨©§Ÿ¤§¨¦§¦¥©©
.ìB÷ úòîLä íb äéä äfîe .äòeðúe ãòø äéä äpäå,úBîöò eáø÷zå.úBîöòä äðáø÷zå Bîk,Bîöò ìà íöòáø÷úä íöò ìk §¦¥¨¨©©§¨¦¤¨¨©©§¨©©¦§§£¨§©¦§©§¨¨£¨¤¤¤©§¨¤¤¦§¨¥

dxezd lr `xfr oa`

אני  קדֹוׁש ּכי קדֹוׁשים והייתם ּכן מד על . ְְִִִִִֵֶַָָ
רפה  ּכפ ''א והוי''ו , תטּמאּו. ולא לכם ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹאמרּתי
ורּבים  עבדיו. את וּיעזב וכן יׁשמעאל. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבלׁשֹון

ָּכמֹוהּו:

ה' אני ּכי וטעם אתכם מה העליתי לא ּכי . ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַֹ
לאלהים. לכם להיֹות ּכיֿאם מצרים ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹמארץ
לאלהים. לכם אהיה לא קדֹוׁשים, ּתהיּו לא ְְְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹואם
לאלהים, לכם ׁשאהיה רצֹונכם אם ּכן, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹעל

קדֹוׁשים: ְְִִּתהיּו
הּטמא  ּבין להב ּדיל הּמים:מז  ּובׁשרץ  ּבעֹוף  . ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

תאכל. לא א ׁשר לאכילה: הּמּתרת  ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻהּנאכלת .
הּתֹורה: ּפי ִַַָעל

çeøå äìrîìî øBò íäéìr íø÷iå äìr øNáe íéãb íäéìr äpäå§¦¥̧£¥¤³¦¦¸¨¨´¨½̈©¦§©¯£¥¤²−¦§¨®§¨§−©

:íäa ïéàèzøîàå íãà-ïá àápä çeøä-ìà àápä éìà øîàiå ¥¬¨¤«©´Ÿ¤¥©½¦¨¥−¤¨®©¦¨¥´¤Â̈Â̈§¨«©§¨̧

éçôe çeøä éàa úBçeø òaøàî äåäé éðãà | øîà-äk çeøä-ìà¤¨¹©«Ÿ¨©´£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¥«©§©³¸´Ÿ¦¨½©§¦²

:eéçéå älàä íéâeøäaéíäá àBázå éðeö øLàk éúàapäåçeøä ©«£¦¬¨¥−¤§¦«§«§¦©¥−¦©«£¤´¦¨®¦©¨Á¨¤̧¨¹©

:ãàî ãàî ìBãb ìéç íäéìâø-ìr eãîriå eéçiåàééìà øîàiå ©¦«§À©©«©§¸©©§¥¤½©¬¦−̈§¬Ÿ§«Ÿ©Ÿ»¤»¥©¼

eLáé íéøîà äpä änä ìûøNé úéa-ìk älàä úBîörä íãà-ïa¤¨¾̈¨«£¨´¨¥½¤¨¥¬¦§¨¥−¥®¨¦¥´«Ÿ§¦À¨«§¯
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ צנמ"ס מלאכתו מלאכת שמים 

 מו"ה בן ציון משה יאיר שליט"א 

ובנו הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ מו"ה יוסף מנחם שליט"א

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מז' ניסן שנתקבל ז"ע, ות"ח ת"ח עבור מילוי בקשתי למסור מיכלא 

דמהימנותא ומיכלא דאסוותא לכפר חב"ד שבאה"ק ת"ו אשר שם צוה ה' את הברכה...

ויהי רצון שמגלגלין זכות בשו"ט בטוב הנראה והנגלה ליומין זכאין אשר כל ימי חדש ניסן הם 

בבחי' ראש חדש )של"ה סוף פ' בא( אשר אף שמותר במלאכה )ספי' המלכות( בכ"ז לא נקרא ימי המעשה, 

כי מקבלת מלמעלה דלא כימי המעשה )וכמבואר בארוכה בד"ה מחר חדש לכ"ק אדמו"ר הצ"צ, נדפס בס' 

אור התורה בראשית( הנה יתוסף למטה מעשרה טפחים מלמעלה מעלה ועד להמקום דכי אני ה' רפאך, 

ר"ת ארי"ך כמבואר בכתבי האריז"ל. והרי זהו ג"כ מעין ענין הפסח, התחלה ממוחין דגדלות.

בכבוד ובברכה בכפלים לחג פסח כשר ושמח בכהנ"ל.



נה

לשבוע שבת חול המועד פסח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ג ניסן
פרק כ

מפרק סט
עד סוף פרק עא

יום רביעי - ט"ז ניסן
פרק כ

מפרק עט
עד סוף פרק פב

יום שני - י"ד ניסן
פרק כ

מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום חמישי - י"ז ניסן
פרק כ

מפרק פג
עד סוף פרק פז

יום שלישי - ט"ו ניסן
פרק כ

מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום שישי - י"ח ניסן
פרק כ

מפרק פח
עד סוף פרק פט

שבת קודש - י"ט ניסן
פרק כ 

מפרק צ עד סוף פרק צו

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 
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של 1. רבה ז"ל, יצחק לוי ר' הרה"ח הרה"ג אביו בשם שליט"א אדמו"ר מכ"ק הוא וצורה" חומר בעלי הם המלאכים ב"וכל הפירוש

oqip c"i ipy mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  י"ד שני יום
,108 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ä"á÷å àúééøåàã óàå,dp 'nr cr.éîùâ àåä

'åë ÷éìñåïéì÷ á"ò ç"ñ÷ 'ãå
ïéòé÷ø ïéò÷á àúåìöå àúééøåàã

:('åë

,dlrnl dlery lew deedznàúéøBàc ïéì÷ :á ãenò çñ÷ óãå§©©¨¦§©§¨
ïéòé÷ø ïéò÷áe àìéòì ïé÷ìñ àúBìöe2'eëdxezd zelew - §¨¨§¦§¥¨¨§¦§¦¦
"miriwx mirwea"e dlrnl miler dlitzde:(mixen`d mixacd lkn

xdef"aymirwea"e dlrnl miler dxezd ixeaicy ,mi`ex ep` "
."miriwxáeúkL Bîëe§¤¨

÷eñt ìò øäfa3äî" : ©Ÿ©©¨©
Bìîò ìëa íãàì ïBøúi¦§§¨¨§¨£¨

"LîMä úçz ìîòiLlr - ¤©£Ÿ©©©¨¤
,l"f epinkg mixne` df weqt

y "lnr"a wxyzgz
,oexzi mc`l oi` ,ynyd
yi "dxez lnr"a eli`e

m` ik ,ynyd zgz dppi` dxez ik ,oexzi mc`ldlrnl- ynydn
:df weqt lr xn`p "xdf"a eli`eãéáò éà ,àúéøBàc àìîò elôàc©£¦£¨¨§©§¨¦¨¦

.'eë déø÷é ïéâa,ceak liaya dyrp `ed m` ,dxez lnr elit`y - §¦§¨¥
."oexzi dn" xn`p eilr mbe ,"ynyd zgz"y lnr ok mb `edäæå§¤

:eøîàLl"f epinkg -4:,"Bãéa Bãeîìúå ïàëì àaL éî éøLà" ¤¨§©§¥¦¤¨§¨§©§§¨

.äfä íìBòa ähîì øàLð àlL Leøtdid ecenil :xnelk - ¥¤Ÿ¦§©§©¨¨¨©¤
`ly" `ed cenildyk eli`e ;dlrnl dzlr cnly dxezde "dnyl"
epcnl ,mipt lk lr .dfd mlera dhnl dxezd f` zx`yp - "dnyl
oi`y zexnl ,"dcneln miyp` zevn" cvn `ed cenild m`y
`l` ,dipt myl cenild
ly "dnyl"d ea xqgy
eze` oi` - d`xie dad`
dlrnl dler cenil
,recn .zepeilrd zexitqa
dler ef dxez oi` ,zn`a
d"awde dxezd - ?dlrnl
,ixnbl cg` xac ixd md
dlrnl `ed ixd oeilrd oevxde ,d"awd ly epevx `id dxezd ixdy
"dpeek"l wwcfdl dxezd lr ,`eti` ,recn ,zepeilrd zexitqdn
?"d`ixa"de "dxivi"d zenleray zexitqa dci lr zelrzdl ick
`edy oeilrd oevx ixd `id dxezd la` ,zewl` od zexitqd ,mpn`

:"`ipz"d oeylae !?zexitqdn dlrnl

éøa àLã÷å àúéøBàc óàå,ãç àlk àeä-Cmd d"awde dxezd - §©§©§¨§ª§¨§¦ª¨©
,cg` xacàeäL,d"awdBðBöøe,dxez -ãçà,`eti` ,recn - ¤§¤¨

`edy dxeza "dnyl" ly "dpeek"d dxqgykdxez geka oi` ,cnel
exeaic :oldl owfd epax xiaqn - ?zexitq xyra dlrnl zelrl ef

ixac xacnd mc` ly
,inyb xeaic `ed ,dxezd
o`k xaecny zexnl okle
zeigdy ,dyecw ixaca
dqekn dpi` mday ziwl`d

amze`z` miqknd miyeal
mixacd x`y ly zeigd
j` ,dfd mleray miinybd
ziwl`d zeigdy oeeik
z` llk jxca dignd
zeig `id ,miinybd mixacd
df xac ixd - znvnevn
miinybd mixeaica mb miiw

zepeilrd zexitqa zelrl mileki dl` mixeaic oi` okle .dxez ly
dpeekd mda yi m` wxe .zewl` odyzipgexd- d`xie dad` ly

mda `hazne zexitql dxezd ixac z` d`xide dad`d f` zelrn
oeilrd oevxdieliba-éøa àLã÷ éøäàeä-C,d"awd -eäéà £¥ª§¨§¦¦

,äåLa ïéîìò ìk àlîî,deeya zenlerd lka `vnp --ìò-óàå §©¥¨¨§¦§¨¤§©©
éepMäå ;íúìòîa íéåL úBîìBòä ïéà ïë-étcg` mler oiay - ¦¥¥¨¨¨¦§©£¨¨§©¦

,edpynl,íéìa÷îäî àeä,ziwl`d zeigd z` -:úBðéça 'áa- ¥©§©§¦§§¦
:edpynl cg` mler oiay lcadd `hazn zepiga izya,'àä̈

íéðBéìòäL,mipeilrd mi`xapde zenlerd -øúBé äøàä íéìa÷î ¤¨¤§¦§©§¦¤¨¨¥
;íéðBzçzäî õ÷ ïéàì äìBãbdaxda dlecb dx`d milawn md §¨§¥¥¥©©§¦

milawny dx`dd xy`n
mi`xapde zenlerd

;mipezgzd,úéðMäå- §©¥¦
dpigad`hazn da ,dipyd

mipeilr oiay lcadd
:`ed ,mipezgzeíéìa÷nL¤§©§¦

,mipeilrd -íéLeáì éìa§¦§¦
Ck ìk íéaø íéëñîe¨¨¦©¦¨¨

;íéðBzçzákdx`dd - §©©§¦
`id ,mipeilrd milawny
miyeal daxd jk lk ila
xacdy enk ,mikqne
ici lr dx`dd zlawa

:mipezgzdìôMä íìBò àeä äfä íìBòåz`hazn ezeltye - §¨©¤¨©¨¨
:úBðéça 'áa:zexen`d -BaL äøàää ékziwl`d zeigd - §§¦¦©¤¨¨¤

,dfd mlerd z` digndïëìå ,ïBøçàä äö÷ ãò ãàî úîöîöî§ª§¤¤§Ÿ©¨¤¨©£§¨¥
,úàæ íâå ,éîLâå éøîç àeä,dipyd dpigad jkl sqepe -àéä ¨§¦§©§¦§©Ÿ¦

ea dyeal ,znvnevnd dx`dd -ãò ,íéaø íéëñîe íéLeáìa¦§¦¨¨¦©¦©
íìBòaL íéøBähä íéøác ìk úBéçäì dâð útì÷a äLaìúpL¤¦§©§¨¦§¦©Ÿ©§©£¨§¨¦©§¦¤¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'åë äéø÷é ïéâá ãéáò éà
ïàëì àáù éî éøùà ù"æå
àìù 'éô åãéá åãåîìúå

.æä"åòá äèîì øàùð

ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã óàå
ïéîìò ìë àìîî åäéà ä"á÷ éøä ãçà åðåöøå àåäù
éåðéùäå íúìòîá íéåù úåîìåòä ïéà ë"ôòàå äåùá
íéìá÷î íéðåéìòäù 'àä 'éçá 'áá íéìá÷îäî àåä
úéðùäå íéðåúçúäî õ÷ ïéàì äìåãâ øúåé äøàä
íéðåúçúáë ë"ë íéáø íéëñîå íéùåáì éìá íéìá÷îù
åáù äøàää éë 'éçá 'áá ìôùä íìåò àåä æä"åòå
éîùâå éøîåç àåä ïëìå ïåøçàä äö÷ ãò ãàî úîöîåöî
äùáìúðù ãò íéáø íéëñîå íéùåáìá àéä úàæ íâå
æä"åòáù íéøåäèä íéøáã ìë úåéçäì äâåð úôéì÷á

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

השמטת2.יקטרינוסלב. (והוא כן צ"ל כאן שגם ונ"ל רקיעין. ובקעין לעילא סלקין שם: בהגהה ‰È˙ÚÓ˜"בזהר שלפ"ז הציונים שבב' ובפרט (
מדייק ˘ËÈÏ"‡.זו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ - "˜ÈÏÒ„.3.ג א, א.4.קהלת נ, פסחים



נז oqip c"i ipy mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  י"ד שני יום
,108 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ä"á÷å àúééøåàã óàå,dp 'nr cr.éîùâ àåä

'åë ÷éìñåïéì÷ á"ò ç"ñ÷ 'ãå
ïéòé÷ø ïéò÷á àúåìöå àúééøåàã

:('åë

,dlrnl dlery lew deedznàúéøBàc ïéì÷ :á ãenò çñ÷ óãå§©©¨¦§©§¨
ïéòé÷ø ïéò÷áe àìéòì ïé÷ìñ àúBìöe2'eëdxezd zelew - §¨¨§¦§¥¨¨§¦§¦¦
"miriwx mirwea"e dlrnl miler dlitzde:(mixen`d mixacd lkn

xdef"aymirwea"e dlrnl miler dxezd ixeaicy ,mi`ex ep` "
."miriwxáeúkL Bîëe§¤¨

÷eñt ìò øäfa3äî" : ©Ÿ©©¨©
Bìîò ìëa íãàì ïBøúi¦§§¨¨§¨£¨

"LîMä úçz ìîòiLlr - ¤©£Ÿ©©©¨¤
,l"f epinkg mixne` df weqt

y "lnr"a wxyzgz
,oexzi mc`l oi` ,ynyd
yi "dxez lnr"a eli`e

m` ik ,ynyd zgz dppi` dxez ik ,oexzi mc`ldlrnl- ynydn
:df weqt lr xn`p "xdf"a eli`eãéáò éà ,àúéøBàc àìîò elôàc©£¦£¨¨§©§¨¦¨¦

.'eë déø÷é ïéâa,ceak liaya dyrp `ed m` ,dxez lnr elit`y - §¦§¨¥
."oexzi dn" xn`p eilr mbe ,"ynyd zgz"y lnr ok mb `edäæå§¤

:eøîàLl"f epinkg -4:,"Bãéa Bãeîìúå ïàëì àaL éî éøLà" ¤¨§©§¥¦¤¨§¨§©§§¨

.äfä íìBòa ähîì øàLð àlL Leøtdid ecenil :xnelk - ¥¤Ÿ¦§©§©¨¨¨©¤
`ly" `ed cenildyk eli`e ;dlrnl dzlr cnly dxezde "dnyl"
epcnl ,mipt lk lr .dfd mlera dhnl dxezd f` zx`yp - "dnyl
oi`y zexnl ,"dcneln miyp` zevn" cvn `ed cenild m`y
`l` ,dipt myl cenild
ly "dnyl"d ea xqgy
eze` oi` - d`xie dad`
dlrnl dler cenil
,recn .zepeilrd zexitqa
dler ef dxez oi` ,zn`a
d"awde dxezd - ?dlrnl
,ixnbl cg` xac ixd md
dlrnl `ed ixd oeilrd oevxde ,d"awd ly epevx `id dxezd ixdy
"dpeek"l wwcfdl dxezd lr ,`eti` ,recn ,zepeilrd zexitqdn
?"d`ixa"de "dxivi"d zenleray zexitqa dci lr zelrzdl ick
`edy oeilrd oevx ixd `id dxezd la` ,zewl` od zexitqd ,mpn`

:"`ipz"d oeylae !?zexitqdn dlrnl

éøa àLã÷å àúéøBàc óàå,ãç àlk àeä-Cmd d"awde dxezd - §©§©§¨§ª§¨§¦ª¨©
,cg` xacàeäL,d"awdBðBöøe,dxez -ãçà,`eti` ,recn - ¤§¤¨

`edy dxeza "dnyl" ly "dpeek"d dxqgykdxez geka oi` ,cnel
exeaic :oldl owfd epax xiaqn - ?zexitq xyra dlrnl zelrl ef

ixac xacnd mc` ly
,inyb xeaic `ed ,dxezd
o`k xaecny zexnl okle
zeigdy ,dyecw ixaca
dqekn dpi` mday ziwl`d

amze`z` miqknd miyeal
mixacd x`y ly zeigd
j` ,dfd mleray miinybd
ziwl`d zeigdy oeeik
z` llk jxca dignd
zeig `id ,miinybd mixacd
df xac ixd - znvnevn
miinybd mixeaica mb miiw

zepeilrd zexitqa zelrl mileki dl` mixeaic oi` okle .dxez ly
dpeekd mda yi m` wxe .zewl` odyzipgexd- d`xie dad` ly

mda `hazne zexitql dxezd ixac z` d`xide dad`d f` zelrn
oeilrd oevxdieliba-éøa àLã÷ éøäàeä-C,d"awd -eäéà £¥ª§¨§¦¦

,äåLa ïéîìò ìk àlîî,deeya zenlerd lka `vnp --ìò-óàå §©¥¨¨§¦§¨¤§©©
éepMäå ;íúìòîa íéåL úBîìBòä ïéà ïë-étcg` mler oiay - ¦¥¥¨¨¨¦§©£¨¨§©¦

,edpynl,íéìa÷îäî àeä,ziwl`d zeigd z` -:úBðéça 'áa- ¥©§©§¦§§¦
:edpynl cg` mler oiay lcadd `hazn zepiga izya,'àä̈

íéðBéìòäL,mipeilrd mi`xapde zenlerd -øúBé äøàä íéìa÷î ¤¨¤§¦§©§¦¤¨¨¥
;íéðBzçzäî õ÷ ïéàì äìBãbdaxda dlecb dx`d milawn md §¨§¥¥¥©©§¦

milawny dx`dd xy`n
mi`xapde zenlerd

;mipezgzd,úéðMäå- §©¥¦
dpigad`hazn da ,dipyd

mipeilr oiay lcadd
:`ed ,mipezgzeíéìa÷nL¤§©§¦

,mipeilrd -íéLeáì éìa§¦§¦
Ck ìk íéaø íéëñîe¨¨¦©¦¨¨

;íéðBzçzákdx`dd - §©©§¦
`id ,mipeilrd milawny
miyeal daxd jk lk ila
xacdy enk ,mikqne
ici lr dx`dd zlawa

:mipezgzdìôMä íìBò àeä äfä íìBòåz`hazn ezeltye - §¨©¤¨©¨¨
:úBðéça 'áa:zexen`d -BaL äøàää ékziwl`d zeigd - §§¦¦©¤¨¨¤

,dfd mlerd z` digndïëìå ,ïBøçàä äö÷ ãò ãàî úîöîöî§ª§¤¤§Ÿ©¨¤¨©£§¨¥
,úàæ íâå ,éîLâå éøîç àeä,dipyd dpigad jkl sqepe -àéä ¨§¦§©§¦§©Ÿ¦

ea dyeal ,znvnevnd dx`dd -ãò ,íéaø íéëñîe íéLeáìa¦§¦¨¨¦©¦©
íìBòaL íéøBähä íéøác ìk úBéçäì dâð útì÷a äLaìúpL¤¦§©§¨¦§¦©Ÿ©§©£¨§¨¦©§¦¤¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'åë äéø÷é ïéâá ãéáò éà
ïàëì àáù éî éøùà ù"æå
àìù 'éô åãéá åãåîìúå

.æä"åòá äèîì øàùð

ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã óàå
ïéîìò ìë àìîî åäéà ä"á÷ éøä ãçà åðåöøå àåäù
éåðéùäå íúìòîá íéåù úåîìåòä ïéà ë"ôòàå äåùá
íéìá÷î íéðåéìòäù 'àä 'éçá 'áá íéìá÷îäî àåä
úéðùäå íéðåúçúäî õ÷ ïéàì äìåãâ øúåé äøàä
íéðåúçúáë ë"ë íéáø íéëñîå íéùåáì éìá íéìá÷îù
åáù äøàää éë 'éçá 'áá ìôùä íìåò àåä æä"åòå
éîùâå éøîåç àåä ïëìå ïåøçàä äö÷ ãò ãàî úîöîåöî
äùáìúðù ãò íéáø íéëñîå íéùåáìá àéä úàæ íâå
æä"åòáù íéøåäèä íéøáã ìë úåéçäì äâåð úôéì÷á

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

השמטת2.יקטרינוסלב. (והוא כן צ"ל כאן שגם ונ"ל רקיעין. ובקעין לעילא סלקין שם: בהגהה ‰È˙ÚÓ˜"בזהר שלפ"ז הציונים שבב' ובפרט (
מדייק ˘ËÈÏ"‡.זו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ - "˜ÈÏÒ„.3.ג א, א.4.קהלת נ, פסחים



oqipנח e"h iyily mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ט"ו שלישי יום
,dp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðååëá äìôúá ìáà,ep 'nr cr:(ç"òøôá

,äfämixedhd mixacd lky ,mincewd miwxta epcnly itke - ©¤
milekie ,"dbep ztilw"n zeig milawn ,dfd mleray mixzende

,jkn jtidl mbe dyecwle aehl mb milvepn zeidlàeä íììëáe¦§¨¨
,dfd mleray mixedhd mixacd lk jeza -úéðeiçä Lôð¤¤©¦¦

,ïëìå ;íãàaL úøaãnä©§©¤¤¤¨¨¨§¨¥
úøaãnLkytpd - §¤§©¤¤
,zipeigdäøBz éøác¦§¥¨

óà ,äðek àìa älôúe§¦¨§Ÿ©¨¨©
,úBLBã÷ úBiúBà ïäL¤¥¦§
LôpaL dâð útì÷ ïéàå§¥§¦©Ÿ©¤©¤¤
ììk ìécáî Cñî úéðeiçä©¦¦¨¨©§¦§¨
ìò úBqëìe øézñäì§©§¦§©©
úLaìîä Cøaúé BúMã÷§ª¨¦§¨¥©§ª¤¤
úøzñî àéäL Bîk ,ïää¤§¤¦©§¤¤
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miyeald llbay ,dipyd
mlerd ,miaxd mikqnde
ixd ,ltyd mler `ed dfd
ixeaic ixnbl mipey ,jka
xy`n dlitzde dxezd
;dfd mlerd ipipr x`y
dpigal rbepa eli`e
dx`ddy ,dpey`xd
- xzeia znvnevn `id ,dfd mlerd ipipr z` dignd ziwl`d
mb ixdy ,dfd mlerd ipipr x`yl dlitzde dxezd ixeaic mieey

:"`ipz"d oeylae - miinyb mixeaic mpid mdkîäøàää íB÷î-ì ¦¨¨©¤¨¨
ïäaL,dlitzde dxezd ixeaica -àéä ,Cøaúé BúMãwî ¤¨¤¦§ª¨¦§¨¥¦

àeä øeacäå ìBwäL øçàî ,ïBøçàä äö÷ ãò íeöîö úðéçáa¦§¦©¦§©¨¤¨©£¥©©¤©§©¦
.éîLb`ziixe`" ixde ,dxez ixeaic md dl`y zexnl ,okle - ©§¦

m` ,z`f lka ,(cg` xac md d"awde dxezd=) "cg `lek d"aewe
mileki md oi` ,d`xie dad` ly zipgexd "dpeek"d mda dxqg
dx`ddy xg`n ,zewl` ody zepeilrd zexitqa dlrnl zelrl

.xzeia znvnevn - mday ziwl`d

äðeëa älôúa ìáà£¨¦§¦¨§©¨¨
ì äðeëa äøBúådîL- §¨§©¨¨¦§¨

dxez cnele lltzn `edy
,"dnyl" dpeek jeznéøä£¥

úBiúBàa úLaìúî äðekä©©¨¨¦§©¤¤§¦
øB÷î àéäå ìéàBä ,øeacä©¦¦§¦¨

,ïäì LøLåzeize`l - §Ÿ¤¨¤
`edy dlitzde dxezd

,xne`dúañáe dúîçnL¤¥£¨¨§¦¨¨
,elà úBiúBà øaãî àeä§©¥¦¥

àéä ïëìzipgexd dpeekd - ¨¥¦
,d`xie dad` lyäìòî©£¨

ïúBàdxezd ixeaic z` - ¨
,dlitzde'éa dîB÷î ãò©§¨§

Bà äøéöéc úBøéôñ- §¦¦¦¨
zexitq xyra,äàéøác¦§¦¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïëìå íãàáù úøáãîä úéðåéçä ùôð àåä íììëáå
ïäù óà äðååë àìá äìôúå äøåú éøáã úøáãîùë
úéðåéçä ùôðáù äâåð úôéì÷ ïéàå úåùåã÷ úåéúåà
'úé åúùåã÷ ìò úåñëìå øéúñäì ììë ìéãáî êñî
åúùåã÷ ìò äñëîå úøúñî àéäù åîë ïäá úùáåìîä
ùôðáùå 'éìèá íéøáã úøáãîùë úéðåéçä ùôðáù 'úé
øúà úéìã óàã íéøåäèä íééç éìòá øàùáù úéðåéçä
øúúñî ìà '÷ðå ïéîéúñ ìëã åîéúñ åäéà î"î 'éðéî éåðô
úøúúñî 'úé åðîî úåéçä úåèùôúäå äøàää íâå
äùáìúðù ãò íéîåöòå íéáø íéëñîå íéùåáìá
úåùåã÷ä úåéúåàá ë"àùî äâåð ùåáìá äøúúñðå
úëôäúî äâåð úôéì÷ äáøãàã äìôúå äøåú éøáã ìù
ïäáù äøàää î"î ì"ðë åæ äùåã÷á úììëðå áåèì
ïåøçàä äö÷ ãò íåöîö 'éçáá àéä 'úé åúùåã÷î

éîùâ àåä øåáãäå ìå÷äù øçàî

äðååëá äìôúá ìáà
úåéúåàá úùáìúî äðååëä éøä äîùì äðååëá äøåúå
äúîçîù ïäì ùøùå øå÷î àéäå ìéàåä øåáãä
ïúåà äìòî àéä ïëì åìà úåéúåà øáãî àåä äúáéñáå
àéäù äî éôì äàéøáã åà äøéöéã ñ"éá äîå÷î ãò
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ב.5. צא, נז; תיקון זוהר, זהר.6.תיקוני לתיקוני יב.7.הקדמה מה, ועוד.8.ישעי' לז, לה, פרק לעיל

oqip e"h iyily mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
ãåçéä ë"â äìâúîå øéàî íùå)
ú"úå äåöî ìëá äùòðä ïåéìòä
úåììëðù 'úé åéúåãî ãåçé àåäù
íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå åæá åæ
ä"á ñ"à ïåéìòä ïåöø úò é"ò
áø éåìéâ 'éçáá äìâúîå øéàîä
àéä àúúìã àúåøòúàá íåöòå
äøåúä ÷ñò åà äåöîä úééùò
ñ"à ïåéìòä ïåöø ùáåìî ïäáù
äìòîì àåä ãåçéä ø÷éò êà ä"á
'åãçåéî 'úé åéúåãî úåîöòå úåäî àåä íùù úåìéöàä íìåòá äìòî
ñ"à ïåéìòä ïåöø úåîöòå úåäî àåä íùå ä"á ñ"à ïìéöàîá
åúìòî éôì ïäî íìåò ìëá ò"éáá äøéàî àéä ãáì ïúøàäå ä"á
î"î úåìéöàî äðéà åæ äåöîå äøåúá ÷ñåòä íãàä ùôðù óàå
äëìä øáãä åîöò àåä àåäå åæ äåöîá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø éøä
àåäù ä"á ìéöàîä ñ"à øåàå úåäìà àåä äá ÷ñåòù äøåúäå
é"òå 'úé åá úåãçåéîä åéúåãî ìéöàä 'úé åðåöøáå ãçà åðåöøå

íéiìëN eîéçøe eìéçãa äðekä àéäM äî éôì- §¦©¤¦©©¨¨¦§¦§¦¦§¦¦
mler" zexitq xyra `id dilrd f`y ,zeilky dad`e d`xi

,"d`ixad,'eë íéiòáè Bà,zeirah dad`e d`xi e` - ¦§¦¦
,"dxivid mler" zexitq xyra `id dilrd f`y.ìéòì økæpk©¦§¨§¥

d dpeekdy ixd -zipgex
,xeaicd zeize` z` dlrn
zeize` od onvr cvny

zeinybzexitq xyra ,
mler" e` ,"dxivid mler"

;"d`ixadíLåxyra - §¨
,zexitqdälbúîe øéàî¥¦¦§©¤

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeäL¤§¨¤§¨
úBiúBàa Laìîä ,àeä©§ª¨§¦

,ïúðeëáe ãîBlL äøBzä- ©¨¤¥§©¨¨¨
oevxd miiw dpeeka mb ,oky
dvex d"awdy ,oeilrd
ez` envr waci icediy

,d`xie dad` ici lrBà
,yaelnd oeilrd oevxd -
Bà ,dúðeëáe älôúa¦§¦¨§©¨¨¨

äåöîa,miiwn `edy - §¦§¨
,dúðeëáeoevxd xi`n - §©¨¨¨

oeilrdäìBãb äøàäa§¤¨¨§¨
,õ÷ ïéàì,my dlbzne - §¥¥

øéàäì ìBëé àlM äî©¤Ÿ¨§¨¦
ãBòa ììk úBlbúäìe§¦§©§¨§

úBiúBàädxez ly - ¨¦
,dlitzeíìBòa äåönäå§©¦§¨¨¨

,éîLbä äfäzx`d - ©¤©©§¦
odyk ,devna e` dlitzde dxezd zeize`a oeilrd oevxd zelbzde
zelbzdle dx`dl llk dnec dpi` ,inybd dfd mlera oiicr
zenler zexitq xyra dlrnl zeler ody drya ,oeilrd oevxd

- "d`ixa"de "dxivi"d,dúö÷î àìå dðéî àìdpnn `l - Ÿ¦¨§Ÿ¦§¨¨
xyra dxi`n `idy itk dx`ddn - dpnn zvwn `l s`e
- (dlrnl zeler devnde dlitzde dxezd zeize`yk) zexitqd
mlera oiicr od dlitzde dxezd zeize`yk zelbzdl lkez `l

,jk `ed df xace - inybd dfd,ïéîiä õ÷ úò ãòly - ©¥¥©¨¦
,`eal cizrlälòúiL,f` -ãBák äìâðå" ,BúeiîLbî íìBòä ¤¦§©¤¨¨¦©§¦§¦§¨§

"'Bâå 'ä9,mleky ,"eicgi xya lk e`xe" weqtd miiqny itke - §
,'d ceak e`xiìéòì økæpk10.úeëéøàaxi`i ,`eal cizrl - ©¦§¨§¥©£¦

y itk zeevnae dxeza ,zelbzda oeilrd oevxdmlera dhnl od
dxeza dxi`nd oeilrd oevxd zx`d ixd ,f` cr ,mxa .dfd
dpi`e llk dnec dpi` ,dfd mlera dhnl ody itk zeevnae
zeevnde dxezdy drya oeilrd oevxd zelbzde zx`dl jxra

.dlrnl zelerääâäzelbzday ,owfd epax xne` ,d`ad ddbda
ziilr ici lr ,mipeilrd zenlera dlrnl zxvepd oeilrd oevxd

zr"a zeevnde dxezdoevxmze`ay zecna zellkzd deedzn - "
lr zxvep `linny) "micqg"a zewznp "zexeab"de ,zenler
micqg ly drtyd jk ici
,`l` ;(dfd mlera dhnl
,owfd epax miiqny itk
,zecnd ly "cegi"d xwir
mler"a zeevnd zexvei

."zeliv`døéàî íLå)*§¨¥¦
ãeçiä ïk íb älbúîe¦§©¤©¥©¦
äåöî ìëa äNòpä ïBéìòä̈¤§©©£¤§¨¦§¨
ãeçé àeäL ,äøBz ãeîìúå§©§¨¤¦
,zellkzde zecg`zd -

,Cøaúé åéúBcîon - ¦¨¦§¨¥
,zenler mze`ay zexitqd
úB÷zîðå ,Bæa Bæ úBììëpL¤¦§¨¨§¦§¨

,íéãñça úBøeábä- ©§©£¨¦
,cala aeh didpyéãé ìò©§¥

-ïéà ïBéìòä ïBöø úò¥¨¨¤§¥
øéànä ,àeä-Ceøa óBñ¨©¥¦
éelb úðéçáa älbúîe¦§©¤¦§¦©¦
àúeøòúàa ,íeöòå áø©§¨§¦§¨¨

àzúìcici lr - ¦§©¨
- dhnln d`ad zexxerzd

àéä,dhnln zexxerzdd - ¦
÷ñò Bà äåönä úiNò£¦©©¦§¨¥¤
ïBöø Laìî ïäaL ,äøBzä©¨¤¨¤§ª¨§
-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä̈¤§¥¨

.àeäeze` ly zelbzdd -
.zexeabd zwzndle zecna zellkzdl d`ian - "oevx zr" - oevx

ãeçiä øwò Cà,zeevne dxez ici lr deedznd -äìòîì àeä ©¦©©¦§©§¨
åéúBcî úeîöòå úeäî àeä íML ,úeìéöàä íìBòa äìòî©§¨§¨¨£¦¤¨¨§©§¦¨
àeä íLå ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïìéöàîa úBãçéî ,Cøaúé¦§¨¥§ª¨§©£¦¨¥¨§¨
ïúøàäå ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä ïBöø úeîöòå úeäî̈§©§§¨¤§¥¨§¤¨¨¨
ïäî íìBò ìëa ,äiNò-äøéöé-äàéøáa äøéàî àéä ãáì§©¦§¦¨¦§¦¨§¦¨£¦¨§¨¨¥¤
äåöîe äøBúa ÷ñBòä íãàä LôpL óàå .Búìòî éôì§¦©£¨§©¤¤¤¨¨¨¨¥§¨¦§¨

eìéöàî dðéà Bæ,úmc` eze` ly egeka ,`eti` ,cvik - ¥¨¥£¦
- ?"zeliv`d mler"a "cegi"d z` `iadléøä íB÷î-ìkî¦¨¨£¥

,Bæ äåöîa Laìîä ïBéìòä ïBöøoevxd ,jkn dlrnle - §¨¤§©§ª¨§¦§¨
,dxeza yaelnd oeilrdàeä àeäå,oeilrd oevxd -Bîöò §©§

àeä ,da ÷ñBòL äøBzäå äëìä øácä,oeilrd oevxd - ©§©£¨¨§©¨¤¥¨
`ed,àeä-Ceøa ìéöànä óBñ-ïéà øBàå úeäìàliv`dy - ¡Ÿ§¥©©£¦¨

,"zeliv`d mler" zexitq xyr z`àeäL,seq oi` xe` - ¤
úBãçéîä åéúBcî ìéöàä Cøaúé BðBöøáe ,ãçà BðBöøe§¤¨¦§¦§¨¥¤¡¦¦¨©§ª¨
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íéøîà éèå÷éì
ì"ðë 'åë íééòáè åà íééìëù åîéçøå åìéçãá äðååëä
ïåéìòä ïåöø àåäù ä"á ñ"à øåà äìâúîå øéàî íùå
åà ïúðååëáå ãîåìù äøåúä úåéúåàá ùáåìîä ä"á
äìåãâ äøàäá äúðååëáå äåöîá åà äúðååëáå äìôúá
ììë úåìâúäìå øéàäì ìåëé àìù äî õ÷ ïéàì
äðéî àì éîùâä æä"åòá äåöîäå úåéúåàä ãåòá
íìåòä äìòúéù ïéîéä õ÷ úò ãò äúö÷î àìå

'ä ãåáë äìâðå åúåéîùâî
*úåëéøàá ì"ðë 'åâå
àä áèéä ïáåé äæáå
'éàø÷ð åîéçøå åìéçãã
íéúùáå 'éúëãë î"ã ïéôãâ
ì"æ å"çøä ù"îëå] óôåòé
[à"éô íéãåçéä øòùá
úåòåøæ ïä óåòá íéôðëäù
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ה.9. מ, לו.10.ישעי' בפרק



נט oqip e"h iyily mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
ãåçéä ë"â äìâúîå øéàî íùå)
ú"úå äåöî ìëá äùòðä ïåéìòä
úåììëðù 'úé åéúåãî ãåçé àåäù
íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå åæá åæ
ä"á ñ"à ïåéìòä ïåöø úò é"ò
áø éåìéâ 'éçáá äìâúîå øéàîä
àéä àúúìã àúåøòúàá íåöòå
äøåúä ÷ñò åà äåöîä úééùò
ñ"à ïåéìòä ïåöø ùáåìî ïäáù
äìòîì àåä ãåçéä ø÷éò êà ä"á
'åãçåéî 'úé åéúåãî úåîöòå úåäî àåä íùù úåìéöàä íìåòá äìòî
ñ"à ïåéìòä ïåöø úåîöòå úåäî àåä íùå ä"á ñ"à ïìéöàîá
åúìòî éôì ïäî íìåò ìëá ò"éáá äøéàî àéä ãáì ïúøàäå ä"á
î"î úåìéöàî äðéà åæ äåöîå äøåúá ÷ñåòä íãàä ùôðù óàå
äëìä øáãä åîöò àåä àåäå åæ äåöîá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø éøä
àåäù ä"á ìéöàîä ñ"à øåàå úåäìà àåä äá ÷ñåòù äøåúäå
é"òå 'úé åá úåãçåéîä åéúåãî ìéöàä 'úé åðåöøáå ãçà åðåöøå

íéiìëN eîéçøe eìéçãa äðekä àéäM äî éôì- §¦©¤¦©©¨¨¦§¦§¦¦§¦¦
mler" zexitq xyra `id dilrd f`y ,zeilky dad`e d`xi

,"d`ixad,'eë íéiòáè Bà,zeirah dad`e d`xi e` - ¦§¦¦
,"dxivid mler" zexitq xyra `id dilrd f`y.ìéòì økæpk©¦§¨§¥

d dpeekdy ixd -zipgex
,xeaicd zeize` z` dlrn
zeize` od onvr cvny

zeinybzexitq xyra ,
mler" e` ,"dxivid mler"

;"d`ixadíLåxyra - §¨
,zexitqdälbúîe øéàî¥¦¦§©¤

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeäL¤§¨¤§¨
úBiúBàa Laìîä ,àeä©§ª¨§¦

,ïúðeëáe ãîBlL äøBzä- ©¨¤¥§©¨¨¨
oevxd miiw dpeeka mb ,oky
dvex d"awdy ,oeilrd
ez` envr waci icediy

,d`xie dad` ici lrBà
,yaelnd oeilrd oevxd -
Bà ,dúðeëáe älôúa¦§¦¨§©¨¨¨

äåöîa,miiwn `edy - §¦§¨
,dúðeëáeoevxd xi`n - §©¨¨¨

oeilrdäìBãb äøàäa§¤¨¨§¨
,õ÷ ïéàì,my dlbzne - §¥¥

øéàäì ìBëé àlM äî©¤Ÿ¨§¨¦
ãBòa ììk úBlbúäìe§¦§©§¨§

úBiúBàädxez ly - ¨¦
,dlitzeíìBòa äåönäå§©¦§¨¨¨

,éîLbä äfäzx`d - ©¤©©§¦
odyk ,devna e` dlitzde dxezd zeize`a oeilrd oevxd zelbzde
zelbzdle dx`dl llk dnec dpi` ,inybd dfd mlera oiicr
zenler zexitq xyra dlrnl zeler ody drya ,oeilrd oevxd

- "d`ixa"de "dxivi"d,dúö÷î àìå dðéî àìdpnn `l - Ÿ¦¨§Ÿ¦§¨¨
xyra dxi`n `idy itk dx`ddn - dpnn zvwn `l s`e
- (dlrnl zeler devnde dlitzde dxezd zeize`yk) zexitqd
mlera oiicr od dlitzde dxezd zeize`yk zelbzdl lkez `l

,jk `ed df xace - inybd dfd,ïéîiä õ÷ úò ãòly - ©¥¥©¨¦
,`eal cizrlälòúiL,f` -ãBák äìâðå" ,BúeiîLbî íìBòä ¤¦§©¤¨¨¦©§¦§¦§¨§

"'Bâå 'ä9,mleky ,"eicgi xya lk e`xe" weqtd miiqny itke - §
,'d ceak e`xiìéòì økæpk10.úeëéøàaxi`i ,`eal cizrl - ©¦§¨§¥©£¦

y itk zeevnae dxeza ,zelbzda oeilrd oevxdmlera dhnl od
dxeza dxi`nd oeilrd oevxd zx`d ixd ,f` cr ,mxa .dfd
dpi`e llk dnec dpi` ,dfd mlera dhnl ody itk zeevnae
zeevnde dxezdy drya oeilrd oevxd zelbzde zx`dl jxra

.dlrnl zelerääâäzelbzday ,owfd epax xne` ,d`ad ddbda
ziilr ici lr ,mipeilrd zenlera dlrnl zxvepd oeilrd oevxd

zr"a zeevnde dxezdoevxmze`ay zecna zellkzd deedzn - "
lr zxvep `linny) "micqg"a zewznp "zexeab"de ,zenler
micqg ly drtyd jk ici
,`l` ;(dfd mlera dhnl
,owfd epax miiqny itk
,zecnd ly "cegi"d xwir
mler"a zeevnd zexvei

."zeliv`døéàî íLå)*§¨¥¦
ãeçiä ïk íb älbúîe¦§©¤©¥©¦
äåöî ìëa äNòpä ïBéìòä̈¤§©©£¤§¨¦§¨
ãeçé àeäL ,äøBz ãeîìúå§©§¨¤¦
,zellkzde zecg`zd -

,Cøaúé åéúBcîon - ¦¨¦§¨¥
,zenler mze`ay zexitqd
úB÷zîðå ,Bæa Bæ úBììëpL¤¦§¨¨§¦§¨

,íéãñça úBøeábä- ©§©£¨¦
,cala aeh didpyéãé ìò©§¥

-ïéà ïBéìòä ïBöø úò¥¨¨¤§¥
øéànä ,àeä-Ceøa óBñ¨©¥¦
éelb úðéçáa älbúîe¦§©¤¦§¦©¦
àúeøòúàa ,íeöòå áø©§¨§¦§¨¨

àzúìcici lr - ¦§©¨
- dhnln d`ad zexxerzd

àéä,dhnln zexxerzdd - ¦
÷ñò Bà äåönä úiNò£¦©©¦§¨¥¤
ïBöø Laìî ïäaL ,äøBzä©¨¤¨¤§ª¨§
-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä̈¤§¥¨

.àeäeze` ly zelbzdd -
.zexeabd zwzndle zecna zellkzdl d`ian - "oevx zr" - oevx

ãeçiä øwò Cà,zeevne dxez ici lr deedznd -äìòîì àeä ©¦©©¦§©§¨
åéúBcî úeîöòå úeäî àeä íML ,úeìéöàä íìBòa äìòî©§¨§¨¨£¦¤¨¨§©§¦¨
àeä íLå ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïìéöàîa úBãçéî ,Cøaúé¦§¨¥§ª¨§©£¦¨¥¨§¨
ïúøàäå ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä ïBöø úeîöòå úeäî̈§©§§¨¤§¥¨§¤¨¨¨
ïäî íìBò ìëa ,äiNò-äøéöé-äàéøáa äøéàî àéä ãáì§©¦§¦¨¦§¦¨§¦¨£¦¨§¨¨¥¤
äåöîe äøBúa ÷ñBòä íãàä LôpL óàå .Búìòî éôì§¦©£¨§©¤¤¤¨¨¨¨¥§¨¦§¨

eìéöàî dðéà Bæ,úmc` eze` ly egeka ,`eti` ,cvik - ¥¨¥£¦
- ?"zeliv`d mler"a "cegi"d z` `iadléøä íB÷î-ìkî¦¨¨£¥

,Bæ äåöîa Laìîä ïBéìòä ïBöøoevxd ,jkn dlrnle - §¨¤§©§ª¨§¦§¨
,dxeza yaelnd oeilrdàeä àeäå,oeilrd oevxd -Bîöò §©§

àeä ,da ÷ñBòL äøBzäå äëìä øácä,oeilrd oevxd - ©§©£¨¨§©¨¤¥¨
`ed,àeä-Ceøa ìéöànä óBñ-ïéà øBàå úeäìàliv`dy - ¡Ÿ§¥©©£¦¨

,"zeliv`d mler" zexitq xyr z`àeäL,seq oi` xe` - ¤
úBãçéîä åéúBcî ìéöàä Cøaúé BðBöøáe ,ãçà BðBöøe§¤¨¦§¦§¨¥¤¡¦¦¨©§ª¨
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äðéî àì éîùâä æä"åòá äåöîäå úåéúåàä ãåòá
íìåòä äìòúéù ïéîéä õ÷ úò ãò äúö÷î àìå

'ä ãåáë äìâðå åúåéîùâî
*úåëéøàá ì"ðë 'åâå
àä áèéä ïáåé äæáå
'éàø÷ð åîéçøå åìéçãã
íéúùáå 'éúëãë î"ã ïéôãâ
ì"æ å"çøä ù"îëå] óôåòé
[à"éô íéãåçéä øòùá
úåòåøæ ïä óåòá íéôðëäù
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ה.9. מ, לו.10.ישעי' בפרק



oqipס e"h iyily mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

÷ñò é"ò äìâúîä åðåöø éåìéâ
åæá åæ úåììëð ïä åæ äåöîå äøåú
úòá íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå

:(åæ ïåöø

ääâä

è"èî àåä àôåòã ä"î ïå÷éúáå)
ïéøúå å"àå àôåâå 'é äéìéã àùéø
íìåò åðééäå 'åë 'ä 'ä ïéôãâ
ïä åáå è"èî àø÷ðù äøéöéä
àùéøå äðùîáù úåëìä éôåâ
ã"áç 'éçáå ïéçåîä ïä äéìéã
ïãåñå úåëìää úåéîéðô ïäù
åìéçã ïéôãâ ïéøúå ïäéîòèå
åîéçø àéäù äàìéò 'ä ïä åîéçøå
ìåò äàúú äàøé àéä äàúú 'äå
ãçôë 'ä ãçôå íéîù úåëìî
úéðåöéç äàøé àéäù î"ã êìîä
àøé äàìéò äàøé ë"àùî úéìâðå
åðéäìà 'äì úåøúñðäî àéä úùåá
íù ìù ã"åé äàìéò äîëçá àéäå

:(î"øá ù"îë ä"á ä"éåä

,Cøaúé Ba,zecnd xewn `ed oeilrd oevxdy ixd -éelb éãé ìòå ¦§¨¥§©§¥¦
ïä ,Bæ äåöîe äøBz ÷ñò éãé ìò älbúnä BðBöø,zecnd - §©¦§©¤©§¥¥¤¨¦§¨¥

äæáe :(Bæ ïBöø úòa ,íéãñça úBøeábä úB÷zîðå Bæa Bæ úBììëð¦§¨¨§¦§¨©§©£¨¦§¥¨¨¤
zeevnde dxezd z` zelrn d`xie dad`y ,epcnly dna -

oevxd dlbzn mye ,dlrnl
jk ici lr deedzne oeilrd

- oeilrd cegi,áèéä ïáeé¨¥¥
eîéçøe eìéçãc àä̈¦§¦§¦
Cøc "ïéôcb" íéàø÷ð¦§¨¦©§¦¤¤

,ìLîdad`e d`xiy dn - ¨¨
,lynl "miitpk" ze`xwp

:áéúëãkaezky enk -11: §¦§¦
"óôBòé íézLáe"dpeekd - ¦§©¦§¥

dad` ly mipiprd ipyl
,d`xieáøä áúkL Bîëe]§¤¨©¨©

øòLa ì"æ ìàèéå íéiç©¦¦©©§©©
,[àé ÷øt íéãeçiä©¦¦¤¤

ïä óBòa íéôðkäL,enk - ¤©§¨©¦¨¥
;'eë íãàä úBòBøæmyk - §¨¨¨

d`xie dad` zecnd izyy
zerexf" zepekn,"mc`d

,`pini `rexc cqg" :lynl
"`l`ny `rexc dxeab
dxeab ,zipni rexf - cqg=)
jk - (zil`ny rexf -
zepeekn ,sera "miitpk"d

;d`xie dad`líéðewzáe©¦¦
,Løt:eyxit "xdef ipewiz" xtqa -úBöîe äøBúa íé÷ñBòäL ¥¥¤¨§¦§¨¦§

eîéçøe eìéçãa,dad`e d`xia -åàì íàå ,"íéða" íéàø÷ð- ¦§¦§¦¦§¨¦¨¦§¦¨
,zeevnae dxeza d`xide dad`d zexqg m`,"íéçBøôà" íéàø÷ð¦§¨¦¤§¦

.àçøôì ïéìëé àìcmdl zexqgy iptn ,gextl mzexyt`a oi`y - §¨¨§¦§©§¨
ze`xwp ,ok` ,recn .d`xide dad`d zexqg :eppiprae ,miitpkd

?"miitpk" mya ,d`xie dad`ääâä,o`k xne` owfd epaxy dn -
miitpkdy myky iptn ,(oitcb) "miitpk" ze`xwp d`xie dad`y
serd lkei oci lry ,df jxevl wx zeynyn od ,serd xwir opi`
itk ,zeevnde dxezd z` zelrn d`xie dad` mb jk - gextle serl
ddbda owfd epax `ian jk lr - "xdef ipewiz"n `iad owfd epaxy
:hexhexta xzei mixacd mixaqen my - d"n oewiz "xdef ipewiz"n ef

,ä"î ïewúáe)*:aezk -,è"èî àeä àôBòczpiga `ed "ser" - §¦§¨
mb xacd jk - miitpke seb ,y`xn akxen serdy myke ,"h"hn"

:h"hn zpigaa,'é ¯ délc àLéø`ed ,h"hn zpiga ly y`xd - ¥¨¦¥
,c"ei ze`d zfnex dilr ,dnkg zpiga - 'ied myn "c"ei"d¯ àôeâå§¨

,å"àåzecnd zpiga - 'ied myn "e"`e"d `ed ,h"hn zpiga ly sebd ¨
,'e ze`a zefnexn od okle ,dyy xtqna ody'ä 'ä ¯ ïéôcb ïéøúe§¥©§¦

,'eëdpia zepiga ody ,'ied myn "oi"`d"d izy od miitpkd izy -
,zeklne,è"èî àø÷pL äøéöéä íìBò eðéäåzfnex ,recid itk - §©§¨©§¦¨¤¦§¨

iga,"h"hn" `xwpd "dxivid mler"l ,h"hn zpBáe12mler"a -
,"dxividïéçnä ïä délc àLéøå ,äðLnaL úBëìä éôeb ïä¥¥£¨¤©¦§¨§¥¨¦¥¥©Ÿ¦

,úòc äðéa äîëç úBðéçáe-zenewn dnka y`xd oiprk`edy , §¦¨§¨¦¨©©
dnewny dpynd oipr iable .zrcÎdpiaÎdnkg oigend zpiga
:df ixd ,"dxivid mler"a
úBëìää úeiîéðt ïäL¤¥§¦¦©£¨

,ïäéîòèå ïãBñåoky §¨§©£¥¤
mipipr mb mpyi ixd dpyna

,dl`eìéçc ïéôcb ïéøúe§¥©§¦§¦
eîéçøemiitpkd izye - §¦

)mda sterl mpipry
zenewn dnkakzexrd -

(`"hily x"enc` w"k
- dad`e d`xil zepeeknd

,äàlò 'ä ïä-reciy ¥¦¨¨
zenewn dnka-àéäL¤¦

,eîéçød`lir 'd :ody - §¦
myay dpey`xd "`d"d)
dnka recid itky ('ied
zfnxn `id ,zenewn

,"dad`"läàzz 'äå- §©¨¨
zenewn dnka reciy-àéä¦

,äàzz äàøé"`d"de - ¦§¨©¨¨
,zfnxn ,'ied myay dipyd
,zenewn dnka recid itk
dbixcnd) "d`zz d`xi"l
`idy ,(d`xiay dpezgzd

-àéäL ,ìLî Cøc Cìnä ãçôk ,'ä ãçôe íéîL úeëìî ìò- Ÿ©§¨©¦©©§©©©¤¤¤¤¨¨¤¦
`id ,ef d`xi,äàlò äàøé ïk ïéàM äî ;úéìâðå úéðBöéç äàøé¦§¨¦¦§¦§¥©¤¥¥¦§¨¦¨¨

`idy ,d`xiay dpeilrd dbixcnd -,úLa àøézngn `xi `ed - ¨¥Ÿ¤
,'d zelcbn ezyeaúBøzñpä"î àéäzekiiyd -,"eðéäìà 'äì ¦¥©¦§¨©¡Ÿ¥

àéäå,ef "d`lir d`xi" -äàlò äîëçazfnxn dilry -ã"eé §¦§¨§¨¦¨¨
:(àðîéäî àéòøa áeúkL Bîk ,àeä-Ceøa ä"éåä íL ìLlkn ¤¥£¨¨¨§¤¨§©§¨§¥§¨

;(oitcb) "miitpk" ze`xwp d`xie dad`y ,micnl ep` xen`d
zeevnde dxezd z` zelrn d`xie dad`y epcnly dnl m`zdae

:ahid mixacd epaei -ïéàå ,óBòä øwò íðéà óBòä éôðkL Bîk ék¦§¤©§¥¨¥¨¦©¨§¥
Búeiç,serd ly -,ììk íäa éeìzleki serd ixdy miiptka - ©¨¨¤§¨

,miitpkd ila mb zeigl:ïðúãkepcnly itk -13:¯ äétâà eìhð" §¦§©¦§£©¤¨
,"äøLk,xyk serd - eitpk elhipyk mb -øwòäå,serd ly -àeä §¥¨§¨¦¨

Bôeâå BLàøì íéLnLî ÷ø íðéà íéôðkäå ,Bôeb ìëå BLàøŸ§¨§©§¨©¦¥¨©§©§¦§Ÿ§
;ïBäa àçøôìetebe ey`xy zxy ilk serl zeynyn miitpkd - §©§¨§

;serl elkeiãeçiä øwò ïä úBönäå äøBzä ,ìLî Cøc Cëå§¨¤¤¨¨©¨§©¦§¥¦©©¦
,ïäéãé ìò älbúnä ïBéìòä ïBöø éelb éãé ìò ,ïBéìòäici lr - ¨¤§©§¥¦§¨¤§©¦§©¤©§¥¤

,zeevnde dxezdeîéçøe eìéçcäå,dad`de d`xide -íéìòî íä §©§¦§¦¥©£¦
ïúBà,zeevnde dxezd z` -ïéà øBà ïBöøä Ba älbúiL íB÷îì ¨§¨¤¦§©¤¨¨¥

ïäL ,ãeçiäå àeä Ceøa óBñzenler ,`ed mewnd -äøéöé ¨§©¦¤¥§¦¨
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íéøîà éèå÷éì
'éô íéðå÷éúáå 'åë íãàä
úåöîå äøåúá íé÷ñåòäù
íéàø÷ð åîéçøå åìéçãá
íéçåøôà '÷ð åàì íàå íéðá
*àçøôì ïéìëé àìã
óåòä éôðëù åîë éë
óåòä ø÷éò íðéà
íäá éåìú åúåéç ïéàå
äéôâà åìèéð ïðúãë ììë
åùàø àåä ø÷éòäå äøùë
íðéà 'ééôðëäå åôåâ ìëå
åôåâå åùàøì íéùîùî ÷ø
î"ã êëå ïåäá àçøôì
ø÷éò ïä úåöîå äøåúä
éåìéâ é"ò ïåéìòä ãåçéä
ìò äìâúîä ïåéìòä ïåöø
íä åîéçøå åìéçãäå ïäéãé
íå÷îì ïúåà íéìòî
ïéà øåà ïåöøä åá äìâúéù
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ב.11. ו, -12.ישעי' וק"ל]. זו. בהג"ה כו"כ מתורץ [שאז וא"ו צ"ל: ˘ËÈÏ"‡."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.13 פ"ג (חולין 'נשתברו' "במשנה:
- נג)" ר"ס ט"ז (ראה כשרה ניטלו דגם נלמד שמזה אלא ˘ËÈÏ"‡.מ"ד). ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

oqip f"h iriax mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ט"ז רביעי יום
,110 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åìéçãã óà äðäå,ep 'nr cr:úåëéøàá

ääâä
äùåã÷ã ñ"éá äéùòá åìéôà åà)
àø÷î ïëå úåéùòî úåöî íå÷î
øåàå ãåçéä äìâúî äðùîá ìáà
äøéöéá àåä êåøá óåñ ïéà
ãåîéìáù åðééäã 'àéøáá ãåîìúáå
ñ"à øåàå ãåçéä èùôúî àø÷î
äðùîáå äéùòä ãò 'åìéöàî ä"á
ãò ãåîìúáå äãáì äøéöéä ãò
úåìéöàá ïìåë éë äãáì äàéøáä
ììë úèùôúî äðéà äìá÷ ìáà

:(ç"òøôá ù"îë ò"éáì úåìéöàî

äùåã÷ã ñ"éá äéùòá åìéôà åà)
àø÷î ïëå úåéùòî úåöî íå÷î
øåàå ãåçéä äìâúî äðùîá ìáà
äøéöéá àåä êåøá óåñ ïéà
ãåîéìáù åðééäã 'àéøáá ãåîìúáå
ñ"à øåàå ãåçéä èùôúî àø÷î
äðùîáå äéùòä ãò 'åìéöàî ä"á
ãò ãåîìúáå äãáì äøéöéä ãò
úåìéöàá ïìåë éë äãáì äàéøáä
ììë úèùôúî äðéà äìá÷ ìáà

:(ç"òøôá ù"îë ò"éáì úåìéöàî

.äàéøáeody iptn ,(miitpk) "oitcb" d`xie dad` ze`xwp okle - §¦¨
n miitpkdy myk ,zeevnde dxezd z` zelrnserd z` zenix

.dlrnlääâäoevxd dlbzn ea mewndy ,xn` owfd epaxy dn lr
"d`ixa"de "dxivi"d zenlera `ed ,cegide `ed jexa seq oi` xe`

ddbda xidane-Bà)*
úBøéôñ 'éa äiNòa elôà£¦©£¦¨§§¦

,äMã÷cmler"ay - ¦§ª¨
,"diyrdúBöî íB÷î§¦§
,úBiNòîdleki ,my mb - ©£¦

zeevnd ziilr zeidl
,oeilrd cegid zelbzde
z` miniiwny drya z`fe
,ler zlaw jezn zeevnd

ler zlawyzekln,miny
mler"l zekiiy dl yi

,"diyrd.àø÷î ïëå- §¥¦§¨
`id "`xwn"ay devnd
,xeaica miweqtd z` `hal

ly oipr `ed xeaic ,oky ,"diyrd mler"l zekiiy jkl yiy ixd
,"`hef dyrn"Ceøa óBñ ïéà øBàå ãeçiä älbúî äðLna ìáà£¨©¦§¨¦§©¤©¦§¥¨
,äøéöéa àeäe` leqt e` xyk :zekldd wqt ixd `id dpyn ,ik - ¦¦¨

zekiiy jkl yi okle ,dxeab e` cqg zecnn `a df xac ,dnecke aiig
,"dxivid mler"l.äàéøáa ãeîìzáexe` cegi dlbzn "cenlz"a - ©©§¦§¦¨

"d`ixad mler"a ,`ed jexa seq oi`14,,eðééäcxacd zernyn - §©§
,"dxivid mler"a e` "diyrd mler"a wx deedzn "cegi"dy epi`
xy`n xzei yecw "`xwn" ,ixdy ,mdn dlrnly zenlera `le
`le ,zeipyn iab lr yneg gipdl xzeny mi`ex ep`y itk) "dpyn"
,`eti` ,recn ,"cenlz" xy`n "dpyn" xzei dyecw mb jk ,(jtidl

- xzeia oezgzd mlera "`xwn" - jtidl `ed zelbzdd xcq
`l` - ?d`ld jke ,"dxivi" - xzei oeilr mlera "dpyn" ,"diyr"

:`id xacd zernynèMtúî àø÷î ãenìaL,dlbzne -ãeçiä ¤§¦¦§¨¦§©¥©¦
ãò äðLîáe ,äiNòä ãò úeìéöàî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå§¥¨¥£¦©¨£¦¨§¦§¨©

,dcáì äøéöéämb `le - ©§¦¨§©¨
itk ,"diyrd mler"l

,"`xwn"a xacdyãeîìúáe§©§
,dcáì äàéøaä ãò`le - ©©§¦¨§©¨

itk ,"dxivid mler"l mb
,"dpyn"a xacdyïlk ék- ¦ª¨

mbe dpyn mb ,`xwn mb
od ,cenlz.úeìéöàa- ©£¦

mler"a deedzn cegide
`hazn lcadd ;"zeliv`d
mihytzn okid cr ,jka wx
cegid ,cenild ici lr
.seq oi` xe` ly zelbzdde
dðéà äìa÷ ìáà£¨©¨¨¥¨

,äiNò-äøéöé-äàéøáì úeìéöàî ììk úèMtúîzxez cenila - ¦§©¤¤§¨¥£¦¦§¦¨§¦¨£¦¨
,`wec "zeliv`d mler"a ,zelbzdde elek "cegi"d deedzn ,dlawd

."zeliv`d mler"n dhnly zenlera llk hytzn df oi`eBîk§
:(íéiç õò éøôa áeúkL"oitcb" ze`xwp d`xie dad`y ,epcnl - ¤¨¦§¦¥©¦

,serd ly exwirl zeaygp opi` sera miitpkdy iptn ,(miitpk)
qgia mb jk - dlrnl serd gxet oci lry jka wx `hazn ociwtz
dxez (ly oneiw) `ed xwird :zeevne dxez iabl d`xie dad` ly
dlrnl zeler oci lry wx `ed d`xie dad` ly opipr ,zeevne
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ניסן  י"ח שישי יום
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,('d zceara weqrl okn xg`le) miny zekln ler dligza envr

;"'eë äMã÷ déa àéøL àì ¯ dab çkzLà àì éàä éàåm`e - §¦©¨¦§©©©¥¨©§¨¥§ª¨
.dyecw ea dxey dpi` ,miny zekln ler zlaw ea oi`àéòøáe]§©§¨

àé÷ óc íL àðîéäî§¥§¨¨©
[á ãenò:xn`p -ìkL ©¤¨

éøö íãàúBéäì C- ¨¨¨¦¦§
,'d zcearaúBðéça ézLa¦§¥§¦

úðéça :ïäå ,úBâøãîe©§¥§¥§¦©
."ïa" úðéçáe "ãáò"- ¤¤§¦©¥

carjezn `id ezceary -
jk ,epec`n `xi `ed ,d`xi
'd z` cearl mc`d lr

;d`xi jeznoadyer -
,jk ,dad` jezn eia` ornl
oa zpigaa zeidl mc`d lr
.dad` jezn 'd z` cearle

Léc óàåly dbixcn - §©§¥
àeäL "ïa",caa ca -íb ¥¤©

øLôà éà éøä ,"ãáò" ïk¥¤¤£¥¦¤§¨
éìa Bæ äâøãîì àáì̈Ÿ§©§¥¨§¦
,äàlò äàøiä úîéã÷§¦©©¦§¨¦¨¨

.íéòãBiì òeãik:xnelk - ©¨©©§¦
dbixcn mbef`edy) oa ly

lr - .d`xi dl dncw ,(car
mby ep` mi`ex mipt lk
meyn jka oi` ,'d z`xi el dxqgy `l` ,'d zad` mc`l dpyiyk
;"dcear" mya z`xew dxezdy dcn dze`a ,zeevne dxez meiw
xxeri - eala d"awdn d`xi zybxd xevil mc`d zlekia oi`yke

,zegtd lkl ,myy ,ezaygne egena d`xi zegtd lklyibxi
elit` xxerl lbeqn epi`y in mby ,owfd epax xiaqi oldl .ef d`xi
wnrzn `edy oeeik ,z`f lka - zybxene ziygen d`xi egena
`id zeevn eneiwe dxez ecenil zrya ezpeeke ,mixen`d mixaca
dcear meyn jka xak yi ,jlnd z` ,d"awd z` zxyl ick

.zizin`

äàøé íeL Lébøî Bðéà BzáLçîáe Bçîa íbL éî óà ,äpäå§¦¥©¦¤©§Ÿ§©£©§¥©§¦¦§¨
,äLeáezeppeazddy - ¨

cgiin cvik - dxen`d
,eilr ezekln z` d"awd
d"awd ji` - efn dxizie
`ed m` hiane eilr "cner"
dppi` - 'eke ie`xk ecaer

zaiqe ,cala ezaygne egena `l mb ,d`xid zybxd ea zxxern

- `id xacdúBâøãnî ,dávç øB÷nî BLôð Cøò úeúéçt éðtî¦§¥§¦¤¤©§¦§ª§¨¦©§¥
úBøéôñ 'éc úBðBzçz©§§§¦

,äiNòc`ed eytp xewny - ©£¦¨
,xzeia oezgzd mlerdn
df mlerae ,"diyrd mler"
zebixcndn - envr
xyra xzeia zepezgzd
,iwl` ybxd eaxwa zelbl ezlekia oi` ,jk meyne - eay zexitqd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'úé åúàøé åéìò êéùîîå íéîù úåëìî åéìò ìá÷îù
àéä åæ äìá÷å åçåîáù åðåöøå åúáùçî úåìâúäá
ìë úåùôð òáè àéä éøäù ÷ôñ íåù éìá úéúéîà
äøåúä éøä 'úé ùåã÷ä êìîá ãåøîì àìù ìàøùé
úîçîå åæ äìá÷ úîçî äùåòù äåöîä åà ãîåìù
äîéìù äãåáò íùá úåàø÷ð åçåîáù äàøéä úëùîä
ãîåì íà ë"àùî åëìîå åðåãàì ãáòä úãåáò ìëë
éãé ìò åá ä÷áãì éãë äãáì äáäàá äåöîä íéé÷îå
ãáòä úãåáò íùá úàø÷ð äðéà åéúåöîå åúøåú
åúåàå 'åâå íëéäìà 'ä úà íúãáòå äøîà äøåúäå
àøåú éàäë [øäá 'ô] øäæá ù"îëå 'åâå åãåáòú

à÷ôàì ïéâá àúéîã÷á ìåò äéìò ïéáäéãáè äéðéî
ìåò äéìò àìá÷ì ð"áì êéøèöà éîð éëä 'åë àîìòì
äéáâ çëúùà àì éàä éàå 'åë àúéîã÷á íéîù úåëìî
ìëù [á"ò à"é÷ 'ã íù î"øáå] 'åë 'ùåã÷ äéá àéøù àì
ïá 'éçáå ãáò 'éçá ïäå úåâøãîå 'éçá éúùá ì"ö íãà
àáì øùôà éà éøä ãáò ë"â àåäù ïá ùéã óàå
:íéòãåéì òåãéë äàìéò äàøéä úîéã÷ éìá åæ äâøãîì

íåù ùéâøî åðéà åúáùçîáå åçåîá íâù éî óà äðäå
äáöåç øå÷îî åùôð êøò úåúéçô éðôî äùåáå äàøé
ïéåëúîù øçàî ë"ôòà äéùòã ñ"éã 'åðåúçú úåâøãîî
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כה.9. כג, ה.10.שמות יג, דברים



oqipסו h"i ycew zay mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,egena `l mb ,ziwl` d`xi lyïekúnL øçàî ,ïë ét ìò óà©©¦¥¥©©¤¦§©¥
BúãBáòa,zeevne dxez meiwa -Cìnä úà ãáòì éãkz` - ©£¨§¥©£Ÿ¤©¤¤

,ely jlnd `edy ,d"awd,äøeîb äãBáò Bæ éøäxqg `l - £¥£¨§¨
ote`a `ed zeevne dxez eneiw - "dcear"l jiiyy dna dne`n

,"dcear" x`ezd z` mledd
äãBáòäå äàøiä ék- ¦©¦§¨§¨£¨

,z"iyd zceare ,d`xi
ì úBáLçðúBöî ézL- ¤§¨¦§¥¦§

,zecxtp,â"éøz ïéðîa- §¦§©©§©
,zeevn 613úBákòî ïðéàå§¥¨§©§
.Bæ úà Bæoi`y zexnle - ¤

,d`xid zevn miiwn `ed
zeidl d`xid lr ,oky
lkl e` ,ala zybxen
,z`f lka - gena zegtd
meiwa aekir meyn jka oi`
ecnela ,'d zcear zevn
ick zeevn eneiwae dxez
`edy d"awd z` zxyl
owfd epaxe .ely jlnd
ok lr xzi xne`e jiynn
yibxn `ed oi`y zexnly
,egena `l mb d`xid z`

ezaygnae ,d`xi xxerl mdilry mipipra wnrzn `edy oeeikn j`
`edxdxdn.d`xi zevn jka miiwn s` `ed - d`xi ly mipipra

,ãBòå,efn dxizi -äàøé úåöî íb íi÷î úîàaLwx `l - §¤¤¡¤§©¥©¦§©¦§¨
,"dcear"d zevnäîa,ici lr -éLînM,BzáLçîa äàøiä C- §©¤©§¦©¦§¨§©£©§
`ed ezaygnayxdxdn,dze` xxerl dqpne ef d`xi zece`ék¦

íéðt-ìk-ìò ,åéìò íéîL àøBî íéðt-ìk-ìò Bæ òâøå äòLa§¨¨§¤©©¨¨¦¨¨©¦¨¨©¨¨¦
,åéìò èéanä ,Cìî BðéàL úBçôì èBéãä íãå øNa àøBîk§¨¨¨¨¨¤§§¨¤¥¤¤©©¦¨¨

,åéðéòa ïeâä BðéàL øác úBNòlî Bøeáòa òðîpLedyinyk - ¤¦§©©£¦©£¨¨¤¥¨§¥¨
zrpen - heyt mce xya m` ik ,jln eppi` `ed m` mb ,eilr lkzqn
`ed dcn dze`a - mipbed izla mixac zeyrl ef zelkzqd eze`
zeyrln ,d`xi dze` ipipra xdxdn `edy drya ,envr z` rpen

,d"awd oevxl cbepnd xacBfL,`xen ly df heyt iehia -úàø÷ð ¤¦§¥
åéãéîìúì éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîàL Bîk ,äàøé11ïBöø éäé" : ¦§¨§¤¨©©¨¨¨¤©©§©§¦¨§¦¨
,'eë íãå øNa àøBîk íëéìò íéîL àøBî àäiLeicinlzyke - ¤§¥¨¨©¦£¥¤§¨¨¨¨¨

:dpr - ?jkn dlrp `xen oi` m`d :edel`yøáBò íãàLk eòãz¥§§¤¨¨¥
."'eë íãà éðàøé àlL øîBà äøáòdfk `xeny ,ixd -iptn £¥¨¥¤Ÿ¦§¥¦¨¨

dfy ,mi`ex ep` ,mipt lk lr .zexiar xearln mka xevri d"awd
`xwp`xendze`a ,dxiar xearln rpen dfy oeeikn ,d`xi - miny

izla mixac ziiyr epnn rpen mce xyan ely `xendy dcn
jiynn `edy jka ,d`xid zevn mb miiwn `edy ,ixd .miievx

ici lr ezaygna ef d`xi.zeppeazdúàø÷ð Bæ äàøiL ÷ø©¤¦§¨¦§¥
"äàzz äàøé"oke "dpezgz d`xi" -"àèç úàøé"å`l - ¦§¨©¨¨§¦§©¥§

`xi `ed - "`hg z`xi" m` ik ,"miwl` z`xi" e` "'d z`xi"
`id ef d`xie ,dxiar xearlBúîëçì úîãBwL12,`id - ¤¤¤§¨§¨

dncwdk zynyn
ly oneiw `idy ,"dnkg"l
zilkz" ik) zeevne dxez
miyrne daeyz dnkg

"miaeh13mi`xwp okle ,
meiw ly miaehd miyrnd
mya ,zeevnde dxezd
,ef d`xi ixd ,("dnkg"
,zrk micnel ep` dilr
- "dnkg"l dncwd `id
zeevnde dxezd meiwl

micnel ep` ,oky)14m`" :
"d`xi oi` dnkg oi`15,

dncwd `id "dnkg"y
ep` jci`ne ,"d`xi"l
oi` d`xi oi` m`"y micnel
`id "d`xi"y ,"dnkg
o`kn ,"dnkg"l dncwd
zebixcn izy opyiy
zynyn `ide ,dpezgz d`xi - "d`zz d`xi" (` :d`xia
m`" xn`p jk lre ,"dnkg" `xwpd ,zeevne dxez meiwl dncwdk
ef d`xi ,dpeilr d`xi - "d`lir d`xi" (a ."dnkg oi` d`xi oi`

d`aixg`dnkg oi` m`" xn`p jk lre ,zeevne dxez ly oneiw
eli`e ("d`xi oi`,'eë "úLa àøé" àeä "äàlò äàøé"å- §¦§¨¦¨¨§¥Ÿ¤

zelcb iptn ely dyead lr zqqeand d`xi `id dpeilrd d`xid
,'d.'eë äàøé úéàå äàøé úéàcxen`k .d`xi yie d`xi yi - §¦¦§¨§¦¦§¨

xia zebixcn izy opyi,zeevne dxez meiwl d`iand d`xi ,d`
.zeevne dxez meiw ici lr zxvepd d`xieììk äàøé éìa ìáà£¨§¦¦§¨§¨

"d`zz d`xi" elit` oi` m` -àìéòì àçøt àìezcear oi` - ¨¨§¨§¥¨
,dlrnl (dler) "zgxet" ,zeevne dxez meiwa,dcáì äáäàa- §©£¨§©¨

ef dad` oi` ,cala 'd zad` jezn zeevne dxez miiwn `ed m`
,zepeilrd zexitqa dlrnl zeevnde dxezd z` dlrnBîk§

ðëa çøôì ìBëé Bðéà óBòäLãçà ó16ïéøz ïä eîéçøe eìéçãc , ¤¨¥¨¦§Ÿ©§¨¨¤¨¦§¦§¦¥§¥
ïéôcb,miitpk izy od dad`e d`xi ,oky -áeúkL Bîk] ©§¦§¤¨

.[íéðewzadad` ly ("oitcb") miitpkd izyy - "xdef ipewiz"a - ©¦¦
zexitql (oci lr zeyrpd) zeevnde dxezd z` zelrn ,d`xie
dxqgyk ,j` .mincewd miwxta epcnly itk ,mipeilrd zenlerd
- cala dad` jezn zeevn miiwn `ede ,'d z`xi ly zexxerzdd
dxezd zlekia oi` zg` "spk"ae ,cala zg` "spk" o`k zniiwy ixd
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íéøîà éèå÷éì
äøåîâ äãåáò åæ éøä êìîä úà ãåáòì éãë åúãåáòá
â"éøú ïéðîá úåöî éúùì úåáùçð äãåáòäå äàøéä éë
úåöî íâ íéé÷î úîàáù ãåòå .åæ úà åæ úåáëòî ïðéàå
òâøå äòùá éë åúáùçîá äàøéä êéùîîù äîá äàøé
èåéãä íãå øùá àøåîë ô"ëò åéìò íéîù àøåî ô"ëò åæ
úåùòìî åøåáòá òðîðù åéìò èéáîä êìî åðéàù úåçôì
øîàù åîë äàøé '÷ð åæù åéðéòá ïåâä åðéàù øáã
àøåî àäéù ïåöø éäé åéãéîìúì éàëæ ïá ïðçåé ïáø
øáåò íãàùë åòãú 'åë íãå øùá àøåîë íëéìò íéîù
úàø÷ð åæ äàøéù ÷ø 'åë íãà éðàøé àìù øîåà äøéáò
äàøéå åúîëçì úîãå÷ù àèç úàøéå äàúú äàøé
'åë äàøé úéàå äàøé úéàã 'åë úùåá àøé àåä äàìéò
äãáì äáäàá àìéòì àçøô àì ììë äàøé éìá ìáà

ðëá çåøôì ìåëé åðéà óåòäù åîëåîéçøå åìéçãã ãçà ó
àéä äãáì äàøéä ïëå [íéðå÷éúá ù"îë] ïéôãâ ïéøú ïä
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ב.11. כח, ט.12.ברכות משנה ג פרק אבות א.13.ראה יז, באריכות.14.ברכות מג פרק בתחילת יז.15.ראה משנה ג פרק ‰Ú¯˙16.אבות
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î וכהסיום שני, כנף גם להם יש מעשה בשעת הרי - באחת' 'פורחת א) מט, (שבת כנפי' בתוד"ה הובא במדרש "ומש"כ

שא"א  לפי הב', בכנף גם - במקצת פריחה צ"ל ח) (לט, המת"כ ופירוש ולגירסת אחד. כנף אלא לו שאין בנידו"ד משא"כ - באחת' 'ונינוחת
באחד'". לפרוח

oqip h"i ycew zay mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.dlrnl zelrl zeevndedcáì äàøiä ïëå,dad` ila -ðk àéäó §¥©¦§¨§©¨¦¨¨
,àìéòì da àçøt àìå ,ãçàdpi` ,dcal d`xi jezn dceard - ¤¨§¨¨§¨¨§¥¨

,dlrnl (dler) "zgxet"."ãáò úãBáò" úàø÷pL óà,oky - ©¤¦§¥£©¤¤
lka ,j` ,epec`l car zceark ,d`xi jezn ziyrp ixd dceard

,"car zcear"a ic oi` ,z`f
éøöåúðéça ïk íb úBéäì C §¨¦¦§©¥§¦©
,"ïa",dad` jezn dcear - ¥

oa oky ,"oa" zpiga z`xwpd
jezn eia` ornl dyer

- dad`àä øøBòìäáä §¥¨©£¨
íéðt-ìk-ìò úéòáhä- ©¦§¦©¨¨¦

,d"awdl,Baìa úøzñîä©§ª¤¤§¦
-ìò Bçî úelbúäa àäzL¤§¥§¦§©Ÿ©

ä÷áãì ,BðBöøáe BzáLçîa ãçà 'äì Búáäà økæì ,íéðt-ìk̈¨¦¦§Ÿ©£¨©¤¨§©£©§¦§§¨§¨
.Cøaúé Bazeidl oevxd z` ea xxerz ,zxzeqnd ezad` oexkf - ¦§¨¥

;d"awda weac,Bfä äåönä Bà äøBzä ÷ñòa Búðek äéäz úàæå§Ÿ¦§¤©¨¨§¥¤©¨©¦§¨©
:oda wqrzdl cner `edy -Ba ä÷áãì,d"awda -úéäìàä BLôð §¨§¨©§¨¡Ÿ¦

.ìéòì økæpk ,ïäéLeáìe úéðeiçäådxeza wqrdy ,epcnly itk - §©¦¦§¥¤©¦§¨§¥
,odiyeale zipeigd ytpd lre ziwl`d ytpd lr lret zeevne
zeidl zekixv icedi ly ezcearay ,ixd .d"awda zeweac dpiidzy
,d`xi jezn d"awd z` caerd - "car" zpiga :zepigad izy
jezn eia` ornl dyerd - "oa" zpigae ,epec`l car zceark
dkixv ,zeevne dxez eneiw zrya icedi ly ezpeeky epcnl .dad`

,siqene jiynn owfd epaxe - ,d"awda eytp z` wacl ick ,zeidl
eilr okle ,"l`xyi llk"a envr z` lilkdl jixv ixd icedi

wx `l ,ezceara oeekle se`yleytpy`l` ,d"awda dweac didz
zeytp xewne eytp xewn mbylklr ,d"awda weac didi - l`xyi

- xnelk ,micgiin jk ici
z` miwacne micg`n
(d"awd) `ed jixa `ycew
oky ,(ezpikye) dizpikye
`ed "`ed jixa `ycew"
,zeevnde dxezd xewn
zeytp xewn `id "dpiky"e
yexit edf - l`xyi lk
"cegi myl" gqepd
`ed jixa `ycew cegi" didiy ,devn meiw iptl mixne`y
ziiyr) cegide - 'ity" - "l`xyi lk mya" z`fe "dizpikye
oeik ,dfa gxkdd oaen l"pd t"re - l`xyi lk mya `ed (devnd

zeytp xewn `idy 'zpiky mr cegid l"vylk- "l`xyizxrd
.`"hily x"enc` w"k,`id "l`xyi lk mya" zernyn :xnelk

- l`xyi lk mya `ed (devnd dyrn :zxne` z`f) cegidy
,cegidy oeikn ,l`xyi llk lk myae liaya `id devnd ziiyry
iciÎlr zxvepd ,(`ed jixa `ycew ly) zecg`zdde zecgiizdd

xewn `idy ,(ely dpikyd) "dizpiky" mr `ed devnd meiwlk
.l`xyi
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íéøîà éèå÷éì
ðëãáò úãåáò '÷ðù óà àìéòì äá àçøô àìå ãçà ó

ô"ëò úéòáèä äáäàä øøåòì ïá 'éçá ë"â úåéäì êéøöå
øåëæì ô"ëò åçåî úåìâúäá àäúù åáìá úøúåñîä
'úé åá ä÷áãì åðåöøáå åúáùçîá ãçà 'äì åúáäà
ä÷áãì åæä äåöîä åà äøåúä ÷ñòá åúðååë äéäú úàæå

.ì"ðë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä åùôð åá
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סז oqip h"i ycew zay mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.dlrnl zelrl zeevndedcáì äàøiä ïëå,dad` ila -ðk àéäó §¥©¦§¨§©¨¦¨¨
,àìéòì da àçøt àìå ,ãçàdpi` ,dcal d`xi jezn dceard - ¤¨§¨¨§¨¨§¥¨

,dlrnl (dler) "zgxet"."ãáò úãBáò" úàø÷pL óà,oky - ©¤¦§¥£©¤¤
lka ,j` ,epec`l car zceark ,d`xi jezn ziyrp ixd dceard

,"car zcear"a ic oi` ,z`f
éøöåúðéça ïk íb úBéäì C §¨¦¦§©¥§¦©
,"ïa",dad` jezn dcear - ¥

oa oky ,"oa" zpiga z`xwpd
jezn eia` ornl dyer

- dad`àä øøBòìäáä §¥¨©£¨
íéðt-ìk-ìò úéòáhä- ©¦§¦©¨¨¦

,d"awdl,Baìa úøzñîä©§ª¤¤§¦
-ìò Bçî úelbúäa àäzL¤§¥§¦§©Ÿ©

ä÷áãì ,BðBöøáe BzáLçîa ãçà 'äì Búáäà økæì ,íéðt-ìk̈¨¦¦§Ÿ©£¨©¤¨§©£©§¦§§¨§¨
.Cøaúé Bazeidl oevxd z` ea xxerz ,zxzeqnd ezad` oexkf - ¦§¨¥

;d"awda weac,Bfä äåönä Bà äøBzä ÷ñòa Búðek äéäz úàæå§Ÿ¦§¤©¨¨§¥¤©¨©¦§¨©
:oda wqrzdl cner `edy -Ba ä÷áãì,d"awda -úéäìàä BLôð §¨§¨©§¨¡Ÿ¦

.ìéòì økæpk ,ïäéLeáìe úéðeiçäådxeza wqrdy ,epcnly itk - §©¦¦§¥¤©¦§¨§¥
,odiyeale zipeigd ytpd lre ziwl`d ytpd lr lret zeevne
zeidl zekixv icedi ly ezcearay ,ixd .d"awda zeweac dpiidzy
,d`xi jezn d"awd z` caerd - "car" zpiga :zepigad izy
jezn eia` ornl dyerd - "oa" zpigae ,epec`l car zceark
dkixv ,zeevne dxez eneiw zrya icedi ly ezpeeky epcnl .dad`

,siqene jiynn owfd epaxe - ,d"awda eytp z` wacl ick ,zeidl
eilr okle ,"l`xyi llk"a envr z` lilkdl jixv ixd icedi

wx `l ,ezceara oeekle se`yleytpy`l` ,d"awda dweac didz
zeytp xewne eytp xewn mbylklr ,d"awda weac didi - l`xyi

- xnelk ,micgiin jk ici
z` miwacne micg`n
(d"awd) `ed jixa `ycew
oky ,(ezpikye) dizpikye
`ed "`ed jixa `ycew"
,zeevnde dxezd xewn
zeytp xewn `id "dpiky"e
yexit edf - l`xyi lk
"cegi myl" gqepd
`ed jixa `ycew cegi" didiy ,devn meiw iptl mixne`y
ziiyr) cegide - 'ity" - "l`xyi lk mya" z`fe "dizpikye
oeik ,dfa gxkdd oaen l"pd t"re - l`xyi lk mya `ed (devnd

zeytp xewn `idy 'zpiky mr cegid l"vylk- "l`xyizxrd
.`"hily x"enc` w"k,`id "l`xyi lk mya" zernyn :xnelk

- l`xyi lk mya `ed (devnd dyrn :zxne` z`f) cegidy
,cegidy oeikn ,l`xyi llk lk myae liaya `id devnd ziiyry
iciÎlr zxvepd ,(`ed jixa `ycew ly) zecg`zdde zecgiizdd

xewn `idy ,(ely dpikyd) "dizpiky" mr `ed devnd meiwlk
.l`xyi
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íéøîà éèå÷éì
ðëãáò úãåáò '÷ðù óà àìéòì äá àçøô àìå ãçà ó

ô"ëò úéòáèä äáäàä øøåòì ïá 'éçá ë"â úåéäì êéøöå
øåëæì ô"ëò åçåî úåìâúäá àäúù åáìá úøúåñîä
'úé åá ä÷áãì åðåöøáå åúáùçîá ãçà 'äì åúáäà
ä÷áãì åæä äåöîä åà äøåúä ÷ñòá åúðååë äéäú úàæå

.ì"ðë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä åùôð åá
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc oiaexir(iying meil)

:`xnbd daiyn .mdipia lhlhl xzen xead ztyàëéøö àì`l - Ÿ§¦¨
y ycgl `l` ,df oic eprinydl xfrl` iax jxvedà÷c áb ìò óà©©©§¨

íéaø da éò÷aaygp ote` lka oicneicd oia mixaer miaxy - ¨§¥¨©¦
.zevignk

:`xnbd dywnéìháîe íéaø eúà àìc ïì òîLî à÷ éàîe©¨©§©¨§Ÿ¨©¦§©§¥
àúvéçîmze` milhan oicneicd oia mixaerd miaxd oi`y - §¦¨¨

.dvign zeidlnàðîéæ àãç øæòìà éaø øîà àäiax ixde - ¨¨©©¦¤§¨¨£¨¦§¨
.df oic zg` mrt xn` xak xfrl`ïðúc(.ak oldl)xzid iab ¦§©

,miqtdíéaøä úeLø Cøc äúéä íà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦¨§¨¤¤§¨©¦
ïz÷ñôî`l` zxg` jxc my oi`y ,oicneicd oia dwiqtn - ©§©§¨

,mdipiaäp÷lñémiaxd jxcl,ïéããvìmiaxd zqixcy meyn §©§¤¨©§¨¦
.zevignd zlhanéøö Bðéà íéøîBà íéîëçå.Cdilr epipye ©£¨¦§¦¥¨¦

,`xnbaEòéãBä ïàk eäééååøz éøîàc øæòìà éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦¤§¨¨§¨§¥©§©§¨¦£
lecb dnk ,[minkg-] `pzd,úBvéçî ìL ïçkzelhazn opi`y Ÿ¨¤§¦

:`xnbd daiyn .odipia miaxd xarn meynäî éàíúeli` - ¦¥¨¨
,my dpynd lr xfrl` iax ixacnàøéáñ àìå 'ïàk' àðéîà äåä£¨£¦¨¨§Ÿ§¦¨

déìly ogek ericed o`ky minkg ixac lr xne` xfrl` iax - ¥
.ok xaeq epi` envr `ed j` ,zevignïì òîLî à÷rinyn - ¨©§©¨

s` lr aiig zaya ze`xia iqtl wxefdy ,xfrl` iax epl
y mircei ep` jkne ,miax my mixaerydéì àøéáñe 'ïàk'dn - ¨§¦¨¥

envr `ed s` ,'zevign ly ogk jriced o`k' xfrl` iax xn`y
.ok xaeq

ok m` :`xnbd dywnCä éòa àìå àä àîéìåiax xn`iy ic - §¥¨¨§Ÿ¨¥©
`le ,aiig miax my mixaery miqtd oial zaya wxefdy xfrl`
.'zevign ly ogk jriced o`k' dpyna minkg ixac lr xnel jxhvi
`l` ,minkg ixac lr ok xn` `l xfrl` iax ok` :`xnbd daiyn

øîzéà dzøéáç ììkî àãçezhiy xfrl` iax xn`y xg`l - £¨¦§¨£¥§¨¦§©
lr enya eicinlz epy el` eixac jezn ,aiig miqtd oial wxefdy

.'zevign ly ogk jriced o`k' ,minkg ixac
:dpyna epipy'åëå øàaì áéø÷äì øzeîdy`x dxt `dzy calae ¨§©§¦©§¥

.dzeye mipta daexe
dvexe miaxd zeyxa zcnerd dnda m`d zwtzqn `xnbd
`idy mewnl daexe dy`x qipkzy jixv ,cigid zeyxa dzewydl
`xnbd .epzpynn z`f heytl `xnbd dqpne .`l e` ,dzey

'oilitz `vend' wxtn dpyn d`iane dnicwn(.hv onwl)zxne` .
:`xnbdíúä ïðz(my),íéaøä úeLøa íãà ãBîòé àìex`ev hiyeie §©¨¨Ÿ©£¨¨¦§¨©¦

.ãéçiä úeLøa äzLéåcenri `l okeúeLøa äzLéå ãéçiä úeLøa §¦§¤¦§©¨¦¦§©¨¦§¦§¤¦§
,íéaøädizyd ilk `iveie ,eilbx mewnl eteb jyni `ny dxifb ¨©¦

.z`hg aiigzie ,enràeäL íB÷nì Baeøå BLàø ñéðëî ïk íà àlà¤¨¦¥©§¦Ÿ§©¨¤
,äúBL.ezcinr mewnl jyni `ny miyyeg oi` f`y ¤
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oqipסח yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæ.

ïñéð â"é éùéîç íåé

äøNr íézL óñk úør÷ ìûøNé éàéNð úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç úàǽŸ£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À
ìL :äøNr íézL áäæ úBtk øNr íéðL óñë-é÷øæîíéráLå óñk úçàä äørwä äàîe íéL ¦«§§¥¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«§¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−

äøNr-íézL áäæ úBtk :Lãwä ì÷La úBàî-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©«¥−§¤¬¤©«Ÿ¤©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ
ø÷aä-ìk :äàîe íéøNr úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä äøNr äøNr úøè÷ úàìî§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬¥¨«¨©¨¨̧
íéfr éøérNe íúçðîe øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL íìéà íéøt øNr íéðL äìòì̈«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¦§¨¨®§¦¥¬¦¦²
íéãzr íéML íìéà íéøt äraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå :úàhçì øNr íéðL§¥¬¨−̈§©¨«§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´
ìäà-ìà äLî àááe :Búà çLnä éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða íéNák íéML¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤
éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkä ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì ãrBî¥»§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´

:åéìà øaãéå íéáøkäEúìräa åéìà zøîàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ©§ª¦®©§©¥−¥¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤©«£½Ÿ§¨«©§−̈¥®̈§©«£«Ÿ§Æ
úBøpä úráL eøéàé äøBðnä éðt ìeî-ìà úøpä-úàäøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nriå : ¤©¥½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¨¦−¦§©¬©¥«©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈

dçøt-ãr dëøé-ãr áäæ äL÷î äøðnä äNrî äæå :äLî-úà ýåýé äeö øLàk äéúøð äìrä¤«¡−̈¥«Ÿ¤®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¤̧©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬©¦§−̈
:äøðnä-úà äNr ïk äLî-úà ýåýé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−̈¤©§Ÿ̈«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc oiaexir(iyiy meil)

,éúBðáe éðaepigzt lre gix epzp mi`cecd' jyndd xn`p mdilry ¨©§©
.lirl yxcpk ,'micbn lk
:jlnd dnly zece` ceráéúëc éàî ,àðeðîä áø øîà`id dn ± ¨©©©§¨©¦§¦

aezkd zpeek(ai d '` mikln)ìL øaãéå'BøéL éäéå ìLî íéôìà úL ©§©¥§Ÿ¤£¨¦¨¨©§¦¦
ãnìî ,'óìàå äMîçaezkdìL øáãå øác ìk ìò äîìL øîàL £¦¨¨¨¤§©¥¤¨©§ŸŸ©¨¨¨§¨¨¤

ìL äøBzìLî íéôìà úLe ,[minrh-]ìL øáãå øác ìk ìò ¨§Ÿ¤£¨¦¨¨©¨¨¨§¨¨¤
.íéîòè óìàå äMîç íéøôBñ§¦£¦¨§¤¤§¨¦

:jlnd dnly zece` `ax yxcy ztqep dyxcéàî ,àáø Løc̈©¨¨©
áéúëcaezkd zpeek `id dn ±(h ai zldw)íëç úìä÷ äéäL øúéå' ¦§¦§Ÿ¥¤¨¨Ÿ¤¤¨¨

,'äaøä íéìLî ïwz øwçå ïfà[å] íòä úà úòc ãnì ãBòsqepy ¦©©©¤¨¨§¦¥§¦¥¦¥§¨¦©§¥
edfe .'eke mrd z` zrc cnil cer ,zldw xtqay daxd eznkg lr

,eyexitdéøîâàc ,'íòä úà úòc ãnéì'[mcnil-]íéîòè éðîéña ¦¥©©¤¨¨§©§¨¥§¦¨¥§¨¦
,dpynd cenille `xwnd zeaizl mipniqe zxeqn raw ±døañàå§©§§¨

déì éîãc éàîa.xacn xac cnle ± §©§¨¥¥

,øæòìà éaø øîà àleò øîà ,'äaøä íéìLî ïwéz øwçå ïféà[å]'§¦¥§¦¥¦¥§¨¦©§¥¨©¨¨©©¦¤§¨¨
y ,mipf` oeyl `ed 'ofi`e'äúéä äléçzadäôéôëì äîBc äøBz ©§¦¨¨§¨¨¨¦§¦¨

[lql-]íéðæà dì ïéàLdpi`e ,oda dze` feg`l [dfig`l mici-] ¤¥¨¨§©¦
,letile hnydl dlekie zxnzyníéðæà dì äNòå äîìL àaL ãò©¤¨§ŸŸ§¨¨¨¨§©¦

lykdl l`xyi miieyr eid eizepwz mcewy ,zltep dpi` aeye
zeipy lr xfbe ,mici zlihpe oiaexir owizy ici lre ,zexiara
jxck ,zexiard on miwgxzny ,zeevna l`xyi mifge` ,zeixrl

.ci zia el oi`y ilkn xzei ,ci zia el yiy ilka feg`l gepy
weqta xn`p :dxezd ixac zece` zxg` dyxc(`i d mixiyd xiy)

,dxezd lr df weqt yxcpe ,'axFrM zFxgW miNYlY eizFSew'§ª¨©§©¦§Ÿ¨¥
LiL ãnìî ,àá÷eò øî øîà àcñç áø øîà ,'íélzìz åéúBvå÷'§ª¨©§©¦¨©©¦§¨¨©©§¨§©¥¤¥

õB÷å õB÷ ìk ìò LBøãìdxezayíéléú éìéz[zelecb zenixr-] ¦§©¨¨¦¥¦¦
,'áøBòk úBøçL' .úBëìä ìLoeyl 'axerk'e zixgy oeyl 'zexegy' ¤£¨§Ÿ¨¥

,ziaxrïàöBî äzà éîa,mbiyne dkefy ,elld dxezd ixacléîa §¦©¨§¨§¦
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סט היום יום . . . 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc oiaexir(iyiy meil)

,éúBðáe éðaepigzt lre gix epzp mi`cecd' jyndd xn`p mdilry ¨©§©
.lirl yxcpk ,'micbn lk
:jlnd dnly zece` ceráéúëc éàî ,àðeðîä áø øîà`id dn ± ¨©©©§¨©¦§¦

aezkd zpeek(ai d '` mikln)ìL øaãéå'BøéL éäéå ìLî íéôìà úL ©§©¥§Ÿ¤£¨¦¨¨©§¦¦
ãnìî ,'óìàå äMîçaezkdìL øáãå øác ìk ìò äîìL øîàL £¦¨¨¨¤§©¥¤¨©§ŸŸ©¨¨¨§¨¨¤

ìL äøBzìLî íéôìà úLe ,[minrh-]ìL øáãå øác ìk ìò ¨§Ÿ¤£¨¦¨¨©¨¨¨§¨¨¤
.íéîòè óìàå äMîç íéøôBñ§¦£¦¨§¤¤§¨¦

:jlnd dnly zece` `ax yxcy ztqep dyxcéàî ,àáø Løc̈©¨¨©
áéúëcaezkd zpeek `id dn ±(h ai zldw)íëç úìä÷ äéäL øúéå' ¦§¦§Ÿ¥¤¨¨Ÿ¤¤¨¨

,'äaøä íéìLî ïwz øwçå ïfà[å] íòä úà úòc ãnì ãBòsqepy ¦©©©¤¨¨§¦¥§¦¥¦¥§¨¦©§¥
edfe .'eke mrd z` zrc cnil cer ,zldw xtqay daxd eznkg lr

,eyexitdéøîâàc ,'íòä úà úòc ãnéì'[mcnil-]íéîòè éðîéña ¦¥©©¤¨¨§©§¨¥§¦¨¥§¨¦
,dpynd cenille `xwnd zeaizl mipniqe zxeqn raw ±døañàå§©§§¨

déì éîãc éàîa.xacn xac cnle ± §©§¨¥¥

,øæòìà éaø øîà àleò øîà ,'äaøä íéìLî ïwéz øwçå ïféà[å]'§¦¥§¦¥¦¥§¨¦©§¥¨©¨¨©©¦¤§¨¨
y ,mipf` oeyl `ed 'ofi`e'äúéä äléçzadäôéôëì äîBc äøBz ©§¦¨¨§¨¨¨¦§¦¨

[lql-]íéðæà dì ïéàLdpi`e ,oda dze` feg`l [dfig`l mici-] ¤¥¨¨§©¦
,letile hnydl dlekie zxnzyníéðæà dì äNòå äîìL àaL ãò©¤¨§ŸŸ§¨¨¨¨§©¦

lykdl l`xyi miieyr eid eizepwz mcewy ,zltep dpi` aeye
zeipy lr xfbe ,mici zlihpe oiaexir owizy ici lre ,zexiara
jxck ,zexiard on miwgxzny ,zeevna l`xyi mifge` ,zeixrl

.ci zia el oi`y ilkn xzei ,ci zia el yiy ilka feg`l gepy
weqta xn`p :dxezd ixac zece` zxg` dyxc(`i d mixiyd xiy)

,dxezd lr df weqt yxcpe ,'axFrM zFxgW miNYlY eizFSew'§ª¨©§©¦§Ÿ¨¥
LiL ãnìî ,àá÷eò øî øîà àcñç áø øîà ,'íélzìz åéúBvå÷'§ª¨©§©¦¨©©¦§¨¨©©§¨§©¥¤¥

õB÷å õB÷ ìk ìò LBøãìdxezayíéléú éìéz[zelecb zenixr-] ¦§©¨¨¦¥¦¦
,'áøBòk úBøçL' .úBëìä ìLoeyl 'axerk'e zixgy oeyl 'zexegy' ¤£¨§Ÿ¨¥

,ziaxrïàöBî äzà éîa,mbiyne dkefy ,elld dxezd ixacléîa §¦©¨§¨§¦
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ה'תש"גיג ניסןיום ראשון

חומש: אחרי מות, פר' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובעטיפת ציצית . . . נז לאדונו ומלכו.

בֹוד. ם ְמנּוָחתֹו ּכָ ְליּוּבַאִוויְטׁש, ְוׁשָ ַנת תרכ"ו ּבִ ק ׁשְ ּלֵ ַמח ֶצֶדק". ִנְסּתַ ת ַה"ּצֶ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ל ּכְ ִהּלּוָלא ׁשֶ

ְו'דַא"ח'  'ִנְגֶלה'  ִלְכּתֹב  ִהְתִחיל  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ּפּוֵרי  ִמּסִ
ָנה. ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ּבִ

ה'תש"גיד ניסןיום שני
ת ַעְרִבית. ִפּלַ ִדיַקת ָחֵמץ ַאַחר ּתְ ּבְ

חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: משא"כ . . . נז ליודעים.

ָלן. א ִלְמּכֹר לֹו ֶאת ֶהָחֵמץ ּוְבָעֵרב ַקּבְ ה, ֶאּלָ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהַרב ְלֻמְרׁשֶ נּו נֹוֲהִגים ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ּבְ

ן  ּכֵ ם  ּגַ ְואֹוֵמר  נֹוֵכַח,  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָהָיה  ֲחצֹות,  ַאַחר  ַסח  ּפֶ ֶעֶרב  מּוָרה  ְ ַהּשׁ ת  ֲאִפּיַ ּבַ
ְוָנא ]=ְוַכּדֹוֶמה[. ה ּוְכַהאי ּגַ ה, ֲאִפּיָ יׁשָ ַהּנֹוֵגַע ְלַהּלִ ֶרק – ְלהֹורֹות ּבְ ֶאְמַצע ּפֶ ם ּבְ ל, ְוָהָיה ַמְפִסיק – ּגַ ַהּלֵ

ה'תש"גטו ניסן, א דחג המצותיום שלישי
ה[. ְלָמרֹור ַוֲחֶזֶרת - ֵהן ְחֵריין ְוֵהן ַסאַלאט ]=ַחּסָ

ּכֹוֵרְך. ּבַ ם ַעל ָמרֹור ׁשֶ ִנים ּגַ ת ֲאִכיַלת ָמרֹור ְמַכּוְ ִבְרּכַ ֵציֵרי. ּבְ ֲעִמיָדה. ֵהא ַלְחָמא - ַהֵהא ּבְ  ִקּדּוׁש ּבַ
חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: עז־עח.
תניא: והנה . . . 114 ולבושיהן כנ"ל.

בסדר הראשון הי' אאמו"ר מקצר בכדי לאכול האפיקומן לפני חצות, אבל בשני הי' 
מאריך. מתחיל לפני שעה ט וגומרו בשעה ג-ד אחר חצות, והי' מאריך בביאור ההגדה.

אדמו"ר הזקן אמר: מיכלא דמהימנותא  - לילה הראשון; מיכלא דאסותא  - לילה 
השני. אז די רפואה בריינגט די אמונה, ווָאס ער זָאגט א דאנק דיר ג-ט פאר מיין 
רפואה, איז ער דָאך געווען קראנק. ָאבער אז די אמונה בריינגט די רפואה, איז מען 

לכתחילה ניט קראנק.

ְכֵדי ֶלֱאֹכל ָהֲאִפיקֹוָמן ִלְפֵני ֲחצֹות, ֲאָבל  ר ּבִ "ּב[ ְמַקּצֵ י ]ָהַרׁשַ ֶדר ָהִראׁשֹון ָהָיה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּסֵ ּבַ
ָדה. ֵבאּור ַהַהּגָ ָעה ג־ד ַאַחר ֲחצֹות, ְוָהָיה ַמֲאִריְך ּבְ ׁשָ ָעה ט, ְוגֹוְמרֹו ּבְ ִני ָהָיה ַמֲאִריְך. ַמְתִחיל ִלְפֵני ׁשָ ֵ ּשׁ ּבַ

ַאְסָוָתא  ּדְ ֵמְכָלא  ָהִראׁשֹון;  ַלְיָלה   – ָהֱאמּוָנה"[  ]="ַמֲאַכל  ְמֵהְמנּוָתא  ּדִ ֵמְכָלא  ָאַמר:  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
אֹוֵמר "ּתֹוָדה ְלָך  ר ָהְרפּוָאה ְמִביָאה )ּגֹוֶרֶמת( ֶאת ָהֱאמּוָנה, ׁשֶ ֲאׁשֶ ִני. ּכַ ֵ ]="ַמֲאַכל ָהְרפּוָאה"[ – ַלְיָלה ַהּשׁ

ה לֹא חֹוִלים. ִחּלָ ַכּתְ ָהֱאמּוָנה ְמִביָאה ֶאת ָהְרפּוָאה – ִמּלְ ׁשֶ ה' ַעל ְרפּוָאִתי" – הּוא ָהָיה ֲהֵרי חֹוֶלה; ַאְך ּכְ
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היום יום . . . ע

ה'תש"ג טז ניסן, ב דחהמ"צ, אחד לעומריום רביעי
ָכל יֹום טֹוב. מֹו ּבְ ה ּכְ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ּצֹות - ְקִריַאת ׁשְ ַחג ַהּמַ ֵליל ב' ּדְ

חומש: אחרי מות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך אמנם . . . 116 אתה וכה"ג.

גם מי שאין לו אב, ר"ל, אומר לפני מה נשתנה "טאטע איך וועל בא דיר פרעגן פיר 
קשיות". וסמוכות לזה, שגם מי שאין לו אב ואם, ר"ל, צ"ל בברכת המזון: הרחמן הוא 

יברך את אבי מורי כו' אמי מורתי כו'.

יֹות".  ע קּוׁשְ ַאְרּבַ ַאל אֹוְתָך  ֶאׁשְ א,  "ַאּבָ ה":  ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ ִלְפֵני "ַמה  ָלן, אֹוֵמר  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ָאב,  ֵאין לֹו  ׁשֶ ִמי  ם  ּגַ
זֹון: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך  ת ַהּמָ ִבְרּכַ ָלן, ָצִריְך לֹוַמר ּבְ ֵאין לֹו ָאב ָוֵאם, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ם ִמי ׁשֶ ּגַ ּוְסמֹוכֹות ָלֶזה, ׁשֶ

י מֹוָרִתי כּו'. ֶאת ָאִבי מֹוִרי כּו' ִאּמִ

ה'תש"גיז ניסן, שני לעומריום חמישי

חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה בהכנה . . . 116 כנודע.

ה כּו', "ֶזה"  ְרּבֶ ַהּמַ ְוָכל  ה ֱאלֵֹקינּו ֶזה" –  ה, "ִהּנֵ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ח" – "ֶזה" מֹוֶרה ַעל ַמְדֵרָגה  ּבָ ְמׁשֻ "ֲהֵרי ֶזה 
ח. ּבָ ּלֹו הּוא ְמׁשֻ ׁשֶ

ה'תש"גיח ניסן, שלשה לעומריום ששי

חומש: אחרי מות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה כל . . . וכו' כנ"ל.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

ם  ָמה, ַעל ׁשֵ ׁשָ ֶסף הּוא ַהּנְ ְלֶוה ּגֹו'", ּכֶ ֶסף ּתַ סּוק "ִאם ּכֶ ַמח ֶצֶדק" ַמֲאָמר ַעל ַהּפָ ַנת תר"ח ָאַמר ַה"ּצֶ ׁשְ
ַגְעּגּוִעים[ ּוְתׁשּוָקה ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, ּוְכִדְכִתיב "רּוַח ָהָאָדם ִהיא ָהעֹוָלה ְלַמְעָלה",  ֹכֶסף ]=ּבְ ִמיד ּבְ ִהיא ּתָ ׁשֶ
רּו  ַהְלָוָאה ְלָהָאָדם, ּוְכִתיב "ָיִמים ֻיּצָ ָמה ְנתּוָנה ּבְ ׁשָ ם ְקרּוִיים ָאָדם", ְוַהּנְ ָרֵאל, "ַאּתֶ מֹות ִיׂשְ ָאָדם ֵהם ִנׁשְ ּדְ
ָחֵסר יֹום ֶאָחד – ָחֵסר ְלבּוׁש ֶאָחד[. א ָחָדא ]ּוְכׁשֶ ר ָקבּוַע כּו', ְוָחֵסר יֹוָמא ָחָדא – ָחֵסר ְלבּוׁשָ ֵיׁש ִמְסּפָ ּגֹו'", ּדְ

ה'תש"גיט ניסן, ארבעה לעומרשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה.  ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ְוִיֶתּ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
חומש: אחרי מות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צ־צו.
תניא: פרק מב. והנה . . . 118 ידע וגו'.

 – ה  ַהּזֶ  – ְלַלְיָלה  ל  ְמׁשַ ּנִ ׁשֶ לּות  ּגָ  – ְיָלה  ַהּלַ ה  ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ ַמה  "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֵרׁש  ּפֵ ַעם  ּפַ
ָדמּוהּו. ּקְ ֻלּיֹות ׁשֶ ילֹות – ּגָ ל ַהּלֵ ָהַאֲחרֹון – ִמּכָ

ִנְגַמר  לֹא   – ֶאָחת  ַעם  ּפַ ֲאִפילּו   – ְוָטֳהָרה  יֹון  ִנּקָ ֵמרּוק,  ְלׁשֹון   – יִלין  ַמְטּבִ ָאנּו  ֵאין  ילֹות  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
ֶפׁש. י ְפָעִמים – ֵמרּוק ּגּוף ְוִגּלּוי ַהּנֶ ּתֵ ה ׁשְ ְיָלה ַהּזֶ לּות – ַהּלַ י ֲהֵרי ָהָיה ַאֲחֵריֶהם עֹוד ּגָ ֶהם, ּכִ רּוק ּבָ ַהּמֵ
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עי היום יום . . . 
ֶנֶפׁש  ד  ִמּצַ ִהיא  ָהֲעבֹוָדה  לּות,  ַהּגָ ַאַחר  ם  ּגַ י  ּכִ ַהְינּו   – ה  ַמּצָ אֹו  ָחֵמץ  אֹוְכִלין  ָאנּו  ילֹות  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
ה  ּלֹו ַמּצָ לּות ָהַאֲחרֹון – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ֲהִמית, ָחֵמץ ֵיׁשּות – ַהּלַ ד ֶנֶפׁש ַהּבַ ּטּול, ּוִמּצַ ה ּבִ ָהֱאלִֹקית, ַמּצָ

ְמָאה. ָיֳעַבר רּוַח ַהּטֻ – ׁשֶ

ִחינֹות  ה ּבְ ֻלּיֹות ַהְרּבֵ ָניו מֹוִריקֹות, ּוְבָכל ַהּגָ א ּפָ ל ַהְמַקּנֵ ָאר ְיָרקֹות – ּכָ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ׁשְ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ַהּיֹוֵתר  ִקְנָאה   – ָמרֹור  ּלֹו  ּכֻ  – ָהַאֲחרֹון  לּות  ּגָ ַאַחר   – ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ  – ְוַהּדֹוֶמה  סֹוְפִרים  ִקְנַאת  ְנָאה:  ּקִ ּבַ

ל ֲחֵברֹו. תֹו ׁשֶ יק ִנְכֶוה ֵמֻחּפָ ל ַצּדִ ֶרְך ַמֲאַמר ַרַז"ל ּכָ דֹוָלה, ַעל ּדֶ ּגְ

 – אֹוְכִלין   – ֻלּיֹות  ַהּגָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ּלּוִיים  ַהּגִ ל  ּכָ  – ין  ְמֻסּבִ ין  ּבֵ ִבין  יֹוׁשְ ין  ּבֵ אֹוְכִלין  ָאנּו  ילֹות  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
ֲענּוג  טּות ַהּתַ ְ ּשׁ ֲעבֹוָדתֹו ְלִהְתּפַ יַע ּבַ ּגִ ּמַ ֲענּוג ְוַתֲענּוג ָהַעְצִמי, ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ טּות ַהּתַ ְ ּשׁ ֲענּוג, ְוֵיׁש ִהְתּפַ ִחיַנת ַהּתַ ּבְ
יעּו ִלְבִחיַנת  ָרֵאל ַיּגִ ל ִיׂשְ ּכָ ין – ׁשֶ נּו ְמֻסּבִ ּלָ לּות ָהַאֲחרֹון – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ְוֵיׁש ְלַתֲענּוג ָהַעְצִמי – ַהּלַ

ֲענּוג ָהַעְצִמי. ּתַ
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הוא  למבוי ומהחצרות במבוי לטלטל המבוי לאנשי ההיתר
מאכל  בדבר הדיירים השתתפות היינו מבואות', 'שיתוף ידי על

במשנה ואמרו החצרות. באחת המונח משקה א),או עא, (עירובין

במשקה, או במאכל המבוי אנשי בין שותפות כבר היתה שאם
לשבת. מבואות' 'שיתוף לעשות צריכים אינם

ורבא רב בו (שם)ומבארים שותפים שהם המאכל אם שרק
היה  אם אבל חדש 'שיתוף' לעשות צורך אין אחד בכלי מונח
שבת". לענין אחר שיתוף צריכים אלו "הרי - כלים בשני מונח
ל'שיתוף' המשמש המאכל את להניח שאפשר שמצינו ואף

כלים א בשני מח, הלל),(שם בית את לדעת גבו כאשר רק זהו ?
אחד  כלי כי כלים בשני והניחוהו לשבת, 'שיתוף' לשם המאכל
ולא  לסחורה קודמת שותפות כשהיתה כן שאין מה הספיק, לא

אחד בכלי כשהמאכל רק מועיל השיתוף א.לשבת, עא, שם (רש"י

רב) אמר .ד"ה
רק  לסחורה שיתוף על לסמוך שאפשר נקט כאן והרמב"ם
ביין  לזה שותף מהן אחד היה "אם אבל אחד במין בשותפות
שני  לדעתו כי שבת", לענין אחר שיתוף צריכין בשמן... ולאחר

כלים. כשני הם מינים
הלכה' יעקב')וה'ביאור 'גאון ספר בשם לזה, ד"ה שפו סי' הוסיף (או"ח

על  לסמוך אין ושמן כיין מינים בשני רק שלא הרמב"ם בדעת
מתערבים  אינם אך אחד ממין שניהם כאשר גם אלא זו שותפות
(לכל  בפת המבוא מדרי לשנים שותף שהיה כגון זה, עם זה
רק  מועילה והשותפות מצטרפים, אינם אחרת), בפת אחד

יחד. הנבללים במשקים
הטור לדעת שפו)אבל סי' היא (או"ח השותפות אם בשני גם

זה  הרי בשמן, ולאחר ביין לאחד שותף שהוא היינו מינים,
הרמ"א  כתב וכן אחד. בכלי מונחים הם אם לשבת גם מועיל

ס"ג) ולזה (שם ביין לזה בסחורה, שכניו עם משותף היה "אפילו :
פסק  וכן אחד". בכלי שיהיה והוא להשתתף, צריך אין בשמן

בשולחנו אדה"ז ס"ג)גם .(שם,

ה'תשע"ג  ניסן י"ד שני יום        

         
            

            
 

במקומות  ידעו לא הראייה פי על החודש את שקידשו בזמן
החג, חל מתי וממילא החודש נקבע מתי ישראל מארץ הרחוקים

יומיים. חגגו ומספק
יומיים: לחגיגת נוסף טעם קיים השנה בראש אך

הסנהדרין  היו לתשרי, בראשון חל השנה וראש מאחר
על  להעיד עדים שיבואו ומחכים לאלול בשלושים יושבים
ויום  החודש את קידשו יום באותו עדים באו ואם הלבנה, ראיית
שעת  הגיעה אם אך חול, שלמחרתו והיום השנה כראש נקבע זה
אלא  יום באותו עדים מקבלים אין עדים, באו ולא המנחה
אלול), (ל' חול הוא זה שיום התברר הדין שמעיקר ואף למחרת.

יוםֿטו  בו ולנהוג להמשיך יש חכמים ב.מתקנת
בכל  לעשות אפשר גלויות של טובים ימים שני בשאר ולכן
(ועושים  יוםֿטוב מהם אחד רק באמת כי אחר, לצד עירוב יום
חול  השני הרי יוםֿטוב הראשון ואם ספק) מחמת רק יומיים

להיפך. וכן עירוב, צריך ואינו
ספק  כשאין אף יומיים לנהוג שיש השנה ראש ימי בשני אך
אלא  חול שהיום התברר המנחה עד עדים באו לא אם (כי

יום  נחשבים הימים ששני נמצא היום), גם לחוג תיקנו שחז"ל
לצד  יום כל עירוב לעשות אין ולכן (מדרבנן), וודאי בתורת טוב
ולחציו  אחד לצד יום לחצי עירוב לעשות אפשר שאי כשם אחר,

אחר. לצד השני
להלן ח)והנה ימים (הלכה לשני שהמערב הרמב"ם כותב

גם  במקומו העירוב שיימצא להקפיד צריך גלויות של טובים
קדושות  שתי שהם "מפני השני, בליל וגם הראשון החג בליל
לשני  העירוב קנה ראשון מליל שנאמר כדי אחד, כיום ואינם
במקומו  מצוי שהעירוב בכך די השנה בראש כן ואם ימים".
נחשבים  הימים שני שהרי הראשון, היום של השמשות בבין

אחד. כיום
ראש  ימי שני את מחשיבים לחומרא רק כי כותב הראב"ד אך
אך  אחר), לצד יום לכל לערב יכול אינו (ולכן אחד כיום השנה
ביום  עדים הגיעו כאשר רק קודש הימים שני שהרי לקולא לא
הוברר  השני ביום רק באו אם אך המנחה, לאחר הראשון
בשני  לנהוג יש ולכן קדוש השני ורק חול היה שהראשון למפרע
ולהחמיר  שתיים או אחת קדושה הם אם כספק השנה ראש ימי

הצדדים. לשני
תפוצות  שבכל מלכתחילה תיקנו חז"ל הרמב"ם לדעת ואילו
אחת  כקדושה נחשבים ולכן קודש, הימים בשני ינהגו ישראל

לקולא ובין לחומרא לוֿלז)בין א, קודש הררי .(ראה

ה'תשע"ג  ניסן ט"ו שלישי יום ' '

        
         
          

     
שמעון רבי ב)לדעת לה, חובתו (פסחים ידי יוצא אדם אין ,

'בל  משום הוא שאיסורו מה רק כי נתקן, שלא טבל של במצה

            

ואילו  מחימוץ, שמרוהו אם חובה ידי בו יוצאים חמץ' תאכל
חמץ  ואיסור טבל', תאכל 'בל משום אלא איסורה אין זו מצה
איסור  אין ולכן איסור", על חל איסור "אין כי עליה חל לא

לו. שקדם טבל איסור על חל חמץ
הרמב"ם פסק ה"ז)וכך פ"ו, ומצה חמץ ידי (הל' יוצא אדם "איו :

או  טבל שאכלה כגון לו, אסורה שהיא מצה באכילת חובתו
משנה' ה'לחם והקשה הרמב"ם (שם)מעשר...". סותר שלכאורה

משום  כרת חייב וטבל... ונותר "פיגול שהאוכל כאן דבריו את
חל  הכיפורים ביום אכילה שאיסור היינו הכיפורים", ביום אוכל

אחרים? איסורים על

אחר במקום עצמו הרמב"ם דברי פי על מאכלות ומבאר (הל'

הי"חֿי"ט) פי"ד :אסורות
עמו  כולל האחרון האיסור כאשר היינו כולל', ב'איסור
הרי  האחרים הדברים על האיסור שחל מתוך אזי אחרים, דברים
האוכל  ולכן, הראשון. האיסור עליו שהיה הדבר על גם חל הוא
את  כולל הכפורים שיום כיון הכפורים, ביום אסורים מאכלות
האסורים, המאכלים על גם איסורו חל - המאכלים כל
חמץ  רק אוסר הנוסף חמץ שאיסור טבל של במצה מהֿשאיןֿכן

טבל. משום אסור שכבר מה על חל אינו ולכן

ה'תשע"ג  ניסן ט"ז רביעי יום     

         
            
       

         
      

"כל  אכילה': לצורך 'שלא מלאכה מהי הגדיר משנה' ה'מגיד
הפוסקים וכתבו ושתיה". באכילה נעשית שאינה (מג"א מלאכה

ד) קו"א תצה סי' אדה"ז שו"ע תקיח; סי' "מתוך ריש של שההיתר
רק  נאמר אכילה" לצורך שלא הותרה אכילה לצורך שהותרה...
שאר  אבל המשקה. או האוכל בגוף הנעשות במלאכות
לצורך  שהותרו למרות – נפש' אוכל 'מלאכות שאינן המלאכות
בהם  אומרים אין נפש"), אוכל "מכשירי (מדין ממש נפש אוכל

נפש. אוכל לצורך שלא גם להתיר כדי 'מתוך...'
שלא  והבערה, הוצאה של למלאכות בנוגע לעיין יש זה ולפי
גם  והותרו 'מתוך' בהם אומרים זאת ובכל האוכל, בגוף נעשות
טעם  "ונראה משנה': ה'מגיד ומבאר נפש; אוכל לצורך שלא

ומשקה, באוכל היא שאף לפי ההוצאה, אלו: מלאכות לשני
אע"פ  וההבערה, מתוך. אמרינן אחרים, בדברים שהיא ואע"פ
בכל  אש תבערו לא כתיב – ומשקין באוכלין שאינה
שרי". טוב ביום הא דאסיר הוא בשבת השבת, ביום מושבותיכם

אברהם' ה'מגן זה על הגמרא(שם)והקשה מדברי ה,, (פסחים

כיון א) פסח של ראשון טוב ביום החמץ את לשרוף שאסור ,
אב  שהיא להבערה ומצינו - תעשו לא מלאכה "כל שכתוב
גם  למלאכה נחשבת שההבערה כן, אם מפורש, – מלאכה"

ביו"ט!
(שם): הזקן אדמו"ר ומבאר

עצמו: באוכל הנעשית למלאכה נחשבת הבערה מלאכת גם
אלא  העצים", וכליון "שריפת אינו ההבערה מלאכת גדר כי
היא  היא האש" שמרבה "או האש הוצאת שהיא עצמה הפעולה
או  שהוציא זו האש "וגוף – הוכחות) לכך (והביא המלאכה
היא  "גם ולכן "האוכל", את ומבשלת המתקנת היא שהרבה

נפש". אוכל מלאכת בכלל
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מ'עירוב  מושאל תבשילין' 'עירוב שהלשון מפרש הרמב"ם
הרמב"ם  שביאר וכמו היכר. בשביל נעשים שניהם כי חצרות',

חצרות' 'עירוב ה"ו)לענין פ"א –(לעיל הזה העירוב הוא "ומה :
כלומר  שבת, מערב אותו שמניחין אחד במאכל שיתערבו הוא

חולק שכולנו ממנו אחד כל ואין לכולנו אחד ואוכל
יבאו  לא הזה ובמעשה אחת. רשות כולנו והרי מחבירו... רשות
לרשות  היחיד מרשות ולהכניס להוציא שמותר ולדמות לטעות
לשם  טוב יום מערב הזה התבשיל את מייחדים כך הרבים",

היכר.
כן  גם זה שעל סבור שהוא "ומדעתי משנה': ה'מגיד וכתב
הוא  'עירוב' השם הנחת תחילת שכן, תחומין". עירובי אמרו
משותפים  כולם כאילו הבתים את (שמערב חצרות בעירובי
– ותחומין תבשילין לעירוב 'עירוב' השם הושאל ומשם בהם)

היכר. ולשם באוכל נעשים הם שאף
– 'עירוב' הלשון פירוש הרמב"ם שלדעת כתב וב'מגדלֿעז'
וכמו  שמש.. הערב בשעת שקונה לפי הערבים, בין "מלשון

קנייתו". ענייני בסמוך שמפרש
הוא  'עירוב' הלשון ולדעתו הרמב"ם, על השיג והראב"ד
טוב  יום צרכי על שבת צרכי מערב "שהוא – תערובת מלשון
ז"ל  הראב"ד לשון כי "ואף ה'מגדלֿעז': וכתב יחד". לעשותן

עלי". ערב ז"ל ר"מ לשון מ"מ, ראשון, במושכל מובן



עג             

ואילו  מחימוץ, שמרוהו אם חובה ידי בו יוצאים חמץ' תאכל
חמץ  ואיסור טבל', תאכל 'בל משום אלא איסורה אין זו מצה
איסור  אין ולכן איסור", על חל איסור "אין כי עליה חל לא

לו. שקדם טבל איסור על חל חמץ
הרמב"ם פסק ה"ז)וכך פ"ו, ומצה חמץ ידי (הל' יוצא אדם "איו :

או  טבל שאכלה כגון לו, אסורה שהיא מצה באכילת חובתו
משנה' ה'לחם והקשה הרמב"ם (שם)מעשר...". סותר שלכאורה

משום  כרת חייב וטבל... ונותר "פיגול שהאוכל כאן דבריו את
חל  הכיפורים ביום אכילה שאיסור היינו הכיפורים", ביום אוכל

אחרים? איסורים על

אחר במקום עצמו הרמב"ם דברי פי על מאכלות ומבאר (הל'

הי"חֿי"ט) פי"ד :אסורות
עמו  כולל האחרון האיסור כאשר היינו כולל', ב'איסור
הרי  האחרים הדברים על האיסור שחל מתוך אזי אחרים, דברים
האוכל  ולכן, הראשון. האיסור עליו שהיה הדבר על גם חל הוא
את  כולל הכפורים שיום כיון הכפורים, ביום אסורים מאכלות
האסורים, המאכלים על גם איסורו חל - המאכלים כל
חמץ  רק אוסר הנוסף חמץ שאיסור טבל של במצה מהֿשאיןֿכן

טבל. משום אסור שכבר מה על חל אינו ולכן

ה'תשע"ג  ניסן ט"ז רביעי יום     

         
            
       

         
      

"כל  אכילה': לצורך 'שלא מלאכה מהי הגדיר משנה' ה'מגיד
הפוסקים וכתבו ושתיה". באכילה נעשית שאינה (מג"א מלאכה

ד) קו"א תצה סי' אדה"ז שו"ע תקיח; סי' "מתוך ריש של שההיתר
רק  נאמר אכילה" לצורך שלא הותרה אכילה לצורך שהותרה...
שאר  אבל המשקה. או האוכל בגוף הנעשות במלאכות
לצורך  שהותרו למרות – נפש' אוכל 'מלאכות שאינן המלאכות
בהם  אומרים אין נפש"), אוכל "מכשירי (מדין ממש נפש אוכל

נפש. אוכל לצורך שלא גם להתיר כדי 'מתוך...'
שלא  והבערה, הוצאה של למלאכות בנוגע לעיין יש זה ולפי
גם  והותרו 'מתוך' בהם אומרים זאת ובכל האוכל, בגוף נעשות
טעם  "ונראה משנה': ה'מגיד ומבאר נפש; אוכל לצורך שלא

ומשקה, באוכל היא שאף לפי ההוצאה, אלו: מלאכות לשני
אע"פ  וההבערה, מתוך. אמרינן אחרים, בדברים שהיא ואע"פ
בכל  אש תבערו לא כתיב – ומשקין באוכלין שאינה
שרי". טוב ביום הא דאסיר הוא בשבת השבת, ביום מושבותיכם

אברהם' ה'מגן זה על הגמרא(שם)והקשה מדברי ה,, (פסחים

כיון א) פסח של ראשון טוב ביום החמץ את לשרוף שאסור ,
אב  שהיא להבערה ומצינו - תעשו לא מלאכה "כל שכתוב
גם  למלאכה נחשבת שההבערה כן, אם מפורש, – מלאכה"

ביו"ט!
(שם): הזקן אדמו"ר ומבאר

עצמו: באוכל הנעשית למלאכה נחשבת הבערה מלאכת גם
אלא  העצים", וכליון "שריפת אינו ההבערה מלאכת גדר כי
היא  היא האש" שמרבה "או האש הוצאת שהיא עצמה הפעולה
או  שהוציא זו האש "וגוף – הוכחות) לכך (והביא המלאכה
היא  "גם ולכן "האוכל", את ומבשלת המתקנת היא שהרבה

נפש". אוכל מלאכת בכלל

ה'תשע"ג  ניסן י"ז חמישי יום    

         
       
         
           
          

  
מ'עירוב  מושאל תבשילין' 'עירוב שהלשון מפרש הרמב"ם
הרמב"ם  שביאר וכמו היכר. בשביל נעשים שניהם כי חצרות',

חצרות' 'עירוב ה"ו)לענין פ"א –(לעיל הזה העירוב הוא "ומה :
כלומר  שבת, מערב אותו שמניחין אחד במאכל שיתערבו הוא

חולק שכולנו ממנו אחד כל ואין לכולנו אחד ואוכל
יבאו  לא הזה ובמעשה אחת. רשות כולנו והרי מחבירו... רשות
לרשות  היחיד מרשות ולהכניס להוציא שמותר ולדמות לטעות
לשם  טוב יום מערב הזה התבשיל את מייחדים כך הרבים",

היכר.
כן  גם זה שעל סבור שהוא "ומדעתי משנה': ה'מגיד וכתב
הוא  'עירוב' השם הנחת תחילת שכן, תחומין". עירובי אמרו
משותפים  כולם כאילו הבתים את (שמערב חצרות בעירובי
– ותחומין תבשילין לעירוב 'עירוב' השם הושאל ומשם בהם)

היכר. ולשם באוכל נעשים הם שאף
– 'עירוב' הלשון פירוש הרמב"ם שלדעת כתב וב'מגדלֿעז'
וכמו  שמש.. הערב בשעת שקונה לפי הערבים, בין "מלשון

קנייתו". ענייני בסמוך שמפרש
הוא  'עירוב' הלשון ולדעתו הרמב"ם, על השיג והראב"ד
טוב  יום צרכי על שבת צרכי מערב "שהוא – תערובת מלשון
ז"ל  הראב"ד לשון כי "ואף ה'מגדלֿעז': וכתב יחד". לעשותן

עלי". ערב ז"ל ר"מ לשון מ"מ, ראשון, במושכל מובן



עד            

ה'תשע"ג  ניסן י"ח שישי יום       

         
           

            
 

אחר  פסח בערב מלאכה לאיסור שהטעם נאמר בירושלמי
שתהא  בדין ו"אינו פסח קרבן הקרבת זמן שהוא כיון הוא חצות
אסור  קרבן שהמקריב אף והוסיף: קרב". וקרבנך במלאכה עסוק
קודם  פסח קרבן להקריב אפשר שאי כיון היום, כל במלאכה

מחצות רק מלאכה נאסרה משנה חצות מגיד מקום. ד"ה א, נ, פסחים (תוס'

.כאן)
התוספות שאיסור (שם)וכתבו היא הירושלמי שמשמעות

הזה  בזמן וגם מדאורייתא הוא חצות אחר פסח בערב מלאכה
שנקבע  האיסור כי בתוקפו, המלאכה איסור פסח, קרבן שאין

לעולם. נשאר הפסח את שהקריבו בעת
ה'צל"ח': והקשה

שבטל  אף הזה, בזמן גם אזי מדרבנן הוא המלאכה איסור אם

אחר  מנין צריך שבמנין "דבר כי בתוקפה הגזירה האיסור, טעם
א)להתירו" ה, מלאכה (ביצה לעשות אסור התורה מן אם אבל ,

הקרבן הקרבת התוס')בעת איסור (לדעת אין קרבן כשאין הרי ,
מלאכה לעשות אסרה לא התורה שהרי  בעת אלא

 ?
וביאר:

גזירת  משום בו יש התורה מן הוא האיסור מקור כי אף
ולא  רחוקה בדרך או טמא שהיה מי שגם והראיה חכמים.
כיון  כי חצות, אחר פסח בערב במלאכה אסור הפסח את הקריב
מחצות  מלאכה ואיסור טוב יום התורה קבעה ישראל שלרוב
איסור  הזה בזמן גם ולכן ולרחוק טמא על גזרו חכמים היום,

בתוקפו מדרבנן שם)המלאכה פסחים .(צל"ח,
רש"י שלא)אמנם ד"ה שם מלאכה (פסחים לאיסור שהטעם כתב

במלאכה טרוד יהא שלא "כדי הוא פסח בערב 
הפסח ושחיטת  פשוט זה ולפי הלילה" לצורך

הזה. בזמן גם קיים שהאיסור

ה'תשע"ג  ניסן י"ט קודש שבת     

        
          

 
ו)להלן צריכין (הלכה אינן ולולין... בקר "רפת הרמב"ם: כתב

אין  כאשר רק כלומר: חמץ". להן הכניס כן אם אלא בדיקה,
חמץ  היה שאם כך על לסמוך ניתן חמץ, שם שהיה וודאות
אין  חמץ שם שהיה בוודאי ידוע אם אך הבהמות, אכלוהו
וודאי", מידי מוציא ספק "אין כי הבהמות אכילת על לסמוך
שמא  הספק על להסתמך אין חמץ שם היה שוודאי ומאחר

סכ"ה)אכלוהו תלג, סי' או"ח אדה"ז שו"ע .(ראה
הב"ח כתב זה שם)ולפי בהלכה (או"ח גם כן לפרש שבהכרח

שהיה  וודאות אין אם רק העופות אכילת על להסתמך שיש זו,
לסמוך  אין חמץ שם היה וודאי אם אך מלכתחילה, בחצר חמץ
מקום  שהם ולולים ברפת אם וחומר: קל הדברים והרי זה. על
לסמוך  שאין שכן כל שאכלוהו, וודאות אין החיים בעלי מגורי

מבחוץ. לחצר המגיעים העורבים אכילת על
ערוך' ב'שלחן ס"ג)אך תמה, סי' להשליך (או"ח שמותר נפסק

שיאכלוהו. כך על ולהסתמך שם מצויים שהעופות במקום חמץ
שם  שהיה ידוע אם בדיקה שצריכה בהמות לרפת זה בין ומה

חמץ?
הזקן אדמו"ר סק"י)מבאר המג"א ע"פ כח. תלג, :(סי'

החמץ  פירורי את שיטלו ספק אין חיות שמצויות מקום בכל
באותה  רעבים יהיו שלא יתכן כי מיד, יאכלום אם שספק אלא
מקום  באותו הגדלות בחיות ולכן בחצר ויטמינום ויגררום שעה
אין  חמץ שם שהיה ידוע ואם הטמינום או אכלום אם ספק
אחר, ממקום המגיעים בעופות אך שאכלום, כך על להסתמך
למקום  הוליכוהו הרי שנטלו, החמץ את אכלו לא אם אף הרי

בחצר. חמץ אין ושוב באו שממנו
כתב  חמץ מכירת ועורך פסח בערב מביתו ביוצא והנה,

חיים' תלו)ה'מקור הבית (סו"ס עדיין חמץ בדיקת ובליל שמאחר
שבכוונתו  מה מועיל ואין הבדיקה חיוב עליו חל ברשותו,

צדק' ה'צמח אך לגוי, הבית את ולהשכיר החמץ את (או"ח למכור

מז) נפטרת סי' החצר שהרי לבדוק צריך שאין זו מהלכה הוכיח
האיסור, זמן עד החמץ את יאכלו שהעופות סמך על מבדיקה
זמן  שעד וידוע מאחר חמץ, שם יש הבדיקה בזמן שעתה ואף
מלכתחילה. בדיקה חיוב עליו חל לא חמץ, יהיה לא האיסור
החמץ  יהיה לא האיסור שבזמן מראש ידוע כאשר הדין והוא
מבדיקה. לפוטרו בכך די לגוי, הבית את שישכיר כיון ברשותו

oiaexir zekld - mipnf xtq - oqip b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyb"ryz'd oqip h"iÎb"i -

ה'תשע"ג  ניסן י"ג ראשון יום
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על ‡. טפחים ארּבעה ּבֹו יׁש אם - חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָחּלֹון
ּבתֹו הארץ מן קרֹוב והיה זה, על יתר אֹו טפחים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָארּבעה
ּבתֹו ּומקצתֹו מעׂשרה למעלה ּכּלֹו אפּלּו טפחים, ְְְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָָֻעׂשרה
אם  - מעׂשרה למעלה ּומקצתֹו עׂשרה ּבתֹו ּכּלֹו אֹו ְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָָָֻעׂשרה,
הרׁשּות  אחד, ערּוב ּכּלן לערב החצרֹות ׁשּתי יֹוׁשבי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻרצּו
רצּו, ואם לזֹו; מּזֹו ויטלטלּו אחת, ּכחצר ויעׂשּו ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּבידן,
החּלֹון  היה לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמערבין
מערבין  - מעׂשרה למעלה ּכּלֹו ׁשהיה אֹו מארּבעה, ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻּפחֹות

לעצמן  ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, .ׁשני ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָ
אבל ·. חצרֹות; ׁשּתי ׁשּבין ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה

ׁשּבין  חּלֹון וכן מעׂשרה. למעלה היה אפּלּו בּתים, ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבין
לעלּיה הגג]ּבית עליית אף [- אחד, ערּוב מערבין רצּו אם - ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

על  ארּבעה בֹו ׁשּיהיה והּוא, סּלם; ּביניהן ׁשאין ּפי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעל
ע  חּלֹון היה ארּבעה ארּבעה. ּבֹו לרּבע ּכדי ּבֹו יׁש אם - גל ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

ּכמרּבע. הּוא הרי ארּבעה, ְְֲִֵַַָָָֻעל
מתּבן‚. אֹו חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין תבן]ּכתל ׁשּתי [ערמת ׁשּבין ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ

טפחים מעׂשרה ּפחֹות - לב'חצרֹות להחשיבם גורם אינו -] ְֲֲִֵֵָָָָ
ולכן] היה חצרות ׁשנים. מערבין ואין אחד, ערּוב מערבין -ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין - ּכן על יתר אֹו עׂשרה, ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּגבֹוּה
וסּלם  מּכאן סּלם ּביניהן היה ואם לעצמן; ואּלּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻלעצמן

אחד מערבין רצּו, ואם ּכפתח, הן הרי במשותף]מּכאן, -]. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
יכֹולין  אין ׁשהרי לּכתל, וסמּו זקּוף הּסּלם היה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻואפּלּו
זה  הרי - הּכתל מן מּתחּתיו ויתרחק ׁשּיּמׁש עד ּבֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלעלֹות
אם  - הּכתל לראׁש הּסּלם ראׁש מּגיע היה לא ואפ ּלּו ְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹֹֻמּתיר;

מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביניהן מּתיר,[טפחים]נׁשאר זה הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
רצּו. אם אחד, ְְִִֶָָָּומערבין

מּכאן „. וסּלם מּכאן סּלם ועׂשה ארּבעה, רחב הּכתל ְְְִִֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻהיה
מערבין  רצּו, אם - מּזה זה מרחקֹות ׁשהּסּלמֹות ּפי על אף -ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻ
הּסּלמֹות  ּבין אין אם - ארּבעה הּכתל ּברחב אין ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻאחד.
ׁשנים  מערבין ׁשלׁשה, ּביניהם היה אחד; מערבין .ׁשלׁשה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

מּצבה‰. יׁש[ספסל]ּבנה אם - הּכתל ּבצד מּצבה ּגּבי על ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
התחתון]ּבּתחּתֹונה בספסל ממעט[- כפחות ארּבעה, ונחשב -] ְְְֵַַַַָָָ

טפחים] העליֹונה מי' לבין ּבינּה ואין ארּבעה, ּבּתחּתֹונה אין ;ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשל  ּבמדרגֹות וכן אחד. מערבין רצּו, ואם ממעט; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה,

לּכתל. ׁשּסמכן ְֵֶֶַָָֹעץ
.Âוזיז חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ּגבֹוּה יֹוצא [בליטה]ּכתל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּפחֹות  הּכתל ראׁש עד הּזיז מן נׁשאר אם - ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבאמצעיתֹו
אבל  רצּו; אם אחד, ּומערבין הּזיז, לפני סּלם מּניח ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻמעׂשרה,

ּגבֹוּה הּכתל היה ממעט. אינֹו הּזיז, ּבצד הּסּלם הּניח ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻאם
מֹוציא - טפח עׂשר ּומערבין [זיז]ּתׁשעה ּבאמצע, אחד ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

ּומן  מעׂשרה, ּפחֹות הארץ עד הּזיז מן ׁשהרי רצּו; אם ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד,
ּגבֹוּה הּכתל היה מעׂשרה. ּפחֹות הּכתל ראׁש עד ֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹהּזיז
ׁשּיהיה  עד זה, ּכנגד ׁשּלא זה זיזין ׁשני צרי טפח, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹעׂשרים
הּזיז  ּובין מעׂשרה, ּפחֹות הארץ ּובין הּתחּתֹון הּזיז ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּבין
אם  אחד, ּומערבין מעׂשרה; ּפחֹות הּכתל ראׁש ּובין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹהעליֹון

ָרצּו.
.Ê מערבין - הארץ ועל הּכתל ראׁש על ּוסמכֹו ׁשחתכֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּדקל

ּכבדֹו - הּסּלם וכן ּבּבנין. לקבעֹו צרי ואינֹו רצּו; אם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻאחד,
ּבין  מבּדילין קּׁשין היּו ּבּבנין. לחּברֹו צרי ואינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָקֹובעֹו,
אחד; מערבין אין - מּכאן וסּלם מּכאן וסּלם החצרֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻֻׁשּתי
ּיסמ מה על לֹו ׁשאין לפי ּבּסּלם, עֹולה הרגל ּכף אין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשהרי

יתמוטט] שהסולם וקּׁשין [- מּכאן וקּׁשין ּבאמצע, הּסּלם היה .ְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
הסולם][מּכאן לתמיכת עמוד ובאמצע מקש מחיצה אם - - ִִָ

ׁשנים. מערבין ְְְִִַָָרצּו,
.Á,רצּו אם - לּכתל סּלם ועׂשהּו הּכתל, ּבצד אילן ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻהיה

ׁשבּות ואּסּור הֹואיל אחד, חכמים]מערבין מדברי הּוא [- ְְְְִִִֶָָ
אׁשרה עׂשה ּבאילן. יעלה ׁשּלא לֹו זרה]ׁשּגרם לעבודה [אילן ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

עליה  לעלֹות ׁשאסּור מּפני אחד, מערבין אין - לּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻסּלם
ּבהניה. אסּורה היא ׁשהרי הּתֹורה, ֲֲֲִִֵֶַַָָָָמן

.Ëלמעטֹו ּובא עׂשרה, ׁשּגבֹוּה הקרקע]ּכתל הגבהת [ע"י ְֲֲֶֶַַָָָָֹ
הּמעּוט ּבאר יׁש אם - אחד ערּוב לערב לרוחב ּכדי -] ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

מקצת }ארּבעה {הכותל] סתר אחד; מערבין טפחים, (עשרה) ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָ
מעׂשרה[מלמעלה]הּכתל ׁשּנתמעט אחד]עד צּדֹו[בצד - ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

זֹו לחצר אֹותֹו נֹותנין על הּקצר, חפצים ולהניח [להשתמש ְְִֵַָָָ
החצרֹות.הכותל] ׁשּתי לבין הּגבֹוּה, הּכתל ּוׁשאר ,ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹ

.Èהּפרצה היתה אם - ׁשּביניהן הּגבֹוּה הּכתל [לרוחב]נפרץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מערבין  רצּו, ואם ערּובין; ׁשני מערבין אּמֹות, עׂשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָעד
מערבין  - מעׂשר יתר היתה ואם ּכפתח. ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאחד,

ערּובין. ׁשני מערבין ואין אחד, ְְְְִִֵֵֵֵֶָָערּוב
.‡Èּובא מעׂשר, ּפחֹות הּפרצה ליתר היתה להׁשלימּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

חֹוקק - ּומערבין [סותר]מעׂשר טפחים, עׂשרה ּגבּה ּבּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּבכל  מעׂשר יתר ּפרצה לכּתחּלה לפרץ ּבא ואם אחד; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹערּוב

קֹומתֹו מלא הּפרצה ּגבּה להיֹות צרי שיראו הּכתל, -] ְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹ
הפתח] דרך בברור .הבתים

.·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
אֹו ּתבן מלאהּו אם אבל הן. מבּטלין ּבחריץ, ּוצרֹורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֻעפר

ׁשּיבּטל עד ממעטין אינן - שם]קׁש להשאירם יחליט -]. ְְֲִֵֵֶַַַַָ
.‚Èּבקנה אֹו ּבלּוח רחּבֹו מעט אם לטלטלם וכן שאסור -] ְְְְִִֵֵֶַָָ

ואין בשבת] אחד, מערבין - החריץ ּכל ּבאר ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשהֹוׁשיטֹו
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על ‡. טפחים ארּבעה ּבֹו יׁש אם - חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָחּלֹון
ּבתֹו הארץ מן קרֹוב והיה זה, על יתר אֹו טפחים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָארּבעה
ּבתֹו ּומקצתֹו מעׂשרה למעלה ּכּלֹו אפּלּו טפחים, ְְְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָָֻעׂשרה
אם  - מעׂשרה למעלה ּומקצתֹו עׂשרה ּבתֹו ּכּלֹו אֹו ְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָָָֻעׂשרה,
הרׁשּות  אחד, ערּוב ּכּלן לערב החצרֹות ׁשּתי יֹוׁשבי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻרצּו
רצּו, ואם לזֹו; מּזֹו ויטלטלּו אחת, ּכחצר ויעׂשּו ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּבידן,
החּלֹון  היה לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמערבין
מערבין  - מעׂשרה למעלה ּכּלֹו ׁשהיה אֹו מארּבעה, ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻּפחֹות

לעצמן  ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, .ׁשני ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָ
אבל ·. חצרֹות; ׁשּתי ׁשּבין ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה

ׁשּבין  חּלֹון וכן מעׂשרה. למעלה היה אפּלּו בּתים, ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבין
לעלּיה הגג]ּבית עליית אף [- אחד, ערּוב מערבין רצּו אם - ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

על  ארּבעה בֹו ׁשּיהיה והּוא, סּלם; ּביניהן ׁשאין ּפי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעל
ע  חּלֹון היה ארּבעה ארּבעה. ּבֹו לרּבע ּכדי ּבֹו יׁש אם - גל ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

ּכמרּבע. הּוא הרי ארּבעה, ְְֲִֵַַָָָֻעל
מתּבן‚. אֹו חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין תבן]ּכתל ׁשּתי [ערמת ׁשּבין ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ

טפחים מעׂשרה ּפחֹות - לב'חצרֹות להחשיבם גורם אינו -] ְֲֲִֵֵָָָָ
ולכן] היה חצרות ׁשנים. מערבין ואין אחד, ערּוב מערבין -ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין - ּכן על יתר אֹו עׂשרה, ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּגבֹוּה
וסּלם  מּכאן סּלם ּביניהן היה ואם לעצמן; ואּלּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻלעצמן

אחד מערבין רצּו, ואם ּכפתח, הן הרי במשותף]מּכאן, -]. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
יכֹולין  אין ׁשהרי לּכתל, וסמּו זקּוף הּסּלם היה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻואפּלּו
זה  הרי - הּכתל מן מּתחּתיו ויתרחק ׁשּיּמׁש עד ּבֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלעלֹות
אם  - הּכתל לראׁש הּסּלם ראׁש מּגיע היה לא ואפ ּלּו ְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹֹֻמּתיר;

מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביניהן מּתיר,[טפחים]נׁשאר זה הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
רצּו. אם אחד, ְְִִֶָָָּומערבין

מּכאן „. וסּלם מּכאן סּלם ועׂשה ארּבעה, רחב הּכתל ְְְִִֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻהיה
מערבין  רצּו, אם - מּזה זה מרחקֹות ׁשהּסּלמֹות ּפי על אף -ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻ
הּסּלמֹות  ּבין אין אם - ארּבעה הּכתל ּברחב אין ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻאחד.
ׁשנים  מערבין ׁשלׁשה, ּביניהם היה אחד; מערבין .ׁשלׁשה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

מּצבה‰. יׁש[ספסל]ּבנה אם - הּכתל ּבצד מּצבה ּגּבי על ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
התחתון]ּבּתחּתֹונה בספסל ממעט[- כפחות ארּבעה, ונחשב -] ְְְֵַַַַָָָ

טפחים] העליֹונה מי' לבין ּבינּה ואין ארּבעה, ּבּתחּתֹונה אין ;ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשל  ּבמדרגֹות וכן אחד. מערבין רצּו, ואם ממעט; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה,

לּכתל. ׁשּסמכן ְֵֶֶַָָֹעץ
.Âוזיז חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ּגבֹוּה יֹוצא [בליטה]ּכתל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּפחֹות  הּכתל ראׁש עד הּזיז מן נׁשאר אם - ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבאמצעיתֹו
אבל  רצּו; אם אחד, ּומערבין הּזיז, לפני סּלם מּניח ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻמעׂשרה,

ּגבֹוּה הּכתל היה ממעט. אינֹו הּזיז, ּבצד הּסּלם הּניח ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻאם
מֹוציא - טפח עׂשר ּומערבין [זיז]ּתׁשעה ּבאמצע, אחד ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

ּומן  מעׂשרה, ּפחֹות הארץ עד הּזיז מן ׁשהרי רצּו; אם ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד,
ּגבֹוּה הּכתל היה מעׂשרה. ּפחֹות הּכתל ראׁש עד ֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹהּזיז
ׁשּיהיה  עד זה, ּכנגד ׁשּלא זה זיזין ׁשני צרי טפח, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹעׂשרים
הּזיז  ּובין מעׂשרה, ּפחֹות הארץ ּובין הּתחּתֹון הּזיז ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּבין
אם  אחד, ּומערבין מעׂשרה; ּפחֹות הּכתל ראׁש ּובין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹהעליֹון

ָרצּו.
.Ê מערבין - הארץ ועל הּכתל ראׁש על ּוסמכֹו ׁשחתכֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּדקל

ּכבדֹו - הּסּלם וכן ּבּבנין. לקבעֹו צרי ואינֹו רצּו; אם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻאחד,
ּבין  מבּדילין קּׁשין היּו ּבּבנין. לחּברֹו צרי ואינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָקֹובעֹו,
אחד; מערבין אין - מּכאן וסּלם מּכאן וסּלם החצרֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻֻׁשּתי
ּיסמ מה על לֹו ׁשאין לפי ּבּסּלם, עֹולה הרגל ּכף אין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשהרי

יתמוטט] שהסולם וקּׁשין [- מּכאן וקּׁשין ּבאמצע, הּסּלם היה .ְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
הסולם][מּכאן לתמיכת עמוד ובאמצע מקש מחיצה אם - - ִִָ

ׁשנים. מערבין ְְְִִַָָרצּו,
.Á,רצּו אם - לּכתל סּלם ועׂשהּו הּכתל, ּבצד אילן ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻהיה

ׁשבּות ואּסּור הֹואיל אחד, חכמים]מערבין מדברי הּוא [- ְְְְִִִֶָָ
אׁשרה עׂשה ּבאילן. יעלה ׁשּלא לֹו זרה]ׁשּגרם לעבודה [אילן ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

עליה  לעלֹות ׁשאסּור מּפני אחד, מערבין אין - לּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻסּלם
ּבהניה. אסּורה היא ׁשהרי הּתֹורה, ֲֲֲִִֵֶַַָָָָמן

.Ëלמעטֹו ּובא עׂשרה, ׁשּגבֹוּה הקרקע]ּכתל הגבהת [ע"י ְֲֲֶֶַַָָָָֹ
הּמעּוט ּבאר יׁש אם - אחד ערּוב לערב לרוחב ּכדי -] ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

מקצת }ארּבעה {הכותל] סתר אחד; מערבין טפחים, (עשרה) ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָ
מעׂשרה[מלמעלה]הּכתל ׁשּנתמעט אחד]עד צּדֹו[בצד - ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

זֹו לחצר אֹותֹו נֹותנין על הּקצר, חפצים ולהניח [להשתמש ְְִֵַָָָ
החצרֹות.הכותל] ׁשּתי לבין הּגבֹוּה, הּכתל ּוׁשאר ,ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹ

.Èהּפרצה היתה אם - ׁשּביניהן הּגבֹוּה הּכתל [לרוחב]נפרץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מערבין  רצּו, ואם ערּובין; ׁשני מערבין אּמֹות, עׂשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָעד
מערבין  - מעׂשר יתר היתה ואם ּכפתח. ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאחד,

ערּובין. ׁשני מערבין ואין אחד, ְְְְִִֵֵֵֵֶָָערּוב
.‡Èּובא מעׂשר, ּפחֹות הּפרצה ליתר היתה להׁשלימּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

חֹוקק - ּומערבין [סותר]מעׂשר טפחים, עׂשרה ּגבּה ּבּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּבכל  מעׂשר יתר ּפרצה לכּתחּלה לפרץ ּבא ואם אחד; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹערּוב

קֹומתֹו מלא הּפרצה ּגבּה להיֹות צרי שיראו הּכתל, -] ְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹ
הפתח] דרך בברור .הבתים

.·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
אֹו ּתבן מלאהּו אם אבל הן. מבּטלין ּבחריץ, ּוצרֹורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֻעפר

ׁשּיבּטל עד ממעטין אינן - שם]קׁש להשאירם יחליט -]. ְְֲִֵֵֶַַַַָ
.‚Èּבקנה אֹו ּבלּוח רחּבֹו מעט אם לטלטלם וכן שאסור -] ְְְְִִֵֵֶַָָ

ואין בשבת] אחד, מערבין - החריץ ּכל ּבאר ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשהֹוׁשיטֹו
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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
-[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,
ואם  אחת; ּכגצצטרה הן הרי טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻּביניהן
ואּלּו לעצמן אּלּו מערבין יתר, אֹו ׁשלׁשה ּביניהם ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹיׁש

ְְַָלעצמן.
.ÂË מעׂשרה ּגבֹוּה והיה רחב, ׁשהּוא חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכתל

רחּבֹו נֹותנין - ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו מחצר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָטפחים
הֹואיל  מחצרן; ויחׁשב  להן, ׁשוה ׁשהּוא החצר ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָלבני
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 הּתחּתֹונה [חבל]על ּובני , ְְְְְְִֵֵַַַָָ

עד  ּבֹו, אס ּורין ׁשניהן - זריקה ידי על ּבעביֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמׁשּתּמׁשין
אין  - ערבּו לא אם אבל אחד; ערּוב ׁשּתיהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּיערבּו
מהּבּתים  מֹוציאין ואין לּבּתים, זה ּכתל מעבי ְְֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמכניסין

.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
ּבנחת, לֹו ׁשהיא זה הרי - מּמּנה עמּקה ׁשהיא מּפני לּה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלזרק

זריקה  ידי על ּבּה .מׁשּתּמׁש ְְְִִֵֵַַָָ
.ÁÈ ּכל עם ,נמּו וזה ּגבֹוּה ׁשּזה ּפי על אף העיר, ּגּגֹות ְִִִֶֶֶַַַַָָָָָּכל

הּקרּפפֹות ּכל עם חצר]החצרֹות, לׁשם [-מין ׁשּלא ׁשהּקפּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
סאתים ּבית על יתר מהן אחד ּבכל ׁשאין אמה ּדירה מאה -] ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חמישים] הּמבֹואֹות על עם החצרֹות, ׁשּבין הּכתלים עבי עם ,ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָ
ּומטלטלין  הן; אחת רׁשּות ּכּלן - קֹורה אֹו לחי להם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּיׁש

ּבתֹוכן ׁשּׁשבתּו ּכלים ערּוב, ּבלא בשבת]ּבכּלן שם ,[ששהו ְְְְִֵֵֶָָָֹֻ
ערבּו. ּכן אם אּלא הּבית, ּבתֹו ׁשּׁשבתּו ּכלים לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאבל

.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
מן  למעלה י ֹוצא מּמּנה טפח ׁשּיהיה צרי הּמים, ּבתֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכּלּה

זה. מרׁשּות זה רׁשּות נּכרת ׁשּתהיה ּכדי - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַהּמים
.·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 יֹום מּבעֹוד ּגדֹולה לחצר ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָחצר
להן  נׁשאר ׁשהרי ּומּתרין, לעצמן מערבין גדֹולה אנׁשי -ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

להֹוציא [דפנות]ּפּסין אסּורין קטּנה ואנׁשי ּומּכאן; מּכאן ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ
ערּוב  הּגדֹולה ּבני עם ׁשּיערבּו עד ׁשּלהן, לחצר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּבּתיהן

ׁשּדיֹורין ּבקטּנה [הדיירים]אחד; חׁשּובין ּגדֹולה ׁשל ְְֲִִִֶֶֶַָָָָ
לגדולה] כפתח ּבגדֹולה.[שהקטנה חׁשּובין קטּנה ּדיֹורי ואין ,ְְְֲִִֵֵַָָָ

.‰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.
מּבּתיהן  ּומֹוציאין לעצמן מּתרים אּלּו - ּבׁשּבת ׁשּביניהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכתל

מטלטלי  ואּלּו הּמחיצה, עּקר עד עּקר ּומטלטלין עד ּכן ן ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָ
על  אף ּכּלּה, הּתרה ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל ְְְְְִִִַַַַָָָָָָֻֻֻהּמחיצה;
אינן  ּבׁשּבת, הּבאין ׁשהּדיֹורין - הּדיֹורין ׁשּנּתֹוספּו ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּפי
ּגֹוים  ׁשעׂשּו אֹו ּבׁשגגה, הּפתח ונעׂשה החּלֹון נפּתח ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָאֹוסרין.

עצמם]לדעּתן ׁשהיּו[מדעת ספינֹות ׁשּתי וכן להּתרן. חזרּו - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
לזֹו, מּזֹו לטלטל אסּור - ונפסקּו וערבּו, ּבזֹו זֹו ְְְְְְְְִִֵֵַָָָקׁשּורֹות
חזרּו ּבׁשֹוגג, ונק ׁשרּו חזרּו מחיצה; מּקפֹות היּו ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָָֻואפּלּו

ְֵֶָלהּתרן.

ד  ¤¤ּפרק
אף ‡. - ּתמיד אחד ׁשלחן על אֹוכלין ּכּלן ׁשהיּו חצר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאנׁשי

צריכין  אין - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל
ׁשל  אׁשּתֹו ׁשאין ּוכׁשם אחד. ּבית ּכאנׁשי ׁשהן מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָערּוב,
לערב  צרי ואינֹו עליו, אֹוסרין ועבדיו ביתֹו ּובני ּובניו ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָָאדם
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ּכּלן  ׁשהן מּפני הן, אחד ּבית ּכאנׁשי ּכּלן אּלּו ּכ - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻעּמהן
אחד  ׁשלחן על .סֹומכין ְְִֶַָָֻ

ערּוב ·. - אחרת חצר אנׁשי עם ערּוב לעׂשֹות צרכּו אם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוכן
ׁשּמערבין  מקֹום לאֹותֹו מֹוליכין ּבלבד אחת ּופת לכּלן, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻאחד

אצלןעּמֹו ּבא הערּוב היה ואם בחצרם]; אינן [הונח - ְְִִֵֵֶָָָָָָ
צרי ׁשאינֹו הערּוב ּבֹו ׁשּמּניחין הּבית ּכמֹו לערב, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָצריכין
חׁשּובין. הן אחד ּכבית הּבּתים, אּלּו ׁשּכל הּפת; את ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלּתן

ּכּלן‚. נע ׂשּו ׁשערבּו, חצר אנׁשי צרכּווכן ואם אחד; ּכבית ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
על  ׁשּמֹוליכין הּוא ּבלבד אחד ּכּכר ׁשנּיה, חצר עם ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלערב
אצלן, ּבא ערּוב היה ואם ּבֹו; ׁשּמערבין לּמקֹום ּכּלן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻידי

ּפת  לּתן צריכין .אינן ְִִִֵֵַָ
ּבֹו„. ׁשּמּניחין לּמקֹום להֹוליכֹו הערּוב את ׁשּגבּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה

ידי  על להֹולי צריכין אינן מֹוליכין, ּכׁשהן - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָהערּוב
ּבית  ּכאנׁשי נעׂשּו ּכּלן ׁשּגבּו, ׁשּכיון אחד; ּכּכר אּלא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻחמׁשּתן

.אחד  ֶָ
אינן ‰. - ּבחצר ׁשרּויין ׁשהן ותלמידֹו, והרב ּובנֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהאב

ׁשּפעמים  ּפי על ואף אחד; ּכבית ׁשהן מּפני לערב, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצריכין
ּכבית  הן הרי - אֹוכלין אינן ּופעמים אחד, ׁשלחן על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻאֹוכלין

.אחד  ֶָ
.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 ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
הע  ּבא ואם לכּלן, אחד ערּוב אחרת, חצר עם ערבּו רּוב ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

צריכין  ּבחצר, עּמהן ּדיֹורין היּו ואם ּפת. נֹותנין אין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצלן,
סֹומכין  ׁשאינן מּפני החצר, אנׁשי ּכׁשאר ואחד אחד לכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפת

ּתמיד. אחד ׁשלחן ְִֶַָָָֻעל
.Êּבטרקלין ׁשּׁשבתּו חבּורֹות חדרים]חמׁש כמה עם [אולם ְְְֲִִֵֶַָָ

מחיצה  וחבּורה חבּורה ּכל ּבין מפסיק היה אם - ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחד
ּבפני  ּבחדר היא ּכאּלּו מהן חבּורה ּכל הרי - לּתקרה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמּגעת
מּכל  ּפת צריכין לפיכ עצמּה; ּבפני ּבעלּיה אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָעצמֹו,
אחד  ּכּכר - לּתקרה מּגיעֹות הּמחיצֹות אין ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָחבּורה.

חׁשּובין. אחד ּבית ּכאנׁשי ׁשּכּלן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻֻלכּלן,
.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
עליו, אֹוסר יהיה ּכ ואחר ּפּתֹו, ּבֹו לאכל עליו סֹומ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
אם  ,לפיכ אֹוסר . אינֹו לינה, מקֹום אבל עּמֹו; ׁשּיערב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָעד
ּומרּפסת  ּבאכסדרה אֹו ׁשער, ּבבית ּבֹו לאכל מקֹום לֹו ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָֹקבע

ּדירה. מקֹום ׁשאינֹו לפי עליו, אֹוסר אינֹו -ְְִִֵֵֵֶָָָ
.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
הּפת; את לּתן צריכין אינן ּבּתים, הּׁשלׁשה אֹותן - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהאמצעי
- ׁשּמּצדדיו והּׁשנים הערּוב, ּבֹו ׁשהּניחּו מּפני - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאמצעי

חצר  לאנׁשי ׁשער ּבית מהן אחד ׁשּכל .מּפני ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
.‡È,ּביניהן לזה זה ּפתּוחים בּתים ּוׁשני חצרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּתי

ּבּבית  והּניחּוהּו להן, הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן אּלּו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהביאּו
הּפתח  ּדר ערּובן אּלּו והביאּו האחרת, לחצר הּסמּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשני
ערּוב; קנּו לא ׁשּתיהן - האחר ּבּבית והּניחּוהּו להן, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּסמּו
אחרת  חצר ׁשל ׁשער ּבבית ערּובּה הּניחה מהן אחת .ׁשּכל ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

.·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 אחרת ּבחצר וׁשבת והל ּביתֹו, ׁשהּניח חצר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
מּלּבֹו הּסיע אם - לחצרֹו סמּוכה היתה אפּלּו [הניח - ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָ

אינֹומחשבתו] זה הרי זֹו, ּבׁשּבת לביתֹו לחזר ּדעּתֹו ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָֹואין
- ּגֹוי אבל ּביׂשראל; אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָאֹוסר
ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן, אֹוסר אחרת, ּבעיר לׁשּבֹות הל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאפּלּו

ּבׁשּבת. ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר מקֹומֹו, ְְְִֶֶֶֶַָָָמּמּנּו
.„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 מתכת]ׁשאסּור ;[חתיכת ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

- לטלטלן ׁשּמּתר ּכלים מהן ּבית ּבכל לֹו נׁשאר אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאבל
יד  ּתפּוסת ׁשם לֹו יּׁשאר ולא הּיֹום, ׁשּיֹוציאם ואפׁשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהֹואיל

ׁשּיערבּו. עד עליו, אֹוסרין אּלּו הרי -ְְְֲִֵֵֶַָָָ
.ÂË מּבּתיהם מֹוציאין אין - ערבּו ולא ׁשּׁשכחּו חצר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאנׁשי

לּבּתים  מחצר ולא ׁשּׁשבתּולחצר, ּכלים הן מטלטלין אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
בשבת] החצר.[ששהו עם הּנחׁשב ּובכל החצר ּבכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבחצר,

עלּיה אֹו מרּפסת ׁשם היתה גג]ואם עלית אנׁשי [- וערבּו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
אֹו הּמרּפסת אנׁשי - לעצמן הּמרּפסת ואנׁשי לעצמן ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהחצר
ּבכל  ּבבּתיהן, ׁשּׁשבתּו ּכלים מטלטלין העלּיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאנׁשי

ּוב  העלּיה, רחב ּבכל אֹו עּמּה, הּנחׁשב ּובכל כל הּמרּפסת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּובכל  החצר ּבכל מטלטלין החצר ואנׁשי עּמּה; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנחׁשב
ּבעלּיה, ּדר ויחיד ּבחצר ּדר יחיד היה אם וכן עּמּה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָהּנחׁשב
עּמּה, והּנחׁשב העלּיה ּבכל מטלטל זה - ערבּו ולא ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוׁשכחּו

עּמּה. והּנחׁשב החצר ּבכל מטלטל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָוזה
.ÊË אם - החצר ׁשּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ּתל אֹו הּסלע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד?

החצר  ּבין נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים עׂשרה ּגבֹוהין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאינן
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ּכּלן  ׁשהן מּפני הן, אחד ּבית ּכאנׁשי ּכּלן אּלּו ּכ - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻעּמהן
אחד  ׁשלחן על .סֹומכין ְְִֶַָָֻ

ערּוב ·. - אחרת חצר אנׁשי עם ערּוב לעׂשֹות צרכּו אם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוכן
ׁשּמערבין  מקֹום לאֹותֹו מֹוליכין ּבלבד אחת ּופת לכּלן, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻאחד

אצלןעּמֹו ּבא הערּוב היה ואם בחצרם]; אינן [הונח - ְְִִֵֵֶָָָָָָ
צרי ׁשאינֹו הערּוב ּבֹו ׁשּמּניחין הּבית ּכמֹו לערב, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָצריכין
חׁשּובין. הן אחד ּכבית הּבּתים, אּלּו ׁשּכל הּפת; את ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלּתן

ּכּלן‚. נע ׂשּו ׁשערבּו, חצר אנׁשי צרכּווכן ואם אחד; ּכבית ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
על  ׁשּמֹוליכין הּוא ּבלבד אחד ּכּכר ׁשנּיה, חצר עם ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלערב
אצלן, ּבא ערּוב היה ואם ּבֹו; ׁשּמערבין לּמקֹום ּכּלן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻידי

ּפת  לּתן צריכין .אינן ְִִִֵֵַָ
ּבֹו„. ׁשּמּניחין לּמקֹום להֹוליכֹו הערּוב את ׁשּגבּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה

ידי  על להֹולי צריכין אינן מֹוליכין, ּכׁשהן - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָהערּוב
ּבית  ּכאנׁשי נעׂשּו ּכּלן ׁשּגבּו, ׁשּכיון אחד; ּכּכר אּלא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻחמׁשּתן

.אחד  ֶָ
אינן ‰. - ּבחצר ׁשרּויין ׁשהן ותלמידֹו, והרב ּובנֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהאב

ׁשּפעמים  ּפי על ואף אחד; ּכבית ׁשהן מּפני לערב, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצריכין
ּכבית  הן הרי - אֹוכלין אינן ּופעמים אחד, ׁשלחן על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻאֹוכלין

.אחד  ֶָ
.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 ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
הע  ּבא ואם לכּלן, אחד ערּוב אחרת, חצר עם ערבּו רּוב ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

צריכין  ּבחצר, עּמהן ּדיֹורין היּו ואם ּפת. נֹותנין אין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצלן,
סֹומכין  ׁשאינן מּפני החצר, אנׁשי ּכׁשאר ואחד אחד לכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפת

ּתמיד. אחד ׁשלחן ְִֶַָָָֻעל
.Êּבטרקלין ׁשּׁשבתּו חבּורֹות חדרים]חמׁש כמה עם [אולם ְְְֲִִֵֶַָָ

מחיצה  וחבּורה חבּורה ּכל ּבין מפסיק היה אם - ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחד
ּבפני  ּבחדר היא ּכאּלּו מהן חבּורה ּכל הרי - לּתקרה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמּגעת
מּכל  ּפת צריכין לפיכ עצמּה; ּבפני ּבעלּיה אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָעצמֹו,
אחד  ּכּכר - לּתקרה מּגיעֹות הּמחיצֹות אין ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָחבּורה.

חׁשּובין. אחד ּבית ּכאנׁשי ׁשּכּלן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻֻלכּלן,
.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
עליו, אֹוסר יהיה ּכ ואחר ּפּתֹו, ּבֹו לאכל עליו סֹומ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
אם  ,לפיכ אֹוסר . אינֹו לינה, מקֹום אבל עּמֹו; ׁשּיערב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָעד
ּומרּפסת  ּבאכסדרה אֹו ׁשער, ּבבית ּבֹו לאכל מקֹום לֹו ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָֹקבע

ּדירה. מקֹום ׁשאינֹו לפי עליו, אֹוסר אינֹו -ְְִִֵֵֵֶָָָ
.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
הּפת; את לּתן צריכין אינן ּבּתים, הּׁשלׁשה אֹותן - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהאמצעי
- ׁשּמּצדדיו והּׁשנים הערּוב, ּבֹו ׁשהּניחּו מּפני - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאמצעי

חצר  לאנׁשי ׁשער ּבית מהן אחד ׁשּכל .מּפני ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
.‡È,ּביניהן לזה זה ּפתּוחים בּתים ּוׁשני חצרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּתי

ּבּבית  והּניחּוהּו להן, הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן אּלּו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהביאּו
הּפתח  ּדר ערּובן אּלּו והביאּו האחרת, לחצר הּסמּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשני
ערּוב; קנּו לא ׁשּתיהן - האחר ּבּבית והּניחּוהּו להן, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּסמּו
אחרת  חצר ׁשל ׁשער ּבבית ערּובּה הּניחה מהן אחת .ׁשּכל ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

.·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 אחרת ּבחצר וׁשבת והל ּביתֹו, ׁשהּניח חצר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
מּלּבֹו הּסיע אם - לחצרֹו סמּוכה היתה אפּלּו [הניח - ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָ

אינֹומחשבתו] זה הרי זֹו, ּבׁשּבת לביתֹו לחזר ּדעּתֹו ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָֹואין
- ּגֹוי אבל ּביׂשראל; אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָאֹוסר
ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן, אֹוסר אחרת, ּבעיר לׁשּבֹות הל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאפּלּו

ּבׁשּבת. ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר מקֹומֹו, ְְְִֶֶֶֶַָָָמּמּנּו
.„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 מתכת]ׁשאסּור ;[חתיכת ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

- לטלטלן ׁשּמּתר ּכלים מהן ּבית ּבכל לֹו נׁשאר אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאבל
יד  ּתפּוסת ׁשם לֹו יּׁשאר ולא הּיֹום, ׁשּיֹוציאם ואפׁשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהֹואיל

ׁשּיערבּו. עד עליו, אֹוסרין אּלּו הרי -ְְְֲִֵֵֶַָָָ
.ÂË מּבּתיהם מֹוציאין אין - ערבּו ולא ׁשּׁשכחּו חצר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאנׁשי

לּבּתים  מחצר ולא ׁשּׁשבתּולחצר, ּכלים הן מטלטלין אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
בשבת] החצר.[ששהו עם הּנחׁשב ּובכל החצר ּבכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבחצר,

עלּיה אֹו מרּפסת ׁשם היתה גג]ואם עלית אנׁשי [- וערבּו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
אֹו הּמרּפסת אנׁשי - לעצמן הּמרּפסת ואנׁשי לעצמן ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהחצר
ּבכל  ּבבּתיהן, ׁשּׁשבתּו ּכלים מטלטלין העלּיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאנׁשי

ּוב  העלּיה, רחב ּבכל אֹו עּמּה, הּנחׁשב ּובכל כל הּמרּפסת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּובכל  החצר ּבכל מטלטלין החצר ואנׁשי עּמּה; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנחׁשב
ּבעלּיה, ּדר ויחיד ּבחצר ּדר יחיד היה אם וכן עּמּה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָהּנחׁשב
עּמּה, והּנחׁשב העלּיה ּבכל מטלטל זה - ערבּו ולא ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוׁשכחּו

עּמּה. והּנחׁשב החצר ּבכל מטלטל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָוזה
.ÊË אם - החצר ׁשּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ּתל אֹו הּסלע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד?

החצר  ּבין נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים עׂשרה ּגבֹוהין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאינן
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ׁשּבּבּתים. ּכלים ׁשם להֹוציא אסּורין ּוׁשניהן הּמרּפסת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובין
ּ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 היתה ׁשניהן . ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הּמרּפסת  אין - הּמרּפסת לפני טפחים ארּבעה רחבה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצבה

מהם. נחלקה ׁשהרי החצר, ּבני על ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאֹוסרת
.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
עׂשרה [שפתו]וחליתֹו ּגבֹוּה היה אם ׁשּבחצר: ּתל אֹו ּכסלע , ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

היה  אם אבל הּמרּפסת; עם נחׁשב הּוא הרי לּמרּפסת, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָסמּו
מּמּנּו מכניסין מרּפסת ּבני ולא חצר ּבני אין - מים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמלא

ׁשּיערבּו. עד ְְִֶַַָָלּבּתים,
.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 וׁשכח ּבחיצֹונה, הּניחּוהּו אם - אחד ערּוב ׁשּתיהן ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָעׂשּו

מּבני  ּבין החיצֹונה, מּבני ׁשהיה ּבין ערב, ולא מהן ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאחד
להן ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - ׁשהרי [רשותו]הּפנימית ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּבּפנימית, ערּובן הּניחּו ואם לחצר. מחצר ׁשּמבּטלין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבארנּו,
אסּורה, חיצֹונה - ערב ולא החיצֹונה מּבני אחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוׁשכח

ּבמקֹומּה מּתרת נפרדת]ּופנימית כרשות אחד [שהיא ׁשכח ; ְְִִִֶֶֶַָָָֻ
להן. ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - ערב ולא הּפנימית ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמּבני

.·Î צריכין אינן - זֹו ּבחצר ּדר ואחד זֹו ּבחצר ּדר אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָהיה
חצרֹו ּבכל מׁשּתּמׁש מהן אחד ּכל אּלא היה לערב, ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּכרּבים, הּוא הרי - אחד ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּפנימית ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָּגֹוי
מקֹומֹו. ׁשּיׂשּכרּו עד החיצֹונה, על ְְְְִִֵֶַַַָואֹוסר

.‚Îחצרֹות אחת]ׁשלׁש לזֹו[בשורה זֹו [וגם הּפתּוחֹות ְֲֵַָָֹ

הרבים] ערבּולרשות - מהן חצר ּבכל ורּבים החצרות , [בעלי ְְְִֵֵֵֶַָָ
ש] באופן עירובין, בשני החיצֹונֹותביניהן [מעורבות ׁשּתים ְִִַַ

עּמּה,בנפרד] מּתרֹות והן עּמהן, מּתרת היא - האמצעית ְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻֻעם
ׁשלׁשּתן  ׁשּיעׂשּו עד זֹו, עם זֹו אסּורֹות החיצֹונֹות ְְְֲֲִִִֶַַַַָָּוׁשּתים

אחד לכולם]ערּוב מהן[משותף חצר ּבכל היה אחד [דייר]; ְֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
ׁשרּבים ּפי על אף והשלישי]- אינן [השני - ּבחיצֹונה ּדֹורסין ְִִִִֵֶַַַַָָ

מּת מהן אחד ׁשּכל לערב, ׁשנים צריכין היּו ּבמקֹומֹו. ר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
הרי  - ׁשּיערבּו עד ּבמקֹומן אסּורין והן הֹואיל - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָּבּפנימית
עד  וׁשּבחיצֹונה, ׁשּבאמצעית היחידים על אֹוסרין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהן
ּבמקֹומּה, האסּורה רגל הּכלל: זה ׁשּבּפנימית. ׁשנים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיערבּו

ּבמ  ׁשּלא אֹוסרת אֹוסרת אינּה ּבמקֹומּה, הּמּתרת ורגל קֹומּה; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻ
עליהן. ׁשעֹוברת מּפני ּבמקֹומּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָֹׁשּלא

.„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
למּלאת, אסּורין אּלּו הרי טפחים, עׂשרה ּבתֹו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָֹֻהּגצצטראֹות
אחת. ּכגצצטרה ׁשהן מּפני אחד, ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעד
טפחים, עׂשרה על יֹותר והּתחּתֹונה העליֹונה ּבין היה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָואם

למּלאת. מּתרֹות ׁשּתיהן - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו ְְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָֹֻוערבה
.‰Î אף - הּתחּתֹונה ועׂשתה מחיצה, העליֹונה עׂשתה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹלא

ׁשהם  העליֹונה ּבני ׁשל ּדלי מּפני למּלאת; אסּורה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּתחּתֹונה
עׂשת  ולא מחיצה, העליֹונה עׂשתה עליה. ׁשעֹובר ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹאסּורין,
אסּורה. והּתחּתֹונה למּלאת, מּתרת העליֹונה - ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּתחּתֹונה
ּבּמחיצה  העליֹונה ּבני עם הּתחּתֹונה ּבני נׁשּתּתפּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָואם
אחד  ערּוב ׁשּיערבּו עד למּלאת, אסּורֹות ׁשּתיהן - .ׁשעׂשּו ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.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 ׁשּׁשֹופכין ּתחּתיהם אחת וחצר זֹו, ּכנגד זֹו ּדייטֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּתי

ערּוב  ׁשּתיהן ׁשּיערבּו עד לתֹוכּה, יׁשּפכּו לא - הּמים ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹלתֹוכּה
עּוקה מקצתן עׂשּו שפכים]אחד. ּבּה[בור לׁשּפ ּבחצר ְְִִֵֶֶָָָָָָָֹ

ׁשֹופכין  עּוקה, ׁשעׂשּו אּלּו - עׂשּו לא ּומקצתם ְְִִִֵֶַַָָָָָֹהּמים,
עד  לחצר יׁשּפכּו לא עׂשּו, ׁשּלא ואּלּו ׁשּלהן; ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלעּוקה
אחת  ּכל - עּוקה אּלּו ועׂשּו עּוקה, אּלּו עׂשּו ואם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָׁשּיערבּו.
ערבּו. ׁשּלא ּפי על אף ׁשּלּה, לעּוקה ׁשֹופכת מּׁשּתיהן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹואחת

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
סחֹורה; ׁשל ׁשּתּוף על סֹומכין אּלא ׁשּבת, לענין אחר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּתּוף
אחד; ּובכלי אחד מין ּבֹו, ׁשּתפין ׁשהן הּמין ׁשּיהיה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻוהּוא
אֹו ּבׁשמן, ּולאחר ּביין לזה ׁשּתף מהם אחד היה אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאבל
להׁשּתּתף  צריכין אּלּו הרי - כלים ּבׁשני והיה יין הּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשהיה

ׁשּבת. ְְִַַָלענין
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ׁשּבּקׁש·. הּמבֹוי מּבני קדם אחד ׁשמן אֹו יין מחברֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשאינן  ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי הּׁשּתּוף, ּבטל - לֹו נתן ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת,

זה  על זה מקּפידין ׁשאין ּכׁשּתפין הּמבֹוי ּכּלן מּבני ואחד . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
מבֹוי  ּבני - נׁשּתּתף ולא הּמבֹוי, ּבני עם להׁשּתּתף ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשרגיל

ּכרחֹו ּבעל ׁשּתּוף מּמּנּו ונֹוטלין ּביתֹו, לתֹו שזה נכנסין [כיון ְְְְְְִִִִִֵֶַָָ
לטובתו] ּכלל גם להׁשּתּתף רֹוצה ׁשאינֹו הּמבֹוי מּבני ואחד ;ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

עּמהם. להׁשּתּתף אֹותֹו ּכֹופין הּמבֹוי, ּבני ְְְִִִִֵֵֶַַָָעם
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 -ֲִֵֶ

נׁשּתּתפה „. אם - מבֹואֹות לׁשני ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָחצר
מֹוציאה  ואינּה הּׁשני, ּבּמבֹוי נאסרה - ּבלבד מהן אחד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעם
הּמבֹוי, ּבני לכל ּבּׁשּתּוף אחד זּכה אם ,לפיכ ּבֹו; ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּומכניסה
ׁשאינן  זֹו; חצר לאנׁשי להֹודיע צרי - עליהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוׁשּתף

ׁשאינּה מּדעּתן, אּלא ּבּמבֹוי מׁשּתּתפין ׁשּמא - להם זכּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבזה  לא להׁשּתּתף, רֹוצים .הּׁשני ְְִִִֵֵֶַַָֹ

ׁשּלא ‰. והּוא - מּדעּתֹו ׁשּלא לֹו מערבת אדם ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹאׁשּתֹו
א  - אֹוסר אם אבל ׁשכניו; על ולא יאסר עליו מערבת ינּה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ

'איני  ׁשאמר: ּכגֹון אֹוסר? ּכיצד מּדעּתֹו. אּלא עליו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּתּתפת
'איני אֹו עּמכם', עּמכם'מערב .מׁשּתּתף ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

.Âאםנׁשּתּתפּו - הּמבֹואֹות מּׁשני אחד עם זֹו חצר ּבמין אנׁשי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מאכל] זה [סוג הרי - הּמין אֹותֹו ּכלה אפּלּו נׁשּתּתפּו, ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָאחד 

ּפעם  להֹודיעם צרי ואינֹו להן, ּומזּכה אחר ׁשּתּוף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעֹוׂשה
מֹוסיף  - האכל ונתמעט נׁשּתּתפּו, מינין ּבׁשני ואם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָֹׁשנּיה.
וצרי להם, מזּכה - ּכלּו ואם להֹודיע; צרי ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּומזּכה,
וצרי להם, מזּכה - זֹו ּבחצר ׁשכנים נּתֹוספּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָלהֹודיעם.

ְִָלהֹודיעם.
.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 ללא חצר [שטח ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

לקרּפףמחיצות] בית]אֹו בלי גדולה סאתים [חצר מּבית יתר ְְִִֵֵֵַַָָ
חמישים] על אמה מאה מחצר [- לטלטל ואסּור הֹואיל -ְְְִֵֵֵַָָ

לפיכ מבֹוי; ׁשל ּפתח על אּלא סֹומ אינֹו קרּפף, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלאֹותֹו

היה  אם אבל עּמהן. ׁשּיׁשּתּתף עד הּמבֹוי, ּבני על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹוסר
הּמבֹוי; ּבני על אֹוסר אינֹו ּפחֹות, אֹו סאתים ּבית ְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּקרּפף
ּבכל  לטלטל ּומּתר הֹואיל ,סֹומ לֹו המיחד הּפתח ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻׁשעל

ְֵַַהּקרּפף.
.‡È אֹוסר אינֹו אחר, ּבמבֹוי לׁשּבֹות ׁשהל מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאחד

מּצבהעליהן  ׁשּבנה מבֹוי מּבני אחד וכן רחבה [עמוד]; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
הפריׁש ׁשהרי - עליהן אֹוסר אינֹו ּפתחֹו, על טפחים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָארּבעה

רׁשּותֹו. וחלק מהן, ְְְֵֶַַָעצמֹו
.·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 הּסמּוכין ולא ביתֹו אנׁשי עם אדם ׁשּכל אמרנּו, ּוכבר ; ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּבין  חצרֹות, לערּובי ּבין חׁשּובין, הן אחד ּכאיׁש ׁשלחנֹו, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֻעל

מבֹואֹות. ְְִֵלׁשּתּופי
.‚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 ;[לטלטל], ְְְְִִִַַַ
לׁשּכח  ׁשּלא אּלא הּׁשּתּוף, עם ּבחצרֹות לערב הצריכּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹולא
מּבני  אחד ׁשכח אם אבל ּבחצרֹות. ערבּו והרי - ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּתינֹוקֹות
חצר  ּבני ּכל ּומּתרין ּבּמבֹוי, אסּורין - נׁשּתּתף ולא ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻהּמבֹוי

לּבּתים ּכחצר לחצרֹות, ׁשהּמבֹוי ּבחצרן; שמותרין לטלטל -] ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
בחצרותיהן] .לטלטל

.„È אין אם - ּבחצרֹות לערב ּכּלן וׁשכחּו ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻנׁשּתּתפּו
ּפרּוסתן על השני]מקּפידין של מפתו אחד סֹומכין [שאוכלים , ְְְִִִַַָָ

ּדבר  להן מּתירין ואין ּבלבד; הראׁשֹונה ּבּׁשּבת הּׁשּתּוף ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָעל
מּדחק אּלא ערוב]זה, תורת תשתכח .[שלא ִֶֶַָֹ

.ÂË,הּבּתים עם חצרֹות ערבּו אם - ּבֹו נׁשּתּתפּו ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹמבֹוי
ּבֹו מטלטלין במבוי]אין ּככרמלית[- אּמֹות ּבארּבע [-אּלא ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ

מדרבנן] הרבים הּבּתים,רשות עם חצרֹות ׁשערבּו מאחר ;ְֲִִֵֵֵֶַַַָ
ּבלא  ּבלבד ּבּתים אּלא לֹו ּפתּוח אין ּכאּלּו הּמבֹוי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹנעׂשה
אנׁשי  ערבּו לא ואם ּבכּלֹו. מטלטלין אין ּולפיכ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָֹֻחצרֹות,

ׁשּׁשבתּו ּכלים ּבכּלֹו מטלטלין - בכניסת החצרֹות [שהיו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָֻ
ּבּה.השבת] ערבּו ׁשּלא ּכחצר ְְְֵֵֶָָֹּבתֹוכֹו,

.ÊË ּבני עם ּדינֹו ׁשּבּמבֹוי, ּבחצר הּׁשרּוי צדֹוקי אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּגֹוי
החצר  ּבני עם ּכדינֹו מאחד ה ּמבֹוי אֹו הּגֹוי מן ׁשּׂשֹוכרים - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ואם  הּצדֹוקי; להם מבּטל אֹו ׁשּבּמבֹוי, רׁשּותֹו ביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּבני
יׂשראל  ודין ׁשּתּוף. צרי אינֹו אחד, ויׂשראל ּגֹוי ּבּמבֹוי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָהיה
אחד  ּדין - אחד ׁשלחן על סֹומכין ׁשהם רּבים ודין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד,

הּוא.
.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
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
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ׁשּבּקׁש·. הּמבֹוי מּבני קדם אחד ׁשמן אֹו יין מחברֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשאינן  ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי הּׁשּתּוף, ּבטל - לֹו נתן ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת,

זה  על זה מקּפידין ׁשאין ּכׁשּתפין הּמבֹוי ּכּלן מּבני ואחד . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
מבֹוי  ּבני - נׁשּתּתף ולא הּמבֹוי, ּבני עם להׁשּתּתף ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשרגיל

ּכרחֹו ּבעל ׁשּתּוף מּמּנּו ונֹוטלין ּביתֹו, לתֹו שזה נכנסין [כיון ְְְְְְִִִִִֵֶַָָ
לטובתו] ּכלל גם להׁשּתּתף רֹוצה ׁשאינֹו הּמבֹוי מּבני ואחד ;ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

עּמהם. להׁשּתּתף אֹותֹו ּכֹופין הּמבֹוי, ּבני ְְְִִִִֵֵֶַַָָעם
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 -ֲִֵֶ

נׁשּתּתפה „. אם - מבֹואֹות לׁשני ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָחצר
מֹוציאה  ואינּה הּׁשני, ּבּמבֹוי נאסרה - ּבלבד מהן אחד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעם
הּמבֹוי, ּבני לכל ּבּׁשּתּוף אחד זּכה אם ,לפיכ ּבֹו; ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּומכניסה
ׁשאינן  זֹו; חצר לאנׁשי להֹודיע צרי - עליהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוׁשּתף

ׁשאינּה מּדעּתן, אּלא ּבּמבֹוי מׁשּתּתפין ׁשּמא - להם זכּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבזה  לא להׁשּתּתף, רֹוצים .הּׁשני ְְִִִֵֵֶַַָֹ

ׁשּלא ‰. והּוא - מּדעּתֹו ׁשּלא לֹו מערבת אדם ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹאׁשּתֹו
א  - אֹוסר אם אבל ׁשכניו; על ולא יאסר עליו מערבת ינּה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ

'איני  ׁשאמר: ּכגֹון אֹוסר? ּכיצד מּדעּתֹו. אּלא עליו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּתּתפת
'איני אֹו עּמכם', עּמכם'מערב .מׁשּתּתף ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

.Âאםנׁשּתּתפּו - הּמבֹואֹות מּׁשני אחד עם זֹו חצר ּבמין אנׁשי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מאכל] זה [סוג הרי - הּמין אֹותֹו ּכלה אפּלּו נׁשּתּתפּו, ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָאחד 

ּפעם  להֹודיעם צרי ואינֹו להן, ּומזּכה אחר ׁשּתּוף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעֹוׂשה
מֹוסיף  - האכל ונתמעט נׁשּתּתפּו, מינין ּבׁשני ואם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָֹׁשנּיה.
וצרי להם, מזּכה - ּכלּו ואם להֹודיע; צרי ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּומזּכה,
וצרי להם, מזּכה - זֹו ּבחצר ׁשכנים נּתֹוספּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָלהֹודיעם.

ְִָלהֹודיעם.
.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 ללא חצר [שטח ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

לקרּפףמחיצות] בית]אֹו בלי גדולה סאתים [חצר מּבית יתר ְְִִֵֵֵַַָָ
חמישים] על אמה מאה מחצר [- לטלטל ואסּור הֹואיל -ְְְִֵֵֵַָָ

לפיכ מבֹוי; ׁשל ּפתח על אּלא סֹומ אינֹו קרּפף, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלאֹותֹו

היה  אם אבל עּמהן. ׁשּיׁשּתּתף עד הּמבֹוי, ּבני על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹוסר
הּמבֹוי; ּבני על אֹוסר אינֹו ּפחֹות, אֹו סאתים ּבית ְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּקרּפף
ּבכל  לטלטל ּומּתר הֹואיל ,סֹומ לֹו המיחד הּפתח ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻׁשעל

ְֵַַהּקרּפף.
.‡È אֹוסר אינֹו אחר, ּבמבֹוי לׁשּבֹות ׁשהל מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאחד

מּצבהעליהן  ׁשּבנה מבֹוי מּבני אחד וכן רחבה [עמוד]; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
הפריׁש ׁשהרי - עליהן אֹוסר אינֹו ּפתחֹו, על טפחים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָארּבעה

רׁשּותֹו. וחלק מהן, ְְְֵֶַַָעצמֹו
.·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 הּסמּוכין ולא ביתֹו אנׁשי עם אדם ׁשּכל אמרנּו, ּוכבר ; ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּבין  חצרֹות, לערּובי ּבין חׁשּובין, הן אחד ּכאיׁש ׁשלחנֹו, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֻעל

מבֹואֹות. ְְִֵלׁשּתּופי
.‚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 ;[לטלטל], ְְְְִִִַַַ
לׁשּכח  ׁשּלא אּלא הּׁשּתּוף, עם ּבחצרֹות לערב הצריכּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹולא
מּבני  אחד ׁשכח אם אבל ּבחצרֹות. ערבּו והרי - ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּתינֹוקֹות
חצר  ּבני ּכל ּומּתרין ּבּמבֹוי, אסּורין - נׁשּתּתף ולא ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻהּמבֹוי

לּבּתים ּכחצר לחצרֹות, ׁשהּמבֹוי ּבחצרן; שמותרין לטלטל -] ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
בחצרותיהן] .לטלטל

.„È אין אם - ּבחצרֹות לערב ּכּלן וׁשכחּו ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻנׁשּתּתפּו
ּפרּוסתן על השני]מקּפידין של מפתו אחד סֹומכין [שאוכלים , ְְְִִִַַָָ

ּדבר  להן מּתירין ואין ּבלבד; הראׁשֹונה ּבּׁשּבת הּׁשּתּוף ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָעל
מּדחק אּלא ערוב]זה, תורת תשתכח .[שלא ִֶֶַָֹ

.ÂË,הּבּתים עם חצרֹות ערבּו אם - ּבֹו נׁשּתּתפּו ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹמבֹוי
ּבֹו מטלטלין במבוי]אין ּככרמלית[- אּמֹות ּבארּבע [-אּלא ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ

מדרבנן] הרבים הּבּתים,רשות עם חצרֹות ׁשערבּו מאחר ;ְֲִִֵֵֵֶַַַָ
ּבלא  ּבלבד ּבּתים אּלא לֹו ּפתּוח אין ּכאּלּו הּמבֹוי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹנעׂשה
אנׁשי  ערבּו לא ואם ּבכּלֹו. מטלטלין אין ּולפיכ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָֹֻחצרֹות,

ׁשּׁשבתּו ּכלים ּבכּלֹו מטלטלין - בכניסת החצרֹות [שהיו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָֻ
ּבּה.השבת] ערבּו ׁשּלא ּכחצר ְְְֵֵֶָָֹּבתֹוכֹו,

.ÊË ּבני עם ּדינֹו ׁשּבּמבֹוי, ּבחצר הּׁשרּוי צדֹוקי אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּגֹוי
החצר  ּבני עם ּכדינֹו מאחד ה ּמבֹוי אֹו הּגֹוי מן ׁשּׂשֹוכרים - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ואם  הּצדֹוקי; להם מבּטל אֹו ׁשּבּמבֹוי, רׁשּותֹו ביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּבני
יׂשראל  ודין ׁשּתּוף. צרי אינֹו אחד, ויׂשראל ּגֹוי ּבּמבֹוי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָהיה
אחד  ּדין - אחד ׁשלחן על סֹומכין ׁשהם רּבים ודין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד,

הּוא.
.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
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
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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

ויׁש אחד.רּבים, ׁשּתּוף ּכּלן מׁשּתּתפין - אחד ּפתח לּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
.Î ׁשהעם ּפתחים ׁשני לּה ויׁש רּבים, ׁשל היתה אם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל

ׁשל נעׂשת אפּלּו - ּבזה ויֹוצאין ּבזה ל]נכנסין יחיד,[נמכרה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָ
אפּלּו אחד, מק ֹום מּמּנה מּניחין אּלא ּכּלּה, את מערבין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאין
אּלּו ויהיּו הּׁשאר. ּומׁשּתּתפין אחת, ּבחצר אחד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבית

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 ׁשהרי [הולכין]להן - ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
אּלא  ּבֹו מטלטלין אין עּמהן, נׁשּתּתף ולא ׁשּנׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמקֹום

לעצמן. ואּלּו לעצמן ְְְְְֵֵַַָָאּלּו
.·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 הּבּתים ּ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

ׁשּׁשכח  מי ודין להן; היא ׁשּזכּות להֹודיען, צרי אינֹו - ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָאחד
ּבעיר  לׁשּבֹות ׁשהל מי אֹו הּמדינה, ּבני עם נׁשּתּתף ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹולא
ּבחצר  ּכדינם הּכל, ּדין - ּבּמדינה עּמהן ׁשהיה ּגֹוי אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאחרת,

.ּומבֹוי  ָ
.„Î זה הרי אחד, מּמבֹוי חּוץ יֹוׁשביה ּכל ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמדינה

אֹוסר  אינֹו הּמבֹוי, ּפתח על מּצבה ּבנּו ואם ּכּלן; על ְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאֹוסר
כּלּה,עליהן  אֹו אּלא - לחצאין מדינה מערבין אין לפיכ . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

רצה  אם ּפתחֹו, על מּצבה מבֹוי ּכל ּובֹונה מבֹוי; מבֹוי ְִִֵֶַַָָָָָָָאֹו
הּמבֹואֹות. ׁשאר על יאסר ׁשּלא ּכדי - מהן רׁשּותֹו ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹלחלק

ה'תשע"ג  ניסן י"ד שני יום

ו  ¤¤ּפרק
הּמדינה‡. מן ׁשּיצא ׁשּתי [עיר]מי מזֹון והּניח ׁשּבת, ּבערב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּתחּום ּבתֹו הּמדינה מן רחֹוק העיר]סעּודֹות וקבע [של , ְְְְְִִַַַָָָ

את] מקומו]ׁשביתתֹו[בכך לּמדינה [- ׁשחזר ּפי על אף - ׁשם ְְִִִֶַַַַָָָָ
ׁשּתי  ּבֹו ׁשהּניח ּבּמקֹום ׁשבת ּכאּלּו אֹותֹו נחׁשב ּבביתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹולן

תחּומין'. 'ערּובי הּנקרא הּוא וזה ְְְְִִֵֵֶַַָהּסעּודֹות;
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
לּה. חּוצה מּדתֹו ויׁשלים אּמֹות, ּכארּבע ּכּלּה הּמדינה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻּתחׁשב

ּ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 ְְִַַַַָָ
ׁשּבּמדינה,„. מּביתֹו אלּפים ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ,ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ

ערּובֹו עד מּביתֹו מהּל ונמצא ּכּלּה; הּמדינה ּכל את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהפסיד
מּביתֹו מהּל ואינֹו ּביתֹו, עד אלּפים ּומערּובֹו אּמה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָאלּפים

אחת  אּמה אפּלּו מערב לרּוח ּברׁשּות ּבּמדינה ערּובֹו הּמּניח . ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָ
חרבה, עיר ואפּלּו ּכנינוה, ּגדֹולה מדינה היתה אפּלּו - ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָיחיד

לדיֹורין הראּויה מערה ּכּלּה[למגורים]אֹו את מהּל - ְְְְִֵֶַָָָָָָֻ
רּוח. לכל אּמה אלּפים לּה ְְְִַַַַָָָָוחּוצה

כלּום;‰. עׂשה לא ּבּה, ׁשּׁשבת הּמדינה ּבתֹו ערּובֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּמּניח
הּמדינה  ּכבני הּוא הרי אּלא ערּובֹו, מּמקֹום לֹו מֹודדין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָואין
אם  וכן לּמדינה. חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים להן ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכּלן,
חּוץ  הּתחּום ׁשּמֹודדין לעיר הּמצטרפין ּבּמקֹומֹות ערּובֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָנתן
לּתחּום, חּוץ ערּובֹו נתן העיר. ּבתֹו ּכנֹותנֹו זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָמהן,

ערּוב  .אינֹו ֵֵ
.Â מצוה לדבר אּלא תחּומין, ערּובי מערבין ּכגֹון אין - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

אֹו נּׂשּואין, ׁשל למׁשּתה אֹו האבל, לבית ליל רֹוצה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשהיה
ּבאּלּו; וכּיֹוצא ,הּדר מן ׁשּבא חברֹו אֹו רּבֹו ּפני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלהקּביל
מן  אֹו הּגֹוים, מן לברח רֹוצה ׁשהיה ּכגֹון - הּיראה מּפני ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹו
אּלא  אּלּו, מּכל לאחד ׁשּלא ערב ואם ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּלסטים,

ערּוב. זה הרי - הרׁשּות ְְְֲִֵֵֵֶָלדברי
.Êּבֹו[מזון]ּכל גם]ׁשּמׁשּתּתפין - מבואות מערבין [בשיתופי ְְְְִִִֶַָָ

ּבֹו מערבין אין ּבֹו, מׁשּתּתפין ׁשאין וכל תחּומין; ערּובי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָּבֹו
ׁשּתי  מזֹון תחּומין? ערּובי ׁשעּור וכּמה תחּומין. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָערּובי

לפּתן היה ואם ואחד; אחד לכל עם סעּודֹות שנאכל תבשיל -] ְְְְְִִֶֶָָָָָָ
ּבֹולחם] לאכל ּכדי הלחם]- הּׁשּתּוף.[עם ּכמֹו סעּודֹות, ׁשּתי ְְְְֱִֵֵֶַֹ

.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,הרּבים ּברׁשּות אֹו הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת נתּכּון אם ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֹאבל
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ׁשּנתּכּון  אֹו ּבכרמלית, ערּובֹו ּבכרמליתוהּניח [רשות לׁשּבת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹ
מדרבנן] ּברׁשּות הרבים אֹו הּיחיד ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ,ְְְִִִִִֵַַָ

ּבין  ׁשהּוא הערּוב, קנּית ׁשּבׁשעת ערּוב; זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרּבים
הרׁשּיֹות  מּׁשּתי אחת מּכל ּולהכניס להֹוציא מּתר ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻֻהּׁשמׁשֹות,

סֹופרים מ ּדברי ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל - מצוה לדבר [-לכרמלית ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ
אֹוחכמים] מצוה ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין עליו גזרּו לא ,ְְְְִִֵַָָָָָֹ

הּדחק. ְְִַַָּבׁשעת
.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 .ְְְִִִֵֵֶַַַָ

אּמֹות  ׁשּתי ּבתֹו לּתחּום חּוץ ויצא הערּוב ונתּגלּגל ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָהּתחּום,
חּוץ  יצא ואם מּמקֹומֹו. יצא לא ּוכאּלּו ערּוב, זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹ
והּמּניח  לּתחּום. חּוץ נעׂשה ׁשהרי ערּוב, אינֹו - אּמֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָלׁשּתי
להּגיע  יכֹול ׁשאינֹו מּפני ערּוב, אינֹו - לּתחּום חּוץ ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָערּובֹו

ערּובֹו. ֵֶאל
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
ערּוב. זה הרי הּׁשמׁשֹות, ּבין הערּוב נאכל אם ,לפיכ ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשר;

.‚È עליו ערב אחד עלינּו', וערב 'צא ׁשנים: לֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאמרּו
עליו  ׁשערב זה - הּׁשמׁשֹות ּבין עליו ערב ואחד יֹום, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּבעֹוד
ּבין  עליו ׁשערב וזה הּׁשמׁשֹות, ּבין ערּובֹו נאכל יֹום, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּבעֹוד
ׁשּבין  ערּוב; קנּו ׁשניהם - מּׁשחׁשכה ערּובֹו נאכל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּׁשמׁשֹות,
ספק  כן, ּפי על ואף ּכׁשר. הערּוב ּוספק הּוא, ספק ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָהּׁשמׁשֹות
תחּומין  ערּובי מערבין אין - חׁשכה לא ספק ְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹחׁשכה

ערּוב  זה הרי ערב, ואם .לכּתחּלה; ְְְֲִִֵֵֵֶַַָ
.„Èּגל הערּוב על יכֹול [אבנים]נפל אם - יֹום מּבעֹוד ְִִֵַַַָָָ

ׁשּמּתר  לפי ּכׁשר, זה הרי מלאכה, עׂשּית ּבלא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻלהֹוציאֹו
נפל  ואם הערּוב; קנּית ׁשעת ׁשהיא הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָלהֹוציאֹו
אפׁשר  ׁשאי ּפי על ואף ערּוב, זה הרי - מּׁשחׁשכה ּגל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעליו
אֹו נפל, יֹום מּבעֹוד ספק מלאכה. ּבעׂשּית אּלא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלהֹוציאֹו

ּכׁשר. הערּוב ׁשּספק ּכׁשר, זה הרי - ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמּׁשחׁשכה
.ÂË ּבתרּומ ערב אם ערּוב,אבל אינֹו - טמאה ספק ׁשהיא ה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

הראּויה סעּודה ׁשּתי [לאכילה]ׁשאינּה לפניו היּו אם וכן ; ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָ
יֹודע  ואינֹו טמאה, ואחת טהֹורה אחת ּתרּומה, ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכּכרֹות
מקֹום  ּבכל ּבּטהֹורה 'ערּובי ואמר: מּׁשּתיהן, היא זֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאי
לאכילה. הראּויה סעּודה ּכאן ׁשאין ערּוב, אינֹו - ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא'

.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 ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

עד  ּתרּומה ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּתרּומה, הפריׁש אם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹוכן
ּבין  ּכל טבל היא ׁשהרי ּבּה, מערבין אין - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּתחׁש

יֹום. מּבעֹוד ראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָהּׁשמׁשֹות,
.ÊÈ ׁשּבית לפי ערּוב; אינֹו - הּקברֹות ּבבית ערּובֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָהּנֹותן

אחר  ׁשם הערּוב ּבקּיּום ׁשרֹוצה וכיון ּבהניה, אסּור ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּקברֹות
הּפרס ּבבית נתנֹו בֹו. נהנה הרי מספק]קנּיה, שטמא -[שדה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָ

ׁשם  לּכנס ׁשּיכֹול מּפני כהן; היה ואפּלּו ערּוב, זה ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹהרי
ׁשּינּפח אֹו הּפֹורח, טומאה]ּבמגּדל בדיקת לצורך העפר על -] ְְְִֵֵֶַַַַָ

.ְֵוהֹול
.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 כולם]צרי עבור הסעודות שיקנה -], ְְִֵֵֶַַַָָ
תחּומין  ערּובי לאדם לֹו מערבין ׁשאין להֹודיעם; ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָוצרי
ׁשרצה  הרּוח ּבאֹותּה לערב רֹוצה אינֹו ׁשּמא לדעּתֹו, ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
אּלא  רצה ׁשּלא ּפי על אף - יֹום מּבעֹוד הֹודיעֹו ואם ּבּה. ְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹזה
- ׁשחׁשכה עד הֹודיעֹו לא ואם ערּוב; זה הרי ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמּׁשּתחׁש

.מּׁשּתחׁש מערבין ׁשאין ּבֹו, יֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָאינֹו
.ËÈהּזֹוכה ידו]ּכל על שיזכו הראוי מזּכין [- חצרֹות, ּבערּובי ְְֲִֵֵֵֶַַָ

ערּובי  ידֹו על מזּכין ׁשאין מי וכל תחּומין; ּבערּובי ידֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָעל
תחּומין. ערּובי ידֹו על מזּכין אין ְְֲִִֵֵֵֵַַָחצרֹות,

.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 ּבׁשל מּדעּתן; יֹוצאין לעצמן, וערבּו עליהן ערב ם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ולא  הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על לא מערב אינֹו אבל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹֹרּבן.
אּלא  - אׁשּתֹו ידי על ולא העברים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹעל
ערב  ואם ׁשלחנֹו. על אצלֹו אֹוכלין ׁשהן ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻמּדעּתן,
על  ערב ּבערּובֹו; יֹוצאין - מחּו ולא וׁשתקּו וׁשמעּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹעליהן,
מּזֹו, ּגדֹולה מחאה ל אין - לעצמן הן וערבּו מהן, אחד ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּכל

עצמן  ּבערּוב יֹוצא ויֹוצאין - ּפחֹות אֹו ׁשנים ׁשׁש ּבן קטן . ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ
סעּודֹות  ׁשּתי מזֹון עליו להּניח צרי ואין אּמֹו, ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּבערּוב

ְְַלעצמֹו.
.·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
ואפּלּו ּכׁשר, זה הרי - הערּוב ּבמקֹום ויּניחֹו הּכׁשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיֹוליכֹו
מרחֹוק, עֹומד ׁשּיהיה והּוא, הּפיל; על אֹו הּקֹוף על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּלחֹו

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



פי oiaexir zekld - mipnf xtq - oqip c"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּנתּכּון  אֹו ּבכרמלית, ערּובֹו ּבכרמליתוהּניח [רשות לׁשּבת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹ
מדרבנן] ּברׁשּות הרבים אֹו הּיחיד ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ,ְְְִִִִִֵַַָ

ּבין  ׁשהּוא הערּוב, קנּית ׁשּבׁשעת ערּוב; זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרּבים
הרׁשּיֹות  מּׁשּתי אחת מּכל ּולהכניס להֹוציא מּתר ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻֻהּׁשמׁשֹות,

סֹופרים מ ּדברי ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל - מצוה לדבר [-לכרמלית ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ
אֹוחכמים] מצוה ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין עליו גזרּו לא ,ְְְְִִֵַָָָָָֹ

הּדחק. ְְִַַָּבׁשעת
.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 .ְְְִִִֵֵֶַַַָ

אּמֹות  ׁשּתי ּבתֹו לּתחּום חּוץ ויצא הערּוב ונתּגלּגל ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָהּתחּום,
חּוץ  יצא ואם מּמקֹומֹו. יצא לא ּוכאּלּו ערּוב, זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹ
והּמּניח  לּתחּום. חּוץ נעׂשה ׁשהרי ערּוב, אינֹו - אּמֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָלׁשּתי
להּגיע  יכֹול ׁשאינֹו מּפני ערּוב, אינֹו - לּתחּום חּוץ ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָערּובֹו

ערּובֹו. ֵֶאל
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
ערּוב. זה הרי הּׁשמׁשֹות, ּבין הערּוב נאכל אם ,לפיכ ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשר;

.‚È עליו ערב אחד עלינּו', וערב 'צא ׁשנים: לֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאמרּו
עליו  ׁשערב זה - הּׁשמׁשֹות ּבין עליו ערב ואחד יֹום, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּבעֹוד
ּבין  עליו ׁשערב וזה הּׁשמׁשֹות, ּבין ערּובֹו נאכל יֹום, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּבעֹוד
ׁשּבין  ערּוב; קנּו ׁשניהם - מּׁשחׁשכה ערּובֹו נאכל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּׁשמׁשֹות,
ספק  כן, ּפי על ואף ּכׁשר. הערּוב ּוספק הּוא, ספק ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָהּׁשמׁשֹות
תחּומין  ערּובי מערבין אין - חׁשכה לא ספק ְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹחׁשכה

ערּוב  זה הרי ערב, ואם .לכּתחּלה; ְְְֲִִֵֵֵֶַַָ
.„Èּגל הערּוב על יכֹול [אבנים]נפל אם - יֹום מּבעֹוד ְִִֵַַַָָָ

ׁשּמּתר  לפי ּכׁשר, זה הרי מלאכה, עׂשּית ּבלא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻלהֹוציאֹו
נפל  ואם הערּוב; קנּית ׁשעת ׁשהיא הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָלהֹוציאֹו
אפׁשר  ׁשאי ּפי על ואף ערּוב, זה הרי - מּׁשחׁשכה ּגל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעליו
אֹו נפל, יֹום מּבעֹוד ספק מלאכה. ּבעׂשּית אּלא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלהֹוציאֹו

ּכׁשר. הערּוב ׁשּספק ּכׁשר, זה הרי - ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמּׁשחׁשכה
.ÂË ּבתרּומ ערב אם ערּוב,אבל אינֹו - טמאה ספק ׁשהיא ה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

הראּויה סעּודה ׁשּתי [לאכילה]ׁשאינּה לפניו היּו אם וכן ; ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָ
יֹודע  ואינֹו טמאה, ואחת טהֹורה אחת ּתרּומה, ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכּכרֹות
מקֹום  ּבכל ּבּטהֹורה 'ערּובי ואמר: מּׁשּתיהן, היא זֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאי
לאכילה. הראּויה סעּודה ּכאן ׁשאין ערּוב, אינֹו - ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא'

.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 ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

עד  ּתרּומה ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּתרּומה, הפריׁש אם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹוכן
ּבין  ּכל טבל היא ׁשהרי ּבּה, מערבין אין - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּתחׁש

יֹום. מּבעֹוד ראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָהּׁשמׁשֹות,
.ÊÈ ׁשּבית לפי ערּוב; אינֹו - הּקברֹות ּבבית ערּובֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָהּנֹותן

אחר  ׁשם הערּוב ּבקּיּום ׁשרֹוצה וכיון ּבהניה, אסּור ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּקברֹות
הּפרס ּבבית נתנֹו בֹו. נהנה הרי מספק]קנּיה, שטמא -[שדה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָ

ׁשם  לּכנס ׁשּיכֹול מּפני כהן; היה ואפּלּו ערּוב, זה ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹהרי
ׁשּינּפח אֹו הּפֹורח, טומאה]ּבמגּדל בדיקת לצורך העפר על -] ְְְִֵֵֶַַַַָ

.ְֵוהֹול
.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 כולם]צרי עבור הסעודות שיקנה -], ְְִֵֵֶַַַָָ
תחּומין  ערּובי לאדם לֹו מערבין ׁשאין להֹודיעם; ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָוצרי
ׁשרצה  הרּוח ּבאֹותּה לערב רֹוצה אינֹו ׁשּמא לדעּתֹו, ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
אּלא  רצה ׁשּלא ּפי על אף - יֹום מּבעֹוד הֹודיעֹו ואם ּבּה. ְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹזה
- ׁשחׁשכה עד הֹודיעֹו לא ואם ערּוב; זה הרי ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמּׁשּתחׁש

.מּׁשּתחׁש מערבין ׁשאין ּבֹו, יֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָאינֹו
.ËÈהּזֹוכה ידו]ּכל על שיזכו הראוי מזּכין [- חצרֹות, ּבערּובי ְְֲִֵֵֵֶַַָ

ערּובי  ידֹו על מזּכין ׁשאין מי וכל תחּומין; ּבערּובי ידֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָעל
תחּומין. ערּובי ידֹו על מזּכין אין ְְֲִִֵֵֵֵַַָחצרֹות,

.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 ּבׁשל מּדעּתן; יֹוצאין לעצמן, וערבּו עליהן ערב ם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ולא  הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על לא מערב אינֹו אבל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹֹרּבן.
אּלא  - אׁשּתֹו ידי על ולא העברים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹעל
ערב  ואם ׁשלחנֹו. על אצלֹו אֹוכלין ׁשהן ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻמּדעּתן,
על  ערב ּבערּובֹו; יֹוצאין - מחּו ולא וׁשתקּו וׁשמעּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹעליהן,
מּזֹו, ּגדֹולה מחאה ל אין - לעצמן הן וערבּו מהן, אחד ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּכל

עצמן  ּבערּוב יֹוצא ויֹוצאין - ּפחֹות אֹו ׁשנים ׁשׁש ּבן קטן . ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ
סעּודֹות  ׁשּתי מזֹון עליו להּניח צרי ואין אּמֹו, ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּבערּוב

ְְַלעצמֹו.
.·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
ואפּלּו ּכׁשר, זה הרי - הערּוב ּבמקֹום ויּניחֹו הּכׁשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיֹוליכֹו
מרחֹוק, עֹומד ׁשּיהיה והּוא, הּפיל; על אֹו הּקֹוף על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּלחֹו
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הּכׁשר, אצל ׁשהּגיעּו הּבהמה אֹו הּפסּול זה ׁשּיראה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעד
הערּוב  את להֹולי לֹו ּבערּובי ׁשאמר ׁשּנׁשּתּתפּו רּבים וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מׁשּלחין. אּלּו הרי - אחד ּביד ערּובן לׁשלח ורצּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹתחּומין,
.‚Î וערב עלינּו', 'ערב לאחד: ׁשאמרּו רּבים אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

ּבֹו; ויֹוצאין ערּוב, זה הרי - ׁשרצה רּוח זה ּבאי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעליהם
רּוח  לֹו יחדּו לא ּבתמרים'ׁשהרי עלי 'ערב לחברֹו: האֹומר . ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבגרֹוגרֹות עליו יבשות]וערב עליו [תאנים וערב 'ּבגרֹוגרֹות' , ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ
ּבּׁשֹוב,ּבתמרים, והּניחֹו ּבּמגּדל ' ערּובי 'הּנח לֹו: אמר ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ

'ּבעלּיה' ּבעלּיה, והּניחֹו 'ּבּבית' ּבּמגּדל, והּניחֹו ,'ּבּׁשֹוב'ְְְֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָ
עלי' 'ערב לֹו: אמר אם אבל ערּוב; אינֹו - ּבּבית ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָוהּניחֹו
ּבּבית  ּבין ּבגרֹוגרֹות, ּבין ּבתמרים ּבין - עליו וערב ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָסתם,

ערּוב. זה הרי - ּבעלּיה ֲֲִֵֵֵֶָָּבין
.„Îּכ מבֹואֹות, וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי על ׁשּמברכין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָּכׁשם

תחּומין  ערּובי על מּתר מבר יהיה הערּוב 'ּבזה ואֹומר: ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
אחד  היה ואם רּוח'. לכל אּמה אלּפים זה מּמקֹום להּל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלי
לפלֹוני  מּתר יהיה הערּוב 'ּבזה אֹומר: רּבים, ידי על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמערב
להּל זֹו, עיר 'לבני אֹו ּפלֹוני', מקֹום 'לבני אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָּופלֹוני',

רּוח'. לכל אּמה אלּפים זה ְְִִֶַַַַָָָמּמקֹום

ז  ¤¤ּפרק
לּמדינה‡. חּוץ ׁשּבת מערב ׁשּיצא ּבמקֹום [עיר]מי ועמד , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

וחזר  זה', ּבמקֹום 'ׁשביתתי ואמר: ּבסֹופֹו, אֹו הּתחּום ְְְְְְְִִֶַַַָָָָּבתֹו
אלּפים  מקֹום, מאֹותֹו למחר להּל לֹו יׁש - ׁשם ולן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָלעירֹו
ּברגליו; לערב תחּומין, ערּובי עּקר הּוא וזה רּוח. לכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָאּמה
ּבּמקֹום, ּבלבד סעּודֹות ׁשּתי מזֹון ּבהּנחת לערב אמרּו ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹולא

ע  להקל אּלא ׁשם, עמד ולא יצא ׁשּלא ּפי על העׁשיר,אף ל ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
לֹו. ויּניחּנּו אחר ּביד ערּובֹו יׁשלח אּלא יצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּלא

ּ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 -[לפני ׁשביתה ּבֹו ויקנה ְְְְִִִֶֶַַָָ
חברֹו החזירֹו אּלא ׁשם, עמד ולא הּגיע ׁשּלא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאף
לֹו יׁש - נתעּכב אֹו ללּון, מעצמֹו ׁשחזר אֹו אצלֹו, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָללּון
לכל  אּמה אלּפים מקֹום ּומאֹותֹו לֹו, ׁשּנתּכּון מקֹום עד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהּל
,ּבּדר והחזיק ׁשביתתֹו, ׁשם לקּבע ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּכיון ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹרּוח;

ׁשם. ערּובֹו ׁשהּניח אֹו ׁשם, ׁשעמד ּכמי ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנעׂשה
להּניח ‚. אֹותֹו מטריחין ׁשאין ּבעני, אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָּבּמה

ׁשּמא  ירא והיה ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מי ּכגֹון ּבדחּוק, אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָערּוב;
מקֹום ּתחׁש לאֹותֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום מן ׁשּיּׁשאר והּוא, ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ויהיה  ּכחֹו, ּבכל רץ אם ,ׁשּתחׁש קדם ׁשביתה ּבֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּקנה
אם  אבל ּפחֹות. אֹו אלּפים ,ּכׁשּתחׁש מקֹום אֹותֹו ּובין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבינֹו
ׁשּיּגיע  ּכדי הּיֹום מן נׁשאר ׁשּלא אֹו עני, ולא ּדחּוק היה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹלא
לׁשּבת  ׁשּנתּכּון הּמקֹום ּבין ׁשהיה אֹו ּכחֹו, ּבכל רץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאפּלּו
מאלּפים  יתר ּכׁשחׁשכה ּבֹו עֹומד ׁשהּוא הּמקֹום ּובין ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבֹו
קנה  לא הרי - ׁשביתה ּבֹו ׁשּקנה הּמקֹום ּכּון ׁשּלא אֹו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹאּמה,
רּוח  לכל אּמה אלּפים אּלא לֹו ואין מקֹום, ּברחּוק ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשביתה

ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא ְִֵֵֶֶָָָמּמקֹום

ׁ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,
מקֹום  זֹו הּיחיד רׁשּות היתה ואם רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָלּה
סאתים  ּבית בּה היה אם - נקע אֹו ּתל, אֹו לדירה, הּקף ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא

חמישים] על אמה וחּוצה [מאה ּכּלּה, את מהּל ּפחֹות, ְְֵֶַָָָֻאֹו
סאתים, ּבית על יתר היתה ואם רּוח; לכל אּמה אלּפים  ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָלּה
לכל  אּמה אלּפים מהן וחּוצה אּמֹות, ארּבע אּלא ּבּה לֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאין

לדירה. הּקף ׁשּלא ּבמקֹום ערּובֹו הּניח אם וכן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֻרּוח.
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',
אלּפים  אּלא לֹו ואין מקֹום; ּברחּוק ׁשביתה קנה לא זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי

ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום רּוח לכל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָאּמה
.Â'ּפלֹונית סלע 'ּתחת אֹו ּפלֹוני', אילן ּתחת 'ׁשביתתי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָאמר:

אֹו אּמֹות ׁשמֹונה סלע אֹותּה אֹו אילן אֹותֹו ּתחת יׁש אם -ְִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשאם  - ׁשביתתֹו מקֹום ּכּון לא ׁשהרי ׁשביתה; קנה לא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹיתר,

ּבאר  ׁשּמא אּלּו, אּמֹות ּבארּבע לׁשּבת אּלּוּבא אּמֹות ּבע ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹ
ׁשביתה  ׁשּקנה הּוא .האחרֹות ְֲִֵֶָָָָ

.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
ׁשם  קנה והּוא רּוח; לכל אּמה אלּפים אּלא מּמדינתן, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלהּל
והחזיק  ׁשם, לׁשּבת ונתּכּון ,ּבּדר ּבא הּוא ׁשהרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹערּוב
ּולהּל מקֹום, לאֹותֹו להּל למחר לֹו יׁש לפיכ ;ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּדר

רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְִִֶַַַַָָמּמּנּו
.Ë מקֹום ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ׁשּצרי ׁשאמרנּו, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזה

מן  ירד אפּלּו אּלא ּבּׂשדה, ויל ׁשּיצא לא ,ּבּדר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיחזיק
הגג]העלּיה עלית מּפתח [- ׁשּיצא וקדם מקֹום, לאֹותֹו ליל ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּכל  וכן ׁשביתה. וקנה החזיק, זה הרי - חברֹו החזירֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהחצר
'ׁשביתתי  לֹומר צרי אינֹו מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּקֹונה

ּכיון  אּלא ּפלֹוני', ּכל ּבמקֹום ּבּדר והחזיק ּבלּבֹו ׁשּגמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּברגליו  ׁשּיצא מי לֹומר, צרי ואין ׁשביתה; ׁשם קנה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהּוא,
ּכלּום, לֹומר צרי ׁשאינֹו ׁשביתה, ּבֹו ׁשּקנה ּבּמקֹום ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָועמד

קנה. ּבלּבֹו, ׁשּגמר ּכיון ְִֵֶֶַָָָָָאּלא
.È ּבּׂשדֹות ׁשּבת ּבלילי ואֹוכלין ׁשהֹולכין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידין

דרכים  לעֹוברי מצ ּויה ׁשּפּתן הּבּתים ּבעלי אצל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּובּכרמים,
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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
ּכדי ‡. ּבמערב, ואחד ּבמזרח אחד ערּובין, ׁשני מּניחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין

הּיֹום  ּובׁשאר הערּובין, מּׁשני אחד על הּיֹום ּבמקצת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיהּל
אחד  ליֹום ערּובין ׁשני מערבין ׁשאין - הּׁשני הערּוב .על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הּוא ּכמדּמה רּוחֹות, לׁשּתי וערב שחשב]טעה מפני -] ְְְִִֵֵֶַָָֻ
וערבּו 'צאּו לׁשנים: ׁשאמר אֹו רּוחֹות, לׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמערבין
מהּל - לדרֹום עליו ערב ואחד לצפֹון עליו ערב אחד ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָעלי',

ׁשניהם. ְְְֵֵֶַּכרגלי
אּלא ·. ,להּל יכֹול ׁשאינֹו ׁשניהן? ּכרגלי מהּל ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד

ּברחּוק  ערּובֹו האחד נתן ּבֹו; להּל לׁשניהן ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום
מזרח, לרּוח אּמה חמׁשאלף ּברחּוק ערּובֹו מהן הּׁשני והּניח ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מהּל עליו ׁשערבּו זה אין - מערב לרּוח אּמה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמאֹות
ולא  ּבמזרח, עליו ׁשערב מי ּכרגלי אּמה, אלף אּלא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבמערב
עליו  ׁשערב מי ּכרגלי מאֹות, וחמׁש אלף אּלא ּבמזרח ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיהּל
אּלּו, ערּובין ׁשני עליו ערבּו אֹו ערב אם ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּבמערב.
- למערב אלּפים ּברחּוק ואחד למזרח, אלּפים ּברחּוק ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָאחד

מּמקֹומֹו יזּוז לא זה .הרי ְֲִֵֶָֹ
ואֹומר:‚. ּומתנה רּוחֹות, ּבׁשּתי ערּובין ׁשני אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָמערב

נלחצּתי א ֹו מצוה ּדבר לי ארע מהגוים]'אם למחר [לברוח ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ
והערּוב  עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה זֹו, לרּוח ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָונצרכּתי
זה  הּׁשנית, זֹו לרּוח נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו הּׁשנית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּברּוח
אינֹו הראׁשֹונה וׁשּברּוח עליו, סֹומ ׁשאני הּוא ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהערּוב
איזה  על לסמ לי יׁש הרּוחֹות, לׁשּתי נצרכּתי ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹכלּום;
ּדבר, לי ארע לא ואם ;אל ׁשארצה ּולאיזה ׁשארצה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹערּוב
ערּוב, אּלּו הערּובין  ׁשני אין - מּׁשּתיהן לרּוח נצרכּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹולא
לי  ׁשּיׁש עירי, ּכבני הריני אּלא מהן, אחד על סֹומ ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואיני

לחֹומה'. מחּוץ רּוח לכל אּמה ְְִִַַַַַָָָאלּפים
ּ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
ּכדר טֹובים, ּולימים הּכּפּורים ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָּומערבין

לׁשּבת. ְְְִֶַָָׁשּמערבין
ּ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, אֹולּיֹום ; ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
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

מּׁשחׁשכה  ׁשרצה ּפי על אף - 'יל לא רציתי לא ,יל ִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹרציתי
הערוב] שחל אחר יׁש[- סֹופרים, מּדברי ׁשהּוא ּדבר ;יל ,ְְִִִֵֵֵֵֶָָ

ּבררה לילך]ּבֹו רצה שמלכתחילה מתברר המערב [בסוף וכן . ְְְֵֵֵַָָ
לא  רציתי לא ,אל 'רציתי ואמר: הּׁשנה, ּכל ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹלׁשּבתֹות
על  אף ,יל ׁשּירצה ׁשּבת ּכל - עירי' ּכבני אהיה אּלא ,ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאל

.מּׁשּתחׁש ׁשרצה ְִִֶֶֶַָָּפי
.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 -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ
יֹום  ּבערב מֹוליכֹו עֹוׂשה? הּוא ּכיצד הּׁשמׁשֹות. ּבין ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני,

ּבידֹו ונֹוטלֹו עליו, ּומחׁשי ׁשּבת, ּבערב אֹו [מפני טֹוב ְְְְְִֶֶַַָָָָ
טֹובהגנבים] יֹום ליל היה אם לֹו, לטלטל]ּובא שמותר -]; ִֵָָָ

,ׁשּתחׁש עד ׁשם ּומּניחֹו מקֹום, לאֹותֹו מֹוליכֹו ְְְִִֶֶַַַָָָָּולמחר
טֹוב  יֹום ליל היה אם מביאֹו אֹו ׁשּבת, ליל היה אם ְְְִִִֵֵַָָָָָואֹוכלֹו
ׁשּנאמר: ּכדי אחד, ּכיֹום ואינם קדּׁשֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני -ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ

ימים'. לׁשני הערּוב קנה ראׁשֹון ְִִִִֵֵֵָָָָ'מּליל
.Ëלֹו ואין לראׁשֹון, הערּוב קנה - ּבראׁשֹון הערּוב ְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָנאכל

לּׁשני  ּבּׁשני,ערּוב ּברגליו לערב צרי ּבראׁשֹון, ּברגליו ערב ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
ׁשם  ׁשּיקנה ּבלּבֹו ויחׁשב מקֹום, ּבאֹותֹו ויעמד ׁשּיל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹוהּוא
ּבּׁשני, ּברגליו לערב רצה אם - ּבראׁשֹון ּבפת ערב ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָׁשביתה.
ּבאֹותּה לערב צרי ּבפת, לערב רצה ואם ערּוב; זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהרי

ׁש עצמּה ּבראׁשֹון.הּפת ּבּה ערב ְִֵֶַַַַָָָ
.È,ׁשּבת לאחר אֹו ׁשּבת ערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָיֹום

ׁשּמקּדׁשין החודש]ּבזמן ראיית הראּיה[פי]על[את עדות -] ְְְְִִִֶַַַָָ
הלבנה] הן.מולד אחת ּוקדּׁשה אחד, ּכיֹום ׁשהן לי יראה -ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.‡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
עליו  וסמ מערב, ּברּוח אלף אֹו מאה אֹו אחת אּמה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּברחּוק
זה  אין הראׁשֹון ּבּיֹום ׁשהרי ערּוב, הּׁשני זה אין - ׁשני ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָליֹום
להּגיע  יכֹול ׁשאינֹו לפי יֹום, מּבעֹוד לֹו ראּוי הּׁשני ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהערּוב

ּכלּום. מערב ּברּוח לֹו נׁשאר לא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹאליו,
.‚È אּמה מאֹות וחמׁש אלף ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאבל

ערּוב  והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ּברּוח ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמּביתֹו
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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
ּכדי ‡. ּבמערב, ואחד ּבמזרח אחד ערּובין, ׁשני מּניחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין

הּיֹום  ּובׁשאר הערּובין, מּׁשני אחד על הּיֹום ּבמקצת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיהּל
אחד  ליֹום ערּובין ׁשני מערבין ׁשאין - הּׁשני הערּוב .על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הּוא ּכמדּמה רּוחֹות, לׁשּתי וערב שחשב]טעה מפני -] ְְְִִֵֵֶַָָֻ
וערבּו 'צאּו לׁשנים: ׁשאמר אֹו רּוחֹות, לׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמערבין
מהּל - לדרֹום עליו ערב ואחד לצפֹון עליו ערב אחד ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָעלי',

ׁשניהם. ְְְֵֵֶַּכרגלי
אּלא ·. ,להּל יכֹול ׁשאינֹו ׁשניהן? ּכרגלי מהּל ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד

ּברחּוק  ערּובֹו האחד נתן ּבֹו; להּל לׁשניהן ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום
מזרח, לרּוח אּמה חמׁשאלף ּברחּוק ערּובֹו מהן הּׁשני והּניח ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מהּל עליו ׁשערבּו זה אין - מערב לרּוח אּמה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמאֹות
ולא  ּבמזרח, עליו ׁשערב מי ּכרגלי אּמה, אלף אּלא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבמערב
עליו  ׁשערב מי ּכרגלי מאֹות, וחמׁש אלף אּלא ּבמזרח ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיהּל
אּלּו, ערּובין ׁשני עליו ערבּו אֹו ערב אם ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּבמערב.
- למערב אלּפים ּברחּוק ואחד למזרח, אלּפים ּברחּוק ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָאחד

מּמקֹומֹו יזּוז לא זה .הרי ְֲִֵֶָֹ
ואֹומר:‚. ּומתנה רּוחֹות, ּבׁשּתי ערּובין ׁשני אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָמערב

נלחצּתי א ֹו מצוה ּדבר לי ארע מהגוים]'אם למחר [לברוח ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ
והערּוב  עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה זֹו, לרּוח ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָונצרכּתי
זה  הּׁשנית, זֹו לרּוח נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו הּׁשנית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּברּוח
אינֹו הראׁשֹונה וׁשּברּוח עליו, סֹומ ׁשאני הּוא ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהערּוב
איזה  על לסמ לי יׁש הרּוחֹות, לׁשּתי נצרכּתי ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹכלּום;
ּדבר, לי ארע לא ואם ;אל ׁשארצה ּולאיזה ׁשארצה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹערּוב
ערּוב, אּלּו הערּובין  ׁשני אין - מּׁשּתיהן לרּוח נצרכּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹולא
לי  ׁשּיׁש עירי, ּכבני הריני אּלא מהן, אחד על סֹומ ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואיני

לחֹומה'. מחּוץ רּוח לכל אּמה ְְִִַַַַַָָָאלּפים
ּ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
ּכדר טֹובים, ּולימים הּכּפּורים ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָּומערבין

לׁשּבת. ְְְִֶַָָׁשּמערבין
ּ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, אֹולּיֹום ; ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
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

מּׁשחׁשכה  ׁשרצה ּפי על אף - 'יל לא רציתי לא ,יל ִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹרציתי
הערוב] שחל אחר יׁש[- סֹופרים, מּדברי ׁשהּוא ּדבר ;יל ,ְְִִִֵֵֵֵֶָָ

ּבררה לילך]ּבֹו רצה שמלכתחילה מתברר המערב [בסוף וכן . ְְְֵֵֵַָָ
לא  רציתי לא ,אל 'רציתי ואמר: הּׁשנה, ּכל ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹלׁשּבתֹות
על  אף ,יל ׁשּירצה ׁשּבת ּכל - עירי' ּכבני אהיה אּלא ,ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאל

.מּׁשּתחׁש ׁשרצה ְִִֶֶֶַָָּפי
.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 -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ
יֹום  ּבערב מֹוליכֹו עֹוׂשה? הּוא ּכיצד הּׁשמׁשֹות. ּבין ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני,

ּבידֹו ונֹוטלֹו עליו, ּומחׁשי ׁשּבת, ּבערב אֹו [מפני טֹוב ְְְְְִֶֶַַָָָָ
טֹובהגנבים] יֹום ליל היה אם לֹו, לטלטל]ּובא שמותר -]; ִֵָָָ

,ׁשּתחׁש עד ׁשם ּומּניחֹו מקֹום, לאֹותֹו מֹוליכֹו ְְְִִֶֶַַַָָָָּולמחר
טֹוב  יֹום ליל היה אם מביאֹו אֹו ׁשּבת, ליל היה אם ְְְִִִֵֵַָָָָָואֹוכלֹו
ׁשּנאמר: ּכדי אחד, ּכיֹום ואינם קדּׁשֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני -ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ

ימים'. לׁשני הערּוב קנה ראׁשֹון ְִִִִֵֵֵָָָָ'מּליל
.Ëלֹו ואין לראׁשֹון, הערּוב קנה - ּבראׁשֹון הערּוב ְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָנאכל

לּׁשני  ּבּׁשני,ערּוב ּברגליו לערב צרי ּבראׁשֹון, ּברגליו ערב ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
ׁשם  ׁשּיקנה ּבלּבֹו ויחׁשב מקֹום, ּבאֹותֹו ויעמד ׁשּיל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹוהּוא
ּבּׁשני, ּברגליו לערב רצה אם - ּבראׁשֹון ּבפת ערב ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָׁשביתה.
ּבאֹותּה לערב צרי ּבפת, לערב רצה ואם ערּוב; זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהרי

ׁש עצמּה ּבראׁשֹון.הּפת ּבּה ערב ְִֵֶַַַַָָָ
.È,ׁשּבת לאחר אֹו ׁשּבת ערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָיֹום

ׁשּמקּדׁשין החודש]ּבזמן ראיית הראּיה[פי]על[את עדות -] ְְְְִִִֶַַַָָ
הלבנה] הן.מולד אחת ּוקדּׁשה אחד, ּכיֹום ׁשהן לי יראה -ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.‡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
עליו  וסמ מערב, ּברּוח אלף אֹו מאה אֹו אחת אּמה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּברחּוק
זה  אין הראׁשֹון ּבּיֹום ׁשהרי ערּוב, הּׁשני זה אין - ׁשני ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָליֹום
להּגיע  יכֹול ׁשאינֹו לפי יֹום, מּבעֹוד לֹו ראּוי הּׁשני ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהערּוב

ּכלּום. מערב ּברּוח לֹו נׁשאר לא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹאליו,
.‚È אּמה מאֹות וחמׁש אלף ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאבל

ערּוב  והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ּברּוח ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמּביתֹו
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ּב מערב לרּוח מּביתֹו רחֹוק וסמׁשני אּמה, מאֹות חמׁש תֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
לֹו ׁשּיּגיע לֹו אפׁשר ׁשהרי ערּוב, זה הרי - ׁשני ליֹום ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעליו

הראׁשֹון. ִַָּבּיֹום
.„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 ׁשני מערב חלּו ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָ

מּיֹום  מערב ׁשּבת, וערב ּבחמיׁשי ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻימים
- ערב ולא ׁשכח ואם חצרֹות. וערּובי תחּומין ערּובי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָֹרביעי
ּומתנה; ׁשּבת, ּובערב ּבחמיׁשי חצרֹות ערּובי מערב זה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי

תחּומין. ערּובי לא ְֲִֵֵָֹאבל
.ÂË אין טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ּבחמיׁשי: אֹומר מתנה? ְֲִִִֵֵֵֶַַַַּכיצד

ּומערב  חֹוזר ּולמחר ערּוב'; זה הרי לאו, ואם ּכלּום; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבדברי
ּבדברי  ואין מאמׁש, ערבּתי ּכבר טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואֹומר:
ּבּמה  ערּוב'. זה הרי טֹוב, יֹום היה אמׁש ואם ּכלּום; ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָהּיֹום
ּבׁשני  אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻּדברים
ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹובים ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹימים

טֹוב  יֹום מערב אּלא להן .מערב ְֵֵֶֶֶֶָָָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  ניסן ט"ו שלישי יום
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מצוֹות  ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
מּמלאכה; ּבֹו לׁשּבת (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹלא

ׁשּלא (ב) (ד) ּבֹו; להתעּנֹות (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲִֶֶַַָָֹֹׁשּלא
אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ּבֹו. ולׁשּתֹות ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָֹלאכל

א  ¤¤ּפרק
הּׁשביעי,‡. לחדׁש ּבעׂשֹור מּמלאכה לׁשּבת עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמצות

מלאכה, בֹו העֹוׂשה וכל לכם"; היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת ְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
"ּובעׂשֹור  ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, מצות ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּטל
עׂשּית  על חּיב הּוא ּומה תעׂשּו". לא מלאכה ּכל ְְֲֲִַַַַַָָָָֹוגֹו'
ואם  ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו עׂשה אם זה? ּביֹום ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָמלאכה

קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשגגה, לעשיר עׂשה בין [בהמה ְְְִַַַָָָָָָָָ
לעני] .ובין

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; [מלקות ּביֹום ְְְִִִִַַַַַָָ
לטלטלֹומדרבנן] ׁשאסּור וכל הּׁשּבת. על אֹותֹו ׁשּמּכין ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָּכדר

לאמרֹו ׁשאסּור וכל הּכּפּורים; ּביֹום לטלטלֹו אסּור ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָּבׁשּבת,
ּכללֹו הּכּפּורים. ּביֹום אסּור ּכ ּבׁשּבת, לכּתחּלה לעׂשֹותֹו ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָאֹו
אּלא  אּלּו, ּבענינים הּכּפּורים ליֹום ׁשּבת ּבין אין ּדבר: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשל

ּבכרת. הּכּפּורים ּוביֹום ּבסקילה, ּבׁשּבת מלאכה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשּזדֹון
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 אסּור [למנוע ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ויֹום .ְְְִִִֶַַָָָ
הּיֹום. ּכל רּמֹונים ּובפרירת אגֹוזים ּובפציעת ירק ְְְֱִִִִִִִִִַַַַָָָּבקניבת

ּבׁשנער העם נהגּו ישראל]ּובּמערב[בבבל]ּוכבר ׁשּלא [ארץ , ְְְֲֲִֶַַָָָָָָֹ
לּכל. ּכׁשּבת הּוא הרי אּלא הּצֹום, ּביֹום אּלּו מּכל אחד ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיעׂשּו

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 האֹוכל לּנפׁש, וכל . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל ּבֹו, ׁשֹותה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאֹו
הּזה, הּיֹום ּבעצם תעּנה לא אׁשר הּנפׁש כל "ּכי ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשּנאמר:
נתעּנה, ׁשּלא למי ּכרת הּכתּוב ׁשענׁש מאחר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹונכרתה";
אֹו האֹוכל וכל ּוׁשתּיה. אכילה על ּבֹו אנּו ׁשּמזהרין ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻלמדנּו

קבּועה. חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשֹוגג, ּבֹו ְְְֵֶַַַַָָָָהּׁשֹותה
ּבֹו‰. לסּו אֹו ּבֹו לרחץ ׁשאסּור הּׁשמּועה, מּפי למדנּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹוכן

מּכל [שמן] לׁשּבת ּומצוה לבעל. אֹו הּסנּדל את לנעל ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹאֹו
"ׁשּבת  ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ׁשּׁשֹובת ּכדר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאּלּו,
ואין  אּלּו. לענינים וׁשּבתֹון מלאכה, לענין ׁשּבת - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשּבתֹון"
רחץ  אם אבל ּוׁשתּיה; אכילה על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָחּיבין

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבעל, אֹו נעל אֹו ס ְִַַַַַַָָָאֹו
.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
ׁשֹוהה  ּביציאה וכן לעׂשירי; הּסמּו ּתׁשעה מערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּולהתעּנֹות
ׁשּנאמר: לעׂשירי, סמּו עׂשר אחד מּלילי מעט ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעּנּויֹו

ׁשּבּתכם" ּתׁשּבתּו ערב עד ."מערב ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַ
.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 , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מׁשקין  הּׁשֹותה וכן זה. לׁשעּור מצטרפין האכלים וכל ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָָחּיב.
אחד  ּכל ׁשֹותה, ׁשל לגמיו ּכמלא אדם לׁשתּית ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֻהראּויין
ׁשּיסּלקם  ּכדי לגמיו? מלא וכּמה חּיב; - לגמיו לפי ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻואחד
ּפחֹות  - ּבינֹוני ּבאדם זה וׁשעּור מלא; ויראה אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלצד
ואכילה  זה. לׁשעּור מצטרפין הּמׁשקין וכל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָמרביעית.

אחד. לׁשעּור מצטרפין אין ְְְְִִִִֵֶָָָּוׁשתּיה,
האסּורין,·. ּדברים ׁשאכל אֹו הּמּתרין, אכלים האֹוכל ְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻאחד

ּפּגּול במחשבה]ּכגֹון שנפסל זמן ונֹותר[קרבן שעבר [קרבן ְְִָ
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מעושרין]וטבלאכילתו] שאינן וחלב ּונבלֹות [פירות ּוטרפֹות ְְְְֵֵֵֶֶֶ
חּיב  זה הרי לאדם, הראּויין אכלים ואכל הֹואיל ּדם, ְְְֲֳִִִֵֶַַָָָָָָָאֹו

הּכּפּורים. ּביֹום אֹוכל מּׁשּום ְִִִֵֵַָּכרת
על ‚. אף ּכרת; ח ּיב אינֹו זה, מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ִִֵֵֶַַַַָָָָָָאכל

אּלא  ּכרת חּיבין אין ׁשעּור, ּבחצי הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפי
ּכׁשעּור  מּכת על אֹותֹו מּכין ׁשעּור, חצי הּׁשֹותה אֹו והאֹוכל . ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ

מדרבנן]מרּדּות .[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 [מי , ְְְִִִֵֶֶַָָָ
מלוח] מּוריסדג מלוח]אֹו דג אכל [שומן אפּלּו - חי וחמץ ְְֲִֶַַָָֹ

אֹותֹו מּכין אבל הּכרת; מן ּפטּור זה הרי הרּבה, מהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוׁשתה
מרּדּות. ְַַַמּכת

.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 - ' ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹ

אֹותֹו מאכילין - 'צרי' אֹומר והרֹופא ,'צרי 'איני ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָהחֹולה:
אּמן רֹופא ׁשּיהיה והּוא, ּפיו; אֹומר [מומחה]על אחד רֹופא . ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ

מקצת  אֹותֹו; מאכילין - 'צרי 'אינֹו אֹומר ואחד ,'צרי'ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ
- 'צרי 'אינֹו אֹומרין ּומקצתן ,'צרי' אֹומרין ְְְְִִִִִִֵָָָָָהרֹופאין
יאמר  ׁשּלא ּובלבד הּבקיאין; אחר אֹו הרב אחר ְְְִִִִֶַַַַַַַָֹֹֹהֹולכין
מאכילין  - אני' צרי' אמר אם אבל אני'; צרי' ֲֲֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָהחֹולה
והיּו הרֹופאים ונחלקּו ,צרי ׁשהּוא החֹולה אמר לא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹאֹותֹו.
'צרי 'אינֹו ׁשאמרּו ּכּמנין 'צרי' ׁשאמרּו ואּלּו ּבקיאין, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּכּלן

אֹותֹו. מאכילין -ֲִִַ
.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 ׁשּיאֹורּו[חולי עד אֹותֹו מאכילין , ְֲֲִִִֵֶֶַַָֻ

ואין  מּיד, אֹותֹו מאכילין ּוׁשקצים נבלֹות אפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָעיניו;
הּמּתרין. ּדברים ׁשּימצאּו עד ְְְְִִִִֶַַַָָֻמׁשהין

.Èאֹותֹו מחּנכין ׁשנים, עׂשר ּובן ׁשנים ּתׁשע ּבן [לצום]קטן ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מאכילין  ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשּתי לאכל רגיל היה ּכיצד? ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשעֹות.
לפי  ּבארּבע. אֹותֹו מאכילין ּבׁשלׁש, רגיל היה ּבׁשלׁש; ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹֹאֹותֹו
ּבין  ׁשנה, עׂשרה אחת ּבן ּבׁשעתֹו. לעּנֹותֹו מֹוסיפין הּבן, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכח
לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ּומׁשלים מתעּנה - נקבה ּבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָזכר

ְְִּבמצוֹות.
.‡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 אם [את אבל הּתֹורה; מן ְְְֲִִִִִַַַָָָ

מׁשלימין  ואינן הן, קטּנים עדין - ׂשערֹות ׁשּתי הביאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹלא
אין  - ּתׁשע מּבן ּפחֹות ׁשהּוא קטן סֹופרים. מּדברי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
סּכנה. לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי הּכּפּורים, ּביֹום אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמעּנין

ג  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין - הּכּפּורים ּביֹום לרחץ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹאסּור

אחד  אבר ּבין ּגּופֹו להֹוׁשיטּהּכל אסּור קטּנה, אצּבע אפּלּו ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּלא  ּכדי ּכּלה, - ּפניהן את רֹוחצין והּכּלה והּמל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבּמים.
ׁשּנאמר: ּביפיֹו, ׁשּיראה ּכדי ,והּמל ּבעלּה; על ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּתתּגּנה
עד  'ּכּלה'? נקראת ּכּמה ועד ."עיני ּתחזינה ּביפיֹו מל"ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

יֹום. ְִֹׁשלׁשים
הּטּנֹופת ·. מקֹום רֹוחץ - טיט אֹו ּבצֹואה מלכל ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֻמי

חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹותנת ּכדרּכֹו, ּבמים, אחת ידּה אּׁשה ּומדיחה . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מסּכן. ׁשאינֹו ּפי על אף ּכדרּכֹו, רֹוחץ והחֹולה לבנּה. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּפת
ּבין  ּבאב ּבתׁשעה ּבין ּכדרּכן, טֹובלין טבילֹות חּיבי ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָוכל

הּכּפּורים. ְִִַּביֹום
לח ‚. אם - הּכּפּורים יֹום ּבלילי הּזה ּבּזמן קרי ׁשראה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמי

רֹוחץ  - ׁשּנתלכל אֹו הּוא יבׁש ואם ודּיֹו; ּבמּפה מקּנח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּוא,
ּכל  לרחץ לֹו ואסּור ּומתּפּלל. ּבלבד, המלכלכין ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹֻמקֹומֹות

לטּבל  אֹו טמאת ּגּופֹו מּפני טהֹור, הּזה ּבּזמן הּטֹובל ׁשאין ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻ
ואין  מנהג, אּלא הּזה ּבּזמן לתפּלה מּקרי הרחיצה ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמת;
אמרּו ולא הּמּתר. את לאסר אּלא האסּור ּדבר לבּטל ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻמנהג
ּכׁשּתּקנּו אּלא טֹובל, הּכּפּורים יֹום ּבלילי קרי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשהרֹואה

זֹו. ּתּקנה ׁשּבטלה ּבארנּו, ּוכבר קרּיין; לבעלי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָטבילה
ותעלה „. עליו ידֹו אדם ׁשּיּניח ּכדי ּביֹותר, לח ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטיט

ּבּה ּתּדבק האחרת לידֹו אֹותּה הדּביק ׁשאם לחלּוחית ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבּה
ימ  לא עליו. ליׁשב אסּור - מים לחלּוחית חרׂש ּכלי אדם ּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּבֹו גופו]ויצטּנן ּכלי [יקרר אפּלּו מּדפנֹו; נֹוזלים ׁשהּמים  , ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָ
להצטּנן  ּומּתר ּבׂשרֹו. על מים יּנתזּו ׁשּמא אסּור, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻמּתכֹות

ְֵּבפרֹות.
אֹותּה‰. וׁשֹורה הּכּפּורים, יֹום מערב מטּפחת אדם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹוקח

ּומנּגבּה הּבגדים;[מייבשה]ּבמים, ּתחת ּומּניחּה מעט, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָ
ּבּה ׁשּיׁש ּפי על ואף חֹוׁשׁש, ואינֹו ּפניו, על מעבירּה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּולמחר

הרּבה. ְֵַֹקר
.Â ׁשהּוא מי ּפני אֹו אביו ּפני אֹו רּבֹו ּפני להקּביל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָההֹול

ּבחכמה  מּמּנּו ּבּמים ּגדֹול עֹובר - הּמדרׁש ּבבית לקרֹות אֹו , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
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מעושרין]וטבלאכילתו] שאינן וחלב ּונבלֹות [פירות ּוטרפֹות ְְְְֵֵֵֶֶֶ
חּיב  זה הרי לאדם, הראּויין אכלים ואכל הֹואיל ּדם, ְְְֲֳִִִֵֶַַָָָָָָָאֹו

הּכּפּורים. ּביֹום אֹוכל מּׁשּום ְִִִֵֵַָּכרת
על ‚. אף ּכרת; ח ּיב אינֹו זה, מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ִִֵֵֶַַַַָָָָָָאכל

אּלא  ּכרת חּיבין אין ׁשעּור, ּבחצי הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפי
ּכׁשעּור  מּכת על אֹותֹו מּכין ׁשעּור, חצי הּׁשֹותה אֹו והאֹוכל . ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ

מדרבנן]מרּדּות .[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 [מי , ְְְִִִֵֶֶַָָָ
מלוח] מּוריסדג מלוח]אֹו דג אכל [שומן אפּלּו - חי וחמץ ְְֲִֶַַָָֹ

אֹותֹו מּכין אבל הּכרת; מן ּפטּור זה הרי הרּבה, מהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוׁשתה
מרּדּות. ְַַַמּכת

.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 - ' ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹ

אֹותֹו מאכילין - 'צרי' אֹומר והרֹופא ,'צרי 'איני ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָהחֹולה:
אּמן רֹופא ׁשּיהיה והּוא, ּפיו; אֹומר [מומחה]על אחד רֹופא . ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ

מקצת  אֹותֹו; מאכילין - 'צרי 'אינֹו אֹומר ואחד ,'צרי'ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ
- 'צרי 'אינֹו אֹומרין ּומקצתן ,'צרי' אֹומרין ְְְְִִִִִִֵָָָָָהרֹופאין
יאמר  ׁשּלא ּובלבד הּבקיאין; אחר אֹו הרב אחר ְְְִִִִֶַַַַַַַָֹֹֹהֹולכין
מאכילין  - אני' צרי' אמר אם אבל אני'; צרי' ֲֲֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָהחֹולה
והיּו הרֹופאים ונחלקּו ,צרי ׁשהּוא החֹולה אמר לא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹאֹותֹו.
'צרי 'אינֹו ׁשאמרּו ּכּמנין 'צרי' ׁשאמרּו ואּלּו ּבקיאין, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּכּלן

אֹותֹו. מאכילין -ֲִִַ
.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 ׁשּיאֹורּו[חולי עד אֹותֹו מאכילין , ְֲֲִִִֵֶֶַַָֻ

ואין  מּיד, אֹותֹו מאכילין ּוׁשקצים נבלֹות אפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָעיניו;
הּמּתרין. ּדברים ׁשּימצאּו עד ְְְְִִִִֶַַַָָֻמׁשהין

.Èאֹותֹו מחּנכין ׁשנים, עׂשר ּובן ׁשנים ּתׁשע ּבן [לצום]קטן ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מאכילין  ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשּתי לאכל רגיל היה ּכיצד? ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשעֹות.
לפי  ּבארּבע. אֹותֹו מאכילין ּבׁשלׁש, רגיל היה ּבׁשלׁש; ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹֹאֹותֹו
ּבין  ׁשנה, עׂשרה אחת ּבן ּבׁשעתֹו. לעּנֹותֹו מֹוסיפין הּבן, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכח
לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ּומׁשלים מתעּנה - נקבה ּבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָזכר

ְְִּבמצוֹות.
.‡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 אם [את אבל הּתֹורה; מן ְְְֲִִִִִַַַָָָ

מׁשלימין  ואינן הן, קטּנים עדין - ׂשערֹות ׁשּתי הביאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹלא
אין  - ּתׁשע מּבן ּפחֹות ׁשהּוא קטן סֹופרים. מּדברי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
סּכנה. לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי הּכּפּורים, ּביֹום אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמעּנין

ג  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין - הּכּפּורים ּביֹום לרחץ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹאסּור

אחד  אבר ּבין ּגּופֹו להֹוׁשיטּהּכל אסּור קטּנה, אצּבע אפּלּו ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּלא  ּכדי ּכּלה, - ּפניהן את רֹוחצין והּכּלה והּמל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבּמים.
ׁשּנאמר: ּביפיֹו, ׁשּיראה ּכדי ,והּמל ּבעלּה; על ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּתתּגּנה
עד  'ּכּלה'? נקראת ּכּמה ועד ."עיני ּתחזינה ּביפיֹו מל"ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

יֹום. ְִֹׁשלׁשים
הּטּנֹופת ·. מקֹום רֹוחץ - טיט אֹו ּבצֹואה מלכל ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֻמי

חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹותנת ּכדרּכֹו, ּבמים, אחת ידּה אּׁשה ּומדיחה . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מסּכן. ׁשאינֹו ּפי על אף ּכדרּכֹו, רֹוחץ והחֹולה לבנּה. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּפת
ּבין  ּבאב ּבתׁשעה ּבין ּכדרּכן, טֹובלין טבילֹות חּיבי ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָוכל

הּכּפּורים. ְִִַּביֹום
לח ‚. אם - הּכּפּורים יֹום ּבלילי הּזה ּבּזמן קרי ׁשראה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמי

רֹוחץ  - ׁשּנתלכל אֹו הּוא יבׁש ואם ודּיֹו; ּבמּפה מקּנח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּוא,
ּכל  לרחץ לֹו ואסּור ּומתּפּלל. ּבלבד, המלכלכין ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹֻמקֹומֹות

לטּבל  אֹו טמאת ּגּופֹו מּפני טהֹור, הּזה ּבּזמן הּטֹובל ׁשאין ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻ
ואין  מנהג, אּלא הּזה ּבּזמן לתפּלה מּקרי הרחיצה ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמת;
אמרּו ולא הּמּתר. את לאסר אּלא האסּור ּדבר לבּטל ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻמנהג
ּכׁשּתּקנּו אּלא טֹובל, הּכּפּורים יֹום ּבלילי קרי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשהרֹואה

זֹו. ּתּקנה ׁשּבטלה ּבארנּו, ּוכבר קרּיין; לבעלי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָטבילה
ותעלה „. עליו ידֹו אדם ׁשּיּניח ּכדי ּביֹותר, לח ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטיט

ּבּה ּתּדבק האחרת לידֹו אֹותּה הדּביק ׁשאם לחלּוחית ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבּה
ימ  לא עליו. ליׁשב אסּור - מים לחלּוחית חרׂש ּכלי אדם ּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּבֹו גופו]ויצטּנן ּכלי [יקרר אפּלּו מּדפנֹו; נֹוזלים ׁשהּמים  , ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָ
להצטּנן  ּומּתר ּבׂשרֹו. על מים יּנתזּו ׁשּמא אסּור, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻמּתכֹות

ְֵּבפרֹות.
אֹותּה‰. וׁשֹורה הּכּפּורים, יֹום מערב מטּפחת אדם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹוקח

ּומנּגבּה הּבגדים;[מייבשה]ּבמים, ּתחת ּומּניחּה מעט, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָ
ּבּה ׁשּיׁש ּפי על ואף חֹוׁשׁש, ואינֹו ּפניו, על מעבירּה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּולמחר

הרּבה. ְֵַֹקר
.Â ׁשהּוא מי ּפני אֹו אביו ּפני אֹו רּבֹו ּפני להקּביל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָההֹול

ּבחכמה  מּמּנּו ּבּמים ּגדֹול עֹובר - הּמדרׁש ּבבית לקרֹות אֹו , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
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לעׂשֹותּה, ׁשהל מצוה ועֹוׂשה חֹוׁשׁש. ואינֹו צּוארֹו, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָעד
,הֹול אינֹו - לחזר לֹו ּתּתיר לא ׁשאם למקֹומֹו; ּבּמים ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹֹוחֹוזר

נכׁשל ּפרֹותיו [נמנע]ונמצא לׁשמר ההֹול וכן הּמצוה. מן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹ
יֹוציאּו ׁשּלא ּובלבד חֹוׁשׁש; ואינֹו צּוארֹו, עד ּבּמים עֹובר -ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

ּבחל. ׁשעֹוׂשין ּכדר בגדיהם, ׁשּולי מּתחת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹידיהם
.Ê אחת ּברגלֹו אפּלּו וסנּדל, מנעל לנעל לצאת אסּור ּומּתר ; ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֻ

ׁשעם ׁשל אלון]ּבסנּדל ּגמא[מעץ ּבהן.[גומי]וׁשל וכּיֹוצא ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
הארץ  קׁשי ׁשהרי - ּבֹו ויֹוצא רגליו על ּבגד אדם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכֹור

יחף  ׁשהּוא ּומרּגיׁש לרגלֹו, ּפי מּגיע על אף - הּתינֹוקֹות . ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָ
אֹותן  מֹונעין וסיכה, ּורחיצה ּוׁשתּיה ּבאכילה מּתרין ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֻׁשהן

וסנּדל. ְְְִִַָָמּמנעל
.Á וכּיֹוצא עקרב מחמת הּסנּדל את לנעל אדם לכל  ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻמּתר

ּתּׁשכּנּו ׁשּלא ּכדי והחּיהּבּה, את [יולדת]. לנעל מּתרת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
אף  ּבּה, ּכּיֹוצא והחֹולה יֹום; ׁשלׁשים ּכל צּנה, מּׁשּום ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּסנּדל

סּכנה. ׁשם ׁשאין ּפי ִֵֶַַָָָעל
.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,הּכּפּורים יֹום ּבלילי הּנר את להדליק ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָיׁש

תׁשמיׁש לידי יבֹוא ולא מאׁשּתֹו ּפנים ּבׁשת לֹו ׁשּתהיה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּכדי
יראה  ׁשּמא להדליק, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמּטה;

תׁשמיׁש לידי ויבֹוא ּבעיניו חן ותּׂשא יֹום אׁשּתֹו חל ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ
- מקֹום ּבכל להדליק הּכל חּיבין ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹהּכּפּורים

חֹובה. ּבׁשּבת נר ְְֵֶַַַָָָׁשהדלקת

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  ניסן ט"ז רביעי יום
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָיׁש
ׁשל  ּבראׁשֹון לׁשּבת (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹֹמצוֹות
ׁשל  ּבּׁשביעי לׁשּבת (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹּפסח;
חג  ּביֹום לׁשּבת (ה) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ְְְֲִֶֶַַַָָֹֹּפסח;
ּבראׁש לׁשּבת (ז) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ו) ְְְֲִֶַַָָָֹֹֹהּׁשבּועֹות;
ּבראׁשֹון  לׁשּבת (ט) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ח) ְְֲִִֶַַָָָָָֹֹהּׁשנה;
לׁשּבת  (יא) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (י) הּסּכֹות; חג ְְֲִֶֶַַַָָֹֹֻׁשל
מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (יב) הּסּכֹות; חג ׁשל ְְֲִִֶֶַַַַָָֹֻּבּׁשמיני

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ימים ׁשביתת ְְִִִִֵֵֵַָָּובאּור

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,
ּבכל  אסּורין ׁשהן ׁשוה, ּכּלן ּוׁשביתת טֹובים'. 'ימים ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻהּנקראין
ׁשּנאמר: אכילה, לצר ׁשהיא מּמלאכה חּוץ עבֹודה, ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמלאכת

". . נפׁש לכל יאכל אׁשר א"ְֲֵֵֶֶֶַָָ

מצות ·. קּים הרי מהן, ּבאחד עבֹודה מּמלאכת הּׁשֹובת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל
וכל  ׁשבֹות. ּכלֹומר: "ׁשּבתֹון", ּבהם נאמר ׁשהרי ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָעׂשה,
ׁשּבנה  ּכגֹון אכילה, לצר ׁשאינּה מלאכה מהן ּבאחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹהעֹוׂשה
ועבר  עׂשה; מצות ּבּטל הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ארג אֹו הרס ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָאֹו
"ּכל  תעׂשּו", לא עבדה מלאכת "ּכל ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ְֱֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעל
לֹוקה  והתראה, ּבעדים עׂשה ואם בהם". יעׂשה לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמלאכה,

הּתֹורה. ִַָמן
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 , ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
לצר טֹוב ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ׁשּמּתֹו וההבערה; ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֻלרׁשּות
טֹוב  ּביֹום מּתר ,לפיכ אכילה; לצר ׁשּלא הּתרה ְְְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹֻֻאכילה,
מרׁשּות  ּבאּלּו, וכּיֹוצא מפּתח אֹו ּתֹורה ספר אֹו קטן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלהֹוציא
אכילה. לצר ׁשאינֹו ּפי על אף להבעיר, מּתר וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻלרׁשּות.
ּכגֹון  מּתר, - אכילה צר ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - מלאכֹות ְְְֲִֵֶֶָָָָָֹֻּוׁשאר
צר ּבהן ׁשאין וכל ּבהן; וכּיֹוצא וליׁשה ואפּיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשחיטה

ּבהן. וכּיֹוצא ּובנין ּוכתיבה אריגה ּכגֹון אסּור, - ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָאכילה
ולא ‰. טֹוב, יֹום מערב לעׂשֹות לּה ׁשאפׁשר מלאכה ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּכל

חכמים  אסרּו - מּבערב נעׂשת אם חּסרֹון ולא הפסד בּה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹיהיה
אכילה. לצר ׁשהיא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום אֹותּה ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹלעׂשֹות
ׁשאפׁשר  מלאכֹות אדם יּניח ׁשּמא ּגזרה זה? ּדבר אסרּו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָולּמה
הֹול ּכּלֹו טֹוב יֹום ונמצא טֹוב, ליֹום מּבערב ְְְֲִִֵֶֶַָָָֻלעׂשֹותן
יהיה  ולא טֹוב, יֹום מּׂשמחת ויּמנע מלאכֹות, אֹותן ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹּבעׂשּית

ולׁשּתֹות. לאכל ּפנאי ְְְֱִֶַֹלֹו
.Â טֹוב ּביֹום ההֹוצאה אסרּו לא עצמֹו, הּטעם על ּומּזה ואף , ְְְְִֶַַַַַַַָָָֹ

יֹום  מערב לעׂשֹותּה ׁשאפׁשר מלאכה היא הֹוצאה ׁשּכל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּפי
טֹוב, יֹום ּבׂשמחת להרּבֹות ּכדי אסרּוה? לא ולּמה ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹטֹוב.
ּכמי  יהא ולא חפציו, ויׁשלים ּׁשּירצה, מה ּכל ויביא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹויֹולי
מּבערב  לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מלאכֹות ׁשאר אבל אסּורֹות. ְְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּידיו

עסק ּבהן ויׁש הֹואיל ּביֹום [התעסקות]- אֹותן עֹוׂשין אין , ְְִִֵֵֵֶֶָָ
טֹוב.

.Ê ולא ּכיצד ּבֹוררין, ולא זֹורין, ולא ּדׁשין, ולא קֹוצרין, אין ? ְְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹֹ
מרּקדין ולא החּטים, את ׁשּכל [בנפה]טֹוחנין - טֹוב ּביֹום ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹ

הפסד  ּבכ ואין מּבערב, לעׂשֹותן אפׁשר ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלּו
חּסרֹון. ְִָֹולא

.Á לׁשין ׁשאם אבל - טֹוב ּביֹום ּומבּׁשלין וׁשֹוחטין, ואֹופין, , ְְְְְֲֲִִִִִֶַָָ
חם  לחם ׁשאין חּסרֹון; אֹו הפסד ּבכ יׁש מּבערב, אּלּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָעׂשה

מאמׁש ׁשּנאפה ּכלחם הּיֹום, ׁשּבּׁשל ּתבׁשיל יו"ט]אֹו [מערב ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
ּכבׂשר  הּיֹום, ׁשּנׁשחט ּבׂשר ולא מאמׁש; ׁשּנתּבּׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּוכתבׁשיל

מאמׁש נפׁשׁשּנׁשחט אכל מכׁשירי וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ
טֹוב, ּביֹום אֹותן עֹוׂשין - מּבערב נעׂשּו אם חּסרֹון ּבהן ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁש

ׁשחיקת ּבהן.[כתישת]ּכגֹון וכּיֹוצא ּתבלין ְְְְִִֵֶַַָָ
.Ë ולא ּבחל; ּׁשּיאכל מה טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹאין

ּבּה להנֹות ּכדי אּלא אכילה, לצר ׁשהיא מלאכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻהּתרה
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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
אף  ּפת, ּתּנּור אּׁשה ּוממּלאה אחד. לקיתֹון אּלא צרי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשהּפת  ׁשּבזמן - אחד לכּכר אּלא צריכה ׁשאינּה ּפי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעל

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 .ְֱֲִִֵֶֶָ
יֹותר  ּבּמערים ׁשהחמירּו מּפני טֹוב; יֹום ׁשאחר ּבׁשּבת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָואפּלּו

הּמזיד. ִִֵַמן
.·È מסּכנתמי ּבהמה לֹו למות]ׁשהיתה יׁשחט [נוטה לא - ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹֻ

אם אּלא טֹוב, ּביֹום ּכּזית אֹותּה מּמּנה לאכל ׁשּיכֹול יֹודע ּכן ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּׁשּיאכל  מה טֹוב ּביֹום יׁשחט ׁשּלא ּכדי יֹום; מּבעֹוד ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹֹצלי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָֹֹּבחל.
.‚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
מה  עּמהם אֹוכל - מאליו הּגֹוי ּבא אם אבל ּבׁשבילֹו. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָירּבה

הכינּוהּו. ׁשּכבר אֹוכלין, ְְֱִִֵֶֶָּׁשהם
.„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
ראּוי  ּתבׁשיל אֹותֹו היה אֹורחים, לֹו ּבאּו ׁשאּלּו לֹוקה; ְְִִִֵֶֶַָָָָאינֹו

לגֹוים להם  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 .ְִֵֶֶֶַַ
אּלא  זה, ּדבר על ּגזרּו ׁשּלא - טֹוב ּביֹום ּגּופֹו ּכל ּבהן ְְֵֶֶֶֶַָָָָָָֹרֹוחץ

ּבלבד. ְְִַַָּבׁשּבת
.ÊÈ למלאכה ּדֹומה ׁשהּוא מּׁשּום ּבין - ּבׁשּבת ׁשאסּור ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּכל

ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבין מלאכה, לידי מביא [שחכמים אֹו ְְִִִֵֵֵֶָָ

והשבתה] חומרה אם הוסיפו אּלא טֹוב, ּביֹום אסּור זה הרי -ְֲִֵֶֶָָ
מּתרין  ׁשהן ּדברים אֹו ּבּה, וכּיֹוצא אכילה צר ּבֹו היה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻּכן
לטלטלֹו ׁשאסּור וכל אּלּו. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו טֹוב, ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹּביֹום
אכילה, לצר אּלא טֹוב, ּביֹום לטלטלֹו אסּור ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹּבׁשּבת,
ּביֹום  ויׁש טֹוב. ּביֹום מּתר ּבׁשּבת, ׁשּמּתר וכל ּבּה. ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָֻֻוכּיֹוצא

מקצה אּסּור ּבׁשּבת, ּׁשאין מה ׁשהּמקצה [כדלקמן]טֹוב - ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֻֻ
ׁשּיֹום  מּפני ּבׁשּבת; ּומּתר טֹוב, ּביֹום מּׁשּבת,אסּור קל טֹוב ְְְִִֵֶַַַָָָָֻ

ּבֹו. לזלזל יבֹואּו ׁשּמא - הּמקצה ּבֹו ְְְְֵֶֶַַָָָֻאסרּו
.ÁÈהעֹומדת ּתרנגלת וׁשֹור [-המיועדת]ּכיצד? ּביצים, לגּדל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּכל  - לסחֹורה העֹומדין ּופרֹות ,ׁשֹוב ויֹוני לחריׁשה, ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָהעֹומד
טֹוב, ּביֹום מהן לאכל ואסּור הן, מקצה ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻאּלּו

מּבערב אֹותן ׁשּיכין אבל [החג]עד לאכילה. עליהן ויחׁשב , ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּוכׁשם  הכנה. צרי ואינֹו ׁשּבת, אצל מּוכן הּכל - ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשּבת

הּנֹולד ּכ טֹוב, ּביֹום אסּור חדש ׁשהּמקצה מצב [שנוצר ְְֶֶַַָָָֻ
שנשבר-] כלי כגון ָאסּור.ביו"ט,

.ËÈ יֹום אין אבל טֹוב; ליֹום מכין וחל לׁשּבת, מכין ְְְֲִִֵֵֵַָָֹֹחל
טֹוב  ליֹום מכינה ׁשּבת ולא לׁשּבת, מכין ּביצה טֹוב ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ

טֹוב ּביֹום -]ׁשּנֹולדה על [שחל אף אסּורה, - הּׁשּבת אחר ְְֲֶַַַַַַָָָ
ּומאמׁש הֹואיל לאכילה; עֹומדת ׁשהּתרנגלת [אתמול]ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ואסרּוה  טֹוב. ליֹום אֹותּה מכין ׁשּבת נמצא הּביצה, ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָנגמרה
ּביצה  וכן ׁשּבת. ׁשאחר טֹוב יֹום מּׁשּום ּגזרה - טֹוב יֹום ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּבכל
יֹום  ׁשאחר ׁשּבת מּׁשּום ּגזרה - אסרּוה ׁשּבת, ּבכל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנֹולדה

.טֹוב 
.Îלטלטלּה אסּור ּכ לאכלּה, ׁשאסּור ואפּלּוּוכׁשם . ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ

וכל  הּכל, יּתרּו למחר ׁשהרי אסּורֹות; ּכּלן - ּבאלף ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻֻנתערבה
מּתירין לֹו ׁשּיׁש להתירו]ּדבר אפשרות ּבאלף [שיש אפּלּו , ְֲִִִֵֶֶֶַָָ

בּה ּומצא טֹוב, ּביֹום ּתרנגלת הּׁשֹוחט ּבטל. אינֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹאלפים
ּגמּורֹות ּדבר [מוכנות]ּביצים זה ׁשאין מּתרֹות; אּלּו הרי - ְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֻ

קרי אּלא מצּוי ׁשאינֹו ודבר ּתמיד; קרה]מצּוי לא [מקרה , ְְִִֵֶֶָָָָָָֹ
ּבֹו. ְָגזרּו

.‡Î ׁשני מאּלּו, טֹוב יֹום ּכל לארץ, ּבחּוצה עֹוׂשין ׁשאנּו ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָזה
הּוא  מנהג - הּוא,ימים סֹופרים מּדברי ׁשני טֹוב ויֹום ; ְְְְִִִִִִֵֵָָ

יׂשראל  ארץ ּבני עֹוׂשין ואין ּבּגלּות. ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּומּדברים
החדׁש קּדּוׁש ּובהלכֹות ּבלבד. הּׁשנה ּבראׁש אּלא ימים, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשני
ראׁש עֹוׂשין טעם זה ּומאי זה, מנהג עּקר נבאר זה, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמּספר

מקֹום. ּבכל ימים ׁשני ְְִֵַָָָָָהּׁשנה
.·Î ּכל - סֹופרים מּדברי ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשני טֹוב ְְִִִִִֵֵֶַַֹיֹום

ׁשני, טֹוב יֹום המחּלל וכל ּבּׁשני. אסּור ּבראׁשֹון, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשאסּור
הּׁשנה  ראׁש ׁשל ּבין ואפּלּו ׁשבּות, מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר ּבין - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין - לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ּבין ְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבמלאכה,
מדרבנן] הּתלמידים [מלקות מן היה לא אם אֹותֹו, מנּדין אֹו ,ְְִִִִִַַַָָֹ

החכמים] וחּיב [של ותענית ּבספד אסּור ׁשהראׁשֹון ּוכׁשם .ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
הּמת  לענין אּלא הפרׁש, ּביניהן ואין הּׁשני; ּכ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבׂשמחה,

ְִַּבלבד.
.‚Î;ּגֹוים ּבקבּורתֹו יתעּסקּו ראׁשֹון, טֹוב ּביֹום הּמת ְְְְִִִִֵֵַַַָּכיצד?

צרכיו, ּכל לֹו ועֹוׂשין יׂשראל; ּבֹו יתעּסקּו ׁשני, טֹוב ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָּוביֹום
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wfg zxecdn jezn

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
אף  ּפת, ּתּנּור אּׁשה ּוממּלאה אחד. לקיתֹון אּלא צרי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשהּפת  ׁשּבזמן - אחד לכּכר אּלא צריכה ׁשאינּה ּפי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעל

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 .ְֱֲִִֵֶֶָ
יֹותר  ּבּמערים ׁשהחמירּו מּפני טֹוב; יֹום ׁשאחר ּבׁשּבת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָואפּלּו

הּמזיד. ִִֵַמן
.·È מסּכנתמי ּבהמה לֹו למות]ׁשהיתה יׁשחט [נוטה לא - ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹֻ

אם אּלא טֹוב, ּביֹום ּכּזית אֹותּה מּמּנה לאכל ׁשּיכֹול יֹודע ּכן ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּׁשּיאכל  מה טֹוב ּביֹום יׁשחט ׁשּלא ּכדי יֹום; מּבעֹוד ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹֹצלי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָֹֹּבחל.
.‚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
מה  עּמהם אֹוכל - מאליו הּגֹוי ּבא אם אבל ּבׁשבילֹו. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָירּבה

הכינּוהּו. ׁשּכבר אֹוכלין, ְְֱִִֵֶֶָּׁשהם
.„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
ראּוי  ּתבׁשיל אֹותֹו היה אֹורחים, לֹו ּבאּו ׁשאּלּו לֹוקה; ְְִִִֵֶֶַָָָָאינֹו

לגֹוים להם  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 .ְִֵֶֶֶַַ
אּלא  זה, ּדבר על ּגזרּו ׁשּלא - טֹוב ּביֹום ּגּופֹו ּכל ּבהן ְְֵֶֶֶֶַָָָָָָֹרֹוחץ

ּבלבד. ְְִַַָּבׁשּבת
.ÊÈ למלאכה ּדֹומה ׁשהּוא מּׁשּום ּבין - ּבׁשּבת ׁשאסּור ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּכל

ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבין מלאכה, לידי מביא [שחכמים אֹו ְְִִִֵֵֵֶָָ

והשבתה] חומרה אם הוסיפו אּלא טֹוב, ּביֹום אסּור זה הרי -ְֲִֵֶֶָָ
מּתרין  ׁשהן ּדברים אֹו ּבּה, וכּיֹוצא אכילה צר ּבֹו היה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻּכן
לטלטלֹו ׁשאסּור וכל אּלּו. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו טֹוב, ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹּביֹום
אכילה, לצר אּלא טֹוב, ּביֹום לטלטלֹו אסּור ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹּבׁשּבת,
ּביֹום  ויׁש טֹוב. ּביֹום מּתר ּבׁשּבת, ׁשּמּתר וכל ּבּה. ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָֻֻוכּיֹוצא

מקצה אּסּור ּבׁשּבת, ּׁשאין מה ׁשהּמקצה [כדלקמן]טֹוב - ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֻֻ
ׁשּיֹום  מּפני ּבׁשּבת; ּומּתר טֹוב, ּביֹום מּׁשּבת,אסּור קל טֹוב ְְְִִֵֶַַַָָָָֻ

ּבֹו. לזלזל יבֹואּו ׁשּמא - הּמקצה ּבֹו ְְְְֵֶֶַַָָָֻאסרּו
.ÁÈהעֹומדת ּתרנגלת וׁשֹור [-המיועדת]ּכיצד? ּביצים, לגּדל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּכל  - לסחֹורה העֹומדין ּופרֹות ,ׁשֹוב ויֹוני לחריׁשה, ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָהעֹומד
טֹוב, ּביֹום מהן לאכל ואסּור הן, מקצה ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻאּלּו

מּבערב אֹותן ׁשּיכין אבל [החג]עד לאכילה. עליהן ויחׁשב , ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּוכׁשם  הכנה. צרי ואינֹו ׁשּבת, אצל מּוכן הּכל - ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשּבת

הּנֹולד ּכ טֹוב, ּביֹום אסּור חדש ׁשהּמקצה מצב [שנוצר ְְֶֶַַָָָֻ
שנשבר-] כלי כגון ָאסּור.ביו"ט,

.ËÈ יֹום אין אבל טֹוב; ליֹום מכין וחל לׁשּבת, מכין ְְְֲִִֵֵֵַָָֹֹחל
טֹוב  ליֹום מכינה ׁשּבת ולא לׁשּבת, מכין ּביצה טֹוב ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ

טֹוב ּביֹום -]ׁשּנֹולדה על [שחל אף אסּורה, - הּׁשּבת אחר ְְֲֶַַַַַַָָָ
ּומאמׁש הֹואיל לאכילה; עֹומדת ׁשהּתרנגלת [אתמול]ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ואסרּוה  טֹוב. ליֹום אֹותּה מכין ׁשּבת נמצא הּביצה, ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָנגמרה
ּביצה  וכן ׁשּבת. ׁשאחר טֹוב יֹום מּׁשּום ּגזרה - טֹוב יֹום ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּבכל
יֹום  ׁשאחר ׁשּבת מּׁשּום ּגזרה - אסרּוה ׁשּבת, ּבכל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנֹולדה

.טֹוב 
.Îלטלטלּה אסּור ּכ לאכלּה, ׁשאסּור ואפּלּוּוכׁשם . ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ

וכל  הּכל, יּתרּו למחר ׁשהרי אסּורֹות; ּכּלן - ּבאלף ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻֻנתערבה
מּתירין לֹו ׁשּיׁש להתירו]ּדבר אפשרות ּבאלף [שיש אפּלּו , ְֲִִִֵֶֶֶַָָ

בּה ּומצא טֹוב, ּביֹום ּתרנגלת הּׁשֹוחט ּבטל. אינֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹאלפים
ּגמּורֹות ּדבר [מוכנות]ּביצים זה ׁשאין מּתרֹות; אּלּו הרי - ְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֻ

קרי אּלא מצּוי ׁשאינֹו ודבר ּתמיד; קרה]מצּוי לא [מקרה , ְְִִֵֶֶָָָָָָֹ
ּבֹו. ְָגזרּו

.‡Î ׁשני מאּלּו, טֹוב יֹום ּכל לארץ, ּבחּוצה עֹוׂשין ׁשאנּו ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָזה
הּוא  מנהג - הּוא,ימים סֹופרים מּדברי ׁשני טֹוב ויֹום ; ְְְְִִִִִִֵֵָָ

יׂשראל  ארץ ּבני עֹוׂשין ואין ּבּגלּות. ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּומּדברים
החדׁש קּדּוׁש ּובהלכֹות ּבלבד. הּׁשנה ּבראׁש אּלא ימים, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשני
ראׁש עֹוׂשין טעם זה ּומאי זה, מנהג עּקר נבאר זה, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמּספר

מקֹום. ּבכל ימים ׁשני ְְִֵַָָָָָהּׁשנה
.·Î ּכל - סֹופרים מּדברי ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשני טֹוב ְְִִִִִֵֵֶַַֹיֹום

ׁשני, טֹוב יֹום המחּלל וכל ּבּׁשני. אסּור ּבראׁשֹון, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשאסּור
הּׁשנה  ראׁש ׁשל ּבין ואפּלּו ׁשבּות, מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר ּבין - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין - לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ּבין ְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבמלאכה,
מדרבנן] הּתלמידים [מלקות מן היה לא אם אֹותֹו, מנּדין אֹו ,ְְִִִִִַַַָָֹ

החכמים] וחּיב [של ותענית ּבספד אסּור ׁשהראׁשֹון ּוכׁשם .ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
הּמת  לענין אּלא הפרׁש, ּביניהן ואין הּׁשני; ּכ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבׂשמחה,

ְִַּבלבד.
.‚Î;ּגֹוים ּבקבּורתֹו יתעּסקּו ראׁשֹון, טֹוב ּביֹום הּמת ְְְְִִִִֵֵַַַָּכיצד?

צרכיו, ּכל לֹו ועֹוׂשין יׂשראל; ּבֹו יתעּסקּו ׁשני, טֹוב ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָּוביֹום
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וכן  הּבׂשמים ּוקציצת ּתכריכין ּותפירת הּמּטה עׂשּית ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָּכגֹון
חׁשּוב, הּוא ּכחל הּמת לגּבי ׁשני טֹוב ׁשּיֹום - ּבזה ּכּיֹוצא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּכל

הּׁשנה  ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני .ואפּלּו ְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
.„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
ּביֹום  העין את לכחל מּתר וכן ּבּׁשני. יאכל  ּבראׁשֹון, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנעקר
אמּורים? ּדברים ּבּמה חלי. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ׁשני, ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹטֹוב
ׁשל  טֹובים ימים ׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ימים ְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻּבׁשני
לכל  חׁשּובים הן אחד ּוכיֹום הן, אחת קדּׁשה - הּׁשנה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻראׁש
ׁשּנֹולדה  ּביצה אבל ּבלבד. הּמת לענין אּלא הּדברים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלּו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׁשני; אסּורה הּׁשנה, ראׁש ׁשל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבראׁשֹון
אסּורה  - מהן ּבאחד ּביצה ונֹולדה טֹוב, ליֹום הּסמּוכה ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבת

ו  ׁשני,ּבּׁשני; טֹוב ּביֹום נֹולדה ואפּלּו ּבביצה. ּכּיֹוצא ּכל כן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ
לֹו. הּסמּוכה ּבּׁשּבת ּתאכל ְֵֵַַַָָָֹלא

ב  ¤¤ּפרק
מקצה ‡. ׁשהּוא מּפני אסּור, - טֹוב ּביֹום ׁשּנֹולד [-אפרֹוח ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻ

לאוכלו] תכנן לא כי מדעתו, טֹוב מופרש ּביֹום ׁשּנֹולד ועגל .ְְֵֶֶַ
מּוכן  ׁשהּוא מּפני מּתר; לאכילה, עֹומדת אּמֹו היתה אם -ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ

ּגב אגב]על ׁשּבמעיה [- זה היה - אּמֹו ׁשחט ואּלּו אּמֹו; ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נֹולד. ׁשּלא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום ְִֶַַָָֹֻמּתר

ולנֹות ·. ּובאֹות לּתחּום, חּוץ ורֹועֹות ׁשּיֹוצאֹות ְְְְְֵֶַָָּבהמֹות
וׁשֹוחטין  מהן ולֹוקחין מּוכנין, אּלּו הרי - הּתחּום ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָּבתֹו
ּבאּו אם - לּתחּום חּוץ ולנֹות ׁשרֹועֹות אבל טֹוב. ּביֹום ְְְֲִֶַָָָָאֹותן
ּדעת  ואין מקצה, ׁשהן מּפני אֹותן; ׁשֹוחטין אין טֹוב, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֻּביֹום

עליהן  העיר .אנׁשי ְֲִֵֵֶַָ
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 יּתירן [במטרה ׁשּמא ּגזרה - ְְִִֵֵֶַָָָָ
ּבּיֹום  ּבֹו לׁשחט זה ויבֹוא ּבמּומן, הּוא החכם רֹואה אבל . ְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹ

אֹוסר. אֹו מּתיר ּולמחר טֹוב, יֹום מערב ְִֵֵֶֶַַָָהּמּום
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 יכֹול [מאכילו]לבֹור, אינֹו ׁשהרי - ּבמקֹומֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָ
ואת  "אֹותֹו טֹוב. ּביֹום לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָלהעלֹותֹו,

וולדה]ּבנֹו" לבֹור[-בהמה אחד]ׁשּנפלּו ביום לשחטם [שאסור ְְְֶָ
ּומערים  ׁשֹוחטֹו, ואינֹו לׁשחטֹו מנת על הראׁשֹון את מעלה -ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָ

אי [מתחכם] את וׁשֹוחט לׁשחטֹו, מנת על הּׁשני את ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָּומעלה
להערים. הּתירּו חּיים, ּבעלי צער מּׁשּום ׁשּירצה; מהן ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַזה

ּבדיקה צריכה היא והרי הּגג, מן ׁשּנפלה חּלין [אם ּבהמת ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
היא] אפׁשר כשרה ותּבדק; טֹוב, ּביֹום אֹותּה ׁשֹוחטין -ְְְֲִִֵֶָָָ

ותאכל. ּכׁשרה, ְְִֵֵֵֵֶָָָׁשּתּמצא

מּוכנין ‰. אּלּו הרי - ׁשּבּבית ויֹונים ותרנגֹולין ואין אּוזין , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
זּמּון יו צריכין וצּפרים "ט][מערב עלּיה ויֹוני ׁשֹוב יֹוני אבל . ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵָָָ

ּבטפיחין בכתלים]ׁשּקּננּו הבנויים חרס ּבבירה [כלי אֹו ְְְִִִִִֶָ
'אּלּו[בבנין] ולֹומר: מּבערב לזּמן וצרי מקצה, אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

לנענע צרי ואינֹו נֹוטל'; אני קיניהם]ואּלּו .[את ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָ
.Âלאכול]זּמן ּבמקֹום [חישב ׁשחרים ּומצא ּולבנים, ׁשחרים ְְְְִִִִִֵָָָֹֹ

אֹומר: ׁשאני אסּורים; - ׁשחרים ּבמקֹום ּולבנים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָֹלבנים
ספק  וכל הן', אחרים ואּלּו להן, ּפרחּו ׁשּזּמן אֹותן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ'ׁשּמא
ׁשלׁשה  אסּור; הּכל ׁשלׁשה, ּומצא ׁשנים זּמן אסּור. ְְְִִֵַַָָָָָָָֹֹֹמּוכן,
אם  - הּקן לפני ּומצא הּקן, ּבתֹו זּמן מּתרין. ׁשנים, ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּומצא
ׁשּיׁש ּפי על ואף לפרח, יכֹולין ואינן הן אּלא קן ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאין
אּלּו הרי - אּמה חמּׁשים ּבתֹו זוית ּבקרן אחר קן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשם

המדּדה ׁשאין ּבׁשוה.[מקפץ]מּתרין; קּנֹו ּכנגד אּלא מדּדה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
.Êׁשּבביברין ועֹוף [בריכות]ּדגים חּיה וכן ּגדֹולים, ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

מגודרים]ׁשּבביברין מחּסר [מקומות ׁשהּוא ּכל - ּגדֹולים ְְְִִֵֶֶַָָֻ
ׁשאֹומרין עד לצודו:]צידה, ּונצּודּנּו'[החפצים מצּודה 'הבא ְְְִִֵֶֶַָָָ

לא  צד, ואם טֹוב; ּביֹום אֹותם צדין ואין מקצה, זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָֹֻ
אֹותֹו וצדין מּוכן, זה הרי - מצּודה צרי ׁשאינֹו וכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹיאכלּו.

אֹותֹו ואֹוכלין טֹוב ׁשּקּננהּביֹום חּיה וכן לבניה]. קן [בנתה ְְְְְִִֵֶַָָ
צריכין  ׁשאינן קטּנים ּכׁשהן ילדיה - לעיר הּסמּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבפרּדס

עליהן. ׁשּדעּתֹו מּפני זּמּון, צריכים אינן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָצידה,
.Á לא - טֹוב יֹום מערב ׁשּפרסן ודגים ועֹופֹות חּיה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹמצּודֹות

יֹום  מערב ׁשּנּצֹודּו יֹודע ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום מהן ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹיּטל
הׁשּכים טֹוב  ּולמחר טֹוב, יֹום מערב הּמים אּמת הּסֹוכר .ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

יֹום  מערב נּצֹודּו ׁשּכבר מּתרין; אּלּו הרי - ּדגים בּה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻּומצא
מּוכנין. הן והרי ֲִֵֵַָטֹוב,

.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
לא [יסמן]ׁשּירׁשם ואם נֹוטל'; אני ּכאן ועד 'מּכאן ויאמר: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹ

יּטל. לא ִַָֹֹרׁשם,
.Èמאֹותֹו יׁש אם - טֹוב ּביֹום ליׂשראל ּתׁשּורה ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָּגֹוי

ּדגים  אֹו עֹופֹות אֹו חּיה ׁשהביא אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּמין
ּבּיֹום  ּבֹו לצּודן וימּתין ׁשאפׁשר לערב, עד אסּורין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיעׂשּו המלאכה]ּבכדי לביצוע שמספיק זמן אפּלּו[שיעור ; ְֲֲִִֵֶַ
ּבכדי  ׁשּימּתין עד לערב, ּבֹו מריח אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהדס
ׁשהיתה  אֹו לּקרקע, ּבמחּבר הּמין מאֹותֹו אין ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּיעׂשּו.
הביאֹו אם - נּצֹוד אֹו נעקר ׁשּמאתמֹול עליו מֹוכחת ְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָצּורתֹו
זה  הרי לּתחּום, מחּוץ הביאֹו ואם מּתר; הּתחּום, ְְְֱֲִִִִֵֶַַָֻמּתֹו
מּתר  לּתחּום, מחּוץ זה יׂשראל ּבׁשביל והּבא לֹו. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻאסּור

אחר. ְְִֵֵַָליׂשראל
.‡È מּפני להּסיקן, אסּור - טֹוב ּביֹום הּדקל מן ׁשּנׁשרּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָעצים

נֹולד  לעולם]ׁשהן באו כעת הּתּנּור,[- לתֹו נׁשרּו ואם ; ְְְִֵֶַַָָ
ואֹוצר  הּתבן ערמת ּומּסיקן. מּוכנים עצים עליהן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמרּבה

אם [מחסן] אּלא טֹוב ּביֹום ּבהן מתחילין אין - עצים ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשל
מערב  הּתבן היה ואם מקצה; ׁשהן מּפני מּבערב, הכין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּכן

מּוכן. זה הרי - לאׁש אּלא ראּוי אינֹו ׁשהרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבקֹוצים,
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.·Èמּצואר עצים מבּקעין קֹורֹות[שורה]אין [העומדות ׁשל ְְְִִִֵֵֶַָ
ּביֹום לבניה] ׁשּנׁשּברה הּקֹורה מן ולא מקצה. ׁשהן מּפני ,ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ

אין  - טֹוב ּביֹום ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן נֹולד. ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָטֹוב,
ׁשלמים  ּבכלים מּסיקין אבל נֹולד; ׁשהן מּפני ּבהן, ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמּסיקין

ּבכלים  למלאכה אֹו הּוכנּו ׁשהרי טֹוב, יֹום מערב ׁשּנׁשּברּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
יֹום  מערב ׁשאכלן ּוׁשקדין אגֹוזין ּבֹו, ּכּיֹוצא מּבערב. ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאחרת
אין  טֹוב, ּביֹום אכלן ואם טֹוב; ּביֹום ּבקלּפיהן מּסיקין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָטֹוב,
אכלן  ׁשאם ּבהן, ׁשּיׁש נסחאֹות ויׁש ּבקלּפיהן. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמּסיקין
ּביֹום  אכלן ואם הקצּו; ׁשהרי ּבקלּפיהן, מּסיקין אין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻמּבערב,

האכל. ּגב על מּוכנין ׁשהן מּפני מּסיקין, - ְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹטֹוב
.‚È;להּסקה ראּוי ׁשאינֹו מּפני מקצה, הּוא הרי - רטב ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻקֹוץ

ּכל  וכן ּבׂשר. ּבֹו לצלֹות ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו לֹו אסּור ְְְְֲִִֵַַָָָָֹלפיכ
ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ

.„È ּבהן ּומּסיקין סּכה, לדפני הּסמּוכין עצים אבל נֹוטלין . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
מּבערב; ׁשם מכּנסין היּו אפּלּו הּׂשדה, מן עצים מביאין ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻאין

ּבּׂשדה הּוא מגּבב עצים]אבל ׁשם.[מלקט ּומדליק מּלפניו, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
היתה  ואפּלּו הּיחיד, ׁשּברׁשּות המכּנסין מן ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָֻּומביאין

ּפֹותחת [הרשות] לּה ׁשּיהיה ּובלבד ּדירה; לׁשם ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמּקפת
סגירה] מּכל ,[- אחד חסר ואם הּׁשּבת; ּתחּום ּבתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָותהיה

מקצה. הן הרי ְֲֵֵֵֶֻאּלּו,
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 אם [רך]אֹותֹו אבל ּומטלטלֹו; ּבֹו מכּסה זה הרי , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

טֹוב. ּביֹום אֹותֹו יכּתׁש לא זה הרי עפר, ּגּוׁש ְְֱֲִֵֶֶָָָֹֹהעלה

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
ׁשּמא  אפר, אֹו מּוכן עפר לֹו היה אפּלּו לערב, עד ּדמֹו ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָיכּסה
ּביֹום  ּדמֹו ּכּסה ּולפיכ היא, וּדאית 'חּיה הרֹואה: ְְִִִִֶַַַָָָָָָֹיאמר

חלּבֹו. להּתיר הרֹואה ויבֹוא ְְְִֶֶַָָטֹוב',
ּדמם ·. יכּסה לא טֹוב, יֹום מערב ועֹוף חּיה הּׁשֹוחט ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ּדמם  ונתערב טֹוב ּביֹום ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשחט טֹוב. ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָּביֹום
בזה] מּוכן [זה עפר לֹו היה ואם לערב; עד אֹותן יכּסה לא ,ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבדקירה הּכל לכּסֹות ויכֹול אפר, -]אֹו זה [בבת הרי - אחת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ְֵַיכּסהּו.

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.

ּומעט [מתחכמים] מּכאן ּבׂשר מעט מֹולח ּכיצד? זה; ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבדבר
ּכּלֹו. העֹור ׁשּימלח עד ְִִֶַַָָֻמּכאן,

מלח ‰. צרי ׁשאינֹו לצלי ּבמֹולח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה
העֹור  על למלח אסּור לקדרה, אבל מֹולחין הרּבה; אין וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ּברּוח  אֹותן ׁשֹוטחין ואין ּבהן, מהּפכין ואין החלבים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָאת
לאכילה. ראּויין ׁשאינן מּפני - יתדֹות ּגּבי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָעל

.Â הּוא ּכיצד טֹוב. ּביֹום ירּגיל לא הּבהמה, את ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹהּמפׁשיט
ּכל  ׁשּיֹוציא ּכדי אחת, מרגל הּבׂשר ּכל ׁשּיֹוציא זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמרּגיל?
ּגדֹול, טרח זה ּבהפׁשט ׁשּטֹורח מּפני יּקרע; ולא ׁשלם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהעֹור

לּמֹועד וא  צר ּבֹו ידין ּבית לעׂשֹות אסּור וכן ידית]. [כעין ְְֲֵֵֵֵֶַַָָֹ
ׁשהּוא  ּכדר יעׂשה ׁשּלא - ּבּסּכין ׁשּיעׂשה והּוא, ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּבׂשר;

ּבּבׂשר. סימן לעׂשֹות ּומּתר ּבחל. ְֲִֶַַָָָָֹֻעֹוׂשה
.Êבחמים]מֹולגין ּומהבהבין [שורין הרגלים, ואת הראׁש את ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹ

מעט] טֹופלין[חורכים אין אבל ּבאּור; אֹותן [מורחים]אֹותן ְֲִֵָָָָ
ּבאדמה ולא שער]ּבחרׂשית מסירי חומרים ּגֹוזזין [שהם ואין , ְְְְְֲִִֵַַָָֹ

ּבתסּפרת הּירק, את ּגֹוזזין אין וכן ּבמסּפרים. [כלי]אֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
קנרס  ּכגֹון קֹוצים, ּבֹו ׁשּיׁש האכל את מתּקנין אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּלֹו;

עוקצני]ועּכבּיֹות ּבתסּפרת.[צמח , ְְְִִֶַָֹ
.Á טֹוב ּביֹום ּגדֹולה עּסה ללּוׁש מערב מּתר עּסה והּלׁש . ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֻ

ּביֹום  לׁשּה ואם טֹוב; ּביֹום חּלה מּמּנה מפריׁש אין טֹוב, ְְְְִִִֵֶַַָָָָיֹום
עּסה  היתה ואם לּכהן. ונֹותנּה חּלה מּמּנה מפריׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹטֹוב,
ׁשאין  החּלה; את יבּׁשל לא - החּלה ׁשּנטמאת אֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹטמאה,

עֹומדת  לׂשרפה וזֹו לאכל, אּלא טֹוב ּביֹום אין מבּׁשלין וכן . ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ׁשּנטמאּו קדׁשים ׂשֹורפין ׁשאין טֹוב, ּביֹום אֹותּה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָׂשֹורפין
ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ׁשּנטמאּו קדׁשים ׁשּׂשרפת - טֹוב ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּביֹום
וכּיֹוצא  אכילה לצר ׁשאינּה מלאכה ועׂשּית יּׂשרף", ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ"ּבאׁש
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.·Èמּצואר עצים מבּקעין קֹורֹות[שורה]אין [העומדות ׁשל ְְְִִִֵֵֶַָ
ּביֹום לבניה] ׁשּנׁשּברה הּקֹורה מן ולא מקצה. ׁשהן מּפני ,ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ

אין  - טֹוב ּביֹום ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן נֹולד. ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָטֹוב,
ׁשלמים  ּבכלים מּסיקין אבל נֹולד; ׁשהן מּפני ּבהן, ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמּסיקין

ּבכלים  למלאכה אֹו הּוכנּו ׁשהרי טֹוב, יֹום מערב ׁשּנׁשּברּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
יֹום  מערב ׁשאכלן ּוׁשקדין אגֹוזין ּבֹו, ּכּיֹוצא מּבערב. ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאחרת
אין  טֹוב, ּביֹום אכלן ואם טֹוב; ּביֹום ּבקלּפיהן מּסיקין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָטֹוב,
אכלן  ׁשאם ּבהן, ׁשּיׁש נסחאֹות ויׁש ּבקלּפיהן. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמּסיקין
ּביֹום  אכלן ואם הקצּו; ׁשהרי ּבקלּפיהן, מּסיקין אין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻמּבערב,

האכל. ּגב על מּוכנין ׁשהן מּפני מּסיקין, - ְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹטֹוב
.‚È;להּסקה ראּוי ׁשאינֹו מּפני מקצה, הּוא הרי - רטב ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻקֹוץ

ּכל  וכן ּבׂשר. ּבֹו לצלֹות ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו לֹו אסּור ְְְְֲִִֵַַָָָָֹלפיכ
ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ

.„È ּבהן ּומּסיקין סּכה, לדפני הּסמּוכין עצים אבל נֹוטלין . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
מּבערב; ׁשם מכּנסין היּו אפּלּו הּׂשדה, מן עצים מביאין ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻאין

ּבּׂשדה הּוא מגּבב עצים]אבל ׁשם.[מלקט ּומדליק מּלפניו, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
היתה  ואפּלּו הּיחיד, ׁשּברׁשּות המכּנסין מן ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָֻּומביאין

ּפֹותחת [הרשות] לּה ׁשּיהיה ּובלבד ּדירה; לׁשם ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמּקפת
סגירה] מּכל ,[- אחד חסר ואם הּׁשּבת; ּתחּום ּבתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָותהיה

מקצה. הן הרי ְֲֵֵֵֶֻאּלּו,
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 אם [רך]אֹותֹו אבל ּומטלטלֹו; ּבֹו מכּסה זה הרי , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

טֹוב. ּביֹום אֹותֹו יכּתׁש לא זה הרי עפר, ּגּוׁש ְְֱֲִֵֶֶָָָֹֹהעלה

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
ׁשּמא  אפר, אֹו מּוכן עפר לֹו היה אפּלּו לערב, עד ּדמֹו ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָיכּסה
ּביֹום  ּדמֹו ּכּסה ּולפיכ היא, וּדאית 'חּיה הרֹואה: ְְִִִִֶַַַָָָָָָֹיאמר

חלּבֹו. להּתיר הרֹואה ויבֹוא ְְְִֶֶַָָטֹוב',
ּדמם ·. יכּסה לא טֹוב, יֹום מערב ועֹוף חּיה הּׁשֹוחט ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ּדמם  ונתערב טֹוב ּביֹום ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשחט טֹוב. ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָּביֹום
בזה] מּוכן [זה עפר לֹו היה ואם לערב; עד אֹותן יכּסה לא ,ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבדקירה הּכל לכּסֹות ויכֹול אפר, -]אֹו זה [בבת הרי - אחת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ְֵַיכּסהּו.

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.

ּומעט [מתחכמים] מּכאן ּבׂשר מעט מֹולח ּכיצד? זה; ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבדבר
ּכּלֹו. העֹור ׁשּימלח עד ְִִֶַַָָֻמּכאן,

מלח ‰. צרי ׁשאינֹו לצלי ּבמֹולח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה
העֹור  על למלח אסּור לקדרה, אבל מֹולחין הרּבה; אין וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ּברּוח  אֹותן ׁשֹוטחין ואין ּבהן, מהּפכין ואין החלבים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָאת
לאכילה. ראּויין ׁשאינן מּפני - יתדֹות ּגּבי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָעל

.Â הּוא ּכיצד טֹוב. ּביֹום ירּגיל לא הּבהמה, את ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹהּמפׁשיט
ּכל  ׁשּיֹוציא ּכדי אחת, מרגל הּבׂשר ּכל ׁשּיֹוציא זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמרּגיל?
ּגדֹול, טרח זה ּבהפׁשט ׁשּטֹורח מּפני יּקרע; ולא ׁשלם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהעֹור

לּמֹועד וא  צר ּבֹו ידין ּבית לעׂשֹות אסּור וכן ידית]. [כעין ְְֲֵֵֵֵֶַַָָֹ
ׁשהּוא  ּכדר יעׂשה ׁשּלא - ּבּסּכין ׁשּיעׂשה והּוא, ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּבׂשר;

ּבּבׂשר. סימן לעׂשֹות ּומּתר ּבחל. ְֲִֶַַָָָָֹֻעֹוׂשה
.Êבחמים]מֹולגין ּומהבהבין [שורין הרגלים, ואת הראׁש את ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹ

מעט] טֹופלין[חורכים אין אבל ּבאּור; אֹותן [מורחים]אֹותן ְֲִֵָָָָ
ּבאדמה ולא שער]ּבחרׂשית מסירי חומרים ּגֹוזזין [שהם ואין , ְְְְְֲִִֵַַָָֹ

ּבתסּפרת הּירק, את ּגֹוזזין אין וכן ּבמסּפרים. [כלי]אֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
קנרס  ּכגֹון קֹוצים, ּבֹו ׁשּיׁש האכל את מתּקנין אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּלֹו;

עוקצני]ועּכבּיֹות ּבתסּפרת.[צמח , ְְְִִֶַָֹ
.Á טֹוב ּביֹום ּגדֹולה עּסה ללּוׁש מערב מּתר עּסה והּלׁש . ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֻ

ּביֹום  לׁשּה ואם טֹוב; ּביֹום חּלה מּמּנה מפריׁש אין טֹוב, ְְְְִִִֵֶַַָָָָיֹום
עּסה  היתה ואם לּכהן. ונֹותנּה חּלה מּמּנה מפריׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹטֹוב,
ׁשאין  החּלה; את יבּׁשל לא - החּלה ׁשּנטמאת אֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹטמאה,

עֹומדת  לׂשרפה וזֹו לאכל, אּלא טֹוב ּביֹום אין מבּׁשלין וכן . ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ׁשּנטמאּו קדׁשים ׂשֹורפין ׁשאין טֹוב, ּביֹום אֹותּה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָׂשֹורפין
ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ׁשּנטמאּו קדׁשים ׁשּׂשרפת - טֹוב ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּביֹום
וכּיֹוצא  אכילה לצר ׁשאינּה מלאכה ועׂשּית יּׂשרף", ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ"ּבאׁש
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תעׂשה  לא את ּדֹוחה עׂשה ואין תעׂשה, ולא עׂשה ְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּבּה,
ֲֵַועׂשה.

.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 ּתפחת [תנור ׁשּמא ּגזרה - חדׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

גגו] טֹוב.[תקלקל]ותפסיד[יפול יֹום מּׂשמחת ויּמנע הּלחם, ְְְְִִִִֶֶַַַַָ
ּגֹורפין ב-]אין שנפל מכּבׁשין [טיט אבל וכירים, ּתּנּור ְְְְֲִִִִֵַַַָ

אֹו[ממרחים] ּבֹו לאפֹות אפׁשר אי ואם ׁשּבהן; האפר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָאת
ּבטיט  הּתּנּור ּפי וסֹותמין מּתר. ּגרף, ּכן אם אּלא ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻלצלֹות
לגּבל  אבל מאמׁש. ׁשרּככֹו והּוא, - הּנהר ׁשּבסביבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָורפׁש

האפר,[לערבב] את לגּבל ּומּתר אסּור; טֹוב, ּביֹום ְְִֵֵֶֶַָָָֻטיט
הּתּנּור. ּפי ּבֹו ְִִַַֹלסּתם

.‡È,טֹוב ּביֹום ּבׁשמן אֹותן סכין אין - חדׁשים וכירים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּתּנּור
מפיגיןואין  ואין ּבמטלית. אֹותן ּבצֹונן [מקררים]ׁשטין אֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ

לחּסמן אין [לחזקם]ּכדי מּתר. ּבהן, לאפֹות ּבׁשביל ואם ; ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֻ
האבנים את מּפני [באש]מלּבנין עליהן, לאפֹות אֹו לצלֹות ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּבפּורני ואֹופין ּומּסיקין חרס]ׁשּמחּסמן. חּמין [תנור ּומחּמין , ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָ
גדולה]ּבאנטיכי .[יורה ְְִִַ

.·È,טֹוב יֹום מערב ּגּבן ׁשאם - טֹוב ּביֹום ּגבינה עֹוׂשין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָאין
טעם  חסרֹון ּבזה ּדכיןאין אבל הּתבלין את[כותתים]. ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מלח  אבל טעמן. יפּוג מּבערב, אֹותם ידּו ׁשאם - ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכדרּכן
ׁשּידֹוק  אֹו הּמכּתׁש הּטה ּכן אם אּלא טֹוב ּביֹום נּדֹו אינֹו -ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מערב  הּמלח ׁשחק ׁשאם ׁשּיׁשּנה; ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבקערה
ּברחים  הּפלּפלין את ׁשֹוחקין ואין טעמֹו. יפּוג לא טֹוב, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹיֹום

הּתבלין. ּככל ּבמדֹוכה אֹותן ּד אּלא ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּלהן,
.‚Èהריפֹות את ּכֹותׁשין תבואה]אין ּבמכּתׁשת [גרגרי ְְְִִֵֶֶֶַָ

ה  הּוא ׁשּזה קטּנה, ּבמכּתׁשת ּכֹותׁשין אבל ּׁשּנּוי ּגדֹולה; ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשהּתבּואה  אסּור; ּבקטּנה אפּלּו יׂשראל, ּובארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלּה.
אין  טֹוב, יֹום מערב אֹותּה ּכֹותׁשין ואם היא; טֹובה ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשּלהן,

הפסד. ְְֵֶָּבכ
.„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 ּכחֹו[מעט ּבכל ְַַָָָֹ
ּבקנֹון ואפּלּו - נפה]ואֹוכל כעין ּבתמחּוי[כלי [קערה אֹו ְְְְֲִֵַַָ

קטנּיֹות גדולה] הּבֹורר וכן ּבכברה. ולא ּבנפה לא אבל ,ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹ
ּבנפה  לא אבל ּובתמחּוי, ּבחיקֹו ּכדרּכֹו ּבֹורר - טֹוב ְְְְְְְֲֵֵַַָָָֹּביֹום

ּבכברה. ולא ּבטבלא ְְְְְִַָָָֹֹולא
.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

מסּתּנן ּכבֹורר  והּוא חרּדל, ׁשל ּבמסּננת ּביצה נֹותנין אבל ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
המׁשּמרת היתה ואם לשמרים]מאליו. מּתר [מסננת ּתלּויה, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ּכּתחּלה יתלה לא אבל טֹוב; ּביֹום יין לּה ,[ביו"ט]לּתן ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
את  ותֹולה ּומערים ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹׁשּלא
ואחר  רּמֹונים; ּבּה ותֹולה רּמֹונים, ּבּה לתלֹות ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָהמׁשּמרת

ׁשמרים. לתֹוכּה נֹותן ְְִֵָָָּכ

ה'תשע"ג  ניסן י"ז חמישי יום

ד  ¤¤ּפרק
האׁש‡. את מֹוציאין האבנים,אין מן ולא העצים, מן לא ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ

זֹו מּכין אֹו ּבזֹו זֹו אֹותן ׁשחֹוככין ּכגֹון - הּמּתכֹות מן ְְְִִִֶַַַָָָֹולא
ּכּמים, ׁשהּוא ּבי ֹותר החד הּנפט וכן האׁש; ׁשּתצא עד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבזֹו,
מלאה  זכּוכית אֹו קׁשה ז ּכלי אֹו ׁשּיּדלק, עד אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמנידין
נגהּה ׁשּיחזר עד הּׁשמׁש עין ּכנגד אֹותּה ׁשּמּניחין ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמים,

ויּדלק [קרנה] ּבֹו וכּיֹוצא אסּור לּפׁשּתן ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל - ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מצּויה, מאׁש להבעיר אּלא טֹוב ּביֹום הּתר ׁשּלא טֹוב; ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻּביֹום
מערב  אֹותֹו להמציא אפׁשר ׁשהרי אסּור, אׁש להמציא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאבל

טֹוב. יֹום
.·לצר ׁשּלא טֹוב ּביֹום הבערה ׁשהּתרה ּפי על אסּור אף , ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ

ׁשהּכּבּוי  - אכילה לצר הבערה אפּלּו האׁש את ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻלכּבֹות
את  מכּבין ׁשאין ּוכׁשם ּכלל; אכילה צר ּבֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמלאכה,
ׁשארג  ּכמי לֹוקה, - ּכּבה ואם הּנר. את מכּבין אין ּכ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאׁש,

ּבנה. ָָאֹו
מסּלקין‚. הּנר[נוטלים]אין ּפי הפתילה]את ּכדי [- למעלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

את  חֹות ואינֹו מּמּנה. הּׁשמן את מסירין ואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָׁשּתכּבה,
נֹופץ אבל ּבכלי, הּפתילה ּבידֹו.[מועך]ראׁש ראׁשּה את ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹ

בֹו אחזה ׁשּלא עץ ּכל - ּבמדּורה ׁשהדלקה עצים ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻֻאגּדה
הּנר. מן ׁשמן למסיר דֹומה ואינֹו לׁשמטֹו, מּתר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהאׁש

.„ּכדר טֹוב, ּביֹום ממֹון להּציל ּכדי הּדלקה את מכּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאין
ויֹוצא  מּניחּה, אּלא ּבׁשּבת; מכּבין את ׁשאין מכּבין ואין . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

עֹוׂשה  אֹו ּכלי, עליו ּכֹופה אּלא הּמּטה, תׁשמיׁש מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנר
אינֹו ואם אחר. לבית מֹוציאֹו אֹו הּנר, לבין ּבינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָמחיצה

לכּבֹות  אסּור זה הרי אּלּו, מּכל אחת לעׂשֹות ואסּור יכֹול ; ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָ
מאליה. ׁשּתכּבה עד ְְִֵֵֵֶֶֶַַָלׁשּמׁש,

ׁשּמא ‰. ּגֹוזרין ואין דֹולק, והּוא הּנר את לטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻמּתר
ּביֹום יכּבה  ּבֹו וכּיֹוצא הּדקל ּגּבי על הּנר את להּניח ואסּור . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

טֹוב. ּביֹום ּבמחּבר להׁשּתּמׁש יבֹוא ׁשּמא ְְְְִִֵֶַָָָֻטֹוב,
.Âּבקטרת מעּׁשנין גחלים]אין על בשמים פיזור ּביֹום [ע"י ְְְְִִֵֶַֹ

צרי ואין ּבּה; להריח ואפּלּו - מכּבה ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָטֹוב,
לגּמר הּכלים[לבשם]לֹומר ואת הּבית העשן]את ,[ע"י ְְִִֵֵֶֶַַַַַ

ׁשּיכׁשרּו ּכדי הּפרֹות ּתחת לעּׁשן ּומּתר אסּור. ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשהּוא
את  ּוממּתקין האׁש. על ּבׂשר לצלֹות ׁשּמּתר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלאכילה,
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מּפני  עץ, ׁשל ּבגחלת לא אבל - מּתכת ׁשל ּבגחלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהחרּדל
ּתתעּׁשן  ׁשּלא ּכדי העץ את מכּבין ואין מכּבה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

הּבית. אֹו ְִֵַַַָהּקדרה
.Êּבמּפּוח נֹופחין האש]אין ׁשּלא [להגדיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ְְְְִֵֵֶַַֹ

ּבׁשפֹופרת נֹופחין אבל עֹוׂשין; ׁשהאּמנין ּכדר .[קנה]יעׂשה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻ
ּגֹודלי  ואין ּפחמין, עֹוׂשין ולא [שוזרים]ןאין הּפתילה, את ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ

מעט]מהבהבין לׁשנים [חורכים אֹותּה חֹותכין ולא אֹותּה, ְְְְְֲִִִִַַָָֹ
אֹותּה ּומּניחין ּבׁשמן אֹותּה וׁשֹורה ּבּיד ממעכּה אבל ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבכלי;
ּבפי  נחלקת הּפתילה ונמצאת ּבאמצע, ּומדליק נרֹות ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבין

נרֹות. ְֵֵׁשני
.Á לצלֹות הּניר את חֹותכין ואין החרׂש את ׁשֹוברין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין

לצלֹות עליהן  ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו הּקנה את ּפֹוצעין ואין , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּנרצף[בשר]ּבֹו ׁשּפּוד ׁשהּוא [התעקם]מליח. ּפי על אף - ְִִִֶֶַַַַַָ

ׁשהן  ּכלים ׁשני אֹותֹו. מתּקנין אין ּבידֹו, לפׁשטֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָיכֹול
אין  - ּכֹוסֹות ׁשני אֹו נרֹות ׁשני ּכגֹון עׂשּיתן, ּבתחּלת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֻמחּברין

ּכלי. מתּקן ׁשהּוא מּפני לׁשנים, אֹותן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּפֹוחתין
.Ëמחּדדּה אבל ׁשּלּה, ּבּמׁשחזת הּסּכין את מׁשחיזין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאין

זה  ּדבר מֹורין ואין אבן; אֹו חרׂש ּגּבי על אֹו העץ ּגּבי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
ּדברים  ּבּמה ּבמׁשחזת. לחּדדּה יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלרּבים,
אם  אבל ׁשּנפּגמה; אֹו ּבדחק לחּת ּבׁשּיכֹולה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֹאמּורים?

אֹותּה מׁשחיזין אין - ּכלל לחּת יכֹולה על אינּה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ
אסרּו זה ּומּפני ּבמׁשחזת. להׁשחיזּה יבֹוא ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעץ,

ּתהיה [לבדוק]לראֹות ׁשּמא טֹוב, ּביֹום הארץ לעם סּכין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
'ז  לֹו: ויאמר ּפגימתּה',ּפגּומה, מּׁשּום ּבּה, לׁשחט אסּור ֹו ְְְְִִִַָָָָָֹֹ

הרי  לעצמֹו, הּסּכין ׁשראה וחכם ּבמׁשחזת. ויחּדדּנה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויל
הארץ. לעם מׁשאילּה ְְִֶֶַַָָָזה

.Èּבקרּדם לא טֹוב, ּביֹום עצים מבּקעין ולא [גרזן]אין ְְְְְְִִֵֵַֹֹֹֻ
ּבמגרה ולא ּבקפיס[משור]ּבמּגל אּלא קצבים], ּובּצד [סכין ; ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ולּמה  ּכקרּדם. ׁשהּוא מּפני הרחב ּבּצד לא אבל ׁשּלֹו, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהחד
עֹוׂשה  ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבֹו? וכּיֹוצא ּבקרּדם ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֻאסרּו
לא  ולּמה טֹוב. יֹום מערב לבּקע לֹו היה אפׁשר ׁשהרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבחל,
ולא  עבה ּבעץ ׁשּיפּגע ׁשאפׁשר מּפני ּכלל? הּבּקּוע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹנאסר
ּבׁשּנּוי. לבּקע הּתירּו לפיכ מּלבּׁשל; ויּמנע להבעירֹו, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָיכֹול
מה  ּבהן הּתירּו הּטעם מּזה - לזה הּדֹומין הּדברים ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוכל

ּׁשאסרּו. מה ואסרּו ְְְִִֶֶַָָּׁשהּתירּו,
.‡Èאּוד מהן לּטל העצים ּבין אּׁשה תּכנס לגריפת לא [קרש ִִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹ

הּדלת התנור] ולא הּקדרה את סֹומכין ואין ּבֹו. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹלצלֹות
ּביֹום [חתיכה]ּבבקעת עצים לטלטל הּתירּו ׁשּלא קֹורה; ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ּבלבד. להּסקה אּלא ְְִֶַַָָָטֹוב,
.·Èּביֹום [פותחין]מסּלקין אֹותן ּומחזירין חנּיֹות ּתריסי ְְְְְֲִִִִֵַַָֻ

ּתבלין  ׁשּיֹוציא ּכדי ולא טֹוב, החנּות, מן להן צרי ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
להן  ּבׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה טֹוב. יֹום מּׂשמחת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָיּמנע
ׁשּמא  ּגזרה אסּור, - הּצד מן ציר להן יׁש אבל ּבאמצע; ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָציר

מּתר [בחוזק]יתקע ּבּבית אפּלּו עּקר, ּכל ציר להן וׁשאין . ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ְְִַלהחזיר.

.‚Èמפּצלין ׁשהן חלקים]ּכלים מכמה מנֹורה [מורכבים ּכגֹון , ְְְִִֵֵֶָָֻ
מעמידין  - חתיכֹות חתיכֹות ׁשהם וׁשלחן וכּסא חליֹות ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻֻׁשל

יתקע[מרכיבים] ׁשּלא והּוא טֹוב, ּביֹום לפי [בחוזק]אֹותן ; ְְְְִִֶַָֹ
לצּדדן  מּתר הּכּסא, ּבית ׁשל אבנים ּבכלים. ּבנין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשאין

ּגזרּו.[לסדרם] לא ּכבֹודֹו ּומּׁשּום הּוא, עראי ּבנין טֹוב; ְְְְֲִִַַָֹּביֹום
.„Èאינֹו העצים, עֹור ּכׁשהּוא - טֹוב ּביֹום מדּורה ְְְִֵֵֵֶֶָָָהעֹוׂשה

ׁשּנראה  מּפני הּמערכה, ׁשּיסּדר עד זה ּגּבי על זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמּניח
ׁשֹופ אֹו אּלא אסּור; עראי, ּבנין ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּכבֹונה;
למעלה, עץ מּניח ּכיצד? ּבׁשּנּוי. עֹור אֹו ּבערּבּוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָהעצים

לארץ  מּגיע ׁשהּוא עד ּתחּתיו, ואחר ּתחּתיו אחר .ּומּניח ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
.ÂË;ּתחּתיה האבנים ּומכניס אֹותּה, אֹוחז - הּקדרה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן

אֹוחז  - הּמּטה וכן האבנים. ּגּבי על יּניחּנה לא ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאבל
- ּביצים אפּלּו ּתחּתיהם. הרגלים ּומכניס למעלה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרׁשים
ּכמֹו ׁשּיעמדּו עד ׁשּורה ּגּבי על ׁשּורה אֹותן יעמיד ְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹלא
ּכּיֹוצא  ּכל וכן למּטה. מּמעלה ויתחיל יׁשּנה אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמגּדל,

ׁשּנּוי  צרי .ּבזה, ִִֶָָ
.ÊË עֹוׂשין ׁשהן ּפי על אף ּבּבהמה, הּנתלין זבּובין ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָמסירין

בהסרתם]חּבּורה  ּביֹום [בבהמה הּבהמה את מיּלדין ואין . ְְְְְִֵֵֶַַַָָ
מסעדין אבל אותה]טֹוב, ׁשּלא [מסייעים ּבּולד אֹוחז ּכיצד? . ְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹ

ּבחטמֹו לֹו ונֹופח לארץ, מסתימתו]יּפל ּדד [לפותחו ונֹותן , ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ
מּתר  - הּולד את ורחקה טהֹורה, ּבהמה היתה ּפיו. ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻלתֹו

ּבּול[לשפוך]לזּלף ולּתן עליו, אגרוף]מּׁשליתּה מלח [מלא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
לעׂשֹות  אסּור - הּטמאה אבל עליו; ׁשּתרחם ּכדי ְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָּברחמּה,

צריכה ׁשאינּה לפי ּכן , שריחקה לּה אחר עוד מקרבתו [אינה ְְִִֵֵֶָָָ
.הוולד]

.ÊÈ ּביֹום אֹותֹו מטּבילין אין טֹוב, יֹום מערב ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכלי
ּבטמאתֹוטֹוב  אֹותֹו יׁשהה ׁשּמא ּגזרה, ביו"ט]- ;[להטבילו ְְְְֵֶֶַָָָֻ

הּכלי  את מטּביל - ׁשּבֹו מים להטּביל צרי היה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָואם
ורצה  לתרּומה טהֹור ׁשהיה ּכלי חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָּבמימיו,
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן להטּבילֹו; מּתר לקדׁש, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻלהטּבילֹו

הּמעלֹות ׁשאר .[חומרות]מּטבילֹות ְְֲִִַַָ
.ÁÈ.טֹוב ּביֹום אֹותֹו מטּבילין טֹוב, ּביֹום ׁשּנטמא ְְְְְִִִִֶַָּכלי

יֹום  מערב הּטמאה ולד ׁשהן טמאין ּבמׁשקין הּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻנטמא
טֹוב  ּביֹום אֹותֹו מטּבילין - מן טֹוב טהֹור ׁשהּוא לפי , ְְְִִִִֶַָ

ּומדלין ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו מים]הּתֹורה, ּבדלי [שואבין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ
להחליף, ּבגדים לּה ׁשאין נּדה מאליו. טהֹור והּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,

ּבבגדיה. וטֹובלת ְְֲִֶֶֶֶֶַָָמערמת
.ËÈ מּקח ּגזרת מּׁשּום טֹוב, ּביֹום אסרּו רּבים ְְְְִִִִֵַַָָָּדברים

ּדמים ּפֹוסקים אין ּכיצד? מחיר]ּוממּכר. ּכּתחּלה [מסכמים ְְְִִִִֵֵַַָָָ
זֹו ׁשוֹות ּבהמֹות ׁשּתי מביא אּלא טֹוב, ּביֹום הּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָעל
יֹודעין  ּולמחר ּביניהן; ּומחּלקין מהן אחת את וׁשֹוחטין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלזֹו,
ּוכׁשהן  חלקֹו. ּדמי נֹותן ואחד אחד וכל ׁשנּיה, ּדמי ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכּמה
- ּבׁשּתים' ואּתה ּבסלע 'אני זה: יאמר לא ּביניהן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹמחּלקין
רביע. וזה ׁשליׁש, נֹוטל זה אּלא ּדמים; ׁשם מזּכירין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאין

.Î מׁשּגיחין ׁשאין ּבמאזנים, יׁשקלּו לא מחּלקין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹּכׁשהן
ּבׂשר [משתמשים] ּבֹו לּתן אפּלּו עּקר; ּכל מאזנים ְְֲִִִִֵַַָָָָֹּבכף

מּפני  ּתלּויין, הּמאזנים היּו אם אסּור, העכּברים מן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹלׁשמרֹו
אּמן וטּבח מאזנים. ּבכף ּכׁשֹוקל אסּור [מומחה]ׁשּנראה , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

מטילין  ואין מים. מלא ּבכלי לׁשקל ואסּור ּבידֹו. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹלׁשקל
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מּפני  עץ, ׁשל ּבגחלת לא אבל - מּתכת ׁשל ּבגחלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהחרּדל
ּתתעּׁשן  ׁשּלא ּכדי העץ את מכּבין ואין מכּבה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

הּבית. אֹו ְִֵַַַָהּקדרה
.Êּבמּפּוח נֹופחין האש]אין ׁשּלא [להגדיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ְְְְִֵֵֶַַֹ

ּבׁשפֹופרת נֹופחין אבל עֹוׂשין; ׁשהאּמנין ּכדר .[קנה]יעׂשה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻ
ּגֹודלי  ואין ּפחמין, עֹוׂשין ולא [שוזרים]ןאין הּפתילה, את ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ

מעט]מהבהבין לׁשנים [חורכים אֹותּה חֹותכין ולא אֹותּה, ְְְְְֲִִִִַַָָֹ
אֹותּה ּומּניחין ּבׁשמן אֹותּה וׁשֹורה ּבּיד ממעכּה אבל ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבכלי;
ּבפי  נחלקת הּפתילה ונמצאת ּבאמצע, ּומדליק נרֹות ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבין

נרֹות. ְֵֵׁשני
.Á לצלֹות הּניר את חֹותכין ואין החרׂש את ׁשֹוברין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין

לצלֹות עליהן  ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו הּקנה את ּפֹוצעין ואין , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּנרצף[בשר]ּבֹו ׁשּפּוד ׁשהּוא [התעקם]מליח. ּפי על אף - ְִִִֶֶַַַַַָ

ׁשהן  ּכלים ׁשני אֹותֹו. מתּקנין אין ּבידֹו, לפׁשטֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָיכֹול
אין  - ּכֹוסֹות ׁשני אֹו נרֹות ׁשני ּכגֹון עׂשּיתן, ּבתחּלת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֻמחּברין

ּכלי. מתּקן ׁשהּוא מּפני לׁשנים, אֹותן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּפֹוחתין
.Ëמחּדדּה אבל ׁשּלּה, ּבּמׁשחזת הּסּכין את מׁשחיזין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאין

זה  ּדבר מֹורין ואין אבן; אֹו חרׂש ּגּבי על אֹו העץ ּגּבי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
ּדברים  ּבּמה ּבמׁשחזת. לחּדדּה יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלרּבים,
אם  אבל ׁשּנפּגמה; אֹו ּבדחק לחּת ּבׁשּיכֹולה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֹאמּורים?

אֹותּה מׁשחיזין אין - ּכלל לחּת יכֹולה על אינּה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ
אסרּו זה ּומּפני ּבמׁשחזת. להׁשחיזּה יבֹוא ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעץ,

ּתהיה [לבדוק]לראֹות ׁשּמא טֹוב, ּביֹום הארץ לעם סּכין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
'ז  לֹו: ויאמר ּפגימתּה',ּפגּומה, מּׁשּום ּבּה, לׁשחט אסּור ֹו ְְְְִִִַָָָָָֹֹ

הרי  לעצמֹו, הּסּכין ׁשראה וחכם ּבמׁשחזת. ויחּדדּנה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויל
הארץ. לעם מׁשאילּה ְְִֶֶַַָָָזה

.Èּבקרּדם לא טֹוב, ּביֹום עצים מבּקעין ולא [גרזן]אין ְְְְְְִִֵֵַֹֹֹֻ
ּבמגרה ולא ּבקפיס[משור]ּבמּגל אּלא קצבים], ּובּצד [סכין ; ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ולּמה  ּכקרּדם. ׁשהּוא מּפני הרחב ּבּצד לא אבל ׁשּלֹו, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהחד
עֹוׂשה  ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבֹו? וכּיֹוצא ּבקרּדם ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֻאסרּו
לא  ולּמה טֹוב. יֹום מערב לבּקע לֹו היה אפׁשר ׁשהרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבחל,
ולא  עבה ּבעץ ׁשּיפּגע ׁשאפׁשר מּפני ּכלל? הּבּקּוע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹנאסר
ּבׁשּנּוי. לבּקע הּתירּו לפיכ מּלבּׁשל; ויּמנע להבעירֹו, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָיכֹול
מה  ּבהן הּתירּו הּטעם מּזה - לזה הּדֹומין הּדברים ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוכל

ּׁשאסרּו. מה ואסרּו ְְְִִֶֶַָָּׁשהּתירּו,
.‡Èאּוד מהן לּטל העצים ּבין אּׁשה תּכנס לגריפת לא [קרש ִִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹ

הּדלת התנור] ולא הּקדרה את סֹומכין ואין ּבֹו. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹלצלֹות
ּביֹום [חתיכה]ּבבקעת עצים לטלטל הּתירּו ׁשּלא קֹורה; ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ּבלבד. להּסקה אּלא ְְִֶַַָָָטֹוב,
.·Èּביֹום [פותחין]מסּלקין אֹותן ּומחזירין חנּיֹות ּתריסי ְְְְְֲִִִִֵַַָֻ

ּתבלין  ׁשּיֹוציא ּכדי ולא טֹוב, החנּות, מן להן צרי ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
להן  ּבׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה טֹוב. יֹום מּׂשמחת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָיּמנע
ׁשּמא  ּגזרה אסּור, - הּצד מן ציר להן יׁש אבל ּבאמצע; ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָציר

מּתר [בחוזק]יתקע ּבּבית אפּלּו עּקר, ּכל ציר להן וׁשאין . ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ְְִַלהחזיר.

.‚Èמפּצלין ׁשהן חלקים]ּכלים מכמה מנֹורה [מורכבים ּכגֹון , ְְְִִֵֵֶָָֻ
מעמידין  - חתיכֹות חתיכֹות ׁשהם וׁשלחן וכּסא חליֹות ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻֻׁשל

יתקע[מרכיבים] ׁשּלא והּוא טֹוב, ּביֹום לפי [בחוזק]אֹותן ; ְְְְִִֶַָֹ
לצּדדן  מּתר הּכּסא, ּבית ׁשל אבנים ּבכלים. ּבנין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשאין

ּגזרּו.[לסדרם] לא ּכבֹודֹו ּומּׁשּום הּוא, עראי ּבנין טֹוב; ְְְְֲִִַַָֹּביֹום
.„Èאינֹו העצים, עֹור ּכׁשהּוא - טֹוב ּביֹום מדּורה ְְְִֵֵֵֶֶָָָהעֹוׂשה

ׁשּנראה  מּפני הּמערכה, ׁשּיסּדר עד זה ּגּבי על זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמּניח
ׁשֹופ אֹו אּלא אסּור; עראי, ּבנין ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּכבֹונה;
למעלה, עץ מּניח ּכיצד? ּבׁשּנּוי. עֹור אֹו ּבערּבּוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָהעצים

לארץ  מּגיע ׁשהּוא עד ּתחּתיו, ואחר ּתחּתיו אחר .ּומּניח ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
.ÂË;ּתחּתיה האבנים ּומכניס אֹותּה, אֹוחז - הּקדרה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן

אֹוחז  - הּמּטה וכן האבנים. ּגּבי על יּניחּנה לא ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאבל
- ּביצים אפּלּו ּתחּתיהם. הרגלים ּומכניס למעלה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרׁשים
ּכמֹו ׁשּיעמדּו עד ׁשּורה ּגּבי על ׁשּורה אֹותן יעמיד ְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹלא
ּכּיֹוצא  ּכל וכן למּטה. מּמעלה ויתחיל יׁשּנה אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמגּדל,

ׁשּנּוי  צרי .ּבזה, ִִֶָָ
.ÊË עֹוׂשין ׁשהן ּפי על אף ּבּבהמה, הּנתלין זבּובין ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָמסירין

בהסרתם]חּבּורה  ּביֹום [בבהמה הּבהמה את מיּלדין ואין . ְְְְְִֵֵֶַַַָָ
מסעדין אבל אותה]טֹוב, ׁשּלא [מסייעים ּבּולד אֹוחז ּכיצד? . ְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹ

ּבחטמֹו לֹו ונֹופח לארץ, מסתימתו]יּפל ּדד [לפותחו ונֹותן , ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ
מּתר  - הּולד את ורחקה טהֹורה, ּבהמה היתה ּפיו. ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻלתֹו

ּבּול[לשפוך]לזּלף ולּתן עליו, אגרוף]מּׁשליתּה מלח [מלא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
לעׂשֹות  אסּור - הּטמאה אבל עליו; ׁשּתרחם ּכדי ְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָּברחמּה,

צריכה ׁשאינּה לפי ּכן , שריחקה לּה אחר עוד מקרבתו [אינה ְְִִֵֵֶָָָ
.הוולד]

.ÊÈ ּביֹום אֹותֹו מטּבילין אין טֹוב, יֹום מערב ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכלי
ּבטמאתֹוטֹוב  אֹותֹו יׁשהה ׁשּמא ּגזרה, ביו"ט]- ;[להטבילו ְְְְֵֶֶַָָָֻ

הּכלי  את מטּביל - ׁשּבֹו מים להטּביל צרי היה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָואם
ורצה  לתרּומה טהֹור ׁשהיה ּכלי חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָּבמימיו,
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן להטּבילֹו; מּתר לקדׁש, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻלהטּבילֹו

הּמעלֹות ׁשאר .[חומרות]מּטבילֹות ְְֲִִַַָ
.ÁÈ.טֹוב ּביֹום אֹותֹו מטּבילין טֹוב, ּביֹום ׁשּנטמא ְְְְְִִִִֶַָּכלי

יֹום  מערב הּטמאה ולד ׁשהן טמאין ּבמׁשקין הּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻנטמא
טֹוב  ּביֹום אֹותֹו מטּבילין - מן טֹוב טהֹור ׁשהּוא לפי , ְְְִִִִֶַָ

ּומדלין ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו מים]הּתֹורה, ּבדלי [שואבין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ
להחליף, ּבגדים לּה ׁשאין נּדה מאליו. טהֹור והּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,

ּבבגדיה. וטֹובלת ְְֲִֶֶֶֶֶַָָמערמת
.ËÈ מּקח ּגזרת מּׁשּום טֹוב, ּביֹום אסרּו רּבים ְְְְִִִִֵַַָָָּדברים

ּדמים ּפֹוסקים אין ּכיצד? מחיר]ּוממּכר. ּכּתחּלה [מסכמים ְְְִִִִֵֵַַָָָ
זֹו ׁשוֹות ּבהמֹות ׁשּתי מביא אּלא טֹוב, ּביֹום הּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָעל
יֹודעין  ּולמחר ּביניהן; ּומחּלקין מהן אחת את וׁשֹוחטין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלזֹו,
ּוכׁשהן  חלקֹו. ּדמי נֹותן ואחד אחד וכל ׁשנּיה, ּדמי ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכּמה
- ּבׁשּתים' ואּתה ּבסלע 'אני זה: יאמר לא ּביניהן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹמחּלקין
רביע. וזה ׁשליׁש, נֹוטל זה אּלא ּדמים; ׁשם מזּכירין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאין

.Î מׁשּגיחין ׁשאין ּבמאזנים, יׁשקלּו לא מחּלקין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹּכׁשהן
ּבׂשר [משתמשים] ּבֹו לּתן אפּלּו עּקר; ּכל מאזנים ְְֲִִִִֵַַָָָָֹּבכף

מּפני  ּתלּויין, הּמאזנים היּו אם אסּור, העכּברים מן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹלׁשמרֹו
אּמן וטּבח מאזנים. ּבכף ּכׁשֹוקל אסּור [מומחה]ׁשּנראה , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

מטילין  ואין מים. מלא ּבכלי לׁשקל ואסּור ּבידֹו. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹלׁשקל
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ּבׂשר [גורלות]חלׁשים על חלׁשים מטילין אבל הּמנֹות; על ְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ
ל  ּכדי טֹוב, ּביֹום הּמצוה.הּקדׁשים חּבב ְְְְֳִִֵֵַַַָָ

.‡Î ּתן' אּלא: ּבׂשר', ּבדינר לי 'ּתן לטּבח: אדם יאמר ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹלא
וכן  ׁשויֹו. על חׁשּבֹון עֹוׂשין ּולמחר חלק'; 'חצי אֹו חלק' ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָלי
הּוא  ּכיצד אּלא ּבמׁשקל; אֹו ּבמּדה, החנּות מּבעל יּקח ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹלא
לֹו נֹותן ּולמחר זה', ּכלי לי 'מּלא לחנוני: אֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשה?
ׁשּלא  והּוא, - ימּלאּנּו למידה, המיחד ּכלי היה ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻׁשויֹו.

מּדה  ׁשם לֹו .יזּכר ְִִֵָֹ
.·Î ׁשּלא ּבׁשביל לקדרה, ונֹותן ּתבלין מֹודד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּנחּתֹום

ּתבׁשילֹו לא יפסיד וכן לעּסה. קמח ּתמד לא האּׁשה, אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
לּה. ונֹותן מׁשער אּלא ּבהמּתֹו, לפני ׂשעֹורים אדם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹימד

.‚Î ּכל וכן ּבמנין, ואגֹוזים ּביצים החנוני מן לּקח ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻּומּתר
ּבהן  סכּום ּכּיֹוצא ולא ּדמים, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ּבֹו נֹוׁשה ׁשהיה הרי הּמנין? סכּום ּכיצד [החנווני]מנין. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
טֹוב: ּביֹום לֹו יאמר לא - אגֹוזים עׂשרה אֹו רּמֹונים ְֱֲֲִִִַָָָָֹֹעׂשרה
לֹוקח  אּלא עׂשרים'; אצלי ל ׁשּיהיה ּכדי עׂשרה לי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ'ּתן

חׁשּבֹון. עֹוׂשה ּולמחר ְְְֶֶָָָסתם,
.„Î הּפּטם אצל אֹו אצלֹו, הרגיל רֹועה אצל אדם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהֹול

חיים] בעלי ּבהמה[מפטם מּמּנּו ולֹוקח אצלֹו, ועֹופֹות,הרגיל ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ
סכּום  ולא ּדמים, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא והּוא - ּׁשּירצה מה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹוכל

ְִָמנין.
.‰Î לא ּתאמר ׁשאם ּבּדין; אֹותּה ּתֹובעין טֹוב , יֹום ְְִִִֶַַַַָָֹֹהלואת

מּׂשמחת  נמנע ונמצא ּכלּום, לֹו נֹותן אינֹו - להּתבע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָנּתנה
טֹוב  .יֹום

.ÂÎ טֹוב ּביֹום ּומעׂשרֹות ּתרּומה מגּביהין ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַַַָאף
הרי ּכׁשּבת  מאמׁש, ׁשהגּביהן ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לֹו היּו אם , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּוזרֹוע  חּלה לֹומר צרי ואין טֹוב; ּביֹום לּכהן מֹוליכן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹזה
צדקה  וגּבאי טֹוב. ּביֹום לּכהן ׁשּמֹוליכין וקבה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּולחיים
ּכדר מכריזין יהיּו ולא טֹוב; ּביֹום החצרֹות מן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹּגֹובין
חיקן, לתֹו ונֹותנין ּבצנעה, ּגֹובין אּלא ּבחל, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּמכריזין

עצמּה. ּבפני ּוׁשכּונה ׁשכּונה לכל ְְְְְְְִִֵַַָָָָּומחּלקין

ה  ¤¤ּפרק
.‡לצר ׁשּלא אפּלּו טֹוב, ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ּפי על ,אף ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹֻ

אּלא  ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ּגדֹולֹות מּׂשאֹות יּׂשא ְְְִֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא
הּמביא  ּכיצד? מּתר. לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם לׁשּנֹות; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻצרי

ּב יביאם לא - למקֹום מּמקֹום יין ּובקּפהּכּדי אבל [שק]סל , ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹֻ
לפניו אֹו ּכתפֹו על הּוא -[בידיו]מביא הּתבן את הּמֹולי . ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבידֹו. מֹוליכּה אבל לאחֹוריו, הּקּפה את יפׁשיל ְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹֻלא
ּגּבֹו·. על אֹותן יּׂשא ּבמֹוט, אֹותן לּׂשא ׁשּדרּכן מּׂשאֹות ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָוכן

על  אֹותן יּׂשא מאחֹוריו, אֹותן לּׂשא וׁשּדרּכן ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָמאחֹוריו;
לפניו, ּבידיו אֹותן יּׂשא הּכתף, על להּנׂשא וׁשּדרּכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּכתפֹו;
ואם  הּמּׂשא. מּׁשּנּוי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבגד. עליהן יפרׂש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאֹו

ּכדרּכֹו ּומביא נֹוׂשא לׁשּנֹות, אפׁשר ּדברים אי ּבּמה . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
יביא  לא - ּבהמה ּגּבי על אבל האדם; על ּבנֹוׂשא ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֹאמּורים?

ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ְְְֲֶֶֶֶֶֶַָֹֹּכלל,

ּבמּקל ‚. הּבהמה את מנהיגין יֹוצא אין הּסּומא ואין , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
ּבתּורמלֹו הרֹועה ולא ּבכּסא [ילקוטו]ּבמקלֹו, יֹוצאין ואין . ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹ

האּׁשה ואחר  האיׁש הכסא]אחר עם אותם נושאים ׁשּלא [לא , ְִִֶַַַַָָָֹ
צריכין  רּבים ׁשהיּו ואיׁש ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹיעׂשה

המדרש]לֹו בבית דרשתו אחריו,[לשמוע ּבכּסא יֹוצאין ,ְְֲִִֵַָ
ּבאּפריֹון אפּלּו הּכתף, על אֹותֹו מכוסה ּומֹוציאין [כסא ְְֲִִִִֵַַַָ

.ביריעות]
.„ׁשֹוב ׁשל הּסּלם את מֹוליכין לׁשֹוב,אין מּׁשֹוב ְִִִֵֶֶַָָָָֻ

מֹוליכֹו'; הּוא ּגּגֹו 'לתּקן יאמרּו: ׁשּמא - הרּבים ְְְִִִֵֶַַַָָֹּברׁשּות
ׁשאסרּו מקֹום ׁשּכל ּפי על אף מֹוליכֹו. הּיחיד, ּברׁשּות ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָאבל
ּכאן  אסּור, חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, מראית מּפני ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָחכמים

טֹוב. יֹום ׂשמחת מּפני ְְִִִִֵַהּתירּו,
.‰- אחר למקֹום לפּנֹותם וצר ּגּגֹו, על ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָמי

יׁשלׁשלם  ולא הּׁשוין, ּבגּגין ואפּלּו לגג, מּגג יֹוׁשיטם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹלא
ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבסּלמֹות; יֹורידם ולא החּלֹונֹות, מן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻּבחבל
מּמקֹום  ארּבה, ּדר אפּלּו מּׁשילן אבל ּבחל. עֹוׂשה ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשהּוא

הּגג  ּבאֹותֹו לעיר למקֹום יביאּנה לא - ּבּׂשדה ּבהמה ׁשחט . ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
אברים. אברים מביאּה אבל ּבמּטה, אֹו ְְְֲִִִִֵֵָָָָָּבמֹוט

.Âׁשּנאֹותין ׁשאין [נהנים]ּכל ּפי על אף - ּבחל אפּלּו ּבֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָֹ
לחברֹו לׁשּלחן מּתר - ּתפּלין ּכגֹון טֹוב, ּביֹום ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָֻנאֹותין
טֹוב, ּביֹום ּבֹו ׁשּנאֹותין ּדבר לֹומר צרי ואין טֹוב; ְְְְִִֵֶַָָָּביֹום
טֹוב. ּביֹום לחברֹו לׁשּלחן ׁשּמּתר ּוסלתֹות, ׁשמנים יינֹות ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון
מעׂשה  ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ּבחל ּבֹו נאֹותין ׁשאין ּדבר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוכל
טֹוב. ּביֹום אֹותֹו מׁשּלחין אין טֹוב, ּביֹום לעׂשֹותֹו ְְְְֲִֵֶַַָׁשאסּור

.Ê נאֹותין ׁשאין לפי ּתבּואה, טֹוב ּביֹום מׁשּלחין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָּכיצד?
טֹוב  ּביֹום לטחן ואסּור טחן, ּכן אם אּלא ּבחל אבל ּבּה ; ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ

קטנ  אֹותן מׁשּלחין קֹולה אֹו טֹוב ּביֹום ׁשּמבּׁשלן מּפני ּיֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
מּפני  חּיים, אפּלּו ועֹופֹות חּיה ּבהמה ּומׁשּלחין ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָואֹוכלן.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹוב. ּביֹום לׁשחט ְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֻׁשּמּתר
.Áלחברֹו ּכׁשּיׁשלחּנּו - טֹוב ּביֹום לׁשּלחֹו ׁשּמּתר ּדבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכל

מּׁשלׁשה  ּפחּותה ׁשּורה ואין ּבׁשּורה; יׁשלחּנּו לא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹּתׁשּורה,
ּביד  יינֹות אֹו ּבהמֹות לחברֹו ׁשּׁשלח הרי ּכיצד? אדם. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבני
הֹולכין  וכּלן זה, אחר זה ּכאחד אדם ּבני ארּבעה אֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשלׁשה
ׁשהּוא  ּכדר יעׂשה ׁשּלא אסּור, זה הרי - אחת ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשּורה
ּכאחד, אדם ּבני ׁשלׁשה ּביד מינין ׁשלׁשה ׁשלח ּבחל; ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹעֹוׂשה

מּתר  זה .הרי ֲֵֶָֻ
.Ë וכליו ּבהמּתֹו הרי - טֹוב ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָהמערב

אּמה  אלּפים ּבתֹו אּלא אֹותן מֹוליכין ואין ּכמֹוהּו, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּופרֹותיו
ערּובֹו מּמקֹום רּוח .לכל ְְִֵַָ

.È ּבהן ׁשּזכה מי ּכרגלי הן הרי הפקר, היכן חפצי עד -] ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ההפקר] להוליך מותר לילך לזוכה קֹונין שמותר הּגֹוי וחפצי .ְְִֵֶַ

מּמקֹומן  רּוח לכל אּמה אלּפים להן ויׁש ּבמקֹומן, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשביתה
חּוץ  ׁשּיצאּו ּפרֹות יׂשראל. ּבעלים מּׁשּום ּגֹוי ּבעלים ּגזרה, -ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ
מּפני  מקֹומן, את הפסידּו לא - ּבמזיד אפּלּו וחזרּו, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָֹלתחּומן

ּבאנס  וחזר ּבאנס ׁשּיצא ּכאדם .ׁשהן ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
.‡Èמסרּה האב. ּכרגלי היא הרי לבנֹו, ּבהמּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהּמֹוסר
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הרֹועה  ּכרגלי היא הרי - טֹוב ּביֹום לֹו נתנּה ואפּלּו .לרֹועה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּלא  מּפני ּבעליה, ּכרגלי היא הרי - רֹועים לׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמסרּה

מהן. אחד ֵֶֶָָָקנה
.·È ּבידם יֹוליכּו לא טֹוב, ּביֹום אֹורחים אצלֹו ׁשּזּמן ְְְְִִִִֵֶֶָָֹמי

ׁשּכל  ּבֹו, ליל יכֹול הּסעּודה ּבעל ׁשאין למקֹום ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנֹות
אּלא  - האֹורחין ּכרגלי לא הּסעּודה, ּבעל ּכרגלי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּסעּודה

להן זכה ּכן טֹוב.[ע"י]אם יֹום מערב אּלּו ּבמנֹות אחר ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
.‚È ּבני וערבּו אחרת, ּבעיר מפקדין ּפרֹותיו ׁשהיּו מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻוכן

העיר בשביל]אֹותּה תחומין יביאּו[ערוב לא - אצלֹו לבֹוא ְִִֶָָָָֹ
ּכמֹוהּו ׁשּפרֹותיו מּפרֹותיו, כיון לֹו שלו, לתחום מחוץ [והם ִֵֵֶָָָ

עירב] ּדברים שלא ּבּמה ׁשערבּו. אּלּו ּביד ׁשהן ּפי על  אף ,ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
להם ּבׁשּיחד זוית[לפירות]אמּורים? אותה קרן לו [והקנה ְֲִִִֵֶֶֶֶָָ

ׁשהן זווית] זה ּכרגלי הן הרי להן, יחד לא אם אבל ;ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
אצלֹו. ְְִֶָֻמפקדין

.„È ּכרגלי העיר, אֹותּה וׁשל ּבעליו; ּכרגלי יחיד, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבֹור
וׁשל העיר; אֹותּה ּכרגלי אנׁשי לּכל, מסּורין ׁשהן ּבבל עֹולי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

מהּל ׁשהּוא למקֹום מֹוליכן מהן, ׁשּמּלא מי ׁשּכל - .הממּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּמֹוׁשכין ּכלם][זורמי נהרֹות ּכרגלי הּנֹובעין, אדם;ּומעינֹות ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ

מהן  ממּלאין הּתחּום, לתֹו לּתחּום מחּוץ ּבאין היּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָואם
טֹוב. ּביֹום לֹומר צרי ואין ְְְִֵַַָָּבׁשּבת,

.ÂËרעי[מצוי]ׁשֹור כרגיל]ׁשל ממרעה, ּכרגלי [שניזון , ְְְִֵֶַ
העיר אֹותּה בלבד]אנׁשי העיר לאנשי נמכר כלל בדרך .[כי ְִֵַָָ

ּביֹום [מפוטם]וׁשֹור לׁשחטֹו ׁשּלקחֹו מי ּכרגלי ּפּטם, ׁשל ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָ
למכרֹו ּבעליו ׁשּדעת מּפני - חּוץ [גם]טֹוב אחרים לאנׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשֹומעין  והּכל מפּטם, ׁשהּוא מּפני העיר; אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמאנׁשי
ּומכר  טֹוב ּביֹום ּבעליו ׁשחטֹו אם וכן לקחּתֹו. ּובאין ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָׁשמעֹו
לּמקֹום  מנתֹו מֹולי הּלֹוקחים מן ואחד אחד ּכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּבׂשרֹו,
הּוא, ּכ טֹוב יֹום מערב ּבעליו ׁשּדעת מּפני ;הֹול ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
ׁשל  ּכּבֹור זה ׁשֹור ונמצא אחרֹות, עירֹות אנׁשי מּמּנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיקחּו

לּכל. מסּור ׁשהּוא ּבבל, ֵֶֶַָָֹעֹולי
.ÊËׁשֹואלּה ּכרגלי לא ּבעליה, ּכרגלי - ששאל הּגחלת [זה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ביו"ט] והּׁשלהבתאותה ממשות]; בה ׁשהיא [שאין מי ּכרגלי , ְְְְִִֵֶֶֶַַַ
מקֹום  לכל מֹוליכֹו מחברֹו, עץ אֹו נר הּמדליק ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּבידֹו.

.הֹול ֵֶׁשהּוא
.ÊÈ ׁשּלא ּפי על אף - טֹוב יֹום מערב מחברֹו ּכלי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹהּׁשֹואל

ׁשאלֹו הּׁשֹואל. ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, ּביֹום אּלא לֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָנתנֹו
ּכלי  מּמּנּו ל ׁשאל ּתמיד ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - טֹוב ּביֹום ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָֹמּמּנּו

הּמׁשאיל  ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, יֹום .ּבכל ְְְְֲִֵֵַַַָ
.ÁÈלֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו האחד אחד, חלּוק ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים

זה  ּכלי הרי - ערבית לֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו והּׁשני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשחרית,
לּמקֹום  אּלא אֹותֹו מֹוליכין ואינן הּׁשֹואלין, ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּכרגלי

ּבֹו להּל יכֹולין .ׁשּׁשניהן ְְְִֵֵֶֶַ
.ËÈ מּמקֹום אּמה אלף ּברחּוק הראׁשֹון ׁשערב הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

מּמקֹום  אּמה מאֹות חמׁש ּברחּוק הּׁשני וערב למזרח, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהחלּוק
מֹוליכֹו אינֹו החלּוק, הראׁשֹון ּכׁשּלֹוקח - למערב ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָהחלּוק
החלּוק, מּמקֹום אּמה מאֹות וחמׁש אלף עד אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמזרח
ּבֹו; להּל ּבמערב ׁשערב זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

אלף  עד אּלא ּבּמערב מֹוליכֹו אינֹו זה, ּכלי הּׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּוכׁשּיּקח
ׁשערב  זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא הּכלי, מּמקֹום ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָאּמה
אּמה  אלּפים ּברחּוק זה ערב אם ,לפיכ ּבֹו. להּל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבמזרח
אּלּו הרי - למערב אלּפים ּברחּוק וזה למזרח, החלּוק ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמן

מּמקֹומֹו יזיזּוהּו .לא ְְִִֹ
.Î ּבהן ולׁשה מלח, אֹו מים מחברּתּה ׁשּׁשאלה האּׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוכן

הּתבׁשיל  אֹו העּסה הרי - ּתבׁשיל ּבהן ּבּׁשלה אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָעּסתּה
ׁשּתיהן  ּוׁשחטּוה ּכרגלי ּבׁשּתפּות, ּבהמה ׁשּלקחּו ׁשנים וכן . ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

הּבׂשר  ּכל הרי מנתֹו, אחד ּכל ׁשּלקח ּפי על אף - טֹוב ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָּביֹום
ׁשניהן  .ּכרגלי ְְְֵֵֶַ

.‡Î טֹוב ּביֹום אֹותּה וחלקּו ּבׁשּתפּות, חבית לקחּו אם ְְְְְֲִִָָָָָָֻאבל
מּדברי  ּותחּומין הֹואיל ּכרגליו; אחד ּכל ׁשל חלקֹו הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
היה  לזה ׁשהּגיע חלק ּכאּלּו ונחׁשב ּבהן, ּבררה יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹסֹופרים,
היה  לא ּוכאּלּו טֹוב, יֹום מערב ּבחבית ּומבּדל לֹו ְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻּברּור
ׁשהּגיעֹו, זה ׁשחלק ּבבהמה, ּכן לֹומר יכֹול אּתה ואין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמערב.
היה  ּוכאּלּו מּבערב, ּבּבהמה מבּדל ׁשהיה אֹותֹו נחׁשב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻאפּלּו
קּימת, הּבהמה ּכׁשהיתה חברֹו ׁשל מחלקֹו ינק הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּברּור
מערב  ואבר אבר ּכל ונמצא מּזה, זה יֹונקין אבריה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשּכל

ׁשניהן. ּכרגלי הן לפיכ חברֹו; וחלק ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָמחלקֹו

ו  ¤¤ּפרק
ּומבּׁשלין ‡. אֹופין אין ׁשּבת, ערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִִֵֶֶֶַַָָיֹום

מּדברי  זה ואּסּור ּבׁשּבת; למחר אֹוכל ּׁשהּוא מה טֹוב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּביֹום
וחמר  ׁשּקל לחל; טֹוב ּביֹום לבּׁשל יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹסֹופרים,
עׂשה  אם ,לפיכ לחל. ׁשּכן ּכל מבּׁשל, אינֹו לׁשּבת - ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּוא
ואֹופה  ּומבּׁשל עליו סֹומ ׁשּיהיה טֹוב יֹום מערב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּתבׁשיל

מּתר זה הרי לׁשּבת, טֹוב היכר]ּביֹום עשה זה [כי ותבׁשיל ; ְְְְֲִֵֶֶַַָָֻ
תבׁשילין'. 'ערּובי הּנקרא הּוא עליו, ְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּסֹומ

ׁשעֹוׂשין ·. ׁשהערּוב ׁשּכׁשם 'ערּוב'? ׁשמֹו נקרא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָולּמה
יעלה  ׁשּלא ּכדי הּכר, מּׁשּום ׁשּבת מערב ּובּמבֹואֹות ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּבחצרֹות

ּבׁשּבת  לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר ּדעּתן זה על ּכ - ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשּמּתר  ויחׁשבּו ידּמּו ׁשּלא ּכדי וזּכרֹון, הּכר מּׁשּום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּתבׁשיל
ּתבׁשיל  נקרא ּולפיכ ּבֹו; נאכל ּׁשאינֹו מה טֹוב ּביֹום ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַָָָלאפֹות

תבׁשילין'. 'ערּובי ְִִֵֵֶַזה
לאחד ‚. ּבין מּכּזית, ּפחֹות אין ׁשעּורֹו - תבׁשילין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָערּובי

לאלפים  ּבריפֹות ּבין ולא ּבפת לא זה ערּוב עֹוׂשין ואין . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹ
כתושים] ּפרּפרת [גרגרים ׁשהּוא ּבתבׁשיל אּלא ּבהן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא

לחם] איתו ּבהן.[שאוכלים וכּיֹוצא ּוביצים ודגים ּבׂשר ּכגֹון ,ְְְִִֵֵֶַָָָָ
ּגּבי  ׁשעל ׁשמנּונית ואפּלּו קדרה, ׁשּבׁשּולי עדׁשים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָואפּלּו
סֹומ ּכּזית, ּבֹו יׁש אם ּגֹורדֹו; - הּצלי ּבּה ׁשחֹותכין ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָהּסּכין

תבׁשילין. ערּובי מּׁשּום ְִִִֵֵַָָעליו
זה „. ערּוב לענין ׁשאמרּו ׁשלּוק ּתבׁשיל אֹו צלי אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

הרבה] קטּנים [מבושל ּדגים אפ ּלּו מע ּׁשן; אֹו ּכבּוׁש אפּלּו ,ְְֲֲִִִִַָָָֻ
הּוא  הרי - לאכילה ּבּׁשּולן היא והדחתן ּבחּמין, ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהדיחן

עליהן. ֲֵֵֶסֹומ
מצּוי‰. זה ערּוב ׁשּיהיה ּכל [קיים]וצרי ׁשּיאפה עד , ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

חּמין  ויחם לבּׁשל צרי ׁשהּוא ּכל ויבּׁשל לאפֹות צרי ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
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הרֹועה  ּכרגלי היא הרי - טֹוב ּביֹום לֹו נתנּה ואפּלּו .לרֹועה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּלא  מּפני ּבעליה, ּכרגלי היא הרי - רֹועים לׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמסרּה

מהן. אחד ֵֶֶָָָקנה
.·È ּבידם יֹוליכּו לא טֹוב, ּביֹום אֹורחים אצלֹו ׁשּזּמן ְְְְִִִִֵֶֶָָֹמי

ׁשּכל  ּבֹו, ליל יכֹול הּסעּודה ּבעל ׁשאין למקֹום ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנֹות
אּלא  - האֹורחין ּכרגלי לא הּסעּודה, ּבעל ּכרגלי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּסעּודה

להן זכה ּכן טֹוב.[ע"י]אם יֹום מערב אּלּו ּבמנֹות אחר ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
.‚È ּבני וערבּו אחרת, ּבעיר מפקדין ּפרֹותיו ׁשהיּו מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻוכן

העיר בשביל]אֹותּה תחומין יביאּו[ערוב לא - אצלֹו לבֹוא ְִִֶָָָָֹ
ּכמֹוהּו ׁשּפרֹותיו מּפרֹותיו, כיון לֹו שלו, לתחום מחוץ [והם ִֵֵֶָָָ

עירב] ּדברים שלא ּבּמה ׁשערבּו. אּלּו ּביד ׁשהן ּפי על  אף ,ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
להם ּבׁשּיחד זוית[לפירות]אמּורים? אותה קרן לו [והקנה ְֲִִִֵֶֶֶֶָָ

ׁשהן זווית] זה ּכרגלי הן הרי להן, יחד לא אם אבל ;ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
אצלֹו. ְְִֶָֻמפקדין

.„È ּכרגלי העיר, אֹותּה וׁשל ּבעליו; ּכרגלי יחיד, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבֹור
וׁשל העיר; אֹותּה ּכרגלי אנׁשי לּכל, מסּורין ׁשהן ּבבל עֹולי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

מהּל ׁשהּוא למקֹום מֹוליכן מהן, ׁשּמּלא מי ׁשּכל - .הממּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּמֹוׁשכין ּכלם][זורמי נהרֹות ּכרגלי הּנֹובעין, אדם;ּומעינֹות ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ

מהן  ממּלאין הּתחּום, לתֹו לּתחּום מחּוץ ּבאין היּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָואם
טֹוב. ּביֹום לֹומר צרי ואין ְְְִֵַַָָּבׁשּבת,

.ÂËרעי[מצוי]ׁשֹור כרגיל]ׁשל ממרעה, ּכרגלי [שניזון , ְְְִֵֶַ
העיר אֹותּה בלבד]אנׁשי העיר לאנשי נמכר כלל בדרך .[כי ְִֵַָָ

ּביֹום [מפוטם]וׁשֹור לׁשחטֹו ׁשּלקחֹו מי ּכרגלי ּפּטם, ׁשל ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָ
למכרֹו ּבעליו ׁשּדעת מּפני - חּוץ [גם]טֹוב אחרים לאנׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשֹומעין  והּכל מפּטם, ׁשהּוא מּפני העיר; אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמאנׁשי
ּומכר  טֹוב ּביֹום ּבעליו ׁשחטֹו אם וכן לקחּתֹו. ּובאין ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָׁשמעֹו
לּמקֹום  מנתֹו מֹולי הּלֹוקחים מן ואחד אחד ּכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּבׂשרֹו,
הּוא, ּכ טֹוב יֹום מערב ּבעליו ׁשּדעת מּפני ;הֹול ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
ׁשל  ּכּבֹור זה ׁשֹור ונמצא אחרֹות, עירֹות אנׁשי מּמּנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיקחּו

לּכל. מסּור ׁשהּוא ּבבל, ֵֶֶַָָֹעֹולי
.ÊËׁשֹואלּה ּכרגלי לא ּבעליה, ּכרגלי - ששאל הּגחלת [זה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ביו"ט] והּׁשלהבתאותה ממשות]; בה ׁשהיא [שאין מי ּכרגלי , ְְְְִִֵֶֶֶַַַ
מקֹום  לכל מֹוליכֹו מחברֹו, עץ אֹו נר הּמדליק ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּבידֹו.

.הֹול ֵֶׁשהּוא
.ÊÈ ׁשּלא ּפי על אף - טֹוב יֹום מערב מחברֹו ּכלי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹהּׁשֹואל

ׁשאלֹו הּׁשֹואל. ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, ּביֹום אּלא לֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָנתנֹו
ּכלי  מּמּנּו ל ׁשאל ּתמיד ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - טֹוב ּביֹום ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָֹמּמּנּו

הּמׁשאיל  ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, יֹום .ּבכל ְְְְֲִֵֵַַַָ
.ÁÈלֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו האחד אחד, חלּוק ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים

זה  ּכלי הרי - ערבית לֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו והּׁשני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשחרית,
לּמקֹום  אּלא אֹותֹו מֹוליכין ואינן הּׁשֹואלין, ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּכרגלי

ּבֹו להּל יכֹולין .ׁשּׁשניהן ְְְִֵֵֶֶַ
.ËÈ מּמקֹום אּמה אלף ּברחּוק הראׁשֹון ׁשערב הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

מּמקֹום  אּמה מאֹות חמׁש ּברחּוק הּׁשני וערב למזרח, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהחלּוק
מֹוליכֹו אינֹו החלּוק, הראׁשֹון ּכׁשּלֹוקח - למערב ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָהחלּוק
החלּוק, מּמקֹום אּמה מאֹות וחמׁש אלף עד אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמזרח
ּבֹו; להּל ּבמערב ׁשערב זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

אלף  עד אּלא ּבּמערב מֹוליכֹו אינֹו זה, ּכלי הּׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּוכׁשּיּקח
ׁשערב  זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא הּכלי, מּמקֹום ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָאּמה
אּמה  אלּפים ּברחּוק זה ערב אם ,לפיכ ּבֹו. להּל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבמזרח
אּלּו הרי - למערב אלּפים ּברחּוק וזה למזרח, החלּוק ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמן

מּמקֹומֹו יזיזּוהּו .לא ְְִִֹ
.Î ּבהן ולׁשה מלח, אֹו מים מחברּתּה ׁשּׁשאלה האּׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוכן

הּתבׁשיל  אֹו העּסה הרי - ּתבׁשיל ּבהן ּבּׁשלה אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָעּסתּה
ׁשּתיהן  ּוׁשחטּוה ּכרגלי ּבׁשּתפּות, ּבהמה ׁשּלקחּו ׁשנים וכן . ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

הּבׂשר  ּכל הרי מנתֹו, אחד ּכל ׁשּלקח ּפי על אף - טֹוב ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָּביֹום
ׁשניהן  .ּכרגלי ְְְֵֵֶַ

.‡Î טֹוב ּביֹום אֹותּה וחלקּו ּבׁשּתפּות, חבית לקחּו אם ְְְְְֲִִָָָָָָֻאבל
מּדברי  ּותחּומין הֹואיל ּכרגליו; אחד ּכל ׁשל חלקֹו הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
היה  לזה ׁשהּגיע חלק ּכאּלּו ונחׁשב ּבהן, ּבררה יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹסֹופרים,
היה  לא ּוכאּלּו טֹוב, יֹום מערב ּבחבית ּומבּדל לֹו ְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻּברּור
ׁשהּגיעֹו, זה ׁשחלק ּבבהמה, ּכן לֹומר יכֹול אּתה ואין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמערב.
היה  ּוכאּלּו מּבערב, ּבּבהמה מבּדל ׁשהיה אֹותֹו נחׁשב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻאפּלּו
קּימת, הּבהמה ּכׁשהיתה חברֹו ׁשל מחלקֹו ינק הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּברּור
מערב  ואבר אבר ּכל ונמצא מּזה, זה יֹונקין אבריה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשּכל

ׁשניהן. ּכרגלי הן לפיכ חברֹו; וחלק ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָמחלקֹו

ו  ¤¤ּפרק
ּומבּׁשלין ‡. אֹופין אין ׁשּבת, ערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִִֵֶֶֶַַָָיֹום

מּדברי  זה ואּסּור ּבׁשּבת; למחר אֹוכל ּׁשהּוא מה טֹוב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּביֹום
וחמר  ׁשּקל לחל; טֹוב ּביֹום לבּׁשל יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹסֹופרים,
עׂשה  אם ,לפיכ לחל. ׁשּכן ּכל מבּׁשל, אינֹו לׁשּבת - ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּוא
ואֹופה  ּומבּׁשל עליו סֹומ ׁשּיהיה טֹוב יֹום מערב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּתבׁשיל

מּתר זה הרי לׁשּבת, טֹוב היכר]ּביֹום עשה זה [כי ותבׁשיל ; ְְְְֲִֵֶֶַַָָֻ
תבׁשילין'. 'ערּובי הּנקרא הּוא עליו, ְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּסֹומ

ׁשעֹוׂשין ·. ׁשהערּוב ׁשּכׁשם 'ערּוב'? ׁשמֹו נקרא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָולּמה
יעלה  ׁשּלא ּכדי הּכר, מּׁשּום ׁשּבת מערב ּובּמבֹואֹות ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּבחצרֹות

ּבׁשּבת  לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר ּדעּתן זה על ּכ - ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשּמּתר  ויחׁשבּו ידּמּו ׁשּלא ּכדי וזּכרֹון, הּכר מּׁשּום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּתבׁשיל
ּתבׁשיל  נקרא ּולפיכ ּבֹו; נאכל ּׁשאינֹו מה טֹוב ּביֹום ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַָָָלאפֹות

תבׁשילין'. 'ערּובי ְִִֵֵֶַזה
לאחד ‚. ּבין מּכּזית, ּפחֹות אין ׁשעּורֹו - תבׁשילין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָערּובי

לאלפים  ּבריפֹות ּבין ולא ּבפת לא זה ערּוב עֹוׂשין ואין . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹ
כתושים] ּפרּפרת [גרגרים ׁשהּוא ּבתבׁשיל אּלא ּבהן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא

לחם] איתו ּבהן.[שאוכלים וכּיֹוצא ּוביצים ודגים ּבׂשר ּכגֹון ,ְְְִִֵֵֶַָָָָ
ּגּבי  ׁשעל ׁשמנּונית ואפּלּו קדרה, ׁשּבׁשּולי עדׁשים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָואפּלּו
סֹומ ּכּזית, ּבֹו יׁש אם ּגֹורדֹו; - הּצלי ּבּה ׁשחֹותכין ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָהּסּכין

תבׁשילין. ערּובי מּׁשּום ְִִִֵֵַָָעליו
זה „. ערּוב לענין ׁשאמרּו ׁשלּוק ּתבׁשיל אֹו צלי אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

הרבה] קטּנים [מבושל ּדגים אפ ּלּו מע ּׁשן; אֹו ּכבּוׁש אפּלּו ,ְְֲֲִִִִַָָָֻ
הּוא  הרי - לאכילה ּבּׁשּולן היא והדחתן ּבחּמין, ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהדיחן

עליהן. ֲֵֵֶסֹומ
מצּוי‰. זה ערּוב ׁשּיהיה ּכל [קיים]וצרי ׁשּיאפה עד , ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

חּמין  ויחם לבּׁשל צרי ׁשהּוא ּכל ויבּׁשל לאפֹות צרי ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
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קדם  נׂשרף אֹו אבד אֹו הערּוב נאכל ואם .צרי ׁשהּוא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל
להחם  אֹו ּולבּׁשל לאפֹות אסּור זה הרי - יאפה אֹו ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיבּׁשל

ּבלבד  טֹוב ּביֹום אֹוכל ּׁשהּוא מה התחילאּלא אֹו. ּבעּסתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
ּגֹומר. זה הרי - אבד אֹו הערּוב ונאכל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָּבתבׁשילֹו,

.Â,ואחרים הּוא עליהם ׁשּיסמ ּכדי תבׁשילין ערּובי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹהּמּניח
ׁשּבת  ּבערּובי ׁשּמזּכה ּכדר להן לזּכֹות ׁשּזֹוכה צרי וכל . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

זֹוכה  ׁשאינֹו וכל תבׁשילין; ּבערּובי זֹוכה ׁשּבת, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבערּובי
ּבזה. זֹוכה אינֹו ערּוב, ְֵֵֶֶָּבאֹותֹו

.Ê טֹוב יֹום מערב להן, ׁשּזּכה לאּלּו להֹודיע צרי ;ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ואחר  להן, וערב אחר להן זּכה ׁשּכבר לידע צריכין הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאבל
אּלא  ידעּו ׁשּלא ּפי על אף ויאפּו; ויבּׁשלּו עליו יסמכּו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹּכ
העיר  ּכל על לערב לאדם לֹו ויׁש מּתרין. אּלּו הרי טֹוב, ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֻּביֹום
ואֹומר: מכריז ּולמחר הּתחּום, ּבתֹו אליה הּקרֹוב ּכל ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָועל

ערּובי'. על יסמ תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא מי ְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ'ּכל
.Á'ה אּתה ּברּו' :לבר חּיב תבׁשילין, ערּובי ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּמּניח

מצות  על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו
יּתרערּוב' זה 'ּבערּוב ואֹומר: טֹוב . מּיֹום ּולבּׁשל לאפֹות לי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַֻ

לי  'יּתר אֹומר: לאחרים, ּבֹו זּכה ואם לׁשּבת'; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשּלמחר
אֹו ולפלֹוני' מּיֹום ולפלֹוני ּולבּׁשל לאפֹות ּכּלן העיר 'לאנׁשי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָֻ

לׁשּבת'. ְַָטֹוב
.Ë- אחרים לֹו הּניחּו ולא תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹֹמי

אסּור  ּומאכלֹו קמחֹו ּכ ולאפֹות, לבּׁשל לֹו ׁשאסּור ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָּכׁשם
שערב] לזה לבּׁשל [אפילו לעצמֹו ׁשהּניח לאחר ואסּור .ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

מבּׁשל  זה ׁשּנמצא לֹו, ׁשּיקנה עד הּניח, ׁשּלא לזה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹולאפֹות
ׁשּלא  לזה ּכ אחר יּתן רצה, ואם קנהּו; ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹואֹופה

ּבמּתנה. ְִִַַָָהּניח,
.Èּבֹו לאכל ואפה ּובּׁשל תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמי

אֹוכל  זה הרי - ּבאּו ולא אֹורחים ׁשּזּמן אֹו והֹותיר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹּבּיֹום
למחר  הערים[בשבת]הּמֹותר ואם בכוונה]. הרי [התחכם  , ְְֱֲִִֵֶַָָָ

עליו. אֹוסרין אין לׁשּבת, ּובּׁשל ואפה עבר לאכלֹו; אסּור ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָזה
הּמזיד? על אסרּו ולא הּמערים, על ואסרּו החמירּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹולּמה
ׁשם  ויׁשּתּקע מערימין, הּכל נמצאּו לּמערים, ּתּתיר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַֹׁשאם
לא  הּיֹום, עבר ואם מצּוי; אינֹו הּמזיד אבל תבׁשילין. ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹערּובי

אחרת. ּפעם ֲֶֶַַַַֹיעבר
.‡È,ׁשּבת וערב ּבחמיׁשי ׁשחלּו ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשני

טֹוב; יֹום ערב ׁשהּוא רביעי מּיֹום תבׁשילין ערּובי ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַעֹוׂשה
ערּובי  מּניח ּכיצד? ּומתנה. ּבראׁשֹון מּניחֹו הּניח, ולא ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹׁשכח
ּולמחר  טֹוב יֹום הּיֹום 'אם ואֹומר: חמיׁשי, ּביֹום ְְְְֲִִִִִֵַַָָתבׁשילין
ואם  ּכלּום; צרי ואיני לׁשּבת ואֹופה אבּׁשל למחר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹחל,

לאפֹות לי יּתר זה ּבערּוב טֹוב, יֹום ּולמחר חל  ּולבּׁשל הּיֹום ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
לׁשּבת' טֹוב מּיֹום .למחר ְְִַָָָ

.·Èּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו היּו ּבֹו, טבל [סלים]ּכּיֹוצא ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
הופרשו] שלא הּיֹום [פירות 'אם אֹומר: ראׁשֹון טֹוב ּביֹום -ְִִֵַ

ּבדברי  אין קדׁש, הּיֹום ואם זֹו, על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹחל,
ׁשם עליה וקֹורא ּבּׁשני,[תרומה]ּכלּום'; ּולמחר ּומּניחּה. , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

הּיֹום  ואם ּכלּום, ּבדברי אין קדׁש, הּיֹום 'אם ואֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹחֹוזר

ּומּניחּה, ׁשם עליה וקֹורא זֹו'; על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹחל,
ׁשם  עליה ׁשּקרא זֹו את ּומּניח ּבראׁשֹון, עליה ׁשּקרא ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכדר

הּׁשנּיה. את ואֹוכל ְְְִֵֶַָָּתרּומה,
.‚È.ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֻּבּמה

ולא  ׁשכח אם - הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאבל
אחרים, על סֹומ אּלא מּניח; אינֹו ׁשּוב רביעי, ּביֹום ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּניח

מקנה אֹו עליו, ערבּו יהיה [מאכליו]אם אֹו ׁשערב, למי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הפריׁש ולא ׁשכח אם וכן לׁשּבת. ּולבּׁשל לאפֹות ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאסּור

ׁשּבת. מֹוצאי עד מפריׁש אינֹו ׁשּוב רביעי, מּיֹום ְְְִִִִֵֵַַַָָָּתרּומה
.„È ּדין ּבית ׁשהיּו ּבזמן היּו ׁשאמרנּו, האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל

הּגלּיֹות  ּבני והיּו הראּיה, על מקּדׁשין יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשל
היּו ׁשּלא לפי הּספק, מן להסּתּלק ּכדי ימים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹעֹוׂשין

ּבנ  ּבֹו ׁשּקּדׁשּו יֹום יׂשראל יֹודעין ארץ ׁשּבני י הּיֹום, אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
יֹום  אין עליו, ּומקּדׁשין החׁשּבֹון על סֹומכין יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָארץ

ּבלבד. מנהג אּלא הּספק, מן להסּתּלק ׁשני ּולפיכÂË.טֹוב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ערּובי  לא הּזה, ּבּזמן ּומתנה אדם מערב ׁשאין אֹומר, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאני
ואינֹו מבֹואֹות, ׁשּתּופי ולא חצרֹות ערּובי ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַֹֹתבׁשילין

ּבלבד  טֹוב יֹום מערב הּכל אּלא ּתנאי, על הּטבל .מעּׂשר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
.ÊËּולעּנגּה ׁשּבת לכּבד ׁשּמצוה טֹובים ּכׁשם ימים ּכל ּכ , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבהן  נאמר טֹובים ימים וכל מכּבד", ה' "לקדֹוׁש ׁשּנאמר: -ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבת. ּבהלכֹות והעּנּוג הּכּבּוד ּבארנּו ּוכבר קדׁש"; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ"מקרא
הּמנחה  מן טֹובים ימים ּבערבי יסעד ׁשּלא לאדם ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוכן
המבּזה  וכל הּכּבּוד. ּבכלל זה ׁשּדבר ׁשּבת, ּכערב ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָומעלה

נטּפל ּכאּלּו הּמֹועדֹות, זרה.[נתחבר]את לעבֹודה ְְֲֲִִֶַַַָָָ
.ÊÈ הּפסח ימי ימים ׁשבעת ׁשאר עם החג ימי ּוׁשמֹונת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבהן  להיֹות אדם וחּיב ותענית. ּבספד אסּורים ּכּלן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻטֹובים,
הּנ וכל ביתֹו ּובני ואׁשּתֹו ּובניו הּוא לב, וטֹוב לוים ׂשמח ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ועבּד ּובּת ּובנ אּתה ,ּבחּג "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליו,
קרּבן  היא ּכאן האמּורה ׁשהּׂשמחה ּפי על אף ."ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָואמת
אֹותּה ּבכלל יׁש חגיגה, ּבהלכֹות מבארין ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָׁשלמים,
לֹו. ּבראּוי אחד ּכל ביתֹו, ּובני ּובניו הּוא לׂשמח ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹׂשמחה,

.ÁÈ;ּומגּדנֹות ואגֹוזים קליֹות להם נֹותן הּקטּנים, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?
ממֹונֹו ּכפי ותכׁשיט ּבגדים להן קֹונה והאנׁשים,והּנׁשים, ; ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ

ואין  ּבבׂשר, אּלא ׂשמחה ׁשאין יין, וׁשֹותין ּבׂשר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹוכלין
לּגר  להאכיל חּיב וׁשֹותה, אֹוכל ּוכׁשהּוא ּביין. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׂשמחה
מי  אבל האמללים. הענּיים ׁשאר עם ולאלמנה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָָֻלּיתֹום
ואינֹו ואׁשּתֹו, ּובניו הּוא וׁשֹותה ואֹוכל חצרֹו ּדלתֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּנֹועל
מצוה, ׂשמחת זֹו אין - נפׁש ּולמרי לענּיים ּומׁשקה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמאכיל

ּכרׂשֹו ׂשמחת כריסו]אּלא "זבחיהם [- נאמר: אּלּו ועל . ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
לנפׁשם"; לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, אֹונים ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּכלחם
על  פרׁש "וזריתי ׁשּנאמר: להם, היא קלֹון ּכזֹו ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוׂשמחה

חּגיכם". ּפרׁש ְֵֵֶֶֶֶַּפניכם,
.ËÈ,עׂשה מצות ּבכלל ּבּמֹועדֹות ּוׁשתּיה ׁשאכילה ּפי על ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָאף

הּדת  היא ּכ אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל וׁשֹותה אֹוכל יהיה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻלא
העם[הדין] ּכל מׁשּכימין ּבּבקר ּולבּתי : כנסּיֹות לבּתי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

וחֹוזרין  הּיֹום, ּבענין ּבּתֹורה וקֹוראין ּומתּפללין ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמדרׁשֹות,
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עד  וׁשֹונין קֹורין מדרׁשֹות, לבּתי והֹולכין ואֹוכלין. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָלבּתיהם
וחֹוזרין  הּמנחה, ּתפּלת מתּפללין הּיֹום חצי ואחר הּיֹום, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַַַָחצי

הּלילה. עם הּיֹום ׁשאר ולׁשּתֹות לאכל ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹלבּתיהן
.Î ּביין ימׁש לא ּברגל, וׂשמח וׁשֹותה אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכׁשאדם

ירּבה  ּבזה ׁשּיֹוסיף ׁשּכל ויאמר ראׁש, ּובקּלּות ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּובׂשחֹוק
אינּה הראׁש, וקּלּות הרּבה והּׂשחֹוק ׁשהּׁשכרּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבּמצוה;
ההֹוללּות  על נצטּוינּו ולא וסכלּות. הֹוללּות אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹׂשמחה
הּכל, יֹוצר עבֹודת ּבּה ׁשּיׁש הּׂשמחה על אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּסכלּות,
ּבׂשמחה  אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
אפׁשר  ואי ּבׂשמחה. ׁשהעבֹודה למדּת, הא לבב"; ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּובטּוב
ולא  ראׁש, קּלּות מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא ה' את ְְְֲִִֶַַֹֹֹֹֹלעבד

ׁשכרּות. ְִִמּתֹו
.‡Îׁשּיהיּו ּברגלים, ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחּיבין

ׁשּלא  ּכדי הּנהרֹות, ועל ּובּפרּדסים ּבּגּנֹות ּומחּפׂשין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹמסּבבין
לידי  ויבֹואּו ונׁשים, אנׁשים ׁשם ולׁשּתֹות לאכל ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַָָָָֹיתקּבצּו
יתערבּו ׁשּלא ּכדי העם, לכל זה ּדבר על יזהירּו וכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹעברה.
ׁשּמא  ּביין, ימׁשכּו ולא לׂשמחה, ּבּבּתים ונׁשים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹאנׁשים

עברה  לידי .יבֹואּו ֲִֵֵָָ
.·Î ּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ׁשּבין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָימים

וחמּׁשה  הּפסח ּבתֹו ארּבעה ּבּגֹולה והם הּסּכֹות, חג ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשל
החג סוכות]ּבתֹו ונקראין [- מֹועד', ׁשל 'חּלֹו הּנקראין הן - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ

ּבספד  ואסּורין ּבׂשמחה חּיבין ׁשהן ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ'מֹועד'.
אחר  אבל ּבפניו; חכמים ּתלמיד ּבהן לסּפד מּתר ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻותענית,
חדׁשים  ּבראׁשי לֹומר צרי ואין ּבהן. לספדֹו אסּור ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּיּקבר,
על  אף ּבפניו, חכמים ּתלמיד ּבהם ׁשּסֹופדין ּופּורים, ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻוחנּכה
קבּורה, לאחר אבל ותענית; ּבספד אסּורין אּלּו ׁשּימים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּפי

ּבהן. לסּפד ְִֶָָֹאסּור
.‚Î ּבּמֹועד ּברחֹוב הּמת מּטת מּניחין להרּגיל אין ׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

וכן  ּבּמֹועד; מתאּבלין ואין לקברֹו. מּביתֹו אּלא הּספד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאת
מברין ולא קֹורעין משלהם]אין הראשון ביום האבל [מאכילין ְְְִִֵַֹ

הּכתף חֹולצין -]ולא אבלות לאות קרע, דרך היד [החדרת ְְִֵַָֹ
עליו. להתאּבל חּיבין ׁשהן קרֹוביו אּלא הּמת, על ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמֹועד

היה עֹומד [תלמיד]ואם ׁשהיה אֹו ּכׁשר, אדם אֹו חכם ְִֵֵֶָָָָָָָָָ
על  אף ּבּמֹועד, עליו קֹורע  זה הרי - נׁשמה נטילת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשעת
ואפּלּו ּכלל, ׁשני טֹוב ּביֹום קֹורעין ואין קרֹובֹו. ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָּפי

מת. ׁשל ְֵֶָקרֹוביו
.„Î מטּפחֹות לא אבל מעּנֹות; הּמת, לפני - ּבּמֹועד ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹנׁשים

כף] אל ּבראׁשי [כף מעּנֹות. אינן הּמת, נקּבר מקֹוננֹות. ְְְְְְִֵֵֵַַַָָֹולא
אבל  ּומטּפחֹות, מעּנֹות הּמת ּבפני - ּופּורים וחנּכה ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַָָָֻחדׁשים
קינה, ּכאחת; עֹונֹות ׁשּכּלן עּנּוי? הּוא זה אי מקֹוננֹות. ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻלא

עֹונֹות וכּלן אֹומרת ׁשּיעֹורר [בוכות]אחת לאדם ואסּור . ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֻ
מתֹו[אבלו] ספדן]על ׁשּלא [ע"י ּכדי יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ

יסיר  אּלא הּצער; מּזכרֹון ּדֹואג ולּבֹו נעצב והּוא הרגל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָיבֹוא
לׂשמחה. ּדעּתֹו ויכּון מּלּבֹו, ְְְְִִִִֵַַַָָָהּדאגה

ה'תשע"ג  ניסן י"ח שישי יום

ז  ¤¤ּפרק
'ׁשּבתֹון',‡. ּבֹו נאמר ׁשּלא ּפי על אף מֹועד, ׁשל ֱִֵֶֶֶַַַַָֹֻחּלֹו

זמן הּוא והרי קדׁש', 'מקרא ונקרא חגיגה [קרבן]הֹואיל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ
ימי  ּכׁשאר יהיה ׁשּלא ּכדי מלאכה, ּבעׂשּית אסּור - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמקּדׁש
האסּורה  מלאכה ּבֹו והעֹוׂשה ּכלל; קדּׁשה ּבהן ׁשאין ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻהחל

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]- ׁשאּסּורן [מלקות מּפני , ְְִִִֵֶַַַַָ
ּכל ולא סֹופרים. ּכיֹום מּדברי ּבֹו, אסּורה עבֹודה מלאכת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָֹ

הענין ׁשּסֹוף הכוונה]טֹוב, ׁשּלא [- ּכדי ּבֹו, ׁשּנאסרּו ּבּדברים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ּבֹו, אסּורֹות מלאכֹות יׁש ,לפיכ ּדבר. לכל  חל ּכיֹום ְְְְְֲִִֵֶָָָָָֹיהיה

ּבֹו; מּתרֹות מלאכֹות ְְֵָָֻויׁש
יהיה ·. ּבּמֹועד, אֹותּה יעׂשה לא ׁשאם מלאכה ּכל הן: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואּלּו

טרח  בּה יהיה ׁשּלא ּובלבד אֹותּה; עֹוׂשין - הרּבה הפסד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשם
הּׁשלהין ּבית מׁשקין ּכיצד? להשקיה]הרּבה. הזקוקה [שדה ְְְִִֵֵֵַַַַַ

הּמׁשקה ּבית לא אבל מגשם]ּבּמֹועד, המסתפקת -[שדה ְֲֵֵֶַַַָֹ
יפסדּו הּצמאה, הארץ והיא הּׁשלהין, ּבית יׁשקה לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשאם
ויׁשקה  ידלה לא אֹותּה, מׁשקה ּוכׁשהּוא ׁשּבּה. האילנֹות ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל
אבל  ּגדֹול; טרח ׁשהּוא מּפני הּגׁשמים, מּמי אֹו הּברכה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמן

ׁשהיה ּבין הּמעין, מן הּוא ּכּתחּלה [מאז]מׁשקה ׁשּיצא ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ממׁשיכֹו[היום] תעלות], ּבזה.[ע"י ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹו. ּומׁשקה ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

זיתיו‚. את אדם בהבשלתם]הֹופ חיוני מתהליך [כחלק ֵֵֶָָָ
וגף  החבּיֹות ּוממּלא אֹותן, ודֹור אֹותן וטֹוחן ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּמֹועד,

הפסד [סותם] ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּכל ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹאֹותן,
מכניס  וכן ׁשּנּוי. צרי ואינֹו ּכדרּכֹו, עֹוׂשהּו - נעׂשה לא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹאם

וׁש ּבצנעה. ׁשּיכניסם ּובלבד הּגּנבים, מּפני ּפרֹותיו ֹולה אדם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּמׁשרה מן במים]ּפׁשּתנֹו וכן [שריה ּתאבד. ׁשּלא ּבׁשביל , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹ

אֹותֹו. ּבֹוצרין ּבּמֹועד, להּבצר זמּנֹו ׁשהּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכרם
ּבהן,„. וכּיֹוצא אּלּו מלאכֹות ויאחר ׁשּיתּכּון, לאדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָואסּור

ּפנּוי  ׁשהּוא מּפני ּבּמֹועד, לעׂשֹותן ּכדי המכּון ויּניחם וכל ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
מאּבדין  ּדין ּבית - ּבּמֹועד ועׂשה לּמֹועד, והּניחּה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמלאכּתֹו
אין  - ומת מלאכּתֹו, ּכּון ואם לּכל. אֹותּה ּומפקירין ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹאֹותּה,
הּבן  מֹונעין ואין ממֹונֹו; את מאּבדין ואין אחריו, ּבנֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָקֹונסין

ּתאבד. ׁשּלא ּבּמֹועד, מלאכה אֹותּה ְֲִֵֵֶַַָָָֹֹמּלעׂשֹות
ּבּמֹועד ‰. מקֹום לֹו לבנֹות אֹו ּבגד, לֹו לתּפר ׁשּצר ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמי

זה  הרי מלאכה, ּבאֹותּה מהיר ואינֹו הדיֹוט היה אם -ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָ
עֹוׂשה  זה הרי מהיר, אּמן היה ואם ּכדרּכֹו; אֹותּה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻעֹוׂשה

הדיֹוט  מעׂשה מכּלבאֹותּה ּבתפירה ּכיצד? [מרחיק . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
עליהן,התפירות] ּבטיט טח ואינֹו אבנים מּניח ּובבנין ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ

הּקרקע[טיט]וׁשף גג]סדקי ּבּיד [מחליקם]ּומעּגילם[של ְְְְִִֵַַַַַָָָ
ּבמחלצים ׁשּמעּגילין ּכעין החלקה]ּוברגל ּכל [כלי וכן ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Â ּיאכל מה לֹו ואין לּקרקע, מחּברת ּתבּואה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻמי
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עד  וׁשֹונין קֹורין מדרׁשֹות, לבּתי והֹולכין ואֹוכלין. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָלבּתיהם
וחֹוזרין  הּמנחה, ּתפּלת מתּפללין הּיֹום חצי ואחר הּיֹום, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַַַָחצי

הּלילה. עם הּיֹום ׁשאר ולׁשּתֹות לאכל ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹלבּתיהן
.Î ּביין ימׁש לא ּברגל, וׂשמח וׁשֹותה אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכׁשאדם

ירּבה  ּבזה ׁשּיֹוסיף ׁשּכל ויאמר ראׁש, ּובקּלּות ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּובׂשחֹוק
אינּה הראׁש, וקּלּות הרּבה והּׂשחֹוק ׁשהּׁשכרּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבּמצוה;
ההֹוללּות  על נצטּוינּו ולא וסכלּות. הֹוללּות אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹׂשמחה
הּכל, יֹוצר עבֹודת ּבּה ׁשּיׁש הּׂשמחה על אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּסכלּות,
ּבׂשמחה  אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
אפׁשר  ואי ּבׂשמחה. ׁשהעבֹודה למדּת, הא לבב"; ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּובטּוב
ולא  ראׁש, קּלּות מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא ה' את ְְְֲִִֶַַֹֹֹֹֹלעבד

ׁשכרּות. ְִִמּתֹו
.‡Îׁשּיהיּו ּברגלים, ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחּיבין

ׁשּלא  ּכדי הּנהרֹות, ועל ּובּפרּדסים ּבּגּנֹות ּומחּפׂשין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹמסּבבין
לידי  ויבֹואּו ונׁשים, אנׁשים ׁשם ולׁשּתֹות לאכל ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַָָָָֹיתקּבצּו
יתערבּו ׁשּלא ּכדי העם, לכל זה ּדבר על יזהירּו וכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹעברה.
ׁשּמא  ּביין, ימׁשכּו ולא לׂשמחה, ּבּבּתים ונׁשים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹאנׁשים

עברה  לידי .יבֹואּו ֲִֵֵָָ
.·Î ּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ׁשּבין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָימים

וחמּׁשה  הּפסח ּבתֹו ארּבעה ּבּגֹולה והם הּסּכֹות, חג ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשל
החג סוכות]ּבתֹו ונקראין [- מֹועד', ׁשל 'חּלֹו הּנקראין הן - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ

ּבספד  ואסּורין ּבׂשמחה חּיבין ׁשהן ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ'מֹועד'.
אחר  אבל ּבפניו; חכמים ּתלמיד ּבהן לסּפד מּתר ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻותענית,
חדׁשים  ּבראׁשי לֹומר צרי ואין ּבהן. לספדֹו אסּור ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּיּקבר,
על  אף ּבפניו, חכמים ּתלמיד ּבהם ׁשּסֹופדין ּופּורים, ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻוחנּכה
קבּורה, לאחר אבל ותענית; ּבספד אסּורין אּלּו ׁשּימים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּפי

ּבהן. לסּפד ְִֶָָֹאסּור
.‚Î ּבּמֹועד ּברחֹוב הּמת מּטת מּניחין להרּגיל אין ׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

וכן  ּבּמֹועד; מתאּבלין ואין לקברֹו. מּביתֹו אּלא הּספד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאת
מברין ולא קֹורעין משלהם]אין הראשון ביום האבל [מאכילין ְְְִִֵַֹ

הּכתף חֹולצין -]ולא אבלות לאות קרע, דרך היד [החדרת ְְִֵַָֹ
עליו. להתאּבל חּיבין ׁשהן קרֹוביו אּלא הּמת, על ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמֹועד

היה עֹומד [תלמיד]ואם ׁשהיה אֹו ּכׁשר, אדם אֹו חכם ְִֵֵֶָָָָָָָָָ
על  אף ּבּמֹועד, עליו קֹורע  זה הרי - נׁשמה נטילת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשעת
ואפּלּו ּכלל, ׁשני טֹוב ּביֹום קֹורעין ואין קרֹובֹו. ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָּפי

מת. ׁשל ְֵֶָקרֹוביו
.„Î מטּפחֹות לא אבל מעּנֹות; הּמת, לפני - ּבּמֹועד ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹנׁשים

כף] אל ּבראׁשי [כף מעּנֹות. אינן הּמת, נקּבר מקֹוננֹות. ְְְְְְִֵֵֵַַַָָֹולא
אבל  ּומטּפחֹות, מעּנֹות הּמת ּבפני - ּופּורים וחנּכה ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַָָָֻחדׁשים
קינה, ּכאחת; עֹונֹות ׁשּכּלן עּנּוי? הּוא זה אי מקֹוננֹות. ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻלא

עֹונֹות וכּלן אֹומרת ׁשּיעֹורר [בוכות]אחת לאדם ואסּור . ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֻ
מתֹו[אבלו] ספדן]על ׁשּלא [ע"י ּכדי יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ

יסיר  אּלא הּצער; מּזכרֹון ּדֹואג ולּבֹו נעצב והּוא הרגל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָיבֹוא
לׂשמחה. ּדעּתֹו ויכּון מּלּבֹו, ְְְְִִִִֵַַַָָָהּדאגה

ה'תשע"ג  ניסן י"ח שישי יום

ז  ¤¤ּפרק
'ׁשּבתֹון',‡. ּבֹו נאמר ׁשּלא ּפי על אף מֹועד, ׁשל ֱִֵֶֶֶַַַַָֹֻחּלֹו

זמן הּוא והרי קדׁש', 'מקרא ונקרא חגיגה [קרבן]הֹואיל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ
ימי  ּכׁשאר יהיה ׁשּלא ּכדי מלאכה, ּבעׂשּית אסּור - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמקּדׁש
האסּורה  מלאכה ּבֹו והעֹוׂשה ּכלל; קדּׁשה ּבהן ׁשאין ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻהחל

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]- ׁשאּסּורן [מלקות מּפני , ְְִִִֵֶַַַַָ
ּכל ולא סֹופרים. ּכיֹום מּדברי ּבֹו, אסּורה עבֹודה מלאכת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָֹ

הענין ׁשּסֹוף הכוונה]טֹוב, ׁשּלא [- ּכדי ּבֹו, ׁשּנאסרּו ּבּדברים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ּבֹו, אסּורֹות מלאכֹות יׁש ,לפיכ ּדבר. לכל  חל ּכיֹום ְְְְְֲִִֵֶָָָָָֹיהיה

ּבֹו; מּתרֹות מלאכֹות ְְֵָָֻויׁש
יהיה ·. ּבּמֹועד, אֹותּה יעׂשה לא ׁשאם מלאכה ּכל הן: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואּלּו

טרח  בּה יהיה ׁשּלא ּובלבד אֹותּה; עֹוׂשין - הרּבה הפסד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשם
הּׁשלהין ּבית מׁשקין ּכיצד? להשקיה]הרּבה. הזקוקה [שדה ְְְִִֵֵֵַַַַַ

הּמׁשקה ּבית לא אבל מגשם]ּבּמֹועד, המסתפקת -[שדה ְֲֵֵֶַַַָֹ
יפסדּו הּצמאה, הארץ והיא הּׁשלהין, ּבית יׁשקה לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשאם
ויׁשקה  ידלה לא אֹותּה, מׁשקה ּוכׁשהּוא ׁשּבּה. האילנֹות ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל
אבל  ּגדֹול; טרח ׁשהּוא מּפני הּגׁשמים, מּמי אֹו הּברכה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמן

ׁשהיה ּבין הּמעין, מן הּוא ּכּתחּלה [מאז]מׁשקה ׁשּיצא ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ממׁשיכֹו[היום] תעלות], ּבזה.[ע"י ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹו. ּומׁשקה ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

זיתיו‚. את אדם בהבשלתם]הֹופ חיוני מתהליך [כחלק ֵֵֶָָָ
וגף  החבּיֹות ּוממּלא אֹותן, ודֹור אֹותן וטֹוחן ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּמֹועד,

הפסד [סותם] ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּכל ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹאֹותן,
מכניס  וכן ׁשּנּוי. צרי ואינֹו ּכדרּכֹו, עֹוׂשהּו - נעׂשה לא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹאם

וׁש ּבצנעה. ׁשּיכניסם ּובלבד הּגּנבים, מּפני ּפרֹותיו ֹולה אדם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּמׁשרה מן במים]ּפׁשּתנֹו וכן [שריה ּתאבד. ׁשּלא ּבׁשביל , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹ

אֹותֹו. ּבֹוצרין ּבּמֹועד, להּבצר זמּנֹו ׁשהּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכרם
ּבהן,„. וכּיֹוצא אּלּו מלאכֹות ויאחר ׁשּיתּכּון, לאדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָואסּור

ּפנּוי  ׁשהּוא מּפני ּבּמֹועד, לעׂשֹותן ּכדי המכּון ויּניחם וכל ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
מאּבדין  ּדין ּבית - ּבּמֹועד ועׂשה לּמֹועד, והּניחּה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמלאכּתֹו
אין  - ומת מלאכּתֹו, ּכּון ואם לּכל. אֹותּה ּומפקירין ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹאֹותּה,
הּבן  מֹונעין ואין ממֹונֹו; את מאּבדין ואין אחריו, ּבנֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָקֹונסין

ּתאבד. ׁשּלא ּבּמֹועד, מלאכה אֹותּה ְֲִֵֵֶַַָָָֹֹמּלעׂשֹות
ּבּמֹועד ‰. מקֹום לֹו לבנֹות אֹו ּבגד, לֹו לתּפר ׁשּצר ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמי

זה  הרי מלאכה, ּבאֹותּה מהיר ואינֹו הדיֹוט היה אם -ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָ
עֹוׂשה  זה הרי מהיר, אּמן היה ואם ּכדרּכֹו; אֹותּה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻעֹוׂשה

הדיֹוט  מעׂשה מכּלבאֹותּה ּבתפירה ּכיצד? [מרחיק . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
עליהן,התפירות] ּבטיט טח ואינֹו אבנים מּניח ּובבנין ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ

הּקרקע[טיט]וׁשף גג]סדקי ּבּיד [מחליקם]ּומעּגילם[של ְְְְִִֵַַַַַָָָ
ּבמחלצים ׁשּמעּגילין ּכעין החלקה]ּוברגל ּכל [כלי וכן ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Â ּיאכל מה לֹו ואין לּקרקע, מחּברת ּתבּואה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻמי
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אין  הפסד, ּכאן ׁשאין ּפי על אף - מּמּנה אּלא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמֹועד
לקנֹות אֹותֹו אחר מצריכין ׁשּיקצר עד הּׁשּוק מן ּיאכל מה ְְְִִִִִֶַַַַַַַֹֹ

מה  וטֹוחן ּובֹורר וזֹורה ודׁש ּומעּמר קֹוצר אּלא ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהּמֹועד,
ּבֹו ׁשאין ּדבר ׁשּכל ּבפרֹות; ידּוׁש ׁשּלא ּובלבד ,צרי ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּׁשהּוא

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּנֹות. צרי .הפסד, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Êוחומץ]ּכבׁשים במים הנשרים לאכל [מאכלים יכֹול ׁשהּוא ְֱִֶֶָָֹ

הּמֹועד, לאחר אּלא ראּויין וׁשאינן ּכֹובׁשן; ּבּמֹועד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמהן
הּכל  ּומֹולח לצּוד, ׁשּיכֹול ּכל ּדגים אדם וצד לכבׁשן. ְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹאסּור
אֹותן  יסחט אם ּבּמֹועד, מהן ׁשּיאכל אפׁשר ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּמֹועד,

ׁשּיתרּככּו. עד רּבֹות ּפעמים ְְְְִִֶַַַָָּבידֹו
.Áליצירת]מטילין במים פירות -]לצר ּבּמֹועד ׁשכר ְְִִֵֵֶַָֹ

ּתמרים, ׁשכר אחד אסּור; - הּמֹועד לצר וׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמֹועד,
וׁשֹותה  מערים יׁשן, לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ׂשעֹורים. ׁשכר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואחד
ּכּיֹוצא  ּכל וכן לרֹואה; נּכרת זֹו הערמה ׁשאין החדׁש, ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמן

ֶָּבזה.
.Ë אֹותן ּכׁשעֹוׂשין - הּמֹועד לצר ׁשהן מלאכֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹּכל

והּבֹוצרים  והּטֹוחנים הּצּידים ּכיצד? ּבצנעה. עֹוׂשין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאּמניהן,
והעֹוׂשה  הּמֹועד; לצר ּבצנעה עֹוׂשין אּלּו הרי ּבּׁשּוק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלמּכר

אסּור  הּמֹועד, לצר והֹותיר ׁשּלא הּמֹועד, לצר עׂשה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ

.È ּבּמֹועד הרּבים צרכי ּכל את עֹוׂשין מתּקנין ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ואת  הּדרכים את ּומתּקנין הרּבים, ׁשּברׁשּות הּמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָקלקּולי
וכֹורין  ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות לרּבים וחֹופרים ְְְְְִִִִִַָָָהרחֹובֹות,
לבֹורֹות  מים וכֹונסין מימיהן, ׁשּיׁשּתּו ּכדי נהרֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלהן
הּקֹוצים  ּומסירין סדקיהן, את ּומתּקנין רּבים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָּומערֹות
חסר  ׁשּנמצא מקוה וכל הּמקוֹות; את ּומֹודדין הּדרכים. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמן

מרּגילין ׁשעּורֹו.[ממשיכים]- ּומׁשלימין מים, לֹו ְְִִִִִִַַַ
.‡È הּכלאים את להפקיר ּדין בית ׁשלּוחי ּופֹודין ויֹוצאין , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַ

ההקּדׁשֹות, ואת החרמים  ואת הערכין ואת הּׁשבּויים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת
הּפרה את וׂשֹורפין הּסֹוטֹות, את ועֹורפין [אדומה]ּומׁשקין , ְְְְְִִִֶֶַַַָָ

העגלה העיירות]את בין מוטל מת כשנמצא ורֹוצעין[- [אוזן , ְְְִֶֶָָ
ּומצּינין-] הּמצרע, את ּומטהרין עברי, על [מסמנים]עבד ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹ

ּכהנים  מהן ׁשּיפרׁשּו ּכדי צּיּונם את הּגׁשמים ׁשּמחּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּקברֹות
הן. רּבים צרכי אּלּו ׁשּכל -ְִֵֵֵֶַָָ

.·Èמּכֹות ודיני ממֹונֹות ּדיני נפׁשֹות [מלקות]ודנים ודיני ְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
ּבּמֹועד. אֹותֹו מׁשּמתין הּדין, עליו קּבל ׁשּלא ּומי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבּמֹועד;
הּדֹומה  וכל ּדין בית מעׂשה ּכֹותבין ּכ ּבּמֹועד, ׁשּדנין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּוכׁשם

ׁשּׁשמּולֹו ׁשּום אּגרֹות הּדּינין ּכֹותבין ּכיצד? הלווה]. [קרקע ְְִִִֵֶַַַָָ
ּבהן ׁשּמכרּו ואּגרֹות חֹוב, הבעל]לבעל האּׁשה [קרקע למזֹון ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ

ּומאּונין חליצה ּוׁשטרי שהשיאוה והּבנֹות, יתומה [קטנה ְְֲִִֵֵַָָָ
ודיה] "ממאנת" ׁשּצריכין אחיה מּדברים להן הּדֹומה וכל ;ְְְִִִִֶֶֶַָָָ

אֹו דינין, ּבעלי טענֹות ּכגֹון ׁשּיזּכרּום, ּכדי לכתבם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּדּינין
'איׁש אֹו עלי', נאמן ּפלֹוני 'איׁש ּכגֹון עליהן, ׁשּקּבלּו ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָָדברים
האמינֹו ולא ּבּמֹועד, ללוֹות ׁשּצר מי לי'. ידּון ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֹּפלֹוני
וקּדּוׁשי  נׁשים ּגּטי ּכֹותבין וכן ׁשטר. ּכֹותב זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּמלוה

וׁשֹוברין פרעון]נׁשים רּבים [שטרי ּכצרכי אּלּו ׁשּכל ּומּתנֹות, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
ֵהן.

.‚È ואין ּומזּוזֹות. ּתפּלין ספרים אפּלּו ּבּמֹועד, לכּתב ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֹואסּור
העזרה  ּבספר אחת אֹות אפּלּו מלאכה מּגיהין ׁשּזֹו מּפני , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּומזּוזה  ּתפּלין אדם ּכֹותב אבל הּמֹועד. לצר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשאינּה
ּכֹותב  ּיאכל, מה לֹו אין ואם לבגדֹו. ּתכלת וטֹווה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַֹלעצמֹו,

ּפרנסתֹו. ּכדי לאחרים ְְֲִֵֵֵַַָָּומֹוכר
.„È ּבּמֹועד ׁשלֹום ׁשאלת ׁשל אּגרֹות לכּתב וכֹותב ּומּתר , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֻ

אדם  אין אּלּו ׁשּכתיבת יציאֹותיו; ּומחּׁשב נזהר חׁשּבֹונֹותיו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבּמלאכֹות.[מדייק] הדיֹוט ּכמעׂשה ונמצאּו ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָּבתּקּונן,

.ÂË ּומכּבסין ׂשערֹו, ּגֹוזזין ּבּמֹועד: הּמת צרכי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָעֹוׂשין
מביאין  נסרים, להם היּו לא ואם ארֹון. לֹו ועֹוׂשין ְְְְְִִִִִֶָָָָֹּכסּותֹו,
היה  ואם הּבית; ּבתֹו ּבצנעה נסרים מהן ונֹוסרים קֹורֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָלֹו
מן  עץ ּכֹורתין אין אבל ּבּׁשּוק. אפּלּו עֹוׂשין מפרסם, ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָֻאדם
לבנֹות  אבנים חֹוצבין ואין לארֹון, לּוחֹות מּמּנּו לנסר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹהּיער

קבר  .ּבהן ֶֶֶָ
.ÊË,טמא יּמצא ׁשּמא - ּבּמֹועד הּנגעים את רֹואין ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין

לאבל  נהּפ חּגֹו מיּבמין ונמצא ולא נׁשים נֹוׂשאין ואין . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּנּׂשּואין; ּבׂשמחת החג ׂשמחת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹּבּמֹועד,
ּובלבד  - ּבּמֹועד נׁשים ּומארסין ּגרּוׁשתֹו את מחזיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאבל
יערב  ׁשּלא נּׂשּואין, סעּודת ולא ארּוסין סעּודת יעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא

החג. ּבׂשמחת אחרת ְְְִִֶֶֶַַָָׂשמחה
.ÊÈ יׁשהה ׁשּמא ּגזרה - ּבּמֹועד מכּבסין ואין מגּלחין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאין

והּוא  הראׁשֹון טֹוב יֹום ויבֹוא הּמֹועד, לתֹו עצמֹו ְְְְִֵַַָָָָאדם
ּבערב  לכּבס אֹו לגּלח לֹו אפׁשר ׁשאי מי ּכל ,לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמנּול;

ּולגּלח  לכּבס מּתר זה הרי טֹוב, .יֹום ְְֲֵֵֵֶַַַָֻ
.ÁÈאֹו טֹוב, ּביֹום להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל אבל ְְְִִִֵֵֶֶַָָּכיצד?

אפׁשר  ׁשאי ׁשּבת הּוא והרי טֹוב יֹום ּבערב להיֹות ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשחל
מ לגּלח  הּבא אּלא , להּטּיל יצא ׁשּלא והּוא הּים, ּמדינת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּומּבית  הּׁשביה מּבית והּיֹוצא ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָלסחֹורה
ּומי  ּבּמֹועד, אּלא הּתירּוהּו ולא מנּדה ׁשהיה ּומי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻהאסּורים,
והּתיר  לחכם נׁשאל ולא לכּבס, ולא לגּלח ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע

ּבּמֹועד. ּומכּבסין מגּלחין אּלּו הרי - ּבּמֹועד אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָנדרֹו
.ËÈ- ּגּלחּו ולא הרגל קדם לגּלח ּפנאי להן ׁשהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻוכּלן

ּבתֹו ּבין ּתגלחּתן, זמן ׁשהּגיע והּמצרע הּנזיר אבל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאסּורין.
מּתרין  ּפנאי, להם ׁשהיה ּפי על אף - הרגל קדם ּבין ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהּמֹועד

יׁשהּו ׁשּלא ּבּמֹועד; הּיֹוצא [יעכבו]לגּלח וכל קרּבנֹותיהן. ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּבין  ׁשּנֹולד, וקטן ּבּמֹועד. לגּלח מּתר לטהרתֹו, ְְְְֳִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻמּטמאתֹו
ואנׁשי  ּבּמֹועד. לגּלחֹו מּתר - הּמֹועד לפני ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַָֻּבּמֹועד
לגּלח, מּתרין - הּמֹועד ּבתֹו מׁשמרּתן ׁשּׁשלמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמׁשמר

ּבּׁשּבת לגּלח אסּורין מׁשמר ׁשאנׁשי ׁשּלהם.[שבוע]מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
.Îׂשפה לּטל צּפרנים,[שפם]מּתר ולּטל מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֻֻ

ּומּבית  הּׁשחי מּבית ׂשער האּׁשה ּומעברת ּבכלי. ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואפּלּו
ּבּמֹועד, ּתכׁשיטיה ּכל ועֹוׂשה ּבכלי; ּבין ּבּיד ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהערוה,

העין]ּכֹוחלת הלחיים]ּופֹוקסת[מאפרת סרק [אודם ּומעברת ֲֶֶֶֶֶֶַָָ
וטֹופלת ּפניה; ּבסיד[מורחת]על שער]עצמּה [להשיר ְְְִֶֶֶַַָָָ

ּבּמֹועד. לקּלפֹו ׁשּתּוכל והּוא - ּבֹו ְְְְֵֵֶַַַַוכּיֹוצא
.‡Î מּטמאה העֹולים וכל והּיֹולדֹות והּנּדֹות והּזבֹות ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֻהּזבים

לכּבס  מּתרין אּלּו הרי הּמֹועד, ּבתֹו לֹולטהרה ׁשאין ּומי . ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻ
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ּומטּפחֹות  הּידים מטּפחֹות מכּבסֹו. זה הרי אחד, חלּוק ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
הּסּפּוג ּומטּפחֹות לכּבס;[מגבות]הּסּפרים מּתרין אּלּו הרי , ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֻ

ּכּבּוס  צריכין ׁשהן מּפני ּבּמֹועד, לכּבסן מּתר פׁשּתן, ּכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻוכן
טֹוב. יֹום ערב נתּכּבסּו אפּלּו ְְֲִִִֶֶַָּתמיד,

.·Î ואם לקנֹות; ּבין למּכר ּבין ּבּמֹועד, סחֹורה עֹוׂשין ְְְְִִִִֵֵֵֵַָֹאין
ּכגֹון היה הּמֹועד, לאחר ּתמיד מצּוי ׁשאינֹו האבד ּדבר ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּומכרּו לצאת, מבּקׁשים ׁשהן אֹו ׁשּבאּו ׁשּירֹות אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָספינֹות
ואין  לקנֹות. אֹו למּכר מּתר זה הרי - ּביקר לקחּו אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹֹֻּבזֹול

לצר[קונים]לֹוקחין אּלא ּובהמֹות, ועבדים ואבנים ּבּתים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ֵַהּמֹועד.

.‚Î.הּמֹועד לצר ּבצנעה מֹוכרין וכלים, ּכסּות פרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹמֹוכרי
ּפֹותח  למבֹוי, אֹו לזוית ּפתּוחה החנּות היתה אם ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָּכיצד?

ּפֹותח הרּבים, לרׁשּות פתּוחה היתה ואם [דלת]ּכדרּכֹו; ְְְְְְִִִֵַַַָָָָ
הּסּכֹות, חג ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום וערב אחת. ונֹועל ְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָֻאחת
טֹוב. יֹום ּכבֹוד ּבׁשביל ּבפרֹות הּׁשּוק את ּומעּטר ְְְְִִִֵֵֶַַמֹוציא

ּבפרהסיא. ּכדרּכן, מֹוכרין - תבלין ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָמֹוכרי
.„Î.לעׂשֹותֹו לגֹוי אֹומר אינֹו ּבּמֹועד, לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְֲֲֵֵֵֶַַַָֹּכל

ׁשאסּור הרי וכל ּיאכל, מה לֹו אין אם - ּבּמֹועד לעׂשֹותֹו ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹ
ּפרנסתֹו ּבכדי סחֹורה עֹוׂשה וכן ּפרנסתֹו; ּכדי עֹוׂשה .זה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לעׂשֹות  ּיאכל, מה לֹו ׁשאין עני ּפֹועל לׂשּכר לעׁשיר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻּומּתר
להתּפרנס  ׂשכרֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבּמֹועד, אסּורה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמלאכה
צר מּפני הּמֹועד, לצר ׁשאינם ּדברים לֹוקחין וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבֹו.

ּיאכל. מה לֹו ׁשאין ֵֵֶַַַֹהּמֹוכר
.‰Î לאחר לעׂשֹותּה ּבּמֹועד, הּמלאכה על הּׂשכיר ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָׂשֹוכרין

ּכדר ימנה ולא ימּדד ולא יׁשקל ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹהּמֹועד,
קּבלת ׁשּקּבל וגֹוי ּבחל. עֹוׂשה קבלנות]ׁשהּוא [עבודת ְְִִֵֶֶֶֶֹֹ

לעׂשֹות  מּניחֹו אינֹו - לּתחּום חּוץ היה אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
אֹותֹו ויחׁשדּו ליׂשראל, זֹו ׁשּמלאכה יֹודעין ׁשהּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבּמֹועד;
יֹודעין  הּכל ׁשאין - ּבּמֹועד לֹו לעׂשֹות הּגֹוי את ׂשכר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמא

אסּור  ּולפיכ הּקּבלן; ּובין הּׂשכיר ּבין ׁשּיׁש .הפרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ח  ¤¤ּפרק
הּמֹוׁשכין‡. להׁשקֹות [זורמים]נהרֹות מּתר האגּמים, מן ְְְְֲִִִַַַָָָֻ

הּׁשלהין ּבית להשקיה]מהן הזקוקה והּוא [שדה - ּבּמֹועד ְְִֵֵֵֶַַַ
ּפסקּו תמיד]ׁשּלא ׁשאּמת[שנמשכים הּברכֹות וכן [תעלת]; ְְְֵֵֶֶַַַָֹ

ׁשּנטפה  ּברכה וכן מהן; להׁשקֹות מּתר ּביניהן, עֹוברת ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמים
ּבית  מּמּנה להׁשקֹות מּתר נֹוטפת, היא ועדין הּׁשלהין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמּבית
ּבית  הּמׁשקה הּמעין ּפסק ׁשּלא והּוא, - אחרת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהּׁשלהין

העליֹונה. ְְִֶַַָָהּׁשלהין
מּמקֹום ·. ידלה לא - ּגבֹוּה וחציּה נמּו ׁשחציּה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹערּוגה

ּגבֹוּה מקֹום להׁשקֹות ּומּתר נמּו ּגדֹול. טרח ׁשהּוא מּפני , ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
ואם  ּבּמֹועד; לאכלן ּכדי הירקֹות, להׁשקֹות מים ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלדלֹות

אסּור. ליּפֹותן, ְְִִַָָּבׁשביל
הּגפנים‚. ּבעּקרי עּוגּיֹות עֹוׂשין הגזע]אין סביב ,[חפירות ְְִִִִֵֵַָָ

זה  הרי ונתקלקלּו, עׂשּויֹות היּו ואם מים. ׁשּיתמּלאּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָּכדי
אֹותּה מתּקנין ׁשּנתקלקלה, הּמים אּמת וכן ּבּמֹועד; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָמתּקנן
ׁשּׁשה; עד ּבּה חֹופר טפח, עמּקה היתה ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבּמֹועד.

הּמים  את ּומֹוׁשכין ׁשבעה. עד מעמיקּה טפחים, ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָהיתה
היתה  ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקה ׁשּלא ּובלבד לאילן, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמאילן

ּומרּביצין ּכּלּה. את להׁשקֹות מּתר לחה, מעט]ׂשדה [משקים ְְְִִֶֶַַַָָָָֻֻ
יתר. טרח ּבהם אין האּלּו, הּדברים ׁשּכל ּבּמֹועד. הּׂשדה ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת

מּפני „. ּבּמֹועד, יׁשקם לא הּמֹועד, מּלפני ׁשתּו ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹזרעים
יתר  טרח לידי ויבֹוא רּבים, מים צריכין להסב ׁשהן ּומּתר . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ

ׁשיחין  ּבֹורֹות ׁשּנסּתם. נהר ולפּתח למקֹום, מּמקֹום הּנהר ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹאת
חֹוטטין - להם צרי היה אם - יחיד ׁשל [מנקים]ּומערֹות ְְִִִִֶֶָָָָָָ

לכּתחּלה; אֹותן חֹופרין אין אבל סדקיהן, את וׁשפין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאֹותן
ועֹוׂשין  להן. צרי ׁשאינֹו ּפי על אף מים, לתֹוכן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָוכֹונסין

לכביסה]נברכת ּבּמֹועד.[בריכה ְִֵֶֶַ
מפסידין‰. ׁשהם צדין [מקלקלים]עכּברים האילנֹות, את ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ותֹולה  חֹופר, ּכיצד? ּכדרּכֹו; צד האילן, ּבׂשדה ּבּמֹועד. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹותן
לבן ׂשדה היה ואם תבואה]הּמצֹודה. האילן סמ [- לׂשדה ּוכה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָ

לׂשדה  יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשּנּוי, הּלבן ּבׂשדה אֹותן צדין -ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשּפּוד נֹועץ ּבׁשּנּוי? צד וכיצד ויחריבּוה. [ברזל]האילן ְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

ּומּכה ינּתקּנּו[עליו]ּבארץ, ּכ ואחר ;[יוציאו]ּבקרּדם, ְְְְְֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּגּמה. מקֹומֹו ְְְִָָֻונמצא

.Âהדיֹוט מעׂשה ּבֹונהּו - ׁשּנפל ּגּנה טיט]ּכתל ּגֹודר [ללא אֹו , ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
וגמא ּבקנים מעקה [צמח]אֹותֹו עׂשה אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבֹונהּו ׁשּנפל, חצר ּכתל אבל הדיֹוט. מעׂשה אֹותֹו ּבֹונה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלגג,
ּגֹוהה היה ואם ליפול]ּכדרּכֹו; הּסּכנה,[מט מּפני סֹותרֹו - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ּכדרּכֹו. ְְֵַּובֹונהּו
.Êאצטּבא אדם הּציר [ספסל]ּבֹונה עליה. ליׁשן אֹו ליׁשב ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

דלת] -[של ׁשּנׁשּברּו והּמפּתח והּמנעּול והּקֹורה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָוהּצּנֹור
הפסד  ׁשּזה עץ; ׁשל ּבין ּברזל ׁשל ּבין ּכדרּכֹו, ּבּמֹועד ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָמתּקנן
נמצא  ׁשבּורֹות, ּודלתֹות ּפתּוח הּפתח יּניח ׁשאם - הּוא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָּגדֹול
הפסד, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּכל ּבארנּו, ּוכבר ּבּבית; ּׁשּיׁש מה ּכל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמאּבד

ׁשּנּוי. צרי ִִֵָאינֹו
.Á ׁשּימּות לּמת מּוכן להיֹותֹו קבר חֹופרין ּבֹונין אין ואין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּכיצד? ּבּמֹועד; מתּקנֹו זה הרי עׂשּוי, היה אם אבל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאֹותֹו.
נכֹון ׁשּיהיה ּכדי ּבמּדתֹו, מקּצר אֹו ּבמּדתֹו לעת [מוכן]מֹוסיף ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּבֹו. ִֵֶָׁשּיּקבר
.Ë לא לקבר, מּקבר העצמֹות ואת הּמת את מפּנין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאין

לעֹולם  ּכן לעׂשֹות ואסּור למכּבד; מּבזּוי ולא לבזּוי ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָֹֻֻמּמכּבד
היה ּכן אם אּלא הּימים, השני]ּבׁשאר ׁשּלֹו[הקבר ּבתֹו ְְִִִֵֶֶַָָָָָ

מת] של לבזּוי.[בשדה מּמכּבד אפּלּו הּימים, ּבׁשאר מפּנהּו -ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֻ
.Èמתּלעין תולעים]אין מוציאין ולא [מן]את[- האילנֹות, ְְְִִֵֶַָָֹ

הּנטיעֹות את הגזע]מזהמין בקילוף זבל ולא [מדביקין , ְְְֲִִֶַַֹ
ּבׁשמן. ׁשּבהן הּפרֹות ואת האילנֹות את סכין אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמגּזמין;
ּבּמֹועד; ּבּה לחּפף ראּויה ׁשהיא מּפני הּפׁשּתה, את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹועֹוקרין

הּכׁשּות את צמח]וקֹוצרין להּטילּה[מין ראּויה ׁשהיא מּפני , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמֹועד. ְֵֵֵֵֶַַַָָֹלּׁשכר

.‡Èלּדיר הּצאן את מכניסין את [בשדה]אין ׁשּיזּבלּו ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
ׁשהר [בגלליהם]הּקרקע מדּיר, הּוא ּבּמֹועד;[מזבל]י ׂשדהּו ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָ

להן  מֹוסרין ואין אֹותן, מסּיעין ואין מּתר. מאליהן, ּבאּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻואם
צאנם את לנער זבלם]ׁשֹומר לפזר למקום ממקום .[להעבירם ְֵֵֶַָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



צז aeh mei zziay zekld - mipnf xtq - oqip g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּומטּפחֹות  הּידים מטּפחֹות מכּבסֹו. זה הרי אחד, חלּוק ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
הּסּפּוג ּומטּפחֹות לכּבס;[מגבות]הּסּפרים מּתרין אּלּו הרי , ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֻ

ּכּבּוס  צריכין ׁשהן מּפני ּבּמֹועד, לכּבסן מּתר פׁשּתן, ּכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻוכן
טֹוב. יֹום ערב נתּכּבסּו אפּלּו ְְֲִִִֶֶַָּתמיד,

.·Î ואם לקנֹות; ּבין למּכר ּבין ּבּמֹועד, סחֹורה עֹוׂשין ְְְְִִִִֵֵֵֵַָֹאין
ּכגֹון היה הּמֹועד, לאחר ּתמיד מצּוי ׁשאינֹו האבד ּדבר ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּומכרּו לצאת, מבּקׁשים ׁשהן אֹו ׁשּבאּו ׁשּירֹות אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָספינֹות
ואין  לקנֹות. אֹו למּכר מּתר זה הרי - ּביקר לקחּו אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹֹֻּבזֹול

לצר[קונים]לֹוקחין אּלא ּובהמֹות, ועבדים ואבנים ּבּתים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ֵַהּמֹועד.

.‚Î.הּמֹועד לצר ּבצנעה מֹוכרין וכלים, ּכסּות פרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹמֹוכרי
ּפֹותח  למבֹוי, אֹו לזוית ּפתּוחה החנּות היתה אם ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָּכיצד?

ּפֹותח הרּבים, לרׁשּות פתּוחה היתה ואם [דלת]ּכדרּכֹו; ְְְְְְִִִֵַַַָָָָ
הּסּכֹות, חג ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום וערב אחת. ונֹועל ְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָֻאחת
טֹוב. יֹום ּכבֹוד ּבׁשביל ּבפרֹות הּׁשּוק את ּומעּטר ְְְְִִִֵֵֶַַמֹוציא

ּבפרהסיא. ּכדרּכן, מֹוכרין - תבלין ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָמֹוכרי
.„Î.לעׂשֹותֹו לגֹוי אֹומר אינֹו ּבּמֹועד, לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְֲֲֵֵֵֶַַַָֹּכל

ׁשאסּור הרי וכל ּיאכל, מה לֹו אין אם - ּבּמֹועד לעׂשֹותֹו ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹ
ּפרנסתֹו ּבכדי סחֹורה עֹוׂשה וכן ּפרנסתֹו; ּכדי עֹוׂשה .זה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לעׂשֹות  ּיאכל, מה לֹו ׁשאין עני ּפֹועל לׂשּכר לעׁשיר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻּומּתר
להתּפרנס  ׂשכרֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבּמֹועד, אסּורה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמלאכה
צר מּפני הּמֹועד, לצר ׁשאינם ּדברים לֹוקחין וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבֹו.

ּיאכל. מה לֹו ׁשאין ֵֵֶַַַֹהּמֹוכר
.‰Î לאחר לעׂשֹותּה ּבּמֹועד, הּמלאכה על הּׂשכיר ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָׂשֹוכרין

ּכדר ימנה ולא ימּדד ולא יׁשקל ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹהּמֹועד,
קּבלת ׁשּקּבל וגֹוי ּבחל. עֹוׂשה קבלנות]ׁשהּוא [עבודת ְְִִֵֶֶֶֶֹֹ

לעׂשֹות  מּניחֹו אינֹו - לּתחּום חּוץ היה אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
אֹותֹו ויחׁשדּו ליׂשראל, זֹו ׁשּמלאכה יֹודעין ׁשהּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבּמֹועד;
יֹודעין  הּכל ׁשאין - ּבּמֹועד לֹו לעׂשֹות הּגֹוי את ׂשכר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמא

אסּור  ּולפיכ הּקּבלן; ּובין הּׂשכיר ּבין ׁשּיׁש .הפרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ח  ¤¤ּפרק
הּמֹוׁשכין‡. להׁשקֹות [זורמים]נהרֹות מּתר האגּמים, מן ְְְְֲִִִַַַָָָֻ

הּׁשלהין ּבית להשקיה]מהן הזקוקה והּוא [שדה - ּבּמֹועד ְְִֵֵֵֶַַַ
ּפסקּו תמיד]ׁשּלא ׁשאּמת[שנמשכים הּברכֹות וכן [תעלת]; ְְְֵֵֶֶַַַָֹ

ׁשּנטפה  ּברכה וכן מהן; להׁשקֹות מּתר ּביניהן, עֹוברת ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמים
ּבית  מּמּנה להׁשקֹות מּתר נֹוטפת, היא ועדין הּׁשלהין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמּבית
ּבית  הּמׁשקה הּמעין ּפסק ׁשּלא והּוא, - אחרת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהּׁשלהין

העליֹונה. ְְִֶַַָָהּׁשלהין
מּמקֹום ·. ידלה לא - ּגבֹוּה וחציּה נמּו ׁשחציּה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹערּוגה

ּגבֹוּה מקֹום להׁשקֹות ּומּתר נמּו ּגדֹול. טרח ׁשהּוא מּפני , ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
ואם  ּבּמֹועד; לאכלן ּכדי הירקֹות, להׁשקֹות מים ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלדלֹות

אסּור. ליּפֹותן, ְְִִַָָּבׁשביל
הּגפנים‚. ּבעּקרי עּוגּיֹות עֹוׂשין הגזע]אין סביב ,[חפירות ְְִִִִֵֵַָָ

זה  הרי ונתקלקלּו, עׂשּויֹות היּו ואם מים. ׁשּיתמּלאּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָּכדי
אֹותּה מתּקנין ׁשּנתקלקלה, הּמים אּמת וכן ּבּמֹועד; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָמתּקנן
ׁשּׁשה; עד ּבּה חֹופר טפח, עמּקה היתה ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבּמֹועד.

הּמים  את ּומֹוׁשכין ׁשבעה. עד מעמיקּה טפחים, ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָהיתה
היתה  ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקה ׁשּלא ּובלבד לאילן, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמאילן

ּומרּביצין ּכּלּה. את להׁשקֹות מּתר לחה, מעט]ׂשדה [משקים ְְְִִֶֶַַַָָָָֻֻ
יתר. טרח ּבהם אין האּלּו, הּדברים ׁשּכל ּבּמֹועד. הּׂשדה ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת

מּפני „. ּבּמֹועד, יׁשקם לא הּמֹועד, מּלפני ׁשתּו ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹזרעים
יתר  טרח לידי ויבֹוא רּבים, מים צריכין להסב ׁשהן ּומּתר . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ

ׁשיחין  ּבֹורֹות ׁשּנסּתם. נהר ולפּתח למקֹום, מּמקֹום הּנהר ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹאת
חֹוטטין - להם צרי היה אם - יחיד ׁשל [מנקים]ּומערֹות ְְִִִִֶֶָָָָָָ

לכּתחּלה; אֹותן חֹופרין אין אבל סדקיהן, את וׁשפין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאֹותן
ועֹוׂשין  להן. צרי ׁשאינֹו ּפי על אף מים, לתֹוכן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָוכֹונסין

לכביסה]נברכת ּבּמֹועד.[בריכה ְִֵֶֶַ
מפסידין‰. ׁשהם צדין [מקלקלים]עכּברים האילנֹות, את ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ותֹולה  חֹופר, ּכיצד? ּכדרּכֹו; צד האילן, ּבׂשדה ּבּמֹועד. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹותן
לבן ׂשדה היה ואם תבואה]הּמצֹודה. האילן סמ [- לׂשדה ּוכה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָ

לׂשדה  יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשּנּוי, הּלבן ּבׂשדה אֹותן צדין -ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשּפּוד נֹועץ ּבׁשּנּוי? צד וכיצד ויחריבּוה. [ברזל]האילן ְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

ּומּכה ינּתקּנּו[עליו]ּבארץ, ּכ ואחר ;[יוציאו]ּבקרּדם, ְְְְְֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּגּמה. מקֹומֹו ְְְִָָֻונמצא

.Âהדיֹוט מעׂשה ּבֹונהּו - ׁשּנפל ּגּנה טיט]ּכתל ּגֹודר [ללא אֹו , ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
וגמא ּבקנים מעקה [צמח]אֹותֹו עׂשה אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבֹונהּו ׁשּנפל, חצר ּכתל אבל הדיֹוט. מעׂשה אֹותֹו ּבֹונה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלגג,
ּגֹוהה היה ואם ליפול]ּכדרּכֹו; הּסּכנה,[מט מּפני סֹותרֹו - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ּכדרּכֹו. ְְֵַּובֹונהּו
.Êאצטּבא אדם הּציר [ספסל]ּבֹונה עליה. ליׁשן אֹו ליׁשב ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

דלת] -[של ׁשּנׁשּברּו והּמפּתח והּמנעּול והּקֹורה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָוהּצּנֹור
הפסד  ׁשּזה עץ; ׁשל ּבין ּברזל ׁשל ּבין ּכדרּכֹו, ּבּמֹועד ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָמתּקנן
נמצא  ׁשבּורֹות, ּודלתֹות ּפתּוח הּפתח יּניח ׁשאם - הּוא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָּגדֹול
הפסד, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּכל ּבארנּו, ּוכבר ּבּבית; ּׁשּיׁש מה ּכל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמאּבד

ׁשּנּוי. צרי ִִֵָאינֹו
.Á ׁשּימּות לּמת מּוכן להיֹותֹו קבר חֹופרין ּבֹונין אין ואין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּכיצד? ּבּמֹועד; מתּקנֹו זה הרי עׂשּוי, היה אם אבל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאֹותֹו.
נכֹון ׁשּיהיה ּכדי ּבמּדתֹו, מקּצר אֹו ּבמּדתֹו לעת [מוכן]מֹוסיף ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּבֹו. ִֵֶָׁשּיּקבר
.Ë לא לקבר, מּקבר העצמֹות ואת הּמת את מפּנין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאין

לעֹולם  ּכן לעׂשֹות ואסּור למכּבד; מּבזּוי ולא לבזּוי ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָֹֻֻמּמכּבד
היה ּכן אם אּלא הּימים, השני]ּבׁשאר ׁשּלֹו[הקבר ּבתֹו ְְִִִֵֶֶַָָָָָ

מת] של לבזּוי.[בשדה מּמכּבד אפּלּו הּימים, ּבׁשאר מפּנהּו -ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֻ
.Èמתּלעין תולעים]אין מוציאין ולא [מן]את[- האילנֹות, ְְְִִֵֶַָָֹ

הּנטיעֹות את הגזע]מזהמין בקילוף זבל ולא [מדביקין , ְְְֲִִֶַַֹ
ּבׁשמן. ׁשּבהן הּפרֹות ואת האילנֹות את סכין אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמגּזמין;
ּבּמֹועד; ּבּה לחּפף ראּויה ׁשהיא מּפני הּפׁשּתה, את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹועֹוקרין

הּכׁשּות את צמח]וקֹוצרין להּטילּה[מין ראּויה ׁשהיא מּפני , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמֹועד. ְֵֵֵֵֶַַַָָֹלּׁשכר

.‡Èלּדיר הּצאן את מכניסין את [בשדה]אין ׁשּיזּבלּו ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
ׁשהר [בגלליהם]הּקרקע מדּיר, הּוא ּבּמֹועד;[מזבל]י ׂשדהּו ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָ

להן  מֹוסרין ואין אֹותן, מסּיעין ואין מּתר. מאליהן, ּבאּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻואם
צאנם את לנער זבלם]ׁשֹומר לפזר למקום ממקום .[להעבירם ְֵֵֶַָֹ
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ׁשּבת ׂשכיר ׂשכיר [שבוע]היה ׁשנה, ׂשכיר חדׁש, ׂשכיר , ְְְְִִִִֶַָָָָָֹ
שנים]ׁשבּוע לנער [שבע ׁשֹומר וׂשֹוכרין אֹותן; מסּיעין - ְְְְְִִֵֵַַַָָ

הּזבל  הּׂשדה. ּכל ׁשּיזּבלּו ּכדי למקֹום, מּמקֹום ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּצאן
ּבקר, ּכרפת חצר נעׂשה ואם לצדדין; אֹותֹו מסּלקין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבחצר,

לאׁשּפה. אֹותֹו ְִִַָָמֹוציאין
.·È ׁשּיעמיד מקֹום לתּקן נתּכּון אם - הּקרקע ּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמׁשוה

לעבֹודת  נתּכּון ואם מּתר; ּבֹו, ׁשּידּוׁש אֹו ּתבּואה ׁשל ּכרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻּבֹו
לצר אם - ׂשדהּו מּתֹו עצים המלּקט וכן אסּור. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהארץ,

מּתר; הּפֹותקואם העצים, וכן אסּור. הּקרקע, [פותח לתּקן ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻ
ואם זרם] מּתר; הּדגים, ׁשּיּכנסּו נתּכּון אם - לׂשדהּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמים

חרּיֹות הּקֹוצץ וכן אסּור. הארץ, הּדקל [ענפים]להׁשקֹות מן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לעבֹודת  נתּכּון ואם מּתר; לבהמּתֹו, להאכיל נתּכּון אם -ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

מתּכּון. הּוא ּדבר זה לאי יּכר, ּומּמעׂשיו אסּור. ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהאילן,
.‚Èׁשּייבׁשּו ׁשאפׁשר וכירים ּבהן [יתיבשו]ּתּנּור ויאפה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

עֹוׂשין אֹותן.[מייצרים]ּבּמֹועד, עֹוׂשין אין לאו, ואם אֹותן; ְִִִֵֵַָָָ
ּבֹונין ,ּכ ּובין ּכ הּכירה [טחים]ּובין ועל ּתּנּור ׁשל חרׂש על ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הטיט]הּטפלה ּומסרגין[שכבת הּמּטֹות,[בונים]ׁשּלהן. את ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
עין[מנקים]ונֹוקרין להן ּופֹותחין הרחים, ,[חור]את ְְְִִִִֵֶֶַַָָ

רחים ׁשל הּמים אּמת ּובֹונין אֹותן, המים ּומעמידין [זרם ֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
הריחיים] את .מגלגל

.„È את וזֹופתין הּיין; יּפסד ׁשּלא ּכדי החבית, את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹזֹופתין
ׁשכר, ׁשל החבית ּפי וסֹותמין טרח. ּבֹו ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּבקּבּוק,

ּתּפסד  ׁשּלא ּומחּפיןּכדי הּקציעֹות[מכסים]. [פירות את ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹ
ליבוש] ּומרּככיןשטוחים יאבדּו. ׁשּלא ּכדי [משפשפים]ּבקׁש, ְְְְְִֵֶַַֹֹ

אין  אבל הדיֹוט; מעׂשה ׁשהּוא מּפני ּבּידים, הּבגדים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
הּידים ּבית קׁשרי השרוולים]עֹוׂשין ׁשהּוא [קמטי מּפני , ְְִִִִֵֵֵֶַַָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּמן. ְֲֵֵֵֶַַָָֹֻמעׂשה
.ÂËרחים ׁשל חמֹור צּפרני כדי קֹוצצין - בטחינה [המסייע ְְֲִִִֵֵֶַָ

ללכת] ויוכל "פרסות" רגליו על להרכיב אבּוס שיוכלו ּובֹונין ,ִֵ
אכילה] צּפרניו [סל לּטל מּתר - עליו ׁשרֹוכב וסּוס ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹֻלבהמה.

אבל  ּבּמֹועד; ּבהמה מרּביעין ואין ליּפֹותֹו. ּכדי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָּולסרקֹו
מאכלֹות  וכל רפּואה. מּמּנה מֹונעין ואין ּדם, לּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָמּקיזין
לאדם  מּתר לרפּואה, אּלא ּבריאין מאכל ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּומׁשקין

ּבּמֹועד. ולׁשּתֹותן ְְְְִֵַָָָלאכלן
.ÊËמפּנין מּכעּורה [כלים]אין לא ּבּמֹועד, לחצר מחצר ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

לבית  מּבית הּוא מפּנה אבל לכעּורה; מּנאה ולא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹלנאה
האּמן, מּבית הּמֹועד לצר ׁשהן ּכלים ּומביאין חצר. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּבאֹותּה
ׁשאינן  ּכלים אבל ּוצלֹוחּיֹות; וכֹוסֹות ּוכסתֹות ּכרים ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָּכגֹון
אין  - הּצּבע מּבית צמר אֹו הּלֹוטׁש מן מחרׁשה ּכגֹון ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָצריכין,
ּומּניחן  ׂשכרֹו לֹו נֹותן ּיאכל, מה לאּמן אין ואם ְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֻמביאין.
חׁשׁש ואם לֹו; הּסמּו ּבּבית מּניחן מאמינֹו, אינֹו ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָאצלֹו;
לביתֹו. יביא לא אבל אחרת, לחצר מפּנן - יּגנבּו ׁשּמא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלהן

.ÊÈ הּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָאסּור
אינֹו ּבהן, מלאכה העֹוׂשה וכל ׁשּבתֹות. ערבי ּכמֹו ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָּולמעלה,
ּכרחֹו, ּבעל אֹותֹו ּומבּטלין ּבֹו, וגֹוערין ּברכה; סימן ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָרֹואה

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אין מדרבנן]אבל צרי[מלקות ואין , ְְֲִִֵֵַַַַָָ

חצֹות; אחר הּפסח מערב חּוץ  - אֹותֹו מנּדין ׁשאין ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַלֹומר
צרי ואין אֹותֹו, מנּדין חצֹות אחר מלאכה ּבֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשהעֹוׂשה
ׁשּיֹום  לפי - נּדּוהּו לא אם מרּדּות מּכת אֹותֹו ׁשּמּכין ְְִִִִֶֶַַַַַֹלֹומר
מּפני  טֹובים, ימים ערבי ּכׁשאר אינֹו ּבניסן עׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָארּבעה

ּבֹו קרּבן.[קרבן]ׁשּיׁש ּוׁשחיטת חגיגה ְְֲִִֵֶַָָָ
.ÁÈ מּדברי מלאכה ּבעׂשּית אסּור עׂשר ארּבעה יֹום ,ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ

מֹועד,סֹופרים  ׁשל מחּלֹו קל והּוא מֹועד; ׁשל חּלֹו ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶֶַֻֻ
הּׁשחיטה. זמן ׁשהּוא ומעלה, הּיֹום מחצי אּלא אסּור ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואינֹו
מקֹום  - ּבּמנהג ּתלּוי הּיֹום, חצי עד החּמה מהנץ ְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָאבל
אין  לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום עֹוׂשין; לעׂשֹות, ֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנֹוהגין

ִעֹוׂשין.
.ËÈ ּכּתחּלה יתחיל לא - לעׂשֹות ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹואפּלּו

יכֹול  ׁשהּוא ּפי על אף עׂשר, ּבארּבעה מלאכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָלעׂשֹות
ׁשּמתחילין  הן ּבלבד אּמנּיֹות ׁשלׁש אּלא חצֹות; קדם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻֻלגמרּה
החּיטין  הן: ואּלּו חצֹות, עד ועֹוׂשין לעׂשֹות, ׁשּנהגּו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָּבמקֹום
קדם  ּבּה התחיל אם - אּמנּיֹות ׁשאר אבל והּכֹובסין. ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֻֻוהּסּפרין

חצֹות  עד ׁשּגֹומר הּוא עׂשר, צריכין ארּבעה העם ׁשאין ; ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
הרּבה. צר אּמנּיֹות ְְִֵֶַָָֹֻֻלׁשאר

.Î יעׂשה לא - עֹוׂשין ׁשאין למקֹום ׁשעֹוׂשין מּמקֹום ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹההֹול
הּמחלֹוקֹות  מּפני וההֹולּבּיּׁשּוב, ּבּמדּבר; הּוא עֹוׂשה אבל , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָ

נֹותנין  יעׂשה; לא - ׁשעֹוׂשין למקֹום עֹוׂשין ׁשאין ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹמּמקֹום
לׁשם. ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום חמרי ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻֻעליו
האּסּור  מּפני ּבטל ׁשהּוא ּבפניהם יתראה לא כן, ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹואף
ׁשּדעּתֹו מי וכן הּמחלֹוקֹות. מּפני אדם, יׁשּנה אל לעֹולם -ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
להחמיר  ּבין להקל ּבין מקֹומֹו ּכאנׁשי נֹוהג למקֹומֹו, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָֹלחזר
מּפני  ּבֹו, ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי ּבפני יתראה ׁשּלא והּוא -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ֲַַהּמחלֹוקֹות.
.‡Î עׂשר ּבארּבעה האּמן מּבית ּכלים ּומביאין ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָֻמֹוליכין

זבל  וגֹורפין הּמֹועד. לצר ׁשאינן ּפי על אף חצֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאחר
לאׁשּפה.[במגריפה] אֹותֹו ּומֹוציאין בהמה, רגלי ְְְִִִֵֵַַַַָָָמּתחת

ימים  ׁשלׁשת ׁשּיׁשבה ותרנגלת לתרנגֹולין; ׁשֹובכין ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹּומֹוׁשיבין
ּתחּתיה  אחרת מֹוׁשיבין - ּומתה הּביצים, על יתר ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
אין  ּובּמֹועד, הּביצים. יּפסדּו ׁשּלא ּכדי עׂשר, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבארּבעה
מחזירין  הּביצים, מעל ּבּמֹועד ּברחה אם אבל ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמֹוׁשיבין;

למקֹומּה. ְִָָאֹותּה
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹיׁש
חמץ  לאכל ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמצוֹות

(ב) ּולמעלה; הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה להׁשּבית ּביֹום ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ
ׁשבעה; ּכל חמץ לאכל ׁשּלא (ג) עׂשר; מארּבעה ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹׂשאֹור
יראה  ׁשּלא (ה) ׁשבעה; ּכל חמץ ּתערבת לאכל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ(ד)
לאכל  (ז) ׁשבעה; ּכל חמץ יּמצא ׁשּלא (ו) ׁשבעה; ּכל ְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹחמץ
ּבאֹותֹו מצרים ּביציאת לסּפר (ח) הּפסח; ּבלילי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמּצה

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִֵֵֵַַָָהּלילה.
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א  ¤¤ּפרק
עׂשר ‡. חמּׁשה ליל מּתחּלת ּבּפסח, חמץ ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל

ּכרת  חּיב ּבמזיד, - ּבניסן ועׂשרים אחד יֹום סֹוף ,עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
קרּבן  חּיב ּבׁשֹוגג, ונכרתה"; חמץ, אכל ּכל "ּכי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני אחד [בין - ְֶַָָָ
הממחה ואחד וׁשֹותה.[ממיס]האֹוכל, ְְְֵֶֶֶַַָָ

חמץ"·. יאכל "לא ׁשּנאמר: - ּבהניה אסּור ּבּפסח, ,החמץ ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבֹו יהא אכילה.[שום]לא ּבּפסח הּתר ּברׁשּותֹו חמץ והּמּניח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

"לא  ׁשּנאמר: לאוין, ּבׁשני עֹובר אכלֹו, ׁשּלא ּפי על אף -ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
יּמצא  לא "ׂשאר ונאמר: ,"ּגבל ּבכל ׂשאר ל ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻיראה

מחמצין ׁשּבֹו הּׂשאֹור ואּסּור החמץ ואּסּור [בצק ּבבּתיכם"; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
[- הּוא.אחר אחד ,ֶָ

ּכן ‚. אם אּלא יּמצא", ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לֹוקה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאינֹו
חּמצֹו אֹו ּבּפסח, חמץ אם קנה אבל מעׂשה. ׁשּיעׂשה ּכדי - ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּניחֹו אּלא ּבערֹו ולא הּפסח ּובא הּפסח, קדם חמץ לֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהיה
מן  לֹוקה אינֹו - לאוין ׁשני על ׁשעבר ּפי על אף - ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּברׁשּותֹו
מרּדּות  מּכת אֹותֹו ּומּכין מעׂשה; עׂשה ׁשּלא מּפני ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּתֹורה,

מדרבנן] .[מלקות
לעֹולם „. ּבהניה אסּור הּפסח, עליו ׁשעבר זה חמץ ודבר ; ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּו"בל  יראה" "ּבל על ׁשעבר מּפני סֹופרים: מּדברי קנס -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּלא  ּכדי - ּבאנס אֹו ּבׁשגגה הּניחֹו ואפּלּו אסרּוהּו, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹיּמצא",

הּפסח. אחר ּבֹו ׁשּיהנה ּכדי ּברׁשּותֹו, חמץ אדם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיּניח
ּבמי ‰. ּבין ּבּפסח, אחר ּבדבר ׁשּנתערב ׁשּלא חמץ ּבין נֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשעבר  יׂשראל ׁשל וחמץ ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמינֹו
נתערב  אם - ּבהניה אס ּור ׁשהּוא ּפי על אף - הּפסח ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעליו
הּפסח; אחר לאכלֹו מּתר זה הרי ּבמינֹו, ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּבין
מּתרת  הּתערבת אבל עצמֹו, ּבחמץ אּלא ואסרּו קנסּו ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשּלא

הּפסח. לאחר ְֲִֶַַַַַָּבאכילה
.Â אבל חמץ. ׁשל עצמֹו אכילת על אּלא ּכרת, חּיבין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

הּבבלי ּכּתח ּכגֹון חמץ, ולחם]ערּוב חמוץ מחלב עשוי [טיבול ְְִֵֵַַָָֻ
הּמדי משעורה]וׁשכר מּדברים [עשוי להן הּדֹומה וכל , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּכרת, ּבֹו ואין לֹוקה ּבּפסח, אכלן אם - ּבהן מערב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהחמץ
אמּורים? ּדברים ּבּמה תאכלּו". לא מחמצת "ּכל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ּביצים  ׁשלׁש אכילת ּבכדי הּתערבת, ּבתֹו חמץ ּכּזית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּבׁשאכל
ּכּזית  ּבּתערבת אין אם אבל הּתֹורה; מן ׁשּלֹוקה הּוא -ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

כדי]ּבכדי[שמצטרף] תוך ּפי [- על אף - ּביצים ׁשלׁש אכילת ְֲִִִִֵֵַַַָֹ
מרּדּות. מּכת אּלא לֹוקה אינֹו אכל, אם - לאכל לֹו ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאסּור

.Ê אסּור זה הרי - ׁשהּוא ּכל ּבּפסח, עצמֹו החמץ מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהאֹוכל
אינֹו כן, ּפי על ואף חמץ". יאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמן
והאֹוכל  ּכּזית; ׁשהּוא ּכׁשעּור על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיב

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבמזיד, מּכּזית ְְִִִִֵַַַַַַָּפחֹות
.Á הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָֹאסּור

האֹוכל  וכל ּבּיֹום. ׁשביעית ׁשעה מּתחּלת ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּולמעלה,
חמץ", עליו תאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה זה, ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבזמן

הּׁשמּועה מּפי למדּו ּכ הּפסח; קרּבן על [ממרע"ה]ּכלֹומר ְְְְִִֶַַַַַַָָָָ

לׁשחיטת  ׁשראּויה מּׁשעה חמץ תאכל לא זה: ּדבר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבפרּוׁש
הּיֹום. חצי והּוא הערּבים", "ּבין ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָהּפסח,

.Ë ּכדי ׁשּׁשית, ׁשעה מּתחּלת חמץ לאכל חכמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואסרּו
יּגע יהיה [יכשל]ׁשּלא ׁשּׁשית ׁשעה ּומּתחּלת ּתֹורה. ּבאּסּור ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ

סֹופרים, מּדברי ׁשּׁשית ׁשעה ּובהניה: ּבאכילה אסּור ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהחמץ
חמיׁשית, ׁשעה הּתֹורה. מן ומעלה, מּׁשביעית הּיֹום ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָּוׁשאר
יטעה  ׁשּמא המעּנן, יֹום מּׁשּום ּגזרה - חמץ ּבּה אֹוכלין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻאין
חמיׁשית. ּבׁשעה ּבהניה אסּור ואינֹו וׁשּׁשית. חמיׁשית ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָּבין

ּתֹודה  ולחם ּתרּומה ּבּה ּתֹולין ,מחמץ לפיכ ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ׁשעה  ׁשּתּגיע עד ׂשֹורפין ולא אֹוכלין לא קדׁש, ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשהּוא

הּכל. ׂשֹורפין ְִִִַֹׁשּׁשית,
.È סֹוף עד עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ׁשּמּתר למדּת, ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻהא

ּבֹו; נהנין אּלא חמיׁשית, ּבׁשעה אֹוכלין ואין רביעית; ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶָָָָָׁשעה
והאֹוכל  מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ׁשּׁשית, ּבׁשעה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָוהאֹוכל

לֹוקה. ׁשביעית, ׁשעה ְְִִִִֶַָָמּתחּלת
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ב  ¤¤ּפרק
אּסּור ‡. זמן קדם החמץ להׁשּבית הּתֹורה, מן עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמצות

מּבּתיכם"; ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאכילתֹו,
הּׁשמּועה רבנו]מּפי משה יֹום [שמסר הּוא זה ׁשראׁשֹון למדּו, ְְִִִֶֶַָָ

"לא  ּבּתֹורה: ּׁשּכתּוב מה זה, לדבר ּוראיה עׂשר. ְְְֶֶַַַָָָָָָָָָָֹארּבעה
הּפסח  תׁשחט לא ּכלֹומר זבחי", ּדם חמץ על ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹתׁשחט
אחר  עׂשר ארּבעה יֹום הּוא הּפסח, ּוׁשחיטת קּים; ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוהחמץ

ֲחצֹות.
ׁשּיבּטל ·. היא ּבּתֹורה? האמּורה זֹו הׁשּבתה היא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּומה

ּברׁשּותֹו ׁשאין ּבלּבֹו ויׂשים ּכעפר, אֹותֹו ויחׁשב מּלּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהחמץ
ּוכדבר  ּכעפר הּוא הרי ׁשּברׁשּותֹו, חמץ וׁשּכל ּכלל, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמץ

ּכלל  צר ּבֹו .ׁשאין ְֵֶֶָֹ
לחּפׂש‚. סֹופרים, ּובחרים,ּומּדברי ּבּמחבֹואֹות החמץ אחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

ׁשּבֹודקין  סֹופרים, מּדברי וכן ּגבּולֹו. מּכל ּולהֹוציאֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֹולבּדק
לאֹור  עׂשר, ארּבעה ליל מּתחּלת ּבּלילה החמץ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּומׁשּביתין

יפה הּנר  הּנר ואֹור ּבבּתיהם, מצּויין העם ּכל ׁשּבּלילה מּפני , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
מדרׁש קֹובעין ואין ׁשלׁשה [שיעור]לבדיקה; יֹום ּבסֹוף ְְְְְְִִִִֵָָָֹ

לקרֹות יתחיל לא החכם וכן תורה]עׂשר, -[ללמוד זֹו ּבעת ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
זמּנּה. ּבתחּלת מּבדיקה, ויּמנע יּמׁש ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּמא

ולא „. החּמה, לאֹור ולא הּלבנה, לאֹור לא ּבֹודקין ְְְְְְִֵַַַָָָֹֹֹאין
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנר. לאֹור אּלא - האבּוקה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָלאֹור

ּובּמחבֹואֹות  אכסדרהּבחרים אבל -[מרפסת]; רב ׁשאֹורּה ְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹ
צרי אינֹו החצר, ואמצע ּדּיֹו. החּמה, לאֹור ּבדקּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאם
חמץ  ּכל אֹוכלין והן ׁשם, מצּויים ׁשהעֹופֹות מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָּבדיקה,

ׁשם. ִֶָֹׁשּיּפל
עד ‰. ּבֹודק זה - לחברֹו אדם ׁשּבין הּבית ׁשּבאמצע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹחר

והּׁשאר  מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ּבֹודק וזה מּגעת, ׁשּידֹו ְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמקֹום
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א  ¤¤ּפרק
עׂשר ‡. חמּׁשה ליל מּתחּלת ּבּפסח, חמץ ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל

ּכרת  חּיב ּבמזיד, - ּבניסן ועׂשרים אחד יֹום סֹוף ,עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
קרּבן  חּיב ּבׁשֹוגג, ונכרתה"; חמץ, אכל ּכל "ּכי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני אחד [בין - ְֶַָָָ
הממחה ואחד וׁשֹותה.[ממיס]האֹוכל, ְְְֵֶֶֶַַָָ

חמץ"·. יאכל "לא ׁשּנאמר: - ּבהניה אסּור ּבּפסח, ,החמץ ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבֹו יהא אכילה.[שום]לא ּבּפסח הּתר ּברׁשּותֹו חמץ והּמּניח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

"לא  ׁשּנאמר: לאוין, ּבׁשני עֹובר אכלֹו, ׁשּלא ּפי על אף -ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
יּמצא  לא "ׂשאר ונאמר: ,"ּגבל ּבכל ׂשאר ל ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻיראה

מחמצין ׁשּבֹו הּׂשאֹור ואּסּור החמץ ואּסּור [בצק ּבבּתיכם"; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
[- הּוא.אחר אחד ,ֶָ

ּכן ‚. אם אּלא יּמצא", ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לֹוקה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאינֹו
חּמצֹו אֹו ּבּפסח, חמץ אם קנה אבל מעׂשה. ׁשּיעׂשה ּכדי - ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּניחֹו אּלא ּבערֹו ולא הּפסח ּובא הּפסח, קדם חמץ לֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהיה
מן  לֹוקה אינֹו - לאוין ׁשני על ׁשעבר ּפי על אף - ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּברׁשּותֹו
מרּדּות  מּכת אֹותֹו ּומּכין מעׂשה; עׂשה ׁשּלא מּפני ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּתֹורה,

מדרבנן] .[מלקות
לעֹולם „. ּבהניה אסּור הּפסח, עליו ׁשעבר זה חמץ ודבר ; ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּו"בל  יראה" "ּבל על ׁשעבר מּפני סֹופרים: מּדברי קנס -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּלא  ּכדי - ּבאנס אֹו ּבׁשגגה הּניחֹו ואפּלּו אסרּוהּו, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹיּמצא",

הּפסח. אחר ּבֹו ׁשּיהנה ּכדי ּברׁשּותֹו, חמץ אדם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיּניח
ּבמי ‰. ּבין ּבּפסח, אחר ּבדבר ׁשּנתערב ׁשּלא חמץ ּבין נֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשעבר  יׂשראל ׁשל וחמץ ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמינֹו
נתערב  אם - ּבהניה אס ּור ׁשהּוא ּפי על אף - הּפסח ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעליו
הּפסח; אחר לאכלֹו מּתר זה הרי ּבמינֹו, ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּבין
מּתרת  הּתערבת אבל עצמֹו, ּבחמץ אּלא ואסרּו קנסּו ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשּלא

הּפסח. לאחר ְֲִֶַַַַַָּבאכילה
.Â אבל חמץ. ׁשל עצמֹו אכילת על אּלא ּכרת, חּיבין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

הּבבלי ּכּתח ּכגֹון חמץ, ולחם]ערּוב חמוץ מחלב עשוי [טיבול ְְִֵֵַַָָֻ
הּמדי משעורה]וׁשכר מּדברים [עשוי להן הּדֹומה וכל , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּכרת, ּבֹו ואין לֹוקה ּבּפסח, אכלן אם - ּבהן מערב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהחמץ
אמּורים? ּדברים ּבּמה תאכלּו". לא מחמצת "ּכל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ּביצים  ׁשלׁש אכילת ּבכדי הּתערבת, ּבתֹו חמץ ּכּזית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּבׁשאכל
ּכּזית  ּבּתערבת אין אם אבל הּתֹורה; מן ׁשּלֹוקה הּוא -ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

כדי]ּבכדי[שמצטרף] תוך ּפי [- על אף - ּביצים ׁשלׁש אכילת ְֲִִִִֵֵַַַָֹ
מרּדּות. מּכת אּלא לֹוקה אינֹו אכל, אם - לאכל לֹו ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאסּור

.Ê אסּור זה הרי - ׁשהּוא ּכל ּבּפסח, עצמֹו החמץ מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהאֹוכל
אינֹו כן, ּפי על ואף חמץ". יאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמן
והאֹוכל  ּכּזית; ׁשהּוא ּכׁשעּור על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיב

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבמזיד, מּכּזית ְְִִִִֵַַַַַַָּפחֹות
.Á הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָֹאסּור

האֹוכל  וכל ּבּיֹום. ׁשביעית ׁשעה מּתחּלת ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּולמעלה,
חמץ", עליו תאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה זה, ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבזמן

הּׁשמּועה מּפי למדּו ּכ הּפסח; קרּבן על [ממרע"ה]ּכלֹומר ְְְְִִֶַַַַַַָָָָ

לׁשחיטת  ׁשראּויה מּׁשעה חמץ תאכל לא זה: ּדבר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבפרּוׁש
הּיֹום. חצי והּוא הערּבים", "ּבין ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָהּפסח,

.Ë ּכדי ׁשּׁשית, ׁשעה מּתחּלת חמץ לאכל חכמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואסרּו
יּגע יהיה [יכשל]ׁשּלא ׁשּׁשית ׁשעה ּומּתחּלת ּתֹורה. ּבאּסּור ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ

סֹופרים, מּדברי ׁשּׁשית ׁשעה ּובהניה: ּבאכילה אסּור ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהחמץ
חמיׁשית, ׁשעה הּתֹורה. מן ומעלה, מּׁשביעית הּיֹום ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָּוׁשאר
יטעה  ׁשּמא המעּנן, יֹום מּׁשּום ּגזרה - חמץ ּבּה אֹוכלין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻאין
חמיׁשית. ּבׁשעה ּבהניה אסּור ואינֹו וׁשּׁשית. חמיׁשית ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָּבין

ּתֹודה  ולחם ּתרּומה ּבּה ּתֹולין ,מחמץ לפיכ ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ׁשעה  ׁשּתּגיע עד ׂשֹורפין ולא אֹוכלין לא קדׁש, ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשהּוא

הּכל. ׂשֹורפין ְִִִַֹׁשּׁשית,
.È סֹוף עד עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ׁשּמּתר למדּת, ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻהא

ּבֹו; נהנין אּלא חמיׁשית, ּבׁשעה אֹוכלין ואין רביעית; ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶָָָָָׁשעה
והאֹוכל  מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ׁשּׁשית, ּבׁשעה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָוהאֹוכל

לֹוקה. ׁשביעית, ׁשעה ְְִִִִֶַָָמּתחּלת

ה'תשע"ג  ניסן י"ט קודש שבת יום

ב  ¤¤ּפרק
אּסּור ‡. זמן קדם החמץ להׁשּבית הּתֹורה, מן עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמצות

מּבּתיכם"; ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאכילתֹו,
הּׁשמּועה רבנו]מּפי משה יֹום [שמסר הּוא זה ׁשראׁשֹון למדּו, ְְִִִֶֶַָָ

"לא  ּבּתֹורה: ּׁשּכתּוב מה זה, לדבר ּוראיה עׂשר. ְְְֶֶַַַָָָָָָָָָָֹארּבעה
הּפסח  תׁשחט לא ּכלֹומר זבחי", ּדם חמץ על ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹתׁשחט
אחר  עׂשר ארּבעה יֹום הּוא הּפסח, ּוׁשחיטת קּים; ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוהחמץ

ֲחצֹות.
ׁשּיבּטל ·. היא ּבּתֹורה? האמּורה זֹו הׁשּבתה היא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּומה

ּברׁשּותֹו ׁשאין ּבלּבֹו ויׂשים ּכעפר, אֹותֹו ויחׁשב מּלּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהחמץ
ּוכדבר  ּכעפר הּוא הרי ׁשּברׁשּותֹו, חמץ וׁשּכל ּכלל, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמץ

ּכלל  צר ּבֹו .ׁשאין ְֵֶֶָֹ
לחּפׂש‚. סֹופרים, ּובחרים,ּומּדברי ּבּמחבֹואֹות החמץ אחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

ׁשּבֹודקין  סֹופרים, מּדברי וכן ּגבּולֹו. מּכל ּולהֹוציאֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֹולבּדק
לאֹור  עׂשר, ארּבעה ליל מּתחּלת ּבּלילה החמץ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּומׁשּביתין

יפה הּנר  הּנר ואֹור ּבבּתיהם, מצּויין העם ּכל ׁשּבּלילה מּפני , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
מדרׁש קֹובעין ואין ׁשלׁשה [שיעור]לבדיקה; יֹום ּבסֹוף ְְְְְְִִִִֵָָָֹ

לקרֹות יתחיל לא החכם וכן תורה]עׂשר, -[ללמוד זֹו ּבעת ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
זמּנּה. ּבתחּלת מּבדיקה, ויּמנע יּמׁש ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּמא

ולא „. החּמה, לאֹור ולא הּלבנה, לאֹור לא ּבֹודקין ְְְְְְִֵַַַָָָֹֹֹאין
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנר. לאֹור אּלא - האבּוקה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָלאֹור

ּובּמחבֹואֹות  אכסדרהּבחרים אבל -[מרפסת]; רב ׁשאֹורּה ְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹ
צרי אינֹו החצר, ואמצע ּדּיֹו. החּמה, לאֹור ּבדקּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאם
חמץ  ּכל אֹוכלין והן ׁשם, מצּויים ׁשהעֹופֹות מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָּבדיקה,

ׁשם. ִֶָֹׁשּיּפל
עד ‰. ּבֹודק זה - לחברֹו אדם ׁשּבין הּבית ׁשּבאמצע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹחר

והּׁשאר  מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ּבֹודק וזה מּגעת, ׁשּידֹו ְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמקֹום
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ּבלּבֹו צרימבּטלֹו אינֹו חמץ, לֹו מכניסין ׁשאין מקֹום וכל ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ְִָּבדיקה.

.Â הּתחּתֹוני הּבית הּיציעחרי וגג והעליֹונים, שגגו ם [חדרון ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
ּומתּבןמשופע] ולּולין, ּבקר, ורפת התבן], ואֹוצרֹות [בית , ְְְְְִֵֶֶַָָ
ּדגים [מחסני] ּובית מהן, מסּתּפק ׁשאין ׁשמן ואֹוצרֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָיין

חמץ. להן הכניס ּכן אם אּלא ּבדיקה, צריכין אינן - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּגדֹולים
הּמלח, ּובית מהן, ׁשּמסּתּפק יין ואֹוצרֹות ׁשכר אֹוצרֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאבל
ּובית  העצים, ּובית קטּנים, ּדגים ּובית הּׁשעוה, ְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּובית

מלוח]הּמּוריס דג וכּיֹוצא [שומן האמצעּיים, הּבית וחרי , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ואם  חמץ; להן ׁשּמכניסין ׁשּסתמן ּבדיקה, צריכין - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבאּלּו
ּבדיקה. צרי אינֹו חמץ, ׁשם הכניס ׁשּלא ּבוּדאי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹידע

ׁשּורֹות ׁשּתי מּמּנּו ּבֹודק הּמרּתף, חביות]ּוכׁשּבֹודק [של ְְְִֵֵֵֵֶֶַַ
מּמּנה. וׁשּלמּטה העליֹונה ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהחיצֹונֹות,

.Ê ׁשאין למקֹום חמץ חלּדה ּגררה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֻאין
מעיר  נחּוׁש לבית, מּבית נחּוׁש ׁשאם חמץ; ּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמכניסין

סֹוף  לּדבר ואין עׂשר לעיר, והּניח עׂשר, ארּבעה ליל ּבדק . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשנּיה; ּפעם לבּדק וצרי חֹוׁשׁש, זה הרי - ּתׁשע ּומצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּלֹות

ּבוּדאי. עכּבר אֹו חלּדה ּגררה ְְְְֲֵֶַַַָָָָֻׁשהרי
.Á ּבדיקה אחר ּבפיו וחמץ לּבית ׁשּנכנס עכּבר ראה אם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוכן

ּפע  לבּדק צרי ּבאמצע - ּפרּורין ׁשּמצא ּפי על אף ׁשנּיה. ם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
והרי  זה, ּבמקֹום הּפת אֹותּה אכל 'ּכבר אֹומרין: אין ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבית,
ואּלּו ּבחּלֹון, אֹו ּבחר הּניחּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּפרּורין',
ּכלּום, מצא לא אם ּובֹודק. חֹוזר ּולפיכ היּו; ׁשם ְְִִִֵֵֵַָָָָָֹהּפרּורין
ׁשּנטלּה הּפת אֹותּה מצא ואם הּבית; ּכל ּבֹודק זה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

ּבדיקה  צרי אינֹו ונכנס, .העכּבר ְְְְִִִֵַַָָָָ
.Ë,אחריו ונכנס ּכּכר, ּובידֹו ּבדּוק, לבית ׁשּנכנס ּתינֹוק ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָראה 

ואּלּו ׁשאכלּה, ׁשחזקתֹו ּבדיקה; צרי אינֹו - ּפרּורין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּומצא
לפרר  הּתינֹוק ׁשּדר - אכילה ּבׁשעת מּמּנּו ׁשּנפלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּפרּורין
ּפרּורין  מצא לא ואם לפרר. עכּבר ּדר ואין אכילתֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבעת

לבּדק  צרי .ּכלל, ְְִִָָֹ
.È עכּבר ּובא חמץ, ׁשל ואחד מּצה ׁשל צּבּורין ּתׁשעה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּניח

ּבדּוק  לבית ונכנס נטל, מּצה אם חמץ אם ידענּו ולא ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹונטל,
ׁשּכל לבּדק; צרי מקומו]הּקבּוע[איסור]- ּכמחצה [ידוע , ְְֱִִֶֶַַָָָָֹ

מחצה. ֱֶַָעל
.‡È אחד בּתים, ּוׁשני מּצה, ואחד חמץ אחד צּבּורין, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשני

חמץ  נטל זה עכּברים, ׁשני ּובאּו ּבדּוק, ׁשאינֹו ואחד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבדּוק
החמץ; ׁשּנטל זה נכנס ּבית זה לאי ידּוע ואין מּצה, נטל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוזה
ונטל, עכּבר ּובא חמץ, אחד וצּבּור ּבדּוקין, בּתים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן
מהן, לאחד ׁשּנכנס ׁשּידע אֹו נכנס; ּבית זה לאי ידּוע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָואין
ּכּכר  ּומצא ׁשּבדק, אֹו ּכלּום; מצא ולא ּובדק אחריו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָֹונכנס
קבּוע  ּכאן ׁשאין ׁשנּיה; ּפעם לבּדק צרי אינֹו אּלּו, ּבכל -. ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

.·È אחרת ּבזוית ּומצאֹו זֹו, ּבזוית החמץ ׁשהּניח הּניח אֹו ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
צּבּורין ּתׁשעה ׁשהיּו אֹו עׂשר; ּומצא חּלֹות, }מּצה {ּתׁשע ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ואחד אם }חמץ {(חמץ) ידּוע ואין מהן, ּכּכר ּופרׁש (מצה), ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
לבית  ונכנס ׁשּפרׁש, הּכּכר ונטל עכּבר ּובא מּצה, אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָחמץ

אֹו זה לבית נכנס וספק חמץ, ונטל עכּבר ׁשּבא אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבדּוק;
לבּדק. צרי אּלּו, ּבכל - נכנס ְְְִִִֵַָָֹֹלא

.‚È וכּכר מּׁשם עכּבר ויצא ּבפיו, וכּכר לּבית עכּבר ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָנכנס
ׁשּיצא', האחרֹון הּוא ׁשּנכנס, הראׁשֹון 'הּוא אֹומרין: - ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּבפיו
צרי לבן, ׁשּיצא וזה ׁשחר הראׁשֹון היה לבּדק; צרי ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֹֹואינֹו
וכּכר  חלּדה מּׁשם ויצאת ּבפיו, וכּכר עכּבר נכנס ְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָֹֻלבּדק.
צרי אינֹו ּבפיה, וכּכר ועכּבר יצאת לבּדק; צרי - ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָֹּבפיה
ׁשּנכנס  נחׁש העכּבר. ּבפי ׁשהיה הּוא הּכּכר, ׁשּזה - ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלבּדק

חּבר להביא חּיב אין ּבפיו, ּופת נחשים]לחר להֹוציאֹו.[צייד ְְְְִִִֵַַַָָָֹ
.„È סּלם להביא אֹותֹו מחּיבין קֹורה, ּבׁשמי חמץ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻּכזית

קֹורה  מּׁשמי יּפל ׁשּפעמים ּבבֹור להֹורידֹו; חמץ היה אין . , ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
ודּיֹו. ּבלּבֹו, מבּטלֹו אּלא להעלֹותֹו, אֹותֹו ְְְְְְְֲִִֶַַַַָמחּיבין

.ÂËּפניה [חתיכת]ּכּפת טח אם - ליׁשיבה ׁשּיחדּה ׂשאֹור ְֲִִִִִֶֶַָָָָָ
הערבה  ׁשּבסדקי ּבצק לקּימּה. ּומּתר ּבטלה, זֹו הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻּבטיט

לאו [קערה] ואם לבער. חּיב אחד, ּבמקֹום ּכזית יׁש אם -ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
נקב  ּבֹו לסּתם אֹו הערבה, ׁשברי ּבֹו לחּזק עׂשּוי היה אם -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
זיתים  חציי ׁשני היּו לבער. חּיב לאו, ואם ּבמעּוטֹו; ּבטל -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ
ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - ּביניהן ּבצק ׁשל וחּוט מקֹומֹות, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹּבׁשני
חּיב  אינֹו לאו, ואם לבער; חּיב ע ּמֹו, נּטלין החּוט ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיּנטל

ְֵַלבער.
.ÊË על אף - ּבבית אבל ּבערבה; אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּבּמה

מּפני  לבער, חּיב - עּמֹו נּטלין אין החּוט יּנטל ׁשאם ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
אֹותן  מקּבץ ּבעלּיה,ׁשּפעמים זית וחצי ּבּבית זית חצי היה . ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּבאכסדרה זית וחצי ּבּבית זית ּבּבית [מרפסת]חצי זית חצי , ְְֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַַָָ
זיתים  החציי ואּלּו הֹואיל - מּמּנּו ׁשּלפנים ּבּבית זית ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָוחצי
חּיב  אינֹו - ּבקרקעֹות אֹו ּבקֹורֹות, אֹו ּבכתלים, ְְְְְִִִֵַַָָָּדבּוקין

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטל אּלא ְְְְִֵֵֶַַַָלבער,
.ÊÈעׂשר ּבארּבעה סתם ּבית בדקו]הּמׂשּכיר אם פירש לא -] ְְְְִִַַַַָָָָָ

זה  החזק ואם לׁשאל; צרי ואינֹו ּבדּוק, ּבחזקת זה הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשּלא  -הּמׂשּכיר ּבדקנּוהּו' 'אנּו קטן, אֹו אּׁשה ואמרה ּבדק, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹ

והּכל  חמץ, ּבעּור על נאמנים ׁשהּכל נאמנין; אּלּו ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהרי
והּוא, - ּוקטּנים ועבדים נׁשים ואפּלּו לבדיקה, ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָּכׁשרין

לבּדק. ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן ְְִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה
.ÁÈ חל הּמפּתח מסר ׁשּלא עד אם - לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹהּמׂשּכיר

חל  הּמפּתח מּׁשּמסר ואם לבּדק; הּמׂשּכיר על עׂשר, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹארּבעה
ּבחזקת  ּבית הּמׂשּכיר לבּדק. הּׂשֹוכר על עׂשר, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹארּבעה

לבּדק  הּׂשֹוכר על - ּבדּוק ׁשאינֹו ונמצא ּבדּוק, ואינֹוׁשהּוא ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבׂשכר ׁשּבֹודקין ּבמקֹום ואפּלּו טעּות, ,[בתשלום]מּקח ְְְֲִִִֶַַָָָָ

עֹוׂשה. הּוא מצוה ְֲִֵֶֶָׁשהרי
.ËÈ זקּוק - יֹום ׁשלׁשים ּתֹו ּבׁשּירה, והּיֹוצא ּבּים ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹהמפרׁש

צרי הּפסח, קדם לחזר ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹלבּדק.
הּׁשמׁשֹות,לבּדק  ּבין הּפסח ערב יחזר ׁשּמא יצא, ּכ ואחר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

צרי אינֹו לחזר, ּדעּתֹו אין ואם לבער; ּפנאי לֹו יהיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹולא
אֹוצר ּביתֹו העֹוׂשה וכן תבואה]לבּדק. ׁשלׁשים [מחסן ּתֹו , ְְְִִֵֵֶָָֹֹ

קדם  לתֹוכֹו. אֹוצרֹו ּכֹונס ּכ ואחר לבּדק, זקּוק - ְְְִֵֶַַָָָֹֹיֹום
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לבּדק  צרי הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אם - יֹום ְְְְִִִִֶֶַַַַָֹֹֹׁשלׁשים
הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אין ואם אֹוצר; עֹוׂשהּו ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹואחר

לבּדק. צרי ְִִֵָֹאינֹו

ג  ¤¤ּפרק
את ‡. מֹוציא עׂשר, ארּבעה ּבלילי ּומחּפׂש אדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשּבֹודק

הּכל, ּומקּבץ הּזוּיֹות, ּומן הּמחבֹואֹות ּומן החרים מן ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹהחמץ
מבערֹו ּבּיֹום, ׁשּׁשית ׁשעה ּתחּלת עד אחד. ּבמקֹום ;ּומּניחֹו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

מבערֹו. עׂשר, ארּבעה ּבלילי לבערֹו רצה ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָואם
מּמּנּו·. ׁשּיאכל ּכדי עׂשר, ארּבעה ּבלילי ׁשּמּניח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ

ּבכל  ּומפרד מפּזר  מּניחֹו אינֹו - ׁשעֹות ארּבע עד ְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֻלמחר
ׁשאם  ּבֹו; ונזהר ידּועה, ּבזוית אֹו ּבכלי מצניעֹו אּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָמקֹום,
ּפעם  ולבּדק אחריו לחּפׂש צרי - חסר ּומצאֹו ּבֹו נזהר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹלא

העכּברים  ּגררּוהּו ׁשּמא .אחרת, ְְִֶֶֶַַָָָָ
החמץ ‚. את ּבֹודקין - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָחל

ׁשּבת ערב שישי]ּבלילי עׂשר;[ליל ׁשלׁשה ליל ׁשהּוא , ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּביֹום  ׁשעֹות ארּבע עד מּמּנּו, לאכל ּכדי החמץ מן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּומּניח
הּׁשּבת. מּלפני מבערֹו והּׁשאר מצנע, ּבמקֹום ּומּניחֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֻהּׁשּבת,
ׁשעֹות, ארּבע אחר הּׁשּבת ּביֹום החמץ מן נׁשאר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָואם
הראׁשֹון, טֹוב יֹום מֹוצאי עד ּכלי עליו וכֹופה ְְְְִִֵֶַַָָָָמבּטלֹו;

ְֲַּומבערֹו.
ׁשּבת „. ערב לׂשרפּה וצר ּתרּומה, ׁשל רּבֹות ּכּכרֹות לֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָהיּו

הּטהֹור  יערב לא ׂשֹורף - אּלא ויׂשרף; הּטמאה, עם ה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּותלּויה לעצמּה, ּוטמאה לעצמּה, טמאה]טהֹורה [ספק ְְְְְְְֵַַָָָָָ

ׁשעֹות  ארּבע עד לאכל, ּכדי הּטהֹורה מן ּומּניח ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה.
ּבלבד. הּׁשּבת ְְִַַַָּביֹום

ּבֹודק ‰. עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק ולא הזיד אֹו ׁשּׁשכח ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמי
ּבׁשעת  ּבֹודק ּבׁשחרית, ּבדק לא ּבׁשחרית; עׂשר ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹּבארּבעה

שישית]הּבעּור ּבתֹו[שעה ּבֹודק הּבעּור, ּבׁשעת ּבדק לא ; ְְִִִֵַַַַָֹ
ׁשּיבער  ּכדי הרגל, אחר ּבֹודק - ּבדק ולא הרגל עבר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחג.
אסּור  ׁשהּוא מּפני הּפסח, עליו ׁשעבר מחמץ ּׁשּיּמצא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמה

ֲַָָּבהניה.
.Â ארּבעה ּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל החמץ ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשּבֹודק

ּברּו' לבּדק: ׁשּיתחיל קדם מבר - הרגל ּבתֹו אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹעׂשר,
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁשּמכניסין  הּמקֹומֹות ּבכל ּומחּפׂש ּובֹודק חמץ'; ּבעּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעל

ׁשּבארנּו ּכמֹו חמץ, מבר.להם אינֹו הרגל, לאחר ּבדק ואם . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
.Ê ּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק אם - לבּדק ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּכׁשּגֹומר

חמץ  ּכל לבּטל צרי - ׁשעֹות ׁשׁש קדם עׂשר ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹארּבעה
רֹואהּו ואינֹו ּברׁשּותֹו, ׁשּיׁשׁשּנׁשאר חמץ 'ּכל ויאמר: ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ׁש והרי ּברׁשּותי ּבטל, הּוא הרי ידעּתיו, ולא ראיתיו ּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹ
ּולמעלה, ׁשּׁשית ׁשעה מּתחּלת ּבדק אם אבל ּכעפר'. ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָהּוא
נאסר  ׁשּכבר ּברׁשּותֹו, אינֹו ׁשהרי - לבּטל צרי ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאינֹו

ֲַָָּבהניה.
.Á ומעלה ׁשעֹות ּומּׁשׁש ׁשׁש, קדם ּבּטל לא אם ,ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלפיכ

עליו ּדעּתֹו ׁשהיה חמץ הבדיקה](ּו)מצא ּבלּבֹו[בעת והיה ְְְִֵֶַָָָָָָָָָ
על [לבערו] עבר זה הרי - ּבערֹו ולא הּבעּור ּבׁשעת ּוׁשכחֹו ,ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹ

יּמצא" ו"לא יראה" ואין "לא ּבּטל; ולא ּבער לא ׁשהרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֹֹ
והּכתּוב  ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו לפי ּכלּום, לֹו מֹועיל עּתה ְְְְִִִִֵֶַַַָָהּבּטּול
ו"לא  יראה" "לא מּׁשּום לחּיבֹו ּברׁשּותֹו, הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹעׂשהּו
ּביֹום  מצאֹו ואם ׁשּימצאּנּו. עת ּבכל לבערֹו וחּיב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָיּמצא".
הקּדׁש ׁשל ואם ּומבערֹו; לערב, עד ּכלי עליו ּכֹופה - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָטֹוב

ּפֹורׁשין ׁשהּכל עליו, לכּפֹות צרי אינֹו - [מובדלים]הּוא ְְִִִֵֶַָָָֹ
ִֶמּמּנּו.

.Ëאֹו מצוה, לעׂשֹות הּבעּור ׁשעת קדם מּביתֹו ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמי
ונּׂשּואין  ארּוסין סעּודת ּכגֹון מצוה ׁשל ּבסעּודה ,לאכל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָֹ

ּולבער  לחזר יכֹול אם - ּביתֹו ּבתֹו חמץ לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹונזּכר
להּציל  יצא ּבלּבֹו. יבּטל לאו, ואם יחזר; למצותֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹֹולחזר

הּגיס -[שודדים]מּיד הּמּפלת ּומן הּדלקה, מן הּנהר, מן , ְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
חמץ  לֹו ׁשּיׁש ונזּכר עצמֹו, לצר יצא ודּיֹו. ּבלּבֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיבּטל
ּכביצה; עד חֹוזר? הּוא ּכּמה ועד מּיד. יחזר - ּביתֹו ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֹּבתֹו

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטלֹו מּכביצה, ּפחֹות ְְְְְִִֵַַָָָָהיה
.Èמגלּגלת עּסה ׁשהּניח ויצא,[שנילושה]מי ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ׁשּמא  ירא והיה רּבֹו, לפני יֹוׁשב והּוא ׁשּיצא אחר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָונזּכר
ׁשּתחמיץ; קדם ּבלּבֹו מבּטלּה זה הרי - ׁשּיבֹוא קדם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּתחמיץ
עבר  ּכבר אּלא ּכלּום, מֹועיל הּבּטּול אין החמיצה, אם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָאבל
ּכׁשּיחזר  מּיד לבער וחּיב יּמצא", ו"לא יראה" "לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹעל

ְֵלביתֹו.
.‡Èאֹו לרּוח, וזֹורה ּפֹורר אֹו ׂשֹורפֹו, חמץ ? ּבעּור ְְִֵֵֵֶַַָָּכיצד

ּבמהרה  מחּתכֹו הּים ואין קׁשה, החמץ היה ואם לּים; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָזֹורקֹו
לּים  זֹורקֹו ּכ ואחר מפררֹו, זה הרי עליו - ׁשּנפלה וחמץ . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

הּוא  הרי - יתר אֹו טפחים ׁשלׁשה עפר עליו ונמצא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹמּפלת,
ׁשעה  נכנסה לא עדין אם ּבלּבֹו, לבּטל וצרי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָֹֹּכמבער;

ִִׁשּׁשית.
.·È לבער צרי אינֹו ׁשּׁשית, ׁשעה קדם לנכרי ואם נתנֹו . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ׁשּלֹו ּבּפחמין להנֹות  מּתר זה הרי ׁשּׁשית, ׁשעה קדם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׂשרפֹו
- ּולמעלה ׁשּׁשית מּׁשעה ׂשרפֹו אם אבל הּפסח. ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבתֹו
וכירים, ּתּנּור ּבֹו יּסיק לא זה הרי ּבהניה, אסּור והּוא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהֹואיל
הּפת  אֹותּה - ּבּׁשל אֹו אפה ואם יבּׁשל; ולא ּבֹו, יאפה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹולא
אסּורין  ׁשּלֹו הּפחמין וכן ּבהניה. אסּור הּתבׁשיל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָואֹותֹו

ּבהניה. ׁשּנאסר אחר ּוׂשרפֹו הֹואיל ְֱֲֲִֶֶַַַַַָָָָָּבהניה,

ד  ¤¤ּפרק
אֹותֹו,‡. טמן אם יכֹול חמץ". ל יראה "לא ּבּתֹורה: ְִֵֵֶַַָָָָָָֹּכתּוב

לֹומר: ּתלמּוד עֹובר? יהיה לא ּגֹוים, ּביד אֹותֹו הפקיד ְְְְִִִִֵֶַַַֹאֹו
יכֹול  הטמינֹו. אֹו הפקידֹו אפּלּו ּבבּתיכם", יּמצא לא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָֹֹ"ׂשאר
היה  אם אבל ּבביתֹו, החמץ היה ּכן אם אּלא עֹובר יהיה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹלא
ּתלמּוד  עֹובר? יהיה לא אחרת, ּבעיר אֹו ּבּׂשדה מּביתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹרחֹוק
לבער  חּיב יהיה יכֹול .רׁשּות ּבכל ,"ּגבל "ּבכל ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻלֹומר:
"לא  לֹומר: ּתלמּוד הקּדׁש? ׁשל אֹו ּגֹוי, ׁשל חמץ ְְְֵֵֵֶֶֶַַָֹמרׁשּותֹו

אי ׁשּל ,"ל ׁשל יראה רֹואה אּתה אבל רֹואה; אּתה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּגבּה ׁשל אֹו .[הקדש]אחרים, ֲִֵֶַָֹ

ּברׁשּותֹו,·. הּניחֹו אם - יׂשראל ׁשל ׁשחמץ למדּת, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהא
- ּגֹוים ּביד מפקד ואפּלּו אחרת, ּבעיר ואפּלּו טמּון, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֻאפּלּו
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לבּדק  צרי הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אם - יֹום ְְְְִִִִֶֶַַַַָֹֹֹׁשלׁשים
הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אין ואם אֹוצר; עֹוׂשהּו ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹואחר

לבּדק. צרי ְִִֵָֹאינֹו

ג  ¤¤ּפרק
את ‡. מֹוציא עׂשר, ארּבעה ּבלילי ּומחּפׂש אדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשּבֹודק

הּכל, ּומקּבץ הּזוּיֹות, ּומן הּמחבֹואֹות ּומן החרים מן ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹהחמץ
מבערֹו ּבּיֹום, ׁשּׁשית ׁשעה ּתחּלת עד אחד. ּבמקֹום ;ּומּניחֹו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

מבערֹו. עׂשר, ארּבעה ּבלילי לבערֹו רצה ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָואם
מּמּנּו·. ׁשּיאכל ּכדי עׂשר, ארּבעה ּבלילי ׁשּמּניח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ

ּבכל  ּומפרד מפּזר  מּניחֹו אינֹו - ׁשעֹות ארּבע עד ְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֻלמחר
ׁשאם  ּבֹו; ונזהר ידּועה, ּבזוית אֹו ּבכלי מצניעֹו אּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָמקֹום,
ּפעם  ולבּדק אחריו לחּפׂש צרי - חסר ּומצאֹו ּבֹו נזהר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹלא

העכּברים  ּגררּוהּו ׁשּמא .אחרת, ְְִֶֶֶַַָָָָ
החמץ ‚. את ּבֹודקין - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָחל

ׁשּבת ערב שישי]ּבלילי עׂשר;[ליל ׁשלׁשה ליל ׁשהּוא , ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּביֹום  ׁשעֹות ארּבע עד מּמּנּו, לאכל ּכדי החמץ מן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּומּניח
הּׁשּבת. מּלפני מבערֹו והּׁשאר מצנע, ּבמקֹום ּומּניחֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֻהּׁשּבת,
ׁשעֹות, ארּבע אחר הּׁשּבת ּביֹום החמץ מן נׁשאר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָואם
הראׁשֹון, טֹוב יֹום מֹוצאי עד ּכלי עליו וכֹופה ְְְְִִֵֶַַָָָָמבּטלֹו;

ְֲַּומבערֹו.
ׁשּבת „. ערב לׂשרפּה וצר ּתרּומה, ׁשל רּבֹות ּכּכרֹות לֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָהיּו

הּטהֹור  יערב לא ׂשֹורף - אּלא ויׂשרף; הּטמאה, עם ה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּותלּויה לעצמּה, ּוטמאה לעצמּה, טמאה]טהֹורה [ספק ְְְְְְְֵַַָָָָָ

ׁשעֹות  ארּבע עד לאכל, ּכדי הּטהֹורה מן ּומּניח ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה.
ּבלבד. הּׁשּבת ְְִַַַָּביֹום

ּבֹודק ‰. עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק ולא הזיד אֹו ׁשּׁשכח ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמי
ּבׁשעת  ּבֹודק ּבׁשחרית, ּבדק לא ּבׁשחרית; עׂשר ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹּבארּבעה

שישית]הּבעּור ּבתֹו[שעה ּבֹודק הּבעּור, ּבׁשעת ּבדק לא ; ְְִִִֵַַַַָֹ
ׁשּיבער  ּכדי הרגל, אחר ּבֹודק - ּבדק ולא הרגל עבר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחג.
אסּור  ׁשהּוא מּפני הּפסח, עליו ׁשעבר מחמץ ּׁשּיּמצא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמה

ֲַָָּבהניה.
.Â ארּבעה ּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל החמץ ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשּבֹודק

ּברּו' לבּדק: ׁשּיתחיל קדם מבר - הרגל ּבתֹו אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹעׂשר,
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁשּמכניסין  הּמקֹומֹות ּבכל ּומחּפׂש ּובֹודק חמץ'; ּבעּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעל

ׁשּבארנּו ּכמֹו חמץ, מבר.להם אינֹו הרגל, לאחר ּבדק ואם . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
.Ê ּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק אם - לבּדק ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּכׁשּגֹומר

חמץ  ּכל לבּטל צרי - ׁשעֹות ׁשׁש קדם עׂשר ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹארּבעה
רֹואהּו ואינֹו ּברׁשּותֹו, ׁשּיׁשׁשּנׁשאר חמץ 'ּכל ויאמר: ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ׁש והרי ּברׁשּותי ּבטל, הּוא הרי ידעּתיו, ולא ראיתיו ּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹ
ּולמעלה, ׁשּׁשית ׁשעה מּתחּלת ּבדק אם אבל ּכעפר'. ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָהּוא
נאסר  ׁשּכבר ּברׁשּותֹו, אינֹו ׁשהרי - לבּטל צרי ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאינֹו

ֲַָָּבהניה.
.Á ומעלה ׁשעֹות ּומּׁשׁש ׁשׁש, קדם ּבּטל לא אם ,ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלפיכ

עליו ּדעּתֹו ׁשהיה חמץ הבדיקה](ּו)מצא ּבלּבֹו[בעת והיה ְְְִֵֶַָָָָָָָָָ
על [לבערו] עבר זה הרי - ּבערֹו ולא הּבעּור ּבׁשעת ּוׁשכחֹו ,ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹ

יּמצא" ו"לא יראה" ואין "לא ּבּטל; ולא ּבער לא ׁשהרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֹֹ
והּכתּוב  ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו לפי ּכלּום, לֹו מֹועיל עּתה ְְְְִִִִֵֶַַַָָהּבּטּול
ו"לא  יראה" "לא מּׁשּום לחּיבֹו ּברׁשּותֹו, הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹעׂשהּו
ּביֹום  מצאֹו ואם ׁשּימצאּנּו. עת ּבכל לבערֹו וחּיב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָיּמצא".
הקּדׁש ׁשל ואם ּומבערֹו; לערב, עד ּכלי עליו ּכֹופה - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָטֹוב

ּפֹורׁשין ׁשהּכל עליו, לכּפֹות צרי אינֹו - [מובדלים]הּוא ְְִִִֵֶַָָָֹ
ִֶמּמּנּו.

.Ëאֹו מצוה, לעׂשֹות הּבעּור ׁשעת קדם מּביתֹו ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמי
ונּׂשּואין  ארּוסין סעּודת ּכגֹון מצוה ׁשל ּבסעּודה ,לאכל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָֹ

ּולבער  לחזר יכֹול אם - ּביתֹו ּבתֹו חמץ לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹונזּכר
להּציל  יצא ּבלּבֹו. יבּטל לאו, ואם יחזר; למצותֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹֹולחזר

הּגיס -[שודדים]מּיד הּמּפלת ּומן הּדלקה, מן הּנהר, מן , ְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
חמץ  לֹו ׁשּיׁש ונזּכר עצמֹו, לצר יצא ודּיֹו. ּבלּבֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיבּטל
ּכביצה; עד חֹוזר? הּוא ּכּמה ועד מּיד. יחזר - ּביתֹו ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֹּבתֹו

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטלֹו מּכביצה, ּפחֹות ְְְְְִִֵַַָָָָהיה
.Èמגלּגלת עּסה ׁשהּניח ויצא,[שנילושה]מי ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ׁשּמא  ירא והיה רּבֹו, לפני יֹוׁשב והּוא ׁשּיצא אחר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָונזּכר
ׁשּתחמיץ; קדם ּבלּבֹו מבּטלּה זה הרי - ׁשּיבֹוא קדם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּתחמיץ
עבר  ּכבר אּלא ּכלּום, מֹועיל הּבּטּול אין החמיצה, אם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָאבל
ּכׁשּיחזר  מּיד לבער וחּיב יּמצא", ו"לא יראה" "לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹעל

ְֵלביתֹו.
.‡Èאֹו לרּוח, וזֹורה ּפֹורר אֹו ׂשֹורפֹו, חמץ ? ּבעּור ְְִֵֵֵֶַַָָּכיצד

ּבמהרה  מחּתכֹו הּים ואין קׁשה, החמץ היה ואם לּים; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָזֹורקֹו
לּים  זֹורקֹו ּכ ואחר מפררֹו, זה הרי עליו - ׁשּנפלה וחמץ . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

הּוא  הרי - יתר אֹו טפחים ׁשלׁשה עפר עליו ונמצא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹמּפלת,
ׁשעה  נכנסה לא עדין אם ּבלּבֹו, לבּטל וצרי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָֹֹּכמבער;

ִִׁשּׁשית.
.·È לבער צרי אינֹו ׁשּׁשית, ׁשעה קדם לנכרי ואם נתנֹו . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ׁשּלֹו ּבּפחמין להנֹות  מּתר זה הרי ׁשּׁשית, ׁשעה קדם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׂשרפֹו
- ּולמעלה ׁשּׁשית מּׁשעה ׂשרפֹו אם אבל הּפסח. ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבתֹו
וכירים, ּתּנּור ּבֹו יּסיק לא זה הרי ּבהניה, אסּור והּוא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהֹואיל
הּפת  אֹותּה - ּבּׁשל אֹו אפה ואם יבּׁשל; ולא ּבֹו, יאפה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹולא
אסּורין  ׁשּלֹו הּפחמין וכן ּבהניה. אסּור הּתבׁשיל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָואֹותֹו

ּבהניה. ׁשּנאסר אחר ּוׂשרפֹו הֹואיל ְֱֲֲִֶֶַַַַַָָָָָּבהניה,

ד  ¤¤ּפרק
אֹותֹו,‡. טמן אם יכֹול חמץ". ל יראה "לא ּבּתֹורה: ְִֵֵֶַַָָָָָָֹּכתּוב

לֹומר: ּתלמּוד עֹובר? יהיה לא ּגֹוים, ּביד אֹותֹו הפקיד ְְְְִִִִֵֶַַַֹאֹו
יכֹול  הטמינֹו. אֹו הפקידֹו אפּלּו ּבבּתיכם", יּמצא לא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָֹֹ"ׂשאר
היה  אם אבל ּבביתֹו, החמץ היה ּכן אם אּלא עֹובר יהיה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹלא
ּתלמּוד  עֹובר? יהיה לא אחרת, ּבעיר אֹו ּבּׂשדה מּביתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹרחֹוק
לבער  חּיב יהיה יכֹול .רׁשּות ּבכל ,"ּגבל "ּבכל ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻלֹומר:
"לא  לֹומר: ּתלמּוד הקּדׁש? ׁשל אֹו ּגֹוי, ׁשל חמץ ְְְֵֵֵֶֶֶַַָֹמרׁשּותֹו

אי ׁשּל ,"ל ׁשל יראה רֹואה אּתה אבל רֹואה; אּתה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּגבּה ׁשל אֹו .[הקדש]אחרים, ֲִֵֶַָֹ

ּברׁשּותֹו,·. הּניחֹו אם - יׂשראל ׁשל ׁשחמץ למדּת, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהא
- ּגֹוים ּביד מפקד ואפּלּו אחרת, ּבעיר ואפּלּו טמּון, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֻאפּלּו
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ׁשל  וחמץ יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום עֹובר זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹהרי
ּבּבית  עּמֹו היה אפּלּו - יׂשראל אצל ׁשהיה ּגֹוי ׁשל אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש
ּתֹוׁשב  ּגר ׁשל היה ואפּלּו ׁשּלֹו. ׁשאינֹו מּפני מּתר, זה הרי -ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

מצוות] ז' שקיבל ּכֹופין [גוי אין עליו, ׁשֹולטת יׂשראל ְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּיד
לעׂשֹות  צרי אבל ּבּפסח. מרׁשּותנּו החמץ להֹוציא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹותֹו
ׁשּמא  ּגֹוי, ׁשל חמצֹו ּבפני טפחים עׂשרה ּגבֹוהה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָמחיצה
מּפני  ,צרי אינֹו הקּדׁש, ׁשל אבל מּמּנּו; להסּתּפק ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָיבֹוא

ּפֹורׁשין לידי [מובדלים]ׁשהּכל יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ההקּדׁש, מן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ְִָמעילה.

יׂשראל ‚. עליו קּבל אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּגֹוי
חּיב  זה הרי - ּדמיו לֹו יׁשּלם נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחריּות,

לא לבערֹו ואם ּכׁשּלֹו. נעׂשה אחריּות, עליו וקּבל הֹואיל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
אחר  מּמּנּו לאכל ּומּתר אצלֹו, לקּימֹו מּתר - אחריּות ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻקּבל

הּוא. הּגֹוי ׁשּברׁשּות ְִֶֶַַַהּפסח,
יֹודע „. אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד אּלם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּגֹוי

ואֹונסֹו וכֹופהּו לׁשּלמֹו מחּיבֹו נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּיׂשראלי
לבערֹו; חּיב זה הרי - אחריּות קּבל ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלׁשּלם,
האּנס  ׁשּמחּיבֹו מּפני ׁשּלֹו, הּוא ּכאּלּו נחׁשב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי

.ּבאחריּותֹו ְֲַָ
ׁשהרהין‰. לֹו:[משכן]יׂשראל אמר אם - הּגֹוי אצל חמצֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

חמץ  קנה ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן מעֹות ל הבאתי לא ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֹ'אם
לאחר  מּתר החמץ ואֹותֹו הּגֹוי, ּברׁשּות זה הרי - מעכׁשו' ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻזה

לֹו ׁשּקבע הּזמן ׁשּיהיה והּוא הּפסח.[שיקנהו]הּפסח; קדם ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
מע  'קנה לֹו אמר לא ּכאּלּוואם החמץ אֹותֹו נמצא - כׁשו' ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

הּפסח. לאחר ּבהניה ואסּור הּגֹוי, אצל ּפּקדֹון ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָהּוא
.Â,יׂשראל ּביד החמץ והיה ּבספינה, ּבאין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָיׂשראל

לֹו נֹותנֹו אֹו לּגֹוי מֹוכרֹו זה הרי - חמיׁשית ׁשעה ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָוהּגיעה
לֹו ׁשּיּתנֹו ּובלבד הּפסח; אחר מּמּנּו ולֹוקחֹו וחֹוזר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבמּתנה,

ּגמּורה  .מּתנה ְַָָָ
.Êלֹוקח ׁשאּתה 'עד לגֹוי: יׂשראל חמץ]אֹומר ּבמנה,[קונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבמאתים' וקח ממנו ּבֹוא שיקנה לו ורומז גדולה, יותר [כמות ְְִַַָ
החמץ] את מּיׂשראל בחזרה וקח ּבֹוא מּגֹוי, לֹוקח ׁשאּתה 'עד ,ְְִִִֵֵֶַַַַָָ

לֹו ימּכר לא אבל הּפסח'. אחר מּמ ואּקח אצטר ׁשּמא -ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
"ּבל  על עֹובר זה הרי ּכן, עׂשה ואם ּתנאי; על לֹו יּתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹולא

יּמצא". ּו"בל ִֵֵֶַָָיראה"
.Á חמץ ּו"בל ּתערבת יראה" "ּבל מּׁשּום עליה עֹוברין , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ה ּמּוריס ּכגֹון - קמח]יּמצא" עם מלוח דג הּבבלי [שומן וכּתח ְְְְִִֵַַַָָָֻ
ולחם] חמוץ מחלב עשוי אֹותֹו[טיבול ׁשעֹוׂשין הּמדי, ְִִֵֶַָָוׁשכר

ּדבר  אבל הּנאכלים; מּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל הּקמח, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמן
מּתר  זה הרי - לאכילה ראּוי ואינֹו חמץ, ּתערבת ּבֹו ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּיׁש

ּבּפסח. ְְֶַַַלקּימֹו
.Ëערבת עורות]העּבדנין[קערת]ּכיצד? ׁשּנתן [מעבדי ְֲִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשעת  קדם אחת ׁשעה נתנֹו אפּלּו ועֹורֹות, קמח ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹלתֹוכּה
ונתן  העֹורֹות, נתן לא ואם לקּימֹו. מּתר זה הרי - ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּבעּור
נפסד  ׁשהרי מּתר , - הּבעּור לׁשעת ימים ׁשלׁשה קדם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻהּקמח

לבער. חּיב ימים, ׁשלׁשה ּתֹו ְְְְִִִֵַַָָָֹוהבאיׁש;
.Èהּקילֹור לעין]וכן והּתריאק [משחה והאסּפלֹונית והרטּיה ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָ

תחבושות] מיני ּבּפסח,[- לקּימן מּתר - חמץ לתֹוכן ְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנתן
החמץ. צּורת נפסדה ְְֲִֵֵֶֶַָָׁשהרי

.‡Èׁשעּפׁשה עצמּה הּכלב,[התעפשה]הּפת מּלאכל ונפסלה ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
קמח]ּומלגמה מעורבת תחבושת צרי[מין אינֹו - ׁשּנסרחה ְְְְִִֵֶָָָֻ

ׁשּדּבקּו נירֹות וכן חּטה, ּבחלב אֹותן ׁשּכּבסּו ּבגדים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלבער.
ואין  ּבּפסח, לקּימן מּתר - ּבאלּו ּכּיֹוצא וכל ּבחמץ, ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻאֹותן
החמץ  צּורת ׁשאין יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבהן

ֶֶעֹומדת.
.·Èׁשאינֹו אֹו ּכלל, אדם מאכל ואינֹו חמץ ּבֹו ׁשּנתערב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּדבר

אדם  ּכל ׁשּמּתר מאכל ּפי על אף - ּבֹו וכּיֹוצא הּתריאק ּכגֹון , ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף הּפסח; אחר עד לאכלֹו אסּור ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָלקּימֹו,

לאכלֹו. אסּור זה הרי ׁשהּוא, ּכל אּלא החמץ ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָמן
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ּכׁשאר ‡. יׂשראל, ארץ ׁשל הּתרּומה את לטּמא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאסּור

אֹותּה,הּקדׁשים  יפסיד ולא טמאה, לידי אֹותּה יביא ולא ; ְְְְֳִִִִֵַַָָָָָֹֹֻ
ּתרּומת  לטּמא ּומּתר הּטמאה. ּומדליק הּטהֹורה, אֹוכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאּלא
טמאה  ׁשאינּה ּפי על אף ּתֹורה, ׁשל ּבטמאֹות לארץ ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻחּוצה
חּיּובּה ׁשעּקר מּפני - מּדבריהם ׁשהיא העּמים ּבארץ ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאּלא

קֹוצה נּדה ,לפיכ ּבחּוצה [מפרישה]מּדבריהם; חּלה לּה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ

ּכמֹו ּבּה, לּגע לא לאכלּה, אּלא מזהרת ׁשאינּה - ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלארץ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

אּלא ·. ׂשֹורפין; ולא אֹוכלין, לא - ּבספק ׁשּנטמאת ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹֹּתרּומה
ותּׂשרף  וּדאית, טמאה ׁשּתּטמא עד מּנחת ׁשם ּתהיה ויׁש . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ

ּבענין  ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּתרּומה, את עליהן ׁשּׂשֹורפין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָספקֹות
וטהרה. ְְֳָָָֻטמאה

לא ‚. זה הרי - טמאה ספק  לּה ׁשּנֹולד ּתרּומה ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחבית
יגּלּנה  ולא מּמקֹומּה, יזיזּנה לא ּדבר, ּבּה אּלא יחּדׁש ; ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ואין ותּׂשרף. וּדאי, ׁשּתּטמא עד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיּניחּנה
ֵֵָּתאכל.

טמאה„. והּתחּתֹונה העליֹונה, ּבּגת ׁשּנׁשּברה [ויש חבית ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
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לכהן] אף שאסור החולין, את וידמע שיתערבו יכֹול חשש אם -ִָ
יּציל ּבטהרה, רביעית מּמּנה של להּציל ההפסד [למרות ְְְֳִִִִִֶַַָָָ

על החולין] ואף ידים, נטילת ּבלא ּבידיו יּציל לאו, ואם ;ְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹ
טהרֹות. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו מטּמאּה, ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּפי

ּבּגת ‰. ׁשּיהיה והּוא יין, ׁשל ּבחבית אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבּמה
אם  אבל ויּפסד. הּכל יּדמע ׁשהרי מּמאה; ּפחֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּתחּתֹונה
ּבאחד  עֹולה היא ׁשהרי החבית, ּבזֹו מאה ּבּתחּתֹונה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ואל  ותּטמא, ּתרד  - ׁשמן ׁשל חבית ׁשהיתה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומאה,
הפסד  ׁשם ואין להדלקה, ראּוי הּכל ׁשהרי ּבידיו; ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹיטּמאּנה
רביעית  להּציל יכֹול אם - ׁשּנׁשּפכה ׁשמן חבית וכן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻמרּבה.

יּציל  ׁשּנׁשּברה ּבטהרה, ׁשּכיון ּבטמאה; יּציל לאו, ואם . ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשהּוא  מּפני ּבטמאה, להּציל ׁשּלא מזהר אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻהחבית

ָּבהּול.
.Â אמר ּבידֹו, ּתרּומה ׁשל וכּכרֹות למקֹום, מּמקֹום עֹובר ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָהיה

ּבכּלן  נֹוגע הריני - לאו ואם מהן, אחת לי 'ּתן הּנכרי: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻלֹו
לתֹו יּתנּנה ואל הּסלע, על אחת לפניו יּניח - ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָּומטּמאן'

ּבּידים  הּתרּומה יטּמא ׁשּלא ּכדי .ידֹו; ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
.Ê ּתרּומה ׁשל והּכרׁשינין אדם,הּתלּתן מאכל ואינֹו הֹואיל - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ

אּלא  נזהר, ואינֹו ּבטמאה. מע ׂשיהן ּכל לעׂשֹות מּתר זה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻהרי
טּמא  הרי ּבטמאה, אֹותּה ׁשרה ׁשאם - ּבמים ׁשרּיתן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻּבעת

ּבּידים גלוי]אֹותּה נזהר,[ובאופן אין - הּׁשרּיה אחר אבל ; ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ
לבהמה. ׁשּמאכילן ּבעת ולא הּכרׁשינין, ׁשּׁשף ּבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא

הארץ. עם לכהן וכרׁשינין ּתלּתן ּתרּומת נֹותנין ,ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹלפיכ
.Áׁשּלּבֹו מּפני הארץ, עם ּכהן אצל ּתרּומה מפקידין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאין

ּבכלי  הארץ, עם יׂשראל אצל אֹותּה מפקידין אבל ּבּה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגס
מכׁשרין  ּפרֹות יהיּו ׁשּלא ּובלבד, ּפתיל; צמיד הּמּקף ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻחרׂש

נּדה  אׁשּתֹו ּתסיטם ׁשּלא ּגזרה, -. ְְְִִִֵֵֶָָֹ
.Ë עֹוׂשין אבל ּבטהרה; זיתיו ּתרּומת הארץ לעם עֹוׂשין ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָאין

ּבּדד  ׁשל חּייו ּכדי מּׁשּום ּבטהרה, חּלין זיתי וכיצד לֹו . ְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מקּבל  ׁשאינֹו ּבכלי ּומּניחּה הּתרּומה, ּכּדי נֹוטל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעֹוׂשה?
החּלין  לּטל הארץ עם ּוכׁשּיבֹוא אבנים; ּכלי ּכגֹון ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֻֻטמאה,
ׁשּלא  ּבּתרּומה, ּתּגע ׁשּמא 'הּזהר לֹו: אֹומרין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהּתרּומה,

לטבלּה'. ְְְִַָֹּתחזר
.È ואין עּמֹו; ּבֹוצרין אין ּבטמאה, ּפרֹותיו ׁשעֹוׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻיׂשראל

ׁשּתעׂשה  הּתרּומה מּפני עּמֹו, ּדֹורכין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָצרי
הּגת.ּבטמאה  מן ּומביאין לּגת, חבּיֹות עּמֹו מֹוליכין אבל . ְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֻ

.‡È.ּתרּומה אֹותן ועֹוׂשה סֹוחטן ׁשּנטמאּו, וענבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָזיתים
ּתרּומה  ׁשּנעׂשּו אחר נטמאּו עושה ואם שני [ובתרומה ְְְְֲִִֶַַַָ

הּיֹוצא שלישי] הּמׁשקה הרי - מּכּביצה ּפחֹות ּפחֹות ּוסחטן ,ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
- ראּוי הּוא לנסכים ואפּלּו לּכהנים; ּבׁשתּיה מּתר ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹֻמהן
'ּפחֹות  אמרּו ולא האכל. ּבתֹו מפקד הּוא ּכאּלּו ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשהּמׁשקה
ונמצא  מּכּביצה, יֹותר יעׂשה ׁשּמא - ּגזרה אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּכּביצה',
ׁשליׁשי  אּלּו ּפרֹות היּו ואם ּבכּביצה. מּטּמא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּמׁשקה
טהֹורה; ּתרּומה והּמׁשקה הּבד, ּובבית ּבּגת ּדֹורכן - ְְְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָֻלטמאה
ּבענין  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבתרּומה, רביעי עֹוׂשה ׁשליׁשי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשאין

ְָטהרֹות.
.·È עד העצים לבין מׁשליכּה ׁשּנטמאת, ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּפת

עד ׁשּיׂשרפּום  מאּוס ּבכלי נֹותנֹו ׁשּנטמא, ׁשמן וכן ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ
וחּטים  ויאכלּוהּו. לאחרים, ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּידליקּנּו,
ראּויין  יהיּו ׁשּלא ּכדי מאּוס, ּבכלי ּומּניחן ׁשֹולקן - ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּנטמאּו
ׁשאין  ּומׁשקין וכירים. ּתּנּור ּבהן יּסיק ּכ ואחר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָלאכילה;

אֹותֹו. קֹוברין - הּיין ּכגֹון ׁשּנטמא, להדלקה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָראּויין
.‚Èיּׁשפ ּבׁשתּיה, ואסּור הֹואיל - ׁשּנתּגּלה ּתרּומה וכן יין . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ׁשל  ּומלפפֹונֹות ואבּטיחים ּודלּועין וקּׁשּואין וענבים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָּתאנים
מּפני  ּבאכילה, אסּורין אּלּו הרי - מנּקרֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻּתרּומה

יּקברּו. אֹו לּים, יׁשלי ּבהן? ּיעׂשה מה נפׁשֹות; ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָסּכנת
.„È,ּתרּומה ׁשהיא ּפי על אף - מגּלין ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֻעּסה

ּתּׂשרף  זֹו .הרי ֲִֵֵָ
.ÂË עד - ׁשּלֹו מּתנֹות ׁשאר אֹו ּתרּומה, לּטל לכהן ְְְִֵֶַַָָָָֹֹאסּור

הּבעלים  אֹותן לה',ׁשּיפריׁשּו יּתנּו אׁשר "ראׁשיתם ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
"ל נתּתי לה', יׂשראל בני ירימּו "אׁשר ונאמר: נתּתים", ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָל
אחר  אֹותן יּטל ולא ּבהן. יזּכה ּכ ואחר הם, ׁשּירימּו עד -ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
לּתנן  ּבעלים ׁשל הן ׁשהרי - הּבעלים מּדעת אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּורמּו,
ואם  יהיּו". לֹו קדׁשיו, את "ואיׁש ׁשּנאמר: ׁשּירצּו, ּכהן ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלכל
ּבהן  לּבעלים ׁשאין ּבהן; זכה - הּבעלים מּדעת ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלקחן

הניה טֹובת לכהן]אּלא טובה שהיסב מכך הניה [נהנה וטֹובת , ְֲֲֶַַָָָָָ
ממֹון. ֵָָאינּה

.ÊË הרי - אחרים ּדברים ּבּה ּומצא ּתרּומה, לֹו ׁשּנתנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכהן
עד  ׁשם הּניחּום אחרים ׁשּמא ּגזל, מּׁשּום אסּורין ֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָאּלּו

.ׁשּיּטלּום  ְִֶ
.ÊÈ מן אֹותּה ּולהביא ּבּתרּומה, להּטּפל חּיבין יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאין

יֹוצאין  ּכהנים אּלא - לּיּׁשּוב הּמדּבר ּומן לעיר, ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּגרן
יצאּו, לא ואם ׁשם; חלקם להם נֹותנים ויׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹלּגרנֹות,
ּובהמה  חּיה היתה ואם ּבּגרן. ּומּניחּה מפריׁשּה זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהרי
חכמים  התקינּו - מהן ׁשם מׁשּתּמרת ואינּה ׁשם, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכלּתּה
ׁשאם  מּכהן; הבאתּה ׂשכר ויּטל לעיר, ויביאּנה ּבּה, ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיּטּפל

הּׁשם  חּלּול זה הרי ולחּיה, לּבהמה והּניחּה .הפריׁשּה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
.ÁÈ לּטל ּכדי הּגרנֹות, ּבבית לסּיע וללוּים לכהנים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹאסּור

נאמר:מּתנֹותיהן  ועליהם הּׁשם, קדׁש חּלל - המסּיע וכל . ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
אּלא  ׁשּיסּיעּו, להּניחן ליׂשראל ואסּור הּלוי". ּברית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ"ׁשחּתם

ּבכבֹוד. חלקם להם ְְֵֶֶָָָנֹותן
.ËÈ;נתינה ידי יצא להחזירּה, מנת על לכהן ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹנתן

הּגרנֹות  ּבבית ּכמסּיע ׁשּנמצא מּפני ּכן, לעׂשֹות וכן ואסּור . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
חלקם  לׁשאל ואפּלּו ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ׁשּיחטפּו להן ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאסּור
הן  הּמקֹום ׁשלחן ׁשעל ּבכבֹוד; נֹוטלין אּלא אסּור, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבפיהם
והּוא  הן, לה' אּלּו ּומּתנֹות ׁשֹותין; הן ׁשלחנֹו ועל ְְְְִִֵֵֵַַַָָֻאֹוכלין,
את  ל נתּתי הּנה "ואני ׁשּנאמר: - להם זּכה הּוא ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּברּו

ּתרּומתי" .מׁשמרת ְְִֶֶָֹ
.Î לׁשֹומר ּבכֹור ולא ּגּתֹו, לׁשֹומר ּתרּומה אדם יּתן ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֹלא

מּתנֹות ולא חּלל,[-הבשר]עדרֹו, - נתן ואם ּבהמּתֹו; לרֹועה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
יׂשראל  ורּׁשאי ּתחּלה. ׁשמירתם ׂשכר להם נתן ּכן אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ּבכֹור  אֹו ּתרּומה ותן זֹו, סלע ל 'הא אחר: ליׂשראל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָלֹומר
וכל  אחֹותי', 'ּבן אֹו ּבּתי', ּבן הּכהן לפלֹוני מּתנֹות ׁשאר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹֹאֹו
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לכהן] אף שאסור החולין, את וידמע שיתערבו יכֹול חשש אם -ִָ
יּציל ּבטהרה, רביעית מּמּנה של להּציל ההפסד [למרות ְְְֳִִִִִֶַַָָָ

על החולין] ואף ידים, נטילת ּבלא ּבידיו יּציל לאו, ואם ;ְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹ
טהרֹות. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו מטּמאּה, ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּפי

ּבּגת ‰. ׁשּיהיה והּוא יין, ׁשל ּבחבית אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבּמה
אם  אבל ויּפסד. הּכל יּדמע ׁשהרי מּמאה; ּפחֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּתחּתֹונה
ּבאחד  עֹולה היא ׁשהרי החבית, ּבזֹו מאה ּבּתחּתֹונה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ואל  ותּטמא, ּתרד  - ׁשמן ׁשל חבית ׁשהיתה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומאה,
הפסד  ׁשם ואין להדלקה, ראּוי הּכל ׁשהרי ּבידיו; ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹיטּמאּנה
רביעית  להּציל יכֹול אם - ׁשּנׁשּפכה ׁשמן חבית וכן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻמרּבה.

יּציל  ׁשּנׁשּברה ּבטהרה, ׁשּכיון ּבטמאה; יּציל לאו, ואם . ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשהּוא  מּפני ּבטמאה, להּציל ׁשּלא מזהר אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻהחבית

ָּבהּול.
.Â אמר ּבידֹו, ּתרּומה ׁשל וכּכרֹות למקֹום, מּמקֹום עֹובר ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָהיה

ּבכּלן  נֹוגע הריני - לאו ואם מהן, אחת לי 'ּתן הּנכרי: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻלֹו
לתֹו יּתנּנה ואל הּסלע, על אחת לפניו יּניח - ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָּומטּמאן'

ּבּידים  הּתרּומה יטּמא ׁשּלא ּכדי .ידֹו; ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
.Ê ּתרּומה ׁשל והּכרׁשינין אדם,הּתלּתן מאכל ואינֹו הֹואיל - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ

אּלא  נזהר, ואינֹו ּבטמאה. מע ׂשיהן ּכל לעׂשֹות מּתר זה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻהרי
טּמא  הרי ּבטמאה, אֹותּה ׁשרה ׁשאם - ּבמים ׁשרּיתן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻּבעת

ּבּידים גלוי]אֹותּה נזהר,[ובאופן אין - הּׁשרּיה אחר אבל ; ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ
לבהמה. ׁשּמאכילן ּבעת ולא הּכרׁשינין, ׁשּׁשף ּבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא

הארץ. עם לכהן וכרׁשינין ּתלּתן ּתרּומת נֹותנין ,ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹלפיכ
.Áׁשּלּבֹו מּפני הארץ, עם ּכהן אצל ּתרּומה מפקידין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאין

ּבכלי  הארץ, עם יׂשראל אצל אֹותּה מפקידין אבל ּבּה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגס
מכׁשרין  ּפרֹות יהיּו ׁשּלא ּובלבד, ּפתיל; צמיד הּמּקף ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻחרׂש

נּדה  אׁשּתֹו ּתסיטם ׁשּלא ּגזרה, -. ְְְִִִֵֵֶָָֹ
.Ë עֹוׂשין אבל ּבטהרה; זיתיו ּתרּומת הארץ לעם עֹוׂשין ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָאין

ּבּדד  ׁשל חּייו ּכדי מּׁשּום ּבטהרה, חּלין זיתי וכיצד לֹו . ְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מקּבל  ׁשאינֹו ּבכלי ּומּניחּה הּתרּומה, ּכּדי נֹוטל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעֹוׂשה?
החּלין  לּטל הארץ עם ּוכׁשּיבֹוא אבנים; ּכלי ּכגֹון ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֻֻטמאה,
ׁשּלא  ּבּתרּומה, ּתּגע ׁשּמא 'הּזהר לֹו: אֹומרין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהּתרּומה,

לטבלּה'. ְְְִַָֹּתחזר
.È ואין עּמֹו; ּבֹוצרין אין ּבטמאה, ּפרֹותיו ׁשעֹוׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻיׂשראל

ׁשּתעׂשה  הּתרּומה מּפני עּמֹו, ּדֹורכין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָצרי
הּגת.ּבטמאה  מן ּומביאין לּגת, חבּיֹות עּמֹו מֹוליכין אבל . ְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֻ

.‡È.ּתרּומה אֹותן ועֹוׂשה סֹוחטן ׁשּנטמאּו, וענבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָזיתים
ּתרּומה  ׁשּנעׂשּו אחר נטמאּו עושה ואם שני [ובתרומה ְְְְֲִִֶַַַָ

הּיֹוצא שלישי] הּמׁשקה הרי - מּכּביצה ּפחֹות ּפחֹות ּוסחטן ,ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
- ראּוי הּוא לנסכים ואפּלּו לּכהנים; ּבׁשתּיה מּתר ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹֻמהן
'ּפחֹות  אמרּו ולא האכל. ּבתֹו מפקד הּוא ּכאּלּו ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשהּמׁשקה
ונמצא  מּכּביצה, יֹותר יעׂשה ׁשּמא - ּגזרה אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּכּביצה',
ׁשליׁשי  אּלּו ּפרֹות היּו ואם ּבכּביצה. מּטּמא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּמׁשקה
טהֹורה; ּתרּומה והּמׁשקה הּבד, ּובבית ּבּגת ּדֹורכן - ְְְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָֻלטמאה
ּבענין  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבתרּומה, רביעי עֹוׂשה ׁשליׁשי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשאין

ְָטהרֹות.
.·È עד העצים לבין מׁשליכּה ׁשּנטמאת, ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּפת

עד ׁשּיׂשרפּום  מאּוס ּבכלי נֹותנֹו ׁשּנטמא, ׁשמן וכן ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ
וחּטים  ויאכלּוהּו. לאחרים, ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּידליקּנּו,
ראּויין  יהיּו ׁשּלא ּכדי מאּוס, ּבכלי ּומּניחן ׁשֹולקן - ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּנטמאּו
ׁשאין  ּומׁשקין וכירים. ּתּנּור ּבהן יּסיק ּכ ואחר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָלאכילה;

אֹותֹו. קֹוברין - הּיין ּכגֹון ׁשּנטמא, להדלקה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָראּויין
.‚Èיּׁשפ ּבׁשתּיה, ואסּור הֹואיל - ׁשּנתּגּלה ּתרּומה וכן יין . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ׁשל  ּומלפפֹונֹות ואבּטיחים ּודלּועין וקּׁשּואין וענבים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָּתאנים
מּפני  ּבאכילה, אסּורין אּלּו הרי - מנּקרֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻּתרּומה

יּקברּו. אֹו לּים, יׁשלי ּבהן? ּיעׂשה מה נפׁשֹות; ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָסּכנת
.„È,ּתרּומה ׁשהיא ּפי על אף - מגּלין ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֻעּסה

ּתּׂשרף  זֹו .הרי ֲִֵֵָ
.ÂË עד - ׁשּלֹו מּתנֹות ׁשאר אֹו ּתרּומה, לּטל לכהן ְְְִֵֶַַָָָָֹֹאסּור

הּבעלים  אֹותן לה',ׁשּיפריׁשּו יּתנּו אׁשר "ראׁשיתם ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
"ל נתּתי לה', יׂשראל בני ירימּו "אׁשר ונאמר: נתּתים", ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָל
אחר  אֹותן יּטל ולא ּבהן. יזּכה ּכ ואחר הם, ׁשּירימּו עד -ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
לּתנן  ּבעלים ׁשל הן ׁשהרי - הּבעלים מּדעת אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּורמּו,
ואם  יהיּו". לֹו קדׁשיו, את "ואיׁש ׁשּנאמר: ׁשּירצּו, ּכהן ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלכל
ּבהן  לּבעלים ׁשאין ּבהן; זכה - הּבעלים מּדעת ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלקחן

הניה טֹובת לכהן]אּלא טובה שהיסב מכך הניה [נהנה וטֹובת , ְֲֲֶַַָָָָָ
ממֹון. ֵָָאינּה

.ÊË הרי - אחרים ּדברים ּבּה ּומצא ּתרּומה, לֹו ׁשּנתנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכהן
עד  ׁשם הּניחּום אחרים ׁשּמא ּגזל, מּׁשּום אסּורין ֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָאּלּו

.ׁשּיּטלּום  ְִֶ
.ÊÈ מן אֹותּה ּולהביא ּבּתרּומה, להּטּפל חּיבין יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאין

יֹוצאין  ּכהנים אּלא - לּיּׁשּוב הּמדּבר ּומן לעיר, ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּגרן
יצאּו, לא ואם ׁשם; חלקם להם נֹותנים ויׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹלּגרנֹות,
ּובהמה  חּיה היתה ואם ּבּגרן. ּומּניחּה מפריׁשּה זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהרי
חכמים  התקינּו - מהן ׁשם מׁשּתּמרת ואינּה ׁשם, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכלּתּה
ׁשאם  מּכהן; הבאתּה ׂשכר ויּטל לעיר, ויביאּנה ּבּה, ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיּטּפל

הּׁשם  חּלּול זה הרי ולחּיה, לּבהמה והּניחּה .הפריׁשּה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
.ÁÈ לּטל ּכדי הּגרנֹות, ּבבית לסּיע וללוּים לכהנים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹאסּור

נאמר:מּתנֹותיהן  ועליהם הּׁשם, קדׁש חּלל - המסּיע וכל . ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
אּלא  ׁשּיסּיעּו, להּניחן ליׂשראל ואסּור הּלוי". ּברית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ"ׁשחּתם

ּבכבֹוד. חלקם להם ְְֵֶֶָָָנֹותן
.ËÈ;נתינה ידי יצא להחזירּה, מנת על לכהן ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹנתן

הּגרנֹות  ּבבית ּכמסּיע ׁשּנמצא מּפני ּכן, לעׂשֹות וכן ואסּור . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
חלקם  לׁשאל ואפּלּו ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ׁשּיחטפּו להן ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאסּור
הן  הּמקֹום ׁשלחן ׁשעל ּבכבֹוד; נֹוטלין אּלא אסּור, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבפיהם
והּוא  הן, לה' אּלּו ּומּתנֹות ׁשֹותין; הן ׁשלחנֹו ועל ְְְְִִֵֵֵַַַָָֻאֹוכלין,
את  ל נתּתי הּנה "ואני ׁשּנאמר: - להם זּכה הּוא ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּברּו

ּתרּומתי" .מׁשמרת ְְִֶֶָֹ
.Î לׁשֹומר ּבכֹור ולא ּגּתֹו, לׁשֹומר ּתרּומה אדם יּתן ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֹלא

מּתנֹות ולא חּלל,[-הבשר]עדרֹו, - נתן ואם ּבהמּתֹו; לרֹועה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
יׂשראל  ורּׁשאי ּתחּלה. ׁשמירתם ׂשכר להם נתן ּכן אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ּבכֹור  אֹו ּתרּומה ותן זֹו, סלע ל 'הא אחר: ליׂשראל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָלֹומר
וכל  אחֹותי', 'ּבן אֹו ּבּתי', ּבן הּכהן לפלֹוני מּתנֹות ׁשאר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹֹאֹו
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.‡Î לּתן רֹוצים הּבעלים ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה
ּבחּנם, אּלּו לוּיים מּׁשני אֹו אּלּו, ּכהנים מּׁשני לאחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹאֹותם
ׁשאמרּו ּבעלים אבל לזה'; ותן ,ל 'הא חברֹו: לֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר
זה  הרי - הניה' ּבטֹובת זה חלק ל 'הא ללוי: אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלכהן

ׁשהּוא אסּור  ּפי על אף ּבתרּומֹות, סחֹורה לעׂשֹות אסּור וכן . ְְְֲִִֵֶַַַָָָ
לכהן. ּומֹוכר מּכהן ְִֵֵֵֵַֹֹלֹוקח

.·Î על אף הּגרנֹות, ּבבית ּתרּומה להן חֹולקין אין - ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָעׂשרה
אֹותּה מאכילין אֹו אֹותּה אֹוכלין ׁשהן החרׁש,ּפי הן: ואּלּו ; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

חיקֹו לפרׂש ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש והּקטן בגדו והּׁשֹוטה, [לפרוס ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
תרומה] והּטמטּום,לקבלת ּדעת; ּבאּלּו ׁשאין מּפני -ְְְְִֵֵֵֶַַַֻ

- והעבד עצמּה; ּבפני ּברּיה ׁשהן מּפני - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהאנּדרֹוגינֹוס
ּכהן; ׁשהּוא עליו ויעידּו ּבּׂשדה, העֹוברים אֹותֹו יראּו ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּמא
ׁשּמא  - והאּׁשה מאּוסין; ׁשהן מּפני - והּטמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהערל,

ׁשאי  אּׁשה והּנֹוׂשא הּיחּוד; ּומּפני לֹוּתתּגרׁש, הֹוגנת נּה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
לכהונה] עד [פסולה הּגרנֹות, ּבבית יחלק ׁשּלא אֹותֹו קנסּו -ְְְְֵֶַַַָָֹֹ

להן  וחֹולקין לבּתיהן, להן מׁשּלחין - וכּלן ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּיגרׁשּנה.
הּנֹוׂשא  מן חּוץ לבּתיהן; להן ּומׁשּלחין הּגבּול קדׁשי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבׁשאר
להן  מׁשּלחין ׁשאין - והערל והּטמא, הֹוגנת, ׁשאינּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאּׁשה

ְָּכלל.

ה'תשע"ג  ניסן י"ד שני יום

יג  ¤¤ּפרק
ׁשּנפלה ‡. ּתרּומה סאה ּכיצד? ּומאה. ּבאחד עֹולה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָהּתרּומה

סאה  הּכל מן מפריׁש - הּכל ונתערב חּלין, ׁשל סאה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻלמאה
לזרים  מּתר והּׁשאר לּכהן; ונֹותנּה ׁשאין אחת, ּתרּומה וכל . ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

והחרּובין  הּכליסין ּתרּומת ּכגֹון עליה, מקּפידין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּכהנים
ונפלה  הֹואיל להגּביּה; צרי אינֹו - אדֹום ׁשל ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָּוׂשעֹורים

לזרים. מּתר והּכל ּבמעּוטּה, ּבטלה - ְְְְְִִֵַָָָָָָֹֻלמאה
מדּמע,·. הּכל נעׂשה - מּמאה לפחֹות ּתרּומה סאה ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹֻנפלה

סאה  אֹותּה מּדמי חּוץ ּתרּומה, ּבדמי לּכהנים הּכל .ויּמכר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ
נתערב  אבל ּבמינֹו. מין ּבׁשּנתערב אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבּמה
- ּתרּומה טעם ּבּכל יׁש אם טעם: ּבנֹותן מינֹו, ּבׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמין
ׁשּבֹו; ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים, ויּמכר מדּמע, הּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻנעׂשה

הּכ טעם לזרים.ואם מּתר הּכל - חּלין טעם ל ְְִִִַַַַַַָָֹֹֻֻ
הּכל,‚. מן סאה והגּביּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה

אּלא  מדּמעת אינּה - אחר למקֹום ׁשהגּביּה הּסאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָונפלה
חׁשּבֹון  ונעׂשה לפי מּמאה, לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה סאה וכן ; ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

מדּמע  אינֹו - אחר למקֹום המדּמע מן ונפל מדּמע, ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֻֻהּכל
ּתרּומה  ׁשל סאין עׂשר ׁשּנפל הרי ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאּלא
עׂשר  זה מּמדּמע נפל אם - הּכל ונדמע חּלין, סאה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻֻלתׁשעים
ׁשל  ּבעׂשר יׁש ׁשהרי נּדּמעּו; חּלין, מּמאה לפחֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻסאין
אינן  סאין, מע ׂשר ּפחֹות לתֹוכן נפל ּתרּומה. ׁשל סאה ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻמדּמע

ְְַמדּמעֹות.
ּכגֹון „. להּבלל, ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה

לקמח  קמח אֹו לחּטים להּבלל,חּטים ׁשּדרּכֹו ּדבר אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
- חּלין ליין ּתרּומה יין אֹו חּלין, לׁשמן ּתרּומה ׁשמן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֻֻּכגֹון

ּכתרּומה; מדּמע זה הרי ּתרּומה, רב אם הרב: אחר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהֹולכין
על  ואף מדּמע, ואינֹו ּכחּלין הּוא הרי - החּלין מן רב ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַֹֻֻואם

לזרים. אסּורים ׁשהּכל ְֲִִִֶַָֹּפי
סאה ‰. ונפלה הגּביהּה, למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָסאה

עד  מּתרין; החּלין הרי - אחרת ונפלה הגּביהּה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻאחרת,
חּלין  הּמאה לתֹו נפלּו ׁשאם - החּלין על ּתרּומה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻׁשּתרּבה
הּכל  נעׂשה סאה, אחר סאה ּתרּומה ׁשל ועֹוד סאה ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָֹמאה

.מדּמע  ְָֻ
.Â עד להגּביהּה הסּפיק ולא למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה

ׁשּתּפל  קדם ּבראׁשֹונה ידע אם - אחרת סאה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנפלה
וה  סאתים, מפריׁש אּלא נּדּמעּו; לא -הּׁשנּיה, מּתר ּׁשאר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
עלתה  ּכאּלּו היא הרי לעלֹות, לּה והיה ידע הֹואיל לא ואם . ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָֹ

מדּמע, זה הרי - הּׁשנּיה ׁשּנפלה אחר אּלא ראׁשֹונה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבסאה
ּכאחת. ׁשּתיהן נפלּו ְְְְִֵֶַַָּוכאּלּו

.Ê לאּסּור הּתרּומה עם מצטרפת ּתרּומה ׁשל ּפסלת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין
להעלֹות  החּלין עם מצטרפת חּלין ׁשל ּפסלת אבל ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻֻֻהחּלין,

סאה הּתרּומה  למאה ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל יפֹות חּטים ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשל  ׁשהּמרסן ּפי על אף - הּכל וטחן חּלין, ׁשל רעֹות ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻֻחּטים
ּתרּומה  ׁשל הּקמח והרי מּועט, ּתרּומה וׁשל מרּבה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻחּלין
ּומׁשערין  עֹולה, זה הרי - החּלין מּקמח מּמאה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּבפחֹות
סאה  נפלה אם אבל ואחד. מאה ׁשהּוא הּמרסן עם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבּקמח
חּטים  ׁשל סאה מּמאה לפחֹות ּתרּומה ׁשל רעֹות חּטים ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָׁשל
אחד  ּתרּומה ׁשל הּקמח והרי הּכל, וטחן חּלין, ׁשל ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻיפֹות
ׁשהרי  ואחת, ּבמאה עֹולה זה הרי - החּלין מּקמח ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻמּמאה

הּתרּומה. ּופחתה החּלין ְֲִִַַָָָֻהֹותירּו
.Á אין - עכּורין לּגין למאה ׁשּנפל צלּול ּתרּומה ׁשל יין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻלג

נפל  אם וכן הּלג; את מעלין אּלא ׁשּבהן, ׁשמרים ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמֹוציאין
ׁשּבֹו ׁשמרים מֹוציאין אין צלּולין, לּגין למאה עכּור .לג ְְְִִִִִֵֵֶָָָֹֻ

.Ëמים נפל לג ּכ ואחר יין, לּגין ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפל ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻ
הּמים  ׁשאין הּכל; נּדּמע - ּתרּומה ׁשל יין לג הּכל ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹלתֹו

הּיין  את .מעלה ֲִֶֶַַַ
.È חּלי ונפלּו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ן סאה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻֻ

עֹולה  זה הרי ּבׁשֹוגג, אם - מאה על ׁשהֹותירּו עד ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָאחרים
מבּטלין  ׁשאין - מדּמע הּכל הרי ּבמזיד, ואם ּומאה. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבאחד

לכּתחּלה  ּתֹורה .אּסּורי ְְִִֵַָָ
.‡È ואֹוכל ּברב, אֹותּה לבּטל מּתר - לארץ חּוצה ְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֻּתרּומת

טמאתֹו ּבימי ׁשל אֹותּה יין לֹו היה אם אּלא עֹוד, ולא . ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשני  עליו ונֹותן אחד, לג מּמּנּו נֹוטל - לארץ חּוצה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּתרּומת
ׁשל  מּיין נֹוטל ּכ ואחר ׁשלׁשה; הּכל ונמצא חּלין, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֻֻלּגין
לג  מארּבעּתן ּומגּביּה הּׁשלׁשה, לתֹו ונֹותן לג ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֹּתרּומה
לג  ונֹוטל וחֹוזר אחר, לג לתֹוכן ּומׁשלי וחֹוזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹוׁשֹותה;
עד  הּתערבת, מן לג ונֹוטל ּתרּומה לג נֹותן וכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹוׁשֹותה;
ּבׁשני  לּגין, ּכּמה  ׁשּבּטל ונמצא ּתרּומה; ׁשל הּיין ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיכלה

חּלין. ׁשל ִִֶֻֻלּגין
.·È זרע הּוא איזה נֹודע ולא החּלין, ּבצד ּתרּומה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּזֹורע

לגנה מאה היה אפּלּו - ולגנה [ערוגה]הּתרּומה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ
ּבדבר  אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתרין. ּכּלן חּלין, ׁשל ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻֻאחת
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ּבהן; וכּיֹוצא והּׂשעֹורין החּטים ּכגֹון ּבּקרקע, ּכלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּזרעֹו
- והּבצלים הּׁשּום ּכגֹון ּבארץ, נפסד זרעֹו ׁשאין ּדבר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָאבל
הּכל  ּביניהן, מערבת אחת ולגנה חּלין ׁשל לגנה מאה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻאפּלּו
ולא  ּומאה; ּבאחת הּתרּומה ּתעלה הּכל, נתלׁש ואם ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֻמדּמע.

לכּתחּלה. ְְְִִַָֹיתלׁש
.‚È ידּוע ואין חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻׁשּתי

ס  ׁשּנפלה אֹו היא, ואין איזֹו מהן, אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל אה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
לתֹו הּקּפֹות מּׁשּתי אחת נפלה ּכ ואחר נפלה, להיכן ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻידּוע

מדּמעּתן  אינּה - הּגּדּולין החּלין מהן, אחת זרע אם וכן ; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻ
הּקּפה  נפלה ּכתרּומה. ּבּה נֹוהג והּׁשנּיה ּדבר. לכל ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֻֻחּלין
את  אחר זרע אם וכן מדּמעת; אינּה אחר, למקֹום ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּׁשנּיה
מדּמעֹות  אחד, למקֹום ׁשּתיהן נפלּו חּלין. הּגּדּולין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּׁשנּיה,
ּכלה, ׁשּזרעֹו ּבדבר - ׁשּתיהן את אחד זרע ׁשּבׁשּתיהן. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכּקטּנה
ּבּמה  מדּמע. הּגּדּולין ּכלה, זרעֹו ׁשאין ּובדבר חּלין; ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻהּגּדּולין
את  קצר ׁשּלא עד הּׁשנּיה את ּבזֹורע אמּורים? ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּדברים
הּׁשנּיה  את זרע ּכ ואחר הראׁשֹונה, את קצר אבל ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָהראׁשֹונה.
ּתלּוׁש ׁשאין חּלין; הּגּדּולין - ּכלה זרעֹו ׁשאין ּבדבר אפּלּו -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

לזה. זה הֹוכח נעׂשין ְֲִֶֶַַָָֻּומחּבר
.„È ולפניהן ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֻֻׁשּתי

אּלּו ונפלּו ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת סאין, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּתי
החּלין, לתֹו נפלּו 'חּלין אֹומר: ׁשאני מ ּתרין; - אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻֻֻלתֹו
על  חּלין רּבּו ׁשּלא ּפי על ואף - הּתרּומה' לתֹו ְְְְִִֶַַַַַָָֹֻּותרּומה

ׁשהיא הּתרּומה  הּזה, ּבּזמן ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
על  חּלין ׁשּירּבּו עד - ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻמּדבריהם;

ְַָהּתרּומה.
.ÂË הּכרי 'ּתרּומת ואמר: הּכרי, לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָסאה

ּבּמק  - ּבתֹוכֹו' נסּתּימה הּזה ׁשם סאה, אֹותּה ׁשּנפלה ֹום ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָ
הּכרי. ּובתרּומת ׁשּנפלה ּבּתרּומה הּכל ונּדּמע הּכרי, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָֹּתרּומת
והחצי  לׁשנים, אֹותֹו חֹולקין - ּבצפֹונֹו' הּכרי 'ּתרּומת ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָאמר:
הּוא  צפֹונֹו, צפֹון ׁשהּוא הּכרי רביע ונמצא לׁשנים, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָׁשּבּצפֹון

.המדּמע  ְַָֻ
.ÊË ּבאחד ּכריים ׁשני 'ּתרּומת ואמר: ּכריים, ׁשני לפניו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהיּו

אחד, ּוכרי סאין ׁשני לפניו היּו מדּמעין; ׁשניהן הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻמהן'
הּכרי  על ּתרּומה עׂשּויה האּלּו הּסאין מן אחד 'הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר:
לפניו  היּו היא. איזֹו ידּוע ואין ּתרּומה, מהן אחת הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזה'
מן  אחת על ּתרּומה זֹו 'הרי ואמר: אחת, ּוסאה ּכריים ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָׁשני
ואין  מהן, אחד ונּתּקן ּתרּומה; הּוא הרי - האּלּו' ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּכריים

הּטבל  מן המתּקן הּוא איזה .ידּוע ְִֵֶֶֶַַַָָֻ

ה'תשע"ג  ניסן ט"ו שלישי יום

יד  ¤¤ּפרק
לתֹוכן ‡. ׁשּנפלה לבנֹות, וחמּׁשים ׁשחרֹות ּתאנֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹחמּׁשים

מּתרֹות  הּׁשחרֹות לבנה, היתה - ּתרּומה ׁשל אחת ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָֹֻּתאנה
מדּמעֹות, הּׁשחרֹות ׁשחרה, היתה מדּמעֹות; ְְְְְְְַַָָָָָָֹֹֻֻוהּלבנֹות

מּתרֹות  לבנה והּלבנֹות אם היתה, ׁשחרה אם ידּוע אין ואם . ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשּנפלה, אחר היתה מה ידע הּכל; מן ּומאה ּבאחד עֹולה -ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

מדּמעֹות. ּכּלן הרי - ְְֲֵַָָָֻֻוׁשכח
אֹו·. עּגּול ׁשּנפל ּדבלה, ׁשל ּומלּבנים ּדבלה עּגּולי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

עּגּול  אֹו היה מלּבן אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמלּבן
ּבאחד  ּתרּומה ותעלה לּמלּבנים, מצטרפין העּגּולין הרי -ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
עּגּו ׁשּנפל ּוקטּנים, ּגדֹולים ּדבלה עּגּולי הּכל. מן ל ּומאה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

מעלין  הן הרי - קטן אם ּגדֹול אם ידּוע ואין לתֹוכן, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּדבלה
ּבמׁשקל  ּבין ּבמנין עּגּולים ּבין למאה עּגּול נפל ּכיצד? . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

אחד  ּומגּביּה נפל', 'קטן אֹומר: הריני - ּוקטּנים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּגדֹולים
עּגּול  עׂשרים מהן עּגּול, ארּבעים לתֹו עּגּול נפל ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָקטן.
ּכל  מׁשקל ועׂשרים והאחד ליטרין, ארּבע אחד ּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמׁשקל
הריני  ואחד, ליטרין מאה הּכל ּומׁשקל הֹואיל - ליטרה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאחד

הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה נפל', 'קטן ְְִִִֵֶַַַַַָָָָאֹומר:
הּתרּומה ‚. את להעלֹות מצטרפין אינן והּסלת .והּקמח ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּמגּורה„. ּפי על ׁשּנפלה ּתרּומה, ׁשל חּטים [מחסן]סאה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

מׁשערין  ׁשאין ואחד; ּבמאה א ֹותּה מׁשערין אין - חּטים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשל
ּבאיזה  ידּוע אין אם אֹו החּלין, עם ּתרּומה נבללה אם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאּלא
הּתרּומה  את רֹואין יעׂשה? וכיצד הּתרּומה. נפלה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָמקֹום
עצמּה הּתרּומה ּומפריׁש ׂשעֹורים, ּגּבי על חּטים היא ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָּכאּלּו
עליהם, ׁשּנפלה החּלין מן מעט עם הּמגּורה ּפי על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנפלה

ׂשעֹורין. ּגּבי מעל חּטים ׁשּמאּסף ְְְִִִִֵֵֵֶַַַּכמי
אחת ‰. לתֹו ּתרּומה ׁשּנפלה מגּורֹות, ׁשּתי אֹו קּפֹות ְְְְְְֵֵֶַַָָָֻׁשּתי

ׁשּתי  היּו אם - נפלה מהן לאיזֹו ידּוע ואין ונבללה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמהן
ּבאחד  ותעלה מצטרפֹות, אּלּו הרי אחד, ּבבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמגּורֹות
והּקּפֹות  אחת; מגּורה ׁשּתיהן היּו ּכאּלּו הּכל, מן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻּומאה
אחרת  ּבחצר וקּפה זה ּבבית קּפה היתה ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻמצטרפֹות,

ל  היּו- אם אבל אחד. ּבבית ׁשּתיהן לקּבץ הּדבר ׁשּקרֹוב פי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מצטרפֹות. אין עירֹות, ּבׁשּתי הּקּפֹות ְְְְֲִִֵֵֵַָָֻׁשּתי

.Â מאחת להעלֹותּה רצה אם ׁשּנפלה? סאה מעלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכיצד
מּזֹו, וחציּה מּזֹו חציּה להעלֹות רצה ואם מעלה; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּתיהן,

ּתאנים מעלה  ליטרא ׁשּדרס חּלין, ׁשל ּתאנים מלאים ּכּדים . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
אם  - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּכד ּבפי ּתרּומה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשל
מהם, אחד ּכד ולֹוקח ּתעלה; זֹו הרי וכד, ּכד מאה ׁשם ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהיּו
ואם  מּתרין. והּׁשאר ליטרה, אֹותּה מּדמי חּוץ לכהן ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֻּומֹוכרּה

מּתרין. והּׁשּולים מדּמע, ּכּלן הּפּמין - מּמאה ּפחֹות ְְִִִִֵַַַָָָָָָֻֻֻֻהיּו
.Ê ידּוע ואין עּגּול, ּפי על אֹו ּכּורת, ּפי על ּדרסּה אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכן

היא  אֹואיזה ּבצפֹונֹו אם ידּוע ואין עּגּול, ּפי על ּדרסּה . ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
הן  ּכאּלּו אֹותן רֹואין - הּוא עּגּול איזה ולא ְְְִִִִֵֵֶָֹּבדרֹומֹו,
מאה  העּגּולין ּבכל יׁש אם - הּמׁשקל לפי ותעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּפרּודֹות,
ׁשני  על יתר מהן עּגּול ּבכל ׁשּיׁש והּוא, ּתעלה; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָליטרין,
ּבטל  הּתרּומה, ׁשּספק - ּברב הּתרּומה ׁשּתבטל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹליטרין,

החּלין. ְִַֹֻּברב
.Á;ּבחמּׁשים אֹוסר ּוספקּה, ּבמאה; אֹוסר וּדיּה, - ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָהּתרּומה

אינּה מחמּׁשים, ּביתר היתה ואם ּברב. אּלא הּתר לּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹואין
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ּבהן; וכּיֹוצא והּׂשעֹורין החּטים ּכגֹון ּבּקרקע, ּכלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּזרעֹו
- והּבצלים הּׁשּום ּכגֹון ּבארץ, נפסד זרעֹו ׁשאין ּדבר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָאבל
הּכל  ּביניהן, מערבת אחת ולגנה חּלין ׁשל לגנה מאה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻאפּלּו
ולא  ּומאה; ּבאחת הּתרּומה ּתעלה הּכל, נתלׁש ואם ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֻמדּמע.

לכּתחּלה. ְְְִִַָֹיתלׁש
.‚È ידּוע ואין חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻׁשּתי

ס  ׁשּנפלה אֹו היא, ואין איזֹו מהן, אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל אה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
לתֹו הּקּפֹות מּׁשּתי אחת נפלה ּכ ואחר נפלה, להיכן ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻידּוע

מדּמעּתן  אינּה - הּגּדּולין החּלין מהן, אחת זרע אם וכן ; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻ
הּקּפה  נפלה ּכתרּומה. ּבּה נֹוהג והּׁשנּיה ּדבר. לכל ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֻֻחּלין
את  אחר זרע אם וכן מדּמעת; אינּה אחר, למקֹום ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּׁשנּיה
מדּמעֹות  אחד, למקֹום ׁשּתיהן נפלּו חּלין. הּגּדּולין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּׁשנּיה,
ּכלה, ׁשּזרעֹו ּבדבר - ׁשּתיהן את אחד זרע ׁשּבׁשּתיהן. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכּקטּנה
ּבּמה  מדּמע. הּגּדּולין ּכלה, זרעֹו ׁשאין ּובדבר חּלין; ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻהּגּדּולין
את  קצר ׁשּלא עד הּׁשנּיה את ּבזֹורע אמּורים? ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּדברים
הּׁשנּיה  את זרע ּכ ואחר הראׁשֹונה, את קצר אבל ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָהראׁשֹונה.
ּתלּוׁש ׁשאין חּלין; הּגּדּולין - ּכלה זרעֹו ׁשאין ּבדבר אפּלּו -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

לזה. זה הֹוכח נעׂשין ְֲִֶֶַַָָֻּומחּבר
.„È ולפניהן ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֻֻׁשּתי

אּלּו ונפלּו ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת סאין, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּתי
החּלין, לתֹו נפלּו 'חּלין אֹומר: ׁשאני מ ּתרין; - אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻֻֻלתֹו
על  חּלין רּבּו ׁשּלא ּפי על ואף - הּתרּומה' לתֹו ְְְְִִֶַַַַַָָֹֻּותרּומה

ׁשהיא הּתרּומה  הּזה, ּבּזמן ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
על  חּלין ׁשּירּבּו עד - ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻמּדבריהם;

ְַָהּתרּומה.
.ÂË הּכרי 'ּתרּומת ואמר: הּכרי, לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָסאה

ּבּמק  - ּבתֹוכֹו' נסּתּימה הּזה ׁשם סאה, אֹותּה ׁשּנפלה ֹום ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָ
הּכרי. ּובתרּומת ׁשּנפלה ּבּתרּומה הּכל ונּדּמע הּכרי, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָֹּתרּומת
והחצי  לׁשנים, אֹותֹו חֹולקין - ּבצפֹונֹו' הּכרי 'ּתרּומת ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָאמר:
הּוא  צפֹונֹו, צפֹון ׁשהּוא הּכרי רביע ונמצא לׁשנים, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָׁשּבּצפֹון

.המדּמע  ְַָֻ
.ÊË ּבאחד ּכריים ׁשני 'ּתרּומת ואמר: ּכריים, ׁשני לפניו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהיּו

אחד, ּוכרי סאין ׁשני לפניו היּו מדּמעין; ׁשניהן הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻמהן'
הּכרי  על ּתרּומה עׂשּויה האּלּו הּסאין מן אחד 'הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר:
לפניו  היּו היא. איזֹו ידּוע ואין ּתרּומה, מהן אחת הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזה'
מן  אחת על ּתרּומה זֹו 'הרי ואמר: אחת, ּוסאה ּכריים ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָׁשני
ואין  מהן, אחד ונּתּקן ּתרּומה; הּוא הרי - האּלּו' ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּכריים

הּטבל  מן המתּקן הּוא איזה .ידּוע ְִֵֶֶֶַַַָָֻ

ה'תשע"ג  ניסן ט"ו שלישי יום

יד  ¤¤ּפרק
לתֹוכן ‡. ׁשּנפלה לבנֹות, וחמּׁשים ׁשחרֹות ּתאנֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹחמּׁשים

מּתרֹות  הּׁשחרֹות לבנה, היתה - ּתרּומה ׁשל אחת ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָֹֻּתאנה
מדּמעֹות, הּׁשחרֹות ׁשחרה, היתה מדּמעֹות; ְְְְְְְַַָָָָָָֹֹֻֻוהּלבנֹות

מּתרֹות  לבנה והּלבנֹות אם היתה, ׁשחרה אם ידּוע אין ואם . ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשּנפלה, אחר היתה מה ידע הּכל; מן ּומאה ּבאחד עֹולה -ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

מדּמעֹות. ּכּלן הרי - ְְֲֵַָָָֻֻוׁשכח
אֹו·. עּגּול ׁשּנפל ּדבלה, ׁשל ּומלּבנים ּדבלה עּגּולי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

עּגּול  אֹו היה מלּבן אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמלּבן
ּבאחד  ּתרּומה ותעלה לּמלּבנים, מצטרפין העּגּולין הרי -ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
עּגּו ׁשּנפל ּוקטּנים, ּגדֹולים ּדבלה עּגּולי הּכל. מן ל ּומאה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

מעלין  הן הרי - קטן אם ּגדֹול אם ידּוע ואין לתֹוכן, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּדבלה
ּבמׁשקל  ּבין ּבמנין עּגּולים ּבין למאה עּגּול נפל ּכיצד? . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

אחד  ּומגּביּה נפל', 'קטן אֹומר: הריני - ּוקטּנים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּגדֹולים
עּגּול  עׂשרים מהן עּגּול, ארּבעים לתֹו עּגּול נפל ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָקטן.
ּכל  מׁשקל ועׂשרים והאחד ליטרין, ארּבע אחד ּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמׁשקל
הריני  ואחד, ליטרין מאה הּכל ּומׁשקל הֹואיל - ליטרה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאחד

הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה נפל', 'קטן ְְִִִֵֶַַַַַָָָָאֹומר:
הּתרּומה ‚. את להעלֹות מצטרפין אינן והּסלת .והּקמח ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּמגּורה„. ּפי על ׁשּנפלה ּתרּומה, ׁשל חּטים [מחסן]סאה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

מׁשערין  ׁשאין ואחד; ּבמאה א ֹותּה מׁשערין אין - חּטים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשל
ּבאיזה  ידּוע אין אם אֹו החּלין, עם ּתרּומה נבללה אם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאּלא
הּתרּומה  את רֹואין יעׂשה? וכיצד הּתרּומה. נפלה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָמקֹום
עצמּה הּתרּומה ּומפריׁש ׂשעֹורים, ּגּבי על חּטים היא ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָּכאּלּו
עליהם, ׁשּנפלה החּלין מן מעט עם הּמגּורה ּפי על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנפלה

ׂשעֹורין. ּגּבי מעל חּטים ׁשּמאּסף ְְְִִִִֵֵֵֶַַַּכמי
אחת ‰. לתֹו ּתרּומה ׁשּנפלה מגּורֹות, ׁשּתי אֹו קּפֹות ְְְְְְֵֵֶַַָָָֻׁשּתי

ׁשּתי  היּו אם - נפלה מהן לאיזֹו ידּוע ואין ונבללה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמהן
ּבאחד  ותעלה מצטרפֹות, אּלּו הרי אחד, ּבבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמגּורֹות
והּקּפֹות  אחת; מגּורה ׁשּתיהן היּו ּכאּלּו הּכל, מן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻּומאה
אחרת  ּבחצר וקּפה זה ּבבית קּפה היתה ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻמצטרפֹות,

ל  היּו- אם אבל אחד. ּבבית ׁשּתיהן לקּבץ הּדבר ׁשּקרֹוב פי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מצטרפֹות. אין עירֹות, ּבׁשּתי הּקּפֹות ְְְְֲִִֵֵֵַָָֻׁשּתי

.Â מאחת להעלֹותּה רצה אם ׁשּנפלה? סאה מעלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכיצד
מּזֹו, וחציּה מּזֹו חציּה להעלֹות רצה ואם מעלה; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּתיהן,

ּתאנים מעלה  ליטרא ׁשּדרס חּלין, ׁשל ּתאנים מלאים ּכּדים . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
אם  - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּכד ּבפי ּתרּומה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשל
מהם, אחד ּכד ולֹוקח ּתעלה; זֹו הרי וכד, ּכד מאה ׁשם ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהיּו
ואם  מּתרין. והּׁשאר ליטרה, אֹותּה מּדמי חּוץ לכהן ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֻּומֹוכרּה

מּתרין. והּׁשּולים מדּמע, ּכּלן הּפּמין - מּמאה ּפחֹות ְְִִִִֵַַַָָָָָָֻֻֻֻהיּו
.Ê ידּוע ואין עּגּול, ּפי על אֹו ּכּורת, ּפי על ּדרסּה אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכן

היא  אֹואיזה ּבצפֹונֹו אם ידּוע ואין עּגּול, ּפי על ּדרסּה . ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
הן  ּכאּלּו אֹותן רֹואין - הּוא עּגּול איזה ולא ְְְִִִִֵֵֶָֹּבדרֹומֹו,
מאה  העּגּולין ּבכל יׁש אם - הּמׁשקל לפי ותעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּפרּודֹות,
ׁשני  על יתר מהן עּגּול ּבכל ׁשּיׁש והּוא, ּתעלה; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָליטרין,
ּבטל  הּתרּומה, ׁשּספק - ּברב הּתרּומה ׁשּתבטל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹליטרין,

החּלין. ְִַֹֻּברב
.Á;ּבחמּׁשים אֹוסר ּוספקּה, ּבמאה; אֹוסר וּדיּה, - ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָהּתרּומה

אינּה מחמּׁשים, ּביתר היתה ואם ּברב. אּלא הּתר לּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹואין
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רב  לתׁשעה צריכה ׁשּנפלה ּתרּומה אחת ּתאנה ּכיצד? . ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
קּי הּמאה והרי ּכמֹוותׁשעים, לזרים, אסּור הּכל - מין ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Ë אחת ׁשּמא - הּכל מן אחת ואבדה לחמּׁשים, אחת ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹנפלה

- ׁשאבדה היא ׁשּנפלה האחת אֹו ׁשאבדה, היא החּלין ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻמן
ויֹוסיף  אחר, מּמקֹום עליהן ׁשּירּבה עד אסּורֹות; אּלּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהרי

הּכל  על יתר - ואחת ּתאנים חמּׁשים אחת עליהן נפלה ואם . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
- הּכל מן אחת ואבדה וחמּׁשים, אחת לתֹו ּתרּומה ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹׁשל

לזרים. הּׁשאר ְְְִַָָֻהּתרּו
.È ׁשּלא ראׁשֹון מּמעׂשר מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹסאה

אם  - הּכל ונּדּמע והקּדׁש, ׁשני למעׂשר אֹו ּתרּומתֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹנּטלה
מעׂשר  לתרּומת ׁשם יּקרא נפלה, ראׁשֹון ויּמכר למעׂשר , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

ּתרּומת  ּומּדמי ׁשּנפלה ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּכל
אּלּו הרי - נפלה והקּדׁש ׁשני למעׂשר ואם ׁשּבֹו. ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָמעׂשר

ּתרּומה. מּדמי חּוץ לּכהן, ויּמכרּו ְְְְִִִֵֵַָָָֹיּפדּו,
.‡Èאֹו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֻסאה

ּבין  טהֹורין ּבין - הקּדׁש אֹו ׁשני, מעׂשר אֹו ראׁשֹון, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַמעׂשר
ׁשאסּורה  טמאה ּבתרּומה הּכל ונּדּמע הֹואיל - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹטמאין
עד  אֹותן, ּומּניחין לעֹולם; אסּור הּכל הרי לּכל, ְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹֹּבאכילה

להאכל ׁשּירקבּו ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יּתקל  ׁשּמא יּניחן, לא - חי להאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר אבל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹחי.

ּתרּומ  ׁשּמדליקין ּכדר הּכל, ידליק אּלא מהן; ויאכל ה ּבהן, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ְֵָטמאה.

.·È חּלין מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טהֹורה, ּתרּומה ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֻסאה
ּתרּומה  מּדמי חּוץ לּכהנים, הּכל יּמכר - והּכהן טמאין . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹ

ׁשאינן  ּפרֹות ּבמי אֹותֹו ילּוׁש אֹו קליֹות, זה מדּמע ְְְֵֵֵֵֶֶָָָָֻאֹוכל
הּטמאין; החּלין מן הּתרּומה ּתטמא ׁשּלא ּכדי - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻמכׁשירין
טמא  אכל ׁשאין - מּכּביצה ּפחֹות ּפחֹות זה מדּמע ילּוׁש ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאֹו
זה  מדּמע יתחּלק אֹו ּכּביצה; ׁשּיהיה עד אחר, אכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמטּמא
ׁשּבֹו. הּתרּומה ּתּטמא ׁשּלא ּכדי עּסה, ּבכל מּכּביצה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּפחֹות

.‚È וכן טהֹורין, חּלין למאה ׁשּנפלה טמאה, ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻסאה
ּתעלה  - טמאין חּלין למאה ׁשּנפלה טהֹורה, ּתרּומה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻסאה
ּפחֹות  אֹו ּפרֹות, ּבמי ּתּלֹוׁש אֹו קליֹות, ותאכל ּומאה; ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָּבאחד
עצמּה הּסאה היא ׁשּנפלה, הּסאה ׁשאין - מּכּביצה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּפחֹות

.ׁשעלתה  ְֶָָ
.„È ּתרּומה ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה טמאה, ּתרּומה ְְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָסאה

ּבמעּוטּה ּבטלה - נפלה טהֹורה ואם ּכטהֹורה; הּכל ואֹוכלין , ְְְְְְְְִִִִַָָָָָָָֹ
ׁשּירקב. עד הּכל יּניח מּמאה, ְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלפחֹות

.ÂË,מהן אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה קּפֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּתי
ואין  ׁשנּיה, סאה נפלה ּכ ואחר נפלה, מהן לאיזֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוידע
ראׁשֹונה, ׁשּנפלה 'לּמקֹום אֹומרים: - נפלה מהן לאיזֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָידּוע

ּבּמקלקל  הּקלקלה את ׁשּתֹולין לפי ׁשנּיה'; נפלה נפלה . ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻ
נפלה, מהן לאיזֹו ידּוע ואין מהן, אחת לתֹו ראׁשֹונה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָסאה

ׁשנּי סאה נפלה ּכ אין ואחר - נפלה מהן לאיזֹו וידע ה, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ׁשּתיהן  אּלא ראׁשֹונה', נפלה ׁשנּיה ׁשּנפלה 'לּמקֹום ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאֹומרים,

ְְָֻמקלקלֹות.
.ÊË סאה ונפלה טהֹורה, ואחת טמאה אחת קּפֹות, ׁשּתי ְְְְְְְֵֵַַַַָָָָָָֻהיּו

אֹומרין: - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, לאחת ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשל
נפלה' הּטמאה לתֹו'. ְְְֵַָָָ

.ÊÈ חּלין ׁשל ואחת טהֹורה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי
- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה סאה נפלה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָטמאין,
ּבטהרה  יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' ְְְְְְְֳִִֵֶַָָָָָָֻאֹומרין:

.ּכתרּומה  ְִָ
.ËÈŒÁÈ- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה סאה ְְְְְֵֵֶַַָָָָָנפלה

קליֹות  יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' אֹואֹומרין: , ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ
ּפרֹות. ּבמי ְִֵֵיּלֹוׁשּו

.Î חּלין ׁשל ואחת טמאה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי
- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה ׁשל סאה ונפלה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָטהֹורין,

קליֹות  יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' .אֹומרין: ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ
.‡Î- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה ׁשל סאה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָנפלה

המדּמע  ּוספק אסּור, טמאה ּתרּומה ׁשּספק אסּורֹות; ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּתיהן
המדּמע  ואּסּור הּתֹורה, מן טמאה ּתרּומה ׁשאּסּור מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻמּתר,

מאכלֹות.מּדבריהם  אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו העּקרים על , ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ה'תשע"ג  ניסן ט"ז רביעי יום
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סתּומה‡. חשובה]חבית ׁשהּוא.[שהיא ּבכל מדּמעת , ְְְִֶַַַָָָ

אלפים  ּבכּמה ׁשּנתערבה ּתרּומה ׁשל סתּומה חבית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכיצד?
ּבאחד  ּתעלה החבּיֹות, נפּתחּו הּכל; נּדּמע סתּומֹות, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹחבּיֹות

ֵָּומאה.
מהן ·. אחת ונפלה חבּיֹות, ּבמאה סתּומה חבית ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנתערבה

ׁשּנפלה' היא ּתרּומה 'ׁשל ואֹומרין: ּכּלן, הּתרּו - הּגדֹול ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֻֻלּים
לּים  מהן אחת ונפלה למאה, ׁשּנפלה ּבתאנה ּכן ּׁשאין מה -ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
נפילתּה ׁשהחבית, לפי אחת; להפריׁש צרי אּלא - ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּגדֹול

ּבּה, וכּיֹוצא ּותאנה נּכרת.נּכרת; נפילתּה אין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
אחת ‚. ונפּתחה חבּיֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָחבית

אבל  החבית. אֹותּה וׁשֹותה מּמאה, אחד מּמּנה נֹוטל - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמהן
ואחת  אחת וכל ׁשּיתּפּתחּו; עד אסּורֹות, החבּיֹות ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָׁשאר
הּׁשאר  וׁשֹותה ּדּמּועּה, ּכדי מּמּנה נֹוטל מהן, .ׁשּתּפתח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מאה  מהן ונתּפּתחּו חבּיֹות, וחמּׁשים ּבמאה חבית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָנתערבה
הּמאה. וׁשֹותה אחת, חבית ּדּמּוען ּכדי מהם נֹוטל - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחבּיֹות
ׁשל  חבית לאֹותּה מחזיקין ואין אסּורין, החמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָּוׁשאר
ּכּלן  חבּיֹות, אלפים ּכּמה הי ּו אפּלּו - ּברב ׁשהיא ְְֲֲִִִִֶַָָָָָָֹֻּתרּומה
וׁשֹותה  מּמאה, אחד מּמּנּו נֹוטל - ּׁשּיּפתח מה וכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמדּמע.

מדּמע  והּׁשאר .הּׁשירים; ְְְְִַַָָָֻ
מאכלֹות „. אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו והמתּבל ּכבר ׁשהמחּמץ , ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּונתנֹו ּתרּומה, ׁשל ּתּפּוח רּסק אם ,לפיכ ׁשהּוא; ּבכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָאֹוסר
לזרים. ואסּורה מדּמעת, העּסה ּכל - והחמיצה העּסה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֻלתֹו

ׁשּלּה‰. חלמֹון אפּלּו - ּתרּומה ׁשל ּבתבלין ׁשּנּתּבלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּביצה
ּבֹולע  ׁשהּוא מּפני .אסּור, ְִֵֵֶַָ

.Âּכ ואחר והגּביהֹו, העּסה, לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָׁשא ֹור
מּתרת  זֹו הרי - .נתחּמצה ְְֲִֵֶֶַָֻ

.Êּבארנּו מינֹו,ּכבר ּבׁשאינֹו מין ּתרּומה נתערבה ׁשאם , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
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- הּתבׁשיל עם ׁשּנתּבּׁשל מחּת ּבצל ,לפיכ טעם; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּבנֹותן
הּבצל  טעם ּבֹו ויׁש חּלין, והּתבׁשיל ּתרּומה הּבצל היה ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻאם
ּתרּומה  הּתבׁשיל היה ואם לזרים; אסּור הּתבׁשיל הרי -ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
אסּור  הּבצל הרי - ּבּבצל הּתבׁשיל טעם ונמצא חּלין, ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֻוהּבצל

ְִָלזרים.
.Á- יבׁש ּבצל לתֹוכן הׁשלי ּכ ואחר ׁשּנתּבּׁשלּו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָעדׁשים

טעם. ּבנֹותן ,מחּת היה ואם מּתר; זה הרי ׁשלם, היה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻאם
ּבנֹותן  - מחּת ּבין ׁשלם ּבין העדׁשים, עם הּבצל ּבּׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֻואם
אחר  הּבצל ׁשהׁשלי ּבין - הּתבׁשיל ּכל ּוׁשאר ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָטעם.
- מחּת ּבין ׁשלם ּבין הּתבׁשיל, עם ׁשּבּׁשלֹו ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשּנתּבּׁשל

טעם  ּבנֹותן אֹותֹו לתֹומׁשערין ׁשלם אחד ּבצל מה ּומּפני . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשֹואב  ׁשאינֹו מּפני אֹותֹו? מׁשערין אין ׁשּנתּבּׁשלּו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָעדׁשים
נתּבּׁשלּו. ׁשּכבר לתֹוכן, ּפֹולט ולא ׁשלם; הּוא ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹמהן,
נּטלה  אם וכן ;ּכמחּת הן הרי רּבים, ּבצלים היּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֻואם
הּוא  הרי - לח ׁשהיה אֹו החיצֹונה, קלּפתֹו אֹו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָּפטמתֹו
מחּת ּבין ׁשלם ּבין יבׁש, ּבין לח ּבין - והּקפלֹוט .ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻּכמחּת

טעם. ּבנֹותן -ְֵַַ
.Ë מּתר זה הרי - ּתרּומה ׁשל ירק עם חּלין ׁשל ירק ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהּכֹובׁש

ירק  ּכבׁש ׁשאם וׁשּומים; וחציר ּבצלים מּמיני חּוץ ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָלזרים,
ּבצלים  עם חּלין ּבצלים אֹו ּתרּומה, ׁשל ּבצלים עם חּלין ְְְְִִִִִִִֶֶָָָָֻֻׁשל

אסּורין  אּלּו הרי - ּתרּומה עם ׁשל ּתרּומה ׁשל ירק ּכבׁש . ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
לזרים. מּתר הּבצל הרי - חּלין ׁשל ְֲִִֵֶַָָָָָָֻֻּבצל

.Èואּלּו אּלּו היּו אם - ּתרּומה זיתי עם ׁשּכבׁשן חּלין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻזיתי
אֹו ׁשלמין, ּתרּומה וׁשל ּפצּועין חּלין ׁשל ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָֻּפצּועין,
ׁשניהן  היּו אם אבל אסּורין. אּלּו הרי - ּתרּומה ּבמי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשּכבׁשן
- ׁשלמין החּלין וזיתי ּפצּועין ּתרּומה זיתי ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֻׁשלמין,

הּׁשלמין  מן ׁשֹואבֹות ׁשהּפצּועין לפי מּתרין; אּלּו .הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֻ
.‡Èׁשלקֹות ּומי ּכבׁשים הן [מתבשיל]מי הרי ּתרּומה, ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָ

לזרים. ְֲִִָאסּורין
.·È מּׁשּום ּבּה יׁש ּבּקדרה, טעם נתנה ׁשּלא עד - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשבת

ּתרּומה  מּׁשּום ּבּה אין ּבּקדרה, טעם ּומּׁשּנתנה .ּתרּומה; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
.‚È- ּתרּומה יין ׁשל חבית ּפי על ּונתנּה חּמה, ּפת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהרֹודה

אסּורה, ׂשעֹורים ּופת מּתרת; זֹו הרי חּטים, הּפת היתה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻאם
ׁשֹואבֹות  ׁשהּׂשעֹורים .מּפני ְְֲִִֵֶַ

.„È- הּפת את ּבֹו ואפה ּתרּומה, ׁשל ּבכּמֹון ׁשהּסיקֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּתּנּור
אינֹו והריח ריחֹו, אּלא הּכּמֹון, טעם ּבּה ׁשאין מּתרת; ְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהּפת

.אסּור  ָ
.ÂË ּפי על אף - מים ׁשל לבֹור ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֶֶֶַַַָָׂשעֹורין

מּתרין  הן הרי - מימיו ׁשּפגם ׁשהבאיׁשּו טעם נֹותן ׁשאין , ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ֵאֹוסר.

.ÊË- יין ׁשל ּבֹור לתֹו ׁשּנפל ועצֹו הּוא ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּתלּתן
אסּור  הּיין הרי ּבּיין, טעם לבּדֹו לּתן ּכדי הּתלּתן ּבזרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָאם

.לזרים  ְִָ
.ÊÈ ּכל מזג - חּלין ואחד ּתרּומה אחד יין, ׁשל ּכֹוסֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשני

ּכאּלּו החּלין יין את רֹואין - ערבן ּכ ואחר ּבמים, מהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאחד
אם  מינֹו; אינֹו ׁשהרי ּבּמים, נתערב הּתרּומה יין ּוכאּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאינֹו,
מּתר  הּכל הרי הּתרּומה, יין טעם לבּטל הּמים אֹותֹו ְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֻראּוי

מעלה  הּמים ׁשאין ּבארנּו ׁשּכבר אסּור, - לאו ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלזרים;
הּיין  .את ִֶַַ

.ÁÈ ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל והן יין ידיחם, - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ידיחם, - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ׁשמן וכן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּתרֹות;

יקּפה - יין ּגּבי על הּׁשמן נפל מּתרֹות. אֹותֹו,[יאסוף]והן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּציר ּגּבי על נפל לזרים. מּתר התבשיל]והּיין יקּפה [רוטב - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֻ

ׁשּבֹו הּציר ּכל ׁשּיסיר ּכדי הּציר, מעל קלּפה ויּטל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותֹו,
הּׁשמן. ֶֶַַַטעם

.ËÈ ואם חּלין; ּבּה יבּׁשל לא ּתרּומה, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻקדרה
טעם; ּבנֹותן זה ּבּׁשל, הרי ּביין, אֹו ּבמים הּקדרה ׁשטף ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

את  לׁשטף צרי אין - הּכלי ּבמקצת ּבּׁשל ּבּה. לבּׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמּתר
ּבלבד. הּבּׁשּול מקֹום ׁשֹוטף אּלא ְְִִֵֶַַָֻּכּלֹו,

.Î ּכּלן - והּבּכּורים והחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה, ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֻּתרּומה
'ּתרּומה' מּמּנּונקראּו "והרמתם אֹומר: הּוא מעׂשר ּבתרּומת . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

"חּלה, נאמר: ּובחּלה ּגרן"; "ּכתרּומת ואֹומר: ה'", ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָֹּתרּומת
מעׂשר  ,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ונאמר: תרּומה"; ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּתרימּו
ּדבר  ל ואין ,"יד ּותרּומת . . ויצהר [ו]תירׁש ְְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹּדגנ
מן  חּוץ זה, ּבפסּוק ּפרטֹו ׁשּלא מקֹום הבאת ְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּטעּון
ׁשהן  למדּת, הא - "יד "ּותרּומת נאמר: ּובהם ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבּכּורים,

ּתרּומה. ְְִָקרּואין
.‡Î- הּוא אחד ודּמּוע, אכילה לענין ארּבעּתן ּדין ,ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלפיכ

זה ּכ עם זה ּומצטרפין ּומאה, ּבאחד עֹולין נטמאּו,ּלן ואם ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָֻ
- הּדרכים אּלּו ּבכל ּדמאי ׁשל מעׂשר ּתרּומת ודין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָיּׂשרפּו.
אכילתּה. על לֹוקין ׁשאין אּלא וּדאי, ׁשל מעׂשר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכתרּומת

.·Î ואחר מאכל, אֹותֹו ּברּכת מבר - ּתרּומה האֹוכל ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָּכל
אהרן  ׁשל ּבקדּׁשתֹו קּדׁשנּו 'אׁשר :מבר לאכל ּכ וצּונּו , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ

חּוצה  ּבחּלת אפּלּו מברכין, ּוראינּום קּבלנּו וכ ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָּתרּומה'.
"עבדת  ׁשּנאמר: ּכעבֹודה, הּגבּול קדׁשי אכילת ׁשּגם - ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלארץ

ּכהּנתכם". את אּתן ְְֵֶֶֶַַָָֻמּתנה

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  ניסן י"ז חמישי יום
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ׁשנה  ּבכל ראׁשֹון מעׂשר להפריׁש והיא, - אחת עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות
- זֹו מצוה ּובאּור ללוּים. ולּתנֹו הּזריעה, מּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָוׁשנה

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
ּגדֹולה‡. ּתרּומה ׁשּמפריׁשין לכהן]אחר - מחמישים ,[אחד ְְְִִֶַַַָָ

'מעׂשר  הּנקרא הּוא וזה הּנׁשאר; מן מעׂשרה אחד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמפריׁש
ירימּו אׁשר יׂשראל ּבני מעׂשר את "ּכי נאמר: ּובֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָראׁשֹון',
ׁשּנאמר: - ּונקבֹות זכרים ללוּיים, הּזה והּמעׂשר .". . ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלה'

לנחלה". ּביׂשראל מעׂשר ּכל נתּתי הּנה לוי, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ"ולבני
לאכלֹו·. ּומּתר ליׂשראל, ּבאכילה מּתר ראׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻמעׂשר

ּבמעׂשר  ׁשּנאמר מקֹום וכל ּכלל; קדּׁשה ּבֹו ׁשאין - ְְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּבטמאה
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- הּתבׁשיל עם ׁשּנתּבּׁשל מחּת ּבצל ,לפיכ טעם; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּבנֹותן
הּבצל  טעם ּבֹו ויׁש חּלין, והּתבׁשיל ּתרּומה הּבצל היה ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻאם
ּתרּומה  הּתבׁשיל היה ואם לזרים; אסּור הּתבׁשיל הרי -ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
אסּור  הּבצל הרי - ּבּבצל הּתבׁשיל טעם ונמצא חּלין, ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֻוהּבצל

ְִָלזרים.
.Á- יבׁש ּבצל לתֹוכן הׁשלי ּכ ואחר ׁשּנתּבּׁשלּו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָעדׁשים

טעם. ּבנֹותן ,מחּת היה ואם מּתר; זה הרי ׁשלם, היה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻאם
ּבנֹותן  - מחּת ּבין ׁשלם ּבין העדׁשים, עם הּבצל ּבּׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֻואם
אחר  הּבצל ׁשהׁשלי ּבין - הּתבׁשיל ּכל ּוׁשאר ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָטעם.
- מחּת ּבין ׁשלם ּבין הּתבׁשיל, עם ׁשּבּׁשלֹו ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשּנתּבּׁשל

טעם  ּבנֹותן אֹותֹו לתֹומׁשערין ׁשלם אחד ּבצל מה ּומּפני . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשֹואב  ׁשאינֹו מּפני אֹותֹו? מׁשערין אין ׁשּנתּבּׁשלּו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָעדׁשים
נתּבּׁשלּו. ׁשּכבר לתֹוכן, ּפֹולט ולא ׁשלם; הּוא ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹמהן,
נּטלה  אם וכן ;ּכמחּת הן הרי רּבים, ּבצלים היּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֻואם
הּוא  הרי - לח ׁשהיה אֹו החיצֹונה, קלּפתֹו אֹו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָּפטמתֹו
מחּת ּבין ׁשלם ּבין יבׁש, ּבין לח ּבין - והּקפלֹוט .ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻּכמחּת

טעם. ּבנֹותן -ְֵַַ
.Ë מּתר זה הרי - ּתרּומה ׁשל ירק עם חּלין ׁשל ירק ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהּכֹובׁש

ירק  ּכבׁש ׁשאם וׁשּומים; וחציר ּבצלים מּמיני חּוץ ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָלזרים,
ּבצלים  עם חּלין ּבצלים אֹו ּתרּומה, ׁשל ּבצלים עם חּלין ְְְְִִִִִִִֶֶָָָָֻֻׁשל

אסּורין  אּלּו הרי - ּתרּומה עם ׁשל ּתרּומה ׁשל ירק ּכבׁש . ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
לזרים. מּתר הּבצל הרי - חּלין ׁשל ְֲִִֵֶַָָָָָָֻֻּבצל

.Èואּלּו אּלּו היּו אם - ּתרּומה זיתי עם ׁשּכבׁשן חּלין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻזיתי
אֹו ׁשלמין, ּתרּומה וׁשל ּפצּועין חּלין ׁשל ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָֻּפצּועין,
ׁשניהן  היּו אם אבל אסּורין. אּלּו הרי - ּתרּומה ּבמי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשּכבׁשן
- ׁשלמין החּלין וזיתי ּפצּועין ּתרּומה זיתי ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֻׁשלמין,

הּׁשלמין  מן ׁשֹואבֹות ׁשהּפצּועין לפי מּתרין; אּלּו .הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֻ
.‡Èׁשלקֹות ּומי ּכבׁשים הן [מתבשיל]מי הרי ּתרּומה, ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָ

לזרים. ְֲִִָאסּורין
.·È מּׁשּום ּבּה יׁש ּבּקדרה, טעם נתנה ׁשּלא עד - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשבת

ּתרּומה  מּׁשּום ּבּה אין ּבּקדרה, טעם ּומּׁשּנתנה .ּתרּומה; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
.‚È- ּתרּומה יין ׁשל חבית ּפי על ּונתנּה חּמה, ּפת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהרֹודה

אסּורה, ׂשעֹורים ּופת מּתרת; זֹו הרי חּטים, הּפת היתה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻאם
ׁשֹואבֹות  ׁשהּׂשעֹורים .מּפני ְְֲִִֵֶַ

.„È- הּפת את ּבֹו ואפה ּתרּומה, ׁשל ּבכּמֹון ׁשהּסיקֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּתּנּור
אינֹו והריח ריחֹו, אּלא הּכּמֹון, טעם ּבּה ׁשאין מּתרת; ְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהּפת

.אסּור  ָ
.ÂË ּפי על אף - מים ׁשל לבֹור ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֶֶֶַַַָָׂשעֹורין

מּתרין  הן הרי - מימיו ׁשּפגם ׁשהבאיׁשּו טעם נֹותן ׁשאין , ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ֵאֹוסר.

.ÊË- יין ׁשל ּבֹור לתֹו ׁשּנפל ועצֹו הּוא ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּתלּתן
אסּור  הּיין הרי ּבּיין, טעם לבּדֹו לּתן ּכדי הּתלּתן ּבזרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָאם

.לזרים  ְִָ
.ÊÈ ּכל מזג - חּלין ואחד ּתרּומה אחד יין, ׁשל ּכֹוסֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשני

ּכאּלּו החּלין יין את רֹואין - ערבן ּכ ואחר ּבמים, מהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאחד
אם  מינֹו; אינֹו ׁשהרי ּבּמים, נתערב הּתרּומה יין ּוכאּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאינֹו,
מּתר  הּכל הרי הּתרּומה, יין טעם לבּטל הּמים אֹותֹו ְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֻראּוי

מעלה  הּמים ׁשאין ּבארנּו ׁשּכבר אסּור, - לאו ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלזרים;
הּיין  .את ִֶַַ

.ÁÈ ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל והן יין ידיחם, - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ידיחם, - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ׁשמן וכן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּתרֹות;

יקּפה - יין ּגּבי על הּׁשמן נפל מּתרֹות. אֹותֹו,[יאסוף]והן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּציר ּגּבי על נפל לזרים. מּתר התבשיל]והּיין יקּפה [רוטב - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֻ

ׁשּבֹו הּציר ּכל ׁשּיסיר ּכדי הּציר, מעל קלּפה ויּטל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותֹו,
הּׁשמן. ֶֶַַַטעם

.ËÈ ואם חּלין; ּבּה יבּׁשל לא ּתרּומה, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻקדרה
טעם; ּבנֹותן זה ּבּׁשל, הרי ּביין, אֹו ּבמים הּקדרה ׁשטף ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

את  לׁשטף צרי אין - הּכלי ּבמקצת ּבּׁשל ּבּה. לבּׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמּתר
ּבלבד. הּבּׁשּול מקֹום ׁשֹוטף אּלא ְְִִֵֶַַָֻּכּלֹו,

.Î ּכּלן - והּבּכּורים והחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה, ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֻּתרּומה
'ּתרּומה' מּמּנּונקראּו "והרמתם אֹומר: הּוא מעׂשר ּבתרּומת . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

"חּלה, נאמר: ּובחּלה ּגרן"; "ּכתרּומת ואֹומר: ה'", ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָֹּתרּומת
מעׂשר  ,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ונאמר: תרּומה"; ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּתרימּו
ּדבר  ל ואין ,"יד ּותרּומת . . ויצהר [ו]תירׁש ְְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹּדגנ
מן  חּוץ זה, ּבפסּוק ּפרטֹו ׁשּלא מקֹום הבאת ְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּטעּון
ׁשהן  למדּת, הא - "יד "ּותרּומת נאמר: ּובהם ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבּכּורים,

ּתרּומה. ְְִָקרּואין
.‡Î- הּוא אחד ודּמּוע, אכילה לענין ארּבעּתן ּדין ,ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלפיכ

זה ּכ עם זה ּומצטרפין ּומאה, ּבאחד עֹולין נטמאּו,ּלן ואם ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָֻ
- הּדרכים אּלּו ּבכל ּדמאי ׁשל מעׂשר ּתרּומת ודין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָיּׂשרפּו.
אכילתּה. על לֹוקין ׁשאין אּלא וּדאי, ׁשל מעׂשר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכתרּומת

.·Î ואחר מאכל, אֹותֹו ּברּכת מבר - ּתרּומה האֹוכל ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָּכל
אהרן  ׁשל ּבקדּׁשתֹו קּדׁשנּו 'אׁשר :מבר לאכל ּכ וצּונּו , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ

חּוצה  ּבחּלת אפּלּו מברכין, ּוראינּום קּבלנּו וכ ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָּתרּומה'.
"עבדת  ׁשּנאמר: ּכעבֹודה, הּגבּול קדׁשי אכילת ׁשּגם - ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלארץ

ּכהּנתכם". את אּתן ְְֵֶֶֶַַָָֻמּתנה

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  ניסן י"ז חמישי יום

-mirxfxtq
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ׁשנה  ּבכל ראׁשֹון מעׂשר להפריׁש והיא, - אחת עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות
- זֹו מצוה ּובאּור ללוּים. ולּתנֹו הּזריעה, מּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָוׁשנה

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
ּגדֹולה‡. ּתרּומה ׁשּמפריׁשין לכהן]אחר - מחמישים ,[אחד ְְְִִֶַַַָָ

'מעׂשר  הּנקרא הּוא וזה הּנׁשאר; מן מעׂשרה אחד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמפריׁש
ירימּו אׁשר יׂשראל ּבני מעׂשר את "ּכי נאמר: ּובֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָראׁשֹון',
ׁשּנאמר: - ּונקבֹות זכרים ללוּיים, הּזה והּמעׂשר .". . ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלה'

לנחלה". ּביׂשראל מעׂשר ּכל נתּתי הּנה לוי, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ"ולבני
לאכלֹו·. ּומּתר ליׂשראל, ּבאכילה מּתר ראׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻמעׂשר

ּבמעׂשר  ׁשּנאמר מקֹום וכל ּכלל; קדּׁשה ּבֹו ׁשאין - ְְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּבטמאה
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ׁשּמעׂשר  ּומּנין ׁשני. מעׂשר אּלא אינֹו 'ּפדּיה', אֹו ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ'קדׁש'
מן  ּכּדגן - ּתרּומתכם לכם "ונחׁשב ׁשּנאמר: חּלין? ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻראׁשֹון

ויקב ּגרן מה - הּיקב" מן וכמלאה מהם הּגרן, [שהופרש ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ומעשרות] ׁשּנּטלה תרומות ראׁשֹון מעׂשר אף ּדבר, לכל ְְֲִִִֵֶַַָָָָֻחּלין

אֹו ׁשּנׁשּבית, לוי ּבת ,לפיכ ּדבר. לכל חּלין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻּתרּומתֹו
אבל  ואֹוכלת; הּמעׂשר, לּה נֹותנין - זנּות ּבעילת ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנבעלה

אחד עד לּה העיד אֹו ּבעלּה, ׁשּמת ׁשּׁשמעה זו מי שאין -] ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
'לכתחילה'] של ּבאעדות ּכ ואחר ונּׂשאת, קנסּו, - ּבעלּה ְְְֲִֵַַַָָָָ

ּבמעׂשר. אסּורה ׁשּתהיה חכמים, ְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָאֹותּה
להפריׁש‚. ּכדי ראׁשֹון, מעׂשר מפריׁשין וכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַֹלוּיים

מעׂשר  ּתרּומת מעשר מּמּנּו תרומת ממנו לתת בכדי [הלוים: ְֲִֵֶַַ
ּומעׂשרֹות לכהן] ּתרּומֹות ׁשאר מפריׁשין הּכהנים וכן ;ְְְְְֲִִִֵַַַַָֹ

יאכלּו יכֹול הּכל, מן נֹוטלין ׁשהּכהנים ּולפי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹֹלעצמן.
מּפי  אּתם"; ּגם ּתרימּו "ּכן לֹומר: ּתלמּוד ּבטבלן? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּפרֹותיהן

רבינו]הּׁשמּועה ממשה  הּלוּיים;[מסורת אּלּו "אּתם", - למדּו ְְְִִֵֶַַַָָ
הּכהנים. לרּבֹות אּתם", ְֲִֶַַַַֹ"ּגם

הּמעׂשר„. מֹוציאין הּכהנים[ראשון]אין ללוי]מן ,[לתת ֲֲִִִִֵֵַַַֹ
ּכהּנה, מּתנֹות ּכל וכן יׂשראל"; ּבני מאת תקחּו "ּכי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשּנאמר:
הּלוּיים  את קנס ועזרא לכהן. מּכהן אֹותן מֹוציאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאין
- לּכהנים יּנתן אּלא ראׁשֹון מעׂשר להן יּתנּו ׁשּלא ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבזמּנֹו,

לירּוׁשלים. עּמֹו עלּו ׁשּלא ְִִִִֶַָָֹלפי
טבלין‰. ּפרֹותיו מעשרות]האֹוכל מהן הופרש שלא וכן [- , ְְִֵֵֵָָָ

ּבטבלֹו הּמעׂשר ׁשאכל מעשר]לוי תרומת הפריש אף [שלא - ְְֲִִֵֵֶַַַַָ
הּמּתנֹות  מׁשּלמין אינן לּׁשמים, מיתה חּיבין ׁשהן ּפי ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָעל
ּכלּום  ּבהן ל אין לה'", ירימּו "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלבעליהן,
אֹוכל  להיֹות לאדם מּתר לארץ ּובחּוצה אֹותן. ׁשּירימּו ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻעד

ּומעׂשרֹות. ּתרּומה מפריׁש ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָוהֹול
.Â אחר מקֹום על מּמקֹום מן מעּׂשרין לעּׂשר צרי ואינֹו , ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ

אחד]הּמּקף במקום תהיה התבואה מעּׂשרין [שכל אין אבל . ְְֲִֵַַָָֻ
מן  ולא הּפטּור, על החּיב מן ולא מינֹו, ׁשאינֹו על ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹמּמין

מעּׂשר. אינֹו עּׂשר, ואם החּיב; על ְְִִֵֵַַַַָָָֻהּפטּור
.Êּכ - זה' על מּזה ּתֹורמין 'אין ּבתרּומה, ׁשאמרנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוכל

ּבתרּומה, ׁשאמרנּו וכל זה. על מּזה מעּׂשרין אין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבמעׂשר,
הפריׁש, אם ּבמעׂשר, ּכ - ּתרּומה' ּתרּומתֹו ּתרם ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ'אם

הּתרּומה מן ּפטּור ׁשהּוא וכל מעׂשרֹות. [כגון מעׂשרֹותיו ְְְְִֶַַַַַָָָָ
בהמה] וכלמאכל הּמעׂשר; מן ּפטּור להיות], הּתֹורם,[הראוי ְֲִֵֵַַַָָ

ּתרּומתן  ּתרמּו ואם יתרמּו, 'לא ּבהן, ׁשאמרנּו ּכל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמעּׂשר.
ׁשאין  וכל מעׂשרֹות; מעׂשרֹותיהן עּׂשרּו אם ּכ - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּתרּומה'

מ  מעׂשרֹותיו אין ּכ ּתרּומה, עׂשרֹות.ּתרּומתֹו ְְְְֵַַַַָָָָ
.Á'ידי על מעּׂשר 'הריני לחברֹו: אינֹו[עבורך]האֹומר - ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

ואם  יעּׂשר; לא אֹו יעּׂשר אם ׁשּיראה עד עּמֹו, לעמד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹצרי
עּמֹו. לעמד צרי - ידי' על 'עּׂשר לחברֹו: הּוא ֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר

.Ë מּדבריהם אּלא ּבמעׂשרֹות חּיבין אינן - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהחרּובין
ּבין [מדרבנן] הּמרים, והּׁשקדים אדם. רב מאכל ׁשאינן לפי ,ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

אכל. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, - ּבגדלן ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹּבקטנן
.È הּמעׂשרֹות מן ּפטּור - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ׁשּנאמר:אילן , ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

לי, ויראה הּׂשדה". הּיצא זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ"עּׂשר

העֹומדת  ּתאנה ׁשהרי - מּדבריהם ּבמעׂשרֹות חּיב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
ּכאחת. אספן אם ּפרֹותיה לעּׂשר חּיב ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבחצר,

.‡È ּבקרקע הׁשריׁשּו אפּלּו זה, ּבצד זה ׁשהׁשריׁשּו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָּבצלים
עליונה]עלּיה מן[קומה ּפטּורין עליהן - נפלה הּמעׂשרֹות; ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

וחּיבין  ּבּׂשדה, ּכנטּועין אּלּו הרי - מגּלין הן והרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻמּפלת,
ְְַַּבמעׂשרֹות.

.·È ואסף אחר ּובא ענביו, מּפני ׂשדהּו הּתאנים המׁשּמר את ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
מּפני  ׂשדהּו מׁשּמר ׁשהיה אֹו ׂשדה, ּבאֹותּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּנׁשארֹות

והּמדלעֹות ודלעת]הּמקׁשאֹות את [קשואים ואסף אחר ּובא , ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
הּׂשדה  ׁשּבעל ּבזמן - ּבּׂשדה המפּזרין ׁשם הּנׁשארים ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻהענבים
ּבמעׂשרֹות  חּיבין ּולפיכ ּגזל, מּׁשּום אסּורין - עליהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמקּפיד
ּגזל, מּׁשּום מּתרין - עליהן מקּפיד הּבית ּבעל אין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּובתרּומה;

הּמעׂשר. מן ְֲִִֵַַּופטּורין
.‚È הּמבחר מן אּלא מעּׂשרין את אין "ּבהרימכם ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

- יקב" וכתבּואת ּגרן ּכתבּואת ללוּים ונחׁשב מּמּנּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹחלּבֹו
החלב מן הּלוּיים ׁשּמפריׁשין ׁשּמעׂשר ׁשּבֹו,[מובחר]ּכׁשם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

מן הּיקב, ּומן הּגרן מן יׂשראל ׁשּמפריׁשים מעׂשר החלב ּכ ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ֶׁשּבֹו.

.„È ּבאמד מעּׂשרין ּבמׁשקל [בהערכה]אין אֹו ּבמּדה אּלא , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
והּמרּבה  מׁשּבח. ּבׁשעּור, המדקּדק וכל ּבמנין; ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻאֹו
ּבהן  מערב ׁשהרי מקלקלין, מעׂשרֹותיו - ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּבמעׂשרֹות

עישרו] לא - למעשר שצירפו הנוסף ּופרֹותיו [שהחלק ;ֵָ
ְִָֻמתּקנין.

.ÂËּכמי אּלא מעׂשר, אינֹו - מעׂשר מקצת ׁשחלק הּמפריׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הערמה; ׁשהֹוציא אבל את החלק מּזה להפריׁש צרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

[- כמעשר סאה,[בתחילה מאה לֹו היּו ּכיצד? ׁשּלֹו. מעׂשר ,ְֲֵֵֵֶַַָָָ
יכֹול  ואינֹו מעׂשר; אינֹו - מעׂשר לׁשם חמּׁשה מהן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָהפריׁש
מפריׁש אּלא אחר, מּמקֹום מעׂשר סאין החמׁש על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלהפריׁש

ׁשּלהן. הּמעׂשר ׁשהיא סאה חצי ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָמהן
.ÊË ּתחּלה מבר זה, מעׂשר ּכל הּמפריׁש על ׁשּמברכין ּכדר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ועל  עני, מעׂשר ועל ׁשני, מעׂשר על מבר וכן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָהּמצוֹות;
ואם  עצמֹו; ּבפני אחד ּכל על מבר הּמעׂשר. מן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעׂשר
ּברכה  ּכֹוללן - ּביניהן ׂשח ולא מּיד, זה אחר זה הּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהפריׁש

ּומעׂשרֹות'. ּתרּומֹות 'להפריׁש :ּומבר ְְְְְִֵַַַַַָאחת,

ה'תשע"ג  ניסן י"ח שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
ּפרֹותיו ‡. הּגֹומר אּלא הּתֹורה, מן מעׂשר להפריׁש חּיב ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאינֹו

לעצמֹו וחּיב לאכלן הּתֹורה, מן ּפטּור - למכרן הּגֹומרן אבל ; ְְְְְְְְֲִַַַַָָָָָָָָָ
ואכלּת",[מדרבנן]מּדבריהם וגֹו' ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

לאכלּה. ּתבּואתֹו הּגֹומר אּלא חּיב ְְְֵֵֶַַָָָָָאינֹו
הּלֹוקח·. ּפטּור[קונה]וכן "ּתבּואת - ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבׁשּלקחן  אמּורים? ּדברים ּבּמה מּדבריהם. וחּיב ;"ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזרע
ּביד  נגמרה אם אבל מֹוכר; ּביד מלאכּתן ׁשּנגמרה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָאחר

הּתֹורה. מן לעּׂשר חּיב ְִֵֵַַַַַָָהּלֹוקח,
הּבסר ‚. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשאינן [ענבים ּפרֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
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בשלו] ׁשּיגּדילּושלא עד ּבמעׂשרֹות, חּיבין אינן - ּבֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָוכּיֹוצא
ׁשּיהיה  עד העץ", מּפרי הארץ, "מּזרע ׁשּנאמר: אכל, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹויעׂשּו
ּכל  את ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: - והּקטנּיֹות הּתבּואה וכן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּפרי.
עֹונת  היא וזֹו ּתבּואה. ׁשּתעׂשה עד ,"זרע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּתבּואת
מּתר  - זֹו לעֹונה והּפרֹות הּתבּואה ׁשּתּגיע וקדם ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּמעׂשרֹות;

ׁשּירצה. ּדר ּובכל ּׁשּירצה, מה ּכל מהן ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹלאכל
הּקּׁשּואים „. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּפרֹות

ּבגּופן,והּמלפפֹונֹות  להֹוסיף ּכדי אּלא אֹותן מּניחין ׁשאין , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבמעׂשר  חּיבין אּלּו הרי - לאכילה מּתחּלה הן ראּויין ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָאבל

הּמעׂשרֹות. לעֹונת ּבאּו יציאתן, ׁשּמּתחּלת ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּבקטנן;
להּזרע ‰. הּפרֹות מּׁשּיּגיעּו הּמעׂשרֹות? עֹונת היא ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָאיזֹו

-ולצמח  הּתאנים ּכיצד? הּפרי. ּׁשהּוא מה לפי הּכל , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֹ
ועׂשרים מּׁשּיעׂש ארּבע אחר לאכילה ראּויין ׁשּיהיּו עד רּכין ּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הענבים  והן והּבאּוׁשים, הענבים אספתן. מּׁשעת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָׁשעֹות
הרּמֹונים  מּבחּוץ. ׁשּלהן החרצן מּׁשּיראה - הּמדּברּיֹות ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדּקין
מים. מּמּנּו ויצא האצּבעֹות, ּבין ׁשּלהן הּפרד מּׁשּיּמס -ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּגידים  מּׁשּיטילּו הּפרסקין, ּכׂשאֹור. מּׁשּיתּפחּו ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַָָהּתמרים,
החיצֹונה. הּקלּפה מן האכל מּׁשּיתּפרׁש האגֹוזים, ְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאדּמים.
אבל  החיצֹונה; קלּפתן ׁשּתתּפרׁש עד הּמתּוקים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשקדים
ּכגֹון  קלּפֹות, ּבעלי ּכל ּוׁשאר לעֹולם. ּפטּורין ְְְְְֲִִִֵַַָָָָהּמרים,
הּתחּתֹונה  קלּפה מּׁשיעׂשּו - והּבטנים והּלֹוט ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֻהאצטרּבֹולין

לאכל. מּמה הּסמּוכה מּתׁשעה אחד ׁשמן מּׁשיעׂשּו - הּזיתים ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּלהן; ׁשליׁש הּוא וזה ּכׁשּיּגמרּו, לעׂשֹות ראּויין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָּׁשהן
ראּויין  ׁשהן מּפני מּׁשּיתעּגלּו, - והאתרֹוגים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָהּתּפּוחים
ּכל  וכן מּׁשּיאדימּו; והּתּותים, האֹוג קטּנים. ּכׁשהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלאכילה
נקּדֹות  מּׁשיעׂשּו החרּובין, מּׁשּיאדימּו. להאדים, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּדרּכן
האּגסין  מּׁשּיּנקדּו. להׁשחיר, ׁשּדרּכן ּכל וכן ׁשחרֹות; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻנקּדֹות
קרחֹות  קרחֹות מּׁשיעׂשּו והעזרּורין, והּפריׁשין ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָוהּקרּוסטמלין

ונופלים]לבנֹות הולכים שערותיהם מתבשלים כשהם וכן [- ; ְְֵָ
מּׁשּתביא  הּתבּואה, קרחֹות. מּׁשּיקרחּו להלּבין, ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּכל

אם [שתגדל] לצמיחה ראּוי זרעּה מּׁשּיהיה הּתלּתן, ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָׁשליׁש.
והּמלפפֹונֹות  והאבּטיחין והּדלּועין הּקּׁשּואין - ּובּירק ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָנזרע.
הּירק  ּוׁשאר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבקטנן חּיבין ּבהן, ּכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוכל
ראּוי  ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו ׁשּיגּדיל, עד לאכילה ראּוי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאינֹו

א  ּבֹו ׁשהּגיע אׁשּכֹול [לעונת יחידי[גרגיר]פּלּולאכילה. ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָ
אֹותֹומעשרות] ולא ּכּלֹו; הּגיע ּוכאּלּו למעׂשרֹות, חּבּור ּכּלֹו -ְְְְִִִִַַַֹֻֻ

ּבּה ׁשּיׁש הּגפן אֹותֹו ּבּה ׁשּיׁש הרּוח ּכל אּלא ּבלבד, ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאׁשּכֹול
ּפרידה אפּלּו ּבּה ׁשהּגיע רּמֹון וכן אחת,[גרגיר]האׁשּכֹול. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ

חּבּור. ִָֻּכּלּה
.Â למי הּמעׂשרֹות, לעֹונת מּׁשּבאּו ּפרֹותיו אדם ימּכר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

ואם הּמעׂשרֹות. על נאמן לעונת ּבּכרּו[חלקם]ׁשאינֹו [והגיעו ְְְֱִִֵֶֶַַַַָ
הּׁשאר מעשרות] את למּכר ּומּתר הּבּכּורֹות, את נֹוטל -ְְִֵֶֶַַַָָֹֻ

ּגפּתֹו את אדם ימּכר לא וכן הּמעׂשר. לעֹונת הּגיע לא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשעדין
זּוגיו ענבים]ואת קליפות הּמעׂשרֹות,[- על נאמן ׁשאינֹו למי ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָ

חּיבין  מהן הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין - מׁשקין מהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלהֹוציא
ׁשאינֹו למי ּתבּואה, מּמּנּו ללּקט ּתבנֹו את ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבמעׂשרֹות;

ּבמעׂשר. חּיבת הּתבן מן ׁשּתּלקט ׁשהּתבּואה - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנאמן
.Ê ׁשלׁשה נתן אם - וסּננן מים, עליהם ׁשּנתן יין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשמרי

הּיתר[כוסות] זה על מעׂשר מֹוציא ארּבעה, [אף]ּומצא ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבּתחּלה, ׁשהּתֹורם - ּתרּומה עליו מפריׁש ואינֹו אחר; ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמּמקֹום
מארּבעה  ּפחֹות מצא ּבּתרּומה. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּכל, על ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבלּבֹו
טעם  ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף מּדתֹו, על יתר ׁשּמצא ּפי על אף -ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּפטּור. - ִַָיין
.Á לעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד מחּברין, ּכׁשהן ּפרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּמקּדיׁש

ואם  ּבמעׂשר; חּיבין - הּגיעּו ׁשּפדין ואחר ּופדין, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמעׂשר,
- ּפדין ּכ ואחר הּגזּבר, ּביד והן הּמעׂשרֹות לעֹונת ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָּבאּו

.ּפטּורין  ְִ

ה'תשע"ג  ניסן י"ט קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
לא ‡. ועדין ונתלׁשּו הּמעׂשרֹות, לעֹונת ׁשהּגיעּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות

לא  ועדין ודׁשּה, ׁשּקצרּה ּתבּואה ּכגֹון - מלאכּתן ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹנגמרה
אֹותּה מהגרעינים]זרה הקליפות להפריד מרחּה[ברוח ולא ְְֵָָָָֹ

ׁשּתּגמר [סידרה] עד עראי, אכילת מהן לאכל מּתר -ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
עראי. מהן לאכל אסּור מלאכּתן, ּוכׁשּתּגמר ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמלאכּתן;

ּפרֹותיו·. ּבגֹומר אמּורים? ּדברים אבל ּבּמה ּבּׁשּוק; למכרן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
מהן  לאכל מּתר זה הרי - לּבית להֹוליכן ּכּונתֹו היתה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאם

למעׂשר  ׁשּיּקבעּו עד מלאכּתן, ׁשּנגמרה אחר .[כדלהלן]עראי ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָ
למעׂשרֹות ‚. קֹובע ּדברים מּׁשּׁשה הּבית,ואחד הן: ואּלּו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

והּמלח  והאׁש, אין והּמּקח, וכּלן, והּׁשּבת; והּתרּומה, , ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּבדבר אּלא ְְְְְְִִֶֶַָָָָקֹובעין

ׁשּנגמרה „. ּפי על אף - לּבית להֹוליכן ׁשּדעּתֹו ּפרֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד?
לּבית  נכנסּו לּבית; ׁשּיּכנסּו עד עראי, מהן אֹוכל - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָמלאכּתן

ׁשּיעּׂשר  עד מהן לאכל ואסּור למעׂשר, נק ּבעּו אם - וכן . ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
מהן  הפריׁש אֹו ּבמלח, ּכבׁשן אֹו ּבאּור, ּבּׁשלן אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָמכרן,
אף  ׁשּיעּׂשר, עד יאכל לא - עליהן ׁשּבת נכנסה אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּתרּומה,
ׁשּתּגמר  קדם לּבית הכניסן לּבית. הּגיעּו ׁשּלא ּפי ְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹעל
מלאכּתן  לגמר התחיל עראי; מהן אֹוכל זה הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמלאכּתן,
קּׁשּואין  הכניס ּכיצד? הּכל. לעּׂשר חּיב לּבית, ׁשּנכנסּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹמאחר

ׁשּיׁשפׁשף קדם לּבית גמר ּודלּועין וזהו שעליהם [השער ְְְִִֵֶֶַַַֹ
למעׂשר;מלאכתן] הּכל נקּבעּו אחת, לׁשפׁשף מּׁשּיתחיל -ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַֹ

מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא ּפרֹות הּתֹורם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹוכן
ּתרמּה ׁשאם - ּתאנים מּכלּכּלת חּוץ עראי; מהן לאכל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתר

למעׂשר. נקּבעה מלאכּתּה, ׁשּתּגמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹקדם
סֹוכי‰. לּבית מכּבדי [ענפי]הּמביא ּתאנים, ּובהן ּתאנה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

תמרים]ּתמרה אֹו[כפות ּתינֹוקֹות הכניסּום אם - ּתמרים ּובהן ְְְִִִִִֶָָָָ
חּיבין  הּבית, ּבעל הכניסן ואם למעׂשר; נקּבעּו לא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָָֹּפֹועלים,
לאכלן  נקּבעּו; לא עּסה, מהן לעׂשֹות ׁשּבלים הכניס ְְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּבמעׂשר.

אמּורים?[זרעונים]מלילֹות ּדברים ּבּמה למעׂשר. נקּבעּו , ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָ
נק  לא ּבקטנּיֹות, אבל למעׂשר.ּבתבּואה; ּבעּו ְְְְְְֲֲִִִִֵַָָֹ

.Âּבּמֹוץ להכניס הּתבּואה, על להערים ׁשּלּה,[בקליפה]מּתר ְְְְֲִִֶַַַַַָָָֻ
מעט  וזֹורה הּמעׂשר; מן ּופטּורה אֹוכלת, ּבהמּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּכדי
ּומן  הּתרּומה מן לעֹולם ּופטּור לּבית, ׁשהכניס אחר ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָמעט

הּכל. לגמר מתחיל אינֹו ׁשהרי - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַֹֹהּמעׂשרֹות
.Ê ּפרֹותיו הּקֹובע וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו ׁשל ּפרֹותיו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּגֹומר
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בשלו] ׁשּיגּדילּושלא עד ּבמעׂשרֹות, חּיבין אינן - ּבֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָוכּיֹוצא
ׁשּיהיה  עד העץ", מּפרי הארץ, "מּזרע ׁשּנאמר: אכל, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹויעׂשּו
ּכל  את ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: - והּקטנּיֹות הּתבּואה וכן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּפרי.
עֹונת  היא וזֹו ּתבּואה. ׁשּתעׂשה עד ,"זרע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּתבּואת
מּתר  - זֹו לעֹונה והּפרֹות הּתבּואה ׁשּתּגיע וקדם ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּמעׂשרֹות;

ׁשּירצה. ּדר ּובכל ּׁשּירצה, מה ּכל מהן ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹלאכל
הּקּׁשּואים „. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּפרֹות

ּבגּופן,והּמלפפֹונֹות  להֹוסיף ּכדי אּלא אֹותן מּניחין ׁשאין , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבמעׂשר  חּיבין אּלּו הרי - לאכילה מּתחּלה הן ראּויין ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָאבל

הּמעׂשרֹות. לעֹונת ּבאּו יציאתן, ׁשּמּתחּלת ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּבקטנן;
להּזרע ‰. הּפרֹות מּׁשּיּגיעּו הּמעׂשרֹות? עֹונת היא ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָאיזֹו

-ולצמח  הּתאנים ּכיצד? הּפרי. ּׁשהּוא מה לפי הּכל , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֹ
ועׂשרים מּׁשּיעׂש ארּבע אחר לאכילה ראּויין ׁשּיהיּו עד רּכין ּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הענבים  והן והּבאּוׁשים, הענבים אספתן. מּׁשעת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָׁשעֹות
הרּמֹונים  מּבחּוץ. ׁשּלהן החרצן מּׁשּיראה - הּמדּברּיֹות ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדּקין
מים. מּמּנּו ויצא האצּבעֹות, ּבין ׁשּלהן הּפרד מּׁשּיּמס -ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּגידים  מּׁשּיטילּו הּפרסקין, ּכׂשאֹור. מּׁשּיתּפחּו ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַָָהּתמרים,
החיצֹונה. הּקלּפה מן האכל מּׁשּיתּפרׁש האגֹוזים, ְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאדּמים.
אבל  החיצֹונה; קלּפתן ׁשּתתּפרׁש עד הּמתּוקים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשקדים
ּכגֹון  קלּפֹות, ּבעלי ּכל ּוׁשאר לעֹולם. ּפטּורין ְְְְְֲִִִֵַַָָָָהּמרים,
הּתחּתֹונה  קלּפה מּׁשיעׂשּו - והּבטנים והּלֹוט ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֻהאצטרּבֹולין

לאכל. מּמה הּסמּוכה מּתׁשעה אחד ׁשמן מּׁשיעׂשּו - הּזיתים ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּלהן; ׁשליׁש הּוא וזה ּכׁשּיּגמרּו, לעׂשֹות ראּויין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָּׁשהן
ראּויין  ׁשהן מּפני מּׁשּיתעּגלּו, - והאתרֹוגים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָהּתּפּוחים
ּכל  וכן מּׁשּיאדימּו; והּתּותים, האֹוג קטּנים. ּכׁשהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלאכילה
נקּדֹות  מּׁשיעׂשּו החרּובין, מּׁשּיאדימּו. להאדים, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּדרּכן
האּגסין  מּׁשּיּנקדּו. להׁשחיר, ׁשּדרּכן ּכל וכן ׁשחרֹות; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻנקּדֹות
קרחֹות  קרחֹות מּׁשיעׂשּו והעזרּורין, והּפריׁשין ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָוהּקרּוסטמלין

ונופלים]לבנֹות הולכים שערותיהם מתבשלים כשהם וכן [- ; ְְֵָ
מּׁשּתביא  הּתבּואה, קרחֹות. מּׁשּיקרחּו להלּבין, ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּכל

אם [שתגדל] לצמיחה ראּוי זרעּה מּׁשּיהיה הּתלּתן, ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָׁשליׁש.
והּמלפפֹונֹות  והאבּטיחין והּדלּועין הּקּׁשּואין - ּובּירק ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָנזרע.
הּירק  ּוׁשאר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבקטנן חּיבין ּבהן, ּכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוכל
ראּוי  ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו ׁשּיגּדיל, עד לאכילה ראּוי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאינֹו

א  ּבֹו ׁשהּגיע אׁשּכֹול [לעונת יחידי[גרגיר]פּלּולאכילה. ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָ
אֹותֹומעשרות] ולא ּכּלֹו; הּגיע ּוכאּלּו למעׂשרֹות, חּבּור ּכּלֹו -ְְְְִִִִַַַֹֻֻ

ּבּה ׁשּיׁש הּגפן אֹותֹו ּבּה ׁשּיׁש הרּוח ּכל אּלא ּבלבד, ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאׁשּכֹול
ּפרידה אפּלּו ּבּה ׁשהּגיע רּמֹון וכן אחת,[גרגיר]האׁשּכֹול. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ

חּבּור. ִָֻּכּלּה
.Â למי הּמעׂשרֹות, לעֹונת מּׁשּבאּו ּפרֹותיו אדם ימּכר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

ואם הּמעׂשרֹות. על נאמן לעונת ּבּכרּו[חלקם]ׁשאינֹו [והגיעו ְְְֱִִֵֶֶַַַַָ
הּׁשאר מעשרות] את למּכר ּומּתר הּבּכּורֹות, את נֹוטל -ְְִֵֶֶַַַָָֹֻ

ּגפּתֹו את אדם ימּכר לא וכן הּמעׂשר. לעֹונת הּגיע לא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשעדין
זּוגיו ענבים]ואת קליפות הּמעׂשרֹות,[- על נאמן ׁשאינֹו למי ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָ

חּיבין  מהן הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין - מׁשקין מהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלהֹוציא
ׁשאינֹו למי ּתבּואה, מּמּנּו ללּקט ּתבנֹו את ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבמעׂשרֹות;

ּבמעׂשר. חּיבת הּתבן מן ׁשּתּלקט ׁשהּתבּואה - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנאמן
.Ê ׁשלׁשה נתן אם - וסּננן מים, עליהם ׁשּנתן יין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשמרי

הּיתר[כוסות] זה על מעׂשר מֹוציא ארּבעה, [אף]ּומצא ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבּתחּלה, ׁשהּתֹורם - ּתרּומה עליו מפריׁש ואינֹו אחר; ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמּמקֹום
מארּבעה  ּפחֹות מצא ּבּתרּומה. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּכל, על ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבלּבֹו
טעם  ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף מּדתֹו, על יתר ׁשּמצא ּפי על אף -ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּפטּור. - ִַָיין
.Á לעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד מחּברין, ּכׁשהן ּפרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּמקּדיׁש

ואם  ּבמעׂשר; חּיבין - הּגיעּו ׁשּפדין ואחר ּופדין, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמעׂשר,
- ּפדין ּכ ואחר הּגזּבר, ּביד והן הּמעׂשרֹות לעֹונת ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָּבאּו

.ּפטּורין  ְִ

ה'תשע"ג  ניסן י"ט קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
לא ‡. ועדין ונתלׁשּו הּמעׂשרֹות, לעֹונת ׁשהּגיעּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות

לא  ועדין ודׁשּה, ׁשּקצרּה ּתבּואה ּכגֹון - מלאכּתן ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹנגמרה
אֹותּה מהגרעינים]זרה הקליפות להפריד מרחּה[ברוח ולא ְְֵָָָָֹ

ׁשּתּגמר [סידרה] עד עראי, אכילת מהן לאכל מּתר -ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
עראי. מהן לאכל אסּור מלאכּתן, ּוכׁשּתּגמר ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמלאכּתן;

ּפרֹותיו·. ּבגֹומר אמּורים? ּדברים אבל ּבּמה ּבּׁשּוק; למכרן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
מהן  לאכל מּתר זה הרי - לּבית להֹוליכן ּכּונתֹו היתה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאם

למעׂשר  ׁשּיּקבעּו עד מלאכּתן, ׁשּנגמרה אחר .[כדלהלן]עראי ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָ
למעׂשרֹות ‚. קֹובע ּדברים מּׁשּׁשה הּבית,ואחד הן: ואּלּו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

והּמלח  והאׁש, אין והּמּקח, וכּלן, והּׁשּבת; והּתרּומה, , ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּבדבר אּלא ְְְְְְִִֶֶַָָָָקֹובעין

ׁשּנגמרה „. ּפי על אף - לּבית להֹוליכן ׁשּדעּתֹו ּפרֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד?
לּבית  נכנסּו לּבית; ׁשּיּכנסּו עד עראי, מהן אֹוכל - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָמלאכּתן

ׁשּיעּׂשר  עד מהן לאכל ואסּור למעׂשר, נק ּבעּו אם - וכן . ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
מהן  הפריׁש אֹו ּבמלח, ּכבׁשן אֹו ּבאּור, ּבּׁשלן אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָמכרן,
אף  ׁשּיעּׂשר, עד יאכל לא - עליהן ׁשּבת נכנסה אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּתרּומה,
ׁשּתּגמר  קדם לּבית הכניסן לּבית. הּגיעּו ׁשּלא ּפי ְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹעל
מלאכּתן  לגמר התחיל עראי; מהן אֹוכל זה הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמלאכּתן,
קּׁשּואין  הכניס ּכיצד? הּכל. לעּׂשר חּיב לּבית, ׁשּנכנסּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹמאחר

ׁשּיׁשפׁשף קדם לּבית גמר ּודלּועין וזהו שעליהם [השער ְְְִִֵֶֶַַַֹ
למעׂשר;מלאכתן] הּכל נקּבעּו אחת, לׁשפׁשף מּׁשּיתחיל -ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַֹ

מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא ּפרֹות הּתֹורם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹוכן
ּתרמּה ׁשאם - ּתאנים מּכלּכּלת חּוץ עראי; מהן לאכל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתר

למעׂשר. נקּבעה מלאכּתּה, ׁשּתּגמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹקדם
סֹוכי‰. לּבית מכּבדי [ענפי]הּמביא ּתאנים, ּובהן ּתאנה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

תמרים]ּתמרה אֹו[כפות ּתינֹוקֹות הכניסּום אם - ּתמרים ּובהן ְְְִִִִִֶָָָָ
חּיבין  הּבית, ּבעל הכניסן ואם למעׂשר; נקּבעּו לא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָָֹּפֹועלים,
לאכלן  נקּבעּו; לא עּסה, מהן לעׂשֹות ׁשּבלים הכניס ְְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּבמעׂשר.

אמּורים?[זרעונים]מלילֹות ּדברים ּבּמה למעׂשר. נקּבעּו , ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָ
נק  לא ּבקטנּיֹות, אבל למעׂשר.ּבתבּואה; ּבעּו ְְְְְְֲֲִִִִֵַָָֹ

.Âּבּמֹוץ להכניס הּתבּואה, על להערים ׁשּלּה,[בקליפה]מּתר ְְְְֲִִֶַַַַַָָָֻ
מעט  וזֹורה הּמעׂשר; מן ּופטּורה אֹוכלת, ּבהמּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּכדי
ּומן  הּתרּומה מן לעֹולם ּופטּור לּבית, ׁשהכניס אחר ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָמעט

הּכל. לגמר מתחיל אינֹו ׁשהרי - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַֹֹהּמעׂשרֹות
.Ê ּפרֹותיו הּקֹובע וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו ׁשל ּפרֹותיו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּגֹומר
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- מּדעּתֹו ׁשּלא למעׂשר ׁשּקֹובעין הּׁשּׁשה הּדברים מן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבאחד
נטּבלּו אּלּו למעׂשר.[התחייבו]הרי ְְְֲֲִֵֵֵַ

.Á מלאכּתן ּגמר הּוא והּדלּועין איזה הּקּׁשּואין ּפרֹות? ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
ּכמֹו ׁשעליהן הּצהּוב ויסיר ּבידֹו מּׁשּיׁשפׁשף ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהאבּטיחין,
ּובאבּטיח, ערמה; מּׁשּיעמיד מׁשפׁשף, אינֹו ואם ּדק. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׂשער
מׁשפׁשף  היה אב ּטיח. ּבצד אבּטיח הּמקצה אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻמּׁשּיסּדיר
ותֹורמין  מלאכּתן. נגמרה צרּכֹו, ּכל ׁשּגמר ּכיון - אחת ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאחת

מעליהן. הּצהּוב הסיר ׁשּלא ּפי על אף ּודלּועין, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹקּׁשּואין
.Ëהּנאגד באגודות]הּירק להמכר אינֹו[שדרכו אם מּׁשּיאגד. , ֱֱִִֵֶֶֶַַָָָֹ

הּכלי; את מּׁשּימּלא ממּלא[אם]אֹוגד, נמכר אינֹו שלא [מפני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַ
שלם] צרּכֹו.כלי ּכל ׁשּילּקט עד עראי, אֹוכל זה הרי -ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָ

.È וכּיֹוצא ּובהּוצין ּבעלין ׁשּבּה הּפרֹות מּׁשּיחּפה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכלּכּלה,
עד ּבהן  ממּלא, אינֹו אם הּכלי; מּׁשּימּלא מחּפה, אינֹו אם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

צרּכֹו. ּכל ְְֵֶַָָׁשּילּקט
.‡È,חציֹו ׁשּמּלא ּכיון - חציֹו את למּלאת ׁשּדעּתֹו ּגדֹול ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכלי

ׁשּימּלא  עד נטּבל אינֹו ּכּלֹו, את למּלאת ּבדעּתֹו היה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻנטּבל;
ּכּלֹו נטּבלּואת לא ׁשניהם, את למּלאת ּובדעּתֹו ׁשנים היּו . ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻ

ׁשניהם. את ׁשּימּלא ְְֵֵֶֶֶַַעד
.·È לאגדן ׁשּבדעּתֹו ּפי על אף - ּבּׂשדה ּגדֹול אגד הּירק ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאגד

נטּבל  זה הרי לּׁשּוק, קטּנֹות הּפרדאגּדֹות רימון . [גרגרי ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָֻ
ּגּגֹו.מיובשים] ּבראׁש ערמה מּׁשּיעמיד והחרּובין, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹוהּצּמּוקין

להׁשליכן  ׁשּדרּכֹו והּקלּפֹות העלין מּׁשּיסיר ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּבצלים,
ערמה. ׁשּיעמיד עד מסיר, אינֹו ואם ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעליהן;

.‚È מּׁשּימרח ּפני הּתבּואה, המיּפה זה ממרח? הּוא ואיזה ; ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּברחת ּתבּואה ׁשל ׁשעֹוׂשין [יעה]הּכרי ּכדר ּדבר, ּכל ּבסֹוף ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ערמה. ׁשּיעמיד עד ממרח, אינֹו אם מעׂשיה. ּכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּגֹומרין
מּׁשּיכּבר - מהעפר]הּקטנּיֹות אותם מּתחת [כשינפה ונֹוטל , ְְְִִִִִֵֶַַַֹ

הקרקע]הּכברה על שנחים לפני ּכֹובר,[קולט אינֹו אם ואֹוכל; ְְִֵֵֵַָָ
הּקּטעין מן לּטל מּתר - ׁשּמרח ּפי על ואף ׁשּימרח. [מה עד ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻ

נידוש] הּצדדיןשלא לצדדים]ּומן ּׁשּבתֹו[שנפלו ּומּמה ְְִִִֶַַָ
ואֹוכל. ְֵֶֶַהּתבן,

.„Èוהחרצּנין הּזּוגין ויׁשלה ּבחבּיֹות, מּׁשּיּניחּנּו - [-הּיין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
הּבֹור,הפסולת] ּבתֹו ּכׁשהּוא אבל החבית; ּפני ְְְֲִֵֵֶֶַַָָמעל

הּגת  מן וקֹולט עראי, ׁשֹותה - ּבחבית להּניחֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּומּׁשּיגּביהּנּו
הענבים]העליֹונה דריכת הּצּנֹור[מקום לבור]ּומן [שיורד ְִִֶַָָ

וׁשֹותה. מקֹום, ְִֶָָּומּכל
.ÂËלעּוקה מּׁשּירד  השמן]הּׁשמן, -[בור ׁשּירד ּפי על אף . ִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּפּסין ּומּבין הּממל ּומן העקל מן הסחיטה]נֹוטל ונֹותן [כלי , ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
חם; ׁשהּוא ּפי על אף הּתבׁשיל, לתֹו ּולתמחּוי קטּנה ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָלקערה
ּכדי  ּביֹותר, חם היה ואם ׁשני. ּבכלי מתּבּׁשל ׁשאינֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָמּפני

מתּבּׁשל. ׁשהּוא מּפני לתֹוכֹו, יּתן לא - הּיד את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּיכוה
.ÊËּדבלה ׁשל תאנים]העּגּול מּׁשּיחליקּנּו[גוש .[במשקים], ְֲִִִֵֶֶֶַָָ

מיובשות]הּגרֹוגרֹות מּׁשּידּוׁש[תאנים מעט], ואם [כשיכתשם ; ְְִִֶַָָ
הּמגּורה ּפי על ּבידֹו מּׁשּיעּגיל למגּורה, הדבלה]הכניסן .[כלי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָ

הּמגּורה, ּפי על העּגּול אֹו ּבחבית, הּגרֹוגרֹות ּדׁש ְְִִִֶַַַָָָָָָָהיה
עד  יאכל, לא זה הרי - הּמגּורה נפּתחה אֹו החבית, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹונׁשּברה

ְֵֶַׁשּיעּׂשר.

.ÊÈׁשּבּמקצה וענבים בו]ּתאנים שמתייבשים מּתר [המקום , ְְֲִִֵֶֶַַָָֻֻ
והֹולי הּמקצה, מן נטל אם אבל ּבמקֹומן. עראי מהן ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻלאכל
מלאכּתן, נגמרה ׁשהרי עראי; מהן יאכל לא - אחר ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלמקֹום

צרּכן. ּכל יבׁשּו ׁשּלא ּפי על ְְִֶַַָָָָֹאף
.ÁÈ מהן מֹוריד - הּגג לראׁש ּכנסן ׁשּלא עד ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחרּובין,

ליּבׁשֹו, הּמֹותר את מחזיר ׁשהּוא מּפני ּופטּור; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלבהמה,
עראי  מאכיל .ונמצא ְְֲֲִִַַָ

.ËÈּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון מעשר מעׂשר הלוי שקיבל -] ְֲֳִִִִִֵֶַַ
הישראל] תרומת הכהן שקיבל אסּורלפני מּמּנּו[הלוי]- לאכל ֱִֶֶָֹ

ּתרּומתֹו ׁשּיפריׁש קדם לכהן]עראי, מעשר אכל,[תרומת ואם ; ְְְֲִִֶֶַַַָָֹ
ׁשהיה  ּכגֹון עראי? אכילת היא ּכיצד מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָמּכין
וכנס  קלף ואם אחת; אחת מקּלף ואֹוכל, ׂשעֹורים ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָמקּלף

מלילֹות מֹולל היה לעּׂשר. חּיב ידֹו, ׁשל [זרעונים]לתֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָ
חּיב. חיקֹו, ּבתֹו נּפה ואם ואֹוכל; ליד מּיד מנּפה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָחּטים,
נֹוטל  וכן עראי. זה ׁשאין - ּבכלי נּפה אם לֹומר, צרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָואין
לא  אבל ואֹוכל; צֹונן, ּתבׁשיל לתֹו לּקערה ונֹותן הּיין, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹמן
ּכבֹור  ׁשהיא מּפני - צֹוננת ׁשהיא ּפי על אף הּקדרה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָלתֹו
ּכל  וכן ידֹו. לתֹו לא אבל ּבׂשרֹו, על זיתים סֹוחט וכן ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֹֹקטן.

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Î- מלאכּתן נגמרה ׁשּלא מּפרֹות עראי לאכל ׁשּמּתר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּוכׁשם

מה  ּכל ּולעֹופֹות ולבהמה לחּיה מהן להאכיל מּתר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכ
- נגמרּו ואם ׁשּיעּׂשר. קדם ּׁשּירצה, מה ּכל ּומפקיר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּׁשּירצה,
יאכיל  ולא יפקיר, לא - למעׂשר נקּבעּו ׁשּלא ּפי על ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַֹֹֹאף

ׁשּיעּׂשר  עד קבע, אכילת ועֹוף חּיה להאכיל לבהמה ּומּתר . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
ּפקיעי  ּומאכיל הּבית; ּבתֹו ואפּלּו הּטבל, מן עראי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָלבהמה

בהמה]עמיר חבילֹות.[מאכל ׁשּיעׂשם עד , ֲֲִִֵֶַַָ
.‡Îקציצֹות אילן]הּמֹוצא ׂשדה [פירות ּבצד אפּלּו ,ּבּדר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ

ּגרֹוגרֹות מצא הּמעׂשר. מן ּפטּורין אּלּו הרי - [תאנים קציצֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָ
האדםמיובשות] רב הּגרֹוגרֹות ּדרסּו אם האנשים - שרוב -] ְְִַָָָָָֹ

גרוגרותיהם] את דרסו מ כבר ׁשחזקתן, לעּׂשר; חּיב ּדבר , ְְִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשהן  ׁשּידּוע ּדבלה, ּפלחי מצא אם וכן מלאכּתֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנגמרה

הּגמּור. ִַָָָמּדבר
.·Îּכריכֹות קטנות]מצא חּיב [תבואה הּיחיד, ּברׁשּות ְְִִִַַָָָָ

והאלּמֹות ּפטּורֹות. הרּבים, ּברׁשּות ּבכל [הגדולות]לעּׂשר; , ְְְְְֲִִֵַַָָָֻ
מרּוחה ּתבּואה מצא ּבמעׂשר. חּיבֹות שנגמרה מקֹום -] ְְְֲֵַַָָָָָָ

אחרֹות,מלאכתה] ּפרֹות על ּומעׂשרֹות ּתרּומה אֹותּה עֹוׂשה -ְְֲֵֵֶַַַָָ
חֹוׁשׁש הבעלים]ואינֹו כבר אותה עישרו ּכלּכּלה [שמא מצא . ְְֵֵַַָָָ

ׁשהרב  ּבמקֹום ּכלּכּלה מצא ּבמעׂשרֹות. חּיבת ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמחּפה,
עראי מּמּנה לאכל אסּור - לּׁשּוק נתחייבה מכניסין כבר [שהרי ְֱֲִִִֶֶַַַָָֹ

ּומתּקנּהבמעשרות] כדיני], ׁשהרב [מעשרה ּובמקֹום ּדמאי; ְְְְֶַַָָָֹ
וּדאי. ּומתּקנּה עראי, מּמּנה אֹוכל - לּבּתים [היה מכניסין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ

העיר] לּבית,מנהג הכניסּה ואם ּדמאי; למחצה, ְְְְֱֱִִִִֶֶַַַָָָמחצה
ּגמר  לֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה וּדאי. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמתּקנּה
ׁשהּוא  ּפי על אף - מלאכה ּגמר לֹו ׁשּיׁש ּבדבר אבל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָמלאכה.
ׁשהפריׁש ׁשחזקתן ּתרּומה; להפריׁש צרי אינֹו - וּדאי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמעּׂשר

מלאכּתן. ׁשּנגמרה ּבׁשעה ּתרּומה ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָמהן
.‚Îהרי [חורי]חררי - החּיבת הערמה ּבצד ׁשּלנּו הּנמלים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
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ּגֹוררין  היּו ּגמּור ׁשּמּדבר ׁשּידּוע ּבמעׂשרֹות, חּיב ּבהן ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּנמצא
הּלילה. ְַַָָּכל

.„Î חּיבין - החרּוב ּתחת וחרּובין הּזית, ּתחת זיתים ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמֹוצא
ׁשחזק  זה ּבמעׂשר; מאילן ׁשּנפלּו ּתחת תן ּתאנים מצא . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבעפר; ּומתלכלכֹות מׁשּתּנֹות ׁשהרי ספק, הן הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתאנה

ׁשּנתעּׂשרּו. מּתאנים אֹו נפלּו, זֹו מּתאנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשּמא
.‰Î ּתלּוׁשין ּפרֹות -הּמקּדיׁש מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם ּופדין , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּפדין  ּכ ואחר ההקּדׁש, ּביד מלאכּתן נגמרה ואם לעּׂשר. ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָחּיב
ּפטּורין. היּו חֹובתן, ׁשּבעת הּמעׂשרֹות; מן ּפטּורין -ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

הּמעׂשרֹות. מן ּפטּורה למנחֹות, קמה ְְְְְִִִַַַַַָָָָוהּמקּדיׁש
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ה'תשע"ג  ניסן י"ג ראשון יום
יום ראשון ֿ שלישי י "ג ֿ ט "ו ניסן 

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

"לאֿ אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹֻׁשהזהרנּו
ֿ מלאכה" כל i)תעׂשה ,k zeny)ּפרׁש זה, לאו על והעֹובר . ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּכתּוב ci)ּבֹו ,`l my),הּדּין ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֶַַַַָָָָֹ
הּוא אם ֿ זה ּכל סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָואם
ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ְְְְִִִֵֵַַָָָָָמזיד;

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָנתּבארּו

ה'תשע"ג  ניסן י"ד שני 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 .(:fk dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

אּמה(leab)ׁשּתחּום אלּפים על ֿ ּׁשּנֹוסף מה הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַַָָ
ֿ רּוח לכל אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָמחּוץ

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ―(my glya zyxt)איׁש ֿ יצא "אל : ְְְִִֵֵַַָָֻ
ערּובין ּובגמרא אּמה". אלּפים אּלּו ― (fi:)מּמקמֹו" ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹ

ּובאֹותּה ּתֹורה". ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין ְְְְִִִַַָָָאמרּו:
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָהּמּסכּתא

ה'תשע"ג  ניסן ט"ו שלישי יום

.ËÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‰Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Âˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ה זההּמצוה ּביֹום לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו (meiaהּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָ
(mixetkdׁשּבת" אמרֹו: והּוא והעבֹודֹות, ֿ הּמלאכֹות ְְְְֲִַַַָָָמן

לכם" היא l`)ׁשּבתֹון ,fh `xwie)ּפעמים ּכּמה ּבארנּו ּוכבר , ְְְִִֵֶַַַָָָָָ
(bqw ,hpw ,dlw ,v dyr zeevn)אמרם(:ck zay)האי" : ְַָָ

הּוא". עׂשה ― ֲֵַָׁשּבתֹון

― השכ"ט מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
תעׂשּו" לא ֿ מלאכה "וכל ּבֹו: אמרֹו והּוא הּכּפּורים, ְְְְְֲִִַַָָָָֹּביֹום

(gk ,bk my)ּכמֹו ּכרת, חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר .ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ

הּכתּוב l)ׁשּבאר ,my)חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ; ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבביצה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (l:)ּומגּלה(gi:)קבּועה. ְְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָ

ְָָוזּולתן.

― הקס"ד ּבעׂשרההּמצוה לצּום ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
ֿ נפׁשתיכם" את "ּתעּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא fh,ּבתׁשרי, my) ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

(hkּבספרא והּפרּוׁש .(b dkld f wxt zen ixg` zyxt)ּתעּנּו" : ְְְְִֵַַָ
זה ואיזהּו? הּנפׁש. אּבּוד ׁשהּוא עּנּוי ― ֿ נפׁשתיכם" ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹאת

ּבּקּבלה ּבא וכן ּוׁשתּיה. br.)אכילה `nei)אסּור ׁשהּוא , ְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
הּמּטה, ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָּברחיצה
"ׁשּבת נאמר: ׁשּכן האּלה, ֿ הּפעּלֹות מּכל לׁשּבֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻוׁשּצרי

ֿ נפׁשתיכם" את ועּניתם לכם היא l`)ׁשּבתֹון ,my)ּכאּלּו , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ולעבֹודה, למלאכֹות המיחדת הּׁשביתה ּבֹו ׁשחֹובה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאמר,
אמר לפיכ ― וקּיּומֹו הּגּוף להזנת המיחדת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֻוהּׁשביתה

(oeyl ltk)ספרא ּולׁשֹון ׁשּבתֹון". "ׁשּבת :(my zen ixg`): ְְִַַַָָ
ּובתׁשמיׁש ּובסיכה ּברחיצה אסּור הּכּפּורים ׁשּיֹום ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָ"מּנין
הׁשּבת ּכלֹומר: ׁשּבתֹון", ׁשּבת לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵַַַַַַַַָָהּמּטה?

העּנּוי. ׁשּיּׂשג ּכדי ֿ אּלּו ְִֵֵֶַָָֻּכל

― הקצ"ו צֹוםהּמצוה ּביֹום מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
הּתֹורה, ּבלׁשֹון נתּבארה לא זה למעׂשה והאזהרה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכּפּור,
ידענּו ׁשּיאכל, למי ּכרת וחּיב ֿ הענׁש את ׁשהזּכיר ּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאבל

אׁשרׁשּמזהר ֿ הּנפׁש כל "ּכי אמרֹו: והּוא האכילה, על ים ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ונכרתה" וגֹו' ֿ תעּנה hk)לא ,bk my)ּכרתֹות ּובריׁש .(.a), ְְְְְְְִֵֵֶָֹֻ

הּכּפּורים, ּביֹום האֹוכל ּבכללם מנּו ּכרת, מחּיבי ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻּכׁשּמנּו
מצות הּוא ― ּכרת עליו ׁשחּיבים ׁשּכל ׁשם ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּובארּו
ׁשהאכילה נתּבאר הּנה והּמילה. ֿ הּפסח מן חּוץ ֿ תעׂשה, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלא
זדֹונּה על חּיבים ּולפיכ ֿ תעׂשה, לא מצות הּכּפּורים ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹּביֹום
ּכרתֹות ּבריׁש ׁשּבארּו ּכמֹו קבּועה, חּטאת ׁשגגתּה ועל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכרת

הֹוריֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר g)ּוכמֹו dpyn c wxt)יתחּיב ׁשּלא , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
זה zaxwp)ּדין z`hgd),ּבלבד ֿ תעׂשה לא ּבמצות אּלא ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹ

מּכלֿ "אחת קבּועה: חּטאת ּבמחּיבי יתעּלה אמר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהרי
ֿ תעׂשינה" לא אׁשר ה' bi)מצות ,c my)ספרא ּולׁשֹון .xen`) ְְְֲִִֵֶֶָָָֹֹ

(c dkld c wxt― ונכרתה ֿ תעּנה לא אׁשר ֿ הּנפׁש כל "ּכי :ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָֹֻ
לא עצמֹו לּיֹום לעּנּוי אזהרה אבל עּנּוי; ענׁש זה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹהרי
לֹומר ּתלמּוד ׁשאין מלאכה ענׁש אֹומר ּכׁשהּוא ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשמענּו.
ּבימים נֹוהג ׁשאינֹו עּנּוי אם מה הּוא: וחמר קל ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּכבר
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קיי oqip e"hÎb"i iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּגֹוררין  היּו ּגמּור ׁשּמּדבר ׁשּידּוע ּבמעׂשרֹות, חּיב ּבהן ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּנמצא
הּלילה. ְַַָָּכל

.„Î חּיבין - החרּוב ּתחת וחרּובין הּזית, ּתחת זיתים ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמֹוצא
ׁשחזק  זה ּבמעׂשר; מאילן ׁשּנפלּו ּתחת תן ּתאנים מצא . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבעפר; ּומתלכלכֹות מׁשּתּנֹות ׁשהרי ספק, הן הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתאנה

ׁשּנתעּׂשרּו. מּתאנים אֹו נפלּו, זֹו מּתאנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשּמא
.‰Î ּתלּוׁשין ּפרֹות -הּמקּדיׁש מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם ּופדין , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּפדין  ּכ ואחר ההקּדׁש, ּביד מלאכּתן נגמרה ואם לעּׂשר. ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָחּיב
ּפטּורין. היּו חֹובתן, ׁשּבעת הּמעׂשרֹות; מן ּפטּורין -ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

הּמעׂשרֹות. מן ּפטּורה למנחֹות, קמה ְְְְְִִִַַַַַָָָָוהּמקּדיׁש



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd oqip h"iÎb"i -

ה'תשע"ג  ניסן י"ג ראשון יום
יום ראשון ֿ שלישי י "ג ֿ ט "ו ניסן 

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

"לאֿ אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹֻׁשהזהרנּו
ֿ מלאכה" כל i)תעׂשה ,k zeny)ּפרׁש זה, לאו על והעֹובר . ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּכתּוב ci)ּבֹו ,`l my),הּדּין ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֶַַַַָָָָֹ
הּוא אם ֿ זה ּכל סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָואם
ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ְְְְִִִֵֵַַָָָָָמזיד;

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָנתּבארּו

ה'תשע"ג  ניסן י"ד שני 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 .(:fk dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

אּמה(leab)ׁשּתחּום אלּפים על ֿ ּׁשּנֹוסף מה הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַַָָ
ֿ רּוח לכל אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָמחּוץ

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ―(my glya zyxt)איׁש ֿ יצא "אל : ְְְִִֵֵַַָָֻ
ערּובין ּובגמרא אּמה". אלּפים אּלּו ― (fi:)מּמקמֹו" ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹ

ּובאֹותּה ּתֹורה". ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין ְְְְִִִַַָָָאמרּו:
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָהּמּסכּתא

ה'תשע"ג  ניסן ט"ו שלישי יום

.ËÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‰Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Âˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ה זההּמצוה ּביֹום לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו (meiaהּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָ
(mixetkdׁשּבת" אמרֹו: והּוא והעבֹודֹות, ֿ הּמלאכֹות ְְְְֲִַַַָָָמן

לכם" היא l`)ׁשּבתֹון ,fh `xwie)ּפעמים ּכּמה ּבארנּו ּוכבר , ְְְִִֵֶַַַָָָָָ
(bqw ,hpw ,dlw ,v dyr zeevn)אמרם(:ck zay)האי" : ְַָָ

הּוא". עׂשה ― ֲֵַָׁשּבתֹון

― השכ"ט מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
תעׂשּו" לא ֿ מלאכה "וכל ּבֹו: אמרֹו והּוא הּכּפּורים, ְְְְְֲִִַַָָָָֹּביֹום

(gk ,bk my)ּכמֹו ּכרת, חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר .ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ

הּכתּוב l)ׁשּבאר ,my)חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ; ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבביצה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (l:)ּומגּלה(gi:)קבּועה. ְְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָ

ְָָוזּולתן.

― הקס"ד ּבעׂשרההּמצוה לצּום ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
ֿ נפׁשתיכם" את "ּתעּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא fh,ּבתׁשרי, my) ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

(hkּבספרא והּפרּוׁש .(b dkld f wxt zen ixg` zyxt)ּתעּנּו" : ְְְְִֵַַָ
זה ואיזהּו? הּנפׁש. אּבּוד ׁשהּוא עּנּוי ― ֿ נפׁשתיכם" ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹאת

ּבּקּבלה ּבא וכן ּוׁשתּיה. br.)אכילה `nei)אסּור ׁשהּוא , ְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
הּמּטה, ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָּברחיצה
"ׁשּבת נאמר: ׁשּכן האּלה, ֿ הּפעּלֹות מּכל לׁשּבֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻוׁשּצרי

ֿ נפׁשתיכם" את ועּניתם לכם היא l`)ׁשּבתֹון ,my)ּכאּלּו , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ולעבֹודה, למלאכֹות המיחדת הּׁשביתה ּבֹו ׁשחֹובה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאמר,
אמר לפיכ ― וקּיּומֹו הּגּוף להזנת המיחדת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֻוהּׁשביתה

(oeyl ltk)ספרא ּולׁשֹון ׁשּבתֹון". "ׁשּבת :(my zen ixg`): ְְִַַַָָ
ּובתׁשמיׁש ּובסיכה ּברחיצה אסּור הּכּפּורים ׁשּיֹום ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָ"מּנין
הׁשּבת ּכלֹומר: ׁשּבתֹון", ׁשּבת לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵַַַַַַַַָָהּמּטה?

העּנּוי. ׁשּיּׂשג ּכדי ֿ אּלּו ְִֵֵֶַָָֻּכל

― הקצ"ו צֹוםהּמצוה ּביֹום מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
הּתֹורה, ּבלׁשֹון נתּבארה לא זה למעׂשה והאזהרה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכּפּור,
ידענּו ׁשּיאכל, למי ּכרת וחּיב ֿ הענׁש את ׁשהזּכיר ּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאבל

אׁשרׁשּמזהר ֿ הּנפׁש כל "ּכי אמרֹו: והּוא האכילה, על ים ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ונכרתה" וגֹו' ֿ תעּנה hk)לא ,bk my)ּכרתֹות ּובריׁש .(.a), ְְְְְְְִֵֵֶָֹֻ

הּכּפּורים, ּביֹום האֹוכל ּבכללם מנּו ּכרת, מחּיבי ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻּכׁשּמנּו
מצות הּוא ― ּכרת עליו ׁשחּיבים ׁשּכל ׁשם ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּובארּו
ׁשהאכילה נתּבאר הּנה והּמילה. ֿ הּפסח מן חּוץ ֿ תעׂשה, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלא
זדֹונּה על חּיבים ּולפיכ ֿ תעׂשה, לא מצות הּכּפּורים ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹּביֹום
ּכרתֹות ּבריׁש ׁשּבארּו ּכמֹו קבּועה, חּטאת ׁשגגתּה ועל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכרת

הֹוריֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר g)ּוכמֹו dpyn c wxt)יתחּיב ׁשּלא , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
זה zaxwp)ּדין z`hgd),ּבלבד ֿ תעׂשה לא ּבמצות אּלא ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹ

מּכלֿ "אחת קבּועה: חּטאת ּבמחּיבי יתעּלה אמר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהרי
ֿ תעׂשינה" לא אׁשר ה' bi)מצות ,c my)ספרא ּולׁשֹון .xen`) ְְְֲִִֵֶֶָָָֹֹ

(c dkld c wxt― ונכרתה ֿ תעּנה לא אׁשר ֿ הּנפׁש כל "ּכי :ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָֹֻ
לא עצמֹו לּיֹום לעּנּוי אזהרה אבל עּנּוי; ענׁש זה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹהרי
לֹומר ּתלמּוד ׁשאין מלאכה ענׁש אֹומר ּכׁשהּוא ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשמענּו.
ּבימים נֹוהג ׁשאינֹו עּנּוי אם מה הּוא: וחמר קל ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּכבר
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oqipקיב g"iÎf"h iyiyÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשהיא מלאכה עליו, ענּוׁש הּוא הרי ּובׁשּבתֹות ְְֲִִֵֶַָָָָָָטֹובים
ענּוׁש ׁשיהא ּדין אינֹו ― ּובׁשּבתֹות טֹובים ּבימים ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָנֹוהגת
מּמּנּו נלמד מלאכה? ענׁש נאמר לּמה ּכן ואם ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹעליה,
ענׁש אף אזהרה לאחר מלאכה ענׁש מה לעּנּוי: ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹאזהרה
ודיני ֿ ּׁשאמרנּו. מה נתּבאר הּנה ― אזהרה" לאחר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעּנּוי

יֹומא. מּסכת ּבסֹוף נתּבארּו ּכבר זֹו ְְְְֲִִֶֶַָָָָמצוה

ה'תשע"ג  ניסן ט"ז רביעי יום
יום רביעי ֿ שישי ט "ז ֿ י "ח ניסן 

.‚Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ט ׁשּנצטהּמצוה ּביֹוםהּצּוּוי מּמלאכה לׁשּבֹות ּוינּו ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
הראׁשֹון "[ּו]בּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ּפסח, ׁשל ְְְִִִֶֶֶַַַָָראׁשֹון

קדׁש" fh)מקרא ,ai zeny)ֿׁשּכל והיא: זֹו, הקּדמה ודע . ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ
"קּדׁשהּו". ּבפרּוׁשֹו: ּבא קדׁש" "מקרא ה' ּבֹו ֿ ּׁשאמר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹמה
מה אּלא מלאכה ּבֹו ּתעׂשה ׁשּלא ― "קּדׁשהּו" ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹוענין
מּקדם הזּכרנּו ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו לאכילה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּׁשּמיחד

(crw xeriy oldl)ּדבריהם ֿ dlw)את ,v dyr zeevn)האי" : ְִֵֶֶַ
ה' ּבֹו ׁשאֹומר ֿ יֹום ּכל ּכלֹומר: הּוא", עׂשה ― ְֲֵֵֶַַָָׁשּבתֹון

dnec)"ׁשּבתֹון" oeyl e`)אֹו "ׁשבֹות" אמר ּכאּלּו הּוא ְְִַַָָ
ה'" ו"ׁשּבתת ּבׁשביתה. צּוּוים ּכלֿאּלּו ― ְְְְִִִִִֵַָָֹ"ּתׁשּבֹות"

(gl ,bk `xwie)לימים ּכלֹומר: ּכּלם, הּמֹועדים לימי ְְֲִִִֵַַָָָָֻקרא
ּבּתלמּוד הרּבה ּובמקֹומֹות g:)טֹובים. dvia .dk zay):אמרּו ְְְְִִֵַַַָ

ֿ יֹוםֿ ּבכל הּׁשביתה ּכלֹומר: ֿ תעׂשה", ולא עׂשה טֹוב ְְְְֲֲִֵֶַַַָָֹ"יֹום
― ּבֹו האסּורה הּמלאכה ועׂשּית היא; עׂשה מצות ― ְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָטֹוב
מלאכה ֿ בֹו ֿ העֹוׂשה ּכל לפיכ ֿ תעׂשה. לא מצות ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹהיא
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה. ולא עׂשה על עבר ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאסּורה,

טֹוב יֹום ּבמּסכת הּׁשביתה, ּכלֹומר: זֹו, .(dvia)מצוה ְְְְִִֶֶַַַָָ

― השכ"ג מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ֿ מלאכה "ּכל אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ראׁשֹון ְְְְִֶֶַַַָָָָּביֹום

בהם" ֿ יעׂשה fh)לא ,ai zeny). ֵֶֶָָֹ

― הק"ס הּׁשביעיהּמצוה ּבּיֹום ּבׁשביתה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָ
קדׁש"  ֿ מקרא הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשל

(my).

― השכ"ד מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ֿ יעׂשה לא ֿ מלאכה "ּכל אמרֹו: והּוא הּפסח, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּׁשביעי

ּובּׁשביעי.(my)בהם" ּבראׁשֹון ּכלֹומר: , ְְִִִֶַַָָ

ה'תשע"ג  ניסן י"ז חמישי יום

.‰Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ב מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
הּזה הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם אמרֹו: והּוא עצרת, ְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָּביֹום

קדׁש"  ֿ k`)מקרא ,bk `xwie). ְִֶָֹ

― השכ"ה מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ

תעׂשּו" לא עבֹודה ֿ מלאכת "ּכל אמרֹו: והּוא עצרת, ְְְְֲֲֲֶֶֶֶַָָָֹּביֹום
(my).

― הקס"ג מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש אמרֹו: והּוא ּבתׁשרי, אחד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹּביֹום

[וגֹו']" ׁשּבתֹון לכם יהיה ck)לחדׁש ,my)ל קדם ּוכבר . ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ
oeylלׁשֹונם lr Ð hpw ,dlw ,v dyr zeevna epakrzd xak) ְָ

(l"fg."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי ְְֲֵַַָָָּבאמרם:

― השכ"ו מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
לא עבדה ֿ מלאכת "ּכל ּבֹו: אמרֹו והּוא הּׁשנה, ראׁש ְְְְֲֶֶַָָָָָֹֹֹּביֹום

dk)תעׂשּו" ,my). ֲַ

ה'תשע"ג  ניסן י"ח שישי יום

.ÊÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ëˆ˜ .ÁÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ו מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
הראׁשֹון "ּבּיֹום אמרֹו: והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ְְִִֶַַַַָָָֻּבּיֹום

ֿ קדׁש" dl)מקרא ,bk `xwie). ְִֶָֹ

― השכ"ז מלאכההאזהרההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
זה: ּביֹום אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ְְְְִֶֶַַָֻּביֹום

תעׂשּו" לא עבֹודה ֿ מלאכת .(my)"ּכל ְֲֲֶֶַָָֹ

― הקס"ז מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֻּבּיֹום

לכם" יהיה ֿ קדׁש מקרא el)הּׁשמיני my)זֹו ׁשּׁשביתה ודע . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
האּלה הּימים מּׁשׁשת ויֹום ֿ יֹום ּבכל ּבּה (oey`xׁשּנצטּוינּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(zekeq ly ipinye oey`x ,dpyd y`x ,zereay ,gqt ly iriaye
מהם יֹום ׁשּום ואין אחד, ּכדין מהם ֿ טֹוב ֿ יֹום ּבכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָּדינּה

ּבׁשביתה ely)מיחד dziayd ipica dpey)וכן ּבּׁשני, ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ
לפיכ מהם. ֿ טֹוב ֿ יֹום ּבכל נפׁש ּבאכל להתעּסק לנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמּתר
טֹוב. ֿ יֹום ּכל הּכֹוללת אחת הלכה היא זֹו ׁשביתה ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָהלכת
אבל ֿ טֹוב. יֹום ּבמּסכת זֹו ׁשביתה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָּוכבר
אֹותּה היא הּכּפּורים וביֹום ּבּׁשּבת המצּוה ְְְִִִִַַַַַָָָָֻהּׁשביתה
ּבׁשני הּתיר ׁשּלא לפי רּבֹות, ּבתֹוספֹות עצמּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹהּׁשביתה
ֿ טֹוב ּביֹום הּמּתרים ּדברים עֹוד ויׁש נפׁש. אכל אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻימים
ּכמֹו נפׁש, אכל ׁשאינם ֿ ּפי ֿ על אף ּבּׁשּבת, ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹואסּורים

ֿ טֹוב יֹום ּבמּסכת ai.:)ׁשּנתּבאר dvia). ְְִֵֶֶֶַָ

― השכ"ח מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
לא עבדה ֿ מלאכת "ּכל ּבֹו: אמרֹו והּוא עצרת, ׁשמיני ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָֹֹּביֹום

ֿ העֹוׂשה(my)תעׂשּו" ּכל אּלּו טֹובים ימים ׁשּׁשּׁשה ודע . ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
לֹוקה, ― ׁשּיהיה מהם יֹום ּבאיזה ׁשּתהיה מלאכה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָאיזֹו
ּכמֹו נפׁש, ּבאכל לֹו ּׁשּצרי ֿ מּמה הּמלאכה היתה ֿ אם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא

מהם ּבאחד הּכתּוב לכלֿ(gqta)ׁשאמר יאכל אׁשר א" : ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לכם" יעׂשה לבּדֹו הּוא fh)נפׁש ,ai zeny)לׁשאר הּדין והּוא . ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּביצה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר טֹובים. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָימים

― הקצ"ט אחרהּמצוה חמץ מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
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oqip h"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עׂשר ארּבעה יֹום ֿ תאכל(oqipl)חצֹות "לא אמרֹו: והּוא , ְְְֲַַָָָָָֹֹ
חמץ" b)עליו ,fh mixac)זה ּכּנּוי .("eilr" zaiz)על מּוסב ִֵֶַָָָָ

אמר י"ד, ּביֹום הערּבים ּבין לׁשחטֹו ׁשחֹובה הּפסח, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכבׂש
(aezkd zpeke).חמץ ֿ תאכל לא ׁשחיטתֹו זמן מּׁשּיחּול ּכי :ְְִִִֵֶַַָָָֹֹ

ּפסחים ׁשעֹות(gk:)ּובגמרא מּׁשׁש חמץ לאֹוכל "מּנין : ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָ
עליו ֿ תאכל לא ׁשּנאמר: ֿ תעׂשה? ּבלא ׁשהּוא ְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּולמעלה

וׁשם מיהא(c:)חמץ". עלמא "ּדכּלי lklאמרּו: ,mxa) ְְְְִֵֵָָָָָָֻ
(zehiydּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש jli`e)חמץ ziriay dry) ְְִֵֵַָָָ

הּמדּיקֹות ֿ הּנסחאֹות ּכל לׁשֹון מצאנּו ּכ ְְְְְַַַָָָָָָָֻֻּדאֹוריתא".
וׁשם הּתלמּוד. חכמי לפני אּסּור(a:)ׁשּנקראּו ּבטעם אמרּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ׁשּׁשית ּבׁשעה החמץ "עבדּו(dzligzn)אכילת אמרּו: , ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָ
ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע ּדלא היכי ּכי יתרה הרחקה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָרּבנן
on xeqi` icil ribdl `ly ick dxzi dwgxd minkg epwz)

(dxezdּוכבר לֹוקה. ― חצֹות אחר חמץ ואכל ׁשעבר ּומי .ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
ּפסחים. ּבתחּלת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵַָָָנתּבארּו

ה'תשע"ג  ניסן י"ט קודש שבת יום

.Áˆ˜ .Êˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ו ֿ החמץהּמצוה את לבער ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׂשאר, הׁשּבתת מצות וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹמרׁשּותנּו
ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֶַַַָָֹוהּוא

eh)מּבּתיכם" ,ai zeny)לּה קֹוראים וחכמים מצות, ּכן: ּגם ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּדבני מּגמרא סנהדרין ּובגמרא חמץ. ּבעּור ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבעּור,

b)מערבא dkld d wxt inlyexi Ð axrnd ipa cenlz):אמרּו ְְַַָָ

ּבעּורֹו, על עׂשה ֿ תעׂשה: ולא עׂשה עליו חּיבין ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"חמץ
ּדכתיב ֿ תעׂשה, לא מּבּתיכם"; ׂשאר "ּתׁשּביתּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹֹּדכתיב

ּבבּתיכם" יּמצא לא hi)"ׂשאר my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ
ּפסחים. ּבריׁש זֹו ְְְִִֵָָמצוה

― הקצ"ז חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
חמץ" יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא b)ּבּפסח, ,bi my), ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ונכרתה" חמץ ֿ אכל ּכל "ּכי ואמר: ּבכרת ׁשהּוא (myּובאר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
(eh ,aiחּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ,ְִִִֵֵַַָָ

ּפסחים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָקבּועה.

― הקצ"ח ּדבריםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכגֹון לחם, ׁשאינם ֿ ּפי ֿ על אף חמץ, ּתערבת ּבהם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיׁש

והּׁשכר והּמּוריס gnw)הּכּותח zaexrz mr milk`n) ְְְֵַַַָָָ
תאכלּו" לא ֿ מחמצת "ּכל אמרֹו: והּוא k)ודֹומיהם, ,my). ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹ

לרּבֹות ― תאכלּו לא ֿ מחמצת "ּכל הּמכלּתא: ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּולׁשֹון
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי וׁשכר הּבבלי ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכּוּתח

exn`pyעליהן miyper mdilr miaiig eidi jk mixeq`y myk) ֲֵֶ
(ung xeqi`aמיחד חמץ מה ― "חמץ" לֹומר: ּתלמּוד ―ְְֵֵַַָָָָֻ

מין לּמה(ung)ׁשהּוא ּגמּור. מין ׁשאינן אּלּו יצאּו ּגמּור, ְִִֵֵֶֶָָָָָָ
ּבפסחים נתּבאר ּוכבר ֿ תעׂשה". ּבלא עליהן לעבֹור ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבאּו?

(.bn)― אכילתם על ּומזהרים אסּורים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על ׁשאף ,ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻ
יׁש אם אּלא מלקּות חּיב האֹוכלם ּכזית(xahvn)אין ּבהם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּפרס אכילת ּבכדי `zlikחמץ ly onf xeriy jez mlke`yk) ְְֲִִֵֵַָָ
(mgl xkk ivgמּׁשעּור ּפחֹות חמץ ערּוב ּבהם יׁש אם אבל ;ֲִִִֵֵֵֶָָָָ

מלקּות. אכילתם על חּיבים אין ― ְֲִִֵֶַַַָָָזה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc oiaexir(oey`x meil)

c ,`ziixaaeäì éðúå eäì áéøò àì éëä íeMîdaxir `l jkitly - ¦¨¦Ÿ¨¦§§¨¥§
ipic mr cgi migth dyly dagexa oi`y dvign ipic z` `ziixad
zegt `edy lk' jk dzpy `le ,migth dyly dagexy dvign
oicd oi`y itl ,'dyly dfl df oia `di `ly jixv ,dylye ,dylyn
`di `ly jixv migth dyly agx cenr lk oi`y ote`a mpn`y ,ok
'cner'a yiyk la` ,'ceal' zxezn `vi `ly ick ,dyly mdipia¥
,migth dyly cenrl cenr oia yi m` s` dvignd dxyk dyly

.'xzen cnerk uext' `tt ax zhiyl ixdydéøa àðeä áøì àlà¤¨§©¨§¥
,òLBäé áøclk xy`k mb ,eixacle ,'xeq` cnerk uext'y xaeqd §©§ª©

ly geix cenrl cenr oia `diy xeq` migth dyly agx cenr
ok m` ,'cnerk uext' `di `ly ick ,migth dylyeäðéáøòéì¦©§¦§

eäððúéìåda oi`y dvign oic z` zFpWle axrl `ziixal did - §¦§¦§§¦§
yly da yiy dvign oic mr cgi migth dylydid jke ,migth d

,xnel dlìMî úBçt àeäL ìk'äL,migthåagx `edy ote`a ok ¨¤¨¦§Ÿ¨§
ìLäL,migthéøöäæì äæ ïéa àäé àlL CllgìL'äLick ,migth §Ÿ¨¨¦¤Ÿ§¥¥¤¨¤§Ÿ¨

wiicl yi ok `ziixad dzpy `le xg`ne .dvignd lqtiz `ly
.ryedi axc dixa `ped ax ixack `lye ,`tt ax zhiyk dpnid

mzepyle mipicd axrl `ziixad dzid dleki ok` :`xnbd dgec
,ok zeyrl dzvx `ly `l` ,eicgiàLéøc àìeñt éîc àìc íeMî¦§Ÿ¨¥§¨§¥¨

àôéñc àìeñôìagexa dvxit ly leqtd mrh dnec oi`y itl - ¦§¨§¥¨
diepyd efk dvxit ly leqtd mrhl ,`yixa diepyd migth dyly

ixdy .`tiqaàLéøc àìeñtdyly zvxit ly leqtd mrh - §¨§¥¨
`ed ,migth dylyn zegt cenr lk agexyk ,`yixa migthéãk§¥

úçà úáa éãbä øwcæé àlLicenr oia xearl icbd lkei `ly - ¤Ÿ¦§©¥©§¦§©©©
oiay llgd z` mzeqd 'ceal' oic z` lhai `ly ick ,lwpa dvignd

la` .zevigndàôéñc àìeñtlka yiyk ,`tiqa leqtd mrh - §¨§¥¨
meyn `l` ,icbd zqipk meyn epi` ,migth dyly 'cner'àäé àlL¤Ÿ§¥

,'ãîBòk õeøt'dzpy `l mdipya dey leqtd zaiq oi`e xg`ne ¨§¥
dfl df miey mdipicy s` ,zg`k `ziixad mze`.

ly dvigny `yixa epipy :`ziixad ixaca dxizq dywn `xnbd
mdn cg` lk agexy mipwìMî úBçtäLipin zrixf dxizn migth ¨¦§Ÿ¨

dyly ly llg dpwl dpw oia oi`y i`pza ,diciv ipyn mi`lk
.migthépîzhiyk ,df oic xn`p in zhiyk -éøîàc ,àéä ïðaø- ©¦©¨¨¦§¨§¥

`edy llga wxy mixaeqdìMî úBçtäLmigthïðéøîàoic'ãeáì' ¨¦§Ÿ¨©§¦¨¨
ea yiyk la` ,ekezay xie`l zeaiyg oi`y itl ,mezqk epecl

ìLäLmigth,ãeáì ïðéøîà àì.envrl aeyg xeriy `edy xg`n §Ÿ¨Ÿ©§¦¨¨
,dyw dzrneàôéñ àîéàly `tiqa epipyy oicd z` xen` - ¥¨¥¨

,`ziixadàeäL ìk'agexaìLäL,migthìMîeäLmigthãòå ¨¤§Ÿ¨¦§Ÿ¨§©
,äòaøàuext `di `ly ick ,e`elnk dfl df oia `di `ly jixv ©§¨¨

.'xeq` cnerd cbpk s` cnerd lr daexn uext did m`e ,cnerk
m`e ,daeyg dpi` migth drax` dagexa oi`y dvign ,xnelk

,dcbpk elit` zxzn dpi`e dlha `id ixd ,dilr daexn uextd
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קיג oqip h"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עׂשר ארּבעה יֹום ֿ תאכל(oqipl)חצֹות "לא אמרֹו: והּוא , ְְְֲַַָָָָָֹֹ
חמץ" b)עליו ,fh mixac)זה ּכּנּוי .("eilr" zaiz)על מּוסב ִֵֶַָָָָ

אמר י"ד, ּביֹום הערּבים ּבין לׁשחטֹו ׁשחֹובה הּפסח, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכבׂש
(aezkd zpeke).חמץ ֿ תאכל לא ׁשחיטתֹו זמן מּׁשּיחּול ּכי :ְְִִִֵֶַַָָָֹֹ

ּפסחים ׁשעֹות(gk:)ּובגמרא מּׁשׁש חמץ לאֹוכל "מּנין : ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָ
עליו ֿ תאכל לא ׁשּנאמר: ֿ תעׂשה? ּבלא ׁשהּוא ְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּולמעלה

וׁשם מיהא(c:)חמץ". עלמא "ּדכּלי lklאמרּו: ,mxa) ְְְְִֵֵָָָָָָֻ
(zehiydּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש jli`e)חמץ ziriay dry) ְְִֵֵַָָָ

הּמדּיקֹות ֿ הּנסחאֹות ּכל לׁשֹון מצאנּו ּכ ְְְְְַַַָָָָָָָֻֻּדאֹוריתא".
וׁשם הּתלמּוד. חכמי לפני אּסּור(a:)ׁשּנקראּו ּבטעם אמרּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ׁשּׁשית ּבׁשעה החמץ "עבדּו(dzligzn)אכילת אמרּו: , ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָ
ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע ּדלא היכי ּכי יתרה הרחקה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָרּבנן
on xeqi` icil ribdl `ly ick dxzi dwgxd minkg epwz)

(dxezdּוכבר לֹוקה. ― חצֹות אחר חמץ ואכל ׁשעבר ּומי .ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
ּפסחים. ּבתחּלת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵַָָָנתּבארּו

ה'תשע"ג  ניסן י"ט קודש שבת יום

.Áˆ˜ .Êˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ו ֿ החמץהּמצוה את לבער ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׂשאר, הׁשּבתת מצות וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹמרׁשּותנּו
ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֶַַַָָֹוהּוא

eh)מּבּתיכם" ,ai zeny)לּה קֹוראים וחכמים מצות, ּכן: ּגם ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּדבני מּגמרא סנהדרין ּובגמרא חמץ. ּבעּור ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבעּור,

b)מערבא dkld d wxt inlyexi Ð axrnd ipa cenlz):אמרּו ְְַַָָ

ּבעּורֹו, על עׂשה ֿ תעׂשה: ולא עׂשה עליו חּיבין ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"חמץ
ּדכתיב ֿ תעׂשה, לא מּבּתיכם"; ׂשאר "ּתׁשּביתּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹֹּדכתיב

ּבבּתיכם" יּמצא לא hi)"ׂשאר my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ
ּפסחים. ּבריׁש זֹו ְְְִִֵָָמצוה

― הקצ"ז חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
חמץ" יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא b)ּבּפסח, ,bi my), ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ונכרתה" חמץ ֿ אכל ּכל "ּכי ואמר: ּבכרת ׁשהּוא (myּובאר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
(eh ,aiחּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ,ְִִִֵֵַַָָ

ּפסחים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָקבּועה.

― הקצ"ח ּדבריםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכגֹון לחם, ׁשאינם ֿ ּפי ֿ על אף חמץ, ּתערבת ּבהם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיׁש

והּׁשכר והּמּוריס gnw)הּכּותח zaexrz mr milk`n) ְְְֵַַַָָָ
תאכלּו" לא ֿ מחמצת "ּכל אמרֹו: והּוא k)ודֹומיהם, ,my). ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹ

לרּבֹות ― תאכלּו לא ֿ מחמצת "ּכל הּמכלּתא: ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּולׁשֹון
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי וׁשכר הּבבלי ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכּוּתח

exn`pyעליהן miyper mdilr miaiig eidi jk mixeq`y myk) ֲֵֶ
(ung xeqi`aמיחד חמץ מה ― "חמץ" לֹומר: ּתלמּוד ―ְְֵֵַַָָָָֻ

מין לּמה(ung)ׁשהּוא ּגמּור. מין ׁשאינן אּלּו יצאּו ּגמּור, ְִִֵֵֶֶָָָָָָ
ּבפסחים נתּבאר ּוכבר ֿ תעׂשה". ּבלא עליהן לעבֹור ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבאּו?

(.bn)― אכילתם על ּומזהרים אסּורים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על ׁשאף ,ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻ
יׁש אם אּלא מלקּות חּיב האֹוכלם ּכזית(xahvn)אין ּבהם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּפרס אכילת ּבכדי `zlikחמץ ly onf xeriy jez mlke`yk) ְְֲִִֵֵַָָ
(mgl xkk ivgמּׁשעּור ּפחֹות חמץ ערּוב ּבהם יׁש אם אבל ;ֲִִִֵֵֵֶָָָָ

מלקּות. אכילתם על חּיבים אין ― ְֲִִֵֶַַַָָָזה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc oiaexir(oey`x meil)

c ,`ziixaaeäì éðúå eäì áéøò àì éëä íeMîdaxir `l jkitly - ¦¨¦Ÿ¨¦§§¨¥§
ipic mr cgi migth dyly dagexa oi`y dvign ipic z` `ziixad
zegt `edy lk' jk dzpy `le ,migth dyly dagexy dvign
oicd oi`y itl ,'dyly dfl df oia `di `ly jixv ,dylye ,dylyn
`di `ly jixv migth dyly agx cenr lk oi`y ote`a mpn`y ,ok
'cner'a yiyk la` ,'ceal' zxezn `vi `ly ick ,dyly mdipia¥
,migth dyly cenrl cenr oia yi m` s` dvignd dxyk dyly

.'xzen cnerk uext' `tt ax zhiyl ixdydéøa àðeä áøì àlà¤¨§©¨§¥
,òLBäé áøclk xy`k mb ,eixacle ,'xeq` cnerk uext'y xaeqd §©§ª©

ly geix cenrl cenr oia `diy xeq` migth dyly agx cenr
ok m` ,'cnerk uext' `di `ly ick ,migth dylyeäðéáøòéì¦©§¦§

eäððúéìåda oi`y dvign oic z` zFpWle axrl `ziixal did - §¦§¦§§¦§
yly da yiy dvign oic mr cgi migth dylydid jke ,migth d

,xnel dlìMî úBçt àeäL ìk'äL,migthåagx `edy ote`a ok ¨¤¨¦§Ÿ¨§
ìLäL,migthéøöäæì äæ ïéa àäé àlL CllgìL'äLick ,migth §Ÿ¨¨¦¤Ÿ§¥¥¤¨¤§Ÿ¨

wiicl yi ok `ziixad dzpy `le xg`ne .dvignd lqtiz `ly
.ryedi axc dixa `ped ax ixack `lye ,`tt ax zhiyk dpnid

mzepyle mipicd axrl `ziixad dzid dleki ok` :`xnbd dgec
,ok zeyrl dzvx `ly `l` ,eicgiàLéøc àìeñt éîc àìc íeMî¦§Ÿ¨¥§¨§¥¨

àôéñc àìeñôìagexa dvxit ly leqtd mrh dnec oi`y itl - ¦§¨§¥¨
diepyd efk dvxit ly leqtd mrhl ,`yixa diepyd migth dyly

ixdy .`tiqaàLéøc àìeñtdyly zvxit ly leqtd mrh - §¨§¥¨
`ed ,migth dylyn zegt cenr lk agexyk ,`yixa migthéãk§¥

úçà úáa éãbä øwcæé àlLicenr oia xearl icbd lkei `ly - ¤Ÿ¦§©¥©§¦§©©©
oiay llgd z` mzeqd 'ceal' oic z` lhai `ly ick ,lwpa dvignd

la` .zevigndàôéñc àìeñtlka yiyk ,`tiqa leqtd mrh - §¨§¥¨
meyn `l` ,icbd zqipk meyn epi` ,migth dyly 'cner'àäé àlL¤Ÿ§¥

,'ãîBòk õeøt'dzpy `l mdipya dey leqtd zaiq oi`e xg`ne ¨§¥
dfl df miey mdipicy s` ,zg`k `ziixad mze`.

ly dvigny `yixa epipy :`ziixad ixaca dxizq dywn `xnbd
mdn cg` lk agexy mipwìMî úBçtäLipin zrixf dxizn migth ¨¦§Ÿ¨

dyly ly llg dpwl dpw oia oi`y i`pza ,diciv ipyn mi`lk
.migthépîzhiyk ,df oic xn`p in zhiyk -éøîàc ,àéä ïðaø- ©¦©¨¨¦§¨§¥

`edy llga wxy mixaeqdìMî úBçtäLmigthïðéøîàoic'ãeáì' ¨¦§Ÿ¨©§¦¨¨
ea yiyk la` ,ekezay xie`l zeaiyg oi`y itl ,mezqk epecl

ìLäLmigth,ãeáì ïðéøîà àì.envrl aeyg xeriy `edy xg`n §Ÿ¨Ÿ©§¦¨¨
,dyw dzrneàôéñ àîéàly `tiqa epipyy oicd z` xen` - ¥¨¥¨

,`ziixadàeäL ìk'agexaìLäL,migthìMîeäLmigthãòå ¨¤§Ÿ¨¦§Ÿ¨§©
,äòaøàuext `di `ly ick ,e`elnk dfl df oia `di `ly jixv ©§¨¨

.'xeq` cnerd cbpk s` cnerd lr daexn uext did m`e ,cnerk
m`e ,daeyg dpi` migth drax` dagexa oi`y dvign ,xnelk

,dcbpk elit` zxzn dpi`e dlha `id ixd ,dilr daexn uextd
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המשך ביאור למס' עירובין ליום ראשון עמ' א



עבקיד

d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.Èבימי ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרס� המנהג דבר על ח) (סעי� לעיל הוזכר
דמסכת ה"סיו�" לכ�, בהתא� אשר ליו�, ד� ליו� ד� � הקבועי�) השיעורי� על (נוס� סוטה מסכת הספירה

השבועות. חג בערב � הוא סוטה
"כחוט דקי� בענייני� לדייק שרגילי� למרות וזאת, לב. שמי� שאי� זה בעניי� "קלא�ֿקשיא" � ָובהקד�

השערה":
ליו�. ד� ליו� ד� העומר. דספירת הימי� למ"ט בהתא� � דפי� מ"ט ישנ� סוטה שבמסכת לחשוב מקובל

בד� � המסכתות) (כבכל המסכת התחלת שכ�, בלבד, דפי� מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו ,a'אמנ�,
א� � העומר לספירת בנוגע כ� שאי� מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יו� ישנו ובמילא,

"שבע זה אי� הספירה, ימי ממ"ט אחד יו� ח"ו "!zeninzשבתות1יחסר
הספירה. ימי מ"ט כנגד המכווני� הדפי� דמ"ט המני� את משלי� סוטה דמסכת ש"ד�ֿהשער" � לומר ויש

בזה: והביאור
דברי� ייכנסו שלא לשמור שענינו העיר שער בדוגמת � כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "ד�ֿהשער"
וכיוצאֿבזה, "תהילי�" "סידור", של ש"ד�ֿהשער" שבפשוטי�, פשוט ג� ומבי� שיודע וכפי רצויי�. בלתי
עליה� יפול שלא וכ� ייקרעו, שלא � ופשיטא יתקמטו, שלא הדפי� שאר על שומר � סוטה מסכת דיד�, ובנדו�

סוטה. מסכת � ובנדו�ֿדיד� הספר, ל"פני�" שייכות לו יש שכ�, ומכיו� וכיוצאֿבזה. לכלו�
הקדמה רק (ולא הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשו� יו� שכ�, עדיי�, מספיק אינו זה ביאור אמנ�,

בו שיש אלא עוד, ולא dxiziוכיוצאֿבזה), dlrn�באי אינ� הספירה ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי
את ילמדו זה שביו� ייתכ� כיצד וא�ֿכ�, העומר. והקרבת הבאת היתה שבו ראשו�, יו� של מכוחו אלא

בלבד? ה"שער"
לגבי עילוי בו יש � אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"ד� לומר, יש ולכ�,

המסכת: כל
ספר למכירת בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל ש� � המסכת ש� ג� נדפס ב"ד�ֿהשער"

את ב"שטר" כותבי� שכאשר "שטר", עלֿידי xtqd(מסכת) myלרשותו המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,
הקודש", בלשו� לו יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיי�", ב"שמות אפילו � זה וכל הלוקח. של

טוב ש� הבעל כתורת זה.2אשר, בש� הנקרא הדבר את ומקיי� מחייה מהווה ,
השל"ה מדברי שו�3ולהעיר מבי� ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, האר� ע� שהוא מי "א� :

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות לבו בכל קורא zezkqndדבר, lk zenyeתועיל השמות וקריאת . .
כול�". ולמד עיי� כאילו נחשב להיות

ס"ח1) סתפ"ט או"ח (אדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג�כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואיל� סע"א יג,

d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.Èבימי ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרס� המנהג דבר על ח) (סעי� לעיל הוזכר
דמסכת ה"סיו�" לכ�, בהתא� אשר ליו�, ד� ליו� ד� � הקבועי�) השיעורי� על (נוס� סוטה מסכת הספירה

השבועות. חג בערב � הוא סוטה
"כחוט דקי� בענייני� לדייק שרגילי� למרות וזאת, לב. שמי� שאי� זה בעניי� "קלא�ֿקשיא" � ָובהקד�

השערה":
ליו�. ד� ליו� ד� העומר. דספירת הימי� למ"ט בהתא� � דפי� מ"ט ישנ� סוטה שבמסכת לחשוב מקובל

בד� � המסכתות) (כבכל המסכת התחלת שכ�, בלבד, דפי� מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו ,a'אמנ�,
א� � העומר לספירת בנוגע כ� שאי� מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יו� ישנו ובמילא,

"שבע זה אי� הספירה, ימי ממ"ט אחד יו� ח"ו "!zeninzשבתות1יחסר
הספירה. ימי מ"ט כנגד המכווני� הדפי� דמ"ט המני� את משלי� סוטה דמסכת ש"ד�ֿהשער" � לומר ויש

בזה: והביאור
דברי� ייכנסו שלא לשמור שענינו העיר שער בדוגמת � כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "ד�ֿהשער"
וכיוצאֿבזה, "תהילי�" "סידור", של ש"ד�ֿהשער" שבפשוטי�, פשוט ג� ומבי� שיודע וכפי רצויי�. בלתי
עליה� יפול שלא וכ� ייקרעו, שלא � ופשיטא יתקמטו, שלא הדפי� שאר על שומר � סוטה מסכת דיד�, ובנדו�

סוטה. מסכת � ובנדו�ֿדיד� הספר, ל"פני�" שייכות לו יש שכ�, ומכיו� וכיוצאֿבזה. לכלו�
הקדמה רק (ולא הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשו� יו� שכ�, עדיי�, מספיק אינו זה ביאור אמנ�,

בו שיש אלא עוד, ולא dxiziוכיוצאֿבזה), dlrn�באי אינ� הספירה ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי
את ילמדו זה שביו� ייתכ� כיצד וא�ֿכ�, העומר. והקרבת הבאת היתה שבו ראשו�, יו� של מכוחו אלא

בלבד? ה"שער"
לגבי עילוי בו יש � אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"ד� לומר, יש ולכ�,

המסכת: כל
ספר למכירת בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל ש� � המסכת ש� ג� נדפס ב"ד�ֿהשער"

את ב"שטר" כותבי� שכאשר "שטר", עלֿידי xtqd(מסכת) myלרשותו המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,
הקודש", בלשו� לו יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיי�", ב"שמות אפילו � זה וכל הלוקח. של

טוב ש� הבעל כתורת זה.2אשר, בש� הנקרא הדבר את ומקיי� מחייה מהווה ,
השל"ה מדברי שו�3ולהעיר מבי� ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, האר� ע� שהוא מי "א� :

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות לבו בכל קורא zezkqndדבר, lk zenyeתועיל השמות וקריאת . .
כול�". ולמד עיי� כאילו נחשב להיות

ס"ח1) סתפ"ט או"ח (אדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג�כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואיל� סע"א יג,

בגמרא נזכר ששמ� מהמסכתות להיותו � "סוטה" דמסכת לש� בנוגע מיוחדת .4ומעלה
דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"ד�ֿהשער" מכיו�lthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי

המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את
והקרבת הבאת מכוח באי� הספירה ימי שכל � דספירתֿהעומר א' ליו� "ד�ֿהשער" של שייכותו וזוהי

זה: ביו� העומר
הענייני� אלא לו אי� והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, דר� על לומר כאשר ג� הרי � ליו� ד� ליו� ד� בלימוד

דכל הפרטית הספירה ובדוגמת דר� על זה, פרטי לד� שאזהשייכי� העומר דספירת א' ביו� כ� שאי� מה יו�:
ולומד ישdnyקורא � ליו�) ד� ליו� ד� ללמוד מתחיל שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"ד�ֿהשער" המסכת של

" של באופ� אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את ה"llkלו נמשכי� ומזה ,"mihxt�ד ליו� ד� � "
א'. ביו� העומר הבאת מכוח הבאי� הספירה ימי שאר ובדוגמת דר� על ליו�,

בתחילת�" סופ� ד"נעו� העני� את לבאר יש זה פי את5ועל שסיי� לאחרי שב"סופ�", מכיוו� דלכאורה, �
סופ� ש"נעו� בכ� העילוי מהו כ�, א� כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי ממש,ozligzaכל "תחילת�" ,"

iptlוהביאור ממש)?! בהתחלה אוחז אינו שוב � התחיל שכבר לאחרי (שהרי הראשו� הד� את ללמוד שהתחיל
"כלל". של באופ� העני� כל ישנו ב"ד�ֿהשער", שב"תחילת�", � האמור פי על �

.‡È�שלמדי ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי � המסכת ".dheqשל
עני� זה שג� מכיו� מקו�, מכל בלבד, (מסכת) ש� אלא זה שאי� א� הואdxezaובהקדמה: ששיי� ועד ,

dlek dxezl�"הרמב כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מע� התורה שאי� "האומר :zg` daizמשה אמר א� ,
כופר זה הרי עצמו, מפי והואdxezaאמרו בפירושה הכופר וכ� dt(כולה), lray dxezזה בעני� שג� מוב�, ."

כדלקמ�. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש
בזה: והעני�

" מלשו� � הוא ד"סוטה" ז"לzehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק7", כי8על אד�dhyz"איש "אי� אשתו",
רוח בו נכנס כ� א� אלא עבירה ".zehyעובר

ייתכ� כיצד אבל הבחירה, עני� מצד היא אפשרית � שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצ� בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של ש� יהיה ("סוטה") כזה שעני�
נאמר הרי מקו�, מכל יכול", "כל הוא שהקב"ה נשאלת9וא� כ�, וא� פני", על אחרי� אלהי� ל� יהי' "לא

על לעבירה להביא שעלול שטות" "רוח של עני� יהי' � פני" "על � הקב"ה של שבתורתו ייתכ� אי� השאלה:
אחרי�" ד"אלהי� עני� שזהו ית', ?!10רצונו

בזה: והביאור
יותר גדול לעילוי האד� יבוא זה ידי שעל כדי � היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צור� דירידה הכלל ידוע

צדיק לגבי הבעלֿתשובה מעלת דר� על הירידה, קוד� שהיה "11מכמו בלשו� הדיוק ג� וזהו ,ea qpkp"שטות רוח
אד�" בני על עלילה ד"נורא באופ� אחר, ממקו� בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שיי� הדבר אי� שבעצ� וזאת,12� ,

הירידה. לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי
"א� זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל � היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכ�

כו'" זכרי� יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת היתה א� . . נפקדת עקרה בגמרא13היתה וכמסופר ,14

בתחילתה.4) סוטה
מ"ז.5) פ"א יצירה ספר
ה"ח.6) פ"ג תשובה הל'
פכ"ד.7) תניא וראה א. ג, סוטה
יב.8) ה, נשא
ז.9) ה, ואתחנ� ג. כ, יתרו

ש�.10) תניא ראה
ובכ"מ.11) ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"� ב. לד, ברכות ראה
יג,12) תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלי�

ואיל�. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואיל�. א
כח.13) ש�, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה
ב.14) לא, ברכות

פז

יום ב - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר:
עגיום רביעי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמריום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.Èבימי ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרס� המנהג דבר על ח) (סעי� לעיל הוזכר
דמסכת ה"סיו�" לכ�, בהתא� אשר ליו�, ד� ליו� ד� � הקבועי�) השיעורי� על (נוס� סוטה מסכת הספירה

השבועות. חג בערב � הוא סוטה
"כחוט דקי� בענייני� לדייק שרגילי� למרות וזאת, לב. שמי� שאי� זה בעניי� "קלא�ֿקשיא" � ָובהקד�

השערה":
ליו�. ד� ליו� ד� העומר. דספירת הימי� למ"ט בהתא� � דפי� מ"ט ישנ� סוטה שבמסכת לחשוב מקובל

בד� � המסכתות) (כבכל המסכת התחלת שכ�, בלבד, דפי� מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו ,a'אמנ�,
א� � העומר לספירת בנוגע כ� שאי� מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יו� ישנו ובמילא,

"שבע זה אי� הספירה, ימי ממ"ט אחד יו� ח"ו "!zeninzשבתות1יחסר
הספירה. ימי מ"ט כנגד המכווני� הדפי� דמ"ט המני� את משלי� סוטה דמסכת ש"ד�ֿהשער" � לומר ויש

בזה: והביאור
דברי� ייכנסו שלא לשמור שענינו העיר שער בדוגמת � כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "ד�ֿהשער"
וכיוצאֿבזה, "תהילי�" "סידור", של ש"ד�ֿהשער" שבפשוטי�, פשוט ג� ומבי� שיודע וכפי רצויי�. בלתי
עליה� יפול שלא וכ� ייקרעו, שלא � ופשיטא יתקמטו, שלא הדפי� שאר על שומר � סוטה מסכת דיד�, ובנדו�

סוטה. מסכת � ובנדו�ֿדיד� הספר, ל"פני�" שייכות לו יש שכ�, ומכיו� וכיוצאֿבזה. לכלו�
הקדמה רק (ולא הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשו� יו� שכ�, עדיי�, מספיק אינו זה ביאור אמנ�,

בו שיש אלא עוד, ולא dxiziוכיוצאֿבזה), dlrn�באי אינ� הספירה ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי
את ילמדו זה שביו� ייתכ� כיצד וא�ֿכ�, העומר. והקרבת הבאת היתה שבו ראשו�, יו� של מכוחו אלא

בלבד? ה"שער"
לגבי עילוי בו יש � אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"ד� לומר, יש ולכ�,

המסכת: כל
ספר למכירת בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל ש� � המסכת ש� ג� נדפס ב"ד�ֿהשער"

את ב"שטר" כותבי� שכאשר "שטר", עלֿידי xtqd(מסכת) myלרשותו המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,
הקודש", בלשו� לו יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיי�", ב"שמות אפילו � זה וכל הלוקח. של

טוב ש� הבעל כתורת זה.2אשר, בש� הנקרא הדבר את ומקיי� מחייה מהווה ,
השל"ה מדברי שו�3ולהעיר מבי� ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, האר� ע� שהוא מי "א� :

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות לבו בכל קורא zezkqndדבר, lk zenyeתועיל השמות וקריאת . .
כול�". ולמד עיי� כאילו נחשב להיות

ס"ח1) סתפ"ט או"ח (אדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג�כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואיל� סע"א יג,

בגמרא נזכר ששמ� מהמסכתות להיותו � "סוטה" דמסכת לש� בנוגע מיוחדת .4ומעלה
דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"ד�ֿהשער" מכיו�lthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי

המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את
והקרבת הבאת מכוח באי� הספירה ימי שכל � דספירתֿהעומר א' ליו� "ד�ֿהשער" של שייכותו וזוהי

זה: ביו� העומר
הענייני� אלא לו אי� והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, דר� על לומר כאשר ג� הרי � ליו� ד� ליו� ד� בלימוד

דכל הפרטית הספירה ובדוגמת דר� על זה, פרטי לד� שאזהשייכי� העומר דספירת א' ביו� כ� שאי� מה יו�:
ולומד ישdnyקורא � ליו�) ד� ליו� ד� ללמוד מתחיל שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"ד�ֿהשער" המסכת של

" של באופ� אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את ה"llkלו נמשכי� ומזה ,"mihxt�ד ליו� ד� � "
א'. ביו� העומר הבאת מכוח הבאי� הספירה ימי שאר ובדוגמת דר� על ליו�,

בתחילת�" סופ� ד"נעו� העני� את לבאר יש זה פי את5ועל שסיי� לאחרי שב"סופ�", מכיוו� דלכאורה, �
סופ� ש"נעו� בכ� העילוי מהו כ�, א� כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי ממש,ozligzaכל "תחילת�" ,"

iptlוהביאור ממש)?! בהתחלה אוחז אינו שוב � התחיל שכבר לאחרי (שהרי הראשו� הד� את ללמוד שהתחיל
"כלל". של באופ� העני� כל ישנו ב"ד�ֿהשער", שב"תחילת�", � האמור פי על �

.‡È�שלמדי ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי � המסכת ".dheqשל
עני� זה שג� מכיו� מקו�, מכל בלבד, (מסכת) ש� אלא זה שאי� א� הואdxezaובהקדמה: ששיי� ועד ,

dlek dxezl�"הרמב כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מע� התורה שאי� "האומר :zg` daizמשה אמר א� ,
כופר זה הרי עצמו, מפי והואdxezaאמרו בפירושה הכופר וכ� dt(כולה), lray dxezזה בעני� שג� מוב�, ."

כדלקמ�. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש
בזה: והעני�

" מלשו� � הוא ד"סוטה" ז"לzehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק7", כי8על אד�dhyz"איש "אי� אשתו",
רוח בו נכנס כ� א� אלא עבירה ".zehyעובר

ייתכ� כיצד אבל הבחירה, עני� מצד היא אפשרית � שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצ� בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של ש� יהיה ("סוטה") כזה שעני�
נאמר הרי מקו�, מכל יכול", "כל הוא שהקב"ה נשאלת9וא� כ�, וא� פני", על אחרי� אלהי� ל� יהי' "לא

על לעבירה להביא שעלול שטות" "רוח של עני� יהי' � פני" "על � הקב"ה של שבתורתו ייתכ� אי� השאלה:
אחרי�" ד"אלהי� עני� שזהו ית', ?!10רצונו

בזה: והביאור
יותר גדול לעילוי האד� יבוא זה ידי שעל כדי � היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צור� דירידה הכלל ידוע

צדיק לגבי הבעלֿתשובה מעלת דר� על הירידה, קוד� שהיה "11מכמו בלשו� הדיוק ג� וזהו ,ea qpkp"שטות רוח
אד�" בני על עלילה ד"נורא באופ� אחר, ממקו� בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שיי� הדבר אי� שבעצ� וזאת,12� ,

הירידה. לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי
"א� זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל � היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכ�

כו'" זכרי� יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת היתה א� . . נפקדת עקרה בגמרא13היתה וכמסופר ,14

בתחילתה.4) סוטה
מ"ז.5) פ"א יצירה ספר
ה"ח.6) פ"ג תשובה הל'
פכ"ד.7) תניא וראה א. ג, סוטה
יב.8) ה, נשא
ז.9) ה, ואתחנ� ג. כ, יתרו

ש�.10) תניא ראה
ובכ"מ.11) ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"� ב. לד, ברכות ראה
יג,12) תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלי�

ואיל�. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואיל�. א
כח.13) ש�, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה
ב.14) לא, ברכות

פז

יום ב - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר:
יום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר



עגקטו

d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.Èבימי ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרס� המנהג דבר על ח) (סעי� לעיל הוזכר
דמסכת ה"סיו�" לכ�, בהתא� אשר ליו�, ד� ליו� ד� � הקבועי�) השיעורי� על (נוס� סוטה מסכת הספירה

השבועות. חג בערב � הוא סוטה
"כחוט דקי� בענייני� לדייק שרגילי� למרות וזאת, לב. שמי� שאי� זה בעניי� "קלא�ֿקשיא" � ָובהקד�

השערה":
ליו�. ד� ליו� ד� העומר. דספירת הימי� למ"ט בהתא� � דפי� מ"ט ישנ� סוטה שבמסכת לחשוב מקובל

בד� � המסכתות) (כבכל המסכת התחלת שכ�, בלבד, דפי� מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו ,a'אמנ�,
א� � העומר לספירת בנוגע כ� שאי� מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יו� ישנו ובמילא,

"שבע זה אי� הספירה, ימי ממ"ט אחד יו� ח"ו "!zeninzשבתות1יחסר
הספירה. ימי מ"ט כנגד המכווני� הדפי� דמ"ט המני� את משלי� סוטה דמסכת ש"ד�ֿהשער" � לומר ויש

בזה: והביאור
דברי� ייכנסו שלא לשמור שענינו העיר שער בדוגמת � כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "ד�ֿהשער"
וכיוצאֿבזה, "תהילי�" "סידור", של ש"ד�ֿהשער" שבפשוטי�, פשוט ג� ומבי� שיודע וכפי רצויי�. בלתי
עליה� יפול שלא וכ� ייקרעו, שלא � ופשיטא יתקמטו, שלא הדפי� שאר על שומר � סוטה מסכת דיד�, ובנדו�

סוטה. מסכת � ובנדו�ֿדיד� הספר, ל"פני�" שייכות לו יש שכ�, ומכיו� וכיוצאֿבזה. לכלו�
הקדמה רק (ולא הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשו� יו� שכ�, עדיי�, מספיק אינו זה ביאור אמנ�,

בו שיש אלא עוד, ולא dxiziוכיוצאֿבזה), dlrn�באי אינ� הספירה ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי
את ילמדו זה שביו� ייתכ� כיצד וא�ֿכ�, העומר. והקרבת הבאת היתה שבו ראשו�, יו� של מכוחו אלא

בלבד? ה"שער"
לגבי עילוי בו יש � אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"ד� לומר, יש ולכ�,

המסכת: כל
ספר למכירת בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל ש� � המסכת ש� ג� נדפס ב"ד�ֿהשער"

את ב"שטר" כותבי� שכאשר "שטר", עלֿידי xtqd(מסכת) myלרשותו המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,
הקודש", בלשו� לו יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיי�", ב"שמות אפילו � זה וכל הלוקח. של

טוב ש� הבעל כתורת זה.2אשר, בש� הנקרא הדבר את ומקיי� מחייה מהווה ,
השל"ה מדברי שו�3ולהעיר מבי� ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, האר� ע� שהוא מי "א� :

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות לבו בכל קורא zezkqndדבר, lk zenyeתועיל השמות וקריאת . .
כול�". ולמד עיי� כאילו נחשב להיות

ס"ח1) סתפ"ט או"ח (אדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג�כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואיל� סע"א יג,

בגמרא נזכר ששמ� מהמסכתות להיותו � "סוטה" דמסכת לש� בנוגע מיוחדת .4ומעלה
דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"ד�ֿהשער" מכיו�lthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי

המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את
והקרבת הבאת מכוח באי� הספירה ימי שכל � דספירתֿהעומר א' ליו� "ד�ֿהשער" של שייכותו וזוהי

זה: ביו� העומר
הענייני� אלא לו אי� והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, דר� על לומר כאשר ג� הרי � ליו� ד� ליו� ד� בלימוד

דכל הפרטית הספירה ובדוגמת דר� על זה, פרטי לד� שאזהשייכי� העומר דספירת א' ביו� כ� שאי� מה יו�:
ולומד ישdnyקורא � ליו�) ד� ליו� ד� ללמוד מתחיל שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"ד�ֿהשער" המסכת של

" של באופ� אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את ה"llkלו נמשכי� ומזה ,"mihxt�ד ליו� ד� � "
א'. ביו� העומר הבאת מכוח הבאי� הספירה ימי שאר ובדוגמת דר� על ליו�,

בתחילת�" סופ� ד"נעו� העני� את לבאר יש זה פי את5ועל שסיי� לאחרי שב"סופ�", מכיוו� דלכאורה, �
סופ� ש"נעו� בכ� העילוי מהו כ�, א� כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי ממש,ozligzaכל "תחילת�" ,"

iptlוהביאור ממש)?! בהתחלה אוחז אינו שוב � התחיל שכבר לאחרי (שהרי הראשו� הד� את ללמוד שהתחיל
"כלל". של באופ� העני� כל ישנו ב"ד�ֿהשער", שב"תחילת�", � האמור פי על �

.‡È�שלמדי ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי � המסכת ".dheqשל
עני� זה שג� מכיו� מקו�, מכל בלבד, (מסכת) ש� אלא זה שאי� א� הואdxezaובהקדמה: ששיי� ועד ,

dlek dxezl�"הרמב כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מע� התורה שאי� "האומר :zg` daizמשה אמר א� ,
כופר זה הרי עצמו, מפי והואdxezaאמרו בפירושה הכופר וכ� dt(כולה), lray dxezזה בעני� שג� מוב�, ."

כדלקמ�. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש
בזה: והעני�

" מלשו� � הוא ד"סוטה" ז"לzehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק7", כי8על אד�dhyz"איש "אי� אשתו",
רוח בו נכנס כ� א� אלא עבירה ".zehyעובר

ייתכ� כיצד אבל הבחירה, עני� מצד היא אפשרית � שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצ� בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של ש� יהיה ("סוטה") כזה שעני�
נאמר הרי מקו�, מכל יכול", "כל הוא שהקב"ה נשאלת9וא� כ�, וא� פני", על אחרי� אלהי� ל� יהי' "לא

על לעבירה להביא שעלול שטות" "רוח של עני� יהי' � פני" "על � הקב"ה של שבתורתו ייתכ� אי� השאלה:
אחרי�" ד"אלהי� עני� שזהו ית', ?!10רצונו

בזה: והביאור
יותר גדול לעילוי האד� יבוא זה ידי שעל כדי � היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צור� דירידה הכלל ידוע

צדיק לגבי הבעלֿתשובה מעלת דר� על הירידה, קוד� שהיה "11מכמו בלשו� הדיוק ג� וזהו ,ea qpkp"שטות רוח
אד�" בני על עלילה ד"נורא באופ� אחר, ממקו� בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שיי� הדבר אי� שבעצ� וזאת,12� ,

הירידה. לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי
"א� זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל � היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכ�

כו'" זכרי� יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת היתה א� . . נפקדת עקרה בגמרא13היתה וכמסופר ,14

בתחילתה.4) סוטה
מ"ז.5) פ"א יצירה ספר
ה"ח.6) פ"ג תשובה הל'
פכ"ד.7) תניא וראה א. ג, סוטה
יב.8) ה, נשא
ז.9) ה, ואתחנ� ג. כ, יתרו

ש�.10) תניא ראה
ובכ"מ.11) ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"� ב. לד, ברכות ראה
יג,12) תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלי�

ואיל�. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואיל�. א
כח.13) ש�, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה
ב.14) לא, ברכות

פז

יום ב - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר:
יום רביעי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמריום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר



עדקטז

תראה ראה "א� לחנה: בפני15בנוגע ואסתתר אל� � לאו וא� מוטב, � ראה א� הקב"ה, לפני חנה אמרה . .
זרע". ונזרעה ונקתה שנאמר פלסתר, תורת� עושה אתה ואי סוטה, מי לי משקו דמסתתרנא וכיוו� בעלי, אלקנה

ז"ל רבותינו כמאמר � עלי' צור� דירידה העני� מודגש הסוטה בהשקאת שג� השלו�16[ולהעיר, "גדול
[ש� המפורש"ied'שהש� "ש� נמחקי�, שאי� השמות כל מבי� נעלה היותר ש� אמר17, בקדושה, שנכתב [

אשר השלו�, דעני� העילוי גודל מודגש שבזה לאשתו", איש בי� שלו� להטיל בשביל המי� על ימחה הקב"ה,
דמעות" עליו מוריד ש"מזבח בלבד זו ש"ימחה18לא מותר זה עילוי שבשביל אומר שהקב"ה מזה, יתירה אלא ,

לאשתו"]. איש בי� "שלו� שיהי' ובלבד בדבר, מצוה שיש אלא עוד, ולא הירידה. תכלית המי�", על שמי
.·È:�העני ביאור

סוטה מי לי משקו דמסתתרנא וכיוו� בעלי, אלקנה בפני ואסתתר "אל� חנה אמרה כיצד מוב�: אינו לכאורה,
נסתרה א� אלא אינו הסוטה השקאת הרי � הסתירהixg`lכו'" אזי הבעל קינוי ולאחרי הבעל, `dxeqקינוי

איסור בה אי� הבעל קינוי שלולי כזו בסתירה דאלקנה19(ג� הקינוי על תעבור שחנה ייתכ� כיצד כ�, וא� ,(
בדבר?! איסור שיש בשעה בה ותסתתר,

של מעלתו גודל אודות יודעי� כאשר � אלקנה של דבריו על תעבור שחנה מסתבר לא האיסור, לולי אפילו
במדרש כמסופר שהי'20אלקנה. ו"בדר� שבדר�, העיר אנשי כל את עמו מעלה שהי' לרגל, עלייתו לאופ� בנוגע

ד"יראה בעני� מישראל רבי� שזיכה כלומר, עולי�", כול� שהיו עד אחרת, שנה עולה הי' לא זו שנה עולה
ה'" האדו� פני אל זכור� "כדר�21כל אלקנה22, של דבריו מצד כאמור, זה, וכל לראות"! בא כ� ליראות שבא

בדבר! איסור יש כאשר � וחומר וקל שכ� וכל בלבד,
זה הרי � זרע" ונזרעה "ונקתה יהי' זה ידי שעל מפני znbecaeוא� jxcÎlrהאומר" ממש) לא `hg`(אבל

aey`e"תשובה לעשות בידו מספיקי� ש"אי� כו'23", ונתחזק "דחק כ� א� )!24(אלא
" רק אלא כו', נסתרה לא בוודאי � לפועל בנוגע כ�,`dxnאמנ�, פי על א� אבל כו'", ואסתתר אל� . .

איסור?! דבר על שתעבור ולומר דעתה על להעלות יכלה כיצד היא: השאלה
בזה: והביאור

של שמחשבתו במקו� הרי � זרע" ונזרעה ד"ונקתה העני� יהי' זה ידי שעל כדי אלא אינה שכוונתה מכיו�
נמצא הוא ש� כלל;25אד� חטא של עני� זו ב"סתירה" אי� הענייני� פנימיות מצד ובמילא, ,

לזה הנה � ד"סתירה" המעשה שישנו העיקר, הוא המעשה אשר בפועל, במעשה הענייני� לחיצוניות ובנוגע
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יום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חג המצות, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

 לכבוד ועד עדת הספרדים בירושלים עיה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

באיחור זמן רב הגיעני מכתבם ואחרי כן פרסומיהם, ות"ח על שימת לבבם לשלחם אלי.

ולתוכן מכתבם בשאלות בעית הרבנות הראשית, יותר נכון - בעית הרב הראשי הראשון לציון, אף 

שלכאורה כבר אינה אקטואלית כעת, בכל זה על פי מה שנאמר והייתם נקיים מה' ומישראל אבהיר עוד 

הפעם עמדתי, אף שלכאורה נתפרסמה די צרכה, והיא:

בנידון דידן אין בזה שאלה פרטית כלל וכלל, כי אם ענין עקרוני, ומפני זה נוגע לא רק לכללות 

אחינו בני ישראל אשר באה"ק ת"ו אלא לכל בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם, ונוגע בכבוד הרבנות 

שכמובן קשור בכבוד התורה. והשאלה היא: המותר על פי תורתנו תורת חיים לדחות רב ממשרתו בקדש, 

ובפרט על ידי ועידה שחלק חשוב שלה הם אנשים חילוניים בהחלט. וכיון שעמדת השלחן ערוך בזה היא 

פשוטה וברורה - בשלילת ענין שכזה לגמרי, הנה בדרך ממילא נפתרת גם השאלה בנוגע לבחירת רב פלוני, 

או פלוני בתור ממלא מקום.

לשאלתם שבאם אין מקום לדחית רב ממשרתו על ידי הועידה הנ"ל אם כן מהו התוכן דהגבלת 

שירות הרב לתקופה מסויימת ואחרי כן בחירות על ידי ועידה כהנ"ל, הנה קושיא אינה מבטלת ח"ו דין, 

גם בעתיד אינה  כן  והודעה שיעשו  נגד השו"ע בעבר  ועשית דבר שהוא  בכבוד התורה,  הנוגע  דין  ובפרט 

מהפכת עבירה למצוה.

בכבוד ובברכה לחג הפסח כשר ושמח ולחירות אמתית ממצרים וגבולים ומכל ענינים המבלבלים 

עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.
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יום חמישי י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ב עמוד ב 
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המשך ביאור למסכת סוקה ליום רביעי לעומר עמ' א



iקל wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklnihkÎak

éáëì úçà íøéç éðà íò íia Cìnì LéLøú éðà ékìLáäæ úàNð LéLøú éðà | àBáz íéðL L ¦Á¢¦̧©§¦³©¤Æ¤Æ©½̈¦−¢¦´¦¨®©©Á§¨¸Ÿ¨¦¹¨´¢¦´©§¦À«Ÿ§¥Æ¨¨´
:íéikúå íéô÷å íéaäðL óñëåâëcâiå:äîëçìe øLòì õøàä éëìî ìkî äîìL Cìnä ìãëõøàä-ìëå ¨¤½¤¤§©¦¬§Ÿ¦−§ª¦¦«©¦§©Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ¦−Ÿ©§¥´¨¨®¤§−Ÿ¤§¨§¨«§¨̧¨½̈¤

ì äîìL éðt-úà íéL÷áî:Baìa íéäìà ïúð-øLà Búîëç-úà òîLäëBúçðî Léà íéàáî änäå §©§¦−¤§¥´§Ÿ®Ÿ¦§Ÿ Æ©Æ¤¨§¨½£¤¨©¬¡Ÿ¦−§¦«§¥´¨§¦¦´¦´¦§¨¿
:äðLa äðL-øác íéãøôe íéñeñ íéîNáe ÷Lðå úBîìNe áäæ éìëe óñë éìkåëáëø äîìL óñàiå §¥´¤¤Á§¥̧¨¨³§¨Æ§¥´¤§¨¦½¦−§¨¦®§©¨−̈§¨¨«©¤¡´Ÿ§ŸŸ»¤´¤

Cìnä-íòå áëøä éøòa íçðiå íéLøt óìà øNò-íéðLe áëø úBàî-òaøàå óìà Bì-éäéå íéLøôe¨¨¦¼©§¦À¤³¤§©§©¥Æ¤½¤§¥¨¨¬¤−¤¨«¨¦®©©§¥Æ§¨¥´¨¤½¤§¦©¤−¤
:íìLeøéaæë:áøì äìôMa-øLà íéî÷Mk ïúð íéæøàä úàå íéðáàk íìLeøéa óñkä-úà Cìnä ïziå ¦¨¨¦«©¦¥̧©¤¯¤¤©¤²¤¦¨©−¦¨£¨¦®§¥´¨£¨¦À¨©²©¦§¦¬£¤©§¥−̈¨«Ÿ

çëì øLà íéñeqä àöBîe:øéçîa äå÷î eç÷é Cìnä éøçñ äå÷îe íéøönî äîìLèëàözå äìòzå ¨¯©¦²£¤¬¦§Ÿ−Ÿ¦¦§¨®¦¦§¥¾Ÿ£¥´©¤½¤¦§¬¦§¥−¦§¦«©«Â©£¤©¥¥̧
íãéa íøà éëìîìe íézçä éëìî-ìëì ïëå äàîe íéMîça ñeñå óñk úBàî LLa íéøönî äákøî¤§¨¨³¦¦§©Æ¦Æ§¥´¥´¤½¤§−©£¦¦´¥¨®§Â¥§¨©§¥¯©¦¦²§©§¥¬£−̈§¨¨¬

:eàöéŸ¦«

i"yx
(·Î).˘È˘¯˙ È‡(:תרגום):אפריקא ˘ÌÈ·‰ספינת

.ÌÈÈÎÂ˙Â ÌÈÙ˜Â(:תרגום):וטוסין וקופין דפיל שן
(‰Î).˜˘Â:זיין ¯Î·.(ÂÎ)כלי ˙Â‡Ó Ú·¯‡Â ÛÏ‡

הימים יד)ובדברי א ואומר כתוב:(ב מאות. ושבע אלף
מאות  והשלש היו, הרכב בערי מאות וארבע אלף אני,
הימים: בדברי פירושו וכך בירושלים, המלך עם
אחד  רכב עוד היה המלך ועם הרכב, בערי וינחם
ועם  הרכב, בערי וינחם פירושו: כך וכאן בירושלים.

בירושלים: מקצתן היו וינהלם:ÌÁÈÂ.המלך
(ÊÎ).ÌÈ·‡Îכא)ולמעלה 'למאומה'.(פסוק אומר הוא

פירשו ב)רבותינו כא שלמה (סנהדרין שנשא קודם כאן :

פרעה: בת את שלמה שנשא לאחר כאן פרעה, בת את
(ÁÎ).‰ÓÏ˘Ï ¯˘‡ ÌÈÒÂÒ‰ ‡ˆÂÓÂ:ממצרים היה

.‰Â˜ÓÂ המלך סוחרי במצרים, הסוסים סוחרי אסיפת
המלך, מן ממצרים במחיר אותם קונין היו שלמה
שמעתי. כך ידם, על אלא משם, סוס אדם יוציא שלא
ללמוד  גדו''ל, זק''ף טעם 'ומקוה' על נקוד ולכך
לאחריה: דבוקה ואינה בעצמה, עומדת שהתיבה

(ËÎ).‰‡ÓÂ ÌÈ˘ÓÁ· ÒÂÒÂ שהמרכבה למדנו
החתים  מלכי לכל הללו בדמים וכן סוסים, בארבע

ארם: יוצאים ·Ì„È.ולמלכי שלמה, סוחרי של
ממצרים:

cec zcevn
(·Î).ÌÈ· ÍÏÓÏ,תרשיש הולכת אניה  בים לו היה  המלך 

תבוא שנים לשלש ואחת  צור, מלך  חירם אני עם ויחד כאחת 
למעלה, האמור אופיר  זה שאין ויתכן ] תרשיש מן האניה 

:[ אניות שלח  המקומות  ÂÎÂ'.(Î„)ולשני  ÌÈ˘˜·Óהיו
שלמה : פני את  לראות ·˘‰.(Î‰)חפצים ‰˘ מנהג„·¯

בשנה : פעם בואם , עת  היה כן כי בשנה, ÛÂÒ‡ÈÂ.(ÂÎ)שנה 
האמור מאז לו  שהיה מה לבד  לו, שהביאו המנחות מן 

נשארוÌÁÈÂ.למעלה : ומקצתם הרכב , בערי  הניח מקצתם
בירושלים: המלך ÌÈ·‡Î.(ÊÎ)עם 'ÂÎÂ ÍÏÓ‰ Ô˙ÈÂהניחם

היה לא  המשקל , רבי היו כי ובעבור כאבנים , העיר ברחוב 
וללקחם: לגנבם  ·˘ÏÙ‰.מהאפשר  מאוד :‡˘¯ הרבה בשפלה ‰ÌÈÒÂÒ.(ÁÎ)הגדלים ‡ˆÂÓÂשהיה הסוסים  מוצא מקום 

יאמר וכאשר וקצוב , ידוע מקח  עמהם לו  היה כי שלמה , אל  להביא  ממקומם הסוסים הוציאו הם  כי היה, ממצרים  לשלמה ,
שלאחריו: והמ''םÂ˜ÓÂ‰.במקרא קוה, נקרא  מחוז שם שהיה התרגום דעת מזה ונראה ומקוה, מלת תרגם לא  התרגום  הנה

מחוז מן יקחו והמה  סוחריו שלח הוא  רק  ממצרים , קנה  אשר באופן ולא סוסים, קנה  קוה  מן וגם לומר: ורצה מן , במקום היא 
וקצוב: ידוע במקח  לא  השווי , לפי הראוי בערך  לומר: רצה במחיר , Â˙ˆ‡.(ËÎ)קוה ‰ÏÚ˙Âממצרים הוצאה לומר: רצה 

ביניהם: קצוב  המקח  היה כן כי כסף, שקל מאות שש מחיר בעבור  סוסים, ד ' והם  מרכבה, לו ÓÂ‡‰.והועלה ÌÈ˘ÓÁ· ÒÂÒÂ
סוסים: ד' הם שהמרכבה  נשמע ‰ÌÈ˙Á.ומזה ÈÎÏÓ ÏÎÏ ÔÎÂקרובים שהיו  עם הזה , הקצוב  במקח  מצרים אנשי מכרו  להם גם

הסוסים: להוליך רב מרחק  להם היה ולא  Â‡ÈˆÂÈ.להם  Ì„È·הקונה למקום להביאם  בידם , הסוסים הוציאו  עצמם מצרים  אנשי
מקום מכל שלמה , קצבת  ערך  נתנו הם שגם עם לומר : ורצה  בידם , יוציאו שהם  יאמר , וכו ' החתים מלכי שעל  או אותם.

כשלמה: הכח  יפוי להם היה לא  למקומם בהבאה

oeiv zcevn
(·Î).ÌÈ·‰˘:הפיל שן הנזכרÌÈÙ˜Â.הוא הקוף  הוא 

ז''ל  רבותינו  ב)בדברי כט לבני(יומא בצורותיהם  הם ודומים ,
בחלוףÌÈÈÎÂ˙Â.אדם: בנוצותיהם מאוד  היפות העופות  הם

הטווס: והוא  כליÂ˘˜.ומלבושים:ÂÓÏ˘Â˙.(Î‰)המראות,
כמו ח)זיין, כב היער:(ישעיהו בית מלשוןÌÁÈÂ.(ÂÎ)נשק

כמוÌÈÓ˜˘Î.(ÊÎ)הנחה: ושפל, גרוע אילן  ט)שם ט (שם

גדעו : הדבר·ÈÁÓ¯.(ÁÎ)בעמק :·˘ÏÙ‰.שקמים  ערך ענין
כמו כד)ושוויו כד ב במחיר:(שמואל מאותך  אקנה 

grÎfr wxt mildz - miaezk
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i"yx
(‡È).‡È‰ È˙ÂÏÁ ¯Ó‡Â אין כי אומרת מחשבתי

חלותי  אליו, לשוב וליראני להחלותי אלא זאת
וחיל: חולי לשון לחלותי ÔÂÈÏÚ.כמו ÔÈÓÈ ˙Â˘

בכח  נאדרי שהיתה עליון ימין נשתנית אשר את
ימינו: אחור השיב ועכשיו אויב רועצת

(‚È).ÍÏÚÙ ÏÎ· È˙È‚‰Â:כבר לנו שעשית
(„È).ÍÎ¯„ שמך ·˜„˘ את לקדש מדתך דרך

ברשעי': דין לעשות ÌÈÓ.(ÊÈ)בעולם ÍÂ‡¯ רבים
הים: על Â·Ú˙.(ÁÈ)כשנגלית ÌÈÓ ÂÓ¯ÂÊ

עבים: מים זרם נטפו חציך:ÍÈˆˆÁ.שחקים כמו
(ËÈ).Ï‚Ï‚· על כגלגל רעמך קול כגלגל, כמו

מצרים: מחנה את להום Ï‡(Î)הים ÍÈ˙Â·˜ÚÂ
.ÂÚ„Â ועקבותיך המים, על נכרות הפסיעות אין

בלע"ז: טרצ"ש

cec zcevn
(‡È).¯ÓÂ‡Â חיל עלי להביא  אם  כי זה אין  אלי אמרי אשיב

עליון בימין השתנות  היתה זה  ובעבור מחטאתי לשוב  ורעד 
האויב : רועצת בכח  נאדרי לשעבר שהיתה  ‡ÂÎÊ¯.(È·)ממה

ידו: קצרה  לא  אשר  ה ' מעשה אזכור  Í‡ÏÙ.כי Ì„˜Ó
קדם : מימי לי שעשית בכל È˙È‚‰Â.(È‚)הפלאות  מחשב  אני 

נפש : למשיב  לי  והמה  אדבר ובהם אתה‡ÌÈ‰Ï.(È„)פעליך
ברשעים דין לעשות שמך  לקדש דרכך  כי ידעתי הן אלהים 
למחות בידו  הכח שיהיה כאלהים  גדול אל  שאין  ידעתי אף 

נקם: ‰‡Ï.(ÂË)מלנקום  אחר:‡˙‰ פרסמת‰Ú„Â˙.ולא 
העמים: בין ממצרים:·ÚÂ¯Ê.(ÊË)עוזך  עמך את  גאלת זרועך  ÛÒÂÈÂ.בכח ·˜ÚÈ È·לזה ברעב  כלכלם  ויוסף ילדם  יעקב  כי 

שניה ע"ש בהם:ÏÒ‰.ם:נקראים להשתעבד  חזרו  ולא  עולם  עד  שלימה  גאולה ÌÈÓ.(ÊÈ)ר"ל ÍÂ‡¯חלו הים  מי ראוך  כאשר
במקומם : ונסו במ"ש :˙‰ÂÓÂ˙.ורעדו הדבר וכפל  ופחדו  רגזו המים  Â·Ú˙.(ÁÈ)עומק  ÌÈÓ ÂÓ¯ÂÊכזרם מים  נטפו העננים

מצרים: את להומם בים  עברם הרעם:˜ÏÂ.בעת  קול  מקום:ÍÈˆˆÁ.זה של  חציו  שהם  הברקים רעם·‚Ï‚Ï.(ËÈ)הם  קול
מרכבותיו אופן את ויסר כמ"ש  פרעה  מרכבות  בגלגלי יד)בא וכל ‰‡Â¯È.:(שמות העולם בכל  שהאירו  עד  גדולים היו  הברקים

ורעשה: רגזה „¯ÍÎ.(Î)הארץ  ÌÈ·:בים דרכך  במ "ש:ÍÏÈ·˘Â.עשית  הדבר ÂÚ„Â.כפל  ‡Ïעקבות מדרך ניכר היה לא 
מצרים : על לכסות לאיתנו הים  חזר מיד  כי Ô‡ˆÎ.(Î‡)הרגל  ˙ÈÁואהרן משה ע"י  עמך  נהגת  כן הצאן מנהיג הרועה  כמו 

לתשובה) לבנו לעורר כ"א גאלתנו לא יד מקוצר לא כי אדע אלה כל כשאזכור לומר הענין לתחלת ÈÙ.(·):(וחוזר Ï˘Ó· ‰Á˙Ù‡לדבר פי אפתח
וכדומה: ביעקב  נשקה  ואש מ "ש  הוא והמשל  אלוÂ„ÈÁ˙.במשל  כי עוזו לשבי ויתן  מ "ש והוא  ההבנה קשה סתומים  דברים 

הוא: מה יודעים היינו לא הארון את  הפלשתים  שלקחו בשמואל  נאמר ˜„Ì.לא ÈÓ:קדם מימי שנעשה  ˘ÂÚÓ.(‚)מה  ¯˘‡
שלפנינו: הדור הוא:ÌÚ„Â.מבני כן ÂÏ.שהאמת  Â¯ÙÒ ÂÈ˙Â·‡Â:שקר ספורי בנו בלב  להשריש  האב מדרך  ואין 

oeiv zcevn
(‡È).È˙ÂÏÁ: ורעדה חיל  È˙È‚‰Â.(È‚)השתנות :˘Â˙.מלשון 

מחשבה : דבור‡˘ÁÈ‰.ענין ÂÏÈÁÈ.ÂÊ‚¯È.(ÊÈ)ואמירה :ענין
ורעדה: רתת  הים:˙‰ÂÓÂ˙.ענין  שטףÂÓ¯ÂÊ.(ÁÈ)עומק ענין

הרים מזרם  כמו כד)המים  קל Â·Ú˙.:(איוב עב כמו (ישעיה עננים

חץ:ÍÈˆˆÁ.רקיעים:˘ÌÈ˜Á.:יט) אופן·‚Ï‚Ï.(ËÈ)מל '
ודרך:ÍÏÈ·˘Â.(Î)העגלה : מסילה  עקבÍÈ˙Â·˜ÚÂ.ענין

הקשבה:‰‡ÈÊ‰.(‡)נהגת:ÈÁ˙.(Î‡)הרגל : ענין
(·).‰ÚÈ·‡ אומר יביע  ליום  יום  כמו אמירה  יט)ענין :(לעיל

xe` ldi
מחשבותיואומריא  ופירש "י עליון . ימין  שנות  היא חלותי

חלותי אליו. לשוב וליראני להחלותי אלא  זאת אין לי אומרות
אשר את עליון  ימין שנות וחיל. חולי לשון לחלותי כמו
ועכשיו אויב רועצת בכח נאדרי  שהיתה עליון ימין נשתנית

עכ"ל . ימינו אחור  השיב
ע "ד במ"צ(ב ) הוא (וא"כ ורעדה  חיל מלשון חלותי פי'

וכמו כ "ב. ה ' סי' בירי' תחילו. לא  מפני  אם תיראו לא  האותי 

ערך  בקורקע' הארץ. כל  מפניו חילו ארץ . חולי אדון  מלפני 
וכ"ה חלה ערך  בקורקע' חולי. לשון ג"כ  הוא  ולפירש"י  חול .
חלול . לשון  עוד לפרשו ויש ד'. סעי ' כדלקמן תשא  פ ' במדרש
ואומר המצ"ד. וז"ל עליון). ימין שנות  מחמת חולין  שנעשית
לשוב ורעדה  חיל עלי להביא כ "א זה  אין  אלי אמרי אשיב 
לשעבר שהיתה  ממה  השתנות היתה זה ובעבור מחטאתי.

עכ"ל : האויב  רועצת בכח נאדרי
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i"yx
(‡È).‡È‰ È˙ÂÏÁ ¯Ó‡Â אין כי אומרת מחשבתי

חלותי  אליו, לשוב וליראני להחלותי אלא זאת
וחיל: חולי לשון לחלותי ÔÂÈÏÚ.כמו ÔÈÓÈ ˙Â˘

בכח  נאדרי שהיתה עליון ימין נשתנית אשר את
ימינו: אחור השיב ועכשיו אויב רועצת

(‚È).ÍÏÚÙ ÏÎ· È˙È‚‰Â:כבר לנו שעשית
(„È).ÍÎ¯„ שמך ·˜„˘ את לקדש מדתך דרך

ברשעי': דין לעשות ÌÈÓ.(ÊÈ)בעולם ÍÂ‡¯ רבים
הים: על Â·Ú˙.(ÁÈ)כשנגלית ÌÈÓ ÂÓ¯ÂÊ

עבים: מים זרם נטפו חציך:ÍÈˆˆÁ.שחקים כמו
(ËÈ).Ï‚Ï‚· על כגלגל רעמך קול כגלגל, כמו

מצרים: מחנה את להום Ï‡(Î)הים ÍÈ˙Â·˜ÚÂ
.ÂÚ„Â ועקבותיך המים, על נכרות הפסיעות אין

בלע"ז: טרצ"ש

cec zcevn
(‡È).¯ÓÂ‡Â חיל עלי להביא  אם  כי זה אין  אלי אמרי אשיב

עליון בימין השתנות  היתה זה  ובעבור מחטאתי לשוב  ורעד 
האויב : רועצת בכח  נאדרי לשעבר שהיתה  ‡ÂÎÊ¯.(È·)ממה

ידו: קצרה  לא  אשר  ה ' מעשה אזכור  Í‡ÏÙ.כי Ì„˜Ó
קדם : מימי לי שעשית בכל È˙È‚‰Â.(È‚)הפלאות  מחשב  אני 

נפש : למשיב  לי  והמה  אדבר ובהם אתה‡ÌÈ‰Ï.(È„)פעליך
ברשעים דין לעשות שמך  לקדש דרכך  כי ידעתי הן אלהים 
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שניה ע"ש בהם:ÏÒ‰.ם:נקראים להשתעבד  חזרו  ולא  עולם  עד  שלימה  גאולה ÌÈÓ.(ÊÈ)ר"ל ÍÂ‡¯חלו הים  מי ראוך  כאשר
במקומם : ונסו במ"ש :˙‰ÂÓÂ˙.ורעדו הדבר וכפל  ופחדו  רגזו המים  Â·Ú˙.(ÁÈ)עומק  ÌÈÓ ÂÓ¯ÂÊכזרם מים  נטפו העננים

מצרים: את להומם בים  עברם הרעם:˜ÏÂ.בעת  קול  מקום:ÍÈˆˆÁ.זה של  חציו  שהם  הברקים רעם·‚Ï‚Ï.(ËÈ)הם  קול
מרכבותיו אופן את ויסר כמ"ש  פרעה  מרכבות  בגלגלי יד)בא וכל ‰‡Â¯È.:(שמות העולם בכל  שהאירו  עד  גדולים היו  הברקים

ורעשה: רגזה „¯ÍÎ.(Î)הארץ  ÌÈ·:בים דרכך  במ "ש:ÍÏÈ·˘Â.עשית  הדבר ÂÚ„Â.כפל  ‡Ïעקבות מדרך ניכר היה לא 
מצרים : על לכסות לאיתנו הים  חזר מיד  כי Ô‡ˆÎ.(Î‡)הרגל  ˙ÈÁואהרן משה ע"י  עמך  נהגת  כן הצאן מנהיג הרועה  כמו 

לתשובה) לבנו לעורר כ"א גאלתנו לא יד מקוצר לא כי אדע אלה כל כשאזכור לומר הענין לתחלת ÈÙ.(·):(וחוזר Ï˘Ó· ‰Á˙Ù‡לדבר פי אפתח
וכדומה: ביעקב  נשקה  ואש מ "ש  הוא והמשל  אלוÂ„ÈÁ˙.במשל  כי עוזו לשבי ויתן  מ "ש והוא  ההבנה קשה סתומים  דברים 

הוא: מה יודעים היינו לא הארון את  הפלשתים  שלקחו בשמואל  נאמר ˜„Ì.לא ÈÓ:קדם מימי שנעשה  ˘ÂÚÓ.(‚)מה  ¯˘‡
שלפנינו: הדור הוא:ÌÚ„Â.מבני כן ÂÏ.שהאמת  Â¯ÙÒ ÂÈ˙Â·‡Â:שקר ספורי בנו בלב  להשריש  האב מדרך  ואין 

oeiv zcevn
(‡È).È˙ÂÏÁ: ורעדה חיל  È˙È‚‰Â.(È‚)השתנות :˘Â˙.מלשון 

מחשבה : דבור‡˘ÁÈ‰.ענין ÂÏÈÁÈ.ÂÊ‚¯È.(ÊÈ)ואמירה :ענין
ורעדה: רתת  הים:˙‰ÂÓÂ˙.ענין  שטףÂÓ¯ÂÊ.(ÁÈ)עומק ענין

הרים מזרם  כמו כד)המים  קל Â·Ú˙.:(איוב עב כמו (ישעיה עננים

חץ:ÍÈˆˆÁ.רקיעים:˘ÌÈ˜Á.:יט) אופן·‚Ï‚Ï.(ËÈ)מל '
ודרך:ÍÏÈ·˘Â.(Î)העגלה : מסילה  עקבÍÈ˙Â·˜ÚÂ.ענין

הקשבה:‰‡ÈÊ‰.(‡)נהגת:ÈÁ˙.(Î‡)הרגל : ענין
(·).‰ÚÈ·‡ אומר יביע  ליום  יום  כמו אמירה  יט)ענין :(לעיל

xe` ldi
מחשבותיואומריא  ופירש "י עליון . ימין  שנות  היא חלותי

חלותי אליו. לשוב וליראני להחלותי אלא  זאת אין לי אומרות
אשר את עליון  ימין שנות וחיל. חולי לשון לחלותי כמו
ועכשיו אויב רועצת בכח נאדרי  שהיתה עליון ימין נשתנית

עכ"ל . ימינו אחור  השיב
ע "ד במ"צ(ב ) הוא (וא"כ ורעדה  חיל מלשון חלותי פי'

וכמו כ "ב. ה ' סי' בירי' תחילו. לא  מפני  אם תיראו לא  האותי 

ערך  בקורקע' הארץ. כל  מפניו חילו ארץ . חולי אדון  מלפני 
וכ"ה חלה ערך  בקורקע' חולי. לשון ג"כ  הוא  ולפירש"י  חול .
חלול . לשון  עוד לפרשו ויש ד'. סעי ' כדלקמן תשא  פ ' במדרש
ואומר המצ"ד. וז"ל עליון). ימין שנות  מחמת חולין  שנעשית
לשוב ורעדה  חיל עלי להביא כ "א זה  אין  אלי אמרי אשיב 
לשעבר שהיתה  ממה  השתנות היתה זה ובעבור מחטאתי.

עכ"ל : האויב  רועצת בכח נאדרי
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המשך בעמוד טעה

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הספק: בגוף לדון חוזרת הגמרא א. עמוד מט dìòדף éåä éàî מהו ומת, שחפן באופן ©£¥£¨

בחפינתו. אחר àtt,שיכנס áø øîà שבחוץ החפינה מלבד האם בדין בספק תלוי זה דין ¨©©¨¨
לחפניו  מהכף הקטורת את [שמחזיר בפנים גם וחופן חוזר חפניו], לתוך הקטורת [ממחתת

חפניו], מתוך במחתה ש éàונותנן ïôBçå,ו ïôBçנפשוט øæBçכאןñðëð Bøéáç ¦¥¥§¥£¥¦§¨
äðéôç àîéiwî àäc ,Búðéôça אבל שבפנים, בחפינה השני øæBçåבכהן ïôBç ïéà éà ©£¦¨§¨¦©§¨£¦¨¦¥¥§¥

,ïôBçå כאןCì éòaz.הראשון הכהן של החפינה לו הועילה àðeäהאם áø déì øîà §¥¦¨¥¨¨©¥©¨
äaøcà ,àtt áøì òùBäé áøc déøa,להיפך לומר מסתבר -éà ש øæBçåנפשוט ïôBç §¥§©§ª©§©¨¨©§©¨¦¥§¥

ïôBçå ש לומר מסתבר כאן אחת, מדה החפינות לשני שיהיה øçàוצריך ñðké àì §¥Ÿ¦¨¥©¥
,Búðéôça של חפניו מלא שהיא שבכף הקטורת את חפניו לתוך בפנים לחפון  שצריך מפני ©£¦¨

ו  הראשון, øLôàהכהן éà הכהן של חפניו למלא בדיוק שוה השני הכהן של חפניו שמלא ¦¤§¨
éàåהראשון  ,øéúBé àlLå øqçé àlL ש ïôBçנפשוט ïéà ו,ïôBçå øæBç כאןéòaéz ¤Ÿ§©¥§¤Ÿ¦§¦¥¥¥§¥¦¨¥

.Cì̈
הספק: גוף את מביאה ïôBçהגמרא ,eäì àéòaéàc ו ïôBçåבחוץ øæBç להקטירה בפנים §¦©§¨§¥¥§¥

חפניו, מתוך המחתה àì,על Bà.מהכף המחתה על להקטיר נותנה אלא Ÿ
ממשנתינו: לפשוט הגמרא òîL,מביאה àz לתוך ונתן חפניו מלא חפן במשנתינו, שנינו ¨§©

ו  קטנו לפי והקטן גדלו לפי הגדול åàì,הכף, éàî ,dúcéî äúéä Ck במשנה הפירוש כך ¨¨§¨¦¨¨©¨
מידתה', היתה dúcnL'וכך íLk ש dúcîבחפינה Ck ,õeçaî ש íéðôaî,בחפינה §¥¤¦¨¨¦©¨¦¨¨¦¦§¦

הגמרא: דוחה בפנים. וחופן שחוזר àîìécומוכח ,àì ללמד המשנה äöøכוונת íàL Ÿ¦§¨¤¦¨¨
úBNòìכליäcîבו לחפון énðכדי éà ,äNBò היתה 'וכך המשנה שכוונת לומר יש ©£¦¨¤¦©¦

במדויק  תהא החפינה שמדת ללמד øéúBé.מידתה' àlLå øqçé àlL¤Ÿ§©¥§¤Ÿ¦
,òîL àz̈§©

שמבררת  ברייתא שנינו ב: עמוד מט äNBòדף àeä ãöék קטורת מלאה מחתה מתוך חופן שבחוץ ראשונה שחפינה שבפנים, שניה חפינה ¥©¤
והיה  שבכף, מה כל הכף מתוך לחפון אפשר ואי חפניו, מלא אלא בכף היה לא שבפנים בחפינה אבל חפניו, ממלא יותר הרבה בה והיה

בימינו, שהיתה הגחלים של המחתה את בארץ שהניח לאחר הברייתא: מבארת חפניו. לתוך הכף להריק æaäצריך úà æçBàC של הכף - ¥¤©¨¨
בשמאלו  שהיתה קטורת חפניו úBòaöàמלא éLàøaåé,גופו כלפי הכף של ידה כשבית ידיו, שני åépéLaשל íéøîBà Léå אוחז היה §¨¥¤§§¨§¥§¦§¦¨

הכף, הכף äìòîeאת יד את מעט Bìãeâaומושך מעט גופו לצד אגודליו בשני -úòbnL ãò יד åéãéהבית éìévà ïéáì שני בין ©£¤§¨©¤©©©§¥©¦¥¨¨
ידיו  כפות לראש מגיעה האחרונה הכף ושפת הכף, את תופס ובהם døéæçîeמרפקיו, øæBçå הקטורת כל שמערה עד הכף את ומטה §¥©£¦¨

e ,åéðôç CBúì הגחלים על מחפניו הקטורת המחתה døáBöכשמניח כל פני על מפזרה ואין אחד במקום כולה מניח -àäiL éãk §¨§¨§¨§¥¤§¥
,àBáì ääBL dðLò,בעשן ימות שלא כדי כן ועושה מיד, עולה העשן ואין במהרה נשרף אינו הצבור døfôîשדבר ,íéøîBà Léå על £¨¨¤¨§¥§¦§©§¨

המחתה  כל àBáì,פני úøäîî dðLò àäiL éãk:הברייתא מסיימת הקדשים. קדשי מבית עיניו יזונו ולא עשן הבית -Bæåויתמלא §¥¤§¥£¨¨§©¤¤¨§
שבפנים  החפינה Lc÷naL.עבודת äL÷ äãBáò àéä¦£¨¨¨¤©¦§¨

רק  וכי הברייתא: דברי סיום על הגמרא החפינה'Bæ'שואלת -àéä שבמקדש קשה àì,העבודה eúåä÷éìî àkéà àäå ששנינו ¦§Ÿ§¨¦¨§¦¨
סד:)בברייתא קשה,(זבחים עבודה ÷äöéîשהיא àkéà àäåבברייתא מז:)ששנינו הגמרא:(לעיל משיבה קשה. עבודה àlàשהיא §¨¦¨§¦¨¤¨

'äL÷ äãBáò àéä Bæ' אחת Lפירושו úBL÷ úBãBáòî היו.Lc÷na ¦£¨¨¨¥£¨¤©¦§¨
להוכיח: הגמרא dpéîמסיימת òîL ש שבפנים החפינה מעשה את שמפרשת ïôBçåבחוץ ïôBçמהברייתא øæBçå ומסיקה בפנים. §©¦¨¥§¥§¥

dpéîהגמרא: òîL.בפנים וחופן שחוזר ונפשט כך, מוכח אכן - §©¦¨
כמו  לחטאת, פר הוא הכיפורים ביום גדול כהן שמקריב מהקרבנות אחד ומת': 'חפן לגבי דלעיל לספק הדומה נוסף ספק מביאה הגמרא

ג)שכתוב טז לעלה'(ויקרא ואיל לחּטאת ּבקר ּבן ּבפר הּקדׁש אל אהרן יבא פר ,'ּבזאת להביא צריך ולפנים, לפני הנכנס שהכהן ופירושו ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ

èçLמשלו. ,eäì àéòaéà פרו את גדול דמו,úîåהכהן זריקת ñðkiLקודם àeä äî כהןøçàתחתיו הראשון,Bîãaהבא פר של ¦©§¨§¨©¨¥©¤¦¨¥©¥§¨
ïðéøîà éîהּקדׁש אל אהרן יבא 'ּבזאת øt,משמעותוøôa'שהפסוק ìL Bîãa eléôàå דמו שמביא כיון ולפנים לפני להכנס ויכול ¦©§¦¨ְֲֶֶַַָֹֹֹֹ§©©£¦§¨¤©

פר, 'øôa'של àîìéc Bà חי בפר øt,דווקא משמעותו ìL Bîãa àìå.וישחטנו חי אחר פר שיביא עד הקודש אל לבוא יוכל ולא ¦§¨§©§Ÿ§¨¤©
זה, בדין האמוראים 'øôa'ונחלקו ,øîBà àðéðç éaø חי בפר øt,משמעותו ìL Bîãa àìå,הראשון של בפרו נכנס השני Léøåואין ©¦£¦¨¥§©§Ÿ§¨¤©§¥

'øôa' ,øîà Lé÷ì משמעו,øt ìL Bîãa eléôàå,בכך נחלקו עוד הראשון. של הפר בדם להכנס השני 'øôa'ויכול ,øîà énà éaø ¨¦¨©§©©£¦§¨¤©©¦©¦¨©§©
.øt ìL Bîãa eléôàå 'øôa' ,øîà [àçôð] ÷çöé éaø ,øt ìL Bîãa àìå§Ÿ§¨¤©©¦¦§¨©§¨¨©§©©£¦§¨¤©

i"yx

äìò éåä éàîqpkiy edn zne otg .
:ezpitga xg`ïôåçå øæåç ïôåç éài` .

iab ol `irai`c oiira ol `hytn
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קלט `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הספק: בגוף לדון חוזרת הגמרא א. עמוד מט dìòדף éåä éàî מהו ומת, שחפן באופן ©£¥£¨

בחפינתו. אחר àtt,שיכנס áø øîà שבחוץ החפינה מלבד האם בדין בספק תלוי זה דין ¨©©¨¨
לחפניו  מהכף הקטורת את [שמחזיר בפנים גם וחופן חוזר חפניו], לתוך הקטורת [ממחתת

חפניו], מתוך במחתה ש éàונותנן ïôBçå,ו ïôBçנפשוט øæBçכאןñðëð Bøéáç ¦¥¥§¥£¥¦§¨
äðéôç àîéiwî àäc ,Búðéôça אבל שבפנים, בחפינה השני øæBçåבכהן ïôBç ïéà éà ©£¦¨§¨¦©§¨£¦¨¦¥¥§¥

,ïôBçå כאןCì éòaz.הראשון הכהן של החפינה לו הועילה àðeäהאם áø déì øîà §¥¦¨¥¨¨©¥©¨
äaøcà ,àtt áøì òùBäé áøc déøa,להיפך לומר מסתבר -éà ש øæBçåנפשוט ïôBç §¥§©§ª©§©¨¨©§©¨¦¥§¥

ïôBçå ש לומר מסתבר כאן אחת, מדה החפינות לשני שיהיה øçàוצריך ñðké àì §¥Ÿ¦¨¥©¥
,Búðéôça של חפניו מלא שהיא שבכף הקטורת את חפניו לתוך בפנים לחפון  שצריך מפני ©£¦¨

ו  הראשון, øLôàהכהן éà הכהן של חפניו למלא בדיוק שוה השני הכהן של חפניו שמלא ¦¤§¨
éàåהראשון  ,øéúBé àlLå øqçé àlL ש ïôBçנפשוט ïéà ו,ïôBçå øæBç כאןéòaéz ¤Ÿ§©¥§¤Ÿ¦§¦¥¥¥§¥¦¨¥

.Cì̈
הספק: גוף את מביאה ïôBçהגמרא ,eäì àéòaéàc ו ïôBçåבחוץ øæBç להקטירה בפנים §¦©§¨§¥¥§¥

חפניו, מתוך המחתה àì,על Bà.מהכף המחתה על להקטיר נותנה אלא Ÿ
ממשנתינו: לפשוט הגמרא òîL,מביאה àz לתוך ונתן חפניו מלא חפן במשנתינו, שנינו ¨§©

ו  קטנו לפי והקטן גדלו לפי הגדול åàì,הכף, éàî ,dúcéî äúéä Ck במשנה הפירוש כך ¨¨§¨¦¨¨©¨
מידתה', היתה dúcnL'וכך íLk ש dúcîבחפינה Ck ,õeçaî ש íéðôaî,בחפינה §¥¤¦¨¨¦©¨¦¨¨¦¦§¦

הגמרא: דוחה בפנים. וחופן שחוזר àîìécומוכח ,àì ללמד המשנה äöøכוונת íàL Ÿ¦§¨¤¦¨¨
úBNòìכליäcîבו לחפון énðכדי éà ,äNBò היתה 'וכך המשנה שכוונת לומר יש ©£¦¨¤¦©¦

במדויק  תהא החפינה שמדת ללמד øéúBé.מידתה' àlLå øqçé àlL¤Ÿ§©¥§¤Ÿ¦
,òîL àz̈§©

שמבררת  ברייתא שנינו ב: עמוד מט äNBòדף àeä ãöék קטורת מלאה מחתה מתוך חופן שבחוץ ראשונה שחפינה שבפנים, שניה חפינה ¥©¤
והיה  שבכף, מה כל הכף מתוך לחפון אפשר ואי חפניו, מלא אלא בכף היה לא שבפנים בחפינה אבל חפניו, ממלא יותר הרבה בה והיה

בימינו, שהיתה הגחלים של המחתה את בארץ שהניח לאחר הברייתא: מבארת חפניו. לתוך הכף להריק æaäצריך úà æçBàC של הכף - ¥¤©¨¨
בשמאלו  שהיתה קטורת חפניו úBòaöàמלא éLàøaåé,גופו כלפי הכף של ידה כשבית ידיו, שני åépéLaשל íéøîBà Léå אוחז היה §¨¥¤§§¨§¥§¦§¦¨

הכף, הכף äìòîeאת יד את מעט Bìãeâaומושך מעט גופו לצד אגודליו בשני -úòbnL ãò יד åéãéהבית éìévà ïéáì שני בין ©£¤§¨©¤©©©§¥©¦¥¨¨
ידיו  כפות לראש מגיעה האחרונה הכף ושפת הכף, את תופס ובהם døéæçîeמרפקיו, øæBçå הקטורת כל שמערה עד הכף את ומטה §¥©£¦¨

e ,åéðôç CBúì הגחלים על מחפניו הקטורת המחתה døáBöכשמניח כל פני על מפזרה ואין אחד במקום כולה מניח -àäiL éãk §¨§¨§¨§¥¤§¥
,àBáì ääBL dðLò,בעשן ימות שלא כדי כן ועושה מיד, עולה העשן ואין במהרה נשרף אינו הצבור døfôîשדבר ,íéøîBà Léå על £¨¨¤¨§¥§¦§©§¨

המחתה  כל àBáì,פני úøäîî dðLò àäiL éãk:הברייתא מסיימת הקדשים. קדשי מבית עיניו יזונו ולא עשן הבית -Bæåויתמלא §¥¤§¥£¨¨§©¤¤¨§
שבפנים  החפינה Lc÷naL.עבודת äL÷ äãBáò àéä¦£¨¨¨¤©¦§¨

רק  וכי הברייתא: דברי סיום על הגמרא החפינה'Bæ'שואלת -àéä שבמקדש קשה àì,העבודה eúåä÷éìî àkéà àäå ששנינו ¦§Ÿ§¨¦¨§¦¨
סד:)בברייתא קשה,(זבחים עבודה ÷äöéîשהיא àkéà àäåבברייתא מז:)ששנינו הגמרא:(לעיל משיבה קשה. עבודה àlàשהיא §¨¦¨§¦¨¤¨

'äL÷ äãBáò àéä Bæ' אחת Lפירושו úBL÷ úBãBáòî היו.Lc÷na ¦£¨¨¨¥£¨¤©¦§¨
להוכיח: הגמרא dpéîמסיימת òîL ש שבפנים החפינה מעשה את שמפרשת ïôBçåבחוץ ïôBçמהברייתא øæBçå ומסיקה בפנים. §©¦¨¥§¥§¥

dpéîהגמרא: òîL.בפנים וחופן שחוזר ונפשט כך, מוכח אכן - §©¦¨
כמו  לחטאת, פר הוא הכיפורים ביום גדול כהן שמקריב מהקרבנות אחד ומת': 'חפן לגבי דלעיל לספק הדומה נוסף ספק מביאה הגמרא

ג)שכתוב טז לעלה'(ויקרא ואיל לחּטאת ּבקר ּבן ּבפר הּקדׁש אל אהרן יבא פר ,'ּבזאת להביא צריך ולפנים, לפני הנכנס שהכהן ופירושו ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ

èçLמשלו. ,eäì àéòaéà פרו את גדול דמו,úîåהכהן זריקת ñðkiLקודם àeä äî כהןøçàתחתיו הראשון,Bîãaהבא פר של ¦©§¨§¨©¨¥©¤¦¨¥©¥§¨
ïðéøîà éîהּקדׁש אל אהרן יבא 'ּבזאת øt,משמעותוøôa'שהפסוק ìL Bîãa eléôàå דמו שמביא כיון ולפנים לפני להכנס ויכול ¦©§¦¨ְֲֶֶַַָֹֹֹֹ§©©£¦§¨¤©

פר, 'øôa'של àîìéc Bà חי בפר øt,דווקא משמעותו ìL Bîãa àìå.וישחטנו חי אחר פר שיביא עד הקודש אל לבוא יוכל ולא ¦§¨§©§Ÿ§¨¤©
זה, בדין האמוראים 'øôa'ונחלקו ,øîBà àðéðç éaø חי בפר øt,משמעותו ìL Bîãa àìå,הראשון של בפרו נכנס השני Léøåואין ©¦£¦¨¥§©§Ÿ§¨¤©§¥

'øôa' ,øîà Lé÷ì משמעו,øt ìL Bîãa eléôàå,בכך נחלקו עוד הראשון. של הפר בדם להכנס השני 'øôa'ויכול ,øîà énà éaø ¨¦¨©§©©£¦§¨¤©©¦©¦¨©§©
.øt ìL Bîãa eléôàå 'øôa' ,øîà [àçôð] ÷çöé éaø ,øt ìL Bîãa àìå§Ÿ§¨¤©©¦¦§¨©§¨¨©§©©£¦§¨¤©
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc oiaexir(oey`x meil)

ïéèéáòa,ske`d zgz migipny xk -ïéôéìLa,ze`yn -,íéð÷a ©£¦¦¦§¦¦§¨¦
úBçìB÷axeiv] el` lkn drwad aiaq dvign eyre ,zewxi iglw - §¨

md ixd ,[`dëBúa ïéìèìèî,drwad jeza -àäé àlL ãáìáegeix §©§§¦§¨¦§©¤Ÿ§¥
àìîk ìîbì ìîb ïéaagex xeriyàìîk ókeàì ókeà ïéáe ,ìîb ¥¨¨§¨¨¦§Ÿ¨¨¥¨§¨¦§Ÿ

agex xeriyàìîk èéáòì èéáò ïéáe ,ókeàagex xeriy.èéáò ¨¥¨¦§¨¦¦§Ÿ¨¦
xeriyk 'cner' dvigna `diy ic oi`y ,`ziixad ixacn x`ean
ote`a s` dxyk dvignd dzid ok m`y ,`tt ax ixack 'uext'd
`diy jixv `l` ,lnb agex xeriyk lnbl lnb oia geix yiy

.ryedi axc dixa `ped ax ixack ,'uextd lr daexn cner'd
:`xnbd dgecénð àëädcinrdl yi ef `ziixa s` -ñðëpLk ¨¨©¦§¤¦§¨

,àöBéåqipkdl ozipy xeriyk lnbl lnb oia `di `ly jixv ,xnelk §¥
,`id dleqt dvigndy lkd micen df ote`ay ,geixa lnb `ivedle
mewn my yiy ote`a la` ,'cnerd lr daexn uext' da yiy itl
okzi ,'uext'd xeriyk 'cner'd xeriyy epiidc ,mevnva lnb zgpd

.dvignd xiykdl
dywne ryedi axc dixa `ped axl `ziixan di`x d`ian `xnbd

:`tt ax zhiy lròîL àzdixa `ped ax ixacl di`x rnye `ea - ¨§©
zkqna `ztqeza epipy .'xeq` cnerk uext'y xaeqd ,ryedi axc

mi`lk(f"d c"t),ìL ,øîBà äzà úàöîðúBcî Lyi [mipey mibeq-] ¦§¥¨©¨¥¨Ÿ¦
úBvéçîaxeqi` mda didi `ly ick miptbl mirxf oia zevvegd ¦§¦

,oey`xd beqd .mi`lkìMî úBçt àeäL ìkäL,epiidc ,migth ¨¤¨¦§Ÿ¨
,migth dylyn zegt `ed dpw lk agexy ,mipwn dieyrd dvign

éøöäæì äæ ïéa àäé àlL Cly geix [dpwl dpw oia-]ìLäL,migth ¨¦¤Ÿ§¥¥¤¨¤§Ÿ¨
Làø úáa éãbä øwcæé àlL éãkmdipia qpkdl icbd lkei `ly - §¥¤Ÿ¦§©¥©§¦§©Ÿ

oia oi`y dfk ote`ae ,aekir `la ezvexn jxcamigth dyly mipwd
m` elit` dvignd dxyke ,'ceal' oicn mezqk mdipiay geixd oecip

.'cnerd lr daexn uext' da yi
:zevignd ly ipyd beqdìL àeäL ìk,äLlky ote`a ,xnelk ¨¤§Ÿ¨

,migth dyly eagexa yi ef dvigna cenråeagexa yiy ote`a ok §
ìMîäLe migthäòaøà ãò,migthéøöäæì äæ ïéa àäé àlL C- ¦§Ÿ¨©©§¨¨¨¦¤Ÿ§¥¥¤¨¤

,cenrl cenr oiaBàBìîk,cenr ly eagex xeriyk -àäé àlL éãk ¦§§¥¤Ÿ§¥
d xeriy'õeøt'ef dvignakd xeriy'ãîBò'.dayäéä íàåd'õeøt' ¨§¥§¦¨¨¨

dvignay'ãîBò'ä ìò äaeøî,dayøeñà 'ãîBò'ä ãâðk óàrexfl §¤©¨¥©§¤¤¨¥¨
epi` migth drax` agx epi` ef dvigna cenr lke xg`ny ,mi`lk

eidl aeyg.eilr daexn 'uext'd m` ,envra uveg z
:zevignd ly iyilyd beqd,äòaøà àeäL ìklky ote`a ,xnelk ¨¤©§¨¨

,migth drax` eagexa yi ef dvigna cenråeagexa yiy ote`a ok §
äòaøàîe migthéøö ,úBnà øNò ãòäæì äæ ïéa àäé àlL Coia - ¥©§¨¨©¤¤©¨¦¤Ÿ§¥¥¤¨¤

,cenrl cenrBàBìîkick ,cenr agex xeriyk -àäé àlLxeriy ¦§¤Ÿ§¥
d agex'õeøt'ef dvignaykd agex xeriy'ãîBò'.dayäéä íàå ¨§¥§¦¨¨
d agexk 'õeøt'd agex,'ãîBò'if`,øzeî ãîBòä ãâðk,xnelk ¨§¥§¤¤¨¥¨

lke xg`ny ,dvignd ly 'cner'd iciv ipyn mi`lk rexfl xzen
dvignk aeyg `ed migth drax` eagexa yi dvignd icenrn cg`
daexnd 'uext'd zngn lha epi`e ,ecbpky dn xizdl envr ipta

la` ,eilrøeñà õeøtä ãâðkoi` dfk ote`ay itl ,mi`lk rexfl §¤¤©¨¨
.dvxitk `l` gztk zaygp dvxitd

:zevignd ibeq lka mibdepd mipic `ziixad dtiqen dzräéä íàå§¦¨¨
d'ãîBò'dvignay'õeøt'ä ìò äaeøî,dayõeøtä ãâðk óà ¥§¤©©¨©§¤¤©¨

øzeî'uext'd s` oecip ,'cner' aex o`k yie xg`ny ,mi`lk rexfl ¨
.'dvxit'k `le 'gzt'k

äöøôðdvigndøNòî øúBéadf ixd zen`,øeñàdvxit oky ¦§§¨§¥¥¤¤¨
`id zxqe` jkitle ,'gzt'k zipecip dpi` zen` xyrn dagx `idy
s`e ,'uextd lr daexn cner' da yi m` elit` ,dvignd lk z`

m` la` .mi`lk rexfl xeq` 'cner'd cbpkíL eéäiciv ipyn - ¨¨
,zen` xyrn dagxd dvxitdíéðø÷Bcä íéð÷micg mdy mipw - ¨¦©§¨¦

,[a xeiv] dnc`a mze` mivrepe ,mzizgza miteyneïäì äNòå§¨¨¨¤

äàétrelw [spr-],øzeî øNòî øúBéa eléôà ,äìòîlîyiy itl ¥¨¦§©§¨£¦§¥¥¤¤¨
.dvxitd z` mezql dvignk zipecip `idy ,'gztd zxev' o`k

:`ziixad on `xnbd zwiicnàLéø úäéî éðz÷mewn lkn epipy - ¨¨¥¦©¥¨
agx dvignd ly cenr lk m`y ,`ziixad ly `yixaìMîäL ¦§Ÿ¨

migthäòaøà ãòå,`id dxykäæì äæ ïéa àäé àlL ãáìáeoia - §©©§¨¨¦§©¤Ÿ§¥¥¤¨¤
,cenrl cenrBàBìîkyi m`y ,jkn x`eane .cenr agex `elnk - ¦§

'uext'd agex xeriyy epiidc ,cenr agex `elnk cenrl cenr oia
vignd ,day 'cner'd agex xeriyk `ed dvignay,dleqt d

df ixde ,ryedi axc dixa `ped ax ixackeàzáeézl [`kxit-]áøc §§¨§©
,àtt.'xzen cnerk uext'y xaeqd ¨¨

:`xnbd zvxznàtt áø Cì øîàef `iyew ayiil `tt ax leki - ¨©¨©¨¨
,xneleBàBìî éàîdfl df oia `di `ly `ziixad zpeek `id dn - ©§

,'e`elnk',àöBéå ñðëð [àBìî]llg micenrd oia `di `ly ,xnelk §¦§¨§¥
`vnp dfk ote`a oky ,geixa xg` cenr ea `ivedle qipkdl ozipy
cenr my cinrdl ozipy ote`a la` ,'cner'd lr daexn 'uext'dy
dvignd ,'cner'd xeriyk 'uext'd xeriyy epiidc ,mevnva xg`

.dxyk
:`ziixad oeyln df uexizl di`x `xnbd d`ianàøazñî énð éëä̈¦©¦¦§©§¨

qpkp'a e`elnk `di `ly xnel `ziixad zpeeky ,xazqn jk ok` -
,cnerd lr daexn uext `di `ly epiidc ,'`veieéðz÷cîdnn - ¦§¨¨¥

,`ziixad jynda epipyyóà ãîBòä ìò äaeøî õeøt äéä íà'¦¨¨¨§¤©¨¥©
,'øeñà ãîBòä ãâðk,jkn wiicl yieøzeî ãîBòk àäm` la` - §¤¤¨¥¨¨§¥¨

,xizdl dliren dvignd dzid cnerd xeriyk 'uext'd xeriy did
dpéî òîL,cnerd lr daexn uexta `l` zxqe` `ziixad oi`y §©¦¨

.xzen cnerk uext la`
:ryedi axc dixa `ped ax zhiy lr ef `ziixan dywn `xnbd

dézáeéz éåäéz àîéì`kxit yi ef `ziixany xnel yi m`d - ¥¨¤¡¥§§¥
lòLBäé áøc déøa àðeä áøcixdy ,'xeq` cnerk uext'y xaeqd §©¨§¥§©§ª©

.xeq` cnerd lr daexn uextdy ote`a wxy `ziixaa x`ean
:`xnbd zxne`Cì øîà.jk jl xnele eixac uxzl `ped ax leki - ¨©¨

éîòèéìåC,'xzen cnerk uext'y dz` xaeqy ,`tt ax jzhiyle - §¦©§¥
àôéñ àîéà,`ziixad ly `tiqa epipyy oicd z` yxtze xen` - ¥¨¥¨

,'øzeî õeøtä ãâðk óà ,õeøtä ìò äaeøî ãîBò äéä íà'yie ¦¨¨¥§¤©©¨©§¤¤©¨¨
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,uextd.øeñà̈
,`ziixad ixaca wiicp xy`ky ,ok m` `vnpàtt áøì àéL÷ àôéñ¥¨©§¨§©¨¨

m` wxy dpnid wiicl yi oky ,`tt ax zhiy lr dyw `tiqd on -
eli`e ,'xeq` cnerk uext' la` ,xzen uextd lr daexn cnerd

,òLBäé áøc déøa àðeä áøì àéL÷ àLéødpnid wiicl yi oky ¥¨©§¨§©¨§¥§©§ª©
cnerk uext' la` ,xeq` cnerd lr daexn uextdy ote`a wxy

.'xzen
:`xnbd zvxznàéL÷ àì àtt áøì àôéñax lr zeywdl oi` - ¥¨§©¨¨Ÿ©§¨

lr daexn cner wxy ezernyny oeyl dhwpy ,`tiqd on `tt
`l` ,ef oeyl ehwp `weeca `ly yxti `edy meyn ,xzen uextd
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,àéL÷ àì òLBäé áøcuext wxy ezernyny oeyl dhwpy s` §©§ª©Ÿ©§¨
oeyl ehwp `weeca `ly yxti `edy meyn ,xeq` cnerd lr daexn
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did m`y `tiqaõeøtä ìò äaeøî ãîBò,xzenàLéø àðzm`y ¥§¤©©¨¨¨¥¨

didãîBòä ìò äaeøî õeøtmb oky ,dfl jixv oi`y s` ,xeq` ¨§¤©¨¥
.xeq` 'cnerk uext'

:`ziixad ixacn ryedi axc dixa `ped ax lr dywne day `xnbd
àtt áøì àîìLaepypy mipicd xcq ayein `tt ax ixacl - ¦§¨¨§©¨¨
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קמי `xew did` cenr fh sc ± ipy wxtoiaexir

ïéèéáò`hiara "lnbd xka" (`l ziy`xa) opinbxznck .lnbd ske` zgzy xk Ð
.`lnbcïéôéìù.ze`eyn Ðúåçìå÷.zewxi iglw Ð'åë øîåà äúà úàöîðÐ

.dl opipz (c dpyn c wxt) mi`lk zkqna `yix'âî úåçô àåäù ìëxcb lk Ð
.dyly agexn zegt oicner mipwa ieyrdéãë äùìù äæì äæ ïéá àäé àìù êéøö

ùàø úáá éãâä ø÷ãæé àìù:xnelk Ð
dl lhan icb zxiwcc .aekr `la ,`icdl

dyly dfl df oia oi` m`e .ceal zxeznÐ
cnerd lr daexn uext elit`ly mipw oebk ,

dfl df oia migth ipy geixe zerav` izyÐ
,ceal opixn` dylyn zegt geix lkc ,xyk

.cner ied elekeäòáøà ãòå äùìùîåÐ
.llka drax` `leäæ ïéá àäé àìù êéøö

åàåìîë äæì,e`elnk ied `lc dnk lke Ð
dyly geix iedc ab lr s`cnerc oeik Ð

i`dc `xie` iz` xninl `kil eilr dax
edl eede ,dil lhane `qib i`dce `qib

.migzt'åë õåøô äéä íàåuxzn onwl Ð
.ipzinl dil ded cnerk uext did m` :dl

øåñà ãîåòä ãâðë óàmil` `lc ,rexfl Ð
uextc `kid ecbpk ixyinl 'cn zegta cner

.eilr daxøùò ãòåla` .llka xyre Ð
xyrn xzeixyr mipy cner oebkdyng e`

xyrezvxit xeriy ipzinl ivn `l Ð
dvxit `ki`c ,e`elnn xiva it`c ,e`elna

.`tiq ipzck ,elek xqzin dxyrn xzeiãâðë
øúåî ãîåòä`ed aeyg swide li`ed Ð

onwle .daexn uext did m` oicd `ede
dcna ,zecn yly o`k ixd .dl uxzn

dylyn mizegt mipwc dpey`x`l Ð
dvxit ied `l e`elnc oeik ,e`eln` opictw
,opictw `l e`elnn xzei` elit`e .dyly
dipy dcnae .dyly dvxit `ki`c cr
dvxit xeriy `ki` `dc ,e`eln` opictw
lhane daexnd xie` iz`e ,xie` iexw iedinl
dcnae .xizn epi` ecbpk elit`c ,cnerl

aeyg cner `ki`c ziyily`l xie` Ð
.dcbpk `din xizne ,ixnbl dl lhaníàå

'åë äáåøî ãîåò äéäelit`e ,i`w dlek` Ð
da ipzw `dc drax` cre dylyn cner`
`d ,e`elnk dfl df oia `di `ly jixv inp

e`elnn xiva.ixy Ðøùòî øúåéá äöøôð
øåñà.cner elek elit`e Ðíéð÷ íù åéä

ïéðø÷åãä,ux`a oiverp ,xwck oiteyn Ð
.dfl dfn dlrnln drelw d`t odl dyre

øúåî úåîà øùòî øúåéá åìéôàzxevc Ð
.xyrn xzeil s` mi`lka `ipdn gztdéàî

àöåéå ñðëð åàåìî:`ziixa rnyn ikde Ð
drax` cre dylyne dyly `edy lkÐ

cnerd lr daexn uext did m`e .daexn uext dil dedc ,`veie qpkpa cnerk uext `di `ly ,`veie qpkp e`elin dfl df oia `di `ly jixv,xeq` cnerd cbpk s` Ð
.drax` agex ea oi`y ,aeyg epi`y xaca swede li`edãîåòä ìò äáåøî õåøô àùéø àðúã éãééà,xn`w mvnevn e`lc e`eln` iielbl dl ipzw `lc `ibq `lc .xeq` Ð

cnerk `d :ol rnyn `wc.uextd cbpk s` xzen Ðõåøôä ìò äáåøî ãîåò àôéñ àðúuextk cner yi elit`c dpin zrny dtebn `dc ,dil jixhvi` `lc ab lr s` Ð
mevnva `d ,`veie qpkpa dl opivxze .cnerk uext `di `ly dil `pzcn ,ixywcinl meyn `le ,`tiq `pz `yix meyn `l` .uextd lr daexn cner oky lke ;ixy Ð

.xeq` uextk `d :dpinõåøôä ìò äáåøî ãîåò àôéñ éðúéîì éòáã éãééà àéù÷ àì àðåä áøì àùéø.xeq` uextk `d ol rnyn `wc ,dl ipzw `lc ibq `lc ,xzen Ð
ãîåòä ìò äáåøî õåøô àùéø éîð éðú.xeq` inp cnerk elit` `dc ,jixhvi` `lc ab lr s` Ðàôô áøì àîìùá.xzen cnerk uext xn`c Ðáéøò àì éëä íåùîÐ

dylye dylyn zegt `edy lk ipzinle dylyn zegt icda dylydyly dfl df oia `di `ly jixv xninl ivn `lc .dyly dfl df oia `di `ly jixv Ðcnerc oeikc
dyly.`veie qpkpa rnyn iedilc ,e`elnk dia `pzinl drax`n zegt iab diipz`l diwqt` ikd meyne .xzen cnerk uext `dc dyly inp uext i` ol ztki` `l Ð

àðåä áøì àìà.cnerd cbpk elit` ,xeq` cnerk uext xn`c Ðáøòéì.migth dyly dfl df oia `di `ly jixv :ipzile dylyn zegt icda dyly Ðéîã àìã íåùî
dylyc `leqtl dylyn zegtc `leqt Ðdleqtcdylyn zegtccnerc ab lr s` dyly uext ied `lc dnk lkc ,cnerd lr daexn uexta ilzinl ivn ied `l Ð

miigth uexte gth.icb xwcfi meyn ,uext ixwn ikdac opirny` dylyl uext `hn ikne .xyk Ðàôéñã àìåñôdyly cnerc `kid Ð,icb xewic meyn lqtin `l Ð
dyly uexta liqtin i`n meyn `l` icbl opiyiig ded `l daexn cner ded i`cdinrh iyecgl ivn ikne ,iz`w dvignc zecn ixenb`l `pze cnerk uext iedc meyn Ð

`pixg` `leqta diilznle.diipz Ðàéä ïðáø éðî äùìùî úåçôdylyl dylyn zegt oia biltn `wcn Ðdylyn zegt oia inp ibltnc ,`id opax dpin rny Ð
.dylyläòáøà ãòå äùìùîå äùìù àåäù ìë àôéñ àîéàeilr xzi uext m` drax`n zegt :xn`wc drax`l drax`n zegt oia biltn `wcn Ðcnerd cbpk s` Ð

.`id l`ilnb oa oerny oax :dpin rny .eilr xzi uextc ab lr s`e ,ecbpk xiznc `tiq ipzw diteb drax`e ,xeq`
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yxitc :dyw cere .eziiyew lr yyeg epi`e sicrna ipync ,cenlzd ziibeq df oi`c

opz (a,h) dkeqc `nw wxtae .ith xyk jkq `ki`e ,axr oipzep izy oipezp eid m` `axca

iwene .dxiyk Ð ovvwy e` ,odn daxd jekiqd did m` :oli`d zgz ezkeq dyerd iab

.xyk edfi`e leqt edfi` xkip oi`e oaxiryk :my :qxhpewd yxite .ohagyk `xnba dl

o`nc `ail` iwqn i`xen`c `ed wgecc :cere

ol `niiw `lc ,xeq` cnerk uext xn`c.ikd

qpkpe `veia inp iwen ik jenqa jixt `lc :cere

`kil mzde Ð mvnvl xyt` `de ,`xiiy iab

epiax zqxibk d`xpe ,`kd ik `axl iiepyl

mezqiy ,mvnvl xyt` i` `de :qixbc ,l`ppg

xie`d lr daexn xykd oi`y `vnpe xie`d lk

ilekl jixte ,edenk elit` e` ,leqtd lre

mezqi i`ceay ,sicrna :in` iax ipyne .`nlr

epi`y `niz elit` :xn` `axe .xie`d lk

f`e Ð axr epzep izy oipezp eid m` ,sicrn

oiiprk `weecc yxtl oi` la` .xie`d lk mzqp

`l `nlic xfbc ,sicrna `le ,`axl ipd` df

dkeqc `nw wxta opiqxb mixtqd lkac .sicri

.sicrn epi`ya `niz elit` :xn` `ax ,(a,eh)

äòáøàîcr opiqxb `le Ð opiqxb xyr cr

.zen` rax`àîéàlk `tiq

`tiq Ð 'ek drax` cre dylyne dyly `edy

,opaxk `iz` `lc zeywdl leki did dteb

dyly cner xizn `lcn cenlzd xn`wck

,`iz` `l inp l`ilnb oa oerny oaxke .ecbpk

"e`elnk dfl df oia `di `ly jixve" xn`wcn

oi` e`elnn xzei elit` l`ilnb oa oerny oaxle

.inc cealk Ð drax` `kilc oeik ,melk jka

`yixn `iyew ligzny ,cenlzd jxc jk `l`

(a,hl) "dxik" wxt `ki` `peeb i`dke .lekiyk

.zaya engedy oing iab
`zklde
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ìLî àLéø úäéî éðú÷ .øzeî øNòî øúBéaãòå äL §¥¥¤¤¨¨¨¥¦©¥¨¦§¨§©
àzáeéz ,BàBìîk äæì äæ ïéa àäé àlL ãáìáe ,äòaøà©§¨¨¦§©¤Ÿ§¥¥¤¨¤¦§§§¨

BàBìî éàî :àtt áø Eì øîà !àtt áøc¯ñðëð §©©¨¨©§©©¨©§¦§¨
õeøt äéä íà :éðú÷cî ,àøazñî éîð éëä .àöBéå§¥¨¦©¦¦§©§¨¦§¨¨¥¦¨¨¨

ãîBòä ìò äaeøî¯àä .øeñà ãîBòä ãâðk óà §¤©¨¥©§¤¤¨¥¨¨
ãîBòk¯áøc dézáeéz éåäéz àîéì .dpéî òîL .øzeî §¥¨§©¦¨¥¨¤¡¥§§¥§©

éîòèéìå :Eì øîà !òLBäé áøc déøa àðeäìò äaeøî ãîBò äéä íà :àôéñ àîéà ,C ¨§¥§©§ª©¨©§§¦©§¦¥¨¥¨¦¨¨¥§¤©
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xew`קמב dida cenr fh sc ± ipy wxtoiaexir

'åëå ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøì ïàúà`dc .llka drax` `le drax` cr :xnelk Ð
zen` xyr cr drax`ne drax` `edy lk :izixg` `aa `pzoerny oaxl o`z` Ð

:opiqxb ikd .drax`l drax`n zegt oia inp biltn `wc ,l`ilnb oaïðáø éàã
àåä ãç äòáøàå äùìù äòáøà ãòå äùìùîikid :dinza drax` cre dylyn Ð

cr `le cr ipzwc dylyn drax` biltn
'eke drax` `edy lk `tiq ipzc ,llkaÐ

.`ed cg drax`e dyly opaxl `déìéî éðä
äìòîì.dxew oirk Ðäðùîïéôé÷î

íéìáç äùìùdrwaa dzpgy `xiiy` Ð
.i`wäæî äìòîì äæ.aiaq zeczi iab lr Ð

elek iede dylyn zegt rwxwl oezgzd on
zegt irvn`l epnne .inc cealkc ,cner

dylynizy zegt cner dyy ixd Ð
oeilrl irvn`ne .oixie`d ipya oiiedyn

dylyn zegtdryz oixie` dylya ixd Ð
.oiiedyn dyly zegt ,cneréáåò øåòéù

çôè ìò øúåé íéìáçäoiiedyn dyly Ð
.migth dxyr lkd ediy ickíéð÷á ïéôé÷îå

micnere miverp Ðly dvign `id ef Ð
.axr ly dvign `ied milag ly la` .izy

åøáã àøééùáoikixv opi`y ,olv` eliwd Ð
izy ,axr e` izy e` `l`axr ,mipw oebk Ð

cr eliwd `l cigil la` .milag oebk Ð
.axre izy da `diy'åë äðéàù äöéçî ìë

oizipznc dea`c dilr bilt iqei iax Ð
.axre izy opira `xiiyl elit`c xn`we

ãçàíéøáã éðùî.axr e` izy e` Ð
`xnbõåøôä ìò äáåøî ãîåò åøîà éøä

ãîåò éåä éúùá,zevxt `ki`c ab lr s` Ð
lr zexizi zevxt edi `le :lirl opzck
cnery ,`ed izy ly dnda ilk mzqe ,oipad

.rwxw iab lréàî áøòámilagn Ð
elek mzdc ,dxiykd slinl `kil oizipznc

.inc cealkc ,`ed cnerãéáòéìxie` Ð
ipy oke .edyn lage ,dylyn zegt cg`d
zegt iyilyd xie`de ,cner dyy edl iedc
zvxit xykzize ,edyn lage dylyn

.dyy ly cnera drax`dïéò÷åá íééãâäù
äádxyr cner epnn dlrnl elit`e Ð

dielz dvign ol `niiw `d ,oinily migth
.zxzn dpi`éàìéò`edy iyilyd xie`a Ð

.oeilràøéåà éúà.riwxle lagd onc Ð
àñéâ éàäãåinp iedc irvn`le epnny Ð

dylyn xzei iedc oeik ,xie`dil lihane Ð
.mipezgz dyy `l` o`k oi`e ,lagléàå

éòöîàá äì é÷åîdaexn cner o`k oi` Ð
zegex izy sxvz ok m` `l` uextd lr

.elhalàìàax dl zgkyn `lc oeik Ð
.dil `irainw ikd `pepndäòáøà äá ÷áùå

.dhnl edyne ,dlrnl oinily Ðäéî÷åàå
jenq dylyn zegt edync `qib jdl Ð
lr daexn cner dil ded `zydc ,rwxwl
i`dce `qib i`dc `xie`e .zg` gexn uextd

`qibcnere li`ed ,xninl `kil inp Ð
.dipin dizezc xie`d lr daexnäöéçî

äéì àéòáéî äéåìúdxyr zlvgn Ð
,xzei e` dyly rwxwd on ddiabdy

.`l e` ,epnn zegte li`ed eizgzny uextl cnerl lhan i` `pepnd axl dil `irainíéîá àìàcvik" wxta ,mind on dlrnl `idy `xhfefb oebk ,ze`lnl xizdl Ð
.(a,ft oiaexir) "oitzzynúáù úåöéçî ìë.wgcd ici lr miaxl mexizdy ,xn`w axrc e` izyc ody zererx zevign jpda Ðãéçéì íåøéúä àìxzei oda siwd i` Ð
ab lr s`e .miz`q zian.ixy `din miz`q zia `d ,zay axrn metiwd zay ilila oda xecl ixdy .dxicl swedyïëøö ìë ïäì ïúéì`xiiya dcedi iax xn`wc `dc Ð

ekxv lk el ozil cigil `le exacmiz`q zia la` ,xn`w zevign jpda Ð`ticr `xiiy `dae .dtiwd dxicle li`ed ,dil opiadi i`ce Ð.okxv lk edl opiadic Ðíéìáçì
.axr `l` o`k oi`y it lr s` ,milag swida xzen Ðíéúàñ úéá åì íéðúåð`ziilrn dvigna la` ,ef dvigna Ð.irac dnk Ðéåðô íéúàñ úéá àäé àìù`ly Ð

.miz`q zia okxv ickn xzei etiwiïëøö ìë íäì ïúéìdvign dpi`c ipznc iqei iax xn`wc `d Ð,okxv lkl dvign dpi` Ðziale ,cg`l miz`q zial `id dvign la`
.`xiiyl yy
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`idd dlr iziine aexk epi` dvgn lr dvgn `nlr ilekl wiqn (`,hk)

.d`nehe xeqi`l zevign oia wlgl yi `nye .dl iziin `l `kde ,xepzc

éàdil ded `le Ð zegex izyn uextd lr daexn cner dil ded irvin ia dl iwen

`qib i`dc `xie` iz`c meyn Ð cner

xydl dywe .i`lirl dil lhane `qib i`dce

,edyn lage 'bn zegt ciarp izk`c :ivewn

dylyn zegte edyn lage ivge dylyn zegte

lr xzi eiaer il dnle ,edyne gth ivg lage
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עירובין.  פרק ראשון - מבוי שהוא גבוה דף טז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc oiaexir(oey`x meil)

ïàúàjled df oic -ìzhiy it,øîàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaølky £¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©
ea yiy llgäòaøàî úBçtoic ea mixne` migth,'ãeáì'myke ¨¥©§¨¨¨

oecipe aeyg epi` migth drax` ea oi`y llg lky xaeq `edy
dpi` migth drax` dagexa oi`y lky dvigna xeaqi jk ,mezqk

.dcbpk mi`lk rexfl xizdl daeygïðaø éàc`tiqd m`y - §¦©¨¨
`edy llga wx xn`p 'ceal' oicy mixaeqd ,`id minkg zhiyk
oic yiy `ziixad ixac ex`azi cvik ok m` ,migth dylyn zegt

dagexy dvignl cg`ìMîäòaøà ãòå äLxg` oice ,migth ¦§Ÿ¨§©©§¨¨
mzhiyl ixd ,dlrne migth drax` dagexy dvignlìLäL §Ÿ¨

àeä ãç äòaøàådvign oia `l` miwlgn mpi`e ,mdl cg` oic - §©§¨¨©
dxizq yiy `vnp .dyly da yiy dvignl migth dyly da oi`y
zhiyk `tiqde minkg zhiyk zx`azn `yixdy ,`ziixad ixaca

.l`ilnb oa oerny oax
ote`d :mipte` ipya `ziixad lr `iyewd z` zvxzn `xnbd

.cg`dïðaø àLéøcî ,éiaà øîàly `yixdy x`azpe xg`n - ¨©©©¥¦§¥¨©¨¨
'ceal' mixne` oi`y da x`ean ixdy ,`id minkg zhiyk `ziixad

c yxtl yi ,migth dylyn zegta `l`ïðaø énð àôéñs`y - ¥¨©¦©¨¨
,`id minkg zhiyk `ziixad ly `tiqdïðaø eãBîemicene - ©¨¨

,l`ilnb oa oerny oaxl minkgBcâðk àøLéîì ìëc`diy icky - §¨§¦§¨§¤§
,dcbpk xizdl zeaiyg dvignláéLç äòaøà íB÷î àkéà éà- ¦¦¨¨©§¨¨¨¦

,`id daeyg migth drax` ly agex da yi m`áéLç àì ,àì éàå§¦ŸŸ¨¦
mi`lk zrixf xizdl daeyg dpi` migth drax` dagexa oi` m`e -
oial 'ceal' oic oia wlgl yiy `id minkg zrc ,xnelk .diciv ipyn
mixaeq md 'ceal' oic oiprl mpn`y .dcbpk zxznd dvign oic
la` ,mezqk oecip epi`e zeaiyg el yi migth dyly ly llgy
dagexa `diy jixvy micen md dcbpk zxznd dvign oiprl

.migth drax`
:`xnbd zvxzn ipy ote`aeàôéñcî ,øîà àáøx`azpe xg`n - ¨¨¨©¦§¥¨

zhiyk `id `ziixad ly `tiqdy,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøixdy ©¨¦§¤©§¦¥
agex da `diy cr dcbpk xizdl daeyg dvign oi`y my x`azp

c yxtl yi ,migth drax`ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø énð àLéøs`y - ¥¨©¦©¨¦§¤©§¦¥
migth dylyn zegta `l` 'ceal' mixne` oi`y da epipyy `yixd

,`id l`ilnb oa oerny oax zhiykøîà éëådfi`ay uxzl yie ± §¦¨©
xn` ote`ãeáì ïðéøîà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøceal oic mixne`y - ©¨¦§¤©§¦¥©§¦¨¨

,migth drax` créléî éðäwx mixen` el` mixac -äìòîì- ¨¥¦¥§©§¨
lirl dxen`d iean zxew oirk ,deab mewna `ed llgd xy`k(.h),

ähîì ìáàminkg zhiyl `ed dcen ,rwxwl jenq llgd xy`k ± £¨§©¨
c ,dvignd z` lqet migth dyly ly xie` mbyävéçîk déì äåä£¨¥¦§¦¨

da ïéò÷Ba íééãbäL,da xearl mileki miicbdy dvign ef ixdy - ¤©§¨¦§¦¨
jkitleïðéøîà àìoic da'ãeáì'.mezqk daiygdl Ÿ©§¦¨¨

:'xzen cnerk uext' xaeqd `tt ax zhiy lr dywne zxfeg `xnbd
òîL àz,`ziixaa epipy .'xeq` cnerk uext'y di`x rnye `ea - ¨§©

eìlä úBðôc,el`k zeptc mc` dyr m` -ïaeøLghy aexay - §¨©¨¤¨
yi otecdøzeî ,úBðBlçå íéçút,zxznd dvign ef ixd -ãáìáe §¨¦§©¨¦§©

àäiLda.õeøtä ìò äaeøî ãîBò ¤§¥¥§¤©©¨
:`xnbd zl`eyCzòc à÷ìñ 'ïaeøL'aexay jzrc lr dlrz ike - ¤¨©§¨©§¨

lr daexn uext'd df ote`a ixd ,zepelge migzt yi otecd ghy
lr daexn cner `diy calae' dfa xnel okzi cvike ,'cnerd

:`xnbd zayiin .'uextdàlàelld zeptc ,jk xen`ïäa äaéøL- ¤¨¤¦¨¨¤
daxd oda dyrøzeî ,úBðBlçå íéçút,zxznd dvign ef ixd - §¨¦§©¨

àäiL ãáìáeda,õeøtä ìò äaeøî ãîBògzt oia `diy ,xnelk ¦§©¤§¥¥§¤©©¨
.oelgd e` gztd agex xeriyn xzei geix oelgl oelg oiae gztl

,`ziixad ixacn `xnbd zwiicn'õeøô'k àäagex did m` la` - ¨§¨
,uextd agexk 'cner'd,øeñà,ryedi axc dixa `ped ax zhiyke ¨

o`kn yiy `vnpe .'xeq` cnerk uext'y xaeqdàtt áøc àzáeéz§§¨§©¨¨
.'xzen cnerk uext' xaeqd ,`tt ax ixac lr `kxit -

:`xnbd dwiqnàzáeézs`e .`tt ax ixac ekxtp ef `ziixan ok` - §§¨

,`xnbd zwqet ok it lràtt áøc déúååk àúëìéäådkld - §¦§§¨§¨¥§©¨¨
.'xzen cnerk uext' xaeqd ,`tt ax zhiyk

:`xnbd dywnàúëìéäå àzáeézax ly eixac ekxtpy xg`l ike - §§¨§¦§§¨
.ezenk dkld ep` miwqet `ziixan `tt

:`xnbd zvxznïéà,ok ok` -déúååk ïéúéðúî à÷ééãc íeMîitl - ¥¦§©§¨©§¦¦§¨¥
dpynd ixacn wiicl yiy(:eh lirl),ezenkïðúce' da epipy oky -àì ¦§©Ÿ

,'ïéðaä ìò úBøéúé úBöøt eéäé,jkn wiicl yieïéðak àäla` - ¦§§¨§¥©©¦§¨¨©¦§¨
df ixd ,oipad agexk `ed zevxtd agexy ote`a,øzeîjkn gkene ¨

.'xzen cnerk uext'y

äðùî
dpic zligzy] drwaa dzpgy `xiiy oica weqrl dkiynn ef dpyn

lirl dpyna x`azp(:eh)ipa milekiy mitqep mipte` zyxtne ,[
.mziipg mewn z` siwdl `xiiyd

ïéôéwîa mziipg mewn z` `xiiyd ipaìL.íéìáç äL,xnelk ©¦¦§Ÿ¨£¨¦
zligza cg` ,mziipg mewn ly cv lka micenr ipy mivrep
,el` micenr iab lr milag dyly migzene ,dteqa cg`e dvignd

äæcneräæå äfî äìòîìcner,äfî äìòîìmipecip milagd mze`e ¤§©§¨¦¤§¤§©§¨¦¤
,dvignkBøéáçì ìáç ïéa àäé àlL ãáìáely geixìLäL ¦§©¤Ÿ§¥¥¤¤©£¥§Ÿ¨
,íéçôè,rwxwl migth dyly jeza cenri oezgzd lagdy ,xnelk §¨¦

oky ,irvn`l dyly jeza oeilrde ,oezgzl dyly jeza irvn`de
.[` xeiv] 'ceal' oicn mezqk milagd oiay llgd oecip df ote`a

eøeòéLd zylyíéìáç`diy jixv eicgi,çôè ìò øúé ïééáBò(å) ¦£¨¦§¨¤¤©¤©
àäiL éãkoiaìkäly xeriy ,mdipiay millgde milagd ici lr - §¥¤§¥©Ÿ

ddaeby dxyk dvign.íéçôè äøNòdvign' z`xwp ef dvigne £¨¨§¨¦
.[cad agexl miakeyd dbix` ihegk epiid] 'axr ly¥¤

:drwaa dvign ziiyr ly sqep ote` zyxtn dpyndïéôéwîipa ©¦¦
mziipg mewn z` `xiiydíéð÷adxyr mideab df cva df micner §¨¦

,migthìL Bøéáçì äð÷ ïéa àäé àlL ãáìáe,íéçôè äLick ¦§©¤Ÿ§¥¥¨¤©£¥§Ÿ¨§¨¦
ef dvigne .[a xeiv] 'ceal' oicn mezqk oecip mdipiay geixd `diy

x` ihegk epiid] 'izy ly dvign' z`xwp.[cad jxe`l micnerd dbi §¦
milag ly dvign zeyrl xzed inl mi`pz zwelgn d`ian dpynd
mpi`y s` el`k zevigna siwdl minkg eliwdy ef `lew :mipw e`

`weec ,'axre izy' ly zexenb zevignàøéiLamc` ipa dyly ly §©¨¨
eøac.dxenb dvign envrl zeyrl jixv cigi la` ,minkgéøác ¦§¦§¥

,íéøîBà íéîëçå .äãeäé éaø,el` zevign zeyrl i`yx cigi s` ©¦§¨©£¨¦§¦
e.äåBäá àlà àøéiLá eøac àìoeyl dpynd dhwp `l ,xnelk Ÿ¦§§©¨¨¤¨§¤

mewnl mewnn zexiiya jldl mkxc dzid jky meyn `l` '`xiiy'
.cigia s` oicd `ed ok j` ,zeixacnay zepkqd iptn

:df oipra ziyily drc d`ian dpyndéúL ìL dðéàL ävéçî ìk̈§¦¨¤¥¨¤§¦
,áøò ìLåcala 'axr' ly e` ,mipw zvignk cala 'izy' ly `l` §¤¥¤

,milag zvignk,ävéçî dðéà,`xiiya oiae cigia oiaéaø éøác ¥¨§¦¨¦§¥©¦
.äãeäé éaøa éñBéxaeqd eia` dcedi iax lr wleg iqei iaxy ,epiidc ¥§©¦§¨

`xiiya s` jixvne ,'axr' e` 'izy' zvigna eliwd `xiiyay
.'axre izy' ly dxenb dvign,íéøîBà íéîëçåda `diy jka ic ©£¨¦§¦

éðMî ãçàd,íéøác.'axr' e` 'izy' e` ¤¨¦§¥§¨¦

àøîâ
:'uextd lr daexn cner' oica wtq d`ian `xnbdàðeðîä áø øîà̈©©©§¨

eøîà éøä ,áø øîàdpyna minkg(:eh lirl)yi xy`ky ,ãîBò' ¨©©£¥¨§¥
'éúL'a 'õeøtä ìò äaeøî,zcnerd dvign -'ãîBò' éåäef ixd - §¤©©¨§§¦¨¥¥

detiwde drwaa dzpgy `xiiy' my epipy jk ixdy ,dxiyk dvign
lr daexn uextd `di `ly calae ,dkeza oilhlhn dnda ilk

,dzrne .'cnerdéòa[wtzqd-]a ,àðeðîä áøzvign'áøò'± ¨¥©©§¨§¥¤
,agexl zakeydéàîexiykd ef dvigna s` m`d ,oicd `di dn - ©

migth dxyr daeb jezay ,oebk ,'uextd lr daexn cner' minkg
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc oiaexir(oey`x meil)

ïàúàjled df oic -ìzhiy it,øîàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaølky £¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©
ea yiy llgäòaøàî úBçtoic ea mixne` migth,'ãeáì'myke ¨¥©§¨¨¨

oecipe aeyg epi` migth drax` ea oi`y llg lky xaeq `edy
dpi` migth drax` dagexa oi`y lky dvigna xeaqi jk ,mezqk

.dcbpk mi`lk rexfl xizdl daeygïðaø éàc`tiqd m`y - §¦©¨¨
`edy llga wx xn`p 'ceal' oicy mixaeqd ,`id minkg zhiyk
oic yiy `ziixad ixac ex`azi cvik ok m` ,migth dylyn zegt

dagexy dvignl cg`ìMîäòaøà ãòå äLxg` oice ,migth ¦§Ÿ¨§©©§¨¨
mzhiyl ixd ,dlrne migth drax` dagexy dvignlìLäL §Ÿ¨

àeä ãç äòaøàådvign oia `l` miwlgn mpi`e ,mdl cg` oic - §©§¨¨©
dxizq yiy `vnp .dyly da yiy dvignl migth dyly da oi`y
zhiyk `tiqde minkg zhiyk zx`azn `yixdy ,`ziixad ixaca

.l`ilnb oa oerny oax
ote`d :mipte` ipya `ziixad lr `iyewd z` zvxzn `xnbd

.cg`dïðaø àLéøcî ,éiaà øîàly `yixdy x`azpe xg`n - ¨©©©¥¦§¥¨©¨¨
'ceal' mixne` oi`y da x`ean ixdy ,`id minkg zhiyk `ziixad

c yxtl yi ,migth dylyn zegta `l`ïðaø énð àôéñs`y - ¥¨©¦©¨¨
,`id minkg zhiyk `ziixad ly `tiqdïðaø eãBîemicene - ©¨¨

,l`ilnb oa oerny oaxl minkgBcâðk àøLéîì ìëc`diy icky - §¨§¦§¨§¤§
,dcbpk xizdl zeaiyg dvignláéLç äòaøà íB÷î àkéà éà- ¦¦¨¨©§¨¨¨¦

,`id daeyg migth drax` ly agex da yi m`áéLç àì ,àì éàå§¦ŸŸ¨¦
mi`lk zrixf xizdl daeyg dpi` migth drax` dagexa oi` m`e -
oial 'ceal' oic oia wlgl yiy `id minkg zrc ,xnelk .diciv ipyn
mixaeq md 'ceal' oic oiprl mpn`y .dcbpk zxznd dvign oic
la` ,mezqk oecip epi`e zeaiyg el yi migth dyly ly llgy
dagexa `diy jixvy micen md dcbpk zxznd dvign oiprl

.migth drax`
:`xnbd zvxzn ipy ote`aeàôéñcî ,øîà àáøx`azpe xg`n - ¨¨¨©¦§¥¨

zhiyk `id `ziixad ly `tiqdy,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøixdy ©¨¦§¤©§¦¥
agex da `diy cr dcbpk xizdl daeyg dvign oi`y my x`azp

c yxtl yi ,migth drax`ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø énð àLéøs`y - ¥¨©¦©¨¦§¤©§¦¥
migth dylyn zegta `l` 'ceal' mixne` oi`y da epipyy `yixd

,`id l`ilnb oa oerny oax zhiykøîà éëådfi`ay uxzl yie ± §¦¨©
xn` ote`ãeáì ïðéøîà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøceal oic mixne`y - ©¨¦§¤©§¦¥©§¦¨¨

,migth drax` créléî éðäwx mixen` el` mixac -äìòîì- ¨¥¦¥§©§¨
lirl dxen`d iean zxew oirk ,deab mewna `ed llgd xy`k(.h),

ähîì ìáàminkg zhiyl `ed dcen ,rwxwl jenq llgd xy`k ± £¨§©¨
c ,dvignd z` lqet migth dyly ly xie` mbyävéçîk déì äåä£¨¥¦§¦¨

da ïéò÷Ba íééãbäL,da xearl mileki miicbdy dvign ef ixdy - ¤©§¨¦§¦¨
jkitleïðéøîà àìoic da'ãeáì'.mezqk daiygdl Ÿ©§¦¨¨

:'xzen cnerk uext' xaeqd `tt ax zhiy lr dywne zxfeg `xnbd
òîL àz,`ziixaa epipy .'xeq` cnerk uext'y di`x rnye `ea - ¨§©

eìlä úBðôc,el`k zeptc mc` dyr m` -ïaeøLghy aexay - §¨©¨¤¨
yi otecdøzeî ,úBðBlçå íéçút,zxznd dvign ef ixd -ãáìáe §¨¦§©¨¦§©

àäiLda.õeøtä ìò äaeøî ãîBò ¤§¥¥§¤©©¨
:`xnbd zl`eyCzòc à÷ìñ 'ïaeøL'aexay jzrc lr dlrz ike - ¤¨©§¨©§¨

lr daexn uext'd df ote`a ixd ,zepelge migzt yi otecd ghy
lr daexn cner `diy calae' dfa xnel okzi cvike ,'cnerd

:`xnbd zayiin .'uextdàlàelld zeptc ,jk xen`ïäa äaéøL- ¤¨¤¦¨¨¤
daxd oda dyrøzeî ,úBðBlçå íéçút,zxznd dvign ef ixd - §¨¦§©¨

àäiL ãáìáeda,õeøtä ìò äaeøî ãîBògzt oia `diy ,xnelk ¦§©¤§¥¥§¤©©¨
.oelgd e` gztd agex xeriyn xzei geix oelgl oelg oiae gztl

,`ziixad ixacn `xnbd zwiicn'õeøô'k àäagex did m` la` - ¨§¨
,uextd agexk 'cner'd,øeñà,ryedi axc dixa `ped ax zhiyke ¨

o`kn yiy `vnpe .'xeq` cnerk uext'y xaeqdàtt áøc àzáeéz§§¨§©¨¨
.'xzen cnerk uext' xaeqd ,`tt ax ixac lr `kxit -

:`xnbd dwiqnàzáeézs`e .`tt ax ixac ekxtp ef `ziixan ok` - §§¨

,`xnbd zwqet ok it lràtt áøc déúååk àúëìéäådkld - §¦§§¨§¨¥§©¨¨
.'xzen cnerk uext' xaeqd ,`tt ax zhiyk

:`xnbd dywnàúëìéäå àzáeézax ly eixac ekxtpy xg`l ike - §§¨§¦§§¨
.ezenk dkld ep` miwqet `ziixan `tt

:`xnbd zvxznïéà,ok ok` -déúååk ïéúéðúî à÷ééãc íeMîitl - ¥¦§©§¨©§¦¦§¨¥
dpynd ixacn wiicl yiy(:eh lirl),ezenkïðúce' da epipy oky -àì ¦§©Ÿ

,'ïéðaä ìò úBøéúé úBöøt eéäé,jkn wiicl yieïéðak àäla` - ¦§§¨§¥©©¦§¨¨©¦§¨
df ixd ,oipad agexk `ed zevxtd agexy ote`a,øzeîjkn gkene ¨

.'xzen cnerk uext'y

äðùî
dpic zligzy] drwaa dzpgy `xiiy oica weqrl dkiynn ef dpyn

lirl dpyna x`azp(:eh)ipa milekiy mitqep mipte` zyxtne ,[
.mziipg mewn z` siwdl `xiiyd

ïéôéwîa mziipg mewn z` `xiiyd ipaìL.íéìáç äL,xnelk ©¦¦§Ÿ¨£¨¦
zligza cg` ,mziipg mewn ly cv lka micenr ipy mivrep
,el` micenr iab lr milag dyly migzene ,dteqa cg`e dvignd

äæcneräæå äfî äìòîìcner,äfî äìòîìmipecip milagd mze`e ¤§©§¨¦¤§¤§©§¨¦¤
,dvignkBøéáçì ìáç ïéa àäé àlL ãáìáely geixìLäL ¦§©¤Ÿ§¥¥¤¤©£¥§Ÿ¨
,íéçôè,rwxwl migth dyly jeza cenri oezgzd lagdy ,xnelk §¨¦

oky ,irvn`l dyly jeza oeilrde ,oezgzl dyly jeza irvn`de
.[` xeiv] 'ceal' oicn mezqk milagd oiay llgd oecip df ote`a

eøeòéLd zylyíéìáç`diy jixv eicgi,çôè ìò øúé ïééáBò(å) ¦£¨¦§¨¤¤©¤©
àäiL éãkoiaìkäly xeriy ,mdipiay millgde milagd ici lr - §¥¤§¥©Ÿ

ddaeby dxyk dvign.íéçôè äøNòdvign' z`xwp ef dvigne £¨¨§¨¦
.[cad agexl miakeyd dbix` ihegk epiid] 'axr ly¥¤

:drwaa dvign ziiyr ly sqep ote` zyxtn dpyndïéôéwîipa ©¦¦
mziipg mewn z` `xiiydíéð÷adxyr mideab df cva df micner §¨¦

,migthìL Bøéáçì äð÷ ïéa àäé àlL ãáìáe,íéçôè äLick ¦§©¤Ÿ§¥¥¨¤©£¥§Ÿ¨§¨¦
ef dvigne .[a xeiv] 'ceal' oicn mezqk oecip mdipiay geixd `diy

x` ihegk epiid] 'izy ly dvign' z`xwp.[cad jxe`l micnerd dbi §¦
milag ly dvign zeyrl xzed inl mi`pz zwelgn d`ian dpynd
mpi`y s` el`k zevigna siwdl minkg eliwdy ef `lew :mipw e`

`weec ,'axre izy' ly zexenb zevignàøéiLamc` ipa dyly ly §©¨¨
eøac.dxenb dvign envrl zeyrl jixv cigi la` ,minkgéøác ¦§¦§¥

,íéøîBà íéîëçå .äãeäé éaø,el` zevign zeyrl i`yx cigi s` ©¦§¨©£¨¦§¦
e.äåBäá àlà àøéiLá eøac àìoeyl dpynd dhwp `l ,xnelk Ÿ¦§§©¨¨¤¨§¤

mewnl mewnn zexiiya jldl mkxc dzid jky meyn `l` '`xiiy'
.cigia s` oicd `ed ok j` ,zeixacnay zepkqd iptn

:df oipra ziyily drc d`ian dpyndéúL ìL dðéàL ävéçî ìk̈§¦¨¤¥¨¤§¦
,áøò ìLåcala 'axr' ly e` ,mipw zvignk cala 'izy' ly `l` §¤¥¤

,milag zvignk,ävéçî dðéà,`xiiya oiae cigia oiaéaø éøác ¥¨§¦¨¦§¥©¦
.äãeäé éaøa éñBéxaeqd eia` dcedi iax lr wleg iqei iaxy ,epiidc ¥§©¦§¨

`xiiya s` jixvne ,'axr' e` 'izy' zvigna eliwd `xiiyay
.'axre izy' ly dxenb dvign,íéøîBà íéîëçåda `diy jka ic ©£¨¦§¦

éðMî ãçàd,íéøác.'axr' e` 'izy' e` ¤¨¦§¥§¨¦

àøîâ
:'uextd lr daexn cner' oica wtq d`ian `xnbdàðeðîä áø øîà̈©©©§¨

eøîà éøä ,áø øîàdpyna minkg(:eh lirl)yi xy`ky ,ãîBò' ¨©©£¥¨§¥
'éúL'a 'õeøtä ìò äaeøî,zcnerd dvign -'ãîBò' éåäef ixd - §¤©©¨§§¦¨¥¥

detiwde drwaa dzpgy `xiiy' my epipy jk ixdy ,dxiyk dvign
lr daexn uextd `di `ly calae ,dkeza oilhlhn dnda ilk

,dzrne .'cnerdéòa[wtzqd-]a ,àðeðîä áøzvign'áøò'± ¨¥©©§¨§¥¤
,agexl zakeydéàîexiykd ef dvigna s` m`d ,oicd `di dn - ©

migth dxyr daeb jezay ,oebk ,'uextd lr daexn cner' minkg
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc oiaexir(ipy meil)

a ike :dywne `xnbd dayàLéøwqet [cigi oiprl ,eixac zligza-] ¥¨
zhiyk dkld ongp ax,äãeäé éaøa éñBé éaø`l` el mipzep oi`y ©¦¥§©¦§¨

,miz`q ziaåa eli`àôéñwqet `ed [`xiiy oiprl ,eixac seqa-] §¥¨
kø,ïðazhiyk ixnbl wqet epi` recne ,okxv lk mdl mipzepy ©¨¨

.ekxv lk mipzep cigil s`y ,minkg
:`xnbd zvxznïéàiaxa iqei iaxk ongp ax wqet `yixa ok` - ¦

,minkgk `le dcedidéúèéLa äeáà éà÷c íeMîiax s`e xg`n - ¦§¨¥£¨§¦¨¥
`ed oky ,df oipra ezhiya cner iqei iax ly eia` `edy dcedi
,milag zvigna okxv lk siwdl exizd `xiiyl wxy dpyna xaeq

.miz`q zia `l` exizd `l cigia la`
mi`yx `xiiy ipay mewn ly elceb oipra `xnin d`ian `xnbd

:axr e` izy zvigna siwdl,áø øîà ìcéb áø øîàminrt ¨©©¦¥¨©©
ly `xiiyyìLäLelit` mc` ipaaziaLîçmd mi`qïéøeñà §Ÿ¨§¨¥£¦

elit`y minrte ,zerexb zevign swenyk ,ea lhlhlaziaòáL §¤©
md mi`q.ïéøzeîdéì eøîà,lcib axl daiyid ipa el exn` -øîà ¨¦¨§¥¨©
éëä áø.efk ddenz `xnin ax xn`iy xacd xyt` m`d -øîà ©¨¦¨©

eäì,lcib axéëä áø øîàc éáéúëe éàéáð àúééøBàip` rayp - §©§¨§¦¥§¦¥§¨©©¨¦
.ax xn` jky miaezkae mi`iapae dxeza

àéL÷ éàî ,éMà áø øîàxn`y ef `xnin lr `iyewd `id dn - ¨©©©¦©©§¨
,axøîà÷ éëä àîìécm` ,xnel ezpeek dzid jk `ny -eëøöeä ¦§¨¨¦¨¨©§§

`xiiyd iyp`ìzia elceby mewnLLmi`qeôéwäådrexb dvign §¥§¦¦
axr e` izy lyòáLaxzei cg` d`q zia etiwdy epiidc ,mi`q §¤©

,mdl jxvpdnòáLa eléôàmi`qïéøzeîoi`e xg`n ,lhlhl md £¦§¤©¨¦
m` la` ,iept miiz`q zia o`kLîçì àlà eëøöeä àìmi`q Ÿ§§¤¨§¨¥

Lîça eléôà òáLa eôéwäåmi`q,ïéøeñàmiz`q zia etiwd oky §¦¦§¤©£¦§¨¥£¦
zial elit` ,llk zevignd mdl zeliren oi`e ,mdl jxvpdn xzei

.mi`q yng
:iy` ax ixac lr dywn `xnbdéðz÷c àä àlàåepipyy df oic - §¤¨¨§¨¨¥

`ziixaa(:fh lirl),éàî ,'éeðt íéúàñ úéa àäé àlL ãáìáe'dn - ¦§¨¤Ÿ§¥¥¨©¦¨©
,mixacd zpeek `idåàìzia `di `ly `ziixad zpeek oi` m`d - ©

miz`q,íãàî éeðtdpeny ly ghy mc` ipa dyly etiwdy oebk ¨¥¨¨
oiicr `xiiyd iyp`n cg` lkl mi`q ipy mipzep m` s`y ,mi`q
zevignd zeliren oi` dfk ote`a ,milra `la iept miz`q zia xzep

`l` o`k oi`y ,mi`q dray ly ghy etiwd m` la` ,llkd`q zia
lr denzl yi ok m`e .zexiyk zevign el` ixd ,milra `la cg`
yngl `l` ekxved `l m`y ax zrca yxity ,iy` ax ixac

.ynga s` mixeq` ray etiwde
:`xnbd zvxznàìiept miz`q zia `di `ly `ziixad zpeek oi` - Ÿ

didi `ly `l` ,mc`n,íéìkî éeðtzia my `di `ly ,epiidc ¨¦¥¦
m` mpn`y ,mdilk xear `xiiyd iyp`l jxvpdn xzei miz`q
m` j` ,cg`l mi`q ipyn xzei elit` siwdl mileki md mikixv
oi` mi`q zrax` zia etiwde miz`q zial `l` mikixv mpi`

.llk mdl zeliren zevignd
mipegd miyp`d xtqna iepiy lgy ote`a oicd dn zx`an `xnbd
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eicgi axrl zexivgd izy ixiic mi`yx [migth drax` eagexy]

d e` gztd ici lr mdipia xeaig yiy itl ,efl efn lhlhle.oelg
yi ,zaya oelgd e` gztd mzqpe zay axra cgi eaxiryk ,dzrne
,dipyl zg` xvgn lhlhle jiyndl md mixzen m` wtzqdl
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`l` mipc oi`y ,epiidc ,'znxeb zay' xaeqy df `ed epziibeqa s`y
okn xg`ly s` ,zayd zqipk zrya my epgy miyp`d xtqn itl
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המשך בעמוד טע

`xew did` cenr fi sc ± ipy wxtoiaexir

äãåäé éáøá éñåé éáø àùéøopax i`c ,miz`q zia cigi xn`wc Ðcigil elit` Ð
.opiadi ekxv lkäéúèéùá äåáà éà÷ã íåùî ïéàinp dcedi iax xn`w cigi iab Ð

.axr e` izy zvigna ,miz`q zia `l` el oipzep oi`cïéøåñà ùîçá äùìùÐ
elit` oixzeny minrte ,oi`q ynga elit` oixeq` miyp` dyly minrt :xnelk

.rayaéáéúëå éàéáð àúééøåàdreay Ð
.`edòáùì åôé÷äå ùùì åëøöåäizy Ð

.iept miz`q zia `kilc oixzen ,axr `la
'äá åìéôà 'æì åôé÷äå 'äì àìà åëøöåä àì

ïéøåñà éîð,zevign ipdn `l `zydc Ð
.okxv ickn xzei miz`q zial etwede li`ed

íãàî éåðô åàì éàîetiwdy dyly oebk Ð
miz`q zia cg lkl zadi ikc ,mi`q dpeny
,milra `la iept miz`q zia edl eyt izk`

ray la`lkl miz`q zia zadi ikc ,`l Ð
`la d`q zia cg `l` dil yt `l cg

.milraíéìëî éåðô àìoia yiy :xnelk Ð
oikixv eid `ly ,iept miz`q zia zevignd
oikixv oi` m` ,dyly edpi`c ab lr s`e .el

oi`q rax` etiwde miz`q zial `l`inp Ð
.zevign ilhaïäî ãçà úîå.zayd meia Ð

ïäéìò åôñåúéðå.zaya Ðúîøåâ úáùÐ
zay znxebe li`ed ,odn cg` zne dyly

xizdl.dcedi iaxl elit` mipyd oixzen Ð
it lr s` miz`q zian xzei etiwde mipy

oixeic odilr etqezipyiaxl oixeq` Ð
dnxb zay dqpkpyke li`ed ,dcedi

.xeqi`lïéøåéãïéîøåâcg` zne dyly Ð
oixeic ixvac ,odnxzei etiwd m` oixeq` Ð

odilr etqezpe mipy .miz`q zianÐ
.oixeic `ki`c ,oixzençúôä êøã áøéò

çúôä íúñðågzte zexvg izy eid m` Ð
e` ,gztd mzqpe gztd jxc eaxire mdipia
lr eaxirc mdipia gzte zeiepg izy eid m`
dltpy ,zaya mzqp eiykre gztd zrc

.zletn ecbpkåäîiyenzy`l ixy in Ð
oi`y drax`n zezegtd zepelg x`y jxc
"oelg" wxta opixn`ck ,aexirl zeie`x

.(`,er oiaexir)äöøôðù øöç.zaya Ð
äéúåçåø éðùî"zebb lk" wxta yxtn Ð

.dizegex izyn hwp `nrh i`n (a,cv my)
åéçì åà åúøå÷ äìèéðù.zaya Ðïéøúåî

úáù äúåàìdxzede li`ed opixn`c ÐÐ
.dxzed'åë ïéøúåî íà øîåà éñåé éáøÐ

iaxc (`,dv my) "zebb lk" wxta opiyxtne
mixeq`y myk :xn`w ikde ,xeqi`l iqei
:`nl` ,zay dze`l oixeq` jk `al cizrl
iaxck dxzed dxzede li`ed opixn` `l

.wgviàî÷ àðú åðééäixn`c ,i`nw opax Ð
cigi mlerle ,deeda `l` `xiiya exac `l

.xzen inpáåùééá ãéçé åäééðéá àëéàÐ
`l` `xiiya exac `l xn`wc `nw `pzc

cigi mlerle ,deedaxzen inp`inec cigi Ð
lekie li`ed .aeyiia `le jxcac ,`xiiyc

i`xza opaxe .zpbed dvign zeyrlÐ
,ixcdn `w dcedi iaxa iqei iaxc dizlin`
`le jxca `l dvign dpi` edi` xn`wc
,mixac ipyn cg` ;opax dil ixn`e ,aeyiia

.aeyiia oia jxca oia ,miax cg`e cigi cg` ,`id dvign axr e` izy e`äðùîäðçîá.dnglnl z`veid Ðíéöò ïéàéáî.lfbl oiyyeg oi`e Ðáøòìîåiaexir Ð
gzt my yie ,mdipia zwqtn dvigne el`e el` etiwd m` ,zexivg.axrl oikixv oi` Ð`xnbúåùøä úîçìîì`idy jli`e ryedi znglnn ,zeyx zngln mzq Ð

.devn zngln dzidíéùáé íéöò.migl oky lke Ðíéàðú äøùò.(`,t) "daexn" wxta `nw `aa Ðïéùøåçá ïéòøî åäéùxria zerxl eizenda jilen mc` lk `diy Ð
c meyn ,xrid lra citwi `le ,exag ly.i`w dxivwl e`lïéùåìúá àëämixg` lv` lfb meyn mda yie ,wqidl okxvl milrad meylzy it lr s` Ðiyp`l xzen Ð

.dpgnåîå÷î äðå÷ äåöî úî.`ed ryedi dpzdy oi`pz dxyrn cg` Ð
úéàã
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áøéò.dxzed dxzede li`ed zayc ,`ped axk dkldc wgvi epiaxl d`xp Ð gztd jxc

xnel oi`e .'ek zay zvwnl xzedy lk :(a,r oiaexir) "xcd" wxta dizeek `ipzc

dcedi iaxk elit` diytp iwen `dc Ð dcedi iaxc `ail` `ziixad cinri wgvi iaxc

edpzilc `kid ,edine .(a,bv oiaexir) "zebb lk" wxta ikd dil `xiaq inp iia`e .oizrnya

ixn`c `p` :`kd wiqnck ,xeq` Ð zevignl

`l` iqei iax xn`w `l o`k cr ,iqei iaxk elit`

iaxk wiqt inp axe .zevignl edpzilc meyn

l`eny oke (my) "zebb lk" wxt seqa iqei

wiqt axc ab lr s`e .miaxd zeyxl dvxtpa

iab gkenck ,zevignl edpzi`a elit` iqei iaxk

ied mzdc ,mdipiay lzek ltpe zexivg izy

zevign `ki` izk`c ,zevignl edpzi` xity

,cigid zeyx xvgd dyrp odici lry zepevig

lr dvxtpy [dlecb] xvgn iziin ikd meyne

lkn (a,bv) "zebb lk" wxta `iryed axc `ira

,`ped axk `zklid `dac d`xp mewn

eaxir m`y :wgvi epiaxl d`xpe .ziyixtck

zaya gztd mzqpe ,zial zian odipy jxevl

rvn`a mzqp elit`e .`ped axk ,ixyc Ð

xfgc ,ixy Ð zaya gztp jk xg`e reayd

"wxefd" wxta xn`cn di`xe .enewnl aexird

oiaxrn Ð efa ef zexeyw zepitq (a,`w zay)

exfg ,exq`p Ð ewqtp ,efl efn oilhlhne

:cere .oey`xd oxizdl exfg Ð exywzpe

diytp wgvi iax iwenc oizrnyc `pwqnlc

Ð ezxew dlhipy ieana elit` ixye dcedi iaxk

wxta `dc .gztd jxc eaxira xizic oky lk

zvwnl xzedy lk :xn`w (a,r oiaexir) "xcd"

llkd dfe .gztd jxc axir iiez`l ,'ek zay

ipzc `l i`c rnyn .ezxew dlhpy iean iiez`l

,ezxew dlhipy iean opixy ied `l Ð llkd df

.mzqpe gztd jxc axir opixy iedc ab lr s`

yi inp mzdnc :xne` mdxa` oa wgvi epiaxe

axk `ibeq `iddc ,`ped axk dkldc gikedl

o`k cr :`kd xn`ck ,ith dvign` citwc `ped

llkd df e`l i` ,ikdle .'ek iqei iax xn`w `l

ab lr s` ,ezxew dlhipy iean opixy ied `l Ð

wgvi iax eli`c ,mzqpe gztd jxc axir opixyc

.oixeic` ith citw

åéúåøå÷zaizka i"yx yexita Ð eiigl e`

,"eigl e` ezxew" :aezk `vnp eci

dcedi iaxc `ail`c ab lr s`e .enr oicde

izya xzip iean dicicl dl zgky`e ,opiniiw

mewn lkn Ð yletna enk miigl ipy e` zexew

e` zg` dxewac oeik ,eizexew hwpinl il dnl

.ieand xq`p cg` igla

íúäixii` inp `iepiy i`dl Ð mixaegna

`l` ryedi oiwzd `lc ,ibide infida

`icda xn`ck ,migle mixaegnd ibide infid

.(`,`t `nw `aa) "daexn"a
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קמה `xew did` cenr fi sc ± ipy wxtoiaexir

äãåäé éáøá éñåé éáø àùéøopax i`c ,miz`q zia cigi xn`wc Ðcigil elit` Ð
.opiadi ekxv lkäéúèéùá äåáà éà÷ã íåùî ïéàinp dcedi iax xn`w cigi iab Ð

.axr e` izy zvigna ,miz`q zia `l` el oipzep oi`cïéøåñà ùîçá äùìùÐ
elit` oixzeny minrte ,oi`q ynga elit` oixeq` miyp` dyly minrt :xnelk

.rayaéáéúëå éàéáð àúééøåàdreay Ð
.`edòáùì åôé÷äå ùùì åëøöåäizy Ð

.iept miz`q zia `kilc oixzen ,axr `la
'äá åìéôà 'æì åôé÷äå 'äì àìà åëøöåä àì

ïéøåñà éîð,zevign ipdn `l `zydc Ð
.okxv ickn xzei miz`q zial etwede li`ed

íãàî éåðô åàì éàîetiwdy dyly oebk Ð
miz`q zia cg lkl zadi ikc ,mi`q dpeny
,milra `la iept miz`q zia edl eyt izk`

ray la`lkl miz`q zia zadi ikc ,`l Ð
`la d`q zia cg `l` dil yt `l cg

.milraíéìëî éåðô àìoia yiy :xnelk Ð
oikixv eid `ly ,iept miz`q zia zevignd
oikixv oi` m` ,dyly edpi`c ab lr s`e .el

oi`q rax` etiwde miz`q zial `l`inp Ð
.zevign ilhaïäî ãçà úîå.zayd meia Ð

ïäéìò åôñåúéðå.zaya Ðúîøåâ úáùÐ
zay znxebe li`ed ,odn cg` zne dyly

xizdl.dcedi iaxl elit` mipyd oixzen Ð
it lr s` miz`q zian xzei etiwde mipy

oixeic odilr etqezipyiaxl oixeq` Ð
dnxb zay dqpkpyke li`ed ,dcedi

.xeqi`lïéøåéãïéîøåâcg` zne dyly Ð
oixeic ixvac ,odnxzei etiwd m` oixeq` Ð

odilr etqezpe mipy .miz`q zianÐ
.oixeic `ki`c ,oixzençúôä êøã áøéò

çúôä íúñðågzte zexvg izy eid m` Ð
e` ,gztd mzqpe gztd jxc eaxire mdipia
lr eaxirc mdipia gzte zeiepg izy eid m`
dltpy ,zaya mzqp eiykre gztd zrc

.zletn ecbpkåäîiyenzy`l ixy in Ð
oi`y drax`n zezegtd zepelg x`y jxc
"oelg" wxta opixn`ck ,aexirl zeie`x

.(`,er oiaexir)äöøôðù øöç.zaya Ð
äéúåçåø éðùî"zebb lk" wxta yxtn Ð

.dizegex izyn hwp `nrh i`n (a,cv my)
åéçì åà åúøå÷ äìèéðù.zaya Ðïéøúåî

úáù äúåàìdxzede li`ed opixn`c ÐÐ
.dxzed'åë ïéøúåî íà øîåà éñåé éáøÐ

iaxc (`,dv my) "zebb lk" wxta opiyxtne
mixeq`y myk :xn`w ikde ,xeqi`l iqei
:`nl` ,zay dze`l oixeq` jk `al cizrl
iaxck dxzed dxzede li`ed opixn` `l

.wgviàî÷ àðú åðééäixn`c ,i`nw opax Ð
cigi mlerle ,deeda `l` `xiiya exac `l

.xzen inpáåùééá ãéçé åäééðéá àëéàÐ
`l` `xiiya exac `l xn`wc `nw `pzc

cigi mlerle ,deedaxzen inp`inec cigi Ð
lekie li`ed .aeyiia `le jxcac ,`xiiyc

i`xza opaxe .zpbed dvign zeyrlÐ
,ixcdn `w dcedi iaxa iqei iaxc dizlin`
`le jxca `l dvign dpi` edi` xn`wc
,mixac ipyn cg` ;opax dil ixn`e ,aeyiia

.aeyiia oia jxca oia ,miax cg`e cigi cg` ,`id dvign axr e` izy e`äðùîäðçîá.dnglnl z`veid Ðíéöò ïéàéáî.lfbl oiyyeg oi`e Ðáøòìîåiaexir Ð
gzt my yie ,mdipia zwqtn dvigne el`e el` etiwd m` ,zexivg.axrl oikixv oi` Ð`xnbúåùøä úîçìîì`idy jli`e ryedi znglnn ,zeyx zngln mzq Ð

.devn zngln dzidíéùáé íéöò.migl oky lke Ðíéàðú äøùò.(`,t) "daexn" wxta `nw `aa Ðïéùøåçá ïéòøî åäéùxria zerxl eizenda jilen mc` lk `diy Ð
c meyn ,xrid lra citwi `le ,exag ly.i`w dxivwl e`lïéùåìúá àëämixg` lv` lfb meyn mda yie ,wqidl okxvl milrad meylzy it lr s` Ðiyp`l xzen Ð

.dpgnåîå÷î äðå÷ äåöî úî.`ed ryedi dpzdy oi`pz dxyrn cg` Ð
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áøéò.dxzed dxzede li`ed zayc ,`ped axk dkldc wgvi epiaxl d`xp Ð gztd jxc

xnel oi`e .'ek zay zvwnl xzedy lk :(a,r oiaexir) "xcd" wxta dizeek `ipzc

dcedi iaxk elit` diytp iwen `dc Ð dcedi iaxc `ail` `ziixad cinri wgvi iaxc

edpzilc `kid ,edine .(a,bv oiaexir) "zebb lk" wxta ikd dil `xiaq inp iia`e .oizrnya

ixn`c `p` :`kd wiqnck ,xeq` Ð zevignl

`l` iqei iax xn`w `l o`k cr ,iqei iaxk elit`

iaxk wiqt inp axe .zevignl edpzilc meyn

l`eny oke (my) "zebb lk" wxt seqa iqei

wiqt axc ab lr s`e .miaxd zeyxl dvxtpa

iab gkenck ,zevignl edpzi`a elit` iqei iaxk

ied mzdc ,mdipiay lzek ltpe zexivg izy

zevign `ki` izk`c ,zevignl edpzi` xity

,cigid zeyx xvgd dyrp odici lry zepevig

lr dvxtpy [dlecb] xvgn iziin ikd meyne

lkn (a,bv) "zebb lk" wxta `iryed axc `ira

,`ped axk `zklid `dac d`xp mewn

eaxir m`y :wgvi epiaxl d`xpe .ziyixtck

zaya gztd mzqpe ,zial zian odipy jxevl

rvn`a mzqp elit`e .`ped axk ,ixyc Ð

xfgc ,ixy Ð zaya gztp jk xg`e reayd

"wxefd" wxta xn`cn di`xe .enewnl aexird

oiaxrn Ð efa ef zexeyw zepitq (a,`w zay)

exfg ,exq`p Ð ewqtp ,efl efn oilhlhne

:cere .oey`xd oxizdl exfg Ð exywzpe

diytp wgvi iax iwenc oizrnyc `pwqnlc

Ð ezxew dlhipy ieana elit` ixye dcedi iaxk

wxta `dc .gztd jxc eaxira xizic oky lk

zvwnl xzedy lk :xn`w (a,r oiaexir) "xcd"

llkd dfe .gztd jxc axir iiez`l ,'ek zay

ipzc `l i`c rnyn .ezxew dlhpy iean iiez`l

,ezxew dlhipy iean opixy ied `l Ð llkd df

.mzqpe gztd jxc axir opixy iedc ab lr s`

yi inp mzdnc :xne` mdxa` oa wgvi epiaxe

axk `ibeq `iddc ,`ped axk dkldc gikedl

o`k cr :`kd xn`ck ,ith dvign` citwc `ped

llkd df e`l i` ,ikdle .'ek iqei iax xn`w `l

ab lr s` ,ezxew dlhipy iean opixy ied `l Ð

wgvi iax eli`c ,mzqpe gztd jxc axir opixyc

.oixeic` ith citw

åéúåøå÷zaizka i"yx yexita Ð eiigl e`

,"eigl e` ezxew" :aezk `vnp eci

dcedi iaxc `ail`c ab lr s`e .enr oicde

izya xzip iean dicicl dl zgky`e ,opiniiw

mewn lkn Ð yletna enk miigl ipy e` zexew

e` zg` dxewac oeik ,eizexew hwpinl il dnl

.ieand xq`p cg` igla

íúäixii` inp `iepiy i`dl Ð mixaegna

`l` ryedi oiwzd `lc ,ibide infida

`icda xn`ck ,migle mixaegnd ibide infid

.(`,`t `nw `aa) "daexn"a
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xew`קמו dida cenr fi sc ± ipy wxtoiaexir

ïéøáå÷ äéì úéàã.oiyxei el yiy Ðàéèøñéàá.dyeak jxc Ðåäéðôîi`e Ð
.mzdn dilwynl ivn ikid ,enewn dpw jzrc `wlqøöéîä ìò ìèåî úîáÐ

iyere mipdk iptn ezeptl zeyx ozipy jezn .xvinl xvinn jxcd agexa akyeny
.dvxiy gex lkl ediptn ,eilr elid`i `ly zexdh'åë ùé úéîåãñ çìîùxen`e Ð

lek` jzlik` lk xg` :(`,n zekxa) opax
epwiz erav` ea lahy gln meyne .gln

.mipexg` minàøåëá àèøå÷ éëxeka Ð
hxew oink ,zinecq gln eze`n hrn yi gln

.ohwéàî àçìî ìééë,mixngl gln ccn Ð
.`l e` eici lehil jixvïëù ìë.jixvc Ð

àéðñëàmgldl l`xyi jlnl `ad lig Ð
.md mil`xyie ,mdiaie` lréàîãwtq Ð

ux`d inr aexc .xyern epi` wtq xyern
jpd iabe ,`id opaxc `xnege ,od oixyrn

.opax eliw`ïéîåçú éáåøéò ìò ïé÷åìÐ
opitli `kdne ,"enewnn yi` `vi l`" aizkc
oiaexir) "ede`ivedy in" wxta oinegz

.(`,`p(ìàáù)zzin zxdf`l ozipy e`l Ð
,`ed `ivei l` jzrc `wlqc ,`ed oic zia
,dipin zeyxl zeyxn d`ved ol `wtpe

.dilr oizinne ,`id dk`ln a` `iddeìëå
úøäæàì ïúéðù åàì,ok dyri `ly Ð

oic zia zzin eilr aiigznyoiwel oi` Ð
ea exzde dzinl ea exzd `l elit` ,eilr

lihwin `l `zydc ,zewlnlikd elit` Ð
.zewlnl `le ozip dzin zxdf`lc ,iwl `l

áéúë àöé ìàz`ved oeyl o`k oi`e Ð
:ieyn

äåáâ àåäù éåáî êìò ïøãä

ïéùåòúåàøéáì ïéñômiaxd zeyxay Ð
,od cigid zeyx onvr ze`xiae
,odn ze`lnl leki oi`e .dxyr miwenry
ediy swid odl oikdl el` oiqt miyere
zeyx xead zeaiaq z` oiyer elld oiqtd
eznda qpkize my gipie `iveie `lnie cigid

.dpwyieïéãîåéã,mipyk oi`xpd oicenr Ð
z`tl rwxwa evrepyke .eply afxnk ieyry
gxfnl cg` eptec dhep ziaxrn zinexc
ziaxrn z`tl ipyde .oetvl cg` ecive
cg` ecive gxfnl cg` eciv dhep zipetv
,ze`itd rax`l ozrax` ozepyke .mexcl
cbpk dn` otec zen` izy gex lkl `vnp

.mizpia geixde ,dn`ïéèåùôrvn`a Ð
`xnbae .dn` dagx gel gex lkl ozep
,oiheyt xi`n iax ira xea dfi`a yxtn
xyr gipdl lekiy xi`n iax dcen `dc

.lif`e yxtnck ,mizpia geix zen`íäéðéáå
'åëå úå÷áø éúù,zen` xyr epiidc Ð

zegt m`e .`xnba yxtnckoky lk Ð
dti `edy.úåøåù÷hrnl ,`ed `xneg Ð

.mizpiay geixnúåøúåî àìå`xnba Ð
.zexeyw epiid :jixtúçàå úñðëð úçà

úàöåéxyr opira `lc ,`ed `lew Ð
.zewgey `l` zenvnevnáéø÷äì øúåîÐ

.xvw swidd zeyrle ,x`al miqtàäúù ãáìáåick oiqtd oia cr x`ad ztyn Ð
ikdn xiva la` .dxt ly daexe dy`xwitne ezxt xg` jiynn `nlic ,`l Ð

:miaxd zeyxl cigid zeyxn witn `we ,dvignl ueg `leecl
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íéîi` .epipia ievn zinecq gln oi`c ,mipexg` mina ebdp `l eiykr Ð daeg mipexg`

.dlik` xg` glna epizerav` lahl milibx ep` oi`y itl :inpúàåi`nc `ipqk`

,mixkpa dl iwenc `ki`c ,`zbelt `ki` inlyexia edin .md mil`xyie :qxhpewd yxit ±

i`ncae ,d`pda xeq` lahc ,i`nc mze` oilik`nc opireny`l jixhvi` ikd elit`e

.eliwd

øîà`l Ð mixne` i`ny zia `pz `ped ax

ziac `nrh ike zeywdl o`k jiiy

i`c :ol rnyn `wc ,opireny`l `z` i`ny

yegiz `l Ð oilik`n oi` xn`c `pz zgkyn

wxta opixn` `peeb i`dke .`ed i`ny ziac ,dl

.(`,akw) zenaic `xza

ìàm`e Ð iwl `lc inp ikd zeae`d l` eptz

ea oi`y e`l `dc ,inp ikd oi` :xn`z

oiwel xn`c o`nl jixtc :xnel yie !`ed dyrn

.dyrn ied eizty zniwr :inp i` .eilr

åàìyxit Ð oic zia zzin zxdf`l ozipy

d`ved ol `wtpe ,`ed `ivei l` enk :qxhpewd

,aizk "`vi l`" :ipyne .dpin zeyxl zeyxn

dn :eyexitl dywe .ieyn z`ved oeyl o`k oi`e

zxdf`l ozipy e`l iedc xikfdl llk jixv

xninl irac gkn dywnc oeik ?oic zia zzin

dn :cere !oinegzl `le d`vedl `xw iz`c

dil `xiaq `aiwr iax `de ,ozpei iax dywn

"ede`ivedy in"a dil `wtpe ,`ziixe`c oinegz

ozpei iax `a m`e ."`vi l`"n (`,`p oiaexir)

`l df lr Ð opaxc xn`c o`nk xazqnc xnel

dil `hiyt `zkec lka `dc ,iy` ax wleg did

wxta xn`ck ,opaxc oinegz iaexirc cenlzdl

axl `ax dil xn`c .(a,fl my) "oiaxrn lka"

dil zil opaxca elit`c `pz i`d o`n :ongp

xn` (`,en my) "ede`ivedy in" wxtae .dxixa

dn ,opaxc oinegz iaexir ,ickn :iia`l `ax dil

lka rnync :cere .'ek miax mewna cigi il

cvik" wxtac ,zaya dia aizk d`vedc `zkec

gqt xya `ivend opixn` (a,dt migqt) "oilev

d`ved ,gipiy cr aiig epi` Ð dxeagl dxeagn

zaya d`ved oeyl epivn `le .zayk dia aizk

`nw wxtae ."yi` `vi l`"c `xw i`dn `l`

`de :`icda iqxbc mixtq yi (`,c) zeixedc

d`xpe ."enewnn yi` `vi l`" aizk d`ved

edl `wtp iy` ax oiae ozpei iax oiac :yxtl

ikde .mewn lka rnynck "`vi l`"n d`ved

eilk mr zaya `vi l`y :`xwc dihyt rnyn

iax xaqe .lega oiyery jxck ond z` hewll

Ð `ziixe`c oinegz xn`c o`nl elit` :ozpei

xeqi` ol `wtp inp `xw i`dnc oeikc ,iwl `l

in :ipyn iy` axe .oic zia zzin iedc d`ved

f`c ,d`veda `xw xwir iedc ?"`ivei l`" aizk

inp oinegzlc ab lr s` eilr oiwel eid `l i`ce

d`ivi oeyla exwirc oeike ,aizk "`vi l`" .iz`

xeqi`l inp iz`c ab lr s` ,eilr oiwel Ð

yixa ol `wtp d`vedc ab lr s`e .d`ved

Ð "`iadn mrd `lkie"n (a,ev zay) "wxefd"

Ð cge ,ipr z`vedl Ð cg ,i`xw ixz jixhvi`

dk`ln d`vedc meyne .ziad lra z`vedl

ziyixtck ,i`xw ixz jixhvi` `id drexb

enk d`veda `xw xwir ded i`c `kd rnync `de .("hyt" ligznd xeaic `,a) zaya

`nw `aa) "daexn"ae dzin `kil oinegzac ab lr s` ,`nlr ilekl iwl ded `l oinegza

,mibxdp oi` xn`c o`nl oiwelc rnyn ,enfed seqale ytpa eygkedy micr iab (a,cr

.yxetn mye ,oic zia zzin zxdf`l ozipy e`l aiyg `lc meyn

äåáâ àåäù éåáî êìò ïøãä
ïéùåòo`kn dn` cv lka `ki`e li`edc ,`kd ik zevign rax` my `kilc `kid epiid Ð daex uextz `l dynl `pngx dixnb` ikd (a,eh sc) lirl xn`c `de Ð oicneic drax`

.gzt aiyg Ð o`kn dn`e

äòáøàå`l dn` miagxc oiheyta `wecc xyt`e] .`ziixe`c` `nwe`e eliwd milbx iler iablc ,dil ilhane `qib i`dce `qib i`dc `xie` iz`c `kd xninl `kile Ð oiheyt

.[mipyi zetqez .'iixe`cn edl lhane `xie` iz`c zkqn yixa yxit xvgd icenr iab `dc ,dil lhane `xie` iz` `lc 'iixe`cn opixn`odipiae]Ð zewax izy `lnk

.[mipyi zetqez .dil lhane `xie` iz` opixn` `le ,xi`n iaxl oiheyt ipdnc lirlc jixhv`e ,`zbelt jda ibq `l
elit`
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äåöî úî eäæéà :àéðúc ,ïéøáB÷ déì úéàc¯Bì ïéàL ìk §¦¥§¦§©§¨¥¤¥¦§¨Ÿ¤¥
BúBà ïéðBò íéøçàå àøB÷ ,ïéøáB÷¯úîe .äåöî úî äæ ïéà §¦¥©£¥¦¦¥¤¥¦§¨¥

àéèøña ìheî úî àöBnä :àéðúäå ?BîB÷î äð÷ äåöî¦§¨¨¨§§¨©§¨©¥¥¨¦§©§¨
¯øea äãN .àéèøñà ìàîNì Bà àéèøñà ïéîéì eäépôî§©¥¦¦¦§©§¨¦§Ÿ¦§©§¨§¥

øéð äãNe¯òøæ äãNe øéð äãN ,øea äãNì eäépôî¯ §¥¦§©¥¦§¥§¥¦§¥¤©
,úBòeøæ ïäézL ,úBøéð ïäézL eéä ,øéð äãNì eäépôî§©¥¦§¥¦¨§¥¤¦§¥¤§

úBøBa ïäézL¯:éáéa áø øîà .äöøiL çeø ìëì eäpôî §¥¤§©¥§¨©¤¦§¤¨©©¥¨
úeLø äðzépL CBzî ,ïðé÷ñò øöénä ìò ìheî úîa àëä̈¨§¥¨©©¥©¨§¦©¦¤¦§¨§

øöénä ïî BúBpôì¯ïéøeèôe" .äöøiL çeø ìëì eäépôî §©¦©¥©§©¥§¨©¤¦§¤§¦
."íéãé úöéçøî,íéðBLàø íéî àlà eðL àì :ééaà øîà ¥§¦©¨©¦¨©©©¥Ÿ¨¤¨©¦¦¦

íéðBøçà íéî ìáà¯éðtî :éLà øa àéiç áø øîà .äáBç £¨©¦©£¦¨¨©©¦¨©©¦¦§¥
äáBç íéðBøçà íéî eøîà äî¯,Lé úéîBãñ çìnL éðtî ¨¨§©¦©£¦¨¦§¥¤¤©§¦¥

àèøB÷k àçkzLîe :ééaà øîà .íéðéòä úà ànñnL¤§©¥¤¨¥©¦¨©©©¥¦§©§¨§§¨
ìéék :éLà áøì àáøc déøa àçà áø äéì øîà .àøBëa§¨©©¨§¥§¨¨§©©¦¨¥
."éàîcîe" .àéòaéî àì [àä] :déì øîà ?éàî àçìéî¦§¨©£©¥¨¨¦¨£¨¦§©
.éàîc àéðñëà úàå éàîc íéiðòä úà ïéìéëàî :ïðúc¦§©©£¦¦¤©£¦¦§©§¤©§©§¨§©
ïéìéëàî ïéà :íéøîBà éànL úéa ,àðz :àðeä áø øîà̈©©¨¨¨¥©©§¦¥©£¦¦
:íéøîBà ìlä úéáe .éàîc àéðñëà úàå éàîc íéiðòä úà¤¨£¦¦§©§¤©§©§¨§©¥¦¥§¦
.éàîc àéðñëà úàå éàîc íéiðòä úà ïéìéëàî©£¦¦¤¨£¦¦§©§¤©§©§¨§©
éáeøéò àlà eðL àì :éàpé éaø éác éøîà ."áøòlîe"¦§¨¥¨§¦§¥©¦©©Ÿ¨¤¨¥¥

ïéîeçú éáeøéò ìáà ,úBøéöç¯:àéiç éaø éðúc .ïéáéiç £¥£¨¥¥§¦©¨¦§¨¥©¦¦¨
é÷úî .äøBz øác ïéîeçú éáeøéò ìò ïé÷Bìéaø dì ó ¦©¥¥§¦§©¨©§¦¨©¦

é÷úî ?"ìà"aL åàì ìò ïé÷Bì éëå :ïúðBéøa àçà áø ó ¨¨§¦¦©¨¤§©©§¦©©¨©
àlà :á÷òéìàå úBáBàä ìà eðôz ìà" :áéúëc äzòî ©£Ÿ¤¨¥©¨¦§¦©¦§¤¨§¤

:déì àéL÷ éëä ïúðBé éaø ?é÷ì àìc éîð éëä "íéðBòciä©¦§¦¨¦©¦§¨¨¥©¦¨¨¨¦©§¨¥
ïzépL åàì ìëå ,ïéã úéá úúéî úøäæàì ïzépL åàì̈¤¦¨§©§¨©¦©§¨¨¤¦¨
éî :éLà áø øîà .åéìò ïé÷Bì ïéà ïéc úéa úúéî úøäæàì§©§¨©¦©¥¦¥¦¨¨¨©©©¦¦

.áéúk "àöé ìà" ?"àéöBé ìà" áéúk§¦©¦©¥¥§¦

éåáî êìò ïøãä

äðùîïéàøð ïéãîeéc äòaøà ,úBàøéaì ïéqt ïéNBò¦©¦©¥¨©§¨¨§¨¦¦§¦
:øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøác ,äðBîùk¦§¨¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥
äòaøàå íéãîBéc äòaøà ,øNò íéðLk ïéàøð äðBîL§¨¦§¦¦§¥¨¨©§¨¨§¨¦§©§¨¨
ìk íééáBòå ,äML ïaçBøå íéçôè äøNò ïäáBb .ïéèeLt§¦§¨£¨¨§¨¦§§¨¦¨§§¨¨

ìL ìL úB÷áø ézL àìîk ïäéðéáe .àeäLìL L,ø÷a L ¤¥¥¤¦§Ÿ§¥§¨¤¨¨¨¨
àìå úBøeL÷ .òaøà ìL :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¤©§©§§Ÿ
øàaì áéø÷äì øzeî .úàöBé úçàå úñðëð úçà ,úBøzeî¨©©¦§¤¤§©©¥¨§©§¦©§¥
øzeî .äúBLå íéðôa daeøå dLàø äøt àäzL ãáìáe¦§©¤§¥¨¨Ÿ¨§¨¦§¦§¨¨
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc oiaexir(ipy meil)

ïéøáB÷ déì úéàc,ezxeawa ewqrziy miyxei df bxdpl el yiyk - §¦¥§¦
znd dpwiy ryedi owiz `l dfae ,'devn zn'k oecip epi` df ote`ay
eze`a mexawiy `avd iyp`l minkg epwiz mewn lkn ,enewn z`

.akrl mewnd lra lkei `le ,ebxdp eay mewn
:oixaew el oi`y mc` epiid devn zny jkl di`x d`ian `xnbd

àéðúc,`ziixaa epipy jky -äåöî úî eäæéàick el `nhp odky §©§¨¥¤¥¦§¨
,ezxeawa wqrzdlïéøáB÷ Bì ïéàL ìkewqrziy miyp` - ¨¤¥§¦

devnd zn z` `vny odk eze` m` la` ,ezxeawaàøB÷lewa ¥
,BúBà ïéðBò íéøçàå,mewnd eze`a mitqep micedi yiy ,xnelkïéà §£¥¦¦¥

,äåöî úî äæmil`xyi mileki ixdy ,el `nhil odkl xeq`e ¤¥¦§¨
zn' llka epi`y myky ,ef `ziixan cenll yie .ezxeawa wqrzdl
z` dpew `ed oi` ok enk ,el `nhil odkd i`yxy jk oiprl 'devn
devn zna `l` ef dpwz ryedi owiz `ly itl ,ea xawidl enewn

.mixaew el oi`y
:enewn z` dpew devn zny x`azpy dn lr dywn `xnbdåikúî §¥

äð÷ äåöîz`àéðúäå ,BîB÷î,`ziixaa epipy ixde -úî àöBnä ¦§¨¨¨§§¨©§¨©¥¥
àéèøña ìheî,miax da mikldny dyeak jxc -ïéîéì eäépôî ¨¦§©§¨§©¥¦¦

dìàîNì Bà àéèøñàd,àéèøñàote`a epiide .dvxiy cv dfi`l ¦§©§¨¦§Ÿ¦§©§¨
va m` la` .miey miccvd ipyyyi `ihxq`d ly cg` cøea äãN§¥

,zcaern dpi`y -åyi ipyd dciva eli`øéð äãN,dyexg - §§¥¦
eäépôîznl,øea äãNìmxbpd wfpa hrnn `ed df ote`a oky §©¥¦§¥

`ihxq`d ly cg`d cva did m`e .dcyd lraløéð äãN- §¥¦
,dyexgeyi ipyd dcivaòøæ äãN,drexf -eäépôîznläãNì §¥¤©§©¥¦§¥

.øéðm`eïäézL eéä[`ihxq`d iciv ipyny zecyd-]úBøéð- ¦¨§¥¤¦
eid e` ,zeyexg,úBòeøæ ïäézLe`úBøea ïäézL,zecaern `l - §¥¤§§¥¤

if`eäpôîznlçeø ìëì[cv-].äöøiLixacn x`ean ixd §©¥§¨©¤¦§¤
z` dpew epi`y jkn gkene ,devn zn zeptl xzeny `ziixad

.enewn
:`xnbd zvxznàëä ,éáéa áø øîà,ef `ziixaa ,o`k -ìheî úîa ¨©©¦¦¨¨§¥¨

,ïðé÷ñò øöénä ìòagexl lhen znd `vnpy ote`a xaecn ,xnelk ©©¥©©§¦¨
dcyd leabl cg`d cvay dcyd leabn] xvinl xvinn jxcd lk
,znd lr lid`iy `la my xearl leki mc` oi`e ,[ipyd cvay
mipdk eilr elid`i `ly ick ,myn ezeptl minkg exizd jkitle

e .zexdh iyere,øöénä ïî BúBpôì úeLø äðzépL CBzî`ed i`yx ¦¤¦§¨§§©¦©¥©
zeidl.äöøiL çeø ìëì eäépôî§©¥§¨©¤¦§¤

:dpyna epipy.íéãé úöéçøî ïéøeèôe§¦¥§¦©¨©¦
eðL àì ,éiaà øîàzlihpn mixeht dpgnd iyp`y dpyna minkg ¨©©©¥Ÿ¨

,miciàlàn wxíéðBLàø íéî,dcerqd mcewy mici zlihp -ìáà ¤¨©¦¦¦£¨
zlihpíéðBøçà íéîdcerqd xg`yäáBç.`avd iyp` lr s` `id ©¦©£¦¨

:mipexg` min zlihp mrh z` zx`an `xnbdøa àéiç áø øîà̈©©¦¨©
eøîà äî éðtî ,éMàzlihpy minkgäáBç íéðBøçà íéî,`id ©¦¦§¥¨¨§©¦©£¦¨

Lé úéîBãñ çìnL éðtî,[mecqn `ad gln oin-]ànñnL[xeern-] ¦§¥¤¤©§¦¥¤§©¥
íéðéòä úàminkg exn`e xg`ne ,okezl qpkp m`(.n zekxa)xg`y ¤¨¥©¦

gln cera epira mc` rbi `ny eyyg ,gln lek`l yi dlik` lk
.epir `nzqz jk ici lre ,ecia zinecq

àøBëa àèøe÷k àçkzLîe ,éiaà øîà`vnp df zinecq gln - ¨©©©¥¦§©§¨§§¨§¨
.gln ly [xek] c`n dlecb dcin jeza [hxew] c`n ohw xeriya

àçìéî ìéék ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîàmc` - ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¨¥¦§¨
,gln ccendéàîe` dcicnd xg` eici lehil jixv m`d ,epic dn - ©

.`l
déì øîà,iy` axàéòaéî àì [àä]m` ixdy ,dl`y dpi` ef - ¨©¥¨Ÿ¦©§¨

yygn eici lehil jixv gln hrna `l` ezlik`a rbep epi`y mc`
ly dlecb zenk ccend df mc`l xnege lw ,zinecq glna rbpy

.eici lehil jixvy gln
,mici zvigxn oixehte :dpyna epipy.éàîcîe¦§©

.df oirk ztqep dpyn d`ian `xnbdïðúczkqna epipy jky - ¦§©
i`nc(`"n b"t),éàîc íéiðòä úà ïéìéëàî,ux`d mr z`eaz - ©£¦¦¤¨£¦¦§©

m` xaca wtq yiy s` ,xyrl `la dlke`l miiprl minkg exizdy
.dizexyrn eyxtedéàîc àéðñëà úàåxzeny eliwd oke - §¤©§©§¨§©

jln mr mgldl mi`ad mil`xyi `av iyp`l i`nc lik`dl
.mdiaie` cbpk l`xyi

:lld ziae i`ny zia ewlgp df oicay d`ian `xnbd,àðeä áø øîà̈©©¨
àðz,`ziixaa epipy -úà ïéìéëàî ïéà ,íéøîBà éànL úéa ¨¨¥©©§¦¥©£¦¦¤

ïéìéëàî ,íéøîBà ìlä úéáe ,éàîc àéðñëà úàå éàîc íéiðòä̈£¦¦§©§¤©§©§¨§©¥¦¥§¦©£¦¦
.éàîc àéðñëà úàå éàîc íéiðòä úàx`azpy df oic ,xnelk ¤¨£¦¦§©§¤©§©§¨§©

`l` epi` i`nc l`xyi iliig z`e miiprd z` lik`dl xzeny
.dfa mixqe` i`ny zia la` ,lld zia zrcl
i`ncne mici zvigxn mixehte :dpyna epipy.áøòlîe¦§¨¥

.`avd iyp` z` minkg exht aexir dfi`n zyxtn `xnbdéøîà̈§¥
éácly ezaiyi ipa exn` -eðL àì ,éàpé éaøepzpyna minkg §¥©¦©©Ÿ¨

,axrln mixeht `avd iyp`y,úBøéöç éáeøéò àlà,xnelk ¤¨¥¥£¥
,el` mr el` eaxir `l m` s` dpgnd jeza lhlhl md mi`yxy

ìáàaïéáéiç ïéîeçz éáeøéòz`vl mi`yx mpi`y ,epiidc ,md £¨¥¥§¦©¨¦
.oinegz iaexir egipd `l m` ,dn` miitl` megzl ueg zaya

zexivg iaexir oicy itl ,oinegzl zexivg iaexir oia weligd mrhe
zeyxn lhlhl xzen dxezd on ixdy ,minkg ixacn `l` epi`
,aexir `la xg` mc` ly cigid zeyxl cg` mc` ly cigid
,dxez oic lr mpic ecinrde `avd iyp` iabl minkg eliwd jkitle
uegn zaya `vil mc`l xeq`y ,md dxezd on oinegz iaexir la`

.mda mieevn `avd iyp` s` jkitle ,megzl
:md dxezd on oinegz iaexiry jkl di`x d`ian `xnbdéaø éðúc§¨¥©¦

.äøBz øác ïéîeçz éáeøéò ìò ïé÷Bì ,àéiçuegn `veid ,xnelk ¦¨¦©¥¥§¦§©¨
itl ,dxezd on dwel zay axrn oinegz iaexir gipdy `la megzl

xn`py(hk fh zeny)mFIA FnwOn Wi` `vi l` eiYgY Wi` EaW'§¦©§¨©¥¥¦¦§Ÿ©
minkg eyxce ,'iriaXd(.`p oldl)z`vl mc`l xeq`y df `xwnn ©§¦¦

.zaya megzl uegn
:`iig iax ixac lr dywn `xnbdé÷úîdì ó[jk lr dywd-]éaø ©§¦¨©¦

,ïúðBémeia enewnn yi` `vi l`' `xwnd lr xaerdy okzi cvik ¨¨
,dwel 'iriaydïé÷Bì éëådxezd onìàaL åàì ìòoeyla xn`py - §¦¦©©¤§©

.'l`'©
oeyla xn`py e`l lky `id ozpei iax zpeeky ,dzr `xnbd dxaq

.eilr miwel oi` 'l`'é÷úîó[jk lr dywd-],á÷òé øa àçà áø ©©§¦©©¨©©£Ÿ
äzòî àlàoeyla xn`py e`l lr miwel oi`y el` jixac itl - ¤¨¥©¨

,'l`' oeyla xn`py ipercie ae` lra zli`y xeqi` ok m` ,'l`'
áéúëc(`l hi `xwie)énð éëä ,'íéðòciä ìàå úáàä ìà eðôz ìà' ¦§¦©¦§¤¨ŸŸ§¤©¦§Ÿ¦¨¦©¦

é÷ì àìcgxkdae ,ok oicd oi` `lde ,eilr miwel oi` ok` m`d - §Ÿ¨¥
.eilr miwel 'l`' oeyla xn`py e`l mby

'l`' oeyla xn`py e`l lky ozpei iax zpeek oi` :`xnbd zx`an
yi` `vi l`' e`ld lr wx zeywdl ezpeek `l` ,eilr miwel oi`

e ,'enewnndéì àéL÷ éëä ïúðBé éaødf e`l ixd ,el dywed jke - ©¦¨¨¨¦©§¨¥
`ed,'ïéc úéa úúéî úøäæàì ïzépL åàì'xidfdl `ay e`l ,xnelk ©¤¦¨§©§¨©¦©¥¦

oky ,oic zia zzina yprp eilr xaerdy xeqi` lr xearl `ly
eypry zaya zeyxl zeyxn d`ved xeqi` z` micnl df `xwnn

,'`ivei l`' enk '`vi l`' zeaizd z` yexcl yiy itl ,dzinaellk
y epicia `edïé÷Bì ïéà ïéc úéa úúéî úøäæàì ïzépL åàì ìk'¨©¤¦¨§©§¨©¦©¥¦¥¦

,'åéìòexzd `le zewlna ypriy eilr xaera exzdy ote`a elit` ¨¨
mb mewn lkn ,oic ziaa ezindl xyt` i` dfk ote`ay ,dzinl ea
lr `le dzin lr xidfdl `a df e`le xg`n ,dwel epi` zewln
zaya megzl uegn `veidy `iig iax xaeq cvik ,ok m`e ,zewln

.'enewnn yi` `vi l`' meyn dwel
:`xnbd zvxznáéúk éî ,éMà áø øîàdxeza xn`p ike -ìà' ¨©©©¦¦§¦©

àéöBéd`ved xeq`l aezkd `ay xnel yi jkitly ,'enewnn yi` ¦
`lde ,zeyxl zeyxnàöé ìà''enewnn yi`,áéúkjkn rnyny ©¥¥§¦

epi` df `xwny `vnpe ,megzl uegn d`ivi xeq`l aezkd `ay
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xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc oiaexir(iyily meil)

÷éçøäìghyd z` licbdl jk ici lre x`ad on oicneicd z` §©§¦
,cigid zeyxk epicy swendàeäL ìkepiidc ,`edy xeriy lka ± ¨¤

,licbdl epevxay dn lkïéqôa äaøiL ãáìáeoia didi `ly cr ¦§©¤©§¤§©¦
ickn xzei ly xeriya uext mewn cneicl heyt oiae heytl heyt
zwgxd ici lry xg`ny ,dpyna lirl xen`k ,xwa ly zewax izy
miqta zeaxdl eilr ,dfn df s` md miwgxzn ,xeadn oicneicd

.xen`d xeriya uext mewn didi `ly icka
ghyd lcebl xeriy yiy zxaeqd zwleg drc d`ian dpynd

:miqtd ici lr xizdl ozipy,øîBà äãeäé éaøiqty exn` `l ©¦§¨¥
wx `l` ,`edy lceb lka mdipiay ghyd z` mixizn ze`xiaãò©

ly lcebíéúàñ úéa`edy ,miiz`q xeriya d`eaz zrixf mewn ± ¥¨©¦
lhlhl mci lr xizdl oi`y ,dn` miying lr dn` d`n ly ghy

.xzei lecb ghya
Bì eøîà,dcedi iaxleøîà àìly xeriyd z`íéúàñ úéaoiprl ¨§Ÿ¨§¥¨©¦

,xzei lecb ghya mda lhlhl xizdl oi`y ze`xia iqt ly dfàlà¤¨
z`f exn`äpéâì[mirxfe zewxi lecib mewn-]ótø÷ìelecb mewn-] §¦¨§©§©

xg`ny ,[mivr ixfb ly xve`l ynynd aiaq xcb swen xirl uegn
lhlhl minkg exq` ,xeic ly yeniy myl zexcba etwed `ly

,miiz`q zian xzei ly xeriy mda yiy lk mdaøéc äéä íà ìáà£¨¦¨¨¦
dcya zenda lyøäñ Bà[xira zenda ly xic-]äö÷eî Bà ©©§¤

[ziad ixeg`n agx mewn-]øöç Bàel`a ,ziad iptlyeléôà ¨¥£¦
lceba `ed mewndøzeî ïéøBk äøNò úéa eléôà ïéøBk úLîç úéa¥£¥¤¦£¦¥£¨¨¦¨

,xeic ly yeniy myl zevigne zexcba etwed el` lky ,ea lhlhl
mdininy ,min zex`aa mb zecedl jilr ,jka dcen dz`y oeike
,xeic ly yeniyk aygp mda yeniyde ,mc` ziizyl miie`x

,`edy lceb lka df ghya lhlhl xzenyejkitl÷éçøäì øzeî¨§©§¦
a oicneicd z`ìkxeriyàeäL,x`ad on.ïéqôa äaøiL ãáìáe ¨¤¦§©¤©§¤§©¦

àøîâ
dpynd m` dpc `xnbd .ze`xial oiqt oiyer ,dpyna epipy

:`xnbd zxxan .lkd zrc lr znkqenàéððçk àìc ïéúéðúî àîéì¥¨©§¦¦§Ÿ©£©§¨
,`ippg zrck `ly `id dpyndy xn`p m`d ±ïéqt ïéNBò ,àéðúc§©§¨¦©¦

øBáì,el dveg l` epnn lehlhd z` xizdlì ïéìáçå,àøéiL §©£¨¦§©¨¨
mivtg diyp`e zaya my zzaeye jxca z`vnp dxiiy xy`ky
ziiyr ici lr lehlhd z` xizdl mileki mpi` ,mnewna lhlhl
z` siwdl mdilr `l` ,ze`xia iabl dpyna xen`k oicneice miqt
df mideabd [cere gth iaera lag lk] milag dylya mziipg mewn
lagl lag oia 'ceal' xveei jk ici lry ,migth dyly cr dfn

.migth dxyr ly dvignk eaygieïéìáç ,øîBà àéððçåmiliren ©£©§¨¥£¨¦
,øBáì,epnn lehlhd z` xizdl.ïéqt àì ìáàwleg `ippgy `vnp §£¨Ÿ©¦

.dpynd oic lr
:`xnbd dgecàîéz eléôàzrck mb dzpyp dpyndy [xn`z-] £¦¥¨

,àéððçmiyer oi`y xn` da `ziixad ixacn zeywdl lkez `l £©§¨
y itl ,xeal miqtãeçì øBae,ãeçì øàamiqt exzed `l ezrcle §§¥§

dpynae ,miqpekn min ly xeal `le ,miraep dininy x`al `l`
`weeca `ippg zrcle ,ze`xial miqt miyery `l` x`ean oi`
eininy ,`ed x`al xea oia weligd mrh .llka zexea oi`e ,ok dpyp
ekiyni elkiy xg` s`y minkg eyyge ,zelkl miieyr xea ly
min yi xy`k `l` my lehlhd xzed `l `lde ,miqtd oia lhlhl
zngn .milbx iler znda z`wyd jxevl m`ivedl exizdy ,xeaa
miiw epi` df yyg .miqt ici lr xea xizdl `ippg xq` df yyg
dcen `ed s` ok lre ,milk mpi`e mnvrn miraep dininy ,x`aa

.zex`al miqt miyery
:zxg` oeyléøîàc àkéà,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi ± ¦¨§¨§¥
éðz÷ àìcî`ziixaa xn`p `ly dnn ±ïéìáç ïéNBò øîBà àéððç' ¦§Ÿ¨¨¥£©§¨¥¦£¨¦

,'øàáì ïéqôe øBáì,'oiqt `l la` xeal oilag' xn` `l`ììkî± §©¦¦§¥¦§¨

,jkn cenll yiøàa àðL àìå øBa àðL àì àéððçìcwelig oi` ± §©£©§¨Ÿ§¨§Ÿ§¨§¥
mdipyae ,x`a oiae xea oiaïéà ïéìáçz` xizdl miliren ok` ± £¨¦¥

j` ,lehlhd.àì ïéqt:`xnbd zxxanïéúéðúî àîéìxn`p m`d ± ©¦Ÿ¥¨©§¦¦
epzpyny.àéððçk àìc:`xnbd dgecàîéz eléôàdpyndy §Ÿ©£©§¨£¦¥¨

zrck mb dzpyp,àéððçmeyn ,`ziixad ixacn zeywdl lkez `l £©§¨
ydéì øcäî à÷ àn÷ àpz øîà÷c éàîì`pz xn`y dn lr ± §©§¨¨©©¨©¨¨©§©¥

miqty xn` `nw `pzy ,`ippg eaiyd ,ecal xea lr xaicy ,`nw
x`a lr xaic `l j` ,miliren mpi`y eaiyd ok lre xeaa miliren
,da miliren miqty x`aa dcen `ed ok`e ,`nw `pz wqr `l da

.zex`aa wx miqt dxizdy dpynd zrc mb efe
:`xnbd zxxan .lkd zrck dpynd m` oecl dtiqen `xnbdàîéì¥¨

ïéúéðúîdpyndy xn`p m`d ±k àìczrcàáé÷ò éaø,`idïðúc ©§¦¦§Ÿ§©¦£¦¨¦§©
oldl dpyna(:ak),ãéçiä øàáe íéaøä øBáe íéaøä øàa ãçà¤¨§¥¨©¦¨©¦§¥©¨¦

,ïéqt ïäì ïéNBò,epzpyn oickävéçî Bì ïéNBò ãéçiä øBa ìáà ¦¨¤©¦£¨©¨¦¦§¦¨
,íéçôè äøNò dBáb,ea miliren miqt oi`eeléàå .àáé÷ò éaø éøác ¨©£¨¨§¨¦¦§¥©¦£¦¨§¦

éðz÷ àëämiqt miyery xn`p dpyna o`k ±,úBàøéáìepiidc ¨¨¨¨¥§¥¨
,wiicl yie ,zex`aïéà úBàøéáìla` ,miqt miyer ,[ok-]úBøBáì §¥¨¥§

,àìxizd `ld `aiwr iax eli`e ,miaxd zexeal `l s`y rnyne Ÿ
.miaxd zexeal mb miqt zeyrl

:`xnbd dgecàîéz eléôàzrck mb dzpyp dpyndy,àáé÷ò éaø £¦¥¨©¦£¦¨
`pzd hwpy dny ayiil ozip ,zexeal mb miqt zeyrl xyt`y

y itl edf ,zex`a `weecdéì à÷éñôc íéiç íéî øàadkldy ± §¥©¦©¦¦§¦¨¥
,miqt dl miyery `id zhlgenãéçéc àðL àìå íéaøc àðL àì± Ÿ§¨§©¦§Ÿ§¨§¨¦

,cigi ly x`al oiae miax ly x`al oiaéðz÷la` ,dpyna d`py ± ¨¨¥
øBamin lydéì à÷éñt àìc ,ïéñpeëîmiyery hlgen df oi`y ± §¨¦§Ÿ§¦¨¥

,cigi ly xeal `le miqt miyer miax ly xeal wxy ,cinz miqt el
éðz÷ àì`ly dpynd ixacn gikedl oi`e .dpyna e`py `l ± Ÿ¨¨¥

dxikfd `ly s`y ,miqt miyer miaxd zexealy `aiwr iax zrck
oi`y zexea yiy meyn df ixd ,zexeal miqt miyery dpynd

.cigid zexea mde ,miqt mdl miyer
:`xnbd zxxan .lkd zrck dpynd m` oecl dtiqen `xnbdàîéì¥¨

ïéúéðúîdpyndy xn`p m`d ±k àìczrcàáa ïa äãeäé éaø ©§¦¦§Ÿ§©¦§¨¤¨¨
,`idïðúcoldl dpyna(my),ïéNBò ïéà ,øîBà àáa ïa äãeäé éaø ¦§©©¦§¨¤¨¨¥¥¦

éðz÷ àëä eléàå .ãáìa íéaøä øàáì àlà ïéqtdpyna o`k ± ©¦¤¨¦§¥¨©¦¦§©§¦¨¨¨¨¥
miqt miyery xn`p,'úBàøéáì'rnyne ,miax oeylaàðL àì §¥¨Ÿ§¨

ãéçéc àðL àìå íéaøc.cigid x`al oiae miaxd x`al oia ± §©¦§Ÿ§¨§¨¦
:`xnbd dgecàîéz eléôàzrck mb dzpyp dpyndyäãeäé éaø £¦¥¨©¦§¨

,àáa ïadn lr dyw `l ,miax ly zex`aa wx dxizd `id s`e ¤¨¨
yxtl yiy ,miax oeyl 'ze`xia' dhwpyéàîzaiza dzpeek [dn-] ©

àîìòc úBàøéa ,'úBàøéa'ly ze`xia daxdl miqt miyery ± ¥¨¥¨§¨§¨
miax ly ze`xia ibeq ipy lelkl dzpeek oi` j` ,mlera yiy miax

.cigi lye
:`xnbd zxne` .'oicneic' daizd z` zx`an `xnbd'ïéãîBéc' éàî©§¨¦

lhlhl xizdl icka x`ad aiaq mcinrdl yiy dpyna mixkfend
,swend ghyd jeza,øæòìà ïa äéîøé éaø øîàzakxen ef daiz ¨©©¦¦§§¨¤¤§¨¨

,milin izynBéc[ipy-],ïéãenòyiy ,miletk micenr ,xnelk §©¦
dfl df mixaegnd micenr ipy x`ad aiaqy swidd zepita cinrdl
cg` cvl `eaz df cenr ly dn`y ote`a ,'x ze`d zxeva ziefa

.xg` cvl jynz ipyd cenrd ly dn`e
cer oldl `xnbd d`ian ,el` xfrl` oa dinxi iax ixac ab`

zeaizde ,mipey mipiipra eixacnúé"ðåæ ç"áù äãåð"îì åé"ã'
'ä"ùìù äã"éîá ì÷ì"÷úð [é"úù ú"éá]odïîéñzexnind lkl ¦¨

.elld
daiz xe`ia `xnbd d`ian okl mcewdaizd da dllkpy zxg`

:mipy ly zernyna 'eic'íúä ïðzi`nc zkqna(`"n `"t)zece` , §©¨¨
`l `ny miyyegy ux`d mr zexit mdy 'i`nc' xyrl aeigd
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קמט ezny in` cenr gi sc ± iyily wxtoiaexir

àåäù ìë ÷éçøäì.lecb swid zeyrl ealay dn lk Ðäáøéù ãáìáåïéñôáÐ
xean wigxnc dnk lkcoiqta zeaxdl jixve ,cneicl cneic oiay geix licbn Ð

,xi`n iaxl zen` xyrn xzei cneicl heyt oiae ,heytl heyt oia `di `ly cr
.dcedi iaxl yilye dn` dxyr ylyn e`óôø÷ìå äðéâì.dxicl otiwd oi`y Ð

stxwmy qipkdl xirl ueg lecb swid Ð
.xve`l mivrøéã äéä íà ìáàly Ð

o`k meide o`k meid ,zecya oiyery ,zenda
.zendad illba dlafl ickøäñzendal Ð

.xir lyäö÷åî.mizad ixeg`y dagx Ð
øöçåotiwd ipd lkc .mizad iptly Ð

li`ed ,inp ze`xia iqt ipde .`ed dxicl
mc` ziizyl oiie`x odinineyinyz Ð

.`ed `ziilrn dxic`xnbàøééùì íéìáç
oitiwn :(a,fh oiaexir) `nw wxta opzck Ð
oiqt la` .`ed cner dlekc ,milag dyly

`xiiylxzed `le ,daexn uext iedc ,`l Ð
,milbx iler znda meyn xeal `l`

.onwl yxtnckøåáiciare ,oiqpekn min Ð
iwqtc oipnfc ,`ippg xq` ikd meyne ,iwqtc
ze`xia iqt exzed `le ,zevign ilhae `in

iptn `l`.milbx iler znda ly odinin
øàá`lcn ,oizipznc ze`xiae .miig min Ð

zexea ipzw.xn`w miig mina Ðíéáøä øåá
ilhlhn `le ,iccd` ixkcn `in iwqt i` Ð

.mzdãéçéä øàá.`in iwqt `lc Ðúåøåáì
àì.miaxc elit`e Ðà÷éñô àìã ïéñðåëî
äéìxea `ki`e ,ipdnc miaxd xea `ki`c Ð

ipdn `lc cigic.ipzw `l Ðàëä åìéàå
éðú÷ úåàøéácge miaxc cg ,ixz rnync Ð

.cigicàîìòã úåàøéá,i`w ze`xia lk` Ð
.miaxc mlerleïéúéùä,zerx mip`z ipin Ð

.(a,n) zekxa zkqna xn`ckïéøåèôon Ð
od zerxc oeikc ,i`ncdediilr qg `l Ðmr

.oxyire ,ux`dàøôåéãä ïî õåç`edy Ð
.aeygúåøéô åéãminrt izy oipreh Ð
.dpyaéðúøö íã÷å øåçàmiptln Ð

.mipt zxev il zxv xeg`neòìöäoia Ð
rlvle" enk ,oiccv oeyl l`enyl oia axl

.(ek zeny) "zipyd okyndóåöøôewlig Ð
.o`kn dawpe o`kn xkf didy ,mipyláðæÐ

z` `xae ,epnn elhpe ,oey`xd mc`l el did
.degéðúøö íã÷å øåçà éàîizy rnync Ð

.zexeväîäá ãòå íãàîxkfed mc` Ð
:opiqxb ikd .dligz zeprxetaáéúëã åðééä

ïéãåé ïéøúá øöééå.zexev izy rnync Ðéåà
éøöéî éì.ixvei oevx dyr` m` ipxrvny Ð

éøöåéî éì éåà.ixvi oevx dyr` m` Ðøëæ
íàøá äá÷ðåez`ixa zligzn :rnyn Ð

.df cvn dawpe df cvn xkf dawpe xkf did
åúåà àøá.cg rnyn Ðïáéårnyn Ð

.oipa zxqegn dzidyïáéå éàîdiepa Ð
.dzid zcnereäòìé÷ù.xriy zrilw Ð

øöåà
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åìéôàoiie`x odinine li`ed ,inp ze`xia iqt ipde :qxhpewd yxit ± xzen oixek dxyr

xn` i`n` ,ok m` :zeywdl oi`e .`id `ziilrn dxic yinyz Ð mc` ziizyl

dxyr elit`c Ð ze`xia hwp `nlic .zexea ipzw `lcn `aiwr iaxk `lc oizipzn `xnba

.miz`q zia `l` x`aa elit` ixy `lc ,`id dcedi iax oizipznc :xnel yie .ixy oixek

opax erac `xiiy iab `py i`ne :xn`z m`e

oiqt iab `kde ,iept miz`q zia `di `ly

`l ,`xnba xn`ck milagn ith irixbc

:xnel yie ?iept miz`q zia `di `ly dikxv`

`l Ð dry jxevl dyrpe li`ed ,`xiiy iabc

iler iab :inp i` .oiqt enk dxicl swen aiyg ied

,dxenb dvign enk oiqt eaiygde ,eliwd milbx

.cnerd lr daexn uext oiprl eliwdy enk

qxhpewd yexitk yxtl jixv ,mewn lkne

mc` oi`y it lr s` dxicl oitwen oiqt iaiygc

oizipzn dywz Ð ikd `niz `l i`c ,my xc

"xcd" wxta xninl irac ,`pipg iaxa `ped axl

Ð dxicl ztwen dpi`y dvignc (a,fq oiaexir)

:xn`c ,opgei iaxl jixtc .dvign dny `l
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קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc oiaexir(iyily meil)

øöBà,d`eazäæ øöBà äîeze` miyerøö÷å ähîlî áçø[xve-] ¨¨¨¤¨¨¦§©¨§¨¨
éãk ,äìòîlîlkeiyúBøétä úà ìa÷ì,ea migipny [d`eazd] ¦§©§¨§¥§©¥¤©¥

eid `lnzn did xy`k ixd ,dlrnln agxe dhnln xv did eli`y
,mze` mihne eilzk lr miciakn zexitdóàz`äMàädyr ©¨¦¨

`idyk d"awd,ähîlî äáçø,mgxd zia llgaäøö÷e[dxve-] §¨¨¦§©¨§¨¨
éãk ,äìòîlîlkezyãìeä úà ìa÷ìjynda xn`py dne .day ¦§©§¨§¥§©¥¤©¨¨

weqtd,'íãàä ìà äàáéå'xg` xac `l` mcewd oiprl jiiy epi` ©§¦¤¨¤¨¨¨
aezkdy ,`edíãàì úeðéáLeL àeä Ceøa LBãwä äNòL ãnìî§©¥¤¨¨©¨¨§¦¨¨¨

øä,ïBLà.ezteg zcerq ikxva wqrzdle egnyl epeziga lczydy ¨¦
cenll yieì ïàkîmc`ìBãâ,aeygeì úeðéáLeL äNòiLy inïè÷ ¦¨§¨¤©£¤§¦§¨¨

,ezgnyae epeziga wqrzie epnidBì òøé ìàåel oi`y xnel jka §©¥©
lecb oi`e deab lrn deab `edy ,d"awd ixdy ,miphwd mr weqrl

.mce xya `edy oey`xd mc` mr jka wqrzp ,epnn
:`xnbd zl`ey .sevxt `id rlvdy xaeqd z` x`al day `xnbd

øîàc ïàîìe`id rlvdy,óeöøtmc`l eid dligzny epiide §©§¨©©§
ly cg`de xkf ly cg`d ,xeg`n sevxte miptln sevxt oey`xd

,dawpàLéøa ébñ eäéépéî éä.miptln jldy sevxtd edfi` ± ¥¦©§©¦§¥¨
:`xnbd daiync àøazñî ,÷çöé øa ïîçð áø øîàd sevxtøëæ ¨©©©§¨©¦§¨¦§©§¨§¨¨

àLéøa ébñ,[miptln jld-]àéðúc,`ziixaaéøBçà íãà Cläé àì ©¦§¥¨§©§¨Ÿ§©¥¨¨£¥
[ixg`-]Cøca äMàdkelid ici lr xedxd icil `eai `ny ¦¨©¤¤

zxg` jxca jli `l` ,dizerepzeeléôàåef dy`,BzLà àéämeyn ©£¦¦¦§
m`e .el `ed i`pbyBì äðncæðeiptl zkldnd yi` zy`,øLbä ìò ¦§©§¨©©¤¤

,da zkll zxg` jxc oi`yïéããvì äp÷lñéecvl `idyk jli ± §©§¤¨©§¨¦
.diptl didiy cr ekelid xdnie ,eiptl dpi`eéøBçà øáBòä ìëå§¨¨¥£¥

äMàdxaera yi` zy`,øäpaon eahxi lal dicba dnixn `idy ¦¨©¨¨
,da lkzqn `ede dxya d`xpe ,mind.àaä íìBòì ÷ìç Bì ïéà¥¥¤¨¨©¨

,miptln jld xkfd i`ce ,dy` xg` jldl xeq`y epcnly xg`ne
.dawpd xg` jled xkfd `vnp miptln zkled dzid dawpd m`y

:dy`a zelkzqd zece` mitqep mixac d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaäöønä[dpend-]äMàì úBòîoxiarneBà dãéì Bãiî ©©§¤¨§¦¨¦¨§¨¨

,Bãéì dãiîok dyereeléôà ,da ìkzñiL ìéáLa`edäîBcdxeza ¦¨¨§¨¦§¦¤¦§©¥¨£¦¤
eciay miaeh miyrneäøBz ìaéwL eðéaø äLîìàì ,éðéñ øäî §Ÿ¤©¥¤¦¥¨¥©¦©Ÿ

ípäéb ìL dðécî ä÷pé,e`hg lr yprieøîBà áeúkä åéìòåilyn) ¦¨¤¦¦¨¤¥¦Ÿ§¨¨©¨¥
(`k `i,'òø ä÷pé àì ãéì ãé',miinrt yxcp 'cil ci' xn`py dny ¨§¨Ÿ¦¨¤¨

`ed elit` ,da lkzqdl icka dy`l cil cin zern dvxndy
ok it lr s` ,eicil d"awd icin dxez laiwy dynkdðécî ä÷pé àìŸ¦¨¤¦¦¨

ípäéb ìL.yprie ¤¥¦Ÿ
:jxca dy` xg` dkild zece` mixac d`ian `xnbdáø øîà̈©©

,çBðî ,ïîçð,oeyny ia`øîàpL ,äéä õøàä íò(`i bi mihtey)í÷iå' ©§¨¨©©¨¨¤¨¨¤¤¡©©¨¨
,'BzLà éøçà çBðî Cìiålirlc `ziixad z` rci `ly ixd ©¥¤¨©©£¥¦§

ezy` xg` jld ixdy ,ezy` `id elit`e dy` ixg` jlil zxqe`d
.jxca

:ongp ax ixaca dpc `xnbdé÷úî÷çöé øa ïîçð áø dì óixac lr ©§¦¨©©§¨©¦§¨
,ongp axäzòî àlà,ezy` ixg` jldy ea xn`py iny zyxty ¤¨¥©¨

ok m` ,jxca dixg` jldy mixac ly mheytk `id dpeekdéab©¥
lv`-][énð éëä ,'BzLà éøçà äð÷ìà Cìiå' áéúëc äð÷ìàm`d ± ¤§¨¨¦§¦©¥¤¤§¨¨©£¥¦§¨¦©¦

didy xnel oi`e did `iap `lde ,jxca dixg` jldy yxtz my mb
,ux`d mråokéaâ[lv`-]áéúëc òLéìà(l c 'a mikln)m` xn`Ye' §©¥¡¦¨¦§¦©Ÿ¤¥

Jafr` m` LWtp ige 'd ig xrPdénð éëä ,'äéøçà Cìiå í÷iåmbd ± ©©©©§¥©§§¦¤¤§¤¨©¨¨©¥¤©£¤¨¨¦©¦
.did `iap `ed s` `lde ,jxca dixg` jldy yxtz myàlàlr ¤¨

ixg` ekldy ,ryil`a xn`py dn oke dpwl`a xn`py dny jgxk
dkildl `l` ,jxca dixg` dkildl dpeekd oi` ,dy`äéøác éøçà©£¥§¨¤¨

,dúöòåoze` mdl evrie exn`y dn itk ebdp ryil` oke dpwl`y ©£¨¨
,miypénð àëäezy` xg` jld `ly yxtl yi ,gepna ,o`k s` ± ¨¨©¦

jld `l` jxcadúöòå äéøác éøçàmr didy gikedl oi`e ,cala ©£¥§¨¤¨©£¨¨
.ux`d

:`xnbd dtiqenéàîìe ,éMà áø øîà[dn itle-]ïîçð áø øîàc ¨©©©¦§©§¨©©©§¨
äéä õøàä íò çBðîeixacle ,ezy` xg` jldy ea xn`py itl ¨©©¨¨¤¨¨

z` gepn rci `ly cala ef `l ,ynn dixg` dkildl `id dpeekd
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,cnl `l oax zia ly zewepiz micnly miweqtdáéúëcck ziy`xa) ¦§¦
(`qéøçà äðëìzå íélîbä ìò äðákøzå äéúBøòðå ä÷áø í÷zå'©¨¨¦§¨§©£¤¨©¦§©§¨©©§©¦©¥©§¨©£¥

,'Léàäyi`d ixg` ekldy,Léàä éðôì àìåaezka yxetn ixd ¨¦§Ÿ¦§¥¨¦
`l ,dy` xg` jld ongp ax zrcly ,gepne ,dy` xg` jlil oi`y

.df weqt elit` rci
:zkll oi` in xg` d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîàjlil ahenéøçà ¨©©¦¨¨©£¥

,éøà,xaca dpkqy s`àìåjliläMà éøçàjlil ahene ,yi` zy` £¦§Ÿ©£¥¦¨
àìå äMà éøçàjlilíéáëBk úãBáò éøçà,dixg` jyni `ny ©£¥¦¨§Ÿ©£¥£©¨¦

jlil aheneàìå íéáëBk úãBáò éøBçàjliléøBçàgztúéa £¥£©¨¦§Ÿ£¥¥
ïéìltúnL äòLa úñðkäqpkp epi`e my cnery 'da xtekk d`xpy ©§¤¤§¨¨¤¦§©§¦

.lltzdl
:xfrl` oa dinxi iax ixacn cerìk ,øæòìà ïa äéîøé éaø øîàå§¨©©¦¦§§¨¤¤§¨¨¨

,éecéða ïBLàøä íãà äéäL íéðMä ïúBàdpy miyelye d`n mdy ¨©¨¦¤¨¨¨¨¨¦§¦
zrcd urn lk`y lr `ed jexa yecwd ea xrby xg` sefp didy

el xn`e(`i b ziy`xa)epnn lek` izlal jizieiv xy` urd ond'£¦
el` mipya ,ellwe ,'zlk`ïéìéìå ïéãéLå ïéçeø ãéìBä,[oiwifn ipin] ¦¦§¥¦§¦¦

øîàpL(b d ziy`xa)ìL íãà éçéå'Búeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ¤¤¡©©§¦¨¨§Ÿ¦§©¨¨©¤¦§
,'Bîìök,zy clep f`eàðcéàä ãòc ììkîdzr cry wiicl yie ± §©§¦§¨§©¨¦§¨

,ãéìBà Bîìök åàì.cli oilile oicye oigex `l` ©§©§¦
:el` mixaca dpc `xnbd .degn mciledy md mixacd zehyt

éáéúéî,`ziixaa xn`p ,daiyid ipa eywd ±,øîBà øéàî éaø äéä ¥¦¥¨¨©¦¥¦¥
äúéî äñð÷pL äàøL ïåék ,äéä ìBãb ãéñç ïBLàøä íãàmlerl ¨¨¨¦¨¦¨¨¨¥¨¤¨¨¤¦§§¨¦¨

,Bãé ìòllwzpe zrcd urn lk`y jka(hi b ziy`xa)dz` xtr ik' ©¨
,'aeyz xtr l`eúéðòúa áLéjynaìLe äàîïî Løéôe ,äðL íéL ¨©§©£¦¥¨§Ÿ¦¨¨¥©¦

äMàäjynaìLe äàîéæøæ äìòäå ,äðL íéL[ilr ly zexebg-] ¨¦¨¥¨§Ÿ¦¨¨§¤¡¨¨§¥
BøNa ìò íéðàzjynaìLe äàî,äðL íéLezy`n yxty oeike §¥¦©§¨¥¨§Ÿ¦¨¨

degn el` mipya cliy xfrl` oa dinxi iax xn` cvik ,mipy oze`a
.oiwifn mze` z`
:`xnbd zvxznïðéøîà÷ ék,oiwifn cliy epxn`y dn ±àeää ¦¨©§¦¨©

déñðeàì àæçc òøæ úáëLa`le ,exvep epnny ,[eqpe`l d`xy-] §¦§©¤©§¨¨§§¥
.degn

:xfrl` oa dinxi iax ixacn cer,øæòìà ïa äéîøé éaø øîàås` §¨©©¦¦§§¨¤¤§¨¨
yúö÷înìL BçáLdíéøîBà íãàelå ,åéðôa`ed ux` jxc mle` ¦§¨¦§¤¨¨§¦§¨¨§
yBleë`l` mixne` oi` [egay lk-],åéðôa àlLdaxi m`y meyn ¤Ÿ§¨¨

.el sipgnk d`xp `ed ixd ,eipta egay lk z` xn`ie
mixne`y df xacBçáL úö÷îmb mc` ly,åéðôadnn ecnell yi ¦§¨¦§§¨¨

áéúëcd"awd el xn`y gpa(` f ziy`xa)éðôì ÷écö éúéàø Eúà ék' ¦§¦¦Ÿ§¨¦¦©¦§¨©
,'äfä øBcalr siqed `le 'wicv' `edy jka egay d"awdy ixd ©©¤

'minz wicv' didy egay lk `le ,egay zvwn df ixde ,df gay
y z`f z`e .oldlckBlek`l` xnel oi` [egay lk-],åéðôa àlL¤Ÿ§¨¨

dnn gikedl yiáéúëc(h e ziy`xa)äéä íéîz ÷écö Léà çð' ¦§¦Ÿ¦©¦¨¦¨¨
,'åéúøãa,eipta `ly wx xn`p ,'minz wicv' didy ,egay lky ixd §ŸŸ¨

.z`f el xn` `l `ed jexa yecwd eli`e ,ok zxtqn dxezdy
:xfrl` oa dinxi iax ixacn ceréàî ,øæòìà ïa äéîøé éaø øîàå§¨©©¦¦§§¨¤¤§¨¨©

áéúëcm`d ze`xl leand xg` daizd on gp glyy dpeia ¦§¦
dnc`d ipt lrn mind ehrnzd(`i g ziy`xa)zrl dpFId eil` `aYe'©¨Ÿ¥¨©¨§¥

axräéôa óøè úéæ äìò äpäå,'ux`d lrn miOd ENw iM gp rcIe ¤¤§¦¥£¥©¦¨¨§¦¨©¥©Ÿ©¦©©©¦¥©¨¨¤
`l` .`weec zif dlra dxga recnäøîàdCeøa LBãwä éðôì äðBé ¨§¨¨¦§¥©¨¨

,íìBò ìL BðBaø ,àeäy il aehïéøBøî éúBðBæî eéäé[mixn-]úéæk ¦¤¨¦§§©§¦§©¦
,xn `edyEãéa ïéøeñîe,jcin mlaw`e ±eéäé ìàåizepefnïé÷eúî §¦§¨§§©¦§§¦

,íãå øNa ãéa ïéeìúe Láãkzevega zeidl dticrn `idy xnelk ¦§©§¦§©¨¨¨¨
xy`n ,zegt miaeh dizepefn eidi m` s`e d"awd icin zpefip zeidle
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xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc oiaexir(iriax meil)

,'íøë éòhîì`id dkxa ,minxkle zecyl oexney didzy dne §©¨¥¨¤
.mdn epdiy dipikyl
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ïäéúBöøôe ,ïäéìò ïéqt úøBz elàå ,øNòa äéúBöøôe ,äéìò ävéçî úøBz Bæ :øîà÷ éëä !déì¥¨¦¨¨©©§¦¨¨¤¨¦§¤¨§¤¤§¥©©¦£¥¤¦§¥¤
ìLaäøNò èwìúîä ìz :äaøî ééaà dépéî àòa .LéìLe änà äøNò LïBcéð òaøà CBzî ¦§¤§¥©¨§¦§¨¦¥©©¥¥©¨¥©¦§©¥£¨¨¦©§©¦

:øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,äeúéðz :déì øîà ?ãîeéc íeMî ïBcéð Bðéà Bà ,ãîeéc íeMî¦§¨¥¦¦§¨£©¥§¥¨©¦¦§¤¤§¨¨¥
ïàëì änàå ïàëì änà da Léå ÷ìçz eléàL ìk ,ïéàBø ,úòaeøî ïáà íL äúéä¯ïBcéð ¨§¨¨¤¤§©©¦Ÿ¤¦¥¨¥§¥¨©¨§¨§©¨§¨¦

åàì íàå ,ãîeéc íeMî¯ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø .ãîeéc íeMî ïBcéð Bðéà ¦§¨§¦¨¥¦¦§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨
ïàëì änàå ïàëì änà da Léå ÷ìçúå ÷÷çz eléàL ìk ,ïéàBø ,äleâò ïáà íL äúéä :øîBà¥¨§¨¨¤¤£¨¦Ÿ¤¦¥¨¥§¥¨¥§¥¨©¨§¨§©¨§¨

¯åàì íàå ,ãîeéc íeMî ïBcéð¯ãç :øáñ øî ?éâìtéî à÷ éàîa .ãîeéc íeMî ïBcéð Bðéà ¦¦§¨§¦¨¥¦¦§¨§©¨¦©§¦¨¨©©
ïéàBø éøz ,ïðéøîà ïéàBø¯dépéî àòa .ïðéøîà éîð ïéàBø éøz eléôà :øáñ øîe .ïðéøîà àì ¦¨§¦©§¥¦¨¨§¦©¨¨©£¦§¥¦©¦¨§¦©§¨¦¥

ìMî úBçt äð÷ äð÷ ,íéðwä úvéç :äaøî ééaà:déì øîà ?åàì Bà ãîeéc íeMî ïBcéð äL ©©¥¥©¨¦©©¨¦¨¤¨¤¨¦§¨¦¦§¨¨£©¥
íéðwä úvéç Bà øãb Bà ïìéà íL äéä ,äeúéðz¯úBçt äð÷ äð÷ åàì éàî .ãîeéc íeMî ïBcéð §¥¨¨¨¨¦¨¨¥¦©©¨¦¦¦§¨©¨¨¤¨¤¨

ìMîéàî àlàå !ïìéà eðééä éëä éà .éð÷c àúéøãeb ,àì !äL¯ìMî úBçt äð÷ äð÷eðééä ,äL ¦§¨¨§¦¨§¨¥¦¨¦©§¦¨§¤¨©¨¤¨¤¨¦§¨©§
øîéîì Cì úéà éàî àlà !øãb¯:éøîàc àkéà .ïìéà éðååb éøz :éîð àëä ,øãb éðååb éøz ¨¥¤¨©¦¨§¥©§¥©§¥¨¥¨¨©¦§¥©§¥¦¨¦¨§¨§¦

?éàî éð÷c àúéøãeb ,déì àéòaéî à÷ éð÷c àúéøãebBà øãb íL äéä ,äeúéðz :äéì øîà §¦¨§¨¥¨¦¨£¨¥§¦¨§¨¥©§¥¨¨¨¨¨¥
íéðwä úvéç Bà ïìéà¯úBçt äð÷ äð÷ ,àì ?éð÷c àúéøãeb åàì éàî ,ãîeéc íeMî ïBcéð ¦¨¦©©¨¦¦¦§¨©¨§¦¨§¨¥Ÿ¨¤¨¤¨

ìMîéàî àlàå !øãb eðééä ,éëä éà .äL¯øîéîì Cì úéà éàî àlà !ïìéà eðééä ,éð÷c àúéøãeb ¦§¨¦¨¦©§¨¥§¤¨©§¦¨§¨¥©§¦¨¤¨©¦¨§¥©
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עירובין.  פרק שני - עושין פסין דף יט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc oiaexir(iriax meil)

øNòk ïäL,zext yyl zen`øéàî éaø éøácdwax lk xrynd §¥§¤¤¦§¥©¦¥¦
.zext yelyaìLk ,øîBà äãeäé éaøòaøàëe änà äøNò L ©¦§¨¥¦§Ÿ¤§¥©¨§©§©

änà äøNòzext rax`a dwax lk xryn `edy ,zext dpenyl ¤§¥©¨
.[` xeiv]

zext yy agexy `ziixaa aezk :`ziixad oeyl z` zx`an `xnbd
`ed agexd ike :`xnbd zl`ey .zen` xyrk `edøNòk,zen` §¤¤

,zen` xyr jxra ,xnelkïééåä øNò àäzext yy ly oagex ixd - ¨¤¤©§¨
:`xnbd daiyn .zewiecn zen` xyr `edàðúéîì éòác íeMî¦§¨¥§¦§¨

àôéñ,dcedi iax ixacaìLk'äøNò Lixaca mb dpy ok lr ,'zen` ¥¨¦§Ÿ¤§¥
zl`ey .zewiecn zen` xyr ody s` ,'xyrk' oeyl xi`n iax

`ed xeriyd dcedi iaxl ike :`xnbdìLk'äøNò Lrnyny 'zen` ¦§Ÿ¤§¥
dxyr yely `ed zext dpeny agex `lde ,dxyr yelyn zegt

ok m`e ,yilye zen`.ïééåä éôè:`xnbd daiynéòác íeMî`pzd §¥©§¨¦§¨¥
'äøNò òaøàk' éðúîìmb hwp jkl ,jkn zegt xeriyd ixdy §¦§¥§©§©¤§¥

ody s` 'xyrk' mb hwpe ,jkn xzei xeriydy s` 'dxyr ylyk'
:`xnbd jk lr zl`ey .weica zen` xyràì àä äøNò òaøàëå§§©§©¤§¥¨Ÿ

àéåädxyr yely `l` epi`y ,dn` dxyr rax`k df oi` `lde - ©§¨
mi`zn `l dxyr rax`n daxd wegx `edy oeike ,yilye dn`

daiyn .'dn` dxyr rax`k' oeyld:`xnbd,àtt áø øîàzpeek ¨©©¨¨
xnelk ,dxyr rax`l dxyr yely oia `ziixadúBøéúézextd §¥

oagexaìL ìòäøNò Ldn`,äøNò òaøàì úBòébî ïðéàåody ©§Ÿ¤§¥§¥¨©¦§©§©¤§¥
.yilye dn` dxyr yely

lirl epzpyna(:fi)dcedi iax zrc ,xi`n iaxe dcedi iax ewlgp
xi`n iax zrce ,xead zepit rax`a oicneic drax` cinrny
agx cg` qt cinrny ,miheyt miqt drax` mb siqedl jixvy
iax ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd .cv lka oicneicd oia dn`

:xi`n iaxe dcediøBáa ,àtt áø øîàagxäðBîL,zen`éleëc ¨©©¨¨§§¤§¥
ïðéòa àìc éâéìt àì àîìòmiqt cinrdlïéèeLt,oicneicd oia ¨§¨Ÿ§¦¥§Ÿ§¦¨§¦

wigxn `edyky meyn .zepitd rax`ay oicneicd zrax`a ic `l`
gipne zen` izy `edy dxt ly daexe dy`x ick cv lkl xead on
,zen` dxyr mizy zevignd oiay elek llgd `vnp ,oicneicd z`
`vnp ,o`kl dn`e o`kl dn` mikynpe oicneicd micner cv lkae
xi`n iax s` df xeriyae ,zen` xyr `l` epi` qtl qt oia llgdy

oke .xiznøBáaeagexyäøNò íézL,zen`éâéìt àì àîìò éleëc §§¥¤§¥§¥¨§¨Ÿ§¦¥
ïéèeLt ïðéòácoia miheyt miqt cinrdl yiy micen mdipy - ¦§¦¨§¦

daexe dy`x ick cv lkl xead on wigxn `edyky meyn .oicneicd
elek llgd `vnp ,oicneicd z` gipn mye zen` izy `edy dxt ly
o`kl dn` mikynpe oicneicd micner cv lkae ,zen` dxyr yy
xeriyae ,zen` dxyr rax` qtl qt oia llgd `vnp ,o`kl dn`e

dcedi iax zrcl s` dvxt aygp df.,éâéìt ékxead agex xy`k ¦§¦¥
äðBîMîeäøNò íézL ãò,zen`ïéèeLt ïðéòa øéàî éaøìyi - ¦§¤©§¥¤§¥§©¦¥¦§¦¨§¦

dvxt mdipia didz `ly ick ,miheyt miqt oicneicd oia cinrdl
eli`e ,zen` xyrn dlecbïéèeLt ïðéòa àì äãeäé éaøìoi` - §©¦§¨Ÿ§¦¨§¦

`l` zlqet dpi` dvxty meyn ,miqt oicneicd oia cinrdl jxev
.yilye zen` dxyr yelyn dlecb `id ok m`

:`xnbd zl`ey .`tt ax ly eyecig edn zx`an `xnbdàtt áøå§©¨¨
,ïì òîLî à÷ éàî`ldàðéðzgeexd xeriyy epzpyna epipy - ©¨©§©¨¨¦¨

,xwa yely yely ly xi`n iaxl ,zewax izyk `ed oicneicd oiay
xeriyy micnl ep` `linne ,xwa rax` rax` ly dcedi iaxle
cr ,dcedi iaxle ,zen` xyr cr `ed xi`n iaxl xzend geexd
cinrdl xi`n iax jixvdy dne ,yilye zen` dxyr yely

:`xnbd daiyn .zen` xyrn lecbd geexa epiid ,miheyt,àtt áø©¨¨
déì òéîL àì àúééøadx`iay ,lirlc `ziixad z` rny `l - §©§¨Ÿ§¦©¥

dnvr dpynae ,[yily ipye dn` `edy] zextd agex ixeriy z`
iaxly ,dpynd z` yxtl `tt ax `ae ,df xeriy yxtzp `l ixd
,dcedi iaxle ,zen` xyr cr `ed oicneicd oia xzend geexd xi`n

.yilye dn` dxyr yely cràúééøák ïì òîLî à÷åeprinyde - §¨©§©¨§§©§¨
,dxt ly daexe dy`xy ,`ziixaa epipyy dn z` ezrcn `tt ax

.yily ipye dn` dagexe ,zen` izy
iia` l`yy ,ze`xia iqt ly mdipica zewitq dyy d`ian `xnbd

:dax z`ïîéñ 'ä"ùáéù ø"öç ú"öéç ì"úá ø"úåé ê"éøà'yy - ¦¨
.daxl iia` l`yy zel`yl mipniq od el` zeaiz

:'j"ix`' oey`xd wtqd,äaøî éiaà dépéî àòaghydy ote`a §¨¦¥©©¥¥©¨
e ,zen` xyrn xzei did oicneicd oiay uextdéøàäïéãîBéca C ¤¡¦©§¨¦

ïéèeLt øeòéLkick oicneicd oia miheyt miqt gipdl mewnae - §¦§¦
cr ,cv lkl dn`n xzei oicneicd z` jix`d ,llgd z` hrnl

,[a xeiv] dn` xyr lr mdipia geexd cnry,eäî øéàî éaøìm`d §©¦¥¦©
lirl dpyna x`eany dn(:fi)`ed ,miheyt siqen xi`n iaxly

xeriyd on xzei zevignd oia wgxndy xg`ny ,miheyt `weec
miqt ztqed ici lr mdipia xkid zeyrl eilr ,minkg exn`y
on hrn wigxdl eilr `l` ,oicneicd jix`iy witqn `le ,`weec
`ny e` .xkid `diy ick ,cbpky gexa oke ,heyt my ozile cneicd
z` jix`ny xg`l lretay oeik ,dliren oicneic zkx`d s`

.zen` xyr ly geex `l` mdipia oi` oicneicd
déì øîà,iia`l daxäeúéðzxzen' ,epzpyna df oic epipy - ¨©¥§¦¨

`edy lk wigxdléøàîc åàì éàî ,'ïéqôa äaøiL ãáìáeC ¦§©¤©§¤§©¦©©§©£¦
ïéãîBécaoicneicd zkx`dy ixd ,mdipia geexd z` hrnl ick ©§¨¦

:`xnbd dgec .dliren,àì`id dpynd zpeekãéáòå Létîc Ÿ§©¦§¨¦
ïéèeLtdywn .[b xeiv] mdipia mitqep miqt dyere daxny - §¦
:`xnbdéëä éà,mdipia miheyt siqenyéàäztqedl m`d - ¦¨¦©

oeyld dni`zn miheyt,'ïéqôa äaøiL ãáìáe'`ldäaøiL ãò' ¦§©¤©§¤§©¦©¤©§¤
déì éòaéî 'ïéqtrnyny ,'oiqt daxiy cr' zepyl jixv did - ©¦¦¨¥¥

daxiy calae' dzr xen`dn eli`y ,mitqep miqt siqene daxny
.xzei mikex` mze` dyrie mnvr miqta daxiy rnyn 'oiqta

:`xnbd zvxznéðzdpyna dpyz ok` -.'ïéqt äaøiL ãò'oi`e ¨¥©¤©§¤©¦
.oicneicd jxe` lr siqedl xyt`y dpynd ixacn di`x

:iia`l dax zaeyza xg` gqep d`ian `xnbdøîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨©
déì,iia`l dax,äeúéðz`edy lk wigxdl xzen'äaøiL ãáìáe ¥§¦¨¦§©¤©§¤

ïéèeLt ãéáòå Létîc åàì éàî ,'ïéqôamiheyt dyere daxny - §©¦©©§©¦§¨¦§¦
mdipia geexd z` hrnl ick oicneicd z` jix`dl la` ,mdipia

:`xnbd dgec .liren epi`,àì`id dpynd zpeekéøàîcïéãîBéca C Ÿ§©£¦©§¨¦
.cala zen` xyrl mdipiay xeriyd hrnzpy cr

:dpynd ixaca df yexitk dgiken `xnbdàøazñî énð éëä̈¦©¦¦§©§¨
,miheyt ztqedl `le oicneicd zkx`dl `id dpynd zpeeky

éðz÷cîdpyna'ïéqôa äaøiL ãáìáe','oiqt daxiy calae' `le ¦§¨¨¥¦§©¤©§¤§©¦
:`xnbd dwiqn .miqtd jxe`a daxiy dpeekdy rnyndpéî òîL§©¦¨

.dpynd zpeeka ok gken ok` -
:'x"zei' ipyd wtqd,äaøî éiaà dépéî àòaoiay geexd xy`k §¨¦¥©©¥§©¨

`ed oicneicdìMî øúBéLéìLe änà äøNò L,ehrnl jixvyéaøì ¥¦§Ÿ¤§¥©¨§¦§©¦
äãeäé,miheyt ztqed llk dpyna xikfd `lyeäîlirend ote`d §¨©

`weec m`d ,ehrnlãéáò ïéèeLtxg`l oicneicd oia miqt gipi - §¦¨¦
yelyn zegtl geexd z` hrnl ick dn` dxyr yely ly geex
,oicneicd oia xkid didiy ick miqta `weece ,yilye dn` dxyr

Bà`weec `nyéøàî ïéãîBécaC`le ,mdipia geexd z` hrnl ick ©§¨¦©£¦
qtd iciv ipyn xie`dy meyn ,oicneicd oia miqt ztqed liren

.elhan
déì øîà,iia`l daxäeúéðz,`ziixaa df oic epipy -ïä änk ¨©¥§¦¨©¨¥

zeidl mixzen [oicneicd-]ïéáøB÷î,x`aléãkx`ad ztyn didiy §¨¦§¥
jxe` xeriy oicneicd oia cr,äøt ìL daeøå dLàøcenrl lkezy Ÿ¨§¨¤¨¨

oi` ,dfn zegta la` ,zen` izy `edy ,x`ad on zezyle mipta
ilcd z` `iveie ezxt xg` jyni `ny ,mdipia lehlhd z` xizdl

.miaxd zeyxl cigid zeyxn `iven `vnpe ,zevignl uegänëå§©¨
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc oiaexir(iriax meil)

øNòk ïäL,zext yyl zen`øéàî éaø éøácdwax lk xrynd §¥§¤¤¦§¥©¦¥¦
.zext yelyaìLk ,øîBà äãeäé éaøòaøàëe änà äøNò L ©¦§¨¥¦§Ÿ¤§¥©¨§©§©

änà äøNòzext rax`a dwax lk xryn `edy ,zext dpenyl ¤§¥©¨
.[` xeiv]

zext yy agexy `ziixaa aezk :`ziixad oeyl z` zx`an `xnbd
`ed agexd ike :`xnbd zl`ey .zen` xyrk `edøNòk,zen` §¤¤

,zen` xyr jxra ,xnelkïééåä øNò àäzext yy ly oagex ixd - ¨¤¤©§¨
:`xnbd daiyn .zewiecn zen` xyr `edàðúéîì éòác íeMî¦§¨¥§¦§¨

àôéñ,dcedi iax ixacaìLk'äøNò Lixaca mb dpy ok lr ,'zen` ¥¨¦§Ÿ¤§¥
zl`ey .zewiecn zen` xyr ody s` ,'xyrk' oeyl xi`n iax

`ed xeriyd dcedi iaxl ike :`xnbdìLk'äøNò Lrnyny 'zen` ¦§Ÿ¤§¥
dxyr yely `ed zext dpeny agex `lde ,dxyr yelyn zegt

ok m`e ,yilye zen`.ïééåä éôè:`xnbd daiynéòác íeMî`pzd §¥©§¨¦§¨¥
'äøNò òaøàk' éðúîìmb hwp jkl ,jkn zegt xeriyd ixdy §¦§¥§©§©¤§¥

ody s` 'xyrk' mb hwpe ,jkn xzei xeriydy s` 'dxyr ylyk'
:`xnbd jk lr zl`ey .weica zen` xyràì àä äøNò òaøàëå§§©§©¤§¥¨Ÿ

àéåädxyr yely `l` epi`y ,dn` dxyr rax`k df oi` `lde - ©§¨
mi`zn `l dxyr rax`n daxd wegx `edy oeike ,yilye dn`

daiyn .'dn` dxyr rax`k' oeyld:`xnbd,àtt áø øîàzpeek ¨©©¨¨
xnelk ,dxyr rax`l dxyr yely oia `ziixadúBøéúézextd §¥

oagexaìL ìòäøNò Ldn`,äøNò òaøàì úBòébî ïðéàåody ©§Ÿ¤§¥§¥¨©¦§©§©¤§¥
.yilye dn` dxyr yely

lirl epzpyna(:fi)dcedi iax zrc ,xi`n iaxe dcedi iax ewlgp
xi`n iax zrce ,xead zepit rax`a oicneic drax` cinrny
agx cg` qt cinrny ,miheyt miqt drax` mb siqedl jixvy
iax ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd .cv lka oicneicd oia dn`

:xi`n iaxe dcediøBáa ,àtt áø øîàagxäðBîL,zen`éleëc ¨©©¨¨§§¤§¥
ïðéòa àìc éâéìt àì àîìòmiqt cinrdlïéèeLt,oicneicd oia ¨§¨Ÿ§¦¥§Ÿ§¦¨§¦

wigxn `edyky meyn .zepitd rax`ay oicneicd zrax`a ic `l`
gipne zen` izy `edy dxt ly daexe dy`x ick cv lkl xead on
,zen` dxyr mizy zevignd oiay elek llgd `vnp ,oicneicd z`
`vnp ,o`kl dn`e o`kl dn` mikynpe oicneicd micner cv lkae
xi`n iax s` df xeriyae ,zen` xyr `l` epi` qtl qt oia llgdy

oke .xiznøBáaeagexyäøNò íézL,zen`éâéìt àì àîìò éleëc §§¥¤§¥§¥¨§¨Ÿ§¦¥
ïéèeLt ïðéòácoia miheyt miqt cinrdl yiy micen mdipy - ¦§¦¨§¦

daexe dy`x ick cv lkl xead on wigxn `edyky meyn .oicneicd
elek llgd `vnp ,oicneicd z` gipn mye zen` izy `edy dxt ly
o`kl dn` mikynpe oicneicd micner cv lkae ,zen` dxyr yy
xeriyae ,zen` dxyr rax` qtl qt oia llgd `vnp ,o`kl dn`e

dcedi iax zrcl s` dvxt aygp df.,éâéìt ékxead agex xy`k ¦§¦¥
äðBîMîeäøNò íézL ãò,zen`ïéèeLt ïðéòa øéàî éaøìyi - ¦§¤©§¥¤§¥§©¦¥¦§¦¨§¦

dvxt mdipia didz `ly ick ,miheyt miqt oicneicd oia cinrdl
eli`e ,zen` xyrn dlecbïéèeLt ïðéòa àì äãeäé éaøìoi` - §©¦§¨Ÿ§¦¨§¦

`l` zlqet dpi` dvxty meyn ,miqt oicneicd oia cinrdl jxev
.yilye zen` dxyr yelyn dlecb `id ok m`

:`xnbd zl`ey .`tt ax ly eyecig edn zx`an `xnbdàtt áøå§©¨¨
,ïì òîLî à÷ éàî`ldàðéðzgeexd xeriyy epzpyna epipy - ©¨©§©¨¨¦¨

,xwa yely yely ly xi`n iaxl ,zewax izyk `ed oicneicd oiay
xeriyy micnl ep` `linne ,xwa rax` rax` ly dcedi iaxle
cr ,dcedi iaxle ,zen` xyr cr `ed xi`n iaxl xzend geexd
cinrdl xi`n iax jixvdy dne ,yilye zen` dxyr yely

:`xnbd daiyn .zen` xyrn lecbd geexa epiid ,miheyt,àtt áø©¨¨
déì òéîL àì àúééøadx`iay ,lirlc `ziixad z` rny `l - §©§¨Ÿ§¦©¥

dnvr dpynae ,[yily ipye dn` `edy] zextd agex ixeriy z`
iaxly ,dpynd z` yxtl `tt ax `ae ,df xeriy yxtzp `l ixd
,dcedi iaxle ,zen` xyr cr `ed oicneicd oia xzend geexd xi`n

.yilye dn` dxyr yely cràúééøák ïì òîLî à÷åeprinyde - §¨©§©¨§§©§¨
,dxt ly daexe dy`xy ,`ziixaa epipyy dn z` ezrcn `tt ax

.yily ipye dn` dagexe ,zen` izy
iia` l`yy ,ze`xia iqt ly mdipica zewitq dyy d`ian `xnbd

:dax z`ïîéñ 'ä"ùáéù ø"öç ú"öéç ì"úá ø"úåé ê"éøà'yy - ¦¨
.daxl iia` l`yy zel`yl mipniq od el` zeaiz

:'j"ix`' oey`xd wtqd,äaøî éiaà dépéî àòaghydy ote`a §¨¦¥©©¥¥©¨
e ,zen` xyrn xzei did oicneicd oiay uextdéøàäïéãîBéca C ¤¡¦©§¨¦

ïéèeLt øeòéLkick oicneicd oia miheyt miqt gipdl mewnae - §¦§¦
cr ,cv lkl dn`n xzei oicneicd z` jix`d ,llgd z` hrnl

,[a xeiv] dn` xyr lr mdipia geexd cnry,eäî øéàî éaøìm`d §©¦¥¦©
lirl dpyna x`eany dn(:fi)`ed ,miheyt siqen xi`n iaxly

xeriyd on xzei zevignd oia wgxndy xg`ny ,miheyt `weec
miqt ztqed ici lr mdipia xkid zeyrl eilr ,minkg exn`y
on hrn wigxdl eilr `l` ,oicneicd jix`iy witqn `le ,`weec
`ny e` .xkid `diy ick ,cbpky gexa oke ,heyt my ozile cneicd
z` jix`ny xg`l lretay oeik ,dliren oicneic zkx`d s`

.zen` xyr ly geex `l` mdipia oi` oicneicd
déì øîà,iia`l daxäeúéðzxzen' ,epzpyna df oic epipy - ¨©¥§¦¨

`edy lk wigxdléøàîc åàì éàî ,'ïéqôa äaøiL ãáìáeC ¦§©¤©§¤§©¦©©§©£¦
ïéãîBécaoicneicd zkx`dy ixd ,mdipia geexd z` hrnl ick ©§¨¦

:`xnbd dgec .dliren,àì`id dpynd zpeekãéáòå Létîc Ÿ§©¦§¨¦
ïéèeLtdywn .[b xeiv] mdipia mitqep miqt dyere daxny - §¦
:`xnbdéëä éà,mdipia miheyt siqenyéàäztqedl m`d - ¦¨¦©

oeyld dni`zn miheyt,'ïéqôa äaøiL ãáìáe'`ldäaøiL ãò' ¦§©¤©§¤§©¦©¤©§¤
déì éòaéî 'ïéqtrnyny ,'oiqt daxiy cr' zepyl jixv did - ©¦¦¨¥¥

daxiy calae' dzr xen`dn eli`y ,mitqep miqt siqene daxny
.xzei mikex` mze` dyrie mnvr miqta daxiy rnyn 'oiqta

:`xnbd zvxznéðzdpyna dpyz ok` -.'ïéqt äaøiL ãò'oi`e ¨¥©¤©§¤©¦
.oicneicd jxe` lr siqedl xyt`y dpynd ixacn di`x

:iia`l dax zaeyza xg` gqep d`ian `xnbdøîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨©
déì,iia`l dax,äeúéðz`edy lk wigxdl xzen'äaøiL ãáìáe ¥§¦¨¦§©¤©§¤

ïéèeLt ãéáòå Létîc åàì éàî ,'ïéqôamiheyt dyere daxny - §©¦©©§©¦§¨¦§¦
mdipia geexd z` hrnl ick oicneicd z` jix`dl la` ,mdipia

:`xnbd dgec .liren epi`,àì`id dpynd zpeekéøàîcïéãîBéca C Ÿ§©£¦©§¨¦
.cala zen` xyrl mdipiay xeriyd hrnzpy cr

:dpynd ixaca df yexitk dgiken `xnbdàøazñî énð éëä̈¦©¦¦§©§¨
,miheyt ztqedl `le oicneicd zkx`dl `id dpynd zpeeky

éðz÷cîdpyna'ïéqôa äaøiL ãáìáe','oiqt daxiy calae' `le ¦§¨¨¥¦§©¤©§¤§©¦
:`xnbd dwiqn .miqtd jxe`a daxiy dpeekdy rnyndpéî òîL§©¦¨

.dpynd zpeeka ok gken ok` -
:'x"zei' ipyd wtqd,äaøî éiaà dépéî àòaoiay geexd xy`k §¨¦¥©©¥§©¨

`ed oicneicdìMî øúBéLéìLe änà äøNò L,ehrnl jixvyéaøì ¥¦§Ÿ¤§¥©¨§¦§©¦
äãeäé,miheyt ztqed llk dpyna xikfd `lyeäîlirend ote`d §¨©

`weec m`d ,ehrnlãéáò ïéèeLtxg`l oicneicd oia miqt gipi - §¦¨¦
yelyn zegtl geexd z` hrnl ick dn` dxyr yely ly geex
,oicneicd oia xkid didiy ick miqta `weece ,yilye dn` dxyr

Bà`weec `nyéøàî ïéãîBécaC`le ,mdipia geexd z` hrnl ick ©§¨¦©£¦
qtd iciv ipyn xie`dy meyn ,oicneicd oia miqt ztqed liren

.elhan
déì øîà,iia`l daxäeúéðz,`ziixaa df oic epipy -ïä änk ¨©¥§¦¨©¨¥

zeidl mixzen [oicneicd-]ïéáøB÷î,x`aléãkx`ad ztyn didiy §¨¦§¥
jxe` xeriy oicneicd oia cr,äøt ìL daeøå dLàøcenrl lkezy Ÿ¨§¨¤¨¨

oi` ,dfn zegta la` ,zen` izy `edy ,x`ad on zezyle mipta
ilcd z` `iveie ezxt xg` jyni `ny ,mdipia lehlhd z` xizdl

.miaxd zeyxl cigid zeyxn `iven `vnpe ,zevignl uegänëå§©¨
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xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc oiaexir(iying meil)

ïìéà éðåeb éøzmiaygpy zepli` ibeq ipy hxtl d`a `ziixad - §¥©§¥¦¨
,wwgie wlgi eli`k mi`ex ea xnel jiiyy mly oli` ,cneick
zpecip mewn lkn ,'mi`ex' da jiiy `ly ab lr s`y ipwc `zixcebe

ok m` .cneickøãb éðåeb éøz énð àëäz` x`al xyt` ok enk - ¨¨©¦§¥©§¥¨¥
zegt exiagl cg` oiay micxtp mipw epiid 'mipwd zvig'y `ziixad
xcbe dnily xcb ,`ziixad dhxit zexcb ibeq ipye ,dyelyn

.izy `l` da oi`y mipwn dieyrd
.edn oiqtd oial qpkp dy`xy xvg ,'x"vg' iyingd wtqd

ieanl zexivgdn lhlhl dxezd on xzen ,ieanl zegeztd zexivg
lhlhl exq` minkg mle`e .cigid zeyx lkdy ,zexivgl ieandne
xg`ne ,zxg` zelraay cigid zeyxl ef zelraay cigid zeyxn
lr zxqe` zg` xvg ixeic ,ieana mixeic yi zexivgd lkly
cr zexivgl ieandne ieanl zexivgdn lhlhl mixeq`e ,dzxag
.lehlha mixzene zg` zeyxk od f`y ,cgi zexivgd lk eaxriy
oiay ghyd jezl dgezty xvga oicd dn dpc epiptly `xnbd

:myl xvgdn lhlhl xzen m`d ,x`ad lry miqtddépéî àòa§¨¦¥
,ïéqtä ïéáì ñðëð dLàøL øöç ,äaøî éiaàdgezt `idy xnelk ©©¥¥©¨¨¥¤Ÿ¨¦§¨§¥©©¦

,[` xeiv] miqtd oiay ghyleäîxzen m`d -ïéáì dëBzî ìèìèì ©§©§¥¦¨§¥
.dëBúì ïéqtä ïéaîe ,ïéqtäyinyzd m`d ,md wtqd iccve ©©¦¦¥©©¦§¨

xeq`e ,mixeic da yiy zeyxk eaiygn miqtd oia miyer miaxdy
zeyxl ezeyxn `ivedl mc`l xeq`y itk ,myl xvgdn `ivedl
dpi`y xg`n mixeick zaygp dpi` my mzeynzydy e` .exiag
mc`l xzeny ,mixeic da oi`y cigid zeyxk df ixde ,zi`xr `l`

.exivg oial dpia lhlhldéì øîà,iia`l dax,øzeîaygp `ly ¨©¥¨
siqed .xvgd ipa lr xeq`l oixeick miqtd oia miyery yinyzd

,el`ye iia`éàî íézLef lv` ef zekenq zexivg izya oicd dn - §©¦©
mb m`d ,[a xeiv] miqtd oial oy`xa zegezte ,odipia dvigne
,md wtqd iccve .miqtd oial zexivgdn lhlhl xzen dfk dxwna
aygp epi` miqtd oia milbxd iler yinyzy xn`p m` elit`y
zegezt zexivg izyy oeik mewn lkn ,xvgd ipa lr xeq`l mixeick
xvga ynzynd mc`k my miynzyn mdy yinyzd `ny ,myl
s` `ny e` .df lr df mixqe` mdipye ,oixeick aygp ,ezia iptly
ieyre cv lkl yletne gezt mewndy oeik ,aeyg epi` my myinyz

.xeadn min zelcl ynyldéì øîà,dax.øeñà ¨©¥¨
oial zegeztd zexivgd izy m` oicd dn ewlgp `axe `ped ax

:odipia eaxir miqtdeáøéò eléôàå ïéøeñà íézL ,àðeä áø øîà̈©©¨§©¦£¦©£¦¥§
xeq` miqtd oial zegezt zexivg izy xy`ky dax xn`y dn -
yi m` elit` epiid ,xvgl miqtd oiane miqtd oial xvgdn lhlhl
jxc odipia 'zexivg aexir' eaxire zexivgd izy oiay dvigna gzt
mewn lkn ,ef lr ef zexqe` opi`e zg` zeyx lkdy `vnpy ,gztd
.zexivgl miqtd oiane miqtd oial zexivgdn lhlhl mixeq` oiicr

meyn `l` ,oicd xwirn `leànL ,äøéæbmze` mi`exd mc` ipa §¥¨¤¨
l zexivgdn milhlhn,zexivgd oia gzt yiy erci `l miqtd oia

eïéqtä ïéáì ìéòBî áeøéò eøîàémrhdy mixeaq eidie - Ÿ§¥¦§¥©©¦
zexivg izy oick ,miqtd oiaa ef lr ef zexqe` opi` zexivgdy
seziy eyriy cr ieanl `ivedl xeq`y cg` ieanl zegeztd
.oiqtd oia jxc ze`ean seziy eyr zexivgdy meyn epiid ,ze`ean
xy`k mb zexivgl miqtd oian lehlh xizdl e`eai jk jezne
.miqtd oia jxc zexivgd etzzype ,zexivgd oia gzt oi` zn`a
jxc 'ze`ean iteziy' zeyrl liren `le ,ok oicd oi` dyrnl mle`
`edy ieana `l` 'ze`ean iteziy' minkg epwiz `l ik ,miqtd oia
yletn `edy miqtd oiaa `l la` ,eagex lr xzi ekxe`e mezq

.zegex rax`n
,øîà àáøm`eáøéò,zexivgdøzeîmiqtd oial okezn lhlhl ¨¨¨©¥§¨

zeyx od ixd mdipiay gzt jxc eaxiry oeiky ,okezl miqtd oiane
.miyyeg oi` `ped ax xn`y dxifble ,zg`

:`ax ixacl di`x `ian iia`òéiñîc àéðz ,àáøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§¨¨©§¨¦§©©
Cì,jixacl zriiqnd `ziixa epipy -ïéáì ñðëð ãçà dLàøL øöç ¨¨¥¤Ÿ¨¤¨¦§¨§¥

,dëBúì ïéqtä ïéaîe ïéqtä ïéáì dëBzî ìèìèì øzeî ïéqtä©©¦¨§©§¥¦¨§¥©©¦¦¥©©¦§¨
íéøeîà íéøác äna .øeñà íézL ìáà,xeq` zexivg izyay £¨§©¦¨©¤§¨¦£¦

keáøéò àlL,odipia zexivgdìáàm`.ïéøzeî eáøéòzl`ey ¤Ÿ¥§£¨¥§¨¦
:`xnbdàðeä áøc àzáeéz éåäéz àîéìo`kn didzy xn`p m`d - ¥¨¤¡¥§§¨§©¨

:`xnbd dgec .xeq` odipia eaxiry s`y xn`y `ped axl `kxit
íúä ,àðeä áø Cì øîàxaecn `ziixaa my -ïáøòå ïøãäc- ¨©¨©¨¨¨§©§¨§©§¨

mi`ex lkdy ,zexivgd oiay dvignd seqa dlecb dvxit dvxtpy
liren aexir ,exn`i `ny yeygl oi`e ,[b xeiv] `id zg` zeyxy

.lhlhl mixzen jkle ,miqtd oial
.zaya x`aay mind eyai 'd"yaiy' ,iyiyd wtqd

,äaøî éiaà dépéî àòaxizdl ick xead zty lr oicneic gipd §¨¦¥©©¥¥©¨
e ,oicneicd oia l` xeadn lhlhleLáédíéîxeaayarvn`,úaL ¨§©¦§©¨

eäî,my lhlhl ef zaya xzed xaky oeik m`d .miqtd oia lhlhl ©
lhlhl oixizn oicneicd oi` `ny e` .xzen mind eyaiy zrk mb
lhae daiqd dlha ,mind eyaiy zrke ,xeaay mind meyn `l`

.xzidddéì øîà,iia`l daxìéáLa àlà ,ävéçî úéNòð íeìk ¨©¥§©£¥§¦¨¤¨¦§¦
íéîliaya `l` dxzed `l `ld ,mzqa zxzen efk dvign ike - ©¦

y xg`ne ,min zai`y,ïàk ïéà ävéçî ,ïàk ïéà íéîxeq`e ©¦¥¨§¦¨¥¨
.lhlhl

:zayd rvn`a xeal min exfga oicd dn wtzqn oiax,ïéáø éòä¥¨¦
eLáéda íéîd rvn`úaLexfgeeàáexeal minybad jynd,úaL ¨§©¦§©¨¨§©¨
eäîzligza oey`xd mxizdl miqtd exfg m`d .miqtd oia lhlhl ©

.`l e` ,mkeza lhlhl xzen didy zaydéiaà déì øîà,oiaxl ¨©¥©©¥
eLáémindCì éòaéz àì úaLawtzqdl jl oi` -dépéî éòác ¨§§©¨Ÿ¦¨¥¨§¨¥¦¥

øéñàc éì èéLôe øîce .xeqi`l il hyte dax z` izl`y -eàa §©¨¦¦§¨¦¨
zaya minCì éòaéz àì énðxzen i`cey wtzqdl jl oi` mb - ©¦Ÿ¦¨¥¨

,my lhlhl,úaLa äéeNòä ävéçî déì äåäcminyb e`ayky ©£¨¥§¦¨¨£¨§©¨
xead zeaiaq micnerd oicneicd eyrp ,zayd rvn`a xeal

,my lhlhl xizdl dvignkïéa ,úaLa äéeNòä ävéçî ìk àéðúå§©§¨¨§¦¨¨£¨§©¨¥
.ävéçî dîL ,ïBöøa ïéa ñðBàa ïéa ãéæîa ïéa ââBLa§¥¥§¥¦¥§¤¥§¨§¨§¦¨

:`xnbd dywndìò øîzéà åàìålr yxcnd ziaa xn`p `l ike - §©¦§©£¨
,ef `ziixaeðL àì ,ïîçð áø øîàdny zaya dieyrd dvigny ¨©©©§¨Ÿ¨

dvign÷Bøæì àlà,aiigy dkezl miaxd zeyxn wxefd oiprl - ¤¨¦§
,`id dvign i`ce dxezd onyìáàxizdlìèìèìoick dkeza £¨§©§¥

,cigid zeyx,àì:`xnbd zvxzn .dilr exfb minkgy iptnék Ÿ¦
øîzéà ãéænà ïîçð áøc øîzéàdvign lr exn`p ongp ax ixac - ¦§©§©©§¨©¥¦¦§©

dvign la` ,dkeza lhlhl exq`e minkg eqpwy ,cifna ziyrpd
oky lk dil`n ziyrpy efe ,dkeza lhlhl xzen bbeya ziyrpy

.dkeza lhlhl xzeny
:ze`xia iqt oipra dkld d`ian `xnbd÷øBfä ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨©¥

miaxd zeyxnúBàøéaä éqt ïéáì,bbeyaáéiçzeyxy ,z`hg §¥©¥©¥¨©¨
:`xnbd dywn .`id dxenb cigid,àèéLt (déì øîà)ixdyéà ¨©¥§¦¨¦

àéä ävéçî åàì`ziixe`cn dvignl miaygp miqtd oi` m` - ©§¦¨¦
,dwixf oiprl cigid zeyx miqtd oia aiygdldéì éøzLî éëéä¥¦¦§§¥¥

úBàlîì`ivedle ze`lnl wgec meyn minkg el exizd j`id - §©§
.miaxd zeyx `edy miqtd oia l` cigid zeyx `edy xeadn min

:`xnbd daiynàëéøö àìeprinydl xfrl` iax jxved `l - Ÿ§¦¨
ote`a `l` ,`id cigid zeyxyúeLøa úBàøéa éqt ïéòk ãáòc§¨©§¥©¥¥¨¦§

íéaøäoi`y mewna miaxd zeyx rvn`a oicneic drax` gipdy - ¨©¦
,xea llk÷øæåmiaxd zeyxn,dëBúìdvign el` s`y eprinyde §¨©§¨

e ,md dxenb.áéiç©¨
:`xnbd dywn,àèéLt énð àäixdyävéçî àîìòác åàì éà ¨©¦§¦¨¦©¦§¨§¨§¦¨

éìèìèì déì éøzLî éëéä øBa éab ,àéäoicneicy `l m` - ¦©¥¥¦¦§§¥¥§©§§¥
lr micner mdyk cvik ,dvignk miaygp miaxd zeyxa micnerd
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המשך בעמוד סק



קנז ezny in` cenr k sc ± iyily wxtoiaexir

øúåî äéì øîà`iven iedilc ,ediilr exqilc oiqtd oia oixeic `kil `dc Ð
.exiag zeyxl ezeyxnéàî íéúùoy`x odizye ,odipia dvigne ,ef lv` ef mizy Ð

.oiqtd oiaøåñà.`ped ax `nrh yxtnck ,oiqtd oial okezn lhlhl Ðåìéôàå
åáøéòiccd` oxq` `le edpip `cg `zydc ,odipiay dvignay gztd jxc ÐÐ

dxifb ,oiqtd oial okezn lhlhl zexeq`
szyl oiqtd oia liren aexir exn`i `ny
okezn oilhlhn oze` d`exdy .cgi zexivg
:xaqe ,odipia gzt yic rci `l oiqtd oial
,oiqtd oia jeza iccd` oxq` `lc i`d
cg` ieanl zegeztd zexivg izy x`yk
etzzyp ok m` `l` ieanl `ivedl xeq`y
,oiqtd oia oaexir epzpc meyn inp ikd Ð
inp ixynl ez`e .iean x`y seziyk szyl
ik zexivgl oiqtd oian `ivedle qipkdl
zg`a aexir iadie ,odipia gzt `kil
`l i`ce `edde .oiqtd oia jxc zexivgd

ze`ean iteziy opax epiwz ikc ,ipdnÐ
dfe ,eagx lr xzei ekxe`e ,oewz mezq ieana

.oiccv drax`l yletnïéøúåî åáøéòÐ
`zeyx cge ,odipiay gzt jxc eaxirc oeikc

`ed`l dxifb jdl ,iccd` oxq` `lc Ð
.opiyiigïáøòå ïøãäãodipia dvxtpy Ð

zeyxy lkl ielby ,dteqa dlecb dvxit
.`id zg`åäî úáùá íéî åùáélhlhl Ð

dxzede li`ed zay opixn` in .oiqtd oia
`l` epi` oiqt xzidc oeik `nlic e` ,dxzed

eyai ixde ,min meyniqt lk`e .xeq`e Ð
.i`w ze`xiaäöéçî úéùòð íåìë:xnelk Ð

.min meyn `l` efk dvign dxzed melk
úáùá íéî åùáéea minyb e`ae exfge Ð

oxzidl oiqt exfg :opixn` in ?i`n ,meia
.okeza lhlhl oey`xdøîã äéðéî,dax Ð

.eax didyéì àéòáî÷ àì úáùá íéî åàáå
ziyrpd dvign lk ol `niiw `dc ,xzenc Ð

.dvign dny zayaåðù àìdnyc Ð
.dvign÷åøæì àìàzeyxn wxefdy Ð

i`ce `ziixe`cnc ,aiig dkezl miaxd
.`id dvignøåñà ìèìèì ìáàxefb opaxc Ð

:dilrøîúéà ãéæîàla` .deqpw `qpwe Ð
bbeydil`n ziyrpc `de .xzen Ðlk Ð

.xzenc oky÷øåæäoial miaxd zeyxn Ð
.ze`xia ly oiqtdáééçzeyxc ,z`hg Ð

.`ed `ziilrn cigidäöéçî åàì éàÐ
cigid zeyx `din dieeyl ,`id `ziixe`cn

.dwixflúåàìîì ïðáø åøù éëéä`ivedle Ð
.wgec meyn miaxd zeyxl cigid zeyxn

úåàøéá éñô ïéòë.xea my oi`eÐïú÷ñôîÐ
oiqtd oia `l` jxc my oi`ydpwlqi Ð

.zevign ilhane miax zqixc iz`c ,oiccvl
êåòéãåä ïàëly ogk lecb dnk minkg Ð

.miax zriwa meyn ilhain `lc ,zevign
'åë áéø÷äì øúåîdlekl dl `pyixt Ð

.oiwxit yixa oizipznñéðëä ïë íà àìà
åáåøå åùàøeteb jyni `ny opiyiigc Ð

.enr ilkd `iveie ,eilbx mewnl
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ïøãäã,xnelk :epiidc ,'ek eaxir m`e ,eaxir elit` zexeq` mizy :eyexit ikde Ð oaxre

.eaxiryk zexzen ,oaxre oxcdc

äöéçîdcen Ð dxzed dxzede li`ed zay :dil zi` iia`c ab lr s` Ð o`k oi`

.zevign `kilc meyn ,`kd

éë`de Ð xnzi` cifn` ongp axc xnzi`

:(a,`w) "wxefd" wxta zaya opixn`c

exfge ,exzede zay axrn exywzpy zepitq

oiae oirhen oiae oicifn oiae oibbey oia ,exywzpe

exfg `l cifna .oey`xd oxzidl exfg Ð oiqep`

zeyx eedc `l` ,lhlhl oey`xd oxzidl ixnbl

.cifn` i`w `l Ð inp i` .`ziixe`c cigid

à÷iaxl ,edine Ð dil `xiaqe o`k ol rnyn

opixn`ck ,dil `xiaq `le o`k i`ce opgei

.onwlàì(`,hv) `xza wxta Ð mc` cenri

`nlc opixfbe ,el oikixvd mivtga dl iwen

liirn `wc dil wetizc :`iywe .elv` qipki

wxe oizyn enk ,cigid zeyxl miaxd zeyxn

!onwl opixq`c cigid zeyxl miaxd zeyxn

,wxe oizynl inc `lc :onwl uxiz i"yxe

,`zeyx cga dgpde dxiwr ciar dzeyc

lr s`e .xeht mewn `edy eit jeza oigp oiwync

egpe li`ed ,yegl oi` Ð oirlape oixfegc ab

rax` ea oi`y mewnac ab lr s`e .xeht mewna

Ð etilgi `ly calae opixn` (zen`) rax` lr

la` ,`icda iwet`l iz` `nlic opixfb mzd

eita hrn egepi `ly llk xyt` i` Ð `kd

aiyg `l Ð wxe oizyna la` .mrlaiy mcew

.cg` mewna od etebe eitc oeik ,xeht mewn eit

miaxd zeyxn ey`x `ivedl xzen did df itle

.xeht mewn ied xg` mewna eitc oeik ,wexle

zeyxa `ed (`,hv) `xza wxta ol `iranc `de

epiid ?edn miaxd zeyxa dn`d ite cigid

oi` aey etebn exwrpyk cin milbx inc meyn

(a,b) zayc `nw wxtn la` .dn`d ita migp

i`c dkiygyn ,daxc` :mzd opixn`wc ;`iyw

.opiqpw `l Ð z`hg aeig icil iz` dil (c)icy

egpe li`ed ?z`hg aeig icil iz` ikid ,`zyde

aiyg `lc :xnel yie !xeht mewn `edy ecia

lhep `edy xaca `l` xeht mewna dgpd

`l Ð eil`n gp ilkdy mzd la` ,enewnn

`ivedl xeq` df itle .xeht mewna dgpd aiyg

izk` :xn`z m`e .wexle miaxd zeyxa ey`x

ecin oziy oebk z`hg aeig icil iz` `lc xyt`

,ohw awpdyk ixii`c :xnel yie !zxg` ecil z`f

d`xp cere .eici izy ea qipkdl lkei `ly

mrleayk `kdc ,wxe oizynl inc `lc :yxtl

cr migp mpi`c ab lr s` ,oigpk iaiyg cin

iede ,eteb ab` ilhanc meyn Ð eirnl eribiy

`ax xn` inp ikde .`zeyx cga dgpde dxiwr

zeize` izy `ived :(`,t zay) "`ivend" wxta

`id ef ozaizkc ,aiig Ð jldn `edyk oazke

yi iab el exn`c oizipzn xity inp iz`e .ozgpd

did m` :xne` xi`n iax ,'ek zg` dlik` lke`

aiyg ikid `zyde .aiig Ð eita `ivede zay

ediilr aiiginc `pcira `d ?jpd icda d`ved

inp d`ved` ,`l` !eirna egepiy cr d`ved` aiigin `l izk` oexb zgpd zrya epiidc

.gpenk aiygc ,drila zryn aiign
ike
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eznyקנח ina cenr k sc ± iyily wxtoiaexir

úâá ïëåzba `edy dnk lkc ,xyrn oiprl (a,hv) `xza wxta yxtn Ðoizey Ð
zbd on `ivedl la` ,zbd lr xyrn `laelit` ,zbd lre .`ed raw ziizy Ð

raw dl `iedc oinga ebfen.mzd raw dil aiyg `l Ðäîäá éáâdwynd Ð
.edn ,miaxd zeyxa zcner `ide ,cigid zeyxa ezndaàðî èé÷ðã àëéä`idy Ð

.ea dzeyèé÷ð àìå`ly ,xqt`a dx`evl Ð
.uega dy`x mwrl lkezêì éòáéú àìÐ

,dy`x z` mwrz `ny opiyiig i`cec
.dixg` ilkd z` jilezeéî äì èé÷ð àì éëå

éøùab lr s`e ,ze`xia iqta ilkd feg`l Ð
.mipta daexe dy`x dxtdy opwizk oiieyrc

åúîäá éðôì ïúéå íéî íãà àìîé àìÐ
onwle .dzey `idy cera ecia ilkd feg`ie
lre .ze`xia iqt iab `id oizrnya `ziixaa
`ed dl hiwp i`c ,`ed dl hiwp `lca jgxk

xeq` ikd elit`edy`x ekxved dnl Ð
,dl hiwp `lca `hiyt `l` ?mipta daexe

ixyc oizipznedy`x :ipzwe ,dl hiwpca Ð
.miptan daexe'åë äìò øîúéà àäÐ

daexe dy`x opira ik :xnelkhiwp `lca Ð
daexe dy`x ied ike ,dl`ziixae .ixy Ð

ezndal envr `ed ozie `lni `l ipzwcÐ
zcnerd dndaa e`lc onwl iia` dvxz `d
oiqtd oia daexe dy`xe miaxd zeyxa
zepelge ziaa zcnerd dndaa `l` ,opiwqr
dl owezn qeai`e ,miaxd zeyxl dl zegezt
agxe dxyr deab miaxd zeyxa diptl
oaz my dl ozepe .cigid zeyx iedc drax`
qpkp qeai`d y`xe .cigid zeyxn `etqne
xead on `lni `lc opirny`e .oiqtd oial
jxc jlie qeai`d y`x lr ilcd diabie
iptl qeai`d lr ilcd lhlhie ,miaxd zeyx
mc` cner :ol `niiwc ab lr s`e .dnda
cigid zeyxa lhlhne miaxd zeyxa

`vend"a(a,gv oiaexir) "oilitz`kd Ð
.xeq`àîìéãy`x lr ilc igep`l ira ik Ð

ey`xa lwlwnc qeai`l dil ifg ,qeai`d
dileecl dil ixce iypine ,miaxd zeyxay
oiqtd oian witn `we dipewzl lif`e ,dicda
,eplhlhie epgipi `l jkld .miaxd zeyxl
cr oikled minde qeai`d lr jtey `l`

.odil`n dndadáééçéî éî àðååâ éàä éëåÐ
digep`l `zrc` cigid zeyxn xwr ik
zeyxl diwt`e iypi`e ,cigid zeyxa

aiigin in ,miaxdopax xefbilc ,`ziixe`cn
.ikdl izil `lc meyn ,diwt` `lcaàìù

'åë äøé÷ò äúéäzaygn zk`ln zayae Ð
bbyy `l` jkl oiekzpy ,dxez dxq`
ef dk`ln e` leg meidy xeaqk ,zaya

oiekzp `l ik la` .zxzen.z`hgn xeht Ð
`aeig `kil jk icil iz` inp i`c oeike

`ziixe`c`xizid xfbinl ol irai` `l Ð
.`d meynäéì ìééòî øãäå`leecl Ð

zeyxn dil xwr `we ,dipwzc xzal qeai`l
.cigid zeyxa igep`l `zrc` miaxdàì

äáåøå äùàøá éâñã êì éòáéú`dc Ð
hiwpc e`l i`c .`pn hiwpca `id oizipzn

dinw `pndaexe dy`x ekixvd dnl Ð
.`ed dl hiwpca oizipzn `nlicc :ol `wtqn `d la` ?miptaíéðôáî äúåà ïéñáåàziaa dgxk lr daxd `etqn dl agezy (a,dpw zay) "jiygdy in" wxta yxtn Ð

.lk`n `vnz `ly `xiizne ,xacnl `iveiyk dirna qeai`k dyrpy cr ,dzlik` ickn xzei ,driladàåä äì èé÷ðå àðî èé÷ðã ïàîë ñåáéà àäåfge` epi` m`y Ð
.`nw `pyilc `ziinw `ira heytize .eaexe ey`x ira `we ,aegzl leki epi` ex`evaåäì éðú éããä éáâ éãéîdnda i`ne ,lnb `pz `l dnda `pzc Ðinp xnzi` :lnb Ð

.opiqxb `lêåøà åøàåö.miaxd zeyx cr ribi ex`ev xwrie eptwzi m` ,miptan eteb aexc ab lr s`e Ðíéìâø éìåò úîäámilbx iler elit` ,mc` la` Ðxzed `l Ð
.zezyle miptl qpkil lekiy ,zezyle zelcl
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éëå`l`pn hiwpc `kid xn`w lirlc ;cenlzd ziibeq df oi`c :dyw Ð ixy in dl hiwp

:xnel yie ?ixy in jixt `zyde .daexe dy`x opirac jl iraz `l Ð dl hiwp `le

`l` ixy `l Ð ixyc xnel ivniz m` elit` `l` ,ikd xn`w dil `hiytc meyn `l

.daexe dy`xa

àéðúäå,`ipzin ze`xia iqt iab Ð `lni `l

ab lr s`e ,oizipzn` i`wc rnyne

dl hiwp `lca jgxk lre .daexe dy`x `ki`c

elired dn ok m` Ð ixii` dl hiwpca i`c ,ixii`

?dxt ly daexe dy`x

øîàmiaxd zeyxa cnerd qeai`a `kd iia`

qeai`d on zlke` dndady :yexit Ð

`lc ol rnyn `we .oiqtd lv` miaxd zeyxa

,ecia epfg`ie qeai`d y`x lr eppzie ilc `lni

miaxd zeyxay qeai`d y`xl ifg `nlic

cigid zeyxn witne ilcd mr my jlie ,lwlwzp

ifg inp ikc ,diptl jtey `l` .miaxd zeyxl

`d Ð mzdl lif`e lwlwzpy qeai`d y`xl

ilcd gipd jtyyk `dc .dicia icin dil zil

dndady yxtl i"yx wgc mpgae .oiqtd oia

zqxib oke ,oda aezky mixtq yie .ziaa zcner

witne ,lwlwnc qeai`l ifg `nlc :l`ppg epiax

gipdl leki `ly :yexit .dicda dileecl dil

dl witne ,oiqtd oiay qeai`d y`xa ilcd

zeyxa mc` cnerc ,qeai`d jxc dileecl

jci`l dil ifge ,cigid zeyxa lhlhne miaxd

zeyxn dil witn `we ,dil gpne lwlwnc `qib

lr :yexit Ð dil gpne .miaxd zeyxl cigid

.qeai`l dil owznc cr ,miaxd zeyxa `rx`

ïéñáåà:xnelk `l` ,`wec e`l oiqae` i`d

zayc `xza wxta opzc ± oihirln

.oihirln `l` lnbd z` oiqae` oi` :(a,dpw)
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ãéçiä úeLøî ÷étî à÷å ,déãäa àìååãì déì àøãe§¨¥§©§¨©£¥§¨©¥¥§©¨¦
áø øîàäå ?áéiçéî éî àðååb éàä éëå .íéaøä úeLøì¦§¨©¦§¦©©§¨¦¦©©§¨¨©©
åéöôç äpôîä :ïðçBé éaø øîà ,éîà éaø øîà ,àøôñ̈§¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨©§©¤£¨¨

ïàéöBäå ïäéìò Cìîðå úéåæì úéåfî¯äúéä àlL ,øeèt ¦¨¦§¨¦§¦§©£¥¤§¦¨¨¤Ÿ¨§¨
déì ïwúîc ïéðîæ àlà !Cëì äðBLàø äòMî äøé÷ò£¦¨¦¨¨¦¨§¨¤¨¦§¦¦§©¥¥
úeLøì íéaøä úeLøî ìéiòî à÷å ,déì ìéiòî øãäå©£©§©¥¥§¨§©¥¥§¨©¦¦§

íãà éab :éøîàc àkéà .ãéçiä¯ébñc ïðéøîà÷ àä ©¨¦¦¨§¨§¦©¥¨¨¨¨¨§¦©§©¦
,daeøå dLàøa dì ébñ éî äøt éab .Baeøå BLàøa déì¥§Ÿ§©¥¨¨¦©¦¨§Ÿ¨§¨

dì èé÷ðå àðî èé÷ðc àëéä ?àì Bà¯Cì éòaéz àì ¨¥¨§¨¥¨¨§¨¥¨¨¦¨¥¨
:déì øîà ?éàî ,dì èé÷ð àìå àðî èé÷ðc Cì éòaéz ék àlà ,daeøå dLàøa dì ébñc§©¦¨§Ÿ¨§¨¤¨¦¦¨¥¨§¨¥¨¨§¨¨¥¨©£©¥

.äúBLå íéðôaî daeøå dLàø äøt àäzL ãáìáe ,äeúéðzèé÷ð àìå àðî èé÷ðc åàì éàî §¥¨¦§©¤§¥¨¨Ÿ¨§¨¦¦§¦§¨©¨§¨¥¨¨§¨¨¥
!?éøL éî dì èé÷ð àìå àðî èé÷ð éàc ,àøazñî éîð éëäå .dì èé÷ðå àðî èé÷ðc ,àì !dì̈¨§¨¥¨¨§¨¥¨§¨¦©¦¦§©§¨§¦¨¥¨¨§¨¨¥¨¦¨¥
!äéìéàî äúBL àéäå CôBLå àlîî ìáà ,Bzîäá éðôì ïzéå íéî íãà àlîé àì :àéðúäå§¨©§¨Ÿ§©¥¨¨©¦§¦¥¦§¥§¤§£¨§©¥§¥§¦¨¥¥¤¨
áçBøå íéçôè äøNò dBáb íéaøä úeLøa ãîBòä ñeáàa àëä :ééaà øîà ,dìò øîzéà àä̈¦§©£¨¨©©©¥¨¨§¥¨¥¦§¨©¦¨©£¨¨§¨¦§©
éøãå ,déðBwúì éúàå ì÷ìwîc ñeáàì déì éæçc ïéðîæc ,ïéqtä ïéáì ñðëð BLàøå ,äòaøà©§¨¨§Ÿ¦§©§¥©©¦§¦§¦§¨¥¥§¥§¦©§©§¨¥§©¥§¨¥
?áéiçéî éî àðååb éàä éëå .íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî ÷étî à÷å déãäa àìååãì déì¥§©§¨©£¥§¨©¥¥§©¨¦¦§¨©¦§¦©©§¨¦¦©©
ïäéìò Cìîðå úéåæì úéåfî åéöôç äpôîä :ïðçBé éaø øîà ,éîà éaø øîà ,àøôñ áø øîàäå§¨¨©©¨§¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨©§©¤£¨¨¦¨¦§¨¦§¦§©£¥¤

ïàéöBäå¯øãäå déì ïwúîc ïéðîæ ,àlà !Cëì äðBLàø äòMî äøé÷ò äúéä àlL ,øeèt §¦¨¨¤Ÿ¨§¨£¦¨¦¨¨¦¨§¨¤¨¦§¦¦§©©¥©£©
Baeøå BLàøL ìîb :òîL àz .ãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî déì ìéiòî à÷å ,déì ìéiòî§©¥¥§¨§©¥¥¥§¨©¦¦§©¨¦¨§©¨¨¤Ÿ§

íéðôaî¯ïðéòa à÷å ,àéîc dì èé÷ðå àðî èé÷ðc ïàîk ñeaéà àäå .íéðôaî BúBà ïéñáBà ¦¦§¦§¦¦¦§¦§¨¦§©§¨¥¨¨§¨¥¨¨§¨§¨¨¥©
.CBøà Bøàeöå ìéàBä ìîb éðàL :úLL áø øîà ,àðeä áø øa àçà áø øîà !daeøå dLàøŸ¨§¨¨©©©¨©©¨¨©©¥¤¨¥¨¨¦§©¨¨

íéðôa daeøå dLàøL äîäa :òîL àz¯èé÷ðc ïàîk ñeaà àäå .íéðôaî dúBà ïéñáBà ¨§©§¥¨¤Ÿ¨§¨¦§¦§¦¨¦¦§¦§¨¦§©§¨¥
éðú÷c éîð äîäa éàî !Baeøå BLàø ïðéòa à÷å dì èé÷ðå àðî¯àéðúäå äîäa àéðúäå .ìîb ¨¨§¨¥¨§¨¨¥©Ÿ§©§¥¨©¦§¨¨¥¨¨§¨©§¨§¥¨§¨©§¨

.CBøà Bøàeöå ìéàBä ,ìîâa øñBà øæòìà éáø :éëä éîð àéðz !?àéðz éããä éab écéî !ìîb̈¨¦¥©¥£¨¥©§¨©§¨©¦¨¦©¦¤§¨¨¥§¨¨¦§©¨¨
àì :àéðúäå .ãáìa íéìâø éìBòì àlà úBàøéá éqt eøzeä àì :àcà øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©©¨Ÿ§©¥¥¨¤¨§¥§¨¦¦§©§¨©§¨Ÿ

äîäa éàî !ãáìa äîäa éaâì àlà úBàøéá éqt eøzeä¯íãà ìáà ,íéìâø éìBò úîäa §©¥¥¨¤¨§©¥§¥¨¦§©©§¥¨¤¡©¥§¨¦£¨¨¨
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קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc oiaexir(iying meil)

ïëåoicdúâadpyna x`eany ,xyrn oiprl ,[miapr zkixc mewn-] §¥§©
(c"n c"t zexyrn)oeik xyrn `la zbd lr ecnra oii zezyl xzeny

ziizy ef ixd ,uegl oiid z` `ived m` la` ,i`xr ziizy `idy
jeza dzyie zbl uegn mc` cenri `l jkl .xyrna aiige raw

.zbd jezl eaexe ey`x qipkd ok m` `l` ,zbd
:`xnbd zwtzqníãà éabzxg` zeyxa dzeye ef zeyxa cnerd ©¥¨¨

Baeøå BLàø éòác øîà àädidiy jixvy dpyna x`azp ixd - ¨¨©§¨¥Ÿ§
j` ,my dzeyy zeyxd jeza eaexe ey`xäøt éabzeyxa zcnerd ©¥¨¨

wtzqdl yi ,cigid zeyxa dzewydl dvexe miaxddì ïðéòa éî¦§¦¨¨
daeøå dLàø`idy mewnl daexe dy`x qipkzy jixv m`d - Ÿ¨§¨

,dzeyBà`nyàìmiyyeg ep` dzeyd mc`a `weec m`d .jixv Ÿ
jyniz m` elit` `ld eznda dwynd la` ,enr ilkd `ivei `ny
mc`d `ny miyyeg dfa s` `ny e` .melk jka oi` dvegd

.dixg` ilkd z` `ivei dwynd
:wtzqdl yi ote` dfi`a `xnbd zx`aneàðî èé÷ð à÷c àëéä ìk̈¥¨§¨¨¦¨¨

dì èé÷ð àìåepi`e ,epnn dzey `idy ilka wifgn mc`dy ote`a - §Ÿ¨¦¨
,dvegd dy`x zeptdl dpnn repnl dx`ev xqt`a fge`éòaéz àìŸ¦¨¥

c Cìi`ceåéâlî daeøå dLàø éòádaexe dy`x didiy jixv - ¨§¨¥Ÿ¨§¨¦§©
jynie uegl dy`x dptz `ny miyyeg i`ce ,ok `l m`y ,mipta

.miaxd zeyxl cigid zeyxn ilkd z` `iveie dixg` `edéòaz ék¦¦¨¥
dì èé÷ðå àðî èé÷ðc àëéä Cìmbe ilka mb wifgny ote`a - ¨¥¨§¨¦¨¨§¨¦¨

,dxta,éàî.`l e` mipta daexe dy`x didiy jixv m`d ©
:epzpynn wtqd z` heytl dqpn `xnbdäeúéðz déì øîàepipy - ¨©¥§¦¨

epzpyna z`f(:fi lirl)[miqtd z`] aixwdl xzen' ze`xia iqt iabl
x`aléàî ,'äúBLå íéðôaî daeøå dLàø äøtä àäzL ãáìáe¦§©¤§¥©¨¨Ÿ¨§¨¦¦§¦§¨©

àðî èé÷ðå dì èé÷ðc ,åàìlr s`e ,ilka wifgne da wifgn `edy - ©§¨¦¨§¨¦¨¨
.mipta daexe dy`x didiy jixvy dpyna x`ean ok it

:`xnbd dgec,àìxaecn dpynay xnel xyt`àìå àðî èé÷ðc Ÿ§¨¦¨¨§Ÿ
dì èé÷ðdy`x didiy jixv okle ,da wifgn `le ilka wifgny - ¨¦¨

daexe dy`x didiy jixv oi` da mb wifgn m` la` ,mipta daexe
.mipta

:digcd lr `xnbd dywn÷ð àìå àðî èé÷ð éëåéøL éî dì èé- §¦¨¦¨¨§Ÿ¨¦¨¦¨¥
ilka wifgn `ed xy`k ze`xia iqta ezxt iptl min zzl xzen ike
dy`x dxtdy ,mpewizk miieyr oiqtdy elit`e ,da wifgn epi`e

,mipta daexeàéðúäåze`xia iqt iab(.`k onwl),íéî íãà àlîé àì §¨©§¨Ÿ§©¥¨¨©¦
Bzîäa éðôì úaLa ïzéå,dzey `idy cera ecia ilkd wifgieìáà §¦¥§©¨¦§¥§¤§£¨

àeä àlîîx`adnCôBLå,diptl.äéìéàî äúBL àéäåixd §©¥§¥§¦¨¥¥¤¨
s` ,dzyzy ick diptl ilka wifgdl xeq` dxta wifgn epi`yky
`l` epzpyn cinrdl jiiy `l ok m`e .mipta daexe dy`xyk
yie ,mipta daexe dy`xa `weec xzen f`y ,dxtde ilkd wifgna
didiy jixvy dxtde ilkd wifgna epwtzqdy dn myn heytl

.mipta daexe dy`x
edf miqtd oia daexe dy`x didiy jixvy dn mlerl :`xnbd dgec
dyw `le ,dzewydl xzen df ote`ae ,dxta `le ilka wifgnyk wx
oky ,dzewydl el xeq` dxta wifgn epi`yky zxne`y `ziixadn

dìò øîzà àä,xn`p ef `ziixa lr ixd -àëä éiaà øîào`k - ¨¦§©£¨¨©©©¥¨¨
dy`xe miaxd zeyxa zcnerd dnda lr llka xaecn `l `ziixaa

xaecn `l` ,miqtd oia daexeazepelge ,ziaa zcnerd dnda §
diptl owezne ,miaxd zeyxl diptl migeztúeLøa ãîBòä ñeáà¥¨¥¦§

äòaøà áçBøå íéçôè äøNò dBáb ,íéaøä,cigid zeyx `edy ¨©¦¨©£¨¨§¨¦§©©§¨¨
d`iven `ide ,cigid zeyxn `etqne oaz my dl mipzep milrade

e`e qea`l oelgd jxc dy`x.zlkey xaecnãçà BLàøeze` ly Ÿ¤¨
qea`ì ñðëðjez,ïéqtä ïéá`lni `ly ,eprinydl `ziixad d`ae ¦§¨§¥©©¦

miaxd zeyx jxc jlie ,qea`d y`x lr ilcd diabie ,xeadn min
ab lr s`e .eznda iptl egipdl ,qea`d lrn ilcd z` lhlhie
,cigid zeyxa lhlhle miaxd zeyxa cenrl mc`l xzen `nlray

meyn xeq` o`kì÷ìwîc ñeáàì déì éæç àîìéc ,äøæb`ny - §¥¨¦§¨¨¥¥¨¥§¦©§©
qea`d y`xy d`xi ,qea`d y`x lr ilcd gipdl dvxiy cera

,lwlewn miaxd zeyxaydéðewúì éúàåmiaxd zeyxl `vie - §¨¥§©¥
,epwzldéãäa àìååãì déì àøãå,ilcd z` enr `yie gkyie -à÷å §¨¨¥§©§¨©£¥§¨

íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî ÷étîmiqtd oian `iven `vnpe - ©¦¥§©¨¦¦§¨©¦
`l` ,eplhlhie qea`d lr ilcd gipi `l ,jkld .miaxd zeyxl
cr mdil`n ekli minde ,qea`d lr ilcdn mind jetyi

.[xeiv d`x]dndad

z` lhlhie gkyi `ny xefbl yi recn :iia` ixac lr `xnbd dywn
,miaxd zeyxl miqtd oian ilcdáéiçéî éî àðååb éàä éëåike - §¦©©§¨¦¦©¥

,cigid zeyxa egipdl zpn lr cigid zeyxn utg xwery ote`a
xnel jiiyy ,dxezd on aiigzn m`d ,miaxd zeyxl e`ivede gkye

.df icil `eai `ly minkg exfbyénà éaø øîà àøôñ áø øîàäå§¨¨©©©§¨¨©©¦©¦
úéåæì úéåfî åéöôç äpôîä ,ïðçBé éaø øîà,cigid zeyxaCìîðå ¨©©¦¨¨©§©¤£¨¨¦¨¦§¨¦§¦§©

ïäéìòef ziefa mgipdln ea xfge -ïàéöBäå,uegl,øeètoeikàlL £¥¤§¦¨¨¤Ÿ
éä,Cëì äðBLàø äòMî äøé÷ò äúgipdl zrc lr xwr dligzay ¨§¨£¦¨¦¨¨¦¨§¨

,uegl `ivede jlnp okn xg`l wxe ,cigid zeyx eze`a zxg` ziefa
oiekzpy epiidc ,zaygn zk`ln lr `l` zaya miaiig oi`e
dk`lndy xeaq didy e` ,meid zayy gkyy `l` ,dk`lnl
.z`hgn xeht ,dk`lnl llk oiekzp `lyk la` ,zaya zxzen
,z`hg aeig icil `eai `l miaxd zeyxl `ivei m` mby oeikne
oi` ,cigid zeyx `edy qea`d y`xa egipdl oiekzp ezxiwra ixdy

.e`ivedl `eai `ny qea`d lr ilcd gipdl `ly xefbl minkgl
,epxn`y enk dxifbd mrh oi` ok` :`xnbd daiynàlàmeyn ¤¨

ydéì ïwúîc ïéðîæy`x lr ilcd gipdl dvxiy cera minrt - ¦§¦¦§©¥¥
zeyxl `vie ,my lwlewn `edy d`xi miaxd zeyxay ecva qea`d

,enr ilcde epwzl miaxddéì ìéiòî øãäåqipki oewizd xnbae - §¨©§©¥¥
,qea`l ilcdìéiòî à÷åqipkn `edy `vnpe -íéaøä úeLøî §¨§©¥¥§¨©¦

.ãéçiä úeLøì¦§©¨¦
éøîàc àkéàoldl epipy .zxg` oeyla ef dreny exn`y yi -(.hv) ¦¨§¨§¥

'eke cigid zeyxa dzyie miaxd zeyxa mc` cenri `l ,dpyna
zx`an .zba oke ,dzey `edy mewnl eaexe ey`x qipkn ok m` `l`

:`xnbdíãà éabzxg` zeyxa dzeye ef zeyxa cnerdàä ©¥¨¨¨
Baeøå BLàøa déì ébñc ïðéøîà÷witqny dpyna x`azp ixd - ¨©§¦¨§©¦¥§Ÿ§

j` ,dzey `edy zeyxd jezl eaexe ey`x qipkiyäøt éab©¥¨¨
wtzqdl yi ,zxg` zeyxa dzewydl dvexe ef zeyxa zcnerdéî¦

daeøå dLàøa dì ébñdaexe dy`x qipkzy jka witqn m`d - ©¦¨§Ÿ¨§¨
,dzey `idy mewnl,àì Bàzeyxa dteb lkyk `l` xzen epi`e Ÿ

.dzey `id day
:wtzqdl yi ote` dfi`a x`al `xnbd dkiynneàðî èé÷ðc àëéä¥¨§¨¦¨¨

dì èé÷ðåmb wifgne epnn dzey `idy ilka wifgn `edy ote`a - §¨¦¨
,dac ,Cì éòaéú àìi`ceedaeøå dLàøa dì ébñdy`xy witqn - Ÿ¦¨¥¨§©¦¨§Ÿ¨§¨

,mipta daexedì èé÷ð àìå àðî èé÷ðc ,Cì éòaéú ék àlàote`a - ¤¨¦¦¨¥¨§¨¦¨¨§Ÿ¨¦¨
,dxta wifgn `le ilkd z` wifgny,éàîdy`xy witqn m`d ©

.`l e` ,mipta daexe
:epzpynn wtqd z` heytl dqpn `xnbddéì øîàepipy - dEzipY ¨©¥¨«¨

dpyna z`f(.fi lirl)x`al [miqtd z`] aixwdl xzen' ,ãáìáe¦§©
àðî èé÷ðc ,åàì éàî 'äúBLå íéðôaî daeøå dLàø äøt àäzL¤§¥¨¨Ÿ¨§¨¦¦§¦§¨©©§¨¦¨¨

dì èé÷ð àìådpyna x`eane ,da wifgn epi`e ilka wifgn `edy - §Ÿ¨¦¨
.mipta daexe dy`xy witqny

:`xnbd dgec,àìdpyna xaecny xnel xyt`èé÷ðå àðî èé÷ðc Ÿ§¨¦¨¨§¨¦
dì,mipta daexe dy`xy witqn okle da wifgne ilka wifgny - ¨

.mipta dlek didzy jixv da wifgn epi` m` la`
:digcl di`x `xnbd d`ianàøazñî énð éëäåz` cinrdl §¨¦©¦¦§©§¨
,dxtae ilka wifgna ,epzpyndì èé÷ð àìå àðî èé÷ð éàcm`y - §¦¨¦¨¨§Ÿ¨¦¨
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xcde"קס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc oiaexir(iyiy meil)

`l`ñtèîxead ilzeka eilbxe eicia fge` -äìBòå,xead on §©¥§¤
e.ãøBéå ñtèî§©¥§¥

:`xnbd dywnéðéà,ok oicd m`d -áø øîà ÷çöé áø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦§¨¨©©
äãeäéíéiç íéî øàáì àlà úBàøéa éqt eøúeä àì ,ìàeîL øîà §¨¨©§¥Ÿ§©¥¥¨¤¨¦§¥©¦©¦

äîäáì éàå ,ãáìaziizyl `l` my lehlhd xzed `l m`e - ¦§©§¦¦§¥¨
,dndaél äîminéì äî íéiçminïéñpeëîdaiyn .minyb inn ©¦©¦©¦§¨¦

mewn lkn ,dnda ziizyl `l` xzed `ly s`y :`xnbdïðéòa§¦¨
íãàì éæçc éãéîoeikc ,mc` ziizyl miie`x eidi mindy jixv - ¦¦§¨¥§¨¨

md mikixv ,dvignk zeidl miqtd z` miaiygny el` md mindy
.miaeyg min zeidl

:ze`xia iqt oia lehlhd z` exizd izn zx`ane dtiqen `xnbd
àôeb[`ziixaa xn`p-]ãáìa äîäáì àlà úBàøéa éqt eøúeä àì ¨Ÿ§©¥¥¨¤¨¦§¥¨¦§©

eéä íàå ,ãøBéå ñtèî äìBòå ñtèî íãà ìáàxead ilzekïéáçø £¨¨¨§©¥§¤§©¥§¥§¦¨§¨¦
,qthl leki epi` f`yénð íãàì eléôàze`lnl xzen mc`l mb - £¦§¨¨©¦

.zezyle miqtd oia l` xead on m`ivedle miníéî íãà àlîé àìå§Ÿ§©¥¨¨©¦
Bzîäa éðôì ïzéå,dzey `idyk ilkd wifgieàeä àlîî ìáà §¦¥¦§¥§¤§£¨§©¥

xeadnéðôì CôBLådå äîäa`id.äéìéàî äúBL §¥¦§¥§¥¨§¨¥¥¤¨
:`xnbd dywné÷úîïk íà ,ïðò áø dì óz` zewydl xeq`y ©§¦¨©¨¨¦¥

,xead zty lr eznda.úBàøéa éqt eìéòBä äîike :`xnbd ddnz ©¦©¥¥¨
dywn dz`,eìéòBä äîelired md ixde,ïäî úBàlîì`la ixdy ©¦§©§¥¤

ztye cigid zeyx xeady ,ezty l` xead on `ivedl llk xeq` df
:opr ax ziiyew z` `xnbd zx`an .miaxd zeyx xeadàlàzpeek ¤¨

zeywdl opr axìéòBä äîm`äøt ìL daeøå dLàøxnelk ,mipta ©¦Ÿ¨§¨¤¨¨
lirl epzpyn dkixvd dn jxevl(:fi)dnda ly daexe dy`x didiy

dy`x jixv `ly `hiyt ilka fge` epi`yk `ld ,miqtd oia jeza
.llk dzewydl xeq` ixd ilka fge`yke ,daexe

:`xnbd daiynïðé÷ñò éàîa àëä éiaà øîà`l `ziixaa o`k - ¨©©©¥¨¨§©©§¦¨
oia daexe dy`xe miaxd zeyxa zcnerd dnda lr llka xaecn

xaecn `l` ,miqtdadiptl migezt zepelge ,ziaa zcnerd dnda §
diptl owezne ,miaxd zeyxldBáb íéaøä úeLøa ãîBòä ñeáéà¥¨¥¦§¨©¦¨©

äøNòmigthäòaøà áçBøåmipzep milrade ,cigid zeyx `edy £¨¨§©©§¨¨
oelgd jxc dy`x d`iven `ide ,cigid zeyxn `etqne oaz my dl

.zlke`e qea`låny xaecBLàøqeai`d ly cg`ì ñðëðjezïéá §Ÿ¦§¨§¥
'eëå ïéqtädipewzl iz`e lwlwnc qea`l dil ifg `nlic dxifb] ©©¦§

,[miaxd zeyxl cigid zeyxn witn `we ,dicda `leecl dil `xce
lr ilcd diabie ,xeadn min `lni `ly ,eprinydl `ziixad d`ae
,qea`d lrn ilcd z` lhlhie miaxd zeyx jxc jlie ,qea`d y`x
cenrl mc`l xzen `nlray ab lr s`e ,eznda iptl egipdl
`ny ,dxifb meyn xeq` o`k ,cigid zeyxa lhlhle miaxd zeyxa
qea`d y`xy d`xi ,qea`d y`x lr ilcd gipdl dvxiy cera
`yie gkyie ,epwzl miaxd zeyxl `vie ,lwlewn miaxd zeyxay
`l ,jkld .miaxd zeyxl miqtd oian `iven `vnpe ,ilcd z` enr
,qea`d lr ilcdn mind jetyi `l` ,eplhlhie qea`d lr ilcd gipi

.dndad cr mdil`n ekli minde
dxeza xn`p(hk fh zeny)mFIA FnwOn Wi` `vi l` eiYgY Wi` EaW'§¦©§¨©¥¥¦¦§Ÿ©

jldle enewnn z`vl i`yx mc` oi`y minkg ecnl o`kn 'iriaXd©§¦¦
zaeyd .zay megz `ed dfe ,gex lkl dn` miitl`n xzei zaya
myne enewna zen` rax` el yi zevign `ll mewna xirl uegn
lk z` zkll leki xira zaeyd .dn` miitl` el miccen oldle
wxta oldl .cv lkl dn` miitl` el miccen xird seqne xird
zrcl xird megz z` miccen cvik mipicd ihxt x`eai iying
epia oi` m` xird on `veid zia lk .dn` miitl`d z` cecnl okidn
wlgk aygpe xirl sxhvn df ixd ,miixiye dn` miray xird oiae
zekeq] oipbxea eid m` .oldle df zian dn` miitl` miccene dpnn
dn` miray jeza xirl ueg [reaw xac epi`e xird ixneyl miyery
okid x`an dinxi ax .oldle myn xird megz z` miccen ,miixiye

:ze`xia iqt oice oipbxea oic bdep,áø øîà àaà øa äéîøé áø øîà̈©©¦§§¨©©¨¨©©
ìááa ïéðbøea ïéàmegz z` cecnl mitxhvn oipbxead oi` laaa - ¥§¨¦§¨¤

- ux`l uEgA zF`xiA iQR `le ,oldle mdn xirdiqt exzed `le §Ÿ©¥¥¨§¨¨¤
:eixac dinxi ax xiaqne .laan ueg zevx` x`ya ze`xiaïéðbøea§¨¦

àì ìááameyn ,mitxhvné÷ãéa éçéëLcmin ithy my miievny - §¨¤Ÿ¦§¦¥¦§¥
e .llk miaeyg mpi` jkld ,mze` mitheyyõeça úBàøéa éqt©¥¥¨§

àì õøàìmeyn ,exizdàúáéúî éçéëL àìcmy miievn `l - ¨¨¤Ÿ§Ÿ§¦¥§¦¨¨
lhlhl exizd `le ,xirl xirn dxez cenll mikledd micinlz
mikledy miyp` ,mda `veikle milbx ilerl `l` ze`xia iqta

.devn xaclïðéãáò àëtéà ìáàyi xnelk ,miyer jetd la` - £¨¦§¨©§¦¨
uega oipbxeae ,micinlz my miievn oky laaa ze`xia iqt xzid

.zepethy my miievn `ly meyn ,mitxhvn ux`l
éøîàc àkéà,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi -äéîøé áø øîà ¦¨§¨§¥¨©©¦§§¨

õeça àìå ìááa àì úBàøéa éqôe ïéðbøea ïéà ,áø øîà àaà øa©©¨¨©©¥§¨¦©¥¥¨Ÿ§¨¤§Ÿ§
.õøàì,eixac dinxi ax xiaqneàì ìááa ïéðbøea,mitxhvn ¨¨¤§¨¦§¨¤Ÿ

àì énð õøàì õeça ,é÷ãéa éçéëLcoeik ,mitxhvnéápb éçéëLc ¦§¦¥¦§¥§¨¨¤©¦Ÿ¦§¦¥©¨¥
miaeyg mpi` jkld ,oipbxead z` miapeby miapb my miievny -

e .mizak zeidlàì ìááa úBàøéa éqtmeyn ,exizdàiî éçéëLc ©¥¥¨§¨¤Ÿ¦§¦¥©¨
`l` ze`xia iqta lhlhl exizd `le ,rtya min my miievny -
mindy ,mdn zezyle zexeal minybd in z` qpkl mikixvy okid

e .wgecaàì énð õøàì õeçameyn exizd.àúáéúî éçéëL àìc §¨¨¤©¦Ÿ§Ÿ§¦¥§¦¨¨
:laaa oipbxea oipra dyrn d`ian `xnbdàcñç áø déì øîà̈©¥©¦§¨

eúéúà éøîà ,àaà øa äéîøé áøc déøa àðeä áøc déøa éøîì§¨¦§¥§©¨§¥§©¦§§¨©©¨¨§¥£¦
àúaLa éñøt àúìz äåäc ìàiðãc àzLéðk éáì Lðøaîizrny - ¦©§¦§¥§¦§¨§¨¦¥©£¨§¨¨©§¥§©§¨

ly zqpkd zial [mewn my] yipxan mi`a mz`y mkilr mixne`y
uegn df ixde ,ze`qxt yely ly wgxn `edy ,zaya l`ipc

,yipxa mkxir megzleúéëîñ éànàmikneq mz` dn lr ike - ©©¨§¦
,mkzkildaïéðbøeaàmiray jeza jxcd jxe`l yiy oipbxead lr - ©§¨¦

zegt yi zqpkd zial cr oipbxead seqne ,dfl dfn miixiye dn`
,dn` miitl`nêeáàc deáà øîà àädinxi ax ,jia` ia` ixd - ¨¨©£©©£
xn` ,`a` xaïéðbøea ïéà ,áøc déîMîmitxhvn÷ôð .ìááa ¦§¥§©¥§¨¦§¨¤¨©

déì éåçàå`cqg axl d`xde `ped axc dixa ixn `vi -eäðä §©£¥¥©§
àúååúî,zqpkd zial yipxa oia zeaixg zexiir oze` -ïòìaîc- §¨¨¨§¦©§¨

zecner xnelk ,zerela eidyajezíééøéLå änà íéòáL,efn ef §¦§¦©¨§¦©¦
mr zetxhvn od jkld ,my eidy mizadn zevign oda ex`ype

.d`lde odn megzd cecnl xird
:xn xa ixn mya `cqg ax xn`y mixac d`ian `xnbdáø øîà̈©©

Léøc ,àcñç[yxc-]áéúëc éàî ,øî øa éøîyexit `ed dn ± ¦§¨¨¦¨¦©©©¦§¦
aezkd(ev hiw milidz),'ãàî Eúåöî äáçø õ÷ éúéàø äìëz ìëì'§¨¦§¨¨¦¦¥§¨¨¦§¨§§Ÿ

oi`y ,dxezd `idy ,'jzevn'l caln seqe uw yi xac lkly epiidc
,dteq z` `evnl,äæ øác,dxezd ly axd dlceb zece`ãåc Bøîà ¨¨¤£¨¨¦

,jlndBLøét àìåoke ,`ed dnk,BLøét àìå áBià BøîàokeBøîà §Ÿ¥§£¨¦§Ÿ¥§£¨
Bcò ïa äéøëæ àaL ãò ,BLøét àìå ìà÷æçé`iapd,BLøéôeitk §¤§¥§Ÿ¥§©¤¨§©§¨¤¦¥§

.x`eaiy
epxn`y dn :`xnbd zxne` .xn xa ixn ixac z` zyxtn `xnbd

dxezd ly axd dlcebyáéúëc ,BLøét àìå ãåc Bøîà(my)ìëì' £¨¨¦§Ÿ¥§¦§¦§¨
,'ãàî Eúåöî äáçø õ÷ éúéàø äìëzxac lkly] xen`k eyexity ¦§¨¨¦¦¥§¨¨¦§¨§§Ÿ

`evnl oi`e ce`n dagx jzevn mle` ,seqe uw izi`x mlera yiy
y epxn`y dne .[dteq z`áéúëc ,BLøét àìå áBià Bøîàxn`y £¨¦§Ÿ¥§¦§¦

dxezd zece`(h `i aei`),'íé épî äáçøe äcî õøàî äkøà'oiicre £ª¨¥¤¤¦¨§¨¨¦¦¨
y epxn`y dne .dlceb dnk yxit `l,BLøét àìå ìà÷æçé Bøîà£¨§¤§¥§Ÿ¥§

áéúëcd`xna ede`xdy dt lray dxez zlibn lceb zece` xn`y ¦§¦
d`eapd(i a l`wfgi)øBçàå íéðt äáeúë àéäå éðôì dúBà Nøôiå'©¦§Ÿ¨§¨©§¦§¨¨¦§¨

,'éäå äâäå íéðé÷ äéìà áeúëådaezk dlibnd z` d`xy epiid §¨¥¤¨¦¦¨¤¤¨¦
z` yxit `l `ed s`e ,'id'e 'dbd'e 'mipiw' da miaezke ,diciv ipyn
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המשך בעמוד ק



קסי ezny in` cenr `k sc ± iyily wxtoiaexir

ñôèîqthn .`veie qpkpe milzka eilbxe eicia fge` Ð.frla x"itxw Ðéæçã éãéî
íãàìdvign edl ieyn minc oeik Ð.oiaeyg min opira Ðïéáçø åéä íàepi`e Ð

qthl leki.zezyle ze`lnl el xzen Ðåúîäá éðôì ïúéåxzen epi` envr `ed Ð
.diptl ilkd feg`låìéòåä äî`edy ,xead on ze`lnl elired ixd :dinza Ð

.cigid zeyxìááá ïéðâøåá ïéàxn`c Ð
eid m` :(a,dp oiaexir) "oixarn cvik"a
mixiye dn` miray jeza xirl ueg oipbxea
myn xird megz oiccene ,dnr oixarzn Ð

oipbxea od dne .oldleoiyery zekeq Ð
iax xn`we .reaw xac epi`e ,xird ixney
oi`e :xnelk .laaa oi` oipbxea jpdc :dinxi
`inc iwcia `ki` laaac ,xird mr oixarzn

.icin iaiyg `l jkld ,edl ithyeäöåçá
õøàì.laan cal zevx` x`ya Ðàìã

àúáéúî éçéëùmikled micinlz zeidl Ð
`l ze`xia iqte ,dxez cenll xirl xirn
,oda `veikle milbx ilerl `l` exzed

.devn xacl oikledyéáðâ éçéëùãiapbc Ð
.miza zeidl iaiyg `l jkld ,edléçéëùã

àéîmewnl `l` ze`xia iqt exzed `le Ð
,odn zezyle oqpkl minyb in oikixvy

.wgec `ki`céáì ùðøáî åúéúà÷ã éøîà
ìàéðãã àúùéðëmkilr mixne`y izrny Ð

l`ipcc `zyipk ial yipxan oi`a mz`y
lltzn did myy laaa did mewn .zaya
."dizilira dil ogizt oieke" aizkc l`ipc

ïéðâøåáà åúéëîñ à÷ éàîàoipbxea yiy Ð
.dn` mirayl dn` miraynàúååúîÐ

on zevign my ex`ype ,zeaixg zexiir
"oixarn cvik" wxta mzd opixn`e .mizad
zavn epiidc ,dvxtp `ly ytp :(a,dp my)

xawdpi`y it lr s`e ,xird mr zxarzn Ð
.ynn ziaíéøéùå äîà íéòáùáipy Ð

xvgk miz`q zia xeriy `edc ,dn` iyily
stxw oipzep :(`,fp) onwl opixn`ck .okynd
xirl jenq mixiye dn` miray lkc ,xirl

.xir iedõ÷ éúéàø äìëú ìëìlk seqc Ð
dagx jzevn la` .eteq `evnl ,uw yi xac

.dly dlkzl uw oi`e ,c`nåùøéô àìÐ
.dxeriy uw edfi`éðôì äúåà ùåøôéåÐ

.ed`xd dt lray dxez zlibnàåä ïëå
øîåà.`ed zeprxet oeyl mipiwc ÐäâäåÐ

.dgny oeyläîàá íéøùòly dn` Ð
.`ed jexa yecwdøùò äáçøå`idyk Ð
.dletk epiid ,dtrúèùô éë,dzlitkl Ð

.mixyra mixyr `iedäì úôì÷ éëÐ
lk `diy ,dzxiag y`xa ef dtilw miyzc

.cg` cvn daizkíéòáøà äì àéåä,jxe` Ð
.mixyr agexaïëú úøæá íéîùåzcn Ð

mleraeyge `v .dn` ivg lr dn` ivgÐ
,dlibna yi dn` ivg lr dn` ivg dnk
dyr ?cvik .miz`ne mitl` zyly `vnze
ivg agex ly zerevx agex dn` mixyrn

dn`zg` lke ,zerevx mirax` o`k ixd Ð
dlibn ly dkxe`l dn` mirax`ixd Ð

zyly ody jxe` dn` ze`n yye sl`
itl`.zezxf miz`ne míéðàú éàãåãÐ

.mip`z ze`ln zyegp zexiqíéãòåî=
.mipken
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éãéîi` .mc`l ifgc icina inp epiid Ð lirlc lnbd z` oiqae`e Ð opira mc`l ifgc

icina ied oewizd zligze li`ed inp i` .oiqtd oia `le ,cigid zeyxa ixii` inp

oeik mc`l ifgc icin opira i`n` :xn`z m`e .dnda jxevl oipr lka ixy Ð mc`l ifgc

y Ð my exiizype ,dnda jxevl dlc m`y :xnel yie !dnda jxevl `l` ixy `lcix

Ð miagx eid m`e :jenqa opixn`c `de .mc`l

jxevl dligzkl zelcl ,epiid ixy inp mc`l

jxevl `l` exzed `l opixn`c `d :inp i` .mc`

owzp xakya la` .oewizd zligz epiid Ð dnda

dligzkl mc` jxevl s` ixy Ð dnda jxevl

elit` owzl ixy Ð miagx eid m`e .zelcl

xvg :lirl xn`c `d xity iz`e .mc` jxevl

dkezn lhlhl xzen oiqtd oial qpkp dy`xy

`zyd epiid Ð dkezl oiqtd oiane ,oiqtd oial

.mc` jxevl elit`

äîm`e Ð dxt ly daexe dy`x elired

,dl hiwpe `pn hiwpca elired :xn`z

hiwp `lca ixii` `ziixae .ixyc lirl xn`c

rnyn opr axc :xnel yie !lirl gkenck ,dl

.dl hiwpe `pn hiwpca elit` Ð `lni `l dil

`l Ð dl hiwpe `pn hiwpac dil `xiaq :inp i`

.daexe dy`x opira

éåçàmixtkc rnyn Ð `zeezn jpd dil

eid `le li`edc .`zeezn exwn miphw

oihbc `nw wxtae .eid miphwc llkn mireci

:opixn` `wc .`zeezn zelecb zexiirl ixw (`,f)

dpiw iab ,aiyg `w l`xyic `rx`c `zeezn

citwdl oi`c d`xp jk jezne .dcrcre dpenice

dlecb xir oia ,"ipelt `zn" hba oiazeky dn

:o`k yxit qxhpewa ,edine .dphw xir oia

,di`x oi` df itle .zeaixg zexiir Ð `zeezn

.zereci eid `l eaxgpy itle ,eid zelecb `nyc

ãçàÐ dxeza miz`ne mitl` zylyn

iax cqi "zxtqe zi`x f`" welqa

mlera ze`n rax`e mitl` :xilwd xfril`

enk ,dn` yily zxf dyery itl edfe .dkix`n

drax`e hiqa mipy cr zgzen zxfde" :cqiy

oeayg itle ."hiqde gthd `ed zerav`

dn` lke ,dn` ivg zxf ied `zrnyc

j` .zezxf rax` da yi axre izyl dpwlgzyk

dn` wlgl el did epeayg itl ik :dniz

zxf lr zxf wlg lka didi f`e ,miwlg dryzl

mitl` zrayl dlri f`e ,zxf lr zxf mlerd ik

dfe ,dn` lr zxf mlerd dyer `ede miz`ne

Ð "ux`d xtr yilya lke"c xaeq mbe ?el oipn

lke `ib" :cqi envr `ede ,dn` yily epiid

,iyily rav`c rnyn ,"elikd dcxva dxtr

dvxe ,"dcxv" dil ixw ,dn` iexwd rav` epiid

zkqnae .iyily rav`a "yilya lke" yxtl

(a,hi) `nei,lcebd lv`y rav` "dcxv" ixw

.(lceb` ly ,`cc dxv epiid "dcxv"e
iptn
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,'çéøy ,mip`zd i`cec ipya mifnxpd el`l dpeekdeelàå elà ¥©¥§¥
,çéø eðziL ïéãéúò.'d ipt z` eywai mleky epiide £¦¦¤¦§¥©

xen`d weqtd zece` zxg` dyxc d`ian `xnbd(my mixiyd xiy)

icFC mipWi mB miWcg micbn lM EpigzR lre gix Epzp mi`cECd'©¨¦¨§¥©§©§¨¥¨§¨¦£¨¦©§¨¦¦
:'Kl iYptváéúëc éàî ,àáø Løcweqtd zpeek `id dn ±íéàãecä' ¨©§¦¨¨©¨¨©¦§¦©¨¦

eðéçút ìòå' .àèç íòè eîòè àlL ìàøNé éøeça elà ,'çéø eðúð̈§¥©¥©¥¦§¨¥¤Ÿ¨£©©¥§§©§¨¥
ïäéçút úBãébnL ,ìàøNé úBða elà ,'íéãâî ìk[dcp igzt-] ¨§¨¦¥§¦§¨¥¤©¦¦§¥¤

ïäéìòáì.dpnid yextiy icka dlral z`f zxtqn mc d`exyk ± §©£¥¤
àðéøçà àðLéì,zxg` oeyl ±úBãâBàL[zexyew-]ì ïäéçútjxev ¦§¨©£¦¨¤§¦§¥¤§

,ïäéìòa.mixg`l zelrap opi`yézðôö éãBc íéðLé íb íéLãç' ©£¥¤£¨¦©§¨¦¦¨©§¦
,'Cìxcb zeidl xece xec lka eycgzpy minkg zexifb md 'miycg' ¨

izptv icec' ,mnvr dxezd ixac md 'mipyi' ,dxiard iptn biiqle
y ,jnyl el` lk izxnye izptvy epiid ,'jlìàøNé úñðk äøîà̈§¨§¤¤¦§¨¥

ìò ézøæb úBøéæb äaøä ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì¦§¥©¨¨¦¤¨©§¥§¥¨©§¦©
.íézîéi÷å ,éìò zøæbM änî øúBé éîöò©§¦¥¦©¤¨©§¨¨©§¦©§¦

:'mipyi mb miycg' weqtd xe`ia zece` ozne `yn d`ian `xnbd
ïðaøcî àeääì àcñç áø déì øîà[mkg eze`l-]øcñî à÷ äåäc ¨©¥©¦§¨§©¦§©¨¨©£¨¨§©¥

dén÷ àzãbà,eiptl dcb` ixac xcqn didy ±Cì òéîL éîm`d ± ©©§¨©¥¦§¦©¨
weqtd zece` zrnyeäî ,'íéðLé íb íéLãç'.exe`iadéì øîà £¨¦©§¨¦©¨©¥

'miycg' ,`cqg axl mkg eze`å úBl÷ úBöî elà'mipyi'elà ¥¦§©¦¥
,úBøeîç úBöî.ozniiwn `idy l`xyi zqpk zxne`ydéì øîàax ¦§£¨©¥

,`cqgéëådíéîòt íéîòt äøBz[minrt dnk-],äðzéðok lry §¦¨§¨¦§¨¦¦§¨
,zeycg od xg` wlge zepyi od dizevnn wlgy weqtd yxtzi

.ok xnel okzi `l `lde,eìlä àlàod ,'mipyi',äøBz éøácî ¤¨©¨¦¦§¥¨
,eìläåod ,'miycg'íéøôBñ éøácî.[minkg-] §©¨¦¦§¥§¦

:`axn ztqep dyxcáéúëc éàî ,àáø Løcaezkd zpeek `id dn ± ¨©¨¨©¦§¦
(ai ai zldw)'Bâå äaøä íéøôñ úBNò øäfä éða änäî øúBéå'uw oi` §¥¥¥¨§¦¦¨¥£§¨¦©§¥§¥¥

xn`p ok iptly ,'xUA zrbi dAxd bdle(`i weqt my)minkg ixaC' , §©©©§¥§¦©¨¨¦§¥£¨¦
dpeekde ,'cg` drxn EpYp zFRq` ilrA mirEhp zFxnUnkE zFpaxCM©¨§Ÿ§©§§§¦©£¥£ª¦§¥Ÿ¤¤¨
epzipy azky dn edfe ,dt lra dynl exqnpy dxezd ixacl
l`xyi inkg mda ewlgpy `l` ,epiax dyn `edy cg` drexn
xne`e eixg`ly weqtd `ae ,egkype zeaald ehrnzpy xg`l

,xnelk ,'xdfd ipa dndn xzeie'íéøôBñ éøáãa øäfä ,éða[minkg-] §¦¦¨¥§¦§¥§¦
,mniiwlî øúBéa xdfp jpd xy`äøBz éøác,ipiqa dpzipy azkay ¥¥¦§¥¨

ïäa Lé äøBz éøácLzevn `l` mda oi`y el`kå äNòoi`y yi ok ¤¦§¥¨¥¨¤£¥§
zevn `l` mdaå ,äNòú àìmle`íéøôBñ éøáã,xzei mixeng Ÿ©£¤§¦§¥§¦

yî áéiç íéøôBñ éøác ìò øáBòä ìkäúéxn`py ,miny iciazldw) ¨¨¥©¦§¥§¦©¨¦¨
(g izkiypa yprp minkg excby xcb uxetdy ,'Wgp EPkXi xcB uxtE'Ÿ¥¨¥¦§¤¨¨

.ygpíà ,øîàz ànLok`,Lnî ïäa Lé,mixteq ixacaäî éðtî ¤¨Ÿ©¦¥¨¤©¨¦§¥©
eázëð àljk lry `id jzaeyz ,yxetna dxezaàø÷ øîà Ÿ¦§§¨©§¨

[weqta xn`p-],'õ÷ ïéà äaøä íéøôñ úBNò'aezkl xyt` i`y £§¨¦©§¥¥¥
.mazekl mikxvpd mixtql uw oi`y ,mixteqd ixac lk z`

weqta xn`p cer :xen`d weqtd meiq z` zyxec `xnbd(ai ai my)

déøa àtt áø øîà ,'øNa úòéâé äaøä âäìå'[epa-]øa àçà áøc §©©©§¥§¦©¨¨¨©©¨¨§¥§©©¨©
déîMî àcà[enyn-],àleò øa àçà áøcaezkdìkL ãnìî ©¨¦§¥§©©¨©¨§©¥¤¨

âéòìnä[breld-],úçúBø äàBöa ïBcéð ,íéîëç éøác ìòyi jky ©©§¦©¦§¥£¨¦¦§¨©©
weqta exkfedy] minkgd ixac lr birlndy ,weqtd z` yexcl

a oecip ,[mcewd.d`ev `ide ,xya zribi
:ef dyxc dgec `xnbdé÷úîó[dywn-],'âòì' áéúk éî ,àáø dì ©§¦¨¨¨¦§¦©©

`ld ,minkg ixac lr brela xacn aezkdy zyxc ok lry'âäì'©©
,áéúk.brl oeyl eyxecl oi`eàlàdbed oeyl 'bdl' yexcl yi §¦¤¨

y aezkd cnlne ,dxezaïäa äâBää ìkzr lka ,[dxez ixaca-] ¨©¤¨¤
`ed mda dbed `edyíòBèmda,øNa íòè`ed mlerly epiide ¥©©¨¨

.mrh mda `ven
:minkg ixaca zexidfd zece` dyrn d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaäéäå ,ïéøeñàä úéáa Leáç äéäL àáé÷ò éaøa äNòî©£¤§©¦£¦¨¤¨¨¨§¥¨£¦§¨¨
Bì ïéñéðëî eéä íBéå íBé ìëa .BúøLî éñøbä òLBäé éaøiaxl ©¦§ª©©©§¦§¨§§¨¨¨©§¦¦

,`aiwräcîa íéîdlihp icke dizy ick witqnd ,[mieqn xeriya-] ©¦§¦¨
.dcerqlïéøeñàä úéa øîBL Bàöî ãçà íBéiqxbd ryedi iaxl ¤¨§¨¥©¦¨£¦

,ecia minde `aiwr iaxl qpkpyBì øîàd`ex ,ryedi iaxl xneyd ¨©
y ip`ïéaeøî Eîéî íBiä,dizyl jxevd ickn mdøBzçì ànL ©¥¤§¦¤¨©§

[xetgl-]ïéøeñàä úéael` min ici lréøö äzà,Cdz` odici lry ¥¨£¦©¨¨¦
.xiwd ipale hihd z` jkxnCôLydxneïééöç,mind lyBì ïúðå ¨©¤§¨§¨©

`edy xzepd xeriya minïééöç.calaàaLkiax qpkp xy`k - ¤§¨§¤¨
iqxbd ryediàáé÷ò éaø ìöà`aiwr iax gkepe ,ecia mind ivge ¥¤©¦£¦¨

,dhrend mind zenkaBì øîà,iqxbd ryedi iaxl `aiwr iax ¨©
éiça ïééeìz éiçå éðà ï÷fL òãBé äzà ïéà ,òLBäé,E`l` il oi`y §ª©¥©¨¥©¤¨¥£¦§©©§¦§©¤

.cala min hrn z`ad recne ,il `ian jpd xy` z`çñ[xtiq-]Bì ¨
`aiwr iaxl iqxbd ryedi iaxòøBànä BúBà ìkmr el rxi` xy` ¨©§¨

.xneydBì øîà,iqxbd ryedi iaxl `aiwr iaxìBhàL íéî éì ïz ¨©¥¦©¦¤¤
éãé.dcerqlBì øîàelit` `ld ,iqxbd ryedi iaxìïéà úBzL ¨©¨©¦§¥

ïéòébîike ,[oiwitqn-]éãé ìBhéì,ïéòébî Eoi`y i`cey ,dinza ©¦¦¦¨¤©¦¦
jl ex`yi `l ,mda jici lehz m`e ,dlihpl mbe dizyl mb miwitqn

.dizyl minBì øîà,`aiwr iaxL ,äNòà äî`ld,ïäéìò íéáéiç ¨©¨¤¡¤¤©¨¦£¥¤
aeig ,mici zlihp i` lr xnelk ,dlihp in lr.äúéî,ok lreáèeî ¦¨¨

y,éîöò úúéî úeîà,min xqegn,éøéáç úòc ìò øBáòà àìå ¨¦©©§¦§Ÿ¤¡©©©£¥©
.zt zlik` lr dlihp exfbyeøîà,[extiq-]íòè àìon `aiwr iax ¨§Ÿ¨©

ztdBì àéáäL ãò ,íeìkiqxbd ryedi iaxåéãé ìèðå íéî §©¤¥¦©¦§¨©¨¨
.dcerqlBúeð÷æa äî ,eøîà ,øáca íéîëç eòîMLkiax ly §¤¨§£¨¦©¨¨¨§©§¦§

bdp `aiwr,Ckenvr xrivy ick cr ,minkg ixaca xdfp dky ¨
,mxearaBúeãìéa,zeprzdle leaql xzei leki didyänk úçà ìò §©§©©©©¨

änëå.minkg ixaca xdfpyïéøeñàä úéáa äîebdp,Ckdidy s` §©¨©§¥¨£¦¨
,oicd on xehtänëå änk úçà ìò ïéøeñàä úéáa àlLxdfp didy ¤Ÿ§¥¨£¦©©©©¨§©¨

.xaca
:mici zlihp zpwze aexir zpwz zece` mixac d`ian `xnbdøîà̈©

ïéáeøéò äîìL ïwézL äòLa ,ìàeîL øîà äãeäé áøoi`y ± ©§¨¨©§¥§¨¨¤¦¥§ŸŸ¥¦
owize ,aexir `la zxg` cigid zeyxl zg` cigid zeyxn `ivedl
zeyxl miaxd zeyxn mb `ivedl exizie etilgi `ny yygn ok

,cigidåowizyk okíéãé úìéèðzr dze`a ,zexdhl biiq `idy §§¦©¨©¦
â éaì çîNé Eaì íëç íà éða' äøîàå ìB÷ úa äúöé'éðà íilyn) ¨§¨©§¨§¨§¦¦¨©¦¤¦§©¦¦©¨¦

(eh bk,øîBàåcer(`i fk my).'øáã éôøç äáéLàå éaì çnNå éða íëç' §¥£©§¦§©©¦¦§¨¦¨Ÿ§¦¨¨
iptly el`] mixiyd xiya miweqt lr `axn dyxc d`ian `xnbd

:[lirl yxcpd 'gix epzp mi`cecd' weqtdáéúëc éàî ,àáø Løc± ¨©¨¨©¦§¦
aezkd zpeek `id dn(bi-ai f mixiyd xiy)äðéìð äãOä àöð éãBã äëì'§¨¦¥¥©¨¤¨¦¨

øãîqä çzt ïôbä äçøt íà äàøð íéîøkì äîékLð ,íéøôka©§¨¦©§¦¨©§¨¦¦§¤¦¨§¨©¤¤¦©©§¨©
,'Cì éãBc úà ïzà íL íéðBnøä eöðä,eyexit edfàöð éãBc äëì' ¥¥¨¦¦¨¤¥¤©¨§¨¦¥¥

ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ìàøNé úñðk äøîà ,'äãOä©¨¤¨§¨§¤¤¦§¨¥¦§¥©¨¨¦¤
ïäa LiL íéëøk éáLBék éððéãz ìà ,íìBòly zexiarúBéøòå ìæb ¨©§¦¥¦§§¥§¨¦¤¥¨¤¤¤©£¨

,ø÷L úòeáLe àåL úòeáLee dkl ok lreEàøàå àa ,'äãOä àöð' §©¨§§©¤¤¥¥©¨¤Ÿ§©§£
L ,íéîëç éãéîìzjk jezae mdizenc` z` micaeräøBza ïé÷ñBò ©§¦¥£¨¦¤§¦©¨

àlà 'íéøôka' éø÷z ìà ,'íéøôka äðéìð' .÷çcä CBzî¦©§¨¨¦¨©§¨¦©¦§¥©§¨¦¤¨
zòtLäL ,åNò ìL Bòøæ Eàøàå àa ,'íéøôBka'zzpeäáBè ïäì ©§¦Ÿ§¤§£©§¤¥¨¤¦§©§¨¨¤¨

záe úBiñðk éza elà ,'íéîøkì äîékLð' .Ea eøôk ïäå,úBLøãî é §¥¨§§©§¦¨©§¨¦¥¨¥§¥¦¨¥¦§¨
.mxkk zexey zexey eayi mdaéìòa elà ,'ïôbä äçøt íà äàøð'¦§¤¦¨§¨©¤¤¥©£¥

elà ,'íéðBnøä eöðä' .äðLî éìòa elà ,'øãîqä çzt' .àø÷î¦§¨¦©©§¨©¥©£¥¦§¨¥¥¨¦¦¥
,'Cì éãBc úà ïzà íL' .àøîb éìòamyçáL éìãBâå éãBák Eàøà ©£¥§¨¨¨¤¥¤©¨©§£§¦§§¦¤©
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xcde"קסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc oiaexir(ycew zay meil)

íékLnL[zixgya]áéøòîe[axra],Løãnä úéáì ïäéìòepiid ¤©§¦©£¦£¥¤§¥©¦§¨
.axrae xweaa ea cenll,øîà äaø,'axerk zexegy' zeaizd ©¨¨©

,dxezd ixacl m`ven dz` ina ,ornynk zeyxcpL éîaaexn §¦¤
dxeza elnráøBòk ïäéìò åéðt øéçLn.xegy `edy df,øîà àáø ©§¦¨¨£¥¤§¥¨¨¨©

,dxez ixacl m`ven dz` inaåéða ìò éøæëà Bîöò íéNnL éîa§¦¤¥¦©§©§¨¦©¨¨
áøBòk Búéa éða ìòå,eipa lr ixfk` `edy dfàä ék,df dyrnk ± §©§¥¥§¥¦¨

áø éáì ìéæà÷ äåä àðúî øa àcà áøcdaiyid l` jlil dpt ± §©©¨©©§¨£¨¨¨¦§¥©
,dxez cenlleäúéác déì äøîà,[ezy`-]ãéáòà éàî Cãéc é÷eðé ¨§¨¥§¦§§¥¦¨©©£¦

eäì.mze` oef` j`ide jiclil dyr` dn ±eîéìL éî ,dì øîà §¨©¨¦§¦
àîâàa éîøe÷micner min mewn] mb`a zewxi exzep `l m`d ± §¥§©§¨

.[mda mignv milcby
d"awd zece` xn`p :zxg` dyxc(i f mixac)ìà åéàðBNì ílLîe'§©¥§§¨¤

àìîìéà ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ,'Bãéáàäì åéðtdid [`l m`-] ¨¨§©£¦¨©©¦§ª©¤¥¦¦§¨¥
áeúk àø÷î,'eipt l`'øLôà éàdid,BøîBàìo`k xn`py ¦§¨¨¦¤§¨§§
`ed d"awdyLwáîe åéðt ìò éBOî àNBpL íãàk ìBëéák¦§¨§¨¨¤¥©©¨¨§©¥

,epnî BëéìLäìhrn lr ryxl mlyl xdnn d"awdy epiide §©§¦¦¤
.`ad mlerl ecia`dl zpn lr ,dyry miaehd miyrnd

xn`p cer(my),àìéà éaø øîà ,'BàðBNì øçàé àì'`weec,åéàðBNì Ÿ§©¥§§¨©©¦¦¨§§¨
mdløçàé àìc àeä,mdl mlyl,íéøeîb íé÷écöì øçàé ìáà §Ÿ§©¥£¨§©¥§©¦¦§¦

.dfd mlera mxky mdl zzl `lyeðééäåmixacd od el`e ±øîàc §©§§¨©
áéúëc éàî ,éåì ïa òLBäé éaøaezkd zpeek `id dn ±(`i f mixac) ©¦§ª©¤¥¦©¦§¦

mihRWOd z`e miTgd z`e devOd z` YxnWe'Eeöî éëðà øLà §¨©§¨¤©¦§¨§¤©ª¦§¤©¦§¨¦£¤¨Ÿ¦§©§
,'íúBNòì íBiäy epiid,íBiäzrd `ed ,dfd mleraàìå ,íúBNòì ©©£¨©©£¨§Ÿ

,øçîì,`ad mlera,íúBNòìcer .dzin xg`l zeevn meiw oi`y §¨¨©£¨
qtd on cenll yi,we,íúBNòì íBiäe,íøëN ìa÷ì øçîìxen`ke ©©£¨§¨¨§©¥§¨¨

.dfd mlera mxky milawn miwicvd oi`y
àîézéàå ébç éaø øîà[z`f xn`y mixne` yie-]øa ìàeîL éaø ¨©©¦©©§¦¥¨©¦§¥©

áéúëc éàî ,éðîçðaezkd zpeek `id dn ±(e cl zeny)'íétà Cøà' ©§¨¦©¦§¦¤¤©©¦
`ld ,miax oeyldéì éòaî 'óà Cøà'ernyny ,[xnel jixv did-] ¤¤©¦¨¥¥

.cin rxtp epi`e eqrk z` jix`ny `edàlàdxez dazky dnn ¤¨
epiide ,eipt jix`ny ,mipt oeyl `edy cenll yi 'mit`'íétà Cøà¤¤©©¦

,íé÷écvì,cin mxky mlyn epi`e zewgeyd eipt z` mdl jix`ny ©©¦¦
e,íéòLøì íétà Cøàrxtp epi`e zenrefd eipt z` mdl jix`ny ¤¤©©¦¨§¨¦

.cin mdn
:dpyna epipy,øîBà äãeäé éaøz` mixizn ze`xia iqty exn` `l ©¦§¨¥

`ed ghyd m` wx `l` ,`edy lceb lka mdipiay ghya lehlhd
ãòly lceb'åëå íéúàñ úéa,miz`q xeriya d`eaz zrixf mewn ± ©¥¨©¦

mci lr xizdl oi`y ,dn` miying lr dn` d`n ly ghy `edy
xzei lecb ghyd xy`k lhlhl.

:dcedi iax ixac z` zxxan `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqp ± ¦©§¨§
a ,dcedi iax xn`y miz`q zia xeriyd m`d ,daiyidïéqôe øBa©¦

,øîà÷,mdipiay ghyd lk xy`k `l` mixizn ze`xia iqt oi`y ¨¨©
zial ribn ,zen` izy `edy ,miqtl epiay mewnde xead llek

,xzei `le cala miz`qàîìéc Bàa ,xn`y miz`q zia xeriyøBa ¦§¨
,øîà÷ ïéqt àìå`l` mixizn ze`xia iqt oi`y `ed xn`y dny §Ÿ©¦¨¨©

dvegny dne ,xzei `le miz`q zia ickl cr ribn xead ghy m`
xzen ,ecal xeaa miiz`q yi m` s`y ,oeayga llkp epi` el
dne xead ,elek mdipiay ghydy elit` ,miqtd oia lehlhd

.miz`q zian lecb ,el dvegny
iqt oi` dcedi iax zrcly mrhd :wtqd iccv z` zx`an `xnbd
exizi m`y iptn `ed ,miz`q zia ly ghy cr `l` mixizn ze`xia
mb lehlhd z` xizdl mc` `eai `ny yeygl yi ,xzei lecb ghy

m`d ,wtzqdl yi dzrne .miz`q zian lecbd stxwaïúBð íãà̈¨¥
,BøBáa åéðéòxizdl cenll ieyr `ed xead xzidny ,xnelk ¥¨§

`l` ze`xiad iqt elirei `ly xefbl `xaq oi` ok lre ,stxwa
xizdl jkn cnli `ny ,miz`q zia xeriyn lecb envr xead xy`k
,miz`qn xzei oi` envr xeaa xy`k eli`e ,df xeriya stxwa mb

,yeygl oi` df xeriyn lecb xead sexiva miqtd oiay ghydy s`
ïðéøæb àìå[mixfeb ep` oi`e-]éìeèìèì éúà àîìéc`eai `ny ± §Ÿ©§¦¨¦§¨¨¥§©§¥

lhlhl[àîìòã] ótø÷a íéúàñ úéaî øúBézian lecbd stxwa ± ¥¦¥¨©¦§©§©§¨§¨
,my xizdl o`kn cenll ieyr `ed oi`y itl ,miz`qàîìéc Bà¦§¨

ãà,Búvéçîa åéðéò ïúBð íieyr `ed zevignd swid lkn ,xnelk ¨¨¥¥¨¦§¦¨
,stxwa xizdl cenllåok lrïðéøæâmiqtd exizi `ly mixfeb ep` ± §©§¦¨
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eznyקסו ina cenr ak sc ± iyily wxtoiaexir

.migth dxyr deab `ede l`xyi ux`l ea zelrl]àðúçîåwenr uixg cxen Ð
idpe .dvign dl iede [`qib jci`n l`xyi ux` aiaq drax` agxe migth dxyr

opaxcn ilehlhl xeq`c.dilr iaeig`l `id `ziixe`c miaxd zeyx e`l edin Ð
úøîà÷ äáù úåãøåîå úåìòî`gip `lc ,miaxd zeyx meyn mdilr oiaiig oi`y Ð

.miaxd zeyx ied `le ,edcic dqixcàðô÷ø÷
.aeyg mc` :xnelk ,zleblebd lra Ðéãåîò

.opgei iax ly yxcn zia ly Ðéìâãë ïðéàù
øáãîdeyn oprdy ,dzid dwlg ux`c Ð
.dze`ìáçá åì ïéìåò åìéôàå,`id `ira Ð

.dl xn`w dagxeïåøî úéá úåìòîoitewf Ð
xg` dfa da oikldne ,dxvw dlrne ,c`n
dpyd y`xa opixn`ck ,cgi mipy `le df

.oexn zia zelrnk ,"oexn ipak" :(`,gi)øöç
äì ïéñðëð íéáøäùzevxt e` migzt jxc Ð

.xyr lyäéúùéîùú àçéð àìãmiaxl Ð
yi oicecibe ,oixvw oigztdy .dqixcl
miax zriwa dlhan `lc `hiyte .dtewq`a

.zevignläãåäé éáø åàì àìàopirny`e Ð
dizyinyz `gip `lc `kidc.icen Ð

êúòã à÷ìñ úåøåáájeza iean ied ikid Ð
.xeadúåøåáì,cg` ey`xa xea yiy Ð

.oixaery cr my oikldn dxvw zg` dtyae
ìåâìéâ úéá éìéáùdtewfe ddeab dlrn Ð
.l`xyi ux`a `idäéä ìàøùé áäåà òùåäé

`picen l`xyi ux`c zecxene zelrnae Ð
oiaiigc jl `pin` ike ,odilr oiaiig oi`c jl

.`pin`w zevx` x`ya Ð
äðùîíéáøä øåáixkcn `in iwqt i` Ð
.iccd`ãéçéä øàáiwqt `l `dc ixy inp Ð
.`iníéáøä øàáìizxz `ki`c Ð

.`zeilrnläøåâç.milag ly swid Ð
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àîéìéà:lirl xn`c ,diteb opgei iaxn iieyw`l ivn ded Ð xevc `nleq siwnc meyn

.miaxd zeyx meyn dilr oiaiig Ð dlila zelerp dizezlc `lnl` ,milyexi

`ail` `kde ,dvign ilhane miax ez`c dil zi`c ,dcedi iaxc `ail` ied mzd :`nye

opaxc.àîìéã`nrh yxtnck ,l`xyi ux`a `weece Ð zxn`w zecxene zelrn

dvega la` .did l`xyi ade` ryedi :jenqa

opaxl la` ,dcedi iaxc `ail`e aiig Ð ux`l

miax ez` `lc ,xeht ux`l dvega elit` Ð

l`xyi ux` lk opaxlc :dnize .dvign ilhane

xevc `nleq ici lr cigid zeyx dyrz

`le ,zlbic dl siwnc ,inp laae .xcbc `pzzne

xn`c ,opgei iaxle !ozvign ilhane miax ez`

zian xzei stxw :(a,fq oiaexir) "xcd" wxta

elit`e xek elit` ,dxicl swed `ly miz`q

elit` oicd `ede .aiig ekezl wxefd Ð miixek

:xnel yie ?didi xeriy dnc ,mixek sl`l

`aiyg `l mc` icia dieyr dpi`y dvignc

miax ez`c ecen opax elit`e ,i`d ilek dvign

.dvign ilhane

àðô÷ø÷epiid Ð jyix Ð jyixl dizifg

enk iede .iia` ly eax didy ,dax

zay) "ininga jyixc `yixe ixixwa jyix"

cenll l`xyi ux`l dax jldy epivne .(`,dp

"zexifb ipiic ipy" wxt seqa opgei iax iptl dxez

epivn `l envr iia` la` .(`,`iw zeaezk)

iia` d`x `ly :cere] .my dxez cenll jldy

opgei iax ly ecinlz dax la` ,opgei iax z`

.[dedìúdil riny ded `l Ð 'ek hwlznd

ux`ay zecxene zelrn :opgei iax xn`c `d

.oiaiig Ð ux`l dvega la` ,'ek l`xyi

éðîmlerl `nil :xn`z m`e Ð opax `nili`

.ixy lhlhl elit`c ol rnynwe ,opax

milbx ilerac ,opirny `l ze`xia iqtnc

.ipyn `w `ticrc :xnel yie !eliwd

àìà`nwele :xn`z m`e Ð dcedi iax e`l

`iddac ,zexenb zevign izy yiy oebk

jgxk lrc :xnel yie !dcedi iax dcen i`ce

izyn dvxtpa i`c .zegex rax`n dvxtpya

,dizyinyz `gip `lc `ixi` i`n Ð zegex

.opaxl jixtck ,inp dizyinyz `gip elit`

àúzkqna Ð zeyletnd ze`ean rny

,zeziba :opiqxb (e dpyn iyy wxt) zexdh

:l`ppg epiax yxit .zezibd zgzy zexea epiide

lkn migth dyly lzekd on wegx xeady oebke

ol rnyn `we .o`ke o`k jxc oiklede ,cv

jled xea i`c ,dvign ilha `l ikd elit`c

`de .cigid zeyx iedc `hiyt Ð lzekl lzekn

on dyly zblten dvign hwp `le xea hwpc

lr s`c ,ith yecg ied xeaac meyn Ð lzekd

elit` Ð ekeza zkldn inp miaxd zeyxy ab

.zayl cigid zeyx ied ikdåäæéàåiliay

jgxk lr `de :xn`z m`e Ð 'ek leblb zia

jezn dxyr mihwlzn eid leblb zia iliay

ok m`e ,zayl cigid zeyx iede li`ed ,rax`

:`iyw cere ?i`pi iaxc iiez`l `kd jixv dn

:opixn` `lcn ,zayl cigid zeyx `edy ied `yecig xwirc rnync ,i`pi iaxcn iziin ikd meync :xnel yie !?lirl ipynck ,dil `kixhvi` d`nehl miaxd zeyx ipyn `l i`n`c

:xnel yie !rax` jezn dxyr hwlzny oeik ,cigid zeyx ied inp leki elit` ?uexl leki card oi` il dnle :xn`z m`e .miaxd zeyx ied Ð ikd elit` .'ek uexl leki card oi` elit`

.(`zvign `ied `lc (a,ht oiaexir) "zebb lk" wxta xn`c ,zqxcp `zvign iedz `lc ,dbxcn oirk ieyr `di `ly ,dizyinyz `gip `di `ly opiracòùåäéÐ did l`xyi ade`

miaxd zeyx ied Ð efa oi`veie efa dl miqpkp miaxy xvge ,zexeal yletn iean la` .uexl leki card oi`y i`pi iax yxtnck ,llk dizyinyz `gip `lc leblb zia iliay `wec

oiicr jixvc rnync `l` xn`w `l ikdle ,miax zriwa ici lr dcedi iaxl miaxd zeyx eed Ð miaxl exqenl ie`xe dizyinyz `gipe li`ed .cigi ly eedc ab lr s` ,wgvi epiaxl

:lirlc `iepyläøåâç.dvign :yexit
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éwîc íeMî àîéìéààqéb Cäî øBöc àîleñ dì ó ¦¥¨¦§©¦¨¨¨§¥©¦¨
àqéb Cäî øãâc àðzçîe¯éwî éîð ìáaúøt dì ó ©§¨¨§¨¥¥©¦¨¨¤©¦©¦¨§¨

.àqéb éàäî úlâéãå àqéb Cäîéwî éîð àîìò àleëcó ¥©¦¨§¦§©¥©¦¨§¨¨§¨©¦©¦
:äéì øîà !?zøîà÷ úBãøBîe úBìòî àîìéc !ñBðéé÷Bà§¨¦§¨©£¨¨¨§©§£©¥
ïðçBé éaø øîà ék éãenò éa CLéøì déúéæç àðô÷ø÷©§©§¨£¦¥§¥¨¥©¥¦¨©©¦¨¨
,ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà ék ,éîð øîzéà .àúòîL àäì§¨§©£¨¦§©©¦¦£¨¨¦¨©©¦¨¨
úBìòî :ïðçBé éaø øîà ,eäaà éaø øîà dì éøîàå§¨§¦¨¨©©¦©¨¨©©¦¨¨©£
úeLø íeMî ïäéìò ïéáéiç ïéà ìàøNé õøàaL úBãøBîe¨¤§¤¤¦§¨¥¥©¨¦£¥¤¦§
äáçø dépéî àòa .øaãî éìâãk ïðéàL éôì ,íéaøä̈©¦§¦¤¥¨§¦§¥¦§¨§¨¦¥©£¨
ïéò÷Ba íéaøå ,òaøà CBzî äøNò èwìúîä ìz :àáøî¥¨¨¥©¦§©¥£¨¨¦©§©§©¦§¦
?åéìò ïéáéiç ïéà Bà íéaøä úeLø íeMî åéìò ïéáéiç ,Ba©¨¦¨¨¦§¨©¦¥©¨¦¨¨
àçéðc íúä äîe àzLä ,Cì éòaéz àì ïðaøc àaélà©¦¨§©¨©¨¦¨¥¨¨§¨©¨¨§¦¨
dì éìháîe íéaø eúà àì ïðaø éøîà ,dézLéîLz©§¦§¥¨§¦©¨©¨¨©¦§©§¦¨

dézLéîLz àçéð àìc àëä ,àúvéçî¯ék .ïkL ìk àì §¦¨¨¨¨§¨¦¨©§¦§¥Ÿ¨¤¥¦
àçéðc àeä íúä ?éàî ,äãeäé éaøc àaélà Cì éòaéz¦¨¥¨©¦¨§©¦§¨©¨¨§¦¨

dézLéîLz àçéð àìc àeä àëä ,dézLéîLz¯àì ©§¦§¥¨¨§¨¦¨©§¦§¥¨
øîà ?àðL àì àîìéc Bà ,àúvéçî éìháîe íéaø eúà̈©¦§©§¦§¦¨¨¦§¨¨§¨£©
.ïéà :déì øîà ?ìáça Bì ïéìBò eléôàå .ïéáéiç :déì¥©¨¦©£¦¦§¤¤£©¥¦
:déáéúéà .ïéà :déì øîà ?ïBøî úéa úBìòîa eléôàå©£¦§©£¥¥£©¥¦¥¦¥

Bæa ïéàöBéå Bæa dì ïéñðëð íéaøäL øöç¯íéaøä úeLø ¨¥¤¨©¦¦§¨¦¨¨§§¦¨§¨©¦
ïðaø àîéìéà ?épî .úaMì ãéçiä úeLøe äàîehì¯ ©§¨§©¨¦©©¨©¦¦¥¨©¨©

àì ïðaø éøîà dézLéîLz àçéðc íúä äîe àzLä̈§¨©¨¨§¦¨©§¦§¥¨§¦©¨©¨
dézLéîLz àçéð àìc àëä ,àúvéçî éìháîe íéaø eúà¯åàì àlà !ïkL ìk àì¯éaø ¨©¦§©§¦§¦¨¨¨¨§¨¦¨©§¦§¥Ÿ¨¤¥¤¨¨©¦

úBàBáî :òîL àz .déì àëéøèöéà äàîeèì íéaøä úeLøe ,ïðaø íìBòì ,àì !àéä äãeäé§¨¦Ÿ§¨©¨©§¨©¦§§¨¦§§¦¨¥¨§©§
leôîäúBøBaa .äàîehì íéaøä úeLøe ,úaMì ãéçiä úeLø úBøònáe ïéçéMa úBøBaa úBL ©§¨©©¦¦©§¨§©¨¦©©¨§¨©¦©§¨©

ïðaø àîéìéà ?épî .äàîehì íéaøä úeLøe úaMì ãéçiä úeLø .úBøBaì :àlà !?Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨¤¨©§©¨¦©©¨§¨©¦©§¨©¦¦¥¨©¨©
¯dézLéîLz àçéðc íúä äîe àzLä¯àçéð àìc àëä ,dì éìháîe íéaø eúà àì éøîà ¨§¨©¨¨§¦¨©§¦§¥¨§¦¨¨©¦§©§¦¨¨¨§¨¦¨

äàîehì íéaøä úeLøe ,ïðaø íìBòì ,àì !àéä äãeäé éaø åàì àlà ?ïkL ìk àì dézLéîLz©§¦§¥Ÿ¨¤¥¤¨¨©¦§¨¦Ÿ§¨©¨©§¨©¦©§¨
íéaøä úeLøe ,úaMì ãéçiä úeLø ïäa àöBiëå ìebìéb úéa éìéáL :òîL àz .déì àëéøèöéà¦§§¦¨¥¨§©§¦¥¥¦§§©¥¨¤§©¨¦©©¨§¨©¦
ìL äàñ ìBhéì ìBëé ãáòä ïéàL ìk :éàpé éaø éác éøîà ?ìebìéb úéa éìéáL eäæéàå .äàîehì©§¨§¥¤§¦¥¥¦§¨§¦§¥©¦©©Ÿ¤¥¨¤¤¨¦§¨¤

ïðaø àîéìéà ?épî .èBéãøñ éðôì õeøéå ïéhéç¯ïðaø éøîà àzLéîLz àçéðc íúä äîe àzLä ¦¦§¨¦§¥©§§©¦¦¥¨©¨©¨§¨©¨¨§¦¨©§¦§¨¨§¦©¨©
éaø åàì àlà ?ïkL ìk àì àzLéîLz àçéð àìc àëä ,àúvéçî dì éìháîe íéaø eúà àì̈¨©¦§©§¦¨§¦¨¨¨¨§¨¦¨©§¦§¨Ÿ¨¤¥¤¨¨©¦
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àáa ïa äãeäé éaø .àáé÷ò éaø éøác ,íéçôè äøLò dBáb ävéçî Bì ïéNBò ãéçiä øBáì§©¨¦¦§¦¨¨©£¨¨§¨¦¦§¥©¦£¦¨©¦§¨¤¨¨
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc oiaexir(ycew zay meil)

àîéìéà`ed ,l`xyi ux`a miaxd zeyx oi`y mrhdy xn`p m` ± ¦¥¨
éwîc íeMîdì ól`xyi ux` z` siwny ±øBöc àîìeñdeab xd ± ¦§©¦¨§¨§

,rlqk sewf `edyàñéb Cäî,df cvn ±øãâc àðzçîeuixge ± ¥©¦¨©§¨¨§¨¥
xcb `xwpd mewnay migth dxyr wenràñéb Cäî,ipyd cvdn ± ¥©¦¨

recn ok m` ,miaxd zeyxk aygp epi` zevign ztwen `idy oeike
zeyx meyn dilr oiaiig oi` l`xyi ux` wxy opgei iax xn`

ixd ,miaxdénð ìáaok mb ±éwîdì óxdpàñéb Cäî úøtcvn ± ¨¤©¦©¦¨§¨¥©¦¨
,dfàñéb éàäî úìâéãåzty retiye ,ipyd cvdn lwcg xdpe ± §¦§©¥©¦¨

miaxd zeyx llk oi` ,ok m`y ,dyw cere .dvignk ynyn xdpd
,mleraénð àîìò àleëc,zevigna swen ok mb mlerd lk ixdy ± §¨¨§¨©¦

yéwîómi eze`ñBðéé÷Bàmpi` el` zevign i`ce `l` .eicv lkn ©¦§¨
mipaen oi` ok m`e ,cigid zeyxk miptay mewnd z` zeaiygn
siqede .l`xyi ux`a miaxd zeyx oi` recn ,opgei iax ly eixac

:inic axl xnel iia`zøîà÷ úBãøBîe úBìòî àîìéc`ny ± ¦§¨©£¨¨¨§©§
zecixide zeilrdy ,`id opgei iax mya zxn`y mixacd zpeek

.miaxd zeyx meyn mdilr miaiig oi` ,l`xyi ux`aydéì øîà̈©¥
,iia`l inic axàðô÷ø÷ixac z` yxtl zpeek ok` ,aeyg mc` ± ©§©§¨

eli`k ipira `ed dnece ,dpekpd dxeva opgei iaxCLéøì déúéæç± £¦¥§¥¨
jy`x z` izi`xéãenò éaiax ly eyxcn zia ly micenrd oia ± ¥©¥

,opgeiàzòîL àäì ïðçBé éaø øîà ékdkld opgei iax xn`yk ± ¦¨©©¦¨¨§¨§©§¨
.efénð øîzéàc ,iia` ixack yxcnd ziaa epipy oke ±àúà ék± ¦§©©¦¦¨¨

`aykyïéáø,laal l`xyi ux`nøîàmyadì éøîàå ,ïðçBé éaø ¨¦¨©©¦¨¨§¨§¥¨
mixne` yie ±df xacyúBìòî ,ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¨¨©£

,íéaøä úeLø íeMî ïäéìò ïéáéiç ïéà ìàøNé õøàaL úBãøBîe¨¤§¤¤¦§¨¥¥©¨¦£¥¤¦§¨©¦
L éôìzecxene zeilrøaãî éìâãk ïðéàl`xyi dpgn didy enk ± §¦¤¥¨§¦§¥¦§¨

da oi`y ,dwlg rwxw did ,l`xyi dpgn didy mewndy ,xacnay
z` xyiine l`xyi dpgn iptl jled did oprdy ,zecxene zelrn
dpgnn micnel ,zaya miaxd zeyxl d`ved ipic lke ,rwxwd
`l` miaxd zeyxl d`ved lr miaiig oi` jkitle ,xacna l`xyi

.zecxene zeilr da oi`y dwlg rwxwa
ezirwxwy zngn zevign swenk aygpy mewna dpc `xnbd
iab lr mikled miaxe ,dvignk aygp rwxwd retiye ,zrteyn

:dvignd z` lhan miaxd jelid m` ,rwxwd retiydépéî àòa§¨¦¥
[epnn l`y-]òaøà CBzî äøNò èwìúnä ìz ,àáøî äáçø± ©£¨¥¨¨¥©¦§©¥£¨¨¦©§©

,eretiy zligzn zen` rax` jezay cr ,hrn hrn diabnd oexcn
dvign oic el yie ,[` xeiv] ezirwxwn migth dxyr deab `ed

,dxyrïéò÷Ba íéaøå[mikldn-]úeLø íeMî åéìò ïéáéiç ,Ba §©¦§¦©¨¦¨¨¦§
,åéìò ïéáéiç ïéà Bà íéaøäz` lhan miaxd jelid m`d ,xnelk ¨©¦¥©¨¦¨¨

z` lhan epi` miaxd jelidy e` ,miaxd zeyx `ed ixde ,dvignd
:wtqd z` `xnbd zx`ane .cigid zeyx `ed ixde ,dvigndàaélà©¦¨

ïðaøcdpyna exn`y ,minkg zrcl ±(`"r lirl)miaxd jelidy §©¨¨
n epi` ze`xia iqta,zevignd z` lhaCì éòaéú àìjl oi` i`ce ± Ÿ¦¨¥¨

c ,wtzqdlàzLä,dzrn ixdy ±dézLéîLz àçéðc íúä äîe± ©§¨©¨¨§¦¨©§¦§¥
,jelidl gep mewn `edy it lr s` ,ze`xia iqta my m`ïðaø éøîà̈§¥©¨¨

minkg exn` ±àzöéçî dì éìháîe íéaø eúà àìjelid oi`y - Ÿ¨©¦§©§¥¨§¦§¨
,dvignd z` lhan miaxdàëä,lza ,o`k ±àçéð àìc ¨¨§Ÿ¦¨

dézLéîLz,ea jldl gep epi`y mewn `edy ±ïkL ìk àì`ed ©§¦§¥Ÿ¨¤¥
.dvignd z` lhan miaxd jelid oi`yCì éòaéú ékjl oi` `l` ± ¦¦¨¥¨

`l` ,dfa wtzqdlàaélàezhiyl -,äãeäé éaøciqtay xn`y ©¦¨§©¦§¨
,wtzqdl yi ezhiyly ,dvignd z` lhan miaxd jelid ze`xia

éàî,xnel yiy ,lza miaxd jelida oicd edn ±àçéðc àeä íúä ©¨¨§¦¨
dézLéîLzmiaxd jelidy dcedi iax xn` ze`xia iqta wxy ± ©§¦§¥

n,ea jldl gep mewn `edy oeik ,dvignd z` lhaàìc àeä àëä̈¨§Ÿ
dézLéîLz àçéð,ea jldl gep epi`y mewn `edy lza o`k la` ± ¦¨©§¦§¥

àzöéçî éìháîe íéaø eúà àìz` lhan miaxd jelid oi` ± Ÿ¨©¦§©§¥§¦§¨
,dvigndàîìéc Bàc ,xnel yi `ny ±àðL àìoia wlgl oi`y ± ¦§¨Ÿ§¨

mdipyae ,gep epi` ea jeliddy mewnl ,gep `ed ea jeliddy mewn
.dvignd z` lhan miaxd jelidy dcedi iax xaeq

déì øîà,dagxl `axïéáéiçjelidy ,miaxd zeyx meyn eilr ¨©¥©¨¦
xfg .gep epi` ea jeliddy mewna s` dvignd z` lhan miaxd

:`axn l`ye dagxeléôàåy sewf lz `ed m`Bì ïéìBòwxazxfr ©£¦¦§
déì øîà .äöéçîä úà ìèáî íéáøä êåìéä ,ìáç,`axïéà,ok` ± ¤¤¨©¥¥

meyn eilr miaiige ,dvignd z` lhan miaxd jelid dfk ote`a mb
:`axn dagx l`y cer .miaxd zeyxïBøî úéa úBìòîa eléôàå± ©£¦§©£¥¥

dxve ,ce`n dtewf dilr `idy ,oexn zia `xwpd mewn ly dilra
wnr yiy ,df cva df mc` ipa ipy my jldl mileki oi`e ,ce`n
lhan miaxd jelidy `ed oicd dfa mb ike ,dlrnd iciv ipyn wenr

.dvignd z`déì øîà,`axïéàjelid efk dlrna mb ,ok` ± ¨©¥¥
.miaxd zeyx meyn eilr miaiige ,dvignd z` lhan miaxd

:dpynn `ax ixac lr dywn `xnbd,déáéúéàdpyna epipyzexdh) ¥¦¥
(i"n e"t,Bæa dì ïéñðëð íéaøäL øöç,cg` cva ±Bæa ïéàöBéåcva ± ¨¥¤¨©¦¦§¨¦¨§§§¦§

zaygp xvgd ixd ,xg`ì íéaøä úeLøoipr,äàîeèd`neh wtqy §¨©¦§§¨
.miaxd zeyxa d`neh wtq oick ,xedh didi ef xvga didiyúeLøe§

ì ãéçiäoiprúaL.dvignd z` lhan epi` miaxd jelidy meyn ©¨¦§©¨
:dl`yd z` `xnbd zx`aneépî,ef dpyn diepy in zrck ± ©¦

àîéìéàzrck `id ef dpyny xn`p m` ±ïðaøepzpyna(`"r), ¦¥¨©¨¨
jk meyne ,zevign lhan miaxd jelid oi` ze`xia iqtay mixaeqy

,zay oiprl cigid zeyx xvgd zaygpàzLä,denzl yi dzrn ± ©§¨
dézLéîLz àçéðc íúä äîe`edy s` ,ze`xia iqta my m`y ± ©¨¨§¦¨©§¦§¥

,ea jldl gepy mewn,ïðaø éøîàyéìháîe íéaø eúà àì ¨§¥©¨¨Ÿ¨©¦§©§¥
àzöéçî,dvignd z` lhan miaxd jelid oi`y ±àëäo`k ± §¦§¨¨¨

,da mixaer miaxy xvgadézLéîLz àçéð àìcmewn `idy ± §Ÿ¦¨©§¦§¥
didiy libx oke ,mixv digzt xvgd oky ,my jldl gep `ly

,dtewqi` digztaïkL ìk àìz` lhan miaxd jelid oi`y `ed Ÿ¨¤¥
zeyx ef xvg zaygpy eprinydl dpynd dkxved dnle ,dvignd

.zay oiprl cigidåàì àlàzrck ef dpyn ,i`ce `l` ±äãeäé éaø ¤¨©©¦§¨
,àéäd`ae ,mzvign z` lhan miaxd jelidy xn` ze`xia iqtay ¦

miaxd jelidy dcedi iax xn` ze`xia iqtay s`y ,xnel dpynd
xvga la` ,gep mda jeliddy meyn wx df oi` ,dvignd z` lhan
iax dcen ,my jldl gep `ly mewn `idy ,da mixaer miaxdy
xn`y `axl dywe ,dvignd z` lhan miaxd jelid oi`y dcedi
z` lhan miaxd jelid ,jelidl gep epi`y mewn s` dcedi iaxly

.dvignd
:`xnbd zvxznàìmewna mb miax jelid dcedi iaxl zn`a ± Ÿ

xvgy dxn`y dpynde ,dvignd z` lhan jelidl gep epi`y
,zay oiprl `id cigid zeyx efa mi`veie efa dl miqpkpyíìBòì§¨

y xnel yiïðaødpynd dkxved `l opax zhiyl zn`ae ,`id ©¨¨
,df oic eprinydley meyn `ed ,dpynd z`f dazky dnúeLø§

déì àëéøèöéà äàîeèì íéaøäeprinydl dpynd dkxvedy ± ¨©¦§§¨¦§§¦¨¥
,df oic dazky ab`e ,d`neh oiprl miaxd zeyx zaygp ef xvgy

.zay oiprl cigid zeyx `id zaygpy oicd z` s` dazk
:`ax lr ztqep `iyew d`ian `xnbd,òîL àzdpyna epipy ¨§©

(e"n e"t zexdh),leônä úBàBáîúBL[zegeztd-]úBøBáazexitg - §©§¨§
,zelebrïéçéLa,zexve zekex` zexitg ±úBøòîáedxitg ± §¦¦¦§¨

zeaygp od ixd ,dxewne zraexnì ãéçiä úeLøoipr,úaLmeyn §©¨¦§©¨
,zevignd z` milhan mda mixaerd miaxd oi`yíéaøä úeLøe§¨©¦

ìoipr,äàîeèwtq oick xedh didi mda `vniy d`neh wtqy §§¨
,`iyewd z` `xnbd zx`any mcewe .miaxd zeyxa d`neh
,dxen dpynd oeyl zehyty ,dpynd z` `xnbd zx`an
:`xnbd dywne ,zexead jeza mi`vnp zeyletnd ze`eandy

Czòc à÷ìñ úBøBáa`id dpynd zpeeky jzrca dlrz ike ± §©§¨©§¨
iean didiy dfk xac jiiy `l ixde ,zexea jeza mi`vnpy ze`eanl
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קסח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc oiaexir(ycew zay meil)

,xea jezaàlàzegeztd ze`eanl ,`id dpynd zpeek i`ce ¤¨
,úBøBáì,dxrn e` giy e` xea cner ieand ly cg` cvay xnelk §

xeiv] miaxd mixaer eay xv mewn ,ieand lzekl xead oia x`ype
aygp df ieany ,dpynd dxn`e ,[aì ãéçiä úeLøoipr,úaL §©¨¦§©¨

ì íéaøä úeLøeoipr.äàîeè:`iyewd z` `xnbd zx`aneépî- §¨©¦§§¨©¦
,ef dpyn diepy in zrckàîéìéàzrck ef dpyny xnel dvxp m` ± ¦¥¨

ïðaømiaxd jelid oi` ze`xia iqtay mixaeqy ,`id epizpynay ©¨¨
cigid zeyx ieand aygpy dpyna exn` jk meyne ,zevign lhan

,zay oiprlàzLä,denzl yi dzrn ±àçéðc íúä äîe ©§¨©¨¨§¦¨
dézLéîLzjldl gepy mewn `edy s` ,ze`xia iqta my m`y ± ©§¦§¥

,eaéøîàminkg exn` ±dì éìháîe íéaø eúà àìjelid oi`y ± ¨§¥Ÿ¨©¦§©§¥¨
,dvignd z` lhan miaxdàëäcg`a xea yiy ieana o`k ± ¨¨

,eiccvndézLéîLz àçéð àìc,ea jldl gep `ly mewn `edy ± §Ÿ¦¨©§¦§¥
,ea xearl ozipy xv mewn wx xead cva x`yp `ly oeikìk àìŸ¨

ïkLdkxved dnle ,dvignd z` lhan miaxd jelid oi`y `ed ¤¥
.zay oiprl cigid zeyx df iean aygpy eprinydl dpyndàlà¤¨

åàìzrck ef dpyn ,i`ce `l` ±,àéä äãeäé éaøze`xia iqtay ©©¦§¨¦
s`y ,xnel dpynd d`ae ,mzvign z` lhan miaxd jelidy xn`
,dvignd z` lhan miaxd jelidy dcedi iax xn` ze`xia iqtay
mewn `edy ,df ieana la` ,gep mda jeliddy meyn wx df oi`
z` lhan miaxd jelid oi`y dcedi iax dcen ,my jldl gep `ly
gep epi`y mewn s` dcedi iaxly xn`y `axl dywe ,dvignd

.dvignd z` lhan miaxd jelid ,jelidl
:`xnbd zvxznàìmewna mb miax jelid dcedi iaxl zn`a - Ÿ

yiy ieany dxn`y dpynde ,dvignd z` lhan jelidl gep epi`y
l cigid zeyx aygp ,eiccvn cg`a xea,zay oipríìBòìxnel yi §¨

yïðaø,`idey meyn `ed ,dpynd z`f dazky dníéaøä úeLø ©¨¨§¨©¦
déì àëéøèöéà äàîeèìze`eany eprinydl dpynd dkxvedy - §§¨¦§§¦¨¥

,df oic dxn`y ab`e ,d`neh oiprl miaxd zeyx miaygp el`
.zay oiprl cigid zeyx md miaygpy dpynd dxn`

:`ax lr ztqep `iyew d`ian `xnbd,òîL àzdpyna epipy ¨§©
(e"n e"t zexdh),ìebìéb úéa éìéáL`ede ,lblb xirl jenqd liay - §¦¥¥¦§

,ce`n sewfe deab liayïäa àöBiëåminecd zelrnd x`y oke ± §©¥¨¤
miaygp md ixd ,el` miliaylì ãéçiä úeLøoiprúeLøe ,úaL §©¨¦§©¨§

ì íéaøäoipr.äàîeè:dpynd ixac z` `xnbd zx`aneeäæéàå ¨©¦§§¨§¥¤
ìebìéb úéa éìéáLaygize ,dtewf dlrnd didz dnk ,xnelk ± §¦¥¥¦§

,zay oiprl cigid zeyxéác éøîà[ly eyxcn ziaa exn`±]éaø ¨§¥§¥©¦
,éàpé,`ed dfa xeriydyìL äàñ ìBhéì ìBëé ãáòä ïéàL ìk ©©¨¤¥¨¤¤¨¦§¨¤

õeøéå ,ïéhéç[uexle-]èBécøñ éðôìoic zeyrl dpennd xy ± ¦¦§¨¦§¥©§§
:`iyewd z` `xnbd zx`ane .zeheicdaépîdiepy in zrck ± ©¦

,ef dpynàîéìéàzrck `id ef dpyny ,xnel dvxp m` ±ïðaø ¦¥¨©¨¨
lhan miaxd jelid oi` ze`xia iqtay mixaeqy ,epzpynay

,zevignàzLä,denzl yi dzrn ±àzLéîLz àçéðc íúä äîe ©§¨©¨¨§¦¨©§¦§¨
,ea jldl gepy mewn `edy s` ,ze`xia iqta ,my m`y ±éøîà̈§¥

,ïðaøyàëä ,àzöéçî dì éìháîe íéaø eúà àìiliaya ,o`k ± ©¨¨Ÿ¨©¦§©§¥¨§¦§¨¨¨
,lblbd ziaàzLéîLz àçéð àìcgep epi`y mewn `edy ± §Ÿ¦¨©§¦§¨

,jelidlïkL ìk àìdnle ,zevign lhan miaxd jelid oi`y ,`ed Ÿ¨¤¥
oiprl cigid zeyx df mewn aygpy eprinydl dpynd dkxved

.zayåàì àlàzrck ef dpyn ,i`ce `l` ±,àéä äãeäé éaø ¤¨©©¦§¨¦
d`ae ,mzvign z` lhan miaxd jelidy xn` ze`xia iqtay
z` lhan miaxd jelidy dcedi iax xn`y dny ,xnel dpynd
la` ,gep mda jeliddy meyn ze`xia iqta wx df oi` ,dvignd
iax dcen ,my jldl gep `ly mewn `edy ,lblbd zia iliaya
xn`y `axl dywe ,dvignd z` lhan miaxd jelid oi`y dcedi
z` lhan miaxd jelid ,jelidl gep epi`y mewna s` dcedi iaxly

.dvignd
:`xnbd zvxzndéì øîà,dagxl `axzøîà÷ ìebìéb úéa éìéáL ¨©¥§¦¥¥¦§¨¨§©§

lblbd zia iliayy dpynd dxn`y dnn ilr dz` dywn ike ±
zeyx miaygp mdy mrhd `lde ,zay iabl cigid zeyx miaygp

y meyn `ed ,cigidòLBäé,ux`d z` l`xyil ligpdyáäBà §ª©¥
,äéä ìàøNé,l`xyil ux`d z` ligpdykeíäì ïwéúå ãîò ¦§¨¥¨¨¨©§¦¥¨¤

àéèøñe íéëøcowizy epiide [xirl xirn da mikledy dliqn-] §¨¦§©§¨
mikiiy eidi `l` ,micigil mixeqn eidi `l el` zeliqne mikxcy

e ,mda zkll elkeiy miaxlàzLéîLz àçéðc àëéä ìkmewn lk ± ¨¥¨§¦¨©§¦§¨
,gep ekelidyíéaøì døñîe ,mikxcl mdl ynyiyàìc àëéä ìk §¨¨§©¦¨¥¨§Ÿ

àzLéîLz àçéð,gep epi` ekelidy mewn lke ±,ãéçéì døñî ¦¨©§¦§¨§¨¨§¨¦
gep dkelid oi`y xg`n ,l`xyi ux`a dtewf dlrn lk jk meyne
dcedi iax xaeqy ip` dcen dfae ,cigil dlgpa dpzipy ep` mircei
iax zrcly izxn` `le ,dvign lhan da miaxd jelid oi`y
uegay zelrna wx ,miaxd zeyx meyn zelrn lr miaiig dcedi
jelidy dcedi iax mda xaeq ,cigil mixeqn md oi`y oeiky ,ux`l

.dvign lhan miaxd

äðùî
zexea aiaq miqt zeyrl epwz minkgy zncewd dpyna epipy
elkeiy icka ,cigid zeyx aygi xead zeaiaqy mewndy ick mind
dzr .milbx iler ly zendad z` zewydl zexead on min ae`yl
x`a oial ea miqpekn mindy xea oia dfa wlgl yiy x`az dpynd

yiy x`azi cere ,miig min raepdcigi ly mewn oia dfa wlgl
.miax ly mewnl

ãçàa dey oicd ±íéaøä øBa,miaxl jiiyy ±øàáe ,íéaøä øàáe ¤¨¨©¦§¥¨©¦§¥
,ãéçiäel` lkyïéqt ïäì ïéNBòaygi maiaqy mewndy icka ©¨¦¦¨¤©¦

.zendad z` zewydle min mdn ae`yl elkeie cigid zeyxìáà£¨
Bì ïéNBò ,ãéçiä øBáìeaiaq,íéçôè äøNò dBáb ävéçî`ly §©¨¦¦§¦¨¨©£¨¨§¨¦

meyn ,miqt ici lr eaiaqy mewnl epnn `ivedl minkg exizd
lhlhl mc` ipa ekiyni ,xeadn mind elkiy xg`l s`y ,eyygy
miaxdy oeik ,jkl yegl oi` ,miax ly xeaa la` ,miqtd oia
ly x`aa oke .my lhlhl e`eai `le mind elky dfl df mixikfn
,mind zriap mewn `id myy oeik ,miqt ici lr lhlhl xzen cigi

.mlerl my milk mind oi`eàáa ïa äãeäé éaø .àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨©¦§¨¤¨¨
,ãáìa íéaøä øàáì àlà ïéqt ïéNBò ïéà ,øîBàexizd `ly ¥¥¦©¦¤¨¦§¥¨©¦¦§¨

,x`a my yiy mb ,xizdl minrh ipy yiyk wx ,miqt ici lr lhlhl
,miax ly `ed x`ady mbe,øàMìåxeae ,miax ly xeal ,xnelk §©§¨

,cigi ly x`aeïéNBòmdl aiaqäøBâç,milag ly swid ±dBáb ¦£¨¨©
,íéçôè äøNò.dvignk mpic el` milage £¨¨§¨¦
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xcde"המשך ביאור למס' עירובין ליום שבת טודש עמ' ב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc oiaexir(oey`x meil)

migth drax`e [akey-] 'cner' migth dyy yi dvignd ly
oiprl la` ,'izy' zvigna `l` df oic mixne` oi`y e` ,'uext'

.minly migth dxyr dvignd daeba `diy jixv 'axr' zvign
:epzpynn wtqd heytl dqpn `xnbdòîL àz ,éiaà øîà`ea - ¨©©©¥¨§©

,dpyna epipy .wtqd heytl di`x rnyeøúé ïééáBòå íéìáç øeòéL¦£¨¦§§¨¤¤
,çôè ìòickeäiLjqaìkädaeba dvignéàå .íéçôè äøNò ©¤©¤§©Ÿ£¨¨§¨¦§¦

àúéàlr daexn cner'a ic 'axr' zvigna mby ,df oicl epyi m`e - ¦¨
,'uextdél änìmilagd iaer didiy jixv recn -,çôè ìò øúé ¨¨¦¤¤©¤©
ãéáòéìly geix dyri -ìMî úBçtäLmigthåmy gzniìáç ¦£¦¨¦§Ÿ¨§¤¤

iaera,'eäMî'ly geix cer cecnieìMî úBçtäLmigthågzni ©¤¨¦§Ÿ¨§
ìáçiaera,'eäMî'ly llg gipi okn xg`leäòaøàî úBçtmigth ¤¤©¤¨¥©§¨¨

åeilrn gzniìáçiaera,'eäMî'milagd on mipyy ,dzr `vnpe §¤¤©¤
llgd eli`e ,'ceal' oicn migth dyy ly xie` cgia minzeq

ydok it lr s`e ,geztk oecip migth drax`n zegt ea yiy iyil
o`k yi ixdy ,'uextd lr daexn cner' oicn dvignd xiykdl yi
.migth drax` ly 'uext'd lr daexnd ,migth dyy ly 'cner'
oicy jkn cenll yi ,df ote`a zeyrl dpynd dhwp `le xg`ne
zvign la` ,cala 'izy' zvigna xn`p 'uextd lr daexn cner'

.minly migth dxyr ly 'cner' da didiy jixv 'axr'
:iia` ly ezii`x z` dgec `xnbdàøañéúåozipy dz` xeaq ike - §¦§§¨

migth dylyn zegt ly migeex ipy yiy ,dfk ote`a cinrdl
,jk lr zeywdl yi ixd ,drax`n zegt ly cg`eéàädf xie` - ©

lyäòaøàî úBçtmigthdéì íé÷Bî àëéä,eze` cinri okid -éà ¨¥©§¨¨¥¨¦¥¦
éàzz déì íé÷Bîlagl rwxwd oia dhnl eze` cinri m` - ¦¥©©

,[c xeiv] ceal oic ici lr minezq migth dyy eidi eilrne ,oey`xd
ok m`déì äåädf ixd -da ïéò÷Ba íééãbäL ävéçîkmileki - £¨¥¦§¦¨¤©§¨¦§¦¨

eze` lrn yi m` elit` dvignd dleqt df ote`ae ,dizgzn xearl
e .minly migth dxyr zvign geixéàléò déì íé÷Bî éàm`e - ¦¦¥¦©

y`xa dlrnl migth drax`n zegt ly llg eze`l cinri
mb ,[d xeiv] ceal oicn minezq migth dyy eidi dhnle ,dvignd

c meyn ,`id dleqt ef dvignàñéb éàäãe àñéb éàäc àøéåà éúà̈¥£¦¨§©¦¨§©¦¨
déì ìháîe,xnelk .dlhane xg`d cvaye df cvay xie`d `a - §©¥¥

eiaern xzei miagxd millg eizgzne oeilrd lagd lrn yie xg`n
dyy daeba dvign `l` o`k oi`y `vnpe ,eze` milhan md

e .migthéòöéîa déì íé÷Bî éàea yiy llgd z` cinri m`e - ¦¦¥§¦§¥
didi eizgzne eilrne ,dvignd daeb rvn`a migth drax`n zegt

,[e xeiv] migth dyly ly 'ceal'déì äåädf ixd -äaeøî ãîBò £¨¥¥§¤
úBçeø éúMî õeøtä ìò'cner' ly cv lky ,epiidc ,miccv ipyn - ©©¨¦§¥

dyly `ed 'cner' lk ixdy ,'uext'd lr daexn epi` envr ipta
sexivay `l` ,migth drax`l aexw ea yi 'uext'd eli`e migth
,ok m`e ,'uextd lr daexn cner' o`k yi eicgi 'micner'd ipy

dpéî zòîLy o`kn cenll yi -ä ìò äaeøî ãîBòéúMî õeøt ¨§©§¦¨¥§¤©©¨¦§¥
,ãîBò éåä úBçeøixacn di`x `iadl oi`y ,`vnp .ok oicd oi` ixde ¨¥¥

oic mixne` m` elit` oky ,`pepnd ax ly ewitq oiprl dpynd
xyt` i` mewn lkn ,'axr' zvigna 'uextd lr daexn cner'
dylyn xzei migeexd cg`a yiy ote`a dpynd z` cinrdl

.migth
i`y x`azpe xg`n :`pepnd ax wtzqd ote` dfi`a zxxan `xnbd
daexn cner' mda yiy milaga dpynd ixac z` cinrdl xyt`
oi`y `vnp ,dfk ote`a dvignd xykez `l mlerl oky ,'axra¥¤
ewitq z` `xnbd zx`an jkitle ,`pepnd ax ly ewitql mewn

.xg` ote`adéì àéòaéî à÷ éëä àðeðîä áø àlàyi dfk ote`a - ¤¨©©§¨¨¦¨¦©§¨¥
.ewitq z` cinrdlézééàc ïBâk`iady -äòáL éåäc úìöçî §§©§¥©§¤¤§¨¥¦§¨

eäMîe,zvw cere migth dray daeb da yiy -da ÷÷çåddaeba ©¤§¨©¨
llgìLäL,migthda ÷áLåda xizede -äòaøàlrn migth §Ÿ¨§¨©¨©§¨¨

,wwgd'eäMî'e,wwgl zgzndéî÷Bàåea yiy cv eze`l cinrde - ©¤§§¥
'edyn'ìMî úBçôaäLdidiy ick ,[f xeiv] rwxwl jenq migth §¨¦§Ÿ¨

yi dzrne ,'ceal' oicn mezqk oecip rwxwl dvignd oiay llgd
zrax` oky ,'uextd lr daexn cner' ly 'axr' zvign o`k
mipezgzd zyelye ,zlvgnd ici lr minezq mipeilrd migthd
,migth dray ly 'cner' o`k yi lkd jqae ,'ceal' oicn minezq
m` `pepnd ax wtzqd dfk ote`ae .mivext mirvn`d zyely eli`e

`l e` dxyk ef dvign.
:`pepnd ax ly ewitq xe`iaa sqep ote` d`ian `xnbdéMà áø©©¦

ävéçî ,øîàdäéeìzxie`adéì àéòaéà,`pepnd ax da wtzqd - ¨©§¦¨§¨¦©§¨¥
dyly daeba migth dxyr ly zlvgn cinrdy ote`a ,epiidc
'cner'de xg`n m`d wtzqdl yi dfa ,rwxwd on xzei e` migth
daexn cner' oic oi`y e` ,elhan `ed eizgzy 'uext'd lr daexn

e .cala 'izy' zvigna `l` bdep 'uextd lrdépéî àòáãkitke - §¦§¨¦¥
l`yy wtqdävéçî ,áøî àìáè éaødäéeìzxie`aøézzL eäî ©¦©§¨¥©§¦¨§¨©¤©¦

.äáøeçamilzk exzepe ,dhnl dizevign evxtpy daxeg ,xnelk §§¨
lrn migth dyly daeba micnere miielz migth dxyr ly
jeza lhlhl xizdl milzkd zvign dliren m`d ,rwxwd

.`l e` ,miaxd zeyxl dvextk zaygp dpi`e ,daxegd
déì øîà,`lah iaxl axíéîa àlà úøzî äéeìz ävéçî ïéà- ¨©¥¥§¦¨§¨©¤¤¤¨§©¦

,zaya mdn ze`lnl xizdl ick ,min ea yiy mewn lrn dieyryk
okyàeä ì÷[`id `lew-],íéîa íéîëç el÷äLx`ya la` ©¤¥¥£¨¦§©¦

.xizdl dliren ef dvign oi` zenewn
:dpyna epipy,'åëå íéð÷a ïéôéwî.dcedi iax ixac ,exac `xiiya ©¦¦§¨¦

:dcedi iax ixaca dxizq dywn `xnbdïéà àøiLawx ike - §©¨¨¥
la` ,mipw e` milag ly dvigna siwdl dcedi iax xizd `xiiya

àì ãéçéa,xizdàéðúäå,`ziixaa epipy ixde -,øîBà äãeäé éaø §¨¦Ÿ§¨©§¨©¦§¨¥
úaL úBvéçî ìkly e` izy ly e` `l` ,zexenb zevign opi`y ¨§¦©¨

,axreøézä àìminkgãéçéìlecb ghy oda siwdlúéaî øúBé Ÿ¦¦§¨¦¥¦¥
íéúàñ,`ziixad ixacn x`azn .mi`q ipy ea rexfl ie`xd mewn - ¨©¦

mipw e` milag zevigna siwdl cigil elit` xizn dcedi iaxy
`ly rnyn epzpyna eixacn eli`e ,miz`q zian lecb epi`y ghy

.llk cigia xizd
epzpyna dcedi iax ixac z` yxtl yi :`xnbd zvxznøîàãk- ¦§¨©

xn`y itkïîçð áø,zxg` `iyew lràîézéàåmixne` yie - ©©§¨§¦¥¨
z`f xn`y,éiaà øa éáéa áøcàëøöð àìdpynd dkxved `l - ©¦¦©©©¥Ÿ¦§§¨

,mda mitiwn oi`y zevign yiy eprinydlàlàoi`y jk oiprl ¤¨
ïäì ïzéìziiyr ick ghy,ïkøö ìkzia xizdl mda mitiwn la` ¦¥¨¤¨¨§¨

.miz`qénð àëäiax xn`y dny ,df oirk yxtl yi o`k s` - ¨¨©¦
epiid ,mipwa siwdl cigil exizd `le ,'exac `xiiya' dpyna dcedi

oiprlïäì ïzéìziiyr ick lecb ghy ,micigil -,ïkøö ìkla` ¦¥¨¤¨¨§¨
.miz`q zia mdl mipzepy dcedi iax dcen

:exe`ia z` ongp ax xn` oipr dfi` lr zxxan `xnbdàëéä¥¨
øîzéà`xnind dxn`p oipr dfi` lr -áø àîéúéàå ïîçð áøc ¦§©§©©§¨§¦¥¨©

éiaà øa éáéa:`xnbd zx`an .'okxv lk odl ozil `l` `kxvp `l' ¦¦©©©¥
dxn`p ef `xninïðúc àäà,epzpyna epipyy dn lr -ävéçî ìk' ©¨¦§©¨§¦¨

.'äãeäé éaøa éñBé éaø éøác ,ävéçî dðéà áøòå éúL ìL dðéàL¤¥¨¤§¦¨¥¤¥¨§¦¨¦§¥©¦¥§©¦§¨
jxevl elit` mipw e` milag zvigna siwdl xizn epi`y ,xnelk

,denzl yi jk lre .cigi jxevl oky lke ,`xiiyéîe[ike-]éaø øîà ¦¨©©¦
éëä äãeäé éaøa éñBé,[jk-]àéðúäå,`ziixaa epipy ixde -ãçà ¥§©¦§¨¨¦§¨©§¨¤¨

íéìáçì àøéiL ãçàå ãéçéjk oiprl md miey `xiiy oiae cigi oia - ¨¦§¤¨©¨¨©£¨¦
,milag zvigna siwdl mi`yxyäîeyi yxtdì ãéçé ïéa,àøéiL ©¥¨¦§©¨¨

Bì ïéðúBð ãéçély ghy milag zvigna siwdlíéúàñ úéa,cala ¨¦§¦¥¨©¦
oke,íéúàñ úéa íäì ïéðúBð íéðLcigik md mipecipy itlla` , §©¦§¦¨¤¥¨©¦
ìLäLmiyp`ïäì ïéðúBðå ,'àøéiL' eNòðmilag zvigna siwdl §Ÿ¨©£©¨¨§§¦¨¤

ly ghyLL úéa,oi`qíéîëçå .äãeäé éaøa éñBé éaø éøác ¥¥¦§¥©¦¥§©¦§¨©£¨¦
ïäì ïéðúBð àøéiL ãçàå ãéçé ãçà ,íéøîBàmilag zvigna siwdl §¦¤¨¨¦§¤¨©¨¨§¦¨¤

,ïkøö ìk,daxd lecb mewn elit`eàäé àlL ãáìáeekezaúéa ¨¨§¨¦§©¤Ÿ§¥¥
éeðt íéúàñlecb `edy ghy etiwi `ly ,xnelk ,yeniy `ll wix - ¨©¦¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114



קסט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc oiaexir(ycew zay meil)

,xea jezaàlàzegeztd ze`eanl ,`id dpynd zpeek i`ce ¤¨
,úBøBáì,dxrn e` giy e` xea cner ieand ly cg` cvay xnelk §

xeiv] miaxd mixaer eay xv mewn ,ieand lzekl xead oia x`ype
aygp df ieany ,dpynd dxn`e ,[aì ãéçiä úeLøoipr,úaL §©¨¦§©¨

ì íéaøä úeLøeoipr.äàîeè:`iyewd z` `xnbd zx`aneépî- §¨©¦§§¨©¦
,ef dpyn diepy in zrckàîéìéàzrck ef dpyny xnel dvxp m` ± ¦¥¨

ïðaømiaxd jelid oi` ze`xia iqtay mixaeqy ,`id epizpynay ©¨¨
cigid zeyx ieand aygpy dpyna exn` jk meyne ,zevign lhan

,zay oiprlàzLä,denzl yi dzrn ±àçéðc íúä äîe ©§¨©¨¨§¦¨
dézLéîLzjldl gepy mewn `edy s` ,ze`xia iqta my m`y ± ©§¦§¥

,eaéøîàminkg exn` ±dì éìháîe íéaø eúà àìjelid oi`y ± ¨§¥Ÿ¨©¦§©§¥¨
,dvignd z` lhan miaxdàëäcg`a xea yiy ieana o`k ± ¨¨

,eiccvndézLéîLz àçéð àìc,ea jldl gep `ly mewn `edy ± §Ÿ¦¨©§¦§¥
,ea xearl ozipy xv mewn wx xead cva x`yp `ly oeikìk àìŸ¨

ïkLdkxved dnle ,dvignd z` lhan miaxd jelid oi`y `ed ¤¥
.zay oiprl cigid zeyx df iean aygpy eprinydl dpyndàlà¤¨

åàìzrck ef dpyn ,i`ce `l` ±,àéä äãeäé éaøze`xia iqtay ©©¦§¨¦
s`y ,xnel dpynd d`ae ,mzvign z` lhan miaxd jelidy xn`
,dvignd z` lhan miaxd jelidy dcedi iax xn` ze`xia iqtay
mewn `edy ,df ieana la` ,gep mda jeliddy meyn wx df oi`
z` lhan miaxd jelid oi`y dcedi iax dcen ,my jldl gep `ly
gep epi`y mewn s` dcedi iaxly xn`y `axl dywe ,dvignd

.dvignd z` lhan miaxd jelid ,jelidl
:`xnbd zvxznàìmewna mb miax jelid dcedi iaxl zn`a - Ÿ

yiy ieany dxn`y dpynde ,dvignd z` lhan jelidl gep epi`y
l cigid zeyx aygp ,eiccvn cg`a xea,zay oipríìBòìxnel yi §¨

yïðaø,`idey meyn `ed ,dpynd z`f dazky dníéaøä úeLø ©¨¨§¨©¦
déì àëéøèöéà äàîeèìze`eany eprinydl dpynd dkxvedy - §§¨¦§§¦¨¥

,df oic dxn`y ab`e ,d`neh oiprl miaxd zeyx miaygp el`
.zay oiprl cigid zeyx md miaygpy dpynd dxn`

:`ax lr ztqep `iyew d`ian `xnbd,òîL àzdpyna epipy ¨§©
(e"n e"t zexdh),ìebìéb úéa éìéáL`ede ,lblb xirl jenqd liay - §¦¥¥¦§

,ce`n sewfe deab liayïäa àöBiëåminecd zelrnd x`y oke ± §©¥¨¤
miaygp md ixd ,el` miliaylì ãéçiä úeLøoiprúeLøe ,úaL §©¨¦§©¨§

ì íéaøäoipr.äàîeè:dpynd ixac z` `xnbd zx`aneeäæéàå ¨©¦§§¨§¥¤
ìebìéb úéa éìéáLaygize ,dtewf dlrnd didz dnk ,xnelk ± §¦¥¥¦§

,zay oiprl cigid zeyxéác éøîà[ly eyxcn ziaa exn`±]éaø ¨§¥§¥©¦
,éàpé,`ed dfa xeriydyìL äàñ ìBhéì ìBëé ãáòä ïéàL ìk ©©¨¤¥¨¤¤¨¦§¨¤

õeøéå ,ïéhéç[uexle-]èBécøñ éðôìoic zeyrl dpennd xy ± ¦¦§¨¦§¥©§§
:`iyewd z` `xnbd zx`ane .zeheicdaépîdiepy in zrck ± ©¦

,ef dpynàîéìéàzrck `id ef dpyny ,xnel dvxp m` ±ïðaø ¦¥¨©¨¨
lhan miaxd jelid oi` ze`xia iqtay mixaeqy ,epzpynay

,zevignàzLä,denzl yi dzrn ±àzLéîLz àçéðc íúä äîe ©§¨©¨¨§¦¨©§¦§¨
,ea jldl gepy mewn `edy s` ,ze`xia iqta ,my m`y ±éøîà̈§¥

,ïðaøyàëä ,àzöéçî dì éìháîe íéaø eúà àìiliaya ,o`k ± ©¨¨Ÿ¨©¦§©§¥¨§¦§¨¨¨
,lblbd ziaàzLéîLz àçéð àìcgep epi`y mewn `edy ± §Ÿ¦¨©§¦§¨

,jelidlïkL ìk àìdnle ,zevign lhan miaxd jelid oi`y ,`ed Ÿ¨¤¥
oiprl cigid zeyx df mewn aygpy eprinydl dpynd dkxved

.zayåàì àlàzrck ef dpyn ,i`ce `l` ±,àéä äãeäé éaø ¤¨©©¦§¨¦
d`ae ,mzvign z` lhan miaxd jelidy xn` ze`xia iqtay
z` lhan miaxd jelidy dcedi iax xn`y dny ,xnel dpynd
la` ,gep mda jeliddy meyn ze`xia iqta wx df oi` ,dvignd
iax dcen ,my jldl gep `ly mewn `edy ,lblbd zia iliaya
xn`y `axl dywe ,dvignd z` lhan miaxd jelid oi`y dcedi
z` lhan miaxd jelid ,jelidl gep epi`y mewna s` dcedi iaxly

.dvignd
:`xnbd zvxzndéì øîà,dagxl `axzøîà÷ ìebìéb úéa éìéáL ¨©¥§¦¥¥¦§¨¨§©§

lblbd zia iliayy dpynd dxn`y dnn ilr dz` dywn ike ±
zeyx miaygp mdy mrhd `lde ,zay iabl cigid zeyx miaygp

y meyn `ed ,cigidòLBäé,ux`d z` l`xyil ligpdyáäBà §ª©¥
,äéä ìàøNé,l`xyil ux`d z` ligpdykeíäì ïwéúå ãîò ¦§¨¥¨¨¨©§¦¥¨¤

àéèøñe íéëøcowizy epiide [xirl xirn da mikledy dliqn-] §¨¦§©§¨
mikiiy eidi `l` ,micigil mixeqn eidi `l el` zeliqne mikxcy

e ,mda zkll elkeiy miaxlàzLéîLz àçéðc àëéä ìkmewn lk ± ¨¥¨§¦¨©§¦§¨
,gep ekelidyíéaøì døñîe ,mikxcl mdl ynyiyàìc àëéä ìk §¨¨§©¦¨¥¨§Ÿ

àzLéîLz àçéð,gep epi` ekelidy mewn lke ±,ãéçéì døñî ¦¨©§¦§¨§¨¨§¨¦
gep dkelid oi`y xg`n ,l`xyi ux`a dtewf dlrn lk jk meyne
dcedi iax xaeqy ip` dcen dfae ,cigil dlgpa dpzipy ep` mircei
iax zrcly izxn` `le ,dvign lhan da miaxd jelid oi`y
uegay zelrna wx ,miaxd zeyx meyn zelrn lr miaiig dcedi
jelidy dcedi iax mda xaeq ,cigil mixeqn md oi`y oeiky ,ux`l

.dvign lhan miaxd

äðùî
zexea aiaq miqt zeyrl epwz minkgy zncewd dpyna epipy
elkeiy icka ,cigid zeyx aygi xead zeaiaqy mewndy ick mind
dzr .milbx iler ly zendad z` zewydl zexead on min ae`yl
x`a oial ea miqpekn mindy xea oia dfa wlgl yiy x`az dpynd

yiy x`azi cere ,miig min raepdcigi ly mewn oia dfa wlgl
.miax ly mewnl

ãçàa dey oicd ±íéaøä øBa,miaxl jiiyy ±øàáe ,íéaøä øàáe ¤¨¨©¦§¥¨©¦§¥
,ãéçiäel` lkyïéqt ïäì ïéNBòaygi maiaqy mewndy icka ©¨¦¦¨¤©¦

.zendad z` zewydle min mdn ae`yl elkeie cigid zeyxìáà£¨
Bì ïéNBò ,ãéçiä øBáìeaiaq,íéçôè äøNò dBáb ävéçî`ly §©¨¦¦§¦¨¨©£¨¨§¨¦

meyn ,miqt ici lr eaiaqy mewnl epnn `ivedl minkg exizd
lhlhl mc` ipa ekiyni ,xeadn mind elkiy xg`l s`y ,eyygy
miaxdy oeik ,jkl yegl oi` ,miax ly xeaa la` ,miqtd oia
ly x`aa oke .my lhlhl e`eai `le mind elky dfl df mixikfn
,mind zriap mewn `id myy oeik ,miqt ici lr lhlhl xzen cigi

.mlerl my milk mind oi`eàáa ïa äãeäé éaø .àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨©¦§¨¤¨¨
,ãáìa íéaøä øàáì àlà ïéqt ïéNBò ïéà ,øîBàexizd `ly ¥¥¦©¦¤¨¦§¥¨©¦¦§¨

,x`a my yiy mb ,xizdl minrh ipy yiyk wx ,miqt ici lr lhlhl
,miax ly `ed x`ady mbe,øàMìåxeae ,miax ly xeal ,xnelk §©§¨

,cigi ly x`aeïéNBòmdl aiaqäøBâç,milag ly swid ±dBáb ¦£¨¨©
,íéçôè äøNò.dvignk mpic el` milage £¨¨§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc oiaexir(oey`x meil)

migth drax`e [akey-] 'cner' migth dyy yi dvignd ly
oiprl la` ,'izy' zvigna `l` df oic mixne` oi`y e` ,'uext'

.minly migth dxyr dvignd daeba `diy jixv 'axr' zvign
:epzpynn wtqd heytl dqpn `xnbdòîL àz ,éiaà øîà`ea - ¨©©©¥¨§©

,dpyna epipy .wtqd heytl di`x rnyeøúé ïééáBòå íéìáç øeòéL¦£¨¦§§¨¤¤
,çôè ìòickeäiLjqaìkädaeba dvignéàå .íéçôè äøNò ©¤©¤§©Ÿ£¨¨§¨¦§¦

àúéàlr daexn cner'a ic 'axr' zvigna mby ,df oicl epyi m`e - ¦¨
,'uextdél änìmilagd iaer didiy jixv recn -,çôè ìò øúé ¨¨¦¤¤©¤©
ãéáòéìly geix dyri -ìMî úBçtäLmigthåmy gzniìáç ¦£¦¨¦§Ÿ¨§¤¤

iaera,'eäMî'ly geix cer cecnieìMî úBçtäLmigthågzni ©¤¨¦§Ÿ¨§
ìáçiaera,'eäMî'ly llg gipi okn xg`leäòaøàî úBçtmigth ¤¤©¤¨¥©§¨¨

åeilrn gzniìáçiaera,'eäMî'milagd on mipyy ,dzr `vnpe §¤¤©¤
llgd eli`e ,'ceal' oicn migth dyy ly xie` cgia minzeq

ydok it lr s`e ,geztk oecip migth drax`n zegt ea yiy iyil
o`k yi ixdy ,'uextd lr daexn cner' oicn dvignd xiykdl yi
.migth drax` ly 'uext'd lr daexnd ,migth dyy ly 'cner'
oicy jkn cenll yi ,df ote`a zeyrl dpynd dhwp `le xg`ne
zvign la` ,cala 'izy' zvigna xn`p 'uextd lr daexn cner'

.minly migth dxyr ly 'cner' da didiy jixv 'axr'
:iia` ly ezii`x z` dgec `xnbdàøañéúåozipy dz` xeaq ike - §¦§§¨

migth dylyn zegt ly migeex ipy yiy ,dfk ote`a cinrdl
,jk lr zeywdl yi ixd ,drax`n zegt ly cg`eéàädf xie` - ©

lyäòaøàî úBçtmigthdéì íé÷Bî àëéä,eze` cinri okid -éà ¨¥©§¨¨¥¨¦¥¦
éàzz déì íé÷Bîlagl rwxwd oia dhnl eze` cinri m` - ¦¥©©

,[c xeiv] ceal oic ici lr minezq migth dyy eidi eilrne ,oey`xd
ok m`déì äåädf ixd -da ïéò÷Ba íééãbäL ävéçîkmileki - £¨¥¦§¦¨¤©§¨¦§¦¨

eze` lrn yi m` elit` dvignd dleqt df ote`ae ,dizgzn xearl
e .minly migth dxyr zvign geixéàléò déì íé÷Bî éàm`e - ¦¦¥¦©

y`xa dlrnl migth drax`n zegt ly llg eze`l cinri
mb ,[d xeiv] ceal oicn minezq migth dyy eidi dhnle ,dvignd

c meyn ,`id dleqt ef dvignàñéb éàäãe àñéb éàäc àøéåà éúà̈¥£¦¨§©¦¨§©¦¨
déì ìháîe,xnelk .dlhane xg`d cvaye df cvay xie`d `a - §©¥¥

eiaern xzei miagxd millg eizgzne oeilrd lagd lrn yie xg`n
dyy daeba dvign `l` o`k oi`y `vnpe ,eze` milhan md

e .migthéòöéîa déì íé÷Bî éàea yiy llgd z` cinri m`e - ¦¦¥§¦§¥
didi eizgzne eilrne ,dvignd daeb rvn`a migth drax`n zegt

,[e xeiv] migth dyly ly 'ceal'déì äåädf ixd -äaeøî ãîBò £¨¥¥§¤
úBçeø éúMî õeøtä ìò'cner' ly cv lky ,epiidc ,miccv ipyn - ©©¨¦§¥

dyly `ed 'cner' lk ixdy ,'uext'd lr daexn epi` envr ipta
sexivay `l` ,migth drax`l aexw ea yi 'uext'd eli`e migth
,ok m`e ,'uextd lr daexn cner' o`k yi eicgi 'micner'd ipy

dpéî zòîLy o`kn cenll yi -ä ìò äaeøî ãîBòéúMî õeøt ¨§©§¦¨¥§¤©©¨¦§¥
,ãîBò éåä úBçeøixacn di`x `iadl oi`y ,`vnp .ok oicd oi` ixde ¨¥¥

oic mixne` m` elit` oky ,`pepnd ax ly ewitq oiprl dpynd
xyt` i` mewn lkn ,'axr' zvigna 'uextd lr daexn cner'
dylyn xzei migeexd cg`a yiy ote`a dpynd z` cinrdl

.migth
i`y x`azpe xg`n :`pepnd ax wtzqd ote` dfi`a zxxan `xnbd
daexn cner' mda yiy milaga dpynd ixac z` cinrdl xyt`
oi`y `vnp ,dfk ote`a dvignd xykez `l mlerl oky ,'axra¥¤
ewitq z` `xnbd zx`an jkitle ,`pepnd ax ly ewitql mewn

.xg` ote`adéì àéòaéî à÷ éëä àðeðîä áø àlàyi dfk ote`a - ¤¨©©§¨¨¦¨¦©§¨¥
.ewitq z` cinrdlézééàc ïBâk`iady -äòáL éåäc úìöçî §§©§¥©§¤¤§¨¥¦§¨

eäMîe,zvw cere migth dray daeb da yiy -da ÷÷çåddaeba ©¤§¨©¨
llgìLäL,migthda ÷áLåda xizede -äòaøàlrn migth §Ÿ¨§¨©¨©§¨¨

,wwgd'eäMî'e,wwgl zgzndéî÷Bàåea yiy cv eze`l cinrde - ©¤§§¥
'edyn'ìMî úBçôaäLdidiy ick ,[f xeiv] rwxwl jenq migth §¨¦§Ÿ¨

yi dzrne ,'ceal' oicn mezqk oecip rwxwl dvignd oiay llgd
zrax` oky ,'uextd lr daexn cner' ly 'axr' zvign o`k
mipezgzd zyelye ,zlvgnd ici lr minezq mipeilrd migthd
,migth dray ly 'cner' o`k yi lkd jqae ,'ceal' oicn minezq
m` `pepnd ax wtzqd dfk ote`ae .mivext mirvn`d zyely eli`e

`l e` dxyk ef dvign.
:`pepnd ax ly ewitq xe`iaa sqep ote` d`ian `xnbdéMà áø©©¦

ävéçî ,øîàdäéeìzxie`adéì àéòaéà,`pepnd ax da wtzqd - ¨©§¦¨§¨¦©§¨¥
dyly daeba migth dxyr ly zlvgn cinrdy ote`a ,epiidc
'cner'de xg`n m`d wtzqdl yi dfa ,rwxwd on xzei e` migth
daexn cner' oic oi`y e` ,elhan `ed eizgzy 'uext'd lr daexn

e .cala 'izy' zvigna `l` bdep 'uextd lrdépéî àòáãkitke - §¦§¨¦¥
l`yy wtqdävéçî ,áøî àìáè éaødäéeìzxie`aøézzL eäî ©¦©§¨¥©§¦¨§¨©¤©¦

.äáøeçamilzk exzepe ,dhnl dizevign evxtpy daxeg ,xnelk §§¨
lrn migth dyly daeba micnere miielz migth dxyr ly
jeza lhlhl xizdl milzkd zvign dliren m`d ,rwxwd

.`l e` ,miaxd zeyxl dvextk zaygp dpi`e ,daxegd
déì øîà,`lah iaxl axíéîa àlà úøzî äéeìz ävéçî ïéà- ¨©¥¥§¦¨§¨©¤¤¤¨§©¦

,zaya mdn ze`lnl xizdl ick ,min ea yiy mewn lrn dieyryk
okyàeä ì÷[`id `lew-],íéîa íéîëç el÷äLx`ya la` ©¤¥¥£¨¦§©¦

.xizdl dliren ef dvign oi` zenewn
:dpyna epipy,'åëå íéð÷a ïéôéwî.dcedi iax ixac ,exac `xiiya ©¦¦§¨¦

:dcedi iax ixaca dxizq dywn `xnbdïéà àøiLawx ike - §©¨¨¥
la` ,mipw e` milag ly dvigna siwdl dcedi iax xizd `xiiya

àì ãéçéa,xizdàéðúäå,`ziixaa epipy ixde -,øîBà äãeäé éaø §¨¦Ÿ§¨©§¨©¦§¨¥
úaL úBvéçî ìkly e` izy ly e` `l` ,zexenb zevign opi`y ¨§¦©¨

,axreøézä àìminkgãéçéìlecb ghy oda siwdlúéaî øúBé Ÿ¦¦§¨¦¥¦¥
íéúàñ,`ziixad ixacn x`azn .mi`q ipy ea rexfl ie`xd mewn - ¨©¦

mipw e` milag zevigna siwdl cigil elit` xizn dcedi iaxy
`ly rnyn epzpyna eixacn eli`e ,miz`q zian lecb epi`y ghy

.llk cigia xizd
epzpyna dcedi iax ixac z` yxtl yi :`xnbd zvxznøîàãk- ¦§¨©

xn`y itkïîçð áø,zxg` `iyew lràîézéàåmixne` yie - ©©§¨§¦¥¨
z`f xn`y,éiaà øa éáéa áøcàëøöð àìdpynd dkxved `l - ©¦¦©©©¥Ÿ¦§§¨

,mda mitiwn oi`y zevign yiy eprinydlàlàoi`y jk oiprl ¤¨
ïäì ïzéìziiyr ick ghy,ïkøö ìkzia xizdl mda mitiwn la` ¦¥¨¤¨¨§¨

.miz`qénð àëäiax xn`y dny ,df oirk yxtl yi o`k s` - ¨¨©¦
epiid ,mipwa siwdl cigil exizd `le ,'exac `xiiya' dpyna dcedi

oiprlïäì ïzéìziiyr ick lecb ghy ,micigil -,ïkøö ìkla` ¦¥¨¤¨¨§¨
.miz`q zia mdl mipzepy dcedi iax dcen

:exe`ia z` ongp ax xn` oipr dfi` lr zxxan `xnbdàëéä¥¨
øîzéà`xnind dxn`p oipr dfi` lr -áø àîéúéàå ïîçð áøc ¦§©§©©§¨§¦¥¨©

éiaà øa éáéa:`xnbd zx`an .'okxv lk odl ozil `l` `kxvp `l' ¦¦©©©¥
dxn`p ef `xninïðúc àäà,epzpyna epipyy dn lr -ävéçî ìk' ©¨¦§©¨§¦¨

.'äãeäé éaøa éñBé éaø éøác ,ävéçî dðéà áøòå éúL ìL dðéàL¤¥¨¤§¦¨¥¤¥¨§¦¨¦§¥©¦¥§©¦§¨
jxevl elit` mipw e` milag zvigna siwdl xizn epi`y ,xnelk

,denzl yi jk lre .cigi jxevl oky lke ,`xiiyéîe[ike-]éaø øîà ¦¨©©¦
éëä äãeäé éaøa éñBé,[jk-]àéðúäå,`ziixaa epipy ixde -ãçà ¥§©¦§¨¨¦§¨©§¨¤¨

íéìáçì àøéiL ãçàå ãéçéjk oiprl md miey `xiiy oiae cigi oia - ¨¦§¤¨©¨¨©£¨¦
,milag zvigna siwdl mi`yxyäîeyi yxtdì ãéçé ïéa,àøéiL ©¥¨¦§©¨¨

Bì ïéðúBð ãéçély ghy milag zvigna siwdlíéúàñ úéa,cala ¨¦§¦¥¨©¦
oke,íéúàñ úéa íäì ïéðúBð íéðLcigik md mipecipy itlla` , §©¦§¦¨¤¥¨©¦
ìLäLmiyp`ïäì ïéðúBðå ,'àøéiL' eNòðmilag zvigna siwdl §Ÿ¨©£©¨¨§§¦¨¤

ly ghyLL úéa,oi`qíéîëçå .äãeäé éaøa éñBé éaø éøác ¥¥¦§¥©¦¥§©¦§¨©£¨¦
ïäì ïéðúBð àøéiL ãçàå ãéçé ãçà ,íéøîBàmilag zvigna siwdl §¦¤¨¨¦§¤¨©¨¨§¦¨¤

,ïkøö ìk,daxd lecb mewn elit`eàäé àlL ãáìáeekezaúéa ¨¨§¨¦§©¤Ÿ§¥¥
éeðt íéúàñlecb `edy ghy etiwi `ly ,xnelk ,yeniy `ll wix - ¨©¦¨
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המשך בעמוד כב



קע
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc oiaexir(ipy meil)

úBvéçîì,zayd zligza eidy zeipevigd zevignd zeniiw oi`y - ¦§¦
la` ,'dxzede li`ed' oicn lehlhd xizdl xyt` i` jkitleàëä̈¨

,zaya erxbp e` etqeezpy mixeic oiprl ,o`k -úBvéçîì eäðúéà- ¦§§¦§¦
iqei iax dcen df ote`ae ,od zeniiw `xiiyd z` zetiwnd zevignd

.mipegd miyp`d xtqna zaya erx`y miiepiya miaygzn oi`y
øîà ÷çöé éaøåezhiy aeyiia xnel leki wgvi iax eli`e -, §©¦¦§¨¨©

éøîàc àðàayiizdl leki izxn`y oicd -ì eléôàixacéaø £¨§¨§¦£¦§©¦
,äãeäéy itlíúä äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãòxn` `l - §¨©¨Ÿ¨¨©©¦§¨¨¨

,'dxzed dxzede li`ed zay' mixne`y my dcedi iaxàlà¤¨
meynïéøBiãì eäðúéàc,didy itk xzep my mixiicd xtqny - §¦§§§¦¦

la` ,mdn erxbp `le mdilr etqep `lyàëäoiiprl ,o`k - ¨¨
,drwaa dzpgy `xiiyïéøBiãì eäðúéìminiiw mixiicd oi` - ¥§§§¦¦

erxbp e` mdilr etqepy itl ,dligzn eidy avn eze`a my
dxzede li`ed' mixne` oi`y dcedi iax dcen df ote`ae ,mdn

.'dxzed
:dpyna epipy,íéøîBà íéîëçåly dvign `dzy jka icãçà ©£¨¦§¦¤¨
,íéøác éðMî.'axr' zvign e` 'izy' zvign e` ¦§¥§¨¦

:`xnbd dywnàn÷ àpz eðééäminkg zhiy dxe`kl - ©§©¨©¨
minkgd zhiyk ynn `id dcedi iaxa iqei iax lr miwlegd
`xiiya exaic `l' exn`e ,dcedi iax lr dpyna lirl ewlgpy
,ekxv lk siwdl cigil s` mixizn el`e el` oky ,'deeda `l`
ipta dhiyk el` minkg ixac z` dpynd dxikfd recn ,ok m`e

.dnvr
:`xnbd zvxzneäééðéa àkéàmc` oic oiprl mdipia welig yi - ¦¨¥©§

ãéçécnerdáeMééamewn z` siwdl utge ,drwaa `le ,xira - ¨¦§¦
`nw `pz zrcl .'axr' ly e` 'izy' ly drexb dvigna ezziay
ekxv lk siwdl cigil exizd `l ,[dcedi iax lr miwlegd minkg]
dvign my el zpnefn oi`e xg`n ,drwaa `l` efk dvigna
izy' ly dxenb dvigna siwdl `ed aiig aeyiia la` ,die`x
mixizn [dcedi iaxa iqei iax lr miwlegd] minkg eli`e ,'axre
lk xeriyk drexb dvigna siwdl aeyiia cnerd cigil elit`

.ekxv

äðùî
oiaexira minkg eliwdy mipic zencewd zeipyna ex`azpe xg`n
minkg mda eliwdy mipic ef dpyn dzr zyxtn ,`xiiy iabl

.zexivg iaexir oic `ed mdn cg`e ,`avd dpgn iyp`l
eøèt íéøác äòaøàmideyd el`l minkgäðçîa`avd iyp` ly ©§¨¨§¨¦¨§§©£¤

,cg`d .dnglnl mi`veidíéöò ïéàéáîdpgnd jxevlìkî §¦¦¥¦¦¨
,íB÷î,ipyd .lfb meyn jka oi`e ,mixg` ly mdizecyn s` ¨

úöéçøî ïéøeèôe[zlihp-]íéãé,iyilyd .dcerqd mcewy §¦¥§¦©¨©¦
emixeht,éàîcî`la ux`d mr ly zexit lek`l mi`yx ,xnelk ¦§©

,iriaxd .zexyrne zenexz mdn yixtdlemixehtáøòlîiaexir ¦§¨¥
.dpgnd jezay zexivg izy oia zexivg

àøîâ
:dpgnd iyp` ipica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðziyp` ¨©¨¨

çîúàöBiä äðelit` ,dnglnl,úeLøä úîçìîìdngln epiidc ©£¤©¥§¦§¤¤¨§
md ixd ,dxezd on dilr mieevn oi`y,íéöò ìæâa ïéøzeî,xnelk ¨¦§¤¤¥¦

meyn xaer mlhepd mc` mzqy s` ,zecyd on mivr lehil mixzen
mdyk elit` mlhil mi`yxe ,lfbíéLáé.dwqdl miie`xe §¥¦
óà ,øîBà àîéz ïa äãeäé éaøzeidl dpgnd iyp` mi`yxïéðBç ©¦§¨¤¥¨¥©¦

,íB÷î ìëa.cigid zeyxa mbeâøäpL íB÷îáednglna eaíLmd §¨¨§¨¤¤¤§¨
,ïéøa÷ð.my mexawi `ly zegnl leki mewnd lra oi`e ¦§¨¦

:`ziixaa epipy .`ziixad ixac z` zyxtn `xnbdìæâa ïéøzeî¨¦§¤¤
.íéLáé íéöò:`xnbd dywnéàälehil md mixzeny ,df oic - ¥¦§¥¦©

,`avd iyp`l zcgein `lew epi` ,mixg` zecyn miyai mivr
`l`äåä òLBäéc àzðwzlkl `id oep oa ryedi zpwz - ©©§¨¦ª©£¨

,l`xyiøî øîàc`nw `aa zkqna epipy jky -(:t),äøNò §¨©©£¨¨
òLBäé äðúä íéàðz.ux`d z` mligpdyk l`xyi lk mr oep oa §¨¦¦§¨§ª©

,cg`d i`pzdïéòøî eäiLmdizendaïéLøBça,zexria - ¤§§¥¦©¨¦
ly xria eizenda z` zerxl i`yx mc` lk `diy ,xnelk
el mxeb `ed oi` ixdy ,eilr akrl xrid lra lkei `le ,exiag

,ipyd i`pzd .dxivwl cner xrid oi`y itl ,jka cqtdïéèwìîe§©§¦
,ïäéúBãOî íéöòjezn mivr hwll mc` lk i`yx ,xnelk ¥¦¦§¥¤

yi ok m`e .eilr akrl leki dcyd lra oi`e ,exiag ly eizecy
eidiy `avd iyp` xear owzl minkg ekxved recn ,denzl
xzen mc` lk ixde ,mixg` ly mdizecyn mivr lehil mi`yx

.jka
:`xnbd zvxzníúädpwzd zwqer ,ryedi zpwz iabl ,my - ¨¨

éâéäå éîæéäazecyn hwll ryedi xizd mze` wxy ,mivew ipin - §¦§¥§¦¥
la` ,mixg`àëäs` minkg exizd ,dpgnd iyp`l ,o`k -øàLa ¨¨¦§¨

ipinénð éà .íéöò,ok enke -íúä`diy ryedi owiz `l ,my - ¥¦¦©¦¨¨
`l` lehil xzenïéøaeçîaeli`e ,rwxwlàëäexizd ,o`k - ¦§¨¦¨¨

mb lehil dpgnd iyp`l,ïéLeìúamilrad meylzy it lr s` ¦§¦
.lfb meyn mlhil mc` lkl xeq`e ,dwqd jxevlénð éà,ok enke - ¦©¦

íúä`l` lehil xzen `diy ryedi owiz `l ,my -ïéçìa- ¨¨§©¦
la` ,mdilr milrad zrc oi`e dwqdl miie`x mpi`y ,miaehxàëä̈¨

s` lehil `avd iyp`l exizd ,o`k -íéLáéa.dwqdl miie`xd ¦¥¦
mdyk mivew ipin oiprl `l` dzid `l ryedi zpwz ,xnelk
mb lehil minkg exizd `avd iyp`l eli`e ,migle rwxwl mixaegn

.miyaie miyelz mdyk s`e ,mixg` mivr ipin
:`ziixaa epipy cerìëa ïéðBç óà ,øîBà àîéz ïa äãeäé éaø©¦§¨¤¥¨¥©¦§¨

.íéøa÷ð íL íéâøäpL íB÷îáe ,íB÷î:`xnbd dywnàèéLt- ¨§¨¤¤¡¨¦¨¦§¨¦§¦¨
yi` lk ixdy ,mixawp md my mibxdpy mewn eze`ay xacd heyt

dnglna bxdpy `avå ,àeä äåöî úîy `ed oicdäðB÷ äåöî úî ¥¦§¨§¥¦§¨¤
z`,BîB÷îjky ,eze` e`vn eay mewna eze` mixaewy ,epiidc §

dpwza yi jxev dn ,ok m`e .ux`l mzqipka l`xyil ryedi owiz
.`avd iyp` xear zcgein

:`xnbd zvxznàëéøö àìef dpwz owzl minkg ekxved `l ok` - Ÿ§¦¨
z`f epwz `l` ,devn zn `ed bxdpdykáb ìò óà©©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc oiaexir(iyily meil)

,mxyirïézéMä ìk ,øîBà äãeäé éaømigwlpd [zerx mip`z oin-] ©¦§¨¥¨©¦¦
ux`d mrnïéøeètodilr qg epi` od zerxy oeiky ,oxyrln §¦

,oxyrneä ïî õeç`xwpd oinn oiziy,àøôBécmrn ogwl m`y ¦©§§¨
zx`an .oxyir `l `ny yeygl yi oday itl ,oxyrl aiig ux`d

:`xnbdBic äNBòä ïìéà ,àleò øîà ,àøôBéc éàî[minrt izy-] ©§§¨¨©¨¦¨¨¤§
.äðLa úBøét¥§¨¨

:xfrl` oa dinxi iax ly zxg` `xnin d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
Bic ,øæòìà ïa äéîøé[ipy-]ïBLàøä íãàì Bì äéä íéðt óeöøt ¦§§¨¤¤§¨¨§©§¨¦¨¨§¨¨¨¦

,ey`x ixeg`n mipt sevxt el sqepy ,deg epnid d`xapy mcew
øîàpL(d hlw milidz),'éðzøö íã÷å øBçà'oey`xd mc` xn`y ¤¤¡©¨¨¤¤©§¨¦

.ixg`ne iptln ,mipt itevxt ipy il zxv ,d"awdl
:xaca zwelgny d`ian `xnbdáéúkdeg z`ixaa(ak a ziy`xa) §¦

'åâå òìvä úà íéäìà 'ä ïáiå'd`aie dX`l mc`d on gwl xW` ©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨£¤¨©¦¨¨¨§¦¨©§¦¤¨
xaca ewlgp ,ef rlv idn ,'mc`d l`,øîà ãç ,ìàeîLe áøef rlv ¤¨¨¨©§¥©¨©

d `idóeöøtipya d"awd e`xay ,oey`xd mc`l didy sqepd ©§
`xae dawpd sevxt z` lhpe ,dawp ly cg`e xkf ly cg` ,mitevxt

,deg z` epnn,øîà ãçå`id ef rlváðæ,oey`xd mc`l el didy §©¨©¨¨
didy xfrl` oa dinxi iax ixacy `vnp .deg z` epnn `xae elhpe
,l`enye ax zwelgna miiepy ,xeg`n sqep sevxt oey`xd mc`l

.zg` drck `l` mpi`e
:`xnbd zl`ey .l`enye ax ly mzwelgna dpc `xnbdàîìLa± ¦§¨¨

xacd oaenøîàc ïàîì`id rlvdyáéúëc eðééä ,óeöøtdn edf ± §©§¨©©§©§¦§¦
xn`py(my milidz),'éðzøö íã÷å øBçà'oey`xd mc` `xapy ¨¨¤¤©§¨¦

,lirl xen`ke ,mitevxt ipy mr dligznøîàc ïàîì àlàrlvdy ¤¨§©§¨©
`id,áðæ,mitevxt ipya mc`d `xap `leéàîweqtd zpeekøBçà' ¨¨©¨

,'éðzøö íã÷ådrck ,zexev izya `xapy rnyn weqtd on `ld ¨¤¤©§¨¦
weqtd yxtzn ef drcl :`xnbd daiyn .zxg`d,énà éaøãk¦§©¦©¦

,énà éaø øîàcoiprl oexg` `ed mc`dy epiid 'ipzxv mcwe xeg`' §¨©©¦©¦
,xg` oiprl oey`xe cg`úéLàøa äNòîì øBçà[mlerd z`ixa-] ¨§©£¥§¥¦

,úeðòøeôì íã÷å.x`eaiy itke ,mixg`l mcew dwl zeprxet zray §¤¤§§¨
:`xnbd zxxan .in` iax ixac z` zx`an `xnbdàîìLadn ¦§¨¨

mc`d `xapy in` ax xn`y,'úéLàøa äNòîì øBçà'dpeekdy ¨§©£¥§¥¦
`idàúaL éìòî ãò éøaéà àìcaxr iyiy mei cr `xap `ly ± §Ÿ¦§¦©©£¥©§¨

`edy ixd ,mincewd minid zynga e`xap mi`xapd lk eli`e ,zay
,mlerd z`ixal oexg`d didàlàxn`y dn,'úeðòøeôì íã÷å' ¤¨§¤¤§§¨

àéä éàî,ezpeek dnl ±àîéìéàezpeeky,äìì÷ íeMîxy`yky ©¦¦¥¨¦§¨¨
,dligz mc`d llwzp ,zrcd ur `hga ygpde dy`de `ed ellwzp

àäy ,did ok `läeç äìl÷úð óBqáìe Lçð ìl÷úð äléçza ¨©§¦¨¦§©¥¨¨§©¦§©§¨©¨
.íãà ìl÷úð óBqáìe:`xnbd zx`anàlàdpeekdìzeprxet §©¦§©¥¨¨¤¨§

d,ìeaî,mi`xapd x`y mcew mc`d xkfp dayáéúëc(bk f ziy`xa) ©¦§¦
'åâå äîäa ãòå íãàî äîãàä éðt ìò øLà íe÷éä ìk úà çîiå'©¦©¤¨©§£¤©§¥¨£¨¨¥¨¨§©§¥¨

.dpey`xa xkfpy ixd ,'minXd sFr cre Unx cr©¤¤§©©¨©¦
rlvdy drca dpce ,l`enye ax zwelgna oecl day `xnbd

:`xnbd zl`ey .apf `idøîàc ïàîì àîìLa`id rlvdy ¦§¨¨§©§¨©
áéúëc eðééä ,óeöøt(f a ziy`xa)øöéiå'mc`d z` midl` 'd ©§©§¦§¦©¦¤¡Ÿ¦¤¨¨¨

da yi 'xviie' daizde ,'dnc`d on xtrïéãeé ïéøzmiinrt-] ¨¨¦¨£¨¨§¥¦
itevxt ipy ode ,zexev izya mc`d xvepy fnxl [c"ei ze`d

,mda `xapy miptdøîàc ïàîì àlà`id rlvdy,áðæ`le ¤¨§©§¨©¨¨
,cg` sevxta `l` mc`d `xapéàîdf epcnll `a [dn-] ©

xn`py'øöéiå'jkay fnxd ef drcl :`xnbd daiyn .o"icei ipya ©¦¤
`ed,éft ïa ïBòîL éaø øîàc ,éft ïa ïBòîL éaøãkeiig lk ¦§©¦¦§¤©¦§¨©©¦¦§¤©¦

xne`k `ed ixd mc`d ly'éøöiî éì éBà'm` ipxrvn `edy ¦¦¦§¦
,ixvei oevx dyr`éøöBiî éì éBà'[d"awd]'oevx dyr` ok` m` ¦¦§¦

.ixvi
:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àîìLa`id rlvdyeðééä ,óeöøt ¦§¨¨§©§¨©©§©§

áéúëc(a d ziy`xa),'íàøa äá÷ðe øëæ'e`xap dligzn xaky itl ¦§¦¨¨§¥¨§¨¨
,df cvn dawpe df cvn xkf ,mitevxt ipyøîàc ïàîì àlàrlvdy ¤¨§©§¨©

`idáðælhpy xg`l wx deg d`xap `le ,oey`xd mc`l didy ¨¨
,e`yre apfd z` d"awdéàîaezkd zpeek [idn-]äá÷ðe øëæ' ©¨¨§¥¨

,'íàøa`xap `l `lde ,mz`ixa zligzn eid oky rnyny §¨¨
aezkd zpeek :`xnbd daiyn .mc`d `l` dligzn,eäaà éaøãëì§¦§©¦©¨

éîø eäaà éaøc,[miweqta dxizq lr dywd-]áéúk(my)øëæ' §©¦©¨¨¥§¦¨¨
,'íàøa äá÷ðe,mipy e`xapy rnyneáéúëe(fk ` ziy`xa)(éë)' §¥¨§¨¨§¦

,'Búà àøa íéäìà íìöaiax ayiie .ecal mc`d `xapy rnyn §¤¤¡Ÿ¦¨¨Ÿ
,eda`çzaäáLçîa äúìò äld"awd iptl,íéðL úBàøáì ©§¦¨¨§¨§©£¨¨¦§§©¦

,ãçà àlà àøáð àì óBqáìeazkp 'm`xa dawpe xkf' xn`py dne §©Ÿ¦§¨¤¨¤¨
.daygna dlry dn my lr

:`xnbd zl`eyàîìLaxacd oaen ±øîàc ïàîì`id rlvdy ¦§¨¨§©§¨©
áéúëc eðééä ,óeöøt(`k a my)mc`d lr dnCxY midl` 'd lRIe' ©§©§¦§¦©©¥¡Ÿ¦©§¥¨©¨¨¨

eizrlSn zg` gTIe oWiIe,'äpzçz øNa øbñiåzpn lry oeiky ©¦¨©¦©©©¦©§Ÿ¨©¦§Ÿ¨¨©§¤¨
sebn wlg didy ipyd sevxtd z` d"awd lhp deg z` `exal

,lhpy dn zgz xya xebql jxved ok lr ,mc`døîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©
`id rlvdyéàî ,áðæ[xn`py dn yxtzi cvik-]øNa øbñiå' ¨¨©©¦§Ÿ¨¨

,'äpzçzmc`l oi` dzr mb `ld ,rlvd zgz xya gipdy rnyny ©§¤¨
:`xnbd daiyn .eizgz xbqy xyad edne ,apfãéáæ áø øîà̈©©§¦

àîézéàå[z`f xn`y mixne` yie-]ïîçð áø àîézéàå ,äéîøé éaø §¦¥¨©¦¦§§¨§¦¥¨©©§¨
äëøöð àì ,÷çöé øad zxibq d`a `l ±,apfd mewn z` `lnl xya ©¦§¨Ÿ¦§§¨

,eppi`e lhip ixdyàlàd`a,Cúç íB÷îìlr xyaa d"awd exbqy ¤¨¦§£¨
.ekezig d`xi `ly zpn

:`xnbd zl`ey .sevxt `id rlvdy drca dpc `xnbdàîìLa¦§¨¨
øîàc ïàîì`id rlvdyáéúëc eðééä ,áðædeg z`ixaa(ak a my) §©§¨©¨¨©§¦§¦

ïáiå'l` d`aie dX`l mc`d on gwl xW` rlSd z` midl` 'd ©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨£¤¨©¦¨¨¨§¦¨©§¦¤¨¤
,sebd lk ly dipa zxqegn dzid apfd on d`xapy oeiky ,'mc`d̈¨¨

øîàc ïàîì àlà`id rlvdyéàî ,óeöøtdn yxtzi cvik-] ¤¨§©§¨©©§©
[xn`py,'ïáiå'diepa dzid xaky xg` dzepal jxved recn ©¦¤

drcl :`xnbd daiyn .mc`dn dwlgl `l` jixv did `le zcnere
aezkd zpeek efïa ïBòîL éaø Léøãc ,àéñðî ïa ïBòîL éaøãëì§¦§©¦¦§¤§©§¨§¨¦©¦¦§¤

,àéñðîxn`pòìvä úà íéäìà 'ä ïáiå','mc`d l` d`aie 'ebe §©§¨©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨©§¦¤¨¤¨¨¨
aezkddòléwL ãnìî[dizexry rlw-],äeçì àeä Ceøa LBãwä §©¥¤¦§¨©¨¨§©¨

ïBLàøä íãàì dàéáäåjynda xn`py enk ,xry zrelw `idyk ¤¡¦¨§¨¨¨¦
,diipa mya drilwd z`xwpy dne .'mc`d l` d`iaie' weqtdïkL¤¥

íiä ékøëa[ux`l uega-]àúéòl÷ì ïéøB÷mya [xry zrlew-] ¦§©¥©¨¦§©¨¦¨
àúéépa.[zi`pa-] ©¨¦¨

'ebe rlvd z` miwel` 'd oaie' weqtl sqep xe`ia d`ian `xnbd
:sevxt `id rlvdy drcl 'mc`d l` d`iaie,øçà øác'ä ïáiå' ¨¨©¥©¦¤

àðz àúéðúîa dì éøîàå ,àcñç áø øîà ,'íéäìàexn`y yie ± ¡Ÿ¦¨©©¦§¨§¨§¥¨§©§¦¨¨¨
aezkd ,`ziixaa dpyp okydàðaL ãnìîd`yreCeøa LBãwä §©¥¤§¨¨©¨¨
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קעב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc oiaexir(iriax meil)

zeidl oicneicd mixzenïé÷çeøî,x`ad oneléôàziaøBkxeriy-] §¨¦£¦
[d`eaz xek zrixf mewneléôàåziaíééøBkzrixf mewn xeriy-] ©£¦©¦

.[xek ipyøîBà äãeäé éaø`ed miqtd oiay ghyd m`íéúàñ úéa ©¦§¨¥¥¨©¦
dn` d`n ly ghy `edy ,d`q izy xeriya d`eaz zrixf mewn-]

,[dn` miying lrøzeî`ed m` la` ,ea lhlhlúéaî øúBé ¨¥¦¥
,íéúàñdyrp xy`k ea lhlhl exq` minkgy swid xeriy dfy ¨©¦

,epewizk `lyBì eøîà .øeñànkgmiäãBî äzà éà ,äãeäé éaøì ¨¨§§©¦§¨¦©¨¤
øéãazendad eidiy zexcb dcyd jeza mitiwn eidy ,zenda ly §¦

,odillba dcyd z` elafiy zpn lr okezaøäñåswen mewn - §©©
,xird zendal zexcbäö÷eîe,mizad ixeg`n dagx -øöçåiptly §¤§¨¥

y ,ziadøzenL íéøBk äøNò úa eléôàå íéøBk úLîç úa eléôà£¦©£¥¤¦©£¦©£¨¨¦¤¨
s` `ed ze`xia iqt ly xziddy oicd `ed ok m`e ,da lhlhl

.miiz`q zian lecbd ghy mitiwn md xy`k
ïäì øîà,dfl df zencl oi` ,minkgl dcedi iaxBæz` dxiznd ¨©¨¤

,xvge dvwen ,xdq ,xica lehlhdävéçîmze`y] `id dnily §¦¨
,[zenily zevign mitwen zenewnelàåiqta lehlhd z` mixiznd §¥

,ze`xiaïéqtuext miqtd oiae ,dn` `l` epi` cg` lky ,dnd ©¦
xizdl oi` ok lre ,yilye zen` dxyr yely ly xeriya mewnd

.miiz`q zian xzei
:`xnbd dgiken .`ziixadn dgkedd z` zniiqn `xnbdíàå§¦

àúéàlecb oicneicd oia geexd xy`ky dcedi iax zrc ok` m`e - ¦¨
lr `le oicneicd zkx`d ici lr eze` mihrnn ,xzend xeriydn
ze`xia iqt oia weligdy xnel el did `l ,mdipia mitqep miqt ici

`l` ,miqt el`e dvign efy ,xvge dvwen ,xdq ,xic zvignlBæ'
déì éòaéî 'ävéçî (àéä) Bæå ävéçî,[xnel dcedi iaxl el did-] §¦¨§§¦¨¦¨¥¥

z` jix`ne miiz`q zia cr ghyd z` licbn `edyk ixdy
ixd ,yilye dn` dxyr yely `l` mdipia didi `ly cr oicneicd

uextd lr daexn da cnerdy o`k yi dnily dvigniaxl dide ,
.ef dvignl ef dvign oia wlgl dcedi

geexd z` hrnn dcedi iaxly xnel xyt` mlerl :`xnbd dgec
`ziixaa dcedi iaxe ,oicneicd zkx`d ici lr oicneicd oiaéëä̈¦

Bæ ,øîà÷,xvge dvwen ,xdq ,xica lehlhd z` dxizndúøBz ¨¨©©
e äéìò ävéçîxeriyäéúBöøô`ed dlqetlan xzeiøNò,zen` §¦¨¨¤¨¦§¤¨§¤¤

,miiz`q zian xzei swidd m` s` dxizn `id oklelàåmixiznd §¥
ze`xia iqta lehlhd z`e ïäéìò ïéqt úøBzxeriyïäéúBöøô ©©¦£¥¤¦§¥¤

`ed mlqetlìLa,LéìLe änà äøNò Lm` mixizn mpi` okl ¦§Ÿ¤§¥©¨§¦
.miiz`q zian xzei swidd

:'l"za' iyilyd wtqdèwìúnä ìz ,äaøî éiaà dépéî àòa§¨¦¥©©¥§©¨¥©¦§©¥
äøNòmigthòaøà CBzîdfk xeriya rteyn `edy - zen` £¨¨¦©§©

,zen` rax` jynpy mcew migth dxyrl ribn retiyd daeby
epivn zay ipic iably(.w zay)ote`a m`d .cigid zeyxl aygpy

eghya yie ,oicneicd on cg` mewna xead zty lr cner df lzy
xeiv] o`kl dn`e o`kl dn` cneick didiy ea wewgl ick dlrnl

,[cãîBéc íeMî ïBcéð,oicneicd oia l` xead on lhlhl xizdlBà ¦¦§¨
`ny.ãîBéc íeMî ïBcéð Bðéà¥¦¦§¨

déì øîàiia`l daxäeúéðz,`ziixaa df oic epipy -ïBòîL éaø ¨©¥§¦¨©¦¦§
íL äúéä øîBà øæòìà ïa[xead zty lr-]ïéàBø ,úòaeøî ïáà ¤¤§¨¨¥¨§¨¨¤¤§©©¦

dze`÷ìçz eléàL ìkiniptd diaern elhiy -da Léåx`yie - ¨¤¦¥¨¥§¥¨
xeriy daïàëì änàå ïàëì änàoa`a epiide ,afxn zxev oink ©¨§¨§©¨§¨

e oa`d dwlgp eli`k df ixd ,dn` lr dn` `idyãîBéc íeMî ïBcéð¦¦§¨
,[d xeiv]ìL Bða ìàòîLé éaø .ãîBéc íeMî ïBcéð Bðéà ,åàì íàå§¦©¥¦¦§¨©¦¦§¨¥§¤

,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøelit`ïéàBø ,äleâò ïáà íL äúéä ©¦¨¨¤§¨¥¨§¨¨¤¤£¨¦
dze`÷÷çz eléàL ìkzeeydl lebird zhila z` dpnn elhiy - ¨¤¦¥¨¥

,zraexn `dze diccv jxe`l drvn` jxe` z`åokn xg`l÷ìçú §¥¨¥

,iniptd diaern elhiy -,ïàëì änàå ïàëì änà da Léådf ixd §¥¨©¨§¨§©¨§¨
e dwlgpe dwwgp eli`kãîBéc íeMî ïBcéð,[e xeiv]Bðéà åàì íàå ¦¦§¨§¦©¥

.ãîBéc íeMî ïBcéð,dax x`anøî ,éâìôéî à÷ éàîaoerny iax - ¦¦§¨§©¨¦§§¥©
xfrl` oa,øáñoi`ex'y ici lr cneicd z` xiykdl jixvy ote`a ¨©

,'eke 'eli`k dze`ïðéøîà àì ïéàBø éøz ïðéøîà ïéàBø ãçmrt - ©¦©§¦¨§¥¦Ÿ©§¦¨
oi` 'eli`k mi`ex' minrt izy j` ,mixne` ep` 'eli`k mi`ex' zg`
eli`k dze`xl jixvy ,xiykn epi` dlebr oa`a okle ,mixne`

.dwelg eli`ke dwewgøîeoa opgei iax ly epa l`rnyi iax - ©
dwexaïðéøîà énð ïéàBø éøz eléôà ,øáñmi`ex' minrt izy - ¨©£¦§¥¦©¦©§¦¨

oa`k df ixd lze .dlebr oa`a mb xiykn okle ,mixne` mb 'eli`k
.`ziixaa zxkfpd mi`pzd zwelgna ielze dlebr

:'z"vig' iriaxd wtqdäð÷ íéðwä úvéç ,äaøî éiaà dépéî àòa§¨¦¥©©¥¥©¨¦©©¨¦¨¤
ìMî úBçt äð÷äLmicnerd miccea mipwn dieyrd dvign - ¨¤¨¦§Ÿ¨

migth dyely jeza cner dpw lky ote`a ,cneic enk o`kle o`kl
,el jenqd dpwdn.åàì Bà ãîBéc íeMî ïBcéð,md wtqd iccve ¦¦§¨©

`l e` ,axr `ll izyn `idy drexb dvigna o`k eliwd m`d
.axre izyn `idy dvigna `l` exizddéì øîà,iia`l dax ¨©¥

äeúéðz,`ziixaa df oic epipy -íL äéä[xeal jenqa-]Bà ,ïìéà §¦¨¨¨¨¦¨
øãb,mipa` lyãîBéc íeMî ïBcéð ,íéðwä úvéç Bà.[f xeiv]éàî ¨¥¦©©¨¦¦¦§¨©

,åàìmipwn dieyrd dvignl dpeekd 'mipwd zvig'úBçt äð÷ äð÷ ©¨¤¨¤¨
ìMî,äL.cneicl aygpy x`eane:`xnbd dgec,àìzpeek ¦§Ÿ¨Ÿ

l `ziixadéð÷c àúéøãebura dhnl cgi mixaegnd mipw zveaw - §¦¨§¨¥
,dfn df micxtzn md migth dyelyn dlrnle ,rwxwl jenq cg`
yi dhnln s`y miccea mipwn dvign la` ,cneick mipecip mde

.cneick zpecip dpi`e ,`id drexb dvign ,dpwl dpw oia geex

:`xnbd zl`eyïìéà eðééä éëä éàmipw epiid 'mipwd zvig' m` - ¦¨¦©§¦¨
oli`k ynn df ixd ,xaca yi yecig dn ,dhnl cgi mixaegny
,dfn df miwgexn mitprl cxtp `ed dlrnle agx `ed dhnly

:`xnbd daiyn .'mipwd zvig' xnel `ziixad dtiqed recneàlàå§¤¨
éàî,'mipwd zvig' yexit dn `l` -ìMî úBçt äð÷ äð÷,äLm` ©¨¤¨¤¨¦§Ÿ¨

ok,øãb eðééä.xcb z`xwp cala izy ly dvign s`yéàî àlà ©§¨¥¤¨©
øîéîì Cì úéà,`ziixad z` x`al ick xnel jl yi dn -éðååb éøz ¦¨§¥©§¥©§¥

øãbdieyrd xcbe ,mipa` xcb ,hxtl `ziixad d`a xcb ibeq ipy - ¨¥
ok m` ,axr `ll izyn `idy mipwnïìéà éðååb éøz énð àëäenk - ¨¨©¦§¥©§¥¦¨

mixaegnd mipw epiid 'mipwd zvig'y `ziixad z` x`al xyt` ok
xnel jiiyy mly oli` ,`ziixad dhxit oli` ibeq ipye ,dhnl cgi

ipw zveawe ,wlgie wwgi eli`k eze` oi`exyjiiy `ly s` lry m
dpw la` .cg` ur lkd dhnlne li`ed cneick zpecip ,jk xnel da

.cneick oecip epi` dyelyn zegt dpw
déì àéòaéî à÷ éð÷c àúéøãeb éøîàc àkéàiia`y exn`y yi - ¦¨§¨§¥§¦¨§¨¥¨¦©§¨¥

:el`y jke ,'ipwc `zixceb'a oicd dn daxn l`yéð÷c àúéøãeb- §¦¨§¨¥
df micxtzn md dlrnle cg` dpwk dhnl cgi mixaegnd mipw

,dfnéàî.`l e` cneic meyn mipecip m`d -déì øîà,iia`l dax ©¨©¥
äeúéðz,`ziixaa df oic epipy -úvéç Bà ïìéà Bà øãb íL äéä §¦¨¨¨¨¨¥¦¨¦©

åàì éàî .ãîBéc íeMî ïBcéð íéðwäz`xew dvign efi`l - ©¨¦¦¦§¨©©
l `l m`d ,'mipwd zvig' `ziixad,éð÷c àúéøãebzpecip `idy ixd §¦¨§¨¥

:`xnbd dgec .cneic meyn,àì'mipwd zvig' z`xew `ziixad Ÿ
oiae micxtp mipwn dieyry dvignläð÷lìMî úBçt äð÷äL ¨¤¨¤¨¦§Ÿ¨

:`xnbd zl`ey .migthøãb eðééä éëä éàyi yecig dn ok m` - ¦¨¦©§¨¥
zvig' xnel `ziixad dtiqed recne ,xcbk ynn df ixd xaca

:`xnbd dper .'mipwdéàî àlàå'mipwd zvig' edn `l` -àúéøãeb §¤¨©§¦¨
,éð÷cok m`øîéîì Cì úéà éàî àlà .ïìéà eðééäjl yi dn - §¨¥©§¦¨¤¨©¦¨§¥©
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קעג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc oiaexir(iriax meil)

zeidl oicneicd mixzenïé÷çeøî,x`ad oneléôàziaøBkxeriy-] §¨¦£¦
[d`eaz xek zrixf mewneléôàåziaíééøBkzrixf mewn xeriy-] ©£¦©¦

.[xek ipyøîBà äãeäé éaø`ed miqtd oiay ghyd m`íéúàñ úéa ©¦§¨¥¥¨©¦
dn` d`n ly ghy `edy ,d`q izy xeriya d`eaz zrixf mewn-]

,[dn` miying lrøzeî`ed m` la` ,ea lhlhlúéaî øúBé ¨¥¦¥
,íéúàñdyrp xy`k ea lhlhl exq` minkgy swid xeriy dfy ¨©¦

,epewizk `lyBì eøîà .øeñànkgmiäãBî äzà éà ,äãeäé éaøì ¨¨§§©¦§¨¦©¨¤
øéãazendad eidiy zexcb dcyd jeza mitiwn eidy ,zenda ly §¦

,odillba dcyd z` elafiy zpn lr okezaøäñåswen mewn - §©©
,xird zendal zexcbäö÷eîe,mizad ixeg`n dagx -øöçåiptly §¤§¨¥

y ,ziadøzenL íéøBk äøNò úa eléôàå íéøBk úLîç úa eléôà£¦©£¥¤¦©£¦©£¨¨¦¤¨
s` `ed ze`xia iqt ly xziddy oicd `ed ok m`e ,da lhlhl

.miiz`q zian lecbd ghy mitiwn md xy`k
ïäì øîà,dfl df zencl oi` ,minkgl dcedi iaxBæz` dxiznd ¨©¨¤

,xvge dvwen ,xdq ,xica lehlhdävéçîmze`y] `id dnily §¦¨
,[zenily zevign mitwen zenewnelàåiqta lehlhd z` mixiznd §¥

,ze`xiaïéqtuext miqtd oiae ,dn` `l` epi` cg` lky ,dnd ©¦
xizdl oi` ok lre ,yilye zen` dxyr yely ly xeriya mewnd

.miiz`q zian xzei
:`xnbd dgiken .`ziixadn dgkedd z` zniiqn `xnbdíàå§¦

àúéàlecb oicneicd oia geexd xy`ky dcedi iax zrc ok` m`e - ¦¨
lr `le oicneicd zkx`d ici lr eze` mihrnn ,xzend xeriydn
ze`xia iqt oia weligdy xnel el did `l ,mdipia mitqep miqt ici

`l` ,miqt el`e dvign efy ,xvge dvwen ,xdq ,xic zvignlBæ'
déì éòaéî 'ävéçî (àéä) Bæå ävéçî,[xnel dcedi iaxl el did-] §¦¨§§¦¨¦¨¥¥

z` jix`ne miiz`q zia cr ghyd z` licbn `edyk ixdy
ixd ,yilye dn` dxyr yely `l` mdipia didi `ly cr oicneicd

uextd lr daexn da cnerdy o`k yi dnily dvigniaxl dide ,
.ef dvignl ef dvign oia wlgl dcedi

geexd z` hrnn dcedi iaxly xnel xyt` mlerl :`xnbd dgec
`ziixaa dcedi iaxe ,oicneicd zkx`d ici lr oicneicd oiaéëä̈¦

Bæ ,øîà÷,xvge dvwen ,xdq ,xica lehlhd z` dxizndúøBz ¨¨©©
e äéìò ävéçîxeriyäéúBöøô`ed dlqetlan xzeiøNò,zen` §¦¨¨¤¨¦§¤¨§¤¤

,miiz`q zian xzei swidd m` s` dxizn `id oklelàåmixiznd §¥
ze`xia iqta lehlhd z`e ïäéìò ïéqt úøBzxeriyïäéúBöøô ©©¦£¥¤¦§¥¤

`ed mlqetlìLa,LéìLe änà äøNò Lm` mixizn mpi` okl ¦§Ÿ¤§¥©¨§¦
.miiz`q zian xzei swidd

:'l"za' iyilyd wtqdèwìúnä ìz ,äaøî éiaà dépéî àòa§¨¦¥©©¥§©¨¥©¦§©¥
äøNòmigthòaøà CBzîdfk xeriya rteyn `edy - zen` £¨¨¦©§©

,zen` rax` jynpy mcew migth dxyrl ribn retiyd daeby
epivn zay ipic iably(.w zay)ote`a m`d .cigid zeyxl aygpy

eghya yie ,oicneicd on cg` mewna xead zty lr cner df lzy
xeiv] o`kl dn`e o`kl dn` cneick didiy ea wewgl ick dlrnl

,[cãîBéc íeMî ïBcéð,oicneicd oia l` xead on lhlhl xizdlBà ¦¦§¨
`ny.ãîBéc íeMî ïBcéð Bðéà¥¦¦§¨

déì øîàiia`l daxäeúéðz,`ziixaa df oic epipy -ïBòîL éaø ¨©¥§¦¨©¦¦§
íL äúéä øîBà øæòìà ïa[xead zty lr-]ïéàBø ,úòaeøî ïáà ¤¤§¨¨¥¨§¨¨¤¤§©©¦

dze`÷ìçz eléàL ìkiniptd diaern elhiy -da Léåx`yie - ¨¤¦¥¨¥§¥¨
xeriy daïàëì änàå ïàëì änàoa`a epiide ,afxn zxev oink ©¨§¨§©¨§¨

e oa`d dwlgp eli`k df ixd ,dn` lr dn` `idyãîBéc íeMî ïBcéð¦¦§¨
,[d xeiv]ìL Bða ìàòîLé éaø .ãîBéc íeMî ïBcéð Bðéà ,åàì íàå§¦©¥¦¦§¨©¦¦§¨¥§¤

,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøelit`ïéàBø ,äleâò ïáà íL äúéä ©¦¨¨¤§¨¥¨§¨¨¤¤£¨¦
dze`÷÷çz eléàL ìkzeeydl lebird zhila z` dpnn elhiy - ¨¤¦¥¨¥

,zraexn `dze diccv jxe`l drvn` jxe` z`åokn xg`l÷ìçú §¥¨¥

,iniptd diaern elhiy -,ïàëì änàå ïàëì änà da Léådf ixd §¥¨©¨§¨§©¨§¨
e dwlgpe dwwgp eli`kãîBéc íeMî ïBcéð,[e xeiv]Bðéà åàì íàå ¦¦§¨§¦©¥

.ãîBéc íeMî ïBcéð,dax x`anøî ,éâìôéî à÷ éàîaoerny iax - ¦¦§¨§©¨¦§§¥©
xfrl` oa,øáñoi`ex'y ici lr cneicd z` xiykdl jixvy ote`a ¨©

,'eke 'eli`k dze`ïðéøîà àì ïéàBø éøz ïðéøîà ïéàBø ãçmrt - ©¦©§¦¨§¥¦Ÿ©§¦¨
oi` 'eli`k mi`ex' minrt izy j` ,mixne` ep` 'eli`k mi`ex' zg`
eli`k dze`xl jixvy ,xiykn epi` dlebr oa`a okle ,mixne`

.dwelg eli`ke dwewgøîeoa opgei iax ly epa l`rnyi iax - ©
dwexaïðéøîà énð ïéàBø éøz eléôà ,øáñmi`ex' minrt izy - ¨©£¦§¥¦©¦©§¦¨

oa`k df ixd lze .dlebr oa`a mb xiykn okle ,mixne` mb 'eli`k
.`ziixaa zxkfpd mi`pzd zwelgna ielze dlebr

:'z"vig' iriaxd wtqdäð÷ íéðwä úvéç ,äaøî éiaà dépéî àòa§¨¦¥©©¥¥©¨¦©©¨¦¨¤
ìMî úBçt äð÷äLmicnerd miccea mipwn dieyrd dvign - ¨¤¨¦§Ÿ¨

migth dyely jeza cner dpw lky ote`a ,cneic enk o`kle o`kl
,el jenqd dpwdn.åàì Bà ãîBéc íeMî ïBcéð,md wtqd iccve ¦¦§¨©

`l e` ,axr `ll izyn `idy drexb dvigna o`k eliwd m`d
.axre izyn `idy dvigna `l` exizddéì øîà,iia`l dax ¨©¥

äeúéðz,`ziixaa df oic epipy -íL äéä[xeal jenqa-]Bà ,ïìéà §¦¨¨¨¨¦¨
øãb,mipa` lyãîBéc íeMî ïBcéð ,íéðwä úvéç Bà.[f xeiv]éàî ¨¥¦©©¨¦¦¦§¨©

,åàìmipwn dieyrd dvignl dpeekd 'mipwd zvig'úBçt äð÷ äð÷ ©¨¤¨¤¨
ìMî,äL.cneicl aygpy x`eane:`xnbd dgec,àìzpeek ¦§Ÿ¨Ÿ

l `ziixadéð÷c àúéøãebura dhnl cgi mixaegnd mipw zveaw - §¦¨§¨¥
,dfn df micxtzn md migth dyelyn dlrnle ,rwxwl jenq cg`
yi dhnln s`y miccea mipwn dvign la` ,cneick mipecip mde

.cneick zpecip dpi`e ,`id drexb dvign ,dpwl dpw oia geex

:`xnbd zl`eyïìéà eðééä éëä éàmipw epiid 'mipwd zvig' m` - ¦¨¦©§¦¨
oli`k ynn df ixd ,xaca yi yecig dn ,dhnl cgi mixaegny
,dfn df miwgexn mitprl cxtp `ed dlrnle agx `ed dhnly

:`xnbd daiyn .'mipwd zvig' xnel `ziixad dtiqed recneàlàå§¤¨
éàî,'mipwd zvig' yexit dn `l` -ìMî úBçt äð÷ äð÷,äLm` ©¨¤¨¤¨¦§Ÿ¨

ok,øãb eðééä.xcb z`xwp cala izy ly dvign s`yéàî àlà ©§¨¥¤¨©
øîéîì Cì úéà,`ziixad z` x`al ick xnel jl yi dn -éðååb éøz ¦¨§¥©§¥©§¥

øãbdieyrd xcbe ,mipa` xcb ,hxtl `ziixad d`a xcb ibeq ipy - ¨¥
ok m` ,axr `ll izyn `idy mipwnïìéà éðååb éøz énð àëäenk - ¨¨©¦§¥©§¥¦¨

mixaegnd mipw epiid 'mipwd zvig'y `ziixad z` x`al xyt` ok
xnel jiiyy mly oli` ,`ziixad dhxit oli` ibeq ipye ,dhnl cgi

ipw zveawe ,wlgie wwgi eli`k eze` oi`exyjiiy `ly s` lry m
dpw la` .cg` ur lkd dhnlne li`ed cneick zpecip ,jk xnel da

.cneick oecip epi` dyelyn zegt dpw
déì àéòaéî à÷ éð÷c àúéøãeb éøîàc àkéàiia`y exn`y yi - ¦¨§¨§¥§¦¨§¨¥¨¦©§¨¥

:el`y jke ,'ipwc `zixceb'a oicd dn daxn l`yéð÷c àúéøãeb- §¦¨§¨¥
df micxtzn md dlrnle cg` dpwk dhnl cgi mixaegnd mipw

,dfnéàî.`l e` cneic meyn mipecip m`d -déì øîà,iia`l dax ©¨©¥
äeúéðz,`ziixaa df oic epipy -úvéç Bà ïìéà Bà øãb íL äéä §¦¨¨¨¨¨¥¦¨¦©

åàì éàî .ãîBéc íeMî ïBcéð íéðwäz`xew dvign efi`l - ©¨¦¦¦§¨©©
l `l m`d ,'mipwd zvig' `ziixad,éð÷c àúéøãebzpecip `idy ixd §¦¨§¨¥

:`xnbd dgec .cneic meyn,àì'mipwd zvig' z`xew `ziixad Ÿ
oiae micxtp mipwn dieyry dvignläð÷lìMî úBçt äð÷äL ¨¤¨¤¨¦§Ÿ¨

:`xnbd zl`ey .migthøãb eðééä éëä éàyi yecig dn ok m` - ¦¨¦©§¨¥
zvig' xnel `ziixad dtiqed recne ,xcbk ynn df ixd xaca

:`xnbd dper .'mipwdéàî àlàå'mipwd zvig' edn `l` -àúéøãeb §¤¨©§¦¨
,éð÷cok m`øîéîì Cì úéà éàî àlà .ïìéà eðééäjl yi dn - §¨¥©§¦¨¤¨©¦¨§¥©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc oiaexir(iying meil)

,da wifgn epi`e ilka wifgny dpyna xaecny xn`zéøL éîike - ¦¨¥
,df ote`a dzewydl xzen,àéðúäåze`xia iqt iabl(.`k onwl),àì §¨©§¨Ÿ

Bzîäa éðôì ïzéå íéî íãà àlîé`idy cera ecia ilkd wifgie §©¥¨¨©¦§¦¥¦§¥§¤§
,dzeyàlîî ìáàx`adnCôBLå,diptl.äéìéàî äúBL àéäåixd £¨§©¥§¥§¦¨¥¥¤¨

,ok m`e .dzewydl diptl ilka wifgdl xeq` dxta wifgn epi`yky
.dxtde ilkd wifgna `l` epzpyn cinrdl jiiy `l

ote`a epzpyn cinrdl xyt` mlerl :di`xd z` `xnbd dgec
oky ,`ziixadn dyw `le ,dxta `le ilka wifgnyøîzéà àä̈¦§©

dìò,xn`p ef `ziixa lr ixd -àëä éiaà øîà`ziixaa o`k - £¨¨©©©¥¨¨
xaecnáçBøå íéçôè äøNò dBáb íéaøä úeLøa ãîBòä ñeáàa§¥¨¥¦§¨©¦¨©£¨¨§¨¦§©

äòaøà,cigid zeyx `edyì ñðëð BLàøåjez,ïéqtä ïéád`ae ©§¨¨§Ÿ¦§¨§¥©©¦
y`x lr ilcd diabie ,xeadn min `lni `ly eprinydl `ziixad
lhlhie miaxd zeyx jxc jlie ,miqtd oial qpkpy mewna qea`d

meyn ,eznda iptl egipdl ,qea`d lrn ilcd z`déì éæçc ïéðîæc§¦§¦§¨¥¥
à÷å déãäa àìååãì déì éøãå déðewúì éúàå ì÷ìwîc ñeáàì̈¥§¦©§©§¨¥§©¥§¨¥¥§©§¨©£¥§¨

íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî ÷étîdvxiy ceray minrty - ©¦¥§©¨¦¦§¨©¦
miaxd zeyxay qea`d y`xy d`xi ,qea`d y`x lr ilcd gipdl
,ilcd z` enr `yie gkyie ,epwzl miaxd zeyxl `vie ,lwlewn
lr ilcd gipi `l ,jkld .miaxd zeyxl miqtd oian `iven `vnpe
ekli minde ,qea`d lr ilcdn mind jetyi `l` ,eplhlhie qea`d

.dndad cr mdil`n
z` lhlhie gkyi `ny xefbl yi recn :iia` ixac lr `xnbd dywn

,miaxd zeyxl miqtd oian ilcdáéiçéî éî àðååb éàä éëåike - §¦©©§¨¦¦©¥
,cigid zeyxa egipdl zpn lr cigid zeyxn utg xwery ote`a
xnel jiiyy ,dxezd on aiigzn m`d ,miaxd zeyxl e`ivede gkye

.df icil `eai `ly minkg exfbyénà éaø øîà àøôñ áø øîàäå§¨¨©©©§¨¨©©¦©¦
úéåæì úéåfî åéöôç äpôîä ,ïðçBé éaø øîà,cigid zeyxaCìîðå ¨©©¦¨¨©§©¤£¨¨¦¨¦§¨¦§¦§©

ïäéìòef ziefa gipdln ea xfge -ïàéöBäå,uegl,øeètoeikàlL £¥¤§¦¨¨¤Ÿ
.Cëì äðBLàø äòMî äøé÷ò äúéäzeyxl `ivei m` mby oeikne ¨§¨£¦¨¦¨¨¦¨§¨

egipdl oiekzp ezxiwra ixdy ,z`hg aeig icil `eai `l miaxd
gipdl `ly xefbl minkgl oi` ,cigid zeyx `edy qea`d y`xa

.e`ivedl `eai `ny qea`d lr ilcd
,epxn`y enk dxifbd mrh oi` ok` :`xnbd daiynàlàmeyn ¤¨

ydéì ïwúîc ïéðîæy`x lr ilcd gipdl dvxiy cera minrt - ¦§¦¦§©¥¥
zeyxl `vie ,my lwlewn `edy d`xi miaxd zeyxay ecva qea`d

,enr ilcde epwzl miaxddéì ìéiòî øãäåqipki oewizd xnbae - §¨©§©¥¥
cd,qea`l ildéì ìéiòî à÷åeqipkn `edy `vnpe -íéaøä úeLøî §¨§©¥¥¥§¨©¦

.ãéçiä úeLøì¦§©¨¦
zcnerd dxta [oey`xd oeyld itl] `xnbd dwtzqd lirl
ilka wifgne ,cigid zeyxa dzewydl dvexe miaxd zeyxa
,dzey `idy mewnl daexe dy`x qipkzy jixv m`d ,dxtae

:`ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbd .`l e`,òîL àz̈§©
,`ziixaa epipyBaeøå BLàøL ìîb`vnpíéðôaîzeyxa - ¨¨¤Ÿ§¦¦§¦

,cigidBúBà ïéñáBàdrilad ziaa `etqn daxd el miagez-] §¦

[eirna qea`k dyrpy cr ,ezlik` ickn xzei ,egxk lr
.íéðôaî¦¦§¦

:`xnbd dgikenàéîc dì èé÷ðå àðî èé÷ðc ïàîk ñeáéà àäå- §¨¦§©§¨¦¨¨§¨¦¨¨§¨
leki epi` ok `l m`y ,ex`eva wifgny ici lr ziyrp dqa`d ixde

,dndaa wifgne ilka wifgnk df ixd ok m`e ,ea aegzlïðéòa à÷å§¨§¦¨
daeøå dLàøeaexe ey`x didiy jixvy `ziixaa x`eane - Ÿ¨§¨

,oey`xd oeyld itl `xnbd wtq z` o`kn heytp ok m`e .miptan
z` qipkzy jixv ,zxg` zeyxa dzeye df zeyxa zcnerd dxty

.myl daexe dy`x
:`xnbd dgecéðàL ,úLL áø øîà àðeä áø øa àçà áø øîà̈©©©¨©©¨¨©©¥¤©¦

CBøà Bøàeöå ìéàBä ìîb,jex` ex`eve zeid lnba oicd dpey - ¨¨¦§©¨¨
okl ,ea wifgn mc`y s` lr uegl ex`ev mwrl lekiedidiy jixv

wtzqdl yi oiicr zenda x`ya la` .mipta lnbd ly eaexe ey`x
.`l e` mipta daexe dy`x jixv m`d

:ztqep `ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
,`ziixaa.íéðôaî dúBà ïéñáBà íéðôa daeøå dLàøL äîäa§¥¨¤Ÿ¨§¨¦§¦§¦¨¦¦§¦

:`xnbd dgikenïðéòa à÷å dì èé÷ðå àðî èé÷ðc ïàîk ñeáà àäå§¨¥§©§¨¦¨¨§¨¦¨§¨§¦¨
Baeøå BLàøwifgn `ed drilad ziaa dndal agezyk ixde - Ÿ§

dndaa wifgne ilka wifgnyk elit`y o`kn gikedl yie ,dx`eva
.miptan daexe dy`x didiy jixv

:`xnbd dgecéðz÷c énð äîäa éàîzxkfend 'dnda' idn - ©§¥¨©¦§¨¨¥
epiid ,`ziixaa,ìîbla` ,mipta eaexe ey`x didiy jixv jkle ¨¨

.wtzqdl yi oiicr zenda x`ya
:`xnbd dywnìîb àéðúäå äîäa àéðúäåizy epipy ixde - §¨©§¨§¥¨§¨©§¨¨¨

zxacn zxg` `ziixae ,dndaa zxacn zg` `ziixa ,zeziixa
`l` lnbl dpeekd oi` `ziixaa zxkfend 'dnda'y ixd ,lnba

.zenda x`yl
:`xnbd daiynàéðz éããä éab éãéîepyp el` zeziixa izy ike - ¦¦©¥£¨¥©§¨

x`yl dpeekd 'dnda'y ixd lnb xkfedy jkny wiicpy ,cgi
`linne ,lnb dpy `l dnda dpyy ine ,cgi epyp `l ixd .zenda
,'lnb'l dpeekd 'dnda' da xkfeny `ziixad mby xnel xyt`
zenda x`y la` ,mipta eaexe ey`x didiy jixv lnba `weece

.wtzqdl yi oiicr
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אגרות קודש

 ב"ה,  ערב פסח, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אליעזר שי' שטיינמן

שלום וברכה!

זה זמן רב ביותר שלא קבלתי שום ידיעות ממנו, אף על פי שהנני מתענין מהנעשה אצלו על ידי 

אנ"ש באה"ק ת"ו.

ולקראת חג הפסח, זמן חרותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני שולח לו ברכתי לחרות 

מחרות  ולהמשיך  לבב,  ובטוב  בשמחה  ה'  מעבודת  המבלבלים  ענינים  מכל  וברוח  בגשם  חרות  אמתית, 

ושמחה זו בכל השנה כולה.

וארשה לעצמי לצרף בזה העתק מכתבי כללי לחג הפסח, אשר באמת כל השנה זמנו הוא, ותקותי 

שיענין את כב'.

בכבוד ובהוקרה ובברכת חג הפסח כשר ושמח.

מחלוקת  מכל  להתרחק  וצריך  בפולמוס,  ברכה  רואה  שאינו  האחרון  במכתבו  כ'  שכתב  במה 

אפילו לש"ש וכו', בטח יסלח לי שלא לגמרי אסכים עמו בזה, ולא שח"ו הנני חסיד של מחלוקת לש"ש, 

אלא שבנידון דידן אין המדובר בנקודה זו, שהרי ההצעה היתה ע"ד שלילת מסקנה בלתי רצוי' כלל וכלל 

שהקורא בספרי כ' יסיק לפי תומו כשרואה מוזכר בהם שם פלוני, וכטבע בני אדם מאז ובפרט בדורנו, אין 

הקורא מחפש וחוקר בעומק הענין או בדיוק כל מלה ותיבה עד כמה מהשבח יש בהם בזכרון פלוני ולהבחין 

אם יש בהם הסתייגות. וכבר הודיעונו חכמינו ז"ל במשנתם - הזהרו בדבריכם שמא כו' תגלו למקום מים 

הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם כו', והרי כל מחבר וסופר משקיע חלק מנפשו, או עכ"פ צריך 

להשקיע חלק מנפשו, בספריו וחבוריו, ולכל מקום שהספר גולה המחבר גולה עמו, ואם הוא מקום מים 

הרעים, הרי גם התלמידים הם בערך זה, שלכן דרושה זהירות יתרה ויתרה. ועל דרך זה הוא בנידון דידן.

מה שחוזר הנני עוה"פ על ענין זה, פשוט לא ח"ו לקנתר, כי אם להביע דעתי בנוגע להזדמנויות 

באופן  כותב במכתבו  אודותה  לפרש ההסתייגות  וכן הרי אפשר שתהי' הזדמנות  הבאות מסוג האמור. 

המתאים ובמקום המתאים.

במה שממשיך כ' בענין האמור שיש להכיר תודה לכל מי שלמדו ממנו יותר מאות אחת ואף יותר 

מדבור אחד כו' ואין לקפח שכר כל ברי', הנה הוראת תורתנו תורת חיים בזה היא שישנו יוצא אחד מכלל 

האמור, והוא בהנוגע לשטח האמונה והיפך האמונה, הסתה לדת אחרת. ועד כמה נפלאים דברי המורה 

הגדול, הוא הרמב"ם, בסוף ספרו משנה תורה )הלכות מלכים סוף פ' י"א(, בנוגע לישו ומוחמד ש"אינן 

אלא ליישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד", וביחד עם זה הרי שלש פעמים 

ביום מזכירים אותם בתפלת עלינו בכנויים הידועים, ודברי הרמב"ם האמורים הרי כמעט שנשכחו )מפני 

הצנזורה - ? - וכיו"ב(. וכלל גדול בדיני ישראל, אשר אין ללמד זכות בענינים כהאמורים, והמתבונן בדברי 

ימי ישראל במשך זמן נדודיו, הרי דוקא קנאות זו היא שעמדה לנו להיות נצבים היום כלכם לפני הוי' 

אלקיכם, כלשון הכתוב.
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המשך מעמוד טלח



c"agקעו 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

.çúaL øeqà øékæî àeä éøäL øpä øBàì ïé÷éìcî äîa ÷øt úBø÷ì øzî[ciéàå:ähéå çkLé C ª¨¦§¤¤©¤©§¦¦§©¥¤£¥©§¦¦©¨§¥¦§©§©¤
ח  סעיף הנר לאור בשבת לעשות האסורים דברים ערה סימן ב חלק

1

`zax `zkld
úáù øåñéà [ãé איסור המזכיר מדליקין במה פרק דוקא -

שאר  לימוד התירו לא אבל הנר, להדלקת הקשור שבת
בשלחןֿערוך  גם ללמוד יכול זה ומטעם שבת, איסורי

הלכות  שאר ולא בשבת, הנר הדלקת .17הלכות

zetqede mipeiv
טז.17) ס"ק משנ"ב

•
zay zekld - jexr ogley

·Ï שכבר לקמיעות מומחה שהוא עצמו על לומר הרופא נאמן
אחת  קמיע על לומר נאמן וכן אגרות בג' אנשים ג' ריפא
אינו  שהוא אע"פ מומחה קמיע ונעשה ושילש וש(י)נה שריפא

עדיין: מומחה

‚Ï אותו שתולין חרגול ששמו החגב בביצת לצאת מותר
שישן  למי שתולין חי שועל של ובשן האוזן לכאב באזנו
למי  שתולין מת שועל של ובשן משינתו שיקיץ מדאי יותר
שמרפאים  עליו שצלבו מעץ ובמסמר שיישן לישן יכול שאינו
מותר  בסגולה רפואתן אלו שכל (אע"פ ברזל מכת של נפח בו
האמורי  דרכי משום בזה ואין בשבת) בין בחול בין בהן לצאת
וניכר  שעושה דבר בכל וכן לרפואה שמתכוין הדבר שניכר כיון
הרפואה  באה היאך לנו ידוע שאין אע"פ לרפואה שמתכוין בו
בו  ניכר ואין מעשה איזה עושה אם אבל זה דבר עשיית ע"י
התורה  שהזהירה האמורי דרכי משום אסור רפואה משום שהוא

וגו'. הגוי בחוקות תלכו ולא עליהן

או  חולי עליו יבא שלא להגן או לרפואה מותר לחש כל אבל
אם  אבל לאו או מועיל זה לחש אם ידוע אין אם אפילו נזק
מי  ויש האמורי דרכי משום אסור מועיל אינו זה שלחש ידוע
מומחה  שאינה קמיע ובכל בדוק שאינו לחש בכל שחושש
שאין  (במקום לדבריו יחוש נפש בעל וכל האמורי דרכי משום

כך):ש  כל צורך ם

„Ï מטבע עליה לקשור שרפואתו מכה ברגלו לו שיש מי כל
הרי  מרפא שהוא שכיון בו לצאת מותר צורה עליו שיש
המטבע  שאין מכה הוא אם אבל (ומלבוש) כתכשיט לו הוא
תנגוף  שלא עליו להגן אלא עליה קשורה ואינה אותה מרפא
הוא  חשוב שהמטבע בה לצאת אסור הדרכים ויתדות בקוצים
(ותכשיט) מלבוש שם עליו להקרא מחשיבותו מתבטל ואינו
תכשיט): שם עליו יש (שאז לרפואה צורך בו יש כן אם אלא

‰Ï שלאחר דהיינו כתפיו על ומונחת המקופלת בטלית היוצא
שהגביה  בין כתיפיו על שולי[ה] הגביה ראשו על שנתנה

כנף  ונתן שוליה כנפי שני אלא הגביה שלא בין שוליה אורך כל
שוליה  ואמצעית זה כתף על אחד וכנף זה כתף על אחד
מלבוש  דרך זה שאין חייב מכתיפיו למטה גופו על משולשלת
למטה  משולשלת שוליה כשאמצעית פוטרין ויש הוא משוי אלא
אבל  עיקר וכן כתיפיו על נתונים שכנפיה פי על אף מכתיפיו
כנפיה  אין אם ואפילו כמשוי שנראה מפני סופרים מדברי אסור
יתלכלך  שלא כדי והגביה בידיו שתפסם אלא כתיפיו על נתונים

אסור. יקרע שלא כדי או

בענין  בטליתו מתעטף הוא אלא בידיו מגביה אינו אם אבל
על  נתונים אינם שוליה וכנפי הארץ מן הרבה מוגבהין ששוליה
שוליה  ואמצעית ידיו זרועי על משולשלים הם אלא כתיפיו
ולפי  מותר זה הרי גופו רוב ומכסה מכתיפיו למטה משולשלת
הכנסת  לבית להביאו הגלימא תחת בטלית להתעטף מותר זה
יוצא  שאינה שמתקצרת בענין בה שמתעטף שאף שחרית בשבת

מותר: גופו רוב מכסה שהוא כל למטה הגלימא מתחת

ÂÏ אלא כתיפיו על אפילו שוליה כנפי ליתן אסרו לא
שלא  או בשוליה תלכלך שלא הטלית להגביה כשמתכוין
להתנאות  כונתו אם אבל במהרה מללכת תעכבהו שלא או תקרע
מותר  זה הרי בחול גם בזה שמתנאים המקום אנשי כמנהג בזה
שמותר  לומר צריך ואין כמשוי נראה ואינו לבישתם דרך שזהו
להתנאות  כדי ידיו על ומכאן מכאן טליתו שולי קצוות לקפל
רוב  ומכסה מכתפיו למטה משולשלת שוליה שאמצעית ובלבד

גופו.

של  טליתות כמו מרובעת אחת חתיכה שהיא בטלית זה וכל
אבל  מתוכם הידים להוציא נקבים בהם שאין שלנו מצוה
מתוכם  הידים את ומוציא בהם לבוש שהוא שלנו מלבושים
שלא  להגביה בשוליו אפילו המלבוש מקצת בידים לתפוס מותר
יגביה  לא אבל יקרע שלא או יתלכלך שלא או מללכת יעכבוהו

ש  בענין שוליה אורך כל ולא הרבה מכוסה גופו רוב יהא לא
גופו  רוב מכסה שוליו אמצעית אם ואף כלל מלבוש דרך יהיו
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בזה  שיש אומרים שליש כיון כתפיו על שוליו קצוות יגביה לא
מדברי  ואסור כמשוי נראה עכ"פ הכל ולדברי חטאת חיוב

מתוכו. ידיו ומוציא בו שלבוש ואף סופרים

אסור  מתוכם ידיו הוציא ולא בהן שנתעטף שלנו ומלבושים
תופס  אינו אפילו יתלכלך שלא להגביהם בידיו קצתם לתפוס

בשוליהם:

ÊÏ על מקופלת כך ולהניחה הטלית לקפל שנהגו במקומות
ובבתיהם  בחצרות אף כך והולכין צוארם סביב כתפיהם
הוא  מלבוש שדרך הרבים לרשות אף בשבת כן לצאת מותרים
לחוץ  כשיוצאין אלא בבתיהם כן הולכין אין אם אבל להם
הכנסת  לבית להביאה הגלימא תחת כתפיהם על הטלית מקפלין
ומכל  למעלה שנתבאר כמו חייב יצא ואם בשבת כן לצאת אסור
כדרך  שמאל כתף על ולהניחה הימין צד לקפל מותר מקום
הואיל  הרבים לרשות כן ולצאת מצוה של בטליתות שמתעטפין

בבית. אף לבישתה דרך הוא וכך

הוא  וכך הואיל כתפו על ומונח המקופל בסודר אדם יוצא וכן
שלא  אצבעו על הסודר מן נימא לכרוך צריך ואינו לבישתו דרך
במדינות  כגון לבישתו דרך כך שאין במקומות אבל מעליו יפול
דרך  ורובו ראשו בו לכסות צריך סודר להוציא רוצה אם אלו
ורובו  ראשו לכסות כך כל רחב הסודר אין ואם גמור מלבוש
ב' שיקשור דהיינו בו ולצאת אבנט כמין לעשותו תקנה לו יש
(וגם  מכתפיו למטה (כנגדו) בזה זה (שמלפניו) הסודר ראשי
שנמצא  מכתפיו) למטה משוך יהא שמלאחריו הסודר אמצעות
אחר  באבנט שחגור (אף בו לצאת ומותר אבנט כמין עשוי

שיתבאר). כמו חגורות בב' לצאת להמתירים למטה

בסודר  הוא לבישתם שדרך במקומות שאף שאומר מי ויש
ראשו  לכסות רחב הסודר שיהא צריך כתפיהם על המקופל

שם  אין כך כל רחב אינו ואם מקיפולו יפשיטוהו אם ורובו
כמו  אבנט כמין עשאו כן אם אלא בו יוצאין ואין עליו מלבוש

לדבריו: לחוש להם ויש שנתבאר

ÁÏ חייב בו לבוש שהוא בסדינו לו הצרורים במעות היוצא
בחול  כן להוציא שדרך לפי בידו אוחזם שאינו פי על אף
דרך  שאין פטור בבגדו התפורים במעות היוצא אבל לפעמים

סופרים מדברי בו לצאת אסור אבל בכך שתפורים הוצאה בין
מוקצים. שאינם וזהב כסף בין מעות בו

להפקידם  לו אפשר שאי הנכרים בין שהוא כגון הפסד ובמקום
כשיצא  ממנו יגנבוה שלא בביתם הבגד להניח לא וגם אצלם
שבות  שכל אומרים שיש לפי בהם לצאת להקל נוהגין החוצה
כמו  מרובה הפסד במקום עליו גזרו לא החול מדרך שינוי שהוא
רשות  לנו אין שעכשיו אומרים יש וגם ש"ז בסי' שיתבאר
בה  אסורה אינה כדרכה הוצאה ואפילו כרמלית אלא הרבים

סופרים. מדברי אלא

לצאת  שלא לו אפשר כשאי אלא להקל אין מקום ומכל
ירגישו  שלא היום כל בבית כלוא לישב שמתיירא כגון לכרמלית
אפשר  או ממנו לגוזלם כליו ויחפשו מעות אצלו שיש הנכרים
לו  אפשר אם אבל מעותיו בשביל שיהרגוהו סכנה לידי שיבא
מאמינם  שאינו אלא ישראלים בין שהוא כגון לצאת שלא
השבת  כל בבית ישב בביתם הבגד להניח או אצלם להפקידם
שאין  או אצלם להפקיד חשש אין ואם לכרמלית בהם יצא ולא
יום  מבעוד מעליו לפושטו להחמיר יש בבית הבגד להניח חשש
כמו  בו ויצא ישכח שמא בבית אפילו בשבת בו לבוש יהא שלא

ש"ג: בסי' שיתבאר

אסורים  מהם ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

לבֿלח  סעיפים
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הפרק הפרק הפרק הפרק  ואהבת תוכןתוכןתוכןתוכן החול בימות ה' אהבת בין ההבדל :

בשבת  ה'

לעיל  המבוארת לה' שהאהבה לבאר, ימשיך זה [בפרק

וההתבוננות  השכל מן הנמשכת - הקודם) (בפרק

האדם  מן הנדרשת העבודה היא היא - ית' באחדותו

שאז  הוא, השבת דיום והחידוש החול, ימי ששת במשך

מן  שלמעלה לה' באהבה להתעורר היכולת לאדם ניתנה

השכל.

ומבאר:] שהולך וזהו

øîàðù äùòîä éîé úùù ìëá àåä äæ ìë äðäå
.ãáòú íéîé úùù åäá

הוא, תעבוד" ימים ב"ששת הפנימי הפירוש
בה  מחוייב שהאדם ית'" השם עבודת על ד"קאי

המעשה. ימי ששת במשך

זו:] עבודה ענין עיקר [ומבאר

àéä éë ,àúåîéçøã àðçìåô úðéçá àéä äãåáòäå
.äòéâéå äãåáò úðéçá

אהבת  עבודת היא המעשה ימי ששת של העבודה
(אין  דרחימותא" כפולחנא פולחנא "לית כמאמר: ה',

האהבה). כעבודת עבודה

("פולחנא"), "עבודה" נקראת ה' שאהבת והטעם
בה  שיש מלאכה על מורה "עבודה" שלשון לפי הוא
העבודה  וכך עבד", עבודת מלשון ועמל.. "טורח

רבה. ויגיעה עמל בה יש ה' דאהבת

äáäàä úëùîäå úãìåä úåéäì øùôà éàù
åúòã øù÷ì åîöò úà òâéé ë"à àìà úåððåáúääî

.÷æåçá
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בזה  שיש אומרים שליש כיון כתפיו על שוליו קצוות יגביה לא
מדברי  ואסור כמשוי נראה עכ"פ הכל ולדברי חטאת חיוב

מתוכו. ידיו ומוציא בו שלבוש ואף סופרים

אסור  מתוכם ידיו הוציא ולא בהן שנתעטף שלנו ומלבושים
תופס  אינו אפילו יתלכלך שלא להגביהם בידיו קצתם לתפוס

בשוליהם:

ÊÏ על מקופלת כך ולהניחה הטלית לקפל שנהגו במקומות
ובבתיהם  בחצרות אף כך והולכין צוארם סביב כתפיהם
הוא  מלבוש שדרך הרבים לרשות אף בשבת כן לצאת מותרים
לחוץ  כשיוצאין אלא בבתיהם כן הולכין אין אם אבל להם
הכנסת  לבית להביאה הגלימא תחת כתפיהם על הטלית מקפלין
ומכל  למעלה שנתבאר כמו חייב יצא ואם בשבת כן לצאת אסור
כדרך  שמאל כתף על ולהניחה הימין צד לקפל מותר מקום
הואיל  הרבים לרשות כן ולצאת מצוה של בטליתות שמתעטפין

בבית. אף לבישתה דרך הוא וכך

הוא  וכך הואיל כתפו על ומונח המקופל בסודר אדם יוצא וכן
שלא  אצבעו על הסודר מן נימא לכרוך צריך ואינו לבישתו דרך
במדינות  כגון לבישתו דרך כך שאין במקומות אבל מעליו יפול
דרך  ורובו ראשו בו לכסות צריך סודר להוציא רוצה אם אלו
ורובו  ראשו לכסות כך כל רחב הסודר אין ואם גמור מלבוש
ב' שיקשור דהיינו בו ולצאת אבנט כמין לעשותו תקנה לו יש
(וגם  מכתפיו למטה (כנגדו) בזה זה (שמלפניו) הסודר ראשי
שנמצא  מכתפיו) למטה משוך יהא שמלאחריו הסודר אמצעות
אחר  באבנט שחגור (אף בו לצאת ומותר אבנט כמין עשוי

שיתבאר). כמו חגורות בב' לצאת להמתירים למטה

בסודר  הוא לבישתם שדרך במקומות שאף שאומר מי ויש
ראשו  לכסות רחב הסודר שיהא צריך כתפיהם על המקופל

שם  אין כך כל רחב אינו ואם מקיפולו יפשיטוהו אם ורובו
כמו  אבנט כמין עשאו כן אם אלא בו יוצאין ואין עליו מלבוש

לדבריו: לחוש להם ויש שנתבאר

ÁÏ חייב בו לבוש שהוא בסדינו לו הצרורים במעות היוצא
בחול  כן להוציא שדרך לפי בידו אוחזם שאינו פי על אף
דרך  שאין פטור בבגדו התפורים במעות היוצא אבל לפעמים

סופרים מדברי בו לצאת אסור אבל בכך שתפורים הוצאה בין
מוקצים. שאינם וזהב כסף בין מעות בו

להפקידם  לו אפשר שאי הנכרים בין שהוא כגון הפסד ובמקום
כשיצא  ממנו יגנבוה שלא בביתם הבגד להניח לא וגם אצלם
שבות  שכל אומרים שיש לפי בהם לצאת להקל נוהגין החוצה
כמו  מרובה הפסד במקום עליו גזרו לא החול מדרך שינוי שהוא
רשות  לנו אין שעכשיו אומרים יש וגם ש"ז בסי' שיתבאר
בה  אסורה אינה כדרכה הוצאה ואפילו כרמלית אלא הרבים

סופרים. מדברי אלא

לצאת  שלא לו אפשר כשאי אלא להקל אין מקום ומכל
ירגישו  שלא היום כל בבית כלוא לישב שמתיירא כגון לכרמלית
אפשר  או ממנו לגוזלם כליו ויחפשו מעות אצלו שיש הנכרים
לו  אפשר אם אבל מעותיו בשביל שיהרגוהו סכנה לידי שיבא
מאמינם  שאינו אלא ישראלים בין שהוא כגון לצאת שלא
השבת  כל בבית ישב בביתם הבגד להניח או אצלם להפקידם
שאין  או אצלם להפקיד חשש אין ואם לכרמלית בהם יצא ולא
יום  מבעוד מעליו לפושטו להחמיר יש בבית הבגד להניח חשש
כמו  בו ויצא ישכח שמא בבית אפילו בשבת בו לבוש יהא שלא

ש"ג: בסי' שיתבאר

אסורים  מהם ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

לבֿלח  סעיפים
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הפרק הפרק הפרק הפרק  ואהבת תוכןתוכןתוכןתוכן החול בימות ה' אהבת בין ההבדל :

בשבת  ה'

לעיל  המבוארת לה' שהאהבה לבאר, ימשיך זה [בפרק

וההתבוננות  השכל מן הנמשכת - הקודם) (בפרק

האדם  מן הנדרשת העבודה היא היא - ית' באחדותו

שאז  הוא, השבת דיום והחידוש החול, ימי ששת במשך

מן  שלמעלה לה' באהבה להתעורר היכולת לאדם ניתנה

השכל.

ומבאר:] שהולך וזהו

øîàðù äùòîä éîé úùù ìëá àåä äæ ìë äðäå
.ãáòú íéîé úùù åäá

הוא, תעבוד" ימים ב"ששת הפנימי הפירוש
בה  מחוייב שהאדם ית'" השם עבודת על ד"קאי

המעשה. ימי ששת במשך

זו:] עבודה ענין עיקר [ומבאר

àéä éë ,àúåîéçøã àðçìåô úðéçá àéä äãåáòäå
.äòéâéå äãåáò úðéçá

אהבת  עבודת היא המעשה ימי ששת של העבודה
(אין  דרחימותא" כפולחנא פולחנא "לית כמאמר: ה',

האהבה). כעבודת עבודה

("פולחנא"), "עבודה" נקראת ה' שאהבת והטעם
בה  שיש מלאכה על מורה "עבודה" שלשון לפי הוא
העבודה  וכך עבד", עבודת מלשון ועמל.. "טורח

רבה. ויגיעה עמל בה יש ה' דאהבת

äáäàä úëùîäå úãìåä úåéäì øùôà éàù
åúòã øù÷ì åîöò úà òâéé ë"à àìà úåððåáúääî

.÷æåçá
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השכל  מן לה' האהבה שתומשך בכדי כלומר,
בשכלו  ומשיג מבין שהאדם בכך די לא וההתבוננות
להתייגע  צריך הוא אלא ה', את לאהוב לו יאתה שכך
חוה.. את ידע והאדם "מלשון דעת - שבו הדעת בכח
לקשר  שצריך פירוש, והתחברות", התקשרות לשון
בחוזק  מחשבתו ויתקע וחזק אמיץ בקשר "דעתו
מי  אף כי - דעתו מסיח ואינו ב"ה סוף אין בגדולת
לא  אם הנה ב"ה סוף אין בגדולת ונבון חכם שהוא
יוליד  לא ובהתמדה, בחוזק מחשבתו ויתקע דעתו יקשר

שוא". דמיונות אם כי אמיתית ואהבה יראה בנפשו

ליגע  העבודה עלי' תכבד שלא נפש "יגיעת וזוהי
גדולה  שעה ה' בגדולת ולהתבונן להעמיק מחשבתה

רצופה".

òøåæä ,úåéðçåøá úåëàìî è"ìä ìë äæì êøöðå
.à"îá áåúëù åîë 'åë ùøåçäå

ית', באחדותו בחוזק" דעתו "לקשר היגיעה מלבד
תהיינה  בנפשו האלקי האור והרגשת שקליטת כדי הנה
הוא  שהוא רוחניות, יגיעות לעוד האדם צריך כדבעי
בשבת), (האסורות מלאכות ל"ט של הפנימי עניינן
עבודות  ל"ט שהן תעבוד", ימים "ששת נאמר שעליהן
החול  בימות לקונו האדם בעבודת שנצרכות רוחניות
אחר. במקום עניינן וכמבואר ה', לאהבת להגיע כדי

úëùîðä äáäàä ÷ø àéä ìåçáù åæ äáäà úðéçáå
.'åë úåððåáúääå ìëùäî

רק  האהבה בחינת להשיג יכול דבחול פירוש,
השכל  יגיעת ידי על עצמו על שממשיך כמדה

כנ  זכר.וההתבוננות

åðééäå ,äøéúé äîùð 'à ìëá óñåúð úáùá ìáà
ïéàù äî ùîî ùãç øáã ìàøùé úñðëá ãìåðù
'äì ïåöøå äáäà úðéçá åðééäå .ìåçá íäá àöîð

.úåððåáúääå ìëùä ïî äìòîìù
שבשבת  פירוש, דשבת, יתירה" "נשמה ענין וזהו
עליונה  מדריגה מישראל ואחד אחד כל אצל מתגלית
ועי"ז  מאד, נעלה באופן מאירה שנשמתו שבנשמה,
רצון  והיינו לה', יותר עליונה אהבה בו מתעוררת

השכל. מן שלמעלה ואהבה

ומבאר:] שהולך [וכפי

.ïåöø úéàå ïåöø úéà äðä éë
השבת, דיום לה' האהבה מהות את להבין כדי
להקדים  יש וההתבוננות", השכל מן "למעלה שהיא

כמאמר: האדם, בנפש שישנם רצון מיני שני ביאור
רצון". ואית רצון "אית

הנ"ל  המדריגות ששתי להלן שיבואר [וכפי
מן  שלמעלה ואהבה השכל מן הנולדה (אהבה באהבה
הנפש  שברצון מדריגות בשתי מקורן - השכל)
פנימיות  הוא שהרצון לפי האהבה, את המולידות
אבה, "מלשון שהוא - "אהבה" בלשון כנרמז האהבה,

הרצון". פירוש שהוא

פירוש:

הוא  אלא שבלב המדות בין נמנה אינו הרצון
מה  הוא רצון של גדרו כי הנפש, כוחות מכל למעלה
מהותו  בכל נמשך שיהי' מחליטה אדם של שנפשו
איזו  בזה שתהי' מוכרח אינו אך דבר, לאיזה ועצמותו

בלב. ורגש מידה

ח"ו  ויסורים צער של דבר להיות יתכן ולדוגמא:
שתצמח  התועלת מחמת בו האדם ירצה מקום שמכל
אדם  שום (שאין לדבר "אהבה" כאן שאין מזה, לו
הדבר. את רוצה הוא מקום מכל אך ח"ו) יסורים אוהב

לאיזה  אהבה שתהי' אפשר אי גיסא, מאידך אך
אותו  שרוצה לאחר דרק אותו, רוצה הנפש אין אם דבר
ונמצא, אליו. הלב ומשיכת אהבה שירגיש אפשר

וחיותם". פנימיותם שהוא ברצון תלויות ש"המדות

בזה  הנה דבר? לאיזה רצון באדם נולד כיצד אך
(אופנים)]. מדרגות שתי יש גופא

ברצון:] הדרגות שתי - ומבאר שהולך [וזהו

,úåððåáúääå ìëùäî ãìåðù ïåöø úéà ,ùåøéô
æ ïåöø úðéçáù éôì ïåúçúä ïåöø àø÷ðåãìåð ä

ãìåðå äðéáå äîëçäî äèîì àåä ë"à ,ìëùäî
.íäî êùîðå

שנולד  הרצון שהוא ברצון, תחתונה בחינה קיימת
למטה  להיותו התחתון", "רצון נקרא [ולכן השכל מן
לו  יביא מסויים שדבר שמבין אדם כמו השכל], מן

הדבר. את להשיג ברצון מתעורר זה ומשום תועלת

כח  תכונת בה יש ברצון זו בחינה שגם [דאע"פ
הסיבה  מקום, מכל הנפש", "המשכת שהוא הרצון
"מקומו" ולפיכך האדם, שכל היא הרצון את המעוררת
נולד  שהוא מאחר השכל, מן למטה הוא זה רצון של

ממנו].

äìòî äìòîìù ïåéìòä ïåöø úðéçá úéà ìáà
.äîëçäî
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מכח  מעלה שלמעלה הנפש בעומק הנעוץ רצון יש
מהותה  בכל נמשכת שהנפש מה והוא השכל,
רוצה  שהאדם מה למשל כמו דבר, לאיזה ועצמותה
הכרה  או התבוננות תולדת זה רצון שאין לחיות,
האדם. נפש בעצם הטבוע רצון זהו אלא החיים ביוקר

ה"תכונה" זה ברצון שישנה רק לא כלומר:
סיבת  שגם אלא רצון), כל (כמו הנפש" ד"המשכת
(כמו  לזה נמשכת נפשו שעצמיות מה אלא אינה הרצון
(שניתן  שכלי טעם איזה מצד רק ולא - לחיות) הרצון

להתבטל).

לפי  [שבנפש], העליון" "רצון נקרא כן "ועל
מכל  מעלה למעלה שמקורו ממש", הוא שעליון
בעצם  נטוע הוא כי החכמה), מן (אפילו הנפש כוחות

האדם. של נפשו

äáäàä úðéçá àåä íãàä ùôðá åæ äðéçá éåìéâå
àéä íà éë ,ìëùä úåððåáúäî äãìåð äðéàù

.ìëùä ïî äìòîìù äèåùô äáäà
והוא  האהבה את המוליד הוא שהרצון כיון
מדריגת  לפיכך, (כנ"ל), וחיותה האהבה "פנימיות"
הרצון  מדריגת מעין היא הרצון מן הנמשכת האהבה

באה. היא שממנה

היא  השכל, מן הנולד הרצון מן שבאה האהבה
אהבה  שהיא וההתבוננות, השכל מן הנוצרת אהבה
דככל  - מוגבלת השכל; אופן לפי ומוגדרת מוגבלת
כך  הנאהב הדבר ויוקר טוב את יותר מבין שהאדם
את  "ומצייר" מגדיר שהשכל ומוגדרת, האהבה; תגדל

ואופנה. האהבה

"אהבה  ולדוגמא באהבה, סוגים כמה יש [שהרי
שהיא  כמים", "אהבה לאלקות; צמאון ברגשי כאש",
- וכו' לאלקות, מהקירוב שמתענג בתענוגים, אהבה
שהולידה  בה"התבוננות" תלוי האהבה ו"ציור" שאופן

אותה].

(הנעוץ  החכמה מן שלמעלה מהרצון מאידך,
שאין  השכל, מן שלמעלה אהבה נולדה הנפש) בעומק

פשוטה  "אהבה נקראת ולפיכך גבול, היא לה כלומר, ,"
שאינה  דמאחר וההגבלה, הציור מן "מופשטת" אהבה
היא  הרי מסויימת, בהסברה תלוי' ואינה השכל פרי

מוגבלת. בלתי אהבה

.äîëçäî äìòîìù ùôðáù äãéçé úðéçá åäæù

(לנשמה) לה נקראו שמות חמשה במדרש איתא
שישנן  מדריגות חמש והן יחידה. חי' נשמה רוח נפש
העליונה  שהמדריגה מישראל, ואחד אחד כל בנשמת
"יחידה", בחינת היא אדם כל שבנשמת ביותר
(הנקרא  הקב"ה עם מאוחדת שהיא לפי כן שנקראת

לייחדך". "יחידה וכמאמר: "יחיד"),

כמו  לא באלקות הנשמה התקשרות זוהי כלומר:
מחמת  יחד ומתאחדים המתקשרים נפרדים דברים שני
מכך  הנובעת התקשרות אלא מבחוץ, סיבה איזו
אלקות, עם בתכלית מאוחדת הנשמה שמלכתחילה
ממעל", אלקה "חלק אלא אינה מהותה שכל לפי

אלקי. ניצוץ

בשכל  תלוי אינו לאלקות רצונה זה, ומחמת
לפי  הנפש, בעצם וטבוע נעוץ הוא אלא והתבוננות,

(כנ"ל). ומהותה עצמותה שזוהי

äæéàì ïåöøå õôçá íãàä õåôçé øùàë î"ãò åîëå
úåùòì åì íøåâå ùîî ùôðä íöòì òâåðä øáã
äæ ïåöø éë ,ììë ìëùäå úòãä ô"ò àìù íéøáã

.'åë ìëùäî ÷åîò ÷åîò
לאלקות, השכל מן שלמעלה הרצון כאן המשיל
קיים  וחכמה שכל ע"פ שאינו שרצון לפי גשמי, לרצון
דעלמא, במילי האדם, של הגשמיים בחיים גם
האדם  חיות שכל מאד מאד גדול ענין יש ד"לפעמים
בכלל, ועד הלב, פנימיות נקודת עד ונוגע בו תלוי
שלא  דברים ולדבר מעשים לעשות לפעמים לו וגורם

כלל". בדעת

(שטבע  ומו"מ עסק בעניני במוחש שרואים [כמו
פנימיות  בכל בהם מושקע נעשה שהאדם הוא הדברים
יעשה  ממון להרויח רצונו שמצד נפשו), ונקודת לבו
לפי  מקום, להם אין שכליים חשבונות שמצד דברים

השכל]. מן שלמעלה נפשו בעומק נטוע זה שרצון

êøã ìò ,ìëùäî äìòîìù ïåöø úðéçá ùéù òãåðëå
.ïåöøì íòè ïéàå äáùçîá äìò êë íøîà

מן  שלמעלה רצון בחינת יש כביכול למעלה גם
(במרום) רבינו משה שכשראה חז"ל, כמאמר השכל,
לך  "יש להקב"ה שאל בתורה עקיבא רבי של גדלותו
הקב"ה  לו וענה ידי", על תורה נותן ואתה כזה אדם

" ענין וזהו במחשבה", עלה כך טעם "שתוק אין
לפי  שכלי, טעם שום שייך לא כזה רצון שעל לרצון",

השכל. מן למעלה שהוא
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מכח  מעלה שלמעלה הנפש בעומק הנעוץ רצון יש
מהותה  בכל נמשכת שהנפש מה והוא השכל,
רוצה  שהאדם מה למשל כמו דבר, לאיזה ועצמותה
הכרה  או התבוננות תולדת זה רצון שאין לחיות,
האדם. נפש בעצם הטבוע רצון זהו אלא החיים ביוקר

ה"תכונה" זה ברצון שישנה רק לא כלומר:
סיבת  שגם אלא רצון), כל (כמו הנפש" ד"המשכת
(כמו  לזה נמשכת נפשו שעצמיות מה אלא אינה הרצון
(שניתן  שכלי טעם איזה מצד רק ולא - לחיות) הרצון

להתבטל).

לפי  [שבנפש], העליון" "רצון נקרא כן "ועל
מכל  מעלה למעלה שמקורו ממש", הוא שעליון
בעצם  נטוע הוא כי החכמה), מן (אפילו הנפש כוחות

האדם. של נפשו

äáäàä úðéçá àåä íãàä ùôðá åæ äðéçá éåìéâå
àéä íà éë ,ìëùä úåððåáúäî äãìåð äðéàù

.ìëùä ïî äìòîìù äèåùô äáäà
והוא  האהבה את המוליד הוא שהרצון כיון
מדריגת  לפיכך, (כנ"ל), וחיותה האהבה "פנימיות"
הרצון  מדריגת מעין היא הרצון מן הנמשכת האהבה

באה. היא שממנה

היא  השכל, מן הנולד הרצון מן שבאה האהבה
אהבה  שהיא וההתבוננות, השכל מן הנוצרת אהבה
דככל  - מוגבלת השכל; אופן לפי ומוגדרת מוגבלת
כך  הנאהב הדבר ויוקר טוב את יותר מבין שהאדם
את  "ומצייר" מגדיר שהשכל ומוגדרת, האהבה; תגדל

ואופנה. האהבה

"אהבה  ולדוגמא באהבה, סוגים כמה יש [שהרי
שהיא  כמים", "אהבה לאלקות; צמאון ברגשי כאש",
- וכו' לאלקות, מהקירוב שמתענג בתענוגים, אהבה
שהולידה  בה"התבוננות" תלוי האהבה ו"ציור" שאופן

אותה].

(הנעוץ  החכמה מן שלמעלה מהרצון מאידך,
שאין  השכל, מן שלמעלה אהבה נולדה הנפש) בעומק

פשוטה  "אהבה נקראת ולפיכך גבול, היא לה כלומר, ,"
שאינה  דמאחר וההגבלה, הציור מן "מופשטת" אהבה
היא  הרי מסויימת, בהסברה תלוי' ואינה השכל פרי

מוגבלת. בלתי אהבה

.äîëçäî äìòîìù ùôðáù äãéçé úðéçá åäæù

(לנשמה) לה נקראו שמות חמשה במדרש איתא
שישנן  מדריגות חמש והן יחידה. חי' נשמה רוח נפש
העליונה  שהמדריגה מישראל, ואחד אחד כל בנשמת
"יחידה", בחינת היא אדם כל שבנשמת ביותר
(הנקרא  הקב"ה עם מאוחדת שהיא לפי כן שנקראת

לייחדך". "יחידה וכמאמר: "יחיד"),

כמו  לא באלקות הנשמה התקשרות זוהי כלומר:
מחמת  יחד ומתאחדים המתקשרים נפרדים דברים שני
מכך  הנובעת התקשרות אלא מבחוץ, סיבה איזו
אלקות, עם בתכלית מאוחדת הנשמה שמלכתחילה
ממעל", אלקה "חלק אלא אינה מהותה שכל לפי

אלקי. ניצוץ

בשכל  תלוי אינו לאלקות רצונה זה, ומחמת
לפי  הנפש, בעצם וטבוע נעוץ הוא אלא והתבוננות,

(כנ"ל). ומהותה עצמותה שזוהי

äæéàì ïåöøå õôçá íãàä õåôçé øùàë î"ãò åîëå
úåùòì åì íøåâå ùîî ùôðä íöòì òâåðä øáã
äæ ïåöø éë ,ììë ìëùäå úòãä ô"ò àìù íéøáã

.'åë ìëùäî ÷åîò ÷åîò
לאלקות, השכל מן שלמעלה הרצון כאן המשיל
קיים  וחכמה שכל ע"פ שאינו שרצון לפי גשמי, לרצון
דעלמא, במילי האדם, של הגשמיים בחיים גם
האדם  חיות שכל מאד מאד גדול ענין יש ד"לפעמים
בכלל, ועד הלב, פנימיות נקודת עד ונוגע בו תלוי
שלא  דברים ולדבר מעשים לעשות לפעמים לו וגורם

כלל". בדעת

(שטבע  ומו"מ עסק בעניני במוחש שרואים [כמו
פנימיות  בכל בהם מושקע נעשה שהאדם הוא הדברים
יעשה  ממון להרויח רצונו שמצד נפשו), ונקודת לבו
לפי  מקום, להם אין שכליים חשבונות שמצד דברים

השכל]. מן שלמעלה נפשו בעומק נטוע זה שרצון

êøã ìò ,ìëùäî äìòîìù ïåöø úðéçá ùéù òãåðëå
.ïåöøì íòè ïéàå äáùçîá äìò êë íøîà

מן  שלמעלה רצון בחינת יש כביכול למעלה גם
(במרום) רבינו משה שכשראה חז"ל, כמאמר השכל,
לך  "יש להקב"ה שאל בתורה עקיבא רבי של גדלותו
הקב"ה  לו וענה ידי", על תורה נותן ואתה כזה אדם

" ענין וזהו במחשבה", עלה כך טעם "שתוק אין
לפי  שכלי, טעם שום שייך לא כזה רצון שעל לרצון",

השכל. מן למעלה שהוא
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הוא  למעלה, משכל" שלמעלה "רצון כלומר:
"נמשך" שהקב"ה ית', ועצמותו ממהותו הנובע הרצון
טעם  איזה מצד (ולא ועצמותו מהותו בכל כביכול לזה

שכלי).

íãà ùôðá äìâúî 'äì äæ ïåöøå äáäà úðéçáå
.à÷åã úáùä íåéá

äìòîìî äàá àéäù äáø äáäà úðéçá àéäå
.úáùá úé÷ìàä ùôðá äèîì

מן  שלמעלה ברצון שמקורה לה', זו אהבה
בלתי  אהבה שהיא לפי רבה", "אהבה נקראת החכמה,
השבת  ביום האדם בנפש המתגלית היא והיא מוגבלת,

מלמעלה. מתנה בדרך

כלומר:

שהתקרבותו  להרגיש לאדם ניתן השבת ביום
(קרבת  דאלקות ביוקר הכרתו מפני (רק) אינה להקב"ה
שנעוץ  לחיות רצונו כמו אלא וכיו"ב, טוב) אלקים
ועצמותו  מהותו בכל נמשך האדם כך נפשו, בעצם

לאלקות.

כל  כיצד להרגיש לאדם ניתן השבת ביום כי
שבו, ממעל" אלקה ה"חלק אלא אינה ועצמותו מהותו

אלקות. עם בתכלית המאוחד

úåððåáúääå ìëùä êøò éôì äáäàä ïéàù åðééäã
.ìëùäî äìòîì àéä ÷ø ãáì

אין  בשבת, האדם בנפש מתגלית זו שאהבה זה
מצד  ועבודה הכנה שום בלי מתגלית שהיא הכוונה

רק  בלב בפועל מתעוררת זו אהבה גם אלא - האדם
זו  שאהבה שאמרנו ומה ית'. באחדותו התבוננות ע"י
הוא, בזה הפירוש וההתבוננות, השכל מן למעלה היא
האדם  הבנת ערך לפי מוגבלת האהבה שאין

מוגבלת. בלתי אהבה נשארת אלא והתבוננותו,

לגלות  רק היא ההתבוננות שפעולת לפי והיינו
אין  כלומר: שבנפש, יחידה בחינת שמצד זו אהבה
שלמטה  באהבה (כמו האהבה את יוצרת ההתבוננות
כלי  האדם את לעשות רק באה היא אלא השכל) מן
ביחודו  מתבונן שהאדם ידי דעל זו. אהבה לגילוי ראוי
הוא  זו, בהכרה ממולאים ולבו שמוחו עד ית' ואחדותו
זו, רבה אהבה להתגלות יכולה שבו מוכן כלי נעשה

כנ"ל. מלמעלה, מתנה בדרך שמתגלה

האהבה, את "מגבילה" ההתבוננות אין ולפיכך
רבה  אהבה - וב"פשיטותה" במהותה נשארת והיא

השכל. מן שלמעלה

,äîëçäî äìòîìù ïåéìòä ïåöø úðéçáî úëùîðå
.à÷åã úáùá àåä ïåéìòä ïåöø éåìéâ úðéçáù

יחידה  בחינת מתגלה השבת שביום לכך הסיבה
לידי  הבא השכל, מן שלמעלה הנפש (רצון שבנפש
לפי  היא, - לה') רבה אהבה בהתעוררות ביטוי
ביום  האדם בנפש מלמעלה המאירה שבת שקדושת
העליון  "רצון הנק' באלקות מבחינה ג"כ היא השבת,
"רצון  בחינת את המעורר שהוא מהחכמה", שלמעלה

הבא]. בפרק שיבאר [וכפי האדם שבנשמת העליון"

a wxt dyn ldwie d"c
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להבטל ÏÎ·Â(ט) עתידים הנביאים כל מארז"ל יובן זה
האלה  הפורים וימי שנאמ' אסתר ממגלת חוץ
ענין  ולהבין לעתיד בטילין אינן ההלכות וכן כו' יעברו לא
מישראל  הנבואה ביטול על הכוונה אין הנביאים ביטול
רוחו  את שישפוך בישראל נבואה רוח יתוסף דאדרב' ח"ו
אותי  ידעו כולם כי כו' ובנותיכם בניכם ונבאו בשר כל על
קטן  יהיה שבנביאים האלקי אור גילוי שבחי' ר"ל אלא כו'
עד  לעתיד שיהיה רב אור גילוי עוצם לגבי מאד בערך

עצמו  בשמש השמש זיו והתכללות ביטול כמו בטל שיהיה
שאת  ביתר במקורו ורב גדול אורו השמש שזיו היות שעם
ממש  במקורו מ"מ עליה ולדרים לארץ המאיר האור מן
שבגוף  עצמי אור מחמת בטל הוא הרי עצמה בשמש
הימנו  בערך ונעלה רב השמש עצם שאור מפני השמש
בחי' כל וכן כו' השמש וזיו אור של ושרשו מקורו ולהיותו
באור  ולהכלל להבטל עתידים שבנביאי' הנבואה אור גילוי
לעתיד  שיתגלה ממש אא"ס עצמו' בחי' שהוא העצמי
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וכמ"ש  בנביאים המתגלה האלקי האור מקור נמצא שממנו
להבטל  עתידים הנביאים כל וזהו כו' חיים מקור עמך כי
מן  אסתר אמרז"ל כי הוא והענין כו' אסתר ממגלת חוץ
ההוא  ביום פני אסתיר הסתר ואנכי שנאמר מנין התורה

ה  וביום נסתר ל' הוא שכל כידוע נסתר בחי'לשון שהן הוא
בגלות  כשהיא שהשכינה לפי אתגליין דלא סתימין עלמין
דע' שק בלבוש ומתעלמת שמסתתרת אסתר נק' שרים בע'
אתגליין  דלא סתימין בעלמין להסתר עולה ואז שרים
דמל' בע"ח וכמ"ש הסתר בבחי' הסלע בחגוי יונתי (כמ"ש
כו' הבריאה בראש שמסתתרת אסתר נק' בבריאה דאצי'
שלא  בהכרח שאז דנוגה שרים בע' בגלות בהיותה ודוקא
ובחי' בלבד והאחוריים החיצוניות מבחי' רק להם תשפיע
עולה  אלא אתן לא לאחר וכבודי נאמר שבה הפנימי'
ביום  שנקרא דוקא סתימין בעלמין להסתר מעלה למעלה
דחכמה  הוי' משם למעלה והוא כלל בשם ידיע דלא ההוא
כמ"ש  כו' במילוי סלע גי' שהוא דכתר אהיה בשם דהיינו
בחי' פני אסתיר וזהו כו') קנך בסלע ושים בענין במ"א
כו' וא"א ע"י דבחי' סתימין בעלמין ההוא ביום הפנימי'
זה  אלהינו הנה ההוא ביום ואמר כתיב לעתיד והנה וד"ל)

דיום  ההעלם התגלו' בחי' יהי ' לעתיד פי' כו' לו קוינו
ונחיה  יקימנו השלישי ביום מיומים יחיינו כמ"ש ההוא
שבכתר  א"ס אור גילוי בחי' יהי' (כי גלוי בבחי' לפניו
שנק' מחו"ב שלמעלה השלישי יום ונק' ההוא יום שנק'
אלקינו  הנה ההוא ביום ואמר וזהו במ"א) כמ"ש כו' יומים
עד  גלוי לידי יבא וסתום הנעלם הוא שמבחי' לנוכח זה
שהיה  אא"ס שמאיר לפי לנוכח זה אלקינו הנה לו שיאמרו
פני  אסתיר בפי' כנ"ל סתימין עלמין בבחי' ונעלם מסתתר
דאתגליין  עלמין בבחי' למטה גלוי לידי לבא ההוא ביום
דביום  זא"ז סותרים הללו הפסוקים ב' ולכאורה דוקא
ההוא  ביום פניו שיסתיר אמר וכאן הוא לעתיד ודאי ההוא
הנה  ההוא ביום ואמר אמר וכאן סתימין עלמין בבחי'
עוד  שיש הוא הענין אך כנ"ל דאתגליין בעלמין זה אלקינו
דאתגליין  ועלמין סתימין עלמין מלבד שלישית מדריגה
הוא  הסתימין בעלמין שגם סתימין דכל סתימ' ענין והוא
(וזהו  כו' דאתגליין לגבי הסתימין כערך ממש ונעלם סתום
הוא  הג' וביום וא"א ע"י בחי' סתימין עלמין מיומים יחיינו
ברוך  רדל"א בחי' כו' דב"ש בכוונת כידוע רדל"א בחי'
במ"א). כמ"ש כו' רישין תלת ענין והוא כו' ח"ס בחי' הוא
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‰‰Â הוא הנפש שאור ומשיגין זה רואים שאנו אף
אנו  אין מ"מ כנ"ל רמ"ח מהתחלקות למעלה
שאנו  רק הוא, ומה איך הנשמה מהות עצמות את משיגים

ממ  בהכרח לנשמה שישנו חיות,משיגין לו יש שהגוף ה
נשמה  בו שיש לומר בהכרח ע"כ חיות להגוף יש ומאין
וכך  כלל, משיגין אנו אין הנשמה מהות אבל אותו, שמחי'
משיגין  שאנו אעפ"י העולמות, כל של החיות בכללות
שהעולם  רואים שאנו כיון אלקי חיות בהם שמתלבש
חיות, להם יש ומאין חיות לו ויש גדול גוף כמו שהוא
אין  מ"מ אותם, שמחי' אלקי חיות בהם שמלובש בהכרח
אלקי  חיות של מהות אבל המציאות, השגת רק זה
העולם  בכללות וזהו כלל, משיגים אנו אין בהם המלובש
בהם  הוא אלקי שחיות העלם מל' עולם שנק' וזהו כו'
כו', ב"ה אוא"ס של מהות משיגי' אנו שאין לפי בהעלם

השגת  בבחי' גילוי בבחי' אלקות שם מאיר בג"ע אבל
יושבין  וכמ"ש אא"ס של מהות שם שמשיגי' ממש המהות
וכמ"ש  ממש, המהות השגת שהיא השכינה מזיו ונהנין
כאו"א  ופירש"י זה, אלקינו הנה ההוא ביום ואמר לע"ל
שם  מאיר בג"ע וכך המהות, השגת שהיא באצבעו, מראה
וזהו  אא"ס, של מהות שמשיגי' עד גילוי בבחי' אלקי אור
כל  שכדאי דאתי לעלמא וליתי דלידייני' מוטב שארז"ל
שעה  כנגד כדאי אין איוב יסורי כל שאפי' גיהנום יסורי
אפילו  כדאי הם גיהנם יסורי כל ואעפי"כ גיהנם של א'
הוא  ששם לפי והיינו בג"ע רוח קורת של א' שעה לגבי
שם  בעדן גן אלקי' הוי' ויטע מ"ש וזהו כו', המהות השגת
בראשית  אלקי' שם רק נא' לא העולם בבריאת כי מלא,
שמאיר  אלקי' הוי' מלא השם נא' בג"ע משא"כ אלקי' ברא

כו'. הוי' שם בחי' שם
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וכמ"ש  בנביאים המתגלה האלקי האור מקור נמצא שממנו
להבטל  עתידים הנביאים כל וזהו כו' חיים מקור עמך כי
מן  אסתר אמרז"ל כי הוא והענין כו' אסתר ממגלת חוץ
ההוא  ביום פני אסתיר הסתר ואנכי שנאמר מנין התורה

ה  וביום נסתר ל' הוא שכל כידוע נסתר בחי'לשון שהן הוא
בגלות  כשהיא שהשכינה לפי אתגליין דלא סתימין עלמין
דע' שק בלבוש ומתעלמת שמסתתרת אסתר נק' שרים בע'
אתגליין  דלא סתימין בעלמין להסתר עולה ואז שרים
דמל' בע"ח וכמ"ש הסתר בבחי' הסלע בחגוי יונתי (כמ"ש
כו' הבריאה בראש שמסתתרת אסתר נק' בבריאה דאצי'
שלא  בהכרח שאז דנוגה שרים בע' בגלות בהיותה ודוקא
ובחי' בלבד והאחוריים החיצוניות מבחי' רק להם תשפיע
עולה  אלא אתן לא לאחר וכבודי נאמר שבה הפנימי'
ביום  שנקרא דוקא סתימין בעלמין להסתר מעלה למעלה
דחכמה  הוי' משם למעלה והוא כלל בשם ידיע דלא ההוא
כמ"ש  כו' במילוי סלע גי' שהוא דכתר אהיה בשם דהיינו
בחי' פני אסתיר וזהו כו') קנך בסלע ושים בענין במ"א
כו' וא"א ע"י דבחי' סתימין בעלמין ההוא ביום הפנימי'
זה  אלהינו הנה ההוא ביום ואמר כתיב לעתיד והנה וד"ל)

דיום  ההעלם התגלו' בחי' יהי ' לעתיד פי' כו' לו קוינו
ונחיה  יקימנו השלישי ביום מיומים יחיינו כמ"ש ההוא
שבכתר  א"ס אור גילוי בחי' יהי' (כי גלוי בבחי' לפניו
שנק' מחו"ב שלמעלה השלישי יום ונק' ההוא יום שנק'
אלקינו  הנה ההוא ביום ואמר וזהו במ"א) כמ"ש כו' יומים
עד  גלוי לידי יבא וסתום הנעלם הוא שמבחי' לנוכח זה
שהיה  אא"ס שמאיר לפי לנוכח זה אלקינו הנה לו שיאמרו
פני  אסתיר בפי' כנ"ל סתימין עלמין בבחי' ונעלם מסתתר
דאתגליין  עלמין בבחי' למטה גלוי לידי לבא ההוא ביום
דביום  זא"ז סותרים הללו הפסוקים ב' ולכאורה דוקא
ההוא  ביום פניו שיסתיר אמר וכאן הוא לעתיד ודאי ההוא
הנה  ההוא ביום ואמר אמר וכאן סתימין עלמין בבחי'
עוד  שיש הוא הענין אך כנ"ל דאתגליין בעלמין זה אלקינו
דאתגליין  ועלמין סתימין עלמין מלבד שלישית מדריגה
הוא  הסתימין בעלמין שגם סתימין דכל סתימ' ענין והוא
(וזהו  כו' דאתגליין לגבי הסתימין כערך ממש ונעלם סתום
הוא  הג' וביום וא"א ע"י בחי' סתימין עלמין מיומים יחיינו
ברוך  רדל"א בחי' כו' דב"ש בכוונת כידוע רדל"א בחי'
במ"א). כמ"ש כו' רישין תלת ענין והוא כו' ח"ס בחי' הוא
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â הוא הנפש שאור ומשיגין זה רואים שאנו אף
אנו  אין מ"מ כנ"ל רמ"ח מהתחלקות למעלה
שאנו  רק הוא, ומה איך הנשמה מהות עצמות את משיגים

ממ  בהכרח לנשמה שישנו חיות,משיגין לו יש שהגוף ה
נשמה  בו שיש לומר בהכרח ע"כ חיות להגוף יש ומאין
וכך  כלל, משיגין אנו אין הנשמה מהות אבל אותו, שמחי'
משיגין  שאנו אעפ"י העולמות, כל של החיות בכללות
שהעולם  רואים שאנו כיון אלקי חיות בהם שמתלבש
חיות, להם יש ומאין חיות לו ויש גדול גוף כמו שהוא
אין  מ"מ אותם, שמחי' אלקי חיות בהם שמלובש בהכרח
אלקי  חיות של מהות אבל המציאות, השגת רק זה
העולם  בכללות וזהו כלל, משיגים אנו אין בהם המלובש
בהם  הוא אלקי שחיות העלם מל' עולם שנק' וזהו כו'
כו', ב"ה אוא"ס של מהות משיגי' אנו שאין לפי בהעלם

השגת  בבחי' גילוי בבחי' אלקות שם מאיר בג"ע אבל
יושבין  וכמ"ש אא"ס של מהות שם שמשיגי' ממש המהות
וכמ"ש  ממש, המהות השגת שהיא השכינה מזיו ונהנין
כאו"א  ופירש"י זה, אלקינו הנה ההוא ביום ואמר לע"ל
שם  מאיר בג"ע וכך המהות, השגת שהיא באצבעו, מראה
וזהו  אא"ס, של מהות שמשיגי' עד גילוי בבחי' אלקי אור
כל  שכדאי דאתי לעלמא וליתי דלידייני' מוטב שארז"ל
שעה  כנגד כדאי אין איוב יסורי כל שאפי' גיהנום יסורי
אפילו  כדאי הם גיהנם יסורי כל ואעפי"כ גיהנם של א'
הוא  ששם לפי והיינו בג"ע רוח קורת של א' שעה לגבי
שם  בעדן גן אלקי' הוי' ויטע מ"ש וזהו כו', המהות השגת
בראשית  אלקי' שם רק נא' לא העולם בבריאת כי מלא,
שמאיר  אלקי' הוי' מלא השם נא' בג"ע משא"כ אלקי' ברא

כו'. הוי' שם בחי' שם
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c"agקפב i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â אם יותר ההכרח מהו מחלוקת יש המחקר בחכמי
יותר  הוא שמזון הכריע והרמב"ם מזון, או לבושים
ובזול. יותר מצוי הוא מוכרח שיותר שמה והראי' מוכרח
מלבושי  הם יקר שלבושי אמת ששניהם אפ"ל ובאמת
אבל  ביוקר, הוא לכן מוכרח ואינו מותרות ה"ה כבוד
יותר  הם הקור מן ובחורף החום מן בקיץ המגינים לבושים
לו  יעלה כמה אדם יחשוב אם שהרי יותר ובזול מוכרחים
המזון  יעלה הלבושים, אלו שלובש הזמן במשך מזונות
נק' התורה כי למעלה ובדוגמא הלבושים, אלו מן ביוקר
אדם  כי אדם לכל שוה שאינו דהיינו כ"כ מוכרח ואינו לחם
בו  להגות החוב מוטל עליו כ"כ טרוד ואינו מהעסק הפנוי
שחרית  א' בפרק לו די עסק בעל שהוא ומי ולילה יומם
שנמשך  בההמשכה המה ששוים הפי' ואין ערבית, א' ופרק
יש  בההמשכה אלא לומר, שא"א דבר שזהו התורה ע"י
רק  שהוא אתכלילן במזלא או"א בין ההפרש ע"ד חילוקים
דא"א  לזרועות שהלבישו או"א ובין השערות יניקות כמו
אוהלים  יושבי בין ההפרש כעד"ז ממש, הלבשה שהוא
חיוב  לענין אבל בההמשכה, דוקא זהו אך עסק, בעלי ובין

נק' כך ומפני ולילה, יומם לעסוק עסק בעל על חוב אין
המצות  במעשה אבל כ"כ, שוה שאינו כ"כ מוכרח אינו
בלעדם  אשר המוכרחים לבושים זהו כי לכל שוה החיוב

גילוי. איזה כלל לקבל להנשמה א"א
Â‰ÊÂ,שבשמים לאביהם מפרנסין ישראל פרנסתי רעייתי

הם  שבשמים ואביהם עליונות מדות הם שמים
איתא  הנה כי אותם, מפרנסין וישראל שבמדות, מוחין
איהו  נביעו וההוא כו' לון תקינת גופין וכמה בת"ז
כולהו  אשתארו מנייהו תסתלק אנת וכד לגופא כנשמתא
יסתלק  דאם מובן אינו ולכאורה נשמתא, בלא כגופא שמהן
דמאין  הגופים אפי' לישאר צריך הי' לא הלא הא"ס כח
מהרשימו, בפ"ע שורש להם יש שהכלים לפי אלא יחיו,
בהם  שיש כו' כגופא אשתארו האור, הוא תסתלק אנת וכד
וזהו  הכלי עם האור מחברים תומ"צ וע"י הכלים, חיות

הגו  עם הנפש מחבר ולבוש שמזון דכמו כן הפרנסה, ף,
וגוף. נפש בשם ג"כ שנק' וכלים אורות מחבר תומ"צ
ח"ע  קדמאה אדם הוא שבשמים שאביהם הפי' לפי ואפי'

האור. ג"כ החכמה בכלי ממשיכים הרי בעצם
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ááåñä øåàå àìîîä øåà Y 'éåäá úåâéøãî 'á
éåä íùá íðîàעצמו 'á ïë íâ ùé'å úåâéøãîלזה åîëראיה

áåúëù65 הרחמים מידות י"ג רבינו,àø÷éåגבי משה –
éåä'éåä'éåäפעמיים åðééäã òåãéå'úåìùìúùä øãñã

åë úåìùìúùä øãñî äìòîìùå',' הוי שם  אמנם כלומר, –
דרגות שתי  שיש  אלא הכלים), (ולא האור בחינת הוא
כל (ממלא ההשתלשלות סדר של האור גופא, האור בגילוי 
כל (סובב ההשתלשלות מסדר שלמעלה והאור עלמין),

עלמין ).
éåä íùã'äååäî ïåùì àåä úåìùìúùä øãñãכפי –

והאמונה היחוד  בשער הזקן אדמו"ר זה 66שמסביר שהוי' ,
המשמשת  והיו"ד התהוות, של ענין שהוא הוה, לשון
כלומר  תמידי. באופן נעשה שזה מראה המילה בתחילת

העולמות  להתהוות שייכות לו שיש øå÷îאור àåäù åðééäå

äååäîäהעולמות óåñאת ïéà øåàã éåìéâäå øåàä àåäå
העולמות åëבשביל úååäúää øå÷î åäæù'

ç ÷øô ìéòì øàáúðù åîë åäæå)'ìò àåä ìòåôá úååäúääã
åë å÷ä éãé',,האור ידי על øîåìכלומר ùé åàשהדגש

האור  שמכוחו המאור, – העצמות כח על הוא בהתהוות
ùãå÷äמהווה, úøâàá áåúëù åîë הזקן אדמו"ר של

כ' סימן  àåäבתניא, øåàäù ãç éäåéçå åäéà ìéçúîä øåáéã
åë øåàîä ïéòî,ההתהוות כח את יש  שלבורא וכיון .('

לאור, גם יש  כך ליש" מאין לברוא  ויכולתו  "בכוחו  שהוא
אם בין מקום, מכל ההתהוות . כח את המאור, מעין  שהוא
האור  שבכוחו המאור על או הקו , אור על הוא הדגש
של בפועל להתהוות  שייכות שמבטאת דרגה זו מהווה,

העולמות.
זה יותר, הגבוהה בדרגה הוי ' שם של הפירוש  זאת, לעומת
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שהוא המציאות, הוויית של ענין  אלא התהוות, של ענין  לא
כאחד. ויהיה הווה  היה  הראשון, המצוי

øåà äøåúá õéö úéùòå ìéçúîä øåáéãáå67áã øàåáî'
éåä úåîùä'ïäמדריגות ïåöøäשתי úðéçáá.לעולמותéåäå'

áä,לעולמות בפועל הרצון  הוא הנמוכה בדרגה – 'éë àåä
éåä ïéðò'åë ùéì ïéàî úåéåä ìë äååäî àåäù äøåî'éãé ìò

,êë åðåöøá äìòùהפסוק הוי'68כפירוש  חפץ אשר "כל
העולמות  כל התהוות את יש הרצון ידי שעל – עשה"

åðåöøáוהנבראים, êë äìåò úåéäì äæì ùøåùå øå÷î ùéå
åë'éåä àåäå'àäאת להוות ברצונו שעלה שקודם '

åë.'éåäהנבראים äæ éôìå'áä'ìéöàäì ïåöøä úåìòá àåä
åë íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàáù'éåäå ,'àä'íãå÷ àåä

åë ïåöøä úåìò.'
øîåì ùéåשהם כפי הוי' שם של הנ "ל הדרגות שתי  מהם –

הצמצום, שלפני  סוף אין  באור éåäã'áä'éåäכלולים àåäù'
àåäù åîë äðä úåìùìúùä øãñãכלולóåñ ïéà øåàá

úåéåää éùøù ïéðò àåä íåöîöä éðôìùהנבראים åîëשל
øåàá ìåìëä ïéîìò ìë àìîîã ùøù àåäå ïåöøäá íéìåìëù

åë ìåáâ-éìáä óåñ ïéà',ìéòì øëæðëבדרגה כלומר -
ברצון, שעלו הנבראים כל שם כלולים  éåäהנמוכה íùå'à'

ïåöøä íöòá àåä הרצון עצם על הוא הדגש  כלומר
åë íéìåìëä úåéåää éùøùî äìòîìùשנאצל מה על ולא .'

הנמוכה בדרגה אחרות, ובמילים  הרצון . ידי על ונתהווה
הרוצה "על הגבוהה ובדרגה רוצה", הוא "מה הוא הדגש

עצמו".
àåä ãçà ìëä úîàá íðîàכפי הוי ' של הדרגות שתי  -

אחת. בדרגה בעצם כלולים סוף אין באור שכלולים
åë íéìåìëä úåéåää éùøù ììëáã'äî ïåöøä úðéçá íâ àåä

åë ìéöàäì åðåöøá äìòù'êøãáã ,ùøù úðéçá åäæ ììë
åë ïéîìò ìë àìîîã','הב הוי ' éåäå'àä'ùøùäשזה àåäù
åë êë äìåò úåéäì'ïéåòø ìëã àåòø ïéðò àåäכל רצון -)

åëהרצונות) ìëä ììåëä ïåöøä íöò åäæù', שרצון וכיון
הם בעצם  הרי לעולמות , הרצון את גם כולל הרצונות כל

כאחד הא'àåäåנכללים הוי' –úðéçá øå÷îå ùøù íöòá
åë ïéîìò ìë ááåñä'69,

áåúëù åîë äæ éøäåתורה íåéáבלקוטי ìéçúîä øåáéãá

ã ÷øô ïåùàøä ùåøã øôëé äæä'ìëì øå÷îå ùøù àåä øåöã
éåää éùøù"äאת המסמלת האש  אבן היא החלמיש  צור –

) בלבד, בכח  טמונים שהם כפי  ההתהוות של åäæåהמקור
éåä íù ïéðò'àä'åë ïéåòø ìëã àåòø úðéçá('éåää ùøùå"ä

åë ìòåôá àìå çëá íìòäá åá àåä'éåä íù úðéçá åäæå ,'
áä'ìåìëä ïéîìò ìë àìîîã øåàä øå÷îå ùøù úðéçá åðééä

åë ïåöøä íöòáדרגות שתי  על שמדברים אף כלומר – .'
שלפני והדרגה לעולמות , בפועל הרצון הוי', שם של שונות 
לרצון  שהרי  כאחד, כלולים הם בעצם הנה הרצון, עלות
כל שרש  שהיא בדרגה שרש יש העולמות  על בפועל
אלא בפועל, אש  שם שאין החלמיש, צור הנקראת הרצונות,

בלבד ואפשרות .יכולת 
å÷ä øå÷îå ùøùáù úåæåðâä úåøéôñ øùò úðéçá äæ éôìå

éåä íù ïéðò àåä'åë', האור ענין úåîùäשהוא åîë äæ ïéàå
,åîéùøã,הכלים שכנגד השמות éåäשהם íùã'íù àåä

åë ãçåéîù íöòä.המאור עם מאוחד שהאור כמו '
àåä íöòä íù ïéðòã øçà íå÷îá øàáúðù äî éôì íâå)

ìåáâ éìá úðéçá àåäùמה עם מסתדר זה איך ולכאורה
הגנוזות, ספירות  עשר הוא  הב ' הוי' ששם כאן , שהתבאר

והתחלקות? גדר שהיא איזה בו ויש
אופן  בכל ïë(נוח)àçéðהנה íâדמה סתירה, זו אין –

יחסי באופן זה הרי  גבול, בלי  בחינת שהוא שם שנאמר
שבכלים, úåøéôñלהתחלקות øùò éáâì äî éìá àåä éøäù

íéìëãממש גבול ,')åëשהם
àåäå- הגנוזות ספירות עשר של השרש –éåä íù úðéçá'

åë úåìùìúùä øãñì êééùä'ìåáâ-éìáä óåñ ïéà øåàäå ,
éåä íù åäæ ùîî'àä'ïéåòø ìëã àåòø úðéçáכל (רצון 

הגנוזות.åëהרצונות) ספירות מהעשר למעלה שזה - .'
.øåöé÷

ìåáâ åðééä ìåáâä ùøù ïäù úåæåðâä úåøéôñ øùòäå
éåä íù ïäå ,úåøåàã'éåä àø÷éå åäæå ,'éåä'àä ,'úåìò íãå÷

áäå ,ïåöøä',ïåöøä úåìòá
éåä íùã åðééäå'àä'óåñ ïéà øåàä àåäå ïåöøä íöòá àåä

úðéçá ùøù ìåáâ-éìáäáäå ,ïéîìò ìë ááåñ'éùøù àåä
àìîî úðéçá ùøù àåäå ,óåñ ïéà øåàá íéìåìëä úåøåàä

ïéîìò ìë.(
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כמ"ש 67. הוי' בחי' ב' יש הנה כי שם: לשונו וזה ג. פג, תצוה פ'
ב' הן כי בינייהו טעמא ופסיק הוי' הוי' ויקרא פניו על הוי' ויעבר
ע"י  כו' ליש מאין ההוויות כל מהוה שהוא מורה הוי' ענין כי בחי'
ולהיות  ברצונו כך עולה להיות לזה ושרש מקור ויש כך ברצונו שעלה
הוי"ה  לפני לרצון שהוא הראשון הוי' והוא ההוויות כל להוות מקור

דרעוין. רעוא ונק' הב'
ו.68. קל"ה, תהילים
הלשון 69. וזה ב. ע' בהוספות לקמן ראה הגיליון: בשולי

נדפס). שלא ציץ דועשית הב' בהבי' (ועמ"ש בהוספות:
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שהוא המציאות, הוויית של ענין  אלא התהוות, של ענין  לא
כאחד. ויהיה הווה  היה  הראשון, המצוי

øåà äøåúá õéö úéùòå ìéçúîä øåáéãáå67áã øàåáî'
éåä úåîùä'ïäמדריגות ïåöøäשתי úðéçáá.לעולמותéåäå'

áä,לעולמות בפועל הרצון  הוא הנמוכה בדרגה – 'éë àåä
éåä ïéðò'åë ùéì ïéàî úåéåä ìë äååäî àåäù äøåî'éãé ìò

,êë åðåöøá äìòùהפסוק הוי'68כפירוש  חפץ אשר "כל
העולמות  כל התהוות את יש הרצון ידי שעל – עשה"

åðåöøáוהנבראים, êë äìåò úåéäì äæì ùøåùå øå÷î ùéå
åë'éåä àåäå'àäאת להוות ברצונו שעלה שקודם '

åë.'éåäהנבראים äæ éôìå'áä'ìéöàäì ïåöøä úåìòá àåä
åë íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàáù'éåäå ,'àä'íãå÷ àåä

åë ïåöøä úåìò.'
øîåì ùéåשהם כפי הוי' שם של הנ "ל הדרגות שתי  מהם –

הצמצום, שלפני  סוף אין  באור éåäã'áä'éåäכלולים àåäù'
àåäù åîë äðä úåìùìúùä øãñãכלולóåñ ïéà øåàá

úåéåää éùøù ïéðò àåä íåöîöä éðôìùהנבראים åîëשל
øåàá ìåìëä ïéîìò ìë àìîîã ùøù àåäå ïåöøäá íéìåìëù

åë ìåáâ-éìáä óåñ ïéà',ìéòì øëæðëבדרגה כלומר -
ברצון, שעלו הנבראים כל שם כלולים  éåäהנמוכה íùå'à'

ïåöøä íöòá àåä הרצון עצם על הוא הדגש  כלומר
åë íéìåìëä úåéåää éùøùî äìòîìùשנאצל מה על ולא .'
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àåä ãçà ìëä úîàá íðîàכפי הוי ' של הדרגות שתי  -
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åë íéìåìëä úåéåää éùøù ììëáã'äî ïåöøä úðéçá íâ àåä

åë ìéöàäì åðåöøá äìòù'êøãáã ,ùøù úðéçá åäæ ììë
åë ïéîìò ìë àìîîã','הב הוי ' éåäå'àä'ùøùäשזה àåäù
åë êë äìåò úåéäì'ïéåòø ìëã àåòø ïéðò àåäכל רצון -)

åëהרצונות) ìëä ììåëä ïåöøä íöò åäæù', שרצון וכיון
הם בעצם  הרי לעולמות , הרצון את גם כולל הרצונות כל

כאחד הא'àåäåנכללים הוי' –úðéçá øå÷îå ùøù íöòá
åë ïéîìò ìë ááåñä'69,

áåúëù åîë äæ éøäåתורה íåéáבלקוטי ìéçúîä øåáéãá

ã ÷øô ïåùàøä ùåøã øôëé äæä'ìëì øå÷îå ùøù àåä øåöã
éåää éùøù"äאת המסמלת האש  אבן היא החלמיש  צור –

) בלבד, בכח  טמונים שהם כפי  ההתהוות של åäæåהמקור
éåä íù ïéðò'àä'åë ïéåòø ìëã àåòø úðéçá('éåää ùøùå"ä

åë ìòåôá àìå çëá íìòäá åá àåä'éåä íù úðéçá åäæå ,'
áä'ìåìëä ïéîìò ìë àìîîã øåàä øå÷îå ùøù úðéçá åðééä

åë ïåöøä íöòáדרגות שתי  על שמדברים אף כלומר – .'
שלפני והדרגה לעולמות , בפועל הרצון הוי', שם של שונות 
לרצון  שהרי  כאחד, כלולים הם בעצם הנה הרצון, עלות
כל שרש  שהיא בדרגה שרש יש העולמות  על בפועל
אלא בפועל, אש  שם שאין החלמיש, צור הנקראת הרצונות,

בלבד ואפשרות .יכולת 
å÷ä øå÷îå ùøùáù úåæåðâä úåøéôñ øùò úðéçá äæ éôìå

éåä íù ïéðò àåä'åë', האור ענין úåîùäשהוא åîë äæ ïéàå
,åîéùøã,הכלים שכנגד השמות éåäשהם íùã'íù àåä

åë ãçåéîù íöòä.המאור עם מאוחד שהאור כמו '
àåä íöòä íù ïéðòã øçà íå÷îá øàáúðù äî éôì íâå)

ìåáâ éìá úðéçá àåäùמה עם מסתדר זה איך ולכאורה
הגנוזות, ספירות  עשר הוא  הב ' הוי' ששם כאן , שהתבאר

והתחלקות? גדר שהיא איזה בו ויש
אופן  בכל ïë(נוח)àçéðהנה íâדמה סתירה, זו אין –

יחסי באופן זה הרי  גבול, בלי  בחינת שהוא שם שנאמר
שבכלים, úåøéôñלהתחלקות øùò éáâì äî éìá àåä éøäù

íéìëãממש גבול ,')åëשהם
àåäå- הגנוזות ספירות עשר של השרש –éåä íù úðéçá'

åë úåìùìúùä øãñì êééùä'ìåáâ-éìáä óåñ ïéà øåàäå ,
éåä íù åäæ ùîî'àä'ïéåòø ìëã àåòø úðéçáכל (רצון 

הגנוזות.åëהרצונות) ספירות מהעשר למעלה שזה - .'
.øåöé÷

ìåáâ åðééä ìåáâä ùøù ïäù úåæåðâä úåøéôñ øùòäå
éåä íù ïäå ,úåøåàã'éåä àø÷éå åäæå ,'éåä'àä ,'úåìò íãå÷

áäå ,ïåöøä',ïåöøä úåìòá
éåä íùã åðééäå'àä'óåñ ïéà øåàä àåäå ïåöøä íöòá àåä

úðéçá ùøù ìåáâ-éìáäáäå ,ïéîìò ìë ááåñ'éùøù àåä
àìîî úðéçá ùøù àåäå ,óåñ ïéà øåàá íéìåìëä úåøåàä

ïéîìò ìë.(
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ּבנפׁשe‡·e¯ב) ּבעבֹודה מצרים ויציאת מצרים ּגלּות ענין ≈ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָ
מי  מצר הּוא ּדמצרים ידּוע ּדהּנה ,15האדם, ְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

הּמּדֹות  והתּגּלּות לדת ּדכל וידּוע ּבינה, ּבחינת הּוא ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ"מי"
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבינה, מּבחינת ּבנים,16הּוא ׁשּׁשה ילדה ּדלאה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ

"וׁשם 17לאה  ּבינה, ּבחינת ה'18הּוא וׁשם לאה", הּגדֹולה ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָ
מן  ׁשּנֹולדים מּדֹות ׁשּׁשה הם ּבנים וׁשּׁשה לאה, ְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָּגדֹולה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ׁשּכל 19הּבינה, איׁש", יהּלל ׂשכלֹו "לפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָֻ
הּמּדֹות לדברים הנהגת מתאּוה הּקטן ולכן מהּׂשכל, הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

והּגדֹול  ,הער קטני ּדברים מּׂשיג ׁשּׂשכלֹו מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָקטּנים
והגם  ּגדֹולים, לדברים מתאּוה לכן ּגדֹולים ּדברים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמּׂשיג
מהּמחין, מציאּותן עצם ואין מיחד מקֹור להם יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּדהּמּדֹות

ּבּזהר  ׁשּנאמר ּכמֹו הּמחין מּמקֹור למעלה מקֹורם 20ואּדרּבא ְְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
אחיד  ּבעּתיקא אנ ּפין ּוזעיר אתּכלילּו, ּבמּזלא ואּמא ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָ"אּבא

מהּׂשכל ג ותליא" הּוא הּמּדה והתּגּלּות לדת מקֹום מּכל , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
זה  ידי ועל הּמּדה את ׁשּמאיר אֹור ּכמֹו הּוא ּדהּׂשכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדוקא,
הּטֹוב  ּדבר ׁשם ויׁש ּבחׁש ׁשהּוא מי ּוכמֹו הּמּדה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹנתעֹורר
מאחר  אבל ההּוא, לּדבר חמּדה לֹו היה ׁשּבוּדאי ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוערב
רֹואה  ּדעין לזה, החמּדה נתעֹוררה לא מּמילא רֹואה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינֹו
לּה ּומראה הּמּדה את מאיר הּׂשכל כן ּכמֹו חֹומד, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהּלב
נחמד  אֹוצר ׁשּיׁש לאחד המגּלה ּוכמֹו טֹוב, ּדבר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש
לֹו יׁש הרי ּבעצם ּדבוּדאי לזה, וחמּדה ּברצֹון ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיתעֹורר
היה  האֹוצר ׁשּנמצא ׁשּידע ׁשּקדם אּלא להאֹוצר, ְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹחמּדה
אֹוצר  ׁשּיׁש לֹו ּוכׁשּגּלה אינֹו, ּוכאּלּו ּבהעלם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהאהבה
ּובלעדֹו הּמּדה את מעֹורר הּׂשכל כן ּכמֹו הּמּדה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמתעֹורר
הּמּדה, היא ּכ הּׂשכל אפן לפי ולכן אינם, ּכאּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמּדֹות
קטן  ולכן מהּׂשכל, היא הּמּדה התעֹוררּות ׁשעּקר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמאחר
ּדברים  ּבׂשכלֹו מּׂשיג ׁשאינֹו מּפני קטּנים ּדברים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמתאּוה
ּבדברים  הן מּדֹותיו ּגם לזאת קטּנים, ּדברים אם ּכי ְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָֹּגדֹולים
הן  מּדֹותיו ּגם לכן ּגדֹולים ּדברים ׁשּמּׂשיג והּגדֹול ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָקטּנים,
ּדנפׁש ׂשכל ּבין ההפרׁש ּכן ּגם וזהּו ,הער ּגדֹולי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבדברים
ּכל  הּבהמית ּדהּנפׁש האלקית, ּדנפׁש לׂשכל ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּבהמית

אי ּומראה ּגׁשמּיים ּבדברים הּוא העֹולם הׂשּכלתֹו ׁשעניני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
רק  ׁשּמּׂשיג הּקטן ׂשכל ּכמֹו והינּו אליהם, ּומתאּוה טֹוב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהם

והּׂשגתֹו הׂשּכלתֹו ּכל האלקית והּנפׁש ,הער קטּני ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּדברים
טֹוב, ׁשאלקּות אי ּבׂשכלֹו ּומראה ּומתּבֹונן ּבאלקּות, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַֹֹהּוא
הֹולדת  ּבאפן אמנם לבּדֹו. לה' הּוא ּורצֹונֹו חפצֹו ּכל ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹולכן
מּדה  לכל מיחדת והּׂשגה ׂשכל יׁש הּנה מהּׂשכל, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמּדֹות
אהבה  ּבעבֹודה ׁשהן ּוגבּורה חסד מּדֹות ּוכמֹו ּבפרט, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָּומּדה
ויׁש האהבה את המעֹוררת מיחדת התּבֹוננּות יׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻויראה,
ּכּידּוע  והּוא הּיראה, את ׁשּמעֹוררת מיחדת ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֻהתּבֹוננּות
הּוא  האהבה ּדטבע ּפרּוׁש מרחֹוק, ויראה מּקרֹוב ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאהבה
לדּבק, הּמים ּוכטבע הּנאהב הּדבר אל ּולהתּדּבק ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלהתקרב
ׁשּמטיב  האב ּוכמֹו האֹוהב, אל הּנאהב קרּוב ידי על ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּובאה
ּבמזֹון  עּמֹו ׁשּמטיב ירצה, ּבנֹו את ּכאב ּבנֹו, עם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָחסּדֹו
ׁשּלּמדֹו ּברּבֹו וכן הּולדֹו, מּיֹום עליו הׁשּגחתֹו וקרבת ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּולבּוׁש
ּגדֹול  וקרּוב אהבה נעׂשה זה ידי ׁשעל טֹובֹות, ּומּדֹות ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָחכמה
ּכאׁשר  מל עבד ּכמֹו אֹו ורּבֹו, אביו אל והּתלמיד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָמהּבן
אליו  ׁשּמתּפּׁשט והינּו אליו, ּומתקרב עּמֹו מטיב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּמל
אל  העבד ּבלב האהבה נֹולדה ׁשּמּזה הּמל חסד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמּגדּלת
ּומּכל  הּמל ּגדּלת ּומבין יֹודע העבד ּכאׁשר ּובפרט ,ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּמל
עֹוד  זה ידי על איׁשים, ׁשפל אליו מתקרב הּוא הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמקֹום
היא  והּיראה אליו. להּדבק ׂשאת ּביתר האהבה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּתגּדל
ּובּטּול  הּכּוּוץ ׁשעֹוׁשה הּוא הּיראה ׁשּטבע והינּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמרחֹוק,
ּדוקא  ּובאה לג ׁשת, וירא ּדוקא מרחֹוק ׁשעֹומד ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּנפׁש,
מׁשל  ּדר על ּוכמֹו הּנֹורא, הּדבר ׁשל והרֹוממּות ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמהרחּוק
העם  מן ׁשּמרֹומם ורֹוממּותֹו הפלאתֹו מּצד מהּמל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּיראה

"מּׁשכמֹו ּבענין אחר ּבמקֹום ּכמבאר מהם, ומעלה 21ּומבּדל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ
מהעם, מעלה למעלה הּוא ּבעצם ּדהּמל העם", מּכל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּגבּה
מבּדל  ּׁשהּוא מה וכל העם, על ּופחּדֹו אימתֹו נֹופלת ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּומּזה
אימתֹו יהיה יֹותר מל ּבהיכל חדריו ּבחדרי מהם ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹותר

ׁשּמבּדל ּופחּדֹו רֹוממּותֹו מּצד רּבֹו יראת כן ּוכמֹו עליהם, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֻ
העם  מן ּבדלין להיֹות צריכים חכמים הּתלמידי ולכן ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמּמּנּו,
ּפניהם, על יראתם ּתהיה זה ידי ועל עּמהם להתערב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ּבענין  האדם ּבנפׁש האלקית ּבעבֹודה יּובן זה מּכל ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻוהּדגמא
ּדכאׁשר  ּבתפּלה, לפניו ּבעמדן לאלקּות הּנׁשמֹות ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָֹּבּטּול
רב  ׁשהתּפּׁשטּות ואי עּמֹו, טּובֹו ורב ה' חסּדי ּברב ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַֹֹֹמתּבֹונן
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דיבור 15) וישב פרשת להאריז"ל תורה לקוטי זה בכל ראה
דיבור  ל[מאמר] ביאור וארא אור תורה יוסף, כו' ועתה המתחיל

אמור. לכן המתחיל
כ.16) ל, בראשית

ד.17) כב, ויצא אור תורה ויצא. פרשת להאריז"ל תורה לקוטי
ועוד.

טז.18) כט, בראשית
ח.19) יב, משלי

השפע)ג. (מקבלים ותלוי אחוז המדות) (ששת אנפין זעיר אבל המזלות, דרך היורד בשפע נכללו ובינה) (חכמה ואמא אבא
המזלות). דרך היורד מהשפע למעלה (שהוא יומין בעתיק
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ּכּלם", את מחּיה "ואּתה ׁשּכתּוב ּוכמֹו העֹולמֹות לכל ְְְְְֶֶֶַַַָָָָָָֻחסּדֹו
הּטֹוב  ּובהתּבֹוננּות העֹולמֹות, ּבכל האלקי אֹור ּגּלּוי ְְְְְֱִִִִֶַָָָָָֹׁשּנמׁש
יתּבר אלקּותֹו מתּפּׁשט ּבעֹולם ודבר ּדבר ׁשּבכל אי ְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹיבין
הרים  ּומצמיח ּגׁשמים ּומֹוריד ּופרט, ּפרט ּכל על ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָּומׁשּגיח
האלקי  האֹור מּכח והּכל וכּו', ּופרֹות ּותבּואֹות ְְְֱִִִֵַַָָָֹֹֹחציר
"עם  ׁשּנקראים יׂשראל נׁשמֹות ּובפרט ּבעֹולם, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּׁשֹופע
קרּוב  ּבחינת ׁשּזהּו לנּו, ׁשּנּתנּו ּומצוֹות ּבהּתֹורה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָקרֹובֹו"
העליֹון  רצֹון ּגּלּוי הּוא מצוה ּדכל ,יתּבר ּפניו אֹור ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָוגּלּוי

ּבינֹונים  ׁשל ּבספר ׁשּמבאר ּכמֹו רצֹונֹו ּפנימּיּות ,ד 22ּבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹ
ׁשּמרּגיׁש הּדעת ּבהעמקת זה ּבכל ההתּבֹוננּות ידי ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָועל
רגע  ּובכל עת ּבכל אּתנּו ה' ועֹוׁשה ׁשעׂשה והחסד ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבהּטֹוב
הּקרּוב  והן העֹולם חיצּונּיֹות מּצד הן ּופרט, ּפרט ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָּבכל
אהבה  ּבבחינת נתעֹורר זה ידי על ּומצוֹות, ּבתֹורה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָהּפנימי
ּוכמֹו ונפׁשֹו, לּבֹו ּבכל לאלקּות ּולהּדבק להּמׁש ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָֹוקרּוב

על 23ׁשאֹומרים  ּדקאי ּכּמים", אחרי נמׁש אב "זכר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
נמׁש זה ידי ועל אהבה, ּבבחינת ׁשהיה אֹוהבי" ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ"אברהם
האֹור  ּבגדּלת ּכׁשּמתּבֹונן ּובפרט נפלא, ּבדבקּות ה' ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻאחרי

אי  עלמין איןֿסֹוף ּכל ממּלא ואיהּו חקר אין ׁשּלגדּלתֹו  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
עלמין  ּכל רּבּוי ה וסֹובב והאריז"ל הּקדֹוׁש מּזהר ונֹודע , ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹ

רּבּוי  והיכל עֹולם ּובכל מסּפר, אין עד והעֹולמֹות ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָההיכלֹות
ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ותכלית, קץ לאין מלאכים :24רבבֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָ

יׁשּמׁשּוּנּה אלפין 'אלף ּוכתיב לגדּודיו', מסּפר 'היׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ"ּכתיב
ּומׁשני  כּו', קדמֹוהי'" רבון מסּפר ו ורּבֹו כּו' אלפין אלף ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָ

קּמיּה וכּלם מסּפר, אין לגדּודיו אבל אחד, ּכלא ז ּגדּוד ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻ
אחד  ּדּבּור ּכבּטּול מּמׁש ּבמציאּות ּובטלים חׁשיב, ְְְֳִִִִִִֵֶַַָָָמּמׁש

ׁשהיה  ּבעֹוד ועצמּה המדּברת הּנפׁש מהּות לגּבי ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמּמׁש
וכּלם  הּלב, וחמדת ּברצֹון אֹו ּבמחׁשבה עדין ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֻהּדּבּור
הארץ  כל "מלא ועֹונים ּכבֹודֹו" מקֹום "אּיה ְְְְֲִִֵֶַָָָֹׁשֹואלים
את  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּניח ּכי עּמֹו, יׂשראל הם ְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכבֹודֹו"
ּביׂשראל  אם ּכי ּבכּלם ּבחר ולא הּתחּתֹונים ואת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻהעליֹונים
והּטמאה  הּזהמא מקֹום הארץ ערות מּמצרים והֹוציאם ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻֻעּמֹו,
ּברּו הּקדֹוׁש אּלא ׁשליח ידי  על ולא מלא ידי על ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹלא
להּצילֹו" "וארד ׁשּכתּוב ּכמֹו לׁשם ירד ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּוא
ּבהתקּׁשרּות  אמּתי ויחּוד ּבקרּוב אליו לקרבם ּכדי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָוגֹו',
הלכה  זֹו ה' לדבר לפה ּפה נׁשיקין ּבבחינת מּמׁש ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש
רצֹונֹו וידיעת הּתֹורה הּׂשגת היא ּברּוחא רּוחא ְְְְְִִִִַַַַַָָָָואתּדּבקּות
קּיּום  הּוא חּבּוק ּבבחינת וגם מּמׁש, חד ּדכּלא ְְְְְִִִִַַַַָָָָֻוחכמתֹו
רמ"ח  הן ּפּקּודין ּדרמ"ח אברין, ּברמ"ח מעׂשּיֹות ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹהּמצות

ּדמלּכא  האהבה ח אברים ּתגּדל זֹו התּבֹוננּות ידי על הּנה , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
להתנּדב  נדיבה ּברּוח ותתלּבׁש נפׁשֹו ותתלהט ׂשאת ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּביתר
יתּבר ּבֹו לדבקה ורק מּנגד, לֹו אׁשר ּכל ולעזב ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלהניח

ּומצוֹות. הּתֹורה ּבקּיּום וחׁשקה ּבדבקה ּבאֹורֹו ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָולּכלל
.¯ev˜,ּבינה – "מי" מי, מצר הּוא ּבעבֹודה ּדמצרים יבאר ƒְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ

לפי  ּוגדֹולים הּקטּנים ׁשל מּדֹותיהם הּמּדֹות, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַאם
ׂשכל  אֹוצר, המגּלה ּכאֹור הּמּדֹות את מאיר ׂשכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׂשכלם,
ּבעניני  האלקית ּדנפ ׁש ׂשכל עֹולם, ּבעניני הּבהמית ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּנפׁש
ּבֹו ּכׁשּמתּבֹונן מיחד ׂשכל יׁש מּדה לכל אלקּות, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻהּׂשגֹות
והּיראה  מּקרּוב ּבאה האהבה להתּגּלֹות, אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָמעֹורר
יׂשראל  נׁשמֹות עם ה' ּבחסד ּדההתּבֹוננּות ויסּביר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָמרחּוק,

ּודבקּות. אהבה מעֹוררת ּומצוֹות ּדתֹורה הּגדֹול ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָּובּקרּוב
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דיבור 20) ל[מאמר] ביאור אור תורה וראה א רצב, ג חלק
ועוד. השבת. יום את זכור המתחיל

ב.21) ט, שמואלֿא

לח.22) לז, לה, פרק
ואילך.23) מו פרק תניא ראה גשם. פיוט
מו.24) פרק תניא זה בכל ראה ב. יג, חגיגה

התניא.ד. האלקי).ה.ספר האור בהשפעת מדרגות (שתי העולמות כל את ומסובב העולמות כל את אלפים ו.ממלא אלף וכתוב
ומתרצים. כו', לפניו רבבות ורבוא הוא).ח.בפניו.ז.ישמשוהו ברוך (הקדוש המלך איברי רמ"ח הם המצוות שרמ"ח

•
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ביותר, הדתיים גם תבל, פני שעל העמים כל
בלבד, שלהם התפלה במקומות דתיותם כל מתבטאת
שלהם, התפלה למקומות באים הם מסויימים בזמנים
יותר, או פחות ובכך, שונים, תפלה נוסחי אומרים

שלהם. הדת שמירת מתבטאת
בשעות  רק איננה היהודית, הדת שמירת ואילו
הדת  שמירת המדרש, ובתי הכנסת בבתי התפילה

בלבד, המצוות כל בשמירת מתבטאת אינה גם האמיתית
מנהגי  כל על גם לשמור הוא הדת שמירת עיקר אלא,

בתוספות  שמובא כפי נפסל 5ישראל, "דם בסוגיא
ובירושלמי  היא, תורה אבותינו שמנהג החמה", 6בשקיעת

היא. תורה נשים שמנהג כתוב
הראשון  מהרגע האדם, מהות כל את מקיפה התורה
בעולם, ימיו לסוף עד האדם של הולדתו שמתאפשרת
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ע"ב.5) דף ה"א.6)מנחות פ"ד פסחים
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ּכּלם", את מחּיה "ואּתה ׁשּכתּוב ּוכמֹו העֹולמֹות לכל ְְְְְֶֶֶַַַָָָָָָֻחסּדֹו
הּטֹוב  ּובהתּבֹוננּות העֹולמֹות, ּבכל האלקי אֹור ּגּלּוי ְְְְְֱִִִִֶַָָָָָֹׁשּנמׁש
יתּבר אלקּותֹו מתּפּׁשט ּבעֹולם ודבר ּדבר ׁשּבכל אי ְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹיבין
הרים  ּומצמיח ּגׁשמים ּומֹוריד ּופרט, ּפרט ּכל על ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָּומׁשּגיח
האלקי  האֹור מּכח והּכל וכּו', ּופרֹות ּותבּואֹות ְְְֱִִִֵַַָָָֹֹֹחציר
"עם  ׁשּנקראים יׂשראל נׁשמֹות ּובפרט ּבעֹולם, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּׁשֹופע
קרּוב  ּבחינת ׁשּזהּו לנּו, ׁשּנּתנּו ּומצוֹות ּבהּתֹורה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָקרֹובֹו"
העליֹון  רצֹון ּגּלּוי הּוא מצוה ּדכל ,יתּבר ּפניו אֹור ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָוגּלּוי

ּבינֹונים  ׁשל ּבספר ׁשּמבאר ּכמֹו רצֹונֹו ּפנימּיּות ,ד 22ּבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹ
ׁשּמרּגיׁש הּדעת ּבהעמקת זה ּבכל ההתּבֹוננּות ידי ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָועל
רגע  ּובכל עת ּבכל אּתנּו ה' ועֹוׁשה ׁשעׂשה והחסד ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבהּטֹוב
הּקרּוב  והן העֹולם חיצּונּיֹות מּצד הן ּופרט, ּפרט ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָּבכל
אהבה  ּבבחינת נתעֹורר זה ידי על ּומצוֹות, ּבתֹורה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָהּפנימי
ּוכמֹו ונפׁשֹו, לּבֹו ּבכל לאלקּות ּולהּדבק להּמׁש ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָֹוקרּוב

על 23ׁשאֹומרים  ּדקאי ּכּמים", אחרי נמׁש אב "זכר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
נמׁש זה ידי ועל אהבה, ּבבחינת ׁשהיה אֹוהבי" ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ"אברהם
האֹור  ּבגדּלת ּכׁשּמתּבֹונן ּובפרט נפלא, ּבדבקּות ה' ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻאחרי

אי  עלמין איןֿסֹוף ּכל ממּלא ואיהּו חקר אין ׁשּלגדּלתֹו  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
עלמין  ּכל רּבּוי ה וסֹובב והאריז"ל הּקדֹוׁש מּזהר ונֹודע , ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹ

רּבּוי  והיכל עֹולם ּובכל מסּפר, אין עד והעֹולמֹות ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָההיכלֹות
ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ותכלית, קץ לאין מלאכים :24רבבֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָ

יׁשּמׁשּוּנּה אלפין 'אלף ּוכתיב לגדּודיו', מסּפר 'היׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ"ּכתיב
ּומׁשני  כּו', קדמֹוהי'" רבון מסּפר ו ורּבֹו כּו' אלפין אלף ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָ

קּמיּה וכּלם מסּפר, אין לגדּודיו אבל אחד, ּכלא ז ּגדּוד ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻ
אחד  ּדּבּור ּכבּטּול מּמׁש ּבמציאּות ּובטלים חׁשיב, ְְְֳִִִִִִֵֶַַָָָמּמׁש

ׁשהיה  ּבעֹוד ועצמּה המדּברת הּנפׁש מהּות לגּבי ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמּמׁש
וכּלם  הּלב, וחמדת ּברצֹון אֹו ּבמחׁשבה עדין ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֻהּדּבּור
הארץ  כל "מלא ועֹונים ּכבֹודֹו" מקֹום "אּיה ְְְְֲִִֵֶַָָָֹׁשֹואלים
את  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּניח ּכי עּמֹו, יׂשראל הם ְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכבֹודֹו"
ּביׂשראל  אם ּכי ּבכּלם ּבחר ולא הּתחּתֹונים ואת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻהעליֹונים
והּטמאה  הּזהמא מקֹום הארץ ערות מּמצרים והֹוציאם ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻֻעּמֹו,
ּברּו הּקדֹוׁש אּלא ׁשליח ידי  על ולא מלא ידי על ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹלא
להּצילֹו" "וארד ׁשּכתּוב ּכמֹו לׁשם ירד ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּוא
ּבהתקּׁשרּות  אמּתי ויחּוד ּבקרּוב אליו לקרבם ּכדי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָוגֹו',
הלכה  זֹו ה' לדבר לפה ּפה נׁשיקין ּבבחינת מּמׁש ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש
רצֹונֹו וידיעת הּתֹורה הּׂשגת היא ּברּוחא רּוחא ְְְְְִִִִַַַַַָָָָואתּדּבקּות
קּיּום  הּוא חּבּוק ּבבחינת וגם מּמׁש, חד ּדכּלא ְְְְְִִִִַַַַָָָָֻוחכמתֹו
רמ"ח  הן ּפּקּודין ּדרמ"ח אברין, ּברמ"ח מעׂשּיֹות ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹהּמצות

ּדמלּכא  האהבה ח אברים ּתגּדל זֹו התּבֹוננּות ידי על הּנה , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
להתנּדב  נדיבה ּברּוח ותתלּבׁש נפׁשֹו ותתלהט ׂשאת ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּביתר
יתּבר ּבֹו לדבקה ורק מּנגד, לֹו אׁשר ּכל ולעזב ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלהניח

ּומצוֹות. הּתֹורה ּבקּיּום וחׁשקה ּבדבקה ּבאֹורֹו ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָולּכלל
.¯ev˜,ּבינה – "מי" מי, מצר הּוא ּבעבֹודה ּדמצרים יבאר ƒְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ

לפי  ּוגדֹולים הּקטּנים ׁשל מּדֹותיהם הּמּדֹות, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַאם
ׂשכל  אֹוצר, המגּלה ּכאֹור הּמּדֹות את מאיר ׂשכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׂשכלם,
ּבעניני  האלקית ּדנפ ׁש ׂשכל עֹולם, ּבעניני הּבהמית ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּנפׁש
ּבֹו ּכׁשּמתּבֹונן מיחד ׂשכל יׁש מּדה לכל אלקּות, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻהּׂשגֹות
והּיראה  מּקרּוב ּבאה האהבה להתּגּלֹות, אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָמעֹורר
יׂשראל  נׁשמֹות עם ה' ּבחסד ּדההתּבֹוננּות ויסּביר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָמרחּוק,

ּודבקּות. אהבה מעֹוררת ּומצוֹות ּדתֹורה הּגדֹול ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָּובּקרּוב
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דיבור 20) ל[מאמר] ביאור אור תורה וראה א רצב, ג חלק
ועוד. השבת. יום את זכור המתחיל

ב.21) ט, שמואלֿא

לח.22) לז, לה, פרק
ואילך.23) מו פרק תניא ראה גשם. פיוט
מו.24) פרק תניא זה בכל ראה ב. יג, חגיגה

התניא.ד. האלקי).ה.ספר האור בהשפעת מדרגות (שתי העולמות כל את ומסובב העולמות כל את אלפים ו.ממלא אלף וכתוב
ומתרצים. כו', לפניו רבבות ורבוא הוא).ח.בפניו.ז.ישמשוהו ברוך (הקדוש המלך איברי רמ"ח הם המצוות שרמ"ח

•
mixeaic ihewl

ביותר, הדתיים גם תבל, פני שעל העמים כל
בלבד, שלהם התפלה במקומות דתיותם כל מתבטאת
שלהם, התפלה למקומות באים הם מסויימים בזמנים
יותר, או פחות ובכך, שונים, תפלה נוסחי אומרים

שלהם. הדת שמירת מתבטאת
בשעות  רק איננה היהודית, הדת שמירת ואילו
הדת  שמירת המדרש, ובתי הכנסת בבתי התפילה

בלבד, המצוות כל בשמירת מתבטאת אינה גם האמיתית
מנהגי  כל על גם לשמור הוא הדת שמירת עיקר אלא,

בתוספות  שמובא כפי נפסל 5ישראל, "דם בסוגיא
ובירושלמי  היא, תורה אבותינו שמנהג החמה", 6בשקיעת

היא. תורה נשים שמנהג כתוב
הראשון  מהרגע האדם, מהות כל את מקיפה התורה
בעולם, ימיו לסוף עד האדם של הולדתו שמתאפשרת
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ע"ב.5) דף ה"א.6)מנחות פ"ד פסחים
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לגופים  ילדים של הכבוד חוב להתבצע צריך כיצד
למלא  ההורים נשמות על וכיצד הוריהם, של ולנשמות
ומשפחותיהם. לילדיהם טובים מליצים להיות חובם את
הזמנים  על הנכונה השמירה המשפחה, טהרת
הכופרים  ידי על שנתפתו שאלה כשרה, במקוה והטבילה
וממירים  מחללים הרוחניים, הרוצחים והאפיקורסים,
ביותר  הגדולה החיים סכנת היא  וכדומה לאמבטיות
ילדי  של הבריאות ולמצב היהודית המשפחה לחיי

ישראל.
זה  דבר להסביר הזמן הוא כעת ולא המקום כאן לא
כך, על אך, יותר, רב  זמן הדורש דבר הקיפו, כל על
אלא  דתיות רק לא  התפיסות לכל בהתאם זה, שדבר
שלא  לי ואסור יכול אינני חיים, שאלת הוא  מדעיות גם
אך  ספורות, במלים להסתפק מוכרחני ולדאבוני להגיב

הלב . מעומק שיוצאות כאלו
חס  תמותו שלא חייכן על שימרו יהודיות! נשים
ילדים  ושלום חס מלהביא היזהרו בצעירותכן, ושלום
לפי  והמקוה הטהרה חוקי כל על שימרו בעולם, חולים
ימים  באריכות טובה, בבריאות בטוחים ותהיו התורה,

ו  טובים בריאים.ובילדים
המנהגים  כל על שלו העולם חיי בכל האדם התנהגות
לפני  אומרות ישראל שנשי התחינות למשל כמו השונים,
ביתן  את יאיר שהשי"ת שבת, נרות הדלקת ואחרי
התחינות  מילדיהן, ובנחת ביותר הנכון הבית בשלום
לבעלה  יתן שהשי"ת חלה, הפרשת ואחרי שלפני
טוב  בכל מלא יהיה ושהבית בהרחבה פרנסה ולמשפחתה
רחבה, ביד צדקה ולחלק תורה לומדי להחזיק שיוכלו כדי
אותם  יזכה שהשי"ת הטבילה, ואחרי שלפני התחינות
 ישרים ונשים אנשים שיגדלו ובריאים, טובים בילדים

תורה. הם הללו המנהגים כל
בשתי  הנבחר, העם ישראל, בני לנו העניק השי"ת
ככתוב  ועוז, אלקות והן להערכה, ניתנות שאינן 7מתנות

השי"ת   בשלום" עמו את יברך ה' יתן, לעמו עוז "ה'
באלקות. עמו את מברך השי"ת לעמו, ותוקף עוז מעניק
בבני  הראשיות התכונות שתי הם ועוז אלקות
הגלות  את אבותינו ואבות אבותינו עברו ובהם ישראל,
נפש, במסירות והמצוות התורה על ושמרו המרה
הגלות  בימי עלינו ועוז, אלקות אלו, ירושתיות ובתכונות
על  ביותר הגדולה נפש במסירות לשמור האחרונים,

המעשיות. המצוות ועל התורה
ישראל, בני על ביותר הגדולים ובהחלטיות בתוקף
התורה  מתלמודי ילדיהם את להציל ונשים, אנשים
הטריפות, מהישיבות המיסיון, משליחי הטריפים,
הכשרים. והישיבות התורה לתלמודי אותם ולמסור
אנשים  ישראל, בני כל מוכרחים ביותר הגדולים בכוחות
והישיבות  התורה בתלמודי ולהחזיק לתמוך ונשים,

הכשרים.
ידו  שעל  רבנו משה נולד שבו היום אדר, ז' היום,
שנות  שלשת לחגוג התאספנו  לישראל התורה ניתנה

באמריקה. תמימים תומכי ישיבות מרכז של קיומו
ישיבות  מרכז של יחיו התלמידים את בראותינו
אחי  שלו הקטנות הישיבות כל ושל תמימים תומכי
מרכז  השי"ת בעזרת פעל מה לומר למותר  תמימים

באמריקה. תמימים תומכי הישיבות
יחיו  התלמידים של והתנהגותם מראיהם השם, ברוך
הגדולים  השבח דברי מאשר ביותר הטובה העדות הם
כוח  הוא יחיו התלמידים של היהודי מראיהם ביותר,
ואם, אב כל על שישפיע ההכרח שמן האמיתי המושך
ישיבות  במרכז הלומדים היפים התלמידים את הרואים

כך. ייראו ילדיהם שגם תמימים, ואחי תמימים תומכי
יהודי  כל ואל הנוכחים כל אל בזה פונה הריני
האמצעים  את לנו והבו בנים לנו הבו  אמריקה

לכלכלם.
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יא.7) כט, תהלים

•
Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ ÈÈÁ ÈÓÈ È¯·„][

מליעּפלא  מרדכי ר' החסיד למכרו ספר זובראוו אשר 233הרוזן בביתו שנתקיימה הועידה פרשת את ָ
הביע  מהם אחד וכל ודתם, אמונתם בתורת המדע מגדולי כמה והזמין דתי ויכוח ערך תפלתו בית כהן

1

2

חלק  רבי בית – אודותו ראה – פייטעלסאן. מרדכי ר' (233ָ
שיחות  ב). תשמט, ח"ד (לקו"ד תרצ"ב כסלו יט שיחת א). (עד, אפכ"ו

אגרותֿ  א). קלב, ח"א דיבורים (לקוטי כב סעיף תרצ"ד הפסח חג

ש"פ  תשי"ד. השואבה בית שמחת שיחות וראה תקד. ע' ח"ח קודש

אחש"פ  תשל"ו. – דחה"ש ויוםב' קדושים ש"פ בא ש"פ תשל"א. עקב

תשמ"ג. ויקרא ש"פ תשל"ז.

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּפראוואסלאוונא  – הנוצרים אמונת מעלת אודות על פסוקים 234דעתו כמה ויבארו הקתולים אמונת על – ַַָ
היו  הנאספים בו. והאמונה ושיחותיו תורתו שלהם המכובד בתולדות המדברים היהודים של מכתה"ק
יסודות  על מיוסדת דעתו הביע אחד וכל וההשכלה הידיעה במעלת שם נקובי כולם איש כארבעים

הקדמונים. החכמים מגדולי ישנים בספרים חזקים

בנו  מימי ארוך בנאום דעתו הביע הצעיר הראש 235הראבין האיש ישראל של אלקי ברא אשר ון ַ
והיו  משונים בנימוסים שונים ואלילים ולכוכבים לירח לשמש לעבוד אדם בני התחילו אנוש ושמו

שנה  אלפים כשני נמשך וכה וקטנים גדולים אלקות סוגים מיני כמה והודיע 236להם אברהם שקם עד
אחד  באֿל להאמין העם את ולימד אחד אֿל רק יש באו 237כי כי עד האמונות השתלשלות על ונאם .

ישראל  ודת משה מתורת העתיקו אשר דיניהם עקרי ויבאר והמושלמית הנוצרית דת וקבעו אנשים שני
הנוצרים. דת מחוקק על כתה"ק פסוקי את המפרשים הכנסי' חכמי טעות את ויוכח

על  במאד נתרגשו ורובם השומעים על גדול רושם ועשה צחה ובשפה בטוב מבואר הי' הנאום
לבבם  לעומק הגיעה והדת האמונה עלבון אבל מאומה, לו עשו לא נאומו אחרי כי ואף הנאום. תוכן

לנצחו. בידם שיעלה עד ירפו ולא הצעיר, הראבין עם להתווכח עצמם להכין ַומתעתדים

– – – –

הענין  רצינות את והבין האדוק זובראוו הרוזן של התמרמרותו גודל את ראה מרדכי ר' ָהחסיד
– זה דרכו את לעזוב ויבקש זובראוו דברי את משה לר' ויספר מזה, להיות שיכולות התוצאות ָואת

בזה. הכרוכות הרעות התוצאות את לו ויסביר – רוח וויכוחי

אדמו"ר. כ"ק להוד הענין כל את סיפר הר"מ על רושם עשו לא דבריו אשר מרדכי ר' החסיד

אבל  אמת, הוא משה הגיד אשר כל כי מרדכי לר' להגיד ויואיל במאד הצטער אדמו"ר כ"ק הוד
אחרי  – הקדושה שיחתו את להמשיך ויוסיף – הישועה ולה' התוצאות על מצטער אשר 238הנני החרם

תקמ"ג  בשנת בווילנא המגיד,240נתאספו 239הכריזו מורנו תלמידי קדישא החבריא מזקני עשרה לאסיפה
אשר  להם וענו בשמים, שאלה ועשו נ"ע, הגר"א החסיד על קבלה ע"פ אמיתי חרם להטיל ויחליטו

רציתי  ולא עמהם להשתתף אלי באו קדישא מהחבריא שנים כמותו. לכה"פ צ"ל מהעשרה בני 241אחד ,
שלש  כבן אז הי' –242משה ממנו יראים שאתם החילול בתרעומת, אמר מהשנים ואחד אצלי, ועמד

הישועה. ולה' ה' ישמע לא אמרתי, ממנו. לכם יהי'

•

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

ארטאדאקסים. נוצרים = (234ָָָ
בנו. בן אוצ"ל: (235

(סדר  א'תתקמ"ח - אברהם רל"ה. בשנת נולד אנוש (236

הדורות).

ואילך. ה"א פ"א ע"ז הל' רמב"ם ראה (237

השיחות  (ספר תרצ"א תשרי שיחות ראה – לקמן בהבא (238

ע' היומן רשימת מנחם תורת .279 ע' תש"ע) קה"ת, (הוצאת תרצ"א

ספר  א). קמ, ח"א (לקו"ד סל"א תרצ"ד הפסח חג ואילך). קעו

אגרותֿ  תרח"ץ. תשובה שבת שיחת ואילך. 80 ע' תרצ"ו השיחות

ואילך. קסד ע' חי"ד קודש

לגזירה  בקשר היתה שהאסיפה שם, תרצ"ד חה"פ בשיחת (239

ההיא  בעת שם: ובאגרותֿקודש החסידים. נגד מווילנא שיצאה קשה

בואהלין, זצ"ל המגיד הרב תלמיד[י] לאדמו"רי פניהם המנגדים שמו

הפוגות. מאין רגלם כף מדרך כל על אותם דוקרים והיו

תקמ"חֿ  בשנת היתה שהאסיפה שם, תרצ"א בשיחות (240

(וראה  תקמ"ג או תקמ"ב שם: תרצ"ד חה"פ בשיחת תקמ"ט.

תקמ"ה. קיץ שם: תרצ"ו השיחות בספר שסט). ע' ח"ב אגרותֿקודש

תקמ"וֿתקמ"ט. השנים בין שהיתה שם באגרותֿקודש

.174 ע' תרצ"א השיחות ספר ראה (241

כו. הערה ראה (242
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ּפראוואסלאוונא  – הנוצרים אמונת מעלת אודות על פסוקים 234דעתו כמה ויבארו הקתולים אמונת על – ַַָ
היו  הנאספים בו. והאמונה ושיחותיו תורתו שלהם המכובד בתולדות המדברים היהודים של מכתה"ק
יסודות  על מיוסדת דעתו הביע אחד וכל וההשכלה הידיעה במעלת שם נקובי כולם איש כארבעים

הקדמונים. החכמים מגדולי ישנים בספרים חזקים

בנו  מימי ארוך בנאום דעתו הביע הצעיר הראש 235הראבין האיש ישראל של אלקי ברא אשר ון ַ
והיו  משונים בנימוסים שונים ואלילים ולכוכבים לירח לשמש לעבוד אדם בני התחילו אנוש ושמו

שנה  אלפים כשני נמשך וכה וקטנים גדולים אלקות סוגים מיני כמה והודיע 236להם אברהם שקם עד
אחד  באֿל להאמין העם את ולימד אחד אֿל רק יש באו 237כי כי עד האמונות השתלשלות על ונאם .

ישראל  ודת משה מתורת העתיקו אשר דיניהם עקרי ויבאר והמושלמית הנוצרית דת וקבעו אנשים שני
הנוצרים. דת מחוקק על כתה"ק פסוקי את המפרשים הכנסי' חכמי טעות את ויוכח

על  במאד נתרגשו ורובם השומעים על גדול רושם ועשה צחה ובשפה בטוב מבואר הי' הנאום
לבבם  לעומק הגיעה והדת האמונה עלבון אבל מאומה, לו עשו לא נאומו אחרי כי ואף הנאום. תוכן

לנצחו. בידם שיעלה עד ירפו ולא הצעיר, הראבין עם להתווכח עצמם להכין ַומתעתדים

– – – –

הענין  רצינות את והבין האדוק זובראוו הרוזן של התמרמרותו גודל את ראה מרדכי ר' ָהחסיד
– זה דרכו את לעזוב ויבקש זובראוו דברי את משה לר' ויספר מזה, להיות שיכולות התוצאות ָואת

בזה. הכרוכות הרעות התוצאות את לו ויסביר – רוח וויכוחי

אדמו"ר. כ"ק להוד הענין כל את סיפר הר"מ על רושם עשו לא דבריו אשר מרדכי ר' החסיד

אבל  אמת, הוא משה הגיד אשר כל כי מרדכי לר' להגיד ויואיל במאד הצטער אדמו"ר כ"ק הוד
אחרי  – הקדושה שיחתו את להמשיך ויוסיף – הישועה ולה' התוצאות על מצטער אשר 238הנני החרם

תקמ"ג  בשנת בווילנא המגיד,240נתאספו 239הכריזו מורנו תלמידי קדישא החבריא מזקני עשרה לאסיפה
אשר  להם וענו בשמים, שאלה ועשו נ"ע, הגר"א החסיד על קבלה ע"פ אמיתי חרם להטיל ויחליטו

רציתי  ולא עמהם להשתתף אלי באו קדישא מהחבריא שנים כמותו. לכה"פ צ"ל מהעשרה בני 241אחד ,
שלש  כבן אז הי' –242משה ממנו יראים שאתם החילול בתרעומת, אמר מהשנים ואחד אצלי, ועמד

הישועה. ולה' ה' ישמע לא אמרתי, ממנו. לכם יהי'
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ארטאדאקסים. נוצרים = (234ָָָ
בנו. בן אוצ"ל: (235

(סדר  א'תתקמ"ח - אברהם רל"ה. בשנת נולד אנוש (236

הדורות).

ואילך. ה"א פ"א ע"ז הל' רמב"ם ראה (237

השיחות  (ספר תרצ"א תשרי שיחות ראה – לקמן בהבא (238

ע' היומן רשימת מנחם תורת .279 ע' תש"ע) קה"ת, (הוצאת תרצ"א

ספר  א). קמ, ח"א (לקו"ד סל"א תרצ"ד הפסח חג ואילך). קעו

אגרותֿ  תרח"ץ. תשובה שבת שיחת ואילך. 80 ע' תרצ"ו השיחות

ואילך. קסד ע' חי"ד קודש

לגזירה  בקשר היתה שהאסיפה שם, תרצ"ד חה"פ בשיחת (239

ההיא  בעת שם: ובאגרותֿקודש החסידים. נגד מווילנא שיצאה קשה

בואהלין, זצ"ל המגיד הרב תלמיד[י] לאדמו"רי פניהם המנגדים שמו

הפוגות. מאין רגלם כף מדרך כל על אותם דוקרים והיו

תקמ"חֿ  בשנת היתה שהאסיפה שם, תרצ"א בשיחות (240

(וראה  תקמ"ג או תקמ"ב שם: תרצ"ד חה"פ בשיחת תקמ"ט.

תקמ"ה. קיץ שם: תרצ"ו השיחות בספר שסט). ע' ח"ב אגרותֿקודש

תקמ"וֿתקמ"ט. השנים בין שהיתה שם באגרותֿקודש

.174 ע' תרצ"א השיחות ספר ראה (241

כו. הערה ראה (242



c"agקפח i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"א] תמוז [ח"י

ישנה  כי הדבר ונכון טוב זה, דר"ח מא' מכתבו על במענה

מוכשר  מקום לו יזמין הטוב והאל ולברכה. לטובה מקומו

זצוקללה"ה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד וברכו ייעצו כאשר

ואם  בכ"י, בלימוד שיעור לקבוע עליו ויקבל זי"ע. נבג"מ

רמב"ן, הקופות, באחת וההתעסקות טוב. מה ברבים אפשר

משאלות  השי"ת ימלא כי עליו תגן וזכותן קופ"ר. או תו"ת

ולברכה. לטובה לבבו

בשם.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc oiaexir(ycew zay meil)

,dl dvegny geztd mewnd zxinylúBãOaL ïéðbøea ïBâk± §§¨¦¤©¨
cr mghy m` ,zecyd ixney ly mdizekeqøzeî ,íéúàñ úéa¥¨©¦¨

`ed m` eli`e ,mda lhlhl,øeñà ,íéúàñ úéaî øúémpi`y itl ¤¤¦¥¨©¦¨
.miz`q zia cr `l` ea lhlhl oi`y stxwk mpice ,dxic miaygp

äðùî
z` milhan ze`xia iqt oia mixaerd miax m`d dpc dpynd

:zevigndïz÷ñôî íéaøä úeLø Cøc äéä íà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦¨¨¤¤§¨©¦©§©§¨
,miqtd oia dwiqtne zxaer ±,ïéããvì äp÷lñéz` xiariy ,xnelk §©§¤¨©§¨¦

,miqtd oia mixaerd miaxdy ,miqtl uegn l` ,miaxd jelid mewn
.dvignd z` milhanîBà íéîëçåéøö Bðéà ,íéøCjxc z` wlql ©£¨¦§¦¥¨¦

z` zlhan my miaxd zriwa oi`y meyn ,miqtd oian miaxd
.dvignd

àøîâ
,dpynd lr xfrl` iaxe opgei iax ly `xnin d`ian `xnbd

:mzhiy z` zx`aneeäééååøz éøîàc øæòìà éaøå ïðçBé éaø± ©¦¨¨§©¦¤§¨¨§¨§¥©§©§
,mdipy exn`ïàkjixv oi`y exn`y epzpynay minkg ixaca ± ¨

,miqtd oian miaxd jxc z` wlqlEòéãBälecb dnk ,`pzdïçBk ¦£¨
,úBvéçî ìL.oda mixaerd miax meyn zelhazn zevignd oi`y ¤§¦

:`xnbd ddnz,déì àøéáñe ïàko`k' xne`d lk zehytay ,xnelk ¨§¦¨¥
ozip ike ,dywe ,dyxtn `edy ef drck dkldy `ed xaeq ,'jriced
dpi` miax zriway ,epzpynay minkgk xaeq opgei iaxy xnel

,dvign zlhan,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàäå§¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
yàìîìéà íéìLeøé[eid `l eli`±],äìéla úBìòðð äéúBúìceid §¨©¦¦§¨¥©§¤¨¦§¨©©§¨

,íéaøä úeLø íeMî äéìò ïéáéiçdizeaegxa lhlhndy ,xnelk ©¨¦¨¤¨¦§¨©¦
milyexiy s`e .`ziixe`c zay xeqi` lr xaer did ,zen` rax`
eik ,dvignk ynyl dleki dzid `l dnegd ,dneg ztwen dzido

iax xaeqy ixd ,dvignd z` elhia ,xird ixrya eqpkpy miaxdy
:`xnbd zvxzn .dvign zlhan miax zriway opgeiïàk ,àlà¤¨¨

,déì àøéáñ àìåly ogek jriced o`k' opgei iax xn`y dn ,xnelk §Ÿ§¦¨¥
zlhan dpi` miaxd zriway minkg zrcl ok xn` ,'zevign
miaxd zkildy ,dcedi iaxk dkldy xaeq envr `ed j` ,dvign

.dvign zlhan
mdixac mixzeq ,dpyna minkge dcedi iax ixacy dywn `xnbd

:`ziixaaäãeäé éaøcà äãeäé éaøc éîøåiax ixacy zeywdl yi - §¨¥§©¦§¨©§©¦§¨
,`ziixaa eixac mixzeq dpyna dcediïðaøcà ïðaøc éîøåoke - §¨¥§©¨¨©§©¨¨

,`ziixaa mdixac mixzeq minkg ixacy zeywdl yiøúé ,àéðúc§©§¨¤¤
íézá éðL Bì eéäL éî ,äãeäé éaø øîà ïk ìòcbpk df micnery ©¥¨©©¦§¨¦¤¨§¥¨¦

df,íéaøä úeLø écéö éðMî,xg`d zial cg` zian lhlhl dvexe ¦§¥¦¥§¨©¦
éçì Bì äNBò[edyn agexa dvign zlgzd-]ïàkîdvwl jenq ± ¤¤¦¦¨

,mizadn cg`ïàkî éçìå,[` xeiv] ziad eze` ly ipyd dvwa ± §¤¦¦¨
äøB÷ Bàzial zian zxaeryïàkî,mizad ly cg` dvwa ± ¨¦¨

ïàkî äøB÷å,[a xeiv] mizad ly ipyd dvwa ±ïúBðå àNBðå §¨¦¨§¥§¥
òöîàacigid zeyx oick my lhlhl el xzene ±e .Bì eøîà,minkg ¨¤§©¨§

ïéáøòî ïéà[lehlha mixizn-].Cëa íéaøä úeLø,`xnbd dxaqe ¥§¨§¦§¨©¦§¨
lhan miaxd jxc m`d `id minkge dcedi iax ly mzwelgny
,mizad ipy oia mixaer miaxdy s`y xaq dcedi iaxy ,dvign
jelid minkgl eli`e ,dxewde igld ly dvignd z` milhan mpi`

ok m`e ,dxewde igld ly dvignd z` lhan miaxdéaøc àéL÷©§¨§©¦
äãeäé éaøcà äãeäé,df z` df mixzeq dcedi iax ixacy dyw ± §¨©§©¦§¨

eli`e ,dvign lhan miaxd jelidy dcedi iax xaq epzpynay
oke ,dvign lhan epi` miaxd jelid dcedi iaxly x`ean `ziixaa

ïðaøcà ïðaøc àéL÷,df z` df mixzeq minkg ixacy dyw ± ©§¨§©¨¨©§©¨¨
eli`e ,dvign lhan epi` miaxd jelidy minkg exaq epzpynay

.dvign lhan miaxd jelidy mdixaca x`ean `ziixaa
:`xnbd zvxznäãeäé éaøcà äãeäé éaøcixacy epiywdy dn ± §©¦§¨©§©¦§¨

,df z` df mixzeq dcedi iaxíúä ,àéL÷ àìmiza ipya my wxy ± Ÿ©§¨¨¨
meyn ,dvignd z` milhan miaxd oi` ,miaxd zeyx iciv ipyay

àkéàcmy yiy ±àúéélòî úBvéçî ézLmiaxd oi`y ,zexenb ± §¦¨§¥§¦§©§¨¨
izy ly swida ic `ziixe`cny xaeq dcedi iaxe ,mda mirwea

la` ,cigid zeyx aygidl ick ef cbpk ef zevignàëäiqta ,o`k ± ¨¨
c oeik ,ze`xiaàkéìo`k oi`y ±àúéélòî úBvéçî ézL,zexenb ± ¥¨§¥§¦§©§¨¨

jelid jkitl ,cv lkn dn` wx yi zevigndn zg` lka ixdy
.zevignd z` lhan miaxdïðaøcà ïðaøcixacy epiywdy dne - §©¨¨©§©¨¨

,df z` df mixzeq minkg[énð]ok mb ±,àéL÷ àìcàëäo`ky ± ©¦Ÿ©§¨¨¨
,zevignd z` lhan epi` miaxd jelidy minkg exn` epzpyna

mewn lkn ,zexenb zevign miqta oi`y s`y meynàkéàmda yi ± ¦¨
,úBvéçî òaøà íL,dvign my miccv rax`d lka yiy ,xnelk ¥©§©§¦

la` ,dvign oic mixvei mdy ,o`kne o`kn dn` cv lka yiyíúä̈¨
,miaxd zeyx iciv ipyay miza ipya ,my ±òaøà íL àkéì¥¨¥©§©

úBvéçîmiccv ipya oky ,dvign my miccvd zrax` lka oi` ± §¦
.dxew e` igl wx yi

:miaxd zeyxl zaygp l`xyi ux` m`d dpc `xnbdéaø øîà̈©©¦
íeMî äéìò ïéáéiç ïéà ìàøNé õøà ,ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé¦§¨©¥¨©©¦¨¨¤¤¦§¨¥¥©¨¦¨¤¨¦

,íéaøä úeLøxeqi` lr mixaer mpi` da milhlhndy xnelk §¨©¦
iax ixac z` `xnbd zx`an .miaxd zeyxa zen` rax` lehlh

:zxtqne ,opgeiáéúéayi -éîéc áøyxcnd ziaadéì øîà÷å ¨¦©¦¦§¨¨©¥
àzòîL àäìux`y ,opgei iax xn`y `xnin dze` z` xn`e ± §¨§©§¨

.miaxd zeyx meyn dilr oiaiig oi` l`xyiì éiaà déì øîàáø ¨©¥©©¥§©
àîòè éàî ,éîéc,opgei iax xn`y df oica mrhd edn ± ¦¦©©§¨
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שבת טודש עמ' א

לוח זמנים לשבוע חול המועד פסח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת
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6:206:118:518:469:249:1810:2610:2218:4318:4919:0919:1518:3019:19יוון, אתונה )ח(

5:585:468:308:239:028:5610:0510:0018:2518:3318:5419:0218:1419:06מולדובה, קישינב )ח(



קפט לוח זמנים לשבוע חול המועד פסח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:376:298:089:038:409:359:4210:3917:5819:0218:2219:2618:4119:35באר שבע )ח( )ק(

5:356:278:079:028:399:349:4110:3817:5819:0218:2219:2618:3119:36חיפה )ח( )ק(

5:336:258:069:018:379:339:4010:3617:5819:0218:2219:2618:2119:34ירושלים )ח( )ק(

5:376:308:089:038:409:369:4310:3917:5719:0118:2119:2618:4119:36תל אביב )ח( )ק(

5:455:338:198:128:518:449:559:4918:1718:2618:4618:5618:0619:09אוסטריה, וינה )ח(

7:237:299:519:5210:2310:2511:2411:2419:2919:2019:5419:4519:0319:56אוסטרליה, מלבורן )ק(

5:505:388:228:158:558:489:589:5318:1718:2618:4618:5518:0618:59אוקראינה, אודסה )ח(

5:205:087:547:478:268:199:299:2417:5117:5918:2018:2917:4018:33אוקראינה, דונייצק )ח(

5:325:198:057:588:378:309:409:3518:0118:1018:3118:4017:5118:44אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

5:575:448:308:229:038:5510:0610:0018:2718:3618:5719:0718:1719:11אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

5:495:358:228:158:558:479:589:5218:2018:3018:5119:0118:1019:05אוקראינה, קייב )ח(

6:166:048:498:429:219:1410:2410:1918:4418:5219:1219:2018:3219:33איטליה, מילאנו )ח(

6:096:088:438:419:139:1110:1510:1318:3118:2918:5218:5018:1118:54אקוואדור, קיטו )ח(

6:587:029:249:259:579:5810:5710:5819:0118:5319:2519:1718:3619:28ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:477:5310:1610:1810:4710:4911:4811:4919:5519:4520:2120:1119:2820:15ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:016:519:329:2710:059:5911:0811:0319:2519:3119:5119:5719:1220:01ארה"ב, בולטימור )ק(

6:496:399:229:169:549:4810:5710:5219:1619:2219:4319:4919:0320:00ארה"ב, ברוקלין )ק(

6:506:409:229:169:549:4810:5710:5219:1519:2219:4219:4819:0320:00ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:247:149:589:5210:3010:2311:3311:2819:5320:0020:2020:2719:4120:38ארה"ב, דטרויט )ק(

7:177:109:489:4410:2010:1611:2311:1919:3819:4220:0220:0519:2320:15ארה"ב, היוסטן )ק(

6:476:399:199:149:519:4610:5410:5019:1219:1619:3619:4118:5719:50ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

7:187:129:489:4410:2010:1611:2311:1919:3619:3919:5920:0219:2120:11ארה"ב, מיאמי )ק(

6:466:369:179:119:509:4410:5310:4819:1019:1719:3719:4418:5819:56ארה"ב, ניו הייבן )ק(

6:426:329:169:109:479:4110:5110:4619:1219:1919:3919:4619:0019:56ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:286:299:029:029:319:3110:3410:3318:4918:4519:1119:0618:2719:10בוליביה, לה-פס )ח(

6:346:209:078:599:399:3210:4310:3719:0419:1419:3519:4618:5520:02בלגיה, אנטוורפן )ח(

6:336:199:078:599:399:3110:4210:3719:0519:1519:3619:4718:5620:02בלגיה, בריסל )ח(

6:076:098:368:379:089:0810:0910:0918:1818:1218:4018:3417:5518:41ברזיל, ס. פאולו )ח(

5:535:558:238:238:548:549:569:5518:0417:5918:2718:2117:4118:27ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

5:505:368:258:178:578:4910:009:5418:2418:3418:5519:0618:1419:21בריטניה, לונדון )ח(

5:585:448:338:259:058:5710:0910:0218:3318:4419:0619:1718:2419:34בריטניה, מנצ'סטר )ח(

5:575:428:318:239:038:5510:0610:0018:3018:4019:0219:1318:2019:17גרמניה, ברלין )ח(

6:156:028:508:429:219:1410:2510:1918:4918:5819:1919:2918:3919:33גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:066:098:388:389:089:0910:1010:1018:2118:1518:4418:3817:5818:42דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:376:329:069:039:399:3610:4110:3818:5318:5419:1419:1618:3619:20הודו, בומביי )ח(

6:326:279:028:599:349:3110:3710:3418:5018:5119:1219:1318:3319:17הודו, פונה )ח(

5:365:248:098:028:418:349:449:3918:0518:1318:3418:4317:5418:47הונגריה, בודפשט )ח(

5:585:488:308:249:028:5710:0510:0118:2318:2918:5018:5618:1019:00טורקיה, איסטנבול )ח(

6:206:118:518:469:249:1810:2610:2218:4318:4919:0919:1518:3019:19יוון, אתונה )ח(

5:585:468:308:239:028:5610:0510:0018:2518:3318:5419:0218:1419:06מולדובה, קישינב )ח(



לוח זמנים לשבוע חול המועד פסח בערים שונות בעולם קצ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:306:249:049:019:349:3110:3710:3418:5618:5819:1819:2018:3919:24מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:357:4210:0010:0310:3310:3611:3411:3519:3619:2520:0319:5319:0719:57ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

5:585:518:318:279:028:5810:0510:0118:2318:2618:4618:4918:0718:53נפאל, קטמנדו )ח(

7:057:039:339:3110:0610:0411:0811:0619:1719:1519:3819:3618:5719:40סינגפור, סינגפור )ח(

5:255:118:007:528:328:249:359:3018:0018:1018:3218:4317:5118:47פולין, ורשא )ח(

6:106:108:378:379:109:0910:1210:1018:1818:1418:3918:3617:5718:40פרו, לימה )ח(

6:326:219:068:599:389:3110:4110:3619:0219:1019:3019:3918:5119:51צרפת, ליאון )ח(

6:416:299:159:089:479:4010:5110:4519:1319:2219:4319:5219:0320:06צרפת, פריז )ח(

5:515:498:258:238:558:539:579:5518:1418:1318:3518:3417:5518:38קולומביה, בוגוטה )ח(

7:096:599:439:3610:1510:0811:1811:1319:3919:4620:0620:1419:2720:25קנדה, טורונטו )ק(

6:466:359:199:139:519:4510:5410:4919:1519:2319:4419:5219:0420:05קנדה, מונטריאול )ק(

5:435:348:128:078:458:409:479:4318:0118:0618:2618:3117:4718:35קפריסין, לרנקה )ח(

7:457:3010:2010:1110:5210:4311:5511:4920:2120:3220:5421:0620:1221:10רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:167:019:539:4410:2410:1611:2811:2219:5620:0820:3120:4319:4821:00רוסיה, מוסקבה )ח(

7:147:029:469:3910:1910:1211:2211:1719:4219:5020:1120:1919:3120:23רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

6:166:048:518:449:229:1510:2610:2018:4918:5719:1819:2718:3819:39שווייץ, ציריך )ח(

6:176:138:468:439:199:1610:2110:1818:3118:3218:5318:5418:1418:58תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל רביעי, ט"ז ניסן

קפי
el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

גוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֶאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא כל ליל שני, י"ד ניגן

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם ְּבֵני 
ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:

אסרות קודש
 ב"ה,  ו' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד אבא שי'

שלום וברכה!

ויה"ר שיסתדרו באופן הכי טוב  זוגתו שיחיו לאה"ק ת"ו,  על הבשו"ט מביאת הורי  ת"ח ת"ח 

לפניהם בגו"ר בטוב הנראה והנגלה. וזכות התעסקותו בביסוס עניני כפר חב"ד, אשר תקותי חזקה שלא 

יסתפק באופן עבודתו עד עתה כמזכיר הכפר, אלא יוסיף על זה באופן הדרוש יעמוד לו ולכל המשפחה 

הק'  נשיאינו  רבותינו  לברכות  קבלה  כלי  להיות  מביאו  תפקידו  זה  כפר  שהרי  הפרטים,  בעניניהם  גם 

בני  לכללות  ידם  ועל  ת"ו  אה"ק  שבכל  אנ"ש  בשביל  לברכותיהם  הצנור  וגם  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה 

ישראל אשר שם, שהרי כל ישראל עליהם נאמר נצבים כולכם, קומה אחת שלימה וכמבואר בלקו"ת ריש 

פרשת נצבים.

בברכת חג פסח כשר ושמח ולבשו"ט בענינים הכללים ובענינים הפרטים.

קנז

          

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני). היום עבור גם הראשון החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים

     

השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
הפסח). חג של

 המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת לאחרזמ להדליק אופ בשו אסור
זה זמ.

אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה
מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו

            
 

          

     

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק א נעשית הנרות הדלקת ,הכוכבי צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמ
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו אסור החג. כניסת

            
 

          

     

לאחר להדליק אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ
זה. זמ

ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג
הבדלה. לאחרי עד ש שתישאר במקו ההדלקה לפני לכתחילה להניחה צריכי ולכ

מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 



קנזקצי

          

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני). היום עבור גם הראשון החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים

     

השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
הפסח). חג של

 המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת לאחרזמ להדליק אופ בשו אסור
זה זמ.

אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה
מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו

            
 

          

     

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק א נעשית הנרות הדלקת ,הכוכבי צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמ
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו אסור החג. כניסת

            
 

          

     

לאחר להדליק אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ
זה. זמ

ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג
הבדלה. לאחרי עד ש שתישאר במקו ההדלקה לפני לכתחילה להניחה צריכי ולכ

מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי
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